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ಪ್ರಳಯ್ಕಲ್ಸುವ್ಪಾಠ

ಕೆೇರಳyಮತುತುyಕೆ�ಡಗಿನyರ�ೇದನಕೆಕೆyಎಲ್್ಲಡೆಗಳಲ�್ಲyಮಾನವಿೇಯತೆyಮರುಗಿದ�yಒಿಂದುyಶತಮಾನದy
ನಡುವೆyಸಿಂಭವಿಸ್ದyದ�ಡ್ಡyಪ್ರಳಯದyಹ�ಡೆತಕೆಕೆyಸ್ಲುಕಿyಅಲಿ್ಲಯyಜನರುyತತತುರಿಸ್yಹ�ೇಗಿದಾರ್�y

ಇಿಂತಹyಒಿಂದುyವಿನಾಶವನುನಿyಉಭಯyಪ್ರದೇಶಗಳyಜನರುyನಿರಿೇಕ್ಷಿಸ್ರಲಿಲ್ಲ�yದ�ರದಲಿ್ಲರುವyಯಾವುದ�ೇy
ರಾಜ್ಯyಅಥವಾyರಾಷಟ್ರದಲಿ್ಲyಏನಾದರ�yಪ್ರಕೃತyದುರಿಂತಗಳುyಸಿಂಭವಿಸ್ದಾಗyಅದುyನಮಮುyಮಟ್ಟಿಗyಕೆೇವಲy
ಒಿಂದುyಸುದ್್yಮಾತ್ರವಾಗಿರುತತುದ�yಆದರ,yಅದುವೆೇyನಮಮುyಕಾಲಬುಡಕೆಕೆyಬಿಂದಾಗyದುರಿಂತದyಆಯಾಮy
ಎಷುಟಿyಭಿೇಕರವಾಗಿರುತತುದಯಿಂದುyಸ್ವಯಿಂyಅನುಭವಿಸುತೆತುೇವೆ�y

ನಾವುyಈyಮೊದಲುyಜಗತತುನyವಿವಿದಡೆಗಳಲಿ್ಲyವಿಮಾನyಅಪಘಾತದyಸುದ್ಗ್ಳನುನಿyಕೆೇಳುತತುದವ್ು�yಅದುyನಮಮುy
ಪಾಲಿಗyಇತರyಸುದ್ಗ್ಳಿಂತೆyಕೆೇವಲyಓದ್yಅಥವಾyಕೆೇಳಿyಮರತುಬಡುವyಒಿಂದುyಸುದ್್yಮಾತ್ರವಾಗಿತುತು�y
ಆದರyಮಿಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲಯೇyಅದುyಸಿಂಭವಿಸ್ದಾಗyಅಲಿ್ಲಯyಭಿೇಭತಸೂ,yಭಿೇಕರ,yಭಯಾನಕyದೃಶ್ಯyಹಾಗ�y
ಅದರಲಿ್ಲyಮಡಿದವರyಸಿಂಬಿಂಧಿಕರyಆತ್ಮನಾದ,yಆಕ್ರಿಂದನ,yರ�ೇದನಗಳಿಗyನಾವೆೇyಸ್ವಯಿಂyಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದವು�y
ವಿಮಾನಾಪಘಾತyತಿಂದ್ಡುವyದುರಿಂತದyಪ್ರತಾ್ಯಘಾತಗಳುyಅದಷುಟಿyಘೇರವಾಗಿರುತತುದಯಿಂದುyಕಣ್ಣಾರy
ಕಿಂಡೆವು�yಇದ್ೇಗyಕೆೇರಳyಮತುತುyಕೆ�ಡಗಿನಲಿ್ಲyಸಿಂಭವಿಸ್ದyಭಿನನಿyರಿೇತಯyದುರಿಂತದಲಿ್ಲyಹಚುಚು–ಕಮ್ಮುyಅದೇy
ಪರಿಸ್ಥಿತyಮರುಕಳಿಸ್ದ�

ಕೆೇರಳyಮತುತುyಕನಾ್ಮಟಕದyಕೆ�ಡಗಿನಲಿ್ಲyಸಿಂಭವಿಸ್ದyಪ್ರಕೃತಯyರುದ್ರನತ್ಮನವುyಎಷುಟಿyಜನರನುನಿyಬಲಿತೆಗ-
ದುಕೆ�ಿಂಡಿದyಎನುನಿವುದರyಲ್ಕಾಕೆಚಾರyಇನ�ನಿyಕ್ಲಪತುವಾಗಿyಲಭಿಸ್ಲ್ಲ�yಆದರ�y250ಕ�ಕೆyಹಚುಚುyಮಿಂದ್yಸಾವನನಿ-
ರ್ಪಿದಾರ್ಿಂದುyಅಿಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ�yಹಲವಾರುyಸೇತುವೆಗಳುyಕುಸ್ದುyಬದವ್ು�yರಸತುಗಳyಕುರುಹ�yಇಲ್ಲದಿಂತೆy
ನಿೇರಲಿ್ಲyಕೆ�ಚ್ಚುyಹ�ೇದವು�yಹಕೆಟಿೇರ್ಗಟಟಿಳೆyಹ�ಲಗಳುyನಾಶವಾದವು�yಗುಡ್ಡಗಳುyಜರಿದುyಮನೆಗಳyಮೇಲ್y
ಬದು್yಅಲಿ್ಲದ್yಜನರನುನಿyಅಪೇಶನyತೆಗದುಕೆ�ಿಂಡಿತು�y
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ಸಾವಿರಾರುy ಜಾನುವಾರುಗಳುy ಸತುತುಹ�ೇದವು���yಯಜಮಾನನನುನಿy ಕಳೆದುಕೆ�ಿಂಡy ಕುಟುಿಂಬಗಳು,y
ವಿಧವೆಯರಾದyಸ್ತ್ೇಯರು,yಅನಾಥರಾದyಮಕಕೆಳು���yಕಮರಿಹ�ೇದyಕನಸ್ನyಸೌಧಗಳು���yಹೌದು,yನಷಟಿದy
ಲ್ಕಕೆವನುನಿyಮಾತ್ರyಬಾಕಿಯಿರಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡುyಸದ್ಯyಪ್ರಕೃತyಶಾಿಂತವಾಗಿದ�yದುರಿಂತಕಿಕೆೇಡಾದyಪ್ರದೇಶಗಳyಜನರy
ಕಣಣಾೇರ�ರಸಲುyನಾನಾyಭಾಗಗಳಿಿಂದyನೆರವಿನyಮಹಾಪೂರyಹರಿದುyಬರುತತುರುವುದುyಮಾನವಿೇಯತೆyಜಿೇವಿಂ-
ತವಾಗಿರುವುದರyದ�್ಯೇತಕವಾಗಿದ�

ಆದರ,yಈyಪ್ರಕೃತyದುರಿಂತದyನಡುವೆಯ�yಜನರyನಿಂಬಕೆಯನುನಿyಬಿಂಡವಾಳವಾಗಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡುyಅವರನುನಿy
ಶ�ೇಷ್ಸುತತುರುವುದುyಮಾನವಿೇಯತೆಗyವಿರುದ್ಧವಾದyಕೌ್ರಯ್ಮವಾಗಿದ�yಇದುyಎಲ್್ಲಡೆyಮಾನವಿೇಯyಅನುಕಿಂ-
ಪವಿರುವವರುyಇರುವಿಂತೆyದುರುಳರ�yಇರುತಾತುರyಎಿಂಬyವಾಸತುವಿಕತೆಯನುನಿyಅನಾವರಣಗ�ಳಿಸುತತುದ�y

ಒಬ್ಬರುyತಮಮುyಅಭೌತಕyಸಾಮಥ್ಯ್ಮದ್ಿಂದyಕೆ�ಚ್ಚುಹ�ೇದyಮೃತದೇಹyಎಲಿ್ಲದಯಿಂದುyಹೇಳುತಾತುರyಎಿಂಬy
ಆಧಾ್ಯತಮುಕyಶ�ೇಷಣೆಯyಸುನಾಮ್ಯನುನಿyಎಬ್ಬಸಲುyವಾಟಸೂಪ್yಮತುತುyಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳyಮ�ಲಕyಪ್ರಯ-
ತನಿಸಲಾಯಿತು�yದುರಿಂತಕಿಕೆಿಂತyಮೊದಲ್ೇyಇದರyಕುರಿತುyಒಬ್ಬರುyಭವಿಷ್ಯyನುಡಿದ್ದರ್ುyಎಿಂಬyಪ್ರಚಾರವೂy
ನಡೆಯಿತು�yಕೆಲವರyದೃಷ್ಟಿಯಲಿ್ಲyಈyವಿಪತತುಗyಬಹಿರಿಂಗyಗ�ೇಹತೆ್ಯಯೇyಕಾರಣ�yಬೇರyಕೆಲವರyನಿಲುವುy
ಪ್ರಕಾರyಶಬರಿಮಲ್yದೇವಸಾಥಿನಕೆಕೆyಮಹಿಳೆಯರyಪ್ರವೆೇಶದ್ಿಂದಲ್ೇyಇಿಂತಹyಅವಘಡyಸಿಂಭವಿಸ್ದ�yಇನುನಿy
ಕೆಲವರyಅಭಿಪಾ್ರಯyಅಥವಾyನಿಂಬಕೆಯಿಂತೆyನ�ತನವಾದ್ಗಳುyಮೃತಪಟಟಿyಔಲಿಯಾಗಳನುನಿyಅಗೌರವಿಸ್ದy
ಕಾರಣದ್ಿಂದyಪ್ರಳಯyಸಿಂಭವಿಸ್ದ�y

ಮೊದಲ್�ಮಮುyಅಲಾ್ಲಹೇತರರಲಿ್ಲyಪಾ್ರರ್್ಮಸಲುyಕುರ್ಆನಿನಲಿ್ಲyಪುರಾವೆಯಿದಿಂದುyವಾದ್ಸ್ದyವಿದಾ್ವಿಂಸರ�ೇ-
ವ್ಮರುyಈyದುರಿಂತದ್ಿಂದyಪಾರಾಗುವyಏಕೆೈಕyಮಾಗ್ಮyಅಲಾ್ಲಹನೆ�ಿಂದ್ಗyಪಾ್ರರ್್ಮಸುವುದುyಮಾತ್ರyಎಿಂದುy
ಹೇಳಿರುವುದುyಬದಲಾವಣೆಯyಒಿಂದುyಉತತುಮyಸ�ಚನೆಯಾಗಿದ�yಆದರyಕೆಲವರುyಈyವಿದಾ್ವಿಂಸರyನೆೇತೃ-
ತ್ವದಲಿ್ಲyಜನರುyಒಿಂದುಗ�ಡದ್ರುವುದುyಮತುತುyಅವರನುನಿyಅಿಂಗಿೇಕರಿಸದ್ರುವುದೇyಪ್ರಳಯಕೆಕೆyಕಾರಣವೆಿಂದುy
ವಾಟಸೂಪ್,yಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲಿ್ಲyಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುತತುದಾರ್�

ಅಂಧವಿಶಾವಾಸಗಳು:

ಇತಹಾಸವುy ದಾಖಲಿಸ್ದy ಅತ್ಯಿಂತy ದ�ಡ್ಡy ಕೌ್ರಯ್ಮy ಪ್ರಳಯದy ಹಸರಲಿ್ಲy ನಡೆದ್ತೆತುಿಂದುy ಇತತುೇಚೆಗಿನy
ಸಿಂಶ�ೇಧನೆಯಿಿಂದyಪತೆತುಯಾಗಿದ�yಅದರಲಿ್ಲy140yಎಳೆಯyಕಿಂದಮಮುಗಳನುನಿyಸಾಮ�ಹಿಕವಾಗಿyಬಲಿನಿೇಡ-
ಲಾಗಿತುತು�yಇದುyಪೆರುವಿನಲಿ್ಲy550yವಷ್ಮಗಳyಹಿಿಂದyನಡೆದyಘಟನೆಯಾಗಿದ�yಇಿಂದ್ನyಟು್ರಹಿಯೇyನಗರದy
ಸಮ್ೇಪyಆಕಿ್ಮಯೇಲಜಿಸ್ಟಿಗಳಿಗyಇದಕೆಕೆyಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿyಪುರಾವೆyಹಾಗ�yದೇಹದyಅವಶೇಷಗಳುyಲಭಿಸ್ದ�yಆy
ಸಿಂದಭ್ಮದಲಿ್ಲyಪೆರುವಿನyಪ್ರಸುತುತyಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲyಚ್ಮುyನಾಗರಿಕತೆyವಾ್ಯರ್ಸ್ಕೆ�ಿಂಡಿತುತು�yಇದುyನ�ರಾರುyವಷ್ಮಗಳy
ಮೊದಲಿದ್yಜನರyಅಿಂಧವಿಶಾ್ವಸದಡೆಗyಬಳಕುyಚೆಲಿ್ಲದ�

3500yವಷ್ಮಗಳyಇತಹಾಸವಿರುವyದೇವಾಲಯದyಸಮ್ೇಪyನಡೆಸ್ದyಈyಉತ್ಖನನದಲಿ್ಲyಪತೆತುyಹಚ್ಚುದy140y
ಮಕಕೆಳyಅಸ್ತುಪಿಂಜರದಲಿ್ಲyಬಹುತೆೇಕyಐದುyಅಥವಾyಹದ್ನಾಲುಕೆyವಷ್ಮyಪಾ್ರಯದವರಾಗಿದರ್ು�yಇದುyನರಬಲಿy
ಎಿಂದುyತಳಿಯುವುದಕೆಕೆyಸಹಾಯಕವಾದyಸಾಕಷುಟಿyಪುರಾವೆಗಳುyಅಲಿ್ಲyಲಭಿಸ್ದ�yಎಲಾ್ಲyಮಕಕೆಳyಎದಯyಎಲುಬುy
ಮುರಿಯುವಿಂತೆyಬಲವಾದyಪ್ರಹಾರyನಿೇಡಲಾಗಿತುತು�yಎಲ್ಲರyಪಕೆಕೆಲ್ಬುಗಳನುನಿyಕಿತುತುyಪ್ರತೆ್ಯೇಕವಾಗಿಡಲಾಗಿತುತು�y
ಹೃದಯಗಳನುನಿyಬೇಪ್ಮಡಿಸಲಾಗಿತುತು�yಬಹುತೆೇಕyಮಕಕೆಳyಮೈಗyಕೆಿಂಬಣಣಾyಬಳಿಯಲಾಗಿತುತು�yಇದುyನರಬಲಿಗy
ಮೊದಲುyದೇಹಕೆಕೆyಬಣಣಾyಹಚುಚುವyಪುರಾತನyಸಿಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ�y
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ಈyಮಕಕೆಳyಜ�ತೆಯಲಿ್ಲyರ�ೇಮಕಾಕೆಗಿyಸಾಕುತತುದ್yಲಾಮyಎಿಂಬyಜಿೇವಿಯನುನಿyಕ�ಡಾyಬಲಿಯರ್್ಮಸಲಾಗಿತುತು�y
ಇದರyಸಿಂಖ್್ಯyಸುಮಾರುy200ರಷ್ಟಿತುತು�yಇವೆಲ್ಲವೂy18yತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಿಂತyಕೆಳಗಿನyಪಾ್ರಣಗಳಾಗಿದವ್ು�yಚ್ಮುy
ಜನಾಿಂಗವನುನಿyಇಿಂತಹyಒಿಂದುyಕ�್ರರyನರಹತೆ್ಯಗyಪೆ್ರೇರೇರ್ಸ್ದು್yಯಾವುದುyಎಿಂಬyಪ್ರಶನಿಗyಸಿಂಶ�ೇಧಕರುy
ಉತತುರವನುನಿyಕಿಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರ್�yಅದುyಮಹಾಪ್ರಳಯವಾಗಿತುತು�yಈyಪ್ರಳಯದ್ಿಂದಾಗಿyಚ್ಮುyನಾಗರಿಕತೆy
ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗುತತುದಯಿಂದುyಭಾವಿಸ್yಅದರyಪರಿಹಾರಕಾಕೆಗಿyಪ್ರಸುತುತyನರಬಲಿyನಿೇಡಲಾಗಿತುತು�yಉತ್ಖನ-
ನದಲಿ್ಲyಪತೆತುಯಾದyವಸತ್ಗಳಲಿ್ಲyನಡೆಸ್ದyಕಾಬ್ಮನ್yಡೆೇಟ್ಿಂಗ್ನಲಿ್ಲyಈyಕೌ್ರಯ್ಮyಕಿ್ರ�ಶy1400-1450ರyಮಧ್್ಯy
ನಡೆದ್ತೆತುಿಂದುyಸಾಬೇತಾಗಿದ�

ಮೊದಲ್ಪ್ರಳಯ್:

ಮಾನವನyಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲyಮೊದಲyಪ್ರಳಯyಸಿಂಭವಿಸ್ದುy್ಪ್ರವಾದ್yನ�ಹ್ yರyಕಾಲದಲಾ್ಲಗಿತೆತುಿಂದುyಕುರ್ಆನ್y
ಹೇಳಿದ�yಏಕದೇವyವಿಶಾ್ವಸದಡೆಗyಆಮಿಂತ್ರಸ್ದyಪ್ರವಾದ್yನ�ಹ್ yರನುನಿyನಿಷೇಧಿಸ್yಪರಿಹಾಸ್ಯyಮಾಡಿyಅವರy
ಸಿಂದೇಶಕೆಕೆyಬನುನಿyತರುಗಿಸ್ದyಜನತೆಯನುನಿyಶಿಕ್ಷಿಸಲುyಈyಪ್ರಳಯyಬಿಂದರಗಿತುತು�yಆyಪ್ರಳಯದyಭಿೇಕರತೆyನಮಮುy
ಊಹಗ�yನಿಲುಕದಿಂತಾಗಿದ�yಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಅದನುನಿyವಿವರಿಸುವyಶೈಲಿಯಿಿಂದಲ್ೇyಅದರyಭಯಾನಕತೆ-
ಯನುನಿyನಾವುyಅಿಂದಾಜಿಸಬಹುದಾಗಿದ�

﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾
“ನಾವುyಧಾರಾಕಾರyಮಳೆಯಿಿಂದyಆಕಾಶದyದಾ್ವರಗಳನುನಿyತೆರದುಬಟ್ಟಿವು�yನೆಲವನುನಿyಸ್ೇಳಿyಚ್ಲುಮಗಳಾಗಿy
ಮಾಪ್ಮಡಿಸ್yಬಟ್ಟಿವು�yಮತುತುyಈyನಿೇರಲ್ಲyವಿಧಿಸಲಪಿಟಟಿyಆyಕಾಯ್ಮವನುನಿy(ವಿನಾಶದ)yಪೂತ್ಮಗ�ಳಿಸಲಿಕಾಕೆಗಿy
ಸೇರಿಕೆ�ಿಂಡಿತು�”y(54:11-12)

ಪವ್ಮತyಸಾದೃಶ್ಯyಹದರ್ಗಳyಹ�ಡೆತದ್ಿಂದyಪ್ರವಾದ್yನ�ಹ್ yಮತುತುyಅವರyಅನುಚರರನುನಿyಅಲಾ್ಲಹನುy
ಒಿಂದುyನಾವೆಯyಮ�ಲಕyರಕ್ಷಿಸ್ದನು�yನ�ಹರುyದೇವನyಆದೇಶyಪ್ರಕಾರyನಾವೆಯನುನಿyತಯಾರಿಸುತತುದಾ್-
ಗಲ�yಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳುyಗೇಲಿಮಾಡಿyನಗುತತುದರ್ು�yಕೆ�ನೆಗyನ�ಹ್yಮತುತುyಅವರyಮೇಲ್yವಿಶಾ್ವಸyತಿಂದವರನುನಿy
ಹ�ರತುಪಡಿಸ್yಉಳಿದವರಲ್ಲರ�yಆyಗೇಲಿ,yಪರಿಹಾಸ್ಯ,y ನಿಿಂದನೆ,y ನಿಷೇಧದyಅಿಂತಮyಪರಿಣ್ಮವ-
ನುನಿyಅನುಭವಿಸ್ದರು�

ಮಾನವನ್ಅಸಹಾಯಕತೆ:

ದ�್ರೇಣ್ಚಾಯ್ಮyಪಬ್ಲಕೆೇಶನ್y2005yಮಾರ್್ಮನಲಿ್ಲyಪ್ರಕಾಶನಗ�ಳಿಸ್ದy‘ವಿಜ್ಾನಚ್ಪುಪಿ’yಎಿಂಬyಬೃಹತ್y
ಗ್ರಿಂಥದy“ಸುನಾಮ್”yಎಿಂಬyಮೊದಲyಅಧಾ್ಯಯದyಆರಿಂಭದಲಿ್ಲyಹಿೇಗyಬರಯಲಾಗಿದ�

“2004yಡಿಸಿಂಬರ್y24ರಿಂದುyಸುಮಾತ್ರyದ್್ವೇಪದ್ಿಂದyಹಿಡಿದುyಆಫ್್ರಕಾyತೇರದyತನಕyಮೃತು್ಯತಾಿಂಡವವಾಡಿದy
ಪವ್ಮತಾಕಾರದyಹದ್ರಗಳುyಮನುಷ್ಯನುyಅದಷುಟಿyಅಸಹಾಯಕನೆಿಂಬyಸತ್ಯವನುನಿyನಮಮುyಮುಿಂದyಅನಾವರಣ-
ಗ�ಳಿಸ್ತು�yದುರಾಸ,yದ್ವೇಷ,yಪೆೈಪೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲyಕ್ಷಣ್ಧ್ಮದಲಿ್ಲyಕೆ�ನೆಗ�ಳುಳುತತುದ�yನಮಗyನಿೇರುyಮತುತುyಬಳಕುy
ನಿೇಡುವyಪ್ರಕೃತyತಾಯಿyಮಾತ್ರವಾಗಿರದ,yತಾನುyಉಗ್ರಸ್ವರ�ರ್ಣyಆಗಿದೇ್ನೆಿಂದುyನೆನರ್ಸ್ಕೆ�ಡುವಾಗyನಾವುy

41 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಫರ್ತಂಗಳು್ಅಶುಭವಲಲಿ

ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯೇ, ಶಿಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರ ವಿಶೇಷಣರಳನು್ನ ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರು ಇಲ್್ಲ 
ವಿವರಿಸಿದಾದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಶುಭ-ಅಶುಭರಳಲ್್ಲ ನಂಬಿಿಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರ ರಬಿಬಿನ ಮೇಲೆ ತವಕುಕೆಲ್ 
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

 " ಅಬುದಾಲಾ್ಲಹ್ ಅತು್ತವೈಜಿರಿೇ

ಸಫರ್ತಂಗಳ್ಬಗ್ಗೆ್ವರದಿಯಾದ್ಕಲವು್ಹದಿೋಸ್ಗಳು:

َعــْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقــاَل: إِنَّ 

َم َقاَل: »َل  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َرُســوَل اللَّ

: َيا  َعْدَوى َوَل َصَفَر َوَل َهاَمــَة«. َفَقاَل َأْعَرابِيٌّ

ْمِل  ِه! َفَما َبــاُل إِبِِلي َتُكــوُن فِي الرَّ َرُســوَل اللَّ

َبــاُء، َفَيْأتِي اْلَبِعيُر اْلَْجــَرُب َفَيْدُخُل  َها الظِّ َكَأنَّ

َل؟« َبْينََهــا َفُيْجِرُبَها؟ َفَقاَل: »َفَمْن َأْعــَدى اْلَوَّ

1�y ಅಬ�yಹುರೈರ y ರಿಿಂದyವರದ್:yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y
ಅಲಾ್ಲಹನy ಸಿಂದೇಶವಾಹಕರು y ಹೇಳಿದರು:y “ಅದಾ್ವy
ಇಲ್ಲ,yಸಫರ್yಇಲ್ಲ,yಹಾಮyಇಲ್ಲ�”yಆಗyಒಬ್ಬyಮರುಭ�ಮ್y
ನಿವಾಸ್yಕೆೇಳಿದರು:y “ಓyಅಲಾ್ಲಹನyಸಿಂದೇಶವಾಹಕರೇ!y
ಹಾಗಾದರyನನನಿyಒಿಂಟ್ಗಳಿಗೇನಾಗಿದ?yಅವುyಜಿಿಂಕೆಗಳಿಂತೆy
ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲರುತತುವೆ�yಆಗyತುರಿಕಜಿಜಿಯಿರುವyಒಿಂದುy
ಒಿಂಟ್yಅವುಗಳyಜ�ತೆyಸೇರಿyಅವುಗಳಿಗಲ್ಲyತುರಿyಹತುತುವಿಂತೆy
ಮಾಡುತತುದ�”y ಆಗy ಪ್ರವಾದ್ y ಯವರುy ಕೆೇಳಿದರು:y

“ಹಾಗಾದರyಮೊಟಟಿಮೊದಲyಒಿಂಟ್ಗyತುರಿyಹತತುಸ್ದವರುy
ಯಾರು?”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿyಮತುತುyಮುಸ್್ಲಮ್)

(ಕಾಯಿಲ್yಅಥವಾyಅಿಂಗವೆೈಕಲ್ಯಗಳುyಅಲಾ್ಲಹನyಹಸತುಕ್ೇಪ-
ವಿಲ್ಲದyನೆೈಸಗಿ್ಮಕವಾಗಿyಒಬ್ಬರಿಿಂದyಮತೆ�ತುಬ್ಬರಿಗyಹತುತುತತುದ-
ಯಿಂದುyಜಾಹಿಲಿೇಕಾಲದyಅರಬ್ಬಗಳುyನಿಂಬುತತುದರ್ು�yಈy
ರಿೇತyಒಬ್ಬರಿಿಂದyಇನೆ�ನಿಬ್ಬರಿಗyಹತುತುವುದನುನಿyಅವರುy‘ಅದಾ್ವ’y
ಎಿಂದುyಕರಯುತತುದರ್ು�y

ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಇಲಿ್ಲyಅದಾ್ವyಇಲ್ಲyಎಿಂದುyಹೇಳಿರುವುದುy
ಒಬ್ಬರಿಿಂದyಮತೆ�ತುಬ್ಬರಿಗyಹತುತುವಿಂತಹyರ�ೇಗಗಳಿಲ್ಲyಎಿಂಬy
ಅಥ್ಮದಲ್ಲಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿyಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಮಾತನyಅಥ್ಮy
ಅಲಾ್ಲಹನy ಹಸತುಕ್ೇಪವಿಲ್ಲದy ನೆೈಸಗಿ್ಮಕವಾಗಿyಯಾವುದೇy
ಕಾಯಿಲ್ಯ�y ಒಬ್ಬರಿಿಂದy ಇನೆ�ನಿಬ್ಬರಿಗy ಹತುತುವುದ್ಲ್ಲy
ಎಿಂದಾಗಿದ�yಆದರ್ಿಿಂದಲ್ೇyಆರ�ೇಗ್ಯವಿಂತyಒಿಂಟ್ಗಳyಮಧ್್ಯy
ತುರಿಕಜಿಜಿಯಿರುವyಒಿಂಟ್ಯನುನಿy ಕಟ್ಟಿದರyಆyತುರಿyಇತರy
ಒಿಂಟ್ಗಳಿಗyಹತುತುತತುದಯಲ್ಲವೆೇyಎಿಂದುyಆyಮರುಭ�ಮ್y
ನಿವಾಸ್yಕೆೇಳಿದಾಗyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಅದನುನಿyನಿಷೇ-
ಧಿಸುವುದ್ಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿyಅರಬ್ಬಗಳyನಿಂಬಕೆಯನುನಿyತದುತ್ಾತುy
ಮೊಟಟಿಮೊದಲy ಒಿಂಟ್ಗy ತುರಿy ಹತತುಸ್ದವರುy ಯಾರುy
ಎಿಂದುyಕೆೇಳುತಾತುರ�y
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ಮೊಟಟಿಮೊದಲyಒಿಂಟ್ಗyತುರಿyಹತತುಸ್ದು್yಅಲಾ್ಲಹನಾಗಿದ್ರy
ಇತರyಒಿಂಟ್ಗಳಿಗ�yತುರಿyಹತತುಸುವವನುyಅವನೆೇyಆಗಿದಾನ್ೆ�y
ಅವನyಹಸತುಕ್ೇಪವಿಲ್ಲದ,yಅವನyತೇಮಾ್ಮನyಮತುತುyನಿಣ್ಮಯ-
ವನುನಿyಅನುಸರಿಸದyಇಲಿ್ಲyಏನ�yನಡೆಯುವುದ್ಲ್ಲ�)

َعْن َأبِي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه، َعــِن النَّبِيِّ 

َم َقــاَل: »َل َعْدَوى َوَل  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّى اللَّ

طَِيَرَة َوَل َهاَمــَة َوَل َصَفَر«.

2�y ಅಬ�yಹುರೈರ yರಿಿಂದyವರದ್:yಅಲಾ್ಲಹನyಸಿಂದೇಶವಾಹ-
ಕರು yಹೇಳಿದರು:y“ಅದಾ್ವyಇಲ್ಲ,yತಯರyಇಲ್ಲ,yಹಾಮyಇಲ್ಲ,y
ಸಫರ್yಇಲ್ಲ�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿyಮತುತುyಮುಸ್್ಲಮ್)

(ತಯರyಎಿಂದರy ಶುಭyಅಶುಭಗಳನುನಿy ನೆ�ೇಡುವುದು�y
ಜಾಹಿಲಿೇಕಾಲದy ಅರಬ್ಬಗಳುy ಶುಭy ಅಶುಭಗಳನುನಿy
ನಿಧ್ಮರಿಸಲುyಹಕಿಕೆಗಳನುನಿyಹಾರಿಸುತತುದರ್ು�yಅದುyಬಲಭಾಗಕೆಕೆy
ಹಾರಿದರy ಶುಭyಮತುತುy ಎಡಭಾಗಕೆಕೆy ಹಾರಿದರyಅಶುಭ�y
ಹಕಿಕೆಯyಈyಹಾರಾಟವನುನಿyಅನುಸರಿಸ್yಅವರುyತಮಮುyಶುಭy
ಅಶುಭಗಳನುನಿyನಿಧ್ಮರಿಸುತತುದರ್ು�

ಹಾಮy ಎಿಂದರy ಹಚಾಚುಗಿy ರಾತ್ರy ವೆೇಳೆy ಕಬರಸಾಥಿನದಲಿ್ಲy
ಕಿಂಡುಬರುವyಹಕಿಕೆ�yಕೆಲವರುyಇದುyಗ�ಬyಎಿಂದ್ದಾರ್�y
ಏನೆೇyಆದರ�yಈyಹಕಿಕೆಯನುನಿyಅರಬ್ಬಗಳುyಅಶುಭವೆಿಂದುy
ಪರಿಗಣಸುತತುದರ್ು�)

ಮುಸ್್ಲಮ್ನyವರದ್ಯಲಿ್ಲyಹಿೇಗಿದ:y

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َل  ِه َصلَّى اللَّ َقاَل َرُســوُل اللَّ

َعْدَوى َوَل ُغــوَل َوَل َصَفَر«.

ಅಲಾ್ಲಹನyಸಿಂದೇಶವಾಹಕು yಹೇಳಿದರು:y“ಅದಾ್ವyಇಲ್ಲ,y
ಗ�ಲ್yಇಲ್ಲ,yಸಫರ್yಇಲ್ಲ�”

(ಗ�ಲ್yಎಿಂದರyಮರುಭ�ಮ್ಯಲಿ್ಲyವಾಸ್ಸುವyರ್ಶಾಚ್�yಈy
ರ್ಶಾಚ್yವಿಭಿನನಿyಬಣಣಾಗಳಲಿ್ಲyಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿyಮರುಭ�ಮ್ಯಲಿ್ಲy
ಚಲಿಸುವyಜನರನುನಿyದಾರಿತರ್ಪಿಸುತತುದಯಿಂದುyಅರಬ್ಬಗಳುy

ನಿಂಬುತತುದರ್ು�)

ُه َعنُْه َقــاَل: َقاَم فِينَا  َعِن اْبِن َمْســُعوٍد َرِضَي اللَّ

َم َفَقاَل: »َل  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َرُســوُل اللَّ

: َيا َرُسوَل  ُيْعَدى َشــْيٌء َشــْيًئا«. َفَقاَل َأْعَرابِيٌّ

اللَّــِه! اْلَبِعيُر َأْجَرُب اْلَحَشــَفِة ُنْدبِنُــُه َفُيْجِرُب 

ُه  ِه َصلَّــى اللَّ بِــَل ُكلََّهــا؟ َفَقاَل َرُســوُل اللَّ اْلِ

َل؟ َل َعْدَوى  َعَلْيِه َوَســلََّم: »َفَمْن َأْجَرَب اْلَوَّ

ُه ُكلَّ َنْفــٍس َفَكَتَب َحَياَتَها  َوَل َصَفــَر. َخَلَق اللَّ

َوَمَصاِئَبَها«. َوِرْزَقَها 

3�y ಇಬ್ನಿyಮಸ್ಊದ್ yರಿಿಂದyವರದ್:yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y
ಅಲಾ್ಲಹನyಸಿಂದೇಶವಾಹಕು yನಮಮುyಮುಿಂದyನಿಿಂತುy
ಹೇಳಿದರು:y“ಯಾವುದೇyವಸುತುyಇನೆ�ನಿಿಂದುyವಸುತುವಿಗyಏನನ�ನಿy
ಹತತುಸುವುದ್ಲ್ಲ�”yಆಗyಒಬ್ಬyಮರುಭ�ಮ್yನಿವಾಸ್yಎದು್y
ನಿಿಂತುyಕೆೇಳಿದರು:y“ಓyಅಲಾ್ಲಹನyಸಿಂದೇಶವಾಹಕರೇ!yಶಿಶನಿದy
ತುದ್ಯಲಿ್ಲyತುರಿಕಜಿಜಿಯಿರುವyಒಿಂಟ್ಯನುನಿyನಾವುyಇತರy
ಒಿಂಟ್ಗಳಿಂದ್ಗyಹಟ್ಟಿಗyಸೇರಿಸುತೆತುೇವೆ�yಆಗyಅದುyಹಟ್ಟಿಯ-
ಲಿ್ಲರುವyಎಲ್ಲyಒಿಂಟ್ಗಳಿಗ�yತುರಿಯನುನಿyಹತತುಸುತತುದ�”yಆಗy
ಅಲಾ್ಲಹನyಸಿಂದೇಶವಾಹಕು yಕೆೇಳಿದರು:y“ಹಾಗಾದರy
ಮೊಟಟಿಮೊದಲy ಒಿಂಟ್ಗy ತುರಿy ಹತತುಸ್ದವರುyಯಾರು?y
ಅದಾ್ವyಇಲ್ಲ,yಸಫರ್yಇಲ್ಲ�yಅಲಾ್ಲಹುyಎಲ್ಲyಜಿೇವಿಗಳನ�ನಿyಸೃಷ್ಟಿಸ್y
ಅವುಗಳyಆಯುಷ್ಯ,yಅವುಗಳಿಗyದ�ರಯುವyಆಹಾರyಮತುತುy
ಅವುಗಳಿಗyಸಿಂಭವಿಸುವyಆಪತುತುಗಳನುನಿyಮೊದಲ್ೇyದಾಖಲಿ-
ಸ್ಟ್ಟಿದಾನ್ೆ�”y(ಅಹಮುದ್,yಅತತುಮ್್ಮದ್)

ُه َعنُْهَمــا َقاَل: َكاُنوا  َعِن اْبِن َعبَّــاِس َرِضَي اللَّ

َيــَرْوَن َأنَّ اْلُعْمَرَة فِي َأْشــُهِر اْلَحــجِّ ِمْن َأْفَجِر 

َم  اْلُفُجــوِر فِــي اْلَْرِض. َوَيْجَعُلــوَن اْلُمَحرَّ

َبــْر، َوَعَفا اْلََثْر،  َصَفًرا. َوَيُقوُلــوَن: إَِذا َبَرَأ الدَّ
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َواْنَســَلَخ َصَفْر، َحلَّــِت اْلُعْمَرُة لَِمــِن اْعَتَمْر. 

َم َوَأْصَحاُبُه  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َقِدَم النَّبِيُّ َصلَّــى اللَّ

. َفَأَمَرُهْم َأْن  َصبِيَحَة َرابَِعــٍة ُمِهلِّيــَن بِاْلَحــجِّ

َيْجَعُلوَها ُعْمَرًة. َفَتَعاَظــَم َذلَِك ِعنَْدُهْم َفَقاُلوا: 

ُه«. ؟ َقاَل: »اْلِحــلُّ ُكلُّ َيا َرُســوَل اللَّــِه! َأيُّ اْلِحلِّ

4�y ಇಬ್ನಿyಅಬಾ್ಬಸ್ y ರಿಿಂದyವರದ್:yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y
“ಹಜ್ಜಿನy ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲy ಉಮ್ರy ನಿವ್ಮಹಿಸುವುದುy
ಭ�ಮ್ಯಲಿ್ಲy ಮಾಡುವy ಅತದ�ಡ್ಡy ದುಷಕೆಮ್ಮವೆಿಂದುy
ಅರಬ್ಬಗಳುyನಿಂಬುತತುದರ್ು�yಅವರುyಮುಹರ್ರಿಂyತಿಂಗಳನುನಿy
ಸಫರ್yತಿಂಗಳಾಗಿyಮಾಡಿಕೆ�ಳುಳುತತುದರ್ು�yಅವರುyಹೇಳುತತು-
ದರ್ು:y“ದಬರ್yಗುಣವಾದರ,yಅಸರ್yಮಾಯವಾದರ,yಸಫರ್y
ತಿಂಗಳುyಕಳೆದರ,yಉಮ್ರyನಿವ್ಮಹಿಸುವyಸಮಯವಾಗುತತುದ�”y

5�y ಹಿೇಗಿರುವಾಗyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಮತುತುyಸಹಾಬಾಗಳುy
ಹಜ್ಜಿyನಿವ್ಮಹಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿyಇಹಾ್ರಮ್yಮಾಡಿyದುಲ್ಹಿಜಜಿy
ನಾಲಕೆನೆೇyದ್ನyಮಕಕೆಕೆಕೆyಬಿಂದರು�yಆಗyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುy
ಅವರ�ಡನೆy (ಬಲಿಮೃಗy ತರದವರ�ಡನೆ)y ಹಜ್ಜಿನಿಿಂದy
ವಿಮುಕತುರಾಗಿy ಅದನುನಿy ಉಮ್ರy ಆಗಿy ಪರಿವತ್ಮಸುವಿಂತೆy
ಹೇಳಿದರು�yಆದರyಅದುyಅವರಿಗyದ�ಡ್ಡyವಿಷಯವಾಗಿy
ಕಿಂಡಿತು�yಅವರುyಕೆೇಳಿದರು:y“ಓyಅಲಾ್ಲಹನyಸಿಂದೇಶವಾ-
ಹಕರೇ!yಸಿಂಪೂಣ್ಮyವಿಮುಕತುರಾಗಬೇಕೆೇ?”yಪ್ರವಾದ್ y
ಯವರುy ಹೇಳಿದರು:y “ಸಿಂಪೂಣ್ಮವಾಗಿy ವಿಮುಕತುರಾಗ-
ಬೇಕು�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿyಮತುತುyಮುಸ್್ಲಮ್)

(ದಬರ್y ಎಿಂದರy ಸಾಮಾನುy ಸರಿಂಜಾಮುಗಳನುನಿy
ಹ�ರುವyಮ�ಲಕyಒಿಂಟ್ಗಳyಬನುನಿಗಳಲಿ್ಲyಕಾಣಸ್ಕೆ�ಳುಳುವy
ಗಾಯಗಳು�yಹಜ್yಮುಗಿಯುವವರಗ�yಈyಗಾಯಗಳುy
ಗುಣವಾಗುತತುರಲಿಲ್ಲ�

ಅಸರ್yಎಿಂದರy ಕಲ್,y ಗುರುತು,y ಹಜಜಿಗುರುತುy ಇತಾ್ಯದ್�y
ಇಲಿ್ಲyಅಸರ್yಎಿಂದರyಒಿಂಟ್ಗಳುyಮತುತುyಯಾತಾ್ರರ್್ಮಗಳುy
ಹಜ್ಜಿyಮುಗಿಸ್yಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲyಚಲಿಸುವಾಗyಮರಳಿನಲಿ್ಲy
ಮ�ಡುವyಗುರುತುಗಳು�)

َقــاَل َأُبو َداُوَد: ُســِئَل َمالِــٌك َعــْن َقْولِِه: »َل 

َصَفَر«. َقــاَل: إِنَّ َأْهَل اْلَجاِهِليَّــِة َكاُنوا ُيِحلُّوَن 

ُموَنــُه َعاًما. َفَقاَل  َصَفــَر. ُيِحلُّوَنُه َعاًمــا َوُيَحرِّ

النَّبِــيُّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َل َصَفَر«.

6�y ಅಬ�ದಾವೂದ್yಹೇಳುತಾತುರ:yಇಮಾಿಂyಮಾಲಿಕ್ರ�ಿಂದ್ಗy
“ಸಫರ್yಇಲ್ಲ”yಎಿಂಬyಈyಹದ್ೇಸ್ನyಬಗಗೆyಕೆೇಳಲಾಯಿತು�y
ಆಗyಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y“ಜಾಹಿಲಿೇಕಾಲದyಜನರುyಸಫರ್y
ತಿಂಗಳನುನಿyಪವಿತ್ರyತಿಂಗಳೆಿಂದುyಪರಿಗಣಸುತತುರಲಿಲ್ಲ�yಅವರುy
ಒಿಂದುy ವಷ್ಮy ಅದನುನಿy ಪವಿತ್ರವೆಿಂದುy ಪರಿಗಣಸದ್ದರ್y
ಇನೆ�ನಿಿಂದುyವಷ್ಮyಅದನುನಿyಪವಿತ್ರವೆಿಂದುyಪರಿಗಣಸುತತುದರ್ು�y
ಆದಕಾರಣyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳಿದರು:y“ಸಫರ್yಇಲ್ಲ�”

7�y ಇಮಾಿಂyಅಲ್ಬುಖಾರಿyತಮಮುyಸಹಿೇಹ್ನಲಿ್ಲyಹೇಳುತಾತುರ:y

َباُب: َل َصَفَر. َوُهَو َداٌء َيْأُخُذ اْلَبْطَن.

“ಅಧಾ್ಯಯ:y ಸಫರ್y ಇಲ್ಲ� y ಅದುy ಹ�ಟ್ಟಿಯಲಿ್ಲy
ಉಿಂಟಾಗುವyಒಿಂದುyಕಾಯಿಲ್�”

ಸಫರ್ತಂಗಳನುನು್ಅಶುಭವೆನುನುವ್ಬಿದ್ಅತ್

ُه َعنُْه، َعــِن النَّبِيِّ َصلَّى  َعْن َأبِي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّ

َم َقاَل: »َل َعــْدَوى َوَل طَِيَرَة َوَل  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اللَّ

َصَفَر«. َوَل  َهاَمَة 

ಅಬ�yಹುರೈರ yರಿಿಂದyವರದ್:yಅಲಾ್ಲಹನyಸಿಂದೇಶವಾಹಕರು
yಹೇಳಿದರು:y“ಅದಾ್ವyಇಲ್ಲ,yತಯರyಇಲ್ಲ,yಹಾಮyಇಲ್ಲ,yಸಫರ್y

ಇಲ್ಲ�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿyಮತುತುyಮುಸ್್ಲಮ್)

ಈyಹದ್ೇಸ್ನyಬಗಗೆyವಿದಾ್ವಿಂಸರಿಗyಭಿನಾನಿಭಿಪಾ್ರಯವಿದ�yಅಿಂದರyಇಲಿ್ಲy
ಅದರyಉದೇ್ಶyವಿರ�ೇಧವೇyಅಥವಾyನಿಷೇಧವೇ?

ಇಬ್ನಿyಕಯಿ್ಯಮ್yಅಲ್ಜೌಝಿಯ್ಯyಹೇಳುತಾತುರ:y
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َوَهَذا َيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن َنْفًيــا، َوَأْن َيُكوَن َنْهًيا. َأْي: 

َم فِي  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َل َتَطيَُّروا. َوَلِكْن َقْوُلُه َصلَّى اللَّ

اْلَحِديِث: »َل َعــْدَوى َوَل َصَفــَر َوَل َهاَمَة« َيُدلُّ 

تِي  َعَلى َأنَّ اْلُمــَراَد النَّْفُي، َوإِْبَطاُل َهــِذِه اْلُُموِر الَّ

َكاَنِت اْلَجاِهِليَُّة ُتَعانِيَها. َوالنَّْفــُي فِي َهَذا َأْبَلُغ ِمَن 

النَّْهِي. ِلَنَّ النَّْفــَي َيُدلُّ َعَلى ُبْطــَاِن َذلَِك َوَعَدِم 

َما َيُدلُّ َعَلــى اْلَمنِْع ِمنُْه. َتْأثِيــِرِه. َوالنَّْهُي إِنَّ

“ತಯರyಇಲ್ಲyಎಿಂದುyಪಪ್್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳಿದು್yಬಹುಶಃy
ಅದರyಅಸ್ತುತ್ವವನುನಿyನಿಷೇಧಿಸುವyರ�ಪದಲಾ್ಲಗಿರಬಹುದು�yಅಥವಾy
ಅದನುನಿyವಿರ�ೇಧಿಸುವyರ�ಪದಲಾ್ಲಗಿರಬಹುದು�yಅಿಂದರyನಿೇವುy
ಶುಭ–ಅಶುಭyನೆ�ೇಡಬಾರದು�yಆದರyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುy
ಹದ್ೇಸ್ನಲಿ್ಲyಹೇಳಿರುವy“ಅದಾ್ವyಇಲ್ಲ,yಸಫರ್yಇಲ್ಲ,yಹಾಮyಇಲ್ಲ”y
ಎಿಂಬyಮಾತುyಇಲಿ್ಲyಅದರyಉದೇ್ಶyಅವುಗಳyಅಸ್ತುತ್ವವನುನಿyನಿಷೇ-
ಧಿಸುವುದಾಗಿದyಮತುತುyಜಾಹಿಲಿೇಕಾಲದyಜನರುyಆಚರಿಸುತತುದy್ಈy
ಕಾಯ್ಮಗಳಿಗyಯಾವುದೇyಆಧಾರವಿಲ್ಲವೆಿಂದುyತೆ�ೇರಿಸುವುದಾ-
ಗಿದಯಿಂದುyಸ�ಚ್ಸುತತುದ�yಇಲಿ್ಲyನಿಷೇಧವುyವಿರ�ೇಧಕಿಕೆಿಂತಲ�y
ಹಚುಚುyಪರಿಣ್ಮಕಾರಿ�yಕಾರಣyನಿಷೇಧವುyಅದರyಅಸ್ತುತ್ವವನೆನಿೇy
ನಿಷೇಧಿಸುತತುದyಮತುತುyಅದಕೆಕೆyಯಾವುದೇyಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲವೆಿಂದುy
ಸ�ಚ್ಸುತತುದ�yಆದರyವಿರ�ೇಧವುyಕೆೇವಲyಅದರಿಿಂದyದ�ರವಾ-
ಗಬೇಕೆಿಂದುyಮಾತ್ರyಸ�ಚ್ಸುತತುದ�”

ಇಬ್ನಿyರಜಬ್yಹೇಳುತಾತುರ:

اْخَتَلُفوا فِــي َمْعنَى َقْولِــِه: »َل َعــْدَوى«. َوَأْظَهُر 

ُه َنْفــٌي لَِما َكاَن َيْعَتِقــُدُه َأْهُل  َمــا ِقيَل فِي َذلِــَك َأنَّ

اْلَجاِهِليَّــِة ِمْن َأنَّ َهــِذِه اْلَْمَراَض ُتْعــِدي بَِطْبِعَها 

ِمْن َغْيِر اْعتَِقــاِد َتْقِديِر اللَّــِه لَِذلَِك. َوَيــُدلُّ َعَلى 

َهــَذا َقْوُلُه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َفَمْن َأْعَدى 

ِه  َما َجــِرَب بَِقَضاِء اللَّ ِل إِنَّ َل؟« ُيِشــيُر إَِلى اْلَوَّ اْلَوَّ

َوَقــَدِرِه. َفَكَذلَِك الثَّانِــي َوَما َبْعَدُه.

“ಅದಾ್ವyಇಲ್ಲ”yಎಿಂಬyಪ್ರವಾದ್ yಯವರyವಚನದyಅಥ್ಮದyಬಗಗೆy
ವಿದಾ್ವಿಂಸರಿಗyಭಿನಾನಿಭಿಪಾ್ರಯವಿದ�yಈyವಿಷಯದಲಿ್ಲyಹೇಳಲಾದy
ಅತ್ಯಿಂತyಸಪಿಷಟಿyಅಭಿಪಾ್ರಯವೆೇನೆಿಂದರyಅದ�ಿಂದುyನಿಷೇಧಾತಮುಕy
ಪ್ರಯೇಗವಾಗಿದ�y ಕಾರಣyಈyಕಾಯಿಲ್ಗಳುyನೆೈಸಗಿ್ಮಕವಾಗಿy
ಹರಡುತತುದಯಿಂದುyಜಾಹಿಲಿೇyಕಾಲದyಜನರುyನಿಂಬುತತುದ್ರು�y
ಇದಕೆಕೆyಅಲಾ್ಲಹನyನಿಣ್ಮಯದyಅಗತ್ಯವಿದಯಿಂಬyವಿಶಾ್ವಸyಅವರಿ-
ಗಿರಲಿಲ್ಲ�y“ಹಾಗಾದರyಮೊಟಟಿಮೊದಲyಒಿಂಟ್ಗyತುರಿyಹತತುಸ್ದ-
ವರುyಯಾರು?”yಎಿಂಬyಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಮಾತುyಇದನುನಿy
ಸ�ಚ್ಸುತತುದ�yಮೊಟಟಿಮೊದಲyಒಿಂಟ್ಗ,yಅದೇyರಿೇತyಎರಡನೆಯy
ಮತುತುyಅದರyನಿಂತರದyಒಿಂಟ್ಗyತುರಿyಹತತುದು್yಕೆೇವಲyಅಲಾ್ಲಹನy
ವಿಧಿyಮತುತುyನಿಣ್ಮಯದ್ಿಂದyಎಿಂದುyಇದುyಸ�ಚ್ಸುತತುದ�”y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:y

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

“ಭ�ಮ್ಯಲಾ್ಲಗಲಿ,yನಿಮಮುyದೇಹದಲಾ್ಲಗಲಿyಯಾವುದೇyಆಪತುತುy
ಸಿಂಭವಿಸುವುದ್ದರ್�yನಾವುyಅದನುನಿyಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕೆಕೆyಮುಿಂಚೆಯೇy
ಅದ�ಿಂದುyಗ್ರಿಂಥದಲಿ್ಲyದಾಖಲಾಗಿರುತತುದ�”y(ಕುರ್ಆನ್y57:22)

“ಸಫರ್y ಇಲ್ಲ”y ಎಿಂಬy ಪ್ರವಾದ್ yಯವರy ವಚನದy ಬಗಗೆy
ಹೇಳುವುದಾದರy ಅದರy ವಾ್ಯಖಾ್ಯನದy ಬಗಗೆy ವಿದಾ್ವಿಂಸರಲಿ್ಲy
ಭಿನಾನಿಭಿಪಾ್ರಯವಿದ�

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ:y ಹಿಿಂದ್ನy ಕಾಲದy ವಿದಾ್ವಿಂಸರಲಿ್ಲy ಅನೆೇಕy
ಮಿಂದ್y ಹೇಳುತಾತುರ,—“ಸಫರ್y ಎಿಂದರy ಹ�ಟ್ಟಿಯಲಿ್ಲy
ಉಿಂಟಾಗುವyಒಿಂದುyಕಾಯಿಲ್”�y

ಕೆಲವರುy ಹೇಳುತಾತುರ,—“ಅದ�ಿಂದುy ಹುಳ�y ಅದರಲಿ್ಲy
ಹಾವಿನಷುಟಿyದ�ಡ್ಡದ�yಇದ�yಅರಬ್ಬಗಳyನಿಂಬಕೆyಪ್ರಕಾರyಅದುy
ತುರಿಕಜಿಜಿಗಿಿಂತಲ�yಬೇಗyಹತತುಕೆ�ಳುಳುತತುದ�yಆದರyಪ್ರವಾದ್ y
ಯವರುyಅದರyಅಸ್ತುತ್ವವನುನಿyನಿಷೇಧಿಸ್ದರು�”yಇಬ್ನಿyಉಯಯನಿ,y
ಇಮಾಿಂyಅಹಮುದ್,yಇಮಾಿಂyಅಲ್ಬುಖಾರಿyಮತುತುyಅತತುಬರಿyಈy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಅಭಿಪಾ್ರಯವನುನಿyಹ�ಿಂದ್ದಾರ್�

ಇತರyಕೆಲವರುyಹೇಳುತಾತುರ,—ಸಫರ್yಎಿಂದರyಒಿಂದುyಹಾವು�y
ಇಲಿ್ಲyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyನಿಷೇಧಿಸ್ದು್y(ಅದರyಅಸ್ತುತ್ವವನನಿಲ್ಲy
ಬದಲಾಗಿ)yಅದುyಯಾರಿಗyಹತುತುತತುದ�ೇyಅವರುyಸಾಯುತಾತುರy
ಎಿಂಬyಜನರyನಿಂಬಕೆಯನಾನಿಗಿದ�yಅಿಂದರyಆಯುಷ್ಯyಮುಗಿಯದy
ಯಾರ�yಸಾಯುವುದ್ಲ್ಲyಎಿಂದುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಅವರy
ನಿಂಬಕೆಯನುನಿyತದುತ್ತುದಾರ್�

ಇದೇyರಿೇತಯyವಾ್ಯಖಾ್ಯನyಜಾಬರ್ yರಿಿಂದಲ�yವರದ್ಯಾಗಿದ�y
ಅವರುyಈyಹದ್ೇಸ್ನyವರದ್ಗಾರರಲ್�್ಲಬ್ಬರು�

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ:yಒಿಂದುyಗುಿಂಪುyವಿದಾ್ವಿಂಸರುyಹೇಳುತಾತುರ:yಇಲಿ್ಲy
ಸಫರ್yಎಿಂದರyಸಫರ್yತಿಂಗಳು�yಆದರyಇದರyವಾ್ಯಖಾ್ಯನದಲಿ್ಲy
ಅವರಿಗyಎರಡುyಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳಿವೆ�

1�y ಜಾಹಿಲಿೇಕಾಲದyಜನರುyತಿಂಗಳುಗಳನುನಿyಹಿಿಂದyಮುಿಂದy
ಮಾಡುತತುದುದ್ನ್ುನಿyನಿಷೇಧಿಸುವುದುyಇದರyಉದ್ೇಶ�yಅವರುy
ಮುಹರ್ರಿಂyತಿಂಗಳನುನಿyಪವಿತ್ರವಲ್ಲವೆಿಂದುyಪರಿಗಣಸ್yಅದರy
ಸಾಥಿನದಲಿ್ಲyಸಫರ್yತಿಂಗಳನುನಿyಪವಿತ್ರವೆಿಂದುyಪರಿಗಣಸುತತುದರ್ು�y
ಇದುyಇಮಾಿಂyಮಾಲಿಕ್ರವರyಅಭಿಪಾ್ರಯ�y

2�y ಇದರyಉದ್ೇಶyಜಾಹಿಲಿೇಕಾಲದyಜನರುyಅಶುಭವೆಿಂದುy
ಪರಿಗಣಸುತತುದy್ಸಫರ್yತಿಂಗಳು�yಆದರyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುy
ಅದರyಅಸ್ತುತ್ವವನುನಿyನಿಷೇಧಿಸ್ದರು�yಈyಅಭಿಪಾ್ರಯವನುನಿy
ಇಬ್ನಿyರಜಬ್yಅಲ್ಹಿಂಬಲಿೇyಪ್ರಬಲವೆಿಂದ್ದಾರ್�

ಇಲಿ್ಲy “ಸಫರ್”y ಎನುನಿವುದರyಉದ್ೇಶy ಹ�ಟ್ಟಿಯಲಿ್ಲರುವy ಆy
ಹುಳವಾಗಿರುವyಸಾಧ್ಯತೆಯ�yಇದ�yಅಿಂದರyಅವರyನಿಂಬಕೆy
ಪ್ರಕಾರy ತುರಿಕಜಿಜಿಗಿಿಂತಲ�y ವೆೇಗವಾಗಿy ಹತತುಕೆ�ಳುಳುವy ಹುಳ�y
ಅಥವಾyಅದರyಉದ್ೇಶyಮುಹರ್ರಿಂyತಿಂಗಳyಪಾವಿತ್ರ್ಯವನುನಿyಸಫರ್y
ತಿಂಗಳಿಗyಮುಿಂದ�ಡುವುದನಾನಿಗಿರಬಹುದು�yಇದನುನಿyನಸ್ೇಅ್y
ಎಿಂದುyಕರಯಲಾಗುತತುದ�yಈyಎರಡುyಸಫರ್ಗಳೂyಆಧಾರರ-
ಹಿತವಾಗಿದು್yಅವುಗಳಿಗyಆಧಾರವೆೇyಇಲ್ಲ�yಅವುಗಳಲಿ್ಲyಒಿಂದಕ�ಕೆy
ಸಪಿಷಟಿyಉಲ್್ಲೇಖವಿಲ್ಲ�

ಅದೇyರಿೇತyಇಲಿ್ಲy“ಸಫರ್”yಎನುನಿವುದರyyಉದ್ೇಶyಸಫರ್yತಿಂಗಳನುನಿy
ಅಶುಭವೆಿಂದುyಪರಿಗಣಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು�yಕಾರಣyಸಫರ್y

ತಿಂಗಳನುನಿyಅಶುಭವೆಿಂದುyಪರಿಗಣಸುವುದುyವಿರ�ೇಧಿಸಲಾದy
“ತಯರ”ದಲಿ್ಲy(ಶುಭ–ಅಶುಭyನೆ�ೇಡುವುದರಲಿ್ಲ)yಒಳಪಡುತತುದ�y
ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳುತಾತುರ:

»َل طَِيَرَة«.

“ತಯರyಇಲ್ಲ�”

ಅದೇyರಿೇತyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳುತಾತುರ:

َيَرُة ِشْرٌك«. َيَرُة ِشْرٌك الطِّ »الطِّ

“ತಯರyಶಿಕ್್ಮ�yತಯರyಶಿಕ್್ಮ�”

ಇದೇyಸರಿಯಾದyಅಭಿಪಾ್ರಯವಾದರyಇಲಿ್ಲy“ಸಫರ್yಇಲ್ಲ”yಎಿಂಬy
ಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಮಾತನyಅಥ್ಮyಮೊತತುವಾಗಿyಹೇಳಿyನಿಂತರy
ವಿಶೇಷವಾಗಿyಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲyಒಳಪಡುತತುದ�yಅಿಂದರyಅವರುy
“ತಯರyಇಲ್ಲ”y (ಶುಭ–ಅಶುಭyನೆ�ೇಡುವುದುyಇಲ್ಲ)yಎಿಂದುy
ಮೊತತುವಾಗಿyಹೇಳಿyನಿಂತರyಅದರಲಿ್ಲyಸೇರಿದy“ಸಫರ್”yಅನುನಿy
ಇಲ್ಲವೆಿಂದುyವಿಶೇಷವಾಗಿyಹೇಳಿರಬಹುದು�yಏಕೆಿಂದರyಸಫರ್y
ತಿಂಗಳನುನಿyಅಶುಭವೆಿಂದುyಪರಿಗಣಸುವುದುyಅರಬ್ಬಗಳyಮಧ್್ಯy
ಪ್ರಸ್ದ್ಧವಾಗಿತುತು�

ಆದ್ರಿಿಂದyಇಲಿ್ಲy“ಸಫರ್yಇಲ್ಲ”yಎಿಂಬyನಿಷೇಧವು—ಹಚುಚುyಬಲ್ಲವನುy
ಅಲಾ್ಲಹು—ಪ್ರವಾದ್ yಯವರy ವಚನವನುನಿy ವಿದಾ್ವಿಂಸರುy
ವಾ್ಯಖಾ್ಯನyಮಾಡಿದyಎಲ್ಲyಅಥ್ಮಗಳನ�ನಿyಒಳಗ�ಳುಳುತತುದ�yಕಾರಣy
ಅವೆಲ್ಲವೂyಆಧಾರರಹಿತ�yಅವುಗಳಲಿ್ಲyಯಾವುದಕ�ಕೆyಯಾವುದೇy
ಆಧಾರವೇyಸಪಿಷಟಿyಉಲ್್ಲೇಖವೇyಇಲ್ಲ�

ಹಚ್ಚುನyಅವಿವೆೇಕಿಗಳೂyಸಫರ್yತಿಂಗಳನುನಿyಅಶುಭವೆಿಂದುyಪರಿಗಣ-
ಸುತಾತುರ�yಕೆಲವಮಮುyಅವರುyಅದರಲಿ್ಲyಪ್ರಯಾಣyಮಾಡುವುದನ�ನಿy
ವಿರ�ೇಧಿಸುತಾತುರ�yಈyಅವಿವೆೇಕಿಗಳಲಿ್ಲyಕೆಲವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y

“ಕೆಲವುyಆರಿಫ್ೇನ್ಗಳುyಹೇಳುವಿಂತೆyಪ್ರತವಷ್ಮyಮ�ರುyಲಕ್ಷದy
ಇಪಪಿತುತುyಸಾವಿರyಆಪತುತುಗಳುyಇಳಿಯುತತುವೆ�yಅವೆಲ್ಲವೂyಸಫರ್y
ತಿಂಗಳyಕೆ�ನೆಯyಬುಧವಾರyಇಳಿಯುತತುವೆ�yಆದ್ರಿಿಂದyಆyದ್ನy
ವಷ್ಮದಲ್್ಲೇyಅತ್ಯಿಂತyಕಷಟಿದyದ್ನ�yಆದ್ರಿಿಂದyಯಾರಾದರ�yಆy
ದ್ನyನಾಲುಕೆyರಕ್ಅತ್yನಮಾಝ್yನಿವ್ಮಹಿಸ್,yಪ್ರತyರಕ್ಅತ್ನಲ�್ಲy
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ಸ�ರyಅಲ್ಫಾತಹyಒಿಂದುyಸಲ,yಸ�ರyಅಲ್ಕೌಸರ್yಹದ್ನೆೇಳುy
ಸಲ,yಸ�ರyಅಲ್ಇಖಾ್ಲಸ್yಹದ್ನೆೈದುyಸಲ,yಮುಅವಿ್ವಝತೆೈನ್y
ಒಿಂದುy ಸಲy ಪಾರಾಯಣyಮಾಡಿ,y ಸಲಾಿಂyಹೇಳಿದy ನಿಂತರy
ಈy ಕೆಳಗಿನy ಪಾ್ರಥ್ಮನೆಯನುನಿy ಪಾ್ರರ್್ಮಸ್ದರy ಅಲಾ್ಲಹುy ತನನಿy
ಔದಾಯ್ಮದ್ಿಂದyಆyದ್ನyಇಳಿಯುವyಸವ್ಮyಆಪತುತುಗಳಿಿಂದಲ�y
ಅವನನುನಿyರಕ್ಷಿಸುತಾತುನೆ�yಆyವಷ್ಮyಅವನಿಗyಯಾವುದೇyಆಪತ�ತುy
ಸಿಂಭವಿಸುವುದ್ಲ್ಲ�yಆyಪಾ್ರಥ್ಮನೆyಹಿೇಗಿದ:y

ِة، َوَيا َشِديَد  َبْعَد اْلَبْســَمَلِة... اللَُّهمَّ َيا َشــِديَد اْلُقوَّ

تِــَك َجِميُع  ْت لِِعزَّ اْلِمَحــاِل، َيــا َعِزيُز، َيا َمــْن َذلَّ

َخْلِقــَك، اْكِفنِي ِمــْن َشــرِّ َخْلِقَك. َيا ُمْحِســُن، 

ُم، َيا  ُل، َيــا ُمنِْعُم، َيا ُمَتَكــرَّ ُل، َيــا ُمَتَفضَّ َيــا ُمَجمَّ

َمْن َل إَِلَه إِلَّ َأْنــَت، اْرَحْمنِي بَِرْحَمتِــَك َيا َأْرَحَم 

ِه َوَأبِيِه  اِحِميَن. اللَُّهمَّ بِِسرِّ اْلَحَســِن َوَأِخيِه َوَجدِّ الرَّ

ِه َوَبنِيِه، اْكِفنِي َشــرَّ َهَذا اْلَيْوِم َوَمــا َينِْزُل فِيِه.  َوُأمِّ

اِت َوَيا َدافَِع اْلَبِليَّاِت. َفَســَيْكِفيَكُهُم  َيا َكافَِي اْلُمِهمَّ

ُه َعَلى َسيِِّدَنا  ــِميُع اْلَعِليُم. َوَصلَّى اللَّ ُه َوُهَو السَّ اللَّ

ٍد َوَعَلى آلِِه َوَصْحبِــِه َأْجَمِعيَن. ُمَحمَّ

ಅದೇyರಿೇತyಕೆಲವುyಜನರುyಸಫರ್yತಿಂಗಳyಕೆ�ನೆಯyಬುಧವಾರy
ಮಗಿ್ರಬ್yಮತುತುy ಇಶಾy ನಮಾಝ್ಗಳyಮಧ್್ಯy ಮಸ್ೇದ್ಗಳಲಿ್ಲy
ಚಕಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲyಕುಳಿತುಕೆ�ಳುಳುತಾತುರ�yನಿಂತರyಅವರಲ್�್ಲಬ್ಬರುy
ಪ್ರವಾದ್ಗಳyಮೇಲ್yಸಲಾಿಂyಹೇಳಲಾದyಏಳುyಆಯತ್ಗಳನುನಿy
ಕಾಗದದಲಿ್ಲyಬರಯುತಾತುರ�yಉದಾ:yಈyಕೆಳಗಿನyಅಲಾ್ಲಹನyವಚನ:y

﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾

ಸವ್ಮಲ್�ೇಕದವರಲಿ್ಲy ನ�ಹ್ರy ಮೇಲ್y ಶಾಿಂತಯಿರಲಿ�y
(ಕುರ್ಆನ್y37:79)

ನಿಂತರyಅವರುyಅದನುನಿyಒಿಂದುyಬಟಟಿಲಲಿ್ಲಟುಟಿyಅದರyನಿೇರನುನಿy
ಕುಡಿಯುತಾತುರ�y ಅವರುy ಬರದy ಆy ವಾಕ್ಯದy ರಹಸ್ಯವುy ಆy

ಸಮಯದಲಿ್ಲy ಅವರy ನೆರವಿಗy ಬರುತತುದಯಿಂದುy ಅವರುy
ನಿಂಬುತಾತುರ�yನಿಂತರyಅದನುನಿyಪರಸಪಿರyಬಟಟಿಲನುನಿyಬದಲಾಯಿಸ್y
ಮನೆಗyಒಯು್ಯತಾತುರ�

ಇದೇy ರಿೇತಯy ಅಪಶಕುನy ಕೆಲವುy ಮುಸ್್ಲಿಂy ದೇಶಗಳಲ�್ಲy
ಕಾಣಬಹುದು�yಅವರುyಬುಧವಾರyರ�ೇಗಿಗಳನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸು-
ವುದ್ಲ್ಲ�yಅವರyಪ್ರಕಾರyಆyದ್ನyಶುಭದ್ನವಲ್ಲ�

ಸಫರ್yತಿಂಗಳನುನಿyಅಥವಾyಅದರyಯಾವುದಾದರ�yಒಿಂದುy
ದ್ನವನುನಿy ಅಶುಭವೆಿಂದುy ನಿಂಬುವುದುy ವಿರ�ೇಧಿಸಲಾದy
“ತಯರ”ದಲಿ್ಲy(ಶುಭ–ಅಶುಭyನೆ�ೇಡುವುದರಲಿ್ಲ)yಒಳಪಡುತತುದy
ಎನುನಿವುದರಲಿ್ಲyಸಿಂಶಯವಿಲ್ಲ�yಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y

»َل َعْدَوى َوَل طَِيَرَة َوَل َهاَمَة َوَل َصَفَر«.

“ಅದಾ್ವy ಇಲ್ಲ,y ತಯರy ಇಲ್ಲ,y ಹಾಮy ಇಲ್ಲ,y ಸಫರ್y ಇಲ್ಲ�”y
(ಅಲ್ಬುಖಾರಿyಮತುತುyಮುಸ್್ಲಮ್)

ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y

»َل َعْدَوى َوَل طَِيَرَة، َوُيْعِجُبنِي اْلَفْأُل«.

“ಅದಾ್ವyಇಲ್ಲ,yತಯರyಇಲ್ಲ�yಆದರyಫಅ್yಲ್yನನಗಿಷಟಿ�”y

ಸಹಾಬಾಗಳುyಕೆೇಳುತಾತುರ,—“ಫಅ್yಲ್yಎಿಂದರೇನು?”

ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y

»َكِلَمٌة َطيَِّبٌة«.

“ಒಳೆಳುಯyಮಾತು�”

ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳುತಾತುರ:

َيَرُة ِشْرٌك«. َيَرُة ِشْرٌك الطِّ »الطِّ

“ತಯರyಶಿಕ್್ಮ�yತಯರyಶಿಕ್್ಮ�”
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ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y

َيَرُة ِمْن َحاَجتِِه َفَقْد َأْشَرَك«. ْتُه الطِّ »َمْن َردَّ

“ಯಾರನುನಿyತಯರyಅವನyಉದ್ೇಶವನುನಿyಬಟುಟಿyಮರಳುವಿಂತೆy
ಮಾಡುತತುದ�ೇyಅವನುyಶಿಕ್್ಮyಮಾಡಿದನು�”

ಸಹಾಬಾಗಳುyಕೆೇಳುತಾತುರ,—”yಅದರyಪಾ್ರಯಶಿಚುತತುವೆೇನು?”

ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳುತಾತುರ:

»اللَُّهمَّ َل َخْيــَر إِلَّ َخْيُرَك َوَل َطْيــَر إِلَّ َطْيُرَك َوَل 

َغْيُرَك«. إَِلَه 

“ಓyಅಲಾ್ಲಹ್!yನಿನನಿyಒಳಿತಲ್ಲದyಬೇರyಒಳಿತಲ್ಲ�yನಿನನಿyಅಶುಭ-
ವಲ್ಲದy ಬೇರy ಅಶುಭವಿಲ್ಲ�y ನಿೇನಲ್ಲದy ಬೇರy ಆರಾಧ್ಯನಿಲ್ಲy
ಎಿಂದುyಹೇಳುವುದು�”

“ತಯರ”ವನುನಿy(ಶುಭ–ಅಶುಭyನೆ�ೇಡುವುದನುನಿ)yವಿರ�ೇಧಿಸುವy
ಇಿಂತಹyಇನ�ನಿyಅನೆೇಕyಹದ್ೇಸ್ಗಳುyವರದ್ಯಾಗಿವೆ�

ಅಶುಭವನುನಿyಯಾವುದಾದರ�yಒಿಂದುyಕಾಲಕೆಕೆyಮಾತ್ರ,yಅಿಂದರy
ಸಫರ್y ತಿಂಗಳಿಗyಮಾತ್ರy ಸ್ೇಮ್ತಗ�ಳಿಸುವುದುy ಸರಿಯಲ್ಲ�y
ಏಕೆಿಂದರyಕಾಲಗಳೆಲ್ಲವೂyಅಲಾ್ಲಹನyಸೃಷ್ಟಿ�yಅದರಲಿ್ಲyಮನುಷ್ಯy
ಕಮ್ಮಗಳುyಉಿಂಟಾಗುತತುವೆ�yಮನುಷ್ಯನುyಅಲಾ್ಲಹನyಆಜ್ಾಪಾಲನೆy
ಮಾಡುತಾತುyಕಳೆಯುವyಕಾಲವುyಅವನyಪಾಲಿಗyಶುಭಕಾಲವಾಗಿದ�y
ಅದೇyರಿೇತyಅಲಾ್ಲಹನyಆಜ�ೇಲ್ಲಿಂಘನೆyಮಾಡುತಾತುyಕಳೆಯುವy
ಕಾಲವುyಅವನyಪಾಲಿಗyಅಶುಭಕಾಲವಾಗಿದ�

ಆದರ್ಿಿಂದyಅಲಾ್ಲಹನyಆಜ�ೇಲ್ಲಿಂಘನೆyಮಾಡುವುದುyಮತುತುy
ಪಾಪವೆಸಗುವುದೇyನಿಜವಾದyಅಶುಭ�yಕಾರಣyಅದುyಅಲಾ್ಲಹನಿಗy
ಕೆ�ೇಪy ತರಿಸುತತುದ�y ಅಲಾ್ಲಹುy ಒಬ್ಬy ದಾಸನyಮೇಲ್y ಕೆ�ೇಪy
ಮಾಡಿಕೆ�ಿಂಡರyಅವನುyಇಹಲ್�ೇಕದಲ�್ಲyಪರಲ್�ೇಕದಲ�್ಲy
ದೌಭಾ್ಮಗ್ಯವಿಂತನಾಗುತಾತುನೆ�yಅದೇyರಿೇತyಅಲಾ್ಲಹುyಒಬ್ಬyದಾಸನy
ಬಗಗೆyತೃಪತುನಾದರyಅವನುyಇಹಲ್�ೇಕದಲ�್ಲyಪರಲ್�ೇಕದಲ�್ಲy
ಸೌಭಾಗ್ಯವಿಂತನಾಗುತಾತುನೆ�

ಆಜ�ೇಲ್ಲಿಂಘನೆyಮಾಡುವವನುy ಸ್ವತಃy ತನಗ�y ಇತರರಿಗ�y
ಅಶುಭವಾಗಿದಾನ್ೆ�yಏಕೆಿಂದರ,yಅವನyಕಾರಣದ್ಿಂದyಆಪತುತುyಎರಗಿy
ಅದುyಎಲ್ಲyಜನರನ�ನಿyಆವರಿಸ್ಕೆ�ಳುಳುವುದನುನಿyನಿಷೇಧಿಸಲಾಗದು�y
ವಿಶೇಷವಾಗಿyದುಷಕೆಮ್ಮಗಳನುನಿyವಿರ�ೇಧಿಸದyಜನರನುನಿ�yಆದ್ರಿಿಂದy
ಅಿಂತಹyವ್ಯಕಿತುಯಿಿಂದyದ�ರವಿರುವುದುyಕ್ೇಮ�

ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳುತಾತುರ:

ــْؤُم فِــي َثَاٍث: اْلَمْرَأِة  »َل َعْدَوى َوَل طَِيَرَة، َوالشُّ

ِة«. ابَّ َوالدَّ اِر  َوالدَّ

“ಅದಾ್ವyಇಲ್ಲ,yತಯರyಇಲ್ಲ�yಆದರyಅಶುಭವುyಮ�ರುyವಸುತುಗಳ-
ಲಿ್ಲದ�yಮಹಿಳೆ,yಮನೆyಮತುತುyಜಾನುವಾರು�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿ)

ಈy ಹದ್ೇಸ್ನy ಅಥ್ಮವೆೇನೆಿಂಬy ಬಗಗೆ y ವಿದಾ್ವಿಂಸರಿಗy
ಭಿನಾನಿಭಿಪಾ್ರಯವಿದ�

1�y ಇದುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಮಾತೆಿಂಬುದನುನಿyಆಯಿಶಾ y
ನಿರಾಕರಿಸುತತುದರ್ು�yಅವರyಪ್ರಕಾರyಪ್ರವಾದ್ yರವರುy
ಹೇಳಿದು್yಹಿೇಗ:y“ಮಹಿಳೆ,yಮನೆyಮತುತುyಜಾನುವಾರುಗಳಲಿ್ಲy
ಅಶುಭವಿದyಎಿಂದುyಜಾಹಿಲಿೇಕಾಲದyಜನರುyಹೇಳುತತುದರ್ು”�y

ನಿಂತರy ಆಯಿಶಾ y ಈy ಕೆಳಗಿನy ಆಯತತುನುನಿy
ಪಾರಾಯಣyಮಾಡುತಾತುರ:y

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

“ಭ�ಮ್ಯಲಾ್ಲಗಲಿ,y ನಿಮಮುy ದೇಹದಲಾ್ಲಗಲಿyಯಾವುದೇy
ಆಪತುತುyಸಿಂಭವಿಸುವುದ್ದರ್�yನಾವುyಅದನುನಿyಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕೆಕೆy
ಮುಿಂಚೆಯೇyಅದ�ಿಂದುyಗ್ರಿಂಥದಲಿ್ಲyದಾಖಲಾಗಿರುತತುದ�”y
(ಕುರ್ಆನ್y57:22)y(ಅಹಮುದ್)

ಮುಅಮಮುರ್yಹೇಳುತಾತುರ:yಈyಹದ್ೇಸನುನಿyವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸು-
ವವರುyಹಿೇಗyಹೇಳುವುದನುನಿyನಾನುyಕೆೇಳಿದ್ೇನೆ:y“ಹಣುಣಾy



13

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಿ್ಟೇಬರ  ೆ11

ಅಶುಭವಾಗುವುದುyಬಿಂಜಯಾಗಿದ್ರ�yಕುದುರyಅಶುಭ-
ವಾಗುವುದುy ಅದುy ಅಲಾ್ಲಹನy ಮಾಗ್ಮದಲಿ್ಲy ಯುದ್ಧಕೆಕೆy
ಹ�ೇಗದ್ದರ್�yಮನೆyಅಶುಭವಾಗುವುದುyಅದರyನೆರಯವರುy
ಕೆಟಟಿವರಾಗಿದರ್�”y

2�y ವಿದಾ್ವಿಂಸರಲಿ್ಲy ಕೆಲವರುyಹಿೇಗyಹೇಳುತಾತುರ:yಪ್ರವಾದ್ y
ಯವರುyಹಿೇಗyಹೇಳಿದಾಗ್ಿyವರದ್ಯಾಗಿದ:

اِر  »َل ُشــْؤَم. َوَقــْد َيُكــوُن اْلُيْمــُن فِــي الدَّ

َواْلَفــَرِس«. َواْلَمــْرَأِة 

“ಅಶುಭyಎನುನಿವುದುy ಇಲ್ಲ�y ಆದರyಮನೆ,yಹಣುಣಾyಮತುತುy
ಕುದುರಯಲಿ್ಲyಶುಭವಿರುವyಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ�”y(ಅತತುಮ್್ಮದ್)

ಪರಿಶೋಲನೆ:yಈyಮ�ರುyವಸುತುಗಳಲಿ್ಲyಅಶುಭವನುನಿyದೃಢಪಡಿಸು-
ವುದುyರ�ೇಗಿಯನುನಿyಆರ�ೇಗ್ಯವಿಂತರyನಡುವೆyತರುವುದು,yಕುಷಟಿ-
ರ�ೇಗವಿರುವyಸಥಿಳದ್ಿಂದ,yಪೆ್ಲೇಗ್yಇರುವyಪ್ರದೇಶದ್ಿಂದyಪಲಾಯನy
ಮಾಡುವುದುyಮುಿಂತಾದವುಗಳನುನಿyವಿರ�ೇಧಿಸ್ರುವಿಂತೆಯಾಗಿ-
ದಯಿಂದುyಕೆಲವುyವಿದಾ್ವಿಂಸರುyಹೇಳುತಾತುರ�yಅಿಂದರyಈyಮ�ರುy
ವಸುತುಗಳಲಿ್ಲyಅಶುಭವಿಲ್ಲ�yಆದರyಈyಮ�ರುyವಸುತುಗಳುyಅಶುಭಕೆಕೆy
ಕಾರಣವಾಗುತತುದ�yಅಲಾ್ಲಹುyಅವುಗಳyಮ�ಲಕyಶುಭyಅಥವಾy
ಅಶುಭವನುನಿyನಿಣ್ಮಯಿಸ್yಜ�ೇಡಿಸುತಾತುನೆ�

ಈyಮ�ರುyವಸುತುಗಳಲಿ್ಲರುವyಅಶುಭವುyಅದನುನಿyಅಶುಭವೆಿಂದುy
ಪರಿಗಣಸುವವರಿಗyಮಾತ್ರy ತಗಲುತತುದ�y ತನ�ಮುಲಕy ಅವರಿಗy
ಅಶುಭyಬಾಧಿಸುತತುದ�yಆದರyಯಾರುyಅಲಾ್ಲಹನಲಿ್ಲyತವಕುಕೆಲ್y
ಮಾಡುತಾತುರ�ೇyಮತುತುyಇವುಗಳನುನಿyಅಶುಭವೆಿಂದುyಪರಿಗಣ-
ಸುವುದ್ಲ್ಲವೇyಅವರಿಗyಅದುyಅಶುಭವಲ್ಲ�yಅನಸ್ yರವರy
ಹದ್ೇಸ್yಇದನುನಿyಸ�ಚ್ಸುತತುದ�y

َيَرُة َعَلى َمْن َتَطيََّر«. »الطِّ

“ ಶ ು ಭ – ಅಶ ು ಭವಿರ ುವುದ ು y ಶ ು ಭ – ಅಶ ು ಭy
ನೆ�ೇಡುವವರಿಗyಮಾತ್ರ�”

ಕೆಲವಮಮುy ಮನುಷ್ಯನುy ಯಾವುದನುನಿy ಅಶುಭವೆಿಂದುy
ಭಾವಿಸುತಾತುನೆ�ೇyಅದನೆನಿೇyಅಲಾ್ಲಹುyಅವನಿಗyಆಪತುತುಿಂಟಾಗಲುy

ಕಾರಣವಾಗಿಸುತಾತುನೆ�yಅದೇyರಿೇತyಅಲಾ್ಲಹನಲಿ್ಲyಭರವಸಯಿಟುಟಿy
ತವಕುಕೆಲ್yಮಾಡುವುದು,yಅವನನುನಿyಮಾತ್ರyಭಯಪಡುವುದು,y
ಅವನಲಿ್ಲy ಮಾತ್ರy ನಿರಿೇಕ್ಯಿಡುವುದುy ಅಶುಭವೆಿಂದುy
ಭಾವಿಸಲಾಗುವy ಕೆಡುಕುಗಳನುನಿ y ದ�ರಗ�ಳಿಸುವy
ಪ್ರಮುಖyಮಾಗ್ಮವಾಗಿದ�y

ಶುಭ–ಅಶುಭyನೆ�ೇಡುವುದುyಅಲಾ್ಲಹನಲಿ್ಲyಶಿಕ್್ಮyಮಾಡುವುದು,y
ಅವನಲ್ಲದವರನುನಿyಭಯಪಡುವುದುyಮತುತುyಅವನಲ್ಲದವರಲಿ್ಲy
ಭರವಸಯಿಡುವುದುy ಮುಿಂತಾದವುಗಳನುನಿy ಒಳಗ�ಿಂಡಿದ�y
ಆದ್ರಿಿಂದyಶುಭ–ಅಶುಭಗಳನುನಿyನಿಂಬುವವನುyಕೆಡುಕುyಮತುತುy
ಆಪತುತುಗಳಿಗy ಸುಲಭವಾಗಿy ಬಲಿಯಾಗುತಾತುನೆ�y ಅದರಿಿಂದy
ಹ�ರಬರಲುyಹ�ರಳಾಡುತಾತುನೆ�yಕಾರಣyಅವನುyತೌಹಿೇದ್yಮತುತುy
ತವಕುಕೆಲ್ನyಗುರಾಣಯನುನಿyಧರಿಸ್ಲ್ಲ�y

ಮನಸುಸೂyಯಾವಾಗಲ�yಶುಭ–ಅಶುಭyನೆ�ೇಡುವುದನುನಿyಆಸಪ-
ಡುತತುದ�y ಆದರyಪ್ರಬಲyವಿಶಾ್ವಸವನುನಿy ಹ�ಿಂದ್ರುವyವಿಶಾ್ವಸ್y
ಅಲಾ್ಲಹನಲಿ್ಲyತವಕುಕೆಲ್yಮಾಡುವyಮ�ಲಕyಆyವಿಚಾರವನುನಿy
ದ�ರಗ�ಳಿಸುತಾತುನೆ�y ಅಲಾ್ಲಹನy ಮೇಲ್y ಮಾತ್ರy ತವಕುಕೆಲ್y
ಮಾಡುವವರಿಗyಅಲಾ್ಲಹುyಮಾತ್ರyಸಾಕು�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:y

﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾
“ನಿೇನುy ಕುರ್ಆನ್y ಪಾರಾಯಣy ಮಾಡುವಾಗy ಬಹಿಷಕೆಕೃತy
ಶೈತಾನನyವಿರುದ್ಧyಅಲಾ್ಲಹನಲಿ್ಲyರಕ್yಬೇಡು�yವಿಶಾ್ವಸವಿಟಟಿವರy
ಮೇಲ್yಮತುತುyತಮಮುyರಬ್ಬನಲಿ್ಲyತವಕುಕೆಲ್yಮಾಡುವವರyಮೇಲ್y
ಅವನಿಗyಯಾವುದೇyಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ�yಅವನಿಗyಅಧಿಕಾರವಿರುವುದುy
ಅವನನುನಿyರಕ್ಷಕನನಾನಿಗಿyಮಾಡಿಕೆ�ಳುಳುವವರುyಮತುತುyಅವನನುನಿy
ಅಲಾ್ಲಹನಿಗyಪಾಲುದಾರನನಾನಿಗಿyಮಾಡುವವರyಮೇಲ್yಮಾತ್ರ�”y
(ಕುರ್ಆನ್y16:98-100)

ಇಬುನಿಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್yಅಲ್ಜೌಝಿಯ್ಯyಹೇಳುತಾತುರ:y
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

“ಮ�ರುyವಸುತುಗಳಲಿ್ಲyಅಶುಭವಿರಬಹುದಿಂಬyಪ್ರವಾದ್ yಯವರy
ಮಾತನಿಿಂದyಅವರುyನಿಷೇಧಿಸ್ದyಶುಭ–ಅಶುಭyನೆ�ೇಡುವುದನುನಿy
ದೃಢೇಕರಿಸಲಾಗದು�yಅವರyಮಾತನyಆತ್ಯಿಂತಕyಉದೇ್ಶವೆೇನೆಿಂ-
ದರyಆyವಸುತುಗಳನುನಿyಸಮ್ೇರ್ಸುವyಅಥವಾyಅವುಗಳyಜ�ತೆಗy
ವಾಸ್ಸುವyಕೆಲವುyಜನರಿಗyಅವುಗಳyಮ�ಲಕyಕೆಲವುyಅಶುಭ-
ಗಳನುನಿyಅಲಾ್ಲಹುyಸೃಷ್ಟಿಸಲ�yಬಹುದುyಎಿಂದಾಗಿದ�yಅದೇyರಿೇತy
ಅವುಗಳನುನಿyಸಮ್ೇರ್ಸುವyಇತರyಕೆಲವುyಜನರಿಗyಆyಅಶುಭಗಳುy
ಉಿಂಟಾಗದಿಂತೆyಅವುಗಳಲಿ್ಲyಕೆಲವುyಅನುಗ್ರಹಗಳನುನಿyಅಲಾ್ಲಹುy
ಸೃಷ್ಟಿಸಲ�yಬಹುದು�

ಇದುyಹೇಗಿಂದರyಅಲಾ್ಲಹು yಕೆಲವುyಪೇಷಕರಿಗyಅನುಗ್ರಹ-
ಪೂಣ್ಮyಮಗುವನುನಿyನಿೇಡುತಾತುನೆyಮತುತುyಅವರುyಅದರyಮುಖದಲಿ್ಲy
ಒಳಿತನುನಿyಕಾಣುತಾತುರ�yಆದರyಬೇರyಕೆಲವುyಪೇಷಕರಿಗyಅಿಂತಹy
ಮಗುವನುನಿy ನಿೇಡುವುದ್ಲ್ಲ�yಮನೆ,yಹಣುಣಾyಮತುತುy ಕುದುರಯy
ಸ್ಥಿತಯುyಕ�ಡyಇದೇyರಿೇತಯಾಗಿದ�yಅದರ�ಿಂದ್ಗyವಾಸ್ಸುವ-
ವರಿಗyಅಲಾ್ಲಹು yಕೆಲವುyಒಳಿತುyಮತುತುyಕೆಡುಕುಗಳನುನಿyಸೃಷ್ಟಿ-
ಸುತಾತುನೆ�yಅದರಿಿಂದyಅವರಿಗyಶುಭ–ಸಮೃದ್್ಧಗಳುyಲಭ್ಯವಾಗುತತುವೆ�y
ಅದೇyರಿೇತyಕೆಲವನುನಿyಅಶುಭವನಾನಿಗಿyಸೃಷ್ಟಿಸುತಾತುನೆ�yಅದನುನಿy
ಸಮ್ೇರ್ಸುವವರಿಗyಅದರಿಿಂದyಅಶುಭವುಿಂಟಾಗುತತುದ�yಇವೆಲ್ಲವೂy
ಅಲಾ್ಲಹನyವಿಧಿ–ನಿಣ್ಮಯಗಳಿಗyಅನುಗುಣವಾಗಿyನಡೆಯುತತುದ�y

ಅವನುyಇತರಲ್ಲyಕಾರಣಗಳನುನಿyಸೃಷ್ಟಿಸ್yಅವುಗಳನುನಿyಅವುಗಳಿಗy
ವಿರುದ್ಧವಾದyಮತುತುyವಿಭಿನನಿವಾದyಕಾಯ್ಮಕಾರಣಗಳಿಂದ್ಗy
ಜ�ೇಡಿಸ್ದಿಂತೆyಇದನ�ನಿyಜ�ೇಡಿಸುತಾತುನೆ�yಉದಾ:yಅವನುyಕಸ�ತುರಿy
ಮುಿಂತಾದyಸುಗಿಂಧyಬೇರುವyವಸುತುಗಳನುನಿyಸೃಷ್ಟಿಸುತಾತುನೆ�yಅದರy
ಸಿಂಪಕ್ಮದಲಿ್ಲರುವyಜನರುyಅದರyಮಾಧುಯ್ಮವನುನಿyಅನುಭವಿಸು-
ತಾತುರ�yಅದಕೆಕೆyವಿರುದ್ಧವಾದyರಿೇತಯಲಿ್ಲyಅವನುyಕೆಲವುyದುಗ್ಮಿಂಧy
ಬೇರುವyವಸುತುಗಳನ�ನಿyಸೃಷ್ಟಿಸ್yಅದರyಸಿಂಪಕ್ಮದಲಿ್ಲರುವyಜನರುy
ಅದರಿಿಂದಾಗಿyಕಷಟಿಪಡುವಿಂತೆyಮಾಡುತಾತುನೆ�yಈyಎರಡುyವಿಧಗಳy
ನಡುವೆಯಿರುವyವ್ಯತಾ್ಯಸವನುನಿyಇಿಂದ್್ರಯಗಳyಮ�ಲಕyಅಥ್ಮಮಾ-
ಡಿಕೆ�ಳಳುಬಹುದು�yಮನೆಗಳು,yಮಹಿಳೆಯರುyಮತುತುyಕುದುರಗಳy
ಸ್ಥಿತಯ�yಇದೇyರಿೇತಯಾಗಿದ�yಇದಕ�ಕೆyಶಿಕ್್ಮyಆಗಿರುವyಶುಭ–
ಅಶುಭyನೆ�ೇಡುವುದಕ�ಕೆyಯಾವುದೇyಸಿಂಬಿಂಧವಿಲ್ಲ�”

ಪತನಿ,y ಗುಲಾಮಸ್ತ್ೇ,y ಜಾನುವಾರುy ಮುಿಂತಾದವುಗಳನುನಿy
ಪಡೆಯುವಾಗy ಅಲಾ್ಲಹನಲಿ್ಲy ಅದರy ಒಳಿತನುನಿ,y ಅದನುನಿy
ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದyಒಳಿತನುನಿyಬೇಡುವಿಂತೆyಮತುತುyಅದರyಕೆಡುಕನಿಿಂದy
ಮತುತುyಅದನುನಿy ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದy ಕೆಡುಕಿನಿಿಂದyರಕ್yಬೇಡುವಿಂತೆy

ಶರಿೇಅತ್yನಿದೇ್ಮಶಿಸ್ದು್yಇದೇyಕಾರಣದ್ಿಂದಾಗಿದ�y

ಬರಕತ್yಇಲ್ಲವೆಿಂಬyಕಾರಣದ್ಿಂದyಮನೆ,yಪತನಿ,yಜಾನುವಾರುy
ಮುಿಂತಾದವುಗಳನುನಿyತೆ�ರಯುವುದನುನಿyಇಸಾ್ಲಮ್yವಿರ�ೇಧಿಸ್ದ�y
ಅದೇyರಿೇತyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಒಿಂದುyವಾ್ಯಪಾರyಆರಿಂಭಿಸ್yಅದರಲಿ್ಲy
ಲಾಭy ಸ್ಗದ್ದ್ರy ಅದನುನಿy ತೆ�ರಯಬಾರದು�y ಪ್ರವಾದ್ y
ಯವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y

ُه ِلََحِدُكْم ِرْزًقا ِمــْن َوْجٍه َفَا َيَدْعُه  »إَِذا َســبََّب اللَّ

َر َلُه«. َحتَّى َيَتَغيََّر َلــُه َأْو َيَتنَكَّ

“ಅಲಾ್ಲಹುy ನಿಮಮುಲ್�್ಲಬ್ಬರಿಗyಒಿಂದುyಆದಾಯyಮ�ಲವನುನಿy
ಜಿೇವನೆ�ೇಪಾಯದy ಮಾಗ್ಮವನಾನಿಗಿy ಮಾಡಿದರy ಅದುy
ಬದಲಾಗುವyತನಕ,yಅಥವಾyಅದುyವಿರ�ಪಗ�ಳುಳುವyತನಕy
ಅವನುyಅದನುನಿyಬಟುಟಿಬಡಬಾರದು�”y(ಇಬ್ನಿyಮಾಜ)

ಆದ್ರಿಿಂದy ಯಾವುದಾದರ�y ಸಮಯವನುನಿ,y ವ್ಯಕಿತುಯನುನಿ,y
ಮನೆಯನುನಿyಇತಾ್ಯದ್yಅಶುಭವೆಿಂದುyಭಾವಿಸುವುದುyಶಿಕ್್ಮyಆಗಿದ�

ಜಾಹಿಲಿೇಕಾಲದyವಿಶಾ್ವಸಗಳಲಿ್ಲyಸೇರಿದyಈyಶುಭ–ಅಶುಭವು—
ದುರದೃಷಟಿವಶಾತ್—ಮುಸ್್ಲಿಂy ಅವಿವೆೇಕಿಗಳಲಿ್ಲ y ಮನೆy
ಮಾಡಿರುವುದುyಅವರಲಿ್ಲರುವyಧಾಮ್್ಮಕyವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸದyಕೆ�ರತೆy
ಮತುತುyವಿಶೇಷವಾಗಿyತೌಹಿೇದ್ನyಬಗಗೆyಅವರಲಿ್ಲರುವyಅರಿವಿನy
ಕೆ�ರತೆಯಿಿಂದಾಗಿದ�yಅದರyಕಾರಣವುyಅಜ್ಾನ,y ತೌಹಿೇದ್ನy
ಕೆ�ರತೆyಮತುತುyಈಮಾನಿನyದೌಬ್ಮಲ್ಯವಾಗಿದ�yಅದುyಅವರyಮಧ್್ಯy
ಸರಿಯಾದyಜ್ಾನವುyಪಸರಿಸದyಮತುತುyಅವರುyಬದ್ಅತ್yಮತುತುy
ಪಥಭ್ರಷಟಿತೆಯyಜನರ�ಿಂದ್ಗyಸೇರಿಕೆ�ಿಂಡyಕಾರಣದ್ಿಂದಾಗಿದ�y

ಅವರಿಗy ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನy ನಿೇಡುವವರ,y ಅವರಿಗy ಸರಿದಾರಿy
ತೆ�ೇರಿಸುವವರyಮತುತುyಏನುyವಿಶಾ್ವಸವಿಡುವುದುyಕಡಾ್ಡಯ,yಏನುy
ವಿಶಾ್ವಸವಿಡುವುದುyಸಮಮುತಾಹ್ಮ,yಇಸಾ್ಲಮ್yಧಮ್ಮದ್ಿಂದyಹ�ರಗy
ಹ�ೇಗುವಿಂತಹyಹಿರಿಯyಶಿಕ್್ಮyಎಿಂದರೇನೆಿಂದುyಕಲಿಸ್ಕೆ�ಡು-
ವವರyಕೆ�ರತೆಯೇyಇದಕೆಕೆyಕಾರಣ�y

ಕಿರಿಯy ಶಿಕ್್ಮy ಎಿಂದರೇನು,y ಶಿಕಿ್ಮನೆಡೆಗy ಸಾಗಿಸುವy ದಾರಿy
ಎಿಂದರೇನು,y ತೌಹಿೇದ್ನy ಸಿಂಪೂಣ್ಮತೆಗy ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸುವy
ಕಾಯ್ಮಗಳುy ಯಾವುವು,y ಹಿರಿಯy ಶಿಕಿ್ಮನೆಡೆಗy ಒಯು್ಯವy
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ಕಾಯ್ಮಗಳುyಯಾವುವು,yಯಾವy ಶಿಕ್ಮನುನಿy ಮಾಡಿy ತೌಬಾy
ಮಾಡದyಮರಣಹ�ಿಂದ್ದರy ಕಮ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂy ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿy
ಶಾಶ್ವತyನರಕವಾಸyಸ್ಗುತತುದyಇತಾ್ಯದ್ಗಳyಬಗಗೆyಅವರಿಗyತಳುವಳಿಕೆy
ನಿೇಡುವವರyಕೆ�ರತೆಯೇyಇದಕೆಕೆyಕಾರಣ�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:y

﴿چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ﴾

“ಯಾರುy ಅಲಾ್ಲಹನೆ�ಿಂದ್ಗy ಇತರರನುನಿy ಸಹಭಾಗಿಗಳನಾನಿಗಿy
ಮಾಡುತಾತುರ�ೇyಅವರಿಗyಅಲಾ್ಲಹುyಸ್ವಗ್ಮವನುನಿyನಿಷ್ದ್ಧಗ�ಳಿಸು-
ತಾತುನೆ�yಅವರyವಾಸಸಥಿಳವುyನರಕಾಗಿನಿಯಾಗಿದ�yಅನಾ್ಯಯವೆಸಗುವ-
ವರಿಗyಸಹಾಯಕರಾಗಿyಯಾರ�yಇಲ್ಲ�”y(ಕುರ್ಆನ್y5:72)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:y

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

“ತನೆ�ನಿಿಂದ್ಗy ಸಹಭಾಗಿತ್ವy ಮಾಡಲಾಗುವುದನುನಿy ಅಲಾ್ಲಹುy
ಎಿಂದ್ಗ�yಕ್ಷಮ್ಸುವುದ್ಲ್ಲ�yಅದಲ್ಲದyಇತರyಪಾಪಗಳನುನಿyಅವನಿ-
ಚ್ಛಿಸ್ದವರಿಗyಅವನುyಕ್ಷಮ್ಸುತಾತುನೆ�yಅಲಾ್ಲಹನೆ�ಿಂದ್ಗyಸಹಭಾಗಿತ್ವy
ಮಾಡುವವರುyಅತಭಯಾನಕyಪಾಪವನುನಿyಮಾಡುವವರಾಗಿ-
ದಾರ್�”y(ಕುರ್ಆನ್y4:48)

ಹಿೇಗಿದ�್yಸಹyಅನೆೇಕyಜನರುyಸಫರ್yತಿಂಗಳುyಮತುತುyಅದರಲಿ್ಲy
ಪ್ರಯಾಣy ಮಾಡುವುದನುನಿy ಅಶುಭವೆಿಂದುy ಭಾವಿಸುತಾತುರ�y
ಅದರಲಿ್ಲyಅವರುyಯಾವುದೇyಶುಭyಸಮಾರಿಂಭಗಳನುನಿyಹಮ್ಮು-
ಕೆ�ಳುಳುವುದ್ಲ್ಲ�yಆದರyತಿಂಗಳyಕೆ�ನೆyಬಿಂದಾಗyಅವರುyಕೆ�ನೆಯy
ಬುಧವಾರyಮಹಾyಸಮಾರಿಂಭವನುನಿyಹಮ್ಮುಕೆ�ಳುಳುತಾತುರ�yಅದರಲಿ್ಲy
ಅವರುyಔತಣಕ�ಟ,yವಿಶೇಷyಆಹಾರ–ಪದಾಥ್ಮಗಳುyಮತುತುy
ವಿದೇಶಿyಸ್ಹಿತಿಂಡಿಗಳನುನಿyತಯಾರಿಸುತಾತುರ�yಅದರಲಿ್ಲyಅವರುy

ರ�ೇಗyಗುಣವಾಗಲುyಹುಲು್ಲಗಳyಮೇಲ್yನಡೆಯುತಾತುರ�y

ಇವೆಲ್ಲವೂy ಶಿಕಿ್ಮನಲಿ್ಲy ಬೇಳಿಸುವ—ಅಲಾ್ಲಹುy ಕಾಪಾಡಲಿ—
ಬದ್ಅತ್ಗಳಲಿ್ಲyಒಳಪಟಟಿyಅವಿವೆೇಕತನಗಳಾಗಿವೆyಎನುನಿವುದರಲಿ್ಲy
ಯಾವುದೇyಸಿಂದೇಹವಿಲ್ಲ�yಮೊದಲyಹಿಂತದಲ್್ಲೇyಇದುyಅಕಿೇದದy
ಸುರಕ್ಷತೆಗyಬದರಿಕೆyಒಡು್ಡತತುದ�yಈyಎಲಾ್ಲyಕಾಯ್ಮಗಳುyಹ�ರಹ�-
ಮುಮುವುದುyಶಿಕ್್ಮyಆಗಿರುವyತವಸುಸೂಲ್ಗಳನುನಿyಮಾಡುವುದು,y
ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಿಂದyಬರಕತ್yಆಶಿಸುವುದುyಮತುತುy ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ್ಗy
ಸಹಾಯಬೇಡುವುದುyಮುಿಂತಾದyಶಿಕ್್ಮyಆಗಿರುವyಕಾಯ್ಮಗಳ-
ನುನಿyತಮಮುyವಿಶಾ್ವಸದಲಿ್ಲyಕಲಬರಕೆyಮಾಡಿದವರಿಿಂದyಮಾತ್ರವಾಗಿದ�

ಆದರyಯಾರಿಗyಅಲಾ್ಲಹುyಸರಿಯಾದyಅಕಿೇದವನುನಿyಅನುಗ್ರಹಿಸು-
ತಾತುನೆ�ೇyಅವನುyಸದಾyಅಲಾ್ಲಹನಲಿ್ಲyಭರವಸಯಿಟುಟಿyಅವನನುನಿy
ಮಾತ್ರyಅವಲಿಂಬಸುತಾತುನೆ�yತಮಗyಏನುyಸಿಂಭವಿಸುತತುದ�ೇyಅದುy
ತಮ್ಮುಿಂದyದ�ರವಾಗುವಿಂತದ್ಲ್ಲyಮತುತುyತಮಗyಏನುyಸಿಂಭವಿ-
ಸಲಿಲ್ಲವೇyಅದುyತಮಗyಸಿಂಭವಿಸುವಿಂತದ್ಲ್ಲyಎಿಂದುyಅವರುy
ದೃಢವಾಗಿyವಿಶಾ್ವಸವಿಡುತಾತುರ�yಶುಭ–ಅಶುಭಗಳಲಿ್ಲರುವyನಿಂಬಕೆ,y
ಅಲಾ್ಲಹುyಅಲ್ಲದವರಿಿಂದyಒಳಿತುyಮತುತುyಕೆಡುಕುಗಳಿಿಂಟಾಗುವುದುy
ಎಿಂಬyನಿಂಬಕೆyಮುಿಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂyಶಿಕ್್ಮyಆಗಿವೆ�yಅವುy
ಅತಕಠ�ೇರವಾದyಅಕ್ರಮವಾಗಿದ�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:y

﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾

“ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯ�y ಶಿಕ್್ಮy ಅತದ�ಡ್ಡy ಅಕ್ರಮವಾಗಿದ�”y
(ಕುರ್ಆನ್y31:13)

ಶುಭ–ಅಶುಭಗಳಲಿ್ಲyನಿಂಬಕೆಯಿಡುವುದುyತೌಹಿೇದನುನಿyನಿಜಪ-
ಡಿಸುವುದಕೆಕೆyವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ�yತೌಹಿೇದನುನಿyನಿಜಪಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲy
ಕಡಾ್ಡಯವಾದುದುyಮತುತುyಪ್ರೇತಾಸೂಹನಿೇಯವಾದುದುyಇದ�

ಕಡಾಡಾಯವಾದುದು್ ಯಾವುದಂದರೆ:y ಶಿಕ್್ಮ,y ಬದ್ಅತ್y ಮತುತುy
ಆಜ�ೇಲ್ಲಿಂಘನೆಗಳೆಿಂಬyಕಲಬರಕೆಗಳಿಿಂದyತೌಹಿೇದನುನಿyಶುದ್್ಧೇ-
ಕರಿಸುವುದು�y ಶಿಕ್್ಮy ತೌಹಿೇದ್ಗyಸಿಂಪೂಣ್ಮyವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ�y
ಬದ್ಅತ್ಗಳುyಅದರyಕಡಾ್ಡಯyಪರಿಪೂಣ್ಮತೆಗyವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ�y
ಆಜ�ೇಲ್ಲಿಂಘನೆಗಳುyಅದರಲಿ್ಲyಕೆ�ರತೆಗಳನುನಿyಸೃಷ್ಟಿಸ್yಪ್ರತಫಲವ-
ನುನಿyಕಮ್ಮುyಮಾಡುತತುದ�
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ಎರಡ�y ರಿೇತಯy ಶಿಕ್್ಮಗಳಿಿಂದ,y ಬದ್ಅತ್ಗಳಿಿಂದy ಮತುತುy
ಆಜ�ೇಲ್ಲಿಂಘನೆಗಳಿಿಂದy ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗುವy ತನಕy ಯಾರ�y
ತೌಹಿೇದನುನಿyನಿಜಪಡಿಸ್ದವರಾಗುವುದ್ಲ್ಲ�

ಪ್್ರೋತಾಸಾಹನೋಯವಾದುದು್ಯಾವುದಂದರೆ:yಅಲಾ್ಲಹನyಸಾಮ್ೇಪ್ಯy
ಪಡೆದವರುyತೌಹಿೇದನುನಿy ನಿಜಪಡಿಸ್ದಿಂತೆyನಿಜಪಡಿಸುವುದು�y
ಅಿಂದರy ರ್್ರೇತ,y ಭಯ,y ಭರವಸ,y ಪಾ್ರಥ್ಮನೆ,y ನಿಷಕೆಳಿಂಕತೆ,y
ಗೌರವ,yಭಿೇತ,yಮಹತ್ವೇಕರಣ,yಆರಾಧನೆyಮುಿಂತಾದy ಸವ್ಮy
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯ�yಆತಮುವನುನಿyಅಲಾ್ಲಹನyಕಡೆಗyಆಕಷ್ಮಕಗ�-
ಳಿಸುವುದು�yಇಿಂತಹವರyಹೃದಯದಲಿ್ಲyಅಲಾ್ಲಹುyಅಲ್ಲದವರಿಗy
ಸಾಥಿನವಿಲ್ಲ,yಅಲಾ್ಲಹುyನಿಷ್ದ್ಧಗ�ಳಿಸ್ದyವಿಷಯದyಬಗಗೆyಅವರಿಗy
ಆಸಕಿತುಯಿಲ್ಲ�yಅಲಾ್ಲಹುyಆಜ್ಾರ್ಸ್ದyವಿಷಯದyಬಗಗೆyಅಸಹ್ಯತೆ-
ಯಿಲ್ಲ�yಇದುyಲಾಇಲಾಹyಇಲ್ಲಲಾ್ಲಹ್yಎಿಂಬyಸಾಕ್ಷ್ಯವಚನವನುನಿy
ನಿಜಪಡಿಸುವುದಾಗಿದ�

ಶೈಖ್yಮುಹಮಮುದ್yಇಬ್ನಿyಅಬುಲ್್yವಹಾಹಾಬ್yತಮಮುyಕಿತಾಬುyತೌತು-
ಹಿೇದ್ನಲಿ್ಲyಹೇಳುತಾತುರ:y

ـَة  اْلَجنَـّ َدَخــَل  التَّْوِحيــَد  ــَق  َحقَّ َمــْن  َبــاُب: 

ِحَســاٍب. بَِغْيــِر 

“ಅಧಾ್ಯಯ:yತೌಹಿೇದನುನಿyನಿಜಪಡಿಸ್ದವನುyಯಾವುದೇyವಿಚಾರ-
ಣೆಯಿಲ್ಲದyಸ್ವಗ್ಮವನುನಿyಪ್ರವೆೇಶಿಸುವನು�”y

ಅದರಲಿ್ಲy ಅವರುy ಇಬ್ನಿy ಅಬಾ್ಬಸ್ y ರವರy ಹದ್ೇಸನುನಿy
ಉಲ್್ಲೇಖಿಸ್ದಾರ್�y

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »ُعِرَضْت َعَليَّ  َقاَل النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ

ــُة. َوالنَّبِيُّ َيُمرُّ  اْلَُمــُم. َفَأَخَذ النَّبِيُّ َيُمــرُّ َمَعُه اْلُمَّ

َمَعُه النََّفُر. َوالنَّبِــيُّ َيُمرُّ َمَعُه اْلَعَشــَرُة. َوالنَّبِيُّ َيُمرُّ 

َمَعُه اْلَخْمَســُة. َوالنَّبِــيُّ َيُمرُّ َوْحــَدُه. َفنََظْرُت َفإَِذا 

تِي؟ َقاَل:  َســَواٌد َكثِيٌر. ُقْلُت: َيا ِجْبِريُل! َهــُؤَلِء ُأمَّ

َل، َوَلِكــِن اْنُظْر إَِلــى اْلُُفِق. َفنََظْرُت َفإَِذا َســَواٌد 

ُتــَك. َوَهُؤَلِء َســْبُعوَن َأْلًفا  َكثِيــٌر. َقاَل: َهُؤَلِء ُأمَّ

اَمُهــْم َل ِحَســاَب َعَلْيِهْم َوَل َعــَذاَب. ُقْلُت:  ُقدَّ

َولَِم؟ َقاَل: َكاُنــوا َل َيْكَتُووَن َوَل َيْســَتْرُقوَن َوَل 

ُلوَن«. ِهــْم َيَتَوكَّ َيَتَطيَُّروَن. َوَعَلى َربِّ

ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y “ನನಗy ಸಮುದಾಯಗ-
ಳನುನಿy ತೆ�ೇರಿಸ್ಕೆ�ಡಲಾಯಿತು�y ಆಗy ಒಬ್ಬy ಪ್ರವಾದ್y ಒಿಂದುy
ಸಮುದಾಯದ�ಿಂದ್ಗyಚಲಿಸುತತುದರ್ು�yಒಬ್ಬyಪ್ರವಾದ್ಯಿಂದ್ಗy
ಒಿಂದುyಗುಿಂಪುyಜನರುyಮಾತ್ರವಿದ್ರು�yಒಬ್ಬyಪ್ರವಾದ್ಯಿಂದ್ಗy
ಕೆೇವಲyಹತುತುyಜನರಿದ್ರು�yಒಬ್ಬyಪ್ರವಾದ್ಯಿಂದ್ಗyಕೆೇವಲyಐದುy
ಜನರಿದರ್ು�yಒಬ್ಬyಪ್ರವಾದ್yಒಿಂಟ್ಯಾಗಿyಚಲಿಸುತತುದರ್ು�yನಾನುy
ಕಣೆಣಾತತುyನೆ�ೇಡಿದಾಗyಕಪಪಿಗಿನyಒಿಂದುyಗುಿಂಪುyಕಾಣುತತುತುತು�y

ನಾನುyಕೆೇಳಿದ—“ಓyಜಿಬ್ರೇಲ್!yಇವರುyನನನಿyಸಮುದಾಯದವರಾ?”y

ಅವರುyಹೇಳಿದರು—“ಅಲ್ಲ,yಆದರyತಾವುyಈyಕ್ಷಿತಜದyಕಡೆಗy
ನೆ�ೇಡಿರಿ�”yನಾನುyಕಣೆಣಾತತುyನೆ�ೇಡಿದಾಗyಅಲ�್ಲyಕಪಪಿಗಿನyಒಿಂದುy
ಗುಿಂಪುyಕಾಣುತತುತುತು�y

ಅವರುy ಹೇಳಿದರು—“ಇವರುy ತಮಮುy ಸಮುದಾಯದವರು�y
ಇವರyಮುಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲರುವyಎಪಪಿತುತುyಸಾವಿರyಜನರಿಗyಯಾವುದೇy
ವಿಚಾರಣೆಯೇ,yಶಿಕ್ಯೇyಇರುವುದ್ಲ್ಲ�”y

ನಾನುyಕೆೇಳಿದ—“ಏಕೆ?”yಅವರುyಹೇಳಿದರು—“ಅವರುyಬರy
ಹಾಕುತತುರಲಿಲ್ಲ,yಮಿಂತ್ರಸುತತುರಲಿಲ್ಲ,yಶುಭ-ಅಶುಭಗಳಲಿ್ಲyನಿಂಬಕೆ-
ಯಿಡುತತುರಲಿಲ್ಲ�yಅವರುyಅವರyರಬ್ಬನyಮೇಲ್yತವಕುಕೆಲ್yಮಾಡು-
ತತುದರ್ು�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿ)

ಯಾವುದೇyವಿಚಾರಣೆಯೇ,yಶಿಕ್ಯೇyಇಲ್ಲದyಸ್ವಗ್ಮyಪ್ರವೆೇಶಿಸು-
ವವರyವಿಶೇಷಣಗಳನುನಿyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಇಲಿ್ಲyವಿವರಿಸ್ದಾರ್�y
ಅಿಂದರyಅವರುyಶುಭ-ಅಶುಭಗಳಲಿ್ಲyನಿಂಬಕೆಯಿಡುವುದ್ಲ್ಲ�y
ಅವರುyಅವರyರಬ್ಬನyಮೇಲ್yತವಕುಕೆಲ್yಮಾಡುತಾತುರ�

ಒಟ್ಟಿನಲಿ್ಲ,yಸಫರ್yಅಥವಾyಇತರyತಿಂಗಳುಗಳನುನಿyಅಶುಭವೆಿಂದುy
ನಿಂಬುವುದುy ಶಿಕ್್ಮy ಆಗಿರುವy ಬದ್ಅತ್y ಆಗಿದ�y ಅದನುನಿy
ತೆ�ರಯುವುದುyಮತುತುyಅದರಿಿಂದyದ�ರವಾಗುವುದುyಕಡಾ್ಡಯ�y
ಹಚುಚುyಬಲ್ಲವನುyಅಲಾ್ಲಹು�� n
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ವಿಲಾಯತ್,್ಕರಾಮತ್,್ಗ್ೈಬ್—ಒಂದು್ಅಧ್ಯಯನ

ಅಲಾ್ಲಹನು ಪ್ರವಾದಿರಳಿಗೆ ಗೆೈಬ್ ಆದ ಕಾಯ್ಗರಳನು್ನ ಮುಅ್ ಜಿಝತ್ ಮ್ಲಕ ತಿಳಿಸಿಿ್ಡುವಾರ ಅವರು 
ಯಾವತ್್ತ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಗೆೈಬ್ ಅರಿಯುವವರಾರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರಾಮತ್ನ ಭಾರವಾಗಿ ಔಲ್ಯಾರಳಿಗೆ 
ಇಲ್ಹಾಮ್, ಮುಕಾಶಫಾತ್, ತಹ್ದಿೇಸ್ನ ಮ್ಲಕ ಯಾವುದಾದರ್ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಯ್ಗರಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿಿ್ಟಟರ್ 
ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಗೆೈಬ್ ಅರಿಯುವವರಾರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿರ್ ಅಲಾ್ಲಹನು ತಿಳಿಸಿಿ್ಡುತಾ್ತನ. 
ಅವರಲ್್ಲ ಯಾರ್ ಗೆೈಬ್ ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಸಿಿ್ಡದ ತಿಳಿಯುವಾರ ಮಾತ್ರ ಗೆೈಬ್ ಅರಿಯುವವರು ಎಂದು 
ಹೇಳಬಹುದು.

ಇದುy ಧಮ್ಮದy ಹಸರಲಿ್ಲy ಹಲವಾರುy ಶ�ೇಷಣೆಗಳುy
ನಡೆಯುತತುರುವyಕಾಲವಾಗಿದ�yಆಧಾ್ಯತಮುಕyಶ�ೇಷಣೆyಸದಾy

ಕಾಲyಬಹಳyಲಾಭಕರವಾದyಒಿಂದುyಉದ�್ಯೇಗವಾಗಿದ�yಇತರy
ಯಾವುದೇyಶ�ೇಷಣೆಗಳಿಗಿಿಂತyಆಧಾ್ಯತಮುಕyಶ�ೇಷಣೆಗyಯಾವತ�ತುy
ದ�ಡ್ಡyಮಾಕೆ್ಮಟ್yಲಭಿಸ್ದ�

ಇತತುೇಚೆಗyನಡೆಯುತತುರುವyಪ್ರಮುಖyಚಚೆ್ಮಗಳಲಿ್ಲyವಿಲಾಯತ್,y
ಕರಾಮತ್y ಮತುತುy ಗೈಬ್ಗy ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿy ವಿಷಯವೂy
ಒಳಪಟ್ಚುದ�yಇದುyಸಾಮಾಜಿಕyಜಾಲತಾಣಗಳಲಿ್ಲyತುಿಂಬಾyಚಚೆ್ಮಗy
ಗುರಿಯಾಗಿದ�yಕೆಲವುyವ್ಯಕಿತುಗಳುyಸ್ವಘೇಷ್ತyವಲಿಯ್್ಯಗಳಾಗಿy
ಅವತಾರವೆತುತುತತುದಾರ್�yತದನಿಂತರyತನಗyಹಲವಾರುyಕರಾಮತ್ಗ-
ಳಿವೆಯಿಂದುyವಾದ್ಸುತಾತುರ�yಅದೃಶ್ಯಜ್ಾನವೂyಅವರyಸಾಮಥ್ಯ್ಮ-
ದ್ಿಂದyಹ�ರತಾಗಿರುವುದ್ಲ್ಲ!y

ಅಥವಾyಬೇರyಕೆಲವರುyನಿದ್್ಮಷಟಿyವ್ಯಕಿತುಗಳನುನಿyವಲಿಯ್್ಯyಆಗಿy
ಬಿಂಬಸ್yಅವರಿಗyಇಲ್ಲದyಕರಾಮತ್ಗಳನುನಿyಆರ�ೇರ್ಸ್,yಜನರy
ಮಧ್್ಯy ಅವರy ಬಗಗೆy ಅಡಗ�ಲಜಿಜಿy ಕಥೆಗಳನುನಿy ಪ್ರಚುರಪಡಿಸ್y
ಹುಲುಸಾದy ಬಳೆy ಕೆ�ಯು್ಯತತುದಾ್ರ�y ಇಿಂತಹy ಸಿಂದಭ್ಮದಲಿ್ಲy
ಕೆಲವರುyಸತ್ಯವೆೇನು?yಯಾರನುನಿyನಿಂಬಬೇಕು?yಎಿಂದುyಗ�ತಾತುಗದy

ಆಶಿಂಕೆಗ�ಳಗಾಗುತಾತುರ�y

ಬಟಟಿದyಕುಸ್ತದ�ಿಂದ್ಗyತಳಕುಹಾಕಲಪಿಟಟಿyಒಿಂದುyಮೃತದೇಹy
ಎಲಿ್ಲದಯಿಂದುy ಒಬ್ಬರುy ಹೇಳಿದy ಮಾತ್ರಕೆಕೆy ಅವರಿಗy ಗೈಬ್y
(ಅದೃಶ್ಯಜ್ಾನ)yಇದಯೇ,yಇದುyಅವರyಕರಾಮತ್yಆಗಿದಯೇy
ಎಿಂಬyಚಚೆ್ಮಗಳುyವಾಟಸೂಪ್,yಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲಿ್ಲyಗಿಂಭಿೇರವಾಗಿy
ನಡೆಯುತತುರುವುದಕೆಕೆyನಾವುyಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದೇ್ವೆ�

ಇಿಂತಹyಪರಿಸ್ಥಿತಯಲಿ್ಲyಅಹು್ಲyಸುಸೂನನಿyವಲ್yಜಮಾಅತತುನyನಿಲುವುy
ಪ್ರಕಾರyವಿಲಾಯತ್yಎಿಂದರೇನು?yವಲಿಯ್್ಯyಯಾರು?yಕರಾಮತ್ನy
ನಿಜಸ್ವರ�ಪವೆೇನೆಿಂದುyತಳಿಯುವುದುyಅಗತ್ಯ�yಅವುಗಳನುನಿyಈy
ಲ್ೇಖನದಲಿ್ಲyಸಿಂಕ್ಷಿಪತುವಾಗಿyವಿವರಿಸಲುyಪ್ರಯತನಿಸಲಾಗಿದ�

ವಲಿಯ್್ಯyಎಿಂದರyಅಲಾ್ಲಹನyಸಾಮ್ೇಪ್ಯyಲಭಿಸ್ದವರಾಗಿದಾರ್�y
ವಿಶಾ್ವಸ,yಕಮ್ಮyಹಾಗ�yಸ್ವಭಾವಗುಣಗಳಲಿ್ಲyಅಲಾ್ಲಹನyಆಜಗ-
ಳನುನಿyಪಾಲಿಸ್,yಅವನyನಿದೇ್ಮಶನಗಳಿಗನುಸಾರyಜಿೇವಿಸುವವನಿಗy
ಅಲಾ್ಲಹನಿಿಂದyಲಭಿಸುವyಪ್ರತೆ್ಯೇಕyಸಾಥಿನಕೆಕೆyವಿಲಾಯತ್yಎನನಿಲಾಗು-
ತತುದ�yಅರೇಬಕ್yಕಾಲ್ೇಜಿನಲಿ್ಲyಕಲಿತುyಸಟ್್ಮಫ್ಕೆೇಟ್yಪಡೆದವನುy
ಅಥವಾyವಿಶಿಷಟಿyವೆೇಷಧಾರಿಯಾಗಿyಸಮಾಜದ್ಿಂದyಭಿನನಿವಾಗಿy
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ಜಿೇವಿಸುವವನುyವಲಿಯ್್ಯyಅಲ್ಲ�yಅಲಾ್ಲಹ್yಮತುತುyಅವನyಸಿಂದೇ-
ಶವಾಹಕರನುನಿyಅನುಸರಿಸುವವನೆೇyನಿಜವಾದyವಲಿಯ್್ಯ�

ಅಲಾ್ಲಹನುyಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾

“ತಳಿಯಿರಿ!yನಿಶಚುಯವಾಗಿಯ�yಅಲಾ್ಲಹನyಮ್ತ್ರರಾಗಿರುವವರಿಗy
ಯಾವತ�ತುyಭಯyಮತುತುyವ್ಯಥೆಯyಸಿಂಭವವೆೇyಇಲ್ಲ�yಅವರುyಸತ್ಯ-
ವಿಶಾ್ವಸವಿರಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡವರುyಮತುತುyಧಮ್ಮನಿಷ್ಠಯyನಿಲುಮಯನಿನಿರಿ-
ಸ್ಕೆ�ಿಂಡವರು�”y(10:62-63)

ಇದುyಅಹು್ಲಸುಸೂನನಿyವಲ್yಜಮಾಅತತುನyವಲಿಯ್್ಯಗyಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿy
ನಿಲುವಾಗಿದ�yಆದರyಸ�ಫ್ಗಳುyಕೆಲವುyನಿಶಚುಯಿಸಲಪಿಟಟಿyವ್ಯಕಿತುಗಳನುನಿy
ವಲಿಯ್್ಯಗಳೆಿಂದುyಪರಿಗಣಸುತಾತುರ�yಇಸಾ್ಲಮ್ನಲಿ್ಲyಹಾಗyನಿಶಚುಯಿಸ-
ಲಪಿಟಟಿyವ್ಯಕಿತುಗಳಿಗyವಿಲಾಯತ್yಕೆ�ಡುವyಸಿಂಪ್ರದಾಯವಿಲ್ಲ�yಅದುy
ನ�ತನವಾದ್ಗಳyಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ�yಈಮಾನ್yಮತುತುyತಕಾ್ವವಿರುವ-
ವನೆೇyವಲಿಯ್್ಯ�yಅಲಾ್ಲಹನyಆಜಗಳನುನಿyಜಿೇವನದಲಿ್ಲyಅಳವಡಿಸ್-
ಕೆ�ಳಳುಲುyಸ್ದ್ಧರಾದವರುyವಲಿಯ್್ಯಗಳಾಗಿದಾರ್�

ಸ�ಫ್ಗಳುyಕೆಲವುyಮಾನದಿಂಡಗಳನುನಿyನಿಶಚುಯಿಸ್yಆyಪ್ರಕಾರವಿ-
ರುವವರಿಗyವಲಿಯ್್ಯyಪಟಟಿyನಿೇಡಿದರು�yಆದರ,yಇದಕೆಕೆyಕುರ್ಆನ್y
ಮತುತುyಹದ್ೇಸ್ನಲಿ್ಲyಯಾವುದೇyಆಧಾರವಿಲ್ಲ�yಅವರyನಡುವೆy
ವಲಿಯ್್ಯಗಳಿಗyಕೆಲವುyತಸ್ೇ್ಕ್(ದಜ್ಮ)yಗಳಿವೆ�y

ಅವರುy ಹೇಳುವyಪ್ರಕಾರy ಲ್�ೇಕದಲಿ್ಲy ನಾಲುಕೆy ಔತಾದ್ಗಳಿ-
ದಾರ್�yಅವರುyಪೂವ್ಮ,yಪಶಿಚುಮ,yಉತತುರ,yದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲyಲ್�ೇಕದy
ವ್ಯವಹಾರವನುನಿyನಿಭಾಯಿಸುತತುರುವವರಾಗಿರುವರು�yಹಾಗಯೇy
ಏಳುyಅಬಾಲ್್ಗಳಿದಾರ್�yಅವರುyಏಳುyಆಕಾಶಗಳಲಿ್ಲyನೆಲ್ಗ�ಿಂ-
ಡಿದಾರ್�yಅಲಾ್ಲಹನುyಅವರyಮುಖಾಿಂತರವೆೇyಲ್�ೇಕದyಎಲಾ್ಲy
ಕಾಯ್ಮಗಳನುನಿyನಿಯಿಂತ್ರಸುತತುದಾನ್ೆ�yಅಿಂತೆಯೇyನಲ್ವತುತುyಮಿಂದ್y
ನುಜಬಾಗಳಿದಾರ್�y ಅವರುy ಸೃಷ್ಟಿಗಳy ಸಿಂಕಷಟಿ,y ಭಾರಗಳನುನಿy
ಹ�ತುತುಕೆ�ಳುಳುವವರಾಗಿದಾರ್�yಆyಬಳಿಕದy300yನುಖಬಾಗಳುy
ಜನರyಆಿಂತರಿಕyಕಾಯ್ಮಗಳನುನಿyನೆ�ೇಡಿಕೆ�ಳುಳುತಾತುರ�yತದನಿಂತರy
ಓವ್ಮyಖುತುಬ್y(ಅಲ್yಗೌಸುಲ್yಅಅ್yಳಿಂ)yಬರುತಾತುರ�yಇದುy

ಅವರುyವಲಿಯ್್ಯಗಳನುನಿyವಿಿಂಗಡಿಸುವyಕ್ರಮವಾಗಿದ�

ಸ�ಫ್ಗಳುyವಲಿಯ್್ಯಗಳಿಗyಪ್ರವಾದ್ಗಳಿಗಿಿಂತyದ�ಡ್ಡyಸಾಥಿನಮಾ-
ನವನುನಿyನಿೇಡುತಾತುರ�yಅವರyವಾದyಪ್ರಕಾರyವಿಲಾಯತ್yನುಬು-
ವ್ವತ್ಗಿಿಂತಲ�yಶ್ರೇಷ್ಠyಪದವಿಯಾಗಿದ�yಪ್ರವಾದ್ yಯವರಿಗy
ನುಬುವ್ವತ್yಮತುತುy ವಿಲಾಯತ್y ಇದ�y ಪ್ರವಾದ್ yಯವರy
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗyನುಬುವ್ವತ್yಕಾರಣವಾಗಿರದyವಿಲಾಯತ್yಕಾರಣವಾಗಿದy
ಎನುನಿವುದುyಅವರyವಾದವಾಗಿದ�yಅವರyವಾದyಪ್ರಕಾರyಅವರy
ವಲಿಯ್್ಯಗಳಿಿಂದyತಪುಪಿyಸಿಂಭವಿಸುವುದ್ಲ್ಲ�yಆದುದರಿಿಂದyವಲಿಯ್್ಯy
ಏನನಾನಿದರ�yಹೇಳಿದರyಅದನುನಿyಅನುಸರಿಸುವುದುyಕಡಾ್ಡಯ-
ವಾಗಿದ�yವಲಿಯ್್ಯಗಳುyಪಾಪಗಳಿಿಂದyಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲಪಿಟಟಿವರಾಗಿದಾರ್�y
ಇವೆಲ್ಲವೂyವಲಿಯ್್ಯಗಳyಬಗಗೆyಸ�ಫ್ಗಳಿಗಿರುವyವಿಶಾ್ವಸವಾಗಿದ�

ಇಮಾಮ್yತಹಾವಿಯ್ಯ yಹೇಳುತಾತುರ:

“ನಾವುyಯಾವyವಲಿಯಿ್ಯಗ�yಪ್ರವಾದ್ yಯವರಿಗಿಿಂತyಹಚ್ಚುನy
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನುನಿyಕಲಿಪಿಸುವುದ್ಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿyನಾವುyಹಿೇಗನುನಿತೆತುೇವೆ�y
ಓವ್ಮyಪ್ರವಾದ್yಎಲಾ್ಲyವಲಿಯ್್ಯಗಳಿಗಿಿಂತyಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದಾರ್�”

ಶೈಖುಲ್yಇಸಾ್ಲಮ್yಇಬ್ನಿyತೆೈಮ್ಯ್ಯ yಹೇಳುತಾತುರ:

“ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸ್ಗಳಾದyಎಲ್ಲರ�yಅಲಾ್ಲಹನyವಲಿಯ್್ಯಗಳಾಗಿದಾರ್�”

ವಿಶಾ್ವಸ,yಕಮ್ಮ,yಸ್ವಭಾವರಿಂಗಗಳಲಿ್ಲyಅಲಾ್ಲಹನyಆದೇಶಗಳyಪ್ರಕಾರy
ಜಿೇವಿಸುವವರಲ್ಲy‘ಮುಅ್yಮ್ನ್’yಅಥವಾyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸ್ಗಳಾಗಿದಾರ್�

ಒಬ್ಬರುyವಲಿಯ್್ಯyಆಗುವಾಗyಅವರಿಗyಅಲಾ್ಲಹನyವತಯಿಿಂದy
ಲಭಿಸುವyಗೌರವಕೆಕೆy ಕರಾಮತ್yಎನನಿಲಾಗುತತುದ�yಮತೆ�ತುಿಂದುy
ವಿಧದಲಿ್ಲyಹೇಳುವುದಾದರyಅಲಾ್ಲಹನyಆಜ್ಾನುಸಾರyಜಿೇವಿಸುವy
ಉತತುಮy ವ್ಯಕಿತುಗಳy ಮ�ಲಕy ಅಲಾ್ಲಹನುy ಜಾರಿಗ�ಳಿಸುವy
ಅತಮಾನುಷ್ಕyಸಿಂಭವವೆೇyಕರಾಮತ್�yಹಿೇಗಿರುವಾಗyಕರಾಮತ್y
ಉಿಂಟಾಗುವy ಅಹ್ಮತೆy ಬರುವುದುy ವಲಿಯ್್ಯy ಆಗುವಾಗy
ಮಾತ್ರವಾಗಿದ�yವಲಿಯ್್ಯyವಿಶಾ್ವಸ,yಕಮ್ಮ,yಸ್ವಭಾವರಿಂಗಗಳಲಿ್ಲy
ಅಲಾ್ಲಹನyವಿಧಿ-ನಿಷೇಧಗಳನುನಿyಪಾಲಿಸ್yಜಿೇವಿಸುವವನಾಗಿದಾನ್ೆ�

ಅಲಾ್ಲಹನುy ಅವನy ದಾಸರಲಿ್ಲy ಎರಡುy ವಿಧದಲಿ್ಲy ಕರಾಮತ್y
ಜಾರಿಗ�ಳಿಸುತಾತುನೆ�

1�y ಅವನyವಿಶಾ್ವಸವನುನಿyಬಲಪಡಿಸಲು�
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2�y ಅವನುyಅಳವಡಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡಿರುವುದುyಸತ್ಯವಾಗಿದಯಿಂದುy
ಮನವರಿಕೆyಮಾಡಿಕೆ�ಡಲು�

ಕರಾಮತ್y ಕುರಿತುy ಕಲಿಯುವಾಗyಮ�ರುy ವಿಧದy ಜನರುy
ನಮಗyಕಿಂಡುಬರುತಾತುರ�

1�y ಮುಅ್ತ್ಸಲ್ಗಳು:್ಇವರುyಕರಾಮತ್yಅಿಂಗಿೇಕರಿಸುವುದ್-
ಲ್ಲ�yಪ್ರವಾದ್ಗಳಿಗyಮುಅ್yಜಿಝತ್yಇದyಎಿಂದಲ್ಲದyಬೇರy
ಯಾವುದನ�ನಿyಅವರುyಒರ್ಪಿಕೆ�ಳುಳುವುದ್ಲ್ಲ�yಇವರುyಪಥಭ್ರಷಟಿy
ವಿಭಾಗದವರಾಗಿದಾರ್�y

2�y ಸ್ಫಿಗಳು:್ಇವರುyಕರಾಮತತುನುನಿyಪರಿಧಿಯಿಲ್ಲದyರಿೇತಯಲಿ್ಲy
ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸುವವರಾಗಿದಾ್ರ�y ಕೆಲವುy ಪ್ರತೆ್ಯೇಕy ಜನರಿಗy
ವಿಲಾಯತ್yನಿಶಚುಯಿಸ್yಅವರಿಗyಇಲ್ಲದyಸಾಥಿನ-ಮಾನಗಳ-
ನುನಿyನಿೇಡುತಾತುರ�

3�y ಅಹುಲಿ್ ಸುಸಾನನು್ ವಲ್್ ಜಮಾಅ್ (ಸಲಫಿಗಳು):್ ಸಲಫ್ಗಳುy
ಕರಾಮತ್yಅಿಂಗಿೇಕರಿಸುವವರಾಗಿದಾರ್�y

ಇಮಾಿಂy ತಹಾವಿಯ್ಯyಹೇಳುತಾತುರ:y ಶೈಖುಲ್y ಇಸಾ್ಲಮ್yಇಬ್ನಿy
ತೆೈಮ್ಯ್ಯರವರುyಸರಿಯಾದyವರದ್yಪ್ರಕಾರyಅವರಿಿಂದyಉಲ್್ಲೇಖಿ-
ಸಲಪಿಟಟಿyಕರಾಮತ್ಗಳನುನಿyನಾವುyಅಿಂಗಿೇಕರಿಸುತೆತುೇವೆyಮತುತುyಅದುy
ಅಿಂತ್ಯದ್ನದyತನಕyಮುಿಂದುವರಿಯುವುದುyಎಿಂದುyಹೇಳಿದಾರ್�y
ಕುರ್ಆನಿನಲಿ್ಲyಪ್ರಸಾತುರ್ಸಲಪಿಟಟಿyಮಯ್ಮಮ್yಮತುತುyಖಿಳ್್ರರವರy
ಸಿಂಭವಗಳುyಕರಾಮತ್ಗಳಿಗyಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ�

ಆದರy ಸಲಫ್ಗಳು,y ಕರಾಮತ್ಗಳುy ಕೆಲವುy ನಿಬಿಂಧನೆಗಳಿಗy
ಒಳಪಟ್ಚುದyಎಿಂದುyಹೇಳುತಾತುರ�y

1�y ವಿಶಾ್ವಸ,yಕಮ್ಮ,yಸ್ವಭಾವರಿಂಗಗಳಲಿ್ಲyಅಲಾ್ಲಹನyವಿಧಿ–ನಿಷೇ-
ಧಗಳನುನಿyಪಾಲಿಸುವವರುyಮಾತ್ರyವಲಿಯ್್ಯಗಳು�

2�y ವಲಿಯ್್ಯy ಯಾವತ�ತು y ಕರ ಾಮತ್ನy ಮ�ಲಕy
ಮುಅ್yಜಿಝತ್ನyಪದವಿಗyತಲುಪುವುದ್ಲ್ಲ�

3�y ಕರಾಮತ್yಉಿಂಟಾಗುವುದುy ವಿಲಾಯತ್ನy ನಿಬಿಂಧನೆy
(ಶರತುತು)yಯೇನಲ್ಲ�yವಲಿಯ್್ಯyಆದyಎಲಾ್ಲyವ್ಯಕಿತುಗಳಿಗyಕರಾಮತ್y
ಉಿಂಟಾಗಬೇಕೆಿಂದ್ಲ್ಲ�

4�y ಕೆಲವಮಮುyವಿದಾ್ವಿಂಸರಿಗಿಿಂತಲ�yಮ್ಗಿಲಾಗಿyಜನಸಾಮಾನ್ಯ-
ರಲಿ್ಲyಕರಾಮತ್yಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು�

ಈyಕಾರಣದ್ಿಂದyಕರಾಮತ್yಲಭಿಸ್ದyವ್ಯಕಿತುyವಿದಾ್ವಿಂಸರಿಗಿಿಂತಲ�y
ದ�ಡ್ಡyಸಾಥಿನವನುನಿyಪಡೆದವನಾಗುವುದ್ಲ್ಲ�yಅಲಾ್ಲಹನುyಜನಸಾ-
ಮಾನ್ಯರಿಗಿಿಂತಲ�yವಿದಾ್ವಿಂಸರಿಗyಹಚ್ಚುನyಪದವಿಯನುನಿyನಿೇಡಿದಾನ್ೆ�y
ಈyವಿಷಯದಲಿ್ಲyಜನರಲಿ್ಲyತಪುಪಿಕಲಪಿನೆಯಿದ�

ಕೆಲವುyವಿದಾ್ವಿಂಸರುyಅಸಾಧಾರಣyಸಿಂಭವಗಳನುನಿyಏಳುyಭಾಗವಾಗಿy
ವಿಿಂಗಡಿಸ್ದಾರ್�

1�y ಅಲ್ಇರ್ಹಾಸಾಸೂತ್y:yಅಲಾ್ಲಹನುyಲ್�ೇಕದಲಿ್ಲyಪ್ರವಾದ್ಗಳನುನಿy
ನಿಯೇಗಿಸುವುದಕಿಕೆಿಂತyಮೊದಲುyಲ್�ೇಕದಲಿ್ಲyಜಾರಿಗ�ಳಿಸ್ದy
ಕೆಲವುyಅದುಭುತyಪ್ರತಭಾಸಗಳು�

2�y ಮುಅ್yಜಿಝತ್:y ಪ್ರವಾದ್ಗಳಲಿ್ಲy ಮಾತ್ರy ಉಿಂಟಾಗುವy
ಅತಮಾನುಷ್ಕyಸಿಂಭವಗಳು�

3�y ಕರಾಮತ್:y ಅಲಾ್ಲಹನy ವಲಿಯ್್ಯಗಳಲಿ್ಲy ಉಿಂಟಾಗುವy
ಅಸಾಧಾರಣyಸಿಂಭವಗಳು�

4�y ಅಲ್ಔನ್y:yಅಲಾ್ಲಹನyವತಯಿಿಂದyಬಿಂದ�ದಗುವyಸಹಾಯ�y
ಅದುyಮುಸ್್ಲಮರಾದyಯಾರಲ�್ಲyಉಿಂಟಾಗಬಹುದು�

ಇವುyನಾಲುಕೆyಕ�ಡಾyಒಳಿತಾಗಿದ�

5�y ಸ್ಹ್್ರ

6�y ತನಿಜಿೇಮ್y :y ನಕ್ಷತ್ರyಮತುತುy ಅದರy ಸಿಂಚಾರyಪಥyವ್ಯವಸಥಿy
ಮುಿಂತಾದವುಗಳನುನಿyಕಲಿತುyಭವಿಷ್ಯyನುಡಿಯುವyಒಿಂದುy
ಶಾಸತ್�yಅದರyಮ�ಲಕyಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲyನಡೆಯುವyಕಾಯ್ಮ-
ಗಳನುನಿyತಳಿಯಬಹುದನುನಿವುದುyಅವರyವಿಶಾ್ವಸವಾಗಿದ�

7�y ಜ�್ಯೇತಷ್ಯ�

ಇವುyಮ�ರ�yಶರ್್ರyಅಥವಾyಕೆಡುಕಾಗಿದ�yಕೆಡುಕುyಶೈತಾನನy
ಭಾಗದ್ಿಂದyಉಿಂಟಾಗುವಿಂತದಾಗ್ಿದ�

ಅಶ್ಅರಿಗಳುyತಮಮುyಪಥಭ್ರಷಟಿತೆಯyವಾದಗಳಾಗಿyಅಹು್ಲಸುಸೂನನಿyವಲ್y
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ಜಮಾಅತತುನಿಿಂದyವ್ಯತಚಲಿಸ್ದವರಾಗಿದಾರ್�yಅವರುyಕರಾಮತ್y
ಮತುತುyಮುಅ್yಜಿಝತತುನುನಿyಬೇಪ್ಮಡಿಸುವುದ್ಲ್ಲ�yಅವರyಪ್ರಕಾರy
ಅಸಾಧಾರಣyಸಿಂಭವಗಳೆಲ್ಲವೂyಸಮಾನವಾಗಿದ�yಆyವಾದವುy
ಸರಿಯಲ್ಲ�yಕೆಲವುyಕಾರಣಗಳಿಿಂದyಅವುಗಳನುನಿyಬೇಪ್ಮಡಿಸುವುದುy
ಅನಿವಾಯ್ಮವಾಗಿದ�

1�y ನುಬುವ್ವತ್ನyವಾದವನುನಿyಸತ್ಯವೆಿಂದುyತಳಿಸುವyಅಸಾಧಾರಣy
ಸಿಂಭವಗಳಿಗy ಮುಅ್yಜಿಝತ್y ಎನನಿಲಾಗುತತುದ�y ಆದರy
ಔಲಿಯಾಗಳಲಿ್ಲyಪ್ರಕಟವಾಗುವುದುyಕರಾಮತ್yಆಗಿದ�

2�y ಮುಅ್yಜಿಝತ್yಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸಲುy ಇರುವಿಂತದಾಗ್ಿದ�y
ಕರಾಮತ್yಮರಮಾಚ್ಡುವಿಂತದಾಗ್ಿದ�yಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ದರy
ಕೆಲವಮಮುyಪ್ರಸ್ದ್್ಧಯyಗಿೇಳುyಅಿಂಟ್ಕೆ�ಳಳುಬಹುದು�

3�y ಪ್ರವಾದ್ಗಳುy ಕುಫ್್ರy (ಸತ್ಯನಿಷೇಧ)y ನಿಫಾಖ್y (ಕಾಪಟ್ಯ)y
ಹಾಗ�yಪಾಪಗಳಿಿಂದyಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದಾರ್�yಆದರyವಲಿಯ್್ಯy
ಈyಮ�ರರಿಿಂದಲ�yನಿಭಿೇ್ಮತರಲ್ಲ�yವಲಿಯ್್ಯನಿಿಂದyತಪುಪಿಗಳುy
ಸಿಂಭವಿಸಬಹುದು�yಅವನಿಿಂದyಹರಾಮ್yಉಿಂಟಾಗಬಹುದು�

4�y ಕರಾಮತ್yಪ್ರಕಟವಾಯಿತುyಎಿಂದyಮಾತ್ರಕೆಕೆy ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕಿತುy
ಸಮುದಾಯದಲಿ್ಲyಪ್ರವಾದ್ಯೇyಖಲಿೇಫರ�ೇyಆಗಿರದ್ದರ್y
ಅವನುyಅನುಸರಿಸಲಪಿಡುವವನಾಗುವುದ್ಲ್ಲ�yಬದ್ಅತ್ನವ-
ರಾದyಸ�ಫ್ಗಳುyಆyನಿಲುವುyಸ್್ವೇಕರಿಸ್ದವರಾಗಿದಾರ್�

5�y ಒಬ್ಬನಲಿ್ಲyನುಬುವ್ವತ್yಮತುತುyರಿಸಾಲತ್yಉಿಂಟಾದರyನಿಂತರy
ಅದನುನಿyಅವರುyಕಳೆದುಕೆ�ಳುಳುವುದ್ಲ್ಲ�yಆದರyವಿಲಾಯತ್ನy
ಸ್ಥಿತyಹಿೇಗಿಲ್ಲ�yಅದುyಅವನಿಿಂದyಕಿತುತುಕೆ�ಳಳುಲಪಿಡಬಹುದು�

ಸ�ಫ್ಗಳಲಿ್ಲyಕರಾಮತ್ನyಹಸರುyಹೇಳಿಕೆ�ಿಂಡುyಗೈಬ್yವಾದ್ಸುವy
ಹಲವುy ಜನರಿದಾ್ರ�y ಗೈಬ್y ತಳಿದವನುy ಅಲಾ್ಲಹುy ಮಾತ್ರ�y
ಅಲಾ್ಲಹೇತರರಾದyಯಾವyವ್ಯಕಿತುಗ�yಅಲಾ್ಲಹನುyತಳಿಸ್ಕೆ�ಡದy
ಗೈಬ್yಅರಿಯುವುದ್ಲ್ಲ�

ಆದರyಸ�ಫ್ಗಳುyಔಲಿಯಾಗಳುyಗೈಬ್yಅರಿಯುವವರಿಂದುy
ವಾದ್ಸುವವರಾಗಿದಾರ್�yಅಲಾ್ಲಹನುyಗೈಬ್yಆದyಕಾಯ್ಮಗಳನುನಿy
ಪ್ರವಾದ್ಗಳಿಗyಮಾತ್ರyತಳಿಸ್ಕೆ�ಡುತಾತುನೆ�y

ಅಲಾ್ಲಹನುyಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
يئ جب حب خب مب ىب يب ﴾

“ಅವನುyಅದೃಶ್ಯಜ್ಾನಿಯಾಗಿದಾನ್ೆ�y ತನನಿyಅದೃಶ್ಯಜ್ಾನವನುನಿy
ಅವನುyಯಾರಿಗ�yತಳಿಯಪಡಿಸುವುದ್ಲ್ಲ�y (ಅದೃಶ್ಯಜ್ಾನವ-
ನುನಿyನಿೇಡಲಿಕಾಕೆಗಿ)yತಾನುyಮಚ್ಚುಕೆ�ಿಂಡyತನನಿyಸಿಂದೇಶವಾಹಕರy
ಹ�ರತು�y ಆಗy ಅವರy (ಸಿಂದೇಶವಾಹಕರ)y ಮುಿಂದಯ�y
ಹಿಿಂದಯ�yಕಾವಲುಗಾರರನುನಿyನೆೇಮ್ಸ್ಬಡುತಾತುನೆ�”y(72:26-27)

ಔಲಿಯಾಗಳಿಗyಲಭಿಸುವುದುy ಇಲ್ಹಾಮ್yಆಗಿದ�yಅಥವಾy
ಮುಕಾಶಫಾತ್y ಹಾಗ�y ತಹ್ದ್ೇಸ್ನy ಮ�ಲಕವಾಗಿದ�y
ಅಲಾ್ಲಹನುy ಕೆಲವಮಮುy ಅದೃಶ್ಯವಾದy ಕೆಲವುy ಕಾಯ್ಮಗಳ-
ನುನಿy ಅವನy ದಾಸರಾದy ಕೆಲವರಿಗy ತಳಿಸ್ಕೆ�ಡುತಾತುನೆ�y ಅದುy
ಎರಡುyವಿಧದಲಿ್ಲದ�

1�y ಅಲಾ್ಲಹನy ಪ್ರವಾದ್ಗಳಿಗ:y ಅವರಿಗy ವಹ್್ಯy ಮ�ಲಕy
ಅಲಾ್ಲಹನುyಅದೃಶ್ಯyತಳಿಸ್ಕೆ�ಡುತಾತುರ�

2�y ಔಲಿಯಾಗಳಿಗyಅಲಾ್ಲಹನುyಇಲ್ಹಾಮ್,yಮುಕಾಶಫಾತ್,y
ತಹ್ದ್ೇಸ್ನyಮ�ಲಕyತಳಿಸ್ಕೆ�ಡುತಾತುನೆ�

ಅದುyಔಲಿಯಾಗಳಿಗಿರುವyಕರಾಮತ್ನyಭಾಗವಾಗಿದ�yಅನ್ಯಥಾy
ಗೈಬ್yಅರಿಯುವುದಲ್ಲ�

ಅಲಾ್ಲಹನುy ಪ್ರವಾದ್ಗಳಿಗy ಗೈಬ್y ಆದy ಕಾಯ್ಮಗಳ-
ನುನಿy ಮುಅ್yಜಿಝತ್y ಮ�ಲಕy ತಳಿಸ್ಕೆ�ಡುವಾಗy ಅವರುy
ಯಾವತ�ತುy ಸ್ವಿಂತವಾಗಿy ಗೈಬ್y ಅರಿಯುವವರಾಗುವುದ್ಲ್ಲ�y
ಹಾಗಯೇyಕರಾಮತ್ನyಭಾಗವಾಗಿyಔಲಿಯಾಗಳಿಗyಇಲ್ಹಾಮ್,y
ಮುಕಾಶಫಾತ್,y ತಹ್ದ್ೇಸ್ನy ಮ�ಲಕy ಯಾವುದಾದರ�y
ಅದೃಶ್ಯy ಕಾಯ್ಮಗಳನುನಿy ತಳಿಸ್ಕೆ�ಟಟಿರ�yಅವರುyಸ್ವಿಂತವಾಗಿy
ಗೈಬ್yಅರಿಯುವವರಾಗುವುದ್ಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿ,yಅವರಲ್ಲರಿಗ�y
ಅಲಾ್ಲಹನುy ತಳಿಸ್ಕೆ�ಡುತಾತುನೆ�y ಅವರಲಿ್ಲy ಯಾರ�y ಗೈಬ್y
ಅರಿಯುವುದ್ಲ್ಲ�y ತಳಿಸ್ಕೆ�ಡದyತಳಿಯುವಾಗyಮಾತ್ರy ಗೈಬ್y
ಅರಿಯುವವರುyಎಿಂದುyಹೇಳಬಹುದು�

ಯತಾಥ್ಮy ಗೈಬ್y ಮತುತುy ಸಾಪೆೇಕ್ಷy ಗೈಬ್ಗಳಿವೆ�y ಸಮ್ೇಪದy

31 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಪತನುಯ್ಹೃದಯವನುನು್ಗ್ಲುಲಿವುದು್ಹೋಗ್?

ನೇವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದಿಕೆ ಕಾರಣವನು್ನ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವಾದಿ
 ಯವರು ಓವ್ಗ ಪತಿಯಾಗಿ ನವ್ಗಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನು್ನ ಅವಲೆ್ೇಕನ ಮಾಡಿದರ್ ಸಮಸ್್ಯಗೆ ಪರಿಹಾರ 

ಲಭಿಸುತ್ತದ. ವಿವಾಹಕಕೆಂತ ಮ್ದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿಿ್ಂಡು ನಂಟಸಿ್ತಿ ಬೆಳೆಸಬೆೇಕು. ಆ ಕುರಿತು ಕುಟುಂಬದ 
ಹಿರಿಯರೆ್ಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ವಿಮಶ್ಗ ನಡೆಸಬೆೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಯಾವುದು? ತಪುಪು ಯಾವುದು? ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಹಚಚಿನ 
ಅನುಭವ ಇರುತ್ತದ. 

ಚ್ಿಂತಕರ�ೇವ್ಮರುyಹೇಳುವಿಂತೆy“ಸ್ತ್ೇyಎಿಂದರyಎಷ�ಟಿಿಂದುy
ಮಹತ್ವದyವಸುತುವೆಿಂದರyಅದರyಹ�ರತುyಪುರುಷರುy

ಜಿೇವಿಸುವುದೇyಕಷಟಿ�yಇನುನಿyಸ್ತ್ೇಯನುನಿyತನನಿyಅಿಂಕಿತದಲಿ್ಲಟುಟಿಕೆ�-
ಳುಳುವುದಿಂದರyಅವನyಮಟ್ಟಿಗyಕಷಟಿವೇyಕಷಟಿ�”y

ಪ್ರತಯಬ್ಬy ಪುರುಷನ�y ಅವನy ಪತನಿಯy ಹೃದಯವನುನಿy
ಗದು್y ಅದರಲಿ್ಲy ಏಕಮೇವಾದ್್ವತೇಯನಾಗಿyಮರಯಬೇಕೆಿಂಬy
ಅಭಿಲಾಷyಇಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡಿರುತಾತುನೆ�yನಾನುyಅವಳyಹೃದಯಬ-
ಡಿತವಾಗಿyಅವಳಿಂದ್ಗyಕಲ್ತರಬೇಕು�yಅವಳುyಧಾರಾಳವಾಗಿy
ನನನಿನುನಿyರ್್ರೇತಸುವಿಂತಾಗಬೇಕು�yಅತ್ಯಿಂತyಹಚುಚುyಗೌರವಿಸಬೇಕುy
ಎಿಂಬಿಂತಹyಕಲಪಿನೆಗಳನುನಿyಮದುವೆಗyಮೊದಲುyಸಾಧಾರಣವಾಗಿy
ಎಲಾ್ಲyಪುರುಷರ�yಇಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡಿರುತಾತುರ�y

ಆದರyಮದುವೆಯyನಿಂತರyಸಾಧಾರಣವಾಗಿyಕೆಲವೆೇyದ್ನಗಳಲಿ್ಲy
ಈy ಕನಸುy ನುಚುಚುನ�ರಾಗುತತುದ�y ಆಶಾy ಗ�ೇಪುರy ಕುಸ್ದುy
ಬೇಳುತತುದ�yನಿೇವುyಓವ್ಮyಪುರುಷನಾಗಿದರ್yಒಿಂದ�ೇyವಿವಾಹಿತ-
ರಾಗಿರುತತುೇರಿyಅಥವಾyವಿವಾಹದyಸುಿಂದರyಕಾಲಪಿನಿಕyಮಹಲಿನಲಿ್ಲy
ಪ್ರವೆೇಶಿಸುವyಅಭಿಲಾಷyಇಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡಿರುತತುೇರಿ�yನಿೇವುyವಿವಾಹಿ-
ತರಾಗಿದ್ರ�yಅಲ್ಲದ್ದರ್�yಈyಕಿರುyಲ್ೇಖನyನಿಮಗyಸಹಕಾ-
ರಿಯಾಗುವುದುyಖಿಂಡಿತ�

ಕೆಲವಮಮುyಪತyಮಹಾಶಯನುyಮಾನಸ್ಕyಸಮಸ್ಯyಅಥವಾy
ಸಿಂಘಷ್ಮಕೆಕೆyಒಳಗಾಗಿದು್yಅದರyಪರಿಣ್ಮyಅವನyಮನಸುಸೂ,y
ಅವನy ಬುದ್್ಧ,y ಅವನyಮಾತುy ಮತುತುy ಕೃತಯಲಿ್ಲy ಪ್ರತಫಲಿ-
ಸುತತುದ�y ಆದರy ಆyಮಹಾಶಯy ತನೆ�ನಿಳಗಿನy ಸಮಸ್ಯಯನುನಿy
ಗಮನಿಸುವುದೇyಇಲ್ಲ�yಮಾತ್ರವಲ್ಲyತನನಿನುನಿyಸಿಂಪೂಣ್ಮyಸ್ವಸಥಿನೆಿಂದ�,y
ಸಮಥ್ಮನೆಿಂದ�y ಭಾವಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡಿರುತಾತುನೆ�y ಆದರy ಇವನyಈy
ರ�ೇಗದyಕಾರಣದ್ಿಂದyಮನೆಯಲಿ್ಲyಅತೃರ್ತುyಮತುತುyಅಶಾಿಂತಯy
ಬೇಜಾಿಂಕುರಾಗುತತುದ�y ಸಿಂತೆ�ೇಷyಮತುತುy ನೆಮಮುದ್ಗy ಗ್ರಹಣy
ಹಿಡಿಯುತತುದ�yಕುಟಿಂಬದಲ್್ಲಲಾ್ಲyಇದ�ಿಂದುyವ್ಯಥೆಯ,yಚ್ಿಂತೆಯy
ವಿಷಯವಾಗಿyಎಲ್ಲರyಮಾನಸ್ಕyತುಮುಳಕೆಕೆyಕಾರಣವಾಗುತತುದ�y
ಇಿಂತಹyಪತyಮಹಾಶಯyಸ್ವಯಿಂyತನನಿyನೆಮಮುದ್ಯನುನಿyಕೆಡಿಸ್-
ಕೆ�ಳುಳುವುದುyಮಾತ್ರವಲ್ಲದyಸಿಂಪೂಣ್ಮyಕೌಟುಿಂಬಕyಬಕಕೆಟ್ಟಿಗ�y
ಕಾರಣನಾಗುತಾತುನೆ�y

ವಿಚ್ತ್ರವಾದyವಿಷಯವೆೇನೆಿಂದರyಇವನುyಸರಿ–ತಪುಪಿಗಳೆಲಾ್ಲyಪತನಿ-
ಯದ್ಿಂದುyಭಾವಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡಿರುತಾತುನೆ�yಮನೆಯಲಿ್ಲyಉಿಂಟಾದyಸವ್ಮy
ಸಮಸ್ಯ,yಸಿಂಕಷಟಿ,yಅಶಾಿಂತyಮತುತುyಗ�ಿಂದಲಕೆಕೆyಏಕೆೈಕyಕಾರಣy
ಅವನyಪತನಿyಎಿಂದುyತಳಿಯುತಾತುನೆ�yಆyಅಬಲ್ಯyಹಿಿಂದyಅವನುy
ಬೇಟ್yನಾಯಿಯಿಂತೆyಬದುಬ್ಡುತಾತುನೆ�yಒಮಮುyಮುಫ್ತುಗಳyಬಳಿಗ�y
ಇನೆ�ನಿಮಮುyಊರಿನyಮುಖ್ಯರyಬಳಿಗ�yತಲಾಖ್yತಲಾಖ್yಎಿಂದುy
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ಜರ್ಸುತಾತುyಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆyಬರತೆ�ಡಗುತಾತುನೆ�yತನನಿyಹಣೆಬರಹವನುನಿy
ಹಳಿಯುತಾತುyಪತನಿಯನುನಿyಪರರyಮುಿಂದyದ�ಷ್ಸುತಾತುyತನನಿyನೆಮಮುದ್y
ಅಭಿಮಾನವನುನಿyಮಾತ್ರyಕೆಡಿಸುವುದಲ್ಲ,yಪೂತ್ಮyಕುಟುಿಂಬಸಥಿರy
ಅಭಿಮಾನ,yಗೌರವವನ�ನಿyಜಾಲಾಡುತಾತುನೆ�

ಇಿಂತಹyಜನರyಜಿೇವನy ಕೆಲವಮಮುyಒಿಂದುy ತಮಾಷಯಾಗಿy
ಬಡುತತುದ�y ನೆರಹ�ರಯವರುy ಆಗಾಗy ಇದನುನಿy ನೆ�ೇಡುತಾತುy
ಇರುತಾತುರ�yವಾಸತುವದಲಿ್ಲyಈyಎಲಾ್ಲyಸಮಸ್ಯಗಳಿಗyಪರಿಹಾರyಅವನy
ಮನಸುಸೂ,yಅವನyಬುದ್್ಧ,yಅವನyಸ್ವಭಾವ,yಅವನyಮಾತುyಮತುತುy
ಕೃತಯಲಿ್ಲy ಸುಧಾರಣೆyಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲy ಅಡಕವಾಗಿರುತತುದ�y
ಅವನಿಗyತಗಲಿರುವyರ�ೇಗಕೆಕೆyಚ್ಕಿತೆಸೂyಯಾವುದೇyವೆೈದ್ಯರyಬಳಿಯ-
ಲಿ್ಲಲ್ಲ�yವೆೈದ್ಯರುyಶಾರಿೇರಿಕyರ�ೇಗಗಳಿಗಷಟಿyಔಷಧಿyಕೆ�ಡುತಾತುರ�y
ಸ್ವಭಾವyಮತುತುy ನಡವಳಿಕೆಗyಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದyರ�ೇಗಕೆಕೆyಅವರುy
ಮದು್yಕೆ�ಡುವುದ್ಲ್ಲ�

ದಾಿಂಪತ್ಯyಜಿೇವನದಲಿ್ಲyಸಮಸ್ಯyಉಿಂಟಾದಾಗyಅದರyಸಿಂಪೂಣ್ಮy
ಹ�ಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನಿyಪತನಿಯುyಪತಗyಕಟುಟಿವುದುyರ�ಢ�yವಾಸತು-
ವದಲಿ್ಲyಹಚ್ಚುನy ಸಿಂದಭ್ಮದಲಿ್ಲy ತಪುಪಿyಪುರುಷನಿಿಂದಾಗಿರುತತುದ�y
ಇನುನಿy ಕೆಲವುyಮನೆಗಳಲಿ್ಲyಪತನಿyಪತಯನುನಿy ಗೌರವಿಸುವುದ್ಲ್ಲ�y
ಅವಳyಹೃದಯದಲಿ್ಲyಪತಯyಕುರಿತುyಕಾಳಜಿyಇಲ್ಲ�yಇದರಿಿಂದy
ಪತyಸದಾyಚ್ಿಂತಾಕಾ್ರಿಂತನಾಗಿರುವುದುyಕಿಂಡುyಬರುತತುದ�yಆದರy
ಇಲಿ್ಲyಗಮನಿಸಬೇಕಾದyಸಿಂಗತyಅವಳುyಹಾಗyಏಕೆyಮಾಡುತಾತುಳೆy
ಎನುನಿವುದಾಗಿದ�yಅವಳyಮಾತನಲಿ್ಲyಜೇನಿನyಮಾಧುಯ್ಮyಕಣಮು-
ರಯಾಗಲುyಕಾರಣವಾದರ�yಏನು?

ನಿೇವುyನಿಮೊಮುಳಗyಇದಕೆಕೆyಕಾರಣವನುನಿyಅನೆ್ವೇಷ್ಸ್ದರyಖಿಂಡಿತyಅದುy
ನಿಮಗyಲಭಿಸುತತುದ�yಅದೇyಪ್ರಕಾರyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಓವ್ಮy
ಪತಯಾಗಿyನಿವ್ಮಹಿಸ್ದyಪಾತ್ರವನುನಿyಅವಲ್�ೇಕನyಮಾಡಿದರ�y
ಸಮಸ್ಯಗy ಪರಿಹಾರy ಲಭಿಸುತತುದ�y ವಿವಾಹಕಿಕೆಿಂತy ಮೊದಲುy
ಸರಿಯಾಗಿyಪರಿಶಿೇಲಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡುyನೆಿಂಟಸ್ತುಕೆyಬಳೆಸಬೇಕು�yಆyಕುರಿತುy
ಕುಟುಿಂಬದyಹಿರಿಯರ�ಿಂದ್ಗyವಿಚಾರyವಿಮಶ್ಮyನಡೆಸಬೇಕು�y
ಅವರಿಗyಸರಿyಯಾವುದು?yತಪುಪಿyಯಾವುದು?yಎಿಂಬyಬಗಗೆyಹಚ್ಚುನy
ಅನುಭವyಇರುತತುದ�y

ವಿವಾಹದyನಿಂತರyಸಿಂಪೂಣ್ಮವಾಗಿyಕುಟುಿಂಬyಪರಿಪಾಲನೆಯy
ಕಾಯ್ಮದಲಿ್ಲyತೆ�ಡಗಬೇಕು�yಒಿಂದುyಮನೆಯನುನಿyನಿಮ್್ಮಸ್ದy

ನಿಂತರy ಸ್ವಯಿಂy ಅದನುನಿy ನಾಶಪಡಿಸುವುದನುನಿy ಯಾರ�y
ಬುದ್್ಧವಿಂತಕೆyಎಿಂದುyಹೇಳಲಾರರು�yಅನುಕ�ಲಕರyಪರಿಸ್ಥಿತಯ-
ಲಿ್ಲyಎಲ್ಲವೂyಸುಗಮವಾಗಿyಸಾಗುತತುದ�yಪ್ರತಕ�ಲyಪರಿಸ್ಥಿತಯಲಿ್ಲy
ಸುಗಮವಾಗಿyನಡೆಯುವಿಂತೆyಮಾಡಬೇಕು�yಅದುವೆೇyಪುರುಷತ್ವ�

ಎಿಂದ್ನyತನಕyಮದುಳಿನಲಿ್ಲyಪತನಿಯyಕುರಿತುyನನಗyತಕಕೆವಳಲ್ಲ,y
ಸವ್ಮyಸಮಸ್ಯಗಳಿಗ�yಕಾರಣyಇವಳು,yಇವಳಿಿಂದyಬೇಗyಮುಕಿತುy
ಪಡೆಯಬೇಕೆಿಂಬyಚ್ಿಂತನೆಗಳುyಮನೆyಮಾಡಿಕೆ�ಿಂಡಿರುತತುದ�ೇy
ಅಿಂದ್ನyತನಕyಅವನುyಏನಾದರ�ಿಂದುyಎಡವಟುಟಿyಮಾಡುತತುಲ್ೇy
ಇರುತಾತುನೆ�yಇದುyಕೆೇವಲyಮನೆಯಲಿ್ಲyಜಗಳಕೆಕೆyಕಾರಣವಾಗು-
ವುದುyಮಾತ್ರವಲ್ಲ�yಇದರಿಿಂದyಪತ–ಪತನಿಯರyನಡುವೆyಅಿಂತರy
ಹಚಾಚುಗುತಾತುyಹ�ೇಗುತತುದ�yಪತನಿಯyಹೃದಯದಲಿ್ಲyಅನುರಕತುತೆಯy
ಭಾವನೆyಉಿಂಟಾಗುತತುದ�yಜಿೇವನಕೆಕೆyಭದ್ರತೆyಇಲ್ಲ,yಸುರಕ್ಷತೆyಇಲ್ಲವೆಿಂಬy
ಭಾವನೆyಅವಳನುನಿyಅವಲyಪ್ರಕೃತಗyವ್ಯತರಿಕತುವಾದyನಿಧಾ್ಮರಗಳನುನಿy
ಕೆೈಗ�ಳುಳುವyಅನಿವಾಯ್ಮತೆಗyತಲುರ್ಸುತತುದ�y

ಪರಿಸ್ಥಿತyಈyಹಿಂತಕೆಕೆyತಲುರ್ದರyಮತೆತುyಮನೆyದುರಸ್ತುಗ�ಳುಳುವು-
ದ್ಲ್ಲ�yಅಲಿ್ಲy ಶಾಿಂತ-ನೆಮಮುದ್yನೆಲ್ಸಲುy ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ�y ಆದರ್ಿಿಂದy
ಪತನಿಯy ಒಿಂದುy ಸ್ವಭಾವy ಹಿಡಿಸದ್ದ್ರy ಅವಳಿಿಂದy ಸ್್ವೇಕೃತ-
ಯಾಗುವyಯಾವುದಾದರ�y ಗುಣವನುನಿy ಅನೆ್ವೇಷ್ಸ್ಕೆ�ಿಂಡುy
ಹ�ಿಂದಾಣಕೆಯಿಿಂದyಜಿೇವನyಸಾಗಿಸಬೇಕೆೇyಹ�ರತುyಅವಳನುನಿy
ತೆ�ರಯಬೇಕೆನುನಿವyಇರಾದಯನುನಿyನೆಚ್ಚುಕೆ�ಳಳುಲ್ೇಬಾರದು�y

ಸ್ವಯಿಂyಅತಾಮುವಲ್ೇಕನyಮಾಡುವುದು,yಪತನಿಯನುನಿyಸಿಂಸಕೆರಿಸು-
ವುದುyಈyಎರಡುyಕಾಯ್ಮಗಳನುನಿyಜ�ತೆಯಾಗಿyನಿವ್ಮಹಿಸುತಾತುy
ಸಾಗಿದರyಕೆಲವೆೇyದ್ನಗಳಲಿ್ಲyಮನೆಯyಸುತತುyಕವಿದyಕಾಮೊೇ್ಮಡಗಳುy
ಸರಿದುyಬಳದ್ಿಂಗಳುyಗ�ೇಚರಿಸುವುದುyಖಿಂಡಿತ�yಜಿೇವನದಲಿ್ಲy
ಕಹಿyಅಳಿದುyಸವಿyಅನುಭವಕೆಕೆyಬರುವುದುyನಿಶಚುಯ�yಮನೆಯy
ಅಿಂಗಳದಲಿ್ಲyಸಿಂತೆ�ೇಷದyಹ�ನಲುyಹರಿಯಲುyಪಾ್ರರಿಂಭವಾ-
ಗುವುದನುನಿyನಿೇವುyಕಾಣುವಿರಿ�

ಅಲಾ್ಲಹುyನಮಮುಲ್ಲರyಮನೆಗಳನುನಿyಸುಖ-ಸಮೃದ್್ಧಯಿಿಂದyತುಿಂಬಲಿ�y
ಕುಟುಿಂಬದಲಿ್ಲy ಸಾಮರಸ್ಯತೆy ಉಿಂಟುಮಾಡಲಿ�y ದಾಿಂಪತ್ಯy
ಜಿೇವನದಲಿ್ಲyರ್್ರೇತ-ವಿಶಾ್ವಸವೆಿಂಬyಸುವಾಸನೆyಕಡಿಮಯಾಗದಿಂತೆ,y
ನಿಂಬಕೆyಮತುತುyಸಿಂತೃರ್ತುಗಳೆಿಂಬyಮಾಧುಯ್ಮyಸದಾyನೆಲ್ಸ್ರುವಿಂತೆy
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ�yಆಮ್ೇನ್�� n
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ಕಮ್ಮಫಲವನುನು್ಮೃತರಿಗ್್ಅರ್್ಮಸುವುದು

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮಮೊದ್ ಇಬ್್ನ ಅಬಿದಾಲ್ ವಹಾಹಾಬ್ ಅಲ್ಉಿೈಲ್

ಮೃತರುy ಜಿೇವಿಂತವಿರುವವರy ಕಮ್ಮಗಳಿಿಂದy ಎರಡುy
ಮಾಗ್ಮಗಳyಮ�ಲಕyಪ್ರತಫಲವನುನಿyಪಡೆಯುತಾತುರಿಂಬy

ವಿಷಯದಲಿ್ಲyಅಹು್ಲಸುಸೂನನಿದವರುyಒಮಮುತಾಭಿಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲದಾರ್�

ಮೊದಲನೆಯದು:y ಮೃತರುy ತಮಮುy ಬದುಕಿನy ಕಾಲದಲಿ್ಲy
ಮಾಡಿಟಟಿyಕಮ್ಮಗಳyಮ�ಲಕ�

ಎರಡನೆಯದು:yಜಿೇವಿಂತವಿರುವವರುyಮಾಡುವyಸತಕೆಮ್ಮಗಳy
ಮ�ಲಕ�yಅಿಂದರyಅವರುyಅಲಾ್ಲಹನyಸಾಮ್ೇಪ್ಯವನುನಿyಬಯಸ್y
ಆyಕಮ್ಮಗಳನುನಿyಮಾಡಿyಅದರyಫಲವನುನಿyಮೃತರಿಗyಅರ್್ಮಸ್ದರy
ಅಲಾ್ಲಹುyಉದೇ್ಶಿಸ್ದರyಅದುyಅವರಿಗyತಲುಪುತತುದ�y

ಆದರy ಕೆಲವುy ಇಬಾದತ್ಗಳy ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,y ಅಿಂದರy ಅವುy
ಮೃತರಿಗy ತಲುಪುತತುದ�ೇy ಇಲ್ಲವೇy ಎಿಂಬy ವಿಷಯದಲಿ್ಲy
ವಿದಾ್ವಿಂಸರಿಗyಎರಡುyಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳಿವೆ�[1[

ಮೊದಲನೆ್ಅಭಿಪಾ್ರಯ:

ಮನುಷ್ಯನುyಯಾವುದೇyಸತಕೆಮ್ಮವನುನಿyಮಾಡಿyಅದರyಫಲವನುನಿy
ಮೃತy ಮುಸಲಾಮುನನಿಗy ಅರ್್ಮಸ್ದರy ಅದುy ಸ್ಿಂಧುವಾಗಿದy
ಮತುತುy ಮೃತರಿಗy ಆy ಫಲy ತಲುಪುತತುದ�y ಇದುy ಇಮಾಿಂy
ಅಹಮುದ್,y ಅಬ�y ಹನಿೇಫyಮತುತುy ಅಶಾಶಾಫ್ಈಯವರy ಕೆಲವುy

1y yಶಹು್ಮಲ್yಅಕಿೇದತyತತುಹಾವಿಯ್ಯy452

ಅನುಯಾಯಿಗಳyಅಭಿಪಾ್ರಯ�[2[

ಅವರುy ಹೇಳುತಾತುರ:yಮೃತರಿಗy ಒಳಿತಾದy ಎಲ್ಲy ಕಮ್ಮಗಳೂy
ತಲುಪುತತುದ�yಈyವಿಷಯದಲಿ್ಲyಅನೆೇಕyಹದ್ೇಸ್ಗಳುyವರದ್ಯಾಗಿವೆ�y[3[

ಎರಡನೆ್ಅಭಿಪಾ್ರಯ:

ಯಾವುದಲ್ಲyಸತಕೆಮ್ಮಗಳನುನಿyಅರ್್ಮಸ್ದರyಮೃತರಿಗyತಲುಪು-
ತತುದಯಿಂದುyಕುರ್ಆನ್–ಸುನನಿತತುನಲಿ್ಲyಸಪಿಷಟಿವಾಗಿyಹೇಳಿದಯೇy
ಅದರyಹ�ರತುyಇನೆನಿೇನ�yಮೃತರಿಗyತಲುಪುವುದ್ಲ್ಲ�yಅಿಂದರy
ಪಾ್ರಥ್ಮನೆ,y ದಾನಧಮ್ಮ,y ಹಜ್ಜಿyಮತುತುy ಉಮ್ರ�y ಇವುಗಳಲ್ಲದy
ಇತರy ಯಾವುದೇy ಕಮ್ಮಗಳೂy ಮೃತರಿಗy ತಲುಪುವುದ್ಲ್ಲ�y
ಕಮ್ಮಫಲವನುನಿyಅರ್್ಮಸುವyಉದ್ೇಶದ್ಿಂದyಆyಕಮ್ಮಗಳನುನಿy
ಮಾಡುವುದಕೆಕೆyಶರಿೇಅತ್yಅವಕಾಶyನಿೇಡುವುದ್ಲ್ಲ�yಇದುyಇಮಾಿಂy
ಅಶಾಶಾಫ್ಈಯವರy ಮತುತುy ಇಮಾಿಂy ಮಾಲಿಕ್ರವರy ಪ್ರಸ್ದ್ಧy
ಅಭಿಪಾ್ರಯವಾಗಿದ�y[4[

ಮೊದಲನೆ್ವಿಭಾಗದವರ್ಪುರಾವೆಗಳು:

ಪಾ್ರಥ್ಮನೆyಮತುತುyದಾನಧಮ್ಮದyಪ್ರತಫಲವುyಮೃತರಿಗyತಲುಪುತತುದy
ಎನುನಿವುದಕೆಕೆyಪುರಾವೆಯಾಗಿyಮೊದಲನೆyವಿಭಾಗದವರುyಪ್ರವಾದ್

yಯವರyಈyಹದ್ೇಸನುನಿyಉಲ್್ಲೇಖಿಸುತಾತುರ�

2y yಅಲ್ಮುಗಿನಿy2/567yಇಮಾಿಂyಅನನಿವವಿೇಯವರyಅಲ್ಮಜ�ಮುಅ್y15/521
3y yಮಜ�ಮುಉಲ್yಫತಾವಾy(24/309-325)
4y y ಶಹು್ಮಲ್y ಅಕಿೇದತy ತತುಹಾವಿಯ್ಯy 452y ಇಮಾಿಂy ಅನನಿವವಿೇಯವರy

ಅಲ್ಮಜ�ಮುಅ್y15/521
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ْنَســاُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إِلَّ ِمْن َثَاَثٍة:  »إَِذا َماَت اْلِ

إِلَّ ِمــْن َصَدَقــٍة َجاِرَيٍة َأْو ِعْلــٍم ُينَْتَفُع بِــِه َأْو َوَلٍد 

َصالِــٍح َيْدُعو َلُه«.

“ಮನುಷ್ಯನುyಮರಣyಹ�ಿಂದ್ದರyಅವನyಎಲ್ಲy ಕಮ್ಮಗಳೂy
(ಅವನೆ�ಿಂದ್ಗyಸಿಂಪಕ್ಮವನುನಿ)yಕಡಿಯುತತುವೆ�yಆದರyಮ�ರುy
ಮಾಗ್ಮಗಳyಹ�ರತು�yಹರಿಯುತತುರುವyದಾನಧಮ್ಮ,yಅವನy
ಮರಣ್ನಿಂತರyಪ್ರಯೇಜನyಪಡೆಯಲಾಗುತತುರುವyಜ್ಾನyಮತುತುy
ಅವನಿಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸುವyಸಜಜಿನyಸಿಂತಾನ�”y[5[

ಎರಡನೆ್ಪುರಾವೆ:

ಆಯಿಶಾ yರವರyಹದ್ೇಸ್:y

َم  َأنَّ َرُجــًا َأَتــى النَّبِــيَّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

َي اْفُتِلَتْت َنْفَســَها.  َفَقــاَل: َيا َرُســوَل اللَّــِه! إِنَّ ُأمِّ

َقْت. َأَفَلَها  َوَلْم ُتــوِص. َوَأُظنَُّها َلْو َتَكلََّمــْت َتَصدَّ

ْقــُت َعنَْها؟ َقــاَل: »َنَعْم«. َأْجــٌر إِْن َتَصدَّ

ಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyyಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಬಳಿಗyಬಿಂದುyಹೇಳುತಾತುರ:y“ಓy
ಅಲಾ್ಲಹನyಸಿಂದೇಶವಾಹಕರೇ!yನನನಿyತಾಯಿyಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತವಾಗಿy
ಮರಣಹ�ಿಂದ್ದರು�yಅವರುyಯಾವುದೇyವಸ್ಯ್ಯತ್y(ಉಯಿಲು)y
ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ�y (ಮರಣದy ವೆೇಳೆ)y ಆಕೆy ಮಾತನಾಡುತತುದ್ರy
ದಾನಧಮ್ಮyಮಾಡಲುyಹೇಳುತತುದಳ್ು�yನಾನುyಆಕೆಯyಪರವಾಗಿy
ದಾನಧಮ್ಮyಮಾಡಿದರyಅದರyಪ್ರತಫಲyಆಕೆಗyದ�ರಕುತತು-
ದಯೇ?”yಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳಿದರು:y“ಹೌದು”�y[6[

ಮ್ರನೆ್ಪುರಾವೆ:

ಇಬ್ನಿyಅಬಾ್ಬಸ್ yರವರyಹದ್ೇಸ್:y

ُه  َأنَّ اْمَرَأًة ِمــْن ُجَهْينََة َجاَءْت إَِلى النَّبِــيِّ َصلَّى اللَّ

6y yಅಲ್ಬುಖಾರಿyಮತುತುyಮುಸ್್ಲಮ್

. َفَلْم  ي َنَذَرْت َأْن َتُحجَّ َم َفَقاَلْت: إِنَّ ُأمِّ َعَلْيِه َوَســلَّ

َتُحجَّ َحتَّــى َماَتْت. َأَفَأُحــجُّ َعنَْها؟ َقــاَل: »َنَعْم، 

ــِك َدْيٌن  ي َعنَْهــا. َأَرَأْيــِت َلــْو َكاَن َعَلى ُأمِّ ُحجِّ

ُه َأَحــقُّ بِاْلَوَفاِء«. َأُكنْــِت َقاِضَيًة؟ اْقُضوا اللَّــَه! َفاللَّ

ಜುಹೈನyಗ�ೇತ್ರದyಒಬ್ಬyಮಹಿಳೆyಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಬಳಿಗy
ಬಿಂದುyಹೇಳಿದರು:y “ನನನಿyತಾಯಿyಹಜ್ಜಿyನಿವ್ಮಹಿಸಲುyಹರಕೆy
ಹ�ತತುದಳ್ು�yಆದರyಮರಣದyತನಕyಆಕೆಗyಹಜ್ಜಿyನಿವ್ಮಹಿಸಲುy
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ�y ಆಕೆಯy ಪರವಾಗಿy ನಾನುy ಹಜ್ಜಿy ನಿವ್ಮಹಿಸ-
ಬಹುದೇ?”y ಪ್ರವಾದ್ y ಯವರುy ಹೇಳಿದರು:y “ಆಕೆಯy
ಪರವಾಗಿyಹಜ್ಜಿyನಿವ್ಮಹಿಸ್ರಿ�yನಿಮಮುyತಾಯಿಗyಸಾಲyಮರುಪಾವತy
ಮಾಡುವುದುyಬಾಕಿಯಿದ್ರyತಾವುyಅದನುನಿyಪಾವತyಮಾಡು-
ತತುರಲಿಲ್ಲವೆೇ?yಅಲಾ್ಲಹನyಸಾಲವನುನಿyಮರುಪಾವತyಮಾಡಿರಿ�y
ಮರುಪಾವತyಮಾಡಲುyಹಚುಚುyಅಹ್ಮನಾಗಿರುವವನುyಅಲಾ್ಲಹು�”y[7[

ನಾಲ್ಕನೆೋ್ಪುರಾವೆ:

ಆಯಿಶಾ yರವರyಹದ್ೇಸ್:y

َم َقاَل: »َمْن  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َأنَّ َرُســوَل اللَّ

َمــاَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعنْــُه َولِيُُّه«.

ಅಲಾ್ಲಹನy ಸಿಂದೇಶವಾಹಕರು y ಹೇಳಿದರು:y “ಉಪವಾಸy
ಆಚರಿಸಲುyಬಾಕಿಯಿದು್yಯಾರಾದರ�yಮರಣಹ�ಿಂದ್ದರy
ಅವರyಪರವಾಗಿyಅವರyಆಪತುರುyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸಲಿ�”y[8[

ಉಪವಾಸy ಆಚರಿಸುವy ಈy ಇಬಾದತತುನುನಿy ಹನಫ್ಗಳುy ಈy
ಪಟ್ಟಿಯಿಿಂದyಹ�ರತುಪಡಿಸ್ದಾರ್�yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:yಮೃತರy
ಪರವಾಗಿyಆಹಾರyನಿೇಡಬೇಕು,yಆದರyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸಬಾ-
ರದು�yಅವರyಪುರಾವೆyಇಬ್ನಿyಅಬಾ್ಬಸ್ yರವರyಹದ್ೇಸ್:y

»َل ُيَصلَّــى َأَحٌد َعــْن َأَحٍد. َوَل َيُصــوُم َأَحٌد َعْن 

ا  َأَحــٍد. َوَلِكــْن ُيْطَعــُم َعنُْه َمــَكاَن ُكلِّ َيــْوٍم ُمدًّ

ِمــْن َحنَْطٍة«.
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ಪ್ರವಾದ್ y ಯವರುy ಹೇಳುತಾತುರ:y “ಯಾರ�y ಯಾರy
ಪರವಾಗಿಯ�yನಮಾಝ್yನಿವ್ಮಹಿಬಾರದು�yಯಾರ�yಯಾರy
ಪರವಾಗಿಯ�yಉಪವಾಸyಆಚರಿಸಬಾರದು�yಆದರyಒಿಂದ�ಿಂದುy
ದ್ನಕೆಕೆyಬದಲಾಗಿyಒಬ�್ಬಬ್ಬರಿಗyಒಿಂದ�ಿಂದುyಮುದ್್yಗ�ೇಧಿಯy
ಆಹಾರyನಿೇಡಬೇಕು�”y[9[

ಅವರುy ಹೇಳುತಾತುರ:y ಸಾಲವನುನಿy ಮರುಪಾವತy ಮಾಡಿದರy
ಮೃತರುyಹ�ಣೆಯಿಿಂದyಮುಕತುರಾಗುತಾತುರಿಂಬyಬಗಗೆyವಿದಾ್ವಿಂಸರುy
ಒಮಮುತಾಭಿಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲದಾ್ರ�y ಅದುy ಅಪರಿಚ್ತy ವ್ಯಕಿತುಯಿಿಂ-
ದಾದರ�y ಸರಿ�yಮೃತನy ಸ�ತತುನಿಿಂದಲ್ಲದ್ದರ್�y ಸರಿ�yಅಬ�y
ಕತಾದರವರyಹದ್ೇಸ್yಇದಕೆಕೆyಪುರಾವೆಯಾಗಿದ�yಅವರುyಒಬ್ಬy
ಮೃತನy ಎರಡುy ದ್ೇನಾರ್ಗಳನುನಿy ಮರುಪಾವತyಮಾಡುವy
ಹ�ಣೆಯನುನಿyವಹಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡರು�yಅವರುyಅದನುನಿyಮರುಪಾವತy
ಮಾಡಿದಾಗyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳಿದರು:y

»اْلَن َبَرَدْت ِجْلَدُتُه«.

“ಈಗyಅವನyಚಮ್ಮವುyತಿಂಪಾಯಿತು�”y[10[

ಮೊದಲನೆyಅಭಿಪಾ್ರಯದವರುyಹೇಳುವyಪ್ರಕಾರyಪ್ರತಫಲವುy
ಕಮ್ಮವೆಸಗಿದವನyಹಕುಕೆ�yಅವನುyಅದನುನಿy ತನನಿy ಸಹ�ೇದರy
ಮುಸಲಾಮುನನಿಗy ಉಡುಗ�ರಯಾಗಿy ಅರ್್ಮಸ್ದರy ಅದನುನಿy
ತಡೆಯುವವರಿಲ್ಲ�yಉದಾ:yಇದುyಅವನುyತನನಿyಜಿೇವನಕಾಲದಲಿ್ಲy
ತನನಿyಸಿಂಪತತುನಿಿಂದyಒಿಂದಿಂಶವನುನಿyಒಬ್ಬರಿಗyಉಡುಗ�ರಯಾಗಿy
ಕೆ�ಟುಟಿyಮರಣ್ನಿಂತರyಆyವ್ಯಕಿತುಯಿಿಂದyಅದನುನಿy ಪಡೆಯು-
ವಿಂತೆಯಾಗಿದ�yಉಪವಾಸyಮುಿಂತಾದyದೈಹಿಕyಆರಾಧನೆಗಳy
ಪ್ರತಫಲವುyಮೃತರಿಗyತಲುಪುತತುದಯಿಂದುyಶರಿೇಅತ್yಸ�ಚ್ಸ್ದ�y
ಉಪವಾಸವೆಿಂದರyಒಿಂದುyನಿಯ್ಯತತುನyಮ�ಲಕyಅದನುನಿyಅಸ್ಿಂ-
ಧುಗ�ಳಿಸುವyವಸುತುಗಳಿಿಂದyದೇಹವನುನಿy ನಿಯಿಂತ್ರಸುವುದು�y
ಇದರyಪ್ರತಫಲವುyಮೃತರಿಗyತಲುಪುತತುದಯಿಂದುyಶರಿೇಅತತುನಲಿ್ಲy
ಸಪಿಷಟಿವಾಗಿyಹೇಳಲಾಗಿದ�yಹಿೇಗಿರುವಾಗyಕುರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣy
ಕ�ಡyನಿಯ್ಯತ್yಇರುವyಒಿಂದುyಕಮ್ಮವಾಗಿದು್yಅದರyಪ್ರತಫಲy

9y yಅತತುಹಾವಿೇyಮುಶಿಕೆಲುಲ್yಆಸಾರ್ನಲಿ್ಲyಇಬ್ನಿyಅಬಾ್ಬಸ್ yರಿಿಂದyವರದ್�y
ಇದರyಸನದ್yಸಹಿೇಹ್yಆಗಿದ�yನೆ�ೇಡಿ:yಶಹು್ಮyತತುಹಾವಿಯ್ಯy453

10y yಅಲ್ಹಾಕಿಮ್yಮುಸತುದ್ರಕ್ನಲಿ್ಲy(2/58)yಅವರುyಇದನುನಿyಸಹಿೇಹ್yಎಿಂದ್ದಾರ್y
ಮತುತುyಅದಹ್ಬೇyಒರ್ಪಿದಾರ್�yನೆ�ೇಡಿ:yಅಲ್ಅಲಾ್ಬನಿಯವರyಅಹಾಕೆಮುಲ್y
ಜನಾಇಝ್y(16)

ಕ�ಡyತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ�y[11[

ಎರಡನೆ್ಅಭಿಪಾ್ರಯದವರ್ಪುರಾವೆಗಳು:

ಪಾ್ರಥ್ಮನೆ,yದಾನಧಮ್ಮ,yಹಜ್ಜಿyಮುಿಂತಾದyಕಮ್ಮಗಳyಪ್ರತಫಲವುy
ತಲುಪುತತುದಯನುನಿವುದಕೆಕೆyಎರಡನೆyಅಭಿಪಾ್ರಯದವರುyಮೊದಲನೆy
ವಿಭಾಗದವರyಅದೇyಪುರಾವೆಗಳನುನಿyಆಧಾರವಾಗಿyತೆ�ೇರಿಸುತಾತುರ�

ಇಮಾಿಂyಅಶಾಶಾಫ್ಈ yಹೇಳುತಾತುರ:y

“ಮೃತರಿಗyಇತರರyಕಮ್ಮyಮತುತುyಜ್ಾನಗಳಲಿ್ಲyಮ�ರುyವಸುತುಗಳುy
ಮಾತ್ರyತಲುಪುತತುವೆ�yಅವರyಪರವಾಗಿyನಿವ್ಮಹಿಸಲಾಗುವyಹಜ್ಜಿ,y
ಅವರyಪರವಾಗಿyದಾನyಮಾಡಲಾಗುವyಅಥವಾyಮರುಪಾವತy
ಮಾಡಲಾಗುವyಸಿಂಪತುತುyಮತುತುyಮ�ರನೆಯದುyಪಾ್ರಥ್ಮನೆ�y
ಇವುಗಳyಹ�ರತಾದyನಮಾಝ್,yಉಪವಾಸyಮುಿಂತಾದವುಗಳy
ಪ್ರತಫಲyಅವುಗಳನುನಿy ನಿವ್ಮಹಿಸ್ದವನಿಗyಮಾತ್ರy ಸ್ೇಮ್ತವೆೇy
ಹ�ರತುyಮೃತರಿಗyವಗಾ್ಮಯಿಸ್ದರyಅದುyಅವರಿಗyತಲುಪು-
ವುದ್ಲ್ಲ�y ನಾವಿದನುನಿyಹೇಳುವುದುyವಿಶೇಷವಾಗಿyಹಜ್ಜಿನyಬಗಗೆy
ಸುನನಿತತುನಲಿ್ಲyವರದ್ಯಾದyಪುರಾವೆಗಳಿಿಂದ�yಕಿಯಾಸ್yಮಾಡುವy
ಮ�ಲಕyಉಮ್ರyಕ�ಡyಇದೇyವಿಧಿಯನುನಿyಹ�ಿಂದ್ದ�yಆದರy
ಅದುyಕಡಾ್ಡಯಕೆಕೆyಮಾತ್ರyಅನ್ವಯವೆೇyಹ�ರತುyಐಚ್ಛಿಕyಕಮ್ಮಕಕೆಲ್ಲ�y
ಯಾರ�yಯಾರyಪರವಾಗಿಯ�yಐಚ್ಛಿಕyಹಜ್ಜಿyನಿವ್ಮಹಿಸಬಾರದು�y
ಕಾರಣyಅದುyದೈಹಿಕyಕಮ್ಮ�y

ಸಿಂಪತತುನyವಿಷಯದಲಿ್ಲyಹೇಳುವುದಾದರ,yಅಲಾ್ಲಹನyಹಕುಕೆಗಳಾದy
ಝಕಾತ್yಮುಿಂತಾದವುಗಳನುನಿyಇನೆ�ನಿಬ್ಬರಿಿಂದyಕೆ�ಡಿಸುವುದಕೆಕೆy
ಅನುಮತಯಿದ�yಕಾರಣ,yಇಲಿ್ಲyಉದೇ್ಶಿಸುವುದುyಅದನುನಿyಅದರy
ಹಕುಕೆದಾರರಿಗyಸಿಂದಾಯyಮಾಡುವುದೇyಹ�ರತುyದೈಹಿಕyಕಮ್ಮ-
ವನನಿಲ್ಲ�yನನನಿyಸಿಂಪತತುನಲಿ್ಲyಅಲಾ್ಲಹುyಕಡಾ್ಡಯyಮಾಡಿರುವುದನುನಿy
ನನನಿyಆಜಯyಮೇರಗyಯಾರಾದರ�yನಿವ್ಮಹಿಸ್ದರyಅದುyನನಗy
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿರುವುದನುನಿyನಿವ್ಮಹಿಸ್ದಿಂತಾಗುತತುದ�y

ಇನುನಿyಪಾ್ರಥ್ಮನೆಯyಬಗಗೆyಹೇಳುವುದಾದರyಅಲಾ್ಲಹುyಇದನುನಿy
ಜನರಿಗyಪ್ರೇತಾಸೂಹಿಸ್ದಾನ್ೆ�y ಅವನy ಸಿಂದೇಶವಾಹಕರು y
ಇದನುನಿyಆಜ್ಾರ್ಸ್ದಾರ್�yಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಬದುಕಿರುವಾಗyಆತನಿಗಾಗಿy
ಪಾ್ರರ್್ಮಸಬಹುದಾದರy ಆತy ಮರಣಹ�ಿಂದ್ದy ಬಳಿಕವೂy
ಆತನಿಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸಬಹುದಾಗಿದ�yಅಲಾ್ಲಹುy ಇಚ್ಛಿಸ್ದರyಈy

11y yಅಲ್ಮುಗಿನಿy454,y455yಅಲ್ಮುಗಿನಿy2/567yಅಲ್ಇನಾಸೂಫ್y2/558
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ಪಾ್ರಥ್ಮನೆಯುyಅವನಿಗyತಲುಪುತತುದ�yಬದುಕಿರುವವನಿಗyಅದರy
ಪ್ರತಫಲವನುನಿyನಿೇಡಿyಮರಣಹ�ಿಂದ್ದವನಿಗyಅದರyಪ್ರಯೇಜ-
ನವನುನಿyತಲುರ್ಸುವುದರಲಿ್ಲyಅಲಾ್ಲಹುyಮಹಾyಔದಾಯ್ಮವಿಂತ-
ನಾಗಿದಾನ್ೆ�yಅದೇyರಿೇತyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಇನೆ�ನಿಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುಯyಪರವಾಗಿy
ಐಚ್ಛಿಕyದಾನಧಮ್ಮyಮಾಡುವುದುyಕ�ಡ�”y[12[

ಈyಅಭಿಪಾ್ರಯವನುನಿyಹ�ಿಂದ್ರುವyವಿದಾ್ವಿಂಸರುyಇಬಾದತ್ಗಳನುನಿy
ಎರಡಾಗಿyವಿಿಂಗಡಿಸ್ದಾರ್�y

ಒಂದು:y ಬೇರಯವರನುನಿy ಪ್ರತನಿಧಿಯಾಗಿy ಮಾಡುವುದುy
ಸ್ಿಂಧುವಾಗುವyಆರಾಧನೆಗಳು�yಉದಾ:yಆರ್್ಮಕyಆರಾಧನೆಗಳು�y

ಎರಡು:yಬೇರಯವರನುನಿyಪ್ರತನಿಧಿಯಾಗಿyಮಾಡಿದರyಸ್ಿಂಧುವಾಗದy
ಆರಾಧನೆಗಳು�yಉದಾ:yದೈಹಿಕyಆರಾಧನೆಗಳು�y

ಬೇರಯವರನುನಿyಪ್ರತನಿಧಿಯಾಗಿyಮಾಡುವುದಕೆಕೆyಅನುಮತಯಿ-
ರುವyಆರ್್ಮಕyಆರಾಧನೆಗಳನುನಿyಅವರುyಅನುಮತಸ್ದರು�yಅದೇy
ರಿೇತyಕುರ್ಆನ್–ಸುನನಿತತುನಲಿ್ಲyಸಪಿಷಟಿವಾಗಿyವರದ್ಯಾದyಆರಾಧನೆ-
ಗಳನುನಿyಅವರುyಅನುಮತಸ್ದರು�yಅವುಗಳಲ್ಲದyಇತರyಆರಾಧ-
ನೆಗಳನುನಿyಅವರುyವಿರ�ೇಧಿಸ್ದರು�

ಬಲವಾದ್ಅಭಿಪಾ್ರಯ:

ಬಲವಾದyಅಭಿಪಾ್ರಯ—ಹಚುಚುyಬಲ್ಲವನುyಅಲಾ್ಲಹು—ಎರಡನೆy
ಅಭಿಪಾ್ರಯವಾಗಿದ�yಅಿಂದರyಇಮಾಿಂyಅಶಾಶಾಫ್ಈ,y ಇಮಾಿಂy
ಮಾಲಿಕ್yಮತುತುyಅವರyಪರವಾಗಿರುವವರyಅಭಿಪಾ್ರಯ�yಅಿಂದರy
ಕುರ್ಆನ್–ಸುನನಿತತುನಲಿ್ಲyಏನುyಬಿಂದ್ದಯೇyಅದನುನಿyಮಾತ್ರy
ನಿವ್ಮಹಿಸ್yಉಳಿದವುಗಳನುನಿyವಿರ�ೇಧಿಸುವುದು�

ಅಭಿಪಾ್ರಯವನುನು್ಪ್ರಬಲವೆಂದು್ಹೋಳಲು್ಕಾರಣ:

ಎರಡನೆಯy ಅಭಿಪಾ್ರಯವನುನಿy ಪ್ರಬಲy ಅಭಿಪಾ್ರಯವೆಿಂದುy
ಹೇಳಲುyಅನೆೇಕyಕಾರಣಗಳಿವೆ�yಅವುಗಳಲಿ್ಲyಕೆಲವು:

1�y ಆರಾಧನೆಗಳyವಿಷಯದಲಿ್ಲyಮ�ಲಭ�ತyನಿಯಮವೆೇನೆಿಂದರy
ಕುರ್ಆನ್–ಸುನನಿತತುನಲಿ್ಲyಏನುyಬಿಂದ್ದಯೇyಅದಕೆಕೆyಸ್ೇಮ್ತ-
ಗ�ಳಿಸಬೇಕು�yಯಾವುದೇyಒಿಂದುyಆರಾಧನೆಯನುನಿyಅದುy
ಶರಿೇಅತತುನಲಿ್ಲದಯನುನಿವುದಕೆಕೆyಪುರಾವೆyಸ್ಗುವyತನಕyಅದನುನಿy

12y yಅಲ್ಉಮ್ಮುy4/120yಮನಾಕಿಬುyಶಾಶಾಫ್ಈy1/430-431

ನಿವ್ಮಹಿಸಬಾರದು�yಮೃತರಿಗyಕಮ್ಮಫಲವನುನಿyಅರ್್ಮಸ-
ಬಹುದಾದy ಕೆಲವುyಆರಾಧನೆಗಳನುನಿyಮಾತ್ರy ಶರಿೇಅತ್y
ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸ್ದ�y ಆದ್ರಿಿಂದy ಅದಲ್ಲದy ಉಳಿದವುಗಳನುನಿy
ಬಟುಟಿಬಡುವುದುyಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�

2�y ಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಕಾಲದಲಾ್ಲಗಲಿ,yಸಹಾಬಾಗಳyಕಾಲದ-
ಲಾ್ಲಗಲಿyಯಾರಾದರ�y ಕುರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣyಮಾಡಿy
ಅದರyಫಲವನುನಿyಮೃತರಿಗyಅರ್್ಮಸ್ದyಬಗಗೆy ದಾಖಲ್ಗ-
ಳಿಲ್ಲ�yಅದ�ಿಂದುyಉತತುಮyಕಾಯ್ಮವಾಗಿದ್ರyನಮಗಿಿಂತy
ಮುಿಂಚೆಯೇyಅವರದನುನಿyಮಾಡುತತುದರ್ು�yಅಲಾ್ಲಹುyಮತುತುy
ಅವನyರಸ�ಲರyಧಮ್ಮದyಬಗಗೆy y ನಮಗಿಿಂತಲ�yಹಚುಚುy
ಅರಿವುಳಳುವರುyಅವರು�

3�y ಪುರಾವೆಯಿರುವyಆರಾಧನೆಗಳyಮೇಲ್yಕಿಯಾಸ್yಮಾಡಿy
ಹ�ಸyಆರಾಧನೆಗಳನುನಿyಸೃಷ್ಟಿಸುವುದುyಅಲಾ್ಲಹನyಧಮ್ಮದಲಿ್ಲy
ತಮಗಿಷಟಿವಾದyಕಾಯ್ಮಗಳನುನಿyಸೇಪ್ಮಡೆಗ�ಳಿಸಲುyನ�ತನ-
ವಾದ್ಗಳಿಗyಅವಕಾಶyನಿೇಡುತತುದ�

4�y ಈyಕಾಲದyನ�ತನವಾದ್ಗಳುyಕೆಲವುyಮ್ಥ್ಯyಆರಾಧನೆಗಳ-
ನುನಿyಹ�ಸದಾಗಿyನಿಮ್್ಮಸ್ದಾರ್�yಉದಾಹರಣೆಗ,yಕುರ್ಆನ್y
ಪಾರಾಯಣyಮಾಡುವವರಿಗyಕ�ಲಿyನಿೇಡಿyಪಾರಾಯಣy
ಮಾಡಿಸುವುದುyಮುಿಂತಾದyಮರಣದyಸಿಂದಭ್ಮyಮತುತುy
ಮರಣ್ನಿಂತರy ಕೆಲವುy ನಿಗದ್ತy ದ್ನಗಳಲಿ್ಲy ಮಾಡುವy
ಅನಾಚಾರಗಳು�y ಈy ದಾ್ವರವನುನಿy ಮುಚ್ಚುದರy ಇಿಂತಹy
ಅನಾಚಾರಗಳುyತನಿನಿಿಂತಾನೆೇyನಿಲು್ಲತತುದ�

5�y ಶರಿೇಅತತುನಲಿ್ಲyಅಧಿಕೃತyಪುರಾವೆಯyಮ�ಲಕyಸಾಬೇತಾದy
ಮೃತರಿಗyಕಮ್ಮಫಲವನುನಿyಅರ್್ಮಸುವyಆರಾಧನೆಗಳನುನಿyಈy
ಕಾಲದyಜನರು—ಅಲಾ್ಲಹುyದಯyತೆ�ೇರಿದವರyಹ�ರತು—
ಮರತದಾರ್�yಅವರುyಪುರಾವೆಯಿಲ್ಲದನ್ುನಿyಹಿಡಿದುಕೆ�ಿಂ-
ಡಿದಾರ್�yಆದ್ರಿಿಂದyಈy ಕಾಯ್ಮಗಳನುನಿy ವಿರ�ೇಧಿಸ್ದರy
ಜನರುyದೃಢಪಟಟಿyಸುನನಿತತುನyಕಡೆಗyಮರಳಬಹುದು�yಹಚುಚುy
ಬಲ್ಲವನುyಅಲಾ್ಲಹು�

(ಮನ್ಹಜುಲ್yಇಮಾಿಂyಅಶಾಶಾಫ್ಈ yಫ್ೇyಇಸಾ್ಬತಲ್yಅಕಿೇದy
ಎಿಂಬyಪುಸತುಕದ್ಿಂದ)� n
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ಅಿ್ಟೇಬರ  ೆ11

ಜಿಝಿಯ್ಮತುತು್ಮುಸ್ಲಿಮೋತರರು

ಜಿಝಿಯyಎಿಂಬyಇಸಾ್ಲಮ್ನyಸಾಿಂಕೆೇತಕyಪದವುyಜಗತತುನ-
ಲಿ್ಲy ಬಹಳಷುಟಿy ತಪುಪಿy ತಳುವಳಿಕೆಗy ಗುರಿಯಾಗಿದ�yಅದುy

ಇಸಾ್ಲಮ್ೇyರಾಷಟ್ರಗಳಲಿ್ಲyಅಲಪಿಸಿಂಖಾ್ಯತರ�ಿಂದ್ಗyಪಕ್ಷಪಾತyತೆ�ೇರಿy
ಅವರನುನಿyದ್್ವತೇಯyದಜ್ಮಯyಪ್ರಜಗಳೆಿಂದುyಪರಿಗಣಸುವುದರy
ಸಿಂಕೆೇತವೆಿಂದುyಆರ�ೇರ್ಸಲಾಗುತತುದ�yಮುಸ್್ಲಮೇತರರyಮೇಲ್y
ಹ�ರಿಸಲಾಗುವyಈyವಿಶೇಷyತೆರಿಗಯyಹಿನೆನಿಲ್ಯನುನಿyತಳಿಯದ್-
ರುವುದೇyಈyತಪುಪಿyತಳುವಳಿಕೆಗyಮತುತುyಟ್ೇಕೆಗyಕಾರಣವಾಗಿದ�y
ಇಸಾ್ಲಮ್ೇyರಾಷಟ್ರಗಳಲಿ್ಲyಎರಡುyಪ್ರಮುಖyಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿy‘ಜಿಝಿ-
ಯಾ’ವನುನಿyವಸ�ಲುyಮಾಡಲಾಗುತತುದ�

ಮುಸ್್ಲಮರುyತಮಮುyಕೃಷ್yಆದಾಯದy10%yಮತುತುyಇತರyಆದಾಯy
ಮ�ಲಗಳy2�5%yವನುನಿyಝಕಾತ್yಬಾಬತುನಲಿ್ಲy ಸಾವ್ಮಜನಿಕy
ಬ�ಕಕೆಸಕೆಕೆyನಿೇಡಬೇಕು�yಇದುyಆರ್್ಮಕyಕತ್ಮವ್ಯವಾಗಿರುವಿಂತೆಯೇy
ಧಾಮ್್ಮಕyಆರಾಧನಾyಕಮ್ಮವೂyಆಗಿದ�yಆದ್ರಿಿಂದyಅದನುನಿy
ಮುಸ್್ಲಮೇತರರyಮೇಲ್yಕಡಾ್ಡಯಗ�ಳಿಸುವಿಂತಲ್ಲ�yಏಕೆಿಂದರ,y
ಅದುyಧಾಮ್್ಮಕyಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯದಲಿ್ಲyಹಸತುಕ್ೇಪyಮಾಡಿದಿಂತಾಗು-
ವುದು�yಆದರ್ಿಿಂದyಸಮಾಜದಲಿ್ಲyಆರ್್ಮಕyಸಮತೆ�ೇಲನವನುನಿy
ಕಾಯುಕ್ೆ�ಳಳುಲಿಕಾಕೆಗಿyಮುಸ್್ಲಮೇತರyಪೌರರyಮೇಲ್yಇಸಾ್ಲಮ್ೇy
ಧಮಾ್ಮಚಾರಗಳyಸಿಂಬಿಂಧವಿಲ್ಲದyಬೇರ�ಿಂದುyತೆರಿಗಯನುನಿy
ಹ�ರಿಸಲಾಯಿತು�y ಈy ಹಿನೆನಿಲ್ಯಲಿ್ಲy ಜಿಝಿಯy ಎಿಂಬುದುy
ಸರಕಾರವುyಮುಸ್್ಲಮ್yಪ್ರಜಗಳಿಿಂದyಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿyವಸ�ಲುy
ಮಾಡುವyಝಕಾತ್ನyಪಯಾ್ಮಯyತೆರಿಗಯಾಗಿದ�

ಶಿ್ರೇಮಿಂತyಮುಸ್್ಲಮರಲ್ಲರ�yಝಕಾತ್yನಿೇಡಬೇಕು�yಅದರಿಿಂದy
ಸ್ತ್ೇಯರು,yಮಕಕೆಳು,y ವೃದ್ಧರುyಮತುತುy ರ�ೇಗಿಗಳಿಗ�y ವಿನಾ-
ಯಿತಯಿಲ್ಲ�yಆದರyಜಿಝಿಯದಲಿ್ಲyಅನೆೇಕyವಿನಾಯಿತyಮತುತುy

ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನಿyನಿೇಡಲಾಗಿದ�yಸ್ತ್ೇಯರು,yಮಕಕೆಳು,yಅಿಂಧರು,y
ವೃದ್ಧರು,y ಗುಣವಾಗದy ರ�ೇಗರ್ೇಡಿತರು,y ಹುಚಚುರು,yಮಠದy
ಸನಾ್ಯಸ್ಗಳು,y ಪುರ�ೇಹಿತರುy ಮುಿಂತಾದವರಿಿಂದy ಜಿಝಿಯy
ವಸ�ಲುyಮಾಡುವುದ್ಲ್ಲ�y ಆದ್ರಿಿಂದyಜಿಝಿಯyಮುಸ್್ಲಮೇ-
ತರರ�ಿಂದ್ಗಿನyಪಕ್ಷಪಾತದyಬದಲಾಗಿ,yಆರ್್ಮಕyಸೌಲಭ್ಯವನುನಿy
ಪಡೆಯುವyಉಪಾಧಿಯಾಗಿದ�

ಒಮಮುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರyದ್್ವತೇಯyಉತತುರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್y
ಉಮರ್yಫಾರ�ಕ್ yಬೇದ್ಯಲಿ್ಲy ಸಿಂಚರಿಸುತತುದರ್ು�y ಆಗy
ದುಬ್ಮಲy ಮತುತುy ವಯೇವೃದ್ಧರಾಗಿದ್y ಓವ್ಮy ಕುರುಡನನುನಿy
ಸಿಂಧಿಸ್ದರು�yಉಮರ್yಅವರyಭುಜದಲಿ್ಲy ಕೆೈಯಿರಿಸ್y “ನಿೇವುy
ಯಾರು?”yಎಿಂದುyಪ್ರಶಿನಿಸ್ದರು�y

“ನಾನೆ�ೇವ್ಮyಯಹ�ದ್”ಯಿಂದುyತಳಿಸ್ದಾಗyಅವರುyಪುನಃy
ನಿಮಮುyಈyಸ್ಥಿತಗyಕಾರಣವೆೇನೆಿಂದುyಪ್ರಶಿನಿಸ್ದರು�y

“ನ ಾನ ು y ದ ುಬ್ಮಲy ವೃದ್ಧನ ಾಗಿದ್ರ� y ಜಿಝಿಯy
ಕೆ�ಡಬೇಕಾಗಿದ”yಎಿಂದುyಹೇಳಿದರು�y

ತಕ್ಷಣವೆೇyಉಮ್ರy ಫಾರ�ಕ್ y ಅವರನುನಿy ತಮಮುy ಬಡಾರಕೆಕೆy
ಕರದ�ಯು್y ಸ್ವಲಪಿy ಹಣದy ನೆರವುy ನಿೇಡಿದರು�y ತರುವಾಯy
ಕೆ�ೇಶಾಧಿಕಾರಿಗyಆyವೃದ್ಧನyಕೆೈಯಲಿ್ಲyಒಿಂದುyಚ್ೇಟ್yಬರದುy
ಕಳುಹಿಸ್ದರು�y ಆy ಚ್ೇಟ್ಯಲಿ್ಲy ಹಿೇಗy ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತುತು:y
“ಇವರಿಂಥyಪ್ರಜಗಳನುನಿyಗುರುತಸ್ರಿ�yಅಲಾ್ಲಹನಾಣೆ!yನಾವುyಅವರy
ಯೌವನದ್ಿಂದyಪ್ರಯೇಜನyಪಡೆದುyವಾಧ್ಮಕ್ಯದಲಿ್ಲyಅವರನುನಿy
ಬೇದ್ಪಾಲುyಮಾಡುವುದುyನಾ್ಯಯವಲ್ಲ�yಝಕಾತನyಆದಾಯದಲಿ್ಲy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಬಡವರಿಗ�y(ಫುಕರಾಅ )್,yನಿಗ್ಮತಕರಿಗ�y(ಮಸಾಕಿೇನ್)yಹಕಿಕೆದ�y
ಮುಸ್್ಲಮರಿಂಬುದುyಫುಕರಾಅ್yನyಇಿಂಗಿತವಾಗಿದ�yಇವರುyಗ್ರಿಂಥ-
ದವರಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದyಮಸಾಕಿೇನ್ನಲಿ್ಲyಸೇರುತಾತುರ�”yತರುವಾಯy
ಉಮರ್y ಫಾರ�ಕ್ರುy ಆy ವೃದ್ಧನನುನಿy ಜಿಝಿಯಾದ್ಿಂದy
ಮುಕತುಗ�ಳಿಸ್ದರು�

‘ಜಿಝಿಯಾ’y ಝಕಾತ್ಗy ಪಯಾ್ಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದy
ಮುಸ್್ಲಮೇತರy ಪ್ರಜಗಳುyಮುಸ್್ಲಮರಿಂತೆyಝಕಾತ್y ನಿೇಡಲುy
ಸ್ವಯಿಂyಸ್ದ್ಧರಾದರyಇಸಾ್ಲಮ್ೇyರಾಷಟ್ರವುyಅವರಿಗyಜಿಝಿಯಾದ್ಿಂದy
ವಿನಾಯಿತyನಿೇಡುತತುದ�yಇತಹಾಸದಲಿ್ಲyಇಿಂಥyಅನೆೇಕyಉದಾಹರ-
ಣೆಗಳನುನಿyಕಾಣಬಹುದು�yಒಿಂದುyಘಟನೆyಹಿೇಗಿದ:y

ಸರ್yಥಾಮಸ್yಅನಾ್ಮಲ್್ಡyಬರಯುತಾತುರ:y“ಅವರುyಮುಸ್್ಲಮೇ-
ತರರಿಗyನಿೇಡುವyಸಿಂರಕ್ಷಣೆಗyಪ್ರತಯಾಗಿyವಸ�ಲುyಮಾಡುವy
ಜಿಝಿಯಾy ತೆರಿಗಯನುನಿy ಕಟುಟಿವಿಂತೆy ಆದೇಶಿಸ್ದರು�y ಆದರy
ಜಿಝಿಯಾyನಿೇಡುವುದುyಅಪಮಾನವೆಿಂದುyಭಾವಿಸ್ದ್yತಗಿ್ಲಬ್y
ಗ�ೇತ್ರವುyಮುಸ್್ಲಮರಿಂತೆyಝಕಾತ್yನಿೇಡುವyಅಪೆೇಕ್yವ್ಯಕತುಪಡಿ-
ಸ್ತು�yಖಲಿೇಫಾರುyಅದಕೆಕೆyಒರ್ಪಿಗyನಿೇಡಿyಮುಸ್್ಲಮೇತರಿಂತೆಯೇy
ಜಿಝಿಯಾಕಿಕೆಿಂತyದುಪಪಿಟುಟಿyಮೊತತುವವನುನಿyಖಜಾನೆಗyಸೇರಿಸ್ದರು�y

ಜಿಝಿಯಾವನುನಿyಯಾವyಕಾರಣಕ�ಕೆyಹಚ್ಚುಸಬಾರದಿಂದುyಪ್ರವಾದ್
yಯವರುyಕಟಟಿಪಪಿಣೆyಮಾಡಿದರ್ು�yಒಪಪಿಿಂದಕೆಕೆyಬದ್ಧರಾಗಿರು-

ವವರನುನಿyಉಪದ್ರವಿಸ್,yಅವರಿಿಂದyದುಬಾರಿyತೆರಿಗyವಸ�ಲುy
ಮಾಡುವವರyವಿರುದ್ಧyನಾನುyಅಿಂತಮyದ್ನದಲಿ್ಲyವಾದ್ಸುತೆತುೇನೆ�”

ಇಸಾ್ಲಮ್ೇyರಾಷಟ್ರದyಬೇಡಿಕೆಯಿಂತೆyಮುಸ್್ಲಮ್yಪ್ರಜಗಳುyಸೇವೆಗy
ಸೇರುವುದುyಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�yಇದುyಅವರyಧಾಮ್್ಮಕyಕತ್ಮವ್ಯವೂy
ಆಗಿದ�yಒಿಂದುyಆದಶ್ಮyರಾಷಟ್ರದyಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯನುನಿyಆyಆದಶ್ಮವನುನಿy
ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸದವರyಮೇಲ್yಹ�ರಿಸುವುದುyಸರಿಯಲ್ಲ�yಆದರ್ಿಿಂದy
ಇಸಾ್ಲಮ್ೇyರಾಷಟ್ರವುyಮುಸ್್ಲಮೇತರyಪೌರರನುನಿyಸೇನೆಯಲಿ್ಲyಸೇರಲುy
ಒತಾತುಯಿಸುವುದ್ಲ್ಲ�yಅದೇyವೆೇಳೆyಸ್ವಯಿಂyಮುಿಂದyಬರುವವರನುನಿy
ಸೇನೆಯಲಿ್ಲyಸೇರಿಸುತತುದ�

ಎಲ್ಲy ಪ್ರಜಗಳy ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯುy ಇಸಾ್ಲಮ್ೇy ರಾಷಟ್ರದy ಹ�ಣೆ-
ಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದ�y ಆದ್ರಿಿಂದy ರಾಷಟ್ರದy ಮುಸ್್ಲಮೇತರರy
ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿyಮುಸ್್ಲಮರುyಸೇನೆಯಲಿ್ಲyಕಡಾ್ಡಯyಸೇವೆyಸಲಿ್ಲ-
ಸಬೇಕಾಗುತತುದ�yತನಿನಿಮ್ತತುyಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯyಭದ್ರತೆyಮತುತುyಸೇನಾy
ಸೇವೆಯಿಿಂದyವಿನಾಯಿತyನಿೇಡಿರುವುದಕೆಕೆyಪ್ರತಯಾಗಿyಅವರಿಿಂದy

ಜಿಝಿಯಾyಸಿಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತತುದ�yಒಿಂದುyವೆೇಳೆyಅವರyಸಿಂರಕ್ಷಣೆy
ಅಸಾಧ್ಯವಾದರyಜಿಝಿಯಾವನುನಿyಅವರಿಗyಹಿಿಂತರುಗಿಸಲಾಗುತತುದ�y
ಹಾಗಯೇyಸ್ವೇಚೆಛಿಯಿಿಂದyಸೇನೆyಸೇರುವವರಿಗ�yಜಿಝಿಯಾದಲಿ್ಲy
ವಿನಾಯಿತyನಿೇಡಲಾಗುತತುದ�y

ಸರ್yಥಾಮಸ್yಆನಾ್ಮಲ್್ಡyಹಿೇಗyಬರದ್ದಾರ್:y“ಕೆಲವರುyನಮಮುನುನಿy
ನಿಂಬಸಲುy ಪ್ರಯತನಿಸುತತುರುವಿಂತೆy ಮುಸ್್ಲಮ್y ಧಮ್ಮವನುನಿy
ಸ್್ವೇಕರಿಸಲುyನಿರಾಕರಿಸ್ದಕ್ಾಕೆಗಿyಈyತೆರಿಗಯನುನಿyಕೆ್ರರೈಸತುರyಮೇಲ್y
ಹ�ರಿಸ್ದಲ್್ಲ�yಎಲ್ಲyಮುಸ್್ಲಮೇತರyಪೌರರ�yಅದನುನಿyನಿೇಡಬೇ-
ಕಾಗಿತುತು�yಹಿರಾದyನಿವಾಸ್ಗಳುyಒಪಪಿಿಂದದyಹಣyನಿೇಡಿದಾಗ,yಅದುy
ಅವರನುನಿyಮುಸ್್ಲಮ್yಅಥವಾyಮುಸ್್ಲಮೇತರyಮದ್ಮಕರಿಿಂದy
ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿyಎಿಂದುyತಳಿಸಲಾಗಿತುತು�yಹಿರಾದyಪರಿಸರದy
ಕೆಲವುyವಗ್ಮಗಳಿಂದ್ಗyಒಪಪಿಿಂದyಮಾಡಿಕೆ�ಿಂಡಾಗyಖಾಲಿದ್y
ಸಪಿಷಟಿಪಡಿಸ್ದರು:y

“ನಾವುyನಿಮಮುನುನಿyಸಿಂರಕ್ಷಿಸ್ದರyನಾವುyಜಿಝಿಯಾದyಹಕುಕೆದಾರ-
ರಾಗುತೆತುೇವೆ�yನಾವುyಸಿಂರಕ್ಷಿಸದ್ದರ್yನಮಗyಜಿಝಿಯಾyಪಡೆಯುವy
ಹಕುಕೆyಇರುವುದ್ಲ್ಲ�y”

ಖಲಿೇಫಾy ಉಮರ್ y ರವರy ಕಾಲದಲಿ್ಲy ನಡೆದy ಒಿಂದುy
ಘಟನೆಯು,y ಮುಸ್್ಲಮರುy ಇಿಂಥy ಒಪಪಿಿಂದಗಳನುನಿy ಎಷುಟಿy
ನಿಷ್ಠಯಿಿಂದyಪಾಲಿಸುತತುದರ್ಿಂದುyಸಪಿಷಟಿಪಡಿಸುತತುದ�yಹಿರಾಕಿ್ಲಯಸ್y
ಚಕ್ರವತ್ಮಯುyಮುಸ್್ಲಮ್yಸೇನೆಯನುನಿyಹಿಿಂಜರಿಸಲಿಕಾಕೆಗಿyಒಿಂದುy
ಮಹಾyಸೇನೆಯನುನಿyಸಜುಜಿಗ�ಳಿಸ್ದನು�yಆದರ್ಿಿಂದyಮುಸ್್ಲಮರುy
ತಮಮುಲ್ಲyಶಕಿತುಯನುನಿyಆತನyವಿರುದ್ಧyಬಳಸಬೇಕಾಯಿತು�yತನಿನಿಮ್ತತುy
ಅರಬ್yಸೇನಾದಿಂಡನಾಯಕyಅಬ�yಉಬೈದಾರುyಸ್ರಿಯನ್y
ನಗರಗಳyಮುಸ್್ಲಮ್yಸರದಾರರಿಗyಅದಾಗಲ್ೇyಸಿಂಗ್ರಹಿಸ್ರುವy
ಜಿಝಿಯಾವನುನಿyಸಿಂಪೂಣ್ಮyಮರಳಿಸಬೇಕೆಿಂದುyಆದೇಶಿಸ್ದರು�y
ಮುಸ್್ಲಮೇತರyಪ್ರಜಗಳಿಗyಹಿೇಗyತಳಿಸಬೇಕೆಿಂದುyನಿದೇ್ಮಶಿಸ್ದರು�y

“ನಿಮ್ಮುಿಂದyಸಿಂಗ್ರಹಿಸ್ದyಹಣವನುನಿyನಿಮಗyಹಿಿಂತರುಗಿಸುತತುದೇ್ವೆ�y
ಒಿಂದುyಮಹಾyಸೇನೆಯುyನಮಮುyವಿರುದ್ಧyದಿಂಡೆತತುyಬರುತತುದ-
ಯಿಂಬyಸುದ್್yಸ್ಕಿಕೆದ�yನಿಮಮುನುನಿyನಾವುyಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವೆವೆಿಂದುyನಾವುy
ಒಪಪಿಿಂದyಮಾಡಿದ್ವು�yಆದರyಈಗyನಾವುyಅದಕೆಕೆyಅಶಕತುರಾಗಿ-
ದೇ್ವೆ�yಆದ್ರಿಿಂದyನಿಮ್ಮುಿಂದyಪಡೆದyಶುಲಕೆವನುನಿyಹಿಿಂತರುಗಿಸು-
ತೆತುೇವೆ�yಒಿಂದುyವೆೇಳೆyಯುದ್ಧದಲಿ್ಲyಜಯಗಳಿಸ್ದರ,yಪುನಃyಒಪಪಿಿಂದy
ಊಜಿ್ಮತಗ�ಳಿಸುತೆತುೇವೆ�”
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ಈy ಆಜಯಿಂತೆy ಸಾವ್ಮಜನಿಕy ಬ�ಕಕೆಸದ್ಿಂದy ಹೇರಳy ಹಣy
ವಿತರಣೆyಮಾಡಲಾಯಿತು�yಕೆ್ರರೈಸತುರುyಮುಸ್್ಲಮರyವಿಜಯಕಾಕೆಗಿy
ಪಾ್ರರ್್ಮಸ್ದರು�y

“ದೇವನುyಪುನಃy ನಿಮಗy ನಮಮುನುನಿy ಆಳುವy ಸಾಮಥ್ಯ್ಮವನುನಿy
ನಿೇಡಲಿ�yನಿೇವುyರ�ೇಮನನಿರyಮೇಲ್yಜಯಗಳಿಸ್ರಿ�yಅವರುyನಮಮುy
ಹಣವನುನಿyಖಿಂಡಿತyಮರಳಿಸುತತುರಲಿಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿyನಮ್ಮುಿಂದಲ್ೇy
ಹಣyಸುಲಿಯುತತುದರ್ು�”

ದೇಹದಾಢ್ಯ್ಮವಿರುವyಪುರುಷರಿಿಂದyಜಿಝಿಯಾyಸಿಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗು-
ತತುತೆತುಿಂದುyನಾವುyಅರಿತೆವು�yಸೇನೆಯಲಿ್ಲyಸೇವೆyಸಲಿ್ಲಸುವyಬದಲಾಗಿy
ಅದನುನಿyಸಿಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತತುತುತು�yಸೇನೆಯಲಿ್ಲರುವyಮುಸ್್ಲಮೇತರರಿಗy
ಜಿಝಿಯಾದ್ಿಂದyವಿನಾಯಿತಯಿತುತು�yಅಿಂಟಾಕಿಯಾದyಪರಿಸರದಲಿ್ಲy
ವಾಸವಾಗಿದ್yಜಜ್ಮಮಾyಪಿಂಗಡದವರುyಮುಸ್್ಲಮರyಕಡೆಯಿಿಂದy
ಯುದ್ಧy ಮಾಡಲುy ಒರ್ಪಿದರು�y ಜಿಝಿಯಾy ಹ�ರಿಸಬಾರದುy
ಮತುತುy ಸಮರಾಜಿ್ಮತy ಸ�ತತುನಲಿ್ಲy ಅವರಿಗy ಒಿಂದುy ಪಾಲನುನಿy
ನಿೇಡಬೇಕೆಿಂದುyಶತ್ಮyಹಾಕಿದರ್ು�y

ಹಿಜರಿy22ರಲಿ್ಲyಅರಬ್yಸೇನೆಯುyಪಶಿ್ಮಯಾದyಉತತುರyಭಾಗಕೆಕೆy
ತಲುರ್ದಾಗಲ�yಅಲಿ್ಲನyಒಿಂದುyಗ�ೇತ್ರದ�ಿಂದ್ಗyಈyರಿೇತಯy
ಒಪಪಿಿಂದವಾಗಿತುತು�yಟಕಿ್ಮyಆಡಳಿತyಕಾಲದಲಿ್ಲyಸೇನೆಯಲಿ್ಲyಸೇವೆy
ಸಲಿ್ಲಸುತತುದ್yಕೆ್ರರೈಸತುರನುನಿyಜಿಝಿಯಾದ್ಿಂದyಮುಕತುಗ�ಳಿಸಲಾಗಿತುತು�y
ಅಲ್್ಬೇನಿಯಾದyಮಗಾರಿyಕೆ್ರರೈಸತುರುyಸ್ಟ್�್ರೇನ್yಮತುತುyಗರಾನಿಯಾy
ಕಣವೆಗಳನುನಿy ಕಾಯಲುyಶಸತ್ಸಜಿಜಿತyತಿಂಡವನುನಿy ನಿೇಡಿದಕ್ಾಕೆಗಿy
ಟಕಿ್ಮಯರುyಅವರಿಗyಜಿಝಿಯಾyವಿನಾಯಿತಗ�ಳಿಸ್ದರ್ು�y

ಟಕಿ್ಮyಸೇನೆಯyನಿರಾತಿಂಕyಮುನನಿಡೆಗಾಗಿyಹಾದ್yಮತುತುyಸೇತು-
ವೆಗಳನುನಿy ಸರಿಪಡಿಸುತತುದ್y ಕೆ್ರರೈಸತುy ತಿಂಡದ್ಿಂದಲ�y ಜಿಝಿಯಾy
ಪಡೆಯುತತುರಲಿಲ್ಲ�yಮಾತ್ರವಲ್ಲದ,yತೆರಿಗyಪಡೆಯದyಜಮ್ೇನನುನಿy
ಅವರಿಗy ಹಿಂಚಲಾಗುತತುತುತು�y ಹೈಬ್ರದy ಕೆ್ರರೈಸತುರುy ಸುಲಾತುನರಿಗy
ಜಿಝಿಯಾyನಿೇಡುತತುರಲಿಲ್ಲ�yಅವರುy250yನಾವಿಕರನುನಿyತುತು್ಮy
ಪಡೆಗyಒದಗಿಸ್ದರ್ು�y

16yಮತುತುy 17ನೆೇy ಶತಮಾನಗಳಲಿ್ಲy ದಕ್ಷಿಣy ರುಮೇನಿಯಾದy
ಆಮ್ಮಟ್�ೇಮ್ಯನನಿರುyಟಕಿ್ಮyಸೇನೆಯyಪ್ರಧಾನyಘಟಕವಾ-
ಗಿದ್ರು�y ಸುಕೆಟಾರಿಯದy ಉತತುರy ಪವ್ಮತy ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲy
ವಾಸವಾಗಿದ್yಮ್ದ್್ಮಗಳೆಿಂಬyಅಲ್್ಬೇನಿಯನ್yಕೆಥೆ�ೇಲಿಕಕೆರಿಗ�y
ತೆರಿಗಯನುನಿyಮನಾನಿyಮಾಡಲಾಗಿತುತು�yಯುದ್ಧyಸಿಂದಭ್ಮಗಳಲಿ್ಲy

ಸಶಸತ್yಯೇಧರನುನಿy ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿy ಅವರುy ಒರ್ಪಿದ್ರು�y
ಹಾಗಯೇyಗಿ್ರೇಕ್yಕೆ್ರರೈಸತುರಿಗ�yಜಿಝಿಯಾದ್ಿಂದyವಿನಾಯಿತಯಿ-
ತುತು�yಕಾನ್ಸ್ಟ್ಿಂಟ್ನೆ�ೇಪಲ್ಗyನಿೇರುyಸಾಗಿಸುತತುದy್ಕೆ�ಳವೆಗಳನುನಿy
ಅವರುyಸಿಂರಕ್ಷಿಸುತತುದರ್ು�yನಗರದyಸ್ಡಿಮದು್yಸಿಂಗ್ರಹಾಲಯದy
ಕಾವಲುಗಾರರಿಿಂದyಜಿಝಿಯಾyವಸ�ಲುyಮಾಡುತತುರಲಿಲ್ಲ�yಆದರy
ಈಜಿಪ್ಟ್ನyಗಾ್ರಮ್ೇಣyಕೃಷ್ಕರನುನಿyಸೈನಿಕyಸೇವೆಯಿಿಂದyಮುಕತು-
ಗ�ಳಿಸ್ದಾಗyಅವರyಮೇಲ್yಕೆ್ರರೈಸತುರಿಂತೆಯೇyತೆರಿಗyಹೇರಲಾಯಿತು�

ಪ್ರವಾದ್ ಯವರುy ಕಾಲದಲಿ್ಲy ಮದ್ೇನದy ಮುಸ್್ಲಮೇತರy
ವಗ್ಮಗಳುy ರಾಷಟ್ರದy ರಕ್ಷಣ್ಕಾಯ್ಮದಲಿ್ಲy ಸಹಕರಿಸುತತುದು್-
ದರಿಿಂದy ಅವರಿಿಂದy ಜಿಝಿಯಾy ಸಿಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತತುರಲಿಲ್ಲ�y
ಅಿಂತೆಯೇyಕೆೈರ�ೇದ್ಿಂದyಕೆಿಂಪುyಸಮುದ್ರಕೆಕೆyಕಾಲುವೆyತೆ�ೇಡುವy
ಪರಿಶಿೇಲನೆyನಡೆಸ್ದyಮುಸ್್ಲಮೇತರರಿಿಂದಲ�yಖಲಿೇಫಾyಉಮರ್
yಜಿಝಿಯಾyಸ್್ವೇಕರಿಸ್ರಲಿಲ್ಲ�y ಸುಲಾತುನ್y ಸಲಾಹುದ್ೇ್ನರುy

ಸ್ರಿಯಾದ್ಿಂದy ಅನಿವಾಯ್ಮವಾಗಿy ಹಿಿಂದy ಸರಿಯಬೇಕಾಗಿy
ಬಿಂದಾಗ,yಆyದೇಶವಾಸ್ಗಳಿಿಂದyಸಿಂಗ್ರಹಿಸ್ದ್yತೆರಿಗyಹಣವನುನಿy
ಅವರುyಮರಳಿಸ್ದರ್ು�yಈyಐತಹಾಸ್ಕyಘಟನೆಗಳyಆಧಾರದಲಿ್ಲy
ಡಾ|yತಾರಾಚಿಂದ್yಹಿೇಗyಬರದ್ದಾರ್�y“ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯyಭರವಸy
ನಿೇಡಲಾಗದy ಸಿಂದಭ್ಮಗಳಲಿ್ಲy ಖಲಿೇಫರುy ಈy ತೆರಿಗಯನುನಿy
ಹಿಿಂತರುಗಿಸುತತುದರ್ು�”

ಸಿಂಕ್ಷಿಪತುದಲಿ್ಲ,yಜಿಝಿಯಾyಎಿಂಬುದುyಧಾಮ್್ಮಕyತೆರಿಗಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ�y
ಒಿಂದುyವೆೇಳೆyಧಾಮ್್ಮಕyತೆರಿಗಯಾಗಿರುತತುದರ್yಸ್ತ್ೇಯರು,yಮಕಕೆಳು,y
ವೃದ್ಧರುyಮತುತುyಪುರ�ೇಹಿತರನುನಿyಅದರಿಿಂದyಹ�ರತುಪಡಿಸುತತುರ-
ಲಿಲ್ಲ�yಆರ�ೇಗ್ಯyಶಕಿತುyಸಾಮಥ್ಯ್ಮಗಳಲಿ್ಲyಯೇಗ್ಯತೆಯಿದ�y್ಸೇನೆಯಲಿ್ಲy
ಸೇವೆyಸಲಿ್ಲಸಲುyತಯಾರಿಲ್ಲದವರುyಆyತೆರಿಗಯನುನಿyನಿೇಡಬೇಕಾ-
ಗಿತುತು�y ಸೈನಿಕyಸೇವೆಯನುನಿy ಕಡಾ್ಡಯಗ�ಳಿಸುವyಪರಿಸ್ಥಿತಯಲಿ್ಲy
ಜಿಝಿಯಾವನುನಿyವಿನಾಯಿತಗ�ಳಿಸಲಾಗುವುದು�y

ವಸುತುತಃyಅದುyದೈಹಿಕyಮತುತುy ಆರ್್ಮಕy ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಗyನಿೇಡುವy
ತೆರಿಗಯಾಗಿದ�yಆದರ,yಇಸಾ್ಲಮ್ೇyರಾಷಟ್ರದyಮುಸ್್ಲಮ್yಪ್ರಜಗಳುy
ಸೇನೆಯಲಿ್ಲy ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿy ಸೇವೆy ಸಲಿ್ಲಸ್ದರ�,y ಸರಕಾರಕೆಕೆy
ಝಕಾತ್ನyಅಿಂಶವನುನಿyನಿೇಡಲ್ೇಬೇಕು�yಝಕಾತ್ನyಮೊತತುವುy
ಜಿಝಿಯಾಕಿಕೆಿಂತy ಸದಾyಅಧಿಕವಿರುತತುದಿಂಬುದುy ಗಮನಾಹ್ಮ�y
ಆದರ್ಿಿಂದyಇಸಾ್ಲಮ್ೇyರಾಷಟ್ರದಲಿ್ಲyಜಿಝಿಯಾyನಿೇಡುವyಮುಸ್್ಲಮೇತರy
ಪೌರರುyಮುಸ್್ಲಮರಿಗಿಿಂತyಹಚುಚುyಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನಿyಪಡೆಯುತಾತುರ��n
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ಅತು್ಯತತುಮ್ಗ್ಳೆತನ

ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟವು ಪ್ರತಿಫಲ ಹಾರ್ ಈಮಾನನ ವರ್ಗನಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ. 

ಇಸಾ್ಲಮ್yಮಾನವಿೇಯyಸಿಂಬಿಂಧyಮತುತುyಆದಶ್ಮyಸಿಂಬಿಂಧಕೆಕೆy
ಬಹಳyಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆyನಿೇಡುವyಧಮ್ಮವಾಗಿದ�yಒಬ್ಬyಸತ್ಯವಿ-

ಶಾ್ವಸ್yಮತೆ�ತುಬ್ಬyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸ್ಗyಒಿಂದುyಕಟಟಿಡದಿಂತೆyಶಕಿತುyತುಿಂಬು-
ವವನಾಗಿದಾ್ನೆಿಂದುy ಪ್ರವಾದ್ y ಯವರುy ಹೇಳಿರುವರು�y
ಈy ವಚನವುy ಆದಶ್ಮy ಸನಿೇಹದy ಅನಿವಾಯ್ಮತೆಯಡೆಗy
ಬ�ಟುಟಿyಮಾಡುತತುದ�

ಲೌಕಿಕyಹಿತಾಸಕಿತುಗಳಿಗಾಗಿyರ�ಪುಗ�ಳುಳುವyಮೈತ್ರyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಮನy
ಸಿಂರ್್ರೇತಯನುನಿy ಬಯಸ್y ರ�ಪುಗ�ಳುಳುವyಮೈತ್ರಯyನಡುವೆy
ಅಜಗಜಾಿಂತರy ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿದ�y ಇಹಲ್�ೇಕದy ಚ್ಿಂತನೆಗಳಿಿಂದy
ಮೈದಳಿಯುವyರ್್ರೇತಯುyಪ್ರಕಟನೆyಹಲವಮಮುyಸಾ್ವಥ್ಮದ್ಿಂದy
ತುಿಂಬರುತತುದ�yಬಹುತೆೇಕyಸಿಂದಭ್ಮಗಳಲಿ್ಲyಅಿಂತಹyಸಿಂಬಿಂಧಗಳy
ಆಯುಷ್ಯyಅತ್ಯಲಪಿವಾಗಿರುತತುದ�yಆದರyಅಲಾ್ಲಹನyಮಾಗ್ಮದಲಿ್ಲyತನನಿy
ಸಹ�ೇದರನನುನಿyರ್್ರೇತಸುವವನುyತನನಿyಪ್ರಭುವಿನyಸಿಂರ್್ರೇತಯ-
ನುನಿyಗುರಿಯಾಗಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡಿರುತಾತುನೆ�yಪ್ರಸುತುತyಗುರಿಯyಉದ್ೇಶy
ವಿಸಮುರಿಸಲಪಿಡುವಾಗyವೆೈರ,yವಿದ್ವೇಷyಬಳೆದುyಅದುyಸಿಂಬಿಂಧಗಳy
ಛಿದ್್ರೇಕರಣಕೆಕೆyಕಾರಣವಾಗುತತುದ�yಸೌಹಾದ್ಮದyಆತ್ಯಿಂತಕyಉದ್ೇಶy
ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಮನyಸಿಂರ್್ರೇತಯಾಗಿರುವಾಗ,yಒಬ್ಬನಿಗyತನನಿyಸನಿೇಹಿತನy
ದುಃಖ–ದುಮಾಮುನ,yಕಷಟಿ–ಕಾಪ್ಮಣ್ಯಗಳಲಿ್ಲyಪಾಲ್�ಗೆಿಂಡುyತನಿನಿಿಂದಾದy
ಸಹಾಯyಸಹಕಾರಗಳನುನಿyನಿೇಡಲುyಸಾಧ್ಯವಾಗುತತುದ�yಇದುyನಮಗy
ನಮಮುyಸಜಜಿನyಪೂವಿ್ಮಕರುyಕಲಿಸ್ಕೆ�ಟಟಿyಕ್ರಮವಾಗಿದ�

ಅತ್ಯಿಂತyಸಿಂದ್ಗ್ಧyಘಟಟಿದಲಿ್ಲಯ�yತಮಮುyಪಾ್ರಣವನುನಿyಅಡವಿಟುಟಿy
ಸಹ�ೇದರರyಬೇಡಿಕೆಗಳನುನಿyಪೂರೈಸ್y ಪ್ರವಾದ್ yಯವರy

ಅನುಚರರyಚರಿತೆ್ರyನಮಮುನುನಿyಯೇಚನೆಗyಹಚಚುಬೇಕಾಗಿದ�yಮನೆ–
ಮಾರು,yಕುಟುಿಂಬ,yಆಸ್ತುಪಾಸ್ತುಗಳನೆನಿಲ್ಲyತ್ಯಜಿಸ್yಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲyಹಿಜಿರಾy
ಹ�ೇದವರಿಗyಭವ್ಯyಸಾ್ವಗತವನುನಿyಕೆ�ೇರಿyತಮ್ಮುಿಂದyಸಾಧ್ಯವಾದy
ಗರಿಷಟಿyಸಹಾಯ–ಸಹಕಾರಗಳನುನಿyಒದಗಿಸ್ದyಮದ್ೇನಾದyಸತ್ಯ-
ವಿಶಾ್ವಸ್ಗಳyಚರಿತೆ್ರyಇಲಿ್ಲyಸಮುರಣೇಯ�yಅಿಂತಹyಒಿಂದುyಘಟನೆy
ಜಾಗತಕy ಇತಹಾಸದಲಿ್ಲy ಎಲಿ್ಲಯ�y ಘಟ್ಸ್ಲ್ಲ�y ಆy ಮಾದರಿy
ಸಮುದಾಯವುyಇಸಾ್ಲಮ್yಪ್ರಸುತುತಪಡಿಸುವyಆದಶ್ಮyಸಿಂಬಿಂಧದy
ಮಾಧುಯ್ಮವನುನಿyಆಸ್ವದ್ಸ್ತು�

ಹದಗಡುತತುರುವyವೆೈಯುಕಿತುಕyಸಿಂಬಿಂಧಗಳು,yದುರಿಂತಗಳಾಗಿy
ಮಾಪ್ಮಡುತತುರುವyಮಾನಸ್ಕyಭಿನಾನಿಭಿಪಾ್ರಯಗಳು,yವೆೈರ–ವಿದ್ವೇ-
ಷದಡೆಗyಕೆ�ಿಂಡೆ�ಯು್ಯತತುದyಎಿಂಬುದರಲಿ್ಲyಸಿಂಶಯವಿಲ್ಲ�

ಮೈತ್ರಯುyನಮಮುyಜಿೇವನದಲಿ್ಲyಹೇಗyಸಕರಾತಮುಕyಮತುತುyನಕರಾ-
ತಮುಕವಾಗಿyಪ್ರಭಾವಿಸುತತುದಯಿಂದುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಒಿಂದುy
ಉಪಮy ಮ�ಲಕy ನಮಗy ವಿವರಿಸ್ಕೆ�ಟ್ಟಿದಾ್ರ�y ಒಳಿತನುನಿy
ನಿೇಡುವ,yಒಳಿತನುನಿyಮಾತ್ರyಯೇಚ್ಸುವyಹಾಗ�yಯೇಚ್ಸುವಿಂತೆy
ಮಾಡುವವನೆೇyಉತತುಮyಗಳೆಯ�yಉತತುಮyಮ್ತ್ರನನುನಿyಪ್ರವಾದ್

yಯವರುy ಕಸ�ತುರಿy ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗy ಹ�ೇಲಿಸ್ದಾ್ರ�y
ಅವನyಜ�ತೆಯಲಿ್ಲದರ್yಪರಮಳyಲಭಿಸುತತುದ�yಆದರyಕೆಟಟಿyಸನಿೇ-
ಹಿತನನುನಿyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಅಕಕೆಸಾಲಿಗನಿಗyಹ�ೇಲಿಸ್ದಾರ್�y
ಅವನyಬಳಿyನಿಿಂತರyಹ�ಗyಮತುತುyಬ�ದ್ಯಲ್ಲದyಬೇರೇನ�y
ಸ್ಗುವುದ್ಲ್ಲ�y ಕೆಲವಮಮುyಬಿಂಕಿಯyಕಿಡಿyಹಾರಿyವಸತ್y ತ�ತುy
ಬೇಳುವyಸಾಧ್ಯತೆಯ�yಇದ�yಕಸ�ತುರಿyಮಾರಾಟಗಾರನಿಗyಹಣy



31

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಿ್ಟೇಬರ  ೆ11

ನಿೇಡದ್ದರ್�yಪರಿಮಳವನುನಿyಆಸ್ವದ್ಸಲುyಸಾಧ್ಯವಾಗುತತುದ�

ಒಡನಾಟy ಮತುತುy ಗಳೆತನದಲಿ್ಲy ಜಾಗರ�ಕತೆy ಪಾಲಿಸಬೇಕೆ-
ನುನಿವುದುy ವ್ಯಕತುವಿದ�yಉತತುಮy ಸಿಂಬಿಂಧಗಳಿಗy ಇಹಪರಗಳಲಿ್ಲy
ಒಳಿತನy ಕೆ�ಯು್ಲy ಮಾಡಬಹುದು�y ಸಜಜಿನರy ಒಡನಾಟವುy
ಪ್ರತಫಲyಹಾಗ�yಈಮಾನಿನyವಧ್ಮನೆಗy ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ�y
ಆದರyದುಷಟಿರyಸಹವಾಸದ್ಿಂದyಇತರರyನಡುವೆyನಾವುyಕ�ಡಾy
ಅಿಂತಹವರೇyಎಿಂಬಿಂತಹyತಪುಪಿಕಲಪಿನೆyಮ�ಡಲುyಕಾರಣವಾಗ-
ಬಹುದು�yಅಿಂತಹವರyಸಹವಾಸದ್ಿಂದyನಮಮುyಸ್ವಭಾವಗುಣಗಳೂy
ಕೆಟುಟಿyಹ�ೇಗಿyಈಮಾನಿನಲಿ್ಲyಕೆ�ರತೆyಸಿಂಭವಿಸುವyಸಾಧ್ಯತೆಯನುನಿy
ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದು�yಆದುದರಿಿಂದಲ್ೇyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುy
ಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಎಿಂತಹವನೆಿಂದುyತೇಮಾ್ಮನಿಸಲುyಅಳತೆಗ�ೇಲಾಗಿy
ಅವನyಮ್ತ್ರನನುನಿyಪರಿಶ�ೇಧಿಸಬೇಕೆಿಂದುyಹೇಳಿರುವರು�

ಒಳಿತನುನಿyಮೈಗ�ಡಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡುyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಮನನುನಿyಸಮುರಿಸುವyಮತುತುy
ಒಳಿತನುನಿyಆಜ್ಾರ್ಸ್yಕೆಡುಕನುನಿyತಡೆಯುವyಮ್ತ್ರನುyಲಭಿಸುವುದುy
ದ�ಡ್ಡyಭಾಗ್ಯವಾಗಿದ�yನಾವುyಅಿಂತಹವರನುನಿyಆರಿಸ್yಅವರyಗಳೆತ-
ನವನುನಿyಸಿಂಪಾದ್ಸ್ಕೆ�ಳಳುಬೇಕು�yನಮಮುyಉಪಸ್ಥಿತyಮತುತುyಅನುಪ-
ಸ್ಥಿತಯಲಿ್ಲyನಮಮುನುನಿyನೆನರ್ಸ್ಕೆ�ಿಂಡುyನಮಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸುವy
ಹಾಗ�y ನಮಮುy ಸಿಂಕಷಟಿಗಳy ಸಮಯದಲಿ್ಲy ಸಹಾಯಕನಾಗಿy
ನಿಲು್ಲವ,y ನಾವುy ಬಾಯಿಬಟುಟಿy ಹೇಳದ್ದ್ರ�y ಇಿಂಗಿತವನುನಿy
ಅರಿತುಕೆ�ಿಂಡುyಸಪಿಿಂದ್ಸುವyಗಳೆಯyನಮಗyಲಭಿಸ್ದರyನಾವುy
ಕ�ಡಾyಅಿಂತಹವರಾಗಿyಮಾಪ್ಮಡುತೆತುೇವೆ�

ಕಾಯಿಲ್yರ್ೇಡಿತನಾದಾಗyಶುಶ�್ರಷyಮಾಡುವ,yಆಸಪಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲy
ತನಗಾಗಿyತಾ್ಯಗವನುನಿyಸಹಿಸುವ,yಮರಣ್ಸನನಿyವೆೇಳೆಯಲಿ್ಲyತನನಿy

ತಲ್ಭಾಗದಲಿ್ಲyಕ�ತುyಕಲಿಮyಹೇಳಿಕೆ�ಡುವ,yತನನಿyಮರಣ್ನಿಂತರy
ಸಾನಿನy ಮಾಡಿಸ್y ಕಫನ್y ಹ�ದ್ಯುವ,y ಕಬ್್ರನy ಬಳಿಯಿಿಂದy
ಸಿಂಬಿಂಧಿಕರುyತೆರಳಿದರ�yನೆನೆದyಕಣುಣಾಗಳಿಂದ್ಗyಅಲಿ್ಲyನಿಿಂತುy
ತಸ್್ಬೇತ್yಹೇಳುವyಗಳೆಯ���yಅವರೇyಆದಶ್ಮyಸಿಂಬಿಂಧಿಕರು�y
ನಾವುyಅವರನುನಿyಮತುತುyಅವರುyನಮಮುನುನಿyರ್್ರೇತಸುವುದುyಕೆೇವಲy
ಅಲಾ್ಲಹನyಸಿಂರ್್ರೇತಗyಮಾತ್ರ�

ಹಿೇಗಾದರy ನಾವುy ಅಲಾ್ಲಹನyಮಚುಚುಗಗy ಪಾತ್ರರಾಗುತೆತುೇವೆ�y
ಪರಲ್�ೇಕದಲಿ್ಲyಅಲಾ್ಲಹನyನೆರಳುyನಮಗyಲಭ್ಯವಾಗುವುದು�y
ನಿಷಕೆಳಿಂಕy ಗಳೆತನದy ಪ್ರತಫಲyಉನನಿತy ಸ್ವಗ್ಮವಾಗಿದ�y ನಾವುy
ಇದಕಾಕೆಗಿರುವyಎಲಾ್ಲyಮಾಗ್ಮಗಳನುನಿyಸ್್ವೇಕರಿಸುವುದರyಜ�ತೆಗy
ಹಗ,yವಿದ್ವೇಷವನುನಿyಬಳೆಸುವyಕಾಯ್ಮದ್ಿಂದyದ�ರವಿರಬೇಕು�

ಅಲಾ್ಲಹನyಮಾಗ್ಮದಲಿ್ಲyರ್್ರೇತಸ್yಒಟಾಟಿಗಿರುವyಇಬ್ಬರyನಡುವೆy
ಹುಳಿyಹಿಿಂಡುವುದುyಮಹಾyಪಾತಕವಾಗಿದ�yಪರನಿಿಂದ,yಮೊೇಸ,y
ಚಾಡಿy ಸಿಂಬಿಂಧಗಳನುನಿy ಹದಗಡಿಸುವy ದುಷಟಿy ಪ್ರವೃತತುಗಳಾ-
ಗಿವೆ�yಅವುಗಳಿಿಂದyದ�ರವಿರಬೇಕೆಿಂದುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುy
ಕಲಿಸ್ಕೆ�ಟ್ಟಿದಾರ್�

ಪರಸಪಿರyಮನಬಚ್ಚುyಮಾತನಾಡದ್ರುವುದುyಸಿಂಬಿಂಧಗಳುyಬರುಕುy
ಬಡುವyಮತೆ�ತುಿಂದುyಕಾಯ್ಮವಾಗಿದ�yಮನಸ್ಸೂನಲಿ್ಲರುವುದನುನಿy
ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸದyತೆೇಪೆyಸಾರಿಸುವುದರಿಿಂದyಸಿಂಬಿಂಧಗಳುyಹದಗ-
ಡುತತುವೆ�yಪರಸಪಿರyಮಾತುಕತೆಗಳyಮ�ಲಕyವಿಚಾರ–ವಿನಿಮಯy
ನಡೆಸುವುದುyಉತತುಮyಬಾಿಂಧವ್ಯಕೆಕೆyಪೆ್ರೇರಕವಾಗುವyಅಿಂಶವಾಗಿದ�
� n

ಕೆ�ೇಣೆಯಲಿ್ಲy ಏನುy ನಡೆಯುತತುದy ಎಿಂದುy ಗ�ೇಡೆಯy
ತಡೆಯಿಿಂದಾಗಿy ಸಾಮಾನ್ಯy ನೆಲ್ಯಲಿ್ಲy ಒಬ್ಬರಿಗy ತಳಿಯಲುy
ಸಾಧ್ಯವಾಗದು�yಅದುyಸಾಪೆೇಕ್ಷyಗೈಬ್yಆಗಿದ�yಆyಕೆ�ೇಣೆಯಲಿ್ಲy
ಒಿಂದುy ಕಣ್ಗೆವಲುy ಕಾ್ಯಮರy ಇದ್ರyಅಲಿ್ಲy ಏನುy ನಡೆಯುತತು-
ದಯಿಂದುyಅವರಿಗyಸ್ಕ್ೇನ್yಮ�ಲಕyನೆ�ೇಡಲುyಸಾಧ್ಯವಿದ�y
ಸಾಮಾನ್ಯyಅಥ್ಮದಲಿ್ಲyಒಬ್ಬರುyಅರಿಯದ್ರುವುದನುನಿyಮತೆ�ತುಬ್ಬರುy
ಅರಿಯುತಾತುರಿಂದುyಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲyತರ್ಪಿಲ್ಲ�yಆದರyಸ�ಫ್ಗಳುy
ವಾದ್ಸುವುದುyಮತುತುyಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತತುರುವುದುyಈyಅಥ್ಮದಲ್ಲಲ್ಲ�y
ಅವರyಗ್ರಿಂಥಗಳನುನಿyಓದ್ದರyಇದುyಸಪಿಷಟಿವಾಗುತತುದ�yಆದರ್ಿಿಂದಲ್ೇy

ಅಹು್ಲಸುಸೂನನಿದyವಿದಾ್ವಿಂಸರುyಈyವಿಷಯಗಳನುನಿyಜನರಿಗyಕಲಿಸಲುy
ಮುಿಂದyಬರಬೇಕಾಯಿತು�

ಇದಾ್ಯವುದನ�ನಿyತಳಿಯದyಕೆಲವರುyಕರಾಮತ್ನyಮರಯಲಿ್ಲy
ಪ್ರತಯಿಂದುyಅದೃಶ್ಯy ಕಾಯ್ಮವನುನಿy ಸದಾಕಾಲyಅರಿಯಲುy
ಸಾಧ್ಯವಿದಯಿಂದುyವಾದ್ಸುತಾತುರ�yಒಬ್ಬನುyತನಗyಗೈಬ್ನyಜ್ಾ-
ನವಿದಯಿಂದುyಹೇಳಿದರyಅವನುy ಕಾಫ್ರನಾಗುತಾತುನೆ�y ಇಬ್ನಿy
ಅಬುಲ್್yವಹಾಹಾಬ್ yಕುಫ್್ರನyಐದುyವಿಭಾಗಗಳನುನಿyಹಸರಿಸ್-
ದಾರ್�yಅದರಲಿ್ಲyಒಿಂದುyಗೈಬ್yಅರಿಯುತೆತುೇನೆyಎಿಂದುyವಾದ್ಸು-
ವವರಾಗಿದಾರ್�yಹಚುಚುyತಳಿದವನುyಅಲಾ್ಲಹನಾಗಿದಾನ್ೆ�� n

ವಿಲಾಯತ್,್ಕರಾಮತ್,್ಗ್ೈಬ್—ಒಂದು್ಅಧ್ಯಯನ ೆ ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಅಲಾಲಿಹನು್ಮೊತತುಮೊದಲು್ಸೃಷ್ಟಸ್ದ್ೋನು?

ಪ್ರಶ್ನು್ :yಅಲಾ್ಲಹನುyಮೊತತುಮೊದಲುyಲ್ೇಖನಿಯನುನಿyಸೃಷ್ಟಿಸ್ದ-
ನೆಿಂದ�,yಮತೆ�ತುಿಂದುyಹದ್ೇಸ್ನಲಿ್ಲyಬುದ್್ಧಯನುನಿyಮೊದಲುyಸೃಷ್ಟಿಸ್-
ದನೆಿಂದ�yಕಿಂಡುಬರುತತುದ�yಇನುನಿyಕೆಲವರುyಅವನುyಆರಿಂಭದಲಿ್ಲy
ಪ್ರವಾದ್yಮುಹಮಮುದ್ y ರy ಪ್ರಕಾಶವನುನಿy ಸೃಷ್ಟಿಸ್ದನೆಿಂದುy
ಹೇಳುತಾತುರ�yಅಲಾ್ಲಹನುyಮೊದಲುyಯಾವುದನುನಿyಸೃಷ್ಟಿಸ್ದ?

ಉತತುರ್:y“ಅಲಾ್ಲಹುyಸಕಲyವಸುತುಗಳyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಮನು”y(39:62)y
ಎಿಂದುyಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಸಪಿಷಟಿಪಡಿಸ್ದ�yಇದರyಪ್ರಕಾರyಅಲಾ್ಲ-
ಹನನುನಿyಹ�ರತುಪಡಿಸ್yಉಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲವೂyಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿವೆ�y
ಇದರಲಿ್ಲyಮನುಷ್ಯನುyಪಿಂಚೆೇಿಂದ್್ರಯಗಳಿಗyಗ�ೇಚರವಾದದು್y
ಮತುತುyಅಗ�ೇಚರವಾದyವಸುತುಗಳಿವೆ�yಆಕಾಶಕಾಯಗಳುyಮತುತುy
ಭ�ಮ್yದೃಶ್ಯyಪ್ರಪಿಂಚದyಭಾಗವಾಗಿದ�yಅವುಗಳyಸೃಷ್ಟಿಯyಕುರಿತುy
ಕುರ್ಆನಿನyಒಿಂದುyಸ�ಕತುದಲಿ್ಲyಹಿೇಗಿದ�

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾

“ಭ�ಮ್yಮತುತುy ಆಕಾಶಗಳನುನಿy ಆರುy ದ್ನಗಳಲಿ್ಲy ಸೃಷ್ಟಿಸ್ದ-
ವನುy ಅವನೆೇ�y ಅದಕಿಕೆಿಂತy ಮುಿಂಚೆy ಅವನy ಅಶ್್ಮy ನಿೇರಿನy
ಮೇಲಿತುತು�”y(11:7)

ಈyಸ�ಕತುyಮತುತುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಕೆಲವುyವಚನಗಳಿಿಂದy
ಆಕಾಶyಮತುತುy ಭ�ಮ್ಯನುನಿy ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕಿಕೆಿಂತyಮೊದಲುy
ಅಲಾ್ಲಹನyಅಶ್್ಮyಅಸ್ತುತ್ವದಲಿ್ಲತೆತುಿಂದುyಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ�

ಅಶ್್ಮyಎಿಂದರೇನು?yಅದರyಸ್ವರ�ಪyಹೇಗಿದ?yಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆ-
ನಿನಲಾ್ಲಗಲಿyಹದ್ೇಸ್ನಲಾ್ಲಗಲಿyಇದಕೆಕೆyಸಪಿಷಟಿವಾದyಉತತುರyಲಭಿಸು-
ವುದ್ಲ್ಲ�yಅರಸರುyಮತುತುyಚಕ್ರವತ್ಮಗಳುyಆಸ್ೇನರಾಗುವyಅಥವಾy
ಅವರyಅಧಿಕಾರರ್ೇಠವನುನಿyಗುರುತಸುವyಕನನಿಡದyಸ್ಿಂಹಾಸನy
ಎಿಂಬyಪದವನುನಿyಕೆಲವರುyಅಶ್್ಮಗyಅನುವಾದವಾಗಿyನಿೇಡುತಾತುರ�y
ಇದುyತಪುಪಿ�yಅಶ್್ಮನyಕುರಿತುyಹದ್ೇಸ್ನಲಿ್ಲyಯಾವುದೇyವಿವರ-
ಣೆಗಳಿಲ್ಲದ್ರುವುದರಿಿಂದy ಈy ಪದವನುನಿy ಭಾಷಗಳy ಇತರy
ಪದಗಳಿಂದ್ಗy(ಉದಾ:yಸ್ಿಂಹಾಸನ,yಅಧಿಕಾರರ್ೇಠ)yಹ�ೇಲಿಸ್y
ಉಪಮಯಾಗಿyಅಥವಾyಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿyವಿವರಿಸುವುದಕೆಕೆyಅವಕಾ-
ಶವಿಲ್ಲ�yಅಶ್್ಮyಗ�ೇಚರಪ್ರಪಿಂಚದyಭಾಗವಲ್ಲವೆಿಂದುyಪವಿತ್ರy
ಕುರ್ಆನ್yಸ�ಚ್ಸ್ದ�

ಇಮಾ್ರನ್yಬನ್yಹುಸೈನ್ yಅವರಿಿಂದyಬುಖಾರಿyವರದ್yಮಾಡಿದy
ಒಿಂದುyಹದ್ೇಸ್ನಲಿ್ಲyಹಿೇಗಿದ�y

“ಯಮನ್ನyನಿವಾಸ್ಗಳುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಬಳಿಗyಧಾಮ್್ಮಕy
ಕಾಯ್ಮಗಳನುನಿyತಳಿಯಲುyಆಗಮ್ಸ್ದರು�yಅವರುyಪ್ರವಾದ್ y
ಯವರ�ಿಂದ್ಗyಸೃಷ್ಟಿಯyಆರಿಂಭದyಕುರಿತುyಕೆೇಳಿದಾಗyಅವರುy
ಹಿೇಗಿಂದರು:yಅಲಾ್ಲಹನುyಅಸ್ತುತ್ವದಲಿ್ಲದ�್yಅವನಿಗಿಿಂತyಮೊದಲುy
ಮತುತುy ಅವನy ಜ�ತೆಯಲಿ್ಲy ಅವನಲ್ಲದy ಬೇರy ಯಾವುದ�y
ಇರಲಿಲ್ಲ�y ಅವನy ಅಶ್್ಮy ನಿೇರಿನyಮೇಲಿತುತು�y ಅವನುy ಎಲಾ್ಲy
ಕಾಯ್ಮಗಳನ�ನಿyದ್ಕ್್ರನಲಿ್ಲyಬರದ್ಟಟಿ�yಅವನುyಆಕಾಶಗಳುyಮತುತುy
ಭ�ಮ್ಯನುನಿyಸೃಷ್ಟಿಸ್ದ�”y

ಈyಹದ್ೇಸ್ನyದೃಶ್ಯಪ್ರಪಿಂಚಕಿಕೆಿಂತyಮೊದಲುyಅಶ್್ಮyಅಸ್ತುತ್ವದಲಿ್ಲ-
ತೆತುಿಂದುyಸ�ಚ್ಸುತತುದ�yಇದರyಆಧಾರದಲಿ್ಲyಹಲವುyವಿದಾ್ವಿಂಸರುy
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ಅಲಾ್ಲಹನುyಸೃಷ್ಟಿಸ್ದyಮೊದಲyವಸುತುyಅಶ್್ಮyಎಿಂದುyಅಭಿಪಾ್ರ-
ಯಪಡುತಾತುರ�yಆದರyಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಹದ್ೇಸ್ನಲಿ್ಲyಅಶ್್ಮy
ನಿೇರಿನyಮೇಲಿತೆತುಿಂದುyಸಪಿಷಟಿಪಡಿಸ್ರುವುದರಿಿಂದyಮೊತತುಮೊದಲುy
ಅಲಾ್ಲಹನುyನಿೇರನುನಿyಸೃಷ್ಟಿಸ್ದyಎನುನಿವುದುyಇನನಿyಕೆಲವುyವಿದಾ್ವಿಂಸರy
ಅಭಿಪಾ್ರಯವಾಗಿದ�yಅಶ್್ಮyಮತುತುyನಿೇರುyಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲyಸೃಷ್ಟಿಸಲಪಿ-
ಟ್ಟಿರುವyಸಾಧ್ಯತೆಯ�yಇದ�y

ಆಕಾಶyಭ�ಮ್ಯyಮೊದಲುyಅಲಾ್ಲಹನುyಸೃಷ್ಟಿಸ್ದyಜಲವುyದೃಶ್ಯy
ಪ್ರಪಿಂಚದyಭಾಗವಾದ,yನಮಗyಪರಿಚ್ತವಾಗಿರುವyಜಲವಾಗಿರುವy
ಸಾಧ್ಯತೆyಇಲ್ಲ�yನೆಲ್ಗ�ಳಳುಲುyಪಾತೆ್ರಯyಅಥವಾyಸಥಿಳದyಅಗತ್ಯವಿ-
ಲ್ಲದyಅನಿಲರ�ಪದyಒಿಂದುyರಿೇತಯyವಿಶೇಷyಜಲವಾಗಿರುವy
ಸಾಧ್ಯತೆyಇದ�yಅಲಾ್ಲಹನುyಮೊದಲುyಸೃಷ್ಟಿಸ್ದು್yಲ್ೇಖನಿಯಾ-
ಗಿದಯಿಂದ�yಅದರ�ಿಂದ್ಗyಬರಯುyಎಿಂದುyಆದೇಶಿಸ್ದಾಗy
ಅದುyಪುನರುತಾಥಿನyದ್ನದyತನಕyಜರಗುವyಕಾಯ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ�ನಿy
ಬರದ್ಟ್ಟಿತೆಿಂದ�yಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಹೇಳಿರುವುದಾಗಿyಅಹಮುದ್,y
ತಮ್್ಮದ್,y ಅಬ�ದಾವೂದ್yಮೊದಲಾದವರುy ಉಬಾದತ್y
ಬನ್yಸಾಮ್ತ್ yಅವರಿಿಂದyವರದ್yಮಾಡಿದಾರ್�yಆದರyಈy
ಹದ್ೇಸ್yಅಶ್್ಮಗಿಿಂತyಮೊದಲುyಲ್ೇಖನಿyಸೃಷ್ಟಿಸಲಪಿಟ್ಟಿತುyಎನುನಿ-
ವುದಕೆಕೆy ಪ್ರಬಲವಾದy ಪುರಾವೆಯಿಲ್ಲ�y yಮೊದಲುy ವಿವರಿಸ್ದy
ಬುಖಾರಿಯವರyಹದ್ೇಸ್ನyಪ್ರಕಾರyಲ್ೇಖನಿಯyಸೃಷ್ಟಿyಮತುತುy
ಅದರyಮ�ಲಕyಸಕಲyಕಾಯ್ಮಗಳನುನಿyಲಿಖಿತಗ�ಿಂಡದುy್ಅಶ್್ಮನy
ಸೃಷ್ಟಿಯyನಿಂತರವಾಗಿರುವyಸಾಧ್ಯತೆyಹಚಾಚುಗಿದ�yಇನುನಿyಮೊದಲುy
ಬುದ್್ಧyಅಥವಾyಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಪ್ರಕಾಶyಸೃಷ್ಟಿಸಲಪಿಟ್ಟಿತುyಎನುನಿ-
ವುದಕೆಕೆyಯಾವುದೇyಪ್ರಬಲyಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ�

ಪ್ರಶ್ನು್:yಸುಗಮyಹರಿಗyನಡೆದಾಗyರ�ೇಗಶಮನವಾದಾಗyಅಥವಾy
ಏನಾದರ�yಸಿಂಕಷಟಿಗಳುyನಿವಾರಣೆಯಾದರyಯತೇಿಂಖಾನಗ-
ಳಿಗyಹಣyಇಲ್ಲವೆೇyಆಹಾರವಸುತುಗಳನುನಿyದಾನyಮಾಡುವುದ್ದ�y
ಕೆಲವಮಮುyಅಲಿ್ಲರುವyಮಕಕೆಳಿಂದ್ಗyಒಳಿತಗಾಗಿyಸಾಮ�ಹಿಕವಾಗಿy
ಪಾ್ರಥ್ಮನೆyನಡೆಸಲಾಗುತತುದ�yಇದುyಸರಿಯೇ?

ಉತತುರ್:yಅಲಾ್ಲಹನyಅನುಗ್ರಹyಲಭಿಸುವಾಗyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ರಕಟ್ಸಲುy
ಐಚ್ಛಿಕy(ಕಡಾ್ಡಯವಲ್ಲದ)yಪುಣ್ಯಕಮ್ಮಗಳನುನಿyನಿವ್ಮಹಿಸುವುದಕೆಕೆy
ಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನನಿತತುನಲಿ್ಲyಆಧಾರವಿದ�yಪ್ರವಾದ್yಸುಲ್ೈಮಾನರ

yಮಾತನುನಿyಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಹಿೇಗyಉಲ್್ಲೇಖಿಸ್ದ�

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾

“ನಾನುyಕೃತಜ್ಞತೆyತೆ�ೇರುತೆತುೇನೆ�ೇ,yಕೃತಘನಿನಾಗಿyಬಡುತೆತುೇನೆ�ೇy
ಎಿಂದುy ನನನಿನುನಿy ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿy ಇದುy ನನನಿy ಪ್ರಭುವಿನy
ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದ�yಕೃತಜ್ಞತೆyತೆ�ೇರುವವನyಕೃತಜ್ಞತೆಯುyಅವನಿಗೇy
ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ�yಯಾರಾದರ�yಕೃತಘನಿತೆyತೆ�ೇರಿದರyನನನಿy
ಪ್ರಭುyನಿರಪೆೇಕ್ಷನ�yಸ್ವಯಿಂyಸನಾಮುನ್ಯನ�yಆಗಿರುತಾತುನೆ�”y(27:40)

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾

“ನಿೇವುyಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ರyನಾನುyನಿಮಗyಇನ�ನಿyಹಚುಚುyಪ್ರದಾನy
ಮಾಡುವೆನೆಿಂದುyನಿೇವುyಕೃತಘನಿತೆyತೆ�ೇರಿದರyನನನಿy ಶಿಕ್ಯುy
ಅತ್ಯಿಂತyಕಠಿಣವಾಗಿದಯಿಂದುyನಿಮಮುyಪ್ರಭುyಎಚಚುರಿಕೆyಕೆ�ಟ್ಟಿರು-
ವುದನುನಿyಸಮುರಿಸ್ರಿ�”y(14:7)

ಐಚ್ಛಿಕವಾದy ಪುಣ್ಯಕಮ್ಮಗಳನುನಿy ಮಾಡುತೆತುೇನೆಿಂದುy ಶಪಥy
ಮಾಡುವುದಕೆಕೆyಅಥವಾyಸ್ವಯಿಂyಕಡಾ್ಡಯಗ�ಳಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡುyಅದನುನಿy
ಮಾಡುತೆತುೇನೆಿಂದುyಘೇಷ್ಸುವುದಕೆಕೆyನೆೇಚೆ್ಮy(ಹರಕೆ)yಎನನಿಲಾಗು-
ತತುದ�yನೆೇಚೆ್ಮyಮಾಡಲುyಅಲಾ್ಲಹನಾಗಲಿyಪ್ರವಾದ್ yಯವರಾಗಲಿy
ಕಲಿಸ್ಕೆ�ಟ್ಟಿಲ್ಲ�yನೆೇಚೆ್ಮyಮಾಡಿದರyಅದನುನಿyನೆರವೆೇರಿಸ್ಕೆ�ಡಬೇ-
ಕೆಿಂದುyಅಲಾ್ಲಹ್yಮತುತುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಆದೇಶಿಸ್ದಾರ್�

ಒಬ್ಬನುyತನಗಾಗಿyಅಥವಾyತನನಿyಕುಟುಿಂಬಕಾಕೆಗಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸಲುy
ಮಕಕೆಳುy ಅಥವಾy ಹಿರಿಯರ�ಿಂದ್ಗy ವಿನಿಂತಸುವುದರಲಿ್ಲy
ಯಾವುದೇyವಿರ�ೇಧವಿಲ್ಲ�yದಾನyಲಭಿಸ್ದವರುyದಾನyನಿೇಡಿದವರy
ಒಳಿತಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸುವುದುyಕೃತಜ್ಞತೆಯyಒಿಂದುyರ�ಪವಾಗಿದ�y
ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಝಕಾತನyಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ�y
ಆದರ�yಅಲಾ್ಲಹನುyಝಕಾತ್yನಿೇಡುವವರಿಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸಬೇ-
ಕೆಿಂದುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರಿಗyಆಜ್ಾರ್ಸ್ದಾನ್ೆ�yಯತೇಿಂyಮಕಕೆಳಿಂತೆy
ಕೆಲವರಿಗyಒಟಾಟಿಗಿyದಾನyಲಭಿಸ್ದರyಅವರುyಅದನುನಿyನಿೇಡಿದವ-
ರಿಗಾಗಿy ಸಾಮ�ಹಿಕವಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸುವುದರಲಿ್ಲy ಅರ�ೇಚಕತೆy
ಇಲ್ಲ�yಆದರyಇಿಂತಹyಸಾಮ�ಹಿಕyಪಾ್ರಥ್ಮನೆyಒಿಂದುyಯಾಿಂತ್ರಕy
ವಿಧಿಯಾಗುವುದುyಸರಿಯಲ್ಲ�� n
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಸಹ್ೋದರತೆಯ್ಬೋಡಿಕಗಳು

ರೆ್ೇರ ಪೇಡಿತನಾದ ಮುಸಿ್ಲಂ ಸಹ್ೇದರನನು್ನ ಸಂದಶಿ್ಗಸುವುದು ಕ್ಡಾ ಸಹ್ೇದರತಯ ಬೆೇಡಿಿರಳಲ್್ಲ ಒಂದಾಗಿದ. 
ಚಕತಸೆಗೆ ಅವನಲ್್ಲ ಸಾಮರ್ಯ್ಗವಿಲ್ಲವಂದಾದರೆ ಅವನಗೆ ಚಕತಸೆ ದ್ರಕಸಿ ಿ್ಡಬೆೇಕಾಗಿದ. ಅವನಗೆ ಉಡುಪು 
ಇಲ್ಲದಿದದಾರೆ ಉಡುಪು ನೇಡುವುದು, ಆಹಾರವಿಲ್ಲದಿದದಾರೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು, ಮಕಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣಿಕೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು, 
ಒಂದ್ಮಮೊ ಅವನಗೆ ಪತಿ್ನ ಇಲ್ಲದಿದದಾರೆ ಅವನಗೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಏಪಾ್ಗಡು ಮಾಡುವುದು ಕ್ಡಾ ಇಸಾ್ಲಮಿ 
ಸಹ್ೇದರತಯ ಬೆೇಡಿಿಯಾಗಿದ.

ಅಲಾ್ಲಹನyಸಿಂದೇಶವಾಹಕರಾದyಮುಹಮಮುದ್ yಹೇಳಿದರು:

»اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم«.

“ಮುಸ್್ಲಮರುy ಪರಸಪಿರy ಸಹ�ೇದರರಾಗಿರುತಾತುರ�”y (ಸಹಿೇಹ್y
ಮುಸ್್ಲಿಂyಹದ್ೇಸ್yನಿಂy2580)

ಇದೇy ಹದ್ೇಸ್ನಲಿ್ಲy ಮುಸಲಾಮುನರy ಆಿಂತರಿಕy ಸಿಂಬಿಂಧy
ಮತುತುy ಸಹ�ೇದರತೆಯನುನಿy ಬಹಳyವಸುತುನಿಷ್ಠವಾಗಿyಈy ರಿೇತy
ಉಲ್್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ�

“ಒಬ್ಬyಮುಸಲಾಮುನyಇನೆ�ನಿಬ್ಬyಮುಸ್್ಲಮನyಮೇಲ್yಅಕ್ರಮವೆಸಗಬಾ-
ರದು,yಸಮಸ್ಯ-ಸಿಂಕಷಟಿಗಳyಸಿಂದಭ್ಮದಲಿ್ಲyyಅವನyಕೆೈಬಡಬಾರದು�y
ಯಾರುy ತನನಿy ಸಹ�ೇದರನyಅಭಿಲಾಷಯನುನಿyಪೂತ್ಮಗ�ೇ-
ಳಿಸುವy ಕಾಯ್ಮದಲಿ್ಲy ಅವನಿಗy ಸಹಾಯy ಮಾಡುತಾತುರ�ೇy
ಅವರಿಗyಅಲಾ್ಲಹುy ಅವರyಅಭಿಲಾಷಗಳನುನಿyಈಡೆೇರಿಸ್ಕೆ�-
ಳಳುಲುyಸಹಾಯyಮಾಡುತಾತುನೆ�yಯಾರುyಓವ್ಮyಮುಸಲಾಮುನನ-
ನುನಿyಸಿಂಕಷಟಿದ್ಿಂದyಪಾರುಗ�ಳಿಸುತಾತುನೆyಅಲಾ್ಲಹುyಅವನನುನಿy
ಕಿಯಾಮತ್ನy ದ್ನದyಯಾವುದಾದರ�ಿಂದುy ಸಿಂಕಷಟಿದ್ಿಂದy
ಪಾರುyಮಾಡುತಾತುನೆ�yಮುಸಲಾಮುನರy ಕುಿಂದು-ಕೆ�ರತೆಗಳನುನಿy

ಯಾರುyಮರಮಾಚುತಾತುರ�ೇyಅಲಾ್ಲಹುyಕಿಯಾಮತ್ನyದ್ನy
ಅವನyಕುಿಂದು-ಕೆ�ರತೆಗಳyಮೇಲ್yಪರದyಹಾಕುವನು�”

ಸಹಾಯವೆಿಂದರy ಆರ್್ಮಕy ಸಹಾಯ,y ಉದ�್ಯೇಗy ಅಥವಾy
ಸಿಂಪಾದನೆಯy ದಾರಿy ತೆ�ೇರಿಸುವುದು,y ಅನುಮತಸಲಪಿಟಟಿy
ರಿೇತಯಲಿ್ಲy ಶಿಫಾರಸುಸೂyಮಾಡುವುದು�y ಈy ರಿೇತಯy ಇನಿನಿತರy
ಸಹಾಯಗಳಾಗಿವೆ�yಕುಿಂದು-ಕೆ�ರತೆಗಳನುನಿyಮರಮಾಚುವುದಿಂ-
ದರyಓವ್ಮyಸತ್ಯನಿಷ್ಠ,yಪಾ್ರಮಾಣಕyವ್ಯಕಿತುyಅಕಸಾಮುತ್yಯಾವುದಾದರ�y
ಕೆಡುಕುyಪ್ರವತ್ಮಸುವುದನುನಿyಕಿಂಡರyಅದನುನಿyಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸದೇy
ಇರುವುದಾಗಿದ�yತಪುಪಿyಮಾನವyಸಹಜವೆಿಂದುyತಳಿದುyಅದನುನಿy
ಮರಮಾಚಬೇಕು�yಇನುನಿyವಿಂಚನೆ,yಮೊೇಸ,yದ�್ರೇಹ,yಅಕ್ರಮವ-
ನುನಿyವೃತತುಯಾಗಿyಮಾಡಿಕೆ�ಿಂಡವರು,yಜನರyಮುಿಂದyಸಭ್ಯತೆಯ,y
ಪಾ್ರಮಾಣಕತೆಯyವೆೇಷyಧರಿಸ್yತೆರಯyಮರಯಲಿ್ಲyಜನರನುನಿy
ಶ�ೇಷಣೆy ನಡೆಸುವವರು,y ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ,y ಸಮುದಾಯದಲಿ್ಲy
ಕೆಡುಕು,yಅನೆೈತಕತೆ,yಅಧಾಮ್್ಮಕತೆಯನುನಿyಹರಡುವyಇರುತಲ್ಗಳy
ವಿದ�್ರೇಹಿಗಳyಬಗಗೆyಜನಜಾಗೃತಗ�ಳಿಸುವುದುyಅಪೆೇಕ್ಷಣೇಯy
ಕಾಯ್ಮವೆೇyಆಗುತತುದ�y ಸಮಾಜದಲಿ್ಲy ಕೆಡುಕನುನಿy ತಡೆಗಟುಟಿವy
ನೆಲ್ಯಲಿ್ಲyಸಮಾಜyವಿರ�ೇಧಿಗಳyಕುರಿತುyಮತುತುyಅಿಂತಹyಚಟುವ-
ಟ್ಕೆಗಳyಕುರಿತುyಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿyಅಧಿಕಾರಿಗಳyಗಮನಕೆಕೆyತರುವುದುy

41 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಅಿ್ಟೇಬರ  ೆ11

ರೆ್ೋಗಿ್ಸಂದಶ್ಮನ—ಶ್್ರೋಷ್ಠತೆಗಳು,್
ನಯಮಗಳು್ಮತುತು್ಶಷಾಟಚಾರಗಳು

 " ನ್ರಿಸ್ ಅಲ್ ಹಾಶಿಮಿೇ

(ಕಳೆದyಸಿಂಚ್ಕೆಯಿಿಂದ)

ರೆ್ೋಗಿ್ಸಂದಶ್ಮನದ್ಪ್ರತಫಲಗಳು:

ರ�ೇಗಿy ಸಿಂದಶ್ಮನy ಮಾಡುವುದಕೆಕೆy ಮಹಾy ಪ್ರತಫಲಗಳಿವೆy
ಎಿಂಬುದುyಸಪಿಷಟಿ�yಅಲಾ್ಲಹುyಇದನುನಿyಪ್ರೇತಾಸೂಹಿಸ್ದಾನ್ೆ�yಬುದ್್ಧವಿಂತy
ಮುಸಲಾಮುನy ಒಳಿತನy ಕಾಯ್ಮಗಳನುನಿy ಮಾಡಲುy ಅತಾ್ಯಸಕತು-
ನಾಗಿರುತಾತುನೆ�y ರ�ೇಗಿy ಸಿಂದಶ್ಮನyಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲyಅನೆೇಕy
ಮಹಾyಪ್ರಯೇಜನಗಳಿವೆ�y ರ�ೇಗಿಗyಸಿಂತೆ�ೇಷವಾಗುವಿಂತೆy
ಮಾಡುವುದು,yರ�ೇಗಿyನೆ�ೇವನುನಿyಮರಯುವಿಂತೆyಮಾಡುವುದುy
ಮತುತುyರ�ೇಗಿಗyಉಪದೇಶyಮಾಡುವುದುyಅವುಗಳಲಿ್ಲyಕೆಲವು�

ُه َعنُْه، َقاَل: َســِمْعُت َرُســوَل  َعــْن َعِليٍّ َرِضَي اللَّ

َم َيُقوُل: »َمــْن َأَتى  ُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ِه َصلَّــى اللَّ اللَّ

َأَخــاُه اْلُمْســِلَم َعاِئًدا َمَشــى فِــي َخَراَفــِة اْلَجنَِّة 

ْحَمُة. َفإِْن  َحتَّــى َيْجِلَس. َفإَِذا َجَلــَس َغَمَرْتــُه الرَّ

َكاَن ُغــْدَوًة َصلَّى َعَلْيِه َســْبُعوَن َأْلــَف َمَلٍك َحتَّى 

ُيْمِســَي. َوإِْن َكاَن َمَســاًء َصلَّى َعَلْيِه َسْبُعوَن َأْلَف 

َمَلٍك َحتَّــى ُيْصبَِح«.

ಅಲಿೇ y ರಿಿಂದy ವರದ್:y ಅವರುy ಹೇಳುತಾತುರ:y ಅಲಾ್ಲಹನy
ಸಿಂದೇಶವಾಹಕು yಹಿೇಗyಹೇಳುವುದನುನಿyನಾನುyಕೆೇಳಿದ್ೇನೆ:y
“ರ�ೇಗಿಯಾಗಿರುವy ತನನಿy ಮುಸಲಾಮುನy ಸ�ೇದರನನುನಿy
ಯಾರಾದರ�yಸಿಂದಶಿ್ಮಸ್ದರyಅವನುyಅಲಿ್ಲyಕುಳಿತುಕೆ�ಳುಳುವy
ತನಕy ಸ್ವಗ್ಮದy ದಾರಿಯಲಿ್ಲy ಚಲಿಸುತತುರುವನು�y ಅವನುy ಅಲಿ್ಲy
ಕುಳಿತುಕೆ�ಿಂಡರyಕಾರುಣ್ಯವುyಅವನನುನಿyಮುಚ್ಚುಕೆ�ಳುಳುವುದು�y
ಅದುyಬಳಗಿಗೆನyಸಮಯವಾಗಿದ್ರyಸಿಂಜಯyತನಕyಎಪಪಿತುತುyಸಾವಿರy
ಮಲಕ್ಗಳುyಅವನಿಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸುವರು�yಅದುyಸಿಂಜಯಾಗಿದ್ರy
ಬಳಗಿಗೆನyತನಕyಎಪಪಿತುತುyಸಾವಿರyಮಲಕ್ಗಳುyಅವನಿಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ಮ-
ಸುವರು�”y(ಇಬ್ನಿyಮಾಜ)

ُه َعنُْه، َقاَل: َقاَل َرُســوُل  َعْن َأبِي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّ

اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َمْن َعــاَد َمِريًضا 

ــَماِء: طِْبَت، َوَطاَب َمْمَشــاَك،  َناَدى ُمنَاٍد ِمَن السَّ

ْأَت ِمــَن اْلَجنَِّة َمنِْزًل«. َوَتَبوَّ

ಅಬ�yಹುರೈರ yರಿಿಂದyವರದ್:yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:yಅಲಾ್ಲಹನy
ಸಿಂದೇಶವಾಹಕು y ಹೇಳಿದರು:y “ಒಬ್ಬy ರ�ೇಗಿಯನುನಿy
ಯಾರಾದರ�y ಸಿಂದಶಿ್ಮಸ್ದರy ಆಕಾಶದ್ಿಂದy ಮಲಕ್ಗಳುy
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ಕರದುyಹೇಳುವರು:yನಿೇನುyಒಳೆಳುಯದನೆನಿೇyಮಾಡಿರುವೆ�yನಿನನಿyನಡೆy
ಉತತುಮವಾಗಿದ�yನಿೇನುyಸ್ವಗ್ಮದಲಿ್ಲyಒಿಂದುyಮನೆಯನುನಿyಸ್ದ್ಧಪಡಿ-
ಸ್ರುವೆ�”y(ಇಬ್ನಿyಮಾಜ)

ْبَت y(ನಿೇನುyಒಳೆಳುಯದನೆನಿೇyಮಾಡಿರುವೆ):yಅತತುೇಬೇyಹೇಳುತಾತುರ:yطِ
ಇದ�ಿಂದುy ಪಾ್ರಥ್ಮನೆ�y ಅಿಂದರy ಇಹಲ್�ೇಕದಲಿ್ಲy ನಿನನಿy
ಜಿೇವನವುyಸುಖವಾಗಿರಲಿ�y

yನಿನನಿyನಡೆyಉತತುಮವಾಗಿದ—ಅಿಂದರyನಿನನಿyನಡೆಯುyَطاَبyَمْمَشاَك
ಪರಲ್�ೇಕದyಕಡೆಗಾಗಿದ�

ُه َعنْــُه، َقاَل: »َما ِمــْن َرُجٍل  َعــْن َعِليٍّ َرِضــَي اللَّ

َيُعوُد َمِريًضا ُمْمِســًيا إِلَّ َخَرَج َمَعُه َســْبُعوَن َأْلَف 

َمَلٍك َيْســَتْغِفُروَن َلُه َحتَّى ُيْصبَِح. َوَكاَن َلُه َخِريٌف 

فِي اْلَجنَِّة. َوَمــْن َأَتاُه ُمْصبًِحا َخَرَج َمَعُه َســْبُعوَن 

َأْلَف َمَلٍك َيْســَتْغِفُروَن َلُه َحتَّى ُيْمِســَي. َوَكاَن َلُه 

َخِريٌف فِــي اْلَجنَِّة«.

ಅಲಿೇ yರಿಿಂದyವರದ್:yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y“ಒಬ್ಬyರ�ೇಗಿಯನುನಿy
ಯಾರಾದರ�y ಸಿಂಜಯy ವೆೇಳೆy ಸಿಂದಶಿ್ಮಸ್ದರy ಬಳಗಿಗೆನy
ತನಕyಎಪಪಿತುತುyಸಾವಿರyಮಲಕ್ಗಳುyಅವನಿಗyಕ್ಷಮyಬೇಡುತಾತುy
ಅವನೆ�ಿಂದ್ಗy ಹ�ರಡುವರು�y ಅವನಿಗy ಸ್ವಗ್ಮದಲಿ್ಲy ಒಿಂದುy
ಉದಾ್ಯನವನುನಿyನಿಮ್್ಮಸಲಾಗುವುದು�yಯಾರಾದರ�yಬಳಗಿಗೆನy
ಸಮಯದಲಿ್ಲy ಸಿಂದಶಿ್ಮಸ್ದರy ಎಪಪಿತುತುy ಸಾವಿರy ಮಲಕ್ಗಳುy
ಸಿಂಜಯy ತನಕy ಅವನಿಗy ಕ್ಷಮy ಬೇಡುತಾತುy ಅವನೆ�ಿಂದ್ಗy
ಹ�ರಡುವರು�yಅವನಿಗyಸ್ವಗ್ಮದಲಿ್ಲyಒಿಂದುyಉದಾ್ಯನವನುನಿyನಿಮ್್ಮ-
ಸಲಾಗುವುದು�”y(ಅಬ�ದಾವೂದ್)

“ತನನಿyಸಹ�ೇದರನಾದyಮುಸ್್ಲಿಂyರ�ೇಗಿಯನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸು-
ವಾಗyಮಲಕ್ಗಳುyಅವನಿಗyಅವನುyಸಿಂದಶಿ್ಮಸಲುyಹ�ರಟy
ಸಮಯದ್ಿಂದyಮರುದ್ನದyತನಕyಪಾ್ರರ್್ಮಸುತಾತುರ�”y(ಗಝಾಉಲ್y
ಅಲಾ್ಬಬ್yಫ್ೇyಶಹಿ್ಮyಮನ್ಝ�ಮತಲ್yಆದಾಬ್y2/4)

ಇಬ್ನಿyಉಸೈಮ್ೇನ್ yಹೇಳುತಾತುರ:y“ಇದುyರ�ೇಗಿyಸಿಂದಶ್ಮನದy
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗyಪುರಾವೆಯಾಗಿದ�yಅದುyಬಳಗಿಗೆನyವೆೇಳೆಯಲಾ್ಲಗಿದರ್y

ಇಿಂತಹyಪ್ರತಫಲವಿದ�yಅದುyಸಿಂಜಯyವೆೇಳೆಯಲಾ್ಲಗಿದ್ರyಇಿಂತಹy
ಪ್ರತಫಲವಿದ�”y(ಶಹು್ಮyರಿಯಾದ್ಸಾಸೂಲಿಹಿೇನ್y4/472)

ರೆ್ೋಗಿ್ಸಂದಶ್ಮನದ್ಶಷಾಟಚಾರಗಳು:

ವಿದಾ್ವಿಂಸರುyಹೇಳುವyಪ್ರಕಾರyರ�ೇಗಿyಸಿಂದಶ್ಮನyಮಾಡುವವನುy
ರ�ೇಗಿಗy ಶುಭವಾತೆ್ಮಗಳನುನಿy ತಳಿಸಬೇಕುy ಮತುತುy ರ�ೇಗy
ಗುಣವಾಗುವyಬಗಗೆyಅವನಲಿ್ಲyನಿರಿೇಕ್yಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು�yಅವನಿಗy
ಮಿಂತ್ರಸ್y ದ್ೇಘಾ್ಮಯುಷ್ಯಕಾಕೆಗಿy ಪಾ್ರರ್್ಮಸಬೇಕು�y ರ�ೇಗಿಯy
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವy ಪರಿಕರಗಳೆಡೆಗy ದೃಷ್ಟಿy ಹಾಯಿಸಬಾರದು�y
ಏಕೆಿಂದರyಕೆಲವಮಮುyಮನೆಯyಸ್ಥಿತಯುyತೇರಾyಹದಗಟ್ಟಿರಬ-
ಹುದು�yತನನಿyಮನೆyಚೆ�ಕಕೆವಾಗಿಲ್ಲದ್ರುವುದರyಬಗಗೆyಆಗyಮನೆಯy
ಯಜಮಾನನಿಗyಬೇಸರವಾಗಬಹುದು�

ರ�ೇಗಿಯy ಬಳಿy ತುಿಂಬಾy ಹ�ತುತುy ಕ�ರಬಾರದು�y ಕಾರಣ,y
ರ�ೇಗಿಗyಪತನಿಯyಅಥವಾyಹತತುರದyಸಿಂಬಿಂಧಿಕರyಶುಶ�್ರಷಯy
ಅಗತ್ಯyಬರಬಹುದು�yಆಗyಇದುyಅದಕೆಕೆyತೆ�ಡಕಾಗಬಹುದು�y
ಪ್ರವಾದ್ yಯವರಿಿಂದyವರದ್ಯಾದyಪ್ರಕಾರyಅವರುyಮ�ರುy
ದ್ನಗಳyಬಳಿಕವಲ್ಲದyರ�ೇಗಿಯನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸುತತುರಲಿಲ್ಲ�yಕಾರಣ,y
ಮೊದಲನೆyದ್ನyರ�ೇಗವುyಕನಿಷ್ಠyಮಟಟಿದಲಿ್ಲದು್yಅದುyನಿವಾರಣೆ-
ಯಾಗಬಹುದು�yಆಗyರ�ೇಗಿಯನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸ್yರ�ೇಗಿಗyಕಷಟಿy
ಕೆ�ಡುವುದುy ಸರಿಯಲ್ಲ�y ಆದ್ರಿಿಂದy ಸಿಂದಶ್ಮನವುyಮ�ರುy
ದ್ನಗಳyನಿಂತರವಾಗಿರಬೇಕು�y(ಶಹ್್ಮyಬುಲ�ಗುಲ್yಮರಾಮ್—
ಅತಯ್ಯyಸಾಲಿಮ್yವಿರಚ್ತ)

ಅಸಸೂನ್ಆನಿೇ�ವರುy’ಅತತುನಿ್ವೇರ್’ನಲಿ್ಲy(2/41)yಹೇಳುತಾತುರ:y“ಏಕೆಿಂದರy
ರ�ೇಗಿಯyದೇಹyಶಕಿತುyಪಡೆದುyಉಪಶಮನವನುನಿyಬಯಸುವಾಗy
ಅದರyಪ್ರಕೃತಯುyಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿyಅದರಲಿ್ಲyಸಹಜತೆಯyಉದ್ವೇಗವುy
ಉದಭುವವಾಗುತತುದ�yಇದುyರ�ೇಗyನಿವಾರಣೆಯಾಗಲುyಅಥವಾy
ಕಡಿಮಯಾಗಲುy ಸಹಾಯyಮಾಡುತತುದ�y ಔಷಧಿy ಸೇವಿಸುವy
ಉದ್ೇಶವೂyಇದುವೆೇyಆಗಿದ�y ರ�ೇಗಿಗy ಸಿಂತಸವಾಗುವಿಂತೆy
ಮಾಡುವುದು,yನೆ�ೇವನುನಿyಮರಯುವಿಂತೆyಮಾಡುವುದುyಮತುತುy
ರ�ೇಗಿಯyಮನಸ್ಸೂನಲಿ್ಲyಚುರುಕುತನyಮ�ಡುವಿಂತೆyಮಾಡುವುದುy
ರ�ೇಗyಗುಣವಾಗಲುyಅಥವಾyಕಡಿಮಯಾಗಲುyಪರಿಣ್ಮಕಾ-
ರಿಯಾಗಿದ�yಕಾರಣ,yಇದರಿಿಂದyಆತಮುವುyಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿyನೆ�ೇವನುನಿy
ನಿವಾರಿಸಲುyಅಥವಾy ಕಡಿಮyಮಾಡಲುyಪ್ರಕೃತಗy ಸಹಾಯy
ಮಾಡುತತುದ�yರ�ೇಗಿಗಳyಆಪತುರುyಅಥವಾyಅವರುyಗೌರವದ್ಿಂದy
ಕಾಣುವyಜನರುyಅವರನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸ್ದರyಅವರyಶಕಿತುಗyಹುಮಮುಸುಸೂy
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ಬರುವುದನುನಿyಅನೆೇಕyರ�ೇಗಿಗಳಲಿ್ಲyನಾವುyಕಾಣುತೆತುೇವೆ�yಅವರನುನಿy
ನೆ�ೇಡುವುದುyಮತುತುyಅವರ�ಿಂದ್ಗyಮಾತನಾಡುವುದುyಇವರಿಗy
ಬಹಳyಸಿಂತಸyನಿೇಡುತತುದ�yಇದುyರ�ೇಗಿyಸಿಂದಶ್ಮನದyಪ್ರಯೇ-
ಜನಗಳಲಿ್ಲyಒಿಂದಾಗಿದ�”

ಇಬ್ನಿyಉಸೈಮ್ೇನ್yಹೇಳುತಾತುರ:y “ನಿನನಿಲಿ್ಲyಮಾತನಾಡುವುದುy
ರ�ೇಗಿಗyಸಿಂತಸವನುನಿyತರುವುದಾದರ,yನಿೇನುyಇನ�ನಿyಸ್ವಲಪಿyಹ�ತುತುy
ಅಲಿ್ಲರುವುದನುನಿyರ�ೇಗಿyಇಷಟಿಪಡುವುದಾದರyಅದುyಒಳೆಳುಯದೇy
ಆಗಿದ�yಅದರಲಿ್ಲy ತೆ�ಿಂದರಯಿಲ್ಲ�y ಇದುy ಕೆಲವಮಮುyರ�ೇಗಿy
ಗುಣಮುಖನಾಗಲುyಕಾರಣವಾಗಬಹುದು�yಕಾರಣyರ�ೇಗಿಗy
ಸಿಂತಸವುಿಂಟಾಗುವಿಂತೆyಮಾಡುವುದುyರ�ೇಗyಗುಣಮುಖ-
ವಾಗಲಿರುವyಕಾರಣಗಳಲಿ್ಲyಒಿಂದಾಗಿದ�”y (ಶಹು್ಮyರಿಯಾದ್-
ಸಾಸೂಲಿಹಿೇನ್y4/461)

ಮುಶ್ರಕ್್ರೆ್ೋಗಿಯನುನು್ಸಂದಶ್ಮಸುವುದು:

ಏನಾದರ�yಒಳಿತದರ್yಮುಶಿ್ರಕರಾದyರ�ೇಗಿಗಳನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸಲುy
ಶರಿೇಅತ್yಅನುಮತyನಿೇಡುತತುದ�yಉದಾಹರಣೆಗyಅವರನುನಿy
ಇಸಾ್ಲಮ್ಗyಆಮಿಂತ್ರಸುವುದುyಇತಾ್ಯದ್�y

ُه َعنْــُه، َأنَّ ُغَاًما ِمــَن اْلَيُهوِد  َعْن َأَنــٍس َرِضَي اللَّ

َم َفَمِرَض.  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َكاَن َيْخــُدُم النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

َم َيُعــوُدُه. َفَقَعَد  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َفَأَتــاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ

ِعنَْد َرَأِســِه َفَقاَل: »َأْســِلْم«. َفنََظَر إَِلــى َأبِيِه َوُهَو 

ِعنَْد َرْأِســِه. َفَقاَل َلُه: َأطِْع َأَبا اْلَقاِســِم. َفَأْســَلَم. 

َم َوُهَو َيُقوُل:  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َفَخَرَج النَّبِيُّ َصلَّــى اللَّ

ِذي َأْنَقــَذُه ِمَن النَّاِر«. »اْلَحْمُد لِلَّــِه الَّ

ಅನಸ್ yರಿಿಂದyವರದ್:yಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಚಾಕರಿyಮಾಡುತತುದ್y
ಒಬ್ಬyಯಹ�ದ್yಹುಡುಗy ರ�ೇಗಿಯಾದ�yಆಗyಪ್ರವಾದ್ y
ಯವರುyಆತನನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸಲುyಹ�ೇದರು�yಅವರುyಆತನy
ತಲ್ಯyಬಳಿyಕುಳಿತುyಹೇಳಿದರು:y“ಇಸಾ್ಲಮ್yಸ್್ವೇಕರಿಸು�”yಆತy
ತನನಿy ತಲ್ಯyಬಳಿyನಿಿಂತದ್y ತಿಂದಯನುನಿy ನೆ�ೇಡಿದ�yಅವರುy
ಹೇಳಿದರು:y “ಅಬುಲ್yಕಾಸ್ಮ್ yರನುನಿyಅನುಸರಿಸು�”yಆy

ಹುಡುಗyಇಸಾ್ಲಮ್yಸ್್ವೇಕರಿಸ್ದ�yಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಅಲಿ್ಲಿಂದy
ಹ�ರಬರುತಾತುyಹೇಳಿದರು:y“ಅವನನುನಿyನರಕಾಗಿನಿಯಿಿಂದyರಕ್ಷಿಸ್ದy
ಅಲಾ್ಲಹನಿಗyಸವ್ಮಸುತುತ�”y(ಸಹಿೇಹುಲ್yಅದಬಲ್yಮುಫ್ರದ್)

ــا ُحِضَر َأُبو  َقاَل َســِعيُد ْبُن اْلُمَســيَِّب َعْن َأبِيِه: َلمَّ

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم. َطالٍِب َجــاَءُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ

ಸಈದ್y ಇಬ್ನಿy ಮುಸಯಿ್ಯಬ್y ತಮಮುy ತಿಂದಯಿಿಂದy ವರದ್y
ಮಾಡಿy ಹೇಳುತಾತುರ:y “ಅಬ�y ತಾಲಿಬ್y ಮರಣಶಯ್ಯಯ-
ಲಿ್ಲದಾ್ಗy ಪ್ರವಾದ್ y ಯವರುy ಅವರನುನಿy ಸಿಂದಶಿ್ಮಸಲುy
ಹ�ೇದರು�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿ)

ಇಬ್ನಿyಬತಾತುಲ್yಹೇಳುತಾತುರ:y“ಮುಶಿ್ರಕ್yರ�ೇಗಿಯನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸು-
ವುದುyಆತನನುನಿyಇಸಾ್ಲಮ್ಗyಆಮಿಂತ್ರಸಲುyಮಾತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು�y
ಅದ�y ಆತy ಇಸಾ್ಲಮ್y ಸ್್ವೇಕರಿಸಬಹುದಿಂಬy ನಿರಿೇಕ್ಯಿದ್ರy
ಮಾತ್ರ�yಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಇಸಾ್ಲಮನುನಿyಪ್ರಸುತುತಪಡಿಸ್ದಾಗyಆy
ಯಹ�ದ್yಹುಡುಗyಇಸಾ್ಲಮ್yಸ್್ವೇಕರಿಸ್ದನ್ುನಿyನಿೇವುyನೆ�ೇಡಿಲ್ಲವೆೇ?y
ಅದೇy ರಿೇತy ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುy ತಮಮುy ದ�ಡ್ಡಪಪಿy ಅಬ�y
ತಾಲಿಬರನ�ನಿy ಇಸಾ್ಲಮ್ಗy ಆಮಿಂತ್ರಸ್ದರು�y ಆದರy ಅವರುy
ಇಸಾ್ಲಮ್yಸ್್ವೇಕರಿಸಬೇಕೆಿಂದುyಅಲಾ್ಲಹುyನಿಣ್ಮಯಿಸ್ಲ್ಲ�yಆದರy
ಅವಿಶಾ್ವಸ್ಗyಇಸಾ್ಲಮ್ನyಬಗಗೆyಆಸಕಿತುಯಿಲ್ಲದ್ದರ್,yಆತyಇಸಾ್ಲಮ್y
ಸ್್ವೇಕರಿಸಬಹುದಿಂಬyನಿರಿೇಕ್ಯಿಲ್ಲದ್ದರ್yಆತನನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸು-
ವುದರಲಿ್ಲyಅಥ್ಮವಿಲ್ಲ�”y(ಶಹು್ಮyಸಹಿೇಹಿಲ್yಬುಖಾರಿy9/380)

ಮುಹಮಮುದ್y ಇಬ್ನಿy ಆದಮ್y ಹೇಳುತಾತುರ:y “ರ�ೇಗಿಯಾದy
ದ್ಮ್ಮುಯನುನಿy ಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವುದುy ಪ್ರೇತಾಸೂಹನಿೇಯವೆಿಂಬy
ಅಭಿಪಾ್ರಯಕೆಕೆyನಾನುyಬಿಂಬಲyನಿೇಡುತೆತುೇನೆ�yಇದುyಪ್ರವಾದ್ y
ಯವರyಚಯ್ಮಯyಅನುಸರಣೆyಮತುತುyಆತyಇಸಾ್ಲಮ್yಸ್್ವೇಕರಿಸ-
ಬಹುದಿಂಬyನಿರಿೇಕ್ಯyಆಧಾರದಲಾ್ಲಗಿದ�yಇಬ್ನಿyಬತಾತುಲ್yಹೇಳುವy
“ಆದರyಅವಿಶಾ್ವಸ್ಗyಇಸಾ್ಲಮ್ನyಬಗಗೆyಆಸಕಿತುಯಿಲ್ಲದ್ದರ್���”yಎಿಂಬy
ಮಾತುyನನಗyಸರಿy ಕಾಣುವುದ್ಲ್ಲ�yಏಕೆಿಂದರyಇದುyಪರಿಶಿೇ-
ಲಿಸಲಾದyಅಭಿಪಾ್ರಯವಲ್ಲ�y ಕಾರಣyಸಿಂದಶ್ಮನದyಸಿಂದಭ್ಮy
ಆತನಿಗyಇಸಾ್ಲಮ್ನಲಿ್ಲyಆಸಕಿತುಯಿಲ್ಲದ್ರಬಹುದು�yಆದರyನಿಂತರy
ಆತyಮನಸುಸೂyಬದಲಾಯಿಸ್yಆಸಕಿತುyಹ�ಿಂದಬಹುದು�yಆದರ್ಿಿಂದy
ಆತನyಮೊದಲyಸ್ಥಿತಯನುನಿyಪರಿಗಣಸ್yನಾವುyನಿರಾಶರಾಗಬಾ-
ರದು�y ಸರಿಯಾದy ಅಭಿಪಾ್ರಯವೆೇನೆಿಂದುy ಅಲಾ್ಲಹುyಮಾತ್ರy
ಬಲ್ಲ�yನಾವುyಮರಳುವುದುyಅವನyಬಳಿಗೇyಆಗಿದ�”y(ಶಹು್ಮಲ್y
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ಮುಜತುಬಾy19/152)

ಮ್ರ್್ಮಹ್ೋದ್ರೆ್ೋಗಿಯನುನು್ಸಂದಶ್ಮಸುವುದು:

ಅಲ್ಮುನಾವಿೇyಫೈದುಲ್yಕದ್ೇರ್yನಲಿ್ಲy(4/296)yಹೇಳುತಾತುರ:y
“ರ�ೇಗಿಗyಸಿಂದಶ್ಮಕನyಬಗಗೆyಅರಿವುಿಂಟಾಗಬೇಕುyಎನುನಿವುದ-
ನುನಿyರ�ೇಗಿyಸಿಂದಶ್ಮನದyಸುನನಿತಾತುಗಿyಪರಿಗಣಸಲಾಗುವುದ್ಲ್ಲ�y
ಬದಲಾಗಿyರ�ೇಗಿyಮ�ರ್್ಮಯಲಿ್ಲದರ್�yಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವುದುyಸುನನಿ-
ತಾತುಗಿದ�yಕಾರಣ,yಇದರyಹಿಿಂದyರ�ೇಗಿಯyಮನೆಯವರಿಗyಸಾಿಂತ್ವ-
ನವಾಗುವುದು,yಸಿಂದಶ್ಮಕನyಪಾ್ರಥ್ಮನೆಯyಬರಕತ್yರ�ೇಗಿಗy
ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು,yಸಿಂದಶ್ಮಕನುyರ�ೇಗಿಯyದೇಹದಲಿ್ಲyಕೆೈಯಿಟುಟಿy
ಅಲಾ್ಲಹನಲಿ್ಲyರಕ್yಬೇಡುವುದುyಮುಿಂತಾದyಕಾಯ್ಮಗಳಿವೆ�yಇದನುನಿy
ಫತ್ಹುಲ್yಬಾರಿyಮುಿಂತಾದyಗ್ರಿಂಥಗಳಲಿ್ಲyಪ್ರಸಾತುವಿಸಲಾಗಿದ�”

ಇಬ್ನಿy ಬತಾತುಲ್y ಹೇಳುತಾತುರ:y “ಕೆೈಯನುನಿy ರ�ೇಗಿಯyಮೇಲಿ-
ಡುವುದರಿಿಂದy ರ�ೇಗಿಗy ಭಾವವಿರೇಚನವುಿಂಟಾಗುತತುದ�y
ಆತನy ದುಗುಡy ಕಡಿಮಯಾಗಲುy ಕಾರಣವಾಗುತತುದ�y ಇನುನಿy
ಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವyವ್ಯಕಿತುyಸಜಜಿನನಾಗಿದರ್yಸಿಂದಭ್ಮಕೆಕೆyತಕಕೆಿಂತೆyಪಾ್ರರ್್ಮ-
ಸಬೇಕುyಮತುತುyಕೆಲವಮಮುyಕೆೈಯಿಿಂದyನೆ�ೇವಿರುವyಭಾಗವನುನಿy
ಸವರುತಾತುyಮಿಂತ್ರಸಬೇಕು�”

ಎಲಲಿ್ಸಮಯಗಳಲ ಲ್ಿ್ರೆ್ೋಗಿಯನುನು್ಸಂದಶ್ಮಸಬಹುದೋ?

ಈyಬಗಗೆyವಿದಾ್ವಿಂಸರಿಗyಅನೆೇಕyಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳಿವೆ�

ಕೆಲವರyಪ್ರಕಾರyಎಲ್ಲyಸಿಂದಭ್ಮಗಳಲ�್ಲyಸಿಂದಶಿ್ಮಸಬಹುದು�y
ಕೆಲವರyಪ್ರಕಾರyದ್ನyಬಟುಟಿyದ್ನyಸಿಂದಶಿ್ಮಸಬಹುದು�

ا ُأِصيَب  ُه َعنَْها، َقاَلــْت: َلمَّ َعْن َعاِئَشــَة َرِضَي اللَّ

َســْعُد ْبُن ُمَعاٍذ َيــْوَم اْلَخنْــَدِق، َرَمــاُه َرُجٌل فِي 

ُه  اْلَْكَحــِل، َفَضَرَب َعَلْيِه َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّ

َم َخْيَمًة فِي اْلَمْســِجِد لَِيُعوَدهُ ِمْن َقِريٍب. َعَلْيهِ َوَســلَّ

ಆಯಿಶಾ yರಿಿಂದyವರದ್:yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y “ಖಿಂದಕ್y
ಯುದ್ಧದyಸಿಂದಭ್ಮyಸಅ್yದ್ yರಿಗyಗಾಯವಾಯಿತು�yಅವರy
ಕೆೈಯyರಕತುನಾಳಕೆಕೆyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಬಾಣyಬಟ್ಟಿದ್�yಆಗyಪ್ರವಾದ್ y

ಯವರುyಅವರನುನಿyಹತತುರದ್ಿಂದಲ್ೇyಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವಿಂತಾಗಲುy
ಮಸ್ೇದ್ಯಲಿ್ಲyಒಿಂದುyಡೆೇರಯನುನಿyಕಟ್ಟಿದರು�”y(ಅಬ�ದಾವೂದ್)

ಈyಹದ್ೇಸ್ನyಆಧಾರದಲಿ್ಲyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಅವರನುನಿyಪದೇy
ಪದೇyಸಿಂದಶಿ್ಮಸುತತುದರ್ುyಎಿಂದುyಸಾಬೇತಾಗುತತುದ�

ಹಾಫ್ಝ್y ಇಬ್ನಿy ಅಬ್ಲ್y ಬರ್್ರy ‘ಅತತುಮ್ಹಿೇದ್’ನಲಿ್ಲy
(24/277)yಹೇಳುತಾತುರ:

“ಈyಹದ್ೇಸ್ನyಆಧಾರದಲಿ್ಲyಮತುತುyಸಾವ್ಮತ್ರಕyಅಭಿಪಾ್ರಯದy
ಪ್ರಕಾರyಎಲ್ಲyಸಮಯಗಳಲ�್ಲyರ�ೇಗಿಯನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸಬಹುದು�y
ಆದರyಕೆಲವುyಸಿಂದಭ್ಮಗಳಲಿ್ಲyಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವುದನುನಿyವಿದಾ್ವಿಂಸರುy
ಅಸಹ್ಯಪಡುತಾತುರ�”

ಅಲ್ಅಸ್ರಮ್y ಹೇಳುತಾತುರ:y “ಅಬ�y ಅಬುಲ್ಾ್ಲಹ್y (ಇಮಾಿಂy
ಅಹಮುದ್)yಹಿೇಗyಹೇಳುವುದನುನಿyನಾನುyಕೆೇಳಿದೇ್ನೆ:yಅವರ�ಿಂದ್ಗy
ಒಬ್ಬy ಶೈಖರುy ತಮಮುy ಸೇವೆy ಮಾಡುತತುದ್y ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕಿತುy ಒಬ್ಬy
ರ�ೇಗಿಯನುನಿyಬೇಸ್ಗಯyಮಧಾ್ಯಹನಿದyಸಮಯದಲಿ್ಲyಸಿಂದಶಿ್ಮಸು-
ತತುದರ್ಿಂದುyಹೇಳಿದರು�yಆಗyಅವರುyಹೇಳಿದರು:yಇದುyಸಿಂದಶ್ಮನy
ಮಾಡುವyಸಮಯವಲ್ಲ�”

ಅಶಶಾಅ್yಬೇಯವರಿಿಂದyವರದ್:yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y“ಊರಿನy
ಮ�ಖ್ಮರುyಸಿಂದಶ್ಮನyಮಾಡುವುದುyರ�ೇಗಿಗಳyಮನೆಯವರy
ಪಾಲಿಗyರ�ೇಗಿಯyರ�ೇಗಕಿಕೆಿಂತಲ�yಅಸಹನಿೇಯವಾಗಿದ�yಕಾರಣy
ಅವರುyಸಮಯವಲ್ಲದyಸಮಯದಲಿ್ಲyಸಿಂದಶ್ಮನಕೆಕೆyಬರುತಾತುರy
ಮತುತುyಗಿಂಟ್ಗಟಟಿಲ್yಅಲ್್ಲೇyಕ�ರುತಾತುರ!”

َها. َعْن َطاُووٍس َقاَل: »َأْفَضُل اْلِعَياَدِة َأَخفُّ

ತಾವೂಸ್ರಿಿಂದyವರದ್:yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y “ಹಗುರವಾದy
ಸಿಂದಶ್ಮನyಶ್ರೇಷ್ಠyಸಿಂದಶ್ಮನ�”

“ಹಗುರವಾದyಸಿಂದಶ್ಮನyಶ್ರೇಷ್ಠyಸಿಂದಶ್ಮನ”yಎಿಂಬyಹದ್ೇಸ್ನy
ವಾ್ಯಖಾ್ಯನದಲಿ್ಲy ಇಬ್ನಿy ವದಾ್ಹ್y ಹೇಳುತಾತುರ:y “ಅಿಂದರy
ಇದರyಅಥ್ಮy ರ�ೇಗಿಯನುನಿy ಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವಾಗy ಅಲಿ್ಲy ಬಹಳy
ಹ�ತುತುyಕ�ರಬಾರದು�”

ಅಲ್ಅಬಾ್ಬದ್yಹೇಳುತಾತುರ:y“ಪದೇyಪದೇyಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವುದರy
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ಬಗಗೆy ನಿಂತರyಅಬ�ದಾವೂದ್ರವರುy ಒಿಂದುy ಅಧಾ್ಯಯವ-
ನುನಿy ನಿೇಡುತಾತುರ�y ಅಿಂದರyಪದೇy ಪದೇy ಸಿಂದಶಿ್ಮಸಬಹುದುy
ಎನುನಿವುದಕೆಕೆy ಪುರಾವೆಯಾಗಿ�y ಅದರಲಿ್ಲy ಅವರುy ಆಯಿಶಾ

yರವರyಹದ್ೇಸನುನಿyಉಲ್್ಲೇಖಿಸ್ದಾರ್:yಖಿಂದಕ್yಯುದ್ಧದy
ಸಿಂದಭ್ಮy ಸಅ್yದ್y ಇಬ್ನಿy ಮುಆಝ್ —ಔಸ್y ಗ�ೇತ್ರದy
ನಾಯಕರು—yರವರyಕೆೈಯyರಕತುನಾಳಕೆಕೆyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಬಾಣಬಟಟಿy
ಕಾರಣyಅವರುyಗಾಯಾಳುವಾದರು�yಆಗyಅಲಾ್ಲಹನyಸಿಂದೇ-
ಶವಾಹಕರು yಮಸ್ೇದ್ಯಲಿ್ಲyಅವರಿಗyಒಿಂದುyಡೆೇರಯನುನಿy
ಕಟ್ಟಿದರು�yಅವರುyಅವರನುನಿyಹತತುರದ್ಿಂದyಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವಿಂತಾ-
ಗಲು�yಅಿಂದರyಪದೇyಪದೇyಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವಿಂತಾಗಲುyಅವರುyತನನಿy
ಹತತುರದಲಿ್ಲಯೇyಇರುವುದಕಾಕೆಗಿyಒಿಂದುyಡೆೇರಯನುನಿyಕಟ್ಟಿದರು�y
ಪದೇy ಪದೇy ಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವುದನುನಿy ಸ�ಚ್ಸುವy ಇನೆ�ನಿಿಂದುy
ಹದ್ೇಸನುನಿy ಈಗಾಗಲ್ೇy ಮೇಲ್y ಉಲ್್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ�y ಅದುy
ಜಾಬರ್ yರವರyಹದ್ೇಸ್:y

َكاَن َيُعوُدنِي َماِشًيا.

“ಅವರುy(ಪ್ರವಾದ್ yಯವರು)yನಡೆದುಕೆ�ಿಂಡುyಬಿಂದುyನನನಿನುನಿy
ಸಿಂದಶಿ್ಮಸುತತುದರ್ು�”y

ನಾವುyಅಲಿ್ಲy (ಹದ್ೇಸ್ನy ವಾ್ಯಖಾ್ಯನದಲಿ್ಲ)y ಹೇಳಿದ್ೇವೆ:y ‘ಕಾನ’y
ಎಿಂಬy ಪದವುy ಕಿ್ರಯಯುy ಪದೇy ಪದೇy ಸಿಂಭವಿಸುವುದನುನಿy
ಸ�ಚ್ಸುತತುದ�yಆದ್ರಿಿಂದyಇದುyಪದೇyಪದೇyಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವುದಕೆಕೆy
ಪುರಾವೆಯಾಗಿದ�yಈyಹದ್ೇಸ್yಕ�ಡyಪದೇyಪದೇyಸಿಂದಶಿ್ಮಸು-
ವುದಕೆಕೆyಪುರಾವೆಯಾಗಿದ�yಅಬ�ದಾವೂದ್ರವರುyಇದಕೆ�ಕೆಿಂದುy
ಅಧಾ್ಯಯವನೆನಿೇyನಿೇಡಿದಾರ್�”y(ಶಹ್್ಮyಸುನನ್yಅಬೇದಾವೂದ್)

ಇಬುನಿಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್yಹೇಳುತಾತುರ:y“ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyರ�ೇಗಿy
ಸಿಂದಶ್ಮನವನುನಿyಯಾವುದೇyಒಿಂದುyದ್ನಕೆಕೆyಅಥವಾyಯಾವುದೇy
ಒಿಂದುyಸಮಯಕೆಕೆyಸ್ೇಮ್ತಗ�ಳಿಸ್ಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿyರಾತ್ರyಹಗಲುy
ಮತುತುyಇತರಲ್ಲyಸಮಯಗಳಲ�್ಲyಅವರುyತಮಮುyಸಮುದಾಯಕೆಕೆy
ರ�ೇಗಿy ಸಿಂದಶ್ಮನy ಮಾಡುವುದನುನಿy ನಿದೇ್ಮಶಿಸ್ದಾ್ರ�”y
(ಝಾದುಲ್yಮಆದ್y1/497)

ಇಬ್ನಿyಮುಫ್್ಲಹ್yಹೇಳುತಾತುರ:y“ಸರಿಯಾದyಅಭಿಪಾ್ರಯವೆೇನೆಿಂದರ:y
ಬಳಗಗೆyಮತುತುyಸಿಂಜyಸಿಂದಶ್ಮನyಮಾಡುವುದುyಪ್ರೇತಾಸೂಹನಿೇಯ�y
ಕಾರಣyಆyಸಮಯದಲಿ್ಲyಮಲಕ್ಗಳುyಅತಹಚುಚುyಪಾ್ರರ್್ಮಸುತಾತುರ�”y
(ಅಲ್ಆದಾಬುyಶಶಾರ್ಇಯ್ಯ)

ರ�ೇಗಿಯyಸ್ಥಿತಯನುನಿyಗಮನದಲಿ್ಲಟುಟಿyಸಿಂದಶ್ಮನyಮಾಡಲುy
ಯೇಗ್ಯವಾದyಸಮಯವನುನಿyಆರಿಸುವುದುyಶ್ರೇಷ್ಠಕರ�yಕಾರಣ,y
ಕೆಲವುyಸಿಂದಭ್ಮಗಳಲಿ್ಲyರ�ೇಗಿyಬಲಹಿೇನನಾಗಿದು್yಸಿಂದಶ್ಮಕ-
ರನುನಿyಸ್್ವೇಕರಿಸ್ಕೆ�ಳಳುಲುyಸಾಧ್ಯವಾಗದೇyಹ�ೇಗಬಹುದು�yಹಚುಚುy
ಬಲ್ಲವನುyಅಲಾ್ಲಹು�

ರೆ್ೋಗಿಗಾಗಿ್ಪಾ್ರರ್್ಮಸುವುದು:

ಸುನನಿತತುನಲಿ್ಲyದೃಢಪಟ್ಟಿರುವಿಂತೆyರ�ೇಗಿಗಾಗಿyಈyಕೆಳಗಿನyಪಾ್ರ-
ರ್್ಮಸಬೇಕಾದyಅಗತ್ಯವಿದ�y

»َل َبْأَس، ُطُهوٌر إِْن َشاَء اللَُّه«.

“ಪರವಾಗಿಲ್ಲ�yಅಲಾ್ಲಹುyಇಚ್ಛಿಸ್ದರyಇದ�ಿಂದುyಶುದ್್ಧೇಕರಣವಾ-
ಗಿದ�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿ)

ರ�ೇಗಿಗyಗುಣಮುಖನಾಗುವಿಂತೆyಮ�ರುyಸಲyಪಾ್ರರ್್ಮಸಬೇಕಾ-
ಗಿದ�yಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಸಅ್yದ್yಇಬ್ನಿyಅಬೇyವಕಾಕೆಸ್ y
ರನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸ್ದಾಗyಮ�ರುyಸಲyಹಿೇಗyಹೇಳಿದರು:y

»اللَُّهمَّ اْشِف َسْعًدا«.

“ಓyಅಲಾ್ಲಹನೆೇ!yಸಅ್yದ್ರನುನಿyಗುಣಪಡಿಸು�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy
5659,yಮುಸ್್ಲಮ್y1628)

ಪ್ರವಾದ್ yಯವರುy ರ�ೇಗಿಯನುನಿy ತಮಮುy ಬಲಗೈಯಿಿಂದy
ಸವರುತಾತುyಹಿೇಗyಪಾ್ರರ್್ಮಸುತತುದರ್ು:y

افِي.  »َأْذِهِب اْلَباَس َربَّ النَّاِس! َواْشــِف َأْنَت الشَّ

َل ِشَفاَء إِلَّ ِشــَفاُؤَك. ِشَفاًء َل ُيَغاِدُر َسَقًما«.

“ಓy ಜನರy ರಬ್ಬೇ!y ರ�ೇಗವನುನಿy ನಿವಾರಿಸು�y ಗುಣಪಡಿಸು�y
ನಿೇನೆೇyಗುಣಪಡಿಸುವವನು�yನಿನನಿyಗುಣವಲ್ಲದyಬೇರyಗುಣವಿಲ್ಲ�y
ನಿನನಿy ಗುಣವುy ಯಾವುದೇy ರ�ೇಗವನುನಿy ಉಳಿಸುವುದ್ಲ್ಲ�”y
(ಮುಸ್್ಲಮ್y2191)

“ಮರಣದyಅವಧಿಯನುನಿyತಲುರ್ರದyರ�ೇಗಿಯನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸ್y
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ಯಾರಾದರ�yಏಳುyಸಲyಹಿೇಗyಹೇಳಿದರ:y

»َأْســَأُل اللَّــَه اْلَعظِيــَم، َربَّ اْلَعــْرِش اْلَعظِيــِم، 

َيْشــِفَيَك«. َأْن 

“ಮಹಾಮಹಿಮನಾದyಅಲಾ್ಲಹನಲಿ್ಲ,yಮಹಾನ್yಸ್ಿಂಹಾಸನದy
ಒಡೆಯನಲಿ್ಲy ನಿನನಿನುನಿ y ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕೆಿಂದುy ನಾನುy
ಬೇಡಿಕೆ�ಳುಳುತೆತುೇನೆ�”

ಅಲಾ್ಲಹುyಅವನಿಗyಆyರ�ೇಗದ್ಿಂದyಸೌಖ್ಯವನುನಿyನಿೇಡದ್ರಲಾರ�”y
(ಅಲ್ಮ್ಶಾಕೆತ್y1553)

ಸಂದಶ್ಮಕನು್ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ್ಇತರ್ವಸುತುಗಳ್ಕಡೆಗ್್ದೃಷ್ಟ್
ಹಾಯಿಸಬಾರದು:

ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವyಇತರyವಸುತುಗಳyಕಡೆಗyದೃಷ್ಟಿyಹಾಯಿಸದ್ರು-
ವುದು,yಸಭ್ಯವಾಗಿyಕ�ರುವುದುyಮತುತುyಅತತುತತುyನೆ�ೇಡದ್ರುವುದುy
ಸಿಂದಶ್ಮಕನಿಗyಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆyಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�

ِه ْبــِن َأبِــي اْلُهَذْيِل َقاَل: َدَخــَل َعْبُد  َعــْن َعْبِد اللَّ

ِه ْبــُن َمْســُعوٍد َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َعَلــى َمِريٍض  اللَّ

َيُعــوُدُه، َوَمَعــُه َقْوٌم. َوفِــي اْلَبْيِت اْمــَرَأٌة. َفَجَعَل 

َرُجٌل ِمــَن اْلَقْوِم َينُْظُر إَِلــى اْلَمْرَأِة. َفَقــاَل َلُه َعْبُد 

اللَّــِه: َلْو اْنَفَقــْأُت َعْينَــَك َكاَن َخْيًرا َلَك.

ಅಬುಲ್ಾ್ಲಹ್yಇಬ್ನಿyಅಬಲ್yಹುಝೈಲ್ರಿಿಂದyವರದ್�yಅವರುy
ಹೇಳುತಾತುರ:y“ಒಮಮುyಅಬುಲ್ಾ್ಲಹ್yಇಬ್ನಿyಮಸ್ಊದ್ yಕೆಲವುy
ಜನರ�ಡನೆyಒಬ್ಬy ರ�ೇಗಿಯನುನಿy ಸಿಂದಶಿ್ಮಸಲುyಹ�ೇದರು�y
ಆy ಮನೆಯಲಿ್ಲy ಒಬ್ಬಳುy ಮಹಿಳೆಯಿದ್ಳು�y ಆಗy ಅವರಲ್�್ಲ-
ಬ್ಬರುy ಆy ಮಹಿಳೆಯy ಕಡೆಗy ನೆ�ೇಡತೆ�ಡಗಿದರು�y ಆಗy
ಅಬುಲ್ಾ್ಲಹ್yಇಬ್ನಿyಮಸ್ಊದ್ yಹೇಳಿದರು:yನಾನುyನಿನನಿy
ಕಣಣಾನುನಿyಕಿತುತುyತೆಗಯುವುದುyನಿನಗyಒಳಿತಾಗಿದ�”yy(ಸಹಿೇಹುಲ್y
ಅದಬಲ್yಮುಫ್ರದ್)

ಸಂದಶ್ಮಕನು್ಎಲ್ಲಿ್ಕ್ರಬೋಕು?

ಸಿಂದಶ್ಮಕನುyತಲ್ಯyಬಳಿyಕ�ರಬೇಕು�y

َعــِن اْبــِن َعبَّاٍس َرِضــَي اللَّــُه َعنُْهَما، َقــاَل َكاَن 

َم إَِذا َعــاَد اْلَمِريَض  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ النَّبِيُّ َصلَّــى اللَّ

اٍت: »َأْســَأُل  َجَلَس ِعنَْد َرْأِســِه. ُثمَّ َقاَل َســْبَع َمرَّ

َه اْلَعظِيــَم، َربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم، َأْن َيْشــِفَيَك«.  اللَّ

َفــإِْن َكاَن فِي َأَجِلِه َتْأِخيــٌر ُعوفَِي ِمــْن َوْجِعِه َذلَِك.

ಇಬ್ನಿyಅಬಾ್ಬಸ್ yರಿಿಂದyವರದ್�yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:yಪ್ರವಾದ್
yಯವರುyರ�ೇಗಿಯನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸ್ದರyತಲ್ಯyಬಳಿyಕ�ರು-

ತತುದರ್ು�yನಿಂತರyಏಳುyಸಲyಹೇಳುತತುದರ್ು:y“ಮಹಾಮಹಿಮನಾದy
ಅಲಾ್ಲಹನಲಿ್ಲ,yಮಹಾನ್y ಸ್ಿಂಹಾಸನದy ಒಡೆಯನಲಿ್ಲy ನಿನನಿನುನಿy
ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕೆಿಂದುy ನಾನುy ಬೇಡಿಕೆ�ಳುಳುತೆತುೇನೆ�”y ರ�ೇಗಿಗy
ಇನ�ನಿyಆಯುಷ್ಯವಿದ್ರyಇದರಿಿಂದyನೆ�ೇವುyನಿವಾರಣೆಯಾಗಿyಸೌಖ್ಯy
ಸ್ಗಬಹುದು�y(ಸಹಿೇಹುಲ್yಅದಬಲ್yಮುಫ್ರದ್)

ِه َقاَل: َذَهْبُت َمَع اْلَحَســِن  بِيِع ْبِن َعْبــِد اللَّ َعِن الرَّ

إَِلى َقَتاَدَة َنُعوُدُه. َفَقَعَد ِعنَْد َرَأِســِه. َفَســَأَلُه ُثمَّ َدَعا 

َلُه. َقاَل: اللَُّهمَّ اْشــِف َقْلَبُه َواْشِف ُسْقَمُه.

ಅರ್ರಬೇಅ್yಇಬ್ನಿyಅಬುಲ್ಾ್ಲಹ್ರಿಿಂದyವರದ್�yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y
ನಾನುyಅಲ್ಹಸನ್ರ�ಿಂದ್ಗyಕತಾದರನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸಲುyಹ�ೇದ�y
ಆಗyಅವರುyಅವರyತಲ್ಯyಬಳಿyಕ�ತರು�yನಿಂತರyಕುಶಲy
ವಿಚಾರಿಸ್yಪಾ್ರರ್್ಮಸ್ದರು�y“ಓyಅಲಾ್ಲಹನೆೇ!yಇವರyಹೃದಯವನುನಿy
ಗುಣಪಡಿಸು�yಇವರyರ�ೇಗವನುನಿyಗುಣಪಡಿಸು�”y(ಸಹಿೇಹುಲ್y
ಅದಬಲ್yಮುಫ್ರದ್)

ಮಹಿಳೆಯರು್ಪುರುಷರನುನು್ಸಂದಶ್ಮಸುವುದು:

ಇಮಾಿಂyಅಲ್ಬುಖಾರಿyಹೇಳುತಾತುರ:y

ْرَداِء  َجاَل. َوَعــاَدْت ُأمُّ الدَّ َبــاُب ِعَياَدِة النَِّســاِء الرِّ
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َرُجــًا ِمْن َأْهِل اْلَمْســِجِد ِمــَن اْلَْنَصاِر.

“ಅಧಾ್ಯಯ:yಮಹಿಳೆಯರುyಪುರುಷರನುನಿy ಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವುದು�y
ಉಮುಮುyದದ್ಾ್ಮಅ್ yರವರುyಮಸ್ೇದ್ಯyನಿವಾಸ್ಗಳಲ್�್ಲಬ್ಬ-
ರಾದyಅನಾಸೂರಿyವ್ಯಕಿತುಯನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸ್ದರು�”

ಹಾಫ್ಝ್yಇಬ್ನಿyಅಬಲ್್yಬರ್್ರy‘ಅತತುಮ್ಹಿೇದ್’ನಲಿ್ಲy(6/255)y
ಹೇಳುತಾತುರ:y “ಮಹಿಳೆಯರುy ರ�ೇಗಿಯನುನಿy ಸಿಂದಶಿ್ಮಸಲುy
ಅನುಮತಯಿದyಎನುನಿವುದಕೆಕೆyಇದರಲಿ್ಲyಪುರಾವೆಯಿದ�yಅವರುy
ಮಹ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲದ್ದರ್�yಸಹ�yಆದರyನನನಿyಪ್ರಕಾರyಆyಮಹಿಳೆy
ಅನ್ಯರನುನಿyಕಣೆಣಾತತುyನೆ�ೇಡದyಕುಲಿೇನೆಯಾಗಿರಬೇಕು�yಆಕೆyಕುಲಿೇ-
ನೆಯಲ್ಲದ್ದರ್yಸಿಂದಶ್ಮನyಮಾಡಬಾರದು�”

ಹಾಫ್ಝ್yಇಬ್ನಿyಹಜರ್y‘ಫತ್ಹುಲ್yಬಾರಿ’ಯಲಿ್ಲy (10/118)y
ಹೇಳುತಾತುರ:y “ಪದ್ಮy ಧರಿಸಬೇಕುy ಎಿಂಬy ಷರತತುನy ಮೇರಗy
ಇದಕೆಕೆyಅನುಮತಯಿದ�”

ಅಲ್ಬಹ�ತೇy ಹೇಳುತಾತುರ:y “ಫ್ತನಿದy ಭಯವಿಲ್ಲದ್ದ್ರy
ಮಹಿಳೆಯy ನಿಯಮy ಪುರುಷನಿಗy ಸಮಾನ�”y (ಶಹು್ಮy
ಮುನತುಹಲ್yಇರಾದಾತ್y1/339)

ಅಲ್ಅಬಾ್ಬದ್yಹೇಳುತಾತುರ:y“ರ�ೇಗಿyಸಿಂದಶ್ಮನವುyಪ್ರೇತಾಸೂಹ-
ನಿೇಯವೂyಶರಿೇಅತ್yನಿದೇ್ಮಶಿಸ್ದyಕಾಯ್ಮವೂyಆಗಿದ�yರ�ೇಗಿy
ಗಿಂಡಾಗಿದರ್�yಹಣ್ಣಾಗಿದರ್�yಅದರಲಿ್ಲyವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ�yಮಹಿಳಾy
ರ�ೇಗಿಗಳನುನಿyಮಹಿಳೆಯರುyಸಿಂದಶಿ್ಮಸಬೇಕುyಮತುತುyಪುರುಷy
ರ�ೇಗಿಗಳನುನಿyಪುರುಷರುyಸಿಂದಶಿ್ಮಸಬೇಕು�yಮಹ್ರಮ್y(ವಿವಾ-
ಹನಿಷ್ದ್ಧ)yಸಿಂಬಿಂಧವಿದರ್yಮಹಿಳೆಯರುyಪುರುಷರನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮ-
ಸುವುದರಲಿ್ಲyದ�ೇಷವಿಲ್ಲ�yಅದೇyರಿೇತyಪುರುಷರುyರ�ೇಗಿಗಳಾದy
ಮಹಿಳೆಯರನುನಿy ಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವುದುyಮತುತುyಅವರಿಗಾಗಿyಅಲಿ್ಲy
ಪಾ್ರರ್್ಮಸುವುದರಲಿ್ಲyದ�ೇಷವಿಲ್ಲyನಿಷ್ದ್ಧವಾಗುವುದುyಫ್ತನಿವಿದ್ರy
ಅಥವಾyರ�ೇಗಿyಮಹಿಳೆಯಾಗಿದು್yಒಿಂಟ್ಯಾಗಿದ್ರyಮಾತ್ರ�”y
(ಶಹ್್ಮyಸುನನ್yಅಬೇದಾವೂದ್)� n

ಅತ್ಯಧಿಕyವಿನಯಾನಿ್ವತರಾಗಬೇಕಾಗಿದ�yಮತೆ�ತುಬ್ಬರನುನಿyವಿಂಚ್ಸ್,y
ಮೊೇಸಗ�ಳಿಸ್,y ಕೆ�ಿಂದುy ನಾವುy ನಿಮ್್ಮಸುತತುರುವy ಬೃಹತ್y
ಕಟಟಿಡಗಳುyಹಾಗ�yವಿಜ್ಾನದyಬಾಹಾ್ಯಕಾಶyಯಾನyಪ್ರಕೃತಯy
ಚ್ಕಕೆದ�ಿಂದುyಅಲುಗಾಟದyಮುಿಂದyಏನೆೇನ�yಅಲ್ಲವೆಿಂದುy
ತಳಿಯಬೇಕಾಗಿದ�”

ಈy ಮೇಲಿನy ಕೆಲವುy ಪದಪ್ರಯೇಗಗಳಿಂದ್ಗy ನಮಗy
ಸಹಮತವಿಲ್ಲದ್ದ್ರ�, y ಅದರಲಿ್ಲರುವy ಆಶಯವನುನಿy

ಮೈಗ�ಡಿಸ್ಕೆ�ಳಳುಬೇಕಾಗಿದ�yವಿಜ್ಾನ–ತಿಂತ್ರಜ್ಾನದಲಾ್ಲದyಪ್ರಗ-
ತಯನುನಿyತೆ�ೇರಿಸ್y‘ದೇವನಿಲ್ಲ’yಇದರ್yಆyದೇವನುyಮೃತಪಟ್ಟಿದಾ-್
ನೆಿಂದುyಪರಿಹಾಸ್ಯyಮಾಡುವyಯುಕಿತುವಾದ್ಗಳುyಮತುತುyನಾಸ್ತುಕರಿಗy
ಪ್ರಳಯ,yಭ�ಕಿಂಪದಿಂತಹyದುರಿಂತಗಳುyಉತತುರyನಿೇಡುತತುದ�y
ಮಾನವನyಸಾಮಥ್ಯ್ಮಗಳೆಲ್ಲyನಿಷಪ್ರಯೇಜಕವಾಗುವyಕ್ಷಣದಲಿ್ಲy
ನಾಸ್ತುಕರyಹೃದಯಾಿಂತರದ್ಿಂಗyಮೇಲ್�ಬ್ಬನಿದಾನ್ೆyಎಿಂಬyಕರy
ಮೊಳಗುವುದರಲಿ್ಲyಸಿಂಶಯವಿಲ್ಲ�� n

ಕ�ಡಾyಸತಾಕೆಯ್ಮವೆನಿಸುತತುದ�yಆದರyಈyಹಿಂತದಲಿ್ಲyಯಾವುದೇy
ಕ್�ೇಭೆ,y ಗ�ಿಂದಲyಉಿಂಟಾಗದಿಂತೆyಎಚಚುರವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ�y
ಅಲಾ್ಲಹನy ಸಿಂದೇಶವಾಹಕರು y ಇನೆ�ನಿಿಂದುy ಹದ್ೇಸ್ನಲಿ್ಲy
ಸಹ�ೇದರತೆಯyಬೇಡಿಕೆಗಳನುನಿyಈyರಿೇತyಸಪಿಷಟಿಪಡಿಸ್ರುತಾತುರ�

“ನಿೇವುyನಿಮಮುyಸಹ�ೇದರನಿಗyಸಹಾಯyಮಾಡಲ್ೇಬೇಕು�yಅವನುy
ಅಕ್ರಮ್ಯಾದರ�yಅಕ್ರಮಕೆ�ಕೆಳಗಾದವನಾದರ�yಸರಿ�yಅವನುy
ಅಕ್ರಮ್ಯಾದರy ಅವನನುನಿy ಅಕ್ರಮದ್ಿಂದy ತಡೆಯುವುದೇy
ಅವನಿಗyಮಾಡುವyಸಹಾಯವಾಗುತತುದ�yಇನುನಿyಅಕ್ರಮಕೆ�ಕೆಳಗಾ-
ದವನಾಗಿದ್ರyಅವನೆ�ಿಂದ್ಗyಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿದ�”y(ಸಹಿೇಹ್y

ಮುಸ್್ಲಿಂyಹದ್ೇಸ್yನಿಂy2584)

ರ�ೇಗyರ್ೇಡಿತನಾದyಮುಸ್್ಲಿಂyಸಹ�ೇದರನನುನಿyಸಿಂದಶಿ್ಮಸುವುದುy
ಕ�ಡಾyಸಹ�ೇದರತೆಯyಬೇಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲyಒಿಂದಾಗಿದ�yಚ್ಕಿತೆಸೂಗy
ಅವನಲಿ್ಲyಸಾಮಥ್ಯ್ಮವಿಲ್ಲವೆಿಂದಾದರyಅವನಿಗyಚ್ಕಿತೆಸೂyದ�ರಕಿಸ್y
ಕೆ�ಡಬೇಕಾಗಿದ�y ಅವನಿಗy ಉಡುಪುy ಇಲ್ಲದ್ದ್ರy ಉಡುಪುy
ನಿೇಡುವುದು,yಆಹಾರವಿಲ್ಲದ್ದರ್yಆಹಾರyಒದಗಿಸುವುದು,yಮಕಕೆಳy
ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕೆyಸಹಕರಿಸುವುದು,yಒಿಂದ�ಮಮುyಅವನಿಗyಪತನಿyಇಲ್ಲದ್ದರ್y
ಅವನಿಗyಸಿಂಗಾತಯyಏಪಾ್ಮಡುyಮಾಡುವುದುyಕ�ಡಾyಇಸಾ್ಲಮ್y
ಸಹ�ೇದರತೆಯyಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ�� n

ಸಹ್ೋದರತೆಯ್ಬೋಡಿಕಗಳು34 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ಸಂಪಾದಕೋಯೆ5 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಜ್ಾನ್ಮತುತು್ಅಜ್ಾನ್ಸರಿಸಮಾನರೆೋ?

ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾದ ಜ್ಾನ ಮತು್ತ ಅದರ ಹಚಚಿಳಕಾಕೆಗಿ ಸದಾ ಪಾ್ರರ್್ಗಸುತಿ್ತರಬೆೇಕು. 

ಜ್ಾನವುy ಅತ್ಯಿಂತy ದ�ಡ್ಡy ಬಳಕಾಗಿದ�y ಪ್ರತಯಿಂದುy
ಮಾತುyಮತುತುyಕೃತಗyಮೊದಲುyಜ್ಾನyಪ್ರಧಾನವಾ-

ಗಿದ�yಜ್ಾನಿಗಳುyಮತುತುyಅಜ್ಾನಿಗಳುyಸಮಾನರಲ್ಲವೆಿಂದುyಪವಿತ್ರy
ಕುರ್ಆನ್yಹೇಳಿದ�

﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ 
ی ی ی ی جئ ﴾

“ಜ್ಾನಿಗಳುyಮತುತುyಅಜ್ಾನಿಗಳುyಇವರಿಬ್ಬರುyಎಿಂದಾದರ�yಸರಿಸ-
ಮಾನರಾಗಬಲ್ಲರೇ?yಎಿಂದುyಇವರ�ಡನೆyಕೆೇಳಿರಿ�yಬುದ್್ಧಜಿೇವಿಗಳುy
ಮಾತ್ರyಉಪದೇಶyಪಡೆಯುತಾತುರ�”y(ಕುರ್ಆನ್y39:9)

ಜ್ಾನಿಗಳುyಉಭಯyಲ್�ೇಕಗಳಲಿ್ಲyಅತು್ಯನನಿತyಪದವಿಗyತಲುಪುತಾತು-
ರಿಂಬyಸಿಂದೇಶyಕುರ್ಆನಿನಲಿ್ಲದ�

﴿مب ىب يب جت حت 

خت مت ىت يتجث ﴾
“ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸವಿಳಳುವನಿಗy ಮತುತುy ಜ್ಾನವುy ನಿೇಡಲಪಿಟ್ಟಿರುವವ-
ರಿಗyಅಲಾ್ಲಹನುyಉನನಿತyಪದವಿಗಳನುನಿyದಯಪಾಲಿಸುವನು�”y
(ಕುರ್ಆನ್y58:11)

ಧಾಮ್್ಮಕyವಿಷಯಗಳಿಗyಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿಿಂತೆyಮ�ಲಭ�ತವಾಗಿy
ಜ್ಾನವುyಬಹಳyಪ್ರಮುಖyಮತುತುyಮಹತ್ವಪೂಣ್ಮವಾಗಿದyಎನುನಿವು-
ದರಲಿ್ಲyಸಿಂಶಯವಿಲ್ಲ�yಅದಕೆಕೆyಬನುನಿyತರುಗಿಸುವುದುyಅಪಾಯದಲಿ್ಲy
ಸ್ಲುಕಿಸುವyಕಾಯ್ಮವಾಗಿದ�y

ಅಲಾ್ಲಹನುyಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾

“(ಪ್ರವಾದ್ಯವರೇ)yನಮಮುyಸಮುರಣೆಯಿಿಂದyವಿಮುಖನಾಗುವವನ-
ನುನಿyಹಾಗ�yಲೌಕಿಕyಜಿೇವನದyಹ�ರತುyಇನೆನಿೇನನ�ನಿyಬಯಸದ-
ವನನುನಿyಅವನyಪಾಡಿಗyಬಟುಟಿಬಡಿರಿ�yಇವರyಜ್ಾನವಿಷಟಿ�yಅವನy
ಮಾಗ್ಮದ್ಿಂದyಯಾರುy ತರ್ಪಿದಾನ್ೆyಮತುತುyಯಾರುy ಸನಾಮುಗ್ಮ-
ದಲಿ್ಲದಾನ್ೆy ಎಿಂಬುದನುನಿy ನಿಮಮುy ಪ್ರಭುವೆೇy ಚೆನಾನಿಗಿy ಬಲ್ಲನು�”y
(ಕುರ್ಆನ್y53:29-30)

ಆತಾಮುಥ್ಮತೆyಮತುತುy ಶಿಸುತುy ಯಾರಲಿ್ಲದಯೇy ಅವನುy ಮಾತ್ರy
ಚೆನಾನಿಗಿyಜ್ಾನyಪಡೆಯುತಾತುನೆ�yಅದಕಾಕೆಗಿyಶಿಸುತುಬದ್ಧyಅಧ್ಯಯನy
ಕ್ರಮyಹಾಗ�yಶಿಷಾಟಿಚಾರದyಪಾಲನೆyಅಗತ್ಯವಿದ�yಕಮ್ಮವೆಸಗು-
ವವನyಸಿಂಕಲಪಿಕಕೆನುಸಾರyಅದುyಸ್್ವೇಕರಿಸಲಪಿಡುವುದರಿಿಂದyಜ್ಾನy
ಪಡೆಯುವವನುyಅದಕಾಕೆಗಿyಅಲಾ್ಲಹನyಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವyಪ್ರತಫಲದy
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ಅಿ್ಟೇಬರ  ೆ11

ನಿರಿೇಕ್ಯನಿನಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡಿರಬೇಕು�

ಲೌಕಿಕyಲಾಭyಮತುತುyಪ್ರಶಸ್ತುಗಾಗಿyಧಾಮ್್ಮಕyಜ್ಾನyಪಡೆಯುವವನುy
ಈyಹದ್ೇಸನುನಿyಗಮನಿಸಬೇಕು�y

“ಅಬ�ಹುರೈರ yಅವರಿಿಂದyನಿವೆೇದನೆ:yಪ್ರವಾದ್ yಯವರುy
ಹೇಳಿದರು:yಅಲಾ್ಲಹನyಪಾವನyಮುಖದyದಶ್ಮನವನುನಿyಆಗ್ರ-
ಹಿಸಬೇಕಾದy ಒಿಂದುy ಜ್ಾನದ್ಿಂದy ಒಬ್ಬನುy ಇಹಲ್�ೇಕದy
ಯಾವುದಾದರ�yಲಾಭವನುನಿyಪಡೆಯಲುyಬಯಸ್ದರyಅಿಂತ್ಯ-
ದ್ನದಲಿ್ಲy ಅವನುy ಸ್ವಗ್ಮದy ಪರಿಮಳವನುನಿy ಕ�ಡಾy ಆಸ್ವದ್-
ಸಲಾರ�”y(ಅಬ�ದಾವೂದ್)

ಪಾ್ರಥ್ಮನೆಯುyಕಲಿಯುವವನಿಗyಶಕಿತುಯಾಗಿದ�yಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿ-
ಯಾದyಜ್ಾನyಮತುತುyಅದರyಹಚಚುಳಕಾಕೆಗಿyಸದಾyಪಾ್ರರ್್ಮಸುತತುರಬೇಕು�y
ಪ್ರವಾದ್ yಯವರಿಗyಅಲಾ್ಲಹನುyಆದೇಶಿಸ್ರುವುದನುನಿyನೆ�ೇಡಿರಿ�

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾

“ಓy ನನನಿ y ಪ್ರಭ�!y ನನಗy ಇನನಿಷುಟಿ y ಜ್ಾನವನುನಿy
ದಯಪಾಲಿಸು�”y(20:114)

“ಓyಅಲಾ್ಲಹನೆೇ!yನಾನುyನಿನೆ�ನಿಿಂದ್ಗyಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾದy
ಜ್ಾನ,yವಿಶಿಷಟಿವಾದyಆಹಾರyಹಾಗ�yಸ್್ವೇಕರಿಸಲಪಿಡುವyಕಮ್ಮ-
ಗಳನುನಿyಯಾಚ್ಸುತೆತುೇನೆ�”y(ಇಬ್ನಿyಮಾಜ)yಎಿಂದುyಪ್ರಭಾತದಲಿ್ಲy
ಪಾ್ರರ್್ಮಸಬೇಕೆಿಂದುyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸ್ಗಳಿಗyಆಜ್ಾರ್ಸಲಾಗಿದ�

ಕಲಿಯುವವರಲಿ್ಲy ಸದಾy ಅನುಮತಸಲಪಿಟ್ಟಿರುವy ಸಪಿಧಾ್ಮಮ-
ನೆ�ೇಭಾವy ನೆಲ್ಗ�ಳಳುಬೇಕಾಗಿದ�y ಉನನಿತy ಸಾಥಿನಮಾನಗಳy
ಆಸ,yಬಿಂಬಲಿಗರyಹಚಚುಳದyಬಯಕೆ,yಜನರyಗೌರವದyನಿರಿೇಕ್y
ಹಾಗ�yಸಭೆಯಲಿ್ಲyಚಪಾಪಿಳೆಯyಇರಾದಯನಿನಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡುyಜ್ಾನy
ಸಿಂಪಾದ್ಸುವುದುyಸರಿಯಲ್ಲ�yಅದುyಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲyಜಿಂಭವನುನಿy
ಹುಟುಟಿಹಾಕಿ,yಇತರರನುನಿyನಿಸಾಸೂರಗ�ಳಿಸಲುyಪೆ್ರೇರೇರ್ಸುತತುದ�yಈy
ಕುರಿತುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಎಚಚುರಿಕೆyನಿೇಡಿರುವರು�

ಅಬ�ಹುರೈರ yಅವರಿಿಂದyನಿವೆೇದನೆ�yಪ್ರವಾದ್ yಯವರುy
ಹೇಳುತಾತುರ:y “ಜ್ಾನy ಸಿಂಪಾದ್ಸ್ದyಮತುತುyಅದನುನಿy ಇತರರಿಗy
ಕಲಿಸ್ದyಹಾಗ�y ಕುರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣyಮಾಡುತತುದ್y ವ್ಯಕಿತು-
ಯಬ್ಬನನುನಿy ಪುನರುತಾಥಿನy ದ್ನದಲಿ್ಲy ಅಲಾ್ಲಹನy ಮುಿಂದy

ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತತುದ�y ಆಗy ಅಲಾ್ಲಹನುy ಅವನಿಗy
ದಯಪಾಲಿಸ್ದyಅನುಗ್ರಹಗಳನುನಿyತಳಿಸ್ಕೆ�ಟಟಿyನಿಂತರyಕೆೇಳುತಾತುನೆ:y
ಅದರಿಿಂದyನಿೇನುyಹೇಗyಕಾಯ್ಮವೆಸಗಿದ�yಅವನುyಹೇಳುವನು:y
ನಾನುyಜ್ಾನyಸಿಂಪಾದ್ಸ್yಅದನುನಿyಇತರರಿಗyಕಲಿಸ್ಕೆ�ಟ್ಟಿದ್ೇನೆy
ಮತುತುy ನಿನಗಾಗಿy ಕುರ್ಆನ್y ಪಾರಾಯಣy ಮಾಡಿದ್ೇನೆ�y ಆy
ಸಿಂದಭ್ಮyಅಲಾ್ಲಹನುyಹೇಳುತಾತುನೆ�y“ನಿೇನುyಸುಳಾಳುಡುತತುರುವಿ�y
ಏಕೆಿಂದರyನಿೇನುyಜ್ಾನyಸಿಂಪಾದ್ಸ್ರುವುದುyವಿದಾ್ವಿಂಸನೆಿಂದುy
ಕರಸ್ಕೆ�ಳುಳುವyಉದ್ೇಶದ್ಿಂದಾಗಿದyಮತುತುy ನಿೇನುy ಕುರ್ಆನ್y
ಪಾರಾಯಣyಮಾಡುತತುದುದ್ುyಅತು್ಯತತುಮyಖಾರಿಯಿಂದುyಪ್ರಶಿಂಸ್-
ಸಲಪಿಡಲಿಕಾಕೆಗಿದ�yನಿೇನುyಏನುyಬಯಸ್ದ್್ೇಯೇyಅದುyಈಗಾಗಲ್ೇy
ನಿನಗyಲಭಿಸ್ದ�”yಆyಬಳಿಕyಅವನನುನಿy ಬ�ೇರಲುyಮಲಗಿಸ್y
ಎಳೆದುಕೆ�ಿಂಡುyಹ�ೇಗಿyನರಕಕೆಕೆyಎಸದುಬಡಲುyಆದೇಶಿಸಲಾ-
ಗುವುದು�y(ಮುಸ್್ಲಮ್)

ಭಯಭಕಿತು,yಶಿಸುತು,yಅನುಸರಣೆ,yನೆೈತಕಪ್ರಜyಮುಿಂತಾದವುಗಳುy
ಕಲಿಯುವವರುy ಮೈಗ�ಡಿಸ್ಕೆ�ಳಳುಬೇಕಾದy ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ�y
ಆದರ,yಇಿಂದುyಇದಲ್ಲವನ�ನಿyಮರಯಲಾಗುತತುದ�yಲೌಕಿಕyಶಿಕ್ಷಣy
ಕ್ೇತ್ರವಿಂತ�yಹ�ಲಸದು್yನಾರುವಿಂತಾಗಿದ�

ಅಲಾ್ಲಹನುyಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 

ې ې ې ى ى ﴾
“ವಾಸತುವದಲಿ್ಲy ಅಲಾ್ಲಹನy ದಾಸರಲಿ್ಲy ಜ್ಾನವುಳಳುವರುy ಮಾತ್ರy
ಅವನನುನಿy ಭಯಪಡುತಾತುರ�y ನಿಶಚುಯವಾಗಿಯ�yಅಲಾ್ಲಹನುy
ಪ್ರಬಲನ�yಕ್ಷಮಾಶಿೇಲನ�yಆಗಿದಾನ್ೆ�”y(ಕುರ್ಆನ್y35:28)

ಕಲಿಯುವಾಗyಹಚುಚುyಜ್ಾನಿಗಳು,yಸಜಜಿನರುyಮತುತುyಭಯಭಕಿತು-
ಯಿರುವyಗುರುಗಳನೆನಿೇyಆರಿಸಬಾಕು�yಅವರುyಹೇಳುವುದನುನಿy
ಮನಸ್ಸೂಟುಟಿyಆಲಿಸ್yಜಿೇವನದಲಿ್ಲyಅಳವಡಿಸ್ಕೆ�ಳಳುಬೇಕು�yಯಾವುದರy
ಕುರಿತುyಸಪಿಷಟಿತೆಯಿಲ್ಲವೇyಅವುಗಳyಕುರಿತುyಕೆೇಳಿyತಳಿದುಕೆ�-
ಳಳುಬೇಕು�yಅನಾವಶ್ಯಕyಪ್ರಶನಿಗಳನುನಿyಕೆೇಳಬಾರದು�yಕಲಿಯುವy
ಜಾಗ,y ಪಠ್ಯಪುಸತುಕ,y ಗ್ರಿಂಥಗಳನುನಿy ಸ್ವಚಛಿವಾಗಿಟುಟಿಕೆ�ಳಳುಬೇಕು�y
ಒಳಿತನಲಿ್ಲyಪರಸಪಿರyಸಹಕರಿಸುವುದು,yಕೆಡುಕಿನಲಿ್ಲyಸಹಕರಿಸದ್ರುವy
ಕುರ್ಆನಿನyಸಿಂದೇಶyಜಿೇವನದyಭಾಗವಾಗಬೇಕು�yಅಲಾ್ಲಹನುy
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ�� n
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ವಾ್ಯಪಾರದಲ್ಲಿ್ಅನುಗ್ರಹ

ವಾ್ಯಪಾರದಲ್್ಲ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತಯನು್ನ ಕಾಯುದಾಿ್ಳ್ಳಬೆೇಕು. ಅಳತ ತ್ಕರಳಲ್್ಲ ನಾ್ಯಯ ಪಾಲ್ಸಬೆೇಕು. ಆಹಾರ 
ವಸು್ತರಳನು್ನ ದಾಸಾ್ತನಟುಟ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷಿಟಸಬಾರದು. ವಸು್ತವಿನ ಕುಂದುಿ್ರತರಳನು್ನ ಮರೆಮಾಚ ಅದನು್ನ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಕೆ ಇಸಾ್ಲಮಿನಲ್್ಲ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕಲಬೆರಿ ನಷಿದ್ಧ. ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತಯಿಂದ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿ 
ಪಡೆಯುವ ಲಾಭವನು್ನ ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರು ಅತು್ಯತ್ತಮ ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವರು. 

ಆದ್ಮyಕಾಲದ್ಿಂದಲ್ೇyಮನುಷ್ಯನುyಕೃಷ್ಯನುನಿyಬಟಟಿರy
ವಾ್ಯಪಾರವನುನಿyತನನಿyಜಿೇವನಮಾಗ್ಮವಾಗಿyಸ್್ವೇಕರಿಸ್ದಾನ್ೆ�y

ಆದರyಕಾಲಕ್ರಮೇಣyವಾ್ಯಪಾರಿರಿಂಗದyಒಳಿತು,yಪಾ್ರಮಾಣಕತೆ,y
ನಿಂಬಕೆ,y ನಷಟಿವಾಗಿy ವಿಂಚನೆ,yಮೊೇಸ,y ಸುಳುಳು,y ವಾ್ಯಪಾರದy
ಹಗುಗೆರುತಾಗಿyಮಾಪ್ಮಡುತತುದ�

ಕಾಲವುyಸರಿದಿಂತೆyಮನುಷ್ಯನyಉತತುಮyಚ್ಿಂತನೆಗyಕೆೇಡುಿಂಟಾಗಿy
ಅಲಿ್ಲyದುರಾಸ,yಲ್�ೇಭyಸಾಥಿನyಪಡೆದುಕೆ�ಳುಳುತತುರುವುದುyದುಃಖದy
ಸಿಂಗತಯಾಗಿದ�yವಾ್ಯಪಾರಿರಿಂಗವುyಜಿೇವನದyಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನುನಿy
ನಿವ್ಮಹಿಸಲಿಕಿಕೆರುವyಒಿಂದುyಉಪಾಧಿಗyಬದಲಾಗಿ,yಇಿಂದುyಅದುy
ಅಲಾಪಿವಧಿಯಲಿ್ಲyಯಾವyವಿಧದಲಾ್ಲದರ�yಹಚುಚುyಹಣyಮಾಡುವy
ಸಪಿಧಾ್ಮಕಣವಾಗಿyಮಾಪ್ಮಟ್ಟಿರುವುದುyಸಮಸ್ಯಯyಮ�ಲವಾಗಿದ�y
ಇಿಂತಹyಒಿಂದುyಸಮಾಜದಲಿ್ಲyಗೌರವ,yಪಾ್ರಮಾಣಕತೆyನಷಟಿಪಡು-
ತತುದyಎಿಂಬುದರಲಿ್ಲyಸಿಂಶಯವಿಲ್ಲ�

ವಾ್ಯಪಾರರಿಂಗದಲಿ್ಲyಬಾ್ರಿಂಡಿಿಂಗ್yಮತುತುyಮಾಕೆ್ಮಟ್ಿಂಗ್yಪ್ರವೆೇಶಿಸು-
ವುದರ�ಿಂದ್ಗyಕೃತ್ರಮತೆyಅದರyಎಲಾ್ಲyಮೇರಗಳನುನಿyಮ್ೇರಿಬಟ್ಟಿದ�y
ಅತ್ಯಧಿಕyಲಾಭದyದುರಾಸಯಿಿಂದyಜನರುyಹಣyಸಿಂಪಾದ್ಸಲುy
ಯಾವyನಿೇಚyಮಾಗ್ಮವನುನಿyಕ�ಡಾyಸ್್ವೇಕರಿಸಲುyಮುಿಂದಾಗುತಾತುರ�

ಇಿಂದುy ಪ್ರತಯಿಂದುyಜಿೇವನಾವಶ್ಯಕy ವಸುತುಗಳಲಿ್ಲy ಕಲಬರಕೆy

ನಡೆಯುತತುದ�yಕಲಬರಕೆಯಿಲ್ಲದyಸ್ಗುವyವಸುತುಗಳುyಅಪರ�ಪ�y
ಹಲವಾರುyಆಹಾರyಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳುyಬೇರyಬೇರyಬಾ್ರಿಂಡ್ನಲಿ್ಲy
ಮಾರುಕಟ್ಟಿy ಪ್ರವೆೇಶಿಸುತತುದ�y ಹಿೇಗy ಪ್ರವೆೇಶಿಸದy ಸಾಧನಗಳ-
ಲಿ್ಲy ಕಲಬರಕೆy ನಡೆದ್ರುವುದುy ದೃಢಪಟಟಿರy ಜನರುy ಅದನುನಿy
ಖರಿೇದ್ಸುವುದ್ಲ್ಲ�yಆಗyಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇyಅದರyಬೇಡಿಕೆy
ಕುಗುಗೆತತುದ�y ಈy ಸಿಂದಭ್ಮದಲಿ್ಲy ಆy ಕಿಂಪೆನಿy ಅದೇy ವಸುತುವಿಗy
ಬೇರ�ಿಂದುyಲ್ೇಬಲ್yಅಿಂಟ್ಸ್yಮಾರುಕಟ್ಟಿಗyಬಡುಗಡೆyಮಾಡುವy
ವಿರ�ೇಧಾಭಾಸವೂyನಡೆಯುತತುದ�

ಹಾಮೊೇ್ಮನ್yಇಿಂಜಕ್ಷನ್yನಿೇಡುವyಕೆ�ೇಳಿಗಳyಮಾಿಂಸ,yಮಾರಕy
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನುನಿyಬಳಸ್yಬಳೆಸುವyತರಕಾರಿ,yಹಣುಣಾಹಿಂಪಲುy
ಹಾಗ�yಅವುಗಳನುನಿy ಬೇಗy ಹಣ್ಣಾಗಿಸಲುyಉಪಯೇಗಿಸುವy
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು,y ಅಕಿಕೆ,y ಸಕಕೆರ,y ಗ�ೇಧಿಯy ಪಾಲಿಶ್ಗಾಗಿy
ಬಳಸಲಪಿಡುವyಅಪಾಯಕಾರಿyಪದಾಥ್ಮಗಳು���yಜನರyಆರ�ೇಗ್ಯy
ಮತುತುyಕೆ�ನೆಗyಪಾ್ರಣಕ�ಕೆyಸಿಂಚಕಾರyತರುವyಸಾಧ್ಯತೆyಇದಯಿಂದುy
ವೆೈಜ್ಾನಿಕವಾಗಿಯೇyದೃಢಪಟ್ಟಿದ�

ಈಗy ಮ್ೇನುಗಳಲಿ್ಲy ಫಾಮ್ಮಲಿನ್y ಪ್ರಯೇಗವುy ಪ್ರಮುಖy
ಸುದ್ಯ್ಾಗಿದ�y ಅಮೊಮುೇನಿಯy ಪ್ರಯೇಗವುy ಈy ಮೊದಲ್ೇy
ಚಾಲಿತುಯಲಿ್ಲತುತು�

46 ನೇ ಪುಟಿಕೆ



45

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಅಿ್ಟೇಬರ  ೆ11

ಅಭಿಮಾನ್ಭಂಗ

ಒಬಬಿನ ಅಭಿಮಾನಿಕೆ ಭಂರ ತರಲು ಒಂದು ಮಾತು ಸಾಕಾರುತ್ತದ. ಅದನು್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣರಳಲ್್ಲ ಪ�ೇಸ್ಟ 
ಮಾಡಿ ಬಿಟಟರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಗದಲ್್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದ. ಆ ಸುದಿದಾಯ ಸತಾ್ಯಸತ್ಯತಯನು್ನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸದ 
ಸಿಕಕೆಸಿಕಕೆವರು ಶೇರ ಮಾಡಿಿ್ಳ್್ಳತಾ್ತರೆ.

ಮಾಹಿತyತಿಂತ್ರಜ್ಾನದyಹ�ಸyಕಾಲಘಟಟಿವುyಜನರಿಗyಅನುಗ್ರಹವಾದಿಂತೆ,yಶಾಪವೂyಆಗಿyಪರಿಣಮ್ಸು-
ತತುದಯೇyಎಿಂದುyಸಿಂಶಯಪಡಬೇಕಾಗಿದ�yಒಿಂದುyಸಾಮುಟ್್ಮy
ಫೇನ್yಮತುತುyಅದರಲಿ್ಲyಇಿಂಟನೆ್ಮಟ್yಕನೆಕ್ಷನ್yಇದ್ರyಯಾರy
ಕುರಿತುyಏನನ�ನಿyಹೇಳಬಹುದು,yತನಗಿಷಟಿವಿಲ್ಲದವರyಅಭಿಮಾನ-
ವನುನಿyಘಾಸ್ಗ�ಳಿಸಬಹುದುyಎಿಂಬಿಂತಹyಪರಿಸ್ಥಿತyನೆಲ್ಗ�ಿಂಡಿದ�

ಇಸಾ್ಲಮ್yಪ್ರತಯಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುಯyಅಭಿಮಾನyಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲಪಿಡಬೇಕಾಗಿದy
ಎಿಂದುyಹೇಳುತತುದ�yಪ್ರವಾದ್yಮುಹಮಮುದ್ yತಮಮುyವಿದಾಯy
ಭಾಷಣದಲಿ್ಲyಹಜ್yಯಾತ್ರಕರನುನಿದೇ್ಶಿಸ್yಹೇಳುತಾತುರ:

“ಓyಜನರೇ!yನಿಮಮುyಪಾ್ರಣ,yಸಿಂಪತುತುyಮತುತುyಅಭಿಮಾನyಈyಸುದ್ನ,y
ಈyತಿಂಗಳುyಹಾಗ�yಈyಸಥಿಳದಿಂತೆyಪವಿತ್ರವಾಗಿದ�”

ಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಹೇಳುತತುದ:

﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب 
خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت 

جث مث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾
“ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸ್ಗಳೆೇ!yಪುರುಷರುyಇತರyಪುರುಷರನುನಿyಅಪಹಾಸ್ಯy
ಮಾಡಬಾರದು�yಅವರುyಇವರಿಗಿಿಂತyಉತತುಮರಿರಲ�ಬಹುದು�y
ಸ್ತ್ೇಯರುy ಇತರy ಸ್ತ್ೇಯರನುನಿy ಅಪಹಾಸ್ಯy ಮಾಡಬಾರದು�y
ಅವರುy ಇವರಿಗಿಿಂತyಉತತುಮರಿರಲ�ಬಹುದು�y ಪರಸಪಿರರನುನಿy
ನಿಿಂದ್ಸಬೇಡಿರಿ�y ಒಬ್ಬರುy ಇನೆ�ನಿಬ್ಬರನುನಿy ಅಡ್ಡy ಹಸರಿನಿಿಂದy
ಕರಯಬೇಡಿರಿ�yಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸyಸ್್ವೇಕರಿಸ್ದyಬಳಿಕyಕಮ್ಮಭ್ರಷಟಿತೆಯ-
ಲಿ್ಲyಹಸರುyಗಳಿಸುವುದುyಬಹಳyಕೆಟಟಿದು�yಈyನಿಲುಮಯನುನಿy
ತೆ�ರಯದವರುy ಅಕ್ರಮ್ಗಳಾಗಿರುವರು�y ಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸ್ಗಳೆೇ!y
ಹಚ್ಚುನyಗುಮಾನಿಗಳಿಿಂದyದ�ರವಿರಿ�yನಿಶಚುಯವಾಗಿಯ�yಕೆಲವುy
ಗುಮಾನಿಗಳುyಪಾಪವಾಗಿದ�yದ�ೇಷಾನೆ್ವೇಷಣೆyಮಾಡದ್ರಿ�yನಿಮಮುಲಿ್ಲy
ಯಾರ�yಯಾರyಬಗಗೆಯ�yಪರದ�ಷಣೆyಮಾಡಬಾರದು�yನಿಮಮುಲಿ್ಲy
ಯಾರಾದರ�yತನನಿyಮೃತyಸಹ�ೇದರನyಮಾಿಂಸyತನುನಿವುದನುನಿy
ಇಷಟಿಪಡುವನೆೇ?yನಿೇವುyಸ್ವತಃyಇದನುನಿyಅಸಹ್ಯಪಡುತತುೇರಿ�yಅಲಾ್ಲ-
ಹನನುನಿyಭಯಪಡಿರಿ�yಅಲಾ್ಲಹನುyಪಶಾಚುತಾತುಪyಸ್್ವೇಕರಿಸುವವನ�y
ಕರುಣ್ನಿಧಿಯ�yಆಗಿರುತಾತುನೆ�”y(49:11-12)
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಖಲಿೇಫyಉಮರ್ yತಮಮುyವಿಶಾಲyಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದyವಿವಿಧyಪ್ರದೇ-
ಶಗಳಿಗyರಾಯಭಾರಿಗಳನುನಿyನೆೇಮ್ಸುವಾಗyಹಿೇಗyಉಪದೇಶಿಸು-
ತತುದರ್ು�y“ನಾನುyನಿಮಮುನುನಿyಜನರಡೆಗyನಿಯೇಗಿಸುತತುರುವುದುy
ಅಕ್ರಮ್ಗಳುy ಮತುತುy ಮದ್ಮಕರಾಗಿಯಲ್ಲ�y ನಿೇವುy ಜನರನುನಿy
ಮದ್ಮನಕೆ�ಕೆಳಪಡಿಸುವುದರಿಿಂದyಮತುತುyಅವರyಅಭಿಮಾನವನುನಿy
ಘಾಸ್ಗ�ಳಿಸುವುದರyಕುರಿತುyಜಾಗರ�ಕರಾಗಿರಿ�”

ಒಬ್ಬನyಅಭಿಮಾನಕೆಕೆyಭಿಂಗyತರಲುyಒಿಂದುyಮಾತುyಸಾಕಾಗುತತುದ�y
ಅದನುನಿyಸಾಮಾಜಿಕyಜಾಲತಾಣಗಳಲಿ್ಲyಪೇಸ್ಟಿyಮಾಡಿyಬಟಟಿರy
ಕ್ಷಣ್ಧ್ಮದಲಿ್ಲyಸಾವಿರಾರುyಜನರಿಗyತಲುಪುತತುದ�yಆyಸುದ್ಯ್yಸತಾ್ಯ-
ಸತ್ಯತೆಯನುನಿyಪರಿಶಿೇಲಿಸದyಸ್ಕಕೆಸ್ಕಕೆವರುyಶೇರ್yಮಾಡಿಕೆ�ಳುಳುತಾತುರ�

ಕಳೆದುyಹ�ೇದyಅಭಿಮಾನವನುನಿyಮರಳಿyಪಡೆಯುವುದುyದುಷಕೆ-
ರವಾಗಿದ�yಯಾವುದಾದರ�ಿಂದುyಲೌಕಿಕyಲಾಭಕಾಕೆಗಿyಅಥವಾy
ವೆೈಯುಕಿತುಕy ದ್ವೇಷದy ಹಸರಲಿ್ಲy ಇತರರy ಅಭಿಮಾನಕೆಕೆy ಹಾನಿy
ಉಿಂಟುyಮಾಡಲುyಟ್�ಿಂಕಕಟ್ಟಿyನಿಿಂತವರುyಎಲಾ್ಲyಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದಾರ್�y

ಅಿಂತಹವರುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಈyವಚನವನುನಿyಗಮನಿಸಲಿ�

ಅಬ�yಹುರೈರ yಅವರಿಿಂದyನಿವೆೇದನೆ�yಪ್ರವಾದ್ yಯವರುy
ಹೇಳಿದರು:y“ಒಬ್ಬನುyಬೇರ�ಬ್ಬನyಅಭಿಮಾನಕೆಕೆyಭಿಂಗyತಿಂದ್ದರ್y
ಅವನುyದ್ೇನಾರ್yಮತುತುyದ್ಹ್ಮಮ್yಯಾವyಪ್ರಯೇಜನಕ�ಕೆyಬರದy
ಆyದ್ನವುyಬರುವುದಕಿಕೆಿಂತyಮೊದಲುyಈyಲ್�ೇಕದಲಿ್ಲಯೇyಸಿಂಬಿಂ-
ಧಪಟಟಿವನೆ�ಿಂದ್ಗyಕ್ಷಮಯಾಚ್ಸ್yತನನಿyಪಾಪದ್ಿಂದyಮುಕತುನಾಗಲಿ�y
ಅನ್ಯಥಾyಅಿಂತ್ಯದ್ನದಿಂದುyಅವನyಸತಕೆಮ್ಮಗಳುyಅಕ್ರಮ್ಸಲಪಿ-
ಟಟಿವನyಖಾತೆಗyಜಮಯಾಗುತತುದ�yಅಕ್ರಮ್ಯyಬಳಿಯಲಿ್ಲyಸತಕೆ-
ಮ್ಮಗಳೆೇನ�yಉಳಿದ್ರದ್ದರ್yಅಕ್ರಮ್ಸಲಪಿಟಟಿವನyಪಾಪಗಳನುನಿy
ಅಕ್ರಮ್ಯyಖಾತೆಗyಜಮyಮಾಡಿಕೆ�ಳಳುಲಾಗುವುದು�”y(ಬುಖಾರಿ)

ನಮ್ಮುಿಂದಾಗಿyಒಬ್ಬನyಅಭಿಮಾನಕೆಕೆyಘಾಸ್ಯಾಗಿದರ್yಖುದಾಗ್ಿy
ಅವನೆ�ಿಂದ್ಗyಕ್ಷಮಯಾಚ್ಸಬೇಕು�yಹಾಗyಮಾಡದ್ದರ್yಏನುy
ಸಿಂಭವಿಸುತತುದಯಿಂದುyಮೇಲ್yಉಲ್್ಲೇಖಿಸ್ದyಪ್ರವಾದ್ yಯವರy
ಎಚಚುರಿಕೆಯಿಿಂದyಸಪಿಷಟಿವಿದ�� n

ವಾ್ಯಪಾರದಲ್ಲಿ್ಅನುಗ್ರಹ44 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ಲ್�ೇಕದy ಹಲವಾರುy ರಾಷಟ್ರಗಳುy ಆಹಾರವಸುತುಗಳನುನಿy ರಫುತುy
ಮಾಡುತತುದ�yಪ್ರತಯಿಂದುyರಾಷಟ್ರಗಳುyತಮಮುyರಾಷಟ್ರದyಪ್ರಜಗಳy
ಆರ�ೇಗ್ಯವನುನಿyಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಕೆ�ಳಳುಲುyಅಗತ್ಯyಮುನೆನಿಚಚುರಿಕೆಯy
ಕ್ರಮಗಳನುನಿyತೆಗದುಕೆ�ಳುಳುತತುದ�yಇದಕಾಕೆಗಿyಆಧುನಿಕyವೆೈಜ್ಾನಿಕy
ತಿಂತ್ರಜ್ಾನವನ�ನಿy ಬಳಸ್ಕೆ�ಳುಳುತತುದ�y ಆದರy ನಮಮುy ರಾಷಟ್ರದಲಿ್ಲy
ಮಾತ್ರyಸಮಾಜದ�್ರೇಹಿಗಳುyಯಾವyಭಯವೂyಇಲ್ಲದyತಮಮುy
ಕಾಯ್ಮವನುನಿyನಿರಾತಿಂಕವಾಗಿyಮುಿಂದುವರಿಸುತಾತುರ�yರಾಜಕಾರ-
ಣಗಳುyಮತುತುyಬಿಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳyನಡುವಿನyಅಪವಿತ್ರyಮೈತ್ರಯೇy
ಇದಕೆಕೆyಕಾರಣವಾಗಿದ�

ಮುಸ್್ಲಮರುy ಈy ವಿಷಯದಲಿ್ಲy ಗಿಂಭಿೇರವಾಗಿy ಪರಿಗಣಸಬೇ-
ಕಾದyಕೆಲವುyಕಾಯ್ಮಗಳಿವೆ�yಇಸಾ್ಲಮ್yವಾ್ಯಪಾರವನುನಿyತುಿಂಬಾy
ಪ್ರೇತಾಸೂಹಿಸ್ದyಧಮ್ಮವಾಗಿದ�yಇದುyವಾ್ಯಪಾರದಲಿ್ಲyಲಾಭವನುನಿy
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸ್ದy ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲy ದೈವಾನುಗ್ರಹವನುನಿy ಪ್ರಸಾತುರ್ಸ್ದy
ಆದಶ್ಮವಾಗಿದ�yಮುಸ್್ಲಮರುy ಇಸಾ್ಲಮ್yನಿದೇ್ಮಶಿಸ್ದyಪ್ರಕಾರy
ವಾ್ಯಪಾರದಲಿ್ಲyತೆ�ಡಗಿಕೆ�ಿಂಡರyಒಿಂದುyಮಾದರಿಯಾದyಮಾರು-
ಕಟ್ಟಿಯನುನಿyಅಸ್ತುತ್ವಕೆಕೆyತರಬಹುದಾಗಿದ�yವಾ್ಯಪಾರಿರಿಂಗದyಒಳಿತುy
ಪರಲ್�ೇಕದyಒಳಿತನೆ�ಿಂದ್ಗyತಳಕುಹಾಕಲಪಿಟ್ಟಿದyಎನುನಿವುದ-
ನುನಿyಮರಯುವಿಂತಲ್ಲ�

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ ﴾
“ಓyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸ್ಗಳೆೇ,yಅಲಾ್ಲಹನನುನಿyಭಯಪಡಿರಿyಮತುತುyಸತ್ಯಸಿಂಧರy
ಜ�ತೆಗಿರಿ�”y(9:119)

ವಾ್ಯಪಾರದಲಿ್ಲy ಪಾ್ರಮಾಣಕತೆಯನುನಿy ಕಾಯು್ಕೆ�ಳಳುಬೇಕು�y
ಅಳತೆyತ�ಕಗಳಲಿ್ಲyನಾ್ಯಯyಪಾಲಿಸಬೇಕು�yಆಹಾರyವಸುತುಗಳನುನಿy
ದಾಸಾತುನಿಟುಟಿyಕೃತಕyಅಭಾವyಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು�yವಸುತುವಿನyಕುಿಂದು-
ಕೆ�ರತೆಗಳನುನಿyಮರಮಾಚ್yಅದನುನಿyಮಾರಾಟyಮಾಡುವುದಕೆಕೆy
ಇಸಾ್ಲಮ್ನಲಿ್ಲyಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ�yಕಲಬರಕೆyನಿಷ್ದ್ಧ�yಪಾ್ರಮಾಣಕತೆ-
ಯಿಿಂದyವಾ್ಯಪಾರyಮಾಡಿyಪಡೆಯುವyಲಾಭವನುನಿyಪ್ರವಾದ್ y
ಯವರುyಅತು್ಯತತುಮyಆದಾಯyಎಿಂದುyಕರದ್ರುವರು�yಸತ್ಯಸಿಂಧy
ವಾ್ಯಪಾರಿy ಪರಲ್�ೇಕದಲಿ್ಲy ಪ್ರವಾದ್ಗಳುy ಮತುತುy ಹುತಾತಮುರy
ಜ�ತೆಗಿರುವನು�yಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyಅಿಂತಹವರಿಗyಅಲಾ್ಲಹನy
ನೆರಳುyಲಭಿಸುವುದಿಂದುyಹೇಳಿದಾರ್�yಪಾ್ರಮಾಣಕವಾದyವಾ್ಯಪಾ-
ರದಲಿ್ಲyಅಲಾ್ಲಹನyಅನುಗ್ರಹವಿದ�yಇಿಂತಹyವಾ್ಯಪಾರyಧಮ್ಮಬದ್ಧ-
ವಾಗಿದ�� n
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ಅಿ್ಟೇಬರ  ೆ11

ಉಮುಮು್ಕುಲ್ಸಾಮ್್ಬಿಂತ್ಉಕ್ಬ

ಉಮುಮೊ ಕುಲ್ಸೆಮ್  ಬಹಳ ಘನತ ಮತು್ತ ರಂಭಿೇರ ಸ್ವಭಾವದ ವನತಯಾಗಿದದಾರು. ಇವರಿಂದ ಹಲವಾರು 
ಪ್ರತಿಷಿಟತರು ಹದಿೇಸ್ರಳನು್ನ ಉಲೆ್ಲೇಖಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಅವರ ಪೈಕ ಹುಮೈದ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಾರ್ರಹಾಮೊನ್, ಹುಮೈದ್ 
ಬಿನ್ ನಾಫಿಅ್ ಮತು್ತ ಇಬಾ್ರಹಿೇಮ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಾರ್ರಹಾಮೊನ್ ಪ್ರಮುಖರು. ಸಹಿೇಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಸಹಿೇಹ್ 
ಮುಸಿ್ಲಂ, ಅಬ್ದಾವ�ದ್, ನಸಾಈ ಮತು್ತ ಇಬ್್ನ ಮಾಜ ಮುಂತಾದ ಹದಿೇಸ್ ರ್ರಂರರಳಲ್್ಲ ಇವರ ವರದಿರಳ್ 
ಉಲೆ್ಲೇಖಗೆ್ಂಡಿದ.

ಇವರyನಿಜನಾಮವೆೇನೆಿಂದುyತಳಿದುyಬರುವುದ್ಲ್ಲ�yಇವರy
ವಿಂಶಪಾರಿಂಪಯ್ಮವುyಈyರಿೇತyಇದ�yಉಮುಮುyಕುಲ�ಸೂಮ್y

ಬಿಂತyಉಕ್ಬyಬನ್yಅಬ�yಮುಈತ್yಬನ್yಅಬ�yಅಮ�್ರyಬನ್y
ಉಮಯ್ಯyಬನ್yಅಬುಶ್ಶಾಮ್ಸೂyಬನ್yಅಬು್yಮನಾಫ್�yತಾಯಿಯy
ಹಸರುy ಉವಾ್ಮy ಬಿಂತy ಕರಿೇಝ್y ಎಿಂದಾಗಿತುತು�y ಉಸಾಮುನ್
yಮತುತುyಉಮುಮುyಕುಲ�ಸೂಮ್ yರವರುyಇಬ್ಬರ�yಒಿಂದೇy

ತಾಯಿyಆದರyಬೇರyಬೇರyತಿಂದಯರಿಗyಜನಿಸ್ದyಸಹ�ೇದರy
ಸಹ�ೇದರಿಯಾಗಿದಾರ್�y

ಉಮುಮುyಕುಲ�ಸೂಮ್yರವರyತಿಂದyಉಕ್ಬyಬನ್yಅಬ�yಮುಈತ್y
ಬನ�yಉಮಯ್ಯyಗ�ೇತ್ರದyಪ್ರಮುಖyವ್ಯಕಿತುಗಳಲಿ್ಲyಓವ್ಮರಾಗಿ-
ದರ್ು�yಇವರಿಗyಇಸಾ್ಲಮ್yಮತುತುyಮುಸ್್ಲಮರyಬಗಗೆyವಿರ�ೇಧyಮತುತುy
ದ್ವೇಷವಿತುತು�yಅವರುyತನನಿyಮಗಳುyಇಸಾ್ಲಮ್yಸ್್ವೇಕರಿಸ್yಅಥವಾy
ಮುಸಲಾಮುನರ�ಿಂದ್ಗyಸಿಂಬಿಂಧyಕುದುರಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡುyಪ್ರತಷ್ಟಿತy
ಮಕಾಕೆyನಿವಾಸ್ಗಳyಮುಿಂದyತನನಿyಮುಖಕೆಕೆyಕೆಸರುyಹಚಚುಬಹುದಿಂಬy
ಭಾವನೆಯೇyಇರಲಿಲ್ಲ�yಆದರyಅಲಾ್ಲಹುyಇದನೆನಿೇyಉದ್ೇಶಿಸ್ದ�್yಅತತುy
ಆyತಿಂದyಮುಸ್್ಲಮರುyಮತುತುyಇಸಾ್ಲಮ್ನyಸಿಂದೇಶವಾಹಕರyವಿರುದ್ಧy
ಪ್ರವತ್ಮನೆಯಲಿ್ಲyನಿಭಿಡನಾಗಿದರ್yಇತತುyಅವನyಪುತ್ರಯyಮ�ಲಕy

ಇಸಾ್ಲಮ್ನyಜ�್ಯೇತಯುyಅವರyಮನೆಯಲ್್ಲೇyಪ್ರಶ�ೇಭಿಸತೆ�ಡ-
ಗಿತುತು�yಅವರyಪುತ್ರyಉಮುಮುyಕುಲ�ಸೂಮ್yತನನಿyನಾಲ�ಕೆyದ್ಕುಕೆಗಳಲಿ್ಲy
ಆವರಿಸ್ರುವyಶಿಕ್್ಮನyಕಾಗ್ಮತತುಲಿನಿಿಂದyಹ�ರಬಿಂದುyಇಸಾ್ಲಮ್ನy
ಹ�ಿಂಬಳಕನುನಿyಆಸ್ವದ್ಸುತತುದರ್ು�

ಹುದೈಬಯಾದಲಿ್ಲy ಮಕಾಕೆದy ಕುರೈಶರ�ಿಂದ್ಗy ಮಾಡಲಾದy
ಕರಾರಿನಲಿ್ಲyಮಕಾಕೆದ್ಿಂದyಯಾರಾದರ�yಇಸಾ್ಲಮ್yಸ್್ವೇಕರಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡುy
ಮದ್ೇನಕೆಕೆyಬಿಂದರyಅವರನುನಿyಮಕಾಕೆದವರಿಗyಹಸಾತುಿಂತರಿಸಲಾ-
ಗುವುದಿಂಬy ಶರತುತುy ಒಳಗ�ಿಂಡಿತುತು�y ಈy ಶರತತುನಿಿಂದy ಬಹಳy
ಸಿಂಕಷಟಿಕೆಕೆy ಸ್ಲುಕಿದyಮಹಿಳೆಯಾಗಿದರ್ುyಉಮುಮುy ಕುಲ�ಸೂಮ್�y
ಏಕೆಿಂದರyಅವರುyಹುದೈಬಯಾyಸಿಂಧಿಯyನಿಂತರyಮಕಾಕೆyದ್ಿಂದy
ಮದ್ೇನಕೆಕೆyಹಿಜಾ್ರyಮಾಡಿyಬಿಂದ್ದರ್ು�yಅದುyಕ�ಡಾyಬಹಳyಕಷಟಿy
ಮತುತುyಸಮಸ್ಯಯನುನಿyಎದುರಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡುyಬಿಂದ್ದಾಗ್ಿತುತು�y

ಇವರುyಬನ�yಕಝಾಅದyಓವ್ಮyವ್ಯಕಿತುಯಿಂದ್ಗyತನನಿyಮನೆy
ಮತುತುyಕುಟುಿಂಬದವರಿಿಂದyತರ್ಪಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡುyಗುಪತುವಾಗಿyಪಲಾಯನy
ಮಾಡಿಕೆ�ಿಂಡುyಮದ್ೇನದyಕಡೆಗyಹ�ರಟ್ದರ್ು�yವಿಷಯವುy
ಮನೆಯವರಿಗyತಳಿಯಿತು�yಇವರyಸಹ�ೇದರರಾದyವಲಿೇದ್y

ಆದಶ್ಮ್ನಾರಿಯರ್ಸವಿಶ್ೋಷತೆಗಳು

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

ಮತುತುy ಅಮಾಮುರy ತಮಮುy ಸಹ�ೇದರಿಯನುನಿy ಹಿಿಂಬಾಲಿಸುತಾತುy
ಹ�ರಟರು�yಉಮುಮುyಕುಲ�ಸೂಮ್yಮದ್ೇನಕೆಕೆyತಲುರ್ದyಎರಡುy
ದ್ನಗಳyನಿಂತರyಅವರ�yಮದ್ೇನyತಲುರ್ದರು�yಹುದೈಬಯಾದ-
ಲಿ್ಲyನಡೆದyಸಿಂಧಿಯyಪ್ರಕಾರyಉಮುಮುyಕುಲ�ಸೂಮ್ರನುನಿyನಮಮುyಜ�ತೆy
ಕಳುಹಿಸ್ಕೆ�ಡಬೇಕೆಿಂದುyಅವರುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರyಮುಿಂದy
ಪ್ರಸಾತುಪವನಿನಿಟ್ಟಿದರ್ು�y

ಇನೆ�ನಿಿಂದುyಕಡೆyಉಮುಮುyಕುಲ�ಸೂಮ್ y“ನಾನುyದುಬ್ಮಲ್ಯಾದy
ಓವ್ಮy ಮಹಿಳೆ�y ಆತಾಮುಥ್ಮವಾಗಿy ಇಸಾ್ಲಮ್y ಸ್್ವೇಕರಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡುy
ಬಿಂದ್ದ್ೇನೆ�y ಇನುನಿy ಇಸಾ್ಲಮೇy ನನನಿy ಸವ್ಮಸ್ವ�y ನಾನುyಯಾವy
ಕಾರಣಕ�ಕೆyಇಸಾ್ಲಮನುನಿyತೆ�ರಯುವುದಾಗಲಿೇ,yಮಕಾಕೆಕೆಕೆyಮರಳಿy
ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳyಅಕ್ರಮಕೆಕೆy ತುತಾತುಗುವುದಾಗಲಿೇyಮಾಡಲಾರ�y
ನಾನುyಮಹಿಳೆಯಾದ್ಿ್ಂದyಪಾ್ರಕೃತಕವಾಗಿyನಾನುyತುಿಂಬಾyದುಬ್ಮ-
ಲ್ಯಾಗಿದು್yಜನರyಹಲವುyರಿೇತಯyಕಿರುಕುಳyಮತುತುyಅನಾ್ಯಯ-
-ಅಕ್ರಮಗಳನುನಿyಸಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ�y

ನಾನೆೇನಾದರ�yಮರಳಿದರyಖಿಂಡಿತy ಇವರುy ನನನಿನುನಿy ಕಿತುತುy
ತನುನಿವರು�yನನನಿನುನಿyದೈಹಿಕವಾಗಿ-ಮಾನಸ್ಕವಾಗಿyಹಿಿಂಸ್ಸ್yನನಿನಿಿಂದy
ಈyಸತ್ಯಧಮ್ಮವನುನಿyಕಿತುತುಕೆ�ಳುಳುವರು�yಆದರ್ಿಿಂದyನನನಿyಮೇಲ್y
ಕರುಣೆyತೆ�ೇರಿರಿ�yನನನಿyಮಾನyಮತುತುyಪಾ್ರಣವನುನಿyಕಾಪಾಡಿರಿ�y
ನನನಿyಧಮ್ಮyಅನುಸರಿಸ್ಕೆ�ಿಂಡುyಜಿೇವಿಸಲುyನನಗyಅವಕಾಶy
ಕಲಿಪಿಸ್ಕೆ�ಡಿರಿ�yಯಾವyಕಾರಣಕ�ಕೆyನನನಿನುನಿyಮಕಾಕೆದyಕುಫಾ್ಫರರy
ವಶಕೆಕೆyನಿೇಡಬೇಡಿರಿ�”

ಉಮುಮುyಕುಲ�ಸೂಮ್yಮತುತುyಹುದೈಬಯಾyಸಿಂಧಿಯyಶರತತುನುನಿyಪರಿಗ-
ಣಸ್ಕೆ�ಿಂಡುyಪ್ರವಾದ್ yಯವರುyತುಿಂಬಾyಚ್ಿಂತತರಾದರು�y
ಬಹಳyಆಲ್�ೇಚ್ಸ್ದyನಿಂತರyಸಿಂಧಿಯyಶರತುತುಗಳಲಿ್ಲyಸ್ತ್ೇಯರಿಗy
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದyಉಲ್್ಲೇಖವಿಲ್ಲyಎನುನಿವುದನುನಿyಮನಗಿಂಡರು�yಈy
ಕುರಿತಾಗಿyಅಲಾ್ಲಹನyವತಯಿಿಂದyಸ�ರyಮುಮತುಹಿನದyಈyಕೆಳಗಿನy
ವಚನವೂyಅವತೇಣ್ಮವಾಯಿತು�

﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ﴾

“ಓyಸತ್ಯವಿಶಾ್ವಸ್ಗಳೆೇ,yನಿಮಮುyಬಳಿಗyಮುಸ್್ಲಮ್yಸ್ತ್ೇಯರುyಹಿಜಾ್ರy
ಮಾಡಿಕೆ�ಿಂಡುyಬಿಂದರyಅವರನುನಿyಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಕೆ�ಳಿಳುರಿ�yಅಲಾ್ಲಹುy

ಅವರyವಿಶಾ್ವಸವನುನಿyಚೆನಾನಿಗಿyಅರಿಯುತಾತುನೆ�yಅವರುyಮುಸಲಾಮುನ-
ರಿಂದುyನಿಮಗyದೃಢವಾದರyಇಿಂತಹyಸ್ತ್ೇಯರನುನಿyಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳy
ವಶಕೆಕೆyಒರ್ಪಿಸಬೇಡಿರಿ�”y(ಸ�ರyಮುಮತುಹಿನy10)

ಉಮುಮುyಕುಲ�ಸೂಮ್ yಈyತನಕವೂyಅವಿವಾಹಿತೆಯಾಗಿದರ್ು�y
ಮದ್ೇನyಮುನವ್ವರಕೆಕೆyಹಿಜಾ್ರyಮಾಡಿyಬಿಂದyನಿಂತರyಸಹಾಬಗ-
ಳಲಿ್ಲyಪ್ರಗಲಭುರಾದyಝೈದ್yಬನ್yಹಾರಿಸ yರ�ಿಂದ್ಗyಇವರy
ವಿವಾಹyನೆರವೆೇರಿಸಲಾಯಿತು�yಝೈದ್ yಮ�ತyಯುದ್ಧದಲಿ್ಲy
ಹುತಾತಮುರಾದರು�yಬಳಿಕyಇನೆ�ನಿೇವ್ಮyಸ್ವಗ್ಮದyಸುವಾತೆ್ಮyಪಡೆದy
ಖಾ್ಯತyಸಹಾಬyಝುಬೈರ್yಬನ್yಅವಾ್ವಮ್ yರ�ಿಂದ್ಗyಇವರy
ವಿವಾಹyನೆರವೆೇರಿತು�y

ಝೈದ್ y ರ�ಿಂದ್ಗy ಹ�ೇಲಿಸ್ದರyಝುಬೈರ್ y ತುಸುy
ಕಠಿಣyಪ್ರಕೃತಯyಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು�yಅವರyನಡುವೆyದಾಿಂಪ-
ತ್ಯದಲಿ್ಲy ಹ�ಿಂದಾಣಕೆy ಕಿಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ�y ಆದ್ರಿಿಂದy ಅನಿವಾ-
ಯ್ಮವಾಗಿy ಅವರಿಿಂದy ತ್ವಲಾಕ್y ಪಡಿದುy ಇನೆ�ನಿೇವ್ಮy ಖಾ್ಯತy
ಸಹಾಬy ಅಬುರ್್ರಹಾಮುನ್y ಬನ್yಔಫ್ y ರ�ಿಂದ್ಗy ವಿವಾಹy
ಬಿಂಧನದಲಿ್ಲyಏಪ್ಮಟಟಿರು�y

ಅಬುರ್್ರಹಾಮುನ್yಬನ್yಔಫ್ yನಿಧನರಾದyನಿಂತರyಹಝ್ರತ್y
ಅಮು್ರyಬನ್yಆಸ್ yರನುನಿyವರಿಸ್ದರು�yಅಮು್ರyಬನ್yಆಸ್ y
ಆyಕಾಲಘಟಟಿದಲಿ್ಲyಗವನ್ಮರ್yಆಗಿyಈಜಿರ್ಟಿನಲಿ್ಲyಸೇವೆyಸಲಿ್ಲಸುತತುದರ್ು�y
ಈyವಿವಾಹyನಡೆದುyಕೆೇವಲyಒಿಂದುyತಿಂಗಳಲ್್ಲೇyಉಮುಮುyಕುಲ�ಸೂಮ್

yನಿಧನರಾದರು�yಇನಾನಿyಲಿಲಾ್ಲಹಿyವಇಲಾ್ಲyಇಲ್ೈಹಿyರಾಜಿಊನ್�

ಝುಬೈರ್yಬನ್yಅವಾ್ವಮ್ yರಿಿಂದyಇವರಿಗyಝೈನಬ್yಎಿಂಬy
ಹಣುಣಾyಮಗುyಒಿಂದುyಜನಿಸ್ತುತು�yಅಬುರ್್ರಹಾಮುನ್yಬನ್yಔಫ್ y
ರಿಿಂದyಇಬಾ್ರಹಿೇಮ್,yಹಮ್ೇದ್,yಮುಹಮಮುದ್yಮತುತುyಇಸಾಮುಈಲ್y
ಜನಿಸ್ದರು�yಝೈದ್yಬನ್yಹಾರಿಸ್ yಮತುತುyಅಮು್ರyಬನ್yಆಸ್
yರಿಿಂದyಇವರಿಗyಮಕಕೆಳಿಲ್ಲ�

ಉಮುಮುyಕುಲ�ಸೂಮ್ yಬಹಳyಘನತೆyಮತುತುyಗಿಂಭಿೇರyಸ್ವಭಾವದy
ವನಿತೆಯಾಗಿದರ್ು�yಇವರಿಿಂದyಹಲವಾರುyಪ್ರತಷ್ಟಿತರುyಹದ್ೇಸ್ಗ-
ಳನುನಿyಉಲ್್ಲೇಖಿಸ್ರುತಾತುರ�yಅವರyಪೆೈಕಿyಹುಮೈದ್yಬನ್yಅಬು-್
ರ್ರಹಾಮುನ್,yಹುಮೈದ್yಬನ್yನಾಫ್ಅ್yಮತುತುyಇಬಾ್ರಹಿೇಮ್yಬನ್y
ಅಬುರ್್ರಹಾಮುನ್yಪ್ರಮುಖರು�yಸಹಿೇಹ್yಬುಖಾರಿ,yಸಹಿೇಹ್yಮುಸ್್ಲಿಂ,y
ಅಬ�ದಾವೂದ್,y ನಸಾಈyಮತುತುy ಇಬ್ನಿyಮಾಜyಮುಿಂತಾದy
ಹದ್ೇಸ್yಗ್ರಿಂಥಗಳಲಿ್ಲyಇವರyವರದ್ಗಳುyಉಲ್್ಲೇಖಗ�ಿಂಡಿದ��n
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ಉಮರ ್ರವರ್ನಶಾ್ಪ್ರಯಾಣ್

ಒಮಮುyಹ�ರಗಿನಿಿಂದyಆಗಮ್ಸ್ದyವತ್ಮಕyತಿಂಡವಿಂದುy
ಮದ್ೇನಾದಲಿ್ಲy ಠಿಕಾಣyಹ�ಡಿತು�yಖಲಿೇಫyಉಮರ್

yರವರುyಅವರyಸ್ಥಿತಗತಗಳನುನಿyರಹಸ್ಯವಾಗಿyತಳಿಯಲುyರಾತ್ರy
ಹ�ರಟರು�yಜ�ತೆಯಲಿ್ಲyಅಬುರ್್ರಹಾಮುನ್yಬನ್yಔಫ್ yಕ�ಡಾy
ಇದ್ರು�yಮಧ್ಯರಾತ್ರyಸಮಯ�yಇಬ್ಬರ�yಪ್ರಯಾಣಕyತಿಂಡದyಸನಿಹy
ಅಡಗಿyಕ�ತದರ್ು�

“ಅಬುರ್್ರಹಾಮುನ್yನಿೇವುyನಿದ್್ರಸಬಾರದು�yನಾವುyಈyಅತರ್ಗಳy
ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿದ್ೇವೆ�”yಖಲಿೇಫರುyಅಬುರ್್ರಹಾಮುನ್ y ರy
ಕಿವಿಯಲಿ್ಲyಮಿಂತ್ರಸ್ದರು�yಆಗyಒಿಂದುyಮಗುವಿನyಅಳುyಕೆೇಳಿಬ-
ರುತತುದ�yಸ್ವಲಪಿyಸಮಯದyಬಳಿಕyಮಗುyಅಳುyನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದಿಂದುy
ಅವರುyಭಾವಿಸ್ದರು�yಆದರ,yನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ�yತುಿಂಬಾyಹ�ತುತುyಅತತುರ�y
ಅಳುyನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ�

ಉಮರ್ yರಿಗyತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ�yಅವರುyಅಳುyಕೆೇಳಿyಬಿಂದy
ದ್ಕಿಕೆನೆಡೆಗyತೆರಳಿyಮಗುyಮತುತುyತಾಯಿಯನುನಿyಪತೆತುyಹಚ್ಚುದರು�

“ಸಹ�ೇದರಿ,y ಮಗುವನುನಿy ಅಳಲುy ಬಡಬೇಡ�y ಮಲಗಿಸ್y
ನಿದ್್ರಸುವಿಂತೆyಮಾಡು”�y ಇಷುಟಿy ಹೇಳಿyಅವರುy ತಮಮುy ಜಾಗಕೆಕೆy
ಮರಳಿದರು�y ಆದರy ಸ್ವಲಪಿy ಸಮಯದyನಿಂತರyಮಗುyಪುನಃy
ಅಳಲಾರಿಂಭಿಸ್ತು�yಸುದ್ೇಘ್ಮyಅಳು�yಉಮರ್ yಎದು್yಹ�ೇಗಿy
ಆyಸ್ತ್ೇಗyಮತೆತುyಉಪದೇಶಿಸ್ದರು�yಮ�ರನೆೇyಬಾರಿyಮಗುyಅತಾತುಗy
ಉಮರ್ yರವರyಸಹನೆಯyಕಟ್ಟಿಯಡೆಯಿತು�

“ಸಹ�ೇದರಿ!yನಿೇವೆಿಂಥyದುಷಟಿyಮಾತೆ!yಆyಮಗುವನುನಿyನಿದ್್ರಸುವಿಂತೆy
ಮಾಡುವುದ್ಲ್ಲವಲ್ಲ!”

ಆy ಸ್ತ್ೇy ಹೇಳಿದರು:y “ಓyಮಾನವ!y ನಿೇವುy ನನಗy ಕಿರುಕುಳy
ಕೆ�ಡದ್ರಿ�yನಾನುyಮಗುವಿಗyಮೊಲ್ಹಾಲುಣಸುವುದನುನಿyನಿಲಿ್ಲಸಲುy
ಪ್ರಯತನಿಸುತತುದೇ್ನೆ�yಅದಕಾಕೆಗಿyಮಗುyರಟ್ಟಿyಹಿಡಿಯುತತುದ�”

“ಈyಪುಟಟಿyಮಗುವಿಗyಸತುನಪಾನವನುನಿyನಿಲಿ್ಲಸುವಿರಾ?”

“ಸತುನಪಾನyನಿಲಿ್ಲಸ್ದರyಮಾತ್ರyಪಡಿತರyಲಭಿಸುತತುದ�yಇದುyಖಲಿೇಫy
ಉಮರ್ yರವರyಆದೇಶ�”yಇದನುನಿyಕೆೇಳಿyಉಮರ್yತಲ್ಲಣಸ್ದರು�

“ಮಗುವಿಗyಎಷುಟಿyಪಾ್ರಯವಾಗಿದ?”y“ಕೆಲವುyತಿಂಗಳುಗಳಷಟಿ!”

“ಏನಿದ್ರ�yಆyಮಗುವಿಗyಇಷುಟಿyಬೇಗyಸತುನಪಾನyನಿಲಿ್ಲಸಬಾರದು�”

ಮುಿಂದ್ನyಸಿಂಭವವನುನಿyಅಬುರ್್ರಹಾಮುನ್yಬನ್yಔಫ್yವಿವರಿಸುತಾತುರ�

“ಅಿಂದುy ಸುಬಹಿy ನಮಾಝ್yನಿವ್ಮಹಿಸುವಾಗyಉಮರ್ y
ರವರy ಕುರ್ಆನ್y ಪಾರಾಯಣy ಸಪಿಷಟಿವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ�y ಏಕೆಿಂದರy
ಅವರುyಅಳುತತುದರ್ು�yತಡೆಯಲಾಗದyಅಳು�”yನಮಾಝ್ನಿಿಂದy
ವಿರಮ್ಸ್ದyತಕ್ಷಣyಅವರುyಹೇಳಿದರು:y“ಉಮರ್ನyದೌಭಾ್ಮಗ್ಯ!y
ನಾನುyಅದಷುಟಿyಪುಟಾಣಗಳನುನಿyಹಿೇಗyಕೆ�ಿಂದ್ರಬಹುದು!”y

ಅಿಂದೇyಹ�ಸyಶಾಸನವಿಂದನುನಿyಜಾ್ಯರಿಗ�ಳಿಸ್ದರು�y“ಮಕಕೆಳಿಗy
ಪಾ್ರಯವಾಗುವುದಕಿಕೆಿಂತyಮುಿಂಚ್ತವಾಗಿyಸತುನಪಾನyನಿಲಿ್ಲಸಲುy
ಅವುಗಳನುನಿyನಿಬ್ಮಿಂಧಿಸಬಾರದು�yಎಲಾ್ಲyಮಕಕೆಳಿಗyಸಾವ್ಮಜನಿಕy
ಬ�ಕಕೆಸದ್ಿಂದyಪಡಿತರyಲಭಿಸುತತುದ�yಸತುನಪಾನyನಿಲಿ್ಲಸ್ದರ�,yಇಲ್ಲ-
ದ್ದರ್�yಈyಶಾಸನyಅನ್ವಯವಾಗುತತುದ�”� n


