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ಪಾರಾರ್ನೆ

ಮ್ನವನುyಬುದಧಿyರತುತುyಪರಾಜ್ಞೆಯಿರುವyಜೀವಿಯ್ಗದ್ದಾನೆ�yಆದುದರಂದyಅವನುyಅವರ್ಯಕತೆy
ರತುತುyಅಪ್ಯಗಳನು್ನyಸ್ವಲ್ಪyಮೊದಲೀyತ್ಳಿಯುತ್ತುನೆ�yಅವರ್ಯಕತೆಗಳನು್ನyಪಡೆಯಲುyರತುತುy

ಅಪ್ಯಗಳನು್ನyತಪ್್ಪಸಲುyಅವನುyಯೀಜನೆyಹ್ಕಿಕೆೊಂಡುyಕ್ಯ್ಥರೊಪಕಿಕಿಳಿಯುತ್ತುನೆ�yಅದರೆ,yಬಹುತೆೀಕy
ಕ್ಯ್ಥಗಳನು್ನyಸ್ವಯಂyಪರರರಾರದಂದyಸ್ಧಿಸಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವುದಲಲಿ�yಅಪ್ಯಗಳಲ್ಲಿyಹಚ್ಚಿನವುಗಳನು್ನy
ತಪ್್ಪಸಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವುದಲಲಿ�

ಉದ್�yರಳೆyಜೀವನದyಅಸ್ತುತ್ವಕೆಕಿyಅನಿವ್ಯ್ಥವ್ಗದೆ�yಆದರೆyಅದಕೆಕಿyಸಂಬಂಧಪಟ್ಂತೆyಯ್ವುದೊy
ರನುಷ್ಯನಿಂದyಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವುದಲಲಿ�yಹ್ಗೆಯೀyಜನರನು್ನyಸ್ರೊಹಕವ್ಗyನಿರೊ್ಥಲನyಮ್ಡುವyಪರಾಕೃತ್y
ದುರಂತಗಳುy(ಭೊಕಂಪ,yಚಂಡಮ್ರುತ,yನೆರೆyಇತ್್ಯದ)yಸಂಭವಿಸುತತುದೆ�yಅದುyಕೊಡyರನುಷ್ಯನyನಿಯಂ-
ತರಾಣಕೆಕಿyಅತ್ೀತವ್ಗದೆ�

ಹೀಗೆyಎರಡುyಘಟಕಗಳಿವೆ�yನ್ವೆೀನುyಮ್ಡುತೆತುೀವೆ?yಏನೊyಸ್ದ್ಯವ್ಗವುದಲಲಿ�yಅಸಹ್ಯಕತೆಯಿಂದyಕೆೈಕಟ್್y
ಕೊರುತೆತುೀವೆ�yಇಂತಹyವಿಷರyಪರಸ್ಥಿತ್ಯಲ್ಲಿyಪರಾವ್ದಗಳುyಜನರಗೆyಕಲ್ಸ್ದರು�yಕ್ಮೊೀ್ಥಡyರತುತುyಗ್ಳಿಯy
ಸೃಷ್್ಕತ್ಥನೊyನಿಯಂತರಾಕನೊyಆದವನೆೊಂದಗೆyಪ್ರಾರ್್ಥಸ್ರ�y“ಓyಪರಾಭೊ!yನಿನ್ನyದ್ಸರ್ದyನ್ವುyಬಲಹೀನ-
ರ್ಗದೆದಾೀವೆ�yರಳೆyಲಭಿಸದೆyನ್ವುyಅತ್ಯಧಿಕyಕಷ್ಕೆಕಿyಗುರಯ್ಗದೆದಾೀವೆ�yನರ್ಮyಮೀಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿyಆವೃತವ್ಗರುವ,y
ಗ್ಳಿಯುyದೊಡಿಕೆೊಂಡುyಹೊೀಗುತ್ತುರುವyಕ್ಮೊೀ್ಥಡಗಳನು್ನyನಿಲ್ಲಿಸ್yನರ್ಮyನ್ಡಿಗೆyರಳೆyವಷ್್ಥಸುವಂತೆy
ಮ್ಡಿyಅನುಗರಾಹಸು”yಅಪೀಕ್ಷಿಸುವುದಲಲಿದೆyಬೆೀರೆyಅಡ್ಡyದ್ರಗಳಿಲಲಿ�yಇದುವೆೀyಪ್ರಾರ್ಥನೆ�

ಆದರೆyಎಲ್ಲಿyಅಪೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂದುyಹೀಳುವುದಲಲಿ�yನರ್ಮಲ್ಲಿರುವyಒಬ್ಬರನು್ನyರೆೊೀಗರರನಕ್ಕಿಗy
ಆಸ್ಪತೆರಾಯಲ್ಲಿyದ್ಖಲ್ಸುವಂತೆyಸಂಬಂಧಪಟ್ವರೆೊಂದಗೆyಅಪೀಕ್ಷಿಸ್ದರೆyಅದಕೆಕಿyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂದುyಹೀಳು-
ವುದಲಲಿವಷ್್�yನರ್ಮಲ್ಲಿರುವyಒಬ್ಬyಹುಡುಗನನು್ನyಕ್ಲೀಜಗೆyಸೀರಸಲುyಅಜ್ಥyಸಲ್ಲಿಸ್ದರೆyಅದನು್ನyಅಲ್ಲಿಯy
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ಆಡಳಿತದವರೆೊಂದಗೆyಮ್ಡಿದyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂದುyಯ್ರೊyಹೀಳಲ್ರರು�yಹೀಗರುವ್ಗyಅಪೀಕ್ಷೆy(ಕೆೊೀರಕೆ)y
ರತುತುyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯyನಡುವೆyಪರಸ್ಪರyವ್ಯತ್್ಯಸವಿದೆ�yಈyವ್ಯತ್್ಯಸವುyಯ್ವyಆಧ್ರದಲ್ಲಿದೆ?

ಉದ್ಹರಣೆಯyರೊಲಕyಸುಲಭದಲ್ಲಿyತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದ್ಗದೆ�yಒಬ್ಬನುy“ಓyಅಲ್ಲಿಹ್!yನನ್ನನು್ನyರಕ್ಷಿಸು”y
ಎಂದುyಪ್ರಾರ್್ಥಸುವ್ಗyಅವನyಈyಅಪೀಕ್ಷೆyಅರವ್yಕೆೊೀರಕೆyಅಲ ಲ್ಿಹುವಿಗೆyತರುಪುತತುದೆyಎಂಬುದುyನಿಶ್ಚಿತವ್ದy
ಕ್ಯ್ಥವ್ಗದೆ�yಆದರೆyಇದುyಅಭೌತ್ಕವ್ದyಮ್ಗ್ಥವ್ಗದೆಯಂದುyನರಗೆyತ್ಳಿದದೆ�yಇದಕೆಕಿyಫೀನ್,y
ತಂತ್,yಟೆಲಕ್ಸ್,yಫ್್ಯಕ್ಸ್yರುಂತ್ದyಯ್ವyಮ್ಗ್ಥವೂyಅದಕೆಕಿyಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ�yಆದರೆ,yವಿಷಯವುyತೃಣಮ್-
ತರಾದಲ್ಲಿyಅಲ್ಲಿಹನyಕಡೆಗೆyತಲುಪುತತುದೆ�yಅದಕೆಕಿyಅಭೌತ್ಕyಮ್ಗ್ಥ,yಅದೃರ್ಯyಮ್ಗ್ಥyಎಂದುyಹೀಳುತ್ತುರೆ�y
‘ಅಗೆೊೀಚರyಮ್ಗ್ಥ’yಎಂಬುದುyಸರಳವ್ದyಪರಾಯೀಗವ್ಗದೆ�yಪ್ರಾರ್್ಥಸ್ದವನನು್ನyಅಲ್ಲಿಹುyರಕ್ಷಿಸುವುದದದಾರೆy
ಅದರyಮ್ಗ್ಥವೂyಅಗೆೊೀಚರyಮ್ಗ್ಥವೆೀyಆಗದೆ�yಇದುyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯyಸ್ವರೊಪವ್ಗದೆ�yಒಂದೆೀyವ್ಕ್ಯಕೆಕಿy
ಸ್ೀಮಿಗೆೊಳಿಸ್yಹೀಳುವುದ್ದರೆy‘ಅದೃರ್ಯyಮ್ಗ್ಥದyರೊಲಕyಸರಪ್್ಥಸಲ್ಪಟು್yಅದೃರ್ಯyಮ್ಗ್ಥದyರೊಲಕy
ನಿವ್ಥಹಸಲ್ಪಡುವyಕೆೊೀರಕೆ’yಅದುವೆೀyಪ್ರಾರ್ಥನೆ�

ಒಮ್ಮyಒಬ್ಬರುyಸುನಿ್ನೀyರುಸ್ಲಿಯ್ರ್yಭ್ಷಣಿಸ್ದರು�yಒಬ್ಬನುyಬ್ವಿಗೆyಬಿದ್ದಾಗyಮೀಲ್ದದಾವನನು್ನyಕರೆದುyರಕ್ಷಣೆy
ಅರಸುವುದುyಹ್ಗೊyರುಹು್ಯದದಾೀನ್yಶ್ೈಖರನು್ನyಕರೆದುyರಕ್ಷಣೆyಕೆೊೀರುವುದುyಸಮ್ನವ್ಗದೆ�yಅಂದರೆyಮೀಲ್-
ದದಾವನನು್ನyಕರೆದುyರಕ್ಷಣೆyಕೆೊೀರುವುದರಲ್ಲಿyಆಕ್ಷೆೀಪವಿಲಲಿದರುವಂತೆyಶ್ೈಖರನು್ನyಕರೆಯುವುದರಲೊಲಿyಆಕ್ಷೆೀಪವಿಲಲಿ�y
ಅದುyಕೆೊೀರಕೆಯ್ಗದೆ,yಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ್ಗದೆ�yಇದುyರುಸ್ಲಿಯ್ರ್yರುಂದಟ್yವ್ದವ್ಗತುತು�yವ್ಸತುವದಲ್ಲಿy
ಇವೆರಡರyನಡುವೆyರೊಲಭೊತವ್ಗyವ್ಯತ್್ಯಸವಿದೆ�yಮೊದಲ್ನದುದಾyಅಪ್ಪಟyಭೌತ್ಕವ್ಗದೆ�yಆದುದರಂದyಅಲ್ಲಿy
ಪ್ರಾರ್ಥನೆyಇಲಲಿ�yಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿyಅಪೀಕ್ಷೆyಸಲ್ಲಿಸುವyಮ್ಗ್ಥyಅಭೌತ್ಕವ್ಗದೆyಅಗೆೊೀಚರyಮ್ಗ್ಥವ್ಗದೆ�y
ಅದುyಸ್್ವೀಕರಸಲ್ಪಡುವುದುyಕೊಡyಹ್ಗೆಯೀyಆದುದರಂದyಇದುyಸರಯ್ದyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ್ಗದೆ�

ಪರಾವ್ದ yಹೀಳುತ ತ್ುರೆ�y“ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೀyಆರ್ಧನೆಯ್ಗದೆ�”yಆರ್ಧನೆyಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆyಮ್ತರಾyಸರಪ್್ಥ-
ತವ್ಗಬೆೀಕೆಂದುyಕುರ್ಆನ್yಬ್ರyಬ್ರಗೊyಪುನರ್ವತ್್ಥಸ್yಹೀಳಿದೆ�yಪರಾವ್ದ yಯವರುyಪ್ರಾರ್ಥನೆy
ಆರ್ಧನೆಯ್ಗದೆಯಂದುyವಿವರಸ್ದ್ದಾರೆ�yಹೀಗರುವ್ಗyಪ್ರಾರ್ಥನೆyಅಲ್ಲಿಹನೆೊಡನೆyವ್ಕ್ಯವ್ಗರಬೆೀ-
ಕೆಂದುyಸ್ಪಷ್ವ್ಯಿತು�yಬೆೀರೆyಯ್ರೆೊಂದಗೊyಪ್ರಾರ್್ಥಸಬ್ರದೆಂದೊyಸ್ಪಷ್ವ್ಯಿತು�yಹ್ಗೆyಪ್ರಾರ್್ಥಸ್ದರೆy
ರನುಷ್ಯನುyಕ್ಫಿರ್yಆಗುತ್ತುನೆyಎಂಬುದುyಧ್ಮಿ್ಥಕyವಿಧಿಯ್ಗದೆ�

ಈyತತ್ವವನು್ನyತ್ಳಿದುಕೆೊಂಡರೆyವ್ಸತುವಿಕತೆಗಳುyಬೆೀಪ್ಥಡುವುದನು್ನyನೆೊೀಡಬಹುದು�y“ಓyಅಲ್ಲಿಹನೆೀyರಕ್ಷಿಸು”y
ಎಂುದುyಪ್ರಾರ್್ಥಸ್ದವರುyಅಲ್ಲಿಹನನು್ನyಆರ್ಧಿಸ್ದರು�y“ರುಹು್ಯದದಾೀನ್yಶ್ೈಖ್ರವರೆೀyಕ್ಪ್ಡಿ”yಎಂದುy
ಪ್ರಾರ್್ಥಸ್ದವರುyಶ್ೈಖರನು್ನyಆರ್ಧಿಸ್ದರು�yಅಯ್ಯಪ್ಪನೆೀyರಕ್ಷಿಸುyಎಂದುyಪ್ರಾರ್್ಥಸುವವರುyಅಯ್ಯಪ್ಪನನು್ನy
ಆರ್ಧಿಸ್ದರು�yಬದರಾೀಂಗಳೆೀyರಕ್ಷಿಸ್ರyಎಂದುyಪ್ರಾರ್್ಥಸ್ದವರುyರುನೊ್ನರyಹದರೊರುyರಹ್ತ್ಮರನು್ನy
ಆರ್ಧಿಸ್ದರು�yಬದ್ರಾyಹುತ್ತ್ಮರುy313yರಂದಯ್ಗದ್ದಾರಷ್್�yಅವರೆಲಲಿರೊyಈyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನು್ನyಆಲ್ಸು-
ತ್ತುರೆಯೀ?yರುಸ್ಲಿಯ್ರರುyಏನುyವ್ದಸುತ್ತುದ್ದಾರೆ?

ಪರಾವ್ದ yಯವರುy ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುyಆರ್ಧನೆಯyತ್ರುಳ್ಗದೆyಎಂದರುವರು�y ಪ್ರಾರ್ಥನ್y ನಿಭ್ಥ-
ರವಲಲಿದy ಕರ್ಥಗಳುyಹೊರನೆೊೀಟಕೆಕಿyಅದೆಷು್yಭಕಿತುyಪರವರವ್ಗದೆಯಂದುy ಕಂಡುಬಂದರೊyಅದುy
ಇಬ್ದತ್ತುyಆಗುವುದಲಲಿ�yಆರ್ಧನೆyಕರ್ಥರೊಪ,yವ್ಕೊರಾಪyಮ್ತರಾವಲಲಿ,yರನಸ್ಸ್ನಲ್ಲಿyಭ್ವಿಸುವುದರಂ-
ದಲೊyಉಂಟಾಗುತತುದೆ�yಇದರಲ್ಲಿಯೀyಅಳವಡಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳವyರತುತುyತೆೊರೆಯುವyಕ್ಯ್ಥಗಳಿವೆ�yಅಂದರೆy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಸತಕಿರ್ಥಗಳನೆ್ನಸಗುವುದುyಆರ್ಧನೆyರತುತುyದುಷಕಿರ್ಥಗಳನು್ನyತೆೊರೆಯುವುದುyಆರ್ಧನೆಯ್ಗದೆ�yನಲ್ಮಯy
ಮ್ತುಗಳನ್್ನಡಿyಕೆಟ್yಮ್ತುಗಳನು್ನyಆಡದರುವುದುyಆರ್ಧನೆಯ್ಗದೆ�yಉತತುರyಚ್ಂತನೆyಆರ್ಧನೆ-
ಯ್ದರೆyಕೆಟ್yಚ್ಂತನೆಗಳನು್ನyತೆೊರೆಯುವುದುyಕೊಡyಆರ್ಧನೆಯ್ಗದೆ�yಇಲಲಿಲಲಿyಒಂದುyಷರತ್ತುದೆ�yಅದುy
ವಿಷಯದyರರ್ಥವ್ಗದೆ�y

ಅಲ್ಲಿಹನyಪರಾತ್ಫಲyರತುತುyಅವನyಸಂಪ್ರಾೀತ್ಯyಆಗರಾಹyಹ್ಗೊyಅವನyಕೆೊರಾೀಧyರತುತುyಶ್ಕ್ಷೆಯyಭಯವುyಪ್ರಾ-
ರ್್ಥಸುವವನyರನಸ್ಸ್ನಲ್ಲಿರಬೆೀಕು�yಅದ್ನ್yಕೆೀಳಿದ್ಗyಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸ್ಗಳುyಜಮ್ತ್ನಲ್ಲಿyಪ್ಲೊಗೊಳ್ಳಲುyರಸ್ೀದಗೆy
ಹೊೀಗುತ ತ್ುರೆ�yಅಲ್ಲಿಹನyಕ್ಷಮyರತುತುyಪರಲೊೀಕyಮೊೀಕ್ಷವನು್ನyಪಡೆಯುವyಬಯಕೆyಎಂಬyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುy
ಅವರನು್ನyಇಲ್ಲಿyಬರುವಂತೆyಮ್ಡುತತುದೆ�yಆದುದರಂದyಆyನಡುಗೆಯೀyಇಬ್ದತ್yಆಗದೆ�yಆದರೆyಜ್ರಗಳು,y
ಪರಾತ್ಷ್ಠಾನಗಳು,yಪರಾತ್ಮಗಳೆಡೆಗೆyಭಕಿತುಪೂವ್ಥಕವ್ಗyಮ್ಡುವyಯ್ತೆರಾಗಳೂyಆರ್ಧನೆಯ್ಗುತತುದೆ�yಜನರನು್ನy
ಇಲ್ಲಿyಕರೆತರುವುದುyಅಲ ಲ್ಿಹೀತರರೆೊಂದಗೆyಪ್ರಾರ್್ಥಸುವyರನಸ್ಸ್ಗದೆ�yಆದುದರಂದyಅಲ ಲ್ಿಹುyವಿರೆೊೀಧಿಸ್ದ-
ವುಗಳನು್ನyತೆೊರೆಯುವುದುyಇಬ್ದತ್yಆಗದೆ�yಆದರೆyಈyತೆೊರೆಯುವಿಕೆyಅಲ್ಲಿಹನyಸಂಪ್ರಾೀತ್ಯನು್ನyಬಯಸ್y
ಹ್ಗೊyಅವನyಶ್ಕ್ಷೆಯyಭಯದಂದ್ಗರಬೆೀಕು�y

ವ್ಯಭಿಚಾರyರತ್ತುತರyಲೈಂಗಕyವಿಕೃತ್ಗಳು,yರದ್ಯಪ್ನ,yಬಡಿ್ಡ,yರದ್ಯyಮ್ರ್ಟ,yಕಳವು,yಪರನಿಂದೆ,yಸುಳು್ಳ,y
ಕುಟುಂಬyರತುತುyಮಿತರಾರyಮ್ನಹ್ನಿ,yರನಸ್ಥಿಪyಉಂಟುಮ್ಡವುದು,yಅಹಂಕ್ರ,yಅಸೊಯyರುಂತ್ದ-
ವುಗಳೆಲಲಿyಅಲ ಲ್ಿಹುyವಿರೆೊೀಧಿಸ್ದyಕೆಡುಕುಗಳ್ಗವೆ�yಅಲ ಲ್ಿಹನಲ್ಲಿರುವyಭಯಭಕಿತುyನಿಮಿತತುyಇವುಗಳನು್ನyತೆೊರೆದರೆy
ಅದುyರಹ್yಆರ್ಧನೆಯ್ಗುತತುದೆ�yಇಲ್ಲಿyಮ್ಡದರುವುದುyಇಬ್ದತ್ತುಗyಮ್ಪ್ಥಡುತತುದೆ�

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯyರಹತ್ವyವಿವರಣಾತ್ೀತವ್ಗದೆ�yಅದರyಅವರ್ಯಕತೆyರತುತುyಅನಿವ್ಯ್ಥತೆyಸ್್ವಭ್ವಿಕವ್ಗದೆ�y
ರನುಷ್ಯನುyತ್ಳಿದೊyತ್ಳಿಯದೆಯೊyಸದ್yಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆyವಿಧೀಯನ್ಗದ್ದಾನೆ�yತನ್ನyಅಸ್ರರ್ಯ್ಥದyಕುರತುy
ಅವನಿಗೆyಅರವಿದೆ�yಅವರ್ಯಕತೆಗಳುyಪಡೆಯಲುyಹ್ಗೊyಅಪ್ಯಗಳಿಗೆyಗುರಯ್ಗyಅದರಂದyಪ್ರ್ಗಲುy
ತನೆೊ್ನಂದಗೆyಪ್ರಾೀತ್yರತುತುyಆyಸ್ರರ್ಯ್ಥವಿರುವವರೆೊಡನೆyಅಪೀಕ್ಷಿಸುವುದುyವ್ಡಿಕೆಯ್ಗದೆ�yಅಭಯಕೆೀಂ-
ದರಾವೆಂದುyಕಂಡುಬರುವೆಡೆಗೆyರನಸುಸ್yತ್ರುಗುತತುದೆ�yಆಗyಎಲ್ಲಿyಸ್ರರ್ಯ್ಥಗಳyಒಡೆಯyಹ್ಗೊyಎಲ್ಲಿyಸೃಷ್್-
ಗಳಂದಗೆyದಯyತೆೊೀರುವವನುyಅಲ್ಲಿಹುyಎಂದುyದೃಢವ್ಗyವಿಶ್್ವಸವಿರಸುವವರುyಅಲ್ಲಿಹನೆೊಡನೆy
ಪ್ರಾರ್್ಥಸುತ್ತುನೆ�y

ಕೆರಾರೈಸತುರುyಇಂತಹyಗುಣಗಳುyಏಸುಕಿರಾಸತುನಿಗದೆಯಂದುyನಂಬುತ್ತುರೆ�yಆದುದರಂದyಅವರyಪ್ರಾರ್ಥನೆyಏಸುವಿ-
ನೆೊಂದಗ್ಗರುತತುದೆ�yಗುರುವ್ಯೊರು,yಅಯ್ಯಪ್ಪ,yನ್ಗೊರ್yರರೀಫ್,yರುಹು್ಯದದಾೀನ್yಶ್ೈಖ್yಹೀಗೆyಲೊೀಕದಲ್ಲಿy
ಅನೆೀಕyಆರ್ಧ್ಯರದ್ದಾರೆ�yಜನರುyಇವರೆೊಡನೆyಪ್ರಾರ್್ಥಸುತ್ತುರೆyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯyಆಧ್ರದಲ್ಲಿyಇವರಗೆyವಿವಿಧy
ಹರಕೆಗಳನು್ನyಅಪ್್ಥಸಲ್ಗುತತುದೆ�yಇವೆಲಲಿವೂyಅಗೆೊೀಚರyಮ್ಗ್ಥದyರೊಲಕy(ಅಭೌತ್ಕyಮ್ಗ್ಥ)yರಕ್ಷಣೆಯ-
ನು್ನyಬಯಸ್yಹ್ಗೊyಶ್ಕ್ಷೆಯyಭಯವಿರಸ್ಕೆೊಂಡುyಮ್ಡುವyಕರ್ಥಗಳ್ಗವೆ�yಇದುyರನಸ್ಸ್ನyಭಯದಂದy
ರೊಡಿಬರುವyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ್ಗದೆ�yಇದುyಭೌತ್ಕವ್ಗyರನುಷ್ಯರುyಪರಸ್ಪರರyನಡುವೆyಮ್ಡುವyಸಹ್ಯ-
ದಂತಲಲಿವೆಂದುyಈyವಿವರಣೆಯಿಂದyತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದ್ಗದೆ�� n
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ಮಾರ್ ್ೆ10

ಐ.ಎಸ್.ಚಉಗರಾಗಾಮಿಗಳಚವಿತಂಡವಾದಗಳು

“ವಿದಾವಂಸರು ಮೃತಪಟುಟು ಜನರು ಮೂರ್ರಾದ ವ್ಯಕ್್ತಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಾಡಿಿೂಂಡು ಅವರಂದ 
ಧಾರ್್ಕ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಿೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನೇಡುವ ‘ಫತಾವ’ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದು ಪಥಭ್ರಷಟುರಾಗುವರಲ್ಲದೆ, ಇತರರನೂ್ನ 
ಪಥಭ್ರಷಟುಗೂಳಿಸುವ” ಒಂದು ಕರುಣಾಜನಕ ಕಾಲಘಟಟುದ ಕುರತು ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. 
ಧಾರ್್ಕ ಜ್ಾನ ಸಂದೆೇಶ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಗ್ದಲ್್ಲರುವ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳ ರುದ್ರ ನತ್ನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್್ಲ 
ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಬಿತ್ತರಗೂಳ್ಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೂೇಡಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರು ಹೇಳಿದ ಕಾಲ ಇದೆೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ ಎಂದು 
ಯಾರಗಾದರೂ ಅನಸಬಹುದು.

 " ಡಾ. ಿ ಿ ಝಕರಯಾ್ಯ ಸವಲಾಹಿ

‘ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್yಸ್ೀಟ್’y(ದೌಲತುಲ್yಇಸ್ಲಿಮ್)yಎಂಬyನಕಲ್yಹಸರನು್ನy
ಸ್್ವೀಕರಸ್ದyಐ�ಎಸ್y(ದ್ಇಶ್)yಎಂಬyಭಯೀತ್್ಪದಕyಸಂಘಟನೆಯy
ಕುರತುyಚರ್್ಥyರತೆೊತುಮ್ಮyಸ್ಮ್ಜಕyಜ್ಲತ್ಣಗಳಲ್ಲಿyಸಕಿರಾಯ-
ವ್ಗದೆ�yಅಫಘ್ನಿಸ್ಥಿನದyಭ್ಗವ್ದy‘ಖುರ್ಸ್ನ್’ನyಐ�ಎಸ್�y
ಕ್್ಯಂಪ್ನಿಂದy ‘ರಲಯ್ಳಿಗಳಿಗ್ಗyಬಿಡುಗಡೆಗೆೊಳಿಸುತೆತುೀವೆ’y
ಎಂದುyಹೀಳಿಕೆೊಂಡುyವ್ಟಸ್ಪ್ನಲ್ಲಿyಹರಯಬಿಟ್್ರುವyಕೆಲವುy
ಆಡಿಯೀyಕಿಲಿಪ್ಗಳುyರಲಯ್ಳಿyಸಮ್ಜದyನಡುವೆyಹೊಸy
ಚರ್್ಥಗಳಿಗೆyದ್ರyಮ್ಡಿಕೆೊಟ್್ದೆ�y

ಕೆೀರಳದಂದy ನ್ಪತೆತುಯ್ಗy ಐ�ಎಸ್�y ಗೆy ಸೀರದ್ದಾರೆಂದುy
ಹೀಳಲ್ಗುವyರಲಯ್ಳಿಗಳyನ್ಯಕನ್ಗyಸೊೀಗುyಹ್ಕುವy
‘ರ್ಶ್ದ್yಅಬುದಾಲ ಲ್ಿ’yಎಂಬyವ್ಯಕಿತುಯyಮ್ತುಗಳುyಆಡಿಯೀyಕಿಲಿ-
ಪ್ಗಳಲ್ಲಿy ಕೆೀಳಿyಬರುತತುದೆ�y (ಈತyತೃಕಕಿರಪೂ್ಪರ್yಉರುಂಬದರy
ನಿವ್ಸ್)�y ಈy ಆಡಿಯೀy ಕಿಲಿಪ್yರೊಲಕy ರ್ಶ್ದ್yರತತುವನy
ಸಂಘಟನೆಯುyಇಸ್ಲಿಮಿಗೆyವಿರುದಧಿ,yಮ್ನವತೆಗೆyವಿರುದಧಿವ್ದy
ವಿತಂಡವ್ದಗಳನು್ನyಸರರ್್ಥಸುವುದರyಜೊತೆಗೆ,yಇಂತಹyಭರಾಷ್y
ಉಗರಾವ್ದyಚ್ಂತನೆಗಳನು್ನyರನಸ್ಸ್ನಲ್ಲಿಟು್ಕೆೊಂಡುyರುದದಾಸುವy

ತ್ಳಿಗೆೀಡಿಗಳ್ದyಅವಿವೆೀಕಿyಜನರನು್ನyಐ�ಎಸ್�yನೆಡೆಗೆyಆಕಷ್್ಥಸುವy
ಪರಾಯತ್ನyನಡೆಸ್ರುವುದುyಅದನು್ನyಆಲ್ಸುವyಯ್ರಗೊyಸ್ಪಷ್-
ವ್ಗುವyಕ್ಯ್ಥವ್ಗದೆ�

ಇದುyಮ್ತರಾವಲಲಿದೆyಅಫಘ್ನಿಸ್ಥಿನದಲ್ಲಿರುವyಕೆಲವುyನಂಬರಾಗಳನು್ನy
ಗೊರಾಪ್ನyಆಡಿ್ಮನ್yಸ್ಥಿನದಲ್ಲಿyಸೀರಸ್ಕೆೊಂಡುyಹಲವುyರಲಯ್ಳಿಗ-
ಳನು್ನyಅವರyಒಪ್್ಪಗೆಯಿಲಲಿದೆyಕೆಲವುyವ್ಟಸ್ಪ್yಗೊರಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿyಸೀಪ್ಥ-
ಡೆಗೆೊಳಿಸ್ದ್ದಾನೆ�yಅಂತಹವರುyಈyಗೊರಾಪ್ಗಳyಕುರತುyದೊರುy
ನಿೀಡಿರುವುದರಂದyಅಧಿಕ್ರಗಳುyಅದರyತನಿಖೆyನಡೆಸುತ್ತುದ್ದಾರೆ�y
ಇಂತಹyಹನೆ್ನಲಯಲ್ಲಿyಈತyಪರಾಚುರಪಡಿಸುತ್ತುರುವyಕಿಲಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿರುವy
ಸುಳು್ಳ,yತ್ಳಿಗೆೀಡಿತನ,yತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆಗಳyಕುರತುyಒಂದುyಪ್ರಾಮ್ಣಿಕy
ವಿಶ್ಲಿೀಷಣೆyನಡೆಸುವುದುyಈyಲೀಖಕನyಉದೆದಾೀರವ್ಗದೆ�yಅಲ್ಲಿಹುy
ನೆರವ್ಗಲ್—ಆಮಿೀನ್�

ಐ�ಎಸ್�yಉಗರಾವ್ದಗಳುyಅವಲಂಬಿಸ್ಕೆೊಂಡಿರುವ,yಪರಾಚುರ-
ಪಡಿಸುತ್ತುರುವy ವಂಚನ್ತ್ಮಕy ವಿವರಣೆಗಳುy ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪ್ತವ್ಗy
ವಿಷಯಗಳನು್ನyಅವಲೊೀಕಿಸುವyಯ್ರನೊ್ನy(ಅವರುyಯ್ವುದೆೀy
ಧರ್ಥಕೆಕಿyಸೀರದವರ್ಗರಲ್)yತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆಗೆyಒಳಗ್ಗಸುವyರೀತ್ಯ-
ಲ್ಲಿದೆಯಂದುyವಿಷ್ದಪೂವ್ಥಕವ್ಗyಹೀಳದೆyನಿವ್್ಥಹವಿಲಲಿ�yಈy
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ಭ್ವನ್ಜೀವಿಗಳುyಕೆೀರಳದyರುಸ್ಲಿಮ್yಸರುದ್ಯಕೆಕಿyತಂದಟ್y
ಪರಾತ್ಕೊಲyಸನಿ್ನವೆೀರyಹ್ಗೊyಕಷ್ಗಳyಪರಂಪರೆyನಂದದೆyಇಂದೊy
ಉರಯುತ್ತುದೆ�yಅದರyನಡುವೆಯೀyಈy‘ಸ್್ಯಡಿಸ್್’ಗಳುyಬೆಂಕಿಗೆyಎಣೆಣೆy
ಸುರಯುವyರೀತ್ಯಲ್ಲಿyಇಂತಹyಒಂದುyಚರ್್ಥಗೆyನ್ಂದyಹ್ಡಿy
ರುಸ್ಲಿಮ್yಸರುದ್ಯವನು್ನyಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತುದ್ದಾರೆ�

ಸಚಚಿರತರ್ದyವಿದ್್ವಂಸರುyರುಂದಟ್yಇಸ್ಲಿಮಿನyನೆೈಜyರೊಪವನು್ನy
ಸ್್ವೀಕರಸಲುyತಯ್ರ್ಗದೆyಭಿನ್ನರತವನೆ್ನೀyಉಸ್ರ್ಡಿಕೆೊಂಡು,y
ತರ್ಮyಭ್ವನ್ತ್ಮಕತೆyಹ್ಗೊyಜನ್ಮಸ್ದಧಿವ್ದyರನೆೊೀವೆೈಕಲ್ಯಕೆಕಿy
ರರನyಲಭಿಸಲೀಬೆೀಕೆಂದುyನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತುರುವyಕೆಲವುyಅವಿವೆೀಕಿಗಳy
ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವyರೊಖ್ಥತನದyಹೀಳಿಕೆಗಳಿಂದyಪರಾೀರತವ್ಗರುವy
ರ್ಶ್ದ್yಎಂಬyಐ�ಎಸ್�yವಕ್ತುರyವಿಷಲ್ಪತುyಮ್ತುಗಳನು್ನyವ್ಟಸ್-
ಪ್ನಲ್ಲಿyಹರಯಬಿಟ್್ದ್ದಾನೆ�y

ಇಸ್ಲಿಮಿನyರತುರಾಗಳುyಕ್ಲy ಕ್ಲಗಳಿಂದyಇಸ್ಲಿಮಿನyವಿರುದಧಿy
ಆರೆೊೀಪ್ಸುತ್ತುರುವyಹ್ಗೊyಲೊೀಕದಲಲಿಡೆಯಿರುವyರುಸ್ಲಿಮ್y
ವಿದ್್ವಂಸರುyಆಧ್ರyಸಮೀತyಹಲವುyಬ್ರyಉತತುರಸ್ದyಕೆಲವುy
ವಿಷಯಗಳನೆ್ನೀyಐ�ಎಸ್�yಉಗರಾಗ್ಮಿಗಳುyಪುನಃyಪುನಃyಎತ್ತುಕೆೊಂಡುy
ಪರಾಚುರಪಡಿಸುತ್ತುದ್ದಾರೆyಎಂಬುದುyಕೆೀವಲyವಿರೆೊೀಧಿಗಳyಆರೆೊೀಪy
ಮ್ತರಾವ್ಗಲಲಿವೆಂದುyಇವನyಕಿಲಿಪ್ಗಳನು್ನyಆಲ್ಸ್ದ್ಗyಸ್ಪಷ್ವ್-
ಯಿತು�yಇವನyಮ್ಸ್ರ್yಬೆರಾರೈನ್yಖಂಡಿತyಯಹೊದಗಳ್ಗದ್ದಾರೆy
ಎಂಬyವಿದ್್ವಂಸರyಎಚಚಿರಕೆyಸತ್ಯವ್ಗದೆಯಂದುyಸತ್್ಯನೆ್ವೀಷ್ಗಳಿಗೆy
ರಗದೆೊಮ್ಮyರನವರಕೆಯ್ಯಿತು�

ಸ್ಮ್ಜಕyಜ್ಲತ್ಣಗಳ್ದyಫೀಸು್ಬಕ್,yವ್ಟಸ್ಪ್yರುಂತ್-
ದವುಗಳನು್ನyಜನಸ್ಮ್ನ್ಯರಗಂತyಹಚಾಚಿಗyಯುವyಜನ್ಂಗವುy
ಉಪಯೀಗಸುತ್ತುರುವುದರಂದy ಅವರy ಮೀಲy ಇಂತಹy
ಪರಾಚಾರಗಳುyಬೆೀಗನೆೀy ಪರಾಭ್ವyಬಿೀರುತತುದೆಯಂದುyಅರತು-
ಕೆೊಂಡಿರುವyಉಗರಾವ್ದyಗುಂಪುಗಳುyಅದನೆ್ನೀyತರ್ಮyಬತತುಳಿ-
ಕೆಯ್ಗyಆರಸ್ಕೆೊಂಡಿದೆ�

‘ಪರಾೀಪಗಂಡ’ಗಳನು್ನyಹರಯಬಿಟು್yಗರನyಸಳೆಯುವುದರ-
ಲ್ಲಿyಇತರyಜಹ್ದyಗೊರಾಪ್ಗಳಿಗಂತyಐ�ಎಸ್�yಒಂದುyಮಟ್್ಲುy
ರುಂಚೊಣಿಯಲ್ಲಿದೆಯಂದುy ಅಧ್ಯಯನದಂದy ದೃಢಪಟ್್ದೆ�y
ಸ್ಮ್ಜಕyಜ್ಲತ್ಣಗಳyಸದ್ಯದyವ್ಯವಸಥಿyಯ್ವyಜ್ಹಲ್y
(ಅಜ್್ನಿ)yಗೊyಹತ್ತುyಭ್ಷಣyಮ್ಡಬಹುದ್ದyವೆೀದಕೆಯ್ಗ-
ದೆಯಷ್್�yಎಲ್ಲಿಯ್ದರೊyಅಡಗಕೆೊಂಡುyಯ್ವyರೊಖ್ಥತನ-
ವನೊ್ನyಹರಯಬಿಡಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವyಈyವ್ಯವಸಥಿಯನು್ನyಹಚಾಚಿಗy

ಬಳಸ್ಕೆೊಳು್ಳವುದುyಸ್ವ್ಥಜನಿಕರಂದyಬದಗೆyಸರಸಲ್ಪಟ್yಐ�ಎಸ್�y
ನಂತಹyಸಂಘಟನೆಗಳ್ಗವೆ�

ಇತ್ತುೀರ್ಗೆyರುಸ್ಲಿಮ್yಸರುದ್ಯದಲ್ಲಿ,yಅದರಲೊಲಿyವಿಶ್ೀಷತಃy
ರುಸ್ಲಿಮ್yಯುವಕರಲ್ಲಿyರೊಡುತ್ತುರುವy ಧ್ಮಿ್ಥಕy ಜ್ಗೃತ್y
ರತುತುyಸೊಫೂತ್್ಥಯನು್ನyತಂತರಾಪೂವ್ಥಕವ್ಗyಶ್ೊೀಷ್ಸ್yಅವರನು್ನy
ತರ್ಮyವಿಕೃತyಸ್ದ್ಧಿಂತಗಳyಕಡೆಗೆyಸಳೆಯಲುyಇಂದುyಹಲವುy
ವಿಭ್ಗಗಳುy ಸ್ಮ್ಜಕy ಜ್ಲತ್ಣಗಳಲ್ಲಿy ಪೈಪೀಟ್ಗಳಿ-
ದದೆ�yಧರ್ಥದyರೊಲಭೊತyಜ್್ನವಿಲಲಿದ,yಆದರೆyಧ್ಮಿ್ಥಕy
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿyಹರಯರಗಂತyಹಚ್ಚಿನyಉತ್ಸ್ಹyರತುತುyಸೊಫೂತ್್ಥ-
ಯಿರುವ,yಅದೆೀyಸರಯyಯ್ವುದೆೀyಒಂದುyಪಂಗಡದೆೊಂದಗೆy
ಅಂಧವ್ದy ವಿಭ್ಗೀಯತೆy ತೆೊೀರಸದರುವy ಹಲವ್ರುy
ಯುವಕರದ್ದಾರೆ�y ಸಮ್ಜದಂದyದೊರy ನಿಂತ್ರುವyಅಂತಹy
ಯುವಕರನು್ನy ತರ್ಮy ಆರಯದೆಡೆಗೆy ಸಳೆಯಲುy ಅಧ್್ಯತ್್ಮಕ-
ತೆಯy ರುಖವ್ಡy ತೆೊಟ್್ರುವy ಉಗರಾy ಸೊಫಿಗಳುy ಹ್ಗೊy
ಐ�ಎಸ್�yನಂತಹyಪರಭರಾಷ್yಜಹ್ದyಗುಂಪುಗಳುyತ್ೀವರಾyಪರಾಯತ್ನy
ನಡೆಸುತ್ತುದೆ�yಸಮ್ಜದyಒಳಿತು,yರ್ಷಟ್ರದyನಿಭ್ಥಯತೆಯಲ್ಲಿyಕ್ಳಜ-
ಯಿರುವವರುyಈyರಂಗದಲ್ಲಿyಸಕಿರಾಯರ್ಗyತೆೊಡಗಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ದy
ವ್ತ್ವರಣವುyಸಂಜ್ತವ್ಗದೆ�

ಅಜ್ಾನದಚಘ�ೀಷಣೆ

ರಲಯ್ಳಿyಸಮ್ಜಕೆಕಿyಐ�ಎಸ್�ನyಕುರತುyತ್ಳುವಳಿಕೆyರೊಡಿಸಲುy
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಿನದy ಗುಡ್ಡಗ್ಡುy ಪರಾದೆೀರದಲ್ಲಿರುವy ಐ�ಎಸ್�y
ನಿಗೊಢy ಕೆೀಂದರಾದಲ್ಲಿy ಪರಾತೆ್ಯೀಕವ್ಗy ಸ್ದಧಿಪಡಿಸ್ದy ಇಸ್ಲಿರನು್ನy
ಅವಹೀಳನyಮ್ಡುವyಈyಆಡಿಯೀyಕಿಲಿಪ್ಗಳುyವ್ಸತುವದಲ್ಲಿy
ಐ�ಎಸ್�y ಉಗರಾಗ್ಮಿಗಳy ಸೈದ್ಧಿಂತ್ಕy ದವ್ಳಿಕೆೊೀರತನವ-
ನು್ನyಜಗಜ್ಜಾಹೀರುಗೆೊಳಿಸ್ದೆ�yಐ�ಎಸ್�yಉಗರಾವ್ದಗಳಿಗೆyತರ್ಮy
ಸ್ದ್ಧಿಂತದyಸರರ್ಥನೆಗ್ಗyಸರಕ್ಲ್ೀನyರುಸ್ಲಿಮ್yಜಗತ್ತುನy
ಯ್ರ್ದರೆೊಬ್ಬyಪರಾಸ್ದಧಿyವಿದ್್ವಂಸರyಉಲಲಿೀಖಗಳನ್್ನಗಲ್,yಗರಾಂ-
ರವನ್್ನಗಲ್yಸೊಚ್ಸಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗಲಲಿ�y

ಇದರಂದyರುಸ್ಲಿಮ್yಸರುದ್ಯyಹ್ಗೊyವಿದ್್ವಂಸyಜಗತುತುy
ಐ�ಎಸ್�y ಇಸ್ಲಿಮ್y ವಿರೆೊೀಧಿಯ್ಗದೆy ಎಂಬy ವಿಷಯದಲ್ಲಿy
ಸಹರನಸಕಿವ್ಗದೆಯಂದುyಸ್ಪಷ್ವ್ಗುತತುದೆ�yಜ್ಗತ್ಕyರುಸ್ಲಿಮ್y
ವಿದ್್ವಂಸರುyಇದರಂತೆyಸಹರನಸಕಿರ್ದyರತೆೊತುಂದುyವಿಷಯy
ಇತ್ತುೀಚ್ನy ಕ್ಲದಲ್ಲಿy ರತೆೊತುಂದಲಲಿ�y ಐ�ಎಸ್�y ರೃಂಖಲಯಲ್ಲಿy
ಕೆೊಂಡಿಯ್ದy ರಲಯ್ಳಿಗಳy ತ್ತ್್ವಕy ಗುರುವಿನಂತೆy
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ಮ್ತನ್ಡುತ್ತುರುವy ರ್ಶ್ದ್y ಅಬುದಾಲಲಿನy ಜ್್ನy ಹೀಗದದಾರೆy
ಅದಕಿಕಿಂತy ಕೆಳಗರುವವರಗೆy ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್y ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರುವy
ಜ್್ನದy ರಟ್y ಅದೆಷು್y ಶ್ೊೀಚನಿೀಯವ್ಗರಬಹುದೆಂದುy
ನ್ವುyಊಹಸಬಹುದ್ಗದೆ�

“ವಿದ್್ವಂಸರುyರೃತಪಟು್yಜನರುyರೊಖ್ಥರ್ದyವ್ಯಕಿತುಗಳನು್ನy
ತರ್ಮy ನ್ಯಕರ್ಗy ಮ್ಡಿಕೆೊಂಡುy ಅವರಂದy ಧ್ಮಿ್ಥಕy
ವಿಧಿಗಳನು್ನyಕೆೀಳಿದ್ಗyಅವರುyನಿೀಡುವy‘ಫತ್್ವ’yಪರಾಕ್ರyನಡೆದುy
ಪರಭರಾಷ್ರ್ಗುವರಲಲಿದೆ,y ಇತರರನೊ್ನy ಪರಭರಾಷ್ಗೆೊಳಿಸುವ”y
ಒಂದುyಕರುಣಾಜನಕyಕ್ಲಘಟ್ದyಕುರತುyಪರಾವ್ದ yಯವರುy
ಭವಿಷ್ಯyನುಡಿದದದಾರು�yಧ್ಮಿ್ಥಕyಜ್್ನyಸಂದೆೀರyಪರಾಚಾರyಮ್ಗ್ಥ-
ದಲ್ಲಿರುವyತ್ಳಿಗೆೀಡಿಗಳyರುದರಾyನತ್ಥನವುyಸ್ಮ್ಜಕyಜ್ಲತ್-
ಣಗಳಲ್ಲಿyರತೆತುyರತೆತುyಬಿತತುರಗೆೊಳು್ಳತ್ತುರುವುದನು್ನyನೆೊೀಡಿದ್ಗy
ಪರಾವ್ದ yಯವರುyಹೀಳಿದyಕ್ಲyಇದೆೀyಆಗದೆಯಲಲಿವೆೀyಎಂದುy
ಯ್ರಗ್ದರೊyಅನಿಸಬಹುದು�y

ಖುರ್ಸ್ನ್ನyಪವ್ಥತಗಳಲ್ಲಿyಹ್ಲ್ನyರಳೆ,yಜೀನಿನyಹೊಳೆy
ಹರಯುತತುದೆಯಂದುyಹೀಳಿyಅವಿವೆೀಕಿyಜನರನು್ನyವಶ್ೀಕರಸಲುy
ಪರಾಯತ್್ನಸುತ್ತುರುವy ರ್ಶ್ದ್y ಅಲ್ಲಿರುವy ಒಬ್ಬನೆೀy ಒಬ್ಬy ಖ್್ಯತy
ವಿದ್್ವಂಸನyಹಸರನು್ನyಕೊಡyಹೀಳಿಲಲಿ�yಇದದಾರಲಲಿವೆೀyಹೀಳುವುದು!y
ರ್ಶ್ದ್yಧ್ಮಿ್ಥಕyವಿಷಯಗಳನು್ನyಆಳವ್ಗyಕಲ್ತ,yಅಷ್್ೀಕೆy
ಕನಿಷಠಾyಪಕ್ಷyಓವ್ಥyಧ್ಮಿ್ಥಕyವಿದ್್ಯರ್್ಥಯೊy(ತ್್ವಲ್ಬುಲ್yಇಲ್್ಮ)y
ಆಗರದyವ್ಯಕಿತುಯ್ಗರುವುದರಂದyಅವನಿಗೆyಇಸ್ಲಿಮಿನyಕುರತುy
ಅಧಿಕೃತವ್ಗyಮ್ತನ್ಡುವyಯ್ವy ಅಹ್ಥತೆಯೊy ಇಲಲಿ�y
ಆದರೊ,yತ್ನುyಸ್ವಯಂyಕುರ್ಆನ್yರತುತುyಹದೀಸ್y(ಪರಾವ್ದy
ವಚನಗಳು)yಕಲ್ತ್ದೆದಾೀನೆಂದೊ,yನಿೀವುyಕೊಡ್yಅದೆೀyರೀತ್yಸ್ವತಂ-
ತರಾವ್ಗyಕಲ್ಯಬೆೀಕೆಂದೊyಶ್ೊೀತೃಗಳಿಗೆyಹಲವುyಬ್ರyಕರೆy
ನಿೀಡುವyಓವ್ಥyವಿದ್್ವಂಸನyಗೆಟಪ್್ಪನಲ್ಲಿyಮ್ತನ್ಡುತ್ತುನೆ�y

ಇಂಗಲಿಷ್yರತುತುy ರಲಯ್ಳy ಕಲಬೆರಕೆಗೆೊಂಡy ‘ರಂಗಲಿಷ್’y
ಭ್ಷ್ಯಲ್ಲಿyಮ್ತನ್ಡುವyಈyತ್ಳಿಗೆೀಡಿಗೆyಅರಬಿyಭ್ಷ್ಯy
ರೊಲಕyವಿಷಯಗಳನು್ನyಗರಾಹಸಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವುದಲಲಿವೆಂದುy
ಶ್ೊೀತೃಗಳಿಗೆyಗರಾಹಸಲುyಕಷ್ವಿಲಲಿ�yಇವನುyವಿಷಯವನು್ನyಪರಾಸುತುತ-
ಪಡಿಸುವyರೀತ್y‘ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್yಅಧ್ಯಯನಕೆಕಿyಅರಬಿyಅನಿವ್ಯ್ಥವ-
ಲಲಿ’yಎಂಬyವಿಧದಲ್ಲಿದೆ�yಆದರೆ,yಇಸ್ಲಿಮಿನyಕುರತುyಅಧಿಕೃತವ್ಗy
ಮ್ತನ್ಡಬೆೀಕ್ದರೆyಅರಬಿyಭ್ಷ್yರತುತುyಅದರyವ್್ಯಕರಣವನು್ನy
ತ್ಳಿದರಬೆೀಕ್ದುದುyಅನಿವ್ಯ್ಥವ್ಗದೆ�yಏಕೆಂದರೆ,yಇಸ್ಲಿಮಿನy
ರೊಲಭೊತyಪರಾಮ್ಣಗಳ್ದyಕುರ್ಆನ್yರತುತುyಹದೀಸನು್ನy

ವ್್ಯಖ್್ಯನyಸಮೀತyಸುರ್ಮನೆyಓದಬೆೀಕ್ದರೊyಅರಬಿyಭ್ಷ್ಯy
ವ್್ಯಕರಣyನಿಯರಕಕಿನುಸ್ರyನಿವ್ಥಹಸಲ್ಪಡಲುyತ್ಳಿದರಬೆೀಕು�y
ಹೀಗ್ದರೆyಮ್ತರಾyಇಸ್ಲಿಮಿಕ್yಚರತೆರಾ,yಕರ್ಥಶ್ಸತ್,yಸ್ವಹ್ಬಿಗಳy
ವಚನಗಳುy ರುಂತ್ದy ಇಸ ಲ್ಿಮಿಕ್y ಜ್್ನದy ವೆೈವಿಧ್ಯರಯy
ಅರವುಗಳನೆೊ್ನಳಗೆೊಂಡyರೊಲಕೃತ್ಗಲನು್ನyಗರಾಹಸಲುyಸ್ಧ್ಯವ್-
ಗುತತುದೆ�yಅಂತಹyರೊಲಕೃತ್ಗಳನು್ನyಸರಯ್ಗyಓದಲುyಕೊಡ್y
ತ್ಳಿಯದೆyಭ್ಷ್ಂತರವನು್ನyಮ್ತರಾyಅವಲಂಬಿಸುವವರಗೆyಯ್ವy
ವಿಷಯವನು್ನyರೊಲದಲ್ಲಿyತ್ಳಿಯಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗದು�

ಅನುವಾದದಚಪರಿಮಿತಿ

ಒಂದುyಭ್ಷ್ಯಲ್ಲಿyಬರೆಯಲ್ಪಟ್yಒಂದುyಗಂಭಿೀರyಕೃತ್ಯನು್ನy
ರತೆೊತುಂದುyಭ್ಷ್ಗೆyಅನುವ್ದಸುವ್ಗyಎಷು್yದೆೊಡ್ಡyಭ್ಷ್y
ವಿದ್್ವಂಸನುyಅನುವ್ದಸ್ದರೊyರೊಲyಕೃತ್ಯyಆರಯಗಳುy
ಸ್ವಲ್ಪವೂyಸೊೀರyಹೊೀಗದಂತೆyಯಥ್ವತ್yರೊಪದಲ್ಲಿyಓದುಗರy
ಕೆೈಗಡಲುy ಸ್ಧ್ಯವ್ಗದು�y ಜನಸ್ಮ್ನ್ಯರy ರಚನೆಗಳನು್ನy
ಭ್ಷ್ಂತರಸುವ್ಗಲೀyಈyಮಿತ್ಗಳಿರುವ್ಗyದವ್ಯವ್ಣಿy(ವಹ್್ಯ)y
ಮ್ತರಾವ್ದyಕುರ್ಆನ್yರತುತುyಅದರyವಿವರಣೆಯ್ದyಪರಾವ್ದ-
ಚಯ್ಥಗಳನು್ನyಭ್ಷ್ಂತರಸುವ್ಗyಸಹಜವ್ಗyರೊಲಕೃತ್ಗಳy
ಆರಯಗಳುyನರ್ಮyಅರವಿಗೆyಬರದಂತೆಯೀyಸೊೀರಹೊೀಗುವy
ಸ್ಧ್ಯತೆyಬಹಳyಹಚಾಚಿಗದೆ�y

ಭ್ಷ್ಂತರವೆಂದುy ಹೀಳುವುದುy ಅನುವ್ದಕನಿಗೆy
ರೊಲಕೃತ್ಯಿಂದyಏನುyತ್ಳಿಯುತತುದೆೊೀyಅದುyಮ್ತರಾವ್ಗದೆ�y
ಅನ್ಯಥ್,y ಅದುy ರೊಲಕೃತ್ಯy ಸರಯ್ದy ಆರಯವೆೀನ-
ಲಲಿ�yಅನುವ್ದಕನಿಗೆyಉಭಯyಭ್ಷ್ಗಳyಮೀಲ್ರುವyಹಡಿತy
ರತುತುy ಪರಮಿತ್y ಅನುವ್ದದಲ್ಲಿy ಪರಾತ್ಫಲ್ಸದರಲ್ರದು�y
ಆದುದರಂದಲೀ,yಸ್ಮ್ನ್ಯವ್ಗyಅನುವ್ದದಂದy‘ಪರಾರೈರರy
ನ್ಲಜ್’y (ಪ್ರಾರಮಿಕy ಜ್್ನ)y ಮ್ತರಾy ಲಭಿಸುತತುದೆಯಂದುy
ಹೀಳುವುದದೆ�yರೊಲಕೃತ್ಯನು್ನy ದೊರವಿಟು್y ಅನುವ್ದ-
ವನು್ನyಓದದyಒಬ್ಬನಿಗೆyಯ್ವತೊತುyತ್ನುyರೊಲಕೃತ್ಯನು್ನy
ಓದದೆದಾೀನೆಂದುy ಹೀಳಿಕೆೊಳು್ಳವy ಅಹ್ಥತೆಯಿಲಲಿ�y ಬದಲ್ಗ,y
ಪರಾಸುತುತy ಗರಾಂರದy ಭ್ಷ್ಂತರವನು್ನy ನ್ನುy ಓದದೆದಾೀನೆy
ಎಂದಷ್್ೀyಹೀಳಬಹುದ್ಗದೆ�

ಅನುವ್ದದಲ್ಲಿy ಸ್ಮ್ನ್ಯವ್ದyಪರಮಿತ್ಯyಕುರತುyಇಷು್y
ಬರೆಯಲುy ಕ್ರಣ,y ರ್ಶ್ದ್y ಅಬುದಾಲಲಿy ಶ್ೊೀತೃಗಳಡನೆy
“ನಿೀವುyಸ್ವಂತವ್ಗyಅನುವ್ದಗಳನು್ನyಓದದರೆyನಿರಗೆyವಿಷಯy
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ತ್ಳಿಯುತತುದೆ”yಎಂದುyಪದೆೀyಪದೆೀyಹೀಳುವyಮ್ತುಗಳ್ಗವೆ�y
ಅವನುyಇಂಗಲಿಷ್yರತುತುyರಲಯ್ಳಂನಲ್ಲಿರುವyಕುರ್ಆನಿನy
ಅನುವ್ದಗಳನು್ನyಓದದyಸ್ೀಮಿತವ್ದyಜ್್ನyಮ್ತರಾyತನಗದೆy
ಎಂದುyವಿನಯದಂದyಹೀಳುವyಬದಲು,yಕೆೀವಲyಭ್ಷ್ಂತರದy
ರೊಲಕy ಜ್್ನವನು್ನy ಪಡೆದy ತನಗೆy (ಅದುy ಕೊಡ್y ಇವನy
ಭ್ಷ್ಯಲ್ಲಿyರುನ್ಫಿಕ್yವಿದ್್ವಂಸರುyಮ್ಡಿದyಅನುವ್ದದy
ರೊಲಕ)yಇಸ ಲ್ಿಮಿನy‘ಅಲ್ಫ್’yನಿಂದy‘ಯ ’್yತನಕದy(ಎyಟುy
ಝಡ್)yಅರೊಲ್ಗರಾyಜ್್ನವಿದೆಯಂದುyಬಿಂಬಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳತ್ತುದ್ದಾನೆ�y
ಇದುyಇವನyಜ್್ನದyರಟ್ವ್ಗದೆ�yಆದರೆyಇವನುyನಿವ್ಥಹಸುತ್ತು-
ರುವyವಿಷಯಗಳ್ವುದು?yಅಹುಲಿyಸುಸ್ನ್ನತ್ತುನyನಿಷ್ಣೆತyವಿದ್್ವಂಸರುy
ಕೊಡ್y ಬಹಳy ಜ್ಗರೊಕತೆಯಿಂದy ನಿಬ್ಯಿಸುತ್ತುರುವy
‘ಖಿಲ್ಫತ್,yಬೆೈಅತ್,yಜಹ್ದ್,yಹಜರ್,yತಕಿಫೂೀರ್’yರುಂತ್ದy
ಗಂಭಿೀರyವಿಷಯಗಳ್ಗವೆ!yಇಂತಹyವಿಷಯಗಳನು್ನy ಇವನುy
ಬಹಳyಅಜ್ಗರೊಕತೆಯಿಂದyಬಹಳyಸರಳವ್ಗyತ್ಳಿಗೆೀಡಿಗಳy
ಶ್ೈಲ್ಯಲ್ಲಿyಪರಾಸುತುತಪಡಿಸುತ್ತುದ್ದಾನೆ�

ಇದುyಅಜ್್ನyರತುತುyಅವಿವೆೀಕವುyಕಲತ್ರುವyದುರಂತವ್ಗದೆ�y
ತ್ನುyಹೀಳುವುದುy(ಅರವ್yಐ�ಎಸ್)yಮ್ತರಾyನೆೈಜyಇಸ್ಲಿಮ್y
ಆಗದುದಾ,yತನ್ನyವಿರೆೊೀಧಿಗಳ್ದyಬಹುತೆೀಕyರುಸ್ಲಿರರಲ್ಲಿರುವy
ವಿದ್್ವಂಸರೆಲಲಿyಧರ್ಥವನು್ನyರರೆಮ್ಚ್ಡುವyರುನ್ಫಿಕರ್-
ಗದ್ದಾರೆಂದೊyಈyಐ�ಎಸ್�yವಕ ತ್ುರyಪುನರ್ವತ್್ಥಸ್yಹೀಳುತ್ತುರು-
ವ್ಗyಈyಅವಿವೆೀಕಿಗಳyಅಹಂಕ್ರyಎಲ್ಲಿಗೆyತಲುಪ್ದೆಯಂದುy
ವ್ಚಕರೆೀyನಿಧ್ಥರಸಲ್�

ಇವರುyತರ್ಮyಆಡಿಯೀyಕಿಲಿಪ್್ಪನಲ್ಲಿy‘ಐ�ಎಸ್�yಇಸ್ಲಿಮಿಗೆyವಿರುದಧಿ’y
ಎಂದುyಘೀಷ್ಸ್ದyರುಸ್ಲಿಮ್yಸಂಘಟನೆyರತುತುyವಿದ್್ವಂಸರನು್ನy
ಸ್ವಲ್ಪವೂyಶ್ಷ್್ಚಾರವನು್ನyಪ್ಲ್ಸದೆyಅತ್ಯಂತyಕೆಟ್yಶ್ೈಲ್ಯಲ್ಲಿy
ಪರ್ರಶ್್ಥಸುತ್ತುರೆ�y ಕೆಲವುy ಉದ್ಹರಣೆಗಳನು್ನy ಮ್ತರಾy
ಇಲ್ಲಿyಸೊಚ್ಸುತೆತುೀನೆ�

ಈತyಹಲವುyಸಂದಭ್ಥಗಳಲ್ಲಿyವಿದ್್ವಂಸರುyರತುತುyಸಂದೆೀರಪರಾ-
ಚಾರಕರನು್ನyರುನ್ಫಿಕ್yಸ್ಕಿಲರ್y(ಕಪಟ್ಗಳ್ದyವಿದ್್ವಂಸರು)y
ಉಲಮ್ಉಝುಝುಉy(ದುಷ್yಪಂಡಿತರು)yಎಂದುyಕರೆಯುತ್ತುನೆ�y
ಸೌದyಅರೆೀಬಿಯದಂತಹyರುಸ್ಲಿಮ್yರ್ಷಟ್ರಗಳyಕುರತುy‘ರುತ್ಥದ್ದಾy
ಸೌದ’,y‘ರುತ್ಥದ್ದಾyಒಮ್ನ್’,y‘ರುತ್ಥದ್ದಾyಕುವೆೈತ್’yರುಂತ್ದy
ಪದಗಳನು್ನyಬಳಸುತ್ತುನೆ�yಅಂದರೆyಅವೆಲಲಿವೂyಇಸ್ಲಿಮಿನಿಂದy
ಪರಭರಾಷ್ಗೆೊಂಡyರ್ಷಟ್ರಗಳುyಎಂದರ್ಥ�yಕೆೊೀಟ್ಯಂತರyರುಸ್ಲಿ-
ರರನು್ನyಅದೆಷು್yಸುಲಭದಲ್ಲಿyಒಂದೆೀyಏಟ್ಗೆyಕ್ಫಿರ್yರತುತುy

ರುತ್ಥದ್ದಾyಗಳೆಂದುyಘೀಷ್ಸುತ್ತುನೆ�yಐ�ಎಸ್�yಅನು್ನyಒಪ್್ಪಕೆೊಳ್ಳದy
ಎಲಲಿರಗೆyಅವನುyಹೀಗೆyರುತ್ಥದ್ದಾ,yಕ್ಫಿರ್,yರುನ್ಫಿಕ್yಎಂದುy
ರುದೆರಾಯತ್ತುy ಸ್ಮ್ಜಕy ಜ್ಲತ್ಣಗಳಲ್ಲಿy ನಿಲ್ಥಜಜಾಯಿಂದy
ಪರಾಚಾರಗೆೊಳಿಸುತ್ತುರುವುದರಂದyಈyಉಗರಾಗ್ಮಿಗಳಿಗೆyನಿೀಡಿದy
ಉತತುರyಸ್ವಲ್ಪyತ್ೀಕ್ಷ ಷ್ಣವ್ಗುತತುದೆಯಂದುyವ್ಚಕರುyತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳ-
ಬೆೀಕೆಂದುyಸ್ಂದಭಿ್ಥಕವ್ಗyಸೊಚ್ಸುತೆತುೀನೆ�

ಪರಾಮಾಣಗಳನುನುಚಹೀಗೆಚವಾಯಾಖಾಯಾನಿಸಬೀಕು?

ಐ�ಎಸ್�yವಕ್ತುರyಪವಿತರಾyಕುರ್ಆನಿನyಯ್ವುದ್ದರೊyಅನುವ್-
ದವನು್ನyಓದದರೆyಇಸ್ಲಿಮಿಕ್yವಿಷಯಗಳನು್ನyಸ್ಕಷು್yತ್ಳಿದು-
ಕೆೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದುyತನ್ನyಕಿಲಿಪ್್ಪನಲ್ಲಿyನೆೀರವ್ಗyಹ್ಗೊyಕೆಲವೊಮ್ಮy
ಪರೆೊೀಕ್ಷವ್ಗyಹೀಳುತ್ತುನೆ�yಅವನುyವಿದ್್ವಂಸರುyಕಪಟ್ಗಳ್-
ಗದ್ದಾರೆyರತುತುyಲೌಕಿಕyಲ್ಭಗಳಿಗ್ಗyಹಲವುyವಿಷಯಗಳನು್ನy
ರರೆಮ್ಚ್ಡುವುದರಂದyಅವರಂದyಕಲ್ಯಬ್ರದೆಂದುyಆಗ್ಗy
ನೆನಪ್ಸ್ಕೆೊಡುತ್ತುನೆ�yಅಂದರೆyಅಜ್್ನಿಗಳ್ದyಜನರುyಕೆೀವಲy
ಅನುವ್ದಗಳನು್ನyಮ್ತರಾyಓದ,yನಂತರyಇಂತಹyತ್ಳಿಗೆೀಡಿಗಳy
ವ್್ಯಖ್್ಯನಗಳನು್ನyಸ್್ವೀಕರಸ್ದರೆyಸ್ಕೆಂದುyಶ್ೊೀತೃಗಳಿಗೆyಅವನುy
ನಿೀಡುವyಉಪದೆೀರವ್ಗದೆ�y

ಇಸ್ಲಿಮಿನyಚರತೆರಾಯಲ್ಲಿyಪರಾತ್ಯಕ್ಷವ್ದyಎಲ್ಲಿyಪರಭರಾಷ್yಪಂಗಡಗಳy
ದ್ರತಪು್ಪವಿಕೆಗೆyಇಂತಹyನಿಲುವುಗಳೆೀyರುಖ್ಯyಕ್ರಣವ್ಗದೆ�y
ಅಂದರೆ,yಪರಾಮ್ಣಗಳನು್ನyತಮಿ್ಮರ್್ಛಯಂತೆyವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸ್yಅದರಂದy
ನೊತನyಆರಯಗಳನು್ನyಸ್ಥಿಪ್ಸುವುದುyಅವರyಜ್ಯಮ್ನವ್-
ಗದೆ�yಅದರyರೊಲಕyಅವರುyತರ್ಮyಪರಭರಾಷ್ತೆಗೆyಕುರ್ಆನ್y
ರತುತುy ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿy ಆಧ್ರವಿದೆಯಂದುy ಪ್ರರy ಜನರಲ್ಲಿy
ತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆyಬಿತುತುತ್ತುರೆ�yಕೆೀರಳyಖವ್ರಜ್ಗಳುyಅಫಘ್ನಿಸ್ಥಿನದy
ಪವ್ಥತಗಳಲ್ಲಿyಅವಿತುಕೆೊಂಡುyತಯ್ರಸುವyಆಡಿಯೀಗಳಲ್ಲಿy
ಇದೆೀyರೀತ್ಯyಕುತಂತರಾಗಳಿವೆ�

ಆದರೆyಪರಭರಾಷ್yವಿಭ್ಗದವರನು್ನyಗುರುತ್ಸ್ಕೆೊಂಡುyಅವರನು್ನy
ತಳಿ್ಳಹ್ಕಿದy‘ಅಹುಲಿಸುಸ್ನ್ನತ್yವಲ್yಜಮ್ಅತ್’ನyವಿದ್್ವಂಸರುy
ಕುರ್ಆನಿನyವ್್ಯಖ್್ಯನyರತುತುyಪರಾವ್ದyವಚನಗಳyವಿವರಣೆಗೆy
(ವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸುವವರುy ಅರಬಿy ಭ್ಷ್yರತುತುy ಅದರy ಸ್ಹತ್ಯ-
ವನು್ನy ಕಲ್ತy ವಿದ್್ವಂಸರ್ಗದದಾರೊy ಸರ)y ಕೆಲವುyಮ್ನದಂ-
ಡಗಳನು್ನy ನಿರಚಿಯಿಸ್ದ್ದಾರೆ�yಪರಾಸುತುತyಮ್ನದಂಡಗಳುyಅವರುy
ಸ್ವಯಂy ನಿಮಿ್ಥಸ್ದವುಗಳಲಲಿ�y ಬದಲ್ಗ,y ಕುರ್ಆನ್y ರತುತುy
ಪರಾವ್ದವಚನಗಳಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದಾಗದೆ�y



09

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮಾರ್ ್ೆ10

ಐ�ಎಸ್�yವಕ್ತುರyವಿದ್್ವಂಸರನು್ನy‘ಉಲಮ್ಉಝುಝುಉ’y(ದುಷ್y
ಪಂಡಿತರು)yಎಂದುyಕರೆಯುವುದುyಪರಾತ್ಯಬ್ಬyಜನಸ್ಮ್ನ್ಯ-
ನಿಗೊyಕುರ್ಆನ್yಹ್ಗೊyಪರಾವ್ದವಚನಗಳನು್ನyವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸಲುy
ರತುತುyವಿವರಸಲುyಅನುರತ್yನಿೀಡದರುವyಕ್ರಣದಂದ್ಗದೆ�y
ರನುಷ್ಯyನಿಮಿ್ಥತyಸ್ಮ್ನ್ಯyನಿಯರಗಳು,yವೆೈಜ್್ನಿಕyತತ್ವಗಳುy
ಹ್ಗೊy ಸ್ಂಕೆೀತ್ಕy ಪದಗಳನು್ನy ವಿವರಸಲುy ಸರಕ್ಲ್ೀನy
ಸಮ್ಜವುyಎಲಲಿರಗೊyಅನುರತ್yಕೆೊಡುತತುದೆಯೀ?yಯ್ವತೊತುy
ಇಲಲಿ�yಏಕೆಂದರೆyಪರಾತ್ಯಂದುyವಿಷಯವನು್ನyಆಯ್yಕ್ಷೆೀತರಾಗಳ-
ಲ್ಲಿyನೆೈಪುಣ್ಯತೆಯನು್ನyಸ್ಧಿಸ್ದವರೆೀyವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸಬೆೀಕುyರತುತುy
ವಿವರಸಬೆೀಕುy ಎನು್ನವುದುy ಸ್ವ್ಥತ್ರಾಕವ್ಗy ಅಂಗೀಕರಸ-
ಲ್ಪಟ್yತತ್ವವ್ಗದೆ�y

ಒಂದುyಉದ್ಹರಣೆಯನು್ನyಗರನಿಸ್ರ�yಒಂದುyಮಡಿಕಲ್yರ್ಯರy
(ವೆೈದ್ಯಕಿೀಯy ಸ್ದ್ಧಿಂತ)ವನು್ನyಯ್ರುy ವಿವರಸಬೆೀಕು?y ಆಗy
ಎಲಲಿರೊyವೆೈದ್ಯಕಿೀಯyರಂಗದಲ್ಲಿyಪರಾವಿೀಣರ್ದyವಿದ್ವಜಜಾರುyಅದನು್ನy
ವಿವರಸಬೆೀಕೆಂದುyಹೀಳುತ್ತುರೆ�yಅನ್ಯಥ್yಮಡಿಕಲ್yಶ್ಪ್ನಲ್ಲಿy
ಔಷಧಿಯನು್ನyತೆಗೆದುಕೆೊಡುವವನಲಲಿ�yಹ್ಗೆಯೀyಇಂಜನಿರಂಗ್y
ಕ್ಷೆೀತರಾದಲ್ಲಿರುವyಒಂದುyವೆೈಜ್್ನಿಕyತತ್ವವನು್ನyವಿವರಸುವyಯೀಗ್ಯತೆy
ಯ್ರಗದೆ?yಬಿ�ಟೆಕ್,yಎಂ�ಟೆಕ್yಗಳೆಲಲಿyರುಗಸ್yಆyರಂಗದಲ್ಲಿy
ಪ್�ಎಚ್�ಡಿ�yಮ್ಡಿದyಸ್ಧಕನಿಗೆyಮ್ತರಾyಅದನು್ನyವಿವರಸಬಲಲಿನು�y
ಆyವಿಷಯದyಕುರತುyಒಬ್ಬyಎಂ�ಬಿ�ಬಿ�ಎಸ್yಡ್ಕ್ರ್yಕೆೊಡುವy
ಟ್ಪ್ಪಣಿಯನು್ನyಇಂಜನಿಯರಂಗ್yಕ್ಷೆೀತರಾದಲ್ಲಿರುವವರುyಒಪ್್ಪಕೆೊಳು್ಳ-
ವರೆೀ?yರುಸ್ಲಿಮ್yವಿದ್್ವಂಸರುyಎಲಲಿರೊyಅಂಗೀಕರಸುವyಈyಸರಳy
ತತ್ವಗಳನ್ನಷ್್ೀyಹೀಳುತ್ತುದ್ದಾರೆ�yಅನ್ಯಥ್yಧರ್ಥyರತುತುyಪರಾಮ್ಣಗ-
ಳನು್ನyತರ್ಮyಗುತ್ತುಗೆಯ್ಗರಸ್ಕೆೊಡುyಸರುದ್ಯವನು್ನyಆಳುವy
‘ಪೌರೆೊೀಹತ್ಯ’ವನು್ನyಹೀರಲುyಇಲ್ಲಿyಯ್ರೊyಬಯಸುವುದಲಲಿ�y

ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್yಸರುದ್ಯದyದಕುಕಿ–ದಸಗಳನು್ನy ನಿಯಂತ್ರಾಸುವy
ಸ್ಮ್ಜಕyರತುತುy ಆರ್್ಥಕವ್ದyಅನೆೀಕy ಸರಸ್ಯಗಳಂದಗೆy
ತಳಕುಹ್ಕಿಕೆೊಂಡಿರುವyಖಿಲ್ಫತ್,yಬೆೈಅತ್,yಜಹ್ದ್,yಇಸ ಲ್ಿಮಿಕ್y
ರ್ಷಟ್ರದyಶ್ಕ್್ಕರಾರಗಳು���yರುಂತ್ದyಸಂಕಿೀಣ್ಥyವಿಷಯಗ-
ಳನು್ನyಇಸ್ಲಿಮಿೀyಜಗತ್ತುನಲ್ಲಿyಸವ್ಥಸರ್ಮತವ್ದy‘ಉಸೊಲುಗಳ’y
(ರೊಲಭೊತyತತ್ವಗಳ)ನು್ನyಪರಗಣಿಸದೆyತಮಿ್ಮರ್್ಛಯಂತೆyವ್್ಯಖ್್ಯ-
ನಿಸುವyಹಕುಕಿy‘ಆನ್ಲೈನ್yರುಫಿತು’ಗಳಿಗಲಲಿyಎನು್ನವುದುyಇಷ್ೊ್ಂದುy
ಗಂಭಿೀರyಅಪರ್ಧವೆೀ?yಅದರyಹಸರಲ್ಲಿyಐ�ಎಸ್�yಖವ್ರಜ್ಗಳುy
ಉನ್ನತರ್ದyವಿದ್್ವಂಸರನು್ನyಹೀನ್ಯವ್ಗyಟ್ೀಕಿಸಬೆೀಕ್ದy
ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೀ?yನಿಷ್ಪಕ್ಷಪ್ತ್ಗಳ್ದyಓದುಗರುy ಶ್ಂತವ್ಗy
ಉತತುರyಕಂಡುಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು�

ಪವಿತರಾಚಕುರ್ಆನ್—ವಾಯಾಖಾಯಾನದಚಮಾನದಂಡಗಳು

ಪವಿತರಾyಕುರ್ಆನ್yಎಂಬyರಹತ್ವಪೂಣ್ಥyಗರಾಂರದyವ್್ಯಖ್್ಯನy
ರತುತುyವಿವರಣೆಗೆyಆಧ್ರವ್ಗಟು್ಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ದyರೊಲಭೊತy
ನಿಯರಗಳನು್ನy ‘ಉಸೊಲುತತುಫಿಸ್ೀರ್’y (ಕುರ್ಆನ್yವ್್ಯಖ್್ಯನದy
ರೊಲಭೊತyತತ್ವಗಳು)yಎಂದುyಕರೆಯಲ್ಪಡುತತುದೆ�yಪೂವಿ್ಥಕy
ರತುತುyಆಧುನಿಕರ್ದyಹಲವ್ರುyವಿದ್್ವಂಸರುyಈyವಿಷಯದಲ್ಲಿy
ಗರಾಂರಗಳನು್ನyರಚ್ಸ್ದ್ದಾರೆ�yಇಲ್ಲಿyಪರಾಸುತುತyತತ್ವಗಳyಒಂದುyಸಂಕ್ಷಿಪತುy
ವಿವರಣೆಯನು್ನyಮ್ತರಾyನಿೀಡಲುyಬಯಸುತೆತುೀವೆ�

1�y ಕುರ್ಆನನು್ನy ಕುರ್ಆನಿನಿಂದy ವ್್ಯಖ್್ಯಸ್ನಿಸುವುದು�y
ಅಂದರೆ,yಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿyಒಂದುyವಿಷಯyಒಂದೆಡೆyಕಂಡರೆ,y
ಆyವಿಷಯಕೆಕಿyಸಂಬಂಧಪಟ್ಂತೆyಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿಯೀyಬೆೀರೆy
ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿyಪರ್ರಶ್್ಥಸಲ್ಪಟ್್ದದಾರೆyಅದನೊ್ನyಪರಗಣಿಸ್yವಿವಿಧy
ಪರ್ರಶ್್ಥಗಳನು್ನyಸರನ್ವಯಗೆೊಳಿಸ್yವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸುವುದುy
(ಕುರ್ಆನ್yಅಲ್ಲಿಹನyವತ್ಯyಗರಾಂರವ್ಗರುವುದರಂದy
ಅದರಲ್ಲಿyವೆೈರುಧ್ಯತೆಗಳಿಲಲಿyಎಂಬyರೊಲಭೊತyತತ್ವವುyಇಲ್ಲಿy
ಗರನಿಸಲ್ಪಡುತತುದೆ�)

2�y ಕುರ್ಆನನು್ನyಪರಾವ್ದವಚನಗಳಿಂದyವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸುವುದು�y
ಕ್ರಣ,y ಕುರ್ಆನ್y ಪರಾವ್ದy ರುಹರ್ಮದ್ y ರಗೆy
ಅವತ್ೀಣ್ಥವ್ಗದೆ�y“ನ್ವುyಈyಉಪದೆೀರವನು್ನyನಿರಗೆy
ಅವತ್ೀಣ್ಥಗೆೊಳಿಸ್ರುತೆತುೀವೆ�yನಿೀವುyಜನರಗ್ಗyಇಳಿಸಲ್ಪಟ್್-
ರುವುದನು್ನyಅವರಗೆyವಿವರಸ್ಕೆೊಡಲ್ಕ್ಕಿಗyರತುತುyಅವರುy
ಚ್ಂತ್ಸಲ್ಕ್ಕಿಗ�”y(ನಹ್ಲಿy44)yಎಂದುyಅಲ ಲ್ಿಹುyಕುರ್ಆನಿ-
ನಲ್ಲಿyಹೀಳಿದ್ದಾನೆ�yಸಂಕ್ಷಿಪತುದಲ್ಲಿyಕುರ್ಆನನು್ನyಅಧಿಕೃತವ್ಗy
ವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸುವyಹಕುಕಿyಪರಾವ್ದ yಯವರಗದೆ�yಸ್ವಹ್ಬಿಗಳುy
(ಪರಾವ್ದ yಯವರyಅನುಚರರು)yಅರಬಿyಭ್ಷ್ಯನು್ನy
ರ್ನ್್ನಗyಅರತವರ್ಗದದಾರೊyಅವರುyಕುರ್ಆನಿನyಹಲವುy
ವಚನಗಳನು್ನy ತ್ಳಿಯಲ್ಗದೆy ಪರಾವ್ದ yಯವರನು್ನy
ಆರರಾಯಿಸ್ದ್ಗyಪರಾವ್ದ yಯವರುyಅದನು್ನyವಿವರಸ್-
ಕೆೊಟ್yಹಲವ್ರುyಘಟನೆಗಳಿವೆ�yಕುರ್ಆನ್yವ್್ಯಖ್್ಯನಕೆಕಿy
ಕೆೀವಲyಭ್ಷ್ಜ್್ನyಸ್ಲದುyಎನು್ನವುದುyಈyಘಟನೆಗಳಿಂದy
ಸ್ಪಷ್ವ್ಗುತತುದೆ�

3�y ಕುರ್ಆನನು್ನyಸ್ವಹ್ಬಿಗಳyವ್್ಯಖ್್ಯನದyಆಧ್ರದಲ್ಲಿyವ್್ಯಖ್್ಯ-
ನಿಸುವುದು�yಏಕೆಂದರೆyಸ್ವಹ್ಬಿಗಳುyಪರಾವ್ದ yಯವರಗೆy
ಕುರ್ಆನಿನyಪರಾತ್ಯಂದುyವಚನಗಳುyಅವತ್ೀಣ್ಥಗೆೊಳು್ಳ-
ವ್ಗyಉಪಸ್ಥಿತರದುದಾyಅವರಂದyಅದರyಪರಾಯೀಗyರತುತುy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ವಿವರಣೆಯನು್ನyಖುದ್ದಾಗyಆಲ್ಸ್yಅದಕೆಕಿy ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ದವ-
ರ್ಗದ್ದಾರೆ�yಆದುದರಂದyಕುರ್ಆನಿನyಪರಾರರyಅಭಿಸಂ-
ಬೆೊೀಧಿತರುy ಎಂಬy ನೆಲಯಲ್ಲಿy ಕುರ್ಆನಿನy ತತ್ವಗಳನು್ನy
ಪರಾವ್ದ yಯವರyಮ್ತುyಹ್ಗೊyಜೀವನಕರಾರದಂದy
ಸರಯ್ಗyತ್ೀಳಿದುಕೆೊಂಡವರುyಎಂಬyಮೊದಲyಪ್ರಾರಸತ್ಯy
ಸ್ವಹ್ಬಿಗಳyತಫಿಸ್ೀರ್ಗಳಿಗದೆ�yಒಂದುyವಚನದyತಫಿಸ್ೀರ್ನಲ್ಲಿy
ಅವರyನಡುವೆyಏನ್ದರೊyಭಿನ್್ನಭಿಪ್ರಾಯವಿದದಾರೆyಇತರy
ಪರಾಮ್ಣಗಳಿಗೆyಸರಹೊಂದುವyತಫಿಸ್ೀರ್yಸ್್ವೀಕರಸುವುದುy
ಉಲಮ್ಗಳyನಿಲುಮಯ್ಗದೆ�

4�y ತ್ಬಿಉಗಳುyರತುತುy ಸಲಫ್ಗಳy ತಫಿಸ್ೀರ್ನyಆಧ್ರದಲ್ಲಿy
ವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸುವುದುy (ಸ್ವಹ್ಬಿಗಳಿಂದy ನೆೀರವ್ಗy
ಧರ್ಥವನು್ನy ಕಲ್ತ—ಆದರೆy ಪರಾವ್ದ y ಯವರನು್ನy
ನೆೊೀಡಿರದ—ಹತ್ತುರದyತಲಮ್ರುyತ್ಬಿಉಗಳುyಎಂದುy
ಗುರುತ್ಸಲ್ಪಡುತ ತ್ುರೆ�yಇವರyನಂತರದyತಲಮ್ರುyತ್ಬಿ-
ಉತ್ತುಬಿಉಗಳ್ಗದ್ದಾರೆ�y ಈyರೊರುy ತಲಮ್ರುಗಳಿಗೆy
ಒಟಾ್ಗyಕರೆಯುವyಹಸರುy‘ಸಹಫುಸ್ಸ್ಲ್ಹ್ಗಳು’y(ಸಚಚಿರ-
ತರ್ದyಪೂವಿ್ಥಕರು)yಎಂದ್ಗದೆ�)

ಸ್ವಹ್ಬಿಗಳಿಂದy ತಫಿಸ್ೀರ್y ಕಲ್ತy ತ್ಬಿಈy ವಿದ್್ವಂಸರುy
ಸ್ವಹ್ಬಿಗಳy ವಿವಿಧy ಜ್್ನಗಳನು್ನy ಭ್ವಿೀy ಪ್ೀಳಿಗೆಗೆy
ತಲುಪ್ಸ್ರುವyಪರಾರುಖyಕೆೊಂಡಿಯ್ಗದ್ದಾರೆ�yಸ್ವಹ್ಬಿಗ-
ಳಿಂದyಖುದ್ದಾಗyಕಲ್ತರುyಎಂಬುದುyಇವರyತಫಿಸ್ೀರ್ಗರುವy
ಅಧಿಕೃತತೆಗೆyಆಧ್ರವ್ಗದೆ�y

5�y ಅರಬಿಭ್ಷ್ಯyವ್್ಯಕರಣಗಳು,yಅರಬಿಯyಪರಾಯೀಗಗಳುy
(ಗದ್ಯ–ಪದ್ಯಗಳು)y ಕುರ್ಆನ್y ವಚನಗಳುy ಅವತ್ೀಣ್ಥ-
ವ್ದy ಕ್ರಣಗಳುy ರತುತುy ಅವತ್ೀಣ್ಥದy ಚರತೆರಾಯ-
ನು್ನy ತ್ಳಿಯುವುದು�y (ಉದ್y ನ್ಸ್ಖ್–ರನೊಸ್ಖ್ಗಳy
ಕುರತ್ರುವyಜ್್ನ)�

ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್yನಿಯರಗಳುyಪರಾವ್ದ yಯವರಗೆyಸಂದಭ್್ಥ-
ನುಸ್ರyಹಂತyಹಂತವ್ಗyಅವತ್ೀಣ್ಥಗೆೊಳಿಸಲ್ಪಟ್್ತು�y
ಮೊದಲುyಅವತ್ೀಣ್ಥಗೆೊಳಿಸ್ದyಕೆಲವುyನಿಯರಗಳನು್ನy
ನಂತರyಅಲ್ಲಿಹನೆೀyರದುದಾಪಡಿಸ್yಅದಕಿಕಿಂತyಹಚುಚಿyಸೊಕತುವ್ದy
ನಿಯರಗಳನು್ನyಜ್ರಗೆೊಳಿಸ್,yಹೀಗೆyದುಬ್ಥಲಗೆೊಳಿಸಲ್ಪಟ್y
ಆರಂಭyಕ್ಲದyನಿಯರಗಳುyರತುತುyವಚನಗಳಿಗೆyರನೊಸ್ಖ್y
ಎಂದೊyಹೊಸದ್ಗyಅವತ್ೀಣ್ಥಗೆೊಳಿಸಲ್ಪಟ್yವಚನಗಳುy

ರತುತುy ನಿಯರಗಳಿಗೆy ನ್ಸ್ಖ್y ಎಂದೊy ಹೀಳುತ್ತುರೆ�y
ಕುರ್ಆನ್yವ್್ಯಖ್್ಯನದಲ್ಲಿyಇದುyಬಹಳyಪರಾರುಖವ್ಗದೆ�

ಕುರ್ಆನಿನy ವ್್ಯಖ್್ಯನದಲ್ಲಿy ಇನೊ್ನy ಹಲವ್ರುy ತತ್ವಗಳನು್ನy
ಪರಗಣಿಸಬೆೀಕ್ಗದದಾರೊyವಿಷಯವುyದೀಘ್ಥವ್ಗುವುದರಂದy
ಸಂಕ್ಷಿಪತುಗೆೊಳಿಸ್ದೆದಾೀನೆ�y ಹದೀಸ್y (ಪರಾವ್ದy ವಚನಗಳು)y ವ್್ಯ-
ಖ್್ಯನಕೊಕಿy ಅದರದೆದಾೀy ಆದy ತತ್ವಗಳಿವೆ�y ಒಂದುy ವಿಷಯದಲ್ಲಿy
ವರದಯ್ದyಎಲ್ಲಿyಹದೀಸ್ಗಳನು್ನyಒಟು್yಸೀರಸ್yವ್್ಯಖ್್ಯನಿ-
ಸುವುದು,yಪರಾವ್ದ yಯವರyಜೀವನಚರತೆರಾಯನು್ನyರ್ನ್್ನಗy
ತ್ಳಿಸದರುವುದು,yಹದೀಸ್ನyಸನದನು್ನy (ಹದೀಸ್yಗರಾಂರವನು್ನy
ಕೆೊರಾೀಢೀಕರಸ್ದyಗರಾಂರಕತ್ಥನಿಂದyಮೊದಲೊಗೊಂಡುyಪರಾವ್ದ y
ಯವರyತನಕyತಲುಪುವyವರದಗ್ರರyಪರಂಪರೆ)yಬಲ್ಬಲ-
ವನು್ನyನಿಣ್ಥಯಿಸುವyಶ್ಸತ್ದy(ಉಸೊಲುಲ್yಹದೀಸ್)yಕುರತುy
ಅರತ್ರುವುದುyರುಂತ್ದವುಗಳುyಕೆಲವುyನಿಬಂಧನೆಗಳ್ಗವೆ�

ಸಂಕ್ಷಿಪತುದಲ್ಲಿyಇಸ್ಲಿಮಿನyಅಧಿಕೃತyಪರಾಮ್ಣಗಳುyಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪyಅರಬಿy
ಭ್ಷ್ಯನು್ನyಕಲ್ತುyಯ್ವುದ್ದರೊyಕೆಲವುyಭ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಿರುವy
ಅನುವ್ದವನು್ನyಓದyವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸುವಂತಹವುಗಳಲಲಿyಎಂಬುದುyಈy
ವಿವರಣೆಗಳಿಂದyಸಹೃದಯಿyವ್ಚಕರಗೆyಸ್ಪಷ್ವ್ಗರಬಹುದೆಂದುy
ಭ್ವಿಸುತೆತುೀನೆ�yಇಸ್ಲಿಮಿನyನೆೈಜyವಿಚಾರಧ್ರೆy(ಅಹುಲಿಸುಸ್ನ್ನತ್yವಲ್y
ಜಮ್ಅತ್)yದಂದyಪರಭರಾಷ್ರ್ದyಶ್ಯ್ಗಳು,yಖದರಯ್ಯಗಳು,y
ರುಜ್ಥಅ್yಗಳು,yಖವ್ರಜ್ಗಳುyರುಂತ್ದyವಿಭ್ಗಗಳುyಪರಾಮ್-
ಣಗಳನು್ನyತರ್ಮyಇಂಗತಕಕಿನುಸ್ರyವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸ್ದyಕ್ರಣದಂದಲೀy
ವ್ಯತ್ಚಲ್ಸ್yಹೊೀಗುವಂತ್ಯಿತು�yಅಹುಲಿಸುಸ್ನ್ನತ್ತುನyವಿದ್್ವಂಸರುy
ಪರಾತ್ಯಂದುy ಕ್ಲಘಟ್ಗಳಲ್ಲಿy ಅಂತಹyದುವ್್ಯ್ಥಖ್್ಯನಗಳ-
ನು್ನyಧೈಯ್ಥದಂದyಅನ್ವರಣಗೆೊಳಿಸ್ದ್ದಾರೆ�yಐ�ಎಸ್�yನಂತಹy
ಆಧುನಿಕyಜಹ್ದyಸಂಘಟನೆಗಳyವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೊyಸರಕ್ಲ್ೀನy
ಜಗತ್ತುನಲ್ಲಿyಅದೆೀyಸಂಭವಿಸುತ್ತುದೆ�

ಅಲ್ಚಕಸ್ವಸುಲ್ಚಕಾಮಿಲಚಲ್ಚಖವಾರಿಜಿಚಅಸ್ವರಿನಾ

ಅಲ್ಕ್ಯಿದ,y ಜಬ್ಹತುನು್ನಸ್ವರ,y ಜಮ್ಅತುಲ್y ಜಹ್ದ್y
ರುಂತ್ದyಈyಕ್ಲದಲ್ಲಿರುವyಪರಾರುಖyಜಹ್ದyಗುಂಪುಗಳy
ಸೈದ್ಧಿಂತ್ಕyದವ್ಳಿಕೆೊೀರತನವನು್ನyಆಧ್ರyಸಮೀತyಅನ್ವ-
ರಣಗೆೊಳಿಸ್yಅವರುyಖಂಡಿತyಆಧುನಿಕyಖವ್ರಜ್ಗಳ್ಗದ್ದಾ-
ರೆಂದುy ಪರಾಬಲವ್ಗy ಪರಾತ್ಪ್ದಸುವy ಗರಾಂರದyಹಸರೆೀyಅಲ್y
ಕ್ವಸಸುಲ್yಕ್ಮಿಲyಲ್yಖವ್ರಜyಅಸ್ವರನ್y(ನರ್ಮyಕ್ಲಘಟ್ದy
ಖವ್ರಜ್ಗಳyಸಂಪೂಣ್ಥyಚರತೆರಾ)�y
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ಸುಮ್ರುy 444y ಪುಟಗಳಲ್ಲಿರುವy ಈy ಗರಾಂರವನು್ನy ಸೌದy
ವಿದ್್ವಂಸರ್ದyಶ್ೈಖ್yಇಬ್ರಾಹಮ್yಬಿನ್yಸ್್ವಲ್ಹುಲ್yರುಹೈಮಿದ್y
ಎಂಬವರುyರಚ್ಸ್ದ್ದಾರೆ�yಅವರುyಈyಗರಾಂರದyರಚನೆಗೆyಮೊದಲುy
ಖವ್ರಜ್ಗಳyಸೈದ್ಧಿಂತ್ಕyಸರರ್ಥಕರyಸುಮ್ರುyಎರಡುyಸ್ವಿ-
ರಕಿಕಿಂತಲೊyಮಿಕಿಕಿದyಕೃತ್ಗಳನು್ನy(ಕರಪತರಾದಂದyಹಡಿದುyಬೃಹತ್y
ಗರಾಂರಗಳyತನಕ)yಸೊಕ್ಷಷ್ಮವ್ಗyಅವಲೊೀಕಿಸ್ದದಾರು�yಅವರುyಇಲ್ಲಿy
ಜಹ್ದಗಳyಉಲಲಿೀಖಗಳನು್ನyನೆೀರವ್ಗyಉದಧಿರಸ್yಅಧ್ಯಯನಕೆೊಕಿ-
ಳಪಡಿಸುವyಶ್ೈಲ್ಯನು್ನyಸ್್ವೀಕರಸ್ದ್ದಾರೆ�y

ವ್ಸತುವದಲ್ಲಿyಈyಗರಾಂರದyರೊಲಕyಐ�ಎಸ್�ನyಬುನ್ದಯೀy
ಕುಸ್ದುyಬಿೀಳುತತುದೆ�yಏಕೆಂದರೆyಐ�ಎಸ್�yಹುಟ್್ದುದಾy ಅಲ್ಕ್-
ಯಿದದಂದ್ಗದೆ�yಐ�yಎಸ್�yನ್ಯಕyಅಬೊಬಕಕಿರ್yಬಗ್ದಾದy
ಇರ್ಕ್ನಲ್ಲಿyಅಲ್ಕ್ಯಿದದyರುಖ್ಯಸಥಿರ್ಗದದಾರು�yಈyಗರಾಂರಕಿಕಿಂದy
ಮೊದಲುyರುಸ್ಲಿಮ್yಜಗತ್ತುನಲ್ಲಿyಖ್್ಯತನ್ರರ್ದyಉಲಮ್ಗಳುy
ಅಲ್ಕ್ಯಿದ್yಹ್ಗೊyದ್ಇಶ್y(ಐ�yಎಸ್�)yಗೆyವಿರುದಧಿyಬರೆದy
ಹಲವ್ರುy ಲೀಖನyರತುತುy ಕಿರುಗರಾಂರಗಳುyಪರಾಕ್ರನಗೆೊಂ-
ಡಿದೆ�yಅವುಗಳಿಗೆyಒಂದುyಸರರ್ಥyಉತತುರyಬರೆಯಲುyಐ�ಎಸ್�y
ಬೆಂಬಲ್ಗರಗೆyಈyತನಕyಸ್ಧ್ಯವ್ಗಲಲಿ�y

‘ತರಗೆyಪರ್ಯವ್ಗದವರುyಹ್ಗೊyಧರ್ಥದಲ್ಲಿyಸ್ವಲ್ಪyಕಠೊೀರ-
ವ್ಗರುವವರಗೆy ಖವ್ರಜ್ಗಳುy ಎಂದುy ರುದೆರಾಯತುತುವy
ವ್ಡಿಕೆyರುಸ್ಲಿಮ್yಲೊೀಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆyಸಲಫಿyಉಲಮ್ಗಳುy
ಐ�ಎಸ್�y ನವರುyಖವ್ರಜ್ಗಳೆಂದುyವ್ದಸುತ್ತುರೆ’y ಎಂದುy
ಕೆಲವರುyಪರಾಸುತುತyವಿಷಯವನು್ನyಸರಳಿೀಕರಸ್yಮ್ತನ್ಡುತ್ತುರು-
ವುದರಂದyಖವ್ರಜ್ಗಳನು್ನyಸೈದ್ಧಿಂತ್ಕವ್ಗyಎದುರಸ್ದyಈy
ಗರಾಂರವನು್ನyನ್ನಿಲ್ಲಿyವ್ಚಕರಗೆyಪರಚಯಿಸಬೆೀಕ್ಯಿತು�yಅವರy
ಕೃತ್ಗಳಿಂದಲೀyಅವರುyಖವ್ರಜ್yವಿಚಾರಧ್ರೆಗೆyಸೀರದವರ್-
ಗದ್ದಾರೆಂದುyಸ್ಬಿೀತುಪಡಿಸುವyಪರಾಸುತುತyಗರಾಂರಕೆಕಿyಅಧಿಕೃತವ್ದy
ಒಂದುy ಖಂಡನೆಯನು್ನy ಬರೆಯಲುy ಜಹ್ದy ಸ್ದ ದ್ಾಂತ್ಗಳಿಗೆy
ಇದುವರೆಗೆy ಸ್ಧ್ಯವ್ಗಲಲಿ�y (ಉಗರಾವ್ದy ಭಯೀತ್್ಪದನೆಯy
ಆರಯಗಳನು್ನyಖಂಡಿಸ್yಸಲಫಿyವಿದ್್ವಂಸರುಗಳುyಬರೆದyಗರಾಂರಗಳy
ಕುರತyವಿವರಣೆyರುಂದನyಅಧ್್ಯಗಳಲ್ಲಿyಬರಲ್ದೆ�)

ಹ್ಗೆಯೀy‘ದ್ಇಶ್’yಎಂಬyಸಂಘಟನೆyಹುಟ್್ದyರರುವಷ್ಥವೆೀy
(2015)yಶ್ೈಖ್yರುಹರ್ಮದ್yಬಿನ್yಇಬ್ರಾಹೀಮ್yಅಲ್yಮಿಸ್ರಾy
ಎಂಬyವಿದ್್ವಂಸರುyಅವರನು್ನyವಿಶ್ಲಿೀಷ್ಸ್yಬಯ್ನುದದಾಲ್ಲ್yವಲ್y
ಖತ್ವಇಲ್yಫ್ಹಶ್yಫಿರ್yರದ್yವದ್ಇyಅನ್yಖವ್ರಜyದ್ಇಶ್y
ಎಂಬyಗರಾಂರವನು್ನyರತ್ಸ್ದದಾರು�yಈyಪುಸತುಕವುyಗರಾಂರಕತ್ಥನೆೀyಐ�ಎಸ್�y

ನyರೊಲಭೊತyವ್ಯತ್ಚಲನೆyಹ್ಗೊyಗುರುತರವ್ದyಪರಾಮ್ದಗ-
ಳನು್ನyಅನ್ವರಣಗೆೊಳಿಸ್yಮ್ಡಿದyಭ್ಷಣಗಳyಸಂಗರಾಹವ್ಗದೆ�y

ಸೌದಿಚವಿದಾ್ವಂಸನಚಸವಾಲು

ಸೌದy ಅರೆೀಬಿಯ್ದy ರಯ್ದ್ನಲ್ಲಿರುವy ಸುಪರಾಸ್ದಧಿy ಸಲಫಿy
ವಿದ್್ವಂಸರ್ದyಡ್yಅಬುದಾಲ್yಅಝೀಝ್yರಯಿ್ಯಸುರೆೈಸ್yಐ�ಎಸ್�y
ನ್ಯಕy ಅಬೊಬಕರ್y ಅಲ್y ಬಗ್ದಾದಗೆy ಒಂದುy ಬಹರಂಗy
ಸಂವ್ದದy ಸವ್ಲನೆೊ್ನಡಿ್ಡದy ವಿೀಡಿಯೀy ಕಳೆದy ಒಂದುy
ವಷ್ಥದಂದyಯೊಟೊ್ಯಬ್ನಲ್ಲಿyಲಭ್ಯವಿದೆ�y

ಅಬೊಬಕರ್yಬಗ್ದಾದಗೆyಖುದ್ದಾಗyಪ್ಲೊಗೊಳ್ಳಲುyಅನ್ನುಕೊಲವ್-
ದರೆ,yಪರಾತ್ನಿಧಿಯನು್ನyಕಳುಹಸ್ದರೆyಸ್ಕೆಂದೊ,yಸಂವ್ದವುyಆನ್y
ಲೈನ್y(ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ)yನಡೆದರೆyಸ್ಕೆಂದೊyಶ್ೈಖ್yರಯಿ್ಯಸ್yಹೀಳಿದರೊy
ಐ�ಎಸ್�yಕ್್ಯಂಪ್ನyಯ್ರೊyಈyಸವ್ಲುyಸ್್ವೀಕರಸಲುyರುಂದ್-
ಗದರುವುದುyಇವರyಸೈದ್ಧಿಂತ್ಕyದವ್ಳಿತನyಹ್ಗೊyಆದರ್ಥy
ಅಂಜುಕುಳಿತನವನು್ನyಸ್ಬಿೀತುಪಡಿಸುತತುದೆ�yದುವ್್ಯ್ಥಖ್್ಯನದಂದy
ಭ್ವನೆಯನು್ನyಕೆರಳಿಸ್yಪ್ರರyಜನರನು್ನyಸೈದ್ಧಿಂತ್ಕyಗೆೊಂದಲಕೆಕಿy
ಸ್ಲುಕಿಸುವyಈyಜ್ಗತ್ಕyಖಲ್ೀಫyರತುತುyಅವನyಅನುಚರರಗೆy
ವಿದ್್ವಂಸರyರುಂದೆyಬಂದುyನಿಲುಲಿವyಕೆಚುಚಿyಹ್ಗೊyಜ್್ನಿೀಯy
ಧೈಯ್ಥವಿಲಲಿವೆಂದುyಎಲಲಿರಗೊyವ್ಯಕತುವಿದೆ�yಆದರೊyಐ�ಎಸ್�yಗೆy
ಸೀರದy ರಲಯ್ಳಿಗಳುy ಪುನಚ್್ಥಂತನೆಗೆy ರುಂದ್ಗಲ್ಲಲಿ�y
ಕ್ರಣyಇದೆೊಂದುyಕುಣಿಕೆಯ್ಗದೆ�yಸ್ಲುಕಿದವರಗೆyಪ್ರ್ಗಲುyy
ಅಸ್ಧ್ಯವ್ದyಕುಣಿಕೆ�

ಐ.ಎಸ್.ಚವಿನಾಶಚಖಚಿತ,ಚನಾವುಚಕಾಯುತ್ೀವೆ

ಐ�ಎಸ್�ಗೆyಸೀರರದyಲೊೀಕದಲ್ಲಿರುವyರುಸ್ಲಿರರೆಲಲಿರೊy‘ದ್ರುಲ್y
ಕುಫ್ರಾ’y(ಕುಫ್ರಾನyರ್ಷಟ್ರ)ನಲ್ಲಿyಜೀವಿಸುತ್ತುರುವುದರಂದyಐ�ಎಸ್�yಗೆy
ಹಜರ್yಮ್ಡಿy ‘ದ್ರುಲ್y ಇಸ ಲ್ಿಮ್’ನಲ್ಲಿy ಜೀವಿಸಬೆೀಕೆಂದುy
ಅವರುy ಜೀನುy ಬೆರೆಸ್ದyಮ್ತುಗಳಲ್ಲಿy ಆರಂತ್ರಾಸುತ್ತುದ್ದಾರೆ�y
ರ್ಶ್ದ್yಅಬುದಾಲ್ಲಿyಅಲ್ಲಿyಖುರ್ಸ್ನ್ನಲ್ಲಿyಯ್ವುದೆೀyಸಂಕಷ್-
ಗಳಿಲಲಿದy ಶ್ೀಕಡ್y ನೊರರಷು್y ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್y ಜವನy ನಡೆಸುವy
ಪರಸ್ಥಿತ್yಇದೆಯಂದುyವಿವರಸುತ್ತುರೆ�yವಿವೆೀಕವಿಲಲಿದyಭ್ವನ್ತ್ಮಕy
ಜೀವಿಗಳನು್ನyತರ್ಮyಬೆೊೀನಿಗೆyಬಿೀಳಿಸುವುದುyಇವರyಗುರಯ್ಗದೆ�y

ಐ�ಎಸ್�y ಗೊಂಡ್ಗಳುyಬಂದೊಕನು್ನy ರ್ಶ್ದ್ರವರyತಲಯy
ಮೀಲ್ಟು್yಇದನು್ನyಹೀಳುವಂತೆyನಿಬ್ಥಂಧಿಸ್ದರೆೀyಎಂಬುದುyಈy
ಲೀಖಕನyಸಂರಯವ್ಗದೆ�yಏಕೆಂದರೆyಐ�ಎಸ್�ನyಪ್ರಾಬಲ್ಯದy
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ವ್್ಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿyಬದುಕುತ್ತುರುವವರyಪರಸ್ಥಿತ್yಅದೆಷು್yದ್ರುಣವ್-
ಗದೆಯಂದುyಮ್ಧ್ಯರಗಳyರೊಲಕyಲೊೀಕಕೆಕಿyತ್ಳಿದದೆ�yಆದರೆy
ದೌಲತುಲ್yಇಸ್ಲಿಮ್y(ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್yಸ್ೀಟ್)yಎಂಬyನಕಲ್yಹಸರನು್ನy
ಸ್್ವೀಕರಸ್ರುವyಈyಉಗರಾಗ್ಮಿಗಳುyರತುತುy ಅವರy ತ್ತ್ಕಿಲ್ಕy
ರ್ಷಟ್ರವುy(ಇನ್ಶ್yಅಲ್ಲಿ)yಶ್ೀಘರಾದಲಲಿೀyಪತನಗೆೊಳು್ಳತತುದೆಯಂದುy
ಅಹುಲಿಸುನ್ನತ್ನವರyವಿಶ್್ವಸವ್ಗದೆ�yಏಕೆಂದರೆyಖವ್ರಜ್ಗಳy
ಕುರತುyಪರಾವ್ದ yಯವರುyನುಡಿದyಭವಿಷ್ಯವುyಕಳೆದyಕ್ಲ್-
ವಧಿಯಲ್ಲಿyಸ್ಕ್್ತ್ಕಿರಗೆೊಂಡಿದೆ�yಅದರyಉಳಿದyಭ್ಗವೂyಸ್ಕ್್-
ತ್ಕಿರಗೆೊಳು್ಳವುದರಲ್ಲಿyಕಿಂಚ್ತ್yಸಂರಯವಿಲಲಿ�yಇನ್ಶ್yಅಲ್ಲಿಹ್�y
ಪರಾವ್ದ yಯವರyಪರಾಸುತುತyವಚನವುyಹೀಗದೆ�

ِه  ُه َعنْــُه، َأنَّ َرُســوَل اللَّ َعــْن اْبِن ُعَمَر َرِضــَي اللَّ

َم َقــاَل: »َينَْشــُأ َنْشٌء  َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ

َما َخَرَج  َيْقَرُءوَن اْلُقــْرآَن. َل ُيَجاِوُز َتَراِقَيُهــْم. ُكلَّ

ِه  َقــْرٌن ُقطَِع«. َقاَل اْبُن ُعَمَر: َســِمْعُت َرُســوَل اللَّ

َما َخــَرَج َقْرٌن  َم َيُقوُل »ُكلَّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

ًة َحتَّى َيْخــُرَج فِي  ُقطِــَع« َأْكَثَر ِمْن ِعْشــِريَن َمــرَّ

اُل. جَّ ِعَراِضِهــْم الدَّ

“ಯುವಕರyಒಂದುyಪ್ೀಳಿಗೆyಬೆಳೆದುyಬರಲ್ದೆ�yಅವರುyಕುರ್ಆನ್y
ಪ್ರ್ಯಣyಮ್ಡುತ ತ್ುರೆ�y ಆದರೆyಅದುyಅವರy ಗಂಟಲ್ನy
ಆರ್ಗೆy ಪರಾವೆೀಶ್ಸುವುದಲಲಿ�y (ಅರವ್y ಅದುy ಹೃದಯ್ಂತ-
ರ್ಳಕೆಕಿyಇಳಿಯುವುದಲಲಿyರತುತುyಅವರುyಅದರyಆರಯವನು್ನy
ಗರಾಹಸುವುದಲಲಿ�)yಅವರಲ್ಲಿyಒಂದೆೊಂದುyವಿಭ್ಗವುyಪರಾತ್ಯಕ್ಷಗೆೊ-
ಳು್ಳವ್ಗಲಲಲಿyಪತನಗೆೊಳು್ಳವರು�”

ಇಬ್್ನy ಉರರ್ y ಹೀಳುತ ತ್ುರೆ�y ಪರಾವ್ದ yಯವರುy ಈy
ವ್ಕ್ಯವನು್ನy(ُقطَِعyْرٌن َماyَخَرَجyَق yಇಪ್ಪತತುಕಿಕಿಂತಲೊyಹಚುಚಿyಬ್ರy(ُكلَّ
(ಪುನರ್ವತ್್ಥಸ್)y ಹೀಳಿರುವುದನು್ನy ನ್ನುy ಆಲ್ಸ್ರುವೆನು�y
ಅವರy ಸೀನೆಯಿಂದy (ಕೆೊನೆಗೆ)yದಜ್ಜಾಲ್yಹೊರಡುವy ತನಕ�y
(ಇಬ್್ನyಮ್ಜy174)y

ವಿವಿಧyಶ್ೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿyಈyಆರಯವನೆೊ್ನಳಗೆೊಂಡyಬೆೀರೆyಹದೀಸುಗ-
ಳನೊ್ನyರುಹದದಾಸ್ಗಳುyಉಲಲಿೀಖಿಸ್ದ್ದಾರೆ�y

ಇತ್ಹ್ಸದಲ್ಲಿyಖವ್ರಜ್ಗಳುyಆಗ್ಗyಪರಾತ್ಯಕ್ಷರ್ಗುತ ತ್ುರೆಂದೊy
ಆಗ್ಗyತೆೊಲಗಸಲ್ಪಡುತ್ತುರೆಂದೊyನುಡಿದರುವyಈyಭವಿಷ್ಯವ್ಣಿy
ಚರತೆರಾಯಲ್ಲಿyಹಲವುyಬ್ರyಸ್ಕ್ರಗೆೊಂಡಿದೆ�yಆದುದರಂದy
ಉಲಮ್ಗಳುyಖವ್ರಜ್ಗಳೆಂದುyಖ್ತರಯ್ಗyಹೀಳಿರುವyಈy
ವಿಭ್ಗವೂyಸದೆೊ್ಯೀಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೀyನ್ಮ್ವಶ್ೀಷವ್ಗುವು-
ದೆಂದುyನ್ವುyದೃಢವ್ಗyನಂಬುತೆತುೀವೆ�y

ಆದುದರಂದಲೀyಪರಾವ್ದ yಯವರyಈyವಚನದಲ್ಲಿyವಿಶ್್ವ-
ಸವಿರಸುವyರುಅ್yಮಿನ್ಗಳ್ದyವಿವೆೀಕರತ್ಗಳಲ್ಲಿyಯ್ರೊy
ಪತನಗೆೊಳ್ಳಲ್ರುವyಈyಮೊೀಸದyಖಿಲ್ಫತ್ನyಭಯೀತ್್ಪದಕy
ರ್ಷಟ್ರಕೆಕಿy ‘ಹಜರ್’yಹೊೀಗಲುyಸ್ದಧಿರಲಲಿ�yಸ್ವಂತyಪ್ರಾಣ,yಸೊತುತು,y
ಸ್ತ್ೀಯರುy ರತುತುy ರಕಕಿಳಿಗೆyಯ್ವುದೆೀy ಸುರಕ್ಷಿತತೆಯಿಲಲಿದ,y
ಗುಂಡುyರತುತುyಬ್ಂಬ್ನyyರಬದಾಗಳುyಮೊರೆಯುತ್ತುರುವy(ಇದನು್ನy
ಐ�ಎಸ್�yವಕ್ತುರನೆೀyಒಪ್್ಪಕೆೊಂಡಿದ್ದಾನೆ�)yಯುದಧಿವೆೀyಉಸ್ರ್ಗರುವy
ಈyಪರಾೀತಭೊಮಿಯಲ್ಲಿyಹ್ಲುyಜೀನುyಹರಯುತ್ತುದೆಯಂದುy
ಐ�ಎಸ್�yಗೊಂಡ್ಗಳಿಗೆyಹದರyಸುಳು್ಳyಹೀಳುವyಇಂತಹy‘ರ್ಶ್ದ್y
ಅಬುದಾಲಲಿ’y ಗಳy ಪ್ರದಂದyಅಲ್ಲಿಹುyಈy ಸರುದ್ಯವನು್ನy
ರಕ್ಷಿಸಲ್�yಆಮಿೀನ್y

(ರುಂದನy ಸಂಚ್ಕೆಯಲ್ಲಿ—ಇಸ್ಲಿಮ್y ಖಡಗೊದಂದy ಮ್ತರಾy
ಪರಾಚಾರಗೆೊಂಡಿತೆೀ?)

ಸ್ವಗ್ದಲ್ಲಿಚನಿದ್ದೆಯಿಲಲಿ!

ಜ್ಬಿರ್ y ರಂದy ವರದ�y ಪರಾವ್ದ y ರೆೊಡನೆy
ಕೆೀಳಲ್ಯಿತು�y “ಓy ಅಲ್ಲಿಹನy ಸಂದೆೀರವ್ಹಕರೆೀ!y
ಸ್ವಗ್ಥವ್ಸ್ಗಳುy ನಿದೆದಾy ಮ್ಡುತ್ತುರೆೊೀ?”y ಪರಾವ್ದ y
ಹೀಳಿದರು�y“ನಿದೆದಾyರರಣದyಸೊೀದರ�yಸ್ವಗ್ಥವ್ಸ್ಗಳುyನಿದೆದಾy
ಮ್ಡುವುದಲಲಿ�”y(ಅತತುಬರ್ನಿyರತುತುyಅಲ್ಬೆೈಹಕಿ�yನೆೊೀಡಿ:y
ಸ್ಲ್ಸ್ಲತುಲ್yಅಹ್ದೀಸ್yಸಸ್ಹೀಹy1087)

ಶ್ೈಖ್y ಇಬ್್ನy ಉಸೈಮಿೀನ್ y ಹೀಳುತ್ತುರೆ�y “ಈy
ಕ್ರಣದಂದಲೀyಸ್ವಗ್ಥವ್ಸ್ಗಳುyನಿದೆದಾyಮ್ಡುವುದಲಲಿ�yಅವರy
ಬದುಕುyಪರಪೂಣ್ಥವ್ಗದೆ�yಸ್ವಗ್ಥದಲ್ಲಿyನಿದೆದಾyಮ್ಡಿದರೆyಆy
ಸರಯವುyಅವರಗೆyಯ್ವುದೆೀyಸಂತೆೊೀಷ–ಸಡಗರವಿಲಲಿದೆy
ಕಳೆದುyಹೊೀಗುತತುದೆ�yಸ್ವಗ್ಥದಲ್ಲಿyಸಂತೆೊೀಷ–ಸಡಗರyಶ್ರ್ವತ�y
ಮ್ತರಾವಲಲಿ,y ನಿದೆದಾಯುy ಚ್ಕಕಿy ರರಣವ್ಗದೆ�y ಸ್ವಗ್ಥದಲ್ಲಿy
ರರಣವಿಲಲಿ�”y(ಅಲ್ಕೌಲುಲ್yರುಫಿೀದ್y2/501)
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ಮಾರ್ ್ೆ10

ಕರ್ವೆಸಗುವಚಜನರಚವಿಭಾಗಗಳು

ವಿದಾವಂಸರಲ್್ಲ ಿಲವರು ಹೇಳ್ತಾ್ತರೆ. “ಕುರ್ಆನ್ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಶುದ್ಧ ಸವಗ್ವಾಸಿಗಳ ಬಗಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. 
ಹಾಗಯೇ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಶುದ್ಧ ನರಕವಾಸಿಗಳ ಬಗಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರಡರ ನಡುವಯಿರುವ ಜನರ ಬಗಗೆ 
ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ.” ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಲಫ್ಗಳ್ ಇಂತಹ ಜನರಲ್್ಲ ಒಳಪಡುವ ಬಗಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

 " ಶೈರುಲ್ ಇಸಾ್ಲಮ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್್ನ ಅಬು್ದಲ್ ವಹಾಹಾಬ್

﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾

“ಇಹಲೊೀಕyರತುತುyಅದರyಸೌಂದಯ್ಥವನು್ನyಬಯಸುವವರಗೆy
ನ್ವುy ಅವರy ಕರ್ಥಗಳy ಪರಾತ್ಫಲವನು್ನy ಅಲಲಿೀy (ಇಹಲೊೀ-
ಕದಲಲಿೀ)y ನಿೀಡುವೆವು�y ಅಲ್ಲಿy ಅವರಗೆyಯ್ವುದೆೀy ಕಡಿತವೂy
ಉಂಟಾಗಲ್ರದು�yಆದರೆyಪರಲೊೀಕದಲ್ಲಿyಅವರಗೆyನರಕವಲಲಿದೆy
ಇನೆ್ನೀನೊyಇಲಲಿ�yಅವರುyಅಲ್ಲಿyಮ್ಡಿದyಕರ್ಥಗಳೆಲಲಿವೂyನಿಷಫೂಲ-
ವ್ಗುವುದು�yಅವರುyಮ್ಡುತ್ತುದದಾyಕರ್ಥಗಳೆಲಲಿವೂyಅಸ್ಂಧವ್-
ಗುವುದು�”y(ಕುರ್ಆನ್y11:15-16)

ಮೊದಲನೆೀಚವಿಭಾಗದಚಜನರು

ಸಲಫ್ಗಳಲ್ಲಿyಕೆಲವರುyಹೀಳುತ್ತುರೆ�yಜನರುyಮ್ಡುವyಕರ್ಥಗಳy
ರೊಲಕyಅವರನು್ನyಅನೆೀಕyವಿಭ್ಗಗಳ್ಗyವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು�y
ಅವರಲ್ಲಿy ಮೊದಲನೆೀy ವಿಭ್ಗದವರುy ಹಲವ್ರುy ವಿಧಗಳy

ಕರ್ಥಗಳನು್ನyಮ್ಡುವವರು�y ಆದರೆyಅವರಗೆyಅದರy ಬಗೆಗೊy
ಸರಯ್ದyಜ್್ನವಿಲಲಿ�yಅವರಲ್ಲಿyಹಚ್ಚಿನವರುyಸತಕಿರ್ಥಗಳನು್ನy
ಮ್ಡುತ್ತುರೆ�yಅವರುyಅಲ್ಲಿಹನyರುಖವನು್ನyಆಶ್ಸ್yಈyಕರ್ಥ-
ಗಳನು್ನyಮ್ಡುತ್ತುರೆ�yಉದ್ಹರಣೆಗೆ,yದ್ನಧರ್ಥ,yಕುಟುಂಬy
ಸಂಬಂಧyಜೊೀಡಣೆ,yಜನರಗೆyಸಹ್ಯyಮ್ಡುವುದುyಇತ್್ಯದ�y
ಹ್ಗೆಯೀyಅವರುyಅನ್್ಯಯ–ಅಕರಾರಗಳನು್ನyತೆೊರೆಯುತ್ತುರೆ�y
ಅವರುyಯ್ರyಬಗೆಗೊಯೊyಚುಚ್ಚಿyಮ್ತನ್ಡುವುದಲಲಿ�yಯ್ರನೊ್ನy
ನೆೊೀಯಿಸುವುದಲಲಿ�yಅವರುyಇವೆಲಲಿವನೊ್ನyಅಲ ಲ್ಿಹನಿಗ್ಗyಮ್ತರಾy
ಮ್ಡುತ್ತುರೆ�yಆದರೆ���

ಆದರೆyಅವರುyಇದಕೆಕಿyಪರಲೊೀಕದಲ್ಲಿyಪರಾತ್ಫಲyಸ್ಗಬೆೀಕೆಂದುy
ಬಯಸುವುದಲಲಿ�yತರ್ಮyಸೊತುತುyಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗುವyರತುತುyಅಭಿವೃ-
ದಧಿಯ್ಗುವyರೊಲಕ,yತರ್ಮyಕುಟುಂಬ–ಸಂಬಂಧಿಕರುyಆರೆೊೀಗ್ಯ-
ವಂತರ್ಗುವyರೊಲಕ,yಐರ್ವಯ್ಥವುyನೆಲನಿಲುಲಿವyರೊಲಕy
ಇಹಲೊೀಕದಲಲಿೀyಅದರyಪರಾತ್ಫಲyಸ್ಗಬೆೀಕೆಂದುyಬಯಸುತ್ತುರೆ�y
ಸ್ವಗ್ಥವನು್ನyಪಡೆಯಬೆೀಕುyರತುತುyನರಕದಂದyರುಕತುನ್ಗಬೆೀಕುy
ಎಂಬyಯ್ವುದೆೀyಇರ್್ಛyಅವರಗಲಲಿ�yಇಂತಹವರಗೆyಅವರyಪರಾತ್ಫ-
ಲವನು್ನyಇಹಲೊೀಕದಲಲಿೀyನಿೀಡಲ್ಗುವುದು�yಅವರಗೆyಪರಲೊೀ-
ಕದಲ್ಲಿyಯ್ವುದೆೀyಪ್ಲೊyಇಲಲಿ�yಈyಆಯತ್ತುನಲ್ಲಿರುವುದುyಇಂತಹy
ಜನರyಬಗೆಗೊಯಂದುyಇಬ್್ನyಅಬ್್ಬಸ್ yಹೀಳಿದ್ದಾರೆ�

ಆದರೆyನರ್ಮy ಗುರುಗಳಬ್ಬರುy ತರ್ಮy ‘ಅಲ್ಇಕ್್ನಅ್’yಎಂಬy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಗರಾಂರದyನಿಯ್ಯತ್ತುನyಅಧ್್ಯಯದಲ್ಲಿyಈyವಿಷಯವನು್ನyಸೀರಸುವy
ರೊಲಕy ತಪು್ಪy ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ�y ಅವರುy ಇಖ್ಲಿಸನು್ನy ವಿಭಿನ್ನy
ಭ್ಗಗಳ್ಗyವಿಂಗಡಿಸ್yಈyಗುಂಪ್ನyಜನರನು್ನyಅದರyಒಂದುy
ವಿಭ್ಗವೆಂದುyಹೀಳಿದ್ದಾರೆ�yಇದುyತಪು್ಪ�yಇವರುyಇಖ್ಲಿಸ್ನyಜನರಲಲಿ�y
ಬದಲ್ಗyಇವರುyರಯ್ಇನy(ತೆೊೀರಕೆಯ)yಜನರು�yಏಕೆಂದರೆy
ಇವರyಕರ್ಥಗಳುyಪರಲೊೀಕದಲ್ಲಿyನಿಷ್ಪಲವ್ಗುತತುವೆ�

ಎರಡನೆೀಚವಿಭಾಗದಚಜನರು

ಇವರುyಮೊದಲನೆೀyವಿಭ್ಗಕಿಕಿಂತyಹರಯರೊyಅಪ್ಯಕ್ರಯೊy
ಆಗದ್ದಾರೆ�yಈyಆಯತ್yಅವತ್ೀಣ್ಥವ್ದದುದಾyಇವರyಬಗೆಗೊಯಂದುy
ರುಜ್ಹದ್ y ಹೀಳುತ್ತುರೆ�y ಇವರುy ಸತಕಿರ್ಥಗಳನು್ನy
ಮ್ಡುತ ತ್ುರೆ�yಆದರೆyಅವರyಉದೆದಾೀರyತೆೊೀರಕೆ�yಜನರyಪರಾರಂಸ�y
ಇವರುyಪರಲೊೀಕದyಪರಾತ್ಫಲವನು್ನyಬಯಸುವುದಲಲಿ�yಜನರy
ಪರಾರಂಸಯನ್ನಷ್್ೀyಬಯಸುತ್ತುರೆ�

ಮೊಟ್ಮೊದಲುyನರಕ್ಗ್ನಯನು್ನyಪರಾವೆೀಶ್ಸುವyರೊರುyವಿಭ್ಗy
ಜನರyಬಗೆಗೊyವಿವರಸುವyಅಬೊyಹುರೆೈರ yರವರyಹದೀಸನು್ನy
ರುಆವಿಯ yರyರುಂದೆyಹೀಳಲ್ದ್ಗ,yಅಂದರೆyಆಲ್ಮ್y
ಎಂದುy ಕರೆಸ್ಕೆೊಳ್ಳಲುy ಇಲ್್ಮy ಕಲ್ಯುವವನು,y ಉದ್ರy
ಎಂದುy ಕರೆಸ್ಕೆೊಳ್ಳಲುy ದ್ನಧರ್ಥyಮ್ಡುವವನುyರತುತುy
ರೊರನೆಂದುyಕರೆಸ್ಕೆೊಳ್ಳಲುyಯುದಧಿyಮ್ಡುವವನು�yಇವರನು್ನy
ಮೊಟ್ಮೊದಲುyನರಕ್ಗ್ನಗೆyಎಸಯಲ್ಗುವುದೆಂಬyಹದೀಸನು್ನy
ಓದದ್ಗyರುಆವಿಯ yಮೀಲ್ನyಆಯತತುನು್ನyಓದುತ್ತುyಬಿಕಿಕಿy
ಬಿಕಿಕಿyಅಳತೆೊಡಗದರಂತೆ�

ರೂರನೆೀಚವಿಭಾಗದಚಜನರು

ಇವರುyಸತಕಿರ್ಥಗಳನು್ನyಮ್ಡುತ್ತುರೆ�yಆದರೆyಇವರyಉದೆದಾೀರy
ಹಣy ಸಂಪ್ದಸುವುದು�y ಉದ್ಹರಣೆಗೆ,y ಇವರುy ಹಣy
ಸಂಪ್ದನೆಗ್ಗyಹಜ್ಜಾyನಿವ್ಥಹಸುತ್ತುರೆ�yಅಲ್ಲಿಹನಿಗ್ಗyಅಲಲಿ�y
ಇವರುyಇಹಲೊೀಕದyಲ್ಭಕ್ಕಿಗyಅರವ್yಒಬ್ಬyರಹಳೆಯನು್ನy
ವರಸುವುದಕ್ಕಿಗyಹಜರಾyಮ್ಡುತ್ತುರೆ�y ಸರರ್ಜ್ಥತyಸೊತ್ತುನy
ಆಸಗ್ಗyಯುದಧಿyಮ್ಡುತ್ತುರೆ�yಈyಆಯತ್ತುನyತಫಿಸ್ೀರನಲ್ಲಿyಈy
ವಿಭ್ಗದyಜನರನೊ್ನyಸೀರಸಲ್ಗದೆ�yಅಧಿಕೃತyಹದೀಸೊಂದರಲ್ಲಿy
ಪರಾವ್ದ yಹೀಳುತ್ತುರೆ�

ْرَهِم.« ينَاِر، َتِعَس َعْبُد الدِّ »َتِعَس َعْبُد الدِّ

“ದೀನ್ರನy ದ್ಸy ಭಿಕ್ರಯ್ದನು� y ದಹ್ಥಮಿನy
ದ್ಸyಭಿಕ್ರಯ್ದನು�”

ಕುಟುಂಬಕೆಕಿyಇಲ್್ಮyಕಲ್ಸುವುದಕ್ಕಿಗ,yಅರವ್yಕುಟುಂಬವನು್ನy
ಸ್ಕುವುದಕ್ಕಿಗy ಇಲ್್ಮy ಕಲ್ಯುವುದು,y ಜನರಗೆy ಕುರ್ಆನ್y
ಕಲ್ಸುವುದಕ್ಕಿಗyಕುರ್ಆನ್yಕಲ್ಯುವುದು,yರಸ್ೀದಯಲ್ಲಿyನೌಕರy
ಮ್ಡುವುದಕ್ಕಿಗyನಮ್ಝ್yಮ್ಡುವುದುyಇತ್್ಯದಗಳುyದನನಿತ್ಯy
ಕ್ಣುವyವಿಷಯಗಳ್ಗವೆ�yಈyವಿಭ್ಗದyಜನರುyಎರಡನೆೀyವಿಭ್-
ಗದವರಗಂತಲೊyಬುದಧಿವಂತರು�yಏಕೆಂದರೆyಇವರುyತರ್ಮyಕರ್ಥದy
ರೊಲಕyಜನರನ್ನಣೆyಮ್ತರಾವಲಲಿದೆyವೆೀತನವನೊ್ನyಪಡೆದುಕೆೊ-
ಳು್ಳತ ತ್ುರೆ�yಆದರೆyಎರಡನೆೀyವಿಭ್ಗದವರಗೆyಕೆೀವಲyಜನರನ್ನಣೆy
ಮ್ತರಾyಸ್ಗುತತುದೆ�

ಮೊದಲನೆೀyವಿಭ್ಗದವರುyಇವರಬ್ಬರಗಂತಲೊyಬುದಧಿವಂತರು�y
ಅವರುyಅಲ್ಲಿಹನyರುಖವನು್ನyಮ್ತರಾyಉದೆದಾೀಶ್ಸ್yಕರ್ಥಗಳ-
ನು್ನyಮ್ಡುತ್ತುರೆ�yಆದರೆyಆyಕರ್ಥಗಳyರೊಲಕyಗರಷಠಾyಸ್ಧ್ಯy
ಇಹಲೊೀಕyಲ್ಭವನು್ನyಪಡೆಯುತ್ತುರೆ�yಅವರುyಆyಕರ್ಥಗಳy
ರೊಲಕyಪರಮೊೀಚ್ಛyಒಳಿತ್ದyಸ್ವಗ್ಥವನು್ನyಬಯಸುವುದಲಲಿ�y
ಪರಮೊೀಚ್ಛyಕೆಡುಕ್ದyನರಕ್ಗ್ನಯನು್ನyಭಯಪಡುವುದಲಲಿ�

ನಾಲ್ಕನೆೀಚವಿಭಾಗದಚಜನರು

ಇವರುyಅಲ್ಲಿಹನyಆಜ್್ಪ್ಲನೆyಮ್ಡುತ್ತುyಇಖ್ಲಿಸ್ನೆೊಂದಗೆy
ಕರ್ಥyಮ್ಡುತ ತ್ುyಜೀವಿಸುವವರು�yಇವರುyತರ್ಮyಕರ್ಥಗಳy
ರೊಲಕyಅಲ್ಲಿಹನyರುಖವನ್ನಲಲಿದೆyಇನೆ್ನೀನನೊ್ನyಆಶ್ಸುವುದಲಲಿ�y
ಆದರೆyಇವರyಕೆಲವುyಕರ್ಥಗಳಲ್ಲಿyಕುಫ್ರಾyಇದೆ�yಆyಕುಫ್ರಾyಇವರನು್ನy
ಇಸ ಲ್ಿಮಿನಿಂದyಹೊರಹ್ಕಿದೆ�yಉದ್ಹರಣೆಗೆ,yಯಹೊದಗಳುy
ರತುತುyಕೆರಾರೈಸತುರು�yಇವರುyಅಲ್ಲಿಹನನು್ನyಆರ್ಧಿಸುತ್ತು,yದ್ನಧರ್ಥy
ಮ್ಡುತ್ತು,yಉಪವ್ಸyಆಚರಸುತ್ತು,yಅಲ್ಲಿಹನyರುಖyರತುತುy
ಪರಲೊೀಕyಜೀವನವನು್ನyಆಶ್ಸ್ದರೊyಸಹyಇವರyಕರ್ಥyಸ್್ವೀ-
ಕ್ರವಲಲಿ�yಇವರyಹ್ಗೆಯೀyಈyಸರುದ್ಯದಲ್ಲಿರುವyಶ್ಕ್್ಥy
ಮ್ಡುವyಜನರು�yಅರವ್yಇಸ್ಲಿಮಿನಿಂದyಹೊರತಳು್ಳವಂತಹy
ಕುಫ್ರಾyಮ್ಡುವy ಜನರು�y ಇವರುyಅಲ ಲ್ಿಹನyಆಜ್್ಪ್ಲನೆy
ಮ್ಡುತ್ತು,y ಇಖ್ಲಿಸ್ನೆೊಂದಗೆ,y ಅಲ್ಲಿಹನy ಪರಾತ್ಫಲy ರತುತುy
ಪರಲೊೀಕyಜೀವನವನು್ನyಬಯಸ್ದರೊyಸಹyಇವರyಕರ್ಥyಸ್್ವೀ-
ಕ್ರಯೀಗ್ಯವಲಲಿ�yಏಕೆಂದರೆyಇವರyಕೆಲವುyಕರ್ಥಗಳುyಇವರನು್ನy
ಈಗ್ಗಲೀyಇಸ್ಲಿಮಿನಿಂದyಹೊರಹ್ಕಿಬಿಟ್್ದೆ�yಅನಸ್yಇಬ್್ನy
ಮ್ಲ್ಕ್ yಈyವಿಭ್ಗದyಜನರನೊ್ನyಈyಆಯತ್ತುನyವ್್ಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿy
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ಮಾರ್ ್ೆ10

ಸೀರಸ್ದ್ದಾರೆ�yಇವರಲ್ಲಿyಒಳಪಡುವyಬಗೆಗೊyಸಲಫ್ಗಳುyಭಯಪಡುತ್ತು-
ದದಾರು�yಅವರುyಅತ್ೀವyಜ್ಗರೊಕರ್ಗರುತ್ತುದದಾರು�

ಸಲಫ್ಗಳಲೊಲಿಬ್ಬರುy ಹೀಳುತ್ತುದದಾರು�y “ಅಲ್ಲಿಹುy ನನ್ನy ಒಂದುy
ಸುಜೊದನು್ನyಸ್್ವೀಕರಸ್ದ್ದಾನೆyಎಂದುyನನಗೆyತ್ಳಿಯುತ್ತುದದಾರೆyನ್ನುy
ಆyಕ್ಷಣದಲಲಿೀyರರಣಹೊಂದಲುyಬಯಸುತ್ತುದೆದಾ!”

ಏಕೆಂದರೆyಅಲ್ಲಿಹು yಹೀಳುತ್ತುನೆ�

﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾

“ಅಲ ್ಲಿಹ ು y ಸ್್ವ ೀಕರಸ ುವುದ ು y ರ ುತತುಕಿೀಗಳಿಂದy
ಮ್ತರಾ�”y(ಕುರ್ಆನ್y5:27)

ಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಅಲ್ಲಿಹನನು್ನyರತುತುyಪರಲೊೀಕyಜೀವನವನು್ನyಉದೆದಾೀ-
ಶ್ಸುತ್ತುನೆ�yಆದರೆyಅವನಲ್ಲಿyಇಹಲೊೀಕದyಪ್ರಾೀತ್,yಅಧಿಕ್ರyದ್ಹ,y
ಹಣದ್ಸyಇರುತತುದೆ�yಇದರyಕ್ರಣದಂದyಅವನುyಅನೆೀಕyಸತಕಿ-
ರ್ಥಗಳನು್ನyತೆೊರೆಯುತ್ತುನೆ�yಇಂತಹವನyಉದೆದಾೀರyಇಹಲೊೀಕ-
ವ್ಗದೆ�yಇವನುyಇಹಲೊೀಕವನು್ನyಬಯಸುವವನ್ಗದ್ದಾನೆ�

ಇವನಲ್ಲಿyಅಲ್ಲಿಹುyರತುತುyಪರಲೊೀಕದyಪ್ರಾೀತ್yಕಮಿ್ಮಯಿರುವುದ-
ರಂದyಅದುyಇಲಲಿವೆಂದೆೀyಪರಗಣಿಸಲ್ಗುತತುದೆ�yಉದ್ಹರಣೆಗೆ,y
ಸ್ವಲ್ಪy ಮ್ತರಾy ಸರಯ್ಗy ನಮ್ಝ್y ಮ್ಡಿದy ವ್ಯಕಿತುಯy
ಬಗೆಗೊyಪರಾವ್ದ yಯವರುy

» »َفإِنََّك َلْم ُتَصلِّ

“ನಿೀನುyನಮ್ಝ್yಮ್ಡಿಯೀyಇಲಲಿ”yಎನು್ನತ್ತುರೆ�

ಮೊದಲನೆೀyವಿಭ್ಗದವರುyಅಲ್ಲಿಹನyಆಜ್್ಪ್ಲನೆyಮ್ಡುತ್ತುy
ಅವನyರುಖವನು್ನyಮ್ತರಾyಆಶ್ಸ್yಕರ್ಥವೆಸಗದರು�yಆದರೆyಅವರy
ಉದೆದಾೀರy ಇಹಲೊೀಕದಲಲಿೀy ಪರಾತ್ಫಲy ಸ್ಗಬೆೀಕುy ಎಂದ್ಗತುತು�y
ತರ್ಮyಇಹಲೊೀಕದyಪ್ಲು,yಕುಟುಂಬ,yಸಂಪತುತುyನಷ್ವ್ಗ-
ಬಹುದೆಂದುyಅವರುyಹದರದರು�yಇವರುyಕೊಡyಇಹಲೊೀ-
ಕವನು್ನyಬಯಸುವವರ್ಗದ್ದಾರೆ�yಎರಡನೆೀyರತುತುyರೊರನೆೀy
ವಿಭ್ಗದವರyವಿಷಯyಸ್ಪಷ್�yಅವರುyಕೊಡyಕೊಡyಇಹಲೊೀಕ-
ವನು್ನyಬಯಸುವವರ್ಗದ್ದಾರೆ�

ಆದರೆyಇನೆೊ್ನಂದುyವಿಭ್ಗyಜನರದ್ದಾರೆ�yಇವರುyಐದುyವೆೀಳೆಯy

ನಮ್ಝ್,yಝಕ್ತ್,yಉಪವ್ಸ,yಹಜ್ಜಾyರುಂತ್ದವುಗಳನು್ನy
ಅಲ್ಲಿಹನyರುಖyಮ್ತರಾyಆಶ್ಸ್yನಿವ್ಥಹಸುತ್ತುರೆ�yಇವರyಉದೆದಾೀರy
ಪರಲೊೀಕದಲ್ಲಿyಪರಾತ್ಫಲವನು್ನyಪಡೆಯುವುದು�yಆದರೆyಇದರy
ಜೊತೆಗೆyಅವರುyಕೆಲವುyಕರ್ಥಗಳನು್ನyಮ್ಡುತ ತ್ುರೆ�yಆyಕರ್ಥಗಳy
ರೊಲಕyಅವರುyಇಹಲೊೀಕದyಪರಾತ್ಫಲವನು್ನyಬಯಸುತ್ತುರೆ�y
ಉದ್ಹರಣೆಗೆ,yಎರಡನೆೀyಬ್ರyಹಜ್ಜಾyಮ್ಡುವುದುyವ್್ಯಪ್-
ರವನು್ನyಕುದುರಸುವyಉದೆದಾೀರದಂದyಇತ್್ಯದ�yಇಂತಹವರyಬಗೆಗೊy
ಹೀಳುವುದ್ದರೆyಇವರyಯ್ವyಕರ್ಥಗಳುyಹಚಾಚಿಗರುತತುದೆೊೀy
ಅದರyಆಧ್ರದಲ್ಲಿyಅವರನು್ನyಮೌಲ್್ಯೀಕರಸಲ್ಗುತತುದೆ�

ವಿದ್್ವಂಸರಲ್ಲಿyಕೆಲವರುyಹೀಳುತ ತ್ುರೆ�y“ಕುರ್ಆನ್yಅನೆೀಕyಕಡೆy
ರುದಧಿyಸ್ವಗ್ಥವ್ಸ್ಗಳyಬಗೆಗೊyಮ್ತನ್ಡುತತುದೆ�yಹ್ಗಯೀyಅನೆೀಕy
ಕಡೆy ರುದಧಿy ನರಕವ್ಸ್ಗಳy ಬಗೆಗೊy ಮ್ತನ್ಡುತತುದೆ�y ಆದರೆy
ಇವೆರಡರyನಡುವೆಯಿರುವyಜನರyಬಗೆಗೊyಮ್ತನ್ಡುವುದಲಲಿ�”y
ಈyಕ್ರಣದಂದಲೀyಸಲಫ್ಗಳುyಇಂತಹyಜನರಲ್ಲಿyಒಳಪಡುವy
ಬಗೆಗೊyಎಚಚಿರyವಹಸುತ್ತುದದಾರು�yಇನು್ನyಆಯತ್ತುನಲ್ಲಿyಹೀಳಿರುವyಕರ್ಥy
ನಿಷಫೂಲವ್ಗುವುದುyರತುತುyಅಸ್ಂಧುವ್ಗುವುದರyಬಗೆಗೊyಏನ್ದರೊy
ವ್ಯತ್್ಯಸವಿರುವುದ್ಗyನನಗೆyತ್ಳಿದಲಲಿ�yಹಚುಚಿyಬಲಲಿವನುyಅಲ್ಲಿಹು�y
� n

ಅವರಚಆರಾಧನೆಯನುನುಚನೊೀಡಿ!

ಒಮ್ಮyಒಬ್ಬyವಯಸಕಿರುyಶ್ೈಖ್yಅಬುದಾರರಾಝ್ಝುಕ್yಅಲ್ಬದ್ರಾy
ರವರy ತರಗತ್ಗೆy ಹ್ಜರ್ದರು�y ತರಗತ್ಯy ನಂತರy
ಅವರುyಶ್ೈಖ್ರನು್ನyಭೀಟ್ಯ್ಗyಹೀಳಿದರು�y“ನನಗೆyಸೊರy
ಅಲ್ಫ್ತ್ಹyರತುತುyಸೊರyಕುಲ್yಹುವಲ್ಲಿಹುyಅಹದ್yಬಿಟು್y
ಇನ್್ನವುದೊyಕಂಠಪ್ಠವಿಲಲಿ�yನ್ನುyಈyಎರಡುyಸೊರಗಳನು್ನy
ಪುನಃyಪುನಃyಪ್ರ್ಯಣyಮ್ಡುತ್ತುyಎರಡುyಘಂಟೆಗಳyಕ್ಲy
ರ್ತ್ರಾyನಮ್ಝ್yಮ್ಡುತೆತುೀನೆ�”yನಂತರyಆyವ್ಯಕಿತುyಅಳುತ್ತುy
ಕೆೀಳಿದರು�y “ಓy ಶ್ೈಖ್ರವರೆೀ!y ಈy ಎರಡುy ಸೊರಗಳನು್ನy
ಪುನಃyಪುನಃyಓದyನಮ್ಝ್yಮ್ಡಿದರೆyನನ್ನyನಮ್ಝ್y
ಸ್ಂಧುವ್ಗುವುದೆೀ?”

ಶ್ೈಖ್ರವರುyಹೀಳುತ್ತುರೆ�y“ಈyವ್ಯಕಿತುಯನು್ನyನೆೊೀಡಿ�yಎರಡೆೀy
ಸೊರyಕಂಠಪ್ಠವಿದದಾರೊyಅವರyಆರ್ಧನೆಯನು್ನyನೆೊೀಡಿ�y
ಅದೆೀyಸರಯyಕುರ್ಆನ್yಕಂಠಪ್ಠವಿರುವyಜನರನು್ನyನೆೊೀಡಿ�y
ಅವರುyಫಜ್ರಾyನಮ್ಝ್yಕೊಡyನಿವ್ಥಹಸದೆyರಲಗುವುದನು್ನy
ನೆೊೀಡಿ!”
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ರಾತಿರಾ–ಹಗಲುಗಳಚಬದಲಾವಣೆ

ಅಲಾ್ಲಹನ ಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಜಿೇವಿಸುತಿ್ತರುವವರು ದೆೇವನಷೇಧಿಗಳ್ ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟುಪೂಜಕರಾಗಿ 
ಬದುಕುತಿ್ತರುವುದು ಅಪ್ಪಟ ಧಿಕಾಕಾರ ಮತು್ತ ವಂಚನಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತು್ತ ಅದರ ಪ್ರವೃತ್ತನಗಳಲ್್ಲ ಕಂಡುಬರುತಿ್ತರುವ 
ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಭಯಭೇತರಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರವಣತಯಿಂದ ಕುರ್ಆನ್ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ 
ಅವಲ್ಲವನು್ನ ಸೃಷ್ಟುಸಿದ ಮಹಾಶಕ್್ತಯನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಿಂದು ಉಪದೆೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ನ್ವುyಈyಲೊೀಕದಲ್ಲಿyಜನಿಸುವುದಕಿಕಿಂತyಮೊದಲೀyಸೃಷ್್ಕತ್ಥನುy
ಭೊಮಿyರತುತುyಆಕ್ರವನು್ನyನರಗೆyಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗyಜೀವಿಸಲುy
ಸೊಕತುವ್ದyರೀತ್ಯಲ್ಲಿyವ್ಯವಸಥಿಗೆೊಳಿಸ್ದ್ದಾನೆ�yಅವನುyನರ್ಮನು್ನy
ಅತು್ಯತತುರyರೊಪದಲ್ಲಿyಸೃಷ್್ಸ್yದೆೈಹಕyರತುತುyಮ್ನಸ್ಕyಸ್ರರ್ಯ್ಥ-
ಗಳನು್ನyಗಯಪ್ಲ್ಸ್ದ�yರುದಧಿವ್ದyಆಹ್ರyಪದ್ರ್ಥಗಳyಒಂದುy
ಗೆೊೀದ್ರನೆ್ನೀyನರ್ಮyರುಂದೆyತೆರೆದಟ್�yಇದರಲ್ಲಿyನಿೀರು,yಬೆಂಕಿ,y
ಧ್ನ್ಯಗಳು,yತರಕ್ರಗಳು,yಹಣುಣೆ–ಹಂಪಲು,yಮಿೀನು–ಮ್ಂಸ,y
ಉಪು್ಪ–ಮಣಸುyಹೀಗೆyಅದೆಷ್ೊ್ೀyವಸುತುಗಳಿವೆ�yಇವುಗಳಿರದರು-
ತ್ತುದದಾರೆyಜೀವನವುyಅಸ್ಧ್ಯವ್ಗತತುಲಲಿವೆೀ?yಇವೆಲಲಿವನು್ನyವ್ಯವಸಥಿಗೆೊ-
ಳಿಸ್ದವನುyಶ್ರ್ವತವ್ಗyಜೀವಿಸುವyಚ್ರಂಜೀವಿಯ್ಗದ್ದಾನೆ�y
ಅವನೆೀyನೆೈಜyದೆೀವ�yಆದುದರಂದyರನುಷ್ಯನುyಅವನನು್ನyಮ್ತರಾy
ಆರ್ಧಿಸಲುyಬ್ಧ್ಯಸಥಿನ್ಗದ್ದಾನೆ�yಅದಕ್ಕಿಗyಅಲ್ಲಿಹುyಪವಿತರಾy
ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿyಹಲವ್ರುyನಿದರ್ಥನಗಳನು್ನyತೆೊೀರಸ್ಕೆೊಟ್್ದ್ದಾನೆ�y
ರ್ತ್ರಾyಹಗಲುಗಳyಬದಲ್ವಣೆyಅವುಗಳಲಿಂದ್ಗದೆ�

ರಾತಿರಾಚಹಗಲುಗಳಚಬದಲಾವಣೆ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾

“ಸಂದೆೀರವ್ಹಕರೆೀ,yಅಲ್ಲಿಹನುyಪುನರುತ್ಥಿನyದನದyವರೆಗೊy
ನಿರ್ಮyಮೀಲyಶ್ರ್ವತವ್ಗyರ್ತ್ರಾಯನೆ್ನೀyಕಲ್ಸ್yಬಿಟ್ರೆ,yನಿರಗೆy
ಪರಾಕ್ರವನು್ನyತಂದುyಕೆೊಡಲುyಅಲ್ಲಿಹನyಹೊರತುyಬೆೀರ್ವy
ದೆೀವರುyಇದ್ದಾನೆಂದುyನಿೀವೆಂದ್ದರೊyಆಲೊೀಚ್ಸ್ರುವಿರ್?y
ನಿೀವುyಆಲ್ಸುತ್ತುಲಲಿವೆೀ?yಎಂದುyಇವರೆೊಡನೆyಕೆೀಳಿರ�yಅಲ್ಲಿಹನುy
ನಿರ್ಮyಮೀಲyಪುನರುತ್ಥಿನyದನದyವರೆಗೆyಶ್ರ್ವತವ್ಗyಹಗಲನೆ್ನೀy
ಆವರಸ್ಬಿಟ್ರೆyನಿೀವುyವಿಶ್ರಾಂತ್yಪಡೆಯುವಂತಹyರ್ತ್ರಾಯನು್ನy
ನಿರಗೆyತಂದುyಕೆೊಡಲುyಅಲ್ಲಿಹನyಹೊರತುyಬೆೀರ್ವyಆರ್ಧ್ಯ-
ನಿದ್ದಾನೆಂದುy ನಿೀವೆಂದ್ದರೊyಆಲೊೀಚ್ಸ್ರುವಿರ್?yನಿರಗೆy
ತೆೊೀರುವುದಲಲಿವೆೀ?yಎಂದುyಇವರೆೊಡನೆyಕೆೀಳಿರ�yನಿೀವುyಕೃತಜ್ಞ-
ರ್ಗುವಿರೆಂದುyನಿರೀಕ್ಷಿಸ್,yನಿೀವುy (ರ್ತ್ರಾyಕ್ಲದಲ್ಲಿ)yವಿಶ್ರಾಂತ್y
ಪಡೆಯುವಂತೆಯೊy (ಹಗಲುy ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಿ)y ನಿರ್ಮy ಪರಾಭುವಿನy
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ಮಾರ್ ್ೆ10

ಅನುಗರಾಹವನು್ನyಅರಸುವಂತೆಯೊyರ್ತ್ರಾyಹಗಲುಗಳನು್ನyಉಂಟು-
ಮ್ಡಿರುವುದುyಅವನyಕರುಣೆಯ್ಗದೆ�”y(28:71-73)

ಸ್ವಲ್ಪyಚ್ಂತ್ಸ್ರ!yಭೊಲೊೀಕದಲ್ಲಿರುವyಎಲ್ಲಿyಸರಯyರ್ತ್ರಾಯ್-
ಗರುತ್ತುದದಾರೆyಅರವ್yಹಗಲ್ಗರುತ್ತುದದಾರೆyಪರಸ್ಥಿತ್yಏನ್ಗುತ್ತುತುತು?y
ಹಗಲ್ನಲ್ಲಿyವಿವಿಧyರಂಗಗಳಲ್ಲಿyಕಿರಾಯ್ಶ್ೀಲರ್ಗರುವyರನುಷ್ಯನುy
ದಣಿದುy ರ್ತ್ರಾy ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿy ವಿರರಾಮಿಸುತ್ತುನೆ�y ಪರಾಶ್ಂತವ್ದy
ವಿಶ್ರಾಂತ್ಯy ನಂತರy ಹೊಸy ಸೊ್ಪತ್್ಥ,y ಲವಲವಿಕೆಯಂದಗೆy
ಹಗಲ್ನಲ್ಲಿy ಪುನಃy ವಿವಿಧy ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿy ನಿರತನ್ಗು-
ತ್ತುನೆ�yಈyಚಕರಾyಹೀಗೆಯೀyರುಂದುವರಯುತತುದೆyರ್ತ್ರಾyಹಗಲುy
ಬ್ರದರುತ್ತುದದಾರೆyರನುಷ್ಯರುyರತುತುyಇತರyಜೀವಜ್ಲಗಳಿಗೆyಇಲ್ಲಿy
ಜೀವಿಸಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗುತ್ತುತೆತುೀ?yಯ್ವತೊತುyಇಲಲಿ�yಈyವ್ಯವಸಥಿಯನು್ನy
ಏಪ್ಥಡಿಸ್ದyಸೃಷ್್ಕತ್ಥನನು್ನyಸುತುತ್ಸ್yಅವನಿಗೆyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್ಲಿಸುವುದುy
ರನುಷ್ಯನyಕತ್ಥವ್ಯವಲಲಿವೆೀ?

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ېې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

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

“ಇವರಗೆyರ್ತ್ರಾಯುyಇನೆೊ್ನಂದುyನಿದರ್ಥನವ್ಗದೆ�yನ್ವುyಅದರy
ಮೀಲ್ಂದyಹಗಲನು್ನyಸರಸ್ಬಿಡುತೆತುೀವೆ�yಆಗyಇವರyಮೀಲyಕತತುಲy
ಕವಿಯುತತುದೆ�yರತುತುyಸೊಯ್ಥನುyತನ್ನyಸ್ಥಿನದyಕಡೆಗೆyಚಲ್ಸುತ್ತು-
ದ್ದಾನೆ�yಪರಾಬಲನೊ,yಸವ್ಥಜ್ಞನೊyಆದವನyನಿಣ್ಥಯವಿದು�yರತುತುy
ನ್ವುyಚಂದರಾನಿಗೆyಘಟ್ಗಳನು್ನyನಿರಚಿಯಿಸ್ಕೆೊಟ್್ದುದಾ,yಅವುಗಳನು್ನy
ಹ್ದುyಹೊೀಗುತ್ತುyಕೆೊನೆಗೆyಅದುyಖಜೊ್ಥರದyಒಣಗೆಲ್ಲಿನಂ-
ತ್ಗyಬಿಡುತತುದೆ�yಚಂದರಾನನು್ನyಹಡಿಯಲುyಸೊಯ್ಥನಿಂದ್ಗದುy
ರತುತುyರ್ತ್ರಾಯುyಹಗಲನು್ನyಮಿೀರyಹೊೀಗಲ್ರದು�yಎಲಲಿವೂy
ಒಂದೆೊಂದುyಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿyತೆೀಲುತ್ತುವೆ�”y(36:37-40)

ಭೊಗೆೊೀಳದyಅಧ್ಥyಭ್ಗಗಳ್ಗyರ್ತ್ರಾ–ಹಗಲುyಅದಲುಬ-
ದಲ್ಗyಬರುತ್ತುದೆ�yಅಲ್ಲಿಹುyಯ್ವyಸಥಿಳದಂದyಪರಾಕ್ರವನು್ನy
ನಂದಸುತ್ತುನೆೊೀyಅಲ್ಲಿyಕತತುಲುyಆವರಸ್ಕೆೊಳು್ಳತತುದೆyಅರವ್yರ್ತ್ರಾy

ಉಂಟಾಗುತತುದೆ�yಸೊಯ್ಥyನಿಶ್ಚಿತyಭರಾರಣಪರದಲ್ಲಿyಚಲ್ಸುತ್ತು-
ದ್ದಾನೆ�yಅದರyಚಲನೆಗೆyಕಲಿಪತುವ್ದyಗುರyರತುತುyಮ್ಗ್ಥವಿದೆ�y
ಅದುyಅಲ್ಲಿಹುyನಿರಚಿಯಿಸ್ದyಶ್ಸುತುyರತುತುyಲಕ್ಕಿಚಾರದyಪರಾಕ್ರವೆೀy
ಚಲ್ಸುತತುದೆ�yಚಂದರಾನಿಗೊyಅದರದೆದಾೀyಆದyಸಂಚಾರಪರವಿದೆ�y
ಸಂಚಾರದyನಡುವೆyಅದುyಅಧ್್ಥಕೃತ್ಯಲೊಲಿ,yನಂತರyಪೂಣಾ್ಥ-
ಕೃತ್ಯಲೊಲಿyನರಗೆyಗೆೊೀಚರವ್ಗುತತುದೆ�yಇವುಗಳುyಯ್ದೃಚ್್ಛಕ-
ವ್ಗyಉಂಟಾಗyತನ್ನಷ್ಕೆಕಿyತ್ನೆೀyಚಲ್ಸುತ್ತುದೆyಎಂದ್ಗದದಾರೆyಈy
ಕಲಿಪತುತೆyಅದರಲ್ಲಿyಹೀಗೆyಉಂಟಾಯಿತು?yನಿಯಂತರಾಕನಿಲಲಿದದದಾರೆy
ಅವುಗಳyಚಲನೆಯyವೆೀಗyಒಂದೆೀyಪರಾಮ್ಣದಲ್ಲಿyನೆಲಗೆೊಳು್ಳವುದುy
ಹೀಗೆ?yಮ್ತರಾವಲಲಿದೆyಅವುಗಳyಚಲನೆಯyವೆೀಗದಲ್ಲಿyಹಚುಚಿಕಮಿ್ಮ-
ಯ್ದರೆyವಿಜ್್ನದyಲಕ್ಕಿಚಾರಗಳೆೀyತಪ್್ಪಹೊೀಗುತತುದೆ�yಅಹಂಕ್-
ರವಿಲಲಿದyರನಸುಸ್ಗಳಿಗೆyಸೃಷ್್ಕತ್ಥನyಅಸ್ತುತ್ವವನು್ನyತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಲುy
ಇದುyಧ್ರ್ಳyಸ್ಕ್ಗುತತುದೆ�

ರಾತಿರಾಚಹಗಲುಗಳುಚಏಕೆ?

﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾

“ನಿೀವುyವಿಶ್ರಾಂತ್yಪಡೆಯಲಂದುyನಿರಗ್ಗyರ್ತ್ರಾಯುಂಟುy
ಮ್ಡಿದವನೊyಹಗಲನು್ನyಪರಾಕ್ರಮ್ನವ್ಗyಮ್ಡಿದವನೊy
ಅಲ್ಲಿಹನೆೀyಆಗದ್ದಾನೆ�yವ್ಸತುವದಲ್ಲಿyಅಲ್ಲಿಹನುyಜನರyಮೀಲy
ರಹ್yಅನುಗರಾಹyತೆೊೀರುವವನ್ಗದ್ದಾನೆ�yಆದರೆyಹಚ್ಚಿನವರುy
ಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್ಲಿಸುವುದಲಲಿ�y (ನಿರಗ್ಗyಇಷ್ನೆ್ನಲ್ಲಿyಮ್ಡಿರುವ)y
ಅಲ್ಲಿಹನೆೀyನಿರ್ಮyಪರಾಭು�yಸಕಲyವಸುತುಗಳyಸೃಷ್್ಕತ್ಥ�yಅವನy
ಹೊರತುyಇನ್್ನರೊyಆರ್ಧ್ಯರಲಲಿ�yಹೀಗರುತ್ತುyಎಲ್ಲಿಂದyನಿೀವುy
ದ್ರಗೆಡುತ್ತುದದಾೀರ?yಅಲ್ಲಿಹನyವಚನಗಳನು್ನyನಿರ್ಕರಸುತ್ತುದದಾವ-
ರೆಲಲಿರೊyಇದೆೀyರೀತ್ಯಲ್ಲಿyವಂಚ್ಸಲು್ಪಡತುತ್ದದಾರು�”y(40:61-63)

ಜೀವನyನಿವ್ಥಹಸಲುyಹ್ಗೊyಜೀವಜ್ಲಗಳyಅಸ್ತುತ್ವಕೆಕಿyಸೊಯ್ಥಪರಾ-
ಕ್ರy(ಹಗಲು)yಅತ್ಯಗತ್ಯವ್ಗದೆ�yಶ್ಂತವ್ಗyಕುಟುಂಬದೆೊಂದಗೆy

30 ನೇ ಪುಟಿಕಾ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಜಿೀವನದಚಸ್ವಚ್ಛತಚರತು್ಚಕುರ್ಆನಿನಚಮಾಗ್ದಶ್ನ

ರನುಷ್ಯನyರನಸುಸ್yಗ್ಳಿಗೆyಸ್ಲುಕಿದyಬೆಲೊನಿನಂತೆyಒಳಿತುy
ರತುತುyಕೆಡುಕಿನyನಡುವೆyನಿರಂತರವ್ಗyಸಂಚರಸುತ್ತು-

ರುತತುದೆ�yಕೆಲವುyಹೊತುತುಗಳಲ್ಲಿyಒಳಿತ್ನೆಡೆಗೆyಒಲವುyಪರಾಕಟ್ಸುವy
ಹೃದಯವುyಇನು್ನyಕೆಲವುyಹೊತುತುಗಳಲ್ಲಿyಕೆಡುಕಿನೆಡೆಗೆyತ್ರುಗುತತುದೆ�y
ಪುಣ್ಯyರತುತುy ಪ್ಪಗಳುyಬೆರೆತ್ರುವy ಕರ್ಥರಂಗದಲ್ಲಿy ಎಲ್ಲಿy
ಸರಯಗಳಲಿಲೊಲಿyಪುಣ್ಯವನು್ನyಮ್ತರಾyಮ್ಡಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ದರೆy
ಅದುyಅತ್ಯಂತyಅಪರೊಪವ್ದyಒಂದುyಸೌಭ್ಗ್ಯವ್ಗದೆ�

ಭ್ವನ್ತ್ಮಕy ಪರಾಕ್ಷುಬಧಿತೆyಹ್ಗೊyದೆೈಹಕ–ಮ್ನಸ್ಕyಹತ್ಸ-
ಕಿತುಗಳyದ್ಸರ್ಗyಶ್ೈತ್ನನyಪರಾೀರಣೆಗೆyಬಲ್ಯ್ಗyರನುಷ್ಯರುy
ಮ್ಡುವyಕರ್ಥಗಳುyಅವನyಜೀವನದಲ್ಲಿyಕಳಂಕವನು್ನyತಂದಟು್y
ದುಃಖಕೆಕಿyಕ್ರಣವ್ಗyಪರಣಮಿಸುತತುದೆ�yಇಂತಹyಸಂಗಭ್ಥಗಳ-
ಲ್ಲಿyರನುಷ್ಯನಿಗೆyಸುಧ್ರಸುವ,yಪುನರ್yರ್ೀತರಸುವyಮ್ಗ್ಥ-
ದರ್ಥನವುyಅಗತ್ಯವ್ಗುತತುದೆ�yಇಸ್ಲಿಮ್yರನುಷ್ಯನಿಗೆyಅಂತಹy
ಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನವನು್ನyನಿೀಡುತತುದೆ�yಅದುyಪಶ್ಚಿತ್ತುಪ,yದೆೀವಸ್ಮರಣೆ,y
ಜೀವನದyನೆೈರ್ಥಲ್ಯyರುಂತ್ದyಮ್ಗ್ಥಗಳyರೊಲಕyಮ್ನವy
ಜೀವನದಲ್ಲಿy ದೆೈವಿಕy ಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನದಲ್ಲಿy ಅಧಿಷ್ಠಾತವ್ದy
ಪುನರ್yರ್ೀತನದyವ್ತ್ವರಣವನು್ನyಸೃಷ್್ಸುತತುದೆ�yಕುರ್ಆನ್y
ಹೀಳುವುದನು್ನyನೆೊೀಡಿರ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک کک گ گ گ گ ﴾

“ನಿರ್ಮyಪರಾಭುವಿನyಕ್ಷಮಯyಕಡೆಗೆyರತುತುyಭೊಮಿyಆಕ್ರಗಳಷು್y
ವಿಶ್ಲವ್ಗರುವyಸ್ವಗ್ಥದyಕಡೆಗೆyಧ್ವಿಸ್ರ�yಅದುyದೆೀವಭಯ-
ವುಳ್ಳವರಗ್ಗyಸ್ದಧಿಗೆೊಳಿಸಲ್ಪಟ್್ರುತತುದೆ�yಅವರುyಸ್ಥಿತ್ವಂತರ್ಗ-
ರುವ್ಗಲೊyದುಸ್ಥಿತ್ಯಲ್ಲಿರುವ್ಗಲೊyತರ್ಮyಸಂಪತತುನು್ನyಖಚು್ಥy
ಮ್ಡುತ್ತುರೆ,yಕೆೊೀಪವನು್ನyನುಂಗಕೆೊಳು್ಳತ್ತುರೆyರತುತುyಇತರರy
ಅಪರ್ಧಗಳನು್ನyಕ್ಷಮಿಸುತ್ತುರೆ�yಇಂತಹyಸಜಜಾನರುyಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆy
ಅತ್ಯಂತyಮಚುಚಿಗೆಯವರು�yಪ್ಪyಕ್ಯ್ಥyಮ್ಡಿyತರ್ಮyಮೀಲy
ತ್ವೆೀyಅಕರಾರವೆಸಗಕೆೊಂಡ್ಗyಅವರಗೆyತಕ್ಷಣವೆೀyಅಲ್ಲಿಹನy
ಸ್ಮರಣೆಯುಂಟಾಗy ಬಿಡುತತುದೆy ರತುತುy ಅವರುy ಅವನೆೊಡನೆy
ತರ್ಮy ಅಪರ್ಧಗಳಿಗೆy ಕ್ಷಮy ಯ್ಚ್ಸುತ್ತುರೆ�y ಅಲ್ಲಿಹನy
ಹೊರತುyಪ್ಪಗಳನು್ನyಕ್ಷಮಿಸುವವನುyಇನ್್ನರದ್ದಾರೆ?yರತುತುy
ಅವರುyತ್ಳಿದೊyತ್ಳಿದೊyತ್ವುyಮ್ಡಿದyಅಪರ್ಧದyಬಗೆಗೊy
ಪಟು್yಹಡಿಯುವುದಲಲಿ�yಅಂರವರಗೆyಅವರyಪರಾಭುವಿನyಬಳಿy
ಇರುವyಪರಾತ್ಫಲವುyಕ್ಷಮyರತುತುy ತಳಭ್ಗದಲ್ಲಿy ಕ್ಲುವೆಗಳುy
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ಮಾರ್ ್ೆ10

ಹರಯುತ್ತುರುವyಉದ್್ಯನಗಳ್ಗವೆ�yಅಲ್ಲಿyಅವರುyಸದ್ಕ್ಲವೂy
ವ್ಸ್ಸುವರು�yಸತಕಿರ್ಥyಮ್ಡುವವರಗೆyಇರುವyಪರಾತ್ಫಲವುy
ಅದೆಷು್yಉತತುರ�”y(3:133-136)

ಜೀವನದyಸಂಸ್ಕಿರyರತುತುyನವಿೀಕರಣದyಅತು್ಯತತುರyಮ್ಗ್ಥಗ-
ಳನು್ನyಮ್ನವyಜನ್ಂಗದyರುಂದೆyಸರಪ್್ಥಸುವyಕುರ್ಆನ್y
ರನುಷ್ಯನಿಗೆy ಒಳಿತ್ನೆಡೆಗೆy ಸ್ಗುವy ಸೊಫೂತ್್ಥಯನು್ನy ನಿೀಡುವy
ಕ್ಯ್ಥಗಳನು್ನyಹೀಳಿಕೆೊಡುತತುದೆ�yಮೀಲ್ನyವಚನಗಳಿಂದyನ್ವುy
ಹೀಗೆyತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದ್ಗದೆ�

ಮ್ನವನುyಸೃಷ್್ಕತ್ಥನೆೊಡನೆyಪ್ಪyವಿಮೊೀಚನೆಯನು್ನyಅರಸಲುy
ಅವಸರಪಡಬೆೀಕ್ಗದೆ�yಅದನು್ನy ಬಳಿಕyಮ್ಡಬಹುದೆಂದುy
ರುಂದೊಡುವುದುy ಸರಯಲಲಿ�y ಪ್ಪವಿಮೊೀಚನೆಯನು್ನy
ಅರಸುವyರನುಷ್ಯನಿಗೆyಪ್ಪವಿಮೊೀಚನೆಯಂದಗೆyವಿಶ್ಲyರತುತುy
ಅನಿವ್ಥಚನಿೀಯವ್ದyಸ್ವಗೀ್ಥಯyಜೀವನyಲಭಿಸುತತುದೆ�yಪ್ಪವಿ-
ಮೊೀಚನೆಯಂದಗೆyಸಂಸಕಿರಸಲ್ಪಡುವyರನುಷ್ಯರುyಧರ್ಥನಿಷ್ಠಾy
ಪ್ಲ್ಸುವವರುyಎಂಬyರೀತ್ಯಲ್ಲಿyಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತುರೆ�y

ಪರಲೊೀಕದಲ್ಲಿyಅಂತಹyಗೌರವ್ದರಗಳಿಗೆyಅಹ್ಥರ್ಗಬೆೀಕ್-
ದರೆyದೆೀವಸ್ಮರಣೆಯನು್ನyನೆಲನಿಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು�yದ್ನಧರ್ಥಗಳನು್ನy
ಮ್ಡಬೆೀಕು�y ಭ್ವನ್ತ್ಮಕy ಪರಾಕ್ಷುಬಧಿತೆಯನು್ನy ನಿಯಂತ್ರಾಸುವy
ಜೊತೆಗೆ,yಜನರೆೊಂದಗೆyಸದ್ವತ್ಥನೆyತೆೊೀರಬೆೀಕು�yಪ್ಪyರತುತುy
ಕೆಡುಕುಗಳಿಗೆy ಅಂಟ್ಕೆೊಳ್ಳದೆy ದೆೀವಸ್ಮರಣೆಯಿಂದy ಕೊಡಿದy
ಸುಧ್ರಣೆyಅಗತ್ಯವಿದೆ�yಪ್ಪಗಳಿಗೆyಅಂಟ್ಕೆೊಂಡವರುyಸುಧ್-
ರಸಬೆೀಕ್ದyಜ್ಗದಲ್ಲಿyಸುಧ್ರಣೆಗೆyಒಡಿ್ಡಕೆೊಳ್ಳಲುyಸ್ದಧಿರ್ಗದ-
ವರ್ಗದ್ದಾರೆ�yಪರಾಭುವಿನyಕರುಣೆyರತುತುyಪ್ಪವಿಮೊೀಚನೆಯುy
ರನುಷ್ಯನನು್ನyಅನಂತyಸೌಭ್ಗ್ಯಕೆಕಿyಅಹ್ಥನನ್್ನಗyಮ್ಡುತತುದೆ�y
ಸ್ವತಃy ಸುಧ್ರಣೆಗೆೊಳ್ಳಲುy ಹ್ಗೊy ಪ್ಪವಿಮೊೀಚನೆಗೆy
ರುಂದ್ಗುವವರುyಖಂಡಿತವ್ಗಯೊyಅದಕೆಕಿyಅಹ್ಥರ್ಗುತ್ತುರೆ�

ಜೀವನದyಕ್ಷಣಿಕತೆಯನು್ನyಸ್ರುವyಅನೆೀಕ್ನೆೀಕyದೃಷ್್ಂತಗಳುy
ಪರಾಪಂಚyಹ್ಗೊyಪರಾಕೃತ್ಯಲ್ಲಿದೆ�yಮ್ನವನyಜೀವನದyರಟ್್ಗೆy
ಹೀಳುವುದ್ದರೆ,yಅವನುyಬದುಕುತ್ತುರುವyಈyಕ್ಷಣದyನಂತರವಿ-
ರುವುದುyಕೆೀವಲyನಿರೀಕ್ಷೆyಮ್ತರಾವ್ಗದೆ�yಈಗyನ್ವುyನೆೊೀಡಿy
ಮ್ತನ್ಡಿದyವ್ಯಕಿತುಗಳುyರುಂದನyಕ್ಷಣದಲ್ಲಿyಜೀವಂತವ್ಗರಬೆೀ-
ಕೆಂದಲಲಿ�yಕ್ಲದyಚೊಪ್ದyಸೊಜಗಳುyಅತ್ವೆೀಗವ್ಗyಚಲ್ಸು-
ತ್ತುರುತತುದೆ�yನಿಮಿಷyಸಕುಂಡುಗಳyನಡುವಿನyಸೊಕ್ಷಷ್ಮವ್ದyಪರಾಪಂಚ,y
ಪರಾಕೃತ್yಹ್ಗೊyರನುಷ್ಯನyಜೀವನದಲ್ಲಿyಹಲವ್ರುyಬದಲ್ವಣೆy

ರತುತುy ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳುyಸಂಭವಿಸುತತುವೆ�yರನುಷ್ಯನುyಅದೆಷು್y
ಪುರೆೊೀಗಮಿಸ್ದರೊ,yಅವನyಜೀವನವನು್ನyಸುತುತುವರದರುವy
ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳುyಹ್ಗೊyಅನಿದ್ಥಷ್yಪರಸ್ಥಿತ್ಗಳುyಧ್ರ್ಳವಿದೆ�y
ಆದುದರಂದy ರನುಷ್ಯನy ರಟ್್ಗೆy ನ್ಳೆy ಎಂಬುದುy ಹೀಗೆy
ಭ್ವನ್ತ್ಮಕವೊೀyಹ್ಗೆಯೀyರುಂದನyಕ್ಷಣyಎಂಬುದೊyಕೆೀವಲy
ಭ್ವನ್ತ್ಮಕವ್ಗದೆ�yಮ್ಡಬೆೀಕ್ದy ಕ್ಯ್ಥವನು್ನy ಅದರy
ಸಂದಭ್ಥyಬರುವ್ಗyಆಸಕಿತುಯಿಂದyರತುತುyಸರಯ್ದyರೀತ್ಯಲ್ಲಿy
ಮ್ಡುವುದೆೀyರನುಷ್ಯನyರುಂದರುವyಮ್ಗ್ಥವ್ಗದೆ�yಜೀವದ-
ಲ್ಲಿರುವyಕುಂದು–ಕೆೊರತೆಗಳನು್ನyಪರಶ್ೀಲ್ಸ್yಅಗತ್ಯವಿರುವyಸುಧ್-
ರಣೆಗಳನು್ನyತಕ್ಷಣyಮ್ಡಿಕೆೊಳು್ಳವyಬದಲುyತಡಮ್ಡುವುದುy
ವಿವೆೀಕಯುತyನಡವಳಿಕೆಯಲಲಿ�

ದೆೊೀಣಿಯಲ್ಲಿyಕೊತುyನದಯನು್ನyಹ್ದುyಅತತುyಕಡೆಯyತ್ೀರಕೆಕಿy
ಹೊೀಗುವy ವ್ಯಕಿತುy ಅಲ್ಲಿಗೆy ತಲುಪ್ದy ನಂತರy ಪ್ಪy ರತುತುy
ಕೆಡುಕುಗಳಿಗೆy ಪಶ್ಚಿತ ತ್ುಪಪಡಬಹುದೆಂದುy ಭ್ವಿಸಬ್ರದು�y
ಏಕೆಂದರೆyಅವನುyಹತ್ತುರುವyದೆೊೀಣಿyಆyತ್ೀರಕೆಕಿyತಲುಪಲೊ-
ಬಹುದು�y ತಲುಪದರಲೊy ಬಹುದು�y ಒಂದುy ವಿಮ್ನದಲ್ಲಿy
ಪಯಣಿಸುವವನುyತನ್ನyಗರ್ಯyಸ್ಥಿನದಲ್ಲಿyಇಳಿದyನಂತರyಪಶ್ಚಿ-
ತ್ತುಪಪಡಬಹುದೆಂದುyಯೀಚ್ಸಬ್ರದು�yಏಕೆಂದರೆyಅವನುy
ಪರಾಯ್ಣಿಸುವy ವಿಮ್ನy ಆಕ್ರದyಅನಂತತೆಯಲ್ಲಿy ಕೆೀವಲy
ಒಂದುy ನೆನಪುyಮ್ತರಾವ್ಗyಉಳಿದುy ಪತನಗೆೊಳ್ಳಬಹುದು�y
ಸರಯವುyರನುಷ್ಯನyನಿಯಂತರಾಣದಲ್ಲಿಲಲಿ�yಹೀಗೆyರನುಷ್ಯನy
ಜೀವನವನು್ನy ಬೆೀರುರಟ್ದಲ್ಲಿy ಸುತುತುವರದರುವyಅನಿಶ್ಚಿತತೆ-
ಯನು್ನyಪರಗಣಿಸ್ಯೀyಪವಿತರಾyಕುರ್ಆನ್yನಿೀವುyಧೃತ್ಯಿಂದy
ಧ್ವಿಸ್ರyಎಂದುyಸೊಚ್ಸ್ದೆ�

ಪ್ಪಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿy ಸ್ಲುಕಿದyಹ್ಗೊy ಕೆಡುಕುಗಳನೆ್ನಸಗುತ್ತುರುವy
ಜನರುyಪಶ್ಚಿತ್ತುಪಪಡುವ್ಗyಅವರುyಸ್ವಗ್ಥದyಹಕುಕಿದ್ರರ್ಗy
ಮ್ಪ್ಥಟು್yಪರಲೊೀಕದಲ್ಲಿyಭಯಭಕತುರ್ದyಸಚಚಿರತರyಜೊತೆಯ-
ಲ್ಲಿರುವರು�yಪ್ಪ್ಗಳುyಎರಡನೆೀyದಜ್ಥಯವರುyಅವರಗೆyರಕ್ಷಣೆಯy
ಮ್ಗ್ಥyತಡೆಯಲ್ಪಟ್್ದೆyಎಂಬಂತಹyಒಂದುyರೀತ್ಯyಕಿೀಳರಮy
ಹ್ಗೊyನಿರ್ಶ್ಗೆyಇಸ್ಲಿಮಿನಲ್ಲಿyಅವಕ್ರವಿಲಲಿ�yಪ್ಪ್ಗಳುyಪ್ಪ್-
ಗಳ್ಗರುವyತನಕyಅಧಮಿ್ಥಗಳ್ಗದದಾರೊ,yಅವರುyಪಶ ಚ್ಿತ್ತುಪ-
ಪಡುವುದರೆೊಂದಗೆyಪ್ಪವಿಮೊೀಚ್ತರ್ಗyಅತ್ವಿಶ್ಲವ್ದy
ಪರಲೊೀಕದyಅನುಗರಾಹಗಗಳಿಗೆyಅಹ್ಥರ್ಗyಸಜಜಾನರyಜೊತೆಯಲ್ಲಿy
ಸ್ಥಿನyಪಡೆಯುತ್ತುರೆ�yಪವಿತರಾyಕುರ್ಆನ್yಈyತತ್ವವನು್ನy3:133-
134yನೆೀyಆಯತ್ತುನಲ್ಲಿyಪರಾಬಲವ್ಗyಪರಾತ್ಪ್ದಸ್ದೆ�yಭಯಭಕತುರಗೆy
ಸಜುಜಾಗೆೊಳಿಸಲ್ಪಟ್yಅನುಗರಾಹಗಳುyಪ್ಪ್ಗಳಿಗೆyಲಭಿಸಬೆೀಕ್ದರೆy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಭಯಭಕತುರಲ್ಲಿರಬೆೀಕೆಂದುyಕುರ್ಆನ್yಹೀಳಿದೆ�yಅದೆೀyಗುಣಗಳುy
ವ್ಯಕಿತುಯyಪಶ್ಚಿತ್ತುಪದyನಂತರyಅವನಲ್ಲಿಯೊyಇರಬೆೀಕ್ಗದೆ�y
ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿyಹೀಳಿದyಆyಗುಣಗಳುyಹೀಗವೆ�

1�y ಅವರುy ಸ್ವಂತy ಸುಖ–ದುಃಖಗಳy ವ್ತ್ವರಣವನು್ನy
ಪರಗಣಿಸದೆyತರಗೆyದಯಪ್ಲ್ಸಲ್ಪಟ್್ರುವyಆರ್್ಥಕyರತ್ತುತರy
ಅನುಗರಾಹಗಳಲ್ಲಿyಅಹ್ಥರ್ದವರಗೆyನಿೀಡುತ್ತುರೆ�

2�y ಅವರುy ಕೆೊೀಪವನು್ನy ನುಂಗಕೆೊಳು್ಳತ್ತುರೆ�y ಕೆೊೀಪ,y ದೆ್ವೀ-
ಷಗಳಂತಹy ಭ್ವನೆಗಳಿಗೆy ಬಲ್ಯ್ಗy ಪ್ಪಕೃತ್ಯy
ಸಂಭವಿಸುವುದಲಲಿ�

3�y ಅವರುyವಿಶ್ಲyಔದ್ಯ್ಥyರತುತುyಸಹನೆಯyಗುಣಗಳನು್ನy
ಜೀವನದಲ್ಲಿyಅಳವಡಿಸ್ರುತ್ತುರೆ�y

4�y ಉದ್ತತುyಮ್ನವಿೀಯyಗುಣಗಳನು್ನyಪರಾಕಟ್ಸುವyಇವರುy
ಸೃಷ್್ಕತ್ಥನyಸಂಪ್ರಾೀತ್ಗೆyಪ್ತರಾರ್ದyಸತಕಿರ್ಥಗಳುyಎಂಬy
ರಹತ್ತುದyಬಣಣೆನೆಗೆyಅಹ್ಥರ್ಗುತ್ತುರೆ�

ಪ್ಪವಿಮೊೀಚನೆyಬಯಸುವವರುyಮೀಲyವಿವರಸ್ದyಸ್ವಭ್ವ-
ಗುಣಗಳಿಗೆyಪರವತ್್ಥತರ್ಗರಬೆೀಕೆನು್ನವುದುyವ್ಯಕತುವಿದೆ�yಜನರುy
ಮ್ಡುವyಪರಾತ್ಯಂದುyಕೆೀಡಿಗೆyಅವರೆೀyಹೊಣೆಗ್ರರ್ಗರುತ ತ್ುರೆy
ಕೆಡುಕುಗಳಿಗೆyಸ್ಮ್ಜಕyರತುತುyವೆೈಯುಕಿತುಕವ್ದyಆಯ್ರಗಳಿ-
ದದಾರೊyಕೆೊನೆಗೆyಅದುyಬ್ಧಿಸುವುದುyವ್ಯಕಿತುಯನ್್ನಗದೆ�yಯ್ರಂದy
ಕೆಡುಕುyಉಂಟಾಗುತತುದೆೊೀyರತುತುyಯ್ರyಕರ್ಥಗಳಿಂದyಕೆಡುಕಿಗೆy
ಎಡೆಯ್ಗುತತುದೆೊೀyಅವರುyಸ್ವಯಂyತಮೊ್ಮಂದಗೆೀyಅಕರಾರವೆಸ-
ಗುತ್ತುರೆಂದುyಕುರ್ಆನ್yಹೀಳುತತುದೆ�

ಕೆಡುಕುಗಳನು್ನyಮ್ಡುವವರುyರುಂದನyಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೀyಸ್ವಯಂy
ಕುಂದುಕೆೊರತೆಗಳನು್ನyತ್ಳಿದು,yಸೃಷ್್ಕತ್ಥನyಕುರತುyಪರಾಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವ-
ರ್ಗyಸನ್್ಮಗ್ಥದyಸರಣಿಗೆyರರಳಬೆೀಕ್ಗದೆ�yಇದರyರೊಲಭೊತy
ಪರಾೀರಣೆyಸೃಷ್್ಕತ್ಥನyಕುರತ್ರುವyನೆನಪ್ಗದೆ�yತನ್ನನು್ನyಸೃಷ್್ಸ್y
ಪರಪ್ಲ್ಸುತ್ತುರುವyಪರಾಭುವಿಗೆyಅಪ್ರಾಯವ್ದyಒಂದುyಕ್ಯ್ಥವುy
ತನಿ್ನಂದyಉಂಟಾಗದೆಯಲಲಿyಎಂದುyಚ್ಂತ್ಸುವyವ್ಯಕಿತುyಮ್ಡುವy
ಪಶ್ಚಿತ್ತುಪವುyಅರ್ಥಪೂಣ್ಥವ್ಗುತತುದೆ�

ದೆೀವಸ್ಮರಣೆyಹ್ಗೊyತನ್ನನು್ನyವಿಚಾರಣೆಗೆೊಳಪಡಿಸ್yಶ್ಕ್ಷೆyವಿಧಿಸುವy
ಅಹ್ಥತೆyರತುತುyಹಕಿಕಿರುವyಸೃಷ್್ಕತ್ಥನyಆದೆೀರಗಳಿಗೆyವಿರುದಧಿವ್ದy

ಒಂದುyಕೃತ್ಯವನು್ನyನ್ನುyಮ್ಡುತ್ತುದೆದಾೀನೆಎಂಬyಪ್ಪಪರಾಜ್ಞೆಯುy
ಪಶ್ಚಿತ್ತುಪದyರರ್ಥವ್ಗದೆ�yಈyಘಟಕಗಳನು್ನyಕಡೆಗಣಿಸುವy
ಪಶ್ಚಿತ್ತುಪವುyಪರಾಯೀಜನಕ್ರಯ್ಗದುyಎಂದುyಕುರ್ಆನ್y
ಕಲ್ಸ್ಕೆೊಟ್್ದೆ�yರನುಷ್ಯನನು್ನyಸೃಷ್್ಸ್yಜೀವನವನು್ನyದಯಪ್ಲ್ಸ್,y
ಒಳಿತು–ಕೆಡುಕಿನyಬಗೆಗೊyಪ್ಠಗಳನು್ನyಕಲ್ಸ್ದyಪರಾಕೃತ್,yಕ್ಲ,yಸಥಿಳy
ರುಂತ್ದyಎಲಲಿದರyಮೀಲyನಿಯಂತರಾಣyಹ್ಗೊyಅಧಿಕ್ರವಿರುವy
ಸೃಷ್್ಕತ್ಥನyಕುರತುyಚ್ಂತ್ಸಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗಬೆೀಕ್ಗದೆ�y

ಪ್ಪಗಳನು್ನyಕ್ಷಮಿಸುತ್ತುನೆyಎಂಬyಸೃಷ್್ಕತ್ಥನyಒದ್ಯ್ಥವಿಲಲಿದ-
ರುತ್ತುದದಾರೆyಪ್ಪವಿಮೊೀಚನೆyಎಂಬyಅನುಗರಾಹವೂyಇಲಲಿ�yಆದರೆyಈy
ಔದ್ಯ್ಥyಅನುಗರಾಹದyವ್ಯವಸಥಿಗೆyಅಹ್ಥವ್ಗಲುyಅಗತ್ಯವಿರುವy
ಆಯಕಿyರನುಷ್ಯನyವಿವೆೀಕಪೂಣ್ಥವ್ದyಚ್ಂತನ್ಕರಾರದಂದy
ಉಂಟಾಗಬೆೀಕು�yಪ್ಪಗಳyಕುರತ್ರುವyಪರಾಜ್ಞೆyಹ್ಗೊyಪ್ಪವಿ-
ಮೊೀಚನೆಯyಅವರ್ಯಕತೆಯನು್ನyತ್ಳಿದುಕೆೊಂಡುyಪ್ರಾಮ್ಣಿಕವ್ದy
ಬದಲ್ವಣೆಗೆyಬದಧಿನ್ಗುವ್ಗyಅವನುyಸೃಷ್್ಕತ್ಥನyಅನುಗರಾಹಕೆಕಿy
ಅಹ್ಥತೆyಪಡೆಯುತ್ತುನೆ�yನಿಷ್ೀಧ್ತ್ಮಕವ್ದyರನೆೊೀಗತ್yಹ್ಗೊy
ಕೆಡುಕಿನಲ್ಲಿಯೀyಹೊರಳ್ಡುವyಆಸಕಿತುyಆಧಿಪತ್ಯyಸ್ಥಿಪ್ಸುವ್ಗy
ಪುನರ್ಲೊೀಚನೆಗೆyಅವಕ್ರyಲಭಿಸುವುದಲಲಿ�yಅಂತಹyಘಟ್ಗ-
ಳಲ್ಲಿyರನುಷ್ಯನುyದೀಘ್ಥವ್ದyಕೆಡುಕಿನyಮ್ಗ್ಥದಲ್ಲಿಯೀyತನ್ನy
ಪಯಣವನು್ನyರುಂದುವರಸುತ್ತುನೆ�

ಸೃಷ್್ಗಳಲ್ಲಿyಕೆಲವರಗೆyರನುಷ್ಯನಿಗೆyಪ್ಪವಿಮೊೀಚನೆyನಿೀಡುವy
ಸ್ರರ್ಯ್ಥyಹ್ಗೊyಅಧಿಕ್ರವಿದೆಯಂಬyವಿಶ್್ವಸನಿ್ನಟು್ಕೆೊಂಡ-
ವರಗೆyಪ್ಪವಿರುಕಿತುyಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ�yಪರಾಪಂಚyರತುತುyನನ್ನನು್ನyಸೃಷ್್ಸ್y
ಪರಪ್ಲ್ಸುವವನುyರನುಷ್ಯನಿಗೆyನಿೀಡುವyಒದ್ಯ್ಥyರತುತುy
ಅನುಗರಾಹಗಳುyಬೆೀರೆyಕೆೀಂದರಾಗಳಿಂದyನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದುyಅವಿವೆೀಕ,y
ಅಕರಾರyರತುತುy ಕೃತಘ್ನತೆಯ್ಗದೆ�y ವಿವೆೀಕವಂತರುy ಇಂತಹy
ನಿರರ್ಥಕyನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನಿ್ನಟು್ಕೆೊಳು್ಳವುದಲಲಿ�

ಒಳಿತುyಕೆಡುಕುಗಳುyದೆೈವಿಕyಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನದyಬುನ್ದಯಲ್ಲಿy
ನಿಣ್ಥಯಿಸಲ್ಪಟ್್ದೆ�yರನುಷ್ಯನುyಅವುಗಳನು್ನy ಕಲ್ತು,yಅದರy
ಪರಾಕ್ರyಜೀವನವನು್ನyರೊಪ್ಸ್ಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು�yಅದಕೆಕಿyಸ್ದಧಿರ್ದವರುy
ಕೆಲವುyವಿಧಿyನಿಷ್ೀಧಗಳನು್ನyಅನುಸರಸಬೆೀಕ್ಗದೆ�yನಿಜವ್ದyಸ್್ವ-
ತಂತರಾ್ಯವುyದೆೈವಿಕಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನದyಪರದಲ್ಲಿದೆ�yಇದಕೆಕಿyತದ್ವರುದಧಿ-
ವ್ದುದುyಪರತಂತರಾವ್ಗದೆ�yಆyಪರತಂತರಾವನು್ನyಕುರ್ಆನ್yನಷ್y
ಎಂದುyಕರೆದದೆ�yಕುರ್ಆನ್yಹೀಳುತತುದೆ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
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ಮಾರ್ ್ೆ10

پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾

“ಕ್ಲದ್ಣೆ,yನಿರಚಿಯವ್ಗಯೊyರನುಷ್ಯನುyರಹ್yನಷ್ದ-
ಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ�yಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸyಸ್್ವೀಕರಸ್ದyಸತಕಿರ್ಥyಮ್ಡುತ್ತುದದಾyರತುತುy
ಪರಸ್ಪರy ಸತ್ಯy ಹ್ಗೊy ಸಹನೆಯನು್ನy ಉಪದೆೀಶ್ಸುತ್ತುದದಾವರy
ಹೊರತು�”y(103:1-3)

ದುಷ್ರಗೆy ವಿನ್ರವುy ಅನಿವ್ಯ್ಥy ಎನು್ನವುದುy ಮ್ನವy
ಚರತೆರಾಯyಗತಕ್ಲದyಅನುಭವಗಳುyನಿೀಡುವyಪ್ಠವ್ಗದೆ�y
ಆದುದರಂದಲೀyಇಲ್ಲಿyಕುರ್ಆನ್yಕ್ಲವನು್ನyರುಂದಟು್ಕೆೊಂಡುy
ಆಣೆyಹ್ಕಿದೆ�yದೆೈವಿಕyಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನದyಪರಾಕ್ರyಜೀವನವನು್ನy
ರೊಪ್ಸ್ಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕುyಎಂಬುದುyಕ್ಲವುyಕಲ್ಸುವyಪ್ಠವ್ಗದೆ�y
ಆದುದರಂದyಕ್ಲದyಪ್ಠಗಳುyರನುಷ್ಯನನು್ನyಚ್ಂತನ್ತ್ಮಕವ್ಗy
ಬೆಳೆಸುತತುದೆ�yಕ್ಲವನು್ನyರುಂದಟು್ಕೆೊಂಡುyಆಣೆyಹ್ಕುವುದರy
ರೊಲಕyಕ್ಲದyಘಟನೆಗಳೆಂದುyಪರಗಣಿಸಲ್ಪಡುವyಇತ್ಹ್ಸy
ಘಟನೆಗಳು,yಆರಯಗಳು,yಚ್ಂತನ್ಕರಾರಗಳು,yವ್ಯಕಿತುಗಳyಪರಾವೃತತುನೆ-
ಗಳುyರುಂತ್ದವುಗಳೆಡೆಗೆyಕುರ್ಆನ್yಜನರyಗರನyಸಳೆಯುತತುದೆ�y

ಕ್ಲದy ಪ್ಠy ಎಂಬy ನೆಲಯಲ್ಲಿy ಪರಾಸುತುತy ಪಡಿಸುವy ಎರಡುy
ಸಂಗತ್ಗಳ್ದ,yಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸyಸ್್ವೀಕರಸ್yಸತಕಿರ್ಥಗಳನೆ್ನಸಗುವುದುy
ರತುತುyಪರಸ್ಪರyಸತ್ಯyಹ್ಗೊyಸಹನೆಯನು್ನyಉಪದೆೀಶ್ಸುವವರನು್ನy
ಹೊರತುಪಡಿಸ್yಉಳಿದವರೆಲಲಿರೊyಪರ್ಜತರಲ್ಲಿyಸೀರಕೆೊಳು್ಳವರು�y
ಅಂದರೆyಅತಹyಒಂದುyಜೀವನyಸಂಸಕಿಕೃತ್ಯನು್ನyಅವಲಂಬಿಸ್-
ದವರುyಪರ್ಜತರಲ್ಲಿyಎಂದರ್ಥ�yಸತಕಿಮಿ್ಥಗಳ್ದyಜನರೆೊಂದಗೆy
ನಿಲಲಿಲುy ಹ್ಗೊy ಅವರಲ್ಲಿy ಒಳಪಡಲುy ಪರಾಯತ್್ನಸುವವರುy
ವಿಜಯಿಗಳು,yಬ್ಕಿಯುಳಿದವರುyಪರ್ಜತರ್ದyಉದ್ಹರಣೆ-
ಗಳುyಚರತೆರಾಯyಎಲಲಿಡೆಗಳಲ್ಲಿyಕ್ಣಬಹುದ್ಗದೆ�

ಈyಘಟನೆಗಳಿಂದyಪ್ಠವನು್ನyಕಲ್ಯಬೆೀಕ್ಗದೆyಜಯ್ಪಜಯ-
ಗಳುyಬೆೀಪ್ಥಟು್yನಿಂತ್ರುವyಭೊತಕ್ಲದyಜನರyಅನುಭವಗಳೆಡೆಗೆy
ಬೆೊಟು್yಮ್ಡುವyಕುರ್ಆನಿನyಎಲ ಲ್ಿyವಚನಗಳಲ್ಲಿyಮೊದಲೊೀy
ಕೆೊನೆಗೆೊೀyಇರುವyಪರ್ರಶ್್ಥಗಳುyಚ್ಂತ್ಸುವ,yಪ್ಠyಕಲ್ಯುವy
ಹ್ಗೊyಸತಕಿರ್ಥಗಳನು್ನyಮ್ಡಲುyನಿೀಡುವyಕರೆಯ್ಗರುವುದುy
ಗರನ್ಹ್ಥy ಸಂಗತ್ಯ್ಗದೆ�y ದುಷಕಿಕೃತ್ಯಗಳಿಂದyವಿರಮಿಸಲುy
ಪಶ ಚ್ಿತ್ತುಪದyರೊಲಕy ಜೀವನವನು್ನy ಪರರುದಧಿಗೆೊಳಿಸಬೆೀ-
ಕಂದುyಆದೆೀಶ್ಸುವyಮೊದಲುyಉದಧಿರಸ್ದyಕುರ್ಆನ್yವಚನಗಳy
(3:133-136)yನಂತರyಬರುವyವಚನಗಳೂyಇಂತಹದೆದಾೀyಚ್ಂತನೆಗೆy

ಪರಾೀರೆೀಪ್ಸುವುದನು್ನyನೆೊೀಡಬಹುದ್ಗದೆ�

﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾

“ನಿರಗಂತyರುಂರ್yಹಲವುyದೆೈವಿಕyಕ್ಯ್್ಥಚರಣೆಗಳುyನಡೆದುy
ಹೊೀಗದೆ�yಆದುದರಂದyನಿೀವುyಭೊಮಿಯಲ್ಲಿyಸಂಚರಸ್yಸತ್ಯನಿಷ್ೀ-
ಧಿಗಳ್ದyಜನರyಪರಣಾರವೆೀನ್ಯಿತೆಂಬುದನು್ನyಕಂಡುಕೆೊಳಿ್ಳರ�y
ಇದುy ಜನರಗೆೊಂದುy ಸುವ್ಯಕತುy ಎಚಚಿರಕೆyರತುತುy ಅಲ್ಲಿಹನನು್ನy
ಭಯಪಡುವವರಗೆyಸನ್್ಮಗ್ಥದರ್ಥನyಹ್ಗೊyಉಪದೆೀರವ್-
ಗದೆ�”yy(3:137-138)

ಒಳಿತುyಕೆಡುಕುಗಳyಪರಣಾರyರತುತುyಪ್ಠಗಳುyವಿಭಿನ್ನವ್ಗ-
ರುತತುದೆ�yಕೆಡುಕುyಮ್ಡುವುದುyಹ್ಗೊyಕೆಡುಕನು್ನyಜೀವನಕರಾ-
ರವನ್್ನಗyಮ್ಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದುyಇವೆರಡುyಒಂದೆೀyರೀತ್ಯಲಲಿ�y
ಕೆಲವೊಂದುyಸಂದಭ್ಥಗಳಲ್ಲಿyಕೆಡುಕುyಮ್ಡಿದರೊ,yತದನಂತರy
ಒಳಿತ್ನೆಡೆಗೆyಬಂದುyಒಳಿತ್ನಲ್ಲಿyಅಧಿಷ್್ತವ್ದyಜೀವನಕರಾರವನು್ನy
ಅವಲಂಬಿಸ್ದರೆyಚರತೆರಾಯಲ್ಲಿರುವyದುಷ್ರyಪಟ್್ಯಿಂದyರುಕತು-
ರ್ಗಬಹುದೆಂಬyರೊಲಭೊತವ್ದyವಿಮೊೀಚನೆಯyಸಂದೆೀರವುy
ಎಲ್ಲಿyಪರಾವ್ದಗಳyಬೆೊೀಧನೆಗಳಲ್ಲಿತುತು�yದೆೈವಿಕyಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನy
ಪರಾಕ್ರವಿರುವyಕರ್ಥyವಿಜಯಕೊಕಿyಉಳಿದವುಗಳುyಸೊೀಲ್ಗೊy
ಬುನ್ದಯ್ಗದೆಯಂದುyyಕುರ್ಆನ್yಹೀಳಿದೆ�yಜನರುyಸೃಷ್್ಕ-
ತ್ಥನನು್ನyಅನುಸರಸುವವರುyರತುತುyಅನುಸರಸದವರ್ಗyಬೆೀಪ್ಥ-
ಡುತ ತ್ುರೆ�yಈyತತ್ವಗಳಿರುವyಹಲವ್ರುyವಚನಗಳುyಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿದೆ�

ಪರಲೊೀಕyಜೀವನವ್ದyನ್ಳೆಯyಕುರತ್ರುವyವಿಶ್್ವಸವುyಈy
ಲೊೀಕವ್ದyಇಂದನyಪರಾವೃತತುನೆಗಳಲ್ಲಿyಒಳಿತು,yಪುಣ್ಯ,yಸಜಜಾನಿಕೆy
ಪ್ಲ್ಸಲುyನಿಬ್ಥಂಧಿಸುತತುದೆ�yಆದರೆ,yಅಂತಹyವಿಶ್್ವಸವಿಲಲಿದವರುy
ದೆೈವಿಕyಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನವನು್ನyನಿರ್ಕರಸ್yಸ್ವಂತyಹತ್ಸಕಿತುಗಳyರಕ್ಷ-
ಣೆಯನು್ನyಗುರಯ್ಗಟು್ಕೆೊಂಡುyವಿಕೃತyದೃಷ್್ಕೆೊೀನಗಳyಹಂದೆy
ಅಂಡಲಯುತ್ತುರೆ�yಆದyಕ್ಲದಂದಲೊyರನುಷ್ಯವಗ್ಥದಲ್ಲಿyನೆಲy
ನಿಂತ್ರುವyಈyಪರಾವಣತೆಯyಕುರತುyಕುರ್ಆನ್yಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿy
ಪರಾಸ್ತುಪ್ಸ್ದೆ�yಪೂವ್ಥyಕ್ಲದyಜನರyಸತ್ಯನಿಷ್ೀಧಕೆಕಿyಇಂತಹyಪರಾವ-
ಣತೆಗಳುyಹ್ಗೊyಪರಲೊೀಕyವಿಶ್್ವಸದyಕೆೊರತೆyಕ್ರಣವ್ಗತುತು�y
ಪರಲೊೀಕyವಿಶ್್ವಸದyಮೀಲyವಿಶ್್ವಸವಿರಸುವುದರyಅನಿವ್ಯ್ಥy
ರುಂದುವರಕೆಯ್ಗದೆ�
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ಒಳಿತುಗಳಿಗೆyಅಹ್ಥವ್ದyಪರಾತ್ಫಲyಹ್ಗೊyಕೆಡುಕುಗಳಿಗೆyಶ್ಕ್ಷೆy
ಲಭಿಸುವುದೆಂದುyವಿಶ್್ವಸವಿರಸುವುದು,yಕರ್ಥಗಳನು್ನyಅನುಷ್ಠಾ-
ನಕೆಕಿyತರುವುದು,yತರ್ಮyಪರಾಭುವಿನೆಡೆಗೆyವಿನಯಪೂವ್ಥಕವ್ಗy
ರರಳುವುದುyರುಂತ್ದyಪರಸ್ಪರyಜೊೀಡಿಸಲ್ಪಟ್y ಕ್ಯ್ಥ-
ಗಳಲ್ಲಿyಏಪ್ಥಡುವವರುyವಿಜಯಿಗಳ್ಗುತ ತ್ುರೆಂದೊyಅವರಗೆy
ರಂಗಳದ್ಯಕವ್ದyರತೆೊತುಂದುyಜೀವನyಬರಲ್ಕಿಕಿದೆಯಂದೊy
ಕುರ್ಆನ್yಹೀಳುತತುದೆ�

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾

“ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸವಿರಸ್yಸತಕಿರ್ಥವೆಸಗದವರೊ,yತರ್ಮyಪರಾಭುವಿನೆಡೆಗೆy
ವಿನಯಪೂವ್ಥಕವ್ಗyರರಳಿದವರೊy ಸ್ವಗ್ಥದವರ್ಗದ್ದಾರೆ�y
ಅವರುyಅದರಲ್ಲಿyಸದ್ಕ್ಲyವ್ಸ್ಸುವರು�”y(11:23)

ಸತಕಿರ್ಥಗಳುyವಿಶ್್ವಸದyಅನಿವ್ಯ್ಥyಪರಾಕಟನೆಯ್ಗದೆ�yಸೃಷ್್-
ಕತ್ಥನನು್ನy ವಿನರರಾತೆyರತುತುy ಭಯಭಕಿತುಯಿಂದy ಸ್ಮರಸುವುದುy
ವಿಶ್್ವಸದyಲಕ್ಷಣವ್ಗದೆ�y‘ವಿಶ್್ವಸವಿರಸ್ದೆದಾೀವೆ’yಎಂದುyಹೀಳುವುದುy
ಆದರೆyಕರ್ಥಗಳಲ್ಲಿyಅದರyಯ್ವುದೆೀyಲಕ್ಷಣಗಳನು್ನyತೆೊೀರಸದ-
ರುವುದುyವಿಶ್್ವಸರ್ಹತ್ಯವನು್ನyಸೊಚ್ಸುತತುದೆ�

ವಿವೆೀಕವಂತರ್ದyರನುಷ್ಯನುyನ್ನುyಇದುವೆರೆಗೆyಈyರೀತ್ಯಲ್ಲಿy
ಜೀವಿಸ್ದೆ,yರುಂದೆyಹೀಗರುವುದಲಲಿyಎಂದಲಲಿ,yಬದಲ್ಗyನ್ನುyಈy
ವಿಚಾರಣೆಯyದನyಈyರೀತ್ಯಲ್ಲಿyನನ್ನyಪರಾಭುವನು್ನyಭೀಟ್ಯ್ಗ-
ಬ್ರದುyಎಂದುyಚ್ಂತ್ಸಬೆೀಕ್ಗದೆ�yಈyಚ್ಂತನೆಯನು್ನyಕುರ್ಆನ್y
ದೃಷ್್yರತುತುyರರಾವಣವ್ಗಯೊyಇದರyಕೆೊರತೆಯನು್ನyಕುರುಡುತನy
ರತುತುyಕಿವುಡುತನವ್ಗಯೊyಪರಗಣಿಸ್ದೆ�

﴿ک ک ک ک 

گ گ گگ ڳ 
ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ﴾

“ಎರಡುyವಗ್ಥದವರyಉಪಮyಹೀಗದೆ�yಒಬ್ಬನುyಕುರುಡನೊy
ಕಿವುಡನೊyಆಗದ್ದಾನೆ�yಇನೆೊ್ನಬ್ಬನುyದೃಷ್್yರತುತುyರರಾವಣವುಳ್ಳವನೊy

ಆಗದ್ದಾನೆ�yಇವರಬ್ಬರೊyಸಮ್ನರ್ಗಬಲಲಿರೆೀ?”y(11:24)

ಮ್ನವyಜನ್ಂಗವನು್ನyಕೆಡುಕಿನಿಂದyಸಂಪೂಣ್ಥವ್ಗyರುಕತು-
ಗೆೊಳಿಸುವyಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನಗಳನೆೊ್ನಳಗೆೊಡyಇಸ್ಲಿಮ್yಜೀವನದy
ಅಂಗವ್ಗyಮ್ಪ್ಥಟಾ್ಗyಒಬ್ಬyಭೊತಕ್ಲದyಗುಲ್ರನ್ಗ-
ಲ್ರ�yಆದರೆyರಕ್ಷಣೆyಪಡೆಯಲ್ಕಿಕಿರುವyಸುವಣಾ್ಥವಕ್ರವನು್ನy
ವ್ಯರ್ಥಗೆೊಳಿಸ್y ಬಹುದೆೊಡ್ಡy ನಷ್ದಲ್ಲಿy ಸ್ವಯಂy ಬಿೀಳುವುದುy
ಪಶ್ಚಿತ ತ್ುಪyಹ್ಗೊyಪರವತ್ಥನೆಗೆyರುಖyತ್ರುಗಸುವುದ್ಗದೆ�y
ತನಗೆೊಬ್ಬyಸೃಷ್್ಕತ್ಥನಿದ್ದಾನೆ�yಅವನುyತನ್ನನು್ನyಸದ್ಸರಯy
ವಿೀಕ್ಷಿಸುತ್ತುರುತ್ತುನೆ�yಅವನುyದಯಪ್ಲ್ಸ್ದyಅನುಗರಾಹಗಳಿಂ-
ದ್ಗಯೀyನ್ನುyಈyಭೊಮಿಯಲ್ಲಿyಬದುಕುತ್ತುದೆದಾೀನೆ�yಒಂದುy
ದನyಅವನyವಿಚಾರಣೆಗೆyಗುರಯ್ಗಲ್ಕಿಕಿದೆyಎಂಬyಕ್ಯ್ಥಗಳುy
ರನವರಕೆಯ್ದರೊ,yಪರಾಜ್್ಪೂವ್ಥಕವ್ಗyಕೆಡುಕುಗಳಲ್ಲಿyಏಪ್ಥ-
ಡುವವರುyವ್ಸತುವದಲ್ಲಿyಸೃಷ್್ಕತ್ಥನಿಗೆyಒಡು್ಡವyಸವ್ಲ್ಗದೆ�y
ಅವರುyಅದರyಸೊಕತುyಪರಾತ್ಫಲವನು್ನyಅನುಭವಿಸಬೆೀಕ್ಗದೆ�yಆದರೆy
ಇಂತಹyಕಠಿಣyನಿಷ್ೀಧ್ತ್ಮಕyನಿಲುವಿನಿಂದಲೊyಪುನರ್ವಲೊೀ-
ಕನದyಮ್ನಸ್ಕyಸ್ಥಿತ್ಗೆyಬರಲುyಸ್ಧ್ಯವಿದೆ�yಅಂತಹyಘಟ್ದಲ್ಲಿy
ನ್ನುyಇದುವರೆಗೆyಮ್ಡಿರುವುದುyಘೀರyದೆೀವನಿಂದನೆಯ್-
ಗದೆ,yಇನು್ನyನನಗೆyರಕ್ಷಣೆyಇರಬಹುದೆೀyಎಂದುyಸಂರಯಪಡಬೆೀಕ್-
ಗಲಲಿ�yಒಬ್ಬyರನುಷ್ಯನುyಆತ್್ಮರ್ಥವ್ದyಸ್ವವಿರಶ್್ಥಗಳಿದುyತನ್ನನು್ನy
ತ್ನುyಸುಧ್ರಸ್ಕೆೊಳು್ಳವyದೃಢಚ್ತತುತೆಯನು್ನyಹೊಂದದದಾರೆyಅವನಿಗೆy
ದೆೈವಿಕyಕೃಪಯyಕವ್ಟವುyರುಚಚಿಲ್ಪಡುವುದಲಲಿ�

﴿ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ﴾

“ಅವರುyಮ್ಡಿದದಾyಅತ್ಯಂತyನಿಕೃಷ್್yಕರಾರಗಳನು್ನyಅಲ್ಲಿಹನುyಅವರy
ಲಕಕಿದಂದyಅಳಿಸ್yಹ್ಕುತ ತ್ುನೆyರತುತುyಅವರಗೆyಅವರುyಮ್ಡುತ್ತುದದಾy
ಅತು್ಯತಕಿಕೃಷ್yಕರ್ಥಗಳಿಗನುಸ್ರyಪರಾತ್ಫಲyನಿೀಡುತ್ತುನೆ�”y(39:35)

﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾
“ಪಶ್ಚಿತ್ತುಪಪಟು್yಸತಕಿರ್ಥಗಳನು್ನyಮ್ಡುವವನುyಅಲ್ಲಿಹನy
ಕಡೆಗೆyರರಳಬೆೀಕ್ದyರೀತ್ಯಲ್ಲಿyರರಳುತ್ತುನೆ�”y(25:71)� n
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ಮಾರ್ ್ೆ10

ಹಾಡುಚರತು್ಚಸಂಗೀತ—ಕುರ್ಆನ್ಚರತು್ಚಸುನನುತಿ್ನಚಬಳಕನಲ್ಲಿ

ಈ ಹದಿೇಸ್ ಅನೇಕ ಸನದ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ಪದಗಳಲ್್ಲ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎನು್ನವುದನ್ನೇ ಹಾಡು ಮತು್ತ ಸಂಗಿೇತವು 
ನಷ್ದ್ಧವನು್ನವುದಿಕಾ ರಚತ ಪುರಾವಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಸಬಹುದು. ಅದಿಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಸಿದ ಹಾಡು ಮತು್ತ 
ಸಂಗಿೇತ ನಷ್ದ್ಧವಂದು ಹೇಳ್ವ ಕುರ್ಆನ್ ಆಯತ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಹದಿೇಸ್ಗಳನು್ನ ಸೇರಸಿ ನೂೇಡಿ. ಹಾಡು 
ಮತು್ತ ಸಂಗಿೇತದಲ್್ಲ ಮೈಮರೆಯುವುದು ಅಲಾ್ಲಹನ ಿೂೇಪ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅದು 
ಅಲಾ್ಲಹನ ಮಾಗ್ದಿಂದ ಭ್ರಷಟುರಾಗಲು ಮತು್ತ ಇತರರನು್ನ ಭ್ರಷಟುರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನು್ನವುದಿಕಾ ಈ 
ಎಲಾ್ಲ ಪುರಾವಗಳ್ ಸುಸ್ಪಷಟು ಆಧಾರಗಳಾಗಿವ.

 " ಶೈಖ್ ಅಬು್ದಲ್ ಅಝೇಝ್ ಇಬ್್ನ ಅಬು್ದಲಾ್ಲಹ್ ಇಬ್್ನ ಬಾಝ್

(ಕಳೆದyಸಂಚ್ಕೆಯಿಂದ)

ಹ್ಡುyರತುತುyಸಂಗೀತವನು್ನyಖಂಡಿಸುವyಅನೆೀಕyಆಯತ್ಗಳುy
ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿದೆ�yಅವುಗಳಲೊಲಿಂದುyಅಲ್ಲಿಹನyಈyವಚನ:

﴿ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾

“ಅವರಲ್ಲಿyನಿನಗೆyಸ್ಧ್ಯವ್ದವರನು್ನyನಿನ್ನyಧ್ವನಿಯyರೊಲಕy
ಪರಾರ್ೊೀದಸು�yನಿನ್ನyಅರ್ವಪಡೆyರತುತುyಕ್ಲ್ಳುಪಡೆಯyರೊಲಕy
ಅವರನು್ನyವಶ್ೀಕರಸು�yಸೊತುತುyರತುತುyಸಂತ್ನಗಳಲ್ಲಿyಅವರೆೊಡನೆy
ಪ್ಲುದ್ರನ್ಗು�yಅವರಗೆyವ್ಗ್ದಾನyಮ್ಡು�yಆದರೆyಅವರಗೆy
ಶ್ೈತ್ನನುyಮ್ಡುವyವ್ಗ್ದಾನವುyವಂಚನೆಯಲಲಿದೆyಇನೆ್ನೀನೊy

ಅಲಲಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y17:64)

ಅಲ್ಲಿಹು yಇನೆೊ್ನಂದುyಕಡೆyಹೀಳುತ್ತುನೆ�

﴿ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ﴾
“ಸುಳು್ಳyಮ್ತುಗಳಿಗೆyಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗದವರುyರತುತುyಅನ್ವರ್ಯಕy
ಮ್ತುಗಳyರೊಲಕyಹ್ದುಹೊೀಗಬೆೀಕ್ಗyಬಂದರೆyಸಭ್ಯರ್ಗy
ಹ್ದುಹೊೀಗುವವರು�”y(ಕುರ್ಆನ್y25:72)

ಮೊದಲ್ನyಆಯತ್ತುನಲ್ಲಿರುವy ‘ಸೌತ್’y (ಧ್ವನಿ)yರತುತುyಎರಡನೆೀy
ಆಯತ್ತುನಲ್ಲಿರುವy‘ಝೊರ್’y(ಸುಳು್ಳ)yಎಂಬyಪದಗಳನು್ನyಅನುಕರಾ-
ರವ್ಗyಹ್ಡುyರತುತುyರನೆೊೀರಂಜನ್yಉಪಕರಣಗಳೆಂದುy
ವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸಲ್ಗದೆ�yಹ್ಗೆಯೀyಮಿರ್ಯದyಕಡೆಗೆyಆರಂತ್ರಾಸುವy
ಎಲ್ಲಿy ರೀತ್ಯyಧ್ವನಿಗಳನು್ನy ‘ಸೌತ್’y ಎಂಬy ರಬದಾದಲ್ಲಿyರತುತುy
ಎಲ್ಲಿy ವಿಧದy ದುಷಕಿರ್ಥಗಳನು್ನy ‘ಝೊರ್’y ಎಂಬy ರಬದಾದಲ್ಲಿy
ಸೀರಸಲ್ಗದೆ�yಈyವಿಷಯದಲ್ಲಿy ಕುರ್ಆನ್yವ್್ಯಖ್್ಯನಕ್ರರy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ನಡುವೆyಭಿನ್ನರತವಿಲಲಿ�y

ಕುರ್ಆನಿನyಈyಎರಡುyಆಯತ್ಗಳುyಈyಎಲಲಿyವಿಷಯಗಳನೊ್ನy
ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ�yಹ್ಡುyರತುತುyಸಂಗೀತyಅತ್ನಿಕೃಷ್yಸುಳು್ಳyರತುತುy
ಅತ್yಹೊಲಸ್ದy‘ಶ್ೈತ್ನನyಧ್ವನಿ’yಎನು್ನವುದರಲ್ಲಿyಸಂರಯವಿಲಲಿ�y
ಏಕೆಂದರೆyಅದರyಪರಣಾರದಂದyಹೃದಯyಕಠೊೀರವ್ಗುತತುದೆ�y
ಅದುyಅಲ್ಲಿಹನyಸ್ಮರಣೆಯಿಂದyರತುತುyಕುರ್ಆನ್yಪ್ರ್ಯಣy
ಮ್ಡುವುದರಂದyತಡೆಯುತತುದೆ�yಅಲ್ಲಿಹುyದಯyತೆೊೀರದವರy
ಹೊರತು�yಮ್ತರಾವಲಲಿ,yಅದುyಎಲ ಲ್ಿyರೀತ್ಯyಸತಕಿರ್ಥಗಳಿಂದಲೊy
ತಡೆಯುತತುದೆ�yಅಲ್ಲಿಹುyದಯyತೆೊೀರದವರyಹೊರತು�yಇದರyಬಗೆಗೊy
ಈಗ್ಗಲೀyವಿವರಸ್ದೆದಾೀನೆ�

ಹ್ಡುyರತುತುyಸಂಗೀತವನು್ನyಖಂಡಿಸುವyಅನೆೀಕyಹದೀಸ್ಗಳಿವೆ�y
ಆyಹದೀಸುಗಳyಪೈಕಿyಅತ್ಯಂತyಅಧಿಕೃತವ್ದyಹದೀಸ್yಇಮ್ಂy
ಅಲ್ಬುಖ್ರಯವರುy ತರ್ಮy ‘ಸಹೀಹ್’y ಗರಾಂರದಲ್ಲಿy ವರದy
ಮ್ಡಿದyಹದೀಸ್�yಅವರುyಹೀಳುತ್ತುರೆ:

َثنَا َصَدَقُة ْبــُن َخالٍِد،  ــاٍر، َحدَّ َقاَل ِهَشــاُم ْبُن َعمَّ

َثنَا  ْحَمِن ْبــُن َيِزيَد ْبِن َجابِــٍر، َحدَّ َثنَا َعْبــُد الرَّ َحدَّ

ْحَمِن ْبُن  َثنَــا َعْبُد الرَّ ، َحدَّ َعطِيَُّة ْبــُن َقْيٍس اْلِكَلبِيُّ

َثنِي َأُبو َعاِمــٍر َأْو َأُبو  ، َقــاَل: َحدَّ َغنٍْم اْلَْشــَعِريُّ

ِه َمــا َكَذَبنِي َســِمَع النَّبِيَّ  : َواللَّ َمالٍِك اْلَْشــَعِريُّ

َم َيُقــوُل: »َلَيُكوَنــنَّ ِمْن  َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

تِي َأْقــَواٌم َيْســَتِحلُّوَن اْلِحَر َواْلَحِريــَر َواْلَخْمَر  ُأمَّ

َواْلَمَعاِزَف.«

ಹಶ್ಮ್yಇಬ್್ನyಅಮ್್ಮರ್yಹೀಳಿದರು—ಸದಕyಇಬ್್ನyಖ್ಲ್ದ್y
ನರಗೆyತ್ಳಿಸ್ದರು—ಅಬುದಾರರಾಹ್್ಮನ್yಇಬ್್ನyಯಝೀದ್yಇಬ್್ನy
ಜ್ಬಿರ್yನರಗೆyತ್ಳಿಸ್ದರು—ಅತ್ಯ್ಯyಇಬ್್ನyಕೆೈಸ್yಅಲ್ಕಿಲ್ಬಿy
ನರಗೆyತ್ಳಿಸ್ದರು—ಅಬುದಾರರಾಹ್್ಮನ್yಇಬ್್ನyಗನಮ್yಅಲ್ಅಶ್ಅರy
ನರಗೆy ತ್ಳಿಸ್ದರು—ಅವರುy ಹೀಳಿದರು—ಅಬೊy ಆಮಿರ್y
ಅರವ್yಅಬೊyಮ್ಲ್ಕ್yಅಲ್ಅಶ್ಅರyನನಗೆyತ್ಳಿಸ್ದರು—
ಅಲ್ಲಿಹನyಮೀಲ್ಣೆ!y ಅವರುy ನನೆೊ್ನಡನೆy ಸುಳು್ಳy ಹೀಳಿಲಲಿ�y

ಪರಾವ್ದ yಯವರುyಹೀಗೆyಹೀಳುವುದನು್ನyಅವರುyಕೆೀಳಿದ್ದಾರೆ:y
“ನನ್ನy ಸರುದ್ಯದಲ್ಲಿy ಕೆಲವುy ಜನರುy ಉಂಟಾಗುವರು�y
ಅವರುyಹ್ದರ,yರೆೀಷ್್ಮ,yರದ್ಯyರತುತುyಸಂಗೀತವನು್ನyಧರ್ಥಸ-
ರ್ಮತವೆಂದುyಹೀಳುವರು�”

ಸಂಗೀತವನು್ನyಹಲ್ಲ್yಎಂದುyಹೀಳುವವರನು್ನyಈyಹದೀಸ್y
ಸುಸ್ಪಷ್ವ್ಗyಖಂಡಿಸುತತುದೆ�yಮ್ತರಾವಲಲಿyಅವರನು್ನyವ್ಯಭಿಚಾರ,y
ರದ್ಯyರತುತುy ರೆೀಷ್್ಮಯನು್ನyಹಲ್ಲ್yಎಂದುyಹೀಳುವವರೆೊ-
ಡನೆy ಸೀರಸುತತುದೆ�y ಸಂಗೀತy ನಿಷ್ದಧಿವೆನು್ನವುದಕೆಕಿyಈyಹದೀಸ್y
ಸುಸ್ಪಷ್yಪುರ್ವೆಯ್ಗದೆ�y

‘ರಆಝಫ್’yಎಂದರೆyತಂಬೊರ,yಕೆೊಳಲು,yತಬಲyರುಂತ್ದy
ರನೆೊೀರಂಜನ್y ಉಪಕರಣಗಳು�y ‘ರಆಝಫ್’y ಎಂದರೆy
ರನೆೊೀರಂಜನ್yಉಪಕರಣಗಳುyಎಂಬyವಿಷಯದಲ್ಲಿyಭ್ಷ್-
ತಜ್ಞರಲ್ಲಿy ಒರ್ಮತವಿದೆ�y ಇದನು್ನy ನಿಷ್ದಧಿವೆನ್ನಲುy ಕ್ರಣy ಇದರy
ಪರಣಾರವ್ಗyಉಂಟಾಗುವyಹೃದಯyಕ್ಠಿಣ್ಯತೆyರತುತುyಹೃದಯy
ಕ್ಯಿಲಗಳು�yಮ್ತರಾವಲಲಿyಇದುyನಮ್ಝ್yಹ್ಗೊyಕುರ್ಆನ್y
ಪ್ರ್ಯಣದಲ್ಲಿy ತೆೊಡಗದಂತೆy ತಡೆಯುತತುದೆ�y ಇದರೆೊಡನೆy
ಹ್ಡುyಕೊಡyಸೀರಕೆೊಂಡರೆyಇದರyಪ್ಪyಇನ್ನಷು್yಭಿೀಕರವ್-
ಗುತತುದೆ�yಇದರyದುಷ್ಪರಣಾರyರತತುಷು್yಘೀರವ್ಗುತತುದೆ�yಈy
ವಿಷಯದಲ್ಲಿyವಿದ್್ವಂಸರುyಹೀಳಿದyಮ್ತುಗಳನು್ನyರುಂದೆyಉಲಲಿೀ-
ಖಿಸುವೆನು�yಅವುಗಳಲ್ಲಿyಕೆಲವನು್ನyಈಗ್ಗಲೀyಉಲಲಿೀಖಿಸ್ದೆದಾೀನೆ�yಈy
ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವy‘ಹರ್’y(حر)yyಎಂದರೆyಗುಹ್್ಯಂಗ�yಇಲ್ಲಿyಇದರy
ಉದೆದಾೀರyಹ್ದರ�yಇದನು್ನy‘ಖಝ್ಝು’y(خز)yಎಂದುyಕೆಲವರುyವರದy
ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ�yಖಝ್ಝುyಎಂದರೆyಒಂದುyವಿಧದyರೆೀಷ್್ಮಯyಬಟೆ್�

ವಿದ್್ವಂಸರುy ಈy ಹದೀಸನು್ನyರುಕತುವ್ಗy ಅಂಗೀಕರಸ್ದ್ದಾರೆ�y
ಎಲ್ಲಿyರೀತ್ಯyಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳುyನಿಷ್ದಧಿವೆನು್ನವುದಕೆಕಿyಈy
ಹದೀಸನು್ನyಆಧ್ರವ್ಗyತೆೊೀರಸ್ದ್ದಾರೆ�yಆದರೆyಇಬ್್ನyಹಝ್್ಮy
ರತುತುy ನಂತರyಅವರನು್ನyಅಂಧವ್ಗyಹಂಬ್ಲ್ಸ್ದyಅವರy
ಶ್ಷ್ಯyಅಬೊyತುರ್ಬ್yಈyಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿyನೊ್ಯನತೆಯಿದೆಯಂದುy
ಹೀಳುತ್ತುರೆ�yಅವರುyಹೀಳುವyಪರಾಕ್ರyಅಲ್ಬುಖ್ರyರತುತುy
ಅವರyಗುರುyಹಶ್ಮ್yಇಬ್್ನyಅಮ್್ಮರರyನಡುವೆyಇನೆೊ್ನಬ್ಬy
ವರದಗ್ರರದುದಾ,yಆyವರದಗ್ರರyಹಸರನು್ನyಇದರyಸನದ್ನಲ್ಲಿy
ಹೀಳಿಲಲಿ�yಆದದಾರಂದyಈyಹದೀಸ್y‘ರುನಕಿತ್ಅ್’y(ಸನದ್yತುಂಡ್ದy
ಹದೀಸ್)yyಆಗದೆ�yಇಮ್ಂyಅಲ್ಬುಖ್ರyಈyಹದೀಸನು್ನyಅವರy
ಗುರುyಹಶ್ಮ್yಇಬ್್ನyಅಮ್್ಮರರಂದyನೆೀರವ್ಗyಆಲ್ಸ್ದೆದಾೀನೆಂದುy
ಹೀಳದೆyಈyಹದೀಸನು್ನyತಅ್yಲ್ೀಕ್yಆಗyಉದಧಿರಸ್ದದಾನು್ನyಅವರುy
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ತರ್ಮyವ್ದಕೆಕಿyಆಧ್ರವ್ಗyತೆೊೀರಸುತ್ತುರೆ�

ಆದರೆyವ್ಸತುವವ್ಗyಇಬ್್ನyಹಝ್್ಮyಇಲ್ಲಿyಎಡವಿದ್ದಾರೆ�yಅವರyಈy
ವ್ದವನು್ನyಅನೆೀಕyರಂದyವಿದ್್ವಂಸರುyತ್ೀವರಾವ್ಗyಖಂಡಿಸ್ದ್ದಾರೆ�y
ಅವರಗೆy ಗುರುತರವ್ದy ಪರಾಮ್ದವುಂಟಾಗದೆಯಂದುy
ಹೀಳಿದ್ದಾರೆ�yಏಕೆಂದರೆyಹಶ್ಮ್yಇಮ್ಮ್yಅಲ್ಬುಖ್ರಯy
ಗುರುಗಳಲ್ಲಿyಒಬ್ಬರು�yಅವರುyಈyಹದೀಸನು್ನyತಅ್yಲ್ೀಕ್yಆಗy
ಉದಧಿರಸ್ದದಾರೊyಸಹyಅದರಲ್ಲಿy‘ಕ್ಲ’y(ಅವರುyಹೀಳಿದರು)yಎಂಬy
ರಬದಾವನು್ನyಬಳಸುವyರೊಲಕyಸ್ಪಷ್ವ್ದyಶ್ೈಲ್ಯನು್ನyಅವಲಂ-
ಬಿಸ್ದ್ದಾರೆ�yಅವರುyಯ್ವುದ್ದರೊyಹದೀಸನು್ನyಈyಶ್ೈಲ್ಯಲ್ಲಿy
ಉದಧಿರಸ್ದರೆyಅವರyಪರಾಕ್ರyಆyಹದೀಸ್yಅಧಿಕೃತyಹದೀಸ್yಆಗದೆ�y

ವಿದ್್ವಂಸರುyಇಮ್ರರyಈyಶ್ೈಲ್ಯನು್ನyಅಂಗೀಕರಸ್yಅವರುyಈy
ರೀತ್ಯಲ್ಲಿyತಅ್yಲ್ೀಕ್yಆಗyಉದಧಿರಸ್ದyಹದೀಸ್ಗಳನು್ನyಸಹೀಹ್y
ಹದೀಸ್ಗಳೆಂದುyಘೀಷ್ಸ್ದ್ದಾರೆ�yಈyಹದೀಸ್yಅಂತಹyತಅ್yಲ್ೀಕ್y
ಆಗರುವyಸಹೀಹ್yಹದೀಸ್ಗಳಲೊಲಿಂದು�yಅವರುyಈyಹದೀಸನು್ನy
ತನ್ನyಗುರುವಿನಿಂದyನೆೀರವ್ಗyಕೆೀಳಿದyರೀತ್ಯಲ್ಲಿyಉದಧಿರಸದರಲುy
ಕ್ರಣyಹಲವುyಇರಬಹುದು�yಬಹುರಃyಅವರುyಈyಹದೀಸನು್ನy
ಅವರyಗುರುವಿನy‘ಇಜ್ಝತ್’y(ಅನುರತ್)yರೊಲಕyವರದy
ಮ್ಡಿರಬಹುದು�y ಅರವ್y ತನ್ನy ಜ್್ಪಕರಕಿತುಯಿಂದy ವರದy
ಮ್ಡಿರಬಹುದು�yಅರವ್yರಧ್ಯyಬೆೀರೆyವಿಶ್್ವಸಯೀಗ್ಯyಗುರು-
ಗಳಿರಬಹುದು�yಸಂಕ್ಷಿಪತುತೆಗ್ಗyಅವರುyಆyಗುರುವಿನyಹಸರನು್ನy
ಬಿಟ್್ರಬಹುದು�yಅರವ್yಅವರುyಆyಹಸರನು್ನyಬಿಡಲುyಬೆೀರೆy
ಕ್ರಣಗಳೂyಇರಬಹುದು�y

ಇಮ್ಂyಅಲ್ಬುಖ್ರyರತುತುyಅವರyಗುರುyಹಶ್ಮ್yಇಬ್್ನy
ಅಮ್್ಮರರyನಡುವೆyಸನದ್yತುಂಡ್ಗದೆಯಂಬyಇವರyವ್ದವನು್ನy
ಒಪ್್ಪಕೆೊಂಡರೊyಸಹyಇತರyಅನೆೀಕyಹದೀಸ್yವಿದ್್ವಂಸರುyಇದೆೀy
ಹದೀಸನು್ನyಹಶ್ಮ್yಇಬ್್ನyಅಮ್್ಮರರಂದyಸನದ್yತುಂಡ್ಗದy
ರೀತ್ಯಲ್ಲಿy (ರುತತುಸ್ಲ್yಆಗ)yವರದyಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ�yಈyಎಲ್ಲಿy
ಸನದ್ಗಳುyಸಹೀಹ್yಆಗವೆ�yಇಬ್್ನyಹಝ್್ಮyರತುತುyಅವರyಅಂಧy
ಅನುಯ್ಯಿyಅಬೊyತುರ್ಬರyವ್ದವನು್ನyಈyಹದೀಸುಗಳುy
ಖಂಡಿಸುತತುವೆ�yಸತ್ಯವನು್ನyಅರಸುವyನಿರಗೆyಇದರಂದyವಿಷಯy
ರನದಟಾ್ವ್ಗಬಹುದೆಂದುy ಭ್ವಿಸುತೆತುೀನೆ�y ಸಹ್ಯy
ಮ್ಡುವವನುyಅಲ್ಲಿಹುyಮ್ತರಾ�

ಸನ್್ಮನ್ಯy ಓದುಗರೆೀ!y ಈy ಹದೀಸ್ನy ಬಗೆಗೊy ರಹ್ನುಭ್ವ-
ರ್ದy ವಿದ್್ವಂಸರುy ಹೀಳಿದy ಕೆಲವುyಮ್ತುಗಳನು್ನy ನ್ನಿಲ್ಲಿy

ಉಲಲಿೀಖಿಸುತೆತುೀನೆ�y ಅವರೆಲಲಿರೊy ಈy ಹದೀಸನು್ನy ‘ದಈಫ್’y
(ಬಲಹೀನ)yಎಂದುyಹೀಳಿದyಇಬ್್ನyಹಝ್್ಮರyಮ್ತನು್ನyಅವರಗೆy
ಸಂಭವಿಸ್ದyಪರಾಮ್ದವೆಂದುyಸುಸ್ಪಷ್ವ್ಗyಹೀಳಿದ್ದಾರೆ�

ಹ್ಫಿಝ್yಇಬ್್ನyಹಜರ್ yತರ್ಮy‘ಫತ್ಹುಲ್yಬ್ರ’yಎಂಬy
ಗರಾಂರದಲ್ಲಿy ಈy ಹದೀಸ್ನy ವ್್ಯಖ್್ಯನದಲ್ಲಿ,y ಈy ಹದೀಸನು್ನy
‘ದಈಫ್’y(ಬಲಹೀನ)yಎಂದುyಹೀಳಿದyಇಬ್್ನyಹಝ್್ಮರyಮ್ತನು್ನy
ಖಂಡಿಸ್ದyಇಮ್ಂyಅಝಝುರಕ್ಷಿಯವರyಮ್ತನು್ನyಉಲಲಿೀಖಿಸ್ದy
ಬಳಿಕyಹೀಳುತ್ತುರೆ�y“ಅಝಝುರಕ್ಷಿyಬೆೊಟು್yಮ್ಡಿyತೆೊೀರಸ್ದyಇಬ್್ನy
ಹಝ್್ಮರyವ್ದದyಬಗೆಗೊyಹೀಳುವುದ್ದರೆ,yಅದರyಬಗೆಗೊyಈಗ್ಗಲೀy
ಇಬು್ನyಸಸ್ಲ್ಹ್yತರ್ಮy‘ಉಲೊರುಲ್yಹದೀಸ್’yಎಂಬyಗರಾಂರದಲ್ಲಿy
ಉತತುರಸ್ದ್ದಾರೆ�y ಅದರಲ್ಲಿy ಅವರುy ಹೀಳುತ್ತುರೆ—ಸಹೀಹುಲ್y
ಬುಖ್ರಯಲ್ಲಿರುವy ಸನದ್y ತುಂಡ್ಗರುವy ರುಅಲಲಿಕ್y
ಹದೀಸ್ಗಳುy ರೊಪದಲ್ಲಿy ರುನಕಿತ್ಅ್y ಹದೀಸ್ಗಳ್ಗದದಾರೊy
ಸಹyಅವುಗಳyವಿಧಿyರುನಕಿತ್ಅ್yಹದೀಸ್ಗಳyವಿಧಿಯಲಲಿ�yಅದುy
ಸಹೀಹ್yಹದೀಸ್ಗಳyಗುಂಪ್ನಿಂದyದಈಫ್yಹದೀಸ್ಗಳyಗುಂಪ್ಗೆy
ಸೀರುವುದೊyಇಲಲಿ�y

ಇಮ್ಂy ಅಲ್ಬುಖ್ರಯವರುy ಅಬೊy ಆಮಿರ್y ರತುತುy
ಅಬೊyಮ್ಲ್ಕ್ರಂದyವರದyಮ್ಡಿದy“ನನ್ನyಸರುದ್ಯ-
ದಲ್ಲಿyಕೆಲವುyಜನರುyಬರುವರು�yಅವರುyಹ್ದರ,yರೆೀಷ್್ಮ,yರದ್ಯy
ರತುತುyಸಂಗೀತವನು್ನyಧರ್ಥಸರ್ಮತವೆಂದುyಹೀಳುವರು”yಎಂಬy
ಹದೀಸನು್ನ,y ಅದನು್ನy ಅಲ್ಬುಖ್ರy ‘ಕ್ಲy ಹಶ್ಮ್y ಇಬ್್ನy
ಅಮ್್ಮರ್’yಎನು್ನತ್ತುyಅದರyಸನದನು್ನyಉದಧಿರಸ್ದರುyಎಂಬy
ಕ್ರಣದಂದyತ್ರಸಕಿರಸ್ದyಅಬೊyರುಹರ್ಮದ್yಇಬ್್ನyಹಝ್್ಮy
ಅಝ ಝ್ುಹರಯವರyಕಡೆಗೆyನ್ವುyತ್ರುಗyನೆೊೀಡಬೆೀಕ್ಗಲಲಿ�yಇಬ್್ನy
ಹಝ್್ಮರyವ್ದyಪರಾಕ್ರyಇಮ್ಂyಅಲ್ಬುಖ್ರyರತುತುyಅವರy
ಗುರುyಹಶ್ಮ್yಇಬ್್ನyಅಮ್್ಮರರyರಧ್ಯyಒಬ್ಬyವರದಗ್ರರದುದಾy
ಅವರyಹಸರನು್ನyಉಲಲಿೀಖಿಸದyಕ್ರಣyಈyಹದೀಸ್yರುನಕಿತ್ಅ್y
(ಸನದ್yತುಂಡ್ದyಹದೀಸ್)yಆಗದೆ�y

ಸಂಗೀತyನಿಷ್ದಧಿವೆಂಬyಸತ್ಯವನು್ನyಖಂಡಿಸಲುyಅವರುyಇದನು್ನy
ಪುರ್ವೆಯ್ಗyಬಳಸ್ದ್ದಾರೆ�yಆದರೆyಅವರಗೆyಇಲ್ಲಿyಪರಾಮ್ದವುಂ-
ಟಾಗದೆ�yಏಕೆಂದರೆyಈyಹದೀಸ್yಸಹೀಹ್yಆಗದೆ�yಸಹೀಹ್yಹದೀಸ್ನy
ಷರತುತುಗಳನು್ನy ಇದುyಪೂರೆೈಸುತತುದೆ�y ಇಮ್ಂyಅಲ್ಬುಖ್ರy
ಕೆಲವೊಮ್ಮyಸಹೀಹ್yಹದೀಸ್ಗಳನು್ನyರುಅಲಲಿಕ್yಆಗyಉದಧಿರ-
ಸುವುದದೆ�yಹೀಗೆyಮ್ಡಿದರೆyಅವರುyಆyಹದೀಸನು್ನyಇನೆೊ್ನಂದುy
ಕಡೆyಪೂಣ್ಥyಸನದ್ನೆೊಂದಗೆy(ರುತತುಸ್ಲ್yಆಗ)yಉದಧಿರಸುತ್ತುರೆ�y
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ಅವರುyಅನೆೀಕyಕ್ರಣಗಳಿಂದ್ಗyಹೀಗೆyಮ್ಡುತ ತ್ುರೆ�yಇಂತಹy
ಹದೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿyನೊ್ಯನತೆyಅರವ್yಇನಿಕಿತ್ಅ್y(ತುಂಡ್ದyಸನದ್)y
ಇಲಲಿ�”yಅವರyಮ್ತುyಇಲ್ಲಿಗೆyರುಗಯುತತುದೆ�

ಇಬು್ನyಸಸ್ಲ್ಹ್ರyಮೀಲ್ನyಮ್ತುಗಳನು್ನyಉಲಲಿೀಖಿಸ್ದyಬಳಿಕy
ಹ್ಫಿಝ್yಇಬ್್ನyಹಜರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ�y“ಯ್ವೆಲಲಿyಹದೀಸ್ಗಳನು್ನy
ಇಮ್ಂyಅಲ್ಬುಖ್ರಯವರುyಸ್ಪಷ್yಶ್ೈಲ್ಯನು್ನyಬಳಸ್y(ಅಂದರೆy
ಕ್ಲ,yಹದದಾಸyಇತ್್ಯದ)yತಅ್yಲ್ೀಕ್yಆಗyವರದyಮ್ಡುತ್ತುರೆೊೀy
ಅವೆಲಲಿವೂyಅವುಗಳನು್ನyಯ್ರಂದyಉಲಲಿೀಖಿಸಲ್ಯಿತೆೊೀyಅವರy
ತನಕyಸಹೀಹ್yಆಗದೆ�yಆyವ್ಯಕಿತುyಅವರyಗುರುಗಳಲ್ಲಿyಸೀರದವಲಲಿ-
ದದದಾರೊyಸಹ�yಆದರೆyಅದೆೀyಹದೀಸ್yಇತರyಹದೀಸ್yವಿದ್್ವಂಸರy
ರೊಲಕyಸನದ್yತುಂಡ್ಗದyರೀತ್ಯಲ್ಲಿy(ರುತತುಸ್ಲ್yಆಗ)yವರದ-
ಯ್ಗದದಾರೆyಅಲ್ಲಿಗೆyಸರಸ್ಯyರುಗಯುತತುದೆ�yಈyಕ್ರಣದಂದಲೀy
ನ್ನುyಈyಗರಾಂರದyಆರಂಭದಲಲಿೀyಇದರyಬಗೆಗೊyವಿಶ್ೀಷyಕ್ಳಜyನಿೀಡಿy
ವಿವರಸ್ದೆದಾೀನೆ�yಮ್ತರಾವಲಲಿ,yಇದಕ್ಕಿಗyನ್ನುy‘ತಗಲಿೀಕುyತತುಅ್yಲ್ೀಕ್’y
ಎಂಬyಒಂದುyಗರಾಂರವನೊ್ನyರಚ್ಸ್ದೆದಾೀನೆ�y

ನರ್ಮyಗುರುವಯ್ಥರುy(ಇಬು್ನyಸಸ್ಲ್ಹ್)yಅತ್ತುಮಿ್ಥದಯyವ್್ಯ-
ಖ್್ಯನದಲ್ಲಿyರತುತುy ‘ಉಲೊರುಲ್yಹದೀಸ್’yಎಂಬyಗರಾಂರದಲ್ಲಿy
ಹಶ್ಮ್yಇಬ್್ನyಅಮ್್ಮರರyಹದೀಸ್ನyಬಗೆಗೊyಮ್ತನ್ಡಿದ್ದಾರೆ�y
ಅವರುyಹೀಳುವyಪರಾಕ್ರyಅಲ್ಇಸ್್ಮಈಲ್ಯಲ್ಲಿyಈyಹದೀಸ್y
ರುತತುಸ್ಲ್yಆಗyವರದಯ್ಗದೆ�yಅದರಲ್ಲಿರುವyಪರಾಕ್ರyಇಮ್ಂy
ಅಲ್ಬುಖ್ರyಈyಹದೀಸನು್ನyಅಲ್ಹಸನ್yಇಬ್್ನyಸುಫ್್ಯನರy
ರೊಲಕyಹಶ್ಮ್yಇಬ್್ನyಅಮ್್ಮರರಂದyವರದyಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ�y
ಇದೆೀyಹದೀಸನು್ನyಅತತುಬರ್ನಿಯವರುyತರ್ಮy‘ರುಸ್ನದುyಶ್ಶಾಮಿ-
ಯಿ್ಯೀನ್’ನಲ್ಲಿyರುಹರ್ಮದ್yಇಬ್್ನyಯಝೀದ್yಇಬ್್ನyಅಬುದಾಸಸ್ರ-
ದ್ರyರೊಲಕyಹಶ್ಮ್yಇಬ್್ನyಅಮ್್ಮರರಂದyವರದyಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ�y
ಇದೆೀyಹದೀಸನು್ನyಅಬೊದ್ವೂದ್yತರ್ಮy‘ಸುನನ್’ನಲ್ಲಿyಅಬುದಾಲ್y
ವಹ್ಹಾಬ್yಇಬ್್ನy ನಜದಾರಂದ,yಅವರುyಬಿಶ್ರಾy ಇಬ್್ನy ಬಕ್ರಾರಂದ,y
ಅವರುyಅಬುದಾರರಾಹ್್ಮನ್yಇಬ್್ನyಯಝೀದ್yಇಬ್್ನyಜ್ಬಿರ್ರಂದy
ಅದೆೀyಸನದ್ನyರೊಲಕyವರದyಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ�”yಇಲ್ಲಿಗೆyಅವರy
ಮ್ತುyರುಗಯುತತುದೆ�

ಅಲ್ಲಿರyಇಬು್ನಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್ yತರ್ಮy ‘ಅಲ್ಇಗ್ಸ’yಎಂಬy
ಗರಾಂರದಲ್ಲಿyಹೀಳುತ್ತುರೆ�y“ಇಮ್ಂyಅಲ್ಬುಖ್ರyಈyಹದೀಸನು್ನy
ತರ್ಮyಸಹೀಹ್yಗರಾಂರದಲ್ಲಿyಆಧ್ರವ್ಗyಉಲಲಿೀಖಿಸ್ದ್ದಾರೆyರತುತುy
ಸ್ಪಷ್ವ್ದyಶ್ೈಲ್ಯಲ್ಲಿyತಅ್yಲ್ೀಕ್yಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ�yಅವರುyತರ್ಮy
ಗರಾಂರದಲ್ಲಿyಈyಹದೀಸನು್ನyಈyರೀತ್ಯಲ್ಲಿyವರದyಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ�

يِه  َباٌب: َمــا َجاَء فِيَمــْن َيْســَتِحلُّ اْلَخْمَر َوُيَســمِّ

َثنَا  ــاٍر َحدَّ بَِغْيــِر اْســِمِه—َوَقاَل ِهَشــاُم ْبــُن َعمَّ

ْحَمــِن ْبُن َيِزيَد  َثنَــا َعْبُد الرَّ َصَدَقُة ْبــُن َخالٍِد، َحدَّ

 ، َثنَــا َعطِيَُّة ْبــُن َقْيــٍس اْلِكَلبِيُّ ْبــِن َجابِــٍر، َحدَّ

، َقاَل  ْحَمِن ْبــُن َغنٍْم اْلَْشــَعِريُّ َثنَــا َعْبــُد الرَّ َحدَّ

ِه  : َواللَّ َثنِي َأُبو َعاِمــٍر َأْو َأُبو َمالٍِك اْلَْشــَعِريُّ َحدَّ

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم  َمــا َكَذَبنِي َســِمَع النَّبِيَّ َصلَّــى اللَّ

تِي َأْقَواٌم َيْســَتِحلُّوَن اْلِحَر  َيُقوُل: »َلَيُكوَنــنَّ ِمْن ُأمَّ

َواْلَحِريَر َواْلَخْمَر َواْلَمَعــاِزَف. َوَلَينِْزَلنَّ َأْقَواٌم إَِلى 

َجنِْب َعَلــٍم َيُروُح َعَلْيِهْم بَِســاِرَحٍة َلُهــْم. َيْأتِيِهْم 

َيْعنِــي اْلَفِقيَر لَِحاَجــٍة َفَيُقوُلوَن: اْرِجــْع إَِلْينَا َغًدا. 

ُه َوَيَضــُع اْلَعَلَم َوَيْمَســُخ آَخِريَن ِقَرَدًة  َفُيَبيُِّتُهُم اللَّ

َوَخنَاِزيــَر إَِلى َيــْوِم اْلِقَياَمِة«.

ಅಧ್್ಯಯ—ರದ್ಯವನು್ನyಬೆೀರೆಯೀyಹಸರನಲ್ಲಿyಕರೆದುyಅದನು್ನy
ಧರ್ಥಸರ್ಮತವೆಂದುyಹೀಳುವವರyಬಗೆಗೊyವರದಯ್ದyಹದೀಸ್:y
ಹಶ್ಮ್yಇಬ್್ನyಅಮ್್ಮರ್yಹೀಳಿದರು—ಸದಕyಇಬ್್ನyಖ್ಲ್ದ್y
ನರಗೆyತ್ಳಿಸ್ದರು—ಅಬುದಾರರಾಹ್್ಮನ್yಇಬ್್ನyಯಝೀದ್yಇಬ್್ನy
ಜ್ಬಿರ್yನರಗೆyತ್ಳಿಸ್ದರು—ಅತ್ಯ್ಯyಇಬ್್ನyಕೆೈಸ್yಅಲ್ಕಿಲ್ಬಿy
ನರಗೆyತ್ಳಿಸ್ದರು—ಅಬುದಾರರಾಹ್್ಮನ್yಇಬ್್ನyಗನಮ್yಅಲ್ಅಶ್ಅರy
ನನಗೆy ತ್ಳಿಸ್ದರು—ಅವರುy ಹೀಳಿದರು—ಅಬೊy ಆಮಿರ್y
ಅರವ್yಅಬೊyಮ್ಲ್ಕ್yಅಲ್ಅಶ್ಅರyನರಗೆyತ್ಳಿಸ್ದರು—
ಅಲ್ಲಿಹನyಮೀಲ್ಣೆ!y ಅವರುy ನನೆೊ್ನಡನೆy ಸುಳು್ಳy ಹೀಳಿಲಲಿ�y
ಪರಾವ್ದ yಯವರುyಹೀಗೆyಹೀಳುವುದನು್ನyಅವರುyಕೆೀಳಿದ್ದಾರೆ:y
“ನನ್ನy ಸರುದ್ಯದಲ್ಲಿy ಕೆಲವುyಜನರುyಬರುವರು�yಅವರುy
ಹ್ದರ,yರೆೀಷ್್ಮ,yರದ್ಯyರತುತುyಸಂಗೀತವನು್ನyಧರ್ಥಸರ್ಮತವೆಂದುy
ಹೀಳುವರು�yಒಂದುyಬೆಟ್ದyತಪ್ಪಲ್ನಲ್ಲಿyಕೆಲವುyಜನರುyಇಳಿದುಕೆೊ-
ಳು್ಳವರು�yಸಂಜಯ್ಗುವ್ಗyಕುರಗ್ಹಗಳುyಅವರyಕುರಗಳನು್ನy
ಮೀಯಿಸ್y ಅವರy ಬಳಿಗೆy ಬಂದುy ತರ್ಮy ಆವರ್ಯಕತೆಯನು್ನy
ರುಂದಡುವರು�yಆಗyಅವರುyಹೀಳುವರು�yಹೊೀಗು!yನ್ಳೆyಬ !್y
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ಆಗyಆyರ್ತ್ರಾyಅಲ ಲ್ಿಹುyಅವರyಮೀಲyಆyಬೆಟ್ವನು್ನyಬಿೀಳಿಸುವನು�y
ಉಳಿದವರನು್ನyಪುನರುತ್ಥಿನyದನದyತನಕyಕೆೊೀತ್ಗಳನ್್ನಗyರತುತುy
ಹಂದಗಳನ್್ನಗyಉಳಿಯುವಂತೆyರೊಪ್ಂತರyಮ್ಡುವನು�”

ರನೆೊೀರಂಜನ್yಉಪಕರಣಗಳನು್ನyಹಲ್ಲ್yಮ್ಡುವyತರ್ಮy
ಅಭಿಪ್ರಾಯವನು್ನyಸರರ್್ಥಸುವುದಕ್ಕಿಗyಈyಹದೀಸ್ನyಅಧಿಕೃ-
ತತೆಯನು್ನyಟ್ೀಕಿಸುವyರೊಲಕyಇಬ್್ನyಹಝ್್ಮyರುಂತ್ದವರುy
ಏನನೊ್ನyಸ್ಧಿಸ್ಲಲಿ�yಈyಹದೀಸನು್ನyಅವರುyರುನಕಿತ್ಅ್y(ಸನದ್y
ತುಂಡ್ದyಹದೀಸ್)yಎಂದರು�yಅಲ್ಬುಖ್ರyಇದರyಸನದನು್ನy
ಪೂಣ್ಥವ್ಗyಉಲಲಿೀಖಿಸ್ಲಲಿyಎಂದರು�yಇವರyಈyವ್ದಕೆಕಿyಈy
ರೀತ್ಯಲ್ಲಿyಉತತುರಸಬಹುದು:

1�y ಇಮ್ಂyಅಲ್ಬುಖ್ರyಹಶ್ಮ್yಇಬ್್ನyಅಮ್್ಮರ್ರನು್ನyಭೀಟ್-
ಯ್ಗದ್ದಾರೆ�yಅವರಂದyಹದೀಸನು್ನyಕಿವಿಯ್ರೆyಕೆೀಳಿದ್ದಾರೆ�y
ಆದದಾರಂದyಅವರyಬಗೆಗೊyಅವರುy‘ಕ್ಲyಹಶ್ಮ್’y(ಹಶ್ಮ್y
ಹೀಳಿದರು)yಎಂದುyಹೀಳಿದರೆyಅದುyಹಶ್ಮ್ರವರುyಸ್ವತಃy
ಅಲ್ಬುಖ್ರಯವರೆೊಡನೆyಮ್ತನ್ಡಿದಂತೆಯೀyಆಗದೆ�

2�y ಒಂದುy ವೆೀಳೆy ಇಮ್ಂy ಅಲ್ಬುಖ್ರy ಈy ಹದೀಸನು್ನy
ಅವರಂದy ಕೆೀಳಿಲಲಿy ಎಂದ್ದರೆy ಅವರುy ಈy ಹದೀಸ್ನy
ಬಗೆಗೊy ‘ಹಶ್ಮ್y ಇಬ್್ನy ಅಮ್್ಮರ್y ಹೀಳಿದರು’y ಎಂದುy
ಹೀಳುವುದುy ಸರಯಲಲಿ�y ಅವರುy ಹೀಗೆy ಹೀಳಬೆೀಕ್ದರೆy
ಅವರುyಈyಹದೀಸನು್ನyಅವರಂದyಕಿವಿಯ್ರೆyಕೆೀಳಿರಬೆೀಕು�y
ಅಲ್ಬುಖ್ರyಖ್್ಯತyವರದಗ್ರರಂದyಬಹಳಷು್yಹದೀಸ್ಗ-
ಳನು್ನyವರದyಮ್ಡಿದದಾರೆyಆyವರದಗ್ರರyಖ್್ಯತ್ಯಿಂದ್ಗy
ಅವರುyಅವರಂದyವರದyಮ್ಡುವyಹದೀಸ್ಗಳyಬಗೆಗೊy
ಹಚ್ಚಿನyಸಂದಭ್ಥಗಳಲೊಲಿyಹೀಗೆಯೀyಹೀಳುತ್ತುರೆ�yತದಲಿೀಸ್ನy
ವಿಷಯದಲ್ಲಿyಅಲ್ಬುಖ್ರyಬಹಳyದೊರವಿರುವyಆಸ್ಮಿ�

3�y ಅವರುy ಈy ಹದೀಸನು್ನy ತರ್ಮy ‘ಸಹೀಹ್’y ಗರಾಂರದಲ್ಲಿy
ಆಧ್ರವ್ಗy ಉಲಲಿೀಖಿಸ್ದ್ದಾರೆ�y ಅವರy ಪರಾಕ್ರy ಈy
ಹದೀಸ್yಸಹೀಹ್yಅಲಲಿದದದಾರೆyಅವರುyಹೀಗೆyಆಧ್ರವ್ಗy
ಉಲಲಿೀಖಿಸುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�

4�y ಅವರುyಈyಹದೀಸನು್ನyತಅ್yಲ್ೀಕ್yಆಗyಉಲಲಿೀಖಿಸ್ದುದಾyಸ್ಪಷ್y
ಶ್ೈಲ್ಯಲಲಿೀyಹೊರತುyಅಸ್ಪಷ್y ಶ್ೈಲ್ಯಲಲಿಲಲಿ�yಯ್ವುದೆೀy
ಒಂದುy ಹದೀಸ್y ಅವರy ಷರತುತುಗಳy ಪರಾಕ್ರy ಸಹೀಹ್y
ಅಲಲಿದದದಾರೆy ಅವರುy ‘ಯುವ್್ಥy ಅನ್y ರಸೊಲ್ಲ್ಲಿಹ’y

ಅರವ್y‘ಯುಝಕಿರುyಅನ್ಹು’y(ಪರಾವ್ದಯವರಂದyಹೀಗೆy
ವರದಯ್ಗದೆ)yರುಂತ್ದyಅಸ್ಪಷ್yಶ್ೈಲ್ಗಳನು್ನyಬಳಸುತ್ತುರೆ�y
ಇಲ್ಲಿy ಅವರುy ‘ಕ್ಲy ರಸೊಲುಲ್ಲಿಹ’y (ಪರಾವ್ದಯವರುy
ಹೀಳಿದರು)yಎಂದುyಸ್ಪಷ್yಶ್ೈಲ್yಬಳಸ್yಇದುyಪರಾವ್ದ y
ಯವರyಮ್ತೆಂದುyಖಚ್ತಪಡಿಸ್yಹೀಳಿದ್ದಾರೆ�

5�y ಇನು್ನyನ್ವುyಮೀಲ್ನyನ್ಲುಕಿyಕ್ರಣಗಳನು್ನyಬದಗಟ್ರೊy
ಸಹyಈyಹದೀಸನು್ನyತ್ರಸಕಿರಸಲುyಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ�yಏಕೆಂದರೆyಈy
ಹದೀಸನು್ನyಸನದ್yತುಂಡ್ಗದyರೀತ್ಯಲ್ಲಿyಬೆೀರೆyಹದೀಸ್y
ವಿದ್್ವಂಸರುyವರದyಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ�yಉದ್ಹರಣೆಗೆ,yಇಮ್ಂy
ಅಬೊದ್ವೂದ್yತರ್ಮy‘ಕಿತ್ಬುಲ್ಲಿಬ್ಸ್’ನಲ್ಲಿyಹೀಳುತ್ತುರೆ�

َثنَا بِْشــُر ْبُن  اِب ْبُن َنْجَدَة، َحدَّ َثنَا َعْبُد اْلَوهَّ َحدَّ

ْحَمــِن ْبِن َيِزيَد ْبــِن َجابٍِر،  َبْكٍر، َعــْن َعْبِد الرَّ

َثنَا َعطِيَُّة ْبــُن َقْيٍس، َقاَل: َســِمْعُت  َقــاَل: َحدَّ

، َقاَل:  ْحَمــِن ْبــَن َغنْــٍم اْلَْشــَعِريَّ َعْبــَد الرَّ

َثنِي َأُبــو َعاِمٍر َأْو َأُبــو َمالٍِك. َحدَّ

ನಂತರy ಅವರುy ಈy ಹದೀಸನು್ನy ವರದy ಮ್ಡುತ್ತುರೆ�y
ಅಬೊಬಕರ್yಅಲ್ಇಸ್್ಮಈಲ್ೀyತರ್ಮy ‘ಸಹೀಹ್’yಗರಾಂರ-
ದಲ್ಲಿಯೊyಈyಹದೀಸನು್ನyಸನದ್yತುಂಡ್ಗದyರೀತ್ಯಲ್ಲಿy
ವರದyಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ�

ಈyಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವyಪರಾರುಖyಪುರ್ವೆyಈyಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿyವರದ-
ಯ್ಗರುವy‘ರಆಝಫ್’yಎಂಬyರಬದಾ�yಇದರyಅರ್ಥyಸಂಗೀ-
ತೆೊೀಪಕರಣಗಳು�y ಈy ವಿಷಯದಲ್ಲಿy ಭ್ಷ್ತಜ್ಞರy ನಡುವೆy
ಭಿನ್ನರತವಿಲಲಿ�yಒಂದುyವೆೀಳೆyಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳುyಧರ್ಥಸ-
ರ್ಮತವ್ಗದದಾರೆyಅದನು್ನyಧರ್ಥಸರ್ಮತವೆಂದುyಹೀಳುವವರನು್ನy
ಪರಾವ್ದ yಯವರುyಖಂಡಿಸುತ್ತುರಲ್ಲಲಿyರತುತುyಅವರನು್ನyರದ್ಯy
ರತುತುyರೆೀಷ್್ಮಯನು್ನyಧರ್ಥಸರ್ಮತವೆಂದುyಹೀಳುವವರೆೊಡನೆy
ಸೀರಸುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�

‘ಹರ್’y y(حر) yಎಂಬyಪದವನು್ನy ‘ಖಝ್ಝು’y yಎಂದುyಸಹy(خز)
ಕೆಲವರುyವರದyಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ�yಹರ್yಎಂದರೆyನಿಷ್ದಧಿyಗುಹ್್ಯಂಗy
(ವ್ಯಭಿಚಾರ)�yಖಝ್ಝುyಎಂದರೆyರೆೀಷ್್ಮಯಲಲಿೀyಇರುವyಇನೆೊ್ನಂದುy
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ವಿಧ�y ಈy ವಿಧದy ಬಟೆ್ಯನು್ನy ಸಹ್ಬ್ಗಳುy ತೆೊಡುತ್ತುರಲ್-
ಲಲಿ�y ಖಝ್ಝುನಲ್ಲಿy ಎರಡುy ವಿಧಗಳಿವೆ�y ಒಂದು—ರೆೀಷ್್ಮಯಿಂದy
ತಯ್ರಸ್ದyಬಟೆ್�y ಇನೆೊ್ನಂದು—ಉಣೆಣೆಯಿಂದyತಯ್ರಸ್ದy
ಬಟೆ್�yಇವೆರಡನೊ್ನyಖಝ್ಝುyಎಂದೆೀyಕರೆಯಲ್ಗುತತುದೆ�y

ಇದೆೀyಹದೀಸ್yಬೆೀರೆyಎರಡುyವಿಧಗಳಲೊಲಿyವರದಯ್ಗದೆ�yಒಂದುy
ಇಮ್ಂyಇಬ್್ನyಮ್ಜyತರ್ಮyಸುನನ್ನಲ್ಲಿyವರದyಮ್ಡಿದyಹದೀಸ್�y
ಅದರಲ್ಲಿyಅವರುyಹೀಳುತ್ತುರೆ�

َثنَا َمْعــُن ْبُن  ِه ْبــُن َســِعيٍد، َحدَّ َثنَــا َعْبــُد اللَّ َحدَّ

ِعيَســى، َعــْن ُمَعاِوَيَة ْبــِن َصالٍِح، َعــْن َحاتِِم ْبِن 

ُحَرْيــٍث، َعــْن َمالِِك ْبــِن َأبِــي َمْرَيَم، َعــْن َعْبِد 

، َعْن َأبِــي َمالٍِك  ْحَمــِن ْبِن َغنْــٍم اْلَْشــَعِريِّ الرَّ

ُه َعَلْيِه  ِه َصلَّى اللَّ ، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللَّ اْلَْشــَعِريِّ

وَنَها  تِي اْلَخْمَر. ُيَسمُّ َوَسلََّم: »َلَيْشــَرَبنَّ َناٌس ِمْن ُأمَّ

بَِغْيِر اْســِمَها. ُيْعــَزُف َعَلى ُرُءوِســِهْم بِاْلَمَعاِزِف 

ُه بِِهــُم اْلَْرَض َوَيْجَعُل  َواْلُمَغنَِّياِت. َيْخِســُف اللَّ

َواْلَخنَاِزيَر.« اْلِقــَرَدَة  ِمنُْهُم 

ಅಬುದಾಲ್ಲಿಹ್yಇಬ್್ನyಸಈದ್yನರಗೆyತ್ಳಿಸ್ದರು—ರಅ್yನ್yಇಬ್್ನy
ಈಸ್yನರಗೆyತ್ಳಿಸ್ದರು—ರುಆವಿಯyಇಬ್್ನyಸ್ಲ್ಹ್ರಂದ—
ಹ್ತ್ಮ್y ಇಬ್್ನy ಹುರೆೈಸ್ರಂದ—ಮ್ಲ್ಕ್y ಇಬ್್ನy ಅಬಿೀy
ರಯ್ಥಮ್ರಂದ—ಅಬುದಾರರಾಹ್್ಮನ್y ಇಬ್್ನy ಗನಮ್yಅಲ್ಅ-
ಶ್ಅರರಂದ—ಅಬೊyಮ್ಲ್ಕ್yಅಲ್ಅಶ್ಅರರಂದ:yಪರಾವ್ದ

yಯವರುyಹೀಳಿದರು�y“ನನ್ನyಸರುದ್ಯದಲ್ಲಿyಕೆಲವರುy
ರದ್ಯಪ್ನyಮ್ಡುವರು�yಅವರುyಅದನು್ನyಬೆೀರೆyಹಸರನಲ್ಲಿy
ಕರೆಯುವರು�y ಅವರy ಬಳಿy ಸಂಗೀತಗ್ರರುy ಸಂಗೀತವನು್ನy
ನುಡಿಸುವರುyರತುತುy ಹ್ಡುಗ್ತ್್ಥಯರುy ಹ್ಡುತ್ತುರುವರು�y
ಅಲ ಲ್ಿಹುyಅವರನು್ನyಭೊಮಿಯಲ್ಲಿyಹುದುಗಸ್yಬಿಡುವನು�yಅವರಲ್ಲಿy
ಕೆಲವರನು್ನyಕೆೊೀತ್ಗಳನ್್ನಗyರತುತುyಹಂದಗಳನ್್ನಗyಮ್ಡುವನು�”

ಈy ಬೆದರಕೆy ಈy ಎಲ್ಲಿy ಕೆಲಸಗಳನು್ನy ಮ್ಡುವವರಗೆy

ಅನ್ವಯವ್ಗುತತುದೆಯ್ದರೊy ಇವುಗಳನು್ನ y ಕೆಲವನು್ನy
ಮ್ಡುವವರಗೆy(ಅಂದರೆyಸಂಗೀತವನು್ನyಮ್ತರಾyಆಸ್ವದಸುವವರಗೆ)y
ಈyಬೆದರಕೆಯyಒಂದುyಅಂರವ್ದರೊyಅನ್ವಯವ್ಗುತತುದೆ�yಇದೆೀy
ರೀತ್ಯyಹದೀಸನು್ನyಸಹ್ಲಿyಇಬ್್ನyಸಅ್yದ್yಅಸ್ಸ್ಇದೀ,yಇಮ್ರಾನ್y
ಇಬ್್ನyಹುಸೈನ್,yಅಬುದಾಲ್ಲಿಹ್yಇಬ್್ನyಅಮ್ರಾ,yಅಬುದಾಲ್ಲಿಹ್yಇಬ್್ನy
ಅಬ್್ಬಸ್,yಅಬೊyಹುರೆೈರ,yಅಬೊyಉಮ್ರyಅಲ್ಬ್ಹಲ್ೀ,y
ಆಯಿರy ಉರು್ಮಲ್y ರುಅ್yಮಿನಿೀನ್,y ಅಲ್ೀy ಇಬ್್ನy ಅಬಿೀy
ತ್ಲ್ಬ್,yಅನಸ್yಇಬ್್ನyಮ್ಲ್ಕ್,yಅಬುದಾಲ್ಲಿಹ್yಇಬ್್ನyಸ್ಬಿತ್y
ರತುತುyಅಲ್ಗ್ಝyಇಬ್್ನyರಬಿೀಅರಂದಲೊyವರದಯ್ಗದೆ�y
ಕುರ್ಆನ್yಪ್ರ್ಯಣyಮ್ಡುವyಜನರyಕಣುಣೆyತಂಪ್ಗಲುy
ರತುತುyಶ್ೈತ್ನನyyಧ್ವನಿಯನು್ನyಇಷ್ಪಡುವವರy(ಸಂಗೀತಪರಾೀಮಿ-
ಗಳು)yಧ್ವನಿಯುyಗದಗೊದತವ್ಗಲುyನ್ವುyಈyಎಲ್ಲಿyಹದೀಸ್ಗಳನೊ್ನy
ಇಲ್ಲಿyಉಲಲಿೀಖಿಸುತೆತುೀವೆ����”

ಇಮ್ಂyಇಬು್ನಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್ರವರುyನಂತರyಆyಹದೀಸ್ಗಳೆಲಲಿವನೊ್ನy
ಉಲಲಿೀಖಿಸುತ್ತುರೆ�yಈyಲೀಖನವನು್ನyಸಂಕ್ಷಿಪತುಗೆೊಳಿಸಬೆೀಕುyಎಂಬy
ಉದೆದಾೀರyನನಗಲಲಿದರುತ್ತುದದಾರೆyನ್ನುyಅವೆಲಲಿವನೊ್ನyಹ್ಗೆಯೀy
ನಕಲುyಮ್ಡುತ್ತುದೆದಾ�yಓದುಗರೆೀ!yನಿರ್ಮಲ್ಲಿyಯ್ರಗ್ದರೊyಅದನು್ನy
ತ್ಳಿಯಲುyಕುತೊಹಲವಿದದಾರೆy‘ಅಲ್ಇಗ್ಸ’yಎಂಬyಗರಾಂರವನು್ನy
ಅವಲೊೀಕಿಸ್ಕೆೊಳಿ್ಳ�yಅದನು್ನyಓದyನಿರ್ಮyಕಣುಣೆyತಂಪ್ಗಬಹುದು�y
ಹೃದಯರೆೊೀಗyವ್ಸ್ಯ್ಗಬಹುದು�y

ಈyಹದೀಸ್yಅನೆೀಕyಸನದ್ಗಳyರೊಲಕ,yಅನೆೀಕyಪದಗಳಲ್ಲಿy
ವರದಯ್ಗದೆyಎನು್ನವುದನೆ್ನೀyಹ್ಡುyರತುತುyಸಂಗೀತವುyನಿಷ್ದಧಿ-
ವೆನು್ನವುದಕೆಕಿyಖಚ್ತyಪುರ್ವೆಯ್ಗyಉಲಲಿೀಖಿಸಬಹುದು�yಅದಕೆಕಿy
ಈಗ್ಗಲೀyಉಲಲಿೀಖಿಸ್ದyಹ್ಡುyರತುತುyಸಂಗೀತyನಿಷ್ದಧಿವೆಂದುy
ಹೀಳುವyಕುರ್ಆನ್yಆಯತ್ಗಳನು್ನyರತುತುyಬೆೀರೆyಹದೀಸ್ಗಳನು್ನy
ಸೀರಸ್yನೆೊೀಡಿ�yಹ್ಡುyರತುತುyಸಂಗೀತದಲ್ಲಿyಮೈರರೆಯುವುದುy
ಅಲ ಲ್ಿಹನyಕೆೊೀಪyರತುತುyಶ್ಕ್ಷೆyಇಳಿಯಲುyಕ್ರಣವ್ಗುತತುದೆyರತುತುy
ಅದುyಅಲ್ಲಿಹನyಮ್ಗ್ಥದಂದyಭರಾಷ್ರ್ಗಲುyರತುತುyಇತರರನು್ನy
ಭರಾಷ್ರನ್್ನಗy ಮ್ಡಲುy ಕ್ರಣವ್ಗುತತುದೆy ಎನು್ನವುದಕೆಕಿy ಈy
ಎಲ್ಲಿyಪುರ್ವೆಗಳುyಸುಸ್ಪಷ್yಆಧ್ರಗಳ್ಗವೆ�yನರ್ಮನೊ್ನyನರ್ಮy
ರುಸಲ್್ಮನyಸಹೊೀದರರನು್ನyಇದರಂದyಪ್ರುyಮ್ಡುವಂತೆ,y
ಮ್ಗ್ಥಭರಾಷ್ಗೆೊಳಿಸುವyಫಿತ್ನಗಳಿಂದyರಕ್ಷಿಸುವಂತೆyನ್ವುyಅಲ್ಲಿ-
ಹನಲ್ಲಿyಬೆೀಡುತೆತುೀವೆ�yಅದನು್ನyಮ್ಡುವyಸ್ರರ್ಯ್ಥyಖಂಡಿತy
ಅಲ್ಲಿಹನಿಗದೆ�yy (ರುಂದುವರಯುವುದು)
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ಕುರ್ಆನ್,ಚಪೂವಿ್ಕಚಗರಾಂರದಲ್ಲಿರುವಚಮೌಲಯಾಗಳಚನಿರಂತರತ

ದೆೈವಿಕ ಮಾಗ್ದಶ್ನ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕಾಯ್ದಲ್್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಪೂವಿ್ಕ ಗ್ರಂಥಗಳ 
ಮುಂದುವರಿಯಾಗಿದೆಯಂದು ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿವಚನಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಿೂಳಳುಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ಲಿಮಿನyರೊಲಭೊತy ಸಂಹತೆಗಳುy ಸಂಪೂಣ್ಥವ್ಗy
ದೆೈವಿಕವ್ಗರುವುದರyಜೊತೆಗೆyಅವುಗಳಿಗೆyಚಾರತ್ರಾಕವ್ದy

ನಿರಂತರತೆಯyಹಗಗೊಳಿಕೆyಕೊಡ್yಇದೆ�yಪೂವಿ್ಥಕyಸರುದ್ಯ-
ಗಳಲ್ಲಿyಒಳಿತು,yಸನ್್ಮಗ್ಥ,yನೆೈತ್ಕತೆಯyತಳಹದಯ್ಗyವತ್್ಥಸ್ದy
ಮೌಲ್ಯಗಳನೆ್ನಲಲಿyಇಸ್ಲಿಮ್yಅದರyಆಂತರಕyವ್ಯವಸಥಿಯಲ್ಲಿyಒಳಪಡಿ-
ಸ್ಕೆೊಂಡಿದೆ�yಏಕೆೈಕy ಸೃಷ್್ಕತ್ಥನಿಂದyವಿವಿಧyಕ್ಲಘಟ್ಗಳಲ್ಲಿy
ಅವತ್ೀಣ್ಥಗೆೊಂಡyದೆೈವಿಕyಮೌಲ್ಯಗಳುyಎಂಬyನೆಲಯಲ್ಲಿyಸ್ರ್ಯ-
ತೆಗಳಿರುವುದುyಸ್್ವಭ್ವಿಕವ್ಗದೆ�yಪರಾವ್ದyರುಹರ್ಮದ್ yರy
ಆಗರನಕಿಕಿಂತyಮೊದಲುyವಿವಿಧyಜನಸರುದ್ಯಗಳಿಗೆyಅವತ್ೀ-
ಣ್ಥಗೆೊಂಡyಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿyಸ್ವ್ಥಕ್ಲ್ಕವ್ಗyಅಗತ್ಯವಿರುವವು-
ಗಳುyಪವಿತರಾyಕುರ್ಆನಿನyರೊಲಕyಪುನರ್yಅವತ್ೀಣ್ಥಗೆೊಂಡಿದೆy
ಎಂಬುದಕೆಕಿyಕುರ್ಆನಿನyವಚನಗಳೆೀyಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗದೆ�

﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾
“ನಿರತುಯವ್ಗಯೊyಹಂದೆyಬಂದyಗರಾಂರಗಳಿಲಿyಅದನೆ್ನೀyಹೀಳ್ಗತುತು�y
ಇಬ್ರಾಹೀಮ್yರತುತುyರೊಸ್yಗರಾಂರಗಳಿಲಿ�”y(87:17-19)

ಪರಾಸುತುತyವಚನವುyಅಕ್ಷರ್ರ್ಥದಲ್ಲಿರುವyರುಂದುವರಕೆಯ್ಗ-
ರದೆ,yಮೌಲ್ಯyರತುತುyಆರಯಗಳಲ್ಲಿರುವyರುಂದುವರಕೆಯ್ಗದೆ-
ಯಂದುyಸೊಚ್ಸುತತುದೆ�yದೆೈವಿಕyಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನದyದ್ಖಲಗಳುy

ಎಂಬyನೆಲಯಲ್ಲಿyಪೂವಿ್ಥಕyದೆೈವಿಕyಗರಾಂರಗಳುyಪರಾಸುತುತಪಡಿಸುವy
ದೃಷ್್ಕೆೊೀನyರತುತುyಆರಯಗಳುyಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿyಕ್ಲಕಕಿನುಸ್ರy
ಹ್ಗೊyಅಂತ್ರyಪರಾವ್ದಯyದೌತ್ಯyನಿವ್ಥಹಣೆಗೆyಅನುರೊಪವ್ಗy
ಅವತ್ೀಣ್ಥಗೆೊಂಡಿದೆyಎಂದುyವ್ಯಕತುವಿದೆ�

ಸಾವ್ತಿರಾಕಚಮೌಲಯಾಗಳು

ಎಲ್ಲಿyಕ್ಲಗಳಲ್ಲಿyಮ್ನವyಸರುದ್ಯದyನಡುವೆyವಿತರಸಲ್ಪಟ್y
ಮೌಲ್ಯಗಳುyಅವುಗಳyಸ್ಮ್ನ್ಯyಸ್ವರೊಪದಲ್ಲಿyಸಮ್ನವ್ಗತುತು�y
ಅದರyಜೊತೆಗೆyಅವುಗಳಲ್ಲಿyಕ್ಲಕಕಿನುಸ್ರವ್ದyಬದಲ್ವಣೆ,y
ವ್ಯತ್್ಯಸಗಳುyಉಂಟಾಗವೆ�yಆದರೆyಸದ್yಕ್ಲyಮ್ನವyಜನ್ಂಗಕೆಕಿy
ಅನ್ವಯವ್ಗುವyರೊಲಭೊತyತತ್ವಗಳನು್ನyಕುರ್ಆನ್yಹ್ಗೆಯೀy
ವಿವರಸುತತುದೆ�y ಏಕದೆೀವ್ದರ್ಥ,y ಅಂತ್ಯದನ,y ಸ್ವಗ್ಥ,y ನರಕ,y
ರುಂತ್ದವುಗಳy ಎಲ್ಲಿy ದೆೈವಿಕy ಗರಾಂರಗಳುy ಪರಾತ್ಪ್ದಸ್ದy
ಕ್ಯ್ಥಗಳ್ಗವೆyಎಂಬುದುyಸ್ಪಷ್�yಇವೆಲಲಿವೂyಸ್ವ್ಥಲೌಕಿಕyರತುತುy
ಸ್ವ್ಥಕ್ಲ್ಕವ್ದyಮೌಲ್ಯಗಳುyಎಂಬyಪರಗಣನೆಗೆyಅಹ್ಥವ್ಗವೆ�

ಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿರುವಚವಿಶಾ್ವಸ

ಅಲ್ಲಿಹುyಹೀಳುತ್ತುನೆ�

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾

“ಅವರೆೊಡನೆyಅವರyಸಂದೆೀರವ್ಹಕರುyಹೀಳಿದರು�yಆಕ್ರಗಳy
ರತುತುy ಭೊಮಿಯy ಸೃಷ್್ಕತ್ಥನ್ದy ಅಲ್ಲಿಹನy ಬಗೆಗೊy ನಿರಗೆy
ಸಂರಯವಿದೆಯೀ?yಅವನುyನಿರ್ಮyಅಪರ್ಧಗಳನು್ನyಕ್ಷಮಿಸಲ್ಕ್ಕಿಗy
ರತುತುyನಿರಗೆyಒಂದುyನಿಶ್ಚಿತyಅವಧಿಯyತನಕyಸರಯ್ವಕ್ರy
ನಿೀಡಲ್ಕ್ಕಿಗyನಿರ್ಮನು್ನyಕರೆಯುತ್ತುದ್ದಾನೆ�yಅವನುy(ಹೀಗೆ)yಉತತುರ-
ಕೆೊಟ್ರು�yನಿೀವುyನರ್ಮyಹ್ಗರುವyರನುಷ್ಯರಲಲಿದೆyಇನೆ್ನೀನೊyಅಲಲಿ�y
ನರ್ಮyಪೂವಿ್ಥಕರಂದಲೀyಆರ್ಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತುyಬಂದರುವವುಗಳy
ಆರ್ಧನೆಯಿಂದyನಿೀವುyನರ್ಮನು್ನyತಡೆಯಲ್ಚ್್ಛಸುತ್ತುೀರ�yಹ್ಗದದಾರೆy
ಸುವ್ಯಕತುyಆಧ್ರyಪರಾಮ್ಣyತನಿ್ನರ”y(14:10)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾

“ಅವರೆೊಡನೆyಅವರyಸಂದೆೀರವ್ಹಕರುyಹೀಳಿದರು�yನಿಜಕೊಕಿy
ನಿೀವುyನಿರ್ಮಂತಹyರನುಷ್ಯರೆೀyವಿನ್yಇನೆ್ನೀನೊyಅಲಲಿ�yಆದರೆy
ಅಲ್ಲಿಹನುyತನ್ನyದ್ಸರyಪೈಕಿyತನಗಷ್yಬಂದವರನು್ನyಅನುಗರಾಹಸು-
ತ ತ್ುನೆyರತುತುyನಿರಗೆೀನ್ದರೊyಆಧ್ರyಪರಾಮ್ಣyತರುವುದುyನರ್ಮy
ಅಧಿಕ್ರದಲ್ಲಿಲಲಿ�yಆಧ್ರyಪರಾಮ್ಣyಅಲ್ಲಿಹನyಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೀy
ಬರಬಲುಲಿದುyರತುತುy ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸ್ಗಳುyಅಲ್ಲಿಹನyಮೀಲಯೀy
ಭರವಸyಇಡಬೆೀಕು�”y(14:11)

﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾

“ಅಲ್ಲಿಹುyನರಗೆyಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನyಮ್ಡಿರುವ್ಗyನ್ವುyಅವನy
ಮೀಲyಏಕೆyಭರವಸyಇಡಬ್ರದು�yನಿೀವುyನರಗೆyಕೆೊಡುವಂತಹy
ಹಂಸಗಳನು್ನyನ್ವುyಸಹಸ್ಕೆೊಳು್ಳವೆವು�yಭರವಸಯಿಡುವವರy
ಭರವಸಯುyಅಲ್ಲಿಹನyಮೀಲಯೀyಇರಬೆೀಕು�”y(14:12)

ಎಲ್ಲಿy ಪರಾವ್ದಗಳುy ದೆೀವ್ಸ್ತುತ್ವವನು್ನy ನೆನಪ್ಸ್,y ಸೃಷ್್ಕತ್ಥನy
ವೆೈಶ್ಷ್್ಯಗಳನು್ನy ಹೀಳಿಕೆೊಡುತ್ತುದದಾರು�y ಆದರೆy ಬಹುತೆೀಕy
ಸರುದ್ಯಗಳುy ಇಂತಹy ಉಪದೆೀರಗಳನು್ನy ನಿಷ್ೀಧಿಸುವy
ರತುತುyಕಡೆಗಣಿಸುವವರ್ಗದದಾರು�yಅಲ ಲ್ಿಹನyಸಂದೆೀರವ್ಹಕರy
ಬೆೊೀಧನೆಗಳನು್ನyಸ್್ವೀಕರಸ್ದವರುyಅವರಲ್ಲಿyಕೆಲವೆೀyಕೆಲವುyಜನರುy
ಮ್ತರಾವ್ಗದದಾರೆಂದುyಕುರ್ಆನ್yಸ್ಪಷ್ಪಡಿಸ್ದೆ�

ಕರ್ಫಲಚರತು್ಚಅಂತಿರದಿನ

ರನುಷ್ಯyರತುತುyಅವನyಕರ್ಥಗಳyನಡುವಿನyಸಂಬಂಧವನು್ನy
ಕುರ್ಆನ್y ಒತ್ತುy ಹೀಳಿದೆ�y ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕಿತುy ಮ್ಡುವy ಚ್ಕಕಿyರತುತುy
ದೆೊಡ್ಡದ್ದyಕರಾರಗಳುyಅವನyಶ್ಕ್್–ರಕ್ಷೆಯyರೊಪದಲ್ಲಿyಅನುಭ-
ವಿಸಲ್ಕಿಕಿದೆಯಂದುyಕುರ್ಆನ್yತ್ಳಿಸ್ಕೆೊಟ್್ದೆ�

﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴾

“ಸನಿ್ನಹತವ್ಗyಬಿಟ್್ರುವyಆyಶ್ಕ್ಷೆಯyಬಗೆಗೊyನಿರ್ಮನು್ನyನ್ವುyಎಚಚಿ-
ರಸ್ದೆದಾೀವೆ�y(ಅಂದು)yಮ್ನವನುyತನ್ನyಕೆೈಗಳುyರುಂರ್yಮ್ಡಿ-
ಟ್್ರುವುದನು್ನy ಕಂಡುಕೆೊಳು್ಳವy ದನವ್ಗದೆ�yರತುತುy ಅಂದುy
ಸತ್ಯನಿಷ್ೀಧಿಯುyಅಯ್ಯೀyನ್ನುyರಣಾಣೆಗyಬಿಡುತ್ತುದದಾರೆyಎಂದುy
ಹೀಳುವನು�”y(78:40)

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾
“ಸಮ್ಧಿಗಳಳಗೆyಇರುವyಸಕಲವನೊ್ನyಹೊರyತೆಗೆಯಲ್ಗುವy
ರತುತುy ಹೃದಯಗಳಳಗೆy ಇರುವy ಎಲಲಿವನೊ್ನy ಹೊರತೆಗೆದುy
ವಿಚಾರಣೆಗೆy ಒಳಪಡಿಸುವy ಆy ಸಂದಭ್ಥವನು್ನy ಅರತ್ಲಲಿವೆೀ?y
ಖಂಡಿತವ್ಗಯೊyಅಂದುyಅವರyಪರಾಭುyಅವರನು್ನyಪೂಣ್ಥವ್ಗy
ತ್ಳಿದರುವವನ್ಗರುವನು�”y(100:9-11)
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ಮಾರ್ ್ೆ10

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ﴾

“ನಿೀವುyನಿರಗ್ಗyರುಂದೆyಕಳುಹಸುವyಪರಾತ್ಯಂದುyಸತ್ಕಿ-
ಯ್ಥವನು್ನyನಿೀವುyಅಲ್ಲಿಹನyಬಳಿyಹಚುಚಿyಹತಕರವ್ಗಯೊyಅತ್y
ರಹತ್ತುದyಪರಾತ್ಫಲವಿರುವಂತದ್ದಾಗಯೊyಕ್ಣುವಿರ�”y(73:20)

ಲೊೀಕದಲ್ಲಿyರನುಷ್ಯನುyಮ್ಡುವyಪರಾತ್ಯಂದುyಒಳಿತು–ಕೆಡು-
ಕುಗಳಿಗನುಸ್ರವ್ದyಪರಾತ್ಫಲವುyಅಂತ್ಯದನದಲ್ಲಿyನಿೀಡಲ್ಪಡು-
ವುದೆಂಬyಸತ್ಯವನು್ನyಪೂವಿ್ಥಕyದೆೈವಿಕyಗರಾಂರಗಳುyಉಪದೆೀಶ್ಸ್ದೆ�

ಚಿಕ್ಕಚರತು್ಚದ್ೂಡ್ಡದಾದಚಒಳಿತುಗಳು

ರನುಷ್ಯyಜೀವನದyಅವಸಥಿyರತುತುyಸ್ಥಿತ್ಗತ್ಗಳುyಭಿನ್ನವ್ದದಾರಂದy
ವಿವಿಧy ಕ್ಲy ಹ್ಗೊy ಸನಿ್ನವೆೀರಗಳಲ್ಲಿy ರನುಷ್ಯನಿಗೆy ವಿವಿಧy
ರೀತ್ಯಲ್ಲಿರುವy ಒಳಿತ್ಗೆy ಅವಕ್ರ,y ಸಂದಭ್ಥy ಲಭಿಸುತತುದೆ�y
ಒಳಿತುyಮ್ಡಬೆೀಕ್ದyಅವಕ್ರಗಳನು್ನyಯಥೊೀಚ್ತವ್ಗy
ಉಪಯೀಗಸ್ಕೆೊಳು್ಳವyಆದೆೀರಗಳುyಎಲ್ಲಿyಕ್ಲದಲ್ಲಿyಮ್ನವy
ಸರುದ್ಯಕೆಕಿyಲಭಿಸ್ದyಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನಗಳಲ್ಲಿyಪ್ರಾರುಖ್ಯವ್ದy
ಒಂದುyಘಟಕವ್ಗದೆ�yಮ್ನವyಜೀವನದyವಿವಿಧyರಜಲುyರತುತುy
ಘಟಕಗಳನು್ನyದೆೈವಿಕyಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನದyಚೌಕಟ್್ನಲ್ಲಿyಕರಾಮಿೀಕರ-
ಸುವುದುyಚ್ಕಕಿyರತುತುyದೆೊಡ್ಡyಒಳಿತ್ಗೆyಬಹಳyಪ್ರಾಧ್ನ್ಯತೆಯಿದೆ�y
ಆದುದರಂದಲೀyಒಳಿತ್ನಲ್ಲಿyಅಧಿಷ್್ತಗೆೊಂಡಿರುವyಕರ್ಥಗಳy
ಆಯಕಿಯಲ್ಲಿy ಸೃಷ್್ಕತ್ಥನುy ಎಲ್ಲಿy ಕ್ಲದಲ್ಲಿಯೊy ನಿೀಡುವy
ಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನyಒಂದೆೀyಆಗದೆ�

﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾

“ಪರಾತ್ಯಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುಗೆyತ್ನುyರುಂದೆyಕಳುಹಸ್ದyರತುತುyಹಂದೆy
ಬಿಟ್್ರುವyಕರ್ಥಗಳೆೀನೆಂದುyತ್ಳಿದುಬರುವುದು�”y(82:5)

ಸಹಜಿೀವಿಗಳಲ್ಲಿಚಪರಾೀತಿ

ಕರ್ಥಗಳyಸೊಕ್ಷಷ್ಮyರತುತುyಕಲಿಪತುವ್ದyವಿಚಾರಣೆಯyಬಗೆಗೊyತ್ಳಿಸುವy
ಕುರ್ಆನ್yವಚನಗಳುyಒಳಿತ್ನyವಿವಿಧyಪ್ರ್ವ್ಥಗಳನು್ನyಮ್ನವನy
ನೆಲಗೆೊಳು್ಳವಿಕೆಗರುವyಉದ್ತತುyಮೌಲ್ಯಗಳ್ಗyಪರಚಯಿಸುತತುದೆ�y
ಬಡವರು,yನಿಗ್ಥತ್ಕರಗೆyಸಹ್ಯ,yದುಬ್ಥಲರyಸಂರಕ್ಷಣೆ,yಸಹ್ಯy
ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಗೆyಸಹ್ಯyಮ್ಡುವುದು,yದೀನ–ದಲ್ತರy

ನೆೊೀವಿಗೆyಸ್ಪಂದಸುವುದುyರುಂತ್ದyಹಲವುyಕ್ಯ್ಥಗಳನು್ನy
ಕುರ್ಆನ್yಉತಕಿಕೃಷ್y ಸತಕಿರ್ಥಗಳ್ಗyಪರಚಯಿಸುವುದರಂದy
ಅವೆಲಲಿವೂy ಪೂವಿ್ಥಕy ಗರಾಂರಗಳಲ್ಲಿಯೊy ಪರಾತ್ಪ್ದಸಲ್ಪಟ್y
ಮೌಲ್ಯಗಳೆೀyಆಗವೆಯಂದುyತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದ್ಗದೆ�yಬಡವರುy
ರತುತುy ದುಬ್ಥಲರೆೊಂದಗೆy ಅನುಚ್ತವ್ಗy ವತ್್ಥಸುವುದನು್ನy
ಕುರ್ಆನ್yಕಠಿಣyಭ್ಷ್ಯಲ್ಲಿyವಿರೆೊೀಧಿಸ್ದೆ�yದುಬ್ಥಲರುyರತುತುy
ನಿಗ್ಥತ್ಕರನು್ನyಅಹ್ಥವ್ದyರೀತ್ಯಲ್ಲಿyಉಪಚರಸುವುದುyಎಲ್ಲಿy
ಪರಾವ್ದಗಳುyಅನುಸರಸ್ಕೆೊಂಡುyಬಂದyಮ್ನವಿೀಯyಮೌಲ್ಯಗಳy
ಶ್ರಾೀಣಿಯಲ್ಲಿyಸೀರರುವyಉದ್ತತುyಗುಣವ್ಗದೆ�yಕುರ್ಆನಿನyಕೆಲವುy
ವಚನಗಳನು್ನyನೆೊೀಡಿರ�

﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾
“ರನುಷ್ಯರನು್ನyಪರೀಕ್ಷೆಗೆೊಳಪಡಿಸ್ದ್ಗyರತುತುyಅವನyಪ್ಲ್ಗೆy
ಅವನುyಜೀವನ್ದ್ರವನು್ನyಸ್ೀಮಿತಗೆೊಳಿಸ್ದ್ಗyನನ್ನyಪರಾಭುy
ನನ್ನನು್ನy ಅಪಮ್ನಿಸ್ದನೆಂದುy ಹೀಳುತ್ತುನೆ�y ಖಂಡಿತy ಅಲಲಿ�y
ವ್ಸತುವದಲ್ಲಿyನಿೀವುyಅನ್ರರನು್ನyಗೌರವದಂದyಕ್ಣುವುದಲಲಿ�y
ಬಡವನಿಗೆyಉಣಬಡಿಸುವಂತೆyಪರಸ್ಪರರನು್ನyಪರಾೀರೆೀಪ್ಸುವುದಲಲಿ�y
ವ್ರೀಸುyಸಂಪತತುನೆ್ನಲಲಿyಕಬಳಿಸ್yಬಿಡುತ್ತುೀರyರತುತುyಸಂಪತತುನು್ನy
ಅತ್ಯ್ಗyಪ್ರಾೀತ್ಸುತ್ತುೀರ�”y(89:16-20)

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴾

“ಆದರೆy ಅವನುy ದುಗ್ಥರy ಏರನು್ನy ಏರುವy ಸ್ಹಸವನೆ್ನೀy
ಮ್ಡಲ್ಲಲಿ�y ಆy ದುಗ್ಥರy ಏರುy ಏನೆಂದುy ನಿರಗೆೀನುy
ಗೆೊತುತು?yಯ್ವುದ್ದರೊy ಕೆೊರಳನು್ನy ದ್ಸ್ಯy ಬಂಧನದಂದy
ವಿಮೊೀಚ್ಸುವುದುyಅರವ್yಹಸ್ವಿನyದನ,yಹಸ್ದyಆಪತುyಅನ್ರನಿಗೆy
ಅರವ್yದಕೆಕಿಟ್yದರದರಾನಿಗೆyಉಣಬಡಿಸುವುದು�”y(90:11-16)



32

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾

“ಪರಾತ್ಫಲದyದನವನು್ನyಸುಳ್್ಳಗಸುವವನನು್ನyನಿೀವುyಕಂಡಿರ್?y
(ಅವರುyಯ್ರೆಂದರೆ)yಅನ್ರನನು್ನyದೊರyದಬು್ಬವವನುyರತುತುy
ದರದರಾರಗೆyಆಹ್ರyಕೆೊಡಲುyಪರಾೀರೆೀಪ್ಸದವನು�”y(107:1-3)

ಮೀಲy ಉದಧಿರಸ್ರುವy ವಚನಗಳುy ಸ್ವ್ಥಲೌಕಿಕy ರತುತುy
ಸ್ವ್ಥಕ್ಲ್ಕವ್ದy ಮೌಲ್ಯಗಳೆಡೆಗೆy ಕುರ್ಆನ್y ಬೆಳಕುy
ರ್ಲುಲಿವುದರyಪುರ್ವೆಗಳ್ಗವೆ�

ರನುಷಯಾಚರತು್ಚಅಹಂಕಾರ

ಇದುy ರನುಷ್ಯರಲ್ಲಿy ಎಲ್ಲಿy ಕ್ಲದಲ್ಲಿy ಹಚುಚಿy ಕಮಿ್ಮಯ್ಗy
ನೆಲಗೆೊಂಡಿರುವyಒಂದುyಸ್ವಭ್ವವ್ಗದೆ�yಸ್ವಂತyಸ್ರರ್ಯ್ಥದy
ಭ್ಗವೆಂದುyಕ್ಣುವyಪರಾತ್ಯಂದರyಹಸರನಲ್ಲಿಯೊyಅಹಂಕ್-
ರಪಟು್ಕೆೊಳು್ಳವyಅವಸರyರನುಷ್ಯರಲ್ಲಿದೆ�yರನುಷ್ಯನyಆಧ್್ಯತ್್ಮಕ-
ತೆಯyಬೆಳವಣಿಗೆಗೆyತಡೆಯ್ಗyನಿಲುಲಿವyಸ್ವಭ್ವಕೆಕಿyಸಂಬಂಧಪಟ್y
ಮ್ಲ್ನ್ಯಗಳನು್ನyರೊಲೊೀತ್್ಪಟನೆyಮ್ಡುವುದಕೆಕಿyಅಗತ್ಯವ್ದy
ಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನyನಿೀಡುವyಕುರ್ಆನ್yಇಂತಹyಕೆಡುಕುಗಳಲ್ಲಿರುವy
ಕೆೀಡಿನyವಿವಿಧyರುಖಗಳನು್ನyವಿರಶ್್ಥಸ್yಜನರಲ್ಲಿyಪರವತ್ಥನೆy
ಉಂಟುyಮ್ಡಲುyಪರಾಯತ್್ನಸುತತುದೆ�

﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ ﴾

“ನಿೀವುyಅವರನು್ನy ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ್ಗಲಂದುyನ್ನುyಅವರನು್ನy
ಕರೆದ್ಗಲಲಲಿyಅವರುyಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿyಬೆರಳುಗಳನು್ನyತುರುಕಿಸ್ಕೆೊಂ-
ಡರುyತರ್ಮyವಸತ್ಗಳಿಂದyರುಖರುಚ್ಚಿಕೆೊಂಡರು�yಹಠಮ್ರತನy
ತೆೊೀರದರುyರತುತುyಭ್ರೀyಅಹಂಕ್ರyತೆೊೀರಸ್ದರು�”y(71:7)

ಅಹಂಕ್ರದyತುತತುತುದಯಲ್ಲಿyವಿರ್ಜಸ್ದyಫಿರ್ಔನ್yರತುತುyಅವನy
ಪರವ್ರಕೆಕಿyಬಂದೆೊದಗದyದುಗ್ಥತ್ಯನು್ನyಕುರ್ಆನ್yವಿಸತೃತವ್ಗy
ವಿವರಸ್ದೆ�y ಅವನy ವಿನ್ರದಂದy ಪ್ಠy ಕಲ್ಯಬೆೀಕೆಂದೊy

ಕುರ್ಆನ್yಉಪದೆೀಶ್ಸ್ದೆ�

ಲೌಕಕಚಅರಲು

ಇಹಲೊೀಕyರತುತುyಪರಲೊೀಕದyಕ್ಯ್ಥಗಳyನಡುವಿನyವಿಂಗಡನೆy
ಪರಾತ್ಯಂದುyಕ್ಲಘಟ್ದyದೆೈವಿಕyಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನದyಸ್ವ್ಥತ್ರಾಕy
ವ್ಯವಸಥಿಯ್ಗರುತತುದೆ�yಇಹಲೊೀಕವುyಪರಲೊೀಕyವಿಜಯಕ್ಕಿಗ-
ರುವyಕ್ಯ್ಥಕ್ಷೆೀತರಾವ್ಗದೆ�yಆದುದರಂದyಪರಲೊೀಕyಕ್ಯ್ಥಕೆಕಿy
ಪ್ರಾರುಖ್ಯತೆyನಿೀಡಬೆೀಕ್ಗದೆ�yಇದುyಪೂವಿ್ಥಕyದೆೈವಿಕyಸಂದೆೀರಗಳy
ಬೆೊೀಧನೆಯ್ಗದೆ�yಆದರೆyರನುಷ್ಯನುyಸ್ಮ್ನ್ಯವ್ಗyಇದಕೆಕಿy
ತದ್ವರುದಧಿವ್ಗyವತ್್ಥಸುತ್ತುನೆ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ﴾

“ಆದರೆyನಿೀವುyಇಹಲೊೀಕyಜೀವನಕೆಕಿyಆದ್ಯತೆyಕೆೊಡುತ್ತುೀರ�yವಸುತುತಃy
ಪರಲೊೀಕವುyಹಚುಚಿyಉತತುರವೂyಶ್ರ್ವತವೂyಆಗದೆ�”y(87:16-17)

ದ್ೀವನಿಂದಕರಿಗೆಚಎಚ್ಚರಿಕೆ

﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾
“ಖಂಡಿತವ್ಗಯೊyಅಂದುyಅವರyಪರಾಭುyಅವರನು್ನyಪೂಣ್ಥವ್ಗy
ತ್ಳಿದವನ್ಗರುವನು�”y(100-11)

ಸೃಷ್್ಕತ್ಥನನು್ನy ಅರಯಬೆೀಕ್ದy ರೀತ್ಯಲ್ಲಿy ಅರತ್ರದದದಾರೆy
ಅವನುyಅಜ್್ನದಂದyಕೆಟ್yಕ್ಯ್ಥಗಳಲ್ಲಿyತೆೊಡಗಕೆೊಳು್ಳತ್ತುನೆ�y
ಆದುದರಂದಲೀyರನುಷ್ಯನyಯ್ವುದೆೀy ಕರಾರಗಳುyದೆೀವನy
ಮೀಲೊ್ನೀಟದಂದyಹೊರತ್ಗರುವುದಲಲಿyಎಂಬyಸಂದೆೀರವುyಎಲ್ಲಿy
ಪರಾವ್ದಗಳyಸ್ವ್ಥತ್ರಾಕyಸಂದೆೀರವ್ಗತುತು�yಅವರುyಸೃಷ್್ಕತ್ಥನy
ರಹತ್ವವನು್ನyಸ್ರyಅದನು್ನyಜನರyಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿyಬೆೀರೊರುವಂತೆy
ಮ್ಡಲುyಅಹನಿ್ಥಶ್yಪರಾಯತ್್ನಸ್ದರು�yಪರಾವ್ದಗಳುyಈyನಿಲುವನು್ನy
ಕುರ್ಆನ್yಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿyಪುನರ್ವತ್್ಥಸ್yವಿವರಸ್ದೆ�

ದೆೈವಿಕyಮ್ಗ್ಥದರ್ಥನyಹ್ಗೊyಮೌಲ್ಯಗಳyಕ್ಯ್ಥದಲ್ಲಿyಪವಿತರಾy
ಕುರ್ಆನ್yಪೂವಿ್ಥಕyಗರಾಂರಗಳyರುಂದುವರಕೆಯ್ಗದೆಯಂದುy
ಕುರ್ಆನ್yರತುತುyಪರಾವ್ದವಚನಗಳಿಂದyನ್ವುyತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಬ-
ಹುದ್ಗದೆ�� n
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ಮಾರ್ ್ೆ10

ಒಂದುಚವೆೀಳೆ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್್ತ ಅಪಾರ ಲಾಭವಿದೆ ಎಂಬ ಆಸಯಿಂದ ಒಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ರರೇದಿಸುತಾ್ತನ. ಆದರೆ ಅದರಂದ 
ಅವನಗ ನಷಟುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ್ತನ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇದನು್ನ ರರೇದಿಸದಿರುತಿ್ತದ್ದರೆ ನನಗ 
ನಷಟುವುಂಟಾಗುತಿ್ತರಲ್ಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷಾದ ಮತು್ತ ಖೇದ. ಇದು ವಿರೊೇಧಿಸಲ್ಪಟಟು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲ್ಹ್ ಅಲ್ಉಸೈರ್ೇನ್

‘ಒಂದುy ವೆೀಳೆ’y ಎಂಬy ಮ್ತನು್ನy ಹಲವ್ರುy ಕ್ರಣಗಳಿ-
ಗ್ಗyಬಳಸಲ್ಗುತತುದೆ�

ಮೊದಲನೆಯದು: y ರರೀಅತ್ತುನy ಒಂದು y ನಿಯರಕೆಕಿy
ವಿರುದಧಿವ್ಗyಇದನು್ನyಬಳಸಲ್ಗುತತುದೆ�yಇದುyನಿಷ್ದಧಿವ್ಗದೆ�y
ಅಲ್ಲಿಹು yಹೀಳುತ್ತುನೆ�

﴿ڎ ڎ ڈ ڈژ ﴾
“ಒಂದುyವೆೀಳೆyಅವರುyನರ್ಮyಮ್ತುyಕೆೀಳುತ್ತುದದಾರೆyಅವರುyಹತೆ್ಯ-
ಯ್ಗುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y3:168)

ಉಹುದ್yಯುದಧಿದಲ್ಲಿyರುನ್ಫಿಕರyರುಖಂಡyಉಬೆೈyರುಸ್ಲಿಮ್y
ಸೈನ್ಯದyರೊರನೆೀy ಒಂದುy ಭ್ಗವ್ದy ತನ್ನy ಅನುಯ್ಯಿ-
ಗಳಡನೆyರದೀನಕೆಕಿy ರರಳಿದನು�y ಆyಯುದಧಿದಲ್ಲಿy ಎಪ್ಪತುತುy
ಸಹ್ಬ್ಗಳುyಹುತ್ತ್ಮರ್ದರು�yಇವರyರರಣವ್ತೆ್ಥyಕೆೀಳಿದ್ಗy
ರುನ್ಫಿಕರುyಹೀಳಿದರು�y“ಅವರುyಒಂದುyವೆೀಳೆyನರ್ಮyಮ್ತುy
ಕೆೀಳಿyರರಳುತ್ತುದದಾರೆyಪ್ರಾಣyಕಳೆದುಕೆೊಳು್ಳತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�”yಅವರyಪರಾಕ್ರy
ಪರಾವ್ದyರುಹರ್ಮದ್ yರವರyರರೀಅತ್ತುನyನಿಯರಕಿಕಿಂತಲೊy
ಅವರyಅಭಿಪ್ರಾಯವೆೀyಉತತುರವ್ಗತುತು�yಇಂತಹyಉದೆದಾೀರದಂದy

‘ಒಂದುyವೆೀಳೆ’yಎಂಬyಮ್ತನು್ನyಬಳಸುವುದುyನಿಷ್ದಧಿವ್ಗದೆ�y
ಇದುyಕುಫ್ರಾನೆಡೆಗೆyಸ್ಗಸುವyಮ್ತ್ಗದೆ�

ಎರಡನೆಯದು:yಕದರ್ಗೆyವಿರುದಧಿವ್ಗyಇದನು್ನyಬಳಸಲ್ಗುತತುದೆ�y
ಇದುyಕೊಡyನಿಷ್ದಧಿವ್ಗದೆ�yಅಲ್ಲಿಹು yಹೀಳುತ್ತುನೆ�

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

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

“ಓyಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸ್ಗಳೆೀ!yನಿೀವುyಸತ್ಯನಿಷ್ೀಧಿಗಳyತರಹyರತುತುyತರ್ಮy
ಸಹೊೀದರರೆೊಡನೆyಅವರುyಭೊಮಿಯಲ್ಲಿyಸಂಚರಸ್ದರೆ,yಅರವ್y
ಯುದಧಿದಲ್ಲಿyಪ್ಲೊಗೊಂಡರೆ,y(ನಂತರyಆyಸ್ಥಿತ್ಯಲಲಿೀyಅವರುyಪ್ರಾ-
ಣಬಿಟ್ರೆ),yಒಂದುyವೆೀಳೆyಇವರುyನಮೊ್ಮಡನೆyಇರುತ್ತುದದಾರೆyಸ್ಯು-
ತ್ತುರಲ್ಲಲಿyರತುತುyಹತೆ್ಯಯ್ಗುತ್ತುರಲ್ಲಲಿyಎಂದುyಹೀಳುವವರಂತೆy
ಆಗಬ್ರದು�”y(ಕುರ್ಆನ್y3:156)

ಅಂದರೆy ಅವರುy ಒಂದುy ವೆೀಳೆy ನರ್ಮy ಜೊತೆಗೆy ಇರುತ್ತುದದಾರೆy
ಸ್ಯುತ್ತುರಲ್ಲಲಿyಎಂದುyಹೀಳುವುದು�yಇದುyಅಲ್ಲಿಹನyಕದರ್ಗೆy
ವಿರುದಧಿವ್ಗyಮ್ತನ್ಡುವುದ್ಗದೆ�yಇದುyನಿಷ್ದಧಿವ್ಗದೆ�
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ರೂರನೆಯದು:yದುಃಖyರತುತುyವಿಷ್ದವನು್ನyವ್ಯಕತುಪಡಿಸಲುyಇದನು್ನy
ಬಳಸುವುದು�yಇದುyಕೊಡyನಿಷ್ದಧಿವ್ಗದೆ�yಏಕೆಂದರೆyದುಃಖy
ರತುತುyವಿಷ್ದಕೆಕಿyಕ್ರಣವ್ಗುವyಎಲಲಿyವಿಷಯಗಳನೊ್ನyವಿರೆೊೀ-
ಧಿಸಲ್ಗದೆ�yಕ್ರಣ,yವಿಷ್ದದಂದyರನಸುಸ್yನೆೊೀಯುತತುದೆ�y
ಸಂಕುಚ್ತವ್ಗುತತುದೆ�y ರನಸುಸ್y ಯ್ವ್ಗಲೊy ಸಂತೆೊೀಷy
ರತುತುyಆನಂದದಂದyಇರಬೆೀಕೆಂದುyಅಲ್ಲಿಹುyಬಯಸುತ ತ್ುನೆ�y
ಪರಾವ್ದ yಹೀಳುತ್ತುರೆ�

ِه. َوَل  »اْحِرْص َعَلــى َما َينَْفُعــَك. َواْســَتِعْن بِاللَّ

َتْعِجْز. َوإِْن َأَصاَبَك َشــْيٌء َفَل َتُقْل: َلْو َأنِّي َفَعْلُت 

ــْيَطاِن.« َكــَذا َلَكاَن َكَذا. َفــإِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّ

“ನಿನಗೆy ಪರಾಯೀಜನy ಕೆೊಡುವy ವಿಷಯಕ್ಕಿಗy ಆತುರಪಡು�y
ಅಲ ಲ್ಿಹನಲ್ಲಿyಸಹ್ಯyಬೆೀಡು�yಅಸಹ್ಯಕತೆyಪರಾದಶ್್ಥಸಬೆೀಡ�y
ನಿನಗೆೀನ್ದರೊy ಸಂಭವಿಸ್ದರೆ,y ಒಂದುyವೆೀಳೆy ನ್ನುyಹೀಗೆy
ಮ್ಡಿದದಾರೆyಹೀಗ್ಗುತ್ತುತುತುyಎಂದುyಹೀಳಬೆೀಡ�yಏಕೆಂದರೆyಒಂದುy
ವೆೀಳೆyಎಂಬyಮ್ತುyಶ್ೈತ್ನನyಕೆಲಸವನು್ನyಆರಂಭಿಸುತತುದೆ�”

ಇದಕೆಕಿy ಉದ್ಹರಣೆ,y ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕಿತುy ಅಪ್ರy ಲ್ಭವಿದೆy ಎಂಬy
ಆಸಯಿಂದyಒಂದುyವಸುತುವನು್ನyಖರೀದಸುತ ತ್ುನೆ�yಆದರೆyಅದರಂದy
ಅವನಿಗೆyನಷ್ವ್ಗುತತುದೆ�yಆಗyಅವನುyಹೀಳುತ್ತುನೆ�yಒಂದುyವೆೀಳೆy
ನ್ನುyಇದನು್ನyಖರೀದಸದರುತ್ತುದದಾರೆyನನಗೆyನಷ್ವುಂಟಾಗುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�y
ಇದುyವಿಷ್ದyರತುತುyಖೆೀದ�yಇದುyಅನೆೀಕyಬ್ರyಉಂಟಾಗುತತುದೆ�y
ಆದರೆyವ್ಸತುವದಲ್ಲಿyಇದುyವಿರೆೊೀಧಿಸಲ್ಪಟ್yವಿಷಯವ್ಗದೆ�

ನಾಲ್ಕನೆಯದು:yಅಲ್ಲಿಹನyಆಜ್ಞೆೊೀಲಲಿಂಘನೆyಮ್ಡಲುyಕದರನು್ನy
ಆಧ್ರವ್ಗyಮ್ಡಿಕೆೊಳು್ಳವ್ಗyಈyಮ್ತನು್ನyಬಳಸುವುದು�y
ಉದ್ಹರಣೆಗೆyರುಶ್ರಾಕರುyಹೀಳುತ್ತುದದಾರು�

﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾

“ಒಂದುyವೆೀಳೆyಅಲ್ಲಿಹುyಇಚ್್ಛಸುತ್ತುದದಾರೆyನ್ವುyಶ್ಕ್್ಥyಮ್ಡುತ್ತುರ-
ಲ್ಲಲಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y6:148)

﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ﴾

“ಒಂದುyವೆೀಳೆy ರಹ್್ಮನನುy (ಅಲ್ಲಿಹು)y ಇಚ್್ಛಸುತ್ತುದದಾರೆy ನ್ವುy
ಅವರನು್ನyಆರ್ಧಿಸುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y43:20)

ಐದನೆಯದು:yನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನyವ್ಯಕತುಪಡಿಸಲುyಇದನು್ನyಬಳಸುವುದು�y
ಇದರyವಿಧಿyನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವನನು್ನyಅವಲಂಬಿಸ್ಕೆೊಂಡಿದೆ�yನಿರೀಕ್ಷೆy
ಉತತುರವ್ಗದದಾರೆyಉತತುರ�yಕೆಟ್ದ್ಗದದಾರೆyಕೆಟ್ದುದಾ�yಪರಾವ್ದ y
ರವರುyಹೀಳಿದyನ್ಲುಕಿyಜನರyಕಥಯಲ್ಲಿyಅಲ್ಲಿಹನyಮ್ಗ್ಥದಲ್ಲಿy
ಹಣವನು್ನy ಖಚು್ಥy ಮ್ಡುವy ಧನಿಕನನು್ನy ಕಂಡುy ಹಣವಿ-
ಲಲಿದವನುyಹೀಳುತ್ತುನೆ�

َلْو َأنَّ لِي َماًل َلَعِمْلُت بَِعَمِل ُفَلٍن.

“ನನ್ನy ಕೆೈಯಲ್ಲಿy ಹಣವಿದದಾದದಾರೆy ಇವನುyಮ್ಡುವy ಕೆಲಸವನು್ನy
ನ್ನೊyಮ್ಡುತ್ತುದೆದಾ�”yಅವನyನಿರೀಕ್ಷೆyಉತತುರವ್ಗದೆ�yಆದದಾರಂದy
ಅವನyಬಗೆಗೊyಪರಾವ್ದ yಹೀಳುತ್ತುರೆ�

»َفُهَو بِنِيَّتِِه. َفَأْجُرُهَما َسَواٌء.«

“ಅವನಿಗೆyಅವನyನಿಯ್ಯತ್ತುನyಪರಾಕ್ರyಪರಾತ್ಫಲವಿದೆ�yಅವರಬ್ಬರಗೊy
ಸಮ್ನyಪರಾತ್ಫಲವಿದೆ�”

ಇನೆೊ್ನಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಅಲ್ಲಿಹನyಮ್ಗ್ಥದಲ್ಲಿyಹಣವನು್ನyಖಚು್ಥyಮ್ಡದy
ಧನಿಕನನು್ನyಕಂಡುyಇದೆೀyಮ್ತನು್ನyಹೀಳುತ ತ್ುನೆ�yಅವನyನಿರೀಕ್ಷೆyಕೆಟ್y
ನಿರೀಕ್ಷೆಯ್ಗದೆ�yಆದದಾರಂದyಅವನyಬಗೆಗೊyಪರಾವ್ದ yಹೀಳುತ್ತುರೆ�

»َفُهَو بِنِيَّتِِه. َفِوْزُرُهَما َسَواٌء.«

“ಅವನಿಗೆyಅವನyನಿಯ್ಯತ್ತುನyಪರಾಕ್ರyಪರಾತ್ಫಲವಿದೆ�yಅವರಬ್ಬ-
ರಗೊyಸಮ್ನyದೆೊೀಷವಿದೆ�”

ಆರನೆಯದು:yಈyಮ್ತನು್ನyಒಳಿತ್ನyಬಗೆಗೊyಮ್ತರಾyಬಳಸುವುದು�y
ಇದುyಸರ್ಮತ್ಹ್ಥ�yಉದ್ಹರಣೆಗೆ,yನ್ನುyತರಗತ್ಗೆyಹೊೀಗುತ್ತು-
ದದಾರೆyನನಗೆyಏನ್ದರೊyವಿದೆ್ಯyಸ್ಗುತ್ತುತುತುyಎಂದುyಆಸyಪಡುವುದು�y
ಪರಾವ್ದ yರವರyಈyವಚನyಈyವಿಧದಲ್ಲಿyಸೀರುತತುದೆ�

»َلْو اْســَتْقَبْلُت ِمْن َأْمِري َما اْســَتْدَبْرُت َما ُســْقُت 
36 ನೇ ಪುಟಿಕಾ
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ಮಾರ್ ್ೆ10

ವಿಭಿನನುಚಹೃದಯಗಳು

ಯಾವುದೆೇ ಒಳಿತು ಇಲ್ಲದ ಹೃದಯ ಸತ್ಯನಷೇಧಿ ಮತು್ತ ಕಪಟವಿಶಾವಸಿಯ ಹೃದಯ. ಅದು ಶೈತಾನನ ಅರಮನ. 
ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದನ. ಅವನು ದೊೇಚದ ಸಂಪತು್ತ ಮತು್ತ ಐಶವಯ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಆ ಮನಯಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ, 
ಅವನ ದುಬೂೇ್ಧನ ಮತು್ತ ಇಚ್ಛೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಭಡವಾಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಆ ಮನಯಿಂದ ದೊೇಚಿೂಂಡು 
ಹೂೇಗುವುದಾದರೂ ಏನನು್ನ?

ರನುಷ್ಯನುyತನ್ನyಆಸಗಳನು್ನyಹ್ಗೊyಇರ್್ಛಗಳನು್ನyನಿಗರಾಹ-
ಸುವ್ಗyನಮ್ಝನಲ್ಲಿರುವyಅವನyರರಾದೆಧಿಯುyಬಲವ್-

ಗುತತುದೆ�yಆದರೆyಅವನುyಅವುಗಳನು್ನyನಿಗರಾಹಸದದದಾರೆyಅವುyಅವನy
ಹೃದಯವನು್ನyಸೊೀಲ್ಸ್yಸ್್ವಧಿೀನಪಡಿಸುತತುವೆ�yಆಗyಶ್ೈತ್ನನುy
ಅಲೊಲಿಂದುy ಆಸನವನು್ನy ಕಂಡುy ತನಗೆy ಬೆೀಕ್ದy ವಿಧದಲ್ಲಿy
ದುಬೆೊೀ್ಥಧನೆಗಳನು್ನyರತುತುyಕೆಟ್yವಿಚಾರಗಳನು್ನyಹುಟು್ಹ್ಕುತ್ತುy
ಅದನು್ನyನಿಯಂತ್ರಾಸತೆೊಡಗುತ್ತುನೆ�

ಹೃದಯಗಳುyರೊರುyವಿಧಗಳಲ್ಲಿವೆ�

ಮೊದಲನೆಯದು:yಈಮ್ನ್yಅರವ್yಯ್ವುದೆೀyಒಳಿತುyಇಲಲಿದy
ಹೃದಯ�yಇದುyಕ್ರರುಳುyತುಂಬಿದyಹೃದಯ�yಈyಹೃದಯದಲ್ಲಿy
ಶ್ೈತ್ನನುy ದುಬೆೊೀ್ಥಧನೆಗಳನು್ನy ಹ್ಕುತ್ತುy ಆರ್ರವ್ಗy
ಇರುತ್ತುನೆ�yಏಕೆಂದರೆyಆyಹೃದಯyಶ್ೈತ್ನನyರನೆ�yಅದುyಅವನy
ವ್ಸಸಥಿಳ�yತನಗೆyಇಷ್yಬಂದyರೀತ್ಯಲ್ಲಿyಅವನುyಅದನು್ನyನಿಯಂ-
ತ್ರಾಸುತತುಲೊyಚಲ್ಯಿಸುತತುಲೊyಇರುತ್ತುನೆ�y

ಎರಡನೆಯದು:yಈಮ್ನಿನyಬೆಳಕಿನಿಂದyಬೆಳಗುವyಹೃದಯ�y
ಅದರಲ್ಲಿy ಈಮ್ನಿನy ದೀಪವಿದೆ�y ಆದರೆy ಅದರಲ್ಲಿy ಇರ್್ಛಗಳy
ಇರುಳುಗಳುyರತುತುyಆಸಗಳyರಂದyಮ್ರುತಗಳಿವೆ�yಶ್ೈತ್ನನುy
ಅಲ್ಲಿಗೆy ಭೀಟ್ಕೆೊಡುತ್ತುರುತ್ತುನೆ�y ಅದರೆೊಳಗೆy ಹೊೀಗುತತುಲೊy

ಬರುತತುಲೊy ಇರುತ್ತುನೆ�y ಅವನಿಗೆy ಅಲ್ಲಿy ಕ್ಯ್ಥಕ್ಷೆೀತರಾವಿದೆ,y
ರಹತ್್ವಕ್ಂಕ್ಷೆಯಿದೆ�yಅದನು್ನyಸೊೀಲ್ಸಬಹುದೆಂಬyನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ�y
ಕೆಲವೊಮ್ಮyಶ್ೈತ್ನನುyಗೆಲುಲಿತ್ತುನೆ�y ಕೆಲವೊಮ್ಮyಆyಹೃದಯy
ಗೆಲುಲಿತತುದೆ�y ಇಂತಹy ಹೃದಯವಿರುವy ವ್ಯಕಿತುಯಲ್ಲಿy ಈಮ್ನ್y
ರತುತುyಸತಕಿರ್ಥಗಳುyಹಚುಚಿ–ಕಮಿ್ಮಯ್ಗುತತುಲೀyಇರುತತುದೆ�yಕೆಲವುy
ಹೃದಯಗಳುyಹಚ್ಚಿನyಸಂದಭ್ಥಗಳಲೊಲಿyಶ್ೈತ್ನನಿಗೆyತಲಬ್ಗದರೆy
ಇನು್ನyಕೆಲವುyಹೃದಯಗಳುyಹಚ್ಚಿನyಸಂದಭ್ಥಗಳಲೊಲಿyಶ್ೈತ್ನನನು್ನy
ತಲಬ್ಗುವಂತೆyಮ್ಡುತತುವೆ�yಇನು್ನyಕೆಲವುyಹೃದಯಗಳುyಒಂದೆೀy
ತೊಕದಲ್ಲಿರುತತುವೆ�

ರೂರನೆಯದು:yಈಮ್ನ್yತುಂಬಿದyಹೃದಯ�yಇದುyಈಮ್ನಿನy
ಬೆಳಕಿನಿಂದy ಬೆಳಗುತ್ತುದೆ�y ಇರ್್ಛಗಳಿಗೆy ಅಲ್ಲಿy ಸ್ಥಿನವಿಲಲಿ�y ಅಲ್ಲಿy
ಇರುಳುಗಳಿಲಲಿ�yಆyಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವyಬೆಳಕಿಗೆyಎದೆಯನು್ನyಬೆೀಧಿಸ್y
ಹೊರಬರುವಂತಹyಪರಾಖರತೆಯಿದೆ�yಈyಪರಾಖರತೆಯಿಂದ್ಗyಅದರy
ಬಳಿyಸುಳಿಯುವyದುಬೆೊೀ್ಥಧನೆಗಳನು್ನyಅದುyಸುಟು್yಹ್ಕುತತುದೆ�y
ಅದುyನಕ್ಷತರಾಗಳುyಕ್ವಲುyಕ್ಯುವyಆಕ್ರದಂತೆ�yಶ್ೈತ್ನನುy
ಅದರyಬಳಿyಸುಳಿದರೆyಅದರಂದyಹೊರಬರುವyಉಲಕಿyಅದನು್ನy
ಸುಟು್ಬಿಡುತತುದೆ�y

ಆದರೆyಒಬ್ಬyವಿಶ್್ವಸ್ಗರುವyಪ್ವಿತರಾ್ಯyಆಕ್ರಕಿಕಿರುವyಪ್ವಿತರಾ್ಯಕಿಕಿಂ-
ತಲೊyಹರದು�yಅಲ್ಲಿಹು yವಿಶ್್ವಸ್ಗೆyಒದಗಸುವyಪಹರೆಯುy
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ಒಂದುಚವೆೀಳೆ34 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ಆಕ್ರಕೆಕಿyಒದಗಸ್ದyಪಹರೆಗಂತಲೊyಸುಭದರಾವ್ಗದೆ�yಆಕ್ರವುy
ರಲಕ್ಗಳy ಆರ್ಧನ್y ಸಥಿಳವ್ಗದೆ�y ಅದುy ದವ್ಯಸಂದೆೀರದy
ವ್ಸಸ್ಥಿನವ್ಗದೆ�yಅಲ್ಲಿyಸತಕಿರ್ಥಗಳyಬೆಳಕುyಸದ್yಬೆಳಗುತ್ತುರು-
ತತುದೆ�yಅದೆೀyರೀತ್ಯ್ಗದೆyವಿಶ್್ವಸ್ಯyಹೃದಯ�yಅದುyತೌಹೀದ್,y
ಪ್ರಾೀತ್,yಜ್್ನyರತುತುyವಿಶ್್ವಸದyವ್ಸಸ್ಥಿನವ್ಗದೆ�yಅದುyಅವುಗಳy
ಬೆಳಕಿನಿಂದyಬೆಳಗುತ್ತುರುತತುದೆ�yಅಲ್ಲಿyಶ್ೈತ್ನನಿಗೆyಪರಾವೆೀರವಿಲಲಿ�yಅಲ್ಲಿy
ಅವನyತಂತರಾಗಳುyನಡೆಯುವುದಲಲಿ�

ಈy ರೊರುy ವಿಧದy ಹೃದಯಗಳನು್ನy ರೊರುy ವಿಧದy
ರನೆಗಳಂದಗೆyಹೊೀಲ್ಸಬಹುದು�yಮೊದಲನೆಯದುyರ್ಜನy
ರನೆ�yಅಲ್ಲಿyನಿಧಿಗಳಿವೆ�yಚ್ನ್ನ,yಬೆಳಿ್ಳ,yವಜರಾyವೆೈಢೊಯ್ಥಗಳyಅರೊಲ್ಯy
ಸಂಗರಾಹಗಳಿವೆ�yಎರಡನೆಯದುyಸೀವಕನyರನೆ�yಅಲ್ಲಿyಅವನy
ನಿಧಿಗಳಿವೆ�yಆದರೆyರ್ಜನyರನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹyಚ್ನ್ನ,yಬೆಳಿ್ಳ,yವಜರಾy
ವೆೈಢೊಯ್ಥಗಳಿಲಲಿ�yಆದರೊyಅನೆೀಕyಅರೊಲ್ಯyವಸುತುಗಳುyಅಲ್ಲಿವೆ�y
ರೊರನೆಯದುyಖ್ಲ್yರನೆ�yಅಲ್ಲಿyಏನೊyಇಲಲಿ�yಒಬ್ಬyಕಳ್ಳyಈy
ರೊರುyರನೆಗಳಲ್ಲಿyಯ್ವyರನೆಯಿಂದyದೆೊೀಚುತ್ತುನೆ?yಖ್ಲ್y
ರನೆಯಿಂದyಎಂದುyನಿೀವುyಹೀಳುವುದ್ದರೆyಅದುyಅಸ್ಧ್ಯ�y
ಏಕೆಂದರೆyಅಲ್ಲಿyದೆೊೀಚಲುyಏನೊyಇಲಲಿ�y

ಒಮ್ಮy ಇಬ್್ನyಅಬ್್ಬಸ್ yರೆೊಡನೆyಯ್ರೆೊೀy ಕೆೀಳಿದರು—y
“ನರಗೆyನಮ್ಝ್yಮ್ಡುವ್ಗyಯ್ವುದೆೀyವಸ್್ವಸ್yಉಂಟಾ-
ಗುವುದಲಲಿವೆಂದುyಯಹೊದಗಳುyವ್ದಸುತ ತ್ುರಲಲಿವೆೀ?”yಆಗyಇಬ್್ನy
ಅಬ್್ಬಸ್ yಕೆೀಳಿದರು—y“ಆyಹರಕುyರನೆಯಿಂದyಶ್ೈತ್ನನಿಗೆy
ಸ್ಗುವyಲ್ಭವೆೀನು?”y

ಇನು್ನyನಿೀವುyರ್ಜನyರನೆಯಿಂದyಎಂದುyಹೀಳುವುದ್ದರೆyನಿೀವುy
ಪುನಃಎಡವಿದದಾೀರ�yಏಕೆಂದರೆyಅಲ್ಲಿyಬಿಗಯ್ದyಪಹರೆಯಿದೆ�y

ಕ್ವಲುಭಟರುyರ್ತ್ರಾyಹಗಲನ್ನದೆyಅಲ್ಲಿyಕ್ವಲುyಕ್ಯುತ್ತುರು-
ತ ತ್ುರೆ�yಕಳ್ಳyಖದೀರರುyಅಲ್ಲಿಂದyದೆೊೀಚುವುದುyಬಿಡಿyಅದರy
ಹತ್ತುರyಸುಳಿಯಲೊyಹದರುತ್ತುನೆ�yಕಳ್ಳyಆಯಕಿyಮ್ಡುವುದುy
ಸೀವಕನyರನೆಯನು್ನ�yಏಕೆಂದರೆyಅಲ್ಲಿyಕ್ವಲುಗ್ರರಲಲಿ�yರನೆಯy
ಯಜಮ್ನyಕೊಡyತನ್ನyಸೊತ್ತುನyಬಗೆಗೊyಅಷು್yಜ್ಗರಾತನಲಲಿ�

ಈy ಮೀಲ್ನy ಉದ್ಹರಣೆಯನು್ನy ಸರಯ್ದy ವಿಧದಲ್ಲಿy
ಗರಾಹಸ್ದರೆyನರಗೆyಸತ್್ಯಂರವುyತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು�yನರ್ಮy
ಹೃದಯyಯ್ವyರನೆಯನು್ನyಹೊೀಲುತತುದೆಯಂದುyಸುಲಭದಲ್ಲಿy
ಅರತುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು�

ಯ್ವುದೆೀyಒಳಿತುyಇಲಲಿದyಹೃದಯyಸತ್ಯನಿಷ್ೀಧಿyರತುತುyಕಪಟವಿ-
ಶ್್ವಸ್ಯyಹೃದಯ�yಅದುyಶ್ೈತ್ನನyಅರರನೆ�yಅವನುyಅಲಲಿೀy
ವ್ಸವ್ಗದ್ದಾನೆ�yಅವನುyದೆೊೀಚ್ದyಸಂಪತುತುyರತುತುyಐರ್ವಯ್ಥ-
ಗಳೆಲ್ಲಿyಆyರನೆಯಲಲಿೀyಇರುವ್ಗ,yಅವನyದುಬೆೊೀ್ಥಧನೆyರತುತುy
ಇರ್್ಛಗಳೆಲ್ಲಿyಅಲಲಿೀyನಿಭಿಡವ್ಗರುವ್ಗyಅವನುyಆyರನೆಯಿಂದy
ದೆೊೀಚ್ಕೆೊಂಡುyಹೊೀಗುವುದ್ದರೊyಏನನು್ನ?

ಅಲ್ಲಿಹನyರಹ್ನತೆ,yಪ್ರಾೀತ್,yಭಯyರತುತುyನ್ಚ್ಕೆyತುಂಬಿದy
ಹೃದಯವನು್ನyಪರಾವೆೀಶ್ಸಲುyಶ್ೈತ್ನನುyಧೈಯ್ಥಪಡುವುದಲಲಿ�y
ಅಲ್ಲಿಂದyಏನ್ದರೊyದೆೊೀಚಲುyಬಯಸ್ದರೆyಅವನಿಗೆyದೆೊೀಚಲುy
ಖಂಡಿತyಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ�yಅವನಿಗೆyಏನ್ದರೊyಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವುದ್-
ದರೆyಅದುyಕೆಲವುyವಿಲಕ್ಷಣyಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿyಹೃದಯವುyಅಲ ಲ್ಿಹನy
ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದyತಪ್್ಪದ್ಗyಏನ್ದರೊyಸಣಣೆಪುಟ್yದುರ್ಥಂತರಾಗಳನು್ನy
ಹ್ಕಬಹುದುyಎನು್ನವುದುyಮ್ತರಾ�yಏಕೆಂದರೆyಎಲಲಿyರನುಷ್ಯರಗೊy
ಕೆಲವೊಂದುyಸಂದಭ್ಥಗಳಲ್ಲಿyಅರರಾದೆಧಿyರತುತುyಅಪರವೆyಕ್ಡುವುದುy
ಸಹಜ�� n

ـاِس ِحيَن َحلُّوا«. اْلَهــْدَي َوَلَحَلْلُت َمَع النَـّ

“ನನಗೆyಈಗyಹೊಳೆದyಈyವಿಷಯyಒಂದುyವೆೀಳೆyಆರಂಭದಲಲಿೀy
ಹೊಳೆಯುತ್ತುದದಾರೆyನ್ನುyಬಲ್ರೃಗವನು್ನyತರುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�yಜನರುy
ಇಹ್ರಾಮ್yಕಳಚುವ್ಗyನ್ನೊyಅವರೆೊಡನೆyಕಳಚುತ್ತುದೆದಾ�”

ಅಂದರೆyಒಂದುyವೆೀಳೆyಸಹ್ಬ್ಗಳಿಂದyಈyವಿಷಯyಸಂಭವಿ-
ಸುತತುದೆyಎಂದುyಪರಾವ್ದಯವರಗೆ yಮೊದಲೀyತ್ಳಿಯುತ್ತುದದಾರೆy
ಅವರುyಬಲ್ರೃಗವನು್ನyತರುತ್ತುರಲ್ಲಲಿyರತುತುyಸಹ್ಬ್ಗಳಡನೆy

ಅವರೊyಇಹ್ರಾಮ್yಕಳುಚುತ್ತುದದಾರು�yಈyಹದೀಸ್ನಿಂದyನ್ನುy
ಅರ್ಥಮ್ಡಿಕೆೊಂಡದುದಾyಇದು�yಬೆೀರೆಯವರುyಬೆೀರೆyರೀತ್ಯಲ್ಲಿy
ಹೀಳಿದ್ದಾರೆ�yಕೆಲವರುyಇದೆೊಂದುyನಿರೀಕ್ಷೆyಎಂದದ್ದಾರೆ�yಅಂದರೆy
ಪರಾವ್ದ yಯವರyಮ್ತ್ನyಅರ್ಥy:y“ನನಗೆyಈಗyಹೊಳೆದy
ಈyವಿಷಯyಆರಂಭದಲಲಿೀyಹೊಳೆಯುತ್ತುದದಾರೆyಎಷು್yರ್ನ್್ನಗತುತು!y
ಹ್ಗದದಾರೆyನ್ನುyಬಲ್ರೃಗವನು್ನyತರುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�”yಆದರೆyಸರಯ್ಗy
ಹೀಳುವುದ್ದರೆyಇದುyನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಲಿ�yಏಕೆಂದರೆyಪರಾವ್ದ y
ಯವರುyಅಲ್ಲಿಹುyನಿಣ್ಥಯಿಸ್ದyವಿಷಯಕೆಕಿyವಿರುದಧಿವ್ಗyನಿರೀ-
ಕ್ಷೆಯಿಡುವವರಲಲಿ�y(ಅಲ್ಕೌಲುಲ್yರುಫಿೀದ್y2/361-363)y�n
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ಮಾರ್ ್ೆ10

ಪಾರಾರ್ನೆ

“ಓ ಅಲಾ್ಲಹನೇ ರಕ್ಷಿಸು” ಎಂುದು ಪಾ್ರರ್್ಸಿದವರು ಅಲಾ್ಲಹನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. “ಮುಹು್ಯದಿ್ದೇನ್ ಶೈಖ್ರವರೆೇ 
ಕಾಪಾಡಿ” ಎಂದು ಪಾ್ರರ್್ಸಿದವರು ಶೈರರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪನೇ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಪಾ್ರರ್್ಸುವವರು 
ಅಯ್ಯಪ್ಪನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಬದಿ್ರೇಂಗಳೆೇ ರಕ್ಷಿಸಿರ ಎಂದು ಪಾ್ರರ್್ಸಿದವರು ಮುನೂ್ನರ ಹದಿಮೂರು ಮಹಾತ್ಮರನು್ನ 
ಆರಾಧಿಸಿದರು.

ಮ್ನವನುyಬುದಧಿyರತುತುyಪರಾಜ್ಞೆಯಿರುವyಜೀವಿಯ್ಗ-
ದ್ದಾನೆ�yಆದುದರಂದyಅವನುyಅವರ್ಯಕತೆyರತುತುy

ಅಪ್ಯಗಳನು್ನyಸ್ವಲ್ಪyಮೊದಲೀyತ್ಳಿಯುತ್ತುನೆ�yಅವರ್ಯಕತೆಗ-
ಳನು್ನyಪಡೆಯಲುyರತುತುyಅಪ್ಯಗಳನು್ನyತಪ್್ಪಸಲುyಅವನುy
ಯೀಜನೆyಹ್ಕಿಕೆೊಂಡುyಕ್ಯ್ಥರೊಪಕಿಕಿಳಿಯುತ್ತುನೆ�yಅದರೆ,y
ಬಹುತೆೀಕyಕ್ಯ್ಥಗಳನು್ನyಸ್ವಯಂyಪರರರಾರದಂದyಸ್ಧಿಸಲುy
ಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವುದಲಲಿ�yಅಪ್ಯಗಳಲ್ಲಿyಹಚ್ಚಿನವುಗಳನು್ನyತಪ್್ಪಸಲುy
ಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವುದಲಲಿ�

ಉದ್�yರಳೆyಜೀವನದyಅಸ್ತುತ್ವಕೆಕಿyಅನಿವ್ಯ್ಥವ್ಗದೆ�yಆದರೆy
ಅದಕೆಕಿyಸಂಬಂಧಪಟ್ಂತೆyಯ್ವುದೊyರನುಷ್ಯನಿಂದyಸ್ಧ್ಯವ್-
ಗುವುದಲಲಿ�yಹ್ಗೆಯೀyಜನರನು್ನyಸ್ರೊಹಕವ್ಗyನಿರೊ್ಥಲನy
ಮ್ಡುವyಪರಾಕೃತ್yದುರಂತಗಳುy(ಭೊಕಂಪ,yಚಂಡಮ್ರುತ,y
ನೆರೆyಇತ್್ಯದ)yಸಂಭವಿಸುತತುದೆ�yಅದುyಕೊಡyರನುಷ್ಯನyನಿಯಂ-
ತರಾಣಕೆಕಿyಅತ್ೀತವ್ಗದೆ�

ಹೀಗೆyಎರಡುyಘಟಕಗಳಿವೆ�yನ್ವೆೀನುyಮ್ಡುತೆತುೀವೆ?yಏನೊy
ಸ್ದ್ಯವ್ಗವುದಲಲಿ�yಅಸಹ್ಯಕತೆಯಿಂದyಕೆೈಕಟ್್yಕೊರುತೆತುೀವೆ�y
ಇಂತಹyವಿಷರyಪರಸ್ಥಿತ್ಯಲ್ಲಿyಪರಾವ್ದಗಳುyಜನರಗೆyಕಲ್ಸ್ದರು�y
ಕ್ಮೊೀ್ಥಡyರತುತುy ಗ್ಳಿಯyಸೃಷ್್ಕತ್ಥನೊy ನಿಯಂತರಾಕನೊy
ಆದವನೆೊಂದಗೆyಪ್ರಾರ್್ಥಸ್ರ�y“ಓyಪರಾಭೊ!yನಿನ್ನyದ್ಸರ್ದyನ್ವುy

ಬಲಹೀನರ್ಗದೆದಾೀವೆ�yರಳೆyಲಭಿಸದೆyನ್ವುyಅತ್ಯಧಿಕyಕಷ್ಕೆಕಿyಗುರ-
ಯ್ಗದೆದಾೀವೆ�yನರ್ಮyಮೀಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿyಆವೃತವ್ಗರುವ,yಗ್ಳಿಯುy
ದೊಡಿಕೆೊಂಡುyಹೊೀಗುತ್ತುರುವyಕ್ಮೊೀ್ಥಡಗಳನು್ನyನಿಲ್ಲಿಸ್yನರ್ಮy
ನ್ಡಿಗೆyರಳೆyವಷ್್ಥಸುವಂತೆyಮ್ಡಿyಅನುಗರಾಹಸು”yಅಪೀಕ್ಷಿಸುವು-
ದಲಲಿದೆyಬೆೀರೆyಅಡ್ಡyದ್ರಗಳಿಲಲಿ�yಇದುವೆೀyಪ್ರಾರ್ಥನೆ�

ಆದರೆyಎಲ್ಲಿyಅಪೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂದುyಹೀಳುವುದಲಲಿ�y
ನರ್ಮಲ್ಲಿರುವy ಒಬ್ಬರನು್ನy ರೆೊೀಗರರನಕ್ಕಿಗy ಆಸ್ಪತೆರಾಯಲ್ಲಿy
ದ್ಖಲ್ಸುವಂತೆy ಸಂಬಂಧಪಟ್ವರೆೊಂದಗೆy ಅಪೀಕ್ಷಿಸ್ದರೆy
ಅದಕೆಕಿyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂದುyಹೀಳುವುದಲಲಿವಷ್್�yನರ್ಮಲ್ಲಿರುವyಒಬ್ಬy
ಹುಡುಗನನು್ನyಕ್ಲೀಜಗೆyಸೀರಸಲುyಅಜ್ಥyಸಲ್ಲಿಸ್ದರೆyಅದನು್ನy
ಅಲ್ಲಿಯyಆಡಳಿತದವರೆೊಂದಗೆyಮ್ಡಿದyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂದುy
ಯ್ರೊyಹೀಳಲ್ರರು�yಹೀಗರುವ್ಗyಅಪೀಕ್ಷೆy(ಕೆೊೀರಕೆ)yರತುತುy
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯyನಡುವೆy ಪರಸ್ಪರy ವ್ಯತ್್ಯಸವಿದೆ�yಈy ವ್ಯತ್್ಯಸವುy
ಯ್ವyಆಧ್ರದಲ್ಲಿದೆ?

ಉದ್ಹರಣೆಯyರೊಲಕyಸುಲಭದಲ್ಲಿyತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದ್-
ಗದೆ�yಒಬ್ಬನುy“ಓyಅಲ ಲ್ಿಹ್!yನನ್ನನು್ನyರಕ್ಷಿಸು”yಎಂದುyಪ್ರಾರ್್ಥ-
ಸುವ್ಗyಅವನyಈyಅಪೀಕ್ಷೆyಅರವ್yಕೆೊೀರಕೆyಅಲ ಲ್ಿಹುವಿಗೆy
ತರುಪುತತುದೆyಎಂಬುದುyನಿಶ್ಚಿತವ್ದyಕ್ಯ್ಥವ್ಗದೆ�yಆದರೆyಇದುy
ಅಭೌತ್ಕವ್ದyಮ್ಗ್ಥವ್ಗದೆಯಂದುyನರಗೆyತ್ಳಿದದೆ�yಇದಕೆಕಿy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಫೀನ್,yತಂತ್,yಟೆಲಕ್ಸ್,yಫ್್ಯಕ್ಸ್yರುಂತ್ದyಯ್ವyಮ್ಗ್ಥವೂy
ಅದಕೆಕಿyಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ�yಆದರೆ,yವಿಷಯವುyತೃಣಮ್ತರಾದಲ್ಲಿyಅಲ್ಲಿಹನy
ಕಡೆಗೆyತಲುಪುತತುದೆ�yಅದಕೆಕಿyಅಭೌತ್ಕyಮ್ಗ್ಥ,yಅದೃರ್ಯyಮ್ಗ್ಥy
ಎಂದುyಹೀಳುತ್ತುರೆ�y‘ಅಗೆೊೀಚರyಮ್ಗ್ಥ’yಎಂಬುದುyಸರಳವ್ದy
ಪರಾಯೀಗವ್ಗದೆ�yಪ್ರಾರ್್ಥಸ್ದವನನು್ನyಅಲ್ಲಿಹುyರಕ್ಷಿಸುವುದ-
ದದಾರೆyಅದರyಮ್ಗ್ಥವೂyಅಗೆೊೀಚರyಮ್ಗ್ಥವೆೀyಆಗದೆ�yಇದುy
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯyಸ್ವರೊಪವ್ಗದೆ�yಒಂದೆೀyವ್ಕ್ಯಕೆಕಿyಸ್ೀಮಿಗೆೊಳಿಸ್y
ಹೀಳುವುದ್ದರೆy‘ಅದೃರ್ಯyಮ್ಗ್ಥದyರೊಲಕyಸರಪ್್ಥಸಲ್ಪ-
ಟು್yಅದೃರ್ಯyಮ್ಗ್ಥದyರೊಲಕyನಿವ್ಥಹಸಲ್ಪಡುವyಕೆೊೀರಕೆ’y
ಅದುವೆೀyಪ್ರಾರ್ಥನೆ�

ಒಮ್ಮyಒಬ್ಬರುyಸುನಿ್ನೀyರುಸ್ಲಿಯ್ರ್yಭ್ಷಣಿಸ್ದರು�yಒಬ್ಬನುy
ಬ್ವಿಗೆyಬಿದ್ದಾಗyಮೀಲ್ದದಾವನನು್ನyಕರೆದುyರಕ್ಷಣೆyಅರಸುವುದುy
ಹ್ಗೊyರುಹು್ಯದದಾೀನ್yಶ್ೈಖರನು್ನyಕರೆದುyರಕ್ಷಣೆyಕೆೊೀರುವುದುy
ಸಮ್ನವ್ಗದೆ�yಅಂದರೆyಮೀಲ್ದದಾವನನು್ನyಕರೆದುyರಕ್ಷಣೆyಕೆೊೀರು-
ವುದರಲ್ಲಿyಆಕ್ಷೆೀಪವಿಲಲಿದರುವಂತೆyಶ್ೈಖರನು್ನyಕರೆಯುವುದರಲೊಲಿy
ಆಕ್ಷೆೀಪವಿಲಲಿ�yಅದುyಕೆೊೀರಕೆಯ್ಗದೆ,yಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ್ಗದೆ�yಇದುy
ರುಸ್ಲಿಯ್ರ್yರುಂದಟ್yವ್ದವ್ಗತುತು�yವ್ಸತುವದಲ್ಲಿyಇವೆರಡರy
ನಡುವೆyರೊಲಭೊತವ್ಗyವ್ಯತ್್ಯಸವಿದೆ�yಮೊದಲ್ನದುದಾyಅಪ್ಪಟy
ಭೌತ್ಕವ್ಗದೆ�yಆದುದರಂದyಅಲ್ಲಿyಪ್ರಾರ್ಥನೆyಇಲಲಿ�yಎರಡನೆಯ-
ದರಲ್ಲಿyಅಪೀಕ್ಷೆyಸಲ್ಲಿಸುವyಮ್ಗ್ಥyಅಭೌತ್ಕವ್ಗದೆyಅಗೆೊೀಚರy
ಮ್ಗ್ಥವ್ಗದೆ�yಅದುyಸ್್ವೀಕರಸಲ್ಪಡುವುದುyಕೊಡyಹ್ಗೆಯೀy
ಆದುದರಂದyಇದುyಸರಯ್ದyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ್ಗದೆ�

ಪರಾವ್ದ yಹೀಳುತ್ತುರೆ�y“ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೀyಆರ್ಧನೆಯ್ಗದೆ�”y
ಆರ್ಧನೆy ಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆy ಮ್ತರಾy ಸರಪ್್ಥತವ್ಗಬೆೀಕೆಂದುy
ಕುರ್ಆನ್yಬ್ರyಬ್ರಗೊyಪುನರ್ವತ್್ಥಸ್yಹೀಳಿದೆ�yಪರಾವ್ದ y
ಯವರುyಪ್ರಾರ್ಥನೆyಆರ್ಧನೆಯ್ಗದೆಯಂದುyವಿವರಸ್ದ್ದಾರೆ�y
ಹೀಗರುವ್ಗyಪ್ರಾರ್ಥನೆyಅಲ್ಲಿಹನೆೊಡನೆyವ್ಕ್ಯವ್ಗರಬೆೀಕೆಂದುy
ಸ್ಪಷ್ವ್ಯಿತು�yಬೆೀರೆyಯ್ರೆೊಂದಗೊyಪ್ರಾರ್್ಥಸಬ್ರದೆಂದೊy
ಸ್ಪಷ್ವ್ಯಿತು�y ಹ್ಗೆy ಪ್ರಾರ್್ಥಸ್ದರೆy ರನುಷ್ಯನುy ಕ್ಫಿರ್y
ಆಗುತ್ತುನೆyಎಂಬುದುyಧ್ಮಿ್ಥಕyವಿಧಿಯ್ಗದೆ�

ಈyತತ್ವವನು್ನyತ್ಳಿದುಕೆೊಂಡರೆyವ್ಸತುವಿಕತೆಗಳುyಬೆೀಪ್ಥಡುವುದನು್ನy
ನೆೊೀಡಬಹುದು�y“ಓyಅಲ್ಲಿಹನೆೀyರಕ್ಷಿಸು”yಎಂುದುyಪ್ರಾರ್್ಥಸ್ದ-
ವರುyಅಲ ಲ್ಿಹನನು್ನyಆರ್ಧಿಸ್ದರು�y“ರುಹು್ಯದದಾೀನ್yಶ್ೈಖ್ರವರೆೀy
ಕ್ಪ್ಡಿ”yಎಂದುyಪ್ರಾರ್್ಥಸ್ದವರುyಶ್ೈಖರನು್ನyಆರ್ಧಿಸ್ದರು�y
ಅಯ್ಯಪ್ಪನೆೀyರಕ್ಷಿಸುyಎಂದುyಪ್ರಾರ್್ಥಸುವವರುyಅಯ್ಯಪ್ಪನನು್ನy

ಆರ್ಧಿಸ್ದರು�yಬದರಾೀಂಗಳೆೀyರಕ್ಷಿಸ್ರyಎಂದುyಪ್ರಾರ್್ಥಸ್ದವರುy
ರುನೊ್ನರyಹದರೊರುyರಹ್ತ್ಮರನು್ನyಆರ್ಧಿಸ್ದರು�yಬದ್ರಾy
ಹುತ್ತ್ಮರುy 313y ರಂದಯ್ಗದ್ದಾರಷ್್�y ಅವರೆಲಲಿರೊy ಈy
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನು್ನy ಆಲ್ಸುತ್ತುರೆಯೀ?y ರುಸ್ಲಿಯ್ರರುy ಏನುy
ವ್ದಸುತ್ತುದ್ದಾರೆ?

ಪರಾವ್ದ yಯವರುyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುyಆರ್ಧನೆಯyತ್ರುಳ್ಗದೆy
ಎಂದರುವರು�y ಪ್ರಾರ್ಥನ್y ನಿಭ್ಥರವಲಲಿದy ಕರ್ಥಗಳುy
ಹೊರನೆೊೀಟಕೆಕಿy ಅದೆಷು್y ಭಕಿತುy ಪರವರವ್ಗದೆಯಂದುy
ಕಂಡುಬಂದರೊyಅದುy ಇಬ್ದತ್ತುy ಆಗುವುದಲಲಿ�y ಆರ್ಧನೆy
ಕರ್ಥರೊಪ,y ವ್ಕೊರಾಪyಮ್ತರಾವಲಲಿ,y ರನಸ್ಸ್ನಲ್ಲಿy ಭ್ವಿಸು-
ವುದರಂದಲೊy ಉಂಟಾಗುತತುದೆ�y ಇದರಲ್ಲಿಯೀy ಅಳವಡಿ-
ಸ್ಕೆೊಳು್ಳವy ರತುತುy ತೆೊರೆಯುವy ಕ್ಯ್ಥಗಳಿವೆ�y ಅಂದರೆy
ಸತಕಿರ್ಥಗಳನೆ್ನಸಗುವುದುyಆರ್ಧನೆyರತುತುyದುಷಕಿರ್ಥಗಳನು್ನy
ತೆೊರೆಯುವುದುyಆರ್ಧನೆಯ್ಗದೆ�yನಲ್ಮಯyಮ್ತುಗಳನ್್ನಡಿy
ಕೆಟ್yಮ್ತುಗಳನು್ನyಆಡದರುವುದುyಆರ್ಧನೆಯ್ಗದೆ�yಉತತುರy
ಚ್ಂತನೆyಆರ್ಧನೆಯ್ದರೆyಕೆಟ್yಚ್ಂತನೆಗಳನು್ನyತೆೊರೆಯುವುದುy
ಕೊಡy ಆರ್ಧನೆಯ್ಗದೆ�y ಇಲಲಿಲಲಿy ಒಂದುy ಷರತ್ತುದೆ�y ಅದುy
ವಿಷಯದyರರ್ಥವ್ಗದೆ�y

ಅಲ್ಲಿಹನyಪರಾತ್ಫಲyರತುತುyಅವನyಸಂಪ್ರಾೀತ್ಯyಆಗರಾಹyಹ್ಗೊy
ಅವನyಕೆೊರಾೀಧyರತುತುyಶ್ಕ್ಷೆಯyಭಯವುyಪ್ರಾರ್್ಥಸುವವನyರನಸ್ಸ್-
ನಲ್ಲಿರಬೆೀಕು�yಅದ್ನ್yಕೆೀಳಿದ್ಗyಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸ್ಗಳುyಜಮ್ತ್ನಲ್ಲಿy
ಪ್ಲೊಗೊಳ್ಳಲುyರಸ್ೀದಗೆyಹೊೀಗುತ್ತುರೆ�yಅಲ್ಲಿಹನyಕ್ಷಮyರತುತುy
ಪರಲೊೀಕyಮೊೀಕ್ಷವನು್ನyಪಡೆಯುವyಬಯಕೆyಎಂಬyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುy
ಅವರನು್ನy ಇಲ್ಲಿy ಬರುವಂತೆy ಮ್ಡುತತುದೆ�y ಆದುದರಂದy ಆy
ನಡುಗೆಯೀyಇಬ್ದತ್yಆಗದೆ�yಆದರೆyಜ್ರಗಳು,yಪರಾತ್ಷ್ಠಾನ-
ಗಳು,yಪರಾತ್ಮಗಳೆಡೆಗೆyಭಕಿತುಪೂವ್ಥಕವ್ಗyಮ್ಡುವyಯ್ತೆರಾಗಳೂy
ಆರ್ಧನೆಯ್ಗುತತುದೆ�yಜನರನು್ನyಇಲ್ಲಿyಕರೆತರುವುದುyಅಲ್ಲಿಹೀ-
ತರರೆೊಂದಗೆyಪ್ರಾರ್್ಥಸುವyರನಸ್ಸ್ಗದೆ�yಆದುದರಂದyಅಲ ಲ್ಿಹುy
ವಿರೆೊೀಧಿಸ್ದವುಗಳನು್ನyತೆೊರೆಯುವುದುyಇಬ್ದತ್yಆಗದೆ�yಆದರೆy
ಈyತೆೊರೆಯುವಿಕೆyಅಲ್ಲಿಹನyಸಂಪ್ರಾೀತ್ಯನು್ನyಬಯಸ್yಹ್ಗೊy
ಅವನyಶ್ಕ್ಷೆಯyಭಯದಂದ್ಗರಬೆೀಕು�y

ವ್ಯಭಿಚಾರyರತ್ತುತರyಲೈಂಗಕyವಿಕೃತ್ಗಳು,yರದ್ಯಪ್ನ,yಬಡಿ್ಡ,yರದ್ಯy
ಮ್ರ್ಟ,yಕಳವು,yಪರನಿಂದೆ,yಸುಳು್ಳ,yಕುಟುಂಬyರತುತುyಮಿತರಾರy
ಮ್ನಹ್ನಿ,yರನಸ್ಥಿಪyಉಂಟುಮ್ಡವುದು,yಅಹಂಕ್ರ,y
ಅಸೊಯy ರುಂತ್ದವುಗಳೆಲಲಿy ಅಲ್ಲಿಹುy ವಿರೆೊೀಧಿಸ್ದy
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ಮಾರ್ ್ೆ10

ಕೆಡುಕುಗಳ್ಗವೆ�y ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿರುವy ಭಯಭಕಿತುy ನಿಮಿತತುy
ಇವುಗಳನು್ನyತೆೊರೆದರೆyಅದುyರಹ್yಆರ್ಧನೆಯ್ಗುತತುದೆ�yಇಲ್ಲಿy
ಮ್ಡದರುವುದುyಇಬ್ದತ್ತುಗyಮ್ಪ್ಥಡುತತುದೆ�

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯyರಹತ್ವyವಿವರಣಾತ್ೀತವ್ಗದೆ�yಅದರyಅವರ್ಯಕತೆy
ರತುತುyಅನಿವ್ಯ್ಥತೆyಸ್್ವಭ್ವಿಕವ್ಗದೆ�yರನುಷ್ಯನುyತ್ಳಿದೊy
ತ್ಳಿಯದೆಯೊyಸದ್yಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆyವಿಧೀಯನ್ಗದ್ದಾನೆ�y ತನ್ನy
ಅಸ್ರರ್ಯ್ಥದy ಕುರತುy ಅವನಿಗೆy ಅರವಿದೆ�y ಅವರ್ಯಕತೆಗಳುy
ಪಡೆಯಲುyಹ್ಗೊyಅಪ್ಯಗಳಿಗೆy ಗುರಯ್ಗyಅದರಂದy
ಪ್ರ್ಗಲುyತನೆೊ್ನಂದಗೆyಪ್ರಾೀತ್yರತುತುyಆyಸ್ರರ್ಯ್ಥವಿರುವವರೆೊ-
ಡನೆyಅಪೀಕ್ಷಿಸುವುದುyವ್ಡಿಕೆಯ್ಗದೆ�yಅಭಯಕೆೀಂದರಾವೆಂದುy
ಕಂಡುಬರುವೆಡೆಗೆyರನಸುಸ್yತ್ರುಗುತತುದೆ�yಆಗyಎಲ್ಲಿyಸ್ರರ್ಯ್ಥಗಳy
ಒಡೆಯyಹ್ಗೊyಎಲ್ಲಿyಸೃಷ್್ಗಳಂದಗೆyದಯyತೆೊೀರುವವನುy
ಅಲ ಲ್ಿಹುy ಎಂದುy ದೃಢವ್ಗy ವಿಶ್್ವಸವಿರಸುವವರುy

ಅಲ್ಲಿಹನೆೊಡನೆyಪ್ರಾರ್್ಥಸುತ್ತುನೆ�y

ಕೆರಾರೈಸತುರುyಇಂತಹyಗುಣಗಳುyಏಸುಕಿರಾಸತುನಿಗದೆಯಂದುyನಂಬುತ್ತುರೆ�y
ಆದುದರಂದyಅವರyಪ್ರಾರ್ಥನೆyಏಸುವಿನೆೊಂದಗ್ಗರುತತುದೆ�y
ಗುರುವ್ಯೊರು,yಅಯ್ಯಪ್ಪ,yನ್ಗೊರ್yರರೀಫ್,yರುಹು್ಯದದಾೀನ್y
ಶ್ೈಖ್y ಹೀಗೆy ಲೊೀಕದಲ್ಲಿy ಅನೆೀಕy ಆರ್ಧ್ಯರದ್ದಾರೆ�y ಜನರುy
ಇವರೆೊಡನೆyಪ್ರಾರ್್ಥಸುತ್ತುರೆyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯyಆಧ್ರದಲ್ಲಿyಇವರಗೆy
ವಿವಿಧyಹರಕೆಗಳನು್ನyಅಪ್್ಥಸಲ್ಗುತತುದೆ�yಇವೆಲಲಿವೂyಅಗೆೊೀಚರy
ಮ್ಗ್ಥದyರೊಲಕy(ಅಭೌತ್ಕyಮ್ಗ್ಥ)yರಕ್ಷಣೆಯನು್ನyಬಯಸ್y
ಹ್ಗೊyಶ್ಕ್ಷೆಯyಭಯವಿರಸ್ಕೆೊಂಡುyಮ್ಡುವyಕರ್ಥಗಳ್ಗವೆ�y
ಇದುyರನಸ್ಸ್ನyಭಯದಂದyರೊಡಿಬರುವyಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ್ಗದೆ�y
ಇದುyಭೌತ್ಕವ್ಗyರನುಷ್ಯರುyಪರಸ್ಪರರyನಡುವೆyಮ್ಡುವy
ಸಹ್ಯದಂತಲಲಿವೆಂದುyಈyವಿವರಣೆಯಿಂದyತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಬಹು-
ದ್ಗದೆ�� n

ವಿರರಾಮಿಸಲುyರತುತುyಆಯ್ಸವನು್ನyಪರಹರಸ್ಕೆೊಳ್ಳಲುyರ್ತ್ರಾy
ಅನಿವ್ಯ್ಥವ್ಗದೆ�y ದನ,y ತ್ಂಗಳುy ವಷ್ಥಗಳy ಲಕ್ಕಿಚಾರ-
ಕೆಕಿy ಸೊಯ್ಥ–ಚಂದರಾy ಅಗತ್ಯವ್ಗದೆ�yರತೆೊತುಂದುy ಸೊಕತುದಲ್ಲಿy
ಅಲ್ಲಿಹನುyಈyಕ್ಯ್ಥವನು್ನyಹೀಗೆyಸ್ಪಷ್ಪಡಿಸುತ್ತುನೆ�

﴿ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ 

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

“ನ್ವುy ಇರುಳುyರತುತುy ಹಗಲನು್ನy ಎರಡುy ನಿದರ್ಥನಗಳ್ಗy
ಮ್ಡಿರುತೆತುೀವೆ�y ನಿೀವುy ನಿರ್ಮy ಪರಾಭುವಿನy ಅನುಗರಾಹಗಳನು್ನy
ಅರಸ್ಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗುವಂತೆಯೊy ಸಂವತಸ್ರಗಳy ಗಣನೆಯನು್ನy
ಮ್ಡಿಕೆೊಳು್ಳವಂತೆಯೊy ತ್ವುy ಇರುಳಿನy ನಿದರ್ಥನವನು್ನy
ರಬ್್ಬಗಯೊyಹಗಲ್ನyನಿದರ್ಥನವನು್ನyಪರಾಕ್ರಮ್ನವ್ಗಯೊy
ಮ್ಡಿದೆವು�yನ್ವುyಪರಾತ್ಯಂದುyವಿಷಯವನು್ನyರ್ನ್್ನಗyವಿವರಸ್y
ಕೆೊಡುತೆತುೀವೆ�”y(17:12)

ಈyಎಲ್ಲಿyಅನುಗರಾಹಗಳನು್ನyಅನುಭವಿಸ್yಜೀವಿಸುತ್ತುರುವವರುy
ದೆೀವನಿಷ್ೀಧಿಗಳುyಹ್ಗೊyಸೃಶ್್ಪೂಜಕರ್ಗyಬದುಕುತ್ತುರುವುದುy
ಅಪ್ಪಟy ಧಿಕ್ಕಿರy ರತುತುy ವಂಚನೆಯ್ಗದೆಯಂದುy ಮೀಲ್ನy
ವಚನವುyಸ್ಪಷ್ಪಡಿಸುತತುದೆ�yಪರಾಕೃತ್yರತುತುyಅದರyಪರಾವೃತತುನೆಗಳಲ್ಲಿy
ಕಂಡುಬರುತ್ತುರುವyವಿಸ್ಮಯದಂದyಭಯಭಿೀತರ್ಗyಅವುಗಳನೆ್ನೀy
ಆರ್ಧಿಸುವy ಪರಾವಣತೆಯಿಂದy ಕುರ್ಆನ್y ರನುಷ್ಯರನು್ನy
ರಕ್ಷಿಸ್yಅವೆಲಲಿವನು್ನyಸೃಷ್್ಸ್ದyರಹ್ರಕಿತುಯನು್ನyಆರ್ಧಿಸಬೆೀ-
ಕೆಂದುyಉಪದೆೀಶ್ಸುತತುದೆ�

﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې 
ې ې ى ى ائ ائ ﴾

“ರ್ತ್ರಾyರತುತುyಹಗಲು,yಸೊಯ್ಥyರತುತುyಚಂದರಾyಅಲ್ಲಿಹನyನಿದರ್ಥ-
ನಗಳಲ್ಲಿಗವೆ�y ಸೊಯ್ಥyಚಂದರಾರಗೆy ಸ್ಷ್್ಂಗವೆರಗಬೆೀಡಿರ�y
ಅವುಗಳನು್ನyಸೃಷ್್ಸ್ದyಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆyಸ್ಷ್್ಂಗವೆರಗರ�yನಿೀವುy
ನಿಜಕೊಕಿyಅವನನು್ನyಆರ್ಧಿಸುವವರ್ಗದದಾರೆyಹೀಗೆyಮ್ಡಿರ�”y
(41:37)� n

ರಾತಿರಾ–ಹಗಲುಗಳಚಬದಲಾವಣೆ1  ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಸ್ತ್ೀಯರಚಪರಾಶ್ನುಗೆಚಉತ್ರ

[ಪೇಸ್ ರೆೇಡಿಯೇ ಪ್ರಸಾರಗೂಳಿಸುವ ‘ಅಲ್ ಇಜಾಬ’ ಎಂಬ ಕಾಯ್ಕ್ರಮಿಕಾ ಲಭಸಿದ ಪ್ರಮುರ ಪ್ರಳೆ್ನಗಳ್ ಮತು್ತ 
ಅದಿಕಾ ವಿದಾವಂಸರು ನೇಡಿದ ಉತ್ತರಗಳ್]

ಪರಾಶ್ನುಚ:yಇಸ್ತುಹ್ಳತ್yಇರುವyಸ್ತ್ೀಯರುyಉಪವ್ಸ,yನಮ್ಝ್,y
ಕುರ್ಆನ್y ಪ್ರ್ಯಣದಂತಹy ಕ್ಯ್ಥಗಳಲ್ಲಿy ತೆಗೆದುಕೆೊ-
ಳ್ಳಬೆೀಕ್ದyನಿಲುಮಯೀನು?

ಉತ್ರಚ :yಸ್ತ್ೀಯರಂದyರೊರುyವಿಧದyರಕತುyಬರುತತುದೆ�yಹೈಳ್y
ಅರವ್yಆತ್ಥವ,yನಿಫ್ಸ್yಅರವ್yಹರಗೆyರಕತು,yಇಸ್ತುಹ್ಳತ್y
ಅರವ್yಕ್ಯಿಲಯyನಿಮಿತತುದyರಕತುಸ್ರಾವ�yಇದರಲ್ಲಿyಹೈಳ್yರತುತುy
ನಿಫ್ಸ್yಇರುವyಸ್ತ್ೀಯರುyಉಪವ್ಸ,yನಮ್ಝ್yರುಂತ್y
ಆರ್ಧನ್y ಕರ್ಥಗಳನು್ನy ನಿವ್ಥಹಸುವುದುy ನಿಷ್ದಧಿವ್ಗದೆ�y
ಸ್ತ್ೀಯರುyಈyಅವಸಥಿಯಿಂದyರುದದಾಯ್ದರೆyತೆೊರೆದyನಮ್ಝ್ಗ-
ಳನು್ನyನಿವ್ಥಹಸಬೆೀಕ್ಗಲಲಿ�yಆದರೆyತೆೊರೆಯಲ್ಪಟ್yಉಪವ್ಸವನು್ನy
ಮ್ತರಾyಅನುಷ್್ಸಬೆೀಕು�

ಇಸ್ತುಹ್ಲತ್ನyಅವಸಥಿಯುyಇವೆರಡಕಿಕಿಂತyತ್ೀರ್yಭಿನ್ನವ್ಗದೆ�yಈy
ಅವಸಥಿಯಲ್ಲಿರುವyಸ್ತ್ೀಯರುyಉಪವ್ಸ,yನಮ್ಝ್yರುಂತ್ದy
ಕಡ್್ಡಯyಕರ್ಥಗಳನು್ನy ತಪ್ಪದೆyನಿವ್ಥಹಸಬೆೀಕು�y ನಮ್ಝ್,y
ಉಪವ್ಸ,yಕುರ್ಆನ್yಪ್ರ್ಯಣ,yಪತ್–ಪತ್್ನಯರyಸಂಬಂಧy
ಮೊದಲೊಗೊಂಡುy ಇಸ್ಲಿಮ್y ರುದಧಿಯರುವy ಕ್ಲದಲ್ಲಿyಯ್ವy
ಯ್ವyಕ್ಯ್ಥಗಳನು್ನyಅನುರತ್ಸ್ದೆಯೀyಅವೆಲಲಿವೂyಇವರಗೆy
ಅನುವದನಿೀಯವ್ಗದೆ�y

ಒಮ್ಮyಫ್ತ್ರyಬಿನ್ತುyಅಬಿೀyಹುಬೆೈಸ್yಪರಾವ್ದ yಯವರy
ಸನಿ್ನಧಿಗೆyಆಗಮಿಸ್yಕೆೀಳಿದರು�y“ಓyಅಲ್ಲಿಹನyಸಂದೆೀರವ್ಹಕರೆೀ!y

ನ್ನೆೊೀವ್ಥಳುyಇಸ್ತುಹ್ಳತ್yಇರುವyಸ್ತ್ೀಯ್ಗದೆದಾೀನೆ�yನ್ನುy
ರುದಧಿಯ್ಗುವುದೆೀyಇಲಲಿ�yಆದುದರಂದyನ್ನುyನಮ್ಝನು್ನy
ವಸುತುರyತೆೊರೆಯಬೆೀಕೆೀ?”

ಪರಾವ್ದ yಯವರುyಉತತುರಸುತ್ತುರೆ�y“ಅದುyಆತ್ಥವವ್ಗರದೆ,y
ಒಂದುyರೀತ್ಯyನರರೆೊೀಗವ್ಗದೆ�yಆತ್ಥವದyಸರಯವ್ದ್ಗy
ಆತ್ಥವವಿರುವವರಂತೆy ನಮ್ಝನು್ನy ತೆೊರೆದು,y ತದನಂತರy
ರುದಧಿಯy ಸರಯವ್ದ್ಗy ರಕತುಸ್ರಾವವಿದದಾರೆy ಸ್್ನನy ಮ್ಡಿy
ರುದಧಿಯ್ಗyರಕತುವನು್ನyತೆೊಳೆದುyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಥಹಸಬೆೀಕು�”

ಎಲ್ಲಿy ದನyಅರವ್y ತ್ಂಗಳಿಡಿೀy ರಕತುಸ್ರಾವವಿರುವy ಸ್ತ್ೀಯರುy
ಋತುಸ್ರಾವದyಸರಯವನು್ನyತ್ಳಿಯುವವರ್ಗದದಾರೆyಅವರುyಆy
ಸರಯವನು್ನyಅರುದಧಿಯyಕ್ಲವೆಂದುyಪರಗಣಿಸ್yಅದರಂತೆಯೀy
ಕ್ಯ್ಥವೆಸಗಬೆೀಕು�yರುದಧಿಯyಸರಯವ್ದ್ಗyಸ್್ನನyಮ್ಡಿy
ರುದಧಿಯ್ಗyನಮ್ಝ್yಆರಂಭಿಸಬೆೀಕು�

ರುಟ್್ನyಸರಯyತ್ಳಿಯದವರ್ಗದದಾರೆ,yಅವರಗೆyರಕತುಸ್ರಾವದy
ಬಣಣೆ,y ದಪ್ಪy ಹ್ಗೊyವ್ಸನೆಯಿಂದyಬೆೀಪ್ಥಡಿಸ್y ತ್ಳಿದುಕೆೊ-
ಳ್ಳಲುyಸ್ಧ್ಯವಿದೆ�yಏಕೆಂದರೆyಆತ್ಥವyರಕತುyರತುತುyಇಸ್ತುಹ್ಳತ್ನy
ರಕತುದyನಡುವೆyಪರಸ್ಪರyವ್ಯತ್್ಯಸವಿದೆ�yಆದುದರಂದyರುದಧಿyರತುತುy
ಅರುದಧಿಯyಕ್ಲ್ವಧಿಯನು್ನyಸ್ವಯಂyತ್ಳಿದುಕೆೊಂಡುyಅದರy
ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್yವಿಧಿಯನು್ನyಪ್ಲ್ಸಬೆೀಕ್ಗದೆ�
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ಪರಾವ್ದ yಯವರyಕ್ಲದಲ್ಲಿyಕೆಲವುyರಹಳೆಯರಗೆyಇಂತಹy
ರೆೊೀಗವಿತುತು�yಆಯಿಶ್ yಹೀಳಿರುವುದ್ಗyಇಮ್ಮ್yಬುಖ್ರ
yವರದyಮ್ಡಿದyಒಂದುyಹದೀಸ್ನyಸ್ರ್ಂರyಹೀಗದೆ�yಪರಾವ್ದ
yಯವರುyರಸ್ೀದಯಲ್ಲಿyಇಅ್yತ್ಕ್ಫ್yಕೊತರು�yಪರಾವ್ದ y

ಯವರyಜೊತೆಯಲ್ಲಿyಅವರyಕೆಲವುyಪತ್್ನಯರೊyಇದದಾರು�yಅವರಲ್ಲಿy
ಇಅ್yತ್ಕ್ಫ್ನyವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿyಇಸ್ತುಹ್ಳತ್yಇರುವyಪತ್್ನಯರದದಾರು�y
ಎಷ್ರರಟ್್ಗೆಂದರೆ,yರಕತುಸ್ರಾವದyಕಠಿಣತೆಯಿಂದ್ಗyಅವರುyಕೆಳಗೆy
ಹರವ್ಣವನಿ್ನಟು್yಪರಾವ್ದ yಯವರyಜೊತೆಯಲ್ಲಿyಇಅ್yತ್ಕ್ಫ್y
ನಿವ್ಥಹಸ್ದದಾರು�yಇದರಂದyನ್ವುyಇಸ್ತುಹ್ಳತ್ನyಸರಯyರುದಧಿಯy
ಸರಯವ್ಗದೆಯಂದೊyಈyವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿyನಮ್ಝ್,yಉಪವ್ಸ,y
ಕುರ್ಆನ್yಪ್ರ್ಯಣ,yಪತ್–ಪತ್್ನyಸಂಪಕ್ಥyರುಂತ್ದವುಗಳೆಲಲಿy
ಅನುವದನಿೀಯವ್ಗದೆಯಂದೊyತ್ಳಿಯಬಹುದ್ಗದೆ�

ಪರಾಶ್ನುಚ:yಕ್ಯಿಲyಪ್ೀಡಿತನ್ದyವ್ಯಕಿತುಯಬ್ಬyಬ್ತ್ರೊಂಗೆyಹೊೀಗಲುy
ಕಷ್ಪಡುತ್ತುನೆ�yಆದುದರಂದyಒಂದುyಪ್ತೆರಾಯಲ್ಲಿyರೊತ್ರಾಸುತ್ತುರೆ�y
ಅಂತಹವನುyವುದೊyಮ್ಡುವ್ಗyರತುತುyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಥಹ-
ಸುವ್ಗyಗರನಿಸಬೆೀಕ್ದyಕ್ಯ್ಥಗಳುyಯ್ವುವು?

ಉತ್ರಚ :yಒಬ್ಬನುyತನ್ನyಸ್ರರ್ಯ್ಥದyಪರಮ್ವಧಿyಅಲ್ಲಿಹನy
ಭಯವಿರಸ್ಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕೆಂದುy ಅಲ್ಲಿಹುy ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿy ಆಜ್್-
ಪ್ಸ್ದ್ದಾನೆ�yಒಬ್ಬyರೆೊೀಗಯyರಟ್್ಗೆyಮ್ಡಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವy
ಕ್ಯ್ಥಗಳy ಕುರತುy ಪರಾವ್ದ yಯವರುy ಇಮ್ರಾನ್yಬಿನ್y
ಹುಸೈನ್ yಅವರೆೊಂದಗೆyಹೀಳಿದyವಿಷಯyಹೀಗದೆ�y“ನಿೀನುy
ನಿಂತುಕೆೊಂಡುyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಥಹಸು�yಅದುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗದದದಾರೆy
ಕುಳಿತುಕೆೊಂಡುyನಿವ್ಥಹಸು�”

ಒಬ್ಬyರೆೊೀಗಗೆyನಮ್ಝನು್ನyಪರಪೂಣ್ಥವ್ಗyನಿವ್ಥಹಸಲುy
ಸ್ಧ್ಯವ್ದರೆyಹ್ಗೆಯೀyನಿವ್ಥಹಸಬೆೀಕು�yವುದೊ,yನಮ್ಝ್,y
ಸ್್ನನ,y ತಯರು್ಮಮ್y ರುಂತ್ದy ಯ್ವುದೆೀy ಆಗರಲ್,y
ಸ್ರರ್ಯ್ಥದyಪರಮ್ವಧಿyಅದನು್ನyಪೂಣ್ಥವ್ಗyಮ್ಡಲುy
ಸ್ಧ್ಯವ್ದರೆyಅದುವೆೀyಉತತುರ�yಅದುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗದದದಾರೆyಅವರಗೆy
ಹೀಗೆyಸ್ಧ್ಯವ್ಗುತತುದೆೊೀyಹ್ಗೆyಮ್ಡಬೆೀಕ್ಗದೆ�

ರೆೊೀಗಗಳಲ್ಲಿy ರೊತರಾರೆೊೀಗದವರರಬಹುದು�y ಹ್ಗೆಯೀy
ಇಸ್ತುಹ್ಳತ್yಸ್ಥಿರವ್ದyರಕತುಸ್ರಾವದವರುyಇರಬಹುದು�yಇವರy
ಕುರತುyಕರ್ಥಶ್ಸತ್yವಿದ್್ವಂಸರುyದ್ಖಲ್ಸ್ದyವಿಷಯyಹೀಗದೆ�y
ನಮ್ಝ್ನyಸರಯವ್ದ್ಗyಅವರುy ಪರಾಸುತುತy ಭ್ಗವನು್ನy
ತೆೊಳೆದುy ರುದಧಿಗೆೊಳಿಸ್ದy ನಂತರy ಅಲ್ಲಿಗೆy ಬಟೆ್ಯನು್ನy ಕಟ್್y

ಕೊಡಲೀyವುದೊyಮ್ಡಿyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಥಹಸಬೆೀಕು�

ಇವೆಲಲಿವೂyಪರಮ್ವಧಿyಅಲ್ಲಿಹನyಭಯವಿರಸ್ಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕೆಂದುy
ಹೀಳಿದyಕುರ್ಆನ್yಸೊಕತುದyಆಧ್ರದಲ್ಲಿyರೆೊೀಗಗಳುyಗರನದ-
ಲ್ಲಿಟು್ಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ದyಕ್ಯ್ಥಗಳ್ಗವೆ�

ಪರಾಶ್ನುಚ :yಸುಬಹನಲ್ಲಿyರಸ್ೀದಗೆyಹೊೀಗವ್ಗyಅಲ್ಲಿyಜಮ್ಅತ್y
ಆರಂಭವ್ಗದದಾರೆyಪರಾಬಲವ್ದyಎರಡುyರಕಅತ್yಸುನ್ನತ್yನಮ್ಝ್y
ನಿವ್ಥಹಸ್ದyನಂತರವೆೀyಇಮ್ರರನು್ನyಅನುಸರಸಬೆೀಕೆೀ?

ಉತ್ರಚ:yಪರಾವ್ದ yಹೀಳುತ್ತುರೆ�yಸುಬಹyನಮ್ಝನyಎರಡುy
ರಕ್ಅತ್ಗಳುy ಇಹಲೊೀಕy ರತುತುy ಅದರಲ್ಲಿರುವy ಎಲಲಿವುಗ-
ಳಿಗಂತyಉತತುರವ್ಗದೆ�

ಈyಹದೀಸ್ಗೆyವಿದ್್ವಂಸರುyನಿೀಡಿರುವyವಿವರಣೆ�yಇಲ್ಲಿಯyಉದೆದಾೀರy
ಸುಬಹಗಂತyಮೊದಲ್ನyಎರಡುyರಕಅತ್yರವ್ತ್ಬ್yಸುನ್ನತ್ತುಗದೆ�y
ಈyಒಂದುyಕ್ರಣದಂದಲೀyಪರಾವ್ದ yಯವರುyಯ್ತೆರಾಯಲ ಲ್ಿ-
ಗಲ್yಇತರyಸಂದಭ್ಥಗಳಲ್ಲಿಗಲ್yಸುಬಹyನಮ್ಝನyಮೊದಲ್ನy
ಎರಡುyರಕಅತ್yನಮ್ಝನು್ನyಒಮ್ಮಯೊyತೆೊರೆಯುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�y
ಆದುದರಂದಲೀyಮೀಲ್ನyಪರಾಶ್್ನyಉದಭಾವಿಸುತತುದೆ�

ಸುನ್ನತ್yನಮ್ಝುಗಳನು್ನyರನೆಯಲ್ಲಿyನಿವ್ಥಹಸುವುದುyಅತು್ಯತತು-
ರವೆಂದುyನ್ವುyತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ಗದೆ�yಸುಬಹyನಮ್ಝಗಂತy
ಮೊದಲ್ನyಎರಡುyರಕಅತತುನು್ನyರನೆಯಲ್ಲಿyನಿವ್ಥಹಸ್yರಸ್ೀದಗೆy
ಹೊರಡಬೆೀಕ್ಗದೆ�yಇನು್ನyಒಬ್ಬರುyರಸ್ೀದಯಲ್ಲಿyನಿವ್ಥಹಸಬಹು-
ದೆಂದುyಭ್ವಿಸ್yಅಲ್ಲಿಗೆyತಲುಪ್ದ್ಗyಸುಬಹyನಮ್ಝ್yಆರಂಭ-
ವ್ಗದದಾರೆyಅವರುyಈyರವ್ತ್ಬ್yಸುನ್ನತ್ತುನyಪ್ರಾರುಖ್ಯತೆಯನು್ನy
ತ್ಳಿದುyಒಂಟ್ಯ್ಗyನಿಂತುಕೆೊಂಡುyಈyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಥಹಸದೆy
ಜಮ್ಅತ್ನಲ್ಲಿyಸೀರಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ಗದೆ�

ಪರಾವ್ದ y ಹೀಳುತ್ತುರೆ�y “ನಮ್ಝಗ್ಗy ಇಖ್ರತ್y
ಕೆೊಡಲ್ಪಟ್ರೆy ನಂತರy ಕಡ್್ಡಯy (ಫಲ್್ಥ)y ನಮ್ಝಲಲಿದೆy
ಬೆೀರೆyನಮ್ಝುಗಳಿಲಲಿ�”

ಆದುದರಂದyರಸ್ೀದಯಲ್ಲಿyಫದ್್ಥyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಥಹಸಲ್ಪ-
ಡುವ್ಗyಬೆೀರೆyಕೆಲವರುyಅಲ್ಲಿyಒಂಟ್ಯ್ಗyನಿಂತುಕೆೊಂಡುy
ಸುನ್ನತ್yನಮ್ಝನು್ನyನಿವ್ಥಹಸಬ್ರದು�yಸುಬಹyನಮ್ಝ್y
ನಿವ್ಥಹಸ್ದyತಕ್ಷಣyಅವರುyನಷ್ವ್ದyರವ್ತ್ಬ್yನಮ್ಝ್y

43 ನೇ ಪುಟಿಕಾ
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ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನುನುಚಹಂಬಾಲ್ಸುವುದು

 " ಶೈಖ್ ಸಾಲ್ಹ್ ಆಲುಶ್ಶೈಖ್

ಪರಾವ್ದ y ಯವರುy ನಡೆದ್ಡಿದ,y ತಂಗದy ಸಥಿಳಗಳಿಂದy
ಬರಕತ್yಪಡೆದುಕೆೊಳ್ಳಬ್ರದು�yಏಕೆಂದರೆyಅದುyರರೀಅತ್y
ರಹತ್್ವೀಕರಸಬೆೀಕೆಂದುyಹೀಳದyಆyಸಥಿಳಗಳನು್ನyರಹತ್್ವೀಕರಸು-
ವುದಕೆಕಿyಸಮ್ನವ್ಗದೆ�yಮ್ತರಾವಲಲಿ,yಅದುyಶ್ಕಿ್ಥನೆಡೆಗೆyಒಯು್ಯವy
ಮ್ಗ್ಥವ್ಗದೆ�yತರ್ಮyಪರಾವ್ದಗಳyಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನು್ನ,yಕುರು-
ಹುಗಳನು್ನyಹಂಬ್ಲ್ಸ್ಕೆೊಂಡುyನಡೆದyಸರುದ್ಯಗಳೆಲಲಿವೂy
ಪರಭರಾಷ್ರ್ಗyನ್ರವ್ಗವೆ�

ಅಲ್ರಅ್yರೊರ್yಇಬ್್ನyಸುವೆೈದ್yಅಲ್ಅಸದ yಹೀಳುತ್ತುರೆ�

َخَرْجُت َمــَع َأِميــِر اْلُمْؤِمنِيَن ُعَمَر ْبــِن اْلَخطَّاِب 

ا َأْصَبْحنَــا َصلَّى بِنَا  َة إَِلــى اْلَمِدينَــَة. َفَلمَّ ِمــْن َمكَّ

ـاَس َيْذَهُبوَن َمْذَهًبــا. َفَقاَل:  اْلَغَداَة. ُثــمَّ َرَأى النَـّ

َأْيــَن َيْذَهُب َهــُؤَلِء؟ ِقيَل: َيــا َأِميــَر اْلُمْؤِمنِيَن! 

َمْســِجٌد َصلَّى فِيِه َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه 

َما َهَلَك  َوَســلََّم. ُهْم َيْأُتوَن ُيَصلُّوَن فِيِه. َفَقــاَل: إِنَّ

َمــْن َكاَن َقْبَلُكْم بِِمْثِل َهَذا. َيتَّبُِعــوَن آَثاَر َأْنبَِياِءِهْم. 

َلُة فِي  َفَيتَِّخُذوَنَهــا َكنَاِئَس َوبَِيًعا. َمــْن َأْدَرَكُه الصَّ

. َوَمــْن َل َفْلُيْمِض. َوَل  َهِذِه اْلَمَســاِجِد َفْلُيَصــلِّ

. َها ْد َيَتَعمَّ

ನ್ನೆೊಮ್ಮy ಅಮಿೀರುಲ್y ರುಅ್yಮಿನಿೀನ್y ಉರರ್y ಇಬು್ನy
ಖತ್ತುಬ್ yರೆೊಡನೆyರಕಕಿದಂದyರದೀನಕೆಕಿyಬರುತ್ತುದೆದಾ�yದ್ರy
ರಧ್ಯyಬೆಳಗ್ದ್ಗyಅವರುyನಮೊ್ಮಡನೆyಫಜ್ರಾyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಥಹ-
ಸ್ದರು�yಆಗyಕೆಲವುyಜನರುyಒಂದುyದ್ರಯಲ್ಲಿyಹೊೀಗುವುದನು್ನy
ಕಂಡುyಕೆೀಳಿದರು�y“ಅವರುyಎಲ್ಲಿಗೆyಹೊೀಗುತ್ತುದ್ದಾರೆ?”yಯ್ರೆೊೀy
ಹೀಳಿದರು�y “ಓyಅಮಿೀರುಲ್yರುಅ್yಮಿನಿೀನ್!yಇಲ್ಲಿyಪರಾವ್-
ದಯವರು yನಮ್ಝ್yಮ್ಡಿದyಒಂದುyರಸ್ೀದಯಿದೆ�y
ಅವರುyಅಲ್ಲಿಗೆyನಮ್ಝ್yಮ್ಡಲುyಹೊೀಗುತ್ತುದ್ದಾರೆ�”yಆಗy
ಅವರುyಹೀಳಿದರು�y“ನಿರಗಂತyರುಂಚ್ನವರುyನ್ರವ್ದದುದಾy
ಇದರಂದಲೀ�yಅವರುyಅವರyಪರಾವ್ದಗಳyಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನು್ನy
ಹುಡುಕುತ ತ್ುyಹೊೀಗyಅಲ್ಲಿyಚಚು್ಥyರತುತುyಯಹೊದyದೆೀವ್ಲ-
ಯಗಳನು್ನyನಿಮಿ್ಥಸ್ದರು�yನಮ್ಝನyಸರಯವ್ದರೆyಮ್ತರಾy
ನಿೀವುyಇಂತಹyರಸ್ೀದಗಳಿಗೆyತೆರಳಿyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಥಹಸ್ರ�y
ಇಲಲಿದದದಾರೆyಹ್ಗೆಯೀyರುಂದಕೆಕಿyಸ್ಗರ�yಉದೆದಾೀರಪೂವ್ಥಕyಆy
ರಸ್ೀದಗಳಿಗೆyಪರಾವೆೀಶ್ಸಬೆೀಡಿ�”

ಇದುyಖುಲಫ್ಉರ್ರಾಶ್ದ್ಗಳಲ್ಲಿyಒಬ್ಬರ್ದyಖಲ್ೀಫರyಮ್ತು�y
ಇದುy “ಅಲ್ಲಿಹುyಉರರ್ರyಹೃದಯyರತುತುy ನ್ಲಗೆಯಲ್ಲಿy
ಸತ್ಯವನು್ನyಇಟ್್ದ್ದಾನೆ”yಎಂದುyಪರಾವ್ದ yಯವರುyಪರಾರಂಸ್ಸ್y
ಹೀಳಿದyಉರರ್ yರವರyಮ್ತು�

ಪರಾವ್ದಗಳyಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನು್ನyಹುಡುಕುತ ತ್ುyಸ್ಗಬ್ರದೆಂಬyಈy
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ಮ್ತುyಅಲ ಲ್ಿಹುyಉರರ್ yರವರyಹೃದಯyರತುತುyನ್ಲಗೆ-
ಯಲ್ಲಿಟ್yಸತ್ಯದyಮ್ತುಗಳಲ್ಲಿyಒಂದೆನು್ನವುದರಲ್ಲಿyಸಂರಯವಿಲಲಿ�

ಇಬ್್ನyವದ್ದಾಹ್ yಹೀಳುತ ತ್ುರೆ�y“ಇಮ್ಂyಮ್ಲ್ಕ್yಇಬ್್ನyಅನಸ್y
ಹ್ಗೊyರತ್ತುತರyರದೀನ್ದyಉಲಮ್ಗಳುyಆyರಸ್ೀದಗಳಿಗೆy
ರತುತುyಪರಾವ್ದ yಯವರyಆyಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳyಬಳಿಗೆyತೆರಳುವುದ-
ನು್ನyಇಷ್ಪಡುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�yಕುಬ್yರತುತುyಉಹುದ್yಬೆಟ್ದyಹೊರತು�”

ಇಬ್್ನyವದ್ದಾಹ್ yಹೀಳುತ್ತುರೆ�y“ನಿೀವುyಸುಪರಚ್ತರ್ದyಮ್ಗ್ಥ-
ದರ್ಥನದyಉಲಮ್ಗಳನು್ನyಅನುಸರಸ್ರ�yಅವರಲ್ಲಿyಕೆಲವರುy
ಹೀಳಿದದಾರು�y ಇಂದುyಜನರುy ಸದ್ಚಾರವೆಂದುyಪರಗಣಿಸುವy
ಎಷ್ೊ್ೀyವಿಷಯಗಳನು್ನyಅವರುyದುರ್ಚಾರವೆಂದುyಪರಗಣಿಸುತ್ತು-
ದದಾರು�yಇಂದುyಜನರುyಇಷ್ಪಡುವyಎಷ್ೊ್ೀyಕ್ಯ್ಥಗಳನು್ನyಅಂದುy
ಅವರುyಇಷ್ಪಡುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�yಇಂದುyಜನರುyಅಲ್ಲಿಹನyಸ್ಮಿೀಪ್ಯ-
ವನು್ನyಗಳಿಸ್ಕೆೊಡುತತುದೆಯಂದುyನಂಬುವyಎಷ್ೊ್ೀyಕ್ಯ್ಥಗಳನು್ನy
ಅವರುyಅಲ್ಲಿಹನಿಂದyದೊರಗೆೊಳಿಸರುyಕ್ಯ್ಥಗಳ್ಗyನಂಬು-
ತ್ತುದದಾರು�yಪರಾತ್ಯಂದುyನೊತನ್ಚಾರವೂyಅಲಂಕ್ರyರತುತುy
ರನೆೊೀಲ್ಲಿಸವನು್ನyತೆೊಟು್ಕೆೊಂಡೆೀyಬರುತತುದೆ�”

ಇಬ್್ನyವದ್ದಾಹ್ yಎಂಬyಈyರಹ್ನ್yವಿದ್್ವಂಸರyಮ್ತುಗಳನು್ನy
ಕೆೀಳಿ�yರಹ್ನುಭ್ವರುyಹಜರಾy286ರಲ್ಲಿyರರಣಹೊಂದದರು�y
ರಹ್ನರ್ದy ಸಲಫ್ಗಳುy ಪಳೆಯುಳಿಕೆy ಸಥಿಳಗಳy ರೊಲಕy
ಬರಕತ್yಪಡೆಯುವುದನು್ನyವಿರೆೊೀಧಿಸುತ್ತುದದಾರೆಂದುyಇದರಂದy
ರನದಟಾ್ಗುತತುದೆ�yಆyಸಥಿಳಗಳನೆ್ನೀyಗುರಯ್ಗಟು್yತೆರಳುವುದುy
ರತುತುyಅವುಗಳyರೊಲಕyಬರಕತ್yಪಡೆಯುವುದನು್ನyಅವರುy
ವಿರೆೊೀಧಿಸುತ್ತುದದಾರು�y

ಇಬ್್ನyಉರರ್ yರವರyಹೊರತುyಇನ್್ನರಗೊyಈyವಿಷಯದಲ್ಲಿy
ಭಿನ್್ನಭಿಪ್ರಾಯವಿರಲ್ಲಲಿ�yಇಬ್್ನyಉರರ್ yಪರಾವ್ದ yರವರುy
ನಡೆದ್ಡಿದ,yತಂಗದ,yನಮ್ಝ್yಮ್ಡಿದyಸಥಿಳಗಳೆಲಲಿವನೊ್ನy
ಹಂಬ್ಲ್ಸುತ್ತುದದಾರು�yಅವರುyನಮ್ಝ್yಮ್ಡಿದyಸಥಿಳದಲಲಿೀy
ನಮ್ಝ್yಮ್ಡುತ್ತುದದಾರು�

ಆದರೆyಸಹ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿyಬೆೀರೆೊಬ್ಬರುyಇಬ್್ನyಉರರ್ yರವರುy
ಮ್ಡುತ್ತುದದಾyಈyಕೆಲಸವನು್ನyಮ್ಡುತ್ತುದದಾರೆಂದುyಸುಸ್ಪಷ್ವ್ಗy
ಎಲೊಲಿyವರದಯ್ಗಲಲಿ�yಸಹ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿyಯ್ರೊyಪರಾವ್ದ y
ಯವರyಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನು್ನyಹಂಬ್ಲ್ಸುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�

ಆದರೆyಇಬ್್ನyಉರರ್ yಈyಸಥಿಳಗಳಿಗೆy ತೆರಳುವyರೊಲಕy
ಆy ಸಥಿಳದyಬರಕತತುನು್ನyಉದೆದಾೀಶ್ಸುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�y ಬದಲ್ಗyಅವರy
ಉದೆದಾೀರವುyಪರಾವ್ದ yರನು್ನyಹಂಬ್ಲ್ಸುವುದ್ಗದೆ�yಪರಾವ್ದ

yನಿಂತಲಲಿೀyಅವರುyನಿಲುಲಿತ್ತುದದಾರು�yಕೊತಲಲಿೀyಕೊರುತ್ತುದದಾರು�y
ನಡೆದಲಲಿೀy ನಡೆಯುತ್ತುದದಾರು�y ರಲಗದಲಲಿೀy ರಲಗುತ್ತುದದಾರು�y
ನಮ್ಝ್yಮ್ಡಿದಲಲಿೀyನಮ್ಝ್yಮ್ಡುತ್ತುದದಾರು�yಇದುyಪರಾವ್ದ

yರನು್ನyಅನುಸರಸುವುದಕ್ಕಿಗತೆತುೀyವಿನ್yಆyಸಥಿಳಗಳyಬರಕತತುನು್ನy
ಪಡೆಯುವುದಕಕಿಲಲಿ�yಪರಾವ್ದ yರನು್ನyಪೂಣ್ಥವ್ಗyಅನುಸರ-
ಸುವುದೆೀyಅವರyಉದೆದಾೀರವ್ಗತುತು�yಆದರೆyಇತರyಸಹ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿy
ಯ್ರೊyಇವರುyಮ್ಡುತ್ತುದದಾyಈyಕೆಲಸವನು್ನyಮ್ಡುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�y
ಇವರyಈyಕೆಲಸದyಬಗೆಗೊyಅವರಗೆyಸಹರತವೂyಇರಲ್ಲಲಿ�y

ಮ್ತರಾವಲಲಿ,yಅವರyತಂದೆyಉರರ್ yಇಂತಹyಕೆಲಸವನು್ನy
ವಿರೆೊೀಧಿಸುತ್ತುದದಾರು�yಈಗ್ಗಲೀyಉಲಲಿೀಖಿಸ್ದyಅವರyಮ್ತುy
ರಗನy ಕೆಲಸಕೆಕಿy ವಿರುದಧಿವ್ಗತುತು�y ಇಂತಹy ಸಂದಭ್ಥಗಳಲ್ಲಿy
ರಗನyಕೆಲಸಕಿಕಿಂತಲೊyತಂದೆಯyಮ್ತ್ಗೆyಹಚುಚಿy ತೊಕವಿದೆ�y
ಕ್ರಣyಇತರೆಲಲಿyಸಹ್ಬ್ಗಳyನಡವಳಿಕೆಯುyಅವರyತಂದೆಯy
ಮ್ತ್ಗೆyಅನುಗುಣವ್ಗತುತು�yಆದದಾರಂದyಇಲ್ಲಿyತಂದೆಯyಮ್ತ್ಗೆy
ಪ್ರಾರುಖ್ಯತೆy ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಗದೆ�y ಅದುy ಅನುಸರಣಾಯೀಗ್ಯy
ಮ್ತ್ಗದೆ�yತಕ್ಥವನು್ನyಕೆೊನೆಗ್ಣಿಸುವyಅಭಿಪ್ರಾಯವ್ಗದೆ�y
ಹಚುಚಿyಬಲಲಿವನುyಅಲ್ಲಿಹು�y(ಹ್ಝರೀyರಫ್ಹೀರುನ್yಪುಟy
221)� n

ನಿವ್ಥಹಸಬಹುದು�yನಮ್ಝ್yವಿರೆೊೀಧಿಸಲ್ಪಟ್yಸರಯy
ಕಳೆದyನಂತರವೂyನಿವ್ಥಹಸಬಹುದ್ಗದೆ�

ಆದರೆy ಸುಬಹy ಜಮ್ಅತ್ನy ಸರಯದಲ್ಲಿy ರಸ್ೀದಗೆy
ತಲುಪಲುy ಸ್ಧ್ಯವ್ಗದy ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲಿy ರವ್ತ್ಬ್y
ನಮ್ಝ್ನyನಂತರyಸುಬಹyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಥಹಸಬೆೀಕು�

ಪರಾವ್ದ yರತುತುyಬಿಲ್ಲ್ yರನೆೊ್ನಳಗೆೊಂಡyಯ್ತ್ರಾy
ತಂಡವುy ಸುಬಹy ನಮ್ಝಗ್ಗy ಏಳುವ್ಗy ತಡವ್ಗy
ಸೊಯೀ್ಥದಯವ್ಗತುತು�y ಪರಾವ್ದ yಯವರುyಅದರy
ನಂತರyವುದೊyಮ್ಡಿyಮೊದಲುyಸುನ್ನತ್,yನಂತರyಫದ್್ಥy
ಆಗರುವyಸುಬಹyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಥಹಸ್ದರೆಂದುyಬಿಲ್ಲ್
yಅವರಂದyವರದಯ್ದyಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿದೆ�� n

ಸ್ತ್ೀಯರ...41 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಹಲ್ಲಿಯನುನುಚಕೊಲಲಿಬೀಕೆಂದುಚಹೀಳುವಚಹದಿೀಸ್ಗಳು

ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರು ಹಲ್್ಲಯನು್ನ ಉಪದ್ರವಕಾರ ಜಿೇವಿಯಂದು ಕರೆದಿದಾ್ದರೆ. ಇಬಾ್ರಹಿೇಮ್  ರನು್ನ 
ಬಂಕ್ಗಸಯಲಾದಾಗ ಅದರ ಜಾವಲಯನು್ನ ಹಚ್ಚಸಲು ಅದು ಬಂಕ್ಗ ಊದುತಿ್ತತ್ತಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ. (ಅಲಾ್ಲಹು 
ಕಾಪಾಡಲ್). ತೌಹಿೇದ್ ಮತು್ತ ಇಖಾ್ಲಸಿನ ಜನರಗ ಇದು ಪರಮ ವಿರೊೇಧಿಯಂದು ಇದರಂದ ಅರತುಿೂಳಳುಬಹುದು.

1�yಅಬೊyಹುರೆೈರ yರವರyಹದೀಸ್:

ِل  َقاَل َرُســوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص : »َمــْن َقَتَل َوَزًغــا فِي َأوَّ

َضْرَبــٍة ُكتَِبْت َلــُه ِماَئُة َحَســنٍَة. َوفِــي الثَّانَِيِة ُدوَن 

َذلَِك. َوفِــي الثَّالَِثــِة ُدوَن َذلَِك«.

ಪರಾವ್ದ yಹೀಳುತ್ತುರೆ—y“ಯ್ರುyಹಲ್ಲಿಯನು್ನyಒಂದೆೀyಏಟ್ಗೆy
ಸ್ಯಿಸುತ್ತುರೆೊೀyಅವರಗೆyನೊರುyಪುಣ್ಯವಿದೆ�yಎರಡುyಏಟ್ನಲ್ಲಿy
ಸ್ಯಿಸುವವರಗೆyಅದಕಿಕಿಂತyಕೆಳಗನyಪುಣ್ಯವಿದೆ�yರೊರುyಏಟ್ನಲ್ಲಿy
ಸ್ಯಿಸುವವರಗೆyಅದಕಿಕಿಂತಲೊyಕೆಳಗyಪುಣ್ಯವಿದೆ�”

ಇನೆೊ್ನಂದುyವರದಯಲ್ಲಿyಹೀಗದೆ:

ِل َضْرَبٍة َسْبِعيَن َحَسنًَة«. »فِي َأوَّ

“ಒಂದೆೀyಏಟ್ನಲ್ಲಿyಸ್ಯಿಸುವವರಗೆyಎಪ್ಪತುತುyಪುಣ್ಯವಿದೆ�”y[ವರದ:y
ಸಹೀಹ್yರುಸ್ಲಿಮ್—ಹದೀಸ್yನಂ�y2240]

2�yಉರು್ಮyರರೀಕ್ yರವರyಹದೀಸ್:

َأنَّ َرُســوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر بَِقْتِل اْلــَوَزِغ َوَقاَل: »َكاَن 

ــَلُم«. َينُْفــُخ َعَلى إِْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ

ಪರಾವ್ದ y ರವರುy ಹಲ್ಲಿಯನು್ನy ಕೆೊಲಲಿಲುy ಆಜ್್ಪ್ಸುತ್ತುy
ಹೀಳಿದರು—y“ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ yರನು್ನyಬೆಂಕಿಗೆಸಯಲ್ದ್ಗy
ಹಲ್ಲಿyಬೆಂಕಿಗೆyಊದುತ್ತುತುತು�”y[ವರದ:yಸಹೀಹುಲ್yಬುಖ್ರ—
ಹದೀಸ್yನಂ�y3359]

3�yಆಯಿಶ್ yರವರyಹದೀಸ್:

ا ُأْلِقَي  »َفإِنَّ َنبِــيَّ اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأْخَبَرَنــا َأنَّ إِْبَراِهيــَم َلمَّ

ــٌة إِلَّ َأْطَفَأِت  فِي النَّاِر َلــْم َتُكْن فِــي اْلَْرِض َدابَّ

النَّاَر َغْيــَر اْلَوَزِغ. َفإِنََّهــا َكاَنْت َتنُْفُخ َعَلْيــِه. َفَأَمَر 

َرُســوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بَِقْتِلِه«.

ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ yರನು್ನyಬೆಂಕಿಗೆಸಯಲ್ದ್ಗyಭೊಮಿಯಲ್ಲಿರುವy
ಜೀವಿಗಳೆಲಲಿವೂyಬೆಂಕಿಯನು್ನyನಂದಸಲುyಪರಾಯತ್್ನಸುತ್ತುದದಾವು�yಆದರೆy
ಹಲ್ಲಿyಮ್ತರಾyಬೆಂಕಿಯನು್ನyಹಚ್ಚಿಸಲುyಅದಕೆಕಿyಊದುತ್ತುತುತುyಎಂದುy
ಪರಾವ್ದ yರವರುyನರಗೆyತ್ಳಿಸ್ಕೆೊಟ್್ದ್ದಾರೆ�yನಂತರyಅದನು್ನy
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ಮಾರ್ ್ೆ10

ಸ್ಯಿಸುವಂತೆyಪರಾವ್ದ yರವರುyನರಗೆyಆಜ್್ಪ್ಸ್ದರು�y
[ವರದ:yಸಹೀಹ್yಇಬ್್ನyಮ್ಜ—ಹದೀಸ್yನಂ�y2634]

3�yಸಅ್yದ್ yರವರyಹದೀಸ್:

اُه ُفَوْيِسًقا. َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر بَِقْتِل اْلَوَزِغ َوَسمَّ

ಪರಾವ್ದ yರವರುyಹಲ್ಲಿಯನು್ನyಕೆೊಲಲಿಲುyಆಜ್್ಪ್ಸುತ ತ್ುyಅದನು್ನy
ಫುವೆೈಸ್ಕ್y(ಉಪದರಾವಕ್ರyಜೀವಿ)yಎಂದುyಕರೆದರು�y [ವರದ:y
ಸಹೀಹ್yರುಸ್ಲಿಮ್—ಹದೀಸ್yನಂ�y2237]

ಅಲ್ಲಿಮ್yಇಬ್್ನyಉಸೈಮಿೀನ್ yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

ಹಲ್ಲಿyಒಂದುyವಿಷಜಂತು�yಅದುyಹಚಾಚಿಗyರನೆಯಲ್ಲಿyಮೊಟೆ್ಯಿತುತುy
ರರyಮ್ಡುತತುದೆ�yಅದುyಜನರಗೆyಕಿೀಟಳೆyಕೆೊಡುವyಪ್ರಾಣಿ�y
ಪರಾವ್ದ yರವರುyಅದನು್ನyಸ್ಯಿಸಲುyಆಜ್್ಪ್ಸ್ದ್ದಾರೆ�yಮ್ತೆy
ಆಯಿಶ್ yರವರyಬಳಿyಹಲ್ಲಿಯನು್ನyಕೆೊಲುಲಿವುದಕ್ಕಿಗಯೀy
ಒಂದುyವಿಶ್ೀಷyದೆೊಣೆಣೆಯಿತುತು�yಅವರುyಅದನು್ನyಹಡಿದುyಹಲ್ಲಿಯy
ಹಂದೆyಓಡಿyಅದನು್ನyಸ್ಯಿಸುತ್ತುದದಾರು�

ಹಲ್ಲಿಯನು್ನyಒಂದೆೀyಏಟ್ಗೆyಸ್ಯಿಸುವವರಗೆyಇಷು್yಪುಣ್ಯವಿದೆ�y
ಎರಡನೆೀyಏಟ್ಗೆyಸ್ಯಿಸುವವರಗೆyಇಷು್yಪುಣ್ಯವಿದೆ�yರೊರನೆೀy
ಏಟ್ಗೆyಸ್ಯಿಸುವವರಗೆyಇಷು್yಪುಣ್ಯವಿದೆyಎಂದುyಪರಾವ್ದ y
ರವರುyಹೀಳಿದ್ದಾರೆ�yಇದುyಹಲ್ಲಿಯನು್ನyಕೆೊಲಲಿಲುyರುಸಲ್್ಮನರಗೆy
ಪರಾರ್ೊೀದನೆyನಿೀಡುವುದಕ್ಕಿಗದೆ�yಹಲ್ಲಿಯನು್ನyಸ್ಯಿಸುವ್ಗyಅದುy
ಒಂದೆೀyಏಟ್ಗೆyಸ್ಯುವಂತೆyಬಲವ್ಗyಹೊಡೆಯಬೆೀಕೆಂದುy
ಪರಾೀರಣೆyಇದರಲ್ಲಿದೆ�

ಪರಾವ್ದ yಯವರುyಅದನು್ನyಉಪದರಾವಕ್ರyಜೀವಿಯಂದುy
ಕರೆದದ್ದಾರೆ�yಇಬ್ರಾಹೀಮ್ yರನು್ನyಬೆಂಕಿಗೆಸಯಲ್ದ್ಗyಅದರy
ಜ್್ವಲಯನು್ನyಹಚ್ಚಿಸಲುyಅದುyಬೆಂಕಿಗೆyಊದುತ್ತುತೆತುಂದುyಹೀಳಿದ್ದಾರೆ�y
(ಅಲ್ಲಿಹುyಕ್ಪ್ಡಲ್)�yತೌಹೀದ್yರತುತುyಇಖ್ಲಿಸ್ನyಜನರಗೆyಇದುy
ಪರರyವಿರೆೊೀಧಿಯಂದುyಇದರಂದyಅರತುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು�

ಒಟ್್ನಲ್ಲಿ,yಹಲ್ಲಿಯನು್ನyಸ್ಯಿಸುವುದುyಪರಾೀತ್ಸ್ಹನಿೀಯ�yಅದುy
ರನೆಯಲೊಲಿೀ,y ಅಂಗಡಿಯಲೊಲಿೀ,y ರಸ್ೀದಯಲೊಲಿೀ,y ಎಲಲಿೀy
ಆದರೊyಸರ�yಪರಾವ್ದ yಯವರyಆಜ್ಞೆಯನು್ನyಪ್ಲ್ಸುತ್ತು,y
ಪುಣ್ಯವನು್ನyಆಶ್ಸುತ್ತುyಅದನು್ನyಸ್ಯಿಸಬೆೀಕು�� n

ಸ್ವಗ್ದಲ್ಲಿಚನಿದ್ದೆಯಿಲಲಿ!

ಶ್ೈಖ್yಅಲ್ಉಸೈಮಿೀನ್(ರು)yಹೀಳುತ್ತುರೆ�y“ನಿೀವೊಂದುyನಿಷ್ೀಧವನು್ನyಕೆೀಳಿದರೆyಅದನು್ನyಬಿಟು್ಬಿಡಿ�yಅದುyಕರ್ಹತೆೊತುೀyಹರ್ಮೊೀy
ಎಂದುyಕೆೀಳಬೆೀಡಿ�yನಿೀವೊಂದುyಆಜ್ಞೆಯನು್ನyಕೆೀಳಿದರೆyಅದನು್ನyಅನುಸರಸ್�yಅದುyಕಡ್್ಡಯವೊೀyಪರಾೀತ್ಸ್ಹನಿೀಯವೊೀyಎಂದುy
ಕೆೀಳಬೆೀಡಿ�yಪರಾವ್ದ(ಸ)yಯವರುyಸಹ್ಬ್ಗಳಿಗೆyಏನ್ದರೊyಆಜ್್ಪ್ಸ್ದರೆyಅವರು,yಓyಪರಾವ್ದಯವರೆೀ!yಇದುyಕಡ್್ಡಯವೊೀyಅರವ್y
ಪರಾೀತ್ಸ್ಹನಿೀಯವೊೀyಎಂದುyಕೆೀಳುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�yಬದಲ್ಗyಅವರುyಅದನು್ನyತಕ್ಷಣyನಿವ್ಥಹಸುತ್ತುದದಾರು�yಪರಾವ್ದ(ಸ)yರವರುyಏನ್ದರೆೊಂದುy
ವಿಷಯವನು್ನyನಿಷ್ೀಧಿಸ್ದರೆyಅವರು,yಓyಪರಾವ್ದಯವರೆೀ!yಇದುyಕರ್ಹತೆೊತುೀyಅರವ್yನಿಷ್ದಧಿವೊೀyಎಂದುyಕೆೀಳುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�yಅವರುy
ತಕ್ಷಣyಅದನು್ನyಬಿಟು್ಬಿಡುತ್ತುದದಾರು�

ನನ್ನyರುಸಲ್್ಮನyಸಹೊೀದರರಗೆyನ್ನುyನಿೀಡುವyಉಪದೆೀರyಏನೆಂದರೆ,yಅಲ್ಲಿಹುyಅರವ್yಅವನyರಸೊಲರyಒಂದುyಆಜ್ಞೆಯನು್ನy
ಕೆೀಳಿದರೆ,yನ್ವುyಕೆೀಳಿದೆದಾೀವೆ,yನ್ವುyಅನುಸರಸ್ದೆದಾೀವೆyಎನು್ನತ ತ್ುyಅದನು್ನyನಿವ್ಥಹಸ್ರ�yಅಲ್ಲಿಹುyಅರವ್yಅವನyರಸೊಲರyಒಂದುy
ನಿಷ್ೀಧವನು್ನyಕೆೀಳಿದರೆ,yನ್ವುyಕೆೀಳಿದೆದಾೀವೆ,yನ್ವುyಅನುಸರಸ್ದೆದಾೀವೆyಎನು್ನತ್ತುyಅದನು್ನyಬಿಟು್ಬಿಡಿರ�yಅಲ್ಲಿಹುyರತುತುyಅವನyರಸೊಲರy
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆyಹಚುಚಿyವಿನರರಾರ್ಗುವವರುyಜನರಲಲಿೀyಅತ್ಹಚುಚಿyಈಮ್ನ್yಇರುವವರ್ಗದ್ದಾರೆ�yಅಲ್ಲಿಹು(ಸು)yಹೀಳುತ್ತುನೆ�

﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴾

“”ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸ್ಗಳನು್ನ,yಅವರyನಡುವೆyತ್ೀಪು್ಥyನಿೀಡುವುದಕ್ಕಿಗyಅಲ್ಲಿಹುyರತುತುyಅವನyರಸೊಲರyಕಡೆಗೆyಆರಂತ್ರಾಸಲ್ದರೆyಅವರy
ಮ್ತು,yನ್ವುyಕೆೀಳಿದೆವು,yನ್ವುyಅನುಸರಸ್ದೆವುyಎಂದುyಮ್ತರಾವ್ಗರುವುದು�yಅವರೆೀyಯರಸ್್ವಯ್ದವರು�”y(ಕುರ್ಆನ್y24:51)
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಪರಾಕಾಶಮಾನವಾದಚಮಾಗ್

ಲೌಕ್ಕ ಜಿೇವನದ ಮಾಗ್ದಲ್್ಲರುವ ಧಾವಂತದಲ್್ಲ ತನಗ ಮಾಗ್ದಶ್ನ ನೇಡುವ ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ ಅದರ 
ಉಪದೆೇಶಗಳನು್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಿೂಳಳುಲು ಪುರುಸೂತಿ್ತಲ್ಲದ ಪಾಮರ ಜನರನು್ನ ಶಿರ್್ ಹಾಗೂ ಪಥಭ್ರಷಟುತಯಡೆಗ 
ಿೂಂಡೊಯು್ಯವವರ ಇಂಗಿತವೇನು? 

ಪರಾವ್ದಗಳಲ್ಲಿy ಅಂತ್ರರೊ,y ಸೃಷ್್ಗಳಲ್ಲಿy ಶ್ರಾೀಷಠರೊy
ಆದyಪರಾವ್ದyರುಹರ್ಮದ್(ಸyರುyಮ್ನವyಜನ್ಂಗಕೆಕಿy

ಸತ್ಯyಹ್ಗೊyರಕ್ಷಣೆಯyಆತ್ಯಂತ್ಕyಮ್ಗ್ಥವನು್ನyತ್ಳಿಸ್ಕೆೊಟು್y
ಅದರೆಡೆಗೆy ಆರಂತ್ರಾಸಲುy ರತುತುy ತರ್ಮy ಸ್ವಂತy ಜೀವನದy
ರೊಲಕy ಮ್ದರಯ್ಗಲುy ನಿಯೀಗಸಲ್ಪಟ್ವ್ಗದ್ದಾರೆ�y
ಅವರುy ಭಿನ್್ನಭಿಪ್ರಾಯy ಉದಭಾವಿಸ್ದ್ಗy ಕುರ್ಆನ್y ರತುತುy
ಹದೀಸ್ನಡೆಗೆyಹೊರಳಿರyಎಂದುyಸೊಚ್ಸ್yಈyಲೊೀಕಕೆಕಿyವಿದ್ಯy
ಕೆೊೀರದರು�y ನಿರ್ಮನು್ನy ನ್ನುy ಸತ್ಪಧದಲ್ಲಿyಬಿಟು್ಹೊೀಗುತೆತುೀ-
ನೆಂದೊyನ್ನುyರತುತುyನನ್ನyಅನುಚರರುyಜೀವಿಸ್ದyರತಮ್ನy
ಉತತುರyರತಮ್ನವೆಂದೊyಅನಂತರyಅದರyಬಳಿಕyತದನಂತರy
ಅದರyರುಂದನy ರತಮ್ನವೆಂದೊyಪರಾವ್ದ yಯವರುy
ಹೀಳಿರುವುದ್ಗyಹದೀಸ್yಗರಾಂರಗಳಿಲಿyನೆೊೀಡಬಹುದು�yಅರವ್y
ಸಚಚಿರತರ್ದyಪೂವಿ್ಥಕರುyಜೀವಿಸ್ದyವಗ್ಥವೆೀyವಕರಾತೆಗಳಿಲಲಿದy
ತ್ಳಿಯ್ದyಸತ್ಪರವ್ಗದೆ�

ಈyಪರಾಕ್ರಮ್ನವ್ದyಮ್ಗ್ಥದಲ್ಲಿyರ್ಡಿಯಬಿ್ಬಸಲುyಅಲ್ y
ಯವರyಕ್ಲದಂದಲೀyಒಂದುyವಿಭ್ಗyಪರಾಯತ್ವನು್ನyಆರಂಭಿಸ್ದೆ�y
ಅವರೆೀyಶ್ಯ್ಗಳು�yಇವರುyಪರಾವ್ದ yಯವರyಅನುಚರರy
ತೆೀಜೊೀವಧyಮ್ಡಿ,y ತರ್ಮy ಇಮ್ರರುಗಳನು್ನy ಅಲ್ಲಿಹನy
ಎತತುರಕೆಕಿೀರಸ್yಭರಾಷ್yಆರಯಗಳನು್ನyಪರಾಚಾರಪಡಿಸ್ದರು�yಏಳನೆೀy
ರತಮ್ನದಲ್ಲಿyಪುರೆೊೀಹತವಗ್ಥವುyಶ್ಯ್ಗಳyವಿಶ್್ವಸyರತಲಿತುy
ಆಚಾರಗಳನು್ನyಅಹುಲಿyಸುನ್ನತ್ನyಲೀಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿyಇಲ್ಲಿಗೊyಆರದುy

ಮ್ಡಿಕೆೊಂಡಿತು�yಆದುದರಂದಲೀyಕಬರ್ಗಳುyಎತತುರಸ್yಕಟ್-
ಲ್ಪಟಟyಅರವ್yಆರ್ಧನ್yಕೆೀಂದರಾಗಳ್ಗyಮ್ಪ್ಥಟ್್ತು�

ಪರಾವ್ದ y ಯವರುy ಇದರy ಹಸರನಲ್ಲಿಯೀy ಯಹೊದy
ರತುತುyಕೆರಾರೈಸತುರನು್ನyರಪ್ಸ್ದದಾರು�yರಕ್ಬರಗಳಲ್ಲಿyಉರೊಸ್yಎಂಬy
ಹಸರಲ್ಲಿyನಡೆಯುತ್ತುರುವುದೆೀನು?yಕಬರ್ನಲ್ಲಿರುವವರೆೊಂದಗೆy
ಪ್ಪವಿಮೊೀಚನೆy ನಡೆಸುತ್ತುರೆ�y ಸಂತ್ನಪ್ರಾಪ್ತುಗ್ಗy ಪ್ರಾ-
ರ್್ಥಸುತ ತ್ುರೆ�yಕಳದುಹೊೀಜyವಸುತುಗಳುyರರಳಿyಸ್ಗಲುyಹರಕೆy
ಹೊತುತುಕೆೊಳು್ಳತ್ತುರೆ�yಅಲ್ಲಿyಸುಜೊದ್yನಿವ್ಥಹಸುತ್ತುರೆ�yಅವರy
ಹಸರಲ್ಲಿyಆಣೆyಹ್ಕುತ್ತುರೆy�yಅಲ್ಲಿyತಳಿರುyತೆೊೀರಣಗಳನು್ನyಕಟ್್,y
ವಿದ್ಯದದಾೀಪಗಳಿದy ಅಲಂಕ್ರಗೆೊಳಿಸ್y ರುಸ್ಲಿರರy ಹಣವನು್ನy
ಪೀಲುyಮ್ಡುತ್ತುರೆ�yಇಂತಹyಅನ್ಚಾರಗಳಿಗೆyನ್ಯಕತ್ವy
ನಿೀಡುವವರುyವಿದ್್ವಂಸರ್ಗದ್ದಾರೆ�yಇದರyಜೊತೆಗೆyಕೆಲವರುy
‘ಸ್ವಲ್ತ್yನಗರ’ಗಳನು್ನyಆಯೀಜಸುತ್ತುರೆ�yಸ್ವಲ್ತ್ಗಳನು್ನyಎಸಸ್-
ಮ್ಮಸ್ಸ್yಮ್ಡಿyಹ್ಗೊyಇತರರುyಹೀಳಿದದಾನುyಪ್ಸ್ಥಲ್yಕಳುಹಸ್y
ಹಣyರ್ಶ್ಹ್ಕಲ್ಪಡು್ತದೆ�yಕೊದಲುyರತುತುyಧೊಳನು್ನyಮ್ರ್ಠy
ಮ್ಡಿyಸರುದ್ಯದyಮ್ನyಹರ್ಜುyಹ್ಕುತತ್ತುರೆ�yಪ್ರರy
ಜನರುyಇವೆಲಲಿವನು್ನyಆದರ್ಥವೆಂದುyತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆಗೆೊಳಗ್ಗುತ್ತುರೆ�y
ಜನನyರತುತುyರರಣವುyಸಂಪ್ದನೆಯyಮ್ಗ್ಥವ್ಗyಮ್ಪ್ಥ-
ಡುತ ತ್ುರೆ�yರಯಿ್ಯತತುನು್ನyಗೆೊೀರಯಳಗಳಿಸ್yದಫನyಮ್ಡಿದyನಂತರy
ಅಲ್ಲಿಹುyರತುತುyರಲಕ್ಗಳನು್ನyಪರಹ್ಸ್ಯyಮ್ಡುyರೀತ್ಯಲ್ಲಿy
ಕಬರನyಪರಾಶ್್ನಗಳಿಗೆyರಯಿ್ಯತ್ತುಗೆyಉತತುರyಹೀಳಿಕೆೊಡುತ್ತುರೆ�yಇವರುy
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ಮಾರ್ ್ೆ10

ಪರೀಕ್್yಕೆೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವyಓವ್ಥyಅಧ್್ಯಪಕನyಬೆಲಯನೊ್ನy
ನಿೀಡುವುದಲಲಿವೆೀ?y

ಹದ್ದಾದ್yರತುತುyಕುತ್ತುyರ್ತ್ೀಬ್yವಿಜೃಂಭಿಸುತತುದೆ�yಪಕ್ಷಿಪ್್ಪಟ್y
ರತುತುyಕುಪ್್ಪಪ್್ಪಟ್ಗಳನು್ನyಈಗಲೊyತೆೊರೆದಲಲಿ�yತೆೊರೆದದುದಾyಕೆಲವುy
ಮ್ರುವೆೀಷದಲ್ಲಿyಪರಾವೆೀಶ್ಸುತತುದೆ�yಇವೆಲಲಿವೂyಸಮಿೀಪyಕ್ಲದಲ್ಲಿy
ಉಂಟಾದyಹೊಸyಧರ್ಥವ್ಗದೆ�yಅರವ್yನೊತನ್ಚಾರಗಳy
ಧರ್ಥ�yಪರಾವ್ದ ಯವರುyಅಂದುyಕಲ್ಸ್ಕೆೊಟ್yಧರ್ಥyಇದೆೀy
ಆಗದೆಯಂದುyಜನರನು್ನyನಂಬಿಸಲ್ಗುತತುದೆ�yಅಂದರೆyರುಸ್ಲಿಮ್y
ಬಹುಸಂಖ್್ಯತರಗೆyಪರಾವ್ದyರತುತುyಸಲಫ್ಗಳುyಕಲ್ಸ್ದyಧರ್ಥy
ಇವರyನೊತನವ್ಗದ್� ೆyಅವರಗೆyಹ್ಗೆಯೀyಕಲ್ಸಲ್ಗದೆ�

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇڇ ﴾

“ಓy ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸ್ಗಳೆೀ!y ಗರಾಂರದವರyಅಧಿಕ್ಂರyವಿದ್್ವಂಸರುy
ಪುರೆೊೀಹತರೊyಜನರyಸಂಪತತುನು್ನyಅನ್್ಯಯವ್ಗyಕಬಳಿಸುತ್ತುರೆy
ರತುತುyಅವರನು್ನyಅಲ್ಲಿಹನyಮ್ಗ್ಥದಂದyತಡೆಯುತ ತ್ುರೆ�”y(9:24)y
ಎಂದುyಕುರ್ಆನ್yಹೀಳಿರುವುದುyಅದೆಷು್yನಿಜ!

ಲೌಕಿಕyಜೀವನದyಮ್ಗ್ಥದಲ್ಲಿರುವyಧ್ವಂತದಲ್ಲಿyತನಗೆyಮ್ಗ್ಥ-
ದರ್ಥನyನಿೀಡುವyಕುರ್ಆನ್yರತುತುyಅದರyಉಪದೆೀರಗಳನು್ನy
ಮೈಗೊಡಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳಲುyಪುರುಸೊತ್ತುಲಲಿದyಪ್ರರyಜನರನು್ನyಶ್ಕ್್ಥy
ಹ್ಗೊyಪರಭರಾಷ್ತೆಯಡೆಗೆyಕೆೊಂಡೆೊಯು್ಯವವರyಇಂಗತವೆೀನು?y
ತರ್ಮyಸರುದ್ಯವುyಪೂವಿ್ಥಕyಸರುದ್ಯಗಳyಆಚಾರಗಳನು್ನy
ಗೆೀಣಿಗೆyಗೆೀಣು,yಮೊಳಕೆಕಿyಮೊಳyಅನುಗಮಿಸುವುದೆಂದುyಪರಾವ್ದ

yಯವರುy ನುಡಿದyಭವಿಷ್ಯವುyರುಸ್ಲಿರರy ಸ್ತುತ್ಗತ್ಗಳನು್ನy
ನೆೊೀಡುವ್ಗyಸ್ಕ್ರಗೆೊಂಡಿರುವುದೆಂದುyಸ್ಪಷ್ವ್ಗುತತುದೆ�y

ಧ್ಮಿ್ಥಕyರ್ಷಟ್ರವ್ದಗಳುyಇಸ್ಲಿಮಿನyಸುಂದರyರುಖವನು್ನy
ವಿರೊಪಗೆೊಳಿಸ್ದyರತೆೊತುಂದುyವಿಭ್ಗವ್ಗದೆ�yಪರಾವ್ದ y
ಯವರುyಕಲ್ಸ್ರದ,yಸಲಫ್ಗಳಿಗೆyಪರಚಯವಿಲಲಿದy‘ರ್ಜಕಿೀಯy
ಧರ್ಥ’ದೆೊಂದಗೆyಆಗಮಿಸ್ದyಇವರುyತರ್ಮyಹೊಸyಆದರ್ಥದy
ಹತಕಕಿನುಸ್ರyಧರ್ಥyರತುತುyಆರ್ಧನೆಯನು್ನyಪುನರ್yವ್್ಯಖ್್ಯನy
ಮ್ಡಿದರು�yಪರಾವ್ದyಇಬ್ರಾಹೀಮ್ yರುyನರೊರಾದನyಅಗ್ನ-
ಕುಂಡಕೆಕಿyಎಸಯಲ್ಪಟ್್ರುವುದುyಅವರುyನರೊರಾದನyಆಡಳಿತಕೆಕಿy

ಒಂದುyಬೆದರಕೆಯ್ಗದದಾyಕ್ರಣದಂದ್ದೆyಎನು್ನವುದುyಇವರy
ವ್್ಯಖ್್ಯನವ್ಗದೆ�yಆದರೆyಅಲ್ಲಿಹುyyಹೀಳುವುದನು್ನyನೆೊೀಡಿರ�

﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ ﴾

“ನ್ವುy ಇಬ್ರಾಹೀರನು್ನy ಕಳುಹಸ್ದೆವು�y ಅವರುy ತರ್ಮy
ಜನ್ಂಗದೆೊಡನೆyಹೀಗೆyಹೀಳಿದyಸಂದಭ್ಥy (ವನು್ನy ಸ್ಮರಸ್ರ)�y
ಅಲ್ಲಿಹನನು್ನyಆರ್ಧಿಸ್ರyರತುತುyಅವನನು್ನyಭಯಪಡಿರ�yನಿೀವುy
ಅರಯವವರ್ಗದದಾರೆyಇದುyನಿರಗೆyಉತತುರವ್ಗದೆ�yನಿೀವುyಅಲ ಲ್ಿ-
ಹನನು್ನyಬಿಟು್yಯ್ವುದನೆ್ನಲಲಿyಪೂಜಸುತ್ತುೀರೆೊೀyಅವುyಕೆೀವಲy
ವಿಗರಾಹಗಳ್ಗವೆyರತುತುyನಿೀವುyಒಂದುyಸುಳ್ಳನು್ನyಸೃಷ್್ಸುತ್ತುೀರ�yವ್ಸತು-
ವದಲ್ಲಿyಅಲ್ಲಿಹನyಹೊರತುyನಿೀವುyಯ್ರನು್ನyಪೂಜಸುತ್ತುೀರೆೊೀy
ಅವರುyನಿರಗೆyಯ್ವುದೆೀyಜೀವನ್ಧ್ರyನಿೀಡುವyಅಧಿಕ್ರy
ಹೊಂದಲಲಿ�yಅಲ್ಲಿಹನಿಂದyಜೀವನ್ಧ್ರyಯ್ಚ್ಸ್ರ�yಅವನy
ಆರ್ಧನೆಯನೆ್ನೀyಮ್ಡಿರyರತುತುyಅವನಿಗೆyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್ಲಿಸ್ರ�y
ನಿೀವುyಅವನyಕಡೆಗೆೀyರರಳಿಸಲ್ಪಡುವಿರ�yನಿೀವುyಸುಳ್್ಳಗಸುತ್ತುೀ-
ರ್ದರೆyನಿರಗಂತyರುಂರ್yಅನೆೀಕyಜನ್ಂಗಗಳುyಸುಳ್್ಳಗಸ್ವೆ�y
ಸುಸ್ಪಷ್ವ್ಗyಸಂದೆೀರವನು್ನyತಲುಪ್ಸ್ಬಿಡುವyಹೊರತುyಯ್ವy
ಹೊಣೆಗ್ರಕೆಯೊyಸಂದೆೀರವ್ಹಕನyಮೀಲ್ಲಲಿ�”y(29:16-18)

ಅವರುyಹೀಗೆyಹೀಳಿದ್ಗyಜನರುyಹೀಗೆyಪರಾತ್ಕಿರಾಯಿಸ್ದರೆಂದುy
ರುಂದೆyಕುರ್ಆನ್yವಿವರಸುತತುದೆ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ 
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ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾

“ಇಬ್ರಾಹೀರರy ಜನ್ಂಗವುy ಇವನನು್ನy ಕೆೊಂದುy ಹ್ಕಿರy
ಇಲಲಿವೆೀyಇವನನು್ನyಸುಟು್yಹ್ಕಿರyಎನು್ನವyಹೊರತುyಬೆೀರೆೀನೊy
ಉತತುರಸಲ್ಲಲಿ�y ಕೆೊನೆಗೆy ಅಲ್ಲಿಹನುy ಅವರನು್ನy ಅಗ್ನಯಿಂದy
ರಕ್ಷಿಸ್ದನು�yನಿರಚಿಯವ್ಗಯೊyಇದರಲ್ಲಿyವಿಶ್್ವಸವಿಡುವyಜನರಗೆy
ನಿದರ್ಥನವಿದೆ�”y(29:24)

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾

“ಇಬ್ರಾಹೀರರುyಹೀಳಿದರು,yನಿೀವುyಅಲ್ಲಿಹನನು್ನyಬಿಟು್yನಿರಗೆy
ಲ್ಭವ್ಗಲ್yನಷ್ವ್ಗಲ್yಉಂಟುyಮ್ಡಲುyರಕತುರಲಲಿದವರನು್ನy
ಪೂಜಸುತ್ತುೀರ್?yಅಲ್ಲಿಹನನು್ನyಬಿಟು್yನಿೀವುyಪೂಜಸುತ್ತುರುವy
ನಿರ್ಮyಆರ್ಧ್ಯyವಸುತುಗಳಿಗೆyನ್ಚ್ಕೆಗೆೀಡು!yನಿರಗೆyಸ್ವಲ್ಪವೂyಬುದಧಿy
ಇಲಲಿವೆೀ?yಆಗyಅವರುyಹೀಳಿದರು:yನಿರಗೆೀನ್ದರೊyಮ್ಡಬೆೀ-
ಕೆಂದದದಾರೆyಇವನನು್ನyಸುಟು್yಹ್ಕಿರyರತುತುyನಿರ್ಮyದೆೀವರುಗಳಿಗೆy
ನೆರವ್ಗರ�yನ್ವುyಹೀಳಿದೆವು,yಓyಅಗ್ನಯೀ!yತಣಣೆಗ್ಗyಬಿಡುy
ರತುತುyಇಬ್ರಾಹೀರರಗೆyಸುರಕ್ಷೆಯ್ಗು�yಅವರುyಇಬ್ರಾಹೀರ-
ರಗೆyಕೆೀಡುಂಟುyಮ್ಡyಬಯಸ್ದದಾರು�yಆದರೆyನ್ವುyಅದನು್ನy
ಸಂಪೂಣ್ಥyವಿಫಲಗೆೊಳಿಸ್ಬಿಟೆ್ವು�”y(21:66-70)

ಪರಾವ್ದyಇಬ್ರಾಹೀರರು yಆಡಳಿತವನು್ನyವರಪಡಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳತ್ತುರೆy
ಎಂಬyಭಿೀತ್ಯಿಂದyನರೊರಾದನುyಅವರನು್ನyಅಗ್ನಕುಂಡಕೆಕಿಸದುದ-
ಲಲಿವೆಂದುyಮೀಲ್ನyವಿವರಣೆಯಿಂದyವ್ಯಕತುವಿದೆ�yಇವರುyಸಲಫಿಗಳುy
ಇಸ್ಲಿಮಿನyವಿಕ್ಸದyಸ್ರರ್ಯ್ಥವನು್ನyನಿರ್ಕರಸುತ್ತುರೆ,yರುಸ್ಲಿಮ್y
ಸರುದ್ಯದyಒಳಗರುವyರತುತುy ಹೊರಗರುವyಬಹುರೊ-
ಪತೆಯಂದಗೆyಅಲಜ್ಥyತೆೊೀರಸುತ್ತುರೆಂದುyಟ್ೀಕಿಸುವುದದೆ�y
ಇಸ್ಲಿಮಿನyವಿಕ್ಸದyದಕ್ಷತೆಯಿಂದyಇವರುyಏನನು್ನyಉದೆದಾೀರ-
ವ್ಗಟು್ಕೆೊಂಡಿದ್ದಾರೆ?yರನುಷ್ಯನಿಗೆyಮ್ಡಲ್ಕಿಕಿರುವyಯ್ವy
ವಿಕ್ಸyಬ್ಕಿಯುಳಿದದೆ?yವಿಶ್್ವಸyಅರವ್yಕರ್ಥದಲ್ಲಿyಏನ್ದರೊy

ಹೊಸತ್ಗyಸೀರಸಬಹುದೆೀ?yಇರುವುದನು್ನyರದುದಾಪಡಿಸಬಹುದೆೀ?y
ಯ್ವತೊತುyಅಸ್ಧ್ಯ�yಸ್ವಂತyಬುದಧಿಯಿಂದyಪರಾಮ್ಣಗಳನು್ನyವ್್ಯ-
ಖ್್ಯನಿಸುವುದುyಹ್ಗೊy ಕ್ಲಕಕಿನುಸ್ರವ್ಗyದುವ್್ಥಖ್್ಯನy
ಮ್ಡುವುದ್ದರೆyಅದಕೆಕಿyಸಲಫಿಗಳುyಸ್ದಧಿರಲಲಿ�yಬಹುರೊಪತೆಯ-
ಲ್ಲಿyಸಲಫಿಗಳಿಗೆyಯ್ವyಅಲಜ್ಥಯೊyಇಲಲಿ�yಆದರೆyಅದುyಸ್ವಂತy
ವ್ಯಕಿತುತ್ವವನು್ನyತೆೊರೆದುyಇತರyಆದರ್ಥಗಳನು್ನyಅಪ್್ಪಕೆೊಳು್ಳವುದಲಲಿ�

ಸಲಫಿಯ್ಯತ್ತುಗೆy ಒಂದುy ದ್ರಯಿದೆ�yಅದುy ಪವಿತರಾy ಕುರ್ಆನ್y
ರತುತುyಸುನ್ನತ್ತುಗೆyಸಲಫ್ಗಳುyಅಂಗೀಕರಸ್ದyವ್್ಯಖ್್ಯನದೆೊಂದಗೆy
ಸಹರನಸಕಿರ್ಗುವುದು�yಅವರyನಡುವೆyಅದಕೆಕಿyಸ್ಧ್ಯವ್ಗದy
ರೀತ್ಯyಯ್ವುದೆೀyಭಿನ್್ನಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲಲಿ�yರಸ್ಅಲಗಳಲ್ಲಿy
ಅಭಿಪ್ರಾಯyವ್ಯತ್್ಯಸyಸ್್ವಭ್ವಿಕyಎಂಬುದರಲ್ಲಿyಸಲಫಿಗಳಿಗೆyಯ್ವy
ಕ್ಲದಲ್ಲಿಯೊyಸಂರಯವಿರಲ್ಲಲಿ�yಅಂತಹyಕ್ಯ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೀy
ಆರೆೊೀಗ್ಯಕರyಚರ್್ಥyರತುತುyಸಂವ್ದಗಳyರೊಲಕyಪರಮ್ವಧಿy
ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿyಏಪ್ಥಡಲುyಸಲಫಿಗಳಿಗೆyಸ್ಧ್ಯವಿದೆ�yyಸಲಫಿಯ್ಯತ್ತುಗೆyರರಳಿy
ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿyಏಪ್ಥಡಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗದವರಗೆyಪರಾತ್ಯಂದುyಕ್ಲಘಟ್-
ದಲ್ಲಿಯೊyಈyಆದರ್ಥದಂದyಬೆೀಪ್ಥಟು್yನಿಲಲಿಬೆೀಕ್ಯಿತು�yಅದುy
ಅಲ ಲ್ಿಹುyತ್ೀಮ್್ಥನಿಸುವyಕ್ಲದyತನಕyಪುನರ್ವತ್್ಥಸಲ್ಪಡು-
ವುದು�yಆದರೆyಅದ್ವುದೊyಸಲಫಿಯ್ಯತ್ತುಗೆyಸ್ವಲ್ಪವೂyಕುಂದುಂಟುy
ಮ್ಡಲ್ರದು�yಯ್ರ್ದರೊyಕುತಂತ್ರಾಗಳyಸ್್ವರ್ಥತೆ,yಪರಾವೃತತುನೆ-
ಗಳನು್ನyಸಲಫಿಯ್ಯತ್ತುನyವೆೈಫಲ್ಯವ್ಗyವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸಬೆೀಕ್ಗಲಲಿ�

ಪರಾವ್ದ yಯವರುy ಹೀಳುತ್ತುರೆ�y “ನನ್ನy ನಂತರy ನಿರ್ಮಲ್ಲಿy
ಯ್ರ್ದರೊyಜೀವಿಸ್ದರೆyಹಲ್ರುyಅಭಿಪ್ರಾಯyವ್ಯತ್್ಯಸಗಳನು್ನy
ಕ್ಣುವಿರ�yಆಗyನಿೀವುyನನ್ನyಚಯ್ಥyರತುತುyಮ್ಗ್ಥದಶ್್ಥಗಳೂy
ಸನ್್ಮಗ್ಥಗ್ಮಿಗಳೂyಆದyನನ್ನyಖಲಫ್ನy(ಹಂಗ್ಮಿಗಳ್ದy
ಸ್ವಹ್ಬಿಗಳ)y ಚಯ್ಥಯನು್ನy ಬಿಗಯ್ಗy ಹಡಿದುಕೆೊಳಿ್ಳರ�y
ನೊತನyಆಚಾರಗಳyಕುರತುyನಿೀವುyಜ್ಗರೊಕರ್ಗರ�yನಿರಚಿಯ-
ವ್ಗಯೊyಎಲ್ಲಿyನೊತನ್ಚಾರಗಳುyಬಿದ್ಅತ್ಗಳ್ಗವೆ�yಎಲ್ಲಿy
ಬಿದ್ಅತ್ಗಳುyಪರಭರಾಷ್ತೆಯ್ಗದೆ�”y(ತ್ರು್ಥದ)

ಧ್ಮಿ್ಥಕyಕ್ಯ್ಥಗಳಲ್ಲಿyಪುರ್ವೆಗಳುyಪರಾರುಖವ್ಗದೆ�yಈy
ಪರಾಮ್ಣಗಳಿಗೆyಹೊಂದಕೆೊಳ್ಳದyವಿಶ್್ವಸyರತುತುyಆಚಾರ್ನುಷ್ಠಾನ-
ಗಳುyಖಂಡಿತವ್ಗಯೊyಸ್್ವೀಕ್ರ್ಹ್ಥವಲಲಿ�yಪರಾಮ್ಣಗಳyಎದುರುy
ಎಲ್ಲಿy ನಿಮಿ್ಥತyಸ್ದ್ಧಿಂತಗಳುyಕ್ಂತ್ಯನು್ನy ಕಳೆದುಕೆೊಂಡುy
ತೆೀವಲವೆನಿಸುವುದು�yಪರಾಮ್ಣಗಳಿಗೆyಅಲ್ಲಿಹನyವಿಶ್ೀಷyರಕ್ಷಣೆy
ಇದೆಯಂದುyವ್ಗ್ದಾನyನಿೀಡಲ್ಪಟ್್ದೆ�yಆದುದರಂದyಪ್ರತ್ರಾಕy
ವಿಜಯವನು್ನyಬಯಸುವವರುyಪರಾಮ್ಣಗಳೆಡೆಗೆyರರಳಲ್��n


