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ಪರಿಧಿಗಳನ್ನು್ಅವಗಣಿಸಬಾರದ್

ಆಭರಣಗಳಿಲಲಿದyಮಹಿಳೆಯರ್yಪಕಕೆದyಮನಯವರyಆಭರಣಗಳನ್ನುyಎರವಲ್yಪಡೆಯ್ವುದಿದೆ�y
ಅವಗಳನ್ನುyಅವರ್yತಮ್ಮದೆಂದ್yತ್�ೋಪ್ಥಡಿಸಿಕ್�ಂಡ್yತ್�ಟ್ಟುಕ್�ಳುಳುತಾತುರೆ�yಎರವಲ್yಪಡೆದy

ಆಭರಣಗಳನ್ನುyತ್�ಟ್ಟುಕ್�ಂಡ್yನಡೆಯ್ವಾಗyದ್ಪ್ಪಟ್ಟುyಭಯವಿರ್ತತುದೆ�yಅದ್yಎಲಾಲಿದರ�yಕಳೆದ್ಹ�ೋ-
ಗಬಹ್ದೆೋyಎಂಬyಭಯyಅವರಲ್ಲಿyಇದೆದಾೋyಇರ್ತತುದೆ�yಇತರರyವಸ್ತುಗಳನ್ನುyಉಪಯೋಗಸ್ವಾಗyಇಂತಹyಭಯy
ನಮ್್ಮಲಲಿರಲ್ಲಿyಇರ್ತತುದೆ�y

ಹಾಗಾದರೆyಒಂದ್yಕಾಯ್ಥವನ್ನುyಸಂಕಲ್್ಪಸ�ೋಣ�yಕಣಿಣಿಲಲಿದyಒಬ್ಬರ್yಸನುೋಹಿತನyಕಣಣಿನ್ನುyಸಾಲyಪಡೆಯ್ತಾತುರೆ�y
ಕಣ ಣ್ಿyನಿೋಡ್ವಾಗyಅವರ್yಒಂದ್yಶತ್ಥನ್ನುyಮ್ಂದಿಡ್ತಾತುರೆ:y“ಈyಕಣಿಣಿನಿಂದyಯಾವyಕ್ಡ್ಕ್ಗಳನ�ನುy
ನ�ೋಡಬಾರದ್,yಏನಾದರ�yಕ್ಡ್ಕನ್ನುyನ�ೋಡಿದರೆyಅದನ್ನುyನಾನ್yತಿಳಿಯ್ತ್ತುೋನ�yಕಾರಣವೋನಂದರೆ,y
ಆyಕಣ್ಣಿyನನನುದಾಗದೆ�”yಈyಶತ್ಥವನ್ನುyಸಿ್ವೋಕರಿಸಿyಪಡೆದyಆyಕಣ್ಣಿಗಳುyಮ್ಖದಲ್ಲಿರ್ವಾಗyನಾವುyತ್ಂಬಾy
ಭಯyಮತ್ತುyಜಾಗರ�ಕತ್ಯಿಂದyನಡೆಯ್ತ್ತುೋವ�yಕ್ಡ್ಕ್ಗಳನ್ನುyನ�ೋಡದೆ,yಅಶಲಿೋಲತ್ಗಳೆಡೆಗೆyದೃಷಿಟುಹ-
ರಿಸದೆyತ್ಂಬಾyಭಯದyನಡ್ಗೆ�yಕಣ್ಣಿyನಿೋಡಿದವನ್yಕ್ಲವುyವಿಚಾರಗಳನ್ನುyಹೋಳಿದಾದಾನyಎಂಬyಸಂಗತಿy
ನಮ್ಮನ್ನುyಭಯಪಡಿಸ್ತತುದೆ�y

ಹಾಗದದಾರೆyಸನುೋಹಿತರೆೋ,yನಮ್ಮyಮ್ಖದಲ್ಲಿರ್ವyಈyಕಣ್ಣಿಗಳನ್ನುyದಯಪಾಲ್ಸಿದವನ್yಕ್ಲವುyವಿಷಯಗಳನ್ನುy
ಹೋಳಿಲಲಿವೋ?yಕಿವಿyಕ್�ಟಟುವನ್yಕ್ಲವನ್ನುyಆಲ್ಸಬಾರದೆಂದ್yಆದೆೋಶಸಿಲಲಿವೋ?yನಾಲ್ಗೆyದಾನವಿತತುವನ್yಕ್ಲವುy
ಮಾತ್ಗಳನ್ನುyಆಡಬಾರದ್yಎಂದ್yಆಜ್ಾಪಿಸಿಲಲಿವೋ?yಕ್ೈಕಾಲ್ಗಳyಕ್�ಡ್ಗೆyನಿೋಡಿದವನ್yಕ್ಲವುyಕಾಯ್ಥ-
ಗಳನ್ನುyಮಾಡಬಾರದೆಂದ್yಸ�ಚಿಸಿಲಲಿವೋ?yಖಂಡಿತಾyಸ�ಚಿಸಿದಾದಾನ!yಆದರೆ,yಅಂತಹyಒಂದ್yಭಯyನಮ್ಮನ್ನುy
ಸದಾyನಿಯಂತಿ್ರಸ್ತಿತುದೆಯೋ?yಇಲಲಿವಂದಾದರೆyಹಾಗಾಗಬೋಕ್�

ಕಣ್ಣಿyಮತ್ತುyಕಿವಿyಮಾತ್ರವಲಲಿದೆyಧಮ್ಥವುyಸಮಗ್ರyಜೋವನವನ್ನುyನಿಯಂತಿ್ರಸಲ್yಇರ್ವಂತದಾದಾಗದೆ�yಹರಾಮ್y
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ಜೂನ   11

ಮತ್ತುyಹಲಾಲ್ನyಮ್ೋರೆಗಳನ್ನುyಅರಿತ್yಪಾಲ್ಸಿyಜೋವಿಸ್ವಾಗyಮಾತ್ರyಇಸಾಲಿಮಿಕ್yವ್ಯಕಿತುತ್ವyಪೂಣ್ಥಗೆ�ಳುಳುತತುದೆ�y

“ಇವುyಅಲಾಲಿಹ್yನಿಣ್ಥಯಿಸಿದyಮ್ೋರೆಗಳು�yಇವುಗಳನ್ನುyಸಮಿೋಪಿಸಬಾರದ್”y(2:187)y

“ಅವುಗಳುyಅಲಾಲಿಹ್yನಿಣ್ಥಯಿಸಿದyಮ್ೋರೆಗಳು�yಅಲಾಲಿಹನyಮ್ೋರೆಗಳನ್ನುyಮಿೋರ್ವವನ್yತನನುyಮ್ೋಲೆyತಾನೋy
ಅಕ್ರಮವಸಗ್ವವನ್�”y(65:1)yy

ಇದ್yಅಲಾಲಿಹನ್yನಿೋಡಿದyಎಚ್ಚರಿಕ್ಗಳಾಗವ�yಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳyಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನುyವಿವರಿಸ್ತಾತುyಅಲಾಲಿಹನ್y
ಹೋಳುತಾತುನ:y“ಅವರ್yಅಲಾಲಿಹನyಮ್ೋರೆಗಳನ್ನುyಪಾಲ್ಸ್ವವರಾಗದಾದಾರೆ�”y(7:157)

ನಾವುyಮ್ೋರೆಗಳನ್ನುyಪಾಲ್ಸ್ವುದರಲ್ಲಿyತ್ಂಬಾyಕತ್ಥವ್ಯನಿಷ್ಠರ್�yನರೆಹ�ರೆಯವರೆ�ಂದಿಗೆyಮನಸಾತುಪy
ಉಂಟಾಗ್ವುದ್yಮ್ೋರೆyಮಿೋರ್ವಾಗyಮಾತ್ರ�yಪೊಲ್ೋಸರಿಗೆyಹದರಿಕ್�ಂಡಾದರ�yನಾವುyಕಾನ�ನನ್ನುy
ಪಾಲ್ಸ್ತ್ತುೋವ�yನಮ್ಮyಹಸರಿನಲ್ಲಿರ್ವyಭ�ಮಿಗರ್ವಂತ್yನಮಗ�yಒಂದ್yಮ್ೋರೆyಇದೆyಎಂಬyವಿಚಾರವುyನಮ್ಮನ್ನುy
ನಿಯಂತಿ್ರಸಬೋಕಾಗದೆ�yಅಲಾಲಿಹ್yಎಂಬyಭಯದಿಂದyನಮ್ಮyಒಳಹ�ರಗ್ಗಳನ್ನುyಶ್ದಿಧಿೋಕರಿಸಬೋಕಾಗದೆ�yಅವನy
ನಿದೆೋ್ಥಶನಗಳನ್ನುyಯಾವುದೆೋyಸಂಶಯyಮತ್ತುyಪ್ರಶ್ನುಗಳಿಲಲಿದೆyಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್yಜೋವನದyಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗದೆ!y

ಅಲಾಲಿಹ್yಆದಮ್ yಮತ್ತುyಹವಾ್ವರಿಗೆyಸ್ವಗ್ಥದyಒಂದ್yನಿದಿ್ಥಷ್ಠyಮರದyಹಣ್ಣಿಗಳನ್ನುyಭಕ್ಷಿಸಬಾರದೆಂದ್y
ಆಜ್ಾಪಿಸಿದ್ದಾyಯಾಕಾಗರಬಹ್ದ್?yಆyಹಣ್ಣಿyಕ್ಟಟುದ್ದಾyಎಂಬyಕಾರಣಕಾಕೆಗಯೋ?yಅಲಲಿ!yಸ್ವಗ್ಥದಲ್ಲಿರ್ವy
ಹಣ್ಣಿyಉತತುಮವೋyಆಗರಬಹ್ದ್�yಆದರೆ,yಅದನ್ನುyತಿನನುಬಾರದ್!yಈyನಿಯಮyಅವರಿಗೆyಮತ್ತುyನಮಗೆy
ಕಲ್ಸಲ್ಕಾಕೆಗತ್ತುೋ?

ನಿಯಮಗಳನ್ನುyಪಾಲ್ಸದಿರಲ್yಬೋಗyಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತತುದೆ�yಪಾಲ್ಸಬೋಕಾದರೆyತ್ಂಬಾyಪರಿಶ್ರಮyಮತ್ತುy
ತಾ್ಯಗದyಅಗತ್ಯವಿದೆ�yಹರಾಮ್yಮತ್ತುyಹಲಾಲ್yಪರಿಗಣಿಸ್ವyಜೋವನದಲ್ಲಿyಇನ�ನುyಹಲವುyನಷಟುಗಳನ್ನುy
ಅನ್ಭವಿಸಬೋಕಾದಿೋತ್�yಹಲವುyಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನುyತ್ಯಜಸಬೋಕಾದಿೋತ್�yಹರಾಮ್yಮತ್ತುyಹಲಾಲ್yಮ್ೋರೆಗಳನ್ನುy
ಪಾಲ್ಸದವರಿಗೆyಹಲವುyಲಾಭಗಳುyಲಭಿಸಬಹ್ದ್�yಆದರೆyಅವಲಲಿವೂyತಾತಾಕೆಲ್ಕyಮಾತ್ರ�

ಒಬ್ಬy ಗಾ್ರಮಿೋಣನ್yಅಲ್ೋ yಅವರೆ�ಂದಿಗೆy ತೌಬಾyಎಂದರೆೋನ್yಎಂದ್y ಕ್ೋಳಿದ�yಅವರ್y ನಿೋಡಿದy
ಉತತುರyಹಿೋಗತ್ತು:y“ತೌಬಾyಆರ್yಕಾಯ್ಥಗಳನ�ನುಳಗೆ�ಂಡಿದೆ�y1�yಸಂಭವಿಸಿದದಾರಲ್ಲಿyದ್ಃಖಿಸ್ವುದ್�y2�y
ಪ್ರಮಾದy ಸಂಭವಿಸಿದy ಕಡಾಡಾಯyಬಾಧ್ಯತ್ಗಳನ್ನುy ನರವೋರಿಸ್ವುದ್�y 3�y ಬೋರೆಯವರಿಗೆyಏನಾದರ�y
ಕ್�ಡ್ವyಬಾಧ್ಯತ್ಯಿದದಾರೆyಅದನ್ನುyಮರಳಿಸಬೋಕ್�y4�yತ್�ಂದರೆyಕ್�ಟ್ಟುದದಾರೆyಕ್ಷಮ್yಕ್ೋಳಬೋಕ್�y5�yನಿೋನ್y
ಅಲಾಲಿಹನyಧಿಕಾಕೆರದಲ್ಲಿyಮ್ಳುಗದಂತ್,yನಿನನುyಮನಸ್ಸನ್ನುyಅಲಾಲಿಹನyಅನ್ಸರಣೆಯಲ್ಲಿyತ್�ಡಗಸಿಕ್�ಳುಳು�y
6�yಅಲಾಲಿಹನ�ಂದಿಗನyಧಿಕಾಕೆರyಸವಿಯನ್ನುyಅನ್ಭವಿಸಿದಂತ್yಅಲಾಲಿಹನyಅನ್ಸರಣೆಯyಕಹಿಯನ್ನುy
ಅನ್ಭವಿಸ್�”y(ಕಶಾಶಾಫ್y4:117)

ಅಲಾಲಿಹನನ್ನುyಧಿಕಕೆರಿಸಿದyಜೋವನವಂದರೆyಅವನyನಿಯಮ-ನಿದೆೋ್ಥಶನಗಳನ್ನುyನಿಲ್ಥಕ್ಷಿಸ್ವyಜೋವನವಾಗದೆ�y
ಕಹಿಯಾಗದದಾರ�yನಾವುyಅದನ್ನುyಪಾಲ್ಸಲೆೋಬೋಕ್�yಹಾಗಾದರೆyಮಾತ್ರyಸ್ಥಗತಗೆ�ಳಳುದyಮಾಧ್ಯ್ಥವನ್ನುy
ಆಸ್ವದಿಸಬಹ್ದ್�� n
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ರಮದಾನ್ನಂತರ್ಏನ್?

ಅಲಾಲಾಹು ಸ್ವರ್ಗವನು್ನ ನೇಡುವುದು ಕಮ್ಗರಳನು್ನ ನೂೇಡಿಯಲಲಾ. ಜನರು ಸ್ವರ್ಗವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅವರ 
ಕಮ್ಗರಳಂದಲಲಾ, ಬದಲಾಗಿ ಅಲಾಲಾಹನ ದಯೆಯಂದ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ಕಮ್ಗರಳು ಸ್ವರ್ಗವನು್ನ ಖರೇದಿಸಲು 
ಶಕ್ತವಲಲಾ. ಕಮ್ಗರಳು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೌಲ್ಯವಲಲಾ, ಬದಲಾಗಿ ಕಮ್ಗರಳು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸತಕೆಮ್ಗರಳನು್ನ 
ಮಾಡದ ಯಾರರೂ ಸ್ವರ್ಗವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ. ಏಿಂದರೆ ಸತಕೆಮ್ಗರಳು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 
ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಗವನು್ನ ಖರೇದಿಸಿಿೂಡುವ ಮೌಲ್ಯವಲಲಾ. ನಮ್ಮ ಈ ಜುಜುಬಿ ಸತಕೆಮ್ಗರಳಂದ ಸ್ವರ್ಗವನು್ನ 
ಖರೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲಲಾ. ಬದಲಾಗಿ ಅಲಾಲಾಹು  ಅವನ ದಯೆಯಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನ. 
ಸತಕೆಮ್ಗರಳನು್ನ ಕಂಡು ಯಾರೂ ವಂಚತರಾರಬೇಡಿ. ಏಿಂದರೆ ಸತಕೆಮ್ಗರಳು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ಕಾರಣವಾರುತ್ತದೆಯೆೇ 
ಹೂರತು ಸ್ವರ್ಗವನು್ನ ಖರೇದಿಸಿ ಿೂಡುವುದಿಲಲಾ. ಅಲಾಲಾಹು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುರ್ರಹದ ಋಣ 
ತೇರಸಲೂ ನಮ್ಮ ಸತಕೆಮ್ಗರಳಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ.

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್ಮುನಜ್ಜಿದ್

ಆyಶ್್ರೋಷ್ಠy ತಿಂಗಳುyನಮ್ಮನ್ನುy ಬಿಟ್ಟುy ಹ�ೋಗದೆ�y ಹೌದ್!y
ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳುyನಮಿ್ಮಂದyವಿದಾಯyಕ್�ೋರಿದೆ�yಆy

ತಿಂಗಳುyವಿದಾಯyಕ್�ೋರ್ವಾಗyನಮಗ್ಂಟಾದyದ್ಃಖವಷ್ಟು?y
ಆy ರಮದಾನ್y ಬಿಟ್ಟುy ಹ�ೋಗ್ವಾಗy ನಮ್ಮಲ್ಲಿyಮಡ್ಗಟ್ಟುದy
ಸಂಕಟವಷ್ಟು?yಆದರೆyಯಾರ್yಆyತಿಂಗಳನ್ನುyಸತಕೆಮ್ಥಗಳyಮ�ಲಕy
ವಿದಾಯyಕ್�ೋರಿದನ�ೋyಅವನೋyನಿಜವಾದyಸೌಭಾಗ್ಯವಂತ�y
ಯಾರ್yಆyತಿಂಗಳyಹಕಕೆನ್ನುyಕಡೆಗಣಿಸಿyಅದರyರಾತಿ್ರyಹಗಲ್ಗ-
ಳನ್ನುyಹಾಳುyಮಾಡಿದಲೆ�ೋyಅವನೋyನಿಜವಾದyದೌಭಾ್ಥಗ್ಯವಂತ�

ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳುyಮ್ಗದyಬಳಿಕyಆyತಿಂಗಳyಬಗೆಗುyಆತಾ್ಮವ-
ಲೆ�ೋಕನyಮಾಡ್ವyಸಮಯyಸನಿನುಹಿತವಾಗದೆ�

ರಮದಾನ್ತಂಗಳಂದ್ಪ್ರಯೀಜನ್ಪಡೆದವರ್್ಯಾರ್?

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ�

»َمــْن َصــاَم َرَمَضــاَن إِيَماًنا َواْحتَِســاًبا ُغِفــَر َلُه 

َم ِمــْن َذْنبِــِه. َوَمْن َقــاَم َلْيَلَة اْلَقــْدِر إِيَماًنا  َما َتَقدَّ

َم ِمــْن َذْنبِِه.« َواْحتَِســاًبا ُغِفــَر َلُه َمــا َتَقدَّ

“ಯಾರ್yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyವಿಶಾ್ವಸyಮತ್ತುyಪ್ರತಿಫಲಾಪೋಕ್ಷೆ-
ಯಿಂದyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸ್ತಾತುರೆ�ೋyಅವರyಗತಪಾಪಗಳನ್ನುy
ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗ್ವುದ್�yಯಾರ್yಲೆೈಲತ್ಲ್yಕದ್್ರನyರಾತಿ್ರyವಿಶಾ್ವಸy
ಮತ್ತುyಪ್ರತಿಫಲಾಪೋಕ್ಷೆಯಿಂದyನಮಾಝ್yಮಾಡ್ತಾತುರೆ�ೋyಅವರy
ಗತಪಾಪಗಳನ್ನುyಕ್ಷಮಿಸಲಾಗ್ವುದ್�”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿy2014)
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َم  »َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِســاًبا ُغِفــَر َلُه َما َتَقدَّ

َذْنبِِه.« ِمْن 

“ಯಾರ್yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyವಿಶಾ್ವಸyಮತ್ತುyಪ್ರತಿಫಲಾಪೋಕ್ಷೆ-
ಯಿಂದyರಾತಿ್ರyನಮಾಝ್yನಿವ್ಥಹಿಸ್ತಾತುರೆ�ೋyಅವರyಗತಪಾಪ-
ಗಳನ್ನುyಕ್ಷಮಿಸಲಾಗ್ವುದ್�”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿy37)

ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳy ಉಪವಾಸ,y ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳy ರಾತಿ್ರy
ನಮಾಝ್yಮತ್ತುy ಲೆೈಲತ್ಲ್y ಕದ್್ರನy ರಾತಿ್ರಯy ನಮಾಝ್y
ಇವುಗಳಲ್ಲಿyಪ್ರತಿಯಂದ್yಕ�ಡyಗತyಪಾಪಗಳನ್ನುyಕ್ಷಮಿಸ್ತತುದೆ�y
ಆದರೆyಪಾಪಗಳುyಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡ್ವುದ್yಯಾವಾಗ?yಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುy
ಕ್ೋವಲyಲೆೈಲತ್ಲ್yಕದ್್ರನyರಾತಿ್ರyನಿವ್ಥಹಿಸ್ವyರಾತಿ್ರyನಮಾಝ್y
ಅವನyಗತಪಾಪಗಳನ್ನುyಕ್ಷಮಿಸ್ತತುದೆ�yಆyರಾತಿ್ರyಯಾವಾಗyಎಂದ್y
ಅವನಿಗೆyತಿಳಿದಿದದಾರ�yತಿಳಿಯದೆyಇದದಾರ�yಸಹ�y

ಆದರೆyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳyಉಪವಾಸyಮತ್ತುyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳy
ರಾತಿ್ರy ನಮಾಝ್y ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳುy ಮ್ಗಯ್ವವರೆಗೆy
ಪಾಪಗಳನ್ನುyಕ್ಷಮಿಸ್ವುದಿಲಲಿ�yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳುyಮ್ಗದರೆy
ವಿಶಾ್ವಸಿಯyಉಪವಾಸyಮತ್ತುyರಾತಿ್ರyನಮಾಝ್yಪೂಣ್ಥವಾಗ್ತತುದೆ�y
ಆಗyಅದರyಆಧಾರದಲ್ಲಿyಅವನyಗತyಪಾಪಗಳನ್ನುyಕ್ಷಮಿಸಲಾಗ್-
ತತುದೆ�yಆದರೆyಯಾರ್yತಮ್ಮyಉಪವಾಸyಮತ್ತುyರಾತಿ್ರyನಮಾಝ್ಗ-
ಳಲ್ಲಿy ಕ್�ರತ್yಅರವಾyಅಪೂಣ್ಥತ್yತ್�ೋರಿಸಿದಾದಾರೆ�ೋyಅವರy
ಕ್�ರತ್yಮತ್ತುyಅಪೂಣ್ಥತ್ಯyಆಧಾರದಲೆಲಿೋyಅವರಿಗೆyಪ್ರತಿಫಲy
ದೆ�ರೆಯ್ತತುದೆ�yಅದರyಆಧಾರದಲೆಲಿೋyಅವರyಗತyಪಾಪಗಳನ್ನುy
ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ�yಆದದಾರಿಂದyಅವರyಪಾಪಗಳುyಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡದಿದದಾರೆy
ಅದಕಾಕೆಗyಸ್ವಯಂyಅವರನನುಲಲಿದೆyಇನಾನುರನ�ನುyದ�ರದಿರಲ್�

ನಮಾಝ್yಮತ್ತುy ಉಪವಾಸy ಅಳತ್ಗೆ�ೋಲ್ಗಳು�yಯಾರ್y
ಅದನ್ನುyಪೂಣ್ಥಗೆ�ಳಿಸ್ತಾತುರೆ�ೋyಅವರಿಗೆyಅಲಾಲಿಹ್yಪೂಣ್ಥ-
ಗೆ�ಳಿಸ್ತಾತುನ�yಯಾರ್yಅದರಲ್ಲಿyಕಡಿಮ್yಮಾಡ್ತಾತುರೆ�ೋyಅವರಿಗೆy
ವಿನಾಶyಕಾದಿದೆ�yಸ್ವೋಚ್ಛೆಯyಪೂಣ್ಥವಾಗyನಿವ್ಥಹಿಸಿyನಮಾಝ್y
ಮತ್ತುyಉಪವಾಸವನ್ನುyಅಪೂಣ್ಥಗೆ�ಳಿಸಲ್yನಮಗೆyನಾಚಿಕ್ಯಾ-
ಗ್ವುದಿಲಲಿವೋ?yಇಹಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿyಅಳತ್yಮತ್ತುyತ�ಕದಲ್ಲಿyಕಡಿಮ್y
ಮಾಡ್ವವರಿಗೆyವಿನಾಶyಕಾದಿದೆಯಂದ್yಕ್ರ್ಆನ್yಹೋಳುತತುದೆ�

﴿﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾
“ಅಳತ್yಮತ್ತುy ತ�ಕದಲ್ಲಿy ಕಡಿಮ್yಮಾಡ್ವವರಿಗೆy ವಿನಾಶy
ಕಾದಿದೆ�yಅವರ್yಜನರಿಂದyಅಳೆದ್yಪಡೆಯ್ವಾಗyಪೂಣ್ಥವಾಗy
ಪಡೆಯ್ತಾತುರೆ�yಆದರೆyಜನರಿಗೆyಅಳೆದ್yಕ್�ಡ್ವಾಗyಅರವಾy
ತ�ಗyಕ್�ಡ್ವಾಗyಕಡಿಮ್yಮಾಡ್ತಾತುರೆ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y83:1–3)

ಹಿೋಗರ್ವಾಗy ಧಮ್ಥದy ಅಳತ್y ಮತ್ತುy ತ�ಕವನ್ನುy ಕಡಿಮ್y
ಮಾಡಿದವರyಸಿ್ಥತಿyಹೋಗರಬಹ್ದ ?್y

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ﴾
“ಆದದಾರಿಂದy ನಮಾಝ್y ಮಾಡ್ವವರಿಗೆy ವಿನಾಶy ಕಾದಿದೆ�y
ಅಂದರೆy ತಮ್ಮy ನಮಾಝ್ನyಬಗೆಗುy ನಿಲ್ಥಕ್ಷಷ್ಯರಾಗರ್ವವರಿಗೆ�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y107:4–5)

ಈy ವಿನಾಶವಿರ್ವುದ್y ಕಡಿಮ್yಮಾಡಿದವರಿಗೆ�y ಹಾಗಾದರೆy
ಸಂಪೂಣ್ಥyನಿಲ್ಥಕ್ಷಿಸಿದವರyಸಿ್ಥತಿyಹೋಗರಬಹ್ದ್?yರಮದಾನ್y
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿyನಮಾಝ್yಮಾಡದ,yಉಪವಾಸyಆಚರಿಸದವರyಸಿ್ಥತಿy
ಹೋಗರಬಹ್ದ ?್yತಮ್ಮನ್ನುyಮ್ಸಲಾ್ಮನರೆಂದ್yಕರೆಯ್ವyಅನೋಕy
ಮಂದಿyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸ್ವುದಾಗಲ್,y
ನಮಾಝ್yಮಾಡ್ವುದಾಗಲ್yಇಲಲಿ�yಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yಹೋಳಿದy
ಮಾತನ್ನುyನನಪಿಸಿಕ್�ಳಳುೋಣ!

ಜಬಿ್ರೋಲ್ yಪಾ್ರರ್್ಥಸಿದರ :್

ُه«. »َمْن َأْدَرَك َرَمَضاَن َفَلْم ُيْغَفْر َلُه َفَأْبَعَدُه اللَّ

“ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳಲ್ಲಿy ಜೋವಂತವಿದ�ದಾy ಸಹy ಅಲಾಲಿಹನy
ಕ್ಷಮ್ಯನ್ನುy ಪಡೆಯಲಾಗದವನ್yಅಲಾಲಿಹನy ಕರ್ಣೆಯಿಂದy
ದ�ರವಾಗಲ್�”yನಂತರyಅವರ್yಪ್ರವಾದಿ yಯವರೆ�ಡನy
ಹೋಳಿದರ್�y "ಆಮಿೋನ್y ಹೋಳಿರಿ�"y ಪ್ರವಾದಿ y ಯವರ್y
ಆಮಿೋನ್y ಹೋಳಿದರ್�y (ಅತತುಬರಾನಿy ಅಲ್ಮ್ಅ್yಜಮ್ಲ್y
ಕಬಿೋರ್ನಲ್ಲಿy11115)

ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಜೋವಂತವಿದ�ದಾyಸಹyಅಲಾಲಿಹನyಕ್ಷಮ್ಯನ್ನುy
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ಪಡೆಯಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗದವನ್yಮಹಾyದೌಭಾ್ಥಗ್ಯವಂತ�yಆತy
ಅಲಾಲಿಹನyಕರ್ಣೆಯಿಂದyದ�ರವಾಗಲ್�yಇದೆ�ಂದ್yಪಾ್ರರ್ಥ-
ನಯಾಗದೆ�yಕಾರಣyಆyತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಜೋವಂತವಿದ�ದಾyಸಹyಅವನ್y
ಅದರyಪ್ರಯೋಜನವನ್ನುyಪಡೆಯಲ್ಲಲಿ�yಆyಮಹಾyಅವಕಾಶy
ಅವನyಪಾಲ್ಗೆyಸಿಕಿಕೆಯ�yಸಹyಅವನ್yಅದನ್ನುyಸದ್ಪಯೋ-
ಗಪಡಿಸಲ್ಲಲಿ�yಆyಸ್ವರ್್ಥವಕಾಶವನ್ನುyಬಳಸಲ್ಲಲಿ�yಆದದಾರಿಂದy
ಅವನ್y ನಾಶವಾಗಲ್�yಅತ್ಯಧಿಕy ಸ�ಕ್ಷಷ್ಮತ್yವಹಿಸಬೋಕಾದyಈy
ತಿಂಗಳನ್ನುyಅವನ್yಸಂಪೂಣ್ಥವಾಗyನಿಲ್ಥಕ್ಷಿಸಿದಾದಾನ�yರಮದಾನ್y
ತಿಂಗಳಲೆಲಿೋyಈyರಿೋತಿyವತಿ್ಥಸಿದವನ್yಇತರyತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿyಹೋಗೆy
ವತಿ್ಥಸ್ವನ್?yyಆದದಾರಿಂದyಅವನಿಗೆyಅಲಾಲಿಹನyಕರ್ಣೆyಸಿಗದೆೋy
ಹ�ೋಗಲ್�y ಏಕ್ಂದರೆy ಅಲಾಲಿಹನy ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನುy ಪಡೆಯಲ್y
ಅವನ್y ಅಹ್ಥನಲಲಿ�y ಅಲಾಲಿಹನy ಕರ್ಣೆyಮತ್ತುy ಕ್ಷಮ್ಯನ್ನುy
ಪಡೆಯ್ವyಅಹ್ಥತ್yಅವನಿಗಲಲಿ�

ಓyಮ್ಸಲಾ್ಮನರೆೋ!yರಾತಿ್ರyನಮಾಝ್yಮತ್ತುyಉಪವಾಸವನ್ನುy
ಪೂಣ್ಥಗೆ�ಳಿಸ್ವುದರಲ್ಲಿyನಮ್ಮyಕಡೆಯಿಂದyಕ್ಲವುyಅಪೂಣ್ಥ-
ತ್ಗಳುyಮತ್ತುyಅಚಾತ್ಯ್ಥಗಳನ್y ನಡೆದಿವyಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿy
ಸಂಶಯವಿಲಲಿ�y ಕಡಾಡಾಯವಾಗyಪಾಲ್ಸಬೋಕಾದyಉಪವಾಸದy
ಶಷಾಟುಚಾರಗಳನ್ನುyಪಾಲ್ಸ್ವುದರಲ್ಲಿyನಮಿ್ಮಂದyಕ್ಲವುyತಪ್್ಪಗಳುy
ಸಂಭವಿಸಿವ�yಖಂಡಿತವಾಗಯ�yನಮಿ್ಮಂದyಕ್ಲವುyದೆ�ೋಷಗಳುy
ಸಂಭವಿಸಿವ�yಆದರೆ���

ರಮದಾನ್ತಂಗಳಲ್ಲಿ್ಅಪೂರ್ಣತೆ್ತೊೀರಿಸಿದವನ್್
ಪಶಾಚಾತಾತಾಪಪಡ್ವುದ್್ಹೀಗೆ?

ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳಲ್ಲಿy ನಮಾಝ್y ಮತ್ತುy ಉಪವಾಸವನ್ನುy
ಸರಿಯಾದyವಿಧದಲ್ಲಿyಸಂದಾಯyಮಾಡ್ವಲ್ಲಿyವಿಫಲನಾದವನ್y
ಅದಕಾಕೆಗy ವಿಷಾದy ಪಡಬೋಕ್�y ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆy ಸಂಬಂಧಿಸಿದy
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿyಮತ್ತುyಉಪವಾಸಕ್ಕೆyಸಂಬಂಧಿಸಿದyವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿy
ತನಿನುಂದyಸಂಭವಿಸಿದyತಪ್್ಪಗಳನ್ನುyಹೋಳಿyಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyಇಸಿತುಗಾಫಾರ್y
ಮಾಡಬೋಕ್�y ಇಸಿತುಗಾಫಾರ್yಎಂದರೆyಕ್ಷಮ್ಯನ್ನುyಬೋಡ್ವುದ್�y
ಅಬ�yಹ್ರೆೈರ yವರದಿyಮಾಡಿದyಹದಿೋಸಿನಲ್ಲಿyಹಿೋಗದೆ:

»َيْغِفُر فِيِه إِلَّ لَِمْن َأَبى«.

"ನಿರಾಕರಿಸ್ವವನyಹ�ರತ್yಇತರೆಲಲಿರಿಗ�yಕ್ಷಮಿಸಲಾಗ್ವುದ್�"y
ಜನರ್y ಕ್ೋಳಿದರ್:y "ಓyಅಬ�yಹ್ರೆೈರ,y ನಿರಾಕರಿಸ್ವವನ್y
ಯಾರ ?್"yಅಬ�yಹ್ರೆೈರ yಹೋಳಿದರ :್

. َه َعزَّ َوَجلَّ الَِّذي َيْأَبى َأْن َيْسَتْغِفَر اللَّ

“ಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿy ಕ್ಷಮ್y ಕ್ೋಳಲ್y ನಿರಾಕರಿಸ್ವವನ್�”y (ಅಬ�y
ತಾಹಿರ್yಅಸ್ಸಲಫೋyತಮ್ಮy‘ಅತತುಯ�ರಿಯಾ್ಯತ್’ನಲ್ಲಿy(400)yಇದನ್ನುy
ವರದಿyಮಾಡಿದಾದಾರೆ�)

ಅಲ್ಹಸನ್yಅಲ್ಬಸಿ್ರ yಹೋಳುತಾತುರೆ:

ُكــْم َل َتــْدُروَن َمَتى  َأْكثُِروا ِمــَن اِلْســتِْغَفاِر َفإِنَّ

ْحَمُة. الرَّ َتنْــِزُل 

“ಇಸಿತುಗಾಫಾರ್yಮಾಡ್ವುದನ್ನುyಹಚಿ್ಚಸಿರಿ�yಏಕ್ಂದರೆyಅಲಾಲಿಹನyದಯy
ಯಾವಾಗyಇಳಿಯ್ತತುದೆಯಂದ್yನಿಮಗೆyತಿಳಿದಿಲಲಿ�”

ನಮ್ಮy ಪೂವ್ಥಜರಲೆ�ಲಿಬ್ಬರ್y ಅವರy ಮಗನಿಗೆy ಉಪದೆೋಶy
ನಿೋಡ್ತಾತುyಹೋಳುತಿತುದದಾರ :್

ِه َســاَعاٌت َل َيُردُّ  ِد اِلْســتِْغَفاَر. َفإِنَّ لِلَّ ! َعوِّ َيا ُبنَيَّ

َسائًِل. فِيِهنَّ 

“ಮಗ�!y ಇಸಿತುಗಾಫಾರ್y ಮಾಡ್ವುದನ್ನುy ರ�ಢಿಯಾಗಸ್�y
ಏಕ್ಂದರೆyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಕ್ಲವುyಸಮಯಗಳಿವ�yಆyಸಮಯಗಳಲ್ಲಿy
ಬೋಡ್ವವನಿಗೆyಅವನ್yಉತತುರyಕ್�ಡದೆyಇರ್ವುದಿಲಲಿ�”

ಅಲಾಲಿಹ್yತೌಹಿೋದ್yಮತ್ತುyಇಸಿತುಗಾಫಾರನ್ನುyಜ�ತ್ಗ�ಡಿಸಿದಾದಾನ:

﴿يب جت حت خت مت ىت يت جث ﴾

“ತಿಳಿಯಿರಿ!yಅಲಾಲಿಹನyಹ�ರತ್yಅನ್ಯyಆರಾಧ್ಯರಿಲಲಿವಂದ್yಮತ್ತುy
ತಮ್ಮyಪಾಪಗಳಿಗಾಗyಕ್ಷಮ್ಯಾಚಿಸಿರಿ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y47:19)

y“ಮತ್ತು”yಎಂಬyಶಬದಾದyಮ�ಲಕyಅಲಾಲಿಹ್yತೌಹಿೋದ್yಮತ್ತುy
ಇಸಿತುಗಾಫಾರನ್ನುyಜ�ೋಡಿಸಿದಾದಾನ�yಇದ್yಅದಕಿಕೆರ್ವyಮಹತ್ವವನ್ನುy
ಸಾರ್ವುದಕಾಕೆಗದೆ�yಇಬಿಲಿೋಸ್yಹೋಳಿದನ :್

ُنــوِب َوَأْهَلُكونِي بِــَل إَِلَه إِلَّ  َأْهَلْكُت النَّاَس بِالذُّ
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ಜೂನ   11

َواِلْستِْغَفاِر. ُه  اللَّ

“ನಾನ್yಜನರನ್ನುyಪಾಪಗಳyಮ�ಲಕyನಾಶyಮಾಡಿದರೆyಅವರ್y
ನನನುನ್ನುy ಲಾಇಲಾಹyಇಲಲಿಲಾಲಿಹ್yಮತ್ತುy ಇಸಿತುಗಾಫಾರಿನyಮ�ಲಕy
ನಾಶyಮಾಡಿದಾದಾರೆ�”

ಇಸಿತುಗಾಫಾರ್yಎಲಲಿyಸತಕೆಮ್ಥಗಳyಮ್ದೆ್ರಯಾಗದೆ�yನಮಾಝ್,yಹಜ್ಜ್,y
ಕಿಯಾಮ್ಲೆಲಿಲೈಲ್yಮ್ಂತಾದವುಗಳನ್ನುyಅದರyಮ�ಲಕyಕ್�ನ-
ಗೆ�ಳಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ�yಸಭೆಯನ್ನುyಅದರyಮ�ಲಕyಕ್�ನಗೆ�ಳಿಸ-
ಲಾಗ್ತತುದೆ�yಅದ್yಅಲಾಲಿಹನನ್ನುyಸ್ಮರಿಸ್ವyಸಭೆಯಾಗದದಾರೆyಅದ್y
ಅದಕ್�ಕೆಂದ್yಮ್ದೆ್ರಯಾಗದೆ�yಅದ್yಅನಾವಶ್ಯಕyಸಭೆಯಾಗದದಾರೆy
ಆyಸಭೆಯಲ್ಲಿyಸಂಭವಿಸಿದyತಪ್್ಪಗಳನ್ನುyಅದ್yಮನಿನುಸ್ತತುದೆ�yಇದೆೋy
ರಿೋತಿyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳyಉಪವಾಸವನ್ನುyಇಸಿತುಗಾಫಾರಿನyಮ�ಲಕy
ಕ್�ನಗೆ�ಳಿಸಬೋಕಾಗದೆ�y

ಉಮರ್yಇಬ್ನುyಅಬ್ದಾಲ್yಅಝೋಝ್ yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳನ್ನುy
ಇಸಿತುಗಾಫಾರ್yಮತ್ತುyಸದಕದyಮ�ಲಕy(ಫತ್್ರyಝಕಾತಿನyಮ�ಲಕ)y
ಕ್�ನಗೆ�ಳಿಸ್ವಂತ್yವಿವಿಧyಪಟಟುಣಗಳಿಗೆyಪತ್ರyಬರೆದರ್�yಕಾರಣy
ಫತ್್ರyಝಕಾತ್yಉಪವಾಸಿಗನಿಂದyಉಂಟಾದyಅನಾವಶ್ಯಕyಮಾತ್y
ಮತ್ತುy ಅಶಲಿೋಲyಮಾತ್ಗಳನ್ನುy ಶ್ದಿಧಿೋಕರಿಸ್ತತುದೆ�y ಇಸಿತುಗಾಫಾರ್y
ಅವನಿಂದyಉಂಟಾದyಅನಾವಶ್ಯಕyಮತ್ತುyಅಶಲಿೋಲyಮಾತ್ಗಳೆಂಬy
ತ�ತ್ಗಳನ್ನುyಮ್ಚ್್ಚತತುದೆ�yಕ್ಲವುyಪೂವಿ್ಥಕರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ:

ْهِو. ائِِم َكَسْجَدَتِي السَّ إِنَّ َصَدَقَة اْلِفْطِر لِلصَّ

“ಉಪವಾಸಿಗನಿಗೆy ಫತ್್ರy ಝಕಾತ್y ಎನ್ನುವುದ್y ಸಹಿ್ವನy
ಎರಡ್yಸ್ಜ�ದ್ಗಳಂತ್�”

ಉಮರ್y ಇಬ್ನುy ಅಬ್ದಾಲ್y ಅಝೋಝ್ y ತಮ್ಮy ಪತ್ರದಲ್ಲಿy
ಹೋಳುತಾತುರೆ:y“ನಿಮ್ಮyತಂದೆyಆದಮ್ yಹೋಳಿದಂತ್yಹೋಳಿರಿ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾
“ಅವರಿಬ್ಬರ�y ಹೋಳಿದರ್:y ಓy ನಮ್ಮy ರಬ್ಬೋ!y ನಾವುy ನಮ್ಮy
ಮ್ೋಲೆಯೋy ಅನಾ್ಯಯವಸಗದೆದಾೋವ�y ನಿೋನ್y ನಮ್ಮನ್ನುy ಕ್ಷಮಿಸ-
ದಿದದಾರೆyಮತ್ತುy ನಮಗೆy ಕರ್ಣೆy ತ್�ೋರದಿದದಾರೆyಖಂಡಿತy ನಾವುy

ನಷಟುಹ�ಂದಿದವರಲ್ಲಿyಸೋರಿಬಿಡ್ವವು�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y7:23)

ನ�ಹ್ yಹೋಳಿದಂತ್yಹೋಳಿರಿ:

﴿ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ﴾
“ನಿೋನ್yನನನುನ್ನುyಕ್ಷಮಿಸದಿದದಾರೆyಮತ್ತುyನನಗೆyಕರ್ಣೆyತ್�ೋರದಿದದಾರೆy
ನಾನ್yನಷಟುಹ�ಂದಿದವರಲ್ಲಿyಸೋರಿಬಿಡ್ವನ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y11:47)

ಇಬಾ್ರಹಿೋಮ್ yಹೋಳಿದಂತ್yಹೋಳಿರಿ:

﴿ىئ ىئ ی ی ی 

ی جئ حئ مئ ﴾
“ಅವನ್yಯಾರೆಂದರೆyಪ್ರತಿಫಲyನಿೋಡ್ವyದಿನyನನನುyಪಾಪಗಳನ್ನುy
ಕ್ಷಮಿಸ್ವನಂದ್yನಾನ್yನಿರಿೋಕ್ಷಿಸ್ವವನ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y26:82)

ಮ�ಸಾ yಹೋಳಿದಂತ್yಹೋಳಿರಿ:

﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾
“ಓyನನನುyರಬ್ಬೋ!yನಾನ್yನನನುyಮ್ೋಲೆಯೋyಅನಾ್ಯಯವಸಗದೆದಾೋನ�y
ಆದದಾರಿಂದyನನನುನ್ನುyಕ್ಷಮಿಸ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y28:16)

ದ್ನ�ನುನ್ yಹೋಳಿದಂತ್yಹೋಳಿರಿ:

﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾

“ನಿೋನಲಲಿದೆyಅನ್ಯyಆರಾಧ್ಯರಿಲಲಿ�yನಿೋನ್yಯಾವುದೆೋyನ�್ಯನತ್ಗಳಿಲಲಿದy
ಪರಮಪಾವನನ್�yಖಂಡಿತವಾಗಯ�yನಾನ್yಅನಾ್ಯಯವಸಗದ-
ವರಲ್ಲಿyಸೋರಿದವನಾಗದೆದಾ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y21:87)

ಉಪಕಾರyನಿೋಡ್ವyಇಸಿತುಗಾ್ಪರಿನyಮತ್ತುyಶಫಾರಸ್yಮಾಡ್ವy
ಸತಕೆಮ್ಥದyಅಗತ್ಯyನಮ್ಮyಈyಉಪವಾಸಕಿಕೆದೆ�yನಮ್ಮyಮಾತ್ಗಳೆಂಬy



08

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ
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ಬಾಣಗಳುyನಮ್ಮyಉಪವಾಸಕ್ಕೆyತ�ತ್ಗಳನ್ನುyಕ್�ರೆಯ್ವಾಗy
ಅದಕ್ಕೆy ತ್ೋಪy ಹಚಿ್ಚy ಸರಿಪಡಿಸಬೋಕಾದy ಅಗತ್ಯವಿದೆ�y ಆದರೆy
ತ್ೋಪಗಳಿಗಂತyತ�ತ್ಗಳೆೋyಹಚಾ್ಚಗಬಿಟಟುರೆyಏನ್yಮಾಡ್ವುದ ?್y
ನಮ್ಮyಪೂವಿ್ಥಕರ್yಯಾವುದೆೋyಒಂದ್yನಮಾಝ್yಮಾಡಿದರ�y
ತಮ್ಮyನಮಾಝನಲ್ಲಿyಸಂಭವಿಸಿದyಕ್�ರತ್ಗಳನ್ನುyಮನಿನುಸ್ವಂತ್y
ಪಾಪವಸಗದವನ್y ಇಸಿತುಗಾಫಾರ್y ಮಾಡ್ವಂತ್y ಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿy
ಇಸಿತುಗಾಫಾರ್yಮಾಡ್ತಿತುದದಾರ್�yಅತಿಶ್್ರೋಷ್ಠyಮತ್ತುyಅತ್ಯಧಿಕyಪ್ರಯೋಜನy
ನಿೋಡ್ವyಇಸಿತುಗಾಫಾರ್yತೌಬಾದೆ�ಡನyಸೋರಿಕ್�ಂಡyಇಸಿತುಗಾಫಾರ್yಆಗದೆ�y
ತೌಬಾyಎಂದರೆyಪಾಪದೆ�ಂದಿಗರ್ವyಸಂಪಕ್ಥವನ್ನುyಸಂಪೂಣ್ಥy
ಕಡಿಯ್ವುದ್�yಇನನುಂದ�yಆyಪಾಪವನ್ನುyಮಾಡ್ವುದಿಲಲಿವಂದ್y
ದೃಢನಿಧಾ್ಥರyತಾಳುವುದ್�y

ನಾಲಗೆಯy ಮ�ಲಕy ಇಸಿತುಗಾಫಾರ್y ಮಾಡ್ವವರ್,y ಆದರೆy
ಹೃದಯಗಳಿಂದyಪಾಪಗಳನ್ನುy ತ್�ರೆಯದವರ್,yರಮದಾನ್y
ಮ್ಗಯ್ತತುಲೆೋyತಾನ್yತನನುyಹಿಂದಿನyಸಿ್ಥತಿಗೆyಮರಳುತ್ತುೋನಂದ್y
ನಿಧಾ್ಥರyಮಾಡ್ವವರ್yಮತ್ತುyಹಾಗೆyಮರಳುವವರ್,yಇವರy
ಇಸಿತುಗಾಫಾರ್ನಲ್ಲಿyಸತ್ಯಸಂಧತ್yಇಲಲಿ�yಆದದಾರಿಂದyಇವರಿಗೆyಇಸಿತುಗಾಫಾರ್y
ಸಿ್ವೋಕಾರವಾಗ್ವyಬಾಗಲ್yಮ್ಚಿ್ಚರ್ತತುದೆ�y ಇವರyಉಪವಾಸy
ತಿರಸಕೆಕೃತವಾಗದೆ�yಇವರ್yಉಪವಾಸyಆಚರಿಸಿ,yರಾತಿ್ರyನಮಾಝ್y
ನಿವ್ಥಹಿಸಿyನಂತರyತಮ್ಮyಹಿಂದಿನyಅದೆೋyಕಸ್ಬನ್ನುyಮ್ಂದ್ವ-
ರಿಸ್ವುದ್yಹೋಗೆyಸಾಧ್ಯ?y

ಒಟ್ಟುನಲ್ಲಿ,y ಮ್ಸಲಾ್ಮನy ಸಹ�ೋದರರೆೋ,y ನಾವುy ಈy ತಿಂಗಳy
ಬಳಿಕವೂyಇಸಿತುಗಾಫಾರ್yಮಾಡ್ವುದನ್ನುyಹಚಿ್ಚಸಬೋಕಾಗದೆ�yಏಕ್ಂದರೆy
ಇದರಿಂದyನಮ್ಮyಅತಿರೆೋಕಗಳುyಮತ್ತುyಅಪೂಣ್ಥತ್ಗಳುyಮನಿನುಸ-
ಲ್ಪಡಬಹ್ದ್�yಈyತಿಂಗಳಲ್ಲಿyನಮಿ್ಮಂದyಸಂಭವಿಸಿದyಪಾಪಗಳುy
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಬಹ್ದ್�

ಸತಕೆಮ್ಥಗಳು,yಉಪವಾಸ,yರಾತಿ್ರyನಮಾಝ್,yಝಕಾತ್,yಸದಕಾ,y
ಕ್ರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣ,y ದ್ಆ,yಝಕ್್ರ,yಉಪವಾಸyಪಾರಣೆy
ಮ್ಂತಾದyಅನೋಕyಒಳಿತ್ಗಳನ್ನುyನಾವುyಮಾಡಿದೆದಾೋವ�yಅನೋಕy
ಜನರ್yಈyತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಉಮ್ರyಮಾಡಿದಾದಾರೆ�yಆದರೆyಇವಲಲಿವೂy
ನಮಿ್ಮಂದyಸಿ್ವೋಕಾರವಾಗದೆಯೋ?yಅಲಾಲಿಹ್ yಹೋಳುತಾತುನ:

﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾
“ಅಲ ಾಲಿಹ ್ y ಸಿ್ವ ೋಕರಿಸ ್ವುದ ್ y ಮ ್ತತುಕಿೋಗಳಿಂದy
ಮಾತ್ರ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y5:27)

ನಮ್ಮyಸಜಜ್ನyಪೂವಿ್ಥಕರ್yಕಮ್ಥವನ್ನುyಮಾಡ್ವಾಗyಅದನ್ನುy
ಪೂತಿ್ಥyಮಾಡಲ್,yಅದನ್ನುyಸರಿಯಾದyವಿಧದಲ್ಲಿyನಿವ್ಥಹಿಸಲ್y
ಪರಿಶ್ರಮಿಸ್ತಿತುದದಾರ್�yನಂತರyಅದ್yತಮಿ್ಮಂದyಸಿ್ವೋಕಾರವಾಗಲ್y
ಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತ್y ನಿೋಡ್ತಿತುದದಾರ್�y ಅದ್y ತಿರಸಕೆಕೃತವಾಗಬಹ್ದೆ�ೋy
ಎಂದ್yಹದರ್ತಿತುದದಾರ್�yಇಂತಹವರ್yಕಮ್ಥವಸಗ್ವಾಗyಅವರy
ಹೃದಯವುyಢವಗ್ಡ್ತಿತುತ್ತು�yಅವರೆೋನಾದರ�yದಾನyಮಾಡಿದರೆy
ಅದ್yತಮಿ್ಮಂದyತಿರಸಕೆಕೃತವಾಗಬಹ್ದೆ�ೋyಎಂಬyಭಯyಅವರನ್ನುy
ಕಾಡ್ತಿತುತ್ತು�yಅವರ್yಉಪವಾಸyಆಚರಿಸ್ವಾಗ,yರಾತಿ್ರyನಮಾಝ್y
ನಿವ್ಥಹಿಸ್ವಾಗyಅದರyಪ್ಣ್ಯyತಮ್ಮyಹಸರಲ್ಲಿyದಾಖಲಾಗದೆyತಿರಸಕೆಕೃ-
ತವಾಗಬಹ್ದೆ�ೋyಎಂಬyಆತಂಕyಅವರಲ್ಲಿyಮನyಮಾಡ್ತಿತುತ್ತು�y
ನಮ್ಮyಸಜಜ್ನyಪೂವಿ್ಥಕರ್yಹೋಳುತಿತುದದಾರ :್

َكاُنــوا لَِقُبوِل اْلَعَمِل َأَشــدَّ ِمنُْهُم اْهتَِماًمــا بِاْلَعَمِل 

 : ــِه َعــزَّ َوَجــلَّ َذاتِــِه. َأَلــْم َتْســَمُعوا َقــْوَل اللَّ

﴾ ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ﴿
“ಅವರ್y(ಸಹಾಬಾಗಳು)yಕಮ್ಥಕಿಕೆಂತಲ�yಹಚ್್ಚyಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತ್ಯ-
ನ್ನುyಅದ್yಸಿ್ವೋಕಾರವಾಗಬೋಕ್ಂಬ್ದಕ್ಕೆyನಿೋಡ್ತಿತುದದಾರ್�yಅಲಾಲಿಹ್y
ಸಿ್ವೋಕರಿಸ್ವುದ್yಮ್ತತುಕಿೋಗಳಿಂದyಮಾತ್ರyಎಂದ್yಅಲಾಲಿಹ್ y
ಹೋಳುವುದನ್ನುyನಿೋವುyಕ್ೋಳಿಲಲಿವೋ?”

ಪ್ದಾಲyಇಬ್ನುyಉಬೈದ್ yಹೋಳುತಿತುದದಾರ :್

َه َقْد َتَقبََّل ِمنِّــي ِمْثَقاَل َحبٍَّة  لَِئْن َأُكوَن َأْعَلــُم َأنَّ اللَّ

ْنَيا َوَمــا فِيَها. ِلَنَّ  ِمْن َخْرَدٍل َأَحــبُّ إَِليَّ ِمــَن الدُّ

َه َيُقــوُل: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ اللَّ

“ಅಲಾಲಿಹ್yನನಿನುಂದyಒಂದ್yಸಾಸಿವyಕಾಳಿನyತ�ಕದyಕಮ್ಥವನಾನು-
ದರ�yಸಿ್ವೋಕರಿಸಿದಾದಾನಂದ್yಗೆ�ತಾತುದರೆyಅದ್yನನಗೆyಈyಲೆ�ೋಕy
ಮತ್ತುyಇದರಲ್ಲಿರ್ವyಎಲಲಿyವಸ್ತುಗಳಿಗಂತಲ�yಹಚ್್ಚyಇಷಟುಕರವಾ-
ಗದೆ�yಏಕ್ಂದರೆyಅಲಾಲಿಹ್yಹೋಳುತಾತುನ:yಅಲಾಲಿಹ್yಸಿ್ವೋಕರಿಸ್ವುದ್y
ಮ್ತತುಕಿೋಗಳಿಂದyಮಾತ್ರ�”

ಪೂವಿ್ಥಕರಲ್ಲಿyಕ್ಲವರ್yಹೋಳುತಿತುದದಾರ :್
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َه َتَقبََّل ِمنِّي َرْكَعَتْيــِن َل َأْهَتمُّ َبْعَدُه.  َلْو َأْعَلــُم َأنَّ اللَّ

ُه َيُقوُل: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ِلَنَّ

“ಅಲಾಲಿಹ್yನನಿನುಂದyಎರಡ್yರಕ್ಅತ್yನಮಾಝನಾನುದರ�yಸಿ್ವೋ-
ಕರಿಸಿದಾದಾನಂದ್yಗೆ�ತಾತುದರೆyನಾನ್yಮತ್ತುಂದ್yದ್ಃಖಪಡಲಾರೆ�y
ಏಕ್ಂದರೆyಅಲಾಲಿಹ್yಹೋಳುತಾತುನ:yಅಲಾಲಿಹ್y ಸಿ್ವೋಕರಿಸ್ವುದ್y
ಮ್ತತುಕಿೋಗಳಿಂದyಮಾತ್ರ�”

ಅಬ್ದಾಲ್yಅಝೋಝ್yಇಬ್ನುyಅಬಿೋyದಾವೂದ್ yಹೋಳುತಾತುರೆ:

الِــِح. َفإَِذا  َأْدَرْكُتُهــْم َيْجَتِهــُدوَن فِــي اْلَعَمِل الصَّ

َفَعُلــوُه َوَقَع َعَلْيِهــُم اْلَهــمُّ َأُيْقَبُل ِمنُْهــْم َأْم َل.

“ನಾನ್yಅನೋಕy ಸಜಜ್ನyಪೂವಿ್ಥಕರನ್ನುy ಕಂಡಿದೆದಾೋನ�yಅವರ್y
ಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುy ಮಾಡಲ್y ಅತಿಯಾಗy ಪರಿಶ್ರಮಿಸ್ತಾತುರೆ�y
ಅವರೆ�ಂದ್yಸತಕೆಮ್ಥವನ್ನುyಮಾಡಿದರೆyಅದ್yತಮಿ್ಮಂದyಸಿ್ವೋಕಾ-
ರವಾಗಬಹ್ದೆ�ೋyಇಲಲಿವೋyಎಂದ್yಬಹಳyದ್ಃಖಿತರಾಗ್ತಾತುರೆ�”

ಅವರ್yಸತಕೆಮ್ಥವಸಗದyನಂತರyದ್ಃಖಪಡ್ತಿತುದದಾರೆೋyಹ�ರತ್y
ಪಾಪವಸಗ್ತಿತುರಲ್ಲಲಿ�yತಾವುyಮಾಡಿದyಸತಕೆಮ್ಥವನ್ನುyಅಲಾಲಿಹ್y
ಸಿ್ವೋಕರಿಸ್ವನ�ೋyಇಲಲಿವೋyಎಂಬyಆತಂಕyಅವರನ್ನುyಕಾಡ್ತಿತುತ್ತು�yy

ರಮದಾನ್ತಂಗಳ್ನಂತರವೂ್ಸತ್ಕಮ್ಣಗಳನ್ನು್
ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ವುದ್

ಮ್ಸಲಾ್ಮನyಸಹ�ೋದರರೆೋ,yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳyನಂತರವೂy
ಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುyಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ವುದ್yತಕಾ್ವದyಚಿಹನುಯಾಗದೆ�y
ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyತಾವುyಮಾಡಿದyಸತಕೆಮ್ಥಗಳುyಸಿ್ವೋಕಾರ-
ವಾಗದೆಯೋyಇಲಲಿವೋyಎಂದ್yಭಯಪಡ್ವವರyಚಿಹನುಯಾಗದೆ�y

ಕ್ಲವರ್yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಇಬಾದತ್ಗಳಲ್ಲಿyಮ್ಳುಗ್ತಾತುರೆ�y
ಸತಕೆಮ್ಥಗಳಲ್ಲಿy ತಲ್ಲಿೋನರಾಗ್ತಾತುರೆ�y ಪವ್ಥತಗಳಷ್ಟುy ದೆ�ಡಡಾy
ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿyರಾಶyರಾಶyಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುyಮಾಡಿದದಾರ�yಅವರಿಗೆy
ಯಾವುದೆೋyದ್ಃಖವಿಲಲಿ�yತಮ್ಮyಕಮ್ಥಗಳೆಲಲಿವೂyಸಿ್ವೋಕೃತವಾಗ-
ದೆಯಂಬyಭಾವನyಅವರಲ್ಲಿದೆ�yನನನುyಬಳಿyರಶೋದಿಯಿದೆಯಂದ್y
ಅವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ�y

ಅಲಾಲಿಹನyದಾಸರೆೋ,yಅಲಾಲಿಹನನ್ನುyಭಯಪಡಬೋಕಾದyರಿೋತಿಯಲೆಲಿೋy
ಭಯಪಡ್ವವರ್yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳyನಂತರವೂyಸತಕೆಮ್ಥಗಳಲ್ಲಿ,y
ಇಬಾದತ್ಗಳಲ್ಲಿyಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತಾತುರೆ�yಅವರೆ�ಂದ್yಸಿೋಮಿತy
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿyಮಾತ್ರyಇಬಾದತ್yಮಾಡ್ವವರಲಲಿ�yಅಲಾಲಿಹ್yಸತ್ಯ-
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳyಗ್ಣಗಳನ್ನುyಹೋಳಿದಾಗyಅವರ್yಸಿೋಮಿತyಅವಧಿಯಲ್ಲಿy
ಇಬಾದತ್yಮಾಡ್ವವರೆಂದ್yಹೋಳಿಲಲಿ�

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ  ﴾

“ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳುyಯಶಸಿ್ವಯಾದರ್�yಅಂದರೆyತಮ್ಮyನಮಾಝ್ಗ-
ಳಲ್ಲಿyಭಯಭಕಿತುಯ್ಳಳುವರ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y23:1–2)yಅಂದರೆyಎಲಲಿy
ಸಮಯಗಳಲ�ಲಿyತಮ್ಮyನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿyಭಯಭಕಿತುಯ್ಳಳುವರ್�

﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴾
“ಅವರ್yಅನಾವಶ್ಯಕyಕಾಯ್ಥಗಳಿಂದyವಿಮ್ಖರಾಗ್ವವರ್�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y23:3)yಅಂದರೆyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಮಾತ್ರವಲಲಿ,y
ಎಲಲಿyತಿಂಗಳುಗಳಲ�ಲಿ�

﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾
“ಅವರ್yಝಕಾತ್yಕ್�ಡ್ವವರ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y23:4)yವಷ್ಥy
ತ್ಂಬ್ವಾಗyಅವರ್yಝಕಾತ್yಕ್�ಡ್ತಾತುರೆ�yಅದ್yರಮದಾನ್y
ತಿಂಗಳಾದರ�y ಅಲಲಿದಿದದಾರ�y ಸಹ�y ಕ್ಲವರ್y ರಮದಾನ್y
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿy ವಷ್ಥy ತ್ಂಬ್ವy ಸ�ತ್ತುಗಳಿಗೆyಮಾತ್ರyಝಕಾತ್y
ಕ್�ಡ್ತಾತುರೆ�yಆದರೆyಇತರyತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿyವಷ್ಥyತ್ಂಬಿದರೆy
ಝಕಾತ್yಕ್�ಡ್ವುದಿಲಲಿ�y

﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾
“ಅವರ್yತಮ್ಮyಗ್ಹಾ್ಯಂಗವನ್ನುyಸಂರಕ್ಷಿಸ್ವವರ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y
23:5)yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಮಾತ್ರವಲಲಿ,yಎಲಲಿyತಿಂಗಳುಗಳಲ�ಲಿ�

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
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ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴾
“ಪರಮy ದಯಾಮಯನy ದಾಸರ್y ಯಾರೆಂದರೆy ಅವರ್y
ಭ�ಮಿಯಲ್ಲಿyವಿನಯದಿಂದyನಡೆಯ್ವವರ್�yಅವಿವೋಕಿಗಳುy
ಅವರೆ�ಡನyಮಾತಿಗಳಿದರೆyಸಲಾಮ್yಎಂದ್yಹೋಳುವವರ್�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y25:63)yಇವರ್yಎಲಲಿyಸಮಯಗಳಲ�ಲಿyಭ�ಮಿಯಲ್ಲಿy
ವಿನಯದಿಂದyನಡೆಯ್ತಾತುರೆ�yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಮಾತ್ರವಲಲಿ�y

﴿ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې﴾

“ತಮ್ಮy ರಬಿ್ಬಗಾಗy ಸ್ಜ�ದ್y ಮಾಡ್ತಾತುy ನಮಾಝನಲ್ಲಿy
ರಾತಿ್ರಯನ್ನುy ಕಳೆಯ್ವವರ್�”y (ಕ್ರ್ಆನ್y 25:64)y ಇವರ್y
ಇದನ್ನುyಎಲಲಿyತಿಂಗಳುಗಳಲ�ಲಿyಮಾಡ್ತಾತುರೆ�yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿy
ಮಾತ್ರyಕಿಯಾಮ್ಲೆಲಿಲೈಲ್yನಿವ್ಥಹಿಸ್ವುದ್yಇಬಾದ್ರ್ರಹಾ್ಮನ್y
(ಪರಮyದಯಾಮಯನyದಾಸರ)yಗ್ಣವಲಲಿ�yಒಟ್ಟುನಲ್ಲಿ,yನಾವುy
ನಮ್ಮyಮರಣದyತನಕವೂyಸತಕೆಮ್ಥಗಳಲ್ಲಿyಮತ್ತುyಇಬಾದತ್ಗಳಲ್ಲಿy
ಮ್ಂದ್ವರಿಯಬೋಕಾಗದೆ�yಅಲಾಲಿಹ್ yಹೋಳುತಾತುನ:

﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾

“ಆyದೃಢyಸಂಗತಿy(ಮರಣ)yನಿನನುyಬಳಿಗೆyಬರ್ವವರೆಗ�yನಿೋನ್y
ಆರಾಧನyಮಾಡ್ತಿತುರ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y15:99)

﴿ پ پ پپ ﴾
“ಅವನನ್ನುyಮಾತ್ರyಆರಾಧಿಸ್yಮತ್ತುyಅವನyಆರಾಧನಯಲ್ಲಿy
ಅಚಲವಾಗyನಿಲ್ಲಿ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y19:65)

ಸಹನyವಹಿಸ್ವುದ್yಮತ್ತುyಸತಕೆಮ್ಥಗಳಲ್ಲಿyಅಚಲವಾಗyನಿಲ್ಲಿವುದ್y
ಅನಿವಾಯ್ಥವಾಗದೆ�y ಇದ್yಬಹಳyಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯyವಿಷಯ�yಈy
ಕಾರಣದಿಂದಲೆೋyಶವಾ್ವಲ್yತಿಂಗಳಲ�ಲಿyಕ�ಡyಆರ್yಉಪವಾಸ-
ಗಳನ್ನುyಆಚರಿಸ್ವುದನ್ನುyನಮಗೆyಕಾನ�ನಾಗyಮಾಡಲಾಗದೆ�y
ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳy ನಂತರವೂy ಆy ಸ್ಂದರy ಇಬಾದತ್y
(ಉಪವಾಸವಂಬyಇಬಾದತ್)yನಿಂತ್yಹ�ೋಗದಿರಲ್yಎಂದ್�

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ:

ــنَِة.  اٍم َبْعــَد اْلِفْطِر َكاَن َتَماُم السَّ »َمْن َصاَم ِســتََّة َأيَّ

َمْن َجاَء بِاْلَحَســنَِة َفَلُه َعْشــُر َأْمَثالَِها«.

“ಈದ್ಲ್yಫತ್್ರನyನಂತರyಯಾರ್yಆರ್yಉಪವಾಸಗಳನ್ನುy
ಆಚರಿಸ್ತಾತುರೆ�ೋyಅವರ್yಪೂತಿ್ಥyಒಂದ್yವಷ್ಥyಉಪವಾಸy
ಆಚರಿಸಿದಾದಾರೆ�yಒಂದ್yಒಳಿತ್yಅದರyಹತ್ತುyಪಟ್ಟುyಪ್ರತಿಫಲವನ್ನುy
ಹ�ಂದಿದೆ�”y(ಇಬ್ನುyಮಾಜy1715)

ಇನ�ನುಂದ್yವರದಿಯಲ್ಲಿ:

ُه اْلَحَسنََة بَِعْشٍر«. »َجَعَل اللَّ

“ಅಲಾಲಿಹ್yಒಂದ್yಒಳಿತಿಗೆyಹತ್ತುyಪಟ್ಟುyಪ್ರತಿಫಲವನಿನುಟ್ಟುದಾದಾನ�”y
(ಅನನುಸಾಈyಅಸ್್ಸನನ್ಲ್yಕ್ಬಾ್ರದಲ್ಲಿy2874)

ಇನ�ನುಂದ್yವರದಿಯಲ್ಲಿ:

»َفَشْهٌر بَِعْشَرِة َأْشُهٍر«.

“ಒಂದ್yತಿಂಗಳಿಗೆyಹತ್ತುyತಿಂಗಳyಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ�”y(ಅಹ್ಮದ್y22412)

ಇನ�ನುಂದ್yವರದಿಯಲ್ಲಿ:

»ِصَياُم َشــْهِر َرَمَضاَن بَِعْشــَرِة َأْشــُهٍر َوِصَياُم ِستَِّة 

ــنَِة«. اٍل بَِشــْهَرْيِن. َفَذلَِك ِصَياُم السَّ اٍم ِمْن َشــوَّ َأيَّ

“ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳyಉಪವಾಸವುyಹತ್ತುyತಿಂಗಳyಉಪವಾಸಕ್ಕೆy
ಸಮ�y ಶವಾ್ವಲ್y ತಿಂಗಳy ಆರ್y ಉಪವಾಸy ಎರಡ್y ತಿಂಗಳy
ಉಪವಾಸಕ್ಕೆyಸಮ�yಹಿೋಗೆyಇದ್yವಷ್ಥಪೂತಿ್ಥyಉಪವಾಸಕ್ಕೆyಸಮ�”y
(ಅನನುಸಾಈyಅಸ್್ಸನನ್ಲ್yಕ್ಬಾ್ರದಲ್ಲಿy2873)

ಆರ್yದಿನಗಳನ್ನುyಹತತುರಿಂದyಗ್ಣಿಸಿದರೆyಅರ್ವತ್ತುyದಿನ�yಅಂದರೆy
ಎರಡ್yತಿಂಗಳು�yಒಂದ್yತಿಂಗಳನ್ನುyಹತತುರಿಂದyಗ್ಣಿಸಿದರೆyಹತ್ತುy
ತಿಂಗಳು�y ಒಟ್ಟುy ಹನನುರಡ್y ತಿಂಗಳು�y ಅಲಾಲಿಹನy ಔದಾಯ್ಥy
ವಿಶಾಲವಾಗದೆ�yಅವನyಕ್�ಡ್ಗೆಗಳುyನಿರಂತರವಾಗವ�yಆದರೆy
ಅದಕಾಕೆಗy ಪರಿಶ್ರಮಿಸ್ವವರ್y ಎಲ್ಲಿದಾದಾರೆ?yಯಾರ್y ಇದನ್ನುy
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ವಷ್ಥyವಷ್ಥವೂyನಿರಂತರವಾಗyಮಾಡ್ತಾತುರೆ�ೋyಅವರ್yತಮ್ಮy
ಜೋವನವಿಡಿೋyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸಿದಂತ್�

ಕಮ್ಣಗಳಂದ್ವಂಚಿತನಾಗ್ವುದ್

ಕ್ಲವುyಜನರ್yಬಹಳyಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟುyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸ್-
ತಾತುರೆ,yತಮ್ಮyಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನುyಹರಾಮ್ಗಳಿಂದyತಡೆಯ್ತಾತುರೆ,y
ಕ್ರ್ಆನನ್ನುy ಸಂಪೂಣ್ಥವಾಗy ಪಾರಾಯಣy ಮಾಡ್ತಾತುರೆ,y
ಕ್ಲವರ್y ಒಂದಕಿಕೆಂತy ಹಚ ್್ಚy ಬಾರಿy ಖತಮ್yಮಾಡ್ತಾತುರೆ,y
ಕ್ಲವರ್y ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳಲ್ಲಿy ಉಮ್ರy ನಿವ್ಥಹಿಸ್ತಾತುರೆ,y
ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳyಆರಂಭದಿಂದy ಕ್�ನಯy ತನಕy ಒಂದ್y
ದಿನy ಕ�ಡyತಪ್ಪದೆy ತರಾವಿೋಹ್yನಮಾಝ್yನಿವ್ಥಹಿಸ್ತಾತುರೆ,y
ಕಿಯಾಮ್ಲೆಲಿಲೈಲ್yನಿವ್ಥಹಿಸ್ತಾತುರೆ,yಯಥೋಷಟುವಾಗyಝಕಾತ್y
ಕ್�ಡ್ತಾತುರೆ,yಫಜ್್ರyನಮಾಝ್yನಿವ್ಥಹಿಸಿyಸ�ಯೋ್ಥದಯದy
ತನಕyಮಸಿೋದಿಯಲೆಲಿೋy ಕ�ರ್ತಾತುರೆ,y ಕಡಾಡಾಯyನಮಾಝ್ಗಳy
ನಂತರyಕ್ರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣyಮಾಡ್ತಾತುರೆ,yನಮಾಝ್ಗಂತy
ಮೊದಲ್yನಮಾಝ್ಗಾಗyಕಾಯ್ತಾತುರೆ,yಹಿೋಗೆyಅವರ್yಅನೋಕy
ಇಬಾದತ್ಗಳನ್ನುyಮಾಡ್ತಾತುರೆ�yಆದರೆ����

ಆದರೆyಅವರyಮನಸ್್ಸy ಕ್ಟಟುದಾದಾಗದದಾರೆ,yಅವರyಸ್ವಭಾವyಒಳೆಳು-
ಯದಲಲಿದಿದದಾರೆy ಈy ಇಬಾದತ್ಗಳಲ್ಲಿy ಯಾವುದ�y ಅವರಿಗೆy
ಪ್ರಯೋಜನyನಿೋಡ್ವುದಿಲಲಿ�yಏಕ್ಂದರೆyಶ್ೈತಾನನ್yಅವರyಬಳಿಗೆy
ಬಂದ್yಹೋಳುತಾತುನ:y“ನಿೋನ್yಯಥೋಷಟುyಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುyಮತ್ತುy
ಮಹಾyಇಬಾದತ್ಗಳನ್ನುyಮಾಡಿದಿದಾೋಯಾ!yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳುy
ಮ್ಗಯ್ವyಹ�ತಿತುಗೆyನಿನನುyಸತಕೆಮ್ಥಗಳುyಮತ್ತುyಇಬಾದತ್ಗಳುy
ಪವ್ಥತಗಳಷ್ಟುyದೆ�ಡಡಾದಾಗವ�yಅದ್yನಿನನುyಜೋವಮಾನಕ್ಕೆyಸಾಕ್�y
ಖಂಡಿತyನಿನಗೆyಅತ್್ಯನನುತyಸಾ್ಥನಮಾನವಿದೆ�yನಿನನುyಕಮ್ಥಪ್ಸತುಕy
ಸತಕೆಮ್ಥಗಳಿಂದyತ್ಂಬಿyತ್ಳುಕ್ತಿತುದೆ�yಇನ್ನುyನಿೋನ್yಯಾವುದೆೋy
ಸತಕೆಮ್ಥyಮಾಡದಿದದಾರ�yಸಹyಇವೋyನಿನಗೆyಧಾರಾಳyಸಾಕ !್”

ಹಿೋಗೆyಶ್ೈತಾನನ್yಅವನಿಗೆyಅವನyಕಮ್ಥಗಳyಗಾತ್ರವನ್ನುyಹಿಗಗುಸಿy
ತ್�ೋರಿಸಿyವಂಚಿಸ್ತಾತುನ�yಪಾಪyಈyಬಡಪಾಯಿyತಾನ್yಏನ�ೋy
ಮಹಾyಸಾಧನyಮಾಡಿದೆದಾೋನಂಬyಭ್ರಮ್ಯಲ್ಲಿರ್ತಾತುನ�yಅಹಂಭಾವy
ಮತ್ತುyಸಂಭ್ರಮyಅವನಲ್ಲಿyಮನyಮಾಡ್ತತುದೆ�yಇಷ್ಟುಲಾಲಿyಕಮ್ಥ-
ಗಳನ್ನುyಮಾಡ್ವyಮ�ಲಕy ತಾನ್yಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಉಪಕಾರy
ಮಾಡಿದೆದಾೋನಂದ್yಅವನ್y ಭಾವಿಸ್ತಾತುನ�y ಆದರೆyಅಲಾಲಿಹನy
ಗ್ರಂರದಲ್ಲಿರ್ವyಒಂದೆೋyಒಂದ್yಆಯತ್yಅವನyಈyಅಹಂಭಾ-
ವವನ್ನುyಒಡೆದ್yಹಾಕ್ತತುದೆ�yವಿಷಯದyyಮಮ್ಥವನ್ನುyಅವನಿಗೆy

ತಿಳಿಸಿಕ್�ಡ್ತತುದೆ�

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴾

“ಹಚ್್ಚy ಹಚ್್ಚy ಸಿಗಬೋಕ್ಂದ್y ತಾವುy ಉಪಕಾರಸ್ಮರಣೆy
ಮಾಡಬೋಡಿ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y74:6)

ನಿೋವುyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಉಪಕಾರಸ್ಮರಣೆyಮಾಡ್ತಿತುೋರಾ?yಇವಲಾಲಿy
ಸತಕೆಮ್ಥy ಮತ್ತುy ಇಬಾದತ್ಗಳನ್ನುy ನಿೋವುy ಅಲಾಲಿಹನಿಗಾಗy
ಮಾಡಿದಿದಾೋರಿyಎಂದ್yನಿೋವುyಭಾವಿಸ್ತಿತುೋರಾ?yನಿೋವುyಅವನಿಗೆy
ಒಂದ್yಉಪಕಾರವಾಗyಈyಎಲಾಲಿyಸತಕೆಮ್ಥyಮತ್ತುyಇಬಾದತ್ಗ-
ಳನ್ನುyಮಾಡಿದಿದಾೋರಾ?y

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴾

“ಹಚ್್ಚy ಹಚ್್ಚy ಸಿಗಬೋಕ್ಂದ್y ತಾವುy ಉಪಕಾರಸ್ಮರಣೆy
ಮಾಡಬೋಡಿ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y74:6)

ನಿೋವುyಸತಕೆಮ್ಥಗಳyಮ�ಲಕyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಉಪಕಾರyಮಾಡಿy
ಅಲಾಲಿಹ್y ನಿಮ್ಮy ಉಪಕಾರವನ್ನುy ಸದಾy ಸ್ಮರಿಸಬೋಕ್ಂದ್y
ಆಶಸಬೋಡಿ�yyನಿಮ್ಮyಕಮ್ಥಗಳನ್ನುyಕಂಡ್yಅಹಂಭಾವyಪಡಬೋಡಿ�y
ನಿಮ್ಮyಕಮ್ಥಗಳನ್ನುyಕಂಡ್yವಂಚಿತರಾಗಬೋಡಿ�y

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴾

“ಹಚ್್ಚy ಹಚ್್ಚy ಸಿಗಬೋಕ್ಂದ್y ತಾವುy ಉಪಕಾರಸ್ಮರಣೆy
ಮಾಡಬೋಡಿ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y74:6)

ನಿಮ್ಮy ಸತಕೆಮ್ಥಗಳುyಯಥೋಷಟುವಾಗವಂದ್y ಜಂಭಪಡಬೋಡಿ�y
ಹಸನ್yಹದಿೋಸ�ಂದರಲ್ಲಿyಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುವುದನ್ನುyಕ್ೋಳಿ:

»َلــْو َأنَّ َرُجًل َيُجرُّ َعَلــى َوْجِهِه ِمْن َيــْوِم ُولَِد إَِلى 

َرُه  ــِه َتَعاَلى َلَحقَّ َيْوِم َيُمــوُت َهَرًما فِي َمْرَضاِت اللَّ

اْلِقَياَمِة«. َيْوَم 

“ಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyತಾನ್yಹ್ಟ್ಟುದyದಿನದಿಂದyತ್�ಡಗyವಯೋವೃದಧಿನಾಗy



12

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಸಾಯ್ವyದಿನದyತನಕyಅಲಾಲಿಹನyತೃಪಿತುಯನ್ನುyಆಶಸಿyಮಾಡಿದy
ಕಮ್ಥಗಳೆಲಲಿವನ�ನುy ಎಳೆದ್y ತಂದರ�y ಪ್ನರ್ತಾ್ಥನy ದಿನy
ಅವನ್yಅದನ್ನುy(ಏನ�yಅಲಲಿವಂಬಂತ್)yಕಿೋಳಾಗyಕಾಣ್ವನ್�”y
(ಅಲ್ಬೈಹಕಿೋyಶ್ಅಬ್ಲ್yಈಮಾನ್ನಲ್ಲಿy751)

ಅಂದರೆy ಕಿಯಾಮತ್y ದಿನy ಅವನ್y ಅದನ್ನುy ಚಿಕಕೆದಾಗ,y
ಕಮಿ್ಮಯಾಗyಕಾಣ್ವನ್�yಅದನ್ನುyಅವನ್yಕಿೋಳಾಗyಕಾಣ್ವನ್�y
ತನನುyಕಮ್ಥಗಳುyಏನ�yಅಲಲಿವಂದ್yಅವನಿಗೆyಭಾಸವಾಗ್ವುದ್�y
ತನನುy ಈy ಕಮ್ಥಗಳುy ಯಾವುದಕ�ಕೆy ಸರಿಸಾಟ್ಯಲಲಿವಂದ್y
ಅವನಿಗೆyಮನವರಿಕ್ಯಾಗ್ವುದ್�yಏಕ್ಂದರೆyಅಲಾಲಿಹ್yತನಗೆy
ದಯಪಾಲ್ಸಿದy ದೃಷಿಟುy ಎಂಬy ಒಂದೆೋy ಒಂದ್y ಅನ್ಗ್ರಹಕ್ಕೆy
ಹ�ೋಲ್ಸಿದರೆy ಅದ್y ಅದಕ್ಕೆy ಸರಿಸಮವಾಗಲಾರದ್�y ತಾನ್y
ಜೋವನದಲ್ಲಿyಏನ�yಸತಕೆಮ್ಥyಮಾಡಿಲಲಿವಂದ್yಅವನ್yಅರ್ಥy
ಮಾಡಿಕ್�ಳುಳುವನ್�y

ಈyಕಾರಣದಿಂದಲೆೋyಅಲಾಲಿಹ್yಸ್ವಗ್ಥವನ್ನುyನಿೋಡ್ವುದ್yಕಮ್ಥ-
ಗಳನ್ನುy ನ�ೋಡಿಯಲಲಿ�y ಜನರ್y ಸ್ವಗ್ಥವನ್ನುy ಪ್ರವೋಶಸ್ವುದ್y
ಅವರyಕಮ್ಥಗಳಿಂದಲಲಿ,yಬದಲಾಗyಅಲಾಲಿಹನyದಯಯಿಂದ�y
ಮನ್ಷ್ಯರ್yಮಾಡ್ವy ಕಮ್ಥಗಳುy ಸ್ವಗ್ಥವನ್ನುy ಖರಿೋದಿಸಲ್y
ಶಕತುವಲಲಿ�yಕಮ್ಥಗಳುyಸ್ವಗ್ಥದyಮೌಲ್ಯವಲಲಿ,yಬದಲಾಗyಕಮ್ಥಗಳುy
ಸ್ವಗ್ಥy ಪ್ರವೋಶಕ್ಕೆy ಕಾರಣವಾಗದೆ�y ಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುy ಮಾಡದy
ಯಾರಿಗ�y ಸ್ವಗ್ಥವನ್ನುy ಪ್ರವೋಶಸಲ್y ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ�y ಏಕ್ಂದರೆy
ಸತಕೆಮ್ಥಗಳುyಸ್ವಗ್ಥyಪ್ರವೋಶಕ್ಕೆy ಕಾರಣವಾಗದೆ�yಆದರೆyಅದ್y
ಸ್ವಗ್ಥವನ್ನುyಖರಿೋದಿಸಿಕ್�ಡ್ವyಮೌಲ್ಯವಲಲಿ�yನಮ್ಮyಈyಜ್ಜ್ಬಿy
ಸತಕೆಮ್ಥಗಳಿಂದyಸ್ವಗ್ಥವನ್ನುyಖರಿೋದಿಸಲ್yಸಾಧ್ಯವೋyಇಲಲಿ�yಬದಲಾಗy
ಅಲಾಲಿಹ್ yಅವನyದಯಯಿಂದyನಮಗೆyಸ್ವಗ್ಥವನ್ನುyದಯಪಾ-
ಲ್ಸ್ತಾತುನ�yಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುyಕಂಡ್yಯಾರ�yವಂಚಿತರಾಗಬೋಡಿ�y
ಏಕ್ಂದರೆyಸತಕೆಮ್ಥಗಳುyಸ್ವಗ್ಥyಪ್ರವೋಶಕ್ಕೆyಕಾರಣವಾಗ್ತತುದೆಯೋy
ಹ�ರತ್yಸ್ವಗ್ಥವನ್ನುyಖರಿೋದಿಸಿyಕ್�ಡ್ವುದಿಲಲಿ�yಅಲಾಲಿಹ್yನಮಗೆy
ದಯಪಾಲ್ಸಿದyಒಂದ್yಸಣಣಿyಅನ್ಗ್ರಹದyಋಣyತಿೋರಿಸಲ�yನಮ್ಮy
ಸತಕೆಮ್ಥಗಳಿಂದyಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ�

ಮ್ಸಲಾ್ಮನyಸಹ�ೋದರರೆೋ,yನಾವುyಇಲ್ಲಿyಇನ�ನುಂದ್yವಿಷಯವನ್ನುy
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್�ಳಳುಬೋಕ್�yಅದೆೋನಂದರೆyನಿರಂತರyಸತಕೆಮ್ಥ-
ಗಳನ್ನುy ಮತ್ತುy ಇಬಾದತ್ಗಳನ್ನುy ಮಾಡಬೋಕ್,y ದೆೋಹವನ್ನುy
ದಂಡಿಸಬೋಕ್yಎನ್ನುವುದರyಅರ್ಥyನಮ್ಮyಸಾಮರ್ಯ್ಥಕ್ಕೆyಮಿೋರಿy
ನಾವುyಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುyಮಾಡಬೋಕ್yಎಂದಲಲಿ�yಏಕ್ಂದರೆyಪ್ರವಾದಿ

yಯವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ:

َه َل َيْســَأُم  »ُخُذوا ِمَن اْلِعَباَدِة َمــا ُتطِيُقوَن. َفإِنَّ اللَّ

َتْسَأُموا«. َحتَّى 

“ನಿಮಗೆyಸಾಧ್ಯವಾಗ್ವyಇಬಾದತ್ಗಳನ್ನುyಮಾತ್ರyನಿವ್ಥಹಿಸಿ�y
ಏಕ್ಂದರೆyನಿೋವುyಸ್ಸಾತುಗ್ವyತನಕyಅಲಾಲಿಹ್yಸ್ಸಾತುಗ್ವುದಿಲಲಿ�”y
(ಅತತುಬರಾನಿyಅಲ್ಮ್ಅ್yಜಮ್ಲ್yಕಬಿೋರ್ನಲ್ಲಿy7939)

ಮ್ಸಲಾ್ಮನyಸಹ�ೋದರರೆೋ,yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳುyಕಳೆದyಬಳಿಕವೂy
ನಾವುyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿyಮಾಡ್ತಿತುದದಾಂತ್yಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುy
ಮಾಡ್ತಿತುರಬೋಕ್yಎಂಬyನಿಬಂಧನಯಿಲಲಿ�yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳುy
ಎನ್ನುವುದ್yಒಂದ್yಶ್್ರೋಷ್ಠyಋತ್ವಾಗದೆ�yಅಂತಹyಒಂದ್yಋತ್y
ಇನ�ನುಂದ್y ರಮದಾನ್yಬರ್ವುದಕ್ಕೆyಮ್ಂಚ್y ಬರ್ವುದಿಲಲಿ�y
ಒಂದ್yರಮದಾನ್yಕಳೆದರೆyಇನ�ನುಂದ್yರಮದಾನ್yಬರ್ವy
ತನಕyಅಂತಹyಒಂದ್yಕಾಲyಬರ್ವುದಿಲಲಿ�yಒಳಿತ್,yಕ್ಷಮ್,yದಯ,y
ನರಕyವಿಮೊೋಚನyಮ್ಂತಾದyಕ್�ಡ್ಗೆಗಳುyತ್ಂಬಿದyತಿಂಗಳುy
ಬರ್ವುದಿಲಲಿ�yಆದದಾರಿಂದyನಿೋವುyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಹೋಗೆyಪರಿಶ್ರ-
ಮಪಟ್ಟುyಸತಕೆಮ್ಥಗಳಲ್ಲಿyತ್�ಡಗದಿದಾೋರೆ�ೋyಹಾಗೆಯೋyರಮದಾನ್y
ತಿಂಗಳುyಕಳೆದyಬಳಿಕವೂyಸತಕೆಮ್ಥಗಳಲ್ಲಿyತ್�ಡಗಬೋಕ್ಂದ್yನಾನ್y
ಹೋಳುವುದಿಲಲಿ�yಕಾರಣyಮನ್ಷ್ಯನಿಗೆyಅದ್yಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ�y

ಆದರೆyನಾನ್yಹೋಳುವುದೆೋನಂದರೆyನಿೋವುyನಿಮ್ಮyಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುy
ಸಂಪೂಣ್ಥವಾಗyವಜ್ಥಸಬಾರದ್�y ಸಂಪೂಣ್ಥವಾಗy ಕಡೆಗ-
ಣಿಸಬಾರದ್�y ಓyಅಲಾಲಿಹನyದಾಸರೆೋ!yಅಪಾಯವಿರ್ವುದ್y
ಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುy ಕಡಿಮ್y ಮಾಡ್ವುದರಲ್ಲಿy ಅಲಲಿ�y ಬದಲಾಗy
ಅಪಾಯವಿರ್ವುದ್y ಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುy ಸಂಪೂಣ್ಥವಾಗy
ಅವಗಣಿಸ್ವುದರಲ್ಲಿ�y

ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳುyಪರಿಶ್ರಮಪಡ್ವyತಿಂಗಳು�yಆyತಿಂಗಳುy
ಇತರyತಿಂಗಳುಗಳಂತಲಲಿ�yಆದದಾರಿಂದyಆyತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಪರಿಶ್ರಮಿಸಿ-
ದಂತ್ಯೋyಇತರyತಿಂಗಳುಗಳಲ�ಲಿyಪರಿಶ್ರಮಿಸಲ್yಮನ್ಷ್ಯನಿಗೆy
ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೋಕ್ಂದಿಲಲಿ�y ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳಿಗೆy ಹ�ೋಲ್ಸಿದರೆy
ಇತರyತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿyಮನ್ಷ್ಯರ್yಮಾಡ್ವyಸತಕೆಮ್ಥಗಳುyಮತ್ತುy
ಇಬಾದತ್ಗಳುyಕಮಿ್ಮಯಾಗಬಹ್ದ್�yಇದ್yಸಾ್ವಭಾವಿಕ�yಆದರೆy
ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಹಗಲ�yರಾತಿ್ರyಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟುyಸತಕೆಮ್ಥ-
ಗಳನ್ನುyಮಾಡಿyಆyತಿಂಗಳುyಮ್ಗದೆ�ಡನyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಿಗೆy
ವಿದಾಯyಕ್�ೋರ್ವಂತ್yಆyಎಲಾಲಿyಸತಕೆಮ್ಥಗಳಿಗ�yವಿದಾಯy
ಕ್�ೋರ್ವುದ್yಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗದೆ�
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ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸಿ,yನಂತರದyಹನ�ನುಂದ್y
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸದೆyಇರ್ವುದ್,yರಮದಾನ್y
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿyರಾತಿ್ರyನಮಾಝ್yನಿವ್ಥಹಿಸಿyನಂತರyಹನ�ನುಂದ್yತಿಂಗ-
ಳುಗಳಲ್ಲಿyರಾತಿ್ರyನಮಾಝನ್ನುyಸಂಪೂಣ್ಥವಾಗyತ್�ರೆಯ್ವುದ್,y
ಅದೆೋyರಿೋತಿyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಝಕ್್ರ,yದ್ಆ,y ಕ್ರ್ಆನ್y
ಪಾರಾಯಣ,yಸದಕಾyಮ್ಂತಾದyಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುyಹಚ್್ಚyಹಚಾ್ಚಗy
ನಿವ್ಥಹಿಸಿy ನಂತರy ಅದನ್ನುy ಸಂಪೂಣ್ಥy ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ವುದ್y
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗದೆ�y

ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಮಾಡಿದyಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುyಮ್ಂದ್ವರಿಸಿ�y
ಅದ್y ಸ್ವಲ್ಪy ಪ್ರಮಾಣದಲಾಲಿದರ�y ಸರಿ�y ಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುy
ಹಿೋಗೆyಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ತತುಲೆೋy ಇರ್ವyಮನ್ಷ್ಯನ್y ಆಕಸಾ್ಮತ್y
ರೆ�ೋಗಯಾಗ,yಅರವಾyಇತರyಯಾವುದೆೋyಕಾರಣಗಳಿಂದyಸತಕೆ-
ಮ್ಥಗಳನ್ನುyನಿವ್ಥಹಿಸಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗದೆೋyಹ�ೋದರೆyಅಲಾಲಿಹ್y
ಅವನyಮಲಕ್ಗಳನ್ನುyಕರೆದ್,yಇವನ್yಆರೆ�ೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದಾದಾಗyಏನಲಲಿy
ಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುyಮಾಡ್ತಿತುದದಾನ�ೋyಅವುಗಳನ್ನುyಮಾಡಲ್yಈಗy
ಅವನಿಗೆyಶಕಿತುಯಿಲಲಿ�yಆದದಾರಿಂದyಅವನ್yಆರೆ�ೋಗ್ಯವಂತನಾಗ್ವy
ತನಕyಅವನyಕಮ್ಥಪ್ಸತುಕದಲ್ಲಿyಅವನ್yಈyಎಲಾಲಿyಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುy
ಮಾಡಿದಾದಾನಂದ್yದಾಖಲ್ಸಿರಿyಎಂದ್yಹೋಳುವನ್�

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ:

»إَِذا َمــِرَض اْلَعْبُد َقــاَل اللَّــُه لِْلكِــَراِم اْلَكاتِبِيَن: 

اْكُتُبوا لَِعْبــِدي ِمْثَل الَِّذي َكاَن َيْعَمــُل َحتَّى َأْقبَِضُه 

ُأَعافَِيُه«. َأْو 

“ಮನ್ಷ್ಯನ್y ರೆ�ೋಗಯಾದರೆy ಅಲಾಲಿಹ್y ಅವನy ಸನಾ್ಮನ್ಯy
ಬರಹಗಾರರನ್ನುy(ಮಲಕ್ಗಳನ್ನು)yಕರೆದ್yಹೋಳುವನ :್yನನನುyಈy
ದಾಸನಿಗೆ,yನಾನ್yಅವನyಆತ್ಮವನ್ನುyವಶಪಡಿಸ್ವyತನಕyಅರವಾy
ಅವನyರೆ�ೋಗವನ್ನುyಗ್ಣಪಡಿಸ್ವyತನಕyಅವನ್y(ಆರೆ�ೋಗ್ಯ-
ವಂತನಾಗದಾದಾಗ)yಮಾಡ್ತಿತುದದಾyಕಮ್ಥಗಳನ್ನುy(ಮಾಡಿದಾದಾನಂದ )್y
ದಾಖಲ್ಸಿರಿ�”y(ಇಬ್ನುyಅಬಿೋyಶ್ೈಬಾy10812)

ಇದ್yಕಮ್ಥಗಳನ್ನುyನಿರಂತರyಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ವವರಿಗೆy(ಅದ್y
ಸ್ವಲ್ಪವಾದರ�yಸರಿ)yಸಿಗ್ವyಕ್�ಡ್ಗೆಯಾಗದೆ�

ಸತ್ಕಮ್ಣಗಳನ್ನು್ನಿರಂತರ್ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ವುದ್್ಉತತಾಮ್
ಅಂತ್ಯಕೆ್ಕ್ಕಾರರವಾಗ್ತತಾದೆ

ಸತಕೆಮ್ಥಗಳನ್ನುyನಿರಂತರyಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ವುದ್yಉತತುಮyಅಂತ್ಯಕ್ಕೆy
ಕಾರಣವಾಗ್ತತುದೆy ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿy ಸಂಶಯವಿಲಲಿ�y ಏಕ್ಂದರೆy
ಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ:

ُه بَِعْبٍد َخْيًرا اْسَتْعَمَلُه َقْبَل َمْوتِِه« »إَِذا َأَراَد اللَّ

“ಅಲಾಲಿಹ್y ಒಬ್ಬy ದಾಸನಿಗೆy ಒಳಿತನ್ನುy ಉದೆದಾೋಶಸಿದದಾರೆy ಅವನy
ಮರಣಕ್ಕೆy ಮ್ಂಚ್ಯೋy ಅವನನ್ನುy ಉಪಯೋಗಸ್ತಾತುನ�”y
ಸಹಾಬಾಗಳುy ಕ್ೋಳಿದರ್:y “ಓy ಅಲಾಲಿಹನy ಸಂದೆೋಶವಾಹ-
ಕರೆೋ,y ಅವನ್y ಹೋಗೆy ಉಪಯೋಗಸ್ತಾತುನ?”y ಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ:

ُقُه لَِعَمٍل َصالٍِح ُثمَّ َيْقبُِضُه َعَلْيِه«. »ُيَوفِّ

“ಅವನ್yಸತಕೆಮ್ಥವನ್ನುyಮಾಡಲ್yಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನುyಕ್�ಡ್ತಾತುನ�y
ನಂತರy ಅದೆೋy ಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿy ಅವನy ಆತ್ಮವನ್ನುy ವಶಪಡಿಸ್-
ತಾತುನ�”y(ಅಹ್ಮದ್y12214)

ಅವನ್yಸಜಜ್ನರಲ್ಲಿyಸೋರಿದವನಾಗದದಾರೆyಅವನyಅಂತ್ಯವುyಉತತು-
ಮವಾಗರ್ತತುದೆ�yನಾವುyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಮಾಡ್ವyಇಬಾದತ್ಗಳು,y
ಎಲಲಿyಸಮಯದಲ�ಲಿ,yಸಂತ್�ೋಷದyಸಮಯದಲ�ಲಿ,yದ್ಃಖದy
ಸಮಯದಲ�ಲಿ,y ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ�ಲಿ,y ಇತರyತಿಂಗಳಲ�ಲಿ,y
ಸ್ಖದyಸಂದಭ್ಥದಲ�ಲಿ,yಕಷಟುದyಸಂದಭ್ಥದಲ�ಲಿ,yಪರಿೋಕ್ಷೆಯy
ಸಂದಭ್ಥದಲ�ಲಿ,y ಅನ್ಗ್ರಹದy ಸಂದಭ್ಥದಲ�ಲಿy ನಮ್ಮy
ಇಬಾದತ್ಗಳುyಒಂದೆೋyರಿೋತಿyನಿರಂತರyಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ವಂ-
ತದಾದಾಗದದಾರೆyಅದಕಿಕೆರ್ವyಪ್ರತಿಫಲyಅಗಾಧವಾಗದೆ�yಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ:

.» »ِعَباَدٌة فِي اْلَهَرِج َأِو اْلِفْتنَِة َكِهْجَرٍة إَِليَّ

“ಕಷಟುಕಾಲದಲ್ಲಿy ಅರವಾy ಫತನುದy ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲಿy ಮಾಡ್ವy
ಆರಾಧನಗೆyನನನುyಬಳಿಗೆyಹಿಜ್ರyಮಾಡಿದyಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ�”y(ಅತತುಬರಾನಿy
ಅಲ್ಮ್ಅ್yಜಮ್ಲ್yಕಬಿೋರ್ನಲ್ಲಿy494)

ಫತನುಗಳುy ಹರಡಿದy ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲಿ, y ವಿಷಯಗಳುy
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ಗೆ�ಂದಲಕಾರಿಯಾದyಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲಿyಮಾಡ್ವyಆರಾಧನಗೆy
ಅಲಾಲಿಹನyಮಾಗ್ಥದಲ್ಲಿyಜಹಾದ್yಮಾಡಿದyಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ�yಪರಿಸರy
ಇಬಾದತ್yಮಾಡಲ್yಉತ್ತುೋಜನyನಿೋಡದyಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲಿ,yಹಚಿ್ಚನy
ಜನರ�yಬಿಡ್ವುyಮಾಡಿಕ್�ಳುಳುವyಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲಿyನಿೋವುyಅಲಾಲಿಹನy
ಆರಾಧನಯಲ್ಲಿyತ್�ಡಗ್ವುದಾದರೆyನಿಮಗೆyಅತ್ಯಧಿಕyಪ್ರತಿಫಲವಿದೆy
ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿyಸಂಶಯವಿಲಲಿ�yyಜನರ್yದಣಿದ್yಬಿಡ್ವುyಮಾಡಿ-
ಕ್�ಳುಳುವಾಗyನಿೋನ್yಆವೋಶದಿಂದyಚಟ್ವಟ್ಕ್ಯಲ್ಲಿyತ್�ಡಗ್-
ವುದಾದರೆ,yಜನರ್yಹಿಂದೆyಉಳಿಯ್ವಾಗyನಿೋನ್yಮ್ಂದಕ್ಕೆy
ಜಗಯ್ವುದಾದರೆyನಿನಗೆyಖಂಡಿತyಅಗಾಧyಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ�

ಮ್ಸಲಾ್ಮನyಸಹ�ೋದರರೆೋ,yಇಲ್ಲಿyನಾವುyತಿಳಿದ್ಕ್�ಳಳುಬೋಕಾದy
ಇನ�ನುಂದ್yವಿಷಯವಿದೆ�yಇಬಾದತ್yಎನ್ನುವುದ್yನಮ್ಮyಜೋವನದy
ಮ�ಲyಘಟಕವಾಗದೆ�y ಅದ್y ಆಕಸಿ್ಮಕy ವಿಷಯವಲಲಿ�y ಅದ್y
ತಾತಾಕೆಲ್ಕyವಿಷಯವಲಲಿ�yಅದ್yಯಾವುದೆ�ೋyಒಂದ್yಕಾಲದಲ್ಲಿy
ಮಾತ್ರyನಿವ್ಥಹಿಸಬೋಕಾದyಸಿೋಮಿತyವಿಷಯವಲಲಿ�yಅದ್yನಿರಂತರy
ಮ್ಂದ್ವರಿಯಬೋಕಾದyವಿಷಯವಾಗದೆ�yಅಲಾಲಿಹನyನರಳಲಲಿದೆy
ಬೋರೆyಯಾವುದೆೋyನರಳೂyಇಲಲಿದyದಿನyಅಲಾಲಿಹ್yಅವನyನರಳನ್ನುy
ಕರ್ಣಿಸ್ವyಏಳುyವಿಭಾಗಗಳyಪೈಕಿyಒಂದ್yವಿಭಾಗyಹಿೋಗದೆ:

ِه َتَعاَلى«. »َشابٌّ َنَشَأ َعَلى َطاَعِة اللَّ

“ಅಲಾಲಿಹನyಅನ್ಸರಣೆಯಲ್ಲಿyಬಳೆದyಯ್ವಕ�”

ರಮದಾನ್ನಂತರದ್ದ್ರಂತಗಳು

ಕ್ಲವುyಜನರ್yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಿಗೆyಪಾಪಗಳಂದಿಗೆyಪ್ರವೋಶ-
ಸ್ತಾತುರೆyಮತ್ತುyಅದರಿಂದyಪಾಪಗಳಂದಿಗೆೋyನಿಗ್ಥಮಿಸ್ತಾತುರೆ�y
ಅವರ್yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಿನಿಂದyಏನ�yಉಪಕಾರyಪಡೆಯ್-
ವುದಿಲಲಿ�yಅಲಾಲಿಹ್y yಹೋಳುತಾತುನ:

﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾

“ಅವರ್y ನಿಮ್ಮy ಬಳಿಗೆyಬರ್ವಾಗy ನಾವುyವಿಶಾ್ವಸವಿಟ್ಟುದೆದಾೋವy
ಎನ್ನುತಾತುರೆ�yಅವರ್yಸತ್ಯನಿಷ್ೋಧದೆ�ಂದಿಗೆೋyಪ್ರವೋಶಸಿದಾದಾರೆyಮತ್ತುy
ಅದರೆ�ಂದಿಗೆೋyನಿಗ್ಥಮಿಸಿದಾದಾರೆ�yಅವರ್yಮರೆಮಾಚ್ವುದರyಬಗೆಗುy
ಅಲಾಲಿಹ್yಚ್ನಾನುಗyಅರಿತಿದಾದಾನ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y5:61)

ಇಬ್ನುyಕಸಿೋರ್ yಹೋಳುತಾತುರೆ:y“ಇದ್yಕಪಟವಿಶಾ್ವಸಿಗಳyಗ್ಣ�yಓy
ಮ್ಹಮ್ಮದರೆೋ,yಅವರ್yತಮ್ಮyಬಳಿಗೆyಕ್ಫ್್ರನ�ಂದಿಗೆೋyಪ್ರವೋಶ-
ಸಿದಾದಾರೆ�yಅಂದರೆyತಮ್ಮyಹೃದಯದಲ್ಲಿyಕ್ಫ್ರನಿನುಟ್ಟುyಪ್ರವೋಶಸಿದಾದಾರೆ�y
ನಂತರyಅವರ್y ತಮ್ಮyಬಳಿಯಿಂದyಕ್ಫ್್ರನ�ಂದಿಗೆೋ,yಅದ್y
ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ವyಸಿ್ಥತಿಯಲೆಲಿೋyನಿಗ್ಥಮಿಸಿದಾದಾರೆ�yನಿಮ್ಮyಉಪದೆೋಶy
ಅವರಲ್ಲಿyಯಾವುದೆೋyಬದಲಾವಣೆyತಂದಿಲಲಿ�yನಿಮ್ಮyಜ್ಾನದಿಂದy
ಅವರಿಗೆyಯಾವುದೆೋyಉಪಕಾರವಾಗಲಲಿ�yನಿಮ್ಮyಆದೆೋಶyವಿರೆ�ೋ-
ಧಗಳಾವುದ�yಅವರಲ್ಲಿyಯಾವುದೆೋyಪರಿರ್ಮyಬಿೋರಿಲಲಿ�”

ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳನ್ನುyಪ್ರವೋಶಸಿ,yನಂತರyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಿಗಂತy
ಮೊದಲ್ದದಾyಸಿ್ಥತಿಯಲೆಲಿೋ,yಅರವಾyಅದಕಿಕೆಂತಲ�yಹಿೋನyಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ,y
ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಿನಿಂದyನಿಗ್ಥಮಿಸ್ವವರಿಗೆyಈyಆಯತ್yಅನ್ವ-
ಯವಾಗ್ತತುದೆ�yಅವರ್yಆಜ�ೋಲಲಿಂಘನyಮಾಡ್ತತುಲೆೋyರಮದಾನ್y
ತಿಂಗಳನ್ನುyಪ್ರವೋಶಸ್ತಾತುರೆyಮತ್ತುyಆಜ್ಾಲಲಿಂಘನyಮಾಡ್ತತುಲೆೋy
ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಿಂದyನಿಗ್ಥಮಿಸ್ತಾತುರೆ�yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳುy
ಮ್ಗದೆ�ಡನyಅವರ್yತಮ್ಮyಹಿಂದಿನyಸಿ್ಥತಿಗೆೋyಮರಳುತಾತುರೆ�y

ಅವರಿಗೆy ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳಿಂದy ಯಾವುದೆೋy ಪ್ರಯೋಜನy
ಪಡೆಯಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗಲಲಿ�yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳುyಅವರyಮ್ೋಲೆy
ಯಾವುದೆೋyಪರಿರ್ಮyಬಿೋರಲ್ಲಲಿ�yಅವರ್yಇಸಿತುಗಾಫಾರ್yಮಾಡಲ್ಲಲಿ,y
ಪಾಪಗಳಿಂದyದ�ರವಾಗಲ್ಲಲಿ,yಮಾಡಿದyತಪಿ್ಪಗೆyವಿಷಾದyಪಡಲ್ಲಲಿ�y
ಅವರy ಪಾಲ್ಗೆy ರಮದಾನ್y ಪ್ರಯಾಣದyಮಧ್್ಯy ಇಳಿಯ್ವy
ತಾತಾಕೆಲ್ಕyನಿಲಾದಾಣದಂತ್�yನಂತರyಅವರ್yಅದೆೋyರೆೈಲನನುೋರ್ತಾತುರೆ�y
ಇಂತಹyಜನರ್yಅಲಾಲಿಹನನ್ನುyಆರಾಧಿಸಬೋಕಾದyರಿೋತಿಯಲೆಲಿೋy
ಆರಾಧಿಸಲ್ಲಲಿ�yಅಲಾಲಿಹನyಹಕ್ಕೆಗಳನ್ನುyಈಡೆೋರಿಸಲ್ಲಲಿ�yಅಲಾಲಿ-
ಹನನ್ನುy ಅನ್ಸರಿಸಿಯೋy ಇಲಲಿ�y ನಿಜವಾಗಯ�y ಇದೆ�ಂದ್y
ಮಹಾyದ್ರಂತವಾಗದೆ�y

ರಮದಾನ್yಮ್ಗದೆ�ಡನyಮದ್ಯಪಾನಿಗಳುyಮದ್ಯಪಾನದತತುy
ಮರಳುತಾತುರೆ�y ಅಮಲ್ಪದಾರ್ಥy ಸೋವಿಸ್ವವರ್y ಅಮಲ್y
ಪದಾರ್ಥyಸೋವಿಸಲ್yತ್�ಡಗ್ತಾತುರೆ�yವ್ಯಭಿಚಾರyಮಾಡ್ವವರ್y
ವ್ಯಭಿಚಾರದತತುy ಸಾಗ್ತಾತುರೆ�y ಬಡಿಡಾy ತಿನ್ನುವವರ್y ಬಡಿಡಾಯತತುy
ಹ�ರಳುತಾತುರೆ�y ದ್ಷಕೆಮಿ್ಥಗಳುyದ್ಷಕೆಮ್ಥದತತುy ತಿರ್ಗ್ತಾತುರೆ�y
ಅನಾವಶ್ಯಕy ಹರಟೆಗಳಲ್ಲಿy ನಿರತರಾಗ್ವವರ್y ಅದರy ಕಡೆಗೆy
ಓಡ್ತಾತುರೆ�y ನಿಷಿದಧಿyಯಾತ್್ರಗಳಲ್ಲಿy ತ್�ಡಗ್ವವರ್y ಅದನ್ನುy
ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ತಾತುರೆ�yಇದೆೋyನಿಜವಾದyದ್ರಂತ!yyಅಲಾಲಿಹನಾಣೆ!y
ಮಹಾy ವಿಪತ್ತುy ಇದೆೋy ಆಗದೆ!y ಇವರ್y ಪಾಪಗಳಂದಿಗೆೋy
ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳನ್ನುyಪ್ರವೋಶಸಿyಪಾಪಗಳಂದಿಗೆೋyಅದರಿಂದy
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ಜೂನ   11

ನಿಗ್ಥಮಿಸ್ತಾತುರೆ�y ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳುy ಇವರಲ್ಲಿyಯಾವುದೆೋy
ಬದಲಾವಣೆಯನ�ನುyಮಾಡಿಲಲಿ�

ಮ್ಸಲಾ್ಮನy ಸಹ�ೋದರರೆೋ,y ಕ್ಲವರಿಗೆy ತಾವುy ರಮದಾನ್y
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಮಾಡಿದyಕಮ್ಥಗಳುyಉಳಿದyಹನ�ನುಂದ್yತಿಂಗಳಿಗೆy
ಸಾಕ್ಂಬyಭಾವನಯಿದೆ�yಅದ್yಹನ�ನುಂದ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಮಾಡಿದy
ಪಾಪಗಳನ್ನುyಮನಿನುಸ್ತತುದೆಯಂದ್yಅವರ್yಭಾವಿಸ್ತಾತುರೆ�yಈy
ಕಾರಣದಿಂದಲೆೋyಅವರ್yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳುyಮ್ಗದಂತ್yತಮ್ಮy
ಹಳೆಯyಕಸ್ಬಿಗೆyಮರಳುತಾತುರೆ�yಅವರyಪ್ರಕಾರy ರಮದಾನ್y
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಮಾಡಿದyಸತಕೆಮ್ಥಗಳುyಉಳಿದyಹನ�ನುಂದ್yತಿಂಗಳಿಗೆy
ಇಂಧನವಾಗದೆ�yಅವರ್yಮತ್ತುyಸತಕೆಮ್ಥವಸಗ್ವುದ್yಮ್ಂದಿನy
ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿ!yಆದರೆyಅವರಿಗೆೋನ್yಗೆ�ತ್ತು?yಬಹ್ಶಃy
ಅವರ್yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಮಾಡಿದyಸತಕೆಮ್ಥಗಳುyತಿರಸಕೆಕೃತ-
ವಾಗದದಾರೆ?yಅಲಾಲಿಹ್yಅವುಗಳನ್ನುyಸಿ್ವೋಕರಿಸದಿದದಾರೆ?

ರಮದಾನ್ತಂಗಳಲ್ಲಿ್ಸಂಭವಿಸ್ವ್ದ್ರ್ಣಟನೆಗಳು

ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕಿತುy ಕ್ಲಸyಮಾಡ್ವy ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿy ಕ್ಲವುyಮ್ಸಿಲಿಮ್ೋತರy
ಸಹ�ೋದೆ�್ಯೋಗಗಳುyಆಹಾರyಸೋವಿಸ್ತಿತುರ್ತಾತುರೆ�yಆಗyಈತyಕ�ಡy
ಅವರyಆಹಾ್ವನyನಿಮಿತತುyಅವರೆ�ಡನyಸೋರಿyತಿನ್ನುತಾತುನ�yಇನ�ನುಬ್ಬy
ವ್ಯಕಿತುyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳyಹಗಲಲ್ಲಿyತನನುyಪತಿನುಯಡನyಸಂಭೆ�ೋಗy
ಮಾಡ್ತಾತುನ�yತನ�್ಮಲಕyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳyಪಾವಿತ್ರಷ್ಯವನ್ನುy
ಕ್ಡಿಸ್ತಾತುನ�yಇವನಿಗೆyಭಾರಿೋyಪಾ್ರಯಶ್ಚತತುyನಿೋಡಬೋಕಾದyಅಗತ್ಯವಿದೆ�y

ಅಂದರೆyಅವನ್yಒಬ್ಬyಗ್ಲಾಮನನ್ನುyಸ್ವತಂತ್ರಗೆ�ಳಿಸಬೋಕ್�y
ಅದ್yಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದದಾರೆyಎರಡ್yತಿಂಗಳುyನಿರಂತರyಉಪವಾಸy
ಆಚರಿಸಬೋಕ್�yರೆ�ೋಗyಮ್ಂತಾದyಕಾನ�ನ್ಬದಧಿyರಿಯಾಯಿ-
ತಿಯಿದ್ದಾyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸಲ್y ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿದಿದದಾರೆyಅರವತ್ತುy
ಬಡವರಿಗೆyಊಟyಹಾಕಬೋಕ್�yಹಾಗಾದರೆyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳy
ಹಗಲಲ್ಲಿyವ್ಯಭಿಚಾರyಮಾಡ್ವವರyಸಿ್ಥತಿಯೋನ್?yರಮದಾನ್y
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಅಶಲಿೋಲyಕಾಮಕ್ೋಳಿಯಲ್ಲಿyತ್�ಡಗ್ವವರyಸಿ್ಥತಿಯೋನ ?್

ಇನ್ನುy ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳುy ಮ್ಗದ್y ಈದ್y ಹಬ್ಬದy ದಿನy
ನಡೆಯ್ವyದ್ಘ್ಥಟನಗಳನ್ನುyನ�ೋಡಿ�yಈದ್yದಿನyವಾಹನಾ-
ಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿy ಅನೋಕy ಮಂದಿy ಪಾ್ರಣy ತ್ಯಜಸ್ತಾತುರೆ�y ಇದಕ್ಕೆy
ಕಾರಣyಅತಿಯಾದyಚಾಲನyಮತ್ತುyಮಿತಿಮಿೋರಿದyಸಂತ್�ೋಷ�y
ಕ್ಲವರಿಗೆyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳುyಮ್ಗಯಿತ್ಂಬyಸಂತ್�ೋಷ�yಆy
ಸಂತ್�ೋಷವನ್ನುyಆಚರಿಸಲ್yವಾಹನದಲ್ಲಿyಮಿತಿಮಿೋರಿದyವೋಗದಲ್ಲಿy

ಓಡಾಟ�yಕ್�ನಗೆyಅಪಘಾತದಿಂದyಮರಣ�yಅಲಾಲಿಹ್yಕಾಪಾಡಲ್�

ಈದ್yಹಬ್ಬದyದಿನyಕ್ಲವರ್yಶ್ಭಾಶಯyಕ್�ೋರ್ತಾತುyಹೋಳುತಾತುರೆ:y
“ನಾನ್yಗೆದ್ದಾಬಿಟೆಟು�”yಆದರೆyನಿಜವಾಗyಗೆದದಾವರ್yಯಾರ್yಗೆ�ತ್ತುೋ?yy
ಅವರyಬಗೆಗುyಅಲಾಲಿಹ್ yಹೋಳುತಾತುನ:

﴿ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓۓ ﴾
“ಯಾರನ್ನುy ನರಕದಿಂದy ದ�ರy ಮಾಡಿy ಸ್ವಗ್ಥಕ್ಕೆy ಪ್ರವೋಶy
ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತ್�ೋy ಅವನ್y ವಿಜಯಿಯಾದನ್�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y3:185)

﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾

“ನರಕವಾಸಿಗಳುyಮತ್ತುyಸ್ವಗ್ಥವಾಸಿಗಳುyಸಮಾನರಲಲಿ�yಸ್ವಗ್ಥವಾ-
ಸಿಗಳುyಯಾರೆ�ೋyಅವರೆೋyವಿಜಯಿಗಳು�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y59:20)

ಸ್ವಗ್ಥವಾಸಿಗಳyಬಗೆಗುyಅಲಾಲಿಹ್ yಹೋಳುತಾತುನ:

﴿ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾

“ಅವರ್yಅದರಲ್ಲಿyಶಾಶ್ವತವಾಗyವಾಸಿಸ್ವರ್�yಅದೆೋyಮಹಾy
ವಿಜಯ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y9:100)

﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾

“ಅವರಿಗೆyತಳಭಾಗದಿಂದyನದಿಗಳುyಹರಿಯ್ವyಸ್ವಗೆ�ೋ್ಥದಾ್ಯನಗ-
ಳಿವ�yಅದೆೋyಅತಿದೆ�ಡಡಾyವಿಜಯ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y85:11)

ಇವರೆೋyನಿಜವಾದyವಿಜಯಿಗಳು�yನಿಜವಾದyಗೆಲ್ವುyಸ್ವಗ್ಥದy
ಗೆಲ್ವಾಗದೆ�� n
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಪ್ರಕಾಶ್ಪಸರಿಸ್ವವರ್್ಮತ ತ್ಾ್ನಂದಿಸ್ವವರ್

﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ﴾
“ಅವರ್yಅಲಾಲಿಹನyಪ್ರಕಾಶವನ್ನುyತಮ್ಮyಬಾಯಿಯಿಂದyಊದಿy
ನಂದಿಸಲ್ಚಿಛೆಸ್ತಾತುರೆy ಮತ್ತುy ಅಲಾಲಿಹನ್y ತನನುy ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುy
ಸಂಪೂಣ್ಥವಾಗyಹಬಿ್ಬಸಿಯೋyತಿೋರಲ್yನಿಧ್ಥರಿಸಿದಾದಾನ�yಇದ್y
ಸತ್ಯನಿಷ್ೋಧಿಗಳಿಗೆyಎಷ್ಟುೋyಅಪಿ್ರಯವಾಗದದಾರ�yಸರಿಯೋ”y(61:8)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾

“ಅವರ್y ಅಲಾಲಿಹನy ಜ�್ಯೋತಿಯನ್ನುy ತಮ್ಮy ಬಾಯಿಯಿಂದy
ಊದಿyನಂದಿಸಿyಬಿಡಲ್yಇಚಿಛೆಸ್ತಾತುರೆ�yಆದರೆyಅಲಾಲಿಹನ್yತನನುy
ಜ�್ಯೋತಿಯನ್ನುyಪೂಣ್ಥಗೆ�ಳಿಸದೆyಬಿಡ್ವವನಲಲಿ�yಇದ್yಸತ್ಯನಿ-
ಷ್ೋಧಿಗಳಿಗೆyಎಷ್ಟುೋyಅಪಿ್ರಯವಾಗಲ್�”y(9:32)

ಅಲಾಲಿಹನyಪ್ರಕಾಶವುyಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತyವಾ್ಯಪಿಸಿಕ್�ಂಡಿದೆ�yಪ್ರಜ್ವ-
ಲ್ಸ್ವyನಕ್ಷತ್ರಗಳುyಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ,yಸ�ಯ್ಥ–ಚಂದ್ರyಸೋರಿದಂತ್y
ಕ್�ೋಟ್ಯಂತರyಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಂದಲ�yಪ್ರಕಾಶyಸ್ಫಾರಿಸ್ತತುದೆ�y
ಅಲಾಲಿಹನ್yಗ್ರಂರyಮತ್ತುyಪ್ರವಾದಿಗಳyಮ�ಲಕyಲೆ�ೋಕಕ್ಕೆyತಲ್ಪಿದy
ಸನಾ್ಮಗ್ಥವುyಕ�ಡಾyಆಕಾಶಕಾಯಗಳಂತ್yಸದಾyಪ್ರಕಾಶವನ್ನುy
ಬಿೋರ್ತಿತುದೆ�yಈyದಿವ್ಯಜ�್ಯೋತಿಯyವಿರ್ದಧಿyಕಣ್್ಮಚಿ್ಚಕ್�ಂಡವರ್y
ಕ�ಡಾyಹಲವಮ್್ಮyತಮಗೆyಅರಿವಿಲಲಿದಂತ್ಯೋyಸನಾ್ಮಗ್ಥದೆಡೆಗೆy

ಆಕಷಿ್ಥತರಾಗ್ವುದಿದೆ�yಹಲವುyತರದyಕತತುಲೆಯಳಗೆyಸಿಲ್ಕಿಕ್�ಂ-
ಡವರ್yಕ�ಡಾyದೆೈವಿಕyಮಾಗ್ಥದಶ್ಥನದಿಂದಾಗyಪ್ರಕಾಶಮಯy
ಜೋವನದyವಕಾತುರರಾಗyಮಾಪ್ಥಡ್ತಾತುರೆ�yಸತ್ಯವೋದದyಕ್ರಿತ್y
ಅಲಾಲಿಹನ್yಅಂತಿಮyಪ್ರವಾದಿ yಯಂದಿಗೆyಹೋಳುತಾತುನ:y

﴿ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾

“ನಿೋವುyಜನರನ್ನುyಅವರyಪ್ರಭ್ವಿನyಆಜಯಂತ್yಅಂಧಕಾರಗ-
ಳಿಂದyಹ�ರತ್ಗೆದ್yಪ್ರಕಾಶದyಕಡೆಗೆyತರಲ್ಕಾಕೆಗyನಾವುyಇದನ್ನುy
ನಿಮಗೆyಅವತಿೋಣ್ಥಗೆ�ಳಿಸಿರ್ತ್ತುೋವ�”y(14:2)

ಇಲ್ಲಿyಅಂಧಕಾರಗಳುyಎಂಬyಬಹ್ವಚನyಪ್ರಯೋಗyಹಾಗ�y
ಪ್ರಕಾಶyಎಂಬyಏಕವಚನyಪ್ರಯೋಗyತ್ಂಬಾyಗಮನಾಹ್ಥವಾಗದೆ�y
ಯತಾರ್ಥyಪ್ರಕಾಶyಕ್ೋವಲyಒಂದ್yಮಾತ್ರವಿದೆ�yಅದ್yಲೆ�ೋಕಪಾ-
ಲಕನನ್ನುyಮಾತ್ರyದೆೋವನಾಗyಆರಾಧ್ಯನಾಗyಸಿ್ವೋಕರಿಸ್ವyಆದಶ್ಥ-
ವಾಗದೆ�yಪ್ರಪಂಚವನ್ನುyಬಳಗ್ವyದಿವ್ಯಜ�್ಯೋತಿಯಿಂದyಮನ್ಷ್ಯನ್y
ತನನುyಮನಸ್ಸನ್ನುyಪ್ರಕಾಶಮಯಗೆ�ಳಿಸ್ವyಮ�ರ್,yಮ�ರಾದy
ಒಂದ್,y ಒಂದಾದyಬಹ್ತ್ವ,y ಬಹ್ತ್ವವಾದyಏಕತ್ವy ಇವಲಲಿವೂy
ಇರ್ಳನ್ನುyಚ್ಂದಗೆ�ಳಿಸ್ವyವ್ಯರ್ಥyಶ್ರಮyಮಾತ್ರ�y

ವಿಭಿನನುyದೆೋವಾನ್ದೆೋವತ್ಗಳು,yಸಿದಧಿಪ್ರ್ಷರ್,yಮಹಾತ್ಮರ್ಗಳನ್ನುy
ಕರೆದ್yಪಾ್ರರ್್ಥಸಿದರ�,yಅವಲಲಿವೂyಲೆ�ೋಕಪಾಲಕನ�ಂದಿಗನy
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ಜೂನ   11

ಪಾ್ರರ್ಥನಯೋyಆಗ್ತತುದೆyಎಂಬyವಾದವುyಬಳಕಿನಡೆಗೆyತಿರ್ಗ್ವy
ಜನರನ್ನುyಕತತುಲೆಯyಕ�ಪಕ್ಕೆೋyತಳುಳುವyಕ್ತಂತ್ರವಾಗದೆ�

ಅಲಾಲಿಹನyಪ್ರಕಾಶವನ್ನುyನಂದಿಸ್ವyಪ್ರಯತನುವನ್ನುyಸತ್ಯನಿಷ್ೋಧಿಗಳುy
ಯಾವತ�ತುyಕ್ೈಬಿಟ್ಟುಲಲಿ�yಮ್ಸಿಲಿಮರೆ�ಂದಿಗೆyಯ್ದಧಿyಘೋಷಿಸಿದy
ಶತ್್ರಗಳುyಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ,yಮ್ಸಿಲಿಮರೆಡೆyಪ್ರವೋಶಸಿದyಕಪಟ್ಗಳುy
ಮತ್ತುy ಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷೆಯyವೋಷಧಾರಿಗಳೆಲಲಿy ವಾಸತುವದಲ್ಲಿy ಸತ್ಯದy
ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುyಊದಿyನಂದಿಸಲ್yಪ್ರಯತಿನುಸಿದಾದಾರೆ�yಮದಿೋನಾದಲ್ಲಿy
ದೆೈವಿಕyಬಳಕ್yಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗyಬಳಗದಾಗyಅಬ್ದಾಲಾಲಿಹಿಬಿನ್y
ಉಭಯ್್ಯನyನೋತೃತ್ವದಲ್ಲಿದದಾyಕಪಟ್ಗಳುyಅದನ್ನುyಊದಿyನಂದಿಸಲ್y
ಅಹನಿ್ಥಶyಪ್ರಯತಿನುಸಿದದಾರ್�y

ತಾವುyಬಲಾಢ್ಯರ್yಮತ್ತುyಮ್ಹಮ್ಮದರ್yದ್ಬ್ಥಲರ್yಎಂದೆನ್ನುತಾತುy
ಅವರ್y ಜನರನ್ನುy ತಮ್ಮy ಹಿಂದೆyಅಣಿನರೆಸಲ್y ಶ್ರಮಿಸಿದದಾರ್�y
ಅನಂತರyಕಪಟyಪ್ರವಾದಿyಮ್ಸೈಲ್ಮನyರಂಗಪ್ರವೋಶವಾಗ್ತತುದೆ�y
ಸಾವಿರಾರ್yಜನರನ್ನುyಒಟ್ಟುಗ�ಡಿಸಿದyಆyದ್ಷಟುನ್yಇಸಾಲಿಮಿನy
ಬಳಕನ್ನುyಶಾಶ್ವತವಾಗyನಂದಿಸಬಹ್ದೆಂದ್yಅಂದಾಜಸಿದದಾನ್�y
ದಿ್ವತಿೋಯyಖಲ್ೋಫyಉಮರ್ ,yತೃತಿೋಯyಖಲ್ೋಫyಉಸಾ್ಮನ್
yರವರನ್ನುyವಧಿಸಿyಪ್ರವಾದಿಯವರyಅನ್ಚರರನ್ನುyತ್ತ್್ಥy

ಯ್ದಧಿದೆಡೆಗೆyಕ್�ಂಡೆ�ಯದಾyಕ್ತಂತಿ್ರಗಳುyಕ�ಡಾyಅಲಾಲಿಹನy
ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುyನಂದಿಸ್ವyಇರಾದೆಯನಿನುಟ್ಟುಕ್�ಂಡಿದದಾರ್�

ಕಳೆದyಹದಿನಾಲ್ಕೆyಶತಮಾನಗಳಿಂದyಮ್ಸಿಲಿಮ್yಸಮ್ದಾಯ-
ದೆ�ಳಗೆyಹಾಗ�yಹ�ರಗರ್ವyಇರ್ಳಿನyಶಕಿತುಗಳುyಸನಾ್ಮಗ್ಥದy
ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುyನಂದಿಸಲ್yನಿರಂತರವಾಗyಪ್ರಯತಿನುಸ್ತತುಲೆೋyಇದೆ�y
ಗ್ರೋಕ್yದಶ್ಥನyಪ್ರಕಾರyಇಸಾಲಿಮನ್ನುyವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸಿದರೆyಮಾತ್ರyಅದರy
ಭವಿಷ್ಯyಶ್�ೋಭಾಯಮಾನವಾಗ್ತತುದೆyಎನ್ನುವುದ್yಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಿy
ವೋಷಧಾರಿಗಳಾದyಕ್ಲವರyವಾದವಾಗತ್ತು�yತಿೋವ್ರyಭಕಿತುyಮತ್ತುy
ಅದೆ್ವಲೈತದyಮಾಗ್ಥದyಮ�ಲಕyಮಾತ್ರyಆತ್ಮಸಾಕ್ಾತಾಕೆರyಸಾಧ್ಯy
ಎನ್ನುವುದ್yಸ�ಪಿಗಳyಉಪದೆೋಶವಾಗತ್ತು�y

ಯ್ಕಿತುವಾದyಮತ್ತುyಭೌತಿಕವಾದಗಳಿಗೆyಪೂರಕವಾಗyಇಸಾಲಿಮಿನy
ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನುy ದ್ವಾ್ಯ್ಥಖಾ್ಯನಿಸ್ವyಪ್ರಯತನುವೂyನಡೆದಿದೆ�y
ಕ್್ರಲೈಸತುರ್,y ಯಹ�ದ್ಯರ್,y ಪಾಸಿ್ಥಗಳು,y ಹಿಂದ್ತ್ವವಾದಿಗಳು,y
ಸವ್ಥಧಮ್ಥy ಸತ್ಯವಾದಿಗಳು,y ಕಾಲಕಾಲದಲ್ಲಿy ಅಲಾಲಿಹನy
ಜ�್ಯೋತಿಯನ್ನುyನಂದಿಸ್ವyಪ್ರಯತನುವನ್ನುyಜಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್�ಂಡಿ-
ದದಾರ್�yಅಂತಹyಪ್ರಯತನುಗಳುyಕ್ಲವಮ್್ಮyಯ್ವಕರ್,yಶಕ್ಷಿತರ್,y
ಉನನುತy ರಾಜಕಿೋಯy ನಾಯಕರyಮ್ೋಲೆy ಪ್ರಭಾವy ಬಿೋರಿದಿದಾದೆ�y

ಮ್ಸಿಲಿಮ್yಸಮ್ದಾಯದಲ್ಲಿಯೋyಕ್ಲವರ್yಇಸಾಲಿಮಿನಲ್ಲಿyಕಲಬರಕ್y
ಮಾಡ್ವyಶ್ರಮದಲ್ಲಿyಆಕಷಿ್ಥತರಾಗದದಾರ್�yಇತಿತುೋಚ್ಗೆyಮ್ಸಿಲಿಮ್y
ನಾಮಧಾರಿಯಬ್ಬy ತೌಹಿೋದ್y ಕ್ರ್ಆನ್ಗೆy ವಿರ್ದಧಿy ಎಂಬy
ಲೆೋಖನವನ್ನುyಬರೆದಿದದಾ�

ಹಿೋಗೆy ಸತ್ಯದy ಪ್ರಕಾಶದy ಕತ್ತುy ಹಿಸ್ಕ್ವy ಪ್ರಯತನುy ನಿರಂತರy
ನಡೆಯ್ತತುಲ್ದದಾರ�yಇಲ್ಲಿyಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಹದಿೋಸ್ನyಬ್ನಾ-
ದಿಯಲ್ಲಿರ್ವyಆದಶ್ಥವನ್ನುyಅಲ್ಗಾಡಿಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ�yಸಾಕ್ಾತ್y
ಇಸಾಲಿಮಲಲಿದೆyಬೋರೆyಯಾವyಧಮ್ಥವೂyಅಲಾಲಿಹನyಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲಿy
ಸಿ್ವೋಕಾರಾಹ್ಥವಲಲಿy(3:85)yಎಂಬyಸತ್ಯವನ್ನುyಅರಿತವರ್yಅಲಾಲಿಹನy
ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುyಅದರyಪೂಣ್ಥತ್ಯಂದಿಗೆyನಲೆನಿಲ್ಲಿಸಲ್yಅಪಾರy
ಸೋವಯನ್ನುyಸಲ್ಲಿಸಿದರ್�yಇತರyಸಮ್ದಾಯಗಳyಹಲವುyತರದy
ವಿಚಾರಧಾರೆಯವರ್yಮತ್ತುyಮ್ಸಿಲಿಮರಲ್ಲಿಯೋyವ್ಯತಿಚಲ್ಸಿದy
ವಿಭಾಗಗಳುyಇಸಾಲಿಮಿನyಸಾಕ್ಾತ್yಬಳಕನ್ನುyನಂದಿಸಲ್yಪ್ರಯ-
ತಿನುಸ್ತಿತುದ್ದಾದರyನಡ್ವyಅಸತ್ಯದೆ�ಂದಿಗೆyಯಾವyರಾಜಯನ�ನುy
ಮಾಡಿಕ್�ಳಳುದೆyಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಂರyಹಾಗ�yಸಂದೆೋಶವಾಹಕ y
ರಿಂದyದೃಢಿೋಕರಿಸಲ್ಪಟಟುyಚಯ್ಥಯನ್ನುyಪ್ರಮಾಣವಾಗಟ್ಟುಕ್�ಂಡ್y
ದಿೋನ್yಕಲ್ಸ್ವವರyಸೋವyಅತ್ಯಮ�ಲ್ಯವಾಗದೆ�

ಪ್ರತಿಯಂದ್yಕಾಲಘಟಟುದಲ್ಲಿyಆಧ್ನಿಕyವಿಚಾರyಹಾಗ�yಪ್ರವ-
ಣತ್ಗಳyಹಸರಿನಲ್ಲಿyಇಸಾಲಿಮಿನyಸಮಕಾಲ್ಕyಪ್ರಸಕಿತುಯನ್ನುyಅಲಲಿ-
ಗಳೆಯಲ್yಮ್ಸಿಲಿಮರಲ್ಲಿಯೋyಕ್ಲವರ್yಟೆ�ಂಕಕಟ್ಟುyನಿಂತಿದದಾರ್�y
ಅವರ್yಹ�ಸyಪಿೋಳಿಗೆಯಂದಿಗೆyನಾವುyಕಾಲyಮತ್ತುyಲೆ�ೋಕದy
ಜ�ತ್ಗೆyನಿಂತಿದೆದಾೋವಯಂದ�,yಬೋರೆಯವರ್yಕಾಲಹರಣಗೆ�ಂಡy
ಆಶಯಗಳಿಗೆyಬಲವಾಗyಅಂಟ್ಕ್�ಂಡ್yಮೌಢ್ಯದೆಡೆಗೆyಸಾಗ್ತಿತು-
ದಾದಾರೆyಎಂದ�yಹೋಳಿದರ್�y

ಕ್ಲವುyಬ್ದಿಧಿಜೋವಿಗಳಿಗೆyಹಿಂದಿನyಕಾಲದಲ್ಲಿyಪ್ರವಾದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್
yರ್yಬ�ೋಧಿಸಿದyಅದೆೋyರ�ಪದಲ್ಲಿyಇಂದ್yಲೆ�ೋಕದೆ�ಂದಿಗೆy

ಇಸಾಲಿಮಿನyಕ್ರಿತ್yಮಾತನಾಡಿದರೆyಅದಕ್ಕೆyಬಲೆyಸಿಗಲಾರದೆಂದ್y
ಭಾಸವಾಯಿತ್�yಕ್ಲವರ್yವಿಮಶ್ಥಕರಾದರ್�yಇನ್ನುyಕ್ಲವರ್y
ಪಶಾ್ಚತಾತುಪದyಧ್ವನಿಯವರಾದರ್�yಅರವಾy ಕಾಲಕಕೆನ್ಸಾರದy
ವಾಚನದyವಕಾತುರರಾಗyಮಾಪ್ಥಟಟುರ್�yಹಲವರ್yಪರಭ್ರಷಟುತ್y
ಮತ್ತುyಹಿಂದೆyಸರಿಯ್ವyನಿಲ್ವಿನಡೆಗೆyಸಾಗ್ತಿತುದಾದಾಗyಸತ್ಯಧ-
ಮ್ಥದಲ್ಲಿyಅಚಲರಾಗyನಿಂತ್yಪ್ರಕಾಶವನ್ನುyಪಸರಿಸ್ತಿತುರ್ವವರ್y
ಇಸಾಲಿಮಿಗೆyಪ್ರತಿಯಂದ್yಕಾಲಘಟಟುದಲ್ಲಿಯ�yಹೋಗೆyಪಾ್ರಯೋಗಕy
ಧಮ್ಥವಾಗ್ತತುದೆyಎನ್ನುವುದನ್ನುyಸಾಬಿೋತ್ಪಡಿಸಿದರ್�y
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಅಲಾಲಿಹನyಅನ್ಗ್ರಹಿೋತyದಾಸರ್yಸದಾyಕಾಲyಈyದೌತ್ಯವನ್ನುyನಿವ್ಥ-
ಹಿಸ್ತತುಲೆೋyಇದಾದಾರೆ�yಅವರyಕ್ರಿತ್yಪವಿತ್ರyಕ್ರ್ಆನ್yಹಿೋಗೆನ್ನುತತುದೆ:

﴿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 ڭ ۇ ۇۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾
“ಓyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆೋ,yನಿಮ್ಮಲಾಲಿರಾದರ�yಧಮ್ಥದಿಂದyವಿಮ್ಖ-
ರಾಗ್ತಿತುದದಾರೆ,yಅಲಾಲಿಹನyಪಿ್ರೋತಿಗೆyಪಾತ್ರರಾದyಹಾಗ�yಅಲಾಲಿಹನನ್ನುy
ಪಿ್ರೋತಿಸ್ವyಇನ�ನುಂದ್yಜನವಿಭಾಗವನ್ನುyಅಲಾಲಿಹ್yಸೃಷಿಟುಸ್ವನ್�y
ಅವರ್yಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಂದಿಗೆyವಿನಮ್ರರ�yಸತ್ಯನಿಷ್ೋಧಿಗಳಂ-
ದಿಗೆyಕಠ�ೋರರ�yಆಗರ್ವರ್�yಅವರ್yಅಲಾಲಿಹನyಮಾಗ್ಥದಲ್ಲಿy
ಹ�ೋರಾಟyನಡೆಸ್ವರ್�yಯಾವನೋyಖಂಡಿಸ್ವವನyಖಂಡನಗೆy
ಭಯಪಡಲಾರರ್�yಇದ್yಅಲಾಲಿಹನyಮಹಾyಅನ್ಗ್ರಹ�yಇದನ್ನುy
ಅವನ್yತನಗಷಟುyಬಂದವರಿಗೆyದಯಪಾಲ್ಸ್ತಾತುನ�yಅಲಾಲಿಹ್y
ಅತಿವಿಶಾಲನ�yಸಾಧನಾನ್ಕ�ಲತ್ಗಳyಮಾಲಕನ�yಸವ್ಥಜ್ಞನ�y
ಆಗರ್ತಾತುನ�”y(5:54)

ಕ್ರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿರ್ವುದನ್ನುyಅದೆೋyರ�ಪದಲ್ಲಿyಜನರyಮ್ಂದಿಟಟುರೆy
ಅವರ್yಆಕ್ಷೆೋಪಿಸಬಹ್ದ್yಅರವಾyಅಪಹಾಸ್ಯyಮಾಡಬಹ್ದ್y
ಎಂಬyಭಯದಿಂದy ಕಾಲಕ್ಕೆy ಸರಿಹ�ೋಗ್ವyಹಾಗ�yಜನರಿಗೆy
ಇಷಟುವಾದyವಾ್ಯಖಾ್ಯನಗಳನ್ನುyಕ್�ಡಬೋಕ್yಎಂಬyನಿಲ್ವನ್ನುyಸಿ್ವೋ-
ಕರಿಸಿದವರ್yಹಲವುyಕಾಲಘಟಟುಗಳಲ್ಲಿದದಾರ್�yಆದರೆyಕ್ಲವುyದಶಕy
ಅರವಾyಶತಮಾನyಕಳೆದಾಗyಆyವಾ್ಯಖಾ್ಯನಗಳುyಕಾಲಹರಣ-
ಗೆ�ಂಡ್yಕ್ರ್ಆನ್yಮಾತ್ರyಯಾವyಕ್ೋಡ�yಸಂಭವಿಸದೆyಸ್ರಕ್ಷಿತ-
ವಾಗyಉಳಿಯಿತ್�yಪ್ರಬಲವಾದyಹದಿೋಸ್ಗಳyಕಾಯ್ಥವೂyಇದಕಿಕೆಂತy
ಭಿನನುವಾಗಲಲಿ�yಈyವಾಸತುವಿಕತ್ಯನ್ನುyತಿಳಿಯದವರ್yಇಸಾಲಿಮಿನy
ಕ್ರಿತ್yಟ್ೋಕ್yಕ್ೋಳಿyಬರ್ವಾಗyಆಶಂಕ್ಯಲ್ಲಿyಬಿದ ದ್ಾyಟ್ೋಕಿಸ್ವವರ್y
ಮತ್ತುyಸಮಾನyಮನಸಕೆರನ್ನುyತೃಪಿತುಪಡಿಸಲ್yಪಯಾ್ಥಪತುವಾದy
ತಮಗೆyತ್�ೋಚಿದyಸಮರ್ಥನಗಳನ್ನುyಹ್ಡ್ಕ್ತಾತುರೆ�yಈyಸಮರ್ಥ-
ನಗಳಿಂದಾಗyಹಲವಮ್್ಮyಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲ್yಪ್ರಯತಿನುಸ್ತಿತುದದಾy
ವಿಮಶ್ಥಕರಿಂದಲೆೋyಹಾಸಾ್ಯಸ್ಪದವಂದ್yತಳಿಳುಹಾಕಲ್ಪಟಟುyಉದಾಹ-
ರಣೆಗಳೂyಇವ�yಧಾಮಿ್ಥಕyಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನುyಮ್ಂದಿಟ್ಟುಕ್�ಂಡ್y
ಉತತುರಿಸ್ವyಬದಲ್yಬ್ದಿಧಿಗೆyತ್�ೋಚಿದyಸಂಗತಿಗಳಿಗೆyಧಮ್ಥದy
ಲೆೋಬಲ್yಅಂಟ್ಸಿದರೆyಅದ್yತ್ಂಬಾyಕಾಲyಬಾಳಿಕ್yಬರ್ವುದಿಲಲಿ�y
ಅಲಾಲಿಹನ್yಇಷಟುಪಡ್ವುದಾದರೆyಬೋರೆyಯಾರಿಗೆyಅನಿಷಟುವಾದರ�y
ಸಮಸ್ಯಯಲಲಿyಎಂಬyಧ್ೈಯ್ಥದyನಿಲ್ವುyಸಿ್ವೋಕರಿಸ್ವವರಿಗೆyಮಾತ್ರy
ದಿವ್ಯಜ�್ಯೋತಿಯನ್ನುyಬಾಯಿಯಿಂದyನಂದಿಸಲ್yಶ್ರಮಿಸ್ತಿತುರ್ವವ-
ರನ್ನುyಪರಿರ್ಮಕಾರಿಯಾಗyಎದ್ರಿಸಲ್yಸಾಧ್ಯ�� n

ಮಹಾ್ಉಪದೆೀಶ!

ಒಮ್್ಮyವಹ್್ಬyಇಬ್ನುyಮ್ನಬ್ಬಹ್ yತಮ್ಮyಶಷಟುರೆ�ಂದಿಗೆyಕ್ೋಳಿದರ್,y“ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿyಯಾರ�yಸರಿಯಾಗyತಿಳಿಸಿಕ್�ಡದyಔಷಧವನ್ನು,y
ಕಮ್ಥಶಾಸತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿyಯಾರ�yಸರಿಯಾಗyತಿಳಿಸಿಕ್�ಡದyyಕಮ್ಥಶಾಸತ್ರವನ್ನುyಮತ್ತುyಜ್ಾನಿಗಳಲ್ಲಿyಯಾರ�yಸರಿಯಾಗyತಿಳಿಸಿಕ್�ಡದy
ಜ್ಾನವನ್ನುyನಾನ್yನಿಮಗೆyಕಲ್ಸಿಕ್�ಡಲೆೋ?”

ಶಷ್ಯರ್yಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗyಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ,yಶ್ೈಖ್yವಹ್್ಬyಇಬ್ನುyಮ್ನಬ್ಬಹ್ yಹೋಳಿದರ :್

“ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿyಯಾರ�yಸರಿಯಾಗyತಿಳಿಸಿಕ್�ಡದyಔಷಧyಏನಂದರೆyಆಹಾರyಸೋವಿಸ್ವುದಕ್ಕೆyಮ್ನನುyಅಲಾಲಿಹನyಹಸರನ್ನುyಸ್ಮರಿಸಿರಿyಮತ್ತುy
ಆಹಾರyಸೋವಿಸಿದyಬಳಿಕyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಧನ್ಯವಾದyಸಲ್ಲಿಸಿರಿ�y

ಕಮ್ಥಶಾಸತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿyಯಾರ�yಸರಿಯಾಗyತಿಳಿಸಿಕ್�ಡದyಕಮ್ಥಶಾಸತ್ರyಏನಂದರೆ,yನಿಮಗೆyಗೆ�ತಿತುರ್ವyಒಂದ್yವಿಷಯದyಬಗೆಗುyಯಾರಾದರ�y
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿyಪ್ರಶನುಸಿದರೆyನಿಮ್ಮyತಿಳುವಳಿಕ್ಯyಪ್ರಕಾರyಉತತುರyನಿೋಡಿ�yಅದ್yನಿಮಗೆyಗೆ�ತಿತುಲಲಿದಿದದಾರೆ,y“ನನಗೆyಗೆ�ತಿತುಲಲಿ”yಎಂದ್yಹೋಳಿರಿ�y

ಜ್ಾನಿಗಳಲ್ಲಿyಯಾರ�yಸರಿಯಾಗyತಿಳಿಸಿಕ್�ಡದyಜ್ಾನyಏನಂದರೆ,yಮೌನವಾಗರ್ವುದನ್ನುyಹಚಿ್ಚಸಿರಿ�yನಿಮ್ಮಲ್ಲಿyಏನಾದರ�yಪ್ರಶನುಸಲಾದರೆy
ಮಾತ್ರyಉತತುರಿಸಿರಿ�”y(ಹಿಲ್ಯತ್ಲ್yಔಲ್ಯಾy4/35)
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ಜೂನ   11

ಹೃದಯದಿಂದ್ಹೃದಯಕೆ್ಕ

 " ಶೈಖ್ ರಬಿೇಅ್ ಇಬ್್ನ ಹಾದಿೇ ಉಮೈರ್ ಅಲ್ಮದ್ಖಲಿೇ

ವಿಭಿನನುyಹೃದಯಗಳುyಮತ್ತುyಅವುಗಳyಸಿ್ಥತಿಗಳyಬಗೆಗುyನಾವುy
ತಿಳಿದೆವು�yಈಗyನಾವುyಇಖಾಲಿಸ್,yತವಕ್ಕೆಲ್,yನಿರಿೋಕ್ಷೆ,yಭಯy

ಮ್ಂತಾದವುಗಳyಬಗೆಗುyಮಾತನಾಡೆ�ೋಣ�yಇವಲಲಿವೂyಹೃದಯಕ್ಕೆy
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾದಾಗವ�yಹೃದಯದyಬಗೆಗುyಮಾತನಾಡ್ವಾಗyಇವುಗಳy
ಬಗೆಗುಯ�yಮಾತನಾಡಬೋಕಾದyಅಗತ್ಯವಿದೆ�yಏಕ್ಂದರೆyಇವುಗಳಿಗೆy
ಹೃದಯದೆ�ಂದಿಗೆy–ಅದ್yಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿyಅರವಾyಸತ್ಯನಿಷ್ೋಧಿಯy
ಹೃದಯವಾಗದದಾರ�y ಸರಿy ಅದರೆ�ಂದಿಗೆ–y ಸಂಬಂಧವಿದೆ,y
ಜ�ೋಡಣೆಯಿದೆ�yಕಾರಣyಹೃದಯyಸರಿಯಾದರೆyದೆೋಹyಸರಿಯಾ-
ಗ್ತತುದೆ�yಹೃದಯyಹಾಳಾದರೆyದೆೋಹyಹಾಳಾಗ್ತತುದೆ�y

ಇಖಾಲಿಸ್ನyಬಗೆಗುyಆಜ್ಾಪಿಸ್ವyಕ್ಲವುyಆಯತ್ಗಳನ್ನುyನ�ೋಡೆ�ೋಣ:

﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀۀ ہ ہ ہ ہ ﴾

“ಧಮ್ಥವನ್ನುyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyನಿಷಕೆಳಂಕಗೆ�ಳಿಸಿ,yಅವನಲ್ಲಿyನಿಷ್ಠರಾಗy
ಅವನನ್ನುyಆರಾಧಿಸಬೋಕ್,yನಮಾಝ್yಸಂಸಾ್ಥಪಿಸಬೋಕ್yಮತ್ತುy
ಝಕಾತ್yನಿೋಡಬೋಕ್ಂದಲಲಿದೆyಇನನುೋನನ�ನುyಅವರಿಗೆyಆಜ್ಾಪಿಸಲಾ-
ಗಲಲಿ�yಅದೆೋyನೋರವಾದyಧಮ್ಥ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y98:5)

ಇದ್yಇಖಾಲಿಸ್ನyವಿವರಣೆಯಾಗದೆ�yಧಮ್ಥವನ್ನುyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆy
ನಿಷಕೆಳಂಕಗೆ�ಳಿಸಬೋಕ್�yಅಲ್ಲಿyಶಕ್್ಥyಇರಬಾರದ್�yಅಲ್ಲಿyರಿಯಾಅ್y

ಇರಬಾರದ್�yಅಲ್ಲಿyಫಸಾದ್yಇರಬಾರದ್�yಯಾವುದೆೋyಹ�ಲಸ್-
ಗಳಿಲಲಿದy ಶ್ದಧಿy ಇಖಾಲಿಸ್y ಆಗರಬೋಕ್�y ಅಲಾಲಿಹನy ಆರಾಧನy
ಶ್ದಧಿವಾಗರಬೋಕ್�yನಮಾಝನ್ನುyಸಂಸಾ್ಥಪಿಸಬೋಕ್,yಝಕಾತ್y
ಕ್�ಡಬೋಕ್�yಅದೆೋyನೋರವಾದyಧಮ್ಥ�

ಅಲಾಲಿಹ್ yಸ�ರyಅಝ್ಝುಮರ್ನಲ್ಲಿyಹೋಳುತಾತುನ:

﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ﴾

“ಈyಗ್ರಂರವುyಅವತಿೋಣ್ಥವಾದದ್ದಾyಪ್ರತಾಪಶಾಲ್ಯ�yಯ್ಕಿತು-
ಪೂಣ್ಥನ�yಆದyಅಲಾಲಿಹನyಕಡೆಯಿಂದಾಗದೆ�yನಾವುyತಮಗೆyಈy
ಗ್ರಂರವನ್ನುyಸತ್ಯಸಹಿತyಅವತಿೋಣ್ಥಗೆ�ಳಿಸಿದೆದಾೋವ�yಆದದಾರಿಂದyತಾವುy
ಧಮ್ಥವನ್ನುyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyನಿಷಕೆಳಂಕಗೆ�ಳಿಸಿyಅವನನ್ನುyಆರಾಧಿಸಿರಿ�y
ತಿಳಿಯಿರಿ�yಶ್ದಧಿವಾದyಧಮ್ಥವುyಅಲಾಲಿಹನಿಗರ್ವುದಾಗದೆ�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y39:1-3)

ಅಲಾಲಿಹ್yಈyಮಹಾy ಗ್ರಂರವನ್ನುy ಅವನy ಸಂದೆೋಶವಾಹಕ-
ರಿಗೆyಅವತಿೋಣ್ಥಗೆ�ಳಿಸಿದಾದಾನ�yಇದಕ್ಕೆyಬದಲ್ಯಾಗyನಿೋವೋನ್y
ಮಾಡಿದಿದಾೋರಿ?yನಿೋವಷ್ಟುyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಧನ್ಯವಾದyಸಲ್ಲಿಸಿದಿದಾೋರಿ?y
ಧಮ್ಥವನ್ನುy ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆy ನಿಷಕೆಳಂಕಗೆ�ಳಿಸಿy (ಶ್ದಧಿಗೆ�ಳಿಸಿ)y
ಅವನನ್ನುy ಆರಾಧಿಸಿರಿy ಎಂದ್y ಅಲಾಲಿಹ್y ಅವನy ಪ್ರವಾದಿಗೆy
ಆಜ್ಾಪಿಸಿದಾದಾನ�yಪ್ರವಾದಿಯವರ್yನಮಗೆyಮಾದರಿಯಾಗದಾದಾರೆ�y
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಈyಗ್ರಂರವುyಪ್ರವಾದಿ yರಿಗೆyಒಂದ್yಅನ್ಗ್ರಹವಾಗರ್ವಂತ್y
ಅವರyಸಮ್ದಾಯಕ�ಕೆyಒಂದ್yಅನ್ಗ್ರಹವಾಗದೆ�yಆದದಾರಿಂದy
ಮ್ಸಲಾ್ಮನರ್y ಧಮ್ಥವನ್ನುy ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆy ನಿಷಕೆಳಂಕಗೆ�ಳಿಸಿy
ಅವನನ್ನುy ಆರಾಧಿಸಬೋಕ್�y ಇಸಾಲಿಮ್y ಅಲಲಿದದಾನ್ನುy ಅಲಾಲಿಹ್y
ನಮಿ್ಮಂದyಸಿ್ವೋಕರಿಸ್ವುದಿಲಲಿ�yಅವನ್yಅಸತ್ಯವನ್ನುyಸಿ್ವೋಕರಿಸ್ವು-
ದಿಲಲಿ�yyಅವನ್yಸಹಭಾಗತ್ವyಮಾಡ್ವುದನ್ನುyಸಿ್ವೋಕರಿಸ್ವುದಿಲಲಿ�y
ಅವನ್yನಮಿ್ಮಂದyಸಿ್ವೋಕರಿಸ್ವುದ್yಶ್ದಧಿವಾದ,yನಿಷಕೆಳಂಕವಾದy
ಧಮ್ಥವನ್ನುyಮಾತ್ರ�yಶಕ್್ಥ,yಬಿದ್ಅತ್,yದ್ರಮಾಗ್ಥyಮ್ಂತಾದy
ಯಾವುದ�y ಇಲಲಿದy ಶ್ದಧಿy ಇಸಾಲಿಮ್y ಧಮ್ಥವನ್ನುy ಮಾತ್ರ�y
ಯಾವುದೆೋy ರಿೋತಿಯy ಹ�ಲಸ್,y ಕಳಂಕ,y ಕಲಬರಕ್ಯಿಲಲಿದy
ಧಮ್ಥವನ್ನುyಮಾತ್ರ�y

ಆದದಾರಿಂದyನಾವುyನಿಷಕೆಳಂಕವಾಗyಅಲಾಲಿಹನನ್ನುyಆರಾಧಿಸಬೋಕ್�y
ಅವನಲ್ಲಿyಮಾತ್ರyಪಾ್ರರ್್ಥಸಬೋಕ್�yಅವನಲಲಿದyಯಾರಿಗ�,yಅದ್y
ಎಷ್ಟುೋyಸಾಮಿೋಪ್ಯyಪಡೆದyಮಲಕ್yಆಗದದಾರ�yಎಷ್ಟುೋyಪ್ರಚಂಡy
ಪ್ರವಾದಿಯಾಗದದಾರ�yಅವರನ್ನುyಆರಾಧಿಸಬಾರದ್�yಅಲಾಲಿಹ-
ನನ್ನುyಮಾತ್ರyಆರಾಧಿಸಬೋಕ್�yನಮ್ಮyಆರಾಧನ,yಅನ್ಸರಣೆ,y
ಚಲನವಲನyಎಲಲಿವೂyಅಲಾಲಿಹನಿಗಾಗರಬೋಕ್�yನಮ್ಮyಹೃದಯವುy
ಅವನನ್ನುyಬಿಟ್ಟುyಇನಾನುರನ�ನುyಹದರಬಾರದ್�yಅವನನ್ನುyಬಿಟ್ಟುy
ಇನಾನುರನ�ನುyಪಿ್ರೋತಿಸಬಾರದ್�y

ಇಖಾಲಿಸ್y ಹೃದಯದೆ�ಂದಿಗೆy ಬಿಗಯಾದy ಸಂಬಂಧವನ್ನುy
ಹ�ಂದಿದೆ�yಇಖಾಲಿಸ್yಅರವಾyರಿಯಾಅ್yಉದ್ಭವವಾಗ್ವುದ್y
ಎಲ್ಲಿಂದ?yಹೃದಯದಿಂದ!yಇಖಾಲಿಸ್yಅರವಾyಶಕ್್ಥ,yಸತ್ಯyಅರವಾy
ಅಸತ್ಯ,yಬಿದ್ಅತ್yಅರವಾyದ್ಮಾ್ಥಗ್ಥyಇವುyಉದ್ಭವವಾಗ್-
ವುದ್yಎಲ್ಲಿಂದ?yಹೃದಯದಿಂದ!y

ಸ�ರy ಅಝ್ಝುಮರ್ನಲ್ಲಿy ಅನೋಕy ಕಡೆy ಅಲಾಲಿಹ್y ಇಖಾಲಿಸ್ನy
ಬಗೆಗುyಹೋಳಿದಾದಾನ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾

“ಹೋಳಿರಿ�yಧಮ್ಥವನ್ನುyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyನಿಷಕೆಳಂಕಗೆ�ಳಿಸಿyಅವನನ್ನುy
ಆರಾಧಿಸಬೋಕ್ಂದ್yನನಗೆyಆಜ್ಾಪಿಸಲಾಗದೆ�yನಾನ್yಮ್ಸಲಾ್ಮ-
ನರಲ್ಲಿyಮೊಟಟುಮೊದಲ್ಗನಾಗಬೋಕ್ಂದ್yನನಗೆyಆಜ್ಾಪಿಸಲಾಗದೆ�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y39:11-12)

﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾

“ಹೋಳಿರಿ�yನಾನ್yನನನುyಧಮ್ಥವನ್ನುyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyನಿಷಕೆಳಂಕಗೆ�-
ಳಿಸಿyಅವನನ್ನುyಮಾತ್ರyಆರಾಧಿಸ್ತ್ತುೋನ�yನಿೋವುyಅವನನ್ನುyಬಿಟ್ಟುy
ನಿಮಗೆyಇಷಟುವಿರ್ವವರನ್ನುyಆರಾಧಿಸಿರಿ�yಹೋಳಿರಿ�yಪ್ನರ್ತಾ್ಥನy
ದಿನyತಮ್ಮನ್ನುyಮತ್ತುyತಮ್ಮyಕ್ಟ್ಂಬಿಕರನ್ನುyಕಳಕ್�ಂಡವರೆೋy
ನಿಜವಾದyನಷಟುವಂತರ್�yತಿಳಿಯಿರಿ�yಅದೆೋyಅತ್ಯಂತyಸ್ಪಷಟುವಾದy
ನಷಟು�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y39:14-15)

ಸಹ�ೋದರರೆೋ,y ಇಖಾಲಿಸ್y ಒಂದ್y ಮಹಾy ಸಂಗತಿಯಾಗದೆ�y
ಅಲಾಲಿಹನಾಣೆ!yನಾವುyಅದಕ್ಕೆyಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತ್yನಿೋಡಬೋಕಾಗದೆ�y
ಮನ್ಷ್ಯನ್yಅದರyಬಗೆಗುyನಿಲ್ಥಕ್ಷಷ್ಯನಾಗ್ವಾಗಲೆಲಲಿyಅವನ್yಅದನ್ನುy
ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್�ಳಳುಬೋಕ್�yಏಕ್ಂದರೆyಅದರyಬಗೆಗುyನಿಲ್ಥಕ್ಷಷ್ಯನಾಗ್ವುದ್y
ಬಹಳyಅಪಾಯಕಾರಿyವಿಷಯವಾಗದೆ�yಅಲಾಲಿಹನಾಣೆ!yಅದ್y
ಬಹಳyಅಪಾಯಕಾರಿyಸಂಗತಿಯಾಗದೆ�yಏಕ್ಂದರೆyರಿಯಾಅ್,y
ಶಕ್್ಥyಮ್ಂತಾದವುಗಳುyಇಖಾಲಿಸನ್ನುyಸಂಪೂಣ್ಥವಾಗyಅಳಿಸಿ-
ಹಾಕ್ತತುವ�yಅದ್yಇಖಾಲಿಸಿಗೆyಸಂಪೂಣ್ಥyವಿರ್ದಧಿವಾಗವ�

ಒಮ್್ಮyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಪ್ರವಾದಿ yರೆ�ಂದಿಗೆ,y“ಓyಪ್ರವಾದಿಯವರೆೋ,y
ಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗyಹ�ೋರಾಡ್ತಾತುನyಮತ್ತುyಇನ�ನುಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುy
ಶೌಯ್ಥyಪ್ರದಶ್ಥನಕಾಕೆಗyಹ�ೋರಾಡ್ತಾತುನ�yಇವರಲ್ಲಿyಅಲಾಲಿಹನy
ಮಾಗ್ಥದಲ್ಲಿyಹ�ೋರಾಡ್ವವರ್yಯಾರ್?”yಎಂದ್yಕ್ೋಳಿದಾಗy
ಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ�

ِه ِهَي اْلُعْلَيــا َفُهَو فِي  »َمْن َقاَتــَل لَِتُكوَن َكلَِمــُة اللَّ

ِه«. اللَّ َسبِيِل 

“ಯಾರ್ y ಅಲ ಾಲಿಹನy ವಚನವುy ಅತ್್ಯನನುತವಾಗ -
ರಲ್ y ಹ�ೋರ ಾಡ್ತಾತುನ�ೋ y ಅವನೋy ಅಲ ಾಲಿಹನy
ಮಾಗ್ಥದಲ್ಲಿyಹ�ೋರಾಡ್ವವನ್�”

ಇನ�ನುಮ್್ಮyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಪ್ರವಾದಿy yಯವರyಬಳಿಗೆyಬಂದ್,y“ಓy
ಅಲಾಲಿಹನyಸಂದೆೋಶವಾಹಕರೆೋ,yಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಅಲಾಲಿಹನyಪ್ರತಿಫಲಕಾಕೆಗy
ಮತ್ತುyಸಮರಾಜ್ಥತyಸ�ತಿತುಗಾಗyಯ್ದಧಿyಮಾಡ್ತಾತುನ�yಅವನಿಗೆy
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ಅಲಾಲಿಹನyಪ್ರತಿಫಲyಸಿಗ್ವುದೆೋ?”yಎಂದ್yಕ್ೋಳಿದಾಗyಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರ್yಉತತುರಿಸ್ತಾತುರೆ:

»َل َشْيَء َلُه«.

“ಅವನಿಗೆyಏನ�yಇಲಲಿ�”y

ಆyವ್ಯಕಿತುyಪ್ನಃyಪ್ನಃyಇದೆೋyಪ್ರಶ್ನುyಪ್ರಶನುಸಿದಾಗಲ�yಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರ್yಇದೆೋyಉತತುರyನಿೋಡ್ತಾತುರೆ�yಏಕ್ಂದರೆyಆyವ್ಯಕಿತುyಅಲಾಲಿಹನy
ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನುyಉದೆದಾೋಶಸ್ವುದರೆ�ಂದಿಗೆyಬೋರೆ�ಂದ್yಪ್ರತಿಫಲವ-
ನ�ನುyಉದೆದಾೋಶಸಿದಾದಾನ�yಆದದಾರಿಂದyಅವನಿಗೆyಅಲಾಲಿಹನyಕಡೆಯಿಂದy
ಪ್ರತಿಫಲವಿಲಲಿyಎಂದ್yಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ�

ಕಮ್ಥವುy –ಅದ್y ನಮಾಝ್,y ಉಪವಾಸ,y ಜಹಾದ್,y
ಕಲ್ಯ್ವುದ್,yಕಲ್ಸ್ವುದ್yಮ್ಂತಾದyಏನೋyಆಗದದಾರ�–y
ಅದರyಉದೆದಾೋಶyಅಲಾಲಿಹನyಪ್ರತಿಫಲವಾಗರಬೋಕ್�yಇದ್yಬಹಳy
ದೆ�ಡಡಾyಸಂಗತಿಯಾಗದೆ�yಅಲಾಲಿಹ್yಹೋಳುವುದ್yನ�ೋಡಿ:

﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾

“ಯಾರ್yಪರಲೆ�ೋಕದyಬಳೆಯನ್ನುyಬಯಸ್ತಾತುರೆ�ೋyಅವರಿಗೆy
ನಾವುyಅವರyಬಳೆಯಲ್ಲಿyಹಚಿ್ಚಸಿಕ್�ಡ್ವವು�yಯಾರ್yಇಹಲೆ�ೋಕದy
ಬಳೆಯನ್ನುyಬಯಸ್ತಾತುರೆ�ೋyಅವರಿಗೆyನಾವುyಇಹಲೆ�ೋಕದಲೆಲಿೋy
ನಿೋಡ್ವವು�yಅವರಿಗೆyಪರಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿyಯಾವುದೆೋyಪಾಲ�yಇಲಲಿ�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y42:20)

ನಾವುyಈyಆಯತ್ಗಳನ್ನುyಪಾರಾಯಣyಮಾಡ್ತ್ತುೋವ�yನಾವುy
ಈyಹದಿೋಸ್ಗಳನ್ನುyಪಾರಾಯಣyಮಾಡ್ತ್ತುೋವ�yಆದರೆyಇದ್y
ಯಾವುದೆೋy ಪರಿರ್ಮy ಬಿೋರ್ತಿತುಲಲಿ�y ಈy ಆಯತ್ಗಳುy ಈy
ಹದಿೋಸ್ಗಳುy ನಮ್ಮy ಜೋವನದಲ್ಲಿ,y ನಮ್ಮy ಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ,y ನಮ್ಮy
ಹೃದಯದಲ್ಲಿy ಯಾವುದೆೋy ಪರಿರ್ಮy ಬಿೋರ್ತಿತುಲಲಿ�y ಪೂಣ್ಥy
ಇಖಾಲಿಸ್ನಿಂದy ಕಮ್ಥವಸಗದರೆy ಅದ್y ಇಹಲೆ�ೋಕy ಮತ್ತುy
ಪರಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿyಹೋಗೆyಉಪಕಾರಕ್ಕೆyಬರ್ತತುದೆyಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆyನಾನ್y
ಕ್ಲವುyಹದಿೋಸ್ಗಳನ್ನುyಉದಾಹರಣೆಯಾಗyನಿೋಡ್ತ್ತುೋನ�

ಅಬ್ದಾಲಾಲಿಹ್yಇಬ್ನುyಅಮ್್ರ yರಿಂದyವರದಿಯಾದyಹದಿೋಸಿನಲ್ಲಿy
ಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ�

ಒಮ್್ಮyಮ�ರ್yಜನರ್yನಡೆದ್yಹ�ೋಗ್ತಿತುರ್ವಾಗyಇದದಾಕಿಕೆದದಾಂತ್y
ಮಳೆyಸ್ರಿಯತ್�ಡಗ್ತತುದೆ�yಆಗyಅವರ್yಮಳೆಯಿಂದyರಕ್ಷಿ-
ಸಿಕ್�ಳಳುಲ್yಒಂದ್yಗ್ಹಯಲ್ಲಿyಆಶ್ರಯyಪಡೆಯ್ತಾತುರೆ�yಸ್ವಲ್ಪy
ಹ�ತಾತುಗ್ವಾಗyಒಂದ್yದೆ�ಡಡಾyಬಂಡೆyಬಟಟುದಿಂದyಉರ್ಳಿyಆy
ಗ್ಹಯyಬಾಗಲ್ಗೆyಅಡಡಾವಾಗyನಿಂತ್yಗ್ಹಯನ್ನುyಮ್ಚ್್ಚತತುದೆ�y
ಎಷ್ಟುೋyಪ್ರಯತಿನುಸಿದರ�yಬಂಡೆಯನ್ನುyಸರಿಸಲ್yಅವರಿಗೆyಸಾಧ್ಯವಾ-
ಗ್ವುದಿಲಲಿ�yಹಿೋಗೆyಅವರ್yಅಸಹಾಯಕರಾಗyಕ�ತಾಗ,yಅವರಲೆ�ಲಿ-
ಬ್ಬರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ,y“ನಿೋವುyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyನಿಷಕೆಳಂಕವಾಗyಮಾಡಿದy
ಯಾವುದಾದರ�yಕಮ್ಥವಿದದಾರೆyನನಪಿಸಿಕ್�ಳಿಳು�yಆyಕಮ್ಥವನ್ನುy
ಮ್ಂದಿಟ್ಟುyಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿy ಪಾ್ರರ್್ಥಸಿ�yಅಲಾಲಿಹ್y ನಮ್ಮನ್ನುyಈy
ಕಷಟುದಿಂದyಪಾರ್yಮಾಡಲ�yಬಹ್ದ್�”y

ಆಗyಒಬ್ಬರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ,y“ಓyಅಲಾಲಿಹ್!yನನಗೆyವಯೋವೃದಧಿರಾದy
ತಂದೆ–ತಾಯಿyಇದದಾರ್�yಒಬ್ಬyಹಂಡತಿyಮತ್ತುyಚಿಕಕೆyಚಿಕಕೆyಮಕಕೆಳಿ-
ದದಾರ್�yನಾನ್yಸಂಜyದ್ಡಿದ್yಮನಗೆyಬಂದರೆ,yಆಡಿನyಹಾಲ್y
ಕರೆದ್yಮೊತತುಮೊದಲ್yನನನುyತಂದೆyಮತ್ತುyತಾಯಿಗೆyಕ್ಡಿಯಲ್y
ಕ್�ಡ್ತಿತುದೆದಾ�yಹಿೋಗೆyಒಂದ್yದಿನyನಾನ್yಮನಗೆyಮರಳುವಾಗyರಾತಿ್ರy
ಬಹಳyತಡವಾಗತ್ತು�yತಂದೆyತಾಯಿyಇಬ್ಬರ�yನಿದೆದಾyಹ�ೋಗದದಾರ್�y
ನಾನ್yರ�ಢಿಯಂತ್yಹಾಲ್yಕರೆದ್yಅದನ�ನುಂದ್yಪಾತ್್ರಯಲ್ಲಿy
ಸ್ರಿದ್yಅವರyಬಳಿಗೆyಬಂದ್yಅವರyತಲೆಭಾಗದಲ್ಲಿy ನಿಂತ್�y
ಅವರನ್ನುyನಿದೆದಾಯಿಂದyಎಬಿ್ಬಸಲ್yನನಗೆyಇಷಟುವಿರಲ್ಲಲಿ�yಅವರಿಗಂತy
ಮೊದಲ್yನನನುyಮಕಕೆಳಿಗೆyಹಾಲ್yಕ್�ಡಲ�yನಾನ್yಇಷಟುಪಡಲ್ಲಲಿ�yy
ಮಕಕೆಳyನನನುyಪಾದದyಬಳಿyನಿಂತ್yಅರಚ್ತಿತುದದಾರ್�yಆದರೆyಅದ್y
ನನನುyರ�ಢಿಯನ್ನುyಬದಲ್ಸಲ್ಲಲಿ�yಹಿೋಗೆyಬಳಗಾಗ್ವyತನಕyನಾನ್y
ಕಾದ್yನಿಂತ್�yಓyಅಲಾಲಿಹ್!yನಿನನುyಪ್ರತಿಫಲವನ್ನುyಮಾತ್ರyಬಯಸಿy
ನಾನ್yಈyಕೃತ್ಯವನ್ನುyಮಾಡಿದದಾರೆyಈyಬಂಡೆಯನ್ನುyಸರಿಸಿyನಮ್ಮನ್ನುy
ಈyಕಷಟುದಿಂದyಪಾರ್yಮಾಡ್�”yಆಗyಆyಬಂಡೆyಸ್ವಲ್ಪyಕದಲ್ತ್�y
ಆದರೆyಅವರಿಗೆyಅದರಿಂದyಹ�ರಹ�ೋಗಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ�

ಎರಡನೋyವ್ಯಕಿತುyಹೋಳಿದರ :್y“ಓyಅಲಾಲಿಹ್!yನನನುyಚಿಕಕೆಪ್ಪನಿಗೆyಒಬ್ಬಳುy
ಮಗಳಿದದಾಳು�yನಾನ್yಆಕ್ಯನ್ನುyಅತಿಯಾಗyಪಿ್ರೋತಿಸ್ತಿತುದೆದಾ�yನಾನ್y
ಆಕ್ಯyದೆೋಹಸ್ಖವನ್ನುyಕ್ೋಳಿದಾಗyಆಕ್yನಿರಾಕರಿಸಿದಳು�yಹಿೋಗೆy
ಒಮ್್ಮyಬರಗಾಲವುಂಟಾದಾಗyಆಕ್yನನನುyಬಳಿಗೆyಬಂದ್yನ�ರ್y
ದಿೋನಾರ್yಕ್ೋಳಿದಳು�yನಾನ್yನ�ರ್yದಿೋನಾರ್yಕ್�ಡಲೆ�ಪಿ್ಪದೆ�y
ಆದರೆy ಅದಕ್ಕೆy ಬದಲ್ಯಾಗy ಆಕ್y ತನನುy ದೆೋಹವನ್ನುy ನನಗೆy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ನಿೋಡಬೋಕ್ಂದ್yಹೋಳಿದೆ�yಬೋರೆyದಾರಿಯಿಲಲಿದೆyಆಕ್yಒಪಿ್ಪಕ್�ಂಡಳು�y
ಹಿೋಗೆyನಾನ್yಆಕ್ಯyಎರಡ್yಕಾಲ್ಗಳyಮಧ್್ಯyಬಿೋಳಬೋಕ್ನ್ನುವ-
ಷಟುರಲ್ಲಿyಆಕ್yಹೋಳಿದಳು:y“ಓyಅಲಾಲಿಹನyದಾಸನೋ!yಅಲಾಲಿಹನನ್ನುy
ಭಯಪಡ್�yಉಂಗ್ರವನ್ನುyಅದರyಹಕಿಕೆನ�ಂದಿಗೆೋyಹ�ರತ್y
ತ್ರೆಯಲ್yಹ�ೋಗದಿರ್�”yಇದನ್ನುyಕ್ೋಳಿyನಾನ್yನಂತರyಒಂದ್y
ಕ್ಷಣyಕ�ಡyಹಾಳುyಮಾಡದೆyಆyಹಣವನ್ನುyಆಕ್ಯyಬಳಿಯೋy
ಬಿಟ್ಟುyಅಲ್ಲಿಂದyಹ�ರಟ್yಹ�ೋದೆ�yಓyಅಲಾಲಿಹ್!yನಿನನುyಪ್ರತಿಫ-
ಲವನ್ನುyಮಾತ್ರyಬಯಸಿyನಾನ್yಈyಕೃತ್ಯವನ್ನುyಮಾಡಿದದಾರೆyಈy
ಬಂಡೆಯನ್ನುyಸರಿಸಿyನಮ್ಮನ್ನುyಈyಕಷಟುದಿಂದyಪಾರ್yಮಾಡ್�”y
ಆಗy ಆy ಬಂಡೆy ಸ್ವಲ್ಪy ಕದಲ್ತ್�y ಆದರೆy ಅವರಿಗೆy ಅದರಿಂದy
ಹ�ರಹ�ೋಗಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ�

ಮ�ರನೋಯyವ್ಯಕಿತುyಹೋಳಿದರ :್y“ಓyಅಲಾಲಿಹ್!yನಾನ್yಒಂದ್y
ಬ್ಟ್ಟುyಅಕಿಕೆyಕ್�ಡ್ತ್ತುೋನಂದ್yಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುಯನ್ನುyಕ್ಲಸಕ್ಕೆyನೋಮಿಸಿದೆದಾ�y
ಕ್ಲಸದyಬಳಿಕyಆತyಕ�ಲ್yಕ್ೋಳಿದಾಗyನಾನ್yಒಂದ್yಬ್ಟ್ಟುy
ಅಕಿಕೆಯನ್ನುyನಿೋಡಿದೆ�yಆದರೆyಆತyಅದನ್ನುyತಿರಸಕೆರಿಸಿyಅಲ್ಲಿಂದy
ಹ�ರಟ್ಹ�ೋದ�yನಾನ್yಆyಅಕಿಕೆಯyಹಣವನ್ನುyವಾ್ಯಪಾರದಲ್ಲಿyyy
ತ್�ಡಗಸಿyಅದರyಲಾಭದಿಂದyಹಸ್,yಒಂಟೆ,yಆಡ್–ಕ್ರಿಗಳನ್ನುy
ಖರಿೋದಿಸಿದೆ�yಅವುಗಳನ್ನುyನ�ೋಡಿಕ್�ಳಳುಲ್yಆಳುಗಳನ್ನುyಇಟೆಟು�y
ಹಿೋಗೆyಆyಅಕಿಕೆಯyಹಣದಿಂದyಅನೋಕyಸಂಪತ್ತುyನನನುಲ್ಲಿyಜಮಾವ-
ಣೆಯಾಯಿತ್�yಹಿೋಗರ್ವಾಗyಒಂದಿನyನಾನ್yಕ್ಲಸಕ್ಕೆyನೋಮಿಸಿದದಾy
ಆyವ್ಯಕಿತುyನನನುyಬಳಿಗೆyಬಂದ್,y“ಓyಅಲಾಲಿಹನyದಾಸನೋ,yಅಲಾಲಿಹ-
ನನ್ನುyಭಯಪಡ್�yನನನುyಕ�ಲ್ಯನ್ನುyಕ್�ಡ್”yಎಂದ�yನಾನ್y
ಅವನಿಗೆyಆyಹಸ್ಗಳನ್ನುyತ್�ೋರಿಸಿ,y “ಇವಲಲಿವೂyನಿನನುyಕ�ಲ್�y
ತ್ಗೆದ್ಕ್�ೋ”yಎಂದೆ�yಆತyಹೋಳಿದ,y“ಅಲಾಲಿಹನyದಾಸನೋ,yತಮಾಷ್y
ಮಾಡಬೋಡ�yನನನುyಹಕಕೆನ್ನುyಕ್�ಡ್�”yನಾನ್yಹೋಳಿದೆ,y“ನಾನ್y
ತಮಾಷ್yಮಾಡ್ತಿತುಲಲಿ�yಇವಲಲಿವೂyನಿನನುyಕ�ಲ್ಯಿಂದyಉಂಟಾದy
ಸ�ತ್ತು�yಇವಲಲಿyನಿನನುದೆೋ�yತ್ಗೆದ್ಕ್�ೋ�”yಆತyಅವುಗಳಲ್ಲಿyಒಂದನ�ನುy
ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೆyಎಲಲಿವನ್ನುyಸಾಗಸಿಕ್�ಂಡ್yಹ�ರಟ್ಹ�ೋದ�yಓy
ಅಲಾಲಿಹ್!yನಿನನುyಪ್ರತಿಫಲವನ್ನುyಮಾತ್ರyಬಯಸಿyನಾನ್yಈyಕೃತ್ಯವನ್ನುy
ಮಾಡಿದದಾರೆyಈyಬಂಡೆಯನ್ನುyಸರಿಸಿyನಮ್ಮನ್ನುyಈyಕಷಟುದಿಂದyಪಾರ್y
ಮಾಡ್�”yಆಗyಆyಬಂಡೆyಸಂಪೂಣ್ಥyಕದಲ್ತ್�yಅವರ್yಆy
ಗ್ಹಯಿಂದyಪಾರಾಗyಹ�ರಟರ್�

ಇದ್yಸರಿಯಾದyಹೃದಯದ,yನೋರವಾದyಹೃದಯದ,yನಿಷಕೆ-
ಳಂಕವಾದyಹೃದಯದyಪರಿರ್ಮವಾಗದೆ�yಮೊದಲನಯವನ್yy
ಅತಿಶ್್ರೋಷ್ಠy ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿy ತಂದೆy ತಾಯಿಯyಸೋವyಮಾಡಿದಾದಾನ�y
ಪ್ರವಾದಿಗಳy ಹ�ರತ್y ಇತರy ಯಾರಾದರ�y ಈy ತರಹy

ಮಾತಾಪಿತರyಸೋವyಮಾಡಿರಬಹ್ದೆಂದ್yನಾನ್yಭಾವಿಸ್ವುದಿ-
ಲಲಿ�yಯಾರ್yಕ�ಡyಈyಮಟಟುದಲ್ಲಿyಮಾತಾಪಿತರyಸೋವyಮಾಡಿದದಾನ್ನುy
ನಾನ್yಕಂಡಿಲಲಿ�yಇಂತಹyಶ್್ರೋಷ್ಠyಮಟ್ಟುyಸೋವಯನ್ನುyಮಾಡಲ್y
ಯಾರಿಗೆyತಾನೋyಸಾಧ್ಯ?yಈತyಹಗಲ್ಡಿೋyದ್ಡಿದ್yದಣಿದ್yರಾತಿ್ರy
ಬಹಳyತಡವಾಗyಮನಗೆyಬಂದಾಗyತಂದೆyಮತ್ತುyತಾಯಿyನಿದೆದಾy
ಹ�ೋಗರ್ವುದನ್ನುyಕಾಣ್ತಾತುನ�yಹಾಲ್yಕರೆದ್yಅವರyಬಳಿಗೆy
ಬಂದಾಗಲ�yಅವರ್yನಿದೆದಾಯಲೆಲಿೋyಇದದಾರ್�y

ಹಾಲ್ನyಲೆ�ೋಟವನ್ನುyಕ್ೈಯಲ್ಲಿyಹಿಡಿದ್yಅವರನ್ನುyಎಬಿ್ಬಸ�ೋ-
ಣವಂದರೆyಹಾಗೆyಮಾಡಲ್yಅವನಿಗೆyಮನಸ್್ಸyಬರಲ್ಲಲಿ�yಆತy
ಹಾಲ್ನyಲೆ�ೋಟವನ್ನುy ಕ್ೈಯಲ್ಲಿyಹಿಡಿದ್yಅಲೆಲಿೋyನಿಂತ್ಬಿಡ್-
ತಾತುನ�yಮಕಕೆಳyಕಾಲyಬಳಿyಹಾಲ್ಗಾಗyಗೆ�ೋಗರೆದ್yಅಳುತಿತುದಾದಾರೆ�y
ಆದರ�yಆತyಅವರಿಗೆyಹಾಲ್yಕ್�ಡಲ್ಲಲಿ�yಇವಲಲಿವನ�ನುyಆತy
ಮಾಡಿದ್ದಾyಅಲಾಲಿಹನyಸಂತ್�ೋಷಕಾಕೆಗ�yಮಾತಾಪಿತರyಋಣವನ್ನುy
ತಿೋರಿಸಲ್�yyಆತyಇದನ್ನುyಮಾಡಿದ್ದಾyತಂದೆyತಾಯಿಯyಪಿ್ರೋತಿಗಲಲಿ�y
ಅವರyಸಂತ್�ೋಷಕ�ಕೆyಅಲಲಿ�yಬದಲಾಗyಅಲಾಲಿಹನyಸಂತ್�ೋಷಕ್ಕೆ�y
ಅಲಾಲಿಹನyಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ�yಈyತರಹyಮಾತಾಪಿತರyಸೋವyಮಾಡಲ್y
ನಮ್ಮಲ್ಲಿyಯಾರಿಗಾದರ�yಸಾಧ್ಯವೋ?yಖಂಡಿತyಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ�

ಇನ�ನುಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುಗೆyತನನುyಆಸಯನ್ನುyತಿೋರಿಸಲ್yಹ್ಡ್ಗyಕಣೆಣಿದ್ರಲೆಲಿೋy
ಇದಾದಾಳೆ�yಆಕ್ಯಂದಿಗೆyಏನ್yಬೋಕಾದರ�yಮಾಡ್ವyಅವಕಾಶy
ಅವನಿಗದೆ�yಆದರ�yಆತyಅಲಾಲಿಹನನನ್ನುyನನದ್yಆಕ್ಯನ್ನುy
ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾತುನ�yಅಲಾಲಿಹನyಭಯದಿಂದyಇಂತಹyಒಂದ್yಅನಿಷಟುy
ಕಾಮವನ್ನುyಅದ್ಮಿಡ್ತಾತುನ�y

ಇದೆ�ಂದ್y ಬಹಳy ಪ್ರಯಾಸಕರy ಘಟಟು�y ಇಂತಹy ಘಟಟುದಲ್ಲಿy
ಇಚ್ಛೆಯನ್ನುyಅದ್ಮಿಡ್ವುದ್yಬಹಳyಕಷಟು�yಯ�ಸ್ಫ್ y
ರಂತಹyಜನರಿಗಲಲಿದೆyಇನಾನುರಿಗ�yಇದ್yಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ�yತಾನ್yಬಹಳy
ಪಿ್ರೋತಿಸ್ತಿತುದದಾyಹ್ಡ್ಗ,yತನನುyಆಸಯನ್ನುyಈಡೆೋರಿಸಲ್yತಾನ್y
ಬಹಳyಸಮಯದಿಂದyಕಾಯ್ತಿತುದದಾyಹ್ಡ್ಗಯನ್ನುyಅನ್ಭವಿಸ್ವy
ಅವಕಾಶವಿದ�ದಾyಸಹyಅದನ್ನುyವ್ಯರ್ಥyಮಾಡಲ್yಯಾರ್yತಾನೋy
ಸಿದಧಿರಿದಾದಾರೆ?yಅಂತಹದದಾರಲ್ಲಿyಈyವ್ಯಕಿತುyಆಕ್ಯನ್ನುyಅನ್ಭವಿಸ-
ಬೋಕ್ಂಬyಆಸಯನ್ನುy ಕ್ೈಬಿಡ್ತಾತುನ�yಅಲಾಲಿಹನyಭಯದಿಂದ�y
ಆಕ್ಯyಸಹಿತyಆಕ್ಗೆyಕ್�ಟಟುyಹಣವನ�ನುy ತ್�ರೆದ್yಅಲ್ಲಿಂದy
ಹ�ರಟ್ಹ�ೋಗಲ್yಅವನನ್ನುyಪ್ರೋರೆೋಪಿಸಿದ್ದಾyಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿದದಾy
ಅವನyನಿಷಕೆಳಂಕyವಿಶಾ್ವಸವಾಗತ್ತು�

ಮ�ರನೋಯy ವ್ಯಕಿತುy ಅತ್ಯಂತy ಪಾ್ರಮಾಣಿಕನಾಗದದಾ�y ಆತy ಆy
34 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಜೂನ   11

ಮಧ್ರವಾದ್ಧ್ವನಿಯಿರ್ವವರನ್ನು್ಇಮಾಮ್್ನಿಲ್ಲಿಸ್ವುದ್

ಕಿಯಾಮು ರಮದಾನ ನವ್ಗಹಿಸುವ ಇಮಾಮ್ ಜ್ಾನ, ಒಳತು ಮತು್ತ ಧಾರ್್ಗಕತಯರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿರಬೇಿೇ 
ಹೂರತು ಇಂದಿನ ಿಲವು ಜನರು ಮಾಡುವಂತ ಆಗಿರಬಾರದು. ಅವರಲಿಲಾ ಹಚಚಿನವರೂ ಇಮಾಮ್ ನಲಲಾಲು 
ಸುಂದರವಾದ ಧ್ವನಯರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತ ನೇಡುತಾ್ತರೆ. ಉತ್ತಮ ಧಾರ್್ಗಕತಯರುವ ವ್ಯಕಿ್ತರಲಲಾ. ಧ್ವನಯನು್ನ 
ನೂೇಡಿ ಇಮಾಮ್ ನಲಿಲಾಸುವ ಇಂತಹ ಜನರ ಬಗೆಗೆ, ಅವರು ತಮಗೆ ಇಮಾಮ್ ನಲಿಲಾಸುತ್ತರುವುದು ಅವರಗೆ 
ಕುರ್ಆನನು್ನ ಹಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನ್ನಲಲಾದೆ ಇನಾ್ನರನೂ್ನ ಅಲಲಾವಂದು ಇಮಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್  ಹೇಳದಾದಾರೆ.

ಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ:

ــَفَهاِء،  »َبــاِدُروا بِاْلَْعَماِل ِخَصاًل ِســتًّا: إِْمَرُة السُّ

ِحِم،  ــَرِط، َوَبْيــُع اْلُحْكِم، َوَقطِيَعــُة الرَّ َوَكْثَرُة الشُّ

ِم، َوَنْشــٌؤ َيتَِّخــُذوَن اْلُقــْرآَن  َواْســتِْخَفاٌف بِالــدَّ

ُجــَل َلْيــَس بَِأْفَضلِِهْم، َوَل  ُمــوَن الرَّ َمَزاِمَيــر، ُيَقدِّ

ُموَنــُه إِلَّ لُِيَغنَِّيُهْم.  بَِأْعَلِمِهــْم، َول بَِأْفَقِهِهْم، َما ُيَقدِّ

)السلســة الصحيحة 979(

“(ಅಂತ್ಯದಿನದ)yಆರ್yಚಿಹನುಗಳುyಗೆ�ೋಚರವಾಗ್ವುದಕ್ಕೆyಮ್ನನುy
ಸತಕೆಮ್ಥಗಳಂದಿಗೆy ಮ್ನ್ನುಗಗುರಿ�y ಅವಿವೋಕಿಗಳುy ಆಡಳಿತy
ನಡೆಸ್ವುದ್,y ರಾಜಭಟರ್y (ಆಡಳಿತಗಾರರy ಸೋವಕರ್)y
ಹಚಾ್ಚಗ್ವುದ್,yತಿೋಪ್್ಥyನಿೋಡ್ವyಅಧಿಕಾರವನ್ನುy(ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನ-
ವನ್ನು)yಹಣyಕ್�ಟ್ಟುyಖರಿೋದಿಸ್ವುದ್,yಕ್ಟ್ಂಬyಸಂಬಂಧವನ್ನುy
ಮ್ರಿಯ್ವುದ್,y ಹತ್್ಯಯನ್ನುy ಹಗ್ರವಾಗy ಪರಿಗಣಿಸ್-
ವುದ್,y ಕ್ರ್ಆನನ್ನುy ವಾದೆ�್ಯೋಪಕರಣವಾಗyಮಾಡಿಕ್�ಂಡy

ಜನರ್yಬಳೆದ್yಬರ್ವುದ್�yಅವರ್yನಮಾಝ್yಮಾಡ್ವಾಗy
(ಇಮಾಮ್yನಿಲಲಿಲ )್yಅವರyಪೈಕಿyಶ್್ರೋಷ್ಠನ�ೋ,yಅತ್ಯಧಿಕyಜ್ಾನ-
ವಿರ್ವವನ�ೋ,y ಅತ್ಯಧಿಕy ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳಳುವನ�ೋy ಆದyವ್ಯಕಿತುಗೆy
ಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತ್yನಿೋಡ್ವುದಿಲಲಿ�yಬದಲಾಗyಅವರ್yಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತ್y
ನಿೋಡ್ವುದ್y(ಕ್ರ್ಆನನ್ನು)yಸ್ಶಾ್ರವ್ಯವಾಗyಹಾಡ್ವyವ್ಯಕಿತುಗೆ�”y
(ಅಸಿ್ಸಲ್್ಸಲತ್yಸ್ಸಹಿೋಹy979)

ಅಬ್ದಾಲ್yಮಲ್ಕ್yಇಬ್ನುyಹಬಿೋಬ್ yಹೋಳುತಾತುರೆ:

اَء فِــي َرَمَضاَن ِلَْصَواتِِهْم  َم اْلُقرَّ َوَل َينَْبِغــي َأْن ُيَقدِّ

َوَأْلَحانِِهْم.َوَلكِــْن ُيَتَخيَّــُر لَِذلِــَك َأْهــَل اْلَفْضِل 

َحالِِهْم. فِــي  َلِح  َوالصَّ

“ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳಲ್ಲಿy (ಇಮಾಮ್y ನಿಲಲಿಲ್)y ಕ್ರ್ಆನ್y
ಪಾರಾಯಣyಮಾಡ್ವವರನ್ನುyಅವರyಸ್ವರyಮತ್ತುyರಾಗವನ್ನುy
ನ�ೋಡಿyಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತ್yನಿೋಡಬಾರದ್�yಬದಲಾಗyಇಮಾಮ್yನಿಲಲಿಲ್y
ಉನನುತyವಿದಾ್ವಂಸರಿಗೆyಮತ್ತುyಸಜಜ್ನರಿಗೆyಅವಕಾಶyನಿೋಡಬೋಕ್�”y
(ಅಲ್ವಾದಿಹyಪ್ಟy53)

4  ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು್ಕದಾದಾಲ್ಸ್ವುದ್

ಏಪ್್ರಲ್ ಒಂದನೇ ದಿನಿಕೆ ಮೂಖ್ಗರ ದಿನವಂದು ಹಸರಟುಟು ಅಂದು ಅಲಾಲಾಹನು ವಿರೊೇಧಿಸಿದ ಎಲಾಲಾ ಕಾಯ್ಗರಳು 
ಸಮ್ಮತಾಹ್ಗವ�ೇ ಎಂಬಂದತ ಮೇಸ, ಸುಳುಳು, ವಂತನ, ಭಯಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ಭಜ್ಗರಯಾಗಿ 
ಆಚರಸುತಾ್ತರೆ. ಅಲಾಲಾಹು ನಷೇಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕಾಯ್ಗವನು್ನ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆ, ಮನೂೇರಂಜನ ಅಥವಾ ಇನೂ್ನಬ್ಬರ 
ಒತ್ತಡಿಕೆ ಮಣಿದು ಸಮ್ಮತಾಹ್ಗಗೊಳಸುವುದು ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗೆ ನಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ನೈಜ ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿ ಜ್ೇವನದ 
ಪ್ರತಯಂದು ಕ್ೇತ್ರರಳಲಿಲಾ ಅಲಾಲಾಹನ ವಿಧಿನಷೇಧರಳನು್ನ ಪಾಲಿಸಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. 

ಮೊೋಸ,yವಂಚನyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳyಸ್ವಭಾವವಾಗಬಾ-ರದ್�yಇತರರಿಗೆyತ್�ಂದರೆyಕ್�ಡ್ವುದ್yಮತ್ತುy
ವಂಚಿಸ್ವುದ್yಪಾಪವಾಗರ್ವುದರಿಂದyದೆೈವಿಕyಶಕ್ಷೆಗೆyಕಾರಣ-
ವಾಗ್ತತುದೆ�yಅಂತಹyಕ್ಡ್ಕ್ಗಳುyಸ್ವಂತyಒಳಿತ್ಗಳನ್ನುyಕ�ಡಾy
ಅಳಿಸಿಹಾಕ್ತತುದೆಯಂದ್yಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yಹೋಳಿರ್ವರ್�y
ವಿನ�ೋದಗಳyಹಸರಲಾಲಿಗದದಾರ�yಒಳಿತಿನyಪರಿಧಿಯನ್ನುyಬಿಟ್ಟುy
ಅಂತಹyಕ�್ರರyಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನುyಇಸಾಲಿಮ್yಅನ್ಮತಿಸ್ವುದಿಲಲಿ�y
ಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್y ಹೋಳುತಾತುರೆ�y “ಯಾರy ನಾಲ್ಗೆyಮತ್ತುy
ಕ್ೈಯಿಂದy ಇತರರ್y ಸ್ರಕ್ಷಿತರಾಗರ್ತಾತುರೆ�ೋy ಅವನೋy ನೈಜy
ಮ್ಸಿಲಿಮ್�yಅಲಾಲಿಹ್yನಿಷ್ೋಧಿಸಿರ್ವುದನ್ನುyತ್�ರೆದವನ್yನೈಜy
ಪರಿತಾ್ಯಗy(ಮ್ಹಾಜರ್)�”y(ಬ್ಖಾರಿ)

ರಹಸ್ಯವನ್ನುyಹೋಳಿದರೆyಅದನ್ನುyಬೋರೆಯವರೆ�ಂದಿಗೆyಹೋಳುವುದ್y
ಮತ್ತುyರೆಕಾರ್್ಥyಮಾಡಿyಇತರರಿಗೆyಕ್ೋಳಿಸ್ವುದ್yವಂಚನಯy
ಜ�ತ್ಗೆy ಪಾಪವೂyಆಗದೆ�yಯಾರೆ�ಂದಿಗ�yಹೋಳಬಾರದ್y
ಎಂದ್yಹೋಳಿದವನಾಗದದಾರ�yಹೋಳದವನಾಗದದಾರ�yಅವುyವ್ಯಕಿತುಯy
ರಹಸ್ಯyಮತ್ತುyನ�್ಯನತ್ಗಳyಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ವಿಕ್ಯನ್ನುyಇಸಾಲಿಮ್y
ಪಾಪವಂದ್yಪರಿಗಣಿಸಿದೆ�yಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ�

“ಒಬ್ಬನ್yಮತ್�ತುಬ್ಬನ�ಂದಿಗೆy(ಬೋರೆyಯಾರ�yಆಲ್ಸಬಾರದೆಂದ್y

ಭಾವಿಸಿ)yಖಾಸಗಯಾಗyಹೋಳಿದyವಿಷಯಗಳುyಜ�ೋಪಾನವಾಗy
ಕಾಯಿದಾಟ್ಟುಕ್�ಳಳುಬೋಕಾದyಅಮಾನತ್y(ಹ�ಣೆಗಾರಿಕ್)yಆಗದೆ�”y
(ಅಹ್ಮದ್,yಅಬ�ದಾವೂದ್,yತಿಮ್್ಥದಿ)

ಇತರರyಖಾಸಗತನವನ್ನುy ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸ್ವುದ್y ಸ್ವಯಂyತನನುy
ಖಾಸಗyವಿಷಯಗಳನ್ನುyಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ವುದಕಿಕೆಂತyಹಚ್್ಚyಕ್ಟಟು-
ದಾದಾಗದೆ�yನಂಬಿಕ್ಯಿಟ್ಟುyಒಂದ್yಕಾಯ್ಥವನ್ನುyಹೋಳಿದದಾರೆyಅದನ್ನುy
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ವುದ್y ವಿಶಾ್ವಸy ವಂಚನಯಾಗದೆ�y ಅರವಾy
ಅದ್yಮೊೋಸyಪರನಿಂದನyಮ್ಂತಾದyಹಲವುyಪಾಪಗಳೆಡೆಗೆy
ದಾರಿಮಾಡಿಕ್�ಡಬಹ್ದ್�yಅವಲಲಿವೂyಇಸಾಲಿಮ್yವಿರೆ�ೋಧಿಸಿದy
ಕ್ಡ್ಕ್ಗಳಾಗವ�yಆದ್ದರಿಂದyರಹಸ್ಯಗಳುyಮತ್ತುyನ�್ಯನತ್ಗಳನ್ನುy
ಮರೆಮಾಚಿಡ್ವುದ್yಒಬ್ಬyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಯyಬಾಧ್ಯತ್ಯಾಗದೆ�y

ಇಮಾಮ್yರಾಗಬ್ yಹೋಳುತಾತುರೆ�y “ಗೌಪ್ಯತ್ಯನ್ನುyಹೋಳು-
ವುದರಲ್ಲಿy ಎರಡ್y ವಿಧಾನಗಳಿವ�y ಒಂದ್,y ಯಾರಲ್ಲಿಯ�y
ಹೋಳಬಾರದೆಂದ್y ಹೋಳಿಕ್�ಂಡೆೋy ಹೋಳುವy ಕಾಯ್ಥಗಳು�y
ಎರಡ್y ಸಂದಭ್ಥy ಮತ್ತುy ಪರಿಸಿ್ಥತಿy ವ್ಯಕತುಗೆ�ಳಿಸ್ವಂತದ್ದಾ�y
ಅಂದರೆy ಧ್ವನಿಯನ್ನುy ತಗಗುಸಿy ಬೋರೆy ಯಾರ�y ಆಲ್ಸದಿರ್-
ವಂತ್y ಆಸ್ಥy ವಹಿಸಿy ಅರವಾy ಒಂಟ್ಯಾಗy ದ�ರಕ್ಕೆy ಕರೆದ್y
ಗೌಪ್ಯವಾಗyಹೋಳುವಂತದ್ದಾ�”
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ಜೂನ   11

ಒಬ್ಬರ್yಫೋನ್ನಲ್ಲಿyಮಾತನಾಡ್ತಿತುರ್ವಾಗyಅವರyಗಮನಕ್ಕೆy
ಬರದಂತ್y ರೆಕಾರ್್ಥy ಮಾಡ್ವುದ್y ವಂಚನಯಾಗದೆ�y
ಹಿೋಗರ್ವಾಗyಅನಂತರyಅದನ್ನುyಪ್ರಚಾರyಮಾಡಿದರೆೋ?yಅದರy
ಪಾಪyಮತ್ತುyಗಂಭಿೋರತ್yಹಚಾ್ಚಗ್ತತುದೆ�yಇಂತಹyಕ�್ರರyವಿನ�ೋದ-
ಗಳಲ್ಲಿyಏಪ್ಥಟ್ಟುyಇತರರಿಗೆyತ್�ಂದರೆyಕ್�ಡ್ವವರ್yಅಲಾಲಿಹನy
ಎಚ್ಚರಿಕ್ಯನ್ನುyಸ್ಮರಿಸಿyಅವನyಶಕ್ಷೆಯyಭಯವಿರಿಸಿಕ್�ಳಳುಬೋಕ್�

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴾

“ಅಂದ್yನಾವುyಇವರyಬಾಯಿಗಳಿಗೆyಮ್ದೆ್ರಯನ�ನುತಿತುyಬಿಡ್ವವು�y
ಇವರ್yಭ�ಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿyಏನ್yಸಂಪಾದಿಸ್ತಿತುದದಾರೆಂದ್yಇವರy
ಕ್ೈಗಳುyನಮೊ್ಮಡನyಮಾತನಾಡ್ವುದ್yಮತ್ತುyಇವರyಕಾಲ್ಗಳುy
ಸಾಕ್ಷಷ್ಯyಹೋಳುವುವು�”y(36:65)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ 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 ﴾

“ಅವರ್yತಮ್ಮyಚಮ್ಥದೆ�ಡನ,yನಿೋವುyನಮ್ಮyವಿರ್ದಧಿy ಸಾಕ್ಷಿy
ಹೋಳಿದೆದಾೋಕ್ಂದ್y ಕ್ೋಳುವರ್�y ಆಗyಅವುyಹೋಳುವುವು�y ಸಕಲy
ವಸ್ತುಗಳಿಗೆyವಾಕಾ್ಸಮರ್ಯ್ಥವನ್ನುyನಿೋಡಿರ್ವyದೆೋವನೋyನಮಗ�y
ವಾಕಾ್ಸಮರ್ಯ್ಥವನ್ನುyನಿೋಡಿರ್ವನ್�yಅವನೋyನಿಮ್ಮನ್ನುyಪ್ರರಮy
ಬಾರಿyಸೃಷಿಟುಸಿದದಾನ್yಮತ್ತುyಈಗyಅವನyಕಡೆಗೆೋyನಿೋವುyಮರಳಿyತರಲ್ಪ-
ಡ್ತಿತುರ್ವಿರಿ�yನಿೋವುyಭ�ಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿyಅಡಗಕ್�ಂಡ್yಅಪರಾಧ-
ಗಳನನುಸಗ್ತಿತುದಾದಾಗyನಿಮ್ಮyಕಿವಿಗಳು,yಕಣ್ಣಿಗಳುyಮತ್ತುyಚಮ್ಥಗಳುy
ನಿಮ್ಮyವಿರ್ದಧಿyಸಾಕ್ಷಿyಹೋಳಲ್ವyಎಂಬyಯೋಚನಯೋyನಿಮಗರ-
ಲ್ಲಲಿ�yನಿೋವಂತ�yನಿಮ್ಮyಹಲವಾರ್yಕಮ್ಥಗಳyಬಗೆಗುyಅಲಾಲಿಹನಿಗ�y
ಅರಿವಿಲಲಿyಎಂದ್yಭಾವಿಸಿಕ್�ಂಡಿದಿದಾೋರಿ�”y(41:21-22)

ಪ್ರತಿಯಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುಯyಎರಡ್yಪಾಶ್ವ್ಥಗಳಲ್ಲಿyಕಾವಲ್yನಿಂತಿರ್ವy
ಮಲಕ್ಗಳುyಅವನyಎಲಾಲಿyಮಾತ್yಕೃತಿಗಳನ್ನುyದಾಖಲ್ಸಿಡ್ತಾತುರೆ�y
ಅಲಾಲಿಹ್yಹೋಳುತಾತುನ�

﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾

“ಇಬ್ಬರ್yಬರಹಗಾರರ್yಅವನyಬಲyಮತ್ತುyಎಡಭಾಗಗಳಲ್ಲಿy
ಕ್ಳಿತ್y ಪ್ರತಿಯಂದ್y ವಿಷಯವನ್ನುy ದಾಖಲ್ಸ್ತಿತುರ್ವರ್�y
ಅವನyಬಾಯಿಂದyಹ�ರಡ್ವyಯಾವyಮಾತ್yಕ�ಡyಸದಾy
ಸನನುದಧಿನಿರ್ವy ಒಬ್ಬy ಕಾವಲ್ಗಾರನಿಂದy ದಾಖಲ್ಸಲ್ಪಡದೆy
ಇರ್ವುದಿಲಲಿ�”y(50:17-18)

ಸಂಕ್ಷಿಪತುದಲ್ಲಿyಹೋಳುವುದಾದರೆ,yಇತರರyಮಾತ್ಗಳನ್ನುyಅವರy
ಅನ್ಮತಿಯಿಲಲಿದೆy ರೆಕಾರ್್ಥyಮಾಡ್ವುದ್yಮತ್ತುy ದ್ರ್-
ದೆದಾೋಶದಿಂದy ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸ್ವುದ್y ಪಾಪಕಾಯ್ಥವಾಗದೆ�y
ಅದ್y ಗೌರವಕ್ಕೆy ಭ�ಷಣವಲಲಿ�y ಅಲಾಲಿಹ್y ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳನ್ನುy
ಅದರಿಂದyತಡೆದಿದಾದಾನ�

﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾

“ಓyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆೋ,yನಿೋವುyಅಲಾಲಿಹ್yಮತ್ತುyಅವನyಸಂದೆೋಶವಾ-
ಹಕರೆ�ಂದಿಗೆyವಿಶಾ್ವಸಘಾತಕವಸಗಬೋಡಿರಿyಮತ್ತುyನಿಮ್ಮyಅಮಾನ-
ತ್ಗಳಲ್ಲಿyವಿದೆ�್ರೋಹವಸಗಬೋಡಿರಿ�”y(8:27)

ಬೋರೆಯವರ್yಫೋನ್ನಲ್ಲಿyಮಾತನಾಡ್ವಾಗyಹ�ಂಚ್ಹಾಕಿy
ಕ�ತ್y ಅವರy ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನುy ಆಲ್ಸ್ವy ಕ್ಲವರಿದಾದಾರೆ�y
ಪತಿ–ಪತಿನುಯರyನಡ್ವಿನyಮಾತ್ಕತ್ಯ�yಸೋರಿದಂತ್yಹಲವರy
ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನುyಕದ್ದಾyಆಲ್ಸಿyಆನಂದಪಡ್ವುದ್yಕ್ಲವರy
‘ಹಾಬಿ’ಯಾಗದೆ�yನಿದೆದಾಗೆಟ್ಟುyಅಂತಹyಕ�್ರರyಮನ�ೋರಂಜನಯ-
ಲ್ಲಿyನಿರತರಾಗ್ವವರಿದಾದಾರೆ�yಅದ್yಒಂದ್yರಿೋತಿಯyಮಾನಸಿಕy
ಕಾಯಿಲೆಯಾಗದೆ�y ಅಂತಹವರ್y ಮ್ೋಲ್ನy ಎಚ್ಚರಿಕ್ಯನ್ನುy
ಮತ್�ತುಮ್್ಮyನನಪ್ಮಾಡಿಕ್�ಳಳುಬೋಕ್�yವಿವೋಕಮತಿಗಳುyನಮ್ಮy
ಸ್ತತುyಇಂತಹyಪಿೋಡಕರಿದಾದಾರೆಂದ್yತಿಳಿದ್ಕ್�ಂಡ್yಫೋನ್ನಲ್ಲಿy
ಮಾತನಾಡ್ವಾಗyಹಚ್್ಚyಜಾರರ�ಕರಾಗರಬೋಕ್�y

ಆದರೆyಕ್ಲವರಿಗೆyಅದರಲ್ಲಿyಕಿಂಚಿತ್yಶ್ರದೆದಾಯಿಲಲಿ�yಬೋರೆಯವರ್y
ಆಲ್ಸ್ತಾತುರೆy ಎಂಬy ಪರಿವಯಿದದಾರ�y ಆಲ್ಸಿದರೆy ಆಲ್ಸಲ್y
ಎಂಬyಧ್�ೋರಣೆಯಿಂದyಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನುyಬೋಕ್ಂದೆೋyಹಚ್್ಚy
ರಸವತಾತುಗy ಮಾಡ್ತಾತುರೆ�y ಪತಿನುಯಡನy ಕಳೆದy ಕ್ಷಣಗಳನ್ನುy
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ಕ�ಡಾyಬಹಿರಂಗವಾಗyಕ್ೋಳಿಸಲ್yಇವರ್yಹಿಂಜರಿಯ್ವುದಿ-
ಲಲಿ�yಅದರಿಂದyಅವರ್yಒಂದ್yರಿೋತಿಯyಸಂತ್�ೋಷಪಡ್ತಾತುರೆ�y
ವಾಸತುವದಲ್ಲಿyಇದ�yಮನ�ೋರೆ�ೋಗದyವಾ್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿyಒಳಪಡ್ವy
ನಡವಳಿಕ್ಯಾಗದೆ�yಪತಿನುಯಂದಿಗನyಹಾಸಿಗೆಯyರಹಸ್ಯಗಳನ್ನುy
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ವುದನ್ನುyಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yವಿರೆ�ೋಧಿಸಿದಾದಾರೆ�y

ಜನರy ಮಾತ್ಕತ್ಯನ್ನುy ಕದ್ದಾy ಆಲ್ಸಿದರೆy ಪರಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿy
ಲಭಿಸಲ್ರ್ವyಶಕ್ಷೆಯyಕ್ರಿತ್yಎಚ್ಚರಿಕ್yನಿೋಡಿದಾದಾರೆ�yಇತರರ್y
ಆಲ್ಸ್ವುದನ್ನುyಇಷಟುಪಡದyಮಾತ್ಗಳನ್ನುyಕದ್ದಾಮ್ಚಿ್ಚyಆಲ್ಸಿದರೆy
ಪ್ನರ್ತಾ್ಥನyದಿನದಲ್ಲಿyಅವನyಕಿವಿಗೆyಕಾದyಸಿೋಸಯನ್ನುyಎರಕy
ಹ�ಯ್ಯಲಾಗ್ವುದ್�y(ಬ್ಖಾರಿ)

ಕ್ಲವರ್yಫೋನ್ನಲ್ಲಿyಧ್ವನಿyಬದಲ್ಸಿyಮಾತನಾಡ್ವyಮ�ಲಕy
ಬೋರೆಯವರನ್ನುy ವಂಚಿಸ್ತಾತುರೆ�y ತನಿಖಾಧಿಖಾರಿ,yಪೊಲ್ೋಸ್y
ಎಂದ್yಹೋಳಿಕ್�ಂಡ್yಫೋನ್yಮಾಡಿyಇತರರನ್ನುy ಹದರಿಸಿy
ತಾವುyಸಂತ್�ೋಷಪಡ್ವುದ್yಕ್ಲವರyಚಟವಾಗದೆ�yಇದರಿಂದy
ಅವರ್yಒಂದ್yರಿೋತಿಯyಆನಂದವನ್ನುyಪಡೆಯ್ತಾತುರೆ�yಇತರರನ್ನುy
ಹಿಂಸಿಸಿyಪಡೆಯ್ವyಆನಂದ!yಏಪಿ್ರಲ್yಒಂದನೋyದಿನಕ್ಕೆyಮ�ಖ್ಥರy
ದಿನವಂದ್yಹಸರಿಟ್ಟುyಅಂದ್yಅಲಾಲಿಹನ್yವಿರೆ�ೋಧಿಸಿದyಎಲಾಲಿy
ಕಾಯ್ಥಗಳುyಸಮ್ಮತಾಹ್ಥವೋyಎಂಬಂದತ್yಮೊೋಸ,yಸ್ಳುಳು,y
ವಂತನ,yಭಯಪಡಿಸ್ವುದರyಮ�ಲಕyಅದನ್ನುyಭಜ್ಥರಿಯಾಗy
ಆಚರಿಸ್ತಾತುರೆ�yಅಲಾಲಿಹ್yನಿಷ್ೋಧಿಸಿದyಒಂದ್y ಕಾಯ್ಥವನ್ನುy
ಸ್ವಯಂyಇಚ್ಛೆ,yಮನ�ೋರಂಜನyಅರವಾy ಇನ�ನುಬ್ಬರyಒತತುಡಕ್ಕೆy
ಮಣಿದ್yಸಮ್ಮತಾಹ್ಥಗೆ�ಳಿಸ್ವುದ್yಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗೆyನಿಷಿದಧಿವಾಗದೆ�y

ಒಬ್ಬy ನೈಜy ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿy ಜೋವನದyಪ್ರತಿಯಂದ್y ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿy
ಅಲಾಲಿಹನyವಿಧಿನಿಷ್ೋಧಗಳನ್ನುyಪಾಲ್ಸಲ್yಬದಧಿನಾಗರಬೋಕ್�y
ಆದ್ದರಿಂದyಇಂತಹyನಿೋತಿಗೆಟಟುyಹಾಸ್ಯ,yವಿನ�ೋದ,yಮನರಂಜ-
ನಗಳುyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗೆyಭ�ಷಣವಲಲಿ�

“ಒಬ್ಬyಮ್ಸಿಲಿಮನ್yಇನ�ನುಬ್ಬyಮ್ಸಿಲಿಮನಲ್ಲಿyಭಯyಹ್ಟ್ಟುಸಬಾ-
ರದ್�”y(ಅಹ್ಮದ್yಅಬ�ದಾವೂದ್)

ಇಂತಹy ಶಷಾಟುಚಾರy ಮತ್ತುy ಗೌರವದy ನಡವಳಿಕ್ಯನ್ನುy
ಫೋನಿಂಗ್ನyಕಾಯ್ಥದಲ್ಲಿyಪಾಲ್ಸಬೋಕಾಗದೆ�yನಕಲ್yಫೋನ್y
ಸಂದೆೋಶಗಳyಮ�ಲಕyಜನರಲ್ಲಿyಭಿೋತಿy(ಬಾಂಬ್yಬದರಿಕ್ಯಂ-
ತಹವುಗಳು)y ಹ್ಟ್ಟುಸ್ವುದ್y ಇಂದ್y ಒಂದ್y ರ�ಢಿಯಾಗy
ಬಿಟ್ಟುದೆ�yಜನರನ್ನುyಭಯ,yಆತಂಕಕ್ಕೆyತಳುಳುವyಈyರಿೋತಿಯyಕ್ಕೃ-
ತ್ಯಗಳಲ್ಲಿyಮ್ಸಿಲಿಮನ್yಯಾವತ�ತುyಪಾಲೆ�ಗುಳಳುಬಾರದ್�yಇತರರನ್ನುy
ನ�ೋಯಿಸಿy ಸಂತ್�ೋಷಪಡ್ವyಈy ‘ಸಾ್ಯಡಿಸ್ಟು’ಗಳುyಅಲಾಲಿಹ್,y
ಮಲಕ್ಗಳುyಮತ್ತುyಜನರyಶಾಪಕ್ಕೆyಅಹ್ಥರಾಗದಾದಾರೆ�yಇಂತಹy
ನಿಕೃಷಟುy ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನುy ಕ್ೋವಲy ಕಿಡಿಗೆೋಡಿತನವಂದ್y ಹೋಳಿದರೆy
ಸಾಲದ್�y ಅಂತಹy ವ್ಯಕಿತುಗಳನ್ನುy ಬಂಧಿಸಿy ಸ�ಕತುy ಶಕ್ಷೆಯನ್ನುy
ನಿೋಡ್ವುದ್yಕಾನ�ನ್yಪಾಲಕರyಕತ್ಥವ್ಯವಾಗದೆ�yಸಮಾಜದy
ಶಾಂತಿyಮತ್ತುyಸ್ರಕ್ಷತ್ಗೆyಅದ್yಅನಿವಾಯ್ಥವಾಗದೆ�

ಅನ್ಗ್ರಹಗಳುyಶಾಪವಾಗyಮಾಪ್ಥಡ್ವyಪರಿಸಿ್ಥತಿಯyಬಗೆಗುyನಾವುy
ವಿಶ್ೋಷವಾಗyಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್�ಳಳುಬೋಕಾಗದೆ�yಆರೆ�ೋಗ್ಯ,yಸಂಪತ್ತು,y
ಮಕಕೆಳು,yಜೋವನyಸೌಕಯ್ಥಗಳಂತಹyಅನ್ಗ್ರಹಗಳನ್ನುyಅಲಾಲಿಹ್y
ನಮ್ಮyಪಾಲ್ಗೆyಅನ್ಗ್ರಹವಾಗಯೋyಇರಿಸಲ್�yಆಮಿೋನ್�� n

ಆದರೆ್ನಿೀವು್ಆತ್ರಪಡ್ತತಾದಿದಾೀರಿ!

ಅಬ�yಅಬಿದಾಲಾಲಿಹ್yಖಬಾ್ಬಬ್yಇಬ್ನುಲ್yಅರತ್ yರಿಂದyವರದಿ�yನಾವುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಬಳಿಗೆyತ್ರಳಿyಅವರಲ್ಲಿyನಮ್ಮyಅಳಲನ್ನುy
ತ್�ೋಡಿಕ್�ಂಡೆವು�yಇನ�ನುಂದ್yವರದಿಯಲ್ಲಿ:yಶತ್್ರಗಳಿಂದyಅನ್ಭವಿಸಿದyಕಷಟು–ನಷಟುದyಬಗೆಗುyನಾವುyಅವರಲ್ಲಿyನಮ್ಮyಅಸಹಾಯಕತ್ಯನ್ನುy
ತ್�ೋಡಿಕ್�ಂಡೆವು�yಆಗyಅವರ್yಕಅ್yಬಾಲಯದyನರಳಿನಲ್ಲಿyತಮ್ಮyಶಾಲನ್ನುyದಿಂಬನಾನುಗyಮಾಡಿyಮಲಗದದಾರ್�yನಾವುyಕ್ೋಳಿದೆವು,y“ಓy
ಅಲಾಲಿಹನyಸಂದೆೋಶವಾಹಕರೆೋ!yತಾವುyನಮ್ಮyಪರವಾಗyಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyಸಹಾಯyಕ್ೋಳಬಾರದೆೋ?”yಆಗyಅವರ್yಹೋಳಿದರ್,y“ಭ�ಮಿಯಲ್ಲಿy
ಹ�ಂಡyತ್�ೋಡಿyನಿಮ್ಮyಪೂವಿ್ಥಕರಲ್ಲಿyಸೋರಿದವರನ್ನುyಅದರಲ್ಲಿyಹಾಕಲಾಗ್ತಿತುತ್ತು�yನಂತರyಗರಗಸವನ್ನುyಅವರyತಲೆಯyಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟುy
ದೆೋಹವನ್ನುyಎರಡ್yತ್ಂಡ್yಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುತ್ತು�yಮಾಂಸವಲಲಿವೂyಕಿತ್ತುyಬಂದ್yಮ�ಳೆಗಳುyಮಾತ್ರyಉಳಿಯ್ವಂತ್yಕಬಿ್ಬಣದy
ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದyಅವರyದೆೋಹವನ್ನುyಬಾಚಲಾಗ್ತಿತುತ್ತು�yಆದರ�yಅದ್yಅವರನ್ನುyಅಲಾಲಿಹನyಧಮ್ಥದಿಂದyಹಿಂದೆyಸರಿಯ್ವಂತ್y
ಮಾಡ್ತಿತುರಲ್ಲಲಿ�yಅಲಾಲಿಹನಾಣೆ!yಖಂಡಿತವಾಗಯ�yಅಲಾಲಿಹ್yಈyಧಮ್ಥವನ್ನುyಪೂತಿ್ಥyಮಾಡ್ವನ್�yಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆಂದರೆyಸನ್ಆದಿಂದy
ಹದರ್yಮೌತ್yತನಕyಒಬ್ಬyಸವಾರyಅಲಾಲಿಹನನನುಲಲಿದೆ,yಮತ್ತುyತನನುyಕ್ರಿಮಂದೆಯyಬಗೆಗುyತ್�ೋಳವನನುಲಲಿದೆ,yಇನಾನುರನ�ನುyಭಯಪಡದೆy
ನಿಭ್ಥಯವಾಗyಸಂಚರಿಸ್ವyತನಕ�yಆದರೆyನಿೋವುyಆತ್ರಪಡ್ತಿತುದಿದಾೋರಿ!”y(ರಿಯಾದ್yಸಾ್ಸಲ್ಹಿೋನ್y41)
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ಜೂನ   11

ಐ.ಎಸ್.್ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ್ವಿತಂಡವಾದಗಳು—3

ಮುಸಿಲಾಮ್ ರಾಷಟ್ರರಳು ಬಡಿಡಿಯ ಬಾ್ಯಂಕ್ರಳಗೆ ಅವಕಾಶ ನೇಡಿರುವುದು, ಮುಸಿಲಾಮ್ ದೊರೆರಳು ಮುಸಿಲಾಮೇತರ 
ರಾಷಟ್ರರಳಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡುವುದು, ಅವರೊಡನ ರಾಜತಾಂತ್ರಕ ಸಂಬಂಧದಲಿಲಾ ಏಪ್ಗಡುವುದು, ಅಶಿಲಾೇಲತರಳು 
ತುಂಬಿರುವ ಟಿ.ವಿ. ಚಾನಲ್ರಳು ಮತು್ತ ಸಿನಮಾರಳಗೆ ಅವಕಾಶ ಿೂಡುವುದು ಮುಂತಾದವುರಳನು್ನ 
ಪುರಾವಯಾಗಿಟುಟು ಐ.ಎಸ್. ಅಲ್ ಕಾಯದದಂತಹ ಸಂಘಟನರಳು ಮುಸಿಲಾಮ್ ಆಡಳತಗಾರರನು್ನ ಮುತ್ಗದ್ದಾರಳಾಗಿ 
ಬಿಂಬಿಸುತ್ತರುವುದು ಅವರು ಖವಾರಜ್ರಳ ಪ್ೇಳಗೆಗೆ ಸೇರದವರಾಗಿದಾದಾರೆ ಎಂಬುದಿಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ. 

 " ಡಾ. ಿ ಿ ಝಕರಯಾ್ಯ ಸ್ವಲಾಹಿ

ಮ್ಸಿಲಿಮ್್ಆಡಳತಗಾರರ್್ಧಮ್ಣಭ್ರಷ್ಟರೆೀ?

ಐ�ಎಸ್�yಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳyಆಡಳಿತದyಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರ್ವy‘ಂ’yವೃತತು-
ದಲಲಿಲಲಿದೆyಯಾರಿಗ�yಪೂಣ್ಥyಮ್ಸಿಲಿಮರಾಗyಜೋವಿಸಲ್yಸಾಧ್ಯ-
ವಿಲಲಿವಂದ�,yಇತರyಮ್ಸಿಲಿಮ್yರಾಷಟ್ರಗಳಲ್ಲಿyಆಡಳಿತyನಡೆಸ್ವy
ಮ್ಸಿಲಿಮ್y ಆಡಳಿತಗಾರರೆಲಲಿy ಮ್ತ್ಥದ್ದಾy (ಧಮ್ಥಭ್ರಷಟುರ್)y
ಮತ್ತುyಕಾಫರರಾಗದ್ದಾyಅವರyಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರ್ವyಮ್ಸಿಲಿಮರ್yಆy
ಆಡಳಿತವನ್ನುyಅಂಗೋಕರಿಸ್ವುದಾದರೆyಅವರ್yಕ�ಡಾyಮ್ತ್ಥ-
ದ್ದಾಗಳಾಗ್ತಾತುರೆಂದ್yಐ�ಎಸ್�yಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳುyನಿರಂತರವಾಗy
ವಾದಿಸ್ತಿತುದಾದಾರೆ�

‘ತಕಿಫಾೋರ್yಮಾಡ್ವುದ ’್y (ಮತ್�ತುಬ್ಬರ್yಕಾಫರರಾಗದಾದಾರೆಂದ್y
ಘೋಷಿಸ್ವುದ )್yಇಸಾಲಿಮಿೋyದೃಷಿಟುಕ್�ೋನದಲ್ಲಿyಬಹಳyಗಂಭಿೋರy
ಸಂಗತಿಯಾಗದೆ�yಆದರೆyಐ�ಎಸ್�,yಅಲ್ಖಾಯಿದದಂತಹyಜಹಾದಿy
ಗ್ಂಪ್ಗಳುy‘ತಕಿಫಾೋರನ್ನು’yಬಹಳyಹಗ್ರವಾಗyನಿವ್ಥಹಿಸ್ತಿತುವ�y
ವಾಸತುವದಲ್ಲಿyಐ�ಎಸ್�yಬಂಬಲ್ಗರ್yಈy‘ತಕಿಫಾೋರ್’ನyಆರೆ�ೋಪವನ್ನುy
ತಮ್ಮyಪರವಾಗರದವರyಮ್ೋಲೆyತಂತ್ರಪೂವ್ಥಕವಾಗyಪ್ರಯೋ-
ಗಸ್ತಾತುರೆ�y ಅವರ್y ಐ�ಎಸ್ಸನ್ನುy ವಿರೆ�ೋಧಿಸ್ವy ಮ್ಸಿಲಿಮ್y

ಸಮ್ದಾಯದyಜನರನ್ನುyಐ�ಎಸ್�yವಿರ್ದಧಿyಸತ್ಯನಿಷ್ೋಧಿಗಳಿಗೆy
ಸಹಾಯyಮಾಡ್ವyಮ�ಲಕyಇಸಾಲಿಮಿನಿಂದyಪರಭ್ರಷಟುರಾಗದಾದಾರೆy
ಅರವಾyಮ್ತ್ಥದ್ದಾಗಳಾಗದಾದಾರೆಂದ್yತಮ್ಮyಅನ್ಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿy
ತಪ್್ಪಕಲ್ಪನyಬಿತತುಲ್yಪ್ರಯತಿನುಸ್ತಾತುರೆ�yಇದ್yಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ,yಮ್ತ್ಥ-
ದ್ದಾಗಳನ್ನುyವಧಿಸ್ವyಅಧಿಕಾರyಇಸಾಲಿಮಿೋyರಾಷಟ್ರಕಿಕೆರ್ವುದರಿಂದy
ಅದೆಷ್ಟುyಮ್ಸಿಲಿಮರyಹತ್್ಯyಮಾಡಿದರ�yಅದೆಲಲಿವೂyಶರಿೋಅತ್y
ದೃಷಿಟುಯಲ್ಲಿy(ಧಾಮಿ್ಥಕವಾಗ)yಸರಿಯಾಗದೆಯಂದ್yಈyಉಗ್ರಗಾ-
ಮಿಗಳುyಹೋಳುತಿತುದಾದಾರೆ�y

ಪ್ರವಾದಿy yಯವರ್yಒಂದ್yಹದಿೋಸಿನಲ್ಲಿyಖವಾರಿಜ್ಗಳyಕ್ರಿತ್y
“ಅವರ್yಮ್ಸಿಲಿಮರನ್ನುyವಧಿಸಿ,yವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರನ್ನುyಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್-
ತಾತುರೆ”yಎಂದಿರ್ವರ್�yಐ�ಎಸ್�yನಡೆಸ್ವyಮ್ಸಿಲಿಮ್yಹತ್್ಯಗಳನ್ನುy
ವಿರೆ�ೋಧಿಗಳುyಪ್ರಶನುಸ್ವಾಗyಅವರ್,y“ನಾವುyವಧಿಸ್ತಿತುರ್ವುದ್y
ಮ್ಸಿಲಿಮರನಾನುಗದೆ,yಮ್ತ್ಥದ್ದಾಗಳನಾನುಗದೆ”yಎನ್ನುವರ್�yಆದರೆy
ಒಬ್ಬyಮ್ಸಿಲಿಮನ್yಯಾವy ಕಾರಣದಿಂದyಮ್ತ್ಥದ್ದಾy ಮತ್ತುy
ಕಾಫರನಾಗyಮಾಪ್ಥಡ್ತಾತುನyಎಂಬ್ದರಲ್ಲಿyಹಿಂದಿನyಖವಾರಿ-
ಜ್ಗಳಂತ್yಆಧ್ನಿಕyಖವಾರಿಜ್ಗಳಿಗ�yಅಭಿಪಾ್ರಯyಭಿನನುತ್ಯಿದೆ�

ತಮ್ಮನ್ನುyಬಂಬಲ್ಸದyಮ್ಸಿಲಿಮ್yಆಡಳಿತಗಾರರyಮ್ೋಲೆyಧಮ್ಥ-
ಭ್ರಷಟುತ್ಯyಆರೆ�ೋಪyಹ�ರಿಸ್ವುದದರಲ್ಲಿyಖವಾರಿಜ್ಗಳುyಅಂದ್y
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಮತ್ತುyಇಂದ್yಪರಸ್ಪರyಒಗಗುಟ್ಟುನಲ್ಲಿದಾದಾರೆ�yನಾಲಕೆನೋyಖಲ್ೋಫರ�,y
ಸ್ವಗ್ಥದyಸ್ವಾತ್್ಥyಅರ್ಹಲ್ಪಟಟುyಪ್ರಮ್ಖyಸ್ವಹಾಬಿಯ�yಆದyಅಲ್
yಯವರyಮ್ೋಲೆyಕ್ಫ್್ರನyಆರೆ�ೋಪyಹ�ರಿಸಿದyಆರಂಭyಕಾಲದy

ಖವಾರಿಜ್ಗಳುyಅವರyಖಿಲಾಫತತುನ್ನುy (ಪ್ರವಾದಿ yಯವರy
ಹಿಂಗಾಮಿyಎಂಬyನಲೆಯಲ್ಲಿರ್ವyಇಸಾಲಿಮಿಕ್yಆಡಳಿತyನೋತೃತ್ವ-
ವನ್ನು)yಅಂಗೋಕರಿಸದಿರ್ವುದ್yಚಾರಿತಿ್ರಕyಸತ್ಯವಾಗದೆ�yಅದಕಿಕೆಂತy
ಮೊದಲೆೋyಇವರ್yತೃತಿೋಯyಖಲ್ೋಫರ�,yಸ್ವಗ್ಥದyಸ್ವಾತ್್ಥy
ನಿೋಡಲ್ಪಟಟುyಪ್ರಮ್ಖyಸ್ವಹಾಬಿyಪ್ರಮ್ಖರಾದyಉಸಾ್ಮನ್ yರವರy
ಮ್ೋಲ�yಕ್ಫ್್ರyಆರೆ�ೋಪಿಸಿyಅವರyಖಿಲಾಫತತುನ್ನುyನಿರಾಕರಿಸಿದದಾರ್�y

ಆಡಳಿತyರಂಗದಲ್ಲಿyಪಾ್ರಮಾಣಿಕತ್,yನಾ್ಯಯನಿಷ್ಟುಯನ್ನುyಪಾಲ್ಸಿದy
ಹಾಗ�yಪ್ರವಾದಿ yಯವರyವಾರಿೋಸ್ದಾರತ್ವyಹ�ಂದಿದದಾyಮತ್ತುy
ಅಂದ್yಜೋವಿಸಿದyಸ್ವಹಾಬಿyಪ್ರಮ್ಖರ್,yತಾಬಿಈಗಳು,yವಿದಾ್ವಂಸ-
ರೆಲಲಿರyನೈತಿಕyಬಂಬಲವಿದದಾರ�yಉನನುತವಾದyಖಲ್ೋಫರನ್ನುyಕಾಫರ್,y
ಮ್ತ್ಥದ್ದಾಗಳಾಗyಬಿಂಬಿಸ್ವವರ್yಅಂದಿನyಖವಾರಿಜ್ಗಳಲ್ಲಿ-
ದದಾರ್�yಹಿೋಗರ್ವಾಗyಐ�ಎಸ್�yನಂತಹyಆಧ್ನಿಕyಖವಾರಿಜ್ಗಳುy
ಇಸಾಲಿಮಿಕ್yರಾಷಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ವyಪೂವಿ್ಥಕರಂತಿರ್ವyಅಹ್ಥತ್ಯನ್ನುy
ಹ�ಂದಿರದyಸಾಮಾನ್ಯyಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನುyಮ್ತ್ಥದ್ದಾಗಳಾಗy
ಬಿಂಬಿಸ್ವುದರಲ್ಲಿyಹ�ಸತ್ೋನ�yಇಲಲಿ�yಏಕ್ಂದರೆ,yಖವಾರಿಜ್y
ವಿಚಾರಧಾರೆಯವರ್y ತಮ್ಮy ನೈಜy ಬಣಣಿವನ್ನುy ಹ�ರಗೆಡ-
ವುತಿತುದಾದಾರೆyಅಷ್ಟು�y

ಅಮಿೋರ್ಲ್yಮ್ಅ್yಮಿನಿೋನ್y(ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳyಅಮಿೋರ್yಅರವಾy
ನಾಯಕ)yಎಂದ�,yಖಲ್ೋಫತ್y ರಸ�ಲ್ಲಾಲಿಹ್y (ಅಲಾಲಿಹನy
ಸಂದೆೋಶವಾಹಕರyಹಿಂಗಾಮಿ)yಎಂದ�yಮ್ಸಿಲಿಮ್yಸಮ್ದಾಯವುy
ಗೌರವಪೂವ್ಥಕವಾಗyಅಭಿಸಂಬ�ೋಧಿಸ್ತಿತುದದಾyಮಹಾನ್yವ್ಯಕಿತುತ್ವಗ-
ಳಿಗೆyಕ�ಡಾyಬಹಿರಂಗವಾಗyಕ್ಫ್್ರyಆರೆ�ೋಪಿಸಿದವರyನಂತರದy
ತಲೆಮಾರ್yಇಂದಿನyಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನುyಹಾಗೆyಆಕ್ಷೆೋಪಿಸ್ವುದರಲ್ಲಿy
ಯಾವುದೆೋyಆಶ್ಚಯ್ಥವಿಲಲಿ�yಐ�ಎಸ್yಮತ್ತುyಅಲ್ಖಾಯಿದದವರ್y
ತಾವುyಆಧ್ನಿಕyಖವಾರಿಜ್ಗಳೆಂದ್yಆಗಾಗyಸಾಬಿೋತ್ಪಡಿಸ್-
ತತುಲೆೋy(ಮಾತಿನಲ್ಲಿyಅವರ್yಅದನ್ನುyನಿಷ್ೋಧಿಸಿದರ�)yಇದಾದಾರೆ�

ಇವರ್yಕ್ೋವಲyಮ್ಸಿಲಿಮ್yಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನುyಮಾತ್ರyಮ್ತ್ಥ-
ದ್ದಾಗಳಾಗy ಬಿಂಬಿಸ್ವುದಲಲಿ�y ಬದಲಾಗy ಪ್ರಸ್ತುತy ನಾಡಿನಲ್ಲಿy
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ವyಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನುyಅಂಗೋಕರಿಸಿ,yಅವರನ್ನುy
ಬಂಬಲ್ಸ್ವyಎಲಾಲಿyಮ್ಸಿಲಿಮರಿಗ�yಇವರ್yಮ್ತ್ಥದ್ದಾಗಳೆಂದ್y
ಮ್ದೆ್ರಯತ್ತುತಾತುರೆ�

ಕ್ಫ್್ರನ್ಆರೊೀಪದ್ಗಂಭೀರತೆ

ಮ್ೋಲೆy ಸ�ಚಿಸಿದಂತ್y ಒಬ್ಬy ಮ್ಸಿಲಿಮನy ಕ್ರಿತ್y ಕಾಫರ್y
ಅರವಾyಮ್ತ್ಥದ್ದಾyಎಂದ್yಹ್ಕ್್ಮy(ವಿಧಿ)yನಿೋಡ್ವುದ್yಬಹಳy
ಗ್ರ್ತರವಾದyಸಂಗತಿಯಾಗದೆ�yವ್ಯಕಿತುಗಳುyಮತ್ತುyವಿಭಾಗಗಳನ್ನುy
ನಿಣ್ಥಯಿಸಿಕ್�ಂಡ್yಕಾಫರ್yಹಾಗ�yಮ್ತ್ಥದ್ದಾyಎಂದ್yವಿಧಿy
ಕಲ್್ಪಸ್ವyಕ್ರಮವುyಇಂತಹyಕಾಯ್ಥyಕ್ಫ್್ರy/yಶಕಾ್ಥಗದೆ,yಅದರಲ್ಲಿy
ಒಳಪಟಟುವರ್yಕಾಫರ್y/yಮ್ಶ್ರಕರಾಗ್ತಾತುರೆಂದ್yಸಾಮಾನ್ಯವಾಗy
ಹೋಳುವಂತಹyರಿೋತಿಯದದಾಲಲಿ�yನಿಣ್ಥಯಿಸಿರ್ವyತಕಿಫಾೋರಿಗೆyಹಲವುy
ನಿಬಂಧನಗಳುyಮತ್ತುyತಡೆಗಳಿವಯಂದ್yಉಲಮಾಗಳುyಸ್ಪಷಟುಪ-
ಡಿಸಿದಾದಾರೆ�yಅದಕಿಕೆರ್ವyಕಾರಣ,yಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್y“ಕ್ಫ್್ರ”y
ಆರೆ�ೋಪದyಕ್ರಿತ್yನಿೋಡಿರ್ವyಗಂಭಿೋರವಾದyಎಚ್ಚರಿಕ್ಯಾಗದೆ�y
ಅವುಗಳyಪೈಕಿyಕ್ಲವನ್ನುyಇಲ್ಲಿyಉದಧಿರಿಸಲಾಗದೆ�

ಅಬ�yದರ್್ರ yಅವರಿಂದyನಿವೋದನ,yಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್y
ಹಿೋಗೆy ಹೋಳಿರ್ವುದನ್ನುy ನಾನ್y ಆಲ್ಸಿರ್ವನ್�y ಒಬ್ಬನ್y
ಮತ್�ತುಬ್ಬನನ್ನುy“ಫಾಸಿಕ್”yಎಂದಾಗಲ್ೋ,y“ಕ್ಫ್್ರ”yಎಂದಾಗಲ್ೋy
ಆರೆ�ೋಪಿಸಿದರೆyಅವನ್y(ಆರೆ�ೋಪಿಸಲ್ಪಟಟುವನ )್yಆyಪ್ರಕಾರವಿ-
ಲಲಿದಿದದಾಲ್ಲಿyಪ್ರಸ್ತುತyಆರೆ�ೋಪವುyಅವನಿಗೆೋy(ಆರೆ�ೋಪಿಸಿದವನ )್y
ತಿರ್ಗ್ಬಾಣವಾಗ್ವುದ್y(ಅರವಾyಅವರ್yತಮಗೆyತಾವೋyಕ್ಫ್್ರy
ಆರೆ�ೋಪಿಸಿದಂತ್)y(ಬ್ಖಾರಿy6045)

ಇಬ್ನುyಉಮರ್ yರಿಂದy ನಿವೋದನ,y ಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್y
ಹೋಳುತಾತುರೆ,y“ಒಬ್ಬನ್yತನನುyಸಹ�ೋದರನನ್ನುy“ಯಾyಕಾಫರ್”y(ಓy
ಕಾಫರ್)yಎಂದ್yಕರೆದರೆyಇಬ್ಬರಲೆ�ಲಿಬ್ಬರ್yಅದಕ್ಕೆyಮರಳಿರ್ತಾತುರೆ�”y
(ಬ್ಖಾರಿy6104)yಅಂದರೆyಆರೆ�ೋಪಿಸಿದವನ್yಹಾಗೆyಕಾಫರ್y
ಅಲಲಿದಿದದಾರೆyಅದರyಗಂಭಿೋರವಾದyಪಾಪವುyಆರೆ�ೋಪಿಸಿದವನಡೆಗೆy
ಮರಳುವುದ್yಎಂದರ್ಥ�

ಮತ್�ತುಂದ್yಹದಿೋಸಿನಲ್ಲಿyಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yಹೋಳಿರ್ವುದಾಗy
ಅಬ�yಕಿ್ವಲಾಬyಉಲೆಲಿೋಖಿಸ್ತಾತುರೆ�y“ಯಾರಾದರೆ�ಬ್ಬರ್yಒಬ್ಬyಸತ್ಯ-
ವಿಶಾ್ವಸಿಯನ್ನುy“ಕಾಫರ್”yಎಂದ್yಆಕ್ಷೆೋಪಿಸಿದರೆyಅದ್yಅವನನ್ನುy
ವಧಿಸ್ವುದಕ್ಕೆyಸಮಾನವಾಗದೆ�”y(ಬ್ಖಾರಿy6047)

ತಕಿಫಾೋರ್yಇಷ್�ಟುಂದ್yಗಂಭಿೋರyಪಾಪವಾಗರ್ವುದರಿಂದyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುy
ಅರವಾyವಿಭಾಗವನ್ನುyಹಸರೆತಿತುyತಕಿಫಾೋರ್yನಡೆಸ್ವುದಕ್ಕೆyಹಲವುy
ವ್ಯವಸ್ಥಗಳನ್ನುyಅನಿವಾಯ್ಥವಾಗyಪಾಲ್ಸಬೋಕಾಗದೆಯಂದ್y
ಉಲಮಾಗಳುyಸ್ಪಷಟುಪಡಿಸಿದಾದಾರೆ�yಪ್ರಸ್ತುತyವ್ಯವಸ್ಥಗಳನ್ನುyಸಂಕ್ಷಿಪತು-
ವಾಗyವಿವರಿಸ್ವುದ್yಸಂದಭೆ�ೋ್ಥಚಿತವನಿಸಿೋತ್�
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1�y ‘ತಕಿಫಾೋರ್’yಎನ್ನುವುದ್yಶರಿೋಅತ್ನಲ್ಲಿರ್ವyಒಂದ್yಹ್ಕ್್ಮy
(ಧಾಮಿ್ಥಕyವಿಧಿ)yಆಗದೆ�yಆದದಾರಿಂದyಅದ್yಅಲಾಲಿಹನಿಗೆy
ಮಾತ್ರyಸೋರಿದyಕಾಯ್ಥವಾಗದೆ�yಆದ್ದರಿಂದyಅಲಾಲಿಹ್y
ಮತ್ತುy ಅವನy ಸಂದೆೋಶವಾಹಕರ್y ಸ್ಪಷಟುವಾಗy ಕಾಫರ್y
ಎಂದ್y ಕರೆದವರನ್ನುyಹ�ರತ್ಪಡಿಸಿyಬೋರೆyಯಾರಿಗ�y
ಕ್ಫ್್ರyಆರೆ�ೋಪಿಸಲ್yಹಕಿಕೆಲಲಿ�yಅಂದರೆ,yತಕಿಫಾೋರ್yನಡೆಸ್-
ವುದಕ್ಕೆy ಆಧಾರವಾದy ಕಾಯ್ಥವುy ಪವಿತ್ರy ಕ್ರ್ಆನ್y
ಅರವಾyದೃಢಪಟಟುyಹದಿೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿy ಸ್ಪಷಟುವಾಗyಉದಧಿರಿಸ-
ಲ್ಪಟ್ಟುರಬೋಕ್yಎಂದರ್ಥ�y

ಹಿೋಗೆyಸಾಬಿೋತ್ಪಡಿಸಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗದyಕಾಯ್ಥಗಳyಹಸರಲ್ಲಿy
ಐ�ಎಸ್�yಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳುyಹಲವುyಮ್ಸಿಲಿಮ್yಆಡಳಿತಗಾ-
ರರ್,yಅವರyಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರ್ವyಆಡಳಿತವನ್ನುyಒಪಿ್ಪಕ್�ಂಡy
ಅಧಿಕಾರಿyವಗ್ಥyಹಾಗ�y ಸಮ್ದಾಯದyಮ್ೋಲೆy ಕ್ಫ್್ರy
ಆರೆ�ೋಪಿಸ್ತಿತುದಾದಾರೆ�yಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿyಐ�ಎಸ್�yಮ್ತ್ಥದ್ದಾy
ಸೌದಿ,yಮ್ತ್ಥದ್ದಾyಯ್�ಎ�ಇ�yಎಂದ್yಹೋಳುವುದ್yಯಾವy
ಆಧಾರದಲಾಲಿಗದೆ?yಸ್ಮಾರ್yಹತ್ತುyವಷ್ಥಗಳyಮೊದಲ್y
ಸೌದಿyಸರಕಾರವನ್ನುyಕಾಫರ್yಸರಕಾರವಂದ್yಸಾಬಿೋತ್-
ಪಡಿಸಲ್yಪ್ರಯತಿನುಸ್ತಿತುರ್ವy“ಅಲ್yಕಶಾಫುಲ್yಜಲ್ಯ್ಯy
ಫೋy ತಕಿಫಾೋರಿyದೌಲತಿyಸಊದಿಯ್ಯ”yಎಂಬyಹಸರಲ್ಲಿy ಕ್ಷ್ದ್ರy
ಕೃತಿಯಂದ್yಪ್ರಕಟವಾಗತ್ತು�yಇದ್yತಕಿಫಾೋರ್yವಿಚಾರಧಾರೆಯy
ಓವ್ಥyಪಾ್ಯಲಸಿತುೋನ್yಖವಾರಿಜನyಹಸರಲ್ಲಿyಅಫಘಾನಿಸಾತುನದಲ್ಲಿy
ಪ್ರಕಾಶನಗೆ�ಂಡಿತ್ತು�y

ಸೌದಿy ಸರಕಾರದyಮ್ೋಲೆy ಕ್ಫ್್ರy ಆರೆ�ೋಪಿಸಲ್y ಪ್ರಸ್ತುತy
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿyಬಳಸಿದyದ್ಬ್ಥಲyಸಮರ್ಥನಗಳಿಗೆyಸೌದಿಯy
ಪ್ರಮ್ಖy ವಿದಾ್ವಂಸರಾದy ಶ್ೈಖ್y ಅಬ್ದಾಲ್y ಅಝೋಝ್y
ರೆೈಝyಪ್ರಮಾಣಗಳyಮ�ಲಕyಸ�ಕತುyಉತತುರyನಿೋಡಿyಅವರy
ವಾದದyನಿರರ್ಥಕತ್ಯನ್ನುyಬಯಲ್ಗೆಳೆದಿದದಾರ್�y“ತಬಿದಾಯy
ಕವಾಶಫಲ್yಅದಿೋದ್yಫೋyತಕಿಫಾೋರಿಹಿೋyಲ್yದೌಲತಿತ ತೌುಹಿೋದ್”y
ಎಂಬyಹಸರಿನyಗ್ರಂರಕ್ಕೆy ಶ್ೈಖ್yಸಾ್ವಲ್ಹ್ಲ್yಫೌಝಾನ್,y
ಅಬ್ದಾಲಾಲಿಹಿಬಿನ್yಸಾ್ವಲ್ಹ್ಲ್yಉಬೈಕಾನ್,yಅಬ್ದಾಲ್yಮ್ಹಿ್ಸನ್y
ಆಲ್yಉಬೈಕಾನ್yಮೊದಲಾದyಸೌದಿಯyಉನನುತyವಿದಾ್ವಂಸರ್y
ಮ್ನ್ನುಡಿಗಳನ್ನುyಬರೆದಿದದಾರ್�y

ಈy ಗ್ರಂರದಲ್ಲಿy ಅಲ್y ಕಾಯಿದyಮ್ಂತಾದyಉಗ್ರವಾದಿy
ಸಂಘಟನಗಳುyಸೌದಿyಆಡಳಿತದyಮ್ೋಲೆyಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗy
ಕ್ಫ್್ರನyಮ್ದೆ್ರಯತತುಲ್yಸಾಮಾನ್ಯವಾಗyಮ್ಂದಿಡ್ತಿತುದದಾy

ಸಮರ್ಥನಗಳಿಗೆyಸ�ಕತುವಾದyಉತತುರyನಿೋಡಲಾಗದೆ�y(ಉದಾ:y
ಸೌದಿyಸರಕಾರದyವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಯyಸದಸ್ಯತ್ವ,yಸೌದಿಯyಉದೆ�್ಯೋಗy
ನಿಯಮಗಳು,yಪ್ಸತುಕyಪ್ರಕಾಶನyವ್ಯವಸ್ಥಗಳು,yಸೌದಿyಸರಕಾರy
ಕ್ಫಾಫಾರ್ಗಳಡನyಅಂದ್yಇರಿಸಿಕ್�ಂಡಿದದಾyಸಂಬಂಧಗಳು,y
ಸೌದಿyಸರಕಾರವುyಜಹಾದನ್ನುyಕ್ೈಬಿಟ್ಟುದೆyಎಂಬyವಾದ,yಸೌದಿy
ಸರಕಾರyಬಡಿಡಾಯyಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳಿಗೆyಅನ್ಮತಿyನಿೋಡಿದ್ದಾ,yಸೌದಿy
ಆಡಳಿತy ಸ್ಧಾರರ್ವಾದಿಗಳುyಮತ್ತುy ಸಂದೆೋಶಪ್ರಚಾ-
ರಕರನ್ನುyಸರೆಮನಗೆyತಳುಳುತತುದೆyಇತಾ್ಯದಿ���)yಈyಪ್ಸತುಕದಲ್ಲಿy
ಯಾವುದೆೋyಆಧಾರವಿಲಲಿದೆyಮ್ಸಿಲಿಮ್yಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನುy
ತಕಿಫಾೋರ್yಮಾಡ್ವyಐ�ಎಸ್�yನಂತಿರ್ವyಸಂಘಟನಗಳಿಗೆy
ಪ್ರಾವಸಮ್ೋತyಉತತುರವಿದೆ�y

ಸಂಕ್ಷಿಪತುದಲ್ಲಿyಹೋಳುವುದಾದರೆ,yತಕಿಫಾೋರ್yಮಾಡ್ವುದೆಂದರೆ,y
ಯಾರೆ�ಂದಿಗಾದರ�y ಇರ್ವy ವೈರತ್ವದy ಹಸರಲ್ಲಿ,y
ವಿಭಾಗೋಯತ್ಯyಹಸರಲ್ಲಿyಅರವಾyಇನಾನುವುದೆ�ೋyಹಗೆy
ತಿೋರಿಸ್ವyಕಾಯ್ಥವಲಲಿ�yಒಬ್ಬರ್yನಮ್ಮನ್ನುyಕಾಫರರನಾನುಗy
ಮಾಡಿದರೆyನಾವುyಅವನಿಗೆyಅದೆೋyನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿyಉತತುರಿಸ್-
ವಂತಿಲಲಿ�y ಕ್್ರಲೈಸತುರ್yಪ್ರವಾದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರyಕ್ರಿತ್y
ಕ್ಟಟುದಾಗyಆಡಿಕ್�ಂಡರೆyನಾವುyಈಸಾ yರyಕ್ರಿತ್yಅದೆೋy
ರಿೋತಿyಆಡಿಕ್�ಳಳುಬಾರದಷ್ಟು�yಕ್ಫ್್ರyಆರೆ�ೋಪಿಸ್ವyವಿಷಯ-
ದಲ್ಲಿಯ�yಇದೆೋyನಿಲ್ವುyಅನ್ವಯವಾಗ್ತತುದೆ�y ಶ್ೈಖ್ಲ್y
ಇಸಾಲಿಮ್yಇಬ್ನುyತ್ೈಮಿಯ್ಯ yಒಂದೆಡೆyಹಿೋಗೆyಹೋಳಿದಾದಾರೆ�y

“���ಆದ್ದರಿಂದy ನಮ್ಮy ವಿರೆ�ೋಧಿಗಳಾಗದಾದಾರೆy ಎಂದy
ಮಾತ್ರಕ್ಕೆyಅಹ್ಲಿಸ್್ಸನನುತ್ಗೆyಸೋರಿದyಜನರ್yಮತ್ತುyವಿದಾ್ವಂಸರ್y
ಯಾರನ�ನುy ತಕಿಫಾೋರ್yಮಾಡ್ವುದಿಲಲಿ�y ಅವರ್y ನಮ್ಮನ್ನುy
ತಕಿಫಾೋರ್yಮಾಡಿದರ�yಕ�ಡಾ�yಏಕ್ಂದರೆyಕ್ಫ್್ರyಎಂಬ್ದ್y
ಧಾಮಿ್ಥಕವಾದyಒಂದ್yಹ್ಕ್್ಮy (ವಿಧಿ)yಆಗರ್ವುದರಿಂದy
ಯಾವyವ್ಯಕಿತುಯ�yಅದರಂತಿರ್ವyಕಾಯ್ಥಗಳಿಂದyಬೋರೆ-
ಯವರನ್ನುyಶಕ್ಷಿಸ್ವಂತಿಲಲಿ�yಉದಾ,yಒಬ್ಬನ್yನಿನನುyಮ್ೋಲೆy
ಕಳಳುತನದyಆರೆ�ೋಪyಹ�ರಿಸಿyನಿನನುyಪತಿನುಯyಮ್ೋಲೆyವ್ಯಭಿ-
ಚಾರವಸಗದರೆy(ಅದಕ್ಕೆyಶಕ್ಷೆಯಾಗ)yನಿೋನ್yಅವನyಮ್ೋಲೆy
ಕಳಳುತನದyಆರೆ�ೋಪyಹ�ರಿಸಿyಅವನyಪತಿನುಯನ್ನುyವ್ಯಭಿಚರಿ-
ಸ್ವಂತಿಲಲಿ�yಏಕ್ಂದರೆyಕಳಳುತನyಮತ್ತುyವ್ಯಭಿಚಾರವುyಅಲಾಲಿಹ್y
ತನನುyಅಧಿಕಾರದyಪ್ರಕಾರyನಿಷಿದಧಿಗೆ�ಳಿಸಿದyಕಾಯ್ಥಗಳಾಗವ�y
ತಕಿಫಾೋರಿನyಸಿ್ಥತಿಯ�yತಥೈವ�yಅದ್yಅಲಾಲಿಹನyಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿy
ಒಳಪಟ್ಟುದೆ�yಆದ್ದರಿಂದyಅಲಾಲಿಹ್yಮತ್ತುyಅವನyಸಂದೆೋ-
ಶವಾಹಕರ್yಕಾಫರ್yಎಂದ್yಹೋಳಿದವರನ್ನುyಹ�ರತ್ಪಡಿಸಿy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಬೋರೆಯವರನ್ನುyಕಾಫರರನಾನುಗyಮಾಡಬಾರದ್�”y(ಅರದ್ದಾy
ಅಲಲ್yಬಕಿ್ರೋyಪ್ಟy257)

2�y ಮ್ಸಿಲಿಮರ್yಮ�ಲಭ�ತವಾಗyನಾ್ಯಯನಿಷ್ಠರ :್yಪ್ರತಿಯಬ್ಬy
ಮ್ಸಿಲಿಮನನ್ನುyಅವನyಬಾಹ್ಯyಸಿ್ಥತಿಯನನುನ್ಸರಿಸಿyನಾ್ಯಯವಂ-
ತನಂದ್yಪರಿಗಣಿಸಬೋಕ್yಎಂಬ್ದ್yತಕಿಫಾೋರ್yನಡೆಸ್ವಾಗy
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್�ಳಳುಬೋಕಾದy ವ್ಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿy ಒಳಪಟ್ಟುದೆ�y
ಧಾಮಿ್ಥಕವಾದyಪ್ರಾವಗಳyಆಧಾರದಲ್ಲಿyಆyವ್ಯಕಿತುಯಿಂದy
ನಾ್ಯಯನಿಷ್ಠತ್yಅಳಿದಹ�ೋಯಿತ್ಂದ್yಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕ್�ಳುಳುವy
ತನಕyಅವನನ್ನುyನಾ್ಯಯನಿಷ್ಠyಮ್ಸಿಲಿಮನಂದೆೋyಪರಿಗಣಿಸ-
ಬೋಕ್�yಆದ್ದಿರಂದyಓವ್ಥyಮ್ಸಿಲಿಮನನ್ನುyಫಾಸಿಖ್yಅರವಾy
ಕಾಫರ್yಎಂದ್yಆರೆ�ೋಪಿಸಲ್yಅವಸರyಪಡಬಾರದ್�yಈy
ವಿಷಯದಲ್ಲಿyಗೌರವಾನಿ್ವತವಲಲಿದyನಿಲ್ವುyಸಿ್ವೋಕರಿಸದೆyಬಹಳy
ಜಾಗರ�ಕತ್yಪಾಲ್ಸಬೋಕ್�

ಆದ್ದರಿಂದyಒಬ್ಬyಮ್ಸಿಲಿಮನyಕ್ರಿತ್yಕ್ಫ್್ರyಮತ್ತುyಫಾಸಿಖ್y
ಆರೆ�ೋಪಿಸ್ವುದಕಿಕೆಂದyಮೊದಲ್yಎರಡ್yವಿಷಯಗಳನ್ನುy
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್�ಳಳುಬೋಕಾಗದೆ�

(ಒಂದ )್yಈyವ್ಯಕಿತುಯನ್ನುyಹಾಗೆyಆರೆ�ೋಪಿಸಲ್yಕಾರಣವಾದy
ಈyಮಾತ್y/yಪ್ರವೃತಿತುyಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಸ್ನನುತಿತುನyಆಧಾರದಲ್ಲಿy
ಫಾಸಿಖ್y/yಕ್ಫ್್ರಗೆyಕಾರಣವಾಗ್ತತುದೆyಎಂಬ್ದಕ್ಕೆyವ್ಯಕತುವಾದy
(ಸಂದೆೋಹಾತಿೋತವಾದ)yಪ್ರಾವಗಳಿವಯೋyಎಂಬyಸಂಗತಿ�

(ಎರಡ )್yಈyವಿಧಿy(ಫಾಸಿಕ್y/yಕಾಫರ್)ದಂತಹyಮಾತ್ಗಳನ್ನುy
ಆಡಿದy ಮತ್ತುy ಇಂತಹy ಪ್ರವೃತಿತುಗಳಲ್ಲಿy ಏಪ್ಥಟಟುy ವ್ಯಕಿತುಗೆy
ಸರಿಯಾಗyಅನ್ವಯವಾಗ್ತತುದೆಯೋyಎಂಬyವಿಷಯ�yಅರವಾy
ಅದಕಿಕೆರ್ವyನಿಬಂಧನಗಳನ್ನುyಪೂತಿ್ಥಗೆ�ಳಿಸಿyಯಾವುದೆೋy
ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲಲಿದೆyಈyವಿಧಿyಈyನಿದಿ್ಥಷಟುyವ್ಯಕಿತುಗೆ,yವಿಭಾಗಕ್ಕೆy
ಅನ್ವಯವಾಗ್ತತುದೆಯೋyಎಂಬyವಿಚಾರ�

ಆದ್ದರಿಂದಲೆೋyಉಲಮಾಗಳುyಶರಿೋಅತಿತುನyವಿಷಯಗಳ-
ಲ್ಲಿyಆಳವಾದyಜ್ಾನವಿರ್ವyಉನನುತyವಿದಾ್ವಂಸರಲಲಿದೆyಬೋರೆy
ಯಾರಿಗ�yತಕಿಫಾೋರ್yನಡೆಸಲ್yಹಕಿಕೆಲಲಿವಂದ್yಹೋಳುತಾತುರೆ�y
ಆದರೆyಐ�ಎಸ್�yಹ�ರಡಿಸಿರ್ವyಕ್ಫ್್ರyಫತಾ್ವಗಳುyಮತ್ತುy
ತಿೋಮಾ್ಥನಗಳಲ್ಲಿyಉನನುತyವಿದಾ್ವಂಸರyಪಾತ್ರವಿಲಲಿ�yಅಂತಹy
ಒಬ್ಬರ್y ಉಲಮಾy ಐ�ಎಸ್�y ಜ�ತ್ಯಲ್ಲಿರ್ವುದಾಗy
ಈy ತನಕyಯಾರ�yಹೋಳಿಲ್ಲಲಿ�y ಐ�ಎಸ್�y ನy ಸೈದಾಧಿಂತಿಕy

ಮಾಗ್ಥದಶ್ಥಕರ್y ಇಂಟನ್ಥಟ್ನy ನೋಪರ್ಯದಲ್ಲಿರ್ವy
ವಿಳಾಸವಿಲಲಿದyಅಜ್ಾತy (ಮಜ್ಹ�ಲ್)yವ್ಯಕಿತುಗಳಾಗದಾದಾರೆ�y
ಇವರಿಂದಲೆೋyಫತಾ್ವಗಳುyವಿಲೆೋವಾರಿಯಾಗ್ತತುದೆ�yಐ�ಎಸ್�y
ಪಾ್ರಬಲ್ಯವಿರ್ವyಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿyಅವರ್yಸಾ್ಥಪಿಸಿದyಇಸಾಲಿಮಿಕ್y
ನಾ್ಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿyಖಾಝy(ಜರ್ದಾ)yಗಳಾಗyಕಾಯ್ಥನಿವ್ಥಹಿ-
ಸ್ವವರ್yಇಸಾಲಿಮಿಕ್yಕಮ್ಥಶಾಸತ್ರದಲ್ಲಿyಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತ್yಯನ್ನುy
ಪಡೆದyವ್ಯಕಿತುಗಳಲಲಿ�yಬದಲಾಗyಅವರ್yಭಾವನಾತ್ಮಕyಜೋವಿಗ-
ಳಾಗದ್ದಾ,yಧಾಮಿ್ಥಕyವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿyಅಜ್ಾನಿyಹಾಗ�yಅವಿವೋ-
ಕಿಗಳಾಗದಾದಾರೆ�yಅವರ್yಕ್ರ್ಡ್yಜಹಾದ್yಸ�್ಪತಿ್ಥಯನ್ನುy
ಮ್ೈಗ�ಡಿಸಿಕ್�ಂಡyಯ್ವಕರಾಗದಾದಾರೆ�yಇದ್yಸಮಕಾಲ್ೋನy
ಜಗತಿತುನyಜಹಾದಿyಗ್ಂಪಿನyಒಂದ್yಸಾಮಾನ್ಯyಲಕ್ಷಣವಾಗದೆ�

3�y ಮ�ರನೋyವ್ಯವಸ್ಥ:yಅಹ್ಲಿಸ್್ಸನನುತ್ನyಉಪಮಾಗಳುyಕ್ಫ್್ರy
ಎಂದ್yಒಮ್ಮತಾಭಿಪಾ್ರಯದಲ್ಲಿyಹೋಳಿದyಕಾಯ್ಥದಲ್ಲಿyಮಾತ್ರy
ತಕಿಫಾೋರ್yನಡೆಸಬೋಕ್yಎಂಬ್ದ್yತಕಿಫಾೋರಿನyವ್ಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿರ್ವy
ಮ�ರನೋy ಶರತಾತುಗದೆ�yಅಂದರೆ,yಉಲಮಾಗಳyನಡ್ವy
ಕ್ಫ್್ರyಆಗದೆಯೋyಇಲಲಿವೋyಎಂದ್yಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯವಿ-
ರ್ವyವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿy ತಕಿಫಾೋರ್y ನಡೆಸಬಾರದ್y ಎಂದರ್ಥ�y
ಮತ್�ತುಂದ್yವಿಧದಲ್ಲಿyಹೋಳುವುದಾದರೆyಸಂಶಯಾಸ್ಪದ-
ವಾದy ಕಾಯ್ಥಗಳಲ್ಲಿy ಬೋರೆ�ಬ್ಬರyಮ್ೋಲೆy ಕ್ಫ್್ರyಮತ್ತುy
ಫಸ್ಕೆyಆರೆ�ೋಪಿಸಬಾರದ್�

ಮ್ೋಲೆyಸ�ಚಿಸಿರ್ವಂತ್yಧಾಮಿ್ಥಕyವಿಷಯದಲ್ಲಿyಆಳವಾದy
ಜ್ಾನವಿರ್ವy ವಿದಾ್ವಂಸರಿಗೆy ಮಾತ್ರy ಈy ವ್ಯವಸ್ಥಯನ್ನುy
ಪಾಲ್ಸಲ್y ಸಾಧ್ಯ�y ರಾಜಕಿೋಯy ವಿಷಯಗಳುy ಹಾಗ�y
ಪತಿ್ರಕಾyಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿyನಡೆಯ್ತಿತುರ್ವyಚಚಾ್ಥyವಿಷಯ-
ಗಳನ್ನುyಮಾತ್ರyಅರಿತವರ್yಅವರyಇಷಾಟುನ್ಸಾರyಪರಸ್ಪರy
ತಕಿಫಾೋರ್yನಡೆಸ್ವyಅದೆಷ್�ಟುೋyಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನುyಜಹಾದಿy
ಗ್ಂಪ್ಗಳy‘ಈಗೆ�ೋಕಾಲಿಶ್’ನಲ್ಲಿyನಾವುyನ�ೋಡಬಹ್ದಾಗದೆ�

4�y ನಾಲಕೆನೋyವ್ಯವಸ್ಥ:yಈಮಾನಿಗೆyಬ್ನಾದಿyಮತ್ತುyಶಾಖೆಗಳಿ-
ರ್ವಂತ್,yಕ್ಫ್್ರಗ�yಬ್ನಾದಿyಮತ್ತುyಶಾಖೆಗಳಿವyಎಂಬy
ಕಾಯ್ಥವುyತಕಿಫಾೋರಿನyವ್ಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿyಒಳಪಟ್ಟುದೆ�yಹಾಗೆಯೋy
ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿy ಕ್ಲವಮ್್ಮy ಕ್ಫ್್ರ–ಈಮಾನ್,y ಶಕ ತೌು್ಥ–ಹಿೋದ್,y
ತಕಾ್ವ–ಧಿಕಾಕೆರ,yಕಾಪಟ್ಯ–ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸyಒಂದೆೋyಸಮಯದಲ್ಲಿy
ಪ್ರಕಟವಾಗ್ವyಸಾಧ್ಯತ್ಯಿದೆyಎಂಬ್ದ�yಮ್ಖ್ಯವಾಗ್-
ತತುದೆ�yಆದ್ದರಿಂದyಒಬ್ಬನಲ್ಲಿyಕ್ಫ್್ರನyಯಾವುದಾದರೆ�ಂದ್y
ಶಾಖೆyಇದೆಯಂದyಮಾತ್ರಕ್ಕೆyಅವನನ್ನುyಏಕಾಏಕಿyಕಾಫರ್y
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ಎಂದ್yಕರೆಯ್ವಂತಿಲಲಿ�yಇದ್yಅಹ್ಲಿಸ್್ಸನನುತ್yನyತಳಹದಿ-
ಗಳಲ್ಲಿy ಅತ್ಯಂತy ಪ್ರಮ್ಖವಾದy ಒಂದ್y ತಳಹದಿಯಾ-
ಗದೆ�y ಇದ್y ಮ್ಅ್yತಸಲ್ಗಳುy ಮತ್ತುy ಖವಾರಿಜ್ಗಳುy
ಅಹ್ಲಿಸ್್ಸನನುತ್yಗೆyವಿರ್ದಧಿವಾಗyಹೋಳುವyಒಂದ್yಅತ್ಯಂತy
ಪ್ರಮ್ಖyವಿಷಯವಾಗದೆ�y

ಅವರyವಾದyಪ್ರಕಾರyಈಮಾನ್yಎಂದರೆyಏಕyಘಟಕವಾಗದೆ�y
ಅದರಿಂದyಕ್ಲವುyನಷಟುವಾದರೆyಎಲಲಿವೂyನಷಟುವಾಗ್ತತುದೆ�y
ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನುyಮಾಡಿದವರ್yಈಮಾನ್yಇಲಲಿದವರಾ-
ಗ್ತಾತುರೆy(ಕಾಫರರಾಗ್ತಾತುರೆ)yಎಂಬyವಾದyಮೊಳೆತದ್ದಾyಈy
ಹಿನನುಲೆಯಲಾಲಿಗದೆ�yಹಲವುyಹದಿೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿyವ್ಯಕತುವಾಗರ್ವಂತ್y
ಪಾಪಗಳಿಂದyಈಮಾನಿನyಕ್ಲವುyಭಾಗಗಳುyನಷಟುವಾಗ್ತತು-
ದೆಯಾದರ�yಬೋರೆyಕ್ಲವುyಭಾಗಗಳುyಬಾಕಿಯ್ಳಿಯ್ತತುದೆy
ಎಂಬ್ದನ್ನುyಇವರ್yಅಂಗೋಕರಿಸ್ವುದಿಲಲಿ�yಉದಾ,yಪ್ರವಾದಿ

yಹೋಳುತಾತುರೆ�y“ಹೃದಯದಲ್ಲಿyಅಣ್ಗಾತ್ರದಷ್ಟುyಈಮಾನಿ-
ರ್ವವನ್y(ಕ್�ನಗೆ)yನರಕದಿಂದyಬಿಡ್ಗಡೆಗೆ�ಳಳುದಿರಲಾರ�”y
(ಬ್ಖಾರಿy22)yಆದ್ದರಿಂದ,yಕ್ಲವುyಕಮ್ಥಗಳುyಇಲಲಿದಿರ್ವy
ಕಾರಣದಿಂದyಈಮಾನ್yವಸ್ತುಶyಅಳಿಸಿಹ�ೋಗ್ವುದಿಲಲಿ�

ಆಧ್ನಿಕ್ಖವಾರಿಜ್ಗಳು್ಮತ ತ್ಾ್ಮಹಾಪಾಪಗಳು

ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನುyಮಾಡಿದವರ್yಇಸಾಲಿಮಿನಿಂದyಪರಭ್ರ-
ಷಟುರಾಗ್ತಾತುರೆy(ಮ್ತ್ಥದ್ದಾ,yಕಾಫರ್)yಎಂಬyವಾದyನಮಗಲಲಿ�y
ಆದ್ದರಿಂದyಐ�ಎಸ್�y ಸೋರಿದವರ್yಖವಾರಿಜ್ಗಳೆಂದ್y
ಆರೆ�ೋಪಿಸ್ವುದ್yಮ್ನಾಫಕರಾದyಕ್ಲವುyಉಲಮಾಗ-
ಳಾಗದಾದಾರೆಂದ�yಐ�ಎಸ್�ನyಆಡಿಯೋyಕಿಲಿಪಿ್ಪನಲ್ಲಿದೆ�yಆದರೆy
ಸತ್ಯವೋನ ?್yವಿವಿಧyರಾಷಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರ್ವyಮ್ಸಿಲಿಮ್yಆಡಳಿತಗಾ-
ರರನ್ನುyಐ�ಎಸ್�yಸಾರಾಸಗಟಾಗyತಕಿಫಾೋರ್yಮಾಡ್ತಿತುರ್ವುದ್y
ಎಲಲಿರಿಗ�yತಿಳಿದyವಿಷಯವಾಗದೆ�yಅದಕ್ಕೆyಅವರ್yನಿೋಡ್ವy
ಸಮರ್ಥನyಅಲ್ಲಿಯyಆಡಳಿತಗಾರರ್yಶರಿೋಅತ್yಪ್ರಕಾರy
ಆಡಳಿತyನಡೆಸ್ವುದಿಲಲಿyಎಂದಾಗದೆ�y

ಅಲಾಲಿಹ್y ಅವತಿೋಣ್ಥಗೆ�ಳಿಸಿದy ನಿಯಮವನ್ನುy ಬಿಟ್ಟುy
ಆಡಳಿತyನಡೆಸ್ವವರೆಲಲಿರ�yಕಾಫರ್ಗಳಾಗದಾದಾರೆyಎಂಬ್ದಕ್ಕೆy
ಪ್ರಾವಯಾಗyಅವರ್yಅಲಾಲಿಹ್yಅವತಿೋಣ್ಥಗೆ�ಳಿಸ್ವy
ಪ್ರಕಾರy ತಿೋಪ್್ಥy ನಿೋಡದವರಾರೆ�ೋy ಅವರೆೋy ಕಾಫರರ್y
ಎಂಬy ಕ್ರ್ಆನ್y ವಾಕ್ಯವನ್ನುy ಉದಧಿರಿಸ್ತಾತುರೆ�y (ಅಲ್
yಯವರyವಿರ್ದಧಿyಕ್ಫ್್ರyಆರೆ�ೋಪಿಸಿyಬಂಡಾಯವದದಾy

ಆದ್ಯಕಾಲದyಖವಾರಿಜ್ಗಳುyಓದಿದyಆಯತ್yಕ�ಡyಇದೆೋy
ಆಶಯದಲಾಲಿಗತ್ತು�)yಐ�ಎಸ್�yನವರ್yಪೂವಿ್ಥಕyಉಲಮಾಗಳy
ಒಮ್ಮತಾಭಿಪಾ್ರಯಕ್ಕೆyವಿರ್ದಧಿವಾಗyಈyಆಯತನ್ನುyನಿರ್ಪಾ-
ಧಿಕವಾಗyವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸಿyಅಲಾಲಿಹೋತರರyನಿಯಮದyಪ್ರಕಾರy
ಆಡಳಿತyನಡೆಸ್ವyಎಲಾಲಿyಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನುyಮ್ತ್ಥದ್ದಾ,y
ಕಾಫರ್ಗಳಾಗyಬಿಂಬಿಸ್ತಿತುದಾದಾರೆ�y

ಆದರೆyಈyಆಯತ್ನಲ್ಲಿyಹೋಳಿದyಕ್ಫ್್ರyಇಸಾಲಿಮಿನಿಂದyಪರಭ್ರ-
ಷಟುರಾಗ್ವyಕ್ಫ್್ರyಅಲಲಿವಂದ�yಬದಲಾಗyಅದ್yಚಿಕಕೆyಕ್ಫ್್ರy
ಎಂದ�yಖವಾರಿಜ್ಗಳನ್ನುyಖಂಡಿಸಿyಪೂವಿ್ಥಕyಉಲಮಾಗಳುy
ಆyಕಾಲದಲ್ಲಿಯೋyಪ್ರಾವyಸಮ್ೋತyಸಮರ್್ಥಸಿದಾದಾರೆ�yಕ್ಲವುy
ಪ್ರಾವಗಳುನುyನ�ೋಡಿರಿ�

ಆಯತ್ನyಅರ್ಥವನ್ನುyಖವಾರಿಜ್ಗಳುyವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸಿದಂತ್y
ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆyದೆೈನಂದಿನyಜೋವನದಲ್ಲಿyಅಲಾಲಿಹನyವಿಧಿಯನ್ನುy
ಅನ್ಸರಿಸದyಎಲಾಲಿyಮ್ಸಿಲಿಮರ�yಕಾಫರರಾಗದಾದಾರೆಂದ್y
ಹೋಳಬೋಕಾದಿೋತ್�y ಉದಾ,y ತನನುy ಇಬ್ಬರ್y ಮಕಕೆಳಡನy
ನಾ್ಯಯಪಾಲ್ಸದy(ದಾನyನಿೋಡ್ವುದ್yಮತಿತುತರyವಿಷಯ-
ಗಳಲ್ಲಿ)yತಂದೆyಅದರೆ�ಂದಿಗೆyಕಾಫರನಾಗ್ತಾತುನ�yಏಕ್ಂದರೆy
ಮಕಕೆಳಡನy ನಾ್ಯಯy ಪಾಲ್ಸಬೋಕ್ಂಬ್ದ್y ಅಲಾಲಿಹನy
ವಿಧಿಯಾಗದೆ�yಈyವಿಧಿಯನ್ನುyಅವನ್yಸಿ್ವೋಕರಿಸಲ್ಲಲಿ�y

ಮಾತ್ರವಲಲಿ,yಒಬ್ಬನ್yಯಾವುದಾದರೆ�ಂದ್yಕಾಯ್ಥದಲ್ಲಿy
ಅಲಾಲಿಹನy ಆದೆೋಶಕ್ಕೆy ವಿರ್ದಧಿವಾಗy ಕಾಯ್ಥವಸಗದರೆy
ತನಿನುಮಿತತುyಅವನ್yಕಾಫರನಾಗ್ತಾತುನ�yಏಕ್ಂದರೆyಅಲಾಲಿಹನy
ಆದೆೋಶಗಳನ್ನುyಪಾಲ್ಸಬೋಕ್ನ್ನುವುದ್yಅವನyವಿಧಿಯಾಗದೆ�y
ಇದಕ್ಕೆy ವಿರ್ದಧಿವಾಗy ಆy ವ್ಯಕಿತುy ತನನುy ಸ್ವಂತy ಕಾಯ್ಥದಲ್ಲಿy
ಅಲಾಲಿಹನyವಿಧಿಯನ್ನುyಅನ್ಸರಿಸಲ್ಲಲಿ�yಸಂಕ್ಷಿಪತುವಾಗyಈy
ಆಯತತುನ್ನುyಅಲಾಲಿಹ್yಅವತಿೋಣ್ಥಗೆ�ಳಿಸಿದyಪ್ರಕಾರyಕಾಯ್ಥ-
ವಸಗದವರ್yನಿರ್ಪಾಧಿಕವಾಗyಕಾಫರರಾಗ್ತಾತುರೆyಎಂದ್y
ಅಥೈ್ಥಸಿದರೆyಪಾಪyಮಾಡ್ವವರೆಲಲಿರ�yಕಾಫರರಾಗಬೋ-
ಕಾದಿೋತ್�yಈyವಾದವುyಖವಾರಿಜ್ಗಳyಉಗ್ರವಾದದೆಡೆಗೆy
ಕ್�ಂಡೆ�ಯ್್ಯತತುದೆ�y

ಆದ್ದರಿಂದಲೆೋy ಪ್ರಸ್ತುತy ವಚನವನ್ನುy ಸಾಮಾನ್ಯವಾದy
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿy ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದೆನ್ನುವುದ್y ಉಲಮಾಗಳy
ಒಮ್ಮತಾಭಿಪಾ್ರಯವಾಗದೆ�y ಖಾ್ಯತy ವಿದಾ್ವಂಸರಾದy ಇಬ್ನುy
ಅಬಿದಾಲ್yಬರ್್ರyತಮ್ಮyಅತೌತುಹಿೋದ್yಎಂಬyಗ್ರಂರದಲ್ಲಿyಹಾಗ�y
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ಅಬ�y ಹಯಾ್ಯತ್y ತಮ್ಮy ಬಹ್್ರಲ್y ಮ್ಹಿೋತ್y ಎಂಬy
ಗ್ರಂರದಲ್ಲಿy ಖವಾರಿಜ್,y ಮ್ಅ್yತಸಲ್y ವಿಭಾಗಗಳy ಈy
ನಿಲ್ವನ್ನುyಖಂಡಿಸಿದಾದಾರೆ�

ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನುy ನಿರ್ಪಾಧಿಕವಾಗy ಕಾಫರರನಾನುಗy
ಮಾಡಲ್yಈyಆಯತ್ನyಸಾಮಾನ್ಯyಅರ್ಥದyಮೊರೆಹ�ೋ-
ಗ್ವುದನ್ನುyಅಹ್ಲಿಸ್್ಸನನುತಿತುನyಉಲಮಾಗಳುyಮೊದಲ್ನಿಂದಲ�y
ಆಕ್ಷೆೋಪಿಸಿದಾದಾರೆ�y ಹಾಗೆy ಅಥೈ್ಥಸ್ವುದ್y ಖವಾರಿಜ್ಗಳy
ಶ್ೈಲ್ಯಾಗದೆ�y ಐ�ಎಸ್�y ಮತ್ತುy ಅಲ್ಕಾಯಿದದಂತಹy
ಉಗ್ರವಾದಿy ಸಂಘಟನಗಳೆಲಲಿವೂyಖವಾರಿಜ್ಗಳಾಗದಾದಾರೆy
ಎಂಬ್ದಕ್ಕೆyಇದ್yಪ್ರಬಲyಪ್ರಾವಯಾಗದೆ�

ಮತ್�ತುಂದ್yಪ್ರಾವ:yಈyಆಯತ್ನಲ್ಲಿyಹೋಳಿರ್ವುದ್yಕ್ಫ್್ರy
ಅಸಗುರ್y(ಚಿಕಕೆyಕ್ಫ್್ರ)ನyಕ್ರಿತಾಗದೆ�yಅಂದರೆyಧಮ್ಥಭ್ರಷಟು-
ರಾಗ್ವyದೆ�ಡಡಾyಕ್ಫ್್ರyಅಲಲಿವಂದ್yತಫ್ಸೋರ್ನyವಿಷಯದಲ್ಲಿy
ಸ್ವಹಾಬಿಗಳyಪೈಕಿyಮ್ಂಚ�ಣಿಯಲ್ಲಿರ್ವyಇಬ್ನುyಅಬಾ್ಬಸ್
y ಮತ್ತುy ಅವರy ಪ್ರಮ್ಖy ಶಷ್ಯರಾದy ತಾ್ವಊಸ್ y

ಸ್ಪಷಟುಪಡಿಸಿದಾದಾರೆ�y ಇದಕ್ಕೆy ಪೂರಕವಾಗy ಅಬಿದಾಲ್y ಬರ್್ರy
ಹೋಳುವುದನ್ನುyನ�ೋಡಿರಿ�y

“ತಿಳಿದ�y ತಿಳಿದ�y ಉದೆದಾೋಶಪೂವ್ಥಕವಾಗy ಹ್ಕ್್ಮನಲ್ಲಿy
(ತಿೋಪ್್ಥy ನಿೋಡ್ವುದರಲ್ಲಿy /y ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ)y ಅಕ್ರಮy
ತ್�ೋರಿಸ್ವುದ್y ಮಹಾಪಾಪಗಳಲ್ಲಿy ಸೋರ್ತತುದೆy ಎಂಬy
ವಿಷಯದಲ್ಲಿyಉಲಮಾಗಳyನಡ್ವyಒಮ್ಮತಾಭಿಪಾ್ರಯವಿದೆ�y
ಆyವಿಷಯದಲ್ಲಿyಸಲಫ್ಗಳುyಕ�ಡಾyಕಠಿಣವಾಗyಧ್ವನಿಯಬಿ್ಬ-
ಸ್ತಿತುದದಾರೆಂದ್yವರದಿಗಳಿವ�”y(ಅತೌತುಹಿೋದ್y16/358)

ಆಡಳಿತಗಾರರy ವೈಫಲ್ಯ,y ಅನಾ್ಯಯವನ್ನುy ಎತಿತುy ತ್�ೋರಿಸಿy
ಅವರನ್ನುy ಕ್ಫ್್ರy ಮಾಡ್ವುದ್y ಸರಿಯಲಲಿ�y ಅವರ್y
ಮಹಾಪಾಪವನನುಸಗ್ತಿತುದಾದಾರೆyಎಂದಲಲಿದೆ,yಕಾಫರರಾಗದಾದಾ-
ರೆಂದ್yಹೋಳುವುದ್yಇಜಾ್ಮಅ್yಗೆyವಿರ್ದಧಿವಾಗದೆ�

ಮ್ಸಿಲಿಮ್y ರಾಷಟ್ರಗಳುyಬಡಿಡಾಯyಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳಿಗೆyಅವಕಾಶy
ನಿೋಡಿರ್ವುದ್,yಮ್ಸಿಲಿಮ್yದೆ�ರೆಗಳುyಮ್ಸಿಲಿಮ್ೋತರyರಾಷಟ್ರ-
ಗಳಿಗೆyಭೆೋಟ್y ನಿೋಡ್ವುದ್,y ಅವರೆ�ಡನy ರಾಜತಾಂತಿ್ರಕy
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿyಏಪ್ಥಡ್ವುದ್,yಅಶಲಿೋಲತ್ಗಳುyತ್ಂಬಿರ್ವy
ಟ್�ವಿ�y ಚಾನಲ್ಗಳುy ಮತ್ತುy ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆy ಅವಕಾಶy
ಕ್�ಡ್ವುದ್y ಮ್ಂತಾದವುಗಳನ್ನುy ಪ್ರಾವಯಾಗಟ್ಟುy

ಐ�ಎಸ್�yಅಲ್yಕಾಯಿದದಂತಹyಸಂಘಟನಗಳುyಮ್ಸಿಲಿಮ್y
ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನುyಮ್ತ್ಥದ್ದಾಗಳಾಗyಬಿಂಬಿಸ್ತಿತುರ್ವುದ್y
ಅವರ್y ಖವಾರಿಜ್ಗಳy ಪಿೋಳಿಗೆಗೆy ಸೋರಿದವರಾಗದಾದಾರೆy
ಎಂಬ್ದಕ್ಕೆyಪ್ರಬಲyಸಾಕ್ಷಷ್ಯವಾಗದೆ�y

ಇಂತಹyಪಾಪಗಳನ್ನುyಹಲಾಲ್yಎಂದ್yಪರಿಗಣಿಸದಿರ್ವy
ತನಕyಅವರೆಲಲಿರ�yಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನುyಮಾಡ್ತಿತುದಾದಾರೆy
ಎಂದ್y ಹೋಳಬಹ್ದೆೋy ಹ�ರತ್y ಅವರನ್ನುy ಕಾಫರರ-
ನಾನುಗyಮಾಡ್ವyಅವಕಾಶವಿಲಲಿ�yಮಹಾಪಾಪಗಳyಹಸರಲ್ಲಿy
ಮ್ಸಿಲಿಮರನ್ನುyಕಾಫರರನಾನುಗyಮಾಡ್ವುದ್yಖವಾರಿಜ್ಗಳy
ನಿೋತಿಯಾಗದೆ�y ಇಂದಿನyಐ�ಎಸ್�yಅಲ್yಕಾಯಿದyಅದೆೋy
ನಿೋತಿಯನ್ನುyಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ತಿತುದೆ�

5�y ಐದನೋy ವ್ಯವಸ್ಥ:y ಕ್ಫ್್ರನಲ್ಲಿyಮ�ಲಭ�ತವಾಗy ಎರಡ್y
ವಿಭಾಗಗಳಿವyಎಂಬ್ದ್yತಕಿಫಾೋರಿನyವ್ಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿyಒಳಪಡ್ತತುದೆ�

ಒಂದ್:yಕಮ್ಥಗಳyಮ�ಲಕವಿರ್ವyಕ್ಫ್್ರ�yಇನ�ನುಂದ್:y
ನಿಷ್ೋಧyಮತ್ತುyಮತ್ಸರದyಕ್ಫ್್ರy

ಅಲಾಲಿಹನy ಗ್ಣನಾಮಗಳುy ಹಾಗ�y ವಿಧಿನಿಷ್ೋಧಗಳ-
ನ್ನುy ನಿಷ್ೋಧಿಸ್ವುದ್y ಧಿಕಕೆರಿಸ್ವುದ್y ಎರಡನೋy ವಿಧದy
ಕ್ಫ್್ರನಲ್ಲಿyಒಳಪಡ್ತತುದೆ�yಈyಕ್ಫ್್ರyಎಲಾಲಿyನಲೆಯಲ್ಲಿಯ�y
ಈಮಾನಿಗೆyವಿರ್ದಧಿವಾಗದೆ�yಆದರೆyಒಂದನಯyಅಂದರೆy
ಕಮ್ಥದyಕ್ಫ್್ರನಲ್ಲಿyಈಮಾನಿಗೆyವಿರ್ದಧಿವಾದ್ದ್yಹಾಗ�y
ವಿರ್ದಧಿವಾಗyಇಲಲಿದಂತವುಗಳುyಎಂಬyಎರಡ್yವಿಭಾಗವಿದೆ�

ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯ್y ಮ್ಅ್yಮಿನ್y ಆಗರ್ವಾಗy ವ್ಯಭಿಚಾರy
ಮಾಡ್ವುದಿಲಲಿ�yಕಳಳುyಮ್ಅ್yಮಿನ್yಆಗರ್ವಾಗyಕಳಳುತನy
ಮಾಡ್ವುದಿಲಲಿyಎಂಬyಹದಿೋಸಿನyಮ�ಲಕyಪ್ರವಾದಿಯವರ್

yವ್ಯಭಿಚಾರಿyಮತ್ತುyಕಳಳುನಿಗೆyಆyಸಮಯದಲ್ಲಿyಈಮಾನ್y
ಇರ್ವುದಿಲಲಿವಂದ್yಹೋಳುತಾತುರೆ�yಈyನಲೆಯಲ್ಲಿyಕಮ್ಥದy
ಭಾಗದyಮ�ಲಕyನ�ೋಡಿದರೆyಅವರ್yಕಾಫರರಾಗದಾದಾರೆ�y
ಆದರೆyಅವರಲ್ಲಿyನಿಷ್ೋಧyಮತ್ತುyವಿಶಾ್ವಸದyಕ್ಫ್್ರyಇರ್ವುದಿಲಲಿy
(ಆದಕಾರಣyವ್ಯಭಿಚಾರyಮತ್ತುy ಕಳಳುತನದy ಕಾರಣದಿಂದy
ಅವರ್yಇಸಾಲಿಮಿನಿಂದyಪರಭ್ರಷಟುರಾಗ್ವುದಿಲಲಿ�)

ಇಲ್ಲಿಂದyಮಹಾಪಾಪyಮಾಡಿದವರೆಲಲಿyಕಾಫರರಾಗyಶಾಶ್ವತy
ನರಕವಾಸಿಗಳುyಆಗ್ತಾತುರೆಂಬyವಾದyಮೊಳಕ್ಯಡೆಯ್ತತುದೆ�y
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ಜೂನ   11

ಕ್ಲವರ್y ಇದಕ್ಕೆy ತದಿ್ವರ್ದಧಿವಾಗy ಪಾಪವಸಗ್ವವರೆಲಲಿy
ಸಂಪೂಣ್ಥyಈಮಾನಿರ್ವyಮ್ಅ್yಮಿನ್yಆಗದಾದಾರೆಂದ್y
ವಾದಿಸಿದರ್�y ಅಹ್ಲಿಸ್್ಸನನುತಿತುನy ನಿಲ್ವುy ಈy ಎರಡ್y
ಅತಿರೆೋಕಗಳyನಡ್ವಿನಲ್ಲಿದೆ�yಅದ್yನೈಜyಕ್ಫ್್ರನyಕ್ಳಗರ್ವy
ಕ್ಫ್್ರyಹಾಗyನೈಜyಶಕ್್ಥನyಕ್ಳಗರ್ವyಶಕ್್ಥyಎಂಬyಬೋಪ್ಥ-
ಡಿಸ್ವಿಕ್ಯಲ್ಲಿದೆ�yತಕಿಫಾೋರಿಗೆyಹಾತ್�ರೆಯ್ವವರ್yಈyವ್ಯತಾ್ಯ-
ಸವನ್ನುyಸರಿಯಾಗyಗಮನಿಸದಿರವುದರಿಂದyಉಲಮಾಗಳುy
ಅದನ್ನುyಈyವ್ಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿyಅಳವಡಿಸಿಕ್�ಂಡರ್�

6�y ಆರನೋyವ್ಯವಸ್ಥ:yಪ್ರವಾವಯ್yಕಡಾಡಾಯ�yಒಬ್ಬರyಮ್ೋಲೆy
ಕ್ಫ್್ರyಆರೆ�ೋಪಿಸ್ವುದಕಿಕೆಂತyಮೊದಲ್yಕ್ಫ್್ರಗೆyಕಾರಣವಾದy
ಮಾತ್,yಕಮ್ಥ,yವಿಶಾ್ವಸyಕ್ಫ್್ರyಆಗದೆyಎಂಬ್ದಕ್ಕೆyಸ್ಪಷಟುವಾದy
ಪ್ರಾವಗಳನ್ನುyಪ್ರಸ್ತುತyವ್ಯಕಿತುಗೆyಮನವರಿಕ್yಮಾಡಿಕ್�ಟ್ಟುy
ಅವರyಸಂಶಯಗಳನ್ನುyನಿವಾರಿಸಬೋಕ್�yಏಕ್ಂದರೆyಕ್ಲವರ್y
ಹ�ಸತಾಗyಇಸಾಲಿಮ್yಪ್ರವೋಶಸಿರಬಹ್ದ್�y

ಇನ್ನುyಕ್ಲವರ್yಜ್ಾನಿಗಳyಸಂಪಕ್ಥವಿಲಲಿದyದ�ರದyಪ್ರದೆೋಶಗ-
ಳಲ್ಲಿyವಾಸಿಸ್ತಿತುರಬಹ್ದ್�yಇಂತಹyವ್ಯಕಿತುಗಳುyಅಜ್ಾನy(ಜಹ್ಲಿ)y
ನಿಮಿತತುyಕ್ಫ್್ರಗೆyಕಾರಣವಾಗ್ವyಏನನಾನುದರ�yಹೋಳಿದರೆ,y
ಕಮ್್ಥಸಗದರೆyಅರವಾyವಿಶಾ್ವಸವಿರಿಸಿದರೆyಅವರyಮ್ೋಲೆy
ಕ್ಫ್್ರyಆರೆ�ೋಪಿಸ್ವುದಕಿಕೆಂತyಮೊದಲ್yಸ್ಪಷಟುವಾದyಪ್ರಾ-
ವಗಳನ್ನುyತ್�ೋರಿಸಿಕ್�ಟ್ಟುyವಿಷಯವನ್ನುyಮನದಟ್ಟುyಮಾಡಿಸಿy
ವಿರೆ�ೋಧದyಪ್ರಾವಗಳyನಿರರ್ಥಕತ್ಯನ್ನುyಸಾಬಿೋತ್ಪಡಿ-
ಸ್ವyಮ�ಲಕyಸೈದಾಧಿಂತಿಕyಗೆ�ಂದಲವನ್ನುyನಿವಾರಿಸಬೋಕ್�y
(ಈyವ್ಯವಸ್ಥಗೆyಆಧಾರವಾದyಪ್ರಾವಗಳನ್ನುyಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿದರೆy
ಅದ್yಸ್ದಿೋಘ್ಥವಾಗಬಹ್ದ್yಎಂಬyಕಾರಣದಿಂದyಸದ್ಯy
ಉದದಾರಿಸ್ವುದಿಲಲಿ)�

7�y ಏಳನೋyವ್ಯವಸ್ಥ:yಜ್ಾನyಪಡೆಯಲಾಗದyವ್ಯಕಿತುyಹಾಗ�yಜ್ಾನy
ಪಡೆಯಲ್y ಅಶಕತುವಾದy ವ್ಯಕಿತುಗೆy ‘ಉದ್್ರ’y ನಿೋಡ್ವುದ್�y
(ಅಲಾಲಿಹನ್yಯಾವುದೆೋyವ್ಯಕಿತುಗೆyಅವನyಸಾಮರ್ಯ್ಥಕಿಕೆಂತyಮಿಗ-
ಲಾದ್ದನ್ನುyನಿಬ್ಥಂಧಿಸ್ವುದಿಲಲಿy2:286)yಎಂಬyಕ್ರ್ಆನಿನy
ವಚನವುyಇದಕ್ಕೆyಪ್ರಾವಯಾಗದೆ�yಉಲಮಾಗಳುyಬೋರೆy
ಕ್ಲವುyಪ್ರಾವಗಳನ್ನುyಉದಧಿರಿಸಿದಾದಾರೆ�yಆದರೆyಪ್ರಮಾಣ-
ಗಳಿಂದyಮ್ಖyತಿರ್ಗಸ್ವyಹಾಗ�yಸತಾ್ಯನ್ವೋಷಣೆಯಲ್ಲಿy
ಆಸಕತುರಾಗದyವ್ಯಕಿತುಗೆyಯಾವುದೆೋyವಿನಾಯಿತಿyಇರ್ವುದಿಲಲಿ�

8�y ಎಂಟನೋyವ್ಯವಸ್ಥ:yಪ್ರಮಾದyಸಂಭವಿಸ್ವವರಿಗೆy ‘ಉದ್್ರ’y

ನಿೋಡ್ವುದ್yತಕಿಫಾೋರಿನyವ್ಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿyಎಂಟನಯದಾಗದೆ�y
ಅಂದರೆy ಅಲಾಲಿಹ್y ಮತ್ತುy ಅವನy ಸಂದೆೋಶವಾಹಕರಲ್ಲಿy
ವಿಶಾ್ವಸವಿರಿಸ್ವ,yಸತ್ಯವನ್ನುyಅನ್ಗಮಿಸಬೋಕ್ಂಬyಉದೆದಾೋಶ-
ವನಿನುಟ್ಟುಕ್�ಂಡyವ್ಯಕಿತುಗೆyಪ್ರಮಾದವಶಾತ್yತಪ್್ಪyಸಂಭವಿಸಿದರೆy
ಅವರyಮ್ೋಲೆyಕ್ಫ್್ರyಆರೆ�ೋಪಿಸಬಾರದ್�y

ಪಾಪಗಳyಕ್ರಿತ್yಚ್ನಾನುಗyಅರಿತವರ್yಮತ್ತುyಉದೆದಾೋಶಪೂ-
ವ್ಥಕವಾಗyಪಾಪವಸಗ್ವವರನ್ನುyಅಲಾಲಿಹ್yಕ್ಷಮಿಸ್ವಾಗy
ಪ್ರಮಾದದಿಂದyಪಾಪyಮಾಡಿದವರನ್ನುyಕ್ಷಮಿಸದಿರಲಾರ�y
“ಪ್ರಮಾದyಮತ್ತುyಮರೆವಿನಿಂದyಅಲಾಲಿಹ್yಈyಸಮ್ದಾಯಕ್ಕೆy
ವಿನಾಯಿತಿyನಿೋಡಿದಾದಾನ”yಎಂಬyಹದಿೋಸ್yಇದಕಿಕೆರ್ವyಪ್ರಮಾ-
ಣಗಳಲೆ�ಲಿಂದಾಗದೆ�y“ನಮ್ಮyಪ್ರಭ�,yನಾವುyಮರೆತ್ಬಿಟ್ಟು-
ದದಾರೆyಅರವಾyನಾವುyಪ್ರಮಾದವಸಗದದಾರೆyನಿೋನ್yನಮ್ಮನ್ನುy
ಹಿಡಿಯಬೋಡ”y (ಕ್ರ್ಆನ್y 2:286)y ಎಂಬy ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳy
ಪಾ್ರರ್ಥನyಇದಕ್ಕೆyಪ್ರಾವಯಾಗದೆ�

9�y ಒಂಬತತುನೋyವ್ಯವಸ್ಥ:yಸಾಮಾನ್ಯವಾದyತಕಿಫಾೋರ್yಮತ್ತುyವ್ಯಕಿತುಗಳುy
/yವಿಭಾಗಗಳನ್ನುyನಿಣ್ಥಯyಮಾಡ್ವyತಕಿಫಾೋರ್ಗಳyನಡ್ವಿನy
ವ್ಯತಾ್ಯಸವನ್ನುy ತಿಳಿದ್ಕ್�ಂಡಿರ್ವುದ್y ಕಡಾಡಾಯವಾಗದೆ�y
ಯಾವುದಾದರೆ�ಂದ್y ಕಾಯ್ಥy ಕ್ಫ್್ರy ಆಗದೆyಅರವಾy
ಆy ಕಾಯ್ಥವನ್ನುyಮಾಡ್ತಿತುರ್ವy ವ್ಯಕಿತುyಯಾರಾಗದದಾರ�y
ಅವರನ್ನುyಕಾಫರರೆಂದ್yಹೋಳುವುದ್y(ಇಲ್ಲಿyಯಾವುದೆೋyವ್ಯಕಿತು-
ಯವನ್ನುyಗ್ರ್ತಿಸಿyನಿದಿ್ಥಷಟುಪಡಿಸಿರ್ವುದಿಲಲಿ)yಸಾಮಾನ್ಯವಾದy
ತಕಿಫಾೋರ್yಆಗದೆ�yಆದರೆyತಕಿಫಾೋರ್yಮಾಡ್ವುದೆಂದರೆyನಿದಿ್ಥಷಟುy
ವ್ಯಕಿತು,y ವಿಭಾಗದyಮ್ೋಲೆy ಕ್ಫ್್ರy ಆರೆ�ೋಪಿಸ್ವುದಾಗದೆ�y
ಹಿೋಗೆyಮಾಡಲ್yನಿಬಂಧನಗಳುyಪೂತಿೋ್ಥಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟುರಬೋಕ್y
ಮತ್ತುyತಡೆಯಿರಬಾರದ್�yಮ್ೋಲೆyವಿವರಿಸಿದyವ್ಯವಸ್ಥಗಳನ್ನುy
ಪಾಲ್ಸಿyತಡೆಗಳನ್ನುyನಿವಾರಿಸಿದರೆyಮಾತ್ರyಇಂತಹyತಕಿಫಾೋರ್y
ನಡೆಸಲ್yಸಾಧ್ಯವಿದೆ�

ವ್ಯಕಿತುಗಳನ್ನುyನಿಣ್ಥಯಿಸಿyತಕಿಫಾೋರ್yಮಾಡ್ವುದರಲ್ಲಿರ್ವyತಡೆಗಳುy
(ಮವಾನಿಅ )್yಈyಕ್ಳಗನಂತಿದೆ�

1�y ಪ್ರಮಾದ

2�y ಅಜ್ಾನy(ಜಹ್ಲಿ)

3�y ಅಶಕಿತು

4�y ನಿಬ್ಥಂಧಿಸ್ವುದ್y(ಇಕಾ್ರಹ್)
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಈyಪೈಕಿyಮೊದಲyಮ�ರನ್ನುyತಕಿ್ಪೋರ್ನyವ್ಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿyವಿವರಿ-
ಸಲಾಗದೆ�yನಾಲಕೆನೋyನಿಬಂಧನy(ಇಕಾ್ರಹ್–ನಿಬ್ಥಂಧಗಳು)
ಯನ್ನುyಸ್ವಲ್ಪyವಿವರಿಸಬೋಕಾಗ್ತತುದೆ�yತನಗಷಟುವಿಲಲಿದyಕಾಯ್ಥಕ್ಕೆy
ಒಬ್ಬನನ್ನುyನಿಬ್ಥಂಧಿಸ್ವುದಕ್ಕೆyಪಾರಿಭಾಷಿಕದಲ್ಲಿyಇಕಾ್ರಹ್y
ಎನನುಲಾಗದೆ�yಆದರೆyಸಾಂಕ್ೋತಿಕಾರ್ಥದಲ್ಲಿyಆದೆೋಶಸಲ್ಪಟಟುy
ಒಂದ್yಕಾಯ್ಥವನ್ನುyಮಾಡದಿದದಾರೆyಹ�ಡೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ,y
ಬಂಧಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ,yತನನುyಸ�ತ್ತುಗಳನ್ನುyವಶಪಡಿಸಿಕ್�ಳುಳು-
ತತುದೆ,yಉಪಜೋವನದyಮಾಗ್ಥವನ್ನುyತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡ್ತತುದೆy
ಎಂದ್yಬದರಿಸ್ವುದಾಗದೆ�yಅಂತಹyಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿyಕ್ಫ್್ರನy
ಪದಗಳನ್ನುyಹೋಳಲ್yನಿಬ್ಥಂಧಿಸಿದರೆyಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲಿyಅದರyಬಗೆಗುy
ವಿಶಾ್ವಸವಿರಿಸದೆyತಾತಾಕೆಲ್ಕವಾದyರಕ್ಷಣೆಗಾಗyಅದನ್ನುyಹೋಳಬ-
ಹ್ದಾಗದೆ�y(ನಹ್ಲಿy106)yಆದ್ದರಿಂದyಇಂತಹyನಿಬ್ಥಂಧಿ-
ತಾವಸ್ಥಯಲ್ಲಿyಕ್ಫ್್ರyಮಾಡಿದವರyಮ್ೋಲೆyಕ್ಫ್್ರನyಆರೆ�ೋಪy
ಹ�ರಿಸ್ವುದರಲ್ಲಿyನಾ್ಯಯವಿಲಲಿ�

5�y ತಅ್yವಿೋಲ್:yಕ್ಲವುyವಿದಾ್ವಂಸರ್yತಅ್yವಿೋವಲನ�ನುyತಕಿಫಾೋ-
ರಿಗರ್ವyತಡೆಗಳಾಗy (ಮವಾನಿಉಗಳು)yಪರಿಗಣಿಸಿದಾದಾರೆ�y
ತಅ್yವಿೋಲ್yಎಂದರೆy ಇಲ್ಲಿಯyಉದೆದಾೋಶyಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನುy
ತಿಳಿದ್ಕ್�ಳುಳುವುದರಲ್ಲಿyಕ್ಲವರಿಗೆyಉಂಟಾಗ್ವyಸೈದಾಧಿಂತಿಕy
ಗೆ�ಂದಲyನಿಮಿತತುyನಿೋಡಲಾಗ್ವyಪ್ರತ್್ಯೋಕyವಾ್ಯಖಾ್ಯನವಾ-
ಗದೆyಇಂತಹyವಾ್ಯಖಾ್ಯನವುyಅವರyಅಜ್ಾನದyಭಾಗವಾ-
ಗರ್ವುದರಿಂದy ಅವರನ್ನುy ತಕಿಫಾೋರ್y ಮಾಡ್ವುದಕ್ಕೆy ಈy
'ತಅ್yವಿೋಲ್'yತಡೆಯಾಗ್ತತುದೆ�

ಆದರೆyತಅ್yವಿೋಲ್ನಲ್ಲಿyಎರಡ್yವಿಭಾಗವಿದೆ�

1�y ತಅ್yವಿೋಲ್yಮಾಡಿದವನಿಗೆy'ಉದ್್ರ'y(ವಿನಾಯಿತಿ)yಲಭಿಸ್ವy
ತಅ್yವಿೋಲ್�yಅರವಾyಆyತಅ್yವಿೋಲ್yಅವರನ್ನುyತಕಿಫಾೋರ್ಗೆ�-
ಳಿಸ್ವುದಕ್ಕೆyತಡೆಯಾಗ್ತತುದೆ�

2�y ತಅ್yವಿೋಲ್ನವನಿಗೆy ವಿನಾಯಿತಿಯಾಗy ಮಾಪ್ಥಟಟುy
ತಅ್yವಿೋಲ್�y ಉದಾ,y ಇಬಿಲಿೋಸನy ತಅ್yವಿೋಲ್�y ಅಂದರೆy
ಆದಮರಿಗೆyಸಾಷಾಟುಂಗವರಗಲ್yಆದೆೋಶಸಿದಾಗ,yಅಗನುಯಿಂದy
ಸೃಷಿಟುಸಲ್ಪಟಟುy ನಾನ್yಮಣಿಣಿನಿಂದyಸೃಷಿಟುಸಲ್ಪಟಟುyಆದಮರಿಗೆy
ಸಾಷಾಟುಂಗವರಗಬೋಕ್ೋ?yಎಂಬyತಅ್yವಿೋಲ್�yಇದನ್ನುyಅಲಾಲಿಹ್y
ಸಿ್ವೋಕರಿಸಲ್ಲಲಿyಮಾತ್ರವಲಲಿ,yಅವನನ್ನುyಶಪಿಸ್ವುದರಲ್ಲಿyಅದ್y
ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyತಡೆಯಾಗಲ�yಇಲಲಿ�

ಸಂಕ್ಷಿಪತುದಲ್ಲಿ,y ತಕಿಫಾೋರಿನy ಗಂಭಿೋರತ್ಯನ್ನುy ತಿಳಿದ್ಕ್�ಂಡಿ-
ರ್ವyಒಬ್ಬರ್yವ್ಯಕಿತುyಅರವಾyವಿಭಾಗವನ್ನುyನಿಣ್ಥಯಿಸಿyತಕಿಫಾೋರ್y
ನಡೆಸ್ವಾಗyಅದಕಿಕೆರ್ವy ನಿಬಂಧನಗಳನ್ನುyಪೂತಿ್ಥಗೆ�ಳಿಸಿ-
ದರೆyಮಾತ್ರyಸಾಲದ್�yಬದಲಾಗyಮ್ೋಲೆyವಿವರಿಸಿದyತಡೆಗಳೂy
ಇಲಲಿದಂತಾಗಬೋಕ್�y

ಐ.ಎಸ್.್ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು್ಮತ ತ್ಾ್ತಕ್ೀರಿನ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ಐ�ಎಸ್�yಉಗ್ರವಾದಿಗಳುyಮ್ೋಲೆyವಿವರಿಸಿದyವ್ಯವಸ್ಥಗಳುyನಿಬಂ-
ಧನಗಳನ್ನುyಯಥಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿy ಪಾಲ್ಸದೆy ತಿೋವ್ರy ಭಾವನಾತ್ಮಕy
ನಲೆಯಲ್ಲಿyನಿಂತ್ಕ್�ಂಡ್yತಮ್ಮನ್ನುyಒಪ್ಪದವರ್,yವಿರೆ�ೋಧಿಸ್-
ವವರ್yಸೋರಿದಂತ್yಲಕ್ಾಂತರyಜನರyಮ್ೋಲೆyಕ್ಫ್್ರyಆರೆ�ೋಪy
ಹ�ರಿಸ್ವುದ್yಅನಾ್ಯಯ,yಅಕ್ರಮದyಪರಮಾವಧಿಯಾಗದೆ�y
ಲೆೋಖನದyಆರಂಭದಲ್ಲಿy ಸ�ಚಿಸಿದಂತ್yಅವರ್yಮ್ಸಿಲಿಮರಿಗೆy
ಹಿೋಗೆyಮ್ತ್ಥದ್ದಾyಎಂದ್yಮ್ದೆ್ರಯತ್ತುವುದ್yಅವರyಸಾಮ�ಹಿಕy
ಕಗೆ�ಗುಲೆಗೆyಪಿೋಠಿಕ್ಯಾಗದೆ�

ಖವಾರಿಜ್ಗಳyಕ್ರಿತ್yಅಹ ಲ್ಿಸ್್ಸನನುತ್ನyಉಲಮಾಗಳುyವಿವರಿ-
ಸಿದದಾನ್ನುy ನಾವುy ನ�ೋಡಿದೆವು�y ತಕಿಫಾೋರ್yಮಾಡ್ವಾಗy ಏನಲಲಿy
ಪರಿಗಣಿಸಬೋಕ್ಂದ್yಅವರ್yಹೋಳಿರ್ವುದನ್ನುy ನ�ೋಡಿದೆವು�y
ಖವಾರಿಜ್ಗಳುyಆyನಿಬಂಧನಗಳನ್ನುyನಿಲ್ಥಕ್ಷಿಸಿyಬೋಕಾಬಿಟ್ಟುಯಾಗy
ಕ್ಫ್್ರನyಸಟ್್ಥಫಕ್ೋಟ್yವಿತರಿಸ್ತಿತುದಾದಾರೆಂಬyವಿಷಯವೂyನಮಗೆy
ತಿಳಿಯಿತ್�yಐ�ಎಸ್yಮತ್ತುyಅಲ್ಕಾಯಿದದಂತಹyಉಗ್ರಗಾಮಿy
ಸಂಘಟನಗಳುyಅದೆೋyಖವಾರಿಜ್ಗಳyಪರವನ್ನುyಅನ್ಸರಿಸ್ತಿತುದೆ�

ನೌಕರನyಕ�ಲ್ಯನ್ನುyಬಹಳyಉತತುಮyರಿೋತಿಯಲ್ಲಿyಅಭಿವೃದಿಧಿ-
ಪಡಿಸಿದ�yಒಂದ್yಬ್ಟ್ಟುyಅಕಿಕೆಯಿಂದyಆತyಅಗಾಧyಸಂಪತತುನ್ನುy
ಶ್ೋಖರಿಸಿದ�yಹಲವಾರ್yವಷ್ಥಗಳyಬಳಿಕyಆyನೌಕರyಬಂದ್yತನನುy
ಸಂಬಳವನ್ನುyಕ್ೋಳಿದಾಗ,yಈತyಆyಒಂದ್yಬ್ಟ್ಟುyಅಕಿಕೆಯನ್ನುy
ಕ್�ಟ್ಟುyಕ್ೈyತ್�ಳೆಯಲ್ಲಲಿ�yಬದಲಾಗyಅದರyಮ�ಲಕyತಾನ್y
ಸಂಪಾದಿಸಿದyಸಂಪತತುನನುಲಲಿyಆyನೌಕರನಿಗೆyಕ್�ಟಟು�yಈyರಿೋತಿyಅಷ�ಟುy
ಸಂಪತತುನ್ನುy ಆy ನೌಕರನಿಗೆy ಕ್�ಡಲ್y ಈತನನ್ನುy ಪ್ರೋರೆೋಪಿಸಿ-
ದಾದಾದರ�yಏನ್?yಅಲಾಲಿಹನyಭಯ�yಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿರ್ವyಪಿ್ರೋತಿ�y
ಅಲಾಲಿಹನyಪ್ರತಿಫಲದyಆಸ�yಇವುಗಳಲಲಿದೆyಇನನುೋನ�yಆಗರಲ್ಲಲಿ�y
y (ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ವುದ )್

ಹೃದಯದಿಂದ...   ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಜೂನ   11

ನಿಮಗಂತ್ಕೆಳಗನವರನ್ನು್ನೊೀಡಿ

ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿ ಅಲಾಲಾಹನಗಾಗಿ ಿೂೇಪ್ಸಿಿೂಳಳುಬೇಕು. ಅಲಾಲಾಹನ ಬಳಯರುವುದನು್ನ ಆಸಪಡಬೇಕು. ದಿಹ್ಗಮ್ ಮತು್ತ 
ದಿೇನಾರ್ರಳನು್ನ ಆಸಪಡಬಾರದು. ಆತ ಜ್ೇವನೂೇಪಾಯಕಾಕೆಗಿ ದುಡಿಯಬೇಕು, ಉದೊ್ಯೇರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ 
ಅವನ ರುರ ಇಹಲೂೇಕವಾಗಿರಬಾರದು. 

 " ಶೈಖ್ ಅಬುದಾಲ್ ಅಝೇಝ್ ಇಬ್್ನ ಬಾಝ್

ُه َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُســوُل  َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضــَي اللَّ

َم: »اْنُظــُروا إَِلى َمْن ُهَو  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ اللَّ

َأســَفَل ِمنُْكْم َوَل َتنُْظُروا إَِلى َمْن ُهَو َفوَقُكم. َفُهَو 

ِه َعَلْيُكْم«. َأْجَدُر َأْن َل َتــْزَدُروا نِْعَمَة اللَّ

ಅಬ�yಹ್ರೆೈರ yರಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳಿದರ :್y“ನಿೋವುy
ನಿಮಗಂತyಕ್ಳಗನyಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರ್ವವರನ್ನುyನ�ೋಡಿ�yನಿಮಗಂತy
ಮ್ೋಲ್ನyಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರ್ವವರನ್ನುyನ�ೋಡಬೋಡಿ�yಅಲಾಲಿಹ್yನಿಮಗೆy
ದಯಪಾಲ್ಸಿದyಅನ್ಗ್ರಹಗಳನ್ನುyಕಿೋಳಾಗyಕಾಣದಿರಲ್yಅದ್y
ಅತ್ಯಂತyಅಹ್ಥವಾಗದೆ�”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿyಮತ್ತುyಮ್ಸಿಲಿಮ್)

ಇನ�ನುಂದ್yವರದಿಯಲ್ಲಿyಹಿೋಗದೆ:

َل َعَلْيــِه فِي اْلَماِل  »إَِذا َنَظــر َأَحُدُكْم إَِلــى َمْن ُفضِّ

َواْلَخْلِق َفْلَينُْظــْر إَِلى َمْن ُهَو َأْســَفُل ِمنُْه«.

“ನಿಮ್ಮಲೆ�ಲಿಬ್ಬನ್yಸ�ತ್ತುyಮತ್ತುyಸೃಷಿಟುಯಲ್ಲಿyತನಗಂತyಹಚ್್ಚyಶ್್ರೋಷ್ಠತ್y

ನಿೋಡಲಾದವರನ್ನುyನ�ೋಡಿದರೆyತಕ್ಷಣyತನಗಂತyಕ್ಳಗನyಸಾ್ಥನದ-
ಲ್ಲಿರ್ವವರನ್ನುyನ�ೋಡಲ್�”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿ)

ُه َعنُْه َعــِن النَّبِيِّ َصلَّى  َعْن َأبِــي ُهَرْيَرَة َرِضــَي اللَّ

ينَاِر  َم َقــاَل: »َتِعــَس َعْبــُد الدِّ ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ اللَّ

ْرَهِم َواْلَقطِيَفــِة َواْلَخِميَصِة. إِْن ُأْعطَِي َرِضَي،  َوالدِّ

َوإِْن َلــْم ُيْعَط َلــْم َيْرَض«.

ಅಬ�yಹ್ರೆೈರ y ರಿಂದyವರದಿ:y ಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳಿದರ್:y
“ದಿೋನಾರ್,yದಿಹ್ಥಮ್,yಕತಿೋಫyಮತ್ತುyಖಮಿೋಸದyದಾಸyದರಿದ್ರ-
ನಾಗಲ್�yಅವನಿಗೆyಏನಾದರ�yಸಿಕಿಕೆದರೆyಅವನ್yತೃಪತುನಾಗ್ತಾತುನ�y
ಸಿಗದಿದದಾರೆyತೃಪತುನಾಗ್ವುದಿಲಲಿ�”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿ)

ــُه َعنُْه َقاَل: َلَقــْد َرَأْيُت  َعْن َأبِــي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَّ

ِة َما ِمنُْهــْم َرُجٌل َعَلْيِه ِرَداٌء.  فَّ َســْبِعيَن ِمْن َأْهِل الصُّ

ا كَِســاٌء. َقــْد َرَبُطوا فِــي َأْعنَاِقِهْم.  ــا إَِزاٌر َوإِمَّ إِمَّ

ــاَقْيِن، َوِمنَْها َمــا َيْبُلُغ  َفِمنَْهــا َما َيْبُلــُغ نِْصَف السَّ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

اْلَكْعَبْيِن، َفَيْجَمُعــُه بِيِده َكَراِهَيَة َأْن ُتــَرى َعْوَرُتُه.

ಅಬ�yಹ್ರೆೈರ yರಿಂದyವರದಿ:y“ಅಹ್ಲಿyಸ್್ಸಫಫಾದಲ್ಲಿರ್ವyಎಪ್ಪತ್ತುy
ಜನರನ್ನುyನಾನ್yನ�ೋಡಿದೆದಾೋನ�yಅವರಲ್ಲಿyಯಾರಿಗ�yಉಡಲ್y
ನಿಲ್ವಂಗಯಿಲಲಿ�yಅವರಲ್ಲಿರ್ವುದ್yಒಂದ್yಲ್ಂಗyಅರವಾy
ಒಂದ್yಬಟೆಟುಯyತ್ಂಡ್yಮಾತ್ರ�yಅವರ್yಅದನ್ನುy ಕ್ತಿತುಗೆಗೆy
ಬಿಗಯ್ತಿತುದದಾರ್�yಅವರಲ್ಲಿy ಕ್ಲವರyಲ್ಂಗyಮಂಡಿಯyತನಕy
ಉದದಾವಿದದಾರೆyಕ್ಲವರyಲ್ಂಗyಹರಡ್ಗಂಟ್ನyತನಕyಉದದಾವಿತ್ತು�y
ತಮ್ಮyನಗನುತ್yಕಾಣದಿರಲ್yಅವರ್yಅದನ್ನುyಜ�ೋಡಿಸಿyಹಿಡಿಯ್-
ತಿತುದದಾರ್�”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿ)

ُه َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُســوُل  َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضــَي اللَّ

ْنَيا ِســْجُن  َم: »الدُّ ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ اللَّــِه َصلَّى اللَّ

الَكافِِر«. ـُة  َوَجنَـّ اْلُمْؤِمِن، 

ಅಬ�yಹ್ರೆೈರ y ರಿಂದyವರದಿ:y ಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳಿದರ್:y
“ಭ�ಲೆ�ೋಕವುyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಯyಪಾಲ್ಗೆyಸರೆಯಾಗದೆyಮತ್ತುy
ಸತ್ಯನಿಷ್ೋಧಿಯyಪಾಲ್ಗೆyಸ್ವಗ್ಥವಾಗದೆ�”y(ಮ್ಸಿಲಿಮ್)

ಈyಮ್ೋಲ್ನyನಾಲ್ಕೆyಹದಿೋಸ್ಗಳುyಪರಲೆ�ೋಕದyಬಗೆಗುyನಮ್ಮಲ್ಲಿy
ಆಸಕಿತುಯನ್ನುyಬಳೆಸ್ತತುದೆ�yಇಹಲೆ�ೋಕದyಬಗೆಗುyಮತ್ತುyಅದರಲ್ಲಿy
ಮ್ಳುಗ್ವುದರy ಬಗೆಗುy ನಿರಾಸಕಿತುy ಮ�ಡಿಸ್ತತುದೆ�y ಅಲಾಲಿಹನy
ಅನ್ಸರಣೆyಮಾಡಲ್y ತನಗೆyಎಷ್ಟುy ಬೋಕ್�ೋyಅಷ್ಟುyಮಾತ್ರy
ಭ�ಲೆ�ೋಕದಿಂದyಪಡೆಯಬೋಕ್ಂದ್yಈyಹದಿೋಸ್ಗಳುyಉಪದೆೋಶy
ನಿೋಡ್ತತುವ�yಸಜಜ್ನyಪೂವಿ್ಥಕರಲ್ಲಿyಕ್ಲವರ್yಹೋಳುತಿತುದದಾರ :್

َل َبْأَس َأْن َيتَِّجَر، َل َبْأَس َأْن َيْكَتِســَب، َل َبْأَس َعْن 

َيْعَمَل، َلكِْن َل  ُيْشــِغُلُه َذلَِك َعِن اْلِخَرِة.

“ಮ್ಸಲಾ್ಮನನ್yವಾ್ಯಪಾರyಮಾಡ್ವುದರಲ್ಲಿyತ್�ಂದರೆಯಿಲಲಿ�y
ಸಂಪಾದನy ಮಾಡ್ವುದರಲ್ಲಿy ತ್�ಂದರೆಯಿಲಲಿ�y ಉದೆ�್ಯೋಗy
ಮಾಡ್ವುದರಲ್ಲಿy ತ್�ಂದರೆಯಿಲಲಿ�y ಆದರೆy ಅದ್y ಅವನನ್ನುy
ಪರಲೆ�ೋಕದy ಬಗೆಗುy ಗಮನಹರಿಸದಂತ್y (ಇಹಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿ)y
ತಲ್ಲಿೋನಗೆ�ಳಿಸಬಾರದ್�”

ಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ:

ِه.  »اْحــِرْص َعَلــى َمــا َينَْفُعــَك. َواْســَتِعْن بِاللَّ

.» َتْعِجــَزنَّ َوَل 

“ನಿನಗೆyಯಾವುದ್yಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗದೆಯೋyಅದಕಾಕೆಗy
ಆಸಪಡ್�yಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyಸಹಾಯವನ್ನುyಯಾಚಿಸ್�yಯಾವತ�ತುy
ಸ�ೋಲನ�ನುಪಿ್ಪಕ್�ಳಳುದಿರ್�”

ಅಲಾಲಿಹ್ yಹೋಳುತಾತುನ:

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ﴾

“ನಿಮಗೆyಭ�ಮಿಯನ್ನುyವಿಧ್ೋಯಗೆ�ಳಿಸಿಕ್�ಟಟುವನ್yಅವನೋy
ಆಗದಾದಾನ�y ಆದದಾರಿಂದyಅದರyಹಗಲ್ಗಳyಮ್ೋಲೆy ಸಂಚಿರಿಸಿ,y
ಅವನ್yನಿೋಡಿದyಆಹಾರದಿಂದyತಿನಿನುರಿ�yನಿಮ್ಮyಪ್ನರ್ತಾ್ಥನವುy
ಅವನyಬಳಿಗೆೋyಆಗದೆ�”y(ಅಲ್ಮ್ಲ್ಕೆy15)

ಮನ್ಷ್ಯನ್yತನನುyಜೋವನ�ೋಪಾಯಕಾಕೆಗyಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೋಕ್�yಆದರೆy
ಅದ್yಅವನನ್ನುyಅಲಾಲಿಹನyಅನ್ಸರಣೆyಮಾಡದಂತ್,yಅಲಾಲಿಹ್y
ಕಡಾಡಾಯಗೆ�ಳಿಸಿದದಾನ್ನುy ನಿವ್ಥಹಿಸದಂತ್y ತಡೆಯಬಾರದ್�yಈy
ಕಾರಣದಿಂದಲೆೋyಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ:

»اْنُظُروا إَِلى َمْن ُهَو َأســَفَل ِمنُْكــْم َوَل َتنُْظُروا إَِلى 

َمْن ُهــَو َفوَقُكم. َفُهَو َأْجــَدُر َأْن َل َتــْزَدُروا نِْعَمَة 

َعَلْيُكْم«. ِه  اللَّ

“ನಿೋವುy ನಿಮಗಂತy ಕ್ಳಗನy ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರ್ವವರನ್ನುy ನ�ೋಡಿ�y
ನಿಮಗಂತy ಮ್ೋಲ್ನy ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರ್ವವರನ್ನುy ನ�ೋಡಬೋಡಿ�y
ಅಲಾಲಿಹ್yನಿಮಗೆyದಯಪಾಲ್ಸಿದyಅನ್ಗ್ರಹಗಳನ್ನುy ಕಿೋಳಾಗy
ಕಾಣದಿರಲ್yಅದ್yಅತ್ಯಂತyಅಹ್ಥವಾಗದೆ�”

ಮನ್ಷ್ಯನ್yಸ�ತ್ತು,yಸೌಂದಯ್ಥyಮ್ಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿyತನಗಂತy
ಮ್ೋಲ್ರ್ವವರನ್ನುy ನ�ೋಡಿದರೆyಅವನಿಗೆyಸಂಕಟವಾಗ್ತತುದೆ,y
ಅವನ್yನ�ೋವನ್ನುyಅನ್ಭವಿಸ್ತಾತುನ�yಆದರೆyಅವನ್yಸ�ತ್ತು,y
ಸೃಷಿಟುyಮ್ಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿy ತನಗಂತy ಕ್ಳಗನy ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರ್ವy
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ಜೂನ   11

ಬಡವರನ್ನುy ನ�ೋಡಿದರೆyಅಲಾಲಿಹ್yಅವನಿಗೆyದಯಪಾಲ್ಸಿದy
ಅನ್ಗ್ರಹಗಳನ್ನುyಗ್ರ್ತಿಸಲ್yಅವನಿಗೆyಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತತುದೆ�yಇದ್y
ಭ�ಲೆ�ೋಕದyವಿಷಯದಲ್ಲಿyಮಾತ್ರ�

ಆದರೆy ಪರಲೆ�ೋಕದy ಮತ್ತುy ಅಲಾಲಿಹನನ್ನುy ಅನ್ಸರಿಸ್ವy
ವಿಷಯದಲ್ಲಿyಮನ್ಷ್ಯನ್yತನಗಂತyಮ್ೋಲ್ನyಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರ್ವ-
ವನ್ನುyನ�ೋಡಬೋಕಾಗದೆ�yಇದರಿಂದyಅವರನ್ನುyಅನ್ಸರಿಸಲ್y
ಮತ್ತುy ಅವರಂತ್y ಒಳೆಳುಯy ವ್ಯಕಿತುಯಾಗಲ್y ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತತುದೆ�y
ಅಲಾಲಿಹ್ yಹೋಳುತಾತುನ:

﴿گ گ گ ڳ ڳ ﴾

“ನಿಮ್ಮy ರಬಿ್ಬನy ಕಡೆಯy ಕ್ಷಮ್ಗಾಗy ನಿೋವುy ಪರಸ್ಪರy
ಸ್ಪಧಿ್ಥಸಿರಿ�”y(ಅಲ್ಹದಿೋದ್y21)

﴿ڦ ڦڦ ﴾

“ಆದದಾರಿಂದyನಿೋವುyಒಳಿತಿನಲ್ಲಿyಸ್ಪಧಿ್ಥಸಿರಿ�”y(ಅಲ್ಬಕರy148)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾

“ನಿಮ್ಮy ರಬಿ್ಬನy ಕಡೆಯy ಕ್ಷಮ್ಗಾಗy ಮ್ನ್ನುಗಗುರಿ�”y
(ಆಲ್yಇಮಾ್ರನ್y133)

﴿ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئوئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴾

“ಅವರ್yಒಳಿತಿನyವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿyಮ್ನ್ನುಗ್ಗುತಿತುದದಾರ್,yನಿರಿೋಕ್ಷೆyಮತ್ತುy
ಭಯದಿಂದyನಮ್ಮಲ್ಲಿyಪಾ್ರರ್್ಥಸ್ತಿತುದದಾರ್yಮತ್ತುyಅವರ್yನಮ್ಮy
ಮ್ಂದೆyವಿನಮ್ರರಾಗದದಾರ್�”y(ಅಲ್ಅಂಬಿಯಾy90)

ಮನ್ಷ್ಯನ್yಧಾಮಿ್ಥಕyವಿಷಯದಲ್ಲಿyತನಗಂತyಮ್ೋಲ್ನವರನ್ನುy
ನ�ೋಡಬೋಕ್�yಅವರನ್ನುyಅನ್ಸರಿಸಿ,yಅವರ್yಮಾಡ್ವyಸತಕೆ-
ಮ್ಥಗಳನ್ನುyಮಾಡಬೋಕ್�yಆದರೆyಇಹಲೆ�ೋಕದyವಿಷಯದಲ್ಲಿy
ತನಗಂತyಕ್ಳಗನyಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರ್ವವರನ್ನುyನ�ೋಡಬೋಕ್�yಇದರಿಂದy

ಅಲಾಲಿಹ್yಅವನಿಗೆyದಯಪಾಲ್ಸಿದyಅನ್ಗ್ರಹಗಳನ್ನುyಅವನ್y
ಕಿೋಳಾಗyಕಾಣಲಾರನ್�yಇಹಲೆ�ೋಕದyವಿಷಯದಲ್ಲಿyತನಗಂತy
ಮ್ೋಲ್ರ್ವವರನ್ನುyನ�ೋಡದಿದದಾರೆyಅವನಿಗೆyಆಸಗಳುyಕಮಿ್ಮಯಾ-
ಗ್ತತುವ,yವಾ್ಯಮೊೋಹವುyಕಮಿ್ಮಯಾಗ್ತತುದೆ�yದ್ಃಖ,yವ್ಯಥಗಳಿರ್-
ವುದಿಲಲಿ�yತನನುನ್ನುyಅಲಾಲಿಹ್yನಿಲ್ಥಕ್ಷಿಸಿದಾದಾನಂಬyಮನ�ೋಭಾವವೂy
ಉಂಟಾಗ್ವುದಿಲಲಿ�y

ನಿಮಗೆy ವಾಸಿಸಲ್yಮನಯಿದೆ�y ಆದರೆy ನಿಮಗಂತy ಕ್ಳಗನ-
ವರಿಗೆy ವಾಸಿಸಲ್yಮನಯಿಲಲಿ�y ಅವರ್y ಬಾಡಿಗೆyಮನಯಲ್ಲಿy
ವಾಸಿಸ್ತಿತುದಾದಾರೆ�y ತಿಂಗಳy ಬಾಡಿಗೆy ಕಟಟುಲ�y ಅವರಿಗೆy ಸಾಧ್ಯ-
ವಾಗ್ವುದಿಲಲಿ�yನಿಮಗೆyಸಂಚರಿಸಲ್yವಾಹನವಿದೆ�yನಿಮಗಂತy
ಕ್ಳಗರ್ವವರಿಗೆyಸಂಚರಿಸಲ್yವಾಹನವಿಲಲಿ�yಅವರ್yಸ್ಡ್-
ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿyನಡೆದ್ಕ್�ಂಡ್yಸಂಚರಿಸ್ತಾತುರೆ�yನಿಮಗೆyಉಡಲ್y
ಬಟೆಟುಯಿದೆ,yತಿನನುಲ್yಆಹಾರವಿದೆ�yಆದರೆyನಿಮಗಂತyಕ್ಳಗರ್ವy
ಎಷ್�ಟುೋyಜನರಿಗೆyಉಡಲ್yಬಟೆಟುಯಿಲಲಿ�y ತಿನನುಲ್yಆಹಾರವಿಲಲಿ�y
ವಾಸಿಸಲ್yಸ�ರಿಲಲಿ�yಇವಲಲಿವನ್ನುyಕಾಣ್ವಾಗyಅಲಾಲಿಹ್yನಿಮಗೆy
ಎಷ್�ಟುಂದ್yಅನ್ಗ್ರಹಗಳನ್ನುyದಯಪಾಲ್ಸಿದಾದಾನಂದ್yನಿಮಗೆy
ಮನವರಿಕ್ಯಾಗ್ತತುದೆ�

ಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ:

ْرَهِم َواْلَقطِيَفِة َواْلَخِميَصِة.  ينَاِر َوالدِّ »َتِعَس َعْبُد الدِّ

إِْن ُأْعطِــَي َرِضَي، َوإِْن َلْم ُيْعَط َلْم َيْرَض«.

“ದಿೋನಾರ್,yದಿಹ್ಥಮ್,yಕತಿೋಫyಮತ್ತುyಖಮಿೋಸದy(ಪಟೆಟುಯ್ಳಳುy
ರೆೋಷ್್ಮyವಸತ್ರ)yದಾಸyದರಿದ್ರನಾಗಲ್�yಅವನಿಗೆyಏನಾದರ�yಸಿಕಿಕೆದರೆy
ಅವನ್yತೃಪತುನಾಗ್ತಾತುನ�yಸಿಗದಿದದಾರೆyತೃಪತುನಾಗ್ವುದಿಲಲಿ�”

ಇವನ್yದಿೋನಾರ್,yದಿಹ್ಥಮ್yಮತ್ತುyರೆೋಷ್್ಮyವಸತ್ರಗಳyದಾಸ�yಅದ್y
ಸಿಕಿಕೆದರೆy ಈತy ತೃಪತುನಾಗ್ತಾತುನ�y ಸಿಗದಿದದಾರೆy ಕ್�ೋಪಿಸ್ತಾತುನ�y
ಮನ್ಷ್ಯನ್yನಿಜವಾಗyಅಲಾಲಿಹನyದಾಸನಾಗಬೋಕ್�yಅಲಾಲಿಹ್y
ನಿೋಡಿದದಾನ್ನುyತೃಪಿತುಯಿಂದyಸಿ್ವೋಕರಿಸಬೋಕ್�yಅಲಾಲಿಹ್yನಿೋಡದಿದದಾರೆy
ಕ್�ೋಪಿಸಿಕ್�ಳಳುಬಾರದ್�yದಿೋನಾರ್yಮತ್ತುyದಿಹ್ಥಮ್ಗಾಗyತೃಪಿತು-
ಪಡ್ವವನ್yಮತ್ತುy ಅವುಗಳಿಗಾಗy ಕ್�ೋಪಿಸಿಕ್�ಳುಳುವವನಿಗೆy
ಪರಲೆ�ೋಕದyಬಗೆಗುyಚಿಂತ್ಯಿರ್ವುದಿಲಲಿ�y

ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿyಅಲಾಲಿಹನಿಗಾಗyಕ್�ೋಪಿಸಿಕ್�ಳಳುಬೋಕ್�yಅಲಾಲಿಹನy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಬಳಿಯಿರ್ವುದನ್ನುyಆಸಪಡಬೋಕ್�yದಿಹ್ಥಮ್yಮತ್ತುyದಿೋನಾ-
ರ್ಗಳನ್ನುy ಆಸಪಡಬಾರದ್�y ಆತy ಜೋವನ�ೋಪಾಯಕಾಕೆಗy
ದ್ಡಿಯಬೋಕ್,yಉದೆ�್ಯೋಗyಮಾಡಬೋಕ್�yಆದರೆyಅವನyಗ್ರಿy
ಇಹಲೆ�ೋಕವಾಗರಬಾರದ್�y

ಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ:

ِه ِمَن اْلُمْؤِمِن  »اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخْيٌر َوَأَحــبُّ إَِلى اللَّ

ِعيِف. ِوفِي ُكلٍّ َخْيٌر«. الضَّ

“ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಬಲಹಿೋನyವಿಶಾ್ವಸಿಗಂತyಬಲಶಾಲ್yವಿಶಾ್ವಸಿಯ್y
ಅತ್್ಯತತುಮನ�y ಪಿ್ರೋತಿಯ್ಳಳುವನ�y ಆಗದಾದಾನ�y ಅವರೆ-
ಲಲಿರಲ�ಲಿyಒಳಿತಿದೆ�”

ನಂತರyಅವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ:

ِه.  »اْحــِرْص َعَلــى َمــا َينَْفُعــَك. َواْســَتِعْن بِاللَّ

.» َتْعِجــَزنَّ َوَل 

“ನಿನಗೆyಯಾವುದ್yಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗದೆಯೋyಅದಕಾಕೆಗy
ಆಸಪಡ್�yಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyಸಹಾಯವನ್ನುyಯಾಚಿಸ್�yಯಾವತ�ತುy
ಸ�ೋಲನ�ನುಪಿ್ಪಕ್�ಳಳುದಿರ್�”

ಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ:

ْفَلى«. »اْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر ِمَن اْلَيِد السُّ

“ಮ್ೋಲ್ರ್ವyಕ್ೈyಕ್ಳಗರ್ವyಕ್ೈಗಂತyಉತತುಮವಾಗದೆ�”

ಮ್ೋಲ್ರ್ವyಕ್ೈyಎಂದರೆyಕ್�ಡ್ವyಕ್ೈ,yಖಚ್್ಥyಮಾಡ್ವyಕ್ೈ�y
ಕ್ಳಗರ್ವyಕ್ೈyಎಂದರೆyತ್ಗೆದ್ಕ್�ಳುಳುವyಕ್ೈ,yಬೋಡ್ವyಕ್ೈ�yಅದೆೋy
ರಿೋತಿyಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ:

ْنَيا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن، َوَجنَُّة الَكافِِر«. »الدُّ

“ಭ�ಲೆ�ೋಕವುyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಯyಪಾಲ್ಗೆyಸರೆಯಾಗದೆyಮತ್ತುy

ಸತ್ಯನಿಷ್ೋಧಿಯyಪಾಲ್ಗೆyಸ್ವಗ್ಥವಾಗದೆ�”

ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗೆyಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್yಇಹಲೆ�ೋಕವುyಸರೆಮನಯಾ-
ಗದೆ�yಏಕ್ಂದರೆyಅವನyಉದೆದಾೋಶವುyಪರಲೆ�ೋಕವಾಗದೆ�yಅವನ್y
ಪರಲೆ�ೋಕವನ್ನುy ಬಯಸ್ತಾತುನ,y ಸ್ವಗ್ಥವನ್ನುy ಬಯಸ್ತಾತುನ,y
ಭ�ಲೆ�ೋಕyಮತ್ತುyಅದರyಕಷಟುಗಳಿಂದyಪಾರಾಗಲ್yಬಯಸ್ತಾತುನ�y
ಆದರೆyಸತ್ಯನಿಷ್ೋಧಿyಹಾಗಲಲಿ�yಅವನಿಗೆyಪರಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿyವಿಶಾ್ವಸವಿಲಲಿ�y
ಅವನ್yಇಹಲೆ�ೋಕyಮತ್ತುyಅದರyಸ್ಖಗಳನ್ನುyಬಯಸ್ತಾತುನ�y
ಪರಲೆ�ೋಕದyಬಗೆಗುyಅವನಿಗೆyಚಿಂತ್ಯಿಲಲಿ�

ಓyಅಲಾಲಿಹನyದಾಸರೆೋ,yಇಹಲೆ�ೋಕವನ್ನುyಅಲಾಲಿಹನyಅನ್ಸರಣೆy
ಮಾಡಲ್yಉಪಯೋಗಸಿ�yಪರಲೆ�ೋಕಕಾಕೆಗyಪೂವ್ಥತಯಾರಿಯ-
ನ್ನುyಮಾಡಿಕ್�ಳಿಳು�yಅಲಾಲಿಹ್yಹೋಳುತಾತುನ:

﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ﴾

“ನಿೋವುyಪೂವ್ಥತಯಾರಿyಮಾಡಿಕ್�ಳಿಳು�yಪೂವ್ಥತಯಾರಿಯಲ್ಲಿy
ಅತ್್ಯತತುಮವಾದ್ದ್yಭಯಭಕಿತುಯಾಗದೆ�”y(ಅಲ್ಬಕರy197)

ಅಹ್ಲಿಸ್್ಸಫಫಾದವರ್y ಎಂದರೆyಮ್ಹಾಜರ್ಗಳಾದy ಬಡವರ್�y
ಇವರಿಗೆyತ್�ಡಲ್yಒಂದ್yಲ್ಂಗಯಲಲಿದೆyಬೋರೆೋನ�yಇಲಲಿ�yಇವರy
ಸಿ್ಥತಿಯyಬಗೆಗುyಆಲೆ�ೋಚಿಸಿ�yನಿಮ್ಮyಬಳಿyಎಷ್ಟುyಬಟೆಟುಗಳಿವ?yಅಲಾಲಿಹ್y
ನಿಮಗೆyನಿೋಡಿದyಅನ್ಗ್ರಹಕಾಕೆಗyಅವನಿಗೆyಧನ್ಯವಾದyಸಲ್ಲಿಸಿರಿ�y
ನಿಮಗೆyಅಲಾಲಿಹ್yಸಾಕಷ್ಟುyನಿೋಡಿಲಲಿವಂದ್yಬೋಸರyಪಡಬೋಡಿ,y
ನಿರಾಶರಾಗಬೋಡಿ�yಅಹ್ಲಿಸ್್ಸಫಫಾದyಜನರಿಗೆyನಿಮ್ಮಷ�ಟುyಇರಲ್ಲಲಿ�y
ಜನರ್yಏನಾದರ�yಕ್�ಟಟುರೆyಅದನ್ನುyಪಡೆಯ್ತಿತುದದಾರ್�yನಿಮ್ಮyಬಳಿy
ಉಡಲ್yಬಟೆಟುಯಿದೆ,yವಾಸಿಸಲ್yಮನಯಿದೆ,yವಾಹನವಿದೆ�yನಿಮ್ಮy
ಬಳಿyಅನೋಕyಅನ್ಗ್ರಹಗಳಿವ�yಅದಕಾಕೆಗyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಧನ್ಯವಾದy
ಸಲ್ಲಿಸಿ�yಅವನಿಗೆyಕೃತಜ್ಞರಾಗರಿ�yಅವನyಅನ್ಸರಣೆyಮಾಡಲ್y
ಮ್ನ್ನುಗಗುರಿ�yಅಲಾಲಿಹ್yನಿಮಗೆyನಿೋಡಿದyಅನ್ಗ್ರಹವನ್ನುyಅವನy
ಅನ್ಸರಣೆyಮಾಡಲ್yವಿನಿಯೋಗಸಿ�

ಸ್ವಗ್ಥಕ್ಕೆyತಲ್ಪ್ವyತನಕyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗೆyಇಹಲೆ�ೋಕವುyಸರೆಮ-
ನಯಾಗದೆ�yಸತ್ತುyಸ್ವಗ್ಥyಸೋರ್ವyತನಕyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿyಸರೆಯಲ್ಲಿ-
ರ್ತಾತುನ�yಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಯ್yಅಲಾಲಿಹನyಅನ್ಸರಣೆyಮಾಡ್ವಾಗy
ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸದyಮಾಧ್ಯ್ಥವನ್ನುyಅನ್ಭವಿಸ್ತಾತುನ�yy� n
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ಜೂನ   11

ಪ್ರಸಿದಿಧಿಯ್ಬಯಕೆ

ನಾವು ಮಾಡುವ ಭಾಷಣರಳು, ನಡೆಸುವ ಕಾಲಾಸ್ ಮತ್ತತರ ಚಟುವಟಿಿರಳು ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಯ ಮಟಿಟುಲುರಳಾಗಿ 
ಮಾಪ್ಗಡಬೇಿಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತದೆದಾೇವಯೆೇ? ಶಿ್ರೇಮಂತರು ಧಾರ್್ಗಕರಂರದಲಿಲಾ ಯಾವುದನು್ನ ಬಯಸಿ 
ವಚಚಿ ಮಾಡುತ್ತದಾದಾರೆ ಎನು್ನವುದನು್ನ ಚಂತಸಬೇಕು. ಲೇಖನಯಂದ ಇಸಾಲಾರ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಯಾವ 
ಉದೆದಾೇಶದಿಂದ ಲೇಖನ ಹಿಡಿದಿದೆದಾೇವಂದು ಆತಾ್ಮವಲೂೇಕನ ನಡೆಸಬೇಕು. 

ಧಮ್ಥಪ್ರಚಾರyರಂಗದಲ್ಲಿy ಕಾಯ್ಥವಸಗ್ವಾಗyಲಭಿಸ್ವy
ಪ್ರಶಂಸyಮತ್ತುyಸಾ್ಥನಮಾನಗಳುyಹಲವರಿಗೆyಹಲವಮ್್ಮy

ದೆ�ಡಡಾyಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳಾಗ್ವುದಿದೆ�yಒಬ್ಬರಿಗೆyಅವರyಪ್ರವೃತತುನಗಳಿಂದy
ಲಭಿಸ್ವyಗೌರವವನ್ನುyಧಮ್ಥವುyವಿರೆ�ೋಧಿಸ್ವುದಿಲಲಿ�yಆದರೆy
ಒಬ್ಬರ್yಕ್ೋವಲyಸಾ್ಥನಮಾನಗಳನ್ನುyಮಾತ್ರyಬಯಸಿyಕಾಯ್ಥವ-
ಸಗದರೆyಅದ್yಅವನನ್ನುyಅಪಾಯಕ್ಕೆyಸಿಲ್ಕಿಸ್ತತುದೆ�

ಪ್ರಶಂಸ್್ಬಯಸದವರ್

ಪ್ರಮ್ಖyವಿದಾ್ವಂಸರಾದyಫುಳೆೈಲ್yಬಿನ್yಇಯಾದ್ yಹೋಳುತಾತುರೆ�y
“ಒಬ್ಬನ್yಖಾ್ಯತನಾಗಲ್yಬಯಸಿದರೆyಅವನ್yಯಾವತ�ತುyಖಾ್ಯ-
ತನಾಗಲಾರ�yಆದರೆyಒಬ್ಬನ್yಖಾ್ಯತನಾಗ್ವುದನ್ನುyದೆ್ವೋಷಿಸಿದರೆy
ಅವನ್yಖಾ್ಯತನಾಗ್ತಾತುನ�”

ಇಸಾಲಿಮಿಕ್yಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿyಪ್ರಸಿದಧಿರಾದವರನ್ನುyಗಮಿಸಿರಿ�yಅವರ್y
ಇಹಲೆ�ೋಕದyಸಾ್ಥನಮಾನyಮತ್ತುyಪ್ರಸಿದಿಧಿಗಾಗyಕಾಯ್ಥವಸಗರಲ್ಲಲಿ�y
ಅಬ�ಬಕಕೆರ್yಬಿನ್yಹಯಾ್ಯಶyಅವರೆ�ಡನyಕ್ೋಳಲಾಯಿತ್�y

“ಕ್ಲವರ್yಜನರಿಗೆyಕಲ್ಸ್ವುದಕಾಕೆಗyಮಸಿೋದಿಯಲ್ಲಿyಕ�ರ್ತಾತುರೆ�y
ಆಗyಜನರ್yಅವರyಸ್ತತುಲ�yಕ್ಳಿತ್ಕ್�ಳುಳುತಾತುರೆ�yಅದೆೋಕ್?”y
ಅವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ,y“ಯಾರಾದರ�yಜನರಿಗಾಗyಕ�ತರೆyಜನರ್y

ಅವರyಸ್ತತುಲ�yಕ�ರ್ತಾತುರೆ�yಅದ್yಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗದೆ�yಆದರೆy
(ಹಾಗೆyಧಮ್ಥವನ್ನುy ಕಲ್ಸ್ವ)yಅಹ್ಲಿಸ್್ಸನನುತ್ನyವಿದಾ್ವಂಸರ್y
ಮೃತಪಟಟುರೆyಜನರ್yಅವರyಮರರ್ನಂತರವೂyಅವರನ್ನುyಸ್ಮರಿ-
ಸ್ತಾತುರೆ�yಬಿದ್ಅತ್ನyಜನರ�yಮೃತಪಡ್ತಾತುರೆ�yಅದರೆ�ಂದಿಗೆy
ಅವರyಕ್ರಿತಿರ್ವyಸ್ಮರಣೆಯ�yಮೃತ್್ಯವಶವಾಗ್ತತುದೆ�”

ಶ್ೈಖ್ಲ್yಇಸಾಲಿಮ್yಇಬ್ನುyತ್ೈಮಿಯ್ಯ yಇದನ್ನುyವಿವರಿಸ್ತಾತುy
ಹೋಳುತಾತುರೆ�y “ಅಹ್ಲಿಸ್್ಸನನುತಿತುನy ವಿದಾ್ವಂಸರ್y ಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರೆ�ಡನyಅಲಾಲಿಹ್yಹೋಳಿದ,y“ತಮ್ಮyಕಿೋತಿ್ಥಯನ್ನುyನಾನ್y
ಉನನುತಿಗೆೋರಿಸಿದೆದಾೋನ”y ಎಂಬy ವಾಗಾದಾನವುy ಈy ವಿದಾ್ವಂಸರಿಗೆy
ಲಭಿಸ್ತತುದೆ�y (ಅವರಿಗೆy ಪ್ರಸಿದಿಧಿy ಲಭಿಸ್ತತುದೆ)y ಬಿದ್ಅತ್ನy
ಜನರ್yಪ್ರವಾದಿ yತಂದಿರ್ವುದನ್ನುyವಿರೆ�ೋಧಿಸಿದವರಾಗ-
ದಾದಾರೆ�yಆದ್ದರಿಂದಲೆೋyಅಲಾಲಿಹ್yಪ್ರವಾದಿ yಯವರೆ�ಡನy
ಹೋಳಿರ್ವುದರy“ನಿಶ್ಚಯವಾಗಯ�yಅವರೆೋyನಷಟುಹ�ಂದಿದವರ್”y
ಒಂದ್yಪಾಲ್yಇವರಿಗೆyಲಭಿಸ್ತತುದೆ�”

ಮದ್ಹಬ್ನy ಇಮಾಮರ್ಗಳಾದy ಇಮಾಮ್y ಮಾಲ್ಕ್,y
ಅಬ�y ಹನಿೋಫಾ,y ಶಾಫಈ,y ಅಹ್ಮದ್,y ಇಮಾಮ್y ಬ್ಖಾರಿ,y
ಮ್ಸಿಲಿಮ್,yಪ್ರಸಿದಧಿyವಿದಾ್ವಂಸರಾದyಶ್ೈಖ್yಇಬ್ನುyಬಾಝ್,yಶ್ೈಖ್y
ನಾಸಿರ್ದಿದಾೋನ್yಅಲಾ್ಬನಿ yಮೊದಲಾದyಅದೆಷ್�ಟುೋyಮಹಾತ್ಮರy
ಕ್ರಿತ್y ಯೋಚಿಸಿರಿ�y ಇವರಲ್ಲಿy ಯಾರ�y ಹಸರ್y ಮತ್ತುy



40

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಖಾ್ಯತಿಯನ್ನುyಪಡೆಯಲ್yಧಮ್ಥದyಸೋವyಮಾಡಿದವರಲಲಿ�yಆದರ�y
ಅದೆಷ್ಟುyಪ್ರಸಿದಧಿರಾದರ್�

ಅಬ�ದರ್್ರ yಉಲೆಲಿೋಖಿಸ್ವyಒಂದ್yಹದಿೋಸಿನಲ್ಲಿyಹಿೋಗದೆ�y
ಒಬ್ಬನ್y ಕಾಯ್ಥವಸಗ್ತಾತುನ�y ಅದರy ಮ�ಲಕy ಅವನ್y
ಬಯಸ್ವುದ್yಅಲಾಲಿಹನyಪ್ರತಿಫಲyಮಾತ್ರವಾಗದೆ�yಆದರೆyಅವರy
ಆyಕಾಯ್ಥದಿಂದಾಗyಜನರ್yಅವರನ್ನುyಬಹಳyಇಷಟುಪಟ್ಟುyಪ್ರಶಂ-
ಸಿಸ್ತಾತುರೆ�yಅದರyಕ್ರಿತ್yಪ್ರವಾದಿ yಯವರೆ�ಡನyಕ್ೋಳಿದಾಗy
ಅವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ,y“ಅದ್yಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗೆyಶೋಘ್ರyಲಭಿಸ್ವyಸ್ವಾ-
ತ್್ಥಯಾಗದೆ�”y(ಮ್ಸಿಲಿಮ್)

ಈy ಹದಿೋಸನ್ನುy ವಿವರಿಸ್ತಾತುy ಇಮಾಮ್y ನವವಿ y ಹಿೋಗೆy
ಹೋಳುತಾತುರೆ,y“ಇದ್yಅಲಾಲಿಹ್yಅವರನ್ನುyಮ್ಚಿ್ಚರ್ವುದರyಲಕ್ಷಣ-
ವಾಗದೆ�yಇವಲಲಿವೂyಪ್ರಸಿದಿಧಿಯನ್ನುyಬಯಸದೆೋyಕಾಯ್ಥವಸಗ್ವಾಗy
ಮಾತ್ರyಲಭಿಸ್ತತುದೆ�”

ನಮ್ಮyಪೂವಿ್ಥಕರ್yಅವರyಒಳಿತ್ಗಳನ್ನುyಬಚಿ್ಚಡ್ತಿತುದದಾರ್�yಅವರ್y
ಪ್ರಸಿದಿಧಿಯನ್ನುyಬಯಸಿರಲ್ಲಲಿ�yಅವರಿಗದದಾyಆತಾ್ಮರ್ಥತ್ಯಿಂದಾಗy
ಅವರ್yಪ್ರಸಿದಿಧಿಯನ್ನುyಭಯಪಡ್ತಿತುದದಾರ್�

ಮ್ಹಮ್ಮದ್yಬಿನ್yಅಲಾಅ್ yಹೋಳುತಾತುರೆ,y“ಒಬ್ಬರ್yಅಲಾಲಿ-
ಹನನ್ನುy ಇಷಟುಪಟಟುರೆy ಅವರ್y ಜನರy ನಡ್ವy ಪ್ರಸಿದಧಿರಾಗ್-
ವುದನ್ನುyಬಯಸ್ವುದಿಲಲಿ�”

ಅಯ�್ಯಬ್yಸಿಖಿತುಯಾನಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ�y“ಜನರ್yತಮ್ಮyಮಾತಿನy
ನಡ್ವyನನನುyಹಸರ್yಪ್ರಸಾತುಪಿಸ್ತಿತುರ್ವುದನ್ನುyನಾನ್yಆಲ್ಸಿದೆದಾೋನ�y
ಆದರೆyನಾನ್yಅದನ್ನುyಇಷಟುಪಡ್ವುದಿಲಲಿ�”

ಮ್ತ್ರಫ್yಇಬ್ನುyಅಬ್ದಾಲಲಿyಅಶಶಾೋಖಿರ್ yಹೋಳುತಾತುರೆ,y“ನಾನ್y

ರಾತಿ್ರಯಿಡಿೋyನಮಾಝ್yನಿವ್ಥಹಿಸಿyಬಳಗಾದಾಗyಜನರ್yನನನುy
ಆರಾಧನಯy ಕ್ರಿತ್yಮಾತನಾಡ್ವುದಕಿಕೆಂತy ನಾನ್y ರಾತಿ್ರy
ನಮಾಝ್yನಿವ್ಥಹಿಸದೆyಬಳಗಾದಾಗyಆyನಮಾಝ್yನಷಟುವಾಗ-
ರ್ವುದರyಕ್ರಿತ್yದ್ಃಖಿಸ್ವುದ್yನನಗೆyಪಿ್ರಯವಾಗದೆ�”

ಈy ಮಹಾತ್ಮರೆಲಲಿರ�y ಪ್ರಸಿದಿಧಿಗಾಗy ಕಮ್ಥy ಮಾಡ್ವುದರy
ಅಪಾಯವನ್ನುyತಿಳಿದವರಾಗದದಾರ್�yಈyಲೆೋಖನವನ್ನುyಓದ್ವ-
ವರಲ್ಲಿyಬ�ೋಧಕರಿದಾದಾರೆ�yಇಸಾಲಿಮಿಗಾಗyಸಂಪತತುನ್ನುyವಚ್ಚಮಾ-
ಡ್ವವರಿದಾದಾರೆ�y ಇಸಾಲಿಮಿನy ಮಾಗ್ಥದಲ್ಲಿy ದೆೈಹಿಕy ಪರಿಶ್ರಮy
ನಡೆಸ್ವವರಿದಾದಾರೆ�y ಇಸಾಲಿಮಿನyಬಳವಣಿಗೆಗಾಗyಬಹ್ಮ್ಖy
ಕಾಯ್ಥಗಳಲ್ಲಿyಏಪ್ಥಟಟುವರಿದಾದಾರೆ�

ನಾವುy ನಮ್ಮನನುೋy ಪ್ರಶನುಸಿಕ್�ಳಳುಬೋಕ್�y ನಮ್ಮy ಪ್ರವೃತತುನಗಳುy
ಯಾವyಉದೆದಾೋಶವನಿನುಟ್ಟುಕ್�ಂಡಿದೆ?yಹಸರ್,yಪ್ರಸಿದಿಧಿಗಾಗyಪರಿಶ್ರ-
ಮಿಸ್ತಿತುದೆದಾೋವಯೋ?y ಹಸರ್,y ಪ್ರಶಂಸy ಲಭಿಸದಿದಾದಾಗy ನಾವುy
ನಿರಾಶರಾಗ್ವುದಿದೆಯೋ?

ನಾವುy ಮಾಡ್ವy ಭಾಷಣಗಳು,y ನಡೆಸ್ವy ಕಾಲಿಸ್y ಮತಿತುತರy
ಚಟ್ವಟ್ಕ್ಗಳುyಪ್ರಸಿದಿಧಿಯyಮ್ಟ್ಟುಲ್ಗಳಾಗyಮಾಪ್ಥಡಬೋಕ್ಂದ್y
ನಾವುyಬಯಸ್ತಿತುದೆದಾೋವಯೋ?yಶ್ರೋಮಂತರ್yಧಾಮಿ್ಥಕರಂಗದಲ್ಲಿy
ಯಾವುದನ್ನುy ಬಯಸಿy ವಚ್ಚy ಮಾಡ್ತಿತುದಾದಾರೆy ಎನ್ನುವುದನ್ನುy
ಚಿಂತಿಸಬೋಕ್�yಲೆೋಖನಿಯಿಂದyಇಸಾಲಿಮಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡಿದವರ್y
ಯಾವyಉದೆದಾೋಶದಿಂದyಲೆೋಖನಿyಹಿಡಿದಿದೆದಾೋವಂದ್yಆತಾ್ಮವಲೆ�ೋಕನy
ನಡೆಸಬೋಕ್�yತಮ್ಮyಆರೆ�ೋಗ್ಯyಮತ್ತುyಬಿಡ್ವಿನyಸಮಯವನ್ನುy
ಧಮ್ಥಕಾಕೆಗyಮಿೋಸಲಾಗಟಟುವರ್y “ಸಕಿ್ರಯy ಕಾಯ್ಥಕತ್ಥರ್”y
ಎಂಬy ಹಸರ್y ಲಭಿಸಲ್y ಕಾಯ್ಥವಸಗದೆದಾೋನಯೋy ಎಂದ್y
ಯೋಚಿಸಬೋಕ್�yಈyಪ್ಟಟುyಲೆೋಖನವುyಪ್ರಮ್ಖyವಿದಾ್ವಂಸರೆ�ೋ-
ವ್ಥರyಬರಹವನ್ನುyಆಧರಿಸಿದೆ�yಅಲಾಲಿಹ್yಅವರಿಗೆyಅಹ್ಥyಪ್ರತಿಫ-
ಲವನ್ನುyದಯಪಾಲ್ಸಿyಅನ್ಗ್ರಹಿಸಲ್�� n

ಇವರ್ತೌಬಾ್ಸಿ್ವೀಕಾರಯೀಗ್ಯವಲಲಿ!

“ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿyಮಾತ್ರyಪಾಪವಸಗ್ವುದನ್ನುyಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತ್ತುೋನಂದ್yನಿಧ್ಥರಿಸ್ವವರ್,yಇತರyತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿyಪಾಪವಸಗ್ವುದನ್ನುy
ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತ್ತುೋನಂದ್yನಿಧ್ಥರಿಸದವರ್,yಇಂತಹವರyತೌಬಾyಸಿ್ವೋಕಾರಯೋಗ್ಯವಲಲಿ�yಆದರೆyಅವರ್yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಿ,yಅಲಾಲಿಹನy
ತೃಪಿತುಗಾಗ,yಆyತಿಂಗಳನ್ನುyಗೌರವಿಸ್ವುದಕಾಕೆಗyಮತ್ತುyನಿಷಿದಧಿಗಳಿಂದyದ�ರವಾಗ್ವುದಕಾಕೆಗ,yನಿಜವಾಗಯ�yತಮ್ಮyನಿಧಾ್ಥರದಂತ್y
ಪಾಪವಸಗ್ವುದನ್ನುyಬಿಟ್ಟುಬಿಟಟುರೆ,yಅವರಿಗೆyಅದರyಪ್ರತಿಫಲವುyಸಿಗ್ತತುದೆ�yಆದರೆyತೌಬಾyಮಾಡ್ವyಮ�ಲಕyಸಂಪೂಣ್ಥವಾಗy
ಪಾಪಗಳಿಂದyಮ್ಕತುರಾಗ್ವವರಲ್ಲಿyಇವರ್yಒಳಪಡ್ವುದಿಲಲಿ�”y(ಮಜ�್ಮಉಲ್yಫತಾವಾy10/744)



41

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಜೂನ   11

ಪ್ರಕಾಶಮಾನ್ವಿಶಾ್ವಸ

ಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿyಅಸಿತುತ್ವದಲ್ಲಿರ್ವyಬಹ್ತ್ೋಕyಧಮ್ಥಗಳುy
ಒಂದ್yಮಹಾಶಕಿತುಯyಮ್ೋಲ್ನyವಿಶಾ್ವಸವನ್ನುy

ಎತಿತುyಹಿಡಿಯ್ತತುದೆ�yಆದರೆyಇಂತಹyಒಂದ್yವಿಶಾ್ವಸವನ್ನುyಅದರy
ಪರಿಶ್ದಧಿತ್,y ಪಾವನತ್ಯಂದಿಗೆy ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್y ಅವುಗಳy
ಬಾಲ್ಶವಾದyತತ್ವಗಳುyತಡೆಯಾಗyಪರಿಣಮಿಸ್ತತುದೆ�yದೆೋವನನ್ನುy
ಸೃಷಿಟುಗಳಡನyತ್ಲನyಮಾಡ್ವುದ್yಮತ್ತುyಅವನಿಗೆyದೌಬ್ಥಲ್ಯ-
ಗಳನ್ನುyಆರೆ�ೋಪಿಸ್ವyವಿಶಾ್ವಸವುyಅದಕ್ಕೆyಉದಾಹರಣೆಯಾಗದೆ�y
ಆyಧಮ್ಥಗಳುyಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ವyತತ್ವದyಪ್ರಕಾರyದೆೋವನyಬಗೆಗುyಇಂತಹy
ಕಲ್ಪನಗಳನಿನುಟ್ಟುಕ್�ಳುಳುವುದ್yತಪ್ಪಲಲಿ�yಒಬ್ಬyಮನ್ಷ್ಯನ್yಸೃಷಿಟುಕ-
ತ್ಥನyಸಂದೆೋಶದyಮಾಗ್ಥದಲ್ಲಿyಜೋವಿಸಬೋಕಾದರೆyಮೊತತುಮೊದಲ್y
ಪರಿಪಾವನವಾದyವಿಶಾ್ವಸವನ್ನುy ತಿಳಿದ್ಕ್�ಳುಳುವುದ್yಅಗತ್ಯ-
ವಾಗದೆ�y ಇಸಾಲಿಮ್y ನೈಜy ದೆೋವನ್y ಯಾರ್y ಎಂಬ್ದನ್ನುy
ಸ್ಪಷಟುವಾಗyಕಲ್ಸಿಕ್�ಟ್ಟುದೆ�

﴿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 ﴾

“ಅಲಾಲಿಹನ್y ಚಿರಂತನನ್�y ಸ್ವಯಂy ಜೋವಂತನ್�y ಅಖಿಲy
ಪ್ರಪಂಚದyನಿಯಂತ್ರಕನಾದyಅವನyಹ�ರತ್yಆರಾಧ್ಯನಾರ�y

ಇಲಲಿ�y ಅವನಿಗೆy ತ�ಕಡಿಕ್ಯಾಗಲ್y ನಿದೆ್ರಯಾಗಲ್y ಬಾಧಿಸ್-
ವುದಿಲಲಿ�y ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿyಮತ್ತುy ಭ�ಮಿಯಲ್ಲಿy ಇರ್ವುದೆಲಲಿವೂy
ಆತನದೆೋ�yಆತನyಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲಿyಆತನyಅಪ್ಪಣೆಯಿಲಲಿದೆyಶಫಾರಸ್y
ಮಾಡ್ವವರಾರ್?y ದಾಸರy ಮ್ಂದಿರ್ವುದನ್ನುy ಆತನ್y
ಬಲಲಿನ್�yಅವರಿಂದyಮರೆಯಾಗರ್ವುದನ�ನುyಆತನ್yಬಲಲಿನ್�y
ಆತನ್y ಸ್ವಯಂy ತಿಳಿಯಗೆ�ಡಿಸ್ವy ಹ�ರತ್y ಆತನy ಜ್ಾನy
ಭಂಡಾರದಿಂದyಯಾವyವಿಷಯವನ�ನುyಅವರ್yತಿಳಿಯಲಾರರ್�y
ಅವನyಅಧಿಕಾರವುyಆಕಾಶಗಳನ್ನುyಭ�ಮಿಯನ�ನುyವಾ್ಯಪಿಸಿದೆ�y
ಅವುಗಳyಸಂರಕ್ಷಣೆಯ್yಆತನಿಗೆyದಣಿಸ್ವyಕಾಯ್ಥವಲಲಿ�yಅವನ್y
ಏಕ್ೈಕyಮಹ�ೋನನುತನ�yಸವ್ಥಶ್್ರೋಷ್ಠನ�yಆಗರ್ತಾತುನ�”y(2:255)

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

“(ಪ್ರವಾದಿಯವರೆೋ)yಹೋಳಿರಿ:yಅವನ್yಅಲಾಲಿಹನ್yಏಕ್ೈಕನ್�y
ಅಲಾಲಿಹನ್yಸಕಲರಿಂದಲ�yನಿರಪೋಕ್ಷನ್yಮತ್ತುyಸವ್ಥರ�yಅವನy
ಅವಲಂಬಿತರ್�yಅವನಿಗೆyಯಾವುದೆೋyಸಂತಾನವಿಲಲಿ�yಅವನ್y
ಯಾರy ಸಂತಾನವೂyಅಲಲಿ�yಮತ್ತುy ಅವನಿಗೆy ಸರಿಸಮಾನರ್y
ಯಾರ�yಇಲಲಿ�”y(112:1-4)

ಸೃಷಿಟುಕತ್ಥನyಮ್ೋಲ್ರ್ವyವಿಶಾ್ವಸವುyಅದರyಸರಿಯಾದyರ�ಪದ-
ಲ್ಲಿಲಲಿದಿದದಾರೆyಅದೆ�ಂದ್yನಿಷಫಾಲವಾದyಸಂಕಲ್ಪyಮಾತ್ರವಾಗ್ತತುದೆ�y
ವಿಶಾ್ವಸದyಸರಿಯಾದyರ�ಪವನ್ನುyಕಲ್ಸಲ್yಇಸಾಲಿಮ್yವಿಶ್ೋಷy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಮಹತ್ವy ನಿೋಡ್ತತುದೆ�yಏಕದೆೋವyವಿಶಾ್ವಸವನ್ನುyಅದರyಪೂಣ್ಥy
ರ�ಪದಲ್ಲಿy ಕಲ್ಸ್ವುದರಲ್ಲಿy ಇಸಾಲಿಮಿಗೆyಯಾವy ಧಮ್ಥವೂy
ಸಮಾನವಾಗಲಾರದ್�yವಿಶಾ್ವಸವುyಸರಿಯಾಗರದಿದದಾರೆyಕಮ್ಥಗಳುy
ಮತ್ತುyಮೌಲ್ಯಗಳೆಲಲಿyನಿಷಫಾಲವಾಗ್ವುದ್yಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗದೆ�yಪವಿತ್ರy
ಕ್ರ್ಆನ್yಹೋಳುತತುದೆ:

﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ﴾

“ಪ್ರ್ಷನಿರಲ್yಅರವಾyಸಿತ್ರೋyಇರಲ್yಸತಕೆಮ್ಥyಮಾಡ್ವವರ್yಸತ್ಯವಿ-
ಶಾ್ವಸಿಗಳಾಗದದಾರೆyಇಂತಹವರೆೋyಸ್ವಗ್ಥದಲ್ಲಿyಪ್ರವೋಶyಪಡೆಯ್ವುದ್�y
ಕಿಂಚಿತ�ತುyಇವರyಹಕ್ಕೆyಚ್್ಯತಿಯಾಗಲಾರದ್�”y(4:124)

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گگ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾

“ಪ್ರ್ಷನಾಗರಲ್yಸಿತ್ರೋyಆಗರಲ್yಯಾರ್yಸತಕೆಮ್ಥವಸಗ್ವನ�ೋy
ಅವನ್yಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಯಾಗದದಾರೆyಅವನಿಗೆyನಾವುyಇಹಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿy
ಪರಿಶ್ದಧಿyಜೋವನವನ್ನುyದಯಪಾಲ್ಸ್ವವುyಮತ್ತುyಇಂತಹವರಿಗೆy

(ಪರಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿ)y ಅತ್್ಯತತುಮy ಕಮ್ಥಗಳಿಗನ್ಸಾರy ಪ್ರತಿಫಲy
ನಿೋಡ್ವವು�”y(16:97)

ಸೃಷಿಟುಕತ್ಥನಲ್ಲಿyವಿಶಾ್ವಸವಿರಿಸ್ವಾಗyಆyಸೃಷಿಟುಕತ್ಥನyಮಾಗ್ಥದಶ್ಥ-
ನವನ್ನುyಜೋವನದಲ್ಲಿyಪಾ್ರಯೋಗಕವಾಗyಅಳವಡಿಸಿಕ್�ಳುಳುವುದ್y
ಅಗತ್ಯವಾಗದೆ�yಸೃಷಿಟುಕತ್ಥನyಆದೆೋಶyಪ್ರಕಾರವಿರ್ವyಜೋವನವುy
ವಿಶಾ್ವಸದಲ್ಲಿyಅಧಿಷಿಟುತವಾಗರ್ವyಜೋವನದyಬ್ನಾದಿಯಾಗದೆ�

﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾
“���ನನನುyಕಡೆಯಿಂದyಮಾಗ್ಥದಶ್ಥನyಬಂದಾಗyಯಾರ್yಅದನ್ನುy
ಅನ್ಸರಿಸ್ತಾತುರೆ�ೋyಅವರ್yಭಯಪಡಬೋಕಾಗಲಲಿ,yದ್ಃಖಿಸಬೋ-
ಕಾಗಯ�yಇಲಲಿ�”y(2:38)

﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾
“ನಿಮ್ಮyಪ್ರಭ್ವಿನyಕಡೆಯಿಂದyಅವತಿೋಣ್ಥಗೆ�ಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟುರ್ವುದನ್ನುy
ಅನ್ಸರಿಸಿರಿyಮತ್ತುyನಿಮ್ಮyಪ್ರಭ್ವನ್ನುyಬಿಟ್ಟುyಇತರyರಕ್ಷಕರನ್ನುy
ನಿೋವುyಅನ್ಸರಿಸಬೋಡಿರಿ�yಆದರೆyನಿೋವುyಬಹಳyಸ್ವಲ್ಪವೋyನನಪಿ-
ಡ್ತಿತುೋರಿ�”y(7:3)� n

ಇಮಾಮ್yಅಬ�yಅಬಿದಾಲಾಲಿಹ್yಇಬ್ನುಲ್yಹಾಜ್yಅಲ್ಮಾಲ್ಕಿೋ
y(ಮರಣyಹಿ�y737)yಹೋಳುತಾತುರೆ�

َمــاُم فِي ِقَيــام َرَمَضان: ِمْن  َوَينَْبِغــي َأْن َيُكوَن اْلِ

َياَنِة بِِخَلِف َمــا َيْفَعُلُه  َأْهِل اْلِعْلــِم َواْلَخْيــِر َوالدِّ

َما  ُهــْم إنَّ َبْعُضُهــْم اْلَيــْوَم؛ ِلَنَّ اْلَغالِــَب ِمنُْهْم َأنَّ

ُجَل لُِحْســِن َصْوتِِه َل لُِحْســِن ِدينِِه،  ُمــوَن الرَّ ُيَقدِّ

*َوَقــْد َقــاَل َمالِــٌك -َرِحَمُه اللَّــُه- فِــي اْلَقْوِم 

َما  َي بِِهْم لُِحْســِن َصْوتِِه: إنَّ ُجــَل لُِيَصلِّ ُموَن الرَّ ُيَقدِّ

َلُهْم«. ـَي  لُِيَغنِـّ ُموُه  ُيَقدِّ

“ಕಿಯಾಮ್yರಮದಾನ್yನಿವ್ಥಹಿಸ್ವyಇಮಾಮ್yಜ್ಾನ,yಒಳಿತ್y
ಮತ್ತುy ಧಾಮಿ್ಥಕತ್ಯಿರ್ವy ವ್ಯಕಿತುಯಾಗರಬೋಕ್ೋy ಹ�ರತ್y
ಇಂದಿನyಕ್ಲವುyಜನರ್yಮಾಡ್ವಂತ್yಆಗರಬಾರದ್�yಅವರಲ್ಲಿy
ಹಚಿ್ಚನವರ�yಇಮಾಮ್yನಿಲಲಿಲ್yಸ್ಂದರವಾದyಧ್ವನಿಯಿರ್ವy
ವ್ಯಕಿತುಗೆyಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತ್yನಿೋಡ್ತಾತುರೆ�yಉತತುಮyಧಾಮಿ್ಥಕತ್ಯಿರ್ವy
ವ್ಯಕಿತುಗಲಲಿ�yಧ್ವನಿಯನ್ನುyನ�ೋಡಿyಇಮಾಮ್yನಿಲ್ಲಿಸ್ವyಇಂತಹyಜನರy
ಬಗೆಗು,yಅವರ್yತಮಗೆyಇಮಾಮ್yನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿತುರ್ವುದ್yಅವರಿಗೆy
ಕ್ರ್ಆನನ್ನುyಹಾಡ್ವyವ್ಯಕಿತುಯನನುಲಲಿದೆyಇನಾನುರನ�ನುyಅಲಲಿವಂದ್y
ಇಮಾಮ್yಮಾಲ್ಕ್ yಹೋಳಿದಾದಾರೆ�”y(ಅಲ್ಮದ್ಖಲ್y2/292)�n

...್ಇಮಾಮ್್ನಿಲ್ಲಿಸ್ವುದ್ 3 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಜೂನ   11

ಧಿಕಾ್ಕರಿಗಳ್ಚರಿತೆ್ರ್ನಿೀಡ್ವ್ಪಾಠ

ಅಲಾಲಿಹನ್yಮನ್ಷ್ಯನಿಗೆyಇತರyಸೃಷಿಟುಗಳುyಮತ್ತುyಜೋವಜಾ-
ಲಗಳಿಗಂತyಹಚಿ್ಚನy ಶ್್ರೋಷ್ಠತ್ಯನ್ನುy ದಯಪಾಲ್ಸಿದ�y

ಅವನಿಗೆyವಿವೋಚನyಮತ್ತುyವಿವೋಕವನ್ನುyಪ್ರದಾನyಮಾಡಿyಅನ್ಗ್ರ-
ಹಿಸಿದ�yಒಳಿತ್yಮತ್ತುyಕ್ಡ್ಕಿನyಮಾಗ್ಥಗಳನ್ನುyತ್�ೋರಿಸಿಕ್�ಟಟು�y
ಯಾವುದನ್ನುy ಆಯಕೆy ಮಾಡ್ವy ಸಾ್ವತಂತ್ರಷ್ಯವನ್ನುy ನಿೋಡಿದ�y
ಒಳಿತ್yಮಾಡ್ವyಮ�ಲಕyಸ್ವಗ್ಥವಾಸಿಯಾಗಬಹ್ದ್�yಕ್ಡ್ಕ್y
ಮಾಡ್ವyಮ�ಲಕyನರಕವಾಸಿಯಾಗಲ�yಬಹ್ದ್�

ಗತಕಾಲದyಜನರಲ್ಲಿyಹಚಿ್ಚನವರ್yಸೃಷಿಟುಕತ್ಥನ�ಡನyಕೃತಜ್ಞತ್,y
ಅಹಂಕಾರy ಪ್ರಕಟ್ಸಿದವರಾಗದದಾರ್y ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆy ಚರಿತ್್ರಯ್y
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗದೆ�yಕ್ರ್ಆನ್yವಿವರಿಸಿರ್ವyಇತಿಹಾಸದyವೃತಾತುಂ-
ತಗಳನ್ನುyಪರಿಶೋಲ್ಸಿದರೆy(ಹೃದಯಕ್ಕೆyಅಂಧತ್yಬಾಧಿಸದಿದದಾರೆ)y
ಮಾನವನy ಅಸಹಾಯಕತ್y ಮತ್ತುy ಸೃಷಿಟುಕತ್ಥನy ಶಕಿತುಯನ್ನುy
ತಿಳಿಸಿಕ್�ಡ್ವyಧಾರಾಳyಪ್ರಾವಗಳನ್ನುyನ�ೋಡಬಹ್ದಾಗದೆ�

ಜೋವನವನ್ನುy ಆನಂದಮಯಗೆ�ಳಿಸಬೋಕ್y ಎಂಬy ಧಾವಂ-
ತದಲ್ಲಿರ್ವyಮನ್ಷ್ಯನಿಗೆyಮರರ್ನಂತರyಜೋವನದyಕ್ರಿತ್y
ಚಿಂತಿಸಲ್yಸಮಯವಿಲಲಿ�yಮಾತ್ರವಲಲಿ,yತಾನ್yಪಡೆದಿರ್ವುದೆಲಲಿವೂy
ತನನುyಸಾಮರ್ಯ್ಥದಿಂದಾಗದೆyಎಂಬyಅಹಂಕಾರವುyಮನ್ಷ್ಯನನ್ನುy
ಪರಲೆ�ೋಕyಚಿಂತನಯಿಂದyದ�ರವಿರಿಸ್ತತುದೆ�

ನಾವುyಹಲವುyದ್ರಂತಗಳಿಗೆyಸಾಕ್ಷಿಯಾಗದೆದಾೋವ�yಚಂಡಮಾರ್ತ,y
ನರೆ,y ಭ�ಕಂಪ,y ಸ್ನಾಮಿ,y ಭ�ಕ್ಸಿತ,y ಜಾ್ವಲಾಮ್ಖಿy
ಮ್ಂತಾದyದ್ರಂತಗಳುyಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿyನಿರಂತರyಘಟ್ಸ್ತತುಲೆೋy
ಇರ್ತತುದೆ�yಇಂತಹyದ್ರಂತಗಳನ್ನುyಪ್ರಕೃತಿಯyವಿಕೃತಿಯಂದೆ�ೋ,y
ಪ್ರಕೃತಿyವಿಕ್�ೋಪವಂದೆ�ೋyಕರೆದ್yಪ್ರಪಂಚದyಸೃಷಿಟುಕತ್ಥನನ್ನುy

ನಿಷ್ೋಧಿಸ್ವyಪ್ರವಣತ್ಯನ್ನುyನ�ೋಡ್ತತುಲ್ದೆದಾೋವ�yಪ್ರಪಂಚವುy
ಅನಾದಿಯಾಗರ್ವುದರಿಂದyಅದರyಆದಿಯನ್ನುyಹ್ಡ್ಕ್ವುದ್y
ನಿರ್ಥರಕವಂದ್yವಾದಿಸಿದyಹಲವರ್yಆದಿಯೋyಅಂತ್ಯವೋy
ಇಲಲಿದy ದೆೋವನy ಕ್ರಿತ್y ಹೋಳಿದರೆyಅವನ್ನುy ನಿಷ್ೋಧಿಸ್ತಾತುರೆ�y
ವಿಕಾಸವಾದವುy ಸಾಬಿೋತ್ಪಡಿಸಲ್y ಅಸಾಧ್ಯವಾದy ಒಂದ್y
ಅರ್ಥಹಿೋನyಸಿದಾಧಿಂತವಾಗದೆyಎಂಬyಸತ್ಯವನ್ನುyಭೌತಿಕವಾದಿಗಳಿಗೆy
ಒಪಿ್ಪಕ್�ಳಳುದೆyನಿವಾ್ಥಹವಿಲಲಿ�yನಾಸಿತುಯಿಂದyಪರಿರ್ಮವುyಹೋಗೆy
ಸಂಭವಿಸ್ತತುದೆ?yಜೋವದyಉಗಮದyಕ್ರಿತ್yಹೋಳುವಾಗyಭೌತಿ-
ಕವಾದಿಗಳುyಅದಕ್ಕೆyಆರಂಭವಾಗಲ್yಅಂತ್ಯವಾಗಲ್yಇಲಲಿವಂದ್y
ಹೋಳಿyಕ್�ನಗೆ�ಳಿಸ್ತಾತುರೆ�

1929ರಲ್ಲಿy ಎಡಿ್ವನ್yಹಬಲ್yಎಂಬವರ್y ಒಂದ್y ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿy
ವೈಜ್ಾನಿಕyಹೋಳಿಕ್ಯನ್ನುy ನಿೋಡಿದರ್�y ಪ್ರಪಂಚವುyವಿಕಸಿಸ್-
ತಿತುದೆ�yಒಂದ್yಬಲ�ನ್yವಿಕಸಿಸ್ವಾಗyಅದರಲ್ಲಿರ್ವyಚ್ಕಿಕೆಗಳುy
ಪರಸ್ಪರyದ�ರವಾಗವಂತ್yಗಾ್ಯಲಕ್ಷಿಗಳುyಪರಸ್ಪರyದ�ರವಾಗ್ವು-
ದಾಗyಅವರ್yಸಂಶ್�ೋಧಿಸಿದರ್�yಪ್ರಪಂಚವುyಸದಾಕಾಲyಒಂದೆೋy
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿyನಲೆಗೆ�ಂಡಿದೆyಎಂದ್yವಾದಿಸಿದವರಿಗೆyಈyಹ�ಸy
ವಾದವುyಬರಸಿಡಿಲಂತಾಯಿತ್�yಆದರೆy1400yವಷ್ಥಗಳyಮೊದಲ್y
ಕ್ರ್ಆನಿನyಮ�ಲಕyಅಲಾಲಿಹ್yಹೋಳುತಾತುನ�y“ಆಕಾಶವನ್ನುyನಾವುy
ನಮ್ಮy ಶಕಿತುಯಿಂದy ನಿಮಿ್ಥಸಿದೆದಾೋವ�y ನಿಶ್ಚಯವಾಗಯ�yನಾವುy
ಅದನ್ನುyವಿಕಸಿಸ್ತ್ತುೋವ�”

ಪ್ರಪಂಚದy ಸೃಷಿಟುಕತ್ಥನನ್ನುy ಧಿಕಕೆರಿಸಿy ಜೋವಿಸಿದy ಹಲವಾರ್y
ಜನಾಂಗಗಳುyಈyಭ�ಮಿಯಲ್ಲಿyಗತಿಸಿyಹ�ೋಗದೆ�yಇಹಲೆ�ೋಕದ-
ಲ್ಲಿಯೋyಘನಘೋರyಶಕ್ಷೆಗೆyಗ್ರಿಯಾದyಕ್ಲವುyಸಮ್ದಾಯಗಳy
ಚರಿತ್್ರಯನ್ನುyಕ್ರ್ಆನ್yನಮಗೆyವಿವರಿಸಿಕ್�ಟ್ಟುದೆ�y



44

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಪ್ರವಾದಿyನ�ಹ್ yರ್yತಮ್ಮyಜನತ್ಯನ್ನುy950yವಷ್ಥಗಳy
ಕಾಲyಏಕದೆೋವyವಿಶಾ್ವಸದೆಡೆಗೆyಆಮಂತಿ್ರಸಿದರ್�yಆದರೆyಅವರy
ಜನತ್ಯyಬಹ್ಸಂಖಾ್ಯತyಮಂದಿyಸತ್ಯಧಮ್ಥವನ್ನುyಸಿ್ವೋಕರಿಸಲ್y
ಮ್ಂದಾಗಲ್ಲಲಿ�yಮಾತ್ರವಲಲಿ,y ಅವರ್y ಪ್ರವಾದಿy ನ�ಹ್ y
ರನ್ನುyಒಂದ್yಗೆೋಲ್ಯyವಸ್ತುವನಾನುಗyಮಾಡಿಕ್�ಂಡರ್�yಕ್�ನಗೆy
ಸಹನಯyಕಟೆಟುyಒಡೆದ್yನ�ಹ್ yರ್yಜನತ್ಯyವಿಷಯದಲ್ಲಿy
ಒಂದ್yತಿೋಮಾ್ಥನyತ್ಗೆದ್ಕ್�ಳುಳುವಂತ್yಅಲಾಲಿಹನ�ಡನyಪಾ್ರ-
ರ್್ಥಸಿದರ್�yತಮ್ಮyಧಿಕಾಕೆರದಲ್ಲಿyಅಚಲರಾಗyನಿಂತyಆyಸಮ್ದಾ-
ಯವನ್ನುyಕ್�ನಗ�yಅಲಾಲಿಹನ್yಮಹಾyಪ್ರಳಯದyಮ�ಲಕy
ಸವ್ಥನಾಶyಮಾಡಿಬಿಟಟುನ್�yನಾವಯನನುೋರಿದyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳನ್ನುy
ಅಲಾಲಿಹ್yರಕ್ಷಿಸಿದ�

ಈಜಪಿಟುನyಆಡಳಿತಗಾರನಾಗದದಾyಫರ್ಔನ್yತನನುyಆಡಳಿತಕ್ಕೆyಮ್ಂದೆy
ಇಸಾ್ರಈಲ್yವಂಶಜರಿಂದyಬದರಿಕ್ಯ್ಂಟಾಗಬಾರದ್yಎಂಬy
ಉದೆದಾೋಶದಿಂದyಅವರಲ್ಲಿyಜನಿಸ್ವyಗಂಡ್yಮಕಕೆಳನ್ನುyವಧಿಸ್ವy
ಆದೆೋಶy ಹ�ರಡಿಸಿದ�y ಹಣ್ಣಿಮಕಕೆಳನ್ನುy ಕ್�ಲಲಿದೆy ಹಾಗೆಯೋy
ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಿತುದದಾ�yಆದರೆyಇಸಾ್ರಈಲ್yವಂಶದಲ್ಲಿyಹ್ಟ್ಟುದyಮ�ಸಾ

y ಫರ್ಔನನy ಅರಮನಯಲ್ಲಿಯೋy ಬಳೆಯ್ತಾತುರೆ�y ಈy
ಚರಿತ್್ರಯ್yದೆೋವೋಚ್ಛೆಯನ್ನುyಮಿೋರಲ್yಯಾರಿಗ�yಸಾಧ್ಯವಾಗದ್y
ಎಂಬ್ದರyಪ್ರಾವಯಾಗದೆ�

ಪ್ರವಾದಿತ್ವyಲಭಿಸಿದyಮ್ೋಲೆyಮ�ಸಾ yಜನರನ್ನುyಸೃಷಿಟುಪೂ-
ಜಯಿಂದyಏಕಮಾತ್ರyಸೃಷಿಟುಕತ್ಥನyಆರಾಧನಗೆyಆಹಾ್ವನಿಸಿದರ್�y
ಫರ್ಔನ್y ನಾನೋy ನಿಮ್್ಮಲಲಿರy ಸಂರಕ್ಷಕನಂದ್y ಹೋಳಿಕ್�ಂಡ್y
ಸ್ವಯಂyದೆೋವತ್ವವನ್ನುyವಾದಿಸ್ವyಮ�ಲಕyಧಿಕಾಕೆರದyಚರಮy
ಸಿೋಮ್ಗೆyತಲ್ಪಿದ�yಮದ್ಥನyಮತ್ತುyಬದರಿಕ್yವಧಿ್ಥಸಿತ್�yಪ್ರವಾದಿy
ಮ�ಸಾ yರ್yಬನಿೋyಇಸಾ್ರಈಲರyರಕ್ಷಣೆಗಾಗyಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyಪಾ್ರ-
ರ್್ಥಸಿದರ್�yಅಲಾಲಿಹ್yಮ�ಸಾ yರಿಗೆyರಾತಿ್ರಯyವೋಳೆyಇಸಾ್ರಈ-
ಲರನ್ನುyಜ�ತ್ಯಲ್ಲಿyಕರೆದ್ಕ್�ಂಡ್yyಹ�ೋಗ್ವಂತ್yಆಜ್ಾಪಿಸಿದ�y
ಆyಪ್ರಕಾರyಅವರ್yಹ�ರಟರ್yವಿಷಯyತಿಳಿದyಫರ್ಔನ್yಸೋನy
ಸಮ್ೋತyಅವರನ್ನುyಬನನುಟ್ಟುದ�yಮ�ಸಾyಮತ್ತುyಅನ್ಚರರ್yಕ್ಂಪ್y
ಸಮ್ದ್ರದyತಿೋರಕ್ಕೆyತಲ್ಪಿದರ್�yಅವರyಮ್ಂದೆyವಿಶಾಲವಾದy
ಕಡಲ್ದದಾರೆyಹಿಂದೆyಫರ್ಔನ್yಮತ್ತುyಅವನyಬಲ್ಷ್ಠyಸೋನ!yಮ�ಸಾ

yರ್yಅಲಾಲಿಹನyಸ�ಚನಯಂತ್yತಮ್ಮyಕ್ೈಯಲ್ಲಿದದಾyಬತತುದಿಂದy
ಸಮ್ದ್ರಕ್ಕೆyಬಡಿದರ್�yಏನಾಶ್ಚಯ್ಥ!yಕಡಲ್yಸಿೋಳಲ್ಪಟ್ಟುyಅಲ್ಲಿy
ಸಂಚಾರಕ್ಕೆyಸ�ಕತುವಾದyದಾರಿಯಿರ್ವುದ್yಗೆ�ೋಚರಿಸಿತ್�yಮ�ಸಾ

yಮತ್ತುyಅನ್ಚರರ್yಸಮ್ದ್ರವನ್ನುyದಾಟ್yಆಚ್yತಿೋರಕ್ಕೆy
ತಲ್ಪಿದರ್�yಫರ್ಔನ್yಮತ್ತುyಅವನyಸೋನyಅದೆೋyದಾರಿಯಲ್ಲಿy

ಅವರನ್ನುyಬನನುಟ್ಟುತ್�yಸ್ವಲ್ಪyದ�ರyಹ�ೋಗ್ವಷಟುರಲ್ಲಿyಬೋಪ್ಥಟಟುy
ಸಮ್ದ್ರವುyಒಟ್ಟುಗ�ಡಿದyನಿಮಿತತುyಫರ್ಔನ್yಮತ್ತುyಅವನyಸೋನy
ಸಮ್ದ್ರದಲ್ಲಿy ಮ್ಳುಗy ಸವ್ಥನಾಶವಾಯಿತ್�y ಸ್ವೋಚಾಛೆಧಿಪತಿ,y
ಮದ್ಥಕ,yಅಹಂಕಾರಿಯಾದyಫರ್ಔನನನ್ನುyಆyದ್ರಂತದಿಂದy
ರಕ್ಷಿಸಲ್yಯಾರಿಗ�yಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ�

ಧಿಕಾಕೆರಿಗಳyಅಂತ್ಯy ಹೋಗೆy ಸಂಭವಿಸ್ತತುದೆy ಎಂಬ್ದ್y ಚರಿತ್್ರ-
ಯಲ್ಲಿy ಮತ್ತುy ಪ್ನರಾವತಿ್ಥಸಲ್ಪಟ್ಟುತ್�y ಪ್ರವಾದಿy ಲ�ತ್ y
ರy ಸಮ್ದಾಯದy ಮ್ೋಲೆy ಬಂದೆರಗದy ಕಠ�ೋರy ಶಕ್ಷೆಯ್y
ಅದಕ್�ಕೆಂದ್y ನಿದಶ್ಥನವಾಗದೆ�y ತಮಗೆy ನಿಯೋಜಸಲ್ಪಟಟುy
ಪ್ರವಾದಿyಲ�ತ್ yರನ್ನುyಅವರ್yಪರಿಹಾಸ್ಯyಮಾಡಿದರ್�y
ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ,yಆyಸಮ್ದಾಯವುyಬೋರೆyಯಾವyಸಮ್ದಾಯದ-
ಲ್ಲಿಯ�yಕಂಡ್ಬರದyಲೆೈಂಗಕyವಿಕೃತಿಯಲ್ಲಿyಏಪ್ಥಟ್ಟುತ್�yಪ್ರವಾದಿy
ಲ�ತ್ yಅಲಾಲಿಹನನ್ನುyಮಾತ್ರyಆರಾಧಿಸಿರಿyಮತ್ತುyಸಲ್ಂಗ-
ರತಿಯಿಂದyದ�ರವಾಗyಎಂದ್yಹಗಲ್ರ್ಳುyಉಪದೆೋಶಸಿದರ್�y
ಆದರೆyಆyಜನಾಂಗವುyಅದಕ್ಕೆyಕಿವಿಗೆ�ಡದೆ,yನಿಷ್ೋಧದಲ್ಲಿyಮತತುಷ್ಟುy
ಅಚಲರಾದರ್�yಲ�ತ್ yರ್yಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyಪಾ್ರರ್್ಥಸಿದಾಗy
ಅವನ್yಲ�ತರನ್ನುದೆದಾೋಶಸಿyನಿೋವುyಮತ್ತುyನಿಮ್ಮyಕ್ಟ್ಂಬದವರ್y
ಪ್ರಭಾತಕಿಕೆಂತy ಮೊದಲ್y ಊರ್y ತ್�ರೆದ್y ಹ�ೋಗ್ವಂತ್y
ಆದೆೋಶಸಿದ�yಪತಿನುyಅವರyಜ�ತ್ಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ�yಏಕ್ಂದರೆ,yಅವಳುy
ವಿಶಾ್ವಸಿನಿಯಾಗರಲ್ಲಲಿ�yಅವರyಮ್ೋಲೆyಆಕಾಶದಿಂದyಸ್ಟಟುyಕಲ್ಲಿಗಳy
ಮಳೆyವಷಿ್ಥಸಿತ್�yನಾಡ್yಬ್ಡಮ್ೋಲಾಯಿತ್�yಅಕ್ರಮಿಗಳುyಮಾತ್ರ-
ವಲಲಿದೆ,yಪಾ್ರಕೃತಿಕyಸಂತತಿಗಳೂyನಾಶವಾಯಿತ್�yಆyಪ್ರದೆೋಶವುy
ಇಂದಿಗ�yಜನವಾಸಕ್ಕೆyಯೋಗ್ಯವಾಗಲಲಿ�yಅಲ್ಲಿರ್ವyನಿಶ್ಚಲyನದಿಯಲ್ಲಿy
ಇಂದಿಗ�yಮಿೋನಾಗಲ್,yಇತರyಜೋವಿಗಳಾಗಲ್yಬಳೆಯ್ವುದಿಲಲಿ�

ಪ್ರವಾದಿyಹ�ದ್ yರ್yಆದ್yಸಮ್ದಾಯಕ್ಕೆyನಿಯೋಗಸಲ್ಪಟಟುy
ಪ್ರವಾದಿಯಾಗದಾದಾರೆ�yಅವರ್yಆyಸಮ್ದಾಯವನ್ನುyಏಕದೆೋವಾ-
ರಾಧನಯಡೆಗೆyಆಮಂತಿ್ರಸಿದರ್�yಅವರ್yತಮ್ಮyಪರಭ್ರಷಟುyವಿಶಾ್ವ-
ಸದಲ್ಲಿyದೃಢವಾಗyನಿಂತ್yಧಿಕಾಕೆರyಪ್ರಕಟ್ಸಿದರ್�

“ಅವರ್yಹೋಳಿದರ್,yಓyಹ�ದ್,yನಿೋವುyನಮ್ಮyಬಳಿಗೆyಪ್ರತ್ಯಕ್ಷy
ಪ್ರಮಾಣyತರಲ್ಲಲಿ�yನಿಮ್ಮyಮಾತನ್ನುyಕ್ೋಳಿyನಾವುyನಮ್ಮyಆರಾಧ್ಯರ-
ನ್ನುyತ್ಯಜಸಲಾರೆವುyಮತ್ತುyನಿಮ್ಮyಮ್ೋಲೆyವಿಶಾ್ವಸವಿಡಲಾರೆವು�yನಿಮ್ಮy
ಮ್ೋಲೆyನಮ್ಮyಆರಾಧ್ಯರ್ಗಳyಪೈಕಿyಯಾರದೆೋyಶಾಪyಬಿದಿದಾದೆಯಂದ್y
ನಾವುyತಿಳಿಯ್ತ್ತುೋವ�yಹ�ದ್yಹೋಳಿದರ್�yನಾನ್yಅಲಾಲಿಹನyಸಾಕ್ಷಷ್ಯ-
ವನ್ನುyಮ್ಂದಿರಿಸ್ತ್ತುೋನ�yನಿೋವುyಅಲಾಲಿಹನyಹ�ರತ್yದೆೋವತ್ವ-
ದಲ್ಲಿy ಭಾಗೋದಾರರನಾನುಗಸಿಕ್�ಂಡಿರ್ವy ಇತರರಿಂದy ನಾನ್y

46 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಜೂನ   11

ಪಾ್ರರ್ಣನೆಗೆ್ಉತತಾರ

ಪಾ್ರರ್ಥನಗೆyಉತತುರy ಲಭಿಸಲ್yಹಚ್್ಚy ಸಾಧ್ಯತ್ಯಿರ್ವy
ಹಲವಾರ್yಸ್ಥಳಗಳನ್ನುyಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yತಿಳಿ-

ಸಿಕ್�ಟ್ಟುದಾದಾರೆ�yಕ್ಲವುyಪ್ರಮ್ಖyಸ್ಥಳಗಳನ್ನುyಕ್ಳಗೆyನಿೋಡಲಾಗದೆ�y

1�y ಅರಫಾದಲ್ಲಿyಮಾಡ್ವyಪಾ್ರರ್ಥನ:yಅಮ್್ರyಬಿನ್yಶ್ಐಬ್
yಅವರyತಂದೆಯವರಿಂದyವರದಿ:yಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್y

ಹೋಳುತಾತುರೆ,y“ಪಾ್ರರ್ಥನಗಳಲ್ಲಿyಉತತುಮವಾದ್ದ್yಅರಫಾy
ದಿನದyಪಾ್ರರ್ಥನಯಾಗದೆ�yನಾನ್yಮತ್ತುyನನಗಂತyಮೊದಲ್y
ಆಗತರಾದyಪ್ರವಾದಿಗಳುyಹೋಳಿದyವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿyಅತ್್ಯತತುಮy
ವಾಕ್ಯ—ಅಲಾಲಿಹನಲಲಿದೆyಆರಾಧನಗೆyಅಹ್ಥನಾದವನ್yಬೋರೆy
ಯಾರ�y ಇಲಲಿ�y ಅಧಿಪತ್ಯವುyಅವನಿಗದೆ�y ಸವ್ಥಸ್ತುತಿಗಳುy
ಅವನಿಗೆyಮಿೋಸಲ್yಅವನ್yಎಲಾಲಿyಸಾಮರ್ಯ್ಥವುಳಳುವನಾ-
ಗದಾದಾನ�”y (ತಿಮ್್ಥದಿ,yಅಲಾ್ಬನಿyಈyಹದಿೋಸನ್ನುy ಸ್ವಹಿೋಹ್y
ಎಂದ್yಹೋಳಿದಾದಾರೆ�)

2�y ಅಯಾ್ಯಮ್ತತುಶ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿy ಜಂರತ್ಲ್y ಸ್ಗ್ರ,y ಜಂರತ್ಲ್y
ವುಸಾತುದಲ್ಲಿyಕಲೆಲಿಸತದyನಂತರದyಪಾ್ರರ್ಥನ:yಝ್ಹಿ್ರyನಿವೋದನ:y
ಮಿನಾದyಮಸಿೋದಿಗೆyಹತಿತುರದಲ್ಲಿರ್ವyಜಂರದಲ್ಲಿyಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರ್yಏಳುyಬಾರಿyಕಲೆಲಿಸಯ್ತಿತುದದಾರ್�yಪ್ರತಿೋyಬಾರಿyಅವರ್y
ತಕಿ್ಬೋರ್yಹೋಳುತಿತುದದಾರ್�yತದನಂತರyಸ್ವಲ್ಪyಮ್ಂದಕ್ಕೆyಹ�ೋಗy
ಕಿಬಾಲಿಕ್ಕೆyಅಭಿಮ್ಖವಾಗyನಿಂತ್ಕ್�ಂಡ್yತಮ್ಮyಕ್ೈಗಳನನುತಿತುy
ಪಾ್ರರ್್ಥಸ್ತಿತುದದಾರ್�yಆyನಿಲ್ಲಿವಿಕ್yದಿೋಘ್ಥವಾಗರ್ತಿತುತ್ತು�yಆy
ಬಳಿಕyಎರಡನಯyಜಂರಕ್ಕೆyಬಂದ್yತಕಿ್ಪೋರ್ನ�ಂದಿಗೆyಏಳುy
ಬಾರಿy ಕಲೆಲಿಸದ್y ನಂತರy ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ವy ಬಾಗಲ್ಗೆy
ತಿರ್ಗyಕಿಬಾಲಿyಅಭಿಮ್ಖವಾಗyನಿಂತ್ಕ್�ಂಡ್yಕ್ೈಗಳನನುತಿತುy
ಪಾ್ರರ್್ಥಸ್ತಿತುದದಾರ್�y ಆಮ್ೋಲೆyಮ್ಂದಿನyಜಂರಕ್ಕೆy ಬಂದ್y

ತಕಿ್ಬೋರ್ನ�ಂದಿಗೆyಏಳುyಕಲ್ಲಿಗಳನನುಸದ್yಅಲ್ಲಿyನಿಲಲಿದೆyವಿರಮಿ-
ಸ್ತಿತುದದಾರ್�y(ಬ್ಖಾರಿ)

3�y ಕಅ್yಬಾದy ಒಳಭಾಗ:y ಉಸಾಮತ್y ಬಿನ್y ಝೈದ್ y
ನಿವೋದನ�yಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yಕಅ್yಬಾಗೆyಪ್ರವೋಶಸಿದಾಗy
ಅದರyಎಲಾಲಿyಭಾಗಗಳಲ�ಲಿyಪಾ್ರರ್್ಥಸಿದರ್�y(ಮ್ಸಿಲಿಮ್)

4�y ಸ್ವಫಾ,yಮವಾ್ಥದyಪಾ್ರರ್ಥನ:yಜಾಬಿರ್ yಅವರಿಂದyವರದಿ�y
ಪ್ರವಾದಿ yಯವರyಅಂತಿಮyಹಜ್ಜ್ಗೆyಸಂಬಂಧಪಟಟುyದಿೋಘ್ಥy
ಹದಿೋಸಿನಿಂದyಸಂಗ್ರಹಿತ�y“���ಆyಬಳಿಕyಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್y
ಸ್ವಫಾಕ್ಕೆyಹ�ರಟರ್�yಸ್ವಫಾದyಹತಿತುರyಬಂದಾಗyಅವರ್yಇದನ್ನುy
ಪಾರಾಯಣyಮಾಡಿದರ್�y“ನಿಶ್ಚಯವಾಗಯ�yಸಫಾyಮತ್ತುy
ಮವಾ್ಥyಅಲಾಲಿಹನyಸಂಕ್ೋತಗಳಲ್ಲಿyಸೋರಿದಾದಾಗದೆ�”y(2:258)y
ಅವರ್yಸ್ವಫಾದyಮ್ೋಲೆೋರಿyಕಅ್yಬಾವನ್ನುyಕಾಣ್ವyರ�ಪದಲ್ಲಿy
ಕಿಬಾಲಿಕ್ಕೆyಅಭಿಮ್ಖವಾಗyನಿಂತರ್�yಅನಂತರyಅಲಾಲಿಹನy
ಏಕತ್ವವನ್ನುyಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರ್�yತಕಿ್ಬೋರ್yಹೋಳಿದರ್�yಆyಬಳಿಕy
ಹಿೋಗೆy ಹೋಳಿದರ್�y “ಅಲಾಲಿಹನಲಲಿದೆy ಬೋರೆy ಆರಾಧ್ಯರಿಲಲಿ�y
ಅಲಾಲಿಹ್yಮಹ�ೋನನುತನ್�yಅಲಾಲಿಹನಲಲಿದೆyಬೋರೆyಆರಾಧ್ಯ-
ರಿಲಲಿyಅವನ್yಏಕನ್�yಅವನಿಗೆyಯಾರ�yಭಾಗೋದಾರರಿಲಲಿ�y
ರಾಜಾಧಿಪತ್ಯyಮತ್ತುy ಸವ್ಥಸ್ತುತಿyಅವನಿಗಾಗದೆ�yಅವನ್y
ಸವ್ಥಶಕತುನ್�yಅಲಾಲಿಹನಲಲಿದೆyಬೋರೆyಆರಾಧ್ಯರಿಲಲಿ�yಅವನ್y
ಏಕನ್�yಅವನ್yತನನುyವಾಗಾದಾನವನ್ನುyನರವೋರಿಸಿದಾದಾನ�yತನನುy
ದಾಸನಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡಿದಾದಾನ�yಅವನ್yಶತ್್ರಸೋನಯ-
ನ್ನುyಪರಾಜತಗೆ�ಳಿಸಿದ�”yಈyರ�ಪದಲ್ಲಿyಮ�ರ್yಬಾರಿy
ಪಾ್ರರ್್ಥಸಿದರ್�y (ಸಫಾದಲ್ಲಿyಮಾಡಿದದಾನನುೋyಮವಾ್ಥದಲ�ಲಿy
ಪ್ನರಾವತಿ್ಥಸಿದರ್–ಮ್ಸಿಲಿಮ್)
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ 1 

ಪಾ್ರರ್ಣನೆಗೆ್ಉತತಾರ್ಲಭಸ್ವ್ವಿಭಾಗಗಳು:

ಕ್ಲವುyಜನರ್yಪಾ್ರರ್್ಥಸಿದರೆyಅಲಾಲಿಹನ್yಆyಪಾ್ರರ್ಥನಗೆyಶೋಘ್ರy
ಉತತುರಿಸ್ತಾತುನ�yಅವರyಪಾ್ರರ್ಥನyತಡಿದಿರಿಸಲ್ಪಡ್ವುದಿಲಲಿ�y

1�y ಕಷಟುದಲ್ಲಿರ್ವವನy ಪಾ್ರರ್ಥನ:y ಕಷಟುಕಾಪ್ಥಣ್ಯದಲ್ಲಿy
ಸಿಲ್ಕಿದವನ್yಅಲಾಲಿಹನನ್ನುyಕರೆದ್yಪಾ್ರರ್್ಥಸಿದರೆyಅಲಾಲಿಹ್y
ಅವನಿಗೆyಉತತುರyನಿೋಡಿyಸಂಕಷಟುಗಳಿಂದyಪಾರ್ಮಾಡ್ತಾತುನ�

ಅಲಾಲಿಹ್yಹೋಳುತಾತುನ,y “ಕಳವಳಗೆ�ಂಡವನ್yಪಾ್ರರ್್ಥಸಿ-
ದಾಗyಅವನyಪಾ್ರರ್ಥನಯನ್ನುyಆಲ್ಸ್ವವನಾರ್?yಅವನy
ಸಂಕಷಟುವನ್ನುyನಿವಾರಿಸ್ವವನ್yಯಾರ್?yಮತ್ತುyನಿಮ್ಮನ್ನುy
ಭ�ಮಿಯyಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗyಮಾಡಿದವನ್yಯಾರ ?್yಅಲಾಲಿ-
ಹನ�ಂದಿಗೆyಇತರyದೆೋವರ�yಇರ್ವರೆೋ?yನಿೋವುyಅಲ್ಪವೋy
ವಿವೋಚಿಸ್ತಿತುೋರಿ�”y(ಅನನುಮ್ಲಿy62)

2�y ಅಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟಟುವನy ಪಾ್ರರ್ಥನ:y ಅಬ�y ಹ್ರೆೈರ y
ಅವರಿಂದyನಿವೋದನ�yಪ್ರವಾದಿ yಯವರ್yಹೋಳುತಾತುರೆ�y
“ಮ�ರ್yವಿಭಾಗದವರyಪಾ್ರರ್ಥನಗಳುyತಡೆಯಲ್ಪಡ್ವು-
ದಿಲಲಿ�yಅವರ್yಯಾರೆಂದರೆyಅಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟಟುವರyಪಾ್ರರ್ಥನ,y
ಯಾತಿ್ರಕನyಪಾ್ರರ್ಥನ,yಮಕಕೆಳಿಗಾಗyಮಾತಾಪಿತರ್yಮಾಡ್ವy
ಪಾ್ರರ್ಥನ�”y(ತಿಮ್್ಥದಿ)

3�y ಉಪವಾಸಿಗ,y ಪ್ರಯಾಣಿಕy ಮತ್ತು y ಮಾತಾಪಿತರy
ಪಾ್ರರ್ಥನ:yಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ�y“ಮದಿ್ಥಸಲ್ಪಟಟುವನ,y
ಉಪವಾಸಿಗನyಪಾ್ರರ್ಥನyಹಾಗ�yಯಾತಿ್ರಕನyಪಾ್ರರ್ಥನಗೆy

ಉತತುರyಲಭಿಸ್ವುದ್�”

4�y ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿy ತನನುy ಸಹ�ೋದರನಿಗಾಗy ಅವನy ಅನ್ಪಸಿ್ಥ-
ತಿಯಲ್ಲಿy ಮಾಡ್ವy ಪಾ್ರರ್ಥನ:y ಪ್ರವಾದಿ y ಯವರ್y
ಹೋಳುತಾತುರೆ�y“ಮ್ಸಿಲಿಮನಾದyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyತನನುyಸಹ�ೋದರ-
ನಿಗಾಗyಅವನyಅನ್ಪಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿyಮಾಡ್ವyಪಾ್ರರ್ಥನyಸಿ್ವೋ-
ಕರಿಸಲ್ಪಡ್ವುದ್�yಅವನyತಲೆಯyಭಾಗದಲ್ಲಿyವಿಷಯಗಳುy
ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟಟುyಒಂದ್yಮಲಕ್yಇರ್ವುದ್�yತನನುyಸಹ�ೋದರನy
ಒಳಿತಿಗಾಗy ಮಾಡ್ವy ಪ್ರತಿಯಂದ್y ಪಾ್ರರ್ಥನಯy
ವೋಳೆಯಲ್ಲಿಯ�yಆyಮಲಕ್yಆಮಿೋನ್yನಿನಗ�yಹಾಗೆಯೋy
ಉಂಟಾಗಲ್yಎಂದ್yಹೋಳುವರ್�”

5�y ಶ್ರೋಮಂತಿಕ್y ಮತ್ತುy ಬಡತನದy ಸಮಯದy ಪಾ್ರರ್ಥನ:y
ಅಬ�y ಹ್ರೆೈರ y ಅವರಿಂದy ನಿವೋದನ�y ಪ್ರವಾದಿ

yಹೋಳುತಾತುರೆ�y “ಒಬ್ಬನ್y ಸಂಕಷಟುyಎದ್ರಾದಾಗyತನನುy
ಪಾ್ರರ್ಥನಗೆyಉತತುರyಲಭಿಸಬೋಕ್yಎಂದ್yಬಯಸ್ವುದಾದರೆy
ಅವನ್yತನನುyಶ್ರೋಮಂತಿಕ್ಯyಸಮಯದಲ್ಲಿyಪಾ್ರರ್ಥನಯನ್ನುy
ವಧಿ್ಥಸಲ್�”y(ತಿಮ್್ಥದಿ)

6�y ಅಲಾಲಿಹನನ್ನುyಧಾರಾಳವಾಗyಸ್ಮರಿಸ್ವವನ,yಮದಿ್ಥಸಲ್ಪಟಟುವನy
ಹಾಗ�yನಾ್ಯಯವಂತನಾದyಇಮಾಮರyಪಾ್ರರ್ಥನ:yಅಬ�y
ಹ್ರೆೈರ yಅವರಿಂದyನಿವೋದನ�yಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ�y
“ಮ�ರ್yವಿಭಾಗದವರyಪಾ್ರರ್ಥನಯ್yತಡೆಯಲ್ಪಡ್ವುದಿಲಲಿ�y
ಅವರ್yಯಾರೆಂದರೆyಅಲಾಲಿಹನನ್ನುyಯಥೋಷಟುವಾಗyಸ್ಮರಿಸ್-
ವವನ್,yಮದಿ್ಥಸಲ್ಪಟಟುವನ್yಹಾಗ�yನಾ್ಯಯವಂತರನಾದy
ಆಡಳಿತಗಾರನyಪಾ್ರರ್ಥನ�”y(ಬೈಹಕಿೋ)� n

ಮ್ಕತುನಾಗದೆದಾೋನಂಬyಬಗೆಗುyನಿೋವುyಸಾಕ್ಷಿಯಾಗರಿ�”y(11:53-54)

ಅದೆಷ್ಟುyಉಪದೆೋಶಸಿದರ�yಸನಾ್ಮಗ್ಥyಸಿ್ವೋಕರಿಸಲ್yನಿರಾಕರಿಸಿದy
ಅವರyಮ್ೋಲ�yಅಲಾಲಿಹನyಶಕ್ಷೆyಬಂದೆರಗತ್yಏಳುyರಾತಿ್ರyಮತ್ತುy
ಎಂಟ್yಹಗಲ್yನಿರಂತರವಾಗyಬಿೋಸಿದyಅತ್್ಯಗ್ರyಚಂಡಮಾರ್-
ತದಿಂದyಬಲ್ಷ್ಠyಆದ್yಸಮ್ದಾಯವುyಧರಾಶಾಹಿಯಾಯಿತ್�y
ಅಲಾಲಿಹ್yಹ�ದ್yಮತ್ತುyಅವರyಮ್ೋಲೆyವಿಶಾ್ವಸyತಂದವರನ್ನುy
ರಕ್ಷಿಸಿದ�yಧಿಕಾಕೆರಿಗಳಾದyಸಮ�ದ್yಗೆ�ೋತ್ರವನ್ನುyಅಲಾಲಿಹ್yಘೋರy
ಶಬದಾದyಮ�ಲಕyನಾಶಪಡಿಸಿದನ್�yಅವರ್yಅವರyಮನಗಳಲ್ಲಿy

ಕ್ಸಿದ್yಬಿದ್ದಾyಸಾವನನುಪಿ್ಪದರ್�

ಧಿಕಾಕೆರಿಗಳಿಗೆyಪರಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿyಅತ್ಯಂತyಯಾತನಾಮಯyನರಕಶ-
ಕ್ಷೆಯ್y ಸಜ್ಜ್ಗೆ�ಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದೆ�y ಅದರಿಂದy ಅವರನ್ನುy ರಕ್ಷಿಸಲ್y
ಯಾರಿಗ�y ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್�y ಧಿಕಾಕೆರಿಗಳಾದy ಸಮ್ದಾಯಗಳy
ಚರಿತ್್ರಯ್yಮಾನವyಸಮ್ದಾಯಕ್ಕೆyನಿೋತಿyಪಾಠವನ್ನುyನಿೋಡ್ತತುದೆ�y
ಅಲಾಲಿಹ್y ಸವ್ಥಶಕತುನಾಗದಾದಾನ�yಅವನನ್ನುy ಸ�ೋಲ್ಸ್ವವರ್y
ಯಾರ�y ಇಲಲಿ�y ಅವನy ಕೃತಜ್ಞy ದಾಸರಾಗy ಜೋವಿಸಿದರೆy
ಉಭಯಲೆ�ೋಕದಲ್ಲಿyಯಶಸ್್ಸyಖಂಡಿತyಅಲಾಲಿಹ್yಅನ್ಗ್ರಹಿಸಲ್��n

ಧಿಕಾ್ಕರಿಗಳ್ಚರಿತೆ್ರ್ನಿೀಡ್ವ್ಪಾಠ44 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಜೂನ   11

ನಿಷಿದಧಿ್ಪಾ್ರರ್ಣನೆಗಳು

ಸೃಷಿಟುಕತ್ಥನ�ಂದಿಗೆyಮಾತ್ರyಪಾ್ರರ್್ಥಸಬೋಕ್�y ಸೃಷಿಟುiಳಂ-
ದಿಗೆyಪಾ್ರರ್್ಥಸ್ವುದ್yಅತ್ಯಂತyದೆ�ಡಡಾyಅಕ್ರಮವಾಗದೆ�y

ಅಲಾಲಿಹ್yಅದನ್ನುyಯಾವತ�ತುy ಕ್ಷಮಿಸಲಾರ�y ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳy
ಮಟ್ಟುಗೆyಎಂದಿಗ�yಮಾಡಬಾದಂತಹyಕ್ಲವುyಪಾ್ರರ್ಥನಗಳಿವ�y
ಅವುಗಳನ್ನುyಕ್ಳಗೆyವಿವರಿಸಲಾಗದೆ�

ಅಲಾಲಿಹೀತರರೊಂದಿಗನ್ಪಾ್ರರ್ಣನೆ:್

“ಅಲಾಲಿಹನನ್ನುyಬಿಟ್ಟುyನಿಮಗೆyಲಾಭವನಾನುಗಲ್yನಷಟುವನಾನುಗಲ್y
ಉಂಟ್yಮಾಡಲ್yಸಮರ್ಥರಲಲಿದyಯಾರನ�ನುyಕರೆದ್yಪಾ್ರ-
ರ್್ಥಸಬೋಡಿರಿ�y ನಿೋವುy ಹಾಗೆyಮಾಡಿದರೆy ಖಂಡಿತವಾಗಯ�y
ಅಕ್ರಮಿಗಳಲಾಲಿಗ್ವಿರಿ�yಅಲಾಲಿಹ್yನಿಮ್ಮನ್ನುyಯಾವುದಾದರ�y
ಕಷಟುಕ್ಕೆy ಗ್ರಿಪಡಿಸಿದರೆ,y ಸ್ವತಃyಅವನyಹ�ರತ್yಆy ಕಷ್ವವನ್ನುy
ದ�ರಿೋಕರಿಸ್ವವರ್y ಇನಾನುರ�yಇಲಲಿyಮತ್ತುyಅವನ್yನಿಮಗೆy
ಹಿತವನ್ನುyಬಯಸಿದರೆyಅವನyಅನ್ಗ್ರಹವನ್ನುyತಡೆಯ್ವವನ್y
ಯಾರ�yಇಲಲಿ�yಅವನ್yತನನುyದಾಸರyಪೈಕಿyತನಗಷಟುyಬಂದವರಿಗೆy
ತನನುyಅನ್ಗ್ರಹyಪ್ರದಾನyಮಾಡ್ತಾತುನ�yಅವನ್yಕ್ಷಮಾಶೋಲನ�y
ಕರ್ರ್ನಿಧಿಯ�yಆಗರ್ತಾತುನ�”y(10:106-107)

ಪ್ರವಾದಿy yಹೋಳುತಾತುರೆ�y“ಪಾ್ರರ್ಥನyಅದ್yಆರಾಧನಯಾಗದೆ�”y
ಆದ್ದರಿಂದyಪಾ್ರರ್ಥನಯಾದyಆರಾಧನಯನ್ನುyಅಲಾಲಿಹನ�ಂ-
ದಿಗೆyಮಾತ್ರyಮಾಡಬೋಕ್�yಬೋರೆyಯಾರೆ�ಂದಿಗ�yಮಾಡ್ವುದ್y
ಶಕಾ್ಥಗದೆ�yಏಕ್ಂದರೆyಅದ್yಇತರರyಆರಾಧನಯಾಗ್ತತುದೆ�yಅದ್y
ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಭಾಗೋದಾರರನ್ನುyನಿಶ್ಚಯಿಸಿyಇಸಾಲಿಮಿನಿಂದyಪರಭ್ರಷಟು-
ರಾಗ್ವyಕಾಯ್ಥವಾಗದೆ�y

ಸ್ವಂತ್ಮರರ್ಹಾಗೂ್ವಿನಾಶಕಾ್ಕಗ್ಪಾ್ರರ್ಣನೆ:

ಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ�y“ನಿಮಗೆyಎದ್ರಾದyಒಂದ್yಸಂಕಷಟುದy
ಕಾರಣದಿಂದyನಿೋವುyಮರಣವನ್ನುy ಬಯಸದಿರಿ�y ಇನ್ನುy ಹಾಗೆy
ಬಯಸ್ವುದ್yಅನಿವಾಯ್ಥವಾಗದದಾರೆyಅವನ್yಹಿೋಗೆyಹೋಳಲ್�y
ಓyಅಲಾಲಿಹ್!yನನನುyಮಟ್ಟುಗೆyಜೋವನವುyಉತತುಮವಾಗದದಾರೆyನನನುನ್ನುy
ಇರಗೆ�ಡ್�yಹಾಗಲಲಿ,yನನನುyಮಟ್ಟುಗೆyಮರಣವುyಉತತುಮವಾಗದದಾರೆy
ನನನುನ್ನುyಮೃತಪಡಿಸ್�”y(ಬ್ಖಾರಿyಮ್ಸಿಲಿಮ್)

ಸಂತಾನ,್ಸಂಪತತಾಗೆ್ವಿರ್ದಧಿವಾದ್ಪಾ್ರರ್ಣನೆ:

ಪ್ರವಾದಿ y ಹೋಳುತಾತುರೆ�y “ನಿೋವುy ನಿಮ್ಮy ಸಂತಾನಗಳಿಗೆy
ವಿರ್ದಧಿವಾಗyಪಾ್ರರ್್ಥಸದಿರಿ�yನಿೋವುyಸಂತಾನಗಳಿಗೆyವಿರ್ದಧಿವಾಗy
ಪಾ್ರರ್್ಥಸದಿರಿ�y ನಿೋವುy ಸಂತಾನಗಳಿಗೆy ವಿರ್ದಧಿವಾಗy ಪಾ್ರ-
ರ್್ಥಸದಿರಿ�y ಅಲಾಲಿಹನy ಬಳಿಯಲ್ಲಿy ಒಂದ್y ಸಮಯವಿದೆ�y ಆy
ಸಮಯದಲ್ಲಿyನಿೋವುyಏನನ್ನುyಪಾ್ರರ್್ಥಸಿದರ�yಅದನ್ನುyಅವನ್y
ನಿೋಡದಿರಲಾರ�”y(ಮ್ಸಿಲಿಮ್)

ಯ್ದಧಿ್ಮತ ತ್ಾ್ಶತ್್ರವಿಗಾಗ್ಪಾ್ರರ್ಣನೆ:

ಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ�yನಿೋವುyಶತ್್ರವನ್ನುyಎದ್ರ್ಗೆ�ಳಳುಲ್y
ಪಾ್ರರ್್ಥಸದಿರಿ�yಅಲಾಲಿಹನ�ಡನyಆರೆ�ೋಗ್ಯವನ್ನುyಯಾಚಿಸಿರಿ�y
ಅವರನ್ನುyಎದ್ರ್ಗೆ�ಂಡರೆyಸಹನyಅವಲಂಬಿಸಿರಿ�”y(ಮ್ಸಿಲಿಮ್)

ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಗಾಗ್ಪಾ್ರರ್ಣನೆ:

ಅಬಿೋyಸಈದ್ yಅವರಿಂದyವರದಿ�yಪ್ರವಾದಿ yಹೋಳುತಾತುರೆ�y
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“ಪಾಪಮಾಡ್ವyಮತ್ತುyಕ್ಟ್ಂಬyಸಂಬಂಧವನ್ನುyಮ್ರಿಯ್ವy
ಪಾ್ರರ್ಥನಗೆyಹ�ರತಾದyಬೋರೆyಯಾವುದಾದರ�yವಿಷಯಗಳಿಗಾಗy
ಪಾ್ರರ್್ಥಸಿದರೆyಅಲಾಲಿಹ್yಅವನಿಗೆyಮ�ರರಲ್ಲಿyಒಂದ್yಕಾಯ್ಥವನ್ನುy
ಪ್ರದಾನy ಮಾಡ್ತಾತುನ�y ಒಂದೆ�ೋy ಅವನ್y ಪಾ್ರರ್್ಥಸಿದy
ಕಾಯ್ಥವನ್ನುyತಕ್ಷಣyನರವೋರಿಸಿಕ್�ಡ್ತಾತುನ,yಅರವಾyಪ್ರತಿಫ-
ಲವನ್ನುyಪರಲೆ�ೋಕಕ್ಕೆyಮ್ಂದಿಡ್ತಾತುನyಅರವಾyಅದರಂತಿರ್ವy
ಕ್ಡ್ಕಿನಿಂದyಅವನನ್ನುyತಡೆಯ್ತಾತುನ�”yಅನ್ಚರರ್yಕ್ೋಳಿದರ್�y
“ಹಾಗದದಾರೆyನಾವುyಪಾ್ರರ್ಥನಯನ್ನುyವಧಿ್ಥಸಬೋಕ್ೋ?”yಪ್ರವಾದಿ

yಹೋಳುತಾತುರೆ�y“ಅಲಾಲಿಹನಾಣೆಗ�yನಿೋವುyಪಾ್ರರ್ಥನಯನ್ನುy
ವಧಿ್ಥಸಿರಿ�”y(ಅಹ್ಮದ್)

ಪಾ್ರರ್ಣನೆಗೆ್ಉತತಾರ್ಲಭಸದಿರ್ವ್ಕಾರರಗಳು:

ಕ್ಲವರ್yಅಲಾಲಿಹನ�ಡನyನಾನ್yಧಾರಾಳyಪಾ್ರರ್್ಥಸಿದರ�yಅದಕ್ಕೆy
ಉತತುರyಲಭಿಸ್ವುದಿಲಲಿವಂದ್yಹೋಳುವುದಿದೆ�yಆದರೆyಅಲಾಲಿಹ್y
ಅವನಿಚಿಛೆಸಿದವನರಿಗೆyಮಾತ್ರyತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿyಉತತುರಿಸ್ತಾತುನ�yಪಾ್ರರ್ಥನಗೆy

ಉತತುರyಲಭಿಸ್ತಿತುಲಲಿವಾದರೆyಆತಾ್ಮವಲೆ�ೋಕನyಮಾಡಿಕ್�ಂಡ್y
ತನಿನುಂದyಸಂಭವಿಸ್ತಿತುರ್ವyಹಾಗ�yಸಂಭವಿಸಿದyಪಾಪಗಳyಕ್ರಿತ್y
ಪಶಾ್ಚತಾತುಪಪಟ್ಟುyಅಲಾಲಿಹನyಕ್ಷಮ್ಯನ್ನುyಬೋಡಬೋಕ್�yಪಾ್ರರ್ಥನಗೆy
ಉತತುರyಲಭಿಸ್ವುದಿಲಲಿವಂದ್yದ�ರಿದyವ್ಯಕಿತುಯಡನyಪ್ರವಾದಿy y
ಹೋಳುತಾತುರೆ�y“ನಿೋನ್yನಿನನುyಆಹಾರವನ್ನುyಉತತುಮಪಡಿಸ್�”y(ಅಂದರೆy
ನಿಷಿದಧಿyಮಾಗ್ರದಲ್ಲಿyಸಂಪಾದಿಸಿyತಿನನುಬೋಡyಎಂದರ್ಥ)

ಪಾ್ರರ್ಥನಗೆyಉತತುರyಲಭಿಸ್ವುದಿಲಲಿವಂದ್yಹೋಳಿಕ್�ಂಡ್yಪಾ್ರರ್ಥ-
ನಯನ್ನುyಬಿಟ್ಟುಬಿಡದಿರಿ�yಪಾ್ರರ್ಥನyನಮಗೆyಒಳಿತನನುಲಲಿದೆyಕ್ೋಡ್y
ಉಂಟ್yಮಾಡ್ವುದಿಲಲಿ�yಪಾ್ರರ್ಥನಯಿಂದyನಮ್ಮyಪಾಪಗಳುyಕ್ಷಮಿ-
ಸಲ್ಪಡ್ತತುದೆ�yಅರವಾyಆyಪಾ್ರರ್ಥನಯyಪ್ರತಿಫಲವುyಪರಲೆ�ೋಕಕ್ಕೆy
ಮ್ಂದ�ಡಲ್ಪಡ್ತತುದೆ�yಆದ್ದರಿಂದyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳುyಹಚ್್ಚy
ಹಚ್್ಚyಪಾ್ರರ್್ಥಸಬೋಕ್�yಅಲಾಲಿಹನ�ಡನyಯಾರ್yಹಚ್್ಚyಪಾ್ರರ್್ಥ-
ಸ್ತಾತುರೆ�ೋyಅಲಾಲಿಹ್yಅವರಿಂದyಹಚ್್ಚyಸಂಪಿ್ರೋತನಾಗ್ತಾತುನ��n

ಬೆಲೆ.್ರೂ.್522/-

ಅರ್ರಹೀಕ್ಲ್್ಮಖೂತಾಮ್
ಮಾನವ ಇತಹಾಸದಲಿಲಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರದ ಮಹಾನಾಯಕ

ಮ್ಹಮ್ಮದ್್
ರವರ ಸಂಪ�ಣ್ಗ ಜ್ೇವನಚರತ್ರ

ಮೌಲಾನಾyಸಫಯ್್ಯರ್ರಹಾ್ಮನ್yಮ್ಬಾರಕ್ಪ್ರಿಯವರ
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