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ನಡೆ್ಮುಂದೆ...್ನಡೆ್ಮುಂದೆ...್ನುಗ್ಗಿ್
ನಡೆ್ಮುಂದೆ!!!

'ಸಿರ್ತೆೀyಮುಸತಿಖೀಮ್'yಮ್ಸyಪತ್ಕೆಯುyಆರ್್ಮಕವ್ಗ್yತೀವ್yಸಮಸ್ಯಾಗಳನುನುyಎದುರಿಸುತತಿದ್ದರೂyಪ್ತyತಂಗಳುy
ಕ್ಲಾಪತಿವ್ಗ್yಅದರyಓದುಗರನುನುyತಲುಪುತತಿದೆ.yಪತ್ಕೆಯyಪ್ತyಸಂಚಿಕೆyಪ್ಕಟವ್ಗುವyಹನೆನುಲೆಯಲಿಲಾyಬಹಳಷು್ಟyಶ್ಮ,y
ಸಮಯyವಿನಿಯೊೀಗವ್ಗುತತಿದೆ.yಇಸ್ಲಾಮನyಶತು್ಗಳು,yನ್ಮಧ್ರಿyಮುಸಿಲಾಮರುyಮತುತಿyಸ್ವಾರ್ಮyಸ್ಧನೆಗ್ಗ್y
ಧಮ್ಮಪ್ಚಾರವನುನುyವೃತತಿಯನ್ನುಗ್yಮ್ಡಿಕೊಂಡವರಿಂದyಇಸ್ಲಾಮ್yವಿರೂಪಗೂಳುಳುತತಿರುವyಪ್ಸುತಿತyಸನಿನುವೀಶದ-
ಲಿಲಾyಕನನುಡಿಗರಿಗyಇಸ್ಲಾಮನyನಿಜವ್ದyರೂಪyಮತುತಿyಸಂದೆೀಶವನುನುyತಲುಪಿಸುವyಹೂಣೆಗ್ರಿಕೆyಅರವ್yದೌತಯಾವನುನುy
ಪತ್ಕೆyನಿವ್ಮಹಸುತತಿದೆ.yಸತಯಾಸಂಧರ್ದyಕೆಲವುyಓದುಗರಿಂದyಪತ್ಕೆಯುyತಲುಪುತತಿಲಲಾyಎಂಬyದೂರುyಬಂದ್ಗ,y
ಇದರಿಂದyಆಗುವyನಷ್ಟವನುನುyತಡೆಗಟು್ಟವyನೆಲೆಯಲಿಲಾyಪತ್ಕೆಯyಎಲ್ಲಾyಓದುಗರಿಂದyಪತ್ಕೆyಸಮಪ್ಮಕವ್ಗ್y
ತಲುಪುವyಅರವ್yತಲುಪದಿರುವyಕುರಿತುyಮ್ಹತyಸಂಗ್ಹಸುವುದೆಂದುyತೀಮ್್ಮನಿಸಲ್ಗ್ದೆ.yಆದ್ದರಿಂದy
ಓದುಗರುy/yಚಂದ್ದ್ರರುyತಕ್ಷಣyನಮ್ಮyಕೊೀರಿಕೆಗyಸ್ಪಂದಿಸಬೀಕೆಂದುyವಿನಂತಸಿಕೊಳುಳುತೆತಿೀವ.

ಇಂದುyಧ್ಮ್ಮಕyಪತ್ಕೆಗಳyಆವಶಯಾಕತೆyಹಂದೆಂದಿಗ್ಂತಲೂyಹಚಿಚಿದೆ.yಏಕೆಂದರೆ,yಧಮ್ಮಪ್ಚಾರದyಕ್ಷೆೀತ್ವುy
ವ್ಯಾಪ್ರಿೀಕರಣಗೂಂಡಿದೆ.yಧ್ಮ್ಮಕyವಿದ್ವಾಂಸರುyಮ್ರುಕಟ್್ಟಯyಸರಕುಗಳ್ಗುತತಿದ್್ದರೆ.yನವಪಿೀಳಿಗಯುy
ಆಂಡ್್ಯಿಡ್yಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಂದyಸತಯಾyಮತುತಿyಮರಯಾಗಳyಕಲಸ್ೂೀಗರವನುನುyನೆಚಿಚಿಕೊಳುಳುತತಿದೆ.yಧಮ್ಮವನುನುy
ಸರಿಯ್ದyರಿೀತಯಲಿಲಾyಕಲಿಯಲು,yಅಧಯಾಯನyಮ್ಡಲುyಯ್ರಿಗೂyಸಮಯವಿಲಲಾ.yಧ್ಮ್ಮಕyಕ್ಷೆೀತ್ದಲಿಲಾy
ಒಂದುyರಿೀತಯyಯುದ್ಧyಸನನುದ್ಧyಸಿಥಿತಯುyಸಂಜ್ತವ್ಗ್ದೆ.yಹೀಗ್ರಲುyಕೆೀವಲyಕುರ್ಆನ್yಮತುತಿyಸುನನುತತಿನುನುy
ಪ್ತಬಂಬಸುವ,yಪೂವಿ್ಮಕyಸಜ್ಜನರyಪರದಲಿಲಾyನೆಲೆಗೂಂಡyಪತ್ಕೆyಮತುತಿyಪುಸತಿಕಗಳೀyಮುಹಮ್ಮದ್yಮುಸತಿಪ್

yರವರyದಿೀಪವನುನುyಶೂೀಭ್ಯಮ್ನಗೂಳಿಸಬಲಲಾದು.yಇದರಿಂದಲೆೀyಈyಕ್ಷೆೀತ್ದಲಿಲಾyಇರುವyಸಮಸ್ಯಾಗಳುy
ಪರಿಹ್ರವ್ಗಬಲಲಾದು.

ಇಂದುyಸ್ಮ್ನಯಾವ್ಗ್yದೊಡ್ಡyದೊಡ್ಡyIAS,yIPSyಆಫಿೀಸರ್ಗಳು,yಉದಯಾಮಗಳು,yಸಿನಿಮ್yತ್ರೆಯರುyಮತುತಿy
ರ್ಜಕ್ರಣಿಗಳyಮನೆಗಳಲಿಲಾyಆತ್ಮಹತೆಯಾಯyಪ್ಕರಣಗಳುyಸುದಿ್ದಯ್ಗುತತಿದೆ.yಲೌಕ್ಕyವ್ಯಾಮೊೀಹ,yಬಯಸಿದೆ್ದಲಲಾy
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ಸಿಗಬೀಕೆಂಬyದುರ್ಸ್,yಯ್ವುದನೂನುyಕಳದುಕೊಳಳುಲುyಸಿದ್ಧವ್ಗದyಮನೊೀಭ್ವಗಳುyಜನರನುನುyಮರಣದyಕಡೆಗy
ಎಳದುyತರುತತಿದೆ.yಒಂದೊಮ್್ಮyಅವರಿಗyಜೀವನದyಉದೆ್ದೀಶyಮತುತಿyಗುರಿyತಳಿದಿರುತತಿದ್ದರೆyಅವರುyಆyದುರಂತದಲಿಲಾy
ಸಿಲುಕುತತಿರಲಿಲಲಾ.yಕೆೀವಲyಇಸ್ಲಾಮ್yಮ್ತ್yಮುಸಿಲಾಮರಿಗyಅವರyಜೀವನದyಉದೆ್ದೀಶyಮತುತಿyಗುರಿಯನುನುyತಳಿಸಿಕೊ-
ಡುತತಿದೆ.yಜನರyಐಹಕyಮತುತಿyಪ್ರತ್ಕyವಿಜಯದyಹ್ದಿಯನುನುyತೊೀಪ್ಮಡಿಸುವyಶಕ್ತಿyಕೆೀವಲyಇಸ್ಲಾಮಗyಮ್ತ್y
ಇದೆ.yಪತ್ಕೆಗಳುyಮತುತಿyಪುಸತಿಕಗಳyಮೂಲಕyಈyಶಕ್ತಿyಹಂಚಲ್ಪಡಬೀಕು.yಧ್ಮ್ಮಕyವಿದ್ವಾಂಸರೂyಕೂಡ್yಈy
ದೌತಯಾವನುನುyಪ್್ಮ್ಣಿಕವ್ಗ್yನಿವ್ಮಹಸಬೀಕು.yಧ್ಮ್ಮಕyಪ್ಜ್ಞೆyಇರುವವರುyಇಂತಹyಪತ್ಕೆyಮತುತಿyಪುಸತಿಕಗಳy
ಮಹತವಾವನುನುyಅರಿತುyಅದನುನುyಬಂಬಲಿಸಬೀಕು.yಆyಮೂಲಕyನ್ವಲಲಾyಒಂದ್ಗ್yಧಮ್ಮyಮತುತಿyನಿೀತಯyಸ್ಲೆಯುy
ಬತತಿಹೂೀಗ್ರುವyಬರಡುyಭೂಮಯಲಿಲಾyವಿಜಯyಮತುತಿyಉತ್ಥಿನದyಚಿಲುಮ್yಪುಟಿದೆೀಳುವಂತೆyಮ್ಡಬಹುದ್ಗ್ದೆ.

ವ್ರಂಪ್ತyಅತಯಾಂತyಮೌಲಯಾಯುತವ್ದ,yಮಹತವಾಪೂಣ್ಮವ್ದyಖುತುಬyಅರವ್yಉಪದೆೀಶವನುನುyನ್ವುy
ಆಲಿಸುತೆತಿೀವ.yಆದರೆyಅದರyಪರಿಣಾಮyಮ್ತ್yಕಂಡುyಬರುವುದಿಲಲಾ.yಧ್ಮ್ಮಕyಪತ್ಕೆಗಳು,yಪುಸತಿಕಗಳು,y
ಲೆೀಖನಗಳುyಸ್ಹತಯಾyಕೃತಗಳುyಮನೆಯವರಿಗಲ್ಲಾyಉಪಯೊೀಗಕೆಕೆyಬರುವyಲ್ಭದ್ಯಕವ್ದyಸ್ಧನಗಳ್ಗ್ವ.y
ಅಡಿಗಮನೆyತನಕವೂyಅದುyತಲುಪುತತಿದೆ.

ಮುಸಲ್್ಮನರುyನೆಲೆಸಿರುವyಬಹಳಷು್ಟyಪ್ದೆೀಶಗಳಲಿಲಾyಜುಮ್yಖುತುಬyಅರವ್yಉಪದೆೀಶಗಳುyಜನರುyಬಲಲಾy
ಭ್ಷೆಗಳಲಿಲಾyನಡೆಯುವುದಿಲಲಾ.yಪೌರೊೀಹತಯಾವುyಆyಒಂದುyಅವಕ್ಶದಿಂದಲೂyಜನರನುನುyವಂಚಿಸುತತಿದೆ.yಅಂತಹy
ಪ್ದೆೀಶಗಳಿಗyಪತ್ಕೆಗಳುyತಲುಪುವುದುyಅತ್ಯಾವಶಯಾಕವ್ಗ್ದೆ.yಹೀಗyಪ್ತಯೊಂದುyಊರಿನಲಿಲಾyಮಸಿೀದಿ,yಮದ್ಸ-
ಗಳನುನುyನೆಲೆಗೂಳಿಸುವುದುyಅವಶಯಾಕವೀyಅದೆೀyಪ್ಕ್ರyಪ್ತಯೊಬ್ಬರyಕೆೈಗೂyದಿೀನಿyಪತ್ಕೆyಅರವ್yಪುಸತಿಕಗಳುy
ದೊರಕುವಂತೆyಮ್ಡುವುದುyಅತ್ಯಾವಶಯಾಕವ್ಗ್ದೆ.yಮಸಿೀದಿ,yಮದ್ಸಗಳುyಧಮ್ಮದyಪ್ತಷ್್ಠಪನೆಯಲಿಲಾyಹೀಗy
ನಿಣಾ್ಮಯಕyಪ್ತ್yನಿವ್ಮಹಸುತತಿದೆಯೊೀyಅದೆೀyಪ್ಕ್ರyಸುಶಿಕ್ಷಿತyಜನyವಿಭ್ಗದಲಿಲಾyದಿೀನಿyಪತ್ಕೆಗಳೂyಕೂಡy
ಉಲೆಲಾೀಖನಿೀಯyಪ್ತ್ವನುನುyನಿವ್ಮಹಸುತತಿದೆ.yಇನ್ಷ್yಅಲ್ಲಾಹ್.

ಅಲ್ಲಾಹುyಮುಸಿಲಾಮ್yಸಮುದ್ಯದೊಳಗ್ನyಭಿನನುಮತಗಳನುನುyಪರಿಹರಿಸಲಿ.yಏಕೊೀದರyಸಹೂೀದರರಂತೆyಕೆೈy
ಜೂೀಡಿಸಿಕೊಂಡುyಅಲ್ಲಾಹನyವಿಧಿyನಿದೆೀ್ಮಶನಗಳನುನುyಪ್ಲಿಸಿಕೊಂಡುyಜೀವಿಸುವyಸೌಭ್ಗಯಾವನುನುyಕಲಿ್ಪಸಲಿ.y
ಲೊೀಕದೆಲೆಲಾಡೆyಇಸ್ಲಾಮನyಸತಯಾyಸಂದೆೀಶವನುನುyಪ್ಚರಿಸುವyಅವಕ್ಶyಮತುತಿyಅನುಕೂಲತೆಯನುನುyಕಲಿ್ಪಸಲಿ.yಆಮೀನ್.

Sirathe Mustaqeem, 
Corporation Bank, 
A/c. No. 024100101012863,
Tadambail Branch, 
IFSC Code Corp 0000241 

99862 82449 

جزاكم اهلل خريا
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ಮುಹರ್ಂ್ಅಲಾಲಿಹನ್ತಂಗಳು

ಅಲಾಲಾಹು  ಈ ತಂಗಳನು್ನ ‘ಮುಹರ್ಂ ಎಂಬ ಅಲಾಲಾಹನ ತಂಗಳು’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮ್ಲಕ ಇದಿಕೆ ಇತರ 
ತಂಗಳುಗಳಿಗಂತ ಶ್ೇಷ್ಠತ ನೇಡಿದಾದಾನೆ. ಈ ತಂಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದು, ತಾನು ಈ ತಂಗಳನು್ನ ಸ್ವತಃ 
ಪವಿತ್ವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನೇವು ಕ್ಡ ಈ ತಂಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ವಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಿಂದು ನಮಗೆ 
ಸ್ಚನೆ ನೇಡುವುದಕಾಕೆಗದೆ. 

 " ಶೈಖ್ ಡಾ. ನಹಾರ ಅಲ್ ಉತೈಬೇ

ಮುಹರ್ಂyಹಜರಿyತಂಗಳುಗಳಲಿಲಾyಮೊದಲನೆೀyತಂಗಳುyಮತುತಿy
ಅಲ್ಲಾಹುyಪವಿತ್ವಂದುyಹೀಳಿದyತಂಗಳುಗಳಲೊಲಾಂದು.y

ಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಅಲ್ಲಾಹನyಗ್ಂರದyಮೂಲಕyಅರವ್y
ಪರಿಶುದ್ಧyಸುನನುತತಿನyಮೂಲಕyನಮಗyಈyತಂಗಳyಅನೆೀಕyನಿಯಮ-
ಗಳನುನುyವಿವರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್್ದರೆ.yಅವುಗಳyಪೈಕ್yಕೆಲವುyಹೀಗ್ವ:

0.್ ಮುಹರ್ಂ್ಎಂಬ್ಅಲಾಲಿಹನ್ತಂಗಳ್ಶ್ೋಷ್ಠತೆಗಳು:್

ಮುಹರ್ಂy ತಂಗಳುy ಅಲ್ಲಾಹುy ಗೌರವಿಸಿದy ಮತುತಿy ಅವನy
ಗ್ಂರದಲಿಲಾyನಮೂದಿಸಿದyಪವಿತ್yತಂಗಳುಗಳಲೊಲಾಂದು.yಅಲ್ಲಾಹು

yಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 

ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ﴾

“ಭೂಮ್ಯಾಕ್ಶಗಳನುನುyಸೃಷ್್ಟಸಿದyದಿನದಿಂದyಅಲ್ಲಾಹನyಬಳಿyಅವನy
ಗ್ಂರದಲಿಲಾyತಂಗಳುಗಳyಸಂಖ್ಯಾyಹನೆನುರಡು.yಅವುಗಳಲಿಲಾyನ್ಲುಕೆy
ಪವಿತ್yತಂಗಳುಗಳು.yಅದುyನೆೀರವ್ದyಧಮ್ಮ.yಆದುದರಿಂದy
ಆyತಂಗಳುಗಳಲಿಲಾyನಿೀವುyನಿಮ್ಮyಮ್ೀಲೆಯೀyಅನ್ಯಾಯವಸಗಬ್-
ರದು.”y(ತೌಬ :್y36)y

ಅಲ್ಲಾಹು yಈyತಂಗಳನುನುy ‘ಮುಹರ್ಂyಎಂಬyಅಲ್ಲಾಹನy
ತಂಗಳು’y(المحرمyاللهyشهر)yಎಂದುyಕರೆಯುವyಮೂಲಕyಇದಕೆಕೆy
ಇತರyತಂಗಳುಗಳಿಗ್ಂತyಶ್ೀಷ್ಠತೆyನಿೀಡಿದ್್ದನೆ.yಈyತಂಗಳನುನುyತನನುy
ಹಸರಿಗyಸ್ೀರಿಸಿರುವುದು,yತ್ನುyಈyತಂಗಳನುನುyಸವಾತಃyಪವಿತ್ವ್ಗ್y
ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದyನಿೀವುyಕೂಡyಈyತಂಗಳನುನುyಪವಿತ್ವಂದುy
ಪರಿಗಣಿಸಬೀಕೆಂದುyನಮಗyಸೂಚನೆyನಿೀಡುವುದಕ್ಕೆಗ್ದೆ.y

ಮುಹರ್ಂyತಂಗಳುyಸ್ೀರಿದಂತೆyನ್ಲುಕೆyತಂಗಳುಗಳನುನುyಅಲ್ಲಾಹುy
ಪವಿತ್ಗೂಳಿಸಿದ್್ದನೆಂದುyಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಕೂಡyನಮಗy
ವಿವರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್್ದರೆ.y

ــُه َعنُْه، َقــاَل: َقاَل  ي َبْكــَرَة َرِضــَي اللَّ َعــْن أَبِ

َم: »إنَّ  ــِه َوَســلَّ ْي ــُه َعَل ى اللَّ ــِه َصلَّ َرُســوُل اللَّ

ُه  َئتِــِه َيْوَم َخَلــَق اللَّ ْي َمــاَن َقــِد اْســَتَداَر َكَه الزَّ
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ُة اْثنَا َعَشــَر َشْهًرا.  ــنَ ــَمَواِت َواألَْرَض. السَّ السَّ

ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحــُرٌم. َثالٌث ُمَتَوالَِيــاٌت: ُذو اْلَقْعَدِة 

َن  ْي ِذي َب ــِة َواْلُمَحرَُّم َوَرَجــُب ُمَضَر الَّ َوُذو اْلِحجَّ

َوَشْعَباَن«. ُجَماَدى 
ಅಬೂyಬಕ್ yರಿಂದyವರದಿ:yಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಹೀಳುತ ತ್ಿರೆ:y
“ಅಲ್ಲಾಹುyಭೂಮ್ಯಾಕ್ಶಗಳನುನುyಸೃಷ್್ಟಸಿದyದಿನyಕ್ಲವುyಹೀಗ್ತೊತಿೀy
ಹ್ಗಯೀyಇಂದೂyಅದುyಸ್ಗುತ್ತಿyಬಂದಿದೆ.yವಷ್ಮದಲಿಲಾyಹನೆನುರಡುy
ತಂಗಳುಗಳು.yಅವುಗಳಲಿಲಾyನ್ಲುಕೆyಪವಿತ್yತಂಗಳುಗಳು.yಮೂರುy
ತಂಗಳುಗಳುyಒಂದರyಹಂದೆyಒಂದ್ಗ್yಬರುತತಿದೆ.yದುಲ್yಕಅ್yದಃ,y
ದುಲ್yಹಜ್ಜಃ,yಮುಹರ್ಂyಮತುತಿyಜುಮ್ದ್yಹ್ಗೂyಶಅ್yಬ್ನ್y
ತಂಗಳುಗಳyನಡುವyಬರುವyಮುದರ್yಗೂೀತ್ದyರಜಬ್yತಂಗಳು.”y
(ಅಲ್ಬುಖ್ರಿyಮತುತಿyಮುಸಿಲಾಮ್)

ಮುಹರ್ಂy ತಂಗಳುy ಪವಿತ್y ತಂಗಳುಗಳಲೆಲಾೀy ಅತಶ್ೀಷ್ಠವಂಬy
ಅಭಿಪ್್ಯವನುನುyವಿದ್ವಾಂಸರಲಿಲಾyಒಂದುyಗುಂಪುyಬಲಪಡಿಸಿದ್್ದರೆ.y
ಇಬ್ನುyರಜಬ್yಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

ي أَيِّ اأْلَْشــُهِر اْلُحُرِم  َوَقــِد اْخَتَلَف اْلُعَلَمــاُء فِ

ُرُه: أَْفَضُلَها  ْي َبْصرِيُّ َوَغ أَْفَضُل؟ َفَقاَل اْلَحَســُن اْل

ِريَن. َحُه َطاِئَفٌة ِمــَن اْلُمَتأَخِّ اْلُمَحــرَُّم َوَرجَّ
“ಪವಿತ್y ತಂಗಳುಗಳಲಿಲಾyಯ್ವುದುyಶ್ೀಷ್ಠವಂಬyವಿಷಯದಲಿಲಾy
ವಿದ್ವಾಂಸರುy ಭಿನನುಮತದಲಿಲಾದ್್ದರೆ.y ಅಲ್ಹಸನುಲ್y ಬಸಿ್y
ಮುಂತ್ದವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:yಅತಶ್ೀಷ್ಠವ್ದುದುyಅಲ್ಲಾಹನy
ತಂಗಳ್ದy ಮುಹರ್ಂ.y ಇತತಿೀಚಿನy ವಿದ್ವಾಂಸರಲಿಲಾy ಒಂದುy
ಗುಂಪುyಈyಅಭಿಪ್್ಯವನುನುy ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.”y (ಲತ್ಇಫುಲ್y
ಮಆರಿಫ್,yಪುಟy70)

ಅನನುಸ್ಈyಮತತಿತರರುyಅಬೂyದರ್್ yರಿಂದyವರದಿyಮ್ಡಿದy
ಒಂದುyಹದಿೀಸ್yಇದೆೀyಅಭಿಪ್್ಯವನುನುyಸೂಚಿಸುತತಿದೆ.y

ُه َعنْــُه َقاَل: َســأَْلُت  ــي َذرٍّ َرِضــَي اللَّ َعــْن أَبِ

ِل  ْي َم: أَيُّ اللَّ ْيــِه َوَســلَّ ــُه َعَل ــى اللَّ يَّ َصلَّ بِ النَّ

ِل  ْي ُر اللَّ ٌر َوأَيُّ اأْلَْشــُهِر أَْفَضُل؟ َفَقــاَل: »َخْي َخْي

ِذي  ــِه الَّ َجْوُفــُه َوأَْفَضــُل اأْلَْشــُهِر َشــْهُر اللَّ

َم«. اْلُمَحرَّ َتْدُعوَنــُه 
ಅಬೂy ದರ್್ y ಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y ನ್ನುy ಪ್ವ್ದಿ y
ರವರೊಂದಿಗyಕೆೀಳಿದೆ:y“ಯ್ವyರ್ತ್yಮತುತಿyಯ್ವyತಂಗಳುy
ಶ್ೀಷ್ಠ?”y ಅವರುy ಹೀಳಿದರು:y “ರ್ತ್ಯಲಿಲಾy ಶ್ೀಷ್ಠವ್ದುದುy
ಅದರy ಮಧಯಾಭ್ಗy ಮತುತಿy ತಂಗಳುಗಳಲಿಲಾy ಶ್ೀಷ್ಠವ್ದುದುy
ನಿೀವುyಮುಹರ್ಂy ಎಂದುy ಕರೆಯುವy ಅಲ್ಲಾಹನy ತಂಗಳು.”y
(ಇದನುನುyಅನನುಸ್ಈyಅಲ್ಕುಬ್್ದಲಿಲಾyಅಬೂyದರ್್ yರಿಂದ,y
ಅದ್್ದರಿಮೀ,yಅಹ್ಮದ್,yಅತತಿಬರ್ನಿೀyಮತುತಿyಅಲ್ಬೈಹಕ್ೀyಅಬೂy
ಹುರೆೈರ yರಿಂದyಮತುತಿyಅನನುಸ್ಈyಹ್ಗೂyಅಲ್ಬೈಹಕ್ೀy
ಜುಂದುಬ್yಇಬ್ನುyಸುಫ್ಯಾನ್ yರಿಂದyವರದಿyಮ್ಡಿದ್್ದರೆ.yಈy
ಹದಿೀಸ್yಸಹೀಹ್yಆಗ್ದೆ.)

ಇಬ್ನುyರಜಬ್ yಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

ي َهــَذا اْلَحِديِث »أَْفَضُل اأْلَْشــُهِر«  َوإِْطاَلُقــُه فِ

ــي رَِواَيِة  َمْحُمــوٌل َعَلى َما َبْعــَد َرَمَضاَن َكَما فِ

اْلَحَســِن اْلُمْرَسَلِة.
“ಅಲ್ಹಸನ್yಅಲ್ಬಸಿ್yಮುಸ್ಮಲ್yಆಗ್yವರದಿyಮ್ಡಿದyಹದಿೀಸಿ-
ನಲಿಲಾರುವಂತೆ,yಇಲಿಲಾy‘ತಂಗಳುಗಳಲೆಲಾೀyಶ್ೀಷ್ಠ’ವಂದುyಅನಿಬ್ಮಂಧಿ-
ತವ್ಗ್yಹೀಳಿರುವುದನುನುyರಮದ್ನ್yತಂಗಳyನಂತರyಎಂದುy
ಅರೈ್ಮಸಬೀಕ್ಗ್ದೆ.”

ಈyತಂಗಳyಪ್ಮುಖyನಿಯಮಗಳಲಿಲಾyಕೆಲವುyಹೀಗ್ವ:y

1.y ಈyತಂಗಳಲಿಲಾyಯುದ್ಧyಮ್ಡುವುದುyನಿಷ್ದ್ಧ.y

ಯುದ್ಧy ಆರಂಭಿಸಬ್ರದುy ಎನುನುವುದುy ಪವಿತ್y ತಂಗಳುಗಳy
ನಿಯಮಗಳಲೊಲಾಂದು.yಇಬ್ನುyಕಸಿೀರ್ yಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

“ಪವಿತ್y ತಂಗಳಲಿಲಾy ಯುದ್ಧy ಆರಂಭಿಸುವುದುy ನಿಷ್ದ್ಧವಂಬy
ವಿಷಯದಲಿಲಾy ವಿದ್ವಾಂಸರyಮಧ್ಯಾy ಭಿನ್ನುಭಿಪ್್ಯವಿದೆ.y ಅದುy
ರದ್್ದಗ್ದೆಯೊೀyಇಲಲಾವೀyಎಂಬyವಿಷಯದಲಿಲಾyಅವರಲಿಲಾyದವಾಂದವಾy
ಅಭಿಪ್್ಯಗಳಿವ.y
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ಒಂದು:yಪ್ಸಿದ್ಧyಅಭಿಪ್್ಯದyಪ್ಕ್ರyಈyನಿಯಮy(ಯುದ್ಧy
ಆರಂಭಿಸಬ್ರದು)y ರದ್್ದಗ್ದೆ.y ಕ್ರಣy ಅಲ್ಲಾಹು y
ಇಲಿಲಾyಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ﴾

“ಆದುದರಿಂದyಆyತಂಗಳುಗಳಲಿಲಾyನಿೀವುyನಿಮ್ಮyಮ್ೀಲೆಯೀyಅನ್ಯಾ-
ಯವಸಗಬ್ರದು.”y(ಅತೌತಿಬy36)

ನಂತರy ಅಲ್ಲಾಹುy ಮುಶಿ್ಕರy ವಿರುದ್ಧy ಯುದ್ಧy ಮ್ಡಲುy
ಆದೆೀಶಿಸಿದ್್ದನೆ.y

ಎರಡನೆೀyಅಭಿಪ್್ಯ:yಪವಿತ್yತಂಗಳಲಿಲಾyಯುದ್ಧyಆರಂಭಿಸುವುದುy
ನಿಷ್ದ್ಧ.y ಅದನುನುy ರದು್ದಪಡಿಸಲ್ಗ್ಲಲಾ.y ಕ್ರಣy ಅಲ್ಲಾಹು

yಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳڳ ﴾

“ಪವಿತ್y ತಂಗಳಿಗy ಬದಲ್ಗ್y ಪವಿತ್y ತಂಗಳು.y ಪವಿತ್ವ್ದy
ಪ್ತಯೊಂದುyವಿಷಯದಲೂಲಾy(ಅದಕೆಕೆyಸಮ್ನವ್ದ)ಪ್ತೀಕ್ರ-
ವಿದೆ.yಆದುದರಿಂದyನಿಮ್ಮyಮ್ೀಲೆyಅತರೆೀಕವಸಗ್ದವರyಮ್ೀಲೆy
ಅವರುyನಿಮ್ಮyಮ್ೀಲೆyಅತರೆೀಕವಸಗ್ದಂತೆyನಿೀವೂyಅವರyಮ್ೀಲೆy
ಅತರೆೀಕವಸಗ್ರಿ.”y(ಅಲ್ಬಕರy194)

ನಂತರyಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾

“ಪವಿತ್yತಂಗಳುಗಳುyಕಳದರೆyಮುಶಿ್ಕರyವಿರುದ್ಧyಯುದ್ಧyಮ್ಡಿರಿ.”y
(ತಫಿ್ೀರುಲ್yಕುರ್ಆನಿಲ್yಕರಿೀಮ್y2/468-469.yಇಬ್ನುyಕಸಿೀರ್

yವಿವ್ದಕ್ಕೆರುವyಪುರ್ವyಮತುತಿyಉತತಿರವನೂನುyಉಲೆಲಾೀಖಸಿ-
ದ್್ದರೆ.yಅದನುನುyಪರ್ಮಶಿ್ಮಸಬೀಕ್ಗ್yವಿನಂತ.)

ಅರಬ್y ಜನರುy ಅಜ್್ನಕ್ಲದಲೂಲಾy ಈy ತಂಗಳನುನುy ಗೌರವಿ-
ಸುತತಿದ್ದರು.y ಈy ತಂಗಳಿಗy ಅವರುy ಅತಯಾಧಿಕy ಪ್ವಿತ್್ಯತೆy

ಕಲಿ್ಪಸುತತಿದು್ದದರಿಂದyಇದನುನುyಅವರುyಅಲ್ಲಾಹನyಕ್ವುಡುyತಂಗಳುy
yಎಂದುyಕರೆಯುತತಿದ್ದರು.y(شهرyاللهyاألصم)

ಮುಹರ್ಂyತಂಗಳಲಿಲಾyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವುದುyಐಚಿಛಿಕyಕಮ್ಮಗ-
ಳಲೆಲಾೀyಅತಶ್ೀಷ್ಠವ್ಗ್ದೆ.y

ى  يَّ َصلَّ بِ ُه َعنْــُه أَنَّ النَّ َرَة َرِضَي اللَّ ــي ُهَرْي َعْن أَبِ

َيــاِم َبْعَد  َم َقــاَل: »أَْفَضُل الصِّ ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل اللَّ

ِذي َتْدُعوَنُه اْلُمَحرََّم  ِه الَّ َشــْهِر َرَمَضاَن َشــْهُر اللَّ

ْيلِ«. َيــاُم اللَّ ــاَلِة َبْعَد اْلَفِريَضِة ِق َوأَْفَضُل الصَّ
ಅಬೂy ಹುರೆೈರ y ರಿಂದy ವರದಿ:y ಪ್ವ್ದಿ y ರವರುy
ಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y“ರಮದ್ನ್yತಂಗಳyನಂತರyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಲುy
ಅತಶ್ೀಷ್ಠವ್ದyತಂಗಳುyನಿೀವುyಮುಹರ್ಂyಎಂದುyಕರೆಯುವy
ಅಲ್ಲಾಹನyತಂಗಳು.yಕಡ್್ಡಯyನಮ್ಝ್ಗಳyನಂತರyಅತಶ್ೀ-
ಷ್ಠವ್ದyನಮ್ಝ್yರ್ತ್yನಿವ್ಮಹಸುವyನಮ್ಝ್.”y(ಮುಸಿಲಾಂ)

2.y ಈyತಂಗಳಲಿಲಾyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವುದರyಶ್ೀಷ್ಠತೆ:y

ಅಲ್ಲಾಹನy ತಂಗಳುy ಮುಹರ್ಂನಲಿಲಾy ಉಪವ್ಸy ಆಚರಿಸು-
ವುದರy ಶ್ೀಷ್ಠತೆಯನುನುy ವಿವರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿy ಪ್ವ್ದಿ y
ರವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

ِه  اِم َبْعَد َشــْهِر َرَمَضاَن َشــْهُر اللَّ َي »أَْفَضُل الصِّ

ِذي َتْدُعوَنــُه اْلُمَحرََّم«. الَّ
“ರಮದ್ನ್yತಂಗಳyನಂತರyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಲುyಅತಶ್ೀಷ್ಠ-
ವ್ದyತಂಗಳುyನಿೀವುyಮುಹರ್ಂyಎಂದುyಕರೆಯುವyಅಲ್ಲಾಹನy
ತಂಗಳು.”y(ಮುಸಿಲಾಂ)

ಈyಹದಿೀಸ್yಏನನುನುyಸೂಚಿಸುತತಿದೆ?yತಂಗಳುyಪೂತ್ಮyಉಪವ್ಸy
ಆಚರಿಸುವುದನುನುyಸೂಚಿಸುತತಿದೊೀyಅರವ್yತಂಗಳುyಬಹುಭ್ಗy
ಉಪವ್ಸy ಆಚರಿಸುವುದನುನುy ಸೂಚಿಸುತತಿದೊೀ?y ಎಂಬy
ವಿಷಯದಲಿಲಾyವಿದ್ವಾಂಸರಲಿಲಾyಭಿನನುಮತವಿದೆ.yಹದಿೀಸಿನyಬ್ಹ್ಯಾರ್ಮy
ಪ್ಕ್ರy -ಹಚುಚಿyಬಲಲಾವನುyಅಲ್ಲಾಹು-yಇದುyತಂಗಳುyಪೂತ್ಮy
ಉಪವ್ಸy ಆಚರಿಸುವುದನುನುy ಸೂಚಿಸುತತಿದೆ.y ಆದರೆy ಕೆಲವುy
ವಿದ್ವಾಂಸರುyಇದಕೆಕೆyತಂಗಳುyಪೂತ್ಮyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವುದಲಲಾ,y
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ಬದಲ್ಗ್yತಂಗಳyಬಹುಭ್ಗyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವುದುyಅಪೀಕ್ಷ-
ಣಿೀಯವಂಬyಅರ್ಮವನುನುyನಿೀಡಿದ ್್ದರೆ.yಕ್ರಣ,yಆಯಿಶ್ y
ರವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

َم  ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل ى اللَّ ــِه َصلَّ َما َرأَْيُت َرُســوَل اللَّ

اَم َشــْهٍر َقطُّ إِلَّ َرَمَضاَن، َوَما َرأَْيُتُه  اْسَتْكَمَل ِصَي

اَن. َب اًما فِي َشــْع َر ِمنُْه ِصَي ٍر َأْكَث فِي َشــْه
ರಮದ್ನ್yತಂಗಳಲೆಲಾೀyಹೂರತುyಇತರyಯ್ವುದೆೀyತಂಗಳಲೂಲಾy
ಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರು yತಂಗಳುyಪೂತ್ಮyಉಪವ್ಸy
ಆಚರಿಸಿದ್ದನುನುyನ್ನುyಕಂಡಿಲಲಾ.yಶಅ್yಬ್ನ್yತಂಗಳyಹೂರತುy
ಇತರyಯ್ವುದೆೀy ತಂಗಳಲೂಲಾy ಅವರುy ತಂಗಳy ಬಹುಭ್ಗy
ಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಿದ್ದನುನುyನ್ನುyಕಂಡಿಲಲಾ.yಇದನುನುyಮುಸಿಲಾಂyವರದಿy
ಮ್ಡಿದ್್ದರೆ.y(ಮುಸಿಲಾಂ)

ಆದರೆy ಆಯಿಶ್ y ತ್ವುy ನೊೀಡಿದ್ದನನುಷೆ್ಟೀy ತಳಿಸಿದ್್ದರೆ,y
ಹದಿೀಸಿನyಪಠಯಾವುyತಂಗಳುyಪೂತ್ಮyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವುದನುನುy
ಸೂಚಿಸುತತಿದೆyಎಂದುyಇದಕೆಕೆyಉತತಿರಿಸಲ್ಗುತತಿದೆ.

3.y ಮುಹರ್ಂyಎಂಬyಅಲ್ಲಾಹನyತಂಗಳುyಮತುತಿyಆಶೂರ್yದಿನ:y

ಆಶೂರyಮುಹರ್ಂyತಂಗಳyಹತತಿನೆೀyದಿನ.yಈyದಿನಕೆಕೆyಮಹತವಾವಿದೆy
ಮತುತಿy ಈy ದಿನದyಉಪವ್ಸಕೆಕೆy ಶ್ೀಷ್ಠತೆಯಿದೆ.yಅಲ್ಲಾಹುyಈy
ದಿನವನುನುyವಿಶೀಷಗೂಳಿಸಿದ್್ದನೆ.yಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಈyದಿನದy
ಉಪವ್ಸವನುನುyಪ್ೀತ್್ಹಸಿದ್್ದರೆ.

 .್ ಆಶ್ರ್ದಿನದ್ಶ್ೋಷ್ಠತೆಗಳು:್

ಆಶೂರyದಿನyಅಲ್ಲಾಹುyಮೂಸ್ yಮತುತಿyಅವರyಅನುಯ್-
ಯಿಗಳನುನುyರಕ್ಷಿಸಿದyಹ್ಗೂyಫಿರ್ಔನ್yಮತುತಿyಅವನyಜನರನುನುy
ಮುಳುಗ್ಸಿy ಕೊಂದyದಿನವ್ಗ್ದೆ.yಆದುದರಿಂದyಅಲ ಲ್ಾಹನಿಗy
ಕೃತಜ್ಞತೆಯ್ಗ್yಮೂಸ್ yಆyದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಿದರು.y
ನಂತರy ಪ್ವ್ದಿ y ರವರುy ಕೂಡy ಆy ದಿನy ಉಪವ್ಸy
ಆಚರಿಸಿದರು.yಇಬ್ನುyಅಬ್್ಬಸ್ yರವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

َم  ِه َوَســلَّ ْي ــُه َعَل ــى اللَّ ِه َصلَّ َقــِدَم َرُســوُل اللَّ

ُهوَد َيُصوُموَن َيْوَم َعاُشــوَراَء.  َي اْلَمِدينََة، َفَوَجَد اْل

َر  ِذي أَْظَه ْوُم الَّ َي َفُســِئُلوا َعْن َذلَِك َفَقاُلوا: َهَذا اْل

ْرَعْوَن.  يَل َعَلى فِ يِه ُموَســى َوَبنِي إِْســَراِئ ُه فِ اللَّ

ى  يُّ َصلَّ بِ يًما َلهُ. َفَقــاَل النَّ َفنَْحُن َنُصوُمــُه َتْعظِ

َم: »َنْحُن أَْوَلى بُِموَسى ِمنُْكْم«.  ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل اللَّ

بَِصْوِمِه. َر  َفَأَم
ಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಮದಿೀನಕೆಕೆyಬಂದ್ಗyಅಲಿಲಾyಯಹೂದರುy
ಆಶೂರyದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವುದನುನುyಕಂಡರು.yಅದರy
ಬಗಗಿyಅವರೊಂದಿಗy(ಯಹೂದರೊಂದಿಗ)yಕೆೀಳಿದ್ಗyಅವರುy
ಹೀಳಿದರು:y “ಈyದಿನyಅಲ್ಲಾಹುyಮೂಸ್ yರಿಗyಮತುತಿy
ಬನೂyಇಸ್್ಈಲರಿಗyಫಿರ್ಔನನyವಿರುದ್ಧyವಿಜಯವನುನುyನಿೀಡಿದy
ದಿನವ್ಗ್ದೆ.yಆದುದರಿಂದyಈyದಿನವನುನುyಗೌರವಿಸಲುyನ್ವುy
ಇಂದುyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುತೆತಿೀವ.”yಆಗyಪ್ವ್ದಿ yರವರುy
ಹೀಳಿದರು:y“ಮೂಸ್ರಿಗyನಿಮಗ್ಂತಲೂyಹಚುಚಿyಹತತಿರವ್ಗ್ರು-
ವವರುyನ್ವು.”yಹೀಗyಅವರುyಆyದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಲುy
ಆದೆೀಶಿಸಿದರು.y(ಅಲ್ಬುಖ್ರಿyಮತುತಿyಮುಸಿಲಾಂ)

ಮುಸಿಲಾಮ್ರyವರದಿಯಲಿಲಾyಹೀಗ್ದೆ:y

َفَصاَمُه ُموَسى ُشْكًرا َفنَْحُن َنُصوُمهُ...
“ಆದುದರಿಂದyಅಲ್ಲಾಹನಿಗyಕೃತಜ್ಞತೆಯ್ಗ್yಮೂಸ್ yಆy
ದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಿದರು.yಆದುದರಿಂದyನ್ವುyಕೂಡyಆy
ದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುತೆತಿೀವ....”y

ಆಶೂರyಉಪವ್ಸದyವಿಷಯದಲಿಲಾyಪ್ವ್ದಿ yರಿಗyನ್ಲುಕೆy
ಸಿಥಿತಗಳಿದ್ದವು.y(ನೊೀಡಿ:yಲತ್ಇಫುಲ್yಮಆರಿಫ್yಪುಟy96-102)

y9 ಮೊದಲನೆಯyಸಿಥಿತ:y

ಮಕ್ಕೆದಲಿಲಾದ್್ದಗyಅವರುyಆyದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುತತಿದ್ದರು.y
ಆದರೆyಆyದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಬೀಕೆಂದುyಅವರುyಜನರಿಗy
ಆದೆೀಶyನಿೀಡಿರಲಿಲಲಾ.yಅಲ್ಬುಖ್ರಿyಮತುತಿyಮುಸಿಲಾಮ್ನಲಿಲಾರುವಂತೆy
ಆಯಿಶ್ yಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

ي  َرْيــٌش فِ َكاَنــْت َعاُشــوَراُء َيْوًمــا َتُصوُمــُه ُق
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َم  ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل ى اللَّ يُّ َصلَّ بِ ِة، َوَكاَن النَّ يَّ اْلَجاِهِل

َر النَّاَس  ا َقِدَم اْلَمِدينََة َصاَمــُه َوأََم َيُصوُمــهُ. َفَلمَّ

ِريَضُة َشــْهِر َرَمَضاَن َكاَن  ا َنَزَلْت َف اِمهِ. َفَلمَّ بِِصَي

َرَك َيْوَم َعاُشــوَراَء.  ــِذي َيُصوُمُه َوَت َرَمَضاُن ُهَو الَّ

َفَمْن َشــاَء َصاَمُه َوَمْن َشــاَء أَْفَطَر.
“ಆಶೂರyದಿನyಕುರೆೈಶರುyಅಜ್್ನಕ್ಲದಲಿಲಾyಉಪವ್ಸyಆಚರಿ-
ಸುತತಿದ್ದyಒಂದುyದಿನವ್ಗ್ದೆ.yಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಕೂಡyಆy
ದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುತತಿದ್ದರು.yಅವರುyಮದಿೀನಕೆಕೆyಬಂದ್ಗy
ಆyದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಿದರುyಮತುತಿyಆಚರಿಸುವಂತೆyಜನರಿಗy
ಆದೆೀಶy ನಿೀಡಿದರು.y ಆದರೆy ರಮದ್ನ್y ತಂಗಳyಉಪವ್ಸy
ಕಡ್್ಡಯವ್ದ್ಗyಅವರುyರಮದ್ನ್yತಂಗಳಲಿಲಾyಉಪವ್ಸy
ಆಚರಿಸತೊಡಗ್ದರುyಮತುತಿyಆಶೂರyದಿನದyಉಪವ್ಸವನುನುy
(ಕಡ್್ಡಯವನುನು)yಬಟ್ಟರು.yಇಷ್ಟವಿರುವವರುyಆyದಿನyಉಪವ್ಸy
ಆಚರಿಸುತತಿದ್ದರುyಮತುತಿyಇಷ್ಟವಿಲಲಾದವರುyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುತತಿ-
ರಲಿಲಲಾ.”y(ಅಲ್ಬುಖ್ರಿyಮತುತಿyಮುಸಿಲಾಂ)

ಅಲ್ಬುಖ್ರಿಯyವರದಿಯಲಿಲಾyಹೀಗ್ದೆ:y

َم: »َمْن  ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل ى اللَّ ِه َصلَّ َوَقاَل َرُســوُل اللَّ

َيُصْمُه َوَمْن َشاَء أَْفَطَر«. َشــاَء َفْل
ಆಗyಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಹೀಳಿದರು:yಇಷ್ಟವಿರುವವರುyಆyದಿನy
ಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಲಿyಮತುತಿyಇಷ್ಟವಿಲಲಾದವರುyಉಪವ್ಸyಆಚರಿ-
ಸಬೀಕ್ಗ್ಲಲಾ.y(ಅಲ್ಬುಖ್ರಿ)

y9 ಎರಡನೆಯyಸಿಥಿತ:y

ಪ್ವ್ದಿ y ರವರುy ಮದಿೀನಕೆಕೆy ಬಂದ್ಗy ಅಲಿಲಾy ಅಹಲಾy
ಕ್ತ್ಬ್ನವರುy (ಯಹೂದಿಗಳುy ಮತುತಿy ಕೆ್ರೈಸತಿರು)y ಆಶೂರy
ದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವುದನುನುyಮತುತಿy ಆy ದಿನಕೆಕೆy ಗೌರವy
ನಿೀಡುವುದನುನುyಕಂಡರು.yಆಗyಅವರುyಸಹyಆyದಿನyಉಪವ್ಸy
ಆಚರಿಸಿದರುyಮತುತಿyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವಂತೆyಜನರಿಗyಆದೆೀಶ-
ವಿತತಿರು.yತಮಗyಆಜ್ಞೆಯಿಲಲಾದyವಿಷಯಗಳಲಿಲಾyಅಹಲಾyಕ್ತ್ಬ್ನವರ-
ನುನುyಹೂೀಲುವುದನುನುyಅವರುyಆಗyಇಷ್ಟಪಡುತತಿದ್ದರು.yಅವರುyಈy
ಉಪವ್ಸಕೆಕೆyಎಷು್ಟyಪ್ೀತ್್ಹyನಿೀಡಿದರೆಂದುyಪುಟ್ಟyಮಕಕೆಳುyಸಹy
ಅಂದುyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುತತಿದ್ದರು.

y9 ಮೂರನೆಯyಸಿಥಿತ:

ರಮದ್ನ್yತಂಗಳyಉಪವ್ಸyಕಡ್್ಡಯವ್ದ್ಗyಆಶೂರyದಿನy
ಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಬೀಕೆಂಬyಆದೆೀಶವನುನುyಪ್ವ್ದಿ yರವರುy
ಕೆೈಬಟ್ಟರು.yಮುಸಿಲಾಮ್yತಮ್ಮyಸಹೀಹ್ನಲಿಲಾyವರದಿyಮ್ಡಿದಂತೆy
ಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

ِه َفَمْن َشــاَء َصاَمُه  اِم اللَّ »إِنَّ َعاُشــوَراَء َيْوٌم ِمْن أَيَّ

َرَكُه«. َت َشاَء  َوَمْن 
“ಆಶೂರy ಅಲ್ಲಾಹನy ದಿನಗಳಲಿಲಾy ಒಳಪಟ್ಟy ಒಂದುy ದಿನ.y
ಆದುದರಿಂದyಇಷ್ಟವಿರುವವರುyಆyದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಲಿy
ಮತುತಿyಇಷ್ಟವಿಲಲಾದವರುyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಬೀಕ್ಗ್ಲಲಾ.”y

ಮುಸಿಲಾಮ್ರyಇನೊನುಂದುyವರದಿಯಲಿಲಾyಹೀಗ್ದೆ:y

َيُصْمُه َوَمْن  »َفَمْن أََحبَّ ِمنُْكــْم أَْن َيُصوَمــُه َفْل

َدْعُه«. َي َفْل َكِرَه 
“ನಿಮ್ಮಲಿಲಾyಇಷ್ಟವಿರುವವರುyಆyದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಲಿyಮತುತಿy
ಇಷ್ಟವಿಲಲಾದವರುyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಬೀಕ್ಗ್ಲಲಾ.”

y9 ನ್ಲಕೆನೆಯyಸಿಥಿತ:y

ಪ್ವ್ದಿ y ರವರುy ತಮ್ಮyಬದುಕ್ನy ಕೊನೆಯyಕ್ಲದಲಿಲಾy
ಆಶೂರyದಿನyಮ್ತ್yಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಬ್ರದು,yಬದಲ್ಗ್y
ಅಹಲಾyಕ್ತ್ಬ್ನವರಿಗyವಿರುದ್ಧವ್ಗುವುದಕ್ಕೆಗ್yಅದಕೆಕೆyಇನೊನುಂದುy
ದಿನವನುನುy(ಒಂಬತತಿನೆೀyದಿನವನುನು)yಸ್ೀರಿಸಿyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಬೀ-
ಕೆಂದುyನಿಧ್ಮರಿಸಿದರು.yಇಬ್ನುyಅಬ್್ಬಸ್ yರವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

َم  ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل ى اللَّ ِه َصلَّ ِحيَن َصاَم َرُســوُل اللَّ

اِمِه، َقاُلوا: َيا َرُســوَل  َيْوَم َعاُشــوَراَء َوأََمــَر بِِصَي

ُهــوُد َوالنََّصارَى. َفَقاَل  َي ُمُه اْل ُه َيــْوٌم ُتَعظِّ هِ! إِنَّ اللَّ

َم: »َفإَِذا َكاَن  ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل ى اللَّ ِه َصلَّ َرُســوُل اللَّ

اِسَع«.  ْوَم التَّ َي ُه ُصْمنَا اْل ُل إِْن َشــاَء اللَّ بِ اْلَعاُم اْلُمْق
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َي َرُســوُل  ى ُتُوفِّ ُل َحتَّ بِ َقاَل: َفَلْم َيأِْت اْلَعاُم اْلُمْق

َم ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل ى اللَّ ِه َصلَّ اللَّ
ಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಆಶೂರyದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಿyಉಪವ್ಸy
ಆಚರಿಸಬೀಕೆಂದುyಜನರಿಗyಆದೆೀಶyನಿೀಡಿದ್ಗyಜನರುyಕೆೀಳಿದರು:y
“ಓyಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರೆೀ!yಅದುyಯಹೂದರುyಮತುತಿy
ಕೆ್ರೈಸತಿರುyಗೌರವಿಸುವyದಿನವಲಲಾವೀ?”yಆಗyಪ್ವ್ದಿ yರವರುy
ಹೀಳಿದರು:y “ಅಲ್ಲಾಹುy ಇಚಿಛಿಸಿದರೆyಮುಂದಿನy ವಷ್ಮy ನ್ವುy
ಒಂಬತತಿನೆೀyದಿನವೂyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವವು.”yಇಬ್ನುyಅಬ್್ಬಸ್y
ಹೀಳುತ ತ್ಿರೆ:yಆದರೆyಮುಂದಿನyವಷ್ಮyಬರುವುದಕೆಕೆyಮೊದಲೆೀy
ಪ್ವ್ದಿ yರವರುyನಿಧನರ್ದರು.y(ಮುಸಿಲಾಂ)

3.್ ಆಶ್ರ್ಉಪವಾಸದ್ಶ್ೋಷ್ಠತೆಗಳು:್

ಅಬೂy ಕತ್ದ y ವರದಿy ಮ್ಡಿದy ಹದಿೀಸ್y ಆಶೂರy
ಉಪವ್ಸದyಶ್ೀಷ್ಠತೆಯನುನುyಸೂಚಿಸುತತಿದೆ.y

َم َعْن  ِه َوَسلَّ ْي ُه َعَل ى اللَّ ِه َصلَّ ُســِئَل َرُســوُل اللَّ

ِه  َصْوِم َيْوِم َعاُشــوَراَء َفَقاَل: »أَْحَتِســُب َعَلى اللَّ

َلُه«. ْب ي َق تِ ــنََة الَّ َر السَّ أَْن ُيَكفِّ
ಆಶೂರyದಿನದyಉಪವ್ಸದyಬಗಗಿyಪ್ವ್ದಿ yರವರೊಂದಿಗy
ಕೆೀಳಲ್ದ್ಗyಅವರುyಹೀಳಿದರು:yಹಂದಿನyವಷ್ಮದyಪ್ಪಗಳನುನುy
ಅಳಿಸಬೀಕೆಂದುyನ್ನುyಅಲ್ಲಾಹನಲಿಲಾyಅಪೀಕ್ಷಿಸುತೆತಿೀನೆ.y(ಮುಸಿಲಾಂ)

ಹತತಿನೆೀyದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವyಮುಸಲ್್ಮನನಿಗyಈyಮಹ್y
ಪುಣಯಾವುyಲಭಯಾವ್ಗುತತಿದೆ.yಆದರೆyಕೆಲವುyವಿದ್ವಾಂಸರುyಕರ್ಹತ್y
ಎಂದುyಹೀಳಿರುವುದರyಹೂರತ್ಗ್ಯೂyಹತತಿನೆೀyದಿನyಮ್ತ್y
ಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವವರಿಗೂyಈyಪುಣಯಾyಲಭಯಾವ್ಗುತತಿದೆ.yಆದರೆy
ಅದರೊಂದಿಗyಒಂಬತತಿನೆೀy ದಿನವೂyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಿದರೆy
ಪುಣಯಾವುyಅಧಿಕವ್ಗುತತಿದೆ.y

ಇಬ್ನುyಅಬ್್ಬಸ್ yವರದಿyಮ್ಡಿದyಹದಿೀಸಿನಲಿಲಾyಪ್ವ್ದಿ y
ರವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

»َلِئــْن َبِقيــُت أَْو َلِئــْن ِعْشــُت إَِلــى َقابِــٍل 

اِســَع«. التَّ أَلَُصوَمــنَّ 

“ನ್ನುyಮುಂದಿನyವಷ್ಮದyತನಕyಜೀವಂತyಉಳಿದರೆyಅರವ್y
ಬದುಕ್ದ್ದರೆyಒಂಬತತಿನೆೀyದಿನyಕೂಡyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವನು.”y

4.್ ಆಶ್ರಾ್ದಿನದ್ನ್ತನಾಚಾರಗಳು:್

ಅಲ್ಲಾಮ್yಶೈಖ್yಅಬು್ದಲ್ಲಾಹ್yಅಲ್ಫೌಝ್ನ್yಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

ــْوِم َطاِئَفَتــاِن: َطاِئَفٌة  َي ــي َهــَذا اْل َوَقــْد َضلَّ فِ

َخَذْت َعاُشــوَراَء َمْوِسَم ِعيٍد  ُهوَد َفاتَّ َي َشاَبَهِت اْل

َر اْلَفرَِح َكاِلْختَِضاِب  يِه َشــَعاِئ َوُســُرورٍ، ُتْظِهُر فِ

اِل  َي َواِلْكتَِحــاِل َوَتْوِســيِع النََّفَقاِت َعَلــى اْلِع

َوَطْبــِخ اأْلَْطِعَمِة اْلَخارَِجــِة َعِن اْلَعــاَدِة َوَنْحِو 

ِذيَن َقاَبُلوا اْلَفاِســَد  اِل الَّ َذلَِك ِمْن َعَمــِل اْلُجهَّ

ْدَعِة.  بِ بِاْل ْدَعَة  بِ َواْل بِاْلَفاِســِد 

َخَذْت َعاُشــوَراَء َيــْوَم َمأَْتٍم  َوَطاِئَفــٌة أُْخــَرى اتَّ

ِن ْبِن َعِليٍّ  اَحٍة أِلَْجــِل َقْتِل اْلُحَســْي َي َوَحــَزٍن َونِ

ِة  يَّ يِه ِشــَعاَر اْلَجاِهِل ــُه َعنُْهَما، ُتْظِهُر فِ َرِضَي اللَّ

ِمــْن َلْطــِم اْلُخــُدوِد َوَشــقِّ اْلُجُيوِب َوإِْنَشــاِد 

ــي َكِذُبَها  تِ اِر الَّ َب َقَصاِئــِد اْلَحــَزِن َورَِواَيــِة اأْلَْخ

َأْكَثــُر ِمــْن ِصْدِقَها. َواْلَقْصــُد ِمنَْهــا َفْتُح َباِب 

ِة. َوَهــَذا َعَمُل َمْن  ْيــَن اأْلُمَّ ْفِريــِق َب اْلِفْتنَــِة َوالتَّ

ا َوُهَو َيْحَســُب  َي ْن ي اْلَحَيــاِة الدُّ ُه فِ ُي َضلَّ َســْع

ُصنًْعا. ُيْحِســُن  ُه  َأنَّ

ــنَِّة، َفَفَعُلوا َما  ــُه َتَعاَلى أَْهَل السُّ َوَقــْد َهَدى اللَّ

49ನೆೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಮಾಯಾನ್ಮಾರ:್ಅಹಂಸಾವಾದಿಗಳ್ಹಂಸಾಚಾರ

ಶ್ಂತy ಮನಸಿ್ನಲಿಲಾy ಉದ್ಭವಿಸಬೀಕ್ಗ್ದೆ.y ಅನಯಾಥ್y
ಅದನುನುy ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಬ್ರದುy ಎಂದುyಹೀಳಿದyಬುದ್ಧನy

ಅನುಯ್ಯಿಗಳುy ಮ್ಯಾನ್ಮ್ರ್ನಲಿಲಾy ಶ್ಂತಗy ಬದಲ್ಗ್y
ಮ್ರಣಹೂೀಮyನಡೆಸುತತಿದ್್ದರೆ.

ಭಿಕುಕೆy (ಭಿಕ್ಷು)y ವಿನy ಪ್ತೆ್ಯನುನುy ಮುಸಿಲಾಮ್yಯುವಕನೊಬ್ಬy
ತಳಿಯದೆyಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದyಆರಂಭವ್ದyಎರಡುyದಿನದyಮುಸಿಲಾಮ್y
ಕಗೂಗಿಲೆಯyಸುದಿ್ದಯನುನುyಹಂದೆyಓದಿದyನೆನಪು.yಮುಸಿಲಾಮ್yಸ್ಥಿ-
ಪನೆಗಳನುನುyಲೂಟಿಗೈದು,yಮಸಿೀದಿಗಳyಮ್ೀಲೆyದ್ಳಿyಮ್ಡಿ,y
ಮೃತಪಡುವyಸಮಯyನಿೀರಿಗ್ಗ್yಮೊರೆಯಿಟ್ಟವರನುನುyತೊೀರಿಸಿy
'ನಿೀರಿಲಲಾ'yಅವನುyಸ್ಯಲಿyಎಂದುyಹೀಳಿyಕೌ್ಯ್ಮವನುನುyಮ್ರೆದy
ವಿೀಡಿಯೊೀyಸನ್ಯಾಸಿyಧಮ್ಮದyಅನುಯ್ಯಿಗಳಲಿಲಾರುವy'ಮ್ರ'ನy
(ಬುದ್ಧನನುನುyದ್ರಿyತಪಿ್ಪಸಲುyಪ್ಯತನುಸಿದyಶೈತ್ನ)yಮ್ಗ್ಮವನುನುy
ತೆರೆದುyತೊೀರಿಸುತತಿದೆ.yಅಂತರ್ಷ್ಟ್ೀಯyಮ್ನವಿೀಯyಕ್ನೂ-
ನುಗಳನುನುyಗ್ಳಿಗyತೂರಿyಜನ್ಂಗ್ೀಯyಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರyವಿರುದ್ಧy
ಬಮ್್ಮದyಸ್ೀನೆಯುyನಡೆಸುತತಿರುವyದ್ಳಿಗಳಿಗyಒತ್ತಿಸ್ಯ್ಗ್y
ನಿಂತರುವyStateyPeacey&yDevelopmentyCouncily
(SPDC)yನyಹಸರಿನಲಿಲಾyಶ್ಂತyಸ್ಥಿಪಿಸುವುದುyವಿರೊೀಧ್ಭ್-
ಸವಂದುyಹೀಳದೆyನಿವ್್ಮಹವಿಲಲಾ.

ಸ್ಮೂಹಕyಮದ್ಮನyಮತುತಿyಸ್ೀನ್yದ್ಳಿಗyಗುರಿಯ್ದವರಿಗy
ಅಂತರ್ಷ್ಟ್ೀಯyಸಮುದ್ಯವುyನಿೀಡುವy ಸಹ್ಯಗಳನುನುy
ಕೂಡ್yತಡೆಹಡಿಯುವyಅ'ಧಮ್ಮ'yಪೀಷಕರyಅನ್ಗರಿಕತೆy
ಇಂದೊೀyನಿನೆನುಯೊೀyಆರಂಭವ್ದದ್ದಲಲಾ.yಬೌದ್ಧyಧಮ್ಮವುyಹೀನ್-
ಯ್ನ-ಮಹ್ಯ್ನyಎಂಬyಎರಡುyವಿಭ್ಗಗಳ್ಗ್yಬೀಪ್ಮಟ್ಟy
ನಂತರyಅವರyನಡುವyಭುಗ್ಲೆದ್ದyಆಂತರಿಕyಸಂಘಷ್ಮyಇನೂನುy
ತಣಿದಿಲಲಾ.yಬುದ್ಧನyಮರಣಾನಂತರyಈyಧಮ್ಮದyಅನುಯ್ಯಿಗಳುy
ಹೂರಗೂಂದುyಮತುತಿyಒಳಗೂಂದುyನಿೀತಯನುನುyಅವಲಂಬಸುವy
ದಿವಾಮುಖy ಧ್ೂೀರಣೆಯy ಜನರ್ದರು.y ಗಯ್,y ಸ್ಂಚಿ,y

ಅಮರ್ವತ,y ನ್ಗ್ಜು್ಮನಕೊಂಡyಮುಂತ್ದೆಡೆಗಳಲಿಲಾರುವy
ಸೂತಿಪy ಹ್ಗೂy ವಿಹ್ರಗಳಲಿಲಾy ಬುದ್ಧನy ಶಿಷಯಾರಿಂದy ಕೆತತಿಲ್ಪಟ್ಟy
ಮ್ನವಿೀಯyತತವಾಗಳುyಈಗyಅವರyಅನುಯ್ಯಿಗಳಿಂದಲೆೀy
ಅವಮ್ನಕೊಕೆಳಗ್ಗ್ದೆ.yಅವರುyತಮ್ಮyಕುಕೃತಯಾಗಳಿಂದyಬುದ್ಧನy
ಬೂೀಧನೆಗಳನುನುyಹ್ಸ್ಯಾಸ್ಪದಗೂಳಿಸುತತಿದ್್ದರೆ.

ಬೌದ್ಧyಧಮ್ಮದyಅಧಿಕೃತyದ್ಖಲೆಗಳಂದುyಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತತಿ-
ರುವyವಿನಯyಪಿೀಠಕy(VinayayPitaka),yಸುತತಿyಪಿೀಠಕy(Suttay
Pitaka),y ಅಭಿಧಮ್ಮy ಪಿೀಠಕy (Abhidarmay Pitaka)y
ಮುಂತ್ದವುಗಳುyಹ್ಗೂyಹೀನ್ಯ್ನyಪಂರದyವಿಭ್ಸಗಳುy
(Vibhasahas)yಧಮ್ಮದyದ್ರಿyತೊೀರಿಸುತತಿದೆ.yಭಿಕ್ಷುyಮತುತಿy
ಭಿಕ್ಷುಣಿಯರನೊನುಳಗೂಂಡy ಸನ್ಯಾಸಿಗಳುy ತ್ವುy ಆಸ್ಯನುನುy
ತೊರದವರ್ದ್ದರಿಂದyದುಃಖಸುವವರಲಲಾವಂದುyವ್ದಿಸುತತಿದ್್ದರೆ.y
ಆದರೆyಬುದ್ಧನyಮರಣಾನಂತರyಸಪತಿವಣ್ಮದಲಿಲಾyಸ್ೀರಿದyಮೊದಲy
ಬೌದ್ಧyಸಭೆಯಲಿಲಾyವಿನಯyಪಿೀಠಕ,yಸುತತಿyಪಿೀಠಕyರಚಿಸಲ್ಪಟು್ಟ,y
ಅನಂತರyವೈಶ್ಲಿಯಲಿಲಾyಸ್ೀರಿದyಎರಡನೆೀyಬೌದ್ಧy ಸಭೆಯಲಿಲಾy
ಸ್ಥಿವಿರವದಿನ್yಮತುತಿyಮಹ್ಸಂಘಿಕyಎಂಬyಎರಡುyಬಣಗಳ್ಗ್y
ಬೀಪ್ಮಟ್ಟರು.yಅಶೂೀಕyರ್ಜನyಕ್ಲದಲಿಲಾyಪ್ಟಲಿೀಪುತ್ದಲಿಲಾy
ಸ್ೀರಿದyಸಭೆಯಲಿಲಾyಅವರುyಪರಸ್ಪರyಕಚಾಚಿಡಿಕೊಂಡುyಒಬ್ಬರನೊನು-
ಬ್ಬರುyಹೂರದಬ್ಬಸಿಕೊಂಡುyತಮ್ಮದೆೀyಶ್ೀಷ್ಠyಪಂರವಂದುyವ್ದಿ-
ಸತೊಡಗ್ದರು.yಇಂದುyಇಂತಹyವಿವಿಧyಪಂಗಡಗಳyಗುಂಪುyಬೌದ್ಧy
ಸಮ್ಜವಂದುyಕರೆಯಲ್ಪಡುತತಿದೆ.

DKBAy(DemocraticyKarenyBuddhistyArmy)yಯುದ್ಧy
ಸ್ೀನೆಯy ನಂತರy ಮುಸಿಲಾಮ್y ವಿರೊೀಧವನೆನುೀy ಅಜಂಡ್ವ-
ನ್ನುಗ್yಮ್ಡಿಕೊಂಡy '969'yಮೂವ್ಮ್ಂಟ್ನy ಗುರಿy ಬೌದ್ಧy
ಬಮ್ಮಕ್ಕೆಂತyಇಸ್ಲಾಮನyಪತನವೀyಮುಖಯಾವ್ಗ್ದೆ.yಬುದ್ಧಪುಣಯಾ,y
ಬೌದ್ಧyಆಚಾರಗಳು,yಸಂಘyಮುಂತ್ದವುಗಳನುನುyಸೂಚಿಸುವy969y
(ಬುದ್ಧ-ಧಮ್ಮ-ಸಂಘyಎಂಬyತ್ರತನುyಸಿದ್್ಧಂತ)yಸ್ಥಿಪನೆyಆಗನುೀಯy
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ಏಷ್ಯಾದyಮಟಿ್ಟಗyಒಂದುyಗ್ಯವ್ಗ್yಇಂದಿಗೂyನೆಲೆಗೂಂಡಿದೆ.y
ಇದರyಏಕೆೈಕyಗುರಿyಮುಸಿಲಾಮರyಧಮ್ಮyಮತುತಿyಕಲಿ್ಪತyಇಸ್ಲಾಮೊೀ-
ಫಿೀಬಯವನುನುyತಡೆಯುವುದ್ಗ್ದೆ.

969yಮುಂದಿಡುವyಸಂಖ್ಯಾಶ್ಸತ್ರವುyತುಂಬ್yಸ್ವಾರಸಯಾಕರವ್-
ಗ್ದೆ.yಇಲಿಲಾyನ್ವುyಪ್ಬಲyಇಸ್ಲಾಮ್yವಿರುದ್ಧyನಿಲುವಿನyನೆೀರವ್ದy
ಚಿತ್ಣವನುನುyನೊೀಡಬಹುದ್ಗ್ದೆ.yದಕ್ಷಿಣೆೀಷ್ಯಾದyಮುಸಿಲಾಮರುy
ಸ್ಮ್ನಯಾವ್ಗ್y 786y ಎಂಬy ಸಂಖ್ಯಾಗyಮಹತವಾy ನಿೀಡುವುದುy
7+8+6=21yಎಂಬyಮೊತತಿyಬರುವyಕ್ರಣದಿಂದ್ಗ್ದೆ.yಅಂದರೆy
ಇದರyಅರ್ಮy21ನೆೀyಶತಮ್ನದಲಿಲಾyಇಸ್ಲಾಮ್yಬಮ್್ಮವನುನುy
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳುಳುತತಿದೆy ಎಂಬyಘೀಷಣೆಯ್ಗ್ರುವುದರಿಂದy
ಅದನುನುyಪ್ತರೊೀಧಿಸುವುದುy969yಮೂವ್ಮ್ಂಟ್ನyಉದೆ್ದೀಶ-
ವ್ಗ್ದೆಯಂಬyವಿಚಿತ್yವ್ದವುyಅವರಿಗ್ದೆ.yಅವರyಈyವ್ದವುy
ಸಂಘಟನೆಗyಜನರನುನುyಸ್ೀರಿಸಲುyಸಹ್ಯಕವ್ಗ್yಪರಿಣಮಸಿದೆ.

ರಖ್ೈನ್yಪ್್ಂತಯಾದಲಿಲಾರುವyಬೌದ್ಧರಿಗyಅಲಿಲಾಯyಬಂಗ್ಳಿyಉಗ್ಗ್-
ಮಗಳುyನಿೀಡುತತಿರುವyಹಂಸ್ಯನುನುyತಡೆಗಟು್ಟವುದುyಸಂಘಟನೆಯy
ಧ್ೂೀರಣೆಯ್ಗ್ದೆಯಂಬy ರೆಡಿಮ್ೀಡ್yಉತತಿರವನುನುy ಅವರುy
ನಿೀಡುತ್ತಿರೆ.y ಭ್ರತದy ಕೆಲವುyಕ್ವಿyಪತ್ಕೆಗಳುyರೊಹಂಗ್ಯಾy
ಮುಸಿಲಾಮರyದ್ಳಿಯನುನುyತಡೆಗಟು್ಟವುದುyಈyಸಂಘಟನೆಯyಉದೆ್ದೀ-
ಶವ್ಗ್ದೆಯಂದುyಬೂಬ್ಬರಿಯುತತಿಲೂyಇದೆ.yಆದರೆyಇವಲಲಾವೂy
ಸುಳುಳು.yವ್ಸತಿವದಲಿಲಾyಮುಸಿಲಾಮರyವಿರುದ್ಧy'ಬಮೀ್ಮಸ್yಬನ್yಲ್ದೆನ್'y
ಎಂದುyಸವಾಯಂyಕರೆದುಕೊಳುಳುತತಿರುವyಆಷ್ಲ್yವಿರ್ದುyಎಂಬ್ತನy
ಮ್ನವyವಿರೊೀಧಿyಪ್ಚೂೀದನ್ಕ್ರಿyಚಟುವಟಿಕೆಗಳೀyಮ್ಯಾ-
ನ್ಮ್ರ್ನಲಿಲಾyಕೊೀಮುಧ್ವಿೀಕರಣಕೆಕೆyನ್ಂದಿಯ್ಯಿತು.yಆತy
ಬಮೀ್ಮಸ್yಭಯೊೀತ್್ಪದಕರyನ್ಯಕನ್ಗ್ದ್್ದನೆ.

"ಬೌದ್ಧರ್ದy ನ್ವುy ಮುಸಿಲಾಮರಿಗy ಅವರy ಧಮ್ಮವನುನುy
ಅನುಸರಿಸುವy ಸ್ವಾತಂತ್್ಯವನುನುy ನಿೀಡಿದೆವು.y ಒಂದೊಮ್್ಮy
ಅಧಿಕ್ರವುyಮುಸಿಲಾಮರಿಗyಲಭಿಸಿದರೆyಅವರುyಬೌದ್ಧyಧಮ್ಮವನುನುy
ಪ್ಲಿಸುವyಸ್ವಾತಂತ್್ಯವನುನುyನಿೀಡಲ್ರರು.yಈyಮುಸಿಲಾಮರುyನಮ್ಮy
ರ್ಷಟ್ದyಭೂಮyಮತುತಿyಕಟ್ಟಡಗಳನುನುyಖರಿೀದಿಸುತತಿದ್್ದರೆ.yನಮ್ಮy
ಹಣ್ಮಕಕೆಳನುನುyಹಣyಕೊಟು್ಟyತಮ್ಮವರನ್ನುಗ್yಮ್ಡಿಕೊಳುಳುತತಿದ್್ದರೆ."y
ಆಷ್ಲ್yವಿರ್ದುನಂತಹyನ್ಯಕರyಇಂತಹyಪ್ಚೂೀದನ್ಕ್ರಿy
ಭ್ಷಣಗಳುyತಲತಲ್ಂತರಗಳಿಂದyಸೌಹ್ದ್ಮವ್ಗ್yಬದುಕುತತಿದ್ದy
ವಿಕ್್ಲyಎಂಬyಪ್್ಂತಯಾದಲಿಲಾyಕೊೀಮುಗಲಭೆyನಡೆಯಲುyಪ್ಮುಖy
ಪ್ತ್yವಹಸಿದೆ.y

ಬೌದ್ಧyಧಮ್ಮದyಮೂಲಭೂತyತತವಾಗಳ್ದyಅಷ್್ಟಂಗಮ್ಗ್ಮದಲಿಲಾ-
ರುವyಎಂಟುyಸತ್ಪರಗಳನುನುyಮರೆತುyಮುಸಿಲಾಮರyಮ್ರಣಹೂೀಮy
ನಡೆಸುವವರುyಯ್ರು?yಅವರುyಅಲ್ಪyವಸತ್ರವನುನುyತೊಟು್ಟyಚತುರ್y

ಸತಯಾy (FouryNobleyTruths)yಎಂದುyತುತೂತಿರಿyಊದುತ್ತಿy
ತಲೆಬೂೀಳಿಸಿಕೊಂಡುyದೆೀಶ್ಂತರyಹೂರಟುyಬುದ್ಧನyಉಪದೆೀ-
ಶಗಳನುನುyಪ್ಚುರಪಡಿಸುವyಭಿಕ್ಷುಗಳyಶಿಷಯಾರ್ಗ್ದ್್ದರೆ!yಭ್ರತದಲಿಲಾ-
ದ್ದyವೈದಿಕರುyಯಜ್ಞ-ಯ್ಗಗಳಲಿಲಾyದನ,yಎತುತಿ,yಎಮ್್ಮ,yಕರುಗಳನುನುy
ಹವಿಸ್್ಗ್yಅಪಿ್ಮಸುತತಿದ್ದರು.yಬುದ್ಧyಅಹಂಸ್ಯನುನುyಬೂೀಧಿಸಿದ್ದ-
ರಿಂದyಜನರುyಅತತಿಕಡೆyಹೂರಳಬಹುದೆಂದುyಭಯಪಟ್ಟyವೈದಿಕರುy
ಪ್್ಣಿಗಳyಮ್ಂಸಭಕ್ಷಣೆಯನುನುy ತೊರೆದರು.yವೈದಿಕಧಮ್ಮದy
ರಕ್ಷಣೆಗyಕಂಕಣಬದ್ಧರ್ದರು.yವೈದಿಕರyಮ್ೀಲೆಯೀyಅಹಂಸ್ಯy
ಪ್ಭ್ವyಬೀರಿದyಬುದ್ಧನyಅನುಯ್ಯಿಗಳುyಇದಿೀಗyಮ್ಯಾನ್ಮ್-
ರ್ನಲಿಲಾyಮ್ನವyಮ್ರಣಹೂೀಮyನಡೆಸುತತಿದ್್ದರೆ!

ಹದಿನೆೈದುy ವಷ್ಮಗಳy ಕ್ಲy ಸ್ರೆಮನೆಯಲಿಲಾದು್ದy ಅನಂತರy
ಬಡುಗಡೆಯ್ಗ್y ನೊೀಬಲ್yಶ್ಂತy ಪ್ಶಸಿತಿy ವಿಜೀತೆyಹ್ಗೂy
ದೆಹಲಿ,y ಆಕ್್ಫಡ್್ಮ,y ಲಂಡನ್yವಿಶವಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲಿಲಾy ಪದವಿy
ಪಡೆದyಅಂಗಸ್ನ್yಸೂಕ್yನ್ಯಕತವಾyನಿೀಡಿದyನ್ಯಾಶನಲ್yಲಿೀಗ್y
ಫ್ರ್yಡೆಮ್ಕ್ಸಿy(NLD)y2015ರಲಿಲಾyಮ್ಯಾನ್ಮ್ರ್ನಲಿಲಾyಅಧಿಕ್-
ರಕೆಕೆೀರಿದರೂyಅಲಿಲಾಯyರೊೀಹಂಗಯಾyಬವಣೆಗಳುyಕೊನೆಗೂಂಡಿಲಲಾ.y
ಸೂಕ್yಆyಮದಿ್ಮತyಜನರyಕಣೊಣುರೆಸಲುyಮುಂದ್ಗಲಿಲಲಾ.yಈಗy
ಅವರyಅಧಿಕ್ರದyಅವಧಿಯಲಿಲಾಯೀyನಡೆಯುತತಿರುವyಸ್ೀನೆಯy
ಹತಯಾಕ್ಂಡವನುನುyಖಂಡಿಸಲುyಅವರಿಂದyಸ್ಧಯಾವ್ಗಲಿಲಲಾ.yಈy
ಕ್ರಣದಿಂದyಈಗyಅವರುyಕೂಡ್yಆರೊೀಪಿyಸ್ಥಿನದಲಿಲಾದ ್್ದರೆ.y
1990ರಲಿಲಾyನಡೆದುದನುನುyಸೂಕ್yಭಯಪಡಿಸುವುದ್ದರೆyಅವರುy
ಸ್ೀನೆಯನುನುyತೃಪಿತಿಪಡಿಸಿyಅದೆಷು್ಟyಕ್ಲyಅಧಿಕ್ರಲಿಲಾರಬಹುದುy
ಎಂಬyಪ್ಶನುyಬ್ಕ್ಯ್ಗುತತಿದೆ.

ದೆೀಶವನುನುyತೊರೆದುyಪ್ರ್ಗುವyಅನುಮತyಇದ್ದರೂyಬಮ್್ಮದy
ಜನತೆಗ್ಗ್yಬದುಕ್ನy15yವಷ್ಮಗಳನುನುyತಯಾಜಸಿದyವಿೀರನ್ರಿಯಂದುy
ಜ್ಗತಕyಮ್ಧಯಾಮಗಳುyಪ್ಶಂಸಿಸಿದ,yಆಧುನಿಕyಮ್ಯಾನ್ಮ್ರ್ನy
ಶಿಲಿ್ಪyಅಂಗಸ್ನ್ರyಮಕಕೆಳುyರೊೀಹಂಗಯಾyಮುಸಿಲಾಮರುyಅನುಭವಿ-
ಸುತತಿರುವyಹಂಸ್ಯನುನುyತಡೆಯುವyಸ್ಮರಯಾ್ಮವನುನುyಕಳದುಕೊಂ-
ಡಿರುವುದರyಹನೆನುಲೆಯಲಿಲಾyಕೆಲವುyಕರಗಳಿವ.yಆಸ್ಯೀyದುಃಖಕೆಕೆy
ಮೂಲಕ್ರಣವಂಬyದಶ್ಮನವನುನುyಮ್ೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.yನ್ಯಾಯy
ಮತುತಿyಮ್ನವಿೀಯತೆಯyಬಲಿyಅಧಿಕ್ರಕೆಕೆೀರಿyತೆಗದುಕೊಳುಳುತತಿರು-
ವುದನುನುyಗಮನಿಸುವ್ಗyಇದರyನೆೀಪರಯಾದಲಿಲಾyಇಸ್್ೀಲ್ನyಯೊೀಜತy
ಷಡಯಾಂತ್ಗಳಿರುವುದುyಕಂಡುಬರುತತಿದೆ.

ಇಸ್್ೀಲ್yಮತುತಿy ಮ್ಯಾನ್ಮ್ರ್y ಬ್ಟನ್y ಒಂದೆೀy ವಷ್ಮದಲಿಲಾy
ಅಸಿತಿತವಾಕೆಕೆyತಂದyದೆೀಶಗಳ್ಗ್ವ.yಮಧಯಾyಏಷ್ಯಾದಲಿಲಾyಅಸಿಥಿರತೆಯನುನುy
ಉಂಟುಮ್ಡಿyಜನ್ಮyತಳದyಇಸ್್ೀಲ್yಎಂಬyರ್ಷಟ್ವನುನುyದಕ್ಷಿಣy
ಏಷ್ಯಾದy ರ್ಷಟ್ಗಳುy ಅಂಗ್ೀಕರಿಸಲುy ಹಂಜರಿದ್ಗy ಅದನುನುy

41ನೆೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಹಷುಣುತೆ:್ಇಸಾಲಿಮೋ್ಚರಿತೆ್ಯ್ಕಲವು್ಪುಟಗಳು

ಮುಸಿಲಾಮ್ ಇತಹಾಸದಾದ್ಂತ ಸ್ವಂತ ಸಂಸಕೆಕೃತ ಮತು್ತ ವಿಶಾ್ವಸವನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಿ್ಂಡು ಸುಖ ಜೇವನ ನಡೆಸುತ್ತದದಾ 
ಯಹ್ದಿ ಿರೈಸ್ತರು ಕಂಡುಬರುತಾ್ತರೆ. ಿ್ೇಮುವಾದದಿಂದ ಕುರುಡಾದವರು ಮಾತ್ ಇದನೆ್ನಲಾಲಾ ನಲ್ಲಕ್ಷಿಸುತಾ್ತರೆ. 
ಿರೈಸ್ತರು ಮತು್ತ ಮುಸಿಲಾಮರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ದಂಡೆತ್ತ ಹೆ್ೇದರ್ ಅವರ ನಡುವಿದದಾ ವ್ತಾ್ಸಗಳನು್ನ 
ಆಧುನಕ ಇತಹಾಸಕಾರರೆ್ೇವ್ಲರು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತಾ್ತರೆ: "ಿರೈಸ್ತ ವಿಜೇತರಂತ ಮುಸಿಲಾಮರು ಅಲ್ಲಾಯ ಜನತಯ 
ಮತಾಂತರಿಕೆ ಪ್ಯತ್ನಸದಿದದಾ ಕಾರಣ ಮುಸಿಲಾಮ್ ನಯಂತ್ತ ಪ್ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಧಾರ್್ಲಕ ವೈವಿಧ್ತಗಳಿದದಾವು."

ಅತಯಾಂತy ನ್ಯಾಯಪೂಣ್ಮyಮತುತಿy ಗೌರವ್ನಿವಾತy ಶೈಲಿಯಲಿಲಾy
ಜನರನುನುyದೆೀವಮ್ಗ್ಮದೆಡೆಗyಆಮಂತ್ಸುವುದುyಮುಸಿಲಾಮರy

ದೌತಯಾವ್ಗ್ದೆ.yಈyಕ್ಯ್ಮದಲಿಲಾyಪ್ಲಿಸಬೀಕ್ದyಶಿಸುತಿ,yವಿಶ್-
ಲತೆಯನುನುy ಕುರ್ಆನ್yವಿವರವ್ಗ್yಪ್ತಪ್ದಿಸಿದೆ.y (16:125,y
3:64,y33:45-46,y42:15,y3:113-114,y9:6)yಅತದೊಡ್ಡy
ಅಕ್ಮಯ್ದyಫರೊೀವ್ನೊಂದಿಗyಕೂಡ್yಸಂಯಮyಮತುತಿy
ಶ್ಂತಯಿಂದyವತ್ಮಸಬೀಕ್ಗ್ತುತಿ.y (20:44,y41:34)yಪವಿತ್y
ಕುರ್ಆನ್yಮುಸಿಲಾಮ್ೀತರರೊಂದಿಗyಸಹಷುಣುತೆಗyಹಚಿಚಿನyಒತುತಿy
ನಿೀಡಿದೆ.yರಣಾಂಗಣಕೆಕೆyತೆರಳುವ್ಗyಕೂಡyಪ್ವ್ದಿ yರವರುy
ಕೆಲವುyಸೂಚನೆಗಳನುನುyನಿೀಡಿದ್ದರು.

"ವೃದ್ಧರ ು, y ಸಿತ್ರೀಯರುy ಮತುತಿ y ಮಕಕೆಳನುನು y ವಧಿಸy
ಬ್ರದು."y(ಅಬೂದ್ವೂದ್)y

"ಸನ್ಯಾಸಿy ಮಠಗಳಲಿಲಾy ಮತುತಿy ಆರ್ಧನ್ಲಯಗಳಲಿಲಾy ಸನ್ಯಾಸಿ-
ಗಳನೊನುೀy ಆರ್ಧನ್y ನಿರತರ್ದವರನೊನುೀy ವಧಿಸಬ್ರದು."y
(ಮುಸನುದ್yಅಹ್ಮದ್)y

"ಇತರರyಅಕ್ಮಗಳುyಮತುತಿyಕೆಡುಕುಗಳನುನುyಪರಮ್ವಧಿyಕ್ಷಮಸಿ-
ಬಡಬೀಕು."y(ಕುರ್ಆನ್y24:22,y23:96)

ತಕ್ೀಫ್yಗೂೀತ್ದyವಿಗ್ಹ್ರ್ಧಕರುyಮದಿೀನ್ಕೆಕೆyಆಗಮಸಿದ್ಗy
ಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಅವರಿಗyಮಸಿೀದಿಯಲಿಲಾyತಂಗುವyಸೌಕಯ್ಮ-
ವನುನುy ಏಪ್ಮಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.y (ಝ್ದುಲ್y ಮಆದ್y 2/596)y
ಮದಿೀನ್ಕೆಕೆyತಲುಪಿದyಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಯಹೂದಯಾರೊಂ-
ದಿಗyಮ್ಡಿಕೊಂಡyಒಪ್ಪಂದyಬಹುತವಾದyಸಮ್ಜಕೆಕೆyಅತುಯಾತತಿಮy
ಮ್ದರಿಯ್ಗ್ದೆ.y(AliyBulac,yMedinayDocumentyAly
Harmony,yApril-Juney2001)y

'ಮದಿೀನ್yಚಾಟ್ಮರ್'yಎಂದುyಗುರುತಸಲ್ಪಡುವyಈyಒಪ್ಪಂದy
ಇತಹ್ಸಕ್ರರy ಗಮನವನುನುy ಹಚಾಚಿಗ್y ಆಕಷ್್ಮಸಿದy ಒಂದುy
ಘಟನೆಯ್ಗ್ದೆ.yಒಪ್ಪಂದದyಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳುyಹೀಗ್ದ್ದವು:

"ಯಹೂದಯಾರುyಮತುತಿyಮುಸಿಲಾಮರುyಮ್ೈತ್ಯಿಂದyಜೀವಿಸಬೀಕು.y
ಅದಕೆಕೆyಉಭಯತ್ರಿಗೂyಸಂಪೂಣ್ಮyಸ್ವಾತಂತ್್ಯವಿದೆ.yಶತು್ಗಳುy
ದ್ಳಿyಮ್ಡಿದರೆyಅವರನುನುyಎದುರಿಸಲುyಉಭಯyಪಂಗಡಗಳುy
ಪರಸ್ಪರy ಸಹಕರಿಸಬೀಕು.yಯ್ವy ಪಂಗಡವೂyಕುರೆೈಶರರಿಗy
ಸಹ್ಯyಮ್ಡಬ್ರದು.yಅವರುyಮದಿೀನ್ದyಮ್ೀಲೆyದ್ಳಿy
ಮ್ಡಿದರೆyಎರಡೂyಪಂಗಡyಒಗೂಗಿಡಿyಅವರನುನುyತಡೆಯಬೀಕು.y
ಅವರುyಯ್ವುದ್ದರೊಂದುyಪಂಗಡದೊಂದಿಗy(ಯಹೂದಯಾರುy
ಮತುತಿyಮುಸಿಲಾಮರು)yಒಪ್ಪಂದyಮ್ಡಿಕೊಂಡರೆyಆyಒಪ್ಪಂದವ-
ನುನುyಬೀರೆyಪಂಗಡವೂyಗೌರವಿಸುತತಿದೆ.yಮುಸಿಲಾಮರyಮತ್ರ್ಗ್y
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ಒಪ್ಪಂದy ಮ್ಡಿಕೊಳಳುಲುy ಯಹೂದಯಾರನುನುy ಆಮಂತ್ಸಿದರೆy
ಅವರುy ಅದನುನುy ಸಿವಾೀಕರಿಸಬೀಕು.y ಹ್ಗಯೀy ಯಹೂದಯಾರುy
ಆಮಂತ್ಸಿದರೆyಮುಸಿಲಾಮರುyಅದನುನುyಅನುಸರಿಸಬೀಕು.yಆದರೆy
ಧಮ್ಮದyಧವಾಂಸಕ್ಕೆಗ್yಇಳಿದವರೊಂದಿಗyಒಪ್ಪಂದyಮ್ಡಿಕೊಳುಳುವy
ಬ್ಧಯಾತೆyಯ್ರಿಗೂyಇಲಲಾ.yಈyವಿಷಯವ್ಗ್yಯ್ರುyಆಕ್ಮಣಕ್ಕೆ-
ಳಿದರೂyಮುಸಿಲಾಮರುyಒಗಗಿಟ್್ಟಗ್yನಿಲಲಾಬೀಕು.yಯಹೂದಯಾರುyಕೂಡy
ಹ್ಗಯೀyಮ್ಡಬೀಕು."

ಅಬು್ದಲ್ಲಾಹy ಬನ್y ಸಅದ್yಇಸ್ಲಾಮನyಬದ್ಧy ವೈರಿy ಪ್ಳಯಕೆಕೆy
ಜಗ್ದುyಅವರyಅಪಪ್ಚಾರದyಚುಕ್ಕೆಣಿyಹಡಿದyವಯಾಕ್ತಿಯ್ಗ್ದ್ದರು.y
ತ್ನುyನಡೆಸಿದyಅಕ್ಮಗಳyಕ್ರಣyಮಕ್ಕೆyವಿಜಯದyಸಂದಭ್ಮy
ಮರಣದಂಡನೆyಶಿಕ್ಷೆyಘೀಷ್ಸಲ್ಪಟ್ಟyಕೆಲವರಲಿಲಾyಸಅದ್yಕೂಡ್y
ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದ.yಅವರುyಅನಂತರyಕ್ಷಮ್ಯ್ಚಿಸಿyಓವ್ಮyನಿಷಕೆಳಂಕy
ಮುಸಿಲಾಮರ್ಗ್yಪರಿವತ್ಮನೆಗೂಂಡರು.yಇದುyಅತಯಾಂತyದುಷ್ಟರ್ದy
ಅಕ್ಮಗಳಿಗೂyಕ್ಷಮ್yನಿೀಡುವyಪ್ವ್ದಿ yರವರyಆದಶ್ಮಕೆಕೆy
ಒಂದುyಉದ್ಹರಣೆಯ್ಗ್ದೆ.

ದಿವಾತೀಯyಖಲಿೀಫyಉಮರ್yಫ್ರೂಕ್yಈಲಿಯyನಿವ್ಸಿಗಳಿಗy
ಬರೆದುಕೊಟ್ಟyಭದ್ತ್yವಯಾವಸ್ಥಿyಹೀಗ್ತುತಿ:

"ಇದುy ದೆೀವನy ದ್ಸನೂy ಸತಯಾವಿಶ್ವಾಸಿಗಳy ನ್ಯಕನೂyಆದy
ಉಮರ್yಈಲಿಯ್yನಿವ್ಸಿಗಳಿಗyನಿೀಡುವyಸಂರಕ್ಷಣೆಯ್ಗ್ದೆ.y
ಎಲಲಾರyಪ್್ಣ,yಸ್ೂತುತಿ,yಚಚು್ಮಗಳು,yಶಿಲುಬಗಳೂyಸ್ೀರಿದಂತೆy
ಧಮ್ಮಕೆಕೆy ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟy ಎಲಲಾದ್ದಕೂಕೆy ಸಂರಕ್ಷಣೆಯy ಖ್ತರಿy
ನಿೀಡುತೆತಿೀನೆ.yಯ್ವyಚಚು್ಮಗಳನೂನುyವ್ಸಸಥಿಳಗಳನ್ನುಗ್yಮ್ಡಿ-
ಕೊಳುಳುವುದುyಅರವ್yಅವುಗಳನುನುyನ್ಶಪಡಿಸುವುದನುನುyನಿಷೆೀ-
ಧಿಸಿದೆ್ದೀನೆ.yಅವುಗಳನುನುyಮತುತಿyಅವುಗಳಿಗyಸ್ೀರಿದyವಸುತಿಗಳನುನುy
ಸುಡಬ್ರದು.yಅವರyಸ್ೂತುತಿyಮತುತಿyಶಿಲುಬಗಳನುನುyವಶಪಡಿಸಿಕೊ-
ಳಳುಬ್ರದು.yವಿಶ್ವಾಸಕ್ಯ್ಮದಲಿಲಾyಯ್ರyಮ್ೀಲ್ದರೂyಅಡೆತಡೆy
ಉಂಟುಮ್ಡುವುದ್ಗಲಿyಮತ್ಂತರಕೆಕೆyನಿಬ್ಮಂಧಿಸುವುದ್ಗಲಿy
ಸಲಲಾದು.yಯ್ರಿಗೂyತೊಂದರೆyನಿೀಡಬ್ರದು."y (ತವಾಬ್yT.yW.y
Arnold,yTheyPreachingyofyIslam,yp56)

ನಜ್್ನ್ನಿಂದyಆಗಮಸಿದyಕೆ್ರೈಸತಿyತಂಡಕೆಕೆyಪ್ವ್ದಿ yರವರುy
ಮಸಿ್ಜದುನನುಬವಿಯಲಿಲಾyಸೌಕಯ್ಮyಏಪ್ಮಡಿಸಿಕೊಟ್ಟyಸಂಭವyಸುಪ್-
ಸಿದ್ಧವಷೆ್ಟ.y ನಜ್್ನ್ನy ಕೆ್ರೈಸತಿರೊಂದಿಗy ಪ್ವ್ದಿ y ರವರುy
ಮ್ಡಿಕೊಂಡyಒಪ್ಪಂದyಹೀಗ್ದೆ:y"ನಜ್್ನ್ನyಕೆ್ರೈಸತಿರಿಗyಮತುತಿy
ಅವರyಜೂತೆಗ್ರರಿಗyಅಲ್ಲಾಹನyಅಭಯyಮತುತಿy ದೆೀವಸಂ-
ದೆೀಶವ್ಹಕರ್ದy ಮುಹಮ್ಮದ್ y ರವರy ಸಂರಕ್ಷಣೆಯy
ಹೂಣೆಗ್ರಿಕೆyಇದೆ.yಈyಒಪ್ಪಂದyಅವರyಪ್್ಣ,yಧಮ್ಮ,yಭೂಮ,y
ಸ್ೂತುತಿyಮುಂತ್ದವುಗಳಿಗyಹ್ಗೂyಅವರಲಿಲಾyಹ್ಜರಿರುವವರುy

ಮತುತಿy ಇಲಲಾದವರಿಗyಅವರyಒಂಟ್ಗಳು,yನಿವೀದಕyತಂಡಗಳು,y
ಶಿಲುಬ,y ಚರ್್ಮನಂತಹy ಸಂಕೆೀತಗಳy ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಗ್ದೆ.y
ನೆಲೆಗೂಂಡಿರುವyಪರಿಸಿಥಿತಯಲಿಲಾyಯ್ವyಬದಲ್ವಣೆಯೂyಇಲಲಾ.y
ಅವರyಯ್ವyಹಕುಕೆyಮತುತಿyಧ್ಮ್ಮಕyಸಂಕೆೀತಗಳನುನುyಬದಲ್ಯಿ-
ಸಲ್ಗದು.yಅವರಲಿಲಾyಪ್ದಿ್,yಪುರೊೀಹತ,yಚರ್್ಮನyಸ್ೀವಕನನುನುyಆy
ಹುದೆ್ದಯಿಂದyಅಮ್ನತುಗೂಳಿಸಲ್ಗದು."y(ಶೈಖ್yಮುಹಮ್ಮದ್y
ಕ್ರಕುನುನು,yಇಸ್ಲಾಮ್yಮತುತಿyಧ್ಮ್ಮಕyಸಹಷುಣುತೆ,yಐ.ಪಿ.ಎರ್.y
ಕೊೀಝಿಕೊಕೆೀಡ್,y1989,yಪುಟy23)

ಡಮ್ಸಕೆಸ್ನಲಿಲಾyಗ್್ೀಕರyಜುಪಿಟರ್yವಿಗ್ಹyಪ್ತಷ್್ಠಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟyಒಂದುy
ಪುರ್ತನyದೆೀವ್ಲಯವಿತುತಿ.yಡಮ್ಸಕೆಸ್yಕೆ್ರೈಸತಿyವಶವ್ದ್ಗy
ಅವರುyಅದನುನುyಯೊೀಹ್ನನುನyಹಸರಿನy(St.yJohn)yಚರ್್ಮyಆಗ್y
ಮ್ಪ್ಮಡಿಸಿದರು.yದಿವಾತೀಯyಖಲಿೀಫyಉಮರ್ರವರyಕ್ಲದಲಿಲಾy
ಪ್ಸುತಿತyಭ್ಗಗಳುyಇಸ್ಲಾಮಕ್yರ್ಷಟ್ದyಭ್ಗವ್ಗ್yಮ್ಪ್ಮಟಿ್ಟತು.y
ಅನಂತರyಯೊೀಹ್ನನುನyಚರ್್ಮyಉಪಯೊೀಗ್ಸುತತಿದ್ದyಡಮ್ಸಕೆಸ್y
ನಿವ್ಸಿಗಳಲಿಲಾyಹಚಿಚಿನವರುyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿದರು.yಇದರೊಂದಿಗy
ಅದನುನುy ಮಸಿೀದಿಯ್ಗ್y ಮ್ಪ್ಮಡಿಸಬೀಕೆಂಬy ಒತ್ತಿಯy
ಕೆೀಳಿಬಂತು.yಆದರೂyಇಸ್ಲಾಮೀyಆಡಳಿತವುyಅದನುನುyಅಂಗ್ೀಕರಿ-
ಸಲಿಲಲಾ.yಚರ್್ಮyಉಪಯೊೀಗ್ಸವyಕೊನೆಯyವಯಾಕ್ತಿyಅದನುನುyತೊರೆದು,y
ಅದರy ಹಕುಕೆದ್ರರುy ಸವಾಇಚಛಿಯಿಂದy ಹಸ್ತಿಂತರಿಸುವy ತನಕy
ಚಚ್ಮನುನುyಅದರyಪ್ಡಿಗyಬಟು್ಟಬಡಬೀಕೆನುನುವುದುyಇಸ್ಲಾಮೀy
ಆಡಳಿತದy ನಿಲುವ್ಗ್ತುತಿ.y (ಶೈಖ್yಮುಹಮ್ಮದ್y ಕ್ರಕುನುನು,y
ಇಸ್ಲಾಮ್yಮತುತಿyಧ್ಮ್ಮಕyಸಹಷುಣುತೆ,yಪುಟy37)

ಉಮರ್yಫ್ರೂಕ್ರವರುyವಿಜೀತರ್ಗ್yಬೈತುಲ್yಮುಕದಿ್ದಸ್ನಲಿಲಾy
ಪ್ವೀಶಿಸಿದ್ಗyಅವರುyಮುಂದಿರಿಸುವyಶತ್ಮಗಳನುನುyಪ್ಲಿಸಲುy
ಕೆ್ರೈಸತಿರುyಸಿದ್ಧರ್ಗ್ದ್ದರು.yಆದರೂyಉಮರ್yಅಸರ್yನಮ್ಝ್ನy
ಸಮಯyಒಂದುyದೊಡ್ಡyಚರ್್ಮನಲಿಲಾದ್ದರೂyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಮಹಸಲುy
ಸಮ್ಮತಸಲಿಲಲಾ.yಅವರುyಮುಂದಿನyದಿನಗಳಲಿಲಾyಮುಸಿಲಾಮರುyಆy
ಚರ್್ಮನyಹಸರಲಿಲಾyಹಕುಕೆyಸ್ಥಿಪಿಸಬಹುದೆಂದುyಅವರುyಭಯಪಟ್ಟರು.y
(MustafayAl-Sibai,ySomeyGlitteringyAspectyofy
IslamicyCivilization,y (TRySharifyAhmadyKhan)y
HindustanyPublication,yDelhi,y1986,yp76)

ಮತೊತಿಂದುyಘಟನೆಯನುನುyಡ್.yಮುಸತಿಫ್yಸಿಬ್ಇyಉಲೆಲಾೀಖ-
ಸುತ್ತಿರೆ:y"ಅವರy(ಉಮರ್yಬನ್yಖತ್ತಿಬ್)yಗವನ್ಮರ್yಆಗ್ದ್ದy
ಅಮ್್yಬನ್yಆಸ್yಒಬ್ಬyಕೆ್ರೈಸತಿyಸಿತ್ರೀಯyಮನೆಯನುನುyನಿಬ್ಮಂಧಪೂ-
ವ್ಮಕವ್ಗ್yಮಸಿೀದಿಯೊಂದಿಗyಸ್ೀರಿಸಿದರು.yಆyಮಹಳyಈyಕುರಿತುy
ಖಲಿೀಫರಿಗyದೂರಿತತಿರು.yತಕ್ಷಣyಉಮರ್ರವರುyಅಮ್್ರನುನುyಕರೆಸಿy
ವಿಚಾರಿಸಿದರು.yವಿಷಯyನಿಜವಂದುyಒಪಿ್ಪಕೊಂಡyಅಮ್್yಅದರy
ಹನೆನುಲೆಯನುನುyವಿವರಿಸಿದರು.yಮುಸಿಲಾಮ್yಜನಸಂಖ್ಯಾyವಧಿ್ಮಸಿದy
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ಕ್ರಣ,yಮಸಿೀದಿಯಲಿಲಾyಸಥಿಳ್ವಕ್ಶyಸ್ಕ್ಗದೆyಅದನುನುyಬದಲ್-
ವಣೆಗೂಳಿಸಬೀಕೆಂಬyಉದೆ್ದೀಶದಿಂದyಆyಮನೆಯನುನುyನ್ಯಾಯವ್ದy
ಬಲೆyಕೊಟು್ಟyಖರಿೀದಿಸಲುyತೀಮ್್ಮನಿಸಿದರು.yಅದರyಮೌಲಯಾವನುನುy
ಆyಮಹಳyಯ್ವ್ಗyಬೀಕ್ದರೂyಸಿವಾೀಕರಿಸಲುyಅನುಕೂಲವ್-
ಗುವyವಿಧದಲಿಲಾyಸ್ವ್ಮಜನಿಕyಖಜ್ನೆಯಲಿಲಾಡಲ್ಗ್ತುತಿ.yಅದರy
ನಂತರyಮನೆಯನುನುyಕೆಡವಿyಮಸಿೀದಿಗyಸ್ೀರಿಸಿದರು.yಅಮ್್ರy
ವಿವರಣೆಯನುನುyಆಲಿಸಿದyಉಮರ್ yಮಸಿೀದಿಯyಪ್ಸುತಿತy
ಭ್ಗವನುನುyಕೆಡವಿyಆyಜ್ಗದಲಿಲಾyಕೆ್ರೈಸತಿyಮಹಳಯyಮನೆyನಿಮ್ಮಸಿ-
ಕೊಡಬೀಕೆಂದುyಆದೆೀಶಿಸಿದರು."y(Ibidyp76-77)

ದಿವಾತೀಯyಉಮರ್yಎಂದುyಗುರುತಸಲ್ಪಡುವyಉಮರ್yಬನ್y
ಅಬು್ದಲ್yಅಝಿೀಝ್ರವರುyತಮ್ಮyಕೆೈಕೆಳಗ್ನyಅಧಿಕ್ರಿಗಳಿಗy
ಬರೆಯುತ್ತಿರೆ:y"ನಿೀವುyಚಚು್ಮಗಳು,yಮಠಗಳುyಮತುತಿyಅಗ್ನುಯ್-
ರ್ಧಕರyಅಗ್ನುಕುಂಡಗಳನುನುyನ್ಶಪಡಿಸದಿರಿ."y(ಶೈಖ್yಮುಹಮ್ಮದ್y
ಕ್ರಕುನುನು,yಉಮರ್yಬನ್yಅಬು್ದಲ್yಅಝಿೀಝ್,yಐ.ಪಿ.ಎರ್.y
ಕೊೀಝಿಕೊಕೆೀಡ್,y1993,yಪುಟy150)

ಭ್ರತದಲಿಲಾyಮುಸಿಲಾಮ್yಆಳಿವಾಕೆಗyಬುನ್ದಿyಹ್ಕ್ದyಮುಹಮ್ಮದ್y
ಬನ್y ಕ್ಸಿಮ್y ಸಿಂಧ್ನy ನಿವ್ಸಿಗಳಂದಿಗy ಮ್ಡಿಕೊಂಡy
ಒಪ್ಪಂದದಲಿಲಾyಹೀಗyದ್ಖಲಿಸುತ್ತಿರೆ:y"ಹಂದೂyದೆೀವ್ಲಯಗಳು,y
ಮಸಿೀದಿಗಳು,y ಸನ್ಯಾಸಿy ಮಠಗಳು,y ಅಗ್ನು y ದೆೀವಸ್ಥಿ-
ನಗಳುyಸಮ್ನವ್ಗ್ದೆ."

ಮುಸಿಲಾಮ್yರ್ಷಟ್ದyಉನನುತyಹುದೆ್ದಗಳyಪೈಕ್yಹಲವುyಹುದೆ್ದಗ-
ಳನುನುyಮುಸಿಲಾಮ್ೀತರರೆೀyಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು.y832ರಲಿಲಾyಖಲಿೀಫy
ಮಅ್yಮೂನ್yಸ್ಥಿಪಿಸಿದyಬೈತುಲ್yಹಕ್ಮದyನಿದೆೀ್ಮಶಕರ್ಗ್yನೆೀಮಕ-
ಗೂಂಡಿದು್ದyಓವ್ಮyಕೆ್ರೈಸತಿyವೈದಯಾರ್ದyಹನಿೀನ್yಬನ್yಇಸ್ಹ್ಖ್y
ಎಂಬವರ್ಗ್ದ್ದರು.yಅವರುyಜ್ತ,yಧಮ್ಮ,yಸಮುದ್ಯವನುನುy
ಪರಿಗಣಿಸದೆyಅಹ್ಮರಿಗಲಲಾyತಕಕೆyಉದೊಯಾೀಗವನುನುyನಿೀಡಿದರು.y

ಡಮ್ಸಕೆಸ್yಮತುತಿyಬಗ್್ದದ್ನಲಿಲಾದ್ದyವೈದಯಾಶ್ಲೆಗಳಿಗyಸುದಿೀಘ್ಮಕ್ಲy
ನ್ಯಕತವಾyನಿೀಡಿದವರುyಕೆ್ರೈಸತಿರ್ಗ್ದ್ದರು.yಇಬ್ನುyಅರಲ್ಝಾಲ್yಎಂಬy
ಕೆ್ರೈಸತಿರುyಮುಆವಿಯ್ರyಅರಮನೆಯyವೈದಯಾರ್ಗ್ದ್ದರು.yಸಜೂ್ಮನ್y
ಎಂಬy ಕೆ್ರೈಸತಿy ಅವರy ಕ್ಯ್ಮದಶಿ್ಮಯ್ಗ್ದ್ದರು.y ಹ್ಗಯೀy
ಮವ್್ಮನ್yಈಜಪಿ್ಟನyಆಡಳಿತyವಲಯಕೆಕೆyಅತೆನೆೀತ್ಯಾyಎಂಬವರನುನುy
ನೆೀಮಸಿದರು.yಕೃಮ್ೀಣyಅವರುyರ್ಷಟ್ದyಖಜ್ನೆಯyಅಧಿಕ್ರಿ-
ಯ್ದರು.yಆyಕೆ್ರೈಸತಿyನ್ಯಕರುyವಿತತಿyಸ್ೂತುತಿಗಳನುನುyಹೂಂದಿದ್ದy
ಶಿ್ೀಮಂತyವಯಾಕ್ತಿಯ್ಗ್ದ್ದರು.yಅಬು್ದಲ್yಮಲಿಕ್yಮವ್್ಮನ್yತನನುy
ಚಿಕಕೆyಸಹೂೀದರyಅಬು್ದಲ್yಅಝಿೀಝ್ರಿಗyಶಿಕ್ಷಣyನಿೀಡಲುyಇಬ್ನುy
ಅಝ್ಝಾಲ್ರವರನೆನುೀyನೆೀಮಸಿದ್ದರು.yಈಜಪಿ್ಟನyಗವನ್ಮರ್yಆಗ್yಸ್ೀವy
ಮ್ಡಿದyಮಹ್ನರ್ದyಎರಡನೆೀyಉಮರ್ರವರyತಂದೆಯ್ಗುವy

ಭ್ಗಯಾyಲಭಿಸಿದyಅಬು್ದಲ್yಅಝಿೀಝ್yಶಿಕ್ಷಣyಪಡೆದದು್ದyಓವ್ಮyಕೆ್ರೈಸತಿy
ವಿದ್ವಾಂಸರyಬಳಿಯ್ಗ್ತುತಿ.y(MustafayAl-Sibai,yIbidyp81)

ಮುಸಿಲಾಮರುyಆಫಿ್ಕ್ದಲಿಲಾyವಿಮೊೀಚಕರ್ಗ್yವತ್ಮಸಿದyಚರಿತೆ್ಯನುನುy
ಆನ್್ಮಲ್್ಡyದ್ಖಲಿಸುತ್ತಿರೆ:y"ಅರಬ್yಸ್ೀನೆಯyವಿಜಯಕೆಕೆyಅಲಿಲಾಯy
ನಿವ್ಸಿಗಳ್ದyಕೆ್ರೈಸತಿರyಸಹಕ್ರವೀyಕ್ರಣವ್ಗ್ತುತಿ.yಅವರುy
ಕೆಟ್ಟyಆಡಳಿತyಮತುತಿyವಿಪರಿೀತyತಕ್ಮದyಕಹಯಿಂದ್ಗ್yಬೈಝಂ-
ಟ್ೈನ್ನವರಿಂದyರೊೀಸಿyಹೂೀಗ್ದ್ದರು.yಕೆ್ರೈಸತಿರyಪ್ಮುಖyವಿಭ್ಗ-
ವ್ಗ್ದ್ದyಜೂೀಕೊೀಬೈಟ್ಗಳನುನುyಬೈಝಂಟ್yರ್ಜಧ್ನಿಯಲಿಲಾy
ಆರೂೀ್ಮಡೆಕ್್yಪಕ್ಷಪ್ತಗಳುyಅತಯಾಂತyಕೂ್ರyಹಂಸ್ಗyಗುರಿಪಡಿ-
ಸುತತಿದ್ದರು.yಜೂೀಕೊೀಬೈಟ್ಗಳುyಅವರyಇಂದಿನyತಲೆಮ್ರುಗಳುy
ಕೂಡy ಮರೆಯಲ್ಗದಂತಹy ದೌಜ್ಮನಯಾy ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.y
ಕೆಲವರುyಮದ್ಮನಕ್ಕೆೀಡ್ದರೆy ಇನುನುy ಕೆಲವರನುನುy ಸಮುದ್ಕೆಕೆ-
ಸ್ಯಲ್ಗ್ತುತಿ.y ಹಲವರುyಮದ್ಮಕರy ಕೆೈಯಿಂದyಪ್ರ್ಗಲುy
ಪ್ದಿ್y ಆಕ್್ಮಸ್ನೊಂದಿಗy ಅಲಿಲಾಂದy ಕ್ಲಿಕೆತತಿರು.y ಉಳಿದವರುy
ಕೌಡೆೀಲಿಯy ಕೌನಿ್ಲಿನy ತೀಮ್್ಮನವನುನುy ಅಂಗ್ೀಕರಿಸಿy ತಮ್ಮy
ನೆೈಜyಅಭಿಪ್್ಯಗಳನುನುyಮರೆಮ್ಚಿಟ್ಟರು.yಈyಕೊೀಪ್್ಟಗಳಿಗy
(ಈಜಪಿ್ಟನyಜೂೀಕೊೀಬೈಟ್ಗಳುyಹ್ಗyಗುರುತಸಲ್ಪಡುತತಿದ್ದರು)y
ಮಹಮ್ಮದಿೀಯರy ಪ್ವೀಶವುy ಶತಮ್ನಗಳy ಕ್ಲy ಅವರುy
ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹyಧ್ಮ್ಮಕyಸ್ವಾತಂತ್್ಯವನುನುyನಿೀಡಿತು.yಅಮ್್y
ಬನ್yಆಸ್yಕಪ್ಪyಕೊಡುವyಬದಲ್ಗ್yಕೊೀಪ್್ಟಗಳಿಗyಅವರyಚಚು್ಮ-
ಗಳನುನುyನೆಲೆನಿಲಿಲಾಸಲುyಅನುಮತಸಿದರು.yಧ್ಮ್ಮಕyವಿಷಯಗಳಿಗy
ಅವರಿಗyಸವಾಯಂyಆಡಳಿತyನಿೀಡಿದರು."y(T.yW.yArnold,yThey
PreachingyofyIslam,yp102)

ಕೆ್ರೈಸತಿರುyಮತುತಿy ಮುಸಿಲಾಮರyಯುದ್ಧನಿೀತಯಲಿಲಾರುವy ಪರಸ್ಪರy
ವಯಾತ್ಯಾಸವನುನುyಹಲವರುyಗುರುತಸಿದ್್ದರೆ.yದಿವಾತೀಯyಶಿಲುಬಯು-
ದ್ಧದಲಿಲಾyನಡೆದyಒಂದುyಘಟನೆಯನುನುyಡ್.yಮುಸತಿಫ್yಸಿಬ್ಇy
ವಿವರಿಸುತ್ತಿರೆ:y"ಶಿಲುಬyಸ್ೀನೆಯುyಮಆರಹಲ್yನುಅ್yಮ್ನ್ಗy
ತಲುಪಿದ್ಗyಅವರುyಅಲಿಲಾyನಡೆಸಿದyದಿಗ್ಬಂಧನyಪರಿಣಾಮವ್ಗ್y
ಅಲಿಲಾಯyನಿವ್ಸಿಗಳುyಆಯುಧವನುನುy ಕೆಳಗ್ಟು್ಟy ಶರಣಾದರು.y
ಅವರುyಅದಕ್ಕೆಂತyಮುಂಚಯೀyಅಲಿಲಾಯyನ್ಯಕರಿಗyಪ್್ಣy
ಮತುತಿyಸ್ೂತತಿನyಸಂರಕ್ಷಣೆಯyವ್ಗ್್ದನyನಿೀಡಿದ್ದರು.yಆದರೆyನಂತರy
ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದೀನು?yಆyನಿಕೃಷ್ಟyಪ್್ಣಿಗಳುyನಗರyಪ್ವೀಶಿಸಿyನಡೆಸಿದy
ಕೌ್ಯ್ಮಗಳುy ಅತಯಾಂತy ಭಯ್ನಕವ್ಗ್ತುತಿ.y ಆyಯುದ್ಧದಲಿಲಾy
ಅವರೊಂದಿಗyಪ್ಲೊಗಿಂಡಿದ್ದyಕೆಲವುyಇಂಗ್ಲಾೀಷ್yಇತಹ್ಸಕ್ರರy
ಲೆಕ್ಕೆಚಾರyಪ್ಕ್ರyಸಿತ್ರೀಯರು,yಮಕಕೆಳು,yವೃದ್ಧರುyಸ್ೀರಿದಂತೆyಒಂದುy
ಲಕ್ಷದಷು್ಟyಜನyಹತೆಯಾಯ್ದರು.yಅನಂತರyಶಿಲುಬyಸ್ೀನೆಯುy
ಬೈತುಲ್yಮುಕದಿ್ದಸನುನುyದಿಗ್ಬಂಧಿಸಿತು.yತ್ವುyಸ್ೂೀಲುತೆತಿೀವyಎಂದುy
ತಳಿದyಪ್ದೆೀಶಗಳುyಶತು್yಸ್ೀನೆಯyನ್ಯಕyಟಂಗ್ಡ್್ಮನೊಂದಿಗy
ಪ್್ಣyಮತುತಿyಸ್ೂತತಿನyಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಗ್yವಿನಂತಸಿಕೊಂಡರು.yಅವನುy
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ಅವರಿಗyಒಂದುyಬಳಿyಪತ್ಕೆಯನುನುyನಿೀಡಿyಅದನುನುyಮಸಿ್ಜದುಲ್y
ಅಕ್್ದಲಿಲಾyಹ್ರಿಸಿyಅಲಿಲಾyನಿಭಿೀ್ಮತಯಿಂದyಜೀವಿಸಲುyಸೂಚಿಸಿದನು.y
ಅವರುyಅವನyಈyಆದೆೀಶವನುನುyಪ್ಲಿಸಿದರು.y

ಆದರೆyನಂತರyಶಿಲುಬyಸ್ೀನೆyಅಲಿಲಾಗೂyದ್ಳಿyನಡೆಸಿyರಕತಿದyಓಕುಳಿy
ಹರಿಸಿತು.yಅವರುyವಧ್ಗ್ಹದಲಿಲಾನyಕುರಿಗಳಂತೆyಕೊಲಲಾಲ್ಪಟ್ಟರು.y
ಪವಿತ್ವ್ದyಆರ್ಧನ್ಲಯದಲಿಲಾy ಕ್ಲಿನyಮಂಡಿಯyತನಕy
ರಕತಿyಹಪು್ಪಗಟಿ್ಟತುತಿ.yಎಲೆಲಾಲೂಲಾyಕತತಿರಿಸಲ್ಪಟ್ಟyಕೆೈಕ್ಲುಗಳು,yತಲೆಗಳು,y
ಕಡಿದುyಹ್ಕಲ್ಪಟ್ಟyದೆೀಹದyಅಂಗಗಳು,yಕ್ತುತಿಹ್ಕಲ್ಪಟ್ಟyಕಣುಣುಗಳy
ರ್ಶಿಯyಭಿೀಭತ್yದೃಶಯಾ!yಅಂದುyಸುಮ್ರುyಎಪ್ಪತುತಿyಸ್ವಿರyಜನರುy
ಹತೆಯಾಗ್ೀಡ್ಗ್ದ್ದರು.y ಅವರಲಿಲಾy ಸಿತ್ರೀಯರು,yಮಕಕೆಳು,y ಜ್್ನಿಗಳುy
ಮತುತಿyಭಕತಿರಿದ್ದರು.y

ಆದರೆy90yವಷ್ಮಗಳyನಂತರyಸುಲ್ತಿನ್yಸಲ್ಹುದಿ್ದೀನ್yಅಯೂಯಾಬy
ಬೈತುಲ್yಮುಕದಿ್ದಸನುನುyಮರಳಿyವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.yಆಗyಅವರುy
ಹೀಗyಪ್ತೀಕ್ರyತೀರಿಸಿದರು?yಅಲಿಲಾyಸುಮ್ರುyಒಂದುyಲಕ್ಷದಷು್ಟy
ಪ್ಶ್ಚಿತಯಾರಿದ್ದರು.yಅವರುyಆyಜನರyಪ್್ಣ,yಸ್ೂತುತಿ,yಅಭಿಮ್ನಕೆಕೆy
ಸಂರಕ್ಷಣೆyನಿೀಡಿದರು.yಆyಯುದ್ಧy ಕೆೈದಿಗಳಲಿಲಾyಶಿ್ೀಮಂತರಿಂದy
ಪರಿಹ್ರಧನy ಪಡೆದುy ಸವಾತಂತ್ಗೂಳಳುಲುy ಅನುಮತಸಿದರು.y
ನಗರವನುನುyತೊರೆಯಲುyಅವರಿಗy40yದಿನಗಳyಕ್ಲ್ವಕ್ಶವ-
ನುನುyನಿೀಡಿದರು.yಹ್ಗy80,000yಮಂದಿyನಗರವನುನುyತೊರೆದರು.y
ಬಡವರಿಂದyಪರಿಹ್ರಧನyಪಡೆಯದೆೀyಹ್ಗಯೀyಬಟು್ಟಬಟ್ಟರು.y
ಸಲ್ಹುದಿ್ದೀನ್yಅಯೂಯಾಬಯವರುyಸಿತ್ರೀಯರೊಂದಿಗyಆಧುನಿಕy
ಕ್ಲದyಪ್ಗತಪರyರ್ಷಟ್ಗಳyನ್ಯಕರಿಗyಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಳಳುಲುyಕೂಡ್y
ಅಸ್ಧಯಾವ್ದyಗೌರವ್ನಿವಾತyರಿೀತಯಲಿಲಾyವತ್ಮಸಿದರು.y

ಹ್ಗಯೀyಕೆ್ರೈಸತಿyಪ್ದಿ್yಆಕ್್ಮಸ್yನ್ಡನುನುyತೊರೆಯುತೆತಿೀವyಎಂಬy
ಬೀಡಿಕೆyಮುಂದಿಟ್್ಟಗyಅಯೂಯಾಬಯವರುyಅವರಿಗyಎಲ್ಲಾyವಿಧದy
ಅನುಕೂಲತೆಗಳನುನುyಮ್ಡಿಕೊಟ್ಟರು.yಅವರyಬಳಿyಧಮ್ಮದy
ಹಸರಲಿಲಾyಸಂಗ್ಹಸಿದyಅಪ್ರyಸಂಪತತಿತುತಿ.yಅಯೂಯಾಬಯವರy
ಹತೆೈಷ್ಗಳುyಅದನುನುyವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಳುಬೀಕೆಂದುyಸೂಚಿಸಿದರೂy
ಸುಲ ತ್ಿನರುyಅದಕೆಕೆyಕ್ವಿಗೂಡಲಿಲಲಾ.yನ್ನುyಅವರನುನುyವಂಚಿಸು-
ವುದಿಲಲಾyಎಂದೆನುನುತ್ತಿyಇತರyಜನಸ್ಮ್ನಯಾರಿಂದyಪಡೆಯುವಷೆ್ಟೀy
ಪರಿಹ್ರಧನವನುನುyಪಡೆದುyಅವರನುನುy ಸವಾತಂತ್ಗೂಳಿಸಿದರು."y
(MustafayAl-Sibai,yIbid,yp116-119)

ಸ್್ಪರೈನ್ನಲಿಲಾy ಮುಸಿಲಾಮ್y ಸ್ೈನಯಾy ತೊೀರಿಸಿದy ಗುಣನಡತೆಗಳು,y
ಔದ್ಯ್ಮ,yಕರುಣೆyಮತೊತಿಂದುyಉದ್ಹರಣೆಯ್ಗ್ದೆ.yಅನಂತರy
ಪರ್ಜತರ್ದyಮುಸಿಲಾಮರೊಂದಿಗyಸ್್ಪರೈನ್yಯ್ಡ್್ಮಗಳುyಅತಯಾಂತy
ಕೌ್ಯ್ಮವ್ಗ್yವತ್ಮಸಿದರು.yಈyವಿಷಯವನುನುyಮುಸತಿಫ್yಸಿಬ್ಇy
ಉಲೆಲಾೀಖಸುತ ತ್ಿರೆ:

"ಮುಸಿಲಾಮರyಅಂತಮyಭೂಪ್ದೆೀಶವ್ದyಗ್ನೆಡವನುನುyವಶಪಡಿ-
ಸಿಕೊಂಡ್ಗyಅವರುyತೊೀರಿಸಿದyಕೌ್ಯ್ಮyವಿಪರಿೀತವ್ಗ್ತುತಿ.y
ಅವರುy ಮುಸಿಲಾಮರy ಧಮ್ಮ,y ಆರ್ಧನ್ಲಯ,y ಅಭಿಮ್ನ,y
ಸಂಪತತಿನುನುyಸಂರಕ್ಷಿಸುತೆತಿೀವಂದುyಭರವಸ್yನಿೀಡಿದy60ಕ್ಕೆಂತಲೂy
ಹಚುಚಿy ಒಪ್ಪಂದಗಳನುನುy ಮ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.y ಆದರೆy ಅವರುy
ಯ್ವುದನೂನುy ಪ್ಲಿಸಲಿಲಲಾ.y ಯ್ವುದೆೀy ಜವ್ಬ್್ದರಿಯನುನುy
ನಿವ್ಮಹಸಲಿಲಲಾ.y ಅವರುy ನಿರಪರ್ಧಿಗಳನುನುy ಕೊಂದುy ಅವರy
ಸಂಪತತಿನೂನುyಲೂಟಿಗೈದರು.yಗ್ನೆಡದyಪತನದy30yವಷ್ಮಗಳyಬಳಿಕy
1534yರಲಿಲಾyಯೂರೊೀಪ್yಎಲ್ಲಾyಮಸಿೀದಿಗಳುyಚರ್್ಮಗಳ್ಗ್ವ-
ಯಂದುyಘೀಷ್ಸಿತು.yಅನಂತರದyನ್ಲುಕೆyವಷ್ಮಗಳyತರುವ್ಯy
ಮುಸಿಲಾಮರುyಸಂಪೂಣ್ಮyಮೂಲೊೀತ್್ಪಟನೆಗೂಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್್ದರೆy
ಎಂಬyಘೀಷಣೆyಹೂರಬತುತಿ.yಇದುyಅವರyಸಹಷುಣುತೆyಮತುತಿy
ವ್ಗ್್ದನಗಳyಫಲಿತ್ಂಶವ್ಗ್ದೆ."y(Ibidyp126-127)

1610ರಲಿಲಾyಸ್್ಪನಿಷ್yಮುಸಿಲಾಮರನುನುyಹೂರದಬು್ಬವ್ಗyಅವರಲೊಲಾೀ-
ವ್ಮರುyಇನ್ಕ್ವಾೀಸಿಸನ್y(ಕೆ್ರೈಸತಿರyವಿಚಾರಣಾyಸಭೆ)yವಿರೊೀಧಿಸುತ್ತಿy
ಹೀಗyಹೀಳುತ ತ್ಿರೆ:y"ವಿಜೀತರ್ದyನಮ್ಮyಪೂವಿ್ಮಕರುyಅವರಿಗy
ಸ್ಧಯಾವಿದ್ದರೂyಕೆ್ರೈಸತಿರyಮೂಲೊೀತ್್ಪಟನೆಗyಏನ್ದರೂyಪ್ಯತನುy
ನಡೆಸಿದ್ದರೆೀ?yಖ್ೈದಿಯ್ಗ್ದ್್ದಗಲೂyನಿಮ್ಮyಪೂವಿ್ಮಕರಿಗyಅವರುy
ಆರ್ಧನ್yಸ್ವಾತಂತ್್ಯವನುನುyನಿೀಡಿರಲಿಲಲಾವೀ?yಆಯುಧಗಳನುನುy
ಉಪಯೊೀಗ್ಸಿyಮುಸಿಲಾಮರುyವಶಪಡಿಸಿಕೊಳುಳುವyದೆೀಶದಲಿಲಾyಅಲಿಲಾಯy
ಜನರಿಂದyಒಂದುyನ್ಯಾಯವ್ದyಪರಿಹ್ಧನಕೆಕೆyಬದಲ್ಗ್yಅವರಿಗy
ವಿಶ್ವಾಸyಸ್ವಾತಂತ್್ಯy-ಅದೆಷು್ಟyಅಸಂಬದ್ಧವ್ಗ್ದ್ದರೂ-yಅನುಮತ-
ಸಿರಲಿಲಲಾವೀ?yಬಲಪ್ಯೊೀಗ್ಸಿyಮತ್ಂತರyಮ್ಡಿಸಿದyವಿರಳy
ಸಂಭವಕೆಕೆyಧಮ್ಮದyಕುರಿತುyಅವರಿಗ್ದ್ದyಅಜ್್ನವೀyಕ್ರಣವ್-
ಗ್ತುತಿ.yವಿಶ್ವಾಸದyಹಸರಲಿಲಾyನಿೀವುyಮ್ಡಿಕೊಂಡಿರುವyಇನ್ಕ್ವಾೀಸಿ-
ಸನ್ನಂತಹyರಕತಿದ್ಹವಿರುವyಒಂದುyವಿಚಾರಣಾyಸಭೆಯನುನುy
ಮ್ಡಲುyಸ್ಧಯಾವಿಲಲಾ.yನಮ್ಮyಧಮ್ಮವನುನುyಸಿವಾೀಕರಿಸುವವರನುನುy
ನ್ವುy ಕೆೈಚಾಚಿy ತಬ್ಬಕೊಳುಳುತೆತಿೀವy ಎನುನುವುದುy ನಿಜ.y ಆದರೆy
ಮನಸ್ಕ್ಷಿಯನುನುyದಮನಿಸಿyವಶಪಡಿಸಿಕೊಳುಳುವುದನುನುyಕುರ್ಆನ್y
ಅನುಮೊೀದಿಸುವುದಿಲಲಾ."y(T.yW.yArnold,yTheyPreachingy
ofyIslam,yIbid,yp143)

ಅಲ್ಬಟ್್ಮy ಹೌರ್ನಿy ಎಂಬy ಇತಹ್ಸಕ್ರy ದ್ಖಲಿಸುತ್ತಿರೆ:y
"ಉಮಯಯಾದ್yಸ್್ಪರೈನಿನಲಿಲಾyಪರಸ್ಪರyಯಹೂದಿyಮತುತಿyಮುಸಿಲಾಮರy
ನಡುವyಹ್ಗೂyಅಬ್್ಬಸಿyಬಗ್್ದದಿನಲಿಲಾyನೆಸ್ೂ್ಟೀರಿಯನ್yಕೆ್ರೈಸತಿರುy
ಮತುತಿyಮುಸಿಲಾಮರyನಡುವyತುಂಬ್yಸ್ಮರಸಯಾವಿತುತಿ."y(Alberty
Hourani,yAyHistoryyofytheyArabyPeoples,yWarnery
Books,yNYy1991,yp118)
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ಅಿ್ಟೇಬರ 2ೆ11

ಸ್್ಪರೈನ್ನyಮದಿ್ಮತy ಜನರುyಮುಸಿಲಾಮರy ಆಗಮನವನುನುy ಹೀಗy
ನೊೀಡಿದರು?y"ಜ್್ನಸ್ನುನyಸಿವಾೀಕರಿಸಲುyಹಂದೆೀಟುyಹ್ಕುವವರಿಗy
ಕೂ್ರyಶಿಕ್ಷೆಗಳನುನುyವಿಧಿಸುವyಡಂಗುರyಸ್ರಲ್ಪಟಿ್ಟತುತಿ.yಆದುದರಿಂದy
ಯಹೂದಯಾರುyಅರಬಗಳನುನುyತಮ್ಮyವಿಮೊೀಚಕರ್ಗ್yಕಂಡರು.y
ಅವರು,yತ್ವುyವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದyನಗರಗಳನುನುyಅರಬಗಳಿ-
ಗ್ಗ್yಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರು.yದಿಗ್ಬಂಧನyಹೀರಲ್ಪಟ್ಟyನಗರಗಳyಬ್ಗ್ಲನುನುy
ಅವರಿಗ್ಗ್yತೆರೆದುಕೊಟ್ಟರು.yಗೂೀರ್ಕ್yಆಡಳಿತದyಅಧಿೀನದಲಿಲಾy
ದಯನಿೀಯyಜೀವನyನಡೆಸುತತಿದ್ದyಗುಲ್ಮರಿಂದyಮಹಮ್ಮದಿೀ-
ಯರಿಗyಆತ್ಮೀಯyಸ್ವಾಗತyಲಭಿಸಿತು."y(T.yW.yArnold,yThey
PreachingyofyIslam,yp132)

ಸ್್ಪನಿಷ್yಮುಸಿಲಾಮyಆಡಳಿತವುyಕೆ್ರೈಸತಿರೊಂದಿಗyಹೀಗyವತ್ಮಸಿತುy
ಎನುನುವುದರy ಕುರಿತುy ಆನ್್ಮಲ್್ಡy ವಿವರಿಸುತ್ತಿರೆ:y "ಮುಸಿಲಾಮ್y
ಧ್ಮ್ಮಕyನಿಯಮಗಳyಉಲಲಾಂಘನೆyಹೂರತ್ಗ್ರುವyಅಪರ್-
ಧಗಳಿಗy ಕೆ್ರೈಸತಿರನುನುy ಅವರy ಧಮ್ಮದy ನಿಯಮಗಳy ಪ್ಕ್ರy
ನ್ಯಾಯ್ಧಿೀಶರೆೀy ವಿಚಾರಣೆಗy ಗುರಿಪಡಿಸುತತಿದ್ದರು.y ಸವಾಂತy
ಧಮ್ಮದyಆಚರಣೆಗ್ಗ್yಯ್ರೂyಅವರಿಗyಕ್ರುಕುಳyನಿೀಡುತತಿ-
ರಲಿಲಲಾ."y(Ibid,yp135)

ಸ್್ಪನಿಷ್y ಮುಸಿಲಾಮರy 'ಧ್ಮ್ಮಕy ವಯಾತಚಲನೆ'y ಮತುತಿy
'ರ್ಜದೊ್ೀಹ'ಗಳನುನುyಪಟಿ್ಟyಮ್ಡಿದyಆರ್್ಮyಬಷಪ್y1602ರಲಿಲಾy
ಅವರನುನುyಹೂರಹ್ಕಬೀಕೆಂದುyಮೂರನೆೀyಫಿಲಿಪ್ಪನೊಂದಿಗy
ಶಿಫ್ರಸುyಮ್ಡುವ್ಗyಬಷಪ್ಗyಮುಸಿಲಾಮರyದೊಡ್ಡyತಪ್ಪಂದುy
ಅನಿನುಸಿದು್ದyಅವರyಸಹಷುಣುತೆಯ್ಗ್ತುತಿ!yಅವರುyಹೀಗyಬರೆದಿದ್ದರು:y
"ಮುಸಿಲಾಮರುy ಧಮ್ಮದy ಎಲ್ಲಾy ಕ್ಯ್ಮಗಳಲಿಲಾy ಆತ್ಮಸ್ಕ್ಷಿಯy
ಸ್ವಾತಂತ್್ಯyನಿೀಡಿದರು.yತುಕ್್ಮyಮತತಿತರyಮಹಮ್ಮದಿೀಯರುyತಮ್ಮy
ಪ್ಜಗಳಿಗyಸ್ವಾತಂತ್್ಯyನಿೀಡಿದ್ದರು."y(Ibid,yp144)

ಮುಸಿಲಾಮ್yಇತಹ್ಸದ್ದಯಾಂತyಸವಾಂತyಸಂಸಕೆಕೃತyಮತುತಿyವಿಶ್ವಾಸವನುನುy
ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡುyಸುಖyಜೀವನyನಡೆಸುತತಿದ್ದyಯಹೂದಿyಕೆ್ರೈಸತಿರುy
ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರೆ.yಕೊೀಮುವ್ದದಿಂದyಕುರುಡ್ದವರುyಮ್ತ್y
ಇದನೆನುಲ್ಲಾyನಿಲ್ಮಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರೆ.yಕೆ್ರೈಸತಿರುyಮತುತಿyಮುಸಿಲಾಮರುyಬೀರೆyಬೀರೆy
ಪ್ದೆೀಶಗಳಿಗyದಂಡೆತತಿyಹೂೀದರೂyಅವರyನಡುವಿದ್ದyವಯಾತ್ಯಾಸಗ-
ಳನುನುyಆಧುನಿಕyಇತಹ್ಸಕ್ರರೊೀವ್ಮರುyಹೀಗyವಿವರಿಸುತ್ತಿರೆ:y
"ಕೆ್ರೈಸತಿyವಿಜೀತರಂತೆyಮುಸಿಲಾಮರುyಅಲಿಲಾಯyಜನತೆಯyಮತ್ಂತರಕೆಕೆy
ಪ್ಯತನುಸದಿದ್ದy ಕ್ರಣyಮುಸಿಲಾಮ್yನಿಯಂತ್ತyಪ್ದೆೀಶಗಳಲಿಲಾy
ಧ್ಮ್ಮಕyವೈವಿಧಯಾತೆಗಳಿದ್ದವು."y(RobertyWright,yNonyZero:y
TheyLogicyofyHumanyDestiny,yLittleyBrowny&yCo.y
London,y2000,yp377)

ಜವ್ಹರಲ್ಲ್y ನೆಹರೂy ಬರೆಯುತ್ತಿರೆ:y "ಆy ಕ್ಲದಲಿಲಾy
ಕೆ್ರೈಸತಿರುyತುಂಬ್yಸಂಕುಚಿತಮತಗಳೂyಅಸಹಷುಣುಗಳೂyಆಗ್ದ್ದರು.y
ಮುಸಿಲಾಮ್yಅರಬಗಳyನಿಲುವುyಇದಕೆಕೆyತದಿವಾರುದ್ಧವ್ಗ್ತುತಿ.yಅವರy
ಮ್ನವyಸಹೂೀದರತೆಯyಕುರಿತyಸಂದೆೀಶyಗಮನ್ಹ್ಮವ್ಗ್ತುತಿ.y
ಕೆ್ರೈಸತಿರyಅತಕ್ಮಣಗಳyಬೀಸರವುyಒಂದುyದೊಡ್ಡyಜನವಿಭ್ಗವುy
ಮುಸಿಲಾಮರನುನುyಮ್ಚುಚಿವಂತೆyಮ್ಡಿತುತಿ."y(JawaharlalyNehru,y
TheyDiscoveryyofyIndia)

ಬಟ್್ಮಂಡ್yರಸ್ಲ್yಬರೆಯುತ್ತಿರೆ:y"ಮಹಮ್ಮದಿೀಯyಜಗತತಿನಲಿಲಾy
ಕೆ್ರೈಸತಿರುyಮತುತಿyಯಹೂದಯಾರುyಕ್ರುಕುಳಕೊಕೆಳಗ್ಗ್ರಲಿಲಲಾ.yಆದರೆy
ಕೆ್ರೈಸತಿy ಲೊೀಕದ್ದಯಾಂತy ಯಥ್ಸಿಥಿತy ವ್ದಕ್ಕೆಂತy ಭಿನನುವ್ದy
ಧ್ಮ್ಮಕyಅಭಿಪ್್ಯಗಳಿಗyಕೂಡ್yಮರಣದಂಡನೆyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುy
ವಿಧಿಸಲ್ಗುತತಿತುತಿ."y (BertrandyRussel,y InyPraiseyofy
Idleness,yUnwinyHymanyLtd,yLondon,y1988,yp130)

ಇಸ್ಲಾಮ್y ಇತರy ಯ್ವುದೆೀy ಧಮ್ಮಗಳಿಗ್ಂತy ಸಹಷುಣುತೆಯy
ಧಮ್ಮವ್ಗ್ದೆ.yಈyಕುರಿತುyಎ.yಡಿಗೂೀಬನೊೀyಬರೆಯುತ್ತಿರೆ:y
"ಧ್ಮ್ಮಕyವಿಶ್ವಾಸವುyರ್ಜಕ್ೀಯyಹತ್ಸಕ್ತಿಯಿಂದyಮುಕತಿವ್ದ್ಗy
ವೈಯುಕ್ತಿಕyವಿಶ್ವಾಸದಲಿಲಾyಹಸತಿಕ್ಷೆೀಪyನಡೆಸದyಅತಯಾಂತyಉದ್ರವ್ದy
ಧಮ್ಮyಇಸ್ಲಾಮ್yಆಗ್ತುತಿ.yರ್ಷಟ್ದyಭದ್ತೆಗyಬದರಿಕೆyಉಂಟ್ದ್ಗy
ಇಸ್ಲಾಮೀyಆಡಳಿತಗಳುyಧ್ಮ್ಮಕyವಶಿೀಕರಣದyಮ್ಗ್ಮವನುನುy
ಸಿವಾೀಕರಿಸಲುyಪ್ೀರಿತವ್ಯಿತು.yಆಗಲೂyಇಸ್ಲಾಮೀyಮೌಲಯಾಗಳ-
ಲೊಲಾಂದ್ದyಉದ್ರತೆಯyತತವಾyಅದರyಮುಂಚೂಣಿಯಲಿಲಾಯೀy
ಇತುತಿ.yಎಲಿಲಾಯೂyನಮಗyಹಂಸ್yಮತುತಿyಬಲ್ತ್ಕೆರದyಯ್ವy
ಚಿಹನುಯೂy ಕಂಡುಬರುವುದಿಲಲಾ."y (T.W.y Arnold,y They
PreachingyofyIslam,yp42)� n

ಅಲ್ಹಯುಯಾಲ್್ಕಯ್ಯಾಮ್

ಇಮ್ಮ್yಇಬುನುಲ್yಖಯಿಯಾಮ್ yಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

"ಪ್್ರ್ಮನೆಗyಉತತಿರy ದೊರಕ್ಸಿಕೊಡುವುದರಲಿಲಾy ಮತುತಿy
ಕಷ್ಟಗಳನುನುyನಿವ್ರಿಸುವುದರಲಿಲಾyಅಲ್ಲಾಹನy'ಅಲ್ಹಯುಯಾಲ್y
ಕಯೂಯಾಮ್'y ಎಂಬy ಹಸರಿಗy ವಿಶೀಷy ಪ್ತ್ವಿದೆ.y ಈy
ಕ್ರಣದಿಂದಲೆೀyಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಪ್್ರ್ಮನೆಯಲಿಲಾy
ತೊಡಗುವ್ಗy ಅಲ್ಲಾಹನನುನುy 'ಯ್y ಹಯುಯಾy ಯ್y
ಕಯೂಯಾಮ್'yಎಂದುyಕರೆಯುತತಿದ್ದರು."

y (ಝ್ದುಲ್yಮಆದ್y4/189)



18

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ1

ಆಶ್ರ್ದಿನದ್ಶ್ೋಷ್ಠತೆಗಳು
 " ಡಾ. ಅಬುದಾಲಾಲಾಹ್ ಬನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಆಲ್ ಅಲಾಫ್ 

ಅಲ್ಗಾರ್ದಿೇ

ಅಲ್ಲಾಹನಿಗyಸವ್ಮಸುತಿತ.yಅವನುyಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 

ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې 
ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾
“ಭೂಮ್ಯಾಕ್ಶಗಳನುನುyಸೃಷ್್ಟಸಿದyದಿನದಿಂದyಅಲ್ಲಾಹನyಬಳಿyಅವನy
ಗ್ಂರದಲಿಲಾyತಂಗಳುಗಳyಸಂಖ್ಯಾyಹನೆನುರಡು.yಅವುಗಳಲಿಲಾyನ್ಲುಕೆy
ಪವಿತ್yತಂಗಳುಗಳು.yಅದುyನೆೀರವ್ದyಧಮ್ಮ.yಆದುದರಿಂದyಆy
ತಂಗಳುಗಳಲಿಲಾyನಿೀವುyನಿಮ್ಮyಮ್ೀಲೆಯೀyಅನ್ಯಾಯವಸಗಬ್ರದು.y
ಮುಶಿ್ಕರುyನಿಮೊ್ಮಂದಿಗyಒಟ್್ಟಗ್yಯುದ್ಧyಮ್ಡುವಂತೆyನಿೀವೂy
ಅವರೊಂದಿಗyಒಟ್್ಟಗ್yಯುದ್ಧyಮ್ಡಿರಿ.yಅಲ್ಲಾಹುyಮುತತಿಕ್ೀಗ-
ಳಂದಿಗyಇದ್್ದನೆಂದುyತಳಿದುಕೊಳಿಳುರಿ.”yy(ತೌಬ :್y36)

ನಮ್ಮyಪ್ವ್ದಿyಮುಹಮ್ಮದ್ yರವರyಮ್ೀಲೆyಅಲ್ಲಾಹನy
ಸಲ್ತ್yಮತುತಿyಸಲ್ಂyಇರಲಿ.yಅವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

ُة اْثنَا َعَشَر َشــْهًرا. ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم. َثالٌث  نَ »السَّ

ــِة َواْلُمَحرَُّم  ُمَتَوالَِيــاٌت: ُذو اْلَقْعــَدِة َوُذو اْلِحجَّ

َباَن«. ْيَن ُجَماَدى َوَشــْع ِذي َب َوَرَجُب ُمَضــَر الَّ
“ವಷ್ಮದಲಿಲಾy ಹನೆನುರಡುy ತಂಗಳುಗಳು.yಮೂರುy ತಂಗಳುಗಳುy
ಒಂದರyಹಂದೆyಒಂದ್ಗ್yಬರುತತಿದೆ.yದುಲ್yಕಅ್yದಃ,yದುಲ್y
ಹಜ್ಜಃ,yಮುಹರ್ಮಮ್yಮತುತಿyಜುಮ್ದ್yಹ್ಗೂyಶಅ್yಬ್ನ್y
ತಂಗಳುಗಳyನಡುವyಬರುವyಮುದರ್yಗೂೀತ್ದyರಜಬ್yತಂಗಳು.”y
ಅಲ್ಬುಖ್ರಿy(2958).

ಮುಂದುವರಿದುyಹೀಳುವುದೆೀನೆಂದರೆ:y

ಒಳಿತನyಋತುಗಳುyಬಹಳyಇವ.yದೆೈನಿಕ,yಸ್ಪ ತ್ಿಹಕ,yಮ್ಸಿಕy
ಮತುತಿyವ್ಷ್್ಮಕyಋತುಗಳಿವ.yಒಳಿತನyಋತುಗಳyಪೈಕ್yಅತಯಾಧಿಕy
ಐಚಿಛಿಕyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಬೀಕ್ದyಋತುyಮುಹರ್ಂyತಂಗಳು.

ನಮ್ಮyಪ್ವ್ದಿyಮುಹಮ್ಮದ್ yರವರುyಹೀಳಿದರು:y

ِه  اِم َبْعَد َشــْهِر َرَمَضاَن َشــْهُر اللَّ َي »أَْفَضُل الصِّ

ِذي َتْدُعوَنــُه اْلُمَحرََّم«. الَّ
“ರಮದ್ನ್yತಂಗಳyನಂತರyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಲುyಅತಶ್ೀಷ್ಠ-
ವ್ದyತಂಗಳುyನಿೀವುyಮುಹರ್ಂyಎಂದುyಕರೆಯುವyಅಲ್ಲಾಹನy
ತಂಗಳು.”yಮುಸಿಲಾಂy(1982).
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ಅಿ್ಟೇಬರ 2ೆ11

ಆಶ್ರ್ದಿನದ್ಬಗ್ಗಿ್ವರದಿಯಾದ್ಹದಿೋಸ್:

ಇಬ್ನುyಅಬ್್ಬಸ್ yರವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

َم اْلَمِدينََة  ِه َوَســلَّ ْي ــُه َعَل ى اللَّ ــيُّ َصلَّ بِ َقِدَم النَّ

ُهــوَد َتُصــوُم َعاُشــوَراَء، َفَقــاَل: »َما  َي َفــَرأَى اْل

ى  َهــَذا؟« َقاُلوا: َهَذا َيــْوٌم َصالٌِح، َهَذا َيــْوٌم َنجَّ

ِهْم، َفَصاَمُه ُموَسى.  يَل ِمْن َعُدوِّ ُه َبنِي إِْســَراِئ اللَّ

َقــاَل: »َفأََنــا أََحــقُّ بُِموَســى ِمنُْكــْم«. َفَصاَمُه 

اِمهِ. َوأََمــَر بِِصَي
ಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಮದಿೀನಕೆಕೆyಬಂದ್ಗyಅಲಿಲಾyಯಹೂದರುy
ಆಶೂರ್y ಉಪವ್ಸy ಆಚರಿಸುವುದನುನುy ಕಂಡರು.y ಅವರುy
ಕೆೀಳಿದರು:y “ಇದೆೀನು?”yಅವರುy (ಯಹೂದರು)yಹೀಳಿದರು:y
“ಇದೊಂದುyಒಳಳುಯyದಿನ.yಇದುyಅಲ್ಲಾಹುyಬನೂyಇಸ್್ಈಲ-
ರನುನುyಅವರyಶತು್ಗಳyಕೆೈಯಿಂದyರಕ್ಷಿಸಿದyದಿನ.yಆದುದರಿಂದy
ಮೂಸ್ yಆyದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಿದರು.”yಪ್ವ್ದಿ

yರವರುyಹೀಳಿದರು:y“ಮೂಸ್ರೊಂದಿಗyನಿಮಗ್ಂತಲೂy
ಹಚುಚಿyಹಕುಕೆಳಳುವರುyನ್ವು.”yಹೀಗyಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಆy
ದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಿದರುyಮತುತಿyಆಚರಿಸುವಂತೆyಆದೆೀಶy
ನಿೀಡಿದರು.yಅಲ್ಬುಖ್ರಿy(1865).

ಆಶ್ರ್ದಿನದ್ಶ್ೋಷ್ಠತೆಗಳು:

ಇಬ್ನುyಅಬ್್ಬಸ್ yರವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

َم َيَتَحرَّى  ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل ى اللَّ يَّ َصلَّ بِ َمــا َرأَْيُت النَّ

ْوَم َيْوَم  َي ِرِه إِلَّ َهــَذا اْل ْي َلُه َعَلى َغ اَم َيــْوٍم َفضَّ ِصَي

َر َيْعنِي َشْهَر َرَمَضاَن ــْه َعاُشوَراَء َوَهَذا الشَّ
“ಪ್ವ್ದಿ y ರವರುy ಯ್ವುದೆೀy ಒಂದುy ದಿನಕೆಕೆy ಇತರy
ದಿನಗಳಿಗ್ಂತyಹಚುಚಿy ಪ್್ಮುಖಯಾತೆy ನಿೀಡಿyಆy ದಿನyಉಪವ್ಸy
ಆಚರಿಸುವುದನುನುyನ್ವುyಕಂಡಿಲಲಾ,yಈyದಿನyಅಂದರೆyಆಶೂರ್y
ದಿನದyಹೂರತು.yಮತುತಿyಈyತಂಗಳುyಅಂದರೆyರಮದ್ನ್yತಂಗಳy
ಹೂರತು.”yಅಲ್ಬುಖ್ರಿy(1867).

ಪ್ವ್ದಿ yಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

ِه أَْن  اُم َيْوِم َعاُشــوَراَء أَْحَتِســُب َعَلــى اللَّ »ِصَي

َلُه«. ْب ــي َق تِ ــنََة الَّ َر السَّ ُيَكفِّ
“ಆಶೂರ್yದಿನದyಉಪವ್ಸ.yಹಂದಿನyವಷ್ಮದyಪ್ಪಗಳನುನುy
ಅಳಿಸಬೀಕೆಂದುy ನ್ನುy ಅಲ್ಲಾಹನಲಿಲಾy ಅಪೀಕ್ಷಿಸುತೆತಿೀನೆ.”y
ಮುಸಿಲಾಂy(1976).

ಆದುದರಿಂದyಓyಮುಸಿಲಾಂyಸಹೂೀದರyಸಹೂೀದರಿಯರೆೀ,yಒಂದುy
ಇಡಿೀyವಷ್ಮದyಪ್ಪಗಳನುನುyಅಳಿಸುವyಈyಮಹ್yಶ್ೀಷ್ಠತೆಯನುನುy
ದಯವಿಟು್ಟyಕಳದುಕೊಳಳುಬೀಡಿ.yyಅಲ್ಲಾಹನಿಗyಸುತಿತ.

ಆಶ್ರಾ್ತಾಸ್ಆ್ಎಂದರೋನು?

ಇಮ್ಮ್yಅನನುವವಿೀyತಮ್ಮyಅಲ್ಮಜೂ್ಮಅ್yನಲಿಲಾyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y
“ಭ್ಷ್yಗ್ಂರಗಳಲಿಲಾರುವyಪ್ಸಿದ್ಧyಅಭಿಪ್್ಯದಂತೆyಆಶೂರ್y
ಮತುತಿyತ್ಸೂಆyದಿೀಘಿ್ಮಸಲ್ದyಎರಡುyಹಸರುಗಳ್ಗ್ವ.yನಮ್ಮy
ಸಂಗಡಿಗರುyಹೀಳುತ ತ್ಿರೆ:yಆಶೂರyಮುಹರ್ಂyತಂಗಳyಹತತಿನೆೀyದಿನ.y
ತ್ಸೂಆyಮುಹರ್ಂyತಂಗಳyಒಂಬತತಿನೆೀyದಿನ.”

ಹಚಿಚಿನyವಿದ್ವಾಂಸರುyಇದೆೀyಅಭಿಪ್್ಯವನುನುyಹೂಂದಿದ್್ದರೆ.yಇದುy
ಹದಿೀಸಿನyಬ್ಹ್ಯಾರ್ಮyಮತುತಿyಶಬ್್ದರ್ಮವೂ,yಭ್ಷ್yವಿದ್ವಾಂಸರy
ಪ್ಸಿದ್ದyಅಭಿಪ್್ಯವೂyಆಗ್ದೆ.

“ಇದುyಇಸ್ಲಾಮನyನಂತರyಬಂದyಹಸರು.yಅಜ್್ನಕ್ಲದಲಿಲಾyಈy
ಹಸರುyಅಸಿತಿತವಾದಲಿಲಾರಲಿಲಲಾ.”y(ಕಶ್ಶಾಫುಲ್yಕ್ನ್ಅ )್

ಆಶೂರ್ದೊಂದಿಗyತ್ಸೂಆyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವುದುyಪ್ೀ-
ತ್್ಹನಿೀಯವ್ಗ್ದೆ.yಇಬ್ನುyಅಬ್್ಬಸ್ yರವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

َم  ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل ى اللَّ ِه َصلَّ ِحيَن َصاَم َرُســوُل اللَّ

اِمِه، َقاُلوا: َيا َرُســوَل  َيْوَم َعاُشــوَراَء َوأََمــَر بِِصَي

ُهــوُد َوالنََّصارَى. َفَقاَل  َي ُمُه اْل ُه َيــْوٌم ُتَعظِّ هِ! إِنَّ اللَّ

َم: »َفإَِذا َكاَن  ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل ى اللَّ ِه َصلَّ َرُســوُل اللَّ

اِسَع«.  ْوَم التَّ َي ُه ُصْمنَا اْل ُل إِْن َشــاَء اللَّ بِ اْلَعاُم اْلُمْق
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ1

َي َرُســوُل  ى ُتُوفِّ ُل َحتَّ بِ َقاَل: َفَلْم َيأِْت اْلَعاُم اْلُمْق

َم ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل ى اللَّ ِه َصلَّ اللَّ
ಪ್ವ್ದಿ y ರವರುy ಆಶೂರy ದಿನy ಉಪವ್ಸy ಆಚರಿಸಿy
ಉಪವ್ಸy ಆಚರಿಸಬೀಕೆಂದುy ಜನರಿಗy ಆದೆೀಶy ನಿೀಡಿದ್ಗy
ಜನರುyಕೆೀಳಿದರು:y“ಓyಅಲ್ಲಾಹನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕರೆೀ!yಅದುy
ಯಹೂದರುyಮತುತಿyಕೆ್ರೈಸತಿರುyಗೌರವಿಸುವyದಿನವಲಲಾವೀ?”yಆಗy
ಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಹೀಳಿದರು:y“ಅಲ್ಲಾಹುyಇಚಿಛಿಸಿದರೆyಮುಂದಿನy
ವಷ್ಮyನ್ವುyಒಂಬತತಿನೆೀyದಿನವೂyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವವು.”y
ಆದರೆyಮುಂದಿನyವಷ್ಮyಬರುವುದಕೆಕೆyಮೊದಲೆೀyಪ್ವ್ದಿ y
ರವರುyನಿಧನರ್ದರು.yಮುಸಿಲಾಂy(1916).

ಆಶ್ರಾ್ದಿನದ್ಅನಾಚಾರಗಳು:

ಜನರುyಮ್ಡುವy ಕೃತಯಾಗಳ್ದy ಕ್ಡಿಗy ಹಚುಚಿವುದು,y ಸ್ನುನy
ಮ್ಡುವುದು,yಮ್ಹಂದಿyಹಚುಚಿವುದು,yಕೆೈಕುಲುಕುವುದು,yಆಹ್ರy
ಬೀಯಿಸುವುದು,y ಸಂತಸy ಪ್ಕಟಿಸುವುದುyಮುಂತ್ದವುಗಳy
ಕುರಿತುyಇವುಗಳಿಗyಆಧ್ರವಿದೆಯೀ?yಎಂದುyಶೈಖುಲ್yಇಸ್ಲಾಂy
ಇಬ್ನುyತೆೈಮಯಯಾ yರೊಂದಿಗyಕೆೀಳಲ್ದ್ಗyಅವರುyಹೀಳಿದರು:y

“ಸವ್ಮಲೊೀಕಗಳyಪರಿಪ್ಲಕನ್ದyಅಲ್ಲಾಹನಿಗy ಸವ್ಮಸುತಿತ.y
ಈyಬಗಗಿyಪ್ವ್ದಿ yರವರಿಂದyಅರವ್yಸಹ್ಬ್ಗಳಿಂದy
ಯ್ವುದೆೀyಹದಿೀಸ್yವರದಿಯ್ಗ್ಲಲಾ.yಮುಸಿಲಾಮ್yನೆೀತ್ರರಲಿಲಾy
ಯ್ರುyಕೂಡyಈyಕೃತಯಾಗಳನುನುyಪ್ೀತ್್ಹನಿೀಯವಂದುyಹೀಳಿಲಲಾ.y
ನ್ಲುಕೆyಇಮ್ಮ್ಗಳೂyಹೀಳಿಲಲಾ,yಇತರyಇಮ್ಮರೂyಹೀಳಿಲಲಾ.y
ಅವಲಂಬನ್ಹ್ಮyಗ್ಂರಗಳyಲೆೀಖಕರಲಿಲಾyಯ್ರೂyಈyಕೃತಯಾಗಳನುನುy
ಮ್ಡಬೀಕೆಂಬyಹದಿೀಸ್ಗಳನುನುyಪ್ವ್ದಿ yರವರಿಂದಲೊೀ,y
ಸಹ್ಬ್ಗಳಿಂದಲೊೀ,yತ್ಬಊನ್ಗಳಿಂದಲೊೀyವರದಿyಮ್ಡಿಲಲಾ.y
ಸಹೀಹ್ದyಅರವ್yದುಬ್ಮಲವ್ದyಏನನೂನುyವರದಿyಮ್ಡಿಲಲಾ.y
ಆದರೆyಇತತಿೀಚಿನyಕೆಲವರುyಈyಬಗಗಿyಹದಿೀಸ್ಗಳನುನುyನಿಮ್ಮಸಿದರು.y
ಉದ :್yಆಶೂರ್yದಿನyಕಣಿಣುಗyಕ್ಡಿಗyಹಚಿಚಿದರೆyಆyವಷ್ಮyಕಣುಣುರಿy
ಉಂಟ್ಗುವುದಿಲಲಾy ಎಂಬy ಹದಿೀಸ್.y ಅದೆೀy ರಿೀತy ಆಶೂರ್y
ದಿನyಸ್ನುನyಮ್ಡಿದರೆyಆyವಷ್ಮyಕ್ಯಿಲೆyಬರುವುದಿಲಲಾyಎಂಬy
ಹದಿೀಸ್.yyಹ್ಗಯೀyಆಶೂರ್yದಿನyಕುಟುಂಬಕೆಕೆyಉದ್ರವ್ಗ್y
ಖಚು್ಮyಮ್ಡಿದವರಿಗyಆyವಷ್ಮyಪೂತ್ಮyಅಲ್ಲಾಹುyಉದ್ರವ್ಗ್y
ನಿೀಡುತ್ತಿನೆyಎಂಬyಹದಿೀಸ್.yಇವಲಲಾವೂyಪ್ವ್ದಿ yರವರy
ಹಸರಲಿಲಾರುವyಸುಳುಳುyಹದಿೀಸ್ಗಳು.”

ನಂತರyಶೈಖ್ರವರುyಈyಸಮುದ್ಯಕೆಕೆyಆರಂಭದಲಿಲಾyಸಂಭವಿಸಿದy
ಫಿತನುಗಳು,yಅನಿಷ್ಟಗಳು,yಅಲ್ಹುಸ್ೈನ್ yರವರyಕಗೂಗಿಲೆyಹ್ಗೂy

ಅದಕೆಕೆyಸಂಬಂಧಿಸಿyವಿವಿಧyಗುಂಪುಗಳyವತ್ಮನೆyಇತ್ಯಾದಿಗಳನುನುy
ಸಂಕ್ಷಿಪತಿವ್ಗ್yವಿವರಿಸಿyನಂತರyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:

“ಅವರುy ಅವಿವೀಕ್ಗಳ್ದy ಅನ್ಯಾಯಕೊೀರy ಜನತೆಯ್ಗ್y
ಮ್ಪ್ಮಟ್ಟರು.yಒಂದೊೀyಕಪಟyನ್ಸಿತಿಕರ್ಗ್yಅರವ್yಪರಭ್ಷ್ಟy
ಜನರ್ಗ್.yಅವರುyಅಹಲಾyಬೈತ್ನೊಂದಿಗyಮ್ೈತ್ಯಲಿಲಾದೆ್ದೀವಂದುy
ಹೀಳುತ್ತಿರೆ.yಅವರುyಆಶೂರyದಿನವನುನುy ಶೂೀಕ್ಚರಣೆಯ,y
ದುಃಖದyಮತುತಿyರೊೀದನೆಯyದಿನವ್ಗ್yಮ್ಡಿಕೊಂಡರು.yಅವರುy
ಆyದಿನyಕೆನೆನುಗyಹೂಡೆಯುವುದು,yಅಂಗ್ಯನುನುyಹರಿಯುವುದು,y
ಅಜ್್ನಕ್ಲದyಜನರಂತೆyಸ್ಂತವಾನyಪಡಿಸುವುದು,yಶೂೀಕಗ್ೀತೆ-
ಗಳನುನುyಹ್ಡುವುದು,yಸತಯಾಕ್ಕೆಂತಲೂyಸುಳುಳುyಹಚಿಚಿರುವyಕರಗಳನುನುy
ಹೀಳುವುದು,yದೆವಾೀಷyಮತುತಿyಸಂಘಷ್ಮವನುನುyಉದೆ್ೀಕ್ಸುವುದು,y
ಮುಸಲ್್ಮನರyಮಧ್ಯಾyಫಿತನುಗಳನುನುyಹರಡುವುದು,yಸಹ್ಬ್ಗಳ-
ನುನುyದೂಷ್ಸಲುyಆಶೂರವನುನುyಕ್ರಣವ್ಗ್yಮ್ಡಿಕೊಳುಳುವುದುy
ಮುಂತ್ದyಅಜ್್ನಕ್ಲದyಚಿಹನುಗಳನುನುyಪ್ಕಟಿಸುತ್ತಿರೆ.yಇವರಿಂದy
ಇಸ್ಲಾಮಗyಮತುತಿyಮುಸಲ್್ಮನರಿಗyಉಂಟ್ದyಅನ್ಹುತಗಳನುನುy
ಮ್ತನಲಿಲಾyನಿರಗ್ಮಳನ್ಗ್ರುವyವಯಾಕ್ತಿಗೂyಸಹyಹೀಳಿyಮುಗ್ಸಲುy
ಸ್ಧಯಾವಿಲಲಾ.y ಇವರಿಗy ವಿರುದ್ಧವ್ಗ್y ಒಂದೊೀy ಅಲ್ಹುಸ್ೈ-
ನ್ರೊಂದಿಗyಮತುತಿyಅವರyಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗyಪಕ್ಷಪ್ತವಿದ್ದy
ನ್ಸಿಬೀಗಳುy ಅರವ್y ಕೆಟ್ಟದ್ದನುನುy ಕೆಟ್ಟದ್ದರyಮೂಲಕyಮತುತಿy
ನೂತನ್ಚಾರವನುನುyನೂತನ್ಚಾರದyಮೂಲಕyಎದುರಿಸುವy
ಅವಿವೀಕ್ಗಳುyಎದು್ದy ನಿಂತರು.yಅವರುyಆಶೂರ್yದಿನವನುನುy
ಹಬ್ಬದyದಿನಗಳಲಿಲಾyಮ್ಡುವಂತೆyಮ್ಹಂದಿyಹಚುಚಿವುದು,yಕ್ಡಿಗy
ಹಚುಚಿವುದು,yಕುಟುಂಬಕೆಕೆyಬೀಕ್ಬಟಿ್ಟyಖಚು್ಮyಮ್ಡುವುದು,y
ಅಸ್ಧ್ರಣyಆಹ್ರಗಳನುನುyತಯ್ರಿಸುವುದುyಮುಂತ್ದವು-
ಗಳನುನುyಮ್ಡುವyಮೂಲಕyಸಂತಸyಪ್ಕಟಿಸಬೀಕೆಂದುyಹೀಳುವy
ಹದಿೀಸ್ಗಳನುನುyನಿಮ್ಮಸಿದರು.yಹೀಗyಈyಜನರುyಆಶೂರyದಿನವನುನುy
ಹಬ್ಬದyಮತುತಿyಸಂತಸದyದಿನವ್ಗ್yಮ್ಡಿಕೊಂಡರು.yಆyಜನರುy
ಈyದಿನವನುನುyಶೂೀಕ್ಚರಣೆಯyದಿನವ್ಗ್yಮ್ಡಿಕೊಂಡರು.yಈy
ಎರಡೂyಗುಂಪುಗಳೂyತಪು್ಪyದ್ರಿಯಲಿಲಾದು್ದyಅಹುಲಾಸು್ನನುದಿಂದy
ಹೂರಹೂೀಗ್ವ.y(ಫತ್ವಲ್yಕುಬ್್)y

ಆಶ್ರ್ದಿನದ್ಬಗ್ಗಿ್ಅಲಲಿಜ್ನತುದಾದಾಇಮದ್ಫತ್ವ:

ಅಲಲಾಜನುತುದ್್ದಇಮyಲಿಲ್yಬುಹೂಸಿಲ್yಇಲಿ್ಮಯಯಾತyವಲ್yಇಫ್ತಿಅ್y
ಎಂಬy ಸೌದಿy ಅರೆೀಬಯ್ದy ಫತವಾy ಸಂಸ್ಥಿಯೊಂದಿಗ,y ಕೆಲವುy
ಜನರುyಮುಹರ್ಂy ತಂಗಳy ಹತತಿನೆೀy ದಿನy ತಮ್ಮy ಕುಟುಂಬಕೆಕೆy
ಉದ್ರವ್ಗ್y ತನಿನುಸುತ್ತಿರೆ.yಖತೀಬರುyಆyದಿನದyಧ್ಮ್ಮಕy
ಮತುತಿyಐಹಕyಶ್ೀಷ್ಠತೆಗಳನುನುyಹ್ಗೂyಅದನುನುyನಿವ್ಮಹಸಬೀಕ್ದy
ರಿೀತಯನುನುyವಿವರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರೆ.yಹೀಗyಮ್ಡಿದರೆyಸಂಪತತಿನಲಿಲಾy
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ವಿಶಾ್ವಸವನು್ನ್ಮಲ್ನಗ್್ಳಿಸುತತಿರುವ್ಸ್ಫಿಸಂ!

ಸ್ಫಿಸಂ ಇಸಾಲಾರ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತಯನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸ್ಫಿಸಂ ಮಾತ್ ನೆೈಜ 
ಇಸಾಲಾಮ್ ಆಗದೆಯಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನು್ನ ಹರಡುವುದರಲ್ಲಾ ಪ್ಮುಖ ಮಾಧ್ಮಗಳು ಹಾಗ್ ಿಲವು ಸಾಹತಗಳು 
ಪ್ಮುಖ ಪಾತ್ ವಹಸುತ್ತದಾದಾರೆ. ಸಮುದಾಯದ ಪ್ಕಾಶನಗಳು ಮತು್ತ ಪುರೆ್ೇಹತರು ಅದಿಕೆ ಒತಾ್ತಸ 
ನೇಡುತ್ತದಾದಾರೆ. ಸ್ಫಿಝಂ ಅನು್ನ ಅದರ ವಕಾ್ತರರು ಲೌಕಿಕ ಮತು್ತ ಪಾರತ್ಕ ವಿಜಯ, ಬೇಡಿಿಗಳ ಈಡೆೇರುವಿಿ, 
ಪಾಪವಿಮೇಚನೆ, ಅಲಾಲಾಹನ ಸಾರ್ೇಪ್ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಗಣಿತ ಪ್ಯೇಜನಗಳ ಿೇಂದ್ಬಂದುವಾಗ 
ಪ್ಸು್ತತಪಡಿಸುತ್ತದಾದಾರೆ.

ಸೂಫಿಸಂ,y ಸೂಫಿವಯ್ಮy ಮುಂತ್ದy ಪದಗಳುy ಇಂದುy
ಸಮುದ್ಯದಲಿಲಾyಅತಯಾಧಿಕyಪ್ಚಾರವನುನುyಪಡೆದಿದೆ.yಸೂಫಿ-

ವಯ್ಮರನುನುyಒಮ್್ಮyಭೆೀಟಿಯ್ಗ್ರಿ,yಸ್ಪಶಿ್ಮಸಿರಿ,yಕೆೈyಚುಂಬಸಿರಿ,yಅವರy
ಜೂತೆyಕೂತುyಉಣಿಣುರಿ,yಪ್್ರ್ಮನೆಯಲಿಲಾyಪ್ಲೊಗಿಳಿಳುರಿ...yಮುಂತ್ದy
ಮೌಖಕyಮತುತಿyಮುದ್ಣyಜ್ಹೀರ್ತುಗಳುyಸವ್ಮವ್ಯಾಪಕವ್ಗ್ದೆ.y
ಕೆಲವರುyಮ್ೀಲಿನyಕ್ಯ್ಮಗಳಲಲಾವೂyಪುಣಯಾಕರyಮತುತಿyಜೀವನದy
ಸೌಭ್ಗಯಾವಂದುyಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರೆ.y

ಸೂಫಿಸಂyಇಸ್ಲಾಮನyಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನುನುyನ್ಶಪಡಿಸುತತಿದೆyಎಂಬy
ಕ್ರಣದಿಂದಲೆೀyಸೂಫಿಸಂyಮ್ತ್yನೆೈಜyಇಸ್ಲಾಮ್yಆಗ್ದೆಯಂಬy
ಕಲ್ಪನೆಯನುನುyಹರಡುವುದರಲಿಲಾyಪ್ಮುಖyಮ್ಧಯಾಮಗಳುyಹ್ಗೂy
ಕೆಲವುyಸ್ಹತಗಳುyಪ್ಮುಖyಪ್ತ್yವಹಸುತತಿದ್್ದರೆ.yಸಮುದ್ಯದy
ಪ್ಕ್ಶನಗಳುyಮತುತಿyಪುರೊೀಹತರುyಅದಕೆಕೆyಒತ್ತಿಸ್yನಿೀಡುತತಿದ್್ದರೆ.y
ಸೂಫಿಝಂyಅನುನುyಅದರyವಕ್ತಿರರುyಲೌಕ್ಕyಮತುತಿyಪ್ರತ್ಕy
ವಿಜಯ,yಬೀಡಿಕೆಗಳyಈಡೆೀರುವಿಕೆ,yಪ್ಪವಿಮೊೀಚನೆ,yಅಲ್ಲಾಹನy
ಸ್ಮೀಪಯಾyಪಡೆಯುವುದುyಮುಂತ್ದyಅಗಣಿತyಪ್ಯೊೀಜನಗಳy
ಕೆೀಂದ್ಬಂದುವ್ಗ್yಪ್ಸುತಿತಪಡಿಸುತತಿದ್್ದರೆ.

ಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ,yಹದಿೀಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿy 'ಸೂಫಿ'yಎಂಬy
ಪದಪ್ಯೊೀಗyನಡೆದಿರುವುದುyನೊೀಡಲುyಸ್ಧಯಾವಿಲಲಾ.yಈyಪದವುy

ಹಜರ್yಎರಡನೆೀyಶತಮ್ನದyಅಂತಯಾyಮತುತಿyಮೂರನೆೀyಶತಮ್-
ನದಲಿಲಾyಪ್ಚಾರಕೆಕೆyಬಂತೆನುನುವುದುyವಿದ್ವಾಂಸರyಅಭಿಪ್್ಯವ್ಗ್ದೆ.

ಒಳಿತನೊಂದಿಗyಮನುಷಯಾನಿಗ್ರುವyಬದ್ಧತೆyಮತುತಿyಸೂ್ಪತ್ಮಯ-
ನುನುyಮತಮೀರಿಸಿyಕೊನೆಗyಅವರನುನುyಪರಭ್ಷ್ಟಗೂಳಿಸುವುದುy
ಸ್ೈತ್ನನyಒಂದುyತಂತ್ವ್ಗ್ದೆ.yಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮyಮತುತಿyಸಂರಕ್ಷಕನ್ದy
ಏಕyಆರ್ಧಯಾನನುನುyಆರ್ಧಿಸುವyಮನುಷಯಾನyನೆೈಸಗ್್ಮಕyಪ್ಜ್ಞೆಯಲಿಲಾy
ಮಧಯಾಪ್ವೀಶಿಸಿ,yಅವರುyಮತಮೀರುವಂತೆyಮ್ಡಿyಅವರನುನುy
ಬಹುದೆೀವ್ರ್ಧನೆಗ,yಅಲ್ಲಾಹನyಸ್ಮೀಪಯಾಕೆಕೆyಮಧಯಾವತ್ಮಗಳನುನುy
ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿyಅವರೊಂದಿಗyಪ್್ರ್್ಮಸಲುyಹ್ಗೂyಅಲ್ಲಾಹೀತರರಿಗy
ಹರಕೆyಬಲಿದ್ನಗಳನುನುyಅಪಿ್ಮಸುವುದರೆಡೆಗyಕೊಂಡೊಯಯಾಲುy
ಇಬಲಾೀಸನುyಸದ್yಕ್ಯ್ಮನಿರತನ್ಗ್ರುತ್ತಿನೆ.

ಸೂಫಿಸಂ,yಶಿಯ್ಯಿಸಂ,yಸಮಸತಿ,yಸಂಸ್ಥಿನyಮುಂತ್ದyವಿವಿಧy
ವಿಭ್ಗಗಳyಗುರಿyಮತುತಿyಮ್ಗ್ಮವುyಒಂದೆೀyಆಗ್ದೆ.yಗೂೀರಿಗಳುy
ಅವರyಶ್ದ್್ಧಕೆೀಂದ್yಮತುತಿyಆದ್ಯದyಮ್ಗ್ಮವ್ಗ್ದೆ.

"ಸೂಫಿಸಂyಮನುಷಯಾನನುನುyಬಳಸುತತಿದೆ"yಎಂಬyಶಿೀಷ್್ಮಕೆಯಲಿಲಾy
'ರಿಸ್ಲ'yವ್ರಪತ್ಕೆಯುyಸಯಿಯಾದ್yಅಫಝಾಲ್yಮಯyಬದಕ್ನೆy
(ಐ.ಪಿ.ಎಸ್)yಎಂಬವರೊಂದಿಗyನಡೆಸಿದyಒಂದುyಸಂದಶ್ಮನವನುನುy
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ಪ್ಕಟಿಸಿತುತಿ.yಈyಸಂದಶ್ಮನವುyಇಸ್ಲಾಮಗyತೀರ್yವಿರುದ್ಧವ್ದy
ಕ್ಯ್ಮಗಳನುನುyವಿವರಿಸಿ,yಜ್ಗತಕyಸಲಫಿಗಳಿಗyಮಸಿಬಳಿದು,yಸೌದಿy
ಅರೆೀಬಯವನುನುyಟಿೀಕ್ಸಿ,y'ಕೆೀರಳyಶಿಯ್ಗಳ'yyನ್ಯಕyಕ್ಂತಪು-
ರಂರವರyಗುಣಗ್ನyಮ್ಡುತ ತ್ಿyಮುಂದುವರಿಯುತತಿದೆ.yಒಂದುy
ಪ್ಶನುyಮತುತಿyಅದರyಉತತಿರವನುನುyನೊೀಡಿರಿ.

"ಇತತಿೀಚಗyಮಧಯಾಪೂವ್ಮyರ್ಷಟ್ಗಳುyಮತುತಿyಮ್ಡಿಟರೆೀನಿಯನ್y
ಪ್ದೆೀಶಗಳಲಿಲಾy ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದುy ಬಳದy ಸುಧ್ರಣಾವ್ದಿy
ಇಸ್ಲಾಮಸ್್ಟyಭಯೊೀತ್್ಪದನ್yಸಂಘಟನೆಗಳುyಸೂಫಿೀyವಯಾವಹ್-
ರವನುನುyನಖಶಿಖ್ಂತyವಿರೊೀಧಿಸಿyಸೂಫಿೀyಸ್್ಮರಕಗಳನುನುyಕೆಡವಿy
ಹ್ಕುತತಿದೆ.yಇಂತಹyಪ್ತಗ್ಮyಶಕ್ತಿಗಳುyಬಳಯಲುyಎಡೆಯ್ದy
ಸಂದಭ್ಮyಯ್ವುದು?yವಹ್ಹಾಬಝಂyಮುಸಿಲಾಂyಜಗತತಿನyಸ್ಂಸಕೆಕೃತಕy
ಮತುತಿyರ್ಜಕ್ೀಯyಅವನತಗyಕ್ರಣವ್ದyಪ್ಮುಖyಪ್ತಗ್ಮy
ಸಿದ್್ಧಂತವ್ಗ್ದೆ.y ಕಳದyಮೂವತುತಿy ವಷ್ಮಗಳಲಿಲಾy ಲೊೀಕದಲಿಲಾy
ಉಂಟ್ದyಎಲ್ಲಾyಭಯೊೀತ್್ಪದಕyವಿಧವಾಂಸಕyಕೃತಯಾಗಳyಸ್ೈದ್್ಧಂತಕy
ಬುನ್ದಿyವಹ್ಹಾಬಝಂyಆಗ್ದೆ."y(ರಿಸ್ಲy2015yಮ್ರ್್ಮy25)

ಇದುy ಉತತಿರವನುನುy ಮುಂಚಿತವ್ಗ್ಯೀy ಬರೆದುy ಅದಕ್ಕೆಗ್y
ಸೃಷ್್ಟಸಿದyಪ್ಶನುಯ್ಗ್ದೆyಎನುನುವುದುyಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ.yಈyಪ್ಶನುyಮತುತಿy
ಉತತಿರದy ಹನೆನುಲೆಯಲಿಲಾy ಎಲ್ಲಾy ಫಿತನುಗಳನುನುy ವಹ್ಹಾಬಝಂನy
ಮ್ೀಲೆyಆರೊೀಪಿಸಿyತಮ್ಮyಕೊಳತyಸಿದ್್ಧಂತವನುನುyಸಮರ್್ಮಸುವy
ಧ್ವಂತವಲಲಾದೆyಬೀರೆೀನಿಲಲಾ.yಕೊಳತುyನ್ರುತತಿರುವyಸಿದ್್ಧಂತದy
ವಿರುದ್ಧyಧವಾನಿಯಬ್ಬಸುವವರನುನುyಸಂದಶ್ಮಕy'ರ್ಯಾಡಿಕಲ್yಇಸ್ಲಾಮಸ್್ಟy
ಭಯೊೀತ್್ಪದಕyಸಂಘಟನೆಗಳು'yಎಂದುyಕರೆಯುತ ತ್ಿರೆ.yಸಲಫಿಗಳುy
ಮ್ಡುವy'ಪ್ತಗ್ಮyಚಟುವಟಿಕೆ'yಎನುನುವುದುyಸೂಫಿೀyವಯಾವ-
ಹ್ರವನುನುyವಿರೊೀಧಿಸುವುದ್ಗ್ದೆ.yಸೂಫಿೀyವಯಾವಹ್ರವಂದರೆyy
ವ್ಯಾಪ್ರವೀ?yಇಸ ಲ್ಾಮನyಪ್ಮ್ಣಗಳಿಗyಅಪರಿಚಿತವ್ದyಒಂದುy
ನೂತನyರಿೀತಶ್ಸತ್ರವನುನುyಸವಾಯಂyನಿಮ್ಮಸಿyವಿಶ್ವಾಸದyಶೂೀಷಣೆy
ನಡೆಸುವುದರyವಿರುದ್ಧyಪ್ತಕ್್ಯಿಸುವುದುyಪ್ತಗ್ಮyಚಟುವ-
ಟಿಕೆಯ್ಗುತತಿದೆಯೀ?yಇವರುyಹೀಳುತತಿರುವyಸೂಫಿyಸ್್ಮರಕಗಳುy
ಸಹ್ಯyಬೀಡಲುyನಿಮ್ಮಸಿದyಕಬ್್ಗಳುyಮತುತಿyದಗ್್ಮಗಳ್ಗ್ವ!y
ಎತತಿರಿಸಿyಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟyಕಬ್್ಗಳನುನುyಕೆಡವಿyಹ್ಕಬೀಕೆಂದುyಆದೆೀಶಿಸಲ್ಪ-
ಟ್ಟyಪ್ವ್ದಿ yರವರyಅನುಯ್ಯಿಗಳಿಗyಕಬ್್ಗಳನುನುyಎತತಿರಿಸಿy
ಕಟ್ಟಲುyಸ್ಧಯಾವ್ಗುವುದ್ದರೂyಹೀಗ?

ವ್ಸತಿವದಲಿಲಾyಪ್ತಗ್ಮyಚಟುವಟಿಕೆಗಳyಪರಂಪರೆyಇರುವುದುy
ಇವರಿಗ್ಗ್ದೆ.yಇವರyಗತಕ್ಲದyನ್ಯಕರುyಮುಸಿಲಾಂyಸಮುದ್-
ಯವನುನುyಕತತಿಲೆಯಲಿಲಾಡಲುyತಮ್ಮಂದyಗರಿಷ್ಟyಸ್ಧಯಾyಪ್ಯತನುವನುನುy
ಮ್ಡಲಿಲಲಾವೀ?yಸಿತ್ರೀಯರುyಅಕ್ಷರyಕಲಿಯಬ್ರದು,yಇಂಗ್ಲಾೀಷ್y
ನರಕದyಭ್ಷೆ,yಕುರ್ಆನಿನyಅರ್ಮyಹೀಳುವುದುyಮತುತಿyಅದರy
ಭ್ಷ್ಂತರyನಿಷ್ದ್ಧ,yಕ್ಯಿಲೆyಬದ್ದರೆyಮಂತ್ಸಿದyನೂಲು,yತ್ಯಿತ,y

ಮ್ಲೆyಮೌಲಿದ್ಗಳಲಿಲಾyಅಭಯyಪಡೆಯಬೀಕು...yಹೀಗyಮುಸಿಲಾಂy
ಸಮುದ್ಯವನುನುyನೂರ್ರುyಕತತಿಲೆyಕೊೀಣೆಯಲಿಲಾಟು್ಟyಅವರy
ಧ್ಮ್ಮಕ,yಶೈಕ್ಷಣಿಕyಬಳವಣಿಗಯನುನುyತಡೆದyನೆೈಜyಪ್ತಗ್ಮಗಳುy
ಏನೆಲಲಾyಸುಳುಳುಕರಗಳನುನುyಬರೆದರೂyಚಾರಿತ್ಕyಸತಯಾವನುನುyಮುಚಿಚಿ-
ಡಲ್ಗುವುದಿಲಲಾ.yತಮ್ಮyನ್ಯಕರುyನವೀತ್ಥಿನyಚಳುವಳಿಗಳy
ವಿರುದ್ಧyಪ್ತಗ್ಮyಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನುyನಡೆಸಿದವರ್ಗ್ದ್್ದರೆyಎಂಬy
ಸತಯಾವನುನುyಮರೆಮ್ಚಿyಸತಯಾದyವಕ್ತಿರರನುನುyಆಕ್ಷೆೀಪಿಸಿದyಮ್ತ್ಕೆಕೆy
ಸತಯಾವುyಸತಯಾವ್ಗದೆyಇರುವುದಿಲಲಾ.

ವೈಜ್್ನಿಕyರಿೀತಯಲಿಲಾyಧ್ಮ್ಮಕyಶಿಕ್ಷಣವನುನುyಬೂೀಧಿಸಲುyಮದ್ಸ್y
ಚಳುವಳಿಗyನ್ಂದಿyಹ್ಕ್ದ್ಗyಅದರyವಿರುದ್ಧyಟ್ೂಂಕಕಟಿ್ಟyರಂಗಕ್ಕೆ-
ಳಿದವರು,yಕೊಲೆರ್yಪಿೀಡಿತರ್ದವರಿಗyಚಿಕ್ತೆ್yಮ್ಡದೆyಮ್ಲೆ-
ಪ್್ಪಟ್ಗಳನುನುyಕೆೀಳಿಸಿyಅವರನುನುyಮರಣದೆಡೆಗyಕೊಂಡೊಯುಯಾವy
ಮೂಲಕyಅನ್ರರನುನುyಸೃಷ್್ಟಸಿ,yಅಂತಹyಅನ್ರರyಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಗ್y
ಅನ್ಥ್ಲಯಗಳನುನುy ಸ್ಥಿಪಿಸಿದy ಪರಂಪರೆಯಲಿಲಾy ಅಭಿಮ್-
ನಪಟು್ಟಕೊಳುಳುವವರಿಗy ಸಮುದ್ಯದyಅವನತಯy ಕುರಿತುy
ಮ್ತನ್ಡಲುyಯ್ವyಯೊೀಗಯಾತೆyಇದೆ?yಸತಯಾವನುನುyಮಮಕ್್ಯy
ಮಟ್ಟಕ್ಕೆಳಿಸಿದವರುyಸಂದಶ್ಮನದಲಿಲಾyಹೀಳುವುದನುನುyನೊೀಡಿರಿ:

"ಕಳದyಮೂವತುತಿyವಷ್ಮಗಳಲಿಲಾyಲೊೀಕದಲಿಲಾyಉಂಟ್ದyಎಲ್ಲಾy
ವಿಧವಾಂಸಕyಚಟುವಟಿಕೆಗಳyಸ್ೈದ್್ಧಂತಕyಬುನ್ದಿyವಹ್ಹಾಬಝಂy
ಆಗ್ದೆ.yಸೂಫಿೀyದಶ್ಮನದಲಿಲಾyಹೀಳಲ್ಗ್ರುವyಬಹುತವಾದyಅಸಿತಿತವಾ-
ವನುನುyವಹ್ಹಾಬಝಂyಅಂಗ್ೀಕರಿಸುವುದಿಲಲಾ.yವಹ್ಹಾಬಗಳುyಪವಿತ್y
ಕುರ್ಆನ್ನಿಂದy ತಮ್ಮy ಪರಿಮತy ಬುದಿ್ಧy ನೆೀರವ್ಗ್y ಗ್ಹಸಿದy
ಕ್ಯ್ಮಗಳನುನುyಅದೆೀyರೂಪದಲಿಲಾyಪ್ಸುತಿತಪಡಿಸುತತಿದ್್ದರೆ.yಆದರೆy
ಸೂಫಿಸಂyಕುರ್ಆನ್yಮತುತಿyಸುನನುತತಿನುನುyಸ್ಪಷ್ಟವ್ದyಅವತರಣದy
ಹನೆನುಲೆyಹ್ಗೂyಚಾರಿತ್ಕy ಸಂದಭ್ಮಗಳyವಿಶಲಾೀಷಣೆಯೊಂದಿಗy
ಮುಂದಿಡುತತಿದೆ.yಸೂಫಿಸಂನyಜ್್ನವುyಗುರುಗಳಿಂದyಲಭಿಸಿದ ್್ದಗ್ದೆ.y
ಇದರyಜ್್ನಧ್ರೆಯುyಶತಮ್ನಗಳyಕ್ಲyಶೃಂಖಲೆಯyಮೂಲಕy
ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.yವಹ್ಹಾಬಗಳುyಮೌಲಿಕyಇಸ್ಲಾಮಕ್y(normativey
Islam)yಓದಿನಲಿಲಾyಸ್ಪಷ್ಟವ್ದyಮ್ನದಂಡವನುನುyಪ್ಲಿಸದಿರುವು-
ದರಿಂದ್ಗ್yಗಂಭಿೀರyಪ್ಮ್ದಗಳುyಪ್ವೀಶಿಸಿದೆ.yಐ.ಎಸ್.yತನಕy
ತಲುಪಿರುವyಭಯೊೀತ್್ಪದಕyಸಂಘಟನೆಗಳುyಇಂತಹyಉಗ್ವ್ದಿy
ಪ್ಸ್ಥಿನಗಳನುನುyತಮ್ಮyರ್ಜಕ್ೀಯyಲ್ಭಕ್ಕೆಗ್yಬಳಸಿಕೊಳುಳುತತಿದೆ."

ಸಲಫಿಗಳುyಸ್ಮ್್ಜಯಾಶ್ಹyಶಕ್ತಿಗಳುyಮತುತಿyಸೂಫಿಗಳyಮಟಿ್ಟಗyಸದ್y
ತಲೆನೊೀವ್ಗ್yಪರಿಣಮಸಿದ ್್ದರೆ.yಆದುದರಿಂದಲೆೀyಅವರುyಎಲ್ಲಾy
ಭಯೊೀತ್್ಪದಕyಕೃತಯಾಗಳನುನುyಸಲಫಿಗಳyಖ್ತೆಗyಜಮ್yಮ್ಡಲುy
ಪೈಪೀಟಿಗ್ಳಿಯುತ್ತಿರೆ.yಅದರಲೂಲಾyವಿಶೀಷತಃyಯಹೂದಯಾರy
ಬಂಬಲವಿರುವyಸೂಫಿಗಳು.yಸದ್್ದಮ್yಹುಸ್ೈನ್yಕುವೈತ್ನyಮ್ೀಲೆy
ದ್ಳಿyನಡೆಸಿದ್ಗyಸಲಫಿಗಳುyಸದ್್ದಂರyಜೂತೆಯಲಿಲಾದ್ದರು.yಸದ್್ದಂy
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ವಹ್ಹಾಬಯ್ಗ್ದು್ದದೆೀyಇದಕೆಕೆyಕ್ರಣವಂದುyಪ್ಚಾರಪಡಿಸಲ್-
ಯಿತು.yಅನಂತರyಉಸ್ಮyಬನ್yಲ್ದನ್ನyಭಯೊೀತ್್ಪದಕy
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನುyಬೂಟು್ಟyಮ್ಡಿyಉಸ್ಮyಸಲಫಿಯ್ಗ್ದ ್್ದ-
ನೆಂದುyಪ್ಚುರಪಡಿಸಲುyಶ್ಮಸಿದರು.yಧ್ಮ್ಮಕyರ್ಷಟ್ವ್ದಿಗಳುy
ಕೂಡyಆyಕ್ಯ್ಮದಲಿಲಾyಸ್ಪಧ್್ಮಗ್ಳಿದರು.

ಸಲಫಿಗಳುy ಇಸ್ಲಾಮನy ಅಪ್ಪಟy ಆದಶ್ಮದಲಿಲಾy ನೆಲೆಗೂಂಡವ-
ರ್ಗ್ದ್್ದರೆ.yಕಲಬರಕೆyಮ್ಡಿದyಇಸ್ಲಾಮನುನುyಅವರುyಅಂಗ್ೀ-
ಕರಿಸುವುದಿಲಲಾ.y ಆದುದರಿಂದyಅವರುy ಎಲ್ಲಾy ಕೆಡುಕುyಮತುತಿy
ಶೂೀಷಣೆಗಳನುನುy ವಿರೊೀಧಿಸುತತಿದ್್ದರೆ.y ಇಸ್ಲಾಮನಲಿಲಾy ನೂತನy
ಆಶಯವನುನುyತಂದವರಿಗyಹ್ಗೂyಶೂೀಷಕರಿಗyಇದನುನುyಸಹಸಲುy
ಹೀಗyಸ್ಧಯಾವ್ದಿೀತು?yಆದುದರಿಂದಲೆೀyಅವರಿಂದyಇಂತಹy
ವಿರೊೀಧಗಳುyಮೊಳಗುತತಿದೆ.y ಬಡಿ್ಡ,yಮದಯಾ,y ಜೂಜು,y ಸಿತ್ರೀಯy
ದೆೀಹ...yಮುಂತ್ದವುಗಳyಮೂಲಕyಆರ್್ಮಕyಬುನ್ದಿಯನುನುy
ಭದ್ಗೂಳಿಸುವyದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಗyನೆೈಜyಇಸ್ಲಾಮ್yಮತುತಿyಅದನುನುy
ಜೀವನದಲಿಲಾyಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡುyಪ್ಚುರಪಡಿಸುತತಿರುವyಸಲಫಿಗ-
ಳಂದಿಗyಪಿ್ೀತyಉಂಟ್ಗಲುyಹೀಗyಸ್ಧಯಾy?yಸೂಫಿೀyದಶ್ಮನಗಳಲಿಲಾy
ಹೀಳುವyಈyಬಹುತವಾದyಸವಾರೂಪyಯ್ವುದು?yಬಹುದೆೀವ್ರ್ಧನೆy
ಮತುತಿyಏಕದೆೀವ್ರ್ಧನೆಯನುನುyಒಂದೆೀyರಿೀತಯ್ಗ್yಒಪಿ್ಪಕೊ-
ಳುಳುವುದು!yಅದೆೀನಿದ್ದರೂyಮುಸಿಲಾಮರಿಗyಆyತತವಾವನುನುyಅಳವಡಿ-
ಸಿಕೊಳಳುಲುyಸ್ಧಯಾವಿಲಲಾ.yಈyಮಶ್ಕೃಷ್ಯನುನುyಇಸ್ಲಾಮ್yಕಲಿಸಿಲಲಾ.y
ಏಕತವಾದಲಿಲಾyಬಹುತವಾyಎಂಬyತತವಾyಇಸ್ಲಾಮನಲಿಲಾಲಲಾ.yನಕ್ಷತ್...yಹರಕೆ...y
ಆನೆ...yಚಂಡೆಮದ್ದಲೆ...yಪುಷ್್ಪಚ್ಮನೆ...yದಿೀಪyಬಳಗ್ಸುವುದು...y
ಸೃಷ್್ಟಗಳಂದಿಗyಪ್್ರ್್ಮಸುವುದು...yಹೀಗyಅನೆೀಕyಕ್ಯ್ಮಗಳಲಿಲಾy
ಸಮಸತಿದವರು,yಶಿಯ್ಗಳು,yಸೂಫಿೀಗಳುyಮತುತಿyಹಂದೂಗಳಲಿಲಾy
ಪರಸ್ಪರyಹೂೀಲಿಕೆಯಿರುವುದನುನುyನ್ವುyನೊೀಡಬಹುದ್ಗ್ದೆ.y
ಸೂಫಿಝಂನyಈyಬಹುತವಾದಲಿಲಾyಇಸ್ಲಾಮಗyಯ್ವುದೆೀyಪ್ತ್ವಿಲಲಾ.

ಅವರುyವಹ್ಹಾಬಗಳಂದುyಮುದೆ್ಯೊತುತಿವyಸಲಫಿಗಳುyಕುರ್ಆನ್y
ಮತುತಿyಸುನನುತತಿನುನುyಮೂಲಭೂತyಪ್ಮ್ಣವನ್ನುಗ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿ,yಸಚಚಿರಿ-
ತರ್ದyಪೂವಿ್ಮಕರುyಅರ್ಮಮ್ಡಿಕೊಂಡyಅದೆೀyರೂಪದಲಿಲಾyಅರ್ಮ-
ಮ್ಡಿಕೊಂಡುyಮ್ೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳುಳುವವರ್ಗ್ದ್್ದರೆ.yಕಟು್ಟಕರಗಳು,y
ನ್ಣುಣುಡಿಗಳು,yಗ್ದೆಗಳು,yಕನಸುಗಳನುನುyಪ್ಮ್ಣವನ್ನುಗ್yಮ್ಡಿ-
ಕೊಳುಳುವವರುyಸಲಫಿಗಳಿಗyಪ್ಮ್ಣಗಳಂದಿಗ್ರುವyನಿಲುವನುನುy
ಟಿೀಕ್ಸುವುದಕ್ಕೆಂತyಹ್ಸ್ಯಾಸ್ಪದyಸಂಗತyಬೀರೆೀನಿದೆ?!yಕ್ಂತಪುರಂ-
ರವರುyಕೊೀಟ್ಟಪುರyಸಂವ್ದದಲಿಲಾyಮೃತರೊಂದಿಗyಪ್್ರ್್ಮಸಬ-
ಹುದೆಂದುyಆಯತ್yಉಲೆಲಾೀಖಸಿದು್ದyಸಂದಭ್ಮyಮತುತಿyಅವತರಣದy
ಹನೆನುಲೆಯನುನುyತಳಿದುಕೊಂಡyಆಧ್ರದಲ್ಲಾಗ್ತೆತಿೀ?yಇಂದುyಇವರy
ಮೌಲ್ನರುyಯರೀಚಛಿyಆಯತ್ಗಳನುನುyಓದಿyಶಿಕ್್ಮ-ಬದ್ಅತ್ಗ-
ಳನುನುyಸಮರ್್ಮಸಲುyಪ್ಯತನುಸುತತಿರುವುದುyಅವತರಣದyಹನೆನುಲೆy
ಮತುತಿyಚಾರಿತ್ಕyಸಂದಭ್ಮದyಆಧ್ರದಲ್ಲಾಗ್ದೆಯೀ?

"ಸೂಫಿಸಂನyಜ್್ನವುyಗುರುಗಳಿಂದyಹರಡಿದೆyಅದುyಶತಮ್-
ನಗಳಿಂದyಸ್ಪಷ್ಟyಶೃಂಖಲೆಗಳyಮೂಲಕyಹರಿದುಬಂದಿದೆ"yಎಂದುy
ಹೀಳುವುದುyಸರಿಯ್ಗ್ರಬಹುದು.yಆದರೆyವಹ್ಹಾಬಗಳyಗುರುy
ಪ್ವ್ದಿyಮುಹಮ್ಮದ್ yರವರ್ಗ್ದ್್ದರೆ.yಅವರಿಗ್ಂತಲೂy
ಶ್ೀಷ್ಠರ್ದy ಗುರುy ಬೀರೊಬ್ಬರಿಲಲಾ.y ವಹ್ಹಾಬಗಳುy ಅವರಿಂದy
ಕಲಿತುyಅದೆೀyರಿೀತಯಲಿಲಾyಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟyಗುರುಗಳಿಂದyಜ್್ನವನುನುy
ಪಡೆದವರ್ಗ್ದ ್್ದರೆ.yಜ್ಗತಕyಸಲಫಿಗಳುyಐ.ಎಸ್.yಭಯೊೀತ್್ಪದಕy
ಕೃತಯಾಗಳನುನುyಖಂಡಿಸಿರುವುದು,yಅದುyಅನಿಸ್ಲಾಮಕ್yಚಟುವಟಿಕೆ-
ಯಂದುyಘೀಷ್ಸಿyಅವರುyಖವ್ರಿಜ್ಗಳyಪಿೀಳಿಗಗyಸ್ೀರಿದವರ್-
ಗ್ದ್್ದರೆಂದುyಹೀಳಿರುವyಸಂಗತಯನುನುyಈyಐ.ಪಿ.ಎಸ್.yಅಧಿಕ್ರಿy
ತಳಿದಿಲಲಾವಂದುy ತೊೀರುತತಿದೆ.y ಅವರುyಖವ್ರಿಜ್ಗಳಂದಿಗy
ಸ್ದೃಶಯಾವಿರುವವರ್ಗ್ದ್್ದರೆಂದುy ಇವರುy ಒಪಿ್ಪಕೊಳುಳುತ್ತಿರೆ!y
'ಮ್ನವಿೀಯyಮೌಲಯಾಗಳನುನುyಎತತಿಹಡಿಯಲು'yಅಲಲಾಲಿಲಾyಯ್ತೆ್ಗಳ-
ನುನುyಮ್ಡಿದyನ್ಯಕyಮತುತಿyಅವರyಅನುಯ್ಯಿಗಳುyಆತ್ಮಪರಿ-
ಶೂೀಧನೆyಮ್ಡಿಕೊಂಡರೆyಹಲವಮ್್ಮyಮ್ನವಿೀಯyಮೌಲಯಾಗಳಿಗy
ಗೂೀರಿyತೊೀಡುವವರುyಯ್ರೆಂದುyಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗಬಹುದು.

ಈyಐ.ಪಿ.ಎಸ್.yಅಧಿಕ್ರಿyಜ್ಗತಕyಭಯೊೀತ್್ಪದನೆyಹರಡಲುy
ಎರಡುy ಪ್ಮುಖy ರ್ಷಟ್ಗಳ್ದy ಅಮ್ೀರಿಕy ಮತುತಿy ಸೌದಿy
ಅರೆೀಬಯyಅನುಕೂಲಕರyಪರಿಸಿಥಿತಯನುನುyನಿಮ್ಮಸಿಕೊಟಿ್ಟತೆತಿಂದುy
ಹೀಳಿರುವರು.y ಅಮ್ೀರಿಕದy ವಿಷಯy ಸರಿಯ್ಗ್ದೆ.y ಆದರೆy
ಸೌದಿಯನುನುyಆyಸ್ಥಿನದಲಿಲಾyನಿಲಿಲಾಸಿದು್ದyಹೃದಯದಲಿಲಾyದೆವಾೀಷದyಕೆಂಡy
ಧಗಧಗ್ಸುವyಕ್ರಣದಿಂದ್ಗ್ದೆ.yಅಲಿಲಾyಆಳಿವಾಕೆyನಡೆಸುವವರುy
ಸಲಫಿಗಳಷೆ್ಟ!yಸೌದಿyಅರೆೀಬಯ್ವುyಅಕ್ಮಗಳ್ದyಹೂತಗಳನುನುy
ಮಟ್ಟಹ್ಕಲುy ಯಮನ್ನಲಿಲಾy ಕೆೈಯ್ಡಿಸುತತಿದೆ.y ಇದನುನುy
ಶಿಯ್ಸೂಫಿyಮ್ೈತ್ಕೂಟವುyಅಂಗ್ೀಕರಿಸುವುದ್ದರೂyಹೀಗ?

ಮತೊತಿಂದುyಪ್ಶನುyಮತುತಿyಉತತಿರವನುನುyನೊೀಡಿರಿ.

"ಜನರುyಅಧ್ಯಾತ್ಮಧ್ರೆಯಿಂದyಅಂತರವನುನುyಕ್ಯು್ದಕೊಂಡದೆ್ದೀy
ನಮ್ಮyನಡುವyಇಂತಹyನಿಲುವುಗಳುyರೂಪುಗೂಂಡಿದೆಯಂದುy
ಭ್ಸವ್ಗುತತಿದೆ.yಹಝ್ತ್yನಿಝ್ಮುದಿ್ದೀನ್yಔಲಿಯ್ರವರy
ಖ್ನ್yಖ್ಹ್yಉತತಿಮವ್ದyಭ್ರತೀಯyಬಹುತವಾದyಪ್ಭ್ಕೆೀಂ-
ದ್ವ್ಗ್yಮ್ಪ್ಮಡುತತಿದೆ.yಅದುyಸರಿಯ್ಗ್ದೆ.yಸೂಫಿಗಳyಖ್ನ್y
ಖ್ಹ್ಗಳುyಧ್ಮ್ಮಕyಸ್ಮರಸಯಾyಹ್ಗೂyಬಹುತವಾದಶ್ಮನಗಳy
ಸ್ವ್ಮಜನಿಕyಕೆೀಂದ್ವ್ಗ್ತುತಿ."

ಮ್ೀಲೆyವಿವರಿಸಿದyಅಧ್ಯಾತ್ಮಕyಧ್ರೆyಶಿಕ್ಮನುನುyಬರಮ್ಡಿಕೊಳುಳುವy
ಧ್ರೆಯ್ಗ್ದೆ.yಜನರುyಕುರ್ಆನ್yಮತುತಿyಸುನನುತತಿನುನುyತಳಿದ್ಗy
ಶಿಕ್್ಮನಿಂದyದೂರಸರಿಯಲುyಆರಂಭಿಸಿದರು.yದಗ್್ಮಗಳಲಲಾವೂy
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ಮುದೆ್ಯೊತತಿಲ್ಪಟಟ್ಹೃದಯಗಳು

ಸತಯಾವಿಶ್ವಾಸಿಗಳುyಜನರನುನುyಹತ್ಕ್ಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗyಅಲ್ಲಾಹನy
ಮ್ಗ್ಮದೆಡೆಗy ಆಮಂತ್ಸುವವರ್ಗ್ದ್್ದರೆ.y ಪ್ಸುತಿತy

ಆಮಂತ್ಣವನುನುyಸಿವಾೀಕರಿಸಿದyಮತುತಿyಸಿವಾೀಕರಿಸದyಧ್ರ್ಳyಮಂದಿy
ಸಮ್ಜದಲಿಲಾy ಜೀವಿಸುತತಿದ್್ದರೆ.y ಮರಣಾನಂತರದy ಗಲುವುy
ಮತುತಿyಸ್ೂೀಲುyದೆೈವಿಕyಪ್ಜ್ಞೆಯyಬುನ್ದಿಯಲಿಲಾyಜೀವಿಸುವುದ-
ರೊಂದಿಗyತಳಕುಹ್ಕಲ್ಪಟಿ್ಟದೆಯಂದುyತಳಿದುಕೊಂಡವರಿಗyಈy
ಸಂದೆೀಶವನುನುyಸಿವಾೀಕರಿಸದವರyಪರಲೊೀಕyಜೀವನದyಕುರಿತುyವಯಾರy
ಉಂಟ್ಗುತತಿದೆ.yಇಂತಹವರಿಗyಅಲ್ಲಾಹನಿಂದyಬಂದyಸತಯಾವನುನುy
ನಿಷೆೀಧಿಸಲುyಹಲವಮ್್ಮyಅಜ್್ನವೀyಕ್ರಣವ್ಗ್ರಬಹುದು.y
ಪ್ವ್ದಿಗಳುyನಿೀಡಿದyಉಪದೆೀಶಗಳುyಹ್ಗೂyಎಚಚಿರಿಕೆಗಳುyಇವರy
ಮನyಪರಿವತ್ಮನೆಗyಪಯ್್ಮಪತಿವಿದೆ.

ಸತಯಾವೀನೆಂದುy ತಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂy ಅನಂತರy ಪ್ಜ್್ಪೂ-
ವ್ಮಕವ್ಗ್yಅದನುನುyಮರೆಮ್ಚಿಟು್ಟy ಅಂಗ್ೀಕರಿಸದವರy ಸಿಥಿತy
ಬೀರೆಯ್ಗ್ದೆ.yಅವರಿಗyಕುರ್ಆನ್yನಿೀಡುವyಎಚಚಿರಿಕೆyಪ್ಯೊೀಜ-
ನವ್ಗುವುದಿಲಲಾ.yಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನyಉಪದೆೀಶಗಳಿಗyಕ್ವಿಗೂಡದೆ,yಅವನy
ಕುರಿತುyಚಿಂತಸಲುyಹಂದೆೀಟುyಹ್ಕುವವರಿಗyಯ್ವತೂತಿyಸನ್್ಮ-
ಗ್ಮದಶ್ಮನವ್ಗುವುದಿಲಲಾ.yಅವರyಕುರಿತುyಅಲ ಲ್ಾಹನುyಹೀಳುತ್ತಿನೆ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾
"ಈyವಿಷಯಗಳನುನುyನಿಷೆೀಧಿಸಿದವರಿಗyನಿೀವುyಎಚಚಿರಿಕೆyಕೊಟ್ಟರೂy
ಕೊಡದಿದ್ದರೂyಸರಿಯೀ.yಅವರಂತೂyವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವವರಲಲಾ."y(2:6)

ಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಸಂದೆೀಶಪ್ಚಾರyನಡೆಸುತತಿದ್ದy ಕ್ಲಘ-
ಟ್ಟದಲಿಲಾyಅವರyನಿಕಟವತ್ಮಗಳುyಹ್ಗೂyಸಂಬಂಧಿಕರುyದೆೈವಿಕy

ಸಂದೆೀಶವನುನುyಸಿವಾೀಕರಿಸದyಕ್ರಣಕ್ಕೆಗ್yಅವರುyತುಂಬ್yವ್ಯಾಕು-
ಲಕೊಕೆಳಗ್ಗ್ದ್ದರು.yಕುರ್ಆನಿನyಕೆಲವುyಸೂಕ್ತಿಗಳುyಪ್ವ್ದಿ y
ರವರyಈyಬೀಸರದyಕುರಿತುyವಿವರಿಸಿದೆ:

ಮನಃಪೂವ್ಮಕವ್ಗ್yದೆೈವಿಕyಮ್ಗ್ಮವನುನುyಅವಗಣಿಸುವವರುy
ಇನುನುy ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವುದಿಲಲಾವಂಬy ಕ್ಯ್ಮವನುನುy ಅಲ್ಲಾಹುy
ಬಹರಂಗಪಡಿಸಿದ್ಗyಪ್ವ್ದಿ yರವರಿಗyಅವರyಕುರಿತರುವy
ವಯಾರyಮತುತಿyಹೂಣೆಗ್ರಿಕೆಯನುನುyತ್ವುyವಹಸಬೀಕ್ಗ್ಲಲಾyಎಂಬy
ಸಮ್ಧ್ನವನುನುyಅದುyನಿೀಡುತತಿದೆ.

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ 

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾
"ಅಲ್ಲಾಹನುyಅವರyಹೃದಯಗಳyಹ್ಗೂyಕ್ವಿಗಳyಮ್ೀಲೆyಮುದೆ್-
ಯೊತತಿದ್್ದನೆ.yಅವರyದೃಷ್್ಟಗಳyಮ್ೀಲೆyಪರದೆyಬದಿ್ದದೆ.yಅವರಿಗy
ಘೀರyಶಿಕ್ಷೆyಕ್ದಿದೆ."y(2:7)

ನಿಷೆೀಧyಮತುತಿy ಧಿಕ್ಕೆರy ತುಂಬದyಹೃದಯಗಳಿಗyಅಲ್ಲಾಹನy
ದೃಷ್್ಟಂತ,yಎಚಚಿರಿಕೆyಮತುತಿyಉಪದೆೀಶಗಳುyಪ್ವೀಶಿಸುವುದಿಲಲಾ.y
ತನಿನುಮತತಿyಅಲ್ಲಾಹನುyಅವರyಹೃದಯಗಳಿಗyಮುದೆ್ಯೊತತಿದ್್ದನೆ.y
ಅದರೊಂದಿಗyಅದಕೆಕೆyಭದ್ತೆyಮತುತಿyಅಂತಮyರೂಪವ್ಯಿತು.y
ಅನಂತರyಅದರೊಳಗyಏನನ್ನುದರೂyಹೂಸತ್ಗ್yಸ್ೀರಿಸಲುy
ಅರವ್yತೆಗಯಲುyಸ್ಧಯಾವ್ಗುವುದಿಲಲಾ.yಅಲ್ಲಾಹನುyಮುದೆ್-
ಯೊತತಿದyಹೃದಯಗಳyಸಿಥಿತಯೂyತರೈವ.y

ಈyವಿವರಣೆyಅಜ್್ನದಿಂದyಸತಯಾವನುನುyನಿಷೆೀಧಿಸಿದವರyಕುರಿತಲಲಾ.y
ಅವರುyಸತಯಾವನುನುyತಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂyಧಿಕ್ಕೆರಪೂವ್ಮಕವ್ಗ್y
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ಅದನುನುyತೊರೆಯುವವರ್ಗ್ದ್್ದರೆ.yಕೆಡುಕುyಬ್ಧಿಸಿದyಅವರy
ಹೃದಯyಮರಗಟಿ್ಟyಹೂೀಗ್ದೆ.

ಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

"ಚಾಪyಎಲೆಗಳಿಂದyಸುತುತಿವರಿದಂತೆyಹೃದಯವುyಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದy
ಸುತುತಿವರಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.yಕೆೀಡುyಬ್ಧಿಸಿದyಮನಸಿ್ಗyಒಂದುyಕಪ್ಪಗ್ನy
ಚುಕೆಕೆyಬೀಳುತತಿದೆ.yಅದುyಕ್ಮ್ೀಣyವ್ಯಾಪಿಸಿyಇಡಿೀyಹೃದಯyಕಪು್ಪy
ಮುದೆ್ಯೊತತಿಲ್ಪಡುವyಸಿಥಿತಗyತಲುಪುವುದು.yಹೀಗ್ದರೆyಅವನುy
ಒಳಿತನುನುy ಅಂಗ್ೀಕರಿಸುವುದಿಲಲಾy ಹ್ಗೂy ಕೆಡುಕ್ನಿಂದyದೂರy
ಸರಿಯುವುದೂyಇಲಲಾ.yಅವನಿಗyಅವನyಇಚಛಿಗyಸರಿಹೂಂದುವುದೆೀy
ಮುಖಯಾವ್ಗುತತಿದೆ."y(ಮುಸಿಲಾಂ)

ಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನyಸಂದೆೀಶಗಳನುನುyನಿಷೆೀಧಿಸುವುದುyದೊಡ್ಡyಕೆಡುಕ್ಗ್ದೆ.y
ಪ್ಸುತಿತy ಕೆಡುಕುyಹೃದಯ್ದಯಾಂತyಕಪು್ಪyಮುದೆ್ಯೊತತಿಲ್ಪಡುವy
ಅವಸ್ಥಿಗyತಲುಪಿದರೆyಅನಂತರyಅದರಿಂದyಮುಕ್ತಿyಕಷ್ಟ.y

﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ﴾
"ಅಲ್ಲಾಹನುy ನಿಮ್ಮy ಹೃದಯವನೂನುy ಶ್ವಣವನೂನುy ನಿಮ್ಮಂದy
ಕಸಿದುಕೊಂಡುyನಿಮ್ಮyಹೃದಯಗಳಿಗyಮುದೆ್ಯೊತತಿyಬಟ್ಟರೆyಈy
ಶಕ್ತಿಗಳನುನುyನಿಮಗyಮರಳಿyಕೊಡಿಸಲುyಇನ್ನುರಿದ್್ದರೆ?"yy(6:46)

ಇದುyಒಂದುyಪುನಚಿ್ಮಂತನ್ಹ್ಮyಪ್ಶನುಯ್ಗ್ದೆ!yಮನುಷಯಾನುy
ಅಲ್ಲಾಹನುy ದಯಪ್ಲಿಸಿದy ಹೃದಯ,y ಕಣುಣು,y ಕ್ವಿಗಳನುನುy
ಉಪಯೊೀಗ್ಸಿ,y ಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನನುನುy ಅರಿತುy ಅವನy ಆದೆೀಶಗ-
ಳನುನುy ಅನುಸರಿಸಲುy ಸಿದ್ಧನ್ಗಬೀಕು.y ಈy ಅನುಗ್ಹಗಳನುನುy
ಉಪಯೊೀಗ್ಸದೆ,yಅವನನುನುy ನಿಷೆೀಧಿಸಿyಅವನyಆದೆೀಶಗಳಿಗy
ವಿರುದ್ಧವ್ಗ್y ಕ್ಯ್ಮವಸಗುವವರುyಅಲ್ಲಾಹನyಈyಪ್ಶನುಯy
ಕುರಿತುyಯೊೀಚಿಸಬೀಕ್ದyಅಗತಯಾವಿದೆ.

ಸತಯಾನಿಷೆೀಧಿಗಳyಹೃದಯಗಳಿಗyಮುದೆ್ಯೊತತಿಲ್ಗ್ದೆyಎಂಬುದರy
ಉದೆ್ದೀಶyಅವರyಮನಸಿ್ಗyಸತಯಾವಿಶ್ವಾಸವುyಪ್ವೀಶಿಸದyರಿೀತಯಲಿಲಾy
ಮೊದಲೆೀyಅಲ್ಲಾಹನುyಮುದೆ್ಯೊತತಿರುವುದರಿಂದyಅವರಿಗyಸತಯಾದy
ಪ್ಕ್ಶವನುನುyಸಿವಾೀಕರಿಸಲುyಸ್ಧಯಾವ್ಗುವುದಿಲಲಾyಎಂದರ್ಮವೀ?y
ಯ್ವತೂತಿyಹ್ಗಲಲಾ.y

ಅಹುಲಾಸು್ನನುyವಲ್yಜಮ್ಅತತಿನyವಿದ್ವಾಂಸರುyಕುರ್ಆನಿನyಪುರ್ವ-
ಗಳನುನುyಉಲೆಲಾೀಖಸಿyಈyಕ್ಯ್ಮವನುನುyವಿವರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್್ದರೆ.yಉದ :್y

ಬನೂy ಇಸ್್ಈಲರುyಅಲ್ಲಾಹನy ಕೊೀಪಶ್ಪಕೆಕೆy ಗುರಿಯ್ದy
ಕ್ರಣyಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾
"ಕೊನೆಗyಅವರುyಕರ್ರನುನುyಮುರಿದರು.yಅಲ್ಲಾಹನyನಿದೆೀ್ಮಶನ-
ಗಳನುನುyಸುಳ್ಳುಗ್ಸಿದರು.yಅನೆೀಕyಪ್ವ್ದಿಗಳನುನುyಅನ್ಯಾಯವ್ಗ್y
ವಧಿಸಿದರು.yನಮ್ಮyಹೃದಯಗಳುyಕವಚಗಳಳಗyಭದ್ವ್ಗ್ವy
ಎಂದೂy ಹೀಳಿಬಟ್ಟರು.y ವ್ಸತಿವದಲಿಲಾy ಅವರy ಅವಿಶ್ವಾಸದy
ಫಲದಿಂದyಅಲ್ಲಾಹುyಅವರyಹೃದಯಗಳಿಗyಮೊಹರುyಹ್ಕ್ದ್್ದನೆ.y
ಆದುದರಿಂದyಅವರುyಅತಯಾಲ್ಪವೀyವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುತ್ತಿರೆ."y(4:155)

ಹೀಗಯೀy ಮನುಷಯಾರy ಹೃದಯಗಳಿಗy ಮುದೆ್ಯೊತತಿಲ್ಪಡಲುy
ಕ್ರಣವ್ದದು್ದyಅವರyಸತಯಾನಿಷೆೀಧyಮ್ತ್ವ್ಗ್ತೆತಿಂದುyತಳಿಸುವy
ಬೀರೆyಸೂಕ್ತಿಗಳುyಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್ನಲಿಲಾದೆ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾

"ಯೂಸುಫರುyನಿಮ್ಮyಬಳಿಗyಸುವಯಾಕತಿyನಿದಶ್ಮನಗಳನುನುyತಂದಿದ್ದರು.y
ಆದರೆyನಿೀವುyಅವರುyತಂದyಸಂದೆೀಶದyಬಗಗಿyಸಂದೆೀಹದಲೆಲಾೀy
ಬದು್ದಬಟಿ್ಟರಿ.yತರುವ್ಯyಅವರುyನಿಧನರ್ದ್ಗyನಿೀವುyಇನುನುy
ಅವರyಬಳಿಕyಎಷು್ಟyಮ್ತ್ಕೂಕೆyಅಲ್ಲಾಹನುyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕ-
ರನುನುy ಕಳುಹಸಲಿಕ್ಕೆಲಲಾy ಎಂದಿರಿ.y ಇದೆೀy ರಿೀತಯಲಿಲಾyಅಲ್ಲಾಹನುy
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ಮತಮೀರುವವರನುನು,yಸಂಶಯಗ್ಸಥಿರನುನುyಮತುತಿyತಮ್ಮyಬಳಿಗy
ಯ್ವುದೆೀyಪ್ವ್ದಿಯ್ಗಲಿ,yಪುರ್ವಯ್ಗಲಿyಬರದಿದ್ದರೂy
ಅಲ ಲ್ಾಹನyಸೂಕ್ತಿಗಳyಬಗಗಿyಜಗಳyಮ್ಡುವವರನುನುyಪರಭ್ಷ್ಟತೆ-
ಯಲಿಲಾyಹ್ಕ್yಬಡುತ್ತಿನೆ.yಈyಧ್ೂೀರಣೆಯುyಅಲ್ಲಾಹ್yಮತುತಿyಸತಯಾ-
ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳyಬಳಿyಅತಯಾಂತyತರಸ್ಕೆರ್ಹ್ಮವ್ಗ್ದೆ.yಇದೆೀyರಿೀತಯಲಿಲಾy
ಅಲ್ಲಾಹ್yಪ್ತಯೊಬ್ಬyಅಹಂಕ್ರಿyಹ್ಗೂyಗವಿ್ಮಷ್ಟನyಹೃದಯಕೆಕೆy
ಮುದೆ್ಯೊತತಿyಬಡುತ್ತಿನೆ."y(40:34-35)

﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴾
"ಮೂಸ್ರವರುyತಮ್ಮyಜನ್ಂಗದೊಡನೆ,yನನನುyಜನ್ಂಗದವರೆೀ,y
ನ್ನುy ನಿಮ್ಮy ಕಡೆಗy ಕಳುಹಸಲ್ಪಟ್ಟy ಅಲ್ಲಾಹನy ಸಂದೆೀಶವ್-
ಹಕನೆಂಬುದುyನಿಮಗyಚನ್ನುಗ್yತಳಿದಿದ್ದರೂyನಿೀವುyನನನುನೆನುೀಕೆy
ಹಂಸಿಸುತತಿೀರಿ?yಎಂದುyಹೀಳಿದ್ದನುನುyಸ್ಮರಿಸಿರಿ.yತರುವ್ಯyಅವರುy
ವಕ್ತೆyಕೆೈಗೂಂಡ್ಗyಅಲ್ಲಾಹನೂyಅವರyಹೃದಯಗಳನುನುyವಕ್-
ಗೂಳಿಸಿಬಟ್ಟನು.yಅಲ್ಲಾಹನುy ಕಮ್ಮಭ್ಷ್ಟರಿಗyಮ್ಗ್ಮದಶ್ಮನy
ಮ್ಡುವುದಿಲಲಾ."y(61:5)

ಆರಂಭದಲಿಲಾyಜನರುyತೊೀರಿಸಿದyಧಿಕ್ಕೆರದyಸವಾಭ್ವವನುನುyಅವರುy
ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡೆೀyಹೂೀದyಕ್ರಣದಿಂದyಅಲ್ಲಾಹನುyಅವರy
ಹೃದಯಗಳನುನುyವಕ್ಗೂಳಿಸಿಬಟ್ಟನೆಂದುyಮ್ೀಲಿನyಸೂಕತಿದಿಂದy
ಸ್ಪಷ್ಟಗೂಳುಳುತತಿದೆ.

﴿جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

خب مب ىب يب جت حت خت ﴾
"ಇವರುyಮೊದಲyಬ್ರಿyಇದರy(ಈyಗ್ಂರದ)yಮ್ೀಲೆyವಿಶ್ವಾಸವಿಡ-
ದಂತೆಯೀyನ್ವುyಇವರyಹೃದಯಗಳನೂನುyದೃಷ್್ಟಗಳನೂನುyತರು-
ಗ್ಸಿಬಡುತತಿದೆ್ದೀವ.yತಮ್ಮyಉದ್ಧಟದಲೆಲಾೀyಅಲೆದ್ಡುತತಿರಲುyನ್ವುy
ಇವರನುನುyಬಟು್ಟಬಡುತೆತಿೀವ."y(6:110)

ಸತಯಾವನುನುy ನಿಷೆೀಧಿಸಬೀಕೆಂದೆೀy ಸಂಕಲ್ಪy ಮ್ಡಿಕೊಂಡವನy
ಮನಸ್ನುನುy ಬಲವಂತವ್ಗ್y ಸನ್್ಮಗ್ಮದೆಡೆಗy ತರುಗ್ಸುವುದುy

ಕ್ಯ್ಮವಿಧ್ನವಲಲಾ.yಹೀಗ್ದರೆyಅಲ್ಲಾಹನುyಅವರಿಗyನಿೀಡಿದy
ಸ್ವಾತಂತ್್ಯದyದಮನವೂyಆಗುತತಿದೆ.

﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾
"(ಅದು)yಎಲಲಾyಜನರೂyಸವ್ಮಲೊೀಕyಪ್ಲಕyಪ್ಭುವಿನyಮುಂದೆy
ನಿಲುಲಾವyದಿನವ್ಗ್ದೆ.yಖಂಡಿತyಅಲಲಾ,yನಿಶಚಿಯವ್ಗ್ಯೂyದುಷಕೆ-
ಮ್ಮಗಳyಕಮ್ಮಪತ್ವುyಸಿಜ್ಜೀನ್ನyದ್ಖಲೆಯಲಿಲಾದೆ.yಮತುತಿyಆy
ಸಿಜ್ಜೀನ್yದ್ಖಲೆyಏನೆಂದುyನಿಮಗೀನುyಗೂತುತಿ?yಅದೊಂದುy
ಲಿಖತyಗ್ಂರವ್ಗ್ದೆ.yಅಂದುyಸುಳ್ಳುಗ್ಸುವವರಿಗyವಿನ್ಶವಿದೆ.y
ಪ್ತಫಲದy ದಿನವನುನುy ಸುಳ್ಳುಗ್ಸುವವರಿಗ.yಮ್ೀರೆyಮೀರುವy
ದುಷಕೆಮ್ಮಯyಹೂರತುyಇನ್ನುರೂyಅದನುನುyಸುಳ್ಳುಗ್ಸುವುದಿ-
ಲಲಾ.yಅವನಿಗyನಮ್ಮyಸೂಕತಿಗಳನುನುyಓದಿyಹೀಳಲ್ದ್ಗyಇವಲಲಾy
ಪೂವ್ಮಕ್ಲದyಕರಗಳುyಎನುನುತ ತ್ಿನೆ.yಖಂಡಿತyಅಲಲಾy!yವ್ಸತಿವ-
ದಲಿಲಾyಇವರyಹೃದಯಗಳಿಗyಇವರyದುಷಕೆಮ್ಮಗಳyತುಕುಕೆyಹಡಿದುy
ಬಟಿ್ಟದೆ."y(83:6-14)

ಮನುಷಯಾರಿಗyಒಳಿತುy ಕೆಡುಕುಗಳನುನುyಮ್ಡುವyಯ್ವyಸ್ವಾ-
ತಂತ್್ಯವನೂನುyನಿೀಡದೆyಅವರyಎಲ್ಲಾyಕಮ್ಮಗಳನುನುyಅಲ್ಲಾಹನುy
ಸೃಷ್್ಟಸಿy ಅದನುನುy ಮ್ಡುವಂತೆy ಅವನುy ನಿಬ್ಮಂಧಿಸುತ್ತಿನೆy
ಎಂಬyವ್ದyಜಹ್ಮಗಳಿಗ್ತುತಿ.yಅನಂತರದyಕ್ಲ್ವಧಿಯಲಿಲಾyಈy
ವ್ದವನುನುyಸೂಫಿಗಳುyಮತುತಿyಇಲು್ಮಲ್yಕಲ್ಮ್ನyಜಬ್ರಿಯಯಾy
ವಿಭ್ಗದವರೆಲಲಾy ಎರವಲುy ಪಡೆದುಕೊಂಡುy ಪ್ಚುರಪಡಿಸಿ-
ದರು.yಅಹುಲಾಸು್ನನುyವಲ್yಜಮ್ಅತತಿನyವಿದ್ವಾಂಸರುyಅವರyಈy
ವ್ದಗಳನುನುy ಧೂಳಿೀಪಟಗೂಳಿಸಿದ್್ದರೆ.yಮ್ೀಲಿನy ಸೂಕ್ತಿಗಳುy
ಅವರುyಉಲೆಲಾೀಖಸಿದyಪುರ್ವಗಳ್ಗ್ವ.

ಅಲ್ಲಾಹನುyಮನುಷಯಾನಿಗy ಸ್ವಾತಂತ್್ಯyಮತುತಿy ಇಚಾಛಿಶಕ್ತಿಯನುನುy
ದಯಪ್ಲಿಸಿದ್್ದನೆ.y ಅಲ್ಲಾಹನುy ಹೃದಯಗಳಿಗy ಮೊಹರುy
ಹ್ಕುವyಅವಸ್ಥಿಗ್ಂತyಮೊದಲುyಈyಸ್ವಾತಂತ್್ಯyಮತುತಿyಇಚಾಛಿಶಕ್ತಿ-
ಯನುನುyಸರಿಯ್ದyನೆಲೆಯಲಿಲಾyಉಪಯೊೀಗ್ಸುವುದುyಬುದಿ್ಧವಂತರy
ಕತ್ಮವಯಾವ್ಗ್ದೆ.y� n
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ಅಿ್ಟೇಬರ 2ೆ11

ಆರಾಧನಾ್ಕಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ್ಇಸಾಲಿಮನ್ಮಧಯಾಮ್ನಿಲುವು

ಮೇಲ್ಂದ ಮೇಲ ಕಾಲು ತ್ಳೆಯುವವರ ಹಮ್ಮಡಿಗಳಿಗೆ ನೇರು ತಲುಪುವುದೆೇ ಇಲಲಾ. ಇದು ಶುದಿ್ಧಯನು್ನ 
ನಷಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹವರು ಪ್ಮಾದವಸಗದವರೆೇ ಸರಿ. ಒಬ್ಬನು ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣ್ಲವಾಗ ನೇರು 
ತಲುಪಿಸಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ತ್ಳೆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ತ್ಳೆದರೆ ಶ್ೇಷ್ಠವಾಯಿತು. ಮ್ರು ಬಾರಿ ತ್ಳೆದರೆ 
ಮತ್್ತ ಶ್ೇಷ್ಠವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮ್ರಕಿಕೆಂತ ಹೆಚುಚು ಬಾರಿ ವರ್್ಲಸಬಾರದು. ಮ್ರಕಿಕೆಂತ ಹೆಚುಚು ಬಾರಿ ತ್ಳೆದರೆ 
ಅದು ದುಂದುಗಾರಿಿ ಮತು್ತ ತೇವ್ತಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮನy ಕಮ್ಮಗಳುyಸರಿಯ್ದyರಿೀತಯಲಿಲಾy ನಿಶಚಿಯಿಸಲ್ಪ-
ಟಿ್ಟದೆ.yಆದರೆyಶೈತ್ನನುyಕೆಲವುyಮನುಷಯಾರಲಿಲಾyಮಧಯಾಪ್ವೀಶಿಸಿy

ಅವರನುನುyಎರಡುyವಿಧದವರನ್ನುಗ್yಮ್ಡಿದ.yಒಂದುyವಿಭ್ಗದಲಿಲಾy
ತೀವ್ತೆyಮತುತಿyಹಚಚಿಳyಹ್ಗೂyಮತೊತಿಂದುyವಿಭ್ಗದಲಿಲಾyಪ್ಮ್ದy
ಮತುತಿyಕೊರತೆಯನೂನುyಶೈತ್ನನುyಪ್ವೀಶಿಸುವಂತೆyಮ್ಡಿದ.y
ಎಲಲಾವೂyಶೈತ್ನನyದುಮ್ಮಂತ್yಹ್ಗೂyವಸ್ವಾಸ್yಆಗ್ದೆ.yಅವನುy
ಅವತೀಣ್ಮಗೂಂಡyರಿೀತಯಲಿಲಾyಜನರುyಅವುಗಳನುನುyಪ್ಯೊೀಗಕ್ಕೆ-
ಳಿಸದಂತೆyಆಹೂೀರ್ತ್yಶ್ಮಸುತತಿದ್್ದನೆ.

ತ್ವಹಾರತ್್(ಶುದಿಧಿ):

ತವಾಹ್ರತ್yಧ್ಮ್ಮಕವ್ದyಒಂದುyಇಬ್ದತ್yಆಗ್ದೆ.yಅಲ್ಲಾಹನುy
ತನನುy ಸತಯಾವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ್ದy ದ್ಸರಿಗy ಶುದಿ್ಧಯ್ಗ್ರಿy ಎಂದುy
ಆದೆೀಶಿಸಿದ.yಪ್ಸುತಿತyಆದೆೀಶyಖಂಡಿತವ್ಗ್ಯೂyಸಂತುಲಿತ-
ವ್ಗ್ದೆ.yಆದರೆyಶುದಿ್ಧಯyವಿಷಯದಲಿಲಾyಎರಡುyವಿಭ್ಗಗಳುy
ರಂಗಪ್ವೀಶಿಸಿದವು.yಒಂದುyವಿಭ್ಗy ತೀವ್ಗ್ಮಗಳ್ದರು.y
ಮತೊತಿಂದುyವಿಭ್ಗyಕಡಿತಗೂಳಿಸಿದರು.yತೀವ್ವ್ದಿಗಳುyಶುದಿ್ಧಯy
ವಿಷಯದಲಿಲಾyಇಲಲಾದ್ದನುನುyಅದಕೆಕೆyಸ್ೀರಿಸಿyವಿಷಯವನುನುyಸಂಕ್ೀಣ್ಮ-
ಗೂಳಿಸಿದರು.yಶುದಿ್ಧ,yಸ್ನುನ,yವುದೂyಮುಂತ್ದyವಿಷಯಗಳಲಿಲಾy
ಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಹ್ಗೂyಸವಾಹ್ಬಗಳಿಂದyಉಲೆಲಾೀಖಸಲ್ಪ-
ಟ್ಟದ್ದರಲಿಲಾyಅವರುyವಿರಕತಿರ್ಗ್yಅದುyತಮ್ಮನುನುyಶುಚಿಗೂಳಿಸಲುy

ಪಯ್್ಮಪತಿವಲಲಾವಂಬyನೆಲೆಯಲಿಲಾyಅವರುyಹಲವುyಕ್ಯ್ಮಗಳನುನುy
ವಧಿ್ಮಸುವyಮೂಲಕyಮತಮೀರಿದರು.

ಆದರೆyಕಡಿತಗೂಳಿಸಿದವರುyತ್ವುyಆದೆೀಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಲಿಲಾyನಿರ್ಸ-
ಕತಿರ್ದರು.yಅವರುyವುದೂವನುನುyಪೂಣ್ಮವ್ಗ್yಮ್ಡದೆ,yಸುನನು-
ತತಿನಲಿಲಾyದೃಢಪಟ್ಟದ್ದನುನುyಸರಿಯ್ದyರಿೀತಯಲಿಲಾyತಲುಪಿಸದೆyಕತ್ಮವಯಾy
ಚುಯಾತyಎಸಗ್ದರು.

ಇಸ್ಲಾಮ್yತಂದಿರುವುದುyಮಧಯಾಮyನಿಲುವನ್ನುಗ್ದೆ.yಶುದಿ್ಧಯಲಿಲಾy
ಹಚಚಿಳವೀy ಕಡಿತವೀy ಮ್ಡಬ್ರದು.y ಹಚಿಚಿಸಿy ಮತುತಿy
ಕಡಿತಗೂಳಿಸಿyರಂಗಪ್ವೀಶಗೈದyಎರಡುyವಿಭ್ಗದವರುyವಯಾತಚ-
ಲಿಸಿದವರ್ಗ್ದ್್ದರೆ.yಹಚಿಚಿಸಿದವರುyಒಂದುyಸ್ವಾಅ ,್yಎರಡುyಸ್ವಾಅ್y
ನಿೀರಿನಿಂದyಐದುyಬ್ರಿyಅರವ್yಹತುತಿyಬ್ರಿyಅವಯವಗಳನುನುy
ತೊಳಯುತ ತ್ಿರೆ.yಆದರೂyಅವರಿಗyತ್ನುyಶುದಿ್ಧಯ್ಗಲಿಲಲಾವಂದೆೀy
ಭ್ಸವ್ಗುತತಿದೆ.yಒಂದುyವುದೂವಿಗ್ಗ್yದಿೀಘ್ಮyಸಮಯವನುನುy
ತೆಗದುಕೊಳುಳುವವರಿದ್್ದರೆ.y ಕಡಿತy ಮ್ಡಿದವರೊೀy ವುದೂy
ಮ್ಡುವ್ಗyಅದನುನುyಪೂಣ್ಮಗೂಳಿಸುವುದಿಲಲಾ.y ಕೆಲವಮ್್ಮy
ನಿೀರುyಕೂಡ್yವುದೂವಿನyಸಥಿಳಕೆಕೆyತಲುಪುವುದಿಲಲಾ.yಇದುyಅವರಿಂದy
ಸಂಭವಿಸುವyಪ್ಮ್ದವ್ಗ್ದೆ.yಏಕೆಂದರೆ,yವುದೂyಇಬ್ದತ್ತಿಗ್ದೆ.y
ಸುನನುತತಿನಲಿಲಾyಆದೆೀಶಿಸಿದyಪ್ಕ್ರyಅದನುನುyನಿವ್ಮಹಸುವುದುyನಮ್ಮy
ಬ್ಧಯಾತೆಯ್ಗ್ದೆ.yಅದರಲಿಲಾyಕಡಿತyಮ್ಡಬ್ರದು.



28

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ1

ಹಚುಚಿyಕಡಿಮ್yಮ್ಡುವುದುyಶೈತ್ನನyವಸ್ವಾಸ್yಆಗ್ದೆyಎನುನು-
ವುದರಲಿಲಾyಸಂಶಯವಿಲಲಾ.yಶೈತ್ನನುyಇಂತಹyವಸ್ವಾಸ್yಉಂಟುy
ಮ್ಡುವುದುyದ್ಸರಿಗyಇಬ್ದತ್ನಲಿಲಾyಆಲಸಯಾyಮೂಡಿಸುವy
ಉದೆ್ದೀಶದಿಂದ್ಗ್ದೆ.y ಒಬ್ಬನುy ತೀವ್ವ್ದy ಈy ಶುದಿ್ಧೀಕರಣy
ರಿೀತಯನುನುyಒಂದುyವಷ್ಮyಅರವ್yಎರಡುyವಷ್ಮyಮುಂದು-
ವರಿಸಿದರೆy ಕ್ಮ್ೀಣyಬೀಸರyಉಂಟ್ಗ್yಆಲಸಯಾyಮೂಡುತತಿದೆ.y
ಅವರyಮಟಿ್ಟಗyಇಬ್ದತ್yಒಂದುyಭ್ರದyಕೆಲಸವ್ಗ್yಮ್ಪ್ಮ-
ಡುತತಿದೆ.y ಕೆಲವಮ್್ಮy ಶುದಿ್ಧೀಕರಣವುyಭ್ರವ್ಗುವುದರಿಂದy
ನಮ್ಝನೆನುೀyತೊರೆಯಬಹುದು.yಕೆಲವರುyವುದೂyಮ್ಡಲುy
ಎರಡುyಗಂಟ್ಯಷು್ಟy ಸಮಯyತೆಗದುಕೊಳುಳುತ್ತಿರೆ.y ತನಿನುಮತತಿy
ಅವರyಸಮಯವಲಲಾyವುದೂವಿನಲೆಲಾೀyಕಳದುyಹೂೀಗುವುದರಿಂದy
ಐದುyಹೂತತಿನyಕಡ್್ಡಯyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಮಹಸಲುyಸ್ಧಯಾವ್ಗು-
ವುದಿಲಲಾ.yಕ್ಮ್ೀಣyಅವರುyಒಂದೆೀyವುದೂವಿನಿಂದyಐದುyಹೂತತಿನy
ನಮ್ಝ್yನಿವ್ಮಹಸಿyಮುಗ್ಸಲುyಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರೆ.yಇಶ್ಅ್yನy
ಸಮಯವ್ದ್ಗyವುದೂyಮ್ಡಿyಎಲ್ಲಾyನಮ್ಝ್ಗಳನುನುyಒಂದೆೀy
ಬ್ರಿಗyನಿವ್ಮಹಸಿyಮುಗ್ಸುತ್ತಿರೆ.yತನಿನುಮತತಿyಅವರಿಂದyನಮ್ಝಿನy
ಯಥ್yಸಮಯವನುನುyಪ್ಲಿಸದಿರುವyತಪು್ಪyಕೂಡ್yಸಂಭವಿಸು-
ತತಿದೆ.yಐದುyನಿಮಷವೂyಬೀಕ್ಲಲಾದyಒಂದುyಶುದಿ್ಧಯyಕಮ್ಮವನುನುy
ಶೈತ್ನನುyಅವರಿಗyಬ್ರವ್ಗ್ಸಿದ.yಅವರಿಗyನಮ್ಝನುನುy
ಕೂಡ್yತೊರೆಯುವyರಿೀತಯಲಿಲಾyಶೈತ್ನನುyಅದನುನುyಅವರy
ಮಟಿ್ಟಗyಭ್ರದyಕ್ಯ್ಮವನ್ನುಗ್yಮ್ಡಿದ.

ಕೆಲವಮ್್ಮyಶೈತ್ನನುyನಮ್ಝಿನಲಿಲಾರುವ್ಗಲೆೀyನಿನನುyವುದೂy
ಸರಿಯ್ಗ್ಲಲಾy ಅರವ್y ಉಡುಪಿನಲಿಲಾy ನಜಸ್y ಇದೆಯಂದುy
ವಸ್ವಾಸ್yಮ್ಡುತ್ತಿನೆ.yತನನುyನಮ್ಝ್yಅಸಿಂಧುವ್ಯಿತೆಂದುy
ತೊೀಚುವಂತೆyಮ್ಡುವyತನಕyಶೈತ್ನನyಈyಪ್ವಣತೆyಮುಂದುವ-
ರಿಯುವುದು.yಶೈತ್ನನುyಇದನೆನುಲಲಾyಮ್ಡುತತಿರುವುದುyನಮ್ಝ್y
ಒಂದುyಭ್ರವ್ದyಕ್ಯ್ಮವಂದುyಭ್ಸವ್ಗುವಂತೆyಮ್ಡಿy
ಅದರyಬಗಗಿyಆಲಸಯಾyಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆಗ್ದೆ.yಅನೆೀಕyಮಂದಿಗy
ಇಂತಹyವಸ್ವಾಸ್ನyಕ್ರಣದಿಂದyಶುದಿ್ಧೀಕರಣವುyಭ್ರವ್ಯಿತು.y
ಅನಂತರyನಮ್ಝ್yಕೂಡyಭ್ರವ್ಯಿತು.yತತ್ಪರಿಣಾಮವ್ಗ್y
ಅವರುy ನಮ್ಝನೆನುೀy ತೊರೆದರು.y ಅವರುy ಕಷ್ಟಕರy ಎಂಬy
ಕ್ರಣಕ್ಕೆಗ್yನಮ್ಝ್yತೊರೆದರು.yಅವರುyಇಸ್ಲಾಮನyಉಪದೆೀಶy
ಹ್ಗೂyಅಲ್ಲಾಹನyಶರಿೀಅತತಿಗyಮರಳುತತಿದ್ದರೆyಇಂತಹyಕ್ಲಾಷ್ಟತೆಗಳುy
ಧಮ್ಮದಲಿಲಾyಒಳಪಟ್ಟವುಗಳಲಲಾವಂದುyತಳಿಯುತತಿದ್ದರು.yಇಸ್ಲಾಮ್y
ಸರಳ,y ಸುಲಭyಮತುತಿy ವೈಶ್ಲಯಾತೆಯy ಧಮ್ಮವ್ಗ್ದೆ.y ಇದುy
ಮನುಷಯಾನyಸ್ಮರಯಾ್ಮಕ್ಕೆಂತyಮಗ್ಲ್ದyಕ್ಯ್ಮವನುನುyಅವನy
ಮ್ೀಲೆyಬಲವಂತವ್ಗ್yಹೀರಿಲಲಾ.yಕಷ್ಟಗಳಲಲಾವೂyಜನರುyತಮ್ಮy
ವಸ್ವಾಸ್ನಿಂದ್ಗ್yಸವಾಯಂyನಿಮ್ಮಸಿಕೊಂಡವುಗಳ್ಗ್ವ.

ಹ್ಗಯೀyಕಡಿತyಮ್ಡಿದವರyಪ್ಮ್ದಕೂಕೆyಶೈತ್ನನyವಸ್ವಾಸ್ೀy
ಕ್ರಣವ್ಗ್ದೆ.yಶೈತ್ನನುyಜನರyಕಮ್ಮಗಳನುನುyನಿಷ್ಫಲಗೂಳಿಸುವy
ಉದೆ್ದೀಶದಿಂದಲೆೀyಇಂತಹyಪ್ವಣತೆಗಳಂದಿಗyಸಕ್್ಯನ್ಗ್ದ್್ದನೆ.y
ವುದೂyಮ್ಡುವ್ಗyಮುಖyತೊಳದರೆyಆyನಿೀರುyಮುಖದyಎಲ ಲ್ಾy
ಕಡೆಗyತಲುಪುವುದಿಲಲಾ.yಕೆೈಕ್ಲುಗಳನುನುyತೊಳಯುವ್ಗyಉಜ್ಜದೆy
ಕೆೀವಲyಸವರಿಬಡುವyಕೆಲಸವನೆನುೀyಮ್ಡುತ್ತಿರೆ.yಅನೆೀಕyಸಥಿಳಗಳಿಗy
ನಿೀರುyತಲುಪುವುದೆೀyಇಲಲಾ.yಧಮ್ಮವುyಇಂತಹyಜನರyಕ್ಯ್ಮಗ-
ಳನುನುyಆಕ್ಷೆೀಪಿಸಿದೆ.

ವುದೂವಿನyಅವಯವಗಳಿಗyಸರಿಯ್ದyರಿೀತಯಲಿಲಾyನಿೀರುyತಲುಪಿಸಿy
ಸಂಪೂಣ್ಮವ್ಗ್yವುದೂyಮ್ಡಿದರೆyಸವಾಗ್ೀ್ಮಯyಪದವಿyಉನನುತ-
ಗೂಳಿಸಲ್ಪಟು್ಟyಪ್ಪಗಳುyಅಳಿಸಿಹ್ಕಲ್ಪಡುವುದೆಂದುyಪ್ವ್ದಿ

yರವರುyಹೀಳಿರುವರು.yಅವರyಒಂದುyವಚನyಹೀಗ್ದೆ:

"ಅಲ ಲ್ಾಹನುyಪ್ಪಗಳನುನುyಅಳಿಸಿಹ್ಕುವyಪದವಿಗಳನುನುyಉನನು-
ತಗೂಳಿಸುವyಕ್ಯ್ಮಗಳನುನುyನ್ನುyನಿಮಗyತಳಿಸಿಕೊಡಲೆೀ?y
ಸಹ್ಬಗಳುyಹೀಳಿದರು:yಓyಪ್ವ್ದಿ yರವರೆೀ,yನಮಗyಅದನುನುy
ವಿವರಿಸಿyಕೊಡಿರಿ.yಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಹೀಳಿದರು:yಕಷ್ಟಕರವ್ದy
ಅವಸ್ಥಿಯಲಿಲಾyಸಂಪೂಣ್ಮವ್ಗ್yವುದೂyಮ್ಡುವುದು,yಮಸಿೀದಿಗy
ಧ್ರ್ಳy ಹಜ್ಜಗಳನಿನುಡುವುದುy ಮತುತಿy ಒಂದುy ನಮ್ಝ್ನy
ನಂತರyಮತೊತಿಂದುyನಮ್ಝ್ಗ್ಗ್yಕ್ಯುವುದು.yಅದುವೀy
ರಿಬ್ತ್ವಾ."y(ಮುಸಿಲಾಮ್)

ದೆೀಹದyಅವಯವಗಳಲಿಲಾyನಿೀರುyತಲುಪಲುyಕಷ್ಟವಿರುವyಸಥಿಳಗಳಿಗy
ನಿೀರುyಪ್ತೆಯಾೀಕyಸ್ೀರಿಸಿyತೊಳಯಬೀಕೆಂದುyಪ್ವ್ದಿ yರವರುy
ಹೀಳಿರುವರು:y"(ವುದೂyಮ್ಡುವ್ಗyನಿೀರಿನಿಂದyನೆನೆಯದ)y
ಹಮ್ಮಡಿyನರಕದಲ್ಲಾಗ್ದೆ."y(ಮುಸಿಲಾಮ್)y"(ವುದೂyಮ್ಡುವ್ಗy
ನಿೀರುyತಲುಪದ)yಹಮ್ಮಡಿyಮತುತಿyಅಂಗ್ಲುyನರಕದಲ್ಲಾಗ್ದೆ."

ಮ್ೀಲಿಂದy ಮ್ೀಲೆy ಕ್ಲುy ತೊಳಯುವವರy ಹಮ್ಮಡಿಗಳಿಗy
ನಿೀರುyತಲುಪುವುದೆೀyಇಲಲಾ.yಇದುyಶುದಿ್ಧಯನುನುyನಷ್ಟಪಡಿಸುತತಿದೆ.y
ಇಂತಹವರುyಪ್ಮ್ದವಸಗ್ದವರೆೀyಸರಿ.yಒಬ್ಬನುyಅವಯವಗ-
ಳಿಗyಸಂಪೂಣ್ಮವ್ಗ್yನಿೀರುyತಲುಪಿಸಿyಒಂದುyಬ್ರಿyತೊಳದರೆy
ಸ್ಕ್ಗುತತಿದೆ.yಎರಡುyಬ್ರಿyತೊಳದರೆyಶ್ೀಷ್ಠವ್ಯಿತು.yಮೂರುy
ಬ್ರಿyತೊಳದರೆyಮತೂತಿyಶ್ೀಷ್ಠವ್ಯಿತು.yಆದರೆyಮೂರಕ್ಕೆಂತy
ಹಚುಚಿyಬ್ರಿyವಧಿ್ಮಸಬ್ರದು.yಮೂರಕ್ಕೆಂತyಹಚುಚಿyಬ್ರಿyತೊಳದರೆy
ಅದುyದುಂದುಗ್ರಿಕೆyಮತುತಿyತೀವ್ತೆಯ್ಗುತತಿದೆ.yಹೀಗ್ರುವ್ಗy
ಹತುತಿyಬ್ರಿyತೊಳಯುವುದುyಅದೆಷು್ಟyಕೆಟ್ಟದ್ಗ್ರಬಹುದು?
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ಮಲಮ್ತ್್ವಿಸಜ್ಮನೆ್ಮತುತಿ್ಶುದಿಧಿೋಕರಣ:

ಮಲಮೂತ್y ವಿಸಜ್ಮನೆಯyನಂತರy ಕೆಲವರುyಅನೆೀಕyಬ್ರಿy
ತೊಳಯುತ್ತಿರೆ.y ಅವರುy ಗುಹಯಾೀಂದಿ್ಯಗಳಿಗy ನಿೀರನುನುy
ಹರಿಸುತತಿಲೆೀy ಇರುತ್ತಿರೆ.yವ್ಸತಿವದಲಿಲಾyಹಚಚಿಂದರೆyಏಳುyಬ್ರಿy
ತೊಳಯಬಹುದ್ಗ್ದೆ.

ನಜಸ್yದೂರಿೀಕರಿಸುವ್ಗಲೂyಕೆಲವರುyಹೀಗಯೀyಮ್ಡುತ ತ್ಿರೆ.y
ಎರಡುyಮೂರುyಬ್ರಿyತೊಳದುyನಿಲಿಲಾಸುವುದಕೆಕೆyಬದಲ್ಗ್yಹತುತಿy
ಅರವ್yಅದಕ್ಕೆಂತyಹಚುಚಿyಬ್ರಿyತೊಳಯುತ್ತಿರೆ.yಕೆಲವಮ್್ಮy
ರಕತಿವುyಕ್ಣಿಸುವyತನಕyಉಜ್ಜyತೊಳಯುತ್ತಿರೆ.y

ಸಾ್ನನ್:

ಸ್ನುನವುyಇಸ್ಲಾಮನಲಿಲಾyಒಂದುyಶುದಿ್ಧಯyಕಮ್ಮವ್ಗ್ದೆ.yದೊಡ್ಡy
ಅಶುದಿ್ಧyಉಂಟ್ದರೆyಸ್ನುನyಮ್ಡಬೀಕೆಂದುyಅಲ್ಲಾಹನುyಆದೆೀಶಿ-
ಸಿದ್್ದನೆ.yಅಲ್ಲಾಹನುyಹೀಳುತ್ತಿನೆ:

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾

"ಓyಸತಯಾವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೀyನಿೀವುyನಶಯಲಿಲಾದ್್ದಗyನಮ್ಝನುನುyಸಮೀಪಿ-
ಸಬೀಡಿರಿ.y ನಿೀವುyಹೀಳುತತಿರುವುದೆೀನೆಂಬyಬೂೀಧವಿರುವ್ಗy
ನಮ್ಝ್yಮ್ಡಬೀಕು.yಅದೆೀyರಿೀತಯಲಿಲಾyಜನ್ಬತ್ನyಸಿಥಿತಯ-
ಲಿಲಾಯೂyಸ್ನುನyಮ್ಡಿಕೊಳಳುದೆyನಮ್ಝನುನುyಸಮೀಪಿಸಬೀಡಿರಿ.y
ನಿೀವುyದ್ರಿಗರ್ಗ್ರುವ್ಗyಹೂರತು.yನಿೀವುyಅನ್ರೊೀಗಯಾದಿಂ-
ದಿದ್್ದಗyಅರವ್yಪ್ಯ್ಣದಲಿಲಾದ್್ದಗyಅರವ್yನಿಮ್ಮಲ್ಲಾರ್-
ದರೂyಶೌಚಯಾಕೆಕೆyಹೂೀಗ್yಬಂದ್ಗyಅರವ್yನಿೀವುyಸಿತ್ರೀಯರನುನುy
ಸ್ಪಶಿ್ಮಸಿರುವ್ಗyನಿಮಗyನಿೀರುyಸಿಗದೆyಹೂೀದರೆyಶುದ್ಧyಮಣಣುನುನುy
ಉಪಯೊೀಗ್ಸಿಕೊಳಿಳುರಿy ಮತುತಿy ಅದರಿಂದy ಮುಖಗಳನೂನು,y
ಕೆೈಗಳನೂನುyಸವರಿಕೊಳಿಳುರಿ.yನಿಶಚಿಯವ್ಗ್ಯೂyಅಲ್ಲಾಹನುyಮೃದುy

ನಿೀತಯನುನುy ಅನುಸರಿಸುವವನೂy ಅತಯಾಂತy ಕ್ಷಮ್ಶಿೀಲನೂy
ಆಗ್ರುತ್ತಿನೆ."y(4:43)

﴿ٿ ٿ ٿ ٹٹ ﴾

"ನಿೀವುy ಜನ್ಬತ್ನy ಸಿಥಿತಯಲಿಲಾದ್ದರೆy ಸ್ನುನy ಮ್ಡಿy
ಶುದಿ್ಧಯ್ಗ್ರಿ."y(5:6)

ಸ್ನುನyಎಂದರೆyದೆೀಹವನಿನುಡಿೀyನಿೀರಿನಿಂದyತೊಳಯುವುದ್ಗ್ದೆ.y
ವುದೂವಿನಂತೆy ಸ್ನುನದy ವಿಷಯದಲಿಲಾಯೂy ಜನರುy ಎರಡುy
ವಿಭ್ಗವ್ಗ್ದ್್ದರೆ.yಒಂದುyವಿಭ್ಗyತೀವ್ತೆyತೊೀರಿಸಿದವರು.y
ಅವರುyಸ್ನುನyಮ್ಡಿyಮುಗ್ಸಲುyಹಲವುyಗಂಟ್ಗಳನುನುyತೆಗ-
ದುಕೊಳುಳುತ್ತಿರೆ.yಒರೆಸಿ,yಉಜ್ಜ,yತಕ್ಕೆ,yದೆೀಹದಲಿಲಾyರಕತಿyಬರುವyತನಕy
ಅವರುyಸ್ನುನyಮ್ಡುತ್ತಿರೆ.yಅವರುyತೊಳಯವ್ಗyಉಗುರುಗ-
ಳಿಂದರೂyಕೆರೆಯುತ್ತಿರೆ.yಇಂತಹyಪ್ವೃತತಿಗಳುyತೀವ್ತೆಯ್ಗ್ದೆ.y
ಇದಕೆಕೆyಯ್ವುದೆೀyಪುರ್ವಗಳಿಲಲಾ.yಇದುyಶೈತ್ನನyದುಷೆಪ್ೀರ-
ಣೆಯ್ಗ್ದೆ.yಶೈತ್ನನುyಇದರyಮೂಲಕyಜನರಿಗyನಮ್ಝ್ನy
ಒಂದುy ಭ್ರವ್ದy ಕ್ಯ್ಮವನಿಸಿ,y ಅದರy ಬಗಗಿy ಆಲಸಯಾy
ಮೂಡಬೀಕೆಂಬy ಗುರಿಯನಿನುಟು್ಟಕೊಂಡಿರುತ್ತಿನೆ.y ನಮ್ಝ್y
ಭ್ರವ್ದರೆyಇತರyಇಬ್ದತ್ಗಳನುನುyತೊರೆಯುವಂತೆyಅವನುy
ನಮ್ಝನುನುyತೊರೆಯುತ್ತಿನೆ.

ಮತೊತಿಂದುy ವಿಬ್ಗy ದೆೀಹವನುನುy ತಕ್ಕೆy ತೊಳಯದೆy ಕೆೀವಲy
ಸವರುವyಕೆಲಸವನನುಷೆ್ಟೀyಮ್ಡುತ ತ್ಿರೆ.yಇವರುyವಿಷಯವನುನುy
ಸಂಕ್ಷೆೀಪಗೂಳಿಸಿದರು.y ಇದರyಹನನುಲೆಯಲಿಲಾಯೂyವೈರಿಯ್ದy
ಶೈತ್ನನುyಕ್ಯ್ಮವಸಗುತ ತ್ಿನೆ.yಅವನುyಮನುಷಯಾನyವಿಶ್ವಾಸಕೆಕೆy
ಧಕೆಕೆy ಮ್ಡಲುy ಅತುಯಾತ್್ಹy ತೊೀರಿಸುವಂತೆy ಕಮ್ಮಗಳನುನುy
ಕೂಡ್yತೊರೆಯುವಂತೆyಪ್ೀರೆೀಪಿಸುತ ತ್ಿನೆ.yಶೈತ್ನನುyಮನುಷಯಾನy
ಹೃದಯವನುನುyನೊೀಡುತ್ತಿನೆ.yಅದುyತೀವ್ತೆಯತತಿyವ್ಲಿಕೊಂಡಿ-
ದ್ದರೆyಹಚಚಿಳyಮ್ಡುವyವಸ್ವಾಸ್yಉಂಟುyಮ್ಡುತ್ತಿನೆ.yಅವನುy
ಹೀಗyದುಬೂೀ್ಮಧನೆyಮ್ಡುತ್ತಿನೆ.yಇತರರyಶುದಿ್ಧyನಿನಗyಸ್ಲದು.y
ಜನರುyಒಂದುyಬೂಗಸ್yನಿೀರಿನಿಂದyವುದೂyಮ್ಡಿದರೆyನಿೀವುy
ಒಂದುyಸ್ಅ್yನಿೀರನುನುyಉಪಯೊೀಗ್ಸಬೀಕು.yಜನರುyಮೂರುy
ಬ್ರಿಗyಸಿೀಮತಗೂಳಿಸಿದರೆyನಿೀವುyಏಳಂಟುyಬ್ರಿಯ್ದರೂy
ತೃಪತಿವ್ಗದೆyವಧಿ್ಮಸಬೀಕು.yತ್ಯಾಗವನುನುyಸಹಸುವyಪ್ಮ್ಣಕಕೆನುಸ-
ರಿಸಿyಪ್ತಫಲyಹ್ಗೂyಕಮ್ಮದyಹಚಚಿಳದyಪ್ಕ್ರyಪುಣಯಾವುyಲಭಿಸು-
ತತಿರುತತಿದೆ.yಶೈತ್ನನyವಸ್ವಾಸ್ಗಳುyಹೀಗyಮುಂದುವರಿಯುತತಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮ್yಒಳಿತನುನುyಆದೆೀಶಿಸಿದೆ.yಕೆಟ್ಟyಮತುತಿyಗೂಂದಲಮಯವ್ದy
ಎಲ್ಲಾyಕ್ಯ್ಮಗಳನುನುyಅದುyವಿರೊೀಧಿಸಿದೆ.yಪ್ವ್ದಿ yರವರy

39ನೆೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ1

ಹತುತಿ್ವಸಿಯಯಾತ್ಗಳು
 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್್ನ ಸಾಲ್ಹ್ ಅಲ್ಉಸೈರ್ೇನ್

ಐದನೆಯ್ವಸಿಯಯಾತ್:

﴿ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ﴾

“ಅಲ್ಲಾಹುy ನಿಷ್ದ್ಧಗೂಳಿಸಿದy ಶರಿೀರವನುನುy ಅನ್ಯಾಯವ್ಗ್y
ಕೊಲಲಾಬ್ರದು.”y(ಅಲ್ಅನ್ಆಮ್y151)

“ಅಲ್ಲಾಹುyನಿಷ್ದ್ಧಗೂಳಿಸಿದ”yಎಂಬyಅಲ್ಲಾಹನyಈyಮ್ತನಲಿಲಾy
ಮ್ನವy ಶರಿೀರಗಳುy ಎರಡುy ವಗ್ಮಗಳಲಿಲಾವy ಎನುನುವು-
ದಕೆಕೆyಪುರ್ವಯಿದೆ.

1.y ಕೊಲುಲಾವುದುyನಿಷ್ದ್ಧವಲಲಾದyವಗ್ಮ

2.y ಕೊಲುಲಾವುದುyನಿಷ್ದ್ಧವ್ಗ್ರುವyವಗ್ಮ

ಕ್ಲುಲಿವುದು್ನಿಷಿದಧಿವಾಗ್ರುವ್ವಗ್ಮದಲ್ಲಿ್ಸೋರಿದವರು್
ಯಾರು?

ಕೊಲುಲಾವುದುy ನಿಷ್ದ್ಧವ್ಗ್ರುವy ವಗ್ಮದಲಿಲಾy ನ್ಲುಕೆy ವಿಧy
ಮನುಷಯಾರುyಸ್ೀರುತ್ತಿರೆ:

1.y ಮುಸಿಲಾಮರುy(المسلم)

2.y ದಿಮ್ಮಗಳುy(الذمي)

3.y ಕರ್ರಿನಲಿಲಾರುವವರುy(المعاهد)

4.y ರಕ್ಷಣೆyನಿೀಡಲ್ದವರುy(المستأمن)

ಮುಸಿಲಾಮರುyಇಸ್ಲಾಮ್yಧಮ್ಮದಲಿಲಾರುವyಕ್ರಣyಅವರುyಸುರಕ್ಷಿತರು.y
ಅವರನುನುy ಕೊಲಲಾಬ್ರದು.y ದಿಮ್ಮಗಳy ರಕ್ಷಣೆy ಮ್ಡುವುದುy
ಮುಸಿಲಾಮರyಹೂಣೆಗ್ರಿಕೆಯ್ಗ್ರುವುದರಿಂದyಅವರುyಕೂಡy
ಸುರಕ್ಷಿತರು.y yಅವರನುನುyಕೊಲಲಾಬ್ರದು.yಕರ್ರಿನಲಿಲಾರುವವರುy
ಅವರyಕರ್ರಿನyನಿಮತತಿyಸುರಕ್ಷಿತರು.yಅವರನುನುyಕೊಲಲಾಬ್ರದು.y
ರಕ್ಷಣೆy ನಿೀಡಲ್ದವರುy ಅವರಿಗy ರಕ್ಷಣೆy ನಿೀಡಲ್ದy ಕ್ರಣy
ಸುರಕ್ಷಿತರು.yಅವರನೂನುyಕೊಲಲಾಬ್ರದು.

ದಿಮಮಿ್ಎಂದರ್ಯಾರು?

ದಿಮ್ಮy ಎಂದರೆy ಜಝಯಾy ಕೊಡುತೆತಿೀವಂದುyಮುಸಿಲಾಮರೊಂದಿಗy
ಒಡಂಬಡಿಕೆyಮ್ಡಿಕೊಂಡುyಮುಸಿಲಾಂyರ್ಷಟ್ದಲಿಲಾyಗೌರವ್ಹ್ಮವ್ಗ್y
ಬದುಕುವವರು.yಇವರನುನುyಕೊಲಲಾಬ್ರದುyಎನುನುವುದಕೆಕೆyಪುರ್ವy
ಅಲ ಲ್ಾಹನ yಈyವಚನ:y

﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾

“ಅಲ್ಲಾಹನಲಿಲಾyಮತುತಿyಅಂತಯಾದಿನದಲಿಲಾyವಿಶ್ವಾಸವಿಡದ,yಅಲ್ಲಾಹುyನಿಷ್-
ದ್ಧಗೂಳಿಸಿದ್ದನುನುyನಿಷ್ದ್ಧಗೂಳಿಸದ,yಸತಯಾಧಮ್ಮವನುನುyಅನುಸರಿಸದy
ಅಹಲಾyಕ್ತ್ಬ್ನವರyವಿರುದ್ಧyಯುದ್ಧyಮ್ಡಿರಿ.yಅವರುyನಿಂದಯಾರ್ಗ್y
ತಮ್ಮyಕೆೈಯಿಂದyಜಝಯಾyನಿೀಡುವyತನಕ.”y(ತೌಬ್y29)y
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ಅಿ್ಟೇಬರ 2ೆ11

ಅವರುyಜಝಯಾyನಿೀಡಲುyಒಪಿ್ಪದರೆyಅವರನುನುyಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದುy
ಮುಸಿಲಾಮರyಕಡ್್ಡಯyಕತ್ಮವಯಾವ್ಗ್ದೆ.yಆರ್್ಮಕವ್ಗ್,yದೆೈಹಕವ್ಗ್y
ಅರವ್yಮ್ನಸಿಕವ್ಗ್yಅವರನುನುyಹಂಸಿಸುವುದುyನಿಷ್ದ್ಧವ್ಗ್ದೆ.

ಕರಾರಿನಲ್ಲಿರವವರು್ಎಂದರ್ಯಾರು?

ಕರ್ರಿನಲಿಲಾರುವವರುy ಎಂದುy ಮುಸಲ್್ಮನರೊಡನೆy ಕರ್ರುy
ಮ್ಡಿಕೊಂಡವರು.yಇದಕೆಕೆyಉದ್ಹರಣೆ,yಹಜ್yಆರನೆೀyವಷ್ಮy
ದುಲ್y ಕಅ್yದy ತಂಗಳಲಿಲಾy ಪ್ವ್ದಿ y ಮತುತಿy ಕುರೆೈಶರy
ಮಧ್ಯಾyಜರುಗ್ದyಹುದೆೈಬಯ್yಕರ್ರು.yಪ್ವ್ದಿ yರವರುy
ಅವರೊಡನೆyಹತುತಿyವಷ್ಮಗಳyಕರ್ರುyಮ್ಡಿಕೊಂಡರು.yಆದರೆy
ಅವರುyಕರ್ರನುನುyಉಲಲಾಂಘಿಸಿದರು.yಮುಸಿಲಾಮರyಮತುತಿyಮುಸಿಲಾಮ್ೀ-
ತರರyಮಧ್ಯಾyಪರಸ್ಪರyಆಕ್ಮಣyಮ್ಡಬ್ರದೆಂಬyಬಗಗಿyಕರ್ರುy
ಜರುಗ್ದರೆyಅದನುನುyಪ್ಲಿಸುವುದುyಮತುತಿyಆಕ್ಮಣವಸಗದಿ-
ರುವುದುyಕಡ್್ಡಯವ್ಗ್ದೆ.y

ರಕ್ಷಣೆ್ನಿೋಡಲಾದವರು್ಎಂದರ್ಯಾರು?

ರಕ್ಷಣೆy ನಿೀಡಲ್ದವರುy ಎಂದರೆy ನಮ್ಮy ಬಳಿಗy ರಕ್ಷಣೆy
ಕೊೀರಿy ಬಂದುy ನ್ವುy ರಕ್ಷಣೆy ನಿೀಡಿದವರು.y ಇದಕೆಕೆyಪುರ್ವy
ಅಲ್ಲಾಹನ yಈyವಚನ:y

﴿ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴾

“ಮುಶಿ್ಕರಲಿಲಾyಯ್ರ್ದರೂy ರಕ್ಷಣೆy ಕೊೀರುತ್ತಿy ತಮ್ಮyಬಳಿಗy
ಬಂದರೆ,y ಅವರುy ಅಲ್ಲಾಹನy ವಚನವನುನುy ಕೆೀಳುವವರೆಗy
ಅವರಿಗy ರಕ್ಷಣೆy ನಿೀಡಿರಿ.y ನಂತರy ಅವರನುನುy ಸುರಕ್ಷಿತy ಸಥಿಳಕೆಕೆy
ತಲುಪಿಸಿರಿ.”y(ತೌಬ್y6)y

ಅಲ್ಲಾಹುyನಿಷ್ದ್ಧಗೂಳಿಸಿದyಶರಿೀರyಎನುನುವುದರyಉದೆ್ದೀಶyಈy
ನ್ಲುಕೆyವಿಧyಜನರು.y

ಕ್ಲುಲಿವುದು್ನಿಷಿದಧಿವಲಲಿದ್ವಗ್ಮದವರು್ಯಾರು?

ಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

﴿ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ﴾

“ಅಲ ್ಲಾ ಹ ು y ನಿಷ್ದ್ಧ ಗ ೂಳಿಸಿದ y ಶ ರಿ ೀ ರವನ ುನುy
ಅನ್ಯಾಯವ್ಗ್yಕೊಲಲಾಬ್ರದು.”y

ಹ್ಗ್ದರೆyಅಲ್ಲಾಹುyಕೊಲುಲಾವುದನುನುyನಿಷ್ದ್ಧಗೂಳಿಸದyಜನರುy
ಯ್ರು?yಇವರುyಮುಸಿಲಾಮರೊಡನೆyಯ್ವುದೆೀyಕರ್ರುyಅರವ್y
ಹೂಣೆಗ್ರಿಕೆyಇಲಲಾದಂತಹyಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು.

ನಾಯಾಯಯುತವಾಗ್್ಯಾರನು್ನ್ಕ್ಲಲಿಬಹುದು?

ನಂತರyಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

﴿ىئ یی ﴾

“ಅನ್ಯಾಯವ್ಗ್”

ಅಂದರೆyಯ್ರನುನುyಕೊಲುಲಾವುದುyನಿಷ್ದ್ಧವೀyಅವರನುನುyನ್ಯಾಯ-
ಯುತವ್ಗ್yಕೊಲುಲಾವುದರಲಿಲಾyದೊೀಷವಿಲಲಾ.yನ್ಯಾಯಯುತವ್ಗ್y
ಕೊಲಲಾಲುyಅವಕ್ಶವಿರುವyಸಂದಭ್ಮಗಳುyಹೀಗ್ವ:y

1.y ಪ್ತೀಕ್ರy(القصاص)

2.y ವಯಾಭಿಚಾರy(الزنا).yಇದುyವಯಾಭಿಚಾರಿyವಿವ್ಹತನ್ಗ್ದ್ದರೆyಮ್ತ್.y

3.y ಪ್ಬಲyಅಭಿಪ್್ಯದyಪ್ಕ್ರyಸಲಿಂಗಕ್ಮy(اللواط).yಸಲಿಂಗಕ್-
ಮಗಳುyಕೊಲೆಗyಅಹ್ಮರು.y

4.y ಧಮ್ಮಪರಿತ್ಯಾಗy(الردة).yಧಮ್ಮಪರಿತ್ಯಾಗyಮ್ಡಿದವರನುನುyಪುನಃy
ಧಮ್ಮಕೆಕೆyಆಹ್ವಾನಿಸಬೀಕು.yಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆyಕೊಲಲಾಬೀಕು.y

5.y ಹದ ್್ದರಿyದರೊೀಡೆy(الحرابة).yಅಂದರೆyಹದ ್್ದರಿಗಳಲಿಲಾyಅಡಗ್yಕುಳಿತುy
ಜನರನುನುyಕೊಂದುyಅವರyಸಂಪತತಿನುನುyದೊೀಚುವವರು.

ಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್ತಿನೆ:

﴿چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ1

“ಅಲ್ಲಾಹುyಮತುತಿyಅವನyರಸೂಲರyವಿರುದ್ಧyಹೂೀರ್ಡುವವರುy
ಮತುತಿyಭೂಮಯಲಿಲಾyಕ್ಷೊೀಭೆyಉಂಟುಮ್ಡುವವರುyಯ್ರೊೀy
ಅವರಿಗ್ರುವyಪ್ತಫಲyಅವರನುನುyಕೊಲುಲಾವುದುyಅರವ್yಶಿಲು-
ಬಗೀರಿಸುವುದುyಮ್ತ್ವ್ಗ್ದೆ.”y(ಅಲ್ಮ್ಇದಃy33)yyy

ಒಟಿ್ಟನಲಿಲಾ,yಅನ್ಯಾಯವ್ಗ್yಎಂಬyಮ್ತುyಕೊಲುಲಾವುದುyನಿಷ್ದ್ಧ-
ವಲಲಾದyಜನರyಪೈಕ್yಅಲ್ಲಾಹುyಕೊಲುಲಾವುದಕೆಕೆyಅನುಮತyನಿೀಡಿದy
ಜನರನುನುyಹೂರತುಪಡಿಸುತತಿದೆ.

﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴾

“ಇವುyಅವನುyನಿಮಗyನಿೀಡುವyವಸಿಯಯಾತ್ಗಳ್ಗ್ವ.yನಿೀವುyಬುದಿ್ಧy
ಬಳಸಿyಚಿಂತಸುವುದಕ್ಕೆಗ್.”y

ಇವುy ಅಂದರೆy ಈಗ್ಗಲೆೀy ತಳಿಸಿದy ವಿಷಯಗಳು.y ಅಂದರೆy
ನ್ವುyಚಿಂತಸಬೀಕೆಂದುyಅಲ್ಲಾಹುyನಮಗyನಿೀಡಿದyಮ್ೀಲಿನy
ಐದುyವಸಿಯಯಾತ್ಗಳು.

ಇಲ್ಲಿ್ಉದೆದಾೋಶಿಸಿದ್ಬುದಿಧಿ್(ಅಕ್ಲಿ)್ಯಾವುದು?

ಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್ತಿನೆ:

﴿حئ مئ ىئ ﴾

“ನಿೀವುyಬುದಿ್ಧyಬಳಸಿyಚಿಂತಸುವುದಕ್ಕೆಗ್.”y

ಇಲಿಲಾyಉದೆ್ದೀಶಿಸಿದyಬುದಿ್ಧyಯ್ವುದು?yನ್ವುyತಳಿದಿರುವyಪ್ಕ್ರy
ಬುದಿ್ಧyಎರಡುyವಿಧಗಳಲಿಲಾವ.y

1.y ಗ್ಹಸುವyಬುದಿ್ಧy(إدراكyعقل)

2.y ವಿವೀಕದyಬುದಿ್ಧy(رشدyعقل)

ಗ್ಹಸುವyಬುದಿ್ಧಯyಮೂಲಕyಮನುಷಯಾನುyವಸುತಿyವಿಷಯಗಳನುನುy
ಗ್ಹಸುತ್ತಿನೆ.yಇಬ್ದತ್ಗಳುyಸಿಂಧುವ್ಗಲುyಈyಬುದಿ್ಧyಅಂದರೆy
ಗ್ಹಸುವy ಬುದಿ್ಧy ಒಂದುy ಷರತುತಿ.y ಇದರy ಅನುಪಸಿಥಿತಯಲಿಲಾy
ಇಬ್ದತ್yಸಿಂಧುವ್ಗುವುದಿಲಲಾ.yಇದರyವಿರುದ್ಧಪದyಬುದಿ್ಧಭ್ಮಣೆ.

ವಿವೀಕದyಬುದಿ್ಧಯyಮೂಲಕyಮನುಷಯಾನುyಉತತಿಮವ್ಗ್yವಯಾವಹ-
ರಿಸುತ್ತಿನೆ.yವಯಾವಹ್ರದಲಿಲಾyಜ್ಣನ್ಗ್ರುತ್ತಿನೆ.yಚಾಣಾಕ್ಷನ್ಗ್ರು-
ತ್ತಿನೆ.yಇದರyವಿರುದ್ಧಪದyಅವಿವೀಕತನ.

ಈyಮ್ೀಲಿನyಆಯತತಿನಲಿಲಾyಉದೆ್ದೀಶಿಸಲ್ಗ್ರುವುದುyವಿವೀಕದy
ಬುದಿ್ಧಯನುನು.yಕ್ರಣ,yನಮಗyಗ್ಹಸುವyಬುದಿ್ಧyಇದು್ದದರಿಂದಲೆೀy
ನಮ್ಮನುನುyಅಭಿಸಂಬೂೀಧಿಸಿyಮ್ತನ್ಡಲ್ಗ್ದೆ.yಗ್ಹಸುವyಬುದಿ್ಧy
ಇಲಲಾದವರೊಂದಿಗ,yಅಂದರೆyಬುದಿ್ಧyಭ್ಮಣೆಯ್ಗ್ರುವವರೊಂದಿಗy
ಯ್ರೂyಮ್ತನ್ಡುವುದಿಲಲಾ.y

ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗyವಿವೀಕದyಬುದಿ್ಧಯಿಲಲಾ.yಅವರyಬಗಗಿyಅಲ್ಲಾಹು
yಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾

“ಕ್ವುಡರು,yಮೂಕರು,yಕುರುಡರು,yಅವರುyಬುದಿ್ಧyಬಳಸಿyಚಿಂತ-
ಸುವುದಿಲಲಾ.”y(ಸೂರಃyಅಲ್ಬಕರಃy171)y

ಅಂದರೆyಇದರyಅರ್ಮyಅವರಿಗyಗ್ಹಸುವyಬುದಿ್ಧyಇಲಲಾವಂದಲಲಾ.y
ಬದಲ್ಗ್yಅವರಿಗyಪ್ಬಲyಗ್ಹಣyಶಕ್ತಿyಮತುತಿyಅಪರಿಮತyಬುದಿ್ಧ-
ಶಕ್ತಿಯಿರಲೂyಬಹುದು.yಆದರೆyಅವರಿಗyವಿವೀಕದyಬುದಿ್ಧಯಿಲಲಾ.

ಮನುಷಯಾನಿಗ್್ಪ್ಯೊೋಜನ್ನಿೋಡುವ್ಬುದಿಧಿ್ಯಾವುದು?

ಮನುಷಯಾನಿಗyಪ್ಯೊೀಜನyನಿೀಡುವyಬುದಿ್ಧyವಿವೀಕದyಬುದಿ್ಧ.yಕ್ರಣ,y
ಒಬ್ಬyವಯಾಕ್ತಿyಬುದಿ್ಧವಂತನೂ,yಅತಯಾಧಿಕyಗ್ಹಣಶಕ್ತಿಯುಳಳುವನ್ಗ್ದ್ದರೂy
ಸಹy-ಅಲ್ಲಾಹುyರಕ್ಷಿಸಲಿ-yಅವನಿಗyವಿವೀಕವಿಲಲಾದಿದ್ದರೆyಆyಬುದಿ್ಧy
ಅವನಿಗyಹ್ನಿಯನನುಷೆ್ಟೀyನಿೀಡಬಹುದು.y

ಬುದಿಧಿಯಿರುವುದು್ಎಲ್ಲಿ?

ಇಲಿಲಾy ಇನೊನುಂದುy ಪ್ಶನುಯಿದೆ.y ಬುದಿ್ಧಯಿರುವುದುy ಎಲಿಲಾ?y
ಮ್ದುಳಿನಲೊಲಾೀyಅರವ್yಹೃದಯದಲೊಲಾೀ?

ಕೆಲವರುy ಮ್ದುಳಿನಲಿಲಾy ಎಂದುy ಹೀಳಿದರೆ,y ಇನುನುy ಕೆಲವರುy
ಹೃದಯದಲಿಲಾyಎನುನುತ್ತಿರೆ.yಇವರಡಕೂಕೆyಆಧ್ರಗಳಿವ.yಹೃದಯ-
ದಲಿಲಾದೆyಎಂದುyಹೀಳುವವರುyಆಧ್ರವ್ಗ್yಅಲ್ಲಾಹನ yಈy
ವಚನವನುನುyಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಿರೆ:y

﴿ې ې ې ې ى ى 
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ಅಿ್ಟೇಬರ 2ೆ11

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾
“ಅವರೆೀಕೆyಭೂಮಯಲಿಲಾyಸಂಚರಿಸುವುದಿಲಲಾ?yಹ್ಗ್ದ್ದರೆyಅವರಿಗy
ಚಿಂತಸುವyಹೃದಯಗಳುyಮತುತಿyಕೆೀಳುವyಕ್ವಿಗಳುyಇರುತತಿರಲಿ-
ಲಲಾವೀ?yಕುರುಡ್ಗುವುದುyದೃಷ್್ಟಗಳಲಲಾ.yಆದರೆyಕುರುಡ್ಗುವುದುy
ಎದೆಯೊಳಗ್ರುವyಹೃದಯಗಳ್ಗ್ವ.”y(ಅಲ್ಹಜ್್ಜy46)

ಅಲ್ಲಾಹುy ಇಲಿಲಾ y ‘ಚಿಂತಸುವy ಹೃದಯಗಳು’y ಮತುತಿy
‘ಕುರುಡ್ಗುವುದುyಎದೆಯೊಳಗ್ರುವyಹೃದಯಗಳು’yಎಂದುy
ಹೀಳಿದ್್ದನೆ.y ಆದುದರಿಂದy ಬುದಿ್ಧy ಹೃದಯದಲಿಲಾದೆy ಮತುತಿy
ಹೃದಯyಎದೆಯೊಳಗ್ದೆ.

ಇತರyಕೆಲವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:yಅಲಲಾ,yಬುದಿ್ಧyಮ್ದುಳಿನಲಿಲಾದೆ.yಕ್ರಣ,y
ಮನುಷಯಾನy ಮ್ದುಳುy ಕೆಟ್ಟರೆy ಅವನy ವತ್ಮನೆಗಳುy ಕೆಡುತತಿವ.y
ಇತತಿೀಚಿನy ಕ್ಲದಲಿಲಾy ನ್ವುy ಕ್ಣುತತಿರುವಂತೆy ಮನುಷಯಾನy
ಹೃದಯವನುನುyತೆಗದುyಬೀರೆyಹೂಸyಹೃದಯವನಿನುಡಲ್ಗುತತಿದೆ.y
ಆದರೆyಹೃದಯyಬದಲ್ದರೂyಅವನyಬುದಿ್ಧyಬದಲ್ಗುವುದಿಲಲಾ.y
ಅವನyಬುದಿ್ಧyಮತುತಿyಚಿಂತನೆyಮೊದಲಿನದೆ್ದೀyಆಗ್ರುತತಿದೆ.y

ಮನುಷಯಾನಿಗyಹೃದಯದyಕಸಿyಮ್ಡಿyಬುದಿ್ಧಭ್ಮಣೆಯುಳಳುyವಯಾಕ್ತಿಯy
ಹೃದಯವನಿನುಟ್ಟರೂy ಕಸಿyಮ್ಡಲ್ಪಟ್ಟy ವಯಾಕ್ತಿy ಬುದಿ್ಧಯುಳಳುವನೆೀy
ಆಗ್ರುತ್ತಿನೆ.yಆದುದರಿಂದyಬುದಿ್ಧyಹೃದಯದಲಿಲಾರಲುyಸ್ಧಯಾವಿಲಲಾ.y
ಬುದಿ್ಧಯಿರುವುದುyಮ್ದುಳಿನಲಿಲಾ.yಕ್ರಣ,yಮನುಷಯಾನyಮ್ದುಳುy
ಕೆಟ್ಟರೆyಮನುಷಯಾನyವತ್ಮನೆyಕೆಡುತತಿದೆ,yಬುದಿ್ಧಯೂyಕೆಡುತತಿದೆ.

ಆದರೆy ಕೆಲವುy ವಿದ್ವಾಂಸರುy ಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y ಬುದಿ್ಧಯಿರುವುದುy
ಹೃದಯದಲಿಲಾyಎಂಬyಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳಿದyಮ್ತನುನುyಬಟು್ಟy
ಬೀರೆyಕಡೆyಹೂರಳುವುದುyಸರಿಯಲಲಾ.yಕ್ರಣ,yಅಲ್ಲಾಹು y
ಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮ.yಸೃಷ್್ಟಯyಬಗಗಿyಎಲಲಾರಿಗ್ಂತಲೂyಹಚುಚಿyಅರಿವುಳಳುವನುy
ಅವನು.yಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾

“ಸೃಷ್್ಟಸಿದವನಿಗyಅರಿವಿಲಲಾವೀ?yಅವನುy ಸೂಕ್ಷಷ್ಮಜ್ಞನೂ,y ಸಮಗ್y
ಅರಿವುಳಳುನೂyಆಗ್ದ್್ದನೆ.”y(67:4)

ಅದೆೀyರಿೀತyಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

ي اْلَجَســِد ُمْضَغًة، إَِذا َصَلَحْت َصَلَح  »أََل َوإِنَّ فِ

ُه«. ُه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَســَد اْلَجَسُد ُكلُّ اْلَجَسُد ُكلُّ
“ತಳಿಯಿರಿ!yದೆೀಹದಲೊಲಾಂದುyಮ್ಂಸದyಮುದೆ್ದಯಿದೆ.yಅದುyಉತತಿ-
ಮವ್ದರೆyಸಂಪೂಣ್ಮyದೆೀಹyಉತತಿಮವ್ಗುತತಿದೆ.yಅದುyyಕೆಟ್ಟರೆy
ಸಂಪೂಣ್ಮyದೆೀಹyಕೆಡುತತಿದೆ.”y

ಆದುದರಿಂದy ಬುದಿ್ಧy ಹೃದಯದಲಿಲಾದೆy ಮತುತಿy ಹೃದಯy
ಎದೆಯೊಳಗ್ದೆ.y ಮ್ದುಳುy ಸಿವಾೀಕರಿಸುತತಿದೆy ಮತುತಿy ಸಂಸಕೆರಿಸು-
ತತಿದೆ.yನಂತರyಈyಸಂಸಕೆರಿತyಸಂದೆೀಶವನುನುyಹೃದಯಕೆಕೆyಕಳುಹಸಿy
ಅದರyಆಜ್ಞೆಗಳನುನುyನಿರಿೀಕ್ಷಿಸುತತಿದೆ.yನಂತರyಹೃದಯದyಆಜ್ಞೆಗಳುy
ಮ್ದುಳಿಗyತಲುಪಿದರೆyಮ್ದುಳುyಅದನುನುyಜ್ರಿಗೂಳಿಸುತತಿದೆ.y

ಒಟಿ್ಟನಲಿಲಾ,yಮ್ದುಳುyಸ್ಕ್ಟರಿಯyಸ್ಥಿನದಲಿಲಾದೆ.yಅದುyವಯಾವಹ್ರ-
ಗಳನುನುyವಯಾವಸಿಥಿತಗೂಳಿಸುತತಿದೆ.yನಂತರyಅವುಗಳನುನುyಹೃದಯಕೆಕೆy
ಅಂದರೆy ತನನುyಮ್ೀಲಧಿಕ್ರಿಗy ಕಳುಹಸಿಕೊಡುತತಿದೆ.yಹೃದಯy
ಒಂದೊೀyಸಹyಹ್ಕ್yಅಂಗ್ೀಕರಿಸುತತಿದೆyಅರವ್yತರಸಕೆರಿಸುತತಿದೆ.y
ನಂತರyಅದನುನುyಮ್ದುಳಿಗyಹಂದಿರುಗ್ಸುತತಿದೆ.yಮ್ದುಳುyಈy
ಸಂದೆೀಶದyಪ್ಕ್ರyನರನ್ಡಿಗಳಿಗyಆಜ್ಞೆyನಿೀಡುತತಿದೆ.y

ಇದೊಂದುyಒಳಳುಯyಅಭಿಪ್್ಯ.yಈyಅಭಿಪ್್ಯyಮನಸಿ್ಗy
ಸಮ್ಧ್ನyನಿೀಡುತತಿದೆ.yಇದುyವ್ಸತಿವಿಕತೆಗyಒಗುಗಿವಂತದೂ್ದyಆಗ್ದೆ.y
ಶೈಖುಲ್yಇಸ್ಲಾಂyಇಬ್ನುyತೆೈಮಯಯಾ yಈyಅಭಿಪ್್ಯದyಕಡೆಗy
ಸೂಚನೆyನಿೀಡಿದ್್ದರೆ.yಇಮ್ಮ್yಅಹ್ಮದ್ರವರುyಇದರyಕಡೆಗy
ಸೂಚನೆyನಿೀಡುತ ತ್ಿyಹೀಳುತ ತ್ಿರೆ:y“ಬುದಿ್ಧಯyಸ್ಥಿನyಹೃದಯ.yಅದಕೆಕೆy
ಮ್ದುಳಿನೊಂದಿಗyಸಂಪಕ್ಮವಿದೆ.”y

ಆದರೆyಅವರ್ರೂyಅದನುನುyವಿವರಿಸಿyಹೀಳಿಲಲಾ.yಸಂದೆೀಶಗಳನುನುy
ಸಿವಾೀಕರಿಸಿyಸಂಸಕೆರಿಸುವyಕೆಲಸವನುನುyಮ್ದುಳುyಮ್ಡುತತಿದೆ.yನಂತರy
ಅವುಗಳನುನುyಹೃದಯಕೆಕೆyಕಳುಹಸಿಕೊಡುತತಿದೆ.yಹೃದಯyಒಂದೊೀy
ಅದನುನುyಜ್ರಿಗೂಳಿಸುವಂತೆyಅರವ್yಜ್ರಿಗೂಳಿಸದಂತೆyಆಜ್್-
ಪಿಸುತತಿದೆ.yಈyಕ್ರಣದಿಂದಲೆೀyಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಹೀಳುತ ತ್ಿರೆ:y

ُه، َوإَِذا َفَســَدْت  »إَِذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَســُد ُكلُّ

ُه«. َسَد اْلَجَســُد ُكلُّ َف
“ಅದುyಉತತಿಮವ್ದರೆyಸಂಪೂಣ್ಮyದೆೀಹyಉತತಿಮವ್ಗುತತಿದೆ.yಅದುy
ಕೆಟ್ಟರೆyಸಂಪೂಣ್ಮyದೆೀಹyಕೆಡುತತಿದೆ.”y(ಮುಂದುವರಿಯುವುದು)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ1

ಬಹುದೆೋವಾರಾಧನೆಯ್ರಂಗಪ್ವೋಶ
 " ಹುಸೈನ್ ಸಲಫಿ ಶಾಜ್ಲ

ಪ್ತಯೊಂದುyಸಮುದ್ಯದಲಿಲಾಯೂyಶಿಕ್್ಮyಹಂತಹಂತವ್ಗ್y
ರಂಗಪ್ವೀಶಿಸಿದೆ.yಒಬ್ಬರುyಮೃತಪಟ್್ಟಗyಮೊದಲುyಅವರನುನುy

ಜನರೆಡೆಯಲಿಲಾyಮಹ್ತ್ಮರೆಂದುyಪರಿಚಯಿಸಲ್ಗುತತಿದೆ.yಅದಕ್ಕೆಗ್y
ಅವರyಹಸರಲಿಲಾyಕಟು್ಟಕರಗಳನುನುyಹಣೆದುyಬರೆದಿಡಲ್ಗುತತಿದೆ.y
ಅನಂತರy ಅವರy ಕಬ್ನುನುy ಇತರರy ಕಬ್್ಗಳಿಂದy ಬೀಪ್ಮಡಿಸಿy
ತಳಿಯಲುyಸ್ಧಯಾವ್ಗುವಂತೆyಬದಲ್ವಣೆyತರಲ್ಗುತತಿದೆ.yಆy
ಬಳಿಕyಅದನುನುyಎತತಿರಿಸಿyಕಟಿ್ಟyಅದರyಮ್ೀಲೆyಹೂಗಳನುನುyಚಲಿಲಾ,y
ಮ್ಲೆyಹ್ಕ್,yಅಗರಬತತಿyಹೂತತಿಸಿ,yಲೊೀಬ್ನyಹೂಗyಉರಿಸಿy
ಒಂದುy ನಿಗೂಢy ರೂಪವನುನುy ನಿೀಡಿ,y ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕತೆಯy ಭ್ಮ್y
ಹುಟಿ್ಟಸಿyಆyಕಬ್್ನyನಿವ್ಸಿಗಳಂದಿಗyಪ್್ರ್್ಮಸಲ್ಗುತತಿದೆ.yಹೀಗy
ಶೈತ್ನನುyಅವರನುನುyಶಿಕ್್ಮನೆಡೆಗyತಲುಪಿಸುತ್ತಿನೆ.

ಪ್ವ್ದಿyನೂಹ್ yರyಜನ್ಂಗವನುನುyಶೈತ್ನನುyಪರಭ್ಷ್ಟ-
ಗೂಳಿಸಿದyಹಜ್ಜಗುರುತುಗಳನುನುyನೊೀಡಿರಿ:yಮೊದಲುyಅವರೊಂದಿಗy
ವದ್್ದ,yಸುವ್ಅ ,್yಯಗೂಸ್,yಯಊಖ್,yನಸ್್yಮುಂತ್ದವರy
ಪ್ತಮ್ಗಳನುನುyನಿಮ್ಮಸಲುyಸೂಚಿಸಿದ.yಆyಸಮಯದಲಿಲಾyಅವನುy
ಅವರನುನುyಆರ್ಧಿಸಬೀಕೆಂದುyಜನರಿಗyಆದೆೀಶಿಸಲಿಲಲಾ.yಬದಲ್ಗ್y
ಅವರyಕುರಿತರುವyನೆನಪನುನುyಶ್ಶವಾತವ್ಗ್ರಿಸಿದರೆyನಿಮ್ಮyಜೀವನy
ಉತತಿಮವ್ಗುತತಿದೆಯಂದುy ತೊೀಚುವಂತೆy ಮ್ಡಿದ.y ಇದುy
ಮುಂದಿನyತಲೆಮ್ರುyಅವರನುನುyಆರ್ಧಿಸಬೀಕೆಂಬyಷಡಯಾಂತ್ದy
ದುಬೂೀ್ಮಧನೆಯ್ಗ್ತುತಿ.y

ಇಲಿಲಾy ಅದೆಷೊ್ಟೀyಮಂದಿyಮೃತಪಟಿ್ಟದ್್ದರೆ.y ಆದರೆyಅವರೆಲಲಾರy
ಮೂತ್ಮy ನಿಮ್ಮಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದುy ನಮಗy ಕಂಡುಬರುವುದಿಲಲಾ.y
ಕೆೀವಲyಐದುyಮಂದಿಯyರೂಪಗಳುyಮ್ತ್yಕಂಡುಬರುತತಿದೆ.y
ಇದಕೆಕೆyಕೆಲವುyಕ್ರಣಗಳಿವ.yಇವರುyಸಜ್ಜನyವಯಾಕ್ತಿಗಳ್ಗ್ದ್ದರು.y
ಆದುದರಿಂದyಜನರುyತಮ್ಮyಪ್ಪಗಳುyಕ್ಷಮಸಲ್ಪಡಲುyಹ್ಗೂy

ತಮ್ಮyಕ್ಯ್ಮyಯಶಸಿವಾಯ್ಗಲುyಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗyಪ್್ರ್್ಮ-
ಸಬೀಕೆಂದುy ವಿನಂತಸಲುy ಅವರನುನುy ಭೆೀಟಿಯ್ಗುತತಿದ್ದರು.y
ಅವರುyಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗyಪ್್ರ್್ಮಸಿದ್ಗ,yಕೆಲವಮ್್ಮyಅದಕೆಕೆy
ಉತತಿರಗಳೂy ಲಭಿಸುತತಿದೆ.y ಆದರೆy ಇದಿೀಗy ಅವರುyಮೃತಪ-
ಟಿ್ಟದ ್್ದರೆ.yಅವರyಸ್ಮರಯಾ್ಮyನೆಲೆನಿಂತರುತತಿದೆ.y ನ್ವುyಪ್ಪಿ-
ಗಳ್ಗ್ದೆ್ದೀವ.y ಆದುದರಿಂದy ಇವರನುನುy ಸಮೀಪಿಸಿy ತಮ್ಮy
ಕ್ಯ್ಮಗಳನುನುy ಇವರೊಂದಿಗy ನಿವೀದಿಸಿಕೊಂಡರೆy ಇವರುy
ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗyಪ್್ರ್್ಮಸಿyಅದನುನುyನೆರವೀರಿಸಿಕೊಡುತ ತ್ಿರೆ.y
ಶೈತ್ನನy ಈy ದುಬೂೀ್ಮಧನೆಗಳಿಗy ಜನರುy ಮರುಳ್ದರು.y
ಹೀಗyಅವರುyಶಿಕ್್ಮನಲಿಲಾyಸಿಲುಕ್ಕೊಂಡರು.yಅಲ್ಲಾಹನಿಗyಮ್ತ್y
ಅಪಿ್ಮಸಬೀಕ್ದyಪ್್ರ್ಮನೆ,yಹರಕೆ,yಬಲಿದ್ನ,yಆಣೆyಹ್ಕುವುದು,y
ತಪಸಚಿಯ್ಮyಎಲಲಾವೂyಮಹ್ತ್ಮರೆಡೆಗyಹೂರಳಿತು.yಈyದುಷಕೆಕೃತಯಾಗಳುy
ಹ್ಗಯೀyಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ಅವರುyತಮ್ಮyಆರ್ಧನ್yಕಮ್ಮಗಳನೆನುಲ್ಲಾyಪ್ತಮ್ಗಳyಮುಂದೆy
ಅಪಿ್ಮಸುತತಿದ್ದರೂyಅವರyಮನಸಿ್ನಲಿಲಾದು್ದದುyಕೆೀವಲyಆyಶಿಲೆಗಳುy
ಮ್ತ್ವ್ಗ್ರಲಿಲಲಾ.yಬದಲ್ಗ್yಆyಕಲುಲಾಗಳುyಯ್ರನುನುyಪ್ತನಿಧಿ-
ಸುತತಿತೊತಿೀyಅವರyಪಿ್ೀತyಮತುತಿyಆಶಿೀವ್್ಮದದyನಿರಿೀಕ್ಷೆyಮತುತಿyಅವರy
ಅತೃಪಿತಿಗyಪ್ತ್ವ್ಗುವyಭಯವನಿನುರಿಸಿಕೊಂಡುyಕ್ಯ್ಮವಸಗುತತಿ-
ದ್ದರು.yಇಲಿಲಾyಅವರುyಅಭೌತಕyಮ್ಗ್ಮಗಳyಮೂಲಕyಸೃಷ್್ಟಗಳಿಂದy
ಗುಣyಮತುತಿyದೊೀಷದyನಿರಿೀಕ್ಷೆಯನಿನುಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು.yಅಭೌತಕy
ಮ್ಗ್ಮದಿಂದyಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನ್ದyಅಲ್ಲಾಹನಿಂದyಹೂರತುಪಡಿಸಿyಬೀರೆy
ಯ್ರಿಂದಲೂyಗುಣyಅರವ್yದೊೀಷವನುನುyನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಬ್ರದು.

ಆyಜನರುyಶಿಕ್್ಮನಲಿಲಾyತೊಡಗ್ಕೊಂಡ್ಗyಅಲ್ಲಾಹನುyಅವರೆಡೆಗy
ಪ್ವ್ದಿyನೂಹ್ yರನುನುyಕಳುಹಸಿಕೊಟ್ಟನು.y

﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
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ಅಿ್ಟೇಬರ 2ೆ11

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ﴾
"ನ್ವುyನೂಹ್ರನುನುyಅವರyಜನ್ಂಗದyಕಡೆಗyಕಳುಹಸಿಕೊ-
ಟ್್ಟವು.yಅವರುyತಮ್ಮyಜನ್ಂಗದವರಿಗ,yಅವರyಮ್ೀಲೆyಒಂದುy
ವೀದನ್ಯುಕತಿyಯ್ತನೆyಬಂದೆರಗುವುದಕೆಕೆyಮುಂಚಯೀyಎಚಚಿರಿಕೆy
ನಿೀಡಲೆಂದು.yಅವರುyಹೀಳಿದರು:yನನನುyಜನ್ಂಗದವರೆೀ,yನ್ನುy
ನಿಮಗ್ಗ್yಸುಸ್ಪಷ್ಟyಎಚಚಿರಿಕೆyಕೊಡುವವನ್ಗ್ದೆ್ದೀನೆ.yಅಲ್ಲಾಹನy
ಆರ್ಧನೆyಮ್ಡಿರಿ,y ಅವನನುನುy ಭಯಪಡಿರಿyಮತುತಿy ನನನುನುನುy
ಅನುಸರಿಸಿರಿ.y ಅಲ್ಲಾಹನುy ನಿಮ್ಮy ಪ್ಪಗಳನುನುy ಕ್ಷಮಸುವನುy
ಮತುತಿyನಿಮ್ಮನುನುyಒಂದುyನಿಶಿಚಿತyಕ್ಲದವರೆಗyಉಳಿಸುವನು.yವ್ಸತಿ-
ವದಲಿಲಾyಅಲ್ಲಾಹನುyನಿಶಚಿಯಿಸಿರುವyಕ್ಲವುyಬಂದುಬಟ್ಟರೆyಮತೆತಿy
ಅದನುನುyಮುಂದೂಡಲ್ಗುವುದಿಲಲಾ.yನಿಮಗ್ದುyತಳಿದಿರುತತಿದ್ದರೆ."y
(ಕುರ್ಆನ್y71:1-4)

﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴾
"ನ್ವುyನೂಹ್ರನುನುyಅವರyಜನ್ಂಗದyಕಡೆಗyಕಳುಹಸಿದೆವು.y
ಅವರುyಅವರyನಡುವyಐವತುತಿyಕಡಿಮ್yಒಂದುyಸ್ವಿರyವಷ್ಮ-
ಗಳಿದ್ದರು."y(29:14)

ಪ್ವ್ದಿಗಳyಚರಿತೆ್ಯನುನುyನ್ವುyಕಲಿಯುವyಉದೆ್ದೀಶyಅವರy
ಮ್ಗ್ಮವನುನುy ಅನುಸರಿಸಲುy ಅಗತಯಾವಿರುವy ಕ್ಯ್ಮಗಳುy
ಯ್ವುದುyಎಂದುyತಳಿದುಕೊಳುಳುವyಉದೆ್ದೀಶದಿಂದ್ಗ್ದೆ.yಪ್ವ್ದಿy
ನೂಹ್ yರವರುyಜನರಿಗy950yವಷ್ಮಗಳyಕ್ಲy'ಲ್yಇಲ್ಹy
ಇಲಲಾಲ್ಲಾಹ್'yಕಲಿಸಿದರು.yಅದರೆಡೆಗyಅವರನುನುyಆಮಂತ್ಸಿದರು.

ಅಲ್ಲಾಹನyಧಮ್ಮದyಕುರಿತುyಅಗ್ಧವ್ದyಜ್್ನವಿರುವವರುy
ಪ್ವ್ದಿಗಳ್ಗ್ದ್್ದರೆ.y ಏಕೆಂದರೆ,y ಅವರಿಗy ಜ್್ನವುy ಅಲ್ಲಾ-
ಹನಿಂದಲೆೀy ನೆೀರವ್ಗ್y ಲಭಿಸುತತಿದೆ.y ಅವರುy ಕೊೀಣೆಯಲಿಲಾy
ಕುಳಿತುಕೊಂಡುyಅಲಿಲಾಗyಬರುವವರಿಗyಮ್ತ್yತೌಹೀದ್yಕಲಿಸಿ-
ಕೊಟ್ಟವರಲಲಾ.y ಬದಲ್ಗ್y ಅವರುy ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದy ಲಭಿಸಿದy
ಜ್್ನದೊಂದಿಗy ಜನರy ಮಧ್ಯಾy ಇಳಿದುy ಕ್ಯ್ಮವಸಗ್ದರು.y
ಈy ಪ್ಚಾರದy ಮ್ಗ್ಮದಿಂದಲೆೀy ಲೊೀಕದಲಿಲಾy ಇಸ್ಲಾಮ್y

ಪ್ವಧ್ಮಮ್ನಕೆಕೆyಬಂತು.yಪ್ವ್ದಿ yರವರುyತಮ್ಮyಹಲವುy
ಸಹ್ಬಗಳನುನುyಧಮ್ಮyಪ್ಚಾರ್ರ್ಮyಬೀರೆyಬೀರೆyಪ್ದೆೀಶಗಳಿಗy
ಕಳುಹಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು.yಪ್ವ್ದಿಗಳುyಮತುತಿyಅವರನುನುyಅನುಗಮ-
ಸಿದವರುyಜನರyಮಧ್ಯಾyತೆರಳಿyಇಸ್ಲಾಮನyಸಂದೆೀಶಪ್ಚಾರyನಡೆಸಿ-
ದ್ದರೆಂದುyಇತಹ್ಸವುyನಮಗyಕಲಿಸಿಕೊಡುತತಿದೆ.

ಪ್ವ್ದಿyನೂಹ್ yರವರುy'ಲ್yಇಲ್ಹyಇಲಲಾಲ್ಲಾಹ್'yಎಂಬy
ಆಶಯವನುನುyಜನರಿಗyತಲುಪಿಸಲುyತಮಗyಸ್ಧಯಾವಿದ್ದyಮ್ಗ್ಮ-
ಗಳನೆನುಲಲಾy ಸಿವಾೀಕರಿಸಿy ನೊೀಡಿದರು.y ಅವರುy ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗy
ಹೀಳುವುದನುನುyನೊೀಡಿರಿ.

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

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

"ಅವರುyಹೀಳಿದರು:yನನನುyಪ್ಭೂ,yನ್ನುyನನನುyಜನ್ಂಗದವ-
ರನುನುyಹಗಲಿರುಳನನುದೆyಕರೆದೆನು.yಆದರೆyನನನುyಕರೆಯುyಅವರy
ಪಲ್ಯನವನುನುyಮ್ತ್y ಹಚಿಚಿಸಿತು.y ನಿೀನುyಅವರನುನುy ಕ್ಷಮ-
ಸುವಂತ್ಗಲೆಂದುy ನ್ನುy ಅವರನುನುy ಕರೆದ್ಗಲೆಲಲಾy ಅವರುy
ಕ್ವಿಗಳಲಿಲಾy ಬರಳುಗಳನುನುy ತುರುಕ್ಸಿಕೊಂಡರು.y ತಮ್ಮy ವಸತ್ರಗ-
ಳಿಂದyಮುಖಮುಚಿಚಿಕೊಂಡರು.y ಹಠಮ್ರಿತನy ತೊೀರಿದರುy
ಮತುತಿyಭ್ರಿೀyಅಹಂಭ್ವyತೊೀರಿಸಿದರು.yತರುವ್ಯyನ್ನುy
ಅವರಿಗy ಬಹರಂಗವ್ಗ್y ಕರೆಕೊಟ್್ಟನು.y ಅನಂತರy ನ್ನುy
ಘಂಟ್ಘೀಷವ್ಗ್yಧಮ್್ಮಹ್ವಾನyನಿೀಡಿದೆನುyಮತುತಿyರಹಸಯಾ-
ವ್ಗ್ಯೂyಸಮಜ್ಯಿಸಿದೆನು."y(71:5-9)

ಪ್ವ್ದಿyನೂಹ್ yರವರುyಜನರಿಗyತೌಹೀದಿನyಸಂದೆೀಶವನುನುy
ತಲುಪಿಸಲುyತಮ್ಮಂದ್ದyಎಲ್ಲಾyಪ್ಯತನುಗಳನುನುyಮ್ಡಿದರು.y
ಹಗಲಿನಲಿಲಾyಕಂಡವರೊಂದಿಗyಹಗಲಿನಲಿಲಾyಹೀಳುತತಿದ್ದರು.yರ್ತ್y
ಭೆೀಟಿಯ್ಗಲುy ಸ್ಧಯಾವ್ದವರಲಿಲಾಗy ರ್ತ್y ಹೂೀಗುತತಿದ್ದರು.y
ರಹಸಯಾವ್ಗ್y ಭೆೀಟಿಯ್ದರೆyಮ್ತಗy ಕ್ವಿಗೂಡುವವರಿರಬ-
ಹುದೆಂದುyಭ್ವಿಸಿyಅವರನುನುyಹ್ಗಯೀyಎದುರುಗೂಂಡರು.y
ಕೆಲವರಿಗy ಅದುy ಪರಯಾವ್ಗದಿರಬಹುದು,y ಅಂತಹವರಿಗy
ಬಹರಂಗವ್ಗ್yಧಮ್ಮದyಕರೆyನಿೀಡಿದರು.yಹೀಗ್ದ್ದರೂyಈyಜನತೆy
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ಸತಯಾವನುನುyಮನಗಂಡುyಶಿಕ್್ಮನಿಂದyಪ್ರ್ಗ್yರಕ್ಷಣೆyಹೂಂದಬೀಕೆ-
ನುನುವುದುyಅವರyತೀವ್yಆಸ್ಯ್ಗ್ತುತಿ.yಆದರೆyಎಷು್ಟyಹೀಳಿದರೂy
ಪ್ಯೊೀಜನವ್ಗಲಿಲಲಾ.yಅವರುyಕ್ವಿಗಳಲಿಲಾyಬರಳಿಟು್ಟyಪ್ವ್ದಿy
ನೂಹ್ yರನುನುyಕಂಡyತಕ್ಷಣyಕ್ಲಿಗyಬುದಿ್ಧyಹೀಳುತತಿದ್ದರು.

ಸಂದೆೀಶಪ್ಚಾರದy ಉದೆ್ದೀಶy ಪ್ಚಾರಕy ಮತುತಿy ಶೂ್ೀತು್ವಿನy
ಪರಲೊೀಕy ಮೊೀಕ್ಷವ್ಗ್ರಬೀಕು.y ಆದುದರಿಂದy ಜನರನುನುy
ಇಸ್ಲಾಮಗyವಿರುದ್ಧವ್ದyಮ್ಗ್ಮಗಳನುನುyಸಿವಾೀಕರಿಸದೆyಅದರೆಡೆಗy
ಆಮಂತ್ಸಬೀಕು.yಮೊದಲುy ಭೌತಕy ಆಮಷಗಳನೊನುಡಿ್ಡy ಆಸ್y
ಹುಟಿ್ಟಸಿy ಅನಂತರy ಆದಶ್ಮವನುನುy ಹೀಳಿಕೊಡುವy ಮಶನರಿy
ಕ್ಮವನುನುyಇಸ್ಲಾಮ್yಅಂಗ್ೀಕರಿಸುವುದಿಲಲಾ.

ಪ್ವ್ದಿy ನೂಹ್ y ರವರುy ಅವರನುನುy ಏಕದೆೀವವಿಶ್ವಾ-
ಸದೆಡೆಗy ಮರಳಲುy ಆದಷು್ಟy ಉಪದೆೀಶಿಸಿದರು.y ಅವರುy
ಅದಕೆಕೆyಕ್ವಿಗೂಡಲುyಮುಂದ್ಗಲಿಲಲಾ.yಆಗyನೂಹ್ yರುy
ಅವರೊಂದಿಗyಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗyಮರಳುವುದರyಭೌತಕyಪ್ಯೊೀಜನy
ವಿವರಿಸುವುದನುನುyನೊೀಡಿರಿ.

﴿ی ی ی ی جئ حئ مئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾

"ನ್ನುyಹೀಗyಹೀಳಿದೆನು:yನಿಮ್ಮyಪ್ಭುವಿನೊಡನೆyಕ್ಷಮ್ಯ್ಚನೆy
ಮ್ಡಿರಿ.yಖಂಡಿತವ್ಗ್ಯೂyಅವನುyಮಹ್yಕ್ಷಮ್ಶಿೀಲನ್ಗ್-
ದ ್್ದನೆ.yಅವನುyನಿಮ್ಮyಮ್ೀಲೆyಆಕ್ಶದಿಂದyಧ್ರ್ಳವ್ಗ್yಮಳy
ಸುರಿಸುವನು.yನಿಮಗyಸ್ೂತುತಿyಸಂತ್ನಗಳನುನುyದಯಪ್ಲಿಸುವನು.y
ನಿಮಗ್ಗ್yಉದ್ಯಾನಗಳನುನುyಸೃಷ್್ಟಸುವನುyಮತುತಿyನಿಮಗ್ಗ್yಕ್ಲು-
ವಗಳನುನುyಹರಿಸುವನು."y(71:10-12)

ಪ್ವ್ದಿಗಳುyಜನರೊಂದಿಗyತ್ವುyಹೀಳುತತಿರುವುದಕೆಕೆyವಿರುದ್ಧವ್ಗ್y
ಕ್ಯ್ಮವಸಗುವವರಲಲಾ.yಅವರುyಜನರಿಗyಆದೆೀಶಿಸುವyಒಳಿತು-
ಗಳನುನುyಮ್ಡುವವರುyಹ್ಗೂyವಿರೊೀಧಿಸುವyಕೆಡುಕುಗಳಿಂದy
ದೂರವಿರುವವರ್ಗ್ದ್್ದರೆ.yಉಪದೆೀಶಕನುyಸದ್yಪಶ್ಚಿತ್ತಿಪಪಟು್ಟy
ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗyಮರಳುವವನ್ಗ್ರಬೀಕು.yನ್ವುyಪ್ಪಿಗಳ್ಗ್-
ದೆ್ದೀವ.yಹೀಗ್ರುವ್ಗyಅಲ್ಲಾಹನಿಗyನ್ವುyನಿಕಟರ್ಗುವುದುyಹೀಗ?y
ಆದುದರಿಂದyಅವನಿಗyನಿಕಟರ್ದವರನುನುyಆಶ್ಯಿಸಿದರೆyಅವರುy
ನಮ್ಮನುನುyಅಲ್ಲಾಹನಿಗyನಿಕಟಗೂಳಿಸುತ್ತಿರೆಂದುyಕೆಲವರುyಸೃಷ್್ಟ-
ಪೂಜಯನುನುyಸಮರ್್ಮಸುತ್ತಿರೆ.y

ಪ್ವ್ದಿyನೂಹ್ yರವರು,yಜನರೆೀ,yನಿೀವುyಅಲ್ಲಾಹನೊಂ-
ದಿಗyಕ್ಷಮ್ಯ್ಚಿಸಿರಿ.yಅವನುyನಿಮ್ಮyಪ್ಪಗಳನುನುyಕ್ಷಮಸುತ್ತಿನೆ.y
ಅಲ್ಲಾಹನುyಅತಯಾಧಿಕyಕ್ಷಮ್ಶ್ಲಿಯ್ಗ್ದ್್ದನೆyಎಂದುyಹೀಳಿದ್ದರು.y
ಇದುyಸಂದೆೀಶಪ್ಚಾರಕನyಶೈಲಿಯ್ಗ್ರಬೀಕು.yಜನರನುನುyನಿರ್-
ಶಪಡಿಸಬ್ರದು.yಬದಲ್ಗ್,yಅಲ್ಲಾಹನುyಯ್ರೆಂದುyಸ್ಪಷ್ಟ-
ಪಡಿಸಿಕೊಡಬೀಕು.yಅವನುyಪ್ಪಗಳನುನುy ಕ್ಷಮಸುವುದರಿಂದy
ಪಶ್ಚಿತ್ತಿಪಪಟು್ಟy ಮರಳಬೀಕೆಂದುy ಅವರಿಗy ತಳಿಸಿಕೊಡುವy
ಜೂತೆಗyಅವನyಶಿಕ್ಷೆಯyಕುರಿತುyಮುನೆನುಚಚಿರಿಕೆಯನುನುyನಿೀಡಬೀಕು.

ಪ್ಪಗಳಲಿಲಾyಮುಳುಗ್ದ್ದರೂyಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗyಕ್ಷಮ್ಯ್ಚಿಸಿy
ಪಶ್ಚಿತ್ತಿಪಪಟು್ಟyಮರಳದಿದ್ದರೆyಜನರಿಗyಅವನyಅನುಗ್ಹಗಳುy
ತಡೆಹಡಿಯಲ್ಪಡುತತಿದೆಯಂಬyಎಚಚಿರಿಕೆyಈyವಚನದಲಿಲಾರುವುದನುನುy
ನ್ವುyನೊೀಡಬಹುದ್ಗ್ದೆ.

ಮಹ್ತ್ಮರ್ದy ಪೂವಿ್ಮಕರುy ಏನ್ದರೂy ವಿಪತುತಿಗಳುy
ಸಂಭವಿಸಿದ್ಗyಅದುy ಪ್ಪಗಳy ಕ್ರಣದಿಂದ್ಗ್ರಬಹುದೆೀy
ಎಂದುyಸಂಶಯಪಟು್ಟyಜನರೊಂದಿಗyಜ್ಗರೂಕತೆyಪ್ಲಿಸುವಂತೆy
ಕರೆyಕೊಡುತತಿದ್ದರು.

ಕೆಲವರುy ಸಈದ್y ಬನ್y ಮುಸಯಯಾಬ್ y ಅವರೊಂದಿಗy
ಬರಗ್ಲ,yಸಂತ್ನಹೀನತೆyಹ್ಗೂyಕೃಷ್ಯyಕೊರತೆಯyಕುರಿತುy
ಕೆೀಳಿದ್ಗyಅವರುyಪ್ವ್ದಿyನೂಹ್ yರವರುyಹೀಳಿದyಅದೆೀy
ಕ್ಯ್ಮವನುನುyಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ವ್ದಿyನೂಹ್ yರವರುyಅಲ್ಲಾಹನುyವಯಾವಸ್ಥಿಗೂಳಿಸಿದy
ಅದು್ಭತಗಳಡೆಗyಜನರyಗಮನyಸ್ಳದುyಅವರಿಗyತೌಹೀದನುನುy
ಮನವರಿಕೆyಮ್ಡಿಕೊಡಲುyಪ್ಯತನುಸಿದರು.y

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾

"ನಿೀವುy ಅಲ್ಲಾಹನy ಬಗಗಿy ಯ್ವುದೆೀy ಪ್ತಷೆ್ಠಯನುನುy ನಿರಿೀಕ್ಷಿ-
ಸದಿರಲುy ನಿಮಗೀನ್ಗ್ದೆ?y ಅವನಂತೂy ನಿಮ್ಮನುನುy ವಿವಿಧy
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ಹಂತಗಳಲಿಲಾy ಸೃಷ್್ಟಸಿರುವನು.y ಅಲ್ಲಾಹನುy ಸಪತಿಗಗನಗಳನುನುy
ಅಂತಸುತಿy ಅಂತಸುತಿಗಳ್ಗ್y ಹೀಗy ಸೃಷ್್ಟಸಿದನುy ಎಂಬುದನುನುy
ಮತುತಿyಅವುಗಳಲಿಲಾyಚಂದ್ನನುನುyಬಳಕ್ಗ್ಯೂyಸೂಯ್ಮನನುನುy
ದಿೀಪವ್ಗ್ಯೂyಮ್ಡಿರುವನೆಂಬುದನುನು.yಅಲ್ಲಾಹನುyನಿಮ್ಮನುನುy
ಭೂಮಯಿಂದyವಿಚಿತ್yರಿೀತಯಲಿಲಾyಬಳಸಿದನು.yಮುಂದೆyಅವನುy
ನಿಮ್ಮನುನುyಪುನಃyಇದೆೀyಭೂಮಗyಮರಳಿಸುವನು.yಮತುತಿyಇದರಿಂದy
ಒಮ್್ಮಲೆೀy ನಿಮ್ಮನುನುy ಹೂರತೆಗಯುವನು.yಮತುತಿy ಅಲ್ಲಾಹನುy
ಭೂಮಯನುನುy ನಿಮಗ್ಗ್y ಹ್ಸುಗಯನ್ನುಗ್y ಮ್ಡಿದನು.y
ನಿೀವುyಇದರಲಿಲಾyವಿಶ್ಲವ್ದyಮ್ಗ್ಮಗಳಲಿಲಾyನಡೆಯುವಂತ್ಗ-
ಲೆಂದು."y(71:13-20)

ಈy ಕ್ಯ್ಮಗಳನೆನುಲಲಾy ವಿವರಿಸಿಕೊಟು್ಟ,y ಅಲ್ಲಾಹನನುನುy ಮ್ತ್y
ಆರ್ಧಿಸಬೀಕೆಂದುyಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೂyಆyಜನರಲಿಲಾyಯ್ವುದೆೀy
ಪರಿವತ್ಮನೆyಉಂಟ್ಗಲಿಲಲಾ.

ಬುದಿ್ಧyಮತುತಿyಪ್ಮ್ಣಗಳyಆಧ್ರದಲಿಲಾyಅಲ್ಲಾಹನನುನುyಮ್ತ್y
ಆರ್ಧಿಸಿ,yಅವನೊಂದಿಗyಮ್ತ್yಸಹ್ಯyಯ್ಚಿಸಿ,yಅವನy
ಭಯವಿರಿಸಿಕೊಳಳುಬೀಕೆಂದುyಹೀಳಿದ್ಗyಪ್ವ್ದಿyನೂಹ್ y
ರವರyಜನತೆಯುyಅವರನುನುyಅಪಹ್ಸಯಾyಮ್ಡಿyಒಂಟಿಯ್ಗ್ಸಿ-
ದರು.yಅಲಿಲಾಯyವಚ್ಮಸಿವಾೀyವಯಾಕ್ತಿಗಳುyಅವರನುನುyವಿರೊೀಧಿಸಿyಆಡಿದy
ಮ್ತುyಹ್ಗೂyಅದಕೆಕೆyಪ್ವ್ದಿyನೂಹ್ yರವರುyನಿೀಡಿದy
ಉತತಿರವನುನುyಕುರ್ಆನ್yಹೀಗyವಿವರಿಸುತತಿದೆ.

﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
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"ಅವರyಜನ್ಂಗದyಮುಂದ್ಳುಗಳುyಹೀಳಿದರು:yನಮಗyನಿೀವುy
ಸುವಯಾಕತಿyಪರಭ್ಷ್ಟತೆಯಲಿಲಾyಸಿಲುಕ್ರುವುದುyಕಂಡುಬರುತತಿದೆ.yನೂಹ್y
ಹೀಳಿದರು:yಓyನನನುyಜನ್ಂಗyಬ್ಂಧವರೆೀ,yನ್ನುyಯ್ವುದೆೀy
ಪರಭ್ಷ್ಟತೆಯಲಿಲಾyಸಿಲುಕ್ರುವುದಿಲಲಾ.yನಿಮಗ್ಗ್yನ್ನುyಸವ್ಮಲೊೀಕy
ಪ್ಲಕನyಸಂದೆೀಶವ್ಹಕನ್ಗ್ದೆ್ದೀನೆ.yನಿಮಗyನನನುyಪ್ಭುವಿನy
ಸಂದೆೀಶಗಳನುನುyತಲುಪಿಸುತೆತಿೀನೆ.yನ್ನುyನಿಮ್ಮyಹತಚಿಂತಕನ್ಗ್-
ರುತೆತಿೀನೆ.yನಿಮಗyತಳಿಯದಿರುವುದುyಅಲ್ಲಾಹನyಕಡೆಯಿಂದyನನಗy
ತಳಿದಿದೆ."y(7:60-62)

ಪ್ವ್ದಿyನೂಹ್ yರವರುyಮುಂದಿಟ್ಟyಸ್ಪಷ್ಟyಪುರ್ವಗಳ-
ನುನುyಖಂಡಿಸಲುyಸ್ಧಯಾವ್ಗದಿದ ್್ದಗyಆyಜನರುyಅವರುyತಂದy
ಸಂದೆೀಶಗಳನುನುyಸಿವಾೀಕರಿಸುವyಬದಲು,yನಿೀನುyಪರಭ್ಷ್ಟನ್ಗ್ರುವy
ಎಂದುyಹೀಳಿದರು.yಇದುyಪ್ತಯೊಂದುyಕ್ಲಘಟ್ಟದyಸಂದೆೀಶ-
ಪ್ಚಾರಕರುyನಿರಂತರವ್ಗ್yಆಲಿಸಿಕೊಂಡುyಬರುತತಿರುವyಒಂದುy
ಮ್ತ್ಗ್ದೆ.yತೌಹೀದಿನyಪ್ಚಾರವನುನುyಆರಂಭಿಸುವ್ಗyಶತು್ಗಳುy
ಮೊದಲುyಹೀಳುವyಮ್ತು,yಆತನyಮ್ತುಗಳಿಗyಕ್ವಿಗೂಡದಿರಿ.y
ಅವನುyದ್ರಿತಪಿ್ಪದವನುyಹ್ಗೂyಇತರರನುನುyದ್ರಿತಪಿ್ಪಸುವವನುy
ಎಂದ್ಗ್ದೆ.yಜನರುyಪ್ವ್ದಿyನೂಹ್ yರವರyಕುರಿತುyಇದೆೀy
ಮ್ತುyಆಡಿದ್ಗyಅವರುyನ್ನುyಯ್ವುದೆೀyಪರಭ್ಷ್ಟತೆಯಲಿಲಾy
ಸಿಲುಕ್ರುವುದಿಲಲಾ,yಅಲ್ಲಾಹನಿಂದyಲಭಿಸುತತಿರುವyಸಂದೆೀಶವನುನುy
ನಿಮಗyತಲುಪಿಸುವyಕೆಲಸವನನುಷೆ್ಟೀyನ್ನುyಮ್ಡುತತಿದೆ್ದೀನೆyಎಂದುy
ತಳಿಸಿದರು.y� n

ಹೃದಯದ್ಕಾಯಿಲೆ!

ಶೈಖ್yಸ್ಲಿಹ್yಅಲ್ಉಸ್ೈಮೀನ್yಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y

"ಯ್ರುyತನನುyಹೃದಯದyಕ್ಯಿಲೆಗyಚಿಕ್ತೆ್yಮ್ಡಲುy
ಆಸಕ್ತಿy ತೊೀರಿಸುವುದಿಲಲಾವೀy ಅವರಿಗy ಅಲ್ಲಾಹುy ಆy
ಕ್ಯಿಲೆಯನುನುy ಉಲ್ಬಣಗೂಳಿಸುವy ಮೂಲಕy ಶಿಕ್ಷೆy
ನಿೀಡುತ್ತಿನೆ.yಕ್ರಣ,yಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

"ಅವರyಹೃದಯದಲೊಲಾಂದುyಕ್ಯಿಲೆಯಿದೆ.yಅಲ್ಲಾಹುyಆy
ಕ್ಯಿಲೆಯನುನುyಉಲ್ಬಣಗೂಳಿಸುತ್ತಿನೆ."y(ಕುರ್ಆನ್y2:10)

ಈyಶಿಕ್ಷೆಯುy(ಹೃದಯದyಕ್ಯಿಲೆ)yಮಕಕೆಳು,yಕುಟುಂಬy
ಮತುತಿy ಸ್ೂತತಿನುನು y ಕಳದುಕೊಳುಳುವy ಶಿಕ್ಷೆಗ್ಂತಲೂy
ಘೀರವ್ಗ್ದ್ದರೂy ಜನರಲಿಲಾy ಹಚಿಚಿನವರುy ಇದನುನುy
ನಿಲ್ಮಕ್ಷಿಸುತ ತ್ಿರೆ.y ಕ್ರಣ,yಅವರy ನಂಬಕೆyಪ್ಕ್ರy ಶಿಕ್ಷೆy
ನಿೀಡಲ್ಗುವುದುyಕೆೀವಲyದೆೀಹ,yಮಕಕೆಳುyಮತುತಿyಸ್ೂತುತಿy
ಎಂಬyಬ್ಹಯಾyಸಂಗತಗಳyಮೂಲಕyಮ್ತ್ವ್ಗ್ದೆ.

ಆದರೆyವ್ಸತಿವವ್ಗ್yಹೃದಯಕೆಕೆyಕ್ಯಿಲೆyಬ್ಧಿಸುವುದುy
ಎಂಬy ಈy ಶಿಕ್ಷೆಯುy ಇತರy ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಗ್ಂತyಘೀರವೂy
ಭಿೀಕರವೂy ಆಗ್ದೆ.y ಜನರಲಿಲಾy ಹಚಿಚಿನವರy ಹೃದಯವುy
ಸತತಿರುವುದನುನುyಕ್ಣಬಹುದು.yಅದರyಜೂತೆಗyಅವರನುನುy
ಭಯ,yಹಸಿವyಮುಂತ್ದyಭೌತಕyಶಿಕ್ಷೆಗಳyಮೂಲಕವೂy
ಅಲ ಲ್ಾಹುyಶಿಕ್ಷಿಸುತ ತ್ಿನೆ.yಆದರೂyಅವರುyದುಷಕೆಮ್ಮyಮತುತಿy
ಆಜ್ಞೊೀಲಲಾಂಘನೆyಮ್ಡುವುದನುನುyನಿಲಿಲಾಸುವುದಿಲಲಾ."yy

y (ಅಹ್ಕೆಮುyಮನಲ್yಕುರ್ಆನಿಲ್yಕರಿೀಮ್y1/87)
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ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ1

ಭಯ್ಮತುತಿ್ನಿರಿೋಕ್ಷೆ

ಅಲಾಲಾಹನ ಕುರಿತರುವ ಭಯದಿಂದ ಸತ್ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ವ್ತಚಲ್ಸುವಂತ ಮಾಡಲು ಶೈತಾನನು ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗ 
ನಂತರುತಾ್ತನೆ. ಅವನ ಕುರಿತರುವ ಭಯ ಮತು್ತ ನರಿೇಕ್ಷೆಯನು್ನ ಮನುಷ್ನ ಮನಸಿಸಿನಂದ ಹೆ್ಡೆದೆ್ೇಡಿಸಲು 
ಶೈತಾನನು ಪ್ಯತ್ನಸುತ್ತಲೇ ಇರುತಾ್ತನೆ. 

ಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನನುನುyಅರಿಯಬೀಕ್ದyರಿೀತಯಲಿಲಾyಅರಿತುಕೊಳಳುಬೀಕು.y
ಅವನyಭಯವಿರಿಸಿಕೊಂಡುyಜೀವಿಸಬೀಕು.yಅವನನುನುyಮ್ತ್y

ಆರ್ಧಿಸಬೀಕು.yಇದುyಮನುಷಯಾನyಪ್ರಮyಮತುತಿyಪ್ಮುಖವ್ದy
ಕತ್ಮವಯಾವ್ಗ್ದೆ.yಅಲ್ಲಾಹನುyಹೀಳುತ್ತಿನೆ:

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾
"ಓyಸತಯಾವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೀ,yಅಲ್ಲಾಹನನುನುyಭಯಪಡಬೀಕ್ದyರಿೀತಯಲೆಲಾೀy
ಭಯಪಡಿರಿ.yನಿೀವುyಮುಸಿಲಾಮರ್ಗ್ರುವyಸಿಥಿತಯಲಿಲಾಯೀyವಿನ್y
ನಿಮಗyಮರಣyಬ್ರದಿರಲಿ."y(3:102)

ಈಮ್ನ್y ಅರವ್y ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ,y ಆದರೆy ಅದರಲಿಲಾy ಕೊರತೆy
ಉಂಟ್ಗಬಹುದು.y ಸನ್್ಮಗ್ಮದಲಿಲಾದ್್ದರೆ,yಆದರೆyದ್ರಿತಪು್ಪವy
ಸ್ಧಯಾತೆಯಿದೆ.yಆದುದರಿಂದಲೆೀyಅಲ್ಲಾಹನುyಸತಯಾವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನುನುy
ಕರೆದುyಹೀಗyಕರೆಕೊಡುತ ತ್ಿನೆ.yವಿಶ್ವಾಸದಲಿಲಾyಕೊರತೆಯುಂಟ್ಗಲುy
ಹ್ಗೂyಪರಭ್ಷ್ಟತೆyಸಂಭವಿಸಲುyಅಲ ಲ್ಾಹನುyಬಡಲ್ರನುyಮತುತಿy
ತನನುyಸತಕೆಮ್ಮಗಳಿಗyಪ್ತಫಲವ್ಗ್yಅವನುyಸವಾಗ್ಮyದಯಪ್ಲಿಸು-
ತ ತ್ಿನೆಂಬyನಿರಿೀಕ್ಷೆyಹ್ಗೂyನರಕyಶಿಕ್ಷೆಯyಕುರಿತುyಭಯyಅನಿವ್-
ಯ್ಮವ್ಗ್ದೆ.yಎಲಲಾವನುನುyವಿೀಕ್ಷಿಸುವ,yಆಲಿಸುವyಮತುತಿyಅರಿಯುವy
ಪರಿಪ್ಲಕನyಕುರಿತುyಭಯyಮನಸಿ್ನಿಂದyಮ್ಯವ್ಗುವ್ಗy
ಮನುಷಯಾನುyದ್ರಿತಪಿ್ಪyನಡೆಯಲುyಪ್್ರಂಭಿಸುತ್ತಿನೆ.y

ಅಲ್ಲಾಹನುyಕಠಿಣವ್ಗ್yಶಿಕ್ಷಿಸುವವನೂ,yಕ್ಷಮಸುವವನೂ,yಕರುಣೆ-
ಯುಳಳುವನೂyಆಗ್ರುತ್ತಿನೆ.yಇದನುನುyಓವ್ಮyಸತಯಾವಿಶ್ವಾಸಿyಸದ್y
ನೆನಪಿನಲಿಲಾಟು್ಟಕೊಳಳುಬೀಕು.yಕೆಲವರಿದ್್ದರೆ,yಅವರಲಿಲಾyಕುಟುಂಬy
ಅರವ್y ನೆರೆಹೂರೆಯಲಿಲಾyಮರಣy ಸಂಭವಿಸಿದರೆyದೆೀವಭಯy
ಅಂಕುರಿಸುತತಿದೆ.yಅವರುyಮರಣyಹ್ಗೂyಪರಲೊೀಕದyಕುರಿತುy
ಸ್ಮರಿಸುತ ತ್ಿರೆ.yಆದರೆyಅದರyಆಯುಷಯಾyನಿೀರyಮ್ೀಲಿನyಗುಳಳುಯಂತೆy
ಕ್ಷಣಿಕyಮ್ತ್.yಅವರುyತಕ್ಷಣyಹಂದಿನyಪರಿಸಿಥಿತಗyಮರಳುತ್ತಿರೆ.y
ಐಹಕyಸುಖಭೊೀಗಗಳಲಿಲಾyಮುಳುಗ್yಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನನುನುyಮರೆಯುತ್ತಿರೆ.

ಸವಾಗ್ಮyಮತುತಿyನರಕವನುನುyತೊೀರಿಸಿಕೊಟ್್ಟಗyಪ್ವ್ದಿ yರವರುy
ಹೀಳಿದರು:y"ನನಗyತಳಿದyಕ್ಯ್ಮಗಳುyನಿಮಗyತಳಿದಿರುತತಿದ್ದರೆy
ನಿೀವುyಸವಾಲ್ಪವೀyನಗುತತಿದಿ್ದರಿyಮತುತಿyಹಚುಚಿyಅಳುತತಿದಿ್ದರಿ."

yಸವಾಹ್ಬ್ಗಳುyಪ್ವ್ದಿ yರವರyಬ್ಯಿಂದyಬೀಳುವyವಚನಗ-
ಳನುನುy ಆಲಿಸಿy ಕ್ಯ್ಮರೂಪಕ್ಕೆಳಿಸಬೀಕ್ದyಉಪದೆೀಶಗಳನುನುy
ಆಸ್ಥಿಯಿಂದyಅನುಸರಿಸುವವರ್ಗ್ದ್ದರು.yಅವರುyತಮ್ಮyಪ್ಭುವಿನy
ಕುರಿತುyಸ್ಮರಿಸಿyಅತತಿರು.yಅವರುyನರಕವನುನುy ತಮ್ಮy ಕಣು್ಮಂದೆy
ಕಂಡಂತೆyಅದನುನುyಭಯಪಟ್ಟರು.yಅವರುyತಮ್ಮyಜೀವನವನುನುy
ಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನಿಗyಸಮಪಿ್ಮಸಲುyಸಿದ್ಧರ್ದರು.yಪ್ವ್ದಿ yರವರy
ಆyಪಿ್ೀತಪ್ತ್yಶಿಷಯಾರುyಮೊದಲುyಬಹುದೆೀವ್ರ್ಧಕರ್ಗ್ದ್ದರು.y
ಹಲವರುyಕ್ಡಿಗೀಡಿಗಳುyಮತುತಿyನಿೀಚಕೃತಯಾಗಳಲಿಲಾyಏಪ್ಮಟ್ಟವರ್-
ಗ್ದ್ದರು.yಅವರyಮನಸಿ್ನyಕತತಿಲyಕೊೀಣೆಯಲಿಲಾyಏಕದೆೀವವಿಶ್ವಾಸದy
ಜೂಯಾೀತyಬಳಗ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.yಅಲಿಲಾyಪ್ಕ್ಶಮ್ನವ್ಯಿತು.yಅವರುy
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ಅಿ್ಟೇಬರ 2ೆ11

ಅತುಯಾತತಿಮyಸವಾಭ್ವyಮತುತಿy ಸಂಸ್ಕೆರವಂತರ್ಗ್yಬದಲ್ದರು.y
ಅವರುyಅಜ್್ನದಿಂದyಮ್ಡಿದyಪ್ಪಗಳಿಗ್ಗ್yಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗy
ಕ್ಷಮ್ಯ್ಚಿಸಿyಪಶ್ಚಿತ್ತಿಪಪಟು್ಟyಮರಳಿದರು.yಅವನyವಚನಗಳುy
ಅವರಲಿಲಾyಭಯyಮತುತಿyನಿರಿೀಕ್ಷೆyಹುಟಿ್ಟಸಿತು.

yಅಲ್ಲಾಹನyಕುರಿತರುವyಭಯದಿಂದyಸತಯಾವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನುನುyವಯಾತಚಲಿ-
ಸುವಂತೆyಮ್ಡಲುyಶೈತ್ನನುyಸದ್yಸನನುದ್ಧನ್ಗ್yನಿಂತರುತ್ತಿನೆ.y
ಅವನy ಕುರಿತರುವy ಭಯyಮತುತಿy ನಿರಿೀಕ್ಷೆಯನುನುy ಮನುಷಯಾನy
ಮನಸಿ್ನಿಂದyಹೂಡೆದೊೀಡಿಸಲುyಶೈತ್ನನುyಪ್ಯತನುಸುತತಿಲೆೀy
ಇರುತ್ತಿನೆ.yಆದರೆyಅಲ್ಲಾಹನುyಸತಯಾನಿಷೆೀಧಿಗಳಿಗyಸಜು್ಜಗೂಳಿಸಿಟ್ಟy
ನರಕ್ಗ್ನುಯನುನುy ಭಯಪಟು್ಟy ಸತಯಾವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗy ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟಿ್ಟ-
ರುವyಸವಾಗ್ೀ್ಮಯyಸುಖಗಳಲಿಲಾyಆಸ್ಯನಿನುಟು್ಟಕೊಳುಳುವyನಿಷಕೆಳಂಕ-
ರ್ದyಸತಯಾವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನುನುyದೆೀವಸ್ಮರಣೆಯಿಂದyyದೂರಗೂಳಿಸಲುy
ಶೈತ್ನನಿಗyಸ್ಧಯಾವ್ಗದು.

yಅಲ್ಲಾಹನುyಹೀಳುತ್ತಿನೆ:

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ 

گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ﴾

"ಹೀಳಿರಿ:yವ್ಸತಿವದಲಿಲಾyಪುನರುತ್ಥಿನyದಿನyತನನುನೂನುyತನನುವರನೂನುy
ನಷ್ಟಕೊಕೆಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರೆೀy ನಿಜವ್ದy ದಿವ್ಳಿಕೊೀರರು.y
ಚನ್ನುಗ್yತಳಿದಿರಿ.yಇದುವೀyಸುಸ್ಪಷ್ಟyದಿವ್ಳಿಕೊೀರತನವ್ಗ್ದೆ.y
ಅಗ್ನುಯyಮುಗ್ಲುಗಳುyಅವರyಮ್ೀಲ್್ಭಗದಲೂಲಾyಹರಡಿಕೊಂ-
ಡಿರುವುವುyಮತುತಿyತಳಭ್ಗದಲೂಲಾyಹ್ಸುಗಳುyಹರಡಿಕೊಂಡಿ-
ರುವುವು.yಅಲ್ಲಾಹನುyತನನುyದ್ಸರನುನುyಎಚಚಿರಿಸುತತಿರುವುದುyಈy
ಅಂತಮyಗತಯyಕುರಿತೆೀyಆಗ್ದೆ.yಆದುದರಿಂದyನನನುyದ್ಸರೆೀ,yನನನುy
ಕೊ್ೀಧವನುನುyಭಯಪಡಿರಿ."y(39:15-16)y� n

ಕಮ್ಮಗಳುyಮತುತಿyಸುನನುತ್ಗಳನುನುyಅನುಗಮಸಬೀಕು.yಏಕೆಂದರೆy
ಅದುವೀyಅತುಯಾತತಿಮyಚಯ್ಮಗಳ್ಗ್ವ.yಅದರಲಿಲಾyವಧಿ್ಮಸುವುದುy
ನೂತನy ನಿಮ್ಮತy ಅರವ್y ಬದ್ಅತ್y ಆಗ್ದೆ.y ಕ್ಯ್ಮಗಳ-
ಲಿಲಾy ಅತಯಾಂತy ಕೆಟ್ಟದುy ಬದ್ಅತ್ಗಳ್ಗ್ವ.y ಆದುದರಿಂದಲೆೀy
ಶೈತ್ನನುyಪ್ವ್ದಿಚಯ್ಮಗಳyಆಚಗyಪ್ವೃತತಿಸುವಂತೆyವಸ್ವಾಸ್y
ಉಂಟುyಮ್ಡುತ್ತಿನೆ.

ಪ್ವ್ದಿಚಯ್ಮಗಳಲಿಲಾyತೃಪಿತಿಪಡದವರುyಇಸ್ಲಾಮನಲಿಲಾyನೂಯಾನತೆಯಿದೆ,y
ಪ್ವ್ದಿ y ರವರುy ಸ್ಪಷ್ಟವ್ದy ರಿೀತಯಲಿಲಾy ಸಂದೆೀಶವನುನುy
ತಲುಪಿಸಿಲಲಾ,yಹ್ಗೂyಅವರyಬೂೀಧನೆಗಳುyಕೆಲವುyವಿಷಯಗ-
ಳಿಗಷೆ್ಟೀyಸಿೀಮತವ್ಗ್ದೆಯಂದುyವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವವರ್ಗ್ದ್್ದರೆ.y
ಒಬ್ಬನಲಿಲಾyಇಂತಹyಮ್ಗ್ಮಭ್ಂಶyವಿಶ್ವಾಸಗಳಿದ್ದರೆyಅವನುyಪರಭ್-
ಷ್ಟತೆಯಲಿಲಾyಸಿಲುಕ್ಕೊಳುಳುತ್ತಿನೆ.

ಪ್ವ್ದಿ yರವರುyರಿಸ್ಲತ್ನಲಿಲಾyಏನನೊನುೀyಗುಪತಿವ್ಗ್ಟು್ಟ-
ಕೊಂಡರು,yಅವರುyಶರಿೀಅತ್ತಿನಲಿಲಾyಬದಲ್ವಣೆyತಂದರು,yಅದನುನುy
ತಲುಪಿಸುವುದರಲಿಲಾyಕತ್ಮವಯಾಚುಯಾತyಎಸಗ್ದರುyಮುಂತ್ದyವಿಸ್ವಾಸ-
ವನಿನುಟು್ಟಕೊಳುಳುವುದುyನಿರರ್ಮಕ,yಪರಭ್ಷ್ಟತೆyಹ್ಗೂyಇತರರನುನುy
ಧಮ್ಮದಿಂದyವಯಾತಚಲಿಸುವಂತೆyಮ್ಡುವಂತದ್್ದಗ್ದೆ.yಶೈತ್ನನುy
ಹೀಗyಮನುಷಯಾನನುನುyಹಲವ್ರುyಕಮ್ಮಗಳಲಿಲಾyಪರಭ್ಷ್ಟತೆಗyಸಿಲು-
ಕ್ಸಿದ್್ದನೆ.yಅಲ್ಲಾಹನುyರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ನಿಯಯಾತ್:

ನಿಯಯಾತತಿನyವಿಷಯದಲಿಲಾyಶೈತ್ನನುyಕೆಲವರನುನುyಮ್ೀಲೆyಮೀರುವಂತೆy
ಮ್ಡುತ್ತಿನೆ.y ನಿೀನುy ನಿಯಯಾತ್y ಮ್ಡಿಲಲಾ.y ನಿನನುy ನಿಯಯಾತ್y
ಸರಿಯ್ಗ್ಲಲಾ.yನಿಯಯಾತತಿನುನುyತಕ್್ಬೀರ್ನೊಂದಿಗyಮ್ಡಿಲಲಾ.yಮುಂತ್ದy
ವಸ್ವಾಸ್ಗಳುy ಶೈತ್ನನುy ನಿಯಯಾತ್ನy ವಿಷಯದಲಿಲಾy ಜನರನುನುy
ದ್ರಿತಪಿ್ಪಸುವyದ್ಳಗಳ್ಗ್ವ.yಈyವಸ್ವಾಸ್ನಲಿಲಾyಸಿಲುಕ್ಕೊಂಡy
ವಯಾಕ್ತಿyನಿಯಯಾತ್yವಿಷಯದಲಿಲಾಯೀyಆಲೊೀಚಿಸಿyಸಮಯyಕಳಯುವy
ಮೂಲಕyಇತರyಆರ್ಧನೆಗಳುyಹ್ಗೂyಸಮಯವನುನುyವಯಾರ್ಮ-
ಗೂಳಿಸುತ್ತಿನೆ.yವ್ಸತಿವದಲಿಲಾyಇಂತಹyವಸ್ವಾಸ್ಗಳುyಅಲ್ಲಾಹನುy
ನಿಶಚಿಯಿಸಿರುವುದಲಿಲಾyಒಳಪಟಿ್ಟಲಲಾ.

ಕೆಲವರುy ನಿಯಯಾತನುನುy ಗಂಭಿೀರವ್ಗ್y ಪರಿಗಣಿಸುವುದೆೀy ಇಲಲಾ.y
ಅಂತಹವರುyಉತತಿಮyಉದೆ್ದೀಶವ್ಗಲಿ,yಸರಿಯ್ದyನಿಯಯಾತ್ತಿ-
ಗಲಿyಇಲಲಾದೆyನಮ್ಝ್,yಉಪವ್ಸ,yಮುಂತ್ದyಆರ್ಧನೆಗಳಲಿಲಾy
ಏಪ್ಮಡುತ್ತಿರೆ.yಇಂತಹವರುyಪ್ಮ್ದವಸಗುವವರುyಹ್ಗೂy
ಧಮ್ಮದyಕ್ಯ್ಮಗಳಲಿಲಾyಕಡಿತyಮ್ಡುವವರ್ಗ್ದ ್್ದರೆ.yವುದೂy
ಮ್ಡುತೆತಿೀನೆ...yನಮ್ಝ್yಪ್ವೀಶಿಸುತೆತಿೀನೆ...yಹೀಗyಮನಸಿ್ನಲಿಲಾy
ಸಂಕಲಿ್ಪಸಬೀಕ್ದುದುyಅಗತಯಾ.yಅದುyಮಧಯಾಮyನಿಲುವ್ಗ್ದೆ.y
ಹೀಗyಕ್ಯ್ಮವಸಗ್ದರೆyಅವನುyನಿಯಯಾತ್yಮ್ಡಿದವನ್ಗುತ್ತಿನೆ.y
ಅವನyನಿಯಯಾತ್yಸರಿಯ್ಯಿತುyಮತುತಿyಸ್ಕ್ಯಿತು.y� n

ಆರಾಧನಾ್ಕಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ್ಇಸಾಲಿಮನ್ಮಧಯಾಮ್ನಿಲುವು29 ನೆೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ1

ಮರಣಾನಂತರ
﴿ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾

"ಪ್ತಯೊಬ್ಬನಿಗೂyಮರಣಹೂಂದಬೀಕ್ಗ್ದೆyಮತುತಿyನಿೀವಲಲಾರೂy
ನಿಮ್ಮyನಿಮ್ಮyಪ್ತಫಲವನುನುyಪುನರುತ್ಥಿನyದಿನದಂದುyಪಡೆಯು-
ವವರಿದಿ್ದೀರಿ.yಅಲಿಲಾyನರಕ್ಗ್ನುಯಿಂದyರಕ್ಷೆyಹೂಂದುವವನೂ,yಸವಾಗ್ಮ-
ದಲಿಲಾyದ್ಖಲುyಮ್ಡಲ್ಪಡುವವನೂyನಿಜವ್ದyಕೃತ್ರ್ಮನು.yಈy
ಲೊೀಕದy ಜೀವನವಂತೂy ಕೆೀವಲy ಭ್್ಮಕy ಸಂಪತ್ತಿಗ್ದೆ."y
(ಕುರ್ಆನ್y3:185)

ಜನರy ಕಮ್ಮಗಳುyವಿಭಿನನುವ್ಗ್ದೆ.yಜನರyಪೈಕ್y ತಲತಲ್ಂತ-
ರಗಳಿಂದyಮುಂದುವರಿಯುತತಿರುವyಒಳಿತುಗಳಿಗyನ್ಯಕತವಾy
ನಿೀಡಿದವರಿದ್್ದರೆ.yಅವರyಮರಣಾನಂತರವೂyಆyಒಳಿತುyಬಳದುy
ಹಮ್ಮರವ್ಗ್yಫಲyನಿೀಡುತತಿರುವುದನುನುyನ್ವುyನೊೀಡುತತಿದೆ್ದೀವ.y
ಅವರುyಅನೆೀಕರyಕತತಿಲೆಯyಜೀವನಕೆಕೆyನಿರಿೀಕ್ಷೆಯyಪ್ಕ್ಶವನುನುy
ನಿೀಡಿದವರು...yಸಂತ್ಸತಿರ್ದyಜನರyಕಣೊಣುರೆಸಿದವರು...yತಮ್ಮy
ಅಧಯಾಯನyಮತುತಿy ಸಂಶೂೀಧನೆಗಳಿಂದy ಜನರy ಜೀವನವನುನುy
ಉತತಿಮಪಡಿಸಿದವರು...y ಇತರರಿಗ್ಗ್y ತಮ್ಮy ಪ್್ಣವನೆನುೀy
ಬಲಿದ್ನyಮ್ಡಿದವರು...yಹೀಗyಅದೆಷೊ್ಟೀyಒಳಿತನyಪ್ತೀಕಗಳು!y
ಅವರಿಗಲಲಾyಅವರyಪ್ವೃತತಿನೆಗಳyಪ್ತಫಲವನುನುyನಿೀಡಲುyನಮ್ಮಂದy
ಸ್ಧಯಾವಿಲಲಾ.yಅವುಗಳyಆಳ,yಅಗಲ,yಹರವನುನುyಅಂದ್ಜಸಲುy
ಕೂಡ್yಮನುಷಯಾನುyಅಶಕತಿನ್ಗ್ದ್್ದನೆ.

ಇದರyಮತೊತಿಂದುyಮುಖyಹೀಗ್ದೆ?yಹಲವ್ರುyಸಿತ್ರೀಯರನುನುy
ವಿಧವಯರನ್ನುಗ್yಮ್ಡಿದವರು...yಅನೆೀಕyಮಕಕೆಳನುನುyಅನ್ರರ-
ನ್ನುಗ್yಮ್ಡಿದವರು...yಹಲವ್ರುyಕುಟುಂಬಗಳಿಗyದಿಕ್ಕೆಲಲಾದಂತೆy
ಮ್ಡಿದವರುyಈyಲೊೀಕದಲಿಲಾದ್್ದರೆ.yಪೈಶ್ಚಿಕತೆಯyಮೂತ್ಮ-
ರೂಪವ್ದyಇಂತಹyಅಕ್ಮಗಳನುನುyಹಡಿದುyಅವರಿಗyಅಹ್ಮವ್ದy
ಶಿಕ್ಷೆಯನುನುyನಿೀಡಲುyಮನುಷಯಾನಿಗyಸ್ಧಯಾವಿದೆಯೀ?

ಅಂತಹyಪರಮyದುಷ್ಟರನುನುyಬಂಧಿಸಿyಕ್ನೂನಿನyಕೆೈಗೂಪಿ್ಪಸಲ್-
ಯಿತುyಎಂದಿಟು್ಟಕೊಳಳುೀಣ.yನ್ಯಾಯ್ಲಯದಲಿಲಾyಅವರyಅಪರ್ಧy
ಸ್ಬೀತ್ಗ್y ತೀಪು್ಮy ಹೂರy ಬಂತು.y ಆದರೆy ಇಹಲೊೀಕದy
ನ್ಯಾಯ್ಲಯದyನ್ಯಾಯ್ಧಿೀಶರಿಗyಹಚಚಿಂದರೆyಅಪರ್ಧಿಯನುನುy
ಗಲಿಲಾಗೀರಿಸುವyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುyಪ್ಕಟಿಸಬಹುದು.yಅಂದರೆyನೂರುy
ಕೊಲೆy ಮ್ಡಿದವನಿಗೂ,y ಒಂದುy ಕೊಲೆy ಮ್ಡಿದವನಿಗೂy
ಸಮ್ನyಶಿಕ್ಷೆ!yಇದರyಜೂತೆಗyಹತೆಯಾಗ್ೀಡ್ದವರನುನುyಆಶ್ಯಿಸಿದy
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗyಆದyನಷ್ಟವನುನುyಭತ್ಮyಮ್ಡುವವರುyಯ್ರು?

ಆದರೆyಮನುಷಯಾರyಮನಸ್ನುನುyತಳಿದಿರುವ,yಅವರyಪ್ವೃತತಿನೆಗಳy
ಆಳy ಹರವನುನುy ಬಲಲಾy ನ್ಯಾಯವಂತನೂy ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂy
ಆದyಅಲ್ಲಾಹನುyಜನರyಕಮ್ಮಗಳಿಗyಕಲಾಪತಿವ್ದyಪ್ತಫಲವನುನುy
ದಯಪ್ಲಿಸುವyಒಂದುyವೀದಿಕೆಯನುನುyಸಿದ್ಧಗೂಳಿಸಿಟಿ್ಟದ್್ದನೆ.yಈy
ಕುರಿತುyಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್yಹೀಗನುನುತತಿದೆ:

﴿ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾
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ಅಿ್ಟೇಬರ 2ೆ11

"ನಿಮ್ಮyಪ್ತಫಲವನುನುyಪುನರುತ್ಥಿನyದಿನದಂದುyಪೂಣ್ಮವ್ಗ್y
ನಿೀಡಲ್ಪಡುವುದು."y(3:185)

ಅಲಿಲಾyಇಹಲೊೀಕದಂತೆyಯ್ವುದೆೀyರಿೀತಯyಮಧಯಾಪ್ವೀಶವಿರು-
ವುದಿಲಲಾ.yಒತತಿಡ,yವಚ್ಮಸು್,yವಶಿೀಲಿಬ್ಜ,yಆಮಷ,yಲಂಚ,yಬದರಿಕೆ,y
ಸವಾಜನಪಕ್ಷಪ್ತyಮುಂತ್ದyಯ್ವುದೂyಪ್ಯೊೀಜನಕೆಕೆyಬರದು.

﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾
"ಯ್ರುyಯ್ರಿಗೂyಕ್ಂಚಿತೂತಿyಉಪಕರಿಸದ,yಯ್ರಿಂದಲೂy
ಪರಿಹ್ರyಧನyಸಿವಾೀಕರಿಸಲ್ಗದ,yಯ್ವyಶಿಫ್ರಸೂ್yಫಲಕ್ರಿ-
ಯ್ಗದyಮತುತಿyಅಪರ್ಧಿಗಳಿಗyಎಲಿಲಾಂದಲೂyಸಹ್ಯyಒದಗದy
ಆyದಿನವನುನುyಭಯಪಡಿರಿ."y(3:123)

ಜನರಿಗyಅವರyಕಮ್ಮಕೆಕೆyತಕಕೆyಪ್ತಫಲyಕೊಡುವyಒಂದುyವಯಾವಸ್ಥಿy
ಇರುತತಿದ್ದರೆyಚನ್ನುಗ್ತೆತಿಂದುyಅಪ್ಪಟyನ್ಸಿತಿಕರುyಕೂಡ್yಹಂಬಲಿಸುವy
ಕ್ಯ್ಮವ್ಗ್ದೆyಎನುನುವುದರಲಿಲಾyಅನುಮ್ನವಿಲಲಾ.yಆದರೆyಅವರುy
'ಇಲಲಾಲವಾ'yಎಂಬyನಿರ್ಶಗೂಳಗ್ಗುತ್ತಿರೆ.yಇಲಲಾವಂದುyಹೀಳುವುದ-
ರಲಿಲಾyಯ್ವyನ್ಯಾಯವಿದೆ?yಮನುಷಯಾನಿಗyಅಗತಯಾವಿರುವುದನೆನುಲ್ಲಾy
ಅವನುyಬಯಸದೆಯೀyಇಲಿಲಾyಸಜು್ಜಗೂಳಿಸಿಟ್ಟyಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನ್ದyಪ್ಭುy
ಮ್ನವyಜೀವನಕೆಕೆyಗುರಿyಮತುತಿyಅರ್ಮವನುನುyನಿೀಡುವyನ್ಯಾಯದy
ವೀದಿಕೆಯನುನುy ವಯಾವಸ್ಥಿಗೂಳಿಸದೆy ಅವನy ಜೀವಿತೊೀದೆ್ದೀಶಕೆಕೆy

ಯ್ವುದೆೀyಅರ್ಮವಿಲಲಾದಂತೆyಮ್ಡಿದನೆಂದುyಹೀಳುವುದುyನ್ಯಾ-
ಯಪ್ಜ್ಞೆಯyಅಣಕವ್ಗ್ದೆ.

ಅದರy ಸಂಭವನಿೀಯತೆಯy ಕುರಿತುy ಸಂಶಯy ತ್ಳುವುದುy
ಅಸಂಬದ್ಧತೆಯ್ಗ್ದೆ.yಅವರುyಮನುಷಯಾನyದೆೀಹವುyಮಣಿಣುನಲಿಲಾy
ವಿಲಿೀನವ್ದyನಂತರyಪುನರುತ್ಥಿನyಹೀಗyಸ್ಧಯಾವಂದುyಕೆೀಳುತ್ತಿರೆ.y
ಅವರyಪ್ಶನುಗyಕುರ್ಆನ್yನಿೀಡುವyಉತತಿರyಹೀಗ್ದೆ:

﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ﴾
"ಇವರೊಡನೆyಹೀಳಿರಿ.yಇವುಗಳನುನುyಪ್ರಮyಬ್ರಿyಸೃಷ್್ಟಸಿದವನೆೀy
ಪುನಃyಜೀವಂತಗೂಳಿಸುವನು.yಅವನುyಸೃಷ್್ಟಯyಪ್ತಯೊಂದುy
ಕ್ಯ್ಮವನುನುyಬಲಲಾನು."y(36:79)

ವ್ಸತಿವದಲಿಲಾyಪ್ತಯೊಬ್ಬನyಆತ್ಮಸ್ಕ್ಷಿಯುyಪರಲೊೀಕyಜೀವನವಿದೆy
ಎನುನುವುದನುನುy ಒಪು್ಪತತಿದೆ.y ಇದಕೆಕೆy ನ್ಸಿತಿಕರೂy ಹೂರತ್ಗ್ಲಲಾ.y
ಆದರೆyಐಹಕyಲೊೀಕದyಆಕಷ್ಮಣೆ,y ಕೆಟ್ಟy ಶಿಕ್ಷಣ,yಪಕ್ಷಪ್ತದy
ದೃಷ್್ಟಕೊೀನ,yಇಹದyಜಂಜ್ಟದಲಿಲಾyಜೀವನದyಉದೆ್ದೀಶವನೆನುೀy
ಮರೆಯುವುದು,yಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನyಅನೆವಾೀಷಣೆಗyಮುಂದ್ಗದಿರುವುದು,y
ಸೃಷ್್ಟyವೈಚಿತ್್ಯyಮತುತಿyವೈವಿಧಯಾತೆಗಳಡೆಗyಗಮನಹರಿಸದಿರುವುದುy
ಮುಂತ್ದವುಗಳುyಜನರುyಪರಲೊೀಕyಜೀವನವನುನುyನಿಷೆೀಧಿಸಲುy
ಪ್ಮುಖyಕ್ರಣಗಳ್ಗ್ವ.y� n

ಧ್ಮ್ಮಕyಸೌಹ್ದ್ಮದyಜ್ಗಗಳ್ಗ್ವ.yಹೂಮ್ಲೆyಹ್ಕಲು,y
ತೆಂಗ್ನಕ್ಯಿyಒಡೆಯಲು,yಸಿತ್ರೀyಪುರುಷರುyಒಟಿ್ಟಗyಬರೆಯಲು,y
ಲೊೀಬ್ನದyಹೂಗಯಿಂದyಆಧ್ಯಾತ್ಮಕyಅನುಭೂತyಪಡೆಯಲುy
ಅಲಿಲಾಗyಜ್ತ,yಮತ,yಧಮ್ಮಗಳyವಯಾತ್ಯಾಸವಿಲಲಾದೆyಎಲಲಾರೂyಬಂದುy
ಸ್ೀರುತ್ತಿರೆ.yಆದರೆyಈyಆಧ್ಯಾತ್ಮಕyಅನುಭೂತyಇಸ್ಲಾಮಕವಲಲಾ,y
ಬದಲ್ಗ್yಪೈಶ್ಚಿಕವ್ಗ್ದೆyಅಷೆ್ಟ.

ಮುಸಿಲಾಮರy ಹಂದುಳಿಯುವಿಕೆಯನುನುy ತಡೆಯಲುy ಇವರುy
ಸೂಚಿಸುವyಪರಿಹ್ರyಸ್ವಾರಸಯಾಕರವ್ಗ್ದೆ.y"ನಿೀವುyಕೆೀರಳದಲಿಲಾy
ಶೈಖ್y ಅಬೂಬಕಕೆರ್ರವರy ನ್ಯಕತವಾವನುನುy ಪರಿಶೂೀಧಿಸಿರಿ.y
ಅವರಿಲಲಾದಿರುತತಿದ್ದರೆy ನಿಮ್ಮy ರ್ಜಯಾವುy ಉತತಿರಭ್ರತಕ್ಕೆಂತy
ಭಯ್ನಕವ್ಗುತತಿತುತಿ!"

ಶೈಖ್yಅಬೂಬಕಕೆರ್y(ಕ್ಂತಪುರಂ)yಇಲಲಾದಿರುತತಿದ್ದರೆyಕೆೀರಳವುy
ಉತತಿರyಭ್ರತಕ್ಕೆಂತyಭಿೀಕರವ್ಗುತತಿತುತಿyಎನುನುವುದುyಈyವಷ್ಮದy
ಅತುಯಾನನುತyಪ್ಶಸಿತಿಗyಅಹ್ಮವ್ದyಅಮೊೀಘyಸಂಶೂೀಧನೆಯ್-
ಗ್ದೆ.y ಅಲ್ಲಾಹೀತರರೊಂದಿಗy ಪ್್ರ್್ಮಸಲುy ಆಯತತಿನುನುy ಓದಿ,y
ಪವಿತ್yಕೆೀಶದyಹಸರಲಿಲಾyಊರೂರುyಅಲೆದ್ಡಿ,yಸಮುದ್ಯದy
ವಚ್ಮಸಿ್ಗyಧಕೆಕೆyತಂದ್ಗyಸಲಫಿಗಳyಸ್ಂದಭಿ್ಮಕyಮಧಯಾಪ್ವೀಶದಿಂ-
ದ್ಗ್yಮುಸಿಲಾಮರುyತಲೆಯತತಿyನಡೆಯುವಂತ್ಯಿತು.yಉತತಿರಭ್-
ರತದಲಿಲಾರುವyಬಹುತೆೀಕರುyಇವರಂತರುವುದರಿಂದಲೆೀyಅಲಿಲಾರುವy
ಮುಸಿಲಾಮರುyಎಲ್ಲಾyಕ್ಷೆೀತ್ಗಳಲಿಲಾyಕೆಳಸತಿರದಲಿಲಾyನಿಲುಲಾವಂತ್ಯಿತುy
ಎಂಬyಸತಯಾವನುನುyಮರೆಯುವಂತಲಲಾ.y� n

ವಿಶಾ್ವಸವನು್ನ್ಮಲ್ನಗ್್ಳಿಸುತತಿರುವ್ಸ್ಫಿಸಂ!23 ನೆೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ1

 " ಶೈಖ್ ಸಾಲ್ಹ್ ಇಬ್್ನ ಫೌಝಾನ್ ಅಲ್ಫೌಝಾನ್

ಎರಡನೆ್ಮ್ಲತತ್ವ:

ಶೈಖ್ರವರುyಹೀಳುತ್ತಿರೆ:

ِهْم  ْي ْهنَــا إَِل ُهــْم َيُقوُلــوَن: َما دََعْوَناُهــْم َوَتَوجَّ إِنَّ

ْرَبِة  ــَفاَعِة. َفَدلِيــُل اْلُق ْرَبــِة َوالشَّ إِلَّ لَِطَلــِب اْلُق

ژ ڑ ڑ ک  ﴿ َتَعاَلــى:  َقْوُلــُه 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

﴾ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
“ಅವರುy (ಮುಶಿ್ಕರು)y ಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y ನ್ವುy ಅವರೊಂದಿಗy
(ಆರ್ಧಯಾರೊಂದಿಗ)yಪ್್ರ್್ಮಸುವುದು,yಅವರyಕಡೆಗyತರುಗುವುದುy
ಅವರೊಂದಿಗy ಸ್ಮೀಪಯಾy ಮತುತಿy ಶಿಫ್ರಸುy ಬೀಡುವುದಕೆಕೆy
ಮ್ತ್ವ್ಗ್ದೆ.y ಸ್ಮೀಪಯಾy ಬೀಡುವುದಕ್ಕೆರುವy ಪುರ್ವy
ಅಲ್ಲಾಹನyಈyವಚನ:y“ಅಲ ಲ್ಾಹನನುನುyಬಟು್ಟyಇತರರನುನುyರಕ್ಷಕ-
ರನ್ನುಗ್yಮ್ಡಿಕೊಂಡವರು,yನ್ವುyಇವರನುನುyಆರ್ಧಿಸುವುದುy
ಇವರುy ನಮ್ಮನುನುy ಅಲ್ಲಾಹನಿಗy ಸಮೀಪಗೂಳಿಸುತ್ತಿರೆy ಎಂಬy
ನಂಬಕೆಯಿಂದyಮ್ತ್ವ್ಗ್ದೆy ಎನುನುತ್ತಿರೆ.y ಅವರುyಯ್ವy
ವಿಷಯದಲಿಲಾyಭಿನನುರ್ಗ್ರುವರೊೀyಆyವಿಷಯದಲಿಲಾyಅಲ್ಲಾಹುyಅವರy

ಮಧ್ಯಾyತೀಪು್ಮyನಿೀಡುವನು.yಸುಳಳುನೂyಅವಿಶ್ವಾಸಿಯೂyಆಗ್ರುವy
ಯ್ರಿಗೂyಅಲ್ಲಾಹುyಮ್ಗ್ಮದಶ್ಮನyಮ್ಡಲ್ರನು.”

[ವಾಯಾಖಾಯಾನ]

ಅಲ್ಲಾಹುyಯ್ರನುನುyಮುಶಿ್ಕ್yಎಂದುyಕರೆದನೊೀyಮತುತಿyಯ್ರುy
ನರಕ್ಗ್ನುಯಲಿಲಾyಶ್ಶವಾತವ್ಗ್yವ್ಸಿಸುವರೆಂದುyಹೀಳಿದನೊೀyಆy
ಮುಶಿ್ಕರುyರುಬೂಬಯಯಾತತಿನಲಿಲಾy(ಅಲ್ಲಾಹನyಪ್ಭುತವಾದಲಿಲಾ)yಶಿಕ್್ಮy
ಮ್ಡಿರಲಿಲಲಾ.yಅವರುyಶಿಕ್್ಮyಮ್ಡಿದು್ದyಉಲೂಹಯಯಾತತಿನಲಿಲಾy
(ಆರ್ಧನೆಯಲಿಲಾ)y ಮ್ತ್ವ್ಗ್ತುತಿ.y ನ್ವುy ಆರ್ಧಿಸುವy ಈy
ದೆೀವರುಗಳುy ಸೃಷ್್ಟಸುತ್ತಿರೆ,y ಅನ್ನುಧ್ರy ಒದಗ್ಸುತ್ತಿರೆಂದುy
ಅವರುyಹೀಳುತತಿರಲಿಲಲಾ.yಈyದೆೀವರುಗಳುyಪ್ಯೊೀಜನyಮತುತಿy
ಹ್ನಿಯನುನುಂಟುyಮ್ಡುತ್ತಿರೆyಮತುತಿyಜಗತತಿನyಆಗುಹೂೀಗು-
ಗಳನುನುyನಿಯಂತ್ಸುತ್ತಿರೆಂದೂyಅವರುyಹೀಳುತತಿರಲಿಲಲಾ.yಅವರy
ನಂಬಕೆyಪ್ಕ್ರyಆyದೆೀವರುಗಳುyಕೆೀವಲyಶಿಫ್ರಸುಗ್ರರುy
ಮ್ತ್ವ್ಗ್ದ್ದರು.y

ಅವರyಬಗಗಿyಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ےۓ ﴾

“ಅವರುyಅಲ್ಲಾಹನನುನುyಬಟು್ಟyತಮಗyಯ್ವುದೆೀyಹ್ನಿಯ್ಗಲಿ,y
ಪ್ಯೊೀಜನವ್ಗಲಿyಮ್ಡದವರನುನುyಆರ್ಧಿಸುತತಿದ್್ದರೆ.yಇವರುy

شرح القواعد األربع
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ಅಿ್ಟೇಬರ 2ೆ11

ಅಲ್ಲಾಹನyಬಳಿyನಮಗyಶಿಫ್ರಸುyಮ್ಡುತ್ತಿರೆyಎಂದುyಅವರುy
ಹೀಳುತ್ತಿರೆ.”y(10:18)

﴿ہ ہ ہ ہ ھ ﴾

“ಹ್ನಿಯ್ಗಲಿ,yಪ್ಯೊೀಜನವ್ಗಲಿyಮ್ಡದವರನುನು”

ಅಂದರೆyತ್ವುyಆರ್ಧಿಸುವyಈyಆರ್ಧಯಾರುyಹ್ನಿಯ್ಗಲಿ,y
ಪ್ಯೊೀಜನವ್ಗಲಿyಮ್ಡುವುದಿಲಲಾವಂದುyಮುಶಿ್ಕರುyಒಪಿ್ಪಕೊಂ-
ಡಿದ್ದರು.yಅವರುyಆyದೆೀವರುಗಳನುನುyಕೆೀವಲyಶಿಫ್ರಸುಗ್ರರುy
ಎಂಬyನೆಲೆಯಲಿಲಾyಆರ್ಧಿಸುತತಿದ್ದರು.yಅಂದರೆ:yತಮ್ಮyಬಯಕೆಗಳನುನುy
ಈಡೆೀರಿಸಿಕೊಡಲುyಅಲ್ಲಾಹನಲಿಲಾyಶಿಫ್ರಸುyಮ್ಡುವyಮಧಯಾವ-
ತ್ಮಗಳ್ಗ್yಮ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.yಅವರುyಅವರಿಗyಮೃಗವನುನುy
ಬಲಿಕೊಡುತತಿದ್ದರುyಮತುತಿyಹರಕೆyಹೂರುತತಿದ್ದರು.yಇದುyಅವರುy
ಸೃಷ್್ಟಸುತ್ತಿರೆ,yಅನ್ನುಧ್ರyಒದಗ್ಸುತ್ತಿರೆ,yಪ್ಯೊೀಜನyನಿೀಡುತ ತ್ಿರೆ,y
ಹ್ನಿyಮ್ಡುತ್ತಿರೆyಎಂಬyನಂಬಕೆಯಿಂದಲಲಾ.yಬದಲ್ಗ್yಅವರುy
ಅಲ ಲ್ಾಹನyಬಳಿyತಮಗyಶಿಫ್ರಸುyಮ್ಡುವyಮಧಯಾವತ್ಮಗಳುy
ಎಂಬyನಂಬಕೆಯಿಂದ್ಗ್ತುತಿ.yಇದುyಮುಶಿ್ಕರyವಿಶ್ವಾಸವ್ಗ್ತುತಿ.

ನಿೀವುyಒಬ್ಬy ಗೂೀರಿಯ್ರ್ಧಕನೊಡನೆyಈyಬಗಗಿy ತಕ್್ಮಸಿದರೆy
ಅವನುy ಮುಶಿ್ಕರುy ಹೀಳುವy ಇದೆೀy ಮ್ತನುನುy ಹೀಳುತ್ತಿನೆ.y
ಅವನುy ಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y ಈy ವಲಿೀy ಅರವ್y ಈy ಸಜ್ಜನy ವಯಾಕ್ತಿy
ಯ್ವುದೆೀyಹ್ನಿyಅರವ್yಪ್ಯೊೀಜನyಮ್ಡುವುದಿಲಲಾವಂದುy
ನನಗyಗೂತತಿದೆ.yಆದರೆyಇವರುyಸಜ್ಜನರು.yಇವರುyಅಲ್ಲಾಹನyಬಳಿy
ನನಗyಶಿಫ್ರಸುyಮ್ಡುತ್ತಿರೆ.

ಶಿಫ್ರಸುy(ಶಫ್ಅತ್)yಎರಡುyರಿೀತಯಲಿಲಾದೆ.yಎರಡುyಷರತುತಿಗಳಿಗy
ಅನವಾಯಗೂಳಿಸಿದರೆyನಿಜವ್ದyಶಿಫ್ರಸುyಮತುತಿyಸುಳುಳುyಶಿಫ್ರಸುy
ಯ್ವುದೆಂದುyಅರಿತುಕೊಳಳುಬಹುದು.

ಮೊದಲನೆಯy ಷರತ ುತಿ : y ಶಫ ್ಅತ್y ಅಲ ್ಲಾಹನy
ಅಪ್ಪಣೆಯyನಂತರವ್ಗ್ರಬೀಕು.

ಎರಡನೆಯyಷರತುತಿ:yಯ್ರಿಗyಶಫ್ಅತ್yಮ್ಡಲ್ಗುತತಿದೊೀy
ಅವನುyತೌಹೀದ್ನಲಿಲಾರುವವನ್ಗ್ರಬೀಕು.yಅಂದರೆ:yತೌಹೀದಿ-
ನಲಿಲಾದು್ದyಪ್ಪyಮ್ಡಿದವನ್ಗ್ರಬೀಕು.

ಈy ಎರಡುy ಷರತುತಿಗಳಲಿಲಾy ಒಂದುy ಷರತುತಿy ಲೊೀಪವ್ದರೂy
ಶಿಫ್ರಸುyನಿಷ್ಫಲವ್ಗುವುದು.yಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y

﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ﴾

“ಅವನy ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲಲಾದೆy ಅವನy ಬಳಿy ಶಿಫ್ರಸುy
ಮ್ಡುವವರುyಯ್ರು?”y(2:255)

ಅಂದರೆy ಶಿಫ್ರಸುy ಮ್ಡುವವರುy ಅಲ್ಲಾಹುy ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವ-
ರಿಗಲಲಾದೆy ಶಿಫ್ರಸುy ಮ್ಡಲ್ರರು.y ಯ್ರಿಗy ಶಫ್ಅತ್y
ಮ್ಡಲ್ಗುತತಿದೊೀyಅವರುyತೌಹೀದಿನಲಿಲಾದು್ದyಪ್ಪyಮ್ಡಿದ-
ವರ್ಗ್ರಬೀಕು.yಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗyಮತುತಿyಮುಶಿ್ಕರಿಗyಯ್ವುದೆೀy
ಶಿಫ್ರಸುyಪ್ಯೊೀಜನವ್ಗದು.y

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ﴾

“ಅಕ್ಮಗಳಿಗyಆಪತಿಮತ್ರ್ಗಲಿyಅನುಸರಣಾಯೊೀಗಯಾyಶಿಫ್ರಸು-
ಗ್ರರ್ಗಲಿyಇರಲ್ರರು.”y(40:18)

ಈyಜನರುyಶಫ್ಅತ್yಎಂಬyಪದವನುನುyಕೆೀಳಿದ ್್ದರೆ.yಆದರೆyಅದರy
ನಿಜವ್ದyಅರ್ಮವನುನುyಅರಿತಲಲಾ.yಅಲ್ಲಾಹನyಅಪ್ಪಣೆಗ್ಗ್yಕ್ಯದೆy
ಇವರುy ಎಲಲಾರಿಂದಲೂy ಇದನುನುy ಬೀಡುತತಿದ್್ದರೆ.y ಮ್ತ್ವಲಲಾ,y
ಯ್ವುದೆೀyಶಿಫ್ರಸುyಪ್ಯೊೀಜನಪಡದyಮುಶಿ್ಕರಿಗ್ಗ್ಯೂy
ಇವರುyಶಫ್ಅತ್yಬೀಡುತತಿದ್್ದರೆ.yಇವರುyನಿಜವ್ದyಶಫ್ಅತ್y
ಯ್ವುದುyಮತುತಿyಸುಳುಳುyಶಫ್ಅತ್yಯ್ವುದೆಂದುyಅರಿತಲಲಾ.

ಈyಕ್ರಣದಿಂದಲೆೀyಶೈಖ್ರವರು yಹೀಳುತ್ತಿರೆ:

َفاَعِة َقْوُلُه َتَعاَلى: ﴿ڻ ڻ  َوَدلِيُل الشَّ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
َفاَعُة َشَفاَعَتاِن:  ۓ ﴾ َوالشَّ ھ ھ ے ے
ــَفاَعُة  َتــٌة. َفالشَّ بِ ــٌة َوَشــَفاَعٌة ُمْث َي َشــَفاَعٌة َمنِْف

ِه  َيــُة: َمــا َكاَنــْت ُتْطَلُب ِمــْن َغْيــِر اللَّ اْلَمنِْف

لِيــُل َقْوُلُه  ــهُ. َوالدَّ ِه إِلَّ اللَّ ْي يَمــا َل َيْقــِدُر َعَل فِ

﴿ڑ ڑ ک ک ک ک  َتَعاَلــى: 

ں  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ1

ــَفاَعُة  َوالشَّ  ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ــافُِع  ِه، َوالشَّ ــي ُتْطَلُب ِمَن اللَّ تِ َتــُة ِهَي الَّ بِ اْلُمْث

ــَفاَعِة، َواْلَمْشــُفوُع َلُه َمــْن َرِضَي  ُمْكــَرٌم بِالشَّ

ــُه َقْوَلُه َوَعَمَلُه َبْعــَد اْلِْذِن َكَما َقــاَل َتَعاَلى:  اللَّ

﴾ ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ﴿

“ಶಫ್ಅತ್ಗ್ರುವyಪುರ್ವy ಅಲ್ಲಾಹನy ಈy ವಚನ:y ಅವರುy
ಅಲ್ಲಾಹನನುನುy ಬಟು್ಟy ತಮಗy ಯ್ವುದೆೀy ಹ್ನಿಯ್ಗಲಿ,y
ಪ್ಯೊೀಜನವ್ಗಲಿyಮ್ಡದವರನುನುyಆರ್ಧಿಸುತತಿದ್್ದರೆ.yಇವರುy
ಅಲ್ಲಾಹನyಬಳಿyನಮಗyಶಿಫ್ರಸುyಮ್ಡುತ್ತಿರೆyಎಂದುyಅವರುy
ಹೀಳುತ್ತಿರೆ.”y(10:18)y

ಶಫ್ಅತ್yಎರಡುyರಿೀತಯಲಿಲಾದೆ:yನಿರ್ಕೃತyಶಫ್ಅತ್yಮತುತಿy
ದೃಡಿೀಕೃತyಶಫ್ಅತ್.yನಿರ್ಕೃತyಶಫ್ಅತ್yಎಂದರೆyಅಲ್ಲಾಹನಿಗy
ಮ್ತ್yಸ್ಮರಯಾ್ಮವಿರುವyವಿಷಯದಲಿಲಾyಅಲ್ಲಾಹುyಅಲಲಾದವರಿಂದy
ಶಫ್ಅತ್yಬೀಡುವುದು.yಪುರ್ವyಅಲ್ಲಾಹನyವಚನ:y“ಓyವಿಶ್ವಾ-
ಸವಿಟ್ಟವರೆೀ!yಯ್ವುದೆೀyವಯಾವಹ್ರ,yಗಳತನyಅರವ್yಶಿಫ್ರಸುy
ಇಲಲಾದyಒಂದುyದಿನyಬರುವುದಕೆಕೆyಮೊದಲೆೀyನ್ವುyನಿಮಗyಒದಗ್-
ಸಿರುವುದರಿಂದyಖಚು್ಮyಮ್ಡಿರಿ.yಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೀy ನಿಜವ್ದy
ಅಕ್ಮಗಳು.”y(2:254)

ದೃಢೀಕೃತyಶಫ್ಅತ್yಎಂದರೆyಅಲ್ಲಾಹನಲಿಲಾyಬೀಡುವyಶಫ್ಅತ್.y
ಇಲಿಲಾy ಶಫ್ಅತ್y ಮ್ಡುವವನುy ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದy ಶಫ್ಅತ್y
ಮ್ಡುವy ಅಧಿಕ್ರy ನಿೀಡಿy ಸನ್್ಮನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನ್ಗ್ರುತ್ತಿನೆ.y
ಯ್ರಿಗyಶಫ್ಅತ್yಮ್ಡಲ್ಗುತತಿದೊೀyಆyವಯಾಕ್ತಿಯyಮ್ತುy
ಮತುತಿyಕಮ್ಮದಿಂದyಅಲ್ಲಾಹುyತೃಪತಿನ್ಗ್ರುತ್ತಿನೆ.yಈyಶಫ್ಅತ್y
ಅಲ್ಲಾಹನyಅಪ್ಪಣೆಯyನಂತರವೀyಜರುಗುತತಿದೆ.yಅಲ್ಲಾಹು y

ಹೀಳುತ ತ್ಿನೆ:y “ಅವನyಅಪ್ಪಣೆಯಿಲಲಾದೆyಅವನyಬಳಿyಶಿಫ್ರಸುy
ಮ್ಡುವವರುyಯ್ರು?”y(2:255)”

[ವಾಯಾಖಾಯಾನ]

ಶಫ್ಅತ್ಗyಷರತುತಿಗಳಿವ.yಅದುyಅನಿಬ್ಮಂಧಿತವಲಲಾ.yಶಫ್ಅತ್y
ಎರಡುyರಿೀತಯಲಿಲಾದೆ:y

ಒಂದು:yಅಲ್ಲಾಹು yನಿರ್ಕರಿಸುವyಶಫ್ಅತ್.yಅದುyಅಲ್ಲಾಹನ
yಅಪ್ಪಣೆಯಿಲಲಾದೆyಮ್ಡುವyಶಫ್ಅತ್yಆಗ್ದೆ.yಅಲ್ಲಾಹನyಬಳಿy

ಅವನyಅಪ್ಪಣೆಯಿಲಲಾದೆyಶಫ್ಅತ್yಮ್ಡುವyಅಧಿಕ್ರyಯ್ರಿಗೂy
ಇಲಲಾ.yಸೃಷ್್ಟಗಳಲಿಲಾyಶ್ೀಷ್ಠರ್ದ,yಅಂತಯಾyಪ್ವ್ದಿyಮುಹಮ್ಮದ್ y
ರವರುyಕೂಡyಕ್ಯ್ಮತ್yದಿನದಂದುyಅಲಿಲಾyಸ್ೀರಿದyಜನರಿಗy
ಶಫ್ಅತ್yಮ್ಡುವುದಕೆಕೆyಅನುಮತyಪಡೆಯಲುyಅಲ್ಲಾಹನy
ಮುಂದೆyಸ್ಷ್್ಟಂಗyಮ್ಡುತ್ತಿ,yಅವನಲಿಲಾyಪ್್ರ್್ಮಸುತ್ತಿ,yಅವನನುನುy
ಸುತಿತಸುತ್ತಿರೆ.yಅಲ್ಲಾಹುyಅವರೊಂದಿಗyತಲೆಯತತಿರಿ,yಮ್ತನ್ಡಿರಿy
ನಿಮ್ಮyಮ್ತನುನುyಕೆೀಳಲ್ಗುವುದು,yಶಿಫ್ರಸುyಮ್ಡಿರಿ,yನಿಮ್ಮy
ಶಿಫ್ರಸನುನುyಸಿವಾೀಕರಿಸಲ್ಗುವುದುyಎಂದುyಹೀಳುವyತನಕyಅವರುy
ಸ್ಷ್್ಟಂಗದಲಿಲಾಯೀyಇರುತ್ತಿರೆ.yಹೀಗyಅಲ್ಲಾಹನyಅಪ್ಪಣೆಯyಬಳಿಕ-
ವಲಲಾದೆyಅವರುyಶಿಫ್ರಸುyಮ್ಡಲ್ರರು.

ದೃಢೀಕೃತy ಶಫ್ಅತ್y ಎಂದರೆy ತೌಹೀದಿನy ಜನರಿಗ್ಗ್ರುವy
ಶಫ್ಅತ್.yಮುಶಿ್ಕರಿಗyಶಫ್ಅತ್yಯ್ವುದೆೀyಪ್ಯೊೀಜನಪಡು-
ವುದಿಲಲಾ.yಗೂೀರಿಗಳಿಗyಬಲಿಯಪಿ್ಮಸುವವರು,yಹರಕೆyಹೂರುವವರುy
ಮುಶಿ್ಕರ್ಗ್ರುವುದರಿಂದy ಅವರಿಗyಯ್ವುದೆೀy ಶಫ್ಅತ್y
ಪ್ಯೊೀಜನಪಡುವುದಿಲಲಾ.

ಸ್ರ್ಂಶ:yನಿರ್ಕೃತyಶಫ್ಅತ್yಎಂದರೆyಅಲ್ಲಾಹನyಅಪ್ಪಣೆಯಿಲಲಾದೆy
ಬೀಡುವ,yಅರವ್yಮುಶಿ್ಕರಿಗ್ಗ್yಬೀಡುವyಶಫ್ಅತ್.yದೃಢೀಕೃತy
ಶಫ್ಅತ್y ಎಂದರೆy ಅಲ್ಲಾಹನy ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದy ತೌಹೀದಿನy
ಜನರಿಗ್ಗ್yಮ್ಡುವyಶಫ್ಅತ್.yy (ಮುಂದುವರಿಯುವುದು)

ಸಮೃದಿ್ಧಯುಂಟ್ಗುತತಿದೆಂದುyಕೆಲವರುyಅನುಭವದyಮೂಲಕy
ಹೀಳುತ್ತಿರೆ.yಈyಬಗಗಿyನಿೀವೀನುyಹೀಳುತತಿೀರಿyಎಂದುyಕೆೀಳಲ್ದ್ಗy
ಅವರುyಉತತಿರಿಸಿದರು:

“ಧ್ಮ್ಮಕವ್ಗ್yನಿದೆೀ್ಮಶಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದುyಮುಹರ್ಂyತಂಗಳy
ಒಂಬತತಿನೆೀyಅರವ್yಹನೊನುಂದನೆೀyದಿನyಸ್ೀರಿಸಿyಹತತಿನೆೀyದಿನy
ಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸುವುದು.yಖತೀಬ್yಅರವ್yಮುದರಿ್ಸ್yಈy

ಉಪವ್ಸವನುನುyಪ್ೀತ್್ಹಸಿyಅದರyಶ್ೀಷ್ಠತೆಗಳನುನುyವಿವರಿಸಿದರೆy
ಅದುyಒಳಳುಯದೆೀ.yಆದರೆyಧ್ಮ್ಮಕyಶ್ಸನವಂದುyಪರಿಗಣಿಸಿ,yಶ್ೀ-
ಷ್ಠತೆಯನುನುyಆಶಿಸಿyಆyದಿನyಕುಟುಂಬಕೆಕೆyಉದ್ರವ್ಗ್yತನಿನುಸುವುದುy
ನೂತನ್ಚಾರವ್ಗ್ದೆ.yಆyದಿನyಕುಟುಂಬಕೆಕೆyಉದ್ರವ್ಗ್yತನಿನುಸು-
ವುದರyಶ್ೀಷ್ಠತೆಗಳನುನುyವಿವರಿಸುವyಹದಿೀಸ್ಗಳಂದೂyಸಹೀಹ್ಗ್y
ವರದಿಯ್ಗ್ಲಲಾ.”y� n

ಆಶ್ರ್ದಿನದ್ಶ್ೋಷ್ಠತೆಗಳು2ೆ ನೆೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಮಾನಸಿಕ್ಸಂತೆ್ೋಷದ್ಮ್ಲ್ಯಾವುದು?

ಸೃಷ್ಟಕತ್ಲನಾದ ಅಲಾಲಾಹನೆ್ಂದಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತ ತ್ೇರಿಸುವುದು ಅರಾಧನೆಯಾಗದೆ.  ಕೃತಘ್ನತ ಆರಾಧನೆಯ 
ನರಾಕರಣೆಯಾಗದೆ.  ಕರುಣಾನರ್ಯಾದ ಅಲಾಲಾಹನ ಅನುಗ್ಹಗಳ ಕುರಿತು ಮನವರಿಿಯಾದಾಗ ಆತಾ್ಮರ್ಲವಾಗ 
ಕೃತಜ್ಞತ ಪ್ಕಟಿಸುವ ದಾಸರಾಗುತಾ್ತರೆ.  ಅಲಾಲಾಹನಗೆ ನಮ್ಮಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವನು 
ನಮಗಾಗ ಈ ಲ್ೇಕದಲ್ಲಾ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೇರು, ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳನೆ್ನಲಲಾ 
ವ್ವಸಥೆಗೆ್ಳಿಸಿದಾದಾನೆ.  

ಮನುಷಯಾನುyಅನೆೀಕyಆಗ್ಹಗಳಿರುವವನ್ಗ್ದ್್ದನೆ.y yಎಲ್ಲಾy
ಆಸ್ಗಳುyಪೂತ್ಮಗೂಂಡುyಇನೆನುೀನೂyಬ್ಕ್ಯುಳಿದಿಲಲಾyಎಂಬy

ಪರಿಸಿಥಿತyಯ್ರಿಗೂyಬರುವುದಿಲಲಾ.yyಈyಆಸ್ಗಳyಈಡೆೀರಿಕೆಗ್ಗ್y
ಅವನುyಕಷ್ಟಪಟು್ಟyದುಡಿಯುತ ತ್ಿನೆ.yyಒಂದುyಬೀಡಿಕೆyಪೂತ್ಮಗೂಂಡy
ನಂತರyಅವನyಮುಂದೆyಮತೊತಿಂದುyಸಮಸ್ಯಾಯುyಸೃಷ್್ಠಯ್ಗು-
ತತಿದೆ.yyಮನುಷಯಾನನುನುyನಿರಂತರವ್ಗ್yಚಿಂತಸಲುyಮತುತಿyಕ್ಯ್ಮ-
ವಸಗಲುyಪ್ೀರೆೀಪಿಸುವyತಳಹದಿyಇದುವೀyಆಗ್ದೆ.yyಇದುyಮ್ನವy
ಸಹಜವ್ದyಸವಾಭ್ವವ್ಗ್ದೆ.yyಆದುದರಿಂದyಆಸ್-ಅಭಿಲ್ಶಗಳನುನುy
ತೊರೆಯಬೀಕುyಎನುನುವುದುyಪ್್ಯೊೀಗ್ಕವಲಲಾ.

ಆದರೆyಆಸ್yಮತುತಿyಬೀಡಿಕೆಗಳುyಅವ್ಯಾಹತವ್ಗ್yಮುಂದೆyಬಂದು,y
ಅವುಗಳyಈಡೆೀರಿಸುವಿಕೆಯಲಿಲಾyಸಂತೃಪಿತಿಯನುನುyಪಡೆಯಲುyಸ್ಧಯಾ-
ವ್ಗದಿರುವುದುyಗುರುತರವ್ದyಸಮಸ್ಯಾಯ್ಗ್ದೆ.y yಅರವ್y
ಆಸ್-ಅಭಿಲ್ಶಗಳನುನುyಮನಸಿ್ನಲಿಲಾಟು್ಟಕೊಳುಳುವುದರy ಜೂತೆಗy
ಲಭಿಸಿದyಅನುಗ್ಹyಹ್ಗೂyಅನುಕೂಲತೆಗಳಲಿಲಾyಸಂತೃಪತಿರ್ಗ್y
ಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ಕಟಿಸಲುyನ್ವುyಸಿದ್ಧರ್ಗಬೀಕ್ಗ್ದೆ.yyಯ್ವುದೆೀy
ಒಂದುyಚಿಕಕೆyಅರವ್yದೊಡ್ಡyಒಳಿತುyಲಭಿಸುವ್ಗyಅದಕ್ಕೆಗ್y
ಕೃತಜ್ಞತೆyವಯಾಕತಿಪಡಿಸುವyಮನಸು್yನಮ್ಮದ್ಗಬೀಕು.yyಬೀಡಿಕೆಗಳy
ಹಚಚಿಳದಿಂದy ಲಭಿಸಿದy ಅನುಗ್ಹಗಳನುನುy ಮರೆತುy ಅದಕ್ಕೆಗ್y
ಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ಕಟಿಸದಿರುವುದುyಕೃತಘನುತೆಯ್ಗ್ದೆ.yyತನಗyಲಭಿಸಿದy

ಅನುಕೂಲತೆyಮತುತಿyಸೌಕಯ್ಮಗಳುyಅದೆಷು್ಟyಕುಲಾಲಲಾಕವ್ಗ್ದ್ದರೂy
ಅದರಲಿಲಾyಸಂತೃಪತಿರ್ಗುವುದುyಸತಯಾವಿಶ್ವಾಸಿಗಳyನಿಲುವ್ಗ್ರಬೀಕು.

ಅದೆಷು್ಟy ಲಭಿಸಿದರೂy ತೃಪಿತಿಪಡದೆy ವಟಗುಟು್ಟವy ಕೆಲವರನುನುy
ನ್ವುyನೊೀಡುತತಿದೆ್ದೀವ.y y ಸುತತಿಮುತತಿಲಲಿಲಾರುವವರೆಲಲಾy ತಮಗy
ಲಭಿಸಿದyಅನುಗ್ಹಗಳಿಗ್ಗ್yಸಂತುಷ್ಟರ್ಗುವ್ಗyಇವರುyನಿರ್-
ಶರ್ಗ್ರುತ ತ್ಿರೆ!yಇದೊಂದುyಮ್ನಸಿಕyವೈಕಲಯಾವ್ಗ್ದೆ.yyಹೀಗy
ಸಂಭವಿಸುವುದುyಅವರyಆಗ್ಹಗಳುyದೊಡ್ಡದ್ಗ್ರುವyಕ್ರಣ-
ದಿಂದಲಲಾ.yyಬದಲ್ಗ್,yಇವರುyಈಡೆೀರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳyಕುರಿತುyಸ್ಮರಿಸಿy
ಸಂತೊೀಷyವಯಾಕತಿಪಡಿಸುವುದನುನುyಬಟು್ಟyಮುಂದಿನyಬೀಡಿಕೆಗಳನುನುy
ನೆನೆಸಿyಅಸಹಷುಣುತೆyಪ್ಕಟಿಸುತ್ತಿರೆ!

ಹಲವುyವಷ್ಮಗಳಿಂದyಸ್ೂೀಗಯyಗುಡಿಸಲಲಿಲಾyವ್ಸಿಸುತತಿದ್ದyಒಂದುy
ಕುಟುಂಬಕೆಕೆyಊರಿನಲಿಲಾರುವyಉದ್ರಮತಗಳಲಲಾyಸ್ೀರಿyಒಂದುyಪುಟ್ಟy
ಮನೆಯನುನುyನಿಮ್ಮಸಿಕೊಡುತ್ತಿರೆyಎಂದಿಟು್ಟಕೊಳಳುೀಣ.yyಅದುy
ಆyಕುಟುಂಬದyಮುಖಯಾಸಥಿನುyಹಲವುyವಷ್ಮಗಳಿಂದyಕ್ಣುತತಿದ್ದy
ಕನಸಿನyಸ್ಕ್್ತ್ಕೆರyಹ್ಗೂyಒಂದುyದೊಡ್ಡyಸ್ಂತವಾನವೂyಆಗ್ತುತಿ.y
ಆದರೆyಅವನyಮನಸು್yಅಸವಾಸಥಿವ್ಗ್ದೆ.yyಅವರಿಗyಈyಮೊದಲುy
ಗುಡಿಸಲಲಿಲಾy ಜೀವಿಸುತತಿದ್ದy ಕ್ಲದಲಿಲಾದ್ದy ಮನೊೀಸಿಥಿತಯಿಂದy
ಹೂರಬರಲ್ಗಲಿಲಲಾ.yyಅಂದುyಮನೆಯyಕೊರತೆಯುyಅವರನುನುy
ಕಲಕುತತಿದ್ದರೆ,yಇಂದುyಮನೆಯyವೈಶ್ಲಯಾತೆyಹ್ಗೂyಸೌಂದಯ್ಮದy
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ಕೊರತೆಯುyಕ್ಡುತತಿತುತಿ.yyಅವರyಮನಸು್yತುಂಬುವುದಿಲಲಾ.yyನ್ವುy
ಸಮ್ಜದಲಿಲಾyಇಂತಹyಅನೆೀಕyಜನರನುನುyನೊೀಡಬಹುದ್ಗ್ದೆ.yy

ಪ್ವ್ದಿ y ಯವರುy ಹೀಳುತ್ತಿರೆ:y ‘ಆದಮರy ಸಂತತಗy
ಒಂದುy ಚಿನನುದy ಕಣಿವಯಿದ್ದರೆy ಅವರುy ಅಂತಹy ಎರಡಿದ್ದರೆy
ಉತತಿಮವ್ಗ್ತೆತಿಂದುyಆಸ್ಪಡುತ್ತಿರೆ.yyಮಣಣುಲಲಾದೆyಅವನyಹೂಟ್್ಟy
ತುಂಬುವುದಿಲಲಾ’y(ಬುಖ್ರಿy6439).

ವ್ಟ್ಪ್ನಲಿಲಾyಪ್ಸ್ರವ್ದyಒಂದುyಸ್ಂಕಲಿ್ಪಕyಕರಯಲಿಲಾyಹಲವುy
ಉತತಿಮy ಪ್ಠಗಳಿರುವುದರಿಂದy ಅದನುನುy ಇಲಿಲಾy ನಿೀಡುವುದುy
ಸೂಕತಿವನಿಸಿೀತು.y‘ಒಬ್ಬರುyಪ್ತದಿನyಎರಡುyಪ್ತೆ್ಯಲಿಲಾyನಿೀರನುನುy
ಹೂತುತಿಕೊಂಡುyಆyದ್ರಿಯಲಿಲಾyನಡೆಯುತತಿದ್ದರು.yyಕ್ಮ್ೀಣyಅವರy
ಒಂದುyಪ್ತೆ್ಗyತೂತುyಬತುತಿ.yyಅವರುyಆyತೂತನುನುyವಸತ್ರದಿಂದy
ಮುಚಿಚಿಬಟ್ಟರು.yಆದರೂyನಿೀರುyಆyತೂತನyಮೂಲಕyಕೆಳಗyತೊಟಿ್ಟ-
ಕುಕೆತತಿತುತಿ.yyಅದರಿಂದyಅವರಿಗyಯ್ವyತೊಂದರೆಯೂyಕಂಡುಬ-
ರುತತಿರಲಿಲಲಾ.yyಆದರೆyಇದರyಹಸರಲಿಲಾyಎರಡುyಪ್ತೆ್ಗಳುyಪರಸ್ಪರy
ತಕ್್ಮಸುತತಿದ್ದವು.yy

ಹಲವುy ಕ್ಲy ಸರಿದುಹೂೀಯಿತು.y y ಅವರುy ತೂತುಬದ್ದy
ಪ್ತೆ್ಯನುನುy ತೊರೆಯಲುy ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲಲಾ.y y ತನನುy ಒಡೆಯನಿಗy
ತನಿನುಂದyಏನೂyಉಪಯೊೀಗವಿಲಲಾವಂದುyತೂತುಬದ್ದyಪ್ತೆ್ಗy
ನಿರ್ಶಯ್ಯಿತು.yಯಜಮ್ನನುyತನನುyಗಮಯಾಸ್ಥಿನಕೆಕೆyತಲುಪಿದ್ಗy
ತೂತುಬದ್ದyಪ್ತೆ್ಯಲಿಲಾದ್ದyನಿೀರೆಲಲಾವೂyಹೂರಗyಚಲಿಲಾದ್ದರಿಂದyಅದುy
ಖ್ಲಿಯ್ಗ್ತುತಿ.yyಆದರೆyಮತೊತಿಂದುyಪ್ತೆ್yತನನುyಒಡೆಯನೊಂ-
ದಿಗ್ರುವyಬ್ಧಯಾತೆಯನುನುyಯಥ್ವಿಧಿyನೆರವೀರಿಸುತತಿದೆ.yyಇದರy
ಹಸರಲಿಲಾy ತೂತುಬದ್ದy ಪ್ತೆ್ಯನುನುyಮತೊತಿಂದುy ಪ್ತೆ್y ಗೀಲಿy
ಮ್ಡುತತಿತುತಿ.yy

ತೂತುಬದ್ದyಪ್ತೆ್ಯುyತುಂಬ್yನೊೀವಿನಿಂದyಯಜಮ್ನನೊಂ-
ದಿಗyತನನುyಖ್ೀದವನುನುyತೊೀಡಿಕೊಳುಳುತತಿದೆ.yyಯಜಮ್ನyಹೀಳುತ್ತಿನೆ:y
ನಿೀನುyದುಃಖಸಬೀಡ.yyನಿೀವಿಬ್ಬರೂyನಿಮ್ಮyಕತ್ಮವಯಾವನುನುyಕಲಾಪತಿವ್ಗ್y
ನಿವ್ಮಹಸಿದಿ್ದೀರಿ.y y ತೂತುಬೀಳದy ಪ್ತೆ್ಯಲಿಲಾರುವy ನಿೀರನುನುy
ನ್ನುyಮನೆಗyತಲುಪಿಸಿyನನನುyಅಗತಯಾಗಳನುನುyನಿವ್ಮಹಸುತತಿದೆ್ದೀನೆy
ಎನುನುವುದುyಸತಯಾ.yyಆದರೆyನಿನಿನುಂದyನನಗyಲಭಿಸುವyಪ್ಯೊೀಜನy
ಬೀರೆyಪ್ತೆ್ಯಿಂದyಲಭಿಸುವುದಿಲಲಾ.yyಇದನುನುyಕೆೀಳಿyಪ್ತೆ್ಯುyಆಶಚಿ-
ಯ್ಮಚಕ್ತಗೂಂಡಿತು.yyನನಿನುಂದyಒಡೆಯನಿಗyಯ್ವyಪ್ಯೊೀಜನy
ಉಂಟ್ಯಿತು?yಇಂದಿನyತನಕyನಿಮಗyನನನುಲಿಲಾರುವyನಿೀರನುನುy
ಉದೆ್ದೀಶಿತyಜ್ಗದೆಡೆಗyತಲುಪಿಸಲುyಸ್ಧಯಾವ್ಗ್ಲಲಾ.yyಪ್ತೆ್ಯುy
ತನನುyಸಂಶಯವನುನುyಒಡೆಯನಲಿಲಾyನಿವೀದಿಸಿಕೊಂಡಿತು.yyಅದನುನುy
ಮನವರಿಕೆಮ್ಡಿಕೊಡಲುyಅವನುyಎರಡೂyಪ್ತೆ್ಗಳನುನುyದಿನನಿತಯಾy
ಸಂಚರಿಸುವyದ್ರಿಯಡೆಗyಕೊಂಡೊಯ್ದyಎರಡೂyಪ್ತೆ್ಗಳುy

ದ್ರಿಯyಒಂದುyಭ್ಗದಲಿಲಾyಮ್ತ್yಮನೊೀಹರವ್ದyಗ್ಡಗಳುy
ಮೊಳತುyನಿಂತರುವುದನುನುyನೊೀಡಿದವು.yyತೂತುಬೀಳದyಪ್ತೆ್ಯy
ಭ್ಗದಲಿಲಾyಹುಲುಲಾyಕೂಡ್yಮೊಳತರಲಿಲಲಾ.yy

ಇವರಡನೂನುyತೊೀರಿಸಿಕೊಟ್ಟyನಂತರyಯಜಮ್ನyಹೀಳುತ ತ್ಿನೆ:y
ತೂತುಬದಿ್ದರುವy ಪ್ತೆ್y ಮ್ಡಿದy ಕೆಲಸವನುನುy ಮ್ಡಲುy
ತೂತುಬೀಳದyಪ್ತೆ್ಗyಸ್ಧಯಾವಿಲಲಾ.yyತೂತುಬೀಳದyಪ್ತೆ್yಮ್ಡಿದy
ಕ್ಯ್ಮವನುನುyಮ್ಡಲುyತೂತುಬದ್ದyಪ್ತೆ್ಗೂyಅಸ್ಧಯಾ.yyಎರಡೂy
ಪ್ತೆ್ಗಳುyಸಮ್ನವ್ದyಸ್ೀವyಮ್ಡಿದೆ.yyಯ್ರೂyಮತೊತಿಬ್ಬ-
ರನುನುyಗೀಲಿಮ್ಡಬೀಕ್ಗ್ಲಲಾ.yyಒಬ್ಬರyಒಳಿತನುನುyಗುರುತಸುವುದುy
ಅತಯಾಂತyದೊಡ್ಡyಸ್ಮರಯಾ್ಮವ್ಗ್ದೆ.yyಅನಯಾಥ್yಬೀರೊಬ್ಬರyಹುಳು-
ಕುಗಳನುನುyಬೃಹದ್ಕ್ರವ್ಗ್yಚಿತ್ಸಿyಅವರನುನುyಅವಹೀಳನy
ಮ್ಡಬ್ರದು.y y ಹೀಗ್ದರೆyಮ್ತ್y ಕೃತಜ್ಞತೆಯyಹೃದಯy
ರೂಪುಗೂಳುಳುತತಿದೆ.

ಕೃತಜ್ಞತೆyತೊೀರಿಸಲುyತುಂಬದyಮನಸಿ್ಗyಮ್ತ್yಸ್ಧಯಾ.yyಲಭಿಸಿ-
ರುವುದರಲಿಲಾyಸಂತೃಪಿತಿyಪಡೆಯುವyಮೂಲಕyನಿರ್ಳವ್ಗುವವರy
ಹೃದಯವುyಯ್ವತೂತಿyಖ್ಲಿಯ್ಗುವುದಿಲಲಾ.y yಒಂದುyಚಿಕಕೆy
ಅನುಗ್ಹyದೊರೆತರೂyಅದುyತುಂಬುತತಿದೆ.y yಸಂತೊೀಷದಿಂದy
ಅವರುyಹಸನು್ಮಖರ್ಗುತ್ತಿರೆ.yyಅವರಲಿಲಾyದೂರುyಮತುತಿyಪ್್ರಬ್ಧ-
ಗಳುyಕಡಿಮ್ಯಿರುತತಿದೆ.yyಅವರುyಬೀರೆಯವರೊಂದಿಗyದೆವಾೀಷ್-
ಸೂಯಗಳನಿನುಟು್ಟಕೊಳುಳುವುದಿಲಲಾ.yyಅವರyಮನಸಿ್ನಲಿಲಾyವಿಷಲಿಪತಿy
ಚಿಂತನೆಗಳಿಗy ಜ್ಗವಿಲಲಾ.y y ಇಂತಹy ಜನರುyಮ್ತ್y ತುಂಬುy
ಮನಸಿ್ನಿಂದyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ಕಟಿಸುತ್ತಿರೆ.

ಕೃತಜ್ಞyಹೃದಯದyವಕ್ತಿರದಿಂದyಹಲವ್ರುyಸದುಗಿಣಗಳುyಹೂರಬ-
ರುತತಿವ.y yಅವರಲಿಲಾyಪಿ್ೀತ,yಅನುಕಂಪ,yಸಹ್ನುಭೂತ,yದಯ,y
ಕರುಣೆ,yಗೌರವ,yಸಹ್ಯyಮ್ಡುವyಮನೊೀಭ್ವyಮುಂತ್ದy
ಗುಣಗಳಿರುತತಿದೆ.yyಆದರೆyಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲಲಾದyಹೃದಯವುyಅಸೂಯ,y
ಹಗ,yವಿದೆವಾೀಷyಮುಂತ್ದyಅಮ್ನವಿೀಯyಭ್ವನೆಗಳyಅವ್ಸ-
ಸ್ಥಿನವ್ಗುತತಿದೆ.y yಬೀರೆyಯ್ರ್ದರೂyಒಂದುyಚಿಕಕೆyಅರವ್y
ದೊಡ್ಡyಉಪಕ್ರyಮ್ಡಿದರೆyಅದನುನುyಕೃತಜ್ಞತ್ಪೂವ್ಮಕವ್ಗ್y
ಸ್ಮರಿಸುವy ವಯಾಕ್ತಿy ಸಮುದ್ಯಕೆಕೆy ಒಳಿತುy ಮ್ಡುವುದುy ತನನುy
ಬ್ದಯಾತೆಯ್ಗ್ದೆಯಂದೂyಅರಿತುಕೊಳುಳುತ್ತಿನೆ.yyವಯಾಕ್ತಿyಅರವ್y
ಸಂಘಟನೆಗಳುyತನಗyಮ್ಡಿದyಸ್ೀವಗ್ಗ್yಪ್ತುಯಾಪಕ್ರyಮ್ಡುವy
ತನನುyಬ್ಧಯಾತೆಯyಕುರಿತುyಅವನುyಸದ್yಪ್ಜ್್ವಂತನ್ಗ್ರುತ್ತಿನೆ.yy
ಅವನyಮನಸಿ್ನಲಿಲಾyಕರುಣೆyಮತುತಿyಎಲ್ಲಾyಸೃಷ್್ಠಗಳಂದಿಗ್ರುವy
ಪಿ್ೀತyತುಂಬರುತತಿದೆ.yy

ಪ್ವ್ದಿ yಯವರyಒಂದುyವಚನವನುನುyಗಮನಿಸಿರಿ:y“ಒಬ್ಬನಿಗy
ಏನ್ದರೂy ದ್ನy ಲಭಿಸಿy ಅದರಿಂದy ಅವನy ಕ್ಯ್ಮವುy
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ಸ್ಧಿತವ್ದರೆyಅವನುyಅದಕ್ಕೆಗ್yಪ್ತುಯಾಪಕ್ರyಮ್ಡಲಿ.yyಅವನy
ಕ್ಯ್ಮವುyಸ್ಧಿತವ್ಗದಿದ್ದರೆyಅವನುyಅದರಲಿಲಾyಸಂತೊೀಷy
ಪ್ಕಟಿಸಲಿ.yyಒಬ್ಬನುyಸಂತೊೀಷyಪ್ಕಟಿಸಿದರೆyಅವನುyಕೃತಜ್ಞತೆy
ಪ್ಕಟಿಸಿದ.yyಮರೆಮ್ಚಿಟ್ಟರೆyಅವನುyಕೃತಘನುತೆyತೊೀರಿಸಿದವನ್-
ಗುತ್ತಿನೆ”y(ಅಬೂದ್ವೂದ್-4815,yತಮು್ಮದಿ:y2034)

ನ್ವುy ದಿನಂಪ್ತy ಹಲವರy ಸತ್ಕೆಯ್ಮಗಳy ಪರಿಣಾಮವ-
ನುನುy ಪ್ತಯಾಕ್ಷy ಅರವ್y ಪರೊೀಕ್ಷವ್ಗ್y ಅನುಭವಿಸುವವರ್ಗ್-
ದೆ್ದೀವ.y y ನಮ್ಮyಪಿ್ೀತಯyಮ್ತ್ಪಿತರು,y ನಮಗyಶಿಕ್ಷಣವನುನುy
ನಿೀಡುವy ಅದ್ಯಾಪಕರು,y ಕಷ್ಟಕ್ಲದಲಿಲಾy ಸ್ಪಂಧಿಸುವy ನೆರೆಹೂ-
ರೆಯವರು,y ಕುಟುಂಬದವರು,y ನಡೆದುy ಆಯ್ಸಗೂಂಡ್ಗy
ಲಿಫ್್ಟy ಕೊಡುವವರು,yದ್ರಿyತಳಿಯದೆyತೊಂದರೆಗyಸಿಲುಕ್ದy
ಸಮಯದಲಿಲಾyದ್ರಿತೊೀರಿಸುವವರು,yಬ್ಯ್ರಿಕೆಯ್ದ್ಗy
ನಿೀರುyಕೊಡುವವರು,yಯ್ವುದ್ದರೊಂದುyಜ್ಗಕೆಕೆyಹೂೀದ್ಗy
ಮರಳಲುy ಹಣವಿಲಲಾದೆy ಪರದ್ಡುವy ಸಂದಭ್ಮy ಹಣಕೊಟು್ಟy
ಸಹಕರಿಸುವವರು,y ರಕತಿದ್ನyಮ್ಡಿy ಪ್್ಣyಉಳಿಸುವವರು,y
ಯ್ವುದ್ದರೊಂದುy ಕ್ಷೆೀತ್ದಲಿಲಾy ಹಜ್ಜy ತಪಿ್ಪದರೆy ಕೆೈಹಡಿದುy
ಮ್ೀಲೆತುತಿವವರು.....yಹೀಗyಸಮ್ಜವುyನಮಗyಮ್ಡುತತಿರುವy
ಸ್ೀವಯನುನುy ಎಣಿಸಲುy ಸ್ಧಯಾವಿಲಲಾ.y y ಇವುಗಳಿಗ್ಗ್y ಕೃತಜ್ಞತೆy
ಹೀಳದಿದ್ದರೆyಅದೊಂದುyದೊಡ್ಡyನಷ್ಟವ್ಗ್ದೆ.yyಸೃಷ್್ಟಗಳಂದಿಗy
ಕೃತಜ್ಞತೆyತೊೀರಿಸದವರುyಅಲ್ಲಾಹನಿಗyಕೃತಜ್ಞರ್ಗಲ್ರರು.yy

ಅಬೂಹುರೆೈರ್ y ಅವರಿಂದy ನಿವೀದನೆ:y ಪ್ವ್ದಿ
y ಹೀಳುತ ತ್ಿರೆ:y “ಜನರಿಗy ಕೃತಜ್ಞತೆy ತೊೀರಿಸದವರು,y

ಅಲ ಲ್ಾಹನಿಗy ಕೃತಜ್ಞತೆy ತೊೀರಿಸಲ್ರರು."y (ಅಬೂದ್ವೂದ್-
4813,yತಮು್ಮದಿ-1954)

ಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನ್ದyಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗy ಕೃತಜ್ಞತೆy ತೊೀರಿಸುವುದುy
ಅರ್ಧನೆಯ್ಗ್ದೆ.yyಕೃತಘನುತೆyಆರ್ಧನೆಯyನಿರ್ಕರಣೆಯ್ಗ್ದೆ.yy
ಕರುಣಾನಿಧಿಯ್ದyಅಲ್ಲಾಹನyಅನುಗ್ಹಗಳyಕುರಿತುyಮನವರಿಕೆ-
ಯ್ದ್ಗyಆತ್್ಮರ್ಮವ್ಗ್yಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ಕಟಿಸುವyದ್ಸರ್ಗುತ್ತಿರೆ.yy
ಅಲ್ಲಾಹನಿಗyನಮೊ್ಮಂದಿಗyಅಪ್ರyಕರುಣೆಯಿರುವುದರಿಂದಲೆೀy

ಅವನುy ನಮಗ್ಗ್y ಈy ಲೊೀಕದಲಿಲಾy ಉಸಿರ್ಡುವy ಗ್ಳಿ,y
ಕುಡಿಯುವyನಿೀರು,yಸ್ೀವಿಸುವyಆಹ್ರyಮುಂತ್ದವುಗಳನೆನುಲಲಾy
ವಯಾವಸ್ಥಿಗೂಳಿಸಿದ್್ದನೆ.yy

ಅನಸ್yಬನ್yಮ್ಲಿಕ್ yವರದಿyಮ್ಡಿದyಒಂದುyಹದಿೀಸ್y
ಹೀಗ್ದೆ:y“ದ್ಸನುyಪ್ತಯೊಂದುyಹಡಿyಆಹ್ರವನುನುyಸ್ೀವಿಸುವ್ಗy
ಅಲ್ಲಾಹನನುನುyಸ್ಮರಿಸುವುದುyಅವನುyಮ್ಚುಚಿವyಕ್ಯ್ಮವ್ಗ್ದೆ.yy
ಪ್ತಯೊಂದುy ಗುಟುಕುy ನಿೀರುy ಕುಡಿಯುವ್ಗಲೂy ಅಲ್ಲಾ-
ಹನನುನುy ಸುತಿತಸುವುದುy ಅವನಿಗy ಅತಯಾಧಿಕy ಪಿ್ಯಕರವ್ಗ್ದೆ”y
(ಮುಸಿಲಾಮ್-7108)

ಅಲ್ಲಾಹನುyಹೀಳುತ್ತಿನೆy:y“ನಿೀವುyನನನುನುನುyಸ್ಮರಿಸುತತಿಲಿರಿ,yನ್ನುy
ನಿಮ್ಮನುನುyಸ್ಮರಿಸುವನುyಮತುತಿyನನಗyಕೃತಜ್ಞರ್ಗ್ರಿ,yಕೃತಘನುರ್ಗ-
ಬೀಡಿರಿ.”y(2-152)

ಎಷು್ಟyಲಭಿಸಿದರೂyಹೂಟ್್ಟyತುಂಬದ,yಮನಸು್yತುಂಬದ,yಕತ್ಮವಯಾy
ಮತುತಿy ಬ್ಧಯಾತೆy ಕುರಿತುy ಪ್ಜ್ಞೆಯಿಲಲಾದ,y ಕೃತಜ್ಞತೆy ತೊೀರಿಸಲುy
ಮನಸಿ್ಲಲಾದವರಿಂದy ಸಮ್ಜವುy ಹರಿದ್ದy ಏನನುನುy ನಿರಿೀಕ್ಷಿ-
ಸುವುದಿಲಲಾ.y yಅಂರವರುyಯ್ವುದೆೀyಒಂದುyಉಪಕ್ರವನುನುy
ಮ್ಡಲುyಮುಂದ್ಗಲ್ರರು.yyಅವನyಜೂತೆyಜೀವಿಸುವವರುy
ಇದಕ್ಕೆಂತyಮಗ್ಲ್ದyಏನನೂನುyಅವನಿಂದyನಿರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದೂyಇಲಲಾ.yy
ಅವರುyಸುತತಿಮುತತಿಲಲಿಲಾರುವವರಿಗyಯ್ವುದೆೀyಉಪಕ್ರವನುನುy
ಮ್ಡಲ್ರರು.y yಮ್ತ್ವಲಲಾದೆ,y ಅವರಿಗyಯ್ವುದ್ದರೂy
ಅನುಗ್ಹyಲಭಿಸುವುದರಲಿಲಾyಅವನುyಹಚುಚಿyಅಸವಾಸಥಿಗೂಳುಳುತ್ತಿನೆ.yy
ಇಂರವರುyಸವಾಂತyಪರಿಮತyಹ್ಗೂyನೂಯಾನತೆಗಳಿಂದyಬಂಧಿತವ್ದy
ಮನಸ್ನುನುyಸವಾತಂತ್ಗೂಳಿಸದೆyಸವಾಯಂyಬಂಧಿಸಿಡುವವರ್ಗ್ದ್್ದರೆ.yy
ಆದರೆy ಸನ್ಮನಸಿ್ರುವವರುy ಒಳಿತನy ಕುರಿತುyಮ್ತ್y ಚಿಂತಸಿ,y
ಅದರಲಿಲಾyಸಂತೃಪತಿರ್ಗ್yಅದನುನುyದಯಪ್ಲಿಸಿದವನುyಮತುತಿy
ಅದಕೆಕೆyಕ್ರಣಕತ್ಮರ್ದವರಿಗyಹೃದಯಂಗಮವ್ದyಕೃತಜ್ಞತೆ-
ಯುಳಳುವರ್ಗ್ರುತ್ತಿರೆ.yyಅದನುನುyಅವರುyಮನಸಿ್ನಲಿಲಾyಅದುಮಡದೆy
ಪ್ಕಟಿಸಲುyಬದ್ಧರ್ಗುತ್ತಿರೆ.y� n

ಪ್ರಮವ್ಗ್yಸ್ವಾಗತಸಿದು್ದyಮ್ಯಾನ್ಮ್ರ್yಆಗ್ತುತಿ.yಟ್ಲ್ಅವಿವ್y
ಮತುತಿyಯ್ಂಗ್ನಲಿಲಾyಬಮ್್ಮದyರ್ಯಭ್ರಿyಕಛೀರಿಗಳುyತೆರೆ-
ಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.yಮ್ಯಾನ್ಮ್ರ್ನyಪ್ಧ್ನಿyಉನುyಇಸ್್ೀಲ್ಗyಭೆೀಟಿy
ನಿೀಡಿದyಮೊತತಿಮೊದಲyವಿದೆೀಶyಪ್ಧ್ನಿಯ್ಗ್ದ್ದರು.yಅಂತರ್-
ಷ್ಟ್ೀಯyಸಹ್ಯಕ್ಕೆಗ್ರುವyಇಸ್್ೀಲ್ನyMashavyಸಂಸ್ಥಿಯುy

ಮ್ಯಾನ್ಮ್ರ್ನyಆರೊೀಗಯಾ,yವ್ಣಿಜಯಾ,yಶಿಕ್ಷಣ,yಪ್ವ್ಸ್ೂೀದಯಾಮy
ಹೀಗyಎಲ್ಲಾyಕ್ಷೆೀತ್ಗಳಲಿಲಾyಸಹಕರಿಸುತತಿದೆ.yರಖ್ೈನ್ನಲಿಲಾyಬಮ್್ಮದy
ಸ್ೀನೆy ನಡೆಸುತತಿರುವy ರೊೀಹಂಗಯಾy ಮುಸಿಲಾಮರy ಸ್ಮೂಹಕy
ಕಗೂಗಿಲೆಗಳyಹನೆನುಲೆಯಲಿಲಾಯೂyಇಸ್್ೀಲ್yಲ್ಬyಕ್ಯ್ಮವಸಗುತತಿದೆy
ಎನುನುವುದರಲಿಲಾyಯ್ವುದೆೀyಸಂಶಯವಿಲಲಾ.� n

ಮಾಯಾನ್ಮಾರ:್ಅಹಂಸಾವಾದಿಗಳ್ಹಂಸಾಚಾರ12 ನೆೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ1

ವೈವಾಹಕ್ಜೋವನದ್ಸತ್ಫಲಗಳು
﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ 
ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾
"ಅವನುyನಿಮಗ್ಗ್yನಿಮ್ಮyವಗ್ಮದಿಂದಲೆೀyಜೂೀಡಿಗಳನುನುyಸೃಷ್್ಟಸಿ,y
ನಿೀವುyಅವರyಬಳಿyಪ್ಶ್ಂತಯನುನುyಪಡೆಯುವಂತೆyಮ್ಡಿದುದುy
ಮತುತಿy ನಿಮ್ಮy ನಡುವy ಪ್ೀಮyಮತುತಿy ಅನುಕಂಪವನುನುಂಟುy
ಮ್ಡಿದುದೂyಅವನyನಿದಶ್ಮನಗಳಲೊಲಾಂದ್ಗ್ದೆ.yನಿಶಚಿಯವ್-
ಗ್ಯೂyವಿವೀಚಿಸುವವರಿಗyಇದರಲಿಲಾyಅನೆೀಕyದೃಷ್್ಟಂತಗಳಿವ."y
(ಕುರ್ಆನ್y30:21)

ವಿವ್ಹವನುನುyಕೆಲವರುyಆಧ್ಯಾತ್ಮಕತೆಗyತಡೆಯಂದುyಪರಿಗಣಿ-
ಸುತ್ತಿರೆ.yಅವರುyಬ್ಹ್ಮಚಯ್ಮಯುyದೆೀವನಿಗyನಿಕಟವ್ಗುವy
ಅತುಯಾತತಿಮyಮ್ಗ್ಮವಂದುyಭ್ವಿಸುತ್ತಿರೆ.yಆದರೆyಮನುಷಯಾನy
ಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನುyಅವರನುನುyಸಿತ್ರೀಪುರುಷyಜೂೀಡಿಗಳ್ಗ್yಸೃಷ್್ಟಸಿದ್್ದನೆ.y
ಮನುಕುಲದyಅಸಿತಿತವಾyಹ್ಗೂyಹಲವ್ರುyಒಳಿತುಗಳಿಗyನಿಮತತಿ-
ವ್ಗ್ರುyಆyಹೂಂದ್ಣಿಕೆಯನುನುyಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್yಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನy
ಅನುಗ್ಹವಂದುyಬಣಿಣುಸಿದೆ.

﴿ڤ ڤ ڦ ﴾

"ನಿಮ್ಮನುನುyನ್ವುyಜೂೀಡಿಗಳ್ಗ್yಸೃಷ್್ಟಸಿದೆ್ದೀವ."y(78:8)

﴿حئ مئ ىئ يئ جب حب 

خب مب ىب يب جت حت 

خت مت ىتيت جث مث 
ىث يث حج مج جح ﴾

"ನಿಮಗ್ಗ್yನಿಮ್ಮyವಗ್ಮದಿಂದಲೆೀyಪತನುಯರನುನುಂಟುyಮ್ಡಿದವನುy
ಅಲ್ಲಾಹನೆೀ.y ಆy ಪತನುಯರಿಂದy ಅವನೆೀy ನಿಮಗy ಪುತ್ರನೂನುy
ಪೌತ್ರನೂನುyದಯಪ್ಲಿಸಿದನುyಮತುತಿyಉತತಿಮೊೀತತಿಮyಪದ್ರ್ಮ-
ಗಳನುನುyನಿಮಗyತನನುಲುyಕೊಟ್ಟನು.yಇನೆನುೀನುyಇವರುy(ಇಷ್ಟನೆನುಲ್ಲಾy
ಕಂಡೂyತಳಿದೂ)yಅಸತಯಾದಲಿಲಾyವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುತ್ತಿರೆಯೀ?yಮತುತಿy
ಅಲ್ಲಾಹನyಅನುಗ್ಹಗಳನುನುyನಿರ್ಕರಿಸುತ್ತಿರೆಯೀ?"y(16:72)

ಪತy ಪತನುಯರy ಸಂಬಂಧy ಮತುತಿy ಅದರಂಲಿಲಾy ಉಂಟ್ಗುವy
ಕೌಟುಂಬಕy ಸಂಬಂಧವನುನುy ಪವಿತ್ವಂದುy ಪರಿಗಣಿಸುವy
ಇಸ್ಲಾಮ್yಆyಪ್ವನyಸಂಬಂಧಗಳನುನುyತಮ್ಮyಕತ್ಮವಯಾyಹ್ಗೂy
ಹೂಣೆಗ್ರಿಕೆಯನುನುyನಿವ್ಮಹಸುವyಮೂಲಕyಬಲಪಡಿಸಬೀಕೆಂದುy
ಕುರ್ಆನ್yಆದೆೀಶಿಸಿದೆ.y

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾
"ಜನರೆೀ,yನಿೀವುyನಿಮ್ಮyಪ್ಲಕಪ್ಭುವನುನುyಭಯಪಡಿರಿ.yಅವನುy
ನಿಮ್ಮನುನುyಒಂದುyಜೀವದಿಂದyಸೃಷ್್ಟಸಿದನು.yಅದೆೀyಜೀವದಿಂದy
ಅದರyಜೂೀಡಿಯನುನುyಉಂಟುyಮ್ಡಿದನು.yಮತುತಿyಅವರೆರಡ-
ರಿಂದyಅನೆೀಕ್ನೆೀಕyಸಿತ್ರೀಪುರುಷರನುನುyಲೊೀಕದಲಿಲಾyಹಬ್ಬಸಿದನು.y
ನಿೀವುyಯ್ರyಹಸರನೆನುತತಿyಪರಸ್ಪರyಹಕುಕೆಬ್ಧಯಾತೆಗಳನುನುyಕೆೀಳುತತಿೀರೊೀy



49

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಿ್ಟೇಬರ 2ೆ11

ಆy ಅಲ್ಲಾಹನನುನುy ಭಯಪಡಿರಿ.y ಕುಟುಂಬy ಸಂಬಂಧವನುನುy
ಕೆಡಿಸಬೀಡಿರಿ.yಅಲ್ಲಾಹನುyನಿಮ್ಮyಮ್ೀಲೆyಮ್ೀಲೊನುೀಟವನಿನುರಿಸಿ-
ಕೊಂಡಿರುವನೆಂಬುದನುನುyಚನ್ನುಗ್yಅರಿತುಕೊಳಿಳುರಿ."y(4:1)

ಇಸ್ಲಾಮ್yವಯಾಭಿಚಾರವನುನುyನಿಷ್ದ್ಧವಂದುyಹೀಳಿyಲೆೈಂಗ್ಕತೆಯಂಬy
ನೆೈಸಗ್್ಮಕyಕ್ಮನೆಯyವಿರುದ್ಧyಕಣು್ಮಚುಚಿವುದಿಲಲಾ.yಬದಲ್ಗ್yಅದುy
ಮನುಷಯಾವಗ್ಮದyಮುಂದೆyಪ್ವನವ್ದyವಿವ್ಹವನುನುyಸಮಪಿ್ಮ-
ಸುತತಿದೆ.yವಿವ್ಹವ್ಗುವyಸ್ಮರಯಾ್ಮವಿರುವyಯುವಕರುyವಿವ್ಹ-
ತರ್ಗಬೀಕೆಂದುyಸೂಚಿಸಿದyಪ್ವ್ದಿ yರವರುyಅದುyಕಣುಣುy
ಮತುತಿyಗುಪ ತ್ಿಂಗಗಳಿಗyಸುರಕ್ಷೆಯ್ಗ್ದೆಯಂದೂyಹೀಳಿರುವರು.y
ವಿವ್ಹವುyದೆೈವಿಕyಅನುಗ್ಹವ್ಗ್ದೆ.yಅದುyಸಂತೊೀಷyಮತುತಿy
ಆಹ್ಲಾದವನುನುy ನಿೀಡುವy ಒಂದುy ಉತಕೆಕೃಷ್ಟy ಸಂಬಂಧವ್ಗ್ದೆ.y
ಪರಸ್ಪರರyನಡುವಿನyಕತ್ಮವಯಾyಮತುತಿyಹೂಣೆಗ್ರಿಕೆಗಳನುನುyಪ್ವ್ದಿ

yರವರುyಕಲಿಸಿರುವyಪ್ಕ್ರyನಿವ್ಮಹಸಿದರೆyಆyಆನಂದyಮತುತಿy
ಆಹ್ಲಾದವನುನುyನೆಲೆನಿಲಿಲಾಸಬಹುದ್ಗ್ದೆ.yಅನಯಾಥ್yಮಧುರyಕ್ಷಣಗಳುy
ಅತಯಾಧಿಕyಕಹಯ್ದyದಿನರ್ತ್ಯ್ಗ್yರೂಪ್ಂತರಗೂಳುಳುತತಿದೆ.y

ದೆೈವಿಕyವಿಧಿನಿಷೆೀಧಗಳನುನುyಪ್ಲಿಸುವyದ್ಂಪತಯಾದಲಿಲಾyಅರಳುವy
ಕುಸುಮಗಳುyಆನಂದದ್ಯಕವ್ಗ್ರುತತಿದೆ.yಹೀಗyಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮನy
ಅನುಗ್ಹದಿಂದyಮನುಷಯಾನಿಗyಶ್ಂತyಮತುತಿyಸುಭದ್ವ್ದyಒಂದುy
ಕುಟುಂಬyನಿಮ್್ಮಣyಸ್ಧಯಾವ್ಗುತತಿದೆ.

ಆದರೆyಕುಟುಂಬyಮತುತಿyವಿವ್ಹವನುನುyಆಧ್ಯಾತ್ಮಕyಮ್ಗ್ಮದಲಿಲಾ-
ರುವyಅಡೆತಡೆಯಂದುyಪರಿಗಣಿಸುವವರುyಪ್ಕೃತyಮತುತಿyಧಮ್ಮಕೆಕೆy
ವಿರುದ್ಧವ್ದyಆಶಯವನುನುyಅಪಿ್ಪಕೊಂಡವರ್ಗ್ರುತ್ತಿರೆ.yಅದುy
ಪ್್ಯೊೀಗ್ಕವೂyಅಲಲಾ.yದೊೀಷಮುಕತಿವೂyಅಲಲಾ.yಒಂದುyವೀಳy
ಅದುyಒಳಿತ್ಗ್ದ್ದರೆyಲೊೀಕದyಜನರೆಲಲಾರೂyಅದನುನುyಸಿವಾೀಕರಿಸುತ್ತಿರೆy
ಎಂದಿಟು್ಟಕೊಳಳುೀಣ.yಆಗyಪರಿಸಿಥಿತyಏನ್ಗಬಹುದು?yಬ್ಹ್ಮಚಾ-
ರಿಗಳyಪೈಕ್yಹಲವರyಖ್ಸಗ್yಜೀವನವೀyಅದುyಪ್್ಯೊೀಗ್ಕವಲಲಾy
ಎನುನುವುದನುನುyಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತತಿರುವುದುyಒಂದುyಬಹರಂಗyರಹಸಯಾ-
ವ್ಗ್ದೆ.yಪ್ಕೃತಯyವಿರುದ್ಧyನಡೆಸುವyಈyಬಂಡ್ಯyಸದ್ಕ್ಲy
ಯಶಸಿವಾಯ್ಗುವುದಿಲಲಾyಎನುನುವುದಕೆಕೆyಧ್ರ್ಳyಉದ್ಹರಣೆಗಳಿವ.
� n

َم ِمْن  ِه َوَســلَّ ْي ُه َعَل ى اللَّ ُهــْم َصلَّ يُّ بِ َرُهــْم بِِه َن أََم

يِه،  ُهــوِد فِ َي ْوِم َمــَع رَِعاَيِة َعَدِم ُمَشــاَبَهِة اْل الصَّ

َدِع.  بِ َطاُن بِِه ِمــَن اْل ــْي َرُهُم الشَّ ُبــوا َمــا أََم َواْجَتنَ

ِه اْلَحْمــُد َواْلِمنَُّة. َفِللَّ
“ಈyದಿನದyವಿಷಯದಲಿಲಾyಎರಡುyಗುಂಪುಗಳುyದ್ರಿyತಪಿ್ಪವ.yಒಂದುy
ಯಹೂದರಿಗy ಹೂೀಲಿಕೆಯ್ದy ಗುಂಪು.y ಅವರುy ಆಶೂರy
ದಿನವನುನುyಹಬ್ಬದyಮತುತಿyಸಂತಸದyಋತುವ್ಗ್yಮ್ಡಿಕೊಂಡರು.y
ಅವರುyಆyದಿನyಮ್ಹಂದಿyಹಚುಚಿವುದು,y ಕ್ಡಿಗyಹಚುಚಿವುದು,y
ಕುಟುಂಬಕೆಕೆyಬೀಕ್ಬಟಿ್ಟyಖಚು್ಮyಮ್ಡುವುದು,yಅಸ್ಧ್ರಣy
ಆಹ್ರಗಳನುನುyತಯ್ರಿಸುವುದುyಮುಂತ್ದyಕೆಟ್ಟದ್ದನುನುyಕೆಟ್ಟದ್ದರy
ಮೂಲಕyಮತುತಿyನೂತನ್ಚಾರವನುನುyನೂತನ್ಚಾರದyಮೂಲಕy
ಎದುರಿಸುವy ಅವಿವೀಕ್ಗಳy ಕೆಲಸಗಳನುನುy ಮ್ಡುತ್ತಿy ತಮ್ಮy
ಸಂತಸವನುನುyಪ್ಕಟಿಸುತ್ತಿರೆ.

ಇನೊನುಂದುyಗುಂಪುyಅಲ್ಹುಸ್ೈನ್yಇಬ್ನುyಅಲಿೀ yರವರy
ಹತೆಯಾಯyಕ್ರಣyಆಶೂರyದಿನವನುನುyಶೂೀಕ್ಚರಣೆಯ,yದುಃಖದy
ಮತುತಿyರೊೀದನೆಯyದಿನವ್ಗ್yಮ್ಡಿಕೊಂಡರು.yಅವರುyಆy
ದಿನy ಕೆನೆನುಗyಹೂಡೆಯುವುದು,yಅಂಗ್ಯನುನುy ಹರಿಯುವುದು,y

ಶೂೀಕಗ್ೀತೆಗಳನುನುyಹ್ಡುವುದು,yಸತಯಾಕ್ಕೆಂತಲೂyಸುಳುಳುyಹಚಿಚಿರುವy
ಕರಗಳನುನುyಹೀಳುವುದುyಮುಂತ್ದyಅಜ್್ನಕ್ಲದyಚಿಹನುಗಳ-
ನುನುyಪ್ಕಟಿಸುತ್ತಿರೆ.yಫಿತನುದyಬ್ಗ್ಲನುನುyತೆರೆಯುವುದುyಮತುತಿy
ಸಮುದ್ಯದyಮಧ್ಯಾyಒಡಕನುನುyಮೂಡಿಸುವುದುyಇವರyಉದೆ್ದೀಶ.y
ಇದುyತ್ನುyಇಹಲೊೀಕದಲಿಲಾyನಿವ್ಮಹಸಿದyಕಮ್ಮಗಳಲಲಾವೂyನಿಷ್ಫ-
ಲರ್ದರೂyತ್ನುyಮ್ಡುತತಿರುವುದುyಅತುಯಾತತಿಮyಕಮ್ಮವಂದುy
ಭ್ವಿಸುವವನyಕಮ್ಮವ್ಗ್ದೆ.

ಆದರೆyಅಲ್ಲಾಹುyಅಹುಲಾಸು್ನನುದವರಿಗyಮ್ಗ್ಮದಶ್ಮನyಮ್ಡಿದನು.y
ಆyದಿನyಉಪವ್ಸyಆಚರಿಸಬೀಕುyಮತುತಿyಯಹೂದರಿಗyಹೂೀಲಿಕೆ-
ಯ್ಗದಂತೆyಎಚಚಿರyವಹಸಬೀಕುyಎಂದುyಅವರಿಗyಅವರyಪ್ವ್ದಿy
ಆಜ್್ಪಿಸಿದ್ದನುನುyಅವರುyನಿವ್ಮಹಸಿದರು.yಶೈತ್ನನುyಆಜ್್ಪಿಸಿದy
ನೂತನ್ಚಾರಗಳಿಂದyಅವರುyದೂರyಸರಿದರು.yಅಲ್ಲಾಹನಿಗyಸುತಿತ.”y
(ರಿಸ್ಲತುನ್yಫಿೀyಅಹ್ದಿೀಸಿyಶಹ್ಲ್ಲಾಹಲ್yಮುಹರ್ಂyಪುಟy13)

ಆಶೂರy ದಿನyಉಪವ್ಸದyಹೂರತುy ಬೀರ್ವುದೆೀy ವಿಶೀಷy
ಆರ್ಧನೆy ದೃಢಪಟಿ್ಟಲಲಾವಂದುy ವಿದ್ವಾಂಸರುy ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗ್y
ಹೀಳಿದ್್ದರೆ.yಆಶೂರ್yರ್ತ್yವಿಶೀಷyನಮ್ಝ್yನಿವ್ಮಹಸು-
ವುದು,yಕ್ಡಿಗyಹಚುಚಿವುದು,yಸುಗಂಧyಹಚುಚಿವುದು,yಕುಟುಂಬಕೆಕೆy
ಬೀಕ್ಬಟಿ್ಟy ಖಚು್ಮyಮ್ಡುವುದುyಮುಂತ್ದyಯ್ವುದೂy
ದೃಢಪಟಿ್ಟಲಲಾ.yಕ್ರಣyಇಂತಹyಯ್ವುದೂyಪ್ವ್ದಿ yರವರುy
ಮ್ಡಿದ್ದರೆಂದುyದೃಢಪಟಿ್ಟಲಲಾ.y� n
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