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ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಗಳಂರಲಲಿ

ಪ್ರವಾದಿyಮುಹಮ್ಮದ್ yರುyಸರ್ಯದyಸಂದೋಶದೊಂದಿಗೆyಜನರyಬಳಿಗೆyತೆರಳಿದಾಗyಅವರುyಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರyಕುರಿರುyಮಾಟಗಾರ,yಮತಿಭ್ರಮಣೆಗೆೊಳಗಾದವ,yಕವಿ,yಜೊ್ಯೋತಿಷ್yಎಂದಲ್ಲyಆರೊೋಪಿಸಿದರು�yಮಾರ್ರ-
ವಲ್ಲದyನೋವುyಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದದ್ರyಅದನುನುyಸಾಬೋರುಪಡಿಸಲುyದೃಷಾಟಿಂರಗಳನುನುyರರಬೋಕಂದೊyಅವರುy
ಬೋಡಿಕyಮುಂದಿಟಟಿರು�yಅವರುyಪ್ರವಾದಿಗಳುyಇರರyಜನರಂತೆyಅನನುyಪಾನೋಯಗಳನುನುyಸೋವಿಸುವುದುyಹಾಗೊy
ಪೋಟೆಯಲ್್ಲyನಡೆದಾಡುವyಕುರಿರುyಆಶ್ಚಯ್ತಪಟಟಿರು�yಇಂರಹyಕಾಯ್ತಗಳನೆನುಲ್ಲyಮಾಡುತಿತುರುವyಅವರುyಪ್ರವಾ-
ದಿಯಾಗುವುದುyಹೋಗೆyಎನುನುವುದುyಅವರyಪ್ರಶನುಯಾಗಿರುತು�yಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೋಶವಾಹಕನಾಗಬೋಕಾದರyಆyವ್ಯಕ್ತು-
ಯಲ್್ಲyಅತಿಮಾನುಷ್ಕyಸಾಮರ್ಯ್ತಗಳು,yಅಗೆೊೋಚರyಜ್ಾನyಹಾಗೊyಶಿಫಾರಸುyಮಾಡುವyಅಧಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂy
ಇರಬೋಕನುನುವುದುyಅವರyಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರುತು�yಈyಕಲ್ಪನೆyಶುದಧyರಪ್ಪಂದುyಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸುತಾತುyಅಲಾ್ಲಹನುyಹೋಳುತಾತುನೆ�

﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ 
ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ﴾

“ನನನುy ಬಳಿyಅಲಾ್ಲಹನy ಭಂಡಾರವಿದಯಂದುy ನಾನುy ನಮ್್ಮಡನyಹೋಳುವುದಿಲ್ಲ�y ನಾನುy ಪರೊೋಕ್ಷದy
ಜ್ಾನಯಂದೊyಹೋಳುವುದಿಲ್ಲ�yನಾನೆೊಬ್ಬyದೋವಚರನಾಗಿದದ್ೋನೆಂದೊyನಾನುyವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ�yನಮ್ಮyದೃಷ್ಟಿಗೆy
ಕ್ೋಳಾಗಿyಕಾಣಿಸುತಿತುರುವವರಿಗೆyಅಲಾ್ಲಹನುyಒಳಿರನೆನುೋನೊyನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲವಂದೊyನಾನುyಹೋಳಲಾರ�y
ಅವರy ಅಂರಃಕರಣದy ಸಿಥಿತಿಯನುನುy ಅಲಾ್ಲಹನೆೋy ಚೆನಾನುಗಿy ಬಲ್ಲನು�y ನಾನುy ಹಾಗೆy ಹೋಳಿಬಟಟಿರy ಅಕ್ರ-
ಮಿಯಾದೋನು�”y(11:31)

1400yವಷ್ತಗಳಿಗಿಂರyಮ್ದಲುyಅವತಿೋಣ್ತಗೆೊಂಡಿರುವyಈyಸೊಕತುವನುನುyಪಾರಾಯಣyಮಾಡುತಿತುರುವಾಗy
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ಮಹಾರ್ಮರುyಮೃರರಾಗಿyಮಣಾಣಾಗಿದದ್ರೊyಅವರಿಗೆyಆಲ್ಸುವyಮರುತುyವಿೋಕ್ಷಿಸುವyಸಾಮರ್ಯ್ತyನಷಟಿವಾಗಿರದ,y
ಅವರನುನುyಯಾರುyಎಲ್್ಲ,yಯಾವಾಗyಮರುತುyಯಾವyಸಮಯದಲ್್ಲyಪಾ್ರರ್್ತಸಿದರೊyಅದಕಕೆyಅವರುyರಕ್ಷಣy
ಉರತುರಿಸುತಾತುರಂದೊyಅವರುyರಮಗಾಗಿyಅಲಾ್ಲಹನೆೊಂದಿಗೆyಶಿಫಾರಸುಸುyಮಾಡುತಾತುರಂದೊyನಂಬುವyಹಲವರುy
ನಮ್ಮyಸುರತುಮುರತುಲಲ್್ಲದಾದ್ರ�

“ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್್ಲyಅರು್ಯರತುಮರಾದyನನನುyಯಜಮಾನರಾದyಪ್ರವಾದಿಯವರೋ,yಅಂರ್ಯದಿನದಲ್್ಲyನೋವುyನಮಗಾಗಿy
ಶಿಫಾರಸುyಮಾಡಿರಿ�yಹಾಂ�yಅದುyನಷಟಿವಾದರyನಮ್ಮyಪರಿಸಿಥಿತಿyಭೋಕರವಾಗುರತುದ”yಎಂದುyಮಂಕೊಸ್y
ಮೌಲ್ದ್ನಲ್್ಲyಬರದಿಟ್ಟಿರುವುದನುನುyಭಕ್ತುಯಂದಿಗೆyಹಾಡುತಿತುರುವವರyವಿಶಾ್ವಸದyಕುರಿರುyಯೋಚಿಸಿರಿ�yಇವರುy
ಪ್ರವಾದಿ yಯವರಿಗೆyಅಲಾ್ಲಹನೆೊಂದಿಗೆyಶಿಫಾರಸುyಮಾಡಿyನಮ್ಮನುನುyನರಕದಿಂದyರಕ್ಷಿಸುವyಸಾಮರ್ಯ್ತವಿದ-
ಯಂದುyನಂಬುತಾತುರ�yಇವರುyಈyಲೊೋಕದyಕಾನೊನುyವ್ಯವಸಥಿಯಂದಿಗೆyಹೊೋಲ್ಸಿಕೊಂಡುyಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ-
ದದ್ರೊyಪರಲೊೋಕದಲ್್ಲyಶಿಫಾರಸಿಸುನyಮೊಲಕyರಕ್ಷಣೆyಹೊಂದಬಹುದಂದುyಮೊಢyಕಲ್ಪನೆಯನನುಟುಟಿಕೊಂಡಿದಾದ್ರ�

ನಮ್ಮyಪಾಪಗಳನುನುyಪ್ರವಾದಿಗಳುyಅರವಾyಶೈಖ್ರೊಂದಿಗೆyನೆೋರವಾಗಿyನವೋದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೋಕು�yಆಗyಅವರುy
ನಮಗಾಗಿyಶಿಫಾರಸುyಮಾಡಿ,yನರಕದಿಂದyವಿಮುಕತುಗೆೊಳಿಸುವರಂದುyಇವರyನಂಬಕಯಾಗಿದ�yಒಬ್ಬyಅಪರಾ-
ಧಿಯನುನುyಪೊಲ್ೋಸರುyವಿ�ಐ�ಪಿ�ಯyಶಿಫಾರಸಿನyಮೋರಗೆyಬಟುಟಿಬಡುವಂತೆyಯಾವುದಾದರೊyವಲ್ಯ್್ಯ,yಶೈಖ್y
ಅರವಾyಪ್ರವಾದಿಯyಶಿಫಾರಸಿಸುದದ್ರyಅಂರಹವರನುನುyಅಲಾ್ಲಹನುyನರಕಶಿಕ್ಷೆಗೆyಗುರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವಂದುyಮುಸಿ್ಲ-
ಯಾರ್ಗಳುyಜನರಿಗೆyಕಲ್ಸಿಕೊಡುತಿತುದಾದ್ರ�

ಇಲ್್ಲyಹಣyಮರುತುyಪ್ರಭಾವವಿದದ್ರyಪ್ರಧಾನಯವರyಮೋಲೊyಪ್ರಭಾವyಬೋರಿyನಮಗೆyಬೋಕಾದುದನುನುyಸಾಧಿಸಬಹು-
ದಾಗಿದ�yಅಂರ್ಯದಿನವುyಹಣ,yಪ್ರಭಾವ,yಶಿಫಾರಸು,yಮಕಕೆಳು,yಪತಿನುಯರು,yಕುಟುಂಬ,yಮಿರ್ರರುyಇವುಗಳಾವುದೊy
ಯಾವುದೋyಉಪಕಾರyಮಾಡದyದಿನವಾಗಿದ�

ಸ್ವಂರyಚಿಕಕೆಪ್ಪನನುನುyಕೊಡಾyಸನಾ್ಮಗ್ತಕಕೆyರಂದುyಸ್ವಗ್ತವಾಸಿಯನಾನುಗಿyಮಾಡಲುyಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದyಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರುyರಮ್ಮyಪಾ್ರರ್ತನೆಯನುನುyಆಲ್ಸಿyಸ್ವಗ್ತyಕೊಡಿಸುತಾತುರಂದುyನಂಬುವುದಕ್ಕೆಂದyದೊಡ್ಡyಮೊರ್ತರನy
ಬೋರyಯಾವುದಿದ?yಅಲಾ್ಲಹನುyಹೋಳುತಾತುನೆ:

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ﴾

“ಅಲಾ್ಲಹುyಚಿರಂರನನು�yಸ್ವಯಂyಜೋವಂರನು�yಅಖಿಲyಪ್ರಪಂಚದyನಯಂರ್ರಕನಾದyಆರನyಹೊರರುy
ಆರಾಧ್ಯರಾರೊyಇಲ್ಲ�yಅವನಗೆyರೊಕಡಿಕಯಾಗಲ್yನದ್ರಯಾಗಲ್yಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ�yಆಕಾಶಗಳಲ್್ಲyಮರುತುy
ಭೊಮಿಯಲ್್ಲyಇರುವುದಲ್ಲವೂyಆರನದೋ�yಆರನyಸನನುಧಿಯಲ್್ಲyಆರನyಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದyಶಿಫಾರಸುyಮಾಡರ-
ಕಕೆವನಾರಿದಾದ್ನೆ?yದಾಸರyಮುಂದಿರುವುದನೊನುyಆರನುyಬಲ್ಲನು�yಅವರಿಂದyಮರಯಾಗಿರುವುದನೊನುyಆರನುy
ಬಲ್ಲನು�yಆರನುyಸ್ವಯಂyತಿಳಿಯಗೆೊಡಿಸುವyಹೊರರುyಆರನyಜ್ಾನyಭಂಡಾರದಿಂದyಯಾವyವಿಷಯವನೊನುy
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ಅವರುy ತಿಳಿಯಲಾರರು�yಅವನyಅಧಿಕಾರವುyಆಕಾಶಗಳನೊನುy ಭೊಮಿಯನೊನುy ವಾ್ಯಪಿಸಿದ�yಅವುಗಳy
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯುyಆರನಗೆyದಣಿಸುವಂರಹyಕಾಯ್ತವಲ್ಲ�yಅವನುyಏಕೈಕyಮಹೊೋನನುರನೊyಮಹರ್ವಪೂಣ್ತನೊy
ಆಗಿದಾದ್ನೆ�”y(2:255)

ಪಾಪಿಗಳುy ಅಲಾ್ಲಹನೆೊಂದಿಗೆy ನೆೋರವಾಗಿy ಪಾ್ರರ್್ತಸುವುದಕ್ಕೆಂರy ಮಹಾರ್ಮರನುನುy ಮಧ್ಯವತಿ್ತಗಳನಾನುಗಿy
ಮಾಡಿಕೊಂಡುyಅವರೊಂದಿಗೆyಪಾ್ರರ್್ತಸುವುದುyಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಂದುyಹೋಳುವವರುyಕುರ್ಆನನyಈy
ವಚನವನುನುyಗಮನಸಲ್�

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾

“ಹೋಳಿರಿ�yರಮ್ಮyಮೋಲಯೋyಅತಿರೋಕವಸಗಿಕೊಂಡಿರುವyನನನುyದಾಸರೋyಅಲಾ್ಲಹನyಕರುಣೆಯyಬಗೆಗೆyನರಾ-
ಶರಾಗಬೋಡಿರಿ�yನಶ್ಚಯವಾಗಿಯೊyಅಲಾ್ಲಹನುyಸಕಲyಪಾಪಗಳನೊನುyಕ್ಷಮಿಸಿಬಡುತಾತುನೆ�yಅವನುyಅರ್ಯಂರy
ಕ್ಷಮಾಶಿೋಲನೊyಕರುಣಾನಧಿಯೊyಆಗಿರುತಾತುನೆ�”y(39:53)

ನಾವುyಇಂರಹyಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆೊಂದಿಗೆyನಮ್ಮyಇಚಾಛಾಸಫಲತೆಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ತಸಬೋಕೊೋyಅರವಾyಸೃಷ್ಟಿಗಳಂದಿಗೆೊೋ?y
ಸ್ವಂರyಆರ್ಮದೊಂದಿಗೆyಅತಿರೋಕವಸಗಿದyದಾಸರೊಂದಿಗೆyಅಲಾ್ಲಹನುyನೋವುyನನೆೊನುಂದಿಗೆyಪಾ್ರರ್್ತಸಿದರyನಾನುy
ನಮ್ಮyಪಾಪಗಳನುನುyಕ್ಷಮಿಸಿಬಡುತೆತುೋನೆyಮರುತುyನನನುyಕರುಣೆಯyಬಗೆಗೆyನೋವುyನರಾಶರಾಗಬೋಡಿರಂದುyಅಲಾ್ಲಹನುy
ನೋಡಿರುವyವಾಗಾದ್ನಕಕೆyಇವರುyಯಾವುದyಬಲyಕಲ್್ಪಸದಿರುವುದೋಕ?

ಲೊೋಕದyಯಾವುದೋyಭೊಪ್ರದೋಶದಲ್್ಲyನಂರುಕೊಂಡುyಯಾವುದೋyಭಾಷೆಯಲ್್ಲyಪಾ್ರರ್್ತಸಿದರೊyಅದೋyಕ್ಷಣದಲ್್ಲy
ಆಲ್ಸಿyಉರತುರyನೋಡಲುyಹಾಗೊyಆyಪಾ್ರರ್ತನೆಯನುನುyಅಲಾ್ಲಹನಗೆyರಲುಪಿಸುವyಸಾಮರ್ಯ್ತyಪ್ರವಾದಿಗಳು,y
ಮ್ಹಿಯುದಿದ್ೋನ್yಶೈಖ್,yರಿಫಾಯಿyಶೈಖ್ರಿಗೆyನೋಡಲಾಗಿದyಎನುನುವುದಕಕೆyಪುರಾವyಎಲ್್ಲದ?yಹಾಗೆyವಿಶಾ್ವಸ-
ವಿರಿಸುವವರyಸಾಥಿನyಇಸಾ್ಲಮಿನyಒಳಗಿದಯೋyಅರವಾyಹೊರಗಿದಯೋ?yಇವರyವಿಶಾ್ವಸyಪ್ರಕಾರyಅರ್ಯಧಿಕy
ಸಾಮರ್ಯ್ತವಿರುವವರುyಅಲಾ್ಲಹನೆೊೋyಅರವಾyಮಹಾರ್ಮರೊೋ?yಅಲಾ್ಲಹನಗಿದಯಂದಾದರyಮಹಾರ್ಮರೊಂದಿಗೆy
ಏಕyಪಾ್ರರ್್ತಸಬೋಕು?

ಅಲಾ್ಲಹನನುನುyಹೌಳ್ಗೆಸದು,yಮಲಕುಲ್yಮೌರನುನುyಬಲವಂರವಾಗಿyಹಿಂದyಕಳುಹಿಸಿ,yಸ್ವಯಂyಕಅ್yಬಾವನೆನುೋy
ರಮ್ಮyಸುರತುಲೊyಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆyಮಾಡುವಂತೆyಮಾಡಿದyಶೈಖ್ಗಳyವಿೋರಗಾಥೆಯನುನುyಶುಶಾ್ರವ್ಯವಾಗಿyಹಾಡುವyಇವರy
ದೃಷ್ಟಿಯಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹನಗಿರುವyಸಾಥಿನಮಾನವೋನು?yಅಸತುಗಿಫಿರುಲಾ್ಲಹ್���

ಪರಮ್ೋನನುರನೊ,yಅಖಿಲyಚರಾಚರಗಳyಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೊyನಯಂರ್ರಕನೊyಆದyಪರಮyದಯಾಮಯನಾದy
ಅಲಾ್ಲಹನನುನುyಇವರುyತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೋಕಾದyರಿೋತಿಯಲ್್ಲyತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿರುವyಕಾರಣದಿಂದಲೋyಇಂರಹy
ಅಸಂಬದಧyವಿಶಾ್ವಸಗಳyಮ್ರyಹೊೋಗಿದಾದ್ರyಎಂಬುದರಲ್್ಲyಸಂಶಯವಿಲ್ಲ�

ನಮ್ಮyಬೋಡಿಕಗಳyಈಡೆೋರಿಕಗಾಗಿy ನಾವುyಈyಲೊೋಕದಲ್್ಲyಮ್ರತುಮ್ದಲುy ಸಂಪಕ್್ತಸುವುದುy ನಮಗೆy
ಪರಿಚಿರರಾದyಯಾರಾದರೊyರಾಜಕಾರಣಿ,yಅಧಿಕಾರಿyಅರವಾyಗಣ್ಯyವ್ಯಕ್ತುಗಳನಾನುಗಿದ�yಪರಲೊೋಕದyವಿಷಯ-
ದಲ್್ಲಯೊyಹಾಗೆಯೋyಇರಬೋಕಲ್ಲವೋ?yನಮಗೆyಅರ್ಯಂರyನಕಟವತಿ್ತಯಾಗಿರುವುದುyಯಾರು?yಪವಿರ್ರy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ಕುರ್ಆನ್yಹಿೋಗೆನುನುರತುದ�

﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾
“ನನನುyದಾಸರುyನಮ್್ಮಡನೆyನನನುyಬಗೆಗೆyಕೋಳಿದರ,yನಾನುyಅವರಿಗೆyನಕಟನಾಗಿದದ್ೋನೆಂದೊ,yಪಾ್ರರ್್ತಸುವವನುy
ನನನುನುನುyಕರದುyಪಾ್ರರ್್ತಸಿದಾಗyಅವನyಪಾ್ರರ್ತನೆಯನುನುyಆಲ್ಸುತೆತುೋನೆಂದೊyಅದಕಕೆyಉರತುರಿಸುತೆತುೋನೆಂದೊy
ಅವರಿಗೆyಹೋಳಿರಿ�yಆದುದರಿಂದyಅವರುyನನನುyಕರಗೆyಓಗೆೊಡಲ್yಮರುತುyನನನುyಮೋಲyವಿಶಾ್ವಸವಿಡಲ್�yಅವರುy
ಸನಾ್ಮಗ್ತyಪಡೆಯಲೊಬಹುದು�”y(2:186)

ಅಲಾ್ಲಹನyಈyವಾಗಾದ್ನದyಮೋಲyವಿಶಾ್ವಸವಿರಿಸಿಕೊಂಡವರುyಅಲಾ್ಲಹೋರರರೊಂದಿಗೆyಪಾ್ರರ್್ತಸುವುದಾದರೊy
ಹೋಗೆ?yಇಚಾಛಾಸಫಲತೆಗಾಗಿyಜಾರ,yದಗಾ್ತಗಳಿಗೆyತೆರಳುವವರುyತಾವುyಮಾಡುತಿತುರುವyಈyಕಾಯ್ತyಎಲಾ್ಲyಸರಕೆ-
ಮ್ತಗಳನುನುyಅಳಿಸಿyಹಾಕ್yನರಕದಡೆಗೆyಕೊಂಡೆೊಯು್ಯವ,yಅಲಾ್ಲಹನುyಕ್ಷಮಿಸಲಾರದyಪಾಪವಂದುyತಿಳಿದು-
ಕೊಳ್ಳಬೋಕು�yಅಲಾ್ಲಹುyಹೋಳುವುದನುನುyನೆೊೋಡಿರಿ�

﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾

“ಅಲಾ್ಲಹನುyರನೆೊನುಂದಿಗೆyಇರರರನುನುyಸಮಭಾಗಿಗಳನಾನುಗಿyಮಾಡುವುದನುನುyಮಾರ್ರyಎಂದಂದಿಗೊyಕ್ಷಮಿಸು-
ವುದಿಲ್ಲ�yಅದರyಹೊರರುyಅವನುyಕ್ಷಮಿಸಲ್ಚಿಛಾಸುವyಇರರyಎಲ್ಲವನೊನುyಕ್ಷಮಿಸುವನು�yಅಲಾ್ಲಹನೆೊಂದಿಗೆyಇರರy
ಯಾರನಾನುದರೊyಸಹಭಾಗಿಯನಾನುಗಿyಮಾಡಿದವನುyಅತಿದೊಡ್ಡyಸುಳ್ಳನುನುyಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುyಮರುತುyಅರ್ಯಂರyಘೋರy
ಪಾಪವಸಗಿದನು�”y(4:48)

﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾

“ಅಲಾ್ಲಹನುyರನೆೊನುಂದಿಗೆyಇರರರನುನುyಸಮಭಾಗಿಗಳನಾನುಗಿyಮಾಡುವುದನುನುyಮಾರ್ರyಎಂದಂದಿಗೊyಕ್ಷಮಿಸು-
ವುದಿಲ್ಲ�yಅದರyಹೊರರುyಅವನುyಕ್ಷಮಿಸಲ್ಚಿಛಾಸುವyಇರರyಎಲ್ಲವನೊನುyಕ್ಷಮಿಸುವನು�yಅಲಾ್ಲಹನೆೊಂದಿಗೆyಇರರy
ಯಾರನಾನುದರೊyಸಹಭಾಗಿಯನಾನುಗಿyಮಾಡಿದವನುyಪರಭ್ರಷಟಿತೆಯಲ್್ಲyಬಹುದೊರyಸಾಗಿಬಟಟಿನು�”y(4:116)

ಅಲಾ್ಲಹೋರರರೊಂದಿಗೆyಪಾ್ರರ್್ತಸುವುದನುನುyಇಸಾ್ಲಮ್yಎಷಟಿರಮಟ್ಟಿಗೆyಅರ್ಯಂರyಗಂಭೋರyಪಾಪವಂದುyಪರಿಗ-
ಣಿಸುರತುದyಎನುನುವುದಕಕೆyಮೋಲ್ನyಕುರ್ಆನನyವಚನಗಳುyಕಲವುyಉದಾಹರಣೆಗಳುyಮಾರ್ರ�yಪವಿರ್ರyಕುರ್ಆ-
ನನಲ್್ಲyಈyಕುರಿರುyಎಚ್ಚರಿಸುವyಇನೊನುyಅನೆೋಕyವಚನಗಳಿಗೆ�yಆದುದರಿಂದyಮುಸಿ್ಲಮರಾದವರುyರಮ್ಮyಎಲಾ್ಲy
ಪಾ್ರರ್ತನೆಗಳನುನುyಅಲಾ್ಲಹನಗೆyಮಾರ್ರyಸಿೋಮಿರಗೆೊಳಿಸಬೋಕು�yಯಾವುದೋyಸೃಷ್ಟಿಗಳುyಪಾ್ರರ್ತನೆಗೆyಅಹ್ತರಲ್ಲ�y
ಅಲಾ್ಲಹನನುನುyಬಟುಟಿyಯಾರೊಂದಿಗೊyಪಾ್ರರ್್ತಸುವುದುyಸಲ್ಲ�� n
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ಜುಲೈ 2 18

ನಜ್ದ್ನಲ್ಲಿ ಶೈತಾನನ ಕೆೊಂಬು—ಒಂದು ಅವಲೊೀಕನ

ಈ ಹದೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್್ತರುವುದೇನಂದರೆ ಅಲಾ್ಲಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್  ರವರು 
ಸಮೃದಧಿಗಾಗಿ ಪಾರಾರ್ಥಿಸದ ಅಲ್್ಲ ಶೈತಾನನ ಿೊಂಬು ಪರಾತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಂದು ಹೇಳಿದ ನಜ್ದ್ ಅದು ಮದೇನಾ ಮುನವ್ವರದ 
ಪೂವಥಿ ಭಾಗದಲ್್ಲರುವ ನಜ್ದ್ ಇರಾಕ್ ಆಗಿದ. ಆದರೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬುದ್ಲ್ ವಹಾಹಾಬ್  ಜನಿಸಿದ ನಜ್ದ್ ಅದು ನಜ್ದ್ 
ಯಮನ್ ಅಥವಾ ಹಿಜಾಝ್ ಆಗಿದ.

ಬತಾಏyಅಕಲೋyಇನಾಸುನೋyಕೊೋಯಿyಹಲ್yಇಸ್yಮುಅಮ್ಮೋyಕಾ

ನಝರ್yಕುಚ್yಔರ್yಕಹತಿyಹೋyರಬರ್yಕುಚ್yಔರ್yಕಹತಿyಹೋy|

َعْن اْبــِن ُعَمَر َقــاَل َذَكَر النَّبِــيُّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه 

َوَســلََّم: »اللَُّهمَّ َبــاِرْك َلنَا فِي َشــاِمنَا. اللَُّهمَّ َباِرْك 

َلنَا فِي َيَمنِنَا«. َقاُلوا: َيا َرُســوَل اللَّــِه! َوفِي َنْجِدَنا. 

َقاَل: »اللَُّهمَّ َباِرْك َلنَا فِي َشــاِمنَا. اللَُّهــمَّ َباِرْك َلنَا 

ِه! َوفِــي َنْجِدَنا.  فِي َيَمنِنَــا«. َقاُلوا: َيا َرُســوَل اللَّ

َلِزُل َواْلِفَتُن.  ـُه َقاَل فِي الثَّالَِثــِة: »ُهنَاَك الــزَّ َفَأُظنُـّ

ــْيَطاِن«. َوبَِها َيْطُلُع َقْرُن الشَّ

ಅಬುದ್ಲ್ಲyಬನ್yಉಮರ್ y[ಮರಣyಹಿಜರy73]yರಿಂದyವರದಿ:y
ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಪಾ್ರರ್್ತಸಿದರು:y“ಓyಅಲಾ್ಲಹ್!yನಮಗಾಗಿy
ನೋನುy ನಮ್ಮy ಶಾಮ್y (ಸಿರಿಯ)y ನುನುy ಸಮೃದಿಧಗೆೊಳಿಸು�y ಓy
ಅಲಾ್ಲಹನೆೋ!yನಮಗಾಗಿyನೋನುyನಮ್ಮyಯಮನನುನುyಸಮೃದಿಧಗೆೊ-
ಳಿಸು�”yಸಹಾಬಗಳುyಹೋಳಿದರು:y“ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೋಶವಾಹಕರೋ!y

ನಮ್ಮyನಜದ್ನುನುyಸಮೃದಿಧಗೆೊಳಿಸುವಂತೆyಪಾ್ರರ್್ತಸಿರಿ�”yಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರುyಮತೆೊತುಮ್ಮyಶಾಮ್yಮರುತುyಯಮನನುನುyಸಮೃದಿಧಗೆೊಳಿ-
ಸಲಂದುyಪಾ್ರರ್್ತಸಿದರು�yಸಹಾಬಗಳುyಮತೆತುyನಜ್ದ್ನyಸಮೃದಿಧಗಾಗಿy
ಪಾ್ರರ್್ತಸುವಂತೆy ಕೊೋರಿದರು�y ವರದಿಗಾರರುy ಹೋಳುವಂತೆy
ಬಹುಶyಮೊರನೆೋyಸಲyಸಹಾಬಗಳುyನಜ್ದ್ನಲ್್ಲyಸಮೃದಿಧಗಾಗಿy
ಪಾ್ರರ್್ತಸಿರಂದುy ಕೊೋರಿದಾಗy ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸುತಾತುy ಅಲಾ್ಲಹನy
ಸಂದೋಶವಾಹಕರು yಹೋಳಿದರು:y “ಅಲ್್ಲyಭೊಕಂಪyಮರುತುy
ಕ್ಷೆೊೋಭೆyಉಂಟಾಗುವುದುyಮರುತುyಅಲ್್ಲಂದಲೋyಶೈತಾನನyಕೊಂಬುy
ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು�”y (ಬುಖಾರಿy2/105,y ತಿಮು್ತದಿy2/232,y
ಮಿಶಾಕೆತ್y2/582)

ದುರಾ್್ತಖಾ್ನ

ಬರೋಲ್್ವಗಳು,yರಝಾಖಾನರyಅಂಧಾನುಯಾಯಿಗಳುyಸಮಸತುದy
ಸಮರ್ತಕರುyಪ್ರಸುತುರyಹದಿೋಸನುನುyಯಹೊದಿಗಳಂತೆyದುವಾ್ಯ್ತಖಾ್ಯನy
ಮಾಡುತಾತುyಖಾ್ಯರyಇಸಾ್ಲಮಿyಪ್ರಬೊೋಧಕyಮುಹಮ್ಮದ್yಅಬುದ್ಲ್y
ವಹಾಬ್yಹಂಬಲ್ೋy (ಮರಣyಹಿಜರy 1206)yಮರುತುy ಅವರy
ಸಮರ್ತಕರಿಗೆyಈyಹದಿೋಸ್yಸಮನ್ವಯಗೆೊಳಿಸಲುyಪ್ರಯತಿನುಸುತಾತುರ�y
ಅವರುyಆರೊೋಪಿಸುವಂತೆyನಜ್ದ್yಎಂದರyಸೌದಿyಅರೋಬಯಾದy
ನಜ್ದ್yಮರುತುyಶೈತಾನನyಕೊಂಬುyಎಂದರyಮುಹಮ್ಮದ್yಬನ್y
ಅಬುದ್ಲ್yವಹಾಬ್yಆಗಿದಾದ್ರyಎನುನುತಾತುyಅವರyವಿರುದಧyವಿಷy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ಉಗುಳುತಾತುರ�yಅವರುyಅಹ್ಲyಹದಿೋಸಿನವರುyಮುಹಮ್ಮದ್yಬನ್y
ಅಬುದ್ಲ್yವಹಾಹಾಬರyಅನುಯಾಯಿಗಳೆಂದುyಹೋಳುತಾತುyಅವರy
ಅಜ್ಾನವನುನುyಜಗಜಾಜಾಹಿೋರುಗೆೊಳಿಸುತಾತುyಇದಾದ್ರ�

ಇಲ್್ಲy ಒಂದುy ಜಜ್ಾಸಯy ನೆಲಯಲ್್ಲy ಈy ಹದಿೋಸ್ನy ಬಗೆಗೆy
ಒಂದುyಅವಲೊೋಕನyನಡೆಸೊೋಣ�

ನಜ್ದ್ನ ಭಾಷಾರ್ತ

ನಜ್ದ್y ಎನುನುವುದುyಮೊಲy ಪದವಾಗಿದುದ್y ಅದರy ಭಾಷಾರ್ತy
ಎರತುರದyಪ್ರದೋಶyಎಂದಾಗಿದ�yಪ್ರಸಿದಧyಅರಬyಶಬದ್ಕೊೋಶಗಳಾದy
ಅಲ್yಮುಂಜದ್yಪುಟy995,yಮುಅ್yಜಮುಲ್yಬುಲಾದ್ನ್yಭಾಗy
19yಪುಟy265,yಮುಅ್yಜಮುಲ್yವಸಿೋತ್yಭಾಗy2yಪುಟy909,y
ಅರ್ಾಇದ್yಪುಟy 1483,yಮುರತುಸರುಸಿಸುಹಾಹ್yಪುಟy 646y
ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್್ಲyಈyರಿೋತಿyಇದ�

نَِجــاٌد  َواْلَجْمــُع  اْلَْرِض.  ِمــَن  اْرَتَفــَع  َمــا 

َوَأْنُجــٌد. َوُنُجــوٌد 

ಅರಾ್ತತ್yಎರತುರದಲ್್ಲyಗೆೊೋಚರಿಸುವyಭೊಮಿಗೆyನಜ್ದ್yಎಂದುy
ಕರಯಲಾಗುರತುದ�yನಜ್ದ್ನyಬಹುವಚನyನಜಾದ್,yನುಜೊದ್,y
ಅನ್ಜುದ್yಎಂದಾಗುರತುದ�

ರಾ್ಖಾ್ನಕಾರರ ತೀರಾ್ತನ

ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಕಾರರyತಿೋಪು್ತyಕೊಡಾyಇದುವೋyಆಗಿದ�yಎರತುರದಲ್್ಲy
ಗೆೊೋಚರಿಸುವyಪ್ರತಿಯಂದುyಭೊಪ್ರದೋಶವನೊನುyನಜ್ದ್yಎಂದುy
ಕರಯಲಾಗುರತುದ�yಈyಕುರಿರುyಹಾಫಿಝ್yಅಹ್ಮದ್yಬನ್yಅಲ್ೋy
ಅಲ್yಮಅ್yರೊಫ್yಇಬ್ನುyಹಜರ್yಅಸ್ಖಲಾನ yಮರುತುyಹನಫಿಗ-
ಳಲ್್ಲyಪ್ರಸಿದಧರಾದyಅಲಾ್ಲಹಮyಕಮಾ್ತನ,yಅಲಾ್ಲಹಮyಬದು್ರದಿದ್ೋನ್y
ಮಹೊ್ಮದ್yಬನ್yಅಹ್ಮದ್yಅಲ್yಐನೋ yರವರುyರಮ್ಮyರಮ್ಮy
ಬುಖಾರಿy ವಾ್ಯಖಾ್ಯನy ಗ್ರಂರಗಳಲ್್ಲy ನಜ್ದ್ನy ಅರ್ತವನುನುy ಏಕy
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿyವಿವರಿಸಿದುದ್yಹಿೋಗೆ�

ى  ُكلُّ َشــْيٍئ اْرَتَفــَع بِالنِّْســَبِة إَِلــى َما َيِليِه ُيَســمَّ

اْلُمْرَتِفــُع َنْجًدا َواْلُمنَْخِفُض َغــْوًرا. َوَأْصُل النَّْجِد 

َما اْرَتَفَع ِمَن اْلَْرِض. َوُهَو ِخَلُف اْلَغْوِر.

ಈyಅವಲೊೋಕನಗಳಿಂದyವ್ಯಕತುವಾಗಿyತಿಳಿದುyಬರುವುದೋನೆಂದರy
ಅರಬರುyಪ್ರತಿಯಂದುyಎರತುರyಪ್ರದೋಶದyಭೊಮಿಯನುನುyನಜ್ದ್y
ಎಂದೋy ಕರಯುತಾತುರ�yಈyಹಿನೆನುಲಯಲ್್ಲyಅರಬ್yರಾಷಟ್ರಗಳಲ್್ಲy
ಬಹಳಷುಟಿyನಜ್ದ್ಗಳಿವ�

ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖಾ್ರವಿರುವ ನಜ್ದ್ಗಳು

ಅರಬ್yರಾಷಟ್ರಗಳಲ್್ಲyನಜ್ದ್yಎಂಬyಹಸರಿನಲ್್ಲyಅರಿಯಲ್ಪಡುವy
ಪ್ರದೋಶಗಳyಒಂದುyಸಂಕ್ಷಿಪತುyಪಟ್ಟಿಯನುನುyಪುರಾರನyಭೊಗೆೊೋಳy
ಶಾಸತ್ರyಗ್ರಂರyಮುಅ್yಜಮುಲ್yಬುಲಾದ್ನ್yನyಭಾಗy19yಪುಟy265y
ಮರುತುyಅರಬ್yಭಾಷೆಗೆyಸಂಬಂಧಿಸಿದyಪ್ರಖಾ್ಯರyಗ್ರಂರyತಾಜುಲ್y
ಅರೊಸ್y ನy ವಾ್ಯಖಾ್ಯನy ಕಾಮೊಸ್y ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದy
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿyಇಲ್್ಲyನೋಡಲಾಗಿದ�

1- َنْجُد اْلُمَوز

2- َنْجُد َأَجا

3- َنْجُد َبُرق

4- َنْجُد َخال

َرى 5- َنْجُد الشَّ

6- َنْجُد ُعْفر

7- َنْجُد اْلُعَقاب

8- َنْجُد َكْبَكب

9- َنْجُد َمِريع

10- َنْجُد اْلَيَمن

11- َنْجُد اْلِعَراق 

12- َنْجُد اْلِحَجاز

ಶೈತಾನನ ಕೆೊಂಬಿನ ನಜ್ದ್ ಯಾವುದು?

ಅಬುದ್ಲ್ಲyಬನ್yಉಮರ್ yಹೋಳುತಾತುರ:yಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೋಶವಾ-
ಹಕರು yಹಫಸು yರವರyಮನೆಯyಬಾಗಿಲಲ್್ಲyನಂರುಕೊಂಡುy
ಪೂವ್ತyದಿಕ್ಕೆನೆಡೆಗೆyಕೈyತೆೊೋರಿಸುತಾತುyಹೋಳಿದರು�

ــْيَطاِن« َقالَها  »اْلِفْتنَُة َهُهنَا ِمْن َحْيُث َيْطُلُع َقْرُن الشَّ

َتْيِن َأْو َثَلًثا. َمرَّ
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ಜುಲೈ 2 18

“ಫಿರನುyಫಸಾದ್y(ಕ್ಷೆೊೋಭೆ-ಅಶಾಂತಿ)yಈyಕಡೆಯಿಂದyಹರಡುವುದು�y
ಇಲ್್ಲಂದಲೋyಶೈತಾನನyಕೊಂಬುyಪ್ರರ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು�”yಪ್ರವಾದಿ

yಯವರುyಈyಮಾರನುನುyಎರಡುyಅರವಾyಮೊರುyಬಾರಿy
ಪುನರಾವತಿ್ತಸಿದರು�

ಉಬೈದುಲ್ಲy ಬನ್y ಸಈದ್y ರನನುy ವರದಿಯಲ್್ಲy “ಪ್ರವಾದಿ
yಯವರುyಈyಮಾರನುನುy ಆಯಿಶಾ y ರವರyಮನೆಯy

ಬಾಗಿಲಲ್್ಲy ನಂತಿದದ್ರಂದುy ಉಲ್ಲೋಖಿಸಿರುತಾತುರ�”y (ಬುಖಾರಿy
2/1050,yಮುಸಿ್ಲಂy2/394)

ಈyಹದಿೋಸ್ನಂದyಸ್ಪಷಟಿವಾಗುವುದೋನೆಂದರyಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೋ-
ಶವಾಹಕರುyಮದಿೋನದಲ್್ಲyಹಫಸುyಅರವಾyಆಯಿಶ yರವರy
ಮನೆಯyಬಾಗಿಲಲ್್ಲyನಂರುyಪೂವ್ತyದಿಕ್ಕೆಗೆyಕೈyತೆೊೋರಿಸುತಾತುyಫಿರನುy
ಫಸಾದ್yಈyಕಡೆಯಿಂದyಹರಡುವುದಂದೊyಇಲ್್ಲಂದಲೋyಶೈತಾನನy
ಕೊಂಬುy ಪ್ರರ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಂದೊyಹೋಳಿರುವತಾತುರ�y ಅಂದರy
ಶೈತಾನನyಕೊಂಬುyಪ್ರರ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದುyಮದಿೋನyಮುನವ್ವರದy
ಪೂವ್ತದಿಕ್ಕೆನಲ್್ಲyಎನುನುವುದುyಇಲ್್ಲyಸ್ಪಷಟಿವಾಯಿರು�

ರಾ್ಖಾ್ನಕಾರರ ತೀರಾ್ತನ

ಮದಿೋನyಮುನವ್ವರದyಪೂವ್ತyದಿಕ್ಕೆನಲ್್ಲyನಜ್ದ್y (ಇರಾಕ್)yಇದy
ಎನುನುವುದುyಸಂಶಯಕಕೆyಆಸ್ಪದವೋyಇಲ್ಲದyವಿಷಯವಾಗಿದ�yಪ್ರಖಾ್ಯರy
ವಿದಾ್ವಂಸರಾದyಹಾಫಿಝ್yಇಬ್ನುyಹಜರ್yಅಸ್ಖಲಾನ y(ಮರಣy
ಹಿಜರಿy852)yಮರುತುyಅಲಾ್ಲಮyಐನyಹನಫಿ y(ಮರಣyಹಿಜರಿy
855)yಈyಮೋಲ್ನyಹದಿೋಸನುನುyಉಲ್ಲೋಖಿಸಿಕೊಂಡುyಬರಯುತಾತುರ�

َقاَل اْلَخطَّابِيُّ َنْجــٌد ِمْن ِجَهِة اْلَمْشــِرِق َوَمْن َكاَن 

بِاْلَمِدينَــِة َكاَن َنْجُدُه َباِدَيَة اْلِعــَراِق َوَنَواِحيَها َوِهَي 

َمْشــِرُق َأْهِل اْلَمِدينَِة.

ಅರಬy ಭಾಷೆಯಲ್್ಲy ವಿಶೋಷy ಪಾಂಡಿತಾ್ಯವನುನುy ಹೊಂದಿದದ್,y
ಭೊಗೆೊೋಳಶಾಸತ್ರyಮರುತುyಹದಿೋಸ್ಗಳಲ್್ಲyಪಾರಂಗರರಾದyಇಮಾಂy
ಅಬೊyಸುಲೈಮಾನ್yಅಹ್ಮದ್yಬನ್yಮುಹಮ್ಮದ್yಅಲ್yರತಾತುಬ
y (ಮರಣyಹಿಜರಿy388)yಹೋಳುಂತೆyಮದಿೋನyಮುನವ್ವರದy

ಪೂವ್ತyದಿಕ್ಕೆನಲ್್ಲರುವyನಜ್ದ್yಇರಾಕ್yಆಗಿದ�yಅದುವೋyಮದಿೋನದy
ಪೂವ್ತದಿಕುಕೆyಆಗಿರುವುದು�y(ಫರುಹಾಲ್yಬಾರಿyಭಾಗy13yಪುಟy38,y
ಉಮದ್ರುಲ್yಖಾರಿyಭಾಗy24yಪುಟy300)

ಪ್ರರಾದಿ  ಯವರ ತೀಪು್ತ

ಸಾಲ್ಮ್y ಬನ್y ಅಬುದ್ಲ್ಲ y (ಮರಣy ಹಿಜರಿy 102)y
ರವರುyಹೋಳುತಾತುರ�

ِغيَرِة َوَأْرَكَبُكْم  َيا َأْهَل اْلِعَراِق َما َأْســَأَلُكْم َعْن الصَّ

ِه ْبَن ُعَمــَر َيُقوُل  لِْلَكبِيــَرِة َســِمْعُت َأبِي َعْبــَد اللَّ

َم  َســِمْعُت َرُســوَل اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

َيُقــوُل إِنَّ اْلِفْتنََة َتِجيُء ِمْن َهاُهنَــا َوَأْوَمَأ بَِيِدِه َنْحَو 

ــْيَطاِن َوَأْنُتْم  اْلَمْشــِرِق ِمْن َحْيُث َيْطُلــُع َقْرَنا الشَّ

َيْضــِرُب َبْعُضُكْم ِرَقــاَب َبْعٍض.

“ಓyಇರಾಕ್ನವರೋ,yನೋವುyಸಣಣಾyಸಣಣಾyವಿಷಯಗಳನುನುyಗಂಭೋರವಾಗಿy
ಪರಿಗಣಿಸಿy ಪ್ರಶನುಗಳy ಮೋಲy ಪ್ರಶನುಗಳನುನುy ಕೋಳುತಿತುೋರಿ�y ಆದರy
ದೊಡ್ಡy ದೊಡ್ಡy ವಿಷಯಗಳನುನುy ಸಂಪೂಣ್ತy ನಲ್ತಕ್ಷಿಸುತಿತುೋರಿ�y
ನಾನುyನನನುyರಂದyಅಬುದ್ಲ್ಲರಿಂದyಒಂದುyಪ್ರವಾದಿವಚನವನುನುy
ಆಲ್ಸಿದದ್ೋನೆ�yಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಪೂವ್ತದಿಕ್ಕೆನೆಡೆಗೆyಅರಾ್ತತ್y
ನಮ್ಮyನಾಡುyಇರಾಕ್ನyಕಡೆಗೆyಬರಳುyತೆೊೋರಿಸುತಾತುyಹೋಳಿದರು�y
ಶೈತಾನನy ಕೊಂಬುy ಅಲ್ಲೋy ಪ್ರರ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು�y ಅಲ್್ಲಂದಲೋy
ಕ್ಷೆೊೋಭೆyಹರಡುವುದು�yನೋವುyಪರಸ್ಪರyಕೊರಳುyಕೊಯು್ಯತಿತುೋರಿ�”y
(ಮುಸಿ್ಲಂy2/394)

ಹಸನ್ y ರಿಂದyವರದಿ�y ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುy ಪಾ್ರರ್್ತಸಿ-
ದರು�y“ಅಲಾ್ಲಹನನೆೋ!yನಮಗಾಗಿyನಮ್ಮyಮದಿೋನದಲ್್ಲyಸಮೃದಿಧy
ಉಂಟುಮಾಡು�yನಮ್ಮyಶಾಮ್y(ಸಿರಿಯ)yನಲ್್ಲyಸಮೃದಿಧyಉಂಟುy
ಮಾಡು�y ನಮ್ಮy ಯಮನ್ನಲ್್ಲy ಸಮೃದಿಧy ಉಂಟುಮಾಡು�”y
ಅಷಟಿರಲ್್ಲyಒಬ್ಬರುyಹೋಳಿದರು�y“ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೋಶವಾಹಕರೋ,y
ನಮ್ಮyಇರಾಕ್ನಲೊ್ಲyಸಮೃದಿಧಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ತಸಿರಿ�yಏಕಂದರyಅಲ್್ಲy
ನಮ್ಮy ಆಹಾರವಿದ�”y ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುy ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಲ್-
ಲ್ಲ�yಆyವ್ಯಕ್ತುyಎರಡನೆೋyಸಲyರನನುyಬೋಡಿಕಯನುನುyಮುಂದಿಟಟಿರೊy
ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಮೌನyವಹಿಸಿದರು�yಬಳಿಕyಹೋಳಿದರು�y
“ಅಲ್್ಲy (ಅಂದರyಇರಾಕ್ನಲ್್ಲ)yಶೈತಾನನyಕೊಂಬುyಪ್ರರ್ಯಕ್ಷವಾ-
ಗುವುದು�yಅಲ್್ಲyಭೊಕಂಪyಮರುತುyಕ್ಷೆೊೋಭೆyಉಂಟಾಗುವುದು�”y
(ಕನ್ಝುಲ್yಉಮಾ್ಮಲ್yಫಿyಸುನನಲ್yಅಕಾ್ವಲ್yವಲ್yಅಫ್ಆಲ್y
ಭಾಗy14yಪುಟy172)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

َعِن اْبِن ُعَمــَر َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُســوُل 

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: اللَُّهمَّ َبــاِرْك َلنَا فِي  اللَّــِه َصلَّى اللَّ

تِنَــا َوَمِدينَتِنَا َوَبــاِرْك َلنَا فِي  َنــا َوَمكَّ َصاِعنَــا َوُمدِّ

َشــاِمنَا َوَيَمنِنَا. َفَقاَل َرُجٌل فِي ِعَراِقنَا. َقاَل إِنَّ فِيَها 

ــْيَطاِن َوَتِهيُج اْلِفَتُن َوإِنَّ اْلَجَفاءَ بِاْلَمْشــِرِق. َقْرَن الشَّ

ಖಾ್ಯರyಸಹಾಬyಅಬುದ್ಲ್ಲyಬನ್yಉಮರ್ yವರದಿyಮಾಡುತಾತುರ�y
ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಪಾ್ರರ್್ತಸಿದರು:y“ಅಲಾ್ಲಹನೆೋ,yನಮಗಾಗಿy
ನಮ್ಮyಮಕಾಕೆದಲ್್ಲyಸಮೃದಿಧyನೋಡು�yನಮ್ಮyಮದಿೋನದಲ್್ಲyಸಮೃದಿಧy
ನೋಡು�y ನಮ್ಮy ಸಾಅ್y ಮರುತುy ಮುದ್ದ್ನಲ್್ಲy ಸಮೃದಿಧy ನೋಡು�y
ನಮಗಾಗಿy ನಮ್ಮy ಶಾಮ್y ಮರುತುy ಯಮನ್ನಲ್್ಲy ಸಮೃದಿಧy
ನೋಡು�”yಅಷಟಿರಲ್್ಲyಓವ್ತರುyಹೋಳಿದರು:y“ನಮ್ಮyಇರಾಕ್ನಲೊ್ಲy
ಸಮೃದಿಧyಉಂಟುyಮಾಡುವಂತೆyಪಾ್ರರ್್ತಸಿರಿ�”y ಆಗyಪ್ರವಾದಿ

yಯವರುyಹೋಳಿದರು:y“ನಶ್ಚಯವಾಗಿಯೊyಅಲ್್ಲyಶೈತಾನನy
ಕೊಂಬುy ಪ್ರರ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು,y ಕ್ಷೆೊೋಭೆy ಹರಡುವುದುyಮರುತುy
ಅನಾ್ಯಯ-ಅಕ್ರಮyಮಿತಿಮಿೋರುವುದು�”y(ಕನ್ಝುಲ್yಉಮಾ್ಮಲ್y
ಭಾಗy14yಪುಟy168)

ಅಬುದ್ಲ್ಲyಬನ್yಉಮರ್ yಹೋಳುತಾತುರ:yಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೋಶವಾ-
ಹಕರು yಮುಂಜಾನೆyನಮಾಝ್yಮಾಡಿಸಿದyನಂರರyಮುಕತುದಿಗಳy
ಕಡೆಗೆyತಿರುಗಿyಕುಳಿರುyದುಆyಮಾಡಿದರು�y“ಯಾyಅಲಾ್ಲಹ್,yನೋನುy
ನಮಗಾಗಿyನಮ್ಮyಮದಿೋನದಲ್್ಲyಸಮೃದಿಧyಉಂಟುಮಾಡು�yನಮ್ಮy
ಮುದ್ದ್yಮರುತುyಸಾಅ್yನಲ್್ಲyಸಮೃದಿಧyಉಂಟುಮಾಡು�yಅಲಾ್ಲಹನೆೋy
ಹರಮ್ನಲ್್ಲy ಸಮೃದಿಧyಉಂಟುಮಾಡು�y ನಮ್ಮy ಶಾಮ್ನಲೊ್ಲy
ಯಮನ್ನಲೊ್ಲy ಸಮೃದಿಧyಉಂಟುಮಾಡು�”yಅಷಟಿರಲ್್ಲy ಓವ್ತy
ವ್ಯಕ್ತುಯುy “ಅಲಾ್ಲಹನy ಸಂದೋಶವಾಹಕರೋ,y ಇರಾಕ್ನಲ್್ಲy
ಸಮೃದಿಧಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ತಸಿ”ರಂದುyವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು�yಪ್ರವಾದಿ

yಯವರುyಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಲ್ಲ್ಲ�yಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಮತೆೊತುಮ್ಮy
ಮದಿೋನದಲ್್ಲyಸಮೃದಿಧಗಾಗಿ,yಮುದ್ದ್yಮರುತುyಸಾಅ್yನಲ್್ಲyಸಮೃದಿಧಗಾಗಿy
ಮರುತುyಯಮನ್yಮರುತುyಶಾಮ್ನಲ್್ಲyಸಮೃದಿಧಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ತಸಿದರು�y
ಆಗyಮತೆೊತುಬ್ಬyವ್ಯಕ್ತುyಇರಾಕ್ನಲ್್ಲyಸಮೃದಿಧಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ತಸುವಂತೆy
ಬೋಡಿಕೊಂಡರು�yಆಗಲೊyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಮೌನವಹಿ-
ಸಿದರು�yಬಳಿಕyಮೊರನೆೋyಸಲyಕೊಡyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುy
ಮದಿೋನ,yಮುದ್ದ್,yಸಾಅ ,್yಹರಂ,yಶಾಮ್yಮರುತುyಯಮನ್ನಲ್್ಲy
ಸಮೃದಿಧಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ತಸಿದರು�yಈಗyಮೊರನೆೋyಸಲವೂyಇರಾಕ್ನಲ್್ಲy
ಸಮೃದಿಧಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ತಸುವಂತೆyಕೋಳಿಕೊಳ್ಳಲಾದಾಗyಪ್ರವಾದಿ y

ಯವರುyಹೋಳಿದರು�y“ಅಲ್್ಲyಶೈತಾನನyಕೊಂಬುyಪ್ರರ್ಯಕ್ಷವಾಗು-
ವುದುyಮರುತುyಫಿರನುyಫಸಾದ್yಹರಡುವುದು�”

ಉಪಸಂಹಾರ

ಮೋಲyಉಲ್ಲೋಖಿಸಲಾದyಹದಿೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲವೂyಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸುತಿತುರುವು-
ದೋನೆಂದರyಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೋಶವಾಹಕರಾದyಮುಹಮ್ಮದ್ y
ರವರುyಸಮೃದಿಧಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ತಸದyಅಲ್್ಲyಶೈತಾನನyಕೊಂಬುyಪ್ರರ್ಯ-
ಕ್ಷವಾಗುವುದಂದುyಹೋಳಿದyನಜ್ದ್yಅದುyಮದಿೋನಾyಮುನವ್ವರದy
ಪೂವ್ತyಭಾಗದಲ್್ಲರುವyನಜ್ದ್yಇರಾಕ್yಆಗಿದ�yಇನುನುyಮುಹಮ್ಮದ್y
ಅಬುದ್ಲ್yವಹಾಹಾಬ್ yಜನಸಿದyನಜ್ದ್yಅದುyನಜ್ದ್yಯಮನ್y
ಅರವಾyಹಿಜಾಝ್yಆಗಿದ�

ಶೈತಾನನ ಕೆೊಂಬು ಪ್ರರ್ಕ್ಷರಾಗುವುದು ಎಂದರೀನು?

ಬರೋಲ್್ವಗಳyನೆೋತಾರ,yಹಕ್ೋಮುಲ್yಉಮ್ಮತ್,yಪ್ರಖಾ್ಯರyಮುಫಿತು,y
ಮೌಲ್್ವyಅಹ್ಮದ್yಯಾರ್yಖಾನ್yಗುಜರಾತಿyಶೈತಾನನyಕೊಂಬುy
ಎನುನುವುದಕಕೆyಶೈತಾನರyಒಂದುyಗುಂಪುyಎಂದುyಅರ್ತyಕೊಟ್ಟಿದಾದ್ರ�y
(ನೆೊೋಡಿರಿ�yಜಾಅಲ್yಹಕ್ಕೆyಭಾಗy1yಪುಟy6)

ಪ್ರಖಾ್ಯರyಹದಿೋಸ್yವಾ್ಯಖಾ್ಯನಕಾರರಾದyಹಾಫಿಝ್yಇಬ್ನುyಹಜರ್y
ಅಸ್ಖಲಾನ ,yಅಲಾ್ಲಮyಐನyಹನಫಿ ,yಅಲಾ್ಲಮyಕಮಾ್ತನ
yರವರುyಕೊಡಾyಶೈತಾನನyಕೊಂಬುyಎನುನುವುದಕಕೆyಶೈತಾನೋy

ಶಕ್ತುyಅರವಾyಗುಂಪುyಎಂದೋyಅರ್ತyಕೊಟ್ಟಿದಾದ್ರ�yಮುಂದು-
ವರಿಯುತಾತುyಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ�yಅರೋಬಕ್yಭಾಷೆಯಲ್್ಲyಎಲ್ಲy
ಅಪಿ್ರಯವಾದy ಕಾಯ್ತಗಳಿಗೊy ಶೈತಾನನy ಕೊಂಬುy ಎಂದುy
ಹೋಳಲಾಗುರತುದ�y (ಫರುಹಾಲ್yಬಾರಿy13/47,yಉಮದ್ರುಲ್yಖಾರಿy
24/199,yಕಮಾ್ತನy24/168)

ಹನಫಿಗಳyಶಿರೊೋಮಣಿyಮುಲಾ್ಲyಅಲ್ೋyಖಾರಿyಹೋಳುತಾತುರ:

ಶೈತಾನನyಕೊಂಬುyಎಂದರyಅದರyತಾರ್ಪಯ್ತyಶೈತಾನರyಒಂದುy
ಗುಂಪುyಎಂದೋyಆಗಿದ�yಕಾಲಾನುಸಾರyಕಡುಕ್ಗೆyಪ್ರೋರಣೆyಮರುತುy
ಸಹಾಯyನೋಡುತಾತುyಕಡುಕನುನುyಹರಡುತಾತುyಅಲ್್ಲyಅಶಾಂತಿyಮರುತುy
ಕ್ಷೆೊೋಭೆಯನುನುಂಟುyಮಾಡುರತುದ�y(ಅಲ್yಮಿಕಾ್ತತ್y11/456)

ಮೌಲಾನಾyಸುಲೈಮಾನ್yನದಿ್ವy(ಮರಣyಹಿಜರಿy1372)yಅಶಾಂತಿy
ಮರುತುyಕ್ಷೆೊೋಭೆyಪಶಿ್ಚಮದಿಂದಲೋyಹುಟುಟಿವುದುyಎಂದುyಹೋಳುತಾತುy
ಈyಕಳಗಿನಂತೆyಅದನುನುyವಿವರಿಸುತಾತುರ�
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ಜುಲೈ 2 18

ದೃಢೋಕೃರyಹದಿೋಸ್ಗಳyಉಲ್ಲೋರಗಳುy ಸಂಶಯಕಕೆy ಆಸ್ಪದವೋy
ಇಲ್ಲದಂತೆyಇಸಾ್ಲಮಿನಲ್್ಲyಕ್ಷೆೊೋಭೆಯyವಿಷyಬೋಜವುyಪೂವ್ತದಲ್ಲೋy
ಬರತುಲ್ಪಡುವುದುy ಎನುನುವುದನುನುy ಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸುರತುದ�y ಅವರುy
ರನನುyಬರಳಿನಂದyಇರಾಕ್ನೆಡೆಗೆyಸಂಜ್ಞೆyಮಾಡುತಾತುyಮತೆತುyಮತೆತುy
ಹೋಳಿದರು�yಎಲ್್ಲಂದyಸೊಯೋ್ತದಯವಾಗುವುದೊೋyಅಲ್್ಲಂದಲೋy
ಶೈತಾನನy ಕೊಂಬುy ಪ್ರರ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು�y ಅದಕಕೆy ಧಾರಾಳy
ನದಶ್ತನಗಳಿವyನೆೊೋಡಿ�

yy ಉಮರ್ yರವರyಹಂರಕyಅಜ್ಮೋyಆಗಿದದ್�

yy ಉಸಾ್ಮನ್ y ರವರy ಕಾಲದಲ್್ಲy ಕ್ಷೆೊೋಭೆy ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದುದ್y
ಇರಾಕ್ನಲಾ್ಲಗಿರುತು�

yy ಜಮಲ್yಯುದಧವುyಅದೋyಪ್ರದೋಶದಲ್್ಲyನಡೆದದುದ್�

yy ಅಲ್ yರನುನುyಹತೆ್ಯyಮಾಡಲಾಗಿದುದ್yಅಲ್ಲೋyಆಗಿರುತು�

yy ಅಮಿೋರ್yಮುಆವಿಯ yಮರುತುyಅಲ್ yರವರyನಡುವyಯುದಧy
ನಡೆದಿದೊದ್yಅದೋyಕಡೆy(ಸಿಪಿ್ಪೋನ್)�

yy ಇಸಾ್ಲಮಿನಲ್್ಲyಜಬರಿಯ,yಕದರಿಯ್ಯyಮುಂತಾದyಪರಭ್ರಷಟಿyವಿಭಾಗy
ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದುದ್yಅಲ್ಲೋ�

yy ಇಸಾ್ಲಮಿನಲ್್ಲyಹಲವಾರುyವಿಭಾಗಗಳು,yಪಂಗಡಗಳುyಮರುತುyನೊರನy
ಸಿದಾಧಂರಗಳುyಉದ್ಭವವಾಗಿದುದ್yಇಲ್್ಲಂದಲೋ�yಇದರಿಂದyಇಸಾ್ಲಮಿನy
ಸರಳyಸುಂದರyರೊಪಕಕೆyಕಳಂಕyಉಂಟಾಯಿರು�

yy ಪ್ರವಾದಿ yಯವರyಕುಟುಂಬದyಹೊಕುಡಿಯನುನುyಮ್ಗಿಗೆನಲ್ಲೋy
ಚಿವುಟ್yಹಾಕಲಾಗಿದುದ್yಕೊಡಾyಇಲ್ಲೋ�

yy ಇಸಾ್ಲಮನುನುy ಇಬಾ್ಭಗವಾಗಿy ಒಡೆದುy ಹಾಕ್ದy ಶಿಯಾಯಿಝಂy
ಹುಟ್ಟಿದುದ್yಕೊಡಾyಇಲ್ಲೋ�

yy ಹಜಾಜಾಜರyಅಕ್ರಮyದಬಾ್ಬಳಿಕಗಳುyಇದೋyಪ್ರದೋಶದಲ್್ಲyನಡೆದಿದುದ್�

yy ರುಕ್ತರು,yರತಾ್ತರಿಗಳುyಪ್ರಬಲರಾದyಪರಿಣಾಮವಾಗಿyಅರಬಗಳy
ಆಡಳಿರವುyಪರನyಕಂಡಿದುದ್yಇಲ್ಲೋ�

yy ನಣಾ್ತಯಕyಯುದಧದಲ್್ಲyಇಸಾ್ಲಮಿೋyಸೋನೆಯಂದಿಗೆyದೊ್ರೋಹದy

ಪರಿಣಾಮyಪ್ರರಮವಾಗಿyಗೆೊೋಚರಕಕೆyಬಂದಿದುದ್yಇಲ್್ಲ�yನಂರರyಇದರy
ಪ್ರಭಾವyಇರರyಕಡೆಗಳಲ್್ಲyಕಂಡುಬಂರು�y(ಸಿೋರರುನನುಬy3/698)

ಅಲಾ್ಲಮy ಶಿಬಲ್ೋy ನುಅಮಾನy (ಇವರುyಅರಂಡyಭಾರರದy
ಪ್ರಖಾ್ಯರyಹನಫಿyವಿದಾ್ವಂಸರೊyಸೈಯ್ಯದ್yಸುಲೈಮಾನ್yನದಿ್ವಯವರy
ಉಸಾತುದರೊyಆಗಿದಾದ್ರ)yಬರಯುತಾತುರ�

ಪರಭ್ರಷಟಿರyಮುರ್ಯyಕೋಂದ್ರyಬಸಾ್ರyಆಗಿರುತು�yಅದುyಇಮಾಂyಅಬೊy
ಹನೋಫರವರyಉರಿಗೆyಬಹಳyನಕಟವೂyಆಗಿರುತು�yವಾಸಿಲ್yಬನ್y
ಅತಾಅ್,yಅಮೊ್ರyಬನ್yಉಬೈದ್y(ಮುಅ್yರಝಲ್yವಿಭಾಗದy
ಸಾಥಿಪಕರು)yಕೊಡಾyಬಸಾ್ರದyನವಾಸಿಗಳೆೋyಆಗಿದದ್ರುyಮರುತುyಇಮಾಂy
ಸಾಹೋಬರyಸಮಕಾಲ್ೋನರು�y

ಜಹಮಿಯyಎಂಬyವಿಭಾಗದyಮುರ್ಯyಜಹಮ್yಬನ್yಸಫಾ್ವನ್y
ಕೊಡಾy ಆy ಕಾಲಘಟಟಿದವನು�y ಅವನುy ಇರಾಕ್ನವನು�y ಈy
ವಿಭಾಗಗಳyಕುರಿರುyಇಮಾಮ್yಹನೋಫ yಅಧ್ಯಯನyಮಾಡಿy
ಇವರಲ್್ಲyಬಹಳಷುಟಿyರಪು್ಪಧಾರಣೆಗಳಿದದ್ರೊyಅದುyಸರ್ಯನಷೆೋಧy
(ಕುಫ್್ರ)ದy ರನಕy ರಲುಪಿಲ್ಲy ಎಂಬy ಅಹ್ಲy ಕ್ಬಾ್ಲy ಎಲ್ಲರೊy
ಮೊಮಿನ್ಗಳಾಗಿದಾದ್ರಂದುy ಫತಾ್ವy ನೋಡಿದಾದ್ಗಿದ�y (ಸಿೋರರು-
ನುನುಅಮಾನ್yಪುಟy152)

ಅವರುyಮುಂದುವರಿಯುತಾತುy ಬರಯುತಾತುರ�y “ವಾಸತುವದಲ್್ಲy
ಹಚಿ್ಚನyಕ್ಷೆೊೋಭೆ,yಗೆೊಂದಲ,yಗಲಾಟೆಗಳyಕೋಂದ್ರyಇರಾಕ್yಆಗಿರುತು�y
ಅದರಲೊ್ಲyಮುರ್ಯವಾಗಿyಕೊಫಾ�”y(ಸಿೋರರುನುನುಅಮಾನ್yಪುಟy71)

ಅಲಾ್ಲಮy ಬದು್ರದಿದ್ೋನ್y ಅಬೊy ಮುಹಮ್ಮದ್y ಮಹೊ್ಮದ್y
ಅಹ್ಮದುಲ್yಐನೋyಹನಫಿಯವರುyಶೈತಾನನyಕೊಂಬುyಎಂಬy
ಕುರಿರುyವಿಶ್ಲೋಷಣೆyನಡೆಸುತಾತುyಈyರಿೋತಿyಬರಯುತಾತುರ�

“ಪೂವ್ತದyಕಡೆಗೆyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಬರಳುyತೆೊೋರಿಸುತಾತುy
ಶೈತಾನನyಕೊಂಬುyಅಲ್್ಲಂದyಪ್ರರ್ಯಕ್ಷವಾಗುರತುದyಎನುನುವಾಗyನಜ್ದ್y
ಇರಾಕ್ನವರುyಇಸಾ್ಲಮಿನಲ್್ಲyಪ್ರವೋಶಿಸಿರಲ್ಲ್ಲ�yಬಳಿಕyಜಮಲ್yಯುದಧy
ಮರುತುyಸಿಪಿ್ಪೋನ್yಯುದಧyಸಂಭವಿಸಿದುದ್yಇಲ್ಲೋyಆಗಿರುತು�yಉಸಾ್ಮನ್ y
ರವರyವಿರುದಧyನಡೆದyಪಿರೊರಿyಮರುತುyಅವರyಹತೆ್ಯಯyಸಂಚಿನy
ಕೋಂದ್ರyಬಂದುyಕೊಡಾyಇದುವೋyಆಗಿರುತು�yಇಂರಹಾyಘಟನೆಗಳy
ಕುರಿರುyಮುನೊಸುಚನೆyನೋಡುತಾತುyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಎಚ್ಚರಿಸಿ-
ದಾದ್ಗಿರುತು�”y(ಉಮದ್ರುಲ್yಖಾರಿy24/199)� n
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ಇಸಾಲಿಮ್ ಪ್ರತಪಾದಿಸುವ ಆರ್್ತಕ ಸಿದಾಧಂರ

ಭೊಮಿಯಲ್್ಲ ಸ್ವಗಥಿವನು್ನ ಸಾಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆಯಂದು ವಾದಸಿದ ರಷಾ್ಯ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ೇಪವೂ ಇಲ್ಲದ 
ಕುಸಿದುಬಿದುದ್ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದಾಧಿಂತವನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಟ್್ಟರುವುದನು್ನ ನಾವು ನೊೇಡಿದವು. ಚೇನಾವೂ ಅದೇ ದಾರಿಯನು್ನ 
ಅನುಗಮಿಸಿದ. ಅಮೇರಿಕ ಮತ್್ತತರ ಅಭಿವೃದಧಿ ಹೊಂದದ ರಾಷಟ್ರಗಳಲ್್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು 
ಅರಬಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಡಿಿೊಳುಳುವಂತ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಶಸಾರಾಸರಾಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಸೃಷ್ಠಿಸುವ ಮೊಲಕ 
ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತಿಕೆ ತೇಪೆ ಹಚಚಿ ತನ್ನ ಪರಾಜೆಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್್ತದ. ಆದರೆ ಆ ಆಟ ಹಚುಚಿ ಕಾಲ ನಡೆಯದು. 
ಜಗತ್್ತನಲ್್ಲ ಇಸಾ್ಲಮಿೇ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಸಾಥಾಯಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪರಾತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಕಾಲ ದೊರವಿಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯನyಭೌತಿಕyಜೋವನದಲ್್ಲyಸಂಪತಿತುನyಪಾರ್ರyಅದಿ್ವ-
ತಿೋಯವಾಗಿದ�yಸಂಪರತುನುನುyಹೋಗೆyನವ್ತಹಿಸಿyಭೌತಿಕy

ಸುರವನುನುyಪಡೆಯಬಹುದಂದುyಜನರಿಗೆyತಿಳಿಸವyಹಲವಾರುy
ಭೌತಿಕyದಶ್ತನ,y ಸಿದಾಧಂರyಮರುತುyಅಭಪಾ್ರಯಗಳುyಪ್ರಚಾರ-
ದಲ್್ಲದ�y ಇವುಗಳುyಮನುಷ್ಯನy ಚಿಂರನೆyಮರುತುy ನಡವಳಿಕಯy
ಮೋಲyರುಂಬಾyಪ್ರಭಾವyಬೋರಿವ�yಇವುಗಳyಆಚೆಗೆyಪರಲೊೋಕy
ಕ್ಷೆೋಮಕಕೆyಒರುತುyನೋಡಿyಇಹಲೊೋಕyಜೋವನವನುನುyಸಂಪನನುಗೆೊಳಿಸುವy
ಮತೆೊತುಂದುyದಶ್ತನyನೆಲಗೆೊಂಡಿರುವುದರyಕುರಿರುyಇತಿತುೋಚೆಗಿನy
ರನಕyಬಹುತೆೋಕyಜನರಿಗೆyಗೆೊತೆತುೋyಇರಲ್ಲ್ಲ�y

ಆರ್್ತಕy ರಂಗವನುನುy ಹೋಗೆy ಆಳಬೋಕಂದುy ನದೋ್ತಶಿಸುವy
ಪೊ್ಲಟೆೊೋ,yಅರಿಸಾಟಿಟಲ್yಮುಂತಾದyರರ್ವಜ್ಾನಗಳyಅಭಪಾ್ರಯ-
ಗಳು;yಆಡಂyಸಿ್ಮತ್,yರಿಕಾಡೆೊೋನ,yಮಿಲ್yಮುಂತಾದyಕಾ್ಲಸಿಕಲ್y
ಆರ್್ತಕy ಸಿದಾಧಂರದy ವಕಾತುರರy ಚಿಂರನೆಗಳುy ಕೃಷ್y ವಲಯಕಕೆy
ಅಗ್ರyಪಾ್ರಶಸತ್ಯyನೋಡುವyಕ್ವನೆೊನುೋ,yಟಗೆೊೋ್ತyಮುಂತಾದyಫ್ರಂಚ್y
ಚಿಂರಕರyಕೊಡುಗೆಗಳು,yಮನ್,yಸರಾ,yವೋನ್,yಹಾನ್ತಕ್ರಂರಹy
ಮೋಧಾವಿಗಳyವಿದೋಶyವಾ್ಯಪಾರಕಕೆyಪಾ್ರಮುರ್ಯತೆyನೋಡುವyರರ್ವಚಿಂರ-
ನೆಗಳು;yನಂರರದyಕಾಲಾವಧಿಯಲ್್ಲyಬಂದyಕೋನ್ಸು,yಕಾಲ್್ತyಮಾಕ್ಸು್ತy
ಮ್ದಲಾದವರyಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿyಪರಗಳುyಮಾರ್ರyಬುದಿಧಜೋವಿಗಳಿಗೆy

ಪರಿಚಯವಿದ�yಇತಿತುೋಚೆಗಷೆಟಿೋyಕುರ್ಆನ್yಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವyಆರ್್ತಕy
ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳyಕುರಿರುyಜನರyಗಮನyಸಳೆಯಲಾರಂಭಸಿದ�y

ಇರರyಆರ್್ತಕyರರ್ವಗಳನುನುyಪಾ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿyಜಾರಿಗೆೊಳಿಸುವy
ಪ್ರಯರನುyಆರಂಭವಾಗಿyಹಲವುyಕಾಲyಕಳೆದರೊ,yಜನರುyಇನೊನುy
ಆರ್್ತಕyದುರಂರಗಳಿಂದyಮುಕತುವಾಗಿರದಿರುವುದರಿಂದyಮುಂದಿನy
ದಾರಿyಯಾವುದುyಎಂಬyಪುನಚಿ್ತಂರನೆಯುyಇಸಾ್ಲಮಿೋyಸಿದಾಧಂ-
ರದಡೆಗೆy ಗಮನಹರಿಸಲುy ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರು�yಮುಸಿ್ಲಮರುy
ಕೊಡಾyಈyಸಿದಾಧಂರವನುನುyಮರರುyಇರರyವ್ಯವಸಥಿಗಳyತಾತಾಕೆಲ್ಕy
ಪ್ರಭೆಯಲ್್ಲyಸಿಲುಕ್ಕೊಂಡಿದಾದ್ರ�y ಕುರ್ಆನ್ನಲ್್ಲರುವyಆರ್್ತಕy
ನಲುವುಗಳನುನುyಸಮಾಹಾರಗೆೊಳಿಸಿyಒಂದುyಆರ್್ತಕyಕ್ರಮವಾಗಿy
ಪ್ರಸುತುರಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದ�

ಧಮ್ತಗಳಲ್್ಲyಹಲವುyಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕತೆಗೆyಮಾರ್ರyಒರುತುyನೋಡುರತುದ�y
ಅವುಗಳಲ್್ಲyಎಲ್್ಲಯೊyಆರ್್ತಕyವ್ಯವಹಾರದyಕುರಿರುyವಿವರಣೆ-
ಗಳಿಲ್ಲ�yಆದುದರಿಂದyಜನರಿಗೆyಧಾಮಿ್ತಕyಮೌಲ್ಯಗಳಲ್್ಲyಅಧಿಷ್ಟಿರ-
ಗೆೊಂಡಿರುವyಒಂದುyಆರ್್ತಕyವಿಧಾನವನುನುyಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುy
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ್ಲ�yಇಸಾ್ಲಮ್yಇದಕಕೆyಹೊರತಾಗಿದಯಂದುyಮುಸಿ್ಲಮ್y
ಆಡಳಿರಗಾರರುyಕೊಡಾyತಿಳಿಸಿಕೊಡಲ್ಲ್ಲ�yರುಲಫಾಉರಾ್ರಶಿದ್ರy
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ಕಾಲyಹಾಗೊyನಂರರyಉಮರ್yಬನ್yಅಬುದ್ಲ್yಅಝೋಝ್ರy
ಕಾಲದಲ್್ಲy ಅಪ್ಪಟy ಇಸಾ್ಲಮಿೋy ಆರ್್ತಕy ವ್ಯವಸಥಿyಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿy
ಕಾಯ್ತವಸಗಿದದ್yಚರಿತೆ್ರಯುyಕಲವುyಗ್ರಂರಗಳನುನುyನೆೊೋಡಿದರy
ಮಾರ್ರyಸಿಗುವyವಾಸತುವಿಕತೆಯಾಗಿyಮಾಪ್ತಟ್ಟಿರು�

ಮ್ಟಟಿಮ್ದಲುy ನಾವುy ಸೃಷ್ಟಿಗಳy ಸಮಸ್ಯಗಳನುನುy ಸೃಷ್ಠಿಕ-
ರ್ತನುy ಅರಿಯುತಾತುನೆy ಎಂಬುದನುನುy ಅಂಗಿೋಕರಿಸಬೋಕಾಗಿದ�y
ಸೃಷ್ಠಿಗಳಿಗೆyಭೊರಕಾಲyಮರುತುyವರ್ತಮಾನyಕಾಲದyಕಾಯ್ತಗಳುy
ಮಾರ್ರy ನಶಿ್ಚರವಿದ�y ಅವುಗಳyಆಧಾರದಲ್್ಲy ಭವಿಷ್ಯದy ಕುರಿರುy
ರೊಪುರೋಶyಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು�y ಆದರy ಅದುy ಸರಿಯಾ-
ಗಿರಬೋಕಂದಿಲ್ಲ�y ಆದುದರಿಂದy ನಾವುy ನಮ್ಮy ಮಿತಿಯನುನುy
ಅರಿರುಕೊಂಡುyಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನನುನುyಅಂಗಿೋಕರಿಸಿyಅವನyವ್ಯವಸಥಿಗಳನುನುy
ಕಾಯ್ತಗರಗೆೊಳಿಸಬೋಕು�

ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನನುನುyಅಂಗಿೋಕರಿಸುವಾಗyನಾವುyಆರನyವಿಧಿ-ನಷೆೋಧ-
ಗಳನುನುyಅನುಸರಿಸಲುyಬದಧರಾಗುತೆತುೋವyಹಾಗೊyಪರಲೊೋಕದಲ್್ಲy
ನಮ್ಮyಕಮ್ತಗಳyಲಕಕೆyಒಪಿ್ಪಸಬೋಕಾಗಿದyಎನುನುವುದನೊನುyಅಂಗಿೋ-
ಕರಿಸಬೋಕು�yಅದರyಜತೆಗೆyಪರಲೊೋಕyಮ್ೋಕ್ಷವುyಶಾಶ್ವರyಮರುತುy
ಇಹಲೊೋಕವುy ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿದಯಂದುy ತಿಳಿದುy ಇಹಲೊೋಕವುy
ಪರಲೊೋಕಕಕೆyಸಿದಧತೆyಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವyಒಂದುyರಂಗುದಾಣyಮಾರ್ರ-
ವಾಗಿದಯಂದುyನಾವುyಅಂಗಿೋಕರಿಸಬೋಕು�yಮೋಲyವಿವರಿಸಿದy
ಕಾಯ್ತಗಳುyಇಸಾ್ಲಮಿೋyಆರ್್ತಕyವ್ಯವಸಥಿಯyರಳಹದಿಯಾಗಿದ�y
ಅವುಗಳನುನುyಹಿೋಗೆyಸಂಕ್ಷೆೋಪಿಸಬಹುದು:

1�y ಭೊಮಾ್ಯಕಾಶಗಳಲ್್ಲರುವyಎಲಾ್ಲyಕೊಡುಗೆಗಳyಒಡೆರನದy
ಹಕುಕೆyಅಲಾ್ಲಹನಾಗಿದಾದ್ನೆ�yಮನುಷ್ಯನುyಈyಕೊಡುಗೆಗಳyಒಬ್ಬy
ಫಲಾನುಭವಿy(trustee)yಮಾರ್ರ�y

﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ﴾

“ಭೊಮಾ್ಯಕ ಾಶಗಳಲ್್ಲರ ುವುದಲ್ಲವೂy ಅಲ ಾ್ಲಹನ -
ದಾದ್ಗಿದ�”y(2:284)

﴿ ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇۇ ﴾

“ಭೊಮಿy ಅಲಾ್ಲಹನದುದ್�y ಅವನುy ರನನುy ದಾಸರಲ್್ಲy

ರನಗಿಷಟಿy ಬಂದವರನುನುy ಅದರy ಉರತುರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿy
ಮಾಡುತಾತುನೆ�”y(7:128)

﴿يئ جب حب خب مب ىب 

يب جت حت ختمت ﴾
“ಅವನುyಭೊಮಿyಮರುತುyಆಕಾಶಗಳyಸಕಲyವಸುತುಗಳನುನುy
ನಮಗಾಗಿyನಯಂತಿ್ರಸಿಕೊಟಟಿವನು�”y(45:13)

﴿مب ىب يب جت حت 

خت مت ىت يت جث ﴾
“ಅವನುy ನಮ್ಮನುನುy ಭೊಮಿಯಲ್್ಲy ಉರತುರಾಧಿಕಾರಿಗಳ-
ನಾನುಗಿyಮಾಡಿದನು�yನಮ್ಮಲ್್ಲyಕಲವರಿಗಿಂರyಇನುನುyಕಲವರy
ಪದವಿಯನುನುyಉನನುರಗೆೊಳಿಸಿದನು�”y(ಕುರ್ಆನ್)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ﴾

“ಅಲಾ್ಲಹನುyಆಕಾಶಗಳಲೊ್ಲyಭೊಮಿಯಲೊ್ಲyಇರುವyಸಕಲy
ವಸುತುಗಳನುನುyನಮಗೆyಅಧಿೋನಗೆೊಳಿಸಿರುವುದನುನುyರನನುyಪ್ರರ್ಯಕ್ಷy
ಹಾಗೊyರಹಸ್ಯyಅನುಗ್ರಹಗಳನುನುyನಮಗೆyಪೂತಿ್ತಗೆೊಳಿಸಿಕೊ-
ಟ್ಟಿರುವುದನುನುyನೋವುyನೆೊೋಡುತಿತುಲ್ಲವೋ”y(31:20)

2�y ಮನುಷ್ಯರುyಒಂದುyಜನಾಂಗ�y

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾

“ಮನುಷ್ಯರುyಒಂದುyಸಮುದಾಯವಾಗಿದದ್ರು�”

﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾
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“ಜನರೋy ನಾವುy ನಮ್ಮನುನುy ಒಬ್ಬy ಪುರುಷy ಮರುತುy ಒಬ್ಬy
ಸಿತ್ರೋಯಿಂದyಉಂಟುಮಾಡಿದವು�yರರುವಾಯyನೋವುyಪರಸ್ಪರy
ಪರಿಚಯಪಟುಟಿಕೊಳ್ಳಲ್ಕಾಕೆಗಿyನಮ್ಮನುನುyಜನಾಂಗಗಳನಾನುಗಿy
ಗೆೊೋರ್ರಗಳನಾನುಗಿyಮಾಡಿದವು�yನಮ್ಮyಪೈಕ್yಅರ್ಯಧಿಕyಧಮ್ತ-
ನಷಠಿನೆೋyವಾಸತುವದಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹನyಬಳಿyಗೌರವಕಕೆyಪಾರ್ರನು�yನಶ್ಚ-
ಯವಾಗಿಯೊyಅಲಾ್ಲಹನುyಸವ್ತಜ್ಞನೊyವಿವರಪೂಣ್ತನೊy
ಆಗಿರುತಾತುನೆ�”y(49:13)

3�y ಏಕತೆಯಲ್್ಲyಶಿ್ರೋಮಂತಿಕyಇದ�yಭನನುತೆಯಲಾ್ಲದರೊೋyವಿನಾಶ�y
ಆದರyಧಿಕಾಕೆರಿಯೊyಅಹಂಕಾರಿಯೊyಆದyಮನುಷ್ಯರುy
ಅನೆೈಕ್ಯತೆಯನುನುyಬಳೆಸುತಾತುರ�yಪಕ್ಷಿyಮರುತುyಜಾರುವಾರುಗಳುy
ಕೊಡಾyಮನುಷ್ಯರಂತೆyಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿವ�yಅವುಗಳy
ಸಂರಕ್ಷಣೆyಮನುಷ್ಯರyಹೊಣೆಗಾರಿಕಯಾಗಿದ�y

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇڇ ﴾

“ಭೊಮಿಯyಮೋಲyಚಲ್ಸುವyಪಾ್ರಣಿಗಳನೊನು,yವಾಯುವಿನಲ್್ಲy
ರಕಕೆಗಳಿಂದy ಹಾರಾಡುವy ಪಕ್ಷಿಗಳನೊನುy ನೆೊೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ�y
ಇವಲ್ಲವೂyನಮ್ಮಂತೆಯೋyಇರುವyವಗ್ತಗಳು�”y(6:35)

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ ﴾
“ಅದರಲ್್ಲy (ಭೊಮಿ)yನಮಗಾಗಿಯೊyನೋವುyಅನನುದಾರ-
ರಲ್ಲದಂರಹyಅನೆೋಕyಸೃಷ್ಠಿಗಳಿಗೊyಜೋವನyಸಾಧನಗಳನುನುy
ಒದಗಿಸಿದವು�”y (15:20)y ನೋವುy ಅನನುದಾರರಲ್ಲದಂರಹy
ಅನೆೋಕyಸೃಷ್ಠಿಗಳyಉದದ್ೋಶyಪಕ್ಷಿyಮೃಗಾದಿಗಳಾಗಿವ�

4�y ಎಲ ಾ್ಲ y ಆರ್್ತಕ y ವ್ಯವಹಾರಗಳುy ನ ಾ್ಯಯದಲ್್ಲy
ಅಧಿಷ್ಠಿರಗೆೊಂಡಿರಬೋಕು�y

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

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

“ಓyಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆೋ,yನೋವುyನಾ್ಯಯದyಧ್ವಜವಾಹಕರೊ,y
ಅಲಾ್ಲಹನಗಾಗಿyಸಾಕ್ಷಷ್ಯyವಹಿಸುವವರೊyಆಗಿರಿ�yನಮ್ಮyನಾ್ಯಯy
ಮರುತುyಸಾಕ್ಷಷ್ಯವುyಸ್ವರಃyನಮ್ಮyಅರವಾyನಮ್ಮyಮಾತಾಪಿರರy
ಮರುತುyನಮ್ಮyಸಂಬಂಧಿಕರyವಿರುದಧವಾಗಿದದ್ರೊyಸರಿಯೋ�y
ಕಕ್ಷಿಯುyಧನಕನರಲ್yಅರವಾyಬಡವನರಲ್�y ನಮಗಿಂರy
ಹಚಾ್ಚಗಿy ಅಲಾ್ಲಹನುy ಅವರy ಹಿರಚಿಂರಕನಾಗಿರುತಾತುನೆ�y
ಆದುದರಿಂದyನಮ್ಮyಚಿತಾತುಸಕ್ತುಯyಅನುಸರಣೆಯಲ್್ಲyನಾ್ಯ-
ಯಪಾಲನೆಯಿಂದyಸರಿಯಬೋಡಿರಿ�yನೋವುyಗೊಢಾರ್ತದy
ಮಾರುಗಳನಾನುಡಿದರyಅರವಾyಸರ್ಯದಿಂದyನುಣುಚಿಕೊಂಡರ,y
ನಶ್ಚಯವಾಗಿಯೊyನೋವುyಮಾಡುತಿತುರುವyಕಮ್ತಗಳyಅರಿವುy
ಅಲಾ್ಲಹನಗಿದಯಂಬುದನುನುyಚೆನಾನುಗಿyತಿಳಿದಿರಲ್�”y(4:135)

5�y ಶೊೋಷಣೆಯುyನಷ್ದಧವಾಗಿದ�yಉಭಯರ್ರರುyಒಪಿ್ಪಗೆಯಿಲ್ಲದy
ವ್ಯವಹಾರyನಡೆಸಬಾರದು�yಕುರ್ಆನ್yಹಿೋಗೆನುನುರತುದ:y

﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

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

“ಓyಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆೋ,yನೋವುyಪರಸ್ಪರರyಸಂಪರತುನುನುyಅನುಚಿರy
ರಿೋತಿಯಿಂದy ಕಬಳಿಸಬೋಡಿರಿ�y ಲೋವಾದೋವಿಗಳುyಪರಸ್ಪರy
ಒಪಿ್ಪಗೆಯಿಂದಾಗಬೋಕು�yನಮ್ಮನುನುyನೋವೋyವಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೋ-
ಡಿರಿ�yಅಲಾ್ಲಹನುyನಮ್ಮyಮೋಲyಕೃಪಯುಳ್ಳವನೆಂಬುದನುನುy
ಖಾತಿ್ರಯಾಗಿyನಂಬರಿ�”y(4:29)

ಶೊೋಷಣೆyಕಾಮಿ್ತಕyಅರವಾyಮಾಲ್ಕನyಕಡೆಯಿಂದಾಗಿರಲ್,y
ಅವರಡೊyನಷ್ದಧವೋ�yಒಬ್ಬನುyಮತೆೊತುಬ್ಬನyದೌಬ್ತಲ್ಯವನುನುy
ಶೊೋಷಣೆyಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ�y ಇಂದುy ಸಂಪೂಣ್ತy ಶಕ್ತುಯy
ಮೊಲಕyದುಬ್ತಲರನುನುyಶೊೋಷ್ಸುವುದುyಸಾಮಾನ್ಯವಾ-
ಗಿದ�yಆದರy“ಪುಣ್ಯyಮರುತುyದೋವಭಯದyಕಾಯ್ತಗಳಲ್್ಲy
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ಎಲ್ಲರyಜೊತೆyಸಹಕರಿಸಿರಿyಮರುತುyಪಾಪyಹಾಗೊyಅತಿರೋಕy
ಕಾಯ್ತಗಳಲ್್ಲyಯಾರೊಂದಿಗೊyಸಹಕರಿಸಬೋಡಿರಿ”y(5:2)y
ಎಂದುyಕುರ್ಆನ್yಕಲ್ಸುರತುದ�

6�y ಹಣವುy ಒಂದಡೆy ಕೋಂದಿ್ರೋಕರಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು�y
ಅಲಾ್ಲಹನುyಹೋಳುತಾತುನೆ:

﴿پ پ پ ﴾

“ನಮಗೆy ಸೊರುತು y ಸಂತಾನಗಳನುನು y ದಯಪಾಲ್-
ಸುವವನು�”y(71:12)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ ﴾

“ಸೊರುತುy ಸಂತಾನಗಳುy ಐಹಿಕy ಜೋವನದyಅಲಂಕಾರಗ-
ಳಾಗಿವ�”y(18:46)

ಅದೋyಸಂದಭ್ತy“ನಮ್ಮyಸೊರುತುyಮರುತುyಸಂತಾನಗಳುyಒಂದುy
ಪರಿೋಕ್ಷೆyಮಾರ್ರವಾಗಿದ�”y(64:15)yಎಂದುyಕುರ್ಆನ್yಎಚ್ಚ-
ರಿಸುರತುದ�yಸಂಪರತುನುನುyರಚು್ತyಮಾಡದyಕೊಡಿಡುವುದನುನುy
ಅಲಾ್ಲಹನುyಆಕ್ಷೆೋಪಿಸುತಾತುನೆ�

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ﴾

“ಓyಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆೋ,yಗ್ರಂರದವರyಅಧಿಕಾಂಶyವಿದಾ್ವಂಸರೊy
ಸಂರರೊy ಜನರy ಸಂಪರತುನುನುy ಅನುಚಿರy ವಿಧಾನಗಳಿಂದy
ಕಬಳಿಸುತಾತುರyಮರುತುyಅವರನುನುyಅಲಾ್ಲಹನyಮಾಗ್ತದಿಂದy
ರಡೆಯುತಾತುರ�y ಚಿನನುವನೊನುy ಬಳಿ್ಳಯನೊನುy ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟುಟಿy
ಅವುಗಳನುನುy ದೋವಮಾಗ್ತದಲ್್ಲy ರಚು್ತyಮಾಡದವರಿಗೆy

ವೋದನಾಯುಕತುyಯಾರನೆಯyಸುವಾತೆ್ತyಕೊಡಿರಿ�”y(9:34)

ಈyನಷೆೋಧವುyಸಮಾಜದyನಾಯಕರಿಗೆyಮಾರ್ರyಸಿೋಮಿರವಾ-
ಗಿರದ,yಎಲ್ಲರಿಗೊyಅನ್ವಯವಾಗುರತುದ�

﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾

“ಜನರನುನುyಮೊದಲ್ಸುವyಮರುತುyದೊಷ್ಸುವyಅಭಾ್ಯಸವಿರುವy
ಪ್ರತಿಯಬ್ಬನಗೊyವಿನಾಶವಿದ�yಅವನುyಸಂಪರತುನುನುyಸಂಗ್ರ-
ಹಿಸಿದನುyಮರುತುyಅದನುನುyಎಣಿಸಿyಎಣಿಸಿyಇಟಟಿನು�yಅವನy
ಸಂಪರುತುyಶಾಶ್ವರವಾಗಿyಅವನyಬಳಿಯಲ್ಲೋyಇರುವುದಂದುy
ಅವನುyಭಾವಿಸುತಾತುನೆ�yರಂಡಿರyಇಲ್ಲ�yಅವನುyಪುಡಿಗಟ್ಟಿy
ಬಡುವyಸಥಿಳಕಕೆyಎಸಯಲ್ಪಡುವನು�yಪುಡಿಗಟ್ಟಿyಬಡುವyಆy
ಸಥಿಳyಏನೆಂದುyನಮಗೆೋನುy ಗೆೊರುತು?yಚೆನಾನುಗಿyಧಗಧಗಿಸ-
ಲ್ಪಟ್ಟಿರುವyಅಲಾ್ಲಹನyಬಂಕ್�yಅದುyಹೃದಯಗಳವರಗೊy
ರಲುಪುವುದು�”y(104:1-7)

7�y ನ ಾ್ಯಯವಾದy ಮಾಗ್ತದಲ್್ಲ y ಸಂಪಾದಿಸುವುದುy
ಅನುವದನೋಯ�y ಆದರy ಮಿರವಾದy ಅಗರ್ಯಗಳನುನುy
ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡyಬಳಿಕyಉಳಿಯುವyಮಿಗತೆyಮೌಲ್ಯವನುನುy
ನಾ್ಯಯಯುರyಮಾಗ್ತದಲ್್ಲyವಚ್ಚyಮಾಡಬೋಕು�yಕುರ್ಆನ್y
ನಮಾಝ್yನವ್ತಹಿಸುವyಆದೋಶದyಜೊತೆಗೆyವಚ್ಚyಮಾಡಲೊy
ಆಜ್ಾಪಿಸಿದ�yಅಂದರyಆರ್ಮಶುದಿಧyಪೂತಿ್ತಯಾಗಬೋಕಾದರy
ಸಂಪರತುನುನುyಬಡವರಿಗೆyನೋಡಬೋಕು�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾

“ನೋವುyಇಷಟಿಪಡುವುದರಿಂದyನೋವುyವಚ್ಚಮಾಡುವyರನಕy
ಪುಣ್ಯವನುನುy ಪಡೆಯಲಾರಿರಿ�y ನೋವುyಯಾವy ವಸುತುವನುನುy
ವಚ್ಚಮಾಡಿದರೊy ಅಲಾ್ಲಹನುy ಅದರy ಕುರಿರುy ಚೆನಾನುಗಿy
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ತಿಳಿಯುವವನೆೋyಆಗಿರುತಾತುನೆ�”y(ಕುರ್ಆನ್)

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ ﴾

“ರಮ್ಮy ಸಂಪರತುನುನುy ಆಹೊೋರಾತಿ್ರy ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೊy
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೊy ರಚು್ತy ಮಾಡುವವರy ಪ್ರತಿಫಲy
ಅವರyಪ್ರಭುವಿನyಬಳಿyಇದ�yಅವರಿಗೆyಯಾವyಭಯವೂy
ವ್ಯಥೆಯೊyಇರುವುದಿಲ್ಲ�”

ಯಾವy ರಿೋತಿy ರಚು್ತy ಮಾಡಬೋಕಂದೊy ಕುರ್ಆನ್y
ಮಾಗ್ತದಶ್ತನyನೋಡಿದ�y

﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾

“ಓyಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆೋ,yನೋವುyಸಂಪಾದಿಸಿದyಸಂಪತಿತುನಂದy
ಮರುತುyನಾವುyನಮಗಾಗಿyಭೊಮಿಯಿಂದyಉತಾ್ಪದಿಸಿದವು-
ಗಳಿಂದyಉರತುಮವಾದವುಗಳನುನುyದೋವಮಾಗ್ತದಲ್್ಲyರಚು್ತy
ಮಾಡಿರಿ�y ಅವನyಮಾಗ್ತದಲ್್ಲy ಕೊಡಲುy ಅರ್ಯಂರy ಕಟಟಿy
ವಸುತುವನುನುyಪ್ರತೆ್ಯೋಕ್ಸಲುyಪ್ರಯತಿನುಸಬಾರದು�yಅದೋyವಸುತುವನುನುy
ನಮಗೆyಕೊಟಾಟಿಗyಅಲಕ್ಷಿಸುವyಹೊರರುyನೋವೂyಅದನುನುy
ಸಿ್ವೋಕರಿಸಲುyಇಷಟಿಪಡಲಾರಿರಿ�”y(2:267)

ಏನನುನುyರಚು್ತyಮಾಡಬೋಕಂದೊyಕುರ್ಆನ್yಸೊಚಿಸಿದ�

﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ﴾

“���ನೋವುyದೋವಮಾಗ್ತದಲ್್ಲyಏನನುನುyರಚು್ತyಮಾಡಬೋಕಂದುy
ಕೋಳುತಾತುರ�yನಮ್ಮyಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂರyಮಿಕ್ಕೆರುವುದನುನುyಎಂದುy
ಹೋಳಿರಿ�”y(2:219)

ಆದರyಇಸಾ್ಲಮ್yದುವ್ಯ್ತಯyಮರುತುyಏನನೊನುyವಚ್ಚಮಾಡದy
ಜಪುಣತೆyತೆೊೋರಿಸುವುದನುನುyಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ�y

﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾
“ನಮ್ಮy ಕೈಯನುನುy ಕೊರಳಿಗೆy ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಲೊy ಬೋಡಿರಿy
ಮರುತುyನಂದ್ಯರೊyನಸಸುಹಾಯಕರೊyಆಗಿyಬಡುವಂತೆyಅದನುನುy
ಸಂಪೂಣ್ತವಾಗಿyತೆರದಿಟುಟಿಬಡಲೊyಬೋಡಿರಿ�”y(17:29)

8�y ಮಿಗತೆyಮೌಲ್ಯದಲ್್ಲyಅಶಕತುರಿಗೆyಹಕ್ಕೆದ:

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾

“ಅವರy ಸೊರುತುಗಳಲ್್ಲy ಬೋಡುವವರಿಗೊy (ಉಪಜೋವನ)y
ರಡೆಯಲ್ಪಟಟಿವರಿಗೊyಹಕ್ಕೆದ�”y(51:19)

ಸೊರುತುyಶಿ್ರೋಮಂರನಂದyಬಡವನೆಡೆಗೆyಹರಿದಾಗಲೋyಸಮಾಜ-
ಕಲಾ್ಯಣyಸಾಧ್ಯವಂದರ್ತ�yಆಶಕತುರyಈyಘೋಷ್ರyಹಕಕೆನುನುy
ಅವರಿಗೆyರಲುಪಿಸುವುದುyಒಂದುyಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದ�yಪ್ರವಾದಿ

yಹೋಳುತಾತುರ:y“ಜನರಲ್್ಲರುವyಶಿ್ರೋಮಂರರಿಂದyಪಡೆದುy
ಅವರಲ್್ಲರುವy ಬಡವರಿಗೆy ವಿರರಿಸಬೋಕು�”y (ಬುಖಾರಿ)y
ಹಿೋಗಾದರy ಮಾರ್ರy ಸಂಪರುತುy ಶುದಧವಾಗುರತುದಯಂದುy
ಕುರ್ಆನ್yಹೋಳಿದ�

﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻڻ ﴾

“ನೋವುyಅವರyಸಂಪರುತುಗಳಿಂದyದಾನಧಮ್ತಗಳನುನುyಪಡೆದುy
ಅವರನುನುyಶುದಿಧೋಕರಿಸಿರಿ�”y(9:103)

ಪ್ರವಾದಿ ಯವರyನಧನದyನಂರರyಝಕಾತ್yನೋಡಲುy
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ಹಿಂದೋಟುy ಹಾಕ್ದವರೊಂದಿಗೆy ಅಬೊಬಕಕೆರ್ತ ವರುy
ಯುದಧyಘೋಷ್ಸಿದದ್ರು�y“ಅಲಾ್ಲಹನಾಣೆಗೊyಸರ್ಯ,yಒಬ್ಬನುy
ಝಕಾತ್ನy ಪಾಲಾಗಿy ಪ್ರವಾದಿ ಯವರಿಗೆy ನೋಡುತಿತುದದ್y
ಒಂದುyಆಡಿನyಮರಿಯನಾನುದರೊyನನಗೆyನೋಡದಿದದ್ರyನಾನುy
ಅದರyಹಸರಲ್್ಲyಅವನೆೊಂದಿಗೆyಯುದಧyಮಾಡುತೆತುೋನೆ�”y(ಇಬ್ನುy
ರುಝೈಮಃyಸಂಪುಟy4yಪುಟy7)

ಕೃಷ್y ಉರ್ಪನನುಗಳyಝಕಾತ್y ಕೊಯು್ಲy ನಡೆದy ಕೊಡಲೋy
ನೋಡಬೋಕು�y ಚಿನನು,y ಬಳಿ್ಳ,y ಕರನಸುy ನೆೊೋಟು,y ನಾಣ್ಯy
ಮುಂತಾದವುಗಳyಝಕಾತ್yಒಂದುyವಷ್ತyಕಾಲಾವಧಿಯy
ನಂರರವಾಗಿದ�yಜಾನುವಾರುಗಳyಕಾಯ್ತದಲ್್ಲyಅವುಗಳy
ಸಂಖ್್ಯಯyಪ್ರಕಾರyಝಕಾತ್yಕೊಡಬೋಕಾಗಿದ�

ಝಕ ಾತ್ನ y ಹಕ ುಕೆ ದ ಾ ರರ ು y ಯ ಾರಂದ ುy
ಕುರ್ಆನ್yಪಟ್ಟಿyಮಾಡಿದ�

9�y ಇರರರyಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆyಮ್ದಲyಪಾ್ರಶಸತ್ಯyನೋಡಬೋಕು:

﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

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

ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ 
ىئ يئ جب حب ﴾

“ಅವರುyಸ್ವರಃyರಮಗೆyಅಗರ್ಯವಿದದ್ರೊ,yಇರರರಿಗೆyಪಾ್ರಶಸತ್ಯy
ನೋಡುತಾತುರ�yವಾಸತುವದಲ್್ಲyಯಾರುyರಮ್ಮyಮನಸಿಸುನyಸಂಕುಚಿ-
ರತೆಯಿಂದyರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಟಿರೊೋyಅವರೋyವಿಜಯಿಗಳು�”y(59:9)

ಅಬೊyಹುರೈರಾ yಅವರಿಂದyನವೋದನೆ:yಒಮ್ಮyಪ್ರವಾದಿ
ಯವರುyಹಿೋಗೆಂದರು:yಅಲಾ್ಲಹನಾಣೆಗೊyಸರ್ಯ!yಅವರುy

ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ�yಅವರುyವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ�”y
ಆಗy ಕೋಳಲಾಯಿರು:y “ಅಲಾ್ಲಹನy ಸಂದೋಶವಾಹಕರೋy
ಯಾರವರು?”yಪ್ರವಾದಿ yಉರತುರಿಸುತಾತುರ:y“ಯಾರyನೆರ-
ಹೊರಯವರುyಅವನyಕ್ರುಕುಳದಿಂದyಸುರಕ್ಷಿರವಾಗಿರುವು-
ದಿಲ್ಲವೋyಅವನು�”y(ಬುಖಾರಿ)

ಮತೆೊತುಮ್ಮyಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳಿದರು:y“ನೆರಹೊರಯವನುy
ಹಸಿದಿರುವಾಗy ಹೊಟೆಟಿy ರುಂಬಾyಉಣುಣಾವವನುy ಸರ್ಯವಿ-
ಶಾ್ವಸಿಯಲ್ಲ�”y(ಬೈಹಕ್ೋ)

10�yಅಭವೃದಿದ್yಕಾಯ್ತಗಳುyಧಮ್ತದyಭಾಗವಾಗಿದ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾

“ಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆೋ,y ಶುಕ್ರವಾರy ದಿನy ನಮಾಝಗಾಗಿy
ಕರಯಲಾದಾಗyಅಲಾ್ಲಹನyಸ್ಮರಣೆಯyಕಡೆಗೆyಧಾವಿಸಿರಿyಮರುತುy
ಕ್ರಯ-ವಿಕ್ರಯಗಳನುನುyಬಟುಟಿಬಡಿರಿ�yನೋವುyಅರಿರವರಾಗಿದದ್ರy
ಅದುyನಮಗೆyಅರು್ಯರತುಮವಾಗಿದ�”y(62:9)

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾

“ನಮಾಝ್yಮುಗಿದyಬಳಿಕyಭೊಮಿಯyಮೋಲyಚದುರಿಬಡಿರಿy
ಮರುತುy ಅಲಾ್ಲಹನy ಅನುಗ್ರಹವನನುರಸಿರಿ�y ಅಲಾ್ಲಹನನುನುy
ಅರ್ಯಧಿಕy ಸ್ಮರಿಸುರತುಲ್ರಿ�y ನಮಗೆy ಯಶಸುಸುy ಪಾ್ರಪತುವಾ-
ಗಲೊಬಹುದು�”y(62:10)

ಸಂಪರತುನುನುyಜಾಗರೊಕತೆಯಿಂದyತೆೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೋಕಂದುy
ಕುರ್ಆನ್yಸೊಚಿಸಿದ�

﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾

“ಅಲಾ್ಲಹನುyನಮಗೆyಜೋವನyಸಾಧನವನಾನುಗಿyನಶ್ಚಯಿಸಿ-
ರುವyಸಂಪರತುನುನುyತಿಳಿಗೆೋಡಿಗಳyವಶಕಕೆyಒಪಿ್ಪಸಬೋಡಿರಿ�yಆದರy
ಅವರಿಗೆyಉಣಣಾಲ್ಕೊಕೆ,yಉಡಲ್ಕೊಕೆyಕೊಡಿರಿyಮರುತುyಅವರಿಗೆy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ಸದೊ್ಬೋಧನೆyಮಾಡಿರಿ�”y(4:5)

11�yಆರ್್ತಕy ವ್ಯವಸಥಿಯಲ್್ಲy ಸಂಘಷ್ತಕಕೆy ಜಾಗವಿರಬಾರದು�y
ಅಲ್್ಲy ಪರಸ್ಪರy ಪಿ್ರೋತಿ-ವಿಶಾ್ವಸವಿರಬೋಕು�y ಅದರಿಂದy
ಮಾರ್ರyಪ್ರಗತಿyಸಾಧ್ಯ�

﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ﴾

“ಓyಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆೋ,yನೋವುyಪರಸ್ಪರರyಸಂಪರತುನುನುyಅನುಚಿರy
ರಿೋತಿಯಿಂದyಕಬಳಿಸಬೋಡಿರಿ�yಲೋವಾದೋವಿಗಳುyಪರಸ್ಪರyಒಪಿ್ಪ-
ಗೆಯಿಂದಾಗಬೋಕು�”y(4:29)

ಪ್ರವಾದಿ ಯವರುyರಮ್ಮyವಿದಾಯyಭಾಷಣದಲ್್ಲyಒಬ್ಬನy
ಅಧಿೋನದಲ್್ಲರುವyಜನರನುನುyಅವನುyಹೋಗೆyನೆೊೋಡಿಕೊಳ್ಳ-
ಬೋಕಂದುyಆದೋಶಿಸಿದದ್ರು�yನೋವುyಉಣುಣಾವyಆಹಾರವನೆನುೋy
ಅವರಿಗೊy ನೋಡಬೋಕು�y ನೋವುy ತೆೊಡುವy ಬಟೆಟಿಗಳನೆನುೋy
ಅವರಿಗೊyತೆೊಡಿಸಬೋಕು�yಅವರyಸಾಮರ್ಯ್ತಕಕೆyಮಿೋರಿದy
ಕಲಸವನುನುy ಮಾಡುವಂತೆy ಒರತುಡy ಹೋರಬಾರದು�y
ಅನವಾಯ್ತyಸಂದಭ್ತದಲ್್ಲyಹಾಗೆyಮಾಡಿದರೊyಅವರy
ಸಹಾಯಕಕೆyನಲ್ಲಬೋಕು�”y(ಬುಖಾರಿ)

ಮತೆೊತುಂದುyಸಂದಭ್ತದಲ್್ಲyಪ್ರವಾದಿ yಹಿೋಗೆyಹೋಳಿದದ್ರು:y
“ಕಾಮಿ್ತಕನyಬವರುyಆರುವುದಕ್ಕೆಂರyಮ್ದಲೋyಅವನy
ಕೊಲ್ಯನುನುyಕೊಟುಟಿಬಡಿರಿ�”y(ಇಬ್ನುyಮಾಜ)

“ಒಬ್ಬನುy ಕಾಮಿ್ತಕನನುನುy ಕರದುy ಕಲಸy ಮಾಡಿಸಿದy
ಬಳಿಕyಅವನಗೆyಅಹ್ತyಕೊಲ್yನೋಡದಿದದ್ರyನಾನುyಅವನy
ವಿರುದಧವಾಗಿyವಾದಿಸುತೆತುೋನೆ�”yಎಂದುyಪ್ರವಾದಿ ಯವರುy
ಹೋಳಿರುವರು�y(ಬೈಹಕ್ೋ)

ಆರ್್ತಕyವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆyಸಂಬಂಧಪಟಟಿyಕುರ್ಆನ್yವಚನy
ಹಾಗೊyಹದಿೋಸ್ಗಳನುನುyಮೋಲyಉಲ್ಲೋಖಿಸಲಾಗಿದ�yಇವುಗಳುy
ಒಂದುyಆದಶ್ತyಆರ್್ತಕyವ್ಯವಸಥಿಯyವೈಶಿಷಠಿಷ್ಯತೆಯಾಗಿದ�yಈy
ದೈವಿಕyನದೋ್ತಶನಗಳುyಜನರನುನುyಸಾಥಿಯಿಯಾದyಕಲಾ್ಯಣ-
ದಡೆಗೆyಕೊಂಡೆೊಯು್ಯರತುದyಎನುನುವುದರಲ್್ಲyಸಂಶಯವಿಲ್ಲ�y

ಆರ್್ತಕyವ್ಯವಸಥಿಯyಪ್ರಮುರyಘಟಕyಮರುತುy ಕ್್ರಯಾಸಾ-
ಮರ್ರಷ್ಯy ಅದರy ಹಸಾತುಂರರವಾಗಿದ�y ಕ್್ರಯಾy ಸಾಮರ್ರಷ್ಯy
ನಶ್ಚಲವಾದರy ಆರ್್ತಕy ಪ್ರಗತಿy ಸಥಿಗಿರಗೆೊಳು್ಳರತುದ�y ಅದರy
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿyಬಡರನyಮರುತುyನರುದೊ್ಯೋಗyಹಚಾ್ಚಗುರತುದ�y
ಇದುyಸಂಭವಿಸದಿರಲುyಇಸಾ್ಲಮ್yಬಡಿ್ಡರಹಿರyಸಾಲyಹಾಗೊy
ಝಕಾರನುನುyನಶ್ಚಯಿಸಿದ�

ಆಧುನಕy ವಾಣಿಜ್ಯy ಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳy ಬಡಿ್ಡy ಇಸಾ್ಲಮ್y ನಷ್ದಧ-
ಗೆೊಳಿಸಿದyಬಡಿ್ಡಯಲ್್ಲy ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲyಮರುತುy ಅದರಲ್್ಲy
ಶೊೋಷಣೆಯಿಲ್ಲyಎಂಬyಒಂದುyನೊರನವಾದವಿದ�yಅದುy
ಸರಿಯಲ್ಲ�yಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳುyಬಡಿ್ಡಯyಮೊಲಕyಬಂಡವಾಳವನುನುy
ಆಕಷ್್ತಸಿyಅದನುನುyಬೋರಯವರಿಗೆyಹೃಸ್ವಕಾಲದyಸಾಲವಾಗಿy
ನೋಡಿyಅಭವೃದಿಧಯನುನುyಸಾಧಿಸಲುyನೆರವಾಗುರತುದyಎಂಬy
ಧಾರಣೆಯಿದ�yವಾಸತುವದಲ್್ಲyಬಾ್ಯಂಕ್ನಂದyಸಾಲyಪಡೆದುy
ವಾ್ಯಪಾರyಮಾಡಿದyಅದಷುಟಿyಮಂದಿyಉದಾಧರವಾಗಿದಾದ್ರಂದುy
ಹುಡುಕ್ದರyಹಲವಮ್ಮyಉರತುರyನಷೆೋಧಾರ್ಮಕವಾಗಿರುರತುದ�y
ಇನುನುyಒಬ್ಬನುyಬಡಿ್ಡಗೆyಸಾಲyಪಡೆದುyಅದನುನುyಉದ್ಯಮದಲ್್ಲy
ತೆೊಡಗಿಸಿದರyಅದರಲ್್ಲyಉತಾ್ಪದನೆಯಾಗುವyವಸುತುಗಳನುನುy
ಹಚಿ್ಚನyಬಲಗೆyಮಾರಾಟyಮಾಡಿದರyಮಾರ್ರyಅವನಗೆyಲಾಭy
ಲಭಸುರತುದ�y ಇದುy ಬಲಯೋರಿಕಯy ವಾತಾವರಣವನುನುy
ಸೃಷ್ಠಿಸಿyಜನರ,yಸಿೋಮಿರyಆದಾಯವಿರುವವರyಜೋವನವನುನುy
ಅಸಹನೋಯಗೆೊಳಿಸುರತುದ�yಆದರyಬಡಿ್ಡರಹಿರyವ್ಯವಸಥಿಯನುನುy
ಸಿ್ವೋಕರಿಸಿದರyಉತಾ್ಪದನೆyವಧಿ್ತಸಿyಬಲyಕಡಿಮಯಾಗಿyಎಲ್ಲರy
ಕಲಾ್ಯಣyಸಾಧಿರವಾಗುರತುದ�

ಉಳ್ಳವನyಸೊತಿತುನಲ್್ಲyಇಲ್ಲದವನಗೆyಹಕ್ಕೆದyಎಂದುyಘೋಷ್ಸುವy
ಇಸಾ್ಲಮಿನyಝಕಾತ್yವ್ಯವಸಥಿyಅದಕಕೆೋyಮಿೋಸಲಾದyಒಂದುy
ವೈಶಿಷಠಿಷ್ಯತೆಯಾಗಿದ�yಝಕಾತ್ನyಮೊಲಕyಕ್್ರಯಾಸಾಮರ್ರಷ್ಯy
ಉಳ್ಳವನಂದyಇಲ್ಲದವನಗೆyರಲುಪುರತುದ�yಇದುyಇಲ್ಲದವನy
ಕೊಳು್ಳವyಶಕ್ತುಯನುನುyವಧಿ್ತಸುರತುದ�yಕೊಳು್ಳವyಶಕ್ತುyವಧಿ್ತಸಿದರy
ಉಳ್ಳವನyಉರ್ಪನನುಗಳಿಗೆyಮಾರುಕಟೆಟಿಯೊyವಧಿ್ತಸುರತುದ�yಇದುy
ಉಳ್ಳವನyಆದಾಯದಲ್್ಲyಹಚ್ಚಳವನುನುyಉಂಟುಮಾಡುರತುದ�y
ವರಮಾನyಮರುತುyಉದೊ್ಯೋಗವೂyವಧಿ್ತಸುರತುದ�yಕೈಗಾರಿಕy
ಕುಸಿರy ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ�y ಝಕಾರನುನುy ವ್ಯವಸಿಥಿರವಾಗಿy
ವಿರರಿಸಿದರyಅದರyಹಕುಕೆದಾರರಿಗೆyಆದಾಯyಮಾಗ್ತವನುನುy
ಹುಡುಕ್yರಮ್ಮyಆರ್್ತಕyಮಟಟಿವನುನುyಉರತುಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುy
ಸಾಧ್ಯವಾಗುರತುದ�yಇದುyಆದಾಯದyಅಸಂರುಲ್ರyಅವಸಥಿ-
ಯನುನುyಕಡಿಮyಮಾಡಿyಕೃಮೋಣyಇಲ್ಲದಂತೆyಮಾಡುರತುದ�y

31 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಜುಲೈ 2 18

ಆಹಾರ–ಪಾನೀಯಗಳ ಶಿಷಾಟಿಚಾರಗಳು

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್್ನ ಇಬಾರಾಹಿೇಮ್ ಅತು್ತವೆೈಜಿರಿೇ

1. ಶುದಧ ಮರುತು ಧಮ್ತಸಮ್ಮರರಾದ ಆಹಾರವನುನು 
ಸೀವಿಸಬೀಕು

ُه َتَعاَلى: 1- َقاَل اللَّ

﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ﴾

1�y ಅಲಾ್ಲಹುy ರಆಲಾy ಹೋಳುತಾತುನೆ:y “ಓy ವಿಶಾ್ವಸವಿಟಟಿವರೋ,y
ನಾವುyನಮಗೆyಒದಗಿಸಿದyಶುದಧyವಸುತುಗಳಿಂದyತಿನನುರಿyಮರುತುy
ಅಲಾ್ಲಹನಗೆyಕೃರಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸಿರಿ�yನೋವುyಅವನನುನುyಮಾರ್ರy
ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿದದ್ರ�”y[ಕುರ್ಆನ್y2:172]

ُه َتَعاَلى: 2- َقاَل اللَّ

﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ﴾
2�y ಅಲಾ್ಲಹುyರಆಲಾyಹೋಳುತಾತುನೆ:y“ಅಂದರyಅವರುyರಮ್ಮy

ತೌರಾತ್yಮರುತುyಇಂಜೋಲ್ನಲ್್ಲyದಾರಲ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದಾದ್ಗಿyಕಾಣುವy
ಅನಕ್ಷರಸಥಿyಪ್ರವಾದಿಯಾದyರಸೊಲರನುನುyಅನುಸರಿಸುವವರು�y
ಅವರುyಅವರಿಗೆyಸದಾಚಾರವನುನುyಆದೋಶಿಸುತಾತುರyಮರುತುy
ದುರಾಚಾರವನುನುyವಿರೊೋಧಿಸುತಾತುರ;yಅವರಿಗೆyಶುದಧyವಸುತುಗ-
ಳನುನುyಧಮ್ತಸಮ್ಮರಗೆೊಳಿಸುತಾತುರyಮರುತುyಕಟಟಿyವಸುತುಗಳನುನುy
ನಷ್ದಧಗೆೊಳಿಸುತಾತುರ�”y[ಕುರ್ಆನ್y7:157]

2. ಹಿರಿಯರು ಮರುತು ಸಜ್ಜನರು ಇರರ ಜನರಿಗಂರ ಮೊದಲು 
ಆಹಾರ ಸೀವಿಸುವುದು ಸುನನುತಾತುಗದೆ

ُه َعنْــُه َقــاَل: ُكنَّا إَِذا  1- َعــْن ُحَذْيَفَة َرِضــَي اللَّ

َم َطَعاًما  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َحَضْرَنــا َمَع النَّبِيِّ َصلَّــى اللَّ

ُه  َلْم َنَضْع َأْيِدَينَا َحتَّى َيْبَدَأ َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّ

َم َفَيَضَع َيَدُه. ]َأْخَرَجُه ُمْســِلٌم[ َعَلْيِه َوَســلَّ

1�y ಹುದೈಫಾ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:y“ನಾವುy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರೊಂದಿಗೆyಆಹಾರyಸೋವಿಸಲುyಕುಳಿರರy
ಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್ yರವರುyರಮ್ಮyಕೈಯನುನುyಹಾಕುವy
ರನಕyನಾವುyಕೈyಹಾಕುತಿತುರಲ್ಲ್ಲ�”y[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2017]
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3. ಆಹಾರ ಸೀವಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಿಸಿ್ಮಲಾಲಿಹ್ ಹೀಳುವುದು 
ಮರುತು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದನುನು ತನುನುವುದು

1- َعْن ُعَمَر ْبِن َأبِي َســَلَمَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقاَل: 

ِه َصلَّــى اللَُّه  ُكنْــُت ُغَلًما فِــي َحْجِر َرُســوِل اللَّ

ْحَفِة،  َم َوَكاَنــْت َيِدي َتطِيُش فِــي الصَّ َعَلْيِه َوَســلَّ

َم : َيا  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َفَقاَل لِي َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّ

ا َيِليَك.  ُغَلُم َســمِّ اللَّــَه، َوُكْل بَِيِمينِــَك، َوُكْل ِممَّ

َفَما َزاَلْت تِْلــَك طِْعَمتِي َبْعُد. ]ُمتََّفــٌق َعَلْيِه[

1�y ಉಮರ್yಇಬ್ನುyಅಬೋyಸಲಮಃ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುy
ಹೋಳುತಾತುರ:yನಾನುyಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್ yರವರyಮಡಿಲ-
ಲ್್ಲರುವyಒಂದುyಹುಡುಗನಾಗಿದದ್�yನನನುyಕೈyಬಟಟಿಲ್ನyಎಲ್ಲyಕಡೆy
ಸುರುತುತಿತುರುತು�yyಆಗyಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್ yರವರುyನನೆೊನುಂದಿಗೆy
ಹೋಳಿದರು:y“ಓyಹುಡುಗಾ,yಅಲಾ್ಲಹನyಹಸರನುನುyಉಚಛಾರಿಸು,y
ನನನುyಬಲಗೆೈಯಿಂದyತಿನುನುyಮರುತುyನನನುyಸಮಿೋಪದಲ್್ಲರುವುದ-
ನುನುyತಿನುನು�”yಇದರyನಂರರyನಾನುyತಿನುನುವyಶೈಲ್ಯುyಅದೋy
ಆಗಿರುತು�”y[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy5376,yಮುಸಿ್ಲಮ್y2022;yಇದುy
ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋಯyವರದಿ�]

ُه َعنُْه َقــاَل: َقاَل  2- َعِن اْبِن َمْســُعوٍد َرِضــَي اللَّ

َم : َمْن َنِســَي  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّ

ِل َطَعاِمِه َفْلَيُقــْل ِحيَن َيْذُكُر :  َأْن َيْذُكَر اللَّــَه فِي َأوَّ

ُه َيْســَتْقبُِل َطَعاَمُه  لِــِه َوآِخِرِه، َفإِنَّ ِه فِي َأوَّ بِاْســِم اللَّ

َجِديــًدا، َوَيْمنَــُع اْلَخبِيَث َمــا َكاَن ُيِصيُبــُه ِمنُْه. 

ــنِّي[ ]َأْخَرَجُه اْبــُن ِحبَّاٍن َواْبُن السُّ

2�y ಇಬ್ನುyಮಸ್ಊದ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:y
ಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್ yರವರುyಹೋಳಿದರು:y“ಯಾರಾದರೊy
ಆಹಾರy ಸೋವನೆಯy ಆರಂಭದಲ್್ಲy ಅಲಾ್ಲಹನy ಹಸರನುನುy
ಉಚಛಾರಿyಸಲುyyಮರರರ,yಅದುyನೆನಪಾದಾಗ:y‘ಬಸಿ್ಮಲಾ್ಲಹಿyಫಿೋy

ಅವ್ವಲ್ಹಿೋyವyಆಖಿರಿಹಿೋ’yಎಂದುyಹೋಳಲ್�yಏಕಂದರyಅದುy
ಅವನುyಆಹಾರವನುನುyಹೊಸದಾಗಿyಸೋವಿಸಿದಂತೆyಮಾಡುರತುದy
ಮರುತುyಆyಆಹಾರದಿಂದyಅವನಗೆyಹಾನಯನುನುಂಟುyಮಾಡುವy
ಹೊಲಸನುನುyರಡೆಗಟುಟಿರತುದ�”y[ಇಬ್ನುyಹಿಬಾ್ಬನ್y5213;yಇಬುನುy
ಸುಸುನನುೋy461;yನೆೊೋಡಿ:yಅಸಿಸುಲ್ಸುಲರುyಸಸುಹಿೋಹಃy198]

4. ಆಹಾರ ಮರುತು ಪಾನೀಯ ಸೀವಿಸುವುದು 
ಬಲಗೈಯಂದಾಗರಬೀಕು

ِه  ُه َعنُْه َأنَّ َرُســوَل اللَّ 1- َعِن اْبِن ُعَمــَر َرِضَي اللَّ

َم َقــاَل: إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم  ُه َعَلْيــِه َوَســلَّ َصلَّــى اللَّ

َفْلَيــْأُكْل بَِيِمينِــِه، َوإَِذا َشــِرَب َفْلَيْشــَرْب بَِيِمينِِه، 

ــْيَطاَن َيْأُكُل بِِشــَمالِِه َوَيْشــَرُب بِِشَمالِِه.  َفإِنَّ الشَّ

]َأْخَرَجُه ُمْســِلٌم[

1�y ಇಬ್ನುy ಉಮರ್ y ರಿಂದy ವರದಿ:y ಅಲಾ್ಲಹನy ರಸೊಲ್
yರವರುyಹೋಳಿದರು:y“ನಮ್ಮಲೊ್ಲಬ್ಬರುyಆಹಾರyಸೋವಿ-

ಸುವುದಾದರy ಅವನುy ರನನುy ಬಲಗೆೈಯಿಂದy ಸೋವಿಸಲ್y
ಮರುತುyಪಾನೋಯyಕುಡಿಯುವುದಾದರyರನನುyಬಲಗೆೈಯಿಂದy
ಕುಡಿಯಲ್�y ಏಕಂದರy ರಂಡಿರವಾಗಿಯೊy ಶೈತಾನನುy
ಅವನy ಎಡಗೆೈಯಿಂದy ಆಹಾರy ಸೋವಿಸುತಾತುನೆy ಮರುತುy
ಅವನy ಎಡಗೆೈಯಿಂದy ಪಾನೋಯy ಕುಡಿಯುತಾತುನೆ�”y
[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2020]

5. ಪಾನೀಯ ಸೀವಿಸುರಾಗ ಪಾತ್್ರಯ ಹೊರಗ ಉಸಿರು 
ಬಿಡುವುದು

ِه  ُه َعنُْه َقاَل: َكاَن َرُســوُل اللَّ 1- َعْن َأَنٍس َرِضَي اللَّ

ــَراِب َثَلًثا،  ُس فِي الشَّ َم َيَتنَفَّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّى اللَّ

َوَيُقوُل: إِنَّــُه َأْرَوى، َوَأْبَرُأ، َوَأْمَرُأ. ]ُمتََّفٌق َعَلْيِه[

1�y ಅನಸ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:yಅಲಾ್ಲಹನy
ರಸೊಲ್ yರವರುyಪಾನೋಯyಸೋವಿಸುವಾಗyಮೊರುy
ಬಾರಿyಉಸಿರುyಬಡುತಿತುದದ್ರು�yಅವರುyಹೋಳುತಿತುದದ್ರು:y“ದಾಹy
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ನೋಗಲು,y ದಾಹದy ನೆೊೋವುy ನವಾರಣೆಯಾಗಲುyಮರುತುy
ಪಾನೋಯವುyಗಂಟಲಲ್್ಲyಸಲ್ೋಸಾಗಿyಜಾರಲುyಇದುyಅರ್ಯಂರy
ಸೊಕತುವಾಗಿದ�”y[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy1631;yಮುಸಿ್ಲಮ್y2028,y
ಇದುyಮುಸಿ್ಲಮ್ರyಪದಗಳಾಗಿವ�]

6. ಪಾನೀಯ ಸೀವಿಸುರಾಗ ರಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವ-
ರಿಗ ನೀಡುವುದು ಸುನನುತಾತುಗದೆ

ُه َعنْــُه َأنَّ  1- َعــْن َأَنِس ْبــِن َمالِــٍك َرِضــَي اللَّ

َم ُأتِــَي بَِلَبٍن  ِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ َرُســوَل اللَّ

َقْد ِشــيَب بَِماٍء َوَعــْن َيِمينِِه َأْعَرابِيٌّ َوَعْن ِشــَمالِِه 

َأُبو َبْكــٍر، َفَشــِرَب ُثمَّ َأْعَطــى اْلَْعَرابِــيَّ َوَقاَل: 

َفاْلَْيَمُن. اْلَْيَمــُن 

1�y ಅನಸ್y ಇಬ್ನುy ಮಾಲ್ಕ್ y ರಿಂದy ವರದಿ:y ಅಲಾ್ಲಹನy
ರಸೊಲ್ yರವರಿಗೆyನೋರುyಬರಸಿದyಹಾಲನುನುyರಂದುಕೊ-
ಡಲಾಯಿರು�yಆಗyಅವರyಬಲಭಾಗದಲ್್ಲyಒಬ್ಬyಗಾ್ರಮಿೋಣy
ಅರಬಯಿದದ್ರುyಮರುತುyಅವರyಎಡಭಾಗದಲ್್ಲyಅಬೊyಬಕ್್ರ
yಇದದ್ರು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹಾಲನುನುyಸ್ವಲ್ಪyಕುಡಿದುy

ಗಾ್ರಮಿೋಣyಅರಬಗೆyನೋಡುತಾತುyಹೋಳಿದರು:y“ಬಲಭಾಗದ-
ಲ್್ಲರುವವರಿಗೆ,y ನಂರರyಅವರyಬಲಭಾಗದಲ್್ಲರುವವರಿಗೆy
ನೋಡಬೋಕಾಗಿದ�”y [ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy 1631;y ಮುಸಿ್ಲಮ್y
2028,yಇದುyಮುಸಿ್ಲಮ್ರyಪದಗಳು�]

7. ಕುಳಿರುಕೆೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದು ಸುನನುತಾತುಗದೆ

y1- َعــْن َأبِي َســِعيٍد اْلُخــْدِريِّ َرِضَي اللَّــُه َعنُْه

َم َزَجــَر َعِن  َأنَّ النَّبِــيَّ َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

َقاِئًما. ــْرِب  الشُّ

1�y ಅಬೊyಸಈದ್yಅಲ್ರುದಿ್ರೋ y ರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುy
ಹೋಳುತಾತುರ:y“ನಂರುಕೊಂಡುyಪಾನೋಯyಸೋವಿಸುವುದನುನುy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyವಿರೊೋಧಿಸಿದಾದ್ರ�”y[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2025]

8. ನಂರುಕೆೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದಕೆಕೆ ಅನುಮತಯದೆ

اِل َقاَل: َأَتــى َعِليٌّ َرِضَي اللَّــُه َعنُْه  ـزَّ 1- َعِن النَـّ

َحَبِة َفَشــِرَب َقاِئًما، َفَقاَل: إِنَّ َناًســا  َعَلــى َباِب الرَّ

َيْكَرُه َأَحُدُهْم َأْن َيْشــَرَب َوُهَو َقاِئــٌم، َوإِنِّي َرَأْيُت 

َم َفَعــَل َكَما َرَأْيُتُمونِي  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

] َفَعْلــُت. ]َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ

1�y ನಝಾಝಾಲ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:yಅಲ್ೋ
y ರವರುy ರಹಬಃy ದಾ್ವರಕಕೆy ಬಂದುy ನಂರುಕೊಂಡುy

ಪಾನೋಯyಸೋವಿಸಿದರು�yನಂರರyಹೋಳಿದರು:yನಂರುಕೊಂಡುy
ಪಾನೋಯyಸೋವಿಸುವುದನುನುyಜನರಲ್್ಲyಕಲವರುyಅಸಹ್ಯಪ-
ಡುತಾತುರ�yಆದರyನಾನುyಈಗyಮಾಡುತಿತುರುವುದನುನುyಪ್ರವಾದಿ

yರವರುyಮಾಡುತಿತುದುದ್ದಾಗಿy(ಅಂದರyನಂರುಕೊಂಡುy
ಪಾನೋಯy ಸೋವಿಸುತಿತುರುವುದಾಗಿ)y ನಾನುy ಕಂಡಿದದ್ೋನೆ�”y
[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy5615]

9. ಚಿನನು ಮರುತು ಬಳಿಳಿಯ ಪಾತ್್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮರುತು 
ಪಾನೀಯಗಳನುನು ಸೀವಿಸಬಾರದು

1- َعــْن ُحَذْيَفــَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقاَل: َســِمْعُت 

َم َيُقوُل: َل َتْلَبُســوا  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ النَّبِيَّ َصلَّــى اللَّ

َهِب  يَباَج، َوَل َتْشــَرُبوا فِي آنَِيِة الذَّ اْلَحِريَر َوَل الدِّ

َها َلُهْم فِي  ــِة، َوَل َتْأُكُلوا فِي ِصَحافَِهــا، َفإِنَّ َواْلِفضَّ

ْنَيا َوَلنَا فِــي اْلِخَرِة. الدُّ

1�y ಹುದೈಫಾ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:y“ನೋವುy
ರೋಶ್ಮyಮರುತುyಬೊ್ರಕೋಡುyಉಡುಪುಗಳನುನುyಧರಿಸಬಾರದು�y
ನೋವುyಚಿನನುyಮರುತುyಬಳಿ್ಳಯyಪಾತೆ್ರಗಳಲ್್ಲyಕುಡಿಯಬಾರದು�y
ಅವುಗಳಿಂದy ನಮಿ್ತಸಲಾದy ಬಟಟಿಲುಗಳಲ್್ಲy ಆಹಾರy
ಸೋವಿಸಬಾರದು�yಏಕಂದರyಇಹಲೊೋಕದಲ್್ಲyಅವುyಅವರಿಗೆy
(ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ)yಮರುತುyಪರಲೊೋಕದಲ್್ಲyನಮಗಿರುವುದಾ-
ಗಿದ”yಎಂದುyಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್ yರವರುyಹೋಳುವುದನುನುy



22

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ನಾನುy ಕೋಳಿದದ್ೋನೆ�y [ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy 5426;yಮುಸಿ್ಲಮ್y
2067;yಇದುyಅಲ್ಬುಖಾರಿೋಯyವರದಿ�]

10. ಆಹಾರವನುನು ಹೀಗ ಸೀವಿಸಬೀಕು?

1- َعْن َكْعِب ْبِن َمالٍِك َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقاَل: َكاَن 

َم َيْأُكُل بَِثَلِث  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َرُســوُل اللَّ

َأَصابَِع، َوَيْلَعُق َيَدُه َقْبَل َأْن َيْمَســَحَها.

1�y ಕಅ್yಬ್y ಇಬ್ನುy ಮಾಲ್ಕ್ y ರಿಂದy ವರದಿ:y ಅವರುy
ಹೋಳುತಾತುರ:y ಅಲಾ್ಲಹನy ರಸೊಲ್ y ರವರುy ಮೊರುy
ಬರಳುಗಳಿಂದyಆಹಾರyಸೋವಿಸುತಿತುದದ್ರುyಮರುತುy ಕೈಯನುನುy
ಒರಸುವುದಕಕೆy ಮ್ದಲುy ಅದನುನುy ಚಿೋಪುತಿತುದದ್ರು�y
[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2032]

ِه  ُه َعنْــُه َأنَّ َرُســوَل اللَّ 2- َعــْن َأَنٍس َرِضــَي اللَّ

َم َكاَن إَِذا َأَكَل َطَعاًما َلِعَق  ُه َعَلْيــِه َوَســلَّ َصلَّــى اللَّ

َأَصابَِعــُه الثََّلَث، َقــاَل: َوَقاَل: إَِذا َســَقَطْت ُلْقَمُة 

َأَحِدُكْم َفْلُيِمْط َعنَْهــا اْلََذى، َوْلَيْأُكْلَها، َوَل َيَدْعَها 

ــْيَطاِن. َوَأَمَرَنا َأْن َنْســُلَت اْلَقْصَعَة َقاَل: َفإِنَُّكْم  لِلشَّ

َل َتــْدُروَن فِي َأيِّ َطَعاِمُكــْم اْلَبَرَكُة.

2�y ಅನಸ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:yಅಲಾ್ಲಹನy
ರಸೊಲ್ yರವರುyಆಹಾರyಸೋವಿಸಿದyಬಳಿಕyರಮ್ಮyಮೊರುy
ಬರಳುಗಳನುನುyಚಿೋಪುತಿತುದದ್ರು�yನಂರರyಹೋಳುತಿತುದದ್ರು:y“ನಮ್ಮ-
ಲೊ್ಲಬ್ಬರyಬಟಟಿಲ್ಂದyಒಂದುyಆಹಾರದyರುಣುಕುy ಕಳಗೆy
ಬದದ್ರyಅವನುyಅದರyಕೊಳೆಯನುನುyನವಾರಿಸಿyತಿನನುಲ್�yಅದನುನುy
ಶೈತಾನನಗೆyಬಟುಟಿಬಡದಿರಲ್�”yಬಟಟಿಲನುನುyಹಿೋರಬೋಕಂದುy
ಅವರುyನಮ್್ಮಂದಿಗೆyಆದೋಶಿಸಿದರು�yಅವರುyಹೋಳಿದರು:y
“ನಮ್ಮyಆಹಾರದyಯಾವyರುಣುಕ್ನಲ್್ಲyಬರಕತ್yಇದಯಂದುy
ನಮಗೆyಗೆೊತಿತುಲ್ಲ�”y[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2034]

3- َعــِن اْبــِن ُعَمَر َرِضــَي اللَّــُه َعنُْه َقــاَل: َنَهى 

َم َأْن َيْقِرَن  ِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ َرُســوُل اللَّ

ُجــُل َبْيــَن التَّْمَرَتْيِن َحتَّــى َيْســَتْأِذَن َأْصَحاَبُه.  الرَّ

َعَلْيِه[ ]ُمتََّفــٌق 

3�y ಇಬ್ನುyಉಮರ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:yರಮ್ಮy
ಜೊತೆಯಲ್್ಲರುವವರೊಂದಿಗೆyಅನುಮತಿyಪಡೆದyಬಳಿಕವ-
ಲ್ಲದyಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್ತುyಎರಡುyರಜೊ್ತರಗಳನುನುyಒಟ್ಟಿಗೆyತಿನುನುವು-
ದನುನುyಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್ yರವರುyವಿರೊೋಧಿಸಿದಾದ್ರ�y
(ಅಂದರyಎಲ್ಲರೊyಒಟಾಟಿಗಿyಒಂದೋyಬಟಟಿಲ್ನಂದyತಿನುನುವಾಗy
ಉಳಿದವರyಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದyಎರಡೆರಡುyತಿಂಡಿಗಳನುನುy
ಒಟ್ಟಿಗೆyತಿನನುಬಾರದು)�y[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy2455;yಮುಸಿ್ಲಮ್y
2045;yಇದುyಮುಸಿ್ಲಮ್ರyವರದಿ�]

4- َعْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنْــُه َأنَّ النَّبِيَّ 

َم َقــاَل: لَِيــْأُكْل َأَحُدُكْم  َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

بَِيِمينِِه، َوْلَيْشــَرْب بَِيِمينِِه، َوْلَيْأُخــْذ بَِيِمينِِه، َوْلُيْعِط 

ــْيَطاَن َيْأُكُل بِِشــَمالِِه، َوَيْشــَرُب  بَِيِمينِــِه، َفإِنَّ الشَّ

بِِشــَمالِِه، َوُيْعطِــي بِِشــَمالِِه، َوَيْأُخــُذ بِِشــَمالِِه. 

]َأْخَرَجــُه اْبــُن َماَجْه[

4�y ಅಬೊyಹುರೈರಾ yರಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೋಳಿದರು:y “ನಮ್ಮಲೊ್ಲಬ್ಬನುy ತಿನುನುವಾಗyಬಲಗೆೈಯಿಂದy
ತಿನನುಲ್,yಕುಡಿಯುವಾಗyಬಲಗೆೈಯಿಂದyಕುಡಿಯಲ್,yತೆಗೆದು-
ಕೊಳು್ಳವಾಗyಬಲಗೆೈಯಿಂದyತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್,yಕೊಡುವಾಗy
ಬಲಗೆೈಯಿಂದyಕೊಡಲ್�yಏಕಂದರyಶೈತಾನನುyಎಡಗೆೈಯಿಂದy
ತಿನುನುತಾತುನೆ,yಎಡಗೆೈಯಿಂದyಕುಡಿಯುತಾತುನೆ,yಎಡಗೆೈಯಿಂದy
ಕೊಡುತಾತುನೆyಮರುತುyಎಡಗೆೈಯಿಂದyತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾತುನೆ�”y
[ಇಬ್ನುyಮಾಜy3266;yನೆೊೋಡಿ:yಅಸಿಸುಲ್ಸುಲರುyಸಸುಹಿೋಹಃy1236]
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11. ಎಷ್ುಟಿ ಆಹಾರ ಸೀವಿಸಬೀಕು?

ُه َتَعاَلى: 1- َقاَل اللَّ

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

1�y ಅಲಾ್ಲಹುyರಆಲಾyಹೋಳುತಾತುನೆ:y“ಓyಆದಮ್yಸಂರತಿಗಳೆೋ,y
ಪ್ರತಿyಆರಾಧನಾyವೋಳೆಯಲೊ್ಲyನೋವುyನಮ್ಮyಅಲಂಕಾರ-
ಗಳನುನುyತೆೊಟುಟಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;yತಿನನುರಿyಮರುತುyಕುಡಿಯಿರಿ�yಆದರy
ದುವ್ಯ್ತಯyಮಾಡಬೋಡಿರಿ�yದುವ್ಯ್ತಯyಮಾಡುವವರನುನುy
ಅವನುy(ಅಲಾ್ಲಹು)yಇಷಟಿಪಡುವುದಿಲ್ಲ�”y[ಕುರ್ಆನ್y7:31]

ُه َعنَْها َقاَلْت: َما َشــبَِع  2- َعْن َعاِئَشــَة َرِضــَي اللَّ

َم ُمنْــُذ َقِدَم  ــٍد َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ آُل ُمَحمَّ

اْلَمِدينَــَة ِمْن َطَعــاِم ُبرٍّ َثــَلَث َلَيــاٍل تَِباًعا َحتَّى 

َعَلْيِه[ ]ُمتََّفــٌق  ُقبَِض. 

2�y ಆಯಿಶಾ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:yಮದಿೋನಕಕೆy
ಆಗಮಿಸಿದyಬಳಿಕy ರಮ್ಮyಮರಣದy ರನಕyಮುಹಮ್ಮದ್

y ರವರy ಕುಟುಂಬy ಒಮ್ಮಯೊy ನರಂರರy ಮೊರುy
ದಿನyಗೆೊೋಧಿಯyಆಹಾರವನುನುyಹೊಟೆಟಿyರುಂಬಾyಉಂಡೆೋy
ಇಲ್ಲ�y [ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy5416;yಮುಸಿ್ಲಮ್y2970;yಇದುy
ಮುಸಿ್ಲಮ್ರyವರದಿ�]

12. ಆಹಾರವನುನು ತ್ಗಳಬಾರದು

1- َعــْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقــاَل: َما 

 ، َم َطَعاًما َقطُّ َعاَب النَّبِــيُّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

إِِن اْشــَتَهاُه َأَكَلُه، َوإِْن َكِرَهــُه َتَرَكُه. ]ُمتََّفــٌق َعَلْيِه[

1�y ಅಬೊyಹುರೈರಾ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಒಮ್ಮಯೊyಆಹಾರವನುನುyತೆಗಳುತಿತು-
ರಲ್ಲ್ಲ�yಅವರಿಗೆyಇಷಟಿವಾದರyತಿನುನುತಿತುದದ್ರು�yಇಷಟಿವಿಲ್ಲದಿದದ್ರy

ಬಟುಟಿಬಡುತಿತುದದ್ರು�y [ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy5409;yಮುಸಿ್ಲಮ್y
2064;yಇದುyಅಲ್ಬುಖಾರಿೋಯyಪದಗಳು�]

13. ಆಹಾರವನುನು ಅತಯಾಗ ಸೀವಿಸಬಾರದು

1- َعــِن اْبــِن ُعَمَر َرِضــَي اللَّــُه َعنُْه َعــِن النَّبِيِّ 

َم َقــاَل: اْلَكافُِر َيــْأُكُل فِي  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّــى اللَّ

َســْبَعِة َأْمَعــاٍء َواْلُمْؤِمُن َيــْأُكُل فِي ِمًعــى َواِحًدا. 

]ُمتََّفــٌق َعَلْيِه[

1�y ಇಬ್ನುyಉಮರ್ y ರಿಂದy ವರದಿ:y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy
ಹೋಳಿದರು:y “ಅವಿಶಾ್ವಸಿy ಏಳುy ಕರುಳುಗಳಲ್್ಲy ತಿನುನುತಾತುನೆ�y
ಆದರy ವಿಶಾ್ವಸಿಯುy ಒಂದೋy ಕರುಳಲ್್ಲy ತಿನುನುತಾತುನೆ�”y
[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy 5393;y ಮುಸಿ್ಲಮ್y 2060;y ಇದುy
ಮುಸಿ್ಲಮ್ರyವರದಿಯಾಗಿದ�]

14. ಕೆಲವೊಮ್್ಮ ಹೊಟ್ಟಿ ರುಂಬಾ ಉಣ್ಣಲು ಅನುಮತಯದೆ

ُه َعنْــُه  َقاَل: َأَصاَبنِي  1- َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَّ

َجْهٌد َشــِديٌد َفَلِقيُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َفاْســَتْقَرْأُتُه 

آَيًة ِمــْن ِكَتاِب اللَّــِه َفَدَخــَل َداَرُه َوَفَتَحَهــا َعَليَّ 

َفَمَشــْيُت َغْيَر َبِعيٍد َفَخَرْرُت لَِوْجِهــي ِمَن اْلَجْهِد 

ِه َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه  َواْلُجــوِع، َفــإَِذا َرُســوُل اللَّ

َم  َقاِئــٌم َعَلى َرْأِســي، َفَقاَل: َيا َأَبــا ُهَرْيَرَة،  َوَســلَّ

ِه َوَســْعَدْيَك، َفَأَخَذ بَِيِدي  َفُقْلُت: َلبَّْيَك َرُسوَل اللَّ

ِذي بِي َفاْنَطَلَق بِــي إَِلى َرْحِلِه  َفَأَقاَمنِي َوَعــَرَف الَّ

َفَأَمَر لِي بُِعسٍّ ِمْن َلَبٍن َفَشــِرْبُت ِمنُْه ُثــمَّ َقاَل: ُعْد 

. َفُعْدُت َفَشــِرْبُت ُثمَّ َقاَل: ُعــْد، َفُعْدُت  َيا َأَبــا ِهرٍّ

َفَشــِرْبُت َحتَّى اْســَتَوى َبْطنِــي َفَصــاَر َكاْلِقْدِح. 
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

] اْلُبَخاِريُّ ]َأْخَرَجُه 

1�y ಅಬೊyಹುರೈರಾ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:y
ಒಂದಿನy ನನಗೆy ಅತಿಯಾಗಿy ಹಸಿವಾಗಿರುತು�y ಆಗy ನಾನುy
ಉಮರ್yಇಬುನುಲ್yರತಾತುಬ್ y ರವರನುನುy ಭೆೋಟ್ಯಾಗಿy
ಅಲಾ್ಲಹನy ಗ್ರಂರದy ಒಂದುy ಆಯರತುನುನುy ವಿವರಿಸಿಕೊ-
ಡುವಂತೆy ಹೋಳಿದ�y ಆಗy ಅವರುy ರಮ್ಮy ಮನೆಯನುನುy
ಪ್ರವೋಶಿಸಿy ನನಗೆy ಅದರy ಅರ್ತವನುನುy ವಿವರಿಸಿಕೊಟಟಿರು�y
ನಂರರyನಾನುyನಡೆಯುತಾತುyಹಚು್ಚyದೊರyಹೊೋಗಿರಲ್ಲ್ಲ�y
ಅಷಟಿರಲ್ಲೋyಅತಿಯಾದyಹಸಿವಿನಂದyನಾನುyಮಗುಚಿyಬದದ್�y
ಆಗyಅಗೆೊೋyನನನುyರಲಯyಬಳಿyಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್ y
ರವರುyನಂತಿದದ್ರು�yಅವರುy“ಓyಅಬೊyಹುರೈರಾ”yಎಂದುy
ಕರದರು�yನಾನುyಹೋಳಿದ:y“ಓyಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲರೋ,yನಾನುy
ಇಲ್್ಲದದ್ೋನೆ�”yಅವರುyನನನುyಕೈಯನುನುyಹಿಡಿದುyನನನುನುನುyನೆಟಟಿಗೆy
ನಲ್್ಲಸಿದರು�yನನನುyಸಿಥಿತಿಯನುನುyಅರ್ತyಮಾಡಿಕೊಂಡುyನನನುನುನುy
ಅವರyಮನೆಗೆyಕರದುಕೊಂಡುyಹೊೋದರು�yನಂರರyಒಂದುy
ದೊಡ್ಡyಮಡಕಯಲ್್ಲyಹಾಲುyರರುವಂತೆyಅಲ್್ಲರುವವರೊಂದಿಗೆy
ಆದೋಶಿಸಿದರು�yನಾನುyಹಾಲನುನುyಸ್ವಲ್ಪyಕುಡಿದ�yಆಗyಅವರುy
ಹೋಳಿದರು:y“ಓyಅಬೊyಹುರೈರಾ,yಇನೊನುyಕುಡಿ”�yನಾನುyಇನೊನುy
ಸ್ವಲ್ಪyಕುಡಿದ�yಅವರುyಪುನಃy“ಇನೊನುyಕುಡಿ”yಎಂದರು�yನಾನುy
ಪುನಃyಕುಡಿದ�yಹಿೋಗೆyನನನುyಹೊಟೆಟಿyಒಂದುyಬಾಣದಂತೆyಆಗುವy
ರನಕyನಾನುyಕುಡಿದ�y[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy5375]

15. ಆಹಾರ ಉಣಿಸುವುದು ಮರುತು ಅದನುನು ಹಂಚಿ ತನುನುವು-
ದರಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಷ್್ಠತ್

ِه َرِضَي اللَّــُه َعنُْه  َقاَل:  1- َعْن َجابِِر ْبِن َعْبــِد اللَّ

َســِمْعُت َرُســوَل اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم  

ْثنَْيــِن، َوَطَعاُم  َيُقــوُل: َطَعــاُم اْلَواِحِد َيْكِفــي اْلِ

ْثنَْيــِن َيْكِفي اْلَْرَبَعــَة، َوَطَعــاُم اْلَْرَبَعِة َيْكِفي  اْلِ

الثََّمانَِيــَة. ]َأْخَرَجُه ُمْســِلٌم[

1�y ಜಾಬರ್y ಇಬ್ನುy ಅಬದ್ಲಾ್ಲಹ್ y ರಿಂದy ವರದಿ:y ಅವರುy
ಹೋಳುತಾತುರ:y “ಒಬ್ಬನy ಆಹಾರವುy ಇಬ್ಬರಿಗೆy ಸಾಕು;y
ಇಬ್ಬರyಆಹಾರವುyನಾಲುಕೆyಜನರಿಗೆyಸಾಕು;yನಾಲುಕೆyಜನರy
ಆಹಾರವುyಎಂಟುyಜನರಿಗೆy ಸಾಕು”yಎಂದುyಅಲಾ್ಲಹನy

ರಸೊಲ್ yರವರುyಹೋಳುವುದನುನುyನಾನುyಆಲ್ಸಿದದ್ೋನೆ�y
[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2059]

ِه ْبــِن َعْمــٍرو َرِضَي اللَّــُه َعنُْه   2- َعــْن َعْبــِد اللَّ

َأنَّ َرُجًل َســَأَل النَّبِــيَّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم 

ْســَلِم َخْيٌر؟ َقــاَل: ُتْطِعُم الطََّعــاَم، َوَتْقَرُأ  َأيُّ اْلِ

ــَلَم َعَلى َمْن َعَرْفــَت َوَعَلى َمْن َلــْم َتْعِرْف.  السَّ

]ُمتََّفــٌق َعَلْيِه[

2�y ಅಬುದ್ಲಾ್ಲಹ್y ಇಬ್ನುy ಅಮ್್ರ y ರಿಂದy ವರದಿ:y “ಇಸಾ್ಲ-
ಮಿನಲ್್ಲyಉರತುಮವಾದುದುyಯಾವುದು?”y ಎಂದುy ಒಬ್ಬy
ವ್ಯಕ್ತುy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರೊಂದಿಗೆy ಕೋಳಿದಾಗy ಅವರುy
ಹೋಳಿದರು:y“ಆಹಾರವನುನುyಉಣಿಸುವುದುyಮರುತುyಪರಿಚ-
ಯವಿರುವವರಿಗೆyಮರುತುyಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆyಸಲಾಮ್y
ಹೋಳುವುದು�”y [ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy6236;yಮುಸಿ್ಲಮ್y39;y
ಇದುyಅಲ್ಬುಖಾರಿೋಯyಪದಗಳಾಗಿವ�]

3- َعْن َأبِــي َأيُّوَب اْلَْنَصــاِريِّ َرِضَي اللَّــُه َعنُْه 

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم   ِه َصلَّــى اللَّ َقــاَل: َكاَن َرُســوُل اللَّ

 . إَِذا ُأتِــي بَِطَعــاٍم َأَكَل ِمنْــُه َوَبَعــَث بَِفْضِلــِه إَِليَّ

ُمْســِلٌم[ ]َأْخَرَجُه 

3�y ಅಬೊy ಅಯೊ್ಯಬ್y ಅಲ್ಅನಾಸುರಿೋ y ರಿಂದy ವರದಿ:y
ಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:yಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್ yರಿಗೆyಆಹಾರy
ನೋಡಲಾದಾಗyಅವರುyಅದನುನುyಉಂಡುyಉಳಿದದದ್ನುನುyನನಗೆy
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿತುದದ್ರು�y[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2053]

16. ಆಹಾರ ಸೀವಿಸುರಾಗ ಅದನುನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು

1- َعــْن َجابِِر ْبــِن َعْبِد اللَّــِه َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َأنَّ 

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم َســَأَل َأْهَلــُه اْلُُدَم  النَّبِــيَّ َصلَّى اللَّ
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ಜುಲೈ 2 18

، َفَدَعا بِــِه، َفَجَعَل َيْأُكُل  َفَقاُلوا: َمــا ِعنَْدَنا إِلَّ َخلٌّ

 . ، نِْعــَم اْلُُدُم اْلَخلُّ بِــِه َوَيُقوُل: نِْعــَم اْلُُدُم اْلَخلُّ

]َأْخَرَجُه ُمْســِلٌم[

1�y ಜಾಬರ್yಇಬ್ನುyಅಬದ್ಲಾ್ಲಹ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಒಮ್ಮyಪ್ರವಾದಿ
yರವರುyಆಹಾರyಸೋವಿಸುತಿತುದಾದ್ಗyರಮ್ಮyಪತಿನುಯರೊಂ-

ದಿಗೆyವ್ಯಂಜನy(ಆಹಾರyರುಚಿಸುವಂತೆyಅದರೊಂದಿಗೆyತಿನುನುವy
ಯಾವುದಾದರೊyವಸುತು)y ಕೊಡುವಂತೆyಹೋಳಿದರು�yಆಗy
ಅವರುyಹುಳಿರಸದyಹೊರರುyಬೋರೋನೊyಇಲ್ಲವಂದರು�y
ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುyಅದನುನುy ಕೊಡುವಂತೆyಹೋಳಿದರು�y
ನಂರರy ಅದರೊಂದಿಗೆy ಆಹಾರy ಸೋವಿಸುತಾತುy “ಹುಳಿರಸy
ಎಷುಟಿyಒಳೆ್ಳಯyವ್ಯಂಜನ;yಹುಳಿರಸyಎಷುಟಿyಒಳೆ್ಳಯyವ್ಯಂಜನ”y
ಎನನುತೆೊಡಗಿದರು�y[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2052]

17. ಪಾನೀಯಕೆಕೆ ಊದಬಾರದು

ُه  1- َعــْن َأبِي َســِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َأنَّ

َم َعِن  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َقاَل: َنَهى َرُســوُل اللَّ

ــَراِب.  ــْرِب ِمْن ُثْلَمِة اْلَقَدِح َوَأْن ُينَْفَخ فِي الشَّ الشُّ

] َأُبو َداُوَد َوالتِّْرِمِذيُّ ]َأْخَرَجُه 

1�y ಅಬೊyಸಈದ್yಅಲ್ರುದಿ್ರೋ y ರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುy
ಹೋಳುತಾತುರ:yಪಾತೆ್ರಯyಒಡೆದyಭಾಗದಿಂದyಕುಡಿಯುವುದ-
ನುನುyಮರುತುyಪಾನೋಯಕಕೆyಊದುವುದನುನುyಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್

yರವರುyವಿರೊೋಧಿಸಿದಾದ್ರ�y[ಅಬೊyದಾವೂದ್y3722;y
ಅತಿತುಮಿ್ತದಿೋy1887]

18. ಬಡಿಸುವವನು ಕೆೊನೆಯದಾಗ ಕುಡಿಯಬೀಕು

ُه َعنُْه َقــاَل: َخَطَبنَا  1- َعْن َأبِــي َقَتاَدَة َرِضــَي اللَّ

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم -َوفِي آِخِرِه-  ِه َصلَّى اللَّ َرُســوُل اللَّ

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْحِسنُوا  ِه َصلَّى اللَّ َفَقاَل َرُســوُل اللَّ

اْلَمَلَ، ُكلُُّكْم َســَيْرَوى َقاَل: َفَفَعُلوا، َفَجَعَل َرُسوُل 

َم َيُصبُّ َوَأْسِقيِهْم َحتَّى  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ اللَّ

ُه َعَلْيِه  ِه َصلَّــى اللَّ َما َبِقَي َغْيِري َوَغْيُر َرُســوِل اللَّ

ُه  ِه َصلَّــى اللَّ َوَســلََّم، َقــاَل: ُثمَّ َصبَّ َرُســوُل اللَّ

َم َفَقاَل لِي: اْشــَرْب َفُقْلُت: َل َأْشَرُب  َعَلْيِه َوَســلَّ

ِه، َقاَل: إِنَّ َساِقَي اْلَقْوِم  َحتَّى َتْشَرَب َيا َرُســوَل اللَّ

آِخُرُهْم ُشــْرًبا. ]َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم[

1�y ಅಬೊyಕತಾದಃ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:yಒಮ್ಮy
ಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್ yರವರುyರುರುಬಃyನವ್ತಹಿಸಿದರು���y
(ಹದಿೋಸಿನyಕೊನೆಯಲ್್ಲyಹಿೋಗಿದ:)yಆಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೋಳಿದರು:y“ಸಭೆಯನುನುyಉರತುಮಗೆೊಳಿಸಿ;yನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೊy
ಕುಡಿಯಲುyನೋಡಲಾಗುವುದು�”yಜನರುyಅವರುyಹೋಳಿದಂತೆy
ಮಾಡಿದರು�y ನಂರರy ಅಲಾ್ಲಹನy ರಸೊಲ್ y ರವರುy
ಅವರಿಗೆyಪಾನೋಯವನುನುyಸುರಿದುyಕೊಡತೆೊಡಗಿದರು�yಹಿೋಗೆy
ಕೊನೆಗೆyನಾನುyಮರುತುyಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್ yರವರುyಮಾರ್ರy
ಕುಡಿಯಲುyಬಾಕ್ಯುಳಿದವು�yನಂರರyಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್

yರವರುyಪಾನೋಯವನುನುyಸುರಿದುyನನಗೆyಕುಡಿಯಲುy
ಕೊಟುಟಿy“ಕುಡಿ”yಎಂದರು�yನಾನುyಹೋಳಿದ:y“ಓyಅಲಾ್ಲಹನy
ರಸೊಲರೋ,yನೋವುyಕುಡಿಯುವyರನಕyನಾನುyಕುಡಿಯುವು-
ದಿಲ್ಲ�”yಆಗyಅವರುyಹೋಳಿದರು:y“ಜನರಿಗೆyಬಡಿಸುವವನುy
ಕೊನೆಯದಾಗಿyಕುಡಿಯಬೋಕು”�y[ಮುಸಿ್ಲಮ್y681]

19. ಅತರ್ಗಳು ಪ್ರವೀಶಿಸಬೀಕಾದ ಮರುತು ನಗ್ತಮಸಬೀ-
ಕಾದ ಸಮಯ

ُه َتَعاَلى: 1- َقاَل اللَّ

﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ےے ﴾

1�y ಅಲಾ್ಲಹುyರಆಲಾyಹೋಳುತಾತುನೆ:y“ಓyಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆೋ!yಆಹಾರy
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ಸೋವಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿy (ನಮ್ಮನುನುy ಕರಯಲಾದರ)y ನಮಗೆy
ಅನುಮತಿyಸಿಕ್ಕೆದyವಿನಾyನೋವುyಪ್ರವಾದಿಯವರyಮನೆಗಳನುನುy
ಪ್ರವೋಶಿಸಬೋಡಿ�yಆಹಾರyಸಿದಧಗೆೊಳು್ಳವುದನುನುyವಿೋಕ್ಷಿಸುತಾತುy
ಕೊರಬೋಡಿ�yಆದರyನಮ್ಮನುನುyಕರಯಲಾದರyಒಳyಪ್ರವೋಶಿಸಿರಿy
ಮರುತುyಆಹಾರyಸೋವಿಸಿದyಬಳಿಕyಚದುರಿyಹೊೋಗಿರಿ�yನೋವುy
ಹರಟೆyಹೊಡೆಯುತಾತುyಕೊರಬೋಡಿ�”y[ಕುರ್ಆನ್y33:53]

20. ಅತರ್ಯನುನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮರುತು ಸ್ವರಃ ಅವನ 
ಸೀವ ರಾಡುವುದು

ُه َتَعاَلى: 1- َقاَل اللَّ

﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴾

1�y ಅಲಾ್ಲಹುyರಆಲಾyಹೋಳುತಾತುನೆ:y“ಇಬಾ್ರಹಿೋಮ್ರyಗೌರವಾನ್ವರy
ಅತಿರ್ಗಳyಸಮಾಚಾರyರಮ್ಮyಬಳಿಗೆyಬಂದಿದಯೋ?yಅವರುy
ಅವರy(ಇಬಾ್ರಹಿೋಮ್ರ)yಬಳಿಗೆyಬಂದುy‘ಸಲಾಮ್’yಎಂದುy
ಹೋಳಿದyಸಂದಭ್ತ�yಆಗyಅವರುyಹೋಳಿದರು:y ‘ಸಲಾಮ್,y
(ನೋವು)yಅಪರಿಚಿರyಜನರಾಗಿರುವಿರಿ’�yರರುವಾಯyಅವರುy
ಆರುರದಿಂದyರಮ್ಮyಪತಿನುಯyಬಳಿyತೆರಳಿದರು�yಬಳಿಕyಒಂದುy
ಕೊಬ್ಬದyಕರುವನುನುy(ಬೋಯಿಸಿ)yರಂದರು�yನಂರರyಅದನುನುy
ಅವರyಬಳಿyಇಟಟಿರು�yಅವರುyಕೋಳಿದರು:y‘ನೋವುyತಿನುನುವುದಿ-
ಲ್ಲವೋ?’y”y[ಕುರ್ಆನ್y51:24-27]

2- َعْن َأبِــي ُشــَرْيٍح اْلَكْعبِيِّ َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َأنَّ 

َم َقاَل: َمْن َكاَن  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َرُســوَل اللَّ

ُيْؤِمُن بِاللَّــِه َواْلَيْوِم اْلِخِر َفْلُيْكــِرْم َضْيَفُه، َجاِئَزُتُه 

اٍم، َفَمــا َبْعَد َذلَِك  َياَفــُة َثَلَثُة َأيَّ َيــْوٌم َوَلْيَلٌة، َوالضِّ

َفُهَو َصَدَقــٌة، َوَل َيِحلُّ َلــُه َأْن َيْثِوَي ِعنْــَدُه َحتَّى 

ُيْحِرَجــُه. ]ُمتََّفٌق َعَلْيِه[

2�y ಅಬೊyಶುರೈಹ್yಅಲ್ಕಅಬೋ yರಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುyಹೋಳಿದರು:y“ಯಾರುyಅಲಾ್ಲಹನಲ್್ಲyಮರುತುyಅಂರ್ಯದಿ-
ನದಲ್್ಲyವಿಶಾ್ವಸವಿಡುತಾತುನೆೊೋyಅವನುyರನನುyಅತಿರ್ಯನುನುy
ಗೌರವಿಸಲ್�yಅವನಗೆy(ಅತಿರ್ಗೆ)yನೋಡುವyಬಹುಮಾನವುy
ಒಂದುyದಿನyರಾತಿ್ರyಆರನನುನುyಸರಕೆರಿಸುವುದಾಗಿದ�yಅತಿರ್y
ಸತಾಕೆರವುyಮೊರುyದಿನಗಳyಕಾಲyಇದ�yಅದಕ್ಕೆಂರyಹಚು್ಚy
ಆರyರಂಗುವುದಾದರyಅವನಗೆyನೋಡುವyಸತಾಕೆರವುyದಾನಧ-
ಮ್ತವಾಗಿದ�yಆದರyಆತಿಥೆೋಯನಗೆyತೆೊಂದರಯಾಗುವy
ರನಕyಅವನyಮನೆಯಲ್್ಲyರಂಗುವುದುyಧಮ್ತಸಮ್ಮರವಲ್ಲ�”y
[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy6135;yಮುಸಿ್ಲಮ್y48]

21. ಅತರ್ಯ ಸಾಥಾನರಾನಕೆಕೆ ಯೀಗ್ರಾದ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ 
ಆರನನುನು ಗೌರವಿಸುವುದು

ُه َعنُْه َقــاَل: َخَرَج  1- َعْن َأبِــي ُهَرْيَرَة َرِضــَي اللَّ

َم َذاَت َيْوٍم َأْو  ِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ َرُســوُل اللَّ

َلْيَلــٍة َفإَِذا ُهَو بَِأبِي َبْكٍر َوُعَمَر َفَقــاَل: َما َأْخَرَجُكَما 

ــاَعَة؟َقاَل: اْلُجوُع َيا َرُســوَل  ِمْن ُبُيوتُِكَما َهِذِه السَّ

ِذي َنْفِســي بَِيــِدِه َلَْخَرَجنِي  ِه، َقــاَل: َوَأَنا َوالَّ اللَّ

ــِذي َأْخَرَجُكَما، ُقوُموا، َفَقاُمــوا َمَعُه َفَأَتى َرُجًل  الَّ

ــا َرَأْتُه  ِمــَن اْلَْنَصاِر َفــإَِذا ُهَو َلْيَس فِــي َبْيتِِه، َفَلمَّ

اْلَمْرَأُة َقاَلــْت: َمْرَحًبــا َوَأْهًل. َفَقاَل َلَها َرُســوُل 

َم : َأْيــَن ُفَلٌن؟َقاَلْت:  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اللَّــِه َصلَّى اللَّ

َذَهَب َيْســَتْعِذُب َلنَا ِمَن اْلَمــاِء، إِْذ َجاَء اْلَْنَصاِريُّ 

َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّــى اللَّ َفنََظــَر إَِلى َرُســوِل اللَّ

َوَصاِحَبْيــِه ُثمَّ َقــاَل: اْلَحْمُد لِلَّــِه َما َأَحــٌد اْلَيْوَم 

َأْكــَرَم َأْضَياًفا ِمنِّي. َقــاَل َفاْنَطَلــَق َفَجاَءُهْم بِِعْذٍق 
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فِيِه ُبْســٌر َوَتْمــٌر َوُرَطــٌب، َفَقاَل: ُكُلوا ِمــْن َهِذِه، 

ُه  َوَأَخَذ اْلُمْدَيــَة، َفَقاَل َلُه َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّ

اَك َواْلَحُلوَب َفَذَبَح َلُهــْم َفَأَكُلوا  َعَلْيِه َوَســلََّم: إِيَّ

ا َأْن  ــاِة َوِمــْن َذلَِك اْلِعــْذِق َوَشــِرُبوا َفَلمَّ ِمَن الشَّ

ِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه  َشــبُِعوا َوَرُووا َقاَل َرُســوُل اللَّ

ِذي َنْفِســي بَِيِدِه  َم ِلَبِي َبْكــٍر َوُعَمــَر: َوالَّ َوَســلَّ

َلُتْســَأُلنَّ َعْن َهَذا النَِّعيــِم َيْوَم اْلِقَياَمــِة، َأْخَرَجُكْم 

ِمــْن ُبُيوتُِكُم اْلُجوُع ُثمَّ َلْم َتْرِجُعــوا َحتَّى َأَصاَبُكْم 

ُمْســِلٌم[ ]َأْخَرَجُه  النَِّعيُم.  َهَذا 

1�y ಅಬೊyಹುರೈರಾ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:y
“ಒಂದುyದಿನyಅರವಾyರಾತಿ್ರyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyರಮ್ಮy
ಮನೆಯಿಂದyಹೊರಟರು�yಆಗyದಾರಿyಮಧ್್ಯyಅವರುyಅಬೊy
ಬಕ್್ರ y yಮರುತುyಉಮರ್ yರನುನುy ಕಂಡರು�yಅವರುy
ಕೋಳಿದರು:y‘ಈyಸಮಯದಲ್್ಲyನಮ್ಮನುನುyನಮ್ಮyಮನೆಯಿಂದy
ಹೊರಡಿಸಿದಾದ್ದರೊyಏನು?’yಅವರಿಬ್ಬರುyಹೋಳಿದರು:y‘ಓy
ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೋಶವಾಹಕರೋ,yಹಸಿವು�’yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೋಳಿದರು:y‘ಮರುತುyನಾನು,yನನನುyಆರ್ಮyಯಾರyಕೈಯಲ್್ಲದಯೋy
ಅವನyಮೋಲಾಣೆ,yನಮಿ್ಮಬ್ಬರನುನುyಹೊರಡಿಸಿದದ್ೋyನನನುನೊನುy
ಹೊರಡಿಸಿದ�y ನಡೆಯಿರಿ�’y ಅವರಿಬ್ಬರೊy ಅವರೊಂದಿಗೆy
ನಡೆದರು�yಹಿೋಗೆyಅವರುyಅನಾಸುರಗೆಳಲ್್ಲyಸೋರಿದyಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್ತುಯy
ಮನೆಗೆyಬಂದರು�yಆದರyಆyವ್ಯಕ್ತುyಮನೆಯಲ್್ಲರಲ್ಲ್ಲ�yಆy
ವ್ಯಕ್ತುಯyಪತಿನುyಪ್ರವಾದಿ yರವರನುನುyಕಂಡಾಗy‘ಸುಸಾ್ವಗರ’y
ಎಂದರು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಆಕಯಂದಿಗೆyಕೋಳಿದರು:y‘ಆy
ವ್ಯಕ್ತುyಎಲ್್ಲ?’yಆಕyಹೋಳಿದರು:y‘ಅವರುyನಮಗೆೊೋಸಕೆರyಶುದಧy
ನೋರನುನುyಹುಡುಕುತಾತುyಹೊೋಗಿದಾದ್ರ�’yಆyಅನಾಸುರಿೋyವ್ಯಕ್ತುyಬಂದುy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರನುನುyಮರುತುyಅವರyಇಬ್ಬರುyಸಂಗಡಿಗರನುನುy
ನೆೊೋಡುತಾತುyಹೋಳಿದರು:y‘ಅಲಾ್ಲಹನಗೆyಸವ್ತಸುತುತಿ;yಇಂದುy
ನನನುyಅತಿರ್ಗಳಿಗಿಂರಲೊyಗೌರವಾನ್ವರರಾದyಅತಿರ್ಗಳನುನುy
ಹೊಂದಿರುವವರಾರೊyಇಲ್ಲ�’yನಂರರyಅವರುyಹೊರಟುy
ರಜೊ್ತರದy ಒಂದುy ಗೆೊಂಚಲನುನುy ರಂದರು�y ಅದರಲ್್ಲy
ಹಣಾಣಾಗದ,yಒಣಗಿರುವyಮರುತುyಹಸಿಯಾದyರಜೊ್ತರಗ-
ಳಿದದ್ವು�yಅವರುyಹೋಳಿದರು:y‘ಇದರಿಂದyತಿನನುರಿ�’yyನಂರರy

ಅವರುyಕುರಿಯನುನುyಕೊಯು್ಯವyಚೊರಿಯನುನುyತೆಗೆದರು�y
ಆಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೋಳಿದರು:y ‘ಹಾಲುyಕೊಡುವy
ಕುರಿಯನುನುyಕೊಯು್ಯವುದರyಬಗೆಗೆyಎಚ್ಚರವಾಗಿರು�’yಆyವ್ಯಕ್ತುy
ಒಂದುyಕುರಿಯನುನುyಕೊಯುದ್yಅವರಿಗೆyಬಡಿಸಿದರು�yಪ್ರವಾದಿ

yರವರುyಮರುತುyಇಬ್ಬರುyಸಂಗಡಿಗರುyಆyಕುರಿಯಿಂದy
ಮರುತುyರಜೊ್ತರದyಗೆೊಂಚಲ್ನಂದyತಿಂದುyಮರುತುyಕುಡಿದುy
ಅವರಿಗೆyಹೊಟೆಟಿy ರುಂಬದಾಗyಮರುತುy ದಾಹyನೋಗಿದಾಗ,y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಅಬೊyಬಕ್್ರ yyಮರುತುyಉಮರ್ y
ರೊಂದಿಗೆyಹೋಳಿದರು:y‘ನನನುyಆರ್ಮyಯಾರyಕೈಯಲ್್ಲದಯೋy
ಅವನyಮೋಲಾಣೆ,y ಈy ಅನುಗ್ರಹದy ಬಗೆಗೆy ಪುನರುತಾಥಿನy
ದಿನದಂದುy ನಮ್ಮನುನುy ವಿಚಾರಣೆy ಮಾಡಲಾಗುವುದು�y
ಹಸಿವುyನಮ್ಮನುನುyನಮ್ಮyಮನೆಯಿಂದyಹೊರಗಟ್ಟಿರುyಮರುತುy
ಈyಅನುಗ್ರಹವುyನಮಗೆyಲಭ್ಯವಾಗುವyರನಕyನೋವುyನಮ್ಮy
ಮನೆಗೆyಹಿಂದಿರುಗಿಲ್ಲ�’y”y[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2038]

22. ಆಹಾರ ಸೀವಿಸುವುದಕಾಕೆಗ ಜನರು ಕುಳಿರುಕೆೊಳುಳಿವ 
ವಿಧಾನ

ُه َتَعاَلى: 1- َقاَل اللَّ

﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ىى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ﴾

1�y ಅಲಾ್ಲಹುyರಆಲಾyಹೋಳುತಾತುನೆ:y“ನೋವುyಒಟಾಟಿಗಿyತಿನುನುವುದ-
ರಲ್್ಲyಅರವಾyಬೋರyಬೋರಯಾಗಿyತಿನುನುವುದರಲ್್ಲyನಮ್ಮyಮೋಲy
ದೊೋಷವಿಲ್ಲ�yನೋವುyಮನೆಗಳನುನುyಪ್ರವೋಶಿಸಿದರyಸ್ವರಃyನಮ್ಮy
ಮೋಲಯೋyಸಲಾಮ್yಹೋಳಿರಿ�yಅಲಾ್ಲಹನyವತಿಯಿಂದಿರುವy
ಅನುಗ್ರಹಿೋರವಾದyಶುದಧವಾದyಅಭವಂದನೆ�yಹಿೋಗೆyಅಲಾ್ಲಹುy
ನಮಗೆyದೃಷಾಟಿಂರಗಳನುನುyವಿವರಿಸಿಕೊಡುತಿತುರುವನು�yನೋವುy
ಚಿಂತಿಸುವವರಾಗಲೊyಬಹುದು�”y[ಕುರ್ಆನ್y24:61]
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

23. ಆಹಾರ ಸೀವಿಸುವುದಕಾಕೆಗ ಕೊರುವ ರೊಪ

ُه َعنُْه َقــاَل: َقاَل  1- َعْن َأبِــي ُجَحْيَفَة َرِضــَي اللَّ

ِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم: إِنِّي َل آُكُل  َرُســوُل اللَّ

] ُمتَِّكًئا. ]َأْخَرَجــُه اْلُبَخاِريُّ

1�y ಅಬೊyಜುಹೈಫಾ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:y
“ಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್ yರವರುyಹೋಳಿದರು:yನಾನುyಒರಗಿy
ಕುಳಿರುyಆಹಾರyಸೋವಿಸುವುದಿಲ್ಲ�”y[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy5398]

2- َعــْن َأَنــٍس َرِضــَي اللَّــُه َعنْــُه َقــاَل: َرَأْيُت 

َم ُمْقِعًيا َيــْأُكُل َتْمًرا.  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ النَّبِــيَّ َصلَّى اللَّ

ُمْســِلٌم[ ]َأْخَرَجُه 

2�y ಅನಸ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:y“ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುyಕುಕಕೆರುyಕುಳಿರುyರಜೊ್ತರyಸೋವಿಸುವುದನುನುyನಾನುy
ಕಂಡಿದದ್ೋನೆ�”y[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2044]

ِه ْبِن ُبْســٍر َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقاَل:  3- َعْن َعْبــِد اللَّ

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم َشــاٌة َفَجَثى  ُأْهِدَيْت لِلنَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

َم َعَلــى ُرْكَبَتْيِه  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َرُســوُل اللَّ

: َما َهِذِه اْلِجْلَســُة؟ َفَقاَل: إِنَّ  َيْأُكُل، َفَقــاَل َأْعَرابِيٌّ

َه َجَعَلنِــي َعْبًدا َكِريًمــا، َوَلْم َيْجَعْلنِــي َجبَّاًرا  اللَّ

َعنِيــًدا. ]َأْخَرَجُه َأُبــو َداُوَد َواْبُن َماَجه[

3�y ಅಬುದ್ಲಾ್ಲಹ್y ಇಬ್ನುy ಬುಸ್್ರ y ರಿಂದy ವರದಿ:y ಅವರುy
ಹೋಳುತಾತುರ:y “ಪ್ರವಾದಿ yರವರಿಗೆyಒಂದುy ಕುರಿಯನುನುy
ಉಡುಗೆೊರಯಾಗಿy ನೋಡಲಾಯಿರು�y ಆಗy ರಸೊಲ್ y
ರವರುyಮ್ಣಕಾಲೊರಿyಕುಳಿರುyತಿನನುತೆೊಡಗಿದರು�yಆಗy
ಒಬ್ಬyಗಾ್ರಮಿೋಣyವ್ಯಕ್ತುyಕೋಳಿದರು:y‘ಇದುyಎಂರಹyಕೊರುವಿಕ?’y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೋಳಿದರು:y‘ಅಲಾ್ಲಹುyನನನುನುನುyಒಬ್ಬy

ಗೌರವಾನ್ವರyದಾಸನನಾನುಗಿyಮಾಡಿದಾದ್ನೆ�yನನನುನುನುyಸವಾ್ತಧಿಕಾ-
ರಿಯನಾನುಗಿ,yನರಂಕುಶನನಾನುಗಿyಮಾಡಿಲ್ಲ�”y[ಅಬೊyದಾವೂದ್y
3773;yಇಬ್ನುyಮಾಜy3263]

24. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುರಾಗ ಆಹಾರ ಸೀವಿಸುವ ರೊಪ

1- َعْن َأَنــٍس َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقاَل: ُأتَِي َرُســوُل 

َم بَِتْمٍر، َفَجَعــَل النَّبِيُّ  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّــى اللَّ اللَّ

َم َيْقِســُمُه َوُهــَو ُمْحَتِفٌز،  َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

َيْأُكُل ِمنْــُه َأْكًل َذِريًعــا. َوفِي ِرَواَيــٍة: َأْكًل َحثِيًثا. 

]َأْخَرَجُه ُمْســِلٌم[

1�y ಅನಸ್yಇಬ್ನುyಮಾಲ್ಕ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಒಮ್ಮyಪ್ರವಾದಿ y
ರವರyಬಳಿಗೆyರಜೊ್ತರವನುನುyರರಲಾಯಿರು�yಆಗyಪ್ರವಾದಿ

yರವರುyಇನೆೊನುಂದುyಕಾಯ್ತದಲ್್ಲyನರರರಾಗಿದೊದ್yಸಹy
ರಜೊ್ತರವನುನುyಪಾಲುyಮಾಡಿyಹಂಚyತೆೊಡಗಿದರುyಮರುತುy
ಆರುರದಿಂದyತಿನನುತೆೊಡಗಿದರು�”y[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2044]

25. ಮಲಗುರಾಗ ನೀರಿನ ಚಿೀಲದ ಬಾಯನುನು ಕಟುಟಿವುದು 
ಮರುತು ಅದರ ಮ್ೀಲ ಅಲಾಲಿಹನ ಹಸರನುನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು

1- َعــْن َجابٍِر َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُســوُل 

ْيُل  ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: إَِذا اْســَتْجنََح اللَّ اللَّــِه َصلَّى اللَّ

ــَياطِيَن  وا ِصْبَياَنُكْم، َفإِنَّ الشَّ ْيــِل، َفُكفُّ َأْو ُجنُْح اللَّ

َتنَْتِشــُر ِحينَِئــٍذ، َفــإَِذا َذَهَب َســاَعٌة ِمَن اْلِعَشــاِء 

ِه، َوَأْطِفْئ  َفَخلُّوُهــْم، َوَأْغِلْق َباَبَك َواْذُكِر اْســَم اللَّ

ِه، َوَأْوِك ِسَقاَءَك َواْذُكِر  ِمْصَباَحَك َواْذُكِر اْســَم اللَّ

ْر إَِناَءَك َواْذُكِر اْســَم اللَّــِه، َوَلْو  ِه، َوَخمِّ اْســَم اللَّ

َتْعُرُض َعَلْيِه َشــْيًئا. ]ُمتََّفــٌق َعَلْيِه[

1�y ಜಾಬರ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೋಳಿದರು:y
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ಜುಲೈ 2 18

“ರಾತಿ್ರಯುyಅದರyರಕಕೆಗಳನುನುyಚಾಚಿದರy(ಸೊಯಾ್ತಸತುವಾ-
ದರ)yನೋವುyನಮ್ಮyಮಕಕೆಳನುನುy(ಹೊರyಹೊೋಗುವುದರಿಂದ)y
ರಡೆಗಟ್ಟಿರಿ�yಏಕಂದರyಆyಸಮಯದಲ್್ಲyಶೈತಾನ್ಗಳುyಹಬ್ಬಕೊ-
ಳು್ಳತಾತುರ�yರರುವಾಯyಒಂದುyತಾಸಿನyಬಳಿಕyನೋವುyಅವರನುನುy
ಬಟುಟಿಬಡಿರಿ�yಬಾಗಿಲನುನುyಮುಚಿ್ಚರಿyಮರುತುyಅಲಾ್ಲಹನyಹಸರನುನುy
ಸ್ಮರಿಸಿರಿ�yದಿೋಪವನುನುyಆರಿಸಿರಿyಮರುತುyಅಲಾ್ಲಹನyಹಸರನುನುy
ಸ್ಮರಿಸಿರಿ�yನೋರಿನyಚಿೋಲದyಬಾಯನುನುyಕಟ್ಟಿರಿyಮರುತುyಅಲಾ್ಲಹನy
ಹಸರನುನುyಸ್ಮರಿಸಿರಿ�yಪಾತೆ್ರಯನುನುyಮುಚಿ್ಚರಿyಮರುತುyಅಲಾ್ಲಹನy
ಹಸರನುನುy ಸ್ಮರಿಸಿರಿ�yಆದರೊyಅದರyಮೋಲyಏನಾದರೊy
ಇಟುಟಿಬಡಿರಿ�”y[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy3280;yಮುಸಿ್ಲಮ್y2016]

26. ಸೀವಕನೆೊಂದಿಗ ಆಹಾರ ಸೀವಿಸುವುದು

1- َعِن َأبِــي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنْــُه َأنَّ النَّبِيَّ 

َم َقــاَل: إَِذا َأَتــى َأَحَدُكْم  َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

َخاِدُمــُه بَِطَعاِمِه َفــإِْن َلْم ُيْجِلْســُه َمَعــُه َفْلُينَاِوْلُه 

ُه َولَِي  ُأْكَلــًة َأْو ُأْكَلَتْيِن، َأْو ُلْقَمــًة َأْو ُلْقَمَتْيــِن، َفإِنَّ

ُه َوِعَلَجــُه. ]ُمتََّفــٌق َعَلْيِه[ َحرَّ

1�y ಅಬೊyಹುರೈರಃ yರಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೋಳಿದರು:y “ಸೋವಕನುy ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆy ನಮ್ಮy ಬಳಿy
ಬರುವಾಗ,yನೋವುyಅವನನುನುyನಮ್ಮyಜೊತೆಗೆyಕೊರಿಸುವು-
ದಿಲ್ಲವಂದಾದರyಅವನುyಒಂದುyಅರವಾyಎರಡುyರುರುತುy
ಆಹಾರವನುನುyತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲುyಹೋಳಿರಿ�yಏಕಂದರyಅವನುy
ಅದರyಬಸಿಯನುನುyಸಹಿಸಿದಾದ್ನೆyಮರುತುyಅದನುನುyಉರತುಮವಾಗಿy
ರಯಾರಿಸಲುy ಕಷಟಿಪಟ್ಟಿದಾದ್ನೆ�”y [ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy
5460;yಮುಸಿ್ಲಮ್y1663]

27. ನರಾಝ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಡಿಸಲಾದರ 
ಅದನುನು ಉಣ್ಣಲು ಪಾ್ರಶಸತ್ಯ ನೀಡುವುದು

1- َعْن أَنــِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َعِن النَّبِيِّ 

َم َقــاَل: إَِذا ُوِضَع اْلَعَشــاُء  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّى اللَّ

ــَلُة َفاْبَدُؤا بِاْلَعَشــاِء. ]ُمتََّفٌق َعَلْيِه[ َوُأِقيَمِت الصَّ

1�y ಅನಸ್ yರಿಂದyವರದಿ:yyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೋಳಿದರು:y
“ರಾತಿ್ರಯೊಟವನುನುy ಬಡಿಸಲಾಗುವಾಗy ನಮಾಝ್ಗಾಗಿy
ಇಕಾಮತ್yನೋಡಲಾದರyನೋವುyಮ್ದಲುyರಾತಿ್ರಯೊಟವನುನುy
ಉಣಿಣಾರಿ�”y[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy5463;yಮುಸಿ್ಲಮ್y557]

28. ಬಟಟಿಲ್ನಂದ ತನುನುವುದು ಹೀಗ?

1- َعــِن اْبِن َعبَّــاٍس َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َعــِن النَّبِيِّ 

َم َقــاَل: إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم  ُه َعَلْيــِه َوَســلَّ َصلَّــى اللَّ

ْحَفــِة َوَلِكْن  َطَعاًمــا َفَل َيــْأُكْل ِمــْن َأْعَلــى الصَّ

لَِيْأُكْل ِمْن َأْســَفِلَها َفإِنَّ اْلَبَرَكَة َتنْــِزُل ِمْن َأْعَلَها. 

] ]َأْخَرَجــُه َأُبــو َداُوَد َوالتِّْرِمِذيُّ

1�y ಇಬ್ನುyಅಬಾ್ಬಸ್ yರಿಂದyವರದಿ:y yಅಲಾ್ಲಹನyರಸೊಲ್
yರವರುyಹೋಳಿದರು:y “ನಮ್ಮಲೊ್ಲಬ್ಬರುyಆಹಾರವನುನುy

ಸೋವಿಸುವಾಗyಬಟಟಿಲyಮೋಲಾ್ಭಗದಿಂದy ಸೋವಿಸಬಾರದು�y
ಬದಲಾಗಿy ಬಟಟಿಲy ಕಳಭಾಗದಿಂದy ಸೋವಿಸಲ್�y ಏಕಂದರy
ಬರಕತ್yಬಟಟಿಲyಮೋಲಾ್ಭಗದಿಂದyಇಳಿಯುರತುದ�”y[ಅಬೊy
ದಾವೂದ್y3772;yಅತಿತುಮಿ್ತದಿೋy1805]

29. ಹಾಲು ಕುಡಿದರ ಏನು ರಾಡಬೀಕು?

1- َعِن اْبــِن َعبَّــاٍس َرِضَي اللَّــُه َعنْــُه َأنَّ النَّبِيَّ 

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم َشــِرَب َلَبنًا، ُثــمَّ َدَعا بَِماٍء  َصلَّى اللَّ

َفَتَمْضَمــَض َوَقاَل: إِنَّ َلُه َدَســًما. ]ُمتََّفــٌق َعَلْيِه[

1�y ಇಬ್ನುyಅಬಾ್ಬಸ್ yರಿಂದyವರದಿ:y yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹಾಲನುನುy ಕುಡಿದರು;y ರರುವಾಯy ನೋರನುನುy ರರಿಸಿy
ಬಾಯಿyಮುಕಕೆಳಿಸಿy ಹೋಳಿದರು:y “ಅದರಲ್್ಲy ಜಡು್ಡy ಇದ�”y
[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy211;yಮುಸಿ್ಲಮ್y358]

30. ಆಹಾರವನುನು ಸೀವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಲಾಲಿಹನನುನು 
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ಸುತುತಸುವುದು

1- َعْن َأَنــٍس َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُســوُل 

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: إِنَّ اللَّــَه َلَيْرَضى َعِن  ِه َصلَّى اللَّ اللَّ

اْلَعْبِد َأْن َيــْأُكَل اْلَْكَلَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها َأْو َيْشــَرَب 

ــْرَبَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها. ]َأْخَرَجُه ُمْســِلٌم[ الشَّ

1�y ಅನಸ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುyಹೋಳುತಾತುರ:yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುyಹೋಳಿದರು:y“ಆಹಾರವನುನುyಸೋವಿಸಿyಅದಕಾಕೆಗಿyಅಲಾ್ಲ-
ಹನನುನುyಸುತುತಿಸುವyಅರವಾyಪಾನೋಯನುನುyಸೋವಿಸಿyಅದಕಾಕೆಗಿy
ಅಲಾ್ಲಹನನುನುyಸುತುತಿಸುವyಒಬ್ಬyದಾಸನyಬಗೆಗೆyಅಲಾ್ಲಹುyಸಂರೃ-
ಪತುನಾಗುವನು�”y[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2734]

31. ಆಹಾರವನುನು ಸೀವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಏನು ಹೀಳಬೀಕು?

ُه َعنْــُه َأنَّ النَّبِيَّ َصلَّى  1- َعــْن َأبِي ُأَماَمَة َرِضَي اللَّ

َم َكاَن إَِذا َرَفــَع َماِئَدَتُه َقاَل: اْلَحْمُد  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اللَّ

ٍع  ِه َكثِيًرا َطيًِّبــا ُمَباَرًكا فِيِه، َغْيَر َمْكِفــيٍّ َوَل ُمَودَّ لِلَّ

] نَا. ]َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ َوَل ُمْســَتْغنًى َعنُْه َربَّ

1�y ಅಬೊy ಉಮಾಮಃ y ರಿಂದy ವರದಿ:y ಊಟy ಮಾಡಿy
ಮುಗಿಸಿದy ಬಳಿಕy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಹಿೋಗೆಂದರು:y
“ಅಲ್ಹಮುದ್yಲ್ಲಾ್ಲಹಿyಕಸಿೋರನ್yರಯಿ್ಯಬನ್yಮುಬಾರಕನ್y
ಫಿೋಹಿ,y ಗೆೈರyಮಕ್ಫಿಯಿ್ಯನ್y ವಲಾyಮುವದದ್ಇನ್y ವಲಾy
ಮುಸತುಗನುನ್y ಅನ್ಹುy ರಬ್ಬನಾ�y (ಅಲಾ್ಲಹನಗೆy ಅರ್ಯಧಿಕ,y
ಉರತುಮyಮರುತುyಅನುಗ್ರಹಿೋರyಸುತುತಿ�yಕೊನೆಯಿಲ್ಲದyವಿದಾ-
ಯವಿಲ್ಲದyಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದyಸುತುತಿ�yಅವನುyನಮ್ಮyರಬ್್ಬ�)”y
[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy5458]

2- َعــْن َأبِــي ُأَماَمــَة َرِضَي اللَّــُه َعنْــُه َأنَّ النَّبِيَّ 

َم َكاَن إَِذا َفَرَغ ِمــْن َطَعاِمِه  َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

ِه  -َوَقاَل َمــَرًة- إَِذا َرَفــَع َماِئَدَتُه َقــاَل: اْلَحْمُد لِلَّ

ــِذي َكَفاَنــا َوَأْرَواَنا َغْيــَر َمْكِفــيٍّ َوَل َمْكُفوٍر.  الَّ

] اْلُبَخاِريُّ ]َأْخَرَجــُه 

2�y ಅಬೊy ಉಮಾಮಃ y ರಿಂದy ವರದಿ:y ಊಟy ಮಾಡಿy
ಮುಗಿಸಿದy ಬಳಿಕy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಹಿೋಗೆಂದರು:y
“ಅಲ್ಹಮುದ್yಲ್ಲಾ್ಲಹಿಲ್ಲದಿೋyಕಫಾನಾyವಅವಾ್ತನಾyಗೆೈರy
ಮಕ್ಫಿಯಿ್ಯನ್yವಲಾyಮಕ್ಫೂರಿನ್y(ನಮಗೆyಸಾಕುyಮಾಡಿದ,y
ನಮಗೆyಕುಡಿಯಲುyನೋಡಿದyಅಲಾ್ಲಹನಗೆyಸುತುತಿ�yಕೊನೆಯಿಲ್ಲದy
ಕೃರಘನುತೆಯಿಲದyಸುತುತಿ)�”y[ಅಲ್ಬುಖಾರಿೋy5459]

3- َعْن َأبِــي َأيُّوٍب اْلَْنَصــاِريِّ َرِضَي اللَّــُه َعنُْه 

َم إَِذا  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َقاَل: َكاَن َرُســوُل اللَّ

ِذي َأْطَعَم َوَسَقى  ِه الَّ َأَكَل َأْو َشــِرَب َقاَل: اْلَحْمُد لِلَّ

َغُه َوَجَعَل َلُه َمْخَرًجا. ]َأْخَرَجــُه َأُبو َداُوَد[ َوَســوَّ

3�y ಅಬೊyಅಯೊ್ಯಬ್yಅಲ್ಅನಾಸುರಿೋ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರುy
ಹೋಳುತಾತುರ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಆಹಾರyಅರವಾyಪಾನೋಯy
ಸೋವಿಸಿದyಬಳಿಕyಹೋಳುತಿತುದದ್ರು:y“ಅಲ್ಹಮುದ್yಲ್ಲಾ್ಲಹಿಲ್ಲದಿೋy
ಅತ್ಅಮ,yವಸಕಾ,yವಸವ್ವಗಹು,yವಜಅಲyಲಹೊyಮರ್ರಜನ್y
(ತಿನನುಲುyನೋಡಿದ,yಕುಡಿಯಲುyನೋಡಿದ,yಅದನುನುyಪಚನವಾಗು-
ವಂತೆyಮಾಡಿದyಮರುತುyಅದಕಕೆyಹೊರಹೊೋಗಲುyದಾ್ವರವನುನುಂ-
ಟುಮಾಡಿದyಅಲಾ್ಲಹನಗೆyಸುತುತಿ)�”y[ಅಬೊyದಾವೂದ್y3851]

4- اللَُّهــمَّ َأْطَعْمَت َوَأْســَقْيَت َوَأْغنَْيــَت َوَأْقنَْيَت 

َوَهَدْيَت َوَأْحَيْيَت، َفَلَك اْلَحْمــُد َعَلى َما َأْعَطْيَت. 

َأْحَمُد[ ]َأْخَرَجُه 

4�y “ಅಲಾ್ಲಹುಮ್ಮyಅತ್ಅಮತು,yವಅಸಕೆಯತು,yವಅಗನುಯತುyವಅಕನುಯತು,y
ವಹದಯತು,y ವಅಹ್ಯಯತು,y ಫಲಕಲ್y ಹಮುದ್y ಅಲಾy ಮಾy
ಅಅïರಯತುy (ಓy ಅಲಾ್ಲಹ್,y ನೋನುy ತಿನನುಲುy ನೋಡಿರುವ,y
ನೋನುyಕುಡಿಯಲುyನೋಡಿರುವ,yನೋನುyಸಾಕುyಮಾಡಿರುವ,y
ನೋನುyಮಾಗ್ತದಶ್ತನyಮಾಡಿರುವyಮರುತುyನೋನುyಜೋವವನುನುy
ನೋಡಿರುವ�yಆದದ್ರಿಂದyನೋನುyದಯಪಾಲ್ಸಿರುವyಎಲ್ಲದಕೊಕೆy
ನನಗೆyಸುತುತಿ)�”y[ಅಹ್ಮದ್y16712]
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ಜುಲೈ 2 18

32. ಆಹಾರ ನೀಡಿದವನಗ ಅತರ್ಯ ಪಾ್ರರ್ತನೆ

1- اللَُّهمَّ َبــاِرْك َلُهْم فِي َما َرَزْقَتُهــْم، َواْغِفْر َلُهْم 

َواْرَحْمُهْم. ]َأْخَرَجُه ُمْســِلٌم[

1�y “ಅಲಾ್ಲಹುಮ್ಮyಬಾರಿಕ್yಲಹುಮ್yಫಿೋyಮಾyರಝಕತುಹುಮ್,y
ವಗ್ಫಿರ್yಲಹುಮ್yವರಹಾಮ್ಹುಮ್y(ಓyಅಲಾ್ಲಹ್,yಅವರಿಗೆy
ನೋನುy ನೋಡಿರುವy ಅನಾನುಧಾರಗಳಲ್್ಲy ಅವರಿಗೆy ಬರಕತ್y
ನೋಡು,yಅವರಿಗೆyಪಾಪಮುಕ್ತುyನೋಡುyಮರುತುyಅವರಿಗೆyಕರುಣೆy
ತೆೊೋರು)�”y[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2042]

ُه َعنْــُه َأنَّ النَّبِــيَّ َصلَّى  2- َعــْن َأَنٍس َرِضــَي اللَّ

َم َجاَء إَِلى َســْعِد ْبِن ُعَبــاَدَة َفَجاَء  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اللَّ

ُه َعَلْيِه  َبُخْبــٍز َوَزْيٍت، َفَأَكَل ُثمَّ َقاَل النَّبِــيُّ َصلَّى اللَّ

اِئُموَن، َوَأَكَل َطَعاَمُكُم  َوَســلََّم: َأْفَطَر ِعنَْدُكُم الصَّ

اْلَْبــَراُر، َوَصلَّْت َعَلْيُكُم اْلَمَلِئَكــُة. ]َأْخَرَجُه َأُبو 

َماَجه[ َواْبُن  َداُوَد 

2�y ಅನಸ್ yರಿಂದyವರದಿ:yyಒಮ್ಮyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಸಅದ್y
ಇಬ್ನುyಉಬಾದಃ yರವರyಮನೆಗೆyಬಂದಾಗyಅವರುyರೊಟ್ಟಿy
ಮರುತುyಎಣೆಣಾಯನುನುyರಂದುಕೊಟಟಿರು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಅದನುನುyತಿಂದyಬಳಿಕyಹೋಳಿದರು:y “ಅಫತುರyಇಂದಕುಮುy
ಸಾಸುಇಮೊನ,y ವಅಕಲy ರಆಮಕುಮುಲ್y ಅಬಾ್ರರು,y
ವಸಲ್ಲತ್yಅಲೈಕುಮುಲ್yಮಲಾಇಕಃy(ಉಪವಾಸವಿರುವ-
ವರುyನಮ್ಮyಬಳಿyಪಾರಣೆyಮಾಡುವಂತಾಗಲ್,yಸಜಜಾನರುy
ನಮ್ಮyಆಹಾರವನುನುyಸೋವಿಸುವಂತಾಗಲ್yಮರುತುyಮಲಕ್ಗಳುy
ನಮಗೆyಪಾ್ರರ್್ತಸುವಂತಾಗಲ್)”�y[ಅಬೊyದಾವೂದ್y3854;y
ಇಬ್ನುyಮಾಜy1747]

33. ನೀರುಣಿಸಿದವರಿಗ ಅರರಾ ಅದನುನು ಉದೆದ್ೀಶಿಸಿದವರಿಗ 
ಪಾ್ರರ್್ತಸುವುದು

1-اللَُّهمَّ َأْطِعْم َمْن َأْطَعَمنِي، َوَأْســِق َمْن َأْسَقانِي. 

ُمْسِلٌم[ ]َأْخَرَجُه 

1�y “ಅಲಾ್ಲಹುಮ್ಮyಅತ್ಇಮ್yಮನ್yಅತ್ಅಮನೋ,yವಅಸಿಕೆyಮನ್y
ಅಸಾಕೆನೋy(ಓyಅಲಾ್ಲಹ್,yನನಗೆyತಿನನುಲುyನೋಡಿದವನಗೆyನೋನುy
ತಿನನುಲುyನೋಡುyಮರುತುyನನಗೆyಕುಡಿಯಲುyನೋಡಿದವನಗೆyನೋನುy
ಕುಡಿಯಲುyನೋಡು)�”y[ಮುಸಿ್ಲಮ್y2055]y� n

ಮಾರ್ರವಲ್ಲದ,yಝಕಾರನುನುy ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟುಟಿy ನವ್ತಹಿಸಿದರy
ಇನೊಸುರನ್ಸ್ನyಅಗರ್ಯವೋyಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ�yಇಸಾ್ಲಮಿನy
ಆರ್್ತಕyಪದಧತಿಯನುನುyಆರ್್ತಕರಂಗದyಒಂದುyಸವ್ತರೊೋಗy
ಸಿದ ಧೌಷಧyಎಂದುyಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದ�yಆದರyಇದರy
ಹಿರಿಮಯನುನುyಅರಿರುಕೊಂಡುyಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆಳಿಸುವುದರಲ್್ಲy
ಮುಸಿ್ಲಮ್yರಾಷಟ್ರಗಳುyಕೊಡಾyಹಚಿ್ಚನyಮುರುವಜ್ತyವಹಿಸಿಲ್ಲ�y
ಅದನುನುyಪಾ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿyಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡುyತೆೊೋರಿಸಿಕೊ-
ಟಟಿರyಲೊೋಕವುyಸಾ್ವಗತಿಸುವುದರಲ್್ಲyಸಂಶಯವಿಲ್ಲ�

ಭೊಮಿಯಲ್್ಲyಸ್ವಗ್ತವನುನುyಸಾಥಿಪಿಸುತೆತುೋವಯಂದುyವಾದಿಸಿದy
ರಷಾ್ಯyಯಾವುದೋyಬಾಹ್ಯyಹಸತುಕ್ಷೆೋಪವೂyಇಲ್ಲದyಕುಸಿದುಬದುದ್y

ರನನುyಆರ್್ತಕyಸಿದಾಧಂರವನುನುyಎಸದುಬಟ್ಟಿರುವುದನುನುyನಾವುy
ನೆೊೋಡಿದವು�yಚಿೋನಾವೂyಅದೋyದಾರಿಯನುನುyಅನುಗಮಿಸಿದ�y
ಅಮೋರಿಕyಮತಿತುರರy ಅಭವೃದಿಧy ಹೊಂದಿದy ರಾಷಟ್ರಗಳಲ್್ಲy
ಆರ್್ತಕyಕುಸಿರyಉಂಟಾಗಿದ�yಆದರyಅವುಗಳುyಅರಬಗಳುy
ರಮ್ಮyರಮ್ಮಲ್ಲೋyಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆyಮಾಡಿyರಮ್ಮyಶಸಾತ್ರ-
ಸತ್ರಗಳಿಗೆyಮಾರುಕಟೆಟಿyಸೃಷ್ಠಿಸುವyಮೊಲಕyಆರ್್ತಕyಕುಸಿರಕಕೆy
ತೆೋಪyಹಚಿ್ಚyರನನುyಪ್ರಜಗಳನುನುyಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತಿತುದ�yಆದರy
ಆyಆಟyಹಚು್ಚy ಕಾಲy ನಡೆಯದು�y ಜಗತಿತುನಲ್್ಲy ಇಸಾ್ಲಮಿೋy
ಆರ್್ತಕyವ್ಯವಸಥಿyಸಾಥಿಯಿyಪರಿಹಾರವಾಗಿyಪ್ರರ್ಯಕ್ಷವಾಗುವyಕಾಲy
ದೊರವಿಲ್ಲ�� n

ಇಸಾಲಿಮ್ ಪ್ರತಪಾದಿಸುವ ಆರ್್ತಕ ಸಿದಾಧಂರ18 ನೇ ಪುಟದಂದ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ಪ್ರರಾದಿ ನೊಹ್ : ದೌರ್ ಮರುತು ಸಂದೆೀಶ

ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸ ಮತು್ತ ಅದರ ಬುನಾದಯಲ್್ಲರುವ ಸತಕೆಮಥಿಗಳೆೇ ಅಂತ್ಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಗಥಿವಾಗಿದ. ಇದರ 
ಹೊರತಾಗಿ ಅದಷು್ಟ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್್ತಯ ರಕ್ತಸಂಬಂಧದಲ್್ಲ ಒಳಪಟ್್ಟದದ್ರೊ ಅದರ ಹಸರಲ್್ಲ ಅಲಾ್ಲಹನು ಪರಾತ್ಯೇಕ 
ಪರಿಗಣನ ನಿೇಡುವುದಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಘಟನಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದ.

ಮಾನವy ಜನಾಂಗವನುನುy ಏಕದೋವವಿಶಾ್ವಸದಡೆಗೆyಆಮಂತಿ್ರಸಲುy ನಯೋಜರರಾದy ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್್ಲy
ನೊಹ್ yಮ್ದಲ್ಗರನುನುವುದುyಇತಿಹಾಸಕಾರರyಅಭಪಾ್ರ-
ಯವಾಗಿದ�yನಮಗೆyತಿಳಿದಮಟ್ಟಿಗೆyಇದುyಸರಿಯಾಗಿದ�yಪವಿರ್ರy
ಕುರ್ಆನ್yಅವರುyಒಂಬೈನೊರyಐವರುತುyವಷ್ತಗಳyಕಾಲyರಮ್ಮy
ದೌರ್ಯದೊಂದಿಗೆyಜನರyಮಧ್್ಯyಜೋವಿಸಿದದ್ರಂದುyಹೋಳುರತುದ�

﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴾
“ನಾವುyನೊಹರನುನುyಅವರyಜನಾಂಗದyಕಡೆಗೆyಕಳುಹಿಸಿದವು�y
ಅವರುyಅವರyನಡುವyಐವರುತುyಕಡಿಮyಒಂದುyಸಾವಿರyವಷ್ತ-
ಗಳಿದದ್ರು���”y(29:14)

ಪ್ರತಿಯೋವ್ತy ಪ್ರವಾದಿy ಸಾಕಾಞಾತ್y ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನುನುy ಮಾರ್ರy
ಆರಾಧಿಸಿರಿy ಎಂಬy ಪ್ರರಮyಮರುತುy ಪ್ರಧಾನy ಕಾಯ್ತದಡೆಗೆy
ಜನರನುನುyಆಮಂತಿ್ರಸಿದರು�yಪ್ರವಾದಿyನೊಹ್ yರುyಕೊಡಾy
ಅದನೆನುೋyಮಾಡಿದರು�

﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾

“ನಾವುyನೊಹರನುನುyಅವರyಜನಾಂಗದyಕಡೆಗೆyಕಳುಹಿಸಿದಾಗy
ಅವರುyಹಿೋಗೆಂದರು:yನಾನುyನಮಗೆyಸುವ್ಯಕತುyಎಚ್ಚರಿಕyನೋಡುತೆತುೋನೆ�y
ನೋವುy ಅಲಾ್ಲಹನy ಹೊರರುy ಇನಾನುರನೊನುy ಆರಾಧಿಸದಿರಿ�y
ಅನ್ಯರಾyನಮ್ಮyಮೋಲyಒಂದುyದಿನyವೋದನಾಯುಕತುyಯಾರನೆy
ಎರಗುವುದಂದುyನಾನುyಭಯಪಡುತೆತುೋನೆ�”y(11:25-26)

﴿ 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 ﴾
“ನಾವುyನೊಹರನುನುyಅವರyಜನಾಂಗದyಕಡೆಗೆyರವಾನಸಿದವು�y
ಅವರುy ರಮ್ಮy ಜನಾಂಗದವರಿಗೆy -ಅವರy ಮೋಲy ಒಂದುy
ವೋದನಾಯುಕತುyಯಾರನೆyಬಂದರಗುವುದಕಕೆyಮುಂಚೆಯೋyಎಚ್ಚರಿಕy
ನೋಡಲಂದು�yಅವರುyಹೋಳಿದರು:yನನನುyಜನಾಂಗದವರೋ,yನಾನುy
ನಮಗೆy ಸುಸ್ಪಷಟಿy ಎಚ್ಚರಿಕy ಕೊಡುವವನಾಗಿದದ್ೋನೆ�y ಅಲಾ್ಲಹನy
ಆರಾಧನೆyಮಾಡಿರಿ�y ಅವನನುನುy ಭಯಪಡಿರಿyಮರುತುy ನನನುನುನುy
ಅನುಸರಿಸಿರಿ�”y(71:1-3)
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ಜುಲೈ 2 18

ಆದರyವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಾದyಆyಜನತೆyಅದರಲ್್ಲಯೋyದೃಢವಾಗಿy
ನಂರುy ಹಿೋಗೆyಘೋಷ್ಸಿಬಟಟಿರು:y “ನೋವುy ಎಷುಟಿy ಮಾರ್ರಕೊಕೆy
ನಮ್ಮyಆರಾಧ್ಯರನುನುyರ್ಯಜಸಬೋಡಿರಿ�yವದ್ದ್,yಸುವಾಅ ,್yಯಗೊಸ್,y
ಯಊಕ್yಮರುತುyನಸ್್ರಗಳನುನುyಬಟಬೋಡಿರಿ�”

ಈyಜನರುyಮೃರಪಟಟಿyಸಜಜಾನರನುನುyಸ್ಮರಿಸಲುyಮರುತುyಗೌರವಿಸಲುy
ಅವರyಮೊತಿ್ತಗಳನುನುyನಮಿ್ತಸಿದರು�yಕಾಲಾಂರರದಲ್್ಲyಅವುಗ-
ಳಂದಿಗಿರುವyಗೌರವyಮಿತಿಮಿೋರಿ,yಅವರyಮೊತಿ್ತyನಮಿ್ತಸಲ್ಪ-
ಡಲುyಅವರyದಿವ್ಯರ್ವವೋyಕಾರಣyಎಂಬyವಿಶಾ್ವಸದಿಂದyಅವುಗಳುy
ಆರಾಧ್ಯyವಸುತುಗಳಾಗಿyಮಾಪ್ತಟಟಿyಚರಿತೆ್ರyಇದ�yಪ್ರವಾದಿyನೊಹ್ y
ರyಜನಾಂಗyಆರಾಧಿಸುತಿತುದದ್yವದ್ದ್,yಸುವಾಅ ,್yಯಗೊಸ್,yಯಊಕ್y
ಮರುತುyನಸ್್ರyಮುಂತಾದyವಿಗ್ರಹಗಳುyಇದರಲ್್ಲyಒಳಪಡುರತುವ�

ನಾಯಕರ ರಂಗಪ್ರವೀಶ:

ಸರ್ಯಸಂದೋಶyಪ್ರಚಾರದyಮಾಗ್ತದಲ್್ಲyಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆyಅಡೆರಡೆy
ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಲ್್ಲyಆyಪ್ರದೋಶದಲ್್ಲದದ್yನೆೋತಾರರುyಮರುತುy
ದೋಹೋಚೆಛಾಗಳನುನುyಅನುಸರಿಸುವವರುyಮ್ದಲ್ಗರಾಗಿದದ್ರು�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾

“ಈyರಿೋತಿyನಮಗಿಂರyಮುಂಚೆyನಾವುyಎಚ್ಚರಿಕyನೋಡುವವರನುನುy
ಕಳುಹಿಸಿದy ಪ್ರತಿಯಂದುy ನಾಡಿನಲೊ್ಲy ಅದರyಅನುಕೊಲಸಥಿy
ಜನರು,yನಮ್ಮyಪೂವ್ತಜರುyಒಂದುyಪದಧತಿಯಲ್್ಲದುದ್ದಾಗಿyನಾವುy
ಕಂಡಿದದ್ೋವyಮರುತುyನಾವುyಅವರyಹಜಜಾyಗುರುರುಗಳನೆನುೋyಅನುಸ-
ರಿಸುತೆತುೋವyಎಂದೋyಹೋಳಿದದ್ರು�”

ಪ್ರವಾದಿy ನೊಹ್ y ರy ಜನಾಂಗದy ಸರ್ಯನಷೆೋಧಿಗಳಾದy
ಮುರಂಡರುyಹೋಳಿದರು:y

﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴾
“ನೋನುyನಮ್ಮyದೃಷ್ಠಿಯಲ್್ಲyನಮ್ಮಂರಹyಓವ್ತyಮಾನವನಾಗಿರುವೋy
ವಿನಾyಇನೆನುೋನೊyಅಲ್ಲ�yನಮ್ಮyಜನಾಂಗದಲ್್ಲyನೋಚರಾಗಿದದ್ವರುy
ಮಾರ್ರyಹಿಂದುyಮುಂದುyನೆೊೋಡದyನನನುನುನುyಅನುಸರಿಸುತಿತುರು-
ವುದನುನುyನಾವುyಕಾಣುತೆತುೋವ�yನೋನುyನಮಗಿಂರyಯಾವyವಿಷಯದ-
ಲ್್ಲಯೊyಶ್ರೋಷಠಿನಾಗಿರುವುದನುನುyನಾವುyಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ�yಮಾರ್ರವಲ್ಲ,y
ನಾವುyನನನುನುನುyಸುಳು್ಳಗಾರರಂದುyಭಾವಿಸುತೆತುೋವ�”y(11:27)

ಅವರyವಾದyಪ್ರಕಾರyರಮ್ಮಂತಿರುವyಮನುಷ್ಯyಓವ್ತyದೋವಸಂ-
ದೋಶವಾಹಕನಾಗುವುದರಲ್್ಲyಅರ್ತವಿಲ್ಲ�yಬದಲುyಓವ್ತyಮಲಕ್y
ಸಂದೋಶವಾಹಕರಾಗಿyಆಗಮಿಸಬೋಕಾಗಿರುತು�yಪ್ರವಾದಿyಮುಹಮ್ಮದ್

yರyಜನತೆಯಲ್್ಲಯೊyಈyವಾದವಿರುತು�yಕುರ್ಆನ್yಹೋಳುರತುದ:

﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴾

“ಜನರyಮುಂದyಸನಾ್ಮಗ್ತದಶ್ತನyಬಂದಾಗಲಲ್ಲy-ಅದರyಮೋಲy
ವಿಶಾ್ವಸವಿಡದಂತೆyಜನರನುನುyರಡೆದುದುyಅಲಾ್ಲಹುyಸಂದೋಶವಾ-
ಹಕನಾಗಿyಮಾನವನನುನುyಕಳುಹಿಸಿದನೆೋ?yಎಂಬyಮಾತೆೋyವಿನಾy
ಇನೆನುೋನೊyಅಲ್ಲ�yಭೊಮಿಯyಮೋಲyದೋವಚರರುyಇಷಾಟಿನುಸಾರy
ನಡೆದಾಡುತಿತುದದ್ರyನಾವುyರಂಡಿರವಾಗಿಯೊyಆಕಾಶದಿಂದyಒಬ್ಬy
ದೋವಚರನನೆನುೋyಅವರಿಗೆyಸಂದೋಶವಾಹಕನನಾನುಗಿyಮಾಡಿyಕಳುಹಿ-
ಸುತಿತುದದ್ವಂದುyಅವರೊಡನೆyಹೋಳಿರಿ�”y(17:94-95)

ಉನನುರರುyಮರುತುyಕ್ೋಳ್ಮಟಟಿದವರುyಎಂಬyಉಚಛಾನೋಚತೆಯyವಿಚಾರ-
ಧಾರಯನನುಟುಟಿಕೊಂಡyಮುರಂಡರyಮತೆೊತುಂದುyವಾದವಂದರ,y
ಪ್ರವಾದಿyನೊಹ್ yರನುನುyಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದುದ್yಕಳವಗ್ತದyಜನರಾಗಿ-
ದದ್ರು�yಅವರುyಸಂದೋಶyಕೋಳಿದಾಕ್ಷಣyಹಿಂದುyಮುಂದುyನೆೊೋಡದy
ನೊಹರನುನುyಅನುಸರಿಸಿದyಮೊರ್ತರಾಗಿದಾದ್ರನುನುವುದುyಅಲ್್ಲಯy
ಮುರಂಡರyಅಭಪಾ್ರಯವಾಗಿರುತು�yಬಹುತೆೋಕyಸಂದಭ್ತಗಳಲ್್ಲy
ಸರ್ಯವನುನುyಸಿ್ವೋಕರಿಸಲುyಮ್ದಲುyಮುಂದಾಗುವುದುyಸಮಾಜದ-
ಲ್್ಲರುವyಬಡವರುyಮರುತುyದುಬ್ತಲರಾಗಿದಾದ್ರ�yಅಹಂಕಾರyಮರುತುy
ದುರಭಮಾನyಮುರಂಡರನುನುyಅದರಿಂದyರಡೆಯುರತುದ�yಪ್ರವಾದಿy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ನೊಹ್ yಮರುತುy ಅವರyಮೋಲy ವಿಶಾ್ವಸವಿರಿಸಿದy ಜನರಿಗೆy
ರಮಗಿಂರyಯಾವುದೋyಶ್ರೋಷಠಿತೆಯಿಲ್ಲyಎಂದುyಆyಮುರಂಡರುy
ಅವರೊಂದಿಗೆyಹೋಳಿದರು�yಭೌತಿಕyಮೋಲ್ಮಯನುನುyಸನಾ್ಮಗ್ತyಮರುತುy
ಆತಿ್ಮಕyಅಭವೃದಿಧಯyಮಾನದಂಡವಂದುyಪರಿಗಣಿಸುವವರುy
ಇಂರಹyಆಕ್ಷೆೋಪಗಳನುನುyಎರುತುವುದುyಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ�yಅವರುy
ಹಿೋಗೆಯೊyಕೋಳಿದರು:y

﴿جح مح جخ حخ مخ جس حس ﴾

“ನಾವುyನನನುನುನುyನಂಬಬೋಕೋ?yನನನುನುನುyಅನುಸರಿಸುವವರಂರೊy
ಅರ್ಯಂರyನೋಚರಾಗಿದಾದ್ರ�”y(26:111)

ರಮ್ಮyಜೊತೆಯಲ್್ಲರುವyದುಬ್ತಲರುyಮರುತುyಜನಸಾಮಾನ್ಯರನುನುy
ದೊರವಿರಿಸಿದರyಮುರಂಡರುyರನನುyಮೋಲyವಿಶಾ್ವಸವಿರಿಸುವುದ-
ರಿಂದyರನನುyಸಂದೋಶಪ್ರಚಾರyಕಾಯ್ತyಸುಲಭವಾಗುರತುದಯಂದುy
ನೊಹ್ yರುyಚಿಂತಿಸಲ್ಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿ,yಅವರುyಹಿೋಗೆyಹೋಳಿದರು:

﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾
“ಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸy ಸಿ್ವೋಕರಿಸಿದವರನುನುy ಧಿಕಕೆರಿಸುವುದುy ನನನುy
ಕಲಸವಲ್ಲ�”y(26:114)

﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦڄ ڄ ڄ ڄ﴾
“ಓyನನನುyಜನಾಂಗyಬಾಂಧವರೋ,yನಾನುyಇವರನುನುyಬಹಿಷಕೆರಿಸಿದರy
ಅಲಾ್ಲಹನyಹಿಡಿರದಿಂದyನನನುನುನುyಕಾಪಾಡಲುyಯಾರುyಬಂದಾರು?y
ನಮಗೆyಇಷೊಟಿyತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ?”y(11:30)

ರಮ್ಮyಮುಂದಾಳುರ್ವyಮರುತುyಅಂಧಕಾರವನುನುyಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವy
ನಟ್ಟಿನಲ್್ಲyಜಾಗರೊಕರಾಗಿದದ್yಅಲ್್ಲಯyಧುರಿೋಣರುyಜನರyಮನಸುಸು-
ಗಳಲ್್ಲyಕಲವುyಸಂಶಯಗಳನುನುyಬತಿತುದರು�y

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾
“ಸರ್ಯವನುನುyನಷೆೋಧಿಸಿದyಅವರyಜನಾಂಗದyಸರದಾರರುyಹೋಳತೆೊ-
ಡಗಿದರುy-ಇವನುyನಮ್ಮಂತೆಯೋyಇರುವyಒಬ್ಬyಮನುಷ್ಯನಲ್ಲದy
ಇನೆನುೋನೊyಅಲ್ಲ�yನಮ್ಮyಮೋಲyಹಿರಿಮಯನುನುyಗಳಿಸುವುದೋyಇವನy
ಉದದ್ೋಶ�yಅಲಾ್ಲಹನುyಕಳುಹಿಸಲ್ಚಿಛಾಸಿದರyದೋವಚರರನುನುyಕಳುಹಿ-
ಸುತಿತುದದ್ನು�yಇಂರಹyವಿಷಯವನುನುy (ಮಾನವರುyಸಂದೋಶವಾ-
ಹಕರಾಗಿyಬಂದರಂಬ)yನಾವುyನಮ್ಮyಪೂವಿ್ತಕರyಕಾಲದಲ್್ಲಂದy
ಕೋಳಿಯೋyಇಲ್ಲ�”y(23:24)

﴿حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت 
جث مث ىث يث حج مج ﴾

ಪ್ರವಾದಿyನೊಹ್ yರುyರಮ್ಮyಆತಾ್ಮರ್ತತೆಯನುನುyಪ್ರಕಟ್ಸುತಾತುy
ಹೋಳಿದರು:y“ಈyಕಾಯ್ತಕಾಕೆಗಿyನಾನು,yನಮಿ್ಮಂದyಯಾವyಪ್ರತಿ-
ಫಲವನುನುyಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ�yನನನುyಪ್ರತಿಫಲವುyಸವ್ತಲೊೋಕಗಳy
ಪಾಲಕyಪ್ರಭುವಿನyಬಳಿyಇದ�yಆದುದರಿಂದyನೋವುyಅಲಾ್ಲಹನನುನುy
ಭಯಪಡಿರಿyಮರುತುyನನನುನುನುyಅನುಸರಿಸಿರಿ�”y(26:109-110)

ಸರ್ದ ಮನವರಿಕೆಗ ಬೌದಿಧಕ ಪ್ರಯರನು:

ಪ್ರವಾದಿy ನೊಹ್ y ರುy ರಮ್ಮy ಜನಾಂಗದy ಗಮನವನುನುy
ಪ್ರಪಂಚದy ವಾಸತುವಿಕತೆಗಳೆಡೆಗೆy ಸಳೆಯಲುy ಪ್ರಯತಿನುಸಿದರು�y
ಹಿೋಗಾದರೊyರನನುyಜನತೆyಸೃಷ್ಟಿರ್ತನyಮಹರ್ವವನುನುyಅರಿರುyಸರ್ಯದy
ದಾರಿಗೆyಬರಲ್yಎನುನುವುದುyಅವರyಆಸಯಾಗಿರುತು�

﴿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 چ 
ڇ ڇ 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 ں ں ڻ ﴾
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ಜುಲೈ 2 18

“ನೋವುyಅಲಾ್ಲಹನyಬಗೆಗೆyಯಾವುದೋyಪ್ರತಿಷೆಠಿಯನುನುyನರಿೋಕ್ಷಿಸದಿರಲುy
ನಮಗೆೋನಾಗಿದ?yಅವನಂರೊyನಮ್ಮನೊನುyವಿವಿಧyಹಂರಗಳಲ್್ಲyಸೃಷ್ಟಿ-
ಸಿರುವನು�yಅಲಾ್ಲಹನುyಸಪತುyಗಗನಗಳನುನುyಅಂರಸುತುyಅಂರಸುತುಗ-
ಳಾಗಿyಹೋಗೆyಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು?yಅವನುyಚಂದ್ರನನುನುyಬಳಕಾಗಿಯೊy
ಸೊಯ್ತನನುನುyದಿೋಪವಾಗಿಯೊyಮಾಡಿರುವನು�yಅಲಾ್ಲಹನುy
ನಮ್ಮನುನುyಭೊಮಿಯಿಂದyವಿಚಿರ್ರyರಿೋತಿಯಲ್್ಲyಬಳೆಸಿದನು�yಮುಂದy
ಅವನುyನಮ್ಮನುನುyಪುನಃyಇದೋyಭೊಮಿಗೆyಮರಳಿಸುವನುyಮರುತುy
ಇದರಿಂದy ಒಮ್ಮಲೋy ನಮ್ಮನುನುy ಹೊರತೆಗೆಯುವನು�y ಮರುತುy
ಅಲಾ್ಲಹನುyಭೊಮಿಯನುನುyನಮಗೆyಹಾಸುಗೆಯನಾನುಗಿyಮಾಡಿದನು�y
ನೋವುy ಇದರಲ್್ಲy ವಿಶಾಲವಾದy ಮಾಗ್ತದಲ್್ಲy ನಡೆಯುವಂ-
ತಾಗಲು�”y(71:13-21)

ಸಕಲy ಕಡುಕುy ಮರುತುy ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಿಂದy ಮುಕತುರಾಗಿy
ಪ್ರಪಂಚದyಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದyಅಲಾ್ಲಹನನುನುyಮಾರ್ರyಆರಾಧಿಸುವ,y
ಅವನೆೊಂದಿಗೆyಮಾರ್ರy ಪಾ್ರರ್್ತಸುವy ಜನರಾಗಿyಮಾಪ್ತಟಟಿರy
ಪರಲೊೋಕಮ್ೋಕ್ಷy ಮಾರ್ರವಲ್ಲದ,y ಇಹಲೊೋಕದಲ್್ಲಯೊy
ಅಲಾ್ಲಹನುyನಮಗೆyಅನುಗ್ರಹಗಳನುನುyದಯಪಾಲ್ಸುತಾತುನೆಂದುy
ನೊಹರುyಅವರೊಂದಿಗೆyಹೋಳಿದರು:

﴿ی ی ی ی جئ حئ مئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾

“���ನೋವುy ನಮ್ಮy ಪ್ರಭುವಿನೆೊಡನೆy ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆyಮಾಡಿರಿ�y
ರಂಡಿರವಾಗಿಯೊy ಅವನುyಮಹಾy ಕ್ಷಮಾಶಿೋಲನಾಗಿದಾದ್ನೆ�y
ಅವನುy ನಮ್ಮy ಮೋಲy ಆಕಾಶದಿಂದy ಧಾರಾಳವಾಗಿy ಮಳೆy
ಸುರಿಸುವನು�yನಮಗೆyಸೊರುತುyಸಂತಾನಗಳನುನುyದಯಪಾಲ್ಸುವನು�y
ನಮಗಾಗಿyಉದಾ್ಯನಗಳನುನುyಸೃಷ್ಟಿಸುವನುyಮರುತುyನಮಗಾಗಿyಕಾಲು-
ವಗಳನುನುyಹರಿಸುವನು�”y(71:10-12)

ಪ್ರವಾದಿy ನೊಹ್ y ತಾ್ಯಗ,y ಸಹನೆy ಮರುತುy ಕಳಕಳಿಯಿಂದy
ಸುದಿೋಘ್ತy ಕಾಲy ಸಂದೋಶಪ್ರಚಾರy ನಡೆಸಿದರು�y ಆy ಜನತೆy
ನಷೆೋಧಾರ್ಮಕy ನಲುವಿಗೆೋy ಬಲವಾಗಿy ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರು�y
ಕುರ್ಆನ್yಹೋಳುರತುದ:

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ائ ائ 

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

“ಅವರುyಹಿೋಗೆyಹೋಳಿದರು:yನನನುyಪ್ರಭೊ,yನಾನುyನನನುyಜನಾಂ-
ಗದವರನುನುyಹಗಲ್ರುಳೆನನುದy ಕರದನು�yಆದರyನನನುy ಕರಯುy
ಅವರyಪಲಾಯನವನುನುyಮಾರ್ರyಹಚಿ್ಚಸಿರು�yನೋನುyಅವರನುನುy
ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಾಗಲಂದುyನಾನುyಅವರನುನುyಕರದಾಗಲಲ್ಲyಅವರುy
ಕ್ವಿಗಳಲ್್ಲyಬರಳುಗಳನುನುyರುರುಕ್ಸಿಕೊಂಡರು�yರಮ್ಮyವಸತ್ರಗಳಿಂದy
ಮುರyಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು�yಹಠಮಾರಿರನyತೆೊೋರಿಸಿದರುyಮರುತುy
ಭಾರಿೋyಅಹಂಭಾವyತೆೊೋರಿಸಿದರು�yರರುವಾಯyನಾನುyಅವರಿಗೆy
ಬಹಿರಂಗyಕರyಕೊಟೆಟಿನು�yಅನಂರರyರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೊyಉಪದೋ-
ಶಿಸಿದನು�”y(71:5-9)

ಪರಿಹಾಸ್ ಮರುತು ಬದರಿಕೆಗಳು:

ಆದರ,yಜನರುyಕ್ವಿಗೆೊಡಲ್ಲ್ಲ�yಸರದಾರರುyಹೋಳಿದರು:y

“ಇವನಗೆyಸ್ವಲ್ಪyಹುಚು್ಚyಹಿಡಿದಿದ�yಸ್ವಲ್ಪyಕಾಲyಕಾದುyನೆೊೋಡಿರಿy
(ಗುಣವಾಗಲೊಬಹುದು)”y

ಆಕ್ಷೆೋಪyಮರುತುyಮರುತುyಗೆೋಲ್yಮಾರ್ರವಲ್ಲದ,yಅವರುyಬದರಿಕ-
ಯನುನುyಎದುರಿಸಿದರು�y

﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ﴾
“ಅವರುy ಹೋಳಿದರು:y ನೊಹ್,y ನೋನುy ಇದನುನುy ತೆೊರಯದಿ-
ದದ್ರyರಂಡಿರವಾಗಿಯೊyನೋನುyಕಲ್ಲಸದುyಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವವರ-
ಲಾ್ಲಗುವ�”y(26:116)

ಅವರುyನಾವುyಸನಾ್ಮಗ್ತದyವಕಾತುರರುyಮರುತುyನೊಹರುyದುಮಾ್ತ-
ಗ್ತದಲ್್ಲದಾದ್ರಂದುyಹೋಳಿದರು:y

﴿چ چ چ چ ڇ ڇ 
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾
“ಅವರyಜನಾಂಗದyಮುಂದಾಳುಗಳುyಹೋಳಿದರು:yನೋವುyಸುವ್ಯಕತುy
ಪರಭ್ರಷಟಿತೆಯಲ್್ಲyಸಿಲುಕ್ರುವುದನುನುyನಾವುyಕಾಣುತೆತುೋವ�”y(7:60)

﴿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 ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾

ನೊಹರುyಹೋಳಿದರು:y“ಓyನನನುyಜನಾಂಗyಬಾಂಧವರೋ,yನಾನುy
ಯಾವುದೋy ಪರಭ್ರಷಟಿತೆಯಲ್್ಲy ಸಿಲುಕ್ಲ್ಲ�y ನಜವಾಗಿy ನಾನುy
ಸವ್ತಲೊೋಕyಪಾಲಕನyಸಂದೋಶವಾಹಕನಾಗಿದದ್ೋನೆ�yನಮಗೆyನನನುy
ಪ್ರಭುವಿನyಸಂದೋಶಗಳನುನುyರಲುಪಿಸುತೆತುೋನೆ�yನಾನುyನಮ್ಮyಹಿರಚಿಂ-
ರಕನಾಗಿದದ್ೋನೆ�yನಮಗೆyತಿಳಿಯದಿರುವುದುyಅಲಾ್ಲಹನyಕಡೆಯಿಂದy
ನನಗೆyತಿಳಿದಿದ�yನಮಗೆyಎಚ್ಚರಿಕyನೋಡಿyನೋವುyಅನೋತಿಯಿಂದy
ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆyಮರುತುyನಮ್ಮyಮೋಲyದಯyತೆೊೋರುವಂತೆyನಮ್ಮy
ಬಳಿಗೆyನಮ್ಮyಸ್ವಂರyಜನಾಂಗದyಓವ್ತyವ್ಯಕ್ತುಯyಮೊಲಕyನಮ್ಮy
ಪ್ರಭುವಿನyಬೊೋಧನೆyಬಂದಿರುವyಬಗೆಗೆyನಮಗೆyಆಶ್ಚಯ್ತವಾ-
ಗುತಿತುದಯೋ?y(7:61-63)

ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದಧ ಪಾ್ರರ್ತನೆ:

ಪ್ರವಾದಿy ನೊಹ್ y ರುy ಸಂದೋಶವನುನುy ರಲುಪಿಸುವy ರನನುy
ಹೊಣೆಗಾರಿಕಯನುನುyಚೆನಾನುಗಿyನವ್ತಹಿಸಿದರು�yಕೊನೆಗೆyಅವರಿಗೆy
ರಮ್ಮy ಜನತೆy ಸರ್ಯದyಮಂಟಪದಲ್್ಲy ಅಣಿನೆರಯುರತುದy ಎಂಬy
ನರಿೋಕ್ಷೆyಹುಸಿಯಾಯಿರು�yಅಲಾ್ಲಹನುyಅವರನುನುyಸಾಂರ್ವನಪಡಿ-
ಸುತಾತುyಹೋಳುತಾತುನೆ:

﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴾
“ನಮ್ಮyಜನಾಂಗದಲ್್ಲyವಿಶಾ್ವಸyಸಿ್ವೋಕರಿಸುವವರಲ್ಲyಸಿ್ವೋಕರಿಸಿಯಾ-
ಯಿರು�yಇನಾನುರೊyಸಿ್ವೋಕರಿಸುವವರಿಲ್ಲ�yಅವರyಕುಕೃರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿy

ದುಃಖಿಸುವುದನುನುyಬಟುಟಿಬಡಿರಿ�”y(11:36)

ಪ್ರವಾದಿyನೊಹ್ yರುyಪ್ರಭುವಿನೆೊಂದಿಗೆyಅಭಯyಕೊೋರಿದರು:y
“ನಾನುyಸೊೋತೆ�yಇನುನುyನೋನುyಇವರyಮೋಲyಪ್ರತಿೋಕಾರyತಿೋರಿಸು�”y
ಎಂದುyರಮ್ಮyಪ್ರಭುವನುನುyಪಾ್ರರ್್ತಸಿದರು�

﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾

“ಅವರುyಹೋಳಿದರು:yನನನುyಪ್ರಭೊ,yನನನುyಜನಾಂಗವುyನನನುನುನುy
ಸುಳಾ್ಳಗಿಸಿಬಟ್ಟಿರು�yನೋನುyನನನುyಮರುತುyಅವರyನಡುವyನಣಾ್ತಯಕy
ತಿೋಮಾ್ತನyಮಾಡಿಬಡು�yನನನುನೊನುyನನೆೊನುಂದಿಗಿರುವyಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿ-
ಗಳನೊನುyರಕ್ಷಿಸು�”y(26:117-118)

ಆyಪಾ್ರರ್ತನೆಯನುನುyಅಲಾ್ಲಹನುyಸಿ್ವೋಕರಿಸಿದ�yಮುಂದಿನyಪಿೋಳಿಗೆಗೊy
ಪಾಠವಾಗುವyರಿೋತಿಯyಒಂದುyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುyಇಳಿಸಲುyಅಲಾ್ಲಹನುy
ತಿೋಮಾ್ತನಸಿದ�yಬಂದರಗಲ್ರುವyಮಹಾಪ್ರಳಯದyಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದy
ಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳುy ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಲುy ಒಂದುy ನಾವಯನುನುy
ನಮಿ್ತಸುವಂತೆyಆದೋಶಿಸಿದ�

﴿حب خب مب ىب يب جت 

حت خت متىت يت جث مث ﴾
“ನಮ್ಮyಮೋಲೊನುೋಟದಲ್್ಲyನಮ್ಮyಮಾಗ್ತದಶ್ತನyಪ್ರಕಾರyಒಂದುy
ನಾವಯನುನುyಕಟಟಿಲಾರಂಭಸಿರಿ�yಅಕ್ರಮಿಗಳyಪರವಾಗಿyನಮ್್ಮಡನೆy
ಶಿಫಾರಸುyಮಾಡಬಾರದು�y ನಶ್ಚಯವಾಗಿಯೊy ಇವರಲ್ಲರೊy
ಮುಳುಗಿಸಲ್ಪಡುವರು�”y(11:37)

ಪ್ರವಾದಿyನೊಹ್ yರುyನಾವyನಮಿ್ತಸಲುyಆರಂಭಸಿದರು�y
ಅದನುನುy ನೆೊೋಡಿದy ಸರದಾರರುy ಪೂವಾ್ತಧಿಕ್ಯy ಗೆೋಲ್y
ಮಾಡಲುyಆರಂಭಸಿದರು�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾
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ಜುಲೈ 2 18

“ನೊಹರುyನಾವಯನುನುyರಯಾರಿಸುತಿತುದದ್ರು�yಅವರyಜನಾಂಗದy
ಸರದಾರರyಪೈಕ್yಅವರyಬಳಿಯಿಂದyಹಾದುyಹೊೋಗುತಿತುದದ್ವರುy
ಅವರನುನುyಗೆೋಲ್yಮಾಡುತಿತುದದ್ರು�yನೊಹರುy(ಹಿೋಗೆ)yಹೋಳಿದರು:y
ನೋವುyನಮ್ಮನುನುyಕಂಡುyನಗುತಿತುದದ್ರyನಾವೂyನಮ್ಮನುನುyಕಂಡುy
ನಗುತೆತುೋವ�”y(11:38)

ಶಿಕ್ಷೆ ಬಂದೆರಗದಾಗ:

ನೊಹ್ yರನುನುyಗೆೋಲ್yಮಾಡಿyನಗುತಿತುದದ್ವರಿಗೆyಪಾರಾಗಲುy
ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂರಹyಶಿಕ್ಷೆyಬಂದರಗಿರು�

﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾

“ನಮ್ಮyಆಜ್ಞೆyಬಂದಿರುyಮರುತುyಆyಒರತೆಯುyಉಕಕೆೋರಿರು�yಆಗy
ನಾವುy(ಹಿೋಗೆ)yಹೋಳಿದವು:yಪ್ರತಿಯಂದುyಜಾತಿಯyಪಾ್ರಣಿಗಳy
ಒಂದೊಂದುyಜೊೋಡಿಯನುನುyನಾವಯಲ್್ಲರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ�yಮ್ದಲೋy
ಗುರುತಿಸಿದವರyಹೊರರು�yನಮ್ಮyಕುಟುಂಬದವರನೊನುyಹತಿತುಸಿ-
ಕೊಳಿ್ಳರಿ;yವಿಶಾ್ವಸವಿರಿಸಿಕೊಂಡವರನೊನುyಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ�yನೊಹರy
ಮೋಲyವಿಶಾ್ವಸವಿಟ್ಟಿದದ್ವರುyಕಲವೋyಮಂದಿyಇದದ್ರು�”y(11:40)

﴿ڑ ک ک ک ک گ گ 
گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾

“ನೊಹರುy ಹೋಗೆಂದರು:y ಇದರಲ್್ಲy ಹತಿತುಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ�y ಇದುy
ಚಲ್ಸುವುದೊy ನಲು್ಲವುದೊy ಅಲಾ್ಲಹನy ನಾಮದಿಂದಲೋy
ಆಗಿದ�yನನನುyಪ್ರಭುyಅರ್ಯಂರyಕ್ಷಮಾಶಿೋಲನೊyಕರುಣಾನಧಿಯೊy
ಆಗಿರುತಾತುನೆ�”y(11:41)

ಸೊರಾಃy ಹೊದ್ನy 40ನೆೋy ವಚನದಲ್್ಲy ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಲ್ಪಟಟಿy ಶಿಕ್ಷೆಗೆy
ಪಾರ್ರರಾಗುವyಮ್ದಲೋy ಗುರುತಿಸಿದವರy ಹೊರರು�y ನಮ್ಮy
ಕುಟುಂಬದವರನೊನುyಹತಿತುಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿyಎಂಬyಮಾತಿನಲ್್ಲyಶಿಕ್ಷೆಗೆyಪಾರ್ರ-
ರಾಗುವವರುyಪ್ರವಾದಿyನೊಹ್ yರyಪತಿನುyಮರುತುyಪುರ್ರನಾಗಿದದ್ನು�

﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

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

“ನಾವಯುyಇವರನೆನುತಿತುಕೊಂಡುyಚಲ್ಸುತಿತುರುತು�yಒಂದೊಂದೋyಅಲy
ಪವ್ತರದಂತೆyಏರಿyಬರುತಿತುರುತು�yನೊಹರyಮಗನುyದೊರದಲ್್ಲದದ್ನು�y
ನೊಹರುyಕೊಗಿyಕರದುyಹಿೋಗೆಂದರು:yಮಗನೆೋ,yನಮ್ಮyಸಂಗಡy
ಹತಿತುಕೊೋ,y ಸರ್ಯನಷೆೋಧಿಗಳಂದಿಗಿರಬೋಡ�”y ಅವನುy (ಮಗ)y
ಪ್ರರು್ಯರತುರy ಕೊಟಟಿನು:y “ನಾನೋಗಲೋyಒಂದುyಪವ್ತರದyಮೋಲy
ಹತಿತುಕೊಳು್ಳತೆತುೋನೆ�yಅದುyನನನುನುನುyನೋರಿನಂದyರಕ್ಷಿಸುವುದು�yಆಗy
ನೊಹರು,yಅಲಾ್ಲಹನುyಯಾರyಮೋಲಾದರೊyಕರುಣೆyತೆೊೋರುವy
ಹೊರರುyಇಂದುyಯಾವುದೊyಅವನyಆಜ್ಞೆಯಿಂದyರಕ್ಷಸಲಾರದುy
ಎಂದರು�yಅಷಟಿರಲ್್ಲyಒಂದುyಅಲಯುyಅವರಿಬ್ಬರyನಡುವyಅಡ್ಡy
ಬಂದುyಅವನುyಮುಳುಗಿದವರಲ್್ಲyಸೋರಿಬಟಟಿನು�”y(11:42-43)

ಪವಿರ್ರyಕುರ್ಆನ್yಪ್ರವಾದಿyನೊಹ್ yರyಪತಿನುಯನುನುyಸರ್ಯನ-
ಷೆೋಧಿಗಳಿಗೆyಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿyಮುಂದಿರಿಸುರತುದ�yಅಲಾ್ಲಹನುy
ನಯುಕತುಗೆೊಳಿಸಿyಸಂದೋಶವಾಹಕರyಪತಿನುಯಾಗಿದದ್ರೊyಕೊಡ!y
ಅವರyಮಗನಾದರೊೋyಕಣು್ಮಂದಯೋyಮುಳುಗಿyಸಾಯುತಾತುನೆ!

ಆದಶ್ತದ ಸಂಬಂಧವೀ ಶಾಶ್ವರ:

ಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸyಮರುತುyಅದರyಬುನಾದಿಯಲ್್ಲರುವyಸರಕೆಮ್ತಗಳೆೋy
ಅಂತಿಮವಾಗಿyರಕ್ಷಣೆಯyಮಾಗ್ತವಾಗಿದ�yಇದರyಹೊರತಾಗಿy
ಅದಷುಟಿyಸಜಜಾನyವ್ಯಕ್ತುಯyರಕತುಸಂಬಂಧದಲ್್ಲyಒಳಪಟ್ಟಿದದ್ರೊyಅದರy
ಹಸರಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹನುyಪ್ರತೆ್ಯೋಕyಪರಿಗಣನೆyನೋಡುವುದಿಲ್ಲವಂದುyಈy
ಘಟನೆಯಿಂದyಸ್ಪಷಟಿವಾಗುರತುದ�

ನೋರುyಇಳಿದುyನಾವಯುyಒಂದುyಪವ್ತರದಲ್್ಲyರಂಗಿದಾಗyಪ್ರವಾದಿy
ನೊಹ್ yರುyರಮ್ಮyಪ್ರಭುವನುನುyಕೊಗಿyಕರದುyಹೋಳಿದರು:y
“���ಪ್ರಭೊyನನನುyಮಗನುyನನನುyಕುಟುಂಬದವನಾಗಿದಾದ್ನೆ�yನನನುy
ವಾಗಾದ್ನವುyಸರ್ಯyಮರುತುyನೋನುyಎಲ್ಲyಅಧಿಪತಿಗಳyಅಧಿಪತಿಯಾ-
ಗಿರುತಿತು�”y(11:45)

49 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ರಹಸ್ರಾದ ಇಬಾದತ್ (ಆರಾಧನೆ)
 " ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬುದ್ರರಾಹಾ್ಮನ್ ಅರಿೇಫಿ

ಹರುತುyವಷ್ತಗಳುyಕಳೆದವು�yವಸಂರyಋರು�yಒಂದುyರಂಪಾದy
ರಾತಿ್ರಯಲ್್ಲyಮಿರ್ರರೊಂದಿಗೆyಪ್ರವಾಸದಲ್್ಲದದ್�yನಮ್ಮyಒಂದುyವಾಹನy
ಕಟ್ಟಿರುತು�yಇದರಿಂದಾಗಿyನಮಗೆyಅಸಹಾಯಕರಾಗಿyನಜ್ತನyಪ್ರದೋಶ-
ದಲ್್ಲyತೆರದyಆಕಾಶದyಕಳಗೆyರಾತಿ್ರyಕಳೆಯುವುದುyಅನವಾಯ್ತವಾ-
ಯಿರು�yನನಗೆyಚೆನಾನುಗಿyನೆನಪಿದ�yನಾವುyಚಳಿಯಿಂದyರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುy
ಬಂಕ್yಹಾಕ್ದದ್ವು�yರಾತಿ್ರyಸರಿದುyಹೊೋಗುವyರನಕವೂyಅದರyಸುರತುy
ಜಮಾಯಿಸಿಕೊಂಡುyಹರಟೆyಹೊಡೆಯುತಾತುyಕಾಲಕಳೆದವು�yರಾತಿ್ರy
ಇನೆನುೋನುyಸರಿದುyಹೊೋಗುರತುದyಎನುನುವಷಟಿರಲ್್ಲyನಮ್ಮyಪೈಕ್yಒಬ್ಬy
ಕಣ್ಮರಯಾದರು�yಅವರುyಉರತುಮyವ್ಯಕ್ತುಯಾಗಿದದ್ರು�yರಹಸ್ಯವಾಗಿy
ಇಬಾದತ್yನವ್ತಹಿಸುತಿತುದದ್ರು�yಶುಕ್ರವಾರyಪೂವಾ್ತಹನುವೋyಜುಮಾy
ನವ್ತಹಿಸಲುyಹೊರಟುyಹೊೋಗುವುದನುನುyನಾನುyಬಹಳyಸಲy
ಕಂಡಿದದ್ೋನೆ�yಮಸಿೋದಿಯyಬಾಗಿಲುyತೆರಯುವyಮ್ದಲೋyಅವರಲ್್ಲy
ಹಾಜರಿರುತಿತುದದ್ರು�

ಅವರುy ಕಣ್ಮರಯಾದಾಗy ಕೈಯಲ್್ಲy ನೋರಿನy ಬಾಟ್್ಲಯನುನುy
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುy ಹೊೋಗಿದದ್ರು�y ನಾವುy ಅವರುy ಮೊರ್ರy
ವಿಸಜ್ತನೆಗೆyಹೊೋಗಿರಬಹುದಂದುyಭಾವಿಸಿದವು�yಹೊತಾತುದರೊy
ಅವರುyಮರಳದೋyಇದಾದ್ಗyನಾನುyಅವರನುನುyಹುಡುಕ್ಕೊಂಡುy
ಹೊೋದ�yನೆೊೋಡುವುದೋನು?yಅವರುyರನನುyಸಹವತಿ್ತಗಳಿಂದyದೊರy
ಒಂಟ್ಯಾಗಿyರಾತಿ್ರಯyಕರತುಲಲ್್ಲyದೋಹವನುನುyದಪ್ಪyಕಂಬಳಿಯಲ್್ಲy
ಹೊದುದ್ಕೊಂಡುyನಗನುyಭೊಮಿಯyಮೋಲyಹಣೆಯಿಟುಟಿyರನನುyಸಂರಕ್ಷ-
ಕನಗೆyವಿಧ್ೋಯತೆyಸೊಚಿಸುತಿತುದದ್ರು�yಕೃರಜ್ಞತೆyಹೋಳುತಿತುದದ್ರು�yಅವರುy
ಅಲಾ್ಲಹುವನುನುyಪಿ್ರೋತಿಸುತಾತುರನುನುವುದುyಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿyಗೆೊೋಚರಿಸು-
ತಿತುರುತು�yಅಲಾ್ಲಹುyಕೊಡಾyಅವರನುನುyಪಿ್ರೋತಿಸುತಾತುನೆೋನೆೊೋ?yಈy

ರಹಸ್ಯy ಇಬಾದತ್ಗೆy ಪರಲೊೋಕದಲ್ಲಂರೊy ಅಪಾರy ಪ್ರತಿಫಲy
ಇದದ್ೋyಇದ�yಇಹಲೊೋಕದಲ್್ಲyಅದಕಕೆyಲಭಸುವyಗೌರವ,yಪುಣ್ಯy
ಮರುತುyಪ್ರಯೋಜನyಊಹಿಸಲೊyಅಸಾಧ್ಯ�yವಷ್ತಗಳುyಕಳೆದವು�y
ನಾನುyಇಂದುyನನನುyಆyಸಹಪಾಠಿಯನುನುyಬಲ್ಲನು�yಅಲಾ್ಲಹನುy
ಅವರಿಗೆyಭೊಮಿಯಲ್ಲೋyಸಿ್ವೋಕೃತಿಯನುನುyನೋಡಿದಂತಿದ�yಇಂದುy
ಅವರುyಇಸಾ್ಲಮಿನyಓವ್ತyಬಹಳyದೊಡ್ಡyದಾಯಿyಆಗಿರುತಾತುರ�y
ಜನರುyಅವರಿಂದyಸನಾ್ಮಗ್ತದಲ್್ಲyಅಣಿyನೆರಯುತಾತುರ�yಅವರುy
ಮಾರುಕಟೆಟಿಗೆyಹೊೋಗಲ್,yಮಸಿೋದಿಗೆyಹೊೋಗಲ್,yಸಣಣಾyಮಕಕೆಳುy
ಕೊಡyಓಡಿyಬಂದುyಅವರyಕೈyಕುಲುಕುತಾತುರ�yಹಿರಿಯರುyಇವರಿಗೆy
ಪಿ್ರೋತಿyಮರುತುyಅಭಮಾನyಸೊಚಿಸುತಾತುರ�yಎಷೆೊಟಿೋyವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು�y
ಜನನಾಯಕರು,y ಶಿ್ರೋಮಂರರುy ಅರವಾy ಸಾಧಕರುy ಇಂದೊy
ಈyಯುವಕನಂತೆyಜನರyಹೃದಯದಲ್್ಲyಸಾಥಿನyಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುy
ಬಯಸುತಿತುದಾದ್ರ�yಆದರyಅವರyಆyಇಚೆಛಾyಸಫಲವಾಗಿಲ್ಲ�

ಒಬ್ಬyಜ್ಾನyರನನುyಲೋರನದಲ್್ಲyಬರಯುತಾತುರ:

“ನಾನುyರಾತಿ್ರಯನುನುyಎಚ್ಚರದಿಂದyಕಳೆಯುತೆತುೋನೆ�yನೋನುyನದಿ್ರಸುತಾತುy
ಕಳೆ�yಬಳಿಕyನನನುಲ್್ಲyಆಗ್ರಹyಉಂಟಾಗುವುದುyನನನುyಸಾಥಿನಮಾನವನುನುy
ಸಂಪಾದಿಸಬೋಕಂದು�”

ಕುರ್ಆನನಲ್್ಲದ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ﴾
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ಜುಲೈ 2 18

“ನಸಸುಂದೋಹವಾಗಿಯೊyಯಾರುyಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸyಸಿ್ವೋಕರಿಸಿಕೊಂಡುy
ಸರಕೆಮ್ತಗಳನುನುyಪ್ರವತಿ್ತಸುತಾತುರೊೋyಪರಮyದಯಾಮಯನಾದy
ಅಲಾ್ಲಹುyಬಹುಬೋಗನೆೋy(ಜನರyಹೃದಯದಲ್್ಲ)yಇವರyಕುರಿರುy
ಪಿ್ರೋತಿyಉಂಟುyಮಾಡುತಾತುನೆ�”y(19:96)

ಅಲಾ್ಲಹನುyಯಾರನುನುyಪಿ್ರೋತಿಸುತಾತುನೆೊೋyಅವನಗಾಗಿyಭೊಮಿಯಲ್್ಲy
ಸಿ್ವೋಕೃತಿಯyದಾ್ವರಗಳನುನುyತೆರದುyಕೊಡುತಾತುನೆನುನುವುದುyಸುಳ್ಳಲ್ಲ�

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಹೋಳಿದರು:y“ಅಲಾ್ಲಹುyಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್ತುಯನುನುy
ಇಷಟಿಪಡುವುದಾದರyಜಬ್ರೋಲ್ yರನುನುyಕರದುyನಾನುyಇಂರಹಾy
ವ್ಯಕ್ತುಯನುನುyಪಿ್ರೋತಿಸುತೆತುೋನೆ�yನೋವುyಕೊಡಾyಅವನನುನುyಪಿ್ರೋತಿಸಿರಿy
ಎಂದುyಹೋಳುತಾತುನೆ�yಜಬ್ರೋಲ್ yಆyವ್ಯಕ್ತುಯನುನುyಪಿ್ರೋತಿಸುವು-
ದರೊಂದಿಗೆyಆಕಾಶದವರಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹುyಇಂರಹಾyವ್ಯಕ್ತುಯನುನುy
ಪಿ್ರೋತಿಸುತಾತುನೆ�yನೋವುyಕೊಡಾyಅವನನುನುyಪಿ್ರೋತಿಸಿರಿyಎಂದುyಕೊಗಿy
ಹೋಳುತಾತುರ�yಬಳಿಕyಆಕಾಶದವರಲ್ಲರೊyಇವನನುನುyಪಿ್ರೋತಿಸತೆೊಡ-
ಗುತಾತುರ�yಬಳಿಕyಆyವ್ಯಕ್ತುಗಾಗಿyಭೊಮಿಯವರಲ್್ಲyಪಿ್ರೋತಿyಇಳಿಸಿಕೊಡ-
ಲಾಗುರತುದ�”y(ಸಹಿೋಹ್yಬುಖಾರಿy6040,yಸಹಿೋಹ್yಮುಸಿ್ಲಂy2637)

ಅಲಾ್ಲಹನyವಚನದyತಾರ್ಪಯ್ತವೂyಇದೋyಆಗಿರುರತುದ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ﴾

“ನಸಸುಂದೋಹವಾಗಿಯೊyಯಾರುyಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸyಸಿ್ವೋಕರಿಸಿಕೊಂಡುy
ಸರಕೆಮ್ತಗಳನುನುyಪ್ರವತಿ್ತಸುತಾತುರೊೋyಪರಮyದಯಾಮಯನಾದy
ಅಲಾ್ಲಹುyಬಹುಬೋಗನೆೋy(ಜನರyಹೃದಯಗಳಲ್್ಲ)yಅವರyಕುರಿರುy
ಪಿ್ರೋತಿyಉಂಟುyಮಾಡುವನು�”y(19:96)

ಅಲಾ್ಲಹುyಒಬ್ಬನyಕುರಿರುyಕೊ್ರೋಧಗೆೊಂಡರyಜಬ್ರೋಲ್ yರನುನುy
ಕರದುyನಾನುyಇಂರಹಾyವ್ಯಕ್ತುಯyಕುರಿರುyಕೊ್ರೋಧಗೆೊಂಡಿದುದ್y
ನೋವೂyಅವನyಮೋಲyಕೊ್ರೋಧyವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿರಂದುyಹೋಳುವನು�y
ಜಬ್ರೋಲ್ yಅವನyಕುರಿರುyಕೊ್ರೋಧಗೆೊಳು್ಳವರಲ್ಲದyಆಕಾಶ-
ದವರಲ್ಲರಿಗೊyಅಲಾ್ಲಹುyಇಂರಹಾyವ್ಯಕ್ತುಯಿಂದyಕೊ್ರೋಧಗೆೊಂ-
ಡಿದುದ್y ನೋವೂy ಅವನyಮೋಲy ಕೊ್ರೋಧy ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಬೋಕಂದುy
ಹೋಳುವರು�yಆyಪ್ರಕಾರyಆಕಾಶದವರಲ್ಲರೊyಅವನಂದyಕೊ್ರೋಧ-
ಗೆೊಳು್ಳವರು�yಬಳಿಕyಆyವ್ಯಕ್ತುಯyಕುರಿರುyಭೊಮಿಯಲೊ್ಲyಕೊ್ರೋಧy
ಉಂಟುಮಾಡಲಾಗುವುದು�

ಸುಬ್ಹಾನಲಾ್ಲಹ್!yಭೊಮಿಯಲ್್ಲyನಡೆದಾಡುವ,yತಿಂದುಂಡುy
ತೆೋಗುವy ಹುಳುy ಮಾನವನy ಬಗೆಗೆy ಅಲಾ್ಲಹುy ಆಕಾಶದಲ್್ಲy
ಪ್ರಸಾತುವಿಸಿyಪಿ್ರೋತಿyಘೋಷ್ಸುವyಆyಕಲ್ಪನೆyಎಷೆೊಟಿಂದುyಆಹಾ್ಲ-
ದಕರವಾಗಿದyಅಲ್ಲವೋ?

“ನಾನುy ಇಂರಹಾy ವ್ಯಕ್ತುಯನುನುy ಪಿ್ರೋತಿಸುತೆತುೋನೆ�y ನೋವೂy
ಅವನನುನುyಪಿ್ರೋತಿಸಿರಿ!!!”

ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಲ್್ಲyಓವ್ತರಾದyಸ್ವಹಾಬyಝುಬೈರ್yಬನ್yಅವಾಮ್ y
ಹೋಳುತಿತುದದ್ರು�y“ನಮಗೆyನಮ್ಮyಸತಾಕೆಯ್ತಗಳನುನುyರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲುy
ಸಾಧ್ಯವಿದದ್ರyಹಾಗೆyಮಾಡಿರಿ�”yಉದಾ�yರಾತಿ್ರyರಪ್ಪದyನಮಾಝ್y
ನವ್ತಹಿಸುವುದು�yಅದುyವಿರರ್ನyಒಂದುyರಕಅತ್yಆದರೊyಸರಿ�

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಹೋಳುತಾತುರ:

َيــا  َفَأْوتِــُروا  اْلِوْتــَر.  ُيِحــبُّ  ِوْتــٌر  اللَّــَه  »إِنَّ 

اْلُقــْرآِن«. َأْهــَل 

“ಅಲಾ್ಲಹುy(ಏಕೈಕ,yಒಂಟ್)yವಿರರ್yಆಗಿದುದ್yಅವನುyವಿರರ್yಇಷಟಿಪ-
ಡುತಾತುನೆ�yಆದದ್ರಿಂದyಓyಕುರ್ಆನನyಜನರೋyವಿರರ್yನವ್ತಹಿಸುತಾತುy
ಇರಿ�”y(ಸುನನುyಆಬೊದಾವೂದ್y1416)

ಜನರyನಡುವyಸಂಧಾನyಮಾಡುವyಕಾಯ್ತವೂyರಹಸ್ಯyಇಬಾದ-
ತ್ನಲ್್ಲyಒಳಪಡುವyಒಂದುyಕಾಯ್ತವಾಗಿದ�yಪರಸ್ಪರyಬೋಪ್ತಟಟಿy
ಇಬ್ಬರುyಮಿರ್ರರನುನುyಸೋರಿಸುವುದು,yನೆರಹೊರಯವರನುನುyನಕಟ-
ಗೆೊಳಿಸುವುದು,yಪರಸ್ಪರyಮುನಸಿಕೊಂಡyಪತಿ-ಪತಿನುಯಲ್್ಲyಮತೆತುy
ಪಿ್ರೋತಿy ವಿಶಾ್ವಸದyಮ್ಗೆಗೆy ಅರಳುವಂತೆyಮಾಡುವುದುy ಬಹಳy
ಶ್ರೋಷಠಿವಾದyಕಾಯ್ತಗಳಾಗಿವ�

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಹೋಳಿದರು:y“ನಾನುyನಮಗೆyನಮಾಝ್,y
ಉಪವಾಸy ಮರುತುy ದಾನಧಮ್ತಗಳಿಗಿಂರಲೊy ಶ್ರೋಷಠಿವಾದy
ಕಾಯ್ತವನುನುyತಿಳಿಸಿಕೊಡಲೋ?”yಸಹಾಬಗಳುyಹೋಳಿದರು:y“ಅವಶ್ಯ-
ವಾಗಿಯೊyತಿಳಿಸಿಕೊಡಿರಿ�”yಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಹೋಳಿದರು:y
“ಪರಸ್ಪರyಸಂಧಾನyಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ�”yಬಳಿಕyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುy
ಹೋಳಿದರು:y“ಪರಸ್ಪರyದ್ವೋಷyಬರುತುವುದುyಧಮ್ತವನುನುyವಿಕೃರಗೆೊ-
ಳಿಸುವyಕಾಯ್ತವಾಗಿದ�”y(ಸುನನುyಆಬೊದಾವೂದ್y4919)

ನರಂರರyಅಲಾ್ಲಹನನುನುyಸ್ಮರಿಸುವುದುyಕೊಡಾyಒಂದುyರಹಸ್ಯವಾದy
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ಇಬಾದತ್yಆಗಿದ�yಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿyಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್ತುyಯಾರನಾನುದರೊy
ಪಿ್ರೋತಿಸುವುದಾದರy ಅವನುy ಸದಾy ಅವನy ಪಿ್ರೋತಿಯನುನುy
ಸ್ಮರಿಸುತಿತುರುತಾತುನೆ�

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಹೋಳುತಾತುರ:y“ಅಲಾ್ಲಹನyಬಳಿyಅರ್ಯಂರy
ಪವಿರ್ರವಾದyಮರುತುyಪದವಿಯನುನುyಉನನುರಗೆೊಳಿಸುವಂರಹಾyಒಂದುy
ಸತಾಕೆಯ್ತವನುನುyನಾನುyನಮಗೆyತಿಳಿಸಿಕೊಡಲೋ?yಇದುyನೋವುyಚಿನನುy
ಬಳಿ್ಳಯನುನುyದಾನyನೋಡುವುದಕ್ಕೆಂರಲೊyಶ್ರೋಷಠಿವಾದ,yಶರು್ರಗಳಂ-
ದಿಗೆyಹೊೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆಂರಲೊyಉನನುರವಾದyಕಾಯ್ತವಾಗಿದ�”y
ಸಹಾಬಗಳುy ಹೋಳಿದರು�y “ಅಲಾ್ಲಹನy ಸಂದೋಶವಾಹಕರೋ!y
ಅದೋನೆಂದುyನಮಗೆyಅವಶ್ಯವಾಗಿyಹೋಳಿಕೊಡಿರಿ�”yಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರುyಹೋಳಿದರು:y“ಸವ್ತಶಕತುನಾದyಅಲಾ್ಲಹುವಿನyಸ್ಮರಣೆ�”

ರಹಸ್ಯವಾದy ಇಬಾದತ್ನಲ್್ಲy ಒಳಪಡುವy ಇನೆೊನುಂದುy ಶ್ರೋ-
ಷಠಿಕಾಯ್ತy ರಹಸ್ಯವಾಗಿy ದಾನy ನೋಡುವುದು�y ರಹಸ್ಯವಾಗಿy
ದಾನy ನೋಡುವುದರಿಂದyಅಲಾ್ಲಹನy ಕೊೋಪy ರಣಿಯುವುದು�y
ಅಬೊಬಕರ್ yಫಜ್್ರyನಮಾಝನyನಂರರyವಾಯುyವಿಹಾರಕಕೆy
ಹೊೋಗುವುದನುನುyಅಭಾ್ಯಸyಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ್ರು�yಸ್ವಲ್ಪyಸಮಯy
ಕಳೆದುy ಅವರುyಮರಳಿy ಬರುತಿತುದದ್ರು�yಉಮರ್ y ರವರಿಗೆy
ಅಬೊಬಕರ್ y ರವರyಈy ಕಾಯ್ತದy ಕುರಿರುy ಕುರೊಹಲy
ಉಂಟಾಯಿರು�yಅವರುyಒಂದುyದಿನyಅಬೊಬಕರ್ yರನುನುy
ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದರು�y ಅಬೊಬಕರ್ y ಎಂದಿನಂತೆy ನಡೆದುy
ಒಂದುyಹಳೆಯದಾದyಡೆೋರಯyಒಳಗೆyಪ್ರವೋಶಿಸಿದರು�yಉಮರ್
yಕುರೊಹಲದಿಂದyಒಂದುyಬಂಡೆಯyಮರಯಲ್್ಲyನಂರುy

ನೆೊೋಡತೆೊಡಗಿದರು�yಸ್ವಲ್ಪy ಸಮಯದyನಂರರyಅಬೊಬಕರ್
yಡೆೋರಯಿಂದyಹೊರಬಂದುyಮದಿೋನದy ಕಡೆyನಡೆದರು�y

ಈಗy ಉಮರ್ y ಬಂಡೆಯyಮರಯಿಂದy ಸರಿದುy ಬಂದುy
ಡೆೋರಯy ಒಳಗೆy ಪ್ರವೋಶಿಸಿದರು�y ಅಲ್್ಲy ನೆೊೋಡುವುದೋನು?y
ಒಂದುyದುಬ್ತಲರಾದyಕುರುಡಿyಮರುತುyಅವಳyಸಣಣಾyಸಣಣಾyಮಕಕೆಳುy
ಕುಳಿತಿದದ್ರು�yಉಮರ್ yಕೋಳಿದರು�y“ಈyಬಂದುyಹೊೋದyಆyವ್ಯಕ್ತುy
ಯಾರು?”yಕುರುಡಿyಉರತುರಿಸಿದರುy“ನಮಗೆyಅವರುyಯಾರಂದೋy
ತಿಳಿಯದು�yಯಾರೊೋyಮುಸಲಾ್ಮನರಿರಬೋಕು�yಬಹಳyಕಾಲದಿಂದy
ಪ್ರತಿದಿನyಬಳಿಗೆಗೆyನಮ್ಮyಬಳಿಗೆyಬರುತಾತುರ�”yಉಮರ್ yಕೋಳಿದರುy
“ಅವರುyಇಲ್್ಲyಬಂದುyಏನುyಮಾಡುತಾತುರ?”yಕುರುಡಿyಹೋಳಿದರು:y
“ಮನೆyಗುಡಿಸುತಾತುರ�yಹಿಟುಟಿyನಾದಿyಇಡುತಾತುರ�yನಮ್ಮyಕುರಿಗಳಿಂದy
ಹಾಲುyಸೋದಿಕೊಟುಟಿyಹೊೋಗುತಾತುರ�”

ಈy ಮಾರನುನುy ಕೋಳಿy ಸಥಿಬದ್ರಾದy ಉಮರ್ y ರನನುಷಟಿಕಕೆೋy

“ಅಬೊಬಕರ್!yನೋವುyನಮ್ಮyನಂರರದವರನುನುyಬಹಳyಸಂಕಷಟಿಕಕೆy
ಸಿಲುಕ್ಸುತಿತುೋರಿ”yಎನುನುತಾತುyಮದಿೋನದyದಾರಿyಹಿಡಿದರು�

ಉಮರ್ yರವರುyಕೊಡyರಹಸ್ಯವಾದyಇಬಾದತ್ನyಕಾಯ್ತದಲ್್ಲy
ಅಬೊಬಕರ್ yರವರಿಗಿಂರyಹಿಂದೋನೊyಇರಲ್ಲ್ಲ�yರ್ವಲಹಾyಬನ್y
ಉಬೈದಿಲ್ಲ yರಾತಿ್ರಯyಕರತುಲಲ್್ಲyಉಮರ್ yರನನುyಮನೆಯಿಂದy
ಹೊರಟುy ಬೋರೊಂದುy ಜೊೋಪಡಿಯಲ್್ಲy ಪ್ರವೋಶಿಸುವುದನುನುy
ಕಂಡರು�yಬಳಿಕyಅಲ್್ಲಂದyಹೊರಬಂದುyಮತೆೊತುಂದುyಮನೆಗೆy
ಪ್ರವೋಶಿಸುವುದನುನುyನೆೊೋಡಿyಆಶ್ಚಯ್ತಚಕ್ರರಾದರು�yಅಮಿೋರುಲ್y
ಮುಅ್yಮಿನೋನ್yಈyಮನೆಗಳಲ್್ಲyಏನುyಮಾಡುತಾತುರಂದುyತಿಳಿ-
ಯಬೋಕನುನುವyಕುರೊಹಲyಅವರಲ್್ಲyಉಂಟಾಯಿರು�yಅವರುy
ಮರುದಿನyಬಳಿಗೆಗೆyಎದುದ್yಆyಮನೆಗೆyಬಂದರು�yಅಲ್್ಲyಅವರುy
ಹಾಸಿಗೆyಹಿಡಿದಿರುವyಒಂದುyಅಂಧyವ್ಯಕ್ತುಯನುನುyಕಂಡರು�yರ್ವಲಹಾ
yಆyಮುದಿyತಾಯಿಯಂದಿಗೆyಕೋಳಿದರು�y“ಆyವ್ಯಕ್ತುyರಾತಿ್ರyನಮ್ಮy

ಬಳಿಗೆyಏಕyಬರುತಾತುರ?”yವೃದಧyಹೋಳಿದರು�y“ಆyವ್ಯಕ್ತುyಬಹಳಷುಟಿy
ಕಾಲದಿಂದyನರ್ಯವೂyಬಂದುyನನನುನುನುyಉಪಚರಿಸುತಾತುರ�yಮನೆy
ಸ್ವಚಛಾಗೆೊಳಿಸಿyಕುಡಿಯಲುyನೋರುyರುಂಬyನನನುyಮಲ-ಮೊರ್ರಗಳನುನುy
ತೆೊಳೆದುyಶುದಧಗೆೊಳಿಸಿyಬಟುಟಿyಹೊೋಗುತಾತುರ�”yರ್ವಲಹಾ yಇದನುನುy
ಕೋಳಿyಗರಬಡಿದಂತಾದರು�

ಒಂದುy ರಾತಿ್ರy ಅಮಿೋರುಲ್y ಮುಅ್yಮಿನೋನ್y ಉಮರ್ y
ಮದಿೋನದಲ್್ಲy ಗಸುತುy ನಡೆಸಲುy ಮನೆಯಿಂದy ಹೊರಟರು�y
ಅವರಿಗೆyಓವ್ತyಪ್ರವಾಸಿy(ಮುಸಾಫಿರ್)yಎದುರಾದರು�yಉಮರ್
yಅವರೊಂದಿಗೆyನೋವುyಯಾರು?yಎಲ್್ಲಂದyಬಂದವರಂದುy

ವಿಚಾರಿಸಿದರು�yಆyವ್ಯಕ್ತುyಹೋಳಿದರು�y“ಕಣಿವಯಿಂದyಬಂದಿದದ್ೋನೆ�y
ಅಮಿೋರುಲ್yಮುಅ್yಮಿನೋನ್ರನುನುyಕಂಡುyಏನಾದರೊyಸಹಾಯy
ಪಡೆದುಕೊಂಡುyಹೊೋಗುವyಉದದ್ೋಶವಿದ�”yಉಮರ್ yರಿಗೆy
ಅವರyಡೆೋರಯyಒಳಗಿನಂದyಮಹಿಳೆಯyಅಳುyಕೋಳಿyಬಂರು�y
ಅವರುyಆyಕುರಿರುyವಿಚಾರಿಸಿದಾಗyಆyವ್ಯಕ್ತುyಹೋಳಿದರು�y“ಅಲಾ್ಲಹುy
ನಮ್ಮyಮೋಲyಕರುಣೆyತೆೊೋರಲ್�yಹೊೋಗಿyನಮ್ಮyಕಲಸyಮಾಡಿರಿ�”y
ಉಮರ್ yಹೋಳಿದರು�y“ಇದುyಕೊಡಾyನನನುyಕಲಸವೋyಆಗಿದ�”y
ಆyವ್ಯಕ್ತುyಹೋಳಿದರು�y“ನನನುyಪತಿನುyಹರಿಗೆyನೆೊೋವುyಅನುಭವಿಸುತಿತು-
ದಾದ್ಳೆ�yನಾನೆೋನುyಮಾಡಲ್?yನನನುyಬಳಿyಹಣವಿಲ್ಲ�yಸಹಾಯಕೊಕೆy
ಯಾರಿಲ್ಲ�”yರಕ್ಷಣyಉಮರ್ yಮರಳಿyಮನೆಗೆyಹೊೋಗಿyಪತಿನುy
ಉಮು್ಮyಕುಲುಸುಂyಬಂತೆyಅಲ್ yರೊಂದಿಗೆyಹೋಳಿದರು�y“ಅಲಾ್ಲಹುy
ನಮಗೆೊಂದುyಸತಾಕೆಯ್ತಕಕೆyಅವಕಾಶyಕಲ್್ಪಸಿದಾದ್ನೆ�”yಉಮು್ಮy
ಕುಲುಸುಂ yಕೋಳಿದರು�y“ಏನದು?”yಉಮರ್ yವಿಷಯವನುನುy
ತಿಳಿಸಿದಾಗyವಿಳಂಬಸದyಕಲವುyಆವಶ್ಯಕyವಸುತುಗಳಂದಿಗೆyಅವರುy
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ಜುಲೈ 2 18

ಹೊರಟುyಬಂದರು�yಉಮು್ಮyಕುಲುಸುಂ yಡೆೋರಯyಒಳಗೆyಪ್ರವೋ-
ಶಿಸಿದರು�yಉಮರ್ yಆyವ್ಯಕ್ತುಯಂದಿಗೆyಡೆೋರಯyಹೊರಗೆy
ಕುಳಿರುಕೊಂಡರು�yಉಮರ್ yಕಟ್ಟಿಗೆಯನುನುyಜೊೋಡಿಸಿyಬಂಕ್y
ಕೊಟುಟಿyಊದಿ,yಊದಿyಬಂಕ್yಸರಿಪಡಿಸಿದರು�yಬಳಿಕyಅದರyಮೋಲy
ಪಾತೆ್ರಯನನುಟುಟಿyನೋರುyಕಾಯಿಸಿದರು�yಹೊಗೆyಉಮರ್ yರವರy
ದಾಡಿಯನುನುyಸಿೋಳಿಕೊಂಡುyಸಾಗುತಿತುರುತು�yಆyವ್ಯಕ್ತುyಕುಳಿರುಕೊಂಡುy
ಉಮರ್ yರನೆನುೋyಗಮನಸುತಿತುದದ್�yಈyಮಧ್್ಯyಡೆೋರಯyಒಳಗಿನಂದy
ಉಮು್ಮyಕುಲುಸುಂ yರವರyಧ್ವನyಕೋಳಿyಬಂರು�y“ಅಮಿೋರುಲ್y
ಮುಅ್yಮಿನೋನ್!yನಮ್ಮyಸಹಪಾಠಿಗೆyಗಂಡುyಮಗುವಿನyಸುವಾತೆ್ತy
ಕೊಡಿ�”yಆyವ್ಯಕ್ತುಯyಕ್ವಿಗೆyಅಮಿೋರುಲ್yಮುಅ್yಮಿನೋನ್yಎಂಬy
ಪದyಕೋಳಿದಾಗyಗಾಬರಿಗೆೊಂಡುyಕೋಳಿದ�y“ತಾವುyಅಮಿೋರುಲ್y
ಮುಅ್yಮಿನೋನ್yಉಮರ್yಬನ್yರತಾತುಬ್yಹೌದೋ?”yಉಮರ್
yಹೌದುyಎಂದಾಗyಆರyಕುಳಿರyಸಥಿಳದಿಂದyಗೌರವಪೂವ್ತಕy

ಎದುದ್ನಲ್ಲಲನುವಾದಾಗy ಉಮರ್ y ಹೋಳಿದರು�y “ನೋವುy
ಕುಳಿರಲ್ಲೋyಕುಳಿತಿರಿ�”yyಬಳಿಕyಉಮರ್ yಬಸಿನೋರyಪಾತೆ್ರಯನುನುy
ಇಳಿಸಿyಡೆೋರಯyಒಳಗೆyಉಮು್ಮyಕುಲುಸುಂyರವರಿಗೆyರಲುಪಿಸಿದರುy
ಮರುತುy ಹೋಳಿದರು�y “ಸಹೊೋದರಿಗೆy ಊಟy ಮಾಡಿಸು�”y
ಮರಳುವಾಗyಉಮರ್ yಆyವ್ಯಕ್ತುಗೆy“ನಾಳೆyಬಂದುyಕಾಣಿ�yನಮ್ಮy
ಊಟ-ವಸತಿಯyಏಪಾ್ತಡುyಮಾಡಲಾಗುರತುದ�”yಎಂದರು�yವ್ಯಕ್ತುy
ನಡೆದದದ್ಲ್ಲyಒಂದುyಕನಸೊೋyಎಂಬಂತೆyಆಲೊೋಚಿಸುತಿತುದದ್ರು�

ಅಲ್y ಬನ್y ಹುಸೈನ್ y ರಾತಿ್ರy ಮನೆಯಿಂದy ರೊಟ್ಟಿಗಳನುನುy
ಸೊಂಟದಲ್್ಲy ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡುy ಹೊೋಗಿy ಊರಲ್್ಲy (ಬಡವರಿಗೆ)y
ಹಂಚಿyಬರುತಿತುದದ್ರು�

ರಹಸ್ಯವಾಗಿyಮಾಡುವyದಾನyಅಲಾ್ಲಹನyಕೊೋಪವನುನುyರಣಿಸುರತುದ�y
ಅವರುy ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗy ಅವರy ಮೃರದೋಹಕಕೆy ಸಾನುನy
ಮಾಡಿಸುವಾಗyಸೊಂಟದಲ್್ಲyಕಪು್ಪyಕಲyಕಂಡುyಬಂದಾಗyಜನರುy
ಇದುyಕೊಲ್yಮಾಡುವವರಲ್್ಲyಕಂಡುಬರುವyಕಲ�yಆದರyಇವರುy
ಕೊಲ್yಮಾಡುತಿತುರಲ್ಲ್ಲವಲಾ್ಲyಎಂದುyಮಾತಾಡುತಿತುದದ್ರು�

ಅವರyಮರಣದyನಂರರyಮದಿೋನದyವಿಧವಯರು,yವೃದಧಯರು,y
ಅನಾರರಿಗೆy ರಾತಿ್ರy ಬಂದುy ರಲುಪುತಿತುದದ್y ಆಹಾರy ನಂರುy
ಹೊೋಯಿರು�yಅಲ್yಬನ್yಹುಸೈನ್yಅವರಿಗೆyದಿನಾಲುyಆಹಾರy
ರಲುಪಿಸುತಿತುದದ್ರು�yಆದರyಜನರಿಗೆyಆಹಾರyರಲುಪಿಸುತಿತುರುವುದುy
ಯಾರಂದುyಅವರುyಜೋವಿಸಿರುವyರನಕವೂyಗೆೊತಿತುರಲ್ಲ್ಲ�

ಪೂವಿ್ತಕರಲ್್ಲyಓವ್ತyಸಜಜಾನyಹೋಗಿದದ್ರಂದರy20yವಷ್ತಗಳyಕಾಲy

ಅವರುyನರಂರರyಒಂದುyದಿನyಬಟುಟಿyಒಂದುyದಿನyಉಪವಾಸy
ಅನುಷ್ಟಿಸುತಿತುದದ್ರು�yಆyವಿಷಯyಅವರyಮನೆಯವರಿಗೆyಗೆೊತಿತು-
ರಲ್ಲ್ಲ�y ಅವರುy ನರ್ಯವೂyಮುಂಜಾನೆy ಬಳಗಿಗೆನy ಉಪಹಾರ,y
ಮಧಾ್ಯಹನುದyಊಟyಕಟ್ಟಿಕೊಂಡುyವಾ್ಯಪಾರಕಕೆyಹೊರಟುಹೊೋಗು-
ತಿತುದದ್ರು�yರಾತಿ್ರyಮರಳಿyಬಂದುyಆಹಾರyಸೋವಿಸಿyಮಲಗುತಿತುದದ್ರು�y
ಎರಡುyದಿನಗಳಿಗೆೊಮ್ಮyಅವರುyರನನುyಆಹಾರವನುನುyಬಡವರಿಗೆy
ದಾನyಮಾಡುತಿತುದದ್ರು�yನರಂರರy20yವಷ್ತ�yಅವರುyಮರಣy
ಹೊಂದುವyರನಕವೂ���

ವಾಸತುವದಲ್್ಲyಈyಜನರುyಜೋವನದyಪ್ರತಿಯಂದುyಪರಿಸಿಥಿತಿಯ-
ಲೊ್ಲy ಅಲಾ್ಲಹನy ಇಬಾದತ್ನy ಕುರಿರುy ಶೃದಧy ವಹಿಸುತಿತುದದ್ರು�y
ಇಂರಹಾyಜನರೋyವಾಸತುವದಲ್್ಲy ‘ಮುರತುಕ್’y ಎಂದುy ಕರಯಲ್ಪ-
ಡಲುyಅಹ್ತರಾಗಿದಾದ್ರ�yಇವರಿಗೆyಲಭಸುವyಪ್ರತಿಫಲದyಕುರಿರುy
ಅಲಾ್ಲಹನyವಚನyಹಿೋಗಿದ�

﴿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 ﴾

“ನಶ್ಚಯವಾಗಿಯೊy ಧಮ್ತನಷೆಠಿy ಇರುವವರಿಗೆy ಸಫಲತೆಯy
ನೆಲyಇದ�y ಸ್ವಗೆೊೋ್ತದಾ್ಯನyಮರುತುy ದಾ್ರಕ್ಷಿyಹಣುಣಾಗಳು�y ಸಮಾನy
ವಯಸಕೆರಾದyನವಯುವತಿಯರು�yರುಂಬyರುಳುಕುವyಪಾನಪಾ-
ತೆ್ರಗಳು�yಅಲ್್ಲyಅವರುyಯಾವುದೋyಅಹಿರಕರyಮಾರುಗಳನಾನುಗಲ್y
ಸುಳ್ಳನಾನುಗಲ್yಆಲ್ಸಲಾರರು�yಇದುyನಮ್ಮyರಬ್್ಬನyಕಡೆಯಿಂದy
ಲಭಸುವyಪ್ರತಿಫಲವೂyಸಮಾ್ಮನವೂyಆಗಿದ�”y(78:31-36)

ಆದದ್ರಿಂದyನಾವುyಅಲಾ್ಲಹುyಅವಧಿyನಶ್ಚಯಿಸಿರುವyಈyಕ್ಷಣಿಕy
ಜೋವನದಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹನyಸಂಪಿ್ರೋತಿyಸಂಪಾದಿಸಲುyಪ್ರಯತಿನುಸುವುದೋy
ಜಾಣರನವಾಗಿದ�yಇದಕಾಕೆಗಿyಗರಿಷಠಿyಸಾಧ್ಯyರಹಸ್ಯವಾದyಇಬಾದ-
ತ್ಗಳನುನುyಅವಲಂಬಸಬೋಕು�yಆಗyಅಲಾ್ಲಹುyಭೊಮಿಯಲೊ್ಲy
ಆಕಾಶದಲೊ್ಲyಜನರುyನಮ್ಮನುನುyಪಿ್ರೋತಿಸುವಂರಹಾyಸೌಭಾಗ್ಯವ-
ನುನುyಕಲ್್ಪಸುತಾತುನೆ�

ಜನರyಮಚಿ್ಚಗೆyಉದದ್ೋಶವಲ್ಲ�y ಸವ್ತyಚರಾಚರಗಳನುನುy ಸೃಷ್ಟಿಸಿy
ಪರಿಪಾಲ್ಸುತಿತುರುವyಅಲಾ್ಲಹನyಸಂಪಿ್ರೋತಿಯೋyಗುರಿಯಾಗಿರಲ್��n
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ಪ್ರರಾದಿರ್ವ ಮರುತು ಪಾಂಡಿರ್

ಕಳೆದyಹದಿನಾಲುಕೆyಶರಮಾನಗಳyನಡುವyಮುಸಿ್ಲಂyಜಗತಿತುನ-
ಲ್್ಲyಸಾವಿರಾರುyಪ್ರಖಾಂಡyವಿದಾ್ವಂಸರುyಗತಿಸಿಹೊೋಗಿದಾದ್ರ�y

ಅವರಲ್್ಲyಕಲವರyಕ್ೋತಿ್ತyವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂರyವಾ್ಯಪಿಸಿyಯುಗಯುಗ-
ಗಳಿಗೊyಮುಂದುವರಿಯುತಿತುದ�yಅವರಲ್್ಲyಕಲವರಿಗೆyಲೊೋಕದy
ಹಲವುyಭಾಗಗಳಲ್್ಲyಅನುಚರರುyಮರುತುyಅನುಯಾಯಿಗಳಿದಾದ್ರ�y
ಅವರುyಇಸಾ್ಲಮಿನyಕುರಿರುyಆಳವಾಗಿyಚಿಂತಿಸಿyಗ್ರಂರyರಚನೆyನಡೆಸಿ-
ರುವುದರಿಂದyಗಮನಾಹ್ತರಾದರು�yಅವರyಪೈಕ್yನಸಾ್ವರ್ತತೆ,yತಾ್ಯಗ,y
ಭಕ್ತುಪೂಣ್ತವಾದyಜೋವನದಿಂದyಗಮನyಸಳೆದವರೊyಇದಾದ್ರ�y
ಕಲವರುyಅದು್ಭರyಕಾಯ್ತಗಳನುನುyಮಾಡಿದರಂಬyಶು್ರತಿಯಿಂದy
ಪ್ರಸಿದಧರಾಗಿರಬಹುದು�yಲೌಕ್ಕyಜ್ಾನದಲ್್ಲyಭಾರಿೋyಮುಂದುವರಿದುy
ಖಾ್ಯರರಾದವರೊyಅವರಲ್್ಲದಾದ್ರ�yಮುಸಿ್ಲಂy ಜನಸಾಮಾನ್ಯರುy
ಮಾರ್ರವಲ್ಲದyಕಲವುyವಿದಾ್ವಂಸರುyಕೊಡyಮುಹಮ್ಮದ್ yರy
ಮಾರುyಮರುತುyಕೃತಿಗಳಿಗಿಂರyಯಾರಾದರೊyಮಹಾyಪಂಡಿರರy
ಅಭಪಾ್ರಯಗಳಿಗೆyಹಚಿ್ಚನyಮಹರ್ವವನುನುyನೋಡುತಿತುರುವುದನುನುyನಾವುy
ನೆೊೋಡುತಿತುದದ್ೋವ�yಮದ್ಹಬ್ಗಳyಇಮಾಮರು,yರರಿೋರತಿತುನyಶೈಖ್y
ಮತಿತುರರyವ್ಯಕ್ತುಗಳyಮೋಲ್ರುವyಅನುರಾಗಾರ್ಮಕyಭ್ರಮಯಿಂದಾಗಿy
ಹಿೋಗೆyಸಂಭವಿಸುರತುದ�

ಮಹಾyಪಂಡಿರರನುನುyಗೌರವಿಸುವುದುyಮರುತುyಅವರyಅಭಪಾ್ರಯಗ-
ಳನುನುyಉಲ್ಲೋಖಿಸುವುದನುನುyಅಪರಾಧವಂದುyಹೋಳುವುದುyಇಲ್್ಲಯy
ಉದದ್ೋಶವಲ್ಲ�yಕುರ್ಆನ್yಮರುತುyಸುನನುತಿತುಗೆyವಿರುದಧವಲ್ಲದyಅವರy
ಅಭಪಾ್ರಯವುyಯಾವರೊತುyಸಿ್ವೋಕಾರಾಹ್ತವಾಗಿದ�yಆದರyಪ್ರವಾ-
ದಿರ್ವದyಔನನುರ್ಯyಮರುತುyಉಜ್ವಲತೆಯನುನುyಅರಿರುಕೊಳ್ಳದyಪಾಂಡಿರ್ಯದy
ಶೊೋಭೆಯಲ್್ಲyಆಕಷ್್ತರರಾದರyಅದುyಕಲವಮ್ಮyಒಳಿತಿಗಿಂರy
ಹಚು್ಚyಕಡುಕನೆನುೋyರಂದಿಡುವyಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ�yಮುಸಿ್ಲಮರುyಪ್ರವಾದಿy
ಮುಹಮ್ಮದ್ yರyಜೋವನದyಮಾದರಿಯನುನುyಅನುಸರಿಸುವುದುy

ಅವರುyಗ್ರಂರಗಳನುನುyರಚಿಸಿದರು,yದಿೋಘ್ತವಾದyಭಾಷಣಗಳನುನುy
ಮಾಡಿದರುyಅರವಾyಹಲವುyಸಂಶೊೋಧನೆyಮರುತುyಅಧ್ಯಯನಗ-
ಳನುನುyನಡೆಸಿದರುyಎಂಬyಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿyಅವರನುನುy
ಅಲಾ್ಲಹನುyರನನುyಸಂದೋಶವಾಹಕರಾಗಿyಆರಿಸಿyಅವರಿಗೆyದಿವ್ಯವಾಣಿy
(ವಹ್್ಯ)yಅವತಿೋಣ್ತಗೆೊಳಿಸಿದyಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದ�yಪವಿರ್ರyಕುರ್ಆ-
ನ್ನಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹನುyಹೋಳುವುದನುನುyನೆೊೋಡಿರಿ�

﴿ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾

“ನಮ್ಮy ಸಂಗಾತಿy ದಾರಿಗೆಡಲ್ಲ್ಲy ಮರುತುy ಅವರಿಗೆy ರಪು್ಪy
ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ�yಅವರುyರನನುಚೆಛಾಯಂತೆyಮಾರನಾಡುವುದಿಲ್ಲ�yಅದುy
ಅವರಿಗೆyನೋಡುವyವಹ್್ಯy(ದೈವಿಕyಸಂದೋಶ)yಅಲ್ಲದyಇನೆನುೋನೊy
ಅಲ್ಲ�”y(53:2-4)

ಅಲಾ್ಲಹನyಧಮ್ತವನುನುy ಸಿ್ವೋಕರಿಸುವುದರy ತಾರ್ಪಯ್ತವೋನೆಂ-
ದರyಅವನyಗ್ರಂರyಹಾಗೊyಅವನುyನಯೋಗಿಸಿದyಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರyಮಾಗ್ತದಶ್ತನದyಪ್ರಕಾರyಜೋವಿಸುವುದುyಎಂದಾಗಿದ�y
ಒಬ್ಬy ವಿದಾ್ವಂಸನy ಅಭಪಾ್ರಯಕಕೆನುಸಾರವಿರುವy ಜೋವನಕಕೆy
ಅಲಾ್ಲಹನyಧಮ್ತದಲ್್ಲyಮಾನ್ಯತೆyಲಭಸುವುದುyಆyಅಭಪಾ್ರಯಕಕೆy
ಕುರ್ಆನ್yಮರುತುyಪ್ರವಾದಿಚಯ್ತಯyಆಧಾರವಿರುವಾಗyಮಾರ್ರ�y
ಅಂದರyಒಬ್ಬyವಿದಾ್ವಂಸನುyನೋವುyಇಂರಹyಸಮಯದಲ್್ಲyಎರಡುy
ರಕ್ಅತ್yಸುನನುತ್yನಮಾಝ್yನವ್ತಹಿಸಬೋಕಂದುyಆದೋಶಿಸಿದರ,y
ಆyಆದೋಶyಮಾರ್ರದಿಂದyಅದುyಇಸಾ್ಲಮಿನಲ್್ಲyಪುಣ್ಯಕಮ್ತವಾಗು-
ವುದಿಲ್ಲ�yಕುರ್ಆನ್yಮರುತುyಹದಿೋಸ್ನಲ್್ಲyಅಂರಹyಒಂದುyಸುನನುತ್y



43

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಜುಲೈ 2 18

ಇದಯಂದುyಪುರಾವಯಿದದ್ರyಮಾರ್ರyಅದುyಪುಣ್ಯಕಮ್ತವಾ-
ಗುರತುದ�yಆದುದರಿಂದyವಿನಯyಮರುತುyಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆಯಿರುವy
ವಿದಾ್ವಂಸರುyಜನರಿಗೆyಧಮ್ತದyವಿಷಯಗಳನುನುyಹೋಳಿಕೊಡುವಾಗy
ಅವರುyಉಲ್ಲೋಖಿಸುವyಮಹಾyಪಂಡಿರರyಅಭಪಾ್ರಯಕಕೆyಕುರ್ಆನ್y
ಮರುತುyಹದಿೋಸ್ನyಪುರಾವಗಳನುನುyನೋಡುವುದುyಅವರyಕರ್ತವ್ಯ-
ವಾಗಿದ�yಇವರಡುyಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆyವಿರುದಧವಾದyಅಭಪಾ್ರಯy
ಅದುy ಮದ್ಹಬ್ನy ಇಮಾಮರುy ಅರವಾy ಬೋರyಯಾರುy
ಹೋಳಿದರೊyಸಿ್ವೋಕಾರಾಹ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ�yಜನರುyವಿದಾ್ವಂಸರನುನುy
ಭೆೋಟ್ಯಾಗುವುದುyಅವರyಅಭಪಾ್ರಯವನುನುy ತಿಳಿಯಲ್ಕಕೆಲ್ಲ�y
ಬದಲಾಗಿyಪ್ರಮಾಣಗಳುyಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸುವyಆಶಯವನುನುyಅರಿಯುವy
ಉದದ್ೋಶದಿಂದಾಗಿದ�

ಆದರyಮುಸಿ್ಲಂyಸಮುದಾಯದyಕಲವುyವಿಭಾಗಗಳಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹ್y
ಹಾಗೊyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಏನುyಹೋಳಿದಾದ್ರಂದುyತಿಳಿಯುವ,y
ತಿಳಿಸುವ,yಚಿಂತಿಸುವyಪರಿಪಾಠyಬಹುತೆೋಕyಮಾಯವಾಗಿಬಟ್ಟಿದ�y
ಇಂದುy ಧಾಮಿ್ತಕy ಶಿಕ್ಷಣವಂದರy ಆyಮದ್ಹಬ್ನy ಹೋಳಿಕ,y
ಈyಮದ್ಹಬ್ನyಇಮಾಮರುyಏನುyಹೋಳಿದಾದ್ರ,yರರಿೋರತಿತುನy
ಶೈರರyಅಭಪಾ್ರಯವೋನುyಎಂದುyಕಲ್ಸುವ–ಕಲ್ಯುವyಹಂರಕಕೆy
ಬಂದುಬಟ್ಟಿದ�yಬಹುತೆೋಕyಶಿಕ್ಷಣyಕೋಂದ್ರಗಳಲ್್ಲyಕುರ್ಆನ್yಮರುತುy
ಹದಿೋಸ್ಗೆyಸಂಬಂಧಪಟಟಿyಆಳವಾದyಅಧ್ಯಯನಕಕೆyಅವಕಾಶವಿ-
ಲ್ಲದಂತಾಯಿರು�yಅಲ್್ಲyಏನದದ್ರೊ,yಮದ್ಹಬ್yಮರುತುyರರಿೋಕತಿತುನy
ಆಧಾರದಲ್್ಲy ಕೊದಲುy ಸಿೋಳುವy ನರರ್ತಕy ಚಚೆ್ತಗಳಷೆಟಿೋy
ನಡೆಯುತಿತುದ�yಈyನಲುವುyಸರಿಯಲ್ಲ�yಇರರರುyಹೋಳುವುದಕ್ಕೆಂರy
ಅಲಾ್ಲಹನುyದಿವ್ಯವಾಣಿyಅವತಿೋಣ್ತಗೆೊಳಿಸಿyಮಾನವyಜನಾಂಗಕಕೆy
ಮಾಗ್ತದಶ್ತಕರಾಗಿyಕಳುಹಿಸಿದyಪ್ರವಾದಿ yಯವರyಮಾತಿಗೆy
ಹಚು್ಚy ಬಲy ನೋಡಬೋಕಂದುy ಕಲವರುy ಅವರy ರಪು್ಪಗಳನುನುy
ತೆೊೋರಿಸಿಕೊಟಾಟಿಗ,yಇಂರಹವರಿಗೆyಮದ್ಹಬ್yಮರುತುyರರಿೋರತಿತುನy
ವಿರೊೋಧಿಗಳೆಂದುyಮುದ್ರಯರತುಲಾಯಿರು�yಕುರ್ಆನ್yಮರುತುy
ಸುನನುತಿತುನyವಕಾತುರರುyಮುಸಿ್ಲಂyವಿದಾ್ವಂಸರುyಶರಮಾನಗಳyಕಾಲy
ಅಭವೃದಿಧಪಡಿಸಿದ,y ಹಲವುy ಸಹಸ್ರyಪುಟಗಳಲ್್ಲy ವಾ್ಯಪಿಸಿರುವy
ಫಿಕ್ಹ್yಮರುತುyರಸವು್ವಫ್ನyಶರು್ರಗಳೆಂದುyಬಂಬಸಲ್ಪಟಟಿರು�

ಅದಷುಟಿyಲಕ್ಷyವಿದಾ್ವಂಸರುyಅಭವೃದಿಧಪಡಿಸಿದyಜ್ಾನವಾದರೊyಅದುy
ಅಲಾ್ಲಹನುyರನನುyಅಂತಿಮyಪ್ರವಾದಿ yಯವರಿಗೆyದಯಪಾಲ್ಸಿದy
ವಹ್್ಯಗಿಂರyಮಿಗಿಲಾದyಜ್ಾನವಲ್ಲ�yಅದರಲ್್ಲyಯಾವುದೋyವಿಧದy
ಗೆೊಂದಲyಕಲಬರಕಗಳಿಲ್ಲ�yಪ್ರಬಲವಾದyಹದಿೋಸ್ಗಳyಸಿಥಿತಿಯೊy
ರಥೆೈವ�yಪ್ರವಾದಿ yಯವರyಧಾಮಿ್ತಕyಕಾಯ್ತಗಳyಕುರಿರುy
ರಮ್ಮyಸ್ವಇಚೆಛಾಯಂತೆyಮಾರನಾಡಿದವರಲ್ಲ�yಇಂರಹyಹದಿೋಸ್ಗಳುy

ಕೊಡyಕಾಲಹರಣಗೆೊಳ್ಳದyಎಲಾ್ಲyಪ್ರದೋಶyಹಾಗೊyಸಮುದಾಯ-
ಗಳಿಗೆyಪ್ರಸಕತುವಾಗಿದ�

ಮಹಾyವಿದಾ್ವಂಸರyಬೃಹತ್yಗ್ರಂರಗಳಲ್್ಲರುವyವಿಪುಲyಜ್ಾನದy
ಮೌಲ್ಯವನುನುyಕಡೆಗಣಿಸುವುದುyಇಲ್್ಲಯyಉದದ್ೋಶವಲ್ಲ�yಅವರುy
ಆಳವಾಗಿyಚಿಂತಿಸಿyದಾರಲ್ಸಿಟಟಿyಜ್ಾನyನಜಕೊಕೆyಬಹಳyಮೌಲ್ಯ-
ಯುರವಾಗಿದ�yಅವರyಕಾಲದಲ್್ಲyಅವರುyಇಸಾ್ಲಮಿಗಾಗಿyಮಾಡಿದy
ಸೋವyಬಲಬಾಳುವಂರದಾದ್ಗಿದ�y

ಈy ಕಾಲದಲ್್ಲy ಜನರುy ಕುರ್ಆನ್yಮರುತುy ಹದಿೋಸ್ನy ಪ್ರಕಾರy
ಜೋವಿಸದ,y ಶಾಫಿಈy ಮದ್ಹಬ್ಗನುಸಾರy ಜೋವಿಸಬೋಕಂಬy
ಅಭಪಾ್ರಯವಿರುವyಸಮಸತುದyವಿದಾ್ವಂಸರುyಅವರyಭಾಷಣಗಳಲ್್ಲy
ಇದಿೋಗyಧಾರಾಳyಕುರ್ಆನ್yಮರುತುyಹದಿೋಸ್ಗಳನುನುyಉಲ್ಲೋಖಿ-
ಸಲಾರಂಭಸಿದಾದ್ರ�yಅವರುyಪ್ರಮಾಣವನಾನುಗಿyಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವy
ಮದ್ಹಬ್y ಗ್ರಂರಗಳಿಂದy ಉಲ್ಲೋಖಿಸಿದರy ಇಂದಿನy ಪಿೋಳಿಗೆy
ಅದರಿಂದyಸ್ವಲ್ಪವೂyಆಕಷ್್ತರರಾಗುವುದಿಲ್ಲವಂಬyಸರ್ಯವುyಅವರಿಗೆy
ಗೆೊತಿತುರುವುದರಿಂದyರಮ್ಮyಭಾಷಣಗಳನುನುyಅಲಾ್ಲಹನyವಚನy
ಮರುತುyಹದಿೋಸ್ನಂದyಸಂಪನನುಗೆೊಳಿಸಲುyಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತುದಾದ್ರ�y
ಆದರyಕಾಲಹರಣಗೆೊಳ್ಳದyಪ್ರಮಾಣಗಳಾದyಕುರ್ಆನ್yಮರುತುy
ಹದಿೋಸ್ನyಆಧಾರದಲ್್ಲyಆದಶ್ತyಜೋವನವನುನುyನಡೆಸಬೋಕಂದುy
ಹೋಳುವವರನುನುy ಮಾರ್ರy ಅವರುy ಆಕ್ಷೆೋಪಿಸುತಿತುದಾದ್ರ�y ಇದುy
ದಿ್ವಮುರyಧ್ೊೋರಣೆಯಾಗಿದ�

ಸೊಫಿೋyರರಿೋರತಿತುನyಶೈರರುyನಾವುyಅಲಾ್ಲಹನನುನುyಅರ್ಯಧಿಕವಾಗಿy
ಪಿ್ರೋತಿಸುವವರು,yಸ್ವಂರದyಕುರಿರುyಚಿಂತಿಸುವುದನುನುyತೆೊರದವರು,y
ಅಲಾ್ಲಹನಲ್್ಲyವಿಲ್ೋನವಾಗಲುyಹಾತೆೊರಯುವವರುyಎಂದಲ್ಲy
ಬಡಬಡಿಸುತಾತುರ�yಅದರyಜೊತೆಗೆyಅವರುyಅಲಾ್ಲಹನುyಅನುಸ-
ರಿಸಬೋಕಂದುyಹೋಳುವ,yಅವನುyಅರ್ಯಧಿಕyಪಿ್ರೋತಿಸುವyಪ್ರವಾದಿ

yಯವರಿಗೆyದಯಪಾಲ್ಸಿದyಶರಿೋಅರತುನುನುyಅವಗಣಿಸುತಾತುರ�y
ಮಾನವyಜನಾಂಗದyಮ್ೋಕ್ಷಮಾಗ್ತವಾಗಿyಅಲಾ್ಲಹನುyನಶ್ಚಯಿಸಿದy
ಶರಿೋಅರತುನುನುyನಲ್ತಕ್ಷಿಸುವyಮೊಲಕyಮಹಾಪುರುಷರಾಗಬಹು-
ದಂದುyವಾದಿಸುವyರರಿೋರತ್yವಾದಿಗಳುyವಾಸತುವದಲ್್ಲyಶರಿೋಅರತು-
ನುನುyಬಲವಾಗಿyಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದದ್yಪ್ರವಾದಿyಮುಹಮ್ಮದ್ yರನುನುy
ಪರಿಹಾಸ್ಯyಮಾಡುವವರಾಗಿದಾದ್ರ�

ವಿದಾ್ವಂಸರಿಗೆyಅಲಾ್ಲಹನyಸನನುಧಿಯಲ್್ಲyಮಹರ್ವಪೂಣ್ತyಸಾಥಿನ-
ಮಾನವಿದyಎನುನುವುದುyನಜ�yಭಕ್ತುರಿಗಿರುವyಉನನುರyದಜ್ತಯೊy
ಸಂದೋಹಾತಿೋರ�yಆದರyಪ್ರವಾದಿರ್ವದyಸಾಥಿನಮಾನyಅವುಗಳಿಗಿಂರy

49 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ಮರಣಾನಂರರ ಜೀವನ

ಮರಣಾನಂತರ ಜಿೇವನವೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನಯನು್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ ಅದರ ಘ�ೇರ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ಪರಲೊೇಕದಲ್್ಲ 
ಮಾತರಾವಲ್ಲದ ಇಹಲೊೇಕದಲೊ್ಲ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದ. ಇದು ಿೇವಲ ವ್ಯಕ್್ತಯನು್ನ ಮಾತರಾವಲ್ಲದ ಸಮಾಜವನೊ್ನ 
ಬಾಧಿಸುತ್ತದ. ಮರಣಾನಂತರ ಜಿೇವನವನು್ನ ಒಂದು ಸಮಾಜವು ಪೂಣಥಿವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವಾಗ ಆ ಸಮಾಜದಲ್್ಲ 
ಿಡುಕುಗಳ ವಿಜೃಂಭನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಿೊನಗೆ ಅದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೊೇಗುತ್ತದ. ಇತ್ಹಾಸದಲ್್ಲ ಇದಿಕೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ 
ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. 

ಮರಣಾನಂರರyಜೋವನy(lifeyafterydeath)yಇದಯೋy
ಇಲ್ಲವೋy ಎಂಬy ವಿಷಯy ವಿಜ್ಾನದy ವಾ್ಯಪಿತುಯ-

ಲ್್ಲy ಬರುವುದಿಲ್ಲ�y ಕಾರಣ,yವಿಜ್ಾನyಪರಿಗಣಿಸುವುದುy ಕೋವಲy
ಮಾಹಿತಿಗಳy ವಗಿೋ್ತಕರಣyಮರುತುy ವಿಶ್ಲೋಷಣೆy (classifica-
tionyandyanalysisyofydata)yಯನುನುyಮಾರ್ರ�yಹಚಾ್ಚಗಿ,y
ಮಾನವನುyಆಧುನಕyಪ್ರಜ್ಞೆಯಂದಿಗೆyವೈಜ್ಾನಕyರಪಾಸನೆyಹಾಗೊy
ಸಂಶೊೋಧನೆy(scientificy inquiringyandyresearch)y
ಯಲ್್ಲy ನರರನಾಗಿರುವುದುy ಕಳೆದy ಕಲವುy ಶರಮಾನಗಳy
ಹಿಂದ�yಆದರyಮರಣಾನಂರರyಜೋವನವಂಬyಪರಿಕಲ್ಪನೆಯುy
ಮನುಷ್ಯನyಮನಸಿಸುನಲ್್ಲyಅನದಿ್ತಷಟಿyಕಾಲದಿಂದಲೋyಹಾಸುಹೊಕ್ಕೆy
ಸುಪರಿಚಿರವಾಗಿದ�

ಅಲಾ್ಲಹನನುನುyಮಾರ್ರyಆರಾಧಿಸಬೋಕುyಮರುತುyಮರಣಾನಂರರy
ಜೋವನದಲ್್ಲyವಿಶಾ್ವಸವಿಡಬೋಕುyಎಂಬyರರ್ವವನುನುyಎಲ್ಲyಪ್ರವಾದಿಗಳೂy
ರಮ್ಮyರಮ್ಮyಜನತೆಗೆyಬೊೋಧಿಸಿದದ್ರು�yಮರಣಾನಂರರyಜೋವನದಲ್್ಲy
ವಿಶಾ್ವಸವಿಡಬೋಕಂದುyಬೊೋಧಿಸದyಒಬ್ಬರೋyಒಬ್ಬyಪ್ರವಾದಿಯೊy
ಇಲ್ಲ�yಮರಣಾನಂರರyಜೋವನದಲ್್ಲರುವyವಿಶಾ್ವಸಕಕೆyಪ್ರವಾದಿಗಳುy
ಎಷೆೊಟಿಂದುyಒರುತುy ನೋಡುತಿತುದದ್ರಂದರyಅದರಲ್್ಲರುವy ಕೊಂಚy
ಸಂದೋಹವೂyದೋವನಷೆೋಧyಮರುತುyಧಮ್ತದyಇರರಲ್ಲyನಂಬಕಗಳy
ನರಾಕರಣೆಗೆyಸಮಾನವಾಗಿದyಎಂದುyಅವರುyಬೊೋಧಿಸುತಿತುದದ್ರು�

ವಾಸತುವವಾಗಿ,y ಮರಣಾನಂರರy ಜೋವನವಂಬy ಈy ಅಭೌತಿಕy
ವಿಷಯದyಕುರಿರುyಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೊyಅರ್ಯಧಿಕyಆರ್ಮವಿಶಾ್ವಸದಿಂದy
ಮರುತುyಸಮಾನyದೃಷ್ಟಿಕೊೋನದಿಂದyಬೊೋಧಿಸಿದದ್ರು�yಕಲವಮ್ಮy
ಇಬ್ಬರುyಪ್ರವಾದಿಗಳyಮಧ್್ಯಯಿದದ್yಅಂರರವುyಸಾವಿರyವಷ್ತಗಳ-
ಷುಟಿyದಿೋಘ್ತವಾಗಿದಾದ್ಗಲೊyಸಹyಆyಬೊೋಧನೆಗಳಲ್್ಲರುವyರರ್ವy
ಸಾಮ್ಯತೆಯುyಅವರಲ್ಲರೊyಇದನುನುyಏಕೈಕyದೈವಿಕyಮೊಲದಿಂದy
ಪಡೆದಿದದ್ರುyಎನುನುವುದನುನುyಸಾಬೋರುಪಡಿಸುರತುದ�

ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೊyತಿಳಿದಿರುವಂತೆyಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೊyರಮ್ಮyರಮ್ಮy
ಜನತೆಗಳಿಂದyವಾ್ಯಪಕyವಿರೊೋಧವನುನುyಎದುರಿಸಿದದ್ರು�yಏಕದೋವಾ-
ರಾಧನೆಯನುನುyವಿರೊೋಧಿಸುವವರುyಮಾರ್ರವಲ್ಲದyಮರಣಾನಂರರy
ಜೋವನವಂಬy ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನುನುy ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲುy ಸಿದಧರಿಲ್ಲದy
ಜನರೊyಕೊಡyಇವರyಬದಧyವಿರೊೋಧಿಗಳಾಗಿದದ್ರು�yಹಿೋಗಿರುವಾಗ,y
ಈyವಿರೊೋಧದyಮಧ್್ಯಯೊyಅನೆೋಕyಜನರುyಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್್ಲyವಿಶಾ್ವಸ-
ವಿಟುಟಿyಅವರyಪಾ್ರಮಾಣಿಕyಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿyಮಾಪ್ತಟ್ಟಿದದ್ರು�

ಇಲ್್ಲyಉದ್ಭವಿಸುವyಪ್ರಶನುಯೋನೆಂದರ,yಅಸಿತುರ್ವದಲ್್ಲದದ್yನಂಬಕಗಳ-
ನೊನು,yಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನೊನು,yತಾರyಮುತಾತುರಂದಿರyಕಾಲದಿಂದy
ವಂಶಿೋಯವಾಗಿyಅನುಸರಿಸುತಾತುyಬಂದಿರುವyರೊಢಮೊಲyವಿಶಾ್ವಸy
(ancestralybeliefs)yಗಳನುನುyತೆೊರದು,yರಮ್ಮyಜನತೆಯಿಂದy
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ಜುಲೈ 2 18

ಪೂಣ್ತವಾಗಿy ಬಹಿಷಕೆರಿಸಲ್ಪಡುವy ಅಪಾಯಕಕೆy ರಲಯಡಿ್ಡy
ಪ್ರವಾದಿಗಳುyಬೊೋಧಿಸಿದyಆyಮರಣಾನಂರರyಜೋವನವಂಬyಪರಿಕ-
ಲ್ಪನೆಯನುನುyಅವರುyಅಂಗಿೋಕರಿಸಲುyಕಾರಣವೋನು?yಇದಕ್ಕೆರುವy
ಸರಳyಉರತುರವೋನೆಂದರyಅವರುyಹೃದಯಾಳದಿಂದyಚಿಂತಿಸಿದರು�y
ಸರ್ಯವುyಮನಗಂಡಾಗyಅದರyಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿyಮಾಪ್ತಟಟಿರು�

ಅಗೆೊೋಚರವಾಗಿರುವy ವಿದ್ಯಮಾನಗಳy ಕುರಿರುy ಮನುಷ್ಯನ-
ನುನುyಸರ್ಯದರತುyಮುನನುಡೆಸುವyಆಂರರಿಕyಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿದyಇದು�yಈy
ಕಾರಣದಿಂದಲೋyಪ್ರವಾದಿಗಳುyಜನರನುನುyಅಲಾ್ಲಹನೆಡೆಗೆyಆಹಾ್ವ-
ನಸುವಾಗyಅವರುyಜನರyನೆೈತಿಕyಮರುತುy ವೈಚಾರಿಕyಪ್ರಜ್ಞೆಯy
ಮ್ರಹೊೋಗುತಿತುದದ್ರು�

ಉದಾಹರಣೆಗೆ,yಮಕಾಕೆyನವಾಸಿಗಳಾದyಬಹುದೋವyವಿಶಾ್ವಸಿಗಳುy
ಮರಣಾನಂರರyಜೋವನವಂಬyಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನುನುyನಷೆೋಧಿಸಿದಾಗy
ಪವಿರ್ರyಕುರ್ಆನ್yಯುಕ್ತುಬದಧವಾದyಮರುತುyವೈಚಾರಿಕyರಕ್ತಗಳy
(logicalyandyrationalyarguments)yಆಧಾರದೊಂದಿಗೆy
ಅವರyದುಬ್ತಲyನಲುವನುನುyರಂಡಿಸಿರು:

﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾
“ಅವನುy(ಮನುಷ್ಯನು)yನಮಗೆೊಂದುyಉದಾಹರಣೆyಕೊಟ್ಟಿದಾದ್ನೆy
ಮರುತುyರನನುyಸೃಷ್ಟಿಯನೆನುೋyಮರರುyಬಟ್ಟಿದಾದ್ನೆ!yಅವನುyಕೋಳುತಾತುನೆ:y
ಈyಮೊಳೆಗಳುyಕೊಳೆರುಹೊೋಗಿyಜೋಣ್ತವಾದyಬಳಿಕyಇದಕಕೆyಜೋವy
ಕೊಡುವವರುyಯಾರು?y(ಓyಪ್ರವಾದಿಯವರೋ!yಅವರೊಂದಿಗೆ)y

ಹೋಳಿರಿ:yಅವುಗಳನುನುy(ಮೊಳೆಗಳನುನು)yಮ್ಟಟಿಮ್ದಲುyಸೃಷ್ಟಿಸಿ-
ದವನುyಯಾರೊೋyಅವನೆೋyಅದಕಕೆy(ಪುನಃ)yಜೋವyಕೊಡುತಾತುನೆ�y
ಅವನುyಎಲ್ಲyಸೃಷ್ಟಿಗಳyಬಗೆಗೆಯೊyಅರಿವುಳ್ಳವನಾಗಿದಾದ್ನೆ�yಅವನುy
ಹಸಿyಮರದಿಂದyಬಂಕ್ಯನುನುyಉತಾ್ಪದಿಸಿಕೊಟಟಿವನು!yಅಗೆೊೋy
ನೆೊೋಡಿರಿ!yನೋವುyಅದರಿಂದyಬಂಕ್ಯುರಿಸುತಿತುರುವಿರಿ!yಆಕಾಶಗ-
ಳನುನುyಮರುತುyಭೊಮಿಯನುನುy(ಸಮಸತುyವಿಶ್ವವನುನು)yಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನಾರೊೋy
ಅವನಗೆyನಮ್ಮಂತಿರುವವರನುನುyಸೃಷ್ಟಿಸಲುyಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ?yಹೌದು!y
ಸರ್ಯವಾಗಿಯೊyಅವನುyಎಲ್ಲವನೊನುyಬಲ್ಲyಪರಮ್ೋಚಛಾyಸೃಷ್ಟಿಕ-
ರ್ತನು�yಅವನುyಯಾವುದಾದರೊಂದುyವಸುತುವನುನುyಸೃಷ್ಟಿಸಲುy
ಇಚಿಛಾಸಿದರyಅದರೊಂದಿಗೆyಉಂಟಾಗುyಎಂದಷೆಟಿೋyಹೋಳುವನು�y
ರಕ್ಷಣyಅದುಂಟಾಗುವುದು�yಆದದ್ರಿಂದyಸಕಲyವಸುತುಗಳyಒಡೆರನy
ಯಾರyಕೈಯಲ್್ಲದಯೋyಅವನುyಪರಮyಪಾವನನು�yನೋವಲ್ಲರೊy
ಅವನyಬಳಿಗೆೋyಮರಳುವವರಾಗಿದಿದ್ೋರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y36:77-83)

ಇನೆೊನುಂದುyಕಡೆ,yಮರಣಾನಂರರyಜೋವನವಿಲ್ಲyಎಂಬyಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳy
ವಾದಕಕೆyಯಾವyಆಧಾರವೂyಇಲ್ಲವಂಬುದನುನುyದೃಢೋಕರಿಸುತಾತುy
ಪವಿರ್ರyಕುರ್ಆನ್yಹೋಳುರತುದ:

﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ 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 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾

“ಅವರುy (ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು)y ಹೋಳುತಾತುರ:y ನಮ್ಮy ಈy ಐಹಿಕy
ಜೋವನವನುನುyಬಟಟಿರyಇನೆನುೋನೊyಇಲ್ಲ�yನಾವುyಸಾಯುತೆತುೋವyಮರುತುy
ಬದುಕುತೆತುೋವ�yಕಾಲದyಹೊರರುyಇನೆನುೋನೊyನಮ್ಮನುನುyನಾಶಗೆೊ-
ಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ�yಆದರy(ವಾಸತುವವಾಗಿ)yಅವರಿಗೆyಆyವಿಷಯದಲ್್ಲy
ಯಾವುದೋy ಜ್ಾನವಿಲ್ಲ�y ಅವರುy ಕೋವಲy ಊಹಯನನುಷೆಟಿೋy
ಹಿಂಬಾಲ್ಸುತಿತುದಾದ್ರ�y(ಮರಣಾನಂರರyಜೋವನದyಕುರಿರು)yನಮ್ಮy
ಸುಸ್ಪಷಟಿವಾದyಪುರಾವಗಳನುನುyಅವರಿಗೆyಓದಿಕೊಟಾಟಿಗyಅವರುy
ಹೋಳುವyಪುರಾವಯು,yನೋವುyಸರ್ಯವನೆನುೋyನುಡಿಯುವವರಾಗಿದದ್ರy
(ಸರುತುಹೊೋದ)yನಮ್ಮyಪೂವಿ್ತಕರನುನುyಮರಳಿyರನನುರಿyಎಂದಲ್ಲದy
ಇನೆನುೋನೊyಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ�y(ಓyಪ್ರವಾದಿಯವರೋ!yಅವರೊಂದಿಗೆ)y
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ಹೋಳಿರಿ:yಅಲಾ್ಲಹುyಜೋವyಕೊಡುತಾತುನೆ�yರರುವಾಯyಮೃರಪಡಿ-
ಸುತಾತುನೆ�yರರುವಾಯyನಮ್ಮನುನುyಪುನರುತಾಥಿನyದಿನದಂದುyಒಟುಟಿ-
ಗೊಡಿಸುತಾತುನೆ�yಅದರಲ್್ಲyಸಂದೋಹವೋyಇಲ್ಲ�yಆದರyಜನರyಪೈಕ್y
ಹಚಿ್ಚನವರೊyಅರಿರುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ�”y(ಕುರ್ಆನ್y45:24-26)

ಅಲಾ್ಲಹುy ಮರಣy ಹೊಂದಿದವರನುನುy ಪುನಜೋ್ತವಗೆೊಳಿಸು-
ವನುy ಎಂಬy ವಿಷಯದಲ್್ಲy ಸಂದೋಹವೋy ಇಲ್ಲ�y ಆದರyಅದುy
ಅವನyಪೂವ್ತನಗದಿರyಕಾಯ್ತರಂರ್ರಕಕೆyಅನುಸಾರವಾಗಿರುರತುದ�y
ಅಂದರyಒಂದುyದಿನyಈyವಿಶ್ವyಸಂಪೂಣ್ತyನಾಶವಾಗಿyಜನರಲ್ಲರೊy
ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿy ಅಲಾ್ಲಹನyಮುಂದy ನಲು್ಲವರು�y ಆy ದಿನವುy
ಪರಲೊೋಕyಜೋವನದyಮ್ದಲyದಿನವಾಗಿರುವುದು�yಆyಜೋವನಕಕೆy
ಕೊನೆಯಂಬುದೋyಇಲ್ಲ�yಅಂದುyಅಲಾ್ಲಹುyಜನರyಕಮ್ತಗಳಿಗೆy
ಅನುಗುಣವಾಗಿyರಕ್ಷೆyಮರುತುyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುyನೋಡುವನು�

ಮರಣಾನಂರರyಜೋವನವುyಮನುಷ್ಯನyನೆೈತಿಕyಪ್ರಜ್ಞೆy(moraly
consciousness)ಯyಬೋಡಿಕಯಾಗಿದ�yಆದದ್ರಿಂದಲೋyಅದರy
ಅಗರ್ಯದyಕುರಿರುyಪವಿರ್ರyಕುರ್ಆನ್yಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿyವಿವರಿಸುರತುದ�y
ವಾಸತುವವಾಗಿ,yಮರಣಾನಂರರyಜೋವನವಂಬುದುyಇಲ್ಲದೋyಇರುತಿತು-
ದದ್ರyದೋವವಿಶಾ್ವಸಕಕೆyಅರ್ತವೋyಇರುತಿತುರಲ್ಲ್ಲ�yಅಂರಹyದೋವವಿಶಾ್ವ-
ಸವುyತಾನುyಸೃಷ್ಟಿಸಿದyಸೃಷ್ಟಿಗಳyಕುರಿರುyಯಾವುದೋyಹೊಣೆಯೊy
ಇಲ್ಲದ,y ಅಂದರy ಸುಕೃರ್ಯಕಾಕೆಗಿy ಬಹುಮಾನy ನೋಡದy ಮರುತುy
ದುಷಕೆಕೃರ್ಯಕಾಕೆಗಿyದಂಡಿಸದ,yಸೃಷ್ಟಿಗಳyಮಧ್್ಯyನಾ್ಯಯyಪಾಲ್ಸದyಒಬ್ಬy
ಅಸಮರ್ತyದೋವನyಮೋಲ್ರುವyವಿಕಲyವಿಶಾ್ವಸವಷೆಟಿೋyಆಗಿರುವುದು�

ಆದರy ಅಲಾ್ಲಹುy ಸಮಗ್ರವಾಗಿy ನಾ್ಯಯy ಪಾಲ್ಸುವವನು�y
ಮನುಷ್ಯನyಐಹಿಕyಜೋವನyಕ್ರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದyಮರುತುyಈy
ಭೌತಿಕyಜೋವನyನಶ್ವರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ,yಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್ತುyಮಾಡಿದy
ಕಡುಕ್ಗೆyಅನುಗುಣವಾಗಿyಶಿಕ್ಷಿಸಲುyಇಲ್್ಲyಅಸಾಧ್ಯ�yಒಬ್ಬನನುನುyಹತೆ್ಯy
ಮಾಡಿದವನಗೊyನೊರುyಜನರನುನುyಹತೆ್ಯyಮಾಡಿದವನಗೊyಇಲ್್ಲy
ನೋಡಲಾಗುವyಗರಿಷಠಿyಶಿಕ್ಷೆyಒಂದುyಬಾರಿyಗಲ್್ಲಗೆೋರಿಸುವುದು�yಇದುy
ಆyಇಬ್ಬರುyಕೊಲಗುಡುಕರyಮಧ್್ಯyನಾ್ಯಯಪಾಲ್ಸಿದಂತಾಗುವುದೋ?y
ರಂಡಿರyಇಲ್ಲ�yಒಬ್ಬyಮಹಿಳೆಯನುನುyಕಡಿಸಿದyಕಾರಣyಒಬ್ಬನಗೆy
ಇಪ್ಪರುತುyವಷ್ತಗಳyಕಠಿಣyಕಾರಾಗ್ರಹyಶಿಕ್ಷೆyನೋಡುವುದಾದರyಹರುತುy
ಮಂದಿyಮಹಿಳೆಯರನುನುyಕಡಿಸಿದವನಗೆyಇನೊನುರುyವಷ್ತಗಳyಕಠಿಣy
ಕಾರಾಗ್ರಹyಶಿಕ್ಷೆyನೋಡಬೋಕಾದುದುyನಾ್ಯಯದyಬೋಡಿಕಯಾಗಿದ�y
ಆದರyಮನುಷ್ಯನೆೊಬ್ಬನyಗರಿಷಠಿyಆಯಸುಸುyಕೋವಲyನೊರyಇಪ್ಪರುತುy
ವಷ್ತಗಳಷೆಟಿೋyಆಗಿರುವುದರಿಂದyಅವನಗೆyಇನೊನುರುyವಷ್ತಗಳyಶಿಕ್ಷೆy
ನೋಡುವುದುyಹೋಗೆ?yಆದದ್ರಿಂದyಸಂಪೂಣ್ತyನಾ್ಯಯಾಧಿಷ್ಟಿರವಾದy

ಶಿಕ್ಷೆಯನುನುyನೋಡಲುyಇಹಲೊೋಕದಲ್್ಲyಅಸಾಧ್ಯ�y

ಕೊೋಟ್ಯಂರರy ಯಹೊದಿಗಳy ಜನಾಂಗಿೋಯy ಹತೆ್ಯy ಮಾಡಿದy
ಅಡಾಲ್ಫಿy ಹಿಟ್ಲರ್ಗೆy ಭೊಲೊೋಕದy ನಾ್ಯಯಾಲಯy ಕೊಟಟಿy
ಶಿಕ್ಷೆಯೋನು?yಏನೊyಇಲ್ಲ�yಆರyಸ್ವರಃyಆರ್ಮಹತೆ್ಯಗೆyಶರಣಾದನೆಂದುy
ಮಾರ್ರ�yಹಾಗಾದರyಆರyಕೊಂದುyಹಾಕ್ದyಲಕಕೆಕಕೆyಅನುಸಾರವಾಗಿy
ಆರನನುನುyಶಿಕ್ಷಿಸುವವರುyಯಾರು?

ಹಿರೊೋಷ್ಮಾyನಾಗಸಾಕ್ಗಳಲ್್ಲyಅಣುಬಾಂಬುಗಳನುನುy ಸುರಿಸಿy
ಕೊೋಟ್ಯಂರರyಜಪಾನೋಯರನುನುyಸಾಮೊಹಿಕವಾಗಿyಹತೆ್ಯyಮಾಡಿದy
ಮರುತುy ಇಂದಿಗೊy ಅದರyಘೋರy ಪರಿಣಾಮವನುನುy ಜನರುy
ಅನುಭವಿಸುವಂತೆyಮಾಡಿದವರಿಗೆyಭೊಲೊೋಕದyನಾ್ಯಯಾಲಯy
ಏನಾದರೊyಶಿಕ್ಷೆyನೋಡಿೋತೆೋ?

ಮದುವಯಾಗುವyಆಮಿಷವಡಿ್ಡy ಇಪ್ಪರುತುyಮಂದಿyಯುವತಿ-
ಯರೊಂದಿಗೆyಕಾಮತಿೋಟೆyತಿೋರಿಸಿyಅವರಲ್ಲರನೊನುyಬಬ್ತರವಾಗಿy
ಕೊಂದುyಹಾಕ್ದವನಗೆyಭೊಲೊೋಕದyನಾ್ಯಯಾಲಯyನೋಡುವy
ಶಿಕ್ಷೆy ಆರನy ಕೌ್ರಯ್ತಕಕೆy ಸಮಾನವಾದy ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವುದೋ?y
ಮನೆಮಂದಿಯನುನುy ಕೊಂದುy ಹಾಕ್,y ಮಹಿಳೆಯರy ಮೋಲy
ಅತಾ್ಯಚಾರyಮಾಡಿ,yಮನೆಯನುನುyಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು,yಬೋದಿಪಾಲಾದy
ಎಷೆೊಟಿೋyಮುಗಧyಜನರುy ಕೊೋಮುಗಲಭೆಗಳyಬಲ್ಪಶುಗಳಾಗಿy
ಮಾಪ್ತಟ್ಟಿದಾದ್ರ�yಇವರyಕಣುಣಾಗಳಿಂದyಸುರಿಯುವyಒಂದೊಂದುy
ಹನಯೊy ನಾ್ಯಯವನುನುy ಬೋಡುತಿತುವ�y ಆದರy ಕೊೋಮುಗಲ-
ಭೆಗಳy ಪಾ್ರಯೋಜಕರುy ಅಧಿಕಾರದy ಕುಚಿ್ತಯಲ್್ಲy ಕುಳಿರುy
ರಾಜಾರೊೋಷವಾಗಿyರಾಜ್ಯವನುನುyಆಳುತಿತುದಾದ್ರ�yಇಂರಹವರನುನುy
ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದುyಯಾರು?yಇವರಿಗೆyಶಿಕ್ಷೆಯಂಬುದೋyಇಲ್ಲವೋ?

ನಮ್ಮyಈyಐಹಿಕyಜೋವನವನುನುyಬಟಟಿರyಇನೆನುೋನೊyಇಲ್ಲ�yನಾವಿಲ್್ಲy
ಬದುಕುತೆತುೋವyಮರುತುyಸಾಯುತೆತುೋವ�yಕಾಲದyಹೊರರುyಇನೆನುೋನೊy
ನಮ್ಮನುನುy ನಾಶಗೆೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲy ಎಂದುy ಅಂದಿನy ಮಕಾಕೆy
ನವಾಸಿಗಳಾದy ಬಹುದೋವಾರಾಧಕರುy ಹೋಳಿದಂತೆy ಇಂದುy
ರಮ್ಮನುನುy ತಾವೋy ವಿಚಾರವಾದಿಗಳೆಂದುyಘೋಷ್ಸಿಕೊಳು್ಳವ-
ವರುyಹೋಳುತಿತುದಾದ್ರ�yಆದರyಈyಮೋಲ್ನyಪ್ರಶನುಗಳಿಗೆyಅವರyಬಳಿy
ಸೊಕತುyಉರತುರವೋyಇಲ್ಲ�

ಮರಣಾನಂರರyಜೋವನವಂಬುದುyಇಲ್ಲವಂದಾದರyಈyಐಹಿಕy
ಜೋವನದಲ್್ಲyಮಾಡುವyಸತಾಕೆಯ್ತಕಕೆyಯಾವyಅರ್ತವೂyಇಲ್ಲ�y
ಮಾನವಿೋಯತೆಗೆy ಬಲಯೋy ಇಲ್ಲ�y ನಾವೋನೆೋy ಮಾಡಿದರೊy
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ಜುಲೈ 2 18

ಅದಕ್ಕೆರುವyಶಿಕ್ಷೆyಈyಭೊಲೊೋಕಕಕೆಷೆಟಿೋyಸಿೋಮಿರyಎಂದುyಭಾವಿಸು-
ವವರಿಗೆyದುಷಕೆಕೃರ್ಯವಸಗಲುyಯಾವುದೋyಅಡಿ್ಡಯೊyಇರುವುದಿಲ್ಲ�y
ನಾ್ಯಯದyಕಣತುಪಿ್ಪಸಿ,yಲಂಚyಕೊಟುಟಿyಅರವಾyಪ್ರಭಾವಗಳನುನುyಬಳಸಿy
ಇಲ್್ಲyಏನುyಮಾಡಲೊyಸಾಧ್ಯವಿದ�yಸರ್ಯ,yನಾ್ಯಯ,yಮಾನವಿೋ-
ಯತೆಗಳನುನುyಆಭರಣಗಳಾಗಿyತೆೊಟುಟಿಕೊಂಡyಸಾತಿ್ವಕನಗೆyಇಲ್್ಲy
ದೊರಯುವುದುyಕೋವಲyಅಪಹಾಸ್ಯ,yಗೆೋಲ್yಮರುತುyನಷಟಿಗಳುyಮಾರ್ರ�y
ಕಲವಮ್ಮyಸರ್ಯಸಂಧನೆೋyಶಿಕ್ಷೆಗೆyಗುರಿಯಾಗುವyಪ್ರಸಂಗಗಳೂyಇಲ್್ಲy
ಜರಗುರತುವ�yಹಿೋಗಿರುವಾಗyಬದುಕುyಇಹಲೊೋಕಕಕೆyಸಿೋಮಿರವಾಗಿದy
ಎಂದುyವಾದಿಸುವವರyಪ್ರಕಾರyಈyಬದುಕ್ಗೆyಯಾವyಅರ್ತವೂy
ಇಲ್ಲ�yಅವನೆೊಬ್ಬyಸಾತಿ್ವಕನಾಗಿದದ್yಎಂದುyಇತಿಹಾಸದyಪುಟಗಳಲ್್ಲy
ದಾರಲಾಗುವುದಷೆಟಿೋyಅಲ್ಲದyಸಾತಿ್ವಕನೆೊಬ್ಬನyಒಳೆ್ಳಯರನಕಕೆyರಕಕೆy
ಪ್ರತಿಫಲyಈyಜಗತಿತುನಲ್್ಲyದೊರಯುವುದೋyಇಲ್ಲ�

ಮಾನವನುyಇಹಲೊೋಕyಜೋವನದಲ್್ಲyಮಾಡಿದyಪ್ರತಿಯಂದುy
ಕಮ್ತಗಳyಕುರಿರೊy–ಅದುyಒಳಿತಾಗಿದದ್ರೊyಕಡುಕಾಗಿದದ್ರೊ–y
ಕೊಲಂಕುಶyವಿಚಾರಣೆyಮಾಡಲಾಗುವyಒಂದುyದಿನyಬರಲೋಬೋಕುy
ಮರುತುyಒಳಿತಿಗೆyಅನುಗುಣವಾಗಿyಬಹುಮಾನyಮರುತುyಕಡುಕ್ಗೆy
ಅನುಗುಣವಾಗಿyದಂಡನೆyದೊರಯಲೋಬೋಕಂದುyಮನುಷ್ಯನy
ಆಂರರಿಕyಪ್ರಜ್ಞೆyಬೋಡುರತುದ�yಪವಿರ್ರyಕುರ್ಆನ್yಹೋಳುರತುದ:

﴿ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾
“ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳುyಹೋಳುತಾತುರ:yಅಂರ್ಯದಿನವಂಬುದುyಬರುವುದೋy
ಇಲ್ಲ�y(ಓyಪ್ರವಾದಿ!yಅವರೊಂದಿಗೆ)yಹೋಳು:yಹೌದು!yಅಗೆೊೋಚರy
ವಿಷಯಗಳನುನುyಅರಿತಿರುವyನನನುyಪ್ರಭುವಿನಾಣೆyಸರ್ಯ!yಅದುyನಮಗೆy
ರಂಡಿರವಾಗಿಯೊyಬರುರತುದ�yಆಕಾಶಗಳಲಾ್ಲಗಲ್,yಭೊಮಿಯ-
ಲಾ್ಲಗಲ್yಒಂದುyಅಣುವಿನyರೊಕದಷ್ಟಿರುವುದುyಕೊಡy-ಅದಕ್ಕೆಂರy
ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದುyಅರವಾyಚಿಕಕೆದಾಗಿರುವುದುyಕೊಡ-yಅವನy

ಜ್ಾನದಿಂದyಪಾರಾಗಲುyಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ�yಎಲ್ಲವೂyಒಂದುyಸುಸ್ಪಷಟಿy
ಗ್ರಂರದಲ್್ಲyದಾರಲ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿವ�yಅದುyಯಾಕಂದರ,yವಿಶಾ್ವಸವಿಟಟಿವ-
ರಿಗೆyಮರುತುyಸರಕೆಮ್ತವಸಗಿದವರಿಗೆyಪ್ರತಿಫಲyನೋಡುವyಸಲುವಾಗಿದ�y
ಅಂರಹವರಿಗೆyಕ್ಷಮಯೊyಗೌರವಾಹ್ತವಾದyಅನಾನುಧಾರವೂy
ಇದ�yನಮ್ಮyದೃಷಾಟಿಂರಗಳನುನುy ನಷಫಿಲಗೆೊಳಿಸಲುyಯತಿನುಸುವ-
ವರಾರೊೋyಅವರಿಗೆyಕಠಿಣವಾದyಯಾರನಾಮಯyಶಿಕ್ಷೆಯಿದ�”y
(ಕುರ್ಆನ್y34:3-5)

ನಾ್ಯಯy ಮರುತುy ಕರುಣೆಯಂಬy ದೈವಿಕy ಗುಣವಿಶೋಷಣಗಳುy
ಪುನರುತಾಥಿನy ದಿನy ಅದರy ಸಮಗ್ರರೊಪದಲ್್ಲy ಪ್ರಕಟಗೆೊ-
ಳು್ಳರತುವ�y ಶಾಶ್ವರy ಸೌಭಾಗ್ಯವುy ರಮ್ಮನುನುy ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತಿತುದy ಎಂಬy
ಹಂಬಲದೊಂದಿಗೆy ಐಹಿಕy ಜೋವನದಲ್್ಲy ಕಷಟಿy ನಷಟಿಗಳನುನುy
ಅನುಭವಿಸಿದ,y ತಾ್ಯಗಗಳನುನುy ಸಹಿಸಿದy ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆy ಅಂದುy
ಅಲಾ್ಲಹುyರನನುyಕರುಣೆಯನುನುyಪೂಣ್ತವಾಗಿyಧಾರಯರಯು-
ತಾತುನೆ�yಆದರyಅವನyವಿಧಿyನಷೆೋಧಗಳನುನುyಧಿಕಕೆರಿಸಿ,yಮರಣಾನಂರರy
ಜೋವನವನುನುyನಷೆೋಧಿಸಿ,yಸ್ವೋಚೆಛಾಯyದಾಸನಾಗಿyಬದುಕ್ದವರಿಗೆy
ಅಲ್್ಲyಕಠಿಣyಶಿಕ್ಷೆಯyಹೊರರುyಬೋರೋನೊyದೊರಯುವುದಿಲ್ಲ�y
ಈyಎರಡುyವಿಧದyಜನರನುನುyಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿyಬೋಪ್ತಡಿಸುತಾತುyಪವಿರ್ರy
ಕುರ್ಆನ್yಹೋಳುರತುದ:

﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾

“ನಾವುyಯಾರಿಗೆyಉರತುಮyವಾಗಾದ್ನವನುನುyನೋಡಿ,yಆyವಾಗಾದ್ನವುy
ಸರ್ಯವಾಗಿyನೆರವೋರುವುದನುನುyಕಂಡವನುyಮರುತುyಯಾರಿಗೆyನಾವುy
ಇಹಲೊೋಕyಜೋವನದyಸುರಲೊೋಲುಪತೆಗಳನುನುyಆಸಾ್ವದಿಸುವಂತೆy
ಮಾಡಿyಪುನರುತಾಥಿನyದಿನದಂದುy(ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ)yಹಾಜರುಗೆೊಳಿಸಲ್ಪ-
ಟಟಿವರಲ್್ಲyಸೋರಿದವನುyಸಮಾನರಾಗುವರೋ?”y(ಕುರ್ಆನ್y28:61)

ಇಲ್ಲyಎಂದುyಮನುಷ್ಯನyಆಂರರಿಕyಪ್ರಜ್ಞೆyಹೋಳುರತುದ�yಇಹಲೊೋಕy
ಜೋವನವುy ಮರಣಾನಂರರದy ಶಾಶ್ವರy ಜೋವನಕ್ಕೆರುವy
ರಯಾರಿಯಾಗಿದ�yಆದರyಯಾರುyಆyಮರಣಾನಂರರyಶಾಶ್ವರy
ಜೋವನವನುನುy ನಷೆೋಧಿಸುತಾತುನೆೊೋy ಅವನುy ರನನುy ಸ್ವೋಚೆಛಾಗಳy
ಗುಲಾಮನಾಗಿyಮಾಪ್ತಡುತಾತುನೆ�yಐಹಿಕyಜೋವನವಂದರyಅದುy
ಕೋವಲyಸುರಲೊೋಲುಪತೆಗಳyಆಸಾ್ವದನೆಗಿರುವyಲೊೋಕವಂದುy
ಪರಿಗಣಿಸುತಾತುನೆ�
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 1 

ಅಂರಹyಜನರುyರಮ್ಮyಅವಿವೋಕರನವನುನುyಅರಿರುಕೊಳು್ಳವುದುy
ಮರಣದyಸಂದಭ್ತವಾಗಿದ�yಆyಸಂದಭ್ತದಲ್್ಲyರಮ್ಮನುನುyಪುನಃy
ಇಹಲೊೋಕದರತುyಮರಳಿಸುವಂತೆyಅವರುyಅಲವರುತುಕೊಳು್ಳವರು�y
ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳyಈyಅಸಹಾಯಕyಸಿಥಿತಿ,yವಿಚಾರಣಾyದಿನದyಭಯy
ಮರುತುyವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆyಅಲಾ್ಲಹುyದಯಪಾಲ್ಸುವyಶಾಶ್ವರyಸೌಭಾಗ್ಯದy
ಕುರಿರುyಈyಕಳಗಿನyಕುರ್ಆನ್yವಚನಗಳಲ್್ಲyಹೃದಯಂಗಮ-
ವಾಗಿyಚಿತಿ್ರಸಲಾಗಿದ�

﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

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

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

يئ جب حب خب مب ىب 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 

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

“ಅವರಲ್್ಲy (ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲ್್ಲ)y ಒಬ್ಬನಗೆy ಮರಣವುy ಆಸನನು-
ವಾಗುವಾಗy ಅವನುy ಹೋಳುವನು:y ಓy ನನನುy ರಬ್ಬೋ!y ನನನುನುನುy
(ಇಹಲೊೋಕಕಕೆ)yಮರಳಿಸು�yಹಾಗೆyಮರಳಿಸುವುದಾದರyನಾನುy
ಮಾಡದyಬಟ್ಟಿರುವyಸರಕೆಮ್ತಗಳನುನುyಮಾಡುವನು�yಇಲ್ಲ!yಅದುy

ಅವನುy(ಅವಿಶಾ್ವಸಿ)yಬಾಯಿಂದyಹೋಳುವyಒಂದುyವಚನyಮಾರ್ರ�y
ಅವರನುನುyಪುನರುತಾಥಿನಗೆೊಳಿಸುವyದಿನದyರನಕyಅವರyಹಿಂದy
ಒಂದುyಬಝ್ತಖ್y(ರಡೆ)yಇರುವುದು�yರರುವಾಯyಕಹಳೆಯಲ್್ಲy
ಊದಲಾದರyಆyದಿನyಅವರyನಡುವyಯಾವುದೋyಸಂಬಂಧಗಳೂy
ಇರಲಾರದು�yಅವರುyಪರಸ್ಪರರyಬಗೆಗೆyವಿಚಾರಿಸಲಾರರು�yಯಾರy
(ಸರಕೆಮ್ತಗಳ)yರಕಕೆಡಿyಭಾರವಾಗುವುದೊೋyಅವರುyಯಶಸಿ್ವಯಾ-
ಗುವರು�yಯಾರy(ಸರಕೆಮ್ತಗಳ)yರಕಕೆಡಿಯುyಹಗುರವಾಗುವುದೊೋy
ಅವರುyಸ್ವರಃyರಮ್ಮನೆನುೋyಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರುyಮರುತುyನರಕಾಗಿನುಯ-
ಲ್್ಲyವಾಸಿಸುವರು�yನರಕಾಗಿನುಯುyಅವರyಮುರಗಳನುನುyಕರಟ್y
ಹಾಕುವುದುyಮರುತುyವಿರೊಪಗೆೊಂಡyರುಟ್ಗಳಂದಿಗೆyಅವರುy
ಹಲು್ಲಕ್ಸಿಯುವರು�yನನನುyವಚನಗಳನುನುyನಮಗೆyಓದಿಕೊಡಲಾ-
ಗಲ್ಲ್ಲವೋyಮರುತುyನೋವುyಅದನುನುyನರಾಕರಿಸಲ್ಲ್ಲವೋ?y(ಎಂದುy
ಅವರೊಂದಿಗೆy ಕೋಳಲಾದಾಗ)y ಅವರುy ಹೋಳುವರು:y ನಮ್ಮy
ರಬ್ಬೋ!yನಮ್ಮyದೌಭಾ್ತಗ್ಯವುyನಮ್ಮನುನುyಸೊೋಲ್ಸಿರುyಮರುತುyನಾವುy
ಪಾಪಿಗಳಾದyಜನತೆಯಾಗಿದದ್ವು�yನಮ್ಮyರಬ್ಬೋ,yನಮ್ಮನುನುyಇದರಿಂದy
ಹೊರತೆಗೆ�yನಾವೋನಾದರೊy(ಪುನಃyಪಾಪದಡೆಗೆ)yಮರಳಿದರy
ರಂಡಿರವಾಗಿಯೊy ನಾವುy ಅಕ್ರಮಿಗಳಾಗಿರುವವು�y ಅವನುy
(ಅಲಾ್ಲಹು)yಹೋಳುವನು:yಹೋಯyನಡತೆಯಂದಿಗೆyಇದರಲ್ಲೋyಇರಿ�y
ನನೆೊನುಂದಿಗೆyಮಾರನಾಡಬೋಡಿ�yರಂಡಿರವಾಗಿಯೊy(ಇಹಲೊೋ-
ಕದಲ್್ಲ)yನನನುyದಾಸರಲ್್ಲ,yನಮ್ಮyರಬ್ಬೋ!yನಾವುyವಿಶಾ್ವಸವಿಟ್ಟಿದದ್ೋವ�y
ನಮ್ಮನುನುyಕ್ಷಮಿಸು�yನಮ್ಮyಮೋಲyಕರುಣೆyತೆೊೋರು�yಕರುಣೆyತೆೊೋರು-
ವವರಲ್್ಲyನೋನುyಅರು್ಯರತುಮನಾಗಿರುವyಎಂದುyಹೋಳುತಿತುದದ್yಒಂದುy
ಪಂಗಡವಿರುತು�yನನನುyಸ್ಮರಣೆಯನುನುyಮರರುಬಡುವyರಿೋತಿಯಲ್್ಲy
ನೋವುyಅವರನುನುyಹಾಸ್ಯವಸುತುವಾಗಿyಪರಿಗಣಿಸಿದಿರಿ�yನೋವುyಅವರನುನುy
ನೆೊೋಡಿyನಗುತಿತುದಿದ್ರಿ�yರಂಡಿರವಾಗಿಯೊyಈyದಿನyನಾನುyಅವರy
ಸಹನೆಗೆyಪ್ರತಿಫಲyನೋಡಿರುವನು�yಸರ್ಯವಾಗಿಯೊyಅವರೋyವಿಜಯ-
ಗಳಿಸಿದವರು�”y(ಕುರ್ಆನ್y23:99-111)

ಮರಣಾನಂರರy ಜೋವನದy ಮೋಲ್ರುವy ವಿಶಾ್ವಸವುy ಕೋವಲy
ಪರಲೊೋಕy ವಿಜಯಕಕೆಷೆಟಿೋy ಸಿೋಮಿರವಲ್ಲ;y ಬದಲಾಗಿy ಅದುy
ಇಹಲೊೋಕy ಜೋವನದಲ್್ಲy ಕೊಡy ಶಾಂತಿy ಮರುತುy ನೆಮ್ಮದಿ-
ಯನುನುyರಂದುಕೊಡುರತುದ�

ಪ್ರವಾದಿyಮುಹಮ್ಮದ್ yರವರyಆಗಮನyಪೂವ್ತyಅರೋಬಯಾದy
ಜನತೆಯy ಕುರಿರುy ಆಲೊೋಚಿಸಿy ನೆೊೋಡಿ�y ಕೊಲಗುಡುಕರೊ,y
ಯುದಧದಾಹಿಗಳೂ,yವಿಷಯyಲಂಪಟರೊ,y ಕೊ್ರರರೊyಆಗಿದದ್y
ಆyಜನತೆಯನುನುyಮರಣಾನಂರರyಜೋವನವಂಬyಪರಿಕಲ್ಪನೆಯುy
ಮಾದರಿೋyಯೋಗ್ಯyಸಮಾಜವಾಗಿyಮಾಪ್ತಡಿಸಿರು�y
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ಜುಲೈ 2 18

ಯಾವyಸಮಾಜವುyಅಲಾ್ಲಹನyಮೋಲyಮರುತುyಪರಲೊೋಕದyಮೋಲy
ವಿಶಾ್ವಸವಿಟುಟಿyನಷೆಠಿಯಂದಿಗೆyಜೋವಿಸುರತುದೊೋyಆyಸಮಾಜದಲ್್ಲy
ದುಷಕೆಕೃರ್ಯಗಳುyಗೆೊೋಚರಿಸುವುದುyತಿೋರಾyವಿರಳ�yಕಾರಣyತಾವುy
ಮಾಡಿದyಕೃರ್ಯಗಳyಕೊಲಂಕುಶyವಿಚಾರಣೆyನಡೆಯಲ್ದ,yಇಹಲೊೋ-
ಕದಲ್್ಲyಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದyಪಾರಾದರೊyಪರಲೊೋಕದಲ್್ಲyದೈವಿಕyನಾ್ಯ-
ಯಾಲಯದಿಂದyಪಾರಾಗಲುyಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಂದುyಆyಸಮಾಜದy
ಪ್ರತಿಯಬ್ಬy ಸದಸ್ಯನೊy ಅರಿತಿರುತಾತುನೆ�y ಒಳಿತಿಗೆy ಹರುತುಪಟುಟಿy
ಪುಣ್ಯವೂ,yಕಡುಕ್ಗೆyರರಸುಮಾನyಶಿಕ್ಷೆಯೊyದೊರಯುರತುದಂಬy
ಇಸಾ್ಲಮಿನyರರ್ವವನುನುyವಸುತುನಷಠಿವಾಗಿyಅಂಗಿೋಕರಿಸಿyಕಾಯ್ತಪ್ರ-
ವೃರತುವಾಗುವyಒಂದುy ಸಮಾಜದಲ್್ಲyಉನನುತಿ,yಪ್ರಗತಿ,y ಶಾಂತಿ,y

ನೆಮ್ಮದಿಗಳಷೆಟಿೋyಕಾಣಲುyಸಾಧ್ಯ�

ಆದದ್ರಿಂದyಮರಣಾನಂರರy ಜೋವನವಂಬy ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನುನುy
ನಷೆೋಧಿಸಿದರyಅದರyಘೋರyಪರಿಣಾಮವನುನುyಪರಲೊೋಕದಲ್್ಲy
ಮಾರ್ರವಲ್ಲದyಇಹಲೊೋಕದಲೊ್ಲyಎದುರಿಸಬೋಕಾಗುರತುದ�yಇದುy
ಕೋವಲyವ್ಯಕ್ತುಯನುನುyಮಾರ್ರವಲ್ಲದyಸಮಾಜವನೊನುyಬಾಧಿಸುರತುದ�y
ಮರಣಾನಂರರyಜೋವನವನುನುyಒಂದುyಸಮಾಜವುyಪೂಣ್ತವಾಗಿy
ನಷೆೋಧಿಸುವಾಗy ಆy ಸಮಾಜದಲ್್ಲy ಕಡುಕುಗಳy ವಿಜೃಂಭನೆy
ಅಧಿಕವಾಗಿyಕೊನೆಗೆyಅದುyನಾಶವಾಗಿyಹೊೋಗುರತುದ�yಇತಿಹಾಸದಲ್್ಲy
ಇದಕಕೆyಬೋಕಾದಷುಟಿyಉದಾಹರಣೆಗಳಿವ�y� n

ಅದಷೆೊಟಿೋyಪಾಲುyಹಚಾ್ಚಗಿದ�yಅಲಾ್ಲಹನುyನೋಡುವyಅಮಾನ್ಯವಾದy
ವಹ್್ಯy ಪ್ರವಾದಿ yಯವರyಮಹರ್ವಕಕೆy ಕಾರಣ�y ಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರyಉಪದೋಶಗಳನುನುyಅನುಸರಿಸಿದವರುyಪರಭ್ರಷಟಿರಾಗು-
ವುದಿಲ್ಲyಎನುನುವುದುyರಚಿರವಿದ�yಬೋರyವಿದಾ್ವಂಸರಿಗೆಲ್ಲy ರಪು್ಪy
ಸಂಭವಿಸುವyಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ�yಇನುನುyಒಬ್ಬyವಿದಾ್ವಂಸರಿಗೆyವಿಶಾ್ವಸ-
ಕಾಯ್ತಗಳುyಹಾಗೊyಕಮಾ್ತನುಷಾಠಿನಗಳyವಿವರಣೆಯಲ್್ಲyರಪು್ಪy
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲyಎಂದೋyಭಾವಿಸೊೋಣ�yಆದರyನಾವುyಪ್ರವಾದಿ

yಯವರನುನುyಅನುಸರಿಸಲುyಆದೋಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದದ್ೋವಯೋyಹೊರರುy
ಅವರನನುಲ್ಲ�yಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಅವರಿಗೊyನಮಗೊyಮಾದರಿ-
ಯಾಗಿದಾದ್ರ�yಇಸಾ್ಲಮಿನಲ್್ಲyವಿದಾ್ವಂಸರುyಅಲಾ್ಲಹನyಗ್ರಂರyಮರುತುy
ಪ್ರವಾದಿಚಯ್ತಯನುನುy ವಿವರಿಸಿಕೊಡುವy ಗೆೈಡ್ಗಳುyಮಾರ್ರ�y
ಅವರಿಗೆyಪ್ರವಾದಿ yಯವರyಉಪದೋಶಗಳಿಗೆyತಿದುದ್ಪಡಿyರರುವy
ಹಾಗೊyಶರಿೋಅರತುನುನುyನಸತುೋಜಗೆೊಳಿಸುವyರರಿೋರರತುನುನುyಪ್ರಸುತುರಪ-
ಡಿಸುವyಯಾವುದೋyಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ�� n

ಕುಟುಂಬವನುನುy ರಕ್ಷಿಸುತೆತುೋನೆy ಎಂಬy ಅಲಾ್ಲಹನy ವಾಗಾದ್ನವಿ-
ರುತು�y ಆದರy ಮಗನುy ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದy ಪಾರಾಗಲ್ಲ್ಲ�y ಅದರಿಂದy
ದುಃಖಿರರಾಗಿyನೊಹ್ yಹಿೋಗೆyಹೋಳಿದದ್ರು�yಅದಕಕೆyಉರತುರವಾಗಿy
ಅಲಾ್ಲಹನುyಹೋಳತಾತುನೆ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ 
ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾

“ಓyನೊಹ್,yಅವನುyನನನುyಕುಟುಂಬದವನಲ್ಲ�yಅವನೆೊಂದುyಕಟುಟಿy
ಹೊೋದyಕಾಯ್ತ�yಆದುದರಿಂದyಯಾವುದರyನಜಸಿಥಿತಿಯುyನನಗೆy
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋyಆyಕುರಿರುyನನೆೊನುಡನೆyನವೋದಿಸಬೋಡ�”y(11:46)

ಓವ್ತyಸಂದೋಶವಾಹಕರyಬಂಧುಗಳುyಕೋವಲyರಕತುಸಂಬಂಧವಿರು-
ವವರಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿyಆದಶ್ತದಲ್್ಲyಸಂಬಂಧyಹೊಂದಿರುವವರುy
ನೆೈಜyಬಂಧುಗಳಾಗಿದಾದ್ರಂದುyಅಲಾ್ಲಹನುyಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸುತಾತುನೆ�

ದೋವಧಿಕಾಕೆರದy ಹಸರಲ್್ಲy ಕೋವಲy ಪ್ರವಾದಿy ನೊಹ್ y ರy
ಜನಾಂಗyಮಾರ್ರyಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಟಿದದ್ಲ್ಲ�yಇರರyಬೋರyಸಮುದಾಯಗಳುy
ಕೊಡಾyಶಿಕ್ಷೆಗೆyಪಾರ್ರವಾಗಿದ�yಇಸಾ್ಲಮ್yಗರಕಾಲದyಸಂಭವಗಳಿಂದy
ಪಾಠyಕಲ್ಯಬೋಕಂದುyಆಜ್ಾಪಿಸುರತುದ�yಎಲ್ಲದಕೊಕೆy ಕಾಲವುy
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ�yಅಲಾ್ಲಹನುyಹೋಳುತಾತುನೆ:

“ಕಾಲದಾಣೆ,y ನಜವಾಗಿyಮನುಷ್ಯನುyಮಹಾy ನಷಟಿದಲ್್ಲದಾದ್ನೆ�y
ಸರ್ಯವಿಶಾ್ವಸyಸಿ್ವೋಕರಿಸಿದ,yಸರಕೆಮ್ತyಮಾಡುತಿತುದದ್yಮರುತುyಪರಸ್ಪರy
ಸರ್ಯyಹಾಗೊyಸಹನೆಯನುನುyಉಪದೋಶಿಸುತಿತುದದ್ವರyಹೊರರು�”y
(103:1-3)� n
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