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ಇಸಾಲಿಮ್,ರಮಸ್ೀದಿರಮತ ತ್ುರಕೆ�ೀರ್ಷಿರತೀರ್ಷಿ

ರ್ಮಜನ್ಮಭ�ಮ–ಬ್ಬರಿy ಮಸೀದಿy ಭ�ಮಗೆy ಸಂಬಂಧಪಟಟುy ವಿವ್ದದಲಲಾy 1994y ರಲಲಾy
ನ್್ಯಯ್ಲರವುyಮಸೀದಿರ್yಇಸ್ಲಾಮ್yಧಮಟ್ದyಅನ್ಷ್ಠಾನದyಅವಿಭ್ಜ್ಯyಘಟಕವಲಲಾyಎಂದ್y

ಹೀಳಿತ್ತು�yಈyತೀಪಟ್ನ್್ನyರ್ನರ್yಪರಿಶಿೀಲರ್ಗ್ಗಿyಪೂಣಟ್yಪೀಠಕಕೆyಒಪಪಿಸಬೆೀಕಂಬyಬೆೀಡಿಕರನ್್ನyಇದಿೀಗy
ಸ್ಪ್ರೀಮ್yಕ�ೀರ್ಟ್yತಳಿಳಿಹ್ಕದೆ�

ಇಸ್ಲಾಮನಲಲಾyಮಸೀದಿಗೆyಅದೆಷಟುರyಮಟ್ಟುಗೆyಸ್ಥಾನವಿದೆಯಂದ್yಇಸ್ಲಾಮನyಕ್ರಿತ್yಪ್್ರಥಮಕವ್ಗಿyತಳಿದವರೆ-
ಲಲಾರ�yಬಲಲಾರ್�yಮಸೀದಿಗಳುyಇಸ್ಲಾಮನyಹಗ್ಗುರ್ತ್ಗಳ್ಗಿವೆ�yಮಸೀದಿಗಳಲಲಾyನಮ್ಝ್yನಿವಟ್ಹಿಸ್ವುದಕಕೆy
ಶ್ರೀಷಠಾತೆyಇದೆಯಂದ್yಇಸ್ಲಾಮನyಪ್ರಮ್ಣಗಳುyಕಲಸಕ�ಡ್ತತುದೆ�yದಿನನಿತ್ಯದyಐದ್yಹ�ತತುನyನಮ್ಝನ್್ನy
ರ್ರ್ಷರ್yಮಸೀದಿರಲಲಾyನಿವಟ್ಹಿಸಬೆೀಕ್ಗಿದೆ�yಅದ್yಸ್ಧ್ಯವ್ಗದವರಿಗೆyಮ್ತ್ರyಬೆೀರೆಡೆಗಳಲಲಾyನಮ್ಝ್y
ನಿವಟ್ಹಿಸ್ವyಅನ್ಮತyಕ�ಡಲ್ಗಿದೆ�

ಬ್ಬರಿyಮಸೀದಿyವಿಷರವನ್್ನyನಮ್ಮyನ್್ಯಯ್ಲರಗಳುyಕೀವಲyಒಂದ್yಕಟಟುಡದyವಿಷರದಂತೆyರ್�ೀಡ್ತತುದೆ�y
ಬ್ಬರಿyಮಸೀದಿyಭ್ರತದyಪ್ರಜ್ಸತೆತುyಮತ್ತುyಜ್ತ್್ಯತೀತತೆಯಂದಿಗೆyಥಳಕ್ಹ್ಕಕ�ಂಡಿದೆyಎನ್್ನವುದ್y
ಅದರyಜೀವ್ಳವ್ಗಿದೆ�yಡ್�yಇಸ್್ಮಈಲ್yಫ್ರ�ಖಿyಎಂಬyವ್ಯಕತುಯಬ್ಬರ್y1993ರಲಲಾyಬ್ಬರಿyಮಸೀದಿರy
ಸಮೀಪy67�703yಎಕರೆyಭ�ಮyವಶಪಡಿಸಕ�ಳುಳಿವುದರyಸಂಧ್ತ್ವವನ್್ನyಪ್ರಶಿ್ನಸyಒಂದ್yದ್ವೆyಹ�ಡಿದರ್�y

ಅಂದಿನyyಸ್ಪ್ರೀಮ್yಕ�ೀರ್ಟ್yಸಂವಿಧ್ನyಪೀಠವುyಮ್ಸಲಾಮರಿಗೆyನಮ್ಝ್yನಿವಟ್ಹಿಸಲ್yಮಸೀದಿyಕಡ್ಡಾರ-
ವಲಲಾyಎಂಬyತೀರ್ಟ್yನಿೀಡಿತ್�yದ್ವೆರಲಲಾyಪ್ಲ�ಗುಂಡಿದದುyಸ್ನಿ್ನyವಕ್ಫ್yಬೆ�ೀರ್ಟ್yಪ್ರಸ್ತುತyತೀಪಟ್ನyಧ್ಮಟ್ಕy
ಮಗ್ಗುಲನ್್ನyರ್ನರ್yಪರಿಶಿೀಲಸಬೆೀಕಂಬyಹಸರಲಲಾyಈyಪ್ರಕರಣವನ್್ನyಏಳುyಸದಸ್ಯರರ್�್ನಳಗೆ�ಂಡyಸಂವಿಧ್ನy
ಪೀಠಕಕೆyಒಪಪಿಸಬೆೀಕಂದ್yಅಜಟ್yಸಲಲಾಸತ್�yಆyಬೆೀಡಿಕyಇದಿೀಗyತರಸಕೆರಿಸಲಪಿಟ್ಟುದೆ�
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ಇದ್yಶತಮ್ನಗಳyಕ್ಲyಮ್ಸಲಾಮರyಅಧಿೀನದಲಲಾದದುyಮಸೀದಿರನ್್ನyಆಕ್ರಮಣಾಸಕತುyಜನರyಗ್ಂರ್y
ಸಕಲy ವಿಧದyಪೂವಟ್y ಸದ್ಧತೆಯಂದಿಗೆy ಬಂದ್y ಕಡವಿಹ್ಕದy ಪ್ರಕರಣವೆಂದ್y ಲ�ೀಕಕಕೆy ತಳಿದಿದೆ�y
ಮಸೀದಿರನ್್ನyಉರ್ಳಿಸ್ವುದ್,yಮಂದಿರyಕಡವುದ್yಧ್ಮಟ್ಕyದೆ್ವೀಷ,yಕ�ೀಮ್ವ್ದ,yಮ್ಂತ್ದವುಗಳy
ಪಟ್ಟುರಲಲಾyಸೀರ್ತತುದೆ�y

ಕಲವರ್yಇಲಲಾyಮಸೀದಿyಇಸ್ಲಾಮನಲಲಾyಒಂದ್yಕಟಟುಡyಮ್ತ್ರವ್ಗಿದೆಯಂದ್yಬಿಂಬಿಸಲ್yಪ್ರರತ್ನಸ್ತ್ತುರೆ�yಅವರy
ದೃಷ್ಟುರಲಲಾyಬ್ಬರಿyಮಸೀದಿyಎಂಬyಕಟಟುಡವನ್ನಷಟುyಉರ್ಳಿಸಲ್ಗಿದೆ�y“ಭ�ಮಯಲಲಾವೂyಮಸೀದಿಯ್ಗಿದೆ”y
ಎಂಬyವಚನವನ್್ನyಇವರ್yಭ�ಮyಮತ್ತುyಮಸೀದಿyಸಮ್ನವ್ಗಿದೆyಎಂಬyಅಥಟ್ದಲಲಾyತಪ್ಪಿಗಿyವ್್ಯಖ್್ಯನಿ-
ಸ್ತ್ತುರೆ�yಮಸೀದಿರಲಲಾyನಿವಟ್ಹಿಸಬೆೀಕ್ದyನಮ್ಝ್yಮಸೀದಿಯಿಲಲಾದyಕ್ರಣದಿಂದyಸಥಾಗಿತಗೆ�ಳಳಿಬ್ರದ್�y

ಅಂತಹyಸಂದಭಟ್yಬಂದರೆyಭ�ಮರಲಲಾyಶ್ದ್ಧವಿರ್ವyಯ್ವyಜ್ಗದಲಲಾರ�yನಮ್ಝ್yನಿವಟ್ಹಿಸಬ-
ಹ್ದ್yಎನ್್ನವುದ್yಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಈyವಚನದyಅಥಟ್ವ್ಗಿದೆ�yಇದನ್್ನyಹೀಳಿದyಪ್ರವ್ದಿ yರವರೆೀy
ಮಸೀದಿರyಪ್್ರಧ್ನ್ಯತೆರನ್್ನyಕಲಸಕ�ಟ್ಟುದದುರ್�yಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಮದಿೀನಕಕೆyಆಗಮಸyಮೊತತುಮೊದಲ್y
ಮ್ಡಿದyಕ್ರಟ್yಮಸೀದಿರyನಿಮ್ಟ್ಣವ್ಗಿತ್ತುyಎಂಬ್ದ್yಇಸ್ಲಾಮನಲಲಾyಮಸೀದಿಗಿರ್ವyಸ್ಥಾನವನ್್ನy
ಸಪಿಷಟುಪಡಿಸ್ತತುದೆ�

ಮಸೀದಿyಇಲಲಾದಿದದುರೆyಇಸ್ಲಾಮನಲಲಾyಯ್ವುದೆೀyಸಮಸ್ಯಯ್ಗ್ವುದಿಲಲಾyಎಂಬyತೀರ್ಟ್yಭವಿಷ್ಯದಲಲಾyಇಂತಹy
ವಿಷರಗಳyಪ್ರಕರಣದಲಲಾyರ್ನರ್ವತಟ್ರ್ಯ್ಗಲ್yಎಡೆyಮ್ಡಿಕ�ಡಬಹ್ದ್�yಒಂದ್yಸಮ್ದ್ರದy
ವಿಶ್್ವಸyಮತ್ತುyಹಕಕೆನ್್ನyಪ್ರಶಿ್ನಸ್ವyಇಂತಹyತೀರ್ಟ್yನಮ್ಮಲಲಾyಭೀತyಉಂಟ್yಮ್ಡ್ತತುದೆ�yಬ್ಬರಿyಮಸೀದಿyಒಂದ್y
ಕಟಟುಡವನ್್ನyಕಡವಿದyಕ್ರಟ್ವಲಲಾ�yಅದ್yಒಂದ್yವಿಭ್ಗದyಆರ್ಧನ್ಲರವನ್್ನyಕಡವಿದyಕ್ರಟ್ವ್ಗಿದೆ�y

ರಸತುyಮತತುತರyಅಗತ್ಯಗಳಿಗ್ಗಿyಮಸೀದಿರನ್್ನyಕಡವಿyಹ್ಕಬಹ್ದೆಂಬyಮತೆ�ತುಂದ್yವ್ದವಿದೆ�yಅಂತಹy
ಸಂದಭಟ್yಮ್ಸಲಾಮರಿಗೆyಬೆೀರೆಡೆಗಳಲಲಾyವ್ಯವಸಥಾyಮ್ಡಿಕ�ಡಬೆೀಕ್ಗ್ತತುದೆ�yಈyನಿಲ್ವುyಬ್ಬರಿyಮಸೀದಿರy
ವಿಷರದಲಲಾyಅನ್ವರವ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ�yಇಲಲಾyಒಂದ್yವಿಭ್ಗದyವಶದಲಲಾದದುyಆರ್ಧನ್ಲರವನ್್ನyಬಲyಮತ್ತುy
ಅಧಿಕ್ರವನ್್ನyಬಳಸಕ�ಂಡ್yಉರ್ಳಿಸಲ್ಗಿದೆyಎಂಬyದ್ರಂತವುyಸಂಭವಿಸದೆ�

“ಮಸೀದಿಗಳುyಅಲ್ಲಾಹನಿಗ್ಗಿವೆ�yಆದ್ದರಿಂದyಅವುಗಳಲಲಾyಅಲ್ಲಾಹರ್�ಂದಿಗೆyಇತರyಯ್ರನ�್ನyಪ್್ರರ್ಟ್ಸ-
ಬೆೀಡಿರಿ”y(72:18)yಎಂಬyಕ್ರ್ಆನ್yವಚನವುyಇಸ್ಲಾಮನಲಲಾyಮಸೀದಿಗಳಿಗಿರ್ವyಪ್್ರಮ್ಖ್ಯತೆರನ್್ನyತಳಿಸ-
ಕ�ಡ್ತತುದೆ�� n

ಅಲಾಲಿಹ್ ರಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾

“ಮಸೀದಿಗಳುyಅಲ್ಲಾಹನಿಗ್ಗಿವೆ�yಆದ್ದರಿಂದyಅವುಗಳಲಲಾyಅಲ್ಲಾಹರ್�ಂದಿಗೆyಇತರyಯ್ರನ�್ನy
ಪ್್ರರ್ಟ್ಸಬೆೀಡಿರಿ”y(72:18)y
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ಹದಿೀಸ್ಗಳೆದ

¸À»ÃºÀÄ¯ï §ÄSÁj
ªÀÄÄRÛ¸Àgï

ಅಧ್ಯಾಯ 10

ಏಕಾೆತದಲ್ಲಿರನಗ್ನವಾಗಿರಸಾ್ನನರಮಾಡ್ವ್ದ್

197- َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ 

َم َقاَل: »َكاَنْت َبنُو إِْســَراِئيَل  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّى اللَّ

َيْغَتِســُلوَن ُعَراًة َينُْظــُر َبْعُضُهْم إَِلــى َبْعٍض. َوَكاَن 

َم َيْغَتِســُل َوْحَدُه.  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ُموَســى َصلَّى اللَّ

ِه! َما َيْمنَُع ُموَســى َأْن َيْغَتِســَل َمَعنَا  َفَقاُلــوا: َواللَّ

ًة َيْغَتِســُل َفَوَضَع َثْوَبُه َعَلى  إِلَّ َأنَّــُه آَدُر. َفَذَهَب َمرَّ

َحَجٍر. َفَفرَّ اْلَحَجــُر بَِثْوبِِه َفَخَرَج ُموَســى فِي إِْثِرِه 

َيُقوُل: َثْوبِي َيــا َحَجُر! َحتَّى َنَظَرْت َبنُو إِْســَراِئيَل 

ِه! َما بُِموَســى ِمْن َبْأٍس.  إَِلى ُموَســى َفَقاُلوا: َواللَّ

َوَأَخــَذ َثْوَبــُه َفَطِفَق بِاْلَحَجــِر َضْرًبا«. َفَقــاَل َأُبو 

ُه َلنََدٌب بِاْلَحَجِر ِســتٌَّة َأْو َســْبَعٌة  ِه! إِنَّ ُهَرْيــَرَة: َواللَّ

َضْرًبا بِاْلَحَجــِر. ]رواه البخاري 278[

197�y ಅಬ�y ಹ್ರೆೈರ y ವರದಿy ಮ್ಡಿರ್ವy ಹದಿೀಸನಲಲಾy
ಪ್ರವ್ದಿ y ರವರ್y ಹೀಳುತ್ತುರೆ:y “ಬನ�y ಇಸ್್ರಈಲರ್y
ಒಬ್ಬರ್yಇರ್�್ನಬ್ಬರyಮ್ಂದೆyನಗ್ನರ್ಗಿyಸ್್ನನyಮ್ಡ್ತತುದದುರ್�y
ಆದರೆyಮ�ಸ್ yಏಕ್ಂತದಲಲಾyಸ್್ನನyಮ್ಡ್ತತುದದುರ್�yಬನ�y
ಇಸ್್ರಈಲರ್yಹೀಳಿದರ :್yಅಲ್ಲಾಹನyಮೀಲ್ಣೆ!yಮ�ಸ್yನಮ್ಮy
ಮ್ಂದೆೀಕy ಸ್್ನನyಮ್ಡ್ವುದಿಲಲಾವೆಂದರೆy ಅವರಿಗೆy ಲೈಂಗಿಕy
(ವೃಷಣ)yರೆ�ೀಗyಬ್ಧಿಸದೆ�yಕ್ಕತ್ಳಿೀರವೆಂಬಂತೆyಒಂದ್y
ದಿನy ಮ�ಸ್ y ಸ್್ನನy ಮ್ಡ್ವ್ಗy ತನ್ನy ಬಟ್ಟುಗಳನ್್ನy
ಒಂದ್yಕಲಲಾನyಮೀಲyಇಟಟುರ್�yಆಗyಆyಕಲ್ಲಾyಆyಬಟ್ಟುಗಳನ್್ನy
ತೆಗೆದ್ಕ�ಂಡ್yಓಟಕಕೆತತುತ್�yಮ�ಸ್ yರವರ್yಅದರyಬೆನ್ನ-
ಟ್ಟುಕ�ಂಡ್yಓಡ್ತ್ತು,yಓyಕಲಲಾೀ!yನನ್ನyಬಟ್ಟುಗಳನ್್ನyಕ�ಡ್yಎಂದ್y
ಕ�ಗ್ಡ್ತತುದದುರ್�yಆಗyಬನ�yಇಸ್್ರಈಲರ್yಮ�ಸ್ yರನ್್ನy
ಕಂಡರ್yಮತ್ತುyಹೀಳತೆ�ಡಗಿದರ್�yಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ!yಮ�ಸ್

yರಿಗೆyಯ್ವುದೆೀyಲೈಂಗಿಕyರೆ�ೀಗವೂyಇಲಲಾ�yಮ�ಸ್ y
ತನ್ನyಬಟ್ಟುಗಳನ್್ನyತೆಗೆದ್ಕ�ಂಡ್yಕಲಲಾಗೆyಹ�ಡೆರತೆ�ಡಗಿದರ್�”y
ಅಬ�yಹ್ರೆೈರ yಹೀಳುತ ತ್ುರೆ:y“ಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ!yಮ�ಸ್ y
ರವರyಹ�ಡೆತಗಳಿಂದ್ದyಆರೆೀಳುyಸಂಕೀತಗಳುyಇಂದ್yಕ�ಡ್y
ಆyಕಲಲಾನyಮೀಲyಇದೆ�”

ಸಾರಾೆಶರ:yಬನ�yಇಸ್್ರಈಲರ್yಮ�ಸ್ yರವರyವೃಷಣಗಳುyದೆ�ಡಡಾದ್ಗಿದೆyಎಂದ್yಭ್ವಿಸಕ�ಂಡಿದದುರ್�yಆದದುರಿಂದಲೀyಅವರ್y
ಏಕ್ಂತದಲಲಾyಸ್್ನನyಮ್ಡ್ತ್ತುರೆನ್್ನವುದ್yಅವರyಅಭಪ್್ರರವ್ಗಿತ್ತು�yಈyಹದಿೀಸನಿಂದyತಳಿದ್yಬರ್ವುದೆೀರ್ಂದರೆyಯ್ವyಕ್ರಣಕ�ಕೆy
ಇತರರyಮ್ಂದೆyಗ್ಪತುಭ್ಗವನ್್ನyತೆರೆರ್ವುದ್yಅನ್ವದನಿೀರವಲಲಾ�y(ಫತ್ಹುಲ್yಬ್ರಿyಭ್ಗy1yರ್ಟy326)
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198- َوَعــْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه، َعِن 

َم َقــاَل: »َبْينَا َأيُّوُب  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ النَّبِيِّ َصلَّــى اللَّ

َيْغَتِســُل ُعْرَياًنــا َفَخــرَّ َعَلْيِه َجــَراٌد ِمــْن َذَهٍب. 

ُه:  ــوُب َيْحَتثِي فِــي َثْوبِــِه. َفنَــاَداُه َربُّ َفَجَعــَل َأيُّ

ا َتــَرى؟ َقاَل:  ــوُب! َأَلْم َأُكــْن َأْغنَْيُتــَك َعمَّ َيا َأيُّ

تَِك! َوَلِكــْن َل ِغنَى بِي َعــْن َبَرَكتَِك«.  َبَلــى َوِعزَّ

]رواه البخــاري 279[

198�yಅಬ�yಹ್ರೆೈರ yರವರೆೀyವರದಿyಮ್ಡಿರ್ವyಇರ್�್ನಂದ್y
ಹದಿೀಸನಲಲಾyಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:yಒಮ್ಮyಅರ�್ಯಬ್

yರವರ್yನಗ್ನರ್ಗಿyಸ್್ನನyಮ್ಡ್ತತುದ್ದುಗyಅವರyಮೀಲyಚಿನ್ನದy
ಜೀಡರyಹ್ಳುyಬಿೀಳತೆ�ಡಗಿತ್�yಅರ�್ಯಬ್ yರವರ್yಅದನ್್ನy
ತನ್ನyಬಟ್ಟುರಲಲಾyಒಟ್ಟುಗ�ಡಿಸತೆ�ಡಗಿದರ್�yಆyಸಂದಭಟ್ದ-
ಲಲಾyಅಲ್ಲಾಹ್yಅವರನ್್ನyಕರೆದ್yಹೀಳಿದನ :್y“ಓyಅರ�್ಯಬ್y!y
ನಿೀವೆೀನ್yರ್�ೀಡ್ತತುದಿದುೀರೆ�ೀyಅದ್yನಿಮ್ಮನ್್ನyನ್ನ್yಅದರಿಂದy
ನಿರಪೀಕ್ಷರ್ಗಿyಮ್ಡಿಲಲಾವೆೀ?”yಅರ�್ಯಬ್ yಉತತುರಿಸ್ತ್ತುy
ಹೀಳಿದರ :್y“ನಿನ್ನyಪ್ರತಷಠಾರyಮೀಲ್ಣೆ!yನಿಶ್ಚರವ್ಗಿರ�yನಿೀನ್y
ನನ್ನನ್್ನyಇವುಗಳಿಂದyನಿರಪೀಕ್ಷನ್ಗಿyಮ್ಡಿರ್ವೆ�yಆದರೆyನ್ನ್y
ನಿನ್ನyಅನ್ಗ್ರಹಗಳyಕ್ರಿತ್yನಿರಪೀಕ್ಷನ್ಗಲ್ರೆ�”

ಸಾರಾೆಶರ:yಈyಹದಿೀಸನಿಂದyಅಲ್ಲಾಹ್yಮ್ತನ್ಡ್ತ್ತುರ್ಂದ�yಅವನಿಗೆyಧ್ವನಿyಇದೆyಎನ್್ನವುದ�yತಳಿದ್yಬರ್ತತುದೆ�y(ಅತ್ತುಹಿೀದ್y7493)

ಅಧ್ಯಾಯ 11

ಜನರರಮ್ೆದೆರಸಾ್ನನರಮಾಡ್ವಾಗರಮರೆರಸ್್ೀಕರಿಸ್ವ್ದ್

ُه  199- َعْن ُأمِّ َهانِــٍئ بِنِْت َأبِي َطالِــٍب َرِضَي اللَّ

َعنَْهــا َقاَلْت: َذَهْبُت إَِلى َرُســوِل اللَّــِه َصلَّى اللَُّه 

َم َعاَم اْلَفْتِح َفَوَجْدُتُه َيْغَتِســُل َوَفاطَِمُة  َعَلْيِه َوَســلَّ

َتْســُتُرُه. َفَقاَل: »َمْن َهــِذِه؟« َفُقْلُت: َأَنــا ُأمُّ َهانٍِئ 

]رواه البخاري 280[

199�yಉಮ್್ಮyಹ್ನಿyಬಿಂತ್yಅಬ�yತ್ಲಬ್ yವರದಿ�yಅವರ್y
ಹೀಳುತ ತ್ುರೆ�yನ್ನ್yಮಕ್ಕೆyವಿಜರದyವಷಟ್yಪ್ರವ್ದಿ yರವರy
ಬಳಿಗೆyಹ�ೀದೆ�yಆಗyಅವರ್yಸ್್ನನyಮ್ಡ್ತತುದದುರ್�yಫ್ತಮ್

yಅವರನ್್ನyಮರೆಮ್ಡಿಕ�ಂಡಿದದುರ್�yಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್y
ಕೀಳಿದರ :್y“ಇದ್yಯ್ರ ?್”yನ್ನ್yಹೀಳಿದೆ:y“ನ್ನ್yಉಮ್್ಮy
ಹ್ನಿ�”� n

ಇಮಾಮ್ರಅಹ್ಮದ್ ರರವರರಒೆದ್ರಪಾರಾರಷಿನೆ

ಇಮ್ಮ್yಅಹ್ಮದ್ yರವರyಒಂದ್yಪ್್ರಥಟ್ರ್yಹಿೀಗಿತ್ತು:

ُه إَِلــى اْلَحقِّ لَِيُكوَن  ِة َعَلــى َغْيِر اْلَحقِّ َوُهَو َيُظنُّ َأنَّــُه َعَلى اْلَحقِّ َفُردَّ اللَُّهمَّ َمــْن َكاَن ِمْن َهِذِه اْلُمَّ

. اْلَحقِّ َأْهِل  ِمْن 
“ಓyಅಲ್ಲಾಹ್!yಈyಸಮ್ದ್ರದಲಲಾyಸೀರಿದyಯ್ರ್ದರ�yಅಸತ್ಯದಲಲಾದ್ದುyಅವನ್yಅದರ್್ನೀyಸತ್ಯವೆಂದ್yಭ್ವಿಸ್ತ್ತುರ್yಎಂದ್ದರೆy
ಅವನ್yಸತ್ಯದyಜನರಲಲಾyಸೀರ್ವುದಕ್ಕೆಗಿyಆದಷ್ಟುyಬೆೀಗyಅವನನ್್ನyಸತ್ಯದಲಲಾyಸೀರಿಸ್�”

y (ಅಲ್ಬಿದ್ರyವನಿ್ನಹ್ರy10/329)



07

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಮೀಲಾದ್ನ್ನಬಿರಆಚರಣೆರಬಿದ್ಅತ್ರಏಕೆ?

ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರ ಜನ್ಮದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದು ಶರಿೇಅತ್್ತನಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟ ಆಚರಣೆಯೇ ಸಲಫುಸಾಸಾಲ್ಹ್ರಿಗೆ 
ಪರಿಚಯವಿರುವ ಆಚರಣೆಯೇ ಅಲಲಿ. ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸದಂತ 
ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ–ಆತಂಕಗಳಿಲಲಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಿಲಲಿ. ಅದೂಂದು ಉತ್ತಮ 
ಕಾಯ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರದನು್ನ ಮಾಡುತ್್ತದ್ದರು. 

ಅಲ್ಲಾಹ್ yಹೀಳುತ್ತುರ್:y

﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ﴾

“ಹೀಳಿರಿ—ನಿೀವುyಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನyಪ್ರೀತಸ್ತತುೀರಿyಎಂದ್ದರೆyನನ್ನನ್್ನy
ಅನ್ಸರಿಸರಿ�yಆಗyಅಲ್ಲಾಹ್yನಿಮ್ಮನ್್ನy ಪ್ರೀತಸ್ವನ್yಮತ್ತುy
ನಿಮ್ಮyಪ್ಪಗಳನ್್ನy ಕ್ಷಮಸ್ವನ್�yಅಲ್ಲಾಹ್y ಕ್ಷಮ್ಶಿೀಲನ�y
ಕರ್ಣಾನಿಧಿರ�yಆಗಿದ್ದುರ್�”y(ಆಲ್yಇಮ್್ರನ್y31)y

ಈy ಆರತತುನy ವ್್ಯಖ್್ಯನದಲಲಾy ಶೈಖ್y ಅಬ್ದುರ್ರಹ್್ಮನ್y
ಅಸ್ಸಅ್yದಿೀ yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

“ಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನyಪ್ರೀತಸಬೆೀಕ್ದyಅನಿವ್ರಟ್ತೆ,yಅದರyಚಿಹ್ನಗಳು,y
ಅದರyಫಲತ್ಂಶyಮತ್ತುyಅದರyಪ್ರತಫಲಗಳನ್್ನyಈyಆರತ್y
ಒಳಗೆ�ಂಡಿದೆ�yಅಲ್ಲಾಹ್yಹೀಳುತ್ತುರ್:y“ಹೀಳಿರಿ—ನಿೀವುyಅಲ್ಲಾ-
ಹನನ್್ನyಪ್ರೀತಸ್ತತುೀರಿyಎಂದ್ದರೆ”yಅಂದರೆyಅಲ್ಲಾಹನyಪ್ರೀತy
ಎಂಬyಆyಉನ್ನತyಪದವಿರನ್್ನ—ಯ್ವುದರyಮೀಲyಇರ್�್ನಂದ್y
ಪದವಿಯಿಲಲಾವೀyಆyಪದವಿರನ್್ನ—yನಿೀವುyನಿಮ್ಮಲಲಾದೆಯಂದ್y
ವ್ದಿಸ್ತತುದಿದುೀರಿ�yಆದರೆyಕೀವಲyವ್ದಿಸದರೆyಸ್ಲದ್�yಬದಲ್ಗಿy

ನಿೀವುyನಿಮ್ಮyವ್ದದಲಲಾyಸತ್ಯಸಂಧರ್ಗಿಬೆೀಕ್�yನಿೀವುyಎಲಲಾyಸಥಾತ-
ಗತಗಳಲ�ಲಾyಪ್ರವ್ದಿ yರನ್್ನyಹಿಂಬ್ಲಸ್ವುದ್ದರೆyಅದ್y
ನಿೀವುyನಿಮ್ಮyವ್ದದಲಲಾyಸತ್ಯಸಂಧರ್ಗಿದಿದುೀರಿyಎನ್್ನವುದರyದೆ�್ಯೀ-
ತಕವ್ಗಿದೆ�yಮ್ತ್ಗಳಲ�ಲಾyಕೃತಗಳಲ�ಲಾ,yಧಮಟ್ದyಮ�ಲಭ�ತy
ವಿಷರಗಳಲ�ಲಾy ಶ್ಖ್ಪರy ವಿಷರಗಳಲ�ಲಾ,y ಬ್ಹ್ಯದಲ�ಲಾy
ಆಂತರಟ್ದಲ�ಲಾyಯ್ರ್yರಸ�ಲರನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್ತ್ತುರ್�ೀy
ಅವನ್y ತ್ನ್y ಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನy ಪ್ರೀತಸ್ತೆತುೀರ್ಂಬy ವ್ದದಲಲಾy
ಸತ್ಯಸಂಧನ್ಗಿದ್ದುರ್�yಆಗyಅಲ್ಲಾಹ್yಕ�ಡyಅವನನ್್ನyಪ್ರೀತಸ್-
ತ್ತುರ್yಮತ್ತುyಅವನyಪ್ಪಗಳನ್್ನyಕ್ಷಮಸ್ತ್ತುರ್�yಅವನಿಗೆyದಯy
ತೆ�ೀರ್ತ್ತುರ್yಮತ್ತುyಅವನyಎಲಲಾyಚಲನವಲನಗಳಲ�ಲಾyಅವನನ್್ನy
ರ್ೀರವ್ಗಿಸ್ತ ತ್ುರ್�yyಆದರೆyಯ್ರ್yರಸ�ಲರನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್-
ವುದಿಲಲಾವೀyಅವನ್yಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನyಪ್ರೀತಸ್ವವನಲಲಾ�yಕ್ರಣy
ಅಲ್ಲಾಹನಲಲಾರ್ವyಪ್ರೀತರ್yಅವನyರಸ�ಲರನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್-
ವುದನ್್ನyನಿಬಟ್ಂಧಿಸ್ತತುದೆ�yಯ್ರಲಲಾyಪ್ರವ್ದಿರyಅನ್ಸರಣೆಯಿ-
ಲಲಾವೀyಅವನಿಗೆyಅಲ್ಲಾಹನಲಲಾyಪ್ರೀತಯಿಲಲಾ�yಅವನ್yತನ್ನyವ್ದದಲಲಾy
ಸ್ಳಳಿನ್ಗಿದ್ದುರ್�yyಇನ್್ನyಅವನ್yಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನyಪ್ರೀತಸದರ�yಆy
ಪ್ರೀತರ್yಅದರyಷರತತುನ್್ನyಪ್ಲಸದyಕ್ರಣyಅದ್yಅವನಿಗೆy
ಪ್ರಯೀಜನyನಿೀಡ್ವುದಿಲಲಾ�yಈyಆರತ್yಎಲಲಾyಸೃಷ್ಟುಗಳನ�್ನyತ�ಗಿy
ರ್�ೀಡ್ತತುದೆ�yಅವರಲಲಾyಎಷಟುರyಮಟ್ಟುಗೆyಪ್ರವ್ದಿರyಅನ್ಸರಣೆ-
ಯಿದೆಯೀyಅಷಟುರyಮಟ್ಟುಗೆyಅವರಲಲಾyವಿಶ್್ವಸyಮತ್ತುyಅಲ್ಲಾಹನ-
ಲಲಾyಪ್ರೀತಯಿದೆ�yಅವರಲಲಾyಎಷಟುರyಮಟ್ಟುಗೆyಪ್ರವ್ದಿರyಅನ್ಸರಣೆy
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ಕಡಿಮಯಿದೆಯೀyಅಷಟುರyಮಟ್ಟುಗೆyಅಲ್ಲಾಹನyಪ್ರೀತರ�yಅವರಲಲಾy
ಕಡಿಮಯಿದೆ�”y(ತಫ್ಸೀರ್yಸ್ಸಅ್yದಿೀ)

yಓyಮೀಲ್ದ್ನ್ನಬಿyಆಚರಿಸ್ವವರೆೀ!yನಿಮ್ಮyಈyಆಚರಣೆyಪ್ರವ್ದಿ-
ರವರyಅನ್ಸರಣೆಯ್ಗಿದೆಯೀ?yನಿೀವುyಪ್ರವ್ದಿಪ್ರೀಮವೆಂದ್y
ವ್ದಿಸ್ವyನಿಮ್ಮyಈyಆಚರಣೆರyಬಗೆಗುyಹಿಂದಿನyಕ್ಲದyಮತ್ತುy
ಈಗಿನyಕ್ಲದyವಿದ್್ವಂಸರyಫತ್್ವyಮತ್ತುyಹೀಳಿಕಗಳನ್್ನyರ್�ೀಡಿ:

ಶೈಖ್ಲ್y ಇಸ್ಲಾಮ್y ಇಬ್್ನy ತೆೈಮರ್ಯ —ಮರಣy ಹಿ�y
728—ತಮ್ಮy ‘ಮಜ�್ಮಉಲ್y ಫತ್ವ್’y ಎಂಬy ಗ್ರಂಥದಲಲಾy
(25/298)yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

ْرِعيَِّة َكَبْعِض  َخاُذ َمْوِسٍم َغْيَر اْلَمَواِســِم الشَّ ا اتِّ َوَأمَّ

َهــا َلْيَلُة  تِي ُيَقــاُل إِنَّ ِل الَّ َلَيالِــي َشــْهِر َربِيــِع اْلَوَّ

اٍل  اْلَمْولِِد، َأْو َبْعِض َلَيالِي َرَجٍب َأْو َثاِمٍن ِمْن َشــوَّ

َها ِمَن اْلبَِدِع  اُل ِعيَد اْلَْبَراِر، َفإِنَّ يِه اْلُجهَّ ِذي ُيَســمِّ الَّ

ــَلُف َوَلْم َيْفَعُلوَها. تِي َلْم َيْســَتِحبََّها السَّ الَّ

“ಮೀಲ್ದ್ನ್ನಬಿರyರ್ತ್ರyಎಂದ್yಹೀಳಲ್ಗ್ವyರಬಿೀಉಲ್y
ಅವ್ವಲ್y ತಂಗಳy ಕಲವುy ರ್ತ್ರಗಳು,y ರಜಬ್y ತಂಗಳy ಕಲವುy
ರ್ತ್ರಗಳು,yದ್ಲ್ಹಿಜ್ಜyತಂಗಳy18ರ್ೀyರ್ತ್ರ,yರಜಬ್yತಂಗಳy
ಮೊದಲyಶ್ಕ್ರವ್ರ,yಅವಿವೆೀಕಗಳುyಈದ್ಲ್yಅಬ್್ರರ್yಎಂದ್y
ಕರೆರ್ವy ಶವ್್ವಲ್y ತಂಗಳy ಎಂಟರ್ೀy ದಿನy ಮ್ಂತ್ದy
ಆರ್ಧರ್ರyಋತ್ಗಳಂದ್yಶರಿೀಅತ್yನಿದೆೀಟ್ಶಿಸದyಸಮರಗ-
ಳನ್್ನyಆರ್ಧರ್ರyಋತ್ಗಳನ್್ನಗಿyಮ್ಡಿಕ�ಳುಳಿವುದರyಬಗೆಗುy
ಹೀಳುವುದ್ದರೆy ಅದ್y ಸಲಫ್ಗಳುyಪ್ರೀತ್್ಸಹಿಸದyಮತ್ತುy
ನಿವಟ್ಹಿಸದyಬಿದ್ಅತ್ಗಳಲಲಾyಸೀರಿದ್ದುಗಿವೆ�”

ಮೀಲ್ದ್ನ್ನಬಿರyಬಗೆಗುyಅವರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

ــَلُف َمَع ِقَيــاِم اْلُمْقَتِضي  َفــإِنَّ َهَذا َلــْم َيْفَعْلُه السَّ

َلُه، َوَعــَدِم اْلَمانِِع َعنُْه. َوَلْو َكاَن َخْيــًرا َمْحًضا  َأْو 

ُه َعنُْهــْم  َأَحقَّ بِِه  ــَلُف َرِضَي اللَّ َراِجًحا َلَكاَن السَّ

ِه َصلَّى  ُهْم َكاُنوا َأَشــدَّ َمَحبٍَّة لَِرُســوِل اللَّ ـا. َفإِنَّ ِمنَـّ

َم َوَتْعظِيًما َلــُه ِمنَّا. َوُهــْم َعَلى  اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

َأْحَرُص. اْلَخْيِر 

“ಇದನ್್ನyಆಚರಿಸಬೆೀಕ್ದyಅಗತ್ಯವುಂಟಾಗಿದದುರ�yಮತ್ತುyಇದನ್್ನy
ಆಚರಿಸಲ್y ಯ್ವುದೆೀy ಅಡಿಡಾ–ಆತಂಕಗಳಿಲಲಾದಿದದುರ�y ಸಹy
ಸಲಫ್ಗಳುyಇದನ್್ನyಆಚರಿಸಲಲಾ�yಇದೆ�ಂದ್yಶ್ದ್ಧyಒಳಿತ್ಗಿದದುರೆy
ಅಥವ್yಪ್ರಬಲyಒಳಿತ್ಗಿದದುರೆyಅದನ್್ನyಆಚರಿಸಲ್yನಮಗಿಂತಲ�y
ಹಚ್್ಚyಅಹಟ್ತೆರ್ಳಳಿವರ್yಸಲಫ್ಗಳ್ಗಿದದುರ್�yಏಕಂದರೆyಅವರ್y
ಪ್ರವ್ದಿ yರವರನ್್ನyನಮಗಿಂತಲ�yಹಚ್್ಚyಪ್ರೀತಸ್ತತುದದುರ್y
ಮತ್ತುyನಮಗಿಂತಲ�yಹಚ್್ಚyಗ್ರವಿಸ್ತತುದದುರ್�yಅವರ್yಒಳಿತನ್್ನy
ಮ್ಡಲ್y ಅತ್್ಯಸಕತುರ್ಗಿರ್ತತುದದುರ್�”y (ಇಕತುದ್ಉy ಸ್ಸರ್ತಲ್y
ಮ್ಸತುಕೀಮ್yರ್ಟy295)

ಇಮ್ಂyಅಶ್ಶಾತಬಿೀ —ಮರಣyಹಿy790—ಶರಿೀಅತತುಗೆyವಿರ್-
ದ್ಧವ್ಗಿರ್ವyಬಿದ್ಅತ್ಗಳನ್್ನyಎಣಿಸ್ತ್ತುyಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

ْكِر  َوِمنَْها اْلتَِزاُم اْلَكْيِفيَّاِت َواْلَهْيَئــاِت اْلُمَعيَّنَِة َكالذِّ

َخاِذ َيْوِم  بَِهْيَئــِة اِلْجتَِماِع َعَلى َصْوٍت َواِحــٍد، َواتِّ

َم ِعيــًدا َوَما  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِوَلَدِة النَّبِــيِّ َصلَّــى اللَّ

َذلَِك. َأْشَبَه 

“ಜನರೆಲಲಾರ�yಒಟ್ಟುyಸೀರಿyಏಕyಸ್ವರದಲಲಾyಝಿಕ್್ರyಹೀಳುವುದ್,y
ಪ್ರವ್ದಿ y ರವರ್y ಹ್ಟ್ಟುದy ದಿನವನ್್ನy ಹಬ್ಬವನ್್ನಗಿy
ಆಚರಿಸ್ವುದ್yಮ್ಂತ್ದyವಿಶಿಷಟುyವಿಧ್ನಗಳನ್್ನyಮತ್ತುyನಿಶಿ್ಚತy
ರ�ಪಗಳನ್್ನyಹ�ಂದಿರ್ವyಆಚರಣೆಗಳುyಇದರಲಲಾyಒಳಪಡ್ತತುದೆ�”y
(ಇಮ್ಂyಅಶ್ಶಾತಬಿೀರವರyಅಲಅ್yತಸ್ಮ್y(1/39)

ಶೈಖ್y ತ್ಜ್ದಿದುೀನ್y ಅಲ್ಫ್ಕಹ್ನಿೀ —ಮರಣy ಹಿy
734—yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

َل َأْعَلُم لَِهــَذا اْلَمْولِِد َأْصًل فِي ِكَتاٍب َوَل ُســنٍَّة. 

ِة.  َوَل ُينَْقــُل َعَمُلــُه َعــْن َأَحٍد ِمــْن ُعَلَمــاِء اْلُمَّ
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ــُكوَن بِآَثاِر  يِن اْلُمَتَمسِّ ِذيــَن ُهُم اْلُقْدَوُة فِــي الدِّ الَّ

. ِميَن ْلُمَتَقدِّ ا

“ಈyಮ್ಲದ್yಆಚರಣೆಗೆyಕ್ರ್ಆನಿನಲಲಾyಅಥವ್yಸ್ನ್ನತತುನ-
ಲಲಾyಯ್ವುದ್ದರ�yಆಧ್ರವಿರ್ವುದನ್್ನy ನ್ನ್yಅರಿತಲಲಾ�y
ಸಮ್ದ್ರದyವಿದ್್ವಂಸರಲಲಾy—ಅಂದರೆyಧ್ಮಟ್ಕyವಿಷರ-
ಗಳಲಲಾyಅನ್ಸರಣಾಹಟ್ರ್yಮತ್ತುyಮ್ಂಚಿನವನyಚಯಟ್ರನ್್ನy
ಗಟ್ಟುಯ್ಗಿy ಹಿಡಿದ್ಕ�ಂಡವರಲಲಾ—ಯ್ರ್ದರ�y ಇದನ್್ನy
ಆಚರಿಸದ್ದುರೆಂದ್yವರದಿಯ್ಗಿಲಲಾ�”y(ಅಮಲ್ಲ್yಮ್ಲದ್yರ್ಟy
20-21yಅತತುಬರ್್ರಕ್yಅನ್್ವಉಹ�yವಅಹ್ಕೆಮ್ಹ�y(ರ್ಟy362)y
ಎಂಬyರ್ಸತುಕದಿಂದ)

ಅಲ್ಲಾಮy ಇಬ್್ನಲ್y ಹ್ಜ್ —ಮರಣy ಹಿy 737—ತಮ್ಮy
‘ಅಲ್ಮದ್ಖಲ್’y ಎಂಬy ಗ್ರಂಥದಲಲಾy (2/11-12)y ಮೀಲ್ದ್y
ಆಚರಣೆರyವಿಧಿರನ್್ನyವಿವರಿಸ್ತ್ತುyಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

ــَلِف  يِن َلْيــَس ِمْن َعَمِل السَّ َذلِــَك ِزَياَدٌة فِــي الدِّ

ــَلِف َأْوَلى َبــْل َأْوَجُب ِمْن  َبــاُع السَّ اْلَماِضيَن.َواتِّ

ُهْم َأَشــدُّ  َأْن َيِزيــَد نِيًَّة ُمَخالَِفــًة لَِما َكاُنوا َعَلْيِه. ِلَنَّ

ِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه  َباًعا لُِســنَِّة َرُســوِل اللَّ النَّاِس اتِّ

ــْبِق  َم َوَتْعظِيًما َلُه َولُِســنَّتِِه. َوَلُهْم َقَدُم السَّ َوَســلَّ

فِــي اْلُمَبــاَدَرِة إَِلــى َذلَِك. َوَلــْم ُينَْقْل َعــْن َأَحٍد 

ُه َنَوى اْلَمْولِــَد. َوَنْحُن َلُهْم َتَبٌع. َفَيَســُعنَا  ِمنُْهــْم َأنَّ

َوَسَعُهْم. َما 

“ಅದ್yಗತyಸಲಫ್ಗಳುyನಿವಟ್ಹಿಸದyಧಮಟ್ದಲಲಾyನ�ತನವ್ಗಿy
ಸೀರಿಸದyಹಚ್್ಚವರಿಯ್ಗಿದೆ�yಸಲಫ್ಗಳಿಗೆyವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿರ್ವy
ಒಂದ್yಕಮಟ್ವನ್್ನyನಿವಟ್ಹಿಸ್ವುದಕಕೆಂತಲ�yಸಲಫ್ಗಳನ್್ನy
ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್yಅತಸ�ಕತುವೂyಅತದೆ�ಡಡಾyಕಡ್ಡಾರವೂyಆಗಿದೆ�y
ಏಕಂದರೆyಅವರ್yಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಸ್ನ್ನತತುನ್್ನyಅತಯ್ಗಿy
ಅನ್ಸರಿಸ್ವವರ�,y ಅವರನ್್ನy ಮತ್ತುy ಅವರy ಸ್ನ್ನತತುನ್್ನy
ಅತಯ್ಗಿyಗ್ರವಿಸ್ವವರ�yಆಗಿದ್ದುರೆ�yಇಂತಹyವಿಷರದಲಲಾy
ಆತ್ರದಿಂದy ಮ್ನ್್ನಗ್ಗುವುದರಲಲಾy ಅವರಿಗೆy ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವಿದೆ�y

ಅವರಲಲಾyಯ್ರ್ದರ�yಮ್ಲದ್yಆಚರಿಸದ್ದುಗಿyಅವರೆ�ಬ್ಬರಿಂ-
ದಲ�yವರದಿಯ್ಗಿಲಲಾ�yನ್ವುyಅವರyಹಿಂಬ್ಲಕರ್�yಅವರಿಗೆy
ಯ್ವುದ್yಸ್ಕ್ಯಿತೆ�ೀyಅದ್yನಮಗ�yಸ್ಕ್�”

ಶೈಖ್yಅಲ್ಅದವಿೀ —ಮರಣyಹಿy1189—y‘ಮ್ಖತುಸರ್y
ಶಶಾಶೈಖ್y ಖಲೀಲ್’y ಎಂಬy ಗ್ರಂಥಕಕೆy ಬರೆದy ಟ್ಪಪಿಣಿರಲಲಾy
(8/168)yಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

َعَمُل اْلَمْولِِد َمْكُروٌه.

“ಮ್ಲದ್yಆಚರಣೆyಕರ್ಹತ್yಆಗಿದೆ�”

ಶೈಖ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್yಉಲೈಶ್ —ಮರಣyಹಿy1299—ತಮ್ಮy
‘ಫತ್ಹುಲ್yಅಲಯಿ್ಯಲ್yಮ್ಲಕ್’yಎಂಬyಗ್ರಂಥದಲಲಾy(1/171)yಇದೆೀy
ರಿೀತyಹೀಳಿದ್ದುರೆ�yಸಯಿ್ಯದ್yಫಕ್ರೀ —ಮರಣyಹಿy1372—ತಮ್ಮy
‘ಅಲ್ಮ್ಹ್ದರ್ತ್ಲ್yಫಕ್ರರ್ಯ’y ಎಂಬy ಗ್ರಂಥದಲಲಾy (ರ್ಟy
128)yಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

َلْم َيُكْن فِي ُســنَِّة اْلَعَرِب َأْن َيْحَتِفُلوا بَِتاِريِخ ِميَلٍد 

ِلََحٍد ِمنُْهــْم. َوَلْم َتْجِر بَِذلَِك ُســنَُّة اْلُمْســِلِميَن 

فِيَما َســَلَف. َوالثَّابُِت فِي ُكُتِب التَّاِريــِخ َوَغْيِرَها 

ُه َعَلْيِه  َأنَّ َعــاَدَة اِلْحتَِفــاِل بَِمْولِِد النَّبِيِّ َصلَّــى اللَّ

َم ِمَن اْلَعاَداِت اْلُمْحَدَثِة. َوَســلَّ

“ಯ್ವುದ್ದರ�yವ್ಯಕತುರyಹ್ಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್್ನyಆಚರಿಸ್ವುದ್y
ಅರಬಿಗಳyಸಂಪ್ರದ್ರವಲಲಾ�yಗತyಮ್ಸಲ್್ಮನರyಚಯಟ್ರ-
ಲಲಾರ�yಇದ್yಹರಿದ್yಬಂದಿಲಲಾ�yಚರಿತೆ್ರyಗ್ರಂಥಗಳುyಮ್ಂತ್ದ-
ವುಗಳಲಲಾyದೃಢಪಟ್ಟುರ್ವyಪ್ರಕ್ರyಮೀಲ್ದ್ನ್ನಬಿyಆಚರಣೆರ್y
ನ�ತನ್ಚಾರಗಳಲಲಾyಸೀರಿದyಆಚರಣೆಯ್ಗಿದೆ�”

ಇಬ್್ನy ನ್್ನಹ್ಸ್y ತಮ್ಮy ‘ತಂಬಿೀಹ್ಲ್y ಗ್ಫಲೀನ್’y ಎಂಬy
ಗ್ರಂಥದಲಲಾy (ರ್ಟy138),yಅಶಶಾಕೀರಿೀyತಮ್ಮy ‘ಅಸ್್ಸನನ್yವಲ್y
ಮ್ಬತುದಿಆತ್’yಎಂಬyಗ್ರಂಥದಲಲಾy (ರ್ಟy128),yಮ್ಹಮ್ಮದ್y
ರಶಿೀದ್yರಿದ್yತಮ್ಮy‘ಫತ್ವ ’್ದಲಲಾy(4/1242),yಮ್ಹಮ್ಮದ್y
ಜಮ್ಲ್ದಿದುೀನ್y ಅಲ್ಕ್ಸಮೀy ತಮ್ಮy ‘ಕತ್ಬ್y ಇಸ್ಲಾಹಿಲ್y
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ಮಸ್ಜದ್yಮನಲ್yಬಿದಇyವಲ್yಅವ್ಇದ್’yಎಂಬyಗ್ರಂಥದಲಲಾy
(ರ್ಟy114-115),yಅಹ್ಮದ್yಇಬ್್ನyಹಜರ್yಆಲ್yತ್ಮೀyತಮ್ಮy
‘ತಹ್ಝಿೀರ್ಲ್y ಮ್ಸಲಾಮೀನ್y ಅನಿಲ್y ಇಬಿತುದ್ಅ್’y ಎಂಬy
ಗ್ರಂಥದಲಲಾy(ರ್ಟy184-190)yಮೀಲ್ದ್yಆಚರಣೆರ್yಬಿದ್ಅತ್y
ಎಂದ್yಸಪಿಷಟುವ್ಗಿyಹೀಳಿದ್ದುರೆ�

ಸ್ದಿyಅರೆೀಬಿಯ್ದyಮ್ಜyಮ್ಫತುyಮತ್ತುyಇಸ್ಲಾಮೀyವ್ಯವಹ್-
ರಗಳyನ್್ಯಯ್ಧಿೀಶyಮಂಡಳಿರyಮ್ಜyಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗಿದದುyಶೈಖ್y
ಮ್ಹಮ್ಮದ್yಇಬ್್ನyಇಬ್್ರಹಿೀಮ್yಆಲ್yಶಶಾಶೈಖ್ yಮ್ಲದ್y
ಆಚರಣೆರyವಿಧಿರyಬಗೆಗುyವಿವರಿಸ್ತ್ತುyಹೀಳುತ್ತುರೆ:

ُه  َلــْم َيُكــِن اِلْحتَِفــاُل بَِمْولِــِد النَّبِيِّ َصلَّــى اللَّ

ــَلِف  َم َمْشــُروًعا َوَل َمْعُروًفا َلَدى السَّ َعَلْيِه َوَســلَّ

ِه َعَلْيِهــْم َوَلــْم َيْفَعُلوُه َمَع  الِــِح ِرْضــَواُن اللَّ الصَّ

ِقَيــاِم اْلُمْقَتِضي َلُه َوَعــَدِم اْلَمانِِع َعنْــُه. َوَلْو َكاَن 

َخْيًرا َلَســَبُقوَنا إَِلْيِه. َفُهْم َأَحقُّ بِاْلَخْيِر َوَأَشدُّ َمَحبٍَّة 

َم َوَأْبَلــُغ َتْعظِيًما  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ُســوِل َصلَّى اللَّ لِلرَّ

الِِح  ــَلِف الصَّ ــا َكاَن َغْيُر َمْعُروٍف َلَدى السَّ َلُه. َفَلمَّ

ُه  َلــُة َدلَّ َعَلى َأنَّ َوَلْم َيْفَعُلوُه َوُهــُم اْلُقُروُن اْلُمَفضَّ

ُمْحَدَثٌة. بِْدَعٌة 

“ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಜನ್ಮದಿನವನ್್ನyಆಚರಿಸ್ವುದ್yಶರಿೀಅತತುನ-
ಲಲಾyಒಳಪಟಟುyಆಚರಣೆಯೀyಸಲಫುಸ್್ಸಲಹ್ರಿಗೆyಪರಿಚರವಿರ್ವy
ಆಚರಣೆಯೀyಅಲಲಾ�yಅದನ್್ನyಆಚರಿಸಬೆೀಕ್ದyಅಗತ್ಯವಿದದುರ�y
ಸಹ,yಅದನ್್ನyಆಚರಿಸದಂತೆyತಡೆರ್ವyಯ್ವುದೆೀyಅಡಿಡಾ–
ಆತಂಕಗಳಿಲಲಾದಿದದುರ�y ಸಹy ಅವರ್y ಅದನ್್ನy ಆಚರಿಸಲಲಾ�y
ಅದೆ�ಂದ್yಉತತುಮyಕ್ರಟ್ವ್ಗಿದದುರೆyನಮಗಿಂತyಮ್ಂಚೆಯೀy
ಅವರದನ್್ನyಮ್ಡ್ತತುದದುರ್�yಏಕಂದರೆyಅವರ್yಒಳಿತyವಿಷರದಲಲಾyy
ಅತ್ಯಂತyಅಹಟ್ರ್�yಅವರ್yಪ್ರವ್ದಿ yರವರನ್್ನyಅತಯ್ಗಿy
ಪ್ರೀತಸ್ವವರ�,y ಅತಯ್ಗಿy ಗ್ರವಿಸ್ವವರ�y ಆಗಿದ ದ್ುರೆ�y
ಸಲಫುಸ್್ಸಲಹ್ರಿಗೆ—ಅವರ್yಉತತುಮyತಲಮ್ರಿನಲಲಾyಜೀವಿ-
ಸದವರ್ಗಿದ�ದುyಸಹ—ಅದರyಪರಿಚರವಿಲಲಾದಿರ್ವುದರಿಂದy
ಮತ್ತುyಅವರ್yಅದನ್್ನyಆಚರಿಸದಿರ್ವುದರಿಂದyಅದೆ�ಂದ್y

ನ�ತನವ್ಗಿyಆಚರಣೆಗೆyಬಂದyಬಿದ್ಅತ್yಆಗಿದೆyಎನ್್ನವುದರಲಲಾy
ಸಂಶರವಿಲಲಾ�”y(ಫತ್ವ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್yಇಬ್್ರಹಿೀಮ್y57/2-3)

ಸ್ದಿyಅರೆೀಬಿಯ್ದyಮ್ಜyಮ್ಫತುyಶೈಖ್yಅಬ್ದುಲ್yಅಝಿೀಝ್y
ಇಬ್್ನy ಬ್ಝ್ y ಮೀಲ್ದ್y ಆಚರಣೆರy ವಿಧಿರy ಬಗೆಗುy
ವಿವರಿಸ್ತ್ತುyಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

ُه َعَلْيِه  ُســوِل َصلَّى اللَّ َل َيُجوُز اِلْحتَِفاُل بَِمْولِِد الرَّ

َم َوَل َغْيِرِه. ِلَنَّ َذلَِك ِمَن اْلُُمــوِر اْلُمْحَدَثِة  َوَســلَّ

َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ُســوَل َصلَّى اللَّ يِن. ِلَنَّ الرَّ فِي الدِّ

اِشــُدوَن َوَل َغْيُرُهْم ِمَن  َلْم َيْفَعْلــُه َوَل ُخَلَفاُؤُه الرَّ

ِه َعَلــى اْلَجِميِع َوَل التَّابُِعوَن  َحاَبِة ِرْضَواُن اللَّ الصَّ

َلــِة. َوُهْم َأْعَلُم  َلُهْم بِإِْحَســاٍن فِي اْلُقــُروِن اْلُمَفضَّ

ُه  ِه َصلَّى اللَّ ــنَِّة َوَأْكَمُل ُحبًّا بَِرُســوِل اللَّ النَّاِس بِالسُّ

ْن َبْعَدُهْم... ُثمَّ  َم َوُمَتاَبَعًة لَِشــْرِعِه ِممَّ َعَلْيِه َوَســلَّ

إِنَّ َغالَِب َهــِذِه اِلْحتَِفاَلِت بِاْلَمَوالِــِد َمَع َكْونَِها 

بِْدَعًة َل َتْخُلو ِمَن اْشــتَِمالَِها َعَلى ُمنَْكًراٍت ُأْخَرى 

َجاِل َواْســتِْعَماِل اْلََغانِي  َكاْختِــَلِط النَِّســاِء بِالرِّ

َواْلَمَعــاِزِف... َوَقْد َيَقــُع َما ُهَو َأْعَظــُم ِمْن َذلَِك 

ــْرُك اْلَْكَبــُر. َوَذلَِك بِاْلُغُلوِّ فِي َرُســوِل  َوُهَو الشِّ

َم َأْو َغْيِرِه ِمــَن اْلَْولَِياِء  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ اللَّ

َوُدَعاِئِه َواِلْســتَِغاَثِة بِِه.

“ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಅಥವ್yಇತರyಯ್ವುದೆೀyಜನರyಜನ್ಮ-
ದಿನವನ್್ನyಆಚರಿಸ್ವುದಕಕೆyಅನ್ಮತಯಿಲಲಾ�yಏಕಂದರೆyಅದ್y
ಧಮಟ್ದಲಲಾyನ�ತನವ್ಗಿyಆಚರಣೆಗೆyತಂದyಅನ್ಚಾರಗಳಲಲಾy
ಸೀರಿದ್ದುಗಿದೆ�yಏಕಂದರೆyಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್ಗಲ,yಖ್ಲಫ್ಉy
ರ್ಶಿದಿೀನ್ಗಳ್ಗಲyಇದನ್್ನyಆಚರಿಸಲಲಾ�yಇತರyಸಹ್ಬ್ಗಳೂy

್5 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ರರಾವಾದಿರಪರಾೀಮದರಅನಿವಾಯಷಿತೆ

ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರ ಮೇಲೆ ಸಲಾತ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸುನ್ನತ್್ತನಲ್ಲಿ ಂಂದ ಪದಪ್ರಯೇಗಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಂಳಸಬೇಕು. 
ಏಿಂದರೆ ಸಲಾತ್ ಒಂದು ಆರಾಧನಯಾಗಿದ. ಆರಾಧನಗಳೆಲಲಿವೂ ತೌಕೇಫಿಯ್ಯ (ಕುಬಆನ್ ಮತು್ತ 
ಸುನ್ನತ್್ತನಲ್ಲಿರುವುದಿಕೆ ಸಿೇಮಿತ) ಆಗಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುನ್ನತ್್ತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿಲಲಿದ ಹೂಸ ಹೂಸ 
ಸಲಾತ್ಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡ್ರುವ ಸಲಾತ್ ಕತಾಬ್ಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಲಾಇಲುಲ್ 
ಖೈರಾತ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರಿಂದ ವರದಿಯಾದ ಹದಿೇಸುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿೇಮಿತಗೊಳಿಸದ 
ಲೆೇಖಕರು ಂರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಇಂತಹ ನೂತನ ಸಲಾತ್ಗಳನು್ನ ತೂರೆದು ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರು ಕಲ್ಸಿದ 
ಸಲಾತ್ಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲಾಲಿಹು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್. ಆಮಿೇನ್.

ಪ್ರವ್ದಿyಪ್ರೀಮವುyವಿಶ್್ವಸದyಮ�ಲyಬ್ನ್ದಿಗಳಲಲಾyಸೀರಿದy
ಅತದೆ�ಡಡಾyಬ್ನ್ದಿಯ್ಗಿದೆ�yಇಮ್ಂyಅಲ್ಬ್ಖ್ರಿy

ಮತ್ತುyಮ್ಸಲಾಮ್yಅನಸ್ yರಿಂದyವರದಿyಮ್ಡಿದyಒಂದ್y
ಹದಿೀಸನಲಲಾyಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

»َل ُيْؤِمــُن َأَحُدُكــْم َحتَّى َأُكــوَن َأَحــبَّ إَِلْيِه ِمْن 

ـاِس َأْجَمِعيَن«. َوالِِدِه َوَوَلــِدِه َوالنَـّ

“ಎಲಲಾರತನಕyನ್ನ್yನಿಮಗೆyನಿಮ್ಮyತಂದೆ–ತ್ಯಿ,yಮಕಕೆಳುy
ಮತ್ತುy ಇತರೆಲಲಾy ಜನರಿಗಿಂತy ಹಚ್್ಚy ಪ್ರೀತರ್ಳಳಿವನ್ಗ್-
ವುದಿಲಲಾವೀy ಅಲಲಾರತನಕy ನಿಮ್ಮಲಲಾy ಯ್ರ�y ನಿಜವ್ದy
ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ�”[1[y

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರಲಲಾರ್ವyಈyಪ್ರೀತರ್yಅಲ್ಲಾಹನಲಲಾರ್ವy
ಪ್ರೀತಗೆyಅನ್ಬಂಧಿತವ್ಗಿದೆ�yಏಕಂದರೆyಯ್ವುದೆೀyವಿಧದಿಂದy
ರ್�ೀಡಿದರ�y ಪರಿಪೂಣಟ್ವ್ದy ಪ್ರೀತಗೆy ಅಲ್ಲಾಹನಲಲಾದೆy

1y yಸಹಿೀಹ್ಲ್yಬ್ಖ್ರಿy1/58yಸಹಿೀಹ್yಮ್ಸಲಾಂy1/67

ಇನ್್ನರ�yಅಹಟ್ರಲಲಾ�yಆದದುರಿಂದyಅಲ್ಲಾಹನyಹ�ರತ್yಬೆೀರೆy
ಇತರyಯ್ರನ್್ನದರ�yಪ್ರೀತಸಬೆೀಕ್ದರೆyಅದ್yಅಲ್ಲಾಹನಲಲಾರ್ವy
ಪ್ರೀತಗೆyಅನ್ಬಂಧಿತವ್ಗಿರಬೆೀಕ್�

ಇಬ್್ನಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್ yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

َما َتُجــوُز َتْبًعا  َوُكلُّ َمَحبَّــٍة َوَتْعظِيــٍم لِْلَبَشــِر َفإِنَّ

ِه َصلَّى  لَِمَحبَِّة اللَّــِه َوَتْعظِيِمِه. َكَمَحبَِّة َرُســوِل اللَّ

َها ِمــْن َتَماِم َمَحبَِّة  َم َوَتْعظِيِمِه. َفإِنَّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اللَّ

َتُه ُيِحبُّوَنُه لُِحبِّ  ُمْرِسِلِه َوَتْعظِيِمِه ُســْبَحاَنُه. َفإِنَّ ُأمَّ

ِه َلُه.  ْجــَلِل اللَّ ِه َلــُه. َوُيَعظُِّموَنــُه َوُيِجلُّوَنُه ِلِ اللَّ

ِه. ِه فِــي ُموِجَبــاِت َمَحبَِّة اللَّ َفِهــَي َمَحبٌَّة لِلَّ

“ಮನ್ಷ್ಯರy ಮೀಲರ್ವy ಪ್ರೀತy ಮತ್ತುy ಗ್ರವಗಳಲಲಾವೂy



12

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ಅನ್ಮತಸಲಪಿಡ್ವುದ್yಅವುyಅಲ್ಲಾಹನಲಲಾರ್ವyಪ್ರೀತyಮತ್ತುy
ಗ್ರವಕಕೆy ಅನ್ಬಂಧಿತವ್ಗಿದದುರೆy ಮ್ತ್ರ�y ಉದ್ಹರಣೆಗೆy
ಅಲ್ಲಾಹನy ಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರ yಮೀಲರ್ವy ಪ್ರೀತyಮತ್ತುy
ಗ್ರವ�yಇದ್yಅವರನ್್ನyಪ್ರವ್ದಿಯ್ಗಿyಕಳುಹಿಸದyಅಲ್ಲಾಹನy
ಮೀಲರ್ವy ಪ್ರೀತyಮತ್ತುy ಗ್ರವದy ಪರಿಪೂಣಟ್ತೆಯ್ಗಿದೆ�y
ಏಕಂದರೆyಅವರyಸಮ್ದ್ರವುyಅವರನ್್ನy ಪ್ರೀತಸ್ವುದ್y
ಅಲ್ಲಾಹ್yಅವರನ್್ನyಪ್ರೀತಸರ್ವುದರಿಂದ�yಅವರyಸಮ್ದ್ರವುy
ಅವರನ್್ನyಗ್ರವಿಸ್ವುದ್yಅಲ್ಲಾಹ್yಅವರನ್್ನyyಗ್ರವಿಸರ್ವು-
ದರಿಂದ�yಆದದುರಿಂದyಅದ್yಅಲ್ಲಾಹನyಪ್ರೀತರನ್್ನyಅನಿವ್ರಟ್-
ಗೆ�ಳಿಸ್ವyಅಲ್ಲಾಹನಿಗ್ಗಿರ್ವyಪ್ರೀತಯ್ಗಿದೆ�”[2[

ಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನyಮತ್ತುyಅವನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರನ್್ನ yಪ್ರೀತಸ್-
ವುದನ್್ನyಅಲ್ಲಾಹ್yಕಡ್ಡಾರಗೆ�ಳಿಸದ್ದುರ್�yಆyಪ್ರೀತರ್yಕ್ಟ್ಂಬy
ಮತ್ತುyಸಂಪತತುನyಮೀಲರ್ವyಪ್ರೀತಗಿಂತಲ�yಮ್ಂಚ�ಣಿರಲಲಾರ-
ಬೆೀಕಂದ್yಹೀಳಿದ್ದುರ್�yಅಲ್ಲಾಹ್yಹೀಳುತ್ತುರ್:

﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

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

“ಹೀಳಿರಿ—ನಿಮ್ಮy ತಂದೆ–ತ್ಯಿ,y ಮಕಕೆಳು,y ಪತ್ನರರ್,y
ಸಂಬಂಧಿಕರ್,yನಿೀವುyಸಂಗ್ರಹಿಸಟ್ಟುರ್ವyನಿಮ್ಮyಸಂಪತ್ತು,yನಿೀವುy
ನಷಟುವ್ಗಬಹ್ದೆಂದ್yಹದರ್ತತುರ್ವyನಿಮ್ಮyವ್್ಯಪ್ರಗಳು,yನಿೀವುy
ಇಷಟುಪಡ್ವyನಿಮ್ಮyವ್ಸಸಥಾಳಗಳುyಅಲ್ಲಾಹನಿಗಿಂತಲ�,yಅವರy
ರಸ�ಲರಿಗಿಂತಲ�,yಅವನyಮ್ಗಟ್ದಲಲಾರ್ವyಸಂಗ್್ರಮಕಕೆಂತಲ�y
ನಿಮಗೆyಹಚ್್ಚyಪ್ರರವ್ಗಿದದುರೆyಅಲ್ಲಾಹ್yಅವನyಆದೆೀಶದೆ�ಂದಿಗೆy
ಬರ್ವುದನ್್ನyಕ್ರ್ತತುರಿ�yದ್ಷಟುyಜನರಿಗೆyಅಲ್ಲಾಹ್yಯ್ವತ�ತುy
ಮ್ಗಟ್ದಶಟ್ನyಮ್ಡಲ್ರ�”y(ಅತ್ತುಬy24)

2y yಇಬ್್ನಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್ರವರyಜಲ್ಉಲ್yಅಫ್ಹ್ಮ್y1/187

ಸಹಾಬಾಗಳರರರಾವಾದಿಪರಾೀಮ

ಈyಮೀಲನyಆರತತುನ್್ನy ವ್್ಯಖ್್ಯನyಮ್ಡ್ತ್ತುy ಅಲ್ಕ್ದಿೀy
ಇಯ್ದ್ yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

ًة َعَلى  ــا َوَتنْبِيًها َوَدَلَلــًة َوُحجَّ َفَكَفى بَِهــَذا َحضًّ

َم َوُوُجوِب  إِْلَزاِم َمَحبَّتِــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

ُه  َفْرِضَها َوِعَظِم َخَطِرَها َواْســتِْحَقاِقِه َلَها َصلَّى اللَّ

َع اللَّــُه  َمْن َكاَن َماُلــُه َوَأْهُلُه  َعَلْيــِه َوَســلََّم. إِْذ َقرَّ

َدُهْم  ِه َوَرُســولِِه َوَتَوعَّ َوَوَلُدُه َأَحــبَّ إَِلْيِه ِمــَن اللَّ

بَِقْولِــِه َتَعاَلــى: ﴿گ گ گ ڳڳ ﴾.ُثــمَّ 

ْن َضلَّ  ــَقُهْم بَِتَماِم اْلَيــِة. َوَأْعَلَمُهْم َأنَُّهــْم ِممَّ َفسَّ

ُه. َوَلْم َيْهــِدِه اللَّ

“ಪ್ರವ್ದಿ y ರವರನ್್ನy ಪ್ರೀತಸಬೆೀಕ್ದ್ದ್y ಅನಿವ್-
ರಟ್ವ್ಗಿದೆ,y ಅದನ್್ನy ಕಡ್ಡಾರಗೆ�ಳಿಸಲ್ಗಿದೆ,y ಅವರನ್್ನy
ಪ್ರೀತಸದಿದದುರೆyಅಪ್ರyಕ್ದಿದೆyಮತ್ತುyಅವರ್yಪ್ರೀತಗೆyಅಹಟ್-
ರ್ಗಿದ್ದುರೆyಎಂದ್yಈyಆರತ್yಪ್ರೀರೆೀಪಸ್ತತುದೆ,yಸ�ಚಿಸ್ತತುದೆy
ಮತ್ತುy ಇದ್yಅದಕಕೆyರ್ರ್ವೆರ�yಆಗಿದೆ�yಅಲ್ಲಾಹ್yಮತ್ತುy
ಅವನyರಸ�ಲರಿಗಿಂತಲ�yಹಚ್್ಚyಸಂಪತ್ತು,yಕ್ಟ್ಂಬyಮತ್ತುy
ಮಕಕೆಳನ್್ನyಪ್ರೀತಸ್ವವರನ್್ನyಅಲ್ಲಾಹ್yಆಕ್ೀಪಸದ್ದುರ್�yಅವರಿಗೆy
ಎಚ್ಚರಿಕy ನಿೀಡ್ತ ತ್ುy ಅವನ್y ಹೀಳುತ್ತುರ್—ಅಲ್ಲಾಹ್y ಅವನy
ಆದೆೀಶದೆ�ಂದಿಗೆyಬರ್ವುದನ್್ನyಕ್ರ್ತತುರಿ�yನಂತರyಆರತತುನy
ಕ�ರ್ರಲಲಾyಅವರನ್್ನyಫ್ಸಕ್ಗಳಂದ್yಕರೆದಿದ್ದುರ್�yಅವರ್y
ದ್ರಿಗೆಟಟುವರ್yಮತ್ತುyಅಲ್ಲಾಹ್yಅವರಿಗೆyಸರಿದ್ರಿyತೆ�ೀರಿಸ್-
ವುದಿಲಲಾವೆಂದ್yಹೀಳಿದ್ದುರ್�”[3[

ಪ್ರವ್ದಿ yರಲಲಾರ್ವyತಮ್ಮyಪ್ರೀತರ್yಸತ್ಯಸಂಧವೆನ್್ನವುದಕಕೆy
ಸಹ್ಬ್ಗಳುyಅತ್್ಯಜ್ವಲವ್ದyಉದ್ಹರಣೆಗಳನ್್ನyತೆ�ೀರಿಸದ್ದುರೆ�y
ಅವರ್yಅಲ್ಲಾಹ್yಮತ್ತುyಅವನyರಸ�ಲರ yಮೀಲರ್ವy
ಪ್ರೀತರyದೆ�್ಯೀತಕವ್ಗಿyಮತ್ತುyಅಲ್ಲಾಹನಿಂದyಪ್ರತಫಲyಮತ್ತುy
ಸಂತೃಪತುರನ್್ನyಪಡೆರ್ವುದಕ್ಕೆಗಿyತಮ್ಮyಸಂಪತತುನ್್ನyಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರyಮ್ಂದೆyಸ್ರಿರ್ತತುದದುರ್�yಆyಉದ್ಹರಣೆಗಳಲ�ಲಾಂದ್y
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಇಮ್ಂyಅಲ್ಬ್ಖ್ರಿರವರ್yಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್yಇಬ್್ನyಹಿಶ್ಮ್ y
ರಿಂದyವರದಿyಮ್ಡಿದyಈyಹದಿೀಸ್�

َم َوُهَو آِخٌذ  ُكنَّا َمــَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

بَِيــِد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّــاِب. َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َيا َرُســوَل 

اللَّــِه! َلَْنَت َأَحــبُّ إَِليَّ ِمــْن ُكلِّ َشــْيٍء إِلَّ ِمْن 

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َل،  َنْفِســي. َفَقاَل النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ

ِذي َنْفِســي بَِيــِدِه َحتَّى َأُكوَن َأَحــبَّ إَِلْيَك ِمْن  َوالَّ

ِه! َلَْنَت  َنْفِســَك«. َفَقاَل َلُه ُعَمــُر: َفإِنَّــُه اْلَن َواللَّ

ُه  َأَحــبُّ إَِليَّ ِمْن َنْفِســي. َفَقــاَل النَّبِيُّ َصلَّــى اللَّ

َعَلْيــِه َوَســلََّم: »اْلَن َيا ُعَمُر«.

“ನ್ವುyಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಸಂಗಡyಇದೆದುವು�yಅವರ್yಉಮರ್y
ಇಬ್್ನಲ್y ಖತ್ತುಬ್ y ರವರy ಕೈy ಹಿಡಿದಿದದುರ್�y ಉಮರ್ y
ಹೀಳಿದರ :್yಓyಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರೆೀ!yನನ್ನyದೆೀಹವನ್್ನy
ಬಿಟಟುರೆyನನಗೆyಇತರೆಲಲಾyವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲ�yಹಚ್್ಚyಪ್ರೀತಯಿರ್-
ವುದ್yತಮ್ಮyಮೀಲ�yಆಗyಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ್:y
ಇಲಲಾ�y ನನ್ನyಆತ್ಮyಯ್ರy ಕೈರಲಲಾದೆಯೀyಅವನyಮೀಲ್ಣೆ!y
ನಿಮ್ಮy ದೆೀಹಕಕೆಂತಲ�y ನ್ನ್y ನಿಮಗೆyಹಚ್್ಚy ಪ್ರೀತರ್ಳಳಿವ-
ನ್ಗ್ವy ತನಕ�y ಆಗy ಉಮರ್ y ಹೀಳಿದರ್:y ಹ್ಗ್ದರೆy
ಈಗ,yಅಲ್ಲಾಹನyಮೀಲ್ಣೆ!yನನ್ನyದೆೀಹಕಕೆಂತಲ�yನನಗೆyಹಚ್್ಚy
ಪ್ರೀತಯಿರ್ವುದ್yನಿಮ್ಮyಮೀಲ�yಆಗyಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್y
ಹೀಳಿದರ :್yಓyಉಮರ್!yಈಗ�”[4[

ಈyಹದಿೀಸನyಅಥಟ್yವಿವರಿಸ್ತ್ತುyಅಲ್ಖತ್ತುಬಿೀyಹೀಳುತ್ತುರೆ:

“ಮನ್ಷ್ಯನ್yತನ್ನyದೆೀಹವನ್್ನyಪ್ರೀತಸ್ವುದ್yಸ್್ವಭ್ವಿಕ�yಆದರೆy
ಇತರರನ್್ನy ಪ್ರೀತಸ್ವುದ್y ವಿಭನ್ನy ಕ್ರಣಗಳy ಆಧ್ರದಲಲಾ-
ರ್ವyಸ್ವಂತyತೀಮ್ಟ್ನದಿಂದ�yಇಲಲಾyಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಸ್ವಂತy
ತೀಮ್ಟ್ನದy ಪ್ರೀತರನ್್ನy ಉದೆದುೀಶಿಸದೆದುೀಕಂದರೆy ಮನ್ಷ್ಯ-
ನನ್್ನy ಯ್ವy ಸ್ವಭ್ವದಲಲಾy ಸೃಷ್ಟುಸಲ್ಗಿದೆಯೀy ಅದನ್್ನy
ಬ್ಡಮೀಲ್ಗೆ�ಳಿಲ್y ಅಥವ್y ಬದಲ್ಯಿಸಲ್y ಯ್ವy

4y yಸಹಿೀಹ್ಲ್yಬ್ಖ್ರಿy11/523

ವಿಧದಿಂದಲ�yಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ�”

ಅಲ್ಖತ್ತುಬಿರವರy ಮ್ತಗೆy ಟ್ಪಪಿಣಿy ಬರೆರ್ತ್ತುy ಇಬ್್ನy
ಹಜರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

ْبِع.  ًل َكاَن بَِحَســِب الطَّ َفَعَلى َهَذا َفَجَواُب ُعَمَر َأوَّ

ُه  َل َفَعــَرَف بِاِلْســتِْدَلِل َأنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ ُثمَّ َتَأمَّ

ــَبُب  َم َأَحبُّ إَِلْيِه ِمْن َنْفِســِه لَِكْونِِه السَّ َعَلْيِه َوَســلَّ

ْنَيــا َواْلِخَرِة.  فِــي َنَجاتَِها ِمــَن اْلُمْهِلَكاِت فِي الدُّ

َفَأْخَبــَر بَِما اْقَتَضــاُه اِلْختَِيــاُر. َولَِذلِــَك َحَصَل  

اْلَحــَواُب بَِقْولِِه: »اْلَن َيا ُعَمــُر«. َأْي اْلَن َعَرْفَت 

َفنََطْقــَت بَِما َيِجُب.

“ಇದರy ಆಧ್ರದಲಲಾy ಹೀಳುವುದ್ದರೆyಉಮರ್ y ರವರ್y
ಮೊದಲ್yನಿೀಡಿದyಉತತುರವುyಸ್್ವಭ್ವಿಕyರ�ಪದಲಲಾರ್ವyಉತತು-
ರವ್ಗಿತ್ತು�y ನಂತರy ಅವರ್y ಆಲ�ೀಚರ್yಮ್ಡಿದ್ಗy ತನ್ನy
ದೆೀಹಕಕೆಂತಲ�yಹಚ್್ಚyಪ್ರವ್ದಿ yರವರನ್್ನyಪ್ರೀತಸಬೆೀಕ್-
ಗಿದೆಯಂದ್yಅವರ್yರ್ರ್ವೆಗಳyಮ�ಲಕyಅರಿತ್ಕ�ಂಡರ್�y
ಏಕಂದರೆyಅವರyದೆೀಹವುyಇಹಲ�ೀಕyಮತ್ತುy ಪರಲ�ೀಕದy
ವಿನ್ಶದಿಂದy ಪ್ರ್ಗಲ್y ಪ್ರವ್ದಿ y ರವರ್y ಒಂದ್y
ಕ್ರಣವ್ಗಿದ್ದುರೆ�yಆದದುರಿಂದyಅವರyಸ್ವಂತyತೀಮ್ಟ್ನವುyಏನನ್್ನy
ಆವಶ್ಯಪಟ್್ಚತೆ�ೀyಅದನ್್ನyಅವರ್yತಳಿಸದರ್�yಈyಕ್ರಣದಿಂದಲೀy
ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಉತತುರವುyಹಿೀಗಿತ್ತು:y“ಓyಉಮರ್!yಈಗ�”y
ಅಂದರೆ:yಈಗyತ್ವುyಅರಿತ್ಕ�ಂಡಿರಿyಮತ್ತುyಹೀಳಬೆೀಕ್ದ್-
ದರ್್ನೀyಹೀಳಿದಿರಿ�”[5[

ಇಮ್ಂyಮ್ಸಲಾಮ್ರವರ್yಅಮ್್ರyಇಬ್್ನyಆಸ್ yರಿಂದyವರದಿy
ಮ್ಡಿದyಹದಿೀಸನಲಲಾy—ಆಗyಅವರ್yಮರಣಶಯ್ಯರಲಲಾದದುರ್—y
ಅವರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

ِه َصلَّى  َوَمــا َكاَن َأَحٌد َأَحــبَّ إَِليَّ ِمْن َرُســوِل اللَّ

5y yಫತ್ಹ್ಲ್yಬ್ರಿy11/528
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

َم َوَل َأَجــلَّ فِي َعْينِي ِمنْــُه. َوَما  اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

ُكنُْت ُأطِيــُق َأْن َأْمَلَ َعْينَــيَّ ِمنُْه إِْجَلًل َلــُه. َوَلْو 

ُســِئْلُت َأْن َأِصَفــُه َما َأَطْقــُت ِلَنِّي َلْم َأُكــْن َأْمَلُ 

ِمنُْه. َعْينَيَّ 

“ನನಗೆyಪ್ರವ್ದಿ yರವರಿಗಿಂತಲ�yಹಚ್್ಚyಪ್ರೀತyಇನ್್ನರಲ�ಲಾy
ಇಲಲಾ�yನನ್ನyದೃಷ್ಟುರಲಲಾyಅವರಿಗಿಂತಲ�yಹಚ್್ಚyಗ್ರವ್ಹಟ್ರ್y
ಯ್ರ�yಇಲಲಾ�yಅವರyಮೀಲರ್ವyಗ್ರವದಿಂದ್ಗಿyಅವರನ್್ನy
ಕಣ್ತುಂಬಿyರ್�ೀಡಲ್yನನಗೆyಸ್ಧ್ಯವ್ಗ್ತತುರಲಲಲಾ�yಅವರyಮ್ಖy
ಲಕ್ಷಣy ಹೀಗಿದೆಯಂದ್y ಯ್ರ್ದರ�y ಕೀಳಿದರೆy ಅದನ್್ನy
ಹೀಳಿಕ�ಡಲ್yನನಗೆyಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ�yಏಕಂದರೆyನ್ನ್yಅವರನ್್ನy
ಕಣ್ತುಂಬ್yರ್�ೀಡಿಯೀyಇಲಲಾ�”[6[y

ಸಹ್ಬ್ಗಳಿಗೆyಪ್ರವ್ದಿ yರವರಲಲಾದದುyಪ್ರೀತರನ್್ನyಕಂಡ್y
ಮ್ಶಿ್ರಕರ್y ಅಚ್ಚರಿಪಡ್ತತುದದುರ್�y ಸಹ್ಬ್ಗಳುy ಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರನ್್ನyಎಷ್ಟುyಪ್ರೀತಸ್ತತುದದುರೆಂದ್yಉವಟ್yಇಬ್್ನyಮಸ್ಊದ್y
ವಿವರಿಸ್ತ್ತುರೆ�yಆಗyಅವರ್yಇಸ್ಲಾಮ್yಸ್ವೀಕರಿಸರಲಲಲಾ�yಅವರ್y
ಶಿಕ್ಟ್ನಲಲಾದದುರ್�yಅವರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

َم َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه  َفَواللَّــِه َمــا َتنَخَّ

َم ُنَخاَمًة إِلَّ َوَقَعــْت فِي َكفِّ َرُجــٍل ِمنُْهْم  َوَســلَّ

َفَدَلَك بَِهــا َوْجَهُه َوِجْلــَدُه. َوإَِذا َأَمَرُهــْم اْبَتَدُروا 

ــَأ َكاُدوا َيْقَتتُِلوَن َعَلــى َوُضوِئِه.  َأْمــَرُه. َوإَِذا َتَوضَّ

وَن  َوإَِذا َتَكلَّــَم َخَفُضوا َأْصَواَتُهْم ِعنْــَدُه. َوَما ُيِحدُّ

إَِلْيــِه النََّظــَر َتْعظِيًما َلُه.

“ಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ!y ಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್y ಕಮ್್ಮವ್ಗy ಅವರy
ಬ್ಯಿಯಿಂದyಕಫyಹ�ರಬಂದ್yಅದ್yಅವರyಅನ್ಯ್-
ಯಿಗಳಲಲಾyಯ್ರyಮೀಲ್ದರ�yಬಿದದುರೆyಅವರ್yಅದನ್್ನyತಮ್ಮy
ಮ್ಖyಮತ್ತುyಚಮಟ್ಗಳಿಗೆyಸವರ್ತತುದದುರ್�yಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್y
ಏನ್ದರ�yಆಜ್್ಪಸದರೆyಅದನ್್ನyಮ್ಡಲ್yಅನ್ಯ್ಯಿಗಳುy
ಮ್ನ್್ನಗ್ಗುತತುದದುರ್�yಅವರ್yವುದ�yನಿವಟ್ಹಿಸyಉಳಿದyನಿೀರಿಗ್ಗಿy
ಅನ್ಯ್ಯಿಗಳುy ಪರಸಪಿರy ಕಚಾ್ಚಡ್ತತುದದುರ್�y ಪ್ರವ್ದಿ y

ರವರ್yಮ್ತನ್ಡ್ವ್ಗyಅನ್ಯ್ಯಿಗಳುyಮ್ನವ್ಗಿರ್-
ತತುದದುರ್�yಅವರyಮೀಲರ್ವyಗ್ರವದಿಂದ್ಗಿyಅವರ್yಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರನ್್ನyದಿಟ್ಟುಸyರ್�ೀಡ್ತತುರಲಲಲಾ�”[7[

ಪ್ರವ್ದಿಪ್ರೀಮವುyಎರಡ್yಹಂತಗಳಲಲಾದೆಯಂದ್yಇಬ್್ನyರಜಬ್y
ಅಲ್ಹಂಬಲೀ yಹೀಳುತ್ತುರೆ�

ಮೊದಲನೆೀರಹೆತ:yಕಡ್ಡಾರyಪ್ರೀತ�yಈyಪ್ರೀತರ್yಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರ್yಅಲ್ಲಾಹನyಕಡೆಯಿಂದyಏನ್yತಂದರೆ�ೀyಅದನ್್ನyಸ್ವೀ-
ಕರಿಸ್ವುದ್,yಅದನ್್ನyಪ್ರೀತಯಿಂದ,yತೃಪತುಯಿಂದ,yಗ್ರವದಿಂದy
ಮತ್ತುy ಸಂಪೂಣಟ್yಶರಣಾಗತಯಿಂದyಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ವುದನ್್ನy
ಆವಶ್ಯಪಡ್ತತುದೆ�yಅವರyಮ್ಗಟ್ವಲಲಾದyಇತರyಯ್ವyಮ್ಗಟ್ದy
ಮ�ಲಕವೂyಸನ್್ಮಗಟ್ವನ್್ನyಹ್ಡ್ಕಬ್ರದೆಂದ್yಆವಶ್ಯಪಡ್-
ತತುದೆ�yಅವರ್yಅವರyರಬಿ್ಬನyಕಡೆಯಿಂದyಏನನ್್ನyತಲ್ಪಸದರೆ�ೀy
ಅದನ್್ನy ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದನ್್ನy ಮತ್ತುy ಅವರ್y ತಳಿಸಕ�ಟಟುy
ವಿಷರಗಳಲಲಾವೂyಸತ್ಯವೆಂದ್yನಂಬ್ವುದನ್್ನyಅದ್yಆವಶ್ಯಪ-
ಡ್ತತುದೆ�yಅವರ್yಆಜ್್ಪಸದyಕಡ್ಡಾರyಕ್ರಟ್ಗಳಲಲಾyಅವರy
ಆಜ್್ಪ್ಲರ್yಮ್ಡ್ವುದನ್್ನyಮತ್ತುyಅವರ್yವಿರೆ�ೀಧಿಸದyನಿಷ್ದ್ಧy
ಕ್ರಟ್ಗಳಿಂದyಸಂಪೂಣಟ್yಬಿಟ್ಟುyನಿಲ್ಲಾವುದನ್್ನyಕ�ಡyಅದ್y
ಆವಶ್ಯಪಡ್ತತುದೆ�yಅವರyಧಮಟ್ಕಕೆyಸಹ್ರyಮ್ಡ್ವುದನ್್ನy
ಮತ್ತುyಅವರನ್್ನyವಿರೆ�ೀಧಿಸ್ವವರೆ�ಡರ್yತನಗೆyಸ್ಧ್ಯವ್-
ಗ್ವಷ್ಟುyಹ�ೀರ್ಡ್ವುದನ�್ನyಅದ್yಆವಶ್ಯಪಡ್ತತುದೆ�yಇಷ್ಟುy
ಪ್ರಮ್ಣದಲಲಾyಅವರನ್್ನyಪ್ರೀತಸ್ವುದ್yಕಡ್ಡಾರವ್ಗಿದೆ�yಇಷ್ಟುy
ಕ�ಡyಅವರನ್್ನyಪ್ರೀತಸದವರyಈಮ್ನ್yಪೂತಟ್ಯ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ�

ಎರಡನೆೀರಹೆತ:y ಶ್ರೀಷಠಾತೆರyಪ್ರೀತ�yಈyಪ್ರೀತರ್yಅವರನ್್ನy
ಅತ್್ಯತತುಮವ್ಗಿyಅನ್ಸರಿಸ್ವುದನ್್ನyಆವಶ್ಯಪಡ್ತತುದೆ�yಅವರy
ಚಯಟ್ರನ್್ನ,yಸ್ವಭ್ವವನ್್ನ,yಶಿಷ್ಟುಚಾರವನ್್ನ,yಐಚಿಛಿಕyಕಮಟ್-
ಗಳನ್್ನ,yಅವರyಆಹ್ರyಪ್ನಿೀರಗಳನ್್ನ,yಅವರyವಸತ್ರಧ್ರಣೆ-
ರನ್್ನ,yಅವರ್yತಮ್ಮyಮಡದಿರರೆ�ಡರ್yವತಟ್ಸದyರಿೀತರನ್್ನy
ಮ್ಂತ್ದyಅವರyಸಂಪೂಣಟ್yಶಿಷ್ಟುಚಾರಗಳನ್್ನyಮತ್ತುyಪರಿಶ್ದ್ಧy
ಸ್ವಭ್ವಗಳನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್ವುದನ್್ನyಆವಶ್ಯಪಡ್ತತುದೆ�[8[

ರರಾವಾದಿ ರರವರರಮೀಲೆರಸಲಾತ್ರಹೀಳಬೀಕಾದರ

7y yಸಹಿೀಹ್ಲ್yಬ್ಖ್ರಿy5/330
8y yಇಸತುಶ್ಕ್yನಸೀಮಲ್yಇನ್್ಸyಮನ್yನಫಹ್ತyರಿಯ್ದಿಲ್yಕ್ದ್್ಸyರ್ಟy34-35
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಅನಿವಾಯಷಿತೆ

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳಬೆೀಕಂದ್yಅಲ್ಲಾಹ್y
ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳಿಗೆyಆಜ್್ಪಸದ್ದುರ್�yಅವನ್yಹೀಳುತ್ತುರ್:y

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴾
“ಖಂಡಿತವ್ಗಿರ�yಅಲ್ಲಾಹ್yಮತ್ತುyಅವನyಮಲಕ್ಗಳುyಪ್ರವ್-
ದಿರವರyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳುತ ತ್ುರೆ�yಓyಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳೀ!yನಿೀವುy
ಕ�ಡyಅವರyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಮತ್ತುyಸಲ್ಮ್ಗಳನ್್ನyಹೀಳಿರಿ�”y
(ಅಲ್ಅಹ್ಝ್ಬ್y56)y

ಈyಆರತ್yಅವತೀಣಟ್ವ್ದದ್ದುyಮದಿೀನದಲಲಾ�yಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರಿಗೆyಉಪರಿಲ�ೀಕದy ಅತ್್ಯನ್ನತy ಸಭೆರಲಲಾy ಅಲ್ಲಾಹನy
ಬಳಿಯಿರ್ವyಸ್ಥಾನಮ್ನವೆೀರ್ಂದ್yಅಲ್ಲಾಹ್yಈyಆರತತುನy
ಮ�ಲಕyಅವನyದ್ಸರಿಗೆyತಳಿಸಕ�ಡ್ತತುದ ದ್ುರ್�yಅಂದರೆyಅಲಲಾy
ಅವನ್yತನ್ನyಮಲಕ್ಗಳyಸಮ್್ಮಖದಲಲಾyಪ್ರವ್ದಿ yರವರನ್್ನy
ಪ್ರಶಂಸಸ್ತ್ತುರ್�yಮಲಕ್ಗಳುyಅವರyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ�y
ನಂತರyಅಲ್ಲಾಹ್yಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳೊಡರ್yಅವರyಮೀಲyಸಲ್ತ್y
ಮತ್ತುyಸಲ್ಂyಹೀಳಬೆೀಕಂದ್yಆಜ್್ಪಸ್ತ್ತುರ್�yಇದ್yಮೀಲನy
ಮತ್ತುy ಕಳಗಿನy ಎರಡ್y ಲ�ೀಕಗಳಲ�ಲಾy ಅವರ್y ಒಟಾಟುಗಿy
ಪ್ರಶಂಸಸಲಪಿಡ್ವುದಕ್ಕೆಗಿದೆ�y

ಅಲ್ಲಾಹ್y ಈy ಆರತತುನಲಲಾy ಪ್ರವ್ದಿ yರವರಿಗೆy ನಿೀಡಿದy
ಗ್ರವವುyಮಲಕ್ಗಳೊಡರ್yಸ್ಜ�ದ್yಮ್ಡಲ್yಆಜ್್ಪಸ್ವy
ಮ�ಲಕyಆದಮ್ yರಿಗೆyನಿೀಡಿದyಗ್ರವಕಕೆಂತಲ�yಪೂಣಟ್ವೂy
ಸಮಗ್ರವೂyಆಗಿದೆ�yಏಕಂದರೆyಇಲಲಾyಅಲ್ಲಾಹ್yತ್ನ್yಸ್ವತಃyಸಲ್ತ್y
ಹೀಳುತೆತುೀರ್ಂದ್y ತಳಿಸದ್ದುರ್�y ನಂತರyಆyಬಳಿಕyಮಲಕ್ಗಳy
ಸಲ್ತನyಬಗೆಗುy ತಳಿಸದ್ದುರ್�yಅಲ್ಲಾಹನಿಂದyಹ�ರಹ�ಮ್್ಮವy
ಗ್ರವವುy ಅವನy ಅಭ್ವದಲಲಾy ಮಲಕ್ಗಳಿಂದy ಮ್ತ್ರy
ಹ�ರಹ�ಮ್್ಮವyಗ್ರವಕಕೆಂತyಶ್ರೀಷಠಾವ್ಗಿದೆ�[9[

ಅಲ್ಲಾಹ್yಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳುವುದೆಂದರೆy
ಮಲಕ್ಗಳyಸಮ್್ಮಖದಲಲಾyಅವರನ್್ನyಪ್ರಶಂಸಸ್ವುದೆಂದ್yಅಬ್ಲ್y
ಆಲರರಿಂದy ಇಮ್ಂy ಅಲ್ಬ್ಖ್ರಿy ವರದಿyಮ್ಡಿದ ದ್ುರೆ�y

9y yರ್�ೀಡಿ:yಅಸ್ಸಖ್ವಿರವರyಅಲ್ಕ್ಲ್ಲ್yಬದಿೀಅ್yಫಸ್ಸಲ್ತyಅಲಲ್y
ಹಬಿೀಬಿyಶಶಾಫೀಅ್yರ್ಟy36

ಮಲಕ್ಗಳyಸಲ್ತ್yಎಂದರೆyಪ್್ರಥಟ್ರ್�y

ಇಬ್್ನyಅಬ್್ಬಸ್ yಹೀಳುತ್ತುರೆ:y“ಮಲಕ್ಗಳುyಸಲ್ತ್yಹೀಳುತ್ತುರೆy
ಎಂದರೆyಬರಕತ್ಗ್ಗಿyಪ್್ರರ್ಟ್ಸ್ತ್ತುರೆy ಎಂದಥಟ್�”y ಇಮ್ಂy
ಅಲ್ಬ್ಖ್ರಿyಈyರಿೀತಯ್ಗಿyಇದನ್್ನyಮ್ಅಲಲಾಕ್yಹದಿೀಸ್ಗಿy
ವರದಿyಮ್ಡಿದ್ದುರೆ�[10[y

ಅಬ�y ಜಅ್yಫರ್y ಅರ್್ರಝಿರವರ್y ಅರ್ರಬಿೀಅ್y ಇಬ್್ನy
ಅನಸ್ರyಮ�ಲಕyಅಬ್ಲ್yಆಲರರಿಂದyಇದೆೀyರಿೀತyವರದಿy
ಮ್ಡಿದ್ದುರೆ�yಇದೆೀyರಿೀತyಅರ್ರಬಿೀಅ್yರಿಂದಲ�yವರದಿಯ್ಗಿದೆ�y
ಅಲೀyಇಬ್್ನyಅಬಿೀyತಲಹುರವರ್yಇಬ್್ನyಅಬ್್ಬಸ್ yರಿಂದyಇದೆೀy
ರಿೀತyವರದಿyಮ್ಡಿದ್ದುರೆ�yಇವೆರಡನ�್ನyಇಬ್್ನyಅಬಿೀyಹ್ತಮ್y
ವರದಿyಮ್ಡಿದ್ದುರೆ�[11[y

ಮಲಕ್ಗಳುyಬರಕತ್ಗ್ಗಿyಪ್್ರರ್ಟ್ಸ್ತ್ತುರೆyಎಂಬyಇಬ್್ನyಅಬ್್ಬಸ್
yರವರyಅಭಪ್್ರರyಅಬ್ಲ್yಆಲರರವರyಅಭಪ್್ರರಕಕೆy

ಸರಿಹ�ಂದ್ತತುದೆ�yಆದರೆyಇದ್yಅದಕಕೆಂತಲ�yವಿಶೀಷವ್ದy
ಅಭಪ್್ರರವ್ಗಿದೆ�[12[

ಸಲ್ತ್yಹೀಳಬೆೀಕಂದ್yಆಜ್್ಪಸ್ವyಮತ್ತುyಸಲ್ತನyರ�ಪವನ್್ನy
ವಿವರಿಸ್ವyಇನ�್ನyಅರ್ೀಕyಹದಿೀಸ್ಗಳುyಪ್ರವ್ದಿ yರವರಿಂದy
ವರದಿಯ್ಗಿದೆ�yyಅವುಗಳಲ�ಲಾಂದ್yಇಮ್ಂyಅಲ್ಬ್ಖ್ರಿರ-
ವರ್yಕಅ್yಬ್yಇಬ್್ನyಉಜ್ರ yರಿಂದyವರದಿyಮ್ಡಿದyಹದಿೀಸ್�y

ــَلُم َعَلْيــَك َفَقْد  ا السَّ ِقيــَل: َيا َرُســوَل اللَّــِه! َأمَّ

ــَلُة َعَلْيَك؟ َقــاَل: »ُقوُلوا:  َعَرْفنَــاُه. َفَكْيَف الصَّ

ٍد َكَما  ــٍد َوَعَلــى آِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصــلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ْيَت َعَلى آِل إِْبَراِهيَم إِنَّــَك َحِميٌد َمِجيٌد. اللَُّهمَّ  َصلَّ

ــٍد َكَما َباَرْكَت  ــٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

َعَلــى آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميــٌد َمِجيٌد«.

ಸಹ್ಬ್ಗಳುyಕೀಳಿದರ :್y“ಓyಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರೆೀ!y

10y yರ್�ೀಡಿyಸಹಿೀಹ್ಲ್yಬ್ಖ್ರಿy8/532
11y yರ್�ೀಡಿyತಫ್ಸೀರ್yಇಬ್್ನyಕಸೀರ್y5/447
12y yರ್�ೀಡಿyಫತ್ಹ್ಲ್yಬ್ರಿy8/533
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ನಿಮ್ಮyಮೀಲyಸಲ್ಮ್yಹೀಳುವyರ�ಪವನ್್ನyನ್ವುyತಳಿದಿದೆದುೀವೆ�y
ನಿಮ್ಮyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳುವುದ್yಹೀಗೆ?”yಅವರ್yಹೀಳಿದರ :್y
“ಹೀಳಿರಿ—ಓyಅಲ್ಲಾಹ್!yನಿೀನ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್ರyಮೀಲyಮತ್ತುy
ಮ್ಹಮ್ಮದ್ರyಕ್ಟ್ಂಬದyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳು�yಇಬ್್ರಹಿೀಮರy
ಮೀಲy ಮತ್ತುy ಇಬ್್ರಹಿೀಮರy ಕ್ಟ್ಂಬದy ಮೀಲy ಸಲ್ತ್y
ಹೀಳಿದಂತೆ�yಖಂಡಿತವ್ಗಿರ�yನಿೀನ್yಸ್ತುತ್ಯಹಟ್ನ�yಮಹತ್ವಪೂ-
ಣಟ್ನ�yಆಗಿರ್ವೆ�yಓyಅಲ್ಲಾಹ್!yನಿೀನ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್ರyಮೀಲy
ಮತ್ತುyಮ್ಹಮ್ಮದ್ರyಕ್ಟ್ಂಬದyಮೀಲyಬರಕತತುನ್್ನyಸ್ರಿಸ್�y
ಇಬ್್ರಹಿೀಮರyಮೀಲyಮತ್ತುyಇಬ್್ರಹಿೀಮರyಕ್ಟ್ಂಬದyಮೀಲy
ಬರಕತತುನ್್ನyಸ್ರಿಸದಂತೆ�yಖಂಡಿತವ್ಗಿರ�yನಿೀನ್yಸ್ತುತ್ಯಹಟ್ನ�y
ಮಹತ್ವಪೂಣಟ್ನ�yಆಗಿರ್ವೆ�”[13[y

ಇಮ್ಂy ಮ್ಸಲಾಮ್y ವರದಿy ಮ್ಡಿದy ಅಬ�y ಮಸ್ಊದ್y
ಅಲ್ಅನ್್ಸರಿ yರವರyಹದಿೀಸನಲಲಾyಹಿೀಗಿದೆ:y

َم َوَنْحُن  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّــى اللَّ َأَتاَنا َرُســوُل اللَّ

فِــي َمْجِلِس َســْعِد ْبِن ُعَبــاَدَة. َفَقاَل َلُه َبِشــيُر ْبُن 

َســْعٍد: َأَمَرَنــا اللَّــُه َتَعاَلــى َأنَّ ُنَصلِّــَي َعَلْيَك َيا 

ِه! َفَكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ َقاَل: َفَسَكَت  َرُســوَل اللَّ

َم َحتَّــى َتَمنَّْينَا  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َرُســوُل اللَّ

ُه  ِه َصلَّــى اللَّ ُه َلْم َيْســَأْلُه. ُثــمَّ َقاَل َرُســوُل اللَّ َأنَّ

ٍد  َعَلْيِه َوَســلََّم: »ُقوُلــوا: اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلــى ُمَحمَّ

ْيَت َعَلــى آِل إِْبَراِهيَم.  ــٍد َكَما َصلَّ َوَعَلى آِل ُمَحمَّ

ٍد َكَما َباَرْكَت  ٍد َوَعَلــى آِل ُمَحمَّ َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

َعَلــى آِل إِْبَراِهيَم فِي اْلَعاَلِميــَن إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد. 

َعِلْمُتْم«. َقْد  َكَما  ــَلُم  َوالسَّ

ನ್ವುyಸಅ್yದ್yಇಬ್್ನyಉಬ್ದರyಸಭೆರಲಲಾದ್ದುಗyಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರ್yಅಲಲಾಗೆyಬಂದರ್�yಆಗyಬಶಿೀರ್yಇಬ್್ನy ಸಅ್yದ್ y
ಅವರೆ�ಡರ್yಕೀಳಿದರ್�y“ಓyಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರೆೀ!y

13y yಸಹಿೀಹ್ಲ್yಬ್ಖ್ರಿy8/532

ತಮ್ಮyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳಬೆೀಕಂದ್yಅಲ್ಲಾಹ್yನಮಗೆyಆಜ್್-
ಪಸದ ದ್ುರ್�yನ್ವುyತಮ್ಮyಮೀಲyಹೀಗೆyಸಲ್ತ್yಹೀಳಬೆೀಕ್?”y
ಆಗy ಅವರ್y ಈy ಪ್ರಶ್ನರನ್್ನy ಕೀಳಬ್ರದಿತ್ತುy ಎಂದ್y
ನ್ವುy ಭ್ವಿಸ್ವy ತನಕಅಲ್ಲಾಹನy ಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರ್ y
ಮ್ನವ್ದರ್�y ನಂತರy ಅಲ್ಲಾಹನy ಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರ್ y
ಹೀಳಿದರ್:y “ಹೀಳಿರಿ�y ಓy ಅಲ್ಲಾಹ್!y ನಿೀನ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್ರy
ಮೀಲyಮತ್ತುy ಮ್ಹಮ್ಮದ್ರy ಕ್ಟ್ಂಬದyಮೀಲy ಸಲ್ತ್y
ಹೀಳು�yಇಬ್್ರಹಿೀಮರyಕ್ಟ್ಂಬದyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳಿದಂತೆ�y
ನಿೀನ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್ರyಮೀಲyಮತ್ತುyಮ್ಹಮ್ಮದ್ರyಕ್ಟ್ಂಬದy
ಮೀಲyಬರಕತತುನ್್ನyಸ್ರಿಸ್�yಇಬ್್ರಹಿೀಮರyಕ್ಟ್ಂಬದyಮೀಲy
ಬರಕತ್yಸ್ರಿಸದಂತೆ�yಖಂಡಿತವ್ಗಿರ�yನಿೀನ್yಸ್ತುತ್ಯಹಟ್ನ�y
ಮಹತ್ವಪೂಣಟ್ನ�yಆಗಿರ್ವೆ�yಸಲ್ಮ್yಹೀಳುವುದನ್್ನyನಿೀವುy
ಈಗ್ಗಲೀyಅರಿತದಿದುೀರಿ�”[14[

ಸಲ್ಮ್yಹೀಳುವುದನ್್ನyನಿೀವುyಈಗ್ಗಲೀyಅರಿತದಿದುೀರಿyಎಂದರೆ:y
ತಶಹ್ಹುದ್ನಲಲಾyನ್ವುyಹೀಳುವ:y

ِه َوَبَرَكاُتُه. َها النَّبِيُّ َوَرْحَمُة اللَّ َلُم َعَلْيَك َأيُّ السَّ

“ಓyಪ್ರವ್ದಿರವರೆೀ!yತಮ್ಮyಮೀಲyಅಲ್ಲಾಹನyರಕ್,yದಯyಮತ್ತುy
ಬರಕತ್yಇರಲ”yಎಂಬyವಚನ�y

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಮೀಲy ಸಲ್ತ್y ಹೀಳುವy ಹದಿೀಸನಲಲಾy
ವರದಿಯ್ದyಎಲಲಾyವಿಧಗಳನ್್ನyನ್ವುyಇಲಲಾyಹೀಳಲ್yಹ�ೀದರೆy
ಅದ್y ದಿೀಘಟ್ವ್ಗಬಹ್ದ್�y ಸಲ್ತ್ಗಳy ಪೈಕy ಸರಿಯ್ದy
ಸಲ್ತ್y ಯ್ವುದೆಂದ್y ಮ್ಸಲ್್ಮನನ್y ಕಲತರಬೆೀಕ್�y
ಅವುಗಳಲಲಾyಸಮಗ್ರವ್ದyಸಲ್ತ್yನ್ವುyಮೀಲyಉಲಲಾೀಖಿಸದy
ಸಲ್ತ್yಆಗಿದೆ�yಏಕಂದರೆyಸಹ್ಬ್ಗಳುyಸಲ್ತ್yಹೀಳುವುದ್y
ಹೀಗೆಂದ್y ಕೀಳಿದ್ಗy ಪ್ರವ್ದಿ y ರವರ್y ಅವರಿಗೆy
ಕಲಸಕ�ಟಟುyಸಲ್ತ್yಅದ್ಗಿದೆ�

ರರಾವಾದಿ ರಯವರರಮೀಲೆರಸಲಾತ್ರಹೀಳುವ್ದರರಶರಾೀಷ್ಠತೆ

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳುವುದರyಶ್ರೀಷಠಾತೆರನ್್ನy
ವಿವರಿಸ್ವುದ್ದರೆyಇಮ್ಂyಮ್ಸಲಾಮ್yತಮ್ಮyಸಹಿೀಹ್ನಲಲಾyಅಬ�y
ಹ್ರೆೈರ yರಿಂದyವರದಿyಮ್ಡಿದyಹದಿೀಸನಲಲಾyಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀ-
ಶವ್ಹಕರ್ yಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

14y yಸಹಿೀಹ್yಮ್ಸಲಾಂy1/305
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ُه َعَلْيِه َعْشًرا«. »َمْن َصلَّى َعَليَّ َواِحَدًة َصلَّى اللَّ

“ನನ್ನyಮೀಲyಯ್ರ್ದರ�yಒಂದ್yಸಲ್ತ್yಹೀಳಿದರೆyಅವನy
ಮೀಲyಅಲ್ಲಾಹ್yಹತ್ತುyಸಲ್ತ್yಹೀಳುವನ್�”[15[y

ಅಝ್ನ್ಗೆyಉತತುರಿಸದyಬಳಿಕyಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಮೀಲy
ಸಲ್ತ್y ಹೀಳಿy ಅಲ್ಲಾಹನಲಲಾy ಶಫ್ಅತತುಗ್ಗಿy ಪ್್ರರ್ಟ್ಸದರೆy
ಶಫ್ಅತ್yಕಡ್ಡಾರವ್ಗಿyಸಗ್ತತುದೆ�y

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್yಇಬ್್ನyಅಮ್್ರ yರವರyಹದಿೀಸನಲಲಾರ್ವಂತೆyಪ್ರವ್ದಿ
yರವರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

َن َفُقوُلوا ِمْثَل َمــا َيُقوُل. ُثمَّ  »إَِذا َســِمْعُتْم اْلُمــَؤذِّ

ُه َمــْن َصلَّى َعَليَّ َصــَلًة َصلَّى  . َفإِنَّ َصلُّوا َعَلــيَّ

َه لِي اْلَوِســيَلَة.  ُه َعَلْيِه بَِها َعْشــًرا. ُثمَّ َســُلوا اللَّ اللَّ

ـِة َل َتنَْبِغــي إِلَّ لَِعْبٍد ِمْن  َهــا َمنِْزَلٌة فِــي اْلَجنَـّ َفإِنَّ

ِعَباِد اللَّــِه. َوَأْرُجو َأْن َأُكــوَن َأَنا ُهَو. َفَمْن َســَأَل 

ــَفاَعُة«. لِي اْلَوِســيَلَة َحلَّْت َلُه الشَّ

“ನಿೀವುyಮ್ಅಝಿಝಿನ್yಅಝ್ನ್yಕ�ಡ್ವುದನ್್ನyಕೀಳಿದರೆyಅವರ್y
ಹೀಳುವಂತೆಯೀyಹೀಳಿರಿ�yನಂತರyನನ್ನyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳಿರಿ�y
ನನ್ನyಮೀಲyಯ್ರ್ದರ�yಒಂದ್yಸಲ್ತ್yಹೀಳಿದರೆyಅವನy
ಮೀಲyಅಲ್ಲಾಹ್yಹತ್ತುy ಸಲ್ತ್yಹೀಳುವನ್�yನಂತರyನನಗೆy
ವಸೀಲyದರಪ್ಲಸ್ವಂತೆyಅಲ್ಲಾಹನಲಲಾyಪ್್ರರ್ಟ್ಸರಿ�yಅದ್y
ಸ್ವಗಟ್ದಲಲಾರ್ವyಒಂದ್yಸ್ಥಾನವ್ಗಿದೆ�yಅದ್yಅಲ್ಲಾಹನyಯ್ವು-
ದ್ದರೆ�ಬ್ಬyದ್ಸನಿಗೆyಮ್ತ್ರyಸಗ್ವಂತದ್ದು�yಆyದ್ಸyನ್ನ್-
ಗಿರಬೆೀಕಂದ್yನ್ನ್yಹ್ರೆೈಸ್ತೆತುೀರ್�yಆದದುರಿಂದyನನಗೆyವಸೀಲy
ದರಪ್ಲಸ್ವಂತೆyಯ್ರ್yಪ್್ರರ್ಟ್ಸ್ತ್ತುರೆ�ೀyಅವರಿಗೆyನನ್ನy
ಶಫ್ಅತ್yಸಗ್ತತುದೆ�”[16[

ಪ್್ರಥಟ್ರ್ರyಆರಂಭದಲಲಾyಸಲ್ತ್yಹೀಳುವುದ್yಪ್್ರಥಟ್ರ್yಸ್ವೀ-
ಕ್ರವ್ಗ್ವುದಕಕೆರ್ವyಕ್ರಣಗಳಲ�ಲಾಂದ್ಗಿದೆ�yಫುದ್ಲyಇಬ್್ನy

15y yಸಹಿೀಹ್yಮ್ಸಲಾಂy1/306�yಅಬ�ದ್ವೂದ್,yಅತತುಮಟ್ದಿyಮತ್ತುyಅನ್ನಸ್ಈy
ಕ�ಡyಇದನ್್ನyವರದಿyಮ್ಡಿದ್ದುರೆ�

16y yಸಹಿೀಹ್yಮ್ಸಲಾಂy1/288-289

ಉಬೆೈದ್ yರವರyಹದಿೀಸನಲಲಾyಹಿೀಗಿದೆ:y

َم َرُجًل  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َســِمَع َرُســوُل اللَّ

 . َه َعــزَّ َوَجلَّ ــَلِة. َوَلْم َيْذُكــِر اللَّ َيْدُعــو فِي الصَّ

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم.  َوَلْم ُيَصــلِّ َعَلى النَّبِيِّ َصلَّــى اللَّ

َفَقــاَل َرُســوُل اللَّــِه َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم: 

»َعِجَل َهــَذا«. ُثمَّ َدَعــاُه َفَقاَل َلــُه َولَِغْيــِرِه: »إَِذا 

ِه َوالثَّنَــاِء َعَلْيِه.  َصلَّــى َأَحُدُكْم َفْلَيْبــَدْأ بَِتْحِميِد َربِّ

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم. ُثمَّ  ُثمَّ لُِيَصلِّ َعَلــى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

لَِيــْدُع َبْعُد بَِما َشــاَء«.

ಒಬ್ಬyವ್ಯಕತುyನಮ್ಝಿನಲಲಾyಪ್್ರರ್ಟ್ಸ್ವುದನ್್ನyಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್y
ಕಂಡರ್�yಆದರೆyಆತyಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನyಸ್ಮರಿಸ್ವುದ್ಗಲyಪ್ರವ್ದಿ

yರವರyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳುವುದ್ಗಲyಮ್ಡಲಲಲಾ�yಆಗy
ಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರ್ yಕೀಳಿದರ :್y“ಈತyಆತ್ರಪ-
ಟಟುನ್�”yನಂತರyಅವನನ್್ನyಕರೆದ್yಅವನಲಲಾyಅಥವ್yಬೆೀರೆ�ಬ್ಬನಲಲಾy
ಹೀಳಿದರ :್y“ನಿಮ್ಮಲ�ಲಾಬ್ಬನ್yಪ್್ರರ್ಟ್ಸ್ವುದ್ದರೆyಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನy
ಸ್ತುತಸyಅವನನ್್ನyಪ್ರಶಂಸಸ್ವುದರೆ�ಂದಿಗೆyಆರಂಭಸಲ�yನಂತರy
ಅವನ್yಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳಲ�yನಂತರy
ಅವನಿಗೆyಇಷಟುವ್ದyಪ್್ರಥಟ್ರ್ರನ್್ನyಪ್್ರರ್ಟ್ಸಲ�”[17[

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಹಸರ್yಕೀಳುವ್ಗyಅವರyಮೀಲyಸಲ್ತ್y
ಹೀಳುವುದರಲಲಾyಅಪೂಣಟ್ತೆyಮತ್ತುyಕ�ರತೆyತೆ�ೀರಿಸ್ವುದರyಬಗೆಗುy
ಎಚ್ಚರವ್ಗಿರಬೆೀಕ್�yಏಕಂದರೆyಈyವಿಷರದಲಲಾyಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರಿಂದyತೀಕ್ಷ ಷ್ಣyಎಚ್ಚರಿಕರ್yವರದಿಯ್ಗಿದೆ�yಅವುಗಳಲ�ಲಾಂದ್y
ಇಮ್ಂyಅತತುಮಟ್ದಿರವರ್yಅಬ�yಹ್ರೆೈರ yರಿಂದyವರದಿy
ಮ್ಡಿದyಹದಿೀಸ್�yಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರ್ yಹೀಳಿದರ :್y

.» »َرِغَم َأْنُف َرُجٍل ُذِكْرُت ِعنَْدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ

17y ಅಹ್ಮದ್y ತಮ್ಮy ಮ್ಸ್ನದ್ನಲಲಾy 6/18y ಅತತುಮಟ್ದಿy ತಮ್ಮy ಸ್ನನ್ನಲಲಾy
ಅಲ್ಅಲ್್ಬನಿyಹೀಳುತ್ತುರೆ:yಸಹಿೀಹ್yರ್�ೀಡಿ:yಸಹಿೀಹ್yಸ್ನನ್yತತುಮಟ್ದಿy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

“ಯ್ರyಬಳಿyನನ್ನyಹಸರ್yಎತತುಲ್ಗಿರ�yನನ್ನyಮೀಲyಸಲ್ತ್y
ಹೀಳುವುದಿಲಲಾವೀyಅವನyಮ�ಗ್yಮಣಾಣಾಗಲ�”y

ಅತತುಮಟ್ದಿyಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

َوُيــْرَوى َعــْن َبْعِض َأْهــِل اْلِعْلِم َقــاَل: إَِذا َصلَّى 

ًة فِي  َم َمرَّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ُجــُل َعَلى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ الرَّ

اْلَمْجِلِس َأْجــَزَأ َعنُْه َما َكاَن فِي َذلِــَك اْلَمْجِلِس.

“ಕಲವುyವಿದ್್ವಂಸರ್yಹಿೀಗೆyಹೀಳಿರ್ವುದ್ಗಿyವರದಿಯ್ಗಿದೆ:yಒಬ್ಬy
ವ್ಯಕತುyಒಂದ್yಸಭೆರಲಲಾyಒಂದ್yಸಲyಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಮೀಲy
ಸಲ್ತ್yಹೀಳಿದರೆyಅವನ್yಆyಸಭೆರಲಲಾರ್ವyತನಕyಅದ್yಸ್ಕ �್”[18[y

ಮ�ಗ್y ಮಣಾಣಾಗಲy ಎಂದರೆ:y ಮ�ಗ್y ಮಣಿಣಾಗೆy ತ್ಗಲy
ಎಂದಥಟ್�y ಇದ್y ನಿಂದ್ಯನ್ಗಲy ಎಂದ್y ಹೀಳುವುದಕಕೆರ್ವy
ಅನ್ವಥಟ್yಪ್ರಯೀಗವ್ಗಿದೆ�[19[

ُه َعنْــُه، َأنَّ  َعْن َعِلــيِّ ْبِن َأبِــي َطالٍِب َرِضــَي اللَّ

َم َقــاَل: »اْلَبِخيُل َمْن  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ النَّبِــيَّ َصلَّى اللَّ

.» ُذِكــْرُت ِعنْــَدُه ُثمَّ َلْم ُيَصــلِّ َعَليَّ

ಅಲೀyಇಬ್್ನyಅಬಿೀyತ್ಲಬ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರ್yಹೀಳುತ ತ್ುರೆ:y
ಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರ್ yಹೀಳಿದರ :್y“ಯ್ರyಬಳಿyನನ್ನy
ಹಸರ್yಎತತುಲ್ಗಿರ�yಅವನ್yನನ್ನyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳುವುದಿ-
ಲಲಾವೀyಅವರ್ೀyನಿಜವ್ದyಜರ್ಣ�”y

ಏಕಂದರೆyತನ್ನyಒಂದ್yಸಲ್ತಗೆyಅಲ್ಲಾಹ್yಹತ್ತುyಅನ್ಗ್ರಹy
ನಿೀಡ್ವುದನ್್ನy ತನಗೆy ತ್ರ್ೀy ನಿಷ್ದ್ಧಗೆ�ಳಿಸ್ವy ಮ�ಲಕy
ಅವನ್yಜರ್ಣತನyತೆ�ೀರಿಸದ ದ್ುರ್�yಅಲ್ಕ್ರಿೀyಹೀಳುತ ತ್ುರೆ:y
“ಯ್ರ್y ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಮೀಲy ಸಲ್ತ್y ಹೀಳುವು-
ದಿಲಲಾವೀy ಅವನ್y ಜರ್ಣತನy ತೆ�ೀರಿಸದ್ದುರ್y ಮತ್ತುy ತನ್ನy
ದೆೀಹವನ್್ನyಪೂಣಟ್ವ್ದyಅಳತೆಗೆ�ೀಲನyಮ�ಲಕyಅಳರ್-
ವುದನ್್ನyತಡೆದಿದ್ದುರ್�yಆದದುರಿಂದyಅವನಿಗಿಂತಲ�yದೆ�ಡಡಾyಜರ್ಣy

18y yರ್�ೀಡಿyಸಹಿೀಹ್yಸ್ನನಿyತತುಮಟ್ದಿy3/177
19y yಅನಿ್ನಹ್ರyಫೀyಗರಿೀಬಿಲ್yಅಸರ್y2/238

ಇನ್್ನರ�yಇರಲ್ರರ್�”

ಇದರyಆಧ್ರದಲಲಾyನ್ನ್yಸವಟ್yಮ್ಸಲ್್ಮನರೆ�ಡರ್yಹೀಳುತೆತುೀರ್:y
ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳುವುದನ್್ನyಹಚಿ್ಚಸರಿ�y
ಏಕಂದರೆyಇದರyಮ�ಲಕyನಿೀವುyಸವಟ್yಒಳಿತ್ಗಳನ್್ನ,yರಥೀಷಠಾy
ಪ್ರತಫಲವನ್್ನyಮತ್ತುyಸವಟ್yರಿೀತರಲಲಾರ್ವyಹೀರಳyಪ್ರಯೀ-
ಜನಗಳನ್್ನy ಪಡೆರ್ತತುೀರಿ�y ಅವುಗಳಲ�ಲಾಂದ್y ಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರyಶಫ್ಅತ್�yಮ್ಸಲ್್ಮನನ್yಒಂದ್yಸಭೆರಲಲಾyಕ್ಳಿತರೆy
ಅಲಲಾyಅವನ್yಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನyಸ್ಮರಿಸyಅವನyಪ್ರವ್ದಿರyಮೀಲy
ಸಲ್ತ್y ಹೀಳಬೆೀಕ್�y ಏಕಂದರೆy ಅಬ�y ಹ್ರೆೈರ y ರವರy
ಹದಿೀಸನಲಲಾyಹಿೀಗಿದೆ:y

»َمــا َجَلَس َقْوٌم َمْجِلًســا َلْم َيْذُكُروا اللَّــَه فِيِه َوَلْم 

ُيَصلُّوا َعَلى َنبِيِِّهــْم إِلَّ َكاَن َعَلْيِهْم تَِرًة. َفإِْن َشــاَء 

َبُهْم َوإِْن َشــاَء َغَفَر َلُهْم«. َعذَّ

“ಒಂದ್y ಗ್ಂರ್y ಜನರ್y ಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನy ಸ್ಮರಿಸದೆ,y ಅವನy
ಪ್ರವ್ದಿರyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳದೆyಒಂದ್yಸಭೆರಲಲಾyಕ್ಳಿತರೆy
ಅದ್yಅವರಿಗೆyನಷಟುಕಕೆyಹೀತ್ವ್ಗ್ವುದ್�yಅಲ್ಲಾಹ್yಇಚಿಛಿಸದರೆy
ಅದಕ್ಕೆಗಿyಅವರನ್್ನyಶಿಕ್ಷಿಸ್ವನ್�yಅಥವ್yಅವನ್yಇಚಿಛಿಸದರೆy
ಅವರನ್್ನyಕ್ಷಮಸ್ವನ್�”

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಮೀಲyಸಲ್ತ್yಹೀಳುವ್ಗyಸ್ನ್ನತತುನಲಲಾy
ಬಂದyಪದಪ್ರಯೀಗಗಳನ್್ನyಮ್ತ್ರyಬಳಸಬೆೀಕ್�yಏಕಂದರೆy
ಸಲ್ತ್y ಒಂದ್y ಆರ್ಧರ್ಯ್ಗಿದೆ�y ಆರ್ಧರ್ಗಳಲಲಾವೂy
ತ್ಕೀಫರ್ಯy(ಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಸ್ನ್ನತತುನಲಲಾರ್ವುದಕಕೆyಸೀಮತ)y
ಆಗಿದೆ�yಆದದುರಿಂದyಸ್ನ್ನತತುನಲಲಾyಯ್ವುದೆೀyಆಧ್ರಗಳಿಲಲಾದyಹ�ಸy
ಹ�ಸyಸಲ್ತ್ಗಳನ್್ನyಒಳಗೆ�ಂಡಿರ್ವyಸಲ್ತ್yಕತ್ಬ್ಗಳನ್್ನy
ಅವಲಂಬಿಸಬ್ರದ್�yಉದ್ಹರಣೆಗೆ,yದಲ್ಇಲ್ಲ್yಖೈರ್ತ್y
ಮ್ಂತ್ದyಪ್ರವ್ದಿ yರವರಿಂದyವರದಿಯ್ದyಹದಿೀಸ್ಗಳಿಗೆy
ಮ್ತ್ರy ತಮ್ಮನ್್ನy ಸೀಮತಗೆ�ಳಿಸದy ಲೀಖಕರ್y ಬರೆದಂತಹy
ರ್ಸತುಕಗಳು�yಇಂತಹyನ�ತನyಸಲ್ತ್ಗಳನ್್ನyತೆ�ರೆದ್yಪ್ರವ್ದಿ

yರವರ್y ಕಲಸದy ಸಲ್ತ್ಗಳನ್್ನyಮ್ತ್ರy ಹೀಳಬೆೀಕ್�y
ಅಲ್ಲಾಹ್yಅನ್ಗ್ರಹಿಸಲ�yಆಮೀನ್�� n
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ವಿವಾಹೀತರರಸೆಂೆಧಕೆಕೆರಕಾನ�ನಿನರಮಾನ್ಯತೆ?

497 ರದು್ದಪಡ್ಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟರಿಗೆ ಸಂಂಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲಲಿದಂತಾಗಿದ. ಅದೇ 
ಸಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಂಹುಸಂಖಾ್ಯತ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಧಮ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಲ್ಟರಿಯನು್ನ 
ಒಂದು ಪಾಪ ಮತು್ತ ಿಡುಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್್ತದಾ್ದರೆ. ಿೂೇರ್್ಯನ ತ್ೇರ್್ಯನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾಮಿ್ಯಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ 
ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಪಾದನ ಇದ. ಯಹೂದಿ ಮತು್ತ ಿರೈಸ್ತ ಧಮ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಕೆ ಮರಣದಂಡನಯ ಶಿಕ್ಷೆಯಂದೂ, 
ಕುಬಆನಿನ ಸೂರತುನೂ್ನಬ 6 ರಿಂದ 9 ರ ತನಕದ ಸೂಕ್ತಗಳನು್ನ ಉಲೆಲಿೇಖಸಿ ಇಸಾಲಿಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿತ್ೇ ಮತು್ತ 
ಪುರುಷ್ನಿಗೆ 1ೆೆ ಛಡ್ಯೇರ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದಯಂದೂ ತ್ೇರ್್ಯನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್್ಟಪಡ್ಸಲಾಗಿದ.

ಸ್ಪ್ರೀಮ್yಕ�ೀರ್ಟ್yವಿವ್ಹೀತರyಲೈಂಗಿಕyಸಂಬಂಧವನ್್ನy
ಅಪರ್ಧy ಮ್ಕತುಗೆ�ಳಿಸದy ತೀಪಟ್ನ್್ನy ಕಲವುy

ಮ್ಧ್ಯಮಗಳು,y ನ್ಸತುಕರy ಸ್ನಿಧ್ಯವಿರ್ವy ಸಂಘಟರ್ಗಳುy
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದyಪ್ರಚ್ರಪಡಿಸ್ತತುದ್ದುರೆ�yಅನಿರಂತ್ರತyಲೈಂಗಿಕy
ಜೀವನವನ್್ನyಬರಸ್ವವರಿಗೆyಮ್ಧ್ಯಮಗಳುyನಿೀಡಿದyವ್ತ್ಟ್y
ಔತಣy ಅವರಿಗೆy ಒಂದ್y ನವಜೀವನವನ್್ನy ನಿೀಡಿದಂತದೆ�y
“ವಿವ್ಹೀತರyಲೈಂಗಿಕyಸಂಬಂಧಗಳುyಅಪರ್ಧವಲಲಾ---ಸ್ಪ್ರೀಮ್y
ಕ�ೀರ್ಟ್”yಮ್ಂತ್ದyಶಿೀಷ್ಟ್ಕಗಳನ್್ನyರ್�ೀಡಿದ್ಗyಭ್ರತದಲಲಾy
ವಿವ್ಹೀತರyಸಂಬಂಧವನ್್ನyನಿಷೀಧಿಸದyಕ್ನ�ನ್yಮೊದಲೀy
ಅಸತುತ್ವದಲಲಾತೆತುಂದ್y ತೆ�ೀಚಬಹ್ದ್�y ಆದರೆy ವಿವ್ಹೀತರy
ಸಂಬಂಧವನ್್ನy ಅಪರ್ಧವೆಂದ್y ಹೀಳುವy ಒಂದ್y ಸಮಗ್ರy
ಕ್ನ�ನ್yಭ್ರತದಲಲಾಲಲಾ�yಈಗyಸ್ಪ್ರೀಮ್yಕ�ೀರ್ಟ್yರದ್ದುಪಡಿಸದy
ಭ್ರತೀರyಪೀನಲ್yಕ�ೀರ್ನy497ರ್ೀyವಿಧಿರ್yವೆೀಶ್್ಯವೃತತುy
ಅಥವ್y ವ್ಯಭಚಾರವನ್್ನy ಅಪರ್ಧವೆಂದ್y ವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸಲಪಿ-
ಡ್ತತುದದುyಕ್ನ�ನ್ಗಿತ್ತು�

497ನೆೀರವಿಧಿರಏನ್ರಹೀಳುತತುದೆ?

“ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕತುy ಅವನಿಗೆy ಪರಿಚರವಿರ್ವ,y ಅಥವ್y ಬೆೀರೆ�ಬ್ಬy

ರ್ರ್ಷನyಪತ್ನಯಂದ್yನಂಬಲ್ಗ್ತತುರ್ವyಒಬ್ಬಳುyಸತ್ರೀಯಂದಿಗೆy
ಆyರ್ರ್ಷನyಅನ್ಮತyಅಥವ್yರಹಸ್ಯಧ್ರಣೆಯಿಲಲಾದೆyಲೈಂಗಿಕy
ಸಂಬಂಧದಲಲಾyಏಪಟ್ಡ್ವುದ್yವೆೀಶ್್ಯವೃತತುyಅಥವ್yಅಡಲಟುರಿ�y
ಅಂತಹyಲೈಂಗಿಕyಸಂಬಂಧಗಳನ್್ನyಮ್ನಭಂಗದyಅಪರ್ಧ-
ವ್ಗದyಸಂಬಂಧವ್ಗಿರ�yವ್ಯಭಚಾರyಎಂಬyಅಪರ್ಧವ್-
ಗಿರ�yಪರಿಗಣಿಸಲಪಿಟ್ಟುy5yವಷಟ್ದyತನಕyಸರೆಮರ್ವ್ಸyಅಥವ್y
ದಂಡyಅಥವ್yಅವೆರಡ್yಶಿಕ್ರನ್್ನyವಿಧಿಸಲ್ಗ್ವುದ್�yಇಂತಹy
ಪ್ರಕರಣಗಳಲಲಾyಕೃತ್ಯಕಕೆರ್ವyಪ್ರೀರಕyಎಂಬyರ್ಲರಲಲಾyಪತ್ನyಶಿಕ್ಗೆy
ಗ್ರಿಯ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ�”

ಭ್ರತೀರyಪೀನಲ್yಕ�ೀರ್ನಲಲಾyವೆೀಶ್್ಯವೃತತುyಅಥವ್yವ್ಯಭಚಾರ,y
ವಿವ್ಹೀತರyಲೈಂಗಿಕyಸಂಬಂಧyಇವುಗಳyಇಂಗಿಲಾೀಷ್yಪದವ್ದy
ಅಡಲಟುರಿಗೆyನಿೀಡಿದyನಿವಟ್ಚನyಮತ್ತುyಅದರyಹಸರಲಲಾyಒಬ್ಬನ್y
ಹೀಗೆyಶಿಕ್ಗೆyಗ್ರಿಯ್ಗ್ತ ತ್ುರ್ಂದ್y497ರ್ೀyವಿಧಿyಹೀಳುತತುದೆ�y
ಸ್ಮ್ನ್ಯವ್ಗಿyಅಡಲಟುರಿಗೆyನಿೀಡಲಪಿಡ್ವyನಿವಟ್ಚನyಸ್ವತಂತ್ರವ್ದy
ಇಬ್ಬರ್yಸತ್ರೀyರ್ರ್ಷರ್yನಡೆಸ್ವyವಿವ್ಹೀತರyಲೈಂಗಿಕyಸಂಬಂಧy
ಎಂದ್ಗಿದೆ�yಆದರೆyಮೀಲyವಿವರಿಸದಂತೆyಭ್ರದತyಪೀನಲ್y
ಕ�ೀರ್ನಲಲಾyವ್ಯಭಚಾರಕಕೆyನಿೀಡಿದyನಿವಟ್ಚನyಪ್ರಕ್ರyಗಂಡನy
ಒಪಪಿಗೆyಅಥವ್yಪ್ರೀರಣೆyಇದದುರೆyಅದ್yವ್ಯಭಚಾರವ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ�y
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ಹಿೀಗಿರ್ವ್ಗy497ರ್ೀyವಿಧಿyಪ್ರಕ್ರyಒಬ್ಬಳುyಸತ್ರೀyತನ್ನyಪತರy
ಒಪಪಿಗೆyಪ್ರಕ್ರyಮತೆ�ತುಬ್ಬyರ್ರ್ಷರ್�ಂದಿಗೆyಲೈಂಗಿಕyಸಂಬಂಧದಲಲಾy
ಏಪಟ್ಡ್ವುದ್yವ್ಯಭಚಾರದyಪರಿಧಿರಲಲಾyಬರ್ವುದಿಲಲಾyಎಂದಥಟ್�

ಆದ್ದರಿಂದಲೀy497ರ್ೀyವಿಧಿರyಪ್ರಕ್ರyವ್ಯಭಚರಿಸ್ವುದ್y
ಅಪರ್ಧವ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ�yಬದಲ್ಗಿyಪತರನ್್ನyವಂಚಿಸ್ವುದ್y
ಎಂಬyಅಪರ್ಧyರ್ಲyನಿಲ್ಲಾತತುದೆ�yಇದ್yಭ್ರತದಲಲಾyವ್ಯಭಚಾರ-
ವನ್್ನyರ್ೀರವ್ಗಿyಅಪರ್ಧವ್ಗಿಸ್ವyಒಂದ್yಸಮಗ್ರyಕ್ನ�ನ್y
ಇರಲಲಲಾyಎಂಬyಸತ್ಯವನ್್ನyಅನ್ವರಣಗೆ�ಳಿಸ್ತತುದೆ�

ವಿಕ�ಟುೀರಿರನ್y ನಿರಮಗಳನ್್ನy ಆಧ್ರವ್ಗಿಟ್ಟುಕ�ಂಡ್y
ನಿಮಟ್ಸದyಪೀನಲ್yಕ�ೀರ್ನy497ರ್ೀyವಿಧಿರಲಲಾyಸತ್ರೀರರy
ಬಗೆಗುyರ�ರೆ�ೀಪರನ್yಸಮ್ಜyಯ್ವyದೃಷ್ಟುಕ�ೀನವನ್್ನy
ಇಟ್ಟುಕ�ಂಡಿತೆತುಂದ್yವ್ಯಕತುವಿದೆ�yರ�ರೆ�ೀಪರನ್yಸಮ್ಜವುy
ಸತ್ರೀರನ್್ನyಒಂದ್yಭೆ�ೀಗದyವಸ್ತುವಿಗಿಂತyಮಗಿಲ್ದyಒಂದ್y
ವ್ಯಕತುತ್ವವಿದೆಯಂದ್y ಒಪಪಿಕ�ಳಳಿಲ್y ತಯ್ರಿರಲಲಲಾ�y ಅವರ್y
ದೆೀಹದyಭ್ಗಗಳನ್್ನyಪೂಣಟ್ವ್ಗಿyಮರೆಮ್ಚಬ್ರದೆಂದ�y
ಆಕyರ್ರ್ಷರyಕ್ಮಪೂತಟ್ಗ್ಗಿyಉಪಯೀಗಿಸಲಪಿಡ್ವyಬರೆೀy
ಒಂದ್yವಸ್ತುyಮ್ತ್ರವ್ಗಿದ್ದುಳಂದ�yಅಲಲಾರyದೃಷ್ಟುಕ�ೀನವ್-
ಗಿತ್ತು�yಅವರ್yಸತ್ರೀರರಿಗೆyರ್ರ್ಷನyಕ್ಮಪೂತಟ್ಗೆ�ಳಿಸ್ವy
ಒಂದ್yವಸ್ತುವಿಗಿಂತyಮಗಿಲ್ದyಸ್ಥಾನ-ಮ್ನಗಳನ್್ನyನಿೀಡಿರಲಲಲಾ�y
ಆದ್ದರಿಂದyಅಲಲಾyತನ್ನyಪತ್ನರನ್್ನyಒಬ್ಬyಲೈಂಗಿಕyದ್ಸಯ್ಗಿy
ರ್�ೀಡ್ತತುದದುyರ್ರ್ಷyಪ್ರಧ್ನyವ್ಯವಸಥಾyಚಾಲತುರಲಲಾತ್ತು�yಸಂಕ್ಷಿಪತುದಲಲಾy
ಸತ್ರೀyರ್ರ್ಷನyಖ್ಸಗಿyಸ�ತ್ತುಗಿದದುಳು�yಆಕಗೆyಸ್ವತಂತ್ರyವ್ಯಕತುತ್ವವಿರ-
ಲಲಲಾ�yಗಂಡyಬೆೀರೆ�ಬ್ಬರyಜ�ತೆರಲಲಾyಹ್ಸಗೆyಹಂಚಿಕ�ಳಳಿಬೆೀ-
ಕಂದ್yಹೀಳಿದರ�yಆಕyಅದನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಬೆೀಕ್ಗಿತ್ತು�yಅದೆೀy
ಸಂದಭಟ್ದಲಲಾyಗಂಡyಯ್ವತ�ತುyಹಂಡತರyಖ್ಸಗಿyಸ�ತ್ತುಗಿy
ಪರಿಗಣಿಸಲಪಿಟ್ಟುರಲಲಲಾ�yಗಂಡನಿಗೆyಬೆೀರೆ�ಬ್ಬyಸತ್ರೀರyಸಹವ್ಸy
ಬೆಳಸಲ್yಪತ್ನರyಅನ್ಮತyಬೆೀಕರಲಲಲಾ�yಆದ್ದರಿಂದಲೀyಗಂಡy
ಬೆೀರೆ�ಬ್ಬyಸತ್ರೀಯಂದಿಗೆyಲೈಂಗಿಕyಸಂಬಂಧyಬೆಳಸದರೆyಪತ್ನಗೆy
ದ�ರ್yಕ�ಡ್ವyಅವಕ್ಶವಿರಲಲಲಾ�yಸಂಕ್ಷಿಪತುದಲಲಾyಮಹಿಳರರ-
ನ್್ನyಅವರ್yಕೀವಲyಒಂದ್yವಸ್ತುyಮ್ತ್ರವೆಂದ್yಭ್ವಿಸದದುರ್�yಈy
ವಿಧಿರಲಲಾರ�yಅದ್ವೆೀyಪ್ರತಫಲಸದೆ�

ಇದರy ಇರ್�್ನಂದ್y ಮ್ಖವನ್್ನy ಪರಿಶಿೀಲಸ�ೀಣ�y ಒಬ್ಬನy
ಪತ್ನಯಂದಿಗೆyಲೈಂಗಿಕyಸಂಪಕಟ್ವನಿ್ನಟ್ಟುಕ�ಳುಳಿವyಮತೆ�ತುೀವಟ್y
ರ್ರ್ಷನy ವಿರ್ದ್ಧy (ಮ�ರರ್ೀy ಕಕ್ಷಿ)y ಸತ್ರೀರy ಗಂಡy ದ�ರ್y
ನಿೀಡಿದರೆyಅವನyಮೀಲyಪ್ರಕರಣyದ್ಖಲಸಬಹ್ದ್�yಆದರೆy

ಸತ್ರೀರy ವಿರ್ದ್ಧy ಪ್ರಕರಣy ರ್ಲನಿಲ್ಲಾವುದಿಲಲಾ�y ಅದೆೀಕy ಸತ್ರೀರy
ವಿರ್ದ್ಧyಮೊಕದದುಮyದ್ಖಲಸ್ವುದಿಲಲಾ?yಸತ್ರೀಗೆy ‘ಬೆೀಟ್’yಎಂಬy
ಹಸರ್yನಿೀಡಿyಆಕರನ್್ನyಶಿಕ್ಯಿಂದyಮ್ಕತುಗೆ�ಳಿಸರ್ವುದ್y
ಅವಳyಮೀಲರ್ವyವಿಶೀಷyಪ್ರೀತಯಿಂದಲಲಾ�yಬದಲ್ಗಿyಆಕyಕೀವಲy
ಒಂದ್y‘ಬೆೀಟ್’yಮ್ತ್ರವ್ಗಿದ್ದುಳyಎಂಬyದೃಷ್ಟುಕ�ೀನವುyಅದಕಕೆy
ಕ್ರಣವ್ಗಿದೆ�yಅಂದರೆyಗಂಡನy‘ಖ್ಸಗಿyಸ�ತ್ತುದ’yವಸ್ತುವನ್್ನy
ಬೆೀರೆ�ಬ್ಬರ್yದೆ�ೀಚ್ತತುದ್ದುರೆ�yದರೆ�ೀಡೆರyಆಸತುyಕೀವಲyಒಂದ್y
ವಸ್ತುyಮ್ತ್ರವ್ಗಿರ್ವುದರಿಂದyಅದಕಕೆyದ�ರ್yನಿೀಡ್ವyಅವಕ್-
ಶವಿಲಲಾ�yಕ್ರಣyಅದ್yಪ್್ರಣವಿಲಲಾದyಒಂದ್yದೆೀಹyಮ್ತ್ರವ್ಗಿದೆ�y
ಆದ್ದರಿಂದyದರೆ�ೀಡಗೆೈದyವ್ಯಕತುರyವಿರ್ದ್ಧyಮ್ತ್ರyಪ್ರಕರಣy
ರ್ಲನಿಲ್ಲಾತತುದೆ�yಅದ�yದ�ರ್ದ್ರನ್yಇದದುರೆyಮ್ತ್ರ�yದ�ರ್-
ದ್ರನ್ದರೆ�ೀy ವ್ಯಭಚರಿಸಲಪಿಟಟುy ಮಹಿಳರy ಗಂಡನ್ಗಿ-
ದ್ದುರ್�yಅಪರ್ಧyಸ್ಬಿೀತ್ದರೆyಶಿಕ್ಗೆyಗ್ರಿಯ್ಗ್ವುದ್yಆy
ಸತ್ರೀಯಂದಿಗೆy ಆಕರy ಗಂಡನy ಅನ್ಮತಯಿಲಲಾದೆy ಲೈಂಗಿಕy
ಸಂಬಂಧyಬೆಳಸದyವ್ಯಕತುಯ್ಗಿದ ದ್ುರ್�yಈyಲೈಂಗಿಕyಸಂಪಕಟ್yಸತ್ರೀರy
ಒಪಪಿಗೆಯಂದಿಗೆyನಡೆದಿದೆಯೀyಇಲಲಾವೀyಎಂಬyಕ್ರಟ್ವನ್್ನy
ರ್�ೀಡ್ವುದೆೀyಇಲಲಾ�yಗಂಡನyಅನ್ಮತyಪ್ರಮ್ಖವ್ಗಿದೆ�yಇಲಲಾy
ಸತ್ರೀyಕೀವಲyಒಂದ್yವಸ್ತುವ್ಗಿyಪರಿಗಣಿಸಲಪಿಟ್ಟುyಆಕರyವ್ಯಕತುತ್ವy
ಮತ್ತುy ಜೀವಚೆೈತನ್ಯಕಕೆy ಬೆಲಯೀy ಇಲಲಾದಂತ್ಗ್ತತುದೆ�y ಲೈಂಗಿಕy
ಸಂಬಂಧವುyಸತ್ರೀರyಒಪಪಿಗೆyಅಥವ್yಪ್ರೀರಣೆಯಿಂದyನಡೆದರ�y
ಆಕyಶಿಕ್ಷಿಸಲಪಿಡ್ವುದಿಲಲಾ�

ಒಂದೆೀyಅಪರ್ಧಕಕೆyರ್ರ್ಷನ್yಮ್ತ್ರyಶಿಕ್ಗೆyಗ್ರಿಯ್ಗಿyಸತ್ರೀy
ಶಿಕ್ಯಿಂದyಪ್ರ್ಗ್ವುದರಲಲಾರ್ವyಅಸಂಗತತೆರನ್್ನyಪ್ರಶಿ್ನಸy
ಇದಿೀಗyಜ�ೀಸಫ್yಶೈನ್yಎಂಬವರ್yಕ�ೀಟ್ಟ್ಗೆyಅಜಟ್yಸಲಲಾ-
ಸದ್ದುರೆ�y1954ರಲಲಾyಈyವಿಧಿರyವಿರ್ದ್ಧyದ�ರ್yಬಂದಿದದುರ�y
ಅಂದಿನyನ್ಲ್ವರ್yಸದಸ್ಯರರ್�್ನಳಗೆ�ಂಡyಪೀಠವುyವಿಧಿರನ್್ನy
ಸಮರ್ಟ್ಸತ್ತು�yಪ್ರಸ್ತುತyವಿಧಿರಲಲಾyಸಂಶರyಪ್ರಕಟ್ಸದyಮ್ಖ್ಯy
ನ್್ಯಯ್ಧಿೀಶy ಜಸಟುಸ್y ದಿೀಪಕ್yಮಶ್ರy ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದy ಪೀಠವುy
ವಿಷರವನ್್ನyಸಂವಿಧ್ನyಪೀಠಕಕೆyಒಪಪಿಸಲ್yತೀಮ್ಟ್ನಿಸದರ್�y
ಭ್ರತದಲಲಾರ್ವyಅಪರ್ಧyದಂಡyಸಂಹಿತೆರ್yಪರರ್ರ್ಷy
ಸಂಬಂಧವನ್್ನyಬೆಳಸ್ವುದ್yಸತ್ರೀಯ್ಗಿದದುರ�yಪರಸತ್ರೀyಸಂಗವನ್್ನy
ನಡೆಸ್ವುದ್yರ್ರ್ಷನ್ಗಿದದುರ�yಎಲಲಾಡೆರಲಲಾyಸತ್ರೀಗೆyಸಂಪೂಣಟ್y
ಸ್ರಕ್ಷಿತತೆರನ್್ನyನಿೀಡ್ತತುದೆ�yಅಂದರೆyಪರರ್ರ್ಷyಸಂಬಂಧವ-
ನಿ್ನಟ್ಟುಕ�ಂಡಿರ್ವyವಿವ್ಹಿತೆಯ್ದyಸತ್ರೀಗೆyಶಿಕ್yನಿೀಡ್ವyವ್ಯವಸಥಾy
ಕ್ನ�ನಿನಲಲಾಲಲಾ�y ಇಂತಹy ಸತ್ರೀರರನ್್ನy ಬೆೀಟ್ಗಳ್ಗಿyಮ್ತ್ರy
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಗ್ತತುದೆ�yಇಲಲಾyಮಹಿಳರyಗಂಡyದ�ರ್yಕ�ಟಟುರೆy
ಮ್ತ್ರyರ್ರ್ಷನನ್್ನy ಶಿಕ್ಷಿಸ್ವyಅವಕ್ಶಗಳಿವೆ�yರ್ರ್ಷನ್y
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಅಪರ್ಧವೆಸಗಿರ್ವುದ್yಸ್ಬಿೀತ್ದರೆy5yವಷಟ್ಗಳyಜೈಲ್yಶಿಕ್y
ಲಭಸ್ತತುದೆ�yಆದರೆyಪರಸತ್ರೀyಸಂಬಂಧದಲಲಾyಏಪಟ್ಟಟುyರ್ರ್ಷನy
ಪತ್ನಗೆyದ�ರ್yನಿೀಡಲ್yಅವಕ್ಶಗಳಿಲಲಾ�yಇದ್yಸತ್ರೀರyವ್ಯಕತುತ್ವವನ್್ನy
ಘ್ಸಗೆ�ಳಿಸyಅವಳyಹಕಕೆನ್್ನyನಿಷೀಧಿಸ್ತತುದೆಯಂದ್yಕ�ೀರ್ಟ್y
ಅಭಪ್್ರರಪಟ್ಟುದೆ�

ಸಂವಿಧ್ನವುyಸತ್ರೀyರ್ರ್ಷರಿಗೆyಸಮ್ನವ್ದyಹಕ್ಕೆ,yಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ,y
ಮಹತ್ವವನ್್ನy ನಿೀಡಿದೆ�y ಸಂವಿಧ್ನವುyಪ್ರಜಗಳಿಗೆy ನಿೀಡಿರ್ವy
ಸಮ್ನyಹಕ್ಕೆy(ವಿಧಿy14),yಸಮ್ನತೆy(ವಿಧಿy15),yವ್ಯಕತುyಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯy
(ವಿಧಿy 21)y ಇವುy ಎಲಲಾರಿಗ�y ಒಂದೆೀy ರಿೀತಯ್ಗಿದೆ�y ಒಂದೆೀy
ಅಪರ್ಧಕಕೆyಶಿಕ್ಷಿಸಲಪಿಡ್ವವರಲಲಾyರ್ರ್ಷನಿಗೆyಶಿಕ್yಮತ್ತುyಸತ್ರೀಗೆy
ಶಿಕ್ಯಿಲಲಾದಿರ್ವುದ್yವಿಧಿy(ಆಟ್ಟ್ಕಲ್)y14yಮತ್ತುy15ರyಉಲಲಾಂ-
ಘರ್ಯ್ಗಿರ್ತತುದೆ�yಹ್ಗ�yಗಂಡನy‘ರ್ರ್ಷyಮೀಧ್ವಿತ್ವ’ವುy
ಪತ್ನರyಮೀಲyಲೈಂಗಿಕyಗ್ಲ್ಮಗಿರಿರನ್್ನyಹೀರಿyಅವಳನ್್ನy
ಒಂದ್yವಸ್ತುವಿನಂತೆyಪರಿಗಣಿಸ್ವುದ್y21ರ್ೀyವಿಧಿರyಉಲಲಾಂ-
ಘರ್ಯ್ಗಿದೆಯಂದ್yಕ�ೀರ್ಟ್yಅಭಪ್್ರರಪಟ್ಟುದೆ�yಜ್ರಿರ-
ಲಲಾರ್ವy y497ರ್ೀyವಿಧಿರyಪ್ರಕ್ರyಅಡಲಟುರಿಗೆy (ವ್ಯಭಚಾರಕಕೆ)y
ನಿೀಡಿದyನಿವಟ್ಚನಕಕೆನ್ಸ್ರyಕ�ೀರ್ಟ್yತೀಪಟ್ತತುದೆ�y(ಸಕ್ಷನ್y497y
ಸಂವಿಧ್ನದy14,y15,y21ರ್ೀyವಿಧಿರನ್್ನyಉಲಲಾಂಘಿಸ್ವುದರಿಂದy
ಆyಕ್ನ�ನನ್್ನyರದ್ದುಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ�)yತೀಪಟ್ನಲಲಾyಅಡಲಟುರಿyಎಂಬy
ಪದವನ್್ನyಪ್ರಯೀಗಿಸರ್ವುದ್y497ರ್ೀyವಿಧಿರನ್್ನyಅನ್ಸ-
ರಿಸರ್ವyಅಥಟ್ದಲ್ಲಾಗಿದೆyಎಂಬyಕ್ರಟ್ವನ್್ನyಪ್ರತೆ್ಯೀಕವ್ಗಿy
ಗಮನದಲಲಾಟ್ಟುಕ�ಳಳಿಬೆೀಕ್ಗಿದೆ�

497y ರದ್ದುಪಡಿಸ್ವುದರೆ�ಂದಿಗೆy ರ್ಷಟ್ರದಲಲಾy ಅಡಲಟುರಿಗೆy
ಸಂಬಂಧಪಟಟುyಯ್ವುದೆೀyಕ್ನ�ನ್yಇಲಲಾದಂತ್ಗಿದೆ�yಅದೆೀy
ಸಮರy ರ್ಷಟ್ರದಲಲಾರ್ವy ಬಹ್ಸಂಖ್್ಯತy ಜನರ್y ವಿಭನ್ನy
ಧಮಟ್ಗಳಿಗೆyಸೀರಿದವರ್ಗಿರ್ವುದರಿಂದyಅಡಲಟುರಿರನ್್ನyಒಂದ್y
ಪ್ಪyಮತ್ತುyಕಡ್ಕ್ಗಿyಕ್ಣ್ತತುದ್ದುರೆ�yಕ�ೀಟ್ಟ್ನyತೀಪಟ್ನಲಲಾy
ಬೆೀರೆyಬೆೀರೆyಧ್ಮಟ್ಕyವಿಭ್ಗಗಳುyಹೀಳಲಪಿಟಟುyಶಿಕ್ರyಕ್ರಿತ್y
ಪ್ರತಪ್ದರ್yಇದೆ�yರಹ�ದಿyಮತ್ತುyಕ್ರಶೈಸತುyಧಮಟ್ದಲಲಾyವ್ಯಭಚಾರಕಕೆy
ಮರಣದಂಡರ್ರyಶಿಕ್ಯಂದ�,yಕ್ರ್ಆನಿನyಸ�ರತ್ನ�್ನರ್y6y
ರಿಂದy9yರyತನಕದyಸ�ಕತುಗಳನ್್ನyಉಲಲಾೀಖಿಸyಇಸ್ಲಾಮನಲಲಾರ್ವyಶಿಕ್y
ಸತ್ರೀyಮತ್ತುyರ್ರ್ಷನಿಗೆy100yಛಡಿಯೀಟ್ನyಶಿಕ್yಇದೆಯಂದ�y
ತೀಪಟ್ನಲಲಾyಸಪಿಷಟುಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ�

ಹಿಂದ�yಪ್ರಮ್ಣಗಳyಪ್ರಕ್ರyಭೀಕರyಶಿಕ್yನಿೀಡಬೆೀಕಂದ�y
ಗಡಿಪ್ರ್yಮ್ಡಬೆೀಕಂದ�yಮನ್ಸ್ಮಮೃತರಲಲಾy(4-134,8-352)y

ಹೀಳಿದೆಯಂದ್y ಕ�ೀರ್ಟ್y ತೀಪಟ್ನಲಲಾy ಉಲಲಾೀಖಿಸಲ್ಗಿದೆ�y
ಇದರಿಂದyಭ್ರತದyಬಹ್ಸಂಖ್್ಯತyಜನರ್yವ್ಯಭಚಾರವನ್್ನy
ಅರ್ೈತಕತೆyಹ್ಗ�yಪ್ಪವ್ಗಿyಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ತುರೆಂದ್yಬಹಳy
ಸಪಿಷಟುವಿದೆ�yಒಂದ್yದೆ�ಡಡಾyಅಪಮ್ನವ್ಗಿyಕ್ಣ್ವyಈyಪ್ರವೃತತು-
ರನ್್ನyರ್ಷಟ್ರವುyಅಪರ್ಧಮ್ಕತುಗೆ�ಳಿಸದರೆyರ್ಷಟ್ರದyಪ್ರಜಗಳಲಲಾy
ಅರ್ೈತಕyಚಿಂತರ್yಬೆಳದ್yತನಿ್ನಮತತುyಅರ್ಜಕತೆyಸವಟ್yವ್್ಯಪಕವ್ಗಿy
ದೆೀಶವುy ಒಂದ್y ಪ್ರತಕ�ಲy ಸನಿ್ನವೆೀಶದೆಡೆಗೆy ಹ�ರಳುತತುದೆy
ಎಂಬ್ದರಲಲಾyಸಂಶರವಿಲಲಾ�

ಪ್ರಗತಪರರೆಂದ್yಕರೆಸಕ�ಳುಳಿವವರ್yವಿವ್ಹೀತರyಸಂಬಂಧಗಳುy
ಪ್ಪವ್ಗಿದೆಯಂಬyಧಮಟ್ಗಳyನಿಲ್ವನ್್ನyಪ್ರತಗ್ಮyಮತ್ತುy
ಪ್್ರಕೃತವೆಂದ್y ಪ್ರಚ್ರಪಡಿಸ್ತತುದ್ದುರೆ�y ಇದ್y ಸೃಷ್ಟುಸಬಹ್-
ದ್ದy ದ�ರಗ್ಮy ನಕರ್ತ್ಮಕy ಪರಿಣಾಮಗಳನ್್ನy ರ್ಷಟ್ರವುy
ಗ್ರ್ತಸಬೆೀಕ್�yಧ್ಮಟ್ಕyದಶಟ್ನಗಳುyವಿವ್ಹೀತರyಸಂಬಂ-
ಧಗಳನ್್ನyಮಹ್ಪ್ಪವೆಂದ್yಪರಿಗಣಿಸ್ವುದೆೀಕ?yಧಮಟ್ಗಳುy
ಮನ್ಷ್ಯರyರ್ೈಸಗಿಟ್ಕವ್ದyಲೈಂಗಿಕyಅಪೀಕ್ರನ್್ನyದಮನಿಸ್ವು-
ದಿಲಲಾ�yಅದ್yಲೈಂಗಿಕyಸಂಬಂಧಕಕೆyಸಪಿಷಟುವ್ದyನಿರಮyಮತ್ತುyಶಿಸತುನ್್ನy
ರ�ಪಸದೆ�yಭ್ವಿೀyಪೀಳಿಗೆರyಬೆಳವಣಿಗೆyಮತ್ತುyಕ್ಟ್ಂಬಿಕy
ಭದ್ರತೆಗೆy ಇದ್y ಅನಿವ್ರಟ್�y ಅನಿರಂತ್ರತವ್ದy ಲೈಂಗಿಕy
ಸಂಬಂಧಗಳುyಲ�ೀಕಕಕೆyಕ�ಡ್ಗೆಯ್ಗಿyನಿೀಡಿರ್ವುದ್yಕಲವುy
ಮ್ರಕyಕ್ಯಿಲಗಳುyಹ್ಗ�yಮ್ನಸಕyವಿಭ್ರಣೆಗಳನ್್ನyಮ್ತ್ರ�

ರ್ಷಟ್ರವುy ಇಂದ್y ವಿವ್ಹy ಬ್ಹಿರy ಲೈಂಗಿಕy ಸಂಬಂಧವನ್್ನy
ಅಪರ್ಧವ್ಗಿಸ್ವyಒಂದ್yಸಮಗ್ರವ್ದyಕ್ನ�ನಿನyಹ್ಡ್ಕ್-
ಟದಲಲಾದೆ�yಕ�ೀರ್ಟ್yಈyಮೊದಲ್yಅಸತುತ್ವದಲಲಾದದುyಕ್ನ�ನಿನyಹ್ಳು-
ಕ್ಗಳನ್್ನyಪ್ರಶಿ್ನಸದದುರyಹಸರಲಲಾyಆyಕ್ನ�ನ್yರದ್ದುಪಡಿಸದyಮ್ತ್ರಕಕೆy
ಸಮಸ್ಯರ್yಬಗೆಹರಿರ್ವುದಿಲಲಾ�yನಿರಮಗಳನ್್ನyರ�ಪಸ್ವುದ್y
ಕ�ೀಟಟ್ಲಲಾ�yಅದ್yಜ್ರಿರಲಲಾರ್ವyಕ್ನ�ನಿನyಮ�ಲಕyಸಂವಿ-
ಧ್ನಕಕೆನ್ಸ್ರyತೀರ್ಟ್yನಿೀಡ್ವyಸ್ಥಾಪರ್ಯ್ಗಿದೆ�yಜವ್ಬ್ದುರಿy
ಇರ್ವಂತಹy ಸಂಸತತುಗೆ,y ರ್ಷಟ್ರದy ಪರಮೊೀನ್ನತy ಕ್ನ�ನ್y
ನಿಮ್ಟ್ಣyಸಭೆಯ್ದyಪ್ಲಟ್ಮಂರ್yಈyವಿಷರದಲಲಾyಪ್ರಬಲy
ಕ್ನ�ನನ್್ನyತರಬೆೀಕ್�yಕಳದyಜ್ಲೈರಲಲಾyಸರಕ್ರವುyಪೀಠದy
ಮ್ಂದೆyನಿೀಡಿದyಹೀಳಿಕರಲಲಾy497ರ್ೀyವಿಧಿರನ್್ನyರದ್ದುಪಡಿಸ-
ದಿದದುರ�,yಸತ್ರೀರನ್್ನyಆರೆ�ೀಪಯ್ಗಿಸ್ವyಕ್ನ�ನ್yಬೆೀಕಂದ್y
ವ್ದಿಸತ್ತು�yರ್ರ್ಷರನ್್ನyಮ್ತ್ರವಲಲಾ,yಮತೆ�ತುೀವಟ್ರyಜೀವನy
ಸಂಗ್ತಯಂದಿಗೆyಲೈಂಗಿಕyಸಂಬಂಧದಲಲಾyಏಪಟ್ಡ್ವyಯ್ರನ�್ನy
ಆರೆ�ೀಪರನ್್ನಗಿyಮ್ಡಬೆೀಕ್�yಒಂದೆೀyಅಪರ್ಧಕಕೆyರ್ರ್ಷನ್y
ಶಿಕ್ಷಿಸಲಪಿಟ್ಟುyಸತ್ರೀyಅದರಿಂದyಮ್ಕತುಳ್ಗ್ತ್ತುಳyಎಂಬ್ದರyಕ್ರಿತ್y
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ಸಲ್ೆಗರತರಅರರಾಧವಲಲಿ!

ಸಲ್ಂಗರತ್ಯಲ್ಲಿ ತೂಡಗಿಿೂಂಡವರು ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರು ಪರ್್ಟ ಮಾಡ್ದ ಶರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಳಪಡುತಾ್ತರೆ. ಅಲಾಲಿಹನು ಯಾವತೂ್ತ ಕ್ಷಮಿಸದ ಶಾಶ್ವತ ನರಕಿಕೆ ಅಹ್ಯವಾಗುವ ಶಿರ್್ಯ ಎಂಂ ಮಹಾಪಾಪದ 
ಜೂತಯಲ್ಲಿ ಇದನು್ನ ಇರ್್ಟರುವುದು ಈ ಕೃತ್ಯದ ಗಂಭಿೇರತಯನು್ನ ಸೂಚಸುತ್ತದ. ಮಾತ್ರವಲಲಿದ, ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರು 
ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಭಯಪರ್್ಟರುವ ಕಾಯ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದ.

2018y ಸಪಟುಂಬರ್y 6ರಂದ್y ಭ್ರದತy ಪರಮೊೀಚಛಿy
ನ್್ಯಯ್ಲರವುyಒಂದ್yಪ್ರಮ್ಖyತೀಪಟ್ನyಮ�ಲಕy

ಸಲಂಗರತy ಅಪರ್ಧವಲಲಾy ಎಂದ್yಘೀಷ್ಸದೆ�y ಭ್ರತವುy
ಸಲಂಗರತyಅಪರ್ಧವಲಲಾವೆಂದ್yಘೀಷ್ಸದy26ರ್ೀyರ್ಷಟ್ರವ್-
ಗಿದೆ�yಪ್ರಪ್ರಥಮವ್ಗಿyರ್ದರ್ಲ್್ಯಂರ್y(2000)yಹ್ಗ�yಕ�ರ್ಗೆy
ಭ್ರತy(2018)yಸಲಂಗರತರನ್್ನyಅಪರ್ಧyಮ್ಕತುಗೆ�ಳಿಸದೆ�y
ಭ್ರತದy ಸಂವಿಧ್ನದy 379ರ್ೀy ವಿಧಿರy ಪ್ರಕ್ರy ಇದನ್್ನy
ಅಪರ್ಧವೆಂದ್yಪರಿಗಣಿಸಲ್ಗಿತ್ತು�y2013ರಲಲಾyಹ�ರಬಂದy
ಸವೀಟ್ನ್ನತy ನ್್ಯಯ್ಲರದy ತೀಪಟ್ನ್್ನy ರದ್ದುಪಡಿಸರ್ವy
ಸಂವಿಧ್ನyಪೀಠವುyಇದಿೀಗyಸಲಂಗರತyಸಮ್ಮತ್ಹಟ್ವೆಂದ್y
ಆದೆೀಶyಹ�ರಡಿಸದೆ�

ಸ್ಪ್ರೀಮ್yಕ�ೀಟ್ಟ್ನyಈyತೀಪಟ್ನ್್ನyಸಮ್ಜದyವಿವಿಧyಕ್ೀತ್ರಗಳ-
ಲಲಾರ್ವವರ್yಸಂತೆ�ೀಷಪೂವಟ್ಕವ್ಗಿyಸ್್ವಗತಸರ್ವyವರದಿಗಳುy
ಮ್ಧ್ಯಮಗಳಲಲಾyವಿಜೃಂಭಸ್ತತುದೆ�yಜ್ಗತಕyಮ್ಧ್ಯಮಗಳುyಕ�ಡy
ಭ್ರತದyಈyತೀಪಟ್ನಿಂದyರ್ಳಕತಗೆ�ಂಡಿವೆ�yಈyತೀಪಟ್ನ್್ನy
ಹಲವರ್yಜಗತ್ತುyಕ್ರ್ತತುದದುyತೀರ್ಟ್,yನ್್ಯರಪ್ರಜ್ಞೆರyತೀರ್ಟ್,y
ಹಕ್ಕೆyಸಂರಕ್ಷಣೆರyತೀರ್ಟ್yಮ್ಂತ್ದyರಿೀತರಲಲಾyಪ್ರಶಂಸಸದ ದ್ುರೆ�y
1837ರಲಲಾyಮಕ್ಲyತಂದyವಿಕ�ಟುೀರಿರನ್yಸಂಸಕೆಮೃತರyಪ್ರಕ್ರy
ಸಲಂಗರತರನ್್ನyಅಪರ್ಧವೆಂದ್yಪರಿಗಣಿಸಲ್ಗಿತ್ತುyಎಂದ್y
ಅದರyಪರವ್ಗಿರ್ವವರ್yಟ್ೀಕಸ್ತ ತ್ುರೆ�yಧಮಟ್ಗಳುyಸಲಂಗರತy

ಲೈಂಗಿಕyವಿಕೃತಯ್ಗಿದೆಯಂದ�,yಸದ್ಚಾರಕಕೆyವಿರ್ದ್ಧವೆಂದ�,y
ಮ್ನವತೆಗೆy ಭ�ಷಣವಲಲಾವೆಂದ�y ಹೀಳುತತುದೆ�y ಈy ತೀರ್ಟ್y
ಧ್ಮಟ್ಕyಚಿಂತರ್ರನ್್ನyತರಸಕೆರಿಸ್ತತುದೆಯಂದ�yಟ್ೀಕಸಲಪಿಟ್ಟುದೆ�

ಮ್ಖ್ಯy ನ್್ಯಯ್ಧಿೀಶy ದಿೀಪಕ್y ಮಶ್ರy ಅವರ್y ವೆೈರ್ಕತುಕy
ಆಯಕೆರನ್್ನyಗ್ರವಿಸ್ವುದ್yಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯದyತರ್ಳ್ಗಿದೆಯಂದ್y
ಅಭಪ್್ರರಪಟ್ಟುದ್ದುರೆ�y“ಇಷ್ಟುyಕ್ಲyಸ್ಮ್ಜಕyಬಹಿಷ್ಕೆರವ-
ನ್್ನyಹೀರಿದದುಕ್ಕೆಗಿyಇತಹ್ಸವುyಸಲಂಗರತಗಳyಕ್ಷಮಯ್ಚಿಸ-
ಬೆೀಕ್”yಎಂದ್yತೀಪಟ್ಗೆyಪೂರಕವ್ದyವಿಧಿರಲಲಾyಜಸಟುಸ್yಇಂದ್y
ಮಲ�ಹುೀತ್ರyಬೆಂಚ್yಅಭಪ್್ರರಪಟ್ಟುದೆ�yಪ್ರಮ್ಖyಪತ್ರಕಯಂದ್y
ಹಿೀಗೆyಬರೆದಿದೆ�y“ಒಂದ್yಕ್ಲಘಟಟುದಲಲಾyಮ್ನವyಸಂಕಲಪಿyಹ್ಗ�y
ಧ್ಮಟ್ಕyಸಂಕಲಪಿದyಆಧ್ರದಲಲಾy ರ�ರ್ಗೆ�ಂಡyಪ್ರತಗ್ಮy
ನಿರಮಗಳುyಈಗಲ�yಮ್ಂದ್ವರಿರ್ವುದ್yಅಭವೃದಿ್ಧyಮತ್ತುy
ಬದಲ್ವಣೆರyಲಕ್ಷಣವಲಲಾ�”yಇಷಟುರyಮಟ್ಟುಗೆyಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟುಕ�-
ಳಳಿಲ್yಇಲಲಾyಏನ್yಸಂಭವಿಸದೆಯಂದ್yನಮಗೆyಗೆ�ತ್ತುಗ್ವುದಿಲಲಾ�

ಕ�ೀಟ್ಟ್ನyಈyತೀರ್ಟ್yಒಬ್ಬyವ್ಯಕತುಗೆyತ್ನಿಚಿಛಿಸ್ವyಜೀವನವನ್್ನy
ಆಯಕೆyಮ್ಡಿಕ�ಳುಳಿವy ಹಕಕೆದೆy ಎಂಬy ಒಂದ್y ಬಿಂದ್ವನ್್ನy
ಆಧ್ರವ್ಗಿಟ್ಟುಕ�ಂಡಿದೆ�yಕೀವಲyಕ್ನ�ನಿನyವೃತತುದೆ�ಳಗೆy
ಅದ್yಸರಿ�yಉಭರತ್ರರyಒಪಪಿಗೆyಮೀರೆಗೆyನಡೆರ್ವyವ್ಯಭಚಾರ-
ವನ್್ನyಕ್ನ�ನ್yಅಪರ್ಧವೆಂದ್yಪರಿಗಣಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�yರ್ರ್ಷರಿಗೆy
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ಒಂದಕಕೆಂತyಹಚ್್ಚyಪತ್ನರರನ್್ನyಸ್ವೀಕರಿಸಬಹ್ದ್ದರೆyಸತ್ರೀರರಿಗೆy
ಕ�ಡ್yಒಂದಕಕೆಂತyಹಚ್್ಚyಗಂಡಂದಿರನ್್ನyಸ್ವೀಕರಿಸ್ವುದರಲಲಾy
ನ್್ಯರವಿದೆyಎಂದ್yಅದೆೀyಕ�ೀರ್ಟ್yಸಲಂಗರತರyತೀಪಟ್ನy
ಮರ್ದಿನವೆೀyಅಭಪ್್ರರಪಟ್ಟುದೆ�y ಹಿೀಗಿರ್ವ್ಗy ಕ್ನ�ನ್y
ಅದರyದ್ರಿರಲಲಾyಮ್ಂದ್ವರಿರ್ತತುದೆ�yಆದರೆyಇಲಲಾyವಿಶ್್ವಸ,y
ಸದ್ಚಾರyಮ್ಲ್ಯ,yಧಮಟ್ನಿಷಠಾರ್yಮ್ನವತೆರyಭ್ಗವ್ಗಿದೆy
ಎನ್್ನವುದನ್್ನyಮರೆರಬ್ರದ್�

ಲೈಂಗಿಕತೆರ್yಪ್್ರಣಿyಸಹಜವ್ದyಒಂದ್yಜೈವಿಕyಪ್ರಕ್ರಯಯ್-
ಗಿದೆ�yಲೈಂಗಿಕತೆರ್yವಂಶ್ಭವೃದಿ್ಧಗ್ಗಿyಸಂಸಗಟ್yನಡೆಸ್ವುದ್y
ಎಂಬyಮೃಗತೃಷಗಿಂತyಆಚೆಗೆyದ್ಂಪತ್ಯyಜೀವನದyಅತ್ಯಂತy
ಮರ್�ೀಹರವ್ದyಚಾಲಕಶಕತುyಹ್ಗ�yಜೀವನದyರಸ್ಸ್್ವದ-
ರ್ರyಪ್ರಧ್ನyಘಟಕವ್ಗಿದೆಯಂದ್yಧಮಟ್ಗಳುyಅದರಲ�ಲಾy
ವಿಶೀಷತy ಇಸ್ಲಾಮ್y ಹೀಳುತತುದೆ�y ಇದರy ಮ�ಲಕy ವಿವ್ಹ,y
ಕ್ಟ್ಂಬ,yಸಂಬಂಧಗಳುyಮ್ಂತ್ದyಮ್ನವಿೀರyಭ್ವರ್ಗಳುy
ಉದ್ಭವಿಸ್ತತುದೆ�yಆದ್ದರಿಂದಲೀyದ್ಂಪತ್ಯದyಆಚೆಗಿರ್ವyಲೈಂಗಿಕy
ಸಂಬಂಧವನ್್ನyyಪ್ಪವೆಂದ್yಹೀಳಲ್ಗ್ತತುದೆ�yವ್ಯಭಚಾರವನ್್ನy
ಮಹ್ಪ್ಪಗಳyಪಟ್ಟುರಲಲಾyಸೀರಿಸಲ್yಇದೆೀyಕ್ರಣವ್ಗಿದೆ�yಅದೆೀy
ಸಮರyಒಂದೆೀyವಗಟ್ಕಕೆyಸೀರಿದವರyನಡ್ವಿನyಲೈಂಗಿಕತೆರ್y
ಪ್ರಕೃತyವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿದೆyಎಂಬ್ದರಲಲಾyಸಂಶರವಿಲಲಾ�yಪ್ರಕೃತಗೆy
ವಿರ್ದ್ಧವ್ದ್ದ್y ವಿಜ್್ನಕ�ಕೆy ವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಬೆೀಕಷಟು�y ಆದರೆy
ಆಧ್ನಿಕವೆಂದ್yಅಭಮ್ನಪಡ್ವವರ್yಧ್ಮಟ್ಕyತಳಹದಿ-
ರಲಲಾರ್ವy ಸದ್ಚಾರy ಸಂಕಲಪಿಗಳಿಂದyಹ�ರಬರಬೆೀಕಂದ್y
ಬರಸ್ವವರ್ಗಿದ ದ್ುರೆ�

ಸತ್ರೀ–ರ್ರ್ಷತ್ವದy ಸಮ್ಮಶ್ರಣವ್ಗಿರ್ವy ತೃತೀರy ಲಂಗಿಗಳುy
ಸಮ್ಜದಲಲಾy ಕಲವುy ತೆ�ಂದರೆಗಳನ್್ನy ಅನ್ಭವಿಸ್ತತುದ್ದುರೆy
ಎನ್್ನವುದ್y ನಿಜ�y ಅವರನ್್ನy ಸಮ್ಜದy ಮ್ಖ್ಯಧ್ರೆಗೆy
ತರಬೆೀಕ್ಗಿ�yಆದರೆyವಿಕೃತಯಿಂದ್ಗಿyತನಗೆyಭನ್ನyಲಂಗದವರ್y
ಬೆೀಡವೆಂದ್yಭ್ವಿಸ್ವyಸಲಂಗರತyಚಟವಿರ್ವವರ್yಲೈಂಗಿಕy
ಅಲಪಿಸಂಖ್್ಯತy (ತೃತೀರy ಲಂಗಿಗಳು)y ರೆ�ಂದಿಗೆy ವ್ಯವಹ-
ರಿಸ್ವುದರಿಂದy ಅವರy ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆಗಿy ಸಲಂಗರತರನ್್ನy
ಕ್ನ�ನ್ಬದ್ಧಗೆ�ಳಿಸ್ವುದನ್್ನy ದೆ�ಡಡಾyರ್ರೆ�ೀಗತಯಂದ್y
ಪರಿಗಣಿಸಲ್yಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ�

ಸದ್ಚಾರyಎನ್್ನವುದ್yವಿಜ್್ನದಿಂದyಸ್ಬಿೀತ್ಪಡಿಸ್ವಂ-
ತದೆ�ದುೀy ಕ್ನ�ನಿನy ಮ�ಲಕy ಜ್ರಿಗೆ�ಳಿಸ್ವಂತಹದೆ�ದುೀy
ಅಲಲಾ�yಮ್ನವತೆರ್yಸದ್ಚಾರ,yಧ್ಮಟ್ಕyಪ್ರಜ್ಞೆyಮ್ಂತ್ದy

ಮ್ಲ್ಯಗಳಲಲಾy ರ್ಲಗೆ�ಂಡಿದೆ�y ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯವೆಂದರೆy ತನಗಿಷಟುವಿ-
ರ್ವುದನ್್ನy ಮ್ಡ್ತೆತುೀರ್y ಎಂಬy ವಿಕೃತy ದೃಷ್ಟುಕ�ೀನವಲಲಾ�y
ಸದ್ಚಾರವುyಕ್ಲಹರಣಗೆ�ಳುಳಿವಂತಹyಅಥವ್yಕ್ಲಚಕ್ರಕಕೆ-
ನ್ಸ್ರyಬದಲ್ಗ್ವyಸರಕಲಲಾ�yಮ್ಕತುyಲೈಂಗಿಕತೆರ್yಯ್ವುದೆೀy
ಸಮ್ಜವನ್್ನyಪ್ರಗತಯಡೆಗೆyಕ�ಂಡೆ�ರ್್ಯವುದಿಲಲಾ�yಸದ್ಚಾರವ-
ನ್್ನyಕಲಸಬೆೀಕ್ದಂತಹyಧ್ಮಟ್ಕyನ್ರಕರಿಂದyಅನ್ಭವಿಸದy
ಲೈಂಗಿಕyಶ�ೀಷಣೆರyವಿರ್ದ್ಧyಧಮಟ್yವಿಶ್್ವಸyಸಮ್ದ್ರವುy
ಬಿೀದಿಗಿಳಿದy ಸಂದಭಟ್ದಲಲಾಯೀy ಇದನ್್ನy ಬರೆರಬೆೀಕ್ಗಿy
ಬಂದಿರ್ವುದ್yಆಕಸ್ಮಕವ್ಗಿರಬಹ್ದ್�

ಒಂದೆೀy ಲಂಗದವರನ್್ನy ರ್�ೀಡಿದ್ಗy ಲೈಂಗಿಕy ಕ್ಮರ್ಗಳುy
ಕರಳುವyವಿಕೃತy ಸಲಂಗರತಯ್ಗಿದೆ�y ಇದ್yಒಂದೆೀyವಗಟ್ಕಕೆy
ಸೀರಿದವರೆ�ಂದಿಗೆy ಲೈಂಗಿಕy ಸಂಪಕಟ್ದಲಲಾy ಏಪಟ್ಡ್ವy
ಪರಿಸಥಾತರyತನಕyಕ�ಂಡೆ�ರ್ಯಬಹ್ದ್�yಈyನಿೀಚyಕೃತ್ಯವನ್್ನy
ಮ್ಡ್ವುದರಲಲಾyಸತ್ರೀರರ್yಮತ್ತುyರ್ರ್ಷರ್yಒಂದೆೀyಪ್ರಮ್-
ಣದಲಲಾದ್ದುರೆy ಎನ್್ನವುದ್y ಇದರy ಗಂಭೀರತೆy ಎಷಟುರಮಟ್ಟುಗೆy
ಇದೆಯಂದ್yಸ�ಚಿಸ್ತತುದೆ�

ರ್ರ್ಷy ವಿಭ್ಗದy ಸಲಂಗರತy (ಸಡೆ�ೀಮ)y ಅತ್ಯಂತy ಕಟಟುy
ಲೈಂಗಿಕyವ್ಯತಚಲರ್ಯ್ಗಿದೆ�yಇದ್yಪ್ರವ್ದಿyಲ�ತ್ yರy
ಸಮ್ದ್ರಕಕೆಂತyಮೊದಲ್yಮನ್ಷ್ಯರಿಗೆy ಪರಿಚರವಿಲಲಾದy
ಮಹ್yಪ್ತಕವ್ಗಿದೆ�yಆದ್ದರಿಂದyಇದನ್್ನyಅವರೆ�ಂದಿಗೆy
ಜ�ೀಡಿಸyಅರಬಿರಲಲಾy‘ಲವ್ತ್’y(ಲ�ತ್yಸಮ್ದ್ರದyಕೃತ್ಯ),y
‘ಸ್ವದ�ಮರ್ಯ’yಮ್ಂತ್ದyಹಸರ್ಗಳಿಂದyಕರೆರಲ್ಗ್ತತುದೆ�y
ಸದ�ಮ್yಪ್ರವ್ದಿyಲ�ತ್ yರ್yನಿಯೀಗಿಸಲಪಿಟಟುyಜನದೆಯ್-
ಗಿದ್ದುರೆ�yಅದಕಕೆyಜ�ೀಡಿಸyಸ್ವದ�ಮರ್ಯyಎಂಬyಹಸರ್yಬಂದಿದೆ�

ಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಹದಿೀಸನಲಲಾyಸಲಂಗರತyಅತ್ಯಂತyಕಠಿಣವ್ದy
ಶಿಕ್ಗೆyಅಹಟ್ವ್ದyಪ್ಪವ್ಗಿದೆಯಂದ್yಸಪಿಷಟುಪಡಿಸದೆ�yಆದರೆy
ಕಲವುyಅವಿವೆೀಕಗಳುyಈyನಿೀಚಕೃತ್ಯಕಕೆyಸ್ಂದರವ್ದyಹಸರಿಟ್ಟುy
ಅದರೆ�ಂದಿಗೆyಅನ್ಕ�ಲಕರವ್ದyನಿಲ್ವುyತಳದ್yಪ್ರೀ-
ತ್್ಸಹಿಸ್ತತುರ್ವುದನ್್ನy ನ್ವುyರ್�ೀಡಬಹ್ದ್ಗಿದೆ�yಅಂತಹy
ಅಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆy ಸ್ಮ್ಜಕy ಹಕ್ಕೆಗಳನ್್ನy ನಿೀಡಿ,y ಅದನ್್ನy
ಕ್ನ�ನ್ಬದ್ಧಗೆ�ಳಿಸಬೆೀಕಂದ್yವ್ದಿಸ್ತತುರ್ವyರ್ಜಕೀರy
ಮತ್ತುy ಸ್ಮ್ಜಕy ನ್ರಕರ್y ಕಂಡ್ಬರ್ತತುದ್ದುರೆ�y ನಮ್ಮy
ರ್ಷಟ್ರವುyಈyನಿೀಚಕೃತ್ಯವನ್್ನyಕ್ನ�ನ್ಬದ್ಧಗೆ�ಳಿಸರ್ವುದ್y
ಅತ್ಯಂತyದ್ಃಖದyಸಂಗತಯ್ಗಿದೆ�yಕಲವುyವಷಟ್ಗಳyಮೊದಲ್y
ಭ್ರತೀರyಪೀನಲ್yಕ�ೀರ್yಕಡ್ಕಂದ್yಘೀಷ್ಸದyಹ್ಗ�y

46 ನೇ ಪುಟಿಕೆ



24

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ರರಾವಾದಿ ರಯವರನ್್ನರಸಾಮಾನ್ಯರ
ಮನ್ಷ್ಯನನಾ್ನಗಿರಮಾಡ್ತತುೀರಾ?

 " ಎಸ್. ವಿ. ಐದಿೇದ್ ತಂಙಳ್

ಮಹ�ಟ್ಮ್y ಝೈದ್y ಮ್ಲವಿರವರy ಊರ್ದy
ರಂಡತ್ತುಣಿರyಒಂದ್yಕ್ಲ್ದ್ರಿರಲಲಾyಸ್ವಲಪಿyದ�ರy

ನಡೆದ್y ಆy ರ್ರ್ತನy ಮರ್ಗೆy ತಲ್ಪದೆವು�y ಬ್ವಿಯಿಂದy
ನಿೀರ್yಸೀದ್ತತುದದುyಇಬ್ಬರ್yಮಹಿಳರರ್yನಮ್ಮನ್್ನyಕಂಡ್ಕ್ಷಣy
ಒಳಗೆyಓಡಿyಬ್ಗಿಲನyನಡ್ವೆyಮರೆಯ್ಗಿyನಿಂತರ್�yನ್ವುy
ಕ�ೀಟಟುಕಕೆಲ್y ರಂಡತ್ತುಣಿರಲಲಾy ಜರ್ಗಲದದುy ಮ್ಜ್ಹಿದ್y
ಸಮ್ಮೀಳನದyರ್�ೀಟ್ೀಸ್yಮತ್ತುyಕರ್ಹ�ತತುಗೆರನ್್ನyಹಂಚ್ವy
ಉದೆದುೀಶದಿಂದyಅಲಲಾಗೆyಹ�ೀಗಿದೆದುವು�yಹಿಂತರ್ಗ್ವyಸಂದಭಟ್y
“ನಿೀವುyಮ್ಜ್ಹಿದರyಬಗೆಗುyಕೀಳಿದಿದುೀರ ?್”yಎಂಬyಪ್ರಶ್ನಗೆyಪ್್ರರದy
ಸತ್ರೀಯಬ್ಬರ್yಉತತುರಿಸ್ತ್ತುರೆ�

“ಹ್ದ್���yನನ್ನyಬ್ಲ್ಯದಲಲಾಯೀyಕೀಳಿದೆದುೀರ್���yಝೈದ್yಮ್ಲವಿy
ಅಪಪಿಟyಮ್ಜ್ಹಿದರ್ಗಿದದುರಲಲಾವೆೀ?yಮ್ಜ್ಹಿದರ್yಹೀಳುವು-
ದರಲಲಾyಸ್ವಲಪಿyಸತ್ಯವಿದೆ�yಆದರ����yನಿೀವುyಪ್ರವ್ದಿ yರವರy
ಕ್ರಿತ್yಸ್ಮ್ನ್ಯyಮನ್ಷ್ಯರೆಂದ್yಹೀಳುವುದ್yಸರಿರಲಲಾ���yಅದ್y
ಹಚಾ್ಚಯಿತ್�yಪ್ರವ್ದಿ yರವರನ್್ನyಸ್ಮ್ನ್ಯyಮನ್ಷ್ಯರನ್್ನಗಿy
ಮ್ಡಿಬಿಟಟುರೆyಅದರಿಂದyನಿಮಗೆೀನ್yಲ್ಭವಿದೆ?”

“ಕ್ರ್ಆನಿನಲಲಾyಅಲ್ಲಾಹನ್yಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಕ್ರಿತ್yಏನ್y
ಹೀಳಿದ್ದುರ್�ೀyಅದನ್್ನyಮ್ತ್ರyನ್ವುyಜನರೆ�ಂದಿಗೆyಹೀಳುತೆತುೀವೆ�y
ಜನರ್yಇಷಟುಪಡ್ವುದಿಲಲಾವೆಂದ್yಭ್ವಿಸyಕ್ರ್ಆನಿನyಆರತ್ಗ-
ಳನ್್ನyಮರೆಮ್ಚಿಡಬಹ್ದೆೀ?”

“ಕ್ರ್ಆನ್yಹ್ಗೆyಹೀಳಿದೆಯೀ?”

“ಹ್ದ್�yಅಲ್ಲಾಹನ್yಜನರೆಡೆಗೆyಮನ್ಷ್ಯನಲಲಾದೆyಪ್ರವ್ದಿಗಳನ್್ನy
ಕಳುಹಿಸಕ�ಟ್ಟುಲಲಾ�yಪ್ರವ್ದಿಗಳಲಲಾyಯ್ರ್ದರ�yಮಲಕ್ಗಳುy
ಮತ್ತುy ಜನ್್ನಗಳಿದದುರೆಂದ್y ಹೀಳಿದರೆy ನಿೀವುy ನಂಬ್ತತುೀರ್?y
ಇಲಲಾವಷಟುೀ�yಹ್ಗಿರ್ವ್ಗyಅವರ್yಯ್ರ್ಗಿದದುರ್?yಸ್ಮ್ನ್ಯy
ಮನ್ಷ್ಯರೆೀyಆಗಿದದುರ್!yಹ್ಗೆಂದyಮ್ತ್ರಕಕೆyಅದರyಅಥಟ್yನನ್ನy
ಮತ್ತುy ನಿಮ್ಮಂತರ್ವy ಮನ್ಷ್ಯರ್ಂದೆೀ?y ಯ್ವತ�ತುy ಅಲಲಾ�y
ಪ್ರವ್ದಿಗಳುy ಸೃಷ್ಟುಗಳಲಲಾy ಉತತುಮರ್ಗಿದ್ದುರೆ�y ಅಲ್ಲಾಹನ್y
ಅವರಿಗೆy ಕಲವುy ಪ್ರತೆ್ಯೀಕy ಅನ್ಗ್ರಹಗಳನ್್ನy ನಿೀಡಿದ್ದುರ್�y
ಅಲ್ಲಾಹನyಅನ್ಮತಯಿಂದyಅವರಿಂದyಕಲವುyಮ್ಅ್yಜಝ-
ತ್ಗಳೂyಉಂಟಾಗಿವೆ�yಅವರಿಗೆyಅಲ್ಲಾಹನಿಂದyವಹ್್ಯyಲಭಸದೆ�y
ಮ್ಂತ್ದವುಗಳುyಅವರyಅತ್ಯಂತyಪ್ರಮ್ಖyವೆೈಶಿಷಟು್ಯಗಳ್ಗಿವೆ�”

“ಹ್ಗ್ದರೆyಅವರ್yಸ್ಮ್ನ್ಯyಮನ್ಷ್ಯರಲಲಾyಎಂದಥಟ್ವಲಲಾವೆೀ?”

“ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದyವಹ್್ಯyಲಭಸ್ತತುದೆ,yಪ್ಪyಸ್ರಕ್ಷಿತರ್ಗಿದ ದ್ುರೆ���y
ಇಂತಹyಕ್ರಟ್ಗಳುyನಮಗ್ರಿಗ�yಇಲಲಾವಷಟುೀ�yಅದ್ವೆೀyಅವರ್y
ಮತ್ತುyನಮ್ಮyನಡ್ವಿನyವ್ಯತ್್ಯಸವ್ಗಿದೆ�yಆದರೆyಹಸವು,yದ್ಹ,y
ರ್�ೀವು���y ಮ್ಂತ್ದವುಗಳಲಲಾy ಅವರಿಗಿತ್ತು�y ಆy ರ್ಲರಲಲಾy
ಅವರ್y ಸ್ಮ್ನ್ಯyಮನ್ಷ್ಯರ್ಗಿದದುರ್�y ಇದ್yಮ್ಜ್ಹಿದರy
ವಿಶ್್ವಸವ್ಗಿದೆ�yನಮ್ಮyನಡ್ವೆೀyಹಲವರಿಗೆyಹಲವುyವಿಧದyವೆೈಶಿ-
ಷಟು್ಯತೆಗಳಿವೆರಲಲಾ?yಕಲವರ್yವೆೈದ್ಯರ್ದರೆ,yಇನ್್ನyಕಲವರ್yಎಂಜ-
ನಿರರ್ಗಳ್ಗಿದ್ದುರೆ�yಕಲವರ್yಕ್ಮಟ್ಕರ್ದರೆ,yಬೆೀರೆyಕಲವರ್y
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ವತಟ್ಕರ್���y ಇವರೆಲಲಾರ�yಮನ್ಷ್ಯರ್ಗಿದದುರ�y ಪ್ರತಯಬ್ಬರy
ಸ್ಮಥ್ಯಟ್ಗಳುyಭನ್ನವ್ಗಿದೆ�yವೆೈದ್ಯನ್yಸ್ಮ್ನ್ಯyಮನ್ಷ್ಯರ್ಂದ್y
ಹೀಳಿದyಮ್ತ್ರಕಕೆyಅವನ್yಶ್ಲಗೆyಹ�ೀಗದyಒಬ್ಬyವ್ಯಕತುಯ್ಗಿದ್ದುರ್y
ಎಂದಲಲಾ�yಜ್್ನyಮತ್ತುyಸ್ಮಥ್ಯಟ್ದಲಲಾyಮ್ಂಚ�ಣಿರಲಲಾದದುರ�y
ಅವನ್yಕ�ಡyಒಬ್ಬyಮನ್ಷ್ಯನ್ಗಿದ್ದುರ್yಎಂದ್ಗಿದೆ�yಪ್ರವ್ದಿ

yರವರನ್್ನyಸ್ಮ್ನ್ಯyಮನ್ಷ್ಯರ್ಂದ್yಹೀಳುವ್ಗyಹಿೀಗೆy
ತಳಿದ್ಕ�ಂಡರೆyಸ್ಕ್�yಅಲ್ಲಾಹನ್yಏರ್ಲಲಾyಪ್ರತೆ್ಯೀಕತೆಗಳನ್್ನy
ನಿೀಡಿದ್ದುರ್�ೀyಅವೆಲಲಾವೂyಅವರಿಗಿದೆ�yಆದರೆyಆತ್ಯಂತಕವ್ಗಿy
ಅವರ್yಮನ್ಷ್ಯರೆೀyಆಗಿದ್ದುರೆ�yಅಲ್ಲಾಹನ್yಅವರೆ�ಂದಿಗೆyನ್ನ್y
ಕ�ಡyನಿಮ್ಮಂತರ್ವyಓವಟ್yಮನ್ಷ್ಯನ್ಗಿದೆದುೀರ್ಂದ್yಹೀಳಲ್y
ಆಜ್್ಪಸರ್ವುದನ್್ನyನ್ವುyಕ್ರ್ಆನಿನಲಲಾyರ್�ೀಡಬಹ್ದ್ಗಿದೆ�y
ಇದ್yಮ್ಜ್ಹಿದರ್yಹೀಳುವyಕಟ್ಟುಕಥರಲಲಾyಎಂದಥಟ್�”

“ನಮ್ಮy ಉಸ್ತುದರ್ಗಳುy ಹಿೀಗೆy ಹೀಳುವುದಿಲಲಾವಲಲಾ!y ಅವರ್y
ಹಿೀಗೆy ಇಲಲಾದy ವಿಷರಗಳನ್್ನy ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸ್ತತುರ್ವುದೆೀಕ?”y
ಸಹ�ೀದರಿರyಪ್ರಶ್ನyನಿಷಕೆಳಂಕವ್ಗಿತ್ತು!

ನ್ನ್y ಹೀಳಿದೆ:y “ನಿೀವುy ಹೀಳುತತುರ್ವುದ್y ಸರಿ�y ಅವರ್y
ಹಲವ್ರ್y ಗೆ�ಡ್ಡಾy ರ್ರ್ಣಗಳನ್್ನy ಪ್ರಚ್ರಪಡಿಸ್ತತುದ್ದುರೆ�y
ಪ್ರವ್ದಿ y ರವರ್y ಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನy ಮ್ತ್ರy ಆರ್ಧಿಸರಿy
ಎಂದ್yಹೀಳಿದ್ಗyಮ್ಶಿ್ರಕರ್yಅದೆಂತಹyಆರೆ�ೀಪಗಳನ್್ನy
ಮ್ಡಿದರ್!yಹ್ಚ್ಚ,yಮ್ಟಗ್ರ,yಕವಿyಎಂದೆಲಲಾyಹೀಳಿಕ�ಂಡ್y
ಜನರyನಡ್ವೆyತರ್ಗ್ಡಿದರ್�yಮ್ಸಲಾಯ್ರ್ಗಳyಅವಸಥಾರ�y
ಹಿೀಗಿದೆ�yತ್ವುyಪ್ರಚ್ರಪಡಿಸ್ತತುರ್ವyಕಟ್ಟುಕಥ,yಮ�ಢನಂ-
ಬಿಕಗಳನ್್ನy ನಖಶಿಖ್ಂತyವಿರೆ�ೀಧಿಸ್ವವರ್yಮ್ಜ್ಹಿದ-
ರ್ಗಿದ್ದುರೆಂದ್yಅವರಿಗೆyಚೆನ್್ನಗಿy ಗೆ�ತ್ತು�y ಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುy
ಸ್ನ್ನತತುನ್್ನyಆಧ್ರವ್ಗಿಟ್ಟುಕ�ಂಡ್yಮ್ಜ್ಹಿದರ್yಹೀಳುತತುರ್ವy

ಕ್ರಟ್ಗಳನ್್ನyವಿರೆ�ೀಧಿಸಲ್yಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾyಎಂಬyಸತ್ಯyಅವರಿಗೆy
ಮನವರಿಕಯ್ಗಿರ್ವುದರಿಂದy ಕಲವಂದ್y ಅಡಗ�ಲಜ್ಜy
ಕಥರyಮೊರೆyಹ�ೀಗಿದ್ದುರೆ�yನಮ್ಮyಬ್ದಿ್ಧyಯ್ರyಮ್ಂದೆರ�y
ಒತೆತುಯಿಡರ್yಇರ್ವಂತದದುಲಲಾ�yಅಲ್ಲಾಹನ್yನಮಗೆyಸ್ವತಂತ್ರವ್ಗಿy
ತೀಮ್ಟ್ನಿವಟ್ಹಿಸ್ವyಬ್ದಿ್ಧyಮತ್ತುyಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯವನ್್ನyನಿೀಡಿyಅನ್ಗ್ರ-
ಹಿಸದ ದ್ುರ್�yಆyಬ್ದಿ್ಧರನ್್ನyಉಪಯೀಗಿಸyನ್ವುyಇಹಲ�ೀಕದy
ಹಲವುy ಕ್ರಟ್ಗಳನ್್ನy ಬಹಳy ಚೆನ್್ನಗಿy ನಿವಟ್ಹಿಸಕ�ಂಡ್y
ಬರ್ತತುದೆದುೀವೆ�y ನ್ವುy ನಮಗೆyಮಚ್್ಚಗೆಯ್ದy ಆಹ್ರವರ್್ನೀy
ಸೀವಿಸ್ತೆತುೀವೆ�yನಮಗೆyಚೆನ್್ನಗಿದೆಯಂದ್yತೆ�ೀಚ್ವyವಸತ್ರಗಳನ್್ನy
ನಮಗೆyಇಷಟುವಿರ್ವyಅಂಗಡಿಯಿಂದyಖರಿೀದಿಸ್ತೆತುೀವೆ�yಅದರಲಲಾy
ಬೆೀರೆ�ಬ್ಬರyಮಧ್ಯಪ್ರವೆೀಶವನ್್ನyನ್ವುyಬರಸ್ವುದಿಲಲಾ�yನಮ್ಮy
ಪರಲ�ೀಕyಜೀವನಕಕೆyಭಂಗyಉಂಟ್ಮ್ಡ್ವyಕ್ರಟ್ಗಳನ್್ನy
ಯ್ರ್yಹೀಳಿದರ�yಅದನ್್ನyಸ್ವೀಕರಿಸಬ್ರದ್�yಪ್ರಮ್ಣಗ-
ಳಿಗೆyವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿದದುರೆyಅದನ್್ನyತಳಿಳಿಹ್ಕಬೆೀಕ್�yಪ್ರಮ್ಣಗಳುy
ಕಲಸ್ವುದ್ದರೆyಯ್ರ್yಹೀಳಿದರ�yಅದನ್್ನyಸ್ವೀಕರಿಸಬೆೀಕ್�y
ಪರಲ�ೀಕದyಅಲ್ಲಾಹನyನ್್ಯಯ್ಲರದಲಲಾyನ್ವುyವಿಚಾರಣೆ-
ಗೆ�ಳಗ್ಗ್ವ್ಗyಮ್ಜ್ಹಿದರ್yಹೀಳಿದೆದುೀyಸರಿಯ್ಗಿದೆyಎಂದ್y
ವೆೀದ್ಯವ್ಗ್ತತುದೆ�yಅಂದ್yಇಹಲ�ೀಕಕಕೆyಮರಳಿyಬಂದ್yತಪಪಿನ್್ನy
ತದಿದುಕ�ಳಳಿಲ್yಸ್ಧ್ಯವೆೀ?yಇಲಲಾ!yಆದ್ದರಿಂದyನ್ವುyಪ್ರವ್ದಿ
,yಸಹ್ಬ್ಗಳುyಮತ್ತುyಅವರನ್್ನyಅನ್ಗಮಸದyಸಚ್ಚರಿತರ್ದy
ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳುyಜೀವಿಸದಂತೆyಜೀವಿಸಲ್yತಯ್ರ್ಗಬೆೀಕ್ಗಿದೆ�y
ಅದ್ವೆೀyಸ್ವಗಟ್ಕಕೆರ್ವyನಿಜವ್ದyಮ್ಗಟ್�”

ಇಷ್ಟುyವಿವರಿಸದ್ಗyಅವರಿಗೆyಮ್ಂದೆೀನ್yಹೀಳಬೆೀಕಂದ್yಗೆ�ತ್ತು-
ಗಲಲಲಾ�yಅವರಿಗೆyವಿಷರyಮನವರಿಕಯ್ಯಿತೆಂದ್yತಳಿದ್yನ್ವುy
ಅಲಲಾಂದyಹ�ರಟ್ವು�� n

ಆಚರಿಸಲಲಾ�yಅವರೆಲಲಾರyಮೀಲ�yಅಲ್ಲಾಹನyಸಂತೃಪತುಯಿರಲ�y
ಅವರನ್್ನyಅತ್್ಯತತುಮyರಿೀತರಲಲಾyಅನ್ಸರಿಸ್ತ್ತುyಶ್ರೀಷಠಾyತಲಮ್-
ರ್ಗಳಲಲಾyಜೀವಿಸದyತ್ಬಿಉಗಳೂyಇದನ್್ನyಆಚರಿಸಲಲಾ�yಅವರ್y
ಸ್ನ್ನತತುನyಬಗೆಗುyಜನರಲಲಾೀyಅತಹಚ್್ಚyಜ್್ನವುಳಳಿವರ್�yಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರyಮೀಲyಪೂಣಟ್ರ�ಪದyಪ್ರೀತರನ್್ನyಹ�ಂದಿರ್ವವರ್y
ಮತ್ತುy ಅವರy ನಂತರದವರಿಗಿಂತಲ�y ಹಚ್್ಚy ಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರyಶರಿೀಅತತುನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸದವರ್���yಇನ್್ನyಈyಮ್ಲದ್y
ಆಚರಣೆಗಳು—ಬಿದ್ಅತ್y ಆಗಿದ�ದುy ಸಹ—ಸತ್ರೀರ್ರ್ಷರ್y

ಬೆರೆರ್ವುದ್,y ಗ್ನಮೀಳ,y ಸಂಗಿೀತಗಳನ್್ನy ನ್ಡಿಸ್ವುದ್y
ಮ್ಂತ್ದy ನಿಷ್ದ್ಧಗಳಿಂದy ಮ್ಕತುವಲಲಾ�y ಇದಕಕೆಂತಲ�y
ಘೀರವ್ಗಿರ್ವy ವಿಷರ—ಅಂದರೆy ಶಿಕ್ಟ್y ಕ�ಡ—ಆy
ಆಚರಣೆರಲಲಾyಸಂಭವಿಸ್ತತುದೆ�yಪ್ರವ್ದಿ yರವರyವಿಷರದಲಲಾ,y
ಅಥವ್yಇತರyಔಲಯ್ಗಳyವಿಷರದಲಲಾyಹದ್ದುyಮೀರಿyಅವರಲಲಾy
ಪ್್ರರ್ಟ್ಸ್ವುದ್,yಸಹ್ರyಯ್ಚರ್yಮ್ಡ್ವುದ್yಇತ್್ಯದಿಗಳy
ಮ�ಲಕyಅದ್yಸಂಭವಿಸ್ತತುದೆ�”y(ಫತ್ವ್yಶೈಖ್yಇಬ್್ನyಬ್ಝ್y
(1/178)� n

ಮೀಲಾದ್ನ್ನಬಿರಆಚರಣೆರಬಿದ್ಅತ್ರಏಕೆ?1ೆ ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ನಿಫಾಕ್ರ(ಕಾರಟ್ಯ)ರವನ್್ನರಭಯರಡಿರಿ

ಬ್ಹ್ಯದಲಲಾyಮ್ಸಲಾಮನಂತೆyಅಭನಯಿಸyಆಂತರಟ್ದಲಲಾy
ಅವಿಶ್್ವಸyತ್ಳಿರ್ವವರ್yಮ್ನ್ಫಕ್ಗಳುyಅಥವ್y

ಕಪಟವಿಶ್್ವಸಗಳು�

ಮ್ಸಲಾಮರ್yಮತ್ತುyಇಸ್ಲಾಮನyಮಟ್ಟುಗೆyಇವರ್yಬೆೀರೆyಯ್ವುದೆೀy
ವಿಭ್ಗಗಳಿಗಿಂತyಹಚ್್ಚyಅಪ್ರಕ್ರಿಗಳು�yಆದ್ದರಿಂದಲೀy
ಅಲ್ಲಾಹ್yಹೀಳುತ್ತುರ್:

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴾

“ಕಪಟವಿಶ್್ವಸಗಳುyನರಕದyಅತ್ಯಂತyತಳಭ್ಗಕಕೆyಹ�ೀಗ್ವವ-
ರೆಂಬ್ದನ್್ನyಖ್ತ್ರಯ್ಗಿyತಳಿದ್ಕ�ಳಿಳಿರಿ�yಅವರyಸಹ್ರಕರ್ಗಿy
ನಿೀವುyಯ್ರನ�್ನyಕ್ಣಲ್ರಿರಿ�”y(4:145)

﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ﴾
“ನಿಶ್ಚರವ್ಗಿರ�y ಈy ಕಪಟವಿಶ್್ವಸಗಳುy ಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನy
ವಂಚಿಸಲ್yರ್�ೀಡ್ತತುದ್ದುರೆ�yವ್ಸತುವದಲಲಾyಅಲ್ಲಾಹರ್ೀyಅವರನ್್ನy
ವಂಚರ್ರಲಲಾyಸಲ್ಕಸಬಿಟ್ಟುರ್ತ್ತುರ್�”y(4:142)

﴿ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴾

“ಅವರ್yಅಲ್ಲಾಹನನ�್ನyವಿಶ್್ವಸಗಳನ�್ನyವಂಚಿಸ್ತ್ತುರೆ�yವ್ಸತು-
ವದಲಲಾyಅವರ್yತಮ್ಮನ್್ನyತ್ವೆೀyವಂಚಿಸಕ�ಳುಳಿತತುದ್ದುರೆ�yಮತ್ತುy
ಅವರಿಗೆyಅದರyಬೆ�ೀಧವಿರ್ವುದಿಲಲಾ�yಅವರyಹೃದರಗಳಲಲಾy
ಒಂದ್yರೆ�ೀಗವಿದೆ�yಅದನ್್ನyಅಲ್ಲಾಹನ್yಇನ್ನಷ್ಟುyಉಲ್ಬಣಗೆ�-
ಳಿಸದನ್�yಅವರ್yಹೀಳುತತುರ್ವyಸ್ಳಿಳಿನyಪ್ರತಫಲವ್ಗಿyಅವರಿಗೆy
ವೆೀದನ್ಜನಕyಶಿಕ್yಕ್ದಿದೆ�”y(2:9-10)

ಎರಡ್ರವಿಧದರಕಾರಟ್ಯ

ಕ್ಪಟ್ಯದಲಲಾyಎರಡ್yವಿಧಗಳಿವೆ�yಒಂದ್yವಿಶ್್ವಸಕಕೆyಸಂಬಂಧಪಟಟು-
ದ್ದುದರೆyಮತೆ�ತುಂದ್yಕಮಟ್ರಂಗಕಕೆyತಳಕ್ಹ್ಕಕ�ಂಡಿದೆ�

ವಿಶಾ್ಸಕೆಕೆರಸೆಂೆಧರಟ್ಟರಕಾರಟ್ಯ

ಇದಕಕೆyದೆ�ಡಡಾyನಿಫ್ಕ್yಎಂದ್yಹೀಳಲ್ಗ್ತತುದೆ�yಇದ್yಇಸ್ಲಾಮನ್್ನy
ಬ್ಹ್ಯವ್ಗಿyಪ್ರಕಟ್ಸ,yಕ್ಫ್ರನ್್ನyಗ್ಪತುವ್ಗಿಟ್ಟುಕ�ಳುಳಿವುದ್ಗಿದೆ�y
ದೆ�ಡಡಾy ನಿಫ್ಕ್y ಇಸ್ಲಾಮನಿಂದy ಭ್ರಷಟುರ್ಗಿy ನರಕದy ಅತ್ಯಂತy
ತಳಭ್ಗಕಕೆyಎಸರಲಪಿಡ್ವyಕ್ರಟ್ವ್ಗಿದೆ�yಅಲ್ಲಾಹನ್yಈy
ವಿಭ್ಗವನ್್ನyಕಟಟುyವಿಶೀಷಣಗಳಿಂದyಪರಿಚಯಿಸಕ�ಟ್ಟುದ್ದುರ್�y
ಇಸ್ಲಾಮ್yಧಮಟ್ದಲಲಾyಅವಿಶ್್ವಸವನಿ್ನಟ್ಟುಕ�ಂಡವರ್,yಸ್ಳ್ಳಿಡ್ವ-
ವರ್,yಇಸ್ಲಾಮ್yಧಮಟ್ದyಹ್ಗ�yಅದನ್್ನyಅನ್ಷ್ಟುಸ್ವyಮ್ಸಲಾಮ-
ರನ್್ನyಪರಿಹ್ಸ್ಯyಮ್ಡ್ವವರ್,yಧಮಟ್ದyಶತ್್ರyವಿಭ್ಗದೆ�ಂದಿಗೆy
ಸೀರಿಕ�ಳುಳಿವವರ್,yಇಸ್ಲಾಮರ್�ಂದಿಗೆyಶತ್್ರತ್ವವನಿ್ನರಿಸಕ�ಳಳಿಲ್y
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಪರಸಪಿರyಸಮ್ಲ�ೀಚರ್yನಡೆಸ್ವವರ್���yಮ್ಂತ್ದವುಗಳುy
ಅವರy(ಕಪಟವಿಶ್್ವಸಗಳ)yವಿಶೀಷಣಗಳ್ಗಿವೆ�y

ಇಂತಹyಜನರ್yಪ್ರತಯಂದ್yಕ್ಲಘಟಟುಗಳಲಲಾyಇದದುರ್yಮತ್ತುy
ಮ್ಂದೆರ�yಇರ್ತ್ತುರೆ�yಇಂತಹವರ್yಇಸ್ಲಾಮ್yಪ್ರಬಲವ್ದ್ಗy
ಅದನ್್ನyಬಹಿರಂಗದಲಲಾyವಿರೆ�ೀಧಿಸಲ್ಗದೆyಮ್ಸಲಾಮರ್ಗಿyಅಭನ-
ಯಿಸಕ�ಂಡ್yಇಸ್ಲಾಮಗೆyಪ್ರವೆೀಶಿಸyಒಳಗಿಂದಲೀyಕನ್ನyಕ�ರೆರ-
ಲ್ರಂಭಸ್ತ್ತುರೆ�yಹ್ಗೆಯೀyಅವರ್yತಮ್ಮyಸಂಪತ್ತುyಮತ್ತುy
ರಕತುಕಕೆyರಕ್ಷಣೆy(ಪವಿತ್ರತೆ)yಲಭಸಲ್yಮ್ಸಲಾಮರೆ�ಂದಿಗೆyಬ್ಹ್ಯದಲಲಾy
ಶ್ಂತಯಿಂದyಜೀವಿಸಲ್yಪ್ರರತ್ನಸ್ತ್ತುರೆ�

ಕಪಟವಿಶ್್ವಸಗಳುyಬ್ಹ್ಯದಲಲಾyಅಲ್ಲಾಹ್,yಅವನyಮಲಕ್ಗಳು,y
ಗ್ರಂಥ,yಪ್ರವ್ದಿಗಳುyಹ್ಗ�yವಿಚಾರಣೆರyದಿನದಲಲಾyವಿಶ್್ವಸವಿ-
ರಿಸದವರಂತೆyಅಭನಯಿಸyಆಂತರಿಕವ್ಗಿyಅವುಗಳನ್್ನyನಿಷೀಧಿ-
ಸ್ತ ತ್ುರೆ�yಅವರ್yಅಲ್ಲಾಹನಲಲಾyರಥ್ವಿಧಿyವಿಶ್್ವಸವಿರಿಸ,yಜನರಿಗೆy
ಅಲ್ಲಾಹನyಅನ್ಮತಯಂದಿಗೆyಸನ್್ಮಗಟ್yತೆ�ೀರಿಸಕ�ಡಲ್y
ಪ್ರರತ್ನಸ್ವುದಿಲಲಾ�y ಹ್ಗೆಯೀyಅವರ್yಅಲ್ಲಾಹನy ರಕ್ಷಣೆರy
ಕ್ರಿತ್yಸ್ವ್ತೆಟ್ರನ್್ನyಅರ್ಹಲ್yಮತ್ತುyಅವರyಶಿಕ್ರyಕ್ರಿತ್y
ಎಚ್ಚರಿಸಲ್yಬಂದyಪ್ರವ್ದಿ yರವರಿಗೆyಲಭಸದyವಹ್್ಯyಆದy
ಕ್ರ್ಆನಿನಲಲಾyವಿಶ್್ವಸವಿರಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�y

ಅಲ್ಲಾಹನ್yಕಪಟವಿಶ್್ವಸಗಳyಮ್ಖವ್ಡವನ್್ನyಸಂಪೂಣಟ್ವ್ಗಿy
ಕಳಚಿyಅವರy ರಹಸ್ಯಗಳನ್್ನy ಕ್ರ್ಆನಿನಲಲಾy ಅನ್ವರಣಗೆ�-
ಳಿಸದ್ದುರ್�y ಮ್ಸಲಾಮರ್y ಕಪಟವಿಶ್್ವಸಗಳುy ಮತ್ತುy ಅವರy
ಸಹ್ರಕರಿಂದy ರಕ್ಷಿಸಲಪಿಡಬೆೀಕ್y ಎಂಬy ಉದೆದುೀಶದಿಂದy
ಅಲ್ಲಾಹನ್y ನಮಗೆyಅವರy ಲಕ್ಷಣಗಳನ್್ನy ತಳಿಸಕ�ಟ್ಟುದ್ದುರ್�y
ಇಮ್ಮ್yಇಬ್್ನಲ್yಕಯಿ್ಯಂyಹೀಳುತ್ತುರೆ:

“ಸ�ರತ್ತುಲ್yಬಕರದಲಲಾyಲ�ೀಕದಲಲಾರ್ವyಮ�ರ್yವಿಭ್ಗಗಳಿಗೆy
ಸೀರಿದyಜನರyಲಕ್ಷಣಗಳನ್್ನyವಿವರಿಸyಕ�ಡಲ್ಗಿದೆ�y

1�y ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳುy(ಸರಿಯ್ದyಮ್ಸಲಾಮರ )್

2�y ಸತ್ಯನಿಷೀಧಿಗಳುy(ಕ್ಫರರ )್

3�y ಕಪಟವಿಶ್್ವಸಗಳುy(ಮ್ನ್ಫಕ್ಗಳು)

ಅಲ್ಲಾಹನ್y ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳy ಕ್ರಿತ್y ನ್ಲ್ಕೆy ಸ�ಕತುಗಳ-
ನ್್ನ,y ಸತ್ಯನಿಷೀಧಿಗಳy ಕ್ರಿತ್y ಎರಡ್y ಸ�ಕತುಗಳನ್್ನy ಮ್ತ್ರy

ಅವತೀಣಟ್ಗೆ�ಳಿಸದ್ಗ,yಕಪಟವಿಶ್್ವಸಗಳyಕ್ರಿತ್yಸ�ರತ್ತುy
ಬಕರದy ಆರಂಭದಲಲಾy ಹದಿಮ�ರ್y ಸ�ಕತುಗಳನ್್ನy ಅವತೀ-
ಣಟ್ಗೆ�ಳಿಸದನ್!y ಇದ್y ಮ್ನ್ಫಕರy ವಧಟ್ರ್ಯಿಂದ್ಗಿy
ಇಸ್ಲಾಮಗೆy(ಮ್ಸಲಾಮರಿಗೆ)yಅತ್ಯಧಿಕyತೆ�ಂದರೆyಮತ್ತುyಸಂಕಷಟುಗಳುy
ಎದ್ರ್ಗ್ತತುದೆ�y(ಆದ್ದರಿಂದyಅವರನ್್ನyಗ್ರ್ತಸ್ವyಲಕ್ಷಣ-
ಗಳನ್್ನyತೆ�ೀಳಿದ್ಕ�ಂಡಿರಬೆೀಕ )್yಎಂಬ್ದನ್್ನyಸ�ಚಿಸ್ತತುದೆ�y
ಅವರಿಂದ್ಗಿyಇಸ್ಲಾಮಗೆyಉಂಟಾಗ್ವyಕೀಡ್yಅಸಹನಿೀರವ್-
ಗಿದೆ�yಏಕಂದರೆyಅವರ್yನ್ವುyನಿಮ್ಮyಸಹ್ರಕರ್yಮತ್ತುyಹಿತ್-
ಕ್ಂಕ್ಷಿಗಳಂದ್yಸ್ವರಂyಪ್ರಕಟ್ಸಕ�ಳುಳಿತ್ತುರೆ�yಆದರೆyವ್ಸತುವದಲಲಾy
ಅವರ್yಮ್ಸಲಾಮರyಶತ್್ರಗಳ್ಗಿರ್ವರ್�yಅವರ್yಎಲ್ಲಾyಮ್ಗಟ್-
ಗಳನ್್ನyಬಳಸಕ�ಂಡ್yಇಸ್ಲಾಮನyಮೀಲರ್ವyತಮ್ಮyವೆೈರತ್ವವನ್್ನy
ಜ್ರಿಗೆ�ಳಿಸಲ್yಪ್ರರತ್ನಸ್ತ್ತುರೆ�yಆದರೆyಕಲವುyಅಜ್್ನಿಗಳ್ದy
ಜನರ್yಇದನ್್ನyಇಸ್ಲಾಹ್y(ಒಳಿತ್,yಧಮಟ್ವನ್್ನyಉತತುಮಪಡಿಸ್-
ವುದ )್yಎಂದ್yಭ್ವಿಸ್ತ್ತುರೆ�yಆದರೆyಇದರಿಂದyಅಪ್ರದy
ಸ್ಧ್ಯತೆyಹಚಾ್ಚಗ್ತತುದೆ�”y(ಇಮ್ಂyಇಬ್್ನಲ್yಕಯಿ್ಯಂರವರyಕಪಟವಿ-
ಶ್್ವಸಗಳyವಿಶೀಷಣಗಳುyಎಂಬyಕೃತಯಿಂದ)

ವಿಶ್್ವಸಕಕೆyಸಂಬಂಧಪಟಟುyನಿಫ್ಕ್y(ಕಪಟವಿಶ್್ವಸ)y6yವಿಧಗಳಲಲಾದೆ�

1�y ಪ್ರವ್ದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರವರನ್್ನy(ಅಥವ್yಕ್ರ್ಆನ್y
ಹದಿೀಸನ್್ನ)yಸ್ಳ್ಳಿಗಿಸ್ವುದ್�

2�y ಪ್ರವ್ದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರವರ್yತಂದy(ಕ್ರ್ಆನ್yಹದಿೀಸ್)y
ಕಲವದರಲಲಾyಅವಿಶ್್ವಸyತ್ಳುವುದ್y(ನಿರ್ಕರಿಸ್ವುದ )್

3�y ಪ್ರವ್ದಿy ಮ್ಹಮ್ಮದ್ y ರವರy ಮೀಲy ಹಗೆತನy
ಇರಿಸಕ�ಳುಳಿವುದ್�

4�y ಪ್ರವ್ದಿy ಮ್ಹಮ್ಮದ್ y ರವರ್y ತಂದy ಕಲವುy
ವಿಧಿಗಳನ್್ನy (ಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಹದಿೀಸನyವಿಧಿನಿಷೀಧಗ-
ಳನ್್ನ)yದೆ್ವೀಷ್ಸ್ವುದ್�

5�y ಪ್ರವ್ದಿy ಮ್ಹಮ್ಮದ್ y ರವರ್y ತಂದy ಶರಿೀಅ-
ತತುನ್್ನ y (ಇಸ್ಲಾಮನ್್ನ)y ಯ್ರ್ದರ�y ನಿಂದಿಸದರೆy
ಅದರಲಲಾyಸಂತೆ�ೀಷಪಡ್ವುದ್�

6�y ಇ ಸ ್ಲಾ ಮ್ y ಧ ಮ ಟ್ ಕಕೆ y ಸ ಹ ್ ರy
ಮ್ಡ್ವುದನ್್ನyವಿರೆ�ೀಧಿಸ್ವುದ್�
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ಕಮಷಿಕೆಕೆರಸೆಂೆಧರಟ್ಟರಕಾರಟ್ಯ

ಇದ್yಹೃದರದಲಲಾyವಿಶ್್ವಸy (ಈಮ್ನ್)yಇದದುರ�,yಕ್ಪಟ್ಯದy
ಕಲವುyಕಮಟ್ಗಳರ್್ನಸಗ್ವುದ್�yಇದರಿಂದ್ಗಿyಇಸ್ಲಾಮನಿಂದyಭ್ರಷಟು-
ರ್ಗ್ವುದಿಲಲಾವ್ದರ�,yಇಸ್ಲಾಮ್ನಿಂದyಭ್ರಷಟುರ್ಗ್ವyಮ್ಗಟ್ಕಕೆy
ತಲ್ಪಸಬಿಡ್ತತುದೆ�yಇಂತಹವರಲಲಾyಸ್ವಲ್ಪಿಂಶyಈಮ್ನ್yಮತ್ತುy
ಸ್ವಲ್ಪಿಂಶyನಿಫ್ಕ್yಇರ್ತತುದೆ�yನಿಫ್ಕ್ನyಅಂಶyಹಚಾ್ಚದರೆyಸ್ಸಪಿಷಟುy
ಮ್ನ್ಫಕ್y(ಇಸ್ಲಾಮನಿಂದyಹ�ರಹ�ೀದyಕಪಟವಿಶ್್ವಸ)yಆಗಿy
ಮ್ಪಟ್ಡ್ತ್ತುರ್�yಅದಕಕೆರ್ವyರ್ರ್ವೆರನ್್ನyರ್�ೀಡಿರಿ�

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

“ನ್ಲ್ಕೆy ಕ್ರಟ್ಗಳುy ಯ್ರಲಲಾದೆಯೀy ಅವನ್y ಖಂಡಿತy
ಮ್ನ್ಫಕ್yಆಗಿರ್ತ್ತುರ್�yಆದರೆyಈyನ್ಲ್ಕೆyಕ್ರಟ್ಗಳyಪೈಕy
ಯ್ವುದ್ದರೆ�ಂದ್y ಅವನಲಲಾಲಲಾದಿದದುರೆy ಅವನ್y ಅದನ್್ನy
ತೆ�ರೆರ್ವyತನಕyಅವನಲಲಾyಕ್ಪಟ್ಯದyಅಂಶyಉಳಿದ್ಕ�ಳುಳಿ-
ವುದ್�yಅವುಗಳುyಯ್ವುದೆಂದರೆ—ನಂಬಿದರೆyವಂಚಿಸ್ವುದ್,y
ಮ್ತನ್ಡ್ವ್ಗyಸ್ಳ್ಳಿಡ್ವುದ್,yಒಪಪಿಂದವನ್್ನyಉಲಲಾಂಫ-
ಸ್ವುದ್yಮತ್ತುyಜಗಳಕಕೆyನಿಂತರೆyಅಶಿಲಾೀಲyಬೆೈರ್ಗುಳyಪದಗಳನ್್ನy
ನ್ಡಿಸ್ವುದ್�”y(ಬ್ಖ್ರಿyಮ್ಸಲಾಂ)

ಮೀಲನyಎಲ್ಲಾyಕ್ರಟ್ಗಳುyಒಬ್ಬನಲಲಾyಮೀಲೈಸದರೆyಕ್ಪಟ್ಯದy
ಎಲ ಲ್ಾyವಿಶೀಷಣಗಳುyಮತ್ತುyದ್ಷಕೆಮೃತ್ಯಗಳುyಅವನಿಗೆyಹ�ಂದಿಕ-
ಯ್ಗ್ತತುದೆ�yಈyನ್ಲಕೆರಲಲಾyಯ್ವುದ್ದರೆ�ಂದ್yಅವನಲಲಾದದುರೆy
ಅವನಲಲಾyಒಂದ್yಸ್ವಭ್ವyಪ್ರಕಟವ್ಗ್ತತುದೆ�yಕಲವಮ್ಮyಒಬ್ಬನಲಲಾy
ಒಳಿತ್,yಕ್ಫ್್ರyಮತ್ತುyನಿಫ್ಕ್ನyಸ್ವಭ್ವyಉಂಟಾಗಬಹ್ದ್�y
ಹಿೀಗ್ದರೆyಅವನಲಲಾyಸಮ್ಮಲನವ್ಗಿರ್ವyಆyಸ್ವಭ್ವಗಳyಪ್ರಮ್-
ಣಕಕೆನ್ಸ್ರyಅವನಿಗೆyಶಿಕ್yಹ್ಗ�yಪ್ರತಫಲyಲಭಸ್ತತುದೆ�

ಮಸೀದಿರಲಲಾyನಿವಟ್ಹಿಸಲಪಿಡ್ವyಜಮ್ಅತತುನಲಲಾyಪ್ಲ�ಗುಳಳಿದೆy
ಆಲಸ್ಯy ತೆ�ೀರಿಸ್ವುದ್y ನಿಫ್ಕ್ನಲಲಾy ಒಳಪಡ್ತತುದೆಯಂದ್y
ಹದಿೀಸನಲಲಾy ಕ್ಣಬಹ್ದ್�y ನಿಫ್ಕ್yಒಂದ್yಅಪ್ರಕ್ರಿy
ಕಡ್ಕ್ಗಿದೆ�yಸ್ವಹ್ಬಿಗಳುyಕ�ಡyನಮ್ಮಲಲಾyನಿಫ್ಕ್ನyಸ್ವಭ್ವyಪ್ರವೆೀ-
ಶಿಸಬಹ್ದೆೀyಎಂದ್yಭರಪಟ್ಟುದದುರ್�yಒಂದ್yಹದಿೀಸನಲಲಾyಹಿೀಗಿದೆ:

ಇಬ್್ನy ಅಬಿೀyಮ್ಲೈಕ y ಹೀಳುತ್ತುರೆ:y “ನ್ನ್yಮ�ವತ್ತುy
ಸ್ವಹ್ಬಿಗಳನ್್ನy ಭೆೀಟ್ಯ್ಗಿದೆದು�y ಅವರೆಲಲಾರ�y ನಿಫ್ಕ್ನy
ಕ್ರಿತ್yಭರಪಟ್ಟುದದುರ್�”

ದೆ�ಡ್ಡರನಿಫಾಕ್ರಮತ ತ್ುರಚಿಕಕೆರನಿಫಾಕ್ನರವ್ಯತಾ್ಯಸ

1�y ದೆ�ಡಡಾy ನಿಫ್ಕ್ನy ಕ್ರಣದಿಂದy ಇಸ್ಲಾಮನಿಂದy ಭ್ರಷಟು-
ರ್ಗ್ತ್ತುರೆ�yಆದರೆyಸಣಣಾyನಿಫ್ಕ್yನಿಮತತುyಇಸ್ಲಾಮನಿಂದy
ಭ್ರಷಟುರ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ�

2�y ದೆ�ಡಡಾy ನಿಫ್ಕ್ನy ಕ್ರಣy ಮನಸ್ಸನಲಲಾರ್ವy ಹ್ಗ�y
ಬ್ಹ್ಯದಲಲಾyಪ್ರಕಟ್ಸ್ವyವಿಶ್್ವಸದಲಲಾyಪರಸಪಿರyವ್ಯತ್್ಯಸವಿರ್-
ತತುದೆ�yಆದರೆyಚಿಕಕೆyನಿಫ್ಕ್ನಿಂದyಕಮಟ್ದಲಲಾyಮ್ತ್ರyವ್ಯತ್್ಯಸy
ಉಂಟಾಗ್ತತುದೆ�yಈyವ್ಯತ್್ಯಸyವಿಶ್್ವಸದಲಲಾyಉಂಟಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�

3�y ದೆ�ಡಡಾyನಿಫ್ಕ್yಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳಲಲಾyಉಂಟಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�yಆದರೆy
ಚಿಕಕೆy ನಿಫ್ಕ್y (ಈಮ್ನ್y ಕಡಿಮಯ್ದ್ಗ)y ಸತ್ಯವಿಶ್್ವ-
ಸಗಳಲಲಾyಉಂಟಾಗಬಹ್ದ್�

4�y ದೆ�ಡಡಾyನಿಫ್ಕ್yಇರ್ವವರ್yಹಚಾ್ಚಗಿyಪಶ ್್ಚತ ತ್ುಪಪಡ್ವು-
ದಿಲಲಾ�yಆದರೆyಚಿಕಕೆyನಿಫ್ಕ್yಇರ್ವವರ್yಅಲ್ಲಾಹನಲಲಾyಪಶ್್ಚ-
ತ ತ್ುಪಪಡ್ತ ತ್ುರೆ�yಆಗyಅಲ್ಲಾಹನ್yಅವರyಪಶ ್್ಚತ ತ್ುಪವನ್್ನy
ಸ್ವೀಕರಿಸಲ�ಬಹ್ದ್�

ದೆ�ಡಡಾyನಿಫ್ಕ್ನyಕ್ರಿತ್yಅಲ್ಲಾಹನ್yಹೀಳುತ್ತುರ್:

﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾

“ಇವರ್y ಕವುಡರ�y ಮ�ಕರ�y ಅಂಧರ�y ಆಗಿದ್ದುರೆ�y
ಆದ್ದರಿಂದyಅವರ್y(ಇಸ್ಲಾಮಗೆ)yಮರಳುವುದಿಲಲಾ�”y(2:18)

ಶೈಖ್ಲ್yಇಸ್ಲಾಮ್yಇಬ್್ನyತೆೈಮರ್ಯyಹೀಳುತ್ತುರೆ:

“ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲಲಾyಅವರyಪಶ್್ಚತ್ತುಪyಸ್ವೀಕರಿಸಲಪಿಡ್ವyವಿಷರದಲಲಾy
ವಿದ್್ವಂಸರy ನಡ್ವೆy ಭನ್್ನಭಪ್್ರರವಿದೆ�y ಕ್ರಣy ಅವರ್y
ಯ್ವ್ಗಲ�yಇಸ್ಲಾಮನ್್ನyಪ್ರಕಟಗೆ�ಳಿಸ್ತ್ತುರೆy(ವಿಶ್್ವಸಯ್ಗಿy
ಅಭನಯಿಸ್ತ್ತುರೆ�)yಆದ್ದರಿಂದyವ್ಸತುವದಲಲಾyಅವರyಅವಸಥಾy
(ಮನಸ್ಸನಿಂದy ಪಶ್್ಚತ್ತುಪಟ್ಟುದ್ದುರ್�ೀy ಇಲಲಾವೀy ಎಂದ್)y
ಹೀಗಿದೆಯಂದ್yಸಪಿಷಟುವ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ�”

ಅಲ್ಲಾಹನ್yನಮ್ಮಲಲಾರನ�್ನyನಿಫ್ಕ್ನyಎಲ್ಲಾyವಿಧಗಳಿಂದyರಕ್ಷಿಸy
ಅವನyಸಂಪ್ರೀತyದ್ಸರ್ಗಿyಜೀವಿಸಲ್yಅನ್ಗ್ರಹಿಸಲ�yಆಮೀನ್�
� n
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಅಕೀಕದರಜಾನ್ವಾರ್

ಮಗು ಗಂಡಾಗಲ್–ಹಣಾಣಾಗಲ್ ಅದು ಅಲಾಲಿಹನ ಿೂಡುಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಆಗಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿನ 
ಪರವಾಗಿ ಅಕೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕೇಕಿಕೆ ಹದಿೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಸಿರುವಂತಹ ಜಾನುವಾರನ್ನೇ ಕುಬಾ್ಯನಿ 
ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಂಗೆಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಂಶಯ, ಚಚೆ್ಯ ಮತು್ತ ವೈಭವಿೇಕರಣದಿಂದ ಅದರ ಪುಣ್ಯ ಮತು್ತ ಮಹತ್ವವನು್ನ 
ನಷ್್ಟಪಡ್ಸಿಿೂಳ್ಳಬಾರದು.

َعــْن ُأمِّ ُكــْرٍز اْلَكْعبِيَّــِة َقاَلْت: َســِمْعُت َرُســوَل 

َم َيُقــوُل: »َعِن  اللَّــِه َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ

اْلُغــَلِم َشــاَتاِن ُمَكافَِئَتــاِن َوَعِن اْلَجاِرَيِة َشــاٌة«. 

)صحيــح أبــي داود 2458(

ಉಮ್್ಮy ಕ್ರ್ಝಿಲ್y ಕಅಬಿರ y ರಿಂದy ವರದಿ:y ನ್ನ್y
ಅಲ್ಲಾಹನy ಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರ್ yಹೀಳುವುದನ್್ನy ಆಲಸದೆ�y
“ಗಂಡ್ಗಿದದುರೆy ಅದರy ಪರವ್ಗಿy ಎರಡ್y ಸರಿಸಮ್ನ-
ವ್ದyಆಡ್ಗಳು,yಹಣಾಣಾದರೆyಅದರyಪರವ್ಗಿyಒಂದ್yಆಡ್y
(ಕ್ಬ್ಟ್ನಿyಮ್ಡಿರಿ�)”

ಅಕೀಕy ಸ್ನ್ನತ್yಆದyಒಂದ್y ಕ್ರಟ್ವ್ಗಿದೆ�yಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರ್yತಮ್ಮyಮೊಮ್ಮಕಕೆಳ್ದyಹಸನ್yಮತ್ತುyಹ್ಸೈನ್ yರವರy
ಪರವ್ಗಿyಅಕೀಕyಮ್ಡಿದ ದ್ುರೆ�yಆದದುರಿಂದyಮರ್ರಲಲಾyಮಗ್y
(ಗಂಡ್ಗಲ–ಹಣಾಣಾಗಲ)yಹ್ಟ್ಟುದರೆyಅಕೀಕyಮ್ಡ್ವುದ್yಉತತುಮy
ಕ್ರಟ್ವ್ಗಿದೆ�y ಇದರಿಂದyಮ್ಖ್ಯವ್ಗಿyಮಗ್y ಒತೆತುಯಿಂದy
ಮ್ಕತುಯ್ದಂತ್ಗ್ತತುದೆ�

ಎರಡರ್ರದ್ಗಿy ಮಗ್ವೆಂಬy ಅನ್ಗ್ರಹವನ್್ನy ಕರ್ಣಿಸದy

ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆy ಕೃತಜ್ಞತೆy ಸ�ಚಿಸದಂತ್ಗ್ತತುದೆ�y ಆದರೆy ಈy
ಕ್ರಟ್ವನ್್ನy ಪ್ರವ್ದಿ y ರವರy ಮ್ಗಟ್ದಶಟ್ನದಂತೆy
ಮ್ಡಬೆೀಕ್ಗಿದೆ�y ಪ್ರವ್ದಿ yರವರy ಸ್ನ್ನತ್ನy ಪ್ರಕ್ರy
ಮಗ್yಜನಿಸದyಏಳರ್ೀyದಿನyಇದನ್್ನyಮ್ಡಬೆೀಕ್�yಮಗ್ವಿಗೆy
ಉತತುಮವ್ದyಹಸರ್yಇಡ್ವುದ್,yತಲರyಕ�ದಲ್yಮ್ಂಡನy
ಮ್ಡ್ವುದ್,y ಇದೆಲಲಾವೂy ಏಳರ್ೀy ದಿನy ಮ್ಡ್ವುದ್y
ಸ್ನ್ನತ್yಆಗಿದೆ�y

ಅಕೀಕದyಜ್ನ್ವ್ರಿನyಕ್ರಿತ್yಹದಿೀಸ್yಸಪಿಷಟುವ್ಗಿದೆ�yಮೀಲನy
ಹದಿೀಸ್yಸ�ಚಿಸ್ವಂತೆyಎರಡ್yಸರಿಸಮ್ನವ್ದyಆಡ್ಗಳು�yಈy
ಹದಿೀಸ್ನyಒಂದ್yಸಣಣಾyಭ್ಗyಹಿೀಗಿದೆ�

ُكْم ُذْكَراًنا ُكنَّ َأْو إَِناًثا«. »َل َيُضرُّ

“ಇದ್yಗಂಡ್ದರ�yಹಣಾಣಾದರ�yನಿಮಗೆyಯ್ವyದೆ�ೀಷವೂy
ಇಲಲಾ�”y(ಸಹಿೀಹ್yಅಬ�ದ್ವೂದ್y2525)

ಇದರಿಂದyತಳಿದ್yಬರ್ವುದೆೀರ್ಂದರೆyಎರಡ್yಹಣಾಣಾಡ್yಅಥವ್y
ಗಂಡ್ಡ್yಮತ್ತುyಎರಡ�yಸರಿಸಮ್ನವಿರಬೆೀಕ್�yಇರ್�್ನಂದ್y
ಹದಿೀಸನಲಲಾyಟಗರಿನyಕ್ರಿತ್yಉಲಲಾೀಖವಿದೆ�yಇಬ್್ನyಅಬ್್ಬಸ್ y
ಹೀಳುವಂತೆyಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಹಸನ್yಮತ್ತುyಹ್ಸೈನ್ y



30

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ರವರyಪರವ್ಗಿyಚಿಕಕೆyಬ್ಲದyಟಗರ್ಗಳನ್್ನyದಿಬಹುyಮ್ಡಿದರ್�

ಈy ಹದಿೀಸ್ಗಳಿಂದy ತಳಿದ್y ಬರ್ವುದೆೀರ್ಂದರೆy ಮಗ್y
(ಗಂಡ್ಗಲ–ಹಣಾಣಾಗಲ)yಜನಿಸದ್ಗyಅದರyಪರವ್ಗಿyಅಕೀಕy
ಮ್ಡಲ್y ಆಡ್y (ಕ್ರಿ)y ಅಥವ್y ಟಗರ್ಗಳರ್್ನೀy ಕ್ಬ್ಟ್ನಿy
ಮ್ಡಬೆೀಕ್�y ಈy ಜ್ನ್ವ್ರ್y ಬಹ್ತೆೀಕy ಜಗತತುನy ಎಲ್ಲಾy
ಭ್ಗಗಳಲ�ಲಾy ಲಭ್ಯವಿರ್ತತುದೆ�y ಇದನ್್ನy ಬಹಳy ಸ್ಲಭವ್ಗಿy
ಪಡೆದ್ಕ�ಳಳಿಬಹ್ದ್ಗಿದೆ�y ಶ್ರೀಷಠಾತೆy ಇರ್ವುದ್y ಸ್ನ್ನತತು-
ನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಕ�ಂಡ್yಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಮ್ಡಿದಂತೆy
ಅಥವ್yಸ�ಚಿಸದಂತೆyಪ್ರವತಟ್ಸ್ವyಕ್ರಟ್ಕ್ಕೆಗಿದೆ�yಇದರಲಲಾy
ಯ್ವುದೆೀyರಿೀತರyಸಂಶರ–ತಕಟ್yಸಲಲಾದ್�yತಬ್್ರನಿyಸಗಿೀರ್y
1/84ರಲಲಾyಉಲಲಾೀಖವಿರ್ವ

بِِل َواْلَبَقِر َواْلَغنَِم«. »ُيَعقُّ َعنُْه ِمَن اْلِ

ಹದಿೀಸನy ಕ್ರಿತ್y ಇಮ್ಮ್yಹೈಸಮೀy ಹೀಳುವುದ್y ಇದರy
ಸನದ್ನಲಲಾyಮಸ್ಆದyಬಿನ್yರಸಅ್yಎಂಬವರಿದ್ದುyಅವರ್y
ಸ್ಳಳಿರ್ಗಿದ್ದುರೆ�

ಇಂದ್y ನಮ್ಮಲಲಾy ಅಕೀಕy ಒಂದ್y ರಿವ್ಜ್y ಅಥವ್y ಕ್ಟಾ-
ಚಾರವ್ಗಿದೆ�y ಸ್ನ್ನತ್ನಿಂದy ದ�ರy ಸರಿದy ಕ್ರಣy ಅಕೀಕy
ಅಥಟ್yಕಳದ್ಕ�ಂಡಿದೆ�yಅದರyಮಹತ್ವyನಷಟುವ್ಗಿyಹ�ೀಗಿದೆ�y
ಕಲವುyಮ್ಸಲ್್ಮನರ್yಇದನ್್ನyನ�ತನyರಿೀತರಲಲಾyಮ್ಡಲ್y
ಬರಸ್ತ್ತುರೆ�y ಅಕೀಕದy ಜ್ನ್ವ್ರಿನy ಬಗೆಗುy ಇವರy ತಕಟ್y
ಮ್ಗಿರ್ವುದೆೀyಇಲಲಾ�yಏಕಂದರೆyಅವರ್yಒಂದ್yದೆ�ಡಡಾyಸಂಖ್ಯರy
ಜನರನ್್ನy ಸೀರಿಸಕ�ಂಡ್y ಇದನ್್ನy ಅವರಿಗೆyಅದ�ದುರಿಯ್ಗಿy
ಊಟ್�ೀಪಚಾರಗಳನ್್ನy ನಿೀಡಿy ಒಂದ್y ದೆ�ಡಡಾy ಸಂಭ್ರಮದy
ರಿೀತರಲಲಾyಇದನ್್ನyಆಚರಿಸಲ್yಬರಸ್ತ್ತುರೆ�yಆದರೆyಶರಿೀಅತ್y
ಅಂತಹyಒಂದ್yದೆ�ಡಡಾyಔತಣಕ�ಟಕಕೆyಸಮ್ಮತಸ್ವುದಿಲಲಾ�yಇಂತಹy
ದೆ�ಡಡಾyಸಂಭ್ರಮ್ಚರಣೆರyಉದೆದುೀಶyಇಟ್ಟುಕ�ಂಡವರ್yದೆ�ಡಡಾy
ಜ್ನ್ವ್ರ್y ಹ್ಡ್ಕತೆ�ಡಗ್ತ್ತುರೆ�y ಆಗy ಹದಿೀಸ್y ಅವನy
ಉದೆದುೀಶಕಕೆyಹ�ಂದಿಕ�ಳುಳಿವುದಿಲಲಾವೆಂದ್yತಳಿದರೆyಸಣಣಾyಜ್ನ್-
ವ್ರಿರ್�ಂದಿಗೆyಒಂದ್yದೆ�ಡಡಾyಜ್ನ್ವ್ರನ್್ನyಸೀರಿಸಕ�ಂಡ್y
ಅಕೀಕyಮ್ಡಲ್yಇಚಿಛಿಸ್ತ್ತುರೆ�yಏಕಂದರೆyಅವರ್yಉದೆದುೀಶಿಸ್ವ-
ಷ್ಟುyಜನರಿಗೆyಉಪಚರಿಸಲ್yಅವರಿಗೆyದೆ�ಡಡಾyಪ್ರಮ್ಣದಲಲಾyಮ್ಂಸy
ಬೆೀಕ್ಗ್ತತುದೆ�yಆದರೆyಹದಿೀಸನಂತೆyಅಕೀಕyಮ್ಡ್ವುದಿದದುರೆyಆಡ್y
(ಹಣ್ಣಾyಅಥವ್yಗಂಡ )್yಟಗರ್ಗಳನ್್ನyಮ್ತ್ರyಉಪಯೀಗಿಸ-
ಬೆೀಕಂಬyನಿಬಟ್ಂಧವಿದೆ�yಹ್ಗಿರ್ವ್ಗyಇಸ್ಲಾಮನಲಲಾyಸ್ನ್ನತ್y

ಆದyಒಂದ್yಕ್ರಟ್ವನ್್ನyಮ್ಡಬೆೀಕಂದ್yಬರಸ್ವವರ್yಆy
ಕ್ರಿತ್ದyಇಸ್ಲಾಮನyವಿಧಿ–ನಿದೆೀಟ್ಶನಗಳನ್್ನyಪ್ಲಸಲೀಬೆೀಕ್�

ಇದಿೀಗyಮ್ಸಲಾಮ್yಸಮ್ಜದಲಲಾy ಕಂಡ್yಬರ್ವyಇರ್�್ನಂದ್y
ಕಟಟುy ಸಂಪ್ರದ್ರವೆೀರ್ಂದರೆy ಕೀವಲy ಗಂಡ್yಮಗ್ವಿಗ್ಗಿy
ಮ್ತ್ರyಅಕೀಕyಮ್ಡಿyಸಂಭ್ರಮಸ್ವುದ್�yಹಣ್ಣಾyಮಗ್ವ್ದರೆy
ಈyಸ್ನ್ನತತುನ್್ನyಅವಗಣಿಸ್ವುದ್ಗಿದೆ�yಅವರಿಗೆyಅನ್ಕ�ಲವ್-
ಗ್ವyಒಂದ್yತ್ರಿಕನ್್ನyನಿಶ್ಚಯಿಸಕ�ಂಡ್yಧ್ರ್ಳyಜನರನ್್ನy
ಆಮಂತ್ರಸyಜನರyಪ್ರಮ್ಣಕಕೆyತಕಕೆಂತೆyಜ್ನ್ವ್ರ್ಗಳyಪ್ರಮ್-
ಣವನ�್ನyಹಚಿ್ಚಸyಅಛವ್yಸಣಣಾyದೆ�ಡಡಾyಜ್ನ್ವ್ರ್ಗಳನ್್ನyಸೀರಿಸy
ಅಕೀಕyಎಂಬyಹಸರಿನಲಲಾyದೆ�ಡಡಾyಸಮ್ಮೀಳನವರ್್ನೀyನಡೆಸ್ವುದ್�y
ಇಲಲಾyಮೊದಲರ್ರದ್ಗಿyಸಂಕಲಪಿy(ನಿರ್ಯತ್)yವೆೀyಬದಲ್ಗ್ತತುದೆ�y
ಎರಡರ್ರದ್ಗಿyಯ್ವyರಿೀತರಲ�ಲಾyಅಕೀಕಕಕೆyಸಂಬಂಧಿಸದy
ಮ್ಗಟ್ದಶಟ್ನಗಳುyಪ್ಲಸಲ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ�yಹ್ಗಿರ್ವ್ಗyಅದಕಕೆy
ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದyಪ್ರತಫಲyನಿರಿೀಕ್ಷಿಸ್ವುದ್ದರ�yಹೀಗೆ?

ಮಗ್y ಗಂಡ್ಗಲ–ಹಣಾಣಾಗಲy ಅದ್y ಅಲ್ಲಾಹನy ಕ�ಡ್ಗೆy
ಅಥವ್yಅನ್ಗ್ರಹವೆೀyಆಗಿದೆ�yಆದದುರಿಂದyಮಗ್ವಿನyಪರವ್ಗಿy
ಅಕೀಕyಮ್ಡಬೆೀಕ್�yಅಕೀಕಕಕೆyಹದಿೀಸ್ಗಳಲಲಾyಸಪಿಷಟುವ್ಗಿyಸ�ಚಿ-
ಸರ್ವಂತಹyಜ್ನ್ವ್ರರ್್ನೀyಕ್ಬ್ಟ್ನಿyಮ್ಡಬೆೀಕ್�yಈyಬಗೆಗುy
ಅನ್ವಶ್ಯಕyಸಂಶರ,yಚಚೆಟ್yಮತ್ತುyವೆೈಭವಿೀಕರಣದಿಂದyಅದರy
ರ್ಣ್ಯyಮತ್ತುyಮಹತ್ವವನ್್ನyನಷಟುಪಡಿಸಕ�ಳಳಿಬ್ರದ್�yಅಲ್ಲಾಹ್y
ಇಂತಹyಅನ್ವಶ್ಯಕವ್ದyನಿಷಫ್ಲವ್ದyಕ್ರಟ್ಗಳನ್್ನyಪ್ರವತಟ್-
ಸ್ವುದರಿಂದyನಮ್ಮನ್್ನyಕ್ಪ್ಡಲyಮತ್ತುyಪ್ರವ್ದಿ yರವರy
ಸ್ನ್ನತತುನ್್ನyಪ್ಲಸಲ್yನಮಗೆyತ್ಫೀಕ್yನಿೀಡಲ�� n

ದ�ರ್y ನಿೀಡಲ�y ಅವಕ್ಶವಿಲಲಾದy ರಿೀತರಲಲಾy ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯಕಕೆy
ಧಕಕೆಯ್ಗಿದೆyಎನ್್ನವುದ್yಜ್ರಿರಲಲಾರ್ವyವಿಧಿರಲಲಾyರದ್ದು-
ಗೆ�ಳಿಸಲ್yಪ್ರಮ್ಖyಕ್ರಣವ್ಗಿದೆ�yಸರಕ್ರವುyಕ�ೀಟ್ಟ್ನಲಲಾy
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸರ್ವಂತೆyರ್ಷಟ್ರದyಪರಂಪರೆ,yಸಂಸಕೆಮೃತರನ್್ನyಕ್ರ್ದು-
ಕ�ಳುಳಿವyರಿೀತರಲಲಾರ್ವyಒಂದ್yಸಮಗ್ರyಕ್ನ�ನನ್್ನyತರ್ವುದಕಕೆy
ಸ್ಪ್ರೀಮ್y ಕ�ೀರ್ಟ್ನyವಿರೆ�ೀಧವಿಲಲಾ�y ಆದ್ದರಿಂದyಬಹಳy
ಪ್ರಬಲವ್ದyಕ್ನ�ನ್yತರಲ್yಸರಕ್ರyಮ್ಂದ್ಗಬೆೀಕದೆ�y
ಧಮಟ್ವನ್್ನyಪ್ರೀತಸ್ವyಎಲ್ಲಾyಧಮೀಟ್ರರ್yಈyವಿಷರದಲಲಾy
ಸರಕ್ರವನ್್ನyಬೆಂಬಲಸಲ್yಪರಸಪಿರyಕೈyಜ�ೀಡಿಸಬೆೀಕ್�yಸಂಸತತು-
ನಲಲಾyಎಲ್ಲಾyಜನಪ್ರತನಿಧಿಗಳುyಪರಸಪಿರyಒಗಗುಟಾಟುಗಿyನಿಲಲಾಬೆೀಕ್��n

ವಿವಾಹೀತರ...್1 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಜೀವನದರಸವಿರಅನ್ಭವಿಸ್ರಿ

ರ�ಪಾಲೆಕಾರವನ್್ನರಪಾಲ್ಸ್ರಿ
 " ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಂು್ದರ್ರಹಾ್ಮನ್ ಅರಿೇಫಿ

ಒಂದ್yದಿನyಇಮ್ಂyಅಬ�yಹನಿೀಫ yಮಸೀದಿರಲಲಾy
ಕ್ಳಿತ್ಕ�ಂಡ್yವಿದ್್ಯರ್ಟ್ಗಳಿಗೆyಕಲಸ್ತತುದದುರ್�y

ಅವರಿಗೆyಮಂಡಿyರ್�ೀವಿತ್ತು�yಆದದುರಿಂದyಅವರ್yತಮ್ಮyಕ್ಲ್ಗಳನ್್ನy
ಬಿಡಿಸyಹರಡಿಕ�ಂಡ್yಗೆ�ೀಡೆಗೆyಒರಗಿಕ�ಂಡ್yಕ್ಳಿತದದುರ್�y

ಅಷಟುರಲಲಾyಒಬ್ಬyವ್ಯಕತುy ಸ್ಂದರವ್ದyಉಡ್ರ್yಧರಿಸಕ�ಂಡ್y
ಆಕಷಟ್ಕyಮ್ಂಡ್ಸ್yಮತ್ತುyಶೈಲಯಂದಿಗೆyಗಂಭೀರವ್ದy
ಹಜ್ಜಗಳನಿ್ನಡ್ತ್ತುyಅಲಲಾಗೆyಬಂದರ್�yಅವರ್yತಮ್ಮyರ�ಪyಮತ್ತುy
ಅಲಂಕ್ರದಲಲಾyಓವಟ್yಗಣ್ಯವ್ಯಕತುyಮತ್ತುyವಿದ್್ವಂಸರನ್್ನyಹ�ೀಲ್-
ತತುದದುರ್�yಅವರನ್್ನyರ್�ೀಡ್ತತುರ್ವyವಿದ್್ಯರ್ಟ್ಗಳುyಅವರಿಗೆyಸಥಾಳy
ಬಿಟ್ಟುಕ�ಟಟುರ್�yಅವರ್yರ್ೀರವ್ಗಿyಹ�ೀಗಿyಇಮ್ಮ್yಅಬ�y
ಹನಿೀಫರyಬಳಿರಲಲಾyಕ್ಳಿತ್ಕ�ಂಡರ್�y

ಇಮ್ಮರ್yವ್ಯಕತುರyಬ್ಹ್ಯyರ�ಪ್ಲಂಕ್ರಗಳಿಂದyಅವರೆ�ಬ್ಬy
ಗಣ್ಯyವಿದ್್ವಂಸರಿರಬೆೀಕಂದ್yತಳಿದ್ಕ�ಂಡ್yಗ್ರವಪೂವಟ್ಕ-
ವ್ಗಿyತನ್ನyಕ್ಲ್ಗಳನ್್ನyಮಡಚಿಕ�ಂಡರ್yಮತ್ತುyಅವರಿಗ್ಗಿy
ತನ್ನyಮಂಡಿyರ್�ೀವನ್್ನyಸಹಿಸಕ�ಂಡರ್�yಬಳಿಕyಆyವ್ಯಕತುರy
ಆಗಮನದಿಂದyನಿಂತದದುyತನ್ನyಪ್ಠವನ್್ನyಮ್ಂದ್ವರಿಸದರ್�y

ಆyವ್ಯಕತುರ್yಬಹಳyಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದyಅವರyಪ್ಠವನ್್ನyಆಲಸ-
ತೆ�ಡಗಿದರ್�y ಪ್ಠyಮ್ಗಿಯಿತ್�y ಪ್ರಶ�್ನೀತತುರದy ಪರಿಪ್ಠy
ಪ್್ರರಂಭವ್ಯಿತ್yವಿದ್್ಯರ್ಟ್ಗಳುyಪ್ಠಕಕೆy ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆy
ಪ್ರಶ್ನಗಳನ್್ನyಕೀಳುತತುದದುರ್�yಇವರyಮಧ್್ಯyಆyವ್ಯಕತುರ�yಪ್ರಶ್ನyಕೀಳಲ್y
ಕೈyಎತತುದರ್�yಇಮ್ಮರ್yಕೀಳಿದರ :್

“ನಿಮ್ಮyಪ್ರಶ್ನyಏನ ?್”

ಅವರ್yಹೀಳಿದರ :್y“ಓyಮಹ್ನ್ಭ್ವರೆೀ!yಮಗಿ್ರಬ್yನಮ್ಝಿನy
ಸಮರyಯ್ವ್ಗyಪ್್ರರಂಭವ್ಗ್ತತುದೆ?”

ಇಮ್ಮ್yಹೀಳಿದರ :್y“ಸ�ಯ್ಟ್ಸತುವ್ದ್ಗ”

ಅವರ್yಮತೆತುyಕೀಳಿದರ :್y“ರ್ತ್ರಯ್ದರ�yಸ�ಯ್ಟ್ಸತುವ್ಗ-
ದಿದದುರೆyಏನ್yಮ್ಡ್ವುದ ?್”

ಈಗy ಇಮ್ಂy ಅಬ�y ಹನಿೀಫ್y (ಅವರಷಟುಕಕೆy ಮ್ಗ್ಳ್ನಗ್-
ತ್ತು):y “ಅಬ�y ಹನಿೀಫ್!y ನಿನಗೆy ಕ್ಲ್y ಬಿಡಿಸy ಹರಡ್ವy
ಸಮರವ್ಯಿತ್”y ಎಂದೆನ್್ನತ್ತು y ತನ್ನy ಕ್ಲ್ಗಳನ್್ನy
ಬಿಡಿಸy ಸರಿಪಡಿಸy ಕ್ಳಿತ್ಕ�ಂಡರ್�y ನಿರಥಟ್ಕy ಪ್ರಶ್ನಗೆy
ಉತತುರಿಸಲ್yಹ�ೀಗಲಲಲಾ�yಸ�ಯ್ಟ್ಸತುವ್ಗದೆyರ್ತ್ರಯ್ಗ್-
ವುದ್ದರ�yಹೀಗೆ?yಅಲ್್ವ?

ನಿಮ್ಮyಮೀಲyಇತರರ್yಬಿೀರ್ವyಅವರyಪ್ರಥಮyದೃಷ್ಟುyನಿಮ್ಮy
ಕ್ರಿತ್y70y ಶೀಕಡyಪ್ರಭ್ವyಉಂಟ್ಮ್ಡ್ತತುದೆ�yಬಹ್ಷಃy
ಪ್ರಥಮyರ್�ೀಟವುyವ್ಯಕತುರyವ್ಯಕತುತ್ವದy95%yಚಿತ್ರಣವನ್್ನyಅವರy
ಮನಸ್ಸನಲಲಾyಉಂಟ್ಮ್ಡ್ತತುದೆಂದರ�yತಪಪಿಲಲಾ�yಆದರೆyನಿೀವುy
ಮ್ತ್ಡಿದ್ಗyಅಥವ್yನಿಮ್ಮyಪರಿಚರವ್ದ್ಗyಅದರyಪ್ರಮ್-
ಣದಲಲಾyಹಚ್್ಚyಅಥವ್yಕಡಿಮಯ್ಗ್ತತುದೆ�

ನಿೀವುyಒಂದ್yಕ್ಂಟರ್y (ವೆೈದ್ಯರ್yಅಥವ್yಅಧಿಕ್ರಿಗಳ)ಗೆy
ಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ವy ಸಂದಭಟ್ದಲಲಾy ಒಂದ್y ಆಕಷಟ್ಕ,y ಗ್ರವ್ದರy
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ಭ್ವರ್y ಉಂಟ್y ಮ್ಡ್ವಂತಹy ವ್ಯಕತುತ್ವy ಬಂದ್y ಅದೆೀy
ಉದೆದುೀಶದಿಂದyಬಂದ್yನಿಮ್ಮyಹಿಂದೆyನಿಂತದದುರೆyನಿೀವುyಅವರಿಗೆy
ಮೊದಲ್yಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ವyಅವಕ್ಶವನ್್ನyಕಲಪಿಸ್ತತುೀರಿ�y

ನಿೀವುyನಿಮ್ಮyಯ್ವುದ್ದರ�yಮತ್ರನyಮರ್ಗೆyಹ�ೀದ್ಗyಅಲಲಾy
ವಸ್ತುಗಳುyಅಸತುವ್ಯಸತುವ್ಗಿರ್ವುದನ್್ನyಕಂಡರೆyನಿಮಗೆyತಕ್ಷಣyಇಲಲಾy
ಶಿಸ್ತುyಇಲಲಾyಎನ್್ನವyಸತ್ಯyಮನವರಿಕಯ್ಗ್ವುದ್�yಜನರyವಸತ್ರ-
ಧ್ರಣೆyಮತ್ತುyರ�ಪ್ಲಂಕ್ರದಿಂದಲ�yಇದನ್್ನyಮನವರಿಕy
ಮ್ಡಿಕ�ಳಳಿಬಹ್ದ್ಗಿದೆ�

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಸ್ಮ್ಜಕyಜೀವನದಲಲಾyಈyಕ್ರಿತ್ಗಿy
ಬಹಳyಗಮನಹರಿಸ್ತತುದದುರ್�yಅವರ್yಹಬ್ಬಗಳyಮತ್ತುyಜ್ಮ್ಅy
ನಮ್ಝ್ಗ್ಗಿyಶ್ರೀಷಠಾyಮಟಟುದyಉಡ್ರ್yಧರಿಸಕ�ಂಡ್yಬರ್ತತು-
ದದುರ್�y ಮದಿೀನಕಕೆy ಬರ್ವy ರ್ರಭ್ರಿಗಳನ್್ನy ಸ್್ವಗತಸ್ವy
ಸಂದಭಟ್ಗಳಲಲಾyyಕ�ಡ್yಅವರ್yಅತ್ಯಂತyಸ್ಂದರವ್ದyವಸತ್ರ-
ವನ್್ನyಅವರ್yಧರಿಸ್ತತುದದುರ್�yಅವರ್yತಮ್ಮyರ�ಪ್ಲಂಕ್ರ,y
ಸ್ಂದರಟ್yಸಂರಕ್ಷಣೆರyಬಗೆಗುyಗಮನಹರಿಸ್ತತುದದುರ್�yಅವರ್y
ಸ್ವ್ಸರ್ರನ್್ನyಇಷಟುಪಡ್ತತುದದುರ್�

ಅನಸ್ yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyವಣಟ್ವುyಸ್ಂದರವೂyಚೆೀತೆ�ೀಹ್ರಿರ�y
ಆಗಿತ್ತು�yಅವರ್yಕ�ಂಚyಬ್ಗಿಕ�ಂಡ್yನಡೆರ್ತತುದದುರ್�yನ್ನ್y
ಅವರyಅಂಗೆೈಗಳಿಗಿಂತyವನಿರ್ದ,yಮೃದ್ವ್ದyರೆೀಶ್ಮರನ್್ನy
ಎಂದ�yಸಪಿಶಿಟ್ಸಲಲಾ�yಅವರಿಗಿಂತyಶ್ರೀಷಠಾವ್ದyಸ್ವ್ಸರ್ರನ�್ನy
ನ್ನ್yಎಂದ�yಆಘ್್ರನಿಸಲಲಾ�yಅವರyಅಂದೆೈyಇದಿೀಗyಸ್ಗಂಧy
ದೃವ್ಯದಲಲಾyಮ್ಳುಗಿಸyತೆಗೆದರೆ�ೀyಎನ್್ನವಷ್ಟುyಪರಿಮಳರ್-
ತವ್ಗಿರ್ತತುತ್ತು�yಅವರ್yಹ�ೀಗಿyತಲ್ರ್ವyಮೊದಲೀyಅವರy
ಬರೆ�ೀಣವನ್್ನy ಸ�ಚಿಸ್ವಂತೆy ಅವರy ಪರಿಮಳವುy ಅಲಲಾy
ಹ�ೀಗಿyತಲ್ರ್ತತುತ್ತು�

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರಿಗೆyಯ್ರ್ದರ�y ಸ್ಗಂಧy ದೃವ್ಯವನ್್ನy
ಉಡ್ಗೆ�ರೆಯ್ಗಿyನಿೀಡಿದರೆyಅದನ್್ನyಅವರ್yಬೆೀಡyಎನ್್ನತತುರ-
ಲಲಲಾ�yಅವರyಮ್ಖyಅತ್ಯಂತyಸ್ಂದರವೂyಚಂದ್ರನಿಗಿಂತyಹಚ್್ಚy
ಶ�ೀಭ್ರಮ್ನವೂyಆಗಿತ್ತು�yಅವರಿಗೆyಸಂತೆ�ೀಷವ್ದ್ಗy
ಅವರy ಮ್ಖದಿಂದy ಪ್ರಕ್ಶy ಪ್ರತಫಲನಗೆ�ಂಡ್y ಅದ್y
ಚಂದಿರನyತ್ಂಡಿನಂತೆyಭ್ಸವ್ಗ್ತತುತ್ತುyಎಂದ್yಅನಸ್ y
ವರದಿyಮ್ಡಿರ್ತ್ತುರೆ�

ಜ್ಬಿರ್yಬಿನ್yಸಮ್ರ yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

ನ್ನ್yಬೆಳದಿಂಗಳyರ್ತ್ರಯಂದರಲಲಾyಪ್ರವ್ದಿ yರವರನ್್ನy
ಕಂಡೆ�yಕಂರ್yವಣಟ್ದyಒಂದ್yಬಟ್ಟುರನ್್ನyಅವರ್yಧರಿಸಕ�ಂ-
ಡಿದದುರ್�y ನ್ನ್yಒಮ್ಮyಪೂಣಟ್ಚಂದಿರನyಕಡೆಗೆyರ್�ೀಡಿದರೆy
ಇರ್�್ನಮ್ಮyಪ್ರವ್ದಿ yರವರನ್್ನyರ್�ೀಡ್ತತುದೆದು�yನನಗೆyಪ್ರವ್ದಿ

yರವರೆೀyಚಂದಿರನಿಗಿಂತಲ�yಸ್ಂದರವ್ಗಿyಕ್ಣ್ತತುದದುರ್�

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yತನ್ನyಅನ್ಯ್ಯಿಗಳಿಗ�yಉಡ್ರ್yಮತ್ತುy
ರ�ಪ್ಲಂಕ್ರದyಕ್ರಿತ್yಗಮನyಹರಿಸ್ವಂತೆyಸ�ಚಿಸ್ತತುದದುರ್�y

ಅಬ್ಲ್yಅಹ�ಸ್yರವರyತಂದೆyಹೀಳುವಂತೆyನ್ನ್yಬಹಳy
ಕಳಮಟಟುದy ಉಡ್ರ್y ಧರಿಸಕ�ಂಡ್y ಪ್ರವ್ದಿ yರವರy
ಸನಿ್ನಧಿಗೆyಹ�ೀದ್ಗyಅವರ್yನನ್ನyಉಡ್ಪನ್್ನyರ್�ೀಡಿyಕೀಳಿದರ :್y
“ನಿಮ್ಮಲಲಾyಸಂಪತತುಲಲಾವೆೀ?”y

ನ್ನ್yಹೀಳಿದೆ:y“ಇದೆ�”yಅವರ್yಕೀಳಿದರ :್y“ಎಂತಹyಸಂಪತ್ತು?”y
ನ್ನ್y ಹೀಳಿದೆ:y “ನರ್�್ನಂದಿಗೆy ಒಂಟ್ಗಳಿವೆ,y ಹಸ್ಗಳಿವೆ,y
ಕ್ರಿಗಳು,y ಗ್ಲ್ಮರ್y ಎಲಲಾವೂy ಇದೆ�”y ಆಗy ಪ್ರವ್ದಿ

yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್

ُه َعَلْيِه نِْعَمًة َفإِنَّ اللَّــَه ُيِحبُّ َأْن ُيَرى  »َمْن َأْنَعــَم اللَّ

َخْلِقِه«. َعَلى  نِْعَمتِِه  َأَثُر 

“ಅಲ್ಲಾಹನ್y ತನ್ನy ದ್ಸರಿಗೆy ಏನ್ದರ�y ಅನ್ಗ್ರಹಗಳನ್್ನy
ದರಪ್ಲಸದರೆy ಅವರಲಲಾy ಅದರy ಪ್ರಭ್ವವನ್್ನy ಕ್ಣಲ್y
ಬರಸ್ತ್ತುರ್�”y(ಮ್ಸ್ನದ್yಅಹ್ಮದ್y4/438)

ಜ್ಬಿರ್yಬಿನ್yಅಬ್ದುಲಲಾರಿಂದyವರದಿ:yಅವರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

ಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರ್ yನಮ್ಮನ್್ನy ಕ್ಣಲ್yನಮ್ಮy
ಮರ್ಗೆy ಬಂದರ್�y ಅಲಲಾy ಅವರ್y ಓವಟ್y ಚಿಂತ್ಕ್್ರಂತನ್ಗಿy
ಅಸ್ವಸಥಾತೆರyಸಥಾತರಲಲಾರ್ವyಓವಟ್yವ್ಯಕತುರನ್್ನyಕಂಡರ್�yಅವರy
ಕ�ದಲ್ಗಳುyಕದರಿದದುವು�yಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಅವರೆ�ಂದಿಗೆy
ಕೀಳಿದರ್:y “ಈyವ್ಯಕತುಗೆy ತನ್ನy ಕ�ದಲನ್್ನy ಸರಿಪಡಿಸ್ವಂತಹy
(ಬ್ಚ್ವ)yಏನ್ದರ�yವಸ್ತುyಸಗ್ವುದಿಲಲಾವೆೀ?”

40 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಇಸಾಲಿಮ್ರಸಲ್ೆಗರತಯನ್್ನರಏಕೆರನಿಷೀಧಿಸ್ದೆ?

ಿಲವು ನಾಸಿ್ತಕರು ಇಸಾಲಿಮ್ ಮತು್ತ ಅದರ ನಿಯಮಗಳ ಂಗೆಗೆ ಅಪಸ್ವರವತು್ತತ್್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಲಾರ್ ಮತು್ತ 
ಂಹುಪತ್್ನತ್ವವನು್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಶರಾಂನು್ನ ಸಮ್ಮತಾಹ್ಯವನು್ನತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಬಾಳಿ ಂದುಕುವ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್್ಟ 
ಬಿೇರಿದರೆ ಆ ಸಮಾಜವು ಎಂತಹ ಹಿೇನಾಯ ಸಿಥಿತ್ಗೆ ತಲುರ್ದಯಂದು ಎಲಲಿರಿಗೂ ಅಥ್ಯಮಾಡ್ಿೂಳ್ಳಂಹುದು.

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲ್ಹ್ ಅಲ್ಮುನಜ್ಜಿದ್

ರರಾಶ್ನ:yಸತ್ರೀರರ್yಮ್ಡ್ವyಸಲಂಗರತy(السحاق)yಮತ್ತುyರ್ರ್ಷರy
ಸಲಂಗರತy(اللواط)yರನ್್ನyಇಸ್ಲಾಮ್yಏಕyನಿಷ್ದ್ಧಗೆ�ಳಿಸತ ?್

ಉತತುರ:yಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆyಸವಟ್ಸ್ತುತ�

ಅಲ್ಲಾಹ್ yನಿಮಟ್ಸದyಕ್ನ�ನ್ಗಳಲಲಾyಯ್ವುದೆೀyರ್ಕತು-
ಯಿಲಲಾವೆಂದ್yಮ್ಸಲ್್ಮನನ್yಒಂದ್yಕ್ಷಣyಕ�ಡyಸಂಶರಪ-
ಡಬ್ರದ್�yಅಲ್ಲಾಹ್ yಆದೆೀಶಿಸದyಮತ್ತುy ವಿರೆ�ೀಧಿಸದy
ವಿಷರಗಳಲಲಾವೂyಪೂಣಟ್yರ್ಕತುಯಿಂದy ಕ�ಡಿದ್ದು,y ಅದ್y
ರ್ೀರyಮ್ಗಟ್ದyಕಡೆಗೆyಮ್ನ್ನಡೆಸ್ವುದ್yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,yಅದ್y
ಏಕೈಕy ಸತ್ಯದ್ರಿರ�y ಆಗಿದೆ�y ಮನ್ಷ್ಯನ್y ನಿಭಟ್ರನ್ಗಿ,y
ರ್ಮ್ಮದಿಯ್ಗಿyಜೀವಿಸಲ್,yತನ್ನyಘನತೆ,yಬ್ದಿ್ಧyಮತ್ತುyಆರೆ�ೀಗ್ಯವ-
ನ್್ನyಕ್ಪ್ಡಲ್yಮತ್ತುyಅಲ್ಲಾಹ್yಮನ್ಷ್ಯನನ್್ನyಸೃಷ್ಟುಸದyಪ್ರಕೃತಗೆy
ಹ�ಂದಿಕಯ್ಗಿyಜೀವಿಸಲ್yಈyನಿರಮಗಳyಅಗತ್ಯವಿದೆ�

ಕಲವುyನ್ಸತುಕರ್yಇಸ್ಲಾಮ್yಮತ್ತುyಅದರyನಿರಮಗಳyಬಗೆಗುy
ಅಪಸ್ವರವೆತ್ತುತತುದ್ದುರೆ�yಅವರ್yತಲ್ಕ್yಮತ್ತುyಬಹ್ಪತ್ನತ್ವವನ್್ನy
ನಿಷೀಧಿಸyಶರ್ಬನ್್ನy ಸಮ್ಮತ್ಹಟ್ವೆನ್್ನತ್ತುರೆ�yಅವರ್yಬ್ಳಿy
ಬದ್ಕ್ವyಸಮ್ಜದyಕಡೆಗೆyದೃಷ್ಟುyಬಿೀರಿದರೆyಆyಸಮ್ಜವುy
ಎಂತಹy ಹಿೀನ್ರy ಸಥಾತಗೆy ತಲ್ಪದೆಯಂದ್y ಎಲಲಾರಿಗ�y

ಅಥಟ್ಮ್ಡಿಕ�ಳಳಿಬಹ್ದ್�

ಅವರ್y ತಲ್ಕನ್್ನy ನಿಷೀಧಿಸದ್ಗy ಅದರy ಪರಿಣಾಮವ್ಗಿy
ಕ�ಲಗಳುyಹಚಾ್ಚದವು�yಅವರ್yಬಹ್ಪತ್ನತ್ವವನ್್ನyನಿಷೀಧಿಸದ್ಗy
ಅದರyಪರಿಣಾಮವ್ಗಿyಅವರಿಗೆyಗ್ಪತುಸಂಗ್ತಗಳನ್್ನyಇಟ್ಟುಕ�-
ಳಳಿಬೆೀಕ್ಯಿತ್�yಅವರ್yಶರ್ಬನ್್ನyಸಮ್ಮತಗೆ�ಳಿಸದ್ಗyಅದರy
ಪರಿಣಾಮವ್ಗಿyಮಲಾೀಚಛಿತೆ,yಅಶಿಲಾೀಲತೆಗಳುyಅದರyಎಲಲಾyರ�ಪyಮತ್ತುy
ಭ್ವಗಳೊಂದಿಗೆyಸಮ್ಜದಲಲಾyಹಬಿ್ಬಕ�ಂಡವು�

ಇವೆರಡ�y(ಸತ್ರೀರರ್yಮ್ಡ್ವyಸಲಂಗರತyಮತ್ತುyರ್ರ್ಷರy
ಸಲಂಗರತ)yಅಲ್ಲಾಹ್yಮನ್ಷ್ಯರನ್್ನy—ಅಷಟುೀyಅಲಲಾ,yಜ್ನ್ವ್-
ರ್ಗಳನ್್ನyಕ�ಡ—yಸೃಷ್ಟುಸದyಗಂಡ್yಹಣಿಣಾನyಕಡೆಗೆyಆಕಷ್ಟ್ತರ್-
ಗಬೆೀಕಂಬyಪ್ರಕೃತರyನಿೀತಗೆyವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿದೆ�yಯ್ರ್yಈyನಿೀತಗೆy
ವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿyಚಲಸ್ತ್ತುರೆ�ೀyಅವರ್yಪ್ರಕೃತಗೆyವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿy
ಚಲಸ್ತತುದ್ದುರೆ�

ಇವೆರಡ್y ವ್್ಯಪಕವ್ದಂತೆy ಇವುy ಅರ್ೀಕy ರೆ�ೀಗಗಳನ�್ನy
ಹ್ಟ್ಟುಹ್ಕವೆ�yಇವೆರಡರyಕ್ರಣದಿಂದyಅರ್ೀಕyರೆ�ೀಗಗಳುy
ಉದ್ಭವವ್ಗಿರ್ವುದನ್್ನyನಿಷೀಧಿಸಲ್yಪ್ರ್ತ್ಯರಿಗ�yಪ್ಶ್್ಚತ್ಯ-
ರಿಗ�yಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ�yಇದರyಪರಿಣಾಮವ್ಗಿyಕೀವಲyಏಯ್ಡಾಸ್y(ಇದ್y
ಮನ್ಷ್ಯನy ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆರy ಸ್ಮಥ್ಯಟ್ವನ್್ನy ನ್ಶಮ್ಡ್ವy
ಕ್ಯಿಲ)y ಎಂಬy ಒಂದೆೀy ರೆ�ೀಗy ಉದ್ಭವವ್ಗಿದದುರ�y
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ಅದ್yಧ್ರ್ಳyಸ್ಕ್�

ಅದೆೀyರಿೀತyಇದ್yಕ್ಟ್ಂಬyಸಂಬಂಧಗಳyಒಡಕಗೆ,yಸಂಬಂಧಗಳುy
ಹಳಸ್ವುದಕಕೆ,yಕಲಸ,yಓದ್yಮ್ಂತ್ದವುಗಳನ್್ನyಆಸಕತುyಕಳದ್-
ಕ�ಳುಳಿವುದಕಕೆyಕ್ರಣವ್ಗ್ತತುದೆ�

ಅಲ್ಲಾಹ್ yವಿರೆ�ೀಧಿಸದyಒಂದ್yವಿಷರವುyವೆೈದ್ಯಕೀರ-
ವ್ಗಿyಹ್ನಿಕರವೆಂದ್yಸ್ಬಿೀತ್ಗ್ವುದನ್್ನyಒಬ್ಬyಮ್ಸಲ್್ಮನy
ಕ್ರ್ತ್ತುyಕ�ರಬ್ರದ್�yಬದಲ್ಗಿyಅಲ್ಲಾಹ್ yಜನರಿಗೆy
ಒಳಿತ್ಗಿರ್ವುದನ್್ನyಮ್ತ್ರyಧಮಟ್ದಲಲಾyಸೀರಿಸ್ತ್ತುರ್yಎಂದ್y
ದೃಢವ್ಗಿy ವಿಶ್್ವಸವಿಡಬೆೀಕ್�y ಇಸ್ಲಾಮನy ನಿರಮಗಳನ್್ನy
ಅನ್ಮೊೀದಿಸ್ವyಈyಆಧ್ನಿಕyಸಂಶ�ೀಧರ್ಗಳುyಅಲ್ಲಾಹನy
ಅತ್್ಯನ್ನತವ್ದyರ್ಕತುರyಬಗೆಗುyಮ್ಸಲ್್ಮನನಿಗೆyದೃಢವಿಶ್್ವಸy
ಮತ್ತುyಆತ್ಮವಿಶ್್ವಸವನ್ನಲಲಾದೆyಇರ್್ನೀನನ�್ನyಹಚಿ್ಚಸ್ವಂತ್ಗಬ್ರದ್�

ಇಬ್್ನಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್ yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

“ಅವೆರಡರಲ�ಲಾ—ವ್ಯಭಚಾರyಮತ್ತುyಸಲಂಗರತ—ಹ್ನಿಯಿದೆ�y
ಅದ್yಅಲ್ಲಾಹನyಸೃಷ್ಟುyಮತ್ತುyಆಜ್ಞೆರಲಲಾರ್ವyಅವನyರ್ಕತುಗೆy
ವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿದೆ�y ಸಲಂಗರತರಲಲಾyಎಣಿಸಲ್y ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾದಷ್ಟುy
ಹ್ನಿಗಳಿವೆ�yಸಲಂಗರತಗೆyಒಳಗ್ಗ್ವyವ್ಯಕತುಗೆyಅದಕಕೆyಸಮ್ಮತy
ಸ�ಚಿಸ್ವುದಕಕೆಂತಲ�yಸ್ರ್ವುದ್yಒಳಿತ್ಗಿದೆ�yಇದ್yಅವನಿಗೆy
ಎಂತಹyಹ್ನಿyಮ್ಡ್ತತುದೆಯಂದರೆyಅದರyನಂತರyಅವನಿಗೆy
ಒಳಿತ್ಗಬಹ್ದೆಂದ್yಹ್ರೆೈಸಲ್yಕ�ಡyಸ್ಧ್ಯವ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ�y
ಅವನyಒಳಿತ್ಗಳಲಲಾವೂyನ್ಶವ್ಗ್ತತುವೆ�yಭ�ಮರ್yಅವನy
ಮ್ಖದಲಲಾರ್ವyನ್ಚಿಕರyಅಂಶವನ್್ನyಹಿೀರಿಕ�ಳುಳಿತತುದೆ�yಇದರy
ಬಳಿಕyಅವನ್yಅಲ್ಲಾಹನyಮ್ಂದೆ,yಅಥವ್yಸೃಷ್ಟುಗಳyಮ್ಂದೆ,y
ಯ್ರyಮ್ಂದೆರ�yನ್ಚಿಕಪಡಲ್ರ�yಅವನyಹೃದರyಮತ್ತುy
ಆತ್ಮದಲಲಾyಸಲಂಗರತyಮ್ಡಿದವನyವಿೀರಟ್ವುyವಿಷವುyದೆೀಹದಲಲಾy
ಕಲಸyಮ್ಡ್ವಂತೆyಕಲಸyಮ್ಡ್ತತುದೆ�yಸಲಂಗರತಗೆyಒಳಗ್-
ಗ್ವವನ್yಸ್ವಗಟ್ವನ್್ನyಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ತ್ತುರ್�ೀyಇಲಲಾವೀyಎಂಬyಬಗೆಗುy
ವಿದ್್ವಂಸರಿಗೆyಎರಡ್yಅಭಪ್್ರರಗಳಿವೆ�yಶೈಖ್ಲ್yಇಸ್ಲಾಮ್yಇಬ್್ನy
ತೆೈಮರ್ಯyಇವುಗಳನ್್ನyಪ್ರಸ್ತುವಿಸ್ವುದನ್್ನyನ್ನ್yಕೀಳಿದೆದುೀರ್�”y
(ಅಲ್ಜವ್ಬ್ಲ್yಕ್ಫೀyರ್ಟy115)y

ಸತ್ರೀರರ್y ಮ್ಡ್ವy ಸಲಂಗರತy y(السحاق) ಎಂದರೆy ಒಬ್ಬy
ಹಣ್ಣಾy ಇರ್�್ನಬ್ಬyಹಣಿಣಾರ್�ಂದಿಗೆyಗಂಡಸರ್yಗಂಡಸರೆ�ಂದಿಗೆy
ಮ್ಡ್ವುದನ್್ನyಮ್ಡ್ವುದ್�

ಭ್ಷ್ಕವ್ಗಿy ಸಲಂಗರತy ಎಂದರೆy ಗಂಡಸರನ್್ನy ಅವರy
ಗ್ದದ್್ವರದyಮ�ಲಕyಸಂಭೆ�ೀಗಿಸ್ವುದ್�yಇದ್yಪ್ರವ್ದಿyಲ�ತ್

yರವರyಜನರ್yಮ್ಡ್ತತುದದುyಶಪಸಲಪಿಟಟುyಕೃತ್ಯವ್ಗಿದೆ�y

ಪ್ರಿಭ್ಷ್ಕವ್ಗಿyಸಲಂಗರತyಎಂದರೆyಗಂಡಸರyಗ್ದದ್್ವರದಲಲಾy
ಶಿಶ್ನವನ್್ನyತ್ರ್ಕಸ್ವುದ್�

ಇದರರಂಗ್ಗೆರಕ್ಬಆನ್ರಮತ ತ್ುರಸ್ನ್ನತತುನಲ್ಲಿರಂೆದರವರದಿಗಳು

1�y ಅಲ್ಲಾಹ್ yಹೀಳುತ್ತುರ್:y

﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى 
ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾

“ಲ�ತ್ y ರವರ್y ಅವರy ಜನರೆ�ಂದಿಗೆy ಕೀಳಿದy
ಸಂದಭಟ್ವನ್್ನy ಸ್ಮರಿಸರಿ—ನಿಮಗಿಂತyಮ್ಂಚೆyಜಗತತುನ-
ಲಲಾyಯ್ರ�yಮ್ಡದಂತಹyಒಂದ್yಅಶಿಲಾೀಲy ಕೃತ್ಯವನ್್ನy
ನಿೀವುyಮ್ಡ್ತತುೀರ್?yನಿೀವುyನಿಮ್ಮyತೀಟ್ರನ್್ನyತೀರಿಸಲ್y
ಹಂಗಸರy ಬದಲ್y ಗಂಡಸರy ಬಳಿಗೆy ಹ�ೀಗ್ತತುೀರಿ�y
ಅಲಲಾ,yನಿೀವುyಹದ್ದುಮೀರಿದyಒಂದ್yಜನತೆಯ್ಗಿದಿದುೀರಿ�”y
(ಅಲ್ಅಅ್yರ್ಫ್y80–81)

2�y ಅಲ್ಲಾಹ್ yಹೀಳುತ್ತುರ್:y

﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇڍ ڍ ڌ ڌ ﴾

“ಲ�ತ್ yರವರyಕ್ಟ್ಂಬವನ್್ನyಬಿಟ್ಟುyಉಳಿದವರೆಲಲಾರy
ಮೀಲ�yನ್ವುyಒಂದ್yಬಿರ್ಗ್ಳಿರನ್್ನyಕಳುಹಿಸದೆವು�y
ಲ�ತ್ y ರವರy ಕ್ಟ್ಂಬವನ್್ನy ನ್ವುy ಸಹರಿರy
ಸಮರದಲಲಾyಪ್ರ್yಮ್ಡಿದೆವು�”y(ಅಲ್ಕಮರ್y34)

3�y ಅಲ್ಲಾಹ್ yಹೀಳುತ್ತುರ್:y
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾
“ಲ�ತ್ y ರವರ್y ಅವರy ಜನರೆ�ಂದಿಗೆy ಕೀಳಿದy
ಸಂದಭಟ್ವನ್್ನyಸ್ಮರಿಸರಿ—ನಿಮಗಿಂತyಮ್ಂಚೆyಜಗತತುನಲಲಾy
ಯ್ರ�yಮ್ಡದಂತಹyಒಂದ್yಅಶಿಲಾೀಲyಕೃತ್ಯವನ್್ನyನಿೀವುy
ಮ್ಡ್ತತುೀರ್?”y(ಅಲ್ಅಅ್yರ್ಫ್y80)

ಅಲ್ಲಾಹ್ yಹೀಳುತ್ತುರ್:

﴿ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾

“ಮತ್ತುyಲ�ತ್ yರವರ್yಅವರyಜನರೆ�ಂದಿಗೆyಕೀಳಿದy
ಸಂದಭಟ್ವನ್್ನyಸ್ಮರಿಸರಿ—ನಿಮಗಿಂತyಮ್ಂಚೆyಜಗತತುನಲಲಾy
ಯ್ರ�yಮ್ಡದಂತಹyಒಂದ್yಅಶಿಲಾೀಲyಕೃತ್ಯವನ್್ನyನಿೀವುy
ಮ್ಡ್ತತುದಿದುೀರಿ�”y(ಅಲ್ಅನಕೆಬ�ತ್y28)

4�y ಅಲ್ಲಾಹ್ yಹೀಳುತ್ತುರ್:y

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾

“ಮತ್ತುy ನ್ವುyಲ�ತ್ yರಿಗೆyಪ್ರವ್ದಿತ್ವವನ್್ನyಮತ್ತುy
ಜ್್ನವನ್್ನy ಕರ್ಣಿಸದೆವು�y ನಿೀಚಕೃತ್ಯವನ್್ನyಮ್ಡ್ತತುದದುy
ನಗರದಿಂದyನ್ವುyಅವರನ್್ನyರಕ್ಷಿಸದೆವು�yಖಂಡಿತವ್ಗಿರ�y
ಅವರ್yಕಟಟುyದ್ಷಟುyಜನರ್ಗಿದದುರ್�”y(ಅಲ್ಅಂಬಿಯ್y74)

5�y ಅಲ್ಲಾಹ್ yಹೀಳುತ್ತುರ್:y

﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾

“ಮತ್ತುyಲ�ತ್ yರವರ್yಅವರyಜನರೆ�ಂದಿಗೆyಕೀಳಿದy
ಸಂದಭಟ್ವನ್್ನyಸ್ಮರಿಸರಿ—ನಿೀವುyರ್�ೀಡ್ತತುರ್ವಂತೆಯೀy
ನಿೀವುyಈyಅಶಿಲಾೀಲy ಕೃತ್ಯವನ್್ನyಮ್ಡ್ತತುದಿದುೀರ್?y ನಿೀವುy
ನಿಮ್ಮyತೀಟ್ರನ್್ನyತೀರಿಸಲ್yಹಂಗಸರyಬದಲ್yಗಂಡಸರy
ಬಳಿಗೆyಹ�ೀಗ್ತತುೀರಿ�yಅಲಲಾ,yನಿೀವುyಅವಿವೆೀಕಗಳ್ದyಒಂದ್y
ಜನತೆಯ್ಗಿದಿದುೀರಿ�y ಆದರೆy ಅವರy ಜನರy ಉತತುರವು—
ಲ�ತರyಕ್ಟ್ಂಬವನ್್ನyನಿಮ್ಮyನಗರದಿಂದyಹ�ರಹ್ಕರಿ�y
ಅವರ್yಪರಿಶ್ದ್ಧರ್ದyಜನರ್!yಎಂದ್yಹೀಳುವುದಲಲಾದೆy
ಇರ್್ನೀನ�yಆಗಿರಲಲಲಾ�yಆಗyನ್ವುyಅವರನ್್ನyಮತ್ತುyಅವರy
ಕ್ಟ್ಂಬವನ್್ನyರಕ್ಷಿಸದೆವು�yಅವರyಹಂಡತರyಹ�ರತ್�y
ನ್ವುyಆಕರನ್್ನyಹಿಂದೆyಉಳಿದವರಲಲಾyಸೀರಬೆೀಕಂದ್yನಿಣಟ್-
ಯಿಸದೆವು�yಮತ್ತುyನ್ವುyಅವರyಮೀಲyಒಂದ್yವಿಶೀಷವ್ದy
ಮಳರನ್್ನyಸ್ರಿಸದೆವು�yಎಚ್ಚರಿಕyನಿೀಡಲ್ದವರyಪ್ಲಗೆy
ಅದೆ�ಂದ್yಕಟಟುyಮಳಯ್ಗಿತ್ತು�”y(ಅನ್ನಮ್ಲಾy54–58)

ಇದ್yಲ�ತ್ yರವರyಜನತೆಗೆyಒದಗಿದyಶಿಕ್ರyಬಗೆಗುy
ವಿವರಣೆಯ್ಗಿದೆ�y ಇನ್್ನy ಅವರy ಮ್ಡ್ವy ಆy ಕೃತ್ಯದy
ಬಗೆಗುಯಿರ್ವyನಿರಮyಹಿೀಗಿದೆ:

6�y ಅಲ್ಲಾಹ್ yಹೀಳುತ್ತುರ್:y

﴿ٹ ڤ ڤ ڤڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾

“ನಿಮ್ಮಲಲಾyಆyಕೃತ್ಯವನ್್ನyಮ್ಡ್ವyಇಬ್ಬರನ�್ನyಸತ್ಯಿಸರಿ�y
ಇನ್್ನy ಅವರ್y ಪಶ್್ಚತ್ತುಪಪಟ್ಟುy ತಮ್ಮy ವತಟ್ರ್ರನ್್ನy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ತದಿದುಕ�ಂಡರೆy ಅವರನ್್ನy ಅವರy ಪ್ಡಿಗೆy ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ�y
ಖಂಡಿತವ್ಗಿರ�yಅಲ ಲ್ಾಹ್yಅತ್ಯಧಿಕyಪಶ ್್ಚತ್ತುಪyಸ್ವೀಕರಿ-
ಸ್ವವನ�yಕರ್ಣಾನಿಧಿರ�yಆಗಿದ್ದುರ್�”y(ಅನಿ್ನಸ್ಅ್y16)

ಇಬ್್ನyಕಸೀರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

﴿ٹ ڤ ڤ  َتَعاَلــى:  َوَقْوُلــُه 

ڤڤ ﴾ َأْي: َواللَّــَذاِن َيْفَعَلِن اْلَفاِحَشــَة 

َفآُذوُهَما. َقاَل اْبــُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَّــُه َعنُْهَما 

ــْتِم  َوَســِعيُد ْبُن ُجَبْيــٍر َوَغْيُرُهَمــا: َأْي بِالشَّ

ــْرِب بِالنَِّعــاِل. َوَكاَن اْلُحْكُم  َوالتَّْعِييــِر َوالضَّ

ْجِم.  ُه بِاْلَجْلــِد َأِو الرَّ َكَذلِــَك َحتَّى َنَســَخُه اللَّ

ِه  َوَقاَل ِعْكِرَمــُة َوَعَطاٌء َواْلَحَســُن َوَعْبــُد اللَّ

ُجِل َواْلَمــْرَأِة إَِذا َزَنَيا.  ْبُن َكثِيٍر: َنَزَلــْت فِي الرَّ

ي: َنَزَلْت فِي اْلِفْتَياِن ِمــْن َقْبِل َأْن  ــدِّ َوَقاَل السُّ

ُجَلْيِن  ُجــوا. َوَقاَل ُمَجاِهٌد: َنَزَلــْت فِي الرَّ وَّ َيَتزَّ

إَِذا َفَعــَل َل ُيْكنَى—َوَكَأنَّــُه ُيِريــُد اللِّــَواَط. 

َواللَّــُه َأْعَلُم.

“ನಿಮ್ಮಲಲಾyಆyಕೃತ್ಯವನ್್ನyಮ್ಡ್ವyಇಬ್ಬರನ�್ನyಸತ್ಯಿಸರಿ—
ಎಂಬyಅಲ್ಲಾಹನyಮ್ತನyಅಥಟ್:yಆyಅಶಿಲಾೀಲyಕೃತ್ಯವನ್್ನy
ಮ್ಡ್ವy ಇಬ್ಬರನ�್ನy ನಿೀವುy ಸತ್ಯಿಸರಿy ಎಂದ್ಗಿದೆ�y
ಇಬ್್ನyಅಬ್್ಬಸ್ ,yಸಈದ್yಇಬ್್ನyಜ್ಬೆೈರ್yಮ್ಂತ್ದವರ್y
ಹೀಳುತ ತ್ುರೆ:yಅಂದರೆ:yನಿಂದರ್,yಬರ್ಗುಳyಮತ್ತುyಚಪಪಿಲಯಿಂದy
ಹ�ಡೆರ್ವyಮ�ಲಕyಸತ್ಯಿಸರಿ�yಛಡಿಯೀಟ್yಅಥವ್y
ಕಲಲಾಸದ್yಸ್ಯಿಸ್ವyನಿರಮyಅವತೀಣಟ್ವ್ಗ್ವyತನಕy
ಈy ವಿಧಿy ಜ್ರಿರಲಲಾತ್ತು�y ಇಕ್ರಮ,y ಅತ್,y ಅಲ್ಹಸನ್y
ಮತ್ತುyಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್yಇಬ್್ನyಕಸೀರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:yಈyಆರತ್y
ಅವತೀಣಟ್ವ್ದದ್ದುyವ್ಯಭಚಾರyಮ್ಡ್ವyಗಂಡ್yಮತ್ತುy
ಹಣಿಣಾನyಬಗೆಗು�yಅಸ್್ಸದಿದುೀyಹೀಳುತ್ತುರೆ:yವಿವ್ಹವ್ಗ್ವುದಕಕೆy

ಮೊದಲ್y ವ್ಯಭಚಾರyಮ್ಡ್ವyರ್ವಕರy ಬಗೆಗುy ಇದ್y
ಅವತೀಣಟ್ವ್ಗಿದೆ�yಮ್ಜ್ಹಿದ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:yಉಪನ್ಮ-
ವನ್್ನyಇಡಲ್ಗದyಕೃತ್ಯವನ್್ನyಮ್ಡ್ವyಇಬ್ಬರ್yಗಂಡಸರy
ವಿಷರದಲಲಾyಈyಆರತ್yಅವತೀಣಟ್ವ್ಗಿದೆ�yಇಲಲಾyಅವರy
ಉದೆದುೀಶyಸಲಂಗರತಯ್ಗಿದೆ�yಹಚ್್ಚyಬಲಲಾವನ್yಅಲ್ಲಾಹ್�”y
(ತಫ್ಸೀರ್yಇಬ್್ನyಕಸೀರ್y1/463)

7�y ಜ್ಬಿರ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಅವರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:yಪ್ರವ್ದಿ
yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್

تِــي  ُأمَّ َعَلــى  َأَخــاُف  َمــا  َأْخــَوَف  »إِنَّ 

ُلــوٍط«. َقــْوِم  َعَمــُل 

“ನನ್ನyಸಮ್ದ್ರದyಬಗೆಗುyನ್ನ್yಭರಪಡ್ವyಅತದೆ�ಡಡಾy
ವಿಷರy ಲ�ತ್ y ರವರy ಜನರ್y ಮ್ಡಿದy ಕೃತ್ಯ�”y
(ಇದನ್್ನyಅತತುಮಟ್ದಿy(1457)yಮತ್ತುyಇಬ್್ನyಮ್ಜy(2563)y
ವರದಿyಮ್ಡಿದ್ದುರೆ�)

ಈyಹದಿೀಸನ್್ನyಶೈಖ್yಅಲ್ಅಲ್್ಬನಿರವರ್ yತಮ್ಮ’ಸಹಿೀ-
ಹ್ಲ್yಜ್ಮಅ್’ನಲಲಾyಸಹಿೀಹ್yಎಂದಿದ ದ್ುರೆ�y(ಸಂಖ್ಯ:y1552)

8�y ಇಬ್್ನyಅಬ್್ಬಸ್ y ರಿಂದyವರದಿ�yಅವರ್yಹೀಳುತ ತ್ುರೆ:y
ಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್y

»َمْلُعوٌن َمــْن َوَقَع َعَلــى َبِهيَمــٍة. َمْلُعوٌن َمْن 

َعِمــَل َعَمَل َقــْوِم ُلوٍط«.

“ಮೃಗವನ್್ನyಸಂಭೆ�ೀಗಿಸ್ವವನ್yಶ್ಪಗ್ರಸತುನ್�yಲ�ತ್ y
ರವರyಜನರ್yಮ್ಡಿದyಕೃತ್ಯವನ್್ನyಮ್ಡ್ವವನ್yಶ್ಪಗ್ರ-
ಸತುನ್�”yyy(ಅಹ್ಮದ್y1878)

ಈyಹದಿೀಸನ್್ನyಶೈಖ್yಅಲ್ಅಲ್್ಬನಿರವರ್ yತಮ್ಮ’ಸಹಿೀ-
ಹ್ಲ್yಜ್ಮಅ್’ನಲಲಾyಸಹಿೀಹ್yಎಂದಿದ ದ್ುರೆ�y(ಸಂಖ್ಯ:y5891)

9�y ಇಬ್್ನyಅಬ್್ಬಸ್ y ರಿಂದyವರದಿ�yಅವರ್yಹೀಳುತ ತ್ುರೆ:y
ಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್y

30 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಇಮಾೆರಅಂ�ಂಕಬರಅಲ್ಬಾಕಲಾಲಿನಿ

ನಿರ್ತತುರಗ್�ಳಸ್ವರಉತತುರ

ಇಮ್ಂyಅಬ�ಬಕರ್yಅಲ್ಬ್ಕಲ್ಲಾನಿ y ವ್ದyಮ್ಡ್-
ವುದರಲಲಾyಹಸರ್ವ್ಸಯ್ಗಿದದುರ್�yಒಮ್ಮyಅವರ್yಒಬ್ಬyಕ್ರಶೈಸತುy
ಪ್ದಿ್ರರನ್್ನyಭೆೀಟ್ಯ್ದರ್�yಪ್ದಿ್ರyಹೀಳಿದರ :್

“ನಿೀವುyಮ್ಸಲ್್ಮನರಲಲಾyಜನ್ಂಗಿೀರವ್ದyಇದೆ!”

ಅಲ್ಬ್ಕಲ್ಲಾನಿಗೆy ಅಚ್ಚರಿಯ್ಯಿತ್�y ಅವರ್y ಕೀಳಿದರ್:y
“ಅದೆೀನ್yನಿೀವುyಹ್ಗೆyಹೀಳಿದಿರಿ!?”

ಪ್ದಿ್ರyಹೀಳಿದರ :್y“ನಿೀವುyಗ್ರಂಥದವರ—ರಹ�ದyಕ್ರಶೈಸತುರ—y
ಹಣ್ಣಾಮಕಕೆಳನ್್ನyಮದ್ವೆಯ್ಗಲ್yಒರ್ಪಿತತುೀರಿ�yಆದರೆyನಿಮ್ಮy
ಹಣ್ಣಾಮಕಕೆಳನ್್ನyಅವರ್yಮದ್ವೆಯ್ಗ್ವುದನ್್ನyನಿೀವುyಒರ್ಪಿ-
ವುದಿಲಲಾ!yಇದ್yಜನ್ಂಗಿೀರವ್ದವಲಲಾವೆೀ?”

ಇಮ್ಮರ್yಹೀಳಿದರ :್y“ನ್ವುyರಹ�ದರyಹಣ್ಣಾಮಕಕೆಳನ್್ನy
ಮದ್ವೆಯ್ಗ್ತೆತುೀವೆ�yಏಕಂದರೆyನ್ವುyಮ�ಸ್ yರಲಲಾyವಿಶ್್ವ-
ಸವಿಡ್ತೆತುೀವೆ�yನ್ವುyಕ್ರಶೈಸತುರyಹಣ್ಣಾಮಕಕೆಳನ್್ನyಮದ್ವೆಯ್ಗ್-
ತೆತುೀವೆ�yಏಕಂದರೆyನ್ವುyಈಸ್ yರಲಲಾyವಿಶ್್ವಸವಿಡ್ತೆತುೀವೆ�yನಿೀವುy
ಯ್ವ್ಗyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರಲಲಾyವಿಶ್್ವಸವಿಡ್ತತುೀರೆ�ೀyಆಗyನ್ವುy
ನಿಮಗೆyನಮ್ಮyಹಣ್ಣಾಮಕಕೆಳನ್್ನyಮದ್ವೆyಮ್ಡಿಕ�ಡ್ತೆತುೀವೆ�”

ಇದನ್್ನyಕೀಳಿyಪ್ದಿ್ರyನಿರ್ತತುರನ್ದರ !್

ಇಮಾಮರರಜಾಣೆ್ಮರಮತ ತ್ುರಯ್ಕತು

ಅಬ�ಬಕರ್y ಅಲ್ಬ್ಕಲ್ಲಾನಿ y ಅವರy ಕ್ಲದy ಉನ್ನತy
ವಿದ್್ವಂಸರಲಲಾyಒಬ್ಬರ್ಗಿದದುರ್�yಹಿ�ಶ�y371ರಲಲಾyಇರ್ಕನyದೆ�ರೆy
ಅವರನ್್ನyಆರಿಸyಕ್ನ್್ಸಟಾಂಟ್ರ್�ೀಪಲ್ನಲಲಾy ಕ್ರಶೈಸತುರೆ�ಂದಿಗೆy
ವ್ದyಮ್ಡಲ್yಕಳುಹಿಸದರ್�

ಇಮ್ಂyಅಬ�ಬಕರ್yಅಲ್ಬ್ಕಲ್ಲಾನಿರವರ್yವ್ದyಮ್ಡಲ್y
ಬರ್ವyವಿಷರyತಳಿದ್ಗyರೆ�ೀಮ್yದೆ�ರೆyಒಂದ್yಉಪ್ರy
ಮ್ಡಿದನ್�yಇಮ್ಮರ್yಆಸ್ಥಾನವನ್್ನyಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ವ್ಗyತಮ್ಮy
ತಲyಮತ್ತುyದೆೀಹವನ್್ನyಬಗಿಗುಸyದೆ�ರೆyಮತ್ತುyಆಸ್ಥಾನಿಕರyಮ್ಂದೆy
ರ್ಕ�yಮ್ಡ್ವyರಿೀತರಲಲಾyಒಳಗೆyಪ್ರವೆೀಶಿಸಲ್yನಿಬಟ್ಂಧಿತರ್-
ಗ್ವಂತೆyಆಸ್ಥಾನದyಬ್ಗಿಲನ್್ನyಕ್ಗಿಗುಸಲ್yಅವನ್yತನ್ನyಆಸ್ಥಾನಿ-
ಕರಿಗೆyಆಜ್್ಪಸದನ್�

ಅಲ್ಬ್ಕಲ್ಲಾನಿyಆಸ್ಥಾನದyಬ್ಗಿಲನ್್ನyರ್�ೀಡಿyದೆ�ರೆರyಕ್ತಂ-
ತ್ರವನ್್ನyಅರಿತ್ಕ�ಂಡರ್�yಅವರ್yಮ್ಳಳಿನ್್ನyಮ್ಳಿಳಿನಿಂದಲೀy
ತೆಗೆರಲ್yನಿಧಟ್ರಿಸದರ್�yಅವರ್yತಮ್ಮyದೆೀಹವನ್್ನyಹಿಂಭ್ಗಕಕೆy
ತರ್ಗಿಸyರ್ಕ�yಮ್ಡಿದರ್�yನಂತರyಹಿಂದಕಕೆyಹಜ್ಜಯಿಡ್ತ್ತುy
ಬ್ಗಿಲನ್್ನyಪ್ರವೆೀಶಿಸದರ್�yಅವರ್yಆಸ್ಥಾನyಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ವ್ಗy
ದೆ�ರೆyಮತ್ತುyಆಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆyಅವರyಮ್ಖದyಬದಲ್yಅವರy
ಹಿಂಭ್ಗyಕ್ಣ್ತತುತ್ತು!

ಇಮ್ಮರyಜ್ಣೆ್ಮyಕಂಡ್yದೆ�ರೆyಸಥಾಂಭೀಭ�ತನ್ದ�

ಅಲ್ಬ್ಕಲ್ಲಾನಿರವರ್y ಆಸ್ಥಾನವನ್್ನy ಪ್ರವೆೀಶಿಸy ದೆ�ರೆಗೆy



38

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ಅಭವಂದರ್yಸಲಲಾಸದರೆೀyಹ�ರತ್yಸಲ್ಮ್yಹೀಳಲಲಲಾ�y(ಏಕಂದರೆy
ಗ್ರಂಥದವರಿಗೆyಮೊದಲ್yಸಲ್ಮ್yಹೀಳುವುದನ್್ನyಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರ್yವಿರೆ�ೀಧಿಸದ್ದುರೆ)�

ನಂತರyಆಸ್ಥಾನದಲಲಾದದುyಒಬ್ಬyಪ್ದಿ್ರರyಕಡೆಗೆyತರ್ಗಿyಕೀಳಿದರ :್

“ನಿೀವುy ಹೀಗಿದಿದುೀರಿ?y ಚೆನ್್ನಗಿದಿದುೀರ್?y ನಿಮ್ಮy ಹಂಡತ–
ಮಕಕೆಳುyಹೀಗಿದ್ದುರೆ?”

ಇದನ್್ನyಕೀಳಿyದೆ�ರೆಗೆyಸಟ್ಟುyಬಂತ್�yಆತyಕೀಳಿದ:y“ಏನ ?್yನಮ್ಮy
ಪ್ದಿ್ರಗಳುyಮದ್ವೆಯ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ,yಅವರಿಗೆyಮಕಕೆಳಿಲಲಾವೆಂದ್y
ನಿಮಗೆyಗೆ�ತತುಲಲಾವೆೀ?”

ಅಬ�ಬಕರ್yಸ್ವಲಪಿವೂyವಿಚಲತರ್ಗದೆyಹೀಳಿದರ :್y

“ಅಲ್ಲಾಹ್yದೆ�ಡಡಾವನ !್yನಿಮ್ಮyಪ್ದಿ್ರಗಳುyಹಂಡತyಮಕಕೆಳಿಲಲಾದy
ಪರಿಶ್ದ್ಧರೆಂದ್yನಿೀವುyಹೀಳುತತುೀರಿ�yಆದರೆyಅದೆೀyಬ್ಯಿಯಿಂದy
ನಿಮ್ಮyರಬ್್ಬyಮರಟ್ಮರನ್್ನyಮದ್ವೆಯ್ಗಿyಈಸ್ರಿಗೆyಜನ್ಮy
ನಿೀಡಿದರ್ಂದ್yಆರೆ�ೀಪಸ್ತತುೀರಿ!yಇದ್yನ್್ಯರವೆೀ?”

ದೆ�ರೆರy ಸಟ್ಟುy ರ್ತತುಗೆೀರಿತ್!y ಆತy ಸ�ಕಕೆನಿಂದಲೀy ಕೀಳಿದ:y
“ಹ್ಗ್ದರೆyನಿೀವುyನಿಮ್ಮyಆಯಿಶ್ರyಬಗೆಗುyಏನ್yಹೀಳುತತುೀರಿ?”

ಅಬ�ಬಕರ್yಅಲ್ಬ್ಕಲ್ಲಾನಿyಹೀಳಿದರ :್y

“ಆಯಿಶ್ರವರyಮೀಲyಆರೆ�ೀಪವಿದದುಂತೆಯೀy(ಕಪಟವಿಶ್್ವಸಗಳುy
ಅವರyಮೀಲyಆರೆ�ೀಪyಹ�ರಿಸದದುರ )್yಮರಟ್ಮರyಮೀಲರ�y
ಆರೆ�ೀಪವಿತ್ತುy (ರಹ�ದರ್y ಅವರy ಮೀಲy ಆರೆ�ೀಪy
ಹ�ರಿಸದದುರ )್�yಆದರೆyಅವರಿಬ್ಬರ�yಪರಿಶ್ದ್ಧyಮಹಿಳರರ್�y
ಆದರೆyಆಯಿಶ್yವಿವ್ಹಿತರ್ಗಿದದುರ�yಗಭಟ್yಧರಿಸಲಲಾ�yಮರಟ್ಮ್y
ವಿವ್ಹವ್ಗದೆಯೀyಗಭಟ್yಧರಿಸದರ !್yಹಿೀಗಿರ್ವ್ಗyಇವರಿಬ್ಬ-
ರಲಲಾyಸ್ಳ್ಳಿರೆ�ೀಪಕಕೆyಹಚ್್ಚyಅಹಟ್ರ್yಯ್ರ್?yವ್ಸತುವವ್ಗಿy
ಅವರಿಬ್ಬರ�y ನಿರಪರ್ಧಿಗಳುyಎನ್್ನವುದರಲಲಾy ಸಂಶರವಿಲಲಾ�y
ಅಲ್ಲಾಹ್yಅವರಿಬ್ಬರyಬಗೆಗುರ�yತೃಪತುನ್ಗಲ”

ದೆ�ರೆಗೆyಹ್ಚ್್ಚyಹಿಡಿದಂತ್ಯಿತ !್yದೆ�ರೆyಕೀಳಿದ:y“ನಿಮ್ಮyಪ್ರವ್ದಿy
ರ್ದ್ಧyಮ್ಡ್ತತುದದುರೆ�ೀ?”yಅಬ�ಬಕರ್yಹೀಳಿದರ :್y“ಹ್ದ್�”

ದೆ�ರೆy ಕೀಳಿದ:y “ಅವರ್yಮ್ಂಚ�ಣಿರಲಲಾy ನಿಂತ್yರ್ದ್ಧy

ಮ್ಡ್ತತುದದುರೆ�ೀ?”y

ಅಬ�ಬಕರ್yಹೀಳಿದರ :್y“ಹ್ದ್�”

ದೆ�ರೆyಕೀಳಿದ:y“ಅವರ್yಗೆಲ್ಲಾತತುದದುರೆ�ೀ?”y

“ಹ್ದ್�”yಇಮ್ಮರ್yಉತತುರಿಸದರ್�

ದೆ�ರೆyಕೀಳಿದ:y“ಅವರ್yಸ�ೀಲ್ತತುದದುರೆ�ೀ?”y

ಇಮ್ಮರ್yಅದಕ�ಕೆy“ಹ್ದ್”yಎಂದರ್�

ದೆ�ರೆy ವ್ಯಂಗ್ಯವ್ಗಿy ಹೀಳಿದ:y “ಪ್ರವ್ದಿy ಸ�ೀಲ್ವುದೆೀ?y
ವಿಚಿತ್ರವ್ಗಿದೆ!”

ಅಬ�ಬಕರ್y ಅಷಟುೀy ಶ್ಂತವ್ಗಿy ಹೀಳಿದರ್:y “ದೆೀವರನ್್ನy
ಶಿಲ್ಬೆಗೆyಹ್ಕ್ವುದೆೀ?yವಿಚಿತ್ರವ್ಗಿದೆ!”

ದೆ�ರೆyಮ್ಂದೆyಮ್ತನ್ಡ್ವyಧ್ೈರಟ್yತೆ�ೀರಲಲಲಾ�� n

[ಅಲ್ಖತೀಬ್yಅಲ್ಬಗ ದ್ುದಿರವರyತ್ರಿೀಖ್yಬಗ ದ್ುದ್y(5/379)]

»َمــْن َوَجْدُتُموُه َيْعَمُل َعَمَل َقــْوِم ُلوٍط َفاْقُتُلوا 

بِِه«. َواْلَمْفُعوَل  اْلَفاِعَل 

“ಲ�ತ್ yರವರyಜನರ್yಮ್ಡಿದyಕೃತ್ಯವನ್್ನyಮ್ಡ್ವ-
ವರನ್್ನyಕಂಡರೆyಅದನ್್ನyಮ್ಡ್ವವರನ್್ನyಮತ್ತುyಮ್ಡಲಪಿ-
ಡ್ವವರನ್್ನyಇಬ್ಬರನ�್ನyಸ್ಯಿಸರಿ�”y(ಇದನ್್ನyಅತತುಮಟ್ದಿy
(1456),yಅಬ�ದ್ವೂದ್y(4462)yಮತ್ತುyಇಬ್್ನyಮ್ಜy
(2561)yವರದಿyಮ್ಡಿದ್ದುರೆ�)

ಈyಹದಿೀಸನ್್ನyಶೈಖ್yಅಲ್ಅಲ್್ಬನಿರವರ್ yತಮ್ಮ’ಸಹಿೀ-
ಹ್ಲ್yಜ್ಮಅ್’ನಲಲಾyಸಹಿೀಹ್yಎಂದಿದ ದ್ುರೆ�y(ಸಂಖ್ಯ:y6589)

ಹಚ್್ಚyಬಲಲಾವನ್yಅಲ್ಲಾಹ್�� n

ರ ...ಏಕೆರನಿಷೀಧಿಸ್ದೆ?36 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಬನ್್ನರತರ್ಗಿಸ್ವವರ್ರಗ್ರಿರಸೀರ್ವ್ದಿಲಲಿ

ಮ್ಕ�ೀಟ್ನಿy ಬ್ಹ್್ಯಕ್ಶದy ಮ�ಲಕy ವಿದ್್ಯತ್y
ಕ್ಂತೀರyಅಲಗಳನ್್ನy ದ�ರದyಪ್ರದೆೀಶಗಳಿಗೆy

ಕಳುಹಿಸಲ್y ಸ್ಧ್ಯವಿದೆಯೀy ಎಂಬy ಸಂಶ�ೀಧರ್ಯಂದಿಗೆy
ಮರ್ರyಒಂದ್yಕ�ೀಣೆರಲಲಾyಅವಿತ್ಕ�ಂಡಿದದು�yಅವನಿಗೆyಈy
ಸಂಶ�ೀಧರ್ರನ್್ನyಗ್ರಿyತಲ್ಪಸ್ವುದ್yಮ್ಖ್ಯವ್ದದುರಿಂದy
ಬೆೀರೆyವಿಷರಗಳರ್್ನಲಲಾyಮರೆತದದು�yಹಟ್್ಸಟ್ರನ್yತರಂಗಗಳನ್್ನy
ವ್ತ್ಟ್yವಿನಿಮರಕಕೆyಉಪಯೀಗಿಸಲ್yಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾವೆೀyಎಂಬy
ಪ್ರಶ್ನyಅವನyಮದ್ಳನ್್ನyಕ�ರೆರ್ತತುತ್ತು�

ವ್ಸತುವದಲಲಾyವಿದ್್ಯತ್yಕ್ಂತೀರyತರಂಗಗಳನ್್ನyಕಂಡ್yಹಿಡಿದy
ಹಟ್್ಸಟ್ರನ್ಗೆy ಕ�ಡy ಇಂತಹy ಒಂದ್y ಸ್ಧ್ಯತೆರy ಕ್ರಿತ್y
ಯೀಚಿಸಲ್yಸ್ಧ್ಯವ್ಗಿರಲಲಲಾ�yಆದ್ದರಿಂದಲೀyಮ್ಕ�ೀಟ್ನಿರy
ಪ್ರಯೀಗಗಳನ್್ನyಹಲವರ್yಪರಿಹ್ಸ್ಯyಮ್ಡಿದದುರ್�

ಶ�ನ್ಯದyಮ�ಲಕyಹರಿದ್ಡಿyತಲ್ರ್ವyಸಂದೆೀಶಗಳyಕನಸ್y
ಕಂಡಿದದುy ಮ್ಕ�ೀಟ್ನಿy ಮ�ಖಟ್ರy ಸ್ವಗಟ್ದಲಲಾದ್ದುರ್ಂದ್y
ಹೀಳಿಕ�ಂಡ್yಹಲವರ್yಅವನy ಸಂಶ�ೀಧರ್ರನ್್ನy ನಿರ್-
ತೆತುೀಜಸಲ್y ಶ್ರಮಸದರ್�y ಪ್ರಯೀಗದಿಂದy ವಿಮ್ಖನ್ಗ್-
ವಂತೆyಒತತುಡyಹೀರಿದರ್�

ಆದರೆy ಮ್ಕ�ೀಟ್ನಿy ಮ್ಂದಿಟಟುy ಹಜ್ಜರನ್್ನy ಹಿಂದಿಡಲಲಲಾ�y
ಅಂದ್yಅವನ್yವಿಮ್ಖನ್ಗಿರ್ತತುದದುರೆyಯ್ವತ�ತುyಮ್ಳುಗದy
ನ್ವೆಯಂದ್yವಣಿಟ್ಸಲಪಿಟ್ಟುದದುyಟ್ೈಟಾನಿಕ್yಹಡಗ್y1912yಎಪ್ರಲ್y
14y ರಂದ್yನಿೀಗಟ್ಲಲಾನyಪವಟ್ತಕಕೆyಅಪಪಿಳಿಸದyವ್ತೆಟ್yಹ�ರy
ಜಗತತುಗೆyತಳಿರ್ತತುರಲಲಲಾ�yಸಮ್ದ್ರyಪ್ಲ್ದyಹಡಗಿನಲಲಾರ್ವy
2200yಪ್ರಯ್ಣಿಕರಲಲಾy700yಮಂದಿರನ್್ನದರ�yರಕ್ಷಿಸಲ್y

ಸ್ಧ್ಯವ್ದದ್ದುyಆyಹಡಗಿನಲಲಾyಮ್ಕ�ೀಟ್ನಿyಸ್ಥಾಪಸದyವರರ್y
ಲಸ್yರಂತ್ರದyಸಹ್ರದಿಂದ್ಗಿತ್ತು�

ವರರ್yಲಸ್yಮತ್ತುy ರೆೀಡಿಯೀದyಪ್್ರಥಮಕy ರ�ಪವನ್್ನy
ಕಂಡ್yಹಿಡಿರ್ವುದರyನಡ್ವೆyಮ್ಕ�ೀಟ್ನಿರನ್್ನyಪರಿಹ್ಸ್ಯy
ಮ್ಡಿyಅವರನ್್ನyಅದರಿಂದyವಿಮ್ಖರ್ಗ್ವಂತೆyಮ್ಡಲ್y
ಪ್ರರತ್ನಸದವರಲಲಾyಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದyಮೊದಲ�ಗುಂಡ್yಆತ್ಮೀರy
ಸ್ನೀಹಿತರ�yಒಳಪಟ್ಟುದದುರ್�yಆದರ�yಮ್ಕ�ೀಟ್ನಿyಮ್ಂದಿಟಟುy
ಹಜ್ಜರನ್್ನyಹಿಂದಿಡಲಲಲಾ�

ವಿಮ ್ಖನ ್ಗ ್ವವನ ್ y ಯ ್ವತ�ತು y ಉದೆದು ೀಶಿತy
ಗ್ರಿರನ್್ನy ತಲ್ಪಲ್ರ�y ಗ್ರಿರನ್್ನy ತಲ್ರ್ವವನ್y
ಯ್ವತ�ತುyವಿಮ್ಖನ್ಗಲ್ರ�

ಮ್ನಸಕವ್ಗಿyಅಸ್ವಸಥಾನ್ಗಿದ್ದುರ್ಂದ್yಭ್ವಿಸyಮ್ಕ�ೀಟ್ನಿ-
ರನ್್ನyತಜ್ಞyಮರ್�ೀವೆೈದ್ಯರಲಲಾಗೆyಕರೆದ್ಕ�ಂಡ್yಹ�ೀದರ�y
ಅವನ್y ತನ್ನy ಕ್ರಕದಿಂದy ವಿಮ್ಖವ್ಗದಿದದುದ್ದುy ಈy
ತಳುವಳಿಕರyಬಲದಿಂದ್ಗಿತ್ತು�

ಸ�ೀಲ್y ಎದ್ರ್ಗ್ವy ಕಡೆಗಳಲಲಾy ಬೆನ್್ನy ತರ್ಗಿಸ್ತತುದದುರೆy
ಲ�ೀಕದಲಲಾyಇಂದ್yಒಬ್ಬರ್ೀyಒಬ್ಬyಮನ್ಷ್ಯyಎದ್ದುyನಿಂತ್ಕ�ಂಡ್y
ನಡೆರ್ತತುರಲಲಲಾ�yಏಕಂದರೆyಬ್ಲ್ಯದyದಿನಗಳಲಲಾyಹಲವುyಬ್ರಿy
ರ್ಟಟುyರ್ಟಟುyಹಜ್ಜಗಳನಿ್ನಟ್ಟುyನಡೆರಲ್yಪ್ರರತ್ನಸ್ವ್ಗyಅದೆಷ್ಟುy
ಬ್ರಿyಬಿದದುರ�yತನ್ನyಪ್ರರತ್ನವನ್್ನyಅಧಟ್ದಲಲಾyಕೈyಬಿಡದೆyರ್ನಃy
ರ್ನಃyಎದ್ದುyನಿಂತ್yನಡ್ಗೆರನ್್ನyಮ್ಂದ್ವರಿಸದದುರಿಂದಲೀy
ಪ್ರತಯಬ್ಬyಮನ್ಷ್ಯನ್yನಡ್ಗೆರyಕ್ರಮವನ್್ನyರ�ಢಿಸಕ�ಂಡ�

41 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ಹ್ಟ್್ಟಹಂ್ಬರಆಚರಿಸ್ವ್ದರರವಿಧಿ

ರರಾಶ್ನರ:yಒಬ್ಬyವ್ಯಕತುyಪ್ರತyವಷಟ್ಕ�ಕೆಮ್ಮyಅಥವ್yಪ್ರತyಎರಡ್yವಷಟ್-
ಕ�ಕೆಮ್ಮyತನ್ನyಹ್ಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್್ನyಆಚರಿಸ್ವುದರyವಿಧಿಯೀನ್?y
ಮೊೀಂಬತತುyಆರಿಸ್ವುದರyವಿಧಿಯೀನ್?yಇಂತಹyಹ್ಟ್ಟುಹಬ್ಬದy
ಔತಣಗಳಿಗೆyಹ�ೀಗಬಹ್ದೆೀ?yಇಂತಹyಔತಣಗಳಿಗೆyಆಮಂತ್ರ-
ಸಲ್ದರೆyಅದರಲಲಾyಪ್ಲ�ಗುಳಳಿಬಹ್ದೆೀ?yದರವಿಟ್ಟುyತಳಿಸರಿ�y
ಅಲ್ಲಾಹ್yನಿಮಗೆyಸ�ಕತುyಪ್ರತಫಲyನಿೀಡಲ�

ಉತತುರ:y ಕ್ರ್ಆನ್y ಮತ್ತುy ಸ್ನ್ನತತುನಲಲಾರ್ವy ರ್ರ್ವೆಗಳುy
ಸ�ಚಿಸ್ವyಪ್ರಕ್ರyಹ್ಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್್ನyಆಚರಿಸ್ವುದ್yಇಸ್ಲಾಮ್y
ಧಮಟ್ದಲಲಾy ನ�ತನವ್ಗಿy ನಿಮಟ್ಸಲ್ದy ಒಂದ್y ಬಿದ್ಅತ್y
ಆಗಿದೆ�yಪರಿಶ್ದ್ಧyಶರಿೀಅತತುನಲಲಾyಅದಕಕೆyಯ್ವುದೆೀyರ್ರ್ವೆಯಿಲಲಾ�y
ಹ್ಟ್ಟುಹಬ್ಬದyಔತಣಗಳyಆಮಂತ್ರಣವನ್್ನyಸ್ವೀಕರಿಸಬ್ರದ್�y
ಹ್ಟ್ಟುಹಬ್ಬದyಔತಣಗಳಲಲಾyಪ್ಲ�ಗುಂಡರೆyಅದ್yಆyಬಿದ್ಅತ್ಗೆy
ಬೆಂಬಲyಕ�ಟಟುಂತ್ಗ್ತತುದೆ�yಅದನ್್ನyಪ್ರೀತ್್ಸಹಿಸದಂತ್ಗ್ತತುದೆ�y
ಅಲ್ಲಾಹ್ yಹೀಳುತ್ತುರ್:

﴿ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ﴾

“ಅಲ್ಲಾಹ್yಅನ್ಮತyನಿೀಡದyವಿಷರಗಳನ್್ನyಧಮಟ್ವನ್್ನಗಿy
ಮ್ಡಿಕ�ಡ್ವyಯ್ವುದ್ದರ�yಸಹಭ್ಗಿಗಳುyಅವರಿಗಿದ್ದು-
ರೆಯೀ?”y[ಕ್ರ್ಆನ್y42:21]

ಅಲ್ಲಾಹ್ yಹೀಳುತ್ತುರ್:

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے 
ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾

“(ಓyಪ್ರವ್ದಿರವರೆೀ!)y ನಂತರyನ್ವುyತಮ್ಮನ್್ನy ಧ್ಮಟ್ಕy
ವಿಷರದಲಲಾy ಒಂದ್y ಸಪಿಷಟುy ಮ್ಗಟ್ದಲಲಾy ನಿಲಲಾಸದೆವು�y ತ್ವುy
ಆyಮ್ಗಟ್ವನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸರಿ�yಅರಿವಿಲಲಾದವರyದೆೀಹೀಚೆಛಿಗಳ-
ನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಬೆೀಡಿ�yಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆyವಿರ್ದ್ಧವ್ಗಿyಯ್ವುದೆೀy
ವಿಷರದಲ�ಲಾyಅವರ್yತಮಗೆyಸ್ವಲಪಿವೂyಪ್ರಯೀಜನಪಡಲ್ರರ್�y
ಖಂಡಿತವ್ಗಿರ�yಅಕ್ರಮಗಳುyಪರಸಪಿರyಒಬ್ಬರಿಗೆ�ಬ್ಬರ್yರಕ್ಷಕ-
ರ್ಗಿರ್ವರ್�yಆದರೆyಅಲ್ಲಾಹ್yಭರಭಕತುಯಿಂದyಜೀವಿಸ್ವವರy
ರಕ್ಷಕನ್ಗಿರ್ವನ್�”y[ಕ್ರ್ಆನ್y45:18-19]

ಅಲ್ಲಾಹ್ yಹೀಳುತ್ತುರ್:

﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾
“ನಿಮ್ಮyರಬಿ್ಬನyಕಡೆಯಿಂದyನಿಮಗೆyಅವತೀಣಟ್ವ್ಗಿರ್ವುದನ್್ನy
ನಿೀವುyಅನ್ಸರಿಸರಿ�yಅವನಲಲಾದೆyಅನ್ಯyರಕ್ಷಕರನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಬೆೀಡಿ�y
ನಿೀವುyಸ್ವಲಪಿವೆೀyಚಿಂತಸyಅಥಟ್ಮ್ಡಿಕ�ಳುಳಿತತುೀರಿ�”y[ಕ್ರ್ಆನ್y7:3]
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ಪ್ರವ್ದಿರವರ್ yಹೀಳಿದರ :್y

» »َمْن َعِمَل َعَمًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

“ನಮ್ಮyಆಜ್ಞೆಯಿಲಲಾದyಒಂದ್yಕಲಸವನ್್ನyಯ್ರ್ದರ�yಮ್ಡಿದರೆy
ಅದ್yತರಸಕೆಮೃತವ್ಗಿದೆ�”y[ಮ್ಸಲಾಂ]

ಪ್ರವ್ದಿರವರ್ yಹೀಳಿದರ :್y

ِه َوَخْيُر اْلَهــْدِي َهْدُي  »َخْيــُر اْلَحِديِث ِكَتــاُب اللَّ

َم َوَشــرُّ اْلُُموِر  ــٍد َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ ُمَحمَّ

ُمْحَدَثاُتَهــا َوُكلُّ بِْدَعــٍة َضَلَلٌة«

“ಮ್ತ್ಗಳಲಲಾyಅತ್್ಯತತುಮವ್ದ್ದ್yಅಲ್ಲಾಹನyಗ್ರಂಥದಲಲಾರ್ವy
ಅವನyಮ್ತ್ಗಳು�yಚಯಟ್ಗಳಲಲಾyಅತ್್ಯತತುಮವ್ದ್ದ್yಪ್ರವ್ದಿy
ಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರವರyಚಯಟ್�yಕಲಸಗಳಲಲಾyಅತyನಿೀಚವ್ದ್ದ್y
ಹ�ಸyಹ�ಸyಆಚರಣೆಗಳು�yಎಲಲಾyಹ�ಸyಆಚರಣೆಗಳೂyಬಿದ್ಅತ್y
ಆಗಿವೆ�yಎಲಲಾyಬಿದ್ಅತ್ಗಳೂyಪಥಭ್ರಷಟುತೆಗಳ್ಗಿವೆ�”y[ಮ್ಸಲಾಂ]

ಇದೆೀy ಅಥಟ್ವನ್್ನ y ಹ�ಂದಿರ್ವy ಇನ�್ನ y ಅರ್ೀಕy
ಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನyಕ್ಣಬಹ್ದ್�

ಹ್ಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್್ನy ಆಚರಿಸ್ವುದ್y ನಿಷ್ದ್ಧy ಬಿದ್ಅತ್yಆಗಿದೆ�y
ಅದ್yಧಮಟ್ದಲಲಾyಯ್ವುದೆೀyಆಧ್ರವಿಲಲಾದyಆಚರಣೆಯ್ಗಿದೆ�y
ಮ್ತ್ರವಲಲಾ,yರಹ�ದಿಗಳyಮತ್ತುyಕ್ರಶೈಸತುರyಅನ್ಕರಣೆರ�yಆy

ಆಚರಣೆರಲಲಾದೆ�yರಹ�ದಿಗಳyಮತ್ತುy ಕ್ರಶೈಸತುರy ಚಯಟ್ಗಳ-
ನ್್ನyಹಿಂಬ್ಲಸಬ್ರದೆಂದ್yಎಚ್ಚರಿಕyನಿೀಡ್ತ್ತುyಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:y

»َلَتتَّبُِعنَّ َســنََن َمــْن َقْبَلُكْم ِشــْبًرا بِِشــْبٍر َوِذَراًعا 

بِِذَراٍع َحتَّى َلْو َســَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَســَلْكُتُموُه«. 

َقاُلــوا: َيــا َرُســوَل اللَّــِه ، اْلَيُهــوَد َوالنََّصاَرى؟ 

َقــاَل: »َفَمْن؟«

“ಖಂಡಿತವ್ಗಿರ�yನಿೀವುyನಿಮಗಿಂತyಮ್ಂಚಿನವರyಚಯಟ್-
ಗಳನ್್ನyಗೆೀಣಿಗೆyಗೆೀಣಾಗಿ,yಮೊಳಕಕೆyಮೊಳವ್ಗಿyಹಿಂಬ್ಲಸ್ವಿರಿ�y
ಎಲಲಾರyತನಕyಎಂದರೆyಅವರೆ�ಂದ್yಓತರyಬಿಲವನ್್ನyಪ್ರವೆೀ-
ಶಿಸದರೆyನಿೀವೂyಅದನ್್ನyಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ವಿರಿ�”yಆಗyಸಹ್ಬ್ಗಳುy
ಕೀಳಿದರ :್y“ಓyಅಲ್ಲಾಹನyರಸ�ಲರೆೀ!yಅವರ್yರಹ�ದyಮತ್ತುy
ಕ್ರಶೈಸತುರೆ�ೀ?”yಪ್ರವ್ದಿ yಹೀಳಿದರ :್y“ಅವರಲಲಾದೆyಮತತುನ್್ಯರ ?್”y
[ಅಲ್ಬ್ಖ್ರಿyಮತ್ತುyಮ್ಸಲಾಂ]

ಪ್ರವ್ದಿ yಹೀಳಿದರ :್y

»َمْن َتَشبَُّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهْم«

“ಯ್ರ್ದರ�y ಇರ್�್ನಂದ್y ಕ�ೀಮನyಜನರನ್್ನy ಅನ್ಕರಿ-
ಸ್ತ್ತುರೆ�ೀyಅವರ್yಆyಕ�ೀಮನವರಲಲಾyಸೀರ್ತ್ತುರೆ�”y[ಅಬ�y
ದ್ವೂದ್]� n

ಅದೆಂತಹy ಕಷಟುನಷಟುಗಳುy ಎದ್ರ್ದರ�y ಎದೆಗ್ಂದದೆy
ಸ�ೀಲನಿಂದyಪ್ಠyಕಲತ್yವಿಜರದೆಡೆಗೆyಧ್ವಿಸಬೆೀಕಂದ್y
ಇಸ್ಲಾಮ್yಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳಿಗೆyಕರೆyನಿೀಡ್ತತುದೆ�

ಇಹಲ�ೀಕದyನಶ್ವರತೆyಮತ್ತುyಪರಲ�ೀಕದyಅನಶ್ವರತೆರನ್್ನy
ಅರಿತ್ಕ�ಂಡ್yಈyಲ�ೀಕವುyಪರಲ�ೀಕಕಕೆರ್ವyಹ�ಲವ್-
ಗಿದೆಯಂಬyಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಉಪದೆೀಶವನ್್ನyಮೈಗ�-
ಡಿಸಕ�ಂಡ್ಗy ಇಹದಲಲಾy ಸ್ವಲಪಿy ಕಷಟುಗಳನ್್ನy ಸಹಿಸ್ವುದ್y

ಅನಿವ್ರಟ್ವ್ದರ�y ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗೆy ಅದನ್್ನy ಪ್ರತ್ರಕy
ಲ�ೀಕಕಕೆರ್ವyದ್ಡಿಮರನ್್ನಗಿyಮ್ಡಿಕ�ಳಳಿಲ್yಸ್ಧ್ಯವ್ಗ-
ಬೆೀಕ್�yತನ್ನyಆಸ,yಆಕ್ಂಕ್,yಶ್ರಮಗಳಿಗಿಂತyಮಗಿಲ್ಗಿyಅಲ್ಲಾಹನy
ತೀಮ್ಟ್ನವುyಜ್ರಿಗೆ�ಳುಳಿತತುದೆyಎಂದ್yತಳಿದ್ಕ�ಳುಳಿವyಸತ್ಯ-
ವಿಶ್್ವಸyಒಳಿತಗ್ಗಿyಶ್ರಮಸyಪ್್ರರ್ಟ್ಸ್ವುದ್yಜ�ತೆಗೆyತ್ನ್y
ಯೀಚಿಸದಂತೆyಕ್ರಟ್ಗಳುyನಡೆರದಿರ್ವುದರyಹಸರಿನಲಲಾy
ನಿರ್ಶಪಡಲ್ರರ್�� n

ಬನ್್ನರತರ್ಗಿಸ್ವವರ್ರಗ್ರಿರಸೀರ್ವ್ದಿಲಲಿ39 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಸೆದೆೀಶರರರಾಚಾರಕನರಗ್ಣಗಳು

ಅಲಾಲಿಹನ ಸಂರ್್ರೇತ್ಯನು್ನ ಂಯಸಿ ಕಾಯ್ಯವಸಗುವವನಿಗೆ ಅವನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರತ್ಫಲವನು್ನ ಖಂಡ್ತ ನಿೇಡುತಾ್ತನ.

ದಅ್yವyಪ್ರವೃತತುರ್ಗಿಳಿರ್ವ್ಗyಪ್ರತಯಬ್ಬyಸಂದೆೀಶಪ್ರಚಾರ-
ಕನ್yಗಮನದಲಲಾಟ್ಟುಕ�ಂಡ್yಕ್ರಟ್ರ�ಪಕಕೆಳಿಸಬೆೀಕ್ದy

ಕಲವುyಪ್ರಮ್ಖyಕ್ರಟ್ಗಳಿವೆ�

ಅಲ್ಲಾಹನyಮೀಲyಭರವಸಯಿಟ್ಟುyಮರ್ಯಿಂದyಹ�ರಡಬೆೀಕ್�yಈy
ಹ�ರಡ್ವಿಕyಆತ್್ಮಥಟ್ವ್ದyಪ್್ರಥಟ್ರ್yಹ್ಗ�yಉತತುಮyನಿರ್ಯತ್y
(ಸಂಕಲಪಿ)yನಿಂದyಕ�ಡಿರಬೆೀಕ್�yಉತತುಮyನಿರ್ಯತ್yಇರದಿದದುರೆy
ಯ್ವyಕಮಟ್ವೂyಅಲ್ಲಾಹನyಬಳಿರಲಲಾyಸ್ವೀಕೃತವ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ�y
ಇದ್yನನ್ನyಕ�ರ್ರyನಮ್ಝ್yಎಂಬyಯೀಚರ್ಯಂದಿಗೆy
ನಮ್ಝ್yನಿವಟ್ಹಿಸ್ವ್ಗyಅದರಲಲಾyಭರಭಕತುyವಧಿಟ್ಸ್ವುದರಲಲಾy
ಸಂಶರವಿಲಲಾ�yಹ್ಗೆಯೀyದಅ್yವyಪ್ರವತಟ್ರ್ರಲಲಾyತೆ�ಡಗ್ವ್ಗy
ಇದ್yನನ್ನyಅಂತಮyದಅ್yವyಆಗಿದೆಯಂದ್yಇದರyನಡ್ವೆy
ಮೃತಪಟಟುರೆy ಸ್ವಗಟ್ವ್ಸಯ್ಗಿyರ್ನರೆಬಿ್ಬಸಲಪಿಡ್ತೆತುೀರ್y ಎಂಬy
ಯೀಚರ್yಉಂಟಾಗಬೆೀಕ್�y ಅದ್y ಆತ್್ಮಥಟ್ತೆy ವಧಿಟ್ಸಲ್y
ನಿಮತತುವ್ಗ್ತತುದೆ�

ಮೊತತುಮೊದಲ್yಒಂದ್yಮರ್ಗೆyತೆರಳುವ್ಗyಆyಮರ್ರಲಲಾರ್ವ-
ವರ್yಎಂತಹವರ್yಮತ್ತುyಅವರಿಂದyಯ್ವyಪ್ರತಕ್ರಯyಲಭಸ-
ಬಹ್ದೆಂದ್yನಮಗೆyಮ್ಂಚಿತವ್ಗಿyತಳಿರಲ್yಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾವಷಟು�y
ಒಬ್ಬyಸಂದೆೀಶಪ್ರಚಾರಕನ್yಅಭಸಂದೆೀಶವ್ಹಕನyಗಮನyಸಳದ್y
ಅವನyಪ್ರೀತ,yವಿಶ್್ವಸವನ್್ನyಪಡೆರಲ್yರಶಸ್ವಯ್ಗಬೆೀಕ್�y
ಇತರರನ್್ನyಸತ್ಯಪಥದೆಡೆಗೆyತಂದ್yಅವರನ್್ನyನರಕಶಿಕ್ಯಿಂದy
ಮ್ಕತುಗೆ�ಳಿಸಬೆೀಕಂಬyಆತ್್ಮಥಟ್ವ್ದyಆಗ್ರಹyನಮ್ಮಲಲಾರಬೆೀಕ್�

ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸರಲಲಾyನಿಷಕೆಳಂಕವ್ದyಮ್ಗ್ಳ್ನಗೆyಪ್ರಕಟವ್ಗಬೆೀಕ್�y
ಇದ್yಒಬ್ಬyವ್ಯಕತುರyಆಕಷಟ್ಕವ್ದyಘಟಕವ್ಗಿದೆyಎಂಬ್ದರಲಲಾy
ಸಂಶರವಿಲಲಾ�y ಅದ್y ನಿಸ್್ಸರವೆಂದ್y ತೆ�ೀಚಿದರ�y ಅದಕಕೆy
ದೆ�ಡಡಾyಪ್ರತಫಲವಿದೆ�y

ಪ್ರವ್ದಿ y ರವರ್y ಹೀಳುತ್ತುರೆ:y “ಒಳಿತನಲಲಾy ಯ್ವy
ಕ್ರಟ್ವನ�್ನyನಿಸ್್ಸರವೆಂದ್yಬಗೆರದಿರಿ�yತನ್ನyಸಹ�ೀದರನನ್್ನy
ನಗ್ಮೊಗದಿಂದyಎದ್ರ್ಗೆ�ಳುಳಿವುದ್ದರ�yಸರಿ�”y(ಮ್ಸಲಾಂ)

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್y ತನ್ನy ಸಹ�ೀದರರ್�ಂದಿಗೆy ಮ್ಗ್-
ಳ್ನಗ್ವುದ್y ಕ�ಡyರ್ಣ್ಯಕಮಟ್ವ್ಗಿದೆಯಂದ್y ಕಲಸದ್ದುರೆ�y
ಕರ್ಣಾಮಯಿyಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಮ್ಖದಲಲಾy ಸದ್ಕ್ಲy
ಮ್ಗ್ಳ್ನಗೆyಲ್ಸ್ಯವ್ಡ್ತತುತ್ತು�y

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿyಬಿನ್yಹ್ರಿಸ್ yಹೀಳುತ ತ್ುರೆ:y“ನ್ನ್yಅಲ್ಲಾಹನy
ಸಂದೆೀಶವ್ಹಕ yರಿಗಿಂತyಹಚಾ್ಚಗಿyಮ್ಗ್ಳ್ನಗ್ವyಇರ್�್ನಬ್ಬy
ವ್ಯಕತುರನ್್ನyರ್�ೀಡಿಲಲಾ�”y(ತಮ್ಟ್ದಿ)y

ಆದ್ದರಿಂದಲೀyಪ್ರವ್ದಿ yರವರಿಗೆyಎಂತಹyಪರಮyವೆೈರಿರy
ಮನಗೆಲಲಾಲ್y ಸ್ಧ್ಯವ್ಯಿತ್�y ಸಂದೆೀಶಪ್ರಚಾರಕನ್y ಒಂದ್y
ಮ್ಗ್ಳ್ನಗೆyಶತ್್ರವನ್್ನyಕ�ಡyಮತ್ರನನ್್ನಗಿyಬದಲ್ಯಿಸ್ತತುದೆy
ಎಂಬ್ದನ್್ನyಮರೆರಬ್ರದ್�

ತನ್ನy ಮ್ತ್y ಮತ್ತು y ಕೃತರಲಲಾy ವೆೈರ್ಧ್ಯವಿರದಂತೆy
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಜ್ಗರ�ಕನ್ಗ್ವುದ್yಮತೆ�ತುಂದ್yಕ್ರಟ್ವ್ಗಿದೆ�yಅಂದರೆy
ಉಪದೆೀಶಿಸ್ವy ಕ್ರಟ್ವನ್್ನy ಸ್ವಂತy ಜೀವನದಲಲಾyಅಳವಡಿ-
ಸಕ�ಳಳಿಬೆೀಕ್�y ಇದ್yಪ್ರತಯಬ್ಬy ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗೆyಅನ್ವರವ್-
ಗ್ವyಕ್ರಟ್ವ್ಗಿದೆyಎಂಬ್ದನ್್ನyರ್ನಪಟ್ಟುಕ�ಳಳಿಬೆೀಕ್�yಈy
ವಿಷರದಲಲಾyಪಂಡಿತyಪ್ಮರರ್yಸಮ್ನರ್ಗಿದ್ದುರೆ�

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھھ ھ ے ے ﴾
“ನಿೀವುy ಇತರರಿಗೆy ಸನ್್ಮಗಟ್ವನ್್ನy ಅನ್ಸರಿಸಲ್yಉಪದೆೀಶy
ಮ್ಡ್ತತುೀರಿ�yಆದರೆyನಿಮ್ಮನ್್ನyನಿೀವುyಮರೆತೆೀyಬಿಡ್ತತುೀರ ?್yನಿೀವುy
ದಿವ್ಯಗ್ರಂಥವನ್್ನyಪಠಿಸ್ತತುೀರಿ�yನಿೀವುyಒಂದಿಷ್ಟುyಯೀಚಿಸ್ವುದಿ-
ಲಲಾವೆೀ?”y(ಕ್ರ್ಆನ್y2:44)

﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾

“ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳೀ!yನಿೀವುyಮ್ಡದದುನ್್ನyಆಡ್ತತುೀರೆೀಕ?yಮ್ಡದದುನ್್ನy
ಆಡ್ವುದ್yಅಲ್ಲಾಹನyಬಳಿyಅತ್ಯಂತyಕ�್ರೀಧಕಕೆyಕ್ರಣವ್ಗ್-
ತತುದೆ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y61:2-3)

ನ್ವುyಒಂದ್yಕ್ರಟ್ದyಕ್ರಿತ್yಬೆೀರೆ�ಬ್ಬರಿಗೆyಉಪದೆೀಶಿಸ್ವy
ಮೊದಲ್yಅದನ್್ನyನಮ್ಮyಜೀವನದಲಲಾyಅಳವಡಿಸಕ�ಳಳಿಬೆೀಕ್�y
ಆಗyಆyಕ್ರಟ್ವನ್್ನyಇತರರಿಗೆyಉಪದೆೀಶಿಸ್ವyಅಹಟ್ತೆರನ್್ನy
ಪಡೆರ್ತೆತುೀವೆ�yಒಬ್ಬರಿಗೆyನಮ್ಮyಉಪದೆೀಶವುyಫಲyನಿೀಡಬೆೀಕ್ದರೆy
ಅದನ್್ನyನ್ವುyಸ್ವರಂyಕ್ರಟ್ಗತಗೆ�ಳಿಸದವರ್ಗಿರಬೆೀಕ್�y

ಕಲಾಪತುyಸಮರಕಕೆyಮಸೀದಿರyಜಮ್ಅತ್yನಮ್ಝಿನಲಲಾyಪ್ಲ�ಗು-
ಳಳಿದವನಿಗೆyಅದರyಮಹತ್ವದyಕ್ರಿತ್yಬೆೀರೆರವರಿಗೆyಬೆ�ೀಧಿಸಲ್y
ಸ್ಧ್ಯವ್ಗ್ವುದಿಲಲಾ�yಬಡಿಡಾyಪಡೆರ್ವವನ್yಬಡಿಡಾರyಪ್ಪದy
ಕ್ರಿತ್yಹೀಳಲ್yಹೀಗೆyಅಹಟ್ನ್ಗ್ತ್ತುರ್?yಹರಡಿಗಿಂತyಕಳಗೆy
ಬಟ್ಟುyಧರಿಸ್ವವನಿಗೆyಮತೆ�ತುಬ್ಬನyಪ್್ಯಂರ್yಸರಿಪಡಿಸಕ�ಳಳಿಬೆೀ-
ಕಂದ್yಹೀಳಲ್yಯ್ವyಹಕಕೆದೆ?yನಮ್ಮyಇಸ್ಲಾಮಗೆyವಿರ್ದ್ಧವ್ದy
ಪ್ರವೃತತುರ್ಗಳಿದದುರೆyಬೆೀರೆ�ಬ್ಬರಿಗೆyಉಪದೆೀಶಿಸಲ್ಗಲyಅವರನ್್ನy
ಸನ್್ಮಗಟ್ಕಕೆyತರಲ್ಗಲyಸ್ಧ್ಯವ್ಗದ್�

ಒಬ್ಬyಪ್ರಬೆ�ೀಧಕನyವೆೀಷಭ�ಷಣyಗ್ರವ್ನಿ್ವತyರಿೀತರಲಲಾರ-
ಬೆೀಕ್�yಉಮರ್ yರವರ್yಒಮ್ಮyಶ್ಚಿಯ್ದyವಸತ್ರyಧರಿಸದ,y
ಪರಿಮಳyದೃವ್ಯyಲೀಪಸದ,yತಕ್್ವವಿರ್ವyರ್ವಕyನನಗೆyಮಚ್್ಚ-
ಗೆಯ್ಗ್ತ್ತುರ್yಎಂದ್yಹೀಳಿರ್ವರ್�yಒಬ್ಬyವ್ಯಕತುರನ್್ನyಅವನy
ವೆೀಷಭ�ಷಣಗಳನ್್ನyರ್�ೀಡಿyಜನರ್yಅಳರ್ತ ತ್ುರೆyಎನ್್ನವುದ್y
ಗಮನ್ಹಟ್ವ್ಗಿದೆ�y ಶ್ದ್ಧರ್ಗಿರ್ವy ಜನರಿಗೆy ಸಮ್ಜದಲಲಾy
ಸ್ಥಾನವಿದೆ�y ಒಬ್ಬy ಸಂದೆೀಶಪ್ರಚಾರಕನಲಲಾರಬೆೀಕ್ದy ಪ್ರಮ್ಖy
ಗ್ಣಗಳನ್್ನyಕ್ರ್ಆನಿನyಈyವಚನದಲಲಾyರ್�ೀಡಬಹ್ದ :್

﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾

“ಎದೆದುೀಳಿರಿyಮತ್ತುy(ಜನರಿಗೆ)yಎಚ್ಚರಿಸರಿ�yಮತ್ತುyನಿಮ್ಮyಪ್ರಭ್ವಿನy
ಹಿರಿಮರನ್್ನy ಕ�ಂಡ್ಡಿರಿ�y ಮತ್ತುy ನಿಮ್ಮy ವಸತ್ರಗಳನ್್ನy
ಶ್ಚಿಯ್ಗಿಡಿರಿ�yಮ್ಲನ್ಯದಿಂದyದ�ರವಿರಿ�”y(74:2-5)

ಅಹಂಕ್ರದಿಂದyತೆ�ಟಟುyವಸತ್ರವನ್್ನyರ್ಲದಲಲಾyಎಳದ್ಕ�ಂಡ್y
ಹ�ೀಗ್ವವರ್ಡೆಗೆyರ್ನರ್ತ್ಥಾನyದಿನದಂದ್yಅಲ್ಲಾಹ್yದೃಷ್ಟುy
ಹರಿಸ್ವುದಿಲಲಾವೆಂಬy ಪ್ರವ್ದಿ yರವರy ವಚನವನ್್ನy ಈy
ಸಂದಭಟ್ದಲಲಾyನ್ವುyಮರೆರಬ್ರದ್�

ಮ್ತನಲಲಾರ�y ಶಿಷ್ಟುಚಾರy ಪ್ಲಸಬೆೀಕ್�y ಧ್ವನಿy ಎತತುರಿಸy
ಮ್ತನ್ಡಬ್ರದ್�y ಲ್ಕ್್ಮನ್ರವರ್y ತಮ್ಮy ರ್ತ್ರನಿಗೆy
ಉಪದೆೀಶಿಸದyಕ್ರಟ್yಕ್ರ್ಆನಿನಲಲಾyಹಿೀಗಿದೆ�

﴿ىب يب جت حت خت متىت يت 

جث مث ىث يث حج ﴾

“ನಿನ್ನyನಡೆರಲಲಾyಇತಮತರನಿ್ನರಿಸ್�yನಿನ್ನyಸ್ವರವನ್್ನyಸ್ವಲಪಿyತಗಿಗುಸ್�y
ಎಲಲಾyಸ್ವರಗಳಿಗಿಂತyಕಟಟುyಸ್ವರವುyಕತೆತುರyಸ್ವರವ್ಗಿದೆ�”y(31:19)

ದಿೀಘಟ್ವ್ಗಿy ಮ್ತನ್ಡಬ್ರದ್�y ಆದರೆy ಶ�ೀತೃಗಳಿಗೆy
ವಿಷರಗಳುyಮನದಟಾಟುಗ್ವyರ�ಪದಲಲಾyಮ್ತನ್ಡಬೆೀಕ್�y
ವಿಷರವನ್್ನyಮರೆತ್y ಲಂಗ್ಲಗ್ಮಲಲಾದೆyಮ್ತನ್ಡಬ್-
ರದ್�yವಿಷರಗಳಿಂದyವ್ಯತಚಲಸyವ್ಕ್್ಚತ್ರಟ್yಪ್ರಕಟ್ಸ್ವy
ಉದೆದುೀಶದಿಂದyನಿರಂತರವ್ಗಿyಮ್ತನ್ಡ್ವವರyಕ್ರಿತ್yಪ್ರವ್ದಿ

yರವರ್yಹೀಳಿರ್ವುದನ್್ನyಗಮನಿಸರಿ�
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

“ವ್ಚಾಳಿಗಳಿಗೆyವಿನ್ಶವಿದೆ�”yಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಈyಮ್ತನ್್ನy
ಮ�ರ್yಬ್ರಿyರ್ನರ್ವತಟ್ಸದರ್�y(ಮ್ಸಲಾಂ)

ನ್ವುy ಹೀಳುವy ವಿಷರy ಶ�ೀತೃಗಳಿಗೆy ಅಥಟ್ವ್ಗ್ವಂತೆy
ಸ್ವಧ್ನy ಮತ್ತುy ಸಪಿಷಟುವ್ಗಿy ಮ್ತನ್ಡಬೆೀಕ್�y ಒಬ್ಬರ್y
ಮ್ತನ್ಡ್ವ್ಗyಮತೆ�ತುಬ್ಬರ್yಮಧ್ಯಪ್ರವೆೀಶಿಸyಮ್ತನ್ಡ-
ಬ್ರದ್�yಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಬೆೀರೆ�ಬ್ಬರ್yಮ್ತನ್ಡ್ತತು-
ರ್ವ್ಗyಮಧ್ಯಪ್ರವೆೀಶಿಸyಏನನ�್ನyಹೀಳುತತುರಲಲಲಾ�yಮಧ್ಯಪ್ರವೆೀಶಿಸy
ಮ್ತನ್ಡಿದರೆyಶ�ೀತೃವಿನyಗಮನyಬೆೀರೆಡೆಗೆyಹರಿರ್ತತುದೆ�y
ಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,y ನ್ವುy ಯ್ರೆ�ಂದಿಗೆy ಮ್ತನ್ಡ್ತೆತುೀ-
ವೆಯೀyಅವರಿಗೆyನಮ್ಮyಮೀಲರ್ವyಗ್ರವyಕಡಿಮಯ್ಗಲ್y
ಅದ್yಕ್ರಣವ್ಗ್ತತುದೆ�

ಊಹ,yಗ್ಮ್ನಿ,yಅನ್ಮ್ನದyಆಧ್ರದಲಲಾyಯ್ವುದನ�್ನy
ಹೀಳಬ್ರದ್�yಅಲ್ಲಾಹನ್yಹೀಳುತ್ತುರ್�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀڀ ﴾
“ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳೀ!yಹಚಿ್ಚನyಗ್ಮ್ನಿಗಳಿಂದyದ�ರವಿರಿ�yನಿಶ್ಚರ-
ವ್ಗಿರ�yಕಲವುyಗ್ಮ್ನಿಗಳುyಪ್ಪವ್ಗಿವೆ�”y(49:12)

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್y ಹೀಳುತ ತ್ುರೆ:y “ಗ್ಮ್ನಿರy ಕ್ರಿತ್y
ನಿೀವುy ಜ್ಗರ�ಕರ್ಗಿರಿ�y ಮ್ತನy ಪೈಕy ಗ್ಮ್ನಿರ್y
ಅತ್ಯಂತyದೆ�ಡಡಾyಸ್ಳ್ಳಿಗಿದೆ�yನಿೀವುyಮರೆಯ್ದyಕ್ರಟ್ಗಳುy
ಮತ್ತುy ಸಥಾತಗತಗಳನ್್ನy ಹ್ಡ್ಕ್ಡಿಕ�ಂಡ್y ನಡೆರದಿರಿ�y
ಜನರyಕ್ಂದ್-ಕ�ರತೆಗಳನ್್ನyಅರ್್ವೀಷ್ಸದಿರಿ�yಪರಸಪಿರyಜಗಳಕಕೆy
ನಿಲಲಾದಿರಿ�yಕ�ೀಪಸಕ�ಳಳಿಬೆೀಡಿರಿ�yಅಲ್ಲಾಹನyದ್ಸರೆೀ!yನಿೀವುy
ಸಹ�ೀದರರ್ಗಿyವತಟ್ಸರಿ�”y(ಮ್ಸಲಾಮ್)

ನ್ವುyಭೆೀಟ್yನಿೀಡ್ವyಮರ್ರವರಲಲಾyಹಲವರಿಗೆyಇಸ್ಲಾಮನy
ಪ್್ರಥಮಕyಪ್ಠyಕ�ಡyಕಲರದವರ್ಗಿರಬಹ್ದ್�yಅಂತಹy
ಜನರ್yಏನನ್್ನದರ�yಕೀಳಿದರೆyಅದ್yಹ್ಗಲಲಾವೆಂದ್yತೆ�ೀಚ್ತತುದೆ�y
ಹಿೀಗಿರ್ವyಸ್ಧ್ಯತೆyಇದೆyಎಂದ್yಊಹಿಸyಹೀಳಬ್ರದ್�

ಇತರರy ಮರ್ಗೆy ಪ್ರವೆೀಶಿಸy ಅವರೆ�ಂದಿಗೆy ಜಗಳವ್ಡಿy
ಕ�ೀಪಸಕ�ಂಡ್yಮರಳುವyಪರಿಸಥಾತರನ್್ನyತಂದ್ಕ�ಳಳಿಬ್ರದ್�y

ಎಲಲಾಕಕೆಂತy ಮ್ಖ್ಯವ್ಗಿy ನ್ವುy ಹೀಳುವy ಕ್ರಟ್ಗಳುy
ಪ್ರಮ್ಣಬದ್ಧವ್ಗಿರಬೆೀಕ್y ಎಂಬ್ದನ್್ನy ಸದ್y ರ್ನಪಟ್ಟು-
ಕ�ಳಳಿಬೆೀಕ್�yಸಹರ್yಎಂಬyಸದ್ಗುಣವನ್್ನyಯ್ವyಸಂದಭಟ್ದ-
ಲಲಾರ�yತೆ�ರೆರಬ್ರದ್�

ನ್ವುyಒಂದ್yಮರ್ರyಗೆೀಟನ್್ನyತೆರೆದ್yಒಳyಪ್ರವೆೀಶಿಸyಅಲಲಾy
ಮ್ತ್ಕತೆy ಮ್ಗಿದy ನಂತರy ಹ�ರಡ್ವ್ಗy ಆy ಗೆೀಟನ್್ನy
ಮ್ಚ್ಚದೆyಹ್ಗೆಯೀyಬಿಟ್ಟುyಬಿಡ್ವುದ್yಶಿಷ್ಟುಚಾರವಲಲಾ�yಇದ್y
ಜ್ನ್ವ್ರ್ಗಳುyಅವರyಕಂಪ್ಂಡಿರ್�ಳಗೆyನ್ಗಿಗುyಗಿಡyಮತತುತರy
ವಸ್ತುಗಳನ್್ನyನ್ಶಪಡಿಸಲ್yಎಡೆಮ್ಡಿyಕ�ಡ್ತತುದೆ�

“ನಮಗೆyನಿಮ್ಮyಕರ್yಹ�ತತುಗೆಗಳyಅಗತ್ಯವಿಲಲಾ�yನಿಮ್ಮyಮ್ತನ್್ನy
ಆಲಸಲ್yನ್ವುyಬರಸ್ವುದಿಲಲಾ�”yಎಂದ್yಹೀಳುವವರೆ�ಂ-
ದಿಗೆ,y“ಹ್ಗ್ದರೆyಸರಿ”yಎಂದ್yಹೀಳಿyಅಲಲಾಂದyಮರಳಬೆೀಕ್ಗಿದೆ�y
ಅನ್ಯಥ್yನಿಬಟ್ಂಧಿಸyಅವರ್yನಮ್ಮyಮ್ತ್ಗಳನ್್ನyಆಲಸ್ವಂತೆy
ಮ್ಡಬ್ರದ್�yಹಿೀಗೆyನಿಬಟ್ಂಧಿಸ್ವುದ್yಅವರyಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯದy
ಮೀಲyನಡೆಸ್ವyದ್ಳಿಯ್ಗಿದೆಯಂದ್yಅವರ್yಭ್ವಿಸಬಹ್ದ್�y
ಈyರಿೀತyನಿಬಟ್ಂಧಿಸ್ವುದನ್್ನyಇಸ್ಲಾಮ್yಅನ್ಮತಸ್ವುದಿಲಲಾ�

ಒಂದ್yಮರ್ಯಿಂದyಹಿಂದಿರ್ಗಿದyಬಳಿಕyಆyಮರ್ರವರyಕ್ರಿತ್,y
ಅಲಲಾyರ್�ೀಡಿದyಮತ್ತುyಕೀಳಿದ್ದರyಬಗೆಗುyಯ್ವುದೆೀyಕಮಂರ್y
ಮ್ಡಬ್ರದ್yಎನ್್ನವುದನ್್ನyಗಮನದಲಲಾಟ್ಟುಕ�ಳಳಿಬೆೀಕ್ಗಿದೆ�

ಸತ್ರೀರರೆೀyಇರ್ವyಮರ್ಯಳಗೆyಪ್ರವೆೀಶಿಸದೆyಹ�ರಗಿನಿಂದಲೀy
ಮ್ತನ್ಡ್ವುದ್yಉತತುಮ�yಅದರಲ�ಲಾyಒಬ್ಬಳುyಮ್ತ್ರವಿದದುರೆy
ಪ್ರವೆೀಶಿಸಲೀyಬ್ರದ್�

ಕ್ಲಂಗ್y ಬೆಲಲಾನ್್ನy ನಿರಂತರವ್ಗಿy ಒತ್ತುವುದ್,y ಯ್ರ�y
ಇಲಲಾವೆಂದ್yಗೆ�ತ ತ್ುದರ�yಸಟೌಟ್ನಲಲಾyಕ�ರ್ವುದ್,yಟ್ೀಪ್-
ಯಿರಲಲಾಟಟುy ಪತ್ರಕಗಳನ್್ನy ಕೈಗೆತತುಕ�ಂಡ್y ಓದ್ವುದ್,y
ಗಿಡಗಳಿಂದyಹ�ಗಳನ್್ನyಕೀಳುವುದ್���yಮ್ಂತ್ದyನಡವಳಿ-
ಕಗಳುyಶಿಷ್ಟುಚಾರವಲಲಾ�

ಸಂದೆೀಶಪ್ರಚಾರyಕ್ರಟ್ದಲಲಾyತೆ�ಡಗಿಕ�ಂಡವರ್yಈyವಿಷರ-
ಗಳರ್್ನಲಲಾyಗಮನದಲಲಾಟ್ಟುಕ�ಳಳಿಬೆೀಕ್�yಅಲ್ಲಾಹನyಸಂಪ್ರೀತರನ್್ನy
ಬರಸyಕ್ರಟ್ವೆಸಗ್ವವನಿಗೆyಅವನ್yಸ�ಕತುವ್ದyಪ್ರತಫಲವ-
ನ್್ನyಖಂಡಿತyನಿೀಡ್ತ್ತುರ್�yಅಲ್ಲಾಹನ್yಅನ್ಗ್ರಹಿಸಲ�� n
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಇೆಟನೆಷಿರ್,ರಮೊಬೈಲ್—ಗಮನಿಸಬೀಕಾದರವಿಷಯಗಳು

ಅಶಿಲಿೇಲ ಚತ್ರಗಳು, ಂರಹಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನು್ನ ಮಸೇಜ್ ಆಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಿೂಡಬಾರದು. ಅಶಿಲಿೇಲ ಸಂದೇಶ ಮತು್ತ 
ಫ�ೇಟೂೇಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಿೂಡುವುದು ಐ.ರ್. ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಾಹ್ಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ. ಈ ಅಪರಾಧಿಕೆ 3 
ವಷ್್ಯ ಜೈಲು ಹಾಗೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ.

ಕಂಪೂ್ಯಟರ್yರ್ರ್ವಕ್ಟ್ನಲಲಾyಕ್ಲಹರಣyಮ್ಡ್ವುದ್,y
ಅಪರಿಚಿತರೆ�ಂದಿಗೆyಚಾರ್yಮ್ಡ್ವುದ್yಹ್ಗ�y

ಮೀಲ್ಗಳಿಗೆy ಉತತುರಿಸ್ವುದನ್್ನy ತೆ�ರೆಯಿರಿ�y ಈy ಜನರ್y
ಯ್ರೆಂದ್yನಮಗೆyತಳಿದಿಲಲಾ�y ಸತ್ರೀರರyಹಸರಲಲಾyರ್ರ್ಷರ್y
ಮೀಲ್yಮ್ಡಬಹ್ದ್�yರ್ರ್ಷನyಹಸರಲಲಾyಸತ್ರೀರರ�yಕಳುಹಿ-
ಸಬಹ್ದ್�yಆನ್ಲೈನ್ನಲಲಾyಒಬ್ಬನಿಗೆyತನ್ನನ್್ನyಹೀಗೆyಬೆೀಕ್ದರ�y
ಪರಿಚಯಿಸಕ�ಳಳಿಲ್yಸ್ಧ್ಯವಿದೆ�

ಚಾರ್yಮ�ಲಕyಪರಿಚರವ್ಗ್ವವರೆ�ಂದಿಗೆyನಿಮ್ಮyಹಸರ್,y
ವಿಳ್ಸ,yಫೀನ್yನಂಬರ್yಮ್ಂತ್ದyವೆೈರ್ಕತುಕyವಿವರಗಳ-
ನ್್ನyಯ್ವyಕ್ರಣಕ�ಕೆyಹಂಚಿಕ�ಳಳಿಬೆೀಡಿರಿ�yಮಕಕೆಳುyಶ್ಲರy
ಹಸರ್yನಿೀಡಬ್ರದ್�

ಯ್ವುದೆೀy ಕ್ರಣಕಕೆy ನಿಮ್ಮy ಫೀಟ್�ೀy ಕಳುಹಿಸಬೆೀಡಿರಿ�y
ಮಕಕೆಳುyಹಿರಿರರyಗಮನಕಕೆyತರದೆyಯ್ರನ್್ನದರ�yಗ್ಟಾಟುಗಿy
ಭೆೀಟ್ಯ್ಗಲ್yಪ್ರರತ್ನಸಕ�ಡದ್�

ಅಶಿಲಾೀಲತೆyತ್ಂಬಿರ್ವyಸಂದೆೀಶಗಳು,yಬೆದರಿಸ್ವyಸಂದೆೀಶಗಳು,y
ನಿಮ್ಮಲಲಾy ತಳಮಳ,y ಭೀತರನ್್ನyಉಂಟ್ಮ್ಡ್ವುದ್ಗಿದದುರೆy
ಅಥವ್y ಅನ್ವಶ್ಯಕವೆಂದ್y ತೆ�ೀಚ್ವy ಸಂದೆೀಶವ್ಗಿದದುರೆy
ಅವುಗಳಿಗೆyಉತತುರಿಸ್ವyಗೆ�ೀಜಗೆyಹ�ೀಗಬೆೀಡಿರಿ�

ಮೊಬೆೈಲ್yಕ್್ಯಮರyಉಪಯೀಗಿಸyಸಂಬಂಧಪಟಟುವರyಅನ್ಮ-
ತಯಿಲಲಾದೆyಫೀಟ್�ೀy ಕಲಾಕಕೆಸಬ್ರದ್�y ಅದ್y ಬೆೀರೆರವರy
ಖ್ಸಗಿತನಕyಉಲಲಾಂಘರ್ಯ್ಗಿರ್ತತುದೆ�

ಅಶಿಲಾೀಲyಚಿತ್ರಗಳು,yಬರಹಗಳುyಮ್ಂತ್ದವುಗಳನ್್ನyಮಸೀಜ್y
ಆಗಿy ಕಳುಹಿಸಕ�ಡಬ್ರದ್�y ಅಶಿಲಾೀಲy ಸಂದೆೀಶy ಮತ್ತುy
ಫೀಟ್�ೀಗಳನ್್ನyಕಳುಹಿಸಕ�ಡ್ವುದ್yಐ�ಟ್�yನಿರಮyಪ್ರಕ್ರy
ಶಿಕ್್ಹಟ್yಅಪರ್ಧವ್ಗಿದೆ�yಈyಅಪರ್ಧಕಕೆy3yವಷಟ್yಜೈಲ್y
ಹ್ಗ�y5yಲಕ್ಷyರ�ಪ್ಯಿyದಂಡದyಶಿಕ್yವಿಧಿಸಲ್yಅವಕ್ಶವಿದೆ�

ಅಪರಿಚಿತರyಮಸೀಜ್ಗಳಿಗೆy(ಎಸ್�ಎಂ�ಎಸ್y/yಎಂ�yಎಂ�yಎಸ್)y
ಉತತುರyಕಳುಹಿಸಬೆೀಡಿರಿ�yಚಾರ್yಮ್ಡ್ವ್ಗyಲಭಸದyಅಥವ್y
ಯ್ರ್ದರ�yವ್ಯಕತುರyಪ್ರಫೈಲ್ಗಳಲಲಾyಕ್ಣ್ವyಅಪರಿಚಿತರy
ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆyಕರೆyಮ್ಡಿಬೆೀಡಿರಿ�

ಕ್ಪರೆೈರ್yಇರ್ವyಕಂಪೂ್ಯಟರ್yಪ್ರೀಗ್್ರಂy(ಸ್ಫ್ಟುವೆೀರ್)yಗಳಿಗೆy
ಕನ್ನyಹ್ಕದಿರಿ�yಇಂಟರ್ಟ್ರ್ಗೆyಪ್ರವೆೀಶಿಸyಅದನ್್ನyನಕಲ್yಮ್ಡಲ್y
ಪ್ರರತ್ನಸ್ವುದ್yವಂಚರ್ಗೆyಸಮ್ನವ್ಗಿದೆ�

ಇಂಟರ್ಟ್ರ್ನಲಲಾರ್ವyಲೀಖನyಮತತುತರyರಚರ್ಗಳನ್್ನyನಕಲ್y
ಮ್ಡಿyಅದನ್್ನyನಿೀವುyರಚಿಸದಿದುೀರಿyಎಂಬyರಿೀತರಲಲಾyಬಳಸಕ�-
ಳಳಿಬ್ರದ್�yಅದ್yಒಂದ್yರ್ಸತುಕದyಅಥವ್yಮ್ಸಕದyಲೀಖನದy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ಹಕ್ಕೆyಸ್್ವಮ್ಯವನ್್ನyನಿೀವುyವಶಪಡಿಸಕ�ಂಡಂತ್ಗ್ತತುದೆ�yನಿಮ್ಮy
ಮೊೀಸyಪತೆತುಯ್ಗ್ತತುದೆ�yಅದೆೀyಲೀಖನವನ್್ನyಇಂಟರ್ಟ್ರ್ನಲಲಾy
ಬೆೀರೆರವರ�yಓದಿರ್ತ್ತುರೆyಎನ್್ನವುದನ್್ನyಮರೆರದಿರಿ�

ಇಂಟರ್ಟ್ರ್yಪ್ರೀಗ್್ರಂಗಳನ್್ನyಡ್ನ್ಲ�ೀರ್yಮ್ಡ್ವುದಕಕೆy
ಮೊದಲ್yಅವುಗಳಲಲಾyವೆೈರಸ್yಇದೆಯೀyಎಂದ್yಪರಿಶಿೀಲಸರಿ�y
ಕಲವುyಪ್ರೀಗ್್ರಂಗಳಲಲಾyನಿಮ್ಮyಕಂಪೂ್ಯಟರನ್್ನyಹ್ಳುಗೆಡಹ್ವy
ಸ್ಮಥ್ಯಟ್ದyವೆೈರಸ್ಗಳಿರಬಹ್ದ್�

ಹ�ಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು

ಆಶರ,yಅಭಪ್್ರರ,y ವಿಚಾರಗಳನ್್ನy ವಿನಿಮರyನಡೆಸ್ವy
ಇಂತಹyಉಪ್ಧಿಗಳನ್್ನyಉಪಯೀಗಿಸ್ವ್ಗyನಮಗೆyಕಲವುy
ಹ�ಣೆಗ್ರಿಕಗಳಿರ್ವುದನ್್ನyಮರೆರಬ್ರದ್�y ಆಸಪಿತೆ್ರಗಳು,y

ಮೀಟ್ಂಗ್yಹ್ಲ್yಮ್ಂತ್ದೆಡೆಗಳಲಲಾyಸ್ಧ್ಯವ್ದಷ್ಟುyಮಟ್ಟುಗೆy
ಮೊಬೆೈಲ್yಫೀನ್y ಬಳಸದಿರ್ವುದ್y ಉತತುಮ�y ಅತ್್ಯವಶ್ಯ-
ಕವ್ಗಿದದುರೆyಅದನ್್ನy ಸೈಲಂರ್yಮ�ರ್ನಲಲಾಡಿರಿ�yಮ್ತನ್-
ಡಬೆೀಕದದುರೆy ಬೆೀರೆರವರಿಗೆy ತೆ�ಂದರೆಯ್ಗದಂತೆy ಹ�ರಗೆy
ಹ�ೀಗಿyಮ್ತನ್ಡಿರಿ�

ನಿಮಗೆyಒಬ್ಬರyಫೀಟ್�ೀyತೆಗೆರಬೆೀಕಂದಿದದುರೆyಅವರyಅನ್ಮ-
ತರನ್್ನyಪಡೆಯಿರಿ�yಮೊಬೆೈಲ್ನಲಲಾyಬ�ಲಾಟ�ತ್yಇದದುರೆyಅದನ್್ನy
ಓಪನ್yಆಗಿyಇಟ್ಟುಕ�ಳಳಿಬೆೀಡಿರಿ�yಅಶಿಲಾೀಲy/yಅನ್ವಶ್ಯಕyಸಂದೆೀಶy
ಮತ್ತುyಚಿತ್ರಗಳುyಲಭಸ್ವyಸ್ಧ್ಯತೆyಇದೆ�yಕಂಪನಿಗಳುyರ್ೀಮಸದy
ಸವಿಟ್ಸ್yಸಂಟರ್ಗಳಲಲಾyಮ್ತ್ರyಫೀನ್yರಿಪೀರಿಗೆyಕ�ಡಬೆೀಕ್�y
ಅನ್ಯಥ್yಅದರಲಲಾರ್ವyವಿವರಗಳುyಸ�ೀರಿyದ್ರ್ಪಯೀಗವ್-
ಗಬಹ್ದ್�� n

ಸಲ್ೆಗರತರಅರರಾಧವಲಲಿ!್3 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ಸಮ್ಜವುyಒಕ�ಕೆರಳಿನಿಂದyಪ್ರಕೃತyವಿರ್ದ್ಧyನಿೀಚಕೃತ್ಯವೆಂದ್y
ಹೀಳಿದದುyಸಲಂಗರತyಈಗyಕ್ನ�ನ್ಬದ್ಧವ್ಗಿರ್ವುದ್yಸಂಸಕೆಮೃತರy
ಅಧಃಪತನದyಗ್ರ್ತರyಅವಸಥಾಯಡೆಗೆyಬೆ�ಟ್ಟುyಮ್ಡ್ತತುದೆ�

ಸಲಂಗರತyಮನ್ಷ್ಯನನ್್ನy ಸೃಷ್ಟುಸ,y ಅವನ್y ಜೀವಿಸಬೆೀಕ್ದy
ಕ್ರಮವನ್್ನyಕಲಸದyಪ್ರಭ್ವಿನyಶ್ಪ–ಕ�ೀಪಗಳಿಗೆyಕ್ರಣವ್ಗ್ವy
ಪ್ರವೃತತುಯ್ಗಿದೆ�yಇಬ್್ನyಅಬ್್ಬಸ್ yಅವರಿಂದyನಿವೆೀದರ್�yಪ್ರವ್ದಿ

yರವರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:y“ಸ್ವಂತyತಂದೆರನ್್ನyಶಪಸ್ವವನ್y
ಶಪಸಲಪಿಟ್ಟುದ್ದುರ್�yಸ್ವಂತyತ್ಯಿರನ್್ನyಶಪಸ್ವವನ್yಶಪಸಲಪಿಟ್ಟು-
ದ್ದುರ್�yಅಲ್ಲಾಹೀತರರಿಗೆyಬಲರಪಟ್ಸ್ವವನ್yಶಪಸಲಪಿಟ್ಟುದ್ದುರ್�y
ಭ�ಮರyಗಡಿರನ್್ನyಬದಲಸ್ವವನ್yಶಪಸಲಪಿಟ್ಟುದ್ದುರ್�yಒಬ್ಬy
ಅಂಧyವ್ಯಕತುರನ್್ನyದ್ರಿತಪಪಿಸ್ವವನ್yಶಪಸಲಪಿಟ್ಟುದ್ದುರ್�yಪ್್ರಣಿ-
ಗಳೊಂದಿಗೆyಸಂಸಗಟ್yನಡೆಸ್ವವನ್yಶಪಸಲಪಿಟ್ಟುದ್ದುರ್�yಪ್ರವ್ದಿy
ಲ�ತರyಸಮ್ದ್ರದyಕೃತ್ಯy(ಸಲಂಗರತ)yವನ್್ನyಮ್ಡ್ವವನ್y
ಶಪಸಲಪಿಟ್ಟುದ್ದುರ್�”y(ಅಹ್ಮದ್)

ಸಲಂಗರತರಲಲಾyತೆ�ಡಗಿಕ�ಂಡವರ್yಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್y
ಪಟ್ಟುyಮ್ಡಿದy ಶಪಸಲಪಿಟಟುವರyಯ್ದಿರಲಲಾy ಒಳಪಡ್ತ್ತುರೆ�y
ಅಲ್ಲಾಹನ್yಯ್ವತ�ತುyಕ್ಷಮಸದyಶ್ಶ್ವತyನರಕಕಕೆyಅಹಟ್ವ್ಗ್ವy
ಶಿಕ್ಟ್yಎಂಬyಮಹ್ಪ್ಪದyಜ�ತೆರಲಲಾyಇದನ್್ನyಇಟ್ಟುರ್ವುದ್yಈy

ಕೃತ್ಯದyಗಂಭೀರತೆರನ್್ನyಸ�ಚಿಸ್ತತುದೆ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,yಪ್ರವ್ದಿ y
ರವರ್yತಮ್ಮyಸಮ್ದ್ರದyಕ್ರಿತ್yಅತ್ಯಧಿಕyಭರಪಟ್ಟುರ್ವy
ಕ್ರಟ್ಗಳಲಲಾyಇದ�yಒಂದ್ಗಿದೆ�

ಪ್ರವ್ದಿ y ರವರ್y ಹೀಳುತ್ತುರೆ: y “ನ್ನ್y ನನ್ನy
ಸಮ್ದ್ರದy ಕ್ರಿತ್y ಅತ್ಯಂತy ಹಚ್್ಚy ಭರಪಡ್ವುದ್y
ಪ್ರವ್ದಿyಲ�ತರyಸಮ್ದ್ರದyಕೃತ್ಯವನ್್ನಗಿದೆ�”y(ತಮ್ಟ್ದಿ,y
ಇಬ್್ನyಮ್ಜ,yಹ್ಕಮ್)

ಮಹ್ತ್ಮರ್ದyತ್ಬಿಈyವಿದ್್ವಂಸyಫುಳೈಲ್yಬಿನ್yಇಯ್ಳ್ರವರy
ಮ್ತ್ಗಳುyಇದರyಗಂಭೀರತೆರನ್್ನyಸ್ರ್ತತುದೆ�y“ಸಲಂಗರತರ-
ಲಲಾyತೆ�ಡಗಿಕ�ಂಡವನ್yಆಕ್ಶದಿಂದyಉದ್ರಿyಬಿೀಳುವyಎಲ್ಲಾy
ಹನಿy(ನಿೀರ )್yಯಿಂದyಸ್್ನನyಮ್ಡಿದರ�yಶ್ದಿ್ಧಯ್ಗದyಸಥಾತರಲಲಾy
ಅಲ್ಲಾಹನನ್್ನy ಭೆೀಟ್ಯ್ಗ್ತ್ತುರ್�”y (ಇಮ್ಮ್yಸ್ರಿರವರy
ದಮ್್ಮyಲವ್ತ್yಎಂಬyಗ್ರಂಥ�)

ಮ್ನವyಜನ್ಂಗಕಕೆyಮೊಟಟುಮೊದಲ್yಈyನಿೀಚಕೃತ್ಯವನ್್ನyಕಲಸದy
ಜನ್ಂಗವನ್್ನyಅಲ್ಲಾಹನ್yನ್ಶಪಡಿಸರ್ವುದನ್್ನyವಿವರಿಸ್ವy
ವಚನಗಳುy(15:72-77)yಆಧ್ನಿಕyಪೀಳಿಗೆಗೆyಸಪಿಷಟುವ್ದyಎಚ್ಚರಿ-
ಕಯ್ಗಿದೆ�� n
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಶಫಾರಬಿೆತ್ರಅಂ ದ್ುಲಲಿ

ಶಿಫಾ  ರವರಿಗೆ ಇರುವ ಕಚಚಿದಾಗ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರವೂ ತ್ಳಿದಿತು್ತ. ಇದನೂ್ನ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರ 
ಸೂಚನಯಂತ ಹಫಾಸಾ  ರವರಿಗೆ ಕಲ್ಸಿದ್ದರು. ದಿ್ವತ್ೇಯ ಖಲ್ೇಫ ಉಮಬ  ರವರು ಇವರನು್ನ ಂಹಳ 
ಗೌರವಿಸುತ್್ತದ್ದರು. ಿಲವೂಂದು ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಂಂಧಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿಪಾ್ರಯಕೂಕೆ ಅವರು ಮಾನ್ಯತ 
ನಿೇಡುತ್್ತದ್ದರೆಂದೂ ತ್ಳಿದು ಂರುತ್ತದ. ಮಾಿ್ಯಟ್ನಿಂದ ಸಾಧನಗಳನು್ನ ಖರಿೇದಿಸಿ ತರುವ ಹೂಣೆಯನು್ನ ಅವರು ಇವರಿಗೆ 
ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಶಿಫ್yಕ್ರೆೈಶ್yಗೆ�ೀತ್ರದyಅದಿೀyವಂಶಕಕೆyಸೀರಿದyವನಿತೆ�yಅವರy
ಪರಂಪರೆyಈyರಿೀತyಇದೆ—ಶಿಫ್yಬಿಂತ್yಅಬ್ದುಲಲಾyಬಿನ್yಅಬ್ದು-

ಶಶಾಮ್್ಸyಬಿನ್yಖಲಫ್yಬಿನ್yಸರ್ದ್yಬಿನ್yಅಬ್ದುಲಲಾyಬಿನ್yಕರತ್y
ಬಿನ್yಝರ್ಹ್yಬಿನ್yಅದಿೀyಬಿನ್yಕಅಬ್yಬಿನ್yಲ್ಅಯ್್ಯ�y
ತ್ಯಿರyಹಸರ್yಫ್ತಮ್yಎಂದ್ಗಿದೆ�yಅವರyವಂಶyಪರಂಪರೆy
ಹಿೀಗಿದೆ—ಶಿಫ್yಬಿಂತ್yಫ್ತಮyಬಿಂತ್yಅಬಿೀyವಹಬ್yಬಿನ್y
ಅಮ್್ರyಬಿನ್yಆಯಿಝ್yಬಿನ್yಉಮರ್yಬಿನ್yಮಖ�ಝಿಮ್�yಶಿಫ್y
ಬಿಂತ್yಅಬ್ದುಲಲಾರವರyವಿವ್ಹವುyಅಬ�yಹಸಮyಬಿನ್yಹ್ಝೈಫy
ಅದಿೀರವರೆ�ಂದಿಗೆyನಡೆದಿತ್ತು�yಅವರ್yಹಿಜರಕಕೆಂತyಮೊದಲೀy
ಮ್ಸಲಾಮ್yಆಗಿದದುರ್�

ಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರೆ�ಂದಿಗೆ yಇವರಿಗೆyಬಹಳyಪ್ರೀತy
ಇತ್ತು�yಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಕ�ಡ್yಇವರyಮರ್ಗೆyಹ�ೀಗ್ತತುದದುರ್y
ಮತ್ತುyಅಲಲಾyವಿರಮಸ್ತತುಲ�yಇದದುರ್�yಪ್ರವ್ದಿ yರವರಿಗ್ಗಿy
ಇವರ್yಒಂದ್yಪ್ರತೆ್ಯೀಕyಚಾಪyಮತ್ತುyದಿಂಬನ್್ನyಇಟ್ಟುಕ�ಂಡಿ-
ದದುರ್�yಅದರಲಲಾy ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಬೆವರ್y ತ್ಗಲಂದ�y
ಅದನ್್ನyತಬರ್್ರಕ್y(ಸಮೃದಿ್ಧರyಸ್ಧನ)yಆಗಿyತನ್ನyಬಳಿyಇಟ್ಟು-
ಕ�ಳುಳಿವುದ್yಅವರyಇರ್ದೆಯ್ಗಿತ್ತು�yಅದೆೀyಪ್ರಕ್ರyಇವರy

ಜೀವನyಪರಟ್ಂತyಆyವಸ್ತುಗಳುyತಬರ್್ರಕ್yಆಗಿyಅವರyಬಳಿರ-
ಲಲಾತ್ತು�yಅವರyಮರಣದyನಂತರyಅವರyಮಕಕೆಳುyಈyಬಕಟ್ತ್ನy
ಸ್ಧನಗಳನ್್ನyಅತ್ಯಂತyವಿಶ್್ವಸyಮತ್ತುyಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದyರಕ್ಷಿಸಟಟುರ್�y
ಮವ್ಟ್ನ್ನyಆಡಳಿತ್ವಧಿರಲಲಾyಅವರ್yಅದನ್್ನyಅವರಿಂದy
ಪಡೆದ್ಕ�ಂಡ್yತನ್ನyವಶದಲಲಾಟಟುರ್�

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್y ಶಿಫ್yಬಿಂತ್yಅಬ್ದುಲಲಾರಿಗೆyವ್ಸಸಲ್y
ಒಂದ್yಮರ್ರನ್್ನyನಿೀಡಿದದುರ್�yಅದರಲಲಾyಅವರ್yಮತ್ತುyಅವರy
ರ್ತ್ರyಸ್ಲೈಮ್ನ್yವ್ಸಸ್ತತುದದುರ್�yಅಸದ್ಲ್yಗ್ಬದಲಲಾyಉಲಲಾೀ-
ಖಗೆ�ಂಡಿರ್ವಂತೆyಶಿಫ್yಬಿಂತ್yಅಬ್ದುಲಲಾyಅತ್ಯಂತyಬ್ದಿ್ಧವಂತೆy
ಮತ್ತುyವಿವೆೀಕವಂತೆಯ್ದyಮಹಿಳಯ್ಗಿದದುರ್�

ಅಜ್್ನyಕ್ಲಘಟಟುದಲಲಾyಮಂತ್ರyಓದಿyಊದ್ವವರ್,yಲೀಖಕರ್y
ಮತ್ತುyಬರಹಗ್ರರಿಗೆyಬಹಳyಗ್ರವ–ಆದರyಇತ್ತು�yಶಿಫ್ y
ರವರ್yಈyಕ್ರಟ್ದಲಲಾyಬಹಳyಜ್್ನವನ�್ನyಅನ್ಭವವನ�್ನy
ಹ�ಂದಿದವರ್ಗಿದದುರ್�yಒಂದ್yದಿನyಅವರ್yಪ್ರವ್ದಿ yರವರy
ಪವಿತ್ರyಸನಿ್ನಧಿಗೆyಬಂದ್yಹೀಳಿದರ್�y“ಓyಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್-
ಹಕರೆೀ!yನ್ನ್yಅಜ್್ನyಕ್ಲದಲಲಾyಮಂತ್ರyಪಠಿಸyಊದ್ವುದನ್್ನy

ಆದಶಷಿರನಾರಿಯರರಸವಿಶೀಷತೆಗಳು

¸À«±ÉÃµÀvÉUÀ¼ÀÄ
DzÀ±Àð £ÁjAiÀÄgÀ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ3

ಮ್ಡ್ತತುದೆದು�y ನಿೀವುy ಅನ್ಮತಸದರೆy ನ್ನ್y ಆy ಮಂತ್ರದy
ಪದಗಳನ್್ನy ನಿಮ್ಮyಮ್ಂದಿಡ್ತೆತುೀರ್yಮತ್ತುyಆy ಕ್ರಟ್ವನ್್ನy
ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ತೆತುೀರ್�”

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಅದನ್್ನyಆಲಸಕ�ಂಡyನಂತರyಅವರಿಗೆy
ಅನ್ಮತyನಿೀಡ್ತ್ತುyಹೀಳಿದರ್�y“ಈyಪದಗಳನ್್ನyಹಫ್್ಸ y
ರವರಿಗ�yಕಲಸಕ�ಡಿರಿ�”yಆyಪ್ರಕ್ರyಹಫ್್ಸ yಕ�ಡyಮಂತ್ರಸy
ಊದ್ವyಈyಕಲರನ್್ನyಕಲತ್ಕ�ಂಡರ್�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆyಹಫ್್ಸ

yರವರಿಗೆyಅವರ್yಬರಹದyಕಲರನ�್ನyಕಲಸದರ್�

ಶಿಫ್ yರವರಿಗೆyಇರ್ವೆyಕಚಿ್ಚದ್ಗyಹೀಳುವyಮಂತ್ರವೂyತಳಿದಿತ್ತು�y
ಇದನ�್ನyಅವರ್yಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಸ�ಚರ್ಯಂತೆyಹಫ್್ಸ

yರವರಿಗೆyಕಲಸದದುರ್�yದಿ್ವತೀರyಖಲೀಫyಉಮರ್ yರವರ್y
ಇವರನ್್ನyಬಹಳyಗ್ರವಿಸ್ತತುದದುರ್�yಕಲವಂದ್yವಿಷರಗಳಿಗೆy
ಸಂಬಂಧಿಸyಅವರyಅಭಪ್್ರರಕ�ಕೆyಅವರ್yಮ್ನ್ಯತೆyನಿೀಡ್-
ತತುದದುರೆಂದ�yತಳಿದ್yಬರ್ತತುದೆ�yಮ್ಕಟ್ರ್ನಿಂದyಸ್ಧನಗಳನ್್ನy
ಖರಿೀದಿಸyತರ್ವyಹ�ಣೆರನ್್ನyಅವರ್yಇವರಿಗೆyವಹಿಸದದುರ್�

ಒಮ್ಮy ಉಮರ್ y ಅವರನ್್ನy ಕರೆಸy ಒಂದ್yಚಾದರವನ್್ನy
ನಿೀಡಿದರ್�yಅದೆೀyಸಮರದಲಲಾyಆತಕ್yಬಿಂತyಉಸೈದ್yರವರಿಗ�y
ಒಂದ್y ಚಾದರವನ್್ನy ಕ�ಟಟುರ್�y ಅದ್y ಶಿಫ್ y ನಿೀಡಿದy

ಚಾದರಕಕೆಂತyಉತತುಮವ್ಗಿತ್ತು�yಆಗyಶಿಫ್ yಉಮರ್ y
ರೆ�ಂದಿಗೆyಹೀಳಿದರ್�y“ನಿೀವುyಆತಕ್ರಿಗೆyಉತತುಮyಚಾದರವನ್್ನy
ನಿೀಡಿದಿದುೀರಿ�yವ್ಸತುವದಲಲಾyನ್ನ್yಅವರಿಗಿಂತyಮೊದಲೀyಇಸ್ಲಾಮ್y
ಸ್ವೀಕರಿಸದವಳು�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆyನಿಮ್ಮyಸಂಬಂಧಿಕಳುyಕ�ಡ�yನಿೀವುy
ನನ್ನನ್್ನyಇಲಲಾಗೆyಕರೆಸಕ�ಂಡಿದಿದುೀರಿ�yಆತಕ್yಅವರ್ಗಿಯೀyಇಲಲಾಗೆy
ಬಂದಿದ್ದುರೆ�”yಉಮರ್ yಹೀಳಿದರ್�y“ನ್ನ್yನಿಮಗೆyಉತತುಮy
ಚಾದರವನ್್ನyಕ�ಡ್ತತುದೆದು�yಆದರೆyಆತಕ್yನಿಮಗಿಂತyಮೊದಲ್y
ಇಲಲಾಗೆyಬಂದರ್�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆyಅವರ್yಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್-
ಹಕರಿಗೆyಸಂಬಂಧಿಕರ್ಗಿದ್ದುರೆ�”

ಶಿಫ್ y ಪ್ರವ್ದಿ yರವರಿಂದy ಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನy ವರದಿy
ಮ್ಡಿರ್ತ ತ್ುರೆ�yಚರಿತೆ್ರಕ್ರರyಪ್ರಕ್ರyಅವರ್yಸ್ಮ್ರ್y12y
ಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನyವರದಿyಮ್ಡಿರ್ತ್ತುರೆ�yಇವರಿಂದyಹದಿೀಸ್yವರದಿy
ಮ್ಡಿರ್ವವರಲಲಾyಇವರyರ್ತ್ರyಸ್ಲೈಮ್ನ್yಮತ್ತುyಮೊಮ್ಮಕಕೆಳ್ದy
ಅಬ�ಬಕರ್yಮತ್ತುyಉಸ್್ಮನ್ರವರ�yಸೀರಿದ್ದುರೆ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆy
ಅಬ�yಇಸ್ಹುಕ್yಮತ್ತುyಉಮ್್ಮಲ್yಮ್ಅ್yಮನಿೀನ್yಹಫ್್ಸ y
ರವರ್yಕ�ಡ್yಹದಿೀಸ್yವರದಿyಮ್ಡಿದ್ದುರೆ�

ಅವರಿಗೆಷ್ಟುyಮಕಕೆಳಿದದುರೆಂಬyಮ್ಹಿತyಲಭಸ್ವುದಿಲಲಾ�y ಓವಟ್y
ರ್ತ್ರyಸ್ಲೈಮ್ನ್yಮತ್ತುyಓವಟ್yರ್ತ್ರರyಮ್ಹಿತyಇದೆ�yಅವರy
ಮರಣದyಕ್ರಿತ್ಗಿರ�yಸಪಿಷಟುyಮ್ಹಿತyಲಭ್ಯವಿಲಲಾ�� n

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yತ್ಂಬ್yಕ�ಳಕ್yಬಟ್ಟುyಧರಿಸರ್ವyಓವಟ್y
ವ್ಯಕತುರನ್್ನyಕಂಡ್yಹೀಳಿದರ :್

“ಇವರಿಗೆೀನ್yಇವರyಬಟ್ಟುರನ್್ನyತೆ�ಳರಲ್yತ್ಸ್yನಿೀರ್yಸಗ್-
ವುದಿಲಲಾವೆೀ?”y(ಸ್ನನ್yಅಬ�ದ್ವೂದ್y4062)

ಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್

“ಕ�ದಲರ್ವವರ್yತಮ್ಮyಕ�ದಲನ್್ನyಆದರಿಸಲ�”y (ಸ್ನನ್y
ಅಬ�ದ್ವೂದ್y4163)

ಅಲ್ಲಾಹನy ಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರ್ y ವಸತ್ರಧ್ರಣೆರಲಲಾy ಶಿಸ್ತುy
ಪ್ಲಸ್ವyಬಗೆಗು,yರ�ಪ್ಲಂಕ್ರದyಕ್ರಿತ್yಗಮನಹರಿಸ್ವಂತೆy

ಯ್ವ್ಗಲ�yಹಿೀಗೆyಹೀಳುತತುದದುರ್�

َه َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل«. »إِنَّ اللَّ

“ಅಲ್ಲಾಹ್yಸ್ಂದರಟ್ವಂತ�yಅವರ್yಸ್ಂದರಟ್ವನ್್ನyಇಷಟುಪ-
ಡ್ತ್ತುರ್�”y(ಸಹಿೀಹ್yಮ್ಸಲಾಮ್y91)

ಉರಸೆಹಾರ

“ನಿಮ್ಮyಮೀಲyಬಿೀಳುವyಪ್ರಥಮyರ್�ೀಟವುyರ್�ೀಡ್ವವರy
ಹೃದರದಲಲಾyಸ್ಮ್ರ್y70%yನಿಮ್ಮyಪ್ರತಬಿಂಬವನ್್ನyಉಂಟ್-
ಮ್ಡ್ತತುದೆ�”� n

ರ�ಪಾಲೆಕಾರವನ್್ನರಪಾಲ್ಸ್ರಿ3್ ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ನವಂಂಬ ್ೆ10

ಇಸಾಲಿಮನಲ್ಲಿರನಡವಳಕೆ

ಇಸ್ಲಾಮ್yಒಂದ್yಪರಿಪೂಣಟ್ವ್ದyಧಮಟ್�yಪ್ರತಯಂದ್y
ವಿಷರಕಕೆy ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆy ಇದ್y ಮ್ಗಟ್ದ-

ಶಟ್ನy ನಿೀಡ್ತತುದೆ�y ಇಸ್ಲಾಮ್y ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳನ್್ನy ಪರಸಪಿರy
ಸಹ�ೀದರರೆಂದ್yಸ್ರ್ತತುದೆ�yಅವರೆ�ಳಗಿನyಬ್ತೃತ್ವಕಕೆyಧಕಕೆy
ಉಂಟ್ಮ್ಡಬಹ್ದ್ದyಸವಟ್yರಿೀತರyನಡವಳಿಕಗಳಿಂದಲ�y
ಅದ್yತಡೆರ್ತತುದೆ�yಪ್ರವ್ದಿ yರವರ್yಹೀಳುತ್ತುರೆ:

»اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه«.

“ಮ್ಸಲ್್ಮನನಂದರೆyಅವನyಕೈyಮತ್ತುyಬ್ಯಿಯಿಂದy(ಇತರ)y
ಮ್ಸಲ್್ಮನರ್yಸ್ರಕ್ಷಿತರ್ಗಿರಬೆೀಕ್�”y(ಸಹಿೀಹ್ಲ್yಮ್ಸಲಾಮ್y41)

ಈyಹದಿೀಸ್yಇಸ್ಲಾಮನಲಲಾರ್ವyಸಹ�ೀದರತೆರyಮ್ನದಂಡ-
ವನ್್ನyಸ�ಚಿಸ್ತತುದೆ�yಮ್ಸಲ್್ಮನರ್yಪರಸಪಿರyಸಹ�ೀದರರೆಂದy
ಮೀಲyಒಬ್ಬyಮ್ಸಲಾಮನyಕೈyಅಥವ್yನ್ಲಗೆಯಿಂದyಇರ್�್ನಬ್ಬy
ಮ್ಸಲಾಮನಿಗೆyಸಮಸ್ಯyಉಂಟಾಗ್ವyಪ್ರಮೀರವೆೀyಇಲಲಾ�yಒಬ್ಬನ್y
ರ್ೈಜyಮ್ಸಲ್್ಮನರ್ಂದ್y ಪರಿಗಣಿಸಲಪಿಡಬೆೀಕ್ದರೆy ಅವನ್y
ತನ್ನy ಬ್ಯಿಯಿಂದy ಇರ್�್ನಬ್ಬy ಮ್ಸಲ್್ಮನನy ಅಭಮ್ನಕಕೆy
ಕ್ಂದ್ಂಟ್yಮ್ಡ್ವಂತಹyಮ್ತ್ಗಳನ್್ನy ಆಡಬ್ರದ್�y
ಅವನನ್್ನyಬೆೈರ್ವುದ್,yಅವನನ್್ನyದ�ಷ್ಸ್ವುದ್,yಅವನy
ಕ್ರಿತ್yದೆ�ೀಷ್ರೆ�ೀಪyಹ�ರಿಸ್ವುದ್,yಅವನyವಿರ್ದ್ಧyಸ್ಳುಳಿy
ಸ್ಕ್ಷಿyಹೀಳುವುದ್,yಚ್ಚಿ್ಚyಮ್ತ್ಡ್ವುದ್yಇವೆಲಲಾವೂyಅವನy
ಅಭಮ್ನಕಕೆyಕ್ಂದ್ಂಟ್yಮ್ಡ್ವಂತಹyಕ್ರಟ್ಗಳ್ಗಿವೆ�

ಅದೆೀy ಪ್ರಕ್ರy ಇರ್�್ನಬ್ಬರಿಗೆy ಆರ್ಟ್ಕವ್ಗಿy ನಷಟುy ಉಂಟ್y
ಮ್ಡ್ವಂತಹy ಕ್ರಟ್ಗಳನ�್ನy ಮ್ಡಬ್ರದ್�yಮೊೀಸ,y
ವಂಚರ್,yದೆ�್ರೀಹಗಳyಮ�ಲಕyಅವನನ್್ನyಸಂಕಷಠಾಕಕೆyಸಲ್ಕಸ್ವುದ್y

ಕ�ಡ್yಸಲಲಾದ್�yಇಸ್ಲಾಮ್yಇದನ್್ನyಬಲವ್ಗಿyವಿರೆ�ೀಧಿಸ್ತತುದೆ�y
ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyಇರ್�್ನಂದ್yಹದಿೀಸ್yರ್�ೀಡಿ�

»َل ُيْؤِمــُن َأَحُدُكــْم َحتَّــى ُيِحــبَّ ِلَِخيــِه َمــا 

ُيِحــبُّ لِنَْفِســِه«.

“ತನಗ್ಗಿy ಬರಸ್ವುದರ್್ನೀy ತನ್ನy ಸಹ�ೀದರನಿಗ್ಗಿy
ಬರಸ್ವyತನಕವೂyಯ್ರ�yಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಗಳನಿಸಲ್ರರ್�”y
(ಸಹಿೀಹ್yಮ್ಸಲಾಮ್y45)

ಯ್ರ್yಕ�ಡyಮೊೀಸ,yವಂಚರ್,yಅಥವ್yಸ್ಲಗೆಗೆyಬಲಯ್ಗಲ್y
ಬರಸಲ್ರರ್�yಅಭಮ್ನವನ್್ನ,yಗ್ರವವನ್್ನyಕಳದ್ಕ�ಳಳಿಲ್y
ಸದ್ಧರಿರಲ್ರರ್�yದೆೈಹಿಕವ್ಗಿ,yಮ್ನಸಕವ್ಗಿ,yಆರ್ಟ್ಕವ್ಗಿy
ಹ್ನಿy ಮ್ಡಿಕ�ಳಳಿಲ್y ತಯ್ರಿರಲ್ರರ್�y ಹ್ಗಿರ್ವ್ಗy
ನಮ್ಮಂದyಇರ್�್ನಬ್ಬರಿಗ�yಹ್ಗೆyಸಂಭವಿಸಬ್ರದೆಂಬyಪ್ರಜ್ಞೆyಪ್ರತ-
ಯಬ್ಬರಲ�ಲಾyಇರಬೆೀಕ್ಗಿದೆ�yಮ್ಸಲ್್ಮನರಿಗೆyಇದ್yಅನಿವ್ರಟ್�y
ಏಕಂದರೆyಅದರyಹ�ರತ್yಅವನ್yಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸyಎನಿಸ್ವುದೆೀyಇಲಲಾ�y
ಸತ್ಯವಿಶ್್ವಸಯ್ಗದೆyಅವನ್yಸ್ವಗಟ್yಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�yನಮ್ಮy
ನಡವಳಿಕಗಳುyಕೀವಲyಮ್ಸಲಾಮರyಮಟ್ಟುಗೆyಮ್ತ್ರyಚೆನ್್ನಗಿದದುರೆy
ಸ್ಲದ್�yಎಲಲಾರೆ�ಂದಿಗ�yನಡವಳಿಕyಉತತುಮವ್ಗಿರಬೆೀಕ್�y
ಪ್ರವ್ದಿ yರವರyವಚನyರ್�ೀಡಿ:

»َل َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َل َيْأَمُن َجاُرُه َبَواِئَقُه«

“ಯ್ರyಕಡ್ಕ್ಗಳಿಂದyಅವರyರ್ರೆಹ�ರೆರವರ್yಸ್ರಕ್ಷಿತರ್-
ಗಿಲಲಾವೀyಅವನ್yಸ್ವಗಟ್yಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�”y(ಸಹಿೀಹ್yಮ್ಸಲಾಮ್y
46)� n


