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మునుನ್  

ಕెనಡాద ఒబಬ್ మ ಳా ವైదಯ್రు ననಗెూందు పతರ್ బರెదు ౕಗెందరు, “ನావು నమಮ್ సృ ಟ್కతರ್ననుನ್ 
అథರ್ಮా ಕెూళಳ್లు ఉದ ದె್ౕ దರె, ನావು అవననుನ್ మూ ౕರ್క సువ ದెూౕషవనుನ್ 
ఎసగಬెౕಕాగుతತ್ದె”. ನాను అవర ఈ ಚారవనుನ್ ఒపುಪ್వು లಲ್. నంతర అవరు ముందువ సుತాತ್ರె: 
“...ನావು సంఘ త ధమರ್ద ముಖాంతర ఇదಕెಕ್ ఉతತ್రవనుನ್ హుడుకలు పರ್య ನ್ దರె, ఈ 
ದెూౕషవು మతತ್షుಟ್ ఉలಬ್ణಗెూళುಳ್తತ್ದె”. 

ಮాన ౕయತెయ బహుಪాలు ಭాగద ಸామూ క అనుభవద ಲ್, మనుషಯ್రు తమಮ್ ఎಲాಲ್ ధమರ್గళ 
పುರెూౕ తర, ముಲాಲ್గళ ಹాగూ సನాಯ್ గళ మూలక రూ ಗె తరಲాద ఎಲాಲ್ ದెಯ್యు, 
మనుకులಕెಕ್ ಯావುದెౕ ౕ య ఒ తనుನ್ ಮాడದెౕ ఇరలు ಕారణವెౕను? 

తమಮ್ ಧా ರ್క నం ಕెగళು ಯావುದెౕ ఆಗಿర , ఒ ಟ್న ಲ್ ಮానవరు తమಮ್ದెౕ ఆద ౕ య ಲ್ 
ౕవರ್ವా గಳాಗಿದాದ್ರె. అవరు తమಮ್ సముದాయద ಲ್ అನాಯ್య, దಬాಬ್ ಕె, పಕಷ್ಪాత, ంగ 

ತారతమಯ್, మకಕ್ళ ಶెೂౕషಣె మతుತ್ ನాగ క హకుಕ್గళ ందನెగళ బಗెಗ್ బహళ తుచಫ್ವాಗಿ 
సಪ್ం సుತాತ್ರె. ఈ ಯాతನెగళనుನ್ లರ್ సువುదు కూడ ఒందు ంಸెయ రూపವెౕ ఆಗಿದె. 

ౕవనద ఒందు కರ್మబదಧ್ ౕ ಗಿరువ నమಮ್ మహತాವ್ಕాం ెయు న సు ತ್ದె ఎంబ ವాసತ್ కತెయనుನ್ 
మనಗాణువ అగతಯ್ ದె. శವ್ద ಲ್ సంభ సు ತ್రువ ఘటನెగళనూನ್, అవುగళು నమಗె ఏననుನ್ 
క సుతತ್ದె ఎంబువುదనూನ್ – ನావೂ, నమಮ್ ಮాತా తరూ నమಮ್ ನెರెಹెూರెయవరూ - 

ವైయుಕಿತ್కವాಗಿయూ, ಸామూ కವాಗಿయూ ఇదಕాಕ್ಗಿ ఏను ಮాడు ತ್ದ ದె್ౕವె - ఎందు ం సಬెౕಕాద 
అవశಯ್కತె ఇದె. 

ಮానవకులద పರ್సుತ್త వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ అడಗಿరువ ಕెడుకనుನ್ అ యువ శರ್మవనుನ್ ತెూడగలు, అవ ಗె 
ఇನెನ್షుಟ್ సమయ ಬెౕಕాಗಿದె? బ ౕ ‘ದెౕవ ಶాವ್స’వು శವ್ద ఈ ఎಲాಲ್ ಕెడుకుగళనుನ್ గుణప సలు 
ಸాకషుಟ್ పರ್బలವాಗಿದె ఎందు ಹెౕళುవవరు, ‘తపುಪ್ నం ಕెగಳెౕ  ఇదర ವాసತ್ క ಕారణವాగలు బహళ 
పರ್ಭావಶా ಯాಗಿದె’ ఎంద యలు ఫలರాಗಿದాದ್ರె.  

ಮాతుಗా ಕెయనుನ್ టుಟ್ ಚారద ఆశయಕెಕ್ ತెరಳೂెౕణ. ధమರ್ద ಹెస న ಲ್ బహుಪాలు జనరు 
పರ್ ాపೂవರ್కವాಗಿ ౕ అలಲ್ದె ౕ, ಭౌ క ದెౕవరుగళ గుಲామರాಗಿದాದ್ರె.  

ఉದాహరಣెಗె, తమಮ್ ತాತ್శಕಿತ್యనుನ್ అడ టుಟ್, అಲాಲ್హ ಗె ఏను ಬెౕకు ఎందు తమಗె 
రువುದాಗಿ ಹెౕళುవంతహ, ತావು అಲాಲ್హ ంద ఆ సಲాద వಯ್ಕಿತ್గళು ఎందు ಘೆూౕ సువంతహ 
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జనరు, ‘ఒಳ ಳె್య గರ್ంథ’ ఎంబువುದెూందనుನ್ ఎ ತ್ దు, పುరుషరు మతుತ್ మ ಳెయరనుನ್ 
ఆರెూౕపಕెూಕ್ళప , పటಟ್ణద ಚౌకటుಟ್గళ ಲ್ గ ಲ್ಗెౕ సుತాತ್ರె, ಕెలవరనుನ್ సుడుತాತ್ರె. ధ 
జನాంగదవర నడుವె మదుವెಯాగువುదనుನ್ అకರ್మಗెూ సువ ಕానూనుగళనుನ್ ಜా ಗె తందవరూ 
అవರెౕ ఆಗಿದాದ್ರె. 

 ‘ఆರాధನె, ಪాರ್  బ , ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె (నಮాಝ್), ఉపವాస మతుತ್ (అಲాಲ್హన ಕಿౕ ರ್య 
సంಕెౕత ఎనನ್ಲాద) బంಡెక ಲ್న లಪ್ಕెಕ್ ౕథರ್ಯాತెರ್’ ఇತాಯ್  ఆಚారగళು అಲాಲ್హ ಗె అగతಯ್ ದె 
ఎంబ ధಮాంರ್ధ కలಪ್ನెಗె, స సుಮారు 1.5 శతಕెూౕ  జనరు తమಮ್ మనసಸ್నుನ್ 
సంకు తಗెూ ದాದ್ರె. పರ್ ందు పರ್ದెౕశకూಕ್ ಹాగూ సంసಕ್ೃ గూ ಕెూಳ ಳె್ಗారరనుನ್ ವాಯ್పకವాಗಿ 
కళು , ಕెూಲెಪాతకగళనుನ್ నಡె , అవುగళనుನ್ వశప ಕెూండు ఇಸాಲ್ం ರాషಟ್ರ್ద అ ౕనద ಲ್ 
తరువంತె, ము ಲ್మర ಸైనಯ್గ ಗె తమಮ್ ఈ ಭౌ క ದెౕవరుగళು ఆದెౕ సుತాತ್ರె. 

సుಮారు ఎరడు శతಕెూౕ  జనరు, తమಮ್నుನ್ ఉతತ್మ వಯ್ಕಿತ್గళನాನ್ಗಿసలు మతుತ್ తమಮ್ ఆతಮ್గళనుನ್ 
శు ಧ್ౕకరణಗెూ సలు ‘ಯాతನెయనుನ್ అనుభ సಲెౕ ಬెౕಕాಗಿದె’ ఎంబ కలಪ್ನెಗె బರ್ం తರాಗಿದాದ್ರె. 
‘ఒందు ౕవవು ಯాతನె అనుభ ద ಕారణ ంద, ఎಲాಲ್ ౕ గళು రಕಷ್ಣె ಹెూం దరు ಹాగూ 
ఇతరర ಪాపగ ಗాಗಿ తనನ್ ౕవవనుನ್ బ ಕెూటಟ್రు’ ఎంబ ಶాವ್సద ౕಲె ఒందు ఇ ౕ ధమರ್వು 
ನెಲె ం ದె.  

ఇಬాರ್ ౕమర నంతర మూಸా ఎంబ ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు, ಶాం పరತెయనుನ್ దృ ౕక సువంతహ కರ್మబదಧ್ 
ౕవన ౕ యనుನ್ రూ సువ ‘హతుತ್ అనుಶాసన’గ ಗె బదಧ್ರాಗಿదದ್రు. ఈ వಯ್ಕಿತ್య శతుರ್గళು, 

ఇవ గ యದెౕ, ‘తలూಮ್ದ್’ ఎంబ గರ್ంథవనుನ್ బರెదరు. యహూ గళು ఇదనుನ್ ದెౕవವా  ఎందు 
ಕాణుತాತ್ರె. ఇదు మూಸా ಗె ದెౕ ఇరదంతహ ‘యహూ తವ್’ ఎంబ ధమರ್ద ದాಧ್ంతವాಗಿ 

ಟ್తు. 

కರ್ ౕణ ఈಸారు అದెౕ సముದాయಕెಕ್ ತెర , మూల ಕానూ ಗె మరళలు కರె ౕ దరు. తద 
నంతర తలూಮ್ న ర ಬ್గళು (పುರెూౕ తరు), ఈಸార ౕಲె ధమರ್ ందನెయ ఆರెూౕపవనుನ್ 
ಹెూ , అవరనుನ್ లుಬెಗెౕ సలు ఆದెౕ దరు. ఇ ಲ್ ఒందు సరళ పರ್ಶెನ್యు మన ಸ್న ಲ್ 
ఉదಭ್ సుతತ್ದె. ఈಸారు ర ಬ್గళ రుదಧ್ ಪాపವెసಗಿదದ್ಕెಕ್ ಸావనನ್ ಪ್దರెూౕ అథವా ఇతరర 
ಪాపగ ಗాಗಿ మరణ ಹెూం దರెూౕ? ఉతತ್రవು పರ್  ಶాಸాಧారವాద మనసಸ್నుನ್ 
తళమళಗెూ సుతತ್ದె. అದెౕನెౕ ఇదದ್రూ, ఇవర నంతర ఒందు ಹెూస ధమರ್వనుನ್ సృ ಟ್సಲా తు. 
మూಸార ಹాಗె ౕ, ఈಸా గూ ‘ಕె సತ್తವ್’ ఎంబ ధమರ್ద బಗెಗ್ ದెౕ ఇర లಲ್. 
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తనನ್ కరుಣె ంద సృ ಟ್కతರ್ను ం న గರ್ంథగళనుನ್ దృ ౕక సువ అದెౕ ఆ ెగళనుನ್ ఇನెూನ್ ಮ್ 
ఒబಬ್ అర ಯాద ముహమಮ್ದ್ ఎంబ ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್ಗె దయಪా దను. ఆదರె అవర జనరు, అర ౕ 
పುರాణ మతుತ್ బుడకటుಟ್ సంసಕ್ೃ ళಗెూండ ఒందు ಹెూస ధమರ್వనుನ್ సృ ಟ್ దరు. మూಸా 
ಹాగూ ఈಸారంತె ముహమಮ್ద గూ ‘ఇಸాಲ್ం’ ఎంబ ‘ధమರ್’ బಗెಗ್ ಯావುದెౕ కలಪ್ನె ఇర లಲ್. సశస  
పಡెగళು, ౕ ಸ್ జనరಲ್’గళು, సు ರ್ౕం ಕెూౕಟ್ರ್ ನాಯ್ಯా ౕశరు మతుತ್ ా గళೂ 
ಸెౕ దంತె, ధಮాంರ್ధ మనసుಸ್గ ಗె ఈ ౕ య ಚారగళು అ ರ್యವాಗಿరబహుదు. 
దురదృషಟ್వಶాತ್ అదుವెౕ ವాసತ್వವాಗಿದె. 

సంఘ త ధమರ್వು ఒంದెౕ ಕಿಕ್న ಲ್ అ ಕారవనుನ್ యం ರ್సువ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ సృ ಟ್సుతತ್ದె. 
( ರ್ఔನ್) జనరనుನ್ ధమರ್ద ಹెసర ಲ್ గుಲామನాಗಿ దದ್ను. ఇందు ರ್ఔనను, ధ ౕ య 
ఉడుపనుನ್ ధ ద ర ಬ್గళ, పುರెూౕ తర, సನాಯ್ గళ మతుತ್ ముಲాಲ್గళ రూపద ಲ್ದాದ್ನె. 
(జనಸాಮానಯ್రలಲ್ದెయూ) ರాజరు మతుತ್ ರా గళು, అధಯ್ಕಷ್రు, పರ್ಧాన మం ರ್గళು మతుತ್ అవర 
అ ಕా గళು - ದెూౕ అథವా యದె ౕ - ఇంతహ ರ್ఔనుగళ గుಲామರాಗಿದాದ್ರె. అవన 
తంతರ್వು ఇం గూ ఇ ಲ್ ನెಲె ం ದె. ನావು ౕ సలు ತెూడగಬెౕಕాಗಿದె! 

‘ಶాం  మతుತ್ ಸామరసಯ್ద ಲ್ ఒగಗ್ಟాಟ್ಗಿ ಹెౕಗె ౕ సబహుదు?’ ఎంబ ప ಣామಕా  
ಮాగರ್దశರ್నవనుನ್, ఇదువರెಗె ಯావುದెౕ సంఘ త ధమರ್వು ಮానవకులಕెಕ್ ఒదಗಿ లಲ್. ధమರ್గళು 
బರెౕ నನ್ ಪాರ್యగళనుನ್ మతుತ್ అవಯ್వಸెಥ್యనుನ್ సృ ಟ್ ದె. అదర ದాಧ್ంతగళು, నమಮ್నుನ್ ౕవనద 
ಬెళಕಿ ంద ఆళವాద పರ್ಪాతಕెಕ್ ಕెూంಡెూయుಯ್తತ್ದె. జనరు ఈగ ಸామూ క వ ౕకరణ మతుತ್ 
ಮాన క బంధనద ಲ್ ವా సు ತ್ದాದ್ರె. ನావು ಹెూರెయనుನ್ ఇ సువ మతుತ್ నమಮ್నుನ್ బం ద 

సరప గళనుನ್ ము యువ సವాలనుನ್ ಕైಗె ತ್ಕెూళುಳ್వ ಧైయರ್వనుನ್ కಳెదుಕెూం ದెದ್ౕವె ౕ? 

ఈ పುసತ್కవು, మూరు పರ್ముఖ సంఘ త ధమರ್గళ ಲ್ ఒందు ధమರ್ద, అదర మూలగರ್ంథద 
ఆಧారద ಲ್రువ ఒందు మಶాರ್ కృ ಯాಗಿದె. ನావು ఇందు రువ మతుತ್ ಕాణు ತ್రువ ಹాಗె 
ఒందు పರ್ವా య శతుರ್గళು ‘పదగళనుನ್’ కృతಗెూ  ‘ఇಸాಲ್ం’ ఎంబ ధమರ್వనుನ್ ర ద 
పರ್ಕಿರ್ యనుನ್ బ రంగ ప సుతತ್ದె. యహూ  ధమರ್ మతుತ್ ಕె సತ್ ధమರ್ద ಹాಗె ಧా ರ್కరు ‘అర ౕ 
ధమರ್’ద ఆ ಷాಕ್రవనుನ್ ಮా దరు. సಸ್ంశయವాಗಿ, ననನ್ ఈ సంಶెೂౕధನెయు, శವ್ద 
ము ಲ್మరనుನ್ ఆಘಾతಗెూ సుతತ್ದె, ఆదరూ అవర ಲ್ మಶాರ್తಮ್క తತ್ రువరనుನ್ ఇదు బంధన ంద 
ముకತ್రನాನ್ಗಿసుతತ್ದె. ఇదు ಕెౕవల కుರ್ఆ న ఆಧారద ౕಲె ನైజಯ್ ఇಸాಲ್మనుನ್ 
అನెವ್ౕ సువవ ಗాಗಿ బರెయಲాಗಿದె. 
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ప చయ 

 
ವెౕచನె మతుತ್ ‘నం ಕె’య నడు న ముಖాముಖಿయు ಯాವాగలూ మనుషಯ್ ಗె ంతನెయ 

ఆಹారవనుನ್ ఒదಗಿ ದె. 

ಮాన క బంధన ಲెౕఖనవು ‘ఇಸాಲ್ న’1 బಗెಗ್ బహళ వషರ್గళ ఆళವాద ంతನెయ ఫలವాಗಿದె 
మతుತ್ ఇಸాಲ್ంన రుదಧ್ ಜాతಯ್ ౕత ಪా ಚ್ಮాతಯ್రు, ందూగళು మతుತ್ యహూ గళು ಸెౕ దంತె 
ము ಲ್ ౕతరర ಲ್రువ ವాಯ್పక హಗెతనవనుನ್ ಹాగూ ము ಲ್మర ವైఫలಯ್ద ಕారణవనుನ್ యువ 
ಪాರ್థ క ఉದ ದె್ౕశ ంద బರెయಲాಗಿದె. 

ఇంతహ పೂವాರ್గರ್హగళು తಪాಪ್ಗಿ పರ್ಸాತ್ లಲ್ವెందు ನాను మనగం ದ ದె್ౕನె మతుತ್ కుರ್ఆ న 
ఉಲ ಲె್ౕఖನెగళ మూలక ನాను అదనుನ್ ಸా ౕతు ప సుತెತ್ౕನె. ఇందు ‘ము ಲ್మరు’ ఎందు 
ಹెౕ ಕెూళುಳ್వవరు ವాసತ್వద ಲ್ ಸాವ್ ౕ రువುదు, ఒందు ఆ ಷాಕ್ త అర ౕ ధమರ್2వನాನ್ಗಿದె 
ఎంబువುదు ఓదుగ ಗె  ఆశಚ್యರ್ తరబహుదు. జವాద ದెౕవన కಡెಗె మరళುవ తనక, బహుశః ఈ 
రంతర ಯాతನె మతుತ್ అవಮానగ ಗె ఒళಗాగలు అవరు అహರ್ರాಗಿದాದ್ರె. జವాద ఇಸాಲ್ న 
ఖరವాద తರ್వనుನ್ ౕడువ ఈ పುసತ್కవು, ఒందు మಹా అసతಯ್వనుನ್ బయలు ప సుతತ್ದె మతుತ್ 

ఒందు మಹా సతಯ್వనుನ್ బ రంగ ప సుతತ್ದె. ఇలಲ್ దದ್ ಲ್ బహుశః ఇವెరడూ మರెಯాಗಿ ౕ 
ఉ యు తుತ್. 

ನావು రువ మతుತ್ ఇందు ಕాణువ ఇಸాಲ್ం, కుರ್ఆ న కలಪ್ನెಗె ಹెూౕలువು లಲ್. ఓదుగన 
ವైయుಯ್ಕಿತ್క నం ಕెగళು ఏನెౕ ఇర , ఇಸాಲ್ న షయಕెಕ್ సంబం దంತె, ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ಹాగూ 

                                                 
1 ఇಸాಲ್ం ఎంబ పదవು అర ౕ మూలపదವాద స-ల-మ అథವా సಲాಮ್ (ಶా0 ) ంద పಡెయಲాಗಿದె. సಲాం ఎందರె 
ಶాం , ము ಲ್ం ఎందರె ಶాం య ಲ್రువవను మతుತ್ ఇಸాಲ್ం ఎందರె 'ಶాం పరತె'. ఒబಬ್ను బರెౕ ము ಲ್ం ఆగువುద ంద 
జವాద ಶాವ್  అథವా ము’ ನ್  ఆగువು లಲ್, (అಲాಲ್హన ఇಚెಛ್య ౕರెಗె) నం ಕెయు ఆ వಯ್ಕಿತ್య హృదయవనుನ್ 

పರ್ವెౕ సಬెౕಕాಗಿದె (49:14). 
2 ‘అర ౕ ధమರ್’ ఎంబ పద ఈ పುసತ್కదుదದ್కూಕ್ బళసಲాగుతತ್ದె. ఏಕెందರె, అరಬెౕతర ‘ము ಲ್మరు’ ಗె బహుತెౕక 
ఎలಲ್దరలూಲ್ అర ౕ పదగళనుನ್ బళసలు ఒತాತ್య ప సಲాగుతತ್ದె. అಲాಲ್హನెూం ಗె ಪాರ್ ರ್సువುదు, అవననుನ್ 
ಹెూగళುవುదు మతుತ್ ವైభ ౕక సువುదనూನ್ అర యಲెಲ್ౕ ಮాడಬెౕಕె0ದాಗಿದె. ‘ మಮ್ ౕಲె ಶాం  ఇర ’ ఎంబ 
శుಭాశయ ವాకಯ್వనూನ್ అర యಲెಲ್ౕ ఉచಛ್ సಬెౕಕె0ದాಗಿದె. ఒబಬ್ అర ౕ పರ್ವా య ವైయಕಿತ್క అಭాಯ್సగళು ಸెౕ దంತె, 
అవర వಸెూ ౕಧాದ್రಣెయ, ంతుಕెూళುಳ್వ, మలగువ, నుನ್వ మతుತ್ హలుಲ್జుಜ್వ ౕ గళనుನ್ కూಡా ఎಲాಲ್ ‘ము ಲ್మ’ ಗె 
(అవర జನాంಗಿౕయ మూల మతుತ್ ಭాಷెయనుನ್ గణನెಗె ತెಗెయದెౕ), ఎಲాಲ್ షయగళలూಲ್ అనుసరಣె ಮాడలు అరబరు 
ఒತాತ್ సుತాತ್ರె. 
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భರ್రವాಗಿ లರ್ దంతహ అನెౕక ఆసಕಿತ್ದాయక సತాಯ್ంశగళనుನ್ అవను అథವా అవళು ఇదర ಲ್ 
ಕాణబహుదు.  ಕెౕవల కుರ್ఆ న పఠಯ್ద ఆಧారద ౕಲె, ಯావುದెౕ మూఢనం ಕె అథವా ಧా ರ್క 
పಕಷ್ಪాత లಲ್ದె - ಯావುదు ఇಸాಲ್ం, ಯావುదు అలಲ್ - ఎంబ తులನెయనుನ್ ಮాడువ ಸామథಯ್ರ್వనుನ್, 
ఈ ಲెౕఖనవು ఓదుగ ಗె ౕడుతತ್ದె ఎందు ఆ సಲాಗಿದె. 

ನావು ఇంతహ ಕెలసవనుನ್ ಕైಗె ತ್ಕెూళುಳ್ವాగ - అಲాಲ್హన మతుತ್ అవన పರ್ವా య రుదಧ್ 
కుతంతರ್వನెನ್సಗಿ, ౕననుನ್ (అథವా ౕవనద కರ್మబదಧ್ ౕ యనుನ್) భರ್షಟ್ಗెూ ద ಹాగూ అదనుನ್ 
బರెౕ ఒందు మూ ರ್3యనుನ್ ఆರా సువ ధమರ್వನాನ್ಗಿ క తಗెూ ద అరబరనుನ್ - సವ್తః 
కుರ್ఆ న ఆಧారదಲెಲ್ౕ త ಪ್తసಥ್రನాನ್ಗಿ ನావು ಕాణబహుదు. ప ಣామವాಗಿ, ఇదನెನ್ౕ ‘ఇಸాಲ್ం 
ధమರ್’ ఎందు ప చ సಲా తు. దురదృషಟ್వಶాತ್, పರ್సుತ್తವాಗಿ శವ್ದాదಯ್ంత ౕಗె ౕ 
అಥైರ್ ಕెూళಳ್ಲాಗಿದె. 
 
సం పತ್ವాಗಿ – కుರ್ఆನ್ ఎంబువುదు ధమರ್ద బಗెಗ್ ఇరువ గರ್ంథవలಲ್. ఇಸాಲ್ం ఎంబువುదు ‘ధమರ್’ 
ఎందలಲ್. ఇಸాಲ್ం ఎందರె ఏకದెౕవ ంద సమಮ್ సలಪ್టಪ್ అథವా అను ౕ సలಪ್టಟ್ ‘ಶాం యుత 
అథವా ఆనందమయ’ ౕవనద ఒందు ౕ  ( ౕನ್) ఆಗಿದె. ఈ అధಯ್యనవು పು ಟ್ౕక సువ లువು, 
వరವాಗಿದె మతుತ್ స ಸాತ್రವాಗಿದె ಹాగూ ఇదనుನ್ జವాద ఇಸాಲ್మనుನ್ ప ಶెೂౕ సలు 

ఆగರ್ సువవర పರ್ ౕజనಕాಕ್ಗಿ పರ್క సಲాಗಿದె. 

కుರ್ఆನ್ ననನ್ ಧా ರ್క నం ಕెయ స ౕರ್చಚ್ మూల మతుತ್ ಮాగರ್దశರ್నವాಗಿದె ందు, జనಮ್ತా 
ము ಲ್మನాద ననಗె ಬాలಯ್ ందಲెౕ ಹెౕళಲాಗಿతుತ್. ఆ మనవ ಕెయ ಹెూరತాಗಿయూ, కుರ್ఆననుನ್ 
అదర మహతವ್ మతుತ್ అథರ್వనుನ್ కಡెగ , బರెౕ అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ అదనుನ್ ఓదలు ననಗె 
ಬెూౕ సಲాಗಿతుತ್. ననನ್ హతತ್ನెౕ వయ ಸ್న ಲ್ ౕ, కుರ್ఆననుನ್ అర య ಲ್ స ౕಸాಗಿ ಪాರాయణ 
ಮాడు ತ್దದ್ ಕారణ, ನాను ననನ್ కుటుంబద ಹె ಮ್ಯాಗಿದెದ್. అలಪ್సವ್లಪ್ ఎడవటుಟ್ ఆగు తుತ್. ನాను 
ఏను ఓదు ತ್ದ ದె್ౕನెందు ననಗె ಗెూ ತ್ర లಲ್. అథರ್వ యದె ಶెೂಲ್ౕకగళనుನ್ ಹాడువంತె, కుರ್ఆననుನ್ 
బರెౕ ఓదువುదు సహ ఒందు ಧా ರ್క ఆచరಣె ఎందు ದెದ್. 

                                                 
3 కుರ್ఆ న పರ್ಕార: మనుషಯ್రు (7:194), పರ್ವా గళು మతుತ್ సంದెౕశವాహకరు (3: 79-80), ಧా ರ್క ముఖండరు 
(9:31), ఇಮామరు అథವా ముಲాಲ್గళು (39:3), మరణಹెూం దవరు (16:20-21), మూ ರ್గళು (2:93), సವ್ంత ಸెూతుತ್ 
(18:42), తనನ್ అహం (25:43), ನ್ನ್’గళು (6:100) మతుತ್ ఒందు ధమರ್వనుನ್ అనుస సువುదు (30:31-32) - 

ఇತాಯ್ గళనుನ್ ‘ఆರాధನె, పೂಜె అథವా అవುగళ ౕಲె భరవಸె’ ಮాడలಪ್ಟాಟ್గ – అవುగళು ‘మూ ರ್’గళ ಲ್ 
ఒళపడుతತ್ವె. మతుತ್ ఆ కమರ್వು ‘మూ ರ್-ఆರాధನె, మూ ರ್పೂಜె అథವా ಕ್ರ್’ ఆగుతತ್ದె. మతుತ್ ఆ ಕಿರ್ యనుನ್ 
ಮాడువవరు ‘మూ ರ್-ఆರాధకరు, మూ ರ್పೂజకరు అథವా ము ರ್కరు’ ఆగుತాತ್ರె. 
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1980 ర ಲ್ మಕాಕ್ద ౕథರ್ಯాತెರ್ ంద మర  బంద నంతర దల ಬా ಗె ನాను కుರ್ఆననుನ್ 
గం ౕరವాಗಿ ప ౕ ದె. ನాను ఒందు ము ಲ್మನాಗಿ ననನ್ ಹెూಣెಗా ಕెయనుನ್ పೂರై ದె ఎందు 
ಭా ದెದ್. ఆದాగూಯ್, అధಯ್యన మతుತ್ పಯాರ್ಲెూౕచನెయ నంతర, మಕాಕ್ సందశರ್న ంద ನాను 
ಮాతರ್వలಲ್, ಯారూ కూಡా4 అಲాಲ್హన ಯావುದెౕ ఆ ెయనుನ್ ನెరವెౕ లಲ್ ఎందు 
మనవ ಕెಯా తు. ముందువ దంತె ఇదు సಪ್షಟ್ವాగుತాತ್ ಹెూౕ తు.  

ఈ అధಯ್యనవనుನ್ ఆరం సువ దలు, ನాను ననನ್ ಲ್ ౕ ಕెలవು మూలభూత పರ್ಶెನ್గళనుನ್ ಕెౕ ದె:                               

• అర ౕ మ ಣ್న ౕಲె ಮానవరు క ಟ್ద మನెయ ಲ್ అಲాಲ್హను ವా సలు 
ఆయుದ್ಕెూం ದాದ್ನెంబువುదు జವెౕ? 

• అవ ಗె ವా సలు ఒందు మನెయ అగతಯ್ ದె ౕ? ఇలಲ್ దದ್ ಲ್, అవరు అదనుನ್ ‘అಲాಲ್హన 
మನె’ ఎందు ఏಕె కರెయుತాತ್ರె? అథವా అదు బರెౕ ಮా న రూపವెౕ? 

• ఒందు పవರ್తద ಲెగ ంద ర ద ಖా  ಚౌಕాಕారద ఆయక ಟ್ಗె ನాను ఏಕె బగుಗ್వುదు, 
ಸాಷాಟ್ంగವెసగువುదు ಹాగూ సుతుತ್ ಹెూಡెయువುదు? మతుತ್ అదಕెಕ್ అళవ రువ కపುಪ್ 
కలಲ್నుನ್ ನాను ఏಕె చుం సువುదు? 

• ಸా ರారు ౖ  దూర ವా సు ತ್దದ್రూ, ನాను పರ್ నవೂ ఐదు ಬా  ఒందు 
ಲా ರ್త కటಟ್డಕెಕ್ ముఖಮా  ఏಕె ధుಯ್కತ್ವాಗಿ ಪాರ್ ರ್సಬెౕకు? 

ఈ ౕ య పರ್ಶెನ್గళು ననನ್నుನ್ కళవళಗెూ తు మతుತ್ అదర బుడవనుನ್ అ యలు ಪెರ್ౕರెౕ తు. 
ನాను మಕాಕ್ద ಲ್ ಮా ద ಕాయರ್గళ, మ ౕనద ಲ್ నಡె ద ಗెూౕ  సందశರ್నద5 వరಣెయనుನ್ 
హుడుకువ ఉತాಸ್హ ంద కుರ್ఆ న పఠಯ್గళనుನ್ ప ౕ ದె. 

నూహర, ఇಬాರ್ ౕమర మతుತ್ అవర మకಕ್ಳాద ఇಸాಹ್ಕ್ ಹాగూ ఇಸాಮ್ ౕలర మతుತ್ ಯాకూబర 
మతుತ್ అవర మకಕ್ಳాద యూసుఫర ಹాగూ అవర సಹెూౕదరర ౕవనద బಗెಗ್ కుರ್ఆ న ಲ್ 
ವాಯ್ಖాಯ್ సಲాಗಿದె ఎందు అదర అనుವాదద మూలక ದెದ್. ఈ గರ್ంథవು ದావೂದ್ మతుತ್ అవర 
మగ సుಲైಮాನ್, ఝక ಯాಯ್ మతుತ್ అవర మగ యಹాಯ್, మూಸా మతుತ್ అవర సಹెూౕదర 

                                                 
4 అర ౕ ధమರ್ద ಲ್న ఐదు అగతಯ್గళ ಲ್ ఒంದాద మಕాಕ್ పರ್ಯాణవనుನ್ పೂರైసువುదు సವ್గರ್ద పರ್ವెౕశಕెಕ್ అవశಯ್కವాಗಿದె. 
5 ‘ఇಸాಲ್ం ధమರ್’ ద ಲ್ ಭెూౕ సಲాద ఆచరಣె మతుತ್ జವాಬాದ್ గళ ప చయ రువ ఓదుగరు అ యಬెౕಕెౕನెందರె, ఇ ಲ್ 
సూ సಲాద ಕಿರ್ గళು ము ಲ್మ ಗె ದైవ-బదಧ್ತెయ ಭాగವాಗಿ నಡెసಬెౕಕాద కమರ್గಳెందు క సಲాಗಿದె. 
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ಹారూನ್ మతుತ್ ఈಸా ಹాగూ అవర ತా  మయರ್మర బಗెಗ್యూ వరగళనుನ್ ౕ ದె ందు 
ದెದ್. ఆదರె, ఉ 6ಯాద, వಯ್ವా యనుನ್ ౕడలಪ್టಟ್ పರ್ವా  ముహమಮ್దర బಗెಗ್ బహళ క  

ಮా యు కుರ್ఆ న ಲ್ ఉಲ ಲె್ౕఖವాಗಿరువುದాಗಿ కండుబరుతತ್ದె. ల ాంతర జనరు 
ఆರా సువంతహ ఈ మనుషಯ್న వరವాద ౕవన ఇ ಹాసద బಗెಗ್ కుರ್ఆ న ಲ್ 
మనఃపೂవರ್కವాಗಿ హు ಕಿదరూ, అవరు అಲాಲ್హన పರ್ವా ಯాಗಿ ಕాయರ್పರ್వ ರ್సువ అవ య ಲ್ 
అవర హತాಶె మతుತ್ ರాಸెగళనుನ್ ರ್సువ వచనగళು ಮాతರ್ ಕాణ గుతತ್ದె. అవర దలు 
బందంతహ పರ್ವా గళ ಹాಗె ౕ, తనನ್ గರ್ంథద బಗెಗ್యూ జన ಗె మనవ ಕె ಮా సువ ಧెಯ್ౕయద ಲ್ 
హತాశಗెూండ ఒందు పರ್ವా య తರ್ణవು మూ  బరుతತ್ದె. ౕಗಿరుವాగ, ఈ పರ್ವా యవరు 
పరಲెూౕకద ಲ್ ఈ తరహ ಹెౕళುవುదర ಲ್ ఏనూ అచಚ್ లಲ್: 

పರ್ವా యరు ಹెౕళುవరు, ‘ఓ ನాదನెౕ, ననನ್ జనరు ఈ కుರ್ఆననుನ್ తಯ್ దరు’ (25:30) 

ನాను మూల అర ౕ కుರ್ఆ న అధಯ್యనవనుನ್ ಮాడువ దలు, అనుವాదగళ ౕಲె ಹెచుಚ್ 
అవలం తನాಗಿದెದ್. ఆదರె, అವెలಲ್వೂ హಳెయ ದాವ್ంసర అథರ್ వరಣెగళనుನ್ పರ್ ం సు తుತ್. 
తಕಷ್ణ ವాಯ್ಖాಯ್న మతుತ್ అనుವాదగళ ಲ್ హలವారు నನ್ತెగ రువ మతుತ್ ರెూౕಧాతಮ್క 
ಹెౕ ಕెగళనుನ್ ರాಶెಗెూళುಳ್ತాತ್ అ తుಕెూంಡె. ಕెళకండ 2:125 వచనద అವైಚా క తರ್ణవು 
ననನ್నుನ್ తుంಬా తళమళಗెూ తు. ఆ చరణద ఒందు నమూನెయ తರ್ణవು ౕಗಿದె: 

“ನావು ఆ భవన (కఅಬా)వనుನ್ జన ಗె ಕెౕందರ್ವాಗಿ ಹాగూ ಶాం య ಸాಥ್నవನాನ್ಗಿ 
శಚ್ ద సందభರ್(వనుನ್ సಮ್ ). ‘ఇಬాರ್ ౕమరు ఆರాధನెಗాಗಿ లుಲ್వ ಸాಥ್నవనుನ್ 
ౕవು ಥ್రವాద నಮా న ತాణవನాನ್ಗಿ ಕెూ ಳ್ ’ ఎందు ನావು జన ಗె ఆ ా ದెದ್వು. 

‘ననನ್ ఈ మನెయ పರ್ద ಣె మతుತ್ ಬాగువవ ಗాಗಿ ಹాగూ ಸాಷాಟ್ంగವెరగువవ ಗాಗಿ 
మರ್లವాಗಿ ’ ఎందు ఇಬాರ್ ౕಮ್ మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕల ಗె ನావು ತాಕಿౕతు 

ಮా ದ ದె್వು.” (2:125) 

ఎಲాಲ್ ‘ಸాంపರ್ದా క’ ದాವ್ంసరు, ‘అಲాಲ್హను, మನె ందనుನ್ తనನ್ದాಗಿ ಕెూం ದాದ್ನె మతుತ್ 
జనరు ఈ ರ್షಟ್ మನెయ మూలక అవననుನ್ ఆರా సಬెౕకు’ ఎంబ నం ಕెయనుನ್ ಹెూం ದాದ್ರె. 
ననಗె ఇదర ಲ್ ఏನెూౕ త ಪ್ದె ందు ತెూౕ తు. నంతర ನాను అర ౕ ಭాಷెయనుನ್ 

                                                 
6 ఉ  ఎందರె, అಲాಲ್హన గರ್ంథద పೂవರ್ ాన ఇలಲ್ద ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್, జನాంగ అథವా జనరు (ref. 2:78). అవరు 
అనಕಷ್రసಥ್ರాಗಿరలు ಸాధಯ್ లಲ್. గರ್ంథవనుನ್ పಡెయలు ఆ ಕ್ಯాಗಿరద ಕారణ యహూ గళು ఇతర జనరనుನ್ ఉ ಮ್గಳెందు 
ప గ సుತాತ್ರె. 
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అథರ್ಮా ಕెూళಳ್లు మతుತ್ గರ್ంథద అస ౕ పదగళనుನ್ ఓదలు ತెూడಗಿದాగ ಕెలవು వచనగళ 
ఖరವాద అథರ್గళು ననಗె మనగం తు మతుತ್ ననನ್ అనుಮానగళು దృఢಗెూండవು. 

కుರ್ఆననుನ್ అ తుಕెూళುಳ್వ మతుತ್ అదనుನ್ స ౕ సువ ననನ್ తతವ್వು సరళವాಗಿದె. కుರ್ఆನ್ హలవು 
సಥ್ళగళ ಲ್ పద (క ಮాತ್)గ ಗె ಪాರ್ಧానಯ್ತె ಕెూడుతತ್ದె. కుರ್ఆನ್ ఒందు ಶాವ್ಸాహರ್ పఠಯ್ವాಗಿದె 
మతుತ್ ఉతತ್రಕాಕ್ಗಿ  ನావು అదనుನ್ గం ౕరತె ంద స ౕ సಬెౕಕాగుతತ್ದె: 

• ఆదమరు అಲాಲ್హ ంద పదగళనుನ್ పಡెదుಕెూండరు (2:37 ನెూౕ ) 

• ఇಬాರ್ ౕమరు అಲాಲ್హన పదగಳೂెం ಗె ప ౕ సలಪ್టಟ್రు (2:124 ನెూౕ ) 

• అಲాಲ್హను మూಸా ಗె తనನ್ పదగళనుನ್ అవ ౕణರ್ಗెూ దను (7:144 ನెూౕ ) 

• యహూ గళು అಲాಲ್హన పదగళ అథರ್వనుನ್ కృతಗెూ దరు (5:13 ನెూౕ ) 

• యಹాಯ್రు పదగళ మూలక సಪ್షಟ್ನె ౕ దరు (3:39 ನెూౕ ) 

• మయರ್మరు అಲాಲ್హన పదగಳೂెం ಗె గರ್ంథవనుನ್ దృ ౕక దరు (66:12 ನెూౕ ) 

• మయರ್మర మగ ఈಸారు, సంದెౕశವాహకరు ಹాగూ అಲాಲ್హన పదగಳాಗಿదದ್రు (4:171 
ನెూౕ ) 

• ముహమಮ್దరు అಲాಲ್హననుನ್ మతుತ್ అవన పదగళనుನ್ నం దದ್రు (7:158 ನెూౕ )  

• ಯావ మనుషಯ್ గూ అಲాಲ್హన పదగళనుನ್ బదಲా సలు ಸాధಯ್ లಲ್ (6:115 ಹాగూ 18:27 
ನెూౕ )  

• అಲాಲ್హను తనನ್ పదగಳೂెం ಗె సతಯ್వనుನ್ ಸాಥ್ సలు ఇ ಛ್ దను (8:7 మతుತ್ 10:82 
ನెూౕ ) 

• అಲాಲ್హను తనನ್ పదగళ మూలక ಯావುದెౕ అసతಯ್వనుನ್ అ సలు మతుತ್ సతಯ್వనుನ್ మరు 
ಸాಥ್ సలు ಸాధಯ್ రువవను (42:24 ನెూౕ ) 

• అಲాಲ್హను ఈ గರ್ంథవనుನ್ సంర సుತాತ್ನెందు సವ್తః ತాನెౕ భరవಸెయనుನ್ ౕ ದాದ್ನె. (15:9 
ನెూౕ ) 
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• మనుకులಕెಕ್ దశರ್నವాಗಿ ಕెౕవల కుರ್ఆನ್ ಮాతರ್ ಧాರాళವాಗಿ ಸాకు (29:51 ನెూౕ ) 

( ౕ న వచనగళ వరಣెయు ఈ ಭాగద ಕెూನెయ ಲ್ అనుబం సಲాಗಿದె) 

ನావು కుರ್ఆ న అధಯ್యనవనుನ್ బయ దರె, ನావು అదర పదగళనుನ್ ಕాగు సువ మతుತ್ 
ఉచಚ್ సువ ౕ యనుನ್ గమ సಬెౕకు. కుರ್ఆననుನ್ ಪాರాయణ ಮాడಲాದాగ అదనుನ್ ನావು 
ఎచಚ್ ಕె ంద ಕెౕళಬెౕకు ఎందు 7:204 ర ಲ್ ಹెౕళಲాಗಿದె.  

ನావು కుರ್ఆననుನ್ ఎచಚ್ ಕె ంద గణನెಗె ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬెౕకు ಹాగూ అదర బಗెಗ್ ವెౕ సಬెౕకు. 
ಕెలవು పರ್ముఖ పదగళ అథರ್వು రు ಹెూౕಗಿరువುదు ననಗె పತెತ್ಯా తు. ఈ కృತెయు ಕెళಗಿన 
దురంత ప ಣామగళనుನ್ ಹెూం ದె: 

• జనరు ఈ ౕవనద వ ವాటుగళనుನ್ అవర సృ ಟ್కతರ್ ಗె సంబం సువ ౕ య ಲ್ ಭా ౕ 
పರ್ಭావ ౕరుతತ್ದె. 

• ఇదు పುರెూౕ తర మతుತ್ ದాವ್ంసర ಕైయ ಲ್ బృహತ್ పರ್ಮాణద అ ಕారవనుನ್ ౕడుతತ್ದె. 

• ఇదు బుడకటుಟ್ మతుತ್ మూ ರ್ ఆರాధకర ಚారద ಲ್ తమಮ್ గರ್ ಕెగళనుನ್ 
ಕಷ್ులಲ್కಗెూ సుతತ್ದె. 

• తమಮ್ ఒಡెయ ಗె పರ್ ಕಿರ್ సలు బయసువ అನెౕక జనర అవಕాశవనుನ್ క తಗెూ సుతತ್ದె.  

ತావು ము ಲ್మರెందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್వవరు, ఈ పదగళనుನ್ తಪాಪ್ಗಿ ళುవ ಕె 
ಮా ಕెూం రువುద ంద ఉంಟాగువ ( ವ್ౕಕాహರ್వలಲ್ద) వతರ್ನెయ ಮానదండద ౕಲె, శವ್ద 
ము ಲ್ ౕతరరు కుರ್ఆననుನ್ మ ರ್సుತాತ್ರె.  

ననನ್ ఈ పುసತ್కవು, కుರ್ఆ న ఆಧారద ౕಲె ಹాగూ అదర మూల అంశగళ ಬెళಕಿన ಲ್, ಧా ರ್క-

దంಧెయనుನ್ నಡెసువంతహ ఆడ త వగರ್వು అదర ౕಲె ಹెూ రువ అಪాథರ್గళనుನ್ 
అవలం సದెౕ, కಳెదుಹెూౕదంతహ ెౕతರ್గళనుನ್ ందಕెಕ್ బయసుతತ್ದె. అಲాಲ್హన పదగళ ಲ್ ಯావುದెౕ 
ದెూౕషగ లಲ್. బద ಗె ಮానవ ంద అవన పదగళ అథರ್వనుನ್ ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ రుచಲాಗಿದె. 
ఇదు అవన కు తు ఖరవలಲ್ద కలಪ್ನెగళనుನ್ ವాಯ್పకವాಗಿ హర ದె. 

అదలಲ್ದె, ಹెూంದా ಕె ఇరదంతహ ರెూౕಧాతಮ್క ಹెౕ ಕెగళು మతుತ್ కుರ್ఆ న వచనగళ అ ವెౕ త 

ವాಯ್ಖాಯ್నగళು ఎಲాಲ್ అనుವాదగళ ಲ್ నుసు ಟ್ದె. ననಗె ಗెూౕచ దంతహ ಯావುದెౕ పರ್ముఖ 
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షయగళ బಗెಗ್, ಯావುದెౕ అనుವాదగళ ಲ್యూ ಯావುದెౕ సు వು గ లಲ್. ఉದాహరಣెಗె, 
వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣెయ షయ (ఇదనుನ್ ముంದె వ సಲాಗಿದె) - ఎಲాಲ್ సందభರ್గళ ಲ್ ఇదనుನ್ 
మూ ರ್ ఆರాధನెయ ఒందు ఆచరಣెಯాಗಿ రుచಲాಗಿದె. ನాను సವ್లಪ್ సమయ అనుಮానద ಲ್ 
సుతತ್లಪ್ಟెಟ್. ನాను అథರ್ಮా ಕెూళುಳ್వುదర ಲ್ తపುಪ್ ఇరబహుದెౕ? ನాను ಭా రువ ಹాಗె అర ౕ 
పఠಯ್ద అథರ್ద ఆಧారద ౕಲె, సಪ್షಟ್ವాద పರ್ ಟ್త తతವ್వనుನ್ అನావరణಗెూ సువ బద ಗె, 
బహుశః ಕెౕవల ఒందు ಕాలಪ್ క ವాಯ್ಖాಯ್నవనుನ್ సమ ರ್సు ತ್ದ ದె್ౕನె ౕ? ನాను స ಯాగలూ, 

ానద ಗౌరವాహರ್ ಸాಥ್నగళ ಲ್రువ ‘అ ಕా గళು’  తಪాಪ್గలూ, ಹెౕಗె ಸాధಯ್? 

అంతూ ನాను ముంದె ಸాಗಿದె. ఆదರె కుರ್ఆ నుదದ್కూಕ್ హర రువ పರ್ ందు షయద కు త, 
ವాಯ್పక శರ್-ఉಲ ಲె್ౕఖగళನెూನ್ళಗెూండ ఆళವాద అధಯ್యనద నంతర, ననನ್ అనుಮానగళ 

సమంజసತెయు ననಗె మనవ ಕెಯా తు. అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ ಚా ತ್య ಲ್రువ కటుಟ್కಥె ಹాగూ 

గూఢತెగళ నడుವె మతుತ್ కుರ್ఆ న ಹెౕ ಕెగళ నడుವె ಹెూంದా ಕె ఇలಲ್ రువುదనుನ್ ನాను 
గమ ದె. ఒందు పం ౕయ ఘటకವాద ఈ ధమರ್వು, వಯ್వ ಥ್తವాಗಿ అಲాಲ್హన కలಪ್ನెయనుನ್ 
ರాక సుతತ್ದె. ನాను ఈ తಪాಪ್ద కలಪ್ನెగళనుನ್ మతుತ್ కుರ್ఆ ంద ఇవುగ ಗె రుదಧ್ವాద 

ಸా ಯ್గళ ప ಟ್యనుನ್ ఒటుಟ್గూ ದె. ననಗె ಕెూನెయ ಲ್, ననನ್ ముంದె ఈ ಸా గళ బలవనుನ್ 
పರ್ద ರ್సಬెౕಕಿతుತ್. ధమರ್, వృత, ఆರాధನె, ౕథರ್ಯాತెರ್, ಪాರ್  బ  ఇತాಯ್  ఆచరಣెగళనుನ್ 
కుರ್ఆನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ ఖం సుతತ್ದె మతుತ್ ఇంతహ అಭాಯ್సగళనుನ್ మూ ರ್ ఆರాధನె ందు 
వಗಿౕರ್క సుతತ್ದె. సంశయ లಲ್ದె, ఇదు హలవ ಗె సಮ್యಕా ಯాಗಿరబహుదు. ಯావುದెౕ 
అనుಮానవು ఉ యదంತె ನాను ఇదనుನ್ ధృఢప సుತెತ್ౕನె. 

అనుವాదకರెలಲ್రూ మూలతః అಕಷ್రగళ జనರాಗಿದాದ್ರె. అನెౕక ಬా  అవరు కుರ್ఆననుನ್ 
ಭాಷాంత సుವాగ సంದెౕశద ಪాರ್థ క ఉದ ದె್ౕశవనుನ್ లರ್ సుತాತ್ರె. బహుశః ( ౕಲె ద 
ಧా ರ್క గణಯ್ర మూలక గ  ప సಲాద) తమಮ್ ವైయుಯ್ಕಿತ್క ಧా ರ್క నం ಕెగళ ಕారణವాಗಿ, 

సంದెౕశవು అనథರ್ಗెూండంతహ అವైಚా క మతుತ್ ರెూౕಧాతಮ್క పఠಯ್గಳాಗಿ ప ణ ದె. 
కుರ್ఆననుನ್ స ಯాಗಿ ಭాಷాంత సలు, ತాను ఏను ఓదు ತ್ದ ದె್ౕನెందు దలు అ తుಕెూళಳ್ಬెౕకు. 
ವాసತ್వద ಲ್, ఫలದాయకವాಗಿ కుರ್ఆననుನ್ స ౕ సలు, ನావು నమಮ್ పೂవರ್ಭా  కలಪ್ನెగళనుನ್ 

ಕ್ರ್యಗెూ సಬెౕకు. మತాంధರాಗಿ, ఐ ಹా కವాಗಿ మతుತ್ బుడకటుಟ್ ಭావನెಗె ಬాగದెౕ, అదర 
అథರ್వనుನ್ యువ సలుವాಗಿ, ನావು మಶాರ್తಮ್క ప ಶెೂౕధకರాగಬెౕకు. 

ౕಲె సూ సಲాదంತె, జన ರ್య అనుವాదకరు ముం న పುರెూౕ తర మతుತ್ ౕಕాಕారర 
పಪ್ గళ ౕಲె పರ್ಭా తರాಗಿದాದ್ರె. ಹెಚాಚ್ಗಿ, అవర ವైయుಯ್ಕಿತ್క అ ಪాರ್యగళು, కుರ್ఆ న పఠಯ್ద 
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ఆಧారద ಲ್ ప ౕలನె అథವా సంಶెೂౕధನెಗె ఒళప ಟ್రువು లಲ್. ಕాల కಳెదంತె, ఇంతహ 
ౕಕాಕారరనుನ್ అ కృతರెందు ప గ సಲా తు. ఆదರె ఇ ಲ್ ఒ ತ್ ಹెౕళಬెౕಕాదದెದ್ౕನెందರె, అవరు 

కుರ್ఆ న పదగళ కటుಟ್ ಟాಟ್ద అధಯ್యనಕెಕ್ ఎం గూ బదಧ್ರాಗಿర లಲ್. ఉದాహరಣెಗె, కుರ್ఆ న ಲ್ 
ಖಿతಗెూం రువ మూ ರ್ ఆರాధನెయనుನ್ సూ సువ ವాకಯ್వృందగళ గం ౕరತెయనుನ್ గురు సలు 

ఇవ ಗె ಸాధಯ್ವాగ లಲ್. అవరు కుರ್ఆ న పఠಯ್వనుನ್, మూ ರ್పೂజక అర ౕ ధమರ್ద సವ್తః 
ఆదಯ್ತెగళనుನ್ ಬెంబ సువ ౕ య ಲ್ ఓదలు ಹెచుಚ್ ಪాರ್శస  ౕడుತాತ್ರె. ఇవరు కుರ್ఆననుನ್ 
అనథರ್ವాಗಿ పರ್ಚార ಮా దరు. ಸాధಯ್ రువ ఎಲాಲ್ పರ್యతನ್గళనుನ್ నಡె , అనుವాదకరు 
కుರ್ఆ న షయగళనుನ್ ఇంతహ ౕಕాಕారర మతుತ್ ‘అ ಕా గళ’ పరంపರెయ మూలక 
ಭాಷాంత సుತాತ್ರె. 

కుರ್ఆ న ‘అనుವాదగళనుನ್’ అవలం రువ ము ಲ್మరు (అర ౕ ಭాಷెయ ళುవ ಕె ఇలಲ್ద 
ಕారణ) గರ್ంథద సతವ್వనుನ್ అ తుಕెూళಳ್లు ఫలರాగుತాತ್ರె. కుರ್ఆನ್ ವైయుಕಿತ್క హకుಕ್, అ ಕార, 

స షుಣ್ತె మతుತ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ ఎ ತ್ యుతತ್ದె; అదు ಮానవ సంబంధగళು, జನాంಗಿౕయ 
ధుರ್ ౕకరణద రుదಧ್ ఎచಚ್ ಕె ౕడుతತ್ದె; అదు ఈ జగ ತ್న ౕవనద ಲ್ ಹాగూ మరಣానంతరద 
ౕవనద ಲ್ ఆనందద భరవಸెయనుನ್ ౕడుతತ್ದె; అదు ಜాగ క ಶాం యనుನ್ ಸా సువ బಗెಗ್, పరసಪ್ర 

సಹానుభూ య అవశಯ್కತెయ బಗెಗ್, జనర ಸాಮా క వಯ್వ ಥ್త ಥ್ య యమగళ బಗెಗ್ 
ಮా యనుನ್ ఒళಗెూం ದె. అదర ౕజನెయు ಯావುದెౕ ಸాంసಕ್ೃ క వಯ್వಸెಥ್యలూಲ್ 
అనವ್యವాగుతತ್ದె మతుತ್ అదకూಕ್ ‘ధమರ್’కూಕ್ ಯావುದెౕ సంబంధ లಲ್. 

ఒందు యమదంತె, అనుವాదకరు షయగ ಗె ರ್షಟ್ವాಗಿ సಪ್ం సువು లಲ್ అథವా కుರ್ఆ న 
ఇతర సంబం త వచనగళనుನ್ ಹెూౕ  ನెూౕడువು లಲ್. ఇంతహ ಹెూౕ ಕెయు, కుರ್ఆ న 
పదగళనుನ್ మతుತ್ రూపಣెయనుನ್ గರ್ సువ ಕಿౕ ಕైయనుನ್ ఒదಗಿసువంతహ ఒందు పರ್ಕಿರ್ ಯాಗಿದె. 
ప ಣామವాಗಿ, అవరు సంపೂణರ್ చరణవనుನ್ మతుತ್ పರ್ತెಯ್ౕక పదగళ ంದె ఇరువ పರ್ముఖ 
ప కలಪ್ನెగళనుನ್ తಪాಪ್ಗಿ అనుವా సుತాತ್ರె. అద ంದాಗಿ అవುగళು సంದెౕಹాసಪ್ద, అసಪ್షಟ್, 
అసంగత ಹాగూ ಕెలవು సందభರ್ద ಲ್ సంపೂణರ್ మూఖರ್తనద ಹెౕ ಕెగಳాಗಿ ప ణ సుతತ್ದె. 

సుಮారు హ ನారు వషರ್గళ ంದె ఈ సంಶెೂౕధನెయనుನ್ ఆరం సుವాగ, ‘పఠಯ್ ౕಕె’య బಗెಗ್ 
ం న ಯావುದెౕ కృ గళು ననಗె గ లಲ್, ಕారణ అంతహ ಯావುದెౕ కృ గళು ఇర లಲ್. ‘ధమರ್ద 

పುరుషర’ ఆసಕಿತ್గనుಸారವాಗಿ వಯ್వహ సువ అనుವాదగళು ಮాతರ್ లభಯ್ ತెತ್ౕ నహః, ಕెౕవల 
కుರ್ఆ న ఆಧారద ಲ್ అనుವాదగళ ಗాರ್ం క ౕಕెయ ಯావುದెౕ పೂణರ್ అధಯ್యనవು ఇర లಲ್. 
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ఈ పುసತ್కద ಲ್ మం రువంతహ అನెವ್ౕషನెಗె, ముకತ್ವాద మతుತ್ మశರ್తಮ್క ంతನెయ అగతಯ್ ದె. 
ಧా ರ್క ದాವ್ంసರెందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್వవ ಗె ఇంతహ ానవనుನ್ పರ್ంశ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. ఏಕెందರె, 
అవరు కటుಟ್ ಟాಟ್ಗಿ తమಮ್ ‘ಧా ರ್క’ నం ಕెగళ కಡెಗె ಬాగువవರాಗಿದాದ್ರె. ఖం తವాಗಿయూ, ఈ 
అధಯ್యనద ಲ್ ఎ ತ್ద అంశగళು, ‘అర ౕ ధమರ್’ద ఎరడు ದెూడಡ್ పంథగಳాద సు ನ್ మతుತ್ 
ಯాగ ಗె ఒందు ನెౕర ಬెద ಕెయనుನ್ పರ್సుತ್త ప సుతತ್ದె. (అర ౕ సంసಕ್ೃ  మతుತ್ బుడకటుಟ್ 

ಕానూ ంద రూ తಗెూం రువ ಕారణ, ఇವెరడనూನ್ ‘అర ౕ ధమರ್’ద పంథగಳెందు 
సూ సಲాಗಿದె). అర ౕ పఠಯ್ద ప చయ రువ (మతుತ್ అదర ಲ್ రతರాగలు ಸాధಯ್ రువ) 

మಶాರ್తಮ್క మతుತ್ ముకತ್ మనసಕ್రు ಮాతರ್ ఈ అధಯ್యనవనుನ್ చಚ್బహుదు. ఆದాగూಯ್, ఈ పುసತ್క 
ఒందు సులభ ಶై య ಲ್ బರెయಲాಗಿದె మతుತ್ కుರ್ఆ న అథವా అర ౕ ಭాಷెಗె సంబం ద 
ಶెౕష ాన ఇలಲ್ద ಕెలవು ఓదుగ గూ ఇ ಲ್ వ రువ చಚెರ್గళనుನ್ మనదటుಟ್ ಮాడలు 

క ణವాగదు ఎందు ఆ సಲాಗಿದె. 

ననನ್ ಧానవು, ಯావುದెౕ షయద ముఖಯ್సూ  పదగళనుನ್ ಹెూం రువ ప తರ್ గರ್ంథద 
పರ್ ందు చరణగళనుನ್ మಶాರ್తಮ್కವాಗಿ ఓదువುದాಗಿದె. ಹె ಚ್న సಥ್ళగళ ಲ್ అంతహ వచనగళು 
గರ್ంథద ధ కಡెగళ ಲ್ హర రుతತ್ದె. కుರ್ఆನ್ హలವారు షయగళనుನ್ ఒందర నంతర 
ఇನెూನ್ందు బ క ఇతర కಡెగళ ಲ್, ಸాಮానಯ್ವాಗಿ పದెౕ పದెౕ పರ್ ం సుతತ್ದె. ఆదుద ంద 
‘మూ ರ್ ఆರాధನె’ అథವా ‘ ౕవన ౕ ’యంతహ ఖరವాద షయగళ పರ್ಸాತ್పగళనుನ್, గರ್ంథద 

ధ ಭాగగ ంద సంగರ್  ఒందు ౕ ರ್ಕెయ అ య ಲ್ ఒ ಟ್ಗె తరಬెౕಕాగుతತ್ದె. ಹాಗె, 
వచనగళనుನ್ హుడుకలు అನెౕక ತాసుగళనుನ್ వಯ್ సಲాಗಿದె. అనుವాదకరు ఒదಗಿ రువ 
షಯాಧా త సూ ಕెగళು, అర ౕ శబಧ್ಕెూౕశగళು ಹాగూ ఘంటుగళು సహ, భರ್షಟ್ పం తర 

అನెౕక శతಮానగళ ‘ಧా ರ್క’ పರ್ಭావ ంದాಗಿ, అನెౕక సందభರ್గళ ಲ್ తಪాಪ್ಗಿವె అథವా 
అపೂణರ್ವాಗಿವె.  

అర ౕ పఠಯ್ద ఒందు మಶాರ್తಮ್క అధಯ್యనద బ క - ‘కుರ್ఆನ್ ననನ್ ಮాగರ್దశರ್నద మతుತ್ 
నం ಕెయ స ౕರ್చಚ್ మూలವాಗಿದె’ ఎందు ననಗె ಬాలಯ್ద ಲ್ సಲాಗಿరువುదకూಕ್, ననನ್ ಧా ರ್క 
ఆచరಣెగళ నడుವె వಯ್ತాಯ್సగ రువುదనుನ್ కండు ನాను ఆశಚ್యರ್చಕಿతಗెూళುಳ್ ತ್ದ ದె್. అతಯ್ంత అసంగత 
ౕ య ಲ್ కుರ್ఆ న పదగళనుನ್ తಪాಪ್ಗಿయూ, అನెౕక ಬా  ಹాಸాಯ್సಪ್దವాಗಿయూ 

అనుವా రువುదనుನ್ కండు గಬ್ರ್ ಗెూళುಳ್తತ್లూ ఇದెದ್. హలವారు శతಮానగళ ‘ ದాವ್ంసర’ 

క ణವాద ప ౕలನెయ బ కవೂ - అనుವాదಕారర పರ್ಕార గರ್ంథద ఒందు పదవು ఒందు కಡెయ ಲ್ 
ఒందు అథರ್వనుನ್, ఇನెూನ್ంದెಡె సంపೂణರ್ವాಗಿ ಬెౕರెౕನెూౕ అథರ್వనుನ್ ಕెూడబహుదు. అనుವాదగళ 
ఆవృ ತ್గళ నడుವె ವైరుధಯ್గళು, అసಪ್షಟ್ತెగళು, అಸామరసಯ್గళ సమಸెಯ್యనుನ್ నమಗె అలಲ್గಳెయలు 
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ಸాధಯ್ లಲ್. ದాವ್ంసరు, మశರ್కరు మతుತ್ అనుವాదకరు, ర దದ್ంತె న సు ತ್రువುదు అథವా 
ఈ తಕాರ್ಭాసగళనుನ್ మರెಮాచలు పರ್య ನ್సు ತ್రువುదు, తತ್దಲెూಲ್ందు నషಟ್ವాಗಿದె.  

బహుತెౕక అరಬెౕత ಗె, కుರ್ఆ న అనుವాదగళ ಲ್రువ ಕారತెయ అ రువು లಲ್. సతಯ್ద ಲ್, 
కుರ್ఆననుನ್ అర య ಲ್ ఓదువುదు అదనుನ್ వణರ್రం తವాಗಿ ನెూౕడువ ಹాಗె. ఆదರె అదనుನ್ 
అనుವాదగళ ಲ್ ఓదువುదు అదనుನ್ కపುಪ್ ళು న ಲ್ ನెూౕ ద ಹాಗె. అనుವాదగళనుನ್ ఓదుವాగ, 

నమಗె మూల ఆశయద ఒందు కలಪ್ನెయనుನ್ ಮాతರ್ పಡెయబహుదు, ఆదರె బహళషుಟ್ సూಕಷ್ಮ್ 
వಯ್ತాಯ್సగళು గు  తపುಪ್తತ್ದె. ఈ అ ానవು అవ ಗె అಲాಲ್హన ಶాವ್సద ౕಲె అతಯ್ంత ಹా ಕారక 
ప ಣామవనుನ್ ౕరుతತ್ದె. ಕెలవరు ఈ నನ್ತెగళనుನ್ గರ್ సలు సమథರ್ರాಗಿದాದ್ರె. ఆదరూ, 
బహుಪాలు అరಬెౕతరరు ఇంతహ అವైಚా క ವాಯ್ಖాಯ್న మతుತ್ ౕಕెగళ రుదಧ್ బ ಧ್వం ಕెయ 
లువనుನ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್వು లಲ್. 

మಶాರ್తಮ್క అధಯ್యనవనుನ್ ಕైಗెూళಳ್లు ఈ ಕెళಗಿన వచనవು ననನ್నుನ್ ಪెರ್ౕರెౕ తు: 

ఓ జనರెౕ, మಮ್నూನ್, మಮ್ పೂవರ್జరనూನ್ సృ ಟ್ ద మಮ್ పರ್భు న ಸెౕವెయనుನ್ ಮా , 

(అద ంద) ౕవು ర ెಹెూందబహుదు. అవನెౕ మಗె భూ యనుನ್ ವాస ౕగಯ್ సಥ್ళವాಗಿ, 
అవನెౕ ఆಕాశవనుನ್ ఒందు ನాಯ್సదంತె ಮా దను, మతుತ್ ఆಕాశ ంద మಳెయనుನ್ సు  
మಗె ఆಹారವాಗಿ ఫలగళనుನ್ ఉತాಪ್ దను. ఆదದ್ ంద, ఇదనుನ್ ౕవು అ రుತాತ್, ౕవು 

అవನెూం ಗె ಯావುದెౕ స ಸా గళనుನ್ ನెౕ సಬెౕ . (2:21-22) 

ఈ గರ್ంథవು, ಯావುದెౕ జನాంಗಿౕయ మూల అథವా పం ౕయ నం ಕెయనుನ್ గణನెಗె 
ತెಗెదుಕెూళಳ್ದెౕ, ఎಲాಲ್ ಮానవకులవనుನ್ ఉದ ದె್ౕ సువ సంದెౕశವాಗಿದె ందు ನాను 
అ తుಕెూంಡెను. జనరు తమಮ್నుನ್ సృ ಟ್ ద ఏక ఒಡెయన ఆ ాಪాలకರాಗಿరಬెౕకు ఎంబువುదు 
అదర మహతವ್ವాಗಿದె. ఆదರె, ఎಲాಲ್ ధమರ್ద జనరు ఇదಕెಕ್ ನెౕర రుదಧ್ವాಗಿ ಬెూౕధನె ಮాడుತాತ್ರె. 
అవరు ఒంದెూౕ అಲాಲ್హన ಸెౕవకరనుನ್ ఆರా సలు అథವా ಯావುದెౕ సಪ್ ರ್సలಪ್డువంతహదದ್ర ಲ್ 
తమಮ್నుನ್ ౕಗಿసలు క సుತాತ್ರె. కుರ್ఆ న ఇనూನ್ ಕెలవು అಧాಯ್యగళనుನ್ ఆళವాద 
ప ౕలನె ಮాడుವాగ, ఈ ಕెళಗಿనంతహ, సಪ್షಟ್ ಹెౕ ಕెగళనుನ್ కంಡాగ గಭ್ರ್ ಗెూంಡెను: 

ఓ పರ್ವా యರెౕ, ౕవು భూ య ಲ್ ಹె ಚ್నవర (బహుమ ౕయర) ಹెౕ ಕెయంತె నಡెదರె, 
అవరు మಮ್నుನ್ అಲాಲ್హన ಮాగರ್ ంద త ಪ್ డువరు. అవరంతూ ಕెౕవల 
గుಮా యనನ್నుస  ఊಹా ౕహగళ పರ್ಕార వ ರ್సుತాತ್ರె. (6:116) 
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అవను నూహ ಗె ఆ ా ద అದెౕ ౕవన ౕ యనుನ್ మగూ శಚ್ ದాದ್ನె మతుತ್ ఈగ 
ನావು అదನెನ್ౕ నಗె (ముహమಮ್ద ಗె) అవ ౕ ರ್సు ತ್ದ ದె್ౕವె. ఇదನెನ್ౕ ನావು 
ఇಬాರ್ ౕమ గూ, మూಸా మతుತ್ ఈಸా ಗె ಭెూౕ ದెದ್వು. ఈ ౕవన ౕ యనుನ್ 
సంಸాಥ್  మతుತ್ ఇదర ಲ್ నನ್ರాగ . ౕవು కರె ౕడు ತ್రువ ఈ షయవು మూ ರ್ 

ఆರాధక ಗె (ఒపಪ್లు) అతಯ್ంత క ణವాಗಿದె. అಲాಲ್హను ತా ಛ್సువవరనుನ್ తనನ್వరನాನ್ಗಿ 
ಮా ಕెూళುಳ್ತాತ್ನె మతుತ್ తనನ್ కಡె మరళುవవ ಗె ಮాతರ್ తనನ್ కಡెಗె బరువ ಮాగರ್వనుನ್ 
ತెూౕ సుತాತ್ನె. (42:13) 

దల సరళ ಹెౕ ಕెయ ಲ್, బహుమ ౕయరనుನ್ అనుస సಬారದెందు అಲాಲ್హను నమಗె ఎచಚ್ ಕె 
ౕ ದాದ್ನె. శಚ್యವాಗಿయూ ఇదు ఎలಲ್ గూ కణుಣ್ ತెರెసువంతహ షయವాಗಿದె. ఎరడನెౕ వచనవು 

ಹెౕళುతತ್ದె, అಲాಲ್హను ఒబಬ್ನెౕ మతుತ್ అవను ఎಲాಲ್ ಮానవకులకూಕ್ ಸాಮానಯ್ನాಗಿದాದ್ನె. 
పರ್ವా గ ಗె ಹాగూ సంದెౕశವాహక ಗె గರ್ంథగళనుನ್ అవ ౕణರ್ಗెూ ద ఆ ಕాణద ದెౕవననుನ್ 
ఎಲాಲ್ జనరు ఒగಗ್ಟాಟ್ಗಿ ಸెౕವె ಮాడಬెౕకు.  

నమಗె ಮాగರ್దశರ್న ౕడలు, నమಮ್నుನ್ అవన పథద ಲ್ నಡెసలు, అవ ಗె ಮాతರ್ ಸాధಯ್ ದె ౕ 
ಹెూరతు సంದెౕశ ದెూరಕಿదవ గూ ಸాధಯ್ లಲ್. సరళವాಗಿ ಹెౕ దರె - సంದెౕశవು, 
సంದెౕశವాహక ಗಿంత ಹెచుಚ್ ముఖಯ್ವాಗಿరువುದాಗಿದె. సంದెౕశవనుನ್ తలు ద నంతర ಯావುದెౕ 
పರ್ವా గళ అథವా సంದెౕశವాహకర అవశಯ್కತెయు ఇలಲ್. జనరనుನ್ అಲాಲ್హన కಡెಗె కರెయువುదు 
అవర కతರ್వಯ್ವాಗಿತెತ್ౕ నహః, అవ ಗె ಮాగರ್దశರ್న ಕెూడువುదలಲ್. అలಲ್ದె ಮానవర మతుತ್ 
పರ್ కృ గళ ಪాలకరనుನ್ అథವా ఆರాధకరనుನ್ 42:13 ర ಲ್ మూ ರ್పೂజకರెందు ప గ సಲాಗಿದె 
ಹాగూ అవర కರెಗె పರ್ ಕಿರ್ సಲాగువು లಲ್ ఎందు ಹెౕళಲాಗಿದె. 

నూಹ್, ఇಬాರ್ ౕಮ್, మూಸా, ఈಸా, ముహమಮ್ದ್ ಹాగూ ఎಲాಲ್ పರ್ವా గ గూ, అಲాಲ್హన కಡెಗె 
ಯారనూನ್ కರెతరలు ಸాధಯ್ವాగ లಲ್. ಹాಗಿరుವాగ, ౕపరు, పುರెూౕ తరు, పం తరు, 
ఆయతుಲాಲ್గళು, ర ಬ್గళು, సನాಯ್ గళು, ముಲాಲ್గಳెలಲ್రూ, ఏకದెౕవన కಡెಗె ఇతరరనుನ್ ಕై డదు 
తరలు ಸాధಯ್ ದె ఎందు ಹెౕಗె ಹెౕళುತాತ್ರె? ఖం తವాಗಿయూ, అవర ಘೆూౕషಣెయ ಲ್ ఏನెూౕ త ಪ್ದె 
అథವా అవర అనుಯా గళ ಲ್ ఏನెూౕ ದెూౕష ದె అథವా జనరు తమగ యದెౕ 
వం సలಪ್డు ತ್ದాದ್ರె. ఆದాగూಯ್, పರ್  పುరుష మతుತ್ మ ಳెయ ಗె ఈ దుರావಸెಥ್ ంద ಪాರాగలు 
కుರ್ఆನ್ ఉతತ್మ సలಹెగళనుನ್ ౕడుతತ್ದె: 
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ౕవು అవన కಡెಗె మర , అవననుನ್ ల  మతుತ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ (commitments) 
ఎ ತ್ . ౕవన ౕ యనుನ್ ధమರ್వನాನ್ಗಿ బద దవర ಲ್రువ మూ ರ್ ఆರాధకరంತె 
ఆగಬెౕ . పರ್ ందు పంథవೂ తమಮ್ బ  ఇరువುదర ಲ್ సంతుషಟ್ರాಗಿದాದ್ರె. (30:31-32) 

ಮ್ంద ಯావುದెౕ ವెౕతనవనుನ್ ಯా సద ಹాగూ సವ್తః ನెౕర ಮాగರ್ద ಲ್రువవరనుನ್ 
అనుస . (36:21) 

ధమರ್వು ಮానవర ఒందు సుళುಳ್ సృ ಟ್ಯాಗಿದె. ధమರ್ద భకತ್రు అవరు అಭాಯ್స ಮాడు ತ್రువುదర ಲ್ 
సంతృపತ್ರాಗಿದాದ್ರె. ఇందు అನెౕక ధమರ್గ ವె, ఆదರె సృ ಟ್కతರ್ను ಕెౕవల ఒబಬ್ನెౕ. 
ವాసತ್వವెౕನెందರె, ఈ ಧా ರ್క గురుగళು ధ రూపద ఆದాయద మూలక బదుకుತాತ್ರె. 
కుರ್ఆನ್ ఇంతహ వಯ್వಸెಥ್ಗె రుదಧ್ವాಗಿದె. 

ಕెలవು ఉದాహరಣెగళು: 

• మಕాಕ್ద ಲ್రువ ಲారಚెయ ಭెౕ , ఆರాధನె, పರ್ద ಣె మతుತ್ అదర ఒందు మూಲెయ ಲ್ 
అళవ సಲాద కపುಪ್ క ಲ್న చుంబన ఇತాಯ್ గళು తమಮ್ నం ಕెయ ‘కంబగళ ಲ್’7 ఒంದాಗಿವె 
ఎందు అర ౕ ధమರ್ద ప ణతరు ಹెౕళುತాತ್ರె. నంతర మತెూತ್ందు సಥ್ళಕెಕ್ ಹెూౕಗಿ ಕెలవು 
క ಲ್న సತ್ంభగ ಗె ಕెలవು కలుಲ್గళనుನ್ (ಕెల ಮ್ చపಪ್ గళనుನ್) ఎಸెయಬెౕಕాಗಿದె. ఈ 
కంబవು ಶైತాననుನ್ పರ್ సువ కలుಲ್ ఎందు ಭా సಬెౕಕాಗಿದె. ಹాಗె ౕ ‘ వಸ್ರ್ 
ఆಸెూ ಸ್’8 ఎంబ ಧానద ಲ್ శు ಧ್ౕక సలಪ್టಟ್ ౕరనుನ್ బహళ ప తರ್ವెందు 
నంబಬెౕಕాಗಿದె. 

• పరಮాతಮ್ను (జనರెూం ಗె ಸెౕ  బదుಕಿదంతహ) ఒందు మగ ಗె జనಮ್ ౕ ದాದ್ನెందు 
నంబువುదు తమಮ್ నం ಕెయ ఒందు కంబವాಗಿದె ఎందు మತెూತ್ందు ధమರ್ద త ರాద, 
ಬైబಲ್ న ಲ್ కండుబం రువ ಗాಸెಪ್ಲ್ నుನ್ ತాం ರ್కವాಗಿ అనుస సువవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. 
ఒందు ದెౕವాలయద ఉనನ್త ಪా ರ್యు ఈ ದెౕవన మగననుನ್ లుಬెಗెౕ సువ ఆ ెయనుನ್ 
ಹెూర సువ అ ಕారవనుನ್ ಹెూం ದాದ್ರెందూ ఇవరు నంబుತాತ್ರె. 

                                                 
7 ఇಸాಲ್ం ఎందు కರెయలಪ್డువ ‘ధమರ್’వು వదం గళ ಹాగూ కుರ್ఆನెౕతర మూలగళ ౕಲె ఆಧా తವాಗಿదూದ್, అదు 
నం ಕెయ ఐదు ‘కంబగళనుನ್’ కಡాಡ್యಗెూ ದె ಹాగూ ఒబಬ್ మనుషಯ್, మరణదనంతర ఒందు ఉతತ್మ ౕవనవనుನ್ 
పಡెయಬెౕಕాదರె, ఈ ఐదు ಕాయರ್గళనుನ್ ఖಡాಡ್యವాಗಿ వರ್ సಬెౕకు. 
8 ఈ మ ౕ య ಲ್ సరబರాಜాగువ ౕరు, అಲాಲ್హ ంద చಮాತాಕ್ కವాಗಿ సరబರాజు ಮాడಲాಗಿದె ందు నంబుತాತ್ರె 
ಹాగూ అదనుನ್ ఝಮ್ ఝಮ್ ఎందు కರెయుತాತ್ರె. ఈ ౕ య అసంబదಧ್ತెయు కుರ್ఆ న ಲ್ కండుబరువು లಲ್. 
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• ತౌರా న అనుಯా గಳెందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್వ, అದెౕ ಧా ರ್క త రు, అಲాಲ್హన పರ್ವా య 
ౕಲె ధమರ್ ందನెయ ఆರెూౕపవనుನ್ ಹెూ , అవరనుನ್ లుಬెಗెౕ సలు ఆದెౕ దరు. 

‘సజಜ್న పುరుషరు ఒందు ಟెూౕ యనుನ್ ధ సుತాತ್ರె మతుತ್ తಲెయ బ య ಹాగూ గడಡ್ద 
అంచుగళ కూదలనుನ್ కతತ್ సువು లಲ್’ ఎందు అవర పರ್ రూ గళು ఇందు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

ఈ ‘త ಗె’ ఇంతహ ಹాಸాಯ್సಪ್ద ದాಧ್ంతగళనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సలు ಕైతుంಬా హణ గుతತ್ದె మతుತ್ 
శವ್ద జనసంಖెಯ್య ಲ್ అధರ್ಕಿಕ್ంతలూ ಹెచుಚ್ జనరు ‘ఝಕాತ್’9 మతుತ್ ధ ౕ య ತె ಗెగళ 

మూలక ఇవ ಗె హణవనుನ್ ಪావ  ಮాడుತాತ್ರె. కుರ್ఆನ್ ‘ ౕవು ಯావುದెౕ ವెౕతన ಕెౕళదవరనుನ್ 
అనుస ’ ఎందు ಹెౕళುతತ್ದె. 

కుರ್ఆನ್ రంతరವాಗಿ జన ಗె తమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళసువంತె ನెన సుతತ್ದె. జన ಗె 
యుಕಿತ್యనుನ್ ರాక సువುదు తಪెಪ್ందు ಗెూ ತ್దದ್రూ, యలు ಬెౕಕాద పರ್యతನ್వనుನ್ ಮాడువು లಲ್: 

జವాಗಿయూ ನావು అನెౕక ನ್ನ್ గళనుನ್ మతుತ್ మనుషಯ್రనుನ್ నరಕాಕ್ಗಿ 
యుಕಿತ್ಗెూ ದెದ್ౕವె. అవ ಗె హృదయగ ವె ఆదರె అవరు అద ంద ವెౕ సువು లಲ್. 

కణుಣ್గ ವె ఆదರె అవరు అవುగ ంద ౕ సువು లಲ್. ಕಿ గ ವె ఆదರె అవరు అవುగ ంద 
ఆ సువು లಲ್. అవరు ಪాರ್ గళంತె – అలಲ್ - అవುగ ಗಿంతలూ ౕచరు. అవరు 
అలಕಷ್ರాಗಿದాದ್ರె. (7:179) 

ననನ್ అధಯ್యనద ಲ್, ಕెౕవల కుರ್ఆ న సతಯ್ ౕಕಷ್ಣెయనుನ್ ఆಧారవನాನ್ಗಿ ದెದ್ౕನె మతుತ್ 
అవశಯ್కತె రువ ವైಚా క ౕಮాರ್నగళనుನ್ కుರ್ఆ ందಲెౕ ತెಗెదు పರ್సుತ್త ప ದెದ್ౕನె. ననನ್ 
అ న పರ್ಕార ఈ ౕ య పುసತ್కవು, ఇದెౕ దల ಮాద యదుದ್. ನాను ఈ సంಶెೂౕధನె 
నಡెసದెౕ ఇరు ತ್దದ್ರె, ౕఘರ್దಲెಲ್ౕ అథವా తడವాಗಿ, ಬెౕರె ಯాರెూౕ ననನ್ సಥ್ళద ಲ್ ఇదనుನ್ 
నಡెసు ತ್దದ್రు. 

ಶెౕషವాಗಿ ము ಲ್ ౕతర ఓదుగరనుನ್ సంబం దంತె, ఈ అధಯ್యనవು, గರ್ంథద ప ౕಕಷ್ಣెయ 
ಧానద ಲ್ ఒందు ಹెూసతనವాಗಿದె. ‘ఎಲాಲ್ ಮానవ జನాంగಕెಕ್ అనವ್యವాగువంతహ, ౕవనద 

ఒందు అథರ್పೂణರ್ ಧానవనుನ್, కుರ್ఆ న ಪాఠగ ంద పಡెయువ అగతಯ್వనుನ್ కుರ್ఆನ್ 

సూ సువು లಲ್’ ఎంబువುదు అನెౕక ‘ము ಲ್మర’ దృ ಟ್ಕెూౕనವాಗಿದె ఎందు, గರ್ంథద మಶాರ್తಮ್క 
అధಯ್యన ంద దుబరుతತ್ದె. అవరనుನ್ సంబం దంತె, కుರ್ఆನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ ‘ధమರ್’ద బಗెಗ್ 
వಯ್వహ సుతತ್ದె. ఈ పರ್ಸాತ್పవು, ‘కుರ್ఆನ್ ధమರ್వనుನ್ ರెూౕ సుతತ್ದె’ ఎంబ సತాಯ್ంశಕెಕ್ 
                                                 
9 ఈ పదవనుನ್ ముంದె సತ್ సಲాಗಿದె. 
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సంపೂణರ್ವాಗಿ రుదಧ್ವాಗಿದె మతుತ್ ము ಲ್మరు ఈ ముఖಯ್ವాద అంశవనుನ್ గರ್ సువ తనక, ತావು 
అనుస సు ತ್ದ ದె್ౕವె ఎందు ಭా రువంతహ గರ್ంథద బಗెಗ್ అ ా గಳాಗಿ ౕ ఉ యుತాತ್ರె. 

ಕెలవು ఓదుగ ಗె, ఈ అధಯ್యనద ನెౕర ಶై యు ಹెಚాಚ್ಗಿ స రబహుదు. ಕెలవು ಭాగగళ ಲ್ 
అవరు ప ౕతವాಗಿ ంಡాద ಭాಷెయనుನ್ సహ ಕాణబహుదు. ఈ పುసತ್కవು, ಗాರ್ం క ౕಕెయ బಗెಗ್ 
ಯావುದెౕ అ లಲ್దవ ಗె మతుತ್ ಧా ರ್క గణಯ್రు కుರ್ఆ న సంದెౕశవనుನ್ ಹెౕಗె 
బదಲా సు ತ್ದాದ್ರెందు క యలు ఇషಟ್పడువ జన ಗె బರెయಲాಗಿದె. ఇదు అవర ಜా యనుನ್ 
ల సದె, ఎలಲ್ గూ ఓదಲాగువ ఉದ ದె್ౕశవనుನ್ ಹెూం ದె. సಸ್ంశయವాಗಿ పರ್పంచದాదಯ್ంత, సతಯ್ 
మతుತ್ స ಯాద ౕననుನ್ హుడుకు ತ್రువ ಪాರ್ಮా క మతుತ್ బు ಧ್వంత ము ಲ್మరు ఇದాದ್ರె. బహుశః 
అరబరలూಲ್ సహ ఇరబహుదు. అవ ಗె ననನ್ మన  ఏನెందರె, ఈ ಲెౕఖనవనుನ್ - తులನెಮాడువ 
మతుತ್ ప గ సువ ఉದ ದె್ౕశ ంద ఓదಬెౕಕెౕ ಹెూరతు - అదనుನ್ ರెూౕ సలు మతుತ್ అలಲ್గಳెయలు 
అథವా నం ద నంతర అల సువ సలుವాಗಿ - ఓదಬెౕ .  

బహుముఖಯ್ವాಗಿ, ಯావುದెౕ ఓదుగ ಗె అపಮానವెసగలు ನాను ఇ ಚ್సువು లಲ್. ననನ್ ఈ పರ್ಸాತ್పవು, 
సంపೂణರ್ವాಗಿ ననನ್ ధృఢವాద నం ಕెయ శಕಿತ್ ంద హు ಟ್ಕెూం ದె ఎంబువುదనుನ್ ప గ దರె, 
ನాను కృత ರాಗಿరుತెತ್ౕನె. 

ఈ ప చయవనుನ್ సಮా ತ್ಗెూ సువ దలు, మಗె సలు ఇ ಪ್సుತెತ್ౕನెందರె, ఐ ದ್ సఫರ್ 
ఎంబువುదు ననನ್ ಕావಯ್ನామ అథವా ఉపನామ ವాಗಿದె. యుಕಿತ್ మతుತ್ సహನె ఇలಲ್ద ఇం న 
బు ಧ್భರ್మಣెయ అర ౕ ధమರ್వು, ఒందు జ లವాద సమಸెಯ್ಯాಗಿ ಮాపರ್ ಟ್ದె. ತావು 
ಶాವ್స ದెದ್ౕವెందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್ ತ್రువ గರ್ంథద మూలభూత ానవು కూడ అవ ಗಿలಲ್. 
ರాಕెూಕ್ౕ ంద ಪైನ್ಸ್’న వರెಗె, ఒందు శతಕెూౕ ಗಿంతలూ ಹెచుಚ್ జనరు తమಮ್నుನ್ ఈ 

మನెూౕರెూౕగద ಲ್ ಭాగవ సలు అవಕాశ ౕ  వంచನెಗెూళಗాಗಿದాದ್ರె. 

ఈ పುసತ್కద ಲ್ ನాను ಹెౕ దದ್ಕಿಕ್ంతలూ అలಪ್ పರ್ಮాణద ಚారగళనుನ್ ಹెౕళలు ముంದె బందంతహ 
జన ಗె మరణదండನెయనుನ್ సಲాಗಿದె. ము ಲ್ం ರాషಟ್ರ್గಳెందు కರెయలಪ್డువ అನెౕక ದెౕశగళ ಲ್, 
ఇంతహ పುసತ್కవనుನ್ బರెయువುదు - ಕಿరుకుళ, ಚారಣె, ಸెರెವాస అథವా అర ౕ ధమರ್ద 
ఉತాಸ್ త హుచుಚ್ అనుಯా గళ ಕై ంద ಸా గూ ఆమంతರ್ణ ౕడువುదಕెಕ್ సಮానವాಗಿದె. 
ఖం తವాಗಿయూ, ఒందు సంವెౕదನా ౕల వಯ್ಕಿತ್యు ముನెನ್చಚ್ ಕెయనుನ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್ತాತ್ನె. 

ఇ ಲ್ సంದెౕశవು ముఖಯ್, ಯారు ಹెౕళು ತ್ದాದ್ನె ఎంబువುదలಲ್. సంದెౕశ-ಧారకన హತెಯ್యు ఇ ಹాసద 
పುసತ್కగళ ಲ್ దృఢప సಲాద ఒందు నడవ ಕెಯాಗಿದె. మತెూತ್ంದెಡె, తಪాಪ್ಗಿ ದెౕರ್ తರాద 
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అనుಯా గళು, సంದెౕశ-ಧా గళು ಹెౕ దದ್నుನ್ రు , అవరನెನ್ౕ ఆರా సలు ತెూడగుತాತ್ರె. ఈ 
ఎరడూ ಥ್ గళ ಸాధಯ್ತెయనుನ್ ನాను తಡెయలు బయసుತ ತె್ౕನె. ౕಗాಗಿ, ఓదుగర అనుమ యనుನ್ 
ಕెూౕరుತాತ್, ನాను బರెౕ ఐ ದ್ సఫರ್ ఎంದాಗಿ ఉ దుಕెూళುಳ್ತెತ್ౕನె. 

ఆసಕಿತ್యుళಳ್ వಯ್ಕಿತ್గళು ఈ పುసತ್కవనుನ್ బರెదంతహ ಚారಧాರెయಲెಲ್ౕ , ఇదనుನ್ ఓదಬెౕಕెంబువುదు ననನ್ 
ಪాರ್ಮా క బయಕెಯాಗಿದె. ಜెూತెಗె, ననಗె ఈ ಕాయರ್వనుನ್ ಕైಗెూళಳ್లు ನై క ಬెంబల 
ౕ దవ ಗె ననನ್ ಪాರ್ಮా క ధనಯ್ವాదగళనుನ್ వಯ್కತ್ప సలు బయసుತెತ್ౕನె. ఇంతహ ఒందు 

పುసತ್కవనుನ್ బರెయలు ననಗె ఉತ ತె್ౕజన ౕ ద ననನ್ ಸెನ್ౕ తరు, సహవ ರ್గళು మతుತ್ కుటుంబಕెಕ್ 
ನాను అಭా ಯాಗಿದెದ್ౕನె. దయ టుಟ್ ననನ್ ಶాం  శుಭాశయవనుನ್ ವ್ౕక . 

 ధనಯ್ವాదగళು. 
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అనుబంధ (Annex) 

‘పదగ ಗె’ సంబం ద వచనగళ కుರ್ఆ న ಕెలవು స ನ್ವెౕశగళು: 

• ఆదమరు అಲాಲ್హ ంద పదగళనుನ್ పడಕెూండరు  

ఆదರె ಶైತానను అవరనుನ್ వం ద ಕారణವాಗಿ అవరు అ ಲ್ంద గ ౕಪారు ಮాడలಪ್టಟ್రు. 
“పరసಪ್ర శతుರ್గಳాಗಿ ಹెూర నಡె  మతుತ್ (ఇనుನ್) మಗె ತాತాಕ್ క వస  మతుತ್ ఆಹారవು 
భూ య ౕಲాಗಿದె” ఎందు ನావು ಹెౕ ದెవು. నంతర ఆదಮ್ తనನ್ ఒಡెయ ంద ‘పదగళనుನ್’ 
ವ್ౕక దరు, మతుತ್ నంతర ఆతను అవరనుನ್ ౕచನెಗెూ దను. అవನెౕ 
ముಕಿತ್ಗెూ సువవనూ మతుತ್ కరుಣామయనూ ఆಗಿದాದ್ನె. నంతర ನావು “ ౕವెలಲ್రూ అ ಲ್ంద 

ಹెూరಗಿ . ముంದె ననನ್ కಡె ంద ಮాగರ್దశರ್నవು మಮ್ బ  బంದాగ, ಯారు ఆ 
ಮాగರ್దశರ್నదంತె నಡెయువರెూౕ అవ ಗె ಯావುದెౕ భయ మతుತ್ ంತె ఇరಲారదు. అదనుನ್ 
ಯారు ರాక సుತాತ್ರెూౕ మతుತ್ ననನ್ అవ ౕణರ್వనుನ್ సుಳాಳ್ಗಿసుತాತ್ರెూౕ, అవరు నరకద ಲ್ 
ౕళುవవರాಗಿదుದ್ అ ಲ್ అవరు సದాಕాలవೂ ఇరువరు”. (2:36-39) 

 

• ఇಬాರ್ ౕమరు అಲాಲ್హన పదగಳೂెం ಗె ప ౕ సలಪ್టಟ್రు 

ఇಬాರ್ ౕమరు తనನ್ పರ್భు ంద ಕెలవು ‘పదగళ’ ముಖాంతర ప ౕ సలಪ್ಟాಟ್గ, అవరు అదనుನ್ 
పೂರై దరు. నంతర అಲాಲ್హను “ನాను ననుನ್ జన ಗె ನాయకನాಗಿ ಮాడువవ ದెದ್ౕನె” ఎందరు. 
అవరు ఉతತ್ దరు: “ననನ್ సంత గళనూನ್ ఇదు ఒళಗెూళುಳ್తತ್ದె ౕ?”. అಲాಲ್హను ಹెౕ దను: “ననನ್ 
ವాಗాದ್నవು అకರ್ గ ಗె అనವ್ సువು లಲ್” (2:124). నంతర ಮానవ ಗె అనుగರ್హವాಗಿయూ, 

రಕಷ್ಣెಯాಗಿయూ ఒందు వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ನావು అవ ಗె సూ ದెవು. ఆదದ್ ంద ౕవು బదಧ್ನాಗಿదದ್ 
ఇಬాರ್ ౕమర లువనుನ್ అలవ . ಷెಠ್యుళಳ್, నమರ್ವాಗಿ సమಮ್ సువ జనసమూహಕాಕ್ಗಿ నమಮ್ 
వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ శుదಧ್ಗెూ సలు, ఇಬాರ್ ౕಮ್ మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕలరనుನ್ ನావು ನెౕ ದెవು. (2:125) 

 

• అಲాಲ್హను మూಸా ಗె తనನ್ పదగళనుನ್ అవ ౕణರ್ಗెూ దను  

అಲాಲ್హను ಹెౕ దను: “ఓ మూಸా ನాను ననನ್ సంದెౕశ ಹాగూ పదగಳೂెం ಗె, ఎలಲ್ ಗಿంతలూ 
ಗಿಲాಗಿ నನ್నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా ದ ದె್ౕನె. ఆదದ್ ంద ನాను నಗె ಕెూటಟ್దದ್నుನ್ ವ್ౕక  కృత తನాగు. 
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అనంతర ನావು మూಸా ಗె, ఎಲాಲ್ ధద ానవనూನ್, ఎಲాಲ್ షయద వరవనూನ್ ఒందు ఫలకద ಲ್ 
బರెదు ಕెూಟెಟ್వು: “ ౕవು ఇవುగళనుನ್ దృఢವాಗಿ ఎ ತ್ , ఇదర ఒಳ ಳె್య ಪాఠగళనుನ್ 
అనుస సలు మಮ್ జన ಗె ಹెౕ . అకರ್ గళ యనుನ್ సదಯ್ವెౕ మಗె ತెూౕ  ಕెూడుವెను”.  

నంతర, అನాಯ್యವాಗಿ భూ య ಲ್ అహంಕార పడువవర దృ ಟ್యనుನ್ ననನ್ దశರ್నగ ంద రుಗಿ  
డుವెను. అవరు ಯావ దశರ್నగళనుನ್ కండరూ ఎషుಟ್ ಮాతರ್కూಕ್ ಶాವ್స డువవరలಲ್. అవర 

ముంದె ಮాగರ್దశರ್నద పథవು ತెూౕ దರె, అదనుನ್ తమಮ್ పథవನాನ್ಗಿ ఒ ಪ್ಕెూళಳ್లు రసಕ್ సుತాತ್ರె 
మతుತ್ తಪాಪ್ద పథవనుನ್ కండರె అదనుನ್ తమಮ್ పథవನాನ್ಗಿ ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. ఏಕెందರె అవరు నమಮ್ 
దశರ್నగళనుನ್ రసಕ್ దరు మతుತ್ అవುగళనుನ್ కಡెగ దరు. (7:144-146)   

 

• యహూ గళು అಲాಲ್హన పదగళ అథರ್వనుನ್ కృతಗెూ దరు 

అಲాಲ್హను ఇಸాರ್ ౕలర సంత గళ ಜెూತె ఒందు కರారనుನ್ పಡెదు ತెಗెదుಕెూం దದ್ను మతుತ್ ನావು 
అవ ಗె హನెನ್రడు ౕ ವ್ಚారకరనుನ್ ನెౕ ದెದ್వು; అಲాಲ್హను ಹెౕ దను: “ ౕవು మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ಪా ಕెూండు మతుತ್ అదనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ ఇ ಕెూళುಳ್వ తనక ನాను ಮ್ం ಗಿದెದ್ౕನె. మతుತ್ 
ననನ್ సంದెౕశವాహకర ౕಲె ಶాವ್సవనుನ್ ఇ  ಹాగూ అవరనుನ್ ಬెంబ  మతుತ್ మಮ್ 
ಸా ವ್కತెయనుನ್ అಲాಲ್హ ಗె ಸాల ౕ . శಚ್యವాಗಿయూ ನాను మಮ್ తపುಪ್గళనుನ್ ಕಷ್ , 

హ యువ ಹెూಳె రువ ఆనందದెూళಗె మಮ್నుನ್ పರ್ವెౕశ ಮా సుತెತ್ౕನె. ఆదರె ಯాರాదరూ 
కಕ್ దರె, ವాసತ್వವాಗಿ అవరు ನెౕర పథ ంద త ಪ್ಹెూౕగుತాತ್ರె. తరుವాయ, తమಮ್ కರారనుನ್ 

ఉలಲ್ంಘಿ ద ಕారణ, ನావು అవర ౕಲె ಶాపవనుನ್ ౕ , అవర హృదయవనుನ್ క ణಗెూ ದెవು. 
నంతర, అవ ಗె ౕ ద ‘పదగళనుನ್’ రు , అదర ఒందు ಪాలనుನ್ అవరు లರ್ దరు. 
ಕెలవరనుನ್ ಹెూరతుప , ౕవು అవర ಲ್ ಯాವాగలూ, ಕెడుకನెನ್ౕ ಕాణు ತ್ౕ . ౕవು అవరనుನ್ 
ಕಷ್  మతుತ್ మರెతు  - అಲాಲ್హను సಹానుభూ యనుನ್ ರ್ౕ సుತాತ್ನె. (5:12-13) 

 

• యಹాಯ್రు పదగళ మూలక సಪ್షಟ್ನె ౕ దరు 

నంతర ఝక ಯాಯ್ ౕಗె ಪాರ್ ರ್ దరు: “ననನ್ పರ್భుವెౕ, ననಗె సదుಗ್ణ సంత యనుನ್ దయಪా సు. 
ౕನెౕ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ ಕెౕళುవవను”. అవరు బರ್ం తನాಗಿ తనನ್ బదಧ್ತెయనుನ್ ఎ ತ್ యు ತ್రువ 

సందభರ್ద ಲ್, ఒందు శಕಿತ್యు (మಲా’ఇಕ್) అవ ಗె పರ್ ಕಿರ್ తు: “ జವాಗಿయూ, అಲాಲ್హను మಗె 
యಹాಯ್ర శుభವాತెರ್యనుನ್ ಕెూడుತాತ್ನె. అవను (యಹాಯ್) ‘అಲాಲ್హన పదగళ’ బಗెಗ್ సతಯ್సంధనూ, 



 29 

ಗౌరವా ವ್తనూ మతుತ್ ప శుదಧ್నూ ఆಗಿరుತాತ್ನె మతుತ್ సదుಗ್ణర ಪైಕಿయ ಲ್రువ ఒబಬ್ 
పರ್ವా ಯాಗಿరుತాತ್ನె" (3:38-39).  

 

• మయರ್మరు అಲాಲ್హన పదగಳೂెం ಗె గರ್ంథవనుನ್ దృ ౕక దరు 

సతಯ್ ಷెౕధక ಗె అಲాಲ್హను నూహర మతుತ್ లూతర ప ನ್యర ఉದాహరಣెయనుನ್ ముం డుತాತ್ನె. 
అవ బಬ್రు సదుಗ್ణರాద నమಮ್ ఇబಬ್రు ಸెౕవకర ದాంపతಯ್ద ಲ್దದ್రూ, అవరు తమಮ್ ప యరనుನ್ 
వం దరు. ప ಣామವాಗಿ, అవరు తమಮ್ ప ನ್యరనుನ್ ర సలు ಸాధಯ್ವాగ లಲ್. “ఇతరర ಜెూತెಗె 
ౕవೂ ಯాతನెಗె పರ್ವెౕ ” ఎందు ఆ ప ನ್య ಗె ಹెౕళಲా తు. ಶాವ್ గళ షయద ಲ್ 

అಲాಲ್హను ರ್ఔ న ప ನ್య ఉದాహరಣెయనుನ್ ముం డుತాತ್ನె. అవళು ಹెౕ దళು: “ననನ್ పರ್భుವెౕ, 
ౕను ననಗె ఆనందద ఒందు వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ಸాಥ್ సు మతుತ್ ರ್ఔ న ಹాగూ అవన ಕಿರ್ గ ంద 

ననನ್నుನ್ ర సు మతుತ್ అನాಯ್ గಳాద జన ంద ననನ್నుನ್ ಕాಪాడు”. మతుತ್ ఇಮాರ್నర మగళು 
మయರ್మర (ఉದాహరಣె), అవరు తమಮ್ ಮానవనుನ್ ಕాಪా ಕెూం దದ್రు. ౕಗాಗಿ ನావು 
అవರెూళಗె నమಮ್ ఆతಮ್వనుನ್ ఊ ದెవು. అవరు తనನ್ పರ್భు న ಹాగూ అవన గರ್ంథద ‘పదగళ’ బಗెಗ್ 
సతಯ್సంధరూ మతుತ್ అనుస సువవరూ ఆಗಿదದ್రు. (66:10-12) 

 

• మయರ್మర మగ ఈಸారు, సంದెౕశವాహకరు ಹాగూ అಲాಲ್హన పదగಳాಗಿదದ್రు 

ఓ గರ್ంథగళ జనರెౕ, ౕవన ౕ య ಲ್న గళనుನ್ ౕరಬెౕ  మతుತ್ అಲాಲ್హన బಗెಗ್ సతಯ್ద 

నహః ಬెౕರెౕననూನ್ ను య . మయರ್మర పುతರ್ ఈಸా మ ౕహరు, ఒబಬ್ సంದెౕశವాహక ಹాగూ  
అಲాಲ್హను మయರ್మ ಗె కళು దంతహ ‘పదగಳాಗಿదದ್రు’ ಹాగూ అಲాಲ್హన కಡె ంద ఒందు 
ఆతಮ್ವాಗಿదದ್ರెౕ నహః ಬెౕರెౕనూ ఆಗಿర లಲ್. ఆదದ್ ంద ౕవು అಲాಲ್హన ಲ್ ಹాగూ అవన 
సంದెౕశವాహకర ಲ್ ಮాతರ್ ಶాವ್స  మతుತ್ మూవ ದాದ್ರెనನ್ಬెౕ . ఇదనుನ್ తಯ್ సువುదు సವ್తః 
మಗెౕ ఉతತ್మ. శಚ್యವాಗಿయూ, అಲాಲ್హను ఏకದెౕవನాಗಿದాದ್ನె. అవ ಗెూబಬ್ మగ ದాದ್ನెనನ್లు, 

అవను అద ంద బహళ ప శుదಧ್ನాಗಿరుತాತ್ನె. భూ  ఆಕాశగళ ಲ್ ఇరువುದెలಲ್వೂ అవన ಸెూతుತ್ 
మతుತ್ మಮ್ సంరಕಷ್ಣెಗె అಲాಲ್హನెౕ ಸాకు. (4:171) 

 

• ముహమಮ್దరు అಲాಲ್హననుನ್ మతుತ್ అవన పదగళనుನ್ నం దದ್రు 
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ಹెౕ : “ఓ జనರెౕ, ನాను మಗెలಲ್ గూ, భూ  ఆಕాశగళనుನ್ ఆళು ತ್రువ మಮ್ పರ್భు న 
సంದెౕశವాహకನాಗಿದెದ್ౕನె. అవనలಲ್ದె ಬెౕರె ದెౕవ లಲ್. అవನెౕ ౕవన ಹాగూ మరణవనుನ್ 
ಕెూడువవను”. ఆదದ್ ంద అಲాಲ್హన ಹాగూ అవన ‘పదగళ’ ౕಲె ಶాವ್స సువ, ఉ  
పರ್ವా ಯాద, సంದెౕశವాహకర ౕಲె ಶాವ್స  మతుತ್ అవరనుನ್ అనుస , ౕవು సನాಮ್గರ್ 
ಹెూందబహుదు. (7:158) 

 

• ಯావ మనుషಯ್ గూ అಲాಲ್హన పదగళనుನ್ బదಲా సలు ಸాధಯ್ లಲ್  

మಮ್ పರ್భు న పదవು సతಯ್ మతుತ್ ನాಯ್యద దృ ಟ್య ಲ್ ప పೂణರ್ವాಗಿದె. అవన పదగళనుನ್ 
ಯా గూ బదಲావಣె ಮాడಲాగదు. అవను సవರ್శుರ್తనూ, సవರ್ నూ ఆಗಿరుತాತ್ನె (6:115). మಮ್ 
పರ್భు న గರ್ంథ ంద అవ ౕణರ್ ಮాడಲాಗಿరువುదనుನ್ ప , అవన ‘పదగళనుನ್’ బదಲా సలు 
ಯా గూ ಸాధಯ್ లಲ್ మతుತ್ అదర ಹెూరತాಗಿ ಬెౕರె ಯావುದెౕ మూలవು ఇలಲ್. (18:27) 

 

• అಲాಲ್హను తనನ್ పదగಳೂెం ಗె సతಯ್వనుನ್ ಸాಥ್ సలు ఇ ಛ್ దను 

మಗె పరసಪ್ర ఎదు సువ శಕಿತ್ ఇలಲ್ವెందు ಭా ದాದ್గ, మಗె అవను బలవధರ್ನె ಮాడువను 
ఎందు ఎరడు గుంపುగళ ಲ್ ఒందಕెಕ್ అಲాಲ್హను భరవಸె ಕెూడుತాತ್ನె మతుತ್ అవన ‘సతಯ್సంధತె ౕ 
సతಯ್ವాగಬెౕಕెందు అಲాಲ್హను ఇ ಛ್సుತాತ್ನె మతుತ್ అదు సతಯ್ ಷెౕ గಳెలಲ್రనూನ್ తటసಥ್ಗెూ సుతತ್ದె 
(8:7). అపರా గ ಗె ఎಷెಟ್ౕ అసంతు ಟ್యుంಟాదరూ స , అಲాಲ್హను తనನ್ ‘పదగಳೂెం ಗె’ 
సతಯ್వనుನ್ ಬెంబ సుತాತ್ನె (10:82). 

 

• అಲాಲ್హను తనನ್ పదగళ మూలక ಯావುದెౕ అసతಯ್వనుನ್ అ సలు మతుತ್ సతಯ್వనుನ್ మరు 
ಸాಥ್ సలు ಸాధಯ್ రువవను 

ౕను అಲాಲ್హన ౕಲె సుಳాಳ್ರెూౕప ಹెూ రుವె ఎందు అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె ౕ? అಲాಲ್హను 
ఇ ಛ್ దರె, నನ್ హృదయಕెಕ್ ముದెರ್ ತ್, అవన పదగళ మూలక ಯావುದెౕ తಯ್వనుನ್ అ , 

సతಯ್వనుನ್ మరు ಸాಥ್ సుತాತ್ನె. శಚ್యವాಗಿయూ, అవను మಮ್ హృదయద ಲ್ అ రువುదనుನ್ బలಲ್ను 
(42:24).  
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• అಲాಲ್హను ఈ గರ್ంథవనుನ್ సంర సుತాತ್ನెందు సವ್తః ತాನెౕ భరవಸెయనుನ್ ౕ ದాದ್ನె  

ఈ ‘ఉపದెౕశ’వనుನ್ శಚ್యವాಗಿయూ ನాವెౕ అవ ౕణರ್ಗెూ ದెవು ಹాగూ అదనుನ್ ನాವెౕ 
సంర సుವెవು (15:9) 

 

• మనుకులಕెಕ್ దశರ್నವాಗಿ ಕెౕవల కుರ್ఆನ್ ಮాతರ್ ಧాರాళವాಗಿ ಸాకు 

“ఇవన పರ್భు న కಡె ంద ఇవన ౕಲె దశರ್నగಳెౕ ಕె ఇ సలಪ್డ లಲ್?” ఎందు అవరు 
ಕెౕళುತాತ್ರె. ಹెౕ , “ దశರ್నగళು అಲాಲ್హన కಡె ంద ಮాతರ್ బరుతತ್ದె, ನానంతూ ಕెౕవల సుసಪ್షಟ್ 
ఎచಚ್ ಕె ౕడువవను ಮాతರ್”. ఇవ ಗె ఓ  ಕెౕ సಲాగు ತ್రువ ఈ గರ್ంథవనుನ್ ನావು మಮ್ ౕಲె 
అవ ౕణರ್ಗెూ రువುదు ఇవ ಗె ( దశರ್నವాಗಿ) ಸాಕాగದెౕ? శಚ್యವాಗಿయూ, సతಯ್ ಶాವ್ గ ಗె 
ఇదర ಲ್ కృಪె ಹాగూ ఉపದెౕశ ದె (29:50-51). 

 

ನావು కుರ್ఆ న అధಯ್యనవనుನ್ బయసువುದాదರె, అదర పదగళనుನ್ ಕాగు సువ మతుತ್ 
ఉచಚ್ సువ ౕ యనుನ್ గమ సಬెౕకు. కుರ್ఆನ್ ಪాರాయ సಲాದాగ అదనుನ್ ನావು 
ఎచಚ್ ಕె ంద ಕెౕళಬెౕకు ఎందు 7:204 ర ಲ್ ಹెౕళಲాಗಿದె.  

మతుತ್ కుರ್ఆನ್ ఓదలಪ್ಟాಟ್గ, అదనుನ್ ఎచಚ್ ಕె ంద ఆ  మతుತ್ ఆవಲెూౕಕಿ , ౕవು 
అనుగರ್ ౕతರాగబహుదు (7:204). 
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ಭాగ ఒందు 

తపುಪ್ కలಪ್ನె 
ఇಸాಲ್ం ఇందు అతಯ್ంత దురుప ౕಗಿసలಪ್టಟ್ మతుತ್ అಪాథರ್ಗెూండ పదగళಲెూಲ್ంದాಗಿದె. ఇಸాಲ್ం 
ఎంబ పదవು, ‘ಶాం పరತె’ ఎంబ పರ್ಭావಕా ಯాద అథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె – అదు ఆದెౕశగళ 
ಪాలನెయ మూలక ಪాರ್ ತ್ಯాగుతತ್ದె (అందರె ౕನ್) – మనుకులవು సృ ಟ್కతರ್న భవಯ್ವాద సృ ಟ್ 
ನాಯ್సద ಲ್ ఒందు వಯ್వ ಥ್త ౕవన ౕ యనుನ್ ఆనం సలు, ఎಲాಲ್ పರ್ವా య ಗె ಹాగూ 

సంದెౕశವాహక ಗె అవను అవత దంతహ ಕెూడుಗెಯాಗಿದె (అందರె అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್). ఆదರె 
ఇಸాಲ್ం ఎందు ಕెౕళುವాగ మన ಸ್ಗె మూ బరువ రూపవು ఇదు అలಲ್. ధమರ್, పುರాణ, మూఢనం ಕె 
ఇరువంతహ ಹాగూ ಪావనತెగళು ఇలಲ್దంతహ ఆనందమయ ౕవనవనుನ್ ನైజಯ್ವాద ఇಸాಲ್ం 
ఉದ ದె್ౕ సుతತ್ದె. ఆದాగూಯ್, ಧా ರ್కరు అదనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ ధంసಗెూ స లಲ್. బద ಗె, అదర 
ನాಯ್సಕారన సంకలಪ್వనుನ್ అదు ఎంದెం గూ పರ್ ం సదంತె, అదర సವ್రూపవನెನ್ౕ 

ప వతರ್ನెಗెూ , అదనుನ್ వಯ್వ ಥ್తವాಗಿ ನాశಗెూ దరు. అర ౕ ధమರ್ద పರ್ಸాತ್వಣెయు జనరనుನ್ 
ದా  త ಪ್సుతತ್ದె, జనర సంಭావಯ್ ಬెళవ ಗెయనుನ್ కుం తಗెూ సుతತ್ದె. ఇం న పರ್ కూల మతుತ್ 

ಕ್ರ್య ము ಲ್ం సಮాజవು, అదర ఫ ತాంశವాಗಿದె. అదు ంಸె, భ ౕತాಪ್దನె, ౕవರ್ವాద, 

ఆರాధನె, మూ ರ್పೂಜె, ఆಚారగళು, గళು, ಪాರ್ బ , ౕథರ್ಯాತెರ್య సంಸాಕ್రగళು, 
దಬాಬ್ ಕెయ బుడకటుಟ್ ಕానూనుగళು, ಜా  పదದ್ , ಶెೂౕషಣె, దుర ಮాన, అవన , మతుತ್ 
బడతనవనుನ್ ಭెూౕ సువ ఒందు ౕవన ౕ ಯాಗಿ ( ౕನ್) ಮాపರ್ ಟ್ದె. ఇదు అಲాಲ್హను 
ఆ ా రువುದాಗಿದె ఎందు అవరు పರ್ ಪా సుತాತ್ರె. ఇవುగళು కుರ್ఆ న ಲ್ పರ್ಸాತ್ సಲాద 
ಶాం పరತెయ ದాಧ್ంతಕెಕ್, ಸా ౕతు ప సబహుದాదంతహ ವైరుదಯ್గಳాಗಿವె. 

ఈ పುసತ್కవು మూ ರ್పೂజక అర ౕ ధమರ್వనుನ್ చ ರ್సుతತ್ದె. పರ್సుತ್త ಥ್ య వಯ್వಹారగళು, అంతಯ್ 
పರ್ವా ಗె అవత సಲాద ఇಸాಲ್ న దృ ಠ್ಕెూౕనవలಲ್ವెందు ನాను ಸాదరప సుತెತ್ౕನె. కుರ್ఆ న 
పರ್ಕార, ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు ఒందు ధమರ್వనూನ್ తనನ್ದాಗಿ ಕెూళಳ್ದె, సుఖమయವాద ౕవనవనుನ್ 
ఆనం సబహుదు. పರ್ ందు పರ್ವా గళ శతుರ್గళು, అಲాಲ್హన పథ ంద ಮానవకులవనుನ್ 
రుಗಿసలు ధమರ್గళనుನ್ అ షಕ್ సుತాತ್ರెందు కుರ್ఆ న ಲ್రువ ఆಧారగళು సుతತ್ದె. 

ಧా ರ್కరు ‘ಶాం ’యనుನ್ ‘ ంಸె ౕ త’ మూ ರ್పೂజక ధమರ್వನాನ್ಗಿ బద , ತావು 
జವాಗಿయూ అಲాಲ್హన శతుರ್గಳెందు శವ್ಕెಕ್ ಸా ౕతు ప రువುదు ఆಫాతಕా ಯాಗಿದె.  
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ఈ ದాವెయనుನ್ ಬెంబ సువ దలు, ఈ అధಯ್యనవು అవలం రువతహ ಚారగళనుನ್  
గమ ಸెూౕణ. అవುగಳెందರె: 

• కుರ್ఆನ್ అಲాಲ್హన పదವాಗಿದె. 

• కుರ್ఆನ್ ము ಲ್మ ಗె హకుಕ್గళ ఏಕైక ದాఖಲెಯాಗಿದె. 

• కుರ್ఆ న అంశగళು సతಯ್, ఖర, ವాదర తವాಗಿವె ಹాగూ ప వೂణರ್ವాಗಿ 

ಖಿతಗెూం ದె.  

• జనరు ಶాశವ್తప స బయసువ కృ గళనుನ್ ಹాగూ ವైప ౕతಯ್గళనుನ್, కుರ್ఆನ್ 
సులభವాಗಿ బయలు ప సుతತ್ದె.  

ನావು ముందువರెయువ దలు, ನాను ఈ షయనుನ್ సంಭెూౕ సలు ఆ ಕ್ ಮా రువ 
ಕారణವెౕನెందు సం పತ್ವాಗಿ వ సలు అవಕాశ బయసుತెತ್ౕನె. కుರ್ఆ న పರ್ಕార అಲాಲ್హను, 
మూ ರ್ ఆರాధನెయనుನ್ ಹెూరతు ప , అవను ఇ ಛ್సువవర ಪాపగళು ಕಷ್ సుತాತ್ನె. అవను 
అథವా అవళು, ದెూౕ అథವా యದె ౕ మూ ರ್ ఆರాధನెಗె కు దు దದ್ರె, ఆ వಯ್ಕಿತ್య ఎಲాಲ್ 
సತాಕ್యರ್గళೂ రదుದ್ಮాడಲాగువುదు. 

ౕవು మూ ರ್ ఆರాధನె ಮా దರె, మಮ್ కమರ್గళనుನ್ రదుದ್ప సಲాగువುదు ಹాగూ 
ౕవೂ నషಟ್ಹెూందువవరಲాಲ್గు ತ್ౕ  ఎందు, మಮ್ కಡెగూ, మಗಿంత ముం నవర కಡెగూ 

అవ ౕ ರ್సಲాಗಿದె. ఆదದ್ ంద ౕవು, ಕెౕవల అಲాಲ್హననుನ್ ಮాతರ್ ಸెౕವె ಮా  ಹాగూ 
కృత తರాಗಿ . (39:65-66) 

తనನ್ ಜెూತె ಬెౕರె ಯావುదನాನ್దరూ మూ ౕರ್క దರె, అಲాಲ್హను అదనుನ್ ఎంದెం గూ 
ಕಷ್ సువು లಲ್. అదర ಹెూరతు, అవను ఇ ಛ್సువవ ಗె అవను ಕಷ್ సుತాತ್ನె. అಲాಲ್హన ಜెూತె, 
ಯాರాదరూ ఏనನాನ್దరూ మూ ౕರ್క దರె, అవను అ  ದెూడಡ್ ಪాపవనుನ್ సృ ಟ್ దను. 
(4:48)   

ఉದాహరಣెಗె, మూಸారు తనನ್ యవವ್నద నగళ ಲ್, ఒబಬ್ మనుషಯ್ననుನ್ ಕెూం దದ್రు. ఆదರె, అవరు 
ಕెౕవల స ౕರ್చಚ್ అಲాಲ್హననుನ್ ಮాతರ್ ಸెౕವె ಮా ಕెూళುಳ್ತాತ್ బదಲావಣెಗెూండ కూడಲెౕ, 
అಲాಲ್హను అవరు ఎసಗಿద అపರాధవనుನ್ ಕಷ್ , అవరనుನ್ పರ್ವా ಯాಗಿ ఆ దను. కుರ್ఆನ್ 
మూಸార ఇ ಹాసద బಗెಗ್ సంపೂణರ್ వరగళనుನ್ ౕడుతತ್ದె. 
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‘దుబರ್లತె’ ಮానవన సహజగుణವాಗಿದె. ನావು అನెౕక తపುಪ್గళనుನ್ ಮాడుತాತ್, ఒందు ಸాಮానಯ್ 
ౕవన యనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿసుತాತ್ నమಮ್ ఆతಮ್గళనుನ್ ದెూౕ తಗెూ సుತెತ್ౕವె. ఒందు వಯ್ಕಿತ್ ఏನెౕ 

తపುಪ್గళనుನ್ ఎసగ , నంతర అవను అథವా అవళು ఒందు సదుಗ್ణ ౕవన నಡె దರె, ఆ 
ಕెడుకుగళనుನ್ ఒ ತాಗಿ ప వ ರ್సలಪ್డబహుದెందు ఎందు మತెూತ್ందు కಡె కుರ್ఆನ್ భరవಸె 
ౕడుతತ್ದె. ఇంతహ ಧాರ್రಕెಕ್ ఆ వಯ್ಕಿತ್యు ఒందు ధమರ್వనూನ್ తనನ್ದాಗಿసಬెౕಕెం లಲ್. 

పಶాಚ್ತాತ್ప పటుಟ್, ಶాವ್స టుಟ್, సతಕ್మರ್గళనుನ್ ಮాడవవర ಕెడుకుగళనుನ್ అಲాಲ್హను 
ఒ ತాಗಿ ప వ ರ್సువను. అಲాಲ್హను అతಯ್ంత ಕಷ್ಮా ౕలనూ కరుಣామయనూ 
ఆಗಿరుತాತ್ನె. పಶాಚ್ತాತ್ప పటుಟ್ సతಕ್మರ್గళనుನ್ ಮాడಲారం సువవ ಗె, అಲాಲ್హను 
సంపೂణರ್ವాಗಿ ౕచನెಗెూ సుತాತ್ನె. (25:70-71) 

ఇదు కుರ್ఆ న ಲ್రువంతహ సವ್తః అಲాಲ್హన భరవಸెಯాಗಿದె. సతಯ್ ಶాವ್స తరలు ಹాగూ 
పಶాಚ್ತాప పడలు ನావು ಧా ರ್కರాಗಿಬెౕಕాಗಿలಲ್. ఒಳ ಳె್య కమರ್గళనుನ್ ಮాడలు ನావು ಯావುದెౕ 
ధమರ್వనుನ್ తనನ್ದాಗಿ  ಕెూళಳ್ಬెౕಕెం లಲ್. 

 

కుರ್ఆನ್ 

‘కుರ್ఆననుನ್ ಬెౕರె ಭాಷెగ ಗె ಭాಷాంత సలు ಸాధಯ್ವెౕ ఇలಲ್, ಯాಕెందರె అంతహ పರ್యతನ್ అదర 
అథರ್ద సతವ್వనుನ್ బదಲావಣెಗెూ సుతತ್ದె’ ఎంబ ವాదವెౕ ಧా ರ್కర దల కృ ಯాಗಿದె.  

ఇదు సಪ್షಟ್ವాద సుಳాಳ್ಗಿದె. తమಮ್ సವ್ంత ಭాಷెగళ ಲ್ అಲాಲ್హన పదగళనుನ್ దు ಕెూళಳ್దంತె 
పರ್పంచద జనరనుನ್ తಡెయలు ಧా ರ್కరు తಯా ద దల షడಯ್ంతರ್ವాಗಿದె. అర ౕ ಭాಷెಗె 
సంబం ద ఎಲాಲ್ షయగ ಗె అర ౕ ಧా ರ್కరನెನ್ౕ అవలం సువంತాదರె, అవరు 
సతಯ್ ಶాವ್సద అ కృత ಕావలుಗారರాಗಿ ప ణ సుತాತ್ರె. ఇదర అ ವాయರ್ పರ್ಭావವాಗಿ, 

ಯావುదు స ಯాద వరಣె ందు ఇవరు ಹెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರెూౕ, అದెౕ అಲాಲ್హన సతಯ್ ఎందు 
ఒ ಪ್ಕెూళಳ್ಬెౕಕాಗಿದె. ఇదర వವ್ళ ప ಣామವాಗಿ, అಲాಲ್హన ౕನ್ కರ್ ౕణ మతుತ್ గమనಕెಕ್ 
ಬారదంತె, అನెವ್ౕ త అర ౕ ధమರ್ద పదಧ್ గಳాಗಿ బదಲా సಲా తు. 

జగ ತ್ನాదಯ್ంత అరಬెౕతర ము ಲ್మరు ದైనం న ఐదు ಬా య ధుಯ್కತ್ ಪాథರ್ನెయనుನ್ (నಮాಝ್) 

అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ నಡెసుತాತ್ರెంబువುదు నమಗెలಲ್ గూ ದె. ఇదు కుರ್ఆ న ಲ್ 
కండుబరదంతహ, అవర అర ౕ ధమರ್ద షಟ್ అగతಯ್గళ ಲ್  ఒంದాಗಿದె. తమಮ್  ధుಯ್కತ್ 
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ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ అర ౕ ದెౕవನెూం ಗె అర ౕ ಭాಷెయಲెಲ್ౕ వರ್ సಬెౕಕెందు, ఇంಗಿಲ್ౕಷ್, ಫెರ್ంಚ್, 

జమರ್ನ್, రశಯ್ನ್, జಪా ౕ, ౕ ౕ,  ఇం యನ್, ఆ ರ್కನ್ మతుತ್ ఇతర అర  ಮాతನాడద 
సమూహగ గూ ಹెౕళಲాಗಿದె. అಲాಲ್హ ಗె అర యలಲ್ದె ఇతర ಯావುದెౕ ಭాಷె అథರ್ವాగువು లಲ್ 
ఎంబంತాತ್గుతತ್ದె. ఇదు అವైಚా కವాಗಿದె. 

ಧా ರ್కరు ధమರ್ద ಹాగూ అదర సತ್రಣెయ మూలక అదర అనుಯా గళ ౕಲె తమಮ್ 
పರ್ಭావవనుನ್ పರ್ ౕಗಿసలు, ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ ఒందు ಭాಷెయ తಡెಗెూౕಡెయనుನ್ ರ್ దరు. 
ప ಣామವాಗಿ, ನావು ఇందు రువంతహ అర ౕ మతుತ್ ము ಲ್ం సంసಕ್ೃ యనుನ್ అవరు 
సృ ಟ್ దరు. కుರ್ఆననుನ್ క యువುద ంద ಶాವ್ గళనుನ್ వಯ್వ ಥ್తವాಗಿ దూర , సవರ್ಲెూౕకద 
పರ್భు న ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడదంತె తಡెగటుಟ್ತాತ್ರె. అం మವాಗಿ, కుರ್ఆ న ಯావುದెౕ 
అనుವాదగళು, ಕానూనుబదಧ್ అనుವాదగಳెందు పರ್క సಬెౕಕాదರె దలు అవುగళು ఇవర 
‘పೂవರ್ ప ౕలನె’ಗె ఒళಗాగಬెౕಕాగుతತ್ದె. 

ఈ ఎಲాಲ್ అವైಚా క అర ౕ భರ್ గళనుನ್ వಯ್వ ಥ್తವాಗಿ అನెವ್ౕ సువ మతుತ್ ನాశప సువ 
ఆశయవనుನ್ ఈ పುసತ್కవು ಹెూం ದె. ಸాಮానಯ್ పರ್ ె (Common Sense) మతుತ್ ವైಚా కತె 
(Logic)య ఒందు ఆರెూౕగಯ್కరವాద పರ್ಮాణ ంద స ಜ್తಗెూండు, ನావು కుರ್ఆననుನ್ 
అవಲెూౕಕಿಸెూౕణ. అందರె, పರ್సుತ್తప రువంతహ తకರ್గళనుನ್ అరబరూ, అరಬెౕతరూ అథವా 
ಯాರాదరూ స , తಪాసಣె ಮా  ప ౕ సబహుదు. కుರ್ఆನ್ ಯావುದెౕ సూಕಷ್ಮ್ ప ౕలನె 
అథವా ౕಕెగళనుನ್ ఎదు సుతತ್ದె. ఇదు జವాಗಿయూ అಲాಲ್హ ంద అవ ౕ ರ್సలಪ್టಟ್ గರ್ంథವాಗಿದె. 

సతಯ್వనుನ್ అನెವ್ౕ సలు తమಮ್ ಸాಮానಯ್ పರ್ ెయనుನ್ బళసదంతహ అథವా తమಮ್ పುರెూౕ తరనుನ್ 
పರ್ ನ್సదంతహ మతుತ್ తమಮ್నుನ್ ‘ము ಲ್మరు’ ఎందు ನా ಕె లಲ್ದె కರె ಕెూళುಳ್వంతహ, అನెವ್ౕ త 
అర ౕ ధమರ್ద అనుಯా గళು, ఇందు భూముఖద ౕ రువ అ  ಕెటಟ್ సముದాయವాಗಿದాದ್ರె. 
మూఖರ್ ಧా ರ್క గురుగ ಗె ఆ ౕనರాదుద ంద అಲాಲ್హను ఇవరనుನ್ ఖం ದాದ್ನె మతుತ್ 
అవಮానಗెూ ದాದ್ನె. శವ್ద పರ್భు ಹాగూ ఏళು ఆಕాశగళ మతుತ್ భూ య సృ ಟ್కతರ್న ఆశయಕెಕ್ 
అవర షడಯ್ంతರ್వು రుదಧ್ವాಗಿದె. అవన కరుಣెయ మూలక, ఇಬాರ್ ౕಮ್, ఇಸాಮ್ ౕಲ್, ఇಸాಹ್ಕ್, 

ಯాకూಬ್, మూಸా, ఈಸా మతుತ್ ఇతర పರ್ವా గళ ౕಲె తనನ್ సంకలಪ್వనుನ್ అಲాಲ್హను 
అవత దను. సಪ್షಟ್ವాಗಿ, అవುగళ ಲ್ పರ್ బಬ್రూ తమಮ್ సವ್ంత ಭాಷెయಲ ಲె್ౕ అవ ౕణರ್వనుನ್ 
పಡెదు ಕెూం దದ್రు. ఈ ನాంకద వರెಗె, ಕెౕవల ఒందు ರ್షಟ್ ಭాಷెయ ಲ್ ದెౕవననుನ್ ಸెౕವె 
ಮాడలు ಮానవకులಕెಕ್ సూ సಲాగ లಲ್. ఎలಲ್ర ౕవనవనుನ್ సరళ ప  అಲాಲ್హన ಸెౕವె 
ಮాడలు ಸాధಯ್ಗెూ సువುದెౕ, అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್గళ జವాద ఉದ ದె್ౕశವాಗಿతుತ್. 
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ಕెౕవల అಲాಲ್హన ಸెౕವె 
అಲాಲ್హన కಡె ంద అవన ఎಲాಲ್ పರ್ವా గ ಗె కళು ద సంದెౕశవು సమంజసವాదుదు అథವా 
ఏకరూపదవುగಳాಗಿವె. అదు సరళ మతుತ್ ನెౕరವాಗಿದె. ಪా సಬెౕಕాద కమರ್గళ 
ప ಟ್యನెూನ್ళಗెూండ ಸావರ್ ರ್క ಮౌలಯ್గళ సమಮ್ ಯాಗಿದె. సరళವాಗಿ ಹెౕ దರె, అదు ఒందు 
ಲాభದాయక ౕవనద ఒందు పುణವాద ౕజನె (Master Plan) ఆಗಿరుతತ್ದె. 

 మధಯ್పರ್ವెౕ సువುదు, ಶైತానన ఉದ ದౕె್ శ మతుತ್ పರ್కృ  ఎందు ನావು మರెయಬారదు. అಲాಲ್హన 
సమಮ್ గళనుನ್10 ౕ  సుళುಳ್ యనుನ್ ಹెౕరువంతహ అవననుನ್ ಸెౕವె ಮాడಬారದెందు 
అಲాಲ್హను, పದెౕ పದెౕ తనನ್ ಸెౕవక ಗె ನెన సుತాತ್ನె. అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್గಳెలಲ್వೂ ఈ 
ప కలಪ್ನెయ బಗెಗ್ಯాಗಿದె – అదಕಿಕ್ంత ಹెచూಚ್ ఇలಲ್ అథವా క యూ ఇలಲ್. ಯావುದెౕ ಧా ರ್క 
సంಸెಥ್గళೂ, ಧా ರ್క కటుಟ್ಪాడుగళೂ మతుತ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళೂ ఇలಲ್. ಧా ರ್క 
ౕథರ್ಯాತెರ್గ ಗె అథವా అಲాಲ್హన ಹెస న ಲ್ వಯ್వ ಥ್తವాಗಿ ధన సంగರ್హ ಮాడువುదಕెಕ್ 

అవಕాశవనుನ್ అవను ౕడ లಲ್. పರ್ವా గ ಗె అథವా సంದెౕశವాహక ಗె అవననుನ್ (ನావು 
ಕాణు ತ್రువంతహ) ఆರాధನెగళనుನ್ ಮాడువ ఆ ెయనూನ್ అవను ౕడ లಲ್. అవన ప తರ್ గರ್ంథద ಲ್, 
ಧా ರ್క సంಸెಥ್గళ అథವా ಧా ರ್క కటుಟ್ಪాడుగళ ಯావುದెౕ ఉಲ ಲె್ౕఖ లಲ್. ಕಿం తూತ್ ఇలಲ್. 
ಶైತాన ಗె అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್యనుನ್11 బుడ ౕలు ಮాడలు, అదనుನ್ కలు తಗెూ సువುదಕಿಕ್ంత 

ಗಿಲాద కుతంతರ್వು ಬెౕರె ಯావು ದె? 

                                                 
10 ‘The Chambers 20th Century’ శబದ್ಕెూౕశవು ಸెౕ దంತె ఇతర శబಧ್ಕెూౕశగళ ಲ್యూ, ‘సమಮ್ ’ (Sanction) ఎంబ 

పదద ವాಯ್ಖాಯ್నవು ౕಗಿದె: ‘ಯావುದెౕ ನై క అథವా ಧా ರ್క ಕానూ ಗె ( ౕ సం ತెಗె) ಷెಠ್యుళಳ್ ఉದెದ್ౕశ; ఒందు 
ಕానూ న అథವా కರా న ಷెಠ್ಗె అథವా అ ಷెಠ್ಗె లగ ತ್సಲాద పರ್ ఫల అథವా దండ. కుರ್ఆ న స ನ್ವెౕశద ಲ್, 
ౕవనద కರ್మబదಧ್ ౕ ಗె బರ್ంధನెగళనుನ್ సమಮ್ సಲాಗಿದె. ఆదದ್ ంద అదనుನ್ ‘సమಮ್ సಲాద బರ್ంధగళು’ అథವా 

'మ ಜ್ ಲ್ హರాಮ್' ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె. 
11 అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್యు సంఘ త సంಸెಥ್గళ మూలక ಕాయರ್ వರ್ సువು లಲ್. జనరనుನ್ పರ್ತెಯ್ౕక వಯ್ಕಿತ್గಳాಗಿ 

సృ ಟ್సಲాಗಿದె మతుತ್ పರ್ బಬ್నూ అಲాಲ್హననుನ್ ನెౕరವాಗಿ ఉతತ್ సಬెౕಕాಗಿದె., “ಯావುದెౕ ఆతಮ್వು ఇನెూನ್ందర 

ಹెూರెయనుನ್ ಹెూరಲారదు” ఎందు జన ಗె సలు ఇಬాರ್ ౕಮ್, మూಸా, ఈಸా ಹాగూ ముహమಮ್ద ಗె ಹెౕళಲాಗಿದె. 
ర ಬ್గళು, పುರెూౕ తరు, సನాಯ್ గళು మతుತ್ ముಲాಲ್గళು అಲాಲ್హన ಹాగూ అవన సంದెౕశವాహకర శతుರ್గళು ర ద 

ఒందు సుళುಳ್ వಯ್వಸెಥ್య ಕాಯాರ್చరಣె నಡెసు ತ್ದాದ್ರె. 
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ಹాಗాదರె, ఈ ఎಲాಲ್ ఆచరಣెగళು ಹెౕಗె ఇಸాಲ್ న ఒళಗె నుసు తు? కుರ್ఆ న ಲ್ ఈ ఆచరಣెగళು 
ఎ ಲ್ ದాఖಲాಗಿವె? అಲాಲ್హను నమಗె ఏననుನ್ ದెౕರ್ ದాದ್ನె ఎందు అ యలు ನావು గರ್ంథవనుನ್ 
అవಲెూౕಕಿ  ನెూౕಡెూౕణ. 

సహజವాಗಿయూ ఎಲాಲ್ పರ್ವా గళು, సంದెౕశವాహకరు మతుತ್ అಲాಲ್హన ಸెౕవకరు - పುరుషరు అథವా 
మ ಳెయరు – ದై కವాಗಿయూ, ఆಧాಯ್ ಮ್కವాಗಿయూ - తమಮ್ తమಮ್ ವైయಕಿತ್క కమರ್గళ మూలక 
అಲాಲ್హన ಸెౕವె ಮాడువ అగతಯ್ ದె. ఈ జగ ತ್న ಲ್ ಶాం  పಡెయలు పರ್ ందు వಯ್ಕಿತ್యూ 
ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కರాಗಿ మతుತ್ పರ್ ాపೂవರ್కವాಗಿ అಲాಲ್హ ಗె ಧెౕయರాగువುదు ఇಸాಲ್ న 
ಕాళ ಯాಗಿದె ౕ ಹెూరతు లರ್ಕಷ್ವాద సವ್యంಚా త నడవ ಕెగళలಲ್. తనನ್ ఎಲాಲ್ 
సంದెౕశವాహకర మూలక తలు సಲాద అಲాಲ್హన సంದెౕశవು నమಗె సరళವాಗಿ ಹెౕళುతತ್ದె: ‘ ౕవು 
అవననನ್లಲ್ದెౕ ಬెౕರె ಯార ಸెౕವెయనూನ್ ಮాడ ’. ఈ పదగళ ಚౌక ಟ್ನెూళಗె ఇಸాಲ್ం అథವా 
ಶాం పరತె య సతಯ್ద ఉప ಥ್ ದె. 

“ననನ್ ಹెూరతు అనಯ್ ದెౕవ లಲ್, ఆదದ್ ంద ౕవು ಕెౕవల ననನ್ ಸెౕವెయనుನ್ ಮాతರ್ ಮా ”12 

ఎంబ సంದెౕశద నహః, మಗಿంత ముంಚె ನావು ಯావುದెౕ సంದెౕశವాహకరనూನ್ 
కళು లಲ್. (21:25) 

పರ್ವా గళ అథವా సంದెౕశವాహకర అథವా ಬెౕರె ಯారದెౕ ಸెౕವె ಮాడದె, ಕెౕవల అಲాಲ್హన 
ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడువುದెౕ ಶాం పరತెయ ಕಿౕ ಕై ఆಗಿದె. ಹాಗె ಮాడలు, ನావು ಕెౕవల అవ ంద 

ದెౕರ್ తವాద ౕవనద ౕ ಗె సంపೂణರ್ವాಗಿ షಠ್ರాగువ అవశಯ್కತె ఇದె. ఇదు అవను నమ ಲ್ 
అళవ సಲాద ನైసಗಿರ್క గుణವాಗಿದె. ఈ ౕవనద ಲ್ ಶాం పరತెయ ಹా యనుನ್ హుడుకలు 
శರ್ సుವాగ, ನావು అಲాಲ್హన బಗెಗ್ హలವారు కಥెగళనుನ್ ಕెౕళುತెತ್ౕವె. అಲాಲ್హను ఒబಬ್ మగ ಗె జనన 
ౕ ದాದ್ನెందూ, అಲాಲ್హన ಹెసరు పರ್ಸాತ್ సಲాದాగ ಕెలవು ఆయದ್ సంದెౕశವాహకరనుನ್ 

ಗౌరసಬెౕಕెందూ ಕెౕ బరుతತ್ದె. అಲాಲ್హను ఏననుನ್ బయసుತాತ್ನె ఎంబువುదర బಗెయూ కಥెగళು 
ಕెౕళ గుతತ್ದె. ఇవುగళು ఆ ಷాಕ್ త ధమರ್ద ದాಧ್ంతగಳాಗಿವె మతుತ್ అನెౕక జనరు ఈ ధమರ್గళ 
ಬెంబ గర వంచನెಗె ఒళಗాగు ತ್ದాದ್ರె. 

                                                 
12 ‘ಕెౕవల అಲాಲ್హన ಸెౕವె’యు ఎಲాಲ್ గರ್ంథగళ ముఖಯ್ ಸారವాಗಿದె. మూಸారు ౕటರెూౕన  6:4 ర ಲ್ పರ್క దరు 
మతుತ್ ఈಸారు ಮాಕ್ರ್ 12:29-30 ర ಲ್ మతుತ್ మహమಮ್దరు కుರ್ఆನ್ 17:22-23 ర ಲ್ ఇదనుನ್ పುనరు ಚ್ దరు. 
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“ಯారనూನ್ తనನ್ మగನాಗಿ ಮా ಕెూళಳ್దంతహ, తనನ್ పರ್భుతವ್ద ಲ್ ಯారూ 
సహಭాಗಿ లಲ್దంతహ అథವా అవಮాన ంద తననుನ್ ర సలు ಯార అవశಯ್కತెయూ 
ఇలಲ್దంతహ అಲాಲ್హన పರ್శంಸెయనుನ್ ಮా ” (17:111) 

అಲాಲ್హను ఒందు పುతರ್ననుನ್ ಹెూం ದాದ್ನె ఎనుನ್ವాగ, అవననుನ್ ಹెూగళುవ ಜెూತెಗె ఇతరర 
ಹెసరుగళనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసుವాగ అథವా అవన ಹెస న ಲ್ సుళುಳ್గళనుನ್ అ షಕ್ సుವాగ, జనరు 
అಲాಲ್హననుನ್ అవಮా దంತాగుతತ್ದె. ನావು నమಮ್ సుతತ್లూ ನెూౕ దರె, ತావು అಲాಲ್హన రಕಷ್కరు 
ఎందు పರ್ ಪా సువ ర ಬ್గళು, ಪా ರ್గళು, ముಲాಲ್గళು మతుತ್ ఇಮాముగళనుನ್ ಕాణుತెತ್ౕವె. ఇవರెౕ 
ఇంతహ కలಪ್ನెగళనుನ್ ಪెರ್ౕರెౕ సు ತ್ದాದ್ರెందు జనరు అ తుಕెూళಳ್లు ఫలರాಗಿరువುదు అచಚ್ ౕ 
స . ದెౕರ್ సలಪ್డదంతహ ఆರాధನె, ಪాರ್థರ್ನె, ಧా ರ್క ಕానూనుగళು, ౕథರ್ಯాತెರ್, ತాಯ್గ 
ముంತాదవುగళనుನ್ ఆ ಷాಕ್ర ಮా రువುదు ఇంతహ జనರెౕ ఆಗಿದాದ್ರె. నంతర అಲాಲ್హను ఇదನెನ್ౕ 
బయసుತాತ್ನెందు  అవరు ವా సుತాತ್ರె. 

తమಮ್ ఇం ರ್యగళ ಹె ಚ್న ಸామథಯ್ರ್వనుನ್ ఉప ౕಗಿసుತాತ್ ఒందు ಸాಮానಯ್ ౕవనవనుನ್ 
నಡెసువ మూలక పರ್ ందు వಯ್ಕಿತ್యూ తనನ್ అಲాಲ್హన ಸెౕವెయనుನ್ స ಲ್సಬెౕకు. ಸాಮానಯ್ 
అథರ್ద ಲ್ పರ್ ౕಗಿసువంతహ ఆರాధನెగళ బಗెಗ್ అథವా ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె (అదు నಕెಕ್ అథವా 
ವారಕెಕ್ మూರెూౕ, ನాಲెూಕ್ౕ అథವా ఐದెూౕ, ఏನెౕ ఆಗಿర )గళ బಗెಗ್ కుರ್ఆ న ಲ್ ಯావುದెౕ 
పರ್ಸాತ್వ లಲ್. ఇవುగళು ಕెౕవల అಲాಲ್హన ಹాగూ అవన అంతಯ್ పರ್ವా య రుదಧ್ ಧా ರ್కర 
షడಯ್ంతರ್ವాಗಿದె. అదర ಲ್ ಧా ರ್క ಸాಥ್పನెగళು, ఆರాధನాలయగళು, ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళು మతుತ್ 
ಧా ರ್క ಕానూనుగళು కండుబరుతತ್ದె. 

ఉದాహరಣెಗె, ‘ ౕవన ౕ ’ ( ౕನ್) ఎంబువುదర అథರ್వనుನ್ ‘ధమರ್’ ఎందూ, ‘ನాను 
ಸెౕವెಮాడుತెತ್ౕ ನె’ (య’అబుదు) ఎంబువುదనుನ್ ‘ನాను ఆರా సుತెತ್ౕನె’ ఎందూ ಧా ರ್కరు 
కుశలತె ంద బదಲా దరు. దల ನెూౕటಕెಕ್ ఈ బదಲావಣెగళು ಕಷ್ులಲ್కವాಗಿ ತెూౕచబహుదు. 
ఆదರె ವాసತ್వద ಲ್ ఇదు ఇಸాಲ್ న ౕಲె పರ್చండ పರ್ಭావవనుನ್ ౕ ದె. దుఖఃకరವెందರె, ಶాವ್సద 
ಕావలుಗారರాద ఇవరు ఇతర అನెౕక కృ గళనూನ್ సంర సుತాತ್ బం ದాದ್ರె. మಕాಕ್ద ಲ್రువ 
ಕాಬా మతుತ್ అదಕಿಕ್రువ కಡాಡ್యವాద ౕథರ್ಯాತెರ್య ఆచరಣెయు అవುగళ ಲ್ ಸెౕ ವె. (ಕెలవరు 
ಹెౕళುవంತె) అథರ್గళ బదಲావಣెగళು, పదగళ అథರ್ద ౕಲె అథವా అనుವాదకర 
అ ಪాರ್యగ ంద ఒబಬ್ను అథರ್ಮా ಕెూళುಳ್వುదర ౕಲె ಯావುದెౕ పರ್ಭావవనుನ್ ౕరువು లಲ್ 
ఎంబువುదు స యలಲ್. ವాసತ್వవು ఇವెరడకూಕ್ వಯ್ కತ್ವాಗಿరువುదనుನ್ ನావು ನెూౕడబహుదు. ಕెలవು 
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ರ್షಟ್ సందభರ್గళ ಲ್, షయవసుತ್ న ವాసತ್ క అథರ್వು, పఠಯ್ద సమಸెಯ್గళనుನ್ ಹెౕಗె 
ప హ సుతತ್ದె ఎంబువುదనుನ್ అవలం రుతತ್ದె. 

కుರ್ఆ న అథರ್గళనుನ್ అ తుಕెూళುಳ್వುదಕಿಕ್రువ తತ್ దల మతుತ್ మూలభూతವాద యమవು 
కుರ್ఆ నಲెಲ್ౕ ఇరువ ‘ ಥ್రತె’ (పరసಪ್ర ಹెూౕలువంతహ) ఎంబ పదవనుನ್ ಚెನాನ್ಗಿ మనదటుಟ್ 
ಮాడువುದాಗಿದె. 

అవరు కుರ್ఆ న బಗెಗ್ మ ರ್సువು లಲ್ವెౕಕె? అదు అಲాಲ್హన ಹెూరతు 
ఇతర ం రువುದాಗಿదದ್ರె, అదర ಲ್ ఖం తವాಗಿయూ అవరు అನెౕక ವైరుదಯ್గళనుನ್ 
ಕాణు ತ್దದ್రు. (4:82) 

సరళವాಗಿ ಹెౕళುవುದాదರె, కుರ್ఆ న సంದెౕశవು ಥ್రತెయుళಳ್ದాದ್ಗಿದె. పదగళనుನ್ 
అಥైರ್సువುదర ಲ್ ఆగువ ಯావುದెౕ తపುಪ್ ళುవ ಕెయు అథವా అసమంజసತెయు మనుషಯ್ర 
ದెూౕషగళ ఫ ತాంశగಳాಗಿದె. ಮానవరు గರ್ంథద ఒందు పద అథವా ವాకಯ್వనుನ್ ವాಯ್ಖాಯ್ సువ 
ವెౕಳ ,ె ఆ అథರ್వು కుರ್ఆ న ఇతర ಭాగగళ ಲ್ ఉప ౕಗಿసಲాద ఇದెౕ ౕ య పదగళనుನ್ 
అథವా ವాకಯ್గళనుನ್ ಬెంబ సుతತ್ದె ౕ ఎందు ఖ తಗెూ సಬెౕకు. అంతహ ఒందు ವాಯ್ಖాಯ್నవು 
పరసಪ್ర రుదಧ್ವాಗಿదದ್ರె – ఆ ವాಯ್ಖాಯ್నవು తಪాಪ್ಗಿరుతತ್ದె. ఉದాహరಣెಗె, ‘అಮ್ರ್’ ఎంబ 
మూలపదవనుನ್ ‘ ౕవన’ ఎందూ, అದెౕ ౕ య అథರ್వనుನ್ ౕడువ అదర పದెూౕతಪ್నನ್గಳాద 
‘ఉಮ್ರ್’నుನ್ ‘ఆయసుಸ್’ ఎందూ, ‘అమర’వనుನ್ ‘ಬెಳెసు’ అథವా ‘ ౕవనಕెಕ್ తరువುదు’ ఎందూ, ‘మ-

ముರ್’నుನ್ ‘స ౕవ’ ఎందూ ವాಯ್ಖాಯ್ ద నంతర, ఇదದ್ಕಿಕ್దದ್ంತె ‘ఉమರ್’వనుನ್ ౕవన ఎంబ పదಕెಕ್ 
ಯావುದెౕ సంబంధ లಲ್దంతహ అథರ್ವాద ‘ಭెౕ ’ ఎంబుದాಗಿ బద సಲాಗಿದె. 

అర ౕ పదగళು షಪ್ ತ್, శబದ್వುಯ್తಪ್ ತ್, శబದ್ಸాధನె, సం ౕజನె మతుತ್ ಮౌಖಿక భಕಿತ್ పರ್తಯ್య 
ౕజನెగళ య త వಯ್వಸెಥ್య ౕಲె ರ್తವాಗಿವె. ఈ మూలపదగళು, శబದ್గళ ఘం త 

అథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె. తమಮ್ మూలపదಕెಕ್ ಕెలవು అಕಷ್రగళనుನ್ ಸెౕ సువ అథವా సವ್ర ಹెನ್గళనుನ್ 
బదಲా సువ మూలక ನామపద, ಕಿರ್ಯాపద, షయ, ಶెౕషణ, సవರ್ನామ, ಕಿರ್ಯా ಶెౕషణ 

ఇತాಯ್ గళనుನ್ పಡెయుతತ್ದె. ఇదు ಕాలరూప, సంಖెಯ್, ంగ, మతుತ್ లಕಷ್ణగళనుನ್ సూ సువುదಕాಕ್ಗಿ 
మూలపద ంద ధ పదగళనుನ್ ಮాడువ ಸాಮానಯ್ ౕ యనూನ್ ಹెూం ದె. ఉದాహరಣెಗె, 
మూరు వಯ್ంజనగಳాద క-త-బ వనుನ್ ನెూౕಡెూౕణ. ఇదు బರెయువುదಕెಕ್ సంబం ద ఒందు 
మూలపదವాಗಿದె. ఈ ಕెళಗಿరువುదు ఇదర వಯ್ంజనగళ నడుವె ధ సವ್రగళು మతుತ್ అಕಷ್రగళనుನ್ 
ಸెౕ సువ మూలక పಡెద ಕెలవು ఉతಪ್నನ್గళು మతుತ್ సವ್రూపగಳాಗಿವె: 
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ಕಿತాಬ್ = పುసತ್క అథವా గರ್ంథ 

ಕా ಬ್ = బರెయువవ అథವా ಗార 

ఉకుತ್ಬ್ = బರె 

మకూತ್ಬ್ = బರెయలಪ್టಟ್ పఠಯ್ 

కు బ = అదు ಖಿతಗెూం తు  

కతబ = అవను బರెదను 

కతబూ = అవరు బರెదరు 

కతబತ್ = అవళು బರెదళು  

కతబನ್ = ನావು బರెದెవು 

యకుತ್బు = అవను బರెయుತాತ್ನె/బರెయువను 

యకుತ್బూన = అవరు బರెయుತాತ್ರె/బರెయువరు 

తకుತ್బు = ౕను బರెయు ತ್రుವె/బರెయుವె 

నకుತ್బు = ನావು బರెయు ತ್ದ ದె್ౕವె/బರెయుವెవು 

మకತ್ಬ್ = ಶాಲె 

మూల అథರ್వనుನ್ దుಕెూండರె, అదర ఇతర ఉతಪ್నನ್గళ అథರ್గళనుನ್ దుಕెూళಳ್బహుదు ఎందు 
ఇ ಲ್ ముఖಯ್ವాಗಿ గమ సಬెౕకు. అర ౕ ಭాಷె అసంಖాಯ್త మూలపదగళనుನ್ ಹెూం ದె మతుತ್ 
పರ್ ందు పదగళೂ ఒందు సಪ್షಟ್ అథರ್వనుನ್ ಹెూం రుతತ್ವె. అదు ధ కలಪ್ನెగళనుನ್ 
సంపೂణರ್ವాಗಿ వಯ್కತ್ప సలు పదగళು మతుತ್ ను గటుಟ್గళనుನ್ ಹెూం ದె మతుತ್ అథರ್ ಛా గళనుನ್ 
పರ್ತెಯ್ౕಕಿసుతತ್ದె. 

కుರ್ఆ న పదగళ అథರ್గళು బదಲాదవಣెಗెూళಳ್లు (కుರ್ఆ న అర ౕ మూలకృ  అలಲ್) ಹెౕಗె 
మతుತ್ ఏಕె ఆరంభವా తు ఎందు పತెತ್ హచుಚ್వುదు కషಟ್కరವాಗಿದె. ఏಕెందರె, నమಮ್ బ  ఇరువ 

దల ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ అనుವాదవು నూర ఐవతుತ್ వషರ್గ ಗಿంతలూ క  హಳెయದాದ್ಗಿದె. అర ౕ 
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పುರెూౕ తరు, ఏళನెౕ శతಮాన ందಲెౕ ಧా ರ್క ఉದ ದె್ౕశగ ಗాಗಿ అర ౕ శబಧ್ಕెూౕశగళ 
సంకలనవనుನ್ ఆరం దరు. ఈ శబಧ್ಕెూౕశగళು ధ అవశಯ್కತెగళనుನ್ సంಬెూౕ సలు, ಬెౕರె ಬెౕರె 
సమయద ಲ್ ಬెౕರె ಬెౕರె సಥ್ళగళ ಲ್ బರెయಲాಗಿతుತ್. ఈ పುರెూౕ తరు ధ దృ ಟ್ಕెూౕనగళ, 

నం ಕెగళ, అ ಪాರ್యగళ, అవశಯ್కತెగళ, ఆಕాం ెగళ, వ ಕెగళ మతుತ್ ధ ౕ య 
ంతನెగళ క ಕెయ ౕಲె ఆಧా  తమಮ್ శబಧ್ಕెూౕశగళనుನ್ సంగರ್ దరు. ఈ ఎಲాಲ್ ౕ గళ ಲ್ 

ఇవುగళು పరసಪ್ర నನ್ವాಗಿదದ್వು. నంతర తపುಪ್గళనుನ್ మతుತ್ ముం న సంకలనಕారర ದెూౕషగళనుನ್ 
వಗಿౕರ್క సువ, అహರ್ತెಗెూ సువ మతుತ್ ವా ಕెూళುಳ್వ పರ್ ಪాదನె ం ಗె ౕఘರ್దಲెಲ್ౕ ఇతర 
ఎదుರా  బణగళು పುసತ್కగళనుನ್ బರెదరు. అందರె ದెూౕషగళು మతుತ್ తపುಪ್గళು మనుషಯ್ర ಕెలసద ಲ್ 
సంభ సబహుదు మతుತ್ ವైరుధಯ್కరವాಗಿ ప ణ సబహుదు. "అಲాಲ್హనలಲ್ದెౕ 
ఇతర ం రువುದాಗಿదದ್ರె, ఖం తವాಗಿయూ అవరు ఇదర ಲ್ అನెౕక ವైరుధಯ್ತెగళనుನ್ ಕాణు ತ್దದ್రు" 

ఎందు కుರ್ఆನ್ 4:82 ర ಲ್ ಹెౕళುతತ್ದె. 

దల అర ಕ್-ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ఘంటు 1892 ర ಲ್ ‘ఎడವ್ಡ್ರ್ యಮ್ ಲెౕನ್’ ఎంబవరు బರెదದాದ್ಗಿದె. 
ಲెౕನ್’రవర ಹె ಚ್న ಕెలసగళು, హ ನెౕళನెౕ శతಮానద ఒబಬ್ అర ౕ పುರెూౕ తನాద స ಯ್ದ್ 
ముతರ್దಜ್ అಲ್ ಝా  అಲ್ ಲాಗ್ರ್ య ‘ತాಜ್ అಲ್-అరಸ್’ ఎంబ శబಧ್ಕెూౕశ సంగರ್హ ంద 
పಡెయಲాಗಿದె. హలವారు అథರ್గళು ಹాగూ వరಣెగళనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ మతుತ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ 
పರ್ద ರ್సువ మతుತ್ ం న ఘంటుಕారర కృ గళ ಲ್ కండుబరువ తపುಪ್గళ సమగರ್ 
దుದ್ప ಗెూళనుನ್ ఒళಗెూం ದె ఎనನ್ಲాద ఈ సంగರ್హవು ఇతర అర ౕ శబಧ್ಕెూౕశగళ నడుವె 

ఉతತ್మವాదదుದ್ ఎందు ప గ సಲాಗಿದె. ఈ దుದ್ప గళ ಹెూరತాಗಿయూ, ఉతತ್మ శబಧ್ಕెూౕశగళ ಲ್ 
మతుತ್ ఘంటుగళ ಲ್యూ ನావು ದెూౕషగళనుನ್ ಕాణబహుదు. ఉದాహరಣెಗె, ఇ ಲ್, ಬైರ್, జಮాಲ್, 

ಕాಬ್, అవಬ್ರ್, ఇಶాರ್ మతుತ್ ಮ್  ఎంబ ఏళು ధ పదగళనుನ್ ‘ఒంಟె’ ఎందు 
ವాಯ್ಖాಯ್ సಲాಗಿದె, ఇನెూನ್ంದెಡె ఒంబతుತ್ ధ పదగళనుನ್ ‘అవಮా సు’ అథವా ‘తు ಛ್ౕక సు’ 
ఎందు అనుವా సಲాಗಿದె. 

ఆరం క అరబరు, అನెౕక ದెౕవరుగళ సుదృఢ నం ಕెಗె ಸెౕ ద ఒందు సముದాయಕెಕ್ 
ಸెౕ దవರాಗಿదದ್రు ఎందు యువುదు కుతూహలಕా ಯాಗಿದె. అవరు ఆಚారగళ మూలక మతుತ್ 
ಪాರ್ బ  ಹాగూ ఇతర ఆಹార ఉతಪ್నನ್గళ అపರ್ನెగళ మూలక తమಮ್ ದెౕవరనుನ್ పೂ సు ತ್దದ್రు. 
ఈ ದెౕవరుగళು ಕెలవು భూ య ಶెౕష ప తರ್ సಥ್ళగళ ಲ್ (మಕాಕ್ద చదర గృహద తరహ) 

ವా సుತాತ್ರె ఎందు ಕెూం దದ್రు. అ ಲ್ ౕ అవరు ఈ ಪాರ್ బ గళనుನ್ నಡెసు ತ್దದ್రు. అవరు తమಮ್ 
ಸాముದా క మతుತ್ ವైయಕಿತ್క అవశಯ್కತెగ ಗె ఈ ದెౕవరనుನ್ ಪాರ್ ರ್సు ತ್దದ್రు. ఆదದ್ ంద కుರ್ఆನ್ 
ఒందు అరబ ಗె అవ ౕ ರ್సలಪ್ಟాಟ್గ, అవరు అదనుನ್ ఖరವాಗಿ క యువ అథವా ప  
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పಡెయువ వసుತ್ವాಗಿ ಕాణువ బదలు అదు ధమರ್ಕెಕ್ ಕెలవು ಪాರ್ముఖಯ್ತె ౕడువ గూఢ 
గರ್ంథವెందు ప గ సుತాತ್ರె. ನాను ఆగಲెౕ ಹెౕ దంತె, కుರ್ఆನ್ ధమರ್ద బಗెಗ್ ఇరువ గರ್ంథవలಲ್ – 

అదు ఎಲాಲ್ ౕ య ಧా ರ್క ఆచరಣెగళనుನ್ ರాక సుతತ್ದె – అదు స  మతుತ್ తపುಪ್ ಹాగూ ఒ తు 
మతుತ್ ಕెడుకుగళనుನ್ ಬెౕపರ್ సువ ఒందు ಕై  పುసತ್క మతుತ್ ಮానదండವాಗಿದె - అదు ధ 
ನాగ ౕకತెగళ గ ద జనర ನై క ಮౌలಯ್ద వరగళనుನ್ ౕడుతತ್ದె మతుತ್ ಕెౕవల ನాಯ್యవತాತ್ద 
ಕానూనుగళ గళనుನ್ సమಮ್ సుతತ್ದె. 

ఒందు అర ౕ పರ್ವా ಗె కుರ್ఆననుನ್ అవ ౕ ರ್సువ ముంಚె అಲాಲ್హను ఈ అర ౕ జನాంగద బಗెಗ್ 
అ దದ್ను ఎందు దుబరుతತ್ದె మతుತ್ అవరు సతಯ್ ಷెౕధద ಲ್యూ ಹాగూ కపటతనద ಲ್యూ అ  
కಠెూౕరరు మతుತ್ గರ್ంథద ಲ್రువ సమಮ್ గళ ౕರెగళనుನ್ యలు అహರ್రలಲ್దవరు ఎందు అవను 
ಘೆూౕ ದాದ್ನె. ఇవುగళనుನ್ సంಕెూౕచ లಲ್ದె ఈ పುసತ್కద ಲ್ పರ್ద ರ್సಲాಗಿದె. కుರ್ఆನ್ ౕಗె 
సಪ್షಟ್ప సుతತ್ದె: 

అరబరు సతಯ್ ಷెౕధద ಲ್యూ ಹాగూ కపపతనద ಲ್యూ అ  కಠెూౕరరు మతుತ್ అಲాಲ್హ ంద 
తనನ್ సంದెౕశವాహక ಗె అవత ద గళ బಗెಗ್ అవరు అ ರాగువ ಸాధಯ್ತెగಳెౕ  ಹెచుಚ್ 
మతుತ್ అಲాಲ್హను ా యూ మతుತ್ ನాಯ್ಯా ప యూ ఆಗಿరుತాತ್ನె. (9:97) 

కుರ್ఆನ್ అర ౕ ಬాಷెయ ಲ್ అవత సಲాಗಿದె ఎంబ ಕారణಕాಕ್ಗಿ, శವ್ద ఎಲాಲ್ అరಬెౕతర 
ము ಲ್మరు అరబరనుನ್ అ  మహ ౕయತా ಭావ ంద ಕాణువುదు బహళ ಖెౕదకరವాಗಿದె. అరబరు 
ౕ న ಕావలుಗారరు ఆగువ సంభవ ౕయತె శೂనಯ್ಕెಕ್ స ౕప ఎందు కుರ್ఆననుನ್ ఎచಚ್ ಕె ంద 

అధಯ್యన ಮా దರె ಮాతರ್ యలు ಸాధಯ್. పರ್సుತ್త యಥా ಥ್ య ಲ್, అరబరు ‘ధమರ್’ద 
ನాయకరు ಹాగూ ౕరರాಗಿದాದ್ರె - అర ౕ ಭాಷెయ ಹాగూ సంసಕ್ೃ య ಭాರ್ం య ಲ್రువ 
ಧా ರ್కర ౕಲె అరಬెౕతరు తమಮ್ కురుడు నం ಕె ఇ ದాದ್ರె. 

 

అಲాಲ್హను అరబనలಲ್ 
శವ್ద ఒಡెయననుನ್ ಕెౕవల అర ౕ ಭాಷెయಲ ಲె್ౕ ಸెౕವె ಮాడಬెౕకు ఎంబ ఆಲెూౕచನెయనుನ್ 
ರ್ౕತాಸ್ సువುదు తಪాಪ್ಗಿದె. అంతహ అ ಪాರ್యగళು (మతుತ್ జకూಕ್ ఇందు ఇరువంತె) ఈ ಕెళಗಿన 

ವాసತ್ కತెయనుನ್ లರ್ సుతತ್ವె: 

• శವ್ద ఒಡెయను ఒబಬ್ అరబనలಲ್. 
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• బರ್ಹాಮ್ండద పರ್భు ಗె ఇంಗಿಲ್ಷ್, ಫెರ್ంಚ್, ಸాಪ್ ಶ್, జమರ್ನ್, రశಯ್ನ್, ಥాಯ್, జಪా ౕಸ್, 

ౕ ౕ, ం  అథವా ಯావುದెౕ ఇతర ಭాಷెగళనుನ್ (ఇరుವెగళ మతుತ್ ಪాರ್ గళ ಭాಷెగళೂ 
ಸెౕ దంತె) రుತాತ್ನె. 

ಹాಗాదರె ఇಸాಲ್ న ಲ್, ‘ರాజಕಿౕయ ఖరತె’య ౕಲె ಪాರ್ಧానಯ್ತెయు మతుತ್ అర ౕ ಭాಷె ಹాగూ 
సంసಕ್ೃ య ౕಲె ಭాರ್ం యు ఏಕె ನెಲెಗెూం ದె? ం న ಕాలద ఇಬాರ್ ౕಮ್, ఇಸాಮ್ ౕಲ್, 

ఇಸాಹ್ಕ್, ಯాకూಬ್, ದావೂದ್, సుಲైಮాನ್, మూಸా, ఈಸా మతుತ್ అಲాಲ್హ ಗె ಸెౕವె స ಲ್ ద ఇతర 
అನెౕక మಹాನ್ వಯ್ಕಿತ್గళ ౕవనద బಗెಗ್ కుರ್ఆನ್ వ సుతತ್ದె. అవರెలಲ್రూ అర ౕ ಭాಷెయನెನ್ౕ 
ಮాతನాడు ತ್దದ್రు ఎందు ಹెౕళలు ಯావುದెౕ పುರాವెగ లಲ್ ఆదರె అవరు సజಜ್నరూ ಹాగూ 
ముంచూ య ಸెౕవకరూ ఆಗಿదದ್రు ఎందు ఖ తವాಗಿ ಹెౕళబహుదు. అవరు అಲాಲ್హన ‘ఆರాధನె’ (ఈ 
పదద ಸాಮానಯ್ అథರ್ద ಲ್) ಮాడ లಲ್. అಲాಲ್హన ಜెూತె అవర సంబంధవು, తమಮ್ కతರ್వಯ್గళనుನ್ 
ఎ ತ್ యువ ಹాగూ తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್13 కమರ್గళ మూలక షಕ್ళంక మతుತ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ 
ಕాಪాడువುదర మూలకವాಗಿతుತ್. ఇವెలಲ್వೂ అర ౕ ను య ಸౌలభಯ್ లಲ್ದె ಸా సಲా తు. 
ఆರాధನెయు ఒందు మూ ರ್పೂజక ఆచరಣెಯాಗಿದె. ఆచరಣెగళ మూలక ఆರా సువುదనుನ್ 

ಲ್సువంತె జన ಗె సువ సలుವాಗಿ ఇಬాರ್ ౕಮ್, మూಸా, ఈಸా, ದావೂದ್, మతుತ್ 
ముహమಮ್దరనుನ್ కళು సಲాಗಿతుತ್. నమಮ್ కతರ್వಯ್గళనుನ್ ఎ ತ್ యువ మూలక అಲాಲ್హన 
ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడలు ಹాగూ సతಕ್మರ್గళనుನ್ వರ್ సలు, అవన ౕననుನ್ సమಮ್ సువ పಕಷ್వನాನ್ಗಿ 
నమಮ್నుನ್ ಮా రువುదు అవన ఇಚెಛ್ಯాಗಿದె. 

భూ  మతుತ್ ఏళು ఆಕాశగళ ಲ್రువ పರ್ ందు ౕ యూ తమಮ್ದెౕ ఆద ౕ య ಲ್ అಲాಲ್హననుನ್ 
సుತ್ సుతತ್ದె. అవననుನ್ సుತ್ సదంతహ ಯావುದెౕ వసుತ್గ లಲ್. అಲాಲ್హను అవర సుತ್ గళనుನ್ మతుತ್ 
అవర ಭాಷెగళనుನ್ ದాದ್ನె. ఈ సంగ యనుನ್ వ సలు, కుರ್ఆನ್ పರ್ವా  సుಲైಮాನ್ 
సంబం ద ఒందు ఘటನె వ సుతತ್ದె. సుಲైಮాನ್ ಪాರ್ గళ, ప గళ, ಹాగూ ఇరుವెగళ 
ಭాಷెయనుನ್ యువ అనుగರ್హ పಡె దದ್రు. ఒందు న అవరు ఇరుವెగళ ఒందు క ವెయనుನ್ 
ಹాదుಹెూౕగుವాగ, ఇరుವెగళ పరసಪ್ర సంಭాషಣెయనుನ್ ಕెౕ , అవరు ನెూౕద ంద ముగుళನ್కಕ್రు: 

                                                 
13 ‘Collins Co-build’ శబದ್ಕెూౕశవು, బదಧ್ತె (Commitment)యనుನ್  ఈతరహ ವాಯ್ಖాಯ್ సుతತ್ದె: ‘ఒందు కలಪ್ನె అథವా 
వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ బలವాద నం ಕె, ಶెౕషವాಗಿ అదు తమಮ್ ಕಿರ್  మతుತ್ నడవ ಕెయ ಲ್ ಗెూౕచ సಲాದాగువంతహదుದ್. ఒబಬ್ 
వಯ್ಕಿತ್ తనನ್నుನ್ ఒందు ಕಿರ್ ಗె బదಧ್ನాಗಿ దರె, అవను అదనుನ್ ಮాడుತెತ್ౕನెందు ధರ್ సుತాತ್ನె మతుತ್ అవను జన ಗె 
తమಮ್ ಧాರ್రద బಗెಗ್ సుತాತ್ನె’. కుರ್ఆ న సందభರ್ద ಲ್, ఇಬాರ್ ౕమరు సమ ರ್ దంతహ అಲాಲ್హన 
వಯ್వಸెಥ್య ಲ್రువ బರ್ంధగళ అథವా ‘ಬైతಲ್ ముహరರ್ ’య మూలక ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు అవన / అవళ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ఎ ತ್ యువ అగతಯ್ ದె. ఇదర బಗెಗ್ ಕెళಗె వరವాಗಿ చ ರ್సಲాಗಿದె. 
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అవరు ఇరుವెగళ ఒందు క ವెయనుನ್ స ౕ ದాగ, ఒందు ఇరుವె ಹెౕ తు “ఓ 
ఇరుವెగಳెౕ , మಮ್ లగಳೂెళಗె నుಗಿಗ್ , ఇలಲ್ దದ್ರె సుಲైಮాನ್ మతుತ್ అవర ಸైనಯ್వು 
అ యದెౕ మಮ್నుನ್ తు దు డువరు.” (27:18) 

సಸ್ంశయವాಗಿ ఇరుವెగళು అర య ಲ್ పరసಪ್ర సంಭాషಣె నಡె ర లಲ್. అಲాಲ್హను ఎಲాಲ್ 
ಭాಷెగళనుನ್ అ యువುద ంద, ౕಲె ఉಲ ಲె್ౕಖಿ ద వచనద ಲ್ ಹెౕ ద ఇరుವెగళ ಭాಷెయనుನ್ అవను 
అర ౕ ಭాಷెಗె ಭాಷాంతర ಮా దను. అవను ఒందు ಫెರ್ంಚ್ పರ್ವా యనుನ್ ఆ ದ್రు ತ್దದ್ರె, 
ఇరుವెయు తనನ್ సహచర ಗె ౕ ద ఎచಚ್ ಕెయనుನ್ అవను సಸ್ంದెౕహವాಗಿ ಫెರ್ంಚ್’న ಲ್ అనుವాద 
ಮాడు ತ್దದ್ను. 

మూಸా ಗె తనನ್ ಮాతృಭాಷెಯాద బూರ್ న ಲ್ ದెౕవను గರ್ంథవనుನ್ అవ ౕణರ್ಗెూ దను. ఆదರె 
కుರ್ఆನ್ ఒందు అరబ ಗె అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ అవత సಲాದాగ, ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ ಗె అదర 

ౕಲె ಶాವ್స సలు ಹెౕళಲా తు. అಲాಲ್హನెూం ಗె తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువ 
సలుವాಗಿ, అరబರాಗಿ ಮాపರ್డಲెూౕ అథವా అర ౕ సంసಕ್ೃ  మతుತ್ సంపರ್ದాయగళనుನ್ 
అనుస సಲెూౕ అಲాಲ್హను అవ ಗె ಹెౕళ లಲ್. 

ఓ ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ಳెౕ , ನాను మಗె దయಪా ద అనుగರ್హగళనుನ್ ಚ್  మతుತ್ 
నನెూನ್ం ಗె ಮా ద ఒపಪ್ందవనుನ್ పೂರై దರె, ನాను ಮ್ం ಗె ಮా ద ఒపಪ್ందవనుನ್  
పೂರైసుವెను మతుತ್ ననನ್నుನ್ ಮాతರ್ భయప . ನాను అవ ౕ ರ್ ద ఈ గರ್ంథద ౕಲె 
ಶాವ್స . ఈ గರ್ంథవು ఈ దಲెౕ మಮ್ బ రువ గರ್ంథవనుನ್ సమ ರ್సుతತ್ದె. 

ఆదుద ంద అదనుನ್ రసಕ್ సువవర ಲ್ ౕవು ద గರాగಬెౕ . ననನ್ వచనగళనుನ್ అలಪ್ 
ಬెಲెಗె కರ್ సಬెౕ  మతుತ್ ననನ್నుನ್ ల . సుళುಳ್ಗా ಕెయ ಜెూತె సతಯ್వనుನ್ ಬెರెసಬెౕ  
మతుತ್ అ తుಕెూండు సతಯ್వనుನ್ ము ಚ್డಬెౕ . మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್  ಹాగూ 
అదనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ  మతుತ್ నమರ್ರెూం ಗె ౕవೂ నమರ್ರాಗಿ . (2:40-41-43) 

అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್గళು హలవು ಭాಷెగళ ಲ್ బం ವె మతుತ್ అదర ಲ್రువ సంದెౕశవು స ౕರ್చಛ್ 
ಪాರ್ముఖಯ್ತెಯాಗಿದె ౕ ಹెూరతు, సంದెౕశವాహకರెూౕ అథವా అదర ಭాಷె ౕ అలಲ್ 
ఎంబువುదర ಲ್ ಯావುದెౕ సంశయ లಲ್. ಶాವ್స డలు ರాక సువవరు, అಲాಲ್హన సంದెౕశవనుನ್ 
ವ್ౕక సలు ಭాಷెయనుನ್ ఒందు ಹెూರెಯాಗಿ ಕాణుತాತ್ರె. అಲాಲ್హన గರ್ంథద ಭాಷెయు ముఖಯ್వలಲ್ 

ఎందు కుರ್ఆನ್ క సుతತ್ದె మతుತ್ అಲాಲ್హను ಪాರ್ಮా క ಶాವ್ గళ హృదయద ಲ್ అవర 
ಮాతృಭాಷెయనుನ್ ಲెಕಿಕ್సದె ఆతన సంದెౕశవనుನ್ ఇ సుತాತ್ನె. సతಯ್ ಷెౕ గళು ಭాಷెయ బಗెಗ್ 
ವా సుತాತ್ರె ౕ ಹెూరతు సంದెౕశద బಗెಗ್ అలಲ್ವెందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. ం న జనరు 
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ತౌರా న ಭాಷెయ బಗెಗ್ ವాద నಡె ద బಗెಗ್ కుರ್ఆನ್ ఒందు ఉతತ್మ ఉದాహరಣె ౕడుతತ್ದె. 
ತావು మూಸార ಬెూౕధನెగళ అనుಯా గಳెందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್వవరు, ತౌರా న ಭాಷెయ బಗెಗ್ 
జగళವా  అం మವాಗಿ ఆ గರ್ంథవనుನ್ ಕై టಟ್ దశರ್నగళೂ ఇವె. బదಲాಗಿ, యహూ  ఋ గళ 
ఒందు సణಣ್ గుంపು ಬాಯ್ ಲెూౕ యನ್ మతుತ್ ಪాಯ್ಲెಸ ತె್ౕ యನ್ తలూಮ್దనుನ್ బರెదరు – ತౌರాతనుನ್ 
వ సలు ఇదు అతಯ್ంత పರ್ಭావಶా ಯాద ದాఖಲె ఎందు ದాವె ಮా దరు - ఆదರె తలూಮ್దనుನ್ 

‘ఓదಬారదు’, బద ಗె అదనుನ್ ఒందు ಗాయకవృందద సంಗಿౕత ధ గళ ౕ య ಲ್ ‘క యలు’ 
ಹెౕళಲాಗಿದె - ఇదనుನ್ ಹాడಲాగుతತ್ದె. ತౌರాతనుನ್ అ యಬెౕಕాదರె, అవరు యహూ  ఋ గళ 
ంతನెయ పರ್ ౕకವాద ‘ ಶాನ್’వనుನ್ వ సువ ‘ತెూಸెఫತ್’వనూನ್ ಹాగూ ಶాನ್ద ವాಯ್ಖాಯ್నವాద 

‘ಜెమರ್’వనూನ್ ఓదಬెౕಕాಗಿದె. ಶాನ್వనుನ್ కులప ಯాద ‘జూదಹ್’ ఎంబవను బರెదను, ఆదರె 
ఇదనుನ್ ‘శಮాಮ್ ’ మతుತ್ ‘ ಲెಲ್ౕಲ್’ ఎంబ ವా త పುసತ್కగళು వ సಬెౕಕాಗಿದె. ౕಗె ನావು 
ఇందు ಕాణు ತ್రువ (మూಸా ಗె ದెౕ ఇలಲ್దంతహ) ఒందు తರ್ ಸాంపರ್ದా క ఘటకವాద 
‘యహూ  ధమರ್’వು ఇంతహ బహళ ಗెూందలగ ంద కూ ದె. అవర ఆ షಕ್ೃత ವాಯ್ಖాಯ್నగళು మతుತ್ 

వ ಕెగళು నನ್ವాದాగ అవరు అನెౕక పంథగళనుನ್ సృ ಟ್ దరు. ఇದెౕ ౕ య ವాదగళು 
అర ౕ ధమರ್ద ఒళಗెయూ పರ್బలವాಗಿరువುదర ಲ್ ఆశಚ್యರ್కరವెౕనూ ఇలಲ್. అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್వು 
ಯావ ಭాಷెయ ಲ್ బందరూ జనరు అదనుನ್ పರ್ ನ್సుತాತ್ರె ఎంబువುదనుನ್ కుರ್ఆನ್ పರ್ ౕ ె ಮా తుತ್: 

ನావು ఇదనుನ್ అరಬెౕతర కుರ್ఆనನాನ್ಗಿ ಮా  కళು సు ತ್దದ್ರె ఇవరు ಹెౕళು ತ್దದ್రు:  ‘ఇదర 
సూకತ್గళು సుసಪ್షಟ್ವాಗಿ వ సಲాಗಿలಲ್ವెౕಕె? అరబ ಗె అరಬెౕతర (కుರ್ఆననుನ್ 
అవ ౕ ರ್సಬెౕಕಿತెತ್ౕ?). ಹెౕ  – “సతಯ್ ಶాವ್ గ ಗె ఇదు ఒందు సూಪ್ ರ್యు ಹాగూ 
ಮాగರ್దశರ್నవು ఆಗಿದె. సతಯ್ ಷెౕ గళು ఇదర బಗెಗ್ ಕಿవುడరూ మతుತ್ కురుడరూ 
ఆಗಿరుತాತ್ರె. అవర అవಸెಥ್యు, అవరనుನ್ దూర ంద కರెయಲాగు ತ್ದె ౕ ఎంబం ದె.” 

ನావು మూಸా గూ గರ್ంథవనుನ್ ౕ ದెದ್వು మతుತ್ అవరు అదనుನ್ కూಡా 
ವాదಕెూಕ್ళప దరు. మಮ್ పರ್భు న ఒందు పೂవರ್ ధರ್ త ౕಮాರ್నವాಗಿర దದ್ರె, 

అవరు తಕಷ್ణವెౕ ఇతಯ್థರ್ಗెూ సలಪ್డు ತ್దದ್రు. అవరు మಹా ಗెూందలదಲెಲ್ౕ ఇದాದ್ರె. (41:44-
45) 

అరಬెౕతరర ౕಲె అర య ಲ್ ఇదనుನ್ పರ್ಸాತ್ దದ್ರె, అవ ಗె ఓ సలಪ್డుವాగ ఇదనుನ್ 
ವ್ౕక సలు ಸాధಯ್ವాಗಿరు ತ್ర లಲ್. ౕಗె ನావು అదనుನ್ అపರా గళ హృదయగ ంద 

ಹా సుತ ತె್ౕವె. ವెౕదನాతಮ್క ಯాతನెయనుನ್ కండుಕెూళುಳ್వ వರెగూ అవరు అదర ಲ್ 
ಶాವ್స సಲారరు. (26:198-201) 
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కుರ್ఆನ್ అర ౕ ಬాಷెయ ಲ್ అవ ౕ ರ್సಲాಗಿದె ఎంబ ವాసತ್వద ಹెూరತాಗಿయూ, అಲాಲ್హను ఇతర 
జನాంగగళ ౕಲె అరబరనుನ್ ఆదಯ್ತెಗెూ స లಲ್. బద ಗె, అపనం ಕె ಹాగూ కపటತెయ ಲ್ 
కಠెూౕరరు ఎందు అరబరనుನ್ అర ౕ గರ್ంథదಲెಲ್ౕ బలವాద ప ಭాಷెయ ಲ್ ఖం సువ మూలక 
సಪ್షಟ್ప సుತాತ್ನె. 

ౕಲె సಲాదంತె ఖరವాద ప ಭాಷెయ ಲ್ అరబరనుನ್ వ ద కుರ್ఆ న వచనగళ 
అ ತ್తವ್వనుನ್ ಕెౕవల సూ ద ಕారణಕాಕ್ಗಿ, ಕెలవು జనరు ಲెౕఖక ಗె అరబర ౕಲె ದెವ್ౕష ದె ఎందు 
ఆರెూౕ ದాದ್ರె. 

ఉದాహరಣెಗె 9:97-101 నుನ್ ತెಗెదుಕెూండರె, ౕಲె ద ఆರెూౕపవనుನ್ ಹెూ సువంతహ 
మశರ್కరు, ఆ’ರాబు మతుತ್ ఆ’ರా  ఎంబ పదగళ అథರ್ ‘బదుగళು’ అథವా ‘మరుభూ య 

అరబరు’ ఎంబువುದాಗಿದె ఎందు పటుಟ್ యుತాತ್ರె. అలಲ್ದె, అవరు ఈ ಕెళಗಿన (తమಮ್ 
అ ಪాರ್యగళು ಸెౕ దంతహ) అనుವాదగళనుನ್ ముం డుತాತ್ರె. కుರ್ఆ న పదగళು 
ಹెూం రువంతహ అథರ್గళనుನ್ ಸాಮానಯ್ ಮౌలಯ್ద ಲ್ ತెಗెదుಕెూళಳ್దంತె అవುగళು నమಮ್నుನ್ 
తಡెయుతತ್ದె: 

• అಲెಮా  అరబరు సతಯ್ ಷెౕధ మతుತ್ కపటతనద ಲ್ అ ౕ కಠెూౕరరు మతుತ್ అಲాಲ್హను తనನ್ 
సంದెౕశವాహక ಗె అవత ద గళ బಗెಗ್ అ ರాಗಿరుತాತ್ರె. అಲాಲ್హను ా యూ, 
ౕమంతనూ ఆಗಿದాದ್ನె. (9:97 – మమರ್దూಕె ಕాಥ್ಲ್) 

• బదుగళು (బదుగళ ಪైಕಿ ಕెలవು కపట ಶాವ್ గళು), సతಯ್వనుನ್ ఒ ಪ್ಕెూళಳ್లు 
ರాక సువುదర ಲ್ మతుತ್ (తమಮ್) కపటతనద ಲ್ అ ౕ కಠెూౕరరు మతుತ್ అవరు అಲాಲ್హను 
ౕ ంద తనನ್ ధమರ್పರ್ಚారకన ౕಲె అనుగರ್ దದ್నుನ್ లರ್ సువ ಸాధಯ್ತెయు ಹెచుಚ್, 

ఆదರె అಲాಲ್హను సవರ್ నూ, ౕపುರ್ಗారనూ ఆಗಿరుತాತ್ನె. (9:97 – ముహమಮ್ದ್ అసದ್) 

• బదు అరబరు సతಯ್ ಷెౕధ మతుತ್ కపటతనద ಲ್ అ ౕ ಕెటಟ್వరు మతుತ್ అಲాಲ್హను తనನ್ 
సంದెౕశವాహక ಗె కళು ద ಶాసనగళ బಗెಗ್ అ ರాగలు ಹెచుಚ್ సూకತ್ರాಗಿరుತాತ್ರె. ఆదರె 
అಲాಲ್హను సవರ್ నూ, మಹా ౕమంతనూ ఆಗಿದాದ್ನె. (9:97 – యూసుಫ್ అ ) 

కుರ್ఆ న ಲ್రువ అಲాಲ್హన అర ౕ ಭాಷెయు, ప పೂణರ್వೂ మతుತ್ బహళ ఖరవೂ ఆಗಿದె. 
కుರ್ఆ న ಭాಷెయ ಲ್, బదు అరబరనుನ್ అథವా ‘మరుభూ య అరబరనుನ್’ ಬాదూన ಲ್ ఆ’ರా  
ఎందు ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాಗಿದె. 
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కుರ್ఆನ್ బదు అరబర బಗెಗ್ ಮాతನాడుವాగ, ౕಗె ಹెౕళುతತ್ದె: 

యహಸ್బూనಲ್ అಹాಝ್బ లಮ್ యఝబూ వ ఇನ್ య’ ಲ್ అಹాಝ್బు యవదుದ್ లವ್ అనನ್హుಮ್ 
ಬాదూన ಲ್ ఆ’ರా  యಸ್అలూన అನ್ అంಬా కుಮ್ వలವ್ ಕానూ ౕకుಮ್ ಮా 
ಕా లూ ఇಲాಲ್ ఖ ౕలನ್. లకದ್ ಕాన లకుಮ್ ౕ రసూ ಲాಲ್  ఉసವ್తుನ್ హసనతుನ್ 
మನ್ ಕాన యజూರ್ಲాಲ್హ వಲ್ ಯౌమಲ್ ఆ ర వధకరಲాಲ್హ క ౕరನ್ (33:20-21) 

అవరు తమಮ್ ౖ ರ್కూటరు బరಲారరు ఎందు ಕెూం దದ್రు, ఆదರె తమಮ್ ౖ ರ್కూటరు 
బంದాగ, ತావು మಮ್నుನ್ దూర ంద ಮాతರ್ ನెూౕడు ತ್రువ బదు-అరబರాಗಿదದ್ರె 
ಚెನాನ್ಗಿరు ತ್తుತ್ ఎందు ಭా సుತాತ್ರె. అవరు ಮ್ం ಗె ఇరువవರాಗಿదದ್రూ అవరు 
ప శರ್ సు ತ್ర లಲ್. అಲాಲ್హన ಹాగూ అం మ నవనుನ್ ౕ సువవ ಗె మతుತ್ 
అಲాಲ್హననుನ್ రంతరವాಗಿ సಮ್ సువవ ಗె, అಲాಲ್హన సంದెౕశವాహకర ಲ್ అతుಯ್తತ್మ 
ఉದాహరಣె ఇದె. (33:20-21) 

9:97-101 సಪ್షಟ್ವాಗಿ ‘అరಬ್’ ఎంబ పద బళసుతತ್ದె. ఇదు ನామపదవనుನ್ ಶెಲ್ౕ సువು లಲ್. ఇదు 
అరబరు నగరವా గಳెందు సూ సుతತ್ದె. అవర గురుతనుನ್, 9:101 ర ಲ್ సಪ್షಟ್ప ದె. “ మಮ್ 
సుతತ್ముతತ್ల ಲ್ ఇరువవర ಪైಕಿ, కపట అరబరు ఇದాದ್ರె - మతుತ್ నగర ವా గళು ఇದాದ್ರె. అవరు 
కపటతనద ಲ್ ఆళವాಗಿరుతತ್ದె.” ಹాಗాಗಿ, అవరు మరుభూ య ವా గళು అలಲ್. కుರ್ఆననుನ್ 
రూపಗెూ సువవరనుನ್ కుರాನ್ సವ್తః ಹెౕಗె వ సుతತ್ದె మతుತ್ గಭ್ರ್ ಗెూ సుతತ್ದె ఎంబువುదಕెಕ್ 

ఇదు మತెూತ್ందు ఉದాహరಣెಯాಗಿದె. 

సతಯ್ ಶాವ್ గಳాద అరబర బಗెಗ್యూ కుರ್ఆನ್ సూర 9 వచన 99 ర ಲ್ ಹెౕళುతತ್ದె: 

అరబర ಲ್ అಲాಲ್హన ಹాగూ అం మ నద ౕಲె ಶాವ್స డువవరూ ఇದాದ್ರె మతుತ್ తమಮ್ 
అనుದానగళనుನ್ అಲాಲ್హన ಹాగూ అవన సంದెౕశವాహకర బదಧ್ತెగళ ಸెಗె తమಮ್ 
స హಗెూ సువ ಧానವాಗಿ ప గ సుತాತ್ರె. శಚ್యವాಗಿయూ, అదు అవరనుನ್ అಲాಲ್హన 
స ౕప తరువುదు మతుತ್ అಲాಲ್హను అవరనుನ್ తనನ್ ಕారుణಯ್ದెూళಗె పರ್ವెౕశಗెూ సువను. 
శಚ್యವాಗಿయూ, అಲాಲ್హను ಕಷ್ಮా ౕలనూ కరుಣామయనూ ఆಗಿದాದ್ನె.  

ಶాವ್ గಳాద అరబరు ఈ వచనద ಲ್ సూ రువ అహರ್ತెయనుನ್ పಡెయలు తమಮ್ సంದెౕశವాహకర 
ಹాಗె, ౕ ಗె తమಮ್నుನ್ బదಧ್ರాಗಿసಬెౕకు. అಲాಲ್హన ಶాం పరತెయనుನ್ (ఇಸాಲ್ం) శుదಧ್ಗెూ సలు 
అవరు సಕಿರ್యವాಗಿ తమಮ್నుನ್ ತెూడಗಿ ಕెూళಳ್ಬెౕకు. కుರ್ఆననుನ್ ಮాగರ್దశರ್నద ఏಕైక మూలವాಗಿ 
ವ್ౕక సలు ರాక ద, తనನ್ದెౕ సವ್ంత సముದాయద సతಯ್ ಷెౕ గళ రుదಧ್ తనನ್ ౕవనవనుನ್ 
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అಪాయಕెూಕ್ళప ద సంದెౕశವాహకరు బహు ದెూడಡ್ పರ್యతನ್వనుನ್ నಡె దದ್రు ఎంబ ವాసತ್వవనుನ್ 
ಯారూ ರాక సువು లಲ್. అవరు కపట ಶాವ್ గళ మతుತ್ మూ ರ್ ఆರాధకర రుదಧ್ క ణವాಗಿ 

ప శರ್ దದ್రు. అందರె, ఇతర ఎಲాಲ್ ౕ య ౕవన ౕ గళ అథವా ౕనుగళ బద ಗె అಲాಲ್హన 
ಮాగರ್దశರ್నవనుನ್ పರ್బలಗెూ సలు ఉತ ತె್ౕ సువ (ఉమರ್) సలుವాಗಿ  సంದెౕశವాహకరు తనನ್ జనర 
రుదಧ್ವెౕ సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూం దದ್రు (హಜ್ಜ್). 

ౕ న 33:20 ర ಲ್ బదుగళು అಲాಲ್హన ಮాగರ್ద ಲ್ శರ್ సలు ఆసಕಿತ್ లಲ್దవರాಗಿదದ್రు ఎందూ, 

నంతర 33:21 ర ಲ್ ‘అಲాಲ್హన ಹాగూ అం మ నవనుನ್ ౕ సువవ ಗె మతుತ್ అಲాಲ್హననుನ್ 
రంతరವాಗಿ సಮ್ సువవ ಗె, అಲాಲ್హన సంದెౕశವాహకర ಲ್ అతుಯ್తತ್మ ఉದాహరಣె ఇದె’ ఎందూ 

ನావು ನెూౕడబహుదు. ಹాಗాಗಿ, ತావು 9:99 ర ಲ್ సూ ద జనర గుం ಗె ಸెౕరుತెತ್ౕವె 
ఎందుಕెూం రువ ఇం న అరబరు - తమಮ್ పರ್ವా యరు ಮా ద ಹాಗె ౕ ఖరವాಗಿ 
అనుస సಬెౕకు. సಸ್ంశయವాಗಿ అవ ಗె 9:20 ర అథರ್ ದె. అదు అవ ಗె ౕಗె 
ಪెರ್ౕರెౕ సుతತ್ದె “ಜాహదూ ౕ స ౕ ಲాಲ್  అಮాವ್ ಮ್ వ అనుಫ್ ಮ್” అథವా తమಮ್ హణ 
మతుತ್ ಪాರ್ణದెూం ಗె అಲాಲ್హన ಮాగರ್ద ಲ್ శರ್ సಬెౕకు. తమಮ್ ತాಯాನ್ న ಲ್ ఇందు 
నಡెయు ತ್రువ మూ ರ್ ఆರాధನా ఆచరಣెగళ బద ಗె కుರ್ఆ న ಲ್ అಲాಲ್హను 
అంಗಿౕక రువంతహదದ್నుನ್ పರ್చ తಗెూ సలు ఉತ ತె್ౕ సువ సలుವాಗಿ తమಮ್ జనర రుదಧ್ అದెౕ 
సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್వುదు అవర కతರ್వಯ್ವాಗಿದె. 

దురదృషಟ್వಶాತ್, అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ తమಮ್ ప య ಹెూరತాಗಿయూ, అవర ಲ್ అನెౕకరు తమಮ್ 
ನా న ಸెವ್ౕಚాಛ್ಚా క ౕజನెయనుನ್ వ ರ್ , ఉతತ್మ ఆడ త వಯ್వಸెಥ್ಗాಗಿ ಪాಶాಚ್తಯ್ ರాషಟ್ರ್గ ಗె 
సಥ್ಳాంతరಗెూళಳ್లు ధರ್ దరు. ವైಚా కವాಗಿ, ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు అహರ್ತె పಡెయಬెౕಕాదರె, ತాను 
ಶాವ್స సువುదనుನ್ అనుస సಬెౕకు. అదర బಗెಗ್ ಮాతನాడಬెౕಕెం లಲ್. తమಮ್ పರ್ವా యవరు 

ಶాం పరತెయనుನ್ ಸాಥ್ ద ఉದాహరಣెయనుನ್ (ఎలಲ್ ಗಿంతలూ ಹెಚాಚ್ಗಿ) అరబరు 
ంಬా సಬెౕಕాಗಿతుತ್ - ఏಕెందರె అవ ಗె కుರ್ఆ న ಭాಷెయనుನ್ అథರ್ಮా ಕెూళಳ್బహుదు - అవరు 

తమಮ್ ದెౕశద ಲ್ నಡెయు ತ್రువంతహ అర ౕ పುರాణ మతుತ್ బుడకటుಟ್ సంపರ್ದాయద ఆచరಣెగ ంద 
తుం ద మూ ರ್ ఆರాధನెయ రూ యనుನ್ యಥాథರ್ద ಲ್ ವెౕಕಿసబహుదు. ఈ సుళುಳ್ 
అ ಷాಕ್రగళనుನ್ రసಕ್ సువ వರెగూ - సూర 9 వచన 99 ర అవర ದాವెయు అసంబదಧ್ವాಗಿದె. 

సతಯ್ ಷెౕధ మతుತ್ బూಟా ಕెయ అరబరనుನ್ ರెూౕ , అಲాಲ್హన ಮాగರ್దశರ್నಕెಕ್ సూಪ್ ರ್ ౕడువ 
సలుವాಗಿ అవను సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రు ఆದెౕశగళనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సువంతహ సವాలు ತెಗెదుಕెూళಳ್లు ఇతర 
ದెౕశగళ అరబరూ సಮానವాಗಿ జವాಬాದ್ యుతರాಗಿದాದ್ರె. “జనరనుನ್ భయపడಬెౕ  బద ಗె 
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ననನ್నుನ್ భయప , ౕಗె ನాను మಮ್ ౕಲె ననನ್ కృಪెయనుನ್ సంపೂణರ್ಗెూ సుತెತ್ౕನె మతుತ್ ౕవು 
ಮాగರ್దశರ್న పಡెయు ” ఎందు అಲాಲ್హను కుರ್ఆ న ಲ್ అನెౕక సಥ್ళగళ ಲ್ ಹెౕ ದాದ್ನె. 

అవ ಗె దృಷాಟ್ంతగళనుನ್ ఓ  ಕెౕ సలు మతుತ್ అవరనుನ್ శు ದ್ౕక సలు మతుತ್ గರ್ంథ ಹాగూ 
బు ಧ್వం ಕెయనుನ್ క సలు మతుತ್ అవ ಗె ದెౕ ఇరదంతహ షయవనుನ್ క సలు - 

సంದెౕశವాహకరనుನ್ అరబర ಪైಕಿ ంద కళು రువುదు అవర ౕಲె అಲాಲ್హన అనుగರ್హವాಗಿದె 
ఎందు అవరు ప గ సಲెౕಬెౕకు. ಹాಗాಗಿ, ಶాವ್  అరబరు, ತావು వರ್ సదంతహ షయవనుನ್ 
ను యువುదు కపటతనವాಗಿరుతತ್ದె, ఏಕెందರె కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె “ ౕవು వರ್ సదంతహ 
షయవనుನ್ ను యువುదు అಲాಲ್హన దృ ಟ್య ಲ್ అతಯ್ంత అసహ ౕయವాಗಿದె” (61:3). 

అవరు పರ್ವా యవర ఉతತ್మ ఉದాహరಣెయనుನ್ అనుస సువ తనక, కుರ್ఆನ್ తమಮ್ 
ಮాతృಭాಷెయ ಲ್ ఇదದ್రూ సహ, అಲాಲ್హన ఈ గರ್ంథవು అరబ ಗె ಯావುದెౕ పರ್ ౕజనవనుನ್ 
ಕెూడువು లಲ್. దుఖఃకరವెందರె, పರ್పంచದాదಯ್ంత అరబ ಗಿంత అ కವాಗಿ అನెౕక అరಬెౕతరు 
తమಮ್నుನ್ ಹెచుಚ್ ‘అర ౕ సంపರ್ದాయ’గ ಗె ಹెూం ಕెూళುಳ್వ పರ್యతನ್ద ಲ್ದాದ್ರె. ఒబಬ್ను అర ౕ 
ಭాಷెయనుನ್ రువ ಕారణ ತాను ಶాವ್ ందూ, ತాను అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళనుನ್ 
సమಮ್ సువవನెందు ವా సలు ಸాధಯ್ లಲ್. ವాసತ್వವాಗಿ ‘అర ౕ సంపರ್ದాయ’ద ౕಲె బలవంతవು, 
అవర కూರ್రతనవనుನ್ ತెರె డుతತ್ದె. 

అಲాಲ್హను ఎಲాಲ್ ಭాಷెగళనుನ್ అ యుತాತ್ನెంದాదರె, సృ ಟ್కతರ್ననుನ್ ವైభ ౕక సలు ಭాಷెయు 
ఒందు తಡెಯాగువುదు ఎంతూ ಸాధಯ್ లಲ್. ఆಕాశగళು, భూ  మతుತ್ పవರ್తగళೂ సహ ಮానవరు 
ఏను ಹెౕళುತాತ್ರెందు అథರ್ಮా ಕెూళಳ್లు సమథರ್ರాಗಿದాದ್ರె ఎందు అಲాಲ್హను ಹెౕళುತాತ್ನె. పರ್  
ಬా యు ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు ‘అಲాಲ್హను ఒందు మగువనుನ್ హు ಟ್ ದాದ್ನె’ ఎంబ ದెౕవదూషక ಮాతనుನ್ 
ను ದాగ ఆಕాశగళು, భూ  మతుತ್ పవರ್తగళು పರ್ ಕಿರ್ సుతತ್ದె. ఆಕాశగళು, భూ  మతుತ್ 
పవರ್తగళು ఇంతహ ರెూౕಧాతಮ್క ను గళనుನ್ ‘అర ౕ ಭాಷె’య ಲ್ అథರ್ಮా ಕెూళುಳ್తತ್ದె 
ఎంబువదు ఈ వచనవು సు ತ್ದె ఎందు ನాను ಭా సువು లಲ್.  

అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె: “అಲాಲ್హను ఒబಬ್ మగననుನ್ హు ಟ್ ದాದ್ನె”, ವాసತ್వద ಲ್ ౕవು 
ఉచಚ್ దుದ್ ಘೆూౕర ದైవదూషಣెಯాಗಿದె. అతಯ್ంత ಸౌజనಯ್ ౕలನాಗಿరువవన బಗెಗ್ ఇంతహ 
అపವాదగళనుನ್ ಕెౕ ದాగ, ఆಕాశగళು ಚెಲాಲ್ ಲ್ಯాగలు, భూ  ಸెూಪ್ౕటಗెూళಳ್లు మతుತ್ 
పవರ್తగళು కు దు ౕళలు స ನ್ తವాగుతತ್ದె. (19:90-91) 
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సరళ శబದ್గళ ಲ್ ಹెౕళುవುದాదರె, అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ మతుತ್ అర ౕ ౕ య ಲ್ అಲాಲ್హన ಸెౕವెయనుನ್ 
ಮాడಬెౕಕెందు అర ౕ ధమರ್వು తಪాಪ್ಗಿ మతుತ್ దురుದెದ್ౕశపೂ తವాಗಿ ము ಲ್మరనుನ್ 
ఒತాತ್ సుతತ್ದె. ఈ లువು, కుರ್ఆ న దురుప ౕగవು ಮాతರ್వలಲ್ದె, అವైಚా కవೂ ఆಗಿದె. 

 

పರ್భుతವ್ద ದాವె 
కుರ್ఆನ್ సరళవೂ మతుತ್ టಟ್వೂ ఆಗಿ ఉ ದె. ఆ పతಯ್ద ಗెూందలవು సంపೂణರ್ವాಗಿ 
ಮానవ ರ್తವాಗಿದె. జనరు అవత సలಪ್టಟ್ పదగళనుನ್ ತెಗెదుಕెూండు తమಮ್ ప ಥ್ ಗె 
ಹెూందువంತె బదಲా ದాగ అదు ఎం గూ జವాగువು లಲ್. ಧా ರ್కరు పರ್ಚార 
ಮాడు ತ್రువುదు తమಮ್ అ షಕ್ೃత అర ౕ ధమರ್వನాನ್ಗಿದె ౕ ಹెూరతు ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె 
అవత సలಪ್టಟ್ ఇಸాಲ್మనుನ್ అలಲ್. అవరు ౕಗె ಮాడు ತ್రువುదు, కుರ್ఆ న ౕಲె అవర పರ್భుతವ್ద 
ದాವెయనుನ್ ಬెంబ సలు మతుತ್ తమಮ್నుನ್ ధమರ್ద అహರ್ರాద ಕావలుಗారರెందు ಘೆూౕ సువ 
సలుವాಗಿದె. ఇంతహ ಚారಗెటಟ್ ಧైయರ್వು జగ ತ್న ಲ್ ಬెౕರె ఎ ಲ್యూ ಕాణ గదు. ಶైತానను 
అర య ಲ್ ಮాతರ್ సంಭాషಣె ಮాడుತాತ್ನెూౕ ఎంబ ఒందు పರ್ಶెನ್యూ ఉదಭ್ సుతತ್ದె. 

ఇందు, అಲాಲ್హన ದా యతತ್ నಡెదు అవన ಸెౕವె ಮాడలు బయసువ జనరు అర ౕ ధమರ್ద 

సంಕಿౕణರ್ತె ళಗె లుకుತాತ್ರె. ಬెౕರె ౕ య ಲ್ ಹెౕ దರె, అಲాಲ್హననుನ್ తలుపలు ఒందు ವాహక 
న ಕెయంತె - అథವా సంరಕಷ್క మతుತ್ సంದెౕశವాహక ಗಿంత క యలಲ್దంತె – ಧా ರ್కరు 
తమಮ್నుನ್ ತెూౕ సుಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. 

అಲాಲ್హను ದెౕರ್ ద ౕవన ౕ యనుನ್ (అథವా ౕ ’ಲాಲ್హ) ವ್ౕక సువవను, ఆ ఏకದెౕవన ಲ್ 
ಮాతರ್ ಶాವ್స డಬెౕಕాಗಿದె. ಷాಠ್వంతరు ఇదనుನ್ ದాದ್ರె మతుತ್ అಲాಲ್హను ಮానవకులద 
ಮాగರ್దశರ್నಕాಕ್ಗಿ హలವారు పರ್ವా గళ ముಖాంతర తనನ್ గರ್ంథగళనుನ್ 
అవ ౕణರ್ಗెూ ದాದ್ನెందూ అ ದాದ್ರె. ಯాವాగలూ నమಮ್నుನ್ అಲాಲ್హన పథ ంద త ಪ್సలు 
ಕాయు ತ್రువ అಲాಲ್హన శతుರ್గళ బಗెಗ್ ఇరಬెౕಕాద ಜాగరూకತెయనుನ್ ನావು బరబరుತాತ್ 
లರ್ ದెದ್ౕವె. 

అర ౕ ಭాಷెయ ದాಯ್ ರ್గళು, ముಲాಲ್గళ అథರ್ వరಣెయ పರ್ಕార (కుರ್ఆ న ಭాగవలಲ್ద) 

ఆ ಷాಕ್ త అర ౕ ధమರ್ద ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడుತాತ್ರె. కుರ್ఆ న ಕెలవು సరళ పదగళ 
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ವాಯ್ಖాಯ್నగళనుನ್, తమಮ್ కృతక, ಮానవ ರ್త ధమರ್ద అవశಯ್కತెగళనుನ್ పೂರైసలు ಹెౕಗె 
రుచಲాಗಿದె ఎందు ತెూౕ ಕెూడలు ಕెలవು ఉದాహరಣెగళనుನ್ ఈ పುసತ್కద ಲ್ ౕడಲాಗಿದె. 

అಲాಲ್హన అనుగರ್హ మతుತ್ ఒలు యనుನ್ బయసువ ಪాರ್ಮా క జనరనుನ್, అర ౕ ధమರ್ద 
కవచದెూళಗె ంಸె, ఘషರ್ಣె మతుತ್ ದెವ್ౕష ంద కూ ద పంథగಳాಗಿ14 ంగ సಲాಗಿದె. అవరు 
బహుತెౕక ఎಲాಲ್ షయగళలూಲ್ ಕాದాడుತాತ್ರె ಹాగూ ನాನ್ ಪాರ್య వಯ್కತ್ప సుತాತ್ರె. ము ಲ್ం 
ಶాವ್సద ఉసుತ್ವా గಳాగಬెౕಕాదవరు, ఇందు ఘనತె ౕన ಸా గಳాಗಿದాದ್ರె. 

క ಲ್న ಪె ಟ್ಗెయ సుతుತ್ నಡెయువ సలుವాಗಿ, గమನాహರ್ పರ್ಮాణద ಲ್ హణవనుನ್ వಯ್  అర ౕ 
మ ಣ್ಗె పರ್ಯాణ ಮాడలు ಹెౕళುవ మూలక ಧా ರ್కరు ఎలಲ್రనుನ್ మూఖರ್రನాನ್ಗಿ ಮాడుತాತ್ 
ముందువ ದాದ್ರె. ఇదు ఒందు దురంతವాಗಿరದె ఇరు ತ್దದ್ರె, బహళ ಹాಸాಯ್సಪ್దವాಗಿతుತ್. 

 

జనర నడుವె ಭాగగళనుನ್ సృ ಟ್సువುదు 
అಲాಲ್హన పథద ಲ್ ಭాగగళనుನ್ సృ ಟ್సువುదు తಪెಪ್ందు ಧా ರ್కరనుನ್ నంబువవరు మనవ ಕె 
ಮాడువು లಲ್. ఈ బదಲావಣెగళು ఇಸాಲ್మనుನ್ సుಧా సుతತ್ವె ఎందు ಭా సువುదు స యలಲ್. 
ప కలಪ್ನెగ ಗె మరు-ವాಯ್ಖాಯ್నగళ అగతಯ್ ದె ందు ౕ సువುదు తపುಪ್. ನాಯ್స మతుತ್ 
వರ್హಣెయ ಲ್ ప పೂణರ್ವాಗಿరువంతహ ఒందు షయద ಲ್ ನావು ಬాల చಚ್కూడదు. అಲాಲ್హను 

క ಕెూటಟ್ ౕవన ౕ య బదలు ఇతర ౕ యనుನ್ అనుస సువవరు సంದెౕశವాహకర 
ಜెూತెಗారరలಲ್ ఎందు అಲాಲ್హన ಸెౕవకరనుನ್ ఎచಚ್ సువ సಪ್షಟ್ అపಪ್ಣెయు కుರ್ఆ న సరళವాద 

అవಲెూౕకనద ಲ್ కండుబరుతತ್ದె. ఏನెౕ ఆదరూ, సంದెౕశವాహకర ಜెూತెಗారರెందు ఖ తప సలు 
ము ಲ್మ ಗె ಕెౕవల ఇదుವెౕ ಸాకు. ಹాಗె ಮాడుವాగ, సతಯ್వು బ రంగವాಗಿ కంಗెూ సుతತ್ದె. 

ఖ తವాಗಿయూ, ౕననుನ್ ధమರ್వನాನ್ಗಿ( య’అನ್) ప వతರ್ನెಗెూ సువవర ౕಲె ౕవು 
ಯావ ధదలూಲ್ ಹెూಣెಗారరలಲ್. (6:159) 

                                                 
14 అహಮ್ ౕయ పంథవనుನ್ ధమರ್ದెూರ್ౕ గಳెందు ಪాಕಿಸాತ್నద సం ಧానవು అ కృతವాಗಿ ಘೆూౕ ದె. అవర ಲ್ హలవరనుನ್ 
ಕెూలಲ್ಲా తు మతుತ್ అవర మ ౕ గళనుನ್ సుడಲా తు. ಪాಕಿಸాತ್న, ಬాంಗాಲ್ದెౕశ మతుತ್ ಭారతద ಲ್ సు ನ್గళು 
ಯారనుನ್ ಹాగూ ಯారు సు ನ್గళనుನ್ ಕెూలుಲ್ತాತ್ರె – ఇవು ఇರాಕಿన ಲ್ పರ್ నవೂ నಡెయుతತ್ದె. మಲెౕಷాಯ್ద ಲ್ ಯా 

పంథద అనుಯా గళనుನ್ సు ನ್ సಕాರ್రద అ య ಲ್ ಚారಣెయ నహ బం సಲాగుతತ್ದె మతుತ್ అహಮ್ ౕయరనుನ್ 
అ కృతವాಗಿ ధమರ್భರ್షಟ್ರెందు ಘೆూౕ సಲాಗಿದె. 
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ౕಗాಗಿ, ముహమಮ್ద గూ, ಯావುದెౕ ౕ య ధమರ್కూಕ್ ఏనూ సంబంధ లಲ್ವెందూ మతుತ್ అవరు 
సు ನ್ మతుತ್ ಯా పంథగళ ముఖಯ್సಥ್నూ అలಲ್ವెందూ ఈ వచన ంద సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. 

నమಮ್ ఒಡెయను ದెౕರ್ ద ౕవన ౕ యనుನ್ ಪా సువುదు నమಮ್ ఇಚెಚ್ಯాಗಿరಬెౕకు. ಲెಕాಕ್ಚార 
నಡెసలు అవನెౕ అం మವాಗಿ నమಮ್ ౕవవనుನ್ ందಕెಕ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್ತాತ್ನె. ఈ వಯ್ ౕజನెయ ಲ್ 
ಭాగవ సలు ನావು ఆ అదృషಯ್ ದెౕవన ౕಲె నం ಕె డలు, అవను నమಗె ఆದెౕ సుತాತ್ನె. 
అదుద ంద ನావು మరಣానంతరద ಶాశವ್త ౕవనద బಗెಗ್ ఖ తರాగబహుదు. అಲాಲ್హననుನ್ సంతృ ತ್ 
ప సలు, ನావು ౕ రువ తనక ఈ ౕవనద ಲ್ ನావು సదుಗ್ణರాಗಿరಬెౕಕెందు ఆದెౕ సಲాಗಿದె.  
మనుషಯ್ರాಗಿ, నమಮ್ ఉದ ದె್ౕశగళು ఉతತ್మವాಗಿరుతತ್ದె, ఆదರె ನావು పರ್ముఖ ಬాధಯ್ತెಯాద 
‘ఓదు ಕె’ అథವా ‘ ಕಷ್ణ’వనుನ್ వರ್ సువುదర ಲ್ ఫలಗెూళುಳ್ತెತ್ౕವె. ఈ ಕెళಗಿన వచనగళು 

సువ ಹాಗె ఇషుಟ್ సుందరವాಗಿ ಯారూ ವెౕ లಲ್. 

మಮ್నుನ್ సృ ಟ್ ద ನాదన ಹెస న ಲ್ ఓ . అం ಕెూం రువంతహ వసుತ್ ంద అవను 
మనుషಯ್రనుನ್ సృ ಟ್ దను. ఓ , మಮ್ పರ್భువು అతಯ್ంత ಗౌరವా ವ್తನాಗಿದాದ್ನె. అవను 
ಲెౕఖ య మూలక క సుತాತ್ನె. ತావು యದెౕ ఇదದ್ంతహ షయగళనుನ್ అవను జన ಗె 
క సుತాತ್ನె. (96:1-5) 

ವాసತ್వವాಗಿ, ನావು కుರ್ఆననుನ್ ನెన న ಲ್ ఇడువ సలుವాಗಿ సులభ ಗెూ ದెದ್ౕವె. 
క యలు బయసువ ಯాರాదరూ ఇದాದ್ರె ౕ? (54:17, 22, 32, 40) 

ఇందు ఇಸాಲ್ం ఎంబువುదు, సదుಗ್ణ ಕాయರ್గళ మతుತ್ ಸెౕವెగళ బదಲాಗಿ, ంతನె మతుತ್ 
పರ್ ಭెయనుನ್ సದెబಡెయువ ఒందు ౕవన ౕ య పರ್దశರ್నద ౕಲె ಕెౕం ರ್తವాಗಿದె మతుತ್ 
ಪాರ್థರ್ನె, మూ ರ್గళು, పదಧ್ గళು, సంపರ್ದాయగళು మతుತ್ ౕథರ್ಯాತెರ್గಳెంబ గడసు 
ఆచరಣెగళనుನ್ తనನ್ದాಗಿ ದె. 

ಲెౕఖకర అ ಪాರ್యదంತె, ౕథರ್ಯాತెರ್య ఈ వಯ್వಸెಥ್ ంద ಲాభ పಡెయువುదు అర ౕ 
పರ್ವాಸెూౕదಯ್మ ಮాతರ್ವాಗಿದె. పರ್ಭావಕా ಯాಗಿ, ಯావುದెూౕ ದెౕవ ಗె ప ಣామಕా యలಲ್ద 
మతుತ್ అనుపయుకತ್ ౕ య ಲ್, ౕవనపయರ್ంత ದాసಯ್తವ್ నಡెసువంತె ఈ ఆచరಣెయు పರ್ ందు 
ము ಲ್మననుನ್ కులಗె ದె. ఇನెూನ್ందు అథರ್ద ಲ್, ‘ధమರ್’వು ಸౌ  అರెౕ ಯాద పರ್ముఖ రಫುತ್ 
ఆಗಿದె. ఈ ఆ ಷాಕ್ త ౕథರ್ಯాತెರ್యనుನ್ వರ್ సలు ಸామథಯ್ರ್ లಲ್ద ಲెకಕ್ లಲ್దషుಟ್ 
ಷాಠ್వంత ದాದ್ರె. ఆదరూ అవరు ఒದాದ್ , ಸాలಮా , సతతವాಗಿ ತాಯ್గಮా  ఈ అನెವ್ౕ త 

ಬాధಯ್ತెగళనుನ್ పೂರైసుತాತ್ರె. ( శವ್ద ఎಲాಲ್ ದెౕశಕಿಕ್ంతలూ ಹెಚాಚ್ಗಿ ಯా ರ್కర ಶెౕకಡాವారు 
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ಹెూం రువ) ಸౌ  అರెౕ ಯావనుನ್, అಲాಲ್హన ರ್ౕ యనుನ್ పರ್ ం సువ ఒందు ಮాద  
ರాషಟ್ರ್ವాಗಿ ప గ సలు ಯా గూ సహ ಸాధಯ್ లಲ್ ఎంబ ವాసತ್వవು తರ್ವెౕ స . 

ఈ ఆచరಣెగళು, జనర నడుವె నನ್ ಪాರ್య, జನాంಗಿౕయ ಭావನె మతుತ್ ಧా ರ್క 
తపುಪ್కలಪ್ನెయనుನ್ సృ ಟ್ , ము ಲ್మరనూನ್ మతుತ್ సంపೂణರ್ ಮానవకులవనూನ್ ಭాಗಿ ದె. అಲాಲ್హన 
పథ ంద ಮానవకులవనుನ್ రుಗಿ రువುదు బహుశః ఇదర అతಯ್ంత ಹా ಕారక ప ಣామವాಗಿದె. 

ధ ಧా ರ್క పంగడగళనుನ್ ర సువ మూలక తమಮ್ అరಬ್-ಕెౕం ರ್తವాద ಧా ರ್క నం ಕెగళು 
మతుತ್ సంపರ್ದాయగళనుನ್ పస సలు, ఈ అంధ అర ౕ ధమರ್ద ಸాంపರ್ದా క పೂవರ್ యమగళು 
శವ್ದాదಯ್ంత ಕెడుకనుನ್ హర ದె. ఇనూನ್ ముఖಯ್ವాಗಿ, ಶాం య ಲ್ ఇరువవరనుನ್ దರ್ಗెూ సువುదు 

అర ౕ ధమರ್ పರ್ಸారద అతಯ್ంత అಪాయಕా  అంశವాಗಿದె. ఈ ದెವ್ౕషవು ఇందు, ము ಲ್మర బಗెಗ್ 
పರ್ కూల మನెూౕಭావ ತెూౕరువంತె ಮాడలు ఇతర ధమರ್గ ಗె ఎಡె ౕ ದె. ‘మూలభూతವా  
ము ಲ್ం’ ఎంబ పదవು ఈగ సకರాతಮ್కವాద పదವాಗಿ ఏಕె ప గ సಲాగు ತ್లಲ್? ఆదದ್ ంద ముగಧ್ 
ము ಲ್మరు అథವా ಶాం య ಲ್రువంతహవరు, అಲాಲ್హన జವాద ಸెౕవకರాಗಿ, తమಮ್ 
కతರ್వಯ್గళనుನ್ ಪా సుತాತ್ అవన ౕ న కಡెಗె సವ್-ఇಚెಛ್ ంద సమಮ್ ಕెూండు మరళಬెౕకు. 
కರ್మబదಧ್ ౕవన ౕ యనుನ್ ( ౕನ್) ధమರ್ವాಗಿ బద ద మూ ರ್ ఆರాధకర ಪైಕಿ ಸెౕరಬారదు: 

ౕವెలಲ್రూ అవన కಡెಗె ం రుಗಿ  మతుತ್ మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువುదనుನ್ 
ಪా . మతుತ್ ౕననుನ್ ధమರ್వನాನ್ಗಿ ( య’అನ್) ప వతರ್ನెಗెూ దంతహ మూ ರ್ 

ఆರాధకర ಪైಕಿ ఆగ . పರ್ ందు పంథవೂ తమಮ್ ಲ್రువುదర ಲ್ సంತెూౕషವాಗಿದాದ್ರె. 
(30:31-32) 

అర ౕ ధమರ್ద తమಮ್ ఉಲెಮాగళ (గురుగళ) ಬెూౕధನెగళనుನ್, సంశ సದె మతుತ್ అదర 
ఉపయుకತ್తತె అథವా ఖరತెయనుನ್ ల సದె ವ್ౕక సలు అర ౕ ಭాಷెయ ದాಯ್ ರ್గళು 
ಬాలಯ್ ందలూ యಮా ౕనರాಗಿరుತాತ್ರె. అవ ಗె తమಮ್ త ಪ್న బಗెಗ್ అ లಲ್ మతుತ್ ము ಲ್మర 
పರ್ ందు ಹెూస ౕ ಗెಗె అದెౕ ಬెూౕధನెగళనుನ್ పರ್ಸార ಮాడుತాತ್ರె. తమಮ್ మూఖರ್తనవనుನ್ 
ఎచಚ್ దರె, ‘ಕెౕవల కుರ್ఆ న ఆಧారద ಲ್ అర ౕ ధమರ್ద సుತ್గళ ಪాలನెయనుನ್ 
ರెూౕ సువంతహ ము ಲ್మరు ధమರ್ದెూರ್ౕ గళು’ ఎందు ಹెౕళುవ మూలక పರ್ ಕಿರ್ సుತాತ್ರె. అవర 

అర ౕ ధమರ್ద పರ್ಕార అంతహ ‘ధమರ್ದెూರ್ౕ ’గళనుನ್ కలుಲ್ ಹెూಡెదు ಸా సువುదు సంపೂణರ್ವాಗಿ 
భಯానకವాಗಿದె. ఈ అసహజತెయు మూ ರ್పೂజక తతವ್ద ಸా ಯాಗಿದె. 
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క ಲ್న ఆರాధకరు 
మూ ರ್పೂజక అరబర ధమರ್వು, ಕాಬా ఎందు తಪాಪ್ಗಿ ನామకరణಮాడಲాద మಕాಕ್ద ಲ್రువ 
చదర క ಲ್న గರ್హవనుನ್ మతుತ್ అదర ప సరవనుನ್ సంబం ద సంపರ್ದాయగ ಗె ಕెౕం ರ್తವాಗಿದె. 
ಶాವ್ గళು ఇదనుನ್ ఆರా సువುదనుನ್ ಧా ರ್కరు కಡాಡ್యప ದాದ್ರె. ఆదుద ంద ఇం గూ, 

శವ್ದాదಯ್ంత ము ಲ್మరు, అవరు ఎಲెಲ್ౕ  ఇదದ್రూ స , ఈ ರ್షಟ್ బంಡెక ಲ್న కటಟ್డద ಕಿಕ್న ಲ್ 
బగుಗ್ತాತ್ರె ಹాగూ ಸాಷాಟ್ంగವెసగుತాತ್ರె.  

మಕాಕ್ద ಲ್రువ బంಡెక ಲ್న కటಟ್డవనుನ್ ಬైతుಲాಲ್ అథವా అಲాಲ್హన మನె ఎందు కರెయుತాತ್ರె. 
ಬైతుಲాಲ್ అథವా అಲాಲ್హన మನె ఎంబ పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ కండుబరువು లಲ್. ఈ ప కలಪ್ನెయు 
ము ಲ್మర నం ಕెయ ಕెౕందರ್ವాಗಿదದ್ರె, అదు కుರ್ఆ న ಲ್ నమూ సలಪ್డలు త ಪ್ಹెూౕదదుದ್ ಹెౕಗె? 

ఇదు మತెూತ್ందు అర ౕ కటಟ್కಥెಯాಗಿరಲెౕಬెౕకు. 

మತెూತ್ందు దృ ಟ್ಕెూౕన ంద ನెూౕ దರె, ఈ కలಪ್ನెయు స ಯాಗಿరు ತ್దದ್ರె, పರ್పంచద ఒಡెయను ఈ 
పುటಟ್ 627-చదర అ య ಟెూಳాಳ್ద బంಡెక ಲ್న ఘನాకృ ళಗె ವా సుತాತ್ನె ఎంబ ಚారద ಲ್ 
లಲ್ಬెౕಕాగుతತ್ದె. ಬైతుಲాಲ್ ఎంబువುదు ఒందు పರ್ దಧ್ అర ಕ್ పదವాద ಕారణ ಮాతರ್ అదర 
జವాద అథರ್వనుನ್ ప ౕ సువ ಗెూౕ ಗె ಯారూ ಹెూౕಗಿలಲ್. జగ ತ್ನాదಯ್ంత ము ಲ್మరు ಬైతుಲాಲ್ 

ఎంబ పదవనుನ್ ఉచಛ್ సుವాగ, ತావು ఏను ಹెౕళು ತ್ದ ದె್ౕವెందు అవరు పರ್ ನ್సువು లಲ್. ఏಕెందರె, ఆ 
పదవనుನ್ ‘ದై క’ అథವా ‘ప తರ್’ ఎందు ಸారಲాಗಿದె. ఆదದ್ ంద, అదర మహతವ್వనుನ್ 
పರ್ ನ್సಲాగువು లಲ್ ಹాగూ ఈ పರ್ಶెನ್యు అసమಮ್ య ఆಪాదನెయనుನ್ ఆಹాವ್ సుతತ್ದె. 

ఈ ಗాతರ್ద దంతకಥెగళనుನ್ ముందువ ಕెూండు బంద ಕారణಕెಕ್ ‘అరబ ಗె’ మనನ್ಣెయనుನ್ 
ౕడಲెౕಬెౕకు. అಲాಲ್ಹ್ ఎంబ పదగళ ಜెూತెಗె ఉచಚ್ సలಪ್డువ ಕారణ, అరಬెౕతర ము ಲ್మ ಗె ఈ 
ౕ య పదగళು ಯాವాగలూ ‘ದై క’ ವాಗಿరుతತ್ದె. ఆ ಹెస ಗె ಸెౕ రువ ಯావುదనూನ್ అవరు 

ఆರా సుತాತ್ರె. ఆ పదద బళಕెయ సలుವాಗಿ అవరు ఒందు క ಲ್న మూ ರ್ಗె ಬాగుತాತ್ರె మతుತ್ 
ಸాಷాಟ್ంగವెసగుತాತ್ರె. 

ನాను హలవು వషರ್గళ ంದె ఈ బంಡెక ಲ್న కటಟ್డಕెಕ್ ಭెౕ  ౕ ದెದ್ మతుತ್ అదಕెಕ್ ಬాಗಿದాగ ಹాగూ 
ಸాಷాಟ್ంగವెసಗಿದాగ ఏನెూౕ అవಮాన ಭావನె మూ తుತ್. ననನ್ ದెౕశಕెಕ್ ం రుಗಿద నంతర, ನాను 
పರ್పంచద ఒಡెయನెూం ಗె ಕಷ್ ಯా ದె మతుತ್ ఆ మ ಣ್ಗె ఇనుನ್ ಯావతూತ್ ಕాలు హూరువು లಲ್ 
ఎందు అవ ಗె ವాಗాದ್న ಮా ದె. ఇందు, ರాజಯ್గళ మతుತ್ వృ ತ್పర ముఖಯ್సಥ್రు ಸెౕ దంತె 
ల ాంతర బు ಧ್వంత పುరుషరు మతుತ್ మ ಳెయరు రంతరವాಗಿ, తమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ 
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ఉలಲ್ంಘಿ ಕెూండు, అరబరు ರ್ ద క ಲ್న కటಟ್డಕెಕ್ ಹెౕಗె ಸెౕವె స ಲ್సుತాತ್ರె ఎంబువುదు 
ంతನెಗె లుకద షయವాಗಿದె. ‘మಕాಕ್ మతుತ್ మ ౕನా, శವ್ద అ  ದెూడಡ್ మూ ರ್ ఆರాధನా 

నగరగಳాಗಿವె’ - ఎంబ అంశవು ದైవదూషಣె ందు ం సಲాదరూ సహ, జವాద 
ಹెౕ ಕెಯాಗಿದె. 

ಕెలవು ము ಲ್మరు ಹెౕళುತాತ್ರె: “అಲాಲ್హను ఆಕాశగళ మతుತ್ భూ య ఒಡెతన ಹెూం రువುద ంద, 

అಲాಲ್హ ಗె ఒందు మನె ఇದె ందు ಹెౕళುవುదర ಲ್ తಪెಪ್ౕనూ ఇలಲ್”. ఆదರె, బರ್ಹాಮ್ండద 
సృ ಟ್కతರ್ను మరుభూ య మర న ౕಲె అవన ವైభవవనుನ್ పರ್ సువ ఒందు ಶెౕష 
మನెయనుನ್ ಹెూం ದాದ್ನెందు యువುదు ఒందు సంపೂణರ್ మూఖರ್తనವాಗಿದె. తమಮ್ మూ ರ್ 

ఆರాధನెయ ಹెూరತాಗಿయూ అದెౕ మూఖರ್ ము ಲ್మరు ఇతర ధమರ್దవరనుನ್ మూ ರ್పೂజకರెందు 
ఆರెూౕ సుತాತ್ರె. అవరు ఒందు బంಡెక ಲ್న కటಟ್డవనుನ್ ఆರా సుವాగ అదನెನ್ౕ ಮాడు ತ್లಲ್ವెౕ? 

ఇవುగಳెలಲ್వು ಶైತాన ంద ಪెರ್ౕ తವాಗಿరువ లಕಷ್ణగళనుನ್ ಹెూం ವె. ಶైತానను మన ಸ್న 
యంతರ್ణద అగರ್గణಯ್ త ನెందు ರ್ౕక సువ కుರ್ఆ న ಹెౕ ಕెయనుನ್ ప గ . అಲాಲ್హన 

సంದెౕశవనుನ್ అల సువవ ಗె, ‘ತావು ಮాగರ್దశರ್నద ಲ್ ఇದెದ್ౕವెందు’ ం సువ ಹాಗె ಶైತానను 
అవరనుನ್ ౕ  ಮాడుತాತ್ನె: 

దಯామయన సంದెౕశవనుನ್ అల సువవ ಗె, ಶైತాననుನ್ రంతర ఒడನా ಯాಗಿ ನావು 
ನెౕ సుತెತ್ౕವె. నంతర ಶైತానను అవరనుನ್ అಲాಲ್హన పథ ంద దూర డుತాತ್ನె మతుತ್ 
ತావು ಮాగರ್దశರ್నద ಲ್ದ ದె್ౕವె ఎందు అవరు ಭా సువంತె ಮాడుತాತ್ನె. (43:36-37) 

ఈ ఎಲాಲ್ ಭాಷా మతుತ್ సందಭెూౕರ್ త సం గದ್ತెగళು, కుರ್ఆ న జವాద సంದెౕశవనుನ್ 
యశ ವ್ಯాಗಿ బ ಚ್ ಟ್ವె. ప తರ್ గರ್ంథవು, మంతರ್పఠಣె ಹాగూ ಹా నంತె బళసువ ವాదಯ್ ౕళ 
పುసತ್కವాಗಿ టకుಗెూ సಲాಗಿದె. ఇం గూ, అನెౕకరు తమಗె పరಕಿౕయವాద ಭాಷెయ ಲ್దದ್రూ ఈ 
ము ಲ್ం ‘ఆಚారసూతರ್’గళ ಲ್ మం రువంతహ ‘ ౕగకలಪ್’గళనుನ್ కణుಣ್ము ಚ್ అనుస సుತాತ್ರె 
మతుತ್ అవరు ఈ కటుಟ್కಥెగళనుನ್ ಶాశವ್తಗెూ సుತాತ್ರె. అನెౕక ధమರ್గళ ಲ್ ఇದెౕ ౕ య 
స ನ್ವెౕశగళು ఇವె, ఆదరూ ಯావುదూ ఇಷెూಟ್ందు ದెూರ್ౕహభ త మతుತ್ ವాಯ್పకವాಗಿలಲ್. ఇంతహ 

అನెౕక తపುಪ್గರ್ ಕెగళು, సವ್లಪ್ ಜాగರ್ತె మతుತ್ ವెౕకತెయ బళಕె ంద సులభವాಗಿ 
కండు యబహుదు. ಸాಮానಯ್ ానవು, ಸాಮానಯ್ వసుತ್ವాಗಿ ఉ లಲ್ವెందు ತెూౕచుతತ್ದె. 
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ಲెగళ ఆರాధನె 
ಮానవకృత ಕాಬాద సుతತ್లూ ಸాಥ್ రువ ఆచరಣెగళనుನ್ ఒందు షಟ್ ౕ య ಲ್ 
అ వృ ಧ್ప సಲాಗಿದె. ಶాವ್ గళು పవರ್త బంಡెగళ ರా ಗె బగుಗ್ತాತ್ರె మతుತ್ 
ಸాಷాಟ್ంగವెసుగుತాತ್ರె; ‘ఓ అಲాಲ್హನెౕ, ನాను ఇ ಲ್ದ ದౕె್ ನె’ ఎందు సవರ್శకತ್ ಗె కూಗಿಹెౕళುತాತ್, ఆ 
మూ ರ್యనుನ್ ఏళು ಬా  సుతుತ್ ಹెూಡెయుತాತ್ರె ಹాగూ ‘ప తರ್’ కపುಪ್క ಲ್న బ  తలుపುವాగ అవర 
శబಧ್వనుನ್ ఇనూನ್ ಹె ಚ್సుತాತ್ರె. అవరు ఆ మూ ರ್యనుನ್ చుం సుತాತ್ರె, అళುತాತ್ರె మతుತ್ 
ರెూౕ సుತాತ್ರె. ఒందు క ಲ್న మూ ರ್య మూలక తమಮ್ ದెౕవరనుನ್ పೂ సుತాತ್ರె ఎంబువುదనుನ್ 
అవరు ರాక సువು లಲ್. ఆదರె అదనుನ್ ರెూౕచకವాಗಿ ಮాడలు అవరు అదనుನ್ ‘అಲాಲ್హన మನె’ 
ఎందు కರెయుತాತ್ರె. 

నద ಲ್ ఇపಪ್తತ್ನాలుಕ್ గంಟెయ ಕాలవೂ, ವారద ಲ್ ఏళು నగళలూಲ್, పರ್పంచದాదಯ್ంత ంద 
బరువంతహ ಸా ರారు జనరు మಕాಕ್ద ಲ್రువ ఈ చదర బంಡెయ రచನెయనుನ್ రంతరವాಗಿ 
సుతుತ್వರెయు ತ್రుತాತ್ರె. ವా ರ್క ౕథರ್ಯాತెರ್య సమయద ಲ್ జగ ತ್న సుಮారు ఎరడు దశలಕಷ್ 
జనరు ఇదనుನ್ పೂ సుತాತ್ರె. ఇదు ಕాಬావనుನ್ భూ య అతಯ್ంత యశ ವ್ౕ ఆರాధಯ್ వసుತ್ವాಗಿ 
ಮాడుతತ್ದె. ಧా ರ್కరు ఇಸాಲ್మనుನ್ మూ ರ್పೂజక ధమರ್వನాನ್ಗಿ ప వ ರ್సలు ಹెౕಗె సంచు 
ಹాಕಿదರెందు ముం న పುటగళ ಲ್ పರ್ద ರ್సಲాಗಿದె. ಹాಗె ಮాడువುద ంద, అవరు 
ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ కుರ್ఆ న ಲ್రువ అಲాಲ್హన పదగళ ಲ್ తమಮ್ ಕైచళక ತెూౕ దరు మతుತ್ 
అదనుನ್ అగಗ್ద ಲ್ ವాಯ್ಪార ಮా దరు. 

 

కుతంతರ್గళು 
ಧా ರ್కరు ‘అరಬ್’ ధమರ್వనుನ್ ర సువ సలుವాಗಿ అథರ್వనుನ್ రు రువంతహ, కుರ್ఆ న ಲ್రువ 
ఇపಪ್ತెತ್ంటు ಣాರ್యక పదగళనుನ್ ಕెళಗಿన ప ಟ್య ಲ್ అవುగళ అనుವాదద ಜెూತెಗె ತెూౕ సಲాಗಿದె. 
(ఇవುగళలಲ್ದె, ఇతర అನెౕక పదగళೂ ಬెౕರె ఇವె.)  

అర ౕ పద అర ౕ దుವాಯ್ರ್ಖాಯ್న మూలభూత అథರ್ 

ఇಸాಲ್ం సమపರ್ಣె ಶాం పరತె 

ము ಲ್ಮ್ సమ ರ್సువవను ಶాం య ಲ್రువవను 
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అಸాರ್ ಯాತెರ್ బం సಲాద 

సವ್ಲాತ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె (నಮాಝ್) బదಧ್ತె అథವా కతರ್వಯ್ 

ౕನ್ ధమರ್ ౕవన ౕ   

ಬైత (అಲాಲ್హన) మನె ఒందు వಯ್వಸెಥ್ 

ಬై -య ననನ್ మನె ననನ್ వಯ್వಸెಥ್ 

ಬైతಲ್ హರామ (అಲాಲ್హన) ప తರ್ మನె వಯ್వಸెಥ್య ಲ್రువ బರ್ంధగళು 

మಕాಮ್ ಕాలుಹెಜెಜ್ దಜెರ್ అథವా ಸాಥ್నಮాన 

ముసలಲ್ನ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ సಥ್ళ బదಧ್ನాదవను 

ముస ಲ್ౕ ನ್ ధుಯ್కತ್ವాಗಿ ಪాರ್ ರ್సువవరు బదಧ್ರాదవరు 

ಥా ౕನ್ పರ್ద ಣె ಮాడువవరు జనసమూహ 

ఆಕಿ ౕನ್ తపశಚ್ ರ್ ಮాడువవరు ಷాಠ್వంతరు 

సుజూದ್ ಭౌ క ಸాಷాಟ್ంగ సమಮ್  అథವా అంಗಿౕಕార 

రుకಕ್-ఇ-సుಸ್జూದ್ బగుಗ್వುదు ಹాగూ నమರ್ವాಗಿ సమಮ್ సు 
  ಸాಷాಟ್ంగವెసగువುదు 

మ ಜ್ದ್ మ ౕ  సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశ 

మಸా ద-ಲాಲ್ಹ್ అಲాಲ್హన మ ౕ గళು అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళು 

మ ಜ್ ಲ್ హರా  ప తರ್ మ ౕ  సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಲ್న బರ್ంధగళು 

మ ಜ್ ಲ್ అಕాಸ್ దూరద మ ౕ  సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశద అంచు అథವా తు  

హురుముನ್ ಯా ರ್ అథವా ಷెౕ త 

  ಯా ರ್య ఉడుపು 

ಕాಬా అಲాಲ್హన మನె కణಕాలు అథವా తలಪాద 

హదಯ್ ಪాರ್  బ  ಮాగರ್దశರ್న 

ఖಲాఇద బ ಪాರ್ ಗె ಹాకువ ಮాಲె (ಬెౕಟెయ యమగళ) సూచక 
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ఉమರ್ అಲాಲ್హన మನెಗె ಭెౕ  ౕవన ಕెూడు అథವా సమృదಧ್ಗెూ సు  

హಜ್ಜ್ ವా ರ್క ౕథರ್ಯాತెರ್ సವాలు ತెಗెయువುదు 

ఝಕాತ್ ಧా ರ್క దಶాంశ ತె ಗె శుదಧ್ತె 

ఈ ప ಟ್య ఒందు పರ್ పఠಣెయు ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యనుನ್ సంశయభ తనನాನ್ಗಿ ಮాడుతತ್ದె. ఇಷెూಟ್ందు 
పರ್ಮాణద ಲ್ ఈ పదగళ ಭావగళనుನ್ జనర గమనಕెಕ್ ಬారదంತె ಹెౕಗె అಪాథರ್ಗెూ సಲా తు? 

ఆದాగూಯ್, ವైయుಯ್ಕಿತ್క ಲాభ మతుತ್ అ ಕారಕాಕ್ಗಿ ౕననుನ್ తమಮ್ అ ౕనద ಲ್ సువ ఉದ ದె್ౕశ ంద, ఈ 
ౕ న ప ಟ್య ಲ್రువ పదగళ అథರ್వనుನ್ ಧా ರ್కరు ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ కృత, అಪాథರ್ 

ಹాగూ భంగಗెూ ದాದ್ರె ఎంబువುదనుನ್, కుರ್ఆననుನ್ ಮాతರ್ ఆಧా దంతహ ఒందు సరళ 

ప ౕలಣె ంద సహ ಸా సబహుదు; ఇదు అಲాಲ್హన ಹాగూ అవన సంದెౕశವాహకర ರ್షಟ್ 
బయಕెగ ಗె ౕರా రుదಧ್ವాಗಿದె. ಚా ತ್య ಲ್రువುదనుನ್ ಲెಕಿಕ್సದె, ವైయుಯ್ಕಿತ್క మతుತ್ పಕಷ್ಪాత లಲ್ద 
అధಯ್యనద ఆಧారద ౕಲె కుರ್ఆ న ఒందు అవಲెూౕకನెయనుನ್ ಕైಗెూళುಳ್వ ఒందు జವాద 
నం ಕెయుళಳ್వ ಗె అథವా ದాವ್ంస ಗె, కుರ್ఆ న ಲ್ పದెౕ పದెౕ ಕా సువ సంబం త అథರ್గళ 

ఒందు సరళ ప ౕలನెయు ಸాకషుಟ್ ఉತ ತె್ౕజనవనుನ್ ౕడుతತ್ದె. ఏನెౕ ఆదరూ, కుರ್ఆನ್ ము ಲ್ಮ್ 
ಶాವ್సద పೂవರ್ ౕ త దಸాತ್ವెౕజు ఆಗಿದె. 

ఇంతహ ಕాయರ್వనుನ್ ಮాడువంతహ ం సువ వಯ್ಕಿತ್య బಗెಗ್ ರ್షಟ್ವాద ప ಭాಷెయ ಲ್ కుರ್ఆನ್ 
ಸాదరప సుతತ್ದె. ఈ ఖ తವాద భరవಸెయు ఒంದెౕ సుರాద ಲ್ ನాలుಕ್ ಬా  కండుబరుతತ್ದె: 

ವాసತ್వವాಗಿ, ನావು కుರ್ఆననుನ್ ನెన న ಲ್ ఇడువ సలుವాಗಿ సులభ ಗెూ ದెದ್ౕವె. 
క యలు బయసువ ಯాರాదరూ ఇದాದ್ರె ౕ? (54:17, 22, 32, 40) 

శಚ್యವాಗಿయూ, ಧా ರ್కరు తమಮ್ హకಕ್నుನ್ ಸాಥ್ సలు కుರ್ఆ న ನాలుಕ್ పರ್ముఖ వచనగళనుನ್ 
కృ ಗెూ దరు. ఈ బదಲావಣెగళనుನ್ ಮా ద నంతర, అవುగళ ಥ್రತెయనుನ್ ತెూౕ సువುదಕాಕ್ಗಿ 

ఇతర వచనగళ మతుತ್ పదగళ మరుವాಯ್ಖాಯ್న ಮాడಬెౕಕా తు. ఇవುగళ అం మ ఉతಪ್నನ್వು, 
అసంగత మతుತ್ కటుಟ್కಥెగళ జ ల సమಸెಯ್ಯాಗಿ ಮాపರ್టಟ್ ಮానవకృత దుವాಯ್ರ್ಖాಯ್నగಳాಗಿವె. 
ఇంతహ ఆకರ್మణద ఫ ತాంశవು ಹా ಕారకವాಗಿరువುదు సಪ್షಟ್ವాಗಿ ಸా ౕತాಗಿದె. ఇదర 
ఆಧారగళು ఈ వచనగళ ಲ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿದె: (2:124-12915; 5:1-5; 3:95-97; 9:17-20). 

                                                 
15 అర ౕ ದెౕవరు ವా సు ತ್ದాದ್ರెందు ಹెౕళలಪ್డువ సಥ್ళద ఆచరಣెగళనుನ್ స ಹెూం సలు, ಧా ರ್కరు ಕెౕవల 2:125 

రಲెಲ್ౕ ఎంటు పదగళనుನ್ రు దరు. 
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ఉಲ ಲె್ౕఖద ఆಧారవನాನ್ಗಿ కుರ್ఆననుನ್ ಮాతರ್ బళ ಕెూండు, ఈ కుతంతರ್గళనుನ್ బ రంగಗెూ సువ 

సంಶెೂౕధಣెయ ಲ್ ననನ್ ಜెూತెగూడలు ನాను ఓదుగరనుನ್ ఆమం ರ್సుತెತ್ౕನె. ನావು ముందువರెదంತె 
ನెన డಬెౕಕాదదుದ್ ఏನెందರె, అవ ౕ ರ್సలಪ್టಟ್ అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళ ఏಕైక గರ್ంథవು ಕెౕవల 
కుರ್ఆನ್ ಮాతರ್ವాಗಿದె.  

ನావು కుರ್ఆ న ఈ మూలభూత తతವ್గಳೂెం ಗె ಪాರ್రం సಬెౕకు: 

• కుರ್ఆನ್ ಥ್రತెయుళಳ್ గರ್ంథವాಗಿದె మతుತ್ ఇదర ಲ್ ಯావುದెౕ ವైరుధಯ್ತెగ లಲ್. 

అవరు ಯాಕె కుರ್ఆననుನ್ ఎచಚ್ ಕె ంద అధಯ್యన ಮాడువು లಲ್? అಲాಲ್హన ಹెూరతు 
ఇతర ం రుವాಗಿదದ್ರె, అవరు అవುగళ ಲ್ అನెౕక ವైరుధಯ್ತెగళనుನ್ ಕాణు ತ್దದ್రు. (4:82) 

• కుರ್ఆನ್ అతಯ್తತ್మ హ ౕಸ್ అథವా సంದెౕశವాಗಿದె మతుತ್ ಥ್రತెయుళಳ್ದాದ್ಗಿದె. హ ౕಸ್ ఎంబ 
పదవనుನ್ ಕెళಗಿన వచనగళ ಲ್ ಕాణబహుదు: 

అతుಯ್తತ್మ హ ౕಸ್/సంದెౕశ ఆదంతహ, ఒందు ಥ್రತెయుళಳ್ గರ್ంథవనుನ್ (కుರ್ఆನ್) 

అಲాಲ್హను అవ ౕ ರ್ಗెూ ದాದ್ನె (39:23) 

ఇదర (కుರ್ఆನ್) ಹెూరతు, ಬెౕರె ಯావುదర ౕಲె ఇనుನ್ ౕవು ಶాವ್స సు ? 
(77:50) 

• ಕెౕవల కుರ್ఆననుನ್ బళ ಕెూండు, పರ್  పదద అథರ್వು ఇతర సంబం త ವాకಯ್వృందగళ 
ಜెూತెಗె ಹెూం ಕెಯాగుతತ್ದె ౕ ఎందు పತెತ್హచుಚ್వುదు ఈ అధಯ್యనద ಮానదండವాಗಿದె. 
అందರె, కుರ್ఆ న ಹెూరతు ఇతర మూలగళ ರెూౕಧాతಮ್క అథರ್గళనుನ್ ಕై డಲాಗಿದె. 

• కుರ್ఆననుನ್ ಮానవర మన ಸ್ಗె అవత సువುదు అಲాಲ್హನాಗಿరువ ಕారణ అవ ಗె ಮాతರ್ 
అదనుನ್ వ సలు ಸాధಯ್ವాಗಿದె. 

(సంದెౕశವాహకರెౕ) ఈ అవ ౕణರ್వనుನ್ ವెౕగಗెూ సలు మಮ್ ನా ಗెయనుನ್ 
చಲా సಬెౕ . అవುగళనుನ್ కుರ್ఆನాಗಿ ಜెూౕ సువ జವాಬాದ್  ನావು వ ದెದ್ౕವె. ನావು 
ఇదనుನ್ ఓ  ಕెౕ ದాగ, ఈ కుರ್ఆననుನ್ ౕవು అనుస సಬెౕకు. నంతర అదనుನ್ 
వ సువవరు ನాವాಗಿದ ದె್ౕವె. (75:16-19) 

• కుರ್ఆననుನ್ సವ್తః అದెౕ వ సుతತ್ದె మతుತ್ ಯావುದెౕ ಮానవన కృ గళనుನ್ ౕ ద, ఉతತ್మ 
ವాಯ್ಖాಯ್నవనుನ್ ఒదಗಿసుతತ್ದె. 
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అవరు ಯావುದెౕ ఉದాహరಣెయ ಜెూತె మಮ್ కಡె బంದాగలూ, ನావು మಗె సతಯ್ మతుತ್ 
ఉతತ್మ ವాಯ್ಖాಯ್నవనుನ್ ౕ ದెవು. (25:33) 

ఈ అధಯ್యనవು ಕెౕవల కుರ್ఆననుನ್ ఆధ రువ ಕారణ, ఈ పುసತ್కద మశರ್కరు అದెౕ తతವ್వనుನ್ 
అళవ సువ మూలక తమಮ್ ವాదగళనుನ್ ముం డువುదనుನ್ ಸాವ್గ సಲాಗಿದె. 

• ఇಸాಲ್ న ಲ್ ಯావುದెౕ పುರెూౕ తవగರ್ అథವా ಧా ರ್క పುರెూౕ తరు ఇలಲ್. ఆదದ್ ంద 
ದాವ್ంసర అథವా పುರెూౕ తర ವాಯ್ಖాಯ್నగళనుನ್ సహ దూర డಲాಗಿದె. 

అవరు తమಮ್ పುರెూౕ తరనుನ್ మతుತ್ పం తరనుನ್ అಲాಲ್హన ಹెూరతు పರ್భుగಳాಗಿ 
ప గ ದాದ್ರె (9:31)  

• ಯావುದెౕ ಮానవను కుರ್ఆ న ఏಕైక త ತెయ పರ್భుతವ್వనుನ್ ಘೆూౕ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. 

అಲాಲ್హను దಯామయను, కుರ್ఆననుನ್ క సువవను, ಮానవననుನ್ సృ ಟ್ దవను (55:2-3) 

• కుರ್ఆ న ಲ್ ಯావುದెౕ సంದెౕಹాతರ್ತె కండుబరువು లಲ್. 

(ఇదు) ఒందు వకರ್ತెయూ ఇలಲ್ద అర ౕ కుರ್ఆನ್ ఆಗಿದె. అద ంద అవరు లಕಷ್ತెయనుನ್ 
ಸా స . (39:28) 

అర ౕ ಧా ರ್క అ ౕశర పರ್బల సంಕెూౕಲెಗె ఒళపటಟ್ తమಮ್ పೂవರ್జ ంద పಡెద 
నం ಕెಯాదంతహ ఇಸాಲ್ం ‘ధమರ್’ద అ ಸాಥ್నద ಲ್, ఈಗాగಲెౕ సನాಮ್గರ್ద ಲ್ ఇದాದ್ರెందు 
ಭా సు ತ್రువುద ంద,  ಹె ಚ್న ము ಲ್మరు ఈ పುసತ್కవనుನ್ ఓదలు ಹెదరుತాತ್ರె. ఈ పುసತ್కవು 
అవరనుನ್ కుರ್ఆ న ఆಧారద ಲ್ ౕ సలు, ವెౕ సలు, మతుತ್ పರ್ ನ್సలు ರ್ౕತాಸ್ సుతತ್ದె. ನావು 
ౕవనద ఉದ ದె್ౕశవనుನ್ పಯాರ್ಲెూౕ సಬెౕకు మతుತ್ అదుಭ್తగళనుನ್ ನెూౕడಬెౕకు. ఆదರె 

ము ಲ್మరనుನ್ తమಮ್ కణుಣ್గళ ముంದె ౕ చూరు చూರాಗಿ ಚ್ಹాకలಪ್ ಟ್ದాದ್ರె. ఇదు ఒంದెూౕ 
ము ಲ್మరనుನ್ ಹా ಗెూ సలు ఇ ಛ್సువవరు ಮా రబహుదు అథವా తమಮ್నుನ್ ಹా ಗెూ సలు 
ఇ ಛ್సువవ ంద సంరಕಷ್ಣె పಡెయలు ఇ ಛ್సువవరు ಮా రబహుదు. 

సಸ್ంశయವాಗಿ అవరు ఓదలు ಹెూౕగువ షయవು, పರ್సుತ್తವాಗಿ అవర ಲ್రువ ఇಸాಲ್ న 
ಭావನెಗಿంత ನాటಕಿౕయವాಗಿ పರ್ತెಯ್ౕకವాಗಿದె. ఈ అధಯ್యనవು మూల అర ౕ కుರ್ఆ న ದాఖಲెయ 

ౕಲె ఆಧా తವాಗಿದె. ఆ కుರ್ఆ న ಶాವ್ಸాహರ್ತెయనుನ್ అవరు ರాక సలు ಸాధಯ್ లಲ್. అవ ಗె 
ననನ್ సలಹెయు ౕಗಿದె: కుರ್ఆನ್ వ ద ఈ జనర గుంపುగళ ಲ್ పడ రలు పರ್య ನ್ : 
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శಚ್యವాಗಿయూ ౕను సతಯ್ ಷెౕ గ ಗె ఎచಚ್ ಕె ౕ దరూ అథವా ౕడ దದ್రూ స ౕ, 
అవరు నంబువು లಲ್. అಲాಲ್హను అవర ಕಿ గళ, దృ ಟ್గళ ಹాగూ హృదయగళ ౕಲె ముದెರ್ 
ಹాಕಿದాದ್ನె, (అవరు) ఆవృతರాಗಿದాದ್ರె మతుತ್ అవ ಗె మಹా ಯాతನె ದె. (2:6-7) 

ఈ అధಯ್యనవು, అಲాಲ್హన ಹెస న ಲ್ క ಲ್న ఆರాధನె, మూ ರ್పೂಜె, ౕవರ್ವాద ಹాగూ 
భ ౕತాಪ್దನెయనుನ್ పರ್ಚార ಮాడువంతహ ఎಲాಲ್ ఇಸాಲ್ ౕ ದాವ್ంసర మతుತ್ ಸాంపರ್ದా క 
ನాయకర ಸాಥ್నಮానవనుನ್ ಬెద సుతತ್ದె. ಕెౕవల కుರ್ఆ న ఆಧారద ౕಲె ననನ್నుನ್ తపುಪ್ 
ಸా ౕతు ప సలు ನాను అవరనుನ್ ఆమం ರ್సుತెತ್ౕನె. సವ್తః గರ್ంథద ఆಧారద ౕಲె ಸా ౕతు 
ప సದె, ఐ ದ್ సఫರ್’న తపುಪ್గళనుನ್ గ ಟ್ಯాಗಿ కూగువುదు అథವా కుರ್ఆ ಗె ಹెూస అథರ್వనుನ್ 
క ಪ್ ದాದ್ನెందు ఆಪా సువುదు వಯ್థರ್ವాಗಿದె. ఇదు జనరనుನ್ మూఖರ್రನాನ್ಗಿ ಮాడబహుదు ఎందు 

రువ ముಲాಲ್గళ తృపರ್భుతವ್ నడవ ಕెಯాಗಿದె. 

తమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళసువంತె కుರ್ఆನ್ నమಗె క సుతತ್ದె ఎందు జగ ತ್న ಪాರ್ಮా క 
ము ಲ್మరు అథರ್ ಮాడಬెౕకు. ‘తమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ ఉప ౕಗಿసదవరనుನ್ అಲాಲ್హను 
ಮాగರ್దశರ್న ంద ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ తಡెయుತాತ್ನె’ (10:100). ಧా ರ್క త ರెందు 
కರె ಕెూళುಳ್వవరు ಯావುದెౕ ಸాಮానಯ್ ము ಲ್మ ಗಿంత ఉతತ್మరలಲ್. అಲాಲ್హను అవ ಗె 
ಮాగರ್దశರ್న ಕెూడువ తనక అవరు సನాಮ್ಗಿರ್గಳాగువು లಲ್. పುరుషರాగ  అథವా 
మ ಳెయರాగ , ತాను ఇ ಛ್సువవ ಗె అಲాಲ್హను అನాಯ್య లಲ್ದె ಮాగರ್దశರ್న ಕెూడుತాತ್ನె. 
అవను అథವా అవళು తనನ್ బు ಧ್వం ಕె మతుತ್ ವైಚా క శಕಿತ್య ఉప ౕగద మూలకవలಲ್ದె బರెౕ 
ಭాಷా ానద ಕారణ ంద సನాಮ್ಗಿರ್గಳాగువು లಲ್. కుರ್ఆ న అదుಭ್త ಶెೂౕధನెగళ తపುಪ್ 
ದాಧ್ంతవనుನ್ పರ್ಚార ಮాడువవరు ಸెౕ దంತె ఇతర సವ್ಘೆూౕ త త రుగళ ಮాగರ್దశರ್నవು 

తమಗె అవశಯ್కತె ఇದె ందు యువ ముగಧ್ జనరనుನ್, అవరు దుబರ್ళಕె ಹాగూ ౕస 
ಮాడువುదనుನ್ ముందువ సుತాತ್ರె. పರ್  ಬా యూ ಯావುದెౕ ಹెూస షయవనుನ್ ಕెౕ ದాగ, ನావು 
ఆ ಮా యనుನ್ ప ౕ సువంತె మతుತ್ నమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళసువంತె నమಗె కుರ್ఆನ್ 

క సుతತ್ದె. ౕవು ఈ ಕెళಗಿన ఉದాహరಣెయ ಲ್ ಕా దంತాగಬెౕ : - 

అవర ಲ್ ಕెలవరు మಮ್నుನ್ ఆ సుತాತ್ರె ఆదರె అవరు మಮ್ ಲ್ంద ಹెూరట నంతర ಪాರ್  
(త )ರెూం ಗె, “అవను ఈగ ಹెౕ ದెದ್ౕను?” ఎందు ಕెౕళುತాತ್ರె. ౕಗె అಲాಲ್హను అవర 
హృదయಕెಕ್ ముದెರ್ ಹాకుತాತ್ನె మతుತ್ అవరు తమಮ್ సವ್ంత అ ಪాರ್యగళనుನ್ అనుస సుತాತ್ರె. 
(47:16) 
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ౕ న వచనవనుನ್ ఇನెూನ್ ಮ್ ఓ  ఆಲెూౕ . ౕ సలు ఒందు ಪైಸెయ ವెచಚ್వೂ ఇలಲ್. 
ఆదದ್ ంద, ఈ పುసತ್కవనుನ್ ఒందు ముకತ್ మన ಸ್ ంద ఓ  - మతుತ್ ఎచಚ್ ಕె ంద ఆಲెూౕ . ౕవು 
ಮాతರ್వలಲ್, ఇతర ధమರ್ద ಧా ರ್కరు మతుತ್ ದాವ್ంసరు సహ ఇದెౕ ౕ య ಲ್, కణుಣ್ము ಚ್ తమಮ್నుನ್ 
అనుస సువ ముగಧ್ జనర మనసಸ್నుನ್ గుಲామరನాನ್ಗಿ ಮా ದాದ್ರె. అవర ಲ್ ಕಿರ್ ಚ್యనನ್రు, 
యహూ గళು, ందూగళು, ಬౌదಧ್రు, ఖಖ್రు, ౕರెూ ಟ್ರ್యనನ್రు, బಹా సరు అథವా ఇతర ఎಲాಲ್ 
సంఘ త ధమರ್గళೂ ಸెౕరుతತ್ದె. 
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ಭాగ ఎరడు 

‘అಲాಲ್హన ధమರ್’ ఎంబువು లಲ್ 
అಲాಲ್హ ంద రూ సలಪ್టಟ್ ఇಸాಲ್ గూ మతుತ್ ಧా ರ್క ంద సృ ಟ್ ಲాద (ఇಸాಲ್ం ఎంದెౕ 
ಹెస డలಪ್టಟ್) అర ౕ ధమರ್కూಕ್ నడుವె ಶాలವాద ಪా ಭా క వಯ್ತాಯ್సగ ವె. ఇಸాಲ್ం ఎంబ 
పదవು బహుశః ఇందు శವ್దಲెಲ್ౕ అతಯ್ంత ం సలಪ್టಟ್ పదವాಗಿದె. 

ವాసತ್వವాಗಿ, అಲాಲ್హ ంద ఇరువ ౕನ್, ఇಸాಲ್ం ఆಗಿದె. (3:19) 

ఒందు సరళ, ನెౕర ವాకಯ್ద ಲ್ ఇಸాಲ್ం ఒందు ౕನ್ ఎందు అಲాಲ್హను పರ್ಸాಥ್ సుತాತ್ನె. 3:19 వచనద 
అథರ್వು అಕಷ್రశః ౕಗె ಹెౕళುతತ್ದె: - 

ವాసತ್వವాಗಿ, అಲాಲ್హ ంద ఇరువ ౕవనద ౕ , ಶాం పరತె ఆಗಿದె. 

ఇಸాಲ್ం ఎంబ పదద అథರ್వು ಶాం పరತె ఎంದాಗಿದె. ఈ పదవು ‘ಶాం ’ ఎందు అథರ್ಕెూడువ స-

ల-మ అథವా సಲాಮ್ ఎంబ మూల పద ంద పಡెయಲాಗಿದె. ನావು పరసಪ್ర ಸాವ್గ సలు 
ఉప ౕಗಿసಬెౕಕాద ವాకಯ್వು 6:54ర ಲ್ ఈ తరహ ఇದె: - 

“ మಮ್ ౕಲె ಶాం  ఇర ” అథವా “సಲాముನ್ అಲైకుಮ್”. 

 అ- ದ್ౕನ್ ఎంబ పదద అథರ್వು, ఒందు ರ್షಟ್ ౕ  అథವా ದా  అథವా వಯ್వಸెಥ್. ఇಸాಲ್మనుನ್ 
‘ధమರ್’ ఎందు రూ రువುದాಗಿ, కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ ಕాణ గదు. ఇదు అ  సూಕಷ್ಮ್ವాಗಿ 
ప గ సಬెౕಕాద ಣాರ್యక అంశವాಗಿದె. 

ధమರ್కూಕ್ మతుತ್ ౕ గూ నడు న వಯ್ತాಯ್సವెౕను? 

• ఒందు ధమರ್ ఎంబువುదు, “ఒందు ದెౕవర అథವా హలవು ದెౕవరుగళ ౕ రువ నం ಕె - 

మతుತ್ ఆ నం ಕెಗె సంబంధ ಹెూం రువంతహ - ದెౕవಸాಥ್న, చచుರ್, మం ర, అథವా 
మ ౕ గళ ಲ್ నಡెసಲాగువ చటువ ಕెగಳాద - ಪాರ್థರ್ನె అథವా ఆರాధನె అథವా పೂಜె 
అథವా గళು” ఎంದాಗಿరుతತ್ದె. 
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• ఒందు ౕನ್ అందರె, ఒందు ౕ  అథವా ఒందు ಕాయರ್వనుನ್ ಮాడువ ಧాన; అథವా 
ನాಯ್స ಮాడಲాద (ಕಿರ್  అథವా ಕಿರ್ గళ సర య) లಕಷ್ಯ್వనుನ್ ಸా సువ ఒందు కರ್మబదಧ್ 
ಧాన. 

కుರ್ఆ న పರ್ಕార: 

ధమರ್16 వనుನ್ ౕఅ ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె. ఇదు అಲాಲ್హను ದెౕರ್ ద ౕవన ౕ ంద 
(అథವా ౕ -ಲాಲ್ಹ್) ಬెౕపರ್టಟ್ ఒందు వಯ್వಸెಥ್ಯాಗಿದె. ಮానవరు ధమರ್వనుನ್, ಭౌ క అ ತ್తವ್ రువ 
మర, కలుಲ್, బంಡె, ಲెూౕహ, ఇతర సృ ಟ್గళು అథವా సಪ್ ರ್సಲాగువంతహ ಯావುದాదరూ ఒందు 
ಸాಮానಯ್ వసుತ್ ಗె, జనరు తమಮ್నుನ್ ౕಗಿసువ సలుವాಗಿ ర ಲాగుతತ್ದె. జనరు ಪాರ್థರ್ನెగళ 
ಹాగూ ಧా ರ್క గళ మూలక ఈ గರ್హ అథವా మూ ರ್గళనుನ್ ఆರా సుತాತ್ರె. అదు 
అం మವాಗಿ సంಸాಥ್ త మతుತ್ యం ರ್త ಧా ರ್క కటుಟ್ಪాడుగಳాಗಿ ಕాసಹెూందుతತ್ದె. 

ౕನ್ ఎంబువುదు, ఏక మతుತ್ ಕాణద ದెౕవ ಗె, అవన గರ್ంథద ಲ್ సమಮ್ రువ అవన ದెౕರ್శనగళ 
మూలక తమಮ್నుನ್ ౕಗಿసలు అనుమ సువంತె, జన ಗె సవರ್ ను ఆ ా ద వಯ್వಸెಥ್య 
ఒందు కರ್మವాಗಿದె. ఈ వಯ್వಸెಥ್య జವాద అనుಯా గళು, ఈ పರ್పంచద ಲ್ ಶాం పరತెయనుನ್ 
ಸా సలు, అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ అవను ಹెౕ రువ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడలు తమಮ್నుನ್ బదಧ್రನాನ್ಗಿ , 

అవ ಗె ಸెౕವెయనుನ್ స ಲ್సుತాತ್ರె. ఈ కతರ್వಯ್గళ వರ್హಣెಗె ఆతಮ್ತాಯ್గద అవశಯ್కತె ఇದె మతుತ್ 
అంధ ఆచరಣెగಳాద ఆರాధನె అథವా గ ంద ముకತ್ವాಗಿದె. అಲాಲ್హన ಹాగూ అం మ నద 

ౕಲె ಶాವ್స సువ ಹాగూ ఈ ౕవనద ಲ್ సಚాಛ್ తರ್ಯ್ತెయనుನ್ ಪా సువ పುరుష ಹాగూ 
మ ಳెయరనుನ್, ము ಲ್మరు అథವా ಶాం యుతరు ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె. ము ಲ್ಮ್ ఎంబువುదు 
ఒందు హಣెప ಟ್యలಲ್, అదు ಶాం పరತెయనుನ್ ఆనం సువ ఒందు వಯ್ಕಿತ್య ಥ್ ಯాಗಿದె. 

కుರ್ఆ న ಲ್ నూಹ್ ఎంದెౕ ಹెస డలಪ್టಟ್ ఒందు సూర అథವా అಧాಯ್యద ಲ್ నూహర చ ತెರ್య బಗెಗ್ 
రూపಣె ದె. అಲాಲ್హన గರ್ంథద అలಪ್ ాన రువవ గూ మಹా పರ್ವాహద ఇ ಹాసద బಗెಗ್ 

ದె. సుళುಳ್ ದెౕవరుగళ ಸెౕವెయ ಲ್ రతರాద ఒందు సముದాయద సుಧారಣెಗాಗಿ నూహరనుನ್ 
అಲాಲ್హను ౕ దದ್ను. అవర సముದాయవು ఒందు ధమರ್ಕెಕ್ ಸెౕ దవರాಗಿదದ್రు. 

                                                 
16 ‘Chambers Encyclopaedic English’శబದ್ಕెూౕశవು ‘ధమರ್’ (religion) ఎంబ పదవనుನ್ ౕಗె ವాಯ್ಖాಯ್ ದె: 1. ದెౕవర 
అథವా ದెౕవరుగళ నం ಕె, ఆರాధನె అథವా పೂಜె. 2. నం ಕె, ఆರాధನె అథವా పೂಜెయ ఒందు ರ್షಟ್ వಯ್వಸెಥ್. 
ఉದాహరಣెಗె, ಕಿರ್ ಚ್య  అథವా జుದా సಮ್. 3. ఒబಬ್ను సంపೂణರ್ವాಗಿ అ ರ್ ಕెూండంతహదుದ್ మతుತ್ అవన 
ౕవనవనుನ್ ఆళುవంతహదుದ್. 4. సನాಯ್సతವ್ ౕవన ౕ . [ಲాಯ್ ನ್ ರె  ంద] 
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ఎరడు అతಯ್ంత నನ್ వಯ್వಸెಥ್గళು నూహర సమయద ಲ್ అ ತ್తವ್ద ಲ್తుತ್ ఎంబువುదు సಪ್షಟ್ವాಗಿದె. 
జనరు ಪాರ್థರ್ನె ಹాగూ ఆರాధನెయ ಸాంపರ್ದా క వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ౕవనద తమಮ್ ౕ ಯాಗಿ 
సంరಕಷ್ಣె మతుತ್ సತ್రಣె ಮాడువುదర ಲ್ ತెూడಗಿదದ್రు. ఆದాగూಯ್ నూహరు, ಪాರ್థರ್ನె ಹాగూ 
ఆರాధನెయనుನ್ సంಸాಥ್ సದె ౕ, అಲాಲ್హన ದెౕರ್ ద వಯ್వಸెಥ್య పರ್ಕార తనನ್ ౕవన ౕ  
అథವా ౕననుನ್ ಪా దరు. తనನ್ మನెయు పರ್ವాహಕಿಕ್ౕಡాద ఒడನె ౕ అవరు అಲాಲ್హನెూం ಗె 
ಹెౕ దరు: 

ననನ್ పರ್భుವెౕ, ననನ್ మతుತ್ ననನ್ ಮాತా తరనుನ್ మతుತ್ ననನ್ వಯ್వಸెಥ್ (ಬై ’య)యనుನ್ 
ಶాವ್ గಳాಗಿ పರ್ವెౕ సువవరనుನ್ మతుತ್ ఎಲాಲ್ ಶాವ್స రువ పುరుషరు మతుತ್ 

మ ಳెయరనుನ್ సుర తಗెూ సు. మతుತ್ దుషಟ್ ಗె ನాశద నహః ಬెౕರెౕననూನ್ వ ರ್సಬెౕడ. 
(71:28) 

ఈ వచనద ಲ್ ಬై ’య ఎంబ పదద అథರ್వು మನె ఎందూ, ಹాಗె “... మతుತ್ ಶాವ್ గಳాಗಿ ననನ್ 
మನెయనుನ್ పರ್ವెౕ సువవరనుನ್...” ఎందు ಧా ರ್కరు ವాಯ್ಖాಯ್ సుತాತ್ರె. ఆదరూ, నూಹారు మಹా 
జలపರ್లయద ವెౕಳ ,ె అవರెౕ ರ್ ద హడಗಿన ఒళಗె ఈ నమರ್ మన యనుನ್ ಮా దరు ఎంబ 
ವాసತ್వవనుನ್ ವెౕక శಕಿತ್య ఒందు ಕెూౕమల పರ್ ౕగ ందలూ యబహుదు. ఎಲాಲ್ 
సంభవ ౕయತెయలూಲ್, ఆ ౕర ಕಷ್ణద ಲ್ నూహర మನెయు, ఈతనక అవర కರెయనుನ್ 
ರాక దవర రుదಧ್ అಲాಲ್హన పರ್ ಕారద పರ್ವాహద య ಲ್ ముళುಗಿతుತ್ ఎందు సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. 

ಹాಗె ౕ, ఎಲాಲ್ మనుకులవು ముళುಗಿ ಹెూౕದాగ, అ ಲ್ అవర మನెಗె పರ್ವెౕ సలు ಯారూ ఇర లಲ್ 
ఎంబువುదూ వಯ್కತ್ವాಗಿದె. ಬై ’య ఎంబ పదవು నూహరు ಪా దంతహుದెౕ ఆಗಿದె ఎందు ನావು 

యಬెౕకు. ಪాರ್సంಗಿకವాಗಿ, కుರ್ఆ న ಲ್ హడಗಿಗె ఉప ౕಗಿసಲాద పదవು ಫುಲ್ಕ್ ఎంದాಗಿದె. 

ಹాಗాదರె, మನె మతుತ್ వಯ್వಸెಥ್యు ಹెౕಗె నನ್ವాಗಿವె? 

ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ఒందు కుటుంబಕెಕ್ ಸెౕ ద జనరు ವా సువ ఒందు కటಟ್డ ఎంబువುదు మನె ఎంబ 
పదద ಸాಧారణ అథರ್ವాಗಿದె. పರ್ವాహద ಲ್ ముళುಗಿ ಹెూౕద నూహర మನెಗె పರ್ವెౕ ద ಮాతರ್ಕెಕ್ 
అಲాಲ್హను జనరనుನ್ ಕಷ್ సಬెౕಕెందు నూహరు ఉದ ದె್ౕ దದ್ರెంబువುదు ంతನెಗె లుకద 
షయವాಗಿದె. పರ್పంచద పರ್భు ಗె ರె ಟాಟ್గ, నూహరు బళ రువ ‘ಬై య’ ఎంబ పదవು, 

మూ ರ್ ఆರాధకర వಯ್వಸెಥ್ಗಿంత నನ್ವాద ‘తనನ್ వಯ್వಸెಥ್’యనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసుతತ್ದె. 

ఒందు వಯ್వಸెಥ್ ఎందರె, ఒందు ౕజನె అథವా ರ್షಟ್ యమగళనుನ್ అనుస సుತాತ್ ಕెలస 
ಮాడువ, సంఘ సువ అథವా ಯావುದాదరూ ಕాయರ್వనుನ್ వರ್ సువ ఒందు ౕ  అథವా 
ಹా ಯాಗಿದె. ఒందు స ನ್ವెౕశ అథವా చటువ ಕెయు ఒందు వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ಪా సు ತ್దದ್ರె, అదు 
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కರ್మబదಧ್ವాಗಿದె అథವా ఉతತ್మ సంఘటನెಯాಗಿದె ఎందు అథರ್ವాಗಿದె. అదు, ఒందు ఇ ౕ 
సంಸెಥ್యనుನ್ అథವా సಮాజద ఒందు అంశవనుನ್ సంఘ సువ అథವా కರ್మప సువ ఒందు 
ౕ ಯాಗಿದె. 

నూహర ಕాలద ಲ್ జనరు ఈಗాగಲెౕ మూ ರ್గళనుನ್ ఆರా సువ తమಮ್ ఆ ಷాಕ್ త వಯ್వಸెಥ್య 
పರ್ಕార ౕ సు ತ್దದ್రు. ఆದాగూಯ್, నూహరు ಕెౕవల బರ್ಹాಮ್ండద ఒಡెయన ಸెౕವె ಮాడు ತ್దದ್రు మతుತ್ 
అಲాಲ್హను ದెౕರ್ ద వಯ್వಸెಥ್ಗె తనನ್నుನ್ బదಧ್ರాಗಿ దದ್రు. అవరు ಬై ’య ఎంబ పదవనుನ್ 
ఉచಚ್ దుದ್ ‘ననನ್ వಯ್వಸెಥ್’ ఎంబథರ್ద ಲ್ ఆಗಿದె. అದెౕ వಯ್వಸెಥ್ಗె అవరు బదಧ್ರాಗಿదದ್రు. అಲాಲ್హను 
ಬై ’య ఎందు కರెద ఆ వಯ್వಸెಥ್యನెನ್ౕ ఇಬాರ್ ౕమ గూ సూ సಲాಗಿದె ఎందు ನావು ౕఘರ್దಲెಲ್ౕ 
ನెూౕಡెూౕణ. అಲాಲ್హన అనుగರ್హಕెಕ್ తమಮ್నుನ್ అ ౕనರాಗಿ ద ಹాగూ సమ ರ್ ద జనర 
పರ್ ౕజనಕాಕ್ಗಿ, మూ ರ್పೂಜెయ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ శు ಧ್ౕక సలు ఇಬాರ್ ౕమ గూ అవర మగ గూ 
ದెౕರ್ సಲాಗಿతుತ್. 

ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె మతుತ್ ఆರాధನెయ ౕవన ౕ యనుನ್ ಪా సువవరనుನ್ య’అನ್ (అథವా 
ధమರ್గళು)ಗె ಸెౕ దవరు ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. ధమರ್ಕెಕ್ ౕసಲాదవరనుನ್ ము ರ್ಕಿౕನ್ 

అథವా ‘మూ ರ್ ఆರాధకరు’ ఎనನ್ಲాಗಿದె. 

ఇಬాರ್ ౕమర చ ತెರ್య ಜెూತెಗె నూహర చ ತెರ್యనుನ್ సూರా మూవತెತ್ౕళరలూಲ್ ఇನెూನ್ ಮ್ 
ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాಗಿದె: 

నూహరు నమಗె ರె టಟ್రు మతుತ್ పರ್ సಪ್ం సువవర ಲ್ ನావು అతుಯ್తತ್మರాಗಿದెದ್ౕವె. 
ನావು మಹా దురంత ంద అవరనుನ್ మతుತ್ అవర కుటుంబవనుನ್ ర ದెవು. మతుತ್ ನావು 
అవర ಹాగూ అవర కుటుంబదవరనుನ್ బదుకు దవರాಗಿ ಮా ದెవು, అనంతరద 
తಲెಮారుగ ಗె అవర ఇ ಹాసవనుನ್ ಜెూౕಪానವాಗಿಟెಟ್వು. (37:75-78) 

నూహర జనర రుదಧ್ పರ್ ౕಕారద ఇ ಹాసవనుನ್ ఇಬాರ್ ౕమర జన ಗె ఉದాహరಣెಯాಗಿ 
సంర సಲాಗಿతుತ್. ఇదర ಹెూరతూ, ఇಬాರ್ ౕమర జనరు అದెౕ ౕ  సుళುಳ್ ದెౕవరుగ ಗె తమಮ್నుನ್ 
సమ ರ್ ಕెూండరు. నూహర జనరంತె ತాವెౕ సృ ಟ್ ద ದెౕవరుగళనుನ್ అవరు ఆರా స 
ತెూడಗಿదరు. 

ౕ’అత (ఒందు ధమರ್)ಕెಕ್ ಸెౕ ద నూహర జనరు, పರ್ವాహద మూలక ముళುగಡె ಹెూం దరు. ఆదರె 
ಕాలకರ್ ౕణ జనరు అದెౕ ౕ య ಲ್ మూ ರ್గ ಗె ఆರాధನె మతుತ್ ಪాರ್థರ್ನె ಮాడుತాತ್ 
ౕ’అతవనుನ್ పುనರ್ ಸాಥ್ దరు. అంతహ ఒందు సముದాయద ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమరు జ దరు. 
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ఇ ಹాసదుదದ್కూಕ್ నూహర ౕಲె ಶాం ర . ನావು ಪాರ್ಮా క జన ಗె పರ್ ఫల 
ಕెూడుತ ತె್ౕವె. ౕಗె అవరు జವాద ಶాವ್ గళ ಪైಕಿಯాಗಿదದ್రు. తదనంతర ನావು 
ఉ దవరనుನ್ ముళುಗಿ ದెవು. మతుತ್ శಚ್యವాಗಿయూ, ఇಬాರ್ ౕమరు తమಮ್ ధమರ್దಲెಲ್ౕ 
( ౕ’అత ౕ) ఇదದ್రు. ఆదರె అవరు తనನ್ పರ್భు ನెಡెಗె మರ್ల హృదయ ంద బందరు. తనನ್ 
తంದె ం ಗె అవరు ಕెౕ దరు “ ౕవು ఏననుನ್ ಸెౕವె ಮాడు ತ್ ದ್ౕ ? అಲాಲ್హన ಜెూತెಗె 
ఇతర సుళುಳ್ ದెౕవరుగళು మಗె ಬెౕಕె? పರ್పంచద ఒಡెయన బಗెಗ್ ౕవು ఏను 
క ಪ್ ಕెూం ದ್ౕ ?” (37:79-87) 

మూ ರ್గళ ಸెౕವెయ ప కలಪ್ನెಗె గుಲామರాద ఒందు సముದాయద ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమరు 
ವా సు ತ್దದ್రు. ఆಕాశగళనుನ್ మతుತ್ భూ యనుನ್ సృ ಟ್ దవను అಲాಲ್హನెౕ ఆಗಿరుತాತ್ನె మతుತ್ ಸెౕವె 
స ಲ್సలಪ್డలు ౕగಯ್ను అవను ಮాతರ್ನాಗಿದాದ್ನెందు ఇಬాರ್ ౕమరు దుಕెూండరు. నంతర, 

ఒందు సరళ యుಕಿತ್యనుನ್ పರ್ద ರ್సలు తనನ್ జనర కಡెಗె ತెర దరు. 

అవరు (ఇಬాರ್ ౕమరు) తనನ್ తంದె మతుತ್ జన ಗె ಹెౕ దరు. “ఏ వು, ౕవು ಸెౕವె 
ಮాడు ತ್రువ పರ್ గళು?” జనరు ಹెౕ దరు “ನావು నమಮ್ పೂవರ್జరు ఇవುగ ಗె ಸెౕವె 
ಮాడు ತ್దದ್వರాಗಿ కం ದెದ್ౕವె”. అవరు ಹెౕ దరు “ శಚ್యವాಗಿ, ౕవು మతుತ್ మಮ್ 
పೂ ರ್కరు సంపೂణರ್ త ಪ್న ಲ್ ದ್ౕ ”. జనరు ಹెౕ దరు “ ౕను సతಯ್వనుನ್ తం రుವెಯా 
అథವా బರెౕ తಮాಷె ಮాడు ತ್రుವెಯా?”. అవరు “ఇలಲ್! మಮ್నూನ್ మతుತ್ మಮ್ 
పೂ ರ್కరనూನ್ సృ ಟ್ దంతహ, భూ  మతుತ್ ఆಕాశగళ పರ್భుವెౕ, జವాద పರ್భు. ఇదಕెಕ್ 
ನాను ಸాಕಷ್ಯ್ ಹెౕళುತెತ್ౕನె! అಲాಲ್హన ఆಣె, ౕవು ಹెూరట తಕಷ್ణ, ನాను మಮ್ పರ್ గళ బಗెಗ್ 
మಗె ఏನాదరూ రుజుವాతు ಮాడుತ ತె್ౕನె”. నంతర అవరు ఎಲాಲ್ సణಣ್ గರ್హగళనుನ್ 

ఒಡెదరు, ఉಲ ಲె್ౕఖನెಯాಗಿ బళసలు అ ದెూడಡ್ದెూందు గರ್హవనుನ್ ಹెూరతు ప దరు. 
నంతర అవరు ಕెౕ దరు “నమಮ್ ದెౕవరుగ ಗె ౕಗె ಮా దవను 
అನాಯ್యವెసಗಿదవನాಗಿరుತాತ್ನె”. అవర ಲ್ ಕెలవರెందరు “ನావು ఒబಬ್ యువకను అవು ಗె 
ಬెద ಕె ౕ ದాದ್ಗಿ ಕెౕ ದెದ್ౕ ವె - అవన ಹెసరు ఇಬాರ್ ౕಮ್”. “అవననుನ್ జనర ముంದె 
త ನ್jf, ఎలಲ್రూ ಸా ಯాగ ” ఎందు ಹెౕళಲా తు. అవరు ಕెౕ దరు, “ఇಬాರ್ ౕಮ್, నమಮ್ 
ದెౕవరుగళ ಜెూತె ౕಗె ಮా రువುదు ౕನాಗಿరుವెಯా?” అవరు “ఆ అ ದెూడಡ್ గರ್హವెౕ 
ఇదనుನ್ ಮా రಬెౕకు, ౕవು అదನెನ್ౕಕె ಕెౕళಬారదు? బహుశః అదు ಮాతನాడబహుదు”. 

ఎందు ఉతತ್ దದ್రు. (ఇదనుನ್ ಕెౕ ) “ జವాಗಿయూ ౕವెౕ త ಪ್తసಥ್రు” ఎందు అవరు 
త ಮ್ళಗె చಚెರ್ಮా  ಹెౕ దరు. ఆదరూ అవరు అ ಪాರ್యవనుನ್ బద  “అవುగళು 
ಮాతನాడువು లಲ್ ఎందు నಗె ಚెನాನ್ಗಿ ದె” ఎందరు. నంతర అవరు (ఇಬాರ್ ౕమరు) 
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ಹెౕ దరు “ఉపಕార అథವా ಹా యనుನ್ంటు ಮాడలు అసమథರ್ವాదుదದ್నుನ್ ౕవು 
అಲాಲ್హన ಜెూತెಗె ಸెౕವె ಮాడు ತ್ౕರెౕను?” (21:52-66) 

ౕ న ಪాఠ ంద ನావು క తుಕెూళಳ್ಬెౕಕాಗಿరువುదు ఏನెందರె, తమಮ್ ಧా ರ್క నం ಕెగళ 
సంಕెూౕಲెయ ಲ್రువ జనరు అతಯ್ంత అಪాయಕా ಯాಗಿరుತాತ್ರె మతుತ್ తమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ 
బళసువంತె ಹెౕళುవవర ౕಲె ನాಯ್యవలಲ್ద ౕపುರ್నుನ್ ಹెూర సుತాತ್ರె. ఇదు ఎಲాಲ್ సంఘ త 
ధమರ್గళ ಲ್రువ ఒందు షಟ್ ఉದాహరಣెಯాಗಿದె. తమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ ರాక సువంತె 
అవరు తమಮ್ ಭెూౕధక ంద బರ್ం తರాಗಿದాದ್ರె. 

ఒందు ధమರ್ ఎందರె, జనరు ತావು ఆರా సువುదనుನ್ ನెూౕ ಕెూండు, ಭౌ క మూ ರ್గళనుನ್ 
ಕెౕం ರ್ౕక , ఆచరಣెగళು అథವా గళనుನ್ వರ್ సువ ప కలಪ್ನెಯాಗಿದె. కుರ್ఆ న పರ್ಕార 
ఈ ఏక లಕಷ್ణవು, ధమರ್వనుನ್ సూ సుతತ್ದె. అలಲ್ದె, సಪ್ಶాರ್హರ್ మతుತ್ ಮానవకృత వసుತ್గళ 
ముಖాంతర అಲాಲ್హన మ యనుನ್ ತెూౕ సువ ಧానవనుನ್ తమಮ್ದాಗಿసలు ಧా ರ್క గలಲ್ದె 
ಬెౕರె ಯా ಗె ಸాధಯ್ ದె? 

ఒందు ౕನ್ ఎందರె, ಮానవరు అథವా సವ್తః అಲాಲ್హను అను ౕ రువ ౕవనద ಮాగರ್. 

అಲాಲ್హను “ ౕవು ననನ್నನ್లಲ್ದెౕ ಸెౕವెಮాడ ” ఎందు ಹెౕళುವాగ, అవన బರ್ంధగళనుನ್ ಮాతರ್ 
ನావು ల సಬెౕకు అథವా ಪా సಬెౕకు ఎంದాಗಿದె. ఈ బರ್ంధగళು ధ పರ್ವా గ ಗె 
అవ ౕణರ್ಗెూ సಲాಗಿದె. కుರ್ఆ న ಲ್ ఇదు ౕ ಲాಲ್ಹ್ అథವా అಲాಲ್హను ದెౕರ್ ద ౕవన 
ౕ  ఎందు అ యపడుతತ್ದె. ఆదದ್ ంద, ఒందు ರ್షಟ್ ధమರ್ద ನెవಣెయ ಕెళಗె అಲాಲ್హను 
ದెౕರ್ ద బರ್ంధగళనుನ್ ರాక సದె, అಲాಲ್హననుನ್ ಹాగూ సంದెౕశವాహకరనుನ್ 

ಪా సಬెౕಕెందు కుರ್ఆನ್ జన ಗె సూ సువంతహ అನెౕక ವాకಯ್వృందగళనుನ್ ನావು ಕాణబహుదు. 
అಲాಲ್హను తనನ್ ದాస ಗె, ಪాರ್ ౕಗಿక ಕಿರ್ గಳాద ದాన ಹాగూ సతಕ್మರ್గళ వರ್హಣెయ మూలక 
తమಮ್ నం ಕెయనుನ್ పರ್కటಗెూ సಬెౕಕెందు ఆ ా సుತాತ್ನె. అಲాಲ್హన ౕ యు, ఆದెౕశగళ 
సర యనుನ್ ಕಿರ್ గಳాಗಿ ಮాపರ್ సువంతహ ఒందు ౕవనద ౕ ಯాಗಿದె. ఉದాహరಣెಗె, ఎಲాಲ್ 
పರ್ವా గళ మూలక బ రంగಗెూ దంతహ అಲాಲ್హన ఒపಪ್ందద పರ್ಕార, అవన ಸెౕవకరు ಕెళಗಿన 
ప ಟ್య ಲ್రువ ఆದెౕశగళనుನ್ ಪా సువ అగతಯ್ ದె. ಯావುದెౕ ಧా ರ್క పುರెూౕ తరనుನ್ ಭెౕ  
ಮాడದె, ಯారు ಬెౕಕాదరూ ఈ ದెౕರ್ సಲాదంతహ ఆದెౕశగళనుನ್ ఎ ತ್ దు అಲాಲ್హನెూం ಗె 
తమಮ್ ఒపಪ್ందవనుನ್ పೂರైసబహుదు. 

• అಲాಲ್హననನ್లಲ್ದెౕ ಬెౕರె ಯావುదనూನ್ అథವా ಯారనూನ್ ౕవು ಸెౕವెಮాడ  ఎందు అవను 
ఆದెౕ ದాದ್ನె. 
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• మಮ್ ಮాತా తరు ౕ రువ తనక అవరనుನ್ ಗౌర . అవర ಪైಕಿ ఒబಬ್రు అథವా 
అవ బಬ್రు వృదಧ್ರాಗಿ మಮ್ బ దದ್ರె, ౕవು అవರెూం ಗె రుಸాಗಿ ಮాతನాడಬారదు 
అథವా అవರెూం ಗె అను తವాಗಿ వ ರ್సಬారదు. 

• ౕవು జనರెూం ಗె ಸెನ್ౕహಭావ ంద ಮాతನాడಬెౕకు మతుತ್ సుళುಳ್గళనుನ್ ఉచಛ್ సಬారదు. 

• ౕవು సంబం కరు, అನాథరు, మతుತ್ బడవరనుನ್ ఆద సಬెౕకు. 

• ౕవು బడతనద భయ ంద మಮ್ మకಕ್ళనుನ್ ಕెూలಲ್ಬారదు. 

• ౕవು వಯ್ చ సಬారదు, ఇదు దుగుರ್ణವాಗಿದె. 

• ౕవು ಯారనూನ್ ಕెూలಲ್ಬారదు. ౕవవనుನ್ ತెಗెయువುదు ಷెౕ సಲాಗಿದె. 

• ౕవು అನాథర హణ అథವా ಸెూతತ್నుನ್ అవరದెౕ ఒ న సలుವాಗಿ ಹెూరతు స ౕ సಬారదు. 

• ౕవು ವాಯ್ಪార ಮాడుವాగ పೂణರ್ అళತెయనుನ್ ౕడಬెౕకు, తూక ಮాడుವాగ 
షಪ್ಕಷ್ಪాతವాద సమತెూౕలನె ಮాడಬెౕకు. 

• సವ್తః ఖ తప ಕెూళಳ್లు ಸా సద ಯా ందనుನ್ ౕవು ವ್ౕక సಬారదు. 

• ౕవು ಸా  ను యుವాగ సంపೂణರ್ ಪాರ್ಮా కರాಗಿరಬెౕకు, అదు మಮ್ సವ್ంతద, 

ಮాತా తర అథವా సంబం కర రుదಧ್ವాಗಿదದ್రూ సహ, మతుತ್ ఆರెూౕ యు ರ್ౕమంత అథವా 
బడవನాಗಿదದ್రూ సహ. 

• అಲాಲ್హను మಗె వ ద అవన ಸౌలభಯ್గ ంద ౕవು ದానవనుನ್ ౕడಬెౕకు. 

• అಲాಲ್హన పథద ಲ್ ( ౕ స ౕ ಲాಲ್ಹ್) మಮ್ రుదಧ್ ಸెణಸాడువవర రుదಧ್ ౕవು 
ಸెణಸాడಬెౕకు ఆదರె ౕవು అ కರ್ సಬారదు. 

• ౕవು మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఈಡెౕ సಬెౕకు మతుತ್ నమರ್ರాಗಿరువవರెూం ಗె ౕవೂ 
నమರ್ರాಗಿరಬెౕకు. 

• ౕవು అహంಕా గಳాಗಿ అథವా ద ರ್షಠ್ರాಗಿ ఇరಬారదు మతుತ್ ಹె ಮ್ ంద నಡెయಬారదు. 
అಲాಲ್హను బಡా  ಕెూచుಚ್వవరనుನ್ మతుತ್ అహంಕా గళనుನ್ ರ್ౕ సువು లಲ್. ౕవು మಮ್ 
నಡెತెయ ಲ್ నమರ್ರాಗಿ  మతుತ್ మಮ್ ధ యనుನ್ క ಮా . 
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• ಕానూనుబదಧ್ మతుತ್ ఉతತ್మವాద ఎలಲ್వనూನ್ ౕవು నನ್బహుదు, మతుತ್ ಶైತానన ಹెಜెಜ್గళనుನ್ 
అనుస సಬారదు, అవను మಮ್ ఉತాಸ್ ౕ శతుರ್ವాಗಿದాದ್ನె. దుషಟ್ ಹాగూ ಕెడుಕಿన కಡెಗె మతుತ್ 
సుళುಳ್గళనుನ್ అ ಷాಕ್  అదనుನ್ అಲాಲ್హన ౕಲె ಹెూ సువ కಡెಗె అవను మಮ್నుನ್ 
ಪెರ್ౕರెౕ సుತాತ್ನె. 

ఇదు ದెౕರ್ సలಪ್టಟ್ ౕవన ౕ య ಭాగವాಗಿದె మతుತ್ కుರ್ఆ న ಲ್ అಲాಲ್హను సమಮ್ ద 
బు ಧ್వం ಕెಯాಗಿದె. నూಹ್, ఇಬాರ್ ౕಮ್, మూಸా, ఈಸా మతుತ್ ముహమಮ್దర ಕాలద జనరు కూడ 
ఇವెౕ ಮౌలಯ್గ ಗె బదಧ್ರాಗಿదದ್రు. అవరు ఈ ಮౌలಯ್గళనుನ್ ఒందు కರ್మబదಧ್ ౕ య ಲ್ (ఒందు 
ౕನాಗಿ) ಪా సు ತ್దದ್రు. ఈ ಮౌలಯ್గళು కమರ್గಳాಗಿ ಮాపರ್డಬెౕకు ఎందు నమಮ್ ಸాಮానಯ್ 
ానవು నమಗె ಹెౕళುతತ್ದె. ఆರాధನె అథವా ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళು అసంబదಧ್ವాಗಿದె. ౕಗాಗಿ, ధమರ್ 

మతుತ್ ౕನ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ నನ್ವాಗಿದె. 

జనరు గ త ఆದెౕశగళనుನ್ ಪా సువುదర మూలక సృ ಟ್కతರ್ననుನ್ ಸెౕವె ಮాడಬెౕಕాಗಿದె. 

అవను నూహ ಗె ౕ ద అದెౕ ౕననుನ್ మగూ ದాದ್ನె మతుತ್ ఈగ ನావು 
అదನెನ್ౕ వಯ್ವా య మూలక మಮ್ కಡెಗె కళು రుತెತ್ౕವె. మతుತ್ అదನెನ್ౕ ఇಬాರ್ ౕಮ್, 

మూಸా మతుತ್ ఈಸా గూ సಲాಗಿతుತ್. ౕవು ఒంದెౕ ౕననుನ್ సంಸాಥ್  మతుತ್ 
నನ್ರాగ . మూ ರ್ ఆರాధక ಗె ౕవು పರ್ ಪా సువುదనుನ್ ವ್ౕక సలు బహళ 

కషಟ್కరವాಗಿದె. (42:13) 

అಲాಲ್హನెూం ಗె ತాಳ ಮె್ ం , అవనుನ್ ల , బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್  మతుತ್ మూ ರ್ 

ఆರాధನెಗె అ ౕనರాగಬెౕ . ౕననుನ್ ధమರ್గళನాನ್ಗಿ ( య’అನ್) బదಲా దవర 
ಜెూತెగూడಬెౕ . పರ್ ందు పంగడవೂ అవర ಲ್రువುదర ಲ್ సంತెూౕషವాಗಿದాದ್ರె. 
(30:31-32) 

సూర 6, వచన 65నుನ್ ఓ దರె ౕ’అ ఎంబ పదవనుನ್ సులభವాಗಿ అಥైರ್సబహుదు: 

ಹెౕ : “ మಗె మಮ್ ౕಲాಭ್గ ంద అథವా మಮ್ ಪాదద ಕెళಗಿ ంద ಯావುದాదరూ 
ಯాతನెయనుನ್ ఎరಗಿస కూಕ್ అథವా మಮ್నుನ್ ధమರ್గళನాನ್ಗಿ ( య’అನ್) ಭాಗಿ , 

ఒందు పంగడಕెಕ್ ఇನెూನ್ందు పంగడద బలద స యనుನ್ ఉ స కూಕ್ అవను శకತ್ನాಗಿದాದ್ನె. 
అవరు ವెౕ సಲెందు ನావು దశರ್నగళనుನ್ ಹెౕಗె వ సుತెತ್ౕವెందు అవరు గమ స ” 
(6:65) 
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అనుವాదకరు ౕ’అ ఎంబ పదవು “పంగడ అథವా పంథ”వనుನ್ సూ సుతತ್ದె ఎంದెనుನ್ತాತ್ರె. 
అಲాಲ್హ ಗె పంగడగళ ಲ್ ఆసಕಿತ್ ದె ఎందు ననగ సువು లಲ್. ఏಕెందರె, పರ್ ందు ధమರ್వು 
తమಮ್ ನాನ್ ಪాರ್యగళ ಕారణ ంద అನెౕక “పంగడ”గళనుನ್ సృ ಟ್సుతತ್ದె ಹాగూ అవುగళು ಹె ಚ್న 
ವైరతವ್ಕెಕ್ ಹా  ತెూౕ సుతತ್ದె ఎందు అಲాಲ್హను అ రుತాತ್ನె. ఆదರె, ధమರ್గಳెంబువುదు ఒందు 
ದెూడಡ್ స ನ್ವెౕశವాಗಿದె. అదు గ షಠ್ భజನెయ ಹాగూ అಪార ದెವ್ౕషద ప ಣామవనుನ್ ಹెూం ವె.  
తమಮ್ దಬాಬ್ ಕె అథವా దుషಕ್ೃతಯ್గళ సలుವాಗಿ అవరనుನ್ భ రువುదు అಲాಲ್హన ఇಚెಛ್ ౕ ఆಗಿದె. 
జనరనుನ್ భ సువುదు మతుತ್ అవరనుನ್ దుబರ್లರాಗಿసువುదు ధమರ್ద ఉದ ದె್ౕశವెందు అಲాಲ್హను 
నమಗె క సుತాತ್ನె.  ರ್ఔನ್ ತాను ದెౕవನెందు ಘೆూౕ దದ್నుನ್ 28:38 ర ಲ್ ಕాణబహుదు. ಹాಗె 
ಮాడువುదర మూలక అవను ధమರ್ అథವా ౕ’అ వనుನ್ సృ ಟ್ దను – అదర ಲ್ మಹా కుతంతರ್వು 
అడಗಿతుತ್. 

శಚ್యವాಗಿయూ ರ್ఔನ್ భూ య ౕಲె కూರ್రನాಗಿదದ್ను. అదర ವా గళనుನ್ 
ధమರ್గళನాನ್ಗಿ  ( య’అನ್) అవುగళ ಲ್ ఒందు గుంపనుನ್ దుబರ್లಗెూ దను (28:4) 

ರ್ఔನ್ పంగడగళనుನ್ ర స లಲ್ బద ಗె అవను సృ ಟ್ ద ధమರ್ద ಲ್ తనನ್నుನ್ ದెౕవనನాನ್ಗಿ 
సంಸాಥ್ దను. 

ఈ పರ್పంచద ಲ್ ఎಲాಲ್ ధమರ್గళು ఒంದెౕ సಮాన. ధమರ್ద ಷాಠ್వంతరు ఒటుಟ್ಸెౕరుತాತ್ರె. ఒందు 
ಸాಮానಯ್ ಧెಯ್ౕయಕెಕ್ ಸావರ್జ క గుంపುగళనుನ್ రూ సుತాತ್ರె. అవరు ధ మూ ರ್గళ 
ఆಕారగಳాద ಗెూౕಡె, లుಬె, నಕಷ್తರ್, అధರ್చందರ್, ಚౌక మನె అథವా ఇతర ఆకృ గ ಗె 

ಧానగళ మూలక ಪాರ್థರ್ನె మతుತ್ ఆರాధನెగళనుನ್ స ಲ್సుತాತ್ರె. సವ್తః తమಮ್ అ ತ್తವ್ద ಲ್ 
జವాద అಲాಲ್హ ಗె బదಧ್ವాಗಿరువ వసుತ್గ ంద ఈ మూ ರ್గళనుನ್ ರ್సಲాగుతತ್ದె. కుರ್ఆననుನ್ 

సంబం దంತె, ధమರ್ మతుತ್ ౕ న నడు న వಯ್ತాಯ್సద ವాಯ್ ತ್ ఇದాಗಿದె. 

ఉದాహరಣెಗె, ఉతತ್మ ಹాగూ ಕానూనుబదಧ್ ఆಹారగళనుನ್ య సుವాగ, ತాను ౕననుನ್ 
ప పೂణರ್ಗెూ దನెందు  అಲాಲ್హను ಘೆూౕ సుತాತ್ನె. అవను ಹెౕళುತాತ್ನె: ‘ఇందు ನాను మಗె 
ౕననుನ್ ప పೂణರ್ಗెూ ದె మతుತ್ మಮ್ ౕಲె ననನ್ కృಪెయనుನ್ పೂణರ್ಗెూ ದె మతుತ್ 

ఇಸాಲ್మనుನ್ (ಶాం పరತె) ౕನాಗಿ ಶాసనಗెూ ದె’. ఇదనుನ್ పರ್ಸాತ್ రువುదు ఆಹారద షయద 
నడుವెಯాಗಿದె.  

ౕನ್ ఎంబ ప కలಪ್ನెయనుನ್ అಕಷ್రశః ತెಗెదుಕెూండు ಹాగూ ధమರ್ ఎంబ పదದెూం ಗె బద  
ಮా దರె, ఈ ಶాసనవು అసంబదಧ್ವాగుతತ್ದె. 26:195-196 ర ಲ್ కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె: ‘ఇదు సಪ್షಟ್ 
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అర  ಭాಷెయ ಲ್ బం ದె మతుತ್ ఇదు ం న గರ್ంథగళ ಲ್రువవುగಳెౕ  ఆಗಿವె’. అందರె, కుರ್ఆನ್ 
గರ್ంథవು, ం న ఎಲాಲ್ గರ್ంథగళ ಜెూತెಗె ಹెూంದా ಕె ఇరువంతహుದాಗಿದె అథವా అಲాಲ್హ ంద 
అవ ౕణರ್ಗెూండ ఎಲాಲ್ గರ್ంథగళ సంದెౕశవು ఒంದెౕ ఆಗಿದె. ఆಹారద ౕಲె ఒపಪ್ందవనుನ್ వ ద 
నంతర అಲాಲ್హను తనನ್ ಸెౕవక ಗె ౕననుನ್ ప పೂణರ್ಗెూ దను. సతತ್ ಪాರ್ , హం య ಮాంస, 

రకತ್, ಧారుణವాಗಿ ಕెూలಲ್లಪ್టಟ್ ಯావುದెౕ ಪాರ್  మతుತ್ మూ ರ್గ ಗె అ ರ್సలಪ್టಟ್ంతహ ఆಹారగళనుನ್ 
ಹెూరతు ప  అಲాಲ್హను ఈ ಲెూౕకద ಲ್ ಬెౕರె ಯావುದెౕ ఆಹారవనుನ್ ಷెౕ లಲ್. ఇదు అవన 
వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ అಲాಲ್హను ಶాసనಗెూ ద ౕನ್ (అథವా కರ್మబదಧ್ ౕ ) ఆಗಿದె. అదಕెಕ್ ಯావುದెౕ 
ಷెౕధవనుನ್  ಯారూ ಸెౕ సಬారదు. ఇదర ಲ್ ಧా ರ್కವాಗಿ ఏనూ ఇలಲ್. ఇదు ಕెౕవల ఒందు 

ఉతತ್మ ఆರెూౕగಯ್ಪాలನెయ అథವా ನైమರ್లಯ್వనుನ್ ఆధ ద ఆಹార బರ್ంధವాಗಿದె.  

మಗె దಧ್ಗెూ రువುదు ఇవುగಳాಗಿವె: సವ್తః సతತ್ ಪాರ್ గళ ಮాంస, రకತ್, హం య 
ಮాంస, అಲాಲ್ಹెౕత ಗె అ ರ್సలಪ್టಟ್ంతహవುగళು మతుತ್ ఉ రుక ಟ್, ఒందు వసుತ್ ంద 
ಹెూಡెయలಪ್టుಟ್, ఎతತ್ర ంద దుದ್ మతుತ್ ఘ ರ್సలಪ್టుಟ್ సతತ್ంతహ (ಪా ), మతుತ್ 
కూರ್రమృగ ంద (ಭాగశః) నನ್లಪ್టಟ್ంతహ (ಪాರ್ ) ఆదರె అదనుನ್ ౕవು ౕవంతವాಗಿ 
ಪారుಮా దರె ఇదಕెಕ್ ಹెూరತాಗಿದె, మతుತ್ జూಜాటಕెಕ್ ౕಗಿ దంతహ (ಪాರ್ ) మతుತ್ 
ఎరకద మూలక ంగ సಲాద (ಪాರ್ ) - ఇవುగళು అసహಯ್ತెగಳాಗಿವె. ఇందు, 
సతಯ್ ಷెౕ గళು మಮ್ ౕ న బಗెಗ್ హತాశರాಗಿದాದ್ರె. అవరనుನ್ భయపడಬెౕ  బద ಗె 
ననನ್నుನ್ భయప . ఇందు, ನాను మಗె ౕననుನ್ ప పೂణರ್ಗెూ ದె మతుತ್ మಮ್ ౕಲె 
ననನ್ కృಪెయనుನ್ పೂణರ್ಗెూ ದె మతుತ್ ఇಸాಲ್మనుನ್ (ಶాం పరತె) మಗె ౕನాಗಿ 
ಶాసనಗెూ ದె. (5:3) 

అಲాಲ್హను ఆ ా దದ್నుನ್ ಪా సలు సరళ మతుತ್ సಪ್షಟ್ శబದ್గళ ಲ್ ಶాವ್ గ ಗె సూ సుತాತ್, ౕನ್ 
ఎంబ పదవనుನ್ ౕ న వచనద ಲ್ మూరు సల ఉಲ ಲౕె್ ಖಿసಲాಗಿದె. ಕెూಳెత అథವా సతತ್ ಪాರ್ గళనుನ್ 
నನ್ రువುదర ಲ್ ఏనూ ಧా ರ್కತె ఇలಲ್. అదు మಮ್నుನ್ సృ ಟ್ దవను ದెౕರ್ ద ఒందు కರ್మబదಧ್ 
ౕ ಯాಗಿದె మతుತ್ అదు మಮ್ ెౕమవనుನ್ ఉದ ದె್ౕ ದె. ఈ ದెౕರ್శనవು ఇదಕెಕ್ ముం న ఎಲాಲ್ 

ఇతర ఆಹార కರ್మద బರ್ంధగళనుನ್ చుಯ್ ప సుతತ್ದె. ಕెౕవల అಲాಲ್హన ಸెౕವె ಮాడువ 
వಯ್ಕಿತ್గಳాగಬెౕಕాదರె, అవ ంద ದెౕರ್ సలಟ್పటಟ್ గళనుನ್ ಮాతರ್ ಪాರ್ಮా కವాಗಿ అనుస స 
ಬెౕಕాಗಿದె. అదుವెౕ ప పೂణರ್ ఇಸాಲ್ ౕ ౕవన కರ್మద సతವ್ವాಗಿದె. 
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ನావು ఈ గರ್ంథవనుನ್ మಮ್ కಡెಗె పరమ సతಯ್ವాಗಿ అవ ౕణರ್ಗెూ ದెದ್ౕವె. ఆదದ್ ంద 
ಕెౕవల అಲాಲ್హన ಸెౕವెయనుನ್ ಮా . ౕవన ౕ య ಲ್ ( ౕ న ಲ್) అవ ಗె 
ಪాರ್ಮా కರాಗಿ . (39:2) 

అవననుನ್ ಸెౕವె ಮాడువುದెందರె, ౕ న ಲ್ అవ ంద సమಮ್ సಲాద, ದెౕರ್ త గళనుನ್ 
ಧెౕయపೂవರ್కವాಗಿ అంಗಿౕక సువುದాಗಿದె. అదు అಷెಟ್ౕ క ಪ್సుతತ್ದె. బహు సరళ. అಲాಲ್హను బణಣ್ 

అథವా ಭాಷెయనుನ್ ಲెಕಿಕ್సದె, శವ್ದాదಯ್ంత తనನ್ ಸెౕవక ಗె తనನ್ పదగళ ప కలಪ್ನెయనుನ್, ఈ 
సరళ ಶాసనద ಲ್ బలప ದాದ್ನె. ఇಸాಲ್ం సరళವాಗಿದె, కుರ್ఆನ್ సరళವాಗಿದె. ఆದాగూಯ್, ఇ ಲ್ 
‘సరళ’ ఎంబువುదు ‘సులభ’ అలಲ್ ఎందు పರ್ತెಯ್ౕకವాಗಿ మనదటుಟ್ ಮాడಬెౕకు. ಹెచుಚ್వ  ಷెౕధగళ 
కూటవనుನ್ అను ౕ సువ మూలక, అಲాಲ್హన శతుರ್గళು ర సದె, పುరుషరు మతుತ್ 
మ ಳెయరనుನ್ అవన ಮాగರ್ ంద కుಕ್త ಪ್సలు పರ್య ನ್సు ತ್రుತాತ್ರె. ఈ కಕ್టಟ್నుನ್ ವా సువ 
సలుವాಗಿ ನావು ಪాರ್ಮా కರాಗಿ అవ ಗె ಮాతರ್ బదಧ್ರాಗಿరలు ಹెౕళಲాಗಿದె:  

సహನె ಹాగూ బదಧ್ತెయ మూలక సಹాయవనుನ್ ಯా . తమಮ್ పರ್భువనుನ್ 
ಭెౕ ಮాడಬెౕಕಿದె ಹాగూ అవన బ ಗె అం మವాಗಿ ం రుగ ದె ఎందు 
భయపడువవరనుನ್ ಹెూరతు ప దರె, ఇదు ವాసತ್వವాಗಿయూ కషಟ್కర ಕాయರ್ವాಗಿದె. 
(2:45-46) 

ನాను ఒ ತ್ಹెౕళು ತ್రువ ననನ್ లువು ఏನెందರె, ఇಸాಲ್ం ధమರ್ ఎంబువು లಲ್. ఆదರె 
సಸ್ంದెౕహವాಗಿయూ, అಲాಲ್హను ఆ ా ద ఒందు కರ್మబదಧ್ ౕవన ౕ ಯాద ಶాం పరತెయు 

ఇದె. అవన ಸెౕవకರాಗಿ నమಮ್ జವాಬాದ್ యు - అవను గ రువ ౕ యనుನ್ ಮాతರ್ ಪా సుತాತ್ 
అవన ఇಚెಛ್ಗె సమಮ್ సువುದాಗಿದె. ఈగ ఇಸాಲ್ న ఈ అవశಯ್కತెగళ ంದె ఇరువ యుಕಿತ್యనుನ್ 
అನెವ್ౕషಣె ಮాಡెూౕణ: 

• ౕవన మతుತ್ మరణవనుನ್ అనుದా సువవను అಲాಲ್హನాಗಿದాದ್ನె. 

• సృ ಟ್యనుನ್ ప పೂణರ್ సమತెూౕలనద ಲ್ ఇడువవను అಲాಲ್హನాಗಿದాದ್ನె. 

• నమಗె సంತెూౕష అథವా దుಖాఃవಸెಥ್యనుನ್ ಕెూడువవను అಲాಲ್హನాಗಿದాದ್ನె. 

• అಲాಲ್హను ಮానవననుನ್ దರ್వద ఒందు హ ంద, నంతర అం ಕెూళುಳ್వ ఒందు 
వసుತ್ ంద గండు మతుತ್ ಹెಣాಣ್ಗಿ సృ ಟ್ దను. నంతర ఒందు శుವాಗಿ ౕవన 
ౕ దను. నంతర, ಕెలవరు పೂణರ್ శకತ್ರాಗಿ ಬెಳెదు వృదಧ್ತెಗె తలుపುತాತ್ರె మతుತ್ 
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ಕెలవరు ಬెౕగನె ಸాయుತాತ್ರె. అಲాಲ್హನెౕ నమಮ್ ౕవన మతుತ್ ಸా న సమయవనుನ್ 
ధರ್ సుತాತ್ನె, ಬెౕರె ಯారూ అలಲ್. 

• నమಮ್నుನ್ ರ್ౕమంత అథವా బడవರాಗಿ ಮాడువುదు అಲాಲ್హನాಗಿದాದ್ನె. 

• ఎలಲ್వనూನ್ స ಯాద అళತెయ ಲ್ ౕడువవను అಲాಲ್హನాಗಿದాದ್ನె. 

• ఆಕాశగళ మతుತ್ భూ య ಸాಮాರ್జಯ್వು అಲాಲ್హ ಗె ಸెౕ ದె. 

• అಲాಲ್హనలಲ್ದెౕ ಬెౕರె ಯావುದెౕ ದెౕవ లಲ್. 

ఈ జగ ತ್నలూಲ್, మరಣానంతరవೂ ಶాం యుత ౕవనవనుನ್ ఆనం సలు, ಮానవకులಕెಕ್ అవన 
కరుಣె ంద అవన ಮాగರ್దశರ್నవనుನ್ బ రంగప దను. అవన ఇಚెಛ್ಗె సమಮ್ సువవరు ಹాగూ 
ಜాగరూకರాಗಿరువవరు మతుತ್ ಕెౕవల అవన ಲ್ ಮాతರ್ ಶాವ್స సువవరు, ఎం గూ ము యద 
ఒందు బంధవనుನ್ భదರ್ವాಗಿ దుಕెూం ದాದ್ರె. ಮానవకులಕెಕ್ అవన సంದెౕశవು ఇದాಗಿದె: 

ఓ ಮానవకులವెౕ, ౕవು అనుసరಣెయుళಳ್వర ಲ್ ఆగలు, మಮ್నూನ್, మಮ್ పೂ ರ್కరనూನ್ 
సృ ಟ್ ద మಮ್ పರ್భు న ಸెౕವె ಮా . (2:21) 

ನ್ನ್’గళనుನ್ మతుತ್ ಮానవరనుನ್ ననನ್నుನ್ ಮాతರ್ ಸెౕವె ಮాడువ సలుವాಗಿ అలಲ್ದె ನాను 
సృ ಟ್ లಲ್ (51:56) 

అಲాಲ್హననుನ್ పರ್పంచద ఒಡెయನాಗಿ ఒ ಪ್ಕెూళಳ್ದె అవననుನ್ ರాక సువ జనరూ ఇದాದ್ರె. అవన 
అ ತ್తವ್ మతుತ್ ಸామథಯ್ರ್వనుನ್ ನావು ఎಷెಟ್ౕ క ణವాಗಿ అలಲ್గಳెయలు పರ್య ನ್ దరూ – అవను 
ౕవన ౕడుತాತ್ನె మతుತ್ అదనుನ್ అవను ందಕెಕ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್ತాತ್ನె ఎంబ ವాసತ್ కತె ంద 

త ಪ್ ಕెూళಳ್లు ಸాధಯ್ లಲ್. అ ತ್తವ್ద ಲ್రువ ఎలಲ್వనూನ್ సృ ಟ್ , అదనుನ್ ప పೂణರ್ సమತెూౕలనద ಲ್ 
వರ್ సు ತ್రువ, ಕాణదంతహ ఒందు పರ್బల శಕಿತ್ ఎಲెూಲ್ౕ ఇದె ందు, మనుషಯ್ರాಗಿ నమಮ್ ನైసಗಿರ್క 

సವ್ಭావవು నమಗె ಹెౕళುతತ್ದె. ದెౕవను ఒబಬ್ನె, అవను ఎಲాಲ್ జన గూ ಸాಮానಯ್ನాಗಿದాದ್ನె ఎందు 
కుರ್ఆನ್ నమಗె ಹెౕళುతತ್ದె. ಹాಗె ౕ, ದెౕవನెంబువುದెౕ ఇలಲ್ ఎనుನ್వ కృతఘನ್ జనరూ ఇದాದ್ರె. 
ఏಕెందರె, అవరు భవಯ್ ನాಯ್సద సంಕಿౕణರ್ತెయ ಕెల ందు సరళ పರ್ಕಿರ್ గళ పೂవರ್ 
తపುಪ್గರ್ ಕెగళనుನ್ ఆ షಕ್ , నంతర ದెౕవನెంబువುదూ తపುಪ್గರ್ ಕె ఎందు ಭా ದాದ್ರె. 

తರ್ವెందರె, అవరు ‘ಯావುದెూౕ ఒందు శಕಿತ್’ అథವా ‘ఉనನ್త బు ಧ್వంత శಕಿತ್’ ఎంబువುదు ఇದె 
ఎందు ఒపುಪ್ತాತ್ರె, ఆదರె అదనుನ್ ದెౕవನెందుಕెూళಳ್లు బయసువು లಲ್. అవర ಲ್ హలవరు, ధమರ್ద 
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ದాಧ್ంతద మతుತ್ ఎಲాಲ್ ధమರ್గళು అನెౕక ౕ గళ ಲ್ మూ ౕರ್క ద ದెౕవర రుదಧ್ దంಗె 
ఏళುತాತ್ರె. అవర ఈ తపುಪ್ ళುవ ಕె ం ಗె అవరు స ಯాಗಿದాದ್ರె. అదృశಯ್ సృ ಟ್కతರ್ననుನ್ 
నంబువುదనుನ್ ವెౕచನార త ಕಿರ್ ందు ప గ సుತాತ್ರె. ఆದాగూಯ್, అవర ಲ್ బహుಪాలు జనరు, 
ఎಲాಲ್ వసుತ್ న అ ತ್తವ್వనుನ್ సృ ಟ್కతರ್ ಗె సూ సువ ವెౕకತెయ పರ್ ెయనుನ್ ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ 
ರాక సుತాತ್ರె, ఉದాహరಣెಗె: ಭౌతಶాసద ప యనుನ್ తలు దవరు. 

సృ ಟ್కతರ್న ವైభవద ಕಷ್ క దశರ್నవనుನ್ ಕెౕవల చుಚ್వುదు ಹాగూ అదర ಸారవనుನ್ అ తు అవన 
సృ ಟ್గళ బಗెಗ್ పಯాರ್ಲెూౕచನె నಡెసువುదర నడుವె ఖం తವాಗಿయూ వಯ್ತాಯ್స ದె. నమಗె 
కుರ್ఆ న ಲ್ ఈ అతుಯ್నನ್త అదృషಟ್ శಕಿತ್య అ ತ್తವ್ద బಗెಗ್ సವ್లಪ್ ಮా  ౕడಲాಗಿరువುదు నమಮ್ 
ಭాగಯ್ವాಗಿದె. ఆ పరమಶెರ್ౕషಠ್ననుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ అ తుಕెూళಳ್లు నమಗె ಸాధಯ್ లಲ್, ఆదరూ భూ  
ఆಕాశగళ మతుತ್ సముదರ್ద ಲ್రువ ఎలಲ್వనుನ್ యువ శಕಿತ್ అవను ಹెూం ದాದ್ನె ఎందు ನావು 

దుಕెూళಳ್ಬెౕకు. అవను అ యದెౕ ఒందు ఎಲెయు సహ ౕళುవು లಲ್, మ ಣ್న ಲ್ ఒందు ౕజవು 
కూಡా ళಕె ಡెయువು లಲ್. ನావು ఆಕాశ మతుತ್ భూ య ಲ್రువ దృಷాಪ್ంతగళనుನ್ ಮాతರ್ 
ನెూౕడలు సమథರ್ರాಗಿದెದ್ౕವె. ౕ న చకರ್ద వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ సృ ಟ್సువ మూలక ఆಕాశ ంద శుదಧ್ 
మతుತ್ మರ್ల ౕరనుನ್ ౕడువುదర మూలక, తనನ್ భవಯ್ವాద ನాಯ್సద ಲ್ నమಗె అవన 
సಹానుభూ  ಹాగూ కరుಣెయనుನ್ వಯ್కತ್ప ದాದ್ನె. ౕరనుನ್ పರ್ ందు ౕ య అవశಯ್కತెಯాಗಿ 
అಲాಲ್హను ಮా ದాದ್ನెందు 11:7 ర ಲ್ కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. ౕవన ౕ ంద ఆరంభವాగుతತ್ದె 
మతుತ್ అ లಲ್ದె ఈ గರ್హద ಲ್ ಯావುదకూಕ್ బదుకలు ಸాధಯ್ లಲ್ವెందు ‘ದెౕవನెంబువುದెౕ ఇలಲ್’ 
ఎనుನ್వవరూ ಸెౕ దంತె, ానవೂ కూడ ಸా ౕతు ప ದె. ಶాఖగురుతವ್ద ఖర 
సమತెూౕలనద మూలక అరణಯ್ మరగళ, న గళ ಹాగూ సముదರ್గ ంద ఆ యనుನ್ ౕಲెಕెಕ್ ತ್  

ౕడగళనుನ್ ర సువ అవన అదుಭ್తವాద ౕ న చకರ್ద వಯ್వಸెಥ್య బಗెಗ್ ಮాతರ್ ం దರె ಸాకు, 
అవన సృ ಟ್ಸామథಯ್ರ್ద ఆళవనుನ್ సವ್లಪ್మ ಟ್ಗె ఊ సబహుదు. అవన ఇతర ವై షಟ್ಯ್గళ ಪైಕಿ - 

అవను సಹానుభూ యుళಳ್, కరుಣామయ, శಕಿತ್యుత ಚైతనಯ್, ప శుదಧ್, ಶాం వంత మతుತ್ 
ಕాత రువవను; అవన ಶెರ್ౕషಠ್ತె మతుತ್ ಸామథರ್ಕెಕ್ స ಸా లಲ್; అవను ఎಲాಲ್ ౕ య 
ఘనತెಗಿంత ఉనನ್తను - ఎంದెಲాಲ್ కుರ್ఆನ್ ರ್ రువುదర ಲ್ అచಚ್ ౕనూ ఇలಲ್. అవను భూ  
మతుತ್ ఆಕాశగళ ಲ್ పರ್ ందనుನ್ ప పೂణರ್ సమತెూౕలనద ಲ್ ನాಯ್సಗెూ సువ ಹాగూ ర సువ 
ಸామథಯ್ರ್వనుನ್ ಹెూం ದాದ್ನె.  

కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె, భూ  ఆಕాశగళ ಲ್, అవುగళ నడుವె ಹాగూ భూ య ఒళಗಿరువ 
పರ್ ందు వసుತ್గళು పರ್  ఘ ಗెయలూಲ್ అవననుನ್ ವైభ ౕక సుతತ್ದె, ఆదರె అహంಕార 
ಹెూం రువ ಹాగూ అవన సృ ಟ್గళ ಲ್ ఉతತ್మವాదంతహ, ఒందు ౕ ಯాద ‘ಮానవ’ననుನ್ 
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ಹెూరతుప . ಮానవకులవು అవననుನ್ ಯావతూತ್ ಗౌర స లಲ್ ఎందూ కుರ್ఆನ್ నమಗె 
ಹెౕళುతತ್ದె. “ననಗె మಮ್ అవశಯ್కತె ౕ ఇలಲ್, ననನ್ అవశಯ್కತె మಗಿದె, ఆదದ್ ంద ಶాವ್స డలు 
అథವా రసಕ್ సలు ౕవು సವ್తంతರ್ರాಗಿ ದ್ౕ !” ఎందు నమಗె ಹెౕళలు అಲాಲ್హను మರెయ లಲ್. 

అవను పೂవರ್ ಕಿಕ್ ంద సూయರ್ననుನ್ ౕಲె తరుತాತ್ನె, అవననుನ್ ರాక సలు ఇ ಛ್సువ అథವా 
అవన అ ಕారಕెಕ್ సವాలు ಹాకువ ಯాರాదరూ ఇదದ್ರె, అవరు ఆ సూయರ್ననుನ್ ప ಚ್మ ಕಿಕ್ ంద 

ౕಲె తర  ఎందు ಹెౕళುತాತ್ తనನ್ శಕಿತ್య ఒందు సరళ వరಣెయనుನ್ 2:258 ర ಲ್ ಕెూడుತాತ್ನె. 
ಹాಗాಗಿ, ఇందు ಯాರాదరూ ఈ సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళಳ್ బయసువవ ದాದ್ರె ౕ? ఇలಲ್ దದ್ರె, అవరు 
తమಮ್ అహంಕారవనుನ್ ಕెూందు, నమರ್ರాಗಿరువవర ಜెూತె నమರ್ರాಗಿలు య ನ್సಬెౕకు. 

అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ಕానూ ಗె ఒంದెౕ ఒందు యమ అథವా యనుನ್ ಸెౕ సువవరు 
సహ అవన పರ್తಯ್ಕಷ್ శతుರ್గಳాಗಿದాದ್ರె ఎందు సಲాಗಿದె. అಲాಲ್హను సమಮ್ రుదనుನ್ అవరు 
రసಕ್ ದాದ್ರె. ఈ ಹె ಚ್న బರ್ంధగళనుನ್ అనుస సువవరు, అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళనుನ್ 

సమಮ್ సువవరలಲ್, బదಲాಗಿ, అవరు ಶైತాన ంద తపುಪ್ದా ಗెಳెయలಪ್ ಟ್ದాದ್ರె. కుರ್ఆನ್ ఈ 
షయద ಲ್ బహళ సಪ್షಟ್ವాಗಿದె. అಲాಲ್హను ಹెౕళುತాತ್ನె: ‘అవరంತె ౕవು ಸాಕಷ್ಯ್ ಹెౕళಬెౕ  మతుತ್ 

అవర అ ಪాರ್యగళనుನ್ అనుస సಬెౕ ’.17 

అಲాಲ್హను ఈ వసుತ್గళనుನ್18 దಧ್ ಗెూ ದాದ್ನెందు ಸాಕಷ್ಯ್ ಹెౕళುవ మಮ್ ಸా గళనుನ್ 
త ನ್ . అవరు ಸా  ಹెౕ టಟ್రూ ౕవು అవರెూం ಗె ಸా  ಹెౕళಬారదు. మతుತ್ నమಮ್ 
దశರ್నగళనుನ್ రసಕ್ సువ, పరಲెూౕకద ಲ್ ಶాವ್స డద మతుತ್ అಲాಲ್హನెూం ಗె 

తಕಿರ್సువవర అ ಲాಷెయనుನ್ అనుస సಬారదు. (6:150) 

అಲాಲ್హ ಗె సమಮ್ సువవరు తమಮ್ కರారుగళనుನ್ ఎ ತ್ యಬెౕకు ಹాగూ అవన గರ್ంథద ಲ್ అవను 
బರ್ం దవುగళనుನ್ ಹెూరతుప , అవ ಗె రు కరವాద ಯావುದెౕ ఆಹారవనుನ್ అవరు 
నನ್బహుదు. 

                                                 
17 అందರె, కుರ್ఆ న ఆ ెಗಿంత ಹెూరತాಗಿరువ ఆಹారద ౕ న ಕానూననుನ್ ర సువవరు. 
18 యహూ యరు ಕెూౕశರ್’నుನ್ ప చ దరు. అర ౕ ಧా ರ್కరు కుರ್ఆನ್ రసಕ್ దరు ಹాగూ యహూ యరనుನ್ 
అనుస  ఆಹారగళనుನ್ హಲాಲ್ మతుತ್ హರాಮ್  ఎందు ಘೆూౕ దరు. 6:138 ಹెౕళುతತ್ದె: అవర ದాವెయ పರ್ಕార, 
అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె, “ఈ ಜానుವారు మతుತ್ ಬెಳెగళು ಷెౕ సಲాಗಿದె, మతుತ್ ನావು ಹెౕళುవ ಹెూరతు అదనుನ್ ಯారూ 
నుನ್వ ಹాಗಿలಲ್”. 
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‘ ౕನ್’ ఎందರె ‘ధమರ್’ ఎందలಲ್ 
ఇಸాಲ್ం ౕನ್ ఎంబ పదవనుನ್, ఇಸాಲ್ం ధమರ್ ఎందు ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ವ್ౕక సಲాద అథರ್ವాಗಿ 
భರ್షಟ್ಗెూ సువ పರ್ముఖ కలಪ್ನెయు ಧా ರ್క ంద హు ಟ್ಕెూం తు. ఈ ಡెూంಕాద సం న మూలక, 

కుರ್ఆ న కಡెಗె బరువవ ಗె, సವ್గರ್ద ಚా యనుನ್ యం ರ್సువవరంತె తమಮ್నుನ್ 
ప ಣామಕా ಯాಗಿ ಸాಥ್ దరు. యహూ  మతుತ್ ಕె సತ್రలూಲ್, పುರెూౕ తతವ್వనుನ್ యం ರ್సువ 
ఇದెౕ ౕ య స ನ್ವెౕశగళనుನ್ ಕాణబహుದాಗಿದె. ధమರ್ ఎంబ పదద ಭాಷాథರ್ద ಲ್ అదు 
‘ದెౕవ ంద జన ಗె’ ఎంದాಗಿరಬెౕಕెౕ నహః ಬెౕರె ಯావುದెౕ ఆಧారద ౕಲె ఆಗಿరಬారదు. 

5:3 వచనవು, అర ౕ పదಧ್ య దృ ಟ್ಕెూౕనద ಲ್ ౕಗಿದె: 

‘ఇందు ನాను మಗె ధమರ್వనుನ್ ప పೂణರ್ತెಗెూ ದె మతుತ್ మಮ್ ౕಲె ననನ್ 
కృಪెయనుನ್ పೂణರ್ಗెూ ದె, మతుತ್ ఇಸాಲ್మనుನ್ ధమರ್ವాಗಿ అంಗಿౕక ದె. 

ఈ సరళ తంతರ್ ంద మతుತ್ కణుಣ್ ళಕಿసువುదರెూళಗె, ము ಲ್మరనుನ್ అర ౕ ధమರ್ద ప కలಪ್ನెయ 
గుಲామరನాನ್ಗಿ ಮాడಲాగుతತ್ದె. 5:3 ర ಲ್రువ ದెౕರ್శనద ಹెూరತాಗಿ, ಕెళಗె సూ ద ఆ ెగళ 
నహః జన ಗె ౕవన ౕ య ಲ್ బರ್ంధగళనుನ್ యం ರ್సువంతహ ಬెౕರె ಯావುದెౕ ఆದెౕశగ లಲ್: 

• మಮ್ సವ್ంత ತా ; మಮ್ పು ರ್యరు, మಮ್ సಹెూౕద యరు, మಮ್ తంದెయ 
సಹెూౕద యరు, మಮ್ ತా య సಹెూౕద యరు, మಮ್ సಹెూౕదరర పು ರ್యరు, మಮ್ 
సಹెూౕద యర పು ರ್యరు, మಗె ಲెಹాలు ద మಮ್ ಸాకు ತాయం రు, మಗె 

ಲెಹాలు ద ಸాకు ತా య పು ರ್యరు, మಮ್ ప ನ್యర ತాయం రు, మಮ್ ప ನ್యర 
పು ರ್యరు, మಮ್ సವ್ంత పುతರ್ర ప ನ್యరు – ఈ మ ಳెయరనుನ್ ವాహವాగువುదనుನ್ 
ಷెౕ సಲాಗಿದె. (4:23) 

• అಲాಲ್హನెూం ಗె ಬెౕರె ಯావುదనూನ್ సహಭాಗಿಯాಗಿ ಮాడువುదు, బడతనద భయ ంద 
శుగళనుನ್ ಕెూలుಲ್వುదు, బ రంగವాಗಿ అథವా గుಟాಟ್ಗಿ ಪాపగళనుನ್ ఎసగువುదు, ఒందు 

వಯ್ಕಿತ್యనుನ್ ಕెూలుಲ್వುదు, అನాథర హణవనుನ್ స ౕ సువುదు, ಲాభద ಕెూಳ ಳె್ಹెూಡెయువುదు 
(అథವా అళತె ౕ  ಲాభ ಮాడువುదు), మಮ್ అథವా మಮ್ సంబం కర పರ್ ౕజనಕాಕ್ಗಿ 
సుళುಳ್ ಸా గళనుನ್ ಹెౕళುవುదు - ఇవುగళనుನ್ ಷెౕ సಲాಗಿದె. (6:151-152) 
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• బ రంగವాద అథವా గుಟాಟ್ద దుషಟ್ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడువುదు, సతಯ್ద రుదಧ್ ಹెూౕగువುదు, 
అಲాಲ್హನెూం ಗె మూ ರ್గళనుನ್ సం ౕ సువುదు మతుತ್ అవన ౕಲె సుళಳ್నుನ್ ಹెూ సువುదు 
- ఇవುగళనుನ್ ಷెౕ సಲాಗಿದె. (7:33) 

ಧా ರ್క ಮాగರ್దశರ್న లಲ್ದె, పರ್ ెయుళಳ್ ಯావುದెౕ వಯ್ಕಿತ್గూ ౕಲె ಹెౕ రువುదు ನై కವాಗಿ తపುಪ್ 
ఎందు అ యబహుదు. అవುగళು ಕెడుకు ఎందు ఇతర జన ಗె ಹెౕళలు ಯావುದెౕ పುರెూౕ తన 
అథವా ముಲాಲ್న అగతಯ್ లಲ್. సహజವాಗಿ, ఇంతహ ఆ ెగ ಗె ಸాಮానಯ್ ానద బళಕెయ అగతಯ್ ದె. 
ఆದాగూಯ್, అతಯ್ంత అవశಯ್కತెయుళಳ್ ఈ ಸాಮానಯ್ ానద అథವా సహజ ವెౕకತెయ అనుప ಥ್ య 
ಕారణವాಗಿ అర ౕ ధమರ್వು ನెಲె ం ದె. తమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళసువ ఆగರ್హ 
ತెూౕ దರె, ఉಲెಮాగళು తమಮ್ అనుಯా గ ಗె నరకద ಬెంಕಿయ ಬెద ಕెయనుನ್ ౕడుತాತ್ರె. 
దురదృషಟ್వಶాತ್, ಧా ರ್కరనుನ್ మతుತ್ ఉಲెಮాగళనుನ್ అనుస సువవరు తడವాಗಿ అథರ್ಮాడుತాತ್ 
పరಲెూౕకద ಲ್ ౕಗె ಹెౕళబహుదు: 

ನావು ఆ రు ತ್దದ್ರె మతుತ್ నమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళ రు ತ್దದ್ರె, ನావು ఈ 
ధగధಗಿసువ ಬెంಕಿయ సహచరರాಗಿ ఇరు ತ್ర లಲ್. (67:10) 

ಕెౕవల ౕ న బರ್ంధగళು ಮాతರ್ అಲాಲ್హన ౕ య ಲ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿరువ ಷెౕ త షయగಳాಗಿವె. 
బರ್ಹాಮ್ండద పರ್భువು హರాಮ್ ఎందు వಗಿౕರ್క ద ఎಲాಲ್ కటుಟ್ಪాడుగళనుನ್ అథವా షయగళనుನ್ 
ఈ ನాలుಕ್ వచనగళು ఒళಗెూం ವె. ఆಹారద ౕ న బರ್ంధగళು ఇతర ఎరడు వచనగళ ಲ್ 
పುనರావ ರ್సಲాಗಿದె. ಹాಗె, ఒటుಟ್ 6,348 వచనగళ ಲ್ బంధನెగళనుನ್ ಹెూం రువ వచనగళು 

తತ್ద ಲ್ బರెౕ ఆరు. కుರ್ఆ న ఇతర ಶెೂಲ್ౕకగళ ಲ್ ಯావುದెౕ బರ್ంధగళು ఇలಲ್. ౕవು అర ౕ 
ధమರ್ಕెಕ್ ಸెౕ దవರాಗಿదದ್ರె, మనుషಯ್రు బರెద ಷెౕಧా ెగళనుನ್ ఒళಗెూండంతహ గರ್ంథగళ ౕಲె 
గರ್ంథగళ ರా యనుನ್ ಕాణబహుదు. అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ ధ పంథగ ಗె ధ ಷెౕಧా ెగ ವె 
మతుತ್ ಕెలవು పంథగళ ಲ್ ಪాರ್థ క బ పశుగళು మ ಳెయರాಗಿದాದ್ರె. అవరు తమಮ್ ముఖవనుನ್ 
ತెూౕపರ್ సువುదు, ౕ య ಲ್ ఒం ಯాಗಿ నಡెయువುదు, పುరుషರెూం ಗె ಮాతನాడువುదు అథವా 
ಸావರ್జ క ಸా ಗెయ ಲ್ పರ್ಯాణ ಮాడువುదు దಧ್ವాಗಿದె మతుತ್ ಕెలవು ౕవರ್ పರ್కరణగళ ಲ್ 
అవరు ಶాಲెಗె ಹాజರాగువುదూ దಧ್ವాಗಿದె. 

అవన ౕ యనನ್లಲ್ದె, ಬెౕರె మూల ంద ಯావುದెౕ ౕ యనూನ್ ಪా సಬారದెందు అవను నమಗె 
రంతరವాಗಿ ನెన  ಕెూడుತాತ್ನె: 
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ఆಕాశగళ మతుತ್ భూ య ಲ್రువ పರ್ ందూ అవ ಗె ಸెౕ ದె, మతుತ್ ౕవనద ౕ యూ 
( ౕನ್) అవ ಗಿరువುದాಗಿದె. అಲాಲ್హన ಹెూరతు ಬెౕರె ಯావುదನాನ್దరూ ౕవು ల సు ರెౕ? 
(16:52) 

మಮ್ పರ್భు ంద మಮ್ ౕಲె అవ ౕ ರ್సలಪ್టಟ್దದ್నుನ್ అనుస , మతుತ್ అవననుನ್ 
ಹెూరతు ఇతరరనుನ್ సಹా గಳాಗಿ అనుస సಬెౕ . మಮ್ ಲ್ ಕెలవరు ಮాతರ್ 
ಕాళ వ సుತాತ್ರె. (7:3) 

దుఖఃకరವెందರె, అర ౕ ధమರ್ ంద తపುಪ್ದా ಗెಳెయలಪ್టಟ್వరు, ಸాంక ಪ್కವాಗಿ ಷెౕ త అథವా 
హರాಮ್ ಗెూ సಲాద ఇతర సంగ గళ సంగರ್హవನెನ್ౕ ಪా సుತాತ್ರె. ఈ ఇతర ಷెౕధగళು 
ಯావುదనూನ್ ఆధ లಲ್. ತాಕಿರ್కವాಗಿ ನెూౕ దರె, ౕಕಷ್ಣెయ మూలక జವాద ము ಲ್మననుನ್ 
గురు సలు అనుకూలವాగువ మూలక, ౕನ್ ఒందు ಮాధಯ್మదంತెయూ వ ರ್సుతತ್ದె. ఈ ಕెలవು 
సరళ బರ್ంధగళనుನ್ ಪా సువ ಯారు కూడ, మూ ರ್ ఆರాధನెయ ಲ್ ಭాగవ సలు ಸాధಯ್ లಲ್ 
ఎందు సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. అಲాಲ್హన ಮౌలಯ್గళು సವ್రూప మతుತ್ ಕాయರ್ద ಲ್ ప పೂణರ್ವాಗಿದె మతుತ್ 
అనವ್యತెయ ಲ್ ಸావರ್ ರ್కವాಗಿದె. అవುగ ಗె ಯావುదనూನ್ ಸెౕ సువ అవశಯ್కತె ౕ ఇలಲ್. ఈ 
గ త ఆದెౕశగ ಗె ಯావುದెౕ ಸెౕ ಕె అథವా క ಕెయు, ಸాವ್ಭా కವాಗಿ మూ ರ್ ఆರాధನెయ 

ಭాగವాగుతತ್ದె. 

ఇందు జనరు, తమಮ್నుನ್ ಯావ ప ಥ್ య ಲ್ ಕాణు ತ್ದాದ್ರెంబువುదు ఎదుದ್ಕాణు ತ್ದె. జనరు తమಮ್ 
పರ್భు ಗాಗಿ ౕ సಬెౕకు. ఏಕెందರె, అవను ಕెౕవల ನాಯ್యవనుನ್ ಮాతರ್ సమ ರ್సుತాತ್ನె. జనరు 
ಪాರ್ಮా కರాಗಿరಬెౕకు మతుತ್ అಲాಲ್హ ಗాಗಿ ಮాతರ್ తమಮ್ బదಧ್ತెగళ ಪాలನె ಮాడಬెౕకు. ఈ సరళ 
యమగళనుನ್ ಪా , సతಯ್ మతుತ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿసದె మతుತ್ సుళಳ್నుನ್ సృ ಟ್  

అదనుನ್ అಲాಲ್హన ౕಲె ఆರెూౕ సದె ఇరువ వರెಗె, జనర ಲ್ ఎరడూ ంగగ గూ ఆ ಕ್య పೂణರ್ 
ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ ౕడಲాಗಿದె ఎంబువುదు, ఈ హంతద ಲ್ ಧా ರ್క ಗಿరువ ದెూడಡ್ ఆಘಾతವాಗಿದె. 
ఇదಕಿಕ್ంత ಹెచుಚ್ సరళ ಬెౕರె ఏ రలు ಸాధಯ್? 

 

సంపೂణರ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್ 
అಲాಲ್హను నమಗె ౕ తಗెూ ద న ంద దు అవను అదనుನ್ ంದె ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ 
నదవರెగూ, అవ ಗె అథವా అవ ಗె ತావು ఇ ಛ್సువ ಮాగರ್వనుನ್ ఆ ಕ್ ಮాడువ పೂణರ್ 
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ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ ౕడಲాಗಿದె. ಜాణతన ంద ఆ ಕ್ಮాడువುదు నమಮ್ హకుಕ್ మతుತ್ 
జವాಬాದ್ ಯాಗಿದె. నమಮ್ ముంದె ఎరడు మూలభూత ఆ ಕ್గ ವె: 

• అಲాಲ್హ ంద సಲాద అవ ಗాಗಿరువ ఒందు ౕవన ౕ  ( ౕ ಲాಲ್ಹ್)  

అథವా 

• అಲాಲ್హ ಗాಗಿ ఇరద (ತాగూತ್19ಗాಗಿ ఇరువ) ఒందు ౕ   

అಲాಲ್హను ಯార ౕలూ అవన ౕననుನ್ బలవంతವాಗಿ ಹెౕర లಲ್. అవను కుರ್ఆననుನ್ ‘స  ಹాగూ 
తపುಪ್గళ నడు న ಮానదండವాಗಿದె’ ఎందు వ సుತాತ್ನె. ‘కుರ್ఆನ್ వరಣెయ ಲ್ 
సంపೂణರ್ವాಗಿದె మతుತ್ అదర ಲ್ వ సಬెౕಕాద ಯావುదనూನ್ అవను టుಟ್ డ లಲ್’ ఎందు 
ಹెౕ ದాದ್ನె. తರ್ವెందರె, ఇಸాಲ್మనుನ್ ‘ఆ ಕ್య ಸాವ್తంతರ್ಯ್ రద మతుತ್ బలవంత ప సువంతహ 
ఒందు ధమರ್’ ఎందు అನెౕకరు దుಕెూం ದాದ್ರె. అవరు, ఇಸాಲ್ న ముఖವాడ ధ ద అర ౕ 
ధమರ್ద పదಧ್ గళనుನ್ ನైజಯ್ ఇಸాಲ್ం ఎందు దుಕెూం రువುదు ఇదర దుఖఃకరವాద 
ಕారణವాಗಿದె. అಲాಲ್హననుನ್ అనుస సువ ఆ ಕ್యనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ అవన ಸెౕవక ಗె డಲాಗಿದె: 
‘ಯావುದెౕ కಡాಡ್య లಲ್’. ఓదుగరు ఇದెౕ ಭావ ంద, ౕవనద ఒందు ರ್షಟ್ ౕ య ( ౕನ್) 

మూలవು స ಯాಗಿದె ౕ అథವా తಪాಪ್ಗಿದె ౕ ఎంబ వಯ್ತాಯ್సవనుನ್ యలు, అవను అథವా 
అవళು తనನ್ ವెౕకತె మతుತ್ బు ಧ್వం ಕెయ అనವ್య ಮాడಬెౕಕాಗಿದె. మಮ್ ఆ ಕ್యు, ఈ ౕవనద 
ಹాగూ పరಲెూౕక ౕవనద పರ್ಯాణద దಜెರ್యనుನ್ ధರ್ సుతತ್ದె. 

ౕవనద ౕ య ಲ್ ( ౕನ್) ಯావುದెౕ బలవంత లಲ್. ఆదರె, ఈగ స  మతుತ್ తపುಪ್గళ 
నడుವె (వಯ್ತాಯ್స) సಪ್షಟ್ప సಲాಗಿದె. ఆదದ್ ంద, ಯారు ವాసತ್వ మూ ರ್గళనుನ್ (ತాగూತ್) 

రసಕ್ సుತాತ್ರె మతుತ್ అಲాಲ್హన ಲ್ ಶాವ್స డుತాತ್ರె, శಚ್యವాಗಿయూ అవరు ము యద 
ఒందు బలವాద బంధవనుನ್ టుಟ್ಕెూం ದాದ್ರె. అಲాಲ್హను సవರ್శుರ್తనూ సవರ್ నూ 
ఆಗಿದాದ್ನె. (2:256) 

భూ య ౕಲె చ సువ ౕ గళು అథವా ರెಕెಕ್గ ంద ಹాರాడువ ప గళು, ఇವెలಲ್వೂ 
మಮ್ంತె ౕ ఇరువ జನాంగగಳాಗಿವె. ನావು గರ್ంథద ಹెూరಗె ఏననూನ್ డ లಲ್. ఎలಲ್రూ 

తమಮ್ పರ್భు న కಡెಗె ం రుಗಿసలಪ್డువరు. (6:38) 

                                                 
19 ತాగూತ್ ఎందರె మూ ರ್. మూ ರ್ పదద వరಣె, అ  పಪ್  అంಕె 3ర ಲ್ ౕడಲాಗಿದె. 
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అಲాಲ್హన మతుತ್ అవన సంದెౕశವాహకర ౕಲె ಶాವ್స డువవరు, అಲాಲ್హను గ రువ ౕ ಗె 
సమಮ್ సಬెౕకు మతుತ್ ಪాರ್ಮా కರాಗಿ అదಕెಕ್ ಕెౕం ರ್తರాಗಿరಬెౕకు. ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె ౕಗె 
ಘೆూౕ సలు ಹెౕళಲాಗಿದె: 

ಹెౕ , “ననನ್ పರ್భువು ನాಯ್యవనుನ್ సమ ರ್సుತాತ್ನె. మతుತ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ సమಮ್ సుತాತ್ 
మಮ್ గమనవనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక సువುదర ಲ್ ನెౕరವాಗಿ . మతుತ್ అవను మಮ್నుನ್ ಹెౕಗె 

ర దನెూౕ ಹాಗె ౕ ౕవು ం రుగు . ౕవన ౕ య ಲ್ ಪాರ್ಮా కರాಗಿ అవననుನ್ 
ಯా .” (7:29) 

మಗెూదుగువ ఒ తుగళು అಲాಲ್హ ంದాಗಿరుతತ್ದె20. మಗెూదుగువ ಕెడుకుగళು మಮ್ 
సವ್ంత కమರ್గళ ప ಣామగಳాಗಿరుతತ್ದె. (4:79) 

ఇನెూನ್ందు ౕ య ಲ್, ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు తనನ್ ౕవన ಶై యనుನ್ రూ సలు, ఆ ಕ್య పೂణರ್ 
ಸాವ್తంతರ್ಯ್ ౕ , స  తపುಪ್గళ నడుವె వಯ್ತాಯ್సవనుನ್ దుಕెూళಳ್లు అಲాಲ್హను ఒ ತ್ಹెౕళುತాತ್ನె. ఆ 
ವెౕಳ  ెఈ సువణರ್ యమవು అనವ್ సుతತ್ದె: అಲాಲ್హను ನాಯ್యవనుನ್ ಮాతರ್ పರ್ ಪా సుತాತ್ನె. 

 

ವాసತ್ క మూ ರ್గళು 
మూ ರ್పೂಜెయు అನెౕక సವ್రూపగళనుನ್ పಡెదుಕెూళಳ್బహుదు. ఉದాహరಣెಗె, ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు 
అహంಕారಕెಕ್ పರ್ಧానಯ್ಕెూడలు ఆ ಕ್ ಮా దರె, అవన ౕవనవనుನ್ తనನ್ అహంಕారవು 
యం ರ್సుతತ್ದె. అవరు తమಮ್ అహంಕారవనుನ್ మూ ౕರ್క సుತాತ್ರె. ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు తనನ್ సంప ತ್న 

సంగರ್హಕెಕ್ పರ್ಧానಯ್ತె ౕ దರె, అవన అథವా అవళ ౕవనవು దుರాಶె ంద యం ರ್సలಪ್డుతತ್ದె 
మతుತ್ అవను అథವా అవళು హణవనుನ್ మూ ౕರ್క దంತాగుతತ್ದె. ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు మనుషಯ್రనుನ್ 

                                                 
20 ౕవనద ಲ್ ఎలಲ್వೂ ಯాಗಿದె మతుತ್ అಲాಲ್హ ంద పೂవರ್క ಪ್తವాಗಿದె ఎందు అర ౕ ಧా ರ್కరు తమಮ್ 
అనుಯా గ ಗె క సుತాತ್ರె. ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు హతತ್ನె మహ ంద కు దರె అథವా తనನ್ ದెౕహవనుನ್ ಸెూಪ್ౕటక ంద 
సు ತ್ಕెూండರె – ఇదు అಲాಲ್హ ంద పೂవರ್క ಪ್తವాಗಿతుತ್ ఎందు అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. ౕ స ంద బం తನాద 
అపರా యు ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ‘మ ಳెయ ౕಲె నಡెద బಲాತాಕ್రవು అಲాಲ್హ ంద పೂవರ್క ಪ್తವాಗಿతుತ್’ ఎందు 
ಹెౕ ద ఘటನెయూ ఇದె. ಧా ರ್కరనుನ್ అనుస సువవరు ఈ ಲెూౕకద ಲ್ బడవರాಗಿరుತాತ್ರెందు పೂవರ್క ಪ್తವాಗಿದె 
ఎందూ, ఆదರె అవరు పరಲెూౕకద ಲ್ ರ್ౕమంతರాಗಿరుತాತ್ರెందూ అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇಸాಲ್ ౕ ದెౕశగళ అ ಕా గళು 
మతుತ್ ఆయతుಲాಲ್ಹ್’గళೂ ಸెౕ దంತె, ತైల ంద గువ హణవనుನ್ ವ್ಸ್ಸ್ ಬాಯ್ంಕಿన తమಮ್ ವైయుಯ್ಕಿತ್క ಖాತెయ ಲ್ 
ఇడಬెౕಕెంబువುదూ బహుశః పೂవರ್క ಪ್తವాಗಿದె. 
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మూ ౕರ್క సలు ఆ ಕ್ ಮా దರె, అవన అథವా అవళ ౕನ್ ఆ సంకలಪ್ ంద యం ರ್సలಪ್డుతತ್ದె 
మతుತ್ ఇతరరు అవర ౕవనద ದా యనుನ್ ౕಮాರ್న ಮాడుತాತ್ರె. ಹాಗె ౕ, ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు 
ధమರ್వనుನ್ తనನ್ದాಗಿ ಕెూండರె, అవను అథವా అవళು ಧా ರ್క ನాయకరనుನ್ మతుತ್ అవరు 
ఆ ా సువ ఆచరಣెగళనుನ್ మూ ౕರ್క సుತాತ್ರె, అథವా పುರెూౕ తరు అవర ౕవన ౕ యనుನ್ 
యంతರ್ణ ಮాడుತాತ್ರె. 

ఇ ಲ್ ಸాಮానಯ್ అంశవು మూ ರ್ ఆರాధನెಯాಗಿದె. తమಮ್ పರ್ವా గళనుನ್, సంದెౕశವాహకరనుನ್, 
శಕಿತ್గళనుನ್ మతుತ್ ನ್ನ್’గళనుನ್ మూ ౕರ್క సువುదర బಗెಗ್ కుರ್ఆ న ಲ್ సಪ್షಟ್ವాద సందభರ್గ ವె. 

అಲాಲ್హను గರ್ంథ, బు ಧ್వం ಕె మతుತ್ పರ್ವా తವ್వనుನ್ కరు దంతహ ఒబಬ್ మనుషಯ್ను, 
అಲాಲ್హన ಹెూరతు ననನ್ ಸెౕವెయనుನ್ ಮా  ఎందు ಹెౕళలు ಸాధಯ್ లಲ್. అలಲ್ದె శಕಿತ್గళనుನ್ 
మతుತ್ పರ್ವా గళనుನ್ మూ ౕರ್క  ఎందూ ಹెౕళುవು లಲ್. (3:79-80) 

సಪ್షಟ್ವాಗಿ, అಲాಲ್హన పರ್ವా  మతుತ್ సంದెౕశವాహకరనుನ್ మూ ౕರ್క సಬారదు. ఆదరూ హలವారు 
పರ್ವా గళು మతుತ್ సంದెౕశವాహకరు ఆರా సలಪ್డుತాತ್ರె. ಹాగూ సంతరు, గురుగళು, పುರెూౕ తరు 
మతుತ್ ಧా ರ್క పం తరనుನ್ మూ ౕರ್క సువవరూ ఇದాದ್ರె. 

తమಮ್ పುರెూౕ తరనుನ್ మతుತ್ పం తరనుನ್ అవరు అಲాಲ್హన ಜెూತెಗె పರ್భుగಳాಗಿ 
ప గ ದాದ್ರె. (9:31) 

తనನ್ ತాತ್ಕాం ెయనుನ್ ದై ౕక సువవర (మూ ౕರ್క దవననుನ್) ౕను కంಡెಯా? 

అవ ಗె రಕಷ್కನాగలు ౕను బయసుವెಯా? (25:43) 

అహంಕా గ ಗె ముನెನ್చಚ್ ಕె ౕడಲాಗಿದె. అవ ಗె ఏను ಮాడబహుదు ఎంబ పರ್ಶెನ್ಗె అಲాಲ್హనದెౕ 
పರ್ ಕಿರ್  ౕಗಿದె: 

అನెౕకరు ఆ సు ತ್ದాದ್ರె అథವా అథರ್ಮా ಕెూళುಳ್ ತ್ದాದ್ರెందు ఊ ತ್రుವెಯా? 

ವాసತ್వವాಗಿ, అవరు ಕెౕవల ಪాರ್ గళ ಹాಗె. అలಲ್, అవరు ಪాರ್ గ ಗಿంతలూ ಹెచుಚ್ ౕన. 
(25:44) 

కుರ್ఆ న పదగళ ಲ್ ౕణತె లಲ್. రసಕ್ సువవర సంబం దంತె, అదు సಪ್షಟ್ మతుತ್ 
సಸ್ం గಧ್ವాಗಿದె: 
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కుರ್ఆನ್ బు ಧ್వం ಕె ంద తుం ದె. ౕవು సನాಮ್గರ್వనుನ್ సమ ರ್సువ 
సంದెౕశವాహకరಲాಲ್ಗಿ ದ್ౕ . అ లಲ್ద ಹాగూ అవర పೂవರ್జరు ఎచಚ್ ಕె ప సలಪ್డదంతహ 
జన ಗె ఎచಚ್ ಕె ౕడలు, అతಯ್ంత కరుಣామయನాద సవರ್శకತ್న బ ం రువ ఒందు 
అవ ౕణರ್ವాಗಿದె. బహుమతవು సతಯ್ ಷెౕ గళದాದ್ಗಿరుతತ್ದె ఎంబువುదు ದాఖಲెಯాಗಿದె. 
ప ಣామವాಗಿ, ನావು అవర గదದ್వనుನ್ అవర క ತ್ಗెಗె ಗಿయుತెತ್ౕವె. అవరు (తమಮ್ ఆ ಕ್య 
ಕಿಕ್ಗె) బರ್ం తರాಗಿದాದ್ರె. మతుತ್ ಹాಗె ನావು అవర ముంದెయూ మతుತ್ ంದెయూ 

తಡెಗెూౕಡెయనుನ್ ఇ ಟ್ದెದ್ౕವె. ఆదದ್ ంద అవరు ఎం గూ ನెూౕడువು లಲ್. (36:2-9) 

సృ ಟ್య బಗెಗ್ ప గణನె నಡెసలు కుರ್ఆನ್ జనరనుನ್ హు దుం సుతತ್ದె: 

సూయರ್ను ఒందు ರ್షಟ್ క ెయ ಲ್ చ సు ತ್రుತాತ್ನె. ౕಗಿದె సవರ್శకತ್ ಹాగూ సవರ್ న 
ನాಯ್స. మతుತ್ ನావು చందರ್ననుನ್ ఒందు ತెళುವాద వకರ್ರెౕಖెಗె మరళುవవರెಗె హంతగళ ಲ್ 

ಕా ಕెూళುಳ್వంತె ನాಯ್సಗెూ ದెದ್ౕವె. సూయರ್ను చందರ್ననుನ್ ఎం గూ 
స ౕ సువು లಲ್, అథವా ರా ರ್యు అಕా కವాಗಿ హగలనుನ್ అ కರ್ సువು లಲ್. 
పರ್ ందూ తమಮ್ದెౕ ఆద క ెయ ಲ್ ತెౕలు ತ್ದె. (36:38-40) 

ంಹావಲెూౕకన ಮా ದాగ, ‘సూయರ್ ಹాగూ చందರ್ననుನ್ ర ద మతుತ್ అవುగళనుನ್ తమಮ್ 
క ెయ ಲ್ అళవ దవ ంద తనಗె ಕెలవು సూచನెగళು బందు ఎరಗಿದె’ ఎందు ఒందు 
సಸ್ంದెౕహವాద మూలవು ననಗె ಹెౕ దరూ, ನాను అవುగళనుನ್ ವై ా క సంಶెೂౕధನెగళ మూలక 

ప ౕ సుವె అథವా ౕಕಷ್ಣెయ మూలక ವైಚా క ళುవ ಕెయ ಲ್ ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್ವె. ఇం న తనక 
ಯా గూ ఈ ಮా గళనుನ್ తಪెಪ್ందు ಸా ౕతు ಮాడలు ಸాధಯ್ವాగ లಲ್. ఇదಕెಕ್ రుదಧ್ವాಗಿ, 

1969 ర ಲ್ మಕాಕ್ద భవಯ್ మ ౕ య ఒబಬ್ ముఖಯ್ పುರెూౕ తరు, భూ యు సమతಟాಟ್ಗಿದె మతుತ್ 
ఇదಕెಕ್ రుదಧ್ವాಗಿ ಯాರాదరూ ఒ ಪ್ಕెూండರె, అవరు ನా ತ್కರాಗಿరుತాತ್ರె ఎందు ಹెౕ దದ್నుನ್ 
ఉదಧ್ సಲాಗಿతుತ್. ఇదు ఇಸాಲ್ం ఎందు ಹెస డಲాద అర ౕ ధమರ್ద సమಸెಯ್య రుಳాద 

‘అ ాన’వనుನ್ బయలుప సుతತ್ದె. కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె: 
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ఆಕాశగళ మతుತ್ భూ య ಲ್రువುದెలಲ್వೂ, ఇಚెಛ್ ందలూ మతుತ್ ఇಚెಛ್ లಲ್ದెయూ 
ಶాంతವాಗಿరుವాగ (అసಲ್మ)21, అవరు అಲాಲ್హన ౕ న ಹెూరతు ಬెౕರె ಯావುదನాನ್దరూ 
ఆ ಕ್ ಮాడుತాತ್ರె ౕ? తరుವాయ, అవర మర ಕె అవన కಡెಗాಗಿದె. (3:83) 

ఈ వచనద ಲ್రువ అసಲ್మ ఎంబ పదవೂ, ఇಸాಲ್ం ఎంబ పదవು మూలతః ఒంದెౕ ఆಗಿరుతತ್ದె. (అందರె, 
అవುగళು ఒంದెౕ మూలపదద ఉతಪ್నನ್గಳాಗಿವె మతుತ್ అదు ಕెౕవల మూల కలಪ್ನెయ ఒందు పರ್ತెಯ್ౕక 
ಧాతురూపವాಗಿದె). ఏళು ఆಕాశద ಲ್రువ శతಕెూౕ  ತాರెగళು, గರ್హగళು, భూ య ಲ್రువ ఎಲాಲ್ 
ధద ತెవళುవ ౕ గళು, ససಯ್ ಹాగూ మరగళು, ఎಲాಲ್ ధద ಪాರ್  మతుತ್ ಕಿౕటగళು, ఎಲాಲ್ ధద 

ప గళು, ఎಲాಲ್ ధద జల ౕ గళೂ - సವ್ఇಚెಛ್ ందలు అథವా ఇಚెಛ್ లಲ್ದెయూ ಶాం యుతವాಗಿ 
అ ತ್తವ್ద ಲ್ದె. ఆదದ್ ంద అಲాಲ್హను ఈ పರ್ಶెನ್యనుನ್ ಹాకుತాತ್ನె: ‘అవన ఇతర సృ ಟ್గళು 
ಶాం యుతವాಗಿ అ ತ್తವ್ద ಲ್రలు సమథರ್ರాಗಿరుವాగ, అవరు అಲాಲ್హన ౕ న ಹెూరతు 
ಬెౕರెయదದ್నుನ್ ఆ ಕ್ ಮాడుತాತ್ರె ౕ?’. ఈ పರ್ಶెನ್యు ఉతತ್రవనుನ್ ಯా సు ತ್ದె. 

సంದెౕశవು, సಪ್షಟ್ మతుತ್ సరళವాಗಿದె మతుತ್ పರ್  సందభರ್దలూಲ್22 ఒంದెౕ ತాతಪ್యರ್ದాದ್ಗಿದె. ఒందు 
ధమರ್వనుನ್ తలు సలు అథವా ఆరం సలు ಯావುದెౕ పರ್ವా యనుನ್ కళು సಲాಗಿలಲ್. ಕెౕవల 
అಲాಲ್హన సంದెౕశవనుನ್ తలు సువುదు అవర ಕెలసವాಗಿతుತ್ మతుತ್ అదర ముಖాಯ್ంశ ౕನ್ ఆಗಿతుತ್. 

 

‘బదಧ್ತె’గళ మూలక అಲాಲ್హన ಸెౕವె 
ఇదు ఇನెూನ್ందు భಯానకವాద సరళ ప కలಪ್ನెಯాಗಿದె. కుರ್ఆ న ಬెూౕధನెగళು నమಗె సದా 
ನెన డలు ರ್ౕತాಸ್ సువುದెౕನెందರె: 

ననನ್ బదಧ್ತెగళು, ననನ್ ತాಯ್గ, ననನ್ ౕవన మతుತ್ ననನ್ మరణ, సవರ್ಲెూౕకಪాలకನాద 
అಲాಲ್హ ಗె ಮాతರ್. అవ ಗె ಯావುದెౕ సహಭాಗಿ లಲ್. ఇవುగళು ననಗె ౕడಲాద 

                                                 
21 అసಲ್మ ఎంబ పదవು స.ల.మ. ఎంబ మూలపదద ఉతಪ್ ತ್ಯాಗಿದె. అಲాಲ್హను ఆಕాశగళ ಲ್ మతుತ್ భూ య ಲ್ 
సృ ಟ್ రువುದెలಲ್వೂ ಶాం యుతವాಗಿ అ ತ್తವ್ద ಲ್ದె ఎందు ಭాಷాంత సಲాದాగ – మనుకులవು ಹెౕಗె తమಮ್ సವ್ంత 
ఆ ಕ್ ంద అవಯ್వಸెಥ್యనుನ್ సృ ಟ್ దరు ఎందు మనಗాణబహుదు. 
22 ఎಲాಲ್ పರ್ವా గళು అవ ಗె అవ ౕ ರ್సలಲ್టಟ್ ౕ యಲెಲ್ౕ అదనుನ್ తలు దరు. ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు అవన అథవ అవళ 
బదుకనుನ್ ಹెౕಗె నಡెసಬెౕకు ఎంబ తమಮ್ ವైయుಕಿತ್క అ ಪాರ್యగళనుನ್ ಕెూడలు ಯావతూತ್ పರ್య ನ್స లಲ್. ము ಲ್మర ಲ್ 
బహుಪాలు జన ಗె, ತావು ಹెౕಗె మతుತ್ ఏననుನ್ నನ್ಬెౕకు, ಹెౕಗె వస  ధ సಬెౕకు, ಹెౕಗె గడಡ್ద కూదలనుನ್ ಬెಳెసಬెౕకు 
ఎందు క సలు అర ౕ ಧా ರ್కర అగతಯ್ ದె. 
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అనుಶాసనగಳాಗಿವె మతుತ್ ನాను ಶాం య ಲ್రువవర ಪైಕಿ ద గరಲాಲ್ಗಿದెದ್ౕನె. 
(6:162-163) 

నమಮ್ ఒ ಗాಗಿగూ ಹాగూ అಲాಲ್హ ಗాಗಿయూ, నమಮ್ ಲ್ పరసಪ್ర ರ್ౕ , ಶాం  మతుತ್ 
ಸామరసಯ್వనుನ್ ఆనం సువ సలుವాಗಿ ನావು నమಮ್ ವైయుಯ್ಕಿತ್క ౕవనద ಲ್ నమಮ್ ౕషకరు, 
సంಗా యరు, మకಕ್ళು, సహవ ರ್గళು మతుತ್ నమಮ್ ఉದెూಯ್ౕగ ఇತాಯ್ గ ಗె ಪాರ್ಮా కತె ం ಗె 
బదಧ್ರాಗಿరుತ ತౕె್ ವె. ఇదಕెಕ್ ఆతಮ್ ತాಯ್గద అగతಯ್ ದె. నమಮ್ సుతತ್ రువ ఎలಲ್ర పರ್ ౕజనಕాಕ್ಗಿ 
కుರ್ఆನ್ ఆతಮ್ ತాಯ್గవనుನ್ ఒళಗెూం రువ ఒందు ౕవన ౕ యనుನ್ క సుతತ್ದె. అಲాಲ್హ ంద 
ದెౕರ್ సలಪ್టಟ್ అవన ౕ న మూలభూత ಮౌలಯ್గ ಗె తమಮ್నుನ್ బదಧ್ರాಗಿసలు జనరు 
ರాక సుತాತ್ರె. అవరు ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడువ మూలక తమಮ್ జವాಬాದ್ యనుನ್ 

ಪా సుತాತ್ తమಮ್ అహం, దుರాಶె మతుತ್ ಸెూకಕ್నుನ್ ತాಯ್గ ಮాడలు ఇ ಚ್సువು లಲ್. 

కుರ್ఆನ್ ఈ ఉతತ್మ ಮౌలಯ್గళనుನ್ క సుతತ್ದె, ఆదರె ಧా ರ್కరు అదಕెಕ್ రుదಧ್ವాಗಿ ఒತాತ್య 
ಮాడుತాತ್ರె. ನావು ఈ సరళ ప కలಪ್ನెయనుನ್ ವా సువవరనుನ್ ఎదు సಬెౕಕాದాగ, ౕಗె 
ಹెౕళలు ರ್ౕತాಸ್ సಲాగుతತ್ದె: 

అಲాಲ್హను అ ತ್తವ್ద ಲ್రువ సకల వసుತ್గళ పರ್భుವాಗಿరుವాగ, అవన ಹెూరతు ఇతర 
పರ್భువనుನ್ అరసಬెౕಕె? పರ್ బಬ್ను సంಪా రువುదు అవనದెౕ సವ್ంతಕాಕ್ಗಿದె. ಹెూರె 
ಹెూరువ ಯావ ఆతಮ್వೂ ఇನెూನ್బಬ್న ಹెూರెయనుನ್ ಹెూరువು లಲ್. నంతర మಗెలಲ್ గూ 
మಮ್ పರ್భు న కಡెಗె మరళ ಕಿಕ್ದె మతుತ್ ఆగ అవను ౕవು ವా సు ತ್రువುదర 

ವాసತ್ కತెయనుನ್ మಗె సుತాತ್ನె. (6:164) 

సవರ್ಲెూౕకಪాలకను వಯ್థರ್ವాಗಿ అవన గರ್ంథవనుನ್ అవత స లಲ್. ఈ గರ್ంథవು అవన దశರ್న, 

సుವాತెರ್ಯాಗಿದె మతుತ್ ಮానవకులಕಿಕ್రువ ಮాగರ್దశರ್నವాಗಿದె. ఈ గರ್ంథవು టಟ್ವాಗಿದె మతుತ್ 
ఇదర ಲ್ ಕైచళక ತెూౕ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. 

ఇవುగళು కుರ್ఆ న దశರ್నగಳాಗಿವె. ఇದెూందు ఆళವాద గರ್ంథ ಹాగూ ఒందు 
ಮాగರ್దశರ್నವాಗಿದె మతుತ್ ಶాವ್స డువవ ಗె సుವాತెರ್ಯాಗಿದె. అవరు బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ఎ ತ್ యుತాತ್ರె మతుತ್ అవುగళనుನ್ షಕ್ళంకವాಗಿడుತాತ್ರె. అవరు పరಲెూౕకద బಗెಗ್ 
ఖ తರాಗಿದాದ್ರె. (27:2-3) 
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 అಲాಲ್హన గರ್ంథవనుನ್ ప సువవరు మతుತ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువవరు మతుತ್ తమಗె 
దయಪా రువುద ంద ಸావರ್జ కವాಗಿయూ అథವా రహసಯ್ವాಗಿయూ ದాన ౕడువవరు 
-  అవరు నషಟ್ లಲ್దంతహ ఒందు వಯ್వಹారవనుನ್ బయసువవರాಗಿದాದ್ರె. (35:29) 

ದాన, ದెౕ ಗె, జనರెూం ಗె ಸౌಹాదರ್యుత ఉపಚార, ನాಯ್యವాద ವాಯ್ಪార, ನై క సుತ್ మతుತ್ 
ವాಗాದ್నవనుನ್ పೂರైసు ಕె – ఇవುగళು అಲాಲ್హన ౕ య ಲ್ ఒళಗెూం రువ ಕెలవು ಮాగರ್ద ರ್ 
సూతರ್గಳాಗಿವె. ఇదు సಸ್ంದెౕహకವాಗಿ ಮానవ సముದాయಕಿಕ್రువ ప పೂణರ್ సూతರ್గಳాಗಿದె. 
ఆದాగూಯ್, ನావು ఈ గ త ಮౌలಯ್గళనుನ್ అళవ ಕెూం లಲ್. గರ್ంథవనుನ್ ವ್ౕక ద బ కవೂ, 

తమಮ್ నడుವె పరసಪ್ర ఒ ತాద ಕెలస ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడలు ఉತ ತె್ౕ సువ సతಯ್సంధತెయ ఒందు 
ౕ య బద ಗె, ధమರ್వనుನ್ అనుస సలు జనరు ಕాలద ఆరంభ ందలూ ఒತాತ್ ಕెూండు 

బం రువುದాಗಿ, కుರ್ఆ న ಲ್రువ ఇ ಹాసవು నమಗె సుతತ್ದె. సభಯ್ತె, ಪాರ್ಮా కತె, 
షಕ್పటತె, ದైనಯ್ತె, క కర, ರ್ౕ , పరసಪ್ర ಸౌಹాదರ್యుత ఉపಚార – ఇತాಯ್ గళనుನ್ ౕవనద 

ఒందు ౕ ಯాಗಿ అవరు పರ್ಚార ಮాడువು లಲ್. అవరు ఎసಗಿరువ ఎಲాಲ್ దుషಕ್ೃతಯ್గళనుನ್ 
సృ ಟ್కతರ್ను ಕಷ್ డబహుదు ఎంబ నం ಕె ం ಗె ಕెలవು ರ್షಟ್ సమయద ಲ್ ఆರాధನెగళనుನ್ 
ಮాడలు ఒತాತ್ సుತాತ್ರె. అవర ಲ್ బహుಪాలు జనరు అవర మకಕ್ళು, ఆ ತ್, ఇಮామరు, 
పುರెూౕ తరు, ಧా ರ್క ದాವ್ంసరు, పರ್ವా గళು మతుತ್ ಭౌ క గರ್హగళనుನ್ మూ ರ್క సలు 
ఇ ಛ್సుತాತ್ರె. అవరు సరళ కలಪ್ನెಯాద సతಯ್సంధತెయ ౕ యనుನ್ అథವా ౕನ್-అಲ್-

హునಫా’వనుನ್ రసಕ್ సుತాತ್ರె. ವాసತ್వద ಲ್ అవ ಗె ఆ ా సలಪ್ ಟ್రువುదు, ఉతತ್మ ಕాయರ್గళು 
మతుತ್ ఉతತ್మ ಕెలసగళనుನ್ ಮాడువ మూలక, ದెౕರ್ సಲాద ౕ ಗె తమಮ್నుನ್ ಪాರ್ಮా కರాಗಿ 
అళవ ಕెూండు, అಲాಲ್హన అనుಶాసనగళనుನ್ ఎ ತ್ యువುదు ಮాతರ್ವాಗಿದె. ఇదు ౕవనద 
ఒందు సಪ್షಟ್ మతుತ್ సరళ ಮాగರ್ವాಗಿದె. అಲాಲ್హను సంకషಟ್వనుನ್ ಹెౕర లಲ್. మూ ರ್ ఆರాధకర బಗెಗ್ 
కుರ್ఆನ್ ౕಗె ಹెౕళುతತ್ದె: 

ం న గರ್ంథగళ అనుಯా గళ ಲ್ ఇరువ సతಯ್ ಷెౕ గళು మతుತ್ మూ ರ್-ఆರాధకరు, 
అవర కಡెಗె పುರాವెగళು బంద నంతరవೂ అవరు ಶాವ್స డువು లಲ್. (98:1)23 

అవ ಗె ದెౕರ್ ಲాಗಿరువುదు ఏನెందರె - ౕవన ౕ య ಲ್ ( ౕನ್) అಲాಲ್హన ౕಲె 
ಶాವ್స టుಟ್ಕెూండు ಪాರ್ಮా కವాಗಿ అవన ಸెౕವె ಮాడలు తమಮ್నుನ್ సమ ರ್ ಕెూళಳ್ಬెౕకు 

                                                 
23 ం న గರ್ంథగళ జనర ಲ್రువ ధమರ್వనుನ್ అనుస సువరు మతుತ್  కుರ್ఆನ್ ವ್ౕక ద నంతరవೂ ధమರ್వನెನ್ౕ 
ಪా సువవరు మూ ರ್ ఆರాధకರాಗಿತాತ್ರె. ಮానవకులಕెಕ್ ౕవనద ಲ್ ಪా స ಕాಕ್ಗಿ ఇరువುదు ಕెౕవల ఒంದెౕ ౕ , 
అదు అಲాಲ್హన ౕ ಯాಗಿದె. 
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మతుತ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యಬెౕకు ಹాగూ అవುగళనుನ್ షಕ್ళంకವాಗಿ సಬెౕకు. ఇದాಗಿದె 
సతಯ್సంధತెయ ಮాగರ್ ( ౕನ್-అಲ್-హునఫ). (98:5) 

అవన గರ್ంథద ಲ್ వ సಲాద ಕాయರ್గళ ౕಲె ವైయుಯ್ಕಿತ್క బదಧ್ತెయ మూలక సతಯ್సంధತెయ 
ಮాగರ್వనుನ್ అಳెయಲాగుతತ್ದె. నమಗె ఇదు 98:5 ంద ದె. ఈ ಕెళಗె రువುదు, ಫారసు 
ಮాడಲాదంతహ బదಧ್ತెయనుನ್ ఎ ತ್ యువ ఒందు ౕ ಯాಗಿದె: 

మಮ್ పರ್భువು మಗె ౕಗె ఆ ా ದాದ್ನె – ౕవು అవననನ್లಲ್ದెౕ ఇతరరనుನ್ ಸెౕವె 
ಮాడ , మಮ್ ಮాತా తరనుನ್ ಗౌర . అవర ಪైಕಿ ఒబಬ್రు అథವా అవ బಬ್రు 
వృదಧ್ರాಗಿ మಮ್ బ దದ್ರె, ౕవು అవರెూం ಗె రుಸాಗಿ ಮాతನాడ  అథವా 
అవರెూం ಗె అను తವాಗಿ వ ರ್స . అవರెూం ಗె ಸెನ್ౕహ ಭావ ంద ಮాతನా  మతుತ್ 
నమರ್ತె మతుತ್ ద య ರెಕెಕ್గళనుನ್ అవ ಗాಗಿ తಗಿಗ್  మతుತ್ ಹెౕ : “ననನ್ పರ್భుವెౕ, అవరు 
ననನ್నుನ್ కಕ್ం ంద ಸాಕಿದాದ್ರె, ౕను అవరు ౕಲె కరుಣెತెూౕరు.” (17:23-24) 

ఈ సరళ యమగళనుನ್ ಪా సుತాತ್ ఏకದెౕవన ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడువంతహ ఒందు జనసమూహద 
శವ್ವాಯ್ ತ್ಯాద పರ್ಭావవనుನ್ ఒ ಮ್ ఊ లు పರ್య ನ್  ನెూౕ . ఇಸాಲ್ం సంక ಪ್ రువುదు ఇంతహ 

ఒందు శವ್వನాನ್ಗಿದె. ನావು అవన ఆ ెగళనుನ್ సమಮ್ సಬెౕಕాಗಿದె - ఈ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ఎ ತ್ యಬెౕకు మతుತ್ అవುగళనుನ್ షಕ್ళంకವాಗಿడಬెౕకు. ఈ ఆದెౕశగళು ಕెూನెయ పರ್ವా ಗಿరువ 
ఒందు ಹెూస అవ ౕణರ್ವెౕనలಲ್. ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ ಗాಗಿ మూಸా గూ అದెౕ ఆದెౕశగళనుನ್ 
ౕడಲాಗಿతుತ್: 

ನావು ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళ ಜెూತె ఒందు ఒపಪ್ందవనుನ್ ಮా ದెవು, “ ౕవು 
అಲాಲ್హననನ್లಲ್ದెౕ ఇతరరనుನ್ ಸెౕವె ಮాడ , ಮాತా తరు, సంబం కరు, అನాథరు, 
మతుತ್ బడవరనుನ್ ఆద . అవರెూం ಗె ౕవು ಸెನ್ౕహಭావ ంద ಮాతನా . మಮ್ 
బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್  మతుತ್ అవುగళనుನ್ షಕ್ళంకವాಗಿ . ఆదರె ಕెలవరనుನ್ ಹెూరతు 
ప , ౕవು (ఆ ఒపಪ್ంద ంద) రుಗಿ ಟ್ , మతుತ್ ౕవು ముఖರాಗಿ ದ್ౕ .” (2:83) 

ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళ ಲ್ బహుಭాగవು అಲాಲ್హನెూం ಗె ಮా ద తమಮ್ ఒపಪ್ంద ంద ముఖರాదరు 
మతుತ್ అదనుನ್ ಕ್ರ್ ಗెూ దరు ఎందు 2:83 ಹెౕళುతತ್ದె. అవరు తమಮ್ జವాಬాದ್ యనుನ್ 
పೂರైస లಲ್. 

అದెౕ ౕ , ನావು ఈ ಕెళಗಿన ఆದెౕశగళ అవశಯ್కತెగళనుನ್ ಪా సువ మూలక నమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ఎ ತ್ యలు ౕ సಲాಗಿದె: 
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ఓ ಮానవకులವెౕ! ౕవು మಮ್ పರ್భువనుನ್ ల . అవను మಮ್నుನ್ ఒందు ౕవ ంద 
సృ ಟ್ దను. నంతర అద ంద అదర సంಗా యనుನ್ సృ ಟ್ దను. అవ బಬ್ ందలూ అನెౕక 
పುరుషరు మతుತ್ మ ಳెయరనుನ್ ವాಯ್ దను. ౕవು పರ್ ె ಮాడువంతహ అಲాಲ್హననుನ್ 
ల , మతుತ್ మಮ್ సంబం కరనుನ್ ఆద . అಲాಲ್హను మಮ್నుನ್ ನెూౕడు ತ್ದాದ್ನె. ౕవು 
అನాథ ಗె అవర హಕಿಕ್న ಸెూతತ್నుನ್ ಕెూడಬెౕకు మతుತ್ ఒ తనుನ್ ಕెడుಕಿನెూం ಗె 
బద సಬారదు అథವా అవర ಸెూ ತ್ನెూం ಗె మಮ್ ಸెూతತ್నుನ್ శರ್ణಗెూ  అవర 
హణవనుನ್ నನ್ಬారదు. ఇదు ಘೆూౕర అನాಯ್యವాಗಿದె. (4:1-2) 

ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ ಗె అవ ౕణರ್ವాద ఆದెౕశగಳెౕ  మತెూತ್ ಮ್ ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె 
అవ ౕ ರ್సಲా తు. అదనుನ್ అంಗಿౕక దవ ಗె తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యలు మతుತ್ 
అవುగళనుನ್ షಕ್ళంకವాಗಿ సలు ా సಲా తు. అవన ಲ್ ಶాವ್స సువవరు అవన ಸెౕವెయనుನ್ 
ಮాడಬెౕకు మతుತ್ తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఈಡెౕ ಕెూళುಳ್వ ಹాగూ అవುగళనుನ್ షಕ್ళంకವాಗಿ సువ 
మూలక అవన ఇಚెಛ್యనుನ್ ಪా సಬెౕకు ఎందు కుರ್ఆ నుదದ್కూಕ್ అನెౕక ಬా  అవను 
పುనರావతರ್ನె ಮాడుತాತ್ನె. అಲాಲ್హను అవన గರ್ంథద ಲ್ ದెౕರ್ రువುದెౕ అవన ఒపಪ್ందగಳాಗಿವె. 
ఒపಪ್ందగళనుನ್ పೂರైసువ అవన ಸెౕవకర ಬాధಯ್ತెయనుನ್ అవను రంతరವాಗಿ నమಗె 
ನెన సుತాತ್ನె: 

ౕవು అನాథర హణవనుನ್ ముటಟ್ , అవరు ಯౌవನావಸ ಥె್ಗె తలుపುవవರెಗె అవ ಗె ఒ తు 
ಮాడువುదనుನ್ ಹెూరతుప . ౕవು మಮ್ ఒపಪ್ందగళనుನ್ ఈಡెౕ . మಮ್ ఒపಪ್ందಕెಕ್ 
ౕవು ಹెూಣెಗారರాಗಿ ದ್ౕ . ౕవು ವాಯ್ಪార ಮాడుವాగ పೂణರ್ అళತెయనుನ್ ౕ , మతుತ್ 

సಮానತెయ తులನె ంద తూక ಮా . ఇదు ఉతತ್మవೂ మతుತ್ ನాಯ್యసమಮ್తవೂ 
ఆಗಿದె. ఖ తವాಗಿయూ, మಮ್ శರ್వణ, దృ ಟ್ మతుತ್ మనసుಸ್ - ఇవುగళ బಗెಗ್ పರ್ ನ್సలಪ್డువುదు. 
(17:34-36) 

అందರె, ನావು అನాథర ఆರైಕె అథವా నమಮ್ ವాಯ್ಪార చటువ ಕెగళು ಸెౕ దంತె ನావು నమಮ್ 
ౕవనద ಲ್ ಮాడువ పರ್ ందూ ದాఖ సలಪ್డుతತ್ದె. పరಲెూౕకద ಲ್, నమಮ್ ಕಿ గళು, కణుಣ್గళು 

మతుತ್ హృదయవು నమಮ್ రుదಧ್ ಸాಕಷ್ಯ್ ಹెౕళುవ ಕారణ, ನావು ಮా ద ಯావುದెౕ ಕాయರ್వనుನ್ అ ಲ್ 
ರాక సలు ಸాధಯ್ లಲ್. ఉದాహరಣెಗె ನావು నమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళసದె కణుಣ್ము ಚ್ 

ಯావುదನాನ್దరూ ವ್ౕక దರె, శರ್వణ, దృ ಟ್ మతుತ್ మనసుಸ್ నమಮ್ రుదಧ್ ಸాಕಷ್ಯ್ ಹెౕళುవುదు. 

అಲాಲ್హ ಗె తనನ್నుನ್ సమಮ್ ಕెూం ದెದ್ౕನె ఎందు ఒబಬ್ ము ಲ್మను ಹెౕ ಕెూళುಳ್వುದాదರె, అవను 
తనನ್ ఒపಪ್ందగ ಗె ఎషుಟ್ బదಧ್ನాಗಿದాದ್ನె ఎందు గమ సువ మూలక అవన ಹెౕ ಕెయ సತాಯ್ంశవనుನ್ 
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ప ౕ సబహుదు. ఇಸాಲ್ం ఎంబువುదు కమರ್గళ ಹాగూ ಮౌలಯ್గళ ౕಲె ఆధ తವాద, 

సృ ಟ್కతರ್ ంద ನాಯ್సಮాడಲాద ఒందు ౕవన ౕ ಯాಗಿದె. ఒందు వಯ್ಕಿತ್య కమರ್గళ మూలక 
అవనుನ್ యబహుదు. 

తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎం గూ ఈಡెౕ ಕెూళಳ್దంತె అథವా ಯావುದెౕ ನై క ಮౌలಯ್వనుನ್ 
గ సదంತె, ಧా ರ್కరు (అಲాಲ್హన గರ್ంథవనుನ್ అర యಲెಲ್ౕ ప సಬెౕಕెందు తమಮ್ 
అనుಯా గళనుನ್  ఒತాತ್ ) జన ಗె కుರ್ఆ న వచనగళనుನ್ ಕెౕవల ಗಿ ಪాఠ నಡెసువంತె 
ಮాడుತాತ್ರె. ధుಯ್కತ್ವాಗಿ (అందರె  ಧానద ಲ್) ಪాರ್ ರ್సువುదు అಲాಲ್హ ంద అవత సలಪ್టಟ್ 
ౕ న ಭాగవలಲ್. అవ ంద ఆ ా సలಪ್టಟ್ ౕ యు కమರ್గళ మూలక ಸెౕವె ಮాడువುదనుನ್ 
ౕ సుతತ್ದె. ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ ಯారు ಬెౕಕాదరూ ಮాడబహుదు. 

ఒಳ ಳె್య ము ಲ್మరు మಕాಕ್ద కಡెಗె ముఖ ಮా  నಕెಕ್ ఐదు ಬా  ధుಯ್కತ್ವాಗಿ ಪాರ್థರ್ನె 
24ಮాడుಬెౕಕెందు అర ౕ ధమರ್ద ౕరరు ఒತాತ್య ప సుತాತ್ರె. ఇదు అవర ధమರ್ద అతಯ್ంత 
పರ್ముఖವాద బదಧ್ತెಯాಗಿದె మతుತ್ అవర ಶాವ್సద దల కంబವాಗಿದె. ధుಯ್కತ್ವాಗಿ ಪాರ್థರ್ನె 
ಮాడువ మూలక బదಧ್ತెగళనుನ್ పೂರైసువ అగతಯ್వనుನ್ కుರ್ఆನ್ ఎ ಲ್యూ పರ್ಸాಥ್ లಲ್ద ಕారణ 
అవర ఈ ವాదಕెಕ್ ಯావುದెౕ ఆಧార లಲ್. ವాసತ್వವాಗಿయూ ఇదు సತాಯ್ంశವాಗಿದె మతుತ್ అద ంద 
ఓ ಹెూౕగలు ಸాధಯ್ లಲ್. 

ಹాಗె, కుರ್ఆ న పರ್ముఖ పదగళ ಲ್ ఒంದాద (తరుವాయ ౕ న పರ್ముఖ ప కలಪ್ನెగళ ಲ್యూ 
ఒంದాద) సವ್ಲాತ್ (బదಧ್ತె) ఎంబ పదవనుನ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎంబ అథರ್ದెూం ಗె రుచువ 
మూలక భರ್షಟ್ಗెూ దరు. అవరు గರ್ంథద ಲ್ అಲాಲ್హను గ  ప ద కರారుగళ పರ್ಕార 
బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువುద ంద జనరనుನ್ తಡెయుತాತ್ರె. 

సವ್ಲాತ್ పదద థಯ್ రూపಣెయనుನ್ అನెವ್ౕ సువ ముంಚె, ఆರాధನె అథವా పೂಜెయ బಗెಗ್ కుರ್ఆನ್ 
ఏను ಹెౕళುతತ್ದె ఎందు ನెూౕಡెూౕణ మతుತ್ అదర బಗెಗ್ ఇరువ సూచನెగళು ಯావುవು ఎందు ಚెನాನ್ಗಿ 

దుಕెూಳೂె ಳ್ౕణ. ఇదు ముఖಯ್ವాద షయವాಗಿದె. ఏಕెందರె, సವ್ಲాತ್ ఎంబ పదవనుನ್ ధుಯ್కತ್ 

                                                 
24 ఇదు అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ అ  ముఖಯ್ವాద ಶాವ್సద కంబವాಗಿದె. అపರా గళೂ ಸెౕ దంತె, ఒందు వಯ್ಕಿತ್య 
సವ್ಭావవనుನ್ అవన ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ అనుసరಣెయ ౕಲె ౕಮాರ್ సಲాగుతತ್ದె. ಕెలవು ದెౕశగళ ಲ್, ಪాರ್ ರ್సದెౕ 
ఇరువುదు గం ౕర అపರాధವాಗಿದె.  
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ಪాರ್థರ್ನె ఎందు ಚెౕಷెಟ್ ంద రుచಲాಗಿದె. ನావು రువంತె ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయు, 
ఆರాధನెయ అథವా పೂಜెయ ಕಿರ್ ಯాಗಿದె25. 

 

అಲాಲ್హను ఆರా సలಪ್డಬెౕಕాదవనలಲ್ 
పರ್థమವాಗಿ ಹాగూ పರ್ముఖವాಗಿ: ‘పೂಜె అథವా ఆರాధನె’ ఎంబ పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ ఎలూಲ್ 
కండుబరువು లಲ್. మತెూತ್ ಮ್, ಧా ರ್కరు గರ್ంథద ಲ್న ఒందు సరళ పదద అథರ್వనుನ್ రు దరు. 

ఎಲాಲ್ ಮానవరు గ త కರారుగళ పರ್ಕార తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ దు, అవುగళనుನ್ 
షಕ್ళంకವాಗಿ ಕాಪా ಕెూండు, సతಯ್సంధವాద ఒందు ౕవన ౕ యనుನ್ నಡెసువ అవశಯ್కತెయు 

గರ್ంథద ಸాರాంశವాಗಿದె. ఆರాధನె అథವా ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ వರ್హಣెయ మూలక ఈ 
బదಧ್ತెగళనుನ್ ఈಡెౕ సలు ಯా గూ ಸాధಯ್ವెౕ ఇలಲ್. పರ್ బಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు, తనನ್ పರ್భు న అనుగರ್హద 
కಡెಗె సమಮ್ ಕెూళುಳ್వంతహ ವైయుಕಿತ್క ಕాయರ್గళ మూలక తనನ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా సಬెౕಕాಗಿದె. 

వಮా ఖలకుತ್తుಲ್ నನ್ వಲ್ ఇನ್’స ఇಲాಲ್ -య’అబుదూ  (51:56) 

ನాను ನ್ನ್’గళనుನ್ మతుತ್ ಮానవరనుನ್, ననನ್నుನ್ ಸెౕವె ಮాడువ ಹెూరತాಗಿ సృ ಟ್స లಲ್. 
(51:56) 

ఈ భూ య ౕಲె ನావು ఇరువ ఉದ ದె್ౕశవనుನ್, కుರ್ఆನ್ ఒంದెౕ ವాకಯ್ద ಲ್ వ ದె. ನావು అవన 
ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడువ సలుವాಗಿ సృ ಟ್సలಪ್ ಟ್ದెದ್ౕವె, ఆರాధನెయనుನ್ ಮాడలు అలಲ್. ನావು భవಯ್ 
ನాಯ್సద ಲ್, కమರ್గళ మూలక (ಕెౕవల ంతನెగళ అథವా పదగళ మూలకవలಲ್) ಸెౕವె ಮాడలు 

సృ ಟ್సలಪ್ ಟ್ದెದ್ౕವె. ‘ಸెౕವె’యనుನ್ ‘ఆರాధನె’ ఎంದాಗಿ ద థಯ್ రూపಣెయు, ఇಸాಲ್ న 
రమಯ್ನెూౕటద ౕಲె ದారుణ ప ಣామవనుನ್ ౕరుతತ್ದె. 

ఇ ಲ್ నಡెయువ చಚెರ್య స ನ್ವెౕశగళలూಲ್, ಸెౕವె మతుತ್ ఆರాధನె ఎంబ పదగళು వಯ್తಯ್సತ್ 
అథರ್గళనుನ್ ಹెూం ವె. ಸెౕವె ఎంబ పదవು, అಲాಲ್హన ಕానూనుగ ಗె అనుగుణವాಗಿ ఉతತ್మ 
ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడువುదర మూలక అవన ಸెౕವె ಮాడువುదనుನ್ వಯ್కತ್ప సుతತ್ದె. ఆರాధನె ఎంబ 
పదవು ఆచరಣెగళು, ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళು, ౕథರ್ಯాತెರ್గళು మతుತ್ ಸెూತ್ౕతರ್గళ ಹాడుగళು, 
                                                 
25 కుರ್ఆ న ಲ್ అಬ್ದ್ ఎంబ పదద అథರ್ ಸెౕవక, న’బుదు ఎందರె ನావು ಸెౕವెಮాడుತెತ್ౕವె, ಲాన’బుదు ఎందರె ನావು 
ಸెౕವె ಮాడువು లಲ್ ఎంದాಗಿದె, ತెూంబతుತ್ పರ್ శత అనుವాదగళು ఈ పదవనుನ್ ‘ಸెౕವె’య బద ಗె పೂಜె/ఆರాధನె 
ఎందు బళ ವె. 
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ఇತాಯ್ గళ మూలక, మరణಹెూం దంతహ మూ ರ್గ ಗె, అథವా ౕರ್వ గರ್హగ ಗె ಗౌరవ, 
చుಚ್ಗె అథವా ರ್ౕ య ಭావನె స ಲ್సువುదనుನ್ సూ సుతತ್ದె. త’బుదు, య’బుదు ఇತాಯ್  పదగళು 

అಬ್ದ್ ఎంబ మూలపద ంద పಡెయಲాಗಿದె ಹాగూ అదర అథರ್ ‘ಸెౕవక’ఎంದాಗಿದె (‘ఆರాధక’ 
ఎందలಲ್). ఎಲాಲ್ ಮానవరు అಲాಲ್హన ಸెౕవకರాಗಿದాದ್ರె. ఆదದ್ ంద అవరు ಕెౕవల అవననుನ್ ಮాతರ್ 
ಸెౕವె ಮాడಬెౕకు - మతుತ್ తమಮ್నుನ್ అవ ಗె ಮాతರ್ సమಮ್ సಬెౕకు (సుజూದ್). అಬ್ದ್ (ಸెౕవక) ఎంబ 
పదద హలವారు ఉతಪ್నನ್గళು ఇವె. ఉದాహరಣెಗె, ఈ ಕెళಗಿన వచనవು మయರ್మర మగ ఈಸా 
మతుತ್ అಲాಲ್హ ಗె కటవ ರ್గಳాಗಿ ౕ సలಪ್టಟ್ంతహ శಕಿತ್గళ (మಲా’ఇಕ್) బಗెಗ್ సంబం ದె. 

లನ್-యసತ್ನ್-ಕಿఫಲ್ మ ౕహు అನ್ యకూన అబದ್ನ್ ಲాಲ್  వలಲ್ మಲా కతుಲ್ 
ముకరರ್బూన వ మನ್ యసತ್ ಕ್ఫ అನ್ ఇಬాద ౕ వ యసತ್ಕ್- ರ್ ఫసయಹ್-శురుహుಮ್ 
ఇಲై  జ ౕఅನ್ (4:172) 

ತాను అಲాಲ್హన ಸెౕవక(అಬ್ದ್)ನాಗಿరువ బಗెಗ್ ఈಸారు ఎం గూ సంಕెూౕచ పడ లಲ್, 
కటవ ರ್గಳాద శಕಿತ್గళೂ (సంಕెూౕచ) పడువು లಲ್. ಯావನాదరూ అవననుನ್ ಸెౕವె 

(ఇಬాద ౕ) ಮాడువ బಗెಗ್ సంಕెూౕచపటಟ್ರె మతుತ್ అహంಭావ ತెూౕ దರె 
శಚ್యವాಗಿయూ అవను అవರెలಲ್రనూನ್ ఒಟాಟ್ಗಿ ಸెౕ  తనನ್ ముంದె ಹాజరుప సువను. 

(4:172) 

ఈಸారు ತాను అಲాಲ್హన ಸెౕవకನాಗಿరలు ಕಿం తూತ್ సంಕెూౕచపడ లಲ್. తనನ್ ಮా కన 
ಸెౕವెಮాడువುదు ಸెౕవకన కతರ್వಯ್ವాಗಿದె. తనನ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువ మూలక అಲాಲ್హన 
ಸెౕವె ಮాడువುదు ఒందు ಶాವ್ య కతರ್వಯ್ವాಗಿದె అలಲ್ದె బగుಗ್వುదర అథವా ಸాಷాಟ್ంగద 
మూలక ౕ అథವా ಕెలవು ఆచరಣెగళనుನ್ ఎసಗಿ ಕైತెూಳెయువంతహ ౕ య ಲ್ అవననుನ್ 
‘ఆರాధನె’ ಮాడువುದెూౕ అలಲ್. ಯావುದెౕ ఒందు గృహసಥ್ గూ కూడ, తనನ್నుನ್ పರ್ తಯ್ పೂಜె 
ಮాడువంతహ ಸెౕవరకర ఒందు కూట దದ್ರె అదు తರ್ವాಗಿ ತెూౕరబహుదు. ఇదు తకರ್బదಧ್ವాద 
కలಪ್ನె ౕ? 

ఒందు ಸెౕవకರాಗಿ, భూ  ఆಕాశగళ ಲ್రువ ఇతర సృ ಟ್గళంತె ನావು కూడ, అవన కಡెಗె 
దృ ಟ್ టుಟ್ అవననుನ್ ಹెూగళು ತ್రలు ౕ సಲాಗಿದె. 

ఓ ಮానవకులವెౕ, అಲాಲ್హన అగతಯ್ మಗాಗಿದె, అవను సమృదಧ್నూ పರ್శంస ౕయనూ 
ఆಗಿరుತాತ್ನె. (35:15) 



 92 

అవ ಗె నమಮ್ ಕಷ್ులಲ್క ఆಹార ತాಯ್గవೂ అథವా సವ್యం ಕెూండ ౕథರ್ಯాತెರ್గళೂ అగతಯ್ లಲ್. 
మಕాಕ್ద ಲ್ నమಮ್ ಹాజ  అవ ಗె అగతಯ್ లಲ್. ವాసತ್వద ಲ್ అవ ಗె నమಮ್ ವాಗ ದా್నగళ అగతಯ್ లಲ್. 
ನావು ఒందు ವాಗాದ್నవనుನ್ ಮా దರె, ఆ ವాಗాದ್నవనుನ್ ఈಡెౕ సువುదు నమಮ್ కతರ್వಯ್ವాಗಿದె మతుತ್ 
అదర ಲ್ నమಗెౕ ఒ ತాగుతತ್ದె. అవన ఆದెౕశగళనుನ್ ನావು ಕాయರ್గಳాಗಿ ప వ ರ್సలు అవను 
ఇ ಛ್సుತాತ್ನె. ఒందు ಸెౕవకను తనನ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా సಬెౕకు ఇలಲ್ దದ್ರె అవను ష ౕజక 
వಯ್ಕಿತ್ಯాಗಿ డుತాತ್ನె. 

ವాసತ್వద ಲ್, అಲాಲ್హ ಗె నమಮ್ ಸెౕವెయ అవశಯ್కತెయూ ఇలಲ್ ఎందు ఒబಬ್ను ವా సబహుదు. ఇదు 
జವాಗಿದె. అవ ಗె ಪాರ್ಮా కವాಗಿ ಸెౕವె ಮాడువುద ంద పರ್ ౕజన పಡెయువవరు 

ನాವాಗಿದ ದె್ౕವె. ఈ మూలక, నమಗె ౕ రువ సವ್తంతರ್ವాద ఆ ಕ್య జವాಬాದ್ యనుನ್ ನావು 
సమ ರ್సబహుదు మతుತ್ నమಮ್ సంపೂణರ್ ಸామథಯ್ರ್ద ಲ್ ಬెಳెయబహుదు. నమಮ್ అ ಥ್తವ್ద 
ವాసತ್ కತెಗె ನావು సంపೂణರ್ವాಗಿ ಹెూం ಕెూళಳ್బహుదు. ನావು నమಮ್ ನైజಯ್ సವ್రూపಕెಕ್ 
ఋజుವాగబహుదు. ఇదు అಲాಲ್హన ఇಚెಛ್ಯాಗಿದె, మతుತ್ నమಮ್ ఒ ಗాಗಿದె. 

అದెౕ ౕ , ಶెౕషವాಗಿ ౕ సలಪ್టಟ್ మతుತ್ అಲాಲ್హ ಗె కటవ ರ್గಳాద శಕಿತ್గళು (మಲాఇಕ್) 
ఇದాದ್ರె. అవరు కూడ తమಮ್ ಮా కన ಸెౕವె ಮాడుತాತ್ರె. ౕ న 4:172 వచనద ಲ್ ‘అಬ್ದ್’ ఎంబ 
పదద అథರ್ ‘ಸెౕవక’. అದెౕ వచనవು ఆ పదద ఇನెూನ್ందు ఉతಪ್నನ್ವాద ‘ఇಬాద ’నుನ್ బళ ದె, 
అదర అథರ್ ‘అవన ಸెౕವె ಮాడువುదు’. ఈಸారు మతుತ್ ౕ సలಪ್టಟ್ శಕಿತ್గళು అಲాಲ್హన 
ఆರాధನెయనుನ್ ಮాడ లಲ್. అవరు అవను ಹెౕ ద ಕెలస ಹాగూ అవన ಸెౕವెయ ಲ್ బహళ 
రతರాಗಿదದ್రు. 

కుರ್ఆ న ಲ್ మూల పద అಬ್ದ್’న ఇದెౕ ౕ య ఇతర ఉతಪ್నನ್గళనుನ್ నమಗె ಕాణబహుదు, అವెಲాಲ್ 
ಸెౕವె ఎంబ అథರ್వನెನ್ౕ ౕడుతತ್ದె, ఆರాధನె ఎందలಲ್: 

వ నహుನ್ లహూ ఆ దూನ್ (2:138) 

ನావು అవననుನ್ ಸెౕವె ಮాడుತ ತె್ౕವె (2:138) 

వಸ್-అಲ್ మನ್ అರ್-సಲాನ್ ನ್ కಬ್- క ನ್ రుసు ನా అజఅಲ್-ನా ನ್ 
దూ రರ್ಹాಮ್  ఆ హ ನ್ య’అబుదూన (43: 45) 

మಗಿంత ముంಚె క దంతహ సంದెౕశವాహక ಗె ನావು కరుಣామయన ಹెూరతు ಸెౕವె 
ಮాడలు ఇతర ದెౕవరనుನ್ శಚ್ ಕెూ ಟ್ದ ದె್ౕವె ౕ ఎందు ಕెౕ  ನెూౕ . (43:45) 
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సరళವాಗಿ, ఎಲాಲ್ ౕ య ಸెౕವెగళು కమರ್గళ వರ್ సಲాగుతತ್ದె. శವ್వು ఉతತ್మ ఉದ ದె್ౕశగ ంద 
తుం ದె, ఆదರె ಕెౕవల ఉದ ದె್ౕశగళು ಸాಕాగదు. 

కుರ್ఆ న ఆరం క అಧాಯ್య అಲ್-ಫా హ ద ಲ್ ఏళು వచనగళనుನ್, అర ౕ ధమರ್ద 
అనుಯా గళು తమಮ್ ఐదు ‘కಡాಡ್య’ పರ್ నద ಪాರ್థರ್ನెయ ವెౕಳ  ె ఓదుತాತ್ರె. 1:5 ర ಲ್ ‘న-

బుదు’ (ನావು ಸెౕವె ಮాడుತెತ್ౕವె) ఎంబ పదಕెಕ್ ‘ನావು ఆರాధನె ಮాడుತ ತె್ౕವె’ ఎంబ దూ త అథರ್ 
ಕెూటుಟ್ ಧా ರ್కరు అవరనుನ್ వం సుತాತ್ರె. ఈ పదవು అಬ್ದ್ (ಸెౕవక) ఎంబ మూలపద ంద 
పಡెయಲాಗಿದె. ಯావುదనూನ್ అవನెూం ಗె సం ౕ సದె, అవన ಸెౕವెయనుನ್ ಮాతರ್ ಮాడుತెತ್ౕವె 
ఎందు ಘೆూౕ సువ బద ಗె అవరు ‘ఆರాధನె’ ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. అಲాಲ್హను తనನ್నుನ್ ఆರా సలు 
ಯా గూ ఆದెౕ స లಲ್. 

అಲ್-ಫా హ సూరద ಸాರాంశವెౕನెందರె, ఆಕాశగళ ಲ್ మతుತ್ భూ య ಲ್ అ ತ್తವ್ద ಲ್రువ 
పರ್ ందర ౕ న ౕలూ అಲాಲ್హన పರ್భుతವ್ రువುదు అవన లಕಷ್ణగళ ಲ್ ఒళಗెూం ದె 
ఎంబువುದాಗಿದె. ఈ పರ್పంచద మతుತ್ పరಲెూౕకద ಲ್న కರ್మబదಧ್ వಯ್వಸెಥ್య రంకుశ ದెూರె 
అవನాಗಿದాದ್ನె. దల ನాలుಕ್ వచనగళು ಹెౕళುతತ್ದె: ‘అతಯ್ంత సಹానుభూ యుళಳ್, 
కరుಣామయನాద అಲాಲ್హన ಹెస ನెూం ಗె. పರ್పంచద పರ್భుವాద అಲాಲ್హ ಗె పರ್శంಸెగళು. అవను 
అతಯ್ంత సಹానుభూ యుళಳ್వను, కరుಣామయను. వಯ್వಸెತ್య నద ದెూರె’. అనంతర, నమಮ್ 
పರ್భు న ಸెౕవకರాಗಿ, అవన ಮాగರ್దశರ್న ంద ನావು ఈగ ఓదలు ముంದాగు ತ್రువುదర మూలక 
ನావು అవననుನ್ ಸెౕವె ಮాడువ సలుವాಗಿ, నమಮ್ ఒపಪ್ందవనుನ್ ఎ ತ್ యుತెತ್ౕವె ఎందు పರ್ ె 
ಮాడుತెತ್ౕವె - ఇదర ముం న అಧాಯ್యద ಪాರ್రంభదಲెಲ್ౕ ద ಮాగರ್దశರ್నవು ఇದాಗಿದె: ‘ఇదు 
సಸ್ంశయವాద (కుందుಕెూరತె ఇలಲ್ద) గರ್ంథವాಗಿದె. అదృశಯ್ತెయ ಲ್ నం ಕె ఇ సువ మతుತ್ తమಮ್ 

బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువంతహ, లಕಷ್ಯ್ತె ఇరువవ ಗె ಮాగರ್ద ರ್ಯాಗಿದె...’ 

1:5 ౕಗె స ಯాಗಿ ఓదಬెౕకు: 

ఇಯాಯ್క న’అబుదు వ ఇಯాಯ್క నసತ್-ఈನ್ (1:5) 

నನ್నుನ್ ಮాతರ್ ಸెౕವె ಮాడుತ ತె್ౕವె మతుತ್ నನ್ ಲ್ ಮాతರ್ ನావು సಹాయ ಯా సుತ ತె್ౕವె. 
(1:5) 

నంతర: 
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ನెౕర ಮాగರ್ద ಲ್ నమಮ್నుನ್ నಡెసు. అదు ౕను అనుగರ್ దవర ಮాగರ್, నನ್ ಕెూರ್ౕధಕెಕ್ 
అహರ್ರాగదవర మతుತ್ ದా ಗెటుಟ್ ಹెూౕగదవర ಮాగರ್ವాಗಿದె. (1:6-7) 

అవను అనుగರ್ దంతహ ನెౕర ಮాగರ್ద ಲ್ నమಮ್నుನ್ నಡెసలు అవన సಹాయ ಯాచನెయు 
ఇ ಲ್రువ నం ಯాಗಿದె. ವైಚా కವాಗಿ, అవను అవత ద గರ್ంథద ముಖాంతర తనನ್ ಸెౕవక ಗె 
ಮాగರ್దశರ್న ಕెూడువುదు అవన ఏಕైక ౕ ಯాಗಿದె. ఖం తವాಗಿయూ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ 
వರ್హಣెయ మూలకవలಲ್. అవన గರ್ంథద ಲ್ అవను ఆದెౕ ద పರ್ಕార తమಮ್ ಸెౕವెగళనుನ್ 

ಪాರ್ ౕಗಿక ಕಿರ್ గಳాಗಿ ಭాಷాంత సువ బద ಗె, ‘ నನ್ ఆರాధನెయನెನ್ౕ ನావು ಮాడుತెತ್ౕವె మతుತ್ 
నನ್ సಹాయవనుನ್ ಮాతರ್ ನావು ಕెౕళುತెತ್ౕವె’ ఎందు ಧా ರ್కరు పರ್ న హ ನెౕళು ಬా  ಕెౕవల 

తు  ಸెౕವెయ మూలక పುనರావ ರ್సుತాತ್ರె. ( నంపರ್ య ఐదు ಬా య ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయు 
ಬెళಗెಗ್, మಧాಯ್హನ್, అపರాహನ್, సంಜె మతుತ್ ರా ರ್య ಲ್ 2, 4, 4, 3, 4 ఎంబ ఘటకగళ ಲ್ 
వರ್ సಲాగుతತ್ದె) 

ఈ వచనగళು సಪ್షಟ್ವాಗಿ ಹెౕళುవುದెౕನెందರె - నమಗె అవన ౕ న ಲ್ స ಯాద ಮాగರ್ద కಡెಗె 
ಮాగರ್దశರ್న ౕడలు అవన ద  మతుತ್ ఆ ౕವాರ್దగళనుನ್ ಯా సువ సలుವాಗಿ, ನావು ಕెౕవల 
అవన ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడుತ ತె್ౕವె మతుತ್ అవన ౕಲె నమಮ್ భరవಸెయనుನ್ ఇడుತెತ್ౕವె ఎందు 
ಘೆూౕ సువುదు – ఆಗಿದె. అಲాಲ್హ ಗె ಮాతರ್ తనನ್ ಸెౕవకరనుನ್ ನెౕర ಮాగರ್ಕెಕ್ ಮాగರ್దశರ್న 
ౕడలు ಸాధಯ್ ದె. పರ್ವా గళು ಸెౕ దంತె, ಬెౕರె ಯా గూ సహ ఇదు ಸాధಯ್ లಲ್: 

(పರ್ವా యರెౕ) ౕవು ರ್ౕ సువవ ಗె (సహ) మಗె ಮాగರ್దశರ್న ಕెూడలు ಸాధಯ್ లಲ್. 
ತాను ఇ ಛ್సువవ ಗె ಮాగರ್దశರ್న ಕెూడువవను అಲాಲ್హನాಗಿದాದ್ನె. ఏಕెందರె, అవను 
ಮాతರ್ ಮాగರ್దశರ್నಕెಕ್ అహರ್ರాదవరనుನ್ అ యువవను. (28:56) 

ఇతరరనుನ್ ನెౕర ಮాగರ್ಕెಕ್ ಮాగರ್దశರ್న ಮాడుತాತ್ರెందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್వ ‘ప తರ್ జనరు’ – ఎంబ 
సంగ ౕ ఇలಲ್. ఈ ‘ప తರ್ జనరు’ అం మವాಗಿ తమಮ್ అనుಯా గళ మూ ರ್గಳాಗಿ 
ప ణ సుತాತ್ರె. 

ಶాವ್ గళ పರ್భువು అಲాಲ್హನాಗಿದాದ್ನె. అవను అవరనుನ್ అంధಕార ంద ಬెళಕಿన కಡెಗె 
నಡెసుತాತ್ನె. సతಯ್ ಷెౕ గళ పರ್భుగళು మూ ರ್గಳాಗಿತాತ್ರె. అవುగళು అవరనుನ್ ಬెళಕಿ ంద 
అంధಕారద కಡెಗె నಡెసుతತ್ದె. అవరు తమಮ್ ಶాశವ್త పರ್ ఫలವాద అಗಿನ್ಗె అహರ್ರాಗಿದాದ್ರె. 
(2:257) 
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‘ప తರ್ పುరుషరు’ జనరనుನ್ ಬెళಕಿ ంద అంధಕారద కಡెಗె ಹా , తమಮ್ అనుಯా గళనుನ್ 
నరకద ಬెంಕಿయ కಡెಗె ಕెూంಡెూయుಯ್ ತ್ದాದ್ರె ఎందు కుರ್ఆನ್ నమಗె ಹెౕళು ತ್ದె. ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు 
ఒందు ధమರ್ಕెಕ್ ಸెౕ రువ తనక, అవ ಗె ఈ ‘ప తರ್ పುరుష’ ంద త ಪ್ ಕెూళಳ್లు ಸాధಯ್ లಲ್. 

వತాತ್ಗಿ ಪాರ್ ರ್సువುదర మూలక, నమಗె ౕవనవనుನ್ ಕెూటಟ್ంతహ నమಮ್ ಮా క ಗె ಬెಣెಣ್హచಚ್లు 
ಸాధಯ್ లಲ್ – ఎందు కుರ್ఆ న ఒందు మಶాರ್తಮ್క పఠಣె ంద సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. ಯావುದెౕ 
ఆచరಣెగళ వರ್హಣెయనుನ್ ఒళಗెూండ ఒందు మయ వಯ್వಸెಥ್యూ ఇలಲ್. ನావು అಲాಲ್హన 
కరుಣెయ మూలక అవ ంద ಮాగರ್దశರ್న పಡెయుತ ತె್ౕವె – ఆ కరుಣెಗె ಬెౕಕಿరువ అహರ್ತె 
నమಮ್ ಲ್లಲ್. అదಕెಕ್ అహರ್ರాగువ సలుವాಗಿ, ನావು ಕెౕవల అಲాಲ್హన ಜెూತెಗಿరువ నమಮ್ ఒపಪ್ందవనుನ್ 
ఈಡెౕ ಕెూండు అవన ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడಬెౕకు. అదు అవನెూం ಗಿరువ కರాರాಗಿದె మతుತ್ 
ಕెూನెయ ఉ న తనక అదు నమಮ್ ౕಲె అనವ್యವాಗಿದె. సృ ಟ್కతರ್ననుನ್ ‘ఆರా సలు’ 
ಮానవ ಗె ఆ ా సువంతహ ಯావುದెౕ ఒందు వచనవು కుರ್ఆ న ಲ್లಲ್. 

 

మూಸా ಹాగూ ఈಸారు అಲాಲ್హననుನ್ ‘ఆರా స లಲ್’ 
కుರ್ఆ న పರ್ಕార, అవ ౕణರ್ಗెూండ ఎಲాಲ್ గರ್ంథగళು ఒతుತ್ಕెూడువ ఏಕైక పರ್ముఖ 
సంದెౕశವెౕನెందರె: ಮానవకులవು అవననನ್లಲ್ದెౕ ಬెౕರె ಯావುదనూನ್ ಸెౕವె ಮాడಬారదు. 
మూಸార ఇ ಹాసవనుನ್ సుಫ್టವాಗಿ కుರ್ఆ నుదದ್కూಕ್ వ సಲాಗಿದె. మూಸా ಗె అవత దದ್ನెನ್ౕ 
దృ ౕక సలు మయರ್మర మగ ఈಸారనుನ್ అದెౕ సముದాయಕెಕ್ కళು సಲా తు. 

మతుತ್ ನావು మూಸా ಗె గರ್ంథవనుನ್ ౕ ದెవು మతుತ್ ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ ಗె అదనుನ್ 
ಮాగರ್దశರ್నవನాನ್ಗಿ ಮా  ಹెౕ ದెవು: “ ౕవು ననನ್ ಹెూరతు ఇతరరనుನ್ మಮ್ 
సంరಕಷ್కನాಗಿ ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬారదు.” (17:2) 

ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళು, (తమಮ್ ఒపಪ್ందవనుನ್ ఎ ತ್ యువ ఆದెౕశద నంతరవೂ) అಲాಲ್హన 
పదగళనుನ್ రు  అవುగళనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿ దరు, అవర ಲ್ హలవరు గರ್ంథవనుನ್ ಭాగశః కಡెగ దరు, 
ఎందు కుರ್ఆನ್ అನెౕక కಡెగళ ಲ್ నమಗె ಹెౕళುతತ್ದె. అవ ಗె ಗెూతుತ್ప ద ప తರ್ భూಭాగవనుನ್ 
పರ್ವెౕ సలు ರాక ద నంతర, మూಸారు ಕెూౕప ంద తనನ್ జనరనుನ್ టుಟ್ ಹెూౕదరు. 
అం మವాಗಿ, ఆ భూಭాగవು అవ ಗె ಷెౕ సలಪ್ ಟ್తు మతుತ್ అవరు మూಸా నహః నలవతుತ್ 
వషರ್గళ ಕాల భూ య ಲ್ అಲెದా దరు. (5:25-26). 
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అవరు యహూ తವ್ ఎంబ ధమರ್వనుನ್ సృ ಟ್ దరు మతుತ್ తమಮ್నుನ್ యహూ గళು ఎందు కರెదరు. 
అవరు నಗాಗ್ ఎందు కರెయಲాగువ పೂಜా మನెగళనుನ್ ರ್ దరు మతుತ್ ಪౌರెూౕ తಯ್ద 
వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ర దరు, ఎందు ಬైబలనుನ್ ఓదువవరు ದాದ್ರె. అవరు ఆచరಣె, పೂಜె మతుತ್ 
ಕా ಕెగళనుನ್ ౕవన ౕ ಯాಗಿ ప చ , అదనుನ್ అಲాಲ್హన ఆದెౕశ ఎందు తಪాಪ್ಗಿ ವా దరు. 
ఉ ౖರ್26 అಲాಲ್హన మగ ఎందు యహూ గళು ಹెౕళುತాತ್ರె, ఆదರె అಲాಲ್హను ౕననుನ್ ఉತ ತె್ౕ సలు 
అవ ಗె ಯావುದెౕ అ ಕార ౕడ లಲ್ ఎందు కుರ್ఆನ್ సుతತ್ದె. ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళು సృ ಟ್ ద 
ಧా ರ್క వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ನాశಗెూ సలు మయರ್మర మగ ఈಸారనుನ್ అಲాಲ್హను ఒందు కరుಣెಯాಗಿ 
కళು దను; ప తರ್ ఆతಮ್ద ಜెూತెಗె ఈಸారనుನ್ ಬెంబ దను. ఈಸారు ಹెౕ దరు:  

“ ಮ್ం ಗಿన ತౌರా న ಲ್ ఇరువುదనుನ್ ನాను ఖ తప సలు మతుತ್ మಗె 
ಷెౕ సಲాಗಿదుದ್దనుನ್ అనుమ సలు బం రుವెను. మతుತ್ ನాను మಮ್ పರ್భు ంద 
దశರ್నగಳೂెం ಗె బం రుವెను. ఆదದ್ ంద అಲాಲ್హననుನ್ ల  మతుತ್ ననನ್నుನ್ 

అనుస . శಚ್యವాಗಿ, అಲాಲ್హను ననನ್ మతుತ್ మಮ್ ದెౕవನాಗಿದాದ್ನె, ఆదದ್ ంద అవనನెನ್ౕ 
ಸెౕವె ಮా . ఇదుವెౕ సನాಮ್గರ್.”(3:50-51) 

అవరు తమಗాಗಿ ಬెರె  తಯా ద నం ಕెగళ రుదಧ್ವాಗಿరువ అనుಶాసనగಳೂెం ಗె బం దದ್ 
ಯావುದెౕ సంದెౕశವాహకరనుನ್ ఒ ಪ್ಕెూళಳ್లు అవ ಗె ಸాధಯ್ವాగ లಲ್. అవరు అహంక దరు, 
రసಕ್ దరు ಹాగూ ಕెలవು సంದెౕశವాహకరనుನ್ ಕెూందరు కూಡా. కుರ್ఆ న ಲ್రువ 

ఇ ಹాస ంద ಹెూరಹెూముಮ್వ తರ್ణవು ఇದాಗಿದె. 

ವాసತ್వద ಲ್, అಲాಲ್హన ఆರాధನెయనుನ್ ಮాడలు మూಸారు అథವా ఈಸారు తమಮ್ 
అనుಯా గ ಗె ಹెౕళ లಲ್. ఇందు, ఈಸారనుನ್ రసಕ್ ద యహూ గళనుನ್ ఒపಪ್ద జనరు, 
ఏకದెౕవననుನ್ ల  మతుತ್ అవననుನ್ ಮాతರ್ ಸెౕವె ಮా  ఎంబ సంದెౕశದెూం ಗె బందంతహ 
వಯ್ಕಿತ್యನెನ್ౕ అಕಷ್రశః ఆರాధನె ಮాడుತాತ್ರె. ఈಸారనుನ್ ಬెంబ దದ್ తనನ್ సమಕా ౕనರాద 

                                                 
26 హಳెయ ఒడంబ ಕె (Old Testament)య ಲ್ ఉ ౖರ್ ఎంబవను ಬాಯ್ ಲెూౕ న ఒబಬ್ ప ರ್ಯాద వಯ್ಕಿತ್ಯాಗಿదದ್ను. 
అవన ముఖಯ್ ఉದెದ್ౕశవು, ప ರ್యನ್ ಸాಮాರ್జಯ್ద ರాజర ರాజನాద అಟాರ್ಕಷ್రకಸ್ಸ್’న ఆసಕಿತ್యనుನ್ ర సువುದాಗಿతుತ್. ఆ 
ರాజను జుదಹ್ మతుತ್ ಜెరుసಲెಮ್ ಸెౕ దంತె, ಟాರ್ನ್ಸ್-యూపರ್ ಸ್ ఖండద ముఖಯ್ పುರెూౕ తನాಗಿ ఉ ౖరనుನ್ 

ౕ దను. అవ ಗె ಧా ರ್క ಕానూనుగళು, ತె ಗెగళು, ఆచరಣెగళು, ఆರాధನెగళనుನ್ ర సువ సంపೂణರ್ 
అ ಕారవనుನ್ ౕడಲాಗಿతుತ್. ధమರ್ ರెూౕ గ ಗె మరణదండನె, బ ಷాಕ್ర, ఆ ತ್ జ ತ್ మతుತ್ ಜైలుವాసదంతహ 
దండನెగళనుನ್ ಸెౕ రువ అవన ಕానూనుగళು, ప తರ್ವాదుದెందు మంజూరు ಮాడಲా తు. ಹెూస ఒడంబ ಕెయ ಲ್ 
ఈಸారు ಪా ರ್గళ యమద ಕಷ್కరనుನ್ ఖం  ౕಗె ಹెౕ ದాದ್ಗಿ ఇದె: ‘ప ರ್యನ್ పರ್ಭావవనుನ್ జనరు బ రంగವాಗಿ 
ఖం సువ తనక అవ ಗె ౕచನె లಲ್’. 
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ಕెలవరనుನ್ ಹెూరతుప , అవరు ఒందు ధమರ್వనుನ್ ఆ ಷాಕ್ర ಮా దరు మతుತ್ ಪౌರెూౕ తಯ್ద 
వಯ್వಸెಥ್య ఒందు ಹెూస ఆవృ ತ್యనుನ್ ಪాರ್రం దరు; అవరు ಮాడಬెౕಕಿదದ್దుದ್ ಕెౕవల, ఈಸారు 
ಬెూౕ ద అనుಶాసనగళనుನ್ ఎ ತ್ యువುದాಗಿతుತ್:  

అవర నంతర, ನావು సంದెౕశವాహకరనుನ್ కళು ದెవು, తరుವాయ ನావು మయರ್మర 
మగ ఈಸారనుನ್ కళು ದెవು. ನావು అవ ಗె ఇం ౕలనుನ್ ౕ ದెవು మతుತ್ ನావು అవర 
అనుಯా గళ హృదయద ಲ್ ద  ಹాగూ కరుಣెయనుನ್ ಸాಥ್ ದెవು. అవరు సృ ಟ್ ద 
ಪౌರెూౕ తಯ್ద వಯ್వಸెಥ್యు, అవ ಗె ಯావతూತ್ ఆದెౕ సలಪ್డ లಲ್. అవరు ಕెౕవల అಲాಲ್హన 
అనుಶాసనగళనుನ್ ఎ ತ್ యಬెౕಕಿతుತ್, ఆదರె ఆ అనుಶాసనగళనుನ್ ఎ ತ್ యಬెౕಕಿదದ್ 
ౕ య ಲ್ అదనుನ್ అవరు ఎ ತ್ య లಲ್. ఆದాగూಯ್, అవర ಲ್రువ ಶాವ್ గ ಗె తకಕ್ 

పರ್ ఫలవనుನ್ ನావು ಕెూడుವెవು ఆదರె, అవర ಲ್ బహుಪాలు మం  దుషಟ್ರాಗಿದాದ್ರె. (57:27) 

ఈಸార ಬెూౕధನెగళనుನ್ అనుస సువవర ౕಲె అಲాಲ್హను ద  మతుತ್ కరుಣెయనుನ್ ಸాಥ್ సుತాತ್ನె 
మతుತ್ అవ ಗె ಯావುದెౕ ಪౌರెూౕ తಯ್ద వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ స లಲ್. ಕె సತ್రు ఈಸారనుನ್ 
ದై ౕక దరు, యహూ గళು తమಮ್నుನ್ మతుತ್ ತావು ఆ ಕ್ಮా ద ಸాಥ್నవనుನ್ ದై ౕక దరు. 
ౕಗె ತావು ಯావುదನాನ್దరూ పೂ సు ತ್రಬెౕకు అథವా ఆರా సు ತ್రಬెౕಕెంబువುదు ಮానవన 

ఒందు ದౌబರ್లಯ್ವాಗಿದె. సతಯ್ద ఈ ఎరడు కృ గళ ಸెూౕదర సంబం గళು అర ౕ ಧా ರ್కరు 
ರ್ ద ధమರ್దలూಲ್ ఇದాದ್ರె. అవరు ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె ಮానవకులಕెಕ್ తలు సలు 

ౕడಲాಗಿరువುదనుನ್ రు దంతహ అಲాಲ್హన ಹాగూ సంದెౕశವాహకర శతుರ್గಳాಗಿದాದ್ರె. 

కుರ್ఆ న పರ್ಕార యహూ యరు అಲాಲ್హన, మూಸార మతుತ್ ఈಸార రుదಧ್ సంచు ಹాಕಿదరు. 
ఏಕెందರె, ತావು ‘ఆ సలಪ್టಟ್ జనರాಗಿದెದ್ౕ ವె’ ఎందు ವా సుತాತ್ అవరు యహూ తವ್ద ಲ್ ఉ యలు 
బయ దరు. సహజವాಗಿ, యహూ  కుటుంబద ಲ್ జ ద అథವా ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళ వంశజరనుನ್ 
ಹెూరతు ప  అవరు ಯారనూನ್ యహూ  వగರ್ವాಗಿ ವ್ౕక సలు ಸాధಯ್ లಲ್. ౕ సలಪ್టಟ್ంతహ 
మ ౕహను మయರ್మర మగ ఈಸాರెందు అవ ಗె ಗెూ ತ್తుತ್ ఆదರె అవరనుನ್ బ రంగವాಗಿ 
ఖం సలు అవరు ఒತాತ್ దరు; యహూ ౕతర అగతಯ್వనుನ್ పೂರైసువ సలుವాಗಿ, అవరు 
ఈಸారనుನ್ లుಬెಗెౕ ద మతుತ್ మరణಹెూం ద మూరు నగళ ಹాగూ మూరు ರా ರ್గళ నంతర 
ఎదుದ್ మర  బందంతహ ఒందు ಕాలಪ್ క కಥెయనుನ್ సృ ಟ್ దరు. ఇతరర ಪాపగ ಗె ఈಸారు 
మరణಹెూం దరు ఎంబ కలಪ್ನెయనుನ್ ఉತ ತె್ౕ వುదు .యహూ  ಧా ರ್కర ౕజನెಯాಗಿతుತ್. 
కుతూహలకరವాಗಿ, ಕె సತ್రు అథವా ಕె సತ್ ధమರ್ ఎంబ పదవು ಹెూస ఒడంబ ಕెయ ನాలుಕ್ 
గರ್ంథగళ ಲ್ ఎ ಲ್యూ కండుబరువು లಲ್. ఇందు, ಕె సತ್ ధమರ್ద అనుಯా గ ಗె, ఈಸారు మనుషಯ್న 
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మగನెూౕ అథವా ದెౕవన మగನెూౕ అథವా సವ್తః ದెౕవನెూౕ ఎందు ఖ తವాಗಿ ಹెౕళಲాగువು లಲ್. 
ఆదರె, ఈ వಯ್ಕಿತ್య బಗెಗ್ಗಿన సತాಯ್ంశగళು కుರ್ఆ న ಲ್ నమಗె ಕాణబహుదు: 

అవరు ಹెౕ దరు: “మయರ್మర మగ ಹాగూ అಲాಲ್హన సంದెౕశವాహకರాద మ ౕహరనుನ್ 
ನావು ಕెూంದెవು”. ఇలಲ್, అవరు అవననుನ್ ಕెూందూ ఇలಲ್, అవరు అవననుನ್ లుಬెಗెౕ సలూ 
ఇలಲ್. ఆదರె అవరు ಹాಗె ಮా దದ್ರెందు నం సಲాಗಿతుತ್. ఈ షయద ಲ್ ವా సువవరు 
సంದెౕహదಲెಲ್ౕ ఇದాದ್ರె. అవరు జವాద ాన ఇలಲ್ದెౕ, ಕెౕవల గుಮాನెగళనుನ್ 
అనుస సు ತ್ದాದ್ರె. శಚ್యವాಗಿయూ, అవరు అవననుನ್ ಕెూలಲ್ಲెౕ ఇలಲ್. (4:157) 

ఈಸారనుನ್ ಕెూందు లుಬెಗెౕ సಲాಗಿದె ఎందు ಕె సತ್ ధమರ್ద అనుಯా గళనుನ್ నం సಲాಗಿతుತ್. 
ఎಲాಲ್ ನాలుಕ್ ಗెూౕಸెಪ್ಲ್ (ಕಿರ್ ಚ್యనನ್ర ప తರ್ గರ್ంథగళ ಭాగ) గళ ಕెూನెయ అಧాಯ್యవనుನ್ ఓదువ 
ಯా గూ, ఈಸార ಸా ಗె ಕారణವాద ఘటನెయు అನెౕక సంದెౕహగళనుನ್ సృ ಟ್సువುದాಗಿ 
కండుబరుతತ್ದె. అవరు ఎరడನెౕ ರా ರ್య నంతర సಮా ంద ಕాಣెಯాಗಿదದ್రు, ఇదు ఈಸారు 
తనನ್ ಸా న దశರ್నగళ బಗెಗ್ ಹెౕ దుದ್దర రుదಧ್ವాಗಿದె. ಕె సತ್ ಪా ರ್గళనుನ್ ముಖాముಖಿಯాಗಿ 
ఇదర బಗెಗ್ ಕెౕ ದాగ, అవ ಗె ಹెౕళ రువುదు ఇಷెಟ್: ‘ ౕవು నం ಕెయనుನ್ ಹెూం రಬెౕకు’. ఆదರె, 
ವైప ౕతಯ್ವాద అథವా ವెౕకತెಗె రుదಧ್ವాద అథವా ఆలంಕా క పರ್ಚారద ౕಲె ఆధ త 
నం ಕెయు ఏననూನ್ ಸా ౕతు ಮాడువು లಲ್.  

ఈಸారు ದెౕವాలయవనుನ್ ನాశ ప సుವెನెందు ಹెౕ ದాగ, అవర జವాద ಧెಯ್ౕయవು ಪౌರెూౕ తಯ್ 
వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ತెಗెదుಹాకువುದాಗಿతుತ್. అవరు ఆ ಧెಯ್ౕయవనుನ್ ಕైಗెూళಳ್లు బదಧ್ರాಗಿదದ್రు మతుತ್ అదు 
తనನ್ పರ್భు ಗె అవర ಸెౕವెಯాಗಿతుತ್. అవరు అಲాಲ್హననుನ್ ಹెౕಗె ఆರాధನె ಮాడಬెౕಕెందు జన ಗె 
పರ್ద ರ್సలు శವ್ಕెಕ್ బం ర లಲ್. ತావು ఈಸార జವాద అనుಯా గళು ఎందు ವా సువవరు, 
అవర ಕెలసవనుನ್ పೂణರ್ಗెూ సువవరు ఆగಬెౕಕಿతుತ್, క షಠ್ పಕಷ್ ಪౌರెూౕ తಯ್ వಯ್వಸెಥ್ ంద తమಮ್నుನ್ 
ಬెౕపರ್ సಬెౕಕಿతుತ್ 

కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ಗెూంಡాగలూ అదు జన ಗె అಲాಲ್హననుನ್ ಹెౕಗె ఆರా సಬెౕಕెందు క స లಲ್ - 

ఆదರె ఇదు సಪ್షಟ್ವాಗಿ ‘ದెౕవననుನ್ ಮాతರ್ ಸెౕವెಮా ’ ఎందు ಹెౕళುతತ್ದె. ఆదದ್ ంద ‘ఇಬాదತ್’27 
ఎంబ పదవనుನ್, ಕెలవು ಭౌ క ದెౕహచలನెగళ కూటవనుನ್ ఒళಗెూండంతహ ఆರాధನె అథವా పೂಜె 
ఎందు ವాಯ್ಖాಯ್ సువುదు ದెౕవదూషಣెయలಲ್ ఎందు ವా సువುదు తರ್ವెౕ స . ఒందు ರ್షಟ್ 

                                                 
27 అర ౕ ಧా ರ್కరు ఈ పదద అథರ್వనుನ್ ఆರాధನె అథವా పೂಜె ఎందు ఒತాತ್ సుತాತ್ರె. ఆదరూ ಕెలవು ಪాರ್ಮా క 
అనుವాదకరు ఈ పదవనుನ್ ಸెౕವె ఎందు ವాಯ್ಖాಯ್ ದాದ್ರె. 
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ಕಿಕ್ಗె (అథವా ఒందు పರ್ ಗె అథವా ఒందు ಗెూౕಡెಗె అథವా ఒందు క ಲ್న కటಟ್డಕెಕ್ అథವా 
ఒందు తರ್ಕెಕ್) ముఖಮాడువುదు మతుತ್ ఒందు క ಲ್న కటಟ್డಕెಕ್ సుతుತ್ ಹెూಡెయువುదు ఇತాಯ್ గళು 
ಭౌ క చలನెగಳాಗಿವె. ఇవುగళು, జనరు తమಗె గರ್ సలు ಸాధಯ್ವాగదದ್నుನ್ సరళಗెూ సువ 
సలుವాಗಿ సృ ಟ್సಲాద అನాಚా క ఆರాధನెయ ఆచరಣెగಳాಗಿವె. 

ఇಸాಲ್ న ಮాద  ప కలಪ್ನెయ ಲ್, ఒబಬ್ ‘అಬ್ದ್’ ఎందರె, తనನ್ బదಧ್ತెగళ మూలక గ త 
కರారుగళనుನ್ ఈಡెౕ ಕెూండు తనನ್ పರ್భు న ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడువ ఒబಬ್ ಸెౕవకನాಗಿದాದ್ನె. అవను 
తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఆರాధನెయ మూలక ఈಡెౕ సువು లಲ್. అవర ಕాయರ್గಳెౕ  (అమಲ್) ಸెౕವెగళು 
అథವా ఇಬాదತ್ ఆಗಿದె. ಕಿರ್ಯాపదವాద న’అబుదు ఎందರె ‘ನావು ಸెౕವెಮాడుತ ತె್ౕವె’ మతుತ್ 
ఇಬాదತ್ ఎంబువುదు - ನావು సమಮ್ ಕెూండు నమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యుತాತ್ ಸెౕವెయనుನ್ 
స ಲ್సువುదనుನ್ సూ సువ ನామపదವాಗಿದె. 

అಲాಲ್హన ಧెಯ್ౕయಕాಕ್ಗಿ జವాద ಹెూౕರాటದెూం ಗె ಹెూౕರాటవనుನ್28 ಮా . ౕ న ಲ್ 
మಮ್ ౕಲె సంకషಟ್వనుನ್ ಹెౕరದె, మಮ್నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా దవను అవನాಗಿದాದ್ನె, అదుವెౕ 
మಮ್ తంದె ఇಬాರ್ ౕమర తతವ್వೂ ఆಗಿతుತ್. అవను మಗె ముం ందలూ ಹాగూ 

ఇదరలూಲ್ ము ಲ್మరు (ಶాం య ಲ್రువవరు) ఎందు ಹెస ಟ್ದాದ್ನె. ౕಗాಗಿ, 

సంದెౕశವాహకరు మಗె ಸా ಯాಗಿದాದ್ರె మతుತ್ ౕవು జన ಗె ಸా ಯాಗಿ ದ್ౕ . ఆదದ್ ంద, 

బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್  మతుತ್ అవುగళనుನ್ షಕ್ళంకವాಗಿ  (అಕಿౕము-సವ್ಲాత-వ-ఆతు-
ఝಕాత) మతుತ್ అಲాಲ್హననుನ್ (అవన ఆ ెగళనుನ್) ಗಿಯాಗಿ దుಕెూ ಳ್ . అవను మಮ್ 
రಕಷ್కನాಗಿದాದ್ನె, అవను అతుಯ್తತ್మ రಕಷ್క మతుತ್ అతుಯ್తತ್మ ಬెంబ గನాಗಿದాದ್ನె. (22:78) 

అಲాಲ್హన ಸెౕవకరు అవననుನ್ ಸెౕವె ಮాడలు అవ ಗె స ಲ್సಬెౕಕాద ಸెౕವెయు ఇದాಗಿದె. జವాద 
ಹెూౕರాటದెూం ಗె అవన పథద ಲ್ ಹెూౕರాడಬెౕకు. ఇಬాರ್ ౕమరు ఎಲాಲ್ గರ್ంథగళ ಲ್రువ ಸాಮానಯ್ 
అంశವాಗಿದాದ್ರె మతుತ್ అవరు అಲాಲ್హన ౕ ಗె బదಧ್ರాదంತె, జనరు కూడ బదಧ್ರాగಬెౕಕెందు 

ౕ సಲాಗಿದె. యహూ గళು ఇಬాರ್ ౕమర సంత గಳెందు ಹెౕ  న సు ತ್ದాದ್గ, ‘అవరు సుళುಳ್ 
ಹెౕళು ತ್ದాದ್ರె ఏಕెందರె ఇಬాರ್ ౕమరు అಲాಲ್హననుನ್ ఆರా స లಲ್’ ఎందు ఈಸారు ಹెౕ ದాದ್ಗಿ ಹెూస 
ఒడంబ ಕెయ ಲ್ದె. ఈ గ త కರారుగళనుನ್ ఈಡెౕ సువంతహ మతుತ್ బదಧ್ತెగళ మూలక అవన 
ಧెಯ್ౕయవనుನ್ ముందువ సలు పರ್య ನ್సువంతహ మతుತ್ అవುగళనుನ್ షಕ್ళంకವాಗಿ సువంతహ 
ಕಿರ್ గಳాಗಿವె, అಕಿౕము-సವ್ಲాత-వ-ఆతు-ఝಕాత. 

                                                 
28 కుರ್ఆ న ಲ್రువ ಹాದ್(ಹెూౕರాట అథವా పರ್యతನ್) ఎంబ పదవనుನ್ ಧా ರ್కరు దురుప ౕగಗెూ , ఇతరరనుನ್ 
ಕెూలಲ್లు తమಮ್ అనుಯా గ ಗె ಪెರ್ౕರెౕ సుತాತ್ರె. 
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ఆదದ್ ంద, ఇಬాదತ್ ఎందರె ఆರాధನె ఎందలಲ್, ಸెౕವె ఎంದాಗಿದె. 

 

‘ధమರ್’వು ಮానవ ರ್తವాಗಿದె 
ఒందు ధమರ್వು ನెಲె లಲ್ಬెౕಕెందు అಲాಲ್హను ఉದ ದె್ౕ లಲ್ ఎంబవುదు, కుರ್ఆననుನ್ ఎచಚ್ ಕె ంద 
ఓదువ ವెౕಳ  ె నమಗె సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. జనర ౕగ ెౕమవనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సువంతహ ఒందు ౕవన 
ౕ యనుನ್ కుರ್ఆನ್ ఉತ ತె್ౕ సుతತ್ದె. అదనుನ್ ఒందు ధమರ್ವెందు ವాಯ್ಖాಯ್ సువ అగతಯ್ లಲ್. 

ಯావುದెౕ పರ್ವా గళು అథವా సంದెౕశವాహకరు అಲాಲ್హ ంద ధమರ್ ందనుನ್ తర లಲ್ ఎందు 
కుರ್ఆ న ಲ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ సಲాಗಿದె. ఆదರె అಲాಲ್హను అవ ಗె, తమಮ್ సుతತ್ రువ జనరు ఈ 
ಲెూౕకద ಲ್ మతుತ್ ముం న ಲెూౕకద ಲ್ పರ್ ఫల పಡెయుదಕాಕ್ಗಿ, తమಮ್ నడుವె పరసಪ್ర 
ನాಯ್యయుతವాద కమರ್గళనుನ್ వರ್ సువ మూలక, ಕాణద ದెౕవన ಸెౕವె ಮాడಲెందు ఒందు 
ౕననుನ್ అవత దను. ಹాಗె ౕ, ‘ధమರ್’వనుನ್ పರ್ ಪా సువ ಹాగూ అదనుನ್ అనుస సువ జనర 

అప తರ್ ಹాగూ కపటతనద నడవ ಕెయనుನ್ అ తు అవర ಕಿರ್ గ ంద దూర రలు 
ಮా ಕెూడಲాಗಿದె. నూహర ಹెస న ಲ್రువ సూరద ಲ್ కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె, అవరు ರా ರ್ హగలు 
ಕెలస ಮా  జన ಗె ధమರ್వనుನ್ తಯ್ సలు కರె ౕడు ತ್దದ್రు. అಲాಲ್హననుನ್ ಹెూరతుప  ಯారనూನ್ 
అథವా ಯావುదనూನ್ ಸెౕವె ಮాడಬారದెందూ నూహరు అవ ಗె ಹెౕ దరు. అవరు అಲాಲ್హ ಗాಗಿ 
ఒందు ౕవన ౕ యనుನ್ ಪా సಬెౕಕాಗಿతుತ್. ఆదರె అవర ನెರెಹెూರెయవరు ಹాగూ ಸెನ್ౕ తరు 
కూడ అవర కರెಗె లಕಷ್ಯ್ డ లಲ್. 

నూహరు ಹెౕ దరు, “ఓ ననನ್ జనರెౕ, ನాను మಮ್ కಡెಗె ఒబಬ್ ఎచಚ್ ಕెಗారನాಗಿ బం ದెದ್ౕನె. 
ౕవು అಲాಲ್హన ಸెౕವెయనుನ್ ಮా  ಹాగూ అవననుನ್ ల  మతుತ್ ననನ್నుನ್ అనుస .” 

(71:2-3) 

తనನ್ సముದాయద పರ್ ಕಿರ್  ౕಗಿతుತ್: 

అవరు (తమಮ್వ ಗె) ಹెౕ దరు. “ మಮ್ మూ ರ್గళనుನ್ తಯ್ సಬెౕ , వದ್ದ್ అథವా సుವా 

అథವా ಯాగూస అథವా ಯావೂక మతుತ್ నసರ್’గళనూನ್ తಯ್ ಬెౕ .” (71:23) 

వದ್ದ್, సుವా, ಯాగూత, ಯావೂక, నసರ್’గళು ಧా ರ್క సంతర ಹెసరుగಳాಗಿతుತ್, అవరు తమಮ್ 
ಬెూౕధನెగళనుನ್ అనుస స సువవ ಗె ದెౕవరుగಳాಗಿదದ್రు. అದెౕ ౕ , బుಖా , ಶా , వಹాಬ್, 

గుಲాಮ್ అహಮ್ದ್ అథವా అಗా ಖాನ್ ఎంబ ಹెసరుగళು తమಗె సంబంధపటಟ್ పంథద 
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ದెౕవరుగಳాಗಿದాದ್ರె. ಹాಗె ౕ యహూ తವ್ಕెಕ್ ఉ ౖರ್ మతుತ್ ಕె సತ್ ಗె ಪాಲ್ ದెౕవరుగಳాಗಿದాದ್ರె. 
జనగ ತ್ನాదಯ್ంత ನావು ನెూౕ దರె, మనుకులద బహుమతవು ಯావುದాదరూ ఒందు ధమರ್వనుನ್ 
ಪా సువవರాಗಿ కండుబరువುదు. ఆದాగూಯ್, బహుమతవనుನ್ అనుస సువುదర అంతಯ್వು 
ಕెటಟ್ದాಗಿరుతತ್ದె ఎందు కుರ್ఆನ್ నమಗె క సుతತ್ದె: 

ౕవು భూ య ౕ న జనర ಲ್ బహుమ ౕయరనుನ್ అనుస దರె, అవరు మಮ್నుನ್ 
అಲాಲ್హన పథ ంద కుಕ್ಗె  డుತాತ್ರె. అవరు ಕెౕవల అ ಪాರ್యగళనుನ್ 
అనుస సుತాತ್ರె మతుತ್ అవరు ಕెౕవల ఊ సుತాತ್ರె. (6:116) 

ముహమಮ್దరు నూహర అದెౕ సంದెౕశవనుನ್ సమ ರ್ దరు. అవరు ಕెౕవల అಲాಲ್హన 
సంದెౕశವాహకರాಗಿదದ್రు, అవరు ఒందు పೂಜా  అథವా ఆರాధకನాಗಿర లಲ್. అవరు అಲాಲ್హన 
పదగళనుನ್ హరడలు ಕెలస ಮా దరు మతుತ್ ధమರ್గళ బద ಗె ఇదనుನ್ పರ್చ తಗెూ సలు 
ఇ ಛ್ దరు. ಕెూನెయ పರ್ವా యనుನ್ అనుక సలు మతుತ್ అవరు తందంతహ ಭెూౕధನెగళనుನ್ 
ఒళಗెూళಳ್లు జగ ತ್న ము ಲ್మరు బయసుತాತ್ರె ఎంబువುదు ఒబಬ್ను ವైಚా కವాಗಿ ఊ సబహుದాద 
షయವాಗಿದె. అదనుನ್ సంబం , అవరు ವ್ౕక దంతహ ఈ సంದెౕశవనుನ್ ఓదువುదు 

అ ముఖಯ್ವాಗಿದె: 

అవను నూహ ಗె ఆ ా ద అದెౕ ౕవన ౕ యనుನ್ మಗాಗಿయూ శಚ್ ಕెూ ಟ್ದాದ್ನె 
మతుತ್ ఈగ ನావು అదನెನ್ౕ నಗె (ముహమಮ್ద ಗె) అవత సు ತ್ದ ದె್ౕವె. ఇదನెನ್ౕ ನావು 
ఇಬాರ್ ౕమ గూ, మూಸా మతుತ್ ఈಸా ಗె ಭెూౕ ದెದ್వು. ఈ ౕవన ౕ యనుನ್ 
సంಸాಥ್  మతుತ್ ఇదర ಲ್ నನ್ರాగ . ౕవು కರె ౕడు ತ್రువ ఈ షయవು మూ ರ್ 

ఆರాధక ಗె (ఒపಪ್లు) అతಯ್ంత క ణವాಗಿದె. అಲాಲ್హను ತా ಛ್సువవరనుನ್ తనನ್వరನాನ್ಗಿ 
ಮా ಕెూళುಳ್ತాತ್ನె మతుತ್ తనನ್ కಡె మరళುవవ ಗె ಮాతರ್ తనನ್ కಡెಗె బరువ ಮాగರ್వనుನ್ 
ತెూౕ సుತాತ್ನె. (42:13) 

ఇదనుನ್ మತెూತ್ ಮ್ ఓ : “ మಮ್ ಬెూౕధನెయనుನ್ ವ್ౕక సలు మూ ರ್ ఆರాధక ಗె అతಯ್ంత 
క ణವాಗಿದె”. 

ఆ ಹెౕ ಕెయ సವ್- వరಣాతಮ್కವాಗಿದె: ధమರ್వనుನ್ పರ್ ಪా సువవరు మూ ರ್ ఆರాధకರెందు 
ప గ సಲాಗಿದె, అవ ಗె (ಕెౕవల కుರ್ఆ న ಲ್ పರ್ ಪా సಲాద మతుತ್ ఈ పುసತ್కద ಲ್ చ ರ್సಲాద) 

అಲాಲ್హన జವాద ౕ న ఆళవ యలు ಸాధಯ್ లಲ್. 
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ఇదర ಜెూತెಗె, ఈ పುసತ್కద బಗెಗ್ అవర బహుತెౕక ఖ తವాద పರ್ కూల పರ್ ಕಿರ್ యు, ఈ ౕ న 
ಹెౕ ಕెయ సతಯ್ ౕలತెಗె ಸా ಯాಗಿದె. 
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ಭాగ మూరు 

అర ౕ ధమರ್ 

కుರ್ఆ న అవ ౕణರ್ಕెಕ್ ముం తವాಗಿ, అర ౕ జನాంగద బಗెಗ್ అవరు బರెద ಯావುದెౕ ఐ ಹా క 
ದాఖಲెగళು ఇలಲ್. ఆದాగూಯ್, తమಮ್ పೂవರ್జ ಗె అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య బಗెಗ್ ళುవ ಕె ఇలಲ್దంతహ 
జನాంగ ందಕెಕ್ ఈ సంದెౕశವాహకరనుನ್  కళು సಲాಗಿದె ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುತాತ್ರె. ಕెూನెయ 
పರ್ವా య సుతತ್లూ ఇదದ್ జనరు ఉ ಮ್గಳాಗಿదದ್రు (అందರె, అಲాಲ್హన గರ್ంథద బಗెಗ್ ಯావುದెౕ 
పೂవರ್ ాన లಲ್దవరు) - మతుತ್ అಲాಲ್హన ಮాగರ್దశರ್నಕెಕ್ సంబం దంತె సంపೂణರ್ 
నషಟ್ద ಲ್దದ್రు. (62:2) 

కుರ್ఆನ್ ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె అవత సలಪ್డువ తనక ತావು ಜా యಯ್29 వగರ್ಕెಕ್ 
ಸెౕ దవರాಗಿదದ್ರెందు ఆధు క అరబరు అంಗಿౕక సుತాತ್ರె. అదు అవరు మూ ರ್పೂజకರాಗಿదದ್రు 
ఎంబువುదనుನ್ అడಗಿ ಕెూండు ಹెౕళುవ ఒందు ౕ ಯాಗಿದె. 53:19-22 ర ಲ್ అಲ್-మನాತ್, అಲ್-

ఉఝ మతుತ್ అಲ್-ಲాತ್ ఎంబ మూరు గರ್హగళ బಗెಗ್ అಲాಲ್హను అరబరనుನ್ పರ್ ನ್సుತాತ್ನె, అవುగళು 
బహుశః క ಲ್న మూ ರ್ಗె సంపకರ್ಹెూం దవುగళು ఆಗಿరಬెౕకు. ముహమಮ್దరు కుರ್ఆ న 
సంದెౕశవనుನ್ తలు సలు అవర కಡెಗె ಹెూౕగువ అನెౕక శతಮానగళ ముంಚె, అరబరు 
ಸాಮానಯ್ವాಗಿ బహుದెౕವాರాధకರాಗಿ అ యలಪ್ ಟ್దದ್రు ఎందు అరಬెౕతర ఐ ಹా క మూలగళು 
సూ సుతತ್ದె. 

 అర ౕ ధమರ್ద అನెౕక ದెౕవತెగళ ಲ್, ‘కలుಲ್’ పರ್ముఖ ప తರ್ వసుತ್ವాಗಿతుತ್, అదు ఒంದా 
ఎదుದ್ಕాణువంతహ బంಡెకలుಲ್ అథವా ఒందు ದెూడಡ್ కటಟ್డ, ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ఆయತాಕారద అథವా 
అ య త కపುಪ್ కందుబణಣ್ద, ಕెతತ್ನెయ వరవనుನ್ రూ సద ಲెయ కಲాಲ್ಗಿరు ತ್తుತ್. ఇంతహ 
కలుಲ್గళು అಲాಲ್హన ವాసగళು ఎందు ಭా సಲాಗಿతుತ್. అಲెಮా  బుడకటుಟ್ జనరు ఈ 
ದెౕవತెగళనుನ್ హజರ್ అథವా ‘కలుಲ್’ ఎందు ఉಲ ಲె್ౕಖಿసు ತ್దದ್రు. ಹెಚాಚ್ಗಿ ఆ ప సరద ಲ್, 
శు ಧ್ౕకరణಕాಕ್ಗಿ ఒందు ಬా  అథವా ౕ న ಕెూళ రు ತ್తుತ್, మతుತ್ అవర ದెౕవరుగ ಗె 
ಕా ಕెగళనుನ್ అ ರ್సలు అథವా యుదಧ್ద ಪా ತెూౕషకగళనుನ್ ನెౕತా సలు, ఒందు ‘ప తರ್’ 
మర రు ತ್తుತ್. 

                                                 
29 ಜా యಯ್ ఎందರె అ ా గళು అథವా మూఖರ್రు 
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అర ౕ ದెౕవಸాಥ್నగళ ಲ್ ದెౕవತెయ పರ್ గళು ಕెల ಮ್ బయలు పರ್ದెౕశద ಲ್ మతుತ್ ಕెల ಮ್ 
అదు కుబಬ್ ఎందు కರెయలಪ್డువ క ಲ್ ంద క ಟ್ద గూ న ಲ್ ಸాಥ್ సಲాగు ತ್తుತ್. ఇంతహ గూడుగళು 
ಹెూతుತ್ಕెూండు ఒయಯ್బహుದాಗಿతుತ್. కుబಬ್ ఎంబ పదవು ಕాಬా ఎంబ పద ంద ಬెౕపರ್ ಟ್ದె. ಕాಬా 
పదవనుನ್ ఒందు ಚౌಕాಕారద ಗెూౕಡెయుళಳ್ కటಟ್డ ఎంబ అథರ್ బరువంತె ಡెూంకుಗెూ సಲా తు. 
ఆదರె ಕాಬా పదద ನైజಯ್ అథರ್వು ‘కణಕాలు’, ‘తలಪాద’ అథವా ‘ಪాదద ಕಿౕలు’ ఎంದాಗಿದె. 
ఇంతహ అంద లಲ್ద ಖా  ಚౌక గృహవనుನ್ బహుశః ఒందు ಡెౕರెయ ఆಕారద ಲ್ ರ್సಲాಗಿతుತ್ మతుತ್ 
అదు ప తರ್ అర ౕ కపುಪ್ కలుಲ್గళ ఒందు ఆశರ್యದామವాಗಿతుತ್. 

ఒందు ರ್షಟ್ ದెౕవತెయ ఆರాధನెయ మూలక ಸాಮానಯ್ బంధవనుನ್ హం ಕెూండంతహ బుడకటుಟ್ 
జనరు, ఒందు ರ್షಟ್ ఆರాధನా మం ర అథವా ಲాದ್ణద ಲ್ ఒటుಟ್గూ  నಡెసువ ವా ರ್క 
ౕథರ್ಯాತెರ್య ಸావರ್జ క వತాತ್ద ఆచరಣెయు, ఆ అಲెಮా  బుడకటుಟ್ జನాంగద పರ್ముఖ 

ఆచరಣెಯాಗಿతుತ್. క ಲ್న గರ್హగళ సుతತ್ ఔపಚా క రవ ಗెయ ಮాద యు ಸాಮానಯ್ವాಗಿతుತ್ 
మతుತ್ ఆ ಮాద యు మಕాಕ್ద ౕథರ್ಯాತెರ್యనుನ್ నಡెసువ అర ౕ పదಧ್ య ಲ್ 
ముందువ రువುదు ನావು ఇందు కూಡా ಕాణబహుదు. ఆదರె, ಪాರ್ ౕన అರెౕ ಯాద బಗెಗ್ ఈగ 
లభಯ್ రువ ಪాం తಯ್ ానవು బహళ దರ್ವాಗಿದె మతుತ್ నమಗె బందు తలు ద తರ್ణద ಲ್ 
హలವారు గణ ౕయ అంతరగళು ఇವె. 

ఇతర ಕెలవು గರ್ంథగ ಗె నನ್ವాಗಿ, కుರ್ఆನ್ గರ್ంథవು సంದెౕశవనుನ್ తలు ద వಯ್ಕಿತ್య ವైయಕಿತ್క 
ౕవనద వరగళనుನ್ ౕడువು లಲ್. అదు సంದెౕశద ಪాರ್ముఖಯ್ತెయనుನ್ ಹెಚాಚ್ಗಿ ఒతుತ್ ౕడుతತ್ದె ౕ 
నహః, సంದెౕశವాహకర బಗెಗ್ అలಲ್. ఆదರె అరబరు అదర రుదಧ್ವాద ఒలవనుನ್ పರ್ಚార ಮా దరు. 

అవర ಹెౕళು ತ್రువುదಕెಕ್ రుదಧ್ವాಗಿ - అర ౕ ధమರ್ద తళಪాయವాద (పರ್ವా యవర ౕవనద 
కు ತాಗಿరువುದెందు ಹెౕళಲాద) ఒందు హడಗಿన ಲ್ యువషుಟ್ గರ್ంథగళ అ ಥ್తವ್ద ಹెూరತాಗಿయూ 

- ‘కಥె ಹెౕళುవవర అ ಪాರ್యగళು మతుತ್ బుడకటుಟ್ పುರాణగళ తుణుకుగ ంద ತాವెౕ 
ಜెూౕ దవುగళ నహః’ - సంದెౕశವాహకర ౕ ಗెయ మతుತ್ ఆరం క ౕవనద ఒందు 
ಶాವ್ಸాహರ್ ౕవనచ ತెರ್యు, అర ౕ ಧా ರ್కರెూం ಗె ఇలಲ್ ఎంబువುదు ವాసತ್ కತెಯాಗಿದె. 

ఇందు అవర ಕైయ ಲ್రువ ಮా యు వಯ್వ ಥ್తವాಗಿ సంకలన ಮాడలಪ್టಟ್ంతహ గರ್ంథగళು అలಲ್. 
బద ಗె, ఈ మనుషಯ್ననుನ್ ‘అವైಚా కವాಗಿ ಹాగూ తರ್ ౕ య ಲ್ వ ರ್సువంతహ, తనನ್ 
ంಬాలకర ಲ್ ధಮాంರ್ధತెయనుನ್ ರ್ౕತాಸ್ సువంతహ మతుತ್ అర ౕ ధమರ್వనుನ್ రసಕ್ సువవర 
రుదಧ್ ౕಕಷ್ಣ್ అస షుಣ್ತెయనుನ್ సూಫ್ ౕರ್క సువంహ ఒందు కపట ವెౕషಧా ಯాಗಿ’ ರ್ౕక సుತాತ್ 

ఉಪాయ ంద రూ ಕెూండు, అನెౕక వషರ್గళ నంతర తಯా సలಪ್టಟ್ంతహ గರ್ంథగಳాಗಿವె. 
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అర ౕ ಧా ರ್కరు సವ್తః ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వంತె, ఈ ‘ಮా ’గళು బరవ ಗెయ ಲ್ ఒగూಗ್ సువ దలు, 
ఒందు శతಮానకూಕ್ ಹెచుಚ್ ಕాల ಮాతుగళ మూలక ಮాతರ್ವెౕ ಸాಗಿ బం ದ್తుತ್. అ యలಪ್డువ మతుತ್ 
ఆద సలಪ್డువ ౕవనచ ತెರ್ಕారర ಲ್ ఒబಬ್ గూ కూಡా ಕెూನెయ పರ್ವా య ಯావುದెౕ ವైయಕಿತ್క 
ప చయ ఇర లಲ್ ఎంబువುదు ಯారూ ರాక సువು లಲ್. అదర ಲాಕಷ್ క నమూನెయు ౕಗಿరుతತ್ದె: 
“ఇం ంతవన పರ್ಕార, అవను అదనుನ್ ఇం ంతవ ంద ಕెౕ దದ್, అవను ఇం ంతవన ಸెూౕదర య 
అథವా కಕ್పಪ್ನాಗಿదದ್, అవను ఇం ంతవను ఆక ಮ್కವాಗಿ ఇం ంతవ ಗె ಹెౕ దದ್నుನ್ ಕెౕ దದ್ను, 
అದెౕನెందರె అಲాಲ್హన సంದెౕశವాహకరు ౕಗె-మతుತ್- ౕಗె-మతుತ್- ౕಗె ಹెౕ దದ್రు.” ఈ ౕ య 
‘పರ್ಸార సరప ’గళ మూలక ఈ కు లతనద వంచನెయనుನ್ యశసుಸ್ప సಲా తు. బుడకటుಟ್ 
ನాಯ್సದెూళಗಿన తమಮ್ సಥ್ళ మతుತ್ తమಮ್ సంబం కರెూం ಗಿరువ ಭాರ್ం య ಕారణ ఈ ‘పರ್ಸార 

సరప ’గళು అరబర మన ಸ್న ౕಲె అదుಭ್తವాಗಿ ప ಣామవనుನ್ ౕరుతತ್ದె. 

ఈ ఎಲాಲ್ అ ಚ್తತెయ ಹెూరತాಗಿయూ, సంకలనಕారరు ಕెౕ దದ್ರెందు ದాವెಮాడువುದెలಲ್వೂ 
(పರ್ವా యరు ಹెౕ దరు ఎందు ಹెౕళಲాగువ అథವా తనನ್ ವైయಕಿತ್క ಸామథಯ್ರ್ద ಲ್ ಮా ద) 

పರ್ ಬా యూ తమಗಿంత ం న మూలగ ంద పಡె రువంతహదుದ್ ఎందు ಪాರ್ಮా కವాಗಿ 
ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వ వಯ್ಕಿತ್గ ంద పಡె రువುదు ఎంబువುదు రువ సತాಯ್ంశವాಗಿದె. పರ್ವా యవర 
మరణద సుಮారు ఇనూನ್రు వషರ್గళ నంతర ಪాರ್రంభವాಗಿ, మನెూౕ కలಪ್ సంకలనಕారరు 
పటಟ್ణ ంద పటಟ್ణಕెಕ್ ಹెూౕಗಿ, పರ್ವా యవర ವైయಕಿತ್క వతರ್ನెయ బಗెಗ್ జనరనుನ್ ಕెౕళలు 
ఆరం దరు. ವాసತ್వద ಲ್, అవరు ಕెౕవల ఆ సంದెౕశವాహకరు ౕ ద సంದెౕశవనుನ್ తమಮ್ ಲ್ 
అనವ್ సు ತ್దದ್ರె ఒందు ఉతತ್మ ಸెౕವెಯాಗಿరు ತ್తుತ್. హ ౕసుగళ సంగರ್హగళು, కపటತెయ ಲ್ అ -

ఉతತ್మವాదుద ంద మతుತ್ దుషಟ್ತెయ ಲ್ అ -ಕెటಟ್ದాదుద ంద, పರ್ವా యవర ఆరం క 
ಯౌవವ್నవು మతుತ್ ವైయಕಿತ್క నం ಕెగళ బಗెಗಿన ನాంకగళು మతుತ್ వరగళು అ ాతವాಗಿದె 
ఎందు ನావು ఒ ಪ್ಕెూళಳ್ಲెౕ ಬెౕకు. 

పರ್ವా యర తంದెయ బಗెಗ್ ಧా ರ್క ಗె ಯావುದెౕ వరగ లಲ್. ముహమಮ್దర దల అవ ౕణರ್ద 
ನాంకవು సహ చಚాರ್సಪ್దವాಗಿದె. వಯ್ವా యనుನ್ హరడువುదర మతుತ್ అవర మరణద 

సందభರ್గళ బಗెಗ್ ಸెౕ దంತె, తనನ್ ౕవనద పರ್ముఖ హంతగళనుನ್ సంబం ద కಥెగళು సహ ನాನా 
ధద ಲ್ದె మతుತ್ పరసಪ್ర ರెూౕಧాతಮ್కವాಗಿದె. ದాఖಲాద ఘటನెగళ ಲ್ బహుಪాలు ಭాగవು, 

పರ್కరణద ದౌబರ್లಯ್ ದె ఎందు రూపకను సವ್తః ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వంతహ వదం గಳాಗಿವె. అంతహ 
ದౌబರ್లಯ್వనుನ್ పం తరు ‘ఇదు సుಳೂె ಳ್ౕ అథವా జ ౕ ఎంబుదనుನ್ ఉతತ್మವాಗಿ రువುదు 
అಲాಲ್హను ಮాతರ್’ ఎంబ సూతರ್వనుನ್ బళ ಕెూండు అంಗಿౕక సుತాತ್ರె. 
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అం మವాಗಿ వదం గ ంద పಡెద ಬెటಟ್దషుಟ್ షయగ ంద ಯావುదನెನ್ಲాಲ್ బరవ ಗెయ ಲ್ 
ದాఖ సలు ఆ ಕ್ ಮాడಬెౕకు ఎందు ఇం న సు ನ್గళ తతವ್ ದాಧ್ంతద ನెౕతృతವ್ వ ద ನాలుಕ್ 
పರ್ముఖ గురుగ ంద ధರ್ సలಪ್ ಟ್తు. అవర ఆ ಕ್గళ సమంజసವాద ಭాగగళనుನ್, అవುగళ ఇతర 
సంఘటನెగళು తమಗె సూకತ್ವె ద ಹాಗె ವ್ౕక దరు అథವా రసಕ್ దరు. పರ್  పುರెూౕ తను 
అవర ಲ್న తనನ್ ముంఖండ ಗಿంత ಹెಚాಚ್ಗಿ సుಧారಣెయనుನ್ తరలు మతుತ್ ఒందు ರ್షಟ್ దಜెರ್యుళಳ್ 
అ ಕా ಯాಗಿ ఆ ముంఖండరనుನ್ రదుದ್ಗెూ సలు పರ್య ನ್సు ತ್రుತాತ್ರె. ಯా పం ౕయవು 
తమಮ್ದెౕ ఆదంతహ ಬెౕರె ౕ కಥెగళనుನ್ ಹెౕళುತాತ್ರె. 

 

పರ್సుತ್త ‘ಕాಬా’ద బಗెಗ್ ఇరువ అర ౕ కಥెగళು 
తమಮ್ అನెౕక మూ ರ್పೂజక సంబంధగళనుನ್ మునನ್ಡె ಕెూండు ಹెూౕగువ సలుವాಗಿ, ಕాಬా ఎందు 
కರెయలಪ್డువ క ಲ್న ಚౌక కటಟ್డಕెಕ್ అదరದెౕ ఆద ఇ ಹాసవనుನ್ అవరు ౕ దరు. కుರ್ఆ న ಲ್ 
ಕాಬా ఎంబ పదవು, 5:6 ర ಲ್ ఒబಬ್న ಕా న ಪాదగళనుನ್ ತెూಳెయువ షయಕెಕ್ మతుತ್ 5:95 ర ಲ್ 
అಪాರ್పತ್ వయ ಸ್న ಪాರ್ గళ ಬెౕಟెయ ಷెౕధద షయಕెಕ್ ಮాతರ್ సంబంధప ಟ್ದె. 5:95 ర 
పರ್చ తద ಲ್రువ ಸాంపರ್ದా క మూలద ವాಯ್ಖాಯ್నవು, ఈ పదవనుನ್ మಕాಕ್ద ಲ್రువ క ಲ್న కటಟ್డ 
ఎందు అథರ್ ౕడుతತ್ದె. ఆ పదవనుನ್ ఆಧా ద అదర ನైజಯ್ವాద సಪ್ ಟ್ౕకరణవು, ఓదుగ ಗె ఒందు 
ఆಘಾతವాಗಿ ఆగ స ದె. ఏನాదరూ స , ఈ వచనవು వಯ್వహ సు ತ್రువ షయవು వనಯ್ ౕ  
వంశగళ సంరಕಷ್ಣెಯాಗಿದె. బರ್ం త అవ య ಲ್ ಯాರాదరూ ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ 
వనಯ್ ౕ యనుನ್ ಕెూందರె, అవను దండవనుನ್ ಪావ సಲెౕಬెౕకు. 

ఇ ಲ್న పರ್ముఖ ವాసತ್వವెందರె, ఒందు ಬెౕಟెಗారను ಬెౕಟెయనుನ್ ಕెూలుಲ್వ ముంಚె, అవುగళ 
చలನెయనుನ್ గమ సువುదర మూలక ಪాರ್ గళ ಪౌರ್ఢತెయ వಯ್ತాಯ್సవనుನ್ అ యబహుదు. ನావು 
ముంದె చ ರ್స రువంತె, ಪాರ್  సంరಕಷ್ಣెయు అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళ ಭాగವాಗಿದె మతుತ್ జనరు 
బರ್ం త ంగళ ಲ್ ಪాರ್ గళ ಬెౕಟెಯాడದె, ఈ ಶాసనవనుನ್ ఎ ತ್ యಬెౕಕాಗಿದె. ಪాదద 

ಕಿౕలుగళು, ಪాರ್ య ಪౌರ್ఢತెయ ಥ್ యనూನ್ మతుತ್ ಪాರ್ గళು ౕ రుವాగ అవುగళು చ సువ 
ౕ యనూನ್ (ಹాగూ అవುగళು సತాತ್గ, ಣాರ್యక ಮా యనూನ್) సూ సుతತ್ದె. బహళ ముఖಯ್ವాద 

ఈ ಮా య తుణుకనుನ್ 5:2 ర ಲ್ ಕాణబహుದాಗಿದె ಹాగూ 5:97 ర ಲ್ అదు 
పುనರావ ರ್సಲాగుతತ್ದె. ಕాబత ఎంబ పదవು సరళವాಗಿ ಪాద ఎంದాಗಿದె. ಭాగ హನెూನ್ందర ಲ್ 
ఇదర బಗెಗ್ ఇనನ್షుಟ್ ಮా  ౕడಲాಗಿದె. 
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ఆದాగూಯ್, అర ౕ ధమರ್ద కటుಟ್కಥెగ ಗె మరಳೂెౕణ: తమಮ್ సంపರ್ದాయగళ పರ್ಕార ಕెలవು 
ముಲాಲ್గళು (గురుగళು) ಕాಬావనుನ್ ದెౕవదూతరుగళು ರ್ దರెందు నంబుತాತ್ರె (ఇదు 
ಬైబ ంద కదದ್ ఒందు పುರాణವాಗಿದె), ఆదರె ಕెలవು ముಲాಲ್గళು అదనుನ್ ఆదమరు 

ರ್ దರెందూ (ఇదు అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ ಸాಮానಯ್ అ ಪాರ್యವాಗಿದె), నూహర ಕాలద 
పರ್ವాహద ಲ್ ನాశಗెూం ತెందూ, నంతర ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ అవర పುతರ್ ఇಸాಮ್ ౕలరు అదనుನ್ 
పುన ರ್ಮాರ್ణ ಮా దರెందూ ಹెౕళುತాತ್ರె. క ಲ್న మూ ರ್ ం ಗಿన ఇಬాರ್ ౕమర సంబంధవು 
పೂవರ್ కుರ್ఆ న అవ యದాದ್ಗಿದె ఎందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. అవరದెౕ సವ್ంత కಥెగళ పರ್ಕార, 

ముహమಮ್దరు కపುಪ್ కలಲ್నుನ್ ಹెూరతుప , అదర ಲ್ ఆశರ್ సಲాಗಿదದ್ ఎಲాಲ್ గರ್హగళనుನ್ 
ನాశప సువ వರెಗె ಕాಬావು ఒందు మూ ರ್పೂజక ದెౕవತాగణವాಗಿ ఉ తుತ್. 

అవరದెౕ ఆద పುರాವెగళ పರ್ಕార, ఈ ದెౕవಸాಥ್నవು ಕెౕవల ఆవతರ್క పರ್ವాహగ ಗె ಮాతರ್వలಲ್, ఈ 
గు య ಲ್ ౕపగళ బళಕెయ ಕారణ ಬెంಕಿగూ గు ಯాగు ತ್తుತ್. ಹా ಗెూళಗాద మతుತ್ ನాశವాద 
ಕారణ అదనుನ್ అ ಪాయ ంద అನెౕక ಬా  పುనరರ್చನె ಗెూ సಲాಗಿతుತ್. ముహమಮ್దర ముం న 
మతుತ್ నంతరద శతಮానగళ ಲ್, అదర ఆಕార మతుತ್ ಗాతರ್ద ಲ್ హలవು ಮాಪాರ್డుగళనుನ್ 
ಮాడಲాಗಿದె. ముಲాಲ್గళು ಹెౕళುవುదు ఇದాಗಿದె. ఈ ౕ య ఉಲ ಲె್ౕఖ రువ ಯావುದెౕ కಥెగళು 
కుರ್ఆ ಲ್ నమూ సಲాಗಿలಲ್. 

కుರ್ఆನ್ ఎಲాಲ್ ౕ య ಭౌ క ఆచరಣెగళనుನ್ మతుತ್ ఆರాధನెగళనుನ್ ರెూౕ సువುద ంద, 

‘అಲాಲ್హన మನె’ ఎంబ కలಪ್ನెయు మతుತ್ మಕాಕ್ద ಲ್రువ కపುಪ್ క ಲ್న ఉపచరಣెయు, సಪ್షಟ್ವాಗಿ 
ಧా ರ್క ంద సృ ಟ್ రువ కటుಟ್కತెగಳెౕ  ఆಗಿವె. ఈ ಚౌక ಲా రచನెಗె నಡెసಲాగువ ఇం న 
ౕథರ್ಯాತెರ್గళ నడుವెయూ, హಳెయ ధమರ್ವాద ందుతವ್ద నడుವెయూ ఒందు ఉజವ್లವాద 

ಹెూౕ ಕెయనుನ್ ಮాడబహుదు. ందూ ధమರ್వು ಭారత ంద అನెౕక ರాషಟ್ರ್గ ಗె పರ್ಯాణಮా ದె. 
అదర పರ್ಭావవು దూరద ఇంಡెూౕನెౕಷాಯ್ద ಬా  ఎంబ ಲ್యూ ಕాణబహుదు. అರెౕ ಯా ಭారతద 
తಕಷ್ణ ನెರెయ ರాజಯ್ವెందు ప గ సಲాಗಿతుತ್ (అర ౕ సముదರ್ద మూలక అರెౕ ಯా తలుపలు 
ಕెౕవల ఒందు క  పರ್ಮాణద ಯాತెರ್య అగతಯ್ ದె). ఇం న అర ౕ ధమರ್వು త ಮ್ం ಗె 
అನెౕక షయగళ ಲ್ సಮానತెగళనుನ್ ಹెూం ದాದ್ರె ఎందు ందూగళು ದాವె ಮా దూದ್ ఇದె. ఇతర 
షయగళ ಪైಕಿ అవరు ಹెౕళುవುదు: 

• ఒబಬ್ ಯా ರ್యు మಕాಕ್ ౕథರ್ಯాತెರ್ಗె ಹెూరಟాగ, ఒందు ಶెౕష ప తರ್ ఉడుಪాద 
ಜెూౕడನె లಲ್ద ఎరడు  బಟెಟ್గళ ಹాಳెగళనుನ್ ధ ಕెూళಳ್ಬెౕಕాಗಿದె. ఒందు భుజగళ 

ౕಲె మತెూತ್ందు ಸెూంటద సుతತ್లు ఉడಲాగుతತ್ದె మతుತ್ అ ಲ್ తనನ್ తಲెయనుನ್ 
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ಬెూౕ సಬెౕಕాಗಿದె. శుదಧ್ವాద ಹాగూ ಜెూౕడನె లಲ್ద  బಟెಟ್గళనుನ್ ధ ಕెూండు 
ందూ ದెౕವాలయగ ಗె పರ್ವెౕ సువ మతుತ್ తమಮ್ తಲెయనుನ್ ಬెూౕ ಕెూళುಳ್వ ఈ ఎరడూ 
గళು, హಳెయ ವెౕద-ఆచరಣెగళ అవಶెౕషగಳాಗಿವె. 

• ಕాಬావనుನ್ ಭెౕ ಮాడువ ము ಲ್ం ಯా ರ್కరు ఆ ಲా రచನెಗె ఏళು ಬా  పರ್ద ಣె 
(సుతుತ್ಹెూಡెయుదు) ಮాడుತాತ್ರె. ಬెౕರె ಯావುದెౕ మ ౕ య ಲ್ ఇంతహ పರ್ద ಣెయు 
పರ್చ తద ಲ್లಲ್. ందూగళು ఇದెౕ రూపద ಲ್ తమಮ್ ದెౕವాలయగళ ಲ್ ದెౕవತెగళనుನ್ 
సుతుತ್ಹెూಡెయుತాತ್ರె. ಕాಬా ದెౕವాలయవು ಭార ౕయ వ-ದెౕವాలయవనుನ್ 
ಹెూౕలువంతహ పೂవರ್ కుರ್ఆ న అవ యదుದ್ ఎంబువುదಕెಕ್ ఇదు ఇನెూನ್ందు 
సూచನెಯాಗಿದె. పರ್ద ಣెయనుನ್ ಮాడువ ందుగళ ఆచరಣెయు అ ಲ್ ఈగలూ ఖరವాಗಿ 
ಪా సಲాగు ತ್ದె. 

• నద ఐదు ಬా య నಮా న ఆచరಣెయు, ందూ ವెౕదద పంచమಹాయగನ್ಕెಕ್ (పంచ-

మಹా-యగನ್ అందರె ದైనం న ఐదు పೂಜెగ ಗె) ಹెూౕలుతತ್ದె. ವెౕదగళ ಲ್రువ ఈ ఆ ెయు 
ದైనం న ವై క ఆచరಣెగళ ಭాగವాಗಿದె మతుತ್ అదు అవర ಲ್ ఎಲాಲ್ వಯ್ಕಿತ್గ గూ 
అనವ್యವాಗಿದె. 

ందూగళ ದాವెయ ಹెూరತాಗಿయూ, మಕాಕ್, ౕನా మతుತ್ అరಫా న ಲ್రువ కలుಲ್ ಹాగూ 
ಲెగళనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక సువ, ಪాರ್ ౕన అನాಚా క ಧా ರ್క ఆచరಣెగళೂ మతుತ್ ఇందు అరబరు 

ಪా సువ మಕాಕ್ద ౕథರ್ಯాತెರ್య ఆచరಣెగళು ఒంದెౕ ఆಗಿವె ఎంబువುదు ರాక సಲాగద 
సతಯ್ವాಗಿದె. ఇదు హతుತ್ నగళవರెಗె ఇరుతತ್ದె మతుತ್ పುರాతన మూ ರ್పೂజక నం ಕెయ ಲ್దದ್ 
అನెౕక అನాಚారగ ంద పರ್ಭావಗెూం ದె, అవುగళ ಲ್ హలవು ఇం నవರెగూ ఉ ಕెూళಳ್ಲాಗಿದె. 
‘ ಲాದ್ణగళು’ ఎందు సూ సಲాగువ ధ సಥ್ళగళ ಲ್ ಪా సಲాగువ ఆచరಣెగళು మతుತ್ 
ఉదಗ್ సువ సూతರ್గళು ಹాగూ సಮారంభగళು, పೂవರ್ కుರ್ఆ న అవ ంద బం రువುದాಗಿದె. 
ಕాಬా ದెౕವాలయవనుನ್ పರ್ವెౕ సువ దలు ಯా ರ್కరు ఎరడు ಜెూౕడನెర త  బಟెಟ್య 
ಹాಳెగళనుನ್ ధ సువುదర మూలక ಪా తರ್ಯ್ತెయ ఒందు ಥ್ య ಲ್రಬెౕకు (ఇಹాರ್ಮ್), ౕಗె 
ಯా ರ್కను ఈ ಚౌక గృహద పರ್భు ನెూం ಗె తనನ್ దಧ್ವాగు ಕెయనుನ್ పರ್క సుತాತ್ನె. ఇదనుನ್ 
త ಬ್యಯ್ ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె. ఇదనుನ್ ఇಹాಲ್ಲ್ ఎంబ ಪాರ್ ౕన సూతರ್ವాద లಬెಬ್ౖಕ್ ఎంబ 
ౕರాటద మూలక పರ್ద ರ್సಲాగుతತ್ದె. నంతర ಕెళಗಿన ఆచరಣెగళು ముందువ యుతತ್ದె: 

• ಚౌక ಲారచನెಗె ఏళು ಬా  పರ್ద ಣెಮాడువುదు (తವాಫ್). 
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• ಯా ರ್కరు పರ್  సు ತ್నలూಲ್ అంಡాకృ య కపುಪ್ కలಲ್నుನ್ (హಜాರ್-అಲ್-అసವ್ದ್) 

చుం సಬెౕకు (అదనుನ್ స ౕ సలు నಡెయువ ಕాಕ್టద ಕారణ, ಕెలవరు దూర దందಲెౕ 
ಹా సువ చుంబన ౕడుತాತ್ರె). 

• ఏళು సుతుತ್గళనుನ್ పೂణರ್ಗెూ ద నంతర ಯా ರ್కరు క ಲ್న మನె ంద ಕెలవು ౕటರ್ 
దూరద ಲ್రువ సವ್ణರ್ ಲెౕపనద ఒందు పంజరద ంದె ದెౕహ చలನెయ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ 
వರ್ సుತాತ್ರె. 

• నంతర ಶా’ఎ యనుನ್ వರ್ సలు మ ౕ య ఆవరణದెూళಗె మತెూತ್ందు సಥ್ళಕెಕ್ 
ముందువರెయಬెౕకు. ఇ ಲ್ ಯా ರ್కరు ఎరడు పవರ್తగళ నడుವె ఆకಡె ఈకಡె ఏళು ಬా  
ఓడಬెౕకు. 

• ఆరನెౕ నదందు భకತ್రు ಕెలవು ಕಿಲెూౕ ౕటರ್ దూర రువ అರాఫತ್ (మತెూತ್ందు 
బంಡెక ಲ್న పవರ್త) ఎంబ ఇನెూನ್ందు సಥ್ళಕెಕ್ పರ್ಯా సಬెౕకు. ఈ సಥ್ళద ಲ್ ಯా ರ್కరు 
మಧాಯ್హನ್ ంద సూಯాರ್సತ್దవರెಗె ంతుಕెూళಳ್ಬెౕಕాಗಿದె. ఇదనుನ್ ఉకూಫ್ ఎనుನ್ತాತ್ರె. 
ವాసತ್వద ಲ್ ఇదు సూయರ್ననుನ್ ఆರా సువ అನాಚా క ఆచరಣెయ ఒందు 
అవಶెౕషವాಗಿದె. ఈ ంతుಕెూళುಳ್వ అನాಚా క యు ౕథರ್ಯాತెರ್య ఒందు అవశಯ್క 
ಭాగವాಗಿದె. 

• సూయರ್ను అసತ್ సుతತ್ಲెౕ, ಯా ರ್కరు అరಫా ంద ముఝ ఫ ఎంబ ౕన ంద మూరు 
ౖ  దూరద ఒందు బయలు పರ್ದెౕశಕెಕ್ తలుపలు నూకు ౕలుತాತ್ರె (ఇదు ఇఫದా ఎంబ 

మತెూತ್ందు ఆచరಣెయ రూపವాಗಿದె). ಧా ರ್క ంద ప తರ್ವెందు ప గ సಲాద 
స ౕపద ಲ್రువ మತెూತ್ందు బంಡెక ಲ್న ಗెూౕపುరవనుನ್ బహుತెౕక అరಬెౕతరరు 
గమ సువು లಲ್. ಮాగళ ಲ್రువ ರెಡ್ ఇం యನ್ ౕధరర ಹాಗె ಕాలಕాలಕెಕ್ 
గ ಟ್ಯాಗಿ కూగుತాತ್, ಬెంಕಿయ ౕపవనుನ್ హ ಚ್, ರా ರ್ ఇ ౕ ಜాగరಣె కూరువ మూలక 
ಪాರ್ ౕన అನాಚా క ఆచరಣెగళనుನ್ ಯా ರ್కరు కణుಣ್ము ಚ್ అనుస సుತాತ್ರె. ఇదు 
ఇం నవರెగూ నಡెయుతತ್ ದె. 

• హతತ್ನెౕ నదందు ౕನాద క ವెయ ಲ್ ౕథರ್ಯాತెರ್య ముಕాತ್య యు నಡెయుతತ್ದె. 
మಕాಕ್ಗె తలుపುవ అధರ್ ದా య ಲ್రువ ఈ సಥ್ళవು ವాసತ್వద ಲ್ ಪాರ್ ౕన య ద (బ  
అ ರ್సువ) ತాణವాಗಿದె. ఇ ಲ್ ಯా ರ್కరు ಕెలవು క ಲ್న కంబగ ಗె (ఇ ತ್ౕಚెಗె ఈ 
కంబగళనుನ್ ಗెూౕಡెగಳాಗಿ ಮాపರ್ సಲాಗಿದె) ಶైತానన పರ್ ౕకವెందు ಭా ಕెూండు 
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కలుಲ್గళనుನ್ ఎಸెయలు ఆరం సుತాತ್ರె. ఈ యు, ಪా తರ್ಯ್ ಥ್ య ముಕాತ್యద 
సంಕెౕతವాಗಿದె. ఈగ అవరు ಸాಮానಯ್ ౕవనಕెಕ್ ం రుగబహుదు. 

• నಡావ గళ తుటಟ್తు యు ಪా బ ಯాಗಿದె. ఇదు ತా ರ್ ఖరద ఇ ಜా న ಲ್రువ 

క ಲ್న ಚౌక ಟ್న ౕಲె ಪాರ್ బ యనుನ್ నಡెసువ ಪాರ್ ౕన అర ౕ సంపರ್ದాయವాಗಿದె, 
ಹాగూ ఈ సಥ್ళవనుನ್ ఇಬాರ್ ౕమరు తనನ್ మగననుನ್ అ ರ್సలు ఉದ ದె್ౕ ద సಥ್ళವెందు 
తಪాಪ್ಗಿ ಹెౕ ಕెూళಳ್ಲాಗಿದె. (కుರ್ఆನ್ ಪాರ್ బ యనుನ್ 6:136 ర ಲ್ ఖం సుతತ್ದె). 

• ಪాರ್  బ ದానగళ ಲ್ ముఖಯ್ವాద అంశవು ಮాంసవలಲ್, రకತ್ವాಗಿದె. ౕథರ್ಯాತెರ್య 
ಕెూನెయ ಲ್న, హನెూನ್ంద ంద హ మూరನెౕ నద వರెಗಿన మూరు నగళ అవ యనుನ್ 
‘త ರ್ౕಕ್’ ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె, అదర అಕಷ್రశః అథರ್ ‘ఒణ రకತ್’ వనుನ್ 
‘సం ౕ సువುదు’ ఎంದాಗಿದె. రకತ್వು ఒణగువುదు, ఆ వషರ್ద తమಮ್ ౕథರ್ಯాತెರ್యనుನ್ 
అవర ದెౕవరు ప తರ್ಗెూ దను ఎంబువುదಕెಕ್ సంಕెౕతವాಗಿದె. 

ఇಹాರ್ಮ್, త ಬ್యಯ್, ఇಹాಲ್ಲ್, లಬెಬ್ౖಕ್, హజరుಲ್ అసವ್ದ್, ಶా’ఎ, ఉకూಫ್ మతుತ್ ఇಫాద ఎంబ 
పదగళು కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ కండుబరువು లಲ್. ఈ శబದ್గళು, ఇಸాಲ್ న ఒళಗె నుసు ద పೂవರ್ 
కుರ್ఆ న అవ య అನాಚా  అరబరు బళ ద పదగಳాಗಿదದ್వು. 22:26 ర ಲ್ అಲాಲ್హను 
ఇಬాರ್ ౕమ ಗె ಹెౕ దరు: ౕవು అಲాಲ್హನెూం ಗె ಯావುదనూನ್ సం ౕ సಬెౕ  అథವా ಲా-

తు ರ್కూ. ఆదರె ಧా ರ್కరు, అవరు ಪాರ್ గళ రకತ್వనుನ್ అಲాಲ್హ ಗె సం ౕజನె (త ರ್ಕ್) 

ಮాడಲెౕಬెౕకు ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

కుರ್ఆ న పರ್ಕార, మహమಮ್దరు ఎಲాಲ್ ౕ య మూ ರ್ పೂಜెయనుನ್ ఖం దದ್రు. ఆదದ್ ంద, ఒందు 
ದెౕవಸాಥ್నద సుతತ್ ఆచరಣెగళ పರ್దశರ್నವాగ ౕ అథವా ಯావುದెౕ ౕ య కలుಲ್ అథವా ಲెగ ಗె 
తమಮ್నుನ್ సమ ರ್సువುದాగ ౕ, అవరు పರ್ಚార ಮా దಶాం పరತెయ ಭాగವాಗಿరಲెౕ ఇలಲ್. కపುಪ್ 
కలಲ್నుನ್ చుం దరు ఎందు ಕెూನెయ పರ್ವా యరనుನ್ ಧా ರ್కరు ಚెౕಷెಟ್ ంద ರ್ౕక ದాದ್ರె. 
జన ಗె కలుಲ್గళ ಜెూತె ಮాతನాడలు ಸాధಯ್ ದె ఎందు ಧా ರ್కరు నంబుತాತ್ರె. ఖ ౕఫ ఉమರ್ 
కపುಪ್క ಲ್ಗె ౕಗె సుగు ಟ್దರెందు ಹెౕళುತాತ್ರె: “ ౕను ಯావುದెౕ ಹా యనుನ್ అథವా సಹాయవనుನ್ 
ಮాడలు అಸాధಯ್ವాద ಕెౕవల ఒందు కలుಲ್ ఎందు ననಗె ದె... ఆదರె అಲాಲ್హు న 
సంದెౕశವాహకరు నನ್నుನ್ చుం సువುదనుನ್ ನాను ನెూౕ ర దದ್ರె, ನాను నನ್నుನ್ ఎం గూ 
చుం సు ತ್ర లಲ್.” ఈ ಹెౕ ಕెయ ಲ್ ఎరడు కుతంతರ್గ ವె. ఒందు - ಕెూನెయ పರ್ವా యు సహ కపುಪ್ 
కలಲ್నుನ್ చుం దದ್రు, ఎరడు – ఇంతహ ౕರ್వ మూ ರ್గಳೂెం ಗె ಮాతನాడబహుదు, ఎంబ 
ఎరడు దురుದ ದె್ౕశగళనుನ್ ಹెూం రువುదు వಯ್కತ್ಗెూళುಳ್తತ್ದె. ఈ తరహద మతుತ್ ఇతర ಧానగళ 
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మూలక, అ ವెౕಕಿతన మతుತ್ అನాಚారగళనుನ್ ಧా ರ್కరు ಕెూನెయ పರ್ವా యవర ౕಲె 
ಹెూ సుತాತ್ರె. 

ఇಬాರ್ ౕమరు ఉತ ತె್ౕ దంతహ ಹాగూ ಕెూನెయ పರ್ವా యవర మూలక ಬెూౕ సలಪ್టಟ್ంతహ 
ౕవన ౕ యు, ‘ఏకದెౕవన ಲ್ మతుತ್ పరಲెూౕకద ಲ್ ಶాವ್స సలు మతుತ್ సతಕ್మರ್గళనుನ್ 

ಮాడలు జన ಗె కರె ౕడువುದాಗಿతుತ್’. ఇదు ౕవనద గ త ౕ య ಲ್న అ ವాయರ್ವాద 
అంశವాಗಿದె. ಲాపೂಜె మతుತ್ మూ ರ್పೂಜెయ సಥ್ ౕయ ಪాರ್ ౕన అನాಚా క తతತ್ವ್వనుನ್ 
బద సలు ముహమಮ್ದ್ బం దದ್రు. అవరు మూల అర ౕ అನాಚా క తతತ್ವ್ద అ ಪాయవನెನ್ౕ 
దుబರ್లಗెూ దరు మతుತ್ అదర ಲ್ ಯావುದెౕ ಯా  అథವా ರా  ಮాడ లಲ್. అవరు 
అరబరనుನ್ ఎచಚ್ సలు బంద దల సంದెౕశವాహకರాಗಿదದ್రు. ఆ జನాంగవು, ఇಬాರ್ ౕಮ್ మతుತ್ 
ఇಸాಮ್ ౕలరు మునನ್ಡె ద, అಲాಲ್హను తనನ್ వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ ఆದెౕ ద ఏకದెౕవ తతವ್ద బదಧ್ತెయ బಗెಗ್ 
ఏనూ ర లಲ್. కుರ್ఆನ್ అర ౕ బుడక ಟ್న మూ ರ್పೂಜెయ వరగళ ఒళಹెూౕగ దದ್రూ, అదు 
ఆ సమయద అర ౕ జನాంగద మతుತ್ అవర పೂవರ್జర అ ానవనుನ್ ఖ తప సుతತ್ದె. 

ఇదు తమಮ್ పೂవರ್జ ಗె ఎచಚ್ ಕె ౕడలಪ್డదంతహ ఒందు జನాంగవనుನ್ ఎచಚ್ సలు 
సవರ್శకತ್నూ కరుಣామయనూ ఆదవ ంద బం రువ అవ ౕణರ್ವాಗಿದె మతుತ್ అవరు 
అ ా గಳాಗಿదದ್రు. శಚ್యವాಗಿయూ అవర ಲ್ బహుಭాగవು సతಯ್వనుನ್ ಷెౕ సువరు ఎందు 
సతಯ್ను యಲాಗಿದె (హకಕ್ಲ್ ಕౌలు). (36:4-6) 

ಕెూನెయ పರ್ವా య సుతుತ್ముతತ್లూ ఇదದ್ అర ౕ సముದాయవು, తమಮ್ పೂవರ್జర ధమರ್వనుನ್ 
అనుస సు ತ್దದ್ ఒందు అನాಚా క సಮాజವాಗಿತ ತె್ందు ఈ వచనవು ರ್షಟ್ పదగళ 
ఉప ౕగ ంద సూ సుతತ್ದె. కుರ್ఆನ್ సంದెౕశವాహక ಗె అవత ద నంతరవೂ అవర ಲ್ 
బహుಭాగవು (అరబరు) అదర ౕಲె ಶాವ್స సువು లಲ್ ఎందూ అదు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇంతహ ఒందు 
అదుಭ್త ಹెౕ ಕెయు 9:97 ర ఈ ಹెౕ ಕె ం గూ సుసంబదಧ್ವాಗಿದె: అరబಬ್రు అపనం ಕెయ ಲ್యూ 
మతుತ್ కపటತెయ ಲ್యూ కಠెూౕరರాಗಿದాದ್ರె. 

కుರ್ఆ న పರ್ಕార ಕెూನెయ పರ್ವా య ౕవన చ ತెರ್యు నమಗె బ రంగప సువುದెౕನెందರె, 
అరబ ಗె కుರ್ఆననుನ್ ఓ  ಕెౕ ద కూడಲెౕ అవరనుನ್ రసಕ್ దరు. అరబరు కుರ್ఆననుನ್ 
ವ್ౕక సలు ರాక దరు. కుರ್ఆನ್ ఒందు కృ ರ್మ సుళುಳ್ಗా ಕె ఎందు ಹెౕళುవ హ ದ್నవರెಗె 

అవరు ಹెూౕదరు. అలಲ್ದెౕ, తమಮ್ పೂవರ್జ ంద ಸెౕವెಮాడಲాగు ತ್దದ್ గರ್హగ ంద తమಮ್నుನ್ 
కుಕ್ಗె సలు పರ್య ನ್సు ತ್ದాದ್ನెందు పರ್ವా యవరనుನ್ ఆರెూౕ దరు. 
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నమಮ್ అవ ౕణರ್వనుನ್ అవ ಗె ఓ ಕెౕ ದాగ అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె, “ఇవను నమಮ್ 
పೂవರ್జరు ಸెౕವె ಮాడు ತ್దದ್వುగ ంద మಮ್నుನ್ కుಕ್ಗె సలు బయసువ ఒబಬ್ 
మనుషಯ್ನాಗಿದాದ್ನె”. మతుತ್ ౕಗెయూ ಹెౕళುತాತ್ರె, “ఇదు కృ ರ್మ సుళುಳ್ಗా ಕెಯాಗಿದె” 
(34:43) 

తమಮ್ పೂవರ್జర క ಲ್న మూ ರ್గళనుನ್ ఉరు సలు ಹెౕ ದాగ రసಕ್ ద అದెౕ మనుషಯ್ననుನ್, 
ఇందు అవరు ಹెూగళು ತ್రువುదనుನ್, ರ್ౕ సు ತ್రువುదనుನ್ ಹాగూ ಗౌర సు ತ್రువುదనుನ್ ನావು 
ౕ సుತెತ್ౕವె. సంದెౕశವాహకరనుನ್ మూ ౕರ್క సు ತ್రువవర నం ಕెಗె రుదಧ್ವాಗಿ, ಕెూನెయ 

పರ್ವా యు అరబర జన ರ್య వಯ್ಕಿತ್ಯాಗಿర లಲ್. అరబరు అవరనుನ್ ದెವ್ౕ సు ತ್దದ್రు మతుತ್ అవరు 
అಲాಲ್హన సంದెౕశವాహకರెందు ఒగಗ್ಟాಟ್ಗಿ ఒ ಪ್ಕెూళಳ್ಲెౕ ఇలಲ್. ఆ మనుషಯ್ననుನ್ అవరు కಡెగ దరు, 
అవర ౕಲె దಬాಬ್ ಕె నಡె దరు మతుತ್ అవరనుನ್ తనನ್ మನె ంద ఉಚాಛ್ దరు. ఇందు 
ವైభ ౕక సಲాగు ತ್రువ అದెౕ మనుషಯ್ను అందు అవర ಕై ంద ಸా న ಬెద ಕెయనుನ್ త ಪ್సలు 
ఒందు గుಹెయ ಲ್ ఆశರ್య పಡెదుಕెూళಳ್లు బರ್ం తರాಗಿదದ್రు. 

కుರ್ఆನ್ ಕెూನెయ పರ್ವా య ౕవనద బಗెಗ್ బ రంగప సువ ಮా గళು ఇದాಗಿದె. పರ್ దಧ್ 
అర ౕ కಥెಯాద, మ ౕನా ఎంబ సಥ್ళಕెಕ್ పರ್ವా య ఉದ ದె್ౕ త వలಸెయ బಗెಗ್ కుರ್ఆನ್ ಯావುದెౕ 
సూచನెయనుನ್ ౕడ లಲ್. మ ౕನా ఎందರె ಕెౕవల ఒందు నగర ఎందథರ್. మూಸారు ವా సు ತ್దದ್ 
ఈ ಟ್న నగరవనుನ್ ఉಲ ಲౕె್ ಖಿసలు బళ రువುదు అದెౕ పదವాಗಿದె. ఒందు ಕాలద ಲ್, పರ್ವా య 
సుతತ್ దದ್ ఎಲాಲ್ జనర ಪైಕಿ, ಕెౕవల ఒబಬ್ మనుషಯ್ను ಮాతರ್ అవర ౕಲె ಶాವ್స దದ್ను.  

ౕవು అవరనుನ್ (పರ್ವా యనుನ್) ಬెంబ స ದాದ್గ, అಲాಲ್హను అవరనుನ್ ಬెంబ దను. 
సతಯ್ ಷెౕ గళು అవరనుನ್ ఉಚాಛ್ ದాగ, అవరు ಕెౕవల ఇబಬ್ర ಲ್ ఒబಬ್ರాಗಿదದ್రు, అవరు 
ఒందు గుಹెయ ಲ್ తనನ್ ఒడನా ಗె ಹెౕ దరు “ ం సಬెౕడ, అಲాಲ್హను న ಮ್ం ಗಿದాದ್ನె.” 
(9:40) 

ౕಗె, అరబరు సంದెౕశವాహక ಗె ಬెంబల ౕడ లಲ್ ఎంబువುదు ఎదుದ್ಕాణుతತ್ದె. బదಲాಗಿ, 

ಶాం యుత అవ య ಲ್ తనನ್ జనరు ಧెౕయತెయ నటನె ಮాడుತాತ್ అవరనుನ್ ದెూರ್ౕ దరు. ఆదರె 
నంతర అవరు జವాಗಿయూ ಹెౕ దದ್నుನ್ బదಲా  అవర రుదಧ್ సంచు హూ దరు. పರ್ ందు 
పರ್ವా గ ಗె అಲాಲ್హను ಮానవ ಶైತానర మతుತ್ ನ್ನ್ ಶైತానర ಪైಕಿ శతుರ್గళనుನ್ 
ನెౕమకಮా ದాದ್ನెందు ಹాగూ అవరు జనరనుನ್ ౕసಗెూ సువ సలుವాಗಿ అలంಕా క పదగళ 
ఆ ಷాಕ್ర మతుತ್ రూపಣె ಮాడుತాತ್ರె ఎందు కుರ್ఆನ್ 6:112 ర ಲ್ ಹెౕ ದె. తరుವాయ అంతహ 
ఆ ಷాಕ್రగళು అಲాಲ್హన ౕ న ఒందు అంగವాಗಿ ಮాపರ್డుతತ್ದె. 
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అవరు ತావು ಧెౕయరు ఎందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. ఆదರె మಮ್నుನ್ టుಟ್ అగ ದాగ - 

అవర ಲ್ ఒందు గుంపು మಮ್ ಮాతుగళ రుదಧ್ వಯ್వ ಥ್తವాಗಿ (బయಯ್త) ಹెౕళುತాತ್ರె. 
అಲాಲ್హను అవరు వಯ್వ ಥ್తವాಗಿ రూ సువುదనుನ್ (ಮా-యుబ ಯ್తూన) 

ದాఖಲెಗెూ సు ತ್ದాದ್ನె. ఆదದ್ ంద ౕవು అవరనుನ್ లರ್  మతుತ್ అಲాಲ್హన ౕಲె మಮ್ 
భరవಸెయ ನ್ . భరవಸెಗె అಲాಲ್హను ಸాకు. (4:81) 

ಕెూನెయ పರ್ವా య మరణద నంతర, అవ ంద పರ್ಚారಮాడಲాద ಶాం పరತెಗె అನాಚా క 
అరబరు బదಧ್ರాగ లಲ್. బద ಗె, కపುಪ್ కలಲ್నుನ್ పೂಜెయ ಕెౕందರ್ వసుತ್ವాಗಿ 
మరుನెౕమకಗెూ సಲా తు. అవరు జವాద ఇಸాಲ್ ంద గರ್ దరు, కుರ್ఆననుನ್ 
ತెూರెదరు, నంతర క ಲ್న మూ ರ್య ౕಲె ಕెౕం ರ್ౕకృతವాద తమಮ್ పೂవರ್జర నం ಕెయనుನ್ 
పುన ౕರ್వಗెూ దరు. నంతర అవరు కపటయుకತ್ವాಗಿ ముహమಮ್ద ಗె తమಮ್ పೂవರ್జర ధమರ್ద ಲ್ 
ఒందు పರ್ముఖ ಸాಥ್నవనుನ್ ౕ దరు. ముహమಮ್దరు అవర రహసಯ್ ನాಯ್సద బ పశుವాదరు. 
అవరు ం న పదಧ್ ಗె ఒందు ಹెూసరూప ಕెూడలు సంದెౕశవనూನ್ సంದెౕశವాహకరనూನ್ 
దురుప ౕగಗెూ దరు. 

పರ್ವా యవర పదಧ್  (సునನ್)30 ఎంబ కపటకృ య ౕ న ದాಸాಯ್వలంబನెయు అర ౕ ధమರ್ద 
బహళ మహతವ್ద సంగ ಯాಗಿದె. ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ‘పೂ ರ್కర బళಕెయనుನ್ అథವా బుడక ಟ್న 
పೂవರ್జరు ಸాಥ್ ద వతರ್ನెయ ಮాద  నమూನెగళనుನ್ వ సలు’ ಪాರ್ ౕన అరబరు సునನ್ ఎంబ 
పదవనుನ್ బళ దದ್రు. ఇ ౕ సముದాయద నం ಕెగళು మతుತ್ ఆచరಣెగళು అం మವాಗಿ 
ఒటుಟ್గూ సువ, బుడక ಟ್ಗె సంబం ద ఒకూಕ್ట సಭెయనూನ್ (ఇಜాಮ್)31 అవరు ప చ దದ್రు. 

తమಮ್ పೂవರ್జర తతವ್గళು మతుತ್ అಭాಯ್సగళನెూನ್ళಗెూండ ಮా యనుನ್ ಕెూನెయ పರ್ವా య 
ౕಲె తಪాಪ್ಗಿ ఆರెూౕ దరు, ಜెూತెಗె అవುగళು అవ ಗె వಯ್ವాಗಿ సూಫ್ ರ್ಗెూండದాದ್ಗಿದె ఎందు 

ಹెౕ ಕెూండరు. ఈ వదం గళ ం ౕలవು నంతర ౕಲె వ దంತె ౕ ಗె ంద ౕ ಗెಗె 
హಸాತ್ంతరವాదవು మతుತ್ అ ౕగ పರ್ವా యవర హ ౕಸ್ ఎంబ ಹెస న ಲ್ అ యలಪ್డు ತ್ದె. ఈ 
అదుಭ್తವాద మతుತ್ ವెౕచನార త పುರాణగళ షయప ಟ್యు - ವాಯ್పక అస షుಣ್ತె, మತాంధತె, 
భ ౕತాಪ್దನె, మతుತ್ ౕవರ್ವాదಕెಕ್ - మూలಧారవనుನ್ రూ సుతತ್ದె ಹాగూ సమ ರ್సుతತ್ದె - ಹాగూ 
                                                 
30 సునನ್ (అథವా ఉದాహరಣె) ఎందు కರెయలಪ್డువంతహదుದ್, అదు ఎಷెಟ್ౕ అವైಚా క, అసంబదಧ್ అథವా కుರ್ఆ ಗె 
రుదಧ್ವాదరూ స , అదనుನ್ ‘ఇಸాಲ್ న’ ఒళಗె ౕవనద ಮాద యనుನ್ ఆ ా సలు ఎషಟ್ర మ ಟ್ಗె బళసಲాగు ತ್ದె 

ఎంబువುదు ము ಲ್ ౕత ಗె బహుశః గರ್ సಲాగదు. 
31 ఇಜాಮ್ వು యహూ యర హలకః ಕెಕ್ సమನాಗಿದె. అదు ಹెౕಗె ౕవనవనుನ್ నಡెసువುదు, సಮాజవనుನ್ సంఘ వುదు, 
ದెౕవననుನ್ ಹెౕಗె ఆರా సువುదు ఎం ತాಯ್ గళ బಗెಗ್ಗಿన ర ಬ್గళ అ ಪాರ್యగళ ఒమಮ್తವాಗಿದె. 
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అదనుನ್ అಲాಲ್హన సంದెౕశವాహకర ౕಲె ಹెౕరಲాಗಿದె. ‘ ದాವ್ంసరు’ కుರ್ఆ ంద పಡెదుಕెూళುಳ್వ 
దుರాగರ್హయుత ಹాగూ ನాశಕా  అథರ್ಕెಕ್ ఈ హ ౕసుగಳెౕ  ಣాರ್యక అంశವాಗಿದె. (మతుತ್ 
కుರ್ఆ న ఎಲాಲ್ జన ರ್య అనుವాదగళು హ ౕసుగళ ౕಲె ౕ ఆధ తವాಗಿದె). కుರ್ఆನ್ ఈ 
ప ಥ್ యనుನ್ దಲెౕ ౕ  ౕಗె ಹెౕ ದె: 

ಥ್రತెయుళಳ್ ಹాగూ సವ್తః పುనರావ ರ್సువ అతుಯ್తತ್మ సంದెౕశవనుನ್ (అహಸ್నಲ್ హ ౕಸ್), 

ఒందు గರ್ంథద రూపద ಲ್ అಲాಲ್హను అవత ದాದ್ನె. తమಮ್ పರ್భువనుನ್ ల సువవరు 
అవುగ ంద ರెూౕಮాంచనಗెూళುಳ್ತాತ್ರె మతుತ್ అవర చమರ್ ಹాగూ హృదయగళು అಲాಲ್హన 
సಮ್రಣెయ కಡెಗె దుವాగుతತ್ದె. అదుವెౕ (అతుಯ್తತ್మ సంದెౕశ) అಲాಲ್హన 
ಮాగರ್దశರ್నವాಗಿದె. అవను ఇ ಛ್సువవ ಗె అదర మూలక ಮాగರ್దశರ್నవనుನ್ 
ౕడుತాತ್ನె. ఆదರె అಲాಲ್హ ంద ದా  త ಪ್సలಪ್టಟ್వను ಯావುದెౕ ಮాగರ್దశರ್నవనుನ್ 

పಡెయలు ಸాధಯ್ లಲ್. (39:23) 

ఇవುగళು ನావು మಗె సతಯ್ತె ం ಗె ఓ ಕెౕ సు ತ್రువ అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್ವాಗಿದె; 
అಲాಲ್హన ಹాగూ అవన వచనగళ ಹెూరతు ఇతర ಯావ హ ౕసుగళనుನ್ (హ ౕ ನ್) అవరు 
ಶాವ್స డుತాತ್ರె? పರ್  అపರా  సంಶెೂౕధక ಗె పతుತ್ ಕా ದె. అಲాಲ್హన వచనగళು 

అవ ಗె ఓదಲాగువುదనుನ್ అవను ಕెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ನె, ఆనంతర అవುగళనుನ್ ಯావతూತ್ 
ಕెౕళಲెౕ ఇలಲ್ವెంబంತె, ಸెూಕಿಕ್ ంద తనನ್ದెౕ ದా యనుನ್ సమ ರ್సుತాತ್ನె. అవ ಗె 
ವెౕదನాభ త పರ್ ౕಕారద భరవಸెయనుನ್ ౕ . (45:6-8) 

కుರ್ఆననుನ್ అవత ద సృ ಟ್కతರ್ను అదర ಲ್ ಯావುದెౕ ದెూౕషಕెಕ್ అవಕాశ ౕడ లಲ್. 
సಸ್ంశయವాಗಿ కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ಗెూండ నంతర అవన శతుರ್గళು హ ౕಸ್ ఎంబ సుళಳ್నుನ್ 

అ ಷాಕ್ర ಮాడుತాತ್ರెందు అవను ముం తವాಗಿ దದ್ను. ం న ఎಲాಲ್ సంದెౕశವాహకర ಹాಗె, 
ಕెూನెయ పರ್ವా య కతರ್వಯ್వೂ అಲాಲ್హన సంದెౕశవనుನ್ తలు సువುదు ఆಗಿతుತ್. అవ ಗె 
అవత సలಪ್టಟ್ కుರ್ఆ న ಹెూరతు ఇతర ಹెౕ ಕెగళనుನ್ ಬెూౕ సువ అథವా బರె సువ ಯావುದెౕ 
అ ಕారవనుನ್ అవరు ಹెూం ర లಲ್. అవర ಕెలసవು - అಲాಲ್హన సంದెౕశవనుನ್ తలు సువುదు, 
అదరంತె ౕ సలు బదಧ್ನాగువುదు ಹాగూ అదర పರ್ಕార తనನ್ ದైనం న ౕవనవనుನ್ నಡెసువುదు 
– ఇవುగ ಗె ౕ తವాಗಿతుತ್. అవర కతರ್వಯ್వು, జన ಗె ನెన ಕెూడువುదు, అಲాಲ್హన కಡెಗె 
కರెయువುదు మతుತ್ తమಗె అవ ౕణರ್ಗెూండ అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ పರ್ಚార 
ಮాడువ సವాలు ತెಗెదుಕెూళುಳ್వುదు ఆಗಿతుತ್. అవరు సంದెౕశద ಲ್ హసತ್ ెౕప ಮాడಬారದెందు 
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అథವా అవ ౕణರ್ಕెಕ್ సంబంధపటಟ್ంತె అಲాಲ್హన ಹెస న ಲ್ ಯావುದెౕ ವైయಕಿತ್క అ ಪాರ್య 
ఉచಚ್ సಬారದెందు, అ  పರ್బల శబಥ್గళ ಲ್ సంದెౕశವాహక ಗె ఎచಚ್ ಕె ౕడಲాಗಿದె. 

అవరు (సంದెౕశವాహకరు) ఇతర ಯావುದెౕ ಮాతుగళనుನ್ ను దರె మతుತ್ అదనుನ್ నమಮ್ 
ౕಲె ಹెూ దರె, ನావು అవర బలಗైయనుನ್ దు అవర అపధమ యనుನ್ కతತ್ సుವెవು. 

ఆగ మಮ್ ಲ್ ಯాರెూబಬ್ గూ అవరనుನ್ ర సలు ಸాధಯ್ లಲ್. (69:44-47) 

పರ್సుತ್త జన ರ್య నం ಕెಗె రుదಧ್ವాಗಿ, ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె కుರ್ఆ న ಹెూరಗె ಯావುದెౕ పೂరక 
అథವా ಹె ಚ್న ಮాగರ್దశರ್న ౕడువುదనుನ್ ಷెౕ సಲాಗಿతుತ್. ఆదರె పರ್ವా యవర ಸా ರారు 
ಮాతుగళು, తమಮ್ హತెూౕ య ಲ್ದె ఎందు ಧా ರ್కరు ದాವెಮాడుತాತ್ರె (పರ್ವా యరదుದ್ 
ఎందుಕెూళುಳ್వ ఆ ಮాతుగళು అసంసಕ್ೃత ಹాగూ అನాగ క ಕానూనుగళ కూటವాಗಿದె). ఈ 
కుರ್ఆ న-ಹెూరಗಿన పುರాణవು, ಯావುದెౕ సವ್యం ಗౌర సువ ‘ధమರ್’ಕెಕ್ ಸాಕాగువంతహ ఎಲాಲ್ 

ౕಷాకుಧారಣెయ బಗెಗಿన వరವాద సూచನెగళనుನ್ ఒళಗెూం ದె. ఉದాహరಣెಗె,: 

• ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ వರ್హಣె 

• ధ రూపగళ ఆರాధನె 

• ౕథರ್ಯాತెರ್గళು 

• ಪాರ್  బ  

• తకರ್బదಧ್వలಲ್ద ಹాగూ అಪాರ್ಮా క ెగళು (ఉದా: వಯ್ ಚా యనుನ್ కలుಲ್ಹెూಡెదు 
ಕెూలుಲ್వುదు) 

• ಶా ౕ క ఊనಗెూ సు ಕె (ఉದా: గండు మతుತ್ ಹె ಣ್న సున ) 

• సదుಗ್ణర ವైయಕಿತ್క ನైమರ್లಯ್వనుನ್ రూ సలు ಕಷ್ులಲ್క షయగళ బಗెಗ್యూ వరವాద 
సూచನెగళು 

• ಕా ಲెగళనుನ್ గుణప సువ ఆచరಣెగళು 

• ಸా న గళು మతుತ್ అంతಯ್ಕಿರ್ య వరగళು 
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• మ ಳెಗె ಮౌలಯ್ మతుತ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್ద బರ್ంధನెగళು (మ ಳెయరు కಡాಡ್యವాಗಿ 
రవసవనుನ್ ಹెూ ಕెూళುಳ್వುద ంద ఆరంభವాಗಿ, సಮాజ ంద అవరనుನ್ 

ಪాರ್ ౕಗಿకವాಗಿ ಬెౕపರ್ సువುదర ಲ್ ಕెూನెಗెూళುಳ್తತ್ದె). 

సహజವాಗಿయూ, ఇనನ್షూಟ್ మతತ್షూಟ್ ఇವె. ఆదರె ఈ ಬెూౕధನెగళ ಲ್ ఒంದెౕ ఒందు కూಡా 
కుರ್ఆ న ಲ್ కండుబరువು లಲ್ ఎంబ ವాసತ್ కತెయనుನ್ అ యుವాగ, సతಯ್ద అನెವ್ౕషಣె నಡెసు ತ್రువ 
ఎಲాಲ್ ವెౕకవುళಳ್ బు ಧ್వంత ಗె సంತెూౕషವాగుతತ್ದె. 

తమಮ್ నం ಕెయ దల కంబವాద ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ బಗెಗ್ కుರ್ఆ న ಲ್ ಯావುದెౕ వరగళು 
ఇలಲ್ ఎందు ಧా ರ್కరు సహ ఒపುಪ್ತాತ್ರె. ಕెలవరు కుರ್ఆ న ಲ್రువ అథರ್ రుచలಪ್టಟ್ పదగళ 
మూలక తమಮ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ రూ ౕక  సమ ರ್సువುదర ಲ್ రతರాಗಿದాದ್ರె. అవర 
ధమರ್ద పರ್ಧాన షయవనుನ್ అಲాಲ್హను కుರ್ఆ న ಲ್ వ సలు ಹెౕಗె ౕ మರెతు ಟ್ದాದ್ನె 
ఎందు ತెూౕచుతತ್ದె. ఇదు అవ ంದాద ఒందషుಟ್ పರ್ಮాదವాಗಿದె, ఆదದ್ ంద ನావು తమಮ್ 
పುರెూౕ తర, అసತ್వಯ್సತ್ವాద ಸా ರారు అ ಜ್కಥెగళంతహ ವాಯ್ಖాಯ್నಕెಕ್ సమಮ್ ಬెౕಕాద అగతಯ್ ದె, 
ఇలಲ್ దದ್ರె, ಹెౕಗె ಪాರ್ ರ್సಬెౕಕెందు ಬెౕರె ಹెౕಗె అ తుಕెూళುಳ್వುదు? ఎందు అవరు ವా సుತాತ್ರె. 

 

ధమರ್వು అಲాಲ್హ ంద బం రువುదలಲ್ 
ఇ ಹాసదుదದ್కూಕ್ ఎಲాಲ್ పರ್ವా గళ శతుರ್గళ సరళ ఉದ ದె್ౕశవು జనరనుನ್ ౕసಗెూ సువುదు మతుತ್ 
అ ಕారవనుನ್ ఉ ಕెూళುಳ್వುదు ఆಗಿతుತ್. ఇదు ఇందు శವ್ద ಲ್రువ ఎಲాಲ್ ‘ధమರ್గళ’ 

బుನా ಯాಗಿದె. సహజವాಗಿ, ఈ ధమರ್గళ ಲ್ పರ್ బಬ್నూ పರ್ ాపೂవರ್కವాಗಿ ఈ ಕెలసగళనుನ್ 
ಮాడువು లಲ್. అನెౕకరు ಪాರ್ಮా కರాಗಿದాದ್ರె. మరಳాగువవ దದ್ರె ఉతತ್మ వంచకరూ ఇరుತాತ್ರె, 
ఏಕెందರె అవరు ಪాರ್ಮా కವాಗಿ అవర పರ್ಚారవనుನ್ నంబుತాತ್ರె. అగರ್ మటಟ್ద ಲ್రువ ನాయకతವ್వು 
ఈ ఆటద ౕజನెయనుನ್ అథರ್ಮా ಕెూం రుతತ್ದె. అಲాಲ್హన ಮాగರ್దశರ್న ంద జనరనుನ್ 
కుಕ್ಗె సువ సలుವాಗಿ సుళಳ್నుನ್ ఆ ಷాಕ್ర మతుತ್ రూపಣె ಮా  సుళುಳ್ಗా ಕెయనుನ್ హరడలు, 

ಸాಮానಯ್ శతుರ್గಳాಗಿ ಮానవ ಶైತానరు మతుತ್ ನ್ನ್ ಶైತానరు అ ತ್తವ್ద ಲ್ದాದ್ರెందు కుರ್ఆನ್ 
వ సుతತ್ದె. 

పರ್ ందు పರ್ವా గ ಗె ನావು ಮానవ ಶైತానర మతుತ್ ನ್ನ್ ಶైತానర ಪైಕಿ 
శతుರ್గళనుನ್ ನెౕమకಮా ದ ದె್ౕವె ಹాగూ అవరు జనరనుನ್ ౕసಗెూ సువ సలుವాಗಿ 
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అలంಕా క పదగళ ఆ ಷాಕ್ర ಮా  పరసಪ್ర ఉತ ತె್ౕ సుತాತ್ರె. మಮ್ పರ್భువು 
ఇ ಛ್సు ತ್దದ್ರె, అవరు ఇదనుನ್ ಮాడు ತ್ర లಲ್. ౕవು అవరనూನ್ మతుತ್ అవర ఆ ಷాಕ್రవనూನ್ 
కಡెగ . (6:112) 

ನావು ఇందు శವ್ದాదಯ್ంత ನెూౕ దರె, ఈ వచనవು యహూ గ ಗె, ಕె సತ್ ಗె, మతుತ್ అర ౕ ధమರ್ద 
అనుಯా గ ಗె ಶెౕషವాಗಿ ಹెూం ಕెూళುಳ್తತ್ದె. (ಹెచుಚ್వ  ಮా య ఆಧారద ౕ రువ) 

సుళುಳ್ಗా ಕెగళು ఈ ధమರ್గళ ಲ್ తుం ವె. అಲాಲ್హన సంದెౕశవು సంపೂణರ್ ఒగటు-భ తವాಗಿದె 
ಹాగూ రహసಯ್ವాద అథರ್గళనుನ್ ಹెూం ದె ఎంబంತె, ఈ ‘ಹె ಚ್న’ ఒకಕ್ಣెగళು అಲాಲ್హన 
సంದెౕశవనుನ್ మతತ್షుಟ್ వ సువ ఒందు సಹాయ హసತ್ద ముఖವాడవనుನ್ ధ ದె. ವాసತ್వವాಗಿ, 

అಲాಲ್హన గರ್ంథవనుನ್ అಥైರ್సలు, ಹెచుಚ್వ  వరಣె అథವా ಹెచుಚ್వ  ానద అవశಯ್కತె ౕ ఇలಲ್. 
అಲాಲ್హను అవುగళనుನ್ అవత స లಲ್ ಹాగూ అవ ంద బందంతహ ఆ ెగళంతూ అలಲ್ವెౕ అలಲ್. 
ఆದాగూಯ್ అవను అవುగళనుನ್ అవత సలు ఇ ಛ್ రు ತ್దದ್ರె, అవುగళ అ ತ್తವ್ద పುರాವెగళು 
ತౌರా నలూಲ್ మతుತ್ కుರ್ఆ నలూಲ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ ఇరಬెౕಕಿతుತ್ అథವా ఆ సంದెౕశವాహకరు అదనుನ್ 
ದెౕవగರ್ంథదంತె ౕ ఒందు గರ್ంథద రూపద ಲ್ ದాఖಲెಗెూ సಬెౕಕాಗಿతుತ್. వಯ್ కತ್ವాಗಿ, ఈ 
గರ್ంథగళ ಲ್ ఈ పುರాణగళనుನ್ అనస సಬెౕಕాద ఉಲ ಲె್ౕఖవೂ ఇలಲ್ ಹాగూ సంದెౕశವాహకర 
ౕవನావ య ಲ್ అవುగళು ಕెూರ್ౕ ౕక సలಪ್డలూ ఇలಲ್ (బదಲాಗಿ అవುగళ బಗెಗ್ ‘ఎచಚ್ ಕె’ 
ౕడಲాಗಿದె). ಹాಗాదರె, ಯాರెూౕ ಹెూస సంపರ್ದాయవనుನ್ సృ ಟ್  అవುగళనుನ್ ఇಸాಲ್ ಗె 

ಸెౕ ದాದ್ರె ఎంబువುదు సಫ್ కదంತె సಪ್షಟ್ವాಗಿದె. 

అನాಚారಕెಕ್ లಕಷ್ಯ್ డువುదు అతಯ್ంత అ ವెౕకತెಯాಗಿದె. ఈ దలు ಹెౕ దంತె, ఇಸాಲ್మనుನ್ 
టుಟ್ಕెూళುಳ್వవರెందు మతుತ್ అಲాಲ್హన ಲ್ ಶాವ್స సువవರెందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್వవ ಗె, ಕెౕవల 

కుರ್ఆನ್ ಮాతರ್ భూ య ౕ రువ ఏಕైక పರ್ಮాణగರ್ంథವాಗಿದె. 

అಲాಲ್హన గರ್ంథవು మూಸా ಗె అవ ౕణರ್ಗెూండ నంతర, ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళು అవర రుదಧ್ 
సంచు హూ దరు. అవరు యహూ  ధమರ್వనుನ್ అనుస సలు ಬెౕಕాಗಿ అಲాಲ್హన సమಮ್ ద 
ఆದెౕశగళనుನ್ తಯ್ దరు. మూಸా ಗె ఈ యహూ  ధమರ್ద బಗెಗ್ ఏనూ ర లಲ್. యహూ గళು 
ಕెౕవల ತౌರాతనుನ್ అనుస సువ బదಲాಗಿ, అవరు పುసತ್కగళ సంపುటగళనుನ್ తమಗాಗಿ 
బರె ಟ್ದాದ್ರె. కుರ್ఆನ್ ರ್షಟ್ ప ಭాಷెయ ಲ್ ఇదనుನ್ ఖం సుతತ್ದె: 

ತౌರాతనుನ್ ౕడలಪ್టಟ್ నంతర అదనుನ್ అధಯ್యన ಮాడలు ఫలವాదవర ఉದాహరಣెయు, 
పುసತ್కగళనుನ್ ಹెూరువ కತెತ್యంತాಗಿದె. అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್వనుನ್ రసಕ್ సువవర 
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ఉದాహరಣెయు ವాసತ್వವాಗಿ ಶెೂౕచ ౕయವాಗಿದె. అಲాಲ್హను దుషಟ್ జన ಗె ಮాగರ್దశರ್న 
ಕెూడువು లಲ್. (62:5)32 

తనನ್ కరుಣె ంద, అಲాಲ್హను మూల ಕానూననుನ್ మరు ಸాಥ್ సలు అవర ಲ್ಗె ఈಸారనుನ್ 
కళು దను. ఆದాగూಯ್, ఈಸారు ధమರ್వనుನ್ ನాశ ಮాడలు బదಧ್ರాಗಿదದ್ ಕారణ, తమಮ್ అ ಕారద 
తళహ యు దుబರ್లಗెూళಳ್బహుದాద భయ ంద, అవరనుನ್ ఒ ಪ್ಕెూళಳ್లు అవ ಗె ಸాధಯ್ವాగ లಲ್. 
ಕెూನెయ ಲ್, అవరు ఈಸార రుదಧ್ ఒళసంచు నಡె దరు మతుತ್ యహూ తವ್వనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సలు 
ముందువರెదరు మతుತ್ యహూ ಯాಗಿ జ సువ అనుగರ್హ పಡెయదవ ಗె అవరు ಕె సತ್ ఎంబ ఒందు 
ಹెూస ధమರ್వనుನ್ ర ಕెూటಟ್రు. తరుವాయ, అಲాಲ್హను మహమಮ್ద ಗె గರ್ంథవనుನ್ అవత దను. 
మತెూತ್ ಮ್, తనನ್ శతుರ್గళು అಲాಲ್హన ಶాసనవనుನ್ తಯ್  అర ౕ ధమರ್వనుನ್ రూ దరు. 

కుರ್ఆననుನ್ ಹెూరతుప  సూయರ್న ಕెళಗಿరువ ಯావುదనూನ್ ಹాగూ ఎలಲ್వనూನ್ అనుస సువంతహ 
సు ನ್, ಯా, అహಮ್ ಯాಯ್ అథವా వಹా తವ್ ఇತాಯ್  ಧా ರ್క పంగడగళ బಗెಗ್, సಸ್ంశయವాಗಿ 
ముహమಮ್ద ಗె ಯావ అ వೂ ఇర లಲ್. ముహమಮ್దర అనుಯా గಳెందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್వవరు, 
ಕెౕవల కుರ್ఆననుನ್ అనుస సువ బద ಗె, యహూ గళ ಹాಗె, పುసತ್కగళ సంపುటగళనుನ್ బರెదు 
ఇం నవರెಗె అవುగళనుನ್ ಹెూతుತ್ಕెూండు బరు ತ್ದాದ್ರె. ‘జనరు ఇ ಹాస ంద క యువ ఏಕైక 
ಪాఠವెౕನెందರె, జనరు ఇ ಹాస ంద ఏననూನ್ క యువು లಲ್’, ఎందు ತెూౕచుతತ್ದె: 

ఇందు శతಕెూౕ  జనరు ధమರ್గ ಗె తమಮ್నుನ್ సమ ರ್ ದాದ್ರె. ఎಲాಲ್ ధమರ್గళು అನెౕక ಸాಮానಯ್ 
లಕಷ್ణగళనుನ್ హం ಕెూళುಳ್తತ್ವె. వరగళು ఏನెౕ ఇర , అవర పರ್ముఖ అనుಶాసనగళು ౕಗಿವె: 

1. పೂಜె అథವా ఆರాధನెయనుನ್ ಮాడಬెౕకు. 

2. తమಮ್ పುರెూౕ తర ಬెూౕధನెగళ పರ್ಕార ಧానగళ ಲ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ ಮాడಬెౕకు. 

3. ధమರ್ద ప ಪాలక ಗె హణ ಪావ  ಮాడಬెౕకు. 

4. ಕెౕవల పುರెూౕ తర బ యಲెಲ್ౕ సతಯ್ ದె ఎందు నంబಬెౕకు. 

ఇనూನ್ మతತ್షుಟ್ వరగళ ఒందు ರా ౕ ఇದె, ఆదರె ఇవುగళು ಸాಮానಯ್ తರ್ణವాಗಿದె. 

                                                 
32 యహూ గళು ಹాగూ ಕె సತ್రు తమಗె తలు సಲాద ತౌರాತ್ మతుತ್ ఇం ౕಲ್ గರ್ంథగళనుನ್ భರ್షಟ್ಗెూ దరు (2:59 

మతుತ್ 15:12). అಲాಲ್హను అవన ఈ ాపನెయనుನ್ (కుರ್ఆನ್) అదర మూల ಭాಷెయ ಲ್ ಮాతರ್ సంర సಲాಗಿದె ఎందు 
ఖ తప ದాದ್ನె - అదర అనుವాదగళనನ್లಲ್ (15:9). 
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పರ್పంచద పರ್భువು అవన ాన ంద, ధమರ್ మతుತ್ అదర ప ಪాలకర బಗెಗ್ నమಗె ఎచಚ್ ಕె 
ౕ ದాದ್ನె. ధమರ್ద ఉದ ದె್ౕశవು, జనరనుನ್ ౕస ಮాడవುదూ మతుತ್ అಲాಲ್హన పథ ంద ముగಧ್రనుನ್ 
కుಕ್ಗె సువುదూ ఆಗಿದె. ఎಲాಲ್ ಧా ರ್క ಕಷ್కరు ఒందు ಸాಮానಯ್ ఆಕాం ెయనుನ್ 

హం ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె: అవరు ఒందు సుళುಳ್ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ పರ್ಚార ಮాడుತాತ್ರె నంతర అవర 
అనుಯా గ ంద హణಕా న ಕా ಕెయనుನ್ సంగರ್ సుತాತ್ರె. 

ఓ ಶాವ್ గಳెౕ , పುರెూౕ తరు మతుತ್ ಧా ರ್క పం తర ಲ್ ಹె ಚ್నవరు జనర హణ ంద 
అవరನెನ್ౕ ౕసಮాడుತాತ್ರె మతుತ್ అవరు అಲాಲ್హన పథ ంద ఎలಲ್రనూನ್ పథభರ್షಟ್రನాನ್ಗಿ 
ಮాడుತాತ್ರె. (9:34) 

ఉದాహరಣెಗె, అంతಯ್ಕಿರ್ య గ ಗె అನెౕక ದెౕశగళ ಲ್ ಸా ರారు రూಪా  (ఆచరಣెగళనుನ್ 
ಮాడలు ౕవು ತెూడಗಿసువ ಧా ರ್క త ర దಜెರ್యనుನ್ అవలం రుతತ್ದె) 
ವెచಚ್ಮాడಬెౕಕాಗಿరువುదు బహళ ಸాಮానಯ್ವాಗಿದె. ఆದాగూಯ್, ఈ గళనుನ್ నಡెసువುద ంద 
మరణಹెూం ద మనుషಯ್ను సವ್గರ್వనుನ್ పಡెయుತాತ್ನెందు ఈ పುರెూౕ తరు మతుತ್ ಧా ರ್క 
పం త ಗె ಖాత ప సలు ಸాధಯ್ లಲ್ (ఇదు ఎಲాಲ್ ధమರ್గళ ಲ್రువ త ಪ್ ಕెూళಳ್ಲాగద 
ವాసತ್వವాಗಿದె). నవಜాత శుగ గూ ಧా ರ್క ఆచరಣెగళ ఒందు ಶెರ್ౕ ౕ ఇరువುదనుನ್ ನావು 
ಕాణుತ ತె್ౕವె, ఆదరూ ౕಗె ‘ಧా ರ್క’ವాಗಿ హరసలಪ್టಟ್ హలವారు శుగళು ಬెಳెదు ఏನెౕನెూౕ 
ఆగుತాತ್ರె ఎంబువುదಕెಕ್ నమಮ್ కణుಣ್గಳెౕ  ಸా . ‘ಧా ರ್క’ವాಗಿ హరసలಪ್టಟ್ మదుವెయు ಚెಛ್ౕదనద ಲ್ 
ಕెూನెಗెూళುಳ್వು లಲ್ ఎందు ಯావ పುರెూౕ త గూ అథವా ದాವ್ంస గూ ఖ తప సలు 
ಸాధಯ್ లಲ್. ధమರ್వనుನ್ అనుస సువవరు, శಚ್యವాಗಿయూ ఆదషుಟ್ ಬెౕగ అథವా ಧానವాಗಿ తమಮ್ 
సంప ತ್ಗె సంబం దంತె అవర ಧా ರ್క పುರెూౕ తర ನాಯ್సగ ಗె బ ಯాగుತాತ್ರె. 

జనరు హణಕెಕ್ ಮౌలಯ್వనుನ್ ౕ సుತాತ್ರె. దురదృషಟ್వಶాತ್ అవరు ధమರ್వనుನ್ అనుస సుವాగ 
అవరు తమಮ್ ಧా ರ್కర ముಖాంతర నరకಕెಕ್ ఏకముఖ ಕెౕటు ఖ ౕ సుತాತ್ರె. పರ್పంచద 
పರ್భువనుನ್ సంబం దంತె, ನెౕర ధమರ್ ఎంబ షయವెౕ ఇలಲ್. అవ ಗె ಯావುದెౕ ధమರ್ద ಲ್ ఆసಕಿತ್ 
ఇలಲ್. బద ಗె, ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ ఆಧా ద ౕవనద ఒందు కರ್మబదಧ್ ౕ యనుನ್ అవను పದెౕ 
పದెౕ సమ ರ್సుತాತ್ನె. 

కుರ್ఆನ್ ಮానవకులಕెಕ್ పರ್బల సంದెౕశವాద ఒందు సరళ ప ಹారవనుನ್ ౕడుతತ್ದె: 
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ಯావುದెౕ ವెౕతనవనుನ್33 ಕెౕళదంతహవరనుನ್ అనుస , అవరు సನాಮ್ಗಿರ್గಳాಗಿరుತాತ್ರె. 
(36:21) 

ధమರ್వು ఒందు ದెూడಡ್ కసుಬాಗಿದె మతుತ್ అదర వಯ್వಸాಥ್పక ಗె, అಲాಲ್హన ಹెస న ಲ್ ಹెౕಗె 
సుళುಳ್గళనుನ್ ఆ ಷాಕ್ర ಮాడువ ౕ యనుನ್ అ రువುదనుನ್ ಹెూరతుప దರె, ಬెౕರె ಯావುದెౕ 
ಶెౕష పರ್ ಭెయనుನ್ ಹెూం రువ అగతಯ್ లಲ್. ధమರ್ద ಹెస న ಲ್ హణవనుನ್ సంగರ್ సువ ಯారు 

కూడ ಮాగರ್దశರ್న ಹెూం దవరలಲ್ ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. ౕవనద ఉతತ್మ ಮౌలಯ್గళనుನ್ 
పರ್ಚారಮాడువ సుವాತెರ್య ವాహకరు, బ రంగವాಗಿ ౕಗె పರ್క సుತాತ್ರె: ‘ನాను ಮ್ం ಗె 
ಯావುದెౕ సంಭావನెయనుನ್ ಕెౕళುవು లಲ್, ననನ್ ಪావ యు పರ್పంచద పರ್భు ంద బరుతತ್ದె 
34ఎందు కుರ್ఆನ್ అನెౕక కಡెగళ ಲ್ పುనರావ ರ್సుతತ್ದె. నూಹ್, ఇಬాರ್ ౕಮ್, ఇಸాಹ್ಕ್, ಯాకూಬ್, 

యూసుಫ್, మూಸా, ఈಸా మతుತ್ ఇతర ఎಲాಲ್ సంದెౕశವాహకరు జనರెూం ಗె ఇదನెನ್ౕ ಹెౕ దದ್రు. 

ఈ ಕెళಗಿన ముహమಮ್దర సಪ್షಟ್ವాద ಹెౕ ಕెయనుನ್ కుರ್ఆನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసుವాగ, ಧా ರ್కరు మతుತ್ 
అవర ದాವ್ంసరు అదనుನ್ నంబువು లಲ್ವెందు అవర కృతಯ್గళ ಲ್ వಯ್కತ್ವాగుతತ್ದె: 

“ನాను ಮ್ం ಗె ಯావುದెౕ ವెౕతనవనుನ್ ಕెౕళ లಲ್, ననನ್ ವెౕతనవು అಲాಲ್హ ంద 
బరుతತ್ದె, అవను ఎಲాಲ್దకూಕ್ ಸా ಯాಗಿದాದ್ನె.” (34:47) 

పಯాರ್సವెందರె, సతಯ್ ಷెౕధ ಹాగూ కపటತెయ ಲ್ కಠెూౕరರాద గణಯ್ర సంఘవು, ఎలಲ್ర ౕಲె 
‘పರ್ವా య ఉతತ್మ ఉದాహరಣె’యనుನ್ ಹెౕ , ತావು అదర రుదಧ್ವాಗಿ నಡెదుಕెూళುಳ್ತాತ್ರె.  
పುರెూౕ తరు మతుತ್ ಧా ರ್క పం తరు జనర హణ ంద అవరನెನ್ౕ వం సుತాತ್ರె ఎందు 
ಹెౕళುవುదಕెಕ್ ఇదుವెౕ ಕారణವాಗಿದె. ವెౕతనవనుನ್ ಯా సువవరనుನ್ అనుస సಬెౕ  ఎంబ 
కుರ್ఆ న తಡెಯా ెయనుನ್, ఒందు ವెౕಳ  ె ఎಲాಲ್ జనరు ಪాರ್ಮా కರాಗಿ సమಮ್ దರె, 
సಸ್ంశయವాಗಿయూ తమಮ್నుನ್ బం రువ సంಕెూౕಲె ంద తಕಷ್ణ ముకತ್ಗెూళುಳ್ತాತ್ರె. తమಮ್ 

ఉದ ದె್ౕ త ఆದాయవು ంతు ಹెూౕద తಕಷ್ణ, పುರెూౕ తరు మతుತ್ ಧా ರ್క ದాವ್ంసరు 
ರాತెూರ್ౕರా ರ್ ಮాయವాగుತ ತా್ರె. 

                                                 
33 ఇదు అಲాಲ್హన పథಕెಕ್ ఇతరరనుನ್ ಮాగರ್దశರ್న ಮాడుತాತ್ರె ఎందు పರ್ ಪా సువ జన ಗె హణಪావ  
ಮాడువುదಕెಕ್ సంబం ದాದ್ಗಿದె. సವ್తః అಲాಲ್హననుನ್ ಹెూరతుప  ಯారనూನ್ తనನ್ కಡెಗె తరలు ಯా గూ 
ಸాధಯ್ లಲ್ವెందు 42:13 ర ಲ್ కుರాನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. పರ್ವా యవ గూ తనನ್ ప ನ್ మతుತ್ మకಕ್ళು ಸెౕ దంತె ತావು 
ರ್ౕ సువవ గూ సಹా ಮాగರ್దశರ್న ౕడలు ಸాధಯ್ లಲ್ ఎందు 28:56 ర ಲ್ ಹెౕళಲాಗಿದె. 

34 ఈ అಧాಯ್యద అనుబ0ధ (Annex) వనుನ್ ನెూౕ . 
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జనరు ఉతತ್మ ಕెలసగళనుನ್ ಮాడువುదಕాಕ್ಗಿ తమಮ್ సంపೂణರ್ గమనవనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక సಬెౕకు. 
కుರ್ఆನ್ ದెౕರ್ సువ ಹాಗె - ಮాತా తర, ನెರెకರెయవర, సంబం కర, అನాథర మతుತ್ బడవర 
శుశೂರ್ಷె ಮాడువುదಕెಕ್, నమರ್ತెయనుನ್ ಪా సువುదಕెಕ್ మతుತ್ జనರెూం ಗె ಸెನ್ౕహಭావ ంద 
ಮాతನాడువುదಕెಕ್ ಹాగూ నಡెదుಕెూళುಳ್వುదಕెಕ್ - తమಮ್ హణ మతుತ್ సమయవనుನ್ ఉతತ್మ ౕ య ಲ್ 
బళసబహుదు. ౕవనವెందರె ఇದాಗಿದె. ఇಸాಲ್ం అథವా ಶాం పరತె ఎంబువುదు ఇದాಗಿದె. ఇಸాಲ್ం 
ఎంబువುదు ధమರ್ద కు ತాಗಿ ఇరువುదలಲ್. జనరు తమಮ್ కృతಯ್గ ంద గురు సలಪ್డుತాತ್ರె, 
‘ಧా ರ್క నం ಕె’ ందలಲ್. 

 

అర ౕ ಧా ರ್క ಕానూనుగళು 
ధమರ್వనుನ್ సంಶెೂౕ ద ಧా ರ್కరు, ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ మతుತ್ ధుಯ್కತ್ ఆರాధನాచరಣెగళ 
ಜెూತెಗె, అಲాಲ್హన ಹాగూ అవన పರ್ವా గಳೂెం ಗె ಯావುದెౕ సಮానತె లಲ್ద ಧా ರ್క 
ಕానూనుగళనూನ್ కಡాಡ್యಗెూ ದాದ್ರె. 

అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್యు భూ య ౕಲె ఒందు ಮానదండవనుನ್ ಹెూం ದె - అದాಗಿದె కుರ್ఆನ್. 

అవను తనನ್ గರ್ంథవనుನ್ అళತెಗెూౕలు ఎందు కರె ದాದ್ನె. ఇదు ఇతర ఎలಲ್వనూನ್ అಳెయబహుದాద 
ఒందు పರ್ಮాణವాಗಿದె. ఈ ಮానదండద మూలక, ಯావುದెౕ ఒందు షయవು అదు ఒಳ ಳె್యದెూౕ 
అథವా ಕెటಟ್ದెూౕ, స ౕ అథವా త ಪ್ౕ, ప తರ್ ౕ అథವా అప తರ್ ౕ, జವాదದెూದ್ౕ అథವా 
ಕాలಪ್ క ౕ ఎంబుదనుನ್ ఒబಬ್ను ಣాರ್యకವాಗಿ గರ್ సలు ಸాధಯ್ ದె. ఎలಲ್వనుನ್ అಳెయబహుದాద 
ఒందు యమవనుನ್ నమಗె ౕ రుವాగ, వಯ್ಕಿತ್యు అಲాಲ್హన ఈ ರ್షಟ್ ಮానదండవనుನ್ ఆಗాಗ ಗె್ 
బళసಬెౕಕాಗಿದె. ಶైತానను, సహజವాಗಿ అదర ఖరತెయనుನ್ ಕె సలు పರ್య ನ್సుತాತ್ನె. 
ಮానదండద మూల ఆశయ ಹాగూ యనుನ್ మರెಮా  అవను ఈಗాగಲెౕ అదనుನ್ 
ಸా ದాದ್ನె. 

ఉದాహరಣెಗె, 2:224-242 ర ಲ್ మదుವె మతుತ್ ಚెಛ್ౕదన షయద ౕಲె ಸౌಹాదರ್యుత 
ನాಯ್యవనుನ್ రూపರెౕಖెಗెూ సువ హ ನెంటు వచనగళనుನ್ ನావು ಕాణబహుదు. ವైವా క 
ವాదగళనుನ್ బಗెహ సువ సలుವాಗಿ మతತ್షుಟ್ ಮాగರ್ద ರ್గళనుನ್ మతుತ್ ಧానగళనుನ್ అవುగళು 
వ సుతತ್ದె. ఆ ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್గళು సವ್- వరಣాతಮ್కವాಗಿದె మతుತ್ అవುగళು ಯా ందలూ 

ಪా సలు ಸా సువంతహుದాಗಿದె. ఇನెూನ್ందు ౕ య ಲ್ ಹెౕళುవುದాదರె, ಯావುದెౕ పುರెూౕ తరు 
అథವా ಧా ರ್క ౕ ವ್ಚారకరనుನ್ ఒళಗెూళಳ್ద, నడవ ಕెయ ఒందు ಷాಟ್ಚారవనుನ್ 
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అనವ್ సువంತె అಲాಲ್హను జన ಗె ದెౕರ್ ದాದ್ನె. ౕಗాಗಿ, మదుವె మతుತ್ ಚెಛ್ౕదనద ౕಲె 
‘ఇಸాಲ್ ಕ್’ ಧా ರ್క ಕానూనుగళనుನ್ రూ సువ ಯావುದెౕ ಹెూస ಹాగూ పರ್ತెಯ್ౕక ಶాసకర 
అవశಯ್కತె ఇలಲ್. 

అಲాಲ್హన పదగళనుನ್ ‘ಹెచಚ್ళ’ಗెూ సువ ಮానవన అ క ಕానూనుగళ అ ತ್తವ್ವెౕ 
ಗాభ ప సువంతహ అహంಕారವాಗಿದె. అదు ಮానవర ಕానూననుನ್ అಲాಲ್హన ಶాసనగళ అದెౕ 
మటಟ್ద ಲ್ ఇ సుతತ್ದె. 

ದెౕ ౕయ ಕానూనుగళ ಲ್ కూడ, ಕానూ న ౕವాళవು పರ್ముఖವాಗಿದె. గ ద గళనుನ್ ನావು 
ౕ  ಹెూౕగలు ಸాధಯ್ లಲ್. ఉದాహరಣెಗె, ఒబಬ್ ಕా ರ್కన క షಠ್ ವెౕతనవು నಕెಕ್ నూరు 

రూಪా  ఆಗಿదದ್ರె, ఆ తತ್ಕಿಕ್ంత క ಯాగದెౕ, అవ ಗె ఎషుಟ್ ಬెౕಕాదరూ ಪావ సలు ನావು 
సವ್తంతರ್ರాಗಿದెದ್ౕವె. ఈ ప కలಪ್ನెయు ಮానవకృతವాగువು లಲ್. అಲాಲ್హన ಲ್ మతుತ್ పరಲెూౕకద ಲ್ 
నంబువ ಯావುದెౕ వಯ್ಕಿತ್యు, అಲాಲ್హన గ త గళనుನ್ ౕరದెౕ ఇరువ తనక, అవన 
ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್గళనుನ್ ಪా సలు సವ್తంతರ್ನాಗಿದాದ್ನె. ಯారు గళనుನ್ ౕరుತాತ್ರెూౕ, అవర 
బಗెಗ್ అಲాಲ್హను ౕಮాರ್ సుತాತ್ನె. అಲాಲ್హను ನాಯ್ಯా ౕశನాಗಿరుವాగ, అవన ಮాగರ್దశರ್నవು 
‘ఇಸాಲ್ ಕ್’ ಕానూను, ‘ಧా ರ್క’ ಕానూను అథವా ‘శ ౕయ’ ಕానూను ఎంబ ౕ ರ್ಕెగಳೂెం ಗె 
ಲెౕ తವాಗಿದె ఎంబువುదు అ శయವాగుతತ್ದె. 

గರ್ంథద ఉದ ದె್ౕశవು ಧా ರ್క ಕానూనుగళనుನ್ సువುదలಲ್ ఆదರె అನాಯ್యವాద ಮానవ 
ಕానూనుగళనుನ್ బద సువುದాಗಿದె. కుರ್ఆನ್ ఒందు సವ್-ఆధ త ಕానూನాಗಿದె. అదు సವ್రూప మతుತ್ 
ಕాయರ್ద ಲ್ పೂణರ್ತెయనుನ್ ಹెూం ದె. 

ನావು సಪ್షಟ್ అవ ౕణರ್గಳೂెం ಗె నమಮ್ సంದెౕశವాహకరనుನ್ కళು ದెದ್ౕವె మతుತ್ ನావು 
జనర ಲ್ ನాಯ್యవనుನ್ హరడలు అళತెಗెూౕಲాಗಿ ( ౕಝాನ್) అవ ಗె గರ್ంథవనుನ್ 
కళು ದెದ್ౕವె. (57:25) 

ఈ ప కలಪ್ನెయనుನ್ మతತ್షుಟ್ అవಲెూౕಕಿసలు ಕెళಗಿనవುగళనుನ್ ప గ ಸెూౕణ: 

• వಯ್ ಚా ಗె (పುరుషನాಗಿర , మ ಳెಯాಗಿర ) మరణదండನె సಬారದెందు, 
ಯావುದెౕ ನాగ ౕక సಕాರ್రద ಶాసకరు (సహజವాಗಿ, అర ౕ ధమರ್ద ಶాసకరనుನ್ 
ಹెూరతుప ) ఒపುಪ್ತాತ್ರె. 
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• ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు అಲాಲ್హననుನ್ నంబలు అథವా నంబ రలు సವ್తంతರ್ನాಗಿದాದ್ನె మతుತ್ 
పುರెూౕ త ంద (అథವా ಯా ందలూ) సలಪ್డದె అవను అథವా అవళು ಯావುದెౕ 
సమయద ಲ್ అవర నం ಕెయనుನ್ బద సలూ సವ್తంతರ್ರాಗಿದాದ್ರె ఎందు ಯావುದెౕ 
ದెౕశద ಶాసకరు ఒపುಪ್ತాತ್ರె. 

• ಹాಗె ౕ, ಚెಛ್ౕ త మ ಳెయు తనನ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್ ంద వం తಳాగಬారదు మతుತ್ ఆಕెಗె 
ಬెౕರె పಯాರ್య అథವా సమనವ್యವాద ఏಪాರ್డుగళనుನ್ ಮా ಕెూళುಳ್వ తనక ఆಕెಗె 
సమంజసವాద అనుకూలತెగళనుನ್ ఒదಗಿసಬెౕకు ఎందు అದెౕ ಶాసకరు ( ౕಲె ಹెౕ ద 
అದెౕ జనరనుನ್ ಹెూరతుప ) ఒపುಪ್ತాತ್ರె. 

ఇవುగళು కుರ್ఆ న ಲ್ ಹెౕళಲాద ಕెలవು కరుಣె ంద కూ ద సంధభರ್గಳాಗಿವె. అవುగళು 
సಮాజద పರ್గ  మతుತ್ ఒగಗ್ ಟ್ಗాಗಿ సహక సువ స ಯాద తతವ್గಳాಗಿವె. అನెౕక వషರ್గళ 
పರ್ ౕగ మతుತ್ ౕಕಷ್ಣెయ నంతర ನాగ ౕక ದెౕశగళು ఇవುగళనుನ್ ಕాయರ್రూపಕెಕ್ తం ವె, 
ఏಕెందರె అవುగళು ನాಯ್ ౕ త ಹాగూ ಪాರ್ ౕಗಿకವాಗಿವె. కుರ್ఆನ್ నమಗె ಕానూ న 
ఫలದాయక యమగ ಗె ఒందు సరళದా యనుನ್ ತెూౕ సుతತ್ದె. సంದెౕశద తళహ యు 
ధమರ್వలಲ್. సంದెౕశద తళహ యు ౕవనವాಗಿದె. ಮానవ ప ಥ್ ಗె షಪ್ಕಷ್ವాಗಿ మతుತ್ దృఢವాಗಿ 
స ಹెూందువ ಹాಗె ನాಯ್స ಮాడಲాద, ఒందు ౕవన ౕ య ఒందు ౕజನెయనుನ್ 
ఒదಗಿసువುదర ಲ್ ఈ తళహ యు ಬెౕరూ ದె. ఎಲాಲ್ పರ್ವా గళು ఇదನెನ್ౕ క దದ್రు. 

ఇಲెూಲ್ందు పರ್ಶెನ್యు ఉదಭ್వವాగుతತ್ದె: అಲాಲ್హన యమగళనుನ್ ‘ಕానూనుబదಧ್’ಗెూ సలు, అర ౕ 
ಶాసకరు ఇಷెూಟ್ందు ఉతుಸ್కರాಗಿదದ್ರె, కుರ್ఆ న ఇతర సಮానವాద పರ್ముఖ అంశగಳాద 
సభಯ್ತె, నయತె, ప గణನె, మಯాರ್ದె, అనుభూ , ತాಳ ಮె್, నమರ್ತె, ಮానవ కಲాಯ್ణಕాಕ್ಗಿ ದాన 
ౕడు ಕె, ఆతಮ್సంయమ ಹాగూ కరుಣె ఇತాಯ್  అగతಯ್గళనుನ್ ఏಕె ಕానూనుబదಧ್ಗెూ స లಲ್? 

అಲాಲ್హ ಕానూ న అర ౕ ఆవృ ತ್యు, సವ್రూపద ಲ್ కూರ್రತె ಹాగూ దಬాಬ್ ಕెಯాಗಿరువ బదలు 
అಲాಲ್హన-ಶై యనుನ್ ಹెూౕలువంతದాದ್ಗಿ ఇరಬెౕಕಿతತ್లಲ್ವెౕ? ఇಸాಲ್ ౕ ಕానూ న ಯావುದెౕ 
ದాಯ್ ರ್యు అం మವాಗಿ ౕಮాರ್ సలు ಸాధಯ್ రువುదు ఏನెందರె: ಧా ರ್క మూలద 

‘ఇಸాಲ್ ಕ್’ ಕానూనుగళು, కుರ್ఆ న ಲ್ కండుబరువು లಲ್ మతుತ್ అಲాಲ್హ ంద సూಫ್ ರ್ಗెూం రువ 
ಸాధಯ್ತెయు శೂనಯ್ಕెಕ್ సమವాಗಿದె. 

అర ౕ ಲెూౕకవು ಗెూందల మతుತ್ గ య ಲ್ ఇరువదు ఆశಚ್యರ್కరವెౕనలಲ್. అర ౕ ధమರ್ద 
ಧా ರ್క ಕానూనుగళು ದెౕశ ంద ದెౕశಕెಕ್ వಯ್తಯ್సತ್ವాಗಿದె: ಸౌ  అರెౕ ಯా, ఈ ಪ್ಟ್, ಯా, 

ఇರాಕ್, ఇರాನ್, సూಡాನ್, ఆ ಜ್ౕ ಯా, ఓమನ್, ಪాಕಿಸాತ್న, అಫాಘ್ ಸాಥ್న, మಲెౕಷాಯ್, 
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ఇంಡెూౕನెౕಷాಯ್ మతుತ್ అನెౕక ఇతర సಥ್ళగళ ಲ್ ధ ಕానూనుగ ವె ಹాగూ ఇవುగಳెలಲ್వೂ 
అಲాಲ್హ ంద సూಫ್ ರ್ಗెూండದాದ್ಗಿದె ఎందు అవరు ದాವెహూడుತాತ್ರె. ಭౌಗెూౕ క సಥ್ళగಳೂెం ಗె 
అಲాಲ್హ ంద సూಫ್ ರ್ಗెూండ ಕానూనుగళೂ అಷెూಟ್ందు మ ಟ್ಗె బదಲాగువುదు ಹెౕಗె? పರ್ ందు 
సಥ್ళద ಲ್యూ ఒందు పರ್ತెಯ್ౕక ‘ಧా ರ್క ದెౕవను’ చుಕాಕ್  దుಕెూం ದాದ್ನెంದెౕ 
అಥైರ್సಬెౕಕాಗಿದె. ఇదు ఇಸాಲ್ ౕ ‘శ ౕఅ’ ಕానూననుನ್35 ఒందు ಹాసಯ್మయ ಸాಥ್నಕెಕ್ ఇ సుతತ್ದె. 
ಯావುದెౕ ఎరడు ‘ఇಸాಲ್ ౕ’ ದెౕశగళು ఒంದెౕ ‘ఇಸాಲ್ ౕ’ ಕానూనుగళనుನ್ ಹెూం లಲ್. ఇదు 
ಷాదకర షయవలಲ್ రు ತ್దದ್ರె ఉಲాಲ್సకరವాగు తుತ್. 

జనరు మధಯ್ పರ್ವెౕ సువ ముంಚె, అಲాಲ್హన సంದెౕశద ఉದ ದె್ౕశవು ఏನాಗಿತెತ್ందు ప ౕ ಸెూౕణ. 

ఉದాహరಣె ఒందు:  

మಮ್ ಲ್ ಯా ಗాదరూ మరణవು స ನ್ తವాదರె, అవను తమಮ್ ಹెతತ್వరు మతుತ್ అవన 
సంబం క ಗాಗಿ ఉ న ఉప ౕగవనుನ್ ತెూౕపರ್డువంತె టుಟ್ ಹెూౕగువುదు, 
లಕಷ್ಯ್ತెయుళಳ್వర ౕ రువ కಡాಡ್యವాద కతರ್వಯ್ವాಗಿದె (2:180-182). 

ఇదు ಸాಮానಯ್ ాన రువ ಹె ಚ್న జనరు ಪా సువంతహ ఒందు సరళ ఆದెౕశವాಗಿದె. ఇదు 
ౕజನె మతుತ್ పೂవರ್-ಧాಯ್నవనుನ್ ರ್ౕತాಸ್ సుతತ್ದె. ఇదు సమಸెಯ್గళು ఉదಭ್ సువ మునನ್ವెౕ 

అవುగళనుನ್ బಗెహ సుతತ್ದె. ఇదు దుఖఃవనుನ್ ವా సలు సಪ್ందನెಕెూడుతತ್ದె. ఇదు సరళ 
ನాగ కತెಯాಗಿದె. 

అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ ఉ లనుನ್ ಮాడువುదు దಧ್ವాಗಿದె (అథವా హరಮ್) ఎందు ಧా ರ್కరు మతుತ್ 
అవర ನాಯ್ಯాలయగళು నమಗె ಹెౕళುతತ್ದె. మరణಹెూం ద వಯ್ಕಿತ್య ಸెూతుತ್గళ ಲ್ ಯావುదనుನ್, 
ಯా ಗె మతుತ್ ಹెౕಗె తరಣె ಮాడಬెౕಕెందు ಧా ರ್క పುರెూౕ తరు అథವా ಧా ರ್క ముఖండరు 
ధರ್ సుತాತ್ರె. మతుತ್ సహజವాಗಿ, అంతహ ಸెూతుತ್గళ ఒందు ರ್షಟ್ ಭాగవనుನ್ ಕెలవು ఆ ಷాಕ್ త 

ಧా ರ್క ఉದ ದె್ౕశగ ಗాಗಿ ಕా ದ್ సಲాగుతತ್ದె. 

ఉದాహరಣె ఎరడు: 

                                                 
35 ಯావುದెౕ ಧా ರ್క ಕానూనుగళ ಸాಥ್పನెయనుನ್ 42:21 ಷెౕ సుతತ್ದె. పರ್  మనుషಯ್ను ౕవనవనుನ್ తనನ್ ವైయಕಿತ್క 
ౕ య ಲ್ నಡెసలు సంపೂణರ್ హకుಕ್ మతుತ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ ಹెూం ದాದ್ನె. ನాಯ್యద ಕానూనుగళು, అపರాధగళ మతుತ್ 

ದెౕశద భదರ್ತెయ షయగళು, పರ್  ెౕతರ್ద ಕానూను ప తర ఒమಮ್తద మూలక రూ సಬెౕಕాಗಿದె ಹాగూ అవುగళು 
సందభರ್కಕ್నుಸారವాಗಿ దుದ್ప  ಮాడబహుದాಗಿದె. 
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అಲాಲ್హన ಲ್ ಶాವ್స రువ ಯావುದెౕ వಯ್ಕಿತ್యు, నంతర రసಕ್ దರె, తదనంతర ಶాವ್స 
తందు నంతర రసಕ್ దರె మతుತ್ రಸాಕ್రద ಲ್ దృఢವాಗಿ ంతರె, అಲాಲ್హను అవననుನ್ 
ಕಷ್ సువು లಲ್ (4:137) 

అಲాಲ್హన ಲ್ ಶాವ್స డలు అథವా రసಕ್ సలు జన ಗె సంపೂణರ್ హకಕ್నుನ್ ౕడಲాಗಿದె. అవరు 
ಶాವ್సవనుನ್ రసಕ್ దರె మతుತ್ అదర ಲ್ దృఢವాಗಿ ంతರె, అవరనుನ್ అಲాಲ್హను ಕಷ್ సువು లಲ್. 

అಷెಟ್ౕ. 

ౕ న ಲ್ ಯావುದెౕ బలవం ಕె ఇలಲ್. సతಯ್ ఈగ సుళುಳ್ಗా ಕె ంద పರ್ತెಯ್ౕಕಿసలಪ್ ಟ್ದె. 
ౕಗాಗಿ, ಯారు మూ ರ್ ఆರాధನెయనుನ್ రసಕ್ సుತాತ್ನె మతుತ್ అಲాಲ್హన ಲ್ 
ಶాವ್స డుತాತ್ನె, అవను ఎం గూ ము యదంతహ ఒందు పರ್బల బంధవనుನ್ 

తనನ್ದాಗಿ ಕెూం ದాದ್ನె. అಲాಲ್హను, సవರ್ నూ, సవರ್శుರ್తనూ ఆಗಿದాದ್ನె. (2:256) 

అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್వనుನ್ ವ್ౕక సలు అథವా రసಕ್ సలు జనరు తమಮ್ హకಕ್నుನ್ మతుತ್ 
ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ చಲావಣె ಮాడబహుదు.36 ಹాಗె అవరు అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್వనుನ್ రసಕ್ సలు 
ఆ ಕ್ಮా దರె, అಲాಲ್హను అవరనుನ್ ఈ జగ ತ್న ಲ್ సువು లಲ್: 

ౕవು అదర ಲ್ ಶాವ್స డబహుదు అథವా రಸాಕ್ర ಮాడబహుదు. (17:107) 

ಧా ರ್కరు తమಮ್ వಕಿರ್ౕక ద ానద ముಖాంతర, ‘ధమರ್’వనుನ್ రసಕ್ సువవరు 
మరణదండನెಗె ಯాగಲెౕಬెౕకు ఎందు ಘೆూౕ ದాದ್ರె. ఇదు యహూ గళ పರ್కృ ಯాಗಿದె. 

ఉದాహరಣె మూరు: 

ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు తనನ್ బు ಧ್శಕಿತ್ మతుತ್ ವెౕకತెయనుನ್ బళసలు ౕ సಲాಗಿದె. 

తమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ (తమಮ್ బు ಧ್శಕಿತ್యనుನ್) బళసదవ ಗె  అಲాಲ್హను 
ಮాగರ್దశರ್న ౕడువು లಲ್. (10:100) 

ఆదరూ, అర ౕ ಧా ರ್కరు తమಮ್ అనుಯా గ ಗె ಬెూౕ సువುదనుನ್ ಚాచుతపಪ್ದెౕ 
అనుస సಬెౕಕాಗಿದె. ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళ ಕెూండు అవరు ಹెౕళುవುదಕెಕ್ రుదಧ್ವాಗಿ 
సంశయవనుನ್ వಯ್కತ್ప దనుನ್ అథವా మరుపರ್ಶెನ್గళనుನ್ ಕెౕళುవುదనుನ್ అవరు ಕಿం తూತ್ 

                                                 
36 నం ಕెయ షయగళ ಲ್ వಯ್ಕಿತ್య హకಕ್నుನ್ అలಲ್గಳెయలు ಯావುದెౕ ನాಯ್ಯాలయవು ఇరಲెౕಬారదు. 
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స సಲారరు. తమಮ್ కಠెూౕరವాద ‘శ ౕఅ’ ಕానూను ಜా య ಲ್రువ ದెౕశదలಲ್ంతూ అంతహ 
పರ್ಶెನ್గళనుನ್ ಕెౕళುవవ ಗె మరణదండನె అథವా గ ಪారు ఉతತ್రವాಗಿ ౕడಲాగువುదు. 

అర ౕ ధమರ್ద ಲ್రువ ఈ అನెౕక ‘ಹెూస’ ಶాసనగళು కుರ್ఆ న బు ಧ್వం ಕెಗె ನెౕర 
రుదಧ್ವాಗಿದె. ఈ వಯ್వಸెಥ್యు ಹెౕಗె ఇషಟ್ర మ ಟ್ಗె ದెూౕషయుకತ್ವా తు? ಧా ರ್క ಸాವ್థರ್ మతుತ್ 

అభదರ್ತెయు ఈ ఆంದెూౕలనద ಪాರ್థ క ಚాలకವాಗಿరಬెౕಕెందు నమಗె ఊ సబహుదు. ఏನెౕ 
ఆదరూ, ಕెౕవల టಟ್తనవುళಳ್ పరమಶెರ್ౕషಠ್ ಗె ಮాతರ್ జన ಗె ఆ ಕ್య సంపೂణರ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್ద 
అవಕాశవనుನ್ ౕడలు ಸాధಯ್ವాగుతತ್ದె. ఆదರె జనరు, యంతರ್ణవనుನ್ సలు ನెూౕడుತాತ್ರె మతుತ್ 
యమగళ మూలక అవುగళనుನ್ నಡెసలు బయసుತాತ್ರె. యంతರ್ణవು ‘ಧా ರ್క’ ఉడు ನెూం ಗె 

ಕా ಕెూండರె ఇనూನ್ ఉతತ್మವాಗಿరుతತ್ದె మతుತ್ ఈ ಕానూనుగళು ವాದాసಪ್దవలಲ್ ఎంದాగుతತ್ದె. 

సವ್ಲాತ್ ఎందರె సతಕ್మರ್గళ మూలక బదಧ್ತెగళనుನ್ ఈಡెౕ ಕెూళುಳ್వುదు ఎందు అಲాಲ್హను నమಗె 
ಹెౕళುತాತ್ನె. ఆದాగూಯ್ అర ౕ ధమರ್ద పರ್ಕార, సವ್ಲాತ್ ఎందರె, తమಮ್ ದెౕవరు ವా సువంతహ 
తమಮ್ ತాಯాನ್ న గ త ಕಿಕ್న ಲ್ నಕెಕ್ ఐదు ಬా  వಯ್వ ಥ್తವాಗಿ ಪాರ್ ರ್సువುದాಗಿದె. 
సహజವాಗಿ, అಲాಲ್హನెూం ಗె ಮాతನాడలు బయసువవరు, దలు ఈ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ 
‘పರ್ಕಿರ್ గళ’ ಹాగూ చలನెగళ కಲెయ ಲ್ పುణರాద అర ౕ వ షಠ್రనుನ್ సంపಕಿರ್సಬెౕಕాಗಿದె. 
ಲెౕఖకరు ఉಲ ಲె್ౕಖಿసు ತ್రువంతహ అర ౕ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ బಗెಗ್ అ లಲ್ద భూ య ౕ న 
సుಮారు ఐదు శతಕెూౕ గూ ಹె ಚ್న జనర పರ್ ౕజనಕాಕ್ಗಿ, అదర ముఖಯ್ అంశగళనుನ್ ಕెళಗె 
ౕడಲాಗಿದె. 

 

అర ౕ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె  
ఈ ಕెళಗಿన సర ౕకృత సూచನెగ ంద ಯా గూ అర ౕ ಪాರ್థರ್ನెయ ఆచరಣెగళ నృతಯ್వనుನ್ 
సంపೂణರ್ವాಗಿ ಕಿರ್ಯాతಮ್కಗెూ సబహుదు. ము ಲ್ం కుటుంబಕెಕ್ జ ద ಕారణ, ಲెౕఖకరు అನెౕక 
వషರ್గళ ంದె అదనుನ್ తಯ್ సువುదಕಿಕ್ంత ముంಚె, ವైయಕಿತ್కವాಗಿ తనನ್ ౕవనదుదದ್కూಕ್ ఈ 
ఆಚారవనుನ್ ಲెకಕ್ లಲ್దషుಟ್ ಬా  వರ್ దದ್రు. ఈ అర ౕ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ పರ್  ఉచಚ್రಣెయు 
అర యಲెಲ್ౕ ఆಗಿరಬెౕಕెంబువುదు అతಯ್గతಯ್ವాಗಿದె. అర ౕ ಭాಷె ಮాతನాడద ము ಲ್మరు, తమಮ್ 
సವ್ంత ಭాಷెయ ಲ್ “ఎಲాಲ್ పರ್సంಶెగళು ననನ್ పರ್భు ಗాಗಿದె” ఎంబ సరళ ను గటಟ್నుನ್ కూడ ಹెౕళలు 
ಸాధಯ್ లಲ್. 

అర ౕ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ బಗెಗ್ అ లಲ್దవ ಗె, అదర మూలభూత ಧానద ಸాರాంశవು ఇ ಲ್ದె: 
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• దలు, ౕ ంద ಬా , మూగు, ముఖ, ಕైగళು, హಣె, ಕಿ గళು, కు ತ್ಗె మతుತ್ 
ಕాలుగళనుನ್ ತెూಳెయಬెౕకు, నంతర ತాను ಧానగళ ಲ್ ಪాರ್ ರ್సలు 
ಹెూౕగు ತ್ದ ದె್ౕನెందు అಲాಲ್హನెూం ಗె అర య ಲ್ ಹెౕళಬెౕకు. 

• ఒందు ಸాಥ್నవనుನ್ కండు యಬెౕకు మతుತ್ మಕాಕ್ద క ಲ್న మూ ರ್ಗె ముఖ 
ಮా రువುదనుನ್ ఖ తప ಕెూళಳ್ಬెౕకు. జಪానನ್ ಲ್రువవరు ప ಚ್ಮా ముఖವాಗಿ, 

యుರెూౕ న ಲ್రువవరు పೂవರ್ ಕಿಕ್ನెಡెಗె ముఖಮా  లಲ್ಬెౕకు. 

• నంతర, ಹెూಟెಟ್య ౕಲె ಕైగళనుನ್ కటుಟ್ತాತ್ స ಯాಗಿ లಲ್ಬెౕకు. ధ పంథగళು 
తమಮ್ದెౕ ఆద ರ್షಟ್ ౕ య ಲ್ ಕైగళనుನ್ కటుಟ್ತాತ್ರె, క రువ క ಣ್ಗె ಕెౕవల అవర 
ಕైకటుಟ್వ ౕ యనుನ್ గమ దರె, అవర ದాಧ್ంతద బಗెಗ್ బహళషుಟ್ యబహుదు 
మతుತ್ ఈ వಯ್ತాಯ್సగళು శವ್ద ఎಲాಲ್ మ ౕ గళ ಲ್ ಕాణబహుదు. 

• నంతర ‘అಲాಲ್హు అకಬ್ರ್’37 ఎందు ఉచಚ್ సಬెౕకు. అదర అథರ್వು: ‘అಲాಲ್హను 
ದెూడಡ್వను’ ఎంದాగుతತ್ದె. (కుతూహలకర షయವెందರె, ఈ అಲాಲ್హు అకಬ್ರ್ ఎంబ 
ను గటుಟ್ కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ కండుబరువು లಲ್). నంతర, ಕెలవು అర ౕ 
వచనగళనుನ್ (అಥైರ್ ಕెూంಡెూౕ అథವా అಥైರ್సದె ౕ) ఓదಬెౕకు. 

ಪాರ್థರ್ನెయు, ಧా ರ್కరు రూ ద38 ಕెలవು ను గళ కూటవనుನ್ ప సువುదರెూం ಗె 
ఆరంభವాగుతತ್ದె. నంతర అಲ್-ಫా ಹా (ఏళು వచనగళನెూನ್ళಗెూండ కుರ್ఆ న దల 
అಧాಯ್య) వనుನ್ కಡాಡ್యವాಗಿ ఓదಬెౕకు. నంతర, కుರ್ఆ న ಕెూನెయ ಲ್రువ ಕెలవು సణಣ್ 
అಧాಯ್యగళ ಲ್ ఒందనుನ್ ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ఓదಲాగుతತ್ದె. ಹె ಚ್నవర ನె ಚ್న అಧాಯ್యగళು 111, 112, 

113, 114 ఆಗಿವె, ఏಕెందರె అవುగళು బహళ కಕ್ದాಗಿದె ಹాగూ ఇవುగళనుನ್ (అಲ್-ಫా ಹాద 

                                                 
37 అಲాಲ್హు అకಬ್ರ್ ఎంబ ಹెౕ ಕెయు ದెౕహద పರ್  చలನెయ సందభರ್ద ಲ್ ಮాడಲాగుతತ್ದె మతుತ್ ఒందు గుం న ಲ್ 
ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ స ಲ್సుವాగ, ఈ ವాಯ್ಯామద ముంದాలు, ಯాವాగ ఒందు ಸాಥ್నద ಲ್ మತెూತ್ందಕెಕ್ స యಬెౕಕెందు 
జన ಗె సూ సలు ఇదనుನ್ ఒందు సంಕెౕతదంತె ఉప ౕಗಿసుತాತ್ರె. 
38 పఠನెయ ಲ್ ఒందు పంథవು మತెూತ್ంద ంద నನ್ವాಗಿరుతತ್ದె. ಪాರ್థರ್ನెయ ఆరం క ವాకಯ್వృందవು, 6:79, 6:161-162 

వచనగళ ఒందు ಭాగవనుನ್ ఉచಛ್ సువುదనుನ್ ಹెూరతుప దರె, సంపೂణರ್ವాಗಿ కుರ್ఆ ంద బం రువುదలಲ್. ఈ 
వచనగళనుನ್ ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ముహమಮ್దరు జన ಗె ఉచಚ್ దరు ఆదರె అరబరు అవುగళనుನ್ అಲాಲ್హ ಗె 
సంಬెూౕ దరు. 
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ಜెూತెಗె) ఒబಬ್ ము ಲ್మను క షಠ್ವాಗಿ ಬా ಪాఠ ಮాడಬెౕಕాಗಿದె39 ఎందు ಸాಮానಯ್ವాಗಿ 
ಭా సಲాಗಿದె. ತావು అಲాಲ್హನెూం ಗె ಪాರ್ ರ್సు ತ್ದ ದె್ౕವెందు ಧా ರ್కరు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఆదరూ ఈ 
పರ್ ందు ಕెూನెయ అಧాಯ್యగళು ఖుಲ್ అథವా ‘ಹెౕ ’ ఎంబ పರ್ವా యనుನ್ ఉದ ದె್ౕ రువ 
సూచನెగ ంద ఆరంభವాగుతತ್ದె ಹాగూ అవరు మనుకులవనుನ್ ఉದ ದె್ౕ  ಹెౕళಬెౕಕాಗಿదದ್ 
ಮాతుగಳೂెం ಗె ముందువ యుతತ್ದె. ఆದాగూಯ್, ನెౕర సూచనగಳೂెం ಗె ఆరంభವాగువ ఈ 
వచనగళనుನ್ నంపರ್  అర ౕ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ ಲ್ రుಗಿ  అಲాಲ್హ ಗెౕ సంಬెూౕ సಲాగుతತ್ದె. 
ఉದాహరಣెಗె: 

ಹెౕ : అవను అಲాಲ್హను, అవను ఏಕైకను. అవను రಪెౕಕಷ್ను. అవను తనూ అలಲ್ 
పುతರ್నూ అలಲ್. అవ ಗె స ಸా  ಯారూ ఇలಲ್. (సుರా 111) 

ఎరడನెౕ వಯ್ಕಿತ್యనుನ್ ఉದ ದె್ౕ  మూరನెౕ వಯ್ಕಿತ್ಗె అథವా వಯ್ಕಿತ್గ ಗె ಹెౕళలు ఆ ా సువ ఇంతహ 
రూపద అನెౕక వచనగళು కుರ್ఆ న ಲ್ವె. అదు ದెౕవವా య పರ್కృ ಯాಗಿದె. ఆదರె, 

ಧా ರ್కరు ఈ ఆದెౕశగళనుನ್ తమಮ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ ಲ್ అಲాಲ್హ ಗె రుಗಿ ప సువంತె తమಮ್ 
అనుಯా గ ಗె ಬెూౕ సుತాತ್ರె. ఈ పఠನెಗాಗಿ ౕస టಟ್ తమಮ್ ನె ಚ್న సూరగళ ಲ್ ఒంದాద ఈ 
సూరద ಲ್ అవరు అಲాಲ್హ ಗె ಹెౕళುತాತ್ರె: 

ಹెౕ : ఓ సతಯ್ ಷెౕ గಳెౕ , ನాను ಸెౕವె ಮాడువುదనుನ್ ౕవು ಸెౕವె ಮాడువು లಲ್ ಹాగూ 
ౕవು ಸెౕವె ಮాడువುదనుನ್ ನాను ಸెౕವె ಮాడువು లಲ್. ನాను ಸెౕವె ಮాడువುదనుನ್ ౕవು 

ఎం గూ ಸెౕವె ಮాడువು లಲ್ ಹాగూ ౕవು ಸెౕವె ಮాడువುదనుನ್ ನాను ఎం గూ ಸెౕವె 
ಮాడువು లಲ್. మಗె మಮ್ సವ್ంత ౕ  మతుತ್ ననಗె ననನ್ సವ್ంత ౕ . (సూర 109) 

ఆದాగూಯ್, అవరు తమಮ್ ಪాರ್థರ್ನెయ ಲ್ సుರా 108 ప సలు ఆయದ್ರె, అవరు అಲాಲ್హ ಗె ಹెౕళುತాತ್ರె: 

ನావು మಗె అನెౕక ఔದాయರ್గళనుನ್ ౕ ದెದ್ౕವె. చుಚ್ಗె వಯ್కತ್ప సువ సలుವాಗಿ, ౕవು 
మಮ್ పರ್భువనుನ್ ಸెౕವె ಮా  మతుತ್ ದాన ౕలರాಗಿ . మಮ್ శతుರ್గళು ఇనుನ್ ముంದె 

నషಟ್ಹెూందువవರాಗಿದాದ್ರె. (సూర 108) 

                                                 
39 జనరు అಥైರ್సದె ಬాయಪాఠಮాడలు దಧ್ರాగువುదు, తమಮ್ ంతನాశಕಿತ್యనుನ್ బళసದె సంಕెూౕಲెగ ంద తమಮ್నుನ್ 
బం సలಪ್డలు ఆగರ್హవనుನ್ ತెూౕపರ್ సువುదಕಿಕ್రువ ఒందు సంಕెౕతವాಗಿದె. ನావು ఒందు ಗಿ ಗె ‘శుಭెూౕదయ’ ఎందు 
ಹెౕళలు క ಕెూటಟ್ರె, అదు జన ಗె  ‘శుಭెూౕదయ’ ఎందు ಹెౕళುతತ್ದె, ರా ರ್ సమయద ಲ್యు కూడ. 
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సಸ್ంశయವాಗಿ, తమಮ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ ಲ್ అಲాಲ್హನెూం ಗె ఏను ಹెౕళು ತ್ದ ದె್ౕವెందు ఎಲాಲ್ 
అరಬెౕతర గూ లಲ್ (బహుశః ಕెలవరనుನ್ ಹెూరతు ప సబహుదు). ఆదರె ಧా ರ್కరు మతుತ್ 
అర ౕ ದాವ್ంసరు ಸెౕ దంತె, సಥ್ ౕయ అర ౕ ಭాಷెయనుನ್ ಮాతನాడువ అరబరు సహ ఈ 
షయగళనుನ್ పರ್ న అಲాಲ್హ ಗె ಹెౕళುತాತ್ರె! 

(సూకತ್వలಲ್ద) ఈ వచనగళ ಪాರాయణ పೂణರ್ಗెూండ నంతర, ఎరడూ ಕైగళనుನ್ ౕలಕెಕ್ ತ್ 
‘అಲాಲ್హు అకಬ್ರ್’ అథವా ‘అಲాಲ್హను ದెూడಡ್వను’ ఎందు ಹెౕళಬెౕకు. 

నంతర ಕెలవು ಸెಕెండుగళ ಕాల ముందಕెಕ್ ಬాಗಿ ಕెలవು అర ౕ పదగళనుನ್ ಹెౕళಬెౕకు నంతర 
‘అಲాಲ್హను ದెూడಡ್వను’ ఎందు ఇನెూನ್ ಮ್ ಹెౕళುತాತ್ ನెటಟ್ಗె లಲ್ಬెౕకు. నంతర (ನెలద ౕಲె 
హಣెయనుನ್ ఇ సువ) ಸాಷాಟ್ంగవనుನ್ ಮా  ఇనూನ್ ಕెలవು అర ౕ పదగళು ఉచಛ್ సಬెౕకు. నంతర 
కు తుಕెూండు పುనః ಸాಷాಟ್ంగವెసగಬెౕకు. మతుತ್ దలు ంత ಥ್ ಗె మరళಬెౕకు. ఎಲాಲ್ 
ಥ್ బదಲావಣెగళ ವెౕಳ  ె ‘అಲాಲ್హను ದెూడಡ್వను’ ఎందు పುనರావ ರ್సుತాತ್ ఇరಬెౕకు. ఇషుಟ್  

పರ್ಕಿರ್ గళು ಪాರ್థರ್ನెయ ఒందు ఘటకవనుನ್ పರ್ సుతತ್ದె. ఘటకగళ ఒటుಟ್ సంಖెಯ್ మతుತ್ 
ಹెౕ ಕెగళು ఉచಚ್సವ್రద ಲ್ అథವా ಮౌనತెయ ಲ್ ఆಗಿరಬెౕಕెూౕ ఎంబువುದెలಲ್వೂ, ఆ ಪాರ್థರ್ನెయ 
‘నమూನె’ ಹాగూ ಪాರ್థರ್ನెయ ‘సమయ’, ౕಗె ಧా ರ್కరు ర దంతహ అನెౕక అంశగళనుನ್ 
ఆధ ದె. ಸాಮానಯ್ವాಗಿ, (ಹెచుಚ್వ  ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ ಹెూరతుప ) ము ಲ್మరు ఇపಪ್తತ್ ನాలుಕ್ 
గంಟెయ అవ య ಲ್, హ ನెౕళು ಬా  ಬాగువುదు, మూవతತ್ನాలుಕ್ ಬా  ಸాಷాಟ್ంగವెసగువುదు 
కಡాಡ್యವాಗಿದె.  

ఘటకగళ ఒందు కూటద ಕెూನెయ ಲ್, కు తుಕెూండు పರ್ವా  ఇಬాರ್ ౕಮ್ మతుತ್ ముహమಮ್ద ಗె 
మతుತ್ అవర కుటుంబగ ಗె శుಭాశయగళనుನ್ ಹెౕళಬెౕకు (ఆదರె, అవర పರ್ యుతತ್రవనుನ್ ಕాయువ 
అగతಯ್ లಲ್). నంతర తమಮ್ ఎరడూ భుజగళ ౕಲె కు ದాದ್ರెనನ್ಲాగువ ‘ఎరడు ದెౕవదూత’ గూ 
శుಭాశయగళనుನ್ ಹెౕళಬెౕకు (ఇలూಲ್ ಯావುದెౕ పರ್తుಯ್తತ್రవనుನ್ ౕ సಬెౕಕాಗಿలಲ್).  

కుರ್ఆನ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ ಹెౕళುతತ್ದె:  

సಮా గళ ಲ್రువవరు మಮ್నుನ್ ఆ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. (35:22)  

ఆదరూ, అర ౕ ధమರ್-జగ ತ್న అనుಯా గళು మరణಹెూం రువ పರ್ವా  ముహమಮ್ದ್ మతుತ್ 
అవర కుటుంబగ ಗె నಕెಕ್ ఐదు ಬా  శుಭాశయగళనుನ್ ಹెౕళುತాತ್ರె! ನావು పರ್ವా గళ నడుವె 



 130 

ಯావುದెౕ ತారతమಯ್వనుನ್ ಮాడಲెౕ కూడదు40 - ఆదರె ఇಸాಹ್ಕ್, ಯాకూಬ್, ఇಸాಮ್ ౕಲ್, 

యూసుಫ್, ದావೂದ್, సుಲైಮాನ್, మూಸా, ఈಸా, ಹారూನ್, ఝక ಯాಯ್, యಹాಯ್ - ఇవరನెನ್ಲాಲ್ 
ఈ ಖాసಗಿ సంఘ ంద ಹెూరಗಿడಲాಗಿದె. ఇదు బహళ అను తವాಗಿದె. 

                                                 
40 అಲాಲ್హన ಲ್ ಹాగూ అవన సంದెౕశವాహకర ಲ್ ಶాವ್స డువవరు, అవర నడుವె ಯావುದెౕ ತారతమಯ್వనుನ್ 
ಮాడకూడదు. అవ ಗె అಲాಲ್హ ంద పರ್ ఫల ದె. అಲాಲ್హను ಕಷ್ಮా ౕలనూ కరుಣామయనూ ఆಗಿరుತాತ್ನె. (4:152) 
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అనుబంధ (Annex) 

ತావು ಯావುದెౕ ವెౕతನెయనుನ್ ಯా సువು లಲ್ವెందు ఎಲాಲ್ పರ್ವా గళು ಘೆూౕ ದాದ್ರె. 

నూహర జನాంగవು తమಮ್ సంದెౕశವాహకరనుನ್ నంబ లಲ್. అవర సಹెూౕదర నూహరు అవ ಗె ಹెౕ దరు, 
“ ౕవು సదుಗ್ణರాగువು లಲ್ವెౕ? ನాను మಗాಗಿ బం రువ ఒబಬ್ ಪాರ್ಮా క సంದెౕశವాహకನాಗಿದెದ್ౕನె. 
అಲాಲ್హననుನ್ ల  మతుತ್ ననನ್నుನ್ ಪా . ನాను మಮ್ ಲ್ ಯావುದెౕ ವెౕతనవనుನ್ ಕెౕళುవು లಲ್, ననನ್ 
ವెౕతనవು సవರ್ಲెూౕకಪాలకನాద అಲాಲ್హ ంದాಗಿದె”. (26:105-109)  

ఆದ್ సముದాయవು సంದెౕశವాహకరనుನ್ నంబ లಲ್. అవర సಹెూౕదర హూದ್ అవ ಗె ಹెౕ దరు “ ౕవು 
సదుಗ್ణರాగువು లಲ್ವెౕ? ನాను మಗాಗಿ బం రువ ఒబಬ್ ಪాರ್ಮా క సంದెౕశವాహకನాಗಿದెದ್ౕನె. అಲాಲ್హననుನ್ 
ల  మతుತ್ ననನ್నుನ್ ಪా . ನాను మಮ್ ಲ್ ಯావುದెౕ ವెౕతనవనుನ್ ಕెౕళುవು లಲ್, ననನ್ ವెౕతనవು 
సవರ್ಲెూౕకಪాలకನాద అಲాಲ್హ ంದాಗಿದె”. (26:123-127)  

సమూದ್ సముದాయవು సంದెౕశವాహకరనుನ್ నంబ లಲ್. అవర సಹెూౕదర ಸాಲెಹ್ అవ ಗె ಹెౕ దరు “ ౕవು 
సదుಗ್ణರాగువು లಲ್ವెౕ? ನాను మಗాಗಿ బం రువ ఒబಬ್ ಪాರ್ಮా క సంದెౕశವాహకನాಗಿದెದ್ౕನె. అಲాಲ್హననుನ್ 
ల  మతుತ್ ననನ್నుನ್ ಪా . ನాను మಮ್ ಲ್ ಯావುದెౕ ವెౕతనవనుನ್ ಕెౕళುవು లಲ್, ననನ್ ವెౕతనవು 
సవರ್ಲెూౕకಪాలకನాద అಲాಲ್హ ంದాಗಿದె”. (26:141-145)  

లూతర జನాంగవು సంದెౕశವాహకరనుನ್ నంబ లಲ್. అవర సಹెూౕదర లూతరు అవ ಗె ಹెౕ దరు “ ౕవು 
సదుಗ್ణರాగువು లಲ್ವెౕ? ನాను మಗాಗಿ బం రువ ఒబಬ್ ಪాರ್ಮా క సంದెౕశವాహకನాಗಿದెದ್ౕನె. అಲాಲ್హననుನ್ 
ల  మతుತ್ ననನ್నుನ್ ಪా . ನాను మಮ್ ಲ್ ಯావುದెౕ ವెౕతనవనుನ್ ಕెౕళುవು లಲ್, ననನ್ ವెౕతనవು 
సవರ್ಲెూౕకಪాలకನాద అಲాಲ್హ ంದాಗಿದె”. (26:160-164)  

యనద జನాంగవು తమಮ್ సంದెౕశವాహకరనుನ್ నం ర లಲ್. అవర సಹెూౕదర శుఐಬ್ అవ ಗె ಹెౕ దరు, 
“ ౕవು సదుಗ್ణರాగువು లಲ್ವెౕ? ನాను మಗాಗಿ బం రువ ఒబಬ್ ಪాರ್ಮా క సంದెౕశವాహకನాಗಿದెದ್ౕನె. 
అಲాಲ್హననుನ್ ల  మతుತ್ ననನ್నుನ್ ಪా . ನాను మಮ್ ಲ್ ಯావುದెౕ ವెౕతనవనుನ್ ಕెౕళುవು లಲ್, ననನ್ 
ವెౕతనవು సవರ್ಲెూౕకಪాలకನాద అಲాಲ್హ ంದాಗಿದె”. (26:176-180) 
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ಭాగ ನాలుಕ್ 

సವ್ಲాತ್ ఎందರె ‘బదಧ್ತె’ ఎంದాಗಿದె, ‘ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె’ ఎందలಲ್ 
కుರ್ఆ న స ನ್ವెౕశగళ ಲ್, అథರ್వು రు  ಹెూౕగలಪ್టಟ್ ఇతర పదగళనుನ್ ನెూౕడుವాగ, ఆధు క 
అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ అవುగళ మూలపదద సుతತ್ముతತ್ న ఉపలబಧ್ పదగళనుನ್ గమ సువ మూలక, 

ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ನావು అవುగళ జವాద అథರ್వనుನ್ ందಕెಕ್ పಡెయబహుదు. ఝಕాತ್ ఇదಕెಕ್ ఒందు 
ఉతತ್మ ఉದాహరಣెಯాಗಿದె. ఝಕాತ್ పదద ఎಲాಲ್ మూల అథರ್గళು, శుదಧ್ತె మతుತ್ 
ಪాರ್ಮా కತెయనుನ್ ఉಲ ಲౕె್ ಖಿసుతತ್ದె. ఇదనుನ್ ಯావುದెౕ ఒందు ఒಳ ಳె್య ఘంటనుನ್ ನెూౕ  
ప ౕ సబహుదు. ನావು ముంದె ಕాణ రువంತె - అర ౕ ధమರ್వು, కుರ್ఆ ಗె రుదದ್ವాద 
దಶాంశ ತె ಗెయనుನ್ ర , అదనుನ್ ఝಕాತ್ పదಕెಕ್ ಹెూ టಟ್రు. ఝಕాತ್ పదద పರ್ముఖ 
అథರ್గళು యಥా ಥ್ య ಲ್ ఉ రువ ಕారణ, ఈ వంచನెయనుನ್ గురు సలు సులభವాಗಿದె. 

సವ್ಲాತ್ ఎంబ పదవು సహ అದెౕ తరహವాಗಿದె. ಧా ರ್క గణಯ್రు ఈ పదಕెಕ್ తనನ್ದెౕ ఆద అథರ್వనుನ್ 
ಹెూ దరు ಹాగూ ఈ అథರ್వು ಕెలవು కుರ್ఆ న స ನ್ವెౕశగళ ಲ್ ಗಿలుಗెూ సువంತె 
ఫలವాగుతತ್ದె.  

సವ್ಲాತ್ ఎంబువುదు ಸాವ್ದ್-ಲాಮ್-ವాವ್ (సವ್ಲా) ఎంబ మూలద ఉతಪ್నನ್ವాಗಿದె. 
గమన ౕగಯ್ವాద షయವెౕನెందರె, అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ ఈ మూలపదಕెಕ್ ನెౕరವాಗಿ ‘ ధుಯ್కತ್ 
అథವా వತాತ್ద ಪాರ್థರ್ನె’ ఎంబ అథರ್వనನ್లಲ್ದెౕ ಬెౕರె ಯావುದెౕ అథರ್వనుನ್ ಕెూడಲాಗಿలಲ್. 
కుರ್ఆ న బహుತెౕక ఎಲాಲ್ పರ್ముఖ శబದ್గళು, ఆ ಭాಷెయ ప చలನె మతుತ್ శబದ್ಜాలಕెಕ್ 
సమತెూౕ సువ మతుತ್ సం ౕ సువ ఇతర అథರ್గళనుನ್ ಹెూం రుతತ್ದె. ఇద ంద ఆ 
శబದ್గಳೂెం ಗె కుతంతರ್గళು నಡెದాగ, ನావು అదనుನ್ గರ್ సబహుదు. ఆదರె సವ್ಲాತ್ ఎంబ 
అ ముఖಯ್ವాద కుರ್ఆ న ప కలಪ್ನెಗె, అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ లభಯ್ రువ ಯావುದెౕ శబಧ್ಕెూౕశ, 

ఘంటు, ానಕెూౕశగళలూಲ್ ఇతర ‘అಥాರ್నವ್య’వು ಕాణ గువು లಲ್. అదు ఇరు ತ್దದ್ರె అర ౕ 
ಧా ರ್కరు ತాವెౕ అదಕెಕ್ రూ ద అథರ್ದెూం ಗె నಡెసువ ದాವెయనుನ್ సులభವాಗಿ 
ప ౕ సబహు తుತ್. 

సವ್ಲాತ್ పదద అథರ್వು ఇం ంతహದాದ್ಗಿದె, ఏಕెందರె అదు ನావು ఆ పద ంద పಡెయువ అథರ್ద 
ఆಧారద ౕಲె ಭాಷెಗె ౕಗಿౕಗె సం ౕజನెಗెూళುಳ್తತ್ದె, ఎందు సూ  ಹెౕళలు అదಕెಕ್ ಯావುದెౕ 
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సంబం త అథರ್గళು లభಯ್ లಲ್. ఏಕెందರె, ನావು రువంತె ఈ పదಕెಕ್ అరబర ధమರ್ద 

ಭాಷాಶాసద ಲ್ ಯావುದెౕ అಥాರ್నವ್య లಲ್. 

ఈ పదవು ಕెౕవల ఒంದెౕ అథರ್వనుನ್ ಹెూం ದె ఎందూ, ఇదు అర ౕ ಭాಷాಶాసద ಶాల మతుತ್ 
పరసಪ್ర-సంబం ద ಭాಷాಜాలద ಲ್ ಯావುదకూಕ್ సంబంధ రదంతహ పదವెందూ, అర ౕ 
ಧా ರ್కరు ఇదಕెಕ್ ಹెూ ద అథರ್ವెౕ స ಯాಗಿದె ఎందూ ವా సుತాತ್ರె. ಧా ರ್కరు సವ್తః 
ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వంತె, అవర ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ వరಣెగళು కుರ್ఆ న ಲ್ ఇలಲ್ವెౕ ఇలಲ್. ఆదుద ంద, 

అవరు సವ್ಲాತ್ ఎంబ పదಕెಕ್ ౕ రువ తమಮ್ದెౕ ఆద ವాಯ್ಖాಯ್నవು ಯావುದెౕ ಶెౕష మహతವ್వనుನ್ 
ಹెూం లಲ್ ఎందు సూ సువ మూలక ನావು ఈ సందభರ್ద ಲ್ పರ್ కರ್ సబహుదు. 

ఇ ಲ್ ನావು నమಮ್నుನ್ ఈ ప ಥ್ య ಲ್ ಕాణుತ ತె್ౕವె: ಭాಷాథರ್ద శೂనಯ್ತెయ ಲ್ సವ್ಲాತ್ ఎంబ ఒందు 
పదవು ఒం ಯాಗಿ అ ತ್తವ್ద ಲ್ದె మతుತ್ అదಕెಕ್ ఇం ంతహ అథರ್ ದె ఎందు ಧా ರ್క వಯ್వಸెಥ್య 
ನాయకరు కుರ್ఆನ್-ಬా ర బరహగళ (హ ౕಸ್) ఆಧారద ಲ್ ಹెౕళುತాತ್ರె. తమಮ್ ఒಡెతనద ಲ್రువ ఈ 
కుರ್ఆನ್-ಬా ర బరహగళು ಕెలవು వಯ್కತ್ವాద ಹాಸాಯ್సಪ್ద షయగళనుನ್ పರ್ಸాತ್ సు ತ್దದ್రూ, 

అవುగళು ఈ గణಯ್ ಧా ರ್క ಗె అనుకూలకరವాಗಿరువ గు గళనుನ್ ಸా సు ತ್రువ ಕారణ, అవరు 
ఈ కుರ್ఆನ್-ಬా ర మూలగళనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సుತాತ್ರె. ఆదుద ంద, ‘సವ್ಲాತ್ పదಕెಕ್ అవరు 
ಹెూ రువ ವాಯ್ಖాಯ್నవು, ಧా ರ್కరనుನ್ ಹెూరతుప  ఇతర ಗె ಯావುದెౕ ఉపయుకತ್ತెయ 
ಸాధಯ್ತెయనుನ್ ౕడువು లಲ್’, ఎంబువುదు ంతನాయుకತ್ వಯ್ಕಿತ್యనుನ್ చురుకుಗెూ సుతತ್ದె. 

ఈ పదద జವాద అథರ್వనుನ್ ಕెౕవల కుರ್ఆನ್ ಮాతರ್ అ రువುద ంద, ನావು ఈ పదవనుನ್ 
కుರ್ఆನ್ ಯావ ౕ య ಲ್ బళ ದె ಹాగూ ధ స ನ್ವెౕశగళ ಲ್ అవುగళ బళಕెయు ಹెౕಗಿದె ఎందు 
ನెూౕడువುదర మూలక అదర అథರ್వనుನ್ పಡెయబహుదు. అಲాಲ್హను తనನ್ గರ್ంథద అర ౕ ಭాಷెయు 
ప పೂణರ್ವాಗಿದె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ನె. ఆదದ್ ంద, ಯారూ అదర పదగళ రచನె, ಕాగు త మతుತ್ 
ವాಯ್కరణ రూపగళనుನ್ బదಲా సలు య ನ್సಬారదు. 

ఇదు అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್రువ ఒందు గರ್ంథವాಗಿದె, ఇదర ಲ್ ಯావುದెౕ వకರ್ತె లಲ್, అవరు 
ల సువ (గమ సువ) సలుವాಗಿ. (39:28) 

సವ್ಲాತ್ పదవು అథವా అదర మూలపద ంద బరువ ఇతర ఉపపదగళು, ಯావುದెౕ ౕ య 
ఆರాధನె అథವా ದెౕహ-చలನెయ ಕಿರ್ యనుನ್ సూ సువ సలుವాಗಿ, కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ 
బళసಲాగ లಲ್. 
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‘అಕಿౕము’ ఎంబ ಜానుನ್ ం ಗె సವ್ಲాತ್ పదవು బళಕెಯాದాగಲెಲాಲ್, అదు - సమಮ್ ಕెూళುಳ್వ 
అథವా ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వ వಯ್ಕಿತ್ అథವా వಯ್ಕಿತ್గ ంద - ಗౌర సువంతహ, ఎ ತ್ యువంతహ, 

సమ ರ್సువంతహ అథವా ಪా సువంతహ – ‘బదಧ್ತెగళು, కతರ್వಯ್గళು, ಹెూಣెಗా ಕెగళು, 
జವాಬాದ್ గళು’ ఎం ತాಯ್  ಕಿರ್ గಳాಗಿವె. అಕಷ್రశః సವ್ಲాತ್ పదద అథರ್వು ‘బదಧ್ತె’ ఎంದాಗಿದె. 

ఈ మూలపదవು (అర ౕ ಭాಷెయ ఇతర మూలపదగళంತె) సವ್రగళು, పೂవರ್పರ್తಯ್యగళು మతుತ್ 
అంతಯ್ పರ್తಯ್యగళనుನ್ బళ ಕెూండు తనನ್ ధ ಪాతರ್గళనుನ್ రూ సుతತ್ದె. ‘ఇ’ అథವా ‘ఉ’ ఎంబ 
సణಣ್ సವ್రగళ ಸెౕపರ್ಡె ంద, పదద మూಲాಧారవು ಹాగూ మూలభూత అథರ್వು బదಲాగದె 
‘సವ್ ಲ್ౕ’ అథವా ‘సವ್లూಲ್’ ఆಗಿ ప ణ సుతತ್ದె (9:103, 108:2 మతుತ್ 33:56). మతుತ್ ‘అ’ ఎంబ సణಣ್ 
సವ್రద ಜెూತె బళಕెಯాಗಿరువುదు 75:31 మతుತ್ 96:10 ర ಲ್ కರ್మವాಗಿ ఎరడు ಬా  కుರ್ఆ న ಲ್ 
ಕాణబహుదు. 

96:10 ర ಲ್ ఇదు “బదಧ್ನాద ఓవರ್ ಸెౕవక” ఎంబథರ್ద ಲ್ “అబದ್ನ್ ఇಝా సವ್ಲాಲ್” ఎందు 
ಕా ಕెూళುಳ್తತ್ದె. ఈ వచనద పರ್సంగవು 96:8-12 ంద ఆరంభವాగుతತ್ದె, అదర సంದెౕశవು 
ౕಗಿದె: “ శಚ್యವాಗಿ, మಮ್ మర ಕెయు మಮ್ పರ್భు న కಡెಗాಗಿದె. బదಧ್ನాద ఓవರ್ ಸెౕవకననుನ್ 

తಡెయువవర బಗెಗ್ ఏను ౕ సు ತ್ౕ ? ఒందు ವెౕಳ  ె అవను జన ಗె లಕಷ್ತెయనుನ್ వ సలు 
పರ್ ಪా సుತాತ್ ವాసತ್వద ಲ್ సನాಮ್గರ್ద ಲ್ ఇరువవನాಗಿదದ್ರె?”. ఆదರె అనుವాదకరు, అవ ಗె 
ಮాతರ್ రువ ಕారణగళ ఆಧారద ಲ್, ఈ పదಕెಕ್ ಬెౕರె ಬెౕರె అథರ್గళనుನ್ ಕెూడుತాತ್ರె. 75:31 ర ಲ್ 
ఫಲా సదದ್క వಲా సವ್ಲాಲ್ ఎందు ಕాణబహుదు. ఈ ఎరడూ వచనగళ ಲ್యూ సವ್ಲాಲ್ ఎంబ పదవು 
ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ సూ సుతತ್ದె ఎందు అనుವాదకరు ವా సుತాತ್ರె. ನావು ఆ వచనగళ 

స ನ್ವెౕశవనుನ್ గమ సుವాగ, సಸ್ంశయವాಗಿ అవర ವాదవು ವెౕక ౕనತెయనుನ್ ತెూౕ సుతತ್ದె. 

ఈ పదవು ధ సವ್రగళ అథವా పೂవರ್పರ್తಯ್యగళ ಜెూತెಗె కుರ್ఆ న ఇతర 
ವాకಯ್వృందగళ ಲ್యూ ಕా ಕెూం ವె. ఇంతహ స ನ್ವెౕశగళ ಲ್ ಯావುದెౕ ಧా ರ್క ಗె అథವా 
అర ౕ ಭాಷెయ ದాವ್ంస ಗె ఇదనుನ್ ‘ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె’ ఎందు ಭాಷాంత సలు ಸాధಯ್ವాగ లಲ್, 
ఏಕెందರె అ ಲ್ అవర భರ್షಟ್ అథರ್వనుನ್, ಯావುದెౕ తరహద ಲ್ ಹెూం ಕెూళಳ್లు అవ ಗె 
ಸా సువು లಲ್. అర ౕ ధమರ್ద ముఖండరు ధ ౕ గళ ಲ್ ఈ మూల ప కలಪ್ನెయ 
అథರ್ వరಣెయనుನ್ ౕ రువುద ంద, ಸామరసಯ್వು అ ತ್తವ್ద ಲ್ದె ఎందు ಕౌశలಯ್ ంద అవరు 
ಹెౕళబహుదు. ఆದాగూಯ್, ಕెళಗಿన చరణగళ ಲ್ ఈ ರ್షಟ್ ವై తರ್ಯ್వనుನ್ వ సలు పರ್య ನ್సಲాಗಿದె. 

ౕಲె ಹెౕ దంತె, అర ౕ ಭాಷెయు, అదర మూలపదగ ంద అదర శబದ್సంగರ್హవనుನ್ పಡెయుతತ್ದె. 
మూల పదద ಧాతు పರ್ಕಿರ್  నಡెసువುదర మూలక, ಹెూస ఉతಪ್నನ್గళనుನ್ ర సಲాగుతತ್ದె. 
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ಸాಮానಯ್ವాಗಿ, ఈ ఉతಪ್నನ್గళು ಥ್రವాద సವ್రద ఆకృ గళ అథವా నమూನెగళ పರ್ಕార, ಕెలవು 
పೂవರ್పರ್తಯ್యగళ అథವా అంతಯ್పರ್తಯ್యగళ ಸెౕపರ್ಡె ంద ర సಲాగుతತ್ದె. కతರ್  పರ್ ౕగ 
మతుತ್ కమರ್  పರ್ ౕగ ఎంబ ఎరడు ౕ య ‘పರ್ ౕగగళು’ అర ౕ ಕಿರ್ಯాపదగళು ಹెూం ವె. 

శబದ್వುಯ್తಪ್ ತ್ మతుತ್ రూప షಪ್ ತ್య రూపగళು అర ౕ ಭాಷెయనుನ್ ಸాತ್రಗెూ ದె. ఈ 
సంಕಿౕణರ್ತెయు, సವ್రూపద కರ್మబదಧ್ತె ಹాగూ సమరూపತెయ మూలక స ಜెూౕ సಲాగుతತ್ದె 
మతుತ್ అవುగళು ವైಚా కవೂ మతుತ್ కರ್మబదಧ್వೂ ఆಗಿరుతತ್ದె. ప పೂణರ್ మతుತ್ అపೂణರ್ ఎంబ 

ఎరడు ಕಿರ್ಯారూపగళ ಜెూತెಗె, కతರ್ , కమರ್  ಹాగూ శಕಿತ್యుత పರ್ಕారగళೂ ఇವె. ఉದాహరಣెಗె, 
సವ್ಲాತ್ ఎంబ పదవು అದెౕ ಛా య అథರ್గళనుನ್ ಕెూడువంతహ కతರ್వಯ್, కటుಟ್ಪాడు, కಡాಡ್య, 

ವాಗాದ್న అథವా భరవಸె ఇತాಯ್  పదగళనుನ್ రూ సువ అನెౕక ఉతಪ್నನ್గళనుನ್ ಹెూం ದె. 

ಚెూకಕ್ವాಗಿ ಹెౕళುవುದాదರె, కుರ್ఆ న అర ౕ ಭాಷెయు, సంಕಿౕణರ್ ವాಯ್కరణవనుನ್ ಹెూం రువ 
బలు అ వృ ಧ್ಗెూండ ಭాಷెಯాಗಿದె. అదర మూలక ఉనನ್త మటಟ್ద ఖరತె ం ಗె 
ప కలಪ್ನెగళనుನ್ వಯ್కತ್ప సలు ಸాధಯ್ವాగుతತ್ದె. ಲాಯ್ ನ್, హಳెయ అర ಕ್, ಗಿರ್ౕಕ್ అథವా 
సంసಕ್ೃతಕಿಕ್ంత నನ್ವాಗಿ అర ౕ ಭాಷెయు జగ ತ್ನాదಯ್ంత ల ాంతర జనరు ఇం గూ ಮాತాడువ, 

బರెయువ మతుತ್ అథರ್ ಮా ಕెూళುಳ್వ ౕవంత ಭాಷెಯాಗಿದె. కుರ್ఆ న అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್, 
ఖరವాಗಿ ವాಯ್ಖాಯ್ సువ ಸామథಯ್ರ್ ಕెూరತె ದె ఎందు ವా సువ పం తరూ మతుತ್ ಧా ರ್కరూ 

ఇದాದ್ರె, ఏಕెందರె – కుರ್ఆ న సంದెౕశవು ఒ ಮ್ జన ಗె సಪ್షಟ್ವాಗಿ టಟ್ರె, తమಮ್ నం ಕె మతుತ್ 
ఉపದెౕశగಳెలಲ್వೂ హురు లಲ್ದాಗಿ ಹెూౕగుతತ್ದె, ఎందు అవరు అ ದాದ್ರె. ఉದాహరಣెಗె, సವ್ಲాತ್ 
ఎంబ పదవనుನ್ ము ಲ್ಮ್ జన ంద ಮాతರ್ ಪా సಬెౕಕాద కಡాಡ್య అర ౕ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ందు 
అవరు అనుವాద ಮా ದాದ್ರె. ఆదರె కుರ್ఆನ್ ఇದెౕ పదవనుನ್ ఇಬాರ್ ౕమర, మూಸార, మతుತ್ 
ఈಸార జనరనుನ್, సతಯ್ ಷెౕ గళనుನ್, అప తరనుನ್ ಸెౕ దంತె ಪాರ್  ಸాಮాರ್జಯ್వనుನ್ సంಭెూౕ  
బళ ದె. అవరు అసంబదಧ್ అథರ್గళనుನ್ ర సువ మూలక ఈ పదవనుನ್ ಹెౕಗె పలಲ್టಗెూ దರెందు 
ನాను ముం న ಭాగద ಲ್ వ సుತెತ್ౕನె. 

కుರ್ఆ న ಲ್ క యలు అನెౕక ಪాఠగ ವె, ಶెౕషವాಗಿ, ದెౕవವా యనుನ್ ವ್ౕక ద ం న జనర 
బಗెಗ್. అంతహ ఒందు సముದాయವాಗಿతుತ್ ఇಸాರ್ ౕలర సంత గళು. అవరు అಲాಲ್హన ఒపಪ್ందవనుನ್ 
పಡెద నంతర తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువంತె ఒ ಪ್ಕెూం దದ್రు. ఆదರె, అవరు యహూ తವ್ 
ఎంబ ಹెూస ధమರ್వనుನ್ ర సువ సలుವాಗಿ, గರ್ంథగళ ಲ್రువ ‘అవన పదగళనుನ್’ కృతಗెూ సువ 

మూలక (2:59) అవర ఒపಪ್ందవనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿ దరు. కుರ್ఆ న అర ౕ పదగళనుನ್ ఇతర 
ಭాಷెగ ಗె ಭాಷాంత సుವాగ అర ౕ ಧా ರ್కరు సహ ఇదನెನ್ౕ ಮాడు ತ್రువುదనుನ್ ನావು 
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ನెూౕడు ತ್ದ ದె್ౕವె. అవరు కు లತెయ అథರ್గళనుನ್ కుರ್ఆ న అనుವాదగಳೂెళಗె యశ ವ್ಯాಗಿ 
ప చ దరూ, ఎಷెಟ್ౕ పರ್యతನ್పటಟ್రూ అవ ಗె కుರ್ఆ న మూల అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ ಯావುದెౕ 
బదಲావಣెయనుನ್ తరలు ಸాధಯ್ లಲ್. అవన బు ಧ್వం ಕె ంద అಲాಲ್హను నమಗె “అవను 
అవత దದ್నుನ್ అవను సంర సుತాತ್ನె” ఎందు 15:9 ర ಲ್ భరవಸె ౕ ದాದ್ನె. అదర పదగళనుನ್, 
ಕాగు తగళనుನ್ బదಲా సువ అథವా అదర ವాಯ್కరణవనుನ್ ಮాపರ್ సువ ಯావುದెౕ పರ್యతನ್వು, 
ವైరుధಯ್గ ంద జ లವాద ಹాగూ ఎಲాಲ್ తరహద ವెౕకತెయనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿసువ అనుವాదగಳాಗಿ 
ప ణ సుతತ್ದె. 

ఆದాగూಯ್, మూల అర ౕ కుರ್ఆ న అథರ್గళనుನ್, పೂవರ್ గ త సವ್రూపగಳాಗಿ 
బలవంతಗెూ సువవరు నಡె ద రువುగళು, గರ್ంథవనుನ್ ఓదువ ౕ యನెನ್ౕ రూపಗెూ ದె. 
ఉದాహరಣెಗె, 75:31 ౕಗಿದె: ఫಲా సವ್దದ್క వಲా సವ್ಲాಲ್. అర ౕ ధమರ್ద ౕషకరు ఇదనుನ್ ౕಗె 
అనుವా సుತాತ್ರె, “అవను సతಯ್సంధನాಗಿర లಲ್ మతుತ್ వತాತ್ಗಿ ಪాರ್ ರ್స లಲ್”. ఆదರె, అదర 
జವాద అథರ್వು “అవను సతಯ್సంధನాಗಿర లಲ್ మతుತ್ బదಧ್ನాಗಿర లಲ್” ఎంದాಗಿದె. కుರ್ఆ న 

ఇతర ಭాగగళ ಲ್రువ సವ್ಲాತ್ పదద బళಕెగళనుನ್, ప ౕలನె ಮాಡెూౕణ. 

ఉದాహరಣెಗె, 2:43 ర ಲ್ అಲాಲ್హను ఇಸాರ್ ౕలర సంత ಗెూందు సూచನె ౕడుತాತ್ನె: అಕಿౕము 
సವ್ಲాత వ ఆతు-ఝಕాత. ಧా ರ್కరు, ఇదర అథರ್: ‘ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ ನెಲె ಲ್  మతుತ್ 
ಧా ರ್క దಶాంశ ತె ಗెయనుನ್ ಪావ ಮా ’ ఎంದెనుನ್ತాತ್ರె. ఈ సూచನెయనుನ್ 
‘వతರ್ಮానಕాల’ద ಲ್ ఉప ౕಗಿసಲాಗಿದె మతుತ್ ನావು 2:40 ంద 2:43 వರెಗಿరువ సందభರ್వనుನ್ 
ఓ దರె, ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళು ఈ ముంಚె ಮా దంతహ కರా ಗె బదಧ್ರాಗಿరలు అಲాಲ್హను 
అవరనుನ್ ా సు ತ್ದాದ್ನెందు నమಗె మనవ ಕెಯాగుతತ್ದె - అందರె, తమಮ್ ఒపಪ್ందవనుನ್ 
ఎ ತ್ యువುదు ಹాగూ తమಮ್ నం ಕెగళ ಲ್ ప శుదಧ್ತెయనుನ್ ಕాಪాడువುదు. 
అవರెూం ಗಿరువುదనుನ್ దృ ౕక సువంతహ, కుರ್ఆ న ಲ್ అవ ౕణರ್ಗెూండవುగళ ౕಲె 
ಶాವ್స డలు మతుತ್ అవುగళ బద ಗె అగಗ್ద సంಪాదನెయ వಯ್వಹారవనుನ್ ಮాడ రలు, అಲాಲ್హను 

అవ ಗె కರె ౕడు ತ್ದాದ್ನె. సంದెౕశవು సరళవೂ మతుತ್ టಟ್వೂ ఆಗಿದె. ಧా ರ್కర సలಹెయంತె, 
ఇಸాರ್ ౕలర సంత ಗె ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ ಮాడలు అಲాಲ್హను ఎం గూ ಹెౕళ లಲ್. 
ವాసತ್వద ಲ್, ౕవು ದైనం న ఐదు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ ఇ ಹాసద ಯావುದెౕ సమయద ಲ್ 
వರ್ రు ರా? ఎందు ನావು యహూ యరనుನ್ ಕెౕ దರె, అవర ఉతತ್రవು 

నಕాರాతಮ್కವాಗಿరుతತ್ದె. ఐదు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయు అಲాಲ್హను అవత ద ౕ న ಭాగವాಗಿర లಲ್ 
ఎందు, ం న గರ್ంథవనుನ್ ವ್ౕక ద యహూ గళೂ ದాದ್ರె. ఇదు ತౌರా నలూಲ್ ఇలಲ್ మతుತ್ 
కుರ್ఆ నలూಲ್ ఇలಲ್. ఈ ರ್షಟ್ ವాకಯ್ద జವాద అథರ್వು ‘ మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್  మతుತ್ 
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అవುగళనుನ್ షಕ್ళంకವాಗಿ ’ ఎంబువುದాಗಿದె ఎందు నమಗె నమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవು ಹెౕళುతತ್ದె. 
ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళು ఈ సూచನెయనుನ್ తుంಬా ಚెನాನ್ಗಿ అథರ್ಮా ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె ఏಕెందರె 
కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ಗెూళುಳ್వ ౕఘರ್ ಕాలద ముంಚె, అవరు ತౌರా న మూలక అಲాಲ್హన ౕ ಗె 
తమಮ್నుನ್ బదಧ್ರాಗಿ దದ್రు. 

6:162 ర ಲ್, పರ್ವా యు మతుತ್ అಲాಲ್హ ಗె తమಮ್నుನ್ సమಮ್ దవరు, అಲాಲ್హన ಸెౕవకರాಗಿ తమಮ್ 
బదಧ್ತెగళనుನ್ ా సు ತ್రలు ರ್ౕತాಸ್ సಲాಗಿದె: ఇనನ್ సವ್ಲా ౕ వనుసుಕಿౕ వమ ಯాయ 
వమಮా ౕ ಲాಲ್  ర ಬ್ಲ್ ఆల ౕನ್. ఇదర అథರ್వು: ననನ್ బదಧ್ತెగళು మతుತ್ ననನ್ ತాಯ್గగళು 
మతుತ್ ననನ್ ౕవన మతుತ್ ననನ್ మరణ, సవರ್ಲెూౕక పರ್భుವాద అಲాಲ್హ ಗాಗಿದె. ಧా ರ್కరు తమಮ್ 
ನా ಗెయనుನ್ రు , ఈ వచనಕెಕ್ ౕಗె అథರ್ ಕెూడుತాತ್ರె: ‘ననನ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళು మతుತ್ ననನ್ 
ತాಯ್గగళು మతుತ್ ననನ್ ౕవన మతుತ್ ననನ್ మరణ, సవರ್ಲెూౕక పರ್భుವాద అಲాಲ್హ ಗాಗಿದె. 

ం న ಕాలద శుఐబర జనరూ సವ್ಲాತ್ ఎంబ పదవనుನ್ బళ రువುದాಗಿ కుರ್ఆ న ಲ್ 
ಕాణబహుదు. 11:87 ర ಲ್, ‘ಯా శుఐబు అ-సವ್ಲాతుక...’ అందರె, ‘ఓ శుఐబರెౕ, మಮ್ 
ಬాధಯ್ತెయు...?’ ఎందు శుఐబర జనరు ಹెౕళುತాತ್ರె. పరసಪ್ర ౕసవనుನ್ ಮాడದె 
ನాಯ್ ౕ తವాద ವాಯ್ಪారవనుನ್ నಡెసలు శుఐబరు తనನ್ జన ಗె కರె ౕడువುದాಗಿ, ఆ ವాకಯ್ద 
పರ್సంగవು సుతತ್ದాదరూ, అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె, శుఐబర జనరు ಹెౕ దరు, ‘ఓ 
శుఐబರెౕ, మಮ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయు...?’. 

శతಮానగళ అవ య ಲ್ జనరు తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ అథವా కతರ್వಯ್గళనుನ್ ఎ ತ್ యువంತె కರె 
ౕడలు, పರ್ವా గళು ధ ಭాಷెగళ ಲ್ ధ పదగళనుನ್ బళ దದ್రు. ಕెూನెయ పರ್ವా య 

ಭాಷెయ ಲ್ ఇదు సವ್ಲాತ್ ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె. ఇಬాರ್ ౕಮ್, మ యనద జనరు, ఇಸాರ್ ౕలర 
సంత  మతుತ್ ఈಸారు, ఇవರెలಲ್రూ అరబರాಗಿర లಲ್. ఆదರె కుರ್ఆನ್ అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್దದ್ ಕారణ, 

అవర సವ್ంత ಭాಷెయ ಲ್న సಮాన పదద ఆಧారద ౕಲె అవರెూం ಗಿన సంಭాషಣెగళనుನ್, 
కుರ್ఆನ್ సವ್ಲాತ್  ఎందు ఉಲ ಲె್ౕಖಿసుతತ್ದె. ఉದాహరಣెಗె 21:23 ర ಲ್, అಲాಲ್హను అದెౕ పదದెూం ಗె 
ఇಸాಹ್ಕ್ మతుತ್ ಯాకూబ ಗె అవర తంದె ఇಬాರ್ ౕమర నంతర ದెౕರ್ సుತాತ್ನె, ‘వ ఇಖామ 
సವ್ಲా-  వ ఈತాఇ ఝಕా- ’, అందರె: మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್  మతుತ್ అవುగళనుನ್ 
ప శుదಧ್ವాಗಿ . 

ముహమಮ್ద ಗಿంత ముం న ಯావುದెౕ పರ್ವా గళೂ తమಮ್ సವ್ంత ಭాಷెయ ಲ್ సವ್ಲాತ್’ಗె సಮాన 
పదవనుನ್ ఉచಚ್ ದాగ, అవరు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ బಗెಗ್ ಮాతನాడ లಲ್. ఆదದ್ ంద, సವ್ಲాತ್ 
పదవనుನ್ అథವా అదర ఇతర ఉతಪ್నನ್గళనుನ್, ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ందు అథರ್ಕెూడువంತె 
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అనుವా సలు ಸాధಯ್ లಲ್. ಹాಗె ౕ సువುదు, ಪాರ್సంಗಿకವాಗಿ బృహತ್ పರ್ಮాణద తపುಪ್ 
ఎసಗಿదంತాగుతತ್ದె. సವ್ಲాತ್ పద అథವా అదర ఇతర ఉతಪ್నನ್గళು కుರ್ఆ న అನెౕక వచనగళ ಲ್ 
ಕా ಕెూళುಳ್తತ್ವె. ధ వచనగళ ಲ್ అದెౕ పదవು ధ అథರ್గళనుನ್ ಹెూం ವె ఎందు, ఆధు క 
అర ౕ ‘అనుವాదగళು’ నమಮ್నుನ್ నం సలు శರ್ సుతತ್ದె. 

ఈ సం గಧ್ತెయు ಹెచుಚ್ ಗెూందలಕెಕ್ ఈడుಮా ದె. ప ಣామವాಗಿ, వತాತ್ద ಭౌ క చలನెగళ 
ಜెూತెಗె, ఒందు ದైనం న ವెౕಳాప ಟ್య పರ್ಕార వರ್ సలಪ್డువ యుతವాద ಪాರ್థರ್ನెయ 
సుతತ್లూ సವ್ಲాತ್ ఎంబ పదవು సుతుತ್తತ್ದె. ఇంతహ బರెౕ ఐ కವాద ఆచరಣెయనుನ್, అಲాಲ್హను 
నమಗె ఆ ా ದాದ್ನెంబువುదనుನ್ ౕ సువುದెౕ దురహంಕారವాಗಿದె. 

అర ౕ ధమರ್ద పುರెూౕ తరు ಕెౕళುತాತ್ರె: ನావು ಕెౕవల కుರ್ఆ న ౕಲె అవలం తರాదರె, 
ನావು వತాತ್ಗಿ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ ಮాడువುదు ಹెౕಗె? ఇదు సంపೂణರ್ లువು ర తವాಗಿದె. 
కుರ್ఆ ಗಿంత ಹెಚాಚ್ಗಿ నమಗె ఏನాదరూ అగతಯ್ ದె ఎంబ పರ್ಶెನ್ ತెತ್ౕ ? 

ಧా ರ್క షయగళ ಲ್, పುರెూౕ త ಗె తమಮ್ అనుಯా గళనుನ್ పರ್ ನ್సువ హకుಕ್ ఇದె, ఆదರె 
అనుಯా గ ಗె తమಮ್ పುರెూౕ తరనుನ್ పರ್ ನ್సువ హకుಕ್ ఇలಲ್ ఎంబ ವాసತ್వవು, జగ ತ್న హలవು 
ధమರ್గళ ಲ್న ಸాಮానಯ್ವాద అంశವాಗಿದె. 

‘తనನ್నుನ್ సృ ಟ್ ద ದెౕవననుನ್ ౕసువು ಸెౕವె ಮాడు ತ್దದ್రు ఎందు ಬైబಲ್ ಹెౕళುವాగ, ౕವెౕಕె 
ౕసువನెನ್ౕ ದెౕవರెనుನ್ ತ್ౕ ?’ ఎందు ఒవರ್ ಕె సತ್ పುರెూౕ తననుನ್ పರ್ ನ್ దರె, అవరు కు దు 
డుತాತ್ರె. ಹాಗె ౕ, ‘కుರ್ఆ న ಲ್ వ సలಪ್డదంతహ, ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ ౕవು నಕెಕ್ ఐదు 

ಬా  ఏಕె వರ್ సు ತ್ ದ್ౕ ?’ ఎందు ఒవರ್ అర ౕ పುರెూౕ తననుನ್ ಕెౕ దರె, అవరు అದెౕ 
ౕ య ಲ್ తమಮ್ ంಗాల ಲ್ లుಲ್ತాತ್ರె. 

కుರ್ఆ న ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎంబువುದెౕ ఇలಲ್ ఎందు ఇంతహ స ನ್ವెౕశగళ ಲ್ అర ౕ ధమರ್ద 
పುರెూౕ తరు ఒ ಪ್ಕెూళಳ್లు ఆరం సుತాತ್ರె (ఆదರె, ౕఘರ್దಲెಲ್ౕ ఇతర ‘ ಶాವ್ಸాహರ್’ ఎనನ್ಲాద 

మూలగళ మూలక అదనుನ್ స ప సలు ತెూడగుತాತ್ರె). సతಯ್ವెౕನెందರె, అవర ధుಯ್కತ್ 
ಪాರ್థರ್ನెయు, అಲాಲ್హను ದెౕರ್ ద ౕవన ౕ య ಲ್ ( ౕ న ಲ್) ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె 
అవత సలಪ್డಲెౕ ఇలಲ್. ನావು కుರ್ఆನ್ ఓదువುద ంద నమಗె ఇదు ದె. కుರ್ఆ న ಲ್ 
ಕా ಕెూళುಳ್వంತె, సವ್ಲాತ್ ఎందರె ‘కుರ್ఆ న ಲ್ సూ సలಪ್టಟ್ తనನ್ జವాಬాದ್ గళనుನ್ ಪా సువ 
ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್య బదಧ್ತెಯాಗಿದె’. ಮానవరు అಲాಲ್హ ಗె ಯావುದెౕ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ 
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వರ್ సಬెౕಕెందు కుರ್ఆನ್ ఎ ಲ್యూ పರ್ಸాತ್ స లಲ್. ఇదు ము ಲ್మరు మనಗాణಬెౕಕాద 
సతಯ್ವాಗಿದె. 

 

జనర నడు న సವ್ಲాತ್ 

కుರ್ఆ న ధ స ನ್ವెౕశగళ ಲ್, సವ್ಲాತ್ పదద మతుತ್ అదర ఉతಪ್నನ್గళ నನ್ బళಕెయనుನ್ 
ప ౕ సువ మూలక ఇవುగళು ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎంబ అథರ್వనుನ್ ಕెూడువು లಲ್ವెంబ 
ವాసತ್ కತెయనుನ್ నమಗె ಬెంబ సబహుదు. అ ಶాವ್ గళು, మూ ರ್పೂజకరు సహ ಸెౕ దంತె 
ఎలಲ್రూ సವ್ಲాతనుನ್ ಪా సಬెౕಕెంబువುదు దు బరువ సంగ ಯాಗಿದె. 

అప తరు ఉ లనుನ್ ಸా ಯాగువುదనుನ್ సంబం రువ ఈ ಕెళಗಿన వచనవು, ఒందు అతಯ್ంత 
సಪ್షಟ್ವాద ఉದాహరಣెಯాಗಿದె: 

ఓ సతಯ್ ಶాವ್ గಳెౕ , మಮ್ ಲ್ ಯా ಗాదరూ మరణవು స ౕ దರె, అవన ఉ లనుನ್ 
బರెయలు, మಮ್ ಲ್ ఇబಬ್రు ನాಯ್యవంతరు ಸా గಳాಗಿ ಹాజ రಬెౕకు. అథವా భూ య 

ౕಲె పರ್ಯా సు ತ್దದ್ సందభರ್ద ಲ್, మಮ್ ౕవనಕెಕ್ ఒందు హಠాತ್ అಪాయವెరಗಿదರె, 
అప త వಯ್ಕಿತ್గళೂ ఆగబహుదు. ఆదರె, ౕవು అవర బಗెಗ್ ఖ తತె ఇలಲ್ దದ್ರె, అಲాಲ್హన 
పರ್ ె ం ಗె, “హ ತ್రద సంబం గళೂ ಸెౕ దంತె ಯార పరవనుನ್ వ సువ 
దురుప ౕగవనుನ್ ಮాడಲాರెవು, ಯావುದెౕ పುರాವెగళనుನ್ ము ಚ್డಲాರెవು. ಹాಗె 
ಮా దರె, ನాವెౕ ದెూౕషಗారరు” ఎందు ಹెౕళలు అవ బಬ್రూ బదಧ್ರాదರె (సವ್ಲాತ್) 
అవరనుನ್ ಲ್ ಕెూళಳ್బహుదు.41 (5:106) 

ఈ వచనవು ಹెౕళುతತ್ದె: ఇబಬ್రు అప తరు [గమ : అవరు యహూ గళೂ అథವా ಕె సತ್రూ 
ఆಗಿరబహుదు] బదಧ್ರాద నంతర (సವ್ಲాತ್) ఇబಬ್రూ అಲాಲ್హన ముంದె పರ್ ె ಮాడ . ఇ ಲ್ 
ಸాయు ತ್రువవన ಹాజ య ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ వರ್ సలు ಹెౕ రువುదలಲ್. బదಲాಗಿ, అవరు 
అಲాಲ್హన ముంದె ఆ వಯ್ಕಿತ್ಗె ఒందు ಪాರ್ಮా క ವాಗాದ್నవనుನ್ ಕెూడువ మూలక అవన ఉ ಗె 

                                                 
41 ఇవ బಬ್రూ, ಸాయు ತ್రువ వಯ್ಕಿತ್ಗె అప తರాಗಿದాದ್ರె, ఆదరూ ఈ వచనవು అవరు ದెౕవన ముంದె పರ್ಮాణ ಮాడలు 
అహರ್ತె ಕెూడుతತ್ದె. ఉ లనుನ್ బರెయువ ಹాగూ ಸా ಯాగువ అవర ఇಚెಛ್యు అవర బదಧ್ತె (సವ್ಲా ) ఆಗಿದె. 
యహూ గళ ಹాಗె, అర ౕ ಧా ರ್కరు అవర అనుಯా గ ంద ఈ వచనవనుನ್ అడಗಿ ದాದ್ರె. 
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ಸా గಳాగువ జವాಬాದ್ యనుನ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್వುದాಗಿದె. ఇదు జనర నడుವె ఇరువ సವ್ಲా న ఒందు 
ఉದాహరಣెಯాಗಿದె. 

జనర నడుವె బదಧ್ತె ందರె, ఏకದెౕవన ముంದె ఇంతహ అ ವాయರ್ತెగళనుನ್ పೂರైసువುದాಗಿದె. 
ఇదు ఇಷెಟ್ౕ సరళವాಗಿದె. 

ಕెౕవల అప తర ಜెూತెಗె అలಲ್ದెౕ, అ ಶాವ್ గಳೂెం గూ, మూ ರ್పೂజకರెూం గూ సహ 
ಶాವ್ గళು సವ್ಲాతనుನ್ ఎ ತ್ యబహుదు. శಚ್యವాಗಿ, ఈ ಕెళಗಿన వచనవృందవು 

బహుದెౕವాರాధక ಗె ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ సలಹె ౕడువ ఉದ ದె್ౕశవనుನ್ ಹెూం లಲ್: 

మూ ರ್ ఆರాధకర ಲ್ ಮ್ం ಗె ఒపಪ್ంద రువవరు మతుತ್ అవುగళ ಲ್ ಯావುదనూನ್  
ఉలಲ್ంఘನె ಮాడదవరు మతుತ್ మಮ್ రుదಧ್ವాಗಿ ಯా గూ సಹాయ ಮాడదవరనుನ್ 
ಹెూరతు ప , అంతహవರెూం ಗె మಮ್ ఒపಪ್ందవనుನ್ అదర అవ య తనక 
పೂణರ್ಗెూ . శಚ್యವాಗಿయూ, అಲాಲ್హను (తననుನ್) భయపడువవరనుನ್ ರ್ౕ సుತాತ್ನె. 
(9:4) 

ఒ ಮ್ బರ್ం త ంగళುగళು గ దರె, ౕవು మూ ರ್ ఆರాధకర ఎదురు ದాದ್గಲెಲాಲ್ 
అవరనుನ್ పರ್ భ , తళమళಗెూ , ఉದెರ್ౕಕಿ  మతుತ್ అవర ౕಲె ఒందు 
దృ ಟ್య ನ್ . ఆದాగూಯ್, అవరు పಶాಚ್ತాತ್ప పటಟ್ರె మతుತ್ తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా దರె 
మతుತ್ అవುగళనుನ್ శుదಧ್ವాಗಿ దರె (అಖాము-సವ್ಲాత వ ఆతవು-ఝಕాత), ౕవು అవరనుನ್ 
ಕಷ್ సಬెౕకు. అಲాಲ್హను ಕಷ್ಮా ౕలనూ మతుತ್ కరుಣామయనూ ఆಗಿದాದ್ನె. (9:5) 

ఇనుನ್ మూ ರ್ ఆರాధకర ಲ್ ಯాರాదರెూబಬ್ను మಮ್ ಲ್ సಹాయ ಯా దರె, అవననుನ್ 
ర , నంతర అవ ಗె అಲాಲ್హన పదగళనుನ್ ಕెౕళలు అవಕాశ ౕ , నంతర అవ ಗె 
సుర తವాద ತాణవనుನ್ ఒదಗಿ . ఏಕెందರె, అవరు ఏనూ రద జనರాಗಿದాದ್ರె. (9:6) 

9:4-6 ర ಲ್ మూ ರ್ ఆರాధకరనుನ್ ఉతತ್మ ౕ య ಲ್ ఆద సలు ಹాగూ అవరనుನ್ సుర తವాద 
సಥ್ళಕెಕ್ ము ಟ್సలు నమಗె ದెౕರ್ సಲాಗಿದె. అంతహ రಕಷ್ಣె ಕెూౕ  బరువవరు, అవరు ఇ ಛ್ దರె 
మూ ರ್ ఆರాధకರాಗಿ ౕ ఉ యబహుదు. పೂవರ್క ಪ್త అ ಪాರ್యద ఆಧారద ౕಲె పಕಷ್ಪాత 

ಮాడಬారದెంబువುదనుನ್ నమಗె ಸారಲాಗಿದె. బద ಗె, ನావು ఉజವ್లತెయ మతుತ್ కరుಣెయద 
ఒందు సంಕెౕతವాಗಿరలు నమಗె ఆದెౕ సಲాಗಿದె. ಕెౕవల ఈ వచనవనుನ್ అಥైರ್ ಕెూండు, ఈ 
అపಪ್ಣెయనుನ್ ಕాయರ್రూపగ దರె ಸాకు, ನావು రువ ఇಸాಲ್ న దృశಯ್ವెౕ సంపೂణರ್ವాಗಿ 
బదಲాగువುదు. 
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మూ ರ್ ఆರాధకరు పಶాಚ್ತాತ್ప పటుಟ್, ಶాం ಗె ఒ ಪ್ಕెూండರె, ఆ ಶాం యనుನ್ ఎ ತ್ దు అవ ಗె 
ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ ౕడువುదు, ము ಲ್మర అథವా ಶాం వంతర కతರ್వಯ್ವాಗಿದె ఎందు ನావು 
మనಗాణుತెತ್ౕವె. పರ್ కూಲావಸెಥ್యలూಲ್ కూడ, కుರ್ఆನ್ మತెూತ್ ಮ್ ಸౌజనಯ್ మతుತ್ ద యనుನ್  
ఆ ా సుతತ್ದె. నమಮ್ అ ಕారద ಲ್ అథವా హತెూౕ య ಲ್ ఇరువవರెూం గూ అ ౕగಯ್ವాద 
వతರ್ನెయనుನ್ ఇಸాಲ್ం ಕಷ್ సువು లಲ್ (9:5). అం మವాಗಿ, ఈ స ನ್ವెౕశద ಲ್, సವ್ಲాತ್ ఎందರె, 
మూ ರ್పೂజకరు ఒపಪ್ందద తమಮ್ ಭాగవవనుನ್ ‘అనుస సలు ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వುదు’ ఎంದాಗಿದె. 

సವ್ಲాತ್ పదవು, ‘బదಧ್ತెగళనుನ್’ సಪ್షಟ್ವాಗಿ సూ సువంతహ మತెూತ್ందు ఉದాహరಣెయనుನ್ పರ್ವా  
శుఐబరు ౕడుತాತ್ರె. అవరు తనನ್ జనరనుನ್ సుಧా సలు తమಮ್నుನ್ బదಧ್ರాಗಿ దದ್రు. అవర 
బదಧ್ತెగళనుನ್ రసಕ್ దవరు అవರెూం ಗె పణತెూటಟ್రు. 

శుఐబరు ఆరం సుತాತ್ರె: 

“ఓ ననನ್ జనರెౕ! (ವాಯ್ಪారద ಲ್) ನాಯ್యದెూం ಗె పೂ ರ್ಯాಗಿ అళತె మతుತ್ తూకవనుನ್ 
ಮా ಕెూ . జన ಗె అవర వసుತ್గళనుನ್ క  ಮాడಕెూడಬెౕ , మతుತ್ భూ య ౕಲె 
భರ್షಟ್ತెయనుನ್ హరడుತాತ್ నಡెయಬెౕ . ౕవು ಶాವ್ గಳాಗಿరు ರాదರె, అಲాಲ್హను ౕడువ 
సణಣ್ అనుగರ್హವెౕ మಗె ఉతತ್మವాಗಿದె. అంతు ನాನెౕను మಮ್ ಕావలుಗారనలಲ್. అవరు 
ఉతತ್ దరు, “ఓ శుఐಬ್, నమಮ್ పೂ ರ್కరు మూ ౕರ್క సు ತ್దದ್నుನ್ ఆರా సదంತె, నమಮ್ 
హణవనుನ್ నమಗె ಬెౕಕాదంತె బళసదంತె, మಮ್ సವ್ಲాತ್ (బదಧ್ತెయు) నమಮ್నుನ್ 
తಡెయుతತ್ದె ౕ? శಚ್యವాಗಿయూ, ౕను ౕ దంతహ మృదు సವ್ಭా యూ, 

ా యూ ఆಗಿరుವె.” (11:85-87) 

శుఐబరు తనನ್ జనర ౕಲె బರ್ం సలు శರ್ సు ತ್దದ್ బదಧ್ತెయు, అవరు ౕస ಮాడಬారదు 
ಹాగూ భూ య ಲ್ భರ್షಟ್ತెయనుನ್ హరడಬారದెంದాಗಿతుತ್. ఇದెూందు సరళ యమವాಗಿతుತ್ ఆదరూ 
అవర జనరు అదనుನ್ ವ್ౕక స లಲ್. ఆదದ್ ంద, అవరు శుఐబ ಗె ಹెౕ దరు: 

 “ఓ శుఐಬ್, నమಮ್ పೂ ರ್కరు మూ ౕರ್క సు ತ್దದ್నుನ್ ఆರా సదంತె, నమಮ್ హణవనుನ್ 
నమಗె ಬెౕಕాదంತె బళసదంತె, మಮ್ సವ್ಲాತ್  (బదಧ್ತెయు) నమಮ್నుನ್ తಡెయుతತ್ದె ౕ?42 

ఇ ಲ್ సವ್ಲాತ್ ఎంబువುదు సಪ್షಟ್ವాಗಿ ‘ఉతತ್మ ಕాయರ್గ ಗె బదಧ್ರాగువ మతుತ್ ఒందు ఒಳ ಳె್య ನై క 
వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ఎ ತ್ యువುదనుನ್’ సూ సుతತ್ದె. జన ಗె బರ್ం సಲాద బదಧ್ತెయు, భూ య 

                                                 
42 ఇ ಲ್ సವ್ಲాತ್ ఎందರె ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయలಲ್ ఎందు సಪ್షಟ್ವాಗಿದె. 
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ౕಲె భರ್షಟ್ತెయనుನ್ హరడದెౕ ఇరువುదు, ౕస ಮాడದెౕ ఇరువುదు మతుತ್ షಪ್ಕಷ್ವాಗಿరువುదు 
ఆಗಿతుತ್. నం ಕెయ షయవనుನ್ ಹెూరతు ప , ఈ పఠಯ್ద ಸాರాంశవనుನ್ దురుప ౕగప సದెౕ, 
అద ంద ಬెౕರె ಯావುದెౕ ౕ య సూచನెయనుನ್ పಡెయలు ಸాధಯ್ లಲ್. 

ౕಗాಗಿ, అర ౕ పುರెూౕ తరు, కుರ್ఆ న ಲ್ ದైనం న ఐదు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ బಗెಗ್ ಯావುದెౕ 
ಮా యు ఇలಲ್ ఎందు కಡాఖం తವాಗಿ ಘೆూౕ సువುదు ఏಕె, ఎందు సಪ್షಟ್ವాಗಿ యుతತ್ದె 
( ౕಗಿరుವాగ, అవరు అదనుನ್ ఇಸాಲ್ం ధమರ್ద దల రంకుశ కంబ ఎందు ಸారువುదు 
అననವ್యವాగుతತ್ದె). అవరు ಹెౕళುవುదు స ಯాಗಿದె! అవర సವ್ంత తు గಳెౕ  అవరనుನ್ 
ఖం సుతತ್ವె. ದైనం న ఐదు ಪాರ್థರ್ನెగಳెంబ షయವెౕ ఇలಲ್. ఒంದెౕ సమయద ಲ್ అవరు 
స ಯాಗಿయూ, తಪాಪ್ಗಿయూ ఇరువುదు ఎషుಟ್ ಶెೂౕచ ౕయವాಗಿದె. 

 

సವ್ంతಕెಕ್ సವ್ಲాತ್ 

నమಮ್ సವ್ంతద ఒ ಗాಗಿ న ಮ್ందಲెౕ ಪా సಬెౕಕాద సವ್ಲాತ್, కుರ್ఆ న ఇನెూನ್ందు సಪ್షಟ್ 
ఉದాహరಣెಯాಗಿದె. ఈ సందభರ್ద ಲ್ ನావು ప ౕత ಲాభబడుకతనద అಭాಯ್స ంద దూర రువ 
మూలక ఉతತ್మ ಮౌలಯ್గ ಗె బదಧ್ರాಗಿరలు ಹెౕళಲాಗಿದె. 

అಲాಲ್హను ಲాభబడుకతనవనుನ್ ( ಬా) కుం సుತాತ್ನె ఆదರె ದానవనుನ್ ರ್ౕತాಸ್ సుತాತ್ನె 
మతుತ್ అಲాಲ್హను అపರా ಯాద అ ಶాವ್ యనుನ್ ఇషಟ್పడువು లಲ್. శಚ್యವాಗಿయూ, 

ಪాರ್ಮా కತెయనుನ್ ಪా సువవరు, బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువవరు ಹాగూ అవುగళనుನ್ 
షಕ್ళంకವాಗಿ సువవ ಗె అవర పರ್ ఫలవು అవర పರ್భు ంದాಗಿದె. అవ ಗె ಯావುದెౕ 

భయవೂ వಯ್ಥెయూ ఇరಲారదు. ఓ ಶాವ್ గಳెౕ , అಲాಲ್హననుನ್ భయప . ౕవು 
జವాಗಿయూ అಲాಲ್హన ಶాವ್ గಳాಗಿదದ್ರె, ಲాభబడుకతన ంద (ఏನాదరూ) ಬాಕಿ 

ఉ దದ್ರె అదనుನ್ ందಕెಕ್ పಡెదుಕెూళಳ್ಬెౕ . (2:276-278) 
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ಬా43 (అథವా ಲాభబడుకతన)ద షయవು 2:275 ంద ఆరంభಗెూళುಳ್తತ್ದె మతుತ್ 2:281 ర ಲ್ 
ಕెూನెಗెూళುಳ್తತ್ದె. ಲాభబడుకతనవು ಷెౕ సలಪ್టಟ್ అಭాಯ್సವాಗಿದె మతుತ್ అదర ಲ್ నమಮ್నుನ್ 
ತెూడಗಿ ಕెూళಳ್దంತె ఆ ా సಲాಗಿದె. అಲాಲ್హను ಲాభబడుకతనవనుನ್ ౕನైసుತాತ್ನె మతుತ್ 
ದానవనుನ್ ರ್ౕತాಸ್ సుತాತ್ನె మతుತ್ అಲాಲ್హను అపರా ಯాద అ ಶాವ್ యనుನ್ ఇషಟ್పడువು లಲ್ 
(2:276). బద ಗె, బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా సలు మతుತ್ శుదಧ್ವాಗಿడలు అవను సదుಗ್ణ ౕల ಗె 
ఆ ా సుತాತ್ನె (2:277). ఇనుನ್ పಡెయಬెౕಕಿదದ್ ಯావುದెౕ ಬాಕಿగ దದ್రూ స , ಲాభబడుకతనద ಲ್ 
ಯావುದెౕ ಭాగవ సు ಕెయనుನ್ తಕಷ್ణವెౕ ಲ್సಬెౕకు (2:278). ఒందు ವెౕಳ  ె ಹాಗె ಮాడ దದ್ರె, 
అಲాಲ್హను ಹాగూ సంದెౕశವాహకరు యుదಧ್వనుನ್ ಸారుತాತ್ರె (2:279). ಸాలಗారను కషಟ್ద ಲ್దದ್ರె, 
అవ ಗె సమಯావಕాశవనుನ್ ಕెూడಬెౕకు అథವా (ಸాధಯ್ దದ್ರె) ಸాలవనుನ್ ದానవನాನ್ಗಿ 
ప గ సಬెౕకు (2:280). ನావು ಮాడువುದెలಲ್వనూನ್ అಲాಲ್హను అ యుತాತ್ನె ಹాగూ ನావು ಕెూನెయ 
నద బಗెಗ್ ಜాగృతರాಗಿరಬెౕకు (2:281). 

2:277 ర ಲ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿ రువ సವ್ಲాತ್, ಲాభబడుకతనద ( ಬా) మూలక  ఆದాయవనుನ್ గ సువುదనుನ್ 
ಲ್సలు ನావು బదಧ್ರాగువುదు మతుತ್ అంతహ పదಧ್ గ ంద దూర రువ మూలక నమಮ್ 

బదಧ್ತెయనుನ್ వರ್ సువುದాಗಿದె. ನావು ಲాభబడుకతనద దూర రలు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ 
వರ್ సువು లಲ್; బద ಗె ನావು అಲాಲ್హను గ  ప రువ ಪాರ್ ౕಗಿక ಹాగూ ఉతತ್మ 

ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడువ మూలక, నమಮ್ దుರాಶెయనుನ್ ತాಯ್గಮాడువುదర మూలక, నమಮ್నుನ್ 
పರ್ బదಧ್రನాನ್ಗಿసువುదు (సವ್ಲాత) మతుತ್ నమಗాಗಿ ౕ నమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ పೂರైసువುదు ఆಗಿದె. 

‘వ అಖామ-సವ್ಲాత వఆతవು-ఝಕాత’ అథವా బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా సువవరు మతుತ್ అవುగళనుನ್ 
ప శుదಧ್ವాಗಿ ఇడువవరు, ఎంబ ను గటుಟ್ ಲాభబడుకతనద షయద మధಯ್ద ಲ್ ಕా ಕెూం ದె. 

 

                                                 
43 ಕెలవು మూఖರ್ ದాವ್ంసరు, ಬాಯ್ంಕ್ బ ಡ್యనుನ್ ಬా ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. అవరు ఇಸాಲ್ ಕ್ ಬాಯ್ంಕಿంಗ್ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ 
ర దరు మతుತ್ ఇతర ವా జಯ್ ಬాಯ್ంకుగళ ಹాಗె ಸాలಕెూడు ಕెయ అದెౕ ಧానవనుನ್ బళ దరు. ವాసತ್వವాಗಿ అవరు 
ಮా రువುదు - అవర ఎಲాಲ್ వಯ್వಹారగ ಗె అర ౕ పదవనుನ್ బళ , అదనుನ್ ఇಸాಲ್ ಕ್ ఎందు కರెదరు అಷెಟ್. ఇందు 
అನెౕక ವా జಯ್ ಬాಯ್ంకుగళು ఈ వಯ್వಸెಥ್య మూలక ಹెచుಚ್ బ ಡ್యనుನ್ గ సు ತ್ದాದ್ರె ಹాగూ అರె ಕ್’న ಲ್ హణద ಸాల 
పಡెయలు ఇ ಛ್సువ తమಮ್ ము ಲ್ಮ್ ಗాರ್హక ಗాಗಿ, ಶెౕష ಸెౕವా ఘటకగళనుನ್ ಪాರ್రం ದాದ್ರె. మూఖರ್ ಗె అర ಕ್ 
ఎందರె ఇಸాಲ್ ಕ್ ఎందథರ್ವాಗಿದె. 



 144 

సವ್ಲాತ್ ఎంబువುదు ಕಿರ್ గళనుನ್ ಮాడువುదర బಗెಗ್ಯాಗಿದె 
ఓవರ್ వಯ್ಕಿತ್యు ಮాడువುದెలಲ್వೂ అಲాಲ್హ ಗాಗಿరಬెౕకు. ಯావುದెౕ ಕಿರ್ಯా ధగళ అనుಷాಠ್నవనుನ್, 
ಧా ರ್క సంಸాಕ್రగళనుನ್ ಮాడలు, అవననుನ್ ಪాರ್ ರ್సలు, అవననుನ್ ఆರా సలు నమಗె 
ಹెౕళಲాగ లಲ್. నమಗె ದెౕರ್ ಲాಗಿరువುదు బರెౕ, అಲాಲ್హన ౕಲె ಶాವ್స రుసువುదు, నమಮ್ 
బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యుತాತ್ అవననుನ್ ಪాರ್ಮా కವాಗಿ ಸెౕವె ಮాడువುదు మతుತ್ ఉతತ್మ 
ಕెలసగళనుನ್ ಮాడువುదు ఆಗಿದె. ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళು, ఆರాధನెగళು ఎంబువುదు, అಲాಲ್హన 
పరವాಗಿ తమಮ್ జವాಬాದ್ గళనుನ್ ౕ ದెవು ఎంబ తృ ತ್కర ಭావನెయనుನ್ ಮా ರ್ ఆರాధక ಗె 
ౕడువ సలుವాಗಿ, అನాಚా గ ంద ర సలಪ್టಟ್ ఒళದా  (ಶాಟ್ರ್-కಟ್) ఆಗಿದె. ఆదರె అవరు 
జವాಗಿ ಮాడಬెౕಕాಗಿరువುదు, ఇతర జనರెూం ಗె మతుತ್ త ಮ್ళಗె, తమಮ್ సವ್ಲాతనుನ್ 
వರ್ సువುದాಗಿದె. 

కుರ್ఆ న పರ್ಕార, ఇಬాರ್ ౕమ గూ, మూಸా గూ అవ ౕణರ್ಗెూండ సంದెౕశద ముఖಯ್ 
ಸాರాంశవು ౕಗಿದె: 

ಹెూರెయనుನ್ ಹెూరువ ಯావುದెౕ ఆతಮ್వು ఇನెూನ್ందర ಹెూರెయనుನ್ ಹెూరಲారదు మతుತ್ పರ್  
వಯ್ಕಿತ್యు అవన అథವా అవళ కమರ್గ ಗె ಹెూಣెಗారರాಗಿದాದ್ರె. అవర పರ್ ందు 
ಕಿರ್ యనుನ್ ౕ సಲాగు ತ್ದె మతుತ್ అవరు సంపೂణರ್ವాಗಿ మరుಪావ సలಪ್డువరు. 
(53:36-41) 

అందರె, పರ್ ందు సూಕಷ್ಮ್ ంతನెయూ మతుತ್ ಕಿರ್ యూ గణನెಗె ತెಗెదుಕెూళಳ್ಲాగుతತ್ದె మతుತ್ 
ದాఖ సಲాగుతತ್ದె. అಲాಲ್హను తనನ್ ಸెౕవకర పರ್ ందు ಕಿರ್ గళనుನ್  ದాఖ ಕెూళುಳ್ ತ್ದాದ್ನె ౕ 
ಹెూరతు వಯ್వ ಥ್తವాద ಗెూణಗా ಕెయనನ್లಲ್. 

ಮానవననుನ್ సృ ಟ್ రువುదు ನాವెౕ ఆಗಿరువ ಕారణ, అవన అంతರాళద ంతನెగళనుನ್ 
సంపೂణರ್ವాಗಿ ನావು అ యుತ ತె್ౕವె. ನావು అవన కంఠನా ಗಿంతలూ ಹెచుಚ್ స హద ಲ್ದ ದె್ౕವె. 
అవన బలగಡె మతుತ್ ఎడగಡెయ ಲ್ ఎరడు ದాఖಲెಗారరు అవన ఎಲాಲ್ కమರ್గళనుನ್ 
ದాఖ సుತాತ್ರె. అవన ಯావುದెౕ ఒందు ఉచಛ್రಣెయు సహ, సనನ್దಧ್ನాಗಿరువ ఒబಬ್ 
ಕావలుಗార ంద ದాఖ సలಪ್డದెౕ ఇరువು లಲ್. (50:16-18) 

అಲాಲ್హను సవರ್ವాಯ್ ಯాಗಿದాದ್ನెందూ, నಕెಕ್ ఇపಪ್తತ್ನాలుಕ್ గంಟెయూ పರ್ బಬ್ನెూం ಗె 
ಸావರ್ಕా కವాಗಿ ఇరుತాತ್ನెందూ ಹె ಚ್న జనరు నంబువು లಲ್. అంతూ, అవన అంతರాళద 
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ంతನెయనుನ್ ಸెౕ దంತె, పರ್ బಬ್ను ಮాడువ పರ್ ందనుನ್ అవను అ యుತాತ್ನె. ಯావುದెౕ 
వಯ್ಕಿತ್యు సవರ್శకತ್ ంద ಯావುదనుನ್ మರెಮాచలు ಸాధಯ್ లಲ್. ఎలಲ್వೂ ದాఖ సಲాగు ತ್ದె. ನావು 
ಮా రువంతహ కమರ್గళ ದాఖಲెయనుನ್ ఓదలు, ముం న ౕవనద ಲ್ నమಗె ಹెౕళಲాగువುదు: 

(అం న న) పರ್ ందు సముದాయవೂ నమರ್ರాಗಿవುదనుನ್ ౕవು ಕాణు . 

పರ್ ందు సముದాయవು తనನ್ ದాఖಲెయనుನ್ ౕ సలు ఆమం ರ್సಲాగువುదు. ఇందు 
మಮ್ ಕాయರ್గ ಗె ಪావ  గಲాగువುదు. ఇదు మಮ್ బಗెಗ್ సతಯ್వనుನ್ ఉచಚ್ సువ 

ದాఖಲెಯాಗಿದె. ವాసತ್వವాಗಿ, ನావು మಮ್ ఎಲాಲ್ ಕాయರ್గళనుನ್ ದాఖ ದెದ್ౕವె. (45:28-
29) 

దురదృషಟ್వಶాತ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయు, ఒಳ ಳె್య కమರ್గళ వగರ್ద ಲ್ ఒళపడువು లಲ್. అదు 
ದెౕవವా య ౕವాళಕెಕ್ రుదಧ್ವాಗಿరువంతహ, ಕెౕవల థಯ್-ఆರాధನెయ ఒందు రూపವాಗಿದె. 

ఉతತ್మ ಕాయರ್గ ಗಿంత ౕಲాಗಿ, వಯ್వ ಥ್తವాద ಪాರ್థರ್ನెగ ಗె ಹె ಚ್న ನై క ಪాರ್ಧానಯ್ತెయనుನ್ 
ౕ రువంతహ ఒందు ಲెూౕకవనుನ್ క ಪ್సువುదు కూಡా అసంబదಧ್ವాಗಿದె. ಜెూತెಗె, ఒబಬ್ను శವ್ద 

సుతತ್లూ ನెూౕ దರె, ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ కటుಟ್ ಟాಟ್ಗಿ ಪా సువంతహ సಥ್ళగళ ಲ್, గం ౕర 
అపರాధగಳాదంతహ - అತాಯ್ಚార, ಲైంಗಿక ದౌజರ್నಯ್, వంచನె, కళಳ್తన మతుತ್ భರ್ಷాಟ್ಚారగళು 
భదರ್ವాಗಿరువುదనుನ್ ౕ సబహుదు. ఈ జనరు జವాద ఆదಯ್ತెగళనుನ್ లರ್ ద ಕారణ ఇవುగళು 
ಹెౕరళವాಗಿ ಚా ತ್య ಲ್ದె: 

ౕవೂ ಹాగూ మಮ್ ಜెూತెಗె పರ್ಶాಚ್ತాపపటಟ್వరు, మಗె ದెౕರ್ సಲాಗಿరువುదనుನ್ 
ఎ ತ್  మతుತ್ యనుನ್ ౕరಬెౕ . ವాసತ್వವాಗಿ, మಮ್ పರ್భు మಮ್ 
ಕాయರ್గళನెನ್ಲాಲ್ ನెూౕడు ತ್ದాದ್ನె. అకರ್ గళ కಡెಗె ವాలಬెౕ , అనಯ್ಥా అవరు మಗె 
నరಕాಗಿನ್య స యునుನ್వంತె ಮా డువరు మతుತ್ రಕಷ್కನాಗಿ అಲాಲ್హననుನ್ ಹెూరతుప  
మಗె ಬెౕರె ಯారూ గಲారరు, నంతర మಗె ఎ ಲ್ందలూ సಹాయవು ఒదగదు. మతుತ್ 

హగ న ఎరడు తు గళ ముಖాంతర ಹాగూ ರా ರ್య ಭాగగళ ಲ್ మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ఎ ತ್  (అಖಿ  సವ್ಲాత). ವాసತ್వವాಗಿ, ఉతತ್మ ಕాయರ್గళು ಕెటಟ್వುగళనుನ್ 
రదుದ್ಮాడుతತ್ದె. ఇదు ನెన సలు బయసువవ ಗె ఒందు సಮ್రಣెಯాಗಿದె. ౕవು 
దృఢసంకలಪ್ರాಗಿ . అಲాಲ್హను సదుಗ್ణ ಗె పರ್ ఫల ಕెూడువುదర ಲ್ ఫలನాగువು లಲ್. 
(11:112-115) 

ఈ వచనవು, నమಗె ದెౕರ್ రువುదనుನ್ ఎ ತ್ యలు మతుತ್ ౕರెయనుನ್ ౕర రలు సಪ್షಟ್ವాಗಿ 
ಫారసు ಮాడుతತ್ದె. అಲాಲ್హను ఎಲాಲ್ ಕాయರ್గళనుನ್ ದాఖ ಕెూళುಳ್ ತ್ದాದ್ನె. జనరు హగ న 
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ಕెూನెగళ ముಖాంతర (తు ంద తు తనక) మతుತ್ ರా ರ್య ಭాగగళ ಲ್ సತాಕ್యರ್గళనుನ್ 
ಮాడుತాತ್, తమಮ್ బదಧ್ತెయనుನ್ పೂರైసಬెౕకు. ఈ ప కలಪ್ನెయు సరళವాಗಿದె. ఉతತ್మ ಕాయರ್గళು 
ಕెడుకుగళనుನ್ రదుದ್ಮాడుతತ್ದె మతుತ್ ఇదు అಲాಲ್హననుನ್ ా సువ ఒందు ౕ ಯాಗಿದె. ಕెలవು 

ಚ್త సంಖెಯ್య ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ మూలక సತాಕ್యರ್గళనుನ್ పೂರైసలు ఎం గూ ಸాధಯ್ లಲ್. 
ౕ న ప కలಪ್ನెయనుನ್ స ಯాಗಿ అథರ್ಮా ಕెూండರె, ఈ సూచನెగ ಗె బదಧ್ನాಗಿ అవುగళనుನ್ 

ఎ ತ್ యువುదు ಹాగూ ಪా సువುదు అవన ౕಲె కಡాಡ್యವాಗಿದె ఎందు ఒందు ಷాಠ್వంత 
ము ಲ್మ ಗె సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. పುణಯ್ కమರ್గళ సరళ ವాಯ್ಖాಯ್నవು కుರ್ఆ న ಲ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ రూ ದె 
మతుತ್ అవುగళು ఆರాధನె అథವా ಧా ರ್క ఆచరಣెగళ పರ್దశರ್ನా-ಕಿರ್ యనుನ್ ఒళಗెూం లಲ್. 

మಮ್ ముఖగళనుನ್ పೂవರ್ అథವా ప ಚ್మద కಡెಗె రుಗಿసువುదర ಲ್ ಯావುದెౕ 
పುణಯ್ ౕలತె ఇలಲ್. ఆదರె పುణಯ್వು ఇవುగళ ಲ್ದె - అಲాಲ್హన ಲ್, ముం న ౕవనద ಲ್, శಕಿತ್గళ ಲ್, 
గರ್ంథగళ ಲ್ మతుತ್ పರ್ವా గళ ಲ್ ಶాವ್స డువುదు; తమಮ್ సం ರ್ౕ య సంపతತ್నుನ್ 
బంధుగ ಗె, అನాథ ಗె, బడవ ಗె, సంకషಟ್గళనుನ್ ఎదు సు ತ್రువవ ಗె, ಯా సువవ ಗె 
ದానಮాడువುదు; బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువುదు ಹాగూ అవುగళనుನ್ శుదಧ್ವాಗಿ 
ఇటుಟ್ಕెూళುಳ್వುద ంద ಮాన క గుಲామಗಿ యనుನ್ సವ್తంతರ್ಗెూ సువುదు; మతుತ್ ౕ ద 

ವాಗాದ್నగళనుನ್ ఉ ಕెూళುಳ್వುదు; మతుತ್ పರ್ కూలద, సంకషಟ್ద మతుತ್ ఆప ತ್న 
సంధభರ್ద ಲ್ దృఢಕాయರాಗಿ లుಲ್వುదు - ఇవರెౕ సతಯ್సంధరు, ఇవರెౕ సదుಗ್ణరు. (2:177) 

వಯ್ಕಿತ್య మన ಸ್న ಲ್ సವ್ಲాತ್ ఎందರె ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎంబువುదు పೂవರ್ గರ್ తವాಗಿదದ್ರె ಮాతರ್ 
సమಸెಯ್గళು హు ಟ್ಕెూళುಳ್తತ್ವె. ౕಗాಗಿ, పುణಯ್కమರ್గళು సంపೂణರ್ವాಗಿ కಡెగ సಲాಗಿದె. సವ್ಲాತ್ 
ఎందರె ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎందు యಮా ౕనను ವా సుತాತ್ರాదరూ, షయద సందಭెూౕರ್ త 
అధಯ್యనద ఆಧారద ಲ್ ఇంతహ లువು ಯావುದెౕ ವెౕకತెయనుನ್ ಹెూం లಲ್ ఎంబుದాಗಿ 
సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. 

సూర 107, ಕెౕవల ఏళು వచనగళನెూನ್ళಗెూండ ದాన ఎంబ ಹెస రువ ఒందు సణಣ್ అಧాಯ್యವాಗಿದె. 
గ త ౕ ಗె తనನ್నుನ್ బదಧ್ನాಗಿ ద ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు, ౕవన ౕ య ಭాగವాಗಿ, ದానవనుನ್ 

ಕెూడువುదಕెಕ್ మతుತ್ ఒಳ ಳె್య ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడువುదಕెಕ್ తనನ್నుನ್ బదಧ್ನాಗಿసువುదర ಲ್ 
అలಕಷ್ಯ್ತెయనుನ್ ತెూౕ సಬారదు. 

ౕవು ౕ న ಜెూತెಗె సుళುಳ್ ಹెౕళುవవరనుನ್ గమ సు ತ್లಲ್ವెౕ? అవరు అನాథరనుನ್ 
లರ್ సుತాತ್ರె. అవరు బడవ ಗె ఆಹార ౕడువುదనుನ್ సమ ರ್సువು లಲ್. ఆదದ್ ంద తమಮ್ 
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బదಧ್ತెగళ బಗెಗ್ లರ್ಕಷ್ರాదంతహ బదಧ್ರాదవ ಗె ನాశ ದె. అవరు ಕెౕవల ಬాహಯ್ పರ್దశರ್న 
ಮాడుತాತ್ರె మతుತ್ అవరు ದానಮాడువುద ంద ముఖರాగుತాತ್ರె. (107:1-7) 

అಲాಲ್హను వತాತ್ಗಿ ಪాರ್ ರ್సువవరనుನ್ శ సు ತ್ದాದ್ನెందు, ಧా ರ್కరు మతుತ್ ఉಲెಮాగళು 
నం ದాದ್ರె44. నంతర అవరనుನ್ పರ್ ನ್సದెౕ అనుస సువ జన ಗె, తమಮ್ ಮౌలಯ್గళనుನ್ క సుತాತ್ರె. 
ಧా ರ್కర రుచువ సంసಕ್ೃ ంద మంజూರాద, ಮా సಲాదంతహ ఈ తರ್ణవనుನ್ ಹెూౕ  
ನెూౕ : 

ಶాವ್సవనుನ್ రసಕ್ సువవరు ಯారు ಗెూತెತ್ౕನెూౕ? అవరు అನాథరనుನ್ లರ್ సుತాತ್ರె. 
అవరు బడవ ಗె ఆಹార ౕడువುదనుನ್ సమ ರ್సువು లಲ್. ఆదದ್ ంద, తమಮ್ ధుಯ್కತ್ 
ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ ఆధ సದెౕ ಪాರ್ ರ್సువవ ಗె ಶాప ದె. అవరు ಕెౕవల ಬాహಯ್ పರ್దశರ್న 
ಮాడుತాತ್ರె మతుತ್ అవరు ದానಮాడువುద ంద ముఖರాగుತాತ್ರె. (107:1-7) 

ఎಲాಲ್ ఏళು వచనగళು పరసಪ್ర సంబం తವాಗಿದె: అನాథర ౕగ ెౕమవనుನ್ ನెూౕ ಕెూళುಳ್వುదు, 
బడవ ಗె ఆಹార ౕడువುదు మతుತ್ ದానకమರ್గళనుನ್ నಡెసువುదుದెలಲ್వೂ, ఓవರ್ బదಧ್ನాద వಯ್ಕಿತ್య 
ಕಿರ್ గ ంద ಮాతರ್ ఈಡెౕ సబహుదు. తమಮ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ ಲ್ గమన లಲ್ದె ಪాರ್ ರ್సువవరనుನ್ 
అಲాಲ್హను శ సుತాತ್ನె ఎందు ಧా ರ್కరు ಹెౕళುತాತ್ರె. అನాథర, బడవర సమಸెಯ್గళనుನ್ 
ప హ సలు ಹాగూ ఉದారತెయ ಕాయರ್గళ బద ಗె అవరు తమಮ್ అనుಯా గ ಗె 

ಧానగళ ಲ್ ಪాರ್ ರ್సలు ರ್ౕತాಸ್ సుತాತ್ರె. అನాథ ಗె మతుತ್ బడవ ಗె సಪ್ం సలు ಹాగూ 
తమಮ್ సంಪాదನెగ ంద ದాన ಮాడలు, ವైయుಕಿತ್కವాಗಿయూ మతుತ್ ಸామూ కವాಗಿయూ తమಮ್నుನ್ 
బదಧ್ರాಗಿసువ బదలు - అవరు తమಮ್ పುರెూౕ తర ఆದాయ మూలವాಗಿ డువంತె తరಬెౕ  
ౕడలಪ್ ಟ್ದాದ್ರె. అవరు కుರ್ఆ న ఝಕాತ್ ఎంబ పదవనుನ್ భರ್షಟ್ಗెూ , అదಕెಕ್ ಧా ರ್క దಶాంశ 

ತె ಗె ఎందు అథರ್ ಕెూడువ మూలక, జన ంద అకರ್మವాಗಿ సంపతತ್నుನ್ సంగರ್ సుತాತ್ರె.45 

అಲాಲ್హ ం రువ ౕవనద ದెౕರ್ త ౕ ಗె బదಧ್ರాಗಿరువవరు ಪా సಬెౕಕాద, ఉతತ್మ 
ಕాయರ್గళ ఇతర ఉದాహరಣెగళనుನ್ కుರ್ఆನ್ పರ್ಸాತ್ ದె: 

ವాసತ್వద ಲ್ యశ ವ್ಹెూందువ ಶాವ್ గళು ಯాರెందರె, అవరు తమಮ್ బదಧ್ತెగళ ಲ್ 
(సವ್ಲా ಮ್) ಪాರ್ಮా కರాಗಿరుತాತ್ರె, అవరు వಯ್థರ್ ಮాతుగ ంద దూర రుತాತ್ರె, 
అవరు శుదಧ್ತెಗాಗಿ శರ್ సుತాತ್ರె, అవరు తమಮ್ ప ನ್యರెూం ಗె మతుತ್ తమಗె 

                                                 
44 ఇదు బలు ಹాಸాಯ್సಪ್ద ంతನా ౕ ಯాಗಿದె – సహజವాಗಿ అర ౕ ధమರ್ద పುರెూౕ తరనుನ್ ಹెూరతుప . 
45 అಧాಯ್య ఆరు ನెూౕ . 
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ನాಯ್యసమಮ್తವాಗಿ ಸెౕ దవರెూం ಗె ಹెూరతు ప , తమಮ್ ಮానవనుನ್ ಕాಪాడుತాತ್ರె. 
(23:1-6) 

అಮానతుగళనుನ್ అవ ಗె ఒ ಪ್సువ అథವా ತావು ౕడువ భరవಸెయ సంధభರ್ద ಲ್, అవరు 
ಶాವ್ಸాహರ್ರాಗಿరుತాತ್ರె. అవరు రంతరವాಗಿ తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ (సವ್లವా ಮ್) 

ఎ ತ್ యుತాತ್ರె (23:8-9) 

వಯ್థರ್ ಮాతుగ ంద దూర రువవరు, తమಮ್ ಮానవనుನ್ ಕాಪాడువవరు ಹాగూ ౕవన 
ౕ ಯాಗಿ ఈ ಮౌలಯ್గ ಗె తమಮ್నుನ್ బదಧ್ರాಗಿసువవరు యశ ವ್ ಶాವ್ గಳాಗಿದాದ್ರె ఎందు ఈ 

వచనవು సಪ್షಟ್ವాಗಿ ಹెౕళುతತ್ದె. ఇదర ಜెూತెಗె, అవరు భరవಸెగళనుನ್ ఈಡెౕ ಕెూండు, 
అಮానతుగళనుನ್ ఒ ಪ್ దರె అవುగళనుನ್ ಶాವ್ಸాహರ್ವాಗಿ వರ್ ಕెూండు, తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
అవరు అ  సూಕಷ್ತె ంద ఎ ತ್ యుತాತ್ರె. అందರె, కమರ್గళ మూలక షಕ್పటತె మతుತ್ 
ಪాರ್ಮా కತెಗె కుರ್ఆನ್ మహతವ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె ౕ నహః ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ మూలకవలಲ್. 
దురదృషಟ್వಶాತ್, ನావು అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ బహళ రళವాಗಿ ఈ ఉతತ್మ ಮౌలಯ್గళనుನ್ ಕాణుತ ತె್ౕವె. 
ఏನెౕ ఇర , సವ್ಲాತ್ పద అథವా అదర మూలపదద ఇతర ఉతಪ್నನ್గళು కుರ್ఆ న ಲ್ 
ಕా ಕెూళುಳ್వ పರ್  ಬా యు, జనరు ఎ ತ್ యలు ರ್ౕತాಸ್ సಲాదంతహ ఒಳ ಳె್య ಕాయರ್గళ 
స ನ್ವెౕశగಳాಗಿವె. 

మతತ್షుಟ್ ఉದాహరಣెగళು: 

అవరు అಲాಲ್హ ಗాಗಿ తమಮ್ భరవಸెగళనుನ್ ఈಡెౕ సుತాತ್ರె, తమಮ್ ఒపಪ್ందవనుನ್ 
ఉలಲ್ంಘಿసువು లಲ್. అవరు తమಮ್ పರ್భు న బಗెಗ್ ಕాత యుళಳ್వರాద ಕారణ, 

ఆ ా సಲాಗಿరువುదనుನ್ ಗಿಗెూ సువ సలుವాಗಿ (యూసವ್ల) తమಮ್నుನ್ అవುగ ಗె 
అనుబం ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె (య ವ್లు) మతుತ್ ಶెೂౕచ ౕయವాద ౕ ರ್న బಗెಗ್ భయపడుತాತ್ರె 
మతుತ್ తమಮ್ పರ್భు న ఒలవనుನ್ ಕెూౕరువುదర ಲ್ దృఢ సంకలಪ್ರాಗಿరుತాತ್ರె. అవరు 
బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యుತాತ್ರె (సವ್ಲాత) మతుತ್ ನావು అవ ಗె ౕ ద అనుగರ್హ ంద 
అవరు రహసಯ್ವాಗಿయూ, బ రంగವాಗಿయూ ದానవనుನ್ ౕడుತాತ್ರె. అవరు ಕెడుకనుನ್ 
ఒ ನెూం ಗె ఎదు సుತాತ್ರె. సవರ್ಶెರ್ౕషಠ್ ನెಲెಗె అహರ್రు అవರాಗಿದాದ್ರె. (13:21-22) 

ఇ ಲ್ య ವ್లు పదవು సವ್-ల-వ ఎంబ మూలపదద ఉపపదವెౕ ఆಗಿದె ಹాగూ అదు ‘అనుబంధನె’ 
అథವా ‘సంపకರ್’ ఎంబ మూలభూత అథರ್వనుನ್ సంಕెౕ సుతತ್ದె, ಹాಗె ౕ యూసವ್ల ఎంబ పదవು 
‘ ಗಿಗెూ సు’ అథವా ‘ బರ್ం సు’ ఎంబ అథರ್వనుನ್ సూ సుతತ್ದె మతుತ್ సವ್ಲాತ್ 
పೂవರ್ಭా ಯాಗಿ ‘బదಧ್ತె’ ఎంದాಗಿದె. ఒవರ್ ము ಲ್మను తనಗె ఆ ా సಲాద ಕాయರ್గళనుನ್ 
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బదಧ್ತె ంద వರ್ సువ సలుವాಗಿ తనನ್నుನ್ బರ್ంధಗెూ సువ మూలక అಲాಲ್హన ಜెూತెಗಿన తనನ್ 
ఒపಪ್ందవనుನ್ ఎ ತ್ యుತాತ್ನె. ఈ పರ್సంగద ಲ್ ‘అಖాము సವ್ಲాత’ద అథರ್వು, ఒపಪ್ందద 
‘బదಧ್ತెయనుನ್ ఎ ತ್ యువುదు’ ఎంದాಗಿದె. ನావು ದైనం న ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ మూలక 
అಲాಲ್హನెూం ಗಿన నమಮ್ ఒపಪ್ందవనుನ್ ఎ ತ್ యుತెತ್ౕವె ఎందు అಥైರ್సువುదు ಹాಸాಯ್సಪ್దವాಗಿದె. 

23:1-9 ర ಲ್ ంದె ఉಲ ಲె್ౕಖಿ దంತె, ‘ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె’ ఎంబ అథರ್ಕెూడలు, ಧా ರ್కరు 
ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ ఈ వచనగళ ಲ್న ‘సವ್ಲా ’ మతుತ್ ‘సವ್లವా ’ ఎంబ పదగళ అథರ್గళనుನ್ 
భರ್షಟ್ಗెూ దరు. అవరు షయద స ನ್ವెౕశవనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ లರ್ సువంತె తమಮ್ కురుడు 
అనుಯా గళనుನ್ తరಬెౕ ಗెూ దరు ಹాగూ తమಮ್ అనుಯా గ ಗె ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ 

ౕಲె గమన ౕడలు ರ್ౕತాಸ್ దరు. 

 

ఇಬాರ್ ౕమర బదಧ್ತెగళು 
కుರ್ఆ న ಲ್రువంತె, అಲాಲ್హ ంద సూ సలಪ್టಟ್ ౕవన ౕ య ಲ್, ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడలు 
బదಧ್ರాಗಿరువುదర ಲ್ ಯావುದెౕ ಹెూసతన లಲ್. ఇదు ಕెూನెయ పರ್ವా య అ ಷాಕ್రవలಲ್. ಮానవరు 
ఇಬాರ್ ౕమర సమయదలూಲ್, తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా సలు ದెౕರ್ సలಪ್ ಟ್దದ್రు. అಲాಲ್హను 
ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ ‘బదಧ್ನాద మనుషಯ್’ ఎందు కರె ದాದ್ನె. అవరు అಲాಲ್హను ದెౕರ್ ద ౕవన 
ౕ య ( ౕ ಲాಲ್ಹ್) మూలక తనನ್ కతರ್వಯ್గళనుನ್ ఎ ತ್ యుತాತ್ అಲాಲ್హ ಗె ಸెౕವెయనుನ್ 

స ಲ್ దరు. 

వతತ್ ఝూ ನ್ మಕా  ఇಬాರ್ ౕమ ముసలಲ್ನ್. (2:125) 

బదಧ್ನాద ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್యనుನ್ ప గ  (2:125)  

ఈ వచనద ముసలಲ್ನ್  ఎంబ పదవనుನ್ గమ . ఇదు ఒందు సಕಿರ್య కృదంతద ಥ್ యనుನ್ 
సూ సుతತ್ದె. ఉದాహరಣెಗె, సಲాಮ್ ఎందರె ಶాం , ము ಲ್ం ఎంబువುదు సಕಿರ್య కృదంతద 
ಥ್ ಯాಗಿದె, ಹాಗె ౕ ము ಲ್ ౕನ್ అదర పು ಲ್ంగ బహువచనವాಗಿದె, ము ಲ್ಮాತ್ ౕ ంగ 

బహువచనವాಗಿದె. అದెౕ ౕ , సವ್ಲాತ್ ఎందರె బదಧ್ನాగువುదు ఎంದాಗಿದె, ముసలಲ್ನ್ ఎంబువುదు  
అదర ఏకవచన అంಕಿతನామವాಗಿದె, ముస ಲ್ౕನ್ అదర పು ಲ್ంగ బహువచన, ముస ಲ್ಮాತ್ అదర 
ౕ ంగ బహువచనವాಗಿದె. 
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తనನ್ సంత యు సహ తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యుತాತ್ అಲాಲ್హ ంద గ తವాద బರ್ంధగళ 
వಯ್వಸెಥ್య పರ್ಕార ౕ స  ఎంబ ఇಚెಛ್ ంద ఇಬాರ್ ౕమరు అవరనుನ್ ఒందు బంజరు క ವెయ ಲ್ 
ವాసತ್వಯ್ಗెూ దరు. 

రబಬ್ನా ఇ ನ್ౕ అసಕ್నుತ್ ನ್ దుದ್ య ౕ ವా ನ್ ಗై  ౕ-ఝರ್ఇನ್ ఇంద ಬై కಲ್ 
ముహరರ್ , రబಬ್ನా యుಕಿౕము-సವ್ಲాత (14:37) 

ననನ್ పರ್భుವెౕ, ಬెళవ లಲ್ದె ಹెూం ಕెూం రువ నನ್ బರ್ం త వಯ್వಸెಥ್య కಡెಗె ననನ್ 
వంశసಥ್రనుನ್ తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువ సలుವాಗಿ ನెಲెయూ ವెను. ఆదుద ంద 
జనమనగళು ఇవర బ ಗె ఒ యువంತె ಮాడు. (14:37) 

అಲాಲ್హನెూం ಗె సమಜా ಕెూండు నಡెయలు బయసువవ ಗె, ఇದెౕ ౕ య ಲ್ బదಧ್ರాగలు 
ಹెౕళಲాಗಿದె: 

ಹెౕ , సతಯ್వು అಲాಲ್హన కಡె ంద బం ದె మతుತ್ ౕవು ఒందు ಪాರ್ಮా క 
ఏకದెౕవ ಶాವ್ ಯాద ఇಬాರ್ ౕమర తతವ್వనుನ್ అనుస , అవరు అಲాಲ್హನెూం ಗె 
ಯావುದెౕ మూ ರ್గళనుನ್ సం ౕ లಲ್. (3:95) 

ముహమಮ್ద ಗె ౕಗె ಹెౕళలు క ಪ್సಲాಗಿతుತ್: 

“ శಚ್యವాಗಿయూ, ననನ್ పರ್భువು ననನ್నుನ್ ನెౕర ಮాగರ್ಕెಕ್ ಮాగರ್దశರ್న ಮా ದాದ್ನె, అదు 
ಪాರ್ಮా కನాద ఇಬాರ್ ౕమర తతವ್వೂ ఆಗಿతుತ್. అవరు ಯావతూತ್ మూ ರ್ 
ఆರాధకರాಗಿర లಲ್.” (6:160) 

ಧా ರ್కరు మతుತ್ ఉಲెಮాగళು, సరళ అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್రువ ఈ ಹెౕ ಕెయలూಲ್ మధಯ್ ಥ್ಕెయనుನ್  
వ దరు. ఇంతహ ಘೆూౕషಣెయ నంతర, ಯావುದెౕ రూపద మూ ರ್ ఆರాధನెయ పರ್ಶెನ್ ౕ 
ఉదಭ್ సువು లಲ್. 

 

మూಸార బదಧ್ತెగళು 
ఇಸాರ್ ౕలర సంత యనుನ್ ರ್ఔ న దಬాಬ್ ಕె ంద ముకತ್ಗెూ సువ అవర ಪైಕಿ ందಲెౕ 
మూಸారనుನ್ ఆ ಕ್ ಮాడಲా తు. అవరు ఈ ಟ್ ంద ಹెూరడువ ముంಚె, నమರ್ರాಗಿరలు మతుತ್ 
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తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యలు మూలತాణವాಗಿ తమಮ್ మನెగళನెನ್ౕ బళసలు ಹెౕళಲాಗಿతుತ್. 
మತెూತ್ ಮ್, సವ್ಲాತ್ పదవనుನ್ బదಧ್ತె ఎందు సూ సలు బళసಲాಗಿದె.  

ನావು మూಸా మతుತ್ అవర సಹెూౕదర ಗె ದెౕవವా య మూలక ಹెౕ ದెవು, “ మಮ್ జనరు 
ఈ ಟ್న తమಮ್ మನెగ ಗె తమಮ್నుನ್ ౕ తಗెూ స , మతుತ್ అవరు తమಮ್ మನెగళనుನ್ 
తమಮ್ మూలತాణವాಗಿ ప గ స , మతుತ್ అవరు తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ (సವ್ಲాత) 

ఎ ತ್ య  మతుತ್ ಶాವ್ గ ಗె సుವాತెರ್యనుನ್ ౕ .” (10:87)  

మూಸారు మతుತ್ అవರెూం ಗె ఇదದ್ ಶాವ್ గళು సుವాತెರ್యనుನ್ హరడలు బదಧ್ರాಗಿదದ್రు. అవరు 
ఈ ಟ್ ంద సంర సలಪ್టಟ್ నంతర, తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ దు అవುగళనుನ್ శుదಧ್ವాಗಿ సువುదర 
మూలక ఒపಪ್ందవనుನ್ పೂರైసువುదనుನ್ ముందువ సలు మూಸా ಹాగూ అవర జన ಗె 
ఆ ా సಲాಗಿతుತ್. సವ್ಲాತ್ మతుತ್ ఝಕాತ್ ఎంబ పదగళనుನ್ ఈ సందభರ್ద ಲ್యూ 
బళసಲాಗಿరువುదనుನ್ ನావು ನెూౕడబహుదు:   

వ ఇಝ್ అహದాನ್ ౕಸాక బ ౕ ఇಸాರ್ ౕల, ಲా తఅబుదు ఇలಲ್ಲాಲ್హ, వ ಲ್ ವా ದై  
ఇಹాಸ್నನ್, వ ಲ್ ఖుಬాರ್ వಲ್ యತామ వಲ್ మಸాಕಿౕ  వ ఖూలూ ನాನ್  హుసನ್ನ್, వ-

అಖಿౕము-సವ್ಲాత వ-ఆతు-ఝಕాత. (2:83)  

ನావು ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళ ಜెూತె ఒందు ఒపಪ್ందవనుನ್ ಮా ದెవು: ౕవು అಲాಲ್హననుನ್ 
ಹెూరతుప  ఇతరర ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడಬారదు, మతుತ್ మಮ್ ಮాತా తరు, మಮ್ 
సంబం కరు, అನాథరు ಹాగూ బడవರెూం ಗె ಸౌజనಯ್ ంద వ ರ್సಬెౕకు మతుತ್ ಸెನ್ౕహ 
ಭావ ంద జనರెూం ಗె ಮాతನాడಬెౕకు, మతుತ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యಬెౕకు ಹాగూ 
అవುగళనుನ್ శుదಧ್ವాಗಿ సಬెౕకు (వ-అಖಿౕము-సವ್ಲాత వ-ఆతు-ఝಕాత). (2:83)  

ఇಸాರ್ ౕలర సంత యు, తమಮ್ ಮాತా తరు మతుತ್ సంబం కరు ಹాగూ అನాథరు మతుತ್ 
బడవరనుನ್ ಗౌర సుತాತ್, జనರెూం ಗె ಸెನ್ౕహ ಭావ ంద ಮాతನాడుತాತ್ అಲాಲ್హన ಸెౕವెయనుನ್ 
ಮాడಬెౕಕాಗಿతుತ್. ఇవುగళು అవర బదಧ್ತెగಳాಗಿతుತ್. అಲాಲ್హను ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె మతుತ್ ಧా ರ್క 
దಶాంశ ತె ಗెయ బಗెಗ್ ಹెౕ రువುదు అలಲ್. 
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ఈಸార బదಧ್ತెగళು 
మూಸా ಗె అవ ౕణರ್ಗెూండ గರ್ంథవనుನ್ రు ద నంతర, ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళು యహూ  
ధమರ್వనుನ್ సృ ಟ್ దరు. ఈ ಕెళಗಿన వచనవು ౕಗె ಹెౕళುతತ್ದె: అవరు అಲాಲ್హన ಜెూತె ಮా రువ 
ఒపಪ್ందవనుನ್ ఎ ತ್ యువ మూలక, అవన ౕಲె ಹాగూ అవన సంದెౕశವాహకర ౕಲె 
నం ಕెయ ನ್డువುదಕెಕ್ ಹాగూ అಲాಲ್హ ಗె సదుಗ್ణద ಸాలవనుನ್ ౕడువುదಕెಕ್ తమಮ್నుನ್ బదಧ್ರాಗಿసువ 
తనక (సವ್ಲాత), అಲాಲ್హను అవర ಜెూತెಗಿದాದ್ನె. 

అಲాಲ್హను ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ ంద ఒందు కರారనుನ್ పಡె దದ್ను మతుತ್ ನావು అవ ಗె 
హನెನ್రడు ౕ ವ್ಚారకరనుನ್ ನెౕమక ಮా ದెవು; మతుತ್ “ ౕవು మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ಪా సువ, అవುగళ షಕ್ళంకತెయనుನ್ ಕాಪాడువ (అఖంతుము-సವ್ಲాత వ ఆತైతుము-
ఝಕాత) మతుತ್ ననನ್ సంದెౕశವాహకర ౕಲె ಶాವ್స  అవరనుನ್ ಬెంబ సువ తనక 
ನాను ಮ್ం ಗಿದెದ್ౕನె”, ఎందు ನావು ಘೆూౕ ದెవು. మతుತ್ అಲాಲ್హ ಗె సಚాಚ್ తರ್ತెయ 
ಸాలవనుನ್ ౕ . ನాను మಮ್ ದెూౕషగళనుನ್ ಕಷ್ డుತెತ್ౕನె, మతుತ್ ಹెూಳెయు హ యువ 
ఉದాಯ್నగಳೂెళಗె పರ್ವెౕశ ಮా సుತెತ್ౕನె. ఈ నంతర ಯారు సతಯ್వనుನ್ ಷెౕ సుತాತ್ನె, 
అవను శಚ್యವాಗಿయూ ನెౕర ಮాగರ್ ంద పథభರ್షಟ್ಗెూం ದాದ್ನె. ఏಕెందರె, అవరు తమಮ್ 
కರారనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿ దరు, ನావು అవర ౕಲె ಶాపవనుನ್ ౕ ದెవು మతుತ್ ನావು అవర 
హృదయగళనుನ್ కಠెూౕరಗెూ ದెవು. ప ಣామವాಗಿ, అవ ಗె ౕడಲాద గರ್ంథవనుನ್ అవరు 
ಕారಗెూ దరు, మతుತ್ అదర ಕెలవು ಭాగగళనుನ್ ఉಪెౕ దరు. అవర ಲ್ ಕెలవరనుನ್ 

ಹెూరతుప , ౕవು ಯాವాగలూ అవ ంద వంచನెయನెನ್ౕ ಕాణు ತ್ౕ . ఆదుద ంద ౕవು 
అవరనుನ್ ಕಷ್  మతుತ್ లರ್ , అಲాಲ್హను సಹానుభూ యరనుನ್ ರ್ౕ సుತాತ್ನె. (5:12-
13) 

మయರ್మర మగ ఈಸారు, ఈ కృతక యహూ  ధమರ್వనుನ್ ನాశ ప సువ ఉದ ದె್ౕశದెూం ಗె 
కళು సಲాಗಿదದ್రు. అవరనుನ್ ప తರ್ ఆతಮ್ద ಜెూತెಗె శకತ್ಗెూ సಲాಗಿతుತ್ మతుತ್ అಲాಲ್హన 
పವాడగళనుನ್ ದెౕರ್శనగಳాಗಿ పರ್దశರ್న ಮా దరు. ತాను ತౌರా న యమగళనుನ್ పುనರ್- 
ಸాಥ್ సువ ಕాయರ್ಕెಕ್ తనನ್నుನ್ బదಧ್ನాಗಿసలు ದెౕರ್ సలಪ್ ಟ್రుವెನెందు అవరు జన ಗె ಹెౕ దరు. 
అవరు తనನ್ సವ್ంత ಭాಷెయಲ ಲె್ౕ ఆ ಮాతుగళనుನ್ ఆ ದాದ್ರెంబువುదు ವాసತ್వವాಗಿದె (అదనుನ್ 
కుರ್ఆ న ಲ್ అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాಗಿದె). అవరు ಹెౕ ద సವ್ಲా  వ ఝಕా  కుರ್ఆ న ಲ್ 
కండుబరుతತ್ದె. ಕెళಗಿన ಹెౕ ಕెయు అవరు ತెూ ಟ್ న ಲ್రుವాగ ಹెౕ రువುದాಗಿದె: 
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వ-జఅల ౕ ముಬారకನ್ ఐన ಮా కుంతు, వ ఔಸాವ್ ౕ -సವ್ಲా  వ-ఝಕా , ಮా దుముತ್ 
హಯాಯ್ (19:31) 

మతుತ್ (అಲాಲ್హను) ನాನె ಲ್దದ್రూ ననನ್నుನ್ అనుగರ್ ౕతನాಗಿరువంತె ಮా దను మతుತ್ ననನ್ 
బదుಕಿనుదದ್కూಕ್ కతರ್వಯ್గళనుನ್ ಹాగూ శుదಧ್ತెయనుನ್ ಪా సు ತ್రలు ఆ ె తತ್ను. (19:31) 

మయರ್మర మగ ఈಸారు, వ ఔಸాವ್ ౕ -సವ್ಲా  వ-ఝಕా  ఎందు ಹెౕ ದాగ, ತాను ధుಯ್కತ್ 
ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ వರ್ సలు ఆ ా తನాಗಿದెದ್ౕನె, ఎంబువುదు అదర అథರ್వలಲ್ ఆదರె, ఇಸాರ್ ౕలర 
సంత యనుನ್ మూಸా ಗె ౕడಲాద మూలతతವ್ಕెಕ್ మరళುవంತె కರె ౕ , అవరనుನ್ 
సుಧా సుదಕెಕ್ బదಧ್ನాగలు ದెౕರ್ సಲాಗಿದెದ್ౕನె ఎంದాಗಿದె. యహూ  ధమರ್వనుನ್ ನాశಗెూ సలు 
అవ ಗె క ಪ್ దరు. అదు అవర బదಧ್ತెಯాಗಿతుತ್. అಲాಲ್హను అవరు హు ಟ್ద న ందಲెౕ అవ ಗె 
గರ್ంథద ానవనుನ್ మతుತ್ బు ಧ್వం ಕెయనుನ್ ౕ దದ್ను. 

 

ముహమಮ್దర బదಧ್ತెగళು 
ముహమಮ್దరు ఇಬాರ್ ౕమర అದెౕ కರ್మవనుನ್ అనుస సు ತ್దದ್రు ఎందు ౕ న 6:160 ర ಲ್ ನావು 
కంಡెవು. కుರ್ఆನ್ ఒందు ಹెూస అవ ౕణರ್ ౕ అథವా అಲాಲ್హన ಹెూస ಮాగರ್దశರ್న ౕ అలಲ್. 
అదు ఇಬాರ್ ౕಮ್ మతుತ್ మూಸా ಗె ದెౕರ್ సಲాద ಶాసనగళ అದెౕ ಶెರ್ౕ ಯాಗಿದె. ఎಲాಲ್ 
గರ್ంథగళ సతವ್వು ఒంದెౕ ఆಗಿದె. 

ఇనನ್ ಹాಧా ల ౕ సుహు ಲ್ ఊಲా, సుహు  ఇಬాರ್ ౕమ వ మూಸా. (87:18-19) 

ఖం తವాಗಿయూ, ఇదు (కుರ್ఆನ್), ఇಬాರ್ ౕమర మతుತ್ మూಸార గರ್ంథవು ಸెౕ దంತె, 
ం న గರ್ంథగళ ಲ್దದ್వುగಳెౕ  ఆಗಿದె. (87:18-19) 

ನావು ఇಬాರ್ ౕమరు తనನ್ ಭాಷెయಲ ಲె್ౕ సವ್ಲాತ್ పదవనుನ್ బళ దದ್రు ఎందు ನెూౕ ದెవು, ಹాಗె ౕ 
మూಸారు మతుತ್ ఈಸారు తమಮ್ ಭాಷెయಲెಲ್ౕ బళ దದ್రు. కుರ್ఆ న ಲ್ సವ್ಲాತ್ పదద దల 
పರ್ ౕగ 2:2-3 ర ಲ್ కండుబరుతತ್ದె: 

ఆ గರ್ంథవು సంశయర తವాಗಿದె, అదు అనుస సువవ ಗె ఒందు ಮాగರ್ద ರ್ಯాಗಿದె, 
అవరు అదృశಯ್ತెయ ಲ್ ಶాವ್స డుತాತ್ರె మతుತ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యుತాತ್ರె (సವ್ಲాత) 

మతుತ್ ನావು అవ ಗె ౕ ద ಸౌకయರ್గ ంద అవరు వಯ್ సుತాತ್ರె. (2:2-3) 
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సూర 2 ఆరంభద ಲ್రువ సವ್ಲాತ್ పదవು, అదృషಯ್ನాద అಲాಲ್హన ಲ್ ಶాವ್స డువవరనుನ್ మతుತ್ 
అవననుನ್ అనుస సువవరనుನ್ సూ సుతತ್ದె. అవరు కుರ್ఆ న ದాಧ್ంతగ ಗె బదಧ್ರాಗಿದాದ್ರె మతుತ್ 
ఇతర ಗె ದాన ౕలರాಗಿದాದ್ರె. ఇదు అవర బదಧ್ತెయ ಭాగವాಗಿದె. మతತ್షుಟ್ ఓదుವాగ, ಹెచుಚ್వ  
బదಧ್ತెగళ వరవనుನ್ ౕడువ వచనగళనుನ್ ಕాణబహుదు. 2:4 ಹెౕళುతತ್ದె, ‘అవరు మಗె మಮ್ 
పರ್భు ంద అవ ౕణರ್ವాదుదర ಲ್ మతుತ್ మಗಿంత ముంಚె అవ ౕణರ್ವాదుదర ಲ್ 
ಶాವ್స డుತాತ್ರె. మతుತ್ ముం న ౕవనద బಗెಗ್ సకರాతಮ್కವాಗಿ ఖ తರాಗಿದాದ್ರె’. ఇ ಲ್ ‘అవరు 
ం న గರ್ంథదలూಲ್ ಶాವ್స డుತాತ್ರె’ ఎందు ಹెౕ రుವాగ, అదర అథರ್వು - కుರ್ఆ గూ, ంದె 

అవ ౕణರ್ವాద గರ್ంథగ గూ నడుವె సంపకರ್ ದె ఎంబువುదనూನ್ ನావು గమ సಬెౕಕాಗಿದె. 

కుರ್ఆನ್ అಲాಲ್హ ంద బం రువುదు ఎందు ಶాವ್స సువవరు, అదనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ 
ವ್ౕక సలు బదಧ್ರాಗಿరుತాತ್ರె. ನావು ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ మూలక ದానవనుನ್ ಮాడలు ಸాధಯ್ లಲ್, 

ನావು ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ మూలక అಲాಲ್హన గರ್ంథగళ ಲ್ ಶాವ್స డలు ಸాధಯ್ లಲ್, ఆదದ್ ంద 2:3 

ర ಲ್న సವ್ಲాತ್ పదవು ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎందు అథರ್ಕెూడలు ಸాధಯ್ లಲ್. 

ನావು గರ್ంథద ಲ್ ಶాವ್స టಟ್ರె, ఎಲాಲ್ ದెౕರ್ త ఆದెౕశగళనుನ್ అదర ಲ್ ಕాణబహుదు. ‘ನావು 
ఆ ದెవು, మతుತ್ అనుసరಣెయనుನ್ ವ್ౕక ದెవು’ (స ’ನా వ-అథ’న) ఎందు ನావು 
హృదయದాళ ంద ಹెౕ దರె, అಲాಲ್హను తనನ್ కృಪె ంద నమಮ್ హృదయగళనుನ್ ಶాం పరತెಗె ತెರెదు 
ಕెూడుತాತ್ನె, ನావು అಲాಲ್హನెూం ಗె ఒపಪ್ందಕెಕ್ పರ್ವెౕ సువುదు ఆ ಕಷ್ణವాಗಿದె: 

మಮ್ ౕಲె అಲాಲ್హన అనుగರ್హగళనుನ್ మతుತ್ అవನెూం ಗಿరువ కರారనుನ್ ౕవು సಮ್ . 
మతుತ್ ‘ನావು ఆ ದెవು, మతుತ್ అనుసరಣెయనుನ್ ವ್ౕక ದెవು’ ౕవು ಹెౕ ద ಕಷ್ణద ಲ್ 
అవను ಮ್ం ಗె ಮా ద ఒపಪ್ందవనుನ್ ఎ ತ್ యಬెౕకు. ౕవು అಲాಲ್హననుನ್ ల . 

అಲాಲ್హను మಮ್ అంతರాళద ంతನెగళనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ అ రువవನాಗಿದాದ್ನె. (5:7) 

నమಮ್ సృ ಟ್కతರ್ననుನ್ కಣాಣ್ರె ಕాణలు నమಗె ಸాధಯ್ లಲ್, ఆదರె అవ ಗె నమಮ್ అంతರాళద 
ఆಲెూౕచನెగళనుನ್ కూಡా యలు ಸాధಯ್ ದె ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. అవన ದెౕರ್ త 
ౕ ಗె, నమಮ್ హృదయవು ‘ನావು ఆ ದెవು, మతుತ್ అనుసరಣెయనుನ್ ವ್ౕక ದెవು’ ఎందు ಹెౕళುవ 

ಕಷ್ణదಲెಲ್ౕ, ನావು నమಮ್ సವ್ಲాతనుನ್ ఎ ತ್ యువంತె ఒ ಪ್ಕెూం ದ ದె್ౕವె. 

గರ್ంథద ಲ್ మಮ್ ౕಲె అవత దದ್నుನ್ ప  మతుತ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ (అథವా ౕవು 
బదಧ್ರాಗಿరువುదనుನ್, అందರె, ౕవು గರ್ంథద ಲ್ ఓ ಕెౕ సు ತ್రువ అవ ౕణರ್ಗెూండంతహ 
ఆದెౕశగళనుನ್) ఎ ತ್ . శಯ್యವాಗಿయూ, మಮ್ బదಧ್ತెగళು, మಮ್నుನ್ ಕెడుకుగ ంద 
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దూర ఇ ಕెూళುಳ್తತ್ದె మతుತ್ అదు అಲాಲ್హన సಮ್రಣెయూ ఆಗಿದె. ౕవು ಮాడువುದెలಲ್వనూನ್ 
అಲాಲ್హను అ యుತాತ್ನె. (29:45) 

ౕ న వచనద ಲ್ ఆవణರ್ ಹెನ್య (ಬాರ್ಕెಟ್) ఒళగಡె ಕెూ ಟ್రువುదు ననನ್ సವ್ంత వరಣెಯాಗಿದె. 
29:45 ర ಲ್ అಲాಲ್హను భరవಸెయనుನ್ ౕడుತాತ್ನెౕನెందರె, ನావು గರ್ంథవనుನ್ ప దರె మతుತ್ 
అవ ంద రూ సಲాద ಮౌలಯ್గ ಗె నమಮ್నుನ್ బదಧ್రನాನ್ಗಿ దರె, అదు నమಮ್నుನ್ ಕెటಟ್ 
సంగ గ ంద అథವా నమಮ್నుನ್ దుషಟ್ కృ గళ ಲ್ ತెూడಗಿ ಕెూళಳ್దంತె అవುగ ంద దూర సుతತ್ದె. 
ఇదు అవననుನ್ ನెన సువ ఒందు ಧానವాಗಿದె ಹాగూ ఇದెూందు మಹా-ಸాధನెಯాಗಿದె. అందರె, 
కుರ್ఆ న ಬెూౕధನెగళ ಲ್రువ నమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువುదు మతుತ್ ఎలಲ್ సమయద ಲ್యూ ఆ 
ಬెూౕధನెగళనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿడువುదు, అಲాಲ್హననుನ್ సಮ್ సువ ఒందు ౕ ಯాಗಿದె – 

సూ ౕರ್దయ ంద సూಯాರ್సತ್దవರెಗె ಹాగూ ರా ರ್య ಭాగగళ ಲ್ ఈ లువనుನ್, ౕవనద 
ఒందు ౕ ಯాಗಿ ಹాగూ రంతర పರ್ಕಿರ್ ಯాಗಿ ನెಲె ಲ್సಬెౕಕాಗಿದె. ನావು అవననుನ್ 
ా సు ತ್రువవರెಗె ನావು నమಮ್ ౕవనద ಲ್ ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడలు బదಧ್ರాಗಿరుತ ತె್ౕವె. 

ౕవೂ ಹాగూ మಮ್ ಜెూತెಗె పರ್ಶాಚ್ತాపపటಟ್వరూ, మಗె ದెౕರ್ సಲాಗಿరువುదనుನ್ 
ఎ ತ್  మతుತ್ ౕరಬెౕ . ವాసತ್వವాಗಿ, మಮ್ పರ್భు మಮ್ ಕాయರ್గళನెನ್ಲాಲ್ 
ನెూౕడు ತ್ದాದ್ನె. అకರ್ గళ కಡెಗె ವాలಬెౕ , అనಯ್ಥా అవరు మಗె నరಕాಗಿನ್య 
స యునుನ್వంತె ಮా డువరు మతుತ್ రಕಷ್కನాಗಿ అಲాಲ್హననుನ್ ಹెూరతుప  మಗె ಬెౕರె 
ಯారూ గಲారరు నంతర మಗె ఎ ಲ್ందలూ సಹాయవು ఒదగదు. మతుತ್ హగ న ఎరడు 
తు గళ ముಖాంతర ಹాగూ ರా ರ್య ಭాగగళ ಲ್ మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್  (అಖಿ  
సವ್ಲాత). శಚ್యವాಗಿయూ, ఉతತ್మ ಕాయರ್గళು ಕెటಟ್వುగళనుನ್ రదుದ್ಮాడుతತ್ದె. ఇదు 
ನెన స బయసువవ ಗె ఒందు సಮ್రಣెಯాಗಿದె. ౕవು దృఢసంకలಪ್ರాಗಿ . అಲాಲ್హను 
సదుಗ್ణ ಗె పರ್ ఫల ಕెూడువುదర ಲ್ ఫలನాగువು లಲ್. (11:112-115) 

ౕ న వచనగళ ಲ್ సವ್ಲా న అథರ್వು సಫ್ కదంತె సಪ್షಟ್ವాಗಿದె. ఇ ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎంబువುదు 
అథರ್ ౕనವాಗಿದె. సృ ಟ್కతರ್ననుನ್ ನెన సువ మతుತ್ సತాಕ್యರ್గళనుನ್ ಮాడలు నమಮ್నుನ್ 
బదಧ್ಗెూ సువ ಮాధಯ್మదంತె సವ್ಲాతనుನ್ ప గ సಬెౕಕాಗಿದె. అవುగళು సಸ್ంశయವాಗಿయూ నమಮ್ 
ౕవనద ఎಲాಲ್ ఋಣాతಮ್క అంశగళనుನ್ రదుದ್ప సుతತ್ದె. ఈ పರ್ಕಿರ್ య ಲ್ గుపತ್ ಧెಯ್ ౕనూ ఇలಲ್. 
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ఆచరಣెగ లಲ್ದె అಲాಲ್హన సಹాయ ಯాచನె 
అಲాಲ್హను ಯాವాగలూ స హద ಲ್రుತాತ್ನె. ನావು ನెౕరವాಗಿ అవన ನెరవనుನ್ ಯా సಬెౕಕెందు 
ಹెౕళಲాಗಿದె. ನావು అಲాಲ್హ ంద గ తವాద బರ್ంధగళ ౕಲె నమಮ್ గమనవనుನ್ 
ಕెౕం ರ್ౕక సలు మతుತ್ ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడలు రంతరವాಗಿ బదಧ್ರాగుತాತ್ ನావು 
ತాಳ ಮె್యనుನ್ ವా ಕెಮా ಕెూళಳ್ಬెౕకు.  

ననನ್ ಸెౕవకరు ననನ್ బಗెಗ್ ಕెౕ దರె, ౕಗె ಹెౕ , “ನాను తుంಬా స హద ಲ್ದ ದె್ౕನె. ననನ್నుನ್ 
కರెయువ ಯావುದెౕ కರె ౕడువవన కರెಗె ನాను పರ್ ಕಿರ್  ౕడుತెತ್ౕ ನె.” ఆదದ್ ంద, అవరు 
ಮాగರ್దశರ್న ಹెూందువ సలుವాಗಿ, ననಗె పರ್ ಕಿರ್  ౕడ  మతుತ್ ననನ್ ಲ್ ಶాವ್స డ . 
(2:186)  

ತాಳ ಮె್ ం ಗె సಹాయవనుನ್ ಯా  మతుತ್ బదಧ್ರాಗಿ . నయ ౕలరనుನ್ మతుತ್ ತావು 
తమಮ್ పರ್భువనుನ್ ಭెౕ ಮాడ ದె ఎందు దుಕెూళುಳ್వవరనుನ್ ಹెూరతు ప , ఇదు 
శಚ್యವాಗಿయూ కషಟ್కర ಕాయರ್ವాಗಿದె. అవర మర ಕెయు అవన కಡెಗాಗಿದె. (2:45-46)  

ನావು అవననుನ್ ನెూౕ లಲ್ವాదరూ ನావು సವాంರ್తಯాರ್  (సవರ್ವాಯ್ ತ್) ಯాద అಲాಲ್హన ౕಲె 
నమಮ್ భరవಸెయనుನ್ ఇడಬెౕకు. నమರ್ರాಗಿరువవ ಗె మతుತ್ అం మವాಗಿ అవననుನ್ ಭెౕ  
ಮాడ ದె ఎందు రువవరనుನ್ ಹెూరతు ప దರె, ఇదు కషಟ್కరವాద సంగ ందు అಲాಲ್హను 
సವ್తః ಹెౕళುತాತ್ನె. ఆదರె మనుషಯ್రు చంచలತెయ మతుತ್ అభదರ್ತెయ ಭావನె ంద తుం ద 
సವ್ಭావదవರాಗಿದాದ್ರె46. ఆಚారగళು, పదಧ್ గళು మతుತ್ సంపರ್ದాయగళು అవ ಗె తವాద మతుತ್ 
ಧైయರ್ಕెూడువ ఆకషರ್ಣెగಳాಗಿವె. అవುగళು అవ ಗె తృ ತ್యనుನ್ ಕెూడువ ಕాయರ್వనుನ್ 
వರ್ సుతತ್ವె. అవುగళು ఆರాధನెಗె ದా ತెూౕ సుతತ್ದె. అవర ಲ್న ಷాಠ್వంతరు నంతర 

ಭౌ కವాద అథವా సಪ್ ರ್సಲాగువంతహ ಯావುದాదರెూందర ౕಲె తమಮ್ ఆతంకగళು, 
ౕ ెగళು, కనసుగళು, మతుತ್ ఆಸెగళనుನ್ ಬాహಯ್ಗెూ సుತాತ್ರె. ನెౕరವాద మతుತ್ ముచుಚ್మರె లಲ್ద 

సంಭాషಣెಗಿంత, వತాತ್ద ಪాರ್థರ್ನెగళ మూలక అಲాಲ್హನెూం ಗె ಮాతನాడలు అవ ಗె 
బహళషుಟ್ సరళವాಗಿದె.  

మరద తుండు, లుಬె, ఒందు నಕಷ್తರ್ನెూం ಗಿరువ నవచం ర, ಲె, బంಡె, ಗెూౕಡె, క ಲ್న మನె, 
మ ౕ  ఇತాಯ್  వసుತ್గళ ౕಲె మూ ರ್ ఆರాధకరు తమಮ್ భరవಸెయనుನ್ ఇడుತాತ್ರె. ఈ వసుತ್గళು 
ఒందు ಸామూ క ಚారద ౕಲె ಕెౕం ರ್ౕక సలు సಹాయ ಮాడుతತ್ವె. మనుషಯ್ర ౕಲె తమಮ್ 
                                                 
46 మనుషಯ್రు సವ್ಭావద ಲ್ దుబರ್లರాద ಕారణ, అಲాಲ್హను సంగ గళనుನ್ సులభಗెూ సలు ఇ ಛ್సుತాತ್ನె. (4:28) 
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భరవಸెయ ನ್డువ జనరూ ఇದాದ್ರె. ఆರాధನెయ ದై క చటువ ಕెగళ మూలక తమಮ್ అధರ್-

ದెౕవరుగళು మతుತ್ మూ ರ್గళనుನ್ ಹెూగళುತాತ್ರె. ఆದాగూಯ್, ಕాణద అಲాಲ್హననుನ್ ಹెూగళలు మతుತ್ 
ಸా గಳాಗಿరలు ఆ ಕ್ಮాడువవరు, ಕెౕవల ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడుತాತ್ తనನ್ బదಧ್ತెయనుನ್ 
ఎ ತ್ యಬెౕಕాಗಿದె. ఇంతహ సరళ సతಯ್వು ఇಷెూಟ್ందు జనరనుನ್ అచಛ್ ಗెూ సుతತ್ದె ఎందు 

ౕ వುదు తರ್ವాಗಿದె. ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడువುదర మూలక అಲాಲ್హ ಗె ఒందు 
ಸా ಯాಗಿ ఇరువುదಕಿಕ್ంత సరళ ಸాధಯ್ವాಗಿరువುదు ಬెౕರెౕ ದె! ఆదశರ್ದెూం ಗె మునನ್ಡెయుತాತ್ 
ಸా గಳాಗಿరಬెౕకు. అదర బಗెಗ್ ಮాతನాడువ అగతಯ್ లಲ್. ಕెౕవల ಮా దರె ಸాకు.  

ಮానవ ಗె అಲాಲ್హననుನ್ కರెయువ అగతಯ್ బందರె, అవరు ಯావುದెౕ సమయద ಲ್, ಯావುದెౕ 
సಥ್ళ ంద అవననుನ್ కರెయబహుదు. వತాತ್ద వುఝూ (శు ಧ್ౕకరణ) మతుತ್ అదర సహవ ರ್ 
పರ್ಕಿರ್ గళು అనగతಯ್ವాಗಿದె. ವాసತ್వವాಗಿ, అಲాಲ್హననుನ್ కರెయలు తుంಬా దుರా ಮాన 
పడువవరు, నరకద ಲ್ సుడలಪ್డువరు ఎందు కుರ್ఆನ್ నమಗె ನెన సుతತ್ದె. ನావು అಲాಲ್హననుನ್ 
ನెన దರె, అవను నమಮ್నుನ್ ನెన సుತాತ್ನె. ఇದెూందు అನెూಯ್ౕనಯ್ವాద సంబంధವాಗಿದె. 

మಮ್ పರ್భువು ಹెౕళುತాತ್ನె, “ననನ್నుನ್ కರె , మతుತ್ ನాను మಮ್ కರెಗె ఉతತ್రవనుನ್ 
ౕడుತెತ್ౕನె. ననನ್నుನ್ ಸెౕವె ಮాడలు దురహంಕార ತెూౕ సువవరు, అవಮా తರాಗಿ 

నరకಕెಕ್ పರ್ವెౕ సువరు.” (40:60) 

ఆదದ್ ంద, ౕవು ననನ್నుನ್ సಮ್ 47, ನాను మಮ್నుನ್ సಮ್ సుತ ತె್ౕನె. మతుತ್ ననಗె 
కృత ರాಗಿ  మతుತ್ రసಕ್ స . (2:152) 

సಹాయ, బు ಧ್వం ಕె, దృఢ ಷెಠ್, ಬెంబల, హణ, ಮాగರ್దశರ್న అథವా ಯావುదకూಕ್ ಹాగూ 
ఎಲాಲ್దకూಕ್ అಲాಲ್హననుನ್ ಯా సಬెౕಕాಗಿరువುదు అಲాಲ್హన ಸెౕವె ಮాడువ వಯ್ಕಿತ್ಗె 
ಕాయರ್గతಗెూ సಲాద షరತాತ್ಗಿದె. అಲాಲ್హను ನెరవು మతుತ್ ಮాగರ್దశರ್నద ఆಶాವ್సನెయనుನ್ 
ౕ ದాದ್ನె, ఆదరూ అవరు తమಮ್ సంದెౕశವాహకరు, సంతరు మతుತ್ సಮా గళ ಲ್రువ తమಮ್ సతತ್ 

మూ ರ್గಳೂెం ಗె ರె డుತాತ್ರె, మతుತ್ ಕెలవరు ನ್ನ್ గళనుನ್ ಯా సుತాತ್ರె. 

                                                 
47 అಲాಲ್హననుನ್ సಮ್ సలు, ౕవనద కರ್మబదಧ್ ౕ ಗె బదಧ್ರాಗಿరಬెౕకు ఎందు 29:45 ర ಲ್ ಹెౕళಲాಗಿದె. సృ ಟ್కతರ್న 
ಜెూತెಗె నమಮ್ సంబంధవು, అవననుನ್ ‘సಮ್ సువ’ మూలకವాಗಿದె ౕ ಹెూరతు వತాತ್ద ಪాರ್థರ್ನెగళ మూలకవలಲ್. 
అవను భూ -ఆಕాశగళ ಲ್ బహళషుಟ್ దశರ್నగళనుನ್ నమಗె ఒదಗಿ ದాದ್ನె. ఒందు ఉతತ್మ ఉದాహరಣెయు 3:190-194 

ౕడಲాಗಿದె. 
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ನాణಯ್ద ఇನెూನ್ందు బ యు, అಲాಲ್హననుನ್ ా సువ నమಮ್ ౕ ಯాಗಿದె. అಲాಲ್హన అదుಭ್తగళ 
ౕಲె పಯాರ್ಲెూౕచನె నಡెసలు, బు ಧ್వంత ಹాగూ పರ್ ెయుళಳ್ ౕ గ ಗె ದెౕహ-చలನెయ ಕಿರ್ గళ 

అగతಯ್ లಲ್: 

భూ -ఆಕాశగళ సృ ಟ್యలూಲ್ మతుತ್ ರా ರ್ హగలుగళ బదಲావಣెయలూಲ್ బు ದ್వంత ಗె 
దశರ್నగ ವె. అవరు ఎದాದ್గలూ, కు ತాగలూ మలಗಿದాగలూ అಲాಲ್హననుನ್ సಮ್ సుತాತ್ರె 

మతుತ್ భూ -ఆಕాశగళ సృ ಟ್య బಗెಗ್ పಯాರ್ಲెూౕ సుತాತ್ರె, (మతుತ್ ౕಗె ಹెౕళುತాತ್ರె,) 
“నమಮ್ పರ್భూ, ౕను ఇవುగళನెನ್ಲాಲ್ వಯ್థರ್ (అథವా ఉದ ದె್ౕశర త)ವాಗಿ సృ ಟ್స లಲ್. ౕను 
ప శుదಧ್ను. ఆదದ್ ంద నమಮ್నుನ್ నరಕాಗಿನ್ ంద ర సు.” (3:190-191) 

ఆಕాశగళ ಲ್ మతుತ್ భూ య ಲ್ ఇరువುದెలಲ್వೂ అవ ಗె ಸెౕ ದాದ್ಗಿದె, మతుತ್ 
అవನెూం ಗಿరువవరు అవన ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడువುదర ಲ್ దురహంಕార పడువು లಲ್ ಹాగూ 
ద యువುదూ ఇలಲ್. అవరు హగలు ರా ರ್ అవననుನ್ ವైభ ౕక సుತాತ್ರె. (21: 19-20) 

ఎలಲ್వనూನ್ ప పೂణರ್ సమತెూౕలనద ಲ್ సృ ಟ್సಲా తు. అవ ಗె హ ತ್రವాదవరు అవననుನ್ హగలు 
ರా ರ್ ವైభ ౕక సుತాತ್ರె. ఇదు ಗెూతుತ್గు లಲ್ద మూకನాటకద చలನెగళ పರ್దశರ್నద 
ನెర ంద ಸా సಬెౕಕాదుదలಲ್. బద ಗె, అవరు ఇదనుನ್ ఉనನ್త మటಟ್ద నడవ ಕెయ 
యಮావ ಗె తమಮ್నుನ್ ಹెూం ಕెూళುಳ್వುద ంద ಸా సుತాತ್ರె. 

ఝక ಯాಯ್రు అಲాಲ್హನెూం ಗె, తనಗెూందు మగననుನ್ అనుದాన ಮాడలు ಶెౕష నం యనుನ್ 
ಮా దరు. అవర నం యనుನ್ అంಗಿౕక ద సుವాತెರ್యనుನ್ ಹాగూ అಲాಲ್హననుನ್ హగలు ರా ರ್ 
ವైభ ౕక సువ ఆ ెయనుನ್ తలు ద ఒందు శಕಿತ್యు అవ ಗె ಹెౕ తు. అಲాಲ್హను అవ ಗె 

వತాತ್ಗಿ ಪాರ್థರ್ನె స ಲ್సు ತ್రలు ಹెౕళ లಲ್. 3:41 ర ಲ್ ఝక ಯాಯ್రు అಲాಲ್హನెూం ಗె ನెౕరವాಗಿ 
ಮాతుకತెయనుನ್ ಪాರ್రం దದ್నుನ್ ಕాణబహుదు, అవరు ಹెౕ దరు, “పರ್భుವెౕ, ననಗె ఒందు 
దశರ್నవనుನ್ ౕడు”, శుభವాತెರ್యనుನ್ తలు సలు అಲాಲ್హ ంద ౕ సలಪ್టಟ್ ఒందు అ ాత 

శಕಿತ್యు అవ ಗె ಹెౕ తు, “ మಮ್ దశರ್నవು, మಗె మూరు నగళ ಕాల, జనರెూం ಗె 
సంಕెౕతగళ మూలకవలಲ್ದె ಮాతನాడువ ಹాಗಿలಲ್. ౕవು మಮ್ పರ್భువనుನ್ పದెౕ పದెౕ ా సಬెౕకు 
మతుತ್ హగలు ರా ರ್ అవననుನ್ ವైభ ౕక సు ತ್రಬెౕకు.”  

నమಮ್ ದైనం న నచ య ಲ್, అవన ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడువ ಮాధಯ್మವాಗಿ ನావು అಲాಲ್హననుನ್ 
ಹెూగళು ತ್రಬెౕకు. ನావು ఉದాహరಣెಗె, నమಮ್ శతుರ್గ ంద సుಳాಳ್ರెూౕపగళ, దూషಣెగళ అథವా 
ౕ ಮాతుగ ಗె ఎదుರాಗಿ ತాಳ ಮె್వ సలు నమಗె ఉపದెౕ సಲాಗಿದె. 20:130 నమಗె 
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ಹెౕళಲాಗಿದె, “ఆదದ್ ంద, ౕవು అవర ಹెౕ ಕెగ ಗె ఎదుರాಗಿ ತాಳ ಮె್వ , మతుತ್ సూ ౕರ್దయ 
ಹాగూ సూಯాರ್సತ್ద దలు మతుತ್ ರా ರ್య ಭాగగళ ಲ್ మతుತ್ హగ న ఎరడు తు గళ 
ముಖాంతర, మಮ್ పರ್భు న ఘనತెయ గుణಗానవనుನ್ ಮా , ౕవು ఆనందవనుನ್ పಡెయు .” 

ನావು కರెయువ, ಯా సువ, ಹెూగళುవ, ವైభ ౕక సువ, గుణಗా సువ అథವా ా సువ 
ಧానవనుನ್ యుతಗెూ సువ అగతಯ್ లಲ್. ನావು నమಮ್ హృదయద ಲ್ అవననుನ್ రంతరವాಗಿ 

ಹెూగళುತాತ್ అథವా దుವాಗಿ అవನెూం ಗె ಮాತాడుತాತ್ ఇవುగళనుನ್ ಸా సుತ ತె್ౕವె. ವాహనవనుನ್ 
ఓ సుವాగ, నಡెయుವాగ, ం రుವాగ, కు రుವాగ అథವా మలಗಿరుವాగలూ, ಯావ 
సమయదలూಲ್ ನావು అవననుನ್ సಮ್ సబహుదు. 
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బదಧ್ತెగళ మూలక అಲాಲ್హన ವైభ ౕకరణ 

భూ  ఆಕాశగళ ಲ್రువುದెలಲ್వೂ ಸాಮాರ್టనూ, ప శుదಧ್నూ, పರ್బలనూ, మతుತ್ 
యుಕಿತ್పೂణರ್నూ ఆద అಲాಲ್హననుನ್ ವైభ ౕక సు ತ್ದె. (62:1) 

ఇదర ಜెూತెಗె, ఈ పರ್పంచద ಲ್ అ ತ್తವ್ రువ పರ್ ందూ తనನ್ సವ್ಲాతనుನ್ వರ್ సు ತ್ದె. 
అవುగళು ಯావುದెౕ పರ್ವా గళ అథವా సంದెౕశವాహకర ನెర లಲ್ದె తమಮ್ సವ್ಲాతనుನ್ 
ఎ ತ್ యువುదు ಹెౕಗె ఎందు ದె. 

భూ  ఆಕాశగళ ಲ್రువುದెలಲ್వೂ, ರెಕెಕ್ ಚ್ ಹారు ತ್రువ హಕಿಕ್గళೂ అಲాಲ್హననుನ್ 
ವైభ ౕక సు ತ್రువುదనుನ್ ౕవು ನెూౕడు ತ್లಲ್ವెౕ?  శಚ್యವాಗಿయూ, పರ್ ందకూಕ್ తమಮ್ 
బదಧ್ತెగళనుನ್ (సವ್ಲాతుహు) మతుತ್ ವైభ ౕకరಣెయనుನ್ ದె. ఇವెలಲ್వೂ 
ಮాడు ತ್రువುదనుನ್ అಲాಲ್హను అ రుತాತ್ನె. (24:41) 

సపತ್గగనగళೂ భూ యూ ಹాగూ అవುగళ ಲ್రువ సకల వసుತ್గళೂ అవననుನ್ 
ವైభ ౕక సుతತ್ದె. అవన మ యనుನ್ గుణಗాన ಮాడద ಯావ వసుತ್వೂ ఇలಲ್, ఆదರె 
ౕవು అవುగళು ವైభ ౕక సువುదనుನ್ గರ್ సువು లಲ್. అవను సహన ౕలనూ, 

ాಮాದా యూ ఆಗಿದాದ್ನె. (17:44) 

అవన మ యనుನ್ గుణಗాన ಮాడద ಯావ వసుತ್వೂ ఇలಲ್ ఎందు ఈ వచనవು సಪ್షಟ್ವాಗಿ 
ಹెౕళುతತ್ದె. అందರె, ಬాಹాಯ್ಕాశద ఎಲాಲ್ గರ್హగళು, ಗా , దుಯ್ತాಕ್ంత శಕಿತ್గళು మతుತ್ ಮానవన 
గರ್హణశಕಿತ್గూ లుకದెౕ అ ತ್తವ್ద ಲ್రువంతహ ఎలಲ್వೂ, అಲాಲ್హన ವైభవవనుನ್ ಸావರ್ಕా కವాಗಿ 
ಹెూగ ತ್ದె. ತావು అಲాಲ್హ ಗె ಭౌ కವాಗಿ ಬాగువదూ, ಸాಷాಟ್ంగವెసగువುదూ అగతಯ್ ದె ఎందు 

ధ ಕారణగ ಗాಗಿ జనరనుನ್ నం సಲాಗಿದె. 

ఇ ಲ್, ಧా ರ್కరు తమಮ್నుನ್ అ ಯాಗಿ ಗಿಗ್ ದాದ್ರె. అవరు నమಗె కుರ್ఆ న ಲ್రువ సుజూದ್ ఎంబ 
పదద అథರ್వು ‘ಸాಷాಟ್ంగ’ ఎందు నం ದాದ್ರె. ఆదರె, ఈ పదద పರ್ ౕగగళ ವైಚా క 
ప ಶెೂౕధನెయనుನ್ మతుತ್ సంబం త వచనగళ ಲ್ సమరూపద ಹాగూ అದెౕ మూలపదవనుನ್ 
ಹెూం ద పదగళ శರ್ పರామಶెರ್యనుನ್ నಡె ದాగ బ రంగప సువುದెౕನెందರె, సుజూದ್ ఎంబ 
పదవು, ಭౌ క ಸాಷాಟ್ంగ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడువುదూ ఇలಲ್ మతుತ್ ౕడలు ಸాధಯ್వೂ ఇలಲ್. 
సుజూದ್ పదవು ‘అ ౕనನాగువುదు’ ఎంబ సరళ అథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె.  
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ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ వರ್హಣెసువ ప కలಪ್ನెయు, పరಮాతಮ್న గణಯ್ತెయనుನ್ సಥ್ ౕయ 
ದెౕవತెಯాಗಿ టకుಗెూ సలు, అನాಚా  అరబరు ప చ ద తపುಪ್ ಬెూౕధನెగళ 
ప ಣామವాಗಿದె. ಕಿರ್ గళ మూలక అవననుನ್ ಸెౕವెಮాడువ బదಲాಗಿ అవరు ఎలಲ್రనూನ್ 
ఆರాధನెయనుನ್ నಡెసలు కರె ౕడుತాತ್ರె. 

 

ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయు కుರ್ఆ న ಲ್లಲ್ 
ಕెూನెయ పರ್ವా గూ అథವా అవ ಗಿంత ముం న పರ್ವా గ గూ అಲాಲ್హను ಯావುದెౕ ఒందు 
ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ ఆದెౕ స లಲ್. 

కుರ್ఆನ್ ఒటుಟ್ 6348 వచనగళనుನ್ ఒళಗెూండ 114 అಧాಯ್యగళనుನ್ ಹెూం ದె. ఒంದెౕ ఒందు 
వచనవು ‘ ౕవು అಲాಲ್హ ಗె వತాತ್ಗಿ ಪాರ್ ರ್సಬెౕకు’ ఎందు జన ಗె ಹెౕళುవು లಲ್.  

• ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయు ఆರాధನెయ ఒందు ಕಿರ್ ಯాಗಿದె. అಲాಲ್హను తనನ್ ಸెౕవక ಗె, తనನ್నుನ್ 
ఆರా సలు ಯావతూತ್ ಹెౕళುవು లಲ್. 

• ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె బంద అవ ౕణರ್వು, అಲాಲ್హ ంద బందంతహ ఒందు ಹెూస 
అవ ౕణರ್వలಲ್. 

• కుರ್ఆನ್ గರ್ంథవು ధమರ್ద అథವా అಲాಲ್హన ఆರాధನెయ బಗెಗ್ ఇరువುదలಲ್. 

• తమಮ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ వరగళనుನ್ కుರ್ఆ న ಲ್ ಕాణబహుదు ఎందు ಯావುದెౕ 
అర ౕ ధమರ್ద పುರెూౕ తను ఇదువರెಗె ಹెౕళలు ಸాధಯ್ವాగ లಲ್. కుರ್ఆನ್ ధుಯ್కತ್ 
ಪాರ್థರ್ನెయ ಬెౕ ಕెయనూನ್ ಮాడద ಕారణ మతుತ್ అదనుನ್ ಹెౕಗె వರ್ సಬెౕಕెంబ 
వరవనూನ್ ౕడద ಕారణ, ಕెౕవల కుರ್ఆ న ఆಧారద ಲ್ ఒబಬ್ను నಕెಕ್ ఐదు ಬా  

ಪాರ್థರ್ನె వರ್ సలు ಸాధಯ್ లಲ್ ఎందు ಘೆూౕ సుತాತ್, ‘ಕెౕవల కుರ್ఆననుನ್ 
అనుస సువುదు ಸాಕాగువು లಲ್’ ఎంబువುదు అవర ವాదವాಗಿದె. ఇదు అర ౕ 
పುರెూౕ తర తమಮ್ದెౕ ఆద రుజుವాತాಗಿದె. క ಲ್న మూ ರ್ಗె ಬాగువುదర ಲ್ మతుತ್ 
ಸాಷాಟ್ంగವెసగువುదర ಲ್ అవ ಗె బహళ ಹె ಮ್ ದె. ತావು పರ್ಚారಮాడు ತ್రువ 
ఆ ಷాಕ್ త ధమರ್ద బಗెಗ್యూ అవ ಗె బహళ ಸాವ್ ಮాన ದె. 
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ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయు ఒందు ఒళసంಚాಗಿದె 
అಲాಲ್హన మతుತ್ ಮానవకులద నడు న గ త కರారుగళ మూಲాಧారವాద అవ ౕణರ್వనుನ್ 
భರ್షಟ್ಗెూ సువ మూలక, ನైసಗಿರ್క ಶాం పరತెయ అథವా ఇಸాಲ್ న రుదಧ್ ಧా ರ್కరు సంచు 
నಡె దరు. అవరు అదనుನ್ (సహజವాಗಿ, ಯావುದెౕ ಪాರ್ ౕಗಿకವాద ಹాగూ ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ 
ಮాడದెౕ) తమಮ್ జವాಬాದ್ గళనుನ್ పೂರై ದెవು ఎంబ తపುಪ್ ಭావನెయనుನ್ జన ಗె త సువంతహ, 

అನాಚా క గಳೂెం ಗె బదಲా దరు. నಕెಕ್ ఐదు, ನాలుಕ್, మూరు, ఎరడు అథವా ఒందు 
ಬా  ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ ಪా సువవరు, అదనుನ್ ಧా ರ್క ಗాಗಿ ಮాడు ತ್ದాದ್ರె ౕ ಹెూరతు 
అಲాಲ್హ ಗాಗಿ అలಲ್. 

 ఇಸాಲ್ం ఒందు సరళ ౕవన ౕ ಯాಗಿದె మతుತ್ కుರ್ఆನ್, బణಣ್ అథವా జನాంగద ಭెౕద లಲ್ದె, 
శವ್ద ఎಲాಲ್ ಮానవకులಕాಕ್ಗಿ బం రువುದాಗಿದె ఎందు ఈ ననನ್ పುసತ್కవು పರ್ ಪా సుతತ್ದె. 

ఏకದెౕవ ಗె సమಮ್ సువುదు సులభವాಗಿದె ఎంబ ణರ್యಕెಕ್ బరలు ఓదుగరు సವ್లಪ್ ಧా సಬెౕకు. 
సరళ ఎందರె సులభ ఎందథರ್వలಲ್. 67:2 ಹెౕళಲాಗಿದె, “ మಮ್ ಲ್ ಯారు సజಜ್నరు ఎందు 
పರ್ತెಯ್ౕಕಿసువ సలుವాಗಿ, అಲాಲ್హను ౕవన మతుತ್ మరణవనుನ್ ర దను.” అహರ್ರాగువ సలుವాಗಿ, 

ನావು అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗಿరువ ಹా యనుನ್ కండు యువ సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ మూలక, 

నమಮ್నుನ್ సంಕెూౕಲె ంద బం రువ ంతನా ౕ యనుನ್ బదಲావಣె ಮా ಕెూండు, నమಮ್నుನ್ 
ముకತ್ಗెూ సಬెౕకు. ನావು అవన వಯ್వಸెಥ್య ಭాగವాద నంతర, అవననుನ್ సంತెూౕషప సువంతహ 
నమಮ್ ౕవన ౕ యనుನ್ నಡెసువುదర ಲ್ ఇరువ సరళತెయనుನ್ మనಗాణుತెತ್ౕವె. 

అಲాಲ್హను, ಕెూನెయ పರ್ವా యనుನ್ ‘ಪాರ್థರ್ನె’య బಗెಗ್ ಮాతನాడలు, ఏళನెౕ ఆಕాశಕెಕ್ 
కರె దను, ఎందు అర ౕ సంపರ್ದాయగళು వಯ್గರ್ంథద ಯావುದెౕ ఆಧార లಲ್ದె ಹెౕళುತాತ್ರె. 
సమపರ್కವాಗಿ ಹెౕళಬెౕಕాదರె, ఈ ಭెౕ యు చಚెರ್య మూలక సంಧానಮా ಕెూళುಳ್వ సలుವాಗಿతుತ್ 
ఎందు ಹెౕ దರె ಹెచుಚ್ ఖరವాగబహుదు. ము ಲ್మరు నಕెಕ್ ఐవతుತ್ ಬా  ಪాರ್థರ್ನె ಮాడಬెౕಕెందు 
అಲాಲ್హను బయ దದ್ను, ఆదರె ముహమಮ್దరు అదనుನ್ ఐదు ಬా ಯాಗಿ ఖ తಗెూ సువುదర ಲ್ 
సఫలರాదరు. అಲాಲ್హన సంದెౕశವాహకరు, అಲాಲ್హన సంದెౕశద షయద ಲ್ అవననుನ್ పರ್ ನ್ దరు, 
ఎంబువುదు లಕಷ್ణವాಗಿ ತెూౕరుతತ್ದె. సంದెౕశద సంಬెూౕ తర పరವాಗಿ ఒందు సంದెౕశವాహకరు 
మధಯ್ ಥ್ಕెవ సలు ఆ ಕ್ಮా దరు ఎంబువುదూ తರ್ವె సుతತ್ದె. అಲాಲ್హన ఇಚెಛ್ಗె సವాలు 
ಹాకువುదు అ కపರ್సంಗಿతనವెందు ಸాಮానಯ್ ాన రువవ ಗె ಭాసವాగుతತ್ದె. 
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ఒందు ವెౕಳ  ెఅవర చಚెರ್యు ಪాರ್రంభವాద ಲ್ ౕ ముಕాತ್యಗెూం రు ತ್దದ್ರె, నద ಲ್ 16 గంಟెగళ 
ಕాలవనుನ್ ಪాರ್థರ್ನెಗె ౕస దరూ, ನావು పರ್  19 షగ ಗెూ ಮ್ ಪాರ್థರ್ನె ಮాడಬెౕಕాద 
అగతಯ್ తుತ್. ఐదు ಪాರ್థರ್ನెగళ ఒందు కూటవು హ ನెౕళು ಬా  ಬాగువ, ಸాಷాಟ್ంగవనుನ್ 
ఒళಗెూం రువ ಲెಕాಕ್ಚారద ಲ್, అదనుನ್ వರ್ సಬెౕಕಿదದ್వరు నಕెಕ್ 850 ಬా  ಬాగు ಕె మతుತ್ 
ಸాಷాಟ್ంగగళ చలನెయనుನ್ ಮాడಬెౕಕాಗಿతుತ್. ఏರెూౕ ಕ್ಸ್’న (సంಗಿౕతಕెಕ್ ಹెూం ద ದై క 
ವాಯ್ಯామద) సంಶెೂౕధకరు ಧా ರ್కರెౕ ఆಗಿరಬెౕకు ఎందు ತెూౕచుతತ್ದె. అ ವెౕకతనద 
ಷాదకరವాద ఈ అవಸెಥ್య ಕారణ, ನైసಗಿರ್క సంపనూಮ್లగ ంద సమృదಧ್ವాಗಿదದ್రూ, అನెౕక 

ము ಲ್ం ರాషಟ್ರ್గ ಗె, అ వృ ಧ್ ಹెూం ద ರాషಟ್ರ್గళ ಪైಕಿ తమಮ್ ಸాಥ್నవనుನ್ పಡెయలు ఇనూನ್ 
ಸాధಯ್ವాగ లಲ್ ఎంబువುదర ಲ್ ಯావುದెౕ ఆశಚ್యರ್ లಲ್. అవరు ಪాರ್థರ್ನెగళ ಹెూస ಧానగళనుನ್ 
కండుಕెూళುಳ್వ యతನ್ద ಲ್ బహళ రతರాಗಿದాದ್ರె. 

ఈ ಗెౕ తనಕెಕ್ 17:1 ర దుబರ್ళಕెయ మూలక కుರ್ఆ న ನాಯ್యసమಮ್తತెయనుನ್ ఒదಗಿసಲాಗಿದె. 
ఒం ಯాಗಿ ತెಗెదుಕెూండರె, తಪెಪ್ందు ತెూౕరుతತ್ದె. స ನ್ವెౕశద ಜెూತెಗె ತెಗెదుಕెూండರె నನ್ 
తರ್వು ಹెూరಹెూముಮ್తತ್ದె. సరళವాద ಹాగూ ప ౕ సబహుದాద సతಯ್ವెౕನెందರె, 17:1-7 

వచనగళು,  ఇಸాರ್ ౕలర సంత య ఇ ಹాస మతుತ್ అಲాಲ್హన ದెౕರ್శనగళనుನ್ కಣాಣ್ರె ನెూౕడలు 
ఒందు ರా ರ್ అಲాಲ್హననుನ್ ಭెౕ  ౕ ద మూಸార షయವాಗಿದె.48 (ಭాగ ఒంబతుತ್ ನెూౕ ). 

ఆದాగూಯ್, ఈ వచనద ಲ್ సವ್ಲాತ್ ఎంబ పదవು ఉಲ ಲె್ౕఖ ಲెౕ ఇలಲ್ ఎంబువುదనుನ್ ಧా ರ್కరు 
ఒ ಪ್ಕెూళಳ್ದెౕ ఇరలు ಸాధಯ್ లಲ್. మకಕ್ళು మలగువ ವెౕಳ  ె ಹెౕళలు సూకತ್ವాదంతహ ఆಕాశ 
పರ್ಯాణద బಗెಗ್ ఇరువ ఈ ಹాಸాಯ್సಪ್దವాద కಥెయనుನ್, అర ౕ పುರెూౕ తరు ಹెౕಗె ಹెಣె ದాದ್ರెందు 
ನావು ನెూౕಡెూౕణ. 

ఒందు ರా ರ್ ముహమಮ್దరు ದెರ್ ಹాగూ పರ್ ెయ నడు న ಥ್ య ಲ್రువ సందభರ್ద ಲ್, ఒందు 
ದెౕవదూతరు బుರాಕ್ ఎంబ  కుదుರె ం ಗె పರ್తಯ್ಕಷ್ಗెూండరు. ఆ కుదుರెయు, మ ಳెయ 
ముఖవనుನ್ ಹాగూ న న ಬాలవనుನ್ ಹెూం తుತ್. అదర పರ್ ందు ಹెಜెಜ್యు, మనుషಯ್న 
బ గ ಣ್ ంద ನెూౕడలు ಸాధಯ್ రువ దూరಕెಕ್ సమವాಗಿతుತ್. ఆ ౕ యు, ముహమಮ್దరనుನ್ దలు 
ಜెరుಸెల ಗె ಕెూంಡెూ ಯ್తు, అ ಲ್ అవరు ఆదమ ంద ఈಸార ಕాలదవರెಗಿన ఎಲాಲ್ 
                                                 
48 ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ వರ್హನెయ ‘ ಧాన’గళ బಗెಗ್ ಮా యు కుರ್ఆ న ಲ್ ఇలಲ್. ಕెూನెయ పರ್ವా యు, ఇదర బಗెಗ್ 
చಚెರ್నಡె  సంಧాన ಮా ಕెూళಳ್లు, ఒందు ರా ರ್య ಲ್, ఏళನెౕ ఆಕాశಕెಕ್ ಹా ಹెూౕಗಿ మತెತ್ రుಗಿ భూ య ౕಲె 
బం దరు ఎంబ ಕాలಪ್ క కಥెయనుನ್ ಹెౕళುవ మూలక ಧా ರ್కరు జనరనుನ್ వం దరు. అಲాಲ್హನెూం ಗె నಕెಕ್ 50 

ಪాರ್థರ್ನెగ ంద ಯా  ಕెౕళలు, ముహమಮ್దరనుನ್ ಪెರ್ౕರెౕ రువುదు మూసರాಗಿదದ್రు ఎందు అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. 
ఆదరూ, ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె అదర ಧానగళనుನ್ ಹెౕ ಕెూడలు అಲాಲ್హను బహుశః మರెతు ಟ್ದాದ್ನె. 
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మరణಹెూం ద పರ್ವా గ ಗె ఇಮాಮ್ (ముంದాಲాಗಿ) ఆಗಿ ఒందు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ 
వರ್ దరు. ಸా ರారు వషರ್గళ ంದె మరణಹెూం ద ఈ పರ್ವా గళು ಹెౕಗె మతుತ್ ಯాವాగ 

ಜెరుಸెల న ಲ್ ಕా ಕెూండరు ఎందు ಯారూ యలు ఇ ಛ್సువು లಲ್. ఆದాగూಯ್, ఏళನెౕ 
ఆಕాశಕెಕ್ ఏరు ತ್రుವాగ, అవరు ఆదಮ್, ఇ ರ್ౕಸ್, ఇಬాರ್ ౕಮ್, యూసుಫ್, మూಸా, ಹారూನ್ 
మతుತ್ ఈಸారనుನ್ దల ఆಕాశ ంద ఆరం , పರ್  ఆಕాశద ಗెౕటుగళ ಲ್ తమಗాಗಿ 
ಕాయు ತ್రువುదనుನ್ కండరు. ಜెరుಸెల ంద, మహమಮ್ద ಗಿంత దలు తమಮ್ తమಮ್ ಗెౕటుగ ಗె 
అవరు ಹెౕಗె తలు దరు ఎందు ಯారూ పರ್ ನ್సువು లಲ್. 

ౕಗಿరుವాగ, ఈ ౕ య ఒందు అసంబదಧ್ కಥెయ బಗెಗ್ ನావು చ ರ್సుತాತ್ ముందువ యువುదు 
ಹెౕಗె? ముహమಮ್దర ಜెూತె ಪాರ್ ರ್సలు, హಳెయ పರ್ವా గళనుನ್ ౕవనಕెಕ್ ಹెౕಗె మర  తరಲా తు 
ఎందు ಯావುದెౕ ದాವ್ంసరు ఖ తವాಗಿ ಹెౕళలు ಸాధಯ್ లಲ್ – ఆదరూ, అನెౕక ‘బు ಧ್ ౕ గళು’ 
ఎందు కರెయలಪ್డువ జనరు సహ, ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ బಗెಗಿన ఈ ఈ పರ್ಯాణవು సతಯ್ವాಗಿದె 
ఎందు బహళ ఖ తವాಗಿ నం ದాದ್ರె. ఏಕెందರె, ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ వరగళనుನ್ కుರ್ఆನ್ 
ఆ ా సಲాగ దದ್రూ, ಹెౕಗాదరూ స , అవ ಗె ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ ಮాడಲెౕಬెౕಕాಗಿದె. 

 

నూతన హ ౕసుವా గళು 
ಧా ರ್క ಕಿರ್ಯా గళనుನ್ కుರ್ఆನ್ వ సువು లಲ್ ఎంబువುదనుನ್ బహుತెౕక ఎಲాಲ್ ము ಲ್మరు 
ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. ఆದాగూಯ್, పರ್ವా  ముహమಮ್దర ಹెసర ಲ್ ಹెಣె రువ ఈ కటుಟ್కಥెగళనుನ್ (హ ౕಸ್ 
ಹాగూ సునನ್) ತావು రసಕ್ సుತెತ್ౕವె మతుತ್ కుರ್ఆననుನ್ ಮాతರ್ అనుస సుತెౕವె ఎందు 
ಹెౕ ಕెూళುಳ್వ ఒందు పంగడవು, ఈ వತాತ್ద ఆచరಣెగళ బಗెಗ್ కుರ್ఆ న ಬెళಕಿన ಲ್ పುనರ್-
మ ರ್సలు సనನ್దಧ್ರాగువ బద ಗె అవುగళనుನ್ సమ ರ್సువ సలుವాಗಿ ఇನెూನ್ందు ౕ య 

ವాదవనుನ್ ముం డుತాತ್ರె.  

అದెౕನెందರె, ఆచరಣా గళనుನ್ దలు ఇಬాರ್ ౕమ ಗె ౕడಲాಗಿతుತ್ Ð అదు 
యుగయుಗాంతరವాಗಿ ఇం న వರెಗె ముందువರెదు బం ದె. కుರ್ఆನ್ నమಗె ఇಬాರ್ ౕమర 
‘ లಲ್త’నుನ್ అనుస సలు ఆ ా ದె - అందರె, అవ ಗె ౕడಲాద గళనుನ್ (కుರ್ఆ న ಲ್ 
వ స దದ್రూ స ) పರ್సుತ್త ಧానద ಲ್ యಥాథರ್ವాಗಿ అనుస సಬెౕಕాಗಿದె!!! 
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ఆದాగూಯ್, అవర ఈ ವాదవು కుರ್ఆ న ఆశయಕెಕ್ సಪ್షಟ್ రుదಧ್ವాಗಿದె. కుರ್ఆನ್ ఇంతహ 
ఆచరಣెగళ ಧానగళనూನ್,  వరగళనూನ್ ౕడువು లಲ್ ఎంబువುదు సತాಯ್ంశವాಗಿದె. అಲాಲ್హను 
6:114 ర ಲ್ ఈ కుರ್ఆನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿದె ఎందూ, 6:38 ర ಲ್ ఈ గರ್ంథద ಲ್ ಯావುదూ 
టుಟ್ಹెూౕಗಿలಲ್ ఎందూ ಹెౕళು ತ್రుವాగ, అಲాಲ್హను ఈ వచనగళ ಲ್ ಯావುದెౕ ನా యనుನ್ 
ౕ ದాದ್ನె ౕ?. ‘ನావು ವ್ౕక సಲెౕಬెౕಕాదంతహ ಕెలవು ಮా గళು కుರ್ఆ న ಹెూరಗಿ ంద - 

అందರె ఇಬాರ್ ౕమర మూల ంద పరంపರాగతವాಗಿ ಸాగుತాತ್ బం ದె’ ఎంబ ನెపవು ‘కుರ್ఆ న 
సంపೂణರ್ತె’యనుನ್ ఒಡెదు ಹాకుతತ್ದె. అಲాಲ್హను 6:114 ర ಲ್ ‘ఇదు సంపೂణರ್ವాಗಿದె, 
ఇಬాರ್ ౕమ ంద బం రువುదనుನ್ ಹెూరతు ప ’ ఎందూ, 6:38 ర ಲ್ ‘ఇదర ಲ್ ಯావುదూ 
టుಟ್ಹెూౕಗಿలಲ್, ఇಬాರ್ ౕమ ంద బం రువುదనుನ್ ಹెూరతు ప ’ ఎందు ಹెౕ ದాದ್ನె ౕ? 

ఇಬాರ್ ౕమ ಗె ఆ ా సಲాಗಿరువುదనూನ್ ఒళಗెూండంತె, ఈ గರ್ంథవು సంపೂణರ್ವాಗಿದె, అదర ಲ್ 
ಯావುదూ టుಟ್ಹెూౕಗಿలಲ್ ఎందు సಸ್ంದెౕహకವాಗಿ ಶాವ್స డువవరు ಮాతರ್ అవన గರ್ంథద దృఢ 
ಶాವ್ గಳాಗಿದాದ್ರె.  

ఇ ಲ್ ం సಬెౕಕాద ఇನెూನ್ందు సంగ ౕನెందರె, ఈ గళು దలు ఇಬాರ್ ౕమ ಗె 
ౕ రువುದాಗಿదದ್ರె అవುగళು ౕ ಗెయ వರెಗె ಹెౕಗె తలు తు? కుರ್ఆ న మూలక 

అలಲ್ವెం రుವాగ, అవುగళು తಲెಮా ంద తಲెಮా ಗె, పೂవರ್జ ంద పరంపರాగతವాಗಿ నమಮ್ 
ಮాತా తర ముಖాంతర నమಗె తలు రಬెౕಕాಗಿದె. వంశಪారంపయರ್ವాಗಿ, తಲెಮారుగ ంద 
ಸాగుತాತ್ పೂవರ್జర ముಖాంతర బం రువ ಹెౕ ಕెగళು, ಬెూౕధನెగళು, ఆచరಣెగళು, గ ಗె 
ఇನెూನ್ందు ಹెసరు ‘హ ౕಸ್ అథವా సునನ್’ ఎంದాಗಿದె. 45:6 ర ಲ್, ನావು ఎಲాಲ್ తరహద 
హ ౕసుగళనుನ್ రసಕ್ సಬెౕಕెంబ కుರ್ఆ న ముನెನ್చಚ್ ಕెయనుನ್ ತావು ಪా సు ತ್ದ ದె್ౕವెందు ఇవరు 
ಹెౕಗె ವా సుತాತ್ರె? 

‘ఇಬాರ್ ౕమర లಲ್తనుನ್ అనుస ’ ఎందు కుರ್ఆನ್ అನెౕక ಬా  పುనರావ ರ್ ದె. ಹాಗాదರె, 
‘ లಲ್ತ್’ ఎందರెౕను? కుರ್ఆననుನ್ సವ್తః కుರ್ఆನెౕ వ సుతತ್ದె. లಲ್ತ್ ఎందರె ಚాలನెయ ಲ್రువ 
ధుಯ್కತ್ ఆచరಣెగಳాಗಿವె ఎందు అಥైರ್సువುదు కుರ್ఆ న రుళనుನ್ అ తుಕెూళುಳ್వುదర ಲ್ 
ఫలಗెూం రువುదర ఫలವాಗಿದె. ‘ లಲ್ತ್’ ఎంబ పదద అథರ್ వరಣెయనుನ್, ‘ఇಬాರ್ ౕమర 
లಲ್తనుನ್ అనుస ’ ఎందు ఆ ా సువ పರ್ ందు వచనద ಕెూನెయ ಲ್యూ సಪ್షಟ್ವాಗಿ నమಗె 

ಕాణబహుదు. 2:135, 3: 95, 4:125, 6:161, 16:123, 12:38 వచనగళనుನ್ ನెూౕ దರె, ‘ఇಬాರ್ ౕమర 
లಲ್తనుನ್ అనుస  Ð అవరు ఏకದెౕవ ಶాವ್ ಯాಗಿదದ್రు ಹాగూ మూ ರ್ ఆರాధకరಲాಲ್ಗಿర లಲ್’ 

ఎందు ಕాణబహుదు. ‘ఏకದెౕవನాద అಲాಲ್హన ಲ್ ಶాವ್స సువುదు ಹాగూ ఇతర మూ ರ್గళనుನ್ 
రసಕ್ సువುದెౕ Ð ఇಬాರ್ ౕమర లಲ್ತ್ ఆಗಿದె Ð అదనుನ್ ౕవು అనుస ’ ఎందు సಟ್ క-
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సಪ್షಟ್ವాಗಿ కుರ್ఆನ್ నమಗె క సు ತ್ದె. ఇಬాರ್ ౕమర లಲ್తనుನ್ అనుస  ఎందు ఆ ా సువ 
ౕ న ఎಲాಲ್ వచనదలూಲ್ ಥ್రವాಗಿ ‘అవరు ఏకದెౕవ ಶాವ್ ಯాಗಿదದ್రు ಹాగూ మూ ರ್ 

ఆರాధకರాಗಿర లಲ್’ ఎందు కండుబం రువುదు బರెౕ ಕాకತా యವెౕ??? ಸాధಯ್ವెౕ ఇలಲ್. 
ఇಬాರ್ ౕమర ‘ లಲ್ತ್’ ఎందರె, ఇಬాರ್ ౕమర ‘ ದాಧ್ంత’ವాಗಿದె, అదు ‘ಕెౕవల అಲాಲ್హననుನ್ 
ಸెౕವెಮాడువ ಹాగూ ఇతర ఎಲాಲ್ ౕ య మూ ರ್గళనుನ್ రసಕ್ సువంతహ ఏకದెౕవ 
ಶాವ್స’ವాಗಿతుತ್. 

కుರ್ఆననుನ್ ಮాతರ್ ಪా సువవರెందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್వ ఇంతహ జనరు, ಚాలನెయ ಲ್రువంతహ 
ఆచరಣెగ ಗె మనನ್ಣెయనుನ್ ౕడువ సలుವాಗಿ, కుರ್ఆ న ಲ್ అవುగళ సంపೂణರ್ రూపవనుನ್ సకల 
ౕ య ಲ್ అర  ನెూౕ  ఫలಗెూండ నంతర ఈ ౕ న ವాదవనుನ್ ముం డుತాತ್ರె. అవುగళು 

కుರ್ఆ న ಲ್ గువುದాదరూ ಹెౕಗె?  

‘అడుಗె’ ಹెౕಗె ಮాడువುದెంబువುదనుನ್ ఒందు ానద పುసತ್కద ಲ್ హుడుಕಿదರె అదు గువುದెౕ? 
కుರ್ఆ ನెూం ಗె నಡెయు ತ್రువುదు ఖరವాಗಿ ఇದెౕ స ನ್ವెౕశವాಗಿದె. కుರ್ఆ న హలవು పదగళ 
రుళనుನ್ వು  ಹాಕಿ ధಮాంರ್ధ ఆచరಣెగಳాಗಿ కృతಗెూ ದాದ್ರె. ఉದాహరಣెಗె, కుರ್ఆ న ಲ್ 

‘సವ್ಲాತ್’ ఎంబ పదవು బళಕెಯాద బహుತెౕక వచనగళ ಲ್ ‘ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె అథವా నಮాಝ್’ 
ఎందు దుವాರ್ಖాಯ್న ಮా దరు. (ಕెలవು కಡెయ ಲ್ అవర ఈ అಪాథರ್వು అసంబదಧ್ಗెూళುಳ್వ 
సందభರ್ద ಲ್ నನ್ అథರ್వనుನ್ ౕ దరు). ఆదರె, ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ సంపೂణರ್ వరవనుನ್ 
ౕడువంತె కుರ್ఆ న వచనగళ అథರ್గళనుನ್ రుచలు అవ ಗె ಸాధಯ್ವాగ లಲ್. ఈ ಕారణ ంద, 

అవುగళ వరಣెయ మూలవು కుರ್ఆ న ಹెూరಗಿದె ఎంబ ವాదవనుನ್ సమ ರ್ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. 
కుರ್ఆನ್-ಬా ర మూలవು నమಗె అగతಯ್ ದె ౕ? 

ఈ నూతన పంగడవು ಮా ಕెూం రువ ఏಕైక బదಲావಣెయు ఏನెందರె, ‘ వరಣెగళು హ ౕಸ್ 
ಹాగూ సునನ್గళ ಲ್ವె’ ఎంబువುదనుನ್ ‘ వరಣెగళು ఇಬాರ್ ౕమ ంద వంశಪారంపయರ್ವాಗಿ 
బం ದె’ ఎంದాಗಿದె. 

ನావು గರ್ంథద ಹెూరಗె ಯావುదనూನ್ టుಟ್ డ లಲ್. (6:38) 
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ಭాగ ఐదు 

సವ್ಲా న పద పలಲ್ట 

కుರ್ఆ న ఒందు సరళವాద ಹాಗె ౕ ಣాರ್యకవೂ ఆద ఒందు పదవనుನ್ ಹెౕಗె దురుప ౕగ 
ప సಲా తు ఎందు, ನాను ఈ ಭాగద ಲ್ పರ್ద ರ್సుತెತ್ౕನె. అర ౕ పదగళು తమಮ್ శబದ್ 
భంಡారవనుನ್ అదర మూలపద ంద పಡెయుతತ್ವె ఎందు ನావು ఈಗాగಲెౕ ನెూౕ ದెవು. ఈ 
మూలపదగళು, ఎరడు, మూరు అథವా ನాలుಕ್ వಯ್ంజనగళ సమూహವాಗಿరబహుదు, ಹాగూ 
ఇవುగ ంద ఇతర ఉపపదగళು ఉతಪ್ ತ್ಗెూళುಳ್తತ್ದె. బహుತెౕక సందభರ್గళ ಲ್, సంఘ త 
సವ್ರాకృ గ ಗె అథವా ಮాద గ ಗె, ಕెల ందు పೂవರ್-పರ್తಯ್య, ఉతತ್ర-పರ್తಯ್యగళనుನ್ 
ಸెౕ సువುదర మూలక ఈ ఉతಪ್నನ್గళనుನ್ ರ್సಲాగుతತ್ದె. ఇదు అర ౕ ವాಯ್కరణద మూల 
తళహ ಯాಗಿದె. 

ಭాಷా ದాಧ್ంతద పರ್ಕార, మూల వಯ್ంజనద నంతర ‘అ’ ‘ఇ’ అథವా ‘ఉ’ ఎంబ సణಣ್ సವ್రగళనుನ್ 
ಸెౕ సువುదర మూలక, ఆ ಭాಷెయ ಯావುದెౕ వಯ್ంజనగళ సమూహ ంద, మూలపదగళ 
‘మూలరూపవనుನ್’ రూ సబహుదు. ఈ ಕಿರ್ಯాపదద అథರ್వು, బళసలಪ್టಟ್ వಯ್ంజనగ ంద 
ధರ್ సలಪ್డుతತ್ದె. ఇతర ವాచక ನామపదగళనుನ್, అದెౕ మూల పద ంద 

అ వృ ಧ್ప సబహుದాಗಿದె. 

ఒందు ಕಿರ್ಯాపదవು, మూరు ಥ್ గళనుನ್ ಹెూం ವె: ప పೂణರ್రూప మతుತ್ అపೂణರ್రూప (ఇవುగళು 
ಕాలగಳాಗಿವె) మతుತ್ రూప (ఇదు ఒందు ಕಿರ್ಯారూపವాಗಿದె). ప పೂణರ್రూపవು, 
ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ಮాతನాడువ సమయద ಲ್ నಡెద అథವా ముಗಿద ఒందు ಕಿರ್ యనుನ್ సూ సుతತ್ದె 
(ఉದా: అవరు ಮా ದాದ್ನె). అపೂణರ್రూపవು, నಡెయు ತ್రువ అథವా నಡెయ రువ ఒందు 
ಕಿರ್ యనుನ್ సూ సుతತ್ದె (ఉದా: అవను ಮాడు ತ್ದాದ್ನె అథವా ಮాడువను). రూపవು, ఒందు 
ఆದెౕశ అథವా ఆ ెಯాಗಿದె (ఉದా: ಮాడు). 

కతರ್  ప పೂణರ್రూప, కతರ್  అపೂణರ್రూప, రూప, కమರ್  ప పೂణರ್రూప, కమರ್  
అపೂణರ್రూప, ವాచక ನామపద, కతರ್  కృదంత మతుತ್ కమರ್  కృదంతగళనుನ್ సూ సువುదಕాಕ್ಗಿ, 

హలವారు ವాಯ್కరణద రూపగళು, మూల పదగ ంద రూపುಗెూళುಳ್తತ್ವె. 
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ఏకవచన, ವ್వచన మతుತ್ బహువచన ఎంబ మూరు వచనగళ ಹెూరತాಗಿ, అర ౕ ಭాಷెయు 
సವ್పುరుష (ಮాతನాడువవ), మధಯ್పುరుష (ಮాతనుನ್ ఆ సు ತ್రువ వಯ್ಕಿತ್) మతుತ್ అనಯ್పುరుష (ಯార 
బಗెಗ್ ಮాతನాడలಪ್ ಟ್ದె ఆ వಯ್ಕಿತ್) ఎంబ మూరు పುరుషవనుನ್ గురు సుతತ್ದె. 

అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ ఎరಡెౕ ంగగ ವె: పು ಲ್ంగ మతుತ್ ౕ ంగ. ‘ఇదు అథವా అదు’ ఎంబువು లಲ್. 
ఆదದ್ ంద, అಲాಲ್హననుನ್, ‘అవను’ ఎందు అనಯ್పುరుషద ಲ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాగుతತ್ದె, అదరథರ್, అಲాಲ್హను 
గండు ఎందు వಯ್ಕಿತ್ౕక రువುదలಲ್. 

ఒందు మూలపదవು ఒందದ್ಕಿಕ್ంత ಹెచుಚ್ అథರ್వనుನ್ ಹెూం రువ ಕారణ, అథರ್గళనుನ್ స ౕ సువ 
ౕ య మూలభూతద రు న ಲ್, ಕెలవು ಥ್రತెయ అగతಯ್ ದె. అర ౕ ಭాಷెయు ఒందు సಪ್షಟ್ವాద 

ಭాಷెಯాಗಿದె. అదర ಮాರ್ణ ಶై యు, తనನ್ మూలతతವ್ అథವా రచನెయ ಲ್ ಯావುದెౕ ౕ య 
దుబರ್ళಕెయు నಡెదರె, అదనుನ್ సವ್తః అదుವెౕ బ రంగಗెూ సుతತ್ದె. అంతహ ఒందు దుబರ್ళಕెయనుನ್, 
ಧా ರ್కరు సವ್ಲాತ್ పదద ౕಲె నಡె ದాದ್ರె. 

 

సವ್ಲా న పద పలಲ್ట – అరబర ౕ  

అనుವాదకరు, ఒంದెౕ పదಕెಕ್ అథವా అదర ఉతಪ್నನ್గ ಗె, ఒందు అథರ್ ంద ఇನెూನ್ందಕెಕ್ కు యలు 
ಹెౕಗె బರ್ం తರాಗಿದాದ್ರెందు ನావು ನెూౕಡెూౕణ. ನాను ఇదనుನ್ సವ್ಲా న పద పలಲ್ట ఎందు 
కರెయుತెತ್ౕನె. 

రూప ఒటుಟ್ బళಕె వరಣె  

సವ್ಲాಲ್ 2 75:31 మతుತ್ 96:10 ర ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎందు   

  ಹెౕళುತాತ್ರె. 

ఫసವ್ಲాಲ್ 1 87:15 ర ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

యుసವ್ಲాಲ್ 3 2:27, 13:21 మతుತ್ 13:25 ర ಲ್, అಲాಲ್హನెూం ಗె, 
సంబంధవనుನ್ ಜెూౕ సువುదు ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. 
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సವ್ ಲ್ౕ  1 9:103 ర ಲ್ (పರ್ವా యవరు) జన ಗాಗಿ ಪాರ್ ರ್ దరు 
అథವా ಬెౕ దరు ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇ ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె 
ఎందు అవరు అథರ್ಕెూడువು లಲ್. 

తుసವ್ ಲ್ౕ 1 9:84 ర ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

ఫసವ್ ಲ್ౕ 1 108:2 ర ಲ್ మಮ್ పರ್భు ಗె ధుಯ್కತ್ವాಗಿ ಪాರ್ ರ್  ఎందు 
ಹెౕళುತాತ್ರె. (ఆదರె, అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ ఫసವ್ ಲ್ ర ಬ್క 
ఎందರె, ‘ మಮ್ పರ್భు ಗాಗಿ, మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ఎ ತ್ ’) 

యుసವ್ ಲ್ౕ 2 3:39 మతుತ್ 33:43 ర ಲ್  

  (ఎ) 33:43 ర ಲ್ అಲాಲ್హను మతుತ್ ದెౕవదూతరు 
ಶాವ್ గళనుನ್ ‘హర దరు’ ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇ ಲ್ ధుಯ್కತ್ 

ಪాರ್థರ್ನె ఎందు అవరు ಹెౕళುవು లಲ್. ఏಕెందರె, అಲాಲ್హను 
ಹాగూ ದెౕవదూతరు ಹెౕಗె ಪాರ್ ರ್సువುదు ఎందు 
ఉతತ್ సలు అవ ಗె ಸాధಯ್ లಲ್. 

  ( ) ఆదರె 3:39 ర ಲ್ అದెౕ పదಕెಕ್ ఝక ಯాಯ್రు 
ధుಯ್కತ್ವాಗಿ ಪాರ್ ರ್సు ತ್దದ್రు ఎంబ అథರ್ ಕెూడಲాಗಿದె.  

సವ್లూಲ್ 1 33:56 ర ಲ್ జనరు పರ್ವా యరనుನ್ ಗౌర సಬెౕకు ఎంబ 
అథರ್ద ಲ್ ఉప ౕಗಿసుತాತ್ರె. ఇ ಲ್యూ ధుಯ್కತ್ 
ಪాರ್థರ್ನె ందు అవరు ಹెౕళುవು లಲ್. 

యుసಲ್లూಲ್ 3 ఒ ಮ್ 33:56 ర ಲ್, ఎరడు ಬా  4:102 ర ಲ್. 

  (ఎ) 33:56 ర ಲ್ అಲాಲ್హను ಹాగూ ದెౕవదూతరు, పರ್ವా ಗె 
ఆ ౕవರ್ దరు ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

  ( ) 4:102 అದెౕ పదಕెಕ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎందు అథರ್ 

ಕెూడಲాಗಿದె. 
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య ವ್లు 5 4:90, 6:136 (2), 11:81, మతుತ್ 13:21 ర ಲ್ అಲాಲ್హನెూం ಗె 
సంబంధవనుನ್ ಜెూౕ సಬెౕకు ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

త ವ್లు 1 11:70 ర ಲ್ అಲాಲ್హನెూం ಗె సంబంధవనుನ್ ಜెూౕ సಬెౕకు 
ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

ముసವ್లಲ್ನ್  1  2:125 ర ಲ್, ఆರాధನా ಸాಥ್న ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ధుಯ್కತ್ 
(ఏకవచన)  ಪాರ್థರ್ನె వರ್ సువ వಯ್ಕಿತ್ ఎందు ಹెౕళುవು లಲ್. 

ముసವ್ ಲ್ౕನ್ 3 70:22, 74:43 మతుತ್ 107:4 ర ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ 
(బహువచన)  వರ್ సువవరు ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇ ಲ್ ఆರాధನా 

ಸాಥ್నವెందు అవరు ಹెౕళುవು లಲ್.  

సವ್ಲాత 46  ఈ ఎಲాಲ್ కಡెగళ ಲ್, ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎందు 
అಥైರ್సಲాಗಿದె. ఈ 46 వచనగళ ముంದెయూ ంದెయూ 
ನెూౕ దರె, ఎ ಲ್యూ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ ಧానగళು 
కండుబరువು లಲ್. 

సವ್ಲా ౕ 20  ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎందు అಥైರ್సಲాಗಿದె. ఈ 20 వచనగళ 
ముంದెయూ ంದెయూ ನెూౕ దರె, ఎ ಲ್యూ ధుಯ್కತ್ 
ಪాರ್థರ್ನెయ ಧానగళು కండుబరువು లಲ್. 

సವ್ಲాతు  1  62:10 ర ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

సವ್ಲాతక 1 9:103 ర ಲ್ పರ್ವా య ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయు జనరనుನ್ 
సంತెూౕషప సుతತ್ದె ఎంబ అథರ್వనుನ್ ಕెూ ಟ್ದాದ್ರె. 

సವ್ಲా క 1 17:110 ర ಲ್ మಮ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ మధಯ್మ 
ధ య ಲ್ వರ್  ఎంబ అథರ್వనుನ್ ಕెూ ಟ್ದాದ್ರె. ఆదರె 
ఇందు, అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ మಧాಯ್హನ್ మతుತ್ సంಜెయ 
ಪాರ್థರ್ನెయ పఠಣెగళು ಮౌనತెయ ಲ್ వರ್ సಲాగుతತ್ದె. 
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సವ್ಲాతుక 1 11:87 ర ಲ್ పರ್ವా  శుఐబర ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎందు 
ಹెౕళುತాತ್ರె (ఆదರె, ఆ వచనద పರ್సంగవು, ఆ ರ್క 
వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ బద సువ బಗెಗ್ಯాಗಿದె). 

సವ್ಲాతహు 1 24:41 ర ಲ್ ప గళು ధుಯ್కತ್ವాಗಿ ಪాರ್ ರ್సుతತ್ದె ఎందు 
అర ౕ ధమರ್వು ಹెౕళುతತ್ದె. అదర బಗెಗ್ ఒ ಮ್ ఆಲెూౕ ... 

సವ್ಲా ಮ್ 5 6:92, 23:2, 70:23, 70:34 మతుತ್ 107:5 ర ಲ್ ధుಯ್కತ್ವాಗಿ 
ಪాರ್థರ್సువవర ౕಲె ౕవು  భరవಸెయ ನ್డబహుదు 
ఎందూ, 70:32-35 ర ಲ್ ధుಯ್కತ್ವాಗಿ ಪాರ್ ರ್సువవరు 
ಯాವాగలూ తమಮ್ భరవಸెగళనుನ್ ఈಡెౕ సువవరు 
ఎందూ అవరు ವాಯ್ಖాಯ್ సుತాತ್ರె. నమಮ್ అనుభవవು ఇదಕెಕ್ 
రుదಧ್ವాಗಿದె. 

సವ್ಲాతుహుಮ್ 1  8:35 ర ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె.  

సವ್ಲాವా ౕ 3  9:99, 2:238 మతుತ್ 23:9 ర ಲ್: 

  (ఎ) 9:99 ర ಲ್: అవర ఉతತ್మ ಕాయರ್గళು అవరనుನ್ 
అಲాಲ್హన మతుತ್ పರ್ವా యవర ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ హ ತ್ర 
ಕెూంಡెూయుಯ್తತ್ವె ఎందు అవరు అనుವా ದాದ್ರె. ఇదు 
మತెూತ್ందు అತా ರ್కವాద ಹెౕ ಕెಯాಗಿದె. ನావು హ ద 
ఒబಬ್ మనుషಯ್ ಗె ఆಹార ౕ దರె, అదు నమಮ್నుನ್ 
పರ್ವా య  ‘ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె’య హ ತ್ర ಹెౕಗె 
ಕెూంಡెూయಯ್బహుదు? 

     ( ) 2:238 ర ಲ್ ನావು నమಮ್ ‘ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್’ 
సంర సಬెౕಕెందు అథರ್ ಕెూ ಟ್ದాದ್ರె. 

  ( ) 23:9 ర ಲ್, “అవరు తమಮ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ 
ಪా సుತాತ್ರె” ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె 
వರ್ సువುదర మూలక అవరు ವాಗాದ್నగళనుನ್ 

ఈಡెౕ సబహుదు ఎందు ಧా ರ್కరు మతుತ್ ఉಲెಮాగళು 
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ಹెౕళುತాತ್ರె మతుತ್ వತాತ್ಗಿ ಪాರ್ ರ್సువುద ంద అవరు 
ಶాವ್ಸాహರ್ರాగబహుదు ఎందూ అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇదర 

బಗెಗ್ ౕವెౕను ం సు ತ್ౕ ? 

సವ್లವాతుನ್ 2  2:157 మతుತ್ 22:40 కండు బం ದె. అవర అథರ್గళ ಲ್ 
ಯావುದెౕ ಥ್రತె ఇరు ತ್దದ್ರె, 2:157 ర ಲ್ ‘అవర ౕಲె 
అవర అಲాಲ್హ ంద ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగ ವె’ ఎందు 
ಹెౕళಬెౕಕాಗಿతుತ್. ఆదರె 22:40 ర ಲ್ ఈ పదవనుನ್ 
‘చచుರ್గళು’ ఎందు అనుವా సಲాಗಿದె. ಕెలవು అర ౕ 
త రు ఈ సందభರ್ద ಲ್ ఈ పదద అథರ್ 
‘ವాಕాಚ್తుయರ್’ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె! 

కుರ್ఆ న ఒందు పదద రుచు ಕెయు, ವై ధಯ್కర ವాಯ್ಖాಯ್నగళనుನ್ ఉతಪ್ ತ್ಗెూ సుతತ್ದె, 
అవುగళ ಲ್ ಕెలవು అథರ್గళು మూలపదಕెಕ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ అసంబదಧ್ವాಗಿವె. ఇందు అర ౕ 
పುರెూౕ త ಗె, ఈ అసమంజసತెಗె ಯావುದెౕ ವైಚా క వరಣెయనుನ್ ౕడలు ಸాధಯ್ವాಗಿలಲ್. ఈ 
షయద బಗెಗ್ ಯావುದెౕ సವాలు ಕెౕ దರె, అవరు మం ಸెಳెతద పರ್ ಕಿರ್ యంತె, ಕెౕవల తమಮ್ 

సವ್ಲాತ್ పద పలಲ್టవనుನ್ పುనರావ ರ್సుತాತ್ರె. 

 

పದెౕ పದెౕ ಕెౕళಲాగువ పರ್ಶెನ್గళು 
ఈ మూల ಕಿರ್ಯాపదవು ಕా ಕెూళುಳ್వ ಕెలవು వచనగళು, ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ అ ತ್తವ್వనుನ್ 
ಸా ౕతు ప సుతತ್ದె ఎందు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ పರ್ ಪాదకరు ವా సలు ఇ ಚ್సుತాತ್ರె. అవర 
ವాదగళು ఈ ಕెళಗಿన ౕ య ಲ್ವె: 

1. 5:6 ర ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెಗె ముం తವాಗಿ, వತాತ್ద శు ಧ್ౕకరణవనుನ್ (అవరు అదనుನ್ 
వುఝూ ఎందు కರెయుತాತ್ರె) ಮాడలు ಹెౕళಲాಗಿದెయలಲ್ವెౕ? శಚ್యವాಗಿ, ఇదు ధుಯ್కತ್ 
ಪాರ್థರ್ನెయు అగతಯ್ ದె ఎందు ಸా ౕతు ప సువು లಲ್ವెౕ? 

 సూర 5 నుನ್, 1 ನెౕ వచన ంద 7 ర వರెಗె ఓదಬెౕಕాಗಿದె. వచన 6, ನైమರ್లಯ್కరವాಗಿ 
ఇరుదಕెಕ್ సంబం ದె. దల ఎరడు వచనగళು, ఆಹారద బಗెಗ್ చ ರ್సుతತ್ದె. అಲాಲ್హను 
తనನ್ వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ సమಮ್ రువ ಸామరసಯ್వనుನ್ ಪాలನె ಮాడಬెౕಕాಗಿದె. మూరನెౕ 
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వచనవು ఆಹారద బಗెಗ್ ಹె ಚ್న వరగళనుನ್ ಹెూం ದె. అನాರెూౕగಯ್కరವాద ఆಹారద 
వరవనుನ್ ౕ ద నంతర, ‘ఇందు ౕవనద ౕ యు (అథವా ౕನ್) 

ప పೂణರ್ತెಗెూం తు’ ఎందు ಹెౕళುతತ್ದె. ನాలಕ್ನెౕ మతుತ್ ఐదನెౕ వచనగళು కూಡా 
ఆಹారద బಗెಗ್ చ ರ್సుతತ್ದె, ಜెూತెಗె ము ಲ್మరు ం న గರ್ంథదవరనుನ್ 
మదుವెಯాగబహుదు ఎంబ ఆದెౕశవనూನ್ ಹెూం ವె. అవర కణಣ್నుನ್ ತెರెసలు ಕెౕవల ఇదుವెౕ 
ಸాకు. 

 నంతరద వచనవು, నమಮ್నుನ್ శుదಧ್ವాಗಿ ಕెూళುಳ್ತాತ್, ನావು నమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ఎ ತ್ యಬెౕಕాಗಿದె ఎందు ಹెౕళುతತ್ದె. 7 ನెౕ వచనద ಲ್, ನావು నమಮ್ ౕ న అಲాಲ್హన 
అనుగರ್హగళ బಗెಗ್ చుಚ್ಗె వಯ್కತ್ప సಬెౕಕెందు మతుತ್ ‘ನావು ఆ ದెవು, మతుತ್ 
అనుసరಣెయనుನ್ ವ್ౕక ದెవು’ ఎందు ನావು ಹెౕ ద ಕಷ್ణద ಲ್ అవను న ಮ್ం ಗె ಮా ద 
ఒపಪ್ందవనుನ್ ఎ ತ್ యಬెౕకు ఎందు ಹెౕళಲాಗಿದె. 

 ನైమರ್లಯ್ತెయు నమಮ್ బదಧ್ತెగళ ಭాగವాಗಿದె. మతుತ್ ತెూಳెయలు ౕరు ఇలಲ್ವాద ಲ್, 
సವ್చಛ್ಗెూ సలు బళసువంతహ వసుತ್ ంద నమಮ್ అంಗాగగళనుನ್ శుదಧ್ಗెూ సువంತె 
అಲాಲ್హను నమಗె ఒందు పಯాರ್య అవಕాశవనూನ್ ౕ ದాದ್ನె. ಸాರాంశವెౕನెందರె, ನావು 
నమಗె ಸాధಯ್ವాదషుಟ್ మ ಟ್ಗె సವ್చಛ್ತెయనుನ್ ಕాಪాడలు ఆ ా సలಪ್ ಟ್ದెದ್ౕವె మతుತ್ ఇ ಲ್ 
ప ಹారದెూం ಗె ౕవರ್ సందభರ್గళ గళనూನ್ వ సಲాಗಿದె. 

 వತాತ್ద శు ಧ್ౕకరణ అథವా వುఝూ ఎంబ షయವెౕ ఇలಲ್ (ಹె ಚ್న ము ಲ್మరు బళసువ 
వುఝూ ఎంబ ಸాಮానಯ್ పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ ಕాణలు ಸాధಯ್ లಲ್). 5:6 ర ಲ್, ನావು 

ణಕైగళవರెಗె మతుತ್ ముఖవనుನ್ ತెూಳెయువುదు, తಲె మతుತ್ ಪాదద ತెూಡెయువುదు 
ఒಳ ಳె್యదు ఎందు ಹెౕళಲాಗಿದె. ನావು నమಮ್నుನ್ సವ್చಛ್ವాಗಿ సಬెౕకు. ఈ వచనవು సವ್ಲాತ್ 

ఎంబువುదు ఒందు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎందు ಹెౕళುవು లಲ್. ಧానగళ ಲ್ నమಮ್నుನ್ 
సವ್చಛ್ಗెూ ద నంతర ನావು ಧానగళ ಲ್ ಪాರ್ ರ್సలు ఆరంభವాగಬెౕకు ఎందూ ఈ 
వచనవು ಹెౕళುవು లಲ್. 

2. ನావು హగ న ఎరడు తు గళ ಲ್ మతుತ್ ರా ರ್య ಭాగగళ ಲ್ సವ್ಲాతనుನ್ ఎ ತ್ యువంತె 
11:114 ర ಲ್ ಹెౕళಲాಗಿದెయలಲ್ವెౕ? 

 స ನ್ವెౕశవనుನ್ కಡెగ  ఆ వచనవనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసువುదు ఒందు పರ್ಮాదವాಗಿದె. ఇ ಲ್, సూర 
11 నుನ್ 112 ನెౕ వచన ంద 115 ర వರెಗె ఓదಬెౕకు. ఈ వచనవು, హగ న ఎరడు 
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తు గళ ಲ್ మతుತ್ ರా ರ್య ಭాగగళ ಲ್ సವ್ಲాతనుನ್ ಮాడಬెౕకు ఎందు ಹెౕళುవು లಲ್. 
ವాసತ್వವాಗಿ, హగ న ఎరడు తు గళ ముಖాంతర (తు ంద తు తనక) మతుತ್ 
ರా ರ್యు స ౕ సువ ಭాగద ಲ್ (ఝులಫ್ನ್ అందರె స ౕప) ఎందు ఈ వచనవು ಹెౕళುతತ್ದె. 
వచనద పೂణರ್ స ನ್ವెౕశవು ఇ ಲ್ದె: 

 ౕవೂ ಹాగూ మಮ್ ಜెూತెಗె పರ್ಶాಚ್ತాపపటಟ್వరు, మಗె 
ದెౕರ್ సಲాಗಿరువುదనుನ್ ఎ ತ್  మతుತ್ యనుನ್ ౕరಬెౕ . 

ವాసತ್వವాಗಿ, మಮ್ పರ್భు మಮ್ ಕాయರ್గళನెನ್ಲాಲ್ ನెూౕడు ತ್ದాದ್ನె. అకರ್ గళ కಡెಗె 
ವాలಬెౕ , అనಯ್ಥా అవరు మಗె నరಕాಗಿನ್య స యునుನ್వంತె ಮా డువరు 
మతుತ್ రಕಷ್కನాಗಿ అಲాಲ್హననుನ್ ಹెూరతుప  మಗె ಬెౕರె ಯారూ గಲారరు 
నంతర మಗె ఎ ಲ್ందలూ సಹాయవು ఒదగదు. మతుತ್ హగ న ఎరడు తు గళ 
ముಖాంతర ಹాగూ ರా ರ್య స ౕపద ಭాగద ಲ್, మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್  

(అಖಿ  సವ್ಲాత). ವాసತ್వವాಗಿ, ఉతತ್మ ಕాయರ್గళು ಕెటಟ್వುగళనుನ್ రదుದ್ಮాడుతತ್ದె. 
ఇదు ನెన స బయసువవ ಗె ఒందు సಮ್రಣెಯాಗಿದె. ౕవು దృఢసంకలಪ್ರాಗಿ . 

అಲాಲ್హను సదుಗ್ణ ಗె పರ್ ఫల ಕెూడువುదర ಲ್ ఫలನాగువು లಲ್. (11:112-115) 

 బదಧ್ತెగళ ಪాలನెయు హగ నుదದ್కూಕ್ ಹాగూ ರా ರ್యు స ౕ సువ ಭాగదలూಲ್ 
రంతరವాಗಿ నಡెయు ತ್రಬెౕಕాಗಿದె ఎందు ఈ వచనవು ದె. 11:112-115 ర 

వచనగళು, అಲాಲ್హన ದెౕರ್ త ఆದెౕశగళ ಲ್ క సలಪ್టಟ್ పರ್ಕార ఇరువ నచ గ ಗె 
ಕెౕం ರ್ౕక , హగ నుదದ್కూಕ್ ಹాగూ ರా ರ್య ಭాగగళలూಲ್ ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ 
ಮాడువುదర మహతವ್ಕెಕ್ ಪాರ್ಧానಯ್ಕెూడಲాಗಿದె. ఇದెూందు సరళವాద సూచನెಯాಗಿದె. 

3. 24:58 ర ಲ್ సವ್ಲా ಲ್ ఫಜ್ರ್ మతుತ್ సವ್ಲా ಲ್ ఇಶా ఎందు ఎరడు సವ್ಲా న ಹెసరనుನ್ 
ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాಗಿದెయలಲ್ವెౕ?49 

 ఈ వచనవು, ನావು ರా ರ್య ಲ್ నమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ముಗಿ ಕెూండు, నమಮ್ ಕెూఠ ಗె ಸెౕరువ 
సమయ ంద, ಬెళಗెಗ್ ನావು తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ముందువ సలు ಹెూరబరువ తనక, మతుತ್ 
మಧాಯ್హನ್ద ಹెూ ತ್ಗె ಶాರ್ం  పಡెయువ సమయవనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿ  - ನావು వసಗెూళುಳ್వ 
అవ యనుನ್ సూ సుತాತ್ - ఆ సమయద ಲ್ ಪాರ್యపೂ ರ್ಯాగదవరు నమಮ್ ಕెూఠ ಗె 

                                                 
49 అందರె, ముంಜాನెయ ಪాರ್థರ್ನె మతుತ್ ರా ರ್య ಪాರ್థರ್ನె.  తರ್ವెందರె, అవర పರ್ಕార ముంಜాನెయ 
ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ కుರ್ఆನ್ సವ್ಲా ಲ್ ఫಜ್ರ್ ఎందు కರె రలూ, ము ಲ್మరు అదనుನ್ సವ್ಲా ಲ್ సు ಹ್ ఎందు కರెయుತాತ್ರె. 
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పರ್ವెౕ సువ దలు అనుమ  పಡెయಬెౕಕెందు ದె. ఇవು మూరు సమయగళು 
నమಗಿరువ ಖాసಗಿ ವెౕಳెಯాಗಿದె ఎందు పರ್ಸాತ್ సಲాಗಿದె. ఇంతహ సూಕಷ್ಮ್ షయగళ 
బಗెಗ್యూ అಲాಲ್హను ఇಷెూಟ್ందు ಕాళ ంద వరಣె ౕ రుವాగ, ఇవరు ವా సు ತ್రువ 
ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ వరಣెయనుನ್ ౕడ రువುదు ఏಕె ఎందు ఇవరు ంతನె 

నಡెసువು లಲ್. 

 సವ್ಲా ಲ್ ఫಜ್ರ್ మతుತ್ సವ್ಲా ಲ್ ఇಶా ಯావುದెౕ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగ ಗె ఇటಟ್ 
ಹెసరుగళలಲ್, బదಲాಗಿ అవುగళು బರెౕ ರ್షಟ್ సమయవనుನ್ సూ సుతತ್ದె. ಹాಗె ౕ, 
ಮాತా తరు తమಮ್ మకಕ್ళ ಕెూఠ ಗె అనుమ య నహః పರ್ವెౕ సువುదూ స యలಲ್. ఈ 
వచనవು, కుటుంబ ಷాಟ್ಚారవనుನ್ మతుತ್ ಮాತా తర ఏಕాంతತెయనుನ್ ಗౌర సువುదనుನ್ 
క సుతತ್ದె. ఇ ಲ್ ಯావುದెౕ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ పರ್ಸాತ್వನెయు ఇలಲ್. 

4. సವ್ಲాತ್ గ త సమయద ಲ್ వರ್ సಬెౕకు ఎందు అಲాಲ್హను 4:103 ర ಲ್ ಹెౕ ದాದ್నలಲ್ವెౕ? 

 హగ నుదದ್కూಕ್, ముంಜాನె ంద ರా ರ್యవరగూ, సూయರ್ను కు యలు ತెూడగువ 
సమయ ంద కతತ್ಲాగువ తనక, ಕెలవು ರ್షಟ್ ಕಿರ್ గళనుನ್ అవುగళ గ త సమయగళ ಲ್ 
ಮాడಬెౕಕాಗಿరువುదు నమಮ್ కతರ್వಯ್ವాಗಿದె. అందರె, 24X7. ಕెలవು ಕెలసగళనుನ್ గ త 
సమయద ಲ್ ಮాడువುదಕెಕ್ ನావು బదಧ್ವాಗಿరుತ ತె್ౕವె ఎందు ఈ వచనవು ಹెౕళುతತ್ದె. 
అవುగళనుನ್ ಮాడಬెౕಕాద సమయద ಲ್ ನావು అవುగళనుನ್ ಮాడಲెౕಬెౕకు మతుತ್ సతతವాಗಿ 
ಮాడు ತ್రಬెౕకు. 

 ನావು ವాಯ್ಪా గಳాಗಿదದ್ರె, ౕసవనుನ್ ಮాడದె అథವా ప ౕత ಲాభబడుకతనద 
మూలక సంಪా ಕెూళಳ್ದె, నమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ వರ್ సಬెౕకు. ఒబಬ್ ಕಷ್ుక అథವా బడవ 
ಬె ಗెಗ್ ఒంబతತ್ಕెಕ್ నమಮ್ బ  బందರె, ನావು అవననుನ್ 1 గంಟెಗె రుಗಿ బరలు ಹెౕళಬారదు. 
నమಮ್ ಕెలసಗారరు నమಗాಗಿ ಕెలస ಮా దದ್ರె, అవర ವెౕతనవనుನ್ ళం సಬారదు 
అథವా ముందూడಬారదు. ನావು ಯా ಗాదరూ 3.00 గంಟెಗె ಭెౕ ಮాడువ భరవಸె 
ౕ దದ್ರె, ఖర 3.00 గంಟెಗెౕ ಭెౕ ಮా  ఆ వಯ್ಕಿತ್ಗె నమಮ್ ఆ బదಧ್ತెయనుನ್ 

ఎ ತ್ యಬెౕకు, ఏಕెందರె అಲాಲ್హను ಹెౕళುತాತ್ನె, ‘అవరు భరవಸెయనుನ್ ౕ దರె, అవరు 
తమಮ್ భరవಸెగళనుನ್ ఈಡెౕ సుತాತ್ರె’. భరవಸెయనుನ್ ఈಡెౕ సువುదు నమಮ್ బదಧ್ತెయ 
ಭాగವాಗಿದె. 

5. సವ್ಲా న ಲ್ ఒందు మధಯ್మ ధ యనుನ್ బళ  ఎందు 17:110 ర ಲ್ ಹెౕళ లಲ್ವెౕ? 
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 దలನెయದాಗಿ, ఈ షయద స ನ್ವెౕశవనుನ್ యಬెౕಕాదರె, ನావು అಧాಯ್య 17 నుನ್ 
వచన 105 ంద 111 ర తనక ఓదಬెౕಕాಗಿದె. 17:110 వచనవು, నమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ನావು 
ಸావರ್జ కವాಗಿ ಘೆూౕ సువ మతుತ್ జనరనుನ್ ದెౕవన కಡెಗె కರెయಬెౕಕాద ౕ య బಗెಗ್ 
ఆಗಿದె. ನావು నమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್, ధ వధರ್కದెూం ಗె ಘೆూౕ సువುదూ అథವా ಯా గూ 
ಕెౕ సదంತె శಯ್బಧ್ವాಗಿ సువುదూ ಮాడಬారదు. 

 17:110 ర ಲ್ ರ್షಟ್ವాಗಿ పರ್ವా ಗె, జనరనుನ್ అಲాಲ್హన కಡెಗె కರెయుವాగ, ఒందు 
మధಯ್మ ధ యనుನ್ బళసలు ಹెౕళಲాಗಿದె. 

 ಹెౕ , ౕవು అవననుನ್ అಲాಲ್హನెందు కರె  అథವా పరమ దಯామయನెందు 
కರె . ಹెౕಗె ಬెౕಕాదరూ అవననుನ್ కರెయబహుదు, అవ ಗె అతಯ್ంత సుందర 
ಹెసరుగ ವె. మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಸావರ್జ కವాಗಿ ಜెూౕರాಗಿయూ ಘೆూౕ సಬారదు 
అథವా అవುగళ బಗెಗ್ శಯ್బಧ್ವాಗಿయూ ఇరಬారదు. ఆదರె ఒందు మధಯ್మ 
గ యనుನ್ తమಮ್ದాಗಿసಬెౕకు. (17:110) 

 

ಧా ರ್క ಗె ఉతತ್ సలు ಸాధಯ್ లಲ್ద పರ್ಶెನ್గళು 
ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ పರ್ ಪాదకరు, కుರ್ఆ న ಕెౕవల ఐదు వచనగళనుನ್ ಮాతರ್ ఆ , అవುగళనుನ್ 

స ನ್ವెౕశಬా రವాಗಿ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసువುదర మూలక - అవುగళ ఆಧారద ౕಲె - అవరు ధుಯ್కತ್ 
ಪాರ್థರ್ನెయు కಡాಡ್యವాಗಿದె ఎందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. ఆదರె, అంతహ ఆచరಣెగళ ಧానగళనుನ್ 
ತెూౕ సువ సలుವాಗಿ, ಯావುದెౕ ఒందు వచనవనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలు అవ ಗె ಸాధಯ್ లಲ್. 

బహుశః ఈగ అవరు ಕెలవು పರ್ಶెನ್గళనుನ್ ఉతತ್ సಬెౕಕాద సమయವాಗಿದె: 

• ತావು మూ ರ್పೂజకರాಗಿ ౕ ఉ యలు ఇ ಚ್సుವాగ ಹాగూ అవరు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ 
వರ್ ದాగలూ, అంతహ మూ ರ್పೂజకరనుನ್ ౕవು ಕಷ್ సువುదు ಹెౕಗె? (9:4-6) 

• మూ ರ್పೂజకరు ಹెౕಗె ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ వರ್ సుತాತ್ರె? 

• ( ౕవು ఓదువ పರ್ಕార) 4:101-102 ర ಲ್ పರ್ವా యు అ ಶాವ್ గ ಗె, ಹెౕಗె ధుಯ್కತ್ 
ಪాರ್థರ್ನెగ ಗె ముంದాళతವ್ వ దరు? 
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ఇనನ್ಲ್ ಕా ౕన ಕానూ లకుಮ್ అదువವ್ನ್ ము ౕన, వ ಝా కుంత ౕ ಮ್, ఫ 
అకమತ್ లకుము-సವ್ಲాత  (4:101-102) 

శಚ್యವాಗಿయూ, అ ಶాವ್ గళು మಮ್ పರ್తಯ್ಕಷ್ శతుರ್గಳాಗಿದాದ್ರె, మతుತ್ ౕవು 
(పರ್ವా ) అవర మధಯ್ద ಲ್దದ್ರె, ౕవು అవ ಗె సವ್ಲాతన ಲ್ ( ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె?) 

ముంದాళతವ್ వ . (4:101-102)  

• పರ್ವా యవర ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయు, జనరనుನ್ ಹెౕಗె ಸాంతವ್న అథವా సంತెూౕష ప సలు 
ಸాధಯ್? (9:103) 

• మಗె హಠాತ್ దురంతవು అథವా ఆక ಮ್క ಸావು ఎదుರాదರె, ಸా గಳాగಬెౕಕాద  ఇబಬ್రు 
అప తరు (అవరు ఒందు ವెౕಳ  ె అర ౕ ధమರ್ద బಗెಗ್ ಯావುದెౕ ళುవ ಕె 
ఇలಲ್దవರాಗಿదದ್ರె), ತావು సతಯ್సంధరు ఎందు అಲాಲ್హన ముంದె శపథ ಮాడువ దలు, 
ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ ಹెౕಗె వರ್ సబహుదు? (5:106) 

• కుರ್ఆ న సంದెౕశవనుನ್ ఆ ద కూడಲెౕ, ఒందు పటಟ್ణద ಲ್ ಹాగూ సుతತ್ముతತ್ న 
పರ್ದెౕశగళ ಲ್ ವా సువ జనరు, తమಮ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ ಹెౕಗె వರ್ దరు (వహుಮ್ 
అಲా సವ್ಲా ಮ್ యుಹా ధూನ್) (6:92)? అవర ಲ್ అ ಶాವ್ గళು, ಕె సತ್రు అథವా 
యహూ గళೂ ఒళಗెూం రబహుదు. 

• యుసವ್లూಲ್ ఎంబువುదు 4:102 ర ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎంದాదರె, అదు 33:56 ర ಲ್ ಗౌరవ 
మతుತ್ ಬెంబల ఎంದాగువುదు ಹెౕಗె? 

• అంತె ౕ, యుసವ್ ಲ್ౕ ఎంబ పదవು 3:39 ర ಲ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎంದాಗಿరుವాగ, అదు 33:43 

ర ಲ್ ಗౌరవ ఎంದాగువುదు ಹెౕಗె? 

• 33:56 ర ಲ್ సವ್లూಲ್, 9:103 ర ಲ್ సವ್ ಲ್ౕ ఎంబ పదగళು ಗౌరవ మతుತ್ ಬెౕడువುదు ఎంబ 
అథರ್వనుನ್ ಕెూడుವాగ, 75:31 ర ಲ್ మతుತ್ 96:10 ర ಲ್ సವ್ಲాಲ್ ఎంబ పదవು ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె 
ఎందు ಹెౕళಲాగుతತ್ದె. ౕಗాగువುదు ಹెౕಗె? 

• ರెಕెಕ್ ಚ್ ಹారువ హಕಿಕ್గళು ಹాగూ ఆಕాశ మతుತ್ భూ య ಲ್ ఇరువంతహ ఎలಲ್వೂ 
(ఉದాహరಣెಗె ಪాರ್ గళು, పవರ್తగళು మతుತ್ మరగళು ಸెౕ దంತె) ರ್షಟ್ ದై క 
చలನెయుళಳ್ ఆచరಣె ఎందు అథರ್ಕెూడಲాద ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್, ಹెౕಗె వರ್ సువುదు? 
(24:41) 
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• 11:87 ర ಲ್ శుఐబర ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయు (సವ್ಲాతుక) జనర ఆ ರ್క వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ బదಲావಣె 
ಮాడలు ಹెౕಗె ಸాధಯ್? 

• 2:238 ర ಲ್రువ ( ౕవು ‘సವ್లವా ’యనుನ್ సంర ) మతుತ್ 9:99 ర ಲ್రువ (సంದెౕశವాహకర 

‘సವ್లವా ’) ఏకరూపద పదవనుನ್, నನ್ವాಗಿ అಥైರ್ రువುదಕెಕ್ ಕారణವెౕను? 

• 2:157 ర ಲ್ “ఉಲా క అಲై ಮ್ సವ್లವాతుನ್” మతుತ್ 22:40 ర ಲ್ “సವ್ಲాతుನ್ వ 
మಸా దు”,  ఈ ఎరడూ కಡెగళ ಲ್న ఏకరూపద పదಕెಕ್ ధ అథರ್గళనుನ್ ఏಕె 
ಕెూడಲాಗಿದె? 

• ‘ ವాದాతಮ್క ಮాతుకತె మతుತ್ పರ್ భటನె’ ం ಗె వತాತ್ಗಿ ಪాರ್థರ್ನె స ಲ್సలు 
ಸాధಯ್ ದె ౕ? ఇದె ంದాదರె, అదు ಹెౕಗె?  (సವ್ಲాతుహుಮ್ ఇందಲ್ ಬై  ఇಲాಲ್ 
ముಕాఅನ್ వత ದ್ౕయನ್) (8:35) 

• 2:125 ర ಲ್ ముసలಲ್ನ್ (ఏకవచన) ఎంబ పదవು, ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ వರ್ సువ సಥ್ళ 
ఎందూ, 107:4 ర ಲ್ అದెౕ పద ముస ಲ್ౕನ್ (బహువచన) ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె వರ್ సువ జనరు 
ఎందు ఏಕె అಥైರ್సಲాగుతತ್ದె? 

సವ್ಲాತ್ ఎంబ పదಕెಕ್ అథವా (అದెౕ పద ంద ఉతಪ್ ತ್ಯాద) అవುగళ ఉపపదగ ಗె, జన ంద 
అಲాಲ್హ ಗె వರ್ సువంతహ ఒందు ఆచరಣా  ఎందు రూ సువುదు సూకತ್వలಲ್. బద ಗె, అదర 
అథರ್వು, ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాద తమಮ್ కమರ್గళ మూలక ಮానవననుನ್ అಲాಲ್హನెూం ಗె ಜెూౕ సువ 
బదಧ್ತెగళనుನ್ సంబం ವె. 

సವ್ಲాತ್ ఎందರె, గ త కರారుగళనుನ್ ಪా సువ బదಧ್ತెಯాಗಿದె. అదు కుರ್ఆ న ಲ್ జన ಗಿరువ 
అಲాಲ್హన సంపೂణರ್ అనుಶాసనగళనుನ್ ఒళಗెూళುಳ್తತ್ದె. అదు జವాಬాದ್ గళనుನ್, సంబంధగళనుನ್, 
జనర నడు న ఒపಪ್ందగళು, ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್య సವ್ంతద ౕ రువ కటుಟ್ಪాడుగళು మతుತ್ శు తವ್ మతుತ್ 
ఆಹార షయగళనుನ್ సుతుತ್వ ದె. అదు భరవಸెగళು, వಯ್వಹారగళು, కుటుంబగళ షయకూಕ್ 
సತ್ ದె. అదర ಲ್ ಯావುದెౕ ‘ಧా ರ್కತె’ ఎంబువುదు ఇలಲ್. 
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ಭాగ ఆరు 

ಧా ರ್క దಶాంశ ತె ಗెయ సంగರ್హಣెయు ఒందు హగరణವాಗಿದె 
ఫలದాయక ౕవనద ಪాರ್ ౕಗಿక కರ್మవనుನ್ ఉದ ದె್ౕ సువ పదగళనుನ್ - ಬెౕజವాಬాದ್రರాద జనరు 
రు ದాగ – అవುగళು ఒందు ధమರ್ద రచನెಗాಗಿ ಹెౕಗె బళಕెಯా తు ఎందు ನావು కంಡెవು. 

కుರ್ఆ న ಲ್రువ అర ౕ పఠಯ್ద ఒందు మಶాರ್తಮ್క అధಯ್యనవು బ రంగప సువುದెౕನెందರె: 

• ‘ధమರ್’ ఎంబువುదు ಮానవ- ರ್తವాಗಿದె మతుತ್ అవ ౕణರ್ಗెూండ గರ್ంథగళనుನ್ 
భರ್షಟ್ಗెూ సువ ಧానద మూలకవలಲ್ದెౕ, ఇదు ಯావುದెౕ సమథರ್ನెయనుನ್ ಹెూం లಲ್. 

• ‘ఆರాధನె అథವా పೂಜె’ ఎంబువುదు, ಮానవ- ರ್త ದెౕవತెగ ಗె అథವా మూ ರ್గ ಗె 
ಮాతರ್ సూకತ್ವాద ಧా ರ್క చటువ ಕెయ ఒందు రూపವాಗಿದె. 

• ‘ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె’యు, మూ ರ್గళనుನ್ ఆರా సువ ఒందు ಕಿರ್ ಯాಗಿದె. 

ఇవು ಯావುవೂ కుರ್ఆ ంద అంಗಿౕక సలಪ್టಟ್వುగళలಲ್. ఒందు ధమರ್ಕెಕ್ హణద అవశಯ್కತె ఇరుతತ್ದె 
ಹాగూ ధమರ್ద ಮాರ್పకరు మతుತ್ ಪాలకరు అదనుನ್ ఎ ಲ್ందಲాಲ್దరూ సంగರ್ సಲెౕಬెౕಕాగుతತ್ದె. 
ವాಯ್ కನ್ (ಕాಯ್ಥెూౕ ಕ್ చచుರ್గళ ಕెౕందರ್ ఆడ త సంఘ) తనನ್ జనసమూహద ಜెూತెಗె ఇదనుನ್ 
బహళ ಚెನాನ್ಗಿ వರ್ సుతತ್ದె, ಹాಗె ౕ అర ౕ ధమರ್వೂ కూడ. ఇಸాಲ್ం ఎందు కರెయలಪ್డువ 
ధమರ್వು, ఒందు దಶాంశ రూపద ಲ್ (2.5%), కಡాಡ್య ಧా ರ್క ತె ಗెయనుನ್ ದె. మತెూತ್ ಮ್, 
అಲాಲ್హన పదగళ అథರ್ಕెಕ್ సంబం ద ಭాಷాಶాసవనుನ್ భರ್షಟ್ಗెూ సువ మూలక మతుತ್ కుರ್ఆನ್-

ಬా ర ಹెౕ ಕెౕ ద ಹాగూ ఊಹెగళ ದెూడಡ್ కంತెయనుನ್ ಜెూತెగూ సువ మూలక ఇదనుನ್ 
ಸా సಲాಗಿದె. ఈ ಭాగవು మతుತ್ ఇదర నంతరదవುగళು, ముగಧ್ ము ಲ್మర మతుತ್ ಕెూನెయ 
పರ್ವా య ಹెస న రుదಧ್ నಡె ద ఒళసం న ం రువ సతಯ್వనుನ್ ದాఖಲె ಮాడుతತ್ವె. 

ఈ దురుದెಧ್ౕశగళనుನ್ ಸా సలు, ఈಗాగಲెౕ సూ దంತె, కుರ್ఆ న ಲ್ పದెౕ పದెౕ ಕా సువంతహ 
ಕెలవು పదగళ అథರ್గళು రూపಗెూ సలಪ್ ಟ್ವె. ఈగ ಕైయ ಲ್రువ షయಕెಕ್ సంబం ద పರ್ముఖ 
ను గటుಟ್ అಖಿౕము-సವ್ಲాత వఆతు-ఝಕాత ఆಗಿದె. మూలగರ್ంథద మూలಪాఠవనూನ್, అథರ್ಕెಕ್ 
సంబం ద ಭాಷాಶాసవనూನ್ మతుತ್ సందಭెూౕರ್ త అధಯ್యనవనూನ್ అవಲెూౕಕಿ దರె, ఈ 
ను గటుಟ್ ‘ మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా  మతుತ್ అవುగళనుನ್ శుదಧ್ವాಗಿ ’ ఎంబ అథರ್వనుನ್ 
సూ సుతತ್ದె. ఆదರె, ఈ ಚారవనుನ್, ‘ మಮ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ ಪా  మతుತ್ ಧా ರ್క 
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దಶాంశ ತె ಗెయనుನ್ ಪావ ’ ఎంబ అథರ್ బరువంತె ಮా సಲాಗಿದె. అదు పರ್ బಬ್రూ 
మ ౕ ಗె బరు ತ್రువುదనుನ್, ಭాగಯ್ಕాಕ್ಗಿ హణవనుನ್ ಪావ  ಮాడు ತ್రువುదనుನ್ ముందువ ಕెూండు 
బం ದె. ఇదు ఇవ ಗె ఎషుಟ್ సంತెూౕషభ త ಸౌకయರ್ವాಗಿದె. 

ౕ న ను గటుಟ್ కుರ್ఆ న ಲ್ హలವారు సಥ್ళగళ ಲ್ కండుబరుతತ್ದె. ಯాವాగలూ, షయద 
స ನ್ವెౕశవనుನ್ యువುదు అ న ಕಿౕ ಕైಯాಗಿದె. 

ప ౕత ಲాభ నుನ್వవను ಶైತానన ಭాದె ందలಲ್ದె ఎదుದ್ లಲ್ಲారను. ఏಕెందರె, 
‘ ప ౕత ಲాభవು ವాಯ್ಪారద ఒందు ౕ ౕ ఆಗಿದె’ ఎందు అవను ಹెౕళುవను. ఆదರె 
అಲాಲ್హను ವాಯ್ಪారవనుನ್ అనుమ ದాದ್ನె, ప ౕత ಲాభబుడుకుతనవనుನ್ 

దಧ್ಗెూ ದాದ್ನె... అಲాಲ್హను ప ౕత ಲాభబుడుకుతనవనుನ್ ನాశప సుತాತ್, ದానవనుನ್ 
వృ ಧ್ಗెూ సలు ఇ ಚ್సుತాತ್ನె... ఇదు ಶాವ್స సువవ ಗె, ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ 
ಮాడువవ ಗె, బదದ್ತెగళనుನ್ ನెరವెౕ సువవ ಗె, అవುగళనుನ್ షಕ್లంకವాಗಿసువవ ಗాಗಿದె 
(అಖಿౕము-సವ್ಲాత వఆతు-ఝಕాత). అవర పರ್భువು అవ ಗె పರ್ ఫలవనుನ್ ౕడుತాತ್ನె. 
అవ ಗె ಯావ భయవೂ మతుತ್ వಯ್ಥెయూ ఇలಲ್. (2:275-277) 

‘అಖಿౕము-సವ್ಲాత వఆతు-ఝಕాత’ ఎంబ ವాకಯ್వనుನ್ పರ್ತెಯ್ౕకವాಗಿ ఓ దರె, అదు ಯావುದెౕ 
అథರ್వనుನ್ ಕెూడువು లಲ್. బద ಗె ఆ ವాకಯ್ద స ನ್ವెౕశవು సూ సువంతహ ಸాರాంశಕెಕ್ ఓదుగరు 
సమಮ್ సಬెౕಕెందు అదు కರె ౕడుతತ್ದె. ఈ ವాకಯ್ಕెಕ್ ಹెూౕలువ కనನ್డ ವాకಯ್వು ౕಗಿరుతತ್ದె, 
‘ಮా , ಚెನాನ್ಗಿ ಮా !’. ఏననుನ್ ಮాడಬెౕకు ఎంబువುదు, స ನ್ವెౕశద అథವా సందభರ್ద బಗెಗ್ 
చురుಕాద ంతನెయనుನ್ ಮాడువುదర మూలక ಮాతರ್ గರ್ సబహుదు. ఆದాగూಯ್, ಧా ರ್కరు మతుತ್ 
ఉಲెಮాగళು, సంపೂణರ್ವాಗಿ తమಮ್ದెౕ ఆద అథರ್వనుನ್ ఈ ರ್షಟ್ ವాకಯ್ద ౕಲె ಹెూ , 

జనరనుನ್ తమಮ್ ఆ ాಪాలకರాಗಿయూ మతుತ್ ంతನెయనుನ್ ఉప ౕಗಿసదవರాಗಿయూ మతుತ್ 
తమಗె ఆ ರ್కವాಗಿ ఉపయుకತ್ರాಗಿయూ ఇ ಕెూళಳ್లు అవరు అదనుನ್ బళ ಕెూం ದాದ್ರె.  

 

ఝಕాತ್ ఎందರె ಧా ರ್క దಶాంశ ತె ಗె ఎందథರ್వలಲ್ 
ಧా ರ್కరు పರ್ಚార ಮాడువ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళು మతుತ್ దಶాంశ ತె ಗెయు తమಮ್ కతರ್వಯ್ವాಗಿದె 
ఎందు నంబువంತె, ಹె ಚ್న ము ಲ್మరు తమಮ್ ಧా ರ್క ముఖండ ంద వం సలಪ್ ಟ್ದాದ್ರె. ‘అಖಿౕము-
సವ್ಲాత వఆతు-ఝಕాత’ ఎంబ ఈ పదగుచಛ್ద ద న ಭాగద అథರ್వು ‘ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ 
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వರ್ ’ మతుತ್ ఎరడನెౕ ಭాగద అథರ್వು ‘దಶాంశ ತె ಗెయ ಪావ యనుನ್ ಮా ’ 
ఎంబువುದాಗಿದె ఎందు అవ ಗె ಹెౕళಲాగుతತ್ದె. అవరు ఇదಕెಕ್ ముగಗ್  ౕళలు ఎరడు 
ಕారణగ ವె: 

• అవరు అಲాಲ್హన గರ್ంథద బಗెಗ್ వ ಕె ఇలಲ್దవರాಗಿದాದ್ರె. 

• ఈ ಮానవ ಶైತానరు ఈ షయద ಲ್ ಶెౕష ానవనుನ್ ಹెూం ದాದ್ರెందు అవరు 
నంబుತాತ್ರె. (అ ా గళనుನ್ ౕసಮాడువುదూ, ముగಧ್ర రకತ್వనుನ್ ౕరువುదూ ఈ ಮానవ 
ದెవವ್గళ వృ ತ್ಯాಗಿದె.) 

ఆದాగూಯ್,ನావು ಜాగరూకರాಗಿరಬెౕకు. ఏಕెందರె: 

• ನావು ಯావುದెౕ షయవనుನ್ ప ౕ సದెౕ అదనుನ್ నంబువುదు తಪాಪ್ಗಿದె, (17:36 నుನ್ 
ನెూౕ ). ಯావುದెౕ ఒందు షయద సತాಯ್ంశద బಗెಗ್ నమಗె లಲ್ దದ್ರె, ನావು అదనుನ್ 
ವ್ౕక సಬారదు అథವా ಮాడಬారదు. 

• ಕెౕవల ಹెౕ ಕెౕ ద ಮాతుగళ ఆಧారద ಲ್ పರ್ಸాತ್ సಲాదవುగళనుನ್ అಲాಲ್హన ౕಲె 
ಹెూ సువುదు అಪాయకరವాಗಿದె. 

అ ానవು ಕಷ್ಮాహರ್వలಲ್ ఎందు ನావು మనదటుಟ್ ಮా ಕెూళಳ್ಬెౕకు. ఈ జగ ತ್న ಲ್ నమಮ್ 
ಕాయರ್గ ಗె ನాವెౕ జವాಬాದ್రರాಗಿದెದ್ౕವె. అಲాಲ್హన ಹెూరతు ఇతర గణಯ್ర ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడువುదు 
బహళ గం ౕర అపರాధವాಗಿದె మతుತ್ ఇదనుನ್ బహళ ఆళವాద మటಟ್ద ಲ್ ನావು ದెದ್ౕವె. ఈ 
ವాసತ್ కತె ంద త ಪ್ ಕెూళಳ್లు ಸాధಯ್ లಲ್. 

 

మూలభూత ಸావರ್ ರ್క ಮౌలಯ್గళು 
‘అ ాన ంద సంభ ದె’ ఎంబ ఒందు మన య ౕಲె, శವ್ద ಯావುದెౕ ನాಯ್ಯాలయవು 
ఆರెూౕ యనుನ್ ದెూౕషముకತ್ಗెూ సువು లಲ್. ಕానూ న కు త అ ానవು, ಯావ ౕ యలూಲ್ 
ಕಷ್ಮాహರ್వలಲ್. ಹాಗె ౕ, ౕ ರ್న నదందు ನావು అ ానవనుನ್ సమ ರ್ ಕెూళಳ್లు అథವా ನావು 
ಮా రువ తపುಪ್గళనుನ್ ಬెౕರెయవర ౕಲె ಹెూ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. కుರ್ఆ న ఈ ಕెళಗಿన 
ಹెౕ ಕెಗಿంత ಹెచుಚ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ ಬెౕರె ఏ ದె? 
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అನ್ తఖూలూ ಯౌమಲ್ ಖಿಯామ , ఇನాನ್ కుನాನ್ అನ್ ಹాಧా ಘಾ ౕನ್ (7:172) 

ఇదు, ౕవು ౕ ರ್న న ందు “ జವాಗಿయూ నమಗె ఇదర బಗెಗ್ ಗెూ ತ್ర లಲ್.” ఎందు 
ಹెౕళಬారದెంబ ಕారణಕాಕ್ಗಿದె (7:172) 

సమసತ್ ము ಲ್మరు - మతుತ್ ಶెౕషವాಗಿ ఆధు క అరబరు - కుರ್ఆ న ಲ್రువ అಲాಲ್హన సంದెౕశద 
బಗెಗ್ ౕರా ళುవ ಕె ఇలಲ್దవರాಗಿದాದ್ರె. అర ౕ వచనగళనుನ್ ಕెౕవల గ ಟ್ಯాಗಿ ఓ ಕెూళುಳ್వುదు 
అవ ಗె పುణಯ್వనుನ್ ದెూరಕಿసుతತ್ದె ఎందు అవరు నం రువ ಕారణ, అవరు కుರ್ఆననుನ್ 
అథರ್ಮా ಕెూళಳ್ದెౕ ఓదు ತ್రుತాತ್ರె. అథರ್ಮా ಕెూళುಳ್వುదనుನ್ అవరు ఉಲెಮాగ ಗె 
టుಟ್ ಟ್ದాದ್ರె. ఒ ಟ್న ಲ್, అవరు తమಮ್ పರ್భు న ಸెౕವె ಮా ಕెూండు, సದాಚారద ౕవనవనుನ್ 

నಡెసువ అగతಯ್ ದె ఎందు ಭా రువ ಪాರ್ಮా క మతుತ್ సరళ జనರాಗಿದాದ್ರె. అవరు 
ఉ రుగ ಟ್సువంతహ ధమರ್ద పరంపರెయ ಲ್ జ దవರాಗಿದాದ್ರె. ఈ ప ಥ್ య కಡెಗె అనుభూ  
వಯ್కತ್ప సువುదు సులభವాಗಿದె, ఆదರె ನావು ಮాడు ತ್రువುదర ౕಲె, ನాವెలಲ್రూ జವాಬాದ್ యనుನ್ 
ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬెౕಕాಗಿದె. ౕ ರ್న నదందు ನావು నమಮ್ ಮాತా తరనుನ್ ఒಟాಟ್ರె దూ సలు 
ಸాధಯ್ లಲ್. 

అథವా ౕవು ಹెౕళబహుదు, “మూ ರ್గళనుನ್ ನెಲెಗెూ దవరు నమಮ್ 
ಮాತా తರాಗಿದాದ್ರె, మతుತ್ సంత గಳాಗಿ ನావು అవర ಹా యನెನ್ౕ అనుస ದెవು. 
నమಮ್నుನ್ అవరు ದా త ಪ್ ద ಕారణಕాಕ್ಗಿ, నమಮ್నుನ್ ౕను సుವెಯా?” (7:173) 

ఇందు, జనరు తమಮ್ ಮాగರ್దశರ್నಕాಕ್ಗಿ ఉಲెಮారనుನ್ అవలం ದాದ್ರె, ఆదರె ಹె ಚ್న 
స ನ್ವెౕశద ಲ್ ఉಲెಮాగళು అవ ಗె తಪాಪ್ద ದా యನెನ್ౕ ತెూౕ సుತాತ್ರె. ఉಲెಮాగళ ಮాతుగళು 
ಹాగూ కృతಯ್గళ ఆಧారద ಲ್, అవరు అర ౕ ధమರ್వనుನ್ సృ ಟ್ ద అದెౕ దుషಟ್ ಧా ರ್కర 
దಳాಳ್ గಳాಗಿದాದ್ರెందు ನావು ದెದ್ౕವె. ఈ దుರాగರ್ గళು ౕನ್, అಬ್ದ್ మతుತ್ సವ್ಲాತ್ ఎంబ 
పదగళ అథರ್వనుನ್ ಹెౕಗె రు దరు ఎందు ನావು కంಡెవು. అవరు (సವ್ಲాತ್ పదದెూం ಗె హలవು 
ಬా  ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాద) ఝಕాತ್ ఎంబ పదవనూನ್ రు దరు. 

ఉಲెಮాగ ಗె అర ౕ ಭాಷెయ ానవು ఇదూದ್ కూడ, కుರ್ఆ న సంದెౕశద ప ಣామవనుನ್ 
అಪాథರ್ಗెూ సలు, సతಯ್ ಷెౕ గ ಗె మతుತ್ కపట ಶాವ್ గ ಗె ఉತ ತె್ౕజనಕెూడుತాತ್ರె. అవరు 
కుರ್ఆ న జವాద ಬెూౕధನెగ ంద వం తರాಗಿದాದ್ರె మతుತ್ గರ್ంథద సంದెౕశద అథರ್గళనుನ್ 

యಬారದెందు తమಮ್ అనుಯా గ ಗె ಕಷ್ణ ౕడలు ముందువ ದాದ್ರె. అదూ ಸాకగ దದ್ ಲ್, 
తమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళసದెౕ ఇరువవ ಗె అథವా ಧా ರ್కరనుನ್ పರ್ ನ್సದెౕ ఇరువవ ಗె, 
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ౕಕಷ್వು క ಟ್టಟ್ బు ತ್ ఎందు తమಮ್ అనుಯా గళ ౕಲె అಚెూಚ್ ತ್ డుತాತ್ರె. కుರ್ఆ న ಲ್న 
అಲాಲ್హను ఉತ ತె್ౕ రువ పರ್ಕార, ದాన ౕడువ ಕాయರ್గళనుನ್ వರ್ సలు, ఉಲెಮాగళು తమಮ್ 
అనుಯా గ ಗె బహళ అపరూపವాಗಿ ರ್ౕತాಸ್ సుತాತ್ರె ఎంబువುదు తుంಬా తರ್ವె సుతತ್ದె. 
ఇదు అಲాಲ್హన ౕ న మూಲాಧారವాಗಿరಬెౕಕಿతుತ್. బద ಗె, ಧా ರ್క దಶాంశ ತె ಗె ఎందు 
ತెూౕ ಕెూళುಳ್వ, ఝಕాతనుನ್50 సంగರ್ సువ షయద ಲ್ అవరు అతಯ್ంత ప శರ್ తರాಗಿದాದ್ರె. 
అవరు ఆ హణవనుನ್ ఏను ಮాడుತాತ್ರెందు, ಪావ ಮాడువవరు పರ್ ನ್సువం లಲ್. అర ౕ సంసಕ್ೃ య 
పರ್ಕార, ఉಲెಮారనుನ್ పರ್ ನ್సువುదు ఒందు గం ౕర ಪాపವాಗಿದె. 

ఝಕాತ್ ఎంబువುదు హణద ಪావ  ಮాడువುదనుನ್ సూ సుతತ್ದె ఎంబువುదಕెಕ್ ಯావುದెౕ దృఢವాద 
ఆಧార లಲ್ವెందు, అర ౕ ಭాಷెయ ಪాರ್థ క ాన రువవరు కూడ ఒపಪ್ಲెౕಬెౕಕాಗಿದె. ఈ ౕ య 
ಯావುದెౕ ఆ ರ್క ಕెూడుಗె అథವా ಕా ಕెగళ బಗెಗ್ కుರ್ఆ న ಲ್ ఒంದెౕ ఒందు ఉಲ ಲె್ౕఖవೂ ఇలಲ್ 
ఎంబువುదు ವాసತ್ కತెಯాಗಿದె. బద ಗె ఇదಕెಕ್ త ವ್రుదಧ್ವాಗಿ, పುరుషరు మతుತ್ మ ಳెయరు 
సಮాజద ಲ್రువ తమಮ್ జన ಗె, సವ್యం ತాಯ್గ-ಕಿರ್ ಯాಗಿ, పೂవರ್ ಚ್తవలಲ್ద ದాన మతుತ್ 
ನెరవనుನ್ ౕడలు పರ್ ಪా సుతತ್ದె. 

 

ದానవು సಲాಗಿದె 
అಲాಲ್హను ౕ ద అనుగರ್హ ంద ఒందు ಭాగవనుನ್ ದాన ౕడువುదు ಮానవకులద ౕಲె 

సలಪ್టಟ್ ఒందు బదಧ್ತెಯాಗಿದె. ఎలಲ್ర పರ್ ౕజనಕాಕ್ಗಿ, సವ್యం-ತాಯ್గద ఈ ಕಿರ್ యనుನ್ అవన 
ಸెౕవక ంద ౕ సಲాಗಿದె. బలవంత లಲ್ದెౕ అథವా ಯావುದెౕ ಹెూగ ಕెయ ౕ ె లಲ್ದెౕ, 
ౕ న ప గళ ఒళಗె అథವా ಹెూరಗె ದానవనుನ್ ౕడువುదనుನ್ పರ್ ందు మటಟ್దలూಲ್ 
ರ್ౕತాಸ್ సಬెౕకు. అవరు అಲాಲ್హను అనుగರ್ దంతహ తమಮ್ ఆದాయ అథವా తమಮ್ ಬెಳెయ 

అథವా తమಮ್ ಜానుವారుగళ ఒందు ಭాగవనుನ್ ತాಯ್గಮాడువ బదలు, అಲాಲ್హన అనుగರ್హగళనుನ್ 
సంగರ್హ ಮా  తమಮ್ అంతರాతಮ್వనుನ್ దుರాಶెಗె బ ಕెూడుತాತ್ರె. మತెూತ್ ಮ್, కుರ್ఆನ್ నమಗె 
ఇంతహ నడవ ಕెయు ವ್ౕಕాರాహರ್వలಲ್ ఎందు ఎచಚ್ సుతತ್ದె.  

                                                 
50 అನెౕక ದెౕశగళ ಲ್, ಕా ರ್కర సంబళ ంద పರ್ ంగళು క తಗెూ సువ మూలకవೂ మతుತ್ ఉదಯ್ గ ంద అవ ಗె 
ఉదಯ್మ పరವా ಗెయనుನ್ ౕడువ ವెౕಳ  ెబలవంతವాಗಿ పಡెయువ మూలకవೂ ఈ సంగರ್హవనుನ್ కಡాಡ್యಗెూ ದాದ್ರె. 
‘ವె కನ್’ ఇంతహ వಯ್వಸెಥ್య ౕಲె ౕ ನెಲె ం ದె, ము ಲ್ం ರాషಟ್ರ್ವెందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್వవరూ ఇదನెನ್ౕ ಮాడు ತ್ದాದ್ರె.  
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ఇ ಲ್ నಡె రువುದెౕನెందರె, ఎలಲ್ర ౕగ ెౕమవనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సువ ౕవనద ఒందు కರ್మబదಧ್ 
ౕ యు, ఒందు సు ಗె ಮాడువ అలಪ್జನా పతಯ್ವాಗಿ ಮాపರ್టుಟ್, ಕెలవ ಗె ಮాతರ್ 

అనకూలకరವాగువంತె బుడ ౕలు ಮాడಲాಗಿದె. 

ದాన ಕಿರ್ గళనుನ್ వರ್ సలు జన ಗె కರె ౕడువ వచనగళು కుರ್ఆ న ಲ್ అನెౕక కಡెగళ ಲ್ವె 
మతుತ್ ನావು ఈ ಮౌలಯ್గ ಗె బదಧ್ರాగలు అಲాಲ್హను ౕ సుತాತ್ನె. 

మಮ್నుನ್ సృ ಟ್ దవను అಲాಲ್హನాಗಿದాದ್ನె. నంతర మಗె ౕవನాಧారవనుನ್ 
ఒదಗಿసువవను అవನెౕ ఆಗಿದాದ್ನె. నంతర అవను మಗె మరణಕಿಕ್ౕడుಮాడుತాತ್ನె నంతర 
మಮ್నుನ್ పುన ౕರ್ తಗెూ సుತాತ್ನె. ౕవು ర రువ ಯావುದెౕ మూ ರ್గళು ఈ 

ಕాయರ್గళ ಲ್ ಯావುదನాನ್దరూ ಮాడలు ಸాధಯ್ ದె ౕ? (30:40) 

ఓ ಶాವ್ గಳెౕ , ವాಯ್ಪార మయగళು నಡెయద, ಗెಳెతనగళೂ ಫారసుగళೂ 
ఫలಕా ಯాగద ఆ నవು బరువುదಕಿಕ್ంత దలు, ನావು ౕ రువ అనుగರ್హ ంద 
ದానవనుನ್ ಕెూ , ರాక సువవరు దుషಟ್ರాಗಿದాದ್ರె. (2:254) 

మಮ್ పರ್భు న ಕಷ್ య కಡెಗె మతుತ್ భూ -ఆಕాశగళషుಟ್ ಶాలವాಗಿరువ సವ್గರ್ద కಡెಗె 
ಧా , అవುగళು, లಕಷ್ಯ್ತె ఉళಳ್వ ಗాಗಿ దಧ್ಗెూ సలಪ್ ಟ್ದె. అవరు 
ಥ್ వంతರాಗಿరుವాగలూ, దు ಥ್ య ಲ್రుವాగలూ తమಮ್ సంపతತ್నుನ್ ఖచుರ್ಮాడుತాತ್ರె. 

అవరు ಕెూౕపవనుನ್ నుంಗಿಕెూళುಳ್ತాತ್ರె మతుತ್ ఇతరర అపರాధగళనుನ್ ಕಷ್ సుತాತ್ರె. ఇంతహ 
సజಜ್నరు అಲాಲ್హ ಗె అతಯ್ంత చుಚ್ಗెయుళಳ್వರాಗಿరుತాತ್ರె. (3:133-134) 

అಲాಲ್హన మతుತ್ అం మ నద ౕಲె ಶాವ್స డు ತ್దದ್ರె మతుತ್ అಲాಲ್హను ఇవ ಗె 
ౕడువುద ంద ఖచుರ್ ಮాడు ತ್దದ್ರె ఇవ ಗెౕನాగు ತ್తుತ್? అಲాಲ್హను ఎలಲ್వనూನ್ 

సంపೂణರ್ವాಗಿ రుತాತ್ನె. (4:39) 

ౕవು ಯా గూ ಮాగರ್దశರ್న ౕడలు ಸాధಯ್ లಲ್. అಲాಲ್హను ತా ಛ್ దవ ಗె సನాಮ್గರ್ 
ౕడుತాತ್ನె. ౕవು ౕడువ ಯావುದెౕ ದానవು, మಮ್ సವ್ంతద ఒ ಗాಗಿ ಮాతರ್. అಲాಲ್హన 

సం ರ್ౕ యనుನ್ ಮాతರ್ బయ ಕెూండు ౕవು ದాన ಮాడಬెౕకు. ౕవು ౕడువ ఎಲాಲ್ 
ದానగళ సంపೂణರ್ పರ್ ఫలవು మಗె ಕెూడಲాగువುదు. మಮ್ హకుಕ್చుಯ್ యు 
ఖం ತాವాಗಿయూ సంభ సదు. (2:272) 
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ఇవುగళು అಲాಲ್హను సಲాద ౕ ಯాಗಿವె. ನావು ఈ ఆదశರ್ಕెಕ್ నమಮ್నుನ್ బదಧ್ರాಗಿసಬెౕకు. ఇదు 
వಯ್ಕಿತ್య మతుತ್ అవన అథವా అవళ సృ ಟ್కతರ್న నడు న ವైయಕಿತ್క బదಧ್ತెಯాಗಿದె. ఇನెూನ್బಬ್న 
ಬాధಯ್ತెగళనుನ್ ಯారూ ౕ ವ್ಚారಣె ಮాడువం లಲ್. ದానవనుನ್ ವ್ౕక సలు అహರ್ರాదవనుನ್ సహ 
అಲాಲ್హను వ ದాದ್ನె. ಯావುದెౕ ఊಹా ౕహగ ಗె అవಕాశవనుನ್ ౕడ లಲ್. అవను తనನ್ 
యుಕಿತ್ ంద, తనನ್ ಸెౕవక ಗె తమಮ್ ದానద బರ್ంధನెగళనుನ್ పೂರైసలు సులభ ಮా ಕెూడుತాತ್ನె: 

అవరు ದానద బಗెಗ್ మಮ್నుನ್ ಕెౕళುತాತ್ರె. ‘ದానవು మಮ್ ಮాತా తరు, సంబం కరు, 
అನాథరు, బడవరు మతుತ್ సతಪ್థద ಲ್రువవ ಗె సలಲ್ಬెౕಕాదుದాಗಿದె’ ఎందూ, ‘ ౕవು 
ಮాడువ ఎలಲ್e సತాಕ್యರ್గళనుನ್ అಲాಲ್హను సంపೂణರ್ವాಗಿ అ యు ತ್రువవను 
ఆಗಿరుತాತ್ನె’ ఎందూ ఉతತ್ర ౕ . (2:215) 

అಲాಲ್హన ಮాగರ್ద ಲ್ తమಮ್ సంపతತ್నుನ್ ದాన ಮాడువవర  ఉప యు, ఒందు ಕాళనుನ್ 
ತ್, అద ంద ఏళು ತెನెగళು ಹెూరటు, పರ್ ందు ತెನెయ ಲ್ నూరు ತెನెగ రువం ದె. 

ఇದెౕ ౕ య ಲ್ అಲాಲ್హను ತానుದెದ್ౕ దవన కమರ್గ ಗె వృ ಧ್యనుನ್ దయಪా సుತాತ್ನె. 
అవను అతಯ್ంత ఉದా యూ సవರ್ నూ ఆಗಿದాದ್ನె. (2:262) 

ದానద షయಕెಕ್ సంబంధపటಟ್ కుರ್ఆ న ಲ್రువ సుಮారు అరవతತ್ಕಿಕ್ంతలూ ಹె ಚ್న వచనగళ ಲ್, 
ఇవುగళೂ ಸెౕ ವె. ದానಕెಕ್ బళసಲాద పదవು అనಫ್ಕ್ ఆಗಿದె ఝಕాತ್ అలಲ್. 

అనಫ್ಕ್ ఎంబ పదవು శವ್ద ఎಲాಲ್ ముగಧ್ ‘ము ಲ್మ ಗె’ అనಯ್గರ್హ ౕ య ಹెస నంತె ತెూౕచబహుదు. 
ಕెలవరు ಮాతರ್ తమಮ್ ౕవనద ಲ್ ఈ పదవనుನ್ ಕెౕ రబహుదు. ಧా ರ್కరు కుರ್ఆ న ఇನెూನ್ందు 
పರ್ముఖ పదవనుನ್ ము ಚ್ಹాಕಿదరు మతుತ್ ఉಲెಮా అథವా అర ౕ పುರెూౕ తరు ఈ కుతంతರ್ಕెಕ್ 
సಹాయ ౕ దరు. అవరు జವాద ದానవనుನ್, ತావು భರ್షಟ್ಗెూ ద ఝಕా న ప కలಪ್ನె ం ಗె 
బద  ಮా దరు. ఝಕాತ್ ఎంబ పదవು ವాసತ್వವాಗಿ శు ಧ್ౕకరణ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె. 
ఝಕాತ್ ఎందు బళಕెಯాద ఎಲాಲ್ వచనగళ ಲ್ ఈ అథರ್వనుನ್ బద ಗెూ దರె, 
సందಭెూౕರ್ తವాಗಿ ಹెౕಗె ಕాణుతತ್ದె ఎందు ౕವాಗಿ ౕ ನెూౕడలు పರ್య ನ್ . 

 

ಧా ರ್క దಶాంశ ತె ಗెయు ಧా ರ್కర ఆ ಷాಕ್రವాಗಿದె  
ఝಕాతనుನ್ ಪావ  ಮాడువ ప కలಪ್ನెయు ಶాశವ್తವాಗಿ పರ್ ందు ము ಲ್మన మన ಸ್న ಲ್ 
ದాఖಲెಯాಗಿದె. ఏಕెందರె ಧా ರ್కరు మతుತ್ ఉಲెಮాగళು ఇదనుನ್ ಶాವ್సద అ ಭాజಯ್ 
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అంగವాಗಿದె ఎందు ಬెూౕ సుತాತ್ರె. ఆದాగూಯ್, ಪాರ್థ క అర ౕ ಭాಷెయనుನ್ ఓదలు ಸాధಯ್ రువ 
ಯా గూ ఈ అసಪ್షಟ್ತెయనుನ್ గురు సబహుదు. ఝಕాತ್ పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ హలవು ಬా  
ಕా ಕెూం ದె. ఆశಚ್యರ್కరవలಲ್ದెౕ, అనుವాదక గూ సహ అನెౕక స ನ್ವెౕశగళ ಲ್ ఝಕాతనుನ್ అదర 
జವాద అథರ್దಲెಲ್ౕ ಭాಷాంత సువುదనుನ್ త ಪ್సలు ಸాధಯ್ವాగ లಲ್, ఏಕెందರె, ఆ స ನ್ವెౕశవು 

ಬెౕರె ಯావುದెౕ ౕ య ಲ್ అదనుನ್ రూ సలు అవಕాశ ౕడువು లಲ್, మతుತ್ ಹాಗె ಮాడ దದ್ ಲ್, 
అవ ಗె అం మವాಗಿ ದెూరకువುదు ಹెూం ಕెూళಳ್లు అಸాధಯ್ವాద ಹాగూ ಹాಸాಯ್సಪ್దವాద 
అథರ್ವాಗಿరుతತ್ದె. 

ఈ ಕెళಗಿన ఉಲ ಲె್ౕఖవು, ఝಕాತ್ పదద అథರ್వು రూపಗెూ సలಪ್ ಟ್రువುదనుನ್ బ రంగ ప సుతತ್ದె. 
ఇ ಲ್, కుతూహలకరವెౕನెందರె, ಶైತానన పదగళనుನ್ అనుస సಬారದెందు నమಗె అదు 
ನెన సుతತ್ದె. ఇ ಲ್ ఝಕా న మూలపదవనుನ್ మతుತ್ అదర ఉతಪ್నನ್వనుನ್ అಲాಲ್హను ఒంದెౕ వచనద ಲ್ 
బళ ದాದ್ನె. ఇదర బళಕెయు ಧా ರ್కర మతుತ್ ఉಲెಮాగళ రుచు ಕెయనుನ್ కుಕ್ಗె సుతತ್ದె: 

ಯా అయుಯ್హలಲ್ ౕన ఆమనూ, ಲా తతತ್ ఊ హుతుವా -ಶైತా , వమನ್ యతತ್ అ’ 
హుతವా -ಶైತా , ఫఇనನ್హూ ಯాఅ’మురు ಲ್ ఫಹ್’ಶాఇ వಲ್ ముంక , వలವాಲ್ 
ఫధులుಲాಲ್  అಲైకుಮ್ వరహಮ್తుహూ ಮా ఝಕా నుಕ್ಮ್ ನ್ అహ ನ್ అబదನ್, 

వಲాಕಿనನ್ಲాಲ್హ యుఝಕಿಕ್ౕ మನ್ యಶాఉ, వಲాಲ್హు స ౕఉನ್ అ ౕಮ್. (24:21) 

ఓ ಶాವ್ గಳెౕ , ಶైತానన ಹెಜెಜ್ గురుతుగళనుನ್ అనుస  నಡెయಬెౕ . ಯాರాదరూ 
అవననుನ್ అనుస దರె, అవను ఆత ಗె అ ಲ್ౕల మతుತ್ ಪాపద ఆ ెయನెನ್ౕ ಕెూడువను. 
మಮ್ ౕಲె అಲాಲ್హన అనుగರ್హ మతుತ್ కృಪెయు ఇలಲ್ దದ್ರె, మಮ್ ಪైಕಿ ఒబಬ್నూ ಯావతూತ್ 

ప శుదಧ್ನాగಲార (ఝಕా). ఆదರె అಲాಲ್హను ತా ಛ್ దవరనుನ್ ప శుదಧ್ಗెూ సుತాತ್ನె 
(యు-ఝಕಿಕ್ౕ) మతుತ್ అಲాಲ್హను సవರ್శుರ್తనూ సవರ್ నూ ఆಗಿరుತాತ್ನె. (24:21) 

ఆ ವాకಯ್వనుನ್ ಬెౕపರ್  ನెూౕಡెూౕణ: 

ಮా అలಲ್ 

ఝಕా ప శుదಧ್ 

నుಕ್ಮ್  మಮ್ ಪైಕಿ  

ನ್ అహ ನ್ ಯాರెూబಬ್నూ 
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అబదನ್ ಯావతూತ್ 

వ ಲాಕಿನ್ మతుತ್ ఆదರె 

అಲాಲ್హ అಲాಲ್హను 

యు-ఝಕಿಕ್ౕ ప శుదಧ್ಗెూ సుತాತ್ನె 

మನ್ యಶాఉ ತా ಛ್సువవరనుನ್ 

ఝಕాತ್ ఎంబ పదవು శుదಧ್ అథವా ప శుదಧ್ ఎంబ అథರ್వనನ್లಲ್ದెౕ ಬెౕರావುದెౕ అథರ್వనుನ್ 
ಹెూం లಲ್. ఈ ರ್షಟ್ వచనద ಲ್, ನావು ಶైತానన బಗెಗ್ ಜాగరూకರాಗಿరలు ಹెౕళಲాಗಿದె, అదరూ 
జనరు (ఉಲెಮారనుನ್ ಸెౕ దంತె) ఇదಕెಕ್ గమనవనుನ್ ౕడువು లಲ್ ಹాగూ ఎచಚ್ ಕెయనుನ್ 
వ సువು లಲ್. అరబరు అನాಚా గళು మతుತ್ కపటವెౕషದా గళು ఎందు నమಗె సಪ್షಟ್ವాಗಿ 
ఎచಚ್ సಲాಗಿದెಯాదరూ ఉಲెಮాగళು అరబర ౕಲె ಶాವ್స ದాದ್ರె. ನావು మತెూತ್ందు 
వచనవనుನ್ ప ౕ ಸెూౕణ. ఇ ಲ್ తఝಕాಕ್ ఎంబ పదಕెಕ್, కంದాయద ಪావ  అథವా ಧా ರ್క 
దಶాంశ ತె ಗెయ ಪావ  ఎందు ಯారు కూడ అనుವా స లಲ್. 

79:17 ర ಲ್ అಲాಲ್హను మూಸాರెూం ಗె ಮాತాడుತాತ್ನె, “ ರ್ఔ న కಡెಗె ಹెూౕಗಿ , ವాసತ್వವాಗಿ 
అవను అ కರ್ ದాದ್ನె మతుತ್ అవ ಗె ಹెౕ  – ౕను నನ್నుನ್ ప శుదಧ್ಗెూ సువು లಲ್ವెౕను?” 

(హಲ್-లక ఇಲాಲ್ త-ఝಕాಕ್). 

ఇ ಲ್న ముఖಯ್ పదగుచಛ್వనుನ್ ಬెౕపರ್ దರె: 

హಲ್-లక ఏను ౕను 

ఇಲాಲ್ ఇలಲ್ 

త-ఝಕాಕ್ నನ್నుನ್ ప శుదಧ್ಗెూ సువುదు 

మూಸారు ರ್ఔ న బ  ಹెూౕಗಿ ౕಗె ಹెౕళ లಲ್, ‘ ౕను నನ್ ಧా ರ್క దಶాంశ ತె ಗెయనుನ್ 
ಪావ  ಮాడువು లಲ್ವెౕ’. ఇ ಲ್ ఆ ವాకಯ್ಕెಕ್ ‘ ౕను నನ್నుನ್ ప శుదಧ್ಗెూ సువು లಲ್ವెౕను?’ ఎంబ 
అథರ್వనನ್లಲ್ದెౕ ಬెౕರె ಯావುದెౕ అథರ್వనుನ್ ಕెూడలు ಸాధಯ್ లಲ್ ఎందు ಧా ರ್కరు ಬెౕರె 
ఉಪాయ లಲ್ದె, ತాವెౕ ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. 
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ౕಗాಗಿ, ఝಕాತ್ పదవು అథವా అదర ఉతಪ್నನ್గళು, ప శుదಧ್ತె ఎంబ అథರ್వనుನ್ పರ್ సుతತ್ದె. 
పುರెూౕ త ಗె ౕడಬెౕಕాద ಧా ರ್క దಶాంశ ತె ಗెగళು, కరగళು అథವా ಧా ರ್క 
కంದాయగళು ఎంబువುದెౕ ఇలಲ್. ವాసತ್వద ಲ್, పುರెూౕ త-ಶా తವ್వು సంపೂణರ್ವాಗಿ 
రదుದ್ಗెూళಳ್ಬెౕಕాదుದాಗಿದె. జనరు తమಮ್ హణవనుನ್ మతుತ್ యుಕಿತ್యనుನ್, అಲాಲ್హను తమಗె 
ఆ ా దంతహ షయగ ಗె ఉప ౕಗಿసలు మತెూತ್ ಮ್ ಪాರ್రం సಬెౕಕాಗಿದె మతుತ್ 
మహతವ್వುళಳ್ంತె ತెూౕరువ ఈ పರావలం  ಜా యనుನ್ ಬెంబ సలు తమಮ್ హణ మతుತ್ యుಕಿತ್య 
ತాಯ್గవనుನ್ సಮా ತ್ಗెూ సಬెౕಕాಗಿದె. 

ಧా ರ್కరు ఈ పదవనుನ್ ಹెౕಗె దురుప ౕగಗెూ ದాದ್ರెందు, 19:19 మతుತ್ 19:30 రనుನ್ 
ಹెూౕ సువುదర మూలక కండు యబహుదు. ಮానవననుನ್ ಹెూౕలువ ఒందు శಕಿತ್యు, మయರ್మర 
ముంದె పರ್తಯ್ಕಷ್ಗెూండు ౕಗె ಹెౕళುతತ್ದె: 

ఇనನ್ಮా అన రసూలు ర ಬ್ಕಿ, అహబ లಕಿ ఘುಲామನ್ ఝಕಿ-ಯాಯ್. (19:19) 

“ವాసತ್వವాಗಿ, మಗె ప శుదಧ್ನాద ఒబಬ್ మగననుನ್ అనుದాన ಮాడలు, ನాను నನ್ 
పರ್భు ంద బంద సంದెౕశವాహకನాಗಿದెದ್ౕನె.” (19:19) 

ఝಕಿ మతుತ್ ఝಕా ఎరడకూಕ್ ప శుదಧ್ ఎంದెౕ అథರ್ವాಗಿದె. ಮానవనంತె ಕాణువ ఒందు శಕಿತ್యు, 
అవరు ఒబಬ್ ప శుదಧ್ మగననుನ್ గభರ್ధ స రువరు ఎంబ సంದెౕశవనుನ್ మయರ್మ ಗె 
తలు దరు. ఈಸారు తనನ್ ತా య ಜెూತెಗె ಮాతನా దరు. నంతర అవ బಬ್రూ ಕెలవು 
జనరనుನ್ ಭెౕ ಯాదరు. అవరు మయರ್మరనుನ್ దూ దరు. ఈಸారు తనನ್ ತా ಗె 
సమథರ್ನెయనుನ್ ౕడుತాತ್ ౕಗెందరు: 

వ జఅల ౕ ముಬారకನ್ ఐనಮా కునుತ್ వ ఔಸా ౕ -సವ್ಲా  వ-ఝಕా  ಮా దుముತ್ 
హಯాಯ್. (19:31) 

మతుತ್ అవను ನాನె ಲ್దದ್రూ ననನ್నుನ್ అనుగರ್ ౕతನాಗಿరువంತె ಮా దను మతుತ್ ననನ್ 
ಬా నుదದ್కూಕ್, ననನ್ ౕಲె బదಧ್ತెగళనుನ್ మతుತ್ శుదಧ್ತెయనుನ್ ఆ ా ದాದ್ನె. (19:31) 
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ఝಕాತ್ హణద బಗెಗ್ ఇరువುదలಲ್ 
హణవనుನ್ కుರ್ఆ న ఝಕా ಗె సంబం సలు ಸాధಯ್ లಲ್. ದానవనుನ್ రూ  ಮాడువುదు ఎలಲ್ర 
కಡాಡ್యವాద కతರ್వಯ್ವాಗಿದె. అಲాಲ್హను ఇదనుನ್ ఝಕాತ್ ఎందు కರెయువು లಲ್. ದానಕెಕ್ అథವా 
ದెౕ ಗెಗె, అಲాಲ್హను అనಫ್ಕ್ అథವా సదక ఎంబ పರ್ತెಯ್ౕక పదగళనుನ್ మతుತ್ అదಕెಕ್ సంపకರ್ రువ 
ఉతಪ್నನ್గళనుನ್ బ ದాದ್ನె. 

ఆదದ್ ంద ఇదర ಲ್ ದెూడಡ್ షయವెౕ ದె? ౕవು ಯావ పదవనుನ್ బళసు ತ್ ದ್ౕ  ఎంబువುదర ಲ್ 
ఏ ದె? ఇ ಲ್రువ ముఖಯ್ವాద అంశವెౕನెందರె, ಧా ರ್కరు ಯావುದెౕ ఆಧారద లಲ್ದె జన ಗె ఒందు 
ಹెూచಚ್ ಹెూస ಧా ರ್క కటుಟ್ಪాడనుನ್ ర దరు, అదర పರ್ ౕజనవು, ಕెౕవల ಧా ರ್క పం తర 
ఖಝాನెయనుನ್ తుంబువುದాಗಿದె. 

ದాన అథವా ದెౕ ಗె ంబ (అనಫ್ಕ್, సదక) కతರ್వಯ್ద కలಪ್ನెయు, తరಣెయ ఒందు ముకತ್ವాద 
ఇಚెಛ್ಯాಗಿದె, ಹాగూ ఇదనుನ್ ఉಲెಮాగ ంద ము ಚ್డలಪ್ ಟ್ದె. ఆ ರ್క ಬెంబలవనుನ್ జనర ౕಲె 
కಡాಡ್యಗెూ సువదಕಿಕ್ంత మతుತ್ సವ್గರ್వనుನ್ పಡెయలు పೂವాರ್ಪెౕ త షరತాತ್ಗಿ ఇదనుನ್ 
ತెూౕపರ್ సువುదಕಿಕ್ంత ಗಿಲాಗಿ ಬెౕರె ಯావ ಹా ంద అవరు తమಮ್ ఈ పರావలం  
అ ತ್తವ್వనుನ್ ಖా ರ್ಗెూ సలు ಸాధಯ್ ದె? 

ఫ ತాంశವెౕನెందರె, ౕಕಷ್ద పರ್ముఖ కంబವెందు పರ್ಚార ಮాడలಪ್డువంతహ 2.5% ಧా ರ್క 
దಶాంశ ತె ಗెయ ಲ್ అవ ಗె తమಮ್ ಭాగవು ದెూరకుతತ್ದె. ము ಲ್మరు ದాన మతుತ್ ದెౕ ಗెయ 
ప కలಪ್ನెಗె సంపೂణರ್ವాಗಿ పరಕಿౕయರాಗಿದాದ್ರె అథವా ಕಷ್ులಲ್కವాಗಿ ప గ ದాದ್ರె. 

 

ఝಕాತ್ ఎంబ పదద అథರ್ 

ఝಕాತ್ మతుತ್ అదర ఉతಪ್నನ್గళು, శు ಧ್ౕకరణ, ప శుదಧ್ అథವా శుదಧ್ಗెూ సువುదు ఎంబ అథರ್వనుನ್ 
ಮాతರ್ ಕెూడుతತ್ವె. అవುగళು కుರ್ఆ న ಲ್ ಹెౕಗె బళసಲాಗಿದె ందు ಕెళಗಿన పదగ ంద నమಗె 

యబహుదు. ఝಕాಕ್ (అవను శు ಧ್ౕక దను), య-ఝಕಿಕ್ (అవను శుదಧ್ಗెూ సుತాತ್ನె), తు-ఝಕಿಕ್ 
( ౕను శు ಧ್ౕ క సుವె), యు-ఝకూಕ್న (అవరు శు ಧ್ౕక సువరు), ಲా-తుఝకుಕ್ ( మಮ್నుನ್ 
శు ಧ್ౕక సువು లಲ್), త-ఝಕాಕ್ (అవను తనನ್నుನ್ శు ಧ್ౕక దను), య-తఝಕాಕ್ (అవను తనನ್నుನ್ 
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శు ಧ್ౕక సువను), య-ఝಕాಕ್ (తనನ್నుನ್ శు ಧ್ౕక సువುదు), ఝಕಿయಯ್ನ್ (అతಯ್ంత ప శుదಧ್), 
ఝಕಿయಯ್తನ್ (ముగಧ್) మతుತ್ అಝ್-ಕా (ప శుదಧ್ವాద). 

సవರ್శకತ್న రుదಧ್ కుతంతರ್ವెసಗಿಕెూండు, ತావು ಹెౕಗాదరూ త ಪ್ ಕెూళಳ್బహుದెందు బహళషుಟ್ 
ಧా ರ್కరు ಭా రబహుదు. ఆదరూ కుರ್ఆ న అನెౕక వచనగళ ಲ್ ఝಕాತ್ పదద అథರ್వనుನ್ 
బద సలు ಸాధಯ್ లಲ್ ఎంబ ವాసತ್వవనుನ್ అవరు ఎదు సಲెౕಬెౕಕాಗಿದె:  

ఖದ್ అఫహ మನ್ ఝಕాಕ್ಹా. (91:9) 

శಚ್యವాಗಿయూ, జయవು అదనుನ್ శుదಧ್ಗెూ సువవ ಗాಗಿದె. (91:9) 

తమಮ್ సుతತ್ రువ జనరనుನ್ మతుತ್ తమಮ್నుನ್ అనుస సువవరనుನ್ శు ಧ್ౕ క సువ సలుವాಗಿ 
పರ್ವా గ ಗె గರ್ంథగళనుನ್ అవ ౕ ರ್సಲాಗಿతుತ್. (శు ಧ್ౕకరణవనుನ್ సూ సువ) యుఝಕಿಕ್ ఎంబ 
పదవು ‘గರ್ంథ’మతుತ್ ‘యుಕಿತ್’ ఎంబ పదగళ ಜెూತెಗె అನెౕక సందభರ್గళ ಲ್ ಕా ಕెూళುಳ್తತ್ದె. 

రబಬ್ನా వಬ್అಸ್ ౕ ಮ್ రసూలನ್ నుಹ್ಮ್, యతూಲ್ అಲై ಮ್, ఆಯా క వ 
యుఅ ಲ್ముహుముಲ್ ಕಿತాబ వಲ್ కಮ್త వ-యుఝಕಿಕ್ౕ- ಮ್, ఇనನ್క అంతಲ್ అ ౕఝుಲ್ 
హಕಿౕಮ್. (2:129) 

నమಮ್ పರ್భుವెౕ, అవ ಗె నನ್ వచనగళనుನ್ ప  ಹెౕళುవ మతుತ್ అవ ಗె గರ್ంథవనూನ್ 
యుಕಿತ್యనూನ್ ಬెూౕ సువ ಹాగూ అవరనుನ್ శుదಧ್ಗెూ సువ ఓవರ್ సంದెౕశವాహకరనుನ್ అవర 
ಪైಕಿ ందಲెౕ ౕ సు. శಚ್యವాಗಿయూ, ౕను మಹాపರ್ತా యూ, యుಕಿತ್పೂణರ್నూ 
ఆಗಿరుವె. (2:129) 

కಮా అసರ್ಲాನ್ ౕకుಮ್ రసూలನ್ నుಕ್ಮ್ యతూಲ್ అಲైకుಮ್ ఆಯా ನా వ-

యుఝಕಿಕ್ౕ-కుಮ್ వయుఅ ಲ್ముకుముಲ್-ಕಿತాబ వಲ್- కಮ್త వయుఅ ಲ್ముకుಮ್ ಮా లಮ್ 
తకూనూ తఅ’లమూನ್ (2:151) 

ನావು ಮ್ళಗಿందಲెౕ ఓవರ್ సంದెౕశವాహకరనుನ್ కళು దంತె. అవరు మಗె ననನ್ 
వచనగళనుನ್ ఓ  ಹెౕళುತాತ್ರె. మಮ್నుನ್ శుదಧ್ಗెూ సుತాತ್ರె. మಗె గರ್ంథ మతుತ್ యుಕಿತ್య 
ಕಷ್ణవనుನ್ ౕడుತాತ್ರె మతుತ್ ౕవು ఇషಟ್ర తనక యದెౕ ఇదದ್ సంగ గళనుನ್ 

ಬెూౕ సుತాತ್ರె. (2:151) 

2:151 ర ಲ್న ఝಕಿಕ್ౕ-కుಮ್ ఎంబ పదద అథರ್వು మಮ್నుನ್ శుదಧ್ಗెూ సుತాತ್ರె ఎంದాಗಿದె. 
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ముం న వచనద ಲ್ శు ಧ್ౕకరణద అథರ್వనుನ್ ౕడువ పೂవರ್పರ್తಯ್యగಳೂెం ಗె బళಕెಯాద ఇదర 
ఇతర ఉతಪ್నನ್గళು ನెూౕಡెూౕణ. సವ್ಲాತ್ ఎంబ పదవು ఝಕాಕ್ತ್ ఎంబ పదద ಜెూತె ౕ 
ಕా ಕెూం దದ್రూ, ಧా ರ್కరు ఇ ಲ್ ఝಕాಕ್ತ್ ఎంబ పదవು ಧా ರ್క దಶాంశ 
ತె ಗెಯాಗಿದె ందు ವా సువು లಲ್, ఏಕెందರె, స ನ್ವెౕశవು అదಕెಕ್ ಹెూం ಕెూళುಳ್వು లಲ್. 

వಲా త రు ವా రతుನ್ ఝರ್ ఉಹాರ್, వఇನ್ తదుఉ, ముసಕ್లతుನ್ ఇಲా ಲ್ಹా 
ಲా యుహಮ್లు నుಹ್ ಶైఉನ್ వలವ್ ಕాన ಝా-కుಬాರ್ ఇనನ್ಮా తుం రు-లಲ್ ౕన 
యಹ್-ಶౌన రబಬ್హుಮ್ ಲ್ ಘೆౖ  వ అಖాము-సವ್ಲాత వ మನ್ త-ఝಕాಕ್, ఫ ఇనನ್ಮా 
యత-ఝಕాಕ್ న ಸ್ ౕ, వఇలಲాಲ್ ಲ್ మ ౕರ್. (35:18) 

ಯావ ಹెూರె ಹెూరువవనూ ఇನెూನ್బಬ್న ಹెూರెయనుನ್ ಹెూరಲారను. ಹెూರె ಹెూతತ್ వಯ್ಕಿತ್యు 
తనನ್ ಹెూರెయనుನ್ ಹెూరలు కూగుವాగ, అవన కట బంధుವెౕ ఆಗಿదದ್రూ అవన ಹెూರెయ 
అಲాಪ್ంశవనుನ್ కూడ హం ಕెూళಳ್లు బరಲారను. శಚ್యವాಗಿయూ, తమಮ್ పರ್భువనుನ್ 
భయపడువవ ಗె మతుತ್ తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువవ ಗె ಮాతರ್ ౕవು ఎచಚ್ ಕె 
ಕెూడబ ಲ್ . మతుತ್ ಯారు శుదಧ್ಗెూళುಳ್ತాತ್ರె (త-ఝಕాಕ್) అవరు శಚ್యವాಗಿయూ తమಮ್ 
ఆతಮ್వನెನ್ౕ  శుదಧ್ಗెూ సు ತ್ದాದ್ರె (యత-ఝಕాಕ್). మతుತ್ అం మ మర ಕెయు, అಲాಲ್హన 
కಡెಗాಗಿದె. (35:18) 

ఝಕాತ್ ఎంబ పదಕెಕ್ ప శుదಧ್ అథವా శు ಧ್ౕకరణ ఎంబ అథರ್ವాಗಿದె ఎందు ఈ వచనవು (ಹాగూ 
ఇతర హలవು వచనగళು) అంಗಿౕక సుతತ್ದె. సವ್ಲాತ್ పదద ఒడನె ౕ ఝಕాತ್ పదవು 
ಕా ಕెూళುಳ್వ ఇతర ఎಲాಲ್ వచనగళ ಲ್, ఝಕాತ್ పదద అథರ್వು ಧా ರ್క దಶాంశ ತె ಗె ఎందు 
ಧా ರ್కరు ವా సుತాತ್ರె. ಧా ರ್కర మతుತ್ అవర అనుವాదకర ఇంతహ రుచు ಕెగళనుನ್, అర ౕ 
కుರ್ఆ న సరళವాద సందಭెూౕರ್ త పఠಣెయ మూలక సులభವాಗಿ బ రంగಗెూ సబహుదు. 

ఝಕాತ್ పదవು, ఇಸాರ್ ౕలర సంత ಗె ౕడಲాద ಸాಮానಯ್ సూచನెಯాಗಿದె. తమಮ್ సమయద ಲ್ 
అవరు ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె ౕడಲాద అದెౕ సూచನెగళనుನ್ పಡె దದ್రు: 

వ అಖಿౕము-సವ್ಲాత వ ఆతు-ఝಕాత, వకರ್ఊ మఅ-ರాರ್ಕಿఈನ್. (2: 43) 

మతుತ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా  మతుತ್ అవುగళనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ  మతుತ್ 
నమರ್ರాಗಿరువవర ಜెూತె ౕవೂ నమರ್ರాಗಿ . (2: 43) 
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బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా  మతుತ್ అవುగళనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ  ఎంబ ఆದెౕశవು కుರ್ఆ నుదದ್కూಕ್ 
కండుబరుతತ್ದె ಹాగూ సృ ಟ್కతರ್ ంద నమಗాಗಿ గ సలಪ್టಟ್ ಕಿರ್ಯాతಮ್క ౕవనద ౕ య 

ౕರెయ ప ళగಡె ಹెౕಗె ౕ సಬెౕకు ఎందు అవುగళು నమಗె ದెౕರ್ సుతತ್ದె. 
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ಭాగ ఏళು 

ఇಬాರ್ ౕమరు పರ್ಧాన గు ಯాదరు 
ಶాం య ಲ್రువవ ಗె, ఇಬాರ್ ౕమరు ఏకದెౕవ ಶాವ್సద వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ ముంచూ య ఒందు 
ಗౌరವా ವ್త ಸాಥ್నవనుನ್ ಹెూం ದాದ್ರె. అవ ౕణರ್ಗెూండ ఎಲాಲ್ గರ್ంథగళ ಲ್, ఒబಬ್ ಮాద  
పುరుషನాగువ ಭాగಯ್వనుನ್ అవరు గ ಕెూం ದాದ್ರె. మూ ರ್ ఆರాధನె ంద అಲాಲ್హన 
వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ సವ್చಚ್ಗెూ సువ సలుವాಗಿ, ಷాಠ್వంతರాదంతహ ಹాగూ తమಮ್నుನ್ నమರ್ವాಗಿ 
సమಮ್ సువంతహ జనసమూహಕాಕ್ಗಿ, అಲాಲ್హను ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ అవర మగ ఇಸాಮ್ ౕలర ಜెూತెಗె 
ఆ దನెందు కుರ್ఆ న ಲ್ ನావು ಕాణుತ ತె್ౕವె. దురదృషಟ್వಶాತ್, అవరు యహూ గళ మతుತ್ అరబర 
అవಮానಕెಕ್ గు ಯాదరు. 

అవరు ఒందు ಶెರ್ౕషಠ್ ನామ, ಶెರ್ౕషಠ್ జನాంగದెూం ಗె అనుగರ್ సలಪ್డువರెందు, అಲాಲ್హను 
అవರెూం ಗె ఒందు ఒపಪ್ందవనుನ್ ಮా రువುదు, ನావು ‘హಳెయ ఒడంబ ಕె’య ಲ್ ಕాణబహుదు. 
అవరనుನ್ అనుస సువవరనుನ್ అಲాಲ್హను హరసుತాತ್ನె, అవరనుನ್ శ సువవరనుನ್ అಲాಲ್హను 
శ సుತాತ್ನె. దురదృషಟ್వಶాತ್, అవర బಗెಗ್ ఒಳ ಳె್య షయగళనుನ್ ఓ ద తಕಷ್ణ, అవరు యహూ గళ 
గు ಯాదరు. యహూ గళು ಹెౕ దరు, ఈ ಪ್ಟ್ పರ್ವెౕ ద ౕಲె అవరు తనನ್ ప ನ್యనుನ್ అం న 
ఈ ಟ್న ರాజన వశಕెಕ್ ಕెూటಟ್రు, ఏಕెందರె ఆ మ ಳెయు బహళ సుందరವాಗಿదದ್ ంద తనನ್ 
ప ನ್ ందు ఒ ಪ್ಕెూళಳ್లు అవరు భయప ಟ್దದ್రు. అవಳೂెం ಗె హలవು ರా ರ್గళనుನ್ కಳెద నంతర, 

ರాజను ఇదದ್ಕಿಕ್దದ್ంತె ఆಕెయు ఇಬాರ್ ౕమర ప ನ್ ందు అ తుಕెూండను. నంతర అవళనుನ್ మర  
ఒ ಪ್ దను,51 ಜెూತెಗె ప ಹారదంತె అನెౕక ಜానుವారగళనూನ್ ౕ దను. యహూ గళು 
ఇನెూನ್ందు కಥెయనుನ್ సహ సృ ಟ್ దరు, ನాను అదనుನ್ ఒందు కుಚెౕಷెಟ್ ందు కರెయుತెತ್ౕ ನె, 
అದెౕನెందರె, ఇಬాರ್ ౕమరు అಲాಲ್హ1ನెూం ಗె తనನ್ ఒపಪ್ందద ఒందు సంಕెౕతವాಗಿ, తనನ್ 
ತెూంబತెూತ್ంబతತ್ನెౕ వయ ಸ್న ಲ್ సున  ಮా ಕెూండరు. ఈ యహూ  వంచನెయ ಕారణವాಗಿ, 

ಕెూౕಟాಯ್ంతర జనరు, స సಲాగదంతహ ನెూౕ న మూలక తమಮ್ అతಯ್ంత సూಕಷ್ಮ್ అంగద సణಣ್ 
ಭాగవనుನ್ ತాಯ್గ ಮాడಲెౕಬెౕకు ఎందు నం ಕెూం ದాದ್ರె. అర ౕ ಧా ರ್కరు ఈ యహూ  
అ ವెౕಕಿతనవనుನ್ అనుస దరు, నంతర గండు ಮాతರ್వలಲ್ದె ಹెణుಣ್ కూಡా ఈ సంకటవనుನ್ 
అనుభ సువంತె ಮా దరు. ఈ అತాಯ್ಚారవು ಹె ಣ್న ౕಲె ಕెలవು ದెౕశగళ ಲ್ ఇ ತ್ౕ న ಕాలద ಲ್ 
ಷెౕ సಲాಗಿదದ್రూ, అನెౕక ದెౕశగళ ಲ್ ఇం గూ ఇదు ಚా ತ್య ಲ್ದె ಹాగూ మ ಳా కಲాಯ್ణ 

                                                 
51 హಳెయ ఒడంబ ಕె (Old Testament Genesis) - 12:1-20  
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సంఘగళು ఇదనుನ್ తಡెయలు బహళ శರ್మపడు ತ್ದాದ್ರె. ఆదರె గం న ౕಲె ఈ అತాಯ್ಚారవು 
శವ್ದాతಯ್ంత ఇం గూ బహళ ಮానಯ್ತె ంద నಡెయు ತ್ದె. ఈ సున  ఆచరಣెయ ంದె ఏನాదరూ 

యుಕಿತ್ ದె ౕ ఎందు ಕెౕ దರె, ಯావುದెౕ ము ಲ್మ గూ ఉతತ್ సಲాగదు. ‘ఈ ಕಿರ್ యు శ ౕరద 
ఆ అంగద ಲ್ మ నತెయు ಶెౕఖరವాగದె సವ್చಚ್ವాಗಿ సలు సಹాయకరವాಗಿದె’ ఎందు ಕెలవరు 
ವా సుತాತ್ರె. ಹాಗಿదದ್ರె, హలుಲ್గళ ಲ್యూ మ నತెయు ಶెౕఖరವాగుతತ್ದె. అదಕాಕ್ಗಿ ನావು 
యతವాಗಿ హలుಲ್జుಜ್ತ ತె್ౕವె ౕ ಹెూరతు, అదಕెಕ್ నమಮ್ సృ ಟ್కతರ್ను కవచವాಗಿ ౕ రువ ఎరడు 

తు గళనుನ್ కతತ್  ತెಗెయువು లಲ್. ಹాಗె ౕ, మలದాವ್రవೂ మ నತెయ అంగವాಗಿದె. అదనుನ್ 
సವ್చಚ್ಗెూ సువ ౕ యనుನ್ ನాವెలಲ್రూ అ ದాದ್ರె. అంతూ, సహజವాಗಿ ಹె ಚ್నవరు “ఇదు పರ್ವా  
ముహమಮ್దర సంపರ್ದాయವాಗಿದె”, ఎందు ಹెౕళುవ సులభವాద త ಪ್ ಕెూళುಳ್వ ಮాగರ್వనుನ್ 
బళ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. ఆశಚ್యರ್కరవలಲ್ದె, ఇతర అసంಖాಯ್త అನాಚా క గళ ಜెూತెಗె, ఇదూ కూడ 
‘పರ್ವా య సంపರ್ದాయ’ ఎందు కರెయలಪ್డువ గರ್ంథగళ ಲ್ పರ್ಸాತ್ సಲాಗಿದె. పರ್ವా యు ఒబಬ್ 
పುరుషರాಗಿదದ್రు, ಹాಗాదರె మ ಳెయరు ಯాಕె ఊనరನాನ್ಗಿ ಮాడలಪ್డుತాತ್ರె? ವాసತ್వವెౕನెందರె, 
ఇదు యహూ గ ంద కదದ್ సంపರ್ದాయವాಗಿದె. 

ఆದాగూಯ್, అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమర ఉనನ್త దಜెರ್య బಗెಗ್ మయರ್మర మగ ఈಸా ಗె 
పೂణರ್ ాన తుತ್. అಲాಲ್హను ఈಸా ಗె గರ್ంథవనుನ್ క దను ಹాగూ బు ದ್వం ಕెయనూನ್, 
ತౌರా న అ వనూನ್ అవ ಗె ౕ దದ್ను. అవరు యహూ గళ కಡెಗె ಹెూౕదరు. యహూ గళು 
తమಮ್నుನ್ ఇಬాರ್ ౕమర ದాಧ್ంతద అనుಯా గಳెందు తಪాಪ್ಗಿ ದాವెಮాడు ತ್దದ್రు. ఆదರె ఈಸారు 
ಹెౕ దరు, అవరు ఇಬాರ್ ౕమర ದాಧ್ంతవనుನ್ అనుస సువవರాಗಿరు ತ್దದ್ರె, అవరు ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ 
ಕెూలಲ್లు శರ್ సువುదಕెಕ್ బదలు, అవర ಮాతుగళనుನ್ ವ್ౕక సಬెౕಕాಗಿతుತ್. మతుತ್ అవరు బರెౕ తమಮ್ 
పೂవರ್జరు ಮాడువ ಹాಗె ౕ ಮాడు ತ್దದ್రు (తమಮ್ పೂవರ್జర ಹాಗె అಲాಲ್హననుನ್ 
రసಕ್ సు ತ್దದ್రు). యహూ  ధమರ್వనుನ್ ఆ షಕ್ ద అవర పೂవರ್జరనుನ್ ఈಸారు ನైజ 

ಶైತానరు52 ఎందు కರె ದాದ್ರె.  (బహుశః ఇం నవರెగూ అవరు ಶైತానರెౕ ఆಗಿದాದ್ರె). 

హಳెయ మతుತ್ ಹెూస ఒడంబ ಕెయనుನ್ మతుತ್ కుರ್ఆననుನ್ ఓదువవరు, అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ 
ఇಬాರ್ ౕమర ఉనನ್త దಜెರ್యనుನ್ ಕాణుತాತ್ರె. ఈ గರ್ంథవು ం న గರ್ంథవనుನ್ దృఢప సుతತ್ದె 
ಹాగూ ಮానదండదంತె ಕాయರ್ వರ್ సుతತ್ದె ఎందు కుರ್ఆನ್ పದెౕ పದెౕ ಹెౕళುవುదర ಲ್ 
ఆశಚ್యರ್ವెౕ లಲ್. ನావು హಳెయ మతుತ್ ಹెూస ఒడంబ ಕెయనుನ್ ఓ దರె, ఆ పುసತ್కద ಲ್రువ చరణగళು 
హలవು సಥ್ళగళ ಲ್ పరసಪ್ర ರెూౕధವాಗಿದె. సతಯ್ద ಥ್రತెయు, సతಯ್వనుನ್ ప ౕ సువ ఒందు 

                                                 
52 ಹెూస ఒడంబ ಕె (New Testament John) - 8: 39-58 
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ಮానదండವాಗಿದె. ఆదದ್ ంద ಯావುದెౕ ఒందు షయవು ( ಶెౕషವాಗಿ అದెౕ అಧాಯ್యದెూళಗె 
పುనರావ ರ್సಲాದాగ) హలವారు ವైరుధಯ್గళనుನ್ ಸా ౕతు ప సువುదు, హಳెయ మతుತ್ ಹెూస 
ఒడంబ ಕెయ బಗెಗ್ ఒందు మಶాರ್తಮ್క అధಯ್యన ంద యుతತ್ದె. అదు అవర పೂవರ್ 
ಧా ರ್కర హసತ್ ెౕపద ಕారణವాಗಿದె. అవర పುರెూౕ తరనుನ್ ఈ ವైరుధಯ್గళ బಗెಗ್ పರ್ ನ್ దರె, 
అవర ಲ್ ಕెలవరు భరతನాటಯ್దంತె కు యుತాತ್ರె, ಕెలవరు యಕಷ್ಗానదంತె ಕಿ ಚాడుತాತ್ರె. (ఇదు 
ఎಲాಲ್ ಧా ರ್కరు నరళುవ ಸాಮానಯ್ ರెూౕగವాಗಿದె). 4:82 ర ಲ್ కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె, ‘ఇదు 
అಲాಲ್హన ಹెూరతు ఇతరర కಡె ం రువುದాಗಿదದ್ರె, శಚ್యವాಗಿయూ అవరు అదర ಲ್ హలವారు 
ವైరుధಯ್గళనుನ್ ಕాణు ತ್దದ್రు’. 

తమಮ್ సమూహగళು ಮాతರ್ అಲాಲ್హన గರ್ంథగళనుನ್ ವ್ౕక రువುదర ಕారణವాಗಿ, సನాಮ್గರ್ಕಿಕ್రువ 
ఏಕైక ಮాగರ್వು యహూ  మతుತ್ ಕె సತ್ ధమರ್వనుನ್ అనుస సువುదు ఎందు యహూ గళು మతుತ್ 
ಕె సತ್రు ವా సుತాತ್ರె. తమಮ್ గರ್ంథగళ నంతరద ಯావುದెౕ గರ್ంథవనుನ್ అవరు అంಗಿౕక సువು లಲ್, 
ಶెౕషವాಗಿ, అదు గರ್ంథద బಗెಗ್ పೂవರ್ ాన లಲ್దంతహ వಯ್ಕಿತ್ಗె అవ ౕ ರ್సలಪ್ಟాಟ್గ. ಯావುದెౕ 

యహూ యలಲ್దవರెూం ಗె అహంಭావ ంద వ ರ್సలు తమಮ್ అనుಯా గ ಗె యహూ  ఋ గళು 
తరಬెౕ  ౕడుತాತ್ರె. ఆదದ್ ంద, ఈಸార ౕಲె నం ద జన ಗె అవరు ಕె సತ್ ధమರ್వనుನ್ 
సృ ಟ್ దరు. ఆదರె ఈಸారు, యహూ యరనుನ್ ಶైತానన ౕజగళು ఎందు కರె దದ್రు. యహూ  
మతుತ್ ಕె సತ್ ధమರ್ద మూలక ಮాతರ್ವెౕ సನాಮ್గರ್వనుನ್ పಡెయలు ಸాధಯ್ವాಗಿದె ఎందు ಹెౕళುವాగ, 

కుರ್ఆನ್ ౕಗె ఉతತ್ సలు జన ಗె క సుతತ್ದె: “ఏకದెౕవ ಶాವ್ ಯాద ಹాగూ మూ ರ್ 

ఆರాధకరలಲ್ద ఇಬాರ್ ౕమర ದాಧ್ంతవనుನ್ ನావು అనుస సుತెತ್ౕವె” (2:135). నంతర కుರ್ఆననుನ್ 
ಶాವ್స సువవరు ౕಗె దృ ౕక సಬెౕಕాಗಿದె, “ನావು అಲాಲ್హన ಲ್ ಶాವ್ సుತ ತె್ౕವె, మతుತ್ నమಮ್ 
ౕಲె అవ ౕణರ್ಗెూండవುగళ ಲ್, మతుತ್ ఇಬాರ್ ౕమర, ఇಸాಮ್ ౕలర, ఇಸాಹ್కర, ಯాకూబర ಹాగూ 

అవర సంత గ ಗె అవ ౕణರ್ಗెూండవುగళ ಲ್, మతుತ್ మూಸా ಗె ಹాగూ ఈಸా ಗె 
ౕడలಪ್టಟ್వುగళ ಲ್ మతుತ್ ఎಲాಲ್ పರ್ವా గ గూ తమಮ್ పರ್భు ంద ౕడలಪ್టಟ್వುగళ ಲ್ ನావು 
ಶాವ್స సుತెತ್ౕವె. ನావು అవర ಲ್ ಯా బಬ್ర నడుವెయూ ತారతమಯ್వనుನ್ ಮాడువು లಲ್, మతుತ್ 

ನావು అಲాಲ್హ ಗాಗಿ ಶాం య ಲ್ದ ದె್ౕವె.” (2:136). 

బహుತెౕక ము ಲ್మరు ౕ న ఈ వచనవనుನ್ అంಗಿౕక సువು లಲ್. అవరు ಶాವ್స సువ ఏಕైక 
సంದెౕశವాహకరు, ముహమಮ್దರాಗಿದాದ್ರె. ఇಬాರ್ ౕమర ದాಧ್ంతవనుನ್ అనుస సలు 
సూ సువవరనుನ್ అథವా సంದెౕశವాహకర నడుವె ತారతమಯ್ ತెూౕ సకూడదు ఎందు 
ಹెౕళవవరనుನ್ అవరు శ సుತాತ್ರె. అవరనుನ್ సంబం దంತె, ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ఇతర 
సంದెౕశವాహకరు అవర ధమರ್ద ಲ್ పరಕಿౕయರాಗಿದాದ್ರె. 
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అಲాಲ್హన ౕ న ಜెూತె ఇಬాರ್ ౕమర సంబంధద బಗెಗ್ యహూ గళು మతుತ್ ಕె సತ್రు ఇబಬ್రూ 
రువ ಕారణ, కుರ್ఆ న ಲ್రువ ఇಬాರ್ ౕమర బಗెಗಿన ಮా యనుನ್ అవరు ರాక సలు 

ಸాధಯ್ లಲ್. ವాసತ್వద ಲ್, మూಸా మతుತ್ ఈಸారు ఈ మనుషಯ್న బಗెಗ್ ಮానಯ್ತె ం ಗె 
ಮాతನా రుವాగ, ತావು ఇಬాರ್ ౕమర ದాಧ್ంతవనుನ್ అనుస సువవర ಲ್ ఎ సలಪ್డಬెౕಕెూౕ, 
ಬెౕడ ౕ ఎంబువುదు అవ ಗె ಟ್ದె. అದెౕ ౕ , “ಹెౕ , అಲాಲ್హను సతಯ್వనుನ್ ను ದాದ್ನె, 
ఆదದ್ ంద ౕవು ఏకದెౕవ ಶాವ್ ಯాద ఇಬాರ್ ౕమర ದాಧ್ంతవనుನ್ అనుస , ಹాగూ అవరు 
మూ ರ್-ఆರాధకರాಗಿర లಲ್” (3:95) ఎందు ఎలಲ್ರెూం ಗె ಹెౕళುవంತె ముహమಮ್ద ಗె 
ದెౕರ್ సಲాಗಿದె. ఆదರె ఇం నవರెగూ, ಯావುದెౕ బహుತెౕక ఎಲాಲ್ ము ಲ್మరు అవ ಗె ಕಿ ಗెూడలు 

బయస లಲ್. 

ఇಬాರ್ ౕమరు, ఇಸాಮ್ ౕలరు, ఇಸాಹ್కరు, ಯాకూబరు, మతుತ್ అవర కులజనರెలಲ್రూ యహూ  
అథವా ಕె సತ್ರాಗಿదದ್రు ఎందు ం న గರ್ంథగళ అನెౕక జనరు ವా సుತాತ್ರె - ఆదರె 
“ఇಬాರ್ ౕమరు ఒబಬ್ యహూ ౕ అథವా ಕె సತ್ನెూౕ ఆಗಿర లಲ್. అవరు ಶాం య ಲ್దದ್ ఏకದెౕవ 
ಶాವ್ ಯాಗಿదದ್రు, మతుತ್ అవరు మూ ರ್ ఆರాధకరಲాಲ್ಗಿర లಲ್” (3:67) ఎందు ಹెౕళುవ మూలక 

కుರ್ఆನ್ ఈ ಗెూందలవనుನ್ సಪ್షಟ್ప సుతತ್ದె. అవరు ఇనూನ್ పటుಟ್ దರె, అవ ಗె తమಮ್ ಸాಮానಯ್ 
ానవనుನ್ బళసువంತె సులభವాಗಿ ಹెౕళబహుదు, “ఓ గರ್ంథద జనರెౕ, ౕవು ఇಬాರ್ ౕమర బಗెಗ್ ఏಕె 

ವా సు ತ್ౕ ? ತౌರాತ್ మతుತ್ ఇం ౕಲ್ అవర అనంతరವెౕ అవ ౕణರ್ಗెూం ವెయಷెಟ್. ౕవು మಮ್ 
ಸాಮానಯ್ ానవనూನ್ బళసువು లಲ್ವెౕ?” (3:65). కుರ್ఆನ್ ఒందు సరళ ఉతತ್రవనుನ್ ౕడుతತ್ದె – 
ತౌರాತ್ మతుತ್ ఇం ౕಲ್ ఇಬాರ್ ౕమర నంతర ౕఘರ್ ಕాలద బ కವెౕ అవ ౕణರ್ಗెూ సలಪ್ ಟ್ವె - 

ౕಗాಗಿ అవరనుನ್ యహూ  మతుತ್ ಕె సತ್ ధమರ್ಕెಕ್ సం ౕ సలు ಯా గూ ಸాధಯ್ లಲ್ – ఈ ఎరడు 
ಸాంపರ್ದా క ఘటకగళು, మూಸా మతుತ್ ఈಸార నంతర ౕఘರ್ಕాలద బ క ర సಲాಗಿದె. 

 ఈ ఆ సలಪ್టಟ್ మనుషಯ್న ಹెసరు హಳెయ ఒడంబ ಕెయ ಲ್ ಕా ಕెూంಡాగ, అవరు యహూ గళ 
గు ಯాదరు. అದెౕ ౕ , కుರ್ఆ న ಲ್ ఈ ಶెರ್ౕషಠ್ మనుషಯ್న బಗెಗ್ అಲాಲ್హను ಮాతನా రుವాగ, 

అవరు మಕాಕ್ద ಲ್రువ క ಲ್న మూ ರ್య సంಸాಥ್పకరు ఎందు ఆರెూౕ సలಪ್డువ మూలక అర ౕ 
ಧా ರ್కర గు ಯాదరు. 

ఇಬాರ್ ౕమరు ಶాం య ಲ್రువవ ಗె ముఖండರాಗಿ అహರ್ಗెూళುಳ್వ ముం తವాಗಿ, అಲాಲ್హన 
పదగಳೂెం ಗಿన ప ౕ సలಪ್ ಟ್దದ್రు. నంతర అవ ಗె అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ యమగళనుನ್ 
ౕడಲా తు మతుತ್ అవరు అదరಲెಲ್ౕ ఉ యలు ధರ್ దరు మతుತ್ ఎಲాಲ್ ౕ య మూ ರ್పೂಜె, 

ధమರ್, ఆచరಣె మతుತ್ అನాಚా క ఆರాధನా గళనుನ್ రసಕ್ , తనನ್నుನ್ అవುగ ంద 
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శుదಧ್ವాಗಿ సలు సವ್తః బదಧ್ರాಗಿదದ್రు. ಯాರాదరూ అవర ಹెಜెಜ್యనుನ್ అనుస సలు ధರ್ దರె, 
అవరు అದెౕ ౕ య ಲ್ ఆ యమగ ಗె నమರ್ವాಗಿ సమಮ್ సుತాತ್ అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗె 
సమ ರ್తರాగಬెౕకు. ఇಬాರ್ ౕమరు అಲాಲ್హన ಜెూತె తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యుವాగ 
ಯావುದెౕ ర డನెూನ್ౕ అథವా ఆయತాಕారద మನెయನెూನ್ౕ కటಟ್ లಲ್, అంತె ౕ ಯావುದెౕ 
ధమರ್వనూನ್ సృ ಟ್స లಲ್. బదಲాಗಿ, సంపರ್ದాయద ಲ್ ముళುಗಿ ಹెూౕಗಿదದ್ మತాంధ ఆచరಣెగళనుನ್ 
ఎదు ದాగ, అవరు తనನ್ యుಕಿತ್ మతుತ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళ దరు. అవరు తనನ್ తంದె మతుತ್ 
తనನ್ జనరు మూ ರ್గ ಗె తమಮ್నుನ್ సమ ರ್సువುదనుನ್ కంಡాగ, అవ ಗె జವాద పರ್భువనుನ್ 
ల సలు కರె ౕడువ సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూండరు. అవరు కలಲ್నుನ್ పೂ సువ ప కలಪ್ನెయనుನ್ 
రసಕ್ దరు, ఏಕెందರె అదర ಲ್ అవ ಗె ಯావುದెౕ ವెౕకవು ಕాణ లಲ್. అవరు జనರెూం ಗె ఇదర 

బಗెಗ್ చ ರ್సుವాగ, మತెూತ್ ಮ್ అవరు తమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళ దరు. జనరు తమಮ್ 
ದెౕవరుగళనుನ್ సూ  అవ ಗె ಬెద ಕెయనుನ್ ౕ ದాగ, ఇಬాರ್ ౕమరు ಹెౕ దరు: 

ౕవು ಕె ತ್ద వసుತ್గ ಗె ౕವెౕ ಸెౕವెಮాడు ತ್ౕರా? మಮ್నూನ್ మతుತ್ ౕవು రూపಕెూడువ ఈ 
వసుತ್గళనుನ್ సృ ಟ್ రువುదు అಲాಲ್హನాಗಿದాದ್ನె. (37:95-96) 

ಸాంపರ್ದా క ఆచరಣెగళనుನ್ రసಕ್ దంతహ అದెౕ ఇಬాರ್ ౕమరు, అర ౕ కుతంతರ್ద పರ್ಧాన 
గు ಯాదరు. అర ౕ ಧా ರ್కరు, ఒందు ತామರ್ద ಬాಲ್ಕಿ ంద ఒందు ಜెూತె ಹెಜెಜ್గురుతనుನ್ ಕె ತ್ 
మతుತ್ అదనుನ್ మಕాಕ್ద చదర ಲామూ ರ್య పకಕ್ద ಲ್ ಸాಥ್ , అదు ఇಬాರ್ ౕమరదుದ್ ఎందు 
ಘೆూౕ దరు. ఇదు తమಗాಗಿ ಲామూ ರ್యనుನ್ క ಟ್ద ఆ మనుషಯ್ననుನ್ ಗౌర సువ సలుವాಗಿದె 
ఎందు అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ మూలక ఈ క ಲ್న మನెయనుನ್ ఆರా ద దల 
ಮానవను ఇಬాರ್ ౕమರాಗಿದాದ್ರెందు అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. అవర మ ౕ య ಲ್రువ ఆ క ಲ್న గರ್హద 
ముంದె ಸాಥ್ సಲాద, ఒందు నನ್ద ಲెౕప హ ಚ್ద గూ ನెూళಗె ఇ సలಪ್టಟ್ంతహ ఈ ತామರ್ద 
ಹెಜెಜ್గురుతుగళು, ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್య అథವా లు న (మಕా  ఇಬాರ್ ౕಮ್) సంಕెౕతವాಗಿದె 
ఎందు ಧా ರ್కరు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

నంతర, బదಧ್ರాద ఇಬాರ್ ౕమరు (అర య ಲ್ - ఇಬాರ್ ౕమ ముసలಲ್ನ್) ఎంబువುదు, ಪాರ್థರ್ನెయ 
సಥ್ళవనుನ್ సూ సుతತ್ದె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. సహజವాಗಿ, అదు అరబర ಶెౕష పೂಜా సಥ್ళವాಗಿದె. 

ఇంతహ ముಟాಟ್ళతనద సವ್రూపవು, “సతಯ್ ಷెౕధద ಲ್ మతుತ್ కపటతనద ಲ್ కಠెూౕరరు” ఎందు 
అಲాಲ್హను ಘೆూౕ ద జನాంగవು గರ್ంథవనుನ್ రు ద ప ಣామವాಗಿ సంభ ದె. 
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ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್య మహతವ್ 
ఈ మనుషಯ್న మహతವ್వనుನ್ కుರ್ఆ న ವాకಯ್వృందగళ ಲ್ ನెూౕಡెూౕణ. 

ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడుತాತ್, ಶాం యుతವాಗಿ అಲాಲ್హ ಗె షಠ್ರాద మతుತ್ ఏకದెౕవ 
ಶాವ್ ಯాద ఇಬాರ್ ౕమర తతವ್వనుನ್ అనుస సువవ ಗಿంత ఉతತ್మವాద ౕవన పదಧ್  

ఇನాನ್రದాದ್ಗಿరలు ಸాధಯ್? అಲాಲ್హను ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ తనನ್ ఆ య ಗెಳెయనನాನ್ಗಿ ದాದ್ನె. 
(4:125) 

ವాసತ್వద ಲ್, ఇಬాರ್ ౕమరు సವ್యం ఒందు సముದాయವాಗಿదದ್రు. అಲాಲ್హ ಗె 
ಷాಠ್వంతರాಗಿ మతుತ್ ఏకದెౕవ ಶాವ್ ಯాಗಿ ఇదದ್రు. అవరు మూ ರ್ 

ఆರాధకరಲాಲ್ಗಿర లಲ್. అవరు అಲాಲ್హన అనుగರ್హగ ಗె కృత ತె స ಲ್సువవರాಗಿదದ್రు. 
అಲాಲ್హను అవరనుನ್ సನాಮ್గರ್ಕెಕ್ ಮాగರ್దశರ್న ಮా దను. ನావು అవ ಗె ఈ ౕవనద ಲ್ 
ఒಳ ಳె್యతనవనుನ್ దయಪా ದెవು మతుತ್ ముం న ಲెూౕకద ಲ್ అవరు శಚ್యವాಗಿయూ 
సజಜ್నరಲాಲ್ಗಿరువరు. (16:120-122) 

తనನ್నుನ್ ತాನెౕ ముఖರ್తనద ಲ್ లుಕಿ ಕెూంಡాతన ಹెూరతు, ఇಬాರ್ ౕమర ದాಧ್ంతవనుನ್ 
రసಕ್ సువవನారు? ఈ ಲెూౕకదలూಲ್ మతుತ್ ఇనుನ್ ముం న ಲెూౕకదలూಲ್ ನావು అవరనుನ್ 

ఆ ಕ್ ಮా ದ ದె್ౕವె. తనನ್ పರ್భు అవರెూడನె, “ಶాం వంతನాగు” ఎంದాగ, అవరు తಕಷ್ణ 
“ శವ್ನెూಡెయ ಗె ನాను ಶాం వంతನాಗಿದెದ್ౕನె” ఎందు ಹెౕ దరు (2:130-131) 

ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ అవర పರ್భు ಕెలవು పదగಳೂెం ಗె ప ౕ ದాగ, అవరు అవುగళನెನ್ಲాಲ್ 
ಕాಯాರ್ ವ್తಗెూ దరు. అಲాಲ್హను నంతర “ನాను నನ್నుನ್ సవರ್ జనర ముఖండనನాನ್ಗಿ 
(ఇಮాಮ್) ನెౕ సు ತ್ದ ದె್ౕನె” ఎందు ಹెౕ దను (2:124) 

మಗె ఇಬాರ್ ౕమర ಲ್ మతుತ್ అవర సంಗా గళ ಲ್ ఒందు ఉతತ್మ ఆదశರ್ ದె. అవరు 
తమಮ್ జನాంగದెూడನె ಹెౕ దరు, “ನావು ಮ್ంద మతుತ್ ౕవು అಲాಲ್హననుನ್ టుಟ್ 
పೂ సు ತ್రువ మూ ರ್గ ంద నమಮ್ సంబంధవనుನ್ క ದెవು. ನావು మಮ್నుನ್ కಕ್ ದెవು 
మతుತ್ ౕవು ఏಕైకನాద అಲాಲ್హన ౕಲె ಶాವ್స సువ తనక నమಮ್ ಮ್ళಗె 
ಶాశವ್తವాಗಿ ದెವ್ౕష మతుತ್ ವైరతವ್వనుನ್ పರ್కటಗెూం ದె.” (60:4) 

ఇಬాರ್ ౕమరు అಲాಲ್హన ಕానూనుగళనుನ್ ಪా సువ తనನ್ బదಧ್ತెయ ಲ್ ಪాರ್ಮా కರాಗಿదದ್రు మతుತ್ 
మూ ರ್ ఆರాధನెయనుನ್ తనನ್ శతుರ್ವెందు ప గ దದ್రు. జనరనుನ್ ಯావುದెౕ మధಯ್వ ರ್గ లಲ್ದె 
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అಲాಲ್హన ಜెూತెಗె సంబం ಕెూడువುదు ఇಬాರ್ ౕమర ಧెಯ್ౕయವాಗಿతుತ್. అಲాಲ್హను ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ 
ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె మతుತ್ ఆರాధನెయనుನ್ మునನ್ಡెసలు ఇಮాಮ್ ఆಗಿ ನెౕ స లಲ್. ಕెౕవల 

అಲాಲ್హననుನ್ ಸెౕವె ಮాడలు బదಧ್ರాద వಯ್ಕಿತ್య ఉದాహరಣెಯాಗಿ అవరనుನ್ ನెౕ సಲాಗಿతుತ್. 
కుರ್ఆ న స ನ್ವెౕశద ಲ್, ఇಮాಮ್ ఎంబ పదవು ‘అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ బರ್ంధగళ గళనుನ್ 
గమ సువುదర మూలక, జనరనుನ್ ಸామూ క ౕగ ెౕమద ఒందు ಥ್ య కಡెಗె, అవర 
యుಕಿತ್యనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సుತాತ್ మునನ್ಡెసలు ಸాధಯ್ రువంతహ ఒబಬ್ సವ್తంతರ್ మతుತ್ పರ್గ పర ನాయక’ 
ఎంబ అథರ್వనుನ್ ಮాతರ್ ౕడుతತ್ದె. ఆ ನాయకను తనನ್ యుಕಿತ್ అథವా ಸామథಯ್ರ್ ంద జనర ౕಲె 
దృఢವాద పರ್ಭావనుನ್ ౕరలు ಸాధಯ್ రువవನాಗಿరుತాತ್ನె. 

ఇಬాರ್ ౕమరు తమಮ್ సంత యనుನ್ ఒందు బంజరు భూ య ಲ್ అ వృ ಧ್ಹెూందువంತె 
మునನ್ಡె దరు, ಹాగూ అవరు అదనుನ್ ఫలపರ್దಗెూ దరు. అవరు ఎಲాಲ್ ౕ య మూ ರ್ ఆರాధನె 
మతుತ್ ఆచరಣెగ ಗె రుదಧ್ವాಗಿదದ್రు మతుತ್ జనరనుನ್ ಧా ರ್క ಹాగూ మ ౕయ ದాಧ್ంతద 
బంధన ంద ముకತ್ಗెూ సలు బయ దದ್రు. అవరు మూ ರ್పೂಜెయ రుదಧ್ లువು ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ 
సలుವాಗಿ, తనನ್ ౕవనవనూನ್ ತాಯ್గ ಮాడలు తಯాರాಗಿదದ್రు. ఆదರె, ఈ పರ್ಕಿರ್ యనుನ್ తಲెಕెళಗె 
ಮా ద అర ౕ సంసಕ್ೃ యనుನ್ ఇందు ನావು ಕాణు ತ್ದ ದె್ౕವె. 

 

కుతంతರ್గళనుನ್ బలప సువ కటుಟ್ కಥెగళು 
ఇಬాರ್ ౕమరు ఎ ಲ್ జ దరు ಹాగూ ఎ ಲ್ ಬెಳెదరు ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುవು లಲ್. ఆదರెౕ, 
ತౌರాತ್ మతుತ್ ఇం ౕಲ್ అవర నంతర ౕఘರ್ಕాలద బ కವెౕ అవ ౕణರ್ಗెూం ವె ఎందు ಹెౕ ದె. 
ముహమಮ್ద ಗె ముం తವాಗಿ ಯావುದెౕ సంದెౕశವాహకరనుನ್ అథವా పರ್ವా గళనుನ್ అర ౕ 
జನాంగಕెಕ್ కళು స లಲ್ ఎందు కుರ್ఆನ್ అದెౕ సమయద ಲ್ సಪ್షಟ್ప ದె. ౕಗాಗಿ, ఇಬాರ್ ౕమరు 
ఇಸాಮ್ ౕలర ಜెూತె మಕాಕ್ಗె ಹెూౕಗಿరಲెౕ ఇలಲ್ ఎంబువುదనుನ್ సరళ ವెౕచನెయు ಸారుతತ್ದె 
(ఉಮాರ್ మతుತ್ హ ಜ್న యమగళ ಭాగవనుನ್ ఓ ). ఈ సరళ అ న ಜెూತెಗె, ಧా ರ್కరు 
నమಮ್నుನ್ నం సలు ಹెಣె రువ సంపೂణರ್ హు -నం ಕెయు ధూళು ಸెౕరుతತ್ದె. 

ఇಬాರ್ ౕమరు తనನ್ ప ನ್ మతుತ್ మగ ఇಸాಮ್ ౕలర ಜెూತె అర  మ ಣ್న ౕಲె పರ್ಯా సు ತ್దದ್రు 
ఎందు ಧా ರ್కరు ವా సుತాತ್ರె. అవరు తనನ್ ప ನ್ మతుತ್ మగువనుನ್ మరుభూ య మధಯ್ద ಲ್ 
ಕై టుಟ್ దూర ಹెూౕదరు ఎందు అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె – ఇదు అಲాಲ್హను ನెౕమక ಮా రువ జనర 
‘ఇಮా ’ಗె సూకತ್ವాద గుణవలಲ್. 
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కಥెయు ౕಗె ముందువ యుతತ್ದె: ఇಬాರ್ ౕమర మగు అళು ತ್రుವాగ, అదర ತా యు అదనుನ್ 
మరుభూ య ಲ್ టుಟ್, ఎరడు ಬెటಟ್గళ ఖరగళ నడుವె ఎడగಡె మతుತ್ బలగಡెಗె 
ఓడಲారం దరు. మగు ನెలద ౕಲె తనನ್ ಕాలుగళనుನ್ ಹెూಡెయు ತ್రుವాగ, ఇదದ್ಕಿಕ್దದ್ంತె 
ನెల ంద ౕరు ಮ್ హ యಲారం తు. 

ಧా ರ್కరు ఈ సಥ್ళవనుನ್ సಫా మతుತ್ మವాರ್ ఎందు ಹెస ದాದ್ರె - ವాసತ್వವాಗಿ కలుಲ್బంಡెగళ 
ఇంతహ బ గರ್త ಲాసತ್ర ದెౕవತెగళು, ఈ ದెౕవಸాಥ್నద సుతತ್ముతತ್ న పರ್ದెౕశగళ ಲ್ 
కండుబరుతತ್ದె. అరబ ಗె కలుಲ್బంಡెగళనుನ್ పೂ సువುದెందರె బహళ ರ್యకరವాద షయವాಗಿದె 
ఎందు శವ್ద ము ಲ್మర ಲ್ అನెౕక ಗె లಲ್. 

ఇందు, ಚౌక కలుಲ್ బంಡెయ మూ ರ್ಗె ಗౌరವాపರ್ಣెಯాద ౕథರ್ಯాತెರ್య సందభರ್ద ಲ್, అవುగళ 
నడుವె ఏళು ಬా  కಡాಡ್యವాಗಿ సంచ సువ మూలక, ఈ ఎరడు పవರ್తగళ ఆರాధನెయనుನ್ 
ಧా ರ್కరు ము ಲ್మ ంద ಮా సుತాತ್ರె. అవరు ఈ యనుನ್ ಶాఎ ఎందు కರెయుತాತ್ರె - ఇదు 
ಪాರ್ ౕన అನాಚా క అరబర మತెూತ್ందు ಧా ರ್క ಯాಗಿದె. ఈ తರ್ పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ 
ఎ ಲ್యూ కండుబం లಲ್ ఎంబువುదు గమನాహರ್ವాಗಿದె. 

ನెల ంద ಹెూర మಮ್ద ౕరు ప తರ್ವాదుದాಗಿದె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె మతుತ್ ఇదనుನ್ ఝಮ್-ఝಮ್ 
ౕరు ఎందు కರెయుತాತ್ರె. కుರ್ఆನ್ నమಗె ఇవು ಯావುదనూನ್ క ಕెూడ లಲ್. ఇందు, ఈ 

చదరగృహ మూ ರ್య అ ಭాగద ಲ್ అళవ సಲాద ౕరనుನ್ ఎಲెయువ యంతರ್వು, నగరద ఇతర 
ಭాగగ ంద ౕరనుನ್ ಸెಲెదు, ‘ వಸ್ರ್ ఓಸెూ ಸ್’ ఎంబ ಧానద మూలక శు ಧ್ౕక , 

వಯ್వ ಥ್తವాಗಿ ఈ మ ౕ ಗె ౕరనుನ್ పೂರైಕె ಮాడువುదనుನ್ ನావು ನెూౕడబహుదు. 

ಧా ರ್కరు మತెూತ್ందు కಥె ం ಗె తమಮ್ వంచನెయనుನ್ ముందువ సుತాತ್ರె. ౕరు ಮ್ హ ద 
ఆ ಸాಥ್నదಲెಲ್ౕ, ఇಬాರ್ ౕమరు అಲాಲ್హన మನెయనుನ್ క ಟ್దరు ఎందు ಹెౕళಲాಗಿದె. ఈ ಕాలಪ್ క 
కಥెయనుನ್ బలప సలు 2:125 మతుತ್ 22:26 వచనగళనుನ್ అవరు భರ್షಟ್ಗెూ దరు. అర ౕ ధమರ್ద 
ౕవన మతుತ್ మరణవು, రూపಗెూ సಲాద 2:125 రనుನ್ ఓదువುదర ౕಲె అవలం ದె. సతಯ್వು 

ఈగ బయಲాగ దದ್రూ, ఆదషుಟ್ ಬెౕగನెౕ అథವా ళంబವాಗಿ జనరు దుಕెూళಳ್ ದాದ್ರె. అಲాಲ್హన 
వಯ್వಸెಥ್యు ఎం గూ బదಲా సలు ಸాధಯ್ లಲ್ మతుತ್ సతಯ್ ಯాವాగలూ పರ್చ త రుతತ್ದె. 

2:125 మతుತ್ 22:26 వచనగళనుನ್ ఓ ದాగ నమಗె కండుబరువುదు ఏನెందರె: 

వ అ’ఇದాನ್ ఇಲా ఇಬాರ್ ౕమ వ ఇಸాಮ್ ౕల అನ್ థ ಹ್ರా ಬై య ಥాವ್ఇ ౕన వಲ್ 
ఆಕಿ ౕన వ-రుರ್కಕ್-ఇ-సుಸ್జూದ್. (2:125) 
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జనసమూహಕాಕ್ಗಿ మతుತ್ ಷాಠ್వంత ಗాಗಿ మతుತ್ నమರ್ವాಗಿ సమಮ್ సువవ ಗాಗಿ, ననನ್ 
వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ శు ಧ್ౕక సలు ನావು ఇಬాರ್ ౕమ ಗె మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕల ಗె సూ ದెవು 
(2:125) 

వ-ఇಝ್ బవವ್’ನా -ఇಬాರ್ ౕమ మಕానಲ್ ಬై  అನ್ ಲా తు ರ್ಕ್ ౕ ಶైఅನ್ వ థ ಹ್ರ್ 
ಬై య -ಥాವ್ఇ ౕన వಲ್ ಖాఇ ౕన వ-రుರ್కಕ್-ఇ-సుಸ್జూದ್. (22:26) 

మతుತ್ ನావು ఇಬాರ್ ౕమ ಗె వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ ఒందు ಸాಥ್నవనుನ್ ನెౕ ದాగ: ౕవು నನెూನ್ం ಗె 
ಯావುదనూನ್ సం ౕ సಬెౕ  మతుತ್ ననನ್ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ జనసమూహಕాಕ್ಗಿ మతుತ್ 
ಬెంబ సువవ ಗాಗಿ మతుತ್ నమರ್ವాಗಿ సమಮ್ సువవ ಗాಗಿ శు ಧ್ౕక . (22:26) 

2:125 ర ಲ್ అನెౕక పదగళು భರ್షಟ್ಗెూ సಲాಗಿದెಯాదరూ సహ, 22:26 ర ಲ್ 
పುనರావతರ್ನెಯాదవುగళనుನ್ ತెూౕ సలు ఈ వచనగళ ಕెౕవల మూరు పదగళనుನ್ ಮాతರ್ ನాను 
ఎ ತ್ ತెూౕ సుತ ತె್ౕನె. ఈ పదగళು ఉದ ದె್ౕ రువ ನైజಯ್ అథರ್వనుನ್ ಧా ರ್కరు ಹెౕಗె బద దరు 
ఎంబ ವాసತ್వవనుನ್ ನాను ముం న ఎరడు ಭాగగళ ಲ್ పರ್ద ರ್సుತెತ್ౕನె. ఇతర వచనగళ ಲ್ అದెౕ 
పదగళ బళಕెయనుನ್ అవುగళ ಜెూತె ಹెూౕ సువುదర మూలక ನాను ఇదనుನ್ వ సుತెತ್ౕನె. దలు 
ఇవುగళ బಗెಗ್ ಪాರ್థರ್ కವాಗಿ దుಕెూళಳ್ಬెౕಕాಗಿరువುదనుನ್ ನెూౕಡెూౕణ. అర ౕ ధమರ್ద పರ್ಕార: 

1. ఈ ఎరడు వచనగళ ಲ್రువ ಬై య ఎంబ పదవು అಲాಲ್హన మನెయ సంಕెౕతವాಗಿದె. 
అందರె, మಕాಕ್ద ಲ್రువ 627 చదర అ య క ಲ್న మನెయు అಲాಲ್హ ಗె ಸెౕ ದాದ್ಗಿದె ಹాగూ 
అదు అవను ವా సువ ఒందు సಥ್ళವాಗಿದె. 

2. ఈ ఎరడు వచనగళ ಲ್రువ -ಥాವ್ఇ ౕన ఎంబ పదద అథರ್వು అదర సుతತ್లూ 
నಡెయువవరు ఎంದాಗಿದె. అందರె అదర (చదర గృహద) సుతತ್లూ గ ಯారద ముళುಳ್ 
రుగువ రుదಧ್ ಕಿಕ್న ಲ್ నಡెయుತాತ್ರె. 

3. ఈ ఎరడు వచనగళ ಲ್రువ రుರ್కಕ್-ఇ-సుಸ್జూದ್ ఎంబ పదగళ అథರ್వು ಬాగువవరు మతుತ್ 
ಸాಷాಟ್ంగವెసగువవరు ఎంದాಗಿದె. అಲాಲ್హన జనర ಲ್ ಸెౕరಬెౕಕాదರె, ಷాಠ್వంతరు 
ఇవುగళనుನ್ తమಮ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ ಲ್ అళవ సಬెౕಕాಗಿದె. 

ఈ సమథರ್ನెగళనుನ್ దృ ౕక సువ ಯావುದెౕ వచనగళು కుರ್ఆ న ಲ್లಲ್. ఈ కృ యు, శವ್ద 
శతಕెూౕ  జనర ౕవనద ౕಲె ಭా ౕ పರ್ಭావవనుನ್ సృ ಟ್ ದె. ము ಲ್మరు తమಮ್ పರ್ ెయ కಡెಗె 
మరళಬెౕకు ಹాగూ ఈ కుతంతರ್ద గం ౕరತెయనుನ್ అ యಬెౕಕాಗಿದె మతుತ್ అಲాಲ್హన గರ್ంథద బಗెಗ್ 
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అలಕಷ್ರాಗಿరుదಕెಕ್ ಹాగూ ಧా ರ್కరనుನ್ కణుಣ್ము ಚ್ అనుస సువುదಕాಕ್ಗಿ ತెరಬెౕಕాద ಬెಲెయనుನ್ 
దుಕెూళಳ್ಬెౕಕాಗಿದె. ఇదు ననನ್ ఇಚెಛ್ಯాಗಿದె. బహుశః హృదయద కురుడుతనద బಗెಗ್ కుರ್ఆನ್ ఏను 

ಹెౕళುతತ್ದె ఎందు అవరు మ ರ್సಬెౕకు:  

కురుಡాగువುదు కణుಣ್గళలಲ್, బద ಗె కురుಡాగువುదు ఎದె ళಗಿరువ హృదయವాಗಿದె. 
(22:46) 

పರ್ ందు వಯ್ಕಿತ್గూ, తనನ್ ౕవనవనుನ್ పರ್ಭా సువ పರ್ ందు షయగళనుನ್ పರ್ ನ್సువ 
ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ ౕడಲాಗಿದె. అదు అಲాಲ್హను ఎలಲ್ గూ ౕ రువ మూలభూత హಕాಕ್ಗಿದె. 
ಧా ರ್కరు తమಮ್ ಬెూౕధನెగళనుನ್ ಪా సువవ ంద ఈ ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ క దుಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. 
ఎ ಲ್యవರెಗె ము ಲ್మరు అಲాಲ್హను తమಗె ౕ రువ ಶెౕష ಕెూడుಗెಯాద ఈ ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ 
ఉప ౕಗಿసದె, తమಮ್ ಧా ರ್క పರ್ ౕణర అ ౕనద ಲ್ ముందువರెయుತాತ್ರెూౕ – అ ಲ್యవರెಗె 
అవరు తమಮ್ ఇం న అవಸెಥ್యಲ ಲె್ౕ ఉ య ದాದ್ರె. పರ್ಶెನ್యనుನ್ ಕెౕళುవುదర ಲ್ ఏను త ಪ್ದె? 

అದెూందు అపರాధವెౕ? ಯావುದెౕ ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు, పರ್పంచద ಲ್న అ  ದెూడಡ್ ర ಬ್, ౕಪ್, 

ఆయతుಲాಲ್గళು, పం తరు, ఆಧాಯ್ ಮ್క ನాయకరు, సంతరు, పುರెూౕ తరు, సನాಯ್ గళು మతుತ್ 
ముಲాಲ್గళనుನ್, వసుತ್ ಷెಠ್య పರ್ಶెನ್గಳೂెం ಗె ఎదు దರె, అవర ಲ್ ಯా బಬ್ గూ అదనుನ್ 
ಭా సలు ಸాధಯ್ లಲ್. మಮ್ గರ್ంథగళనుನ್ మಶాರ್తಮ್కವాಗಿ ఓ ಕెూండు, ఇదనుನ್ ఇంದెౕ 

పರ್య ನ್  ನెూౕ ! 

ಪాರ್ಮా క ము ಲ್మ ಗె, కుರ್ఆನ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ ಹెౕళುతತ್ದె: 

అవను సంపೂణರ್ వరగళನెూನ್ళಗెూండ గರ್ంథవనుನ್ మಮ್ కಡెಗె 
అవ ౕణರ್ಗెూ రుವాగ, ಕానూ న మూలವాಗಿ అಲాಲ್హననుನ್ ಹెూరతు ప  ಬెౕರె 
ಯావುదನాನ್దరూ ನాను హుడుకಬెౕಕె? ం న గರ್ంథవనుನ್ ౕడలಪ್టಟ್వరు సహ, ఇదు మಮ್ 
పರ್భు ంద అవత సలಪ್ ಟ್రువುದెందు రుತాತ್ರె. ఆదದ್ ంద సంశయగರ್సತ್ರాదవర ಲ್ 
ఆగಬెౕ . (6:114) 

మಮ್ పರ್భు న వచనవು సతಯ್ మతుತ್ ನాಯ್యದెూం ಗె ప పೂణರ್ವాಗಿದె. అవన 
ఆದెౕశగళనుನ್ బదಲావಣెಗెూ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. అవను సవರ್శుರ್తనూ సవರ್ నూ 
ఆಗಿరుತాತ್ನె. (6:115) ౕవು భూ య ౕ న జనర ಲ್ బహుమ ౕయరనుನ್ అనుస దರె - 
అవరు మಮ್నుನ್ అಲాಲ್హన ಮాగರ್ ంద త ಪ್  డువరు. అవరంతు ಕెౕవల 
గుಮా యనನ್నుస  ఊಹా ౕಹెగళ పರ್ಕార వ ರ್సుತాತ್ರె. (6:116)  
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ౕ న వచనగళనుನ್ ఓ ద నంతర – అర ౕ ధమರ್ద ಯావುದెౕ పುರెూౕ త అథವా ఉಲెಮాಗె 
ఈ పರ್ಶెನ್గళనుನ್ ಕెౕళలు పರ್య ನ್  – ఇಸాಲ್ న ಲ್ కుರ್ఆ న ಹెూరತాಗಿ ఇతర ಕానూనుగళು ఏಕె 
ಬెౕకు? అవరు కుರ್ఆ న ಕెలవು వచనగళనుನ್ ఆ ಕ್ಮా  అదనుನ್ సందభರ್-ಬా రವాಗಿ 
ఉಲ ಲె್ౕಖಿ , ‘అಲాಲ್హననుನ್ అనుస  మతుತ್ సంದెౕశವాహకరనుನ್ అనుస ’ ఎందూ, అಲాಲ್హననుನ್ 
అనుస సువುದెందರె కుರ್ఆననుನ್ అనుస సువುదు ಹాగూ సంದెౕశವాహకరనుನ್ 
అనుస సువುದెందರె, సంದెౕశವాహకర మరణద సుಮారు 250 వషರ್గళ నంతర పರ್తಯ್ಕಷ್ವాద 
తమಮ್ ఇಮాముగళು బರెదంతహ సంದెౕశವాహకర ಹెౕ ಕెగళనుನ್ (హ ౕಸ್) అనుస సువುದాಗಿದె 
ఎందు ఉతತ್ సుತాತ್ರె. ఈ ఇಮాముగళು, ‘ತావು ఈ కಥెగళనుನ್ ఇతర ంద ಕెౕ ದెవು ఎందు 
ಹెౕళುవ జనర మూల ంద’ ఈ ಹెౕ ಕెగళనుನ್ సంగರ್ రుವెవು ఎందు ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. ఇಸాಲ್ ౕ 
ದెౕశగళ ಲ್రువ ఎಲాಲ್ శ ౕಯా ಕానూనుగళು, ఈ కుರ್ఆನ್-ಬా ర బరహగళ ఆಧారద ಲ್ 
ಹెಣెయಲాಗಿದె మతుತ್ ఇవುగళು కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ ಕాణ గదు. 
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నమಮ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್వು, 

ನావು ಯారు మతుತ್ ನావು ఏನాగలు బయసుತెತ್ౕ ವె  

ఎంబువುదనుನ್ ధರ್ సుతತ್ದె. 

 

 

ನావು ఏನాಗಿದెದ್ ౕ  

ಹాಗె ౕ ఇరಬెౕಕెంದెౕ లಲ್ 

 

 

నನ್ವాద ఆ ಕ್యనుನ್ ಮాడువ జనರెౕ 

ఒందు నನ್ జగతತ್నుನ್ ರ್సుತాತ್ರె. 
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ಭాగ ఎంటు 

క ಲ್న మನెయ ఆರాధನె 
ముం న ಭాగగళು అನెౕక అర ౕ పదగళ ಶెಲ್ౕషಣెಗె ಕెౕం ರ್తವాಗಿದె. ఈ పదగళనుನ್ అవುగళ 
ఉಚాಚ್రಣెయ ధ య పರ್ಕార బರెయಲాಗಿದె. అర ౕ ಭాಷెయనుನ್ ಚెನాನ್ಗಿ లಲ್ద ఓదుగరు 
నನెూನ್ం ಗె సహక సಬెౕಕెందు ಕెౕ ಕెూళುಳ್ತ ತె್ౕನె. అంతహ పదగళనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసువುదు బహళ 
ముఖಯ್ವాಗಿದె ఏಕెందರె, ಹె ಚ್న సందభರ್ద ಲ್, అಲాಲ್హన ಹాగూ అవన సంದెౕశವాహకర శతుರ್గళು, 
ఒందಕెూಕ್ందు ಹెూౕలువంతహ (ವాసತ್వద ಲ್ నನ್ವాద) పదగళనుನ್ రుచుತాತ್ರె. 

అవನెౕ ఈ గರ್ంథవనుನ್ మಮ್ ౕಲె అవ ౕణರ್ಗెూ దను. అవುగళ ಲ್ గರ್ంథద 
ౕವాళವాద ప పೂణರ್ಗెూండ వచనగ ವె మతుತ್ ఉ దవುగళು 

సమంజస రువవುగಳాಗಿವె (ಹెూం ಕె రువంతహుದాಗಿದె). హృదయగళ ಲ್ ಕెూంకుళಳ್వరు, 
అవುగళనుನ್ ౕನైసువ ಹాగూ ವాಯ್ಖాಯ್ సువ ఉದ ದె್ౕశ ంద అద ంద 
సమంజసవలಲ್దవುగళ ಬెనుನ್ హతుತ್ತాತ್ರె. అవುగళ అథರ್వనుನ್ అಲాಲ್హన ಹెూరతుప  
ಬెౕರా గూ లಲ್. ానద ಲ್ ప పకವ್ತె ಹెూం దవరు, “ನావು ఇవುగళ బಗెಗ್ 
ಶాವ್స ದెದ್ౕವె, ఇವెలಲ್వೂ నమಮ್ పರ್భు న కಡె ందಲెౕ ఆಗಿరుతತ್ದె” ఎనుನ್ತాತ್ರె. 

బు ಧ್ ౕ గళು ಮాతರ್ವెౕ ఇదనుನ್ ల సువరు. (3:7) 

వచనగళ ప పೂణರ್ತెయు గರ್ంథద ౕವాళವాಗಿದె. ప పೂణರ್ವెందರె, నూಯ್నತె ర తವాదుదు. 
నమಗె గರ್ంథద ಲ್ ಯావುದెౕ వಯ್ కತ್వು కండు బంద ಲ್, అదు గರ್ంథద తపಪ್లಲ್, అదు బహుశః నమಮ್ 
ళುవ ಕెయ ಲ್ ಕెూరತె ದె అథವా సంದెౕశద బಗెಗ್ಗಿన నమಮ್ గರ್ ಕెయ ಲ್ అಭావ ದె ఎందు ನావು 

ಪాರ್ಮా కವాಗಿ ఒ ಪ್ಕెూళಳ್ಬెౕకు. 

ఇవరు కుರ್ఆననుನ್ ఎచಚ್ ಕె ంద ఏಕె అధಯ್యన ಮాడువು లಲ್? ఇదు అಲాಲ್హన కಡె ంద 
బం ర దದ್ರె, అవరు అదర ಲ್ హలವారు వಯ್ కತ್గళనుನ್ ಕాణు ತ್దದ್రు. (4:82) 

ఉದాహరಣెಗె, ‘ ౕవು ననನ್ ಹెూరతు ఇతరర ಸెౕವె ಮాడಲెౕಬారదు’ ఎందు అಲాಲ್హను 
ಹెౕ రుವాగ, అవన ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడువ అవన సంದెౕశಕెಕ್ వಯ್ కತ್ವాద ౕ యనుನ್ ಯాರాదరూ 
కండు దರె, అదు తಪాಪ್ಗಿరಲెౕಬెౕకు. అదు అరబರాಗಿర  అథವా అనಯ್ರాಗಿర . ಹాಗె ౕ, ‘ననನ್ 
ಜెూತె ಯావುదనూನ್ సం ౕ సಬారదు’ ఎందు అಲాಲ್హను ಹెౕ రుವాగ, ನావು అదಕెಕ್ రుదಧ್ವాಗಿ 
ಯావುదనూನ್ ಮాడಬారదు ಹాగూ అంతహ ಕెలసగళనుನ್ సమ ರ್ ಕెూళಳ್లు ನెవಣెగళనుನ್ 
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ౕడಬారదు. ఇదు అథರ್ಮా ಕెూళಳ್లు బహళ కషಟ್కరವాదుದెౕనలಲ್. ఇదు సరళವాద కపುಪ್-
ళು నంతహ ಹెౕ ಕెಯాಗಿದె. “ ౕవು గ ರ್ ౕ” ఎంబ పರ್ಶెನ್ಗె “బರెౕ సವ್లಪ್” ఎందు 

త ಪ್ ಕెూళುಳ್వంತె ఉతತ್ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. ఒంದా ಹౌదు అథವా అలಲ್.  

ಭాగ ఐదర ಲ್, ధ ధವాద అథರ್గళనుನ್ ಕెూడువುదర మూలక ಧా ರ್కరు ಹెౕಗె సವ್ಲాತ್ 
పదవనుನ್ పలಲ್ట ಮాడుತాತ್ರెందు ನావು ನెూౕ ದెవು. ౕಗె తమಮ್ ಕైచళకవనుನ್ ತెూౕ సుವాగ, అದెౕ 
పదగళು కుರ್ఆ న ఇతర కಡెయ ಲ್ ಕా ಕెూంಡాగ అవరు త ಮ್ళಗెౕ ವా స ತెూడగుತాತ್ರె. 

ౕ న వచనవು అదನెನ್ౕ ಹెౕళು ತ್ದె, ವైరుధಯ್గళು అవ ం రువುదలಲ್, ఇతర ంದాಗಿದె. 

అಲాಲ್హన పదగళనుನ್ రూపಗెూ ಕెూండు అర ౕ ధమರ್వనుನ್ సమ ರ್ ಕెూళಳ್లు, 2:125 వచనవು 
దుರాదృషಟ್కరವాಗಿ అర ౕ ಧా ರ್కర ముఖಯ್ ಶాನెಯా తు. ನాను 2:125 ర ఎంటు సరళ 
పదగళು అಲాಲ್హన శతుರ್గ ంద ಹెౕಗె భರ್షಟ್ಗెూ సలಪ್ ಟ್ದె ఎందు కుರ್ఆ న ఉಲ ಲె್ౕఖగಳೂెం ಗె 
ಸా ౕతు ಮాడుತ ತె್ౕನె. 

ఈ వచనద ಲ್ ಬైత పదవು ఎరడు ಬా  కండుబరుతತ್ದె. ఆ పదవనుನ್ ನావು మಶాರ್తಮ್కವాಗಿ 
ప ౕ దರె మతుತ್ అదనుನ್ కుರ್ఆ న ఇతర వచనగಳೂెం ಗె ಹెూౕ దರె, ఇదర అథರ್ - ఒందు 
ಭౌ క గృహವాಗಿದె ಹాగూ అదు మಕాಕ್ద ಲ್రువ ಕాಬా ఆಗಿದె - ఎంబ ಧా ರ್కర ವాదಕెಕ್ ಯావುದెౕ 
ఆಧారగ లಲ್ ఎంబువುదు సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. 

ಕెౕవల ఈ ఒందు వచనదಲెಲ್ౕ ప ౕಕಷ್ಣెయ అగతಯ್ రువ అನెౕక పదగ ವె. పರ್ ందనూನ್ 
సಪ್షಟ್ವాಗಿ ప ౕ సಬెౕಕాಗಿದె. ఈ ಭాగవು ಕెౕవల ಬైత మతుತ್ ಬై య పదవనుನ್ చ ರ್సుతತ್ದె. 
అದెౕ వచనద ఇతర పదగళనుನ್ ముం న ಭాగద ಲ್ వ సಲాಗಿದె. 

 

ఇಬాರ್ ౕమ గూ మతుತ್ మಕాಕ್ ఎంబ సಥ್ళకూಕ್ ಯావುದెౕ 
సంబంధ లಲ್ 
ఇಬాರ್ ౕమ ಗె మಕాಕ್ద ಲ್ అಲాಲ್హ ಗాಗಿ ఒందు మನెయనుನ್ కటుಟ್వ జವాಬాದ್ యనుನ್ వ సಲాಗಿతుತ್ 
ఎంబ ಧా ರ್కర ದాವెయు సుళುಳ್ ఎందు ಸా ౕతు ప సువುదు సులభವాಗಿದె. దలನెయದాಗಿ, 

ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕలరు మಕాಕ್ಗె ಹెూౕగಲెౕ ఇలಲ್ ఎందు ತెూౕ సలు అನెౕక వచనగళು 
కుರ್ఆ న ಲ್ವె (ಭాగ హನెನ್రడు ನెూౕ ). ఎరడನెయದాಗಿ, ఒందు ವెౕಳ  ెఈ మನెయు అಲాಲ್హన ಸెౕವె 
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ಮాడలు ಮానవకులಕెಕ್ ಕెౕందರ್ ందుವాద సಥ್ళವాಗಿదದ್ರె, ఇಬాರ್ ౕమర నంతరద ఎಲాಲ್ 
పರ್ವా గళು అ ಲ್ಗె ಹెూౕగువ తమಮ್ కతರ್వಯ್వనుನ್ ఈಡెౕ సದె ఫలಗెూం ದాದ್ರె ఎంದాగుతತ್ದె. 
అతಯ್ంత ನాశಕా ಯాద అంశವెౕನెందರె - పరಮాతಮ್ ಗె ఒందు మನెయ అవశಯ್కತె ౕ ఇలಲ್ 
ఎంబ సತాಯ್ంశವాಗಿದె. ఈ కలಪ್ನెయు ಹాಸాಯ್సಪ್దವాಗಿದె. 

అథರ್ వరಣెయ పರ್ಕార, మನె ఎందರె జనరు ವా సువ ತాణ ఎంದాಗಿದె. ఆದాగూಯ್, ‘అಲాಲ್హన 
మನె’ ఎంబ కలಪ್ನెయు, ಧా ರ್కరు ఈ ಕెళಗಿన వచనవనుನ್ రూపಗెూ ద నంతర 
ఉదಭ್ రువುದాಗಿದె. అవర పರ್ಕార ఈ వచనద అథರ್వು: 

ನావು ఆ మನెయనుನ್ జన ಗె ಕెౕందರ್ మతుತ್ ಶాం ಸాಥ್నವాಗಿ శಚ್ ద సందభರ್. 

‘ఇಬాರ್ ౕమరు ఆರాధನెಗాಗಿ లుಲ್వ ಸాಥ್నవనుನ್ ౕవು ಥ್రವాద ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ 
ತాణవನాನ್ಗಿ ಕెూ ಳ್ ’ ఎందు ನావು జన ಗె ఆ ా ದెದ್వು. ‘ననನ್ ఈ మನెయనుನ್ పರ್ద ಣె 
ಮాడువవ ಗాಗಿ, అదర ಲ್ తపశಚ್ ರ್ నಡెసువవ ಗాಗಿ మతుತ್ ಬాగువవ ಗాಗಿ, 

ಸాಷాಟ್ంగವెసగువవ ಗాಗಿ శుదಧ್ಗెూ ’ ఎందు ನావು ఇಬాರ್ ౕಮ್ మతుತ್ 
ఇಸాಮ್ ౕల ಗె ತాಕಿౕతు ಮా ದెవು. (2:125) 

మూ ರ್ పೂಜెయ ఒందు బుడకటుಟ್ వಯ್వಸెಥ್ಗె ంధుతವ್వనుನ್ ౕడలు ఇదనుನ್ ಹెౕಗె 
రూపಗెూ సಲాಗಿದె ఎందు ನెూౕడలు, ನావು ఈ వచనవనుನ್ తుణుకుగಳాಗಿ ము యువ 

అగతಯ್ ದె. 

దలನెయದాಗಿ ಧా ರ್కరు ಹెౕళುవುದెౕನెందರె: 

అಲాಲ್హను ఇಬాರ್ ౕమ ಗె మನెయనుನ್ ಕా ಕెూటಟ್ను. 

ౕ న వచనద ಲ್రువ ఈ ಹెౕ ಕెయనుನ್ తమಮ್ సವ್ంత ఉದ ದె್ౕశగ ಗాಗಿ అనుకూలವాగువంತె 
బళ ಕెూళಳ್లు, అరబరు ఒంದా ఈ మನెయనుನ್ ರ್  (అథವా ఆగಲెౕ అ ಥ್తವ್ద ಲ್దದ್ అನెౕక 
మూ ರ್పೂಜెయ మం రగళ ಲ್ ఇదనుನ್ బళ ಕెూండు) ఒందు థಯ್ ಧారಣెయనుನ್ సృ ಟ್ దరు. ఇదు 
అవరు ప వ ರ್ ద ధమರ್ద ಕెౕందರ್వನాನ್ಗಿ ಮా దరు. 

ಬైత ఎంబ పదద అథರ್వనుನ್ రు ద నంతర అవరు మಸాబతನ್ ఎంబ పదಕెಕ್ ‘ఒటుಟ್గూడువ 
ఒందు సಥ್ళ’ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ಕెూటಟ್రు. మಸాబతನ್ ఎందರె అಕಷ್రశః ‘అనుగರ್హ’ ఎందథರ್ವాಗಿದె, 
అదు అరబ గూ అథವా అవర ದాವ್ంస గూ ఒందు పరಕಿౕయ పదವాಗಿದె. కుರ್ఆ న ಲ್ 
‘ಜెూౕ సువುదు’ అథವా ‘ಜెూತెಸెౕరువುదు’ ఎంబువುదಕెಕ್ హశರ್ ఎంబ మూలపదద 
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బళಕెಯాగుతತ್ದె. ఈ మూలపదవು ఇతర ಕಿರ್ಯాపదగಳాద యಹ್-శ-రు, ఉಹ್-శుರ್, హు ಶ್ర, 

యಹ್-శరు, మಹ್-శరతನ್ ఎంబ ఉపదగళనుನ್ ఉತాಪ್ సుతತ್ದె, ఆదರె ఎం గూ మಸాబతನ್ 
ఎందు ఈ అథರ್ద ಲ್ బరువು లಲ್. ಭెౕ ಯాగువುదనుನ್ సూ సలు కుರ್ఆನ್ మಜా  ఎంబ 
పదవనನ್లಲ್ದెౕ మಸాబతನ್ ఎంబువುదు బళసಲెౕ ఇలಲ್. 

మಸాబతನ್ పదಕెಕ್ ఒందు తపುಪ್ కలಪ್ನెయనుನ್ ౕ ద నంతర, అవరు మಕాಮ್ మతుತ್ ముసವ್లಲ್ನ್ 
ఎంబ పదగళనుನ್ రూపಗెూ  (ವాసತ್వವాಗಿ ఇదు, ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್ మతుತ್ అవర బదಧ್ತెగళనుನ್ 

సుతತ್ದె) ౕಗె అథರ್ಕెూడుತాತ್ರె: 

ఇಬాರ್ ౕమరు ఆರాధನెಗాಗಿ లుಲ್వ ಸాಥ್నవనుನ್ ౕవು ಥ್రವాద ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ 
ತాణవನాನ್ಗಿ  ಕెూ ಳ್  

ఈ ದాವెయనుನ್ నం సువ సలుವాಗಿ అవరు ఒందు ತామರ್ద కಟెಟ್య ಲ್ ఒందు ಜెూౕ  ಹెಜెಜ್య 
గురుతుగళనుನ್ ಕె ತ್ , అదనుನ್ ಚౌಕాಕారద గರ್హద ముంದె ಸాಥ್ దరు. ఇదు ఇಬాರ್ ౕమరు 
లుಲ್వ ತాణవనుನ್ పರ್ సుతತ್ದె ఎందు నమಗె ಹెౕళುತాತ್ರె. ఈ ಹెಜెಜ್ గురుతుగళು ధుಯ್కತ್ 

ಪాರ್థರ್ನెయ అ నయಕాಕ್ಗಿ సಭె ಸెౕరువ సಥ್ళవనుನ್ సూ సుతತ್ದె ఎందు ప గ సಲాగుతತ್ದె. ఈ 
మటಟ್ద ಪెదದ್తన మతుತ್ భರ್ యు, ఒందు ಕెటಟ್ మకూಕ್ కూడ ౕగಯ್ವాదుదలಲ್. 

ముంದె: 

అదనుನ್ పರ್ద ಣె ಮాడువ, అదర ಲ್ తపశಚ್ ರ್ నಡెసువ మతుತ್ ಬాగువ మతుತ್ 
ಸాಷాಟ್ంగವెసగువ జన ಗాಗಿ 

ಹాಗె ౕ జనరు అనుస సుತాತ್ರె: అవరు ఆ క ಲ್న ಪె ಟ್ಗెಗె ಬాగుತాತ್ರె, ಸాಷాಟ್ంగವెసగుತాತ್ರె 
మతుತ್ సుతుತ್ ಹెూಡెయుತాತ್ರె. ఆదరూ, అవర ఆచరಣెగళು అవ ಗె అಲాಲ್హననుನ್ ಕాణలు సಹాయ 
ಮాడువು లಲ್ ఏಕెందರె ‘అవన మನె’య ದెూడಡ್ ಬాಗಿలు ಯాವాగలూ ము ಚ್రుతತ್ದె. ಧా ರ್కరు 
చదర క ಲ್న మನెయనుನ್ ಬైతులಲ್ಹ್ ఎందు కರెయుತాತ್ರె. 

ఇదర ಲ್ ವా సువవను అదర ಬాಗಿలనూನ್ ఎం గూ ತెರెయువು లಲ್ ఎందు గమ సువುదు 
కళవళಗెూ సువం ದె. అಲాಲ್హను ಬాಗಿలనుನ್ బళసువು లಲ್ ఎంದాಗಿదದ್ರె, అదు ఏతಕాಕ್ಗಿ ఇದె? 

ము ಚ್ద ಬాಗಿ న అథರ್వು, ವా గను ఆ మನెయనుನ್ టుಟ್ ಹెూౕಗಿದాದ್ನె అథವా అవను ఈగ అ ಲ್ 
ವా సు ತ್లಲ್ ఎంದెౕ దుಕెూళಳ್బహుದాಗಿದె.  
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ఈ ౕ య ಲ್ బంಡె, ಗాರ್ನైಟ್, మర, ತామರ್, ತాತ್ಳ ,ె కపುಪ್ బಟెಟ್ మతుತ್ అలంక ద అర ౕ 
అಕಷ್రగ ంద ರ್సಲాద మూ ರ್గ ಗె ఆರాధನె ಮా సువ మూలక ಧా ರ್కరు జనరనుನ್ 

ౕసಮా ದాದ್ರె. తమಮ್ మ ౕ య మధಯ್ద ಲ್రువ మನెయనుನ್ ಹెూౕలువ మూ ರ್ಗె సంపೂణರ್ 
భಕಿತ್ ం ಗె తమಮ್ శರ್ದెಧ್యనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక , అಲాಲ್హ ಗె ಕెౕ  ಕెూళುಳ್వ ಸామథಯ್ರ್వು క  
ఇరువంತె ಹాగూ అవన శృದ ಧె್యనుನ್ త ಮ್ಡెಗె ఆక ರ್సలు, ఓ అಲాಲ್హನెౕ ನా ಲ್ಗె బం ದెದ್ౕನె... ఓ 
అಲాಲ್హನెౕ ನా ಲ್ಗె బం ದెದ್ౕನె ఎందు ಜెూౕರాಗಿ కూಗಿ ಹెౕళలు ఇవరు జన ಗె క సుತాತ್ರె. 
అಲాಲ್హను నమಮ್ హృదయగళ ಲ್రువುదనూನ್ ಕెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ನె ఎందు అవను నమಗె ఈಗాగಲెౕ 
ಹెౕ ದాದ್ನె. ఇవುగళು ಹాసಯ್మయ అನాಚా క గళలಲ್ದెౕ ಬెౕರె ఏనూ అలಲ್. ಕెౕవల ఒంದెౕ ఒందు 
వచనద ಲ್ ఇవరు నಡె ద కుశలತెయు, కుರ್ఆ న ಲ್ ಹెౕ రువ ఏకದెౕవన ಸెౕವెయ 
ప కలಪ್ನెయನెನ್ౕ రు  ಹాಕಿದె. 

ఏನెౕ ఇర , ల ాంతర జనరు ఈ పರ್ಕಿರ್ గళనుನ್ వರ್ సువುదర ಲ್ మಹా ఆಹాಲ್దవనుನ್ 
అనుభ సుತాತ್ರె. ఆదరూ సహ, ಸా ರారు జనరు ‘ನావು ఇదನెನ್ಲాಲ್ ఏಕె ಮాడు ತ್ದ ದె್ౕವె?’ ఎందు 
ఖుದాದ್ಗಿ తమಮ್ನెನ್ౕ ಕెౕళು ತ್రుತాತ್ರె. అంతూ అవ ಗె ఈ పదಧ್ గళనుನ್ తಯ್ సువ ಧైయರ್వು ఇలಲ್. 
అవరు ఎ ಲ್య తనక అಲాಲ್హన బద ಗె ಧా ರ್కర ౕಲె తమಮ್ భరవಸెయ ನ್ ಟ್రుತాತ್ರెూౕ 
అ ಲ್యవರెಗె అవర ఈ పರ್ಶెನ್ಗಿరువ ఉతತ್రవು అవ ంద ఉಪాయ ంద త ಪ್ ಕెూండు దూర 
ఓ ಹెూౕగుతತ್ದె. 

ನావು 2:125 వచనవనుನ್ ఓదుವాగ అదర ఉದ ದె್ౕ త సంದెౕశద పರ್ಕార అదు ౕಗె ಹెౕళುతತ್ದె: 

ನావು ಮానవకులಕాಕ್ಗಿ, ఒందు వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ అనుగರ್హವాಗಿ (ಬైతನ್ మಸాబతನ್) మతుತ್ 
సంరಕಷ್ಣెಯాಗಿ ಗెూతుತ್ప ద సందభರ್. బదಧ್ರాಗಿదದ್ (ముసలಲ್ನ್) ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್యనుನ್ 
(మಕాಮ್) ప గ  (అథವా అ తుಕెూ ಳ್ ). జనసమూహಕాಕ್ಗಿ (ತాವ್ఇ ౕన) మతుತ್ 
ಷాಠ್వంత ಗాಗಿ (ఆಕಿ ౕన) మతుತ್ తమಮ್నుನ್ నమರ್ವాಗಿ సమಮ್ సువవ ಗాಗಿ (రుకಕ್-ఇ-

సుಸ್జూದ್), ననನ್ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ (ಬై య) మರ್లಗెూ సలు ನావು ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ మతుತ್ 
ఇಸాಮ್ ౕలరనుನ್ ౕ ದెవು. 

భರ್షಟ್ರాద ఈ ಧా ರ್కరు ఈ ఒందు వచనదಲెಲ್ౕ ఎంటు పదగళ అథರ್వనుನ್ బద  - ఆ సలಪ್టಟ್ 
ಮానవನాద ಹాగూ భూ య ಲ್రువ ఎಲాಲ್ జనరనుನ್ అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗె మునನ್ಡెసಬెౕಕಿదದ್ 
ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ అవಮానಗెూ దరు. అవరు కుశలತె ంద ಹెಣె రువ ఈ మూఖರ್తనಕెಕ್ 
కుರ್ఆ న ఆಧార ದె ందు ಸాధరప సువುదు, ಕెౕవల ఈ ఎరడు (2:125 మతుತ್ 22:26) 

వచనగళనుನ್ ಮాతರ್ವాಗಿరలూ, అనుವాదకరు ఈ పదగళనుನ್ తಪాಪ್ಗಿ ఉప ౕಗಿసలు 
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ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వంತె బలవంతప సಲాಗಿದాದ್ರె. ఈ అಪాథರ್గళ వವ್ళ ప ಣామವెౕನెందರె, మಕాಕ್వು 
ఇಸాಲ್ ౕ జగ ತ್న ಕెౕందರ್ವాಗಿದె ఎందు ల ాంతర జనరు నం ದాದ್ರె: 

• ‘వಯ್వಸెಥ್’ (ಬైత) ఎంబువುదనుನ್, శವ್ದాదಯ್ంత హలವారు మం రగళ ಲ್ ಲ್సలಪ್టಟ್ క ಲ್న 
మూ ರ್గళంತె, మಕాಕ್ద ಲ್రువ ఇవర మ ౕ య మధಯ್ಭాగద ಲ್రువ పవರ್త బంಡెగ ంద 
ర ద చదర ఆಕారద క ಲ್ಗె సంబంధ ಜెూౕ ದాದ್ರె.  

• ‘అనుగರ್హ’ (మಸాబతನ್) ఎంబువುదు ಜెూತెగూడువ ಸాಥ್నವెందు ಹెౕళಲాಗಿದె. ఆదದ್ ంద 
జగ ತ್ ంద బరువంతహ జనరు మಕాಕ್ద ಲ್ ಸెౕరుತాತ್ರె. 

• ‘ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್’ (మಕా  ఇಬాರ್ ౕమ) ఎంబువುదు ಚౌక గృహద ಬాಗಿ న సుಮారు 
హతుತ್ ౕటರ್ దూరద ಲ್ ఒందు పంజరದెూళಗె అళవ సಲాద ఒందు ತామರ್ద ಬాಲ್ಕಿన ಲ್ 
ಕెతತ್ಲాద ఒందు ಜెూౕ  ಹెಜెಜ್గళ గురుతుగళ రూపద ಲ್రువ సణಣ್ గರ್హವాಗಿ ప ణ ದె. 

• ‘బదಧ್ರాద వಯ್ಕಿತ್’ (ముసలಲ್ನ್) ఎంబువುదు ఆರాధನా సಥ್ళವాಗಿ ಮాపರ್ సಲాಗಿದె (క ಲ್న 
గರ್హవనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక ಕెూండు). 

• ‘జనసమూహ’ (ತాವ್ఇ ౕన) ఎంబువುదు క ಲ್న గರ್హవనుನ್ ఏళು ಬా  సుతుತ್ ಹెూಡెయువ 
ಧా ರ್క ಯాಗಿದె. 

• ‘ ಷాಠ್వంతరు’ (ఆಕಿ ౕన) ఎంబువುదర అథರ್వು ఆ క ಲ್న మನె రువ తమಮ್ మ ౕ య ಲ್ 
తపశಚ್ ರ್ ಮాడువುದాಗಿ ಮాపರ್ సಲాಗಿದె. 

• తమಮ್నుನ್ ‘ నమರ್ವాಗಿ సమಮ್ సువవరు’ (రుకಕ್-ఇ-సుಸ್జూದ್) ఎంబువುదు క ಲ್న మూ ರ್ಗె 
ಬాగువ ಹాగూ ಸాಷాಟ್ంగವెసగువ నృతಯ್సం ౕ తವాద ಚాలನెగళ ఒందు 
సర ಯాಗಿసలಪ್ ಟ್ದె. 

ಧా ರ್కర పರ್ಕార 2:125 ర ಲ್, అಲాಲ್హను ఇಬాರ್ ౕమ ಗె మನెయనుನ್ ಗెూతుತ್ప దను. నంతర 
ఎరడు వచనగళనుನ್ ముంగಡెదు, ఇಬాರ್ ౕಮ್ మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕಲ್ అಲాಲ್హన మನెయనుನ್ క ಟ್దరు 
ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఉతತ್రಕాಕ್ಗಿ చడప సు ತ್రువ ఒందు పರ್ಶెನ್ ౕನెందರె: 2:125 ర ಲ್ అಲాಲ್హను 
ఇಬాರ್ ౕమ ಗె ఒందు మನెయనుನ್ ಗెూతుತ್ప , అదనుನ್ శుదಧ್ಗెూ సలు ఆದెౕశ ౕ ద నంతర, 

2:127 ర ಲ್ అದెౕ మನెయ అ ಪాయవనుನ್ ౕಲెಕెಕ್ౕ సలు ಹెౕళುవುదు ಹెౕಗె? ಯారూ సహ ఈ 
సరళ వంచನెయనుನ್ గమ సు లಲ್. ఇంతహ దడಡ್తనవು అర ౕ మూ ರ್పೂಜా సంఘద 
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సదసಯ್తವ್ಕಿಕ್రువ అహರ್ತెಯాಗಿరుವాగ, ము ಲ್మరు శವ್ద ముంದె ఈ ಕಿౕళು మటಟ್ద 
ಥ್ య ಲ್రువುదర ಲ್ అదుಭ್త ದె ౕ? 

ఇదు సహజವాಗಿ ఇನెూನ್ందు అర ౕ కుతంతರ್ವాಗಿದె. ವాసತ್వద ಲ್, 2:127 ర అథರ್వು: ఇಬాರ್ ౕమరు 
వಯ್వಸెಥ್ ంద మూలతతವ್వనుನ್ ౕಲె ತ್దరు ఎంದాಗಿದె. ఆదರె ಧా ರ್కరు ఇಬాರ್ ౕమరు మನెయ 
అ ಪాయవనుನ್ ౕಲె ತ್దరు ఎంబ అಪాథರ್వనుನ್ ಕెూటಟ್రు! 

అవరు ಬై  పదಕెಕ್ ಸెౕ రువ నಲ್ ఎంబ శబದ್వనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ వ ರ್ ದాದ್ರె, అదు వచనద 
ఇ ౕ స ನ್ವెౕశవನెನ್ౕ బదಲా సుతತ್ದె. ఇదనుನ್ వ సువ సలుವాಗಿ, 2:127 నుನ್ తుణుకుగಳాಗಿ 
ಬెౕపರ್ ಸెూౕణ: 

వ-ఇಝ್ మతుತ್ ఆವాగ 

యರ್-ఫఉ ౕಲెతుತ್ 

ఇಬాರ್ ౕಮ್ ఇಬాರ್ ౕಮ್ 

అಲ್-ఖವా ద మూలతతವ್ 

నಲ್-ಬై  వಯ್వಸెಥ್ ంద 

వ ఇಸాಮ್ ౕಲ್ మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕಲ್ 

అಕಷ್రశః ఇదు ಹెౕళುతತ್ದె: ఇಬాರ್ ౕమరు ఇಸాಮ್ ౕలర ಜెూತె వಯ್వಸ ಥె್య మూలతతವ್వనుನ್ అథವా 
బుನా యనుನ್ ಸాಥ್ ದాగ. ఇదు షయవనుನ್ 2:124 ంద ఓదుವాగ సందಭెూౕರ್ తವాಗಿ ಹెచుಚ್ 
ಹెూం ಕెూళುಳ್తತ್ದె. ಬై  ఎంబ పదవనుನ್ ‘మನె’ ఎందు ಭా దరూ, ఇಬాರ್ ౕమరు ఈಗాగಲెౕ 
అ ಥ್తವ್ద ಲ್దದ್ ఒందు మನెయ అ ಪాయవనుನ್ ఏ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. నಲ್ ఎంబ పదవು సరళವాಗಿ 
‘ ంద’ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె. ఇదు, ಬై ಗె పೂవರ್పರ್తಯ್యವాಗಿ ಜెూౕ దರె, ఇదు 
ಬై ంద అందರె, వಯ್వಸెಥ್ ంద ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె. 

ఒందు ‘వಯ್వಸెಥ್’ ఎందರె, ఒందు ಕాయರ್వనుನ್ వರ್ సువ అథವా సంఘ సువ ౕ ಯాಗಿದె; 
అథವా ఒందు గ త ౕజನెయనుನ್ (అథವా యమగళ ఒందు కూటవనుನ್) అనుస సువ 
మూలక ಯావುದాదರెూందు ಕాయರ್వనుನ್ ಮాడువುదు ఎంದాಗಿದె. ఉದాహరಣెಗె, ఒందు 
స ನ್ವెౕశవು అథವా చటువ ಕెయు ఒందు వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ಪా సు ತ್ದె ఎంದాదರె, అదు 
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వಯ್వ ಥ್తವాಗಿದె అథವా ఉతತ್మ సంఘటನెಯాಗಿದె ఎంದాగుతತ್ದె. జనరు ಕెల ಮ್ ರాజಯ್ద 
సಕాರ್ర అథವా ఆడ తద కు తు ಹెౕళలు ‘వಯ್వಸెಥ್’ ఎంబ పదవనుನ್ బళసుತాತ್ರె. అదు బహళ 
కಠెూౕరವాಗಿదದ್ರె మతుತ್ ౕ ద హలవು ಕానూను, యమగళನెూನ್ళಗెూం ದె ఎందు అవరు 
ಭా సువುದాదರె, అవరు అంతహ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ರెూౕ సుತాತ್ರె. ಯారు ఒందు వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ 
ಪా సుತాತ್ರెూౕ అథವా ఎ ತ್ యుತాರెూౕ, అవరు ఆ వಯ್వಸెಥ್య గ త యమగళ 

ౕರె ళಗె, ఒందు కರ್మబదಧ್ ౕ య ಲ್ ౕవన నಡెసలు బదಧ್ವాಗಿరుತాತ್ರె. 

అందರె, అవరు ‘వಯ್వಸెಥ್య పರ್ಕార’ ౕ సుತాತ್ರె అథವా 14:3753 ర ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమరు ఖరವాಗಿ 
ఉచಚ್ దంತె, అర య ಲ್ అదు ‘ఇందಲ್-ಬై ’ ఎంದాಗಿದె.  

ఇంద-ಬై క ఎందರె నನ್ మನెయ హ ತ್ర ఎందు ಹెౕಗాదరూ నమಮ್నుನ್ నం సలు ಧా ರ್కరు 
బయసుತాತ್ರె. ఇంతహ ಹెౕ ಕెయనుನ್ ವైಚా క ನెಲెయ ಲ್ ತెಗెదರె, శವ್ద ఎలಲ್ జనరు అಲాಲ್హన 
మನెయ హ ತ್రವెౕ ౕవసಬెౕಕాಗಿದె. ರెూౕಕెూ, ఆ ಜ್ౕ ಯా, ಯా, ಯా, యమನ್, 

ಪాಯ್ಲె ತ್ౕನ್, ಜెూౕಡాರ್ನ್, ఇರాಕ್, కుವైತ್, ఒಮాನ್, యుನైಟెಡ್ అరಬ್ ఎ ರెౕಟ್ಸ್ మతుತ್ ಸౌ  
అರెౕ ಯాద సంపೂణರ್ అరಬ್ జನాంగవనుನ್ ఒందు ವారద మ ಟ್ಗె ఒందు సಥ್ళద ಲ್ ఒ ಟ್ಗె 
ಸెౕ సలు పರ್యతನ್ నಡె దರె, ఏను నಡెయబహుದెందు నమಗె ఊ సలు ಸాధಯ್ ದె! అవర ಲ್ ಯా 
పం య జనసంಖెಯ್యనుನ್ ఏ సలు ಯాರాదరు శರ್ దರె, జವాಗಿయూ సుడుమదుದ್గళು 
ಸెూಪ್ౕ సలు ಪాರ್రంభವాగువುదు. అ ಕాಗె అర ౕ మ ಣ್న ౕಲె ఆకರ್మణ ಮాడువ ಯావುದెౕ 
అగతಯ್వು బరదు - అవరు సుమಮ್ನె ఒళనಡెదు అదనుನ್ సరళವాಗಿ వశప సబహుదు. ఏಕెందರె, 
అవరనుನ್ ರెూౕ సలు ౕవంతವాಗಿ ಯారూ ఉ రరు! 

భూ య ౕಲె ಮానవర వಸాహ న బಗెಗ್ అಲాಲ್హను ఏను ಹెౕళುತాತ್ನెందు ಧా ರ್కరు 
రదం ದె: 

                                                 
53 ఇಬాರ್ ౕమరు ಹెౕ దరు, “ననನ್ పರ್భుವెౕ, ನాను ననನ್ సంత యనుನ್ నನ್ వಯ್వಸెಥ್య బರ್ంధగళ పರ್ಕార ఈ బంజరు 
క ವెయ ಲ್ ನెಲె ದెದ್ౕನె. నమಮ್ పರ್భుವెౕ, ఇదు అవరు తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా సಲెంದాಗಿದె. ఆదದ್ ంద, జనసమూహవು 
ఇదಕెಕ್ ఓలువంತె ಮాడు, అవ ಗె ఫలగళ ఆಹారవనుನ್ ఒదಗಿసు, అవరు కృత రಲాಲ್గబహుదు”. ఇదు 2:126 ర ಲ್న 

ఇಬాರ್ ౕమర నం య ఒందు పುనರావతರ್ನెಯాಗಿದె: “ననನ್ పರ್భుವెౕ, ఇదనుನ್ ಶాం యుత ನాడನాನ್ಗಿ ಮాడు, 
ఇదర ಲ್ ವా సువవర ಪైಕಿ అಲాಲ್హన మతుತ್ ಕెూನెయ నద ౕಲె ಶాವ್స సువవ ಗె ఫలగళ ఆಹారవనుನ್ 
ఒదಗಿసలు”; (అಲాಲ್హను) ఉతತ್ దను, “ನాను సతಯ್ ಷెౕ గ గూ ఒదಗಿసుತెತ್ౕನె, ಹాగూ అదనుನ್ అలಪ್ సమయ 
ఆనం సలు అవಕాశ ౕడుತెತ್ౕನె, నంతర అవరనుನ್ నరకಯాతನెಗె తలుಲ್ತెತ್ౕನె, అదు అతಯ್ంత కృషಟ್ವాద 
ನెಲెಯాಗಿದె.”  
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ఓ ననನ್ ಲ್ ಶాವ್స సువ ననನ್ ಸెౕవకರెౕ! ననನ್ భూ యు ಶాలವాಗಿದె. ఆదದ್ ంద, ౕవು 
ಕెౕవల ననನ್ ಸెౕವెయనుನ್ ಮాతರ್ ಮా . (29:56) 

2:124-127 నుನ್ ఒందు షయವెంబంತె ఓ దರె, ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ అవర మగ ఇಸాಮ್ ౕలరు 
అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗె బదಧ್ರాಗಿదದ್రు ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ವె. అవ బಬ್రూ అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ ంద 
తమಮ್ బదಧ್ತెగళ మూలతతವ್వనుನ್ అథವా బుನా యనుನ್ ಸాಥ್ దరు – మಕాಕ್ద ಲ್ అథವా 
ಬెౕರెಲాಲ್దరూ ఇరువ బంಡెగ ంద ಮా ద మನె ంద అలಲ್. సతಯ್సంగ ౕನెందರె, అಲాಲ್హ ಗె 
ಹెూ సಲాద ఒందు చదర క ಲ್న కటಟ್డద బಗెಗ್, తంದెಗాగ ౕ అథವా మగ ಗాగ ౕ ಯావುದెౕ 
అ వು ఇర లಲ್. ఇదు ಪాರ್ ౕన అరబర ಸెವ್ౕಚాಛ್ಚా  కలಪ್ನెయ ఒందు మನెూౕಭాರ್ం ಯాಗಿದె. 
శಚ್యವాಗಿయూ ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕలరు అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ ంద ఒందు బుನా యనుನ್ 

ಸాಥ್ సలు ద గರాಗಿదದ್రు ఎంబువುదు ఈ వచనగళ మూలక తలుపುవంతహ సంದెౕశವాಗಿದె.. 

ಮానవకులಕಿಕ್రువ అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న అనుగರ್హ ఎంబువುదనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలు కుರ್ఆನ್ ಬైత 
ఎంబ పదవనుನ್ ಹెౕಗె బళసుతತ್ದె ఎందు ನెూౕಡెూౕణ. ಕెలవು సందభರ್గళ ಲ್, ನావು నమಮ್ ಕెలసద ಲ್ 
ఏను ಮాడుತెತ್ౕವెంబువುదಕెಕ್ అనుగుణವాಗಿ వಯ್వಸెಥ್యు ಕాయರ್ వರ್ సుతತ್ದె. 

 

ಬైత ఎందರె ‘ఒందు వಯ್వಸెಥ್’ ఎంದాಗಿದె, ‘ఒందు మನె’ ఎందలಲ್ 
• ಬైత 54ద అథರ್వು ఒందు మನె ఎందు ಧా ರ್కరు ಹెౕళುತాತ್ರె. కుರ್ఆ న పರ್ಕార 2:125 

ర ಲ್ ಬైత ఎందರె ఒందు వಯ್వಸెಥ್ಯాಗಿದె మతుತ್ అదర అ ರ್షಟ್ ನామపద ಬై ನ್ 
ఎంబువುదు 3:96 ర ಲ್ కండుబం ದె. 

• ಬైయಯ್త మతుತ್ యుಬైయಯ್తూన ఎంబ పదగళು 4:81 ర ಲ್ బళసಲాಗಿದె. అ ಲ್ అవುగళು 
ఎಲాಲ್ పರ್ವా గళ శతుರ್గళು అవ ಗె ಹెౕ ಲాಗಿరువುదనుನ್ బద సలు తమಮ್ದాಗಿసువ 
వಯ್వ ಥ್త ಧానద బಗెಗ್ మతుತ್ అవరు వಯ್వ ಥ್తವాಗಿ రూ సువುదనుನ್ అಲాಲ್హను 
ದాఖಲెಗెూ సు ತ್ದాದ್ನె ఎందు నమಗె సూ సుతತ್ದె. ఇదు 6:112 ర ಹెౕ ಕెಗె 
అనుగుణವాಗಿದె, “పರ್ ందు పರ್ವా గ ಗె ನావು ಮానవ ಶైತానర మతుತ್ ನ್ನ್ 

                                                 
54 ಧా ರ್కరు ఈ పదవనుನ್ దురుప ౕగಗెూ , మಕాಕ್వనుನ್ ఒందు ಧా ರ್క ఆರాధನా సಥ್ళవನాನ್ಗಿ ಮా దరు. 
అవరు బుయూತ್ ఎంబ పదవು ಬైత పదద బహువచనವాಗಿದె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ವాసತ್వద ಲ್ కుರ್ఆನ್ ఈ పదగళనుನ್ 

ధ షయగళనుನ್ సంಭెూౕ సలు బళసుతತ್ದె. ಬైత ಹాగూ బుయూత ఇವెరడూ ఏకవచనగಳాಗಿವె. 
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ಶైತానర ಪైಕಿ శతుರ್గళనుನ್ ನెౕమకಮా ದ ದె್ౕವె ಹాగూ అవరు జనరనుನ್ ౕసಗెూ సువ 
సలుವాಗಿ అలంಕా క పదగళ ఆ ಷాಕ್ర ಮా  పరసಪ್ర ఉತ ತె್ౕ సుತాತ್ರె. మಮ್ పರ್భువು 
ఇ ಛ್సు ತ್దದ್ರె, అవరు ఇదనుನ್ ಮాడు ತ್ర లಲ್. ౕవು అవరనూನ್ మతుತ್ అవర ఆ ಷాಕ್రవనూನ್ 
కಡెగ ” 

• 7:4 మతుತ್ 7:97 ర ಲ್ అದెౕ పదవనుನ್ బಯాతನ್ ఎందు పರ್ ౕಗಿసಲాಗಿದె. ఇ ಲ್ అథರ್వು: 
మనుకులవು తమಮ್ದెౕ ఆద కుకృతಯ್గ ಗె ఒందు వಯ್వಸెಥ್యంತె ಪాರ್కృ క పతుತ್గళనుನ್ 
అనుభ సువరు. ఆదರె ಬైయಯ್త, ಬై ಯ್తూ మతుತ್ బಯాతನ್ ఎంబువవುగళ అథರ್వು 
ರా ರ್య ವెౕಳ  ె ఎందు అనుವాదకరు ಹెౕళುತాತ್ರె. కుರ್ఆ న ಲ್ సಪ್షಟ್ವాగువುದెౕನెందರె, 
అನెౕక సముದాయగళು నద ಯావುದెౕ సమయదలూಲ್ ప ತ್ಗె ఆహు ಯాಗಿದె 
ఎంದాಗಿದె. అలಲ್ದెౕ, ರా ರ್య ವెౕಳెయనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలు, కుರ್ఆನ್ ಲైಲ್ ఎంబ పదవనుನ್ 
బళసుతತ್ದె ಹాగూ ఈ పదవು ఆ వచనగళಲెಲ್ ಲ್యూ ಕాణ గువು లಲ್. 

• మನెಗె బుయూತ್ ఎందు 2:189 ర ಲ್ బళసಲాಗಿದె, మతుತ್ అదర అ శಚ್త ನామపదವాద 
బుయూతನ್  24:29 ర ಲ್ ಕా ಕెూం ದె.  

• 2:189 ర ಲ್ బుయూత ನ್ ధుహూ ಹా ఎంబ ವాకಯ್వು, మನెయనుನ್ అదర ంಬాಗಿ ంద 
నుగಗ್ಬెౕ  ఎందు ಹెౕళುతತ್ದె. ఇದెూందు అర ౕ ಗాದెಯాಗಿದె. ఇ ಲ್ ధుహూ  ఎంబ పదಕెಕ್ 
ఉతತ್రపರ್తಯ್యವాಗಿ బళసಲాద ‘ಹా’ (అథರ್- అదర అథವా మನెయ) ఎంబువುదు బుయూత 
ఎంబ పదవು ౕ ంగవనుನ್ పರ್ సువ ‘ఏకవచన’ವాಗಿದె ఎంబువುదనుನ್ 
ఖ తಗెూ సుతತ್ದె.  

• 24:29 ర ಲ್ బుయూతನ್ ఎంబువುదు అ ಚ್త ನామపదವాಗಿದె. ‘ಯారూ ವా సదంతహ 
మతుತ್ మಗె ఉప ౕగద వసుತ್ವెౕನాదరూ ఇరువంతహ మನె ళಗె పರ್ವెౕ సువುదర ಲ್ 
అ ಡ್ లಲ್. ౕవು పರ್కటಗెూ సువುదనూನ್ బ ಚ್డువುదనూನ್ అಲాಲ್హను అ యుತాತ್ನె’. 

• 24:61 ర ಲ್ బుయూ  ఎంబ పదవು హతుತ್ ಬా  పರ್ ౕಗಿసಲాಗಿದె. ఈ వచనద ಲ್ 
ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలಪ್టಟ್ పರ್ ందు వಯ್ಕಿತ್గళು ವా సువ మನెయనుನ್ సంಕెౕ  ಮాతನాడಲాಗಿದె. 

ಬై య ఎందರె ననನ್ మನె ఎంబువುದాಗಿ ದాವె ಮా , సವ್లಪ್వೂ సమయ వಯ್యಮాడದె, 
మಕాಕ್ద ಲ್రువ ಚౌక కటಟ್డಕెಕ್ ಬైతుಲాಲ್ಹ್ అథವా అಲాಲ್హన మನె ఎందు ಹెస టಟ್రు. కుರ್ఆ న 
పರ್ಕార ಬై య ఎందರె ననನ್ వಯ್వಸెಥ್ ఎంದాಗಿದె. 
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కుರ್ఆ న పರ್ಕార ಬైత 

నమಮ್ ಲ್ పರ್ బಬ್రు, ఆరంభద ಲ್ నమಮ್ದెౕ ఆద వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ అథವా ‘ಬైత’వనుನ್ 
అనుస సుತెತ್ౕವె. అవన కృಪె మతుತ್ ಕಷ್ యనుನ್ ವ್ౕక సువ మూలక ౕలಮ್టಟ್ద దಜెರ್ಗె తలుపలు 
ನావು అహರ್ರాద బ క, అಲాಲ್హను తనನ್ ఇಚెಚ್య పರ್ಕార నమಮ್నుನ್ నమಮ್ ం న వಯ್వಸెಥ್ ంద 
ಹెూర ತెಗెదు అవన వಯ್వಸెಥ್య మతుತ್ ఉతತ್మ అనుగರ್హద కಡెಗె ದా  ತెూౕ సుತాತ್ನె. ఇదు 
సಪ್షಟ್ವాಗಿ 8:5 ర ಲ್ పರ್ಸాಥ್ సಲాಗಿದె. 

ఆ వచనవనుನ್ ౕಗె ಬెౕపರ್ సబహుదు: 

కಮా ಹాಗె 

అహರ್జక మಮ್నుನ್ ಹెూర ತెಗెయుತాತ್ನె 

రబుಬ್క మಮ್ పರ್భు 

ನ್-ಬై -క మಮ್ వಯ್వಸెಥ್ ంద 

ಲ್-హಖಿಖ್ సతಯ್ದెూం ಗె 

మಮ್ పರ್భువು మಮ್నుನ್ మಮ್ వಯ್వಸెಥ್ ంద సతಯ್ದెూం ಗె ಹెూరತెಗెద (అథವా 
మునನ್ಡె ద) ಹాಗె – (8:5). 

ఎಲాಲ್ ఉದ ದె್ౕశ ಹాగూ ತాతಪ್యರ್దలూಲ್, ఈ ವాకಯ್వృందద పೂణರ್ పఠಯ್వనుನ್ ನావು ఓదుವాగ, ಬై -

క ఎంబువುదు నನ್ మನె ఎందలಲ್, బదಲాಗಿ నನ್ వಯ್వಸెಥ್ ఎంದాಗಿದె ఎంబువುదు సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. 

అಲాಲ್హన సಮ್రಣె బంದాగ తమಮ್ హృదయద ಲ್ భయ ంద నమರ್ವాగువవರెౕ జವాద 
ಶాವ್ గళು. అవర ముంದె వచనగళనుನ್ ఓ ದాగ అవర ಶాವ್సవು వృ ಧ್ಯాగుతತ್ದె. మతుತ್ 

అవరు తమಮ್ పರ್భు న ౕಲె భరవಸె డుತాತ್ರె. అవరు తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ఎ ತ್ యుತాತ್ರె మతుತ್ నమಮ್ అనుగರ್హగ ంద అవరు ದానవనుನ್ ౕడుತాತ್ರె. ఇంథవರెౕ 
జವాద ಶాವ್ గళು, అవ ಗాಗಿ తమಮ್ పರ್భు న కಡె ంద ఉనನ್త ಸాಥ್న, ಕಷ್  ಹాగూ 
ౕవನాಧారగ ವె, మಮ್ పರ್భువು మಮ್నుನ್ మಮ್ వಯ್వಸెಥ್ ంద సతಯ್ದెూం ಗె ಹెూరತెಗెద 

ಹాಗె. శಚ್యವాಗಿయూ ಶాವ್ గళ ಪైಕಿ ಕెలవరు ంజ యుತాತ್ರె, తమಮ್ కಣెಣ್దుರెౕ 
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ಕాణు ತ್రువ మృతుಯ್ న కಡెಗె అటಟ್ಲాగు ತ್ದె ౕ ఎంబంತె అవరు తమಗె సతಯ್వು 
సుసಪ್షಟ್ವాಗಿ పರ್తಯ್ಕಷ್ವాಗಿదದ್రూ అదర బಗెಗ್ తಕಿರ್సుತాತ್ರె (8: 2-6) 

సతಯ್వು అవ ౕణರ್ಗెూండ నంతర, పರ್ವా యనుನ್ తనನ್ వಯ್వಸెಥ್ ంద ಹెూరತెಗెయಲా తు ఎందు 
నమಗె ಹెౕళಲాಗಿದె. సతಯ್వು అవ ಗె సుసಪ್షಟ್ಗెూ ద నంతర అవరనుನ್ అవర ಭౌ క మನె ంద 
ಹెూరತెಗెయಲా తు ఎందు ನావು నంబಬెౕಕಿತెತ್ౕ? అథವా అಲాಲ್హను అవరనుನ್ అవర మನె ంద 
ಹెూర ತెಗెదు తనನ್ మನెಗె పರ್ವెౕశ ౕ దನెందు ನావು ಹెౕళು ತ್ದ ದె್ౕವె ౕ? 

ಹాಗె ౕ, అహರ್ರాదంతహ ಶాವ್ గళనుನ್ అಲాಲ್హను అవర ం న వಯ್వಸెಥ್ ంద సతಯ್ದెూం ಗె 
ಹెూరತెಗెయుತాತ್ನె. ఇಬాರ್ ౕమర ఇಚెಚ್ಗె ಕైగూ సువంತె, అవరు అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ గ త 
బರ್ంధగ ಗె అనుಸారವాಗಿ ౕ సಬెౕకు అథವా ఇంద ಬైతు-ಲ್ ముహరರ್  (ఇదనుನ್ ముంದె 
వ సಲాಗಿದె). 

ఇ ಲ್రువ ವెౕకತెయు ఏನెందರె, ఒబಬ್ మనుషಯ್ను తనನ್ మನెయಲ ಲె್ౕ అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್వనుನ್ 
ಹాగూ బు ಧ್వం ಕెయనుನ್ క యు ತ್రుವాగ, అಲాಲ್హ ಗె అవననుನ್ ఒందు వಯ್వಸెಥ್ ంద ఇನెూನ್ందಕెಕ್ 
వಗాರ್ సలు ಸాధಯ್ ದె. 

అవరు అಲాಲ್హన ౕಲె ಹాగూ అవన సంದెౕశವాహకర ౕಲె ಶాವ್స డలు మతుತ್ తమಮ್ 
బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యలు మతుತ್ ದానవనుನ್ ౕడలు ముందువ సుತాತ್ರె. ಕెళಗಿన వచనవು 
పರ್ವా యర ప ನ್యరనుನ್ ఉದ ದె್ౕ  ಮాతನాడుతತ್ದె: 

ౕవು మಮ್ మನెగళనుನ್ (బుయూ కునನ್) మూలತాణవನాನ್ಗಿ . ం న జనర ಲ್న 
అ ా గళంತె వ ರ್సಬెౕ . మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್  మతుತ್ అవುగళనుನ್ 
ప శుదಧ್ವాಗಿ  మతుತ್ అಲాಲ್హననుನ್ ಹాగూ అవన సంದెౕశವాహకరనుನ್ అనుస . 

వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న జనర (అహಲ್ಲ್-ಬై ) మ నತె ంద మಮ್నుನ್ ಹెూరತెಗెయలు ಹాగూ 
మಮ್నుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ శుదಥ್ಗెూ సలు అಲాಲ್హను ఇ ಛ್సుತాತ್ನె. మಮ್ మನెయ ಲ್ అಲాಲ್హన 

వచనగ ంద ಹాగూ బు ಧ್వం ಕె ంద మಗె ఓ ಕెౕ సువುదనుನ್ ౕవು 
ాపನెయ ಲ್రసಬెౕకు. ఖం తವాಗಿయూ, అಲాಲ್హను కరుಣెయుళಳ್వనూ, సవರ್ నూ 

ఆಗಿరుತాತ್ನె (33:33-34). 

వచన 33:33 ಹెౕళುతತ್ದె:  

యూ ౕదుಲాಲ್హ  యు బ అనుಕ್ము- ರ್జಸ್ అహಲ್ಲ್-ಬై  యుథ ಹ್రకుಮ್ త ౕರా 
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వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న జనర మ నತె ంద మಮ್నుನ್ ಹెూరತెಗెయలు ಹాగూ మಮ್నుನ್ 
సంపೂణರ್ವాಗಿ శుదಥ್ಗెూ సలు అಲాಲ್హను ఇ ಛ್సుತాತ್ನె. 

పರ್ವా  ప ನ್యరు సಥ್ ౕయ అ ా గಳాద, మ న వಯ್వಸెಥ್య జన ಗె అథವా అహుಲ್ಲ್ ಬై ಗె 
జ దవರాಗಿదದ್రు. ఈ అహಲ್ಲ್ ಬై య అశుదಧ್ತె ంద అಲాಲ್హను అవరనుನ್ ಹెూరತెಗెయలు 
ఇ ಚ್సుತాತ್ನె మతుತ್ తమಮ್ మನెగళನెನ್ౕ తమಮ್ మూలತాణವాಗಿ బళసలు ಹెౕళುತాತ್ನె. అవరనుನ್ 
అಲాಲ್హను సంపೂణರ್ವాಗಿ శుదಧ್ಗెూ సువ సలుವాಗಿ, అಲాಲ್హననుನ್ ಹాగూ సంದెౕశವాహకరనుನ್ 
అనుస సలు మతుತ್ అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್వనుನ್ ಹాగూ అదర యుಕಿತ್యనుನ್ ా సు ತ್రలు మతుತ್ 
తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యలు అవ ಗె ఆ ా సಲా తు. అవరు అ ా గಳాద అహుಲ್ಲ್ 
ಬై య వతರ್ನెయనుನ್ ಲ್సಬెౕಕాಗಿతుತ್. ಸా ర వషರ್గ ంతలూ ಹె ಚ್న ಕాల ంద, హలవು అరబరు 
అహుಲ್ಲ್ ಬై ಗె సంబం ಕెూళುಳ್వುదు ఒందు ఘనತెಯాಗಿದె ఎందు నం ದాದ್ರె. ఆదರె కుರ್ఆನ್ 
ఇదಕెಕ್ రుదಧ್ವాಗಿ ಘೆూౕ సుతತ್ದె. అహಲ್ಲ್ ಬై  ఎందರె అಲాಲ್హన మನెయ సదసಯ್రు ఎందు అవరు 
ಹెౕళುತాತ್ರె.  

వಯ್వಸెಥ್ (ಬై ) మతుತ್ మನె (బుయూ ) ఎంబ ఎరడూ పదగళು 33:33-34 ర ಲ್ పರ್ಸాತ್ సಲాಗಿದె. 
అಲాಲ್హన మನెయ సదసಯ್ర (అహಲ್ಲ್ ಬై ) అప తರ್ತె ంద పರ್ವా గళ ప ನ್యరనుನ್ శు ಧ್ౕ క , 

మతుತ್ అవరనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ శు ಧ್ౕక  నంతర తమಮ್ మನెగళనుನ್ (బుయూ ) అಲాಲ್హన ಹాగూ 
అవన సంದెౕశವాహకరనుನ್ అనుస సలు మూలತాణవನాನ್ಗಿ బళసలు అಲాಲ್హను ఇ ಚ್ దನెందు 
ಹెౕళುవುదు ದా ಗె సువంతహుದాಗಿದె.  

ಬైత పదవು ఏకవచన మతుತ್ బుయూత పదవು బహువచనವాಗಿದె ఎందు ಧా ರ್కరు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఈ 
తపುಪ್ ళುవ ಕెయనుನ್ కుರ್ఆನ್ 29:41 వ ದె. ఈ వచనద ಲ್ బుయూ  ఎంబ పదవು 
ఏకవచనద ಲ್ బళಕెಯాಗಿದె. 

అಲాಲ್హననుನ್ ಹెూరತాಗಿ ఇతరరనుನ್ రಕಷ್రನాನ್ಗಿ ಮా ಕెూండవర ఉದాహరಣెయు ఒందు 
ಜెౕడర ಹాಗಿದె. అదు ఒందు వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ తనನ್ದాಗಿ ಕెూం తు (ఇతತ್హధತ್ ಬైతನ್). మతుತ್ 
శಚ್యವాಗಿయూ ಜెౕడర వಯ್వಸెಥ್యు (ల-ಬైతుಲ್-అంకబూತ್) ‘అతಯ್ంత దుబರ್ల 

మನెಯాಗಿದె’ (అవಹ್నಲ್ బుయూ ), ఇవరు అ రు ತ್దದ್ರె. (29:41) 

జనరు అಲాಲ್హన ಜెూತెಗె ఇతర మూ ರ್గళనుನ್ ఒందు వಯ್వಸెಥ್ಯాಗಿ ‘ತెಗెదుಕెూళುಳ್’వುదనుನ್ 
సూ సువುదಕాಕ್ಗಿ కుರ್ఆನ್ ఇ ಲ್ ‘ఇతತ್హధూ’ ఎంబ పదవనుನ್ బళ ದె. అದెౕ పదవనుನ್ అంకబూ  
ఇతತ್హధತ್ ಬైతನ್ ఎంబ ಲ್ బళಕెಯాದాగలూ, అదు ಜెౕడవು ఒందు వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ 
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‘ತెಗెదుಕెూం తు’ ఎందథರ್ವాಗಿದె (అలಲ್ದెౕ ‘ ರ್ తు’ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ಕెూడువುదు 
అసమపರ್కವాಗಿದె). ಹాಗె ముందువ దు, అవಹ್నಲ್ బుయూ  ఎంబువುదు ‘అతಯ್ంత దుబರ್ల మನె’ 
ఎందు సಪ್షಟ್ವాಗಿ సూ సಲాದాగ, ఇ ಲ್ ‘మನె’ ఎందలಲ್ದెౕ ‘మನెగళು’ ఎందు అಥైರ್సಲాగువು లಲ್. 
ఏಕెందರె, ‘అతಯ್ంత’ ఎంబ పదవು ‘హలವారుగళ నడుವె ಕెౕవల ఒందు షಟ್ ౕ యదుದ್’ ఎంబ 
అథರ್వనుನ್ ಮాతರ್ ಕెూడుతತ್ದె. ల-ಬైతుಲ್-అంకబూತ್ ఎంబ పదగుచಛ್వು అవಹ್నಲ್ బుయూ  
ఎంబువುదర నంతర ಕా ಕెూం రువುద ంద అదు అంకబూ  ఇతತ್హధತ್ ಬైతನ್ ఎంబ ం న 
ಹెౕ ಕెయనుನ್ పರ್ ఫ సుతತ್ದె. ఇతತ್హధತ್ ಗె కటుಟ್వುదు ఎంబ అథರ್వనుನ್ ಕెూడువುదు తಪాಪ್ಗಿದె. 
కుರ್ఆ న ಲ್ ‘ ರ್సువುదಕెಕ್’ బనయ ఎంబ మూలపదవనుನ್ ಹాగూ అదర ఉతಪ್నನ್గళనుನ್ 
బళసಲాಗಿದె. ఈ పదవು 29:41 ర ಲ್ కండుబరువು లಲ್. ఆదದ್ ంద బూయూత ఎంబువುదు ಬైత పదద 
బహువచనవలಲ್. 

 

కుರ್ఆ న ಲ್ ಬై య 

ಬై య ఎంబ పదవು 2:125, 22:26 ర ಲ್ (అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ సూ సలు) మతుತ್ 71:28 ర ಲ್, 
తనನ್ జనర వಯ್వಸెಥ್ಗಿంత నನ್ವాద నూహర ౕవన ౕ యనుನ್ సూ సుతತ್ದె. ౕಗె కుರ್ఆ న ಲ್ ఈ 
పదవು మూరు ಬా  ಕా ಕెూళುಳ್తತ್ದె.  

పರ್ವా  నూహర ಕాలద మಹా పರ್ವాహద ಲ್ సతಯ್ ಶాವ್ గళనుನ್ ಹెూరతు ప  ఎಲాಲ್ జనరనుನ್ 
ಹాగూ అవర సವ್తుತ್గళనుನ್ ನాశప సಲా తు. 71:26 ర ಲ್ నూహరు ಹెౕళುತాತ್ರె: 

“పರ್భుವెౕ, భూ య ౕಲె ఒబಬ್ సతಯ್ ಷెౕ యనుನ್ కూడ ఉ సಬెౕడ.” 

ಹె ಚ್న యహూ , ಕె సತ್ మతుತ್ ము ಲ್మ ಗె నూహర ఈ కಥెయ బಗెಗ್ ದె. ఈ పರ್ವాహద ವెౕಳ  ె
నూహరూ ಸెౕ దంತె, ఎలಲ್రు తమಮ್ మನెగళనుನ್ కಳెదుಕెూం దದ್రు. హడಗಿన ಲ್రువ ವెౕಳ ,ె అవరు 
అಲాಲ್హననుನ್ ಯా దరు: 

ననನ್ పರ್భుವెౕ ననನ್నుನ್ మతుತ್ ననನ್ ಮాತా తరనుನ್ మతుತ್ ననನ್ వಯ್వಸెಥ್ಗె (ಬై య) 
ಶాವ್ ಯాಗಿ పರ್ವెౕ సువవరనుನ್ మతుತ್ ಶాವ್  పುరుషరనుನ್ మతుತ್ ಶాವ್  మ ಳెయరనుನ್ 

ಕಷ್ సు. మతుತ್ దుషಟ್ ಗె ನాశవనನ್లಲ್ದెౕ ಬెౕರెౕననూನ್ వృ ಧ್సಬెౕడ. (71:28) 
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సಪ್షಟ್ವాಗಿ, అಲాಲ್హను నూహ ಗె ಮాగರ್దశರ್న ಮా రువ వಯ್వಸెಥ್యనನ್లಲ್ದెౕ (ಬై య) అవరు తనನ್ 
ಭౌ క మನెయనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿ రువುదలಲ್. అ ಲ್ ಯావುದెౕ మನెయు ಬాಕಿ ఉ ర లಲ್, ఏಕెందರె ఆ 
ವెౕಳెయ ಲ್ ఎలಲ್వೂ ನాశವాಗಿతుತ್. నూహరు అಲాಲ್హ ಗె ఈ నం యనుನ್ ಮాడుವాగ అవరు 
హడಗಿన ಲ್ ತెౕలు ತ್దದ್రు. 

నూహరు తమಮ್ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ అథವా ಬై యవనుನ್ పರ್ವెౕ ద ಶాವ್ గళనుನ್ ಕಷ್ సలు 
అಲాಲ್హನెూం ಗె ಯా దరలಲ್ದె, అవర మನెಗె ಪెರ್ౕವెౕ దవరనನ್లಲ್. ಕెౕవల అಲాಲ್హన పರ್ವా ಗె 
ಸెౕ ద ಭౌ క మನెయనుನ್ పರ್ವెౕ ద ಕారణಕాಕ್ಗಿ ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యనుನ್ అಲాಲ್హను ಕಷ್ సబహుದాಗಿ 
కుರ್ఆ న ಲ್ ಯావುದెౕ సూచನె ఇలಲ್. 

కుರ್ఆ న ಲ್ ಬైత ఎందರె వಯ್వಸెಥ್ ಹాగూ ಬై య ఎందರె ననನ್ వಯ್వಸెಥ್ ఎందథರ್ವాಗಿದె. ಕాణద 
అಲాಲ್హను ఒందు ಭౌ క మನెయ ಲ್ ವాస ಮాడువು లಲ್ ಹాగూ అవ ಗె ವా సలు ఒందు మನెయ 
అగతಯ್ లಲ್ ఎంబువುదు నమಮ್ ಲ್ పರ್ బಬ್ గూ ದె 

ಪాಯ್ಲె ತ್ౕ న అరబరు హಳెయ నగరವాద ಜెరుసಲె న ಹెసరనుನ್ ఇ ತ್ౕಚెಗె ಬైతుಲ್ ముక ದ್ಸ್ 
ఎందు బదಲా దరు. అవరు ಜెరుసಲె ಗె ಬైతుಲ್ ఎంబ పదవనుನ್ బళ ದాగ, అవరు ఇ ಲ್ 
అదర అథರ್ మನె ఎందు ಹెౕళ లಲ್, బద ಗె అవరు ౕ ద అథರ್వು నగర ఎంದాಗಿతుತ್: ಬైతుಲ್ 
ముక ದ್ಸ್ ఎందರె ప తರ್ నగర ఎందథರ್ವాಗಿದె. ముక ದ್ಸ್ ఎంబ పదవು కుదుಸ್ ఎంబ మూల ంద 
పಡెయಲాಗಿದె ಹాగూ అదర అథರ್వು ప తರ್ ఎంದాಗಿದె. 

కుರ್ఆ న ಲ್ ಬైತ್ ఎంబ పదద ఇతర బళಕెగళು: 

ಬైತ್-అಲ್-అ ౕಕ್ 22:29 ర ಲ್  మూల వಯ್వಸెಥ್ 

ಬైತ್-అಲ್-హರా  5:2 మతుತ್ 5:97 ర ಲ್  బರ್ం త వಯ್వಸెಥ್  

ಬై కಲ್ ముహరರ್  14:37 ర ಲ್  నನ್ బರ್ం త వಯ್వಸెಥ್ 

ఈ ఎಲాಲ್ పదగళು మನెಗె సంబం ದె ఎందు ಧా ರ್కరు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇదు తమಮ್ ఆ ಷాಕ್ త 
అర ౕ ధమರ್వనుನ್ సమ ರ್ ಕెూళಳ್లు మతుತ್ తమಮ್ అనుಯా గళು కలಲ್నుನ್ తమಮ್ ఆರాధನెయ ಲ್ 
ಕెౕం ರ್ౕక ಕెూళಳ್ಬెౕಕెందలಲ್ದెౕ ಬెౕರె ಯావುದెౕ ಕారణಕాಕ್ಗಿ అలಲ್. 

కుರ್ఆననుನ್ అథರ್ಮా ಕెూళುಳ್వ సలుವాಗಿ ఓదువవ ಗె ౕಗె సూచನె ౕడಲాಗಿದె: 
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• ఒందನెౕ యమ: అ ానవು మಗె నరకಕెಕ್ ಕెಟ್ ఖ ౕ సబహుదు. 

ನావು ನ್ನ್ మతుತ್ ಮానవర ಪైಕಿ అನెౕకరనుನ್ నరకಕాಕ್ಗಿ ౕ ದెದ್ౕವె, అవ ಗె 
హృదయగ ವె ఆదರె అవరు అద ంద ವెౕ సువು లಲ್, మతుತ್ అవ ಗె కణుಣ್గ ವె ఆదರె 
అవరు అవುగ ంద ನెూౕడువು లಲ್, మతుತ್ అవ ಗె ಕಿ గ ವె ఆదರె అవరు అవುగ ంద 
ఆ సువು లಲ್. (7:179) 

• ఎరడನెౕ యమ: అ ానవು ఆనందದాయకవలಲ್. 

శಚ್యವాಗಿయూ, ಸాಮానಯ್ ాన లಲ್ద ಕಿవುడరూ, కురుడరూ, అಲాಲ್హన సృ ಟ್గళ ಲ್ 
ౕచರాಗಿದాದ್ರె. (8:22) 

• మూరನెౕ యమ: మ ౕయ ದాಧ್ంతగళనుನ್ ప ౕలನె ಮాడದెౕ ವ್ౕక సಬారదు. 

మಗె ళುవ ಕె లಲ್ద ಯావುದెౕ షయవనుನ್ ವ್ౕక సಬారదు. శಚ್యವాಗಿయూ మಮ್ 
దృ ಟ್, శರ್వణ మతుತ್ దుళುగళು పರ್ ನ್సలಪ್డువುదు. (17:36) 

అందರె ಯాರెూౕ ಹెౕ దರెందు ನావು కణుಣ್ ము ಚ್ అనుస దರె, నమಮ್ కణుಣ್గళು, ಕಿ గళು 
ಹాగూ దుళುగళనుನ್ ఏಕె ఉప ౕగ ప స లಲ್ ఎంబ పರ್ಶెನ್యనుನ್ ನావು 
ఎదు సಬెౕಕాగువುదు. 

• ನాలಕ್ನెౕ యమ: మూఖರ್ను ౕ సువು లಲ್. 

అಲాಲ್హన ఇಚెಛ್ ందలಲ್ದె ಯా గూ ಶాವ್స సలు ಸాధಯ್ లಲ್. ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ 
బళసదవ ಗె ಕెూళకనుನ್ ౕ ದాದ್ನె. (10:100) 

కుರ್ఆನ್ ఓ దవ ಗె అదర ಲ್న అಲాಲ್హన అ  ముఖಯ್ವాద ఆದెౕశద బಗెಗ್ రಬెౕకు. అదు: 

‘ ౕవು అಲాಲ್హನెూం ಗె ಯావುదనూನ್ సం ౕ సಬారదు’ 

ఒందు మನె ఎందರె జనరు ವా సువ ఒందు కటಟ್డವాಗಿದె, ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ఒందు కుటుంబಕెಕ್ 
ಸెౕ ద జన ಗె ಸెౕ రువುದాಗಿరుతತ್ದె. మಕాಕ್ద ಲ್రువ ಕాಬా ఎందు ಧా ರ್క ంద కರెయలಪ್డువ 
ಮానవ ರ್త ಚౌಕాదరద బంಡెక ಲ್న కటಟ್డవనుನ್ సవರ್శకತ್ನాద అಲాಲ್హ ಗె సం ౕ సువುదు, 
నమಮ್ ವెౕక మతుತ್ ಸాಮానಯ್ ానద రుదಧ್ సువ ంಸెಯాಗಿದె. 
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ತావು ఒందు క ಲ್న కటಟ್డవనుನ್ అಲాಲ್హನెూం ಗె ఏಕె సం ౕ సు ತ್ದ ದె್ౕವె ఎందు అర ౕ ధమರ್ద 
అనుಯా గళು ಕెౕళಬెౕకు. అಲాಲ್హన గರ್ంథద ౕವాళవనుನ್ అ తుಕెూళಳ್లు, నమಗె ಕెౕవల ఒందు 
ಸాಧారణ పರ್ಮాణద ಸాಮానಯ್ ానవು అగతಯ್ ದెయಷెಟ್. ఇదు ಧా ರ್కరు సವ್తః తమಮ್ 
ಸాంసಕ್ೃ క మతుತ್ ಲౌಕಿక ‘ ౕగ ెౕమ’ಕాಕ್ಗಿ ర రువ అనుకూలకర సుಳాಳ್ಗಿದె. అవరు అదనుನ್ 
అಲాಲ್హన మನె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె, ఆదರె అದెౕ ఉ న ಲ್ అవరు, అಲాಲ್హను ఆ మನెయ ಲ್ 
ವా సువು లಲ್ ఎందూ కూడ ಹెౕళುತాತ್ರె. ముం న ಬా  ౕవು ಯావುದెౕ ఒందు అర ౕ 
పುರెూౕ తననుನ್ ಭెౕ  ಮా దರె, ‘భూ య ౕ రువ అಲాಲ್హన మನెయ బಗెಗ್, ವాసತ್వద ಲ್ ನావು 
ಯావ ౕ య ಲ್ అಥైರ್ ಕెూళಳ್ಬెౕಕెందు అవరు బయసుತాತ್ರె’ ఎంబువುదనుನ್ ಕెౕ  ನెూౕ . 

అం మವాಗಿ, అవరు నమಗె, ‘అదు అಲాಲ್హన మನెಯాಗಿದె, ఆదರె అవను అ ಲ್ 
ವా సువು లಲ್ವెందు ನావು ಭా ಕెూళಳ್ಬెౕకు’ ఎందు ఉతತ್ సుತాತ್ರె. 

ఆದాగూಯ್, మನెయనుನ್ క ಟ್ద నంతర, ఆ కటಟ್డవనుನ್ అవరు ప తರ್ಗెూ దరు. ಧా ರ್కరనుನ್ 
ಕెౕ : 

• ಯావ గ ಗె ంద ఆ పవರ್త ం రువ బంಡెగళು ప తರ್ಗెూండవು? 

• పవರ್త ంద ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ ముంಚె ౕ ప తರ್ವాಗಿదದ್ರె, అరబరు అవುగళనుನ್ 
ತెಗెదుಕెూండు ఆ పవರ್తవనుನ್ అప తರ್ಗెూ దంತాగ లಲ್ವెౕ? 

• ఇದాಯ್వುదూ ఒందు సಪ್షಟ್ ణರ್యವాಗಿ ప ణ స దದ್ ಲ್, అవరు ವాసತ್వద ಲ್ ఏను ಹెౕళ 
బయసు ತ್ದాದ್ರె? 

ವాసತ್వವెౕನెందರె, ಧా ರ್కరు ఈ పರ್ಶెನ್గ ಗె ಯావುದెౕ ఉతತ್రగళనుನ್ ಹెూం లಲ್. అవర భవಯ್ 
ౕజನెయు ఏನెందರె, ఇಸాಲ್ న రుదಧ್ కుతంతರ್ವెసగువುదు మతుತ್ ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె అಲాಲ್హను 

అవత ద ಶాం పరತెయ ౕవన ౕ యనుನ್ ನాశప సువುದాಗಿದె. దలు, అవరు 
గರ್హగళనుನ್ క ಟ್దరు. నంతర కటుಟ್కಥెగళనుನ್ సృ ಟ್ దరు. నంతర, తమಮ್ తూ యనుನ್ 

సమ ರ್ ಕెూళಳ್లు, ప తರ್ గರ್ంథద అಲాಲ್హన పదగళనుನ್ అవరు భರ್షಟ್ಗెూ దరు. నంతర తమಮ್నుನ್ 
నం ಕెయ మతుತ್ ಭాಷెయ అ ಕా గళನాನ್ಗಿ ಸాಥ್ దరు. ಧా ರ್కరు ಬై ಲ್ హರా  మతుತ್ 
ಬైతుಲ್ ముహరರ್  ఎంబ పదగళనుನ್ సహ తಪాಪ್ಗಿ రూ దరు మతుತ್ పರ್సుತ್తప దరు. ఆ 
పదగళು ‘ప తರ್ మನె’ ఎందథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ముం న ಬా  ౕవು ఒందు 
అర ౕ పುರెూౕ తననుನ್ ಭెౕ  ಮా దರె అవరనుನ್ ౕಗె ಕెౕ : ಷెౕ త అథವా బರ್ం త 
(హರాಮ್) ఎంబ పదవು ప తರ್ವెందు అథರ್ಕెూడలు ಯాವాగ ఆరం తు? నంతర ౕగూ ಕెౕ : 
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ಬైతుಲ್ ముక ದ್ಸ್ ఎంబ పదవು ఏನాಗಿದె? అవరు ಬైత ఎందರె ఒందు మನె మతుತ್ కుదుಸ್ 
ఎందರె ప తರ್ ఆಗಿదದ್ರె, ಜెరుసಲెಮ್ ‘ప తರ್ మನె’ అలಲ್ವెౕ? అవర పರ್ ಕಿರ್ యు బహుశః 
ఋಣాతಮ್కವాಗಿరుతತ್ದె. అదు ಸౌ  అರెౕ ಯాద ಲ್ ఇలಲ್ద ಕారణ, అదర అథರ್వು ಹాಗె ఆಗಿరలు 
ಸాధಯ್ లಲ್. 

అర ౕ ధమರ್ద అతಯ್ంత సನాಮ್నಯ್ పುರెూౕ తరూ ಸెౕ దంತె, ಯావುದెౕ అరబరు ఇంతహ 
ಯావುದెౕ షయಕెಕ್ సಪ್షಟ್ನె ౕడలు ముంದె ಬార దದ್ ಕారణ, ನావು ಕెౕవల ఉనನ್త మటಟ್ద 
పರ್ಮాణವాద కుರ್ఆననుನ್ ಮాతರ್ అవలం ಸెూౕణ.  

 

‘హರాಮ್’ అందರె ‘ప తರ್’ ఎందలಲ್ 
కుರ್ఆನ್ ఉప ౕಗಿసువ పರ್ಕార హರాಮ್ పదಕెಕ್ - ರాక సಲాద, క దుಕెూండంతహ, 

బರ್ం త, ಷెౕ త అథವా పರ್ బం త - ఎంబ అథರ್గళು ఇವె. 

ఉದాహరಣెಗె, హರాಮ್ పదవು ಬైత పదದెూం ಗె కుರ್ఆ న ಲ್ మూరు వచనగళ ಲ್ బళಕెಯాಗಿದె. 
ఇవುగళು వಯ್వಸెಥ್ಗె అథವా ಬైతಕెಕ್ సంబం ద ಕెలవು బರ್ంధగళనుನ್ సూ సుతತ್ದె. 

అದెౕ పదవనుನ್ మ ಜ್ದ್ (సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశ) ఎంబ పదದెూం ಗె ಜెూౕ ದాగ, అదు 
సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಲ್న ರ್షಟ್ బರ್ంధగళనుನ್ సంಕెౕ సుతತ್ದె. సಪ್షಟ್ತెಗాಗಿ, ఇదనుನ್ 
ಷెౕಧా ె ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె. అందರె: జనరు ಕెలవು ರ್షಟ್ బರ್ంధగళనుನ್ అనుస సువ 

సలుವాಗಿ అಲాಲ್హను ಹెౕ ద ಹా  అథವా ౕ ಯాಗಿದె. ఆದాగూಯ್, ಸాಮానಯ್ బళಕెయ ಲ್ ಬైతಲ್ 
హరಮ್  ఎంబువುదಕెಕ್ ‘వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న బರ್ంధగళು’ అథವా మ ಜ್దಲ್ హరಮ್ ఎంబువುదಕెಕ್ 
‘సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಲ್న బರ್ంధగళು’ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ಹెౕళబహుదు. 

ఉದాహరಣెಗె, 5:2 ಹెౕళುతತ್ದె, ఆ నಲ್ ಬైతಲ್ హರాಮ್ 

55. ఇదర అథರ್వು వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న 
బರ್ంధగళ ಶాం యుత ಸామరసಯ್ ఎంದాಗಿದె. 

మತెూತ್ందు ౕ య ಲ್ ಹెౕళಬెౕಕాదರె, ఇదు వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ గ  ప సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళ ಶాం యుత 
ಸామరసಯ್56 ఎంದాಗಿದె. ఈ వచనద ಲ್రువ బರ್ంధగళು, అవన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ ప పೂణರ್ 

                                                 
55 ఈ పదద అథರ್వು ‘ప తರ್’ ఎంబువುದాಗಿದె ఎందు ಹెౕళುవ మూలక ಧా ರ್కరు ము ಲ್మరనుನ್ వం ದాದ್ರె. 
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ಸామరసಯ್వనుನ್ ಕాయుದ್ಕెూళುಳ್వ సలుವాಗಿ అಲాಲ್హను తనನ್ ఆ ెగ ಗె అనుಸారವాಗಿ ಹెౕ ద 
గಳాಗಿವె. 

ఈ పదవು 5:2 ర ಲ್ ಮాతರ್ ಕా ಕెూం ದె. అದెౕ వచనవು అಲాಲ್హన ఆ ెగళనుನ್ ఉలಲ್ంఘನె 
ಮాడువುదర బಗెಗ್ ಮాతನాడుతತ್ದె. అದెౕ వచనద ಲ್ ಬెౕಟెయ ౕ న ಷెౕಧా ెగళనుನ್ 
ಗెూతుತ್ప సుತాತ್ , శహರ್ಲ್ హರామ అందರె బರ್ం త ంగళುగళು, హదಯ್ అందರె ಮాగರ್దశರ್న, 

ఖಲాఇద అందರె సూచక ఎంబ పదగళనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసుతತ್ದె, అదు బರ್ంధగళ ಲ್న ಸామరసಯ್వనుನ್ 
అథವా అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న బರ್ంధగళనుನ್ ఒళಗెూం ದె. 

ఇದెౕ తరహ, అవ ౕణರ್వనుನ್ పಡెద నంతర, పರ್ವా ಗె తమಮ್నుನ್ సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగ ಗె 
అథವా మ ಜ್దಲ್ హರా 57 న కಡెಗె ಕెౕం ರ್ౕకృతಗెూళಳ್లు సూ సಲాಗಿದె. ఇదు గರ್ంథద ಲ್న 
గ త బರ್ంధగళ వరగళనుನ್ ఒళಗెూం ದె. 

ౕవು సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగ ಗె (మ ಜ್దಲ್ హರా ) మಮ್నుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక . ౕవು 
ఎಲెಲ್ౕ ఆಗಿ , ౕవು మಮ್నుನ್ అదಕెಕ್ ಕెౕం ರ್తಗెూ సಬెౕకు. ం న గರ್ంథవనుನ್ 
ವ್ౕక దవరు సహ, ఇదు తమಮ್ పರ್భు ం రువ సతಯ್ವెందు గురు సుತాತ್ರె. (2:144) 

హರాಮ್ ఎంబ పదవು - సವ್తంతರ್ವాಗಿ బళಕెಯాದాగ – ‘ ರాక సಲాద’ అథವా ‘క దుಕెూండ’ 
ఎంబ అథರ್వనుನ್ ಕెూడుతತ್ದె. హురుముನ್ ఎంబ పదవು అದెౕ మూల ంద పಡెయಲాಗಿದె మతుತ್ 
బರ್ం త ఎంబ అథರ್వనుನ್ సంಕెౕ సువ అ ಚ್త ನామపదವాಗಿದె. అದెౕ మూల ంద 

ఉతಪ್ ತ್ಯాగువ ఇతర పదగళ ఉದాహరಣెగళು, హు ರ್మತ್ అథವా యు-హ ರ್ము ఎంబ పదగళು 
ಷెౕ త ఎందు అಥైರ್సబహుದాద ప పೂణರ್ అథವా అపೂణರ್ కతರ್ ಯాಗಿದె. 

ಪాಯ್ಲె ತ್ౕ న అరబరు తమಮ್ నం ಕెయ పರ್ಕార ಜెరుಸెలಮ್ నగరవనుನ್ ಬైతుಲ್-ముకదದ್ಸ್ ఎందు 
ಹెూస ಹెస ంద కರెದాగ ಧా ರ್కర బూಟా ಕెయు బ రంగಗెూం తు. ಧా ರ್కరు 
ವా సువంತె, ಬైతుಲ್ హರాಮ್ సహ ‘ప తರ್ మನె’ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె ఎంದాదರె, అవరు 

                                                                                                                                                 
56 అందರె, పರ್కృ యనుನ್ ಕె సಬెౕ  ఎంದాಗಿದె. వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣెయు అಲాಲ್హను తనನ್ వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ బರ್ంధಗెూ ద 
ఒందు ಷెౕಧా ెಯాಗಿದె అథವా ಬైతಲ್ హರామ. అవను భూ  ఆಕాశగళ ಲ್రువ పರ್ ందనూನ್ ఒందు ప పೂణರ್ 
సమತెూౕలనద ಲ್ సృ ಟ್ ದాದ್ನె. ఆదದ್ ంద వనಯ್ ౕ గళ ಬెౕಟెయనుನ್ ఒందు ರ್షಟ್ అవ య ಲ್ ಮాతರ್ 
అనుమ సಲాಗಿದె. 
57 ఈ పదవು మಕాಕ್ద ಲ್రువ ‘తమಮ್ మ ౕ ’యనుನ್ ఉಲెಲ್ౕಖಿసుతತ್ದె ఎందు అరబరు ఎలಲ್రనుನ್ వం ದాದ್ರె. 
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ಜెరుಸెల ಗె ಬైతుಲ್-ముకదದ್ಸ್ ఎంబ పదవనుನ್ ಯావతూತ್ బళసు ತ್ర లಲ್. ఏಕెందರె సವ್రూప 
మతుತ್ ಕాయರ್ వರ್హಣె, ఇವెరడకూಕ್ అదు ಹెూందువು లಲ್.  

హರాಮ್ పదవనుನ್ ప తರ್ ఎంದాಗಿ బదಲా సువುదు కుರ್ఆ న సంದెౕశవనుನ್ బదಲా సలు 
నಡె రువ ఒందు పರ್యతನ್ವాಗಿದె. ఏಕెందರె ప తರ್ ఎందు అథರ್ಕెూడలు కుರ್ఆನ್ బళ రువ 
పదవು కుదుಸ್ ఎంದాಗಿದె. కుರ್ఆ న ಲ್ ఈ పదవು ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ ಗె ౕ సಲాద ప తರ್ 
భూ యనుನ್ (అ ರ್ಲ್ ముకదದ್సత) ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలు బళసಲాగుతತ್ದె. అవరు ఆ ప తರ್ భూ యనుನ್ 
పರ್ವెౕ సలు ರాక దరు ఎందు 5:21 వచనవು ಹెౕళುతತ್ದె. 20:12 మతుತ್ 79:16 వచనగళು అದెౕ 
పదవనుನ್ తుವాద ప తರ್ క ವెయనుನ್ (ముకదದ್ -తుವా) ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలు బళ ದె. ಕెూನెయದాಗಿ, 

ప తರ್ವాద ఆతಮ್ అథವా రూ ಲ್ కుదుಸ್ ఎంబువುదు మయರ್మర మగನాద ఈಸార 
అంతರాళద ಲ್దದ್ ప తರ್ವాద ఆతಮ್ద అ ತ್తವ್వనుನ್ వ సలు బళసಲాಗಿದె.  

ఈ పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ ఎరడు ಬెౕರె ಬెౕರె సಥ್ళగళ ಲ್ అಲాಲ್హ ಗె సంబం ದె. 

అవను అಲాಲ್హను, ఘనತెయుళಳ್వను, అవన ಹెూరతు ಬెౕರె ಯావುದెౕ ದెౕవ లಲ್. అవను 
ಸాಮాರ್టను, ప తರ್ను (కుదూದ್ಸ್), ಶాం ದాతను, ಷాಠ್వంతను, ಶెರ್ౕషಟ್ను, సవರ್శకತ್ను, 
సಹానుభూ యుళಳ್వను, ఘనತెయుళಳ್వను, అవరు సం ౕ సు ತ್రువುదಕಿಕ್ంత ౕಲాಗಿ 
అవను ವైభ ౕక సలಪ್డువవನాಗಿದాದ್ನె. (59:23) 

ಸాಮాರ್టనూ, ప తರ್నూ (కుదూದ್ಸ್), సవರ್శಕಿತ್నూ, ನాಯ್ಯా ప యూ ఆద అಲాಲ್హననుನ್ 
ఆಕాశగళ ಲ್రువ పರ್ ందు భూ య ಲ್రువ పರ್ ందూ ವైభ ౕక సుతತ್ದె. (62:1) 

ప తರ್ ఎంబ అథರ್వనుನ್ సూ సలు కుదూದ್ಸ್ ఎంబ పదవనుನ್ బళసಲాగుతತ್ದె ౕ నహః హರాಮ್ 
ఎంబ పదవనನ್లಲ್ವెందు ఇ ಲ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ నమಗె ಕాణబహుదు. 

ಬైతಲ್ హರా  ఎంబువುదు బರ್ం త వಯ್వಸెಥ್ ఎంದాಗಿದె, మతుತ್ ఇంద ಬై కಲ್ హರా  
ఎంబువುదు ‘ నನ್ బರ್ం త వಯ್వಸెಥ್య పರ್ಕార’ ఎంದాಗಿದె. ಧా ರ್కరు ಬైతಲ್ హರా  ఎందರె 
ప తರ್ మನె మతుತ್ ఇంద ಬై కಲ್ హರా  ఎందರె నನ್ ప తರ್ మನెయ హ ತ್ర ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

ఇಬాರ್ ౕమ ಗె ఈ వಯ್వಸెಥ್య అథವా ಬైతద కಡెಗె ಹా  ತెూౕ సಲాಗಿದె ఎందు కుರ್ఆನ್ నమಗె 
ಹెౕళುతತ್ದె. అవర ದా యనుನ್ అనుస సలు బయసువవరు అದెౕ వಯ್వಸెಥ್ಗె తమಮ್నుನ್ 
బదಧ್ರాಗಿసಬెౕకు. ఇಬాರ್ ౕమరు 14:37 ర ಲ್ ఇంద ಬై కಲ್ హರా  ఎంబ పదగళనుನ್ బళ దరు 
ఏಕెందರె అవరు తనನ್ సంత యు అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న బರ್ంధగళ పರ್ಕార ౕ సಬెౕకు ఎందు 
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ఇ ಚ್ దరు. ఇಬాರ್ ౕమరు బదಧ್ರాಗಿదದ್ వಯ್వಸెಥ್యు అದెౕ ఆಗಿతుತ್. తమಮ್ సంత గళು మతుತ್ అవర 
ಹా యనుನ್ ಪా సువ శವ್ద ఎಲాಲ್ జనరు, అಲాಲ್హన ನెರెವా ಯాಗಿరಬెౕಕెందు ఇಬాರ್ ౕమరు 
ఇ ಛ್ దರెందు అಥైರ್సువುదు అ ವెౕకತెಯాಗಿದె. 

• ಬై య: 2:125 ర ಲ್ అಲాಲ್హను ఇಬాರ್ ౕಮ್ మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕల ಗె తనನ್ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ 
ఉದ ದె್ౕ , ననನ್ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ శు ಧ್ౕక  ఎందు ದెౕರ್ ದాದ್ನె, మతుತ್ 22:26 ర ಲ್ 
ఇಬాರ್ ౕమ ಗె వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ అథವా ಬై  య ಲ್ ఒందు ಸాಥ್నవనుನ್ ౕడಲా తు ఎందు 
ಹెౕళುತాತ್ನె. ఇ ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕలరు అಲాಲ್హ ಗె ಸెౕ ద ದై క 
మನెయనుನ್ శుదಧ್ಗెూ ద నంతర, అಲాಲ್హను ఆ మನెయనుನ್ తనನ್ ಜెూತె హం ಕెూళಳ್లు 
ఇಬాರ್ ౕమ ಗె ಜాగ ಕెూడಲా తు ఎందు ಹెౕళುవುదు ಹాಸాಯ್సಪ್దವాಗಿದె. 

• 5:2 ర ಲ್ ఆ నಲ್ ಬైతಲ್ హರా  ఎంబవುదు వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣెయ బಗెಗ್ అಲాಲ್హన 
వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న బರ್ంధగళనుನ್ సూ సలు ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాಗಿದె. ఈ ఆ ెయనుನ್ అవన 
వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న ಸామరసಯ್ద సంరಕಷ್ಣెಗాಗಿ గ ప సಲాಗಿದె. 

• 14:37 ర ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమరు ಹెౕ దరు: ನాను ననನ್ సంత యనుನ್ నನ್ బರ್ం త వಯ್వಸెಥ್య 
పರ್ಕార (ఇంద ಬై కಲ್ ముహరರ್ ) ನెಲెಗెూ ಳ್సు ತ್ದ ದె್ౕನె. అందರె, అవర సంత యు 
అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ గ ప ద బರ್ంధగళ పರ್ಕార తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ఎ ತ್ యಬెౕకు ఎందు ಹెౕళುవುದాಗಿದె. 

• 3:97 ಹెౕళುతತ್ದె: జనర ಲ್ మనవ ಕె ಮా ಕెూండవరు, అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗె ದా యనుನ್ 
కండుಕెూండರె, అవరు అదಕాಕ್ಗಿ సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళಳ್బహుదు అథವా జుಜ್ಲ್ ಬై  
మ సತ್ತాఅ ఇಲై  స ౕల. ఈ వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್య బಗెಗ್ గణ ౕయ 
దశರ್నగ ವె ఎందూ ఈ వచనవು ಕెలవು సూచನెగళనుನ್ ౕడుతತ್ದె. 

ఆదದ್ ంద, కుರ್ఆ న ಲ್ ಬైత ఎంబువುదు వಯ್వಸెಥ್ యనుನ್ సూ సుతತ್ದె ౕ నహః మನె యనుನ್ అలಲ್. 
మతుತ್ కుರ್ఆ న ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమర కుటుంబద షయద ಲ್ మతತ್షుಟ್ అನెವ್ౕషಣెయనుನ್ నಡెసువ ವెౕಳ ,ె 

అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ అవర దಜెರ್య పರ್సుತ್తತెయనుನ್ ಕాణబహుದెౕ నహః అಲాಲ್హన మನెయ ಲ್ 
అలಲ್. 
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వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ కండు యువ ‘సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್వುదు’ 
అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್, ౕననుನ್ ಯారు కూడ తనನ್ ಮాತా త ంద ಪారంపయರ್ವాಗಿ 
పಡెదుಕెూళಳ್బహుದెందు ತెూౕచువು లಲ್. ಮాತా తరు అಲాಲ್హన ౕ ಗె తమಮ್నుನ್ 
సమಮ್ ಕెూండರె, అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగ ಗె తమಮ್ మకಕ್ళనుನ್ ರ್ౕತాಸ್ సువುదు 
అవర కతರ್వಯ್ವాಗಿದె. ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ಯాకూబరు అవర మకಕ್ ಗె ౕಗె ನెన దరు: 

ఇదలಲ್ದె, ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ಯాకూబరు తమಮ್ మకಕ್ ಗె ( ౕಗె) ದెౕರ್ దరు, “ననನ್ 
మకಕ್ಳెౕ , అಲాಲ್హను మಗె ౕననుನ್ సూ ದాದ್ನె. ౕవು ಶాం వంతరు (ము ಲ್మరు) 
ఆగದె మరణಹెూందಬెౕ .” (2:132) 

అಲాಲ್హను గ ప ద ౕననుನ್ అనుస సుತాತ್ ಶాం వంతరಲాಲ್గದె ౕవು ಸాయಬారదు ఎందు 
ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ಯాకూబరు తమಮ್ మకಕ್ ಗె ಹెౕ దరు. అಲాಲ್హను అవ ಗె ఒందు ధమರ್వనుನ್ 
అథವా ఒందు మನెయనుನ್ సూ ದాದ್ನె ఎందు ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ಯాకూబరు తమಮ್ మకಕ್ ಗె 
ಹెౕళ లಲ್. అవరు ಹెౕ రువುదు ಕెౕవల: 

అಲాಲ್హను మಗె ఒందు ౕననుನ್ (అథವా ౕవనద ౕ యనుನ್) సూ ದాದ್ನె. 

అవర ಲ್ ಯాರెూబಬ್ గూ ఒందు ದెౕವాలయಕెಕ್ ౕథರ್ಯాತెರ್యనుನ್ ಮాడలు అథವా అಲాಲ್హ ಗాಗಿ 
ఆರాధನెయనుನ್ ఆరం సలు ಹెౕళಲాಗಿలಲ್, బద ಗె, అಲాಲ್హన ౕననుನ್ మనవ ಕె ಮా ಕెూళಳ್ಬెౕకు 
నంతర అవరు అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗಿరువ ಹా యనుನ್ కండు దರె, అదర పರ್ಕార ౕ సువ 
సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬెౕకు. అవర తంದె ఇಬాರ್ ౕమ ಗె ఒందు వಯ್వಸెಥ್య కಡెಗె 
ದా ತెూౕ సಲాಗಿతుತ್ ಹాగూ అవరు ఇಸాಮ್ ౕలర ಜెూತెಗె అదಕెಕ್ బదಧ್ರాಗಿదದ್రు మతుತ್ ఆ 
వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న బರ್ంధగళ పರ್ಕార ಜెూತెగూ  ౕ దరు. ఇದెౕ ౕ య ಲ್ ನావು అಲాಲ್హన ౕ ಗె 
నమಮ್నుನ್ సమಮ್ ಕెూండರె, ನావು నమಮ್ కుటుంబద సదసಯ್ గూ, ಶాವ್స సలు మతుತ್ 
అనుకర ౕయ ఉతತ್మ ಕాయರ್గళು ಮాడువುదర మూలక ౕవనద కರ್మబదಧ್ ౕ ಗె తమಮ್ 
సహమతవనుನ್ ౕడలు ನెన సಬెౕకు ఎందు నమಗె ಹెౕళಲాಗಿದె. ఆదశರ್ వಯ್ಕಿತ್యు ఈ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ 
ఎ ತ್ యువ మూలక ಶాం య ಲ್దದ್ರె, సంత గళು సహ అదನెನ್ౕ అనుస సుತాತ್ರె ఎంబువುదు 
సహజವాಗಿದె. 

ౕవು బదಧ್ತెయనుನ್ ఎ ತ್ యలు మಮ್ కుటుంబಕెಕ್ ರ್ౕತాಸ್ సಬెౕకు మతుತ್ అదర ಲ್ 
దృఢರాಗಿరಬెౕకు. ನావು ಮ್ంద ಯావುದెౕ అనుగರ್హగళనుನ್ ಕెౕళುవು లಲ್. మಗె 
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అనుగರ್హగళనుನ್ ౕడువುదు ನాವాಗಿದ ದె್ౕವె. అం మ జయవು ಷాಠ್వంత ಗాಗಿದె. 
(20:132) 

గರ್ంథద ಲ್ గ  ప రువ ఆದెౕశగళು ఇಸాಲ್ం ఆಗಿದె ఎందూ, తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువంತె 
అಲాಲ್హన ౕ ಗె సమಮ್ ಕెూళುಳ್ತాತ್, అవరు ఈ ఆದెౕశగ ಗె తమಮ್నుನ್ ಕెౕం ರ್తಗెూ సಬెౕಕెందు 
ನావು నమಮ್ మకಕ್ ಗె ಹెౕళಬెౕಕాಗಿದె. అవరు ಯావುದెౕ ధమರ್వనుನ್ అనుస  మూ ರ್పೂಜెಗె 
హ త ಪ್ ౕళಬారదు. ౕನ್ ఎంబువುదు ఎಲెూಲ್ౕ మరుభూ య ಲ್రువ అరబరు ರ್ ద క ಲ್న 
గರ್హದెూళಗಿದె ఎందు ನావು నమಮ್ మకಕ್ ಗె ಹెౕళలు ಸాధಯ್ లಲ್. లుಕాಮ್నరు తనನ್ ళುవ ಕె ంద 

తనನ್ మగ ಗె ಹెౕ దరు: ‘మగನెౕ, ౕను అಲాಲ್హన ಜెూತెಗె ಯావುದెౕ మూ ರ್గళనుನ್ 
ನెಲెಗెూ సಬెౕడ; మూ ರ್ పೂಜెయు సుసಪ್షಟ್ವాద అపರాధವాಗಿದె’, నంతర అవరు 
ముందువ సుತాತ್ರె:  

మగನెౕ, నನ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా సు, ఒ న ఆದెౕశ ಕెూడు, ಕెడుకనుನ್ తಡె, ಯావುದెౕ 
కషಟ್ವెౕ బర  సహನెయనుನ್ వ సు, ఇదు ನైజ ಸామథಯ್ರ್ವాಗಿದె. జనರెూం ಗె 
అహంಕారದెూం ಗె వ ರ್సಬెౕడ మతుತ್ భూ య ౕಲె దపರ್ ంద నಡెయಬెౕడ, 

దుర ಮాన మతుತ್ అహంಕార పడువవననుನ್ అಲాಲ್హను చుಚ್వು లಲ್. (31:17-18). 

లుಕాಮ್నరు అవ ౕణರ್వనుನ್ పಡె దದ್రు ఎంబువುదಕెಕ್ ಯావುದెౕ పುರాವెగ లಲ್, ఆదರె అಲాಲ್హను 
అవ ಗె బు ಧ್వం ಕెయనుನ್ ౕ దದ್ನెందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. ౕಗాಗಿ, అవరు 
సంವెౕదನా ౕలವాద మతుತ್ సమంజసವాద ಧాರ್రగళనుನ್ ತెಗెయువ ಸామథಯ್ರ್వనుನ್ ಹెూం దದ್రు. 
తనನ್ బు ಧ್వం ಕెయ ಲ್, ఈ ౕవనద అతಯ್ంత గం ౕర అపರాధవು మూ ರ್గళనుನ್ అಲాಲ್హನెూం ಗె 
సం ౕ సువುದాಗಿದె ఎందు అవ ಗె ಗెూ ತ್తుತ್. ఆదరూ, భూ య ౕ న ಹె ಚ್న జనరు, 
అಲాಲ್హననుನ್ ಹెూరతు ప  బహుತెౕక ఎలಲ್వనూನ್ ಸెౕವె ಮాడుತాತ್ರె, ఆదರె భూ  ఆಕాశగళనుನ್ 
తనನ್ అ ౕనద ಲ್ ఇటుಟ್ಕెూం రువ అಲాಲ್హననుನ್ ಮాతರ್ అవ ಗె ಸెౕವె ಮాడలు 
ಸాధಯ್ವాగు ತ್లಲ್ವెందు ತెూౕరు ತ್ದె. 

 

ಬైతద ಲ್ ఏ ದె? 

ౕ-  (అందರె అదర ಲ್),  (ఒం ಗె అథವా ಜెూತెಗె), ఇಲా  (అ ಲ್ಗె అథವా ఆ కಡెಗె), నಲ್ 
(ఇంద, ంద),  (ಗె, ಕెಕ್) మతుತ್ ఇంతహ ఇతర ಕెలవು సరళ పదగళು సహ అర ౕ ధమರ್ద 
ಕావలుಗార ంద ರ್షಟ್ సందభರ್గళ ಲ್ రుచಲాಗಿದె అథವా కಡెగ సಲాಗಿದె ఎందు జనరు 
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మనవ ಕె ಮాడువು లಲ್. ఈ పదగళು ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ಕಿರ್ಯాపదగ ಗె పೂవರ್పರ್తಯ್యವాಗಿ 
ಸెౕ రుతತ್ದె, ఆదರె అవುగళು బహళషుಟ್ వಯ್ತాಯ್సవనుನ್ ఉంటుಮాడుతತ್ದె. ఉದాహరಣెಗె, ఈ ಕెళಗಿన 
సందభರ್ద ಲ್ ౕ-  (అదರెూళಗె) ఎంబువುదర ಪాರ್ముఖಯ್ತెయ బಗెಗ್ శರ್ದ ಧె್ ం ಗె ఆಲెూౕ సలు 
జనరు ఫలಗెూళುಳ್ತాತ್ರె: 

అదర ಲ್ ( ౕ- ) ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್య (మಕా  ఇಬాರ್ ౕమ) బಗెಗ್ సువಯ್కತ್ కురుహుగ ವె. 
మతుತ್ అదರెూళಗె పರ್ವెౕశಗెూండవను సంరಕಷ್ಣెಗెూండను. తమಮ್ ಹా యనుನ್ 
కండుಕెూళಳ್వవరు అಲాಲ್హ ಗಿరువ ఈ వಯ್వಸెಥ್య (ಬై ) సವాలనుನ್ 
ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬెౕಕాಗಿరువುదు ( జుಜ್) ಮానవకులద ౕ రువ కతರ್వಯ್ವాಗಿದె. మతుತ್ ಯారు 
ರాక సుತాತ್ರె, శಚ್యವాಗಿయూ అಲాಲ್హను సకల జగ ತ್నవ ంద రಪెౕಕಷ್ನాద 

సವ್యంపೂణರ್ನాಗಿದాದ್ನె. (3:97) 

ఈ స ನ್ವెౕశద ಲ್ ౕ-  ఎంబ పదగళ బళಕెయు, ಬైత ద ಲ್  ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್య (మಕా  
ఇಬాರ್ ౕమ) బಗెಗ್ సువಯ್కತ್ కురుహుగ ವె మతుತ್ అదರెూళಗె పರ್ವెౕశಗెూండవరు సంరಕಷ್ಣెయనుನ್ 
కండుಕెూళುಳ್వరు ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె. 

ಬైత ఎంబ పదಕెಕ್ జವాಗಿయూ ఒందు మನె ఎంబ అథರ್ವాಗಿదದ್ರె, ౕ న ವాకಯ್వು ವైಚా కವాಗಿ 
ౕಗಿరಬెౕకు: ‘ఆ మನెయ ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್య బಗెಗ್ సువಯ್కತ್ కురుహుగ ವె’. ಧా ರ್కరు అథವా 

ఉಲెಮాగళು తమಮ್ మ ౕ య మధಯ್ద ಲ್ ం రువ ఆ ఘన రచನెయ ఒళగಡె ఇಬాರ್ ౕమర 
దಜెರ್య బಗెಗ್ సుసಪ್షಟ್ కురుహుగళು ఇವె ఎందు జగ ತ್ಗె ಸా ౕతు ಮాడలు ಸాధಯ್ ದె ౕ? ఇలಲ್, 
అవ ಗె ಸాధಯ್ లಲ್. ఆదರె అవరు అదర బద ಗె ఆ మನెయ ಹెూరಗಿరువ ఒందు ಹెూనನ್ 
పంజరದెూళಗಿరువ ತామರ್ద ఒందు కಟెಟ್యనుನ್ నమಗె ತెూౕ సుತాತ್ರె.  

3:96-97 ర ಲ್ ಬై ನ್ ఎంబువುదు ఒందు వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ సూ సుతತ್ದె ౕ నహః ఒందు మನెయనನ್లಲ್ 
మతుತ್ ನావು ఈ వಯ್వಸెಥ್య ಲ್, సంపೂణರ್ವాಗಿ ౕ ಗె బదಧ್ರాಗಿదದ್ ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್య (మಕా  
ఇಬాರ್ ౕమ) బಗెಗ್ సుసಪ್షಟ್ కురుహుగళనుನ್ ಕాణబహుదు. ಯారు ఈ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ అవలం సుತాತ್ರె, 
అవరు సుర తರాగుತాತ್ರె. ఎಲాಲ್ ಮానవరు ఈ వಯ್వಸెಥ್ಗె సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬెౕಕెందు ( జుಜ್) 

ౕ సಲాಗಿದె. అవరు అదಕాಕ್ಗಿ పರ್యతನ್ ಮాడಬెౕకు మతుತ್ అదర కಡెಗె తమಮ್ ದా యనుನ್ 
కండుಕెూళಳ್ಬెౕకు. 

ఒందు ವాదద దృ ಟ್ ంద, ಬైత పదవು ವాసತ್వವాಗಿ ఒందు ಭౌ క మನె ఎంబ అథರ್వనుನ್ 
ౕడుతತ್ದాదರె మతుತ್ హಜ್ಜ್ ఎందರె ౕథರ್ಯాತెರ್ ఎంದాదರె, నమಗె ఒందు బహళ గం ౕర 
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సమಸెಯ್యు ఎదుರాగుతತ್ದె. ఇందు ‘ ౕథರ್ಯాತెರ್’యనుನ್ వರ್ సువ 2,000,000 జనర ಲ್ 
పರ್ బಬ್రూ, ఇಬాರ್ ౕమరు తనನ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెಗాಗಿ ంత సಥ್ళవనుನ್ సంద ರ್సలు మతుತ್ 
ಪావనಗెూళಳ್లు మನె ళಗె తురుಕಿಕెూళಳ್ಬెౕకు. ఇంతహ సందభರ್ద ಲ್, ಧా ರ್కరు ಸాಥ್ ద ఈ 
మನెಗె పರ್ಧాన పುನారచನెయ అగతಯ್ ౕళುతತ್ದె. ము ಲ್మర సంಖెಯ್ ಹెಚాಚ್దರె, అవరు ఈ ಹెూస 
ಷాಠ್వంత ಗె సಥ್ళಮా ಕెూడువ సలుವాಗಿ అಲాಲ್హన మನెయనుನ್ న ౕక సుತాತ್ 

ಹెూౕగಬెౕಕాగుతತ್ದె. ఈగ ఇరువంತె, అಲాಲ್హన పರ್సుತ್త ‘మನెయు’ ಹెಚెಚ್ందರె ಕెలవು ಸా ర 
జనరనుನ್ ಮాతರ್ ఒళಗెూళಳ್బహుదు. జగ ತ್ನాదಯ್ంత పರ್  మూಲె ందలూ ఎಲాಲ್ సు ನ್గళು మతుತ್ 
ಯాగళು సంరಕಷ್ಣె ಸా సలు ‘ಕాಬా’ಗె ంಡాಗಿ బందರె ఏನాగబహుదు. ఇదు అವైಚా కవೂ 

మతుತ್ అಸాధಯ್వೂ ఆಗಿದె. ನావು అಲాಲ್హన ఆదశರ್గళ ఘనತెయనుನ್ ತెಗెదుಕెూండు, అవುగళనుನ್ జనర 
ಭౌ క పರ್పంచద ಕಷ್లಲ್కతనಕెಕ್ స ౕక దರె, ఖరವాಗಿ ఇదుವెౕ నಡెయుతತ್ದె. 
ప ಣామವెౕನెందರె: ఆರాధನెయ ఒందు మನెయ ಕెౕందರ್ద ಲ್ ఒందు గರ್హరూప ನెಲె ం ದె. 

పರ್ గళ అథವా మూ ರ್గళ మూలక ದెౕవననుನ್ పೂಜె ಮాడువవరు అನాಚా గళು మతుತ್ 
మూ ರ್పೂజకరు ఎందు ಧా ರ್కరు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇతరరనుನ್ ఖం సలు మతుತ್ ౕಕಿసలు 
చురుಕాಗಿరువ ఈ అర ౕ ಧా ರ್కరు ತావು సವ್తః అదನెನ್ౕ ಮాడు ತ್ದాದ್ರెందు ಯావతూತ್ 
ప గ సಲెౕ ఇలಲ್. ఇతర ధమರ್ద అనుಯా గళು తమಮ್ ದెౕವాలయగళ ಲ್ అథವా అవర 
ದెౕವాలయగళ సుతತ್ముతತ್ రువ తమಮ್ క ಲ್న గರ್హగళనుನ್ పರ್ద ಣె ಮాడువవరనుನ್ అవరు 
అನాಚా గళು మతుತ್ మూ ರ್పೂజకరు ఎందూ ಹెౕళುತాತ್ರె. అవరు సహ అదನెನ್ౕ ಮాడు ತ್ದాದ್ರె 
ఎందు అ తుಕెూళಳ್లు శರ್ సువು లಲ್. కురుಡాಗಿరువುదు అవర కణుಣ್గళలಲ್, అవర హృదయగಳాಗಿವె 
ఎందు కుರ್ఆನ್ నమಗె ಹెౕళುతತ್ದె. ఉದాహరಣెಗె, ందూగళು అవర ದెౕವాలయగళ 
ಕెౕందರ್ద ಲ್రువ వ ంగద అథವా క ಲ್న గರ್హద సుతತ್లూ ఏళು ಬా  పರ್ద ಣె ಮాడుತాತ್ರె. నమಮ್ 
ಧా ರ್క ಗಿంత బహళ ముం తವాಗಿ ౕ ందుగళು ఇదనుನ್ ಮాడుತాತ್ బం ದాದ್ರె. 

ಬైత ఎందರె ఒందు మನె ఆಗಿದె ఎంబ ಧా ರ್కర ದాವెయు ఒందు భರ್ ಯాಗಿದె మతుತ್ పರ್పంచద 
పರ್భు న ಸెౕವెయ ప కలಪ್ನెಗె సంపೂణರ್ವాಗಿ రుదಧ್ವాಗಿದె. పರ್  ಬా యూ కుರ್ఆ న ಯావುದెౕ 
ఒందు పదవು రుచలಪ್డుವాగ, అదు సంದెౕశవనుನ್ అసంబదಧ್ಗెూ సుతತ್ದె. ಬైత ఎంబువುదు మನె 
ఎందూ, ಬై ಲ್ హರామ ఎందರె ಷెౕ త మನె 58 ఎందూ అవరు పటుಟ್ యుತాತ್ರె. ఒందు 
ಷెౕ త మನెಗె ಹెూౕగువುదు ఎలಲ್ గూ ఏಕె కಡాಡ್య ప సಲాಗಿದె ఎంబువುదు ఒందు 

పರ್ಶెನ್ಯాಗಿದె. ఈ ఒళతంతರ್వనుನ್ బ ಚ್డలు, అవరు హರాಮ್ ఎంబ పదవనుನ್ ఇ ಲ್ ప తರ್ 

                                                 
58 మಕాಕ್ద ಲ್రువ మ ౕ యనుನ್ ౕಗె కರెయుತాತ್ರె. 
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ఎంದాగువంತె రుచలు ముందువ యుತాತ್ರె. శವ್ದాదಯ್ంత అరಬెౕతర ము ಲ್మరు ఈ ఒందు 
సరళ పರ್ಶెನ್ ం ಗె ಧా ರ್కరనుನ್ ఎదు సు లಲ್, అದెౕನెందರె: ఇ ತ್ౕ నవರెగూ 
న ౕకరಣెಯాగుతತ್ಲెౕ బంద ఒందు క ಲ್న కటಟ್డవು ప తರ್ವాగువುదు ಹెౕಗె? ఆ కటಟ್డద ಯావ 
ಭాగవು ವాసತ್వద ಲ್ ప తರ್ವాಗಿದె? ఆగ అవరు ఆ చదర రచನెయలಲ್ ప తರ್ವాಗಿరువುదు, బదಲాಗಿ 
తమಮ್ పೂవರ್జరు పೂ సు ತ್దದ್ ఆ సణಣ್ కపುಪ್ కಲాಲ್ಗಿದె (అథವా హజరుಲ್ అసವ್ದ್) ప తರ್ವాಗಿరువುదు 
ఎందు అవరు తಕಷ್ణ కండుಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. కపುಪ್ కలಲ್నుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసువ హజరుಲ್ అసವ್ದ್  ఎంబ పదవು 
కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ కండుబరువು లಲ್. ఆదರె ఇదు ఇಸాಲ್ న ಭాగವాಗಿದె ఎందు ಧా ರ್కరు 
ಹెౕళುತాತ್ರె. 

అరబరు తమಮ್ కపುಪ್ ಲెయ జವాద ದెౕవತెయనుನ್ మಕాಕ್ద ಲ್ ఆರాధನెయ ಕెౕందರ್వನాನ್ಗಿ 
యశ ವ್ಯాಗಿ పುనಸాಥ್ರ್ దరు. ಹాಗె అನాಚా  సముದాయವాద తమಮ್ పೂవರ್జర ధమರ್ద 
ౕవ ಗెయనుನ್ ముంದె ಸాಗಿ దరు. 
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ಭాగ ఒంబతుತ್ 

భರ್షಟ್ತెయు ముందువ యుతತ್ದె 
ఇతర ధమರ್గళ అನెౕక అనుಯా గళು అవర ದెౕವాలయగళ ಲ್ మూ ರ್గళ ముಖాంతర అవర 
ದెౕవర పೂಜెయనుನ್ ಮాడువುదు ఎలಲ್ గూ రువುದాಗಿದె. ఆదರె అర ౕ ధమರ್ద 
అనుಯా గళು ఆ జనరనుನ್ అನాಚా గళು మతుತ್ మూ ರ್పೂజకರెందు దూ సువುదు ಹెౕಗె? 

ವాసತ್వద ಲ್ అర ౕ ధమರ್ద అనుಯా గళು ఒందಕಿಕ್ంత ಹె ಚ್న మూ ರ್గళనుನ್ ಹెూం ದాದ್ರె. తమಮ್ 
మ ౕ య ಕెౕందರ್ద ಲ್రువ ఘನాకృ య మನెయ ಜెూತెಗె, ಧా ರ್కరు అవర అనుಯా గ ಗె 
ఇతర అನెౕక గರ್హగళనుನ್ ఒదಗಿ ದాದ್ರె. ఘನాకృ య మನెయ ఒందు మూಲెయ ಲ್ అళవ సಲాద 
కపುಪ್ కలుಲ್ అతಯ್ంత ಹెಚాಚ್ಗಿ ಗౌర సలಪ್డువ మూ ರ್ಯాಗಿದె. జವాಗಿ ಹెౕళುవುದాదರె ఇదు ఒందు 
అ ಲ್ౕల ఆకృ యనుನ್ ರ್సువ ಬె ಳ್య ಚౌక ಟ್న ಲ್ ఇ సಲాಗಿದె – మಗె అదనుನ್ సులభವాಗಿ 
ఊ సబహుదు. అదర ನాಯ್సవು బహుశః అಲ್-ಲాತ್, అಲ್-ఉఝ మతుತ್ మನాತ್ ఎంబ మూరు 
ముఖಯ್ అర ౕ ౕ ಪాರ್ ధಯ್ గರ್హగళనుನ್ ಸాంಕెౕ సుతತ್ದె. ವాಯ್కరణద పರ್ಕార, ఇదు ౕ ంగ 
ಹెసరుగಳాಗಿವె, మతుತ್ అవುగళು అಲాಲ್హు న ಹెణుಣ್మకಕ್ళనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసుతತ್ದె ఎందు ಧా ರ್కరు 
ಹెౕ ದాದ್ರె. కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ಗెూళುಳ್వ ౕఘರ್ ಕాలద ముం ందಲెౕ, అరబరు ఈ ౕ 
ದెౕవತెగళనుನ್ పೂ సు ತ್దದ್రు. అరబరనుನ್ ౕಗె పರ್ ನ್సలు ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె ఆದెౕ సಲాಗಿతుತ್: 

అಲ್-ಲాತ್, అಲ್-ఉఝ మతుತ್ మూరನెౕయ మನాತ್ గళ బಗెಗ್ ఏను? మಗె పುతರ್రు మతుತ್ 
అవ ಗె పು ರ್యರెౕను? ఇదు ఒందు అನాಯ್యವాద హం ಕె ౕ ఆಗಿದె. జವాಗಿ, ఇವెలಲ್వೂ 
ౕవು మతుತ್ మಮ್ పೂవರ್జరు ఇటಟ್ಕెూం రువ ಹెసరుగಳెౕ  ಹెూరతు ఇನెನ್ౕనూ అలಲ್. 

అಲాಲ್హను ఇవುగళ పరವాಗಿ ಯావುದెౕ ఆಧారవనూನ್ ఇ లಲ್. అవరు ಕెౕవల ఊಹెగళనుನ್ 
మతుತ್ ಸెವ್ౕಚెಛ್గళనుನ್ అనుస సుತాತ್ರె. వసుತ್తః అవర పರ್భు న కಡె ంద అవర బ ಗె 
ಮాగರ್దశರ್నవು బం ದె. మనుషಯ್న ಪా ಗె ತా ಛ್ ದెದ್ౕ సతಯ್ವెౕ? (53:19-24) 

అನాಚా  అరబరు తమಗాಗಿ అನెౕక ಹెూస ದెౕవరుగళనుನ್ ఆ ಷాಕ್ర ಮా దದ್రు ఎంబువುదు ఈ 
వచనవು ఖ తప సుతತ್ದె. ఈ సందభರ್ద ಲ್, ఈ కలుಲ್గ ಗె ౕ ಹెసరుగళనుನ್ ౕడಲాಗಿతుತ್. ఈ 
కలుಲ್గళ ಪావనತెయనుನ್ సವ್లಪ್మ ಟ್ಗె గ ಕెూళಳ್లు ఆರాధకరు అదనుನ್ సಪ್ ರ್సు ತ್దದ್రు, ಕై ంద 
సవరు ತ್దದ್రు అథವా చుం సు ತ್దದ್రు. 
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అవర ఇನెూನ್ందు మూ ರ್యు, హನెನ್రడు అ  ఎతತ್రద పంజరದెూళಗಿరువ ఒందు ತామರ್ద ಬాಲ್ಕಿన ಲ್ 
ಕెతತ್లಪ್టಟ್ ಯారದెూౕ ಹెಜెಜ್గురుతుగಳాಗಿದె. ఇదు అవర ದెూడಡ್ మూ ರ್య ಬాಗಿ న ఎదురు 
ಸాಥ್ సలಪ್ ಟ್ದె. ఈ ఎಲాಲ್ గರ್హగళು తమಮ್ದెౕ ఆద ఉದ ದె್ౕశగళು మతుತ್ ಕాయರ್గళనుನ್ ಹెూం ವె. 

అದెౕ ఆవరణద ఒళಗె సಫా మతుತ್ మవರ್ ఎందు ಧా ರ್క ంద కರెయలಪ್డువ ఎరడు బ గರ್త 
ಲాసತ್ర పవರ್తగ ವె. అ ಲ್ಗె ౕడువ ಯావುದెౕ ಭెౕ య అథವా ౕథರ್ಯాತెರ್య సమయద ಲ್, 

అవరు ఆ ಚౌక కటಟ್డಕెಕ್ పರ್ద ಣె ಮా , కపುಪ್ క ಲ್ಗె ము ತ್ಕಿಕ್, అదర ముందుగಡె ఇ ಟ್రువ 
ಹెಜెಜ್గురు న మూ ರ್య ంದె ధుಯ್కತ್ವాಗಿ ಪాರ್ ರ್ ద నంతర, అర ౕ ధమರ್ద అనుಯా గళು 
ఈ ఎరడు పవರ್తగళ నడుವె ఓడుತాತ್ರె. ఈ ఓడువ యు, ఇಬాರ್ ౕమర ప ನ್యు అದెౕ 
పರ್ದెౕశద ಲ್ ౕరనుನ್ హుడుకుತాತ್ అనుభ ద కషಟ್ಕెಕ್ స ಲ್సువ ಗౌరವాపರ್ಣెಯాಗಿದె ఎందు అవరు 
ದాವె ಮాడుತాತ್ರె. ಯారు కూడ ఈ ఒందు సరళ పರ್ಶెನ್యనుನ್ ಕెౕళ లಲ್: ఇಬాರ್ ౕమర ప ನ್గూ 
ఇಸాಲ್ గూ నడుವె అంతహ ಯావ బంధ ದె? ಧా ರ್కరు తమಮ್ అనుಯా గ ంద ఈ ఎరడు 
పవರ್త ಲాసತ್రగళ ఆರాధನెయనుನ್ ಮా సువ సలుವాಗಿ, ఇಬాರ್ ౕమర ప ನ್యనుನ್ ఒందు 
ನెపವాಗಿ బళ దರెౕ ಹెూరతు ఇదర ಲ್ ಲెౕఖక ಗె ಬెౕರె ಯావುದెౕ యుಕಿತ್యు ಕాణు ತ್లಲ್. ఈ సమగರ್ 
షయవು మತెూತ್ందు అನాಚా క అర ౕ ಕాలಪ್ క కథనವాಗಿದె. 

ನావು 2:125 ర ఇతర ఆరు పదగళనుನ್ ಶెಲ್ౕషಣె ಮా , కుರ್ఆ న ఇతర చరణగళ ಲ್ ఆ పదగళ 
బళಕెయనుನ್ ಹెూౕ , అవುగళು ಹెౕಗె రుచలಪ್ ಟ್ದె ఎందు ನెూౕಡెూౕణ. ಧా ರ್కరు తమಮ್ 
‘ధమರ್’ద ఎಲాಲ್ ಸాంపರ್ದా క ఆచరಣెగ ಗె ఆಧారవనుನ್ ర సలు, ఈ పదగళ అథರ್వనుನ್ 
అಪాథರ್ಗెూ ದాದ್ರె ఎందు ಯావುದెౕ అనుಮానగళనుನ್ ౕ  సಪ್షಟ್ಗెూళುಳ್తತ್ದె. 

 

ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್ (మಕా  ఇಬాರ್ ౕమ) 

మಕాಮ್ ఎంబ పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ హలవು ಬా  ಕా ಕెూం ದె. కుರ್ఆననుನ್ సವ್తః అదుವెౕ 
వ సువುద ంద ನావು మಕాಮ್ ఎంబ పదద అథರ್వనుನ್ యలు ఎಲాಲ್ సంబంధ పటಟ್ 

వచనగళనుನ್ ನెూౕడಬెౕಕాద అగతಯ್ ದె. మಕా  ఇಬాರ್ ౕಮ್ ఎంబువುదర అథರ್వು క ಲ್న కటಟ್డద 
ఎదురు ಸాಥ್ రువ ತామರ್ ಬాರ್ಕಿన ಲ್ ಕెతತ್ಲాద ಹెಜెಜ್గురుತాಗಿದె ఎందు ಧా ರ್కరు ಹెౕళುತాತ್ರె. 
అదు జವాಗಿదದ್ರె, అవరు 55:46 ర ಲ್ మಕామ రబుಬ್క అథವా నನ್ పರ್భు న మಕాಮ್ 
ఎంబువುదనుನ್ ಹెౕಗె వ సుತాತ್ರె? అదు నನ್ పರ್భు న ಹెಜెಜ್గురుతు అథವా నನ್ పರ್భువು ంత 
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సಥ್ళ ఎంದాగలు ಸాధಯ್ ದె ౕ? అದెౕ పదవು 79:40 ర ಲ್ ఇನెూನ್ ಮ್ మಕామ ర ಬ್  అందರె తనನ್ 
పರ್భు న దಜెರ್ ఎంబ అథರ್ద ಲ್ ಕా ಕెూం ದె. 

మతుತ್ శಚ್ವాಗಿయూ తనನ್ పರ್భు న దಜెರ್యనుನ್ (మಕామ ర ಬ್ ) భయపడువవను, దుషಟ್ 
అಪెౕ ెగ ంద తమಮ್నుನ್ తಡె టుಟ್ಕెూండవನాಗಿದాದ್ನె. (79:40) 

ఈ వచనవనుನ್ ౕಗె ಭాಷాంత సబహుದెౕ ఎందు బహుశః ము ಲ್మరు తమಮ್ అర ౕ 
పం తರెూం ಗె ಕెౕళಬెౕకు: 

మతుತ್ శಚ್ವాಗಿయూ తనನ್ పರ್భు న ಕా న ಹెಜెಜ್గురుతనుನ್ (అథವా లుಲ್వ సಥ್ళవనుನ್) 
భయపడువవను, దుషಟ್ అಪెౕ ెగ ంద తమಮ್నుನ್ తಡె టుಟ್ಕెూండవನాಗಿದాದ್ನె. 

ఇంతహ అನాగ క ంతನెయు నమಮ್ బు ಧ್వం ಕెಗె ఒందు అవಮానವాಗಿದె. 

నమಮ್ ಲ್ ಯాರాదరూ అಲాಲ್హన ಕెలవು ఆ ెగళనుನ್ ఈಡెౕ ಕెూండರె, అవను నమಮ್నుನ್ ಹె ಚ್న 
ಸాಥ್నಮానಕెಕ್ అథವా దಜెರ್ಗె ఏ సువను ఎందు భరవಸెయనుನ್ ಕెూడుತాತ್, 17:79 ర ಲ್ అದెౕ పదవು 
ఇನెూನ್ ಮ್ నమూ సಲాಗಿದె. ఇదు 2:125 ర ಲ್ బళసಲాద అದెౕ పదವాಗಿದె. 

వతತ್హధూ ನ್ మಕా  ఇಬాರ್ ౕమ (2:125) 

ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್యనుನ್ ప గ . 

అಸా అನ್ యಬ್అసక రబుಬ್క మಕామನ್ మహూಮ್దನ್ (17:79) 

మಮ್ పರ್భువು ఒందు పರ್శం త దಜెರ್ಗె మಮ್నుನ್ ఏ సువను. 

ఆదದ್ ంద మಕాಮ್ ఎందರె ಕెౕవల ఒందు వಯ್ಕಿತ್య దಜెರ್ అథವా ಸాಥ್నಮాన ఎందథರ್ವాಗಿದె ౕ 
నహః ఒందు సಥ್ళ ఎందలಲ್. 

 

‘బదಧ್ರాద’ (ముసలಲ್ನ್) ఎంబ పదవು భರ್షಟ್ಗెూం తు 
2:125 ర ಲ್న ముసವ್లಲ್ನ್ ఎంబ పదవనుನ್, సವ್ಲా న మూలపదವాద సವ್లవ ఎంబువುద ందಲెౕ 
పಡెయಲాಗಿದె, ಹాగూ ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ కతರ್ರాಗಿ పರ್ సలు ము ఎంబ ఒందు 
పೂవರ್పರ್తಯ್యవనుನ್ ఆ మూలపదಕెಕ್ ಸెౕ సಲాಗಿದె. 
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ఆದాగూಯ್, ಕెూನెయ పರ್ವా య శతుರ್గళು ‘ఇಬాರ್ ౕమ ముసವ್లಲ್’ ఎంబ పదగళು ఇಬాರ್ ౕమరు 
ಪాರ್ ರ್సలు ంతంతహ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ సಥ್ళ ವాಗಿದె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె (మతుತ್ నంతర 
ಹెౕಗె ౕ అవర ಪాదద అచుಚ್గళು అదుಭ್తವాಗಿ అದెౕ సಥ್ళద ಲ್ ఒందు ತామರ್ద ಬాಲ್ಕಿన ಲ್ 
ಕా ಕెూండవು). అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ మూరు వచనగ ವె ఎందు ನావು గమ సಬెౕకు, అవುగళು: 
ఏకవచన, ವ್వచన మతుತ್ బహువచన. సವ್ಲా న కతರ್వು (ಕెలస ಮాడువవననుನ್ సూ సువ శబದ್) 
ఏకవచనద ಲ್దದ್ರె, అవను ముసವ್లಲ್ನ್ ఎందు, మతుತ್ కతರ್వು బహువచనద ಲ್దದ್ರె అవరు ముసವ್ ಲ್ౕನ್ 

ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె. ముసವ್ ಲ್ౕನ್  పదవು సహ కుರ್ఆ న ಲ್ కండుబరుతತ್ದె: 

• 2:125 ర ಲ್రువ ఇಬాರ್ ౕమ ముసವ್లಲ್ ఎంబువುదు, ఇಬాರ್ ౕಮ್ ఎంబ ఒబಬ್ మనుషಯ್ను 
సವ್ಲా న కతರ್ನాಗಿದాದ್ನె ఎందు నమಗె ಮా  ౕడుతತ್ದె. అందರె ఇ ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ 
ఒందు ముసವ್లಲ್ನ್ ఎందు కರెయಲాಗಿದె. 

• 107:5 ర ಲ್ (ಕెళಗె ನెూౕ ) అದెౕ పదవనుನ್ తమಮ್ సವ್ಲాతనుನ್ ಮాడువ అನెౕక జనరనుನ್ 
(బహువచన) సూ సలు బళసಲాగుతತ್ದె. అవరనుನ್ ముసವ್ ಲ್ౕನ್ ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె. 
ఇదు ముసವ್లಲ್ನ್ ఎంబ పదద బహువచనವాಗಿದె. 

సವ್ಲాತ್ పద-పలಲ್టద అದెౕ ಧానవనుನ್ ಧా ರ್కరు ఇ ಲ್ బళ ದాದ್ರె. అవరు ఒందు సಥ್ళద ಲ್ ఒందు 
అథರ್వనుನ್ ಹెౕళುತాತ್ರె తదనంతర మತెూತ್ందు సಥ್ళద ಲ್ ಬెౕರె ఏనನెూನ್ౕ ಹెౕళುತాತ್ರె. ముసವ್లಲ್ನ್ ఎంబ 
పదవು (ఏకవచనద ಲ್) కుರ್ఆ న ಲ್ ಕెౕవల ఒ ಮ್ ಕా ಕెూం ದె మతుತ್ అదు ಮానవ 
సముದాయಕెಕ್ ‘ನాయక’నನాನ್ಗಿ ನెౕ సಲాద ఈ ರ್షಟ್ వಯ್ಕಿತ್యనుನ್ సూ సుతತ್ದె. వచన 2:253 
ర ಲ್ ಹెౕ రువంತె, అಲాಲ್హను ధ సంದెౕశವాహక ಗె ధ దಜెರ್యనుನ್ ౕ ದాದ್ನె. ఆదರె ఇ ౕ 
మనుకులಕెಕ್ ‘ನాయక’నನాನ್ಗಿ ౕ సಲాద మಹాನ್ దಜెರ್యనుನ್ అಲాಲ್హను ಬెౕರె ಯావ 
పರ್ವా గ ಗెూౕ సంದెౕశವాహక ಗెూౕ ౕడ లಲ್. అಲాಲ್హను నమಗాಗಿ రూ రువ వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ 
ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್య సుసಪ್షಟ್ దశರ್నగ ವె ఎందు కుರ್ఆನ್ 3:97 ర ಲ್ సూ సಲాಗಿದె. ఏకದెౕవ 
ಶాವ್ ಯాద, అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್దದ್ ఎಲాಲ್ తరహద మూ ರ್పೂಜెయ అంశగళనుನ್ 
మూರ್లಗెూ  శు ಧ್ౕక సలు ౕ సలಪ್టಟ್ ఇಬాರ್ ౕమర లువనుನ್ ಹాగూ ಹా యనుನ್ 

అనుస సలు ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె ಹాగూ నమಗెలಲ್ ಗె సూచನె ౕడಲాಗಿದె. 

తమಮ್ ధమರ್ಕెಕ್ ఆసರెయనుನ್ ౕడువ సలుವాಗಿ, పదగళ అథರ್వనుನ್ రుచువ గ య ಲ್, అದెౕ 
పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ మూరు ఇతర సಥ್ళగళ ಲ್ బహువచనద ಲ್ బళಕెయ ಲ್రువ ವాసತ್వవనుನ್ అర ౕ 
ಧా ರ್కరు గమ స లಲ್ವెందు ತెూౕరుతತ್ದె. ನావು ఆ ఎಲాಲ್ సందభರ್గళనుನ್ ನెూౕಡెూౕణ: 
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ನ್ మಕా  ఇಬాರ್ ౕమ ముసలಲ್ನ್ (ఏకవచన) (2:125) 

బదಧ್ರాద ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್ ంద. 

ఇలಲ್ಲ್- ముసವ್ ಲ್ౕನ್ (బహువచన) (70:22) 

బదಧ್ರాదవరనుನ್ ಹెూరతుప . 

లಮ್ నకు నಲ್ ముసವ್ ಲ್ౕನ್ (బహువచన) (74:43) 

ನావು బదಧ್ರాదవర ಪైಕಿ ఆಗಿర లಲ್. 

వయుಲ್ನ್ ಲ್ ముసವ್ ಲ್ౕನ್ (బహువచన) అలಲ್ ౕనహుಮ್ అನ್ సವ್ಲా ಮ್ ಸాహూನ್ 
(107:5-6) 

తమಮ್ బదಧ್ತెగళ బಗెಗ್ లರ್ಕಷ್ರాదంతహ బదಧ್ರాదవ ಗె ನాశ ದె. 

ಕెూನెయ వచనవು, తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ನెూౕదವాಗಿ ತెಗెదుಕెూళುಳ್వవ ಗె ನాశవು ಕా ದె ఎందు 
సూ సుతತ್ದె! 

ಯావುದెౕ అర ౕ ಭాಷాಶాస ను ముసವ್లಲ್ನ್ ఎంబువುదు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ స ಲ್సువ సಥ್ళ 
ఎందు ಹెౕళలు ಸాధಯ್ లಲ್; ఆదరూ ಧా ರ್కరు ఈ పదవು ఒందు ಭౌ క సಥ್ళవనుನ್ సూ సుతತ್ದె 
ఎందు ఒತాತ್ సుತాತ್ರె. ఆదದ್ ంద 2:125 ర ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమ ముసವ್లಲ್ನ್ ఎంబువುదు ఇಬాರ್ ౕమరు 
ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెಗె ంత సಥ್ళ ఎందు ವా సుತాತ್ అవరు భರ್షಟ್ತెయనుನ್ మునನ್ಡెసుತాತ್ರె. ఇదు 

యుಕಿತ್గూ మతుತ್ ವాಯ್కరణకూಕ್ రుదಧ್ವాಗಿದె ಹాగూ ఇదಕెಕ್ ಯావುದెౕ పುರెూౕ తరు అథವా 
ఉಲెಮాగళು వరಣె ౕడలు ಸాధಯ್ లಲ್. 

ముసವ್లಲ್ನ್ ఎంబువುదు సವ್ಲాతనుನ್ ఎ ತ್ యువ సಕಿರ್య కృదంతವాద ఏకవచనವాಗಿದె. 
ముసವ್ ಲ್ౕನ್ ఎంబువುదు అదర బహువచనವాಗಿದె. ఇదు సరళವాద అర ಯాಗಿದె. 

ఒందు ఉದాహరಣె: 7:44 ర ಲ್ ఒందు ಘೆూౕషಣెయనుನ್ పರ್క సువవన బಗెಗ್ ಹెౕళಲాಗಿದె. అర ౕ 
ಭాಷెయ ಲ್ పರ್కటನె అథವా ಘೆూౕషಣె ಮాడువುదಕెಕ್ అಝాನ್ ఎనನ್ಲాగుతತ್ದె మతుತ್ భూతಕాలద ಲ್ 
అదు అఝన ఎంದాಗಿದె. పರ್కటಣెయనుನ್ ಘೆూౕ సువ అథವా పರ್క సువ వಯ್ಕಿತ್యనుನ್ ముఅ ನ್ 

ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె. 
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ఆగ ಘೆూౕ సువನెూబಬ್ను (ముఅ ನ್) అవర నడుವె ౕಗె ಘೆూౕ దను (అఝన), 

“అకರ್ గళ ౕಲె అಲాಲ್హన ಶాప ದె.” (7:44) 

అದెౕ ౕ , ఇಬాರ್ ౕమరు సವ್ಲాతనుನ್ అథವా బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువవರాಗಿదದ್రు ಹాగూ 
అవరనుನ್ ముసವ್లಲ್ನ್ - బదಧ್ರాಗಿదದ್ మనుషಯ್ - ఎందు కರెయಲాಗಿದె. అర ౕ ಭాಷెయనుನ್ ಚెನాನ್ಗಿ 

రువ ದాವ್ంసరు సహ ಧా ರ್క ంద మరಳాಗಿసలಪ್ ಟ್ದాದ್ರె. అవరు కూడ ఈ కుతంతರ್ద 
ಭాగವాగువು లಲ್ವెౕ? 

 

వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ శు ಧ್ಗెూ సువುదు 
2:125 ర పರ್ముఖ ಭాగవనుನ್ ಬెౕపರ್  ನెూౕಡెూౕణ. 

వ ఇಝ್ అ దನ್ మతుತ್ ನావು ౕ ದాగ 

ఇಬాರ್ ౕమ ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ 

వ ఇಸాಮ್ ౕల మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕలరనుನ್ 

అನ್ థ ಹ್ర శు ಧ್ౕక సలు  

ಬై య ననನ್ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ 

ఎಲాಲ್ అనుವాదకరు ಹెౕళುవంತె, థ ಹ್ర ఎంబువುదు శు ಧ್ౕక సు ఎంబువುదనుನ್ నమಗె ఒపಪ್బహుదు, 
ఆదರె అదు ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕలరు ఒందు ಭౌ క మನెయనుನ್ శు ಧ್ౕక దరు ఎందు 
అథರ್ಮా ಕెూళಳ್లు బహళ కషಟ್కరವాಗಿದె. 

సహజವాಗಿ, ఇందు (ఎరడు ప తರ್ సಥ್ళగళು ఎందు ಹెౕళಲాగువ మಕాಕ್ ಹాగూ మ ౕనద 
ಪాలకನెందు సವ್తః తనನ್నుನ್ కರెదు ಕెూళುಳ್వ) ಸౌ  అರెౕ ಯాద ರాజను, పರ್  వషರ್ ఈದ್ హబಬ್ద 
సందభರ್ద ಲ್ ఈ క ಲ್న గರ್హవనుನ್ సವ್చಛ್ ಮాడుತాತ್ನె. అవను అಲాಲ್హన మನెಯాళು అథವా 
మನెయనుನ್ సವ್చಛ್ಗెూ సువవನాಗಿದాದ್ನె. 

కుರ್ఆ న పರ್ಕార, ఇಬాರ್ ౕమరు అಲాಲ್హన ಸెౕವెಗె బదಧ್ರాಗಿదದ್రు ಹాగు అవరు ఎಲాಲ್ ಧా ರ್క 
మతుತ್ మూ ರ್ ఆರాధನా పదಧ್ గ ಗె రుదಧ್ರాಗಿదದ್రు. అ ತ್తವ್దಲెಲ್ౕ ఇరదంతహ ఒందు మನెయనుನ್ 
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ఇಬాರ್ ౕమరు శుదಧ್ಗెూ దరు ఎంబువುదనుನ್ థ ಹ್ర ఎంబ పదవು ఉಲ ಲె್ౕಖಿసువು లಲ್. బద ಗె, 
అవరు వಯ್వಸెಥ್య ಲ್దದ್ మూ ರ್పೂಜెయనుನ್ అ  అదనుನ್ మರ್లಗెూ సలు ఆ ా సలಪ್ ಟ್దದ್రు. 
అదಕెಕ್ స ಯాಗಿ ఇಬాರ್ ౕమరు గರ್హగళనుನ್ ము దరు - అథವా కుರ್ఆ న ಶై య ಲ್ 
ಹెౕళುవುದాదರె – అవరు తమಮ್ బలಗై ంద గರ್హగళనుನ್ ము దరు. 

 

‘జనసమూహ’ ఎంబువುదు భರ್షಟ್ಗెూం తు 
ఒందు ಚౌక క ಲ್న గರ್హద పರ್ద ಣెయ అథರ್వనుನ್ ౕడలు ಧా ರ್కరు అದెౕ వచనద ఇನెూನ್ందు 
సరళ పదవనుನ್ రు దరు (ఇదు ವాసತ್వವాಗಿ, జనసమూహవనుನ್ సూ సువ పదವాಗಿದె). ఈ 
వచనద ಲ್ పರ್ಸాತ್ సಲాద ಥాವ್ఇ ౕన ఎంబ పదవು, అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ ಭాగవ సువంతహ 
జనసమూహద పರ್ ಕಿರ್ యనుನ್ సూ సువ సంದెౕశద ಭాగವాಗಿದె. 

ಧా ರ್కరు ಥాವ್ఇ ౕన ఎంబ పదద అథರ್వనుನ್ బదಲా సలు పರ್య ನ್ ದాగ, అవరు ఒందు 
మಹా పರ್ಮాదవನెನ್ౕ ಮా ದాದ್ರె, ఏಕెందರె ఇదనుನ್ ఇతర వచనగಳೂెం ಗె ಹెూౕ ಕె ಮాడువ 
మూలక అవర ఈ కుశలತెయనుನ್ సులభವాಗಿ పತెತ್హచಚ್బహుదు. అದెౕನెౕ ఇదದ್రూ, అవరు క ಲ್న 
గರ್హద సుతತ್లూ నಡెయువంತె ಮా  శವ್ద ఎಲాಲ್ జనరనుನ್ వంచನెಗెూళಗాಗಿ ದాದ್ರె. 

ಥాವ್ఇ ౕన ఎంబ పదవು థ-ఐನ್-ಫా ఎంబ వಯ್ంజనగళನెూನ್ళಗెూండ ಥాವ್ఇಫ್ ఎంబ 
మూలపద ంద ర సలಪ್ ಟ್ದె. అదర అథರ್వು ఒందు పಕಷ್ అథವా జనసమూహ ఎంದాಗಿದె. ఈ పద 
(అథವా అದెౕ మూలద ఇతర ఉతಪ್నನ್గళು) కుರ್ఆ న ಲ್ అನెౕక ಭాగగళ ಲ್ బళసಲాಗಿದె. అవುగళು 
3:69, 3:72, 3:122, 3:154, 4:81, 4:102, మతుತ್ 4:113 ర ಲ್ ಕాణబహుదు. ಕెలవು ఉದాహరಣెగళು: 

  3:69  ಥాವ್ఇఫతుನ್ ನ್ అ ಲ್ಲ್ ಕಿತా  - అందರె - గರ್ంథద జనర ಪైಕಿ ఒందు 
గుంపು 

  3:122  ಥాವ್ఇఫತా  నుಕ್ಮ್ – అందರె - ౕవು ಪైಕಿ ఎరడు గుంపುగళು  

  4:81  ಥాವ್ఇఫతుನ್ నుಹ್ಮ್ – అందರె – అవర ಪైಕಿ ఒందు గుంపು  

ಥాವ್ఇ ౕನ್ అందರె జనర గుంపು (అథವా గుంపುగళು) ఎందథರ್ವాಗಿದె. 
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ఇದెౕ పదవು ಬైతದెూం ಗె బళಕెಯాದాగ ಮాతರ್ సుతತ್లూ నಡెయువುదు ఎంದాగువುదు 
అವైಚా కವాಗಿದె. సಸ್ంశయವాಗಿ, ఈ ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್క దుವాಯ್ರ್ಖాಯ್నవು, ఈ ఆ ಷాಕ್ త 
ౕథರ್ಯాತెರ್య ఆచరಣెగళనుನ್ ಬెంబ సలు వಷాರ್నువషರ್ ఓదుగర ౕಲె బలవంతವాಗಿ 

ಹెౕరಲాಗಿದె. ಥాವ್ఇ ౕನ್ ఎందರె సుతತ್లూ నಡెయువುదు ఎందు ಹెౕళలు కుರ್ఆ న ಲ್ ಯావುದెౕ 
సమథರ್ನెయు ఇలಲ್, ఏಕెందರె ఈ పదవು బళಕెಯాద ఇతర ఎಲాಲ್ కಡెగళ ಲ್యూ, ఇదు జనర గుంపು 
ఎంబ అథರ್వನెನ್ౕ ౕడుతತ್ದె. 

అర ౕ ಭాಷెయ ದాವ್ంస గూ ఈ ವాదవనుನ್ వ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. అಲాಲ್హన వಯ್గರ್ంథద 
ವెచಚ್ద ಲ್, అಲెಮా  ಕాలద ಸాంపರ್ದా క అನాಚా క ಧా ರ್క గళనుನ್ ಕాಪా ಕెూళುಳ್వ 
ఉದ ದె್ౕశవనుನ್ ಹెూరతు ఈ పదవనుನ್ ౕಗె రుచువುదర ంದె ಬెౕರె ಯావುದెౕ ಕారణవು ఇరువುదు 
కండుబరువು లಲ್. జనసమూహಕాಕ್ಗಿ ( -ಥాವ್ఇ ౕన) వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ (ಬైత) శు ಧ್ౕక సువುదు 
ఇಬాರ್ ౕమర ಕెలసವాಗಿతుತ್. అಷెಟ್ౕ. 

 

థವాಫ್ 

ఈ పదవು 2:125 అథವా 22:26 ర ಲ್ కండుబం లಲ್, ఆదరూ సಪ್షಟ್ತెಗాಗಿ ನాను ఇ ಲ್ వ సుತెತ್ౕನె. 
ಚౌక మನెಗె ఏళು సుతుತ್ పರ್ద ಣె ಮాడువುదనుನ್ ಧా ರ್కరు థವాಫ್ 59 ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె మతుತ್ 
ఈ ఎరడు వచనగళ ಲ್న ಥాವ್ఇ ౕన ఎంబ పదవು ఇದెౕ అథರ್వనుನ್ ౕడువంತె అಪాథರ್ಗెూ దరు. 
థವాಫ್ ఎంబ పదవು థ-వ-ఫ ఎంబ వಯ್ంజనగళನెూನ್ళಗెూండ మూలపద ంద పಡెయಲాಗಿದె. 
అదర అథರ್వು సుతుತ್వ యువುదు, సుతుತ್ముతತ್లు అథವా ಯావುದెౕ ఒందు షయಕెಕ್ 
ಹెూం ಕెూళುಳ್వುదు ఎంబ అథರ್ద ಲ್ కుರ್ఆ న ಲ್ అನెౕక ಬా  ಕా ಕెూం ದె, ఆదರె అవುగళು 
క ಲ್న మూ ರ್ಗె సంబంధ రువ ಯావುದెౕ సందభರ್గళలಲ್. ఈ ಟ್న ಲ್ గమ సಬెౕಕాద 
ముಖాಯ್ంశವెౕನెందರె, ಥాವ್ఇಫ್ ಹాగూ థವాಫ್ ఎంబువುదర మూలద మధಯ್ వಯ್ంజనగళು ಬెౕರె 
ಬెౕರెಯాಗಿದె, ఆదದ್ ంద అవುగళ అథರ್గళು ఒంದెౕ అలಲ್. ಥాವ್ఇ ౕన పదద మూలపదవು థ-ఐನ್-ఫ 
ఆಗಿದె ಹాగూ థವాಫ್ పదద మూలపదవು థ-వ-ఫ ఆಗಿದె. 

ಥాವ್ఇ ౕన ఎంబ పదవು క ಲ್న మూ ರ್య సుతತ್లూ నಡెయువ చటువ ಕెయనుನ್ సూ సుతತ್ದె ఎందు 
జనరు ಭా సಲెందు, ಧా ರ್కరు అదర అథರ್వనుನ್ బద దరు మతుತ್ అనుವాదకరు సహ ఆ 
                                                 
59 ఈ పదవು ನావು చ ರ್సు ತ್రువ వచనವాద 2:125 ర ಲ್ బళಕెಯాగ లಲ್. ఆదరూ, ಕాಬావనుನ್ పರ್ద ಣె ಮాడువುదనుನ್ 
సూ సలు అర ౕ ధమರ್ద అనుಯా గ ంద ఈ పదవು ಸాಮానಯ್ವాಗಿ బళసలಪ್డు ತ್ದె.  
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పదಕెಕ್ ‘అదಕెಕ್ పರ್ద ಣె ಮాడువవరు’ ఎంబ అథರ್వನెನ್ౕ ౕడలు ముందువ దరు. ఇದెూందు 
భಯానకವాద భರ್షಟ್ತెಯాಗಿದె. 

థವాಫ್ ఎంబ పదవು అನెౕక ಬా  ఉಲ ಲౕె್ ಖಿసಲాಗಿದె. ఉದాహరಣెಗె: 

యథూಫೂన ಬైనಹా వ ಬైన హ ౕ ನ್ ఆನ್ (అదర (నరకద) మతుತ್ కు యు ತ್రువ 
ౕ న నడుವె అవరు సుతుತ್ ತ್రువరు)  

థವాವ್ಫೂన అಲైకుಮ್ (అవరు మಮ್ సుతుತ್ముతತ್లు ఇరువవరు) (24:58) 

వಲ್-యథవವ್ಫೂ ಲ್ ಬై ಲ್ అ ౕಕ್ (మతుತ್ హಳెయ వಯ್వಸెಥ್ ం ಗె ಹెూం ಕెూళಳ್లు) 
(22:29) 

ఈಗాగಲెౕ ಹెౕ దంತె థವాಫ್ ఎంబ పదవು పರ್ముఖವాద 2:125 అథವా 22:26 ర ಲ್ 
కండుబరువು లಲ್. బద ಗె ఈ వచనగళ ಲ್ బళಕెಯాಗಿరువುదు ಥాವ್ఇ ౕన ఆಗಿದె, అదర అథರ್వು 
జనసమూహ ఎంದాಗಿದె సుతుತ್వ యువುదు ఎందలಲ್. 

ౕಲె ద మూరు వచనగళ ಸారవనుನ್ అథರ್ಮా ಕెూంಡాగ, తుంಬా గం ౕరವాద 
పೂవರ್ ౕ త ఒళసం న అ ತ್తವ್వು నమಗె వಯ್కತ್ವాగుతತ್ದె. 

ನావು 24:58 నుನ್ గమ సಬెౕకు. ఈ వచనద ಲ್, మకಕ್ళು మతుತ್ ಸెౕవకరు నద ‘నగನ್ತె’య మూరు 
ವెౕಳెయ ಲ್ మಮ್ ಕెూఠ ಗె పರ್ವెౕ సువ దలు మಮ್ అనుమ యనుನ್ ಕెౕళಬెౕకు ఎందు 
ಹెౕళಲాಗಿದె. ఈ మూరు అవ గళనుನ್ ಹెూరతుప , అవరు పರ್ವెౕ సబహుదు. ఆదದ್ ంద, ఈ 
వచనద ಲ್న థವాಫೂన అಲైకుಮ್ ఎంబువುదు అవరు మಮ್ సుతుತ್ముతತ್లు ఇరువవరు ఎంబ 
అథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె. ఇదు సరళ ಸాంಸా క ಷాಟ್ಚారವాಗಿದె. 

22:29 వచనవು 22:26 ర ಲ್న ఇಬాರ್ ౕమర బಗెಗ್ಗಿన ఉಲ ಲె್ౕఖవనుನ್ ంಬా సుతತ್ದె ఎంబుదనుನ್ 
దయ టుಟ್ గమ . ఇಬాರ್ ౕమ ಗె ముం తವాಗಿ అ ಲ್ ఒందు హಳెయ వಯ್వಸెಥ್యు (అథವా ಬై ಲ್ 
అ ౕಕ್) ఇతుತ್. ఆదుద ంద అಲాಲ್హను ఇಬాರ್ ౕమ ಗె తనನ್ వಯ್వಸెಥ್ అథವా ಬైతవనుನ್ 
ತెూౕ ಕెూటಟ್ను అథವా వಯ್కತ್ప దను ఎందు 2:125 ర ಲ್ ಹెౕ రువುದాಗಿ ನావು ಕాణుತ ತె್ౕವె. 
ౕಗాಗಿ, ಬైత ఎంబువುదు ఇಬాರ್ ౕమరు ರ್ ద ಭౌ క కటಟ್డ ఎంబ ಧా ರ್కర ವాదవనుನ್, 

22:29 వచనవು అంಗಿౕక సువು లಲ್. 
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ಕెౕవల ವాదద సలుವాಗಿ, ಬైత ఎంబువುదర అథರ್వು ఒందు ಭౌ క మನె ఎందు ಭా దರె, 
22:29 ర పರ್ಕార ఇಬాರ್ ౕమ ಗಿంత ముం తವాಗಿ ఇನెూನ್ందు ‘మನె’యు (అందರె ಬై ಲ್ అ ౕಕ್) 
ఆగಲెౕ అ ಥ್తವ್ద ಲ್తుತ್ ఎందు ನావು అథರ್ಮా ಕెూళಳ್ಬెౕಕాగుతತ್ದె. ఆదರె, ಧా ರ್కర పರ್ಕార, ‘ಬైత’ 
ఎంబువುదు, ఇಬాರ್ ౕమ ంద ರ್సలಪ್టಟ್ంతహ, ఇందు ಕాಬా ఎందు కರెయಲాగువ 
మಕాಕ್ద ಲ್రువ ‘మನె’యు ಮాతರ್ವాಗಿದె. 

 

‘ ಷాಠ್వంతరు’ ఎంబువುదు ‘తపశಚ್ ರ್ ಮాడువవరు’ ఎంದా తు 

నమಮ್ అధಯ್యనద ಲ್ ముం న పదవು ఆಕಿ ౕన ఆಗಿದె. పద ఆಕಿ ౕన ఎందರె ಯావುదನాನ್దరూ 
దృఢವాಗಿ అథವా ಷెಠ್ ంద దుಕెూళುಳ್వುదు ఎంದాಗಿದె, ఆదರె ಧా ರ್కరు ఇదಕెಕ್ మ ౕ య ಲ್ 
తంಗಿಕెూండు తపశಚ್ ರ್ ಮాడువುదు ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕ ದాದ್ರె. 2:125 ర స ನ್ವెౕశద ಲ್ అదనుನ್ 
ఓ ದాగ: 

అನ್ థ ಹ್ರా ಬై య -ಥాವ್ఇ ౕన వಲ್ ఆಕಿ ౕన వ-రుರ್కಕ್ఇ-సుಸ್జూ  

ఆಕಿ ౕన పదద మూలవು ఐನ್-ಕాಫ್-ಫా అథವా ‘అకఫ’ ఆಗಿದె. ఈ పదవనుನ್ కుರ್ఆ న ಬెౕರె 
కಡెగళ ಲ್ బళಕెಯాద పರ್  ಬా యూ, ಷాಠ್వంతరు అథವా ಯావುదನాನ್దరూ బలವాಗಿ 

దుಕెూండవరు అథವా తమಮ್నుನ್ సమ ರ್ ಕెూండవరు ఎంబ అథರ್వనుನ್ ಧా ರ್కరూ 
వ సుತాತ್ರె మతుತ್ అరಬెౕతర ಗాಗಿ అనుವా సుತాತ್ರె. ఉದాహరಣెಗె: 2:125, 2:187, 7:138, 

20:91, 20:97, 21:52, 22:25, 26:71 మతుತ್ 48:25 గళ ಲ್. 

యఅ’కుಫೂన అಲా అಸాನ್ ನ್ 

గರ್హగ ಗె ಷాಠ್వంతరు అథವా సమ ರ್ ಕెూండవరు. (7:138) 

లನ್ నబರ್హ అಲై  ఆಕಿ ౕన 

ನావು అదనుನ್ బలವాಗಿ దుಕెూండు (అథವా అదಕెಕ್ ಷాಠ್వంతರాಗಿ) 

ముందువ యుತెತ್ౕವె. (20:91) 

20:91 ర ಲ್న ఆಕಿ ౕన ఎంబ పదవು 2:125 ర ಲ್ బళ ద అದెౕ పదವాಗಿದె. ఆదರె ఇ ಲ್ నನ್ద 
కరువనుನ್ మూ ౕರ್క ద ఇಸాರ್ ౕలర సంత యనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసుతತ್ದె. 
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అవరు మూಸార సಹెూౕదర ಹారూ ನెూం ಗె ಹెౕ దరు: 

ನావು అదనుನ್ బలವాಗಿ దుಕెూండు (అథವా అదಕెಕ್ ಷాಠ್వంతರాಗಿ) 

ముందువ యుತెತ್ౕವె. (20:91) 

2:125 ಹెూరతుప  – ಧా ರ್కరు ಬెౕರె ఎಲాಲ್ కಡెయలూಲ್ ಥ್రವాಗಿ ఈ పదవనుನ್ 
ಯావುదನాನ್దరూ దృఢವాಗಿ దుಕెూళುಳ್వುదు అథವా ಷాಠ್వంతರాಗಿరువುదు ఎంబ 
అనుವాదవనుನ್ ౕ ದాದ್ರె. ಕెౕవల 2:125 ర సందభರ್ద ಲ್ ಮాతರ್, ఆಕಿ ౕన ఎందರె, జనరు 
మ ౕ గళ ಲ್ తపశಚ್ ರ್ಮాడువುదు (అందರె, మ ౕ గళ ಲ್ ఏಕాంతವాసద ಲ್ ఆರాధನె 
ಮాడువುదు) ఎందు సూ సుತాತ್ರె. ఇతర జనరు తమಮ್ మం రగళ ಲ್ తమಮ್ మూ ರ್గ ಗాಗಿ 
తపశಚ್ ರ್యనుನ್ ಮాడువುదనుನ್ ಧా ರ್కరు ఖం సుತాತ್ರె, ఆదರె అవర సವ್ంత పರ್కరణద ಲ್ – 

ఘನాకృ య కటಟ್డಕెಕ್ ತావು తపశಚ್ ರ್ ಮాడಬెౕಕెనుನ್ವాగ - అవ ಗె అಲాಲ್హ ంద ಶెౕష 
పరವానಗಿ ದెూరతంತె ಕాణుతತ್ದె. 

ఇవర మ ౕ య నడుವె ಸాಥ್ సಲాద ಭౌ క మನెయు ಹాగూ ఇతర మం రగళ నడుವె ఇరువ 
ಭౌ క గರ್హగళು ಹెౕಗె నನ್ವాಗಿದె? ౕಗಿದె అర ౕ ధమರ್ద కపటತె! 

 

‘ ಧెౕయತె ంద సమಮ್ ಕెూళುಳ್వುదు’ ఎంబువುదు ‘బగుಗ್వುదు 
ಹాగూ ಸాಷాಟ್ంగವెసగువುదు’ ఎంದా తు 
2:125 ర ಕెూನెయ ను గటుಟ್ వ-రుರ್కಕ್ఇ-సుಸ್జూ  ఎందರె ಧెౕయತె ంద ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వುదు 
ఎంದాಗಿದె. ಧా ರ್కరు ఇ ಲ್ ఇదనుನ್ నుజుಜ್గుಜాಜ್ಗಿ , ఇదు ದై కವాಗಿ బగుಗ್వುదు మతుತ್ 
ಸాಷాಟ್ంగವెరగువುదు ఎంದాಗಿದె ందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇదు అನాಚా  ఆచరಣెగ ಗె ಮాతರ್ 

ౕగಯ್ವాద వಯ್వ ಥ್తವాద ದెౕహ-చలನెయ ఒందు ಗె రూప ౕ ದె. ಶా ౕ కವాಗಿ బగుಗ್వುదు 
మతుತ್ ಸాಷాಟ್ంగವెరగువುదు, అర ౕ ధమರ್ద ದెౕహ-చలನెయ ಣాರ್యక అంశವాಗಿ ಮాపರ್ ಟ್ವె. 
ఈ మూకನాటకద చలನెయు ఇలಲ್ದె అవర ఆచరಣెగళು అనవశಯ್కవೂ మతుತ್ అనుపయుకತ್వೂ ఆಗಿ 
ప ణ సుతತ್ದె. అవరు ఈ ದై క చలನెయ సూచನెయనుನ್ అಲాಲ್హను 2:125 మతుತ್ 22:26 ర 
మూలక ౕ ె ಮా ದాದ್ನెందు అవరు నంబుತాತ್ರె. 
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హలవು శతಮానగ ందలూ, అర ౕ ಭాಷెయ ಪాం తಯ್వనుನ್ ಹెూం రువ అరಬెౕతరు కుರ್ఆ న 
ఇతర వచనగಳೂెం ಗె ఈ సరళ పదగళనుನ್ తులನెಮాడువುదర మూలక ప ౕలಣె ಮాడದె, 
ಧా ರ್కర అ ౕనಕెಕ್ తమಮ್నుನ್ అ ರ್ ದాದ್ರె. ఇదు ననಗె పತెತ್ಯాద నంతర, తమಮ್ ళುవ ಕెయు 
ఎషుಟ್ స ಯాಗಿದె ఎందు తమಮ್ ప తರ್ గರ್ంథద ಲ್ ప ౕలಣె ಮాడದె ఈ మూఖರ್తనద ದెౕహ 
చలನెయనుನ್ కటుಟ್ ಟాಟ್ಗಿ ಪా సు ತ್రువ ము ಲ್మరనుನ್ ಕాణుವాగ ననಗె ಖెౕదವాగుతತ್ದె. 

అవరు 2:125 ర ಲ್రువ ಬైత ఎంబ పదవು మನె ఎంದాಗಿದె ందు నంబువంತె ಮాడలಪ್ ಟ್రువ 
ಕారణ, ಸాವ್ಭా కವాಗಿ, అದెౕ వచనద ಬై య ఎంబ పదవనుನ್ ననನ್ మನె ఎంದెౕ అవరు 
అಥైರ್సಬెౕಕాಗಿದె. అవరు ఆ ఘನాకృ యనుನ್ పರ್ద ಣె ಮాడువುదర మూలక మహతತ್ర తృ ತ್యనుನ್ 
పಡెయుತాತ್ರె. 2:125 ర పదగళ అథರ್వು ౕಗాಗಿದె ఎందు ము ಲ್మరనుನ್ నం సಲాಗಿದె: 

థ ಹ್ర మನెయనుನ್ సವ್చಛ್ಗెూ సువುదు. 

ಥాವ್ఇ ౕన మನెయ సుతತ್లూ సుతుತ್వುదు  

ఆಕಿ ౕన మನెయ ಲ್ తపశಚ್ ರ್ ಮాడువುదు. 

రుರ್కಕ್-ఇ-సుಸ್జూದ್ ಶా ౕ కವాಗಿ బగుಗ್వುదు మతుತ್ ಸాಷాಟ್ంగವెరగువುదు. 

ఇಸాಲ್ం ఎಲాಲ್ తరహద ఆకృ గళనుನ್ మతుತ್ మూ ರ್గళనుನ್ ರెూౕ సుతತ್ದె ఎందు అవరు 
ಹె ಮ್ ంద ದాವెಮాడువು ತ್రుವాగ, అవరు ಷెಠ್ ంద ಪా సు ತ್రువ ಧా ರ್క గళು సಪ್షಟ್ 
మూ ರ್పೂಜెಯాಗಿరువುదు అవర గమనಕెಕ್ ఏಕె బరువು లಲ್? అవరు తమಮ್ నం ಕెయనుನ್ ఒందు 
ಭౌ క మನెಗె సమ ರ್ , నంతర అదಕెಕ್ బగుಗ್వುదనూನ್ మతుತ್ ಸాಷాಟ್ంగవనూನ್ ಮాడు ತ್లಲ್ವెౕ? 

అవర ఉతತ್రవು ‘అలಲ್’ ఎంದాಗಿదದ್ರె: 

• అవరు అదనుನ್ ‘అಲాಲ್హన మನె’ ఎందు ఏಕె ಹెౕళುತాತ್ರె? 

• కుರ್ఆ న ಲ್ కండుబరదంతహ ಬైతుಲాಲ್ಹ್ అథವా అಲాಲ್హన మನె ఎంబ శబದ್వనుನ್ అవరు 
ఏಕె ఉప ౕಗಿసుತాತ್ರె? 

సತాಯ್ంశವెౕನెందರె, అర ౕ ధమರ್ద సంಶెೂౕధకరు జనరనుನ್ ౕసಮాడువುదర ಲ್ 
యశ ವ್ಯాಗಿದాದ್ರె. అవరు తమಮ್ అనుಯా గళనుನ್ ಹాಸాಯ್సಪ್దವాద ದెౕహ చలನెయనుನ್ 
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వರ್ సువంತె ಮాడుತాತ್ರె ಹాగూ అదనుನ್ ఈ ౕ య ಲ್ ಯాಕాಗಿ ಮాడಬెౕకు ఎందూ 
ಹెౕ ಕెూడువು లಲ್. అవ ಗె ఈ సరళ పರ್ಶెನ್గ గూ ఉతತ್ సలు ಸాధಯ್ లಲ್! 

ಯావುದెౕ ఆధు క అరబరు అథವా అర ౕ ధమರ್ద ದాವ್ంసరు ఈ మూలభూత పರ್ಶెನ್గ ಗె 
బు ಧ್వంత ఉతತ್రగళనుನ್ ఒదಗಿసలు ಸాధಯ್ లಲ್:  

• మಕాಕ್ద ಲ್రువ క ಲ್న మನెయు అಲాಲ್హన మನె ౕ?  

• అಲాಲ್హను అవన మನెయ ఒళగಡె ఏಕె ఇలಲ್ - అథವా ఇದాದ್ನె ౕ? 

• అవరు ఆ మನెయ సుతತ್లూ ఏಕె పರ್ద ಣె ಮాడుತాತ್ರె?  

• అరబ ంద ಕెతತ್లಪ್టಟ್ బంಡెక ಲ್న కూపಕెಕ್ అవరు ಯాಕె బగుಗ್ತాತ್ರె మతుತ್ 
ಸాಷాಟ್ంగವెరగుತాತ್ರె?  

• అవరు ಸాಷాಟ್ంగವెసగు ತ್రువುదు అಲాಲ್హ ಗెూౕ అథವా ఆ క ಲ್న మನెಗెూౕ?  

• అవరు ಸాಷాಟ್ంగ ಮాడు ತ್రువುదు అಲాಲ್హ ಗాಗಿದె ಹాగూ ఆ ಚౌక మನెಗె అలಲ್ವెంದాదರె, 
ఆ మನెయనుನ್ ఇతర ದెౕశగಳాద ఆಸెಟ್ರ್ౕ ಯా, ಕెనಡా, ಕಿಸ್ಕెూౕ అథವా జಪా ಗె 
వಗాರ್ సబహుದెౕ?  

• ఆ క ಲ್న కూపవనుನ್ తమಮ್ ಕెౕందರ್ ందుವాಗಿ ಮా ಕెూళಳ್ದె, అవర ౕథರ್ಯాತెರ್య 
ఆచరಣెగళು మతుತ್ అవర ದైనం న ఐదు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళು రದాದ್ಗಿ ಹెూౕగువುದెౕ?  

సహజವాಗಿ, షయద రుళು ఒందు సరళ యుಕಿತ್య ಲ್ದె:  

• అవరు ఆ మನెయనుನ್ ఆರా సు ತ್ದాದ್ರాదರె, అಲాಲ್హను అదర ಲ್ ఉప ಥ್తನాಗಿದాದ್ನెందు 
అవరు ఒ ಪ್ಕెూళಳ್ಬెౕకు. ಹాಗಿదದ್ರె అదు స ಯాగుతತ್ದె. 

• అಲాಲ್హను ఆ ఘನాకృ య ಲ್ ವా సు ತ್లಲ್ವెందు అవరు ಹెౕళುవುದాదರె, అవరు ఆ 
ఆకృ యನెನ್ౕ పೂ సు ತ್ದాದ್ರె.  

అవరు ಮాడಬెౕಕాಗಿరువುదు - అಲాಲ್హను అదర ಲ್ ವా సు ತ್ದాದ್ನెందు ಸా ౕతుప సువುದాಗಿದె.  

తమಮ್ ಧా ರ್క ంద ಯావುದెౕ ವెౕచನా యుకತ್ ఉతತ್రవು ముంబరు ತ್లಲ್ವాదರె, ము ಲ್మరు ఏಕె 
తమಮ್ భరవಸెయనుನ್ ఇవర ౕಲె ఇటుಟ್ಕెూళಳ್లు ముందువ సుತాತ್ರె? బహుశః కణుಣ್ము ಚ್ 
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ಧా ರ್కరనుನ್ అనుస సువುదు అಪాయಕా యలಲ್ ఎందు అవరు షಕ್పటವాಗಿ ఊ సుತాತ್ರె. ముఖಯ್ 
పರ್ಶెನ್యు ఏನెందರె, ఇంతహ అసంబదಧ್ತెయనుನ್ అనుస సువುదు, నరకಯాతನె ంద అవరనుನ್ 
ర సబహుದెౕ? ಯాರాదరూ తమಮ್ సವ್ంత ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళసువ మూలక అదర అథರ್వು 
ఎషಟ್ర మ ಟ್ಗె స ಯాಗಿದె ఎందు ప ౕ సದె ఇంతహ పರ್ముఖ షయవనుನ್ లರ್ సువುదు 
ఉ తವెౕ? కుರ್ఆ న పರ್ಕార ‘తమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళసదవరు అಲాಲ್హన ನెూౕటద ಲ್  
అతಯ್ంత ಕెటಟ್ ౕ గಳాಗಿದాದ್ರె’. 

ము ಲ್మ ಗె తమಮ್ పರ್ ావಸెಥ್ಗె మరళలు మతుತ್ తమಮ್ పರ್భు ంద ಕಷ್ యనుನ್ మతుತ್ కరుಣెయనుನ್ 
ಯా సలు ఇనూನ್ సమయವాగ లಲ್ವెౕ? ౕ రువవ ಗె ఇదు ఈగలూ ಸాధಯ್ ದె. అవన అనుగರ್హ 
మతుತ್ చుಚ್ಗెయనుನ್ పಡెదుಕెూళಳ್లు, ಕెౕవల అవ ಗె ಮాతರ್ ಪాರ್ಮా కರాಗಿరలు అవ ಗె 
కషಟ್కరವాಗಿದె ౕ? ౕ నవುగళು అరబరలಲ್దవరు గం ౕరವాಗಿ ప గ సಬెౕಕాద ಕెలవು 
మూలభూత పರ್ಶెನ್గಳాಗಿವె. 

ಧెౕయರాಗಿ సమಮ್ సువవరు ఎందు అథರ್ಕెూడువ 2:125 ర ಲ್న రుರ್కಕ್-ఇ-సుಸ್జూ  ఎంబ 
పదగుచಛ್వనుನ್ ಸెౕ దంತె, అಲాಲ್హన ಮాగರ್ ంద మనుకులవనుನ್ పథభರ್షಟ್రನాನ್ಗಿసలు ಧా ರ್కరు 
కుರ್ఆ న అನెౕక పదగళ అథರ್వనుನ್ రు దరు. 

2:125 సంದెౕశವెౕನెందರెౕ, ఇಬాರ್ ౕమరు అಲాಲ್హ ంద ఒందు వಯ್వಸ ಥె್ಗె ದెౕರ್ సలಪ್ ಟ್దದ್రు మతుತ್ 
అవరు ఆ వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న అಲాಲ್హన ఇಚెಛ್ಗె సమಮ್ ం ಗె ಧెౕయರాಗಿదದ್రు మతుತ್ 
ಷాಠ್వంతರాಗಿదದ್రు ಹాగూ అదಕెಕ್ శರ್ದాಧ್పೂవರ್ರాಗಿ బదಧ್ರాಗಿదದ್రు. ಹాಗె ౕ అవర మగ 

ఇಸాಮ್ ౕలరూ బదಧ್ರాಗಿదದ್రు మతుತ್ అవ బಬ್రు ಸెౕ ಕెూండు, ఆ వಯ್వಸెಥ್ಗె ಷాಠ್వంతರాద, 

ಧెౕయತె ంద60 సమಮ್ సువ జనసమూహಕాಕ್ಗಿ ఆ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ శు ಧ್ౕక దరు. ఇಬాರ್ ౕಮ್ 
మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕలరు ఒందు ಭౌ క మನెಗె తమಮ್నుನ್ ಧెౕయರాಗಿరలూ ఇలಲ್, అదಕెಕ್ పರ್ద ಣెయనూನ್ 
ಮా ర లಲ್, ಕెలవು క ಲ್న ರా ಗె బగಗ್లూ ಸాಷాಟ್ంగವెసగలూ ఇలಲ್. ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ 
అనుస సువవ ంద ಯావುదకూಕ್ బగుಗ್వುదనూನ್, అడಡ್ ౕళುవುదనూನ್ ౕ సಲాగువು లಲ್. అవరు 
అಲాಲ್హన ౕ న ಲ್ గ  ప దవುగళనుನ್ ಪా , తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువ మూలక ఆ 

                                                 
60 ಧెౕయರాగువುదు అథವా నమರ್ರాಗಿరువುదు ఎంబవುగళనుನ್ రుకూ ఎంబ పద ంద పಡెయಲాಗಿದె. ఇతరరనుನ್ 
ౕಕಿసలు ౕగಯ್ರాద అథವా ఇతరరు తమಮ್నుನ್ గమ సಬెౕకు ఎనుನ್వషుಟ್ పರ್ముఖ అథವా ఉతತ್మರాద జనరు 

ತావలಲ್ ఎందు ಭా సువవరు ಧెౕయರాద అథವా నమರ್ರాద జనರాಗಿದాದ್ರె. తనನ್ అవ ౕణರ್వనుನ್ ವ್ౕక సలు 
ಧెౕయರాగలు అಲాಲ್హను ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ ಗె ಹెౕ దను. 2:43 ర ಲ್ అవను ಹెౕళುತాತ್ನె, వರ್-కఊ-మఅ-ರాರ್ಕಿ-

ఈನ್. 
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వಯ್వಸెಥ್ಗె ಧెౕయತె ంద తమಮ್నుನ್ సమಮ್ ಕెూళಳ್ಬెౕకు ಹాగూ ಷాಠ್వంతರాಗಿరಬెౕకు. అదర 
అథರ್వು అಷెಟ್ౕ ఆಗಿದె. 

రుರ್కಕ್-ఇ-సుಸ್జూದ್ ఎందರె ಶా ౕ కವాಗಿ ಬాగువುదు మతుತ್ అడಡ್ ౕళುవುదు ఎంబ అథರ್వనుನ್ 
ಹెూತెూತ್యుಯ್వ ಯావುದెౕ వచనవು కుರ್ఆ న ಲ್ ఇలಲ್. 

 

సుజూದ್ ఎందರె ದై క ಸాಷాಟ್ంగ ఎందథರ್వలಲ್ 
ಭాగ మూరర ಲ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాద ಹాಗె, కుರ್ఆ న ಲ್ సుజూದ್ ఎంబ పదಕెಕ್ సమಮ್ సువುదు అథವా 
ఒందు షయಕెಕ್ ఒపುಪ್వುదు ఎందథರ್ವాಗಿದె. కుರ್ఆ న అನెౕక వచనగళ ಲ್ ఈ పదవು ದై క 
ಸాಷాಟ್ంగ ಕಿರ್  ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడువು లಲ್ ఎందు ಧా ರ್కరు ಥ್రವాಗಿ ಹెౕళುತాತ್ರె, ఆదರె 
ಮానవరనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలు ఆ పదవು బళಕెಯాగువ ಲ್ అదనుನ್ ಹెూరతుప సలు పರ್య ನ್సుತాತ್ರె. 
నಕಷ್తರ್గళು, మరగళು అಲాಲ್హ ಗె సూజూದ್ ಮాడుతತ್ವె ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುವాగ, అవುగళು 
ಸాಷాಟ್ంగ ಮాడుతತ್ವె ఎందు ಹెౕళುవುదు ಹాಸాಯ್సಪ್ద ఎంబుదు అవ ಗె ಗెూತాತ್గుతತ್ದె. 

హలఖಲ್ ఇನాಸ್న, అలಲ್మ హుಲ್ బಯాన, అసಸ್ముಸ್ వಲ್ ఖమరు హుಸాಬ್ ನ್, వనನ್జుಮ್ 
వసಸ್జరు యసుಜ್ದాನ್, వసಸ್ಮాఅ రఫఅಹా వవళఅಲ್ ౕಝా  (55:3-7) 

అవను ಮానవననుನ್ సృ ಟ್ దను. అవను అవ ಗె సಪ್షಟ್ವాಗಿ క దను. సూయರ್ ಹాగూ 
చందರ್వು పೂవರ್ ౕ తವాಗಿ చ సుతತ್ದె. మతుತ್ నಕಷ್తರ್గళು మతుತ್ మరగళು సమಮ್ సు ತ್ದె 
(యసుಜ್ದా ) మతుತ್ ఆಕాశగళనుನ್ స ಯాద సమತెూౕలన ంద ౕಲెಕెಕ್ ತ್దను. (55:3-7) 

ఆಕాశద ಲ್న ತాರెగళು మతుತ್ భూ య ಲ್న మరగళು తమಮ್నుನ್ సమಮ್ సు ತ್ದె (యసుಜ್ದా ) ఎందు 
ఈ వచనవು ಹెౕళುతತ್ದె. ఈ పదవು సమಮ್ సువುదు అథವా ಯావುదನాನ್దరూ ఒపುಪ್వುదు ఎంబ 
అథರ್వనుನ್ ౕడువ సజద ఎంబ మూలపద ంద పಡెయಲాಗಿದె. బರ್ಹాಮ್ండద పರ್భు ಗె ದై కವాಗಿ 
ಸాಷాಟ್ంగವెరగಬెౕకు ఎందు ಧా ರ್కరు మతుತ್ అవర అర ౕ ದాವ್ంసరు ఎలಲ್ గూ ఒತాತ್య 
ప సువ దలు, ತాರెగళು మతుತ್ మరగళು అಲాಲ್హ ಗె ಹెౕಗె ಸాಷాಟ್ంగ ಮాడుతತ್ವె ఎందు 
జన ಗె ಕెూడಬెౕಕాಗಿದె.  

ఆಕాశగళ ಲ್రువುదు మతుತ್ భూ య ಲ್రువುದెలಲ್వೂ ಶాం యుతವాಗಿದె (అసಲ್మ – 
మూలపద:సಲాం) మతుತ್ సమಮ್ సుతತ್ದె (యసుಜ್దు – మూలపద: సజద) ఎందు కుರ್ఆನ್ 
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సూ సుతತ್ದె. ఇಸాಲ್ం ఎంబువುదనుನ್ సಲాం ఎంబ పద ందಲెౕ పಡెదుಕెూళಳ್ಲాಗಿದె. ఆదದ್ ంద 
ఆಕాశగళ ಲ್ మతుತ್ భూ య ಲ್ అಲాಲ್హను ర ద ఎలಲ್వೂ ఇಸాಲ್ న అథವా ಶాం పరತె ఒందు 
ಥ್ య ಲ್ದె ఎంದాదರె - సూయರ್, చందರ್, నಕಷ್తರ್గళು, మరగళು మతుತ್ ಪాರ್  ಸాಮాರ್జಯ್ ఇವెలಲ್వು 

ము ಲ್మರాಗಿరువುదు ಹెౕಗె ఎందు ಧా ರ್క ಗె ಹెౕళలు ಸాధಯ್ ದె ౕ? అవరు “అಲాಲ್హనలಲ್ದెౕ 
ಬెౕರె ದెౕవ లಲ್ವెందు ನావು ಸా వ సుತెತ್ౕವె, మతుತ್ ముహమಮ್దరు అಲాಲ್హు న సంದెౕశವాహకరు 
ఎందు ನావು ಸా వ సుತెತ್ౕವె”61 ఎందు అవುగಳెలಲ್వೂ ಘೆూౕ ದాದ್ರె ౕ? ಹాಗಿదದ್ರె, ఇంతహ 
ఒందు ಘೆూౕషಣెయు అవర పರ್ಚార ಮాడు ತ್రువ ఇಸాಲ್ న దల సತ್ంభವాಗಿరువುదు ಹెౕಗె? 

ఆಕాశద ಲ್రువ శతಕెూౕ  నಕಷ್తರ್గళು, భూ య ౕ న హులుಲ್, ನావು నుನ್వ తరಕా , నమಮ್ 
మನెయ సుతತ್లు ನావು ನెడువ ససಯ್గళು, అరణಯ್ద మరగళು, ఇವెలಲ್వೂ ఏకದెౕవ ಗె సూజూದ್ 
ಮాడు ತ್ವె. అవುగಳావುదూ ದై కವాಗಿ ಸాಷాಟ್ంగ ಮాడువುదనుನ್ ನావು ಯారు ಕాణ లಲ್. ನావು 
ಕాణు ತ್రువುದెలಲ್వೂ అಲాಲ್హను ౕ ద ఆ ెయనుನ್ ಪా సు ತ್ದె మతుತ್ అಲాಲ್హను ಹెౕళುತాತ್ನె, 
‘అవುగಳెలಲ್వೂ ననಗె సుజూದ್ ಮాడు ತ್ವె’. 

ನావು మಶాರ್తಮ್కವాಗಿ కుರ್ఆననుನ್ ఓదుವాగ, ಮానవన మన ಥ್ యనుನ್ ఉಲ ಲౕె್ ಖಿసలు 
యసుಜ್దూನ್ ఎంబ పదవು బళసಲాಗಿరువುదనుನ್ ನావು ಕాణుತెತ್ౕವె. 84:21 ర ಲ್ అదు ಹెౕళುతತ್ದె: 

వఇಝా ఖు అ అಲై ಮ್ కుರ್ఆను, ಲా-యసుಜ್దూన. (84:21) 

మతుತ್ అవ ಗె కుರ್ఆನ್ ఓ  ಕెౕ ದాగ, అవరు అదಕెಕ್ తమಮ್ సమಮ್ యనుನ್ ౕడువು లಲ್. 
(84:21) 

కుರ್ఆನ್ అవ ಗె ప సಲాద పರ್  ಬా యూ ಯావುದెౕ ಧా ರ್కరు అథವా అర ౕ త రు 
ಸాಷాಟ್ంగವెరగువುదనుನ್ ನావು ಕాణ లಲ್, ఆదರె అದెౕ సమయద ಲ್ అవరు సూజూದ್ ఎందರె 
ಸాಷాಟ್ంగ ఎందు ఒ ತ್ ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇ ಲ್ సూజూದ್ ఎంబువುదಕెಕ್ ಕెౕవల ఒందు అథರ್ವాಗಿದె: 
కుರ್ఆ న ఆದెౕశగ ಗె ಮౌనసమಮ್  అథವా ఒపುಪ್వುదు అథವా సమಮ್ సువುదు. ಹాಗె ఇందు, 
కుರ್ఆನ್ ఓ  ಕెౕ ದాగ పರ್  ము ಲ್మరు తಕಷ್ణ ಸాಷాಟ್ంగವెరగಬెౕಕాಗಿದె. ఇదు స యలಲ್ವెందు 
నమಗె యుతತ್ದె. ಧా ರ್కరు సವ್లಪ್ అ క ಥ್రವాಗಿరు ತ್దದ್ರె ಚెನాನ್ಗಿరు ತ್తుತ್ ఎందు ఒబಬ್ను 
ఇ ಛ್సబహుదు. 

                                                 
61 ఈ రూపద ವాకಯ್వು కుರ್ఆ న ಲ್ కండుబరువು లಲ್. ఇదు జనరనుನ್ తమಮ್ ము ಟ್య ಲ್ డలు ಧా ರ್కరు హూ ద 
తంతರ್ವాಗಿದె. ఇదనుನ್ ఉచಛ್ సువ వಯ್ಕಿತ್యు అ ಕారద ಲ್రువ పంథవು (పರ್ವా య ನెపద ಲ್) ಹెౕళುవುదನెನ್ಲాಲ್ ವ್ౕక సలు 
బదಧ್ರాగಬెౕಕాಗಿದె ఎంబువುదు ఈ ವాకಯ್ద సహజವాద అథರ್ವాಗಿದె. 
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కుರ್ఆನ್ ఓ  ಕెౕ ద పರ್  ಬా యూ ದై కವాಗಿ ಸాಷాಟ್ంగ ಮాడಬెౕಕెందు ఈ వచనవು నమಗె 
ఆ ా సు ತ್లಲ್, బదಲాಗಿ సంದెౕశవనుನ್ ಕెౕ ದాగಲెಲాಲ್, సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ (అథವా 
మಸా ದ್ – ఇదు సజద ఎంబ మూలపద ందಲెౕ ఇరువ పదವాಗಿದె) ಮౌలಯ್ಕెಕ್ ನావು నమಮ್ 
సమಮ್ యనుನ್ అథವా ఒ ಪ್ಗెయనుನ್ ౕడಬెౕಕాಗಿದె ఎంబువುదనుನ್ నమಮ್ ಲ್ పರ್ బಬ್ గూ 
మనಗాణలు ಸాధಯ್ ದె. సుజూದ್ పదద ರెూౕధ పదವాద ‘అಬా’ (అథರ್ – ರాక సువುదు) 
ఎంబువುదనూನ್ ನావು కుರ್ఆ న ಲ್ ಕాణబహుదు. 

“ ౕవು ఆదమ ಗె మಮ್ సమಮ್ యనుನ್ ౕ ” ఎందు ನావು మలకుగ ಗె ఆದెౕ ದాగ, 
ఇ ಲ್ౕసననుನ್ ಹెూరతుప  అవರెలಲ್రూ సమಮ್ దరు, అవను ರాక దను (అಬా). 

ಹాగూ అవను అహంಕా ಯాಗಿదದ್ను, ఆదದ್ ంద అవను సతಯ್ ಷెౕ గళಲాಲ್దను. (2:34) 

అಬా ఎంబువುదర అథರ್వು ఒపಪ್ రు అథವా ಯావುదನాನ್దరూ స ందు సమಮ್ సలు 
ರాక సువುదు ఎంದాಗಿದె. అದెౕ వచనద ಲ್ ಹెౕళುవంತె, ఇ ಲ್ౕసను అహంಕా ಯాಗಿదದ್ ಕారణ 

అಲాಲ್హన ఆದెౕశవనుನ್ ರాక దను, ఆదದ್ ంద అవన ఆ ಕಿರ್ యనుನ್ సతಯ್ ಷెౕధ ఎందు 
వ సಲాಗಿದె.  

సಪ್షಟ್ವాಗಿ, సుజూದ್ ఎంబ పదవು ಯావುದెౕ ಭౌ క ಸాಷాಟ್ంగవనుನ್ పರ್ಸాತ್ సువು లಲ್. ಧా ರ್కరు 
ಹెౕళುవುదర ಲ್ ಯావುದాదరూ ఆಧార రు ತ್దದ್ರె, కుರ್ఆನ್ పರాయణవనుನ್ ರెౕ ౕ అథವా 
దూరదశರ್నద ಲ್ ಕెౕళలಪ್ಟాಟ್గಲెಲాಲ್ ము ಲ್మరు తమಮ್ కಛెౕ గళ ಲ್యూ, తమಮ್ ಕా న ఒళಗెయూ, 

ಮాಕెౕರ್టుగళ ಲ್యూ, రಸ ತె್బ య ಲ್యూ, ౕಗె ఎಲాಲ್ కಡెగళ ಲ್యూ ದై కವాಗಿ ಸాಷాಟ್ంగ 
ಮాడువುదనుನ್ ನావು ಕాణు ತ್ದ ದె್వು. ఇదు ಹాಸాಯ್సಪ್దವాద షయವాಗಿದె. 

సుజూದ್ ఎంబువುదు ಶా ౕ కವాద ಸాಷాಟ್ంగవలಲ್ ఎందు ತెూౕ సువ కుರ್ఆ న ఇನెూನ್ందు సಪ್షಟ್ 
ఉದాహరಣె ఇ ಲ್ದె. 

వదుహులుಲ್ ಬాబ సుజಜ್దನ್. (2:58) 

ఊరಬాಗಿలనుನ್ సమಮ್ ಕెూండు పರ್ವెౕ  

ఒందు ఊ న ದాವ್రవనుನ್ పರ್ವెౕ సలు ఇಸాರ್ ౕలర సంత ಗె ಹెౕ ದాగ, ఆ సಥ್ళవనుನ್ 
ದైనಯ್ತె ంద పರ್ವెౕ సలు సుజಜ್దನ್ ఎంబ పదవು ఆ ెಮాడు ತ್ದెయలಲ್ದె, ಸాಷాಟ್ంగద భంಗಿయ ಲ್ 
ದాವ್రవనుನ್ పರ್ವెౕ సలు ಹెౕ రువುదలಲ್. (ಧా ರ್కరు అదనుನ್ ಹెౕಗె ಮాడబహుದెందు నమಗె 
పರ್దశರ್న ಮా  ತెూౕ దರె పరವాಗಿలಲ್). సుజಜ್దನ್ ఎంబ పదద అథರ್వು, తమಮ್ ಹెూಟెಟ್య ౕಲె 
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ತెవళುతತ್ಲెూౕ, అంಬెಗా డుతತ್ಲెూౕ పರ್ವెౕ సలు ಹెౕ రువುదలಲ್ವెందు ఇಸాರ್ ౕలర సంత ಗె 
తుತ್. 

యూసుఫర ఇ ಹాసవು సహ, సూజూದ್ ఎంబువುదు ದై క ಸాಷాಟ್ంగ ಕಿರ್  ఎందు ಹెౕళುవ 
ಧా ರ್కర ಥాಯ್ రూపಣెయనుನ್ ధంసಮాడుతತ್ದె. కన న ಲ್ హನెూನ್ందు గರ್హగళು, చందರ್ను మతుತ್ 
సూయರ್ను తనಗె సుజూದ್ ಮాడు ತ್రువುದాಗಿ కండರెందు, యూసుఫరు తమಮ್ తంದె ం ಗె 
ಹెౕ దరు. ఇ ಲ್ ఆ ಬాಹాಯ್ಕాశద వసుತ್గళು అవ ಗె ದై కವాಗಿ ಸాಷాಟ್ంగವెరగలు ಸాధಯ್ವెౕ ఇలಲ್ 
ఎంబువುదనుನ್ సకರాతಮ್కವాಗಿ సూ సుతತ್ದె. 

యూసుఫరు తనನ್ తంದెಗె ಹెౕ దದ್నుನ್ మరుసಮ್రಣె ಮా , “ననನ್ తంದె ౕ, ನాను 
హನెూನ್ందు గರ್హగళು, సూయರ್ను మతుತ್ చందರ್ను, ననಗె తమಮ್ సమಮ್ యనుನ್ ౕడువంತె 
(ಸా ౕನ್) ನాను కంಡెను.” (12:4) 

సుజూದ್, ఇసుಜ್దూ, సజదూ, సుజಜ್దನ್, యసుಜ್దూನ್, మతుತ್ మ ಜ್ದ್ ఎంబ రూపగళು సజద (అందರె, 
సమಮ್ సు) ఎంబ మూల ందಲెౕ హు ಟ್ವె, ಹాగూ ఇవುగళ ಲ್ ಯావುದెౕ పదవು ಭౌ క ಸాಷాಟ್ంగ 
ಕಿರ್ యనుನ್ సూ సువು లಲ್. 

బರ್ಹాಮ್ండద పರ್భు ಗె నమಮ್ ದెౕహ చలನెయ ಲ್ ಯావುದెౕ ఆసಕಿತ್ ఇలಲ್. నమಗె ఒందు ರ್షಟ್ 
సమయద ಲ್ ಪా తರ್ತెయ ಥ್ యనుನ್ పರ್ద ರ್సువ అగతಯ್ లಲ್. అవను సవರ್ವాಯ್ ಯాಗಿದాದ್ನె మతుತ್ 
ನావು అవ ంద ಯావುದెౕ రహసಯ್వనుನ್ అడಗಿ డలు ಸాధಯ್ లಲ್ ఎందు అవను ಹెౕళುತాತ್ನె. అవను 
ఆಕాశగళ ಲ್ మతుತ್ భూ య ಲ್రువ పರ್ ందనూನ್ అ యు ತ್ದాದ್ನె. ఇబಬ್రు జనరు ಭెౕ  
ಮాడుವాగ అవను మూరನెౕయవನాಗಿ అ ಲ್ ಹాజ రుತాತ್ನె. అవను ఎಲెಲ್ ಲ್యూ, ఎంದెం గూ 
ఉప ಥ್తನాಗಿದాದ್ನె. 

ఆదದ್ ంద ನావು ౕవనదుదದ್కూಕ್ ఎಲాಲ್ సమయదలూಲ್ ನాಯ್యವాదుదನెನ್ౕ ಮాడుತాತ್, ನై కವాద 
ಕెలసగళನెನ್ౕ వರ್ సు ತ್రಬెౕకు. పರ್ ందు గ ಗె, ಕಿರ್ , ಹెౕ ಕె, ౕచನె మతుತ್ ನావು 
హృదయద ಲ್ బ ಚ್టಟ್ ఎಲాಲ್ షయవనుನ್ అవను అ రుತాತ್ನె ఎందు ನావು 
మన ಸ್న ಲ್టుಟ್ಕెూం రಬెౕకు. నంతర పುనరుತాಥ್నద నదందు అవను ನావು ಮా రువవುగళ బಗెಗ್ 
నమಗె యప సుತాತ್ನె. అಲాಲ್హను ఎలಲ್వనూನ್ ದాఖ సు ತ್ದాದ್ನె మతుತ್ నమಮ್ ಲ್ పರ್ బಬ್ననూನ್ 
అవను సంపೂణರ್ವాಗಿ అ రుತాತ್ನె.  

మಮ್ ಹాగూ మಮ್ హృదయద నడుವె అవను ఉప ಥ್త ದాದ್ನె మతుತ್ ౕವెలಲ್రూ అవన 
స ನ್ య ಲ್ ಹాజರాగಬెౕಕಿದె ఎందు ౕవು దుಕెూళಳ್ಬెౕకు. (8:24) 
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జన ರ್య నం ಕెಗె రుదಧ್ವాಗಿ, ఇಬాರ್ ౕమరు ఈ ವాಯ್ಯామద తరగ యనుನ್ ಪాರ್రం లಲ್. అవరు 
పರ್పంచద ఒಡెయన ఇಚెಛ್ಗె తమಮ್ సమಮ್ యనుನ್ ౕ దದ್రు మతుತ್ ఏకದెౕవ ಶాವ್ ಯాಗಿ, అಲాಲ್హన 
ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడుತాತ್, ఒందు సదుಗ್ణ సంపనನ್ವాద ౕవనవనుನ್ ಸాಗಿ దದ್రు ఎందు కుರ್ఆನ್ 
నమಗె సుతತ್ದె. 

అవ ಗె తనನ್ పರ್భువು “ ౕను ಶాం వంతನాగు (అ ಲ್ಮ್)” ఎందు ಹెౕ ದాగ, అవరు 
“ನాను బರ್ಹాಮ್ండద పರ್భు ಗె ಶాం వంతನాದె (అసಲ್ಮ್-తు- -ర ಬ್ಲ್-ఆల ౕನ್)” ఎందు 
ఉతತ್ దరు (2: 131) 

ఇಬాರ್ ౕమరు ದై క చలನెగళ మూలక తనನ್ ಶాం పరತెయనుನ್ పರ್ద ರ್స లಲ್. బద ಗె, తనನ್ 
పರ್భు న ౕ రువ ರ್ౕ ం ಗె తనನ್ హృదయ, ఆతಮ್, మనసుಸ್ మతుತ್ శಕಿತ್ ంద ఉతತ್మ 
ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడువುదర మూలక మతుತ್ తనನ್ కతರ್వಯ್గళనుನ್ ನెరವెౕ సుತాತ್, ವైయಕಿತ್క 
బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా సువುదర మూలక ಶాం పరತెయనుನ್ పರ್ద ರ್ దరు. 

దుರాదృషಟ್వಶాತ್, అవరు మಕాಕ್ద ಲ್రువ క ಲ್న మూ ರ್ಗె ದై కವాಗಿ ಬాగువುదర మతుತ್ 
అడಡ್ ౕళುవುదర మూలక ఆರాధನెయనుನ್ ಮా ద దల వಯ್ಕಿತ್ ఎందు అవరనుನ್ ఆರెూౕ సువ ౕచ 
జనర ముఖಯ್ గు ಯాదరు. 

 

రుకూ  ఎందರె ದై కವాಗಿ బగుಗ್వುదు ఎందథರ್వలಲ್ 
రుకూ ఎంబ పదద అథರ್వು ಬాగువುదు ఎంದాಗಿದె ఎందు అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. 
మತెూತ್ ಮ್, ఇదు ಧా ರ್కర మూలక పರ್ಸార ಮాడಲాద ఇನెూನ್ందు తపುಪ್కలಪ್ನెಯాಗಿದె. 

రుకూ పదద అథರ್వು తననుನ್ ಧెౕయನాಗಿసువುదు అథವా నమರ್ತె ంద తనನ್నుನ್ తಗಿಗ್సువುదు 
ఎంದాಗಿದె. బదಧ್ರాదవరు నద ರ್షಟ್ సమయగళ ಲ್ ದై కವాಗಿ ಬాగಬెౕకు ఎందు ಹెౕళುవ 
ಯావುದెౕ వచనవು కుರ್ఆ న ಲ್ ఇలಲ್ವెౕ ఇలಲ್.  

ఆ నదందు సుళುಳ್ಗార ಗె ನాశ ದె. అవ ಗె ಧెౕయರాಗಿ  (ఇకರ್ఊ) ఎందు 
ಹెౕళಲాದాగ అవరు ಧెౕయರాగువು లಲ್ (ಲా-యకರ್ఊನ್). (77:47-48)  
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నంతర 3:45 ర ಲ್: 

ಮానవ-రూపద మలಕ್ ಹెౕ తు “ఓ మయರ್ಮ್, అಲాಲ್హను మಗెూందు సుವాತెರ್యనుನ್ 
ౕడుತాತ್ನె; అదు అవ ం రువ ఒందు పదವాಗಿದె. అవరు మయರ್మర మగ ఈಸా 

మ ౕಹ್ ఎందు కರెయలಪ್డువరు. అవరు ఈ ౕవనద ಲ್ మతుತ್ ఇనుನ್ ముం న ౕవనదలూಲ್ 
ಗౌరವా ವ್తರాಗಿరువరు, మతుತ್ అవరు అಲాಲ್హన కటవ ರ್గళ ಲ್ ಸెౕ రువరు. అవరు 
ಕಿరుಪాರ್యదలూಲ್, అ  వృದాಧ್పಯ್దలూಲ್ జనರెూం ಗె ಮాతನాడువరు. అవరు ఒందు సదుಗ್ణ 
వಯ್ಕಿತ್ಯాಗಿరువరు. (3:45-46) 

ఈ సంದెౕశవనుನ್ ಕెౕళುవ సమయద ಲ್ ಯార ಜెూತెగూ ధుಯ್కತ್ವాಗಿ అథವా ದై కವాಗಿ ಬాగలు 
మయರ್మ ಗె ಹెౕళಲాಗಿలಲ್. 

అದెౕ ౕ , 2:43 ర ಲ್ ఇಸాರ್ ౕలర సంత ಗె ಧెౕయರాగువవರెూం ಗె తమಮ್నూನ್ 
ಧెౕయರాಗಿసలు ಕెళಗಿన సందభರ್ద ಲ್ ఆ ా సಲాಗಿదದ್రు: 

ఓ ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ಳెౕ , ನాను మಗె దయಪా ద ననನ್ ಕెూడుಗెగళనుನ್ సಮ್ . 

నನెూನ್డನె ౕవು ಮా ద కರారనుನ್ పೂರై , ನాను ಮ್ం ಗె ಮా ద కರారనుನ್ 
పೂರైసుವెను. మతుತ್ ననನ್నుನ್ ಮాతರ್ భయప . ನాను కళು ద గರ್ంథద ౕಲె 
ಶాವ್స . ఈ గರ್ంథవು ఈ దಲెౕ మಮ್ బ  ఇరువ గರ್ంథవనుನ್ సమ ರ್సుతತ್ದె. 

ఆదుద ంద అదనుನ್ ಷెౕ సువవర ಲ್ ౕವెౕ ద గರాగಬెౕ . ననನ್ వచనగళనుನ್ అలಪ್ 
ಬెಲెಗె కರ್ సಬెౕ  మతుತ್ ననನ್నుನ್ ಮాతರ್ ల . థಯ್వనుನ್ సతಯ್ದెూం ಗె 
ಬెರెసಬెౕ  మతుತ್ దూ దూ సతಯ್వనుನ್ బ ಚ್డಬెౕ . ౕవು మಮ್ కతರ್వಯ್గళనుನ್ 
పೂರై  మతుತ್ అవುగళనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ  మతుತ್ ಧెౕయರాగువవರెూం ಗె ౕవೂ 
ಧెౕయರాಗಿ  (వರ್-కఊ-మఅ-ರాರ್ಕಿఈನ್). (2:40-43) 

ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె అవ ౕ ರ್సలಪ್టಟ್దದ್నుನ್ అంಗಿౕక సుತాತ್ ಧెౕయರాగువవರెూం ಗె ತావೂ 
ಧెౕయರాగలు ఇ ಲ್ ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ ಗె అಲాಲ್హను సలಹె ౕడుತాತ್ನె. 2:40 ంద 

ಹెౕ రువುదನెನ್ಲాಲ್ ఖరವాಗಿ వರ್ సువంತె, 2:43 ర ಲ್రువ వರ್-కఊ-మఅ-ರాರ್ಕಿఈನ್ ఎంబ 
ను గటుಟ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ ದెౕರ್ సు ತ್ದె. అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್వనుನ್ ಗౌర సువುదు, థಯ್వనుನ್ 
సతಯ್ದెూం ಗె ಬెರెస రువುదు మతుತ್ దూ దూ సతಯ್వనుನ್ బ ಚ್డ రువುదు అవర 
బదಧ್ತెగಳాಗಿವె. అర ౕ జನాంగద రుదಧ್ అవర పೂವాರ್గರ್హవು, పರ್పంచద పರ್భు ನెూం ಗಿరువ 
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తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువುద ంద తಡెయಬారదు. అಲాಲ್హన గರ್ంథవು సకల 
ಮానవకులಕాಕ್ಗಿ బం రువುದాಗಿದె.  

ఆదದ್ ంద రుకూ మతుತ್ సుజూದ್ ఎంబువುదు ದై కವాಗಿ ಬాగువುదు మతుತ್ ಸాಷాಟ್ంగವెరగువುదు 
ఎందలಲ್, బద ಗె ಯావುదಕాಕ್దరూ తమಮ್ సವ್ఇಚెಛ್ ం ಗె ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వುదు అథವా నమಮ್ 
సమಮ್ యనుನ್ ಕెూడువುదు (రుకూ) మతుತ್ మన ಸ್ ందలూ, హృదయ ందలూ, ఆతಮ್ ందలూ 
తమಮ್నుನ್ ಧెౕయರాಗಿసువುదు అథವా తమಮ್నుನ್ తಗಿಗ್సువುదు (సుజూದ್) ఎంದాಗಿದె ఎందు ನావು 
ಕాణుತ ತె್ౕವె.  

ఆదದ್ ంద 2:125 ర ಲ್న రుರ್కಕ್ఇ-సుಸ್జూದ್ ఎంబువುదಕెಕ್ ದై కವాಗಿ ಬాగువುదు మతుತ್ 
ಸాಷాಟ್ంగವెసగువುదు ఎంబ అథರ್వలಲ್, బద ಗె (అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗె) ಧెౕయರాಗಿ 
సమಮ್ ಕెూళುಳ್వవరు ఎంದాಗಿದె. 

థ ಹ್ರా ಬై య ననನ್ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ౕ బಬ್రూ శుదಧ್ಗెూ  

-ಥాವ್ఇ ౕన జనసమూహಕాಕ್ಗಿ 

వಲ್-ఆಕಿ ౕన  మతుತ್ ಷాಠ್వంత ಗాಗಿ  

వ-రుರ್కಕ್ఇ-సుಸ್జూದ್  మతుತ್ ಧెౕయರాಗಿ సమಮ್ ಕెూళುಳ್వవ ಗాಗಿ  

భರ್ಷాಟ್ಚారద రుళು ఈ వచనద ಲ್ కండుబరుతತ್ದె. జనసమూహ ఎంబువುదు పರ್ద ಣె ಮాడువవరు 
ఎంದాಗಿ, ಷాಠ್వంతరు ఎంబువುదు తపశಚ್ ರ್ಮాడువవరు ఎంದాಗಿ, ಧెౕయತె ంద తమಮ್నుನ್ 
సమಮ್ ಕెూళುಳ್వవరు ఎంబువುదు ಬాగువవరు మతుತ್ ಸాಷాಟ್ంగ ಮాడువవరు ఎంದాಗಿ 
రుచಲా తు. ఈ ఎಲాಲ್ పదగళనుನ್ తమಮ್ ఆచరಣెగళ పರ್దశರ್నಕెಕ್ సంబం ಕెూళುಳ್వ అవర 

ఉದ ದె್ౕశవು సಪ್షಟ್ವాಗಿ బయಲాగుతತ್ದె. 

ಧా ರ್కరు తమಮ್ పೂవರ್జర ధమರ್వనుನ್ పುనಸాಥ್ರ್ సువ సలుವాಗಿ, ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె 
అవ ౕ ರ್సలಪ್టಟ್ గರ್ంథద ౕವాళవನెನ್ౕ ఉలಲ್ంಘಿసువ మూలక తమಮ್ ಹా యనుನ್ కండుಕెూండరు. 
ఈ రుచు ಕెయు ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿದె ఎందు కుರ್ఆ న పುರాವెగಳೂెం ಗె ನావು కంಡెవು. 

మరుస ౕ ె ಮాడలు, ನావು ఇదువರెಗె పತెತ್హ ಚ್ద పುರాವెగళనుನ್ ప గ ಸెూౕణ: 

• ౕನ್ ( ౕవన ౕ ) ఎంబువುదు ధమರ್ ఎంದా తు 
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• ఇಬాదತ್  (ಸెౕವె) ఎంబువುదు పೂಜె అథವా ఆರాధನె ఎంದా తు 

• సವ್ಲాತ್ (బదಧ್ತె) ఎంబువುదు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె ఎంದా తు 

• ముసವ್లಲ್ನ್ (బదಧ್ನాదవను) ఎంబువುదు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయ సಥ್ళ ఎంದా తు 

• ಬై య (ననನ್ వಯ್వಸెಥ್) ఎంబువುదు ననನ್ (అಲాಲ್హన) మನె ఎంದా తు 

• ಥాವ್ఇ ౕన (జనసమూహ) ఎంబువುదు పರ್ద ಣె అథವా సుతತ್ಹెూಡెయువುదు ఎంದా తు 

• ఝಕా (శు ಧ್ౕకరಣె) ఎంబువುదు ಧా ರ್క దಶాంశ ತె ಗె ఎంದా తు 

• ఆಕಿ ౕన ( ಷాಠ್వంతరు) ఎంబువುదు మ ౕ య ಲ್ తపశಚ್ ರ್ ಮాడువవరు ఎంದా తు 

• రుರ್కಕ್ఇ-సుಸ್జూದ್ ( ಧెౕయತె ంద తమಮ್నుನ್ సమಮ್ సువవరు) ఎంబువುదు ದై కವాಗಿ 
ಬాగువవరు మతుತ್ ಸాಷాಟ್ంగವెరగువవరు ఎంದా తు 

• మಕా  ఇಬాರ್ ౕమ (ఇಬాರ್ ౕమర దಜెರ್) ఎంబువುదు (మಕాಕ್ద ಬెటಟ್గ ంద ఒಡెదు ತెಗెద 
బంಡెగ ంద ರ್ ద ఘನాకృ య క ಲ್న గರ್హద ముంದె ಸాಥ್ సಲాద, నನ್ద బణಣ್వనుನ್ 
ಲెౕ ద పంజరದెూళಗె ఇ సలಪ್టಟ್, ఇಬాರ್ ౕమరದెందు ಹెౕళలಪ್డువ, ತామರ್ద ಬాಲ್ಕಿన ಲ್ 
ಕెతತ್లಪ್టಟ್ంతహ) ఒందు ಜెూತె ಹెಜెಜ್గురుతుగళು ఎంದా తు 

కుರ್ఆ న పರ್ಕార, తమಮ್ హృదయద కಠెూౕరతన ంದాಗಿ, అಲాಲ್హన పదగళనుನ್ రు ద 
యహూ గళనుನ್ ಕెటಟ್ జనరు మతుತ್ బంಡాయಕారರాద జನాంగ ఎందు ಹెౕళಲాಗಿದె. ఈ 
ಭావನెయనుನ್ పದెౕ పದెౕ పುనರావ ರ್సಲాಗಿದె: 

అవరు మಮ್ ಹాಗె ಶాವ್స సువರెందు ౕవು ౕ సు ತ್ౕರా? వసుತ್శః అవర ಲ್ ఒందు 
ಪైಕಿ వగರ್వು అಲాಲ್హన పదగళనుನ್ ಕెౕ  అదనుನ್ ಚెನాನ್ಗಿ అ తుಕెూండ బ కవೂ 
ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ రుచుತాತ್ರె. (2:75) 

“అಲాಲ್హను అవ ౕణರ್ಗెూ దవುగళ ౕಲె ಶాವ್స ” ఎందు అవರెూడನె ಹెౕ ದాగ, 

“నమಗె (ఇಸాರ್ ౕಲ್ కులಕెಕ್) అవ ౕణರ್ವాదుదర ಲ್ ಮాతರ್ ನావು ಶాವ್స డుತెತ್ౕವె” 
ఎందు అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. అదಕెಕ್ ಹెూరತాదవುగళనుನ್ అవరు ಷెౕ సుತాತ್ರె. ವాసತ್వವాಗಿ 
ఇదు అవర బ  దಲెౕ ఇరువ ಬెూౕధನెగళనుನ್ దృ ౕక సుతತ್ದె. ౕవು ౕಗె ಕెౕ , 

“ ౕవು ( మಗె అవ ౕణರ್ವాదుదర ಲ್) ಶాವ್స సువవರెౕ ఆಗಿదದ್ರె, ఇదಕಿಕ್ంత ముంಚె 
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బందంతహ సంದెౕశವాహకరనుನ್ ౕವెౕಕె వ సు ತ್ ದ್ ?” మూಸారు సుసಪ್షಟ್ 
ఆಧారగಳೂెం ಗె ಮ್ಡెಗె బం దದ್రు, ఆదరూ అవరు ಬెనుನ್ రుಗಿద కూడಲెౕ కరువనుನ್ 
ఆರా సువంతహ అకರ್ గಳా . ఒపಪ್ందద కలము మಮ್ ౕಲె ఎ ತ್ దు ಮ್ం ಗె 
ౕಗెూందు కರారనుನ್ ಮా ದ ದె್వು, “ನావು మಗె ౕ రువುదనుನ್ కటుಟ್ ಟాಟ್ಗಿ ಪా  

మతుತ್ ಕಿ ಗెూటుಟ್ ఆ ”, ఆదರె అవరు ಹెౕ దరు, “ನావು ಕెౕ ದెవು, ఆదರె 
అంಗಿౕక సಲాರెవು”. అవర సతಯ್ ಷెౕధద ಕారణವాಗಿ, అవర హృదయద ಲ್ కరువು ఆళವాಗಿ 
హూతుಕెూం ದె. (2:91-93) 

అవరు తమಮ್ కರారనుನ್ ము ద ಕారణ, ನావು అవరనుನ್ శ ದెవು మతుತ್ అవర 
హృదయవనుನ್ కಠెూౕరಗెూ ದెవು. అవరు పదగళనుನ್ అదర జವాద ಸాಥ್న ంద 
రుచుತాತ್ರె మతుತ್ అదనుನ್ ా సಲెౕ ಬారదంತె అదర ಕెలవು ಪాలనుನ್ మರెతు ಟ್ದాದ್ರె. 

అవర ಲ್ ಕెలవరనుನ್ ಹెూరతుప , ౕవು అవ ంద ಯాವాగలూ ಶాವ್సಘಾతకతనవనుನ್ 
ಕాణబహుదు. ఆదుద ంద ౕవು అవరనుನ್ ಕಷ್  మతుತ್ లರ್ . అಲాಲ್హు 
కరుಣెయుళಳ್వరనుನ್ ರ್ౕ సుತాತ್ನె. (5:13) 

అరబరు తమಮ್ హృదయద ಲ್ ರెూౕగ రువవರాಗಿದాದ್ರె ఎందు అಲాಲ್హను ಹెౕ రువ ఇನెూನ್ందు 
సతಯ್వనుನ್ బహుತెౕక ఎలಲ್రూ అలಲ್గಳెయుತాತ್ರె, బహుశః అవర హృదయగళು యహూ గళ 
హృదయಕಿಕ್ంత అ ಯాಗಿ ౕచವాಗಿದె. 2:8-10 ర ಲ್ సూ సಲాಗಿరువ జనసమూహవು, గರ್ంథవనుನ್ 
ವ್ౕక ద అరబರాಗಿದాದ್ರె ఎంబువುదనుನ್ ನావು ರాక సువం లಲ್. సతಯ್ ಷెౕధద ಲ್ మతుತ್ 

కపటತెయ ಲ್ అరబరు అ  కಠెూౕరరు ఎందు అಲాಲ್హను అరబరనుನ್ ముచుಚ್మರె లಲ್ದె 
గురు ಕెూ ಟ್ದాದ್ನె.  

అరబరు సతಯ್ ಷెౕధద ಲ್ మతుತ್ కపటತెయ ಲ್ అ  కಠెూౕరರాಗಿದాದ್ರె (9:97) 

ವాసತ್వద ಲ್ 2:8-10 ర ಲ್ వ సಲాదంతహ జనరనుನ್ అవరు ಹెూౕలుತాತ್ರె: 

అవర ಲ್ ಕెలవరు, “ನావು అಲాಲ್హన ౕಲె మతుತ್ అంతಯ್ నద ౕಲె ಶాವ್స ದ ದె್ౕವె” 

ఎందు ಹెౕళುవవరూ ఇದాದ್ರె. ఆదರె జವాಗಿ అవరు ಶాವ್ గళలಲ್. అవరు అಲాಲ್హననూನ್ 
ಶాವ್ గళనూನ್ వం సుತాತ್ರె. ವాసತ್వద ಲ್ అవరు తమಮ್నుನ್ ತాವెౕ వం ಕెూళುಳ್ ತ್ದాದ್ರె 

మతుತ್ అవ ಗె అదర ಬెూౕధ లಲ್. అవర హృదయద ಲ್ ఒందు ರెూౕగ ದె. అదనుನ್ అಲాಲ್హను 
ఇనನ್షుಟ್ ఉలಬ್ణಗెూ దను. అవరు ಹెౕళು ತ್రువ సు ಳ್న పರ್ ఫలವాಗಿ అవ ಗె 
ವెౕదನాయుకತ್ ెయు ಕా ದె. (2:8-10) 
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ನావು అಲాಲ್హన ಲ್ మతుತ್ అం మ నద ಲ್ ಶాವ್స సుತెತ್ౕವె ఎందు ಹెౕళುవ ఆధు క అరబరనుನ್ 
ఈ వచనగళು ప పೂణರ್ವాಗಿ వ సుతತ್ದె. మూ ರ್పೂಜెయనుನ್ కుರ್ఆನ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ 
ರాక సుతತ್ದెಯాదరూ, ಧా ರ್కరు కుರ್ఆ న సూచನెగళనుನ್ ರెూౕ సుತాತ್ರె. బంಡెక ಲ್ ంద 

ಕెతತ್ಲాద కలుಲ್గళనుನ್, పవರ್త రసತ್రగళ ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడువುదు ఇಸాಲ್ న ಭాగವాಗಿದె ఎందు 
అవరు ದాವెಮాడుತాತ್ರె. అಲాಲ್హననూನ್ జವాద ಶాವ್ గళనూನ್ వం సువ తమಮ್ పರ್యతನ್ద ಲ್, 
ಬెూౕధ లಲ್ದె అవరు తమಮ್నుನ್ ತాವెౕ వం ಕెూళುಳ್ ತ್ದాದ್ರె. అಲాಲ್హ ంద బంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ 
ఆದెౕశగ ಗె ಪాರ್ಮా కವాಗಿ తమಮ್ సమಮ್ యనుನ್ ౕ రు ತ್దದ್ರె మతుತ್ కుರ್ఆ న సంದెౕశవనుನ್ 
జವాಗಿ అ తుಕెూళುಳ್ ತ್దದ್ರె అవ ಗె ౕಗెಲాಲ್ ಮాడువ అవశಯ್కತె ౕ బరు ತ್ర లಲ್. అవర 

హృదయద ಲ್ ರెూౕగ ದె ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళು ತ್ದె. అవ ಗె ఈ ರెూౕగవು తమಮ್ అನాಚా క 
పೂవರ್జ ంద ತాರ್ ರ್తವాಗಿ ದెూರె రువುದాಗಿದె. 

ంద ౕయ షయವెౕನెందರె, శವ್ದాదಯ್ంత అరಬెౕతర ము ಲ್మరు, ಹెంగసరూ ಸెౕ దంತె, ఈ 
అನాಚా క ౕవన ౕ యనుನ್ ಪా సువ ಲ್ సంತెూౕషపడు ತ್ದాದ್ರె. అಲాಲ್హననుನ್ రసಕ್ సువవరు 
మతుತ್ కపట ಶాವ್సద ಲ್ ಖాಯ್ ಹెూం దవರెందు కుರ್ఆನ್ ఇవరనుನ್ ಘೆూౕ రుವాగలూ, 

గండసరూ ಹెంగసరూ ಸెౕ దంತె, అನెౕక ము ಲ್మరు ఇవర ಹాಗె వసవనుನ್ ధ సుತాತ್ರె. 
ఉದాహరಣెಗె, ಹెంగ న తಲెయనుನ್ మರెసువ యనుನ್ ಬైబ ంద క ದ್రువುದాಗಿದె. ఇందు 
శವ್ದాదಯ್ంత ము ಲ್ಮ್ ಹెంగసరు ఇదనుನ್ కటుಟ್ ಟాಟ್ಗಿ ಪా సు ತ್ದాದ್ರె. తಲెయనుನ್ కవచ ంద 

మರెಮాడువುదనుನ್ కుರ್ఆ న ಲ್ ದె ఎందు ದాವెಮాడువంతహ పం తర వంచನెಗె అవరు 
బ ಯాಗಿದాದ್ರె. సತాಯ್ంశವెౕನెందರె, కుರ್ఆ న ಲ್ ఇంతహ ఒందు ఆ ెయు ಕాణ గువು లಲ್. అవరు 
ಬైబ న ಲ್రువ ఆದెౕశగళనుನ್ ఎ ತ್ దు అదనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ సలు బదಧ್ರాಗಿದాದ್ರె. ಬైబ న ಲ್, 
ಕెూౕ ం యನ್ಸ್ 1 – 11:5 ర ಲ್ ಹెౕళಲాಗಿದె, “ಯావುದెౕ మ ಳెయు, తనನ್ తಲెయనుನ್ మರెಮాడದె 
ಪాರ್ దರె, అవళ కూదళು ಬెూౕ రువುదಕెಕ್ సమವాಗಿದె. ఒందు మ ಳెయు తనನ್ తಲెయనుನ್ 
మರెಮాచువು లಲ್ವాదರె, అవళು తనನ್ కూదళనుನ್ కతತ್ సಬెౕಕాಗಿದె. తనನ್ కూదళనుನ್ కతತ್ సువುదు 
అథವా ಬెూౕ సువುదు మ ಳెಗె అపಮానకరವాಗಿరువುద ంద, అవళು తనನ್ తಲెయనుನ್ 
మರెಮా ಕెూం రಬెౕకు”. సಸ್ంದెౕహವాಗಿయూ, రకవచ ంద తಲెయనుನ್ మರెಮాచువುదు 
కుರ್ఆ న ఆ ెయలಲ್. 

ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ వರ್ సువುదర మూలక పರ್పంచద పರ್భువనుನ್ ಸెౕವె ಮాడువುదర 
బదಲాಗಿ, అరబరు పುರాతన అర ౕ సంపರ್ದాయవనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సు ತ್ದాದ್ರె. అర ౕ మ ಣ್న ౕಲె 
క ಲ್న మూ ರ್యనుನ್ ರ್ ಕెూండు, ఆడంబర మతుತ್ ఉతಸ್వగಳೂెం ಗె అవరు అదనుನ್ ಸెౕವె 
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ಮాడువ మూలక, తమಮ್ పೂవರ್జర మూ ರ್పೂಜెయ ఆచరಣెగళనుನ್ మునನ್ಡెసు ತ್ದాದ್ರె. అನెౕక 
అరಬెౕతర ము ಲ್మరు ఇదర ಭాగವాಗಿరలు బహళ సంತెూౕషపడు ತ್ದాದ್ರె. 

యహూ గళು అతಯ್ంత పರ್ ರెూౕ గಳాద జనರాಗಿరలూ, అర ౕ ಧా ರ್కర ౕవರ್ತెయ ప యషుಟ್ 
అవరు ಹెూౕగ లಲ್. మూಸారు ఇಸాರ್ ౕలర ಜెూತెಗಿరువ సమయదಲెಲ್ౕ అవరు కరువనుನ್ 
మూ ౕರ್క దరు. ఏಕెందರె అవర హృదయద ಲ್ కరు న ౕ న భಕಿತ್యు ಬెౕరూ తుತ್ నంతర 
అవరు యహూ తವ್ ఎంబ ధమರ್వనుನ್ ర దరు. మయರ್మర మగ ఈಸా మ ౕహరు అవర 
ధమರ್వనుನ್ ధంసಮాడలు అవర కಡెಗె ಹెూౕದాగ, అవర ౕಲె ದెౕవ ంದెయ ఆರెూౕపవనుನ್ 
ಹెూರె  అవర రుదಧ್ సంచు హూ దరు. 

ౕಲె దంತె కుರ್ఆ న ఎరడನెౕ సూరద చరణగళು, ఆధు క అరబరనుನ್ మతుತ್ అర ౕ 
ಧా ರ್కరನెನ್ౕ సಪ್షಟ್ವాಗಿ సూ సు ತ್ದె ఎందు నంబದెౕ ఇరలు ಯావುದెౕ ಕారణవು ఇలಲ್. అవరు 
అಲాಲ್హన బಗెಗ್ సుళಳ್నుನ್ ಹెౕళು ತ್ದాದ್ರె ಹాగూ అవర హృదయద ಲ್ ರెూౕగ ದె. అಲాಲ್హన ಲ್ ಹాగూ 
అంతಯ್ నద ಲ್ తమಮ್ ಶాವ್సవనుನ್ ದాವె ಮా ಕెూళುಳ್ತాತ್, అಲాಲ್హన ఆ ెగళనుನ್ భರ್షಟ್ಗెూ సువ 
మಹా ಪాపవనుನ್ ప చ దరు. అంతహ సವ್ಭావవುళಳ್ జನాంగಕెಕ್ ಮాతರ್ ఇంతహ ಪాపవనుನ್ ఎసಗಿ 
అదనుನ್ ఈ నద వರెగూ ముందూ ಕెూండు బరలు ಸాధಯ್ ದె. యహూ గ ಗె అಲాಲ್హన రుదಥ್ 
దంಗె ఏళುవ షయద ಲ್ అరబ ంద క ణ సಪ್ಧెರ್యనుನ್ ఎదు సಬెౕಕాಗಿದె. 
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ಭాగ హతుತ್ 

‘సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువುదు’ ఎంబువುదు ‘మ ౕ ’ ఎంದా తు 
మూలపదగళ ఆಧారద ౕಲె అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ పదగళనుನ್ ర సಲాಗಿದె ఎందు ನావು 
ನెూౕ ದెవು. ఈ మూలపదగళ వಯ್ంజనగ ಗె ಜెూౕ రువ సವ್రవనుನ್ బదಲా సువ మూలక మతుತ್ 
ఆ వಯ್ంజనగళ దలు, నడుವె అథವా నంతర ಕెలవು అಕಷ್రగళనుನ್ ಸెౕ సువ మూలక అవುగళ 
పದెూౕతಪ್నನ್గళనుನ್ తಯా సಲాగుతತ್ದె. మూల అథರ್వనుನ್ యువ మూలక అదర ఉతಪ್నನ್గళ 
అథರ್వనుನ್ సులభವాಗಿ యలు ಸాధಯ್ವాగుతತ್ದె. అర గಳాద అథವా అర గళలಲ್ద 
‘ಧా ರ್కరు’, కుರ್ఆ న అర ౕ ಭాಷెయ ప తರాಗಿరుತాತ್ರె ఎందు అర గళలಲ್ద ము ಲ್మరనుನ್ 
నం సಲాಗಿದె. ನావು ఒందు ముఖಯ್ ವాసತ್వవనుನ್ మರెయಬారదు: ఒబಬ್ అర ౕ పರ್ವా ಗె 
గರ್ంథవనుನ್ అవ ౕ ರ್ ದాగ, అಲాಲ್హను అరబ ంద ಭాಷెయనుನ್ పಡెదుಕెూం రువುదలಲ್. ఆధు క 
అరబరు మతుತ್ ಧా ರ್కరు కుರ್ఆ న అನెౕక పదగళ మతుತ್ వచనగళ అథರ್వనుನ್ దుಕెూళಳ್లు 
ఇం గూ ఒದాದ್డు ತ್ದాದ್ರె. ఇదలಲ್ದె, ఒబಬ್న ಮాతృಭాಷెయు అర ಯాಗಿరలూ, ಕెలవು కలಪ್ನా ౕత 
మతుತ್ ಹాಸాಯ್సಪ್దವాద షయగళనుನ್ నంబದెౕ ఇరలు అవర ಮాతృಭాಷెయు అవ ಗె ಯావುದెౕ 
ౕ య ಲ್ సಹాయకరವాగ లಲ್. కుರ್ఆ ಗె రుదಧ್ವాద సంపರ್ದాయగళ ౕಲె ఆధ తವాదంతహ 

ಹాగూ అర ౕ ధమರ್ద ನాయక ంద ಬెూౕ సలಪ್డువంతహ ಕెలవು ఉದాహరಣెగళು ఇ ಲ್ವె: 

• ఒందు ಟెಟ್య ఆಕారద ಹాಗె భూ యనుನ್ లం ౕక సಲాಗಿದె ఎందు కుರ್ఆನ್ 
వ సుతತ್ದె. ఆదರె భూ యు సమతళವాಗಿದె మతుತ್ ఒందు గూ య ఎరడు ಕెూంబుగళ 
ౕಲె ಲ್సಲాಗಿದె ఎందు ಧా ರ್కరు ಹెౕళುತాತ್ರె. అవర త ర పರ್ಕార, గూ యు తనನ್ 

తಲెయనుನ್ అಲాಲ್ సువ పರ್  ಬా యు, శವ್దಲెಲ್ಲాಲ್దరూ ఒందు భూకంపవು ఉంಟాగుతತ್ದె. 

• ఉప పరಮాణు కణగళ బಗెಗ್ కుರ್ఆನ್ ಮాతನాడుతತ್ದె, ఆదರె అర ౕ ಭాಷాಶాస రు 
ಹెౕళುತాತ್ರె, ఒందు ఉప పరಮాణు కణద ಗాతರ್వು ఒందు ಸా ವె ౕజಕెಕ್ సమವాಗಿದె. 

• కుರ್ఆ న ಲ್ చందರ್ననుನ್ ౕళುవ బಗెಗ್ ఒందు ಲాಕಷ್ క వరಣె ದె. ఆదರె ಕెూನెయ 
పರ್ವా య సమయద ಲ್ చందರ್ను ఎరడు తుంಡాಗಿ ఆಕాశ ంద ಕెళಗె, అదర అధರ್ ಭాగవು 
పರ್ವా య అ యన మನెయ ంబ యలూಲ್ మತెూತ್ందు ಭాగవು ఒందు పవರ್తద 
ంబ యలూಲ್ తుತ್ ఎందు ಧా ರ್కరు ಹెౕళುತాತ್ರె. 
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• సూయರ್ను ರ್షಟ್ క ెయ ಲ್ చ సుತాತ್ನె ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. ఆదರె ಧా ರ್కరు 
ಹెౕళುತాತ್ರె, ‘సూಯాರ್సತ್ద సమయద ಲ್ సూయರ್ను అಲాಲ್హన ంಹాసన ಕెళಗె 
ಸాಷాಟ್ంగವెరగుತాತ್ನె ಹాగూ మತ ತె್ ఉద సలు అనుమ  ಕెౕళುತాತ್ನె మతుತ್ అనుమ  
ౕడಲాగువುదు; మతుತ್ ఒందు అంతహ నవು బర రువುదు, అందు సూయರ್ను 

ಸాಷాಟ್ంగವెరಗಿ మತ ತె್ ఉద సలు అనుమ  ಕెౕళುವాగ, అదు బంద కಡెಗె రుಗಿ 
ಹెూౕగలు ఆದెౕ సలಪ್డువುదు. ಹాಗె అందు సూయರ್ను ప ಚ್మ ంద ఉద సువను.’ 
బుಖా య స ౕಹ್ పುసತ್కద ಲ್ బರె రువ ಹాಗె, ఈ షయద ಲ್ ಧా ರ್కర వరಣెయు 
అನెౕక జన ಗె అథರ್ಮా ಕెూళಳ್లు ಸాధಯ್ లಲ್. 

• ನా యనుನ್ ಶాವ್ య ఒందు ఒడನా ಯాಗಿ మతుತ್ ಬెౕಟెಯాడలు తరಬెౕ  
ౕడబహుದాద ఒందు ಸాకు ಪాರ್ ಯాಗಿ, ನా య బಗెಗ್ అనుకూలకర ప ಭాಷెయ ಲ್ 

కుರ್ఆನ್ ಮాತాడుతತ್ದె. ఆదರె ನా గళనుನ್ ಸాకువುదు ము ಲ್మ ಗె ಷెౕ సಲాಗಿದె 
ఎందు అర ౕ ಭాಷాಶాస రు మతుತ್ ದాವ್ంసరు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

• పరಲెూౕకద ಲ್ ఒందు వಯ್ಕಿತ್య ಹాగూ అಲాಲ್హన నడుವె ಯావುದెౕ ಫారసు (శಫాఅತ್) 
ಮాడువవను ఇరಲారను ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. ఆదರె ಕెూನెయ పರ್ವా  మతుತ್ 
పುರెూౕ తరు తమಮ್ అనుಯా గ ಗె ಫారసు ಮాడువరు ఎందు ಧా ರ್కరు 
ಹెౕళುತాತ್ರె. 

• అర ౕ ధమರ್ద అనుಯా గళ ಲ್ ಯా ಗాదరూ నరಕాಗಿನ್య ಯాతನెయు ದెూరಕಿదరూ, 

అదు అవ ಗె ಕెౕవల ಕెలవು నగళ ಕాలవು ಮాతರ್ అనుభ స రువುದాಗಿದె ఎందు 
ಹెౕళುవ ప గూ అర ౕ ದాವ್ంసరు ಹెూౕಗಿದాದ್ರె. ఆదರె నరಕాಗಿನ್య ెయు 
ಶాశವ್తವాಗಿరువುದాಗಿದె ఎందు కుರ್ఆನ್ సరళ అర య ಲ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ ಹెౕళುతತ್ದె. ఆ 
అనుಯా గ ಗె కుರ್ఆననుನ್ ತావು అಥైರ್ ಕెూళಳ್బహుದాద ಭాಷెయ ಲ್ అధಯ್యన 
ಮాడలు ఇదు తకಕ್ సమయవలಲ್ವెౕ? 

• తమಮ್ ಮాತా తర ಹాగూ సంబం కర పರ್ ౕజనಕాಕ್ಗಿ ఉ లనుನ್ బರెయువುదు 
జವాద ము ಲ್మన ఒందు కతರ್వಯ್ವాಗಿದె ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. ఆదರె ఉ లనుನ್ 

బರెయువುదు ಷెౕ సಲాಗಿದె ఎందు ಧా ರ್కరు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

• జనరు తమಮ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ ఉప ౕಗಿసಬెౕకు మతుತ್ ಯావುదనూನ್ కణుಣ್ము ಚ್ 
ವ್ౕక సಬారదు మతుತ್ ఒందు ದాಧ್ంతవనుನ್ అనుస సువ దలు ఎలಲ್వనుನ್ 
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ప ౕలసಬెౕకు ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. ఆదರె జనరు తమಮ್ పುರెూౕ తరనుನ್ 
కణుಣ್ము ಚ್ అనుస సಬెౕಕాಗಿದె మతుತ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ బళసువ జనరు నరకಕెಕ್ 
ಹెూౕగువరు ఎందు అర ౕ ದాವ್ంసరు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

బహుತెౕక ఆధు క అరబరు కుರ್ఆ న అನెౕక పదగళ అథರ್ದెూం ಗె ఇం గూ ಹెూౕರాడు ತ್ದాದ್ರె 
ఎంబువುదు వసుತ್ ಥ್ ಯాಗಿದె. ಧా ರ್కరు గರ್ంథద అథರ್ద ౕ రువ ನైజಯ್ అ ಕా గಳెందు 
శతಕెూౕ  ము ಲ್మరు నం ದాದ್ರె. ఈ తపುಪ್ ళುవ ಕెయు, కుರ್ఆ న సరళ కలಪ್ನెయనుನ್ 
జగ ತ್ನాదಯ್ంత ముగಧ್ జనరు అ తుಕెూళುಳ್వ ౕ యನెನ್ౕ బుడ ౕలు ಮా ದె మతుತ್ ಧా ರ್క ಗె 
తమಮ್ ౕಲె ಸాವ್ ౕనగ సువ అవಕాశవనుನ್ ౕ ದె. అర ౕ ಭాಷాత రు మతుತ್ ದాವ್ంస ಗె 
కుರ್ఆ న ಲ್ ఎషుಟ್ వచనగ ವె ఎంబ ఒందు ఖరವాద సంಖెಯ್యనుನ್ సహ ౕడలు ಸాధಯ್ವాಗಿలಲ್. 
అర ౕ ధమರ್ద బహుತెౕక అనుಯా గళು, కుರ್ఆ న ಲ್ 6666 వచనగ ವె ఎందు ವా సువ 
మ ಟ್ಗె తపುಪ್ದా ಗెಳెయలಪ್ ಟ್ದాದ್ರె. ವాసತ್వద ಲ್ కుರ್ఆ న ಲ್ ಕెౕవల 6348 వచనగ ವె. 

ౕಗాಗಿ, “మ ಜ್ದ್” ఎంబ పదవనుನ್ ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ ‘ಪాರ್థರ್ನె’య ಭౌ క సಥ್ళగಳాగువంತె 
రుచಲాಗಿದె. ఆರాధನెయ మನెగళనుನ್ ರ್సువುదు ఈ రుచు ಕెయ ం రువ ఉದ ದె್ౕశವాಗಿతుತ್ 

మతుತ್ ఇద ంದాಗಿ ಬెಳెదు బరు ತ್రువ తమಮ್ అర ౕ ధమರ್కూಕ್ ఇతర ‘ధమರ್గళంತె’ ఆರాధನెయ 
మನెగళనుನ್ ಹెూం ಕెూళಳ್లు ಸాధಯ್ವా తు. 

మూలపద ‘సజద’వು ధ ಕಿರ್ಯాಮాಲెయ ಮాద గಳాಗಿ రూపಗెూళುಳ್తತ್ದె, ఉದాహరಣెಗె,  
ఫఅల ఎంబ రూపద ಲ್ సజద, ఫఅలూ రూపద ಲ್ సజదూ, ಫುఅ’లನ್ రూపద ಲ್ సుజಜ್దನ್, అಫ್ఉలు 
రూపద ಲ್ అసుಜ್దు, యಫ್ఉలుನ್ రూపద ಲ್ యసుಜ್దుನ್, మಫ್ఇಲ್ రూపద ಲ್ మ ಜ್ದ್ ఎంబ పదగళು 
రూపಗెూళುಳ್తತ್ದె.  

పೂవರ್పರ್తಯ್య మతుತ್ అంతಯ್పರ್తಯ್యగళ బళಕెయ ಭాಷా రూ గళ ಲ್ ಧా ರ್కరు నಡె ద 
ఉలಲ್ంఘನెయనుನ್, ఇతర వచనగళ ಲ್రువ సంబంధపటಟ್ంతహ పదగಳೂెం ಗಿన ఒందు సరళ 
ಹెూౕ ಕెయు బ రంగಗెూ సుతತ್ದె. 

ఉದాహరಣెಗె, ఈ ಕెళಗಿన పదగళనుನ್ ನెూౕ : 

• సహర ఎంబ మూలపదద అథರ್వು మం ರ್సు అథವా వ ౕక సు ఎంದాಗಿದె. ఒబಬ್ 
వ ౕక సలಪ್టಟ್వననుನ್ సూ సలు, ఆ మూలపదవು మ ఎంబ పೂవರ್పರ್తಯ್యవనుನ್ 
ಜెూౕ ಕెూండు మసూಹ್ರ್ (ವాಯ್కరణ రూ ಕె - మಫ್ఊಲ್) ఎంబ ಕಿರ್ಯాపదద 
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ಧాతురూపవనుನ್ పಡెదుಕెూళುಳ್తತ್ದె. మసూಹ್ರ್ ఒందు సಥ್ళ అథವా ಭౌ క కటಟ್డవలಲ್, బద ಗె 
వ ౕక సలಪ್టಟ್ ಥ್ ಯాಗಿದె. 

15:14 ಹెౕళುతತ್ದె: అಲాಲ್హను ఆಕాశಕెಕ್ ఒందు ದాವ್రవనుನ್ ತెರెదు అదర మూలక నమಗె 
అదಕెಕ್ ఏరబలಲ್ంತె ಮా దరూ, ‘నమಮ್ కణుಣ್గళು వ ౕక సలಪ್ ಟ್ವె’ ఎందు ನావು 
ಹెౕళబహుదు. 

• సతర ఎంబ మూలపదద అథರ್వು బರెయువುదు అథವా ದాఖ సువುదు ఎంದాಗಿದె. 
అಲాಲ್హన గರ್ంథవು అవన ఆದెౕశగಳೂెం ಗె ದాఖ సలಪ್ ಟ್ವె ఎందు సూ సలు, ఆ 
మూలపదవು మ ఎంబ పೂవರ್పರ್తಯ್యవనుನ್ ಜెూౕ ಕెూండు మసూತ್ರ್ ఎంబ 
ಧాతురూపవనుನ್ పಡెదుಕెూళುಳ್తತ್ವె. గರ್ంథవು మసూತ್ರ್ అలಲ್ బద ಗె అదర ಲ್ 
ಖಿతಗెూం రువುదు మసూತ್ರ್ ఆಗಿದె. 

52:2 ಹెౕళುతತ್ದె, ‘మతుತ್ ದాఖ సలಪ್ ಟ್రువ ಕా ದెగళು’. అందರె, అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళು 
నమಮ್ నం ಕెయ ಕా ದెగಳాಗಿ ದాఖ సలಪ್ ಟ್ದె. 

• శహద ఎంబ మూలపదద అథರ್వು ಸా ಯాగువುదు ఎంದాಗಿದె. జనరు ಸా ಯాగువ 
ಥ್ యనుನ್ సూ సలు, ఆ మూలపదవು మ ఎంబ పೂవರ್పರ್తಯ್యవనుನ್ ಜెూౕ ಕెూండు 

మశೂಹ್ದ್ ఎంబ ಧాతురూపవనుನ್ పಡెదుಕెూళುಳ್తತ್ವె. ఆ ಕಿರ್ యు నಡెద సಥ್ళవು మశೂಹ್ದ್ 
అలಲ್ బద ಗె ಸా ಯాగలಪ್డువ ಥ್ యు మశೂಹ್ದ್ ఆಗಿದె. 

11:103 ర ಲ್ ಹెౕళಲాಗಿದె, ‘ శಚ್యವాಗಿయూ, ఇవುగళು పరಲెూౕకద ెయనుನ್ 
భయపడువవ ಗಿరువ దశರ್నగಳాಗಿವె. అందు జనరు ఒటుಟ್గూ సలಪ್డువరు మతుತ್ అవరు 
ಸా ಯాగలಪ್డువరు (మశೂಹ್ದ್). 

• సజన ఎంబ మూలపదద అథರ್వು ಸెರెయ ಲ್డువುదు ఎంದాಗಿದె. మసూಜ್  ఎంబువುదు 
ಸెರెయ ಲ್డలಪ್డువುదు అథವా ಸెರెವాసద ెయనుನ್ అనుభ సువುదనుನ್ ಸాంಕెౕ సుతತ್ದె. 
మసూಜ್  ఎంబువುదు ಜైలు ఎందలಲ್. 

• సకన ఎంబ మూలపదద అథರ್వು ವా సువುదు అథವా ನెಲెసువುదు ఎంದాಗಿದె. 
ವా సలಪ್డువುదు అథವా ವా సువ ಕಿರ್ యు మసుಕ್ನ್ ఎంದాಗಿದె. ವా సువ కటಟ್డవనుನ್ 
బుయూತ್ అథವా మನె ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె, మಸ್’కుನ್ ఎందలಲ್. 
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ಯా ందలూ ವా సలಪ್డద (ಘೆౖర మసూಕ್ನ್)62 మನెగళనుನ್ (బుయూతನ್) ౕవು 
పರ್ವెౕ సువುదర ಲ್ అ ಡ್ లಲ್. (24:29) 

అದెౕ ౕ , కుರ್ఆ న సజద ఎంబ పదಕెಕ್ సమಮ್ సువುదు అథವా ఒ ಪ್ಗె ౕడువುదు అథವా 
అంಗಿౕక సువುదు ఎందథರ್ವాಗಿದె. మ ಜ್ದ್ ఎంబ పదవು 9:107, 17:1 మతుತ್ 17:7 ర ಲ್ 
కండుబరుతತ್ದె. ఈ పదవು ఆ సజద ఎంబ మూలపదಕెಕ್ మ ఎంబ పೂవರ್పರ್తಯ್యవనుನ್ 
ಜెూౕ ಕెూండు పಡెదుಕెూండ ಧాతురూపವాಗಿದె, అదర అథರ್వು సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువುదు 
ఎంದాಗಿದె, మతుತ್ కుರ್ఆ ಗె సంబం దంತె అదు సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ ఆದెౕశ ఎంబువುదనుನ್ 
సూ సుతತ್ದె ౕ ಹెూరతు ఇదు జనరు ಸాಷాಟ್ంగವెరగలు ಹెూౕగಬెౕಕాద సಥ್ళవనుನ್ 
పರ್ సువು లಲ್. మ ಚ್ದ್ పదద బహువచనవು మಸా ದ್ ఆಗಿದె మతుತ್ అదు నమಗాಗಿ 
అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ ఆದెౕశగళనుನ್ సూ సుతತ್ದె. 

ఇవುగళು కుರ್ఆ న ಲ್రువ ఉದాహరಣెగళ ౕఘರ್ ప ಟ್ ం రువ ಕెలవು ಹెూౕ ಕెగಳాಗಿವె. ఇతర 
పದెూౕతಪ್నನ್గళంತె మ ಜ್ದ್ ఎంబువುదు మಫ್ఇಲ್ ಕಿರ್ಯాಮాಲెయ ಮాద ಗె ಸెౕ ದె. 

ఉದాహరಣెಗె, 2:187 ర ಲ್ మ ಜ್ದ್ ఎంబ పదవనుನ್ ಕాణబహుదు. సವ್యం- సತ್నుನ್63 ಪా సువ 
వಯ್ಕಿತ್యు ಕెలవು యమగళనుನ್ ల సಬెౕಕాద అగతಯ್ ದె. ఒవರ್ను అಲాಲ್హన సూచನెగళనుನ್ 
కటుಟ್ ಟాಟ್ಗಿ అవలం దರె, అవను తనನ್ ಶాವ್సవనుನ್ అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగ ಗె 
సమ ರ್సుತాತ್ನె ఎందథರ್ವాಗಿದె. అంతహ ಕಿರ್ ಗె కుರ್ఆನ್ ‘ఆಕಿಫೂన ಲ್ మಸా ದ್’ అథವా 

‘సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగ ಗె  సమ ರ್ ಕెూళುಳ್వవరు’  ఎందు సూ సుతತ್ದె. 

వబತ್ఘూ ಮా కతబಲాಲ್హు లకుಮ್, వకులూ వశರ್బూ హತాತ್ యతబయಯ್న లకుಮ್ ಹైతుಲ್ 
అబಯ್ధు ನ್ ಹై ಲ್ అశವ್  నಲ್ ఫ ರ್, సుమಮ್ అ ముಮ್- ಯామ ఇల-ಲై  వಲా 
తుಬా రూహునನ್ వ అనుತ್ಮ್ ఆಕಿಫೂన ಲ್ మಸా . లಕ್ హుదూదుಲాಲ್ . (2:187 ర 
ఎరడನెౕ ಭాగ) 

మతుತ್ అಲాಲ್హను మಗె ఆ ా రువುదనుನ್ కూలంకషವాಗಿ అధಯ್యన ಮా , మతుತ್ 
పರ್ಭాత ంద ರెౕಖెయు క ರెౕಖె ంద మಗె సಪ್షಟ್ವాగువ తనక ఆಸాವ್ . నంతర, 

ರా ರ್యవರెಗె సವ್యం- సತ್నుನ್ ಪా . సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ ఆದెౕశగ ಗె ౕవು 

                                                 
62 ಘೆౖర ఎందರె అలಲ್ద అథವా ఇలಲ್ద. 
63 ಯాಮ್ ఎంబ పదవು ఉపವాస ఎంದాಗಿ భರ್షಟ್ಗెూ సಲాಗಿದె. ఉపವాసద ప కలಪ್ನెయు యహూ  ధమರ್ ంద 
క ದ್రువುದాಗಿದె. 
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సమ ರ್ ಕెూం రుವాగ అవరనుನ್ అసంತెూౕషద దృ ಟ್య ಲ್ ನెూౕడಬెౕ . ఇవುగళು 
అಲాಲ್హన ౕರెగಳాಗಿವె (హుదూదుಲాಲ್ ). (2:187 ఎరడನెౕ ಭాగ) 

వచనద ఈ ಭాగవనుನ್ ಕెళಗಿనంತె ಬెౕపರ್ సಲాಗಿದె: 

వ-అనుತ್ಮ್ మతుತ್ ౕవು 

ఆಕಿಫೂన  సమ ರ್ ಕెూళುಳ್ ತ್ ದ್ౕ  

ಲ್  అ ಲ್  

మಸా ದ್ సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళು 

(వచనద ఎరడನెయ ಭాగద ಲ್రువ) ౕ న సూచನెగళು ಹెౕళುవುదు ఇಷెಟ್ - కుರ್ఆ న ానవು 
ದెూರెత నంతర, అಲాಲ್హను మಗె అవత రువುదనుನ್ కూలంకుషವాಗಿ అధಯ್యన ಮాడలు 
ముందువ సಬెౕಕాಗಿದె. ఈ మಧెಯ್ అవన ఆದెౕశగళು మಗె సಪ್షಟ್ವాగువ తనక స లಗెూండు 
అథವా ఆಸాವ್ సుತాತ್ ముందువ యబహుదు. మతుತ್ వಯ್ಕಿತ್యు సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ ఆದెౕశగ ಗె 
తనನ್నుನ್ సమ ರ್ రుವాగ తనನ್ ప ನ್ ం ಗె ಸెನ್ౕహపర సంబంధగళనుನ್ సు ಥ್ య ಲ್ నಡె ಕెూండు 
ಹెూౕగಬెౕకు. 

ఆదರె, (1) ఆಕಿಫೂన అందರె ಷెಠ್వ సు అథವా సమ ರ್సు ఎంబువುదనుನ್ తపశಚ್ ರ್ ಮాడువುదు 
ఎంದాಗಿ, (2) ಲ್-మಸా ದ್ అందರె సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಲ್ ఎంబువುదనుನ್ మ ౕ గళ ಲ್  
ఎంದాಗಿ ಮాపರ್ సువ మూలక ಧా ರ್కరు అ ಥ್తವ್దಲెಲ್ౕ ఇరదంతహ అథರ್గళనుನ್ ఈ పదగ ಗె 

ౕ ದాದ್ರె. 

ವాకಯ್గళనుನ್ ఒగూಗ್ ದాగ, అదర అథರ್వು: ౕవು మ ౕ గళ ಲ್ తపశಚ್ ರ್ ಮాడుವాగ 
ఎంబువುದాಗಿದె ఎందు అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. అవరు సంದెౕశద దల ಭాగవనుನ್ గణನెಗె 
ತెಗెదుಕెూళಳ್ లಲ್. అదు ౕಗె ಹెౕళುతತ್ದె: ౕవು సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ ఆದెౕశగ ಗె 
సమ ರ್తರాಗಿరుವాగ, ರా ರ್య సమయద ಲ್ మಮ್ ప ನ್ ం ಗె ಸెನ್ౕహపర సంబంధవనుನ್ 
ಕాయుದ್ಕెూళಳ್ಬెౕకు. 

ఉ లಲ್ లకుಮ್ ಲైలత- ಸ್ಯా  రఫస ఇಲా ಸాఇకుಮ್, హునನ್ ಬాసుನ್ లకుಮ್, వ 
అనుತ್ಮ್ ಬాసుನ್ లహునನ್, అ మ-ಲాಲ್హు అనನ್కుಮ್  కునుತ್ಮ್ తಖాತ್నూన అనుಫ್సకుಮ್ 
ఫತాబ అಲైకుಮ್ వఅಫా  అనుಕ್ಮ್, ఫಲ್-ఆన ಬా రూహునನ್ (2:187 ర దల ಭాగ) 
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సವ್యం- ತ್న ರా ರ್గళ ಲ್ మಮ್ ప ನ್యರెూం ಗె ಸెನ್ౕహపర సంబంధవనుನ್ ಕాయుದ್ಕెూళಳ್లు 
మಗె అనుమ  ౕడಲాಗಿದె. అవరు మಗె ఉడుపುగಳాಗಿದాದ್ರె మతుತ್ ౕవು అవ ಗె 

ఉడుపುగಳాಗಿ ದ್ౕ . ౕవು తపುಪ್ ಮా ದ್ౕ  ఎందు అಲాಲ್హను రువను. ఆగ అవను 
మಮ್నుನ್ ಕಷ್ దను మతుತ್ మಮ್ అపರాధవనుನ್ మనನ್ ಮా దను. ఆదದ್ ంద అవ ಗె 

సుವాತెರ್యనుನ್ ౕ . (2:187 దల ಭాగ) 

ఈ వచనవು, ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు కుರ್ఆ న ానవనుನ್ పಡెదుಕెూళುಳ್ವాగ ಪా సಬెౕಕాద సವ್యం ತ್న 
బಗెಗ್ಯాಗಿದె. ఆతన ప ನ್యు ನాನ್ ಪాರ್యవనుನ್ ಹెూం దದ್రూ అవను ಸెನ್ౕహపర సంబంధవనుನ್ 
ಕాయుದ್ಕెూళಳ್ಬెౕకు - ౕవು ಹెూసದాಗಿ పತెತ್ హ ಚ್ద ానಕెಕ್ ౕవು సమ ರ್తರాಗಿరువುదు అవ ಗె 
అసంతుషಟ್కరವాಗಿరబహుదు. అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ ఆದెౕశగ ಗె తనನ್నుನ್ 
సమ ರ್ ಕెూళುಳ್ ತ್రుವాగలూ (ఆಕಿಫೂన ಲ್-మಸా ದ್), తనನ್ అతಯ್ంత కటవ ರ್ಯాద 
ಬాళసంಗా య కಡెగూ అసంತెూౕషద దృ ಟ್య ಲ್ ನెూౕడಬారదు. అಷెಟ್ౕ. ఇದెూందు సరళ 
సూచನెಯాಗಿದె. 

 

ౕನ್  రూ సలಪ್ ಟ್ದె 
కుರ್ఆ న పರ್ಕార అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ (మಸా దಲాಲ್ಹ್) ప కలಪ್ನెయు, 
ఆರాధನా గృహద ಸాಥ್పನెಗె అవಕాశ ౕడువು లಲ್. ఇదు అಲాಲ್హను రూ సద ౕ య 
( ౕ ಲాಲ್ಹ್) ಭాగవೂ అలಲ್ ಹాగూ అಲాಲ್హన ಕానూ న (శఆఇరಲాಲ್ಹ್) 64 ಭాగవೂ అలಲ್. 
సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశద ప ಪాలನెయు ಮానవ ಮౌలಯ್గళ మూలక పರ್కటವాగుతತ್ದె: తమಮ್ 
బు ಧ್వం ಕెయ మతుತ್ ವెౕకತెయ ఆಧారద ౕಲె ౕవనద ಲ್ తమಗె సూకತ್ವాಗಿ అనವ್ సువ 
ವైయಕಿತ್క ಕಿರ್ గళು మతుತ್ కమರ್గళనుನ್ కండు దు – అదనుನ್ ಕాయರ್రూపಕెಕ್ తరువುదు - ఈ 
ఆದెౕశగళ ಪాలನెಯాಗಿದె. 

ౕನ್ ఎంబువುదు పೂಜా మನెగళ మూలక తనನ್ದాಗಿ ಕెూళುಳ್వంతహ ఆಚారకರ್మగళలಲ್ ఎందు ఈగ 
సಪ್షಟ್ವాಗಿరಬెౕకు. సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ౕవనవనుನ್ ‘సంಸెಥ್గళ’ కటಟ್డగళ మూలక తమಮ್ದాಗಿ ಕెూళಳ್లు 

                                                 
64 అథವా అಲాಲ್హన శఆఇర. ఇదు శ ౕఅ ఎందు కರెయలಪ್డువ ಧా ರ್క ంద ర సలಪ್టಟ್ అస షుಣ್ತెయ మతుತ್ తರ್ 
యమగళ ప ಟ್యుళಳ್ పುసತ್కಕెಕ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ రుదಧ್ವాಗಿದె. అవುగళ ఉಚాಛ್రಣెయ ಲ್ ಸామಯ್ತె దದ್రూ, అవುగళು 

ఒంದెౕ అలಲ್ವెంబువುదనుನ್ దయ టుಟ್ గమ . 
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ಸాధಯ್ ದె ఎందు ವా సువ కుతంతರ್వು ఎಲాಲ್ ధమರ್గళ ಲ್ ಸాಮానಯ್ವాಗಿದె, మతుತ್ ధమರ್వనుನ್ 
కుರ್ఆನ್ సమ ರ್సువು లಲ್. 

2:185-187 ర ಲ್రువ ಹాಗె కుರ್ఆ న ానవనుನ್ పಡెద నంతర ಪా సಬెౕಕాద సವ್యం- ತ್న 
సూచನెయు ಹెూసತెౕనలಲ್. కుರ್ఆನ್ అవత సలಪ್డువ ౕఘರ್ಕాలద ముంಚె ౕ ఇంతహ ఆದెౕశగళು 
జన ಗె ౕడಲాಗಿతుತ್. శಚ್యವాಗಿయూ, ఆ ಕాలద జన ಗె మ ౕ  ఎందರెౕను ఎంబువುదు ದెౕ 
ఇర లಲ್. అవ ಗె అదు ಸాధಯ್ ర లಲ್ ఏಕెందರె, ఆಕಿಫೂన ಲ್ మಸా ద ఎంబ ಬెూౕధನెయనుನ್ 
ఒందు మ ౕ యనుನ್ సూ సువುದాಗಿ ವాಯ್ಖాಯ್ దుದ್ అవరలಲ್. అದెౕ సూచನెయనుನ್ కుರ್ఆನ್ 
అరబ ಗె అవత ద నంతర ౕడలಪ್ಟాಟ್గ, అవరు ఒందు ಭౌ క కటಟ್డద ಲ್ తపశಚ್ ರ್ ಮాడలు 
తమಮ್ అనుಯా గళనుನ್ ರ್ౕತాಸ್ సువ సలుವాಗಿ, ఒందు ంగ న ఉపವాస యనుನ್ 
ప చ దరు. నంతర అదలಲ್ದెౕ, ‘ ౕవು మ ౕ గళ ಲ್ తపశಚ್ ರ್ ಮాడుವాగ మಮ್ 
ప ನ್యರెూం ಗె ಲైంಗಿక సంపకರ್ నಡెసಬారదు’ ఎంబువುదు ఈ వచనద అథರ್ವాಗಿದె ఎందు 
ವా సువ ಹాಸాಯ್సಪ್ద లువనుನ್ అవరు ಹెూం ದాದ್ರె. అవర ఈ సూచನెಗె ಯావುದెౕ ವెౕకತెయు 
ఇలಲ್వಷెಟ್. 

సವ್యం- సుತ್ ము ಲ್మ ಗె ఏಕె ದెౕರ್ సಲాಗಿದె ఎందు 2:183 వచవು ఒందు ಕారణవనుನ್ ౕడుతತ್ದె: 

ఓ ಶాವ್ గಳెౕ , ఒందు ರ್షಟ್ సంಖెಯ್య నగళ ಲ್ ౕవು లಕಷ್ಯ್ತెయుళಳ್వరಲాಲ್గಬెౕಕెందు, 
మಗಿంత ముం న జన ಗె ద ಹాಗె మగూ సವ್యం- సತ್నుನ್ సಲాಗಿದె. (2:183 

మతుತ್ 2:184 ర దల ಭాగ) 

ఆదದ್ ంద, ఓవರ್ను తనನ್ ಲ್ సವ್యం- సತ್నుನ್ ಪా సಬెౕಕాద ఆದెౕశవು ఇ ತ್ౕ న ప చయవలಲ್. బద ಗె, 
అಲాಲ್హన ఈ ఆದెౕశవనుನ್, అಲాಲ್హన గರ್ంథగళనుನ್ ವ್ౕక ద ం న జనరు సహ ఇదనుನ್ 
ಪా సు ತ್దದ್రు. ముగಧ್ జనర ౕಲె ఉపವాసవనుನ್ సలు ಯాము ఎంబ పదద అథರ್వనుನ್ 
రు దరు. ఇ ಲ್ ಮానవకులಕెಕ್ ಮాడలు అగతಯ್ రువುదు ఇಷెಟ್ – ರ್ౕ న ముಖాంతర  (2:97) 

అవ ಗె కుರ್ఆನ್ అవత సలಪ್టಟ್ నంతర అಲాಲ್హన బಗెಗ್ ళುవ ಕెయు ಪాರ್ರాపತ್ಗెూంಡాగ (2:185-

186) అవరు సತ್నుನ್ ಪా సಬెౕಕాಗಿದె.65 

                                                 
65 2:97 ర ಲ್ ముహమಮ್ద ಗె ౕಗె ಹెౕళలు ఆದెౕ సಲాಗಿದె, “ ರ್ౕలరనుನ್ ರెూౕ సువవరు యಬెౕಕాಗಿరువುదు 
ఏನెందರె, అవరు ( ರ್ౕಲ್) అಲాಲ್హన అనుವాదದెూం ಗె ఈ గರ್ంథవనుನ್ మಮ್ హృదయగ ಗె ఇ సుತాತ್ನె, అదు ం న 
గರ್ంథగళనుನ್ దృ ౕక సుతತ್ದె మతుತ್ ಶాವ್ గ ಗె ಮాగರ್దశರ್న మతుತ್ సుವాತెರ್యనుನ್ ఒదಗಿసుతತ್ದె”. కుರ್ఆನ್ ಯార 
హృదయకూಕ್ ఇ సలಪ್డబహుదు మతుತ್ అదు వషರ್ద ಯావುದెౕ సమయదలూಲ್ సంభ సబహుదు. ముహమಮ್దరు 
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పರ್  ಬా యూ ఒందు వచనద ఒందు పదవనుನ್ రుచుವాగ, ಧా ರ್క ಗె తమಮ್ ಬెనుನ್ ముచಚ್లు 
ఇతర పదగళనూನ್ రుచಲెౕ ಬెౕಕాగుతತ್ದె. ನావು ఒందు ప కలಪ್ನెయ ವెౕచನా ౕలತెయనుನ್ 
ఒందు ಹెూౕ ಕె ಮాడువ సలుವాಗಿ, కుರ್ఆ న సంపೂణರ್ రచನె మతుತ್ సమగರ್ತెయ ఒళగಡె 
ప ౕ ద కూడಲె, ಧా ರ್కర రుచు ಕె ంద సంದెౕశద అథರ್వು పథಗెూళುಳ್వುదనుನ್ 
గమ సబహుదు. 

 

మ ಜ್ದ್ ఎందರె ‘సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువುదు’ ఎంದాಗಿದె 
ಕెూನెయ పರ್ವా య సమయద ౕఘರ್ಕాలద ముంಚె ౕ అ ತ್తವ್ద ಲ್దದ್ జనర బಗెಗ್ ಮాతನాడుವాగ 
మ ಜ್ದ್ ఎంబ పదవనుನ್ కుರ್ఆನ್ బళ ದె మతుತ್ అవುగళು ಯావುದెౕ ౕ య మ ౕ గ ಗె అథವా 
కటಟ್డగ ಗె సంబం ద ఉಲ ಲె್ౕఖవలಲ್ ఎందు ಧా ರ್కరు మతుತ್ పುರెూౕ తరు ದెౕ ఇలಲ್దంತె 
వ ರ್సుತాತ್ರె. (అಲాಲ್హ ಗె సమಮ್ ಕెూం దದ್) ఇಬాರ್ ౕಮ್, ఇಸాಮ್ ౕಲ್, ఇಸాಹ್ಕ್, ಯాకూಬ್, 

మూಸా మతుತ್ ఈಸా ఇవರారూ ఇಸాಲ್ న ಲ್ ಮానಯ್ತెయ అహರ್ತె ౕ ಹెూం రదవరంತె 
ಧా ರ್కరు ఇవర ఇ ಹాసద మహతವ್వనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ కಡెగ సుತాತ್ರె. అరబరు 
ము ಲ್మರాగువ ముంಚె ౕ (అందರె, పರ್ವా  ముహమಮ್దర ఆగమనಕెಕ್ ముంಚె), అಲాಲ್హన 
ఆದెౕశగ ಗె తమಮ್నుನ್ సమಮ್ ಕెూండంతహ అನెౕకరు ఇదದ್రు. ಹాಗె ౕ, అవర ಲ್ ఈ ఆದెౕశగళనుನ್ 
ಯాಯ್ దవరూ అನెౕక దದ್రు. 

వలಲ್ ౕన ఇతತ್హదూ మ ಜ್దನ್ ರారನ್ వ కుఫರ್ನ್, వ త ರ್ౕకನ್ ಬైనಲ್ మూ ౕన వ 
ఇಶాರ್దನ್ మನ್ ಹారబಲాಲ್హ వ రసూలహు ನ್ కబుಲ್ (9:107) 

మతుತ್ అవరు, ಹా యనుನ್ంటు ಮాడ కూಕ್ మతుತ್ సతಯ್వనుನ್ ಷెౕ స కూಕ್ మతుತ್ 
సతಯ್ ಶాವ್ గಳೂెళಗె ఒడకಕ್నుನ್ంటు ಮాడ కూಕ್ మతుತ್ అಲాಲ್హన ಹాగూ అవన ముం న 
సంದెౕశವాహకర రుదಧ್ ಹెూౕರా దవ ಗె సులభಸాధಯ್ ಮా ಕెూడలు 
సమಮ್ సలಪ್టಟ್వುగళనుನ್ తమಮ್ದాಗಿసుತాತ್ರె. (9:107) 

                                                                                                                                                 
సంದెౕశವాహకರాద 13 వషರ್గళ నంతరವెౕ  ಕాಯ್ಲెండರ್ ఆ ಷాಕ್రಗెూం తుತ್. ఆదದ್ ంద, రంಜాನ್ ంగళು 
కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ಗెూండ సమయద ಲ್ ఇరಲెౕ ఇలಲ್. 
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ನ್ కబుಲ್ ఎంబ పదగళು గ ಹెూౕద ಕಿರ್ యనుನ್ సూ సుతತ್ದె (అಕಷ್రశః - ం న). అందರె, 
ಕెూನెయ పರ್ವా య సమయಕಿಕ್ంత ముంಚె, మ ಜ್దನ್ 66 అథವా అಲాಲ್హన ఆದెౕశవనుನ್ 
ఎ ತ್ యువುదಕెಕ್ తమಮ್ సమಮ್ యనుನ್ ౕడువುదర ಲ್ సమಸెಯ್ మతుತ್ అపనం ಕెయనుನ್ సృ ಟ್సువ 
సలుವాಗಿ అదనుನ್ భರ್షಟ್ಗెూ సಲా తు. 

అಲాಲ್హను మతుತ್ అవన ಸెౕవకర నడు న సమಮ್ యనుನ್ సూ సలు కుರ್ఆನ್ మ ಜ್ದ್ ఎంబ 
పదవనుನ್ ಸాಮానಯ್ವాಗಿ బళసుతತ್ದె మతుತ್ ఈ పదవು ముహమಮ್దర సమయద బహళ ముంಚె ౕ 
ఇతర జన ಗె బళಕెಯాಗಿದె. 

అదలಲ್ದె, కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ಗెూళುಳ್వುదಕಿಕ್ంత దలు ము ಲ್మ ంద ಬెంబ సలಪ್టಟ್ ಯావುದెౕ 
ಭౌ క మ ౕ య అ ತ್తವ್ಕెಕ್ ಯావುದెౕ ఐ ಹా క పುರాವెగ లಲ್. యహూ గళು మతుತ್ ಕె సತ್రు తమಮ್ 
ఆರాధನాలయగళనుನ್ నಗాಗ್ మతుತ್ చచుರ್గಳెందు కರెయు ತ್దದ್రు. ಧా ರ್కర పರ್ಕార, కుರ್ఆನ್ 
ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె అవ ౕణರ್ಗెూండ నంతర ಮాతರ್ವెౕ జగ ತ್ಗె ఇಸాಲ್ం ప చ సಲా తు 
ఎంದాಗಿದె (ఆదರె ವాసತ್వద ಲ್, జವాద ఇಸాಲ್ం ఇಬాರ್ ౕమ ంద ಚాలನెಗెూం తు ఎందు 
కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె, అందರె మూಸార ಕాలಕಿಕ್ంతలూ ౕఘರ್ಕాలద ముంಚె).  

ಕెూನెయ పರ್ವా యు, తమಗె వಯ್ವా  తలు ద హನెನ್రడు వషರ್గళ నంతర, తమಮ್ 
ಸాకుಪాರ್ ಯాద ఒందు ఒంಟెయు ఆ ಕ್ ಮా ద ಶెౕష సಥ್ళద ಲ್ తತ್ దల మ ౕ యనుನ್ 

ರ್ దರెందు ఆರెూౕ సుತాತ್ అర ౕ పం తరు ಹె ಮ್ పడుತాತ್ರె. మತెూತ್ంದెಡె, ధుಯ್కತ್ 
ಪాರ್థರ್ನెయ కಕ್నుನ್ ಜెరుసಲె ంద మಕాಕ್ద ప తರ್ మ ౕ ಗె బదಲావಣె ಮాడలు అಲాಲ್హను 
ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె ఆದెౕశ ౕ దను ఎంబ అథರ್ద ಲ್ కుರ್ఆ న 2:144 వచనవనుನ್ 

ರ್ౕక సుತాತ್ರె, ఆదರె ವాసತ್వద ಲ್ అవರెౕ సವ್యం ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వంತె ఆ సమయద ಲ್ మಕాಕ್ద ಲ್ 
ಯావುದెౕ ಭౌ క మ ౕ యు ఇర లಲ್ ఎంದాಗಿದె. ఇంతహ ವైరుధಯ್గళనుನ್ వ సలు బహుశః 
ಕెౕవల ಧా ರ್కరు సమథರ್ರాಗಿದాದ್ರె. 

అర ౕ ధమರ್ద ಯావುದెౕ ఇ ಹాసద ಲ್ నూಹ್, ఇಬాರ್ ౕಮ್, మూಸా మతుತ್ ఈಸార ಕాలద ಲ್ 
మ ౕ  ఎంబ ಯావುದెౕ ಭౌ క కటಟ್డగళು అథವా అಲాಲ್హన మ ౕ గళು అథವా ప తರ್ 
మ ౕ గళು ఇదుದ್ದాಗಿ ఉಲ ಲె್ౕఖ లಲ್. 

ನావು ఈగ 9:107 ర ఉ ద ಭాగవనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿಸెూౕణ: 

                                                 
66 మ ಜ್దನ್ ఎంబువುదు కమರ್పదವాಗಿ - పು ಲ್ంగ, ఏకవచన ನామపదವాಗಿದె. 
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 వల య ಲ್ಫುనನ್ ఇನ್ అరದాನ್ ఇలಲ್-ಲ್-హుసನ್ వಲాಲ್హు యశಹ್దు ఇనನ್హుಮ್ ల-ಕా బూನ್ 

నమಮ್ ఉದ ದె್ౕశవು ఒಳ ಳె್యದాಗಿತ ತె್ౕ నః ಬెౕರెౕనూ అలಲ್ವెందు అవరు పರ್ಮాణ ಮాడుತాತ್ 
ಹెౕళುತాತ್ರె. అవరు ఖం తವాಗಿయూ సుళುಳ್ಗారರెందు అಲాಲ್హను ಸా ಯాಗಿದాದ್ನె. 

జనరు మ ౕ గళ బಗెಗ್ సుళಳ್ನాನ್డు ತ್దದ್రు ఎందు ಹెౕళುవುదు అವైಚా కವాಗಿದె. బదಲాಗಿ, 

అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ (మಸా దಲాಲ್ಹ್) ಪా సలు ತావು సమಮ್ రువదర 
బಗెಗ್ అవరు సుళುಳ್ ಹెౕళು ತ್దದ್రు ఎందు సుర తವాಗಿ దుಕెూళಳ್బహుదు.  

తమಮ್ ఉದ ದె್ౕశవು ಗౌరವాహರ್ವాಗಿದె ఎందు వచనద ಲ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలಪ್టಟ್ జనరు ಹెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. 
ఆదರె అవర ఉದ ದె್ౕశగళ బಗెಗ್ సుళುಳ್ ಹెౕళು ತ್ದాದ್ರెందు అಲాಲ್హను ಸా  ను యుತాತ್ನె. ಯాರాదరూ 
ఒందు ಭౌ క మ ౕ యనుನ್ ందನెಗెూ సువುదు ಹెౕಗె ఎంబుదనుನ್ క ಪ್సువುదు కషಟ್కరವాಗಿದె. 
అదు ౕಗె ముందువ యుతತ್ದె: 

ಲా-తకుಮ್ ౕ  అబదನ್, ల-మ ಜ್దుನ್ ఉ ಸ್స అల-తತ್ಖాವ್ ನ್ అవವ್  ಯౌ ನ್ అహకుಕ್ 
అನ್ తకూమ ౕ , ౕ  ಜాలుನ್ యు బూಬ್న అನ್ యతతహಹ್రూ, వಲాಲ್హు యు బుಬ್ಲ್ 
ముతత ಹ್ ౕನ್ (9:108) 

ಶాశವ್తವాಗಿ అదర ಲ್ ఉ దుಕెూళಳ್ಬెౕ . ఖం తವాಗಿయూ సమಮ್ ಕెూళುಳ್వುదు ఎంబువುదు 
సతಯ್ద దల న ందಲెౕ అదర ಪాలನెయ ౕಲె ఆಧా ದె, అదర ಲ್ ಭాగవ సువುదు 
మಗె సుభదರ್ವాಗಿದె. అవర ಲ್ తమಮ್నుನ್ శు ಧ್ౕక ಕెూళಳ್లు బయసువవరూ ఇದాದ್ರె. మతుತ್ 

అಲాಲ್హను తమಮ್నుನ್ శు ಧ್ౕక సువవరనుನ್ చుಚ್ತాತ್ನె. (9:108) 

సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశಕెಕ್ అథವా మ ಜ್ದ್’ಗె తమಮ್ సమಮ್ యనుನ್ ౕడువುదు ఎంబువುదర 
ವాసತ್ కತెయు 9:108 ర ಲ್ సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. అదు ‘జనరనుನ್ శు ಧ್ౕక సుతತ್ದె’. తమಮ್ ಭౌ క 
మ ౕ గళು జనరనుನ್ శు ಧ್ౕ క సుతತ್ವె ఎందు అర ౕ ಧా ರ್కరు ವా సుತాತ್ರాదರె, మం రగళೂ, 

నಗాಗ್’గళೂ మతుತ್ చచుರ್గళೂ ఆ ಕెలసవనుನ್ ಮాడుతತ್ವె ందు ಹెౕళುవುదర ಲ್ ఏను త ಪ್ದె? 

ల-మ ಜ್దుನ್ ఉ ಸ್స అల-తತ್ಖాವ್ ನ್ అవವ್  ಯౌ ನ್ అహకుಕ್, ఎందు ಹెౕళುవ 9:108 వచనవనుನ್ 
గమ సువುదు కూడ ముఖಯ್ವాಗಿದె: 

ల-మ ಜ್దుನ್ ಲా  ఖం తವాಗಿయూ సమಮ್ ಕెూళುಳ್వುదు 

ఉ ಸ್స  ఆಧా ದె 
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అల-తತ್ಖాವ್  ಪాలನెయ ౕಲె  

ನ್  ఇంద  

అవವ್   దల 

ಯౌ ನ್  న 

అహకుಕ್  సతಯ್ద 

ನ್ అవವ್  ಯౌ ನ್ అహకుಕ್ అನ್ తకూమ ౕ  ఎంబ ವాకಯ್ద అథರ್వು ‘సతಯ್ద దల 
న ందಲెౕ అదర ಪాలನెయ ౕಲె ఆಧా ದె’ ఎంದాಗಿದె. ఇదనుನ್ ಧా ರ್క ಗె సహ వ సలు 

ಸాధಯ್ లಲ್. ‘సతಯ್ద దల న ందಲెౕ’ ఎంబ పదగుచಛ್వು సూ సు ತ್రువುదు - ఒందు స ಯాద 
కటಟ್డవనుನ್ ರ್సలు న ెಗారరనుನ್ మతుತ್ గు ತ್ಗెದారరనుನ್ ఆ ಕ್ಮాడువುదನెూನ್ౕ? అథವా 
కుರ್ఆననుನ್ అవಲెూౕకన ಮా ద నంతర అదర ಲ್రువ ‘సతಯ್’ಕెಕ್ నమಮ್ సమಮ್ యనుನ್ 
ౕడువುದెూౕ? ‘సతಯ್’ ఎంబువುదనుನ್ ಯారూ కూడ ఆರాధನా మನెగళ ಲ್ ಕాణలు ಸాధಯ್ లಲ್. 

ವాసತ್వద ಲ್, అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళು అథವా ಶాసనవು సతಯ್ದెూం ಗె ಸాಥ್ సಲాద 
నంతర, అదనుನ್ ం సಬారదు అథವా దురుప ౕగಗెూ సಬారదు ఎంబువುదర 
ಪాರ್ముఖಯ್ತెయనుನ್ ఈ వచనగళು ఒ ತ್ಹెౕళು ತ್ವె. ఈ ఆದెౕశగళು ఒళಗెూం రువುದెౕನెందರె – నమಮ್ 
ౕవనద రూ ಯాಗಿ నమಮ್ సಮాజద ಲ್రువ నమಮ್ ಮాತా తరు, కుటుంబగళು, సంబం కరు, 

ఆపತ್ ಗెಳెయరు, అನాథరు, బడవరు ಹాగూ ಕెూరತె రువవ ಗాಗಿ ఉతತ್మ ಕಿರ್ గళనుನ್ 
ಮాడువುదಕెಕ್ ನావು ವైయుಕಿತ್కವాಗಿ బదಧ್ರాగువುదు మతుತ್ ನావು ౕ ద భరవಸెయనుನ್ 
ఈಡెౕ సువುదు మతుತ್ నమಮ್ కతರ್వಯ್గళనుನ್ పೂರైసలు ముందువ సువುదు ಹాగూ అవುగళనుನ್ 
షಕ್ళంకವాಗಿ సువುದాಗಿದె. ನావು పರ್ కూల, సంకషಟ್ మతుತ್ యుదಧ್ద సందభರ್ ఎదుರాదరూ సహ 

దృఢವాಗಿరಬెౕకు. 

ಕెళಗಿనవುగళು అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ మూలభూత అంశగಳాಗಿವె: 

• క ಣ್ಗె ಕాణదంతహ ఏకದెౕవన ౕಲె ಶాವ್స 

• ಸా న నంతరద ౕవనద ಲ್ ಶాವ್స 

• ఈ పರ್పంచద ౕ ತావ య ಲ್ ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడువುదు 
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బರెౕ ఇಷెಟ್ౕ కుರ್ఆ న 2:62 ర ಲ್ ಹెౕళಲాಗಿದె. ఇవುగళనుನ್ ಯావುದెౕ మ ౕ గ లಲ್ದె అథವా 
ఆರాధನాలయగ లಲ್ದె ಯా గూ ಮాడబహుದాಗಿವె. అవುగళనుನ್ ಯారు ల సుತాತ್ರెూౕ అథವా 
ಪా సుತాತ್ರెూౕ అవ ಗె ಯావುದెౕ భయవೂ ಹాగూ దుఖఃవೂ ఇలಲ್ ఎందు అದెౕ వచనద ಲ್ 
భరవಸెయనుನ್ ౕడಲాಗಿದె. 

ఏకದెౕవన ಲ್, పరಲెూౕకద ಲ್ ಹెౕಗె ಶాವ್స సువುదు మతుತ್ సకమರ್గళనుನ್ ಮాడుತాತ್ తమಮ್ 
కతರ್వಯ್గళనుನ್ ಹెౕಗె ಭా సువುదు ఎందు దుಕెూళಳ್లు ಯా గూ ಧా ರ್క ‘త రనుನ್’ 
హుడుಕಿಕెూండు ಯావುದెౕ ಭౌ క మ ౕ ಗె ಹెూౕగువ అవశಯ್కತె లಲ್. 

 

‘సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశ’గళು సಲాಗಿದె 
ಧా ರ್కరు తమಮ್ భవಯ್ ౕజನెయ ಲ್ దలు సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడువ 
మ ಜ್ದ್ ఎంబ పదవనుನ್ ಭౌ క మ ౕ  ఎంದాగువంತె రు దరు. 

నంతర అದెౕ పదಕెಕ್ అಲాಲ್ಹ್ ఎంబ అంతಯ್పರ್తಯ್యవು ಸెౕ ಕెూండ పదవనూನ್ రు దరు. 
కుರ್ఆ న ಲ್ బళಕెಯాద మಸా దಲాಲ್ಹ್ ఎంబ పదద అథರ್వು అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ 
ఆದెౕశగళು ఎంದాಗಿದె. కుರ್ఆ న ಲ್ ఒందు పదಕెಕ್ అంతಯ್పರ್తಯ್యగళనుನ್ ಸెౕ సువ ఇದెౕ తరహద 
హలವారు సందభರ್గ ವె. ఉದాహరಣెಗె, ౕ ಲాಲ್ಹ್ ఎంబువುదు అಲాಲ್హ ంద రూ సಲాద 
ౕవన ౕ యనుನ್ సూ సుతತ್ದె. ఆదರె ಧా ರ್కరు అదనుನ್ అಲాಲ್హన ధమರ್ ఎంದాగువంತె 
రు దరు. 

మಕాಕ್ద ಲ್ - ముహమಮ್దర ಕాలద నంతర ಧా ರ್క ంద అథವా ముహమಮ್దర ಕాలద 
ముం తವాಗಿ తమಮ್ పೂవರ್జ ంద - పవರ್తబంಡెగళనుನ್ ఒಡెదు ರ್సలಪ್టಟ್ ఒందు క ಲ್న 
మನెయనుನ್ - ప తರ್ మ ౕ ందు ಘೆూౕ దరు. ఇదలಲ್ದె, ತాವెౕ క ಪ್ ಕెూండ ‘ప తರ್ ౕరు’ 
అదు హ యಬెౕಕాద ౕ య ಲ್ హ యద ಕారణ, ఆధు క అరబరు ఈ ‘ప తರ್’ సಥ್ళద ಕెళగಡె 
ౕ న పంపುగళనుನ್ అనుಸాಥ್ దరు ಹాగు ఆ ౕరనూನ್ ప తರ್ವెందు ಘೆూౕ దరు. 

9:97 పರ್ಕార: అరబరు అపనం ಕె మతుತ್ బూಟా ಕెయ ಲ್ కಠెూౕరರాಗಿದాದ್ರె. ಧా ರ್క ಗె 
కుರ್ఆ న ఈ ಹెౕ ಕెయనుನ್ అ  ಹాకలు ಸాధಯ್ లಲ್. అవరు ఏನెౕ ಮాడ  అవరు తమಮ್ 
ఉದ ದె್ౕశగళು ఒಳ ಳె್యದాದ್ಗಿದె ఎందు ದాವె ಮాడుತాತ್ರె ఎందు కుರ್ఆ న ಲ್ భ షಯ್ ను యಲాಗಿದె. 
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జವాಗಿయూ ఇవరు అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ (మಸా ಲాಲ್ಹ್) అనుస సదంತె 
ఇతరరనుನ್ తಡెయువంతహ దుషಟ್ జనರాಗಿದాದ್ರె. 

కుರ್ఆನ್ సంపೂణರ್ వరగళనుನ್ ఒళಗెూం ದె మతుತ್ అಲాಲ್హను ఈ గರ್ంథద ಹెూరగಡె ఏననూನ್ 
టుಟ್ డ లಲ್ ఎందు కుರ್ఆನ್ 6:38 ర ಲ್ ಘೆూౕ సుతತ್ದె. అಲాಲ್హన గರ್ంథవనుನ್ రూపಗెూ సువುదు 

ఒందు కూರ್రతనద ಕಿರ್ ಯాಗಿದె. ಧా ರ್కరు కుರ್ఆననుನ್ ಹెౕಗె దురుప ౕగಗెూ సుತాತ್ರెందు 
ನావು ನెూౕ ದెవು మతుತ್ అవర ఈ ౕచతనద బణಣ್వು బయಲాಗಿದె: 

వమನ್ అధము మಮ್ನ್ మనఅ మಸా ದాದ್  అನ್ యుధಕ್ర ౕహ-సుಮ್హు వ సఆ ౕ 
ఖರా ಹా. ఉಲా క ಮాಕాన లహుಮ್ అನ್ యదుಹ್హులూహ ఇಲాಲ್ ಖాఇ ౕన, లహుಮ್ 
దుದ್నಯ್ ಖಿఝుಯ್ನ್ వ లహుಮ್ ಲ್ ఆಖಿర  అಝాబుನ್ అ ౕಮ್ (2:114) 

అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ అదర ಲ್ అవన ಹెసరనుನ್ ನెన సలಪ್డువುదనుನ್ 
తಡెగటుಟ್వవ ಗಿంత మతుತ್ అదనుನ್ ನాశప సలు ఉదుಯ್కತ್ರాగువవ ಗಿంత అನాಯ್ గళು 
ಯా ದాದ್ರె? భయపడువవరనుನ್ ಹెూరతుప , ఇదర ಲ್ ಪాಲెూಗ್ళಳ್లు అవరు 
అహರ್ರాదవರెౕ అలಲ್. ఈ ಲెూౕకద ಲ್ అపಮానవೂ పరಲెూౕకద ಲ್ ಘೆూౕర ెయు అవరనుನ್ 
ಕా ದె. (2:114)  

కుతంతರ್వು అನావరణಗెూం ದె. ఈ వచనద ಲ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాద ಕಿ ಗెౕ గళು, అಲాಲ್హన 
సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ಶాసనవು అవన ಹెస న ಲ್ సನాಮ್ సలಪ್డువುదనుನ್ తಡెగటుಟ್ತాತ್ರె. నక  అర ౕ 
ధమರ್వనుನ್ సృ ಟ್సలు ಧా ರ್కరు అಲాಲ್హన పదగళనుನ್ (కుರ್ఆ న ಲ್రువ అవన 
క ಮాತ್’గళనుನ್) భರ್షಟ್ಗెూ దరు. అవరు అಲాಲ್హన ಹెసరనుನ್ కూడ బళ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. 

అಲాಲ್హన ఆದెౕశగ ಗె సమಮ್ ಕెూళಳ್దవరు ౕవన ౕ ಯాಗಿ అవುగళనుನ್ ఏ ಗెಮాడలు అథವా 
ఉತ ತె್ౕ సలు అహರ್ರాదవరలಲ್. 

 అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సువುదు (అನ್ య’మురు) మూ ರ್ 

ఆರాధక ಗె తకుಕ್దದ್లಲ್. అవరు తమಮ್ అపనం ಕెಗె ತాವెౕ ಸా ಯాಗಿದాದ್ರె. అవర 
సతಕ್మರ್గళು వಯ್థರ್ವాగువುదు మతుತ್ అవరు ಶాశವ್తವాಗಿ నరಕాಗಿನ್య ಲ್ ವా స ದాದ್ರె. 
(9:17) 
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అನ್ య’మురు ఎంబ పదಕెಕ್ ౕవన ౕడువುదు అథವా ఉತ ತె್ౕ సువುదు ఎందథರ್ವాಗಿದె.67 
ఖం తವాಗಿయూ, ನావು ఒందు ಭౌ క కటಟ್డಕెಕ್ ౕవన ౕడలు ಸాధಯ್ లಲ್. ఆదರె అಲాಲ್హను 
సమಮ್ ద ಷెౕధగళనుನ್ (మ ಜ್ ಲ್ హರా ) గణನెಗె ತెಗెదుಕెూళುಳ್ತాತ್, అవ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ 
ఆದెౕశగళనుನ್ (మಸా దಲాಲ್ಹ್) జనరు ఉತ ತె್ౕ సబహుదు అథವా అదಕెಕ್ ౕవవనుನ್ ౕడబహుదు. 

అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ ರ್ౕತాಸ್ సలు అథವా ನెಲె ಲ್సలు అహರ್ರాదవరు 
అಲాಲ್హన మతుತ್ అంతಯ್ నద ౕಲె జವాಗಿ ಶాವ್స సువ మతుತ್ తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ಪా సువవరు మతుತ್ అవುగళనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ సువ జనరు ಮాతರ್ರాಗಿದాದ್ರె.  

ఇనನ್ಮా య’మురు మಸా దಲాಲ್  మನ್ ఆమన ಲాಲ್  వಲ್ ಯౌ ನ್ ఆಖಿ  వ అಖామ 
సವ್ಲాత వఆత-ఝಕాత (9:18) 

అಲాಲ್హన మతుತ್ అంతಯ್ నద ౕಲె ಶాವ್స సువ మతుತ್ తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా సువ 
మతుತ್ అవುగళనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ సువ జనరు ಮాతರ್ అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ 
ఆದెౕశగళనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సలు అహರ್ರాదవರాಗಿದాದ್ರె. (9:18) 

మಸా దಲాಲ್ಹ್ ఎంబువುదు ఒందు కటಟ್డవలಲ್ವెందు సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. బద ಗె, అదు అಲాಲ್హన 
సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగಳాಗಿವె. ఈ ఆದెౕశగ ಗె తమಮ್ సమಮ್ యనుನ್ ౕ దవరు ಮాతರ್ ఇదర 
పರ್వతರ್కರాగలు హకుಕ್ದారರాಗಿದాದ್ರె. అవరు ఒందు ఆರాధನాయద ಲ್ అథವా ఒందు ರ್షಟ್ 
సಥ್ళగళ ಲ್ ఒందు ರ್షಟ್ సమయగళ ಲ್ ಯావುದెౕ ఆರాధನెయనుನ್ అథವా ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ 
వರ್ సువ ಬెౕ ಕెయనుನ್ ఈ ఆದెౕశగళು ముం డువು లಲ್. అదర ಮౌలಯ್గ ಗె బదಧ್ರాగువ మూలక 

తమಮ್నుನ್ ತావು సమಮ್ ಕెూళಳ್వవరు ಮాతರ್ ఈ శుభ సు ಧ್యనుನ್ పರ್ಚార ಮాడువ మూలక 
అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ಶాసనవనుನ್ ಚైతనಯ್ಗెూ సలు అహರ್ರాద పಕಷ್ವాಗಿದాದ್ರె. 

కుರ್ఆ న పರ್ಕార, భూ  ఆಕాశగళ ಲ್రువవುగళనుನ್ సృ ಟ್ రువುదు అಲాಲ್హನాಗಿದాದ್ನె మతుತ್ అవన 
ఎಲాಲ್ సృ ಟ್గళು అవన ౕవన ౕ ಗె ( ౕ ಗె) అథವా ౕజನెಗె ఇషಟ್ ದెూದ್ౕ ఇషಟ್ లಲ್ದె ౕ 
ಶాం య ಲ್ సమಮ್ సు ತ್ವె. ఆదದ್ ంద బంಡెకలుಲ್, మర, ంటు అథವా కలుಲ್గ ంద మ ౕ గళనుನ್ 
ಮానవ ంద ರ್సలಪ್డువ వರెಗె అಲాಲ್హను ಕాదుకు తుಕెూండు, నంతర ‘ఈ కటಟ್డగళು 
అಲాಲ್హన మನెగಳాಗಿವె’ ఎందు కರెయలు అవ ಗె అవశಯ್కತె ౕ ఇలಲ್. అಲాಲ್హను ఈಗాగಲెౕ 
బರ್ಹాಮ್ండద ಲ್రువ ఎಲాಲ್ ఖ జగళ, ಲెూౕహగళ, మరగళ మతుತ್ కలుಲ್గళ ಮా కನాಗಿದాದ್ನె. 

                                                 
67 అಧాಯ್య హನెನ್రడనుನ್ ನెూౕ . 
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అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್గళ సంದెౕశ 

అಲాಲ್హను తనನ್ వచనగళనుನ್ మనుకులద ಮాగರ್దశರ್నಕాಕ್ಗಿ అవ ౕణರ್ಗెూ దను. 
సಸ್ంశయವాಗಿ, తనನ್ గರ್ంథద ಲ್రువ సಪ್షಟ್ ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್గళು - ಕెౕవల సూಕಷ್ಮ್ లಕಷ್ಯ್ತె 

ఇరువవ ಗె, అదృషಯ್ద ಲ್ ಶాವ್స సువవ ಗె, అవನెూం ಗె తమಮ್ ఒపಪ್ందవనుನ್ ಪా సువవ ಗె 
మతుತ್ మరಣానంతర ౕవనద బಗెಗ್ ఖ తರాదవ ಗె - ಮాతರ್ ఇరువುದాಗಿದె. ఆదರె అదనుನ್ ಯారు 
ರాక సుತాತ್ರెూౕ, అవర హృదయగ ಗె ಹాగూ శರ್వణశಕಿತ್ಗె ముದెರ್ తತ್లಪ್డుతತ್ದె మతుತ್ అవర 

దృ ಟ್య ౕಲె ముసుకు ಹెూ సಲాగువುదు, ఆదದ್ ంద అవరు గರ್ంథవనుನ್ అథರ್ಮా ಕెూళಳ್లు 
ಸాధಯ್ವాగువು లಲ್. ఆ ಕారణಕాಕ್ಗಿ అవను ಹెౕళುತాತ್ನె, ‘సంದెౕశವాహక ಗె ತా ಛ್ దవరనుನ್ 
సನాಮ್ಗಿರ್గಳాಗಿసలు ಸాధಯ್ లಲ್’. అಲాಲ್హను ತా ಛ್ దవ ಗె ಮాతರ್ సನాಮ್గರ್వనుನ್ ౕడుತాತ್ನె, 
ఏಕెందರె అదಕెಕ್ అహರ್ರాదవరనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ అ రువುదు అవను ಮాతರ್ ఆಗಿరుತాತ್ನె. 
అదృషಟ್ರాద ಶాವ್ గళು ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడువುదಕెಕ್ బదಧ್ರాಗಿరువ మూలక సృ ಟ್కతರ್ ಗె 
తమಮ್ చుಚ್ಗెయనుನ್ వಯ್కತ್ప సుತాತ್ರె. అಷెಟ್. సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగ ಗె అనుగుణವాಗಿ ಯారు 
తమಮ್ ౕవనవనుನ್ నಡెసువవరు, అవరు ఈ ౕవనద ಲ್ మతుತ್ ముంದె ఇరువ ౕవనద ಲ್ ಯావುದెౕ 
భయ అథವా వಯ್ಥెಗె ఈಡాగಲారరు ఎందు సృ ಟ್కతರ್ను భరవಸె ౕ ದాದ್ನె.  

మనుషಯ್రు పರ್పంచద నನ್ ಭాగగళ ಲ್ నನ್ ౕవన ಮాగರ್గళనుನ್ అనుస సుತాತ್ರె. అవరు 
ಬెౕರె ಬెౕರె పదಧ್ గళనుನ್ మతుತ್ ಷాಟ್ಚారగళనుನ್ అనుస సువ మూలక పರ್ತెಯ್ౕక ౕవన 
ಧానగళనుನ್ ಹెూం ದాದ್ರె. అవరు ಬెౕರె ಬెౕರె బణಣ್ మతుತ್ ಭాಷెగళనుನ್ ಹెూం దದ್రు సహ, అవ ಗె 
ౕవన మతుತ್ మరణవనుನ್ ౕడువುదు ఏకದెౕవನాಗಿದాದ್ನె ఎంబ అంశవು అవరనుನ್ ఒగూಗ್ సుతತ್ದె. 

ఆದాగూಯ್ అవర ಲ್ అతుಯ್తತ್మరు, ‘సತాಕ್యರ್గళనుನ್ ಮాడువవರాಗಿದాದ್ರె’. 

ఆಕాశగళ మతుತ್ భూ య సృ ಟ್యూ, మಮ್ ಭాಷెగళ మతుತ್ బణಣ್గళ ವై ధಯ್ತెయూ అవన 
దశರ್నగళ ಲ್ ఒంದాಗಿದె. ఇవುగళು మనుకులಕಿಕ್రువ దశರ್నగಳాಗಿವె. (30:22) 

ఓ ಮానవకులವెౕ! ನావು మಮ್నుನ್ ఒబಬ್ పುరుష మతుತ್ ఒబಬ್ ౕ ంద సృ ಟ್ ದెవು. 
తరుವాయ ౕవು పరసಪ್ర ప చయ పటుಟ್ಕెూళಳ್ ಕాಕ್ಗಿ మಮ್నుನ್ జನాంగగಳాಗಿయూ మతుತ್ 
ಗెూౕతರ್గಳాಗಿయూ ಮా ದెవು. మಮ್ ಲ್ సదుಗ್ణను అಲాಲ್హన బ  అతಯ್ంత ಹెచుಚ್ 
ಗౌరవಪాతರ್ను. శಚ್యವాಗಿయూ అಲాಲ್హను సవರ್ నూ, వరపೂణರ್నూ ఆಗಿದాದ್ನె. 
(49:13) 
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కుರ್ఆನ್ ‘ಪా తರ್ತె’య ఒందు ధమರ್వనుನ್ అథವా ‘ వಯ್ತె’య ఒందు ౕవనవనుನ್ 
ರ್ౕక సువು లಲ್. తమಮ್ అహంಕార, దుರాಸె మతుತ್ ಸాವ್థರ್వనుನ್ ತాಯ್గಮా , సತాಕ್యರ್గళనుನ್ 

ಮాడువ మూలక సదుಗ್ణ సంపనನ್ವాద ౕవనవనుನ್ నಡెసలు బయసువ ಪాರ್ಮా క జన ಗె, 
కుರ್ఆನ್ ఒందు ಮాగರ್ద ರ್య ಹాగూ సుವాತెರ್య ఒందు గರ್ంథವాಗಿದె. ౕవనಕಿಕ್రువ ఒందు 
ಕై ಯాಗಿದె. 

ವాసತ್వద ಲ್ ఈ కుರ್ఆನ್, ఉతತ್మ ಕాయರ್గళ వರ್హನెయ మూలక ಶాವ್స సువవ ಗె 
ఒందు ಮాగರ್దశರ್న మతుತ್ సుವాತెರ್ಯాಗಿದె. అవరు ಶెರ್ౕషಠ್ పರ್ ఫలಕెಕ್ అహರ್ರాಗಿದాದ್ರె. 
(17:9) 

ಧా ರ್కరు ಕెూನెయ పರ್ವా య ఉದాహరಣెయనుನ್ అనుస సు ತ್దದ್ರె ಹాగూ పರ್పంచಕెಕ್ 
సుವాತెರ್యనుನ್ తలు సు ತ್దದ್ರె, ನావು ఇందు ఒందు ఉతತ್మ శವ್ద ಲ್ ౕ సు ತ್ದ ದె್వು. బదಲాಗಿ, 

అవరు ಷాಠ್వంత ಗె మూలభూత ಮానవ హకుಕ್గళనుನ್ మతుತ್ ವాಕ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ ರాక సువ 
ಲాయుగద ఒరటు ಕానూనుగళು నకలు ಮాడలు ఆ ಕ್ಮా దరు. 

మಕాಕ್, మ ౕನా మతుತ್ ಜెದాದ್ಗె ఒందు సం పತ್ ಭెౕ య ವెౕಳెయ ಲ್, మ ౕ య ధ వధರ್కవು 
జనరనుನ್ ಪాರ್థರ್ನె కರెయువ పರ್  ಬా యూ, ఎಲాಲ್ అంగ గళು మతుತ್ వಯ್వಹారగళು బలవంతವాಗಿ 
ము ಚ್సలಪ್డువುదనుನ್ ನెూౕ  ಲెౕఖకరు ఆశಚ್యರ್చಕಿతರాదరు. ఆರాధకర జనసంద యు - 

ణగం నుదದ್ద  ౕలుడుపనుನ್ ಹాగూ ಚౌಕాకరద బಟెಟ್య తಳెకవచవనుನ್ ధ ద పುరుషరు 
మతుತ್ కపುಪ್ ದెౕహ కవచవనుನ್ ధ ద మ ಳెయరు - మ ౕ య కಡెಗె ఆతురపటుಟ್ ఓడుತాತ್ರె. 
ముతవವ್గళು ఎంబ ಧా ರ್క ౕ సరు రಸ ತె್య ಲ್ మ ౕ ಗె ಹెూౕగదవ ಗాಗಿ బಲె ౕ రుತాತ್ರె. 
అవర యమగళು అ కಠెూౕరವాಗಿದె మతుತ್ ఒరటు షಕ್రుಣె ం ಗె సಲాಗಿದె. కుರ್ఆನ್ 
క సువುదు ఇదలಲ್. 

 

అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళು పೂవರ್ కుರ್ఆ న 
అవ యದాದ್ಗಿದె 
9:107 వచనవು ం న సంದెౕశವాహకర సమయద ಲ್ భರ್షಟ್ಗెూండ మ ಜ್ದ್ ఎంబ పదవనుನ್ 
వ సుతತ್ದె. ఇదనుನ್ భರ್షಟ್ಗెూ సువ మూలక, కుರ್ఆನ್ మಸా దಲాಲ್ಹ್ ఎందు కರెయువ అಲాಲ್హన 

సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ జనరు ನెౕరವాಗಿ ందನె ಮా దరు. 
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• ತౌರాతనుನ್ మూಸా ಗె అవత సలಪ್ಟాಟ್గ, నూಹ್ మతుತ್ ఇಬాರ್ ౕమ ಗె అవత సలಪ್టಟ್ 
అದెౕ ౕవన ౕ యనుನ್ ( ౕననుನ್) ఎ ತ್ యువంತె అవర జన ಗె ದెౕರ್ సಲాಗಿతుತ್. 
ఆదರె ಧా ರ್కరు ఒందు ಹెూస ధమರ್వనుನ್ సృ ಟ್సువ సలుವాಗಿ, అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ 
మూలభూత అనుಶాసనగళనుನ್ భರ್షಟ್ಗెూ దరు. అవరు మూಸా ಗె ದెౕ ఇలಲ್ దದ್ంతహ 
యహూ  ధమರ್వనుನ್ ప చ దరు. 

• మయರ್మర మగ ఈಸారనుನ್, మూಸా ಗె ౕడಲాಗಿదుదనుನ್ ఖ తప సలు ఇಸాರ್ ౕలర 
సంత య కಡెಗె కళು సಲాಗಿతుತ್. ఈಸారు తమಮ್ అనుಯా గళು ಯావುదనుನ್ 
పುనಸాಥ್ರ್ సಬెౕಕెందు ఇ ಛ್ దರెూౕ అవరు అదనుನ್ కಡెగ దరు మతుತ್ అవರెౕ ఈಸార 
రుదಧ್ ఒళసంచు హూ దరు. బద ಗె అవరు ఈಸార ಹెస న ಲ್ ఒందు ಹెూస ధమರ್వనుನ್ 

సృ ಟ್ దరు. ఈಸారు తమಮ್ అనుಯా గళనుನ್ ಕె సತ್రు, ಕాಯ್ಥెూౕ కరు అథವా 
ರ್ౕಟెಸెಟ್ంಟ್’గಳెంబ ಯావುದెౕ ಹెస ంద కರెయ లಲ್. 

• ಹాಗె ౕ, మూಸా ಗె మతుತ್ ఈಸా ಗె ౕడలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ దృ ౕక సువ కుರ್ఆననుನ್ 
అవ ౕణರ್ಗెూ ದాగ, అరబరు అదర పదగళనుನ್ భರ್షಟ್ಗెూ , కపట తంతರ್గ ంద అదనుನ್ 
అర ౕ ధమರ್ದెూం ಗె బదಲా ಕెూండరు. అవరు మ ಜ್దుಲాಲ್ಹ್ అథವా అಲాಲ್హన 
సమಮ್ సలಪ್టಟ್ అనుಶాసన ంద ఇతరరనుನ್ తಡెయుತాತ್ರె. 

ౕಗె సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళು ం సలಪ್టಟ್వು. 2:114 ర ಲ್ ಹెౕళಲాదంತె, అవర పರ್ముఖ 
ఉದ ದె್ౕశవು అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ ನాశప సువುದాಗಿతుತ್. 

కుರ್ఆ నుదದ್కూಕ್ కండుబరువ ఇಸాರ್ ౕలర సంత య ఐ ಹా క ఉಲ ಲె್ౕఖగళనుನ್ ಯా గూ 
గమ స రలు ಸాధಯ್ లಲ್. ఉದాహరಣెಗె, అవ ಗె దల ಬా ಗె గರ್ంథవು ౕడలಪ್ಟాಟ್గ, అవరు 
భూ య ౕಲె ఎరడు ಬా  హదుದ್ಗెడువరు ఎందు ఎచಚ್ ಕె ౕడಲా తు. దల సందభರ್వು 
నಡెದాగ, అಲాಲ್హను అదుಭ್త శಕಿತ್యనుನ್ ಹెూం దದ್ తనನ್ ಸెౕవకర మూలక అవర ತాಯాನ್ న ౕಲె 
ఆకರ್మణ ಮా  అవరనుನ್ దను. నంతర, అవరు సదుಗ್ణರాಗಿ ಕాయರ್గళనుನ್ వರ್ దರె 
అదు అవర సವ್యం ఒ ಗాಗಿದె, ఆదರె ಕెటಟ್ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడలు ముందువ దರె అదర 
ప ಣామగళనుನ್ అవరు ఎదు సಬెౕಕాగువುదు ఎందు ಹెౕళುవ మತెూತ್ందు ఎచಚ್ ಕె ౕడಲా తు. 

ఎరడನెౕ ಬా  ఉలಲ್ంఘನెయు నಡెದాగ, అవర ರెూ◌ౕ గళು అవరనుನ್ తటసಥ್ಗెూ సువరు మతుತ್ 
అవరు మ ಜ್ದ್’ಗె దల ಬా ಗె పರ್ವెౕ ద ౕ య ಲ್ బరువరు ఎందు ಹెౕళಲాಗಿతుತ್. ఇ ಲ್ మ ಜ್ದ್ 
ఎంబ పదవು ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ ಗె సంబం ದె మతుತ್ ఇదు మ ౕ  ఎంబ ఒందు ಭౌ క 
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కటಟ್డవనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసువು లಲ್ವెందు సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. ఇదర సరళವాద అథರ್ವెౕನెందರెౕ, 
ఇಸాರ್ ౕలర సంత యు ముహమಮ್దర ಕాలద ౕఘರ್ಕాల ముం తವాಗಿ ౕ, మ ಜ್ದ್’ಗె (అథವా 
సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశಕెಕ್) తమಮ್ సమಮ್ యనుನ್ ౕ దದ್రు. ఆదದ್ ంద, ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళು 
ಯావುದెౕ ಭౌ క మ ౕ ళగಡె ఇర లಲ್ವెంబువುదు ನావು సಸ್ంದెౕహವాಗಿ ಹెౕళబహుదు. 

ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళು అಲాಲ್హన ಕానూనుగళనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿ దరు. అవరు గರ್ంథవనుನ್ 
రూపಗెూ దరు మతుತ್ పರ್ భ దరు. అಲాಲ್హను తనನ್ కరుಣె ంద, మూಸా ಗె 

అవ ౕ ರ್ దದ್నుನ್ ఖ తప సలు ఈಸారనుನ್ కళು దను: 

ನావು మూಸా ಗె గರ್ంథవనుನ್ ౕ ದెవು. తరుವాయ రంతర సంದెౕశವాహకరనుನ್ 
కళು ದెవು మతుತ್ వಯ್కತ್ವాద దృಷాಟ್ంతగళనుನ್ ಕెూటుಟ್ మయರ್మర మగ ఈಸారనుನ್ 
కళು , అవరనుನ್ ప తರ್ ఆతಮ್ద (రూ ಲ್ ఖుదు )68 మూలక ಬెంబ ದెవು. 
సంದెౕశವాహకరు మಮ್ ತాತ್ಕాం ెగ ಗె రుదಧ್ವాదుదనుನ್ తంದాగಲెಲాಲ್ ౕవು 
ఉదಧ್టతనవనుನ್ ತెూౕ . ಕెలవరనుನ್ సుಳాಳ್ಗಿ , ఇనుನ್ ಕెలవరనుನ್ వ . (2:87) 

అవరు ఈಸారనుನ್ రసಕ್ దరు మతుತ್ ఆ ెూౕలಲ್ంఘನె ಮా దరు. అಲాಲ್హను ಹెౕ దను, 
సತాಕ್యರ್గళనుನ್ ಮాడుತాತ್ నಡెదರె అదు అవ ಗెౕ ఒ ತాಗಿದె, బద ಗె దుషಟ್ತెయనుನ್ 
పರ್ద ರ್సుತాತ್ ముందువ దರె అదర ಕెడుకనుನ್ అవರెౕ స సಬెౕಕాಗಿದె. 

అನెౕక వషರ್గళ నంతర, అಲాಲ್హను అవర ಪైಕಿయలಲ್ద ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್ಗె కుರ್ఆನ್ గರ್ంథవనుನ್ 
అవత దను. కుರ್ఆ న ಲ್దుದ್దు మూಸా ಗె ౕడಲాద అದెౕ సంದెౕశವాಗಿతుತ್. కుರ್ఆ న 
ಪాರ್రంభద ಭాగవು (2:40 ంద 2:123 వರెಗె) ఇಸాರ್ ౕలర సంత ಗె ಶెౕష గమనవనుನ್ 
ౕడుತాತ್, అవరు అదనుನ್ రసಕ್ సువవర ಲ್ ద గರాగಬారದెందు ಹెౕళುతತ್ದె. అవ ಗె 
ౕడಲాదుదನెನ್ౕ ఇదు దృ ౕక సు ತ್ದె ఎందు అవ ಗె భరవಸెయనుನ್ ౕడుతತ್ದె. ఇಸాರ್ ౕలర 

మకಕ್ళು కుರ್ఆననుನ್ ఓ దರె, తమಮ್ದెౕ జನాంగద షయవೂ ಸెౕ దంತె అవ ಗె సతಯ್వು 
పತెತ್ಯాగుతತ್ದె. 

కుರ್ఆ న ఎరడನెౕ సూరద దల ಭాగవనుನ್ ౕಗె సం ెౕ సబహుదు: 

                                                 
68 ఈಸారు షಟ್ గుణగళనుನ್ ಹెూం దದ್రూ, అదు ఇಸాರ್ ౕలర సంత గಳೂెం ಗె ఫలಕా ಯాగ లಲ್. నంతర 
ఈಸారనుನ್ నం దవరు అవరు అಲాಲ್హన మగನెందు ಭా సలు ಪాರ್రం దరు. అಲాಲ್హన పదగ ంద మతుತ್ ప తರ್ 
ఆతಮ್ ంద అవరనుನ್ సృ ಟ್ రువುదు అಲాಲ್హన ఇಚెಛ್య పರ್ಕారವాಗಿತెತ್ందు అవ ಗె ఊ సలు అಸాధಯ್ವాಗಿతుತ್. 
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1. 2:1-5  అಲాಲ್హన గರ್ంథవనుನ್ అంಗಿౕక సువంతహ జనరు 

2. 2:6-7  అ ಶాವ್ గಳాద జనరు 

3. 2:8-20  కపట ಶాವ್ గళು 

4. 2:21-29  ఈ సంದెౕశవು సంపೂణರ್ మనుకులಕాಕ್ಗಿದె 

5. 2:30-39  అಲాಲ್హన ಮాగರ್దశರ್నదంತె బదుಕಿద ఒబಬ್ మనుషಯ್న ఇ ಹాస 

6. 2:40-123 ఇಸాರ್ ౕలర సంత ಗె సంದెౕశ  

7. 2:124-134  ఒబಬ್ ఏకದెౕవ ಶాವ್ య ఇ ಹాస 

8. 2:135-141  ం న గರ್ంథవనుನ್ ವ್ౕక దవర పರ್ ರెూౕధ 

9. 2:142  పರ್ಶెನ್: కుರ್ఆನ್ ఇಸాರ್ ಲెౕతర జನాంగಕెಕ್ ఏಕె 
కళು సಲా తు? 

10. 2:143  ఉతತ್ర: అవన సంದెౕశವాహకరనుನ್ జವాಗಿ అనుస సువవరు 
ಯారు ఎందు ప ౕ సువ సలుವాಗಿದె. 

11. 2:144-147  ఇదు సతಯ್ವెందు అవ ಗె ಗెూ ತ್తుತ್; అవరు అదనుನ್ గురు సుತాತ್ರె. 

12. 2:148-152  పರ್ವా ಗె అవ ౕణರ್ಗెూండ అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ 
బರ್ంధగ ಗె అథವా మ ಜ್ ಲ್ హರా ಗె ಕెౕం ರ್తರాಗಿరಬెౕకు. 

పರ್ బಬ್రూ తమಮ್ గమనవనుನ್ అదಕెಕ್ ಕెౕం ರ್ౕక సಬెౕకు. 

కుರ್ఆನ್ ఇಸాರ್ ಲెౕతర జನాంగಕెಕ್ కళು సಲాదరూ, దల పರ್ముఖ సూరద సంದెౕశవು 
పರ್ಧానವాಗಿ అవరನెನ್ౕ సంಬెూౕ సుతತ್ದె. ఓదుగ ಗె బహుశః ఆಘಾతವాగబహుದాద ఒందు 
సతಯ್ವెౕನెందರె: కుರ್ఆ న సంದెౕశవು ఇಸాರ್ ౕలర సంత ಗాಗಿದె - అరబ గలಲ್. 
సంದెౕశವాహకరనుನ್ పರ್ವా ంబ ನెಲెయ ಲ್ సంಬెూౕ రువ ಕెలవು వచనగళనుನ್ ಹెూరతుప , 

అరబరనుನ್ పರ್బల పదగಳೂెం ಗె ಬెద రువುదలಲ್ದె అవరనుನ್ సంಬెూౕ ద వచనగళು 
కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ ఇలಲ್. ఆ ಕారణಕాಕ್ಗಿ అಲాಲ್హను ಹెౕళುತాತ್ನె, ఇಸాರ್ ౕలర సంత యు 
కుರ್ఆ న ంబರ್ధగళనుನ್ తమಮ್ సವ್ంత మకಕ್ళ ಹాಗె గురు సుತాತ್ರె. అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗె బదಧ್ರాద 
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ఇಬాರ್ ౕమర ఇ ಹాసవనుನ್ మతుತ್ అవరు ఇಸాಮ್ ౕలರెూం ಗె ಸెౕ  అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ ంద తమಮ್ 
బదಧ್ತెయనుನ್ ಸాಥ್ ద ಶై యనుನ್ 2:124-131 వచనగళು అవ ಗె ನెన  ಕెూడుతತ್ದె. ఈ 
అవ ౕణರ್వనుನ್ ವ್ౕక సువ అథವా రసಕ್ సువ ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ అవ ಗె ౕడಲాಗಿతుತ್. 
జನాంಗಿౕయ మూలద పೂವాರ್గರ್హ లಲ್ದె సంದెౕశವాహకరనుನ್ ಯారు అనుస సుತాತ್ರె మతుತ್ 
ಯారు తమಮ್ మಮ್ య ಲ್ రుಗಿಕెూండు ಹెూౕగుತాತ್ರె ఎందు పತెತ್హచుಚ್వ సలుವాಗಿ, ఇదనుನ್ 
వಯ್గರ್ంథద ాన లಲ್ద ఒందు పರ್ವా ಗె అవత సಲా తు. “ఇదు అతಯ್ంత క ణವాద 

ప ౕ ెಯాಗಿದె – ఆదರె అవ ంద ಮాగರ್దశರ್న ಹెూం వరనుನ್ ಹెూరతుప . అవను మಮ್ 
ಶాವ್సవనుನ್ వಯ್థರ್ಗెూ సಲార”, ఎందు అಲాಲ್హను 2:143 ర ಲ್ ఒతుತ್ ౕడుತాತ್ನె. 

కుರ್ఆ న ಲ್ ఇಸాರ್ ౕలర సంత య బಗెಗ್ ఇరువ సంದెౕశద ಸారవనుನ್ అನెౕక జనరు అ దದ್రు. 
అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ ಶాసనద బರ್ంధగళು ತౌರా నలూಲ್ రూ సಲాಗಿతుತ್, ఆదರె 
ఇಸాರ್ ౕలర సంత యు అదనుನ್ కృతಗెూ  దురుప ౕగ ಮా దరు. అవరు ఈ దಲెౕ 
అಲాಲ್హನెూం ಗె ఒందు ఒపಪ್ందಕెಕ್ పರ್ವెౕ దದ್రు అథವా దల ಬా ಗె ತౌರా న ಲ್దದ್ 
ದాಧ್ంతగళనుನ್ ఎ ತ್ యలు సమಮ್ దದ್రు, ఆదರె అవరు అదనుನ್ ం దరు. ఇಸాರ್ ౕలర 

మకಕ್ళು ಯావುದెౕ మ ౕ గళనుನ್ పರ್ವెౕ రువುದాಗಿ ಯావುದెౕ ఇ ಹాస ದాఖಲెగ లಲ್. 

ನావು 17:7 రనుನ್ ఎచಚ್ ಕె ంద ఓ దರె, ನావು ౕಗె ಕాణుತెತ್ౕವె: 

ఇನ್ అహಸ್నుತ್ಮ್ ౕవು ఒ తనుನ್ ಮా దರె 

అహಸ್నుತ್ಮ್  అనుಫ್ కుಮ್ మಮ್ సವ್ంతಕెಕ್ౕ ఒ తనుನ್ ಮా  

వ-ఇನ್ అసఅతుಮ್ మతుತ್ ౕవು దుషಕ್ೃతಯ್గళనుನ್ ఎసಗಿదರె 

ఫలಹా అదూ అదಕెಕ್ౕ (సವ್ంతಕెಕ್) 

ఫ-ఇಝా ಜాఅ వఅదు ఆదದ್ ంద, ವాಗాದ್నవು బంದాగ 

అಲ್ ఆ ర  ಕెూನెయ 

 యಸ್ఉ అవరు అవಮాన ಮాడువరు 

ఉజూహకుಮ್ మಮ್ ముఖగళనుನ್ 

వ  యదుಹ್లు మతుತ್ అవరు పರ್ವెౕ సువరు అథವా పಡెదుಕెూళುಳ್వరు 
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మ ಜ್ద సమಮ್ లಪ್ ಟ್రువ ఆದెౕశవనుನ್ 

కಮా దఖలూహు ౕవು పರ್ವెౕ ద ಹాಗె 

అవವ್ల మరರ್ ನ್ దల ಬా ಗె 

వ యుత ಬ್రూ  అవరు హತెూౕ య ಲ್డుತాತ್ರె 

ಮా అలವ್ త ಬ್ౕరನ್ అవర సంపೂణರ್ హತెూౕ ಗె గువುదనుನ್ 

అవరు ముంಚె మ ಜ್దనుನ್ పರ್ವెౕ దದ್రు ఎందు అవ ಗె ా సಲాಗಿದె. అదు అవరు ತౌರాతనుನ್ 
ವ್ౕక ద సమయదಲాಲ್ಗಿతుತ್. దఖలూ అవವ್ల మరರ್ ನ್ ఎంబువುదు అవరు దల ಬా ಗె 

పರ್ವెౕ ద ಹాಗె ఎంದాಗಿದె. అಲాಲ್హನెూం ಗె ఒందు ఒపಪ್ందవనుನ್ ಮా ద నంతర అవన 
ఆದెౕశಕెಕ್ అవరు స ಮ್ దరు ఎందు సూ సుతತ್ದె. ఇదు అవరు అಲాಲ್హన ಜెూತెಗె ఒపಪ್ందಕెಕ್ 
పರ್ವెౕ ద అథವా అవన ದెౕರ್శనగ ಗె తమಮ್ సమಮ್ యనుನ್ ౕ ద అవ ಯాಗಿతుತ್. సహజವాಗಿ, 

ఇಸాರ್ ౕలర సంత యు ಯావುದెౕ మ ౕ గళనుನ್ ರ್స లಲ್. 

 

పೂవರ್ కుರ್ఆ న అవ య బರ್ంధగళು 
సూర 17 ర ಲ್, ನావು హతుತ್ ఆ ెగళ ప ಟ್యనుನ್ ಸెౕ దంತె ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళ బಗెಗ್ అನెౕక 
ఐ ಹా క ఘటನెగళనుನ್ ಕాణుತెತ್ౕವె. దల ఏళು వచనగళು ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ ಗె ౕ ద 
మూలభూత ದాಧ್ంతగళనుನ್ వ సుతತ್ವె. ఇ ಲ್యూ సహ సంದెౕశవು ಧా ರ್కర మూలక 
రుచಲాಗಿದె ఎంబువುదు అచಚ್ కరವెౕనలಲ್. 

పೂవರ್ಭా  కలಪ್ನెగ లಲ್దవ ಗె 17:1-2 అథರ್వనుನ್ మతుತ್ ఉದ ದె್ౕ త సంకలಪ್వనుನ್ 
అ తుಕెూళಳ್బహుదు: 

తమಮ್ దశರ್నగళనుನ್ పರ್కటಗెూ స ಕాಕ್ಗಿ తనನ್ ಸెౕవకననుನ್ ఒందు ರా ರ್య ಲ್, 
సమಮ್ సలಪ್ బರ್ంధగ ంద, అనుగರ್ ౕతವాద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಕಿನాರెగళ కಡెಗె 
వశ దవను ಗౌరವాహರ್ను. శಚ್యವాಗಿయూ అవను సవರ್శుರ್తనూ సవರ್ ౕಕಷ್కనూ 
ఆಗಿದాದ್ನె. మతుತ್ ನావು మూస ಗె గರ್ంథవనుನ್ ౕ ದెవು మతుತ್ అదనుನ್ ఇಸాರ್ ౕర 
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సంత ಗె ಮాగರ್దశರ್నవನాನ್ಗಿ ಮా ದెవು. ౕవು ననನ್నನ್లಲ್ದె ఇతరరనుನ್ 
వಕాలతుಗారನాಗಿ ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬారదు. 

సం పತ್ವాಗಿ, 17:1 ర ಲ್రువ వర యు మూಸార బಗెಗ್ಯాಗಿದె, అಲాಲ್హను అవరనుನ್ తనನ್ 
దశರ್నగ ಗె ಸా ಯాగలు ఒందు ರ್షಟ್ సಥ್ళಕెಕ್ ಹెూౕగువంತె ಮా దను. ఇదనుನ್ ఆనంతరద 

వచన 17:2 ರెూం ಗె ఓదಬెౕಕాಗಿದె. 17:2 వచనవು మతుತ್ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ಕెూడువ ‘వ’ ఎంబ 
కూడుసವ್రದెూం ಗె ఆరంభಗెూళುಳ್వುద ంద, అదు ం న వచనವాద 17:1 ಕಿಕ್రువ 
రంతరತెయనుನ್ సూ సుతತ್ದె: మతుತ್ ನావು మూಸా ಗె గರ್ంథవనుನ್ ౕ ದెవು. మతుತ್ అదనుನ್ 

ఇಸాರ್ ౕర మకಕ್ ಗె ಮాగರ್దశರ್నవನాನ್ಗಿ ಮా ದెవು. ఈ ఎరడు వచనగళనుನ್ ఒ ಟ್ಗె ఓ దರె, 
అ ಲ್ ఎరడు ఘటನెగళು నಡె దದ್వು ఎందు నమಗె ಕాణబహుదు. దలನెయದాಗಿ, దశರ್నగళ 
పರ್దశರ್న, ఎరడನెయದాಗಿ గರ್ంథద అవ ౕణರ್. మ ಜ್ ಲ್ హರా  మతుತ್ మ ಜ್ ಲ್ అಕాಸ್ ఎంబ 
పదగళು మూಸార ಕాలద ಲ್ బళసಲాగు ತ್తుತ್. అవುగళ అథರ್ವెౕను? 

సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగ ంద ( నಲ್ మ ಜ್ ಲ್ హರా ) సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಕಿನాರెగళ 
కಡెಗె (ఇలಲ್ మ ಜ್ ಲ್ అಕాಸ್), ఎంబువುదు దూరద అంతద ಲ್రువ ఇನెూನ್ందు ಭౌ క 
మ ౕ ంద ఇನెూನ್ందు ಭౌ క మ ౕ ಗె ఎందలಲ್. ఇదు అర ౕ భರ್ಷాಟ್ಚారವాಗಿದె. అಕాಸ್ ఎంబ 
పదద అథರ್వು దూరద ఎందలಲ್, బద ಗె స ౕపద అంచుగళು అథವా అంచుగళು ఎంದాಗಿరువುదు 
ನావು దుಕెూళಳ್ಬెౕಕాಗಿದె. ఇదనుನ್ సదಯ್ద ಲ್ వ సಲాగువುదు. 

ఇదు ರా ರ್య ವెౕಳెయ ಲ್ సంభ ద ఘటನెಯాಗಿದె ఎందు 17:1 ಹెౕళುతತ್ದె. కుರ್ఆ న పರ್ಕార, 

అಲాಲ್హన సందశರ್న పಡెద ఏಕైక వಯ್ಕಿತ್యు మూಸాರాಗಿದాದ್ರె. ಬెౕರె ಯావುದెౕ సంದెౕశವాహక ಗె 
అంతహ ಸౌలభಯ್వనుನ್ ౕడಲాಗಿలಲ್. మూಸారు తనನ್ అవ య ಲ್ ఎరడు ಬా  అಲాಲ್హన 
సందశರ್నవనుನ್ పಡె దದ್రు మతుತ್ అవು ఎరడూ సహ ರా ರ್య సమయద ಲ್ నಡె తుತ್. 

ನావು 17:1 నుನ್ ఆనంతరద వచనగళ ಜెూತెಗె ఓ దರె, అవುగళು మూಸా ಗె గರ್ంథవು నನ್ 
సಥ್ళగళ ಲ್ అవ ౕణರ್ಗెూళುಳ್వ ముం తವాಗಿ, అಲాಲ್హన దశರ್నగ ಗె ಸా ಯాగువ అవ య 
ఇಸాರ್ ౕలర సంత య ఇ ಹాసద బಗెಗ್ నమಗె ಹెౕళು ತ್ದె ఎందు ನావು ಕాణబహుదు. ಕెూನెయ 
పರ್ವా యు, బుರాಕ್ ఎంబ అధರ್-ಮానవ అధರ್-కుదుರె రూపద ఒందు ಪాರ್ య ౕಲె 
కు తుಕెూండు ఆಕాశ పರ್ಯాణ నಡె దರెందు ಹెౕ ಕెూళಳ್లు ఈ ವాకಯ್వనుನ್ 
దురుప ౕగಗెూ దరు. ఇంతహ సృ ಟ್సలಪ್టಟ್, అసంబదಧ್ ಕాలಪ್ క కಥెగళనుನ್ కుರ್ఆನ್ 
సూ సువುదూ ఇలಲ್, సమ ರ್సువುదూ ఇలಲ್. 
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అಲాಲ್హన దశರ್నగళనుನ್ ಸా ಯాగువంతహ గమನాహರ್ ఘటನెగళనుನ್ కుರ್ఆ నుదದ್కూಕ್ ఇతర 
వచనగళ ಲ್ సತ್ సಲాగుతತ್ದె మతుತ್ సమ ರ್సಲాగుతತ್ದె. ‘ఆಕాశ పರ್ಯాణ’ಕెಕ್ సంబం ద 
ಕాలಪ್ క కಥెగళనుನ್ రుజుವాతు ಮాడలు కుರ್ఆ న ಲ್ ఒంದెౕ ఒందు వచనగ లಲ್. ఈ పವాడగళ 
మూలవು, అర ౕ ధమರ್ద ం ౕలದెూళಗె ఉ దంతహ, ఒందు అನాಚా క అవಶెౕషವాಗಿದె. 
అవరు ఇదనుನ್ 17:1 ర ಲ್న ‘అಸాರ್’ ఎంబ పదಕెಕ್ ‘ರా ರ್ పರ್ಯాణ’ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕ  అదర 
ನైజಯ್ అథರ್వనుನ್ అడಗಿ దరు. ఈ పదవనుನ್ కుರ್ఆ న అನెౕక సಥ್ళగళ ಲ್ ಕాణబహుదు, ఉಸాರ್ ఎంబ 
రూపద ಲ್ బళಕెಯాదಲెಲ್ಲాಲ್ అదు వశಗెూ సువುదు అథವా ಸెರె యువುదు ఎంబువುదనుನ್ 
ఉಲ ಲె್ౕಖಿసుతತ್ದె. అಸాರ್ ఎందರె సరళವాಗಿ వశಗెూళುಳ್ అథವా ಸెರె యలಪ್డు ఎందథರ್ವాಗಿದె. 

ರా ರ್ సమయద ಲ್ అಲాಲ್హన ದెౕರ್శనగ ಗె ಸా ಯాగువ మూಸార ఇ ಹాసవು సಪ್షಟ್ವాಗಿ 
కుರ್ఆ న ಲ್ బರెయಲాಗಿದె. ఆదದ್ ంద, ఈ వచనద ಲ್న ఘటನెయనుನ್ మూಸార ಹెూరతు ಬెౕರె 
ಯావುದెౕ పರ್ವా ಗె సంబం సలు ಸాధಯ್ లಲ್. 

దల సందశರ್న: 

మಗె మూಸార ఇ ಹాసವెౕನాదరూ తలు ದె ౕ?69 అవరు ಬెంಕಿ ందనుನ್ కంಡాగ 
తనನ್ కుటుంబదవರెూడನె, “సలಪ್ తಡె , ನాನెూందు ಬెంಕಿయనుನ್ కం ದెದ್ౕನె. ನాను 
మಗాಗಿ ಕెండ ందనుನ್ తరబహుదు అథವా ఆ ಬెంಕಿ ంద (ದా య కు తు) 

ಮాగರ್దశರ್నవು గబహుదు” ఎందు ಹెౕ ద సందభರ್. అ ಲ್ಗె తలు ದాగ ౕಗె 
కರెయಲా తు, “ఓ మూಸా, ನాನెౕ మಮ್ పರ್భు. మಮ್ ಪాదర ెగళనుನ್ కళ  . 

ౕవು ప తರ್ క ವెಯాద తుವాద ಲ್ ದ್ౕ . మతుತ್ ನాను మಮ್నుನ್ ఆ ಕెూం ದెದ್ౕನె. మಗె 
అవ ౕణರ್ವాగువುదనుನ್ ఆ . శಚ್యವాಗಿయూ ನాನెౕ అಲాಲ್ಹ್, ననನ್ ಹెూరతు ఇನాನ್వ 
ದెౕవనూ ఇలಲ್. ఆదದ್ ంద ౕవು ననನ್ ಸెౕವెయనుನ್ ಮాతರ್ ಮా  మతుತ್ ననನ್ సಮ್రಣెಗాಗಿ 
బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ . (అంతಯ್) ఘ ಗెయు ఖం తವాಗಿయూ బర ದె. పರ್ బಬ್ 
ౕ యూ తనನ್ ప శರ್మకಕ್నుಸారವాಗಿ పರ್ ఫల పಡెయువంತాగలు ನాను ఆ సమయవనుನ್ 

బహుತెౕక రహసಯ್ವాಗಿడలు ఇ ಛ್ ದెದ್ౕನె. ఆదుద ంద, అదర ౕಲె ಶాವ್స సద మతుತ್ 
తనನ್ ಸెವ್ౕಚెಛ್గళ ದాసನాಗಿ టಟ್వ ంద చ తಗెూళಳ್ಬెౕ . అనಯ್ಥా ౕవು ನాశద ಲ್ 
ౕళು .” (20:9-16) 

                                                 
69 మూಸార ఇ ಹాసవು కుರ್ఆ న ಲ್ పರ್ಧాన ಸాಥ್నవనుನ್ పಡె ದె. అಲాಲ್హన సలుವాಗಿ సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್వవ ಗె 
అవరు ఒందు ఉతತ್మ ఉದాహరಣెಯాಗಿ ಸాಥ್ తರాಗಿದాದ್ರె. అవరు ౕవರ್ವాదవనుನ್ ರ್ౕತాಸ್ స లಲ್, ఆదರె అదృషಯ್ 
ದెౕవన ಲ್ తనನ್ భరవಸెయనుನ್ ನెಲె దದ್రు. 
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• 20:24-25 ర ಲ್ అಲాಲ್హను మూಸా ಗె ರ್ఔ న బ ಗె ಹెూౕగలు ಹెౕళುತాತ್ನె. 

• 20:26-37 ర ಲ್ సంಭాషಣెయు ముందువ యుతತ್ದె, ఆదರె అదు ఖరವాಗಿ అవర 
ಕాయರ್ ౕజನెయ బಗెಗ್ಯాಗಿದె. 

• 20:38-40 ర ಲ್ అಲాಲ್హను అవర గ  ಹెూౕద ವైయಕಿತ್క ఘటನెయనుನ್ సుತాತ್ನె. వచన 
40ర ಕెూನెయ ಭాగ మతుತ್ ఆనంతరద వచనద ಲ್ అಲాಲ್హను ಹెౕళುತాತ್ನె, ‘ ౕవು 

యನ್’న ಲ್  అನెౕక వషರ್గళ ವా  మతుತ್ ఈగ ౕవು ఒందు ౕజನెయ పರ್ಕార 
బం రు ’. (20:24 ర ಲ್ కండంತె, అవ ಗె ౕడಲాద అతಯ್ంత ದెూడಡ್ ಕాయರ್ గ యు, 
ರ್ఔననుನ್ ಭెౕ ಯాగువುದాಗಿతుತ್.) 

ఆదದ್ ంద 17:1 వచనవು మూಸార ఇ ಹాసవనుನ್ సూ సుతತ್ದె మతుತ್ ఇదు 20:9-48 ವాకಯ್వృందద 
ಜెూತె ಹెూం ಕెూళುಳ್తತ್ದె. ఆదರె ಧా ರ್కరు, మಕాಕ್ద ಲ್ అ ತ್తವ್ద ಲ್రద ఒందు మ ౕ ంద 
ಜెరుసಲె న ಲ್ అ ತ್తವ್ద ಲ್రద మತెూತ್ందు మ ౕ య తనక ముహమಮ್దర పರ್ಯాణద బಗెಗ್ ఒందు 
సు ౕఘರ್ కಥెయనుನ್ ర దరు, తదనంతర మహమಮ್దరు అಲాಲ್హన ಜెూತె ‘ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె’య 
బಗెಗ್ వಯ್వహ సలు ఏళನెౕ ఆಕాశదవರెಗె కರెದెూయಯ್ಲా ತెంబ కಥెయనుನ್ సತ್ సుತాತ್ರె. 

ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె కుರ್ఆననుನ್ ವ್ౕక సువುదు ಹాగూ అదనుನ್ ఓ  ಹెౕళುవುదనుನ್ ಹెూరతుప  
(29:51), హగ నಲెూಲ್ౕ అథವా ರా ರ್యಲెూಲ್ౕ ಬెౕರె ಯావುದెౕ దశರ್నగ ಗె అథವా దృಷాಟ್ంతగ ಗె 
ಸా ಯాಗಿరువುదಕెಕ್ కుರ್ఆ న ಲ್ ಯావುದెౕ పುರాವెగ లಲ್. 

(అಲాಲ್హన ఆದెౕశ అథವా ಶాసనగ ಗె సంబంధపటಟ್) మ ಜ್ ಲ್ హರా  మతుತ್ మ ಜ್ ಲ್ అಕాಸ್ 
ఎంబువవುగళು ಕెూನెయ పರ್ವా య సమయಕಿಕ್ంత ౕఘರ್ಕాల ముం తವాಗಿ ౕ అಲాಲ್హన 
వಯ್వಸెಥ್య ಭాగವాಗಿ అ ತ್తವ್ద ಲ್దದ್వು. కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ಗెూంಡాగ, అಲాಲ್హన దశರ್నగళనుನ್ 
వಯ್కತ್ప ద ఈ కಥెయు, ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు ರా ರ್య సందభರ್ద ಲ್ ಸా ಯాద ంದె నಡెద ಕಿರ್ యనుನ್ 
ఉಲ ಲె್ౕಖಿసు ತ್ದె ఎందు అవ ಗె సಪ್షಟ್ವాಗಿతుತ್. 

జವాಗಿయూ దృಷాಟ್ంతగళనుನ್ ನెౕరವాಗಿ ನెూౕ రువ వಯ್ಕಿತ್యు ಯాರెందు గురు సలు కుರ್ఆ న 
ఇతర వచనగళనుನ್ ప ಶెೂౕ దರె, ఆ ಸెರె యలಪ್టಟ್వరు మూసರాಗಿదದ್ರెంబువುదర ಲ್ 
గూఢವెౕనూ ఇలಲ್ವెందు దుబరుతತ್ದె. ఇదలಲ್ದె, కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ವాద సమయద ಲ್, 

ಜెరుసಲె నಲెూಲ್ౕ అథವా మಕాಕ್దಲెూಲ್ౕ ‘ప తರ್ మ ౕ ’ ఎంబ సంగ ౕ ఇర లಲ್. 

ఆ వచనవనుನ್ ನావು ప ౕ ಸెూౕణ: 
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నಲ್ మ ಜ್ ಲ್ హರా  సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగ ంద 

ఇలಲ್ మ ಜ್ ಲ್ అಕాಸ್ సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశద ಕಿನాರెగళ కಡెಗె 

అలಲ್ ౕ ಬారಕాನ್ ಹౌలహు అదర సుతತ್లూ ನావು అనుగರ್ రుವెవು 

ను యహు ನావು అవ ಗె ತెూౕ ಕెూడలు 

ನ್ ఆಯా ನా నమಮ್ దశರ್నగ ంద 

ఈ వచనవು, అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಕెౕవల ఒందు ಭాగವాద, అಲాಲ್హన 
దృಷాಟ್ంతగళనుನ್ ಸా ಯాద మూಸారనుನ್ ఉದ ದె್ౕ ద పೂవರ್ ౕ తవలಲ್ద ఘటನెయనుನ್ 
సుసಪ್షಟ್ವాಗಿ వ సుతತ್ದె ౕ ಹెూరతు, ఈ వచనవು ಬెౕರె ಯావುದెౕ ఉದ ದె್ౕశవనూನ್ ಹెూం లಲ್. 
అదర సుతತ್ముతತ್ న సందభರ್గళనుನ್ ప ౕ సువ దలు ఘటನెయ వసుತ್ ಷెಠ್యనుನ್ అಥైರ್సలు 
ನావು వచనవనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ ఓదಬెౕకు. ఇదు ಪాರ್థರ್ನెಗాಗಿ ౕ అథವా ఆರాధನెಗాಗಿ ౕ 
నಡెద ఘటನెయలಲ್, బద ಗె అಲాಲ್హన దశರ್నగళనుನ್ ಸా ಯాగ ಕాಕ್ಗಿతుತ್. మూಸారు ಮాతರ್ ఈ 
ఘటನెయనుನ್ కಣాಣ್ರె కండవರాಗಿదದ್రు ఎందు ನావು ಕాణుತెತ್ౕವె, ఇదు అవరు ఒందు ಕాయರ್వనుನ್ 
వರ್ సలు అవర హృదయవనుನ್ పರ್బలಗెూ స ಕాಕ್ಗಿతుತ್. “ఓ మూಸా, ನాను నನ್నుನ್ ననಗాಗಿ 

ఆ ಕ್ಗెూ ದ ದె್ౕನె” (20:41) ఎందు ఈ సందశರ್నద సందభರ್ద ಲ್ అಲాಲ್హను అవ ಗె ಹెౕ ದాದ್ನె. 
దశರ್నగళనుನ್ కండ నంతర అవ ಗె అಲాಲ್హన ౕಲె ಶాವ್ సಬెౕಕెూౕ అథವా ಬెౕడ ౕ ఎందు 
ౕಮాರ್ సబహు తుತ್. అవరు సదಯ್దಲెಲ್ౕ ಮాడಬెౕಕాಗಿదದ್ ಕాయರ್వು అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ 

ఆದెౕశగళ ಕಿನాರెగళು ಮాతರ್ವాಗಿతుತ್ ಹాగూ కుರ್ఆನ್ ఇదనుನ್ మ ಜ್ ಲ್ అಕాಸ್ ఎందు ಹెౕళುతತ್ದె. 
ఇదు అవరు బదದ್ರాగಬెౕಕాద అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ఇ ౕ ಚౌక ಟ್ನెూళಗಿన తనನ್ 
కతರ್వಯ್ద ఒందు సణಣ್ ಭాగವాಗಿతుತ್. మ ಜ್ ಲ್ హರా  ఎంబ పదవು, అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ 
ఆದెౕశగళ ఇ ౕ ప కలಪ್ನెయనుನ್ ఒళಗెూండ బರ್ంధగళనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలు కుರ್ఆ న ಲ್ 
బళసಲాಗಿದె. 

మూಸారు ಬెంಕಿయనుನ್ కంಡాగ, అవరు అదర కಡెಗె ఆక ರ್తರాదరు, తుವా క ವె ంద హ ತ್రద 
రಸ ತె್ బ య ಲ್ తనನ್ ప ನ್యనుನ್ టుಟ್ అదర కಡెಗె ಹెూౕగలు ధರ್ దరు. అంతరవು బహళ 
క ಯాಗಿతుತ್ మతుತ್ ಭెౕ యు బహళ సం పತ್ವాಗಿతుತ್. 20:9-47 ర ಲ್న మూಸార ఈ ఘటನెయ 
అనుభవవనుನ್  ಧా ರ್కరు 17:1 ర ಜెూತెಗె సంబం సలు పರ್య ನ್స లಲ್. అదర బద ಗె, ఐదు 
ದైనం న ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ నಡెసువంತె జనరనుನ್ ಬెపಪ್రನాನ್ಗಿసలు, ౕರాಜ್ ఎంబ 
ಕాలಪ್ క కಥెయనుನ್ పస సలు కుರ್ఆ న ఈ చరణవనుನ್ రు దరు. 
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అಕాಸ್ పదద అథರ್ద బಗెಗ್ ఇరువ తపುಪ್ ళುవ ಕెయనుನ್ వ సువ దలు, ನావು ం న జనర 
ఇ ಹాసద ౕಲె కಣాಣ್ ಸెూౕణ. మూಸార ಕాಲావ యలూಲ್ అథವా అదర నంతరవೂ ಭౌ క 
‘ప తರ್ మ ౕ ’ అథವా ಭౌ క ‘దూరద మ ౕ ’ అథವా ಯావುದెౕ ಭౌ క మ ౕ  ఎంబ 
షయవು ఇర లಲ್. 

ಸాంపರ್ದా కವాಗಿ, అಕాಸ್ ఎంబువುదనుನ್ దూర అథವా అ దూర ఎంದాಗಿ అಥైರ್సಲాಗಿದె. ನావು 
కుರ್ఆ న ఇతర చరణగళనుನ್ ನెూౕ దರె, ఇదు ఒంದెౕ పರ್ದెౕశద సుతుತ್ముతತ್లూ ఎంబ అథರ್వనుನ್ 
ಕాణబహుదు. దూర ఎంబ పదవనుನ್ సూ సలు కుರ್ఆನ್ ಯావ పద బళసుతತ್ದెందు ನెూౕಡెూౕణ. 

కుರ್ఆ న ಲ್ దూర ఎంబువುదనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాద పರ್  ಬా యూ బఉద ఎంబ మూల ంద 
పಡె రువ బఈದ್ ఎంబ పదవనుನ್ బళసಲాಗಿದె: 

ಲాభవು తವ್ తವాಗಿ గు ತ್దದ್ರె అథವా పರ್ಯాణవು లఘುವాಗಿరు ತ್దದ್ರె శಚ್యವాಗಿయూ 
అవరు మಮ್నుನ್ అనుస సు ತ್దದ್రు. అదు అవ ಗె బహు దూరವాదರె (బఉదತ್) అవరు, 
‘న ಮ್ంద ಸాధಯ್ವాగు ತ್దದ್ರె ఖం తವాಗಿయూ ಮ್ం ಗె ಹెూరడు ತ್ದ ದె್వು’ ఎందు అవరు 
అಲాಲ್హన ౕಲె పರ್ ె ಮాడుತాತ್ರె. (9:42) 

9:42 ర ಲ್ బఉదತ್ ఎంబ పదవು ఒందు దూరద అంతరవనుನ್ వ సలు బళసಲాಗಿದె. దూర 
ఎంబువುదర ఇతర సಮాన అథರ್గ ಗె కుರ್ఆನ್ బఈದ್ ఎందు ಯావುದాదరూ బహళ దూరద 
అంతరవనుನ್ వ సలు బళసుతತ್ದె. 

అవరు ముఖರాదರె అవರెూం ಗె ಹెౕ , ನాను మಗె అదನెನ್ౕ ಘೆూౕ సు ತ್ದ ದె್ౕನె. ఇనుನ್ 
ಮ್ం ಗె ವాಗాದ್న ಮాడలಪ್ ಟ್రువంతహ షయవು స ౕప ದె ౕ అథವా 

దూర ದె ౕ (బఈದ್) ఎంబువುదు ననగ యదు (21:109) 

అಕాಸ್ ఎంబ పదవು కసవ ఎంబ మూలపద ంద పಡెయಲాಗಿದె, అదర అథರ್వು ఒందు ఖ తವాద 
సಥ್ళద ಕಿನాರె అథವా అంచు ఎంದాಗಿದె. ఈ పదవು ధಯ್థರ್ವాಗಿయూ (అందರె ఆ ెయ రూపద ಲ್) 
బళసಲాಗಿದె. 

ఈ పదవనుನ್ ఇతర షయగ ಗె ಹెౕಗె అనವ್ సಲాಗಿದె ఎందు ನావು ನెూౕಡెూౕణ: 

ౕవು క ವె పರ್ದెౕశద ಲ್ మతుತ್ అవరు క ವెయ అం న ಲ್ (కుಸాವ್) మతుತ್ తళవು ಮ್ంద 
ಕెళಗె ఇదದ್ సందభರ್. (8:42) 
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8:42 వచనవು ఒంದెౕ పರ್ದెౕశద ಲ್దದ್ జనర ఎరడు గుంపುగళ ఉప ಥ್ యనుನ್ వ సుతತ್ದె. ಲ್ 
ఉದాವ್ನ್ ఎందರె క ವెయ ಲ್ ఎందథರ್ವాಗಿದె మతుತ್ కుಸాವ್ ఎంబ పదవು (ఇదు కసవ ఎంబ 
మూలపద ందಲెౕ పಡెయಲాಗಿದె) అದెౕ పರ್ದెౕశద సుతತ್లూ ఎందథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె. ఆదದ್ ంద ఈ 
వచనవು, శతుರ್గళనుನ್ దూరద ಲ್లಲ್ బదಲాಗಿ సుతತ್ముతತ್ న పರ್ದెౕశగళಲెಲ್ౕ ఇದాದ್ರె ఎందు 
సూ సు ತ್ದె. 

ನావು మತెూತ್ందు ఉದాహరಣెయనుನ್ ತెಗెదుಕెూಳೂె ಳ್ౕణ: 

నగరద అం న ಲ್రువ (అకಸ್-ಲ್-మ ౕన ) ఒబಬ್ మనుషಯ್ను ಧా ಕెూండు బందను, 
అవరు “ఓ మూಸా! శಚ್యವాಗಿయూ అ ಕా గళು నನ್నుನ್ ಕెూలಲ್లు సಮాಲెూౕచನె 
నಡెసు ತ್ದాದ್ರె.” (28:20) 

అకಸ್-ಲ್-మ ౕన  ఎంబువುదర అథರ್ ‘దూరద ఒందు నగర’ ఎందలಲ್. ఆ మనుషಯ್ను అದెౕ 
నగర ంద ఓ బం దದ್. కుರ್ఆ న ಲ್రువ ఇ ಹాసద పರ್ಕార మూಸారు ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యనుನ್ 
ಕెూం దದ್రు మతుತ್ అవరు ಚారಣెయనుನ್ ఎదు సలు అ ಕా గ ಗె ಬెౕಕాదవರాಗಿదದ್రు. అದెౕ 
నగరವా ಯాಗಿదದ್ ంద ఆ మనుషಯ್ ಗె, అ ಕా గళು మూಸారనుನ್ ಕెూలಲ್లు ౕజನె హూ ದాದ್ರె 
ఎంబ సు ಧ್యు ಕಿಕ್తు, ఒడನె ఆ షయవనుನ್ మూಸా ಗె సలు ಧా  ఓ  బందను. 

ఆదದ್ ంద, మ ಜ್ ಲ್ అಕాಸ್ ఎంబువುదు ఎಲెూಲ್ౕ బహళ దూరద ಲ್రువ ఒందు ಭౌ క కటಟ್డవనుನ್ 
సూ సువು లಲ್. ఒందు ಭౌ క కటಟ್డవనుನ್ సూ సుతತ್ದె ఎందు తಪాಪ್ಗಿ ఉಲ ಲౕె್ ಖಿసలಪ್డువ మ ಜ್ದ್ 
ఎంబ పదవು, కుರ್ఆ న ಲ್ బళసಲాద ఒందు ಹెూస పదವెౕనలಲ್, బదಲాಗಿ అదు ಯాವాగలూ 
అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశవనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలు బళసಲాಗಿದె; ಜెూತెಗె, ఇಬాರ್ ౕమర 
ಕాల ందలూ మ ౕ  ఎందు కರెయలಪ್డువ ఆರాధನా మನె ఎంబ సంగ ౕ ఇర లಲ್. మూಸారు 
కూడ తనನ್ జన ಗె ఆರాధನెಗాಗಿ ಯావುದెౕ మನెయనుನ್ ರ್సలు కರె ౕడ లಲ್. నಗాಗ್’గళనుನ್ 

ರ್ దుದ್ అవర నంతర రూపುಗెూండ యహూ గಳాಗಿదದ್రు. అవరు అదనుನ್ మ ಜ್ದ್ అథವా 
మ ౕ  ఎందు కರెయలూ ఇలಲ್. మయರ್మర మగ ఈಸా, నಗాಗ್’గళ ಲ್ ఆచ సಲాగు ತ್దದ್ 
ಧా ರ್క వಯ್వಸెಥ್యನెನ್ౕ ನాశ ಮాడువ సలుವాಗಿ ಜెరుసಲె ಗె ತెర దದ್రు. అదర ఉనನ್త 
పುರెూౕ తరు అవరనుನ್ లుಬెಗెౕ సలు ఆದెౕ దరు. నంతర అవర అనుಯా గಳెందు 
ಹెౕ ಕెూళುಳ್వవరు చచుರ್గళనుನ್ ರ್ దరు. అవరూ అదనుನ್ మ ಜ್ದ್ ఎందు కರెయ లಲ್. 
మూಸా ಗె నಗాಗ್’గళ బಗెಗ್ ఏనూ ర లಲ್. ఈಸా ಗె చచుರ್గళ బಗెಗ್ ఏనూ ర లಲ್. 
అದెౕ ౕ , ముహమಮ್ద గూ మ ౕ గళ బಗెಗ್ ఏనూ ర లಲ್. మ ಜ್ ಲ್ అಕాಸ್ ఎంబువುదు, 
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అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశద అంచు ఎందథರ್ವాಗಿದె, అదు అಲాಲ್హన ఆದెౕశగ ಗె తనನ್ 
జವాಬాದ್ గళనుನ್ సమಮ್ సువುదు ఎంబ మూಸారనుನ್ ఉದ ದె್ౕ ద వచనವాಗಿದె. 

ఎరడನెౕ సందశರ್న: 

ನావು మూಸారనుನ್ నలవతుತ್ ರా ರ್గ ಗె ౕ ದాగ. (2:51) 

మతుತ್ ನావು మూಸారనుನ್ మూవతుತ್ ರా ರ್గ ಗె ౕ ದెవು మతుತ್ ನావು హతుತ್ 
నవనుನ್ ಹె ಚ್ ದెవು. ఆదದ್ ంద, అవర పರ್భు న శಚ್ಯావ యు నలవతుತ್ ರా ರ್గಳాಗಿతుತ್. 

(7:142) 

మూಸార ఇ ಹాసవು కుರ್ఆ న ఒందు పರ್ముఖ ಸాಥ್నవనుನ್ ఆవ ಕెూం ದె. దల సందశರ್నద 
సమయద ಲ್ దృಷాಟ್ంతగ ಗె ಸా ಯాగువ ಜెూತెಗె, అಲాಲ್హನెూం ಗಿన తనನ್ ఎరడನెౕ సందశರ್నవು 

ౕಲె దంತె ఎరడు వచనగళ ಲ್ పುనರావతರ್ನెಯాಗಿದె. నంతర మూಸారు కం రువುదు తనನ್ 
పರ್భు న మಹా దశರ್నగ ం రువುದాಗಿದె ఎందు ఖ తప సలు 53:1-18 మతుತ್ 20:23 ర ಲ್యూ 
ఉಲ ಲె್ౕఖగ ವె. 53:1-18 వచనగళು ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె సంబం ద ఘటನెಯాಗಿದె ఎందు అನెౕక 
జనరు తಪాಪ್ಗಿ దుಕెూం ದాದ್ರె. అవ ಗె తనನ್ ౕవనపయರ್ంత కుರ್ఆననుನ್ ಹెూరతుప  ಬెౕರె 
ಯావುದెౕ దశರ್నగళనుನ್ పರ್కటಗెూ సಲాಗಿలಲ್. 

అర గ ಗె ౕడలಪ್ ಟ್రుವాగలూ, మತెూತ್ందు జನాంగವాద యహూ గ ಗె ఇంతహ ఔనతಯ್వనుನ್ 
కుರ್ఆನ್ ౕ రువುదు, దల ಬా ಗె కుರ್ఆననుನ್ ఓదువ ಯా ಗాదరూ అచಚ್ యనుನ್ 
తరబహుదు. ఆరంభద ಲ್ ನావು ఓదుತెತ್ౕವె: 

ఓ ఇಸాರ್ ౕలర సంత గಳెౕ , ನాను మಗె దయಪా ద ననನ್ అనుగರ್హగళనుನ್ సಮ್ . 

నನెూನ್డನె ౕవು ಮా ద కರారనుನ್ ౕవು పೂರై దರె ಮ್డನె ಮా ద కರారనుನ್ 
ನానూ పೂರైసుವెను. మతుತ್ ననನ್నుನ್ ಗౌర . ನాను కళು ద గರ್ంథద ౕಲె 
ಶాವ್స , ఈ గರ್ంథవು ఈ దಲెౕ మಮ್ బ య ಲ್రువ గರ್ంథవనుನ್ సమ ರ್సు ತ್ದె. 

అదనుನ್ ಷెౕ సువవర ಲ್ ౕವెౕ ద గರాగಬెౕ . ననನ್ వచనగళనుನ್ అలಪ್ ಬెಲెಗె 
కರ್ సಬెౕ . మతుತ್ ననನ್నుನ್ ಮాతರ್ ల . థಯ್వనుನ್ సతಯ್ದెూం ಗె ಬెರెసಬెౕ  

మతుತ್ దూ దూ సతಯ್వనుನ್ బ ಚ್డಬెౕ . ౕవು మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ పೂರై  మతుತ್ 
అవುగళనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ  మతుತ್ ಧెౕయರాగువవರెూం ಗె ౕవೂ ಧెౕయರాಗಿ . 
(2:40-43) 
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ఇదు అదుಭ್తವాಗಿದె: ఇಸాರ್ ౕలర సంత గళು అర ౕ జನాంగಕెಕ್ ಸెౕ రువవరలಲ್, ఆదరూ అవరు 
ఈ గರ್ంథద ఉದ ದె್ౕ త ವ್ౕకృతర ಹాಗె సంಬెూౕ సಲాಗಿದె. 

కుರ್ఆ న పರ್ಕార, ಕెూನెయ పರ್ವా  మతుತ್ అవర సుతತ್ దದ್వరు అಲాಲ್హన గರ್ంథద బಗెಗ್ ಯావುದెౕ 
ాన రద జನాంగಕెಕ್ (ఉ ಮ್ ಯ್ౕನ್) ಸెౕ దದ್రు. ఆದాగూಯ್ ಧా ರ್కరు, ఉ ಮ್ ಯ್ౕನ್ ఎంబ 

పదಕెಕ್ అనಕಷ್రసಥ್ ఎంబ ఒందు అసంగత అథರ್ వరಣెయనుನ್ ౕ ದాದ್ರె. ఇదರెూం ಗె పರ್ವా  మతుತ್ 
అరబరు అనಕಷ್రసಥ್రు ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. పರ್ವా యు అಕಷ್రసಥ್ರాಗಿదದ್ರెందు కుರ್ఆನ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ 
సూ సుతತ್ದె. పರ್ವా యవరు అవ ಗె ఓ ಹెౕళలಪ್డువ ం న కಥెగళనుನ್ బರెయు ತ್ದాದ್ರెందు 
అನాಚా గళು ఆರెూౕ రువುదనుನ್ 25:5 ర ಲ್ ಕాణబహుదు. 25:6 ర ಲ್, ತాను బರె రువುದెలಲ್వೂ 
భూ  ఆಕాశగళ రహసಯ್గళనుನ್ రువంత ంద అవ ౕణರ್ಗెూం రువುದాಗಿದె ఎందు పರ್ವా ಗె 
ಘೆూౕ సలు ఆದెౕ సಲాಗಿದె. ಧా ರ್కరు ఈ సరళ ವాసತ್ కತెయనుನ್ అనుకూలకరವాಗಿ 
అలಲ್గಳె ದాದ್ರె. 

అవను గರ್ంథద బಗెಗ್ ಯావುದెౕ ాన రద జನాంగద ಪైಕಿ ంద ఒబಬ್ 
సంದెౕశವాహకననుನ್ కళು దను, అవ ಗె గರ್ంథవనూನ್, ವెౕకತెయనూನ್ క ಕెూడలు, 
మతుತ್ అవరనుನ್ సంసಕ್ సలు అవరు (సంದెౕశವాహకరు) అవ ౕణರ್వనుನ್ ఓ  ಹెౕళುತాತ್ರె. 
మతుತ್ ವాసತ್వವాಗಿ అవరు (అర ౕ జನాంగవು) ం ందలూ సంపೂణರ್ నషಟ್ద ಲ್దದ್రు. 
(62:2) 

ఈ గರ್ంథవనుನ್, ದెౕవగರ್ంథద బಗెಗ್ ళುవ ಕె ఇలಲ್ద పರ್ವా ಗె ౕడಲాಗಿతుತ್ ఎందు ౕ న వచనవು 
ఖ తప సుతತ್ದె. అದెౕ పರ್ದెౕశద ಲ್దದ್ ಕె సತ್ ಗె మతుತ್ యహూ య ಗె ఇదు అಸాಮానಯ್ವాద 
ಚారವాಗಿతుತ್. 

పರ್ವా యు అవర ಜెూತె ಮాతನాడలు పರ್య ನ್ ద ವెౕಳెయ ಲ್, అవర తಕಷ್ణద పರ್ ಕಿರ್ యు 
అర ౕ జನాంగಕెಕ್ కుರ್ఆననుನ್ ౕడలಪ್టుಟ್దర పರ್సకತ್ತెయనుನ್ పರ್ ನ್సువುದాಗಿతుತ್ ఎంబువುదు 
ఊಹా ౕతವెౕనలಲ್. ం న గರ್ంథగళనుನ್ ವ್ౕక దవరు (యహూ గళು మతుತ್ ಕె సತ್రు) అಲాಲ್హన 
గರ್ంథవು ఒబಬ್ అర ಗె ౕడಲాಗಿరువುదಕెಕ್ తమಮ್ ఆ ెౕపవనుನ್ పರ್క దದ್రు. అಲాಲ್హ ంద 
ಮాగರ್దశರ್నవనుನ್ పಡెయಬెౕಕాదರె, అవను ఒందు యహూ ౕ అథವా ಕె సತ್ನెూౕ 
ఆಗಿరಬెౕಕెందు ಹెౕళು ತ್దದ್రు. 

అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె “ ౕవು ಮాగರ್దశರ್నవనుನ್ పಡెయಬెౕಕాదರె, యహూ యರాಗಿరಬెౕకు 
అథವా ಕె సತ್ರాಗಿరಬెౕకు.” (2:135 ర దల ಭాగ) 
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కుರ್ఆನ್ ఎదురుతತ್ర ౕడుతತ್ದె: 

అవ ಗె ಹెౕ  “ನావು ಪాರ್ಮా కರాద ఇಬాರ್ ౕమర తతವ್వనుನ್ అనుస సుತెತ್ౕವె, అవరు 
ఎం గూ మూ ರ್ పೂజకರాಗಿర లಲ್.” (2:135 ర ఎరడನెౕ ಭాగ) 

అಲాಲ್హన ನైజಯ್ ಸెౕవకరు ఇಬాರ್ ౕమర ఉದాహరಣెయనుನ್ ಮాతರ್ అనుస సుತాತ್ರె. ఏకದెౕవ 
ಶాವ್ ಯాద ఇಬాರ್ ౕమర తతವ್వనుನ್ అనుస సువ తనక, యహూ గళು మతుತ್ ಕె సತ್రు 

మూ ರ್పೂజకర ಲ್ ಸెౕరుತాತ್ರె ఎందు ఈ ఉతತ್ర ంద ನావು సಸ್ంದెౕహವాಗಿ ಹెౕళబహుదు. 
అಲాಲ್హన ಸెౕవకర మూలభూత నం ಕెయు ఈ ಕెళಗಿన ಹెౕ ಕెయనుನ್ అంಗಿౕక సಬెౕಕాಗಿದె: 

అవ ಗె ಹెౕ , “ನావು అಲాಲ್హన ಲ್, నమಮ್ ౕಲె అవ ౕణರ್ವాಗಿరువುదర ಲ್, మతుತ್ 
ఇಬాರ್ ౕಮ್, ఇಸాಮ್ ౕಲ್, ఇಸాಹ್ಕ್, ಯాకూಬ್ మతుತ್ అవర సంత గ ಗె 
అవ ౕణರ್ವాಗಿరువುదర ಲ್ ಹాగూ మూಸా, ఈಸా మతుತ್ ఇతర ఎಲాಲ್ పರ್ವా గ ಗె అవర 
పರ್భు ంద ದెూರె రువುదర ಲ್ ಶాವ್స ಟ್ದెದ್ౕವె. ನావು అవర మಧెಯ್ ತారతమಯ್ 
ತెూౕ సువು లಲ್. అవ ಗాಗಿ ನావು ಶాం వంతరు (ము ಲ್మరు) ఆಗಿದెದ್ౕವె.” (2:136) 

కుರ್ఆ న ಬెూౕధನెಗె సంబం దంತె, ఇదు ಶాం య ಲ್రువ ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್య ప పೂణರ್ 
ప కలಪ್ನెಯాಗಿದె. ఆదದ್ ంద, ౕಲె ಹెౕ దంತె ಯారు ನైజಯ್ವాಗಿ ಶాವ್స రుసుತాತ್ರెూౕ, 
అవరనుನ್ ము ಲ್మరు అథವా అಲాಲ್హನెూం ಗె ಶాం య ಲ್రువవరు ఎందు ప గ సಲాగుతತ್ದె. 

దురదృషಟ್వಶాತ್, ఎಲాಲ್ ‘ఏకದెౕ ౕಪాసನె’య ధమರ್గళು, ఇందు ఒందు పರ್ವా యనుನ್ 
ఆ సుತాತ್ರె మతుತ್ ఉ దవరనుನ್ ఉಪెౕ సుತాತ್ರె. యహూ గళು మూಸార ౕಲె 
ఏಕాగರ್తಗెూండరు. ಕె సತ್రు, ఈಸారనుನ್ సం ౕ ಕెూళುಳ್వುదಕెಕ್ ౕ తವాಗಿ ఇಬాರ್ ౕಮ್, 

ఇಸాಹ್ಕ್, ఇಸాಮ್ ౕಲ್, ಯాకూಬ್, మూಸా మతుತ್ ఇతర పರ್ವా గ ಗె తమಮ್నుನ್ 
సంబం ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. మతుತ್ అర ౕ ಧా ರ್కరు, ఒందు బుడక ಟ್ಗె ఒలవು ತెూౕ సువ, 

ముహమಮ್దర ಕాలಪ್ క ఐ ಹా క తರ್ణద సుతತ್లూ రూ ద తమಮ್ ధమರ್ಕెಕ್ ಕెౕం ರ್తರాಗಿದాದ್ರె. 
అరబర ఈ ఆ ಷాಕ್రవು, అర ౕ ధమರ್ద ಲ್రువ ధಮాంರ್ధತెయ, భ ౕತాಪ್దನెయ, ౕవರ್ವాదద 
మతుತ್ అ ానద మూలವాಗಿದె. 

కుರ್ఆ న పರ್ಕార, జವాద అ ಶాವ್ గళು అಲాಲ್హన సంದెౕశವాహకర నడుವె ತారతమಯ್ 
ಮాడువవರాಗಿದాದ್ರె. ఖరವాಗಿ ఎలಲ್ ధమರ್గళలూಲ್ ನావು ఇదನెನ್ౕ ಕాణు ತ್ದ ದె್ౕವె: 
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అಲాಲ್ಹ್ మతుತ್ అవన సంದెౕశವాహకరనుನ್ ಷెౕ సువవరూ, అಲాಲ್ಹ್ మతుತ್ అవన 
సంದెౕశವాహకర నడుವె ತారతమಯ್ ಮాడಬెౕಕెందు బయసువవరూ ಹెౕళುತాತ್ರె, “ನావು 
ಕెలవరనుನ್ ಶాವ್స సుತెತ್ౕ ವె మతుತ್ ಕెలవరనుನ್ రసಕ್ సుತెತ್ౕವె”, మతుತ್ అదర మధಯ್ద 
నడుಮాగರ್వనుನ್ అనుస సలు బయసుತాತ್ರె. ఇవರెౕ జವాద సతಯ್ ಷెౕ గಳాಗಿದాದ್ರె. 
మతుತ್ ನావು సతಯ್ ಷెౕ గ ಗె ఒందు అవಮానకర పರ್ ౕಕారవనుನ್ దಧ್ಗెూ ದెದ್ౕವె. 
(4:150-151) 

అಲాಲ್ಹ್ మతుತ್ అవన సంದెౕశವాహకరుగళ ಲ್ ಶాವ್స సువవ ಗె మతుತ್ అవర నడుವె 
ಯావುದెౕ ತారతమಯ್ ಮాడదవ ಗె, అಲాಲ್హను అవర పರ್ ఫలవనుನ್ ఖం తವాಗಿయూ 
ౕడువను. అಲాಲ್హను ಕಷ್ಮా ౕలనూ కరుಣా యూ ఆಗಿದాದ್ನె. (4:152) 

ం న గರ್ంథగళ జనర ಲ್ ಯారు ಪాರ್ಮా కವాಗಿ అಲాಲ್హన సంದెౕశವాహకరనుನ್ అనుస సుತాತ್ರె 
మతుತ್ ಯారు తమಮ್ ంಗా న ಲ್ రుಗಿ ಹెూౕగుತాತ್ರె ఎందు ప ౕ సలు కుರ್ఆననుನ್ అర ౕ 
ಭాಷెయ ಲ್ అవత సಲాಗಿದె ఎందు అవ ಗె ಹెౕళಲాಗಿದె. అಲాಲ್హన గರ್ంథవనుನ್ ఒందు ರ್షಟ್ 
సముದాయಕెಕ್ ಮాతರ್ ౕడಬెౕಕాಗಿದె ఎంದెౕ లಲ್ ఎందు ನావು ఇ ಲ್ ಕాణుತ ತె್ౕವె. అಲాಲ್హన 
పರ್ವా య జನాంಗಿౕయ మూలవು పರ್ముఖవలಲ್, సంದెౕశవು పರ್ముఖವాಗಿದె. మనుకులవು అಲాಲ್హన 
సంದెౕశಕెಕ್ తమಮ್ సమಮ್ యనుನ್ ౕడలు ರాక దರె, అవరు రసಕ್ సువುదు పರ್ವా గళನెూನ್ౕ 
అథವా సంದెౕశವాహకరನెూನ್ౕ అలಲ್, బద ಗె అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್ಗెూ రువುదನాನ್ಗಿದె. 

అవర ಮాతుగళು మಮ್నుನ್ దుಖಿఃతನాಗಿ ದె ఎందు నమಗె ದె. ఆదರె, అవరు 
రసಕ್ సువುదు మಮ್నನ್లಲ್, బద ಗె ఈ అకರ್ గళು అల సువುదు అಲాಲ್హన 

అవ ౕణರ್వನాನ್ಗಿದె. మಗಿంత ముం న సంದెౕశವాహకరూ ఇದెౕ ౕ య ಲ್ 
రసಕ್ సలಪ್ ಟ್దದ್రు, ఆదರె అవరు రಸాಕ್రద ఎదురు దృఢವాಗಿ పటుಟ್ దದ್రు, మతుತ್ 

నమಮ್ జయ అవ ಗె తలుపುవ తనకవೂ అవ ಗె ಕಿరుకుళ ౕడಲాಗಿతుತ್. అಲాಲ್హన 
పదగళ ಲ್ ಯావುದెౕ బదಲావಣెయు ಸాధಯ್ లಲ್. మతుತ್ సంದెౕశವాహకర ఇ ಹాసవು మಗె 
తలు రుతತ್ದె. (6:33-34) 
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సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ బರ್ంధగ ಗె ಕెౕం ರ್ౕక సువುదు 
కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ಗెూళುಳ್వುదಕెಕ್ ముం తವాಗಿ, తమಮ್నుನ್ ము ಲ್మರెందు ಘೆూౕ ద, అಲాಲ್హను 
రూ ద ౕవన ౕ ಗె ( ౕ ಗె) తమಮ್నుನ್ సమಮ್ ಕెూండ జనరు ఇదದ್రు. ఉದాహరಣెಗె, 

ఇಬాರ್ ౕమరు అಲాಲ್హನెూం ಗె ಬెౕడుವాగ ము ಲ್మరు ఎంబ పదవనుನ್ ರ್షಟ್ವాಗಿ బళ దದ್రు: 

నమಮ್ పರ್భుವెౕ, న ಮ್బಬ್రనుನ್ నಗాಗಿ ಶాం వంతరನాನ್ಗಿ (ము ಲ್మరನాನ್ಗಿ) ಮాడు, మతుತ್ 
ననನ್ వంశసಥ್రనుನ್ నಗాಗಿ ಶాం వంతರాద జನాంగవನాನ್ಗಿ ಮాడు. (2:128) 

నంతర ఈಸార అనుಯా గళು తమಮ್నుನ್ ము ಲ್మರెందు ಘೆూౕ దದ್రు: 

“ననನ್ ౕలూ ననನ್ సంದెౕశವాహకర ౕలూ ಶాವ್స ” ఎందు (ఈಸార) షಯ್ ಗె 
ನావು ಪెರ್ౕరಣె ౕ ದాగ, అవరు ಹెౕ దరు “ನావು ಶాವ್స ದ ದె್ౕವెందు మతుತ್ ನావು 
ಶాం వంతರాಗಿದెದ್ౕವెందు (ము ಲ್మరు) ౕవು ಸా ಲ್ ” (5:111) 

ము ಲ್మరు ఎంబ పదవು అಲాಲ್హನెూం ಗె ಶాం య ಲ್ ఇరువవరు ఎంబ అథರ್వనుನ್ సూ సుతತ್ದె. 
ఇదు ఒందు ಮాಯాಜాలద పదವెౕనలಲ್. 2:140 ర పರ್ಕార, ఇಬాರ್ ౕಮ್, ఇಸాಮ್ ౕಲ್, ఇಸాಹ್ಕ್, 

ಯాకూಬ್, ఇవರారూ యహూ యರెూౕ అథವా ಕె సತ್ರెూౕ ఆಗಿర లಲ್. అవరు ಕెౕవల అಲాಲ್హన 
ಸెౕವెయనుನ್ ಮా దరు మతుತ್ తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ పೂರై దరు. అవరు ಕెలవು కతರ್వಯ್గళనుನ್ 
ಪాರ್ಮా కರాಗಿ పೂರైసు ತ್దದ್ ಕారణ అవరు తమಮ್నుನ್ ಶాం వంతರెందు ప గ దದ್రు, మతుತ್ ఈ 
సందభರ್ద ಲ್ అవరు ಕెలవು యమగ ಗె అథವా అಲాಲ್హ ంద ఆ ా సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగ ಗె తమಮ್ 
గమనవనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక సಬెౕಕాద అగతಯ್ తుತ್ ఎంబువುదు ఎదుದ್ಕాణుతತ್ದె. 

అಲాಲ್ಹ್ ఎంబువುదు అంతಯ್-పರ್తಯ್యವాಗಿ కుರ್ఆ న ಲ್ బళಕెಯాದాగ, అదర కలಪ್ನెయు అಲాಲ್హ ಗె 
సంబం రుతತ್ದె. ఉದాహరಣెಗె, సಪ್షಟ್ವాಗಿ అಲాಲ್హ ంద ಗెూతుತ್ప సಲాద సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ 
ఆದెౕశగళనుನ್ మಸా దಲాಲ್ಹ್ ఎందు కರెయలಪ್డుతತ್ದె. అಲాಲ್హ ంద రూ సలಪ್టಟ್ గళనుನ್ 
హుదూదుಲాಲ್ಹ್ ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె, అಲాಲ್హన ಕానూనుగళనుನ್ శఆఇరಲాಲ್ಹ್ ఎందు 
కರెయుತాತ್ರె మతుತ್ అಲాಲ್హన పథవనుನ್ స ౕ ಲాಲ್ಹ್ ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె. ఈ పదగళು 
కుರ್ఆ న ಲ್ ಕా ಕెూళುಳ್వ సందభರ್గళ ಲ್ అవುగళು ಕెలవು ಚ್త షయగళనుನ್ సూ సుతತ್ವె 
మతుತ್ అవುగళು గ త బರ್ంధగళ ಲ್ ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್గಳాಗಿ ప గ సಲాగుతತ್ವె. ఈ పదగళು 
ಯావುದెౕ ఒందు ಭౌ క అథರ್ವాಯ್ ತ್యనుನ್ ಹెూం లಲ್ ఆదರె అవುగళು ರ್షಟ್ ఆದెౕశగಳాಗಿ 
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ತెಗెదుಕెూళಳ್ಲాగుతತ್ವె. కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ವాగువ ముంಚెయు సహ, ಶాం వంతరు (ము ಲ್మరు) 
ఈ సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ బರ್ంధగళ కಡెಗె ಕెౕం ರ್ౕక ಕెూండు తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా సు ತ್దದ್రు. 

ಕెూನెయ పರ್ವా యు కూడ ఇದెౕ ౕ య ಲ್ అದెౕ వಯ್వಸెಥ್ಗె బదಧ್ರాಗಿదದ್రు. అಲాಲ್హన ౕననుನ್ 
అంಗಿౕక సువవరు సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఈ బರ್ంధగ ಗె ಕెౕం ರ್ౕకృతರాగಬెౕకు. అవరు ಯాರెౕ ఆಗಿర , 

ఎಲెಲ್ౕ ఇర , అవర గమనవು సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಲ್న బರ್ంధగళ కಡెಗె 
ಕెౕం ರ್తವాಗಿరಬెౕకు. 

పರ್ బಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు అవన అథವా అవళ ವైయಕಿತ್క ಕాయರ್గ ಗె ಹెూಣెಗారರాಗಿరువ ಕారణ, 

పರ್ బಬ್రూ అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగ ಗె అనుಸారವాಗಿ ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ 
ಮాడలు ಪై ౕ  నಡెసಬెౕకు. మ ಜ್ ಲ್ హರా  ఎందರె, గರ್ంథద ಲ್ సూ సలಪ್టಟ್ ಮాగರ್ద ರ್ 
సూతರ್గళ వరగళనుನ್ ಪా సువುదలಲ್ದె ಬెౕರె ఏనూ అలಲ್. 

మ ಜ್ ಲ್ హರా   ఎంబువುదు ఎಲెూಲ್ౕ అర ౕ ನా న మ ಣ್న ಲ್ ಭౌಗెూ◌ౕ కವాಗಿ అ ಥ್తವ್ద ಲ್రువ 
ఒందు ಭౌ క కటಟ್డవనుನ್ సూ సువು లಲ್. ఒందు ವెౕಳ  ె అదు ఒందు కటಟ್డవನెನ್ౕ 
సూ సు ತ್ದెಯాదರె, ఇ ಹాసద ಯావುದెూౕ ಪాರ್ ౕన ಕాలద ಲ್ అరబరు అಲాಲ್హన ಬెూ◌ౕధನెగళ 
ానవనుನ್ పಡె దದ್రు ఎంದాగಬెౕకు. ఆదರె అంతహ సంభవవು నಡెದెౕ ఇలಲ್. ఏಕెందರె అవరు 

కుರ್ఆ న ಲ್ ఉ గళು (అందರె అవ ౕణರ್ద వ ಕె ఇలಲ್దవరు) ఎందు కರెయలಪ್ ಟ್ದాದ್ರె. 

62:2 ర పರ್ಕార, అరబరు అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್గళ బಗెಗ್ పೂవರ್ ాన లಲ್దవರాಗಿదದ್రు: 

వ ఇನ್ ಕానూ ನ್ కబుಲ್ ల ౕ ధಲా ನ್ ము ౕನ್ (62:2) 

మతుತ್ ವాసತ್వద ಲ್ అవరు ముం ందలూ సంపೂణರ್ವాಗಿ కుಕ್ಗెటಟ್వರాಗಿదದ್రు. (62:2) 

ౕಗాಗಿ, అరబ ಗె ప తರ್ మ ౕ య బಗెಗ್ ఏనూ ర లಲ್ మతుತ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళ 
వರ್హಣెಗాಗಿ మరుభూ య మధಯ್ద ಲ್ ఒందు ప తರ್ కటಟ್డవనూನ್ ಹెూం ర లಲ್. అవరದెౕ ఆద 

అర ౕ పುರాణద పರ್ಕార, ಪాರ್రంభద ಲ್ తమಮ್ ‘ప తರ್ మ ౕ ’యు ತ್ౕణರ್ద ಲ್ సుಮారు ఒందు 
ಟె ನ್ಸ್ ಕెూౕ ರ್ಗಿంత ಕెూంచ ದెూడಡ್ದాಗಿతుತ್ మతుತ್ క ಟ್ಗె ంద సుతుತ್కటಟ್లಪ್టಟ್ కుదుರెగళ 
హ ಟ್యం తుತ್. ఇನెూನ್ంದెಡె, (కుರ್ఆ ಗె ಯావುದెౕ సంబంధ లಲ್ద) అవరದెౕ ఆద ఘటನెగళ 
ఆవృ ತ್గళ పರ್ಕార, దలನెౕ మ ౕ యు మ ౕನాద ಲ್ ముహమಮ್దర పರ್ವా తವ್ద హನెನ್రడు 
వషರ್గళ నంతర ಮాతರ್ವెౕ ರ್సಲాಗಿతుತ್. 
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ఓదుగరు ఇదనుನ್ దుಕెూళುಳ್ವాగ బహుశః ఆశಚ್యರ್పడబహుదు: 

• ಕెూನెయ పರ್ವా య ಕాలద ಲ್ ‘ప తರ್ మ ౕ ’ ఎంబ ಹెస రువ ఒందు కటಟ್డ ತెತ್ందు 
కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ ఉಲ ಲె್ౕఖ లಲ್. 

• ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె, ‘ప తರ್ మ ౕ ’ ఎంబ కటಟ್డవనుನ್ ರ್సలు ఆದెౕ సువ ಯావುದెౕ 
సూచನెయు కుರ್ఆ న ಲ್లಲ್. 

• మಕాಕ್ಗె ముఖಮా  ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ ಮాడಬెౕಕెందు కుರ್ఆನ್ జన ಗె ఎ ಲ್యూ 
ಹెౕళ లಲ್. 

 

‘సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ ఆದెౕశగళು’ అవ ౕರ್ణರ್ಗెూం ವె 
ಕెూನెయ పರ್ವా యు గರ್ంథవనుನ್ ವ್ౕక ದాగ (అవర ముం న ఇతర ము ಲ್మర తరహ) 

సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ ఆದెౕశగళ బರ್ంధగ ಗె తమಮ್ గమనవనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక సలు ఆದెౕ సಲాಗಿదದ್రు. 

ఆదದ್ ంద, ౕవು తృ ತ್పడువంతహ కಕ್నుನ್ ನావು గ ప ದెవು. ఆదದ್ ంద, ౕವె ಲ್దದ್రూ 
సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ బರ್ంధగ ಗె (మ ಜ್ ಲ್ హರా ) మಮ್నుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక ಕెూ ಳ್ . 

ఆదದ್ ంద, అదర కಡెಗె మಮ್నుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక . శಚ್యವాಗಿయూ, గರ್ంథవనుನ್ 
ౕడలಪ್టಟ್వరు ఇదు అవరದెౕ పರ್భు ం రువ సతಯ್ವెందు దుಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. (2:144) 

ఇ ಲ್ ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె తనನ್ ದైనం న ఐదు ಪాರ್థರ್ನెగళ కಕ್నుನ್ ಜెరుసಲె ంద మಕాಕ್ద కಡెಗె 
బదಲా సలు ఆದెౕ సಲాಗಿದె ఎందు ಧా ರ್కరు ಹెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. ఇ ಲ್ ా ಕెూళಳ್ಬెౕಕాద 
పರ್ముఖ షయವెౕನెందರె, కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ಗెూళುಳ್వ సమయద ಲ್ ಜెరుసಲెಮ್ ಸెౕ దంತె, 
జగ ತ್న ಲ್ ఎ ಲ್యూ మ ౕ  ఎంబువುದెౕ ఇర లಲ್. మ ಜ್ ಲ್ హರాಮ್ ఎంబువುదు ఒందు ಭౌ క 
ప తರ್ మ ౕ యనుನ್ ఉಲ ಲౕె್ ಖಿసుతತ್ದె ఎందు ಹెౕళುవುదు శుదಧ್ సుಳాಳ್ಗಿದె, ఏಕెందರె ప తರ್ మ ౕ  
ఎంబ ఉಲ ಲె್ౕఖవು కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ కండుబరువು లಲ್. హರాಮ್ ఎంబ పదవು మ ಜ್ದ್ ఎంబ 
పదಕెಕ್ ಸెౕ ಕెూండు బంద ಲ್, ಧా ರ್కరు అదర అథರ್వనుನ್ ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ ప తರ್ ఎందు 
రు దరు. మ ಜ್ ಲ್ హರాಮ್ ఎంబువುదు ప తರ್ మ ౕ  ఎందు ಹెౕಗె అనుವా సಲాగుతತ್ದె 

ఎందు ಯావುದెౕ అర ౕ ದాವ್ంస ಗె వ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. హರాಮ್ పదద అಕಷ್రశః అథರ್వು, 
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క దుಕెూం రువ అథವా ಷెౕ రువ ఎంದాಗಿದె. అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ ప తರ್ ఎంబువುదಕెಕ್ 
స ಯాద పదవು కుదుಸ್ ఎంದాಗಿದె. 

అర ౕ జನాంగవು తమಮ್ పೂవರ್జర ‘ధమರ್’వనుನ್ అనుస సు ತ್దದ್రు మతుತ್ అవరు ఇಸాಲ್మನెూನ್ౕ 
అథವా అవ ౕణರ್వನెూನ್ౕ అంಗಿౕక ಕెూళಳ್ లಲ್. అవరు అవ ౕణರ್వనుನ್ ದెವ್ౕ సు ತ್దದ್రు ఎందు 
కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె; అర ౕ ధమರ್ద సంಕెూౕಲెయ ಲ್ బం తರాదంతహ ఇం న ము ಲ್మరలూಲ್ ఈ 
ದెವ್ౕషవು ಸాಮానಯ್ವాಗಿದె. 

అನాಚా గళು కుರ್ఆననుನ್ రసಕ್ దರెందు ಕెూನెయ పರ್ವా యు కళవళಗెూళಳ್ లಲ್. ఆదರె 
యహూ యరు మతుತ್ ಕె సರ್రు అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್గళ బಗెಗ್ దದ್రు ఎంబ పುರాವెయనుನ್ అవరు 
ಹెూం దದ್రు. మూಸా ಗె ౕడಲాಗಿదದ್వುగళనుನ್ దృ ౕక సువ గರ್ంథవనుನ್ అಲాಲ್హను తనಗె 
అవ ౕణರ್ಗెూ ದాದ್ನె ఎందు అవ ಗె ಹెౕళುవುదు అవర కతರ್వಯ್ವాಗಿతుತ್. 

 ఇಸాರ್ ౕలర సంత గళು దల ಬా ಗె అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళనుನ್ ఎ ತ್ యలు 
సమಮ್ ಕెూం దದ್రు ఎందు 17:7 ర ಲ್ ಹెౕళಲాಗಿದె. అందರె, ತౌರాತ್ అవ ಗె అవ ౕణರ್ಗెూంಡాగ 
అవరు అಲాಲ್హన ಜెూತెಗె ఒందు ఒపಪ್ందಕెಕ್ పರ್ವెౕ దరు ఎంದాಗಿದె. అవరు సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ 
బರ್ంధగళ కಡెಗె తమಮ್నుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక దದ್రు, ౕಗాಗಿ అದెౕ బರ್ంధగళು కుರ್ఆ న ಲ್ 
గ తಗెూ రుವాగ అదనుನ್ అవరు సులభವాಗಿ గురు సలు ಸాధಯ್ವా తు. అಲాಲ್హను అవరనుನ್ 

‘ ం న గರ್ంథద జనరు’ ఎందు కుರ್ఆ న ಲ್ సంಬెూౕ సుತాತ್ನె. అవరనుನ್ అದెౕ బರ್ంధగ ಗె 
పುనః ఆమం ರ್సువುదు ಕెూನెయ పರ್ವా య కతರ್వಯ್ద ಭాగವాಗಿతుತ್, ఆదರె అవర ಲ್ అನెౕకరు 
ರాక దరు. 

మతుತ್ ౕవು గರ್ంథవనుನ್ ౕడలಪ್టಟ್వర బ ಗె ఎంతహ దశರ್నగళనుನ್ తందరూ అవరు 
మಮ್ కಕ್నుನ್ అనుస సಲారరు, మతుತ್ ౕవು అవర కಕ್నూನ್ అనుస సಬారదు. (2:145) 

గರ್ంథవనుನ್ ౕడలಪ್టಟ್వరు, అదనుನ್ తమಮ್ సವ್ంత మకಕ್ళనుನ್ గురు సువంತె ౕ 
గురు సుತాತ್ರె. ವాసತ್వద ಲ್, అవర ಲ್ ఒందు పంగడవು దూ దూ సతಯ್వనుನ್ 
బ ಚ್డుತాತ್ರె. (2:146) 

సంದెౕశವాహకరನెూನ್ౕ అథವా ಧా ರ್కరు ‘ప తರ್ మ ౕ ’ ఎందు పರ್ సువ ಯావುದెౕ 
కటಟ್డవನెూನ್ౕ ం న గರ್ంథద జనరు గురు దరు ఎందు ఈ వచనవು ಹెౕళು ತ್లಲ್. ವాసತ್వವాಗಿ, 

అవరు మ ಜ್ ಲ್ హರా  ఎందు రూ సలಪ್డువ కుರ್ఆ న బರ್ంధగళనుನ್ గురు దరు. 
ం న గರ್ంథద జనరు ರాక దరూ సహ, ಕెూನెయ పರ್ವా యు ఈ బರ್ంధగ ಗె తమಮ್ 



 292 

గమనవనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక ಕెూళಳ್ಬెౕకు ఎంబ సూచನెయనుನ್ ౕడಲాಗಿದె. అవరు ంದె పಡెద అದెౕ 
బರ್ంధగళనుನ್ మರెಮా దದ್రు, మతుತ್ తమಮ್ మకಕ್ళనుನ್ గురు సువ ಹాಗె అవ ಗె ఈ సతಯ್వనుನ್ 

గురు సలు ಸాధಯ್ವాಗಿతుತ್. 

ఇదు అಲాಲ್హన కಡె ం రువ సతಯ್ವాಗಿದె ఎందు అಲాಲ್హను 2:146 ర ಲ್ ಹెౕళುತాತ್ನె. అందರె, 
ం న గರ್ంథవనుನ್ ವ್ౕక ద జన ಗె, అಲాಲ್హను ఈ బರ್ంధగళనుನ್ అర ౕ జನాంగద ౕಲె 

సమಮ್ ಕెూ ಟ್ದాದ್ನె ఎందు ಗెూ ತ್తుತ್! సಸ್ంశయವాಗಿ ‘సతಯ್’ ఎంబువುదు ಯావುದెౕ 
వరಣె ందలూ ఒందు మ ౕ యనుನ್ పರ್ సలు ಸాధಯ್ లಲ್ವెందూ అవ ಗె ಗెూ ತ್తుತ್! 

అಲ್ హకుಕ್ ನ್ ర ಬ್క ఫಲా తకూననನ್ నಲ್ ముమತ್ ౕನ್ (2:147) 

ఇదు అಲాಲ್హన కಡె ం రువ సతಯ್ವాಗಿದె, ఆదದ್ ంద సంశయపడువవర ಲ್ ౕవು 
ఆగಬెౕ . (2:147) 

ಕెూನెయ పರ್ವా యు మతుತ್ అవరనుನ್ అనుస సువవరు ఎ ಲ್ ఇదದ್రూ తమಮ್ గమనవనుನ್ 
ಕెౕం ರ್ౕక ಕెూళಳ್ಬెౕಕాద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళనుನ್ ఆనంతరద వచనగళು పద పదగಳాಗಿ 
పುనರావ ರ್సుతತ್ದె. గమ సಬెౕಕಿరువುదు అవ ౕణರ್వನాನ್ಗಿದె అలಲ್ದె ఒందు ಭౌ క కటಟ್డవనನ್లಲ್. 
ಧా ರ್కరు అదర అథರ್వనుನ್ మం రಕెಕ್ ಹెూౕలువ కటಟ್డవನాನ್ಗಿ ಮాపರ್ దరు, ఏಕెందರె తమಮ್ 
ದెౕవరుగళು కలుಲ್గళ ಲ್ మతుತ್ బంಡెగళ ಲ್ ವా సుತాತ್ರె ఎంబువುదు అవర పೂవರ್జర 
నం ಕెಯాಗಿతుತ್. 

ౕವె ಲ್ಗె ಹెూరటరూ, సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశద బರ್ంధగళ (మ ಜ್ ಲ್ హರా ) కಡెಗె 
మಮ್ గమనవనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక . శಚ್యವాಗಿయూ, ఇదు మಮ್ పರ್భు ం రువ సతಯ್ವెౕ 

ఆಗಿದె. మతుತ್ అಲాಲ್హను ౕవು ಮాడు ತ್రువదನెನ್ಲాಲ್ అ యు ತ್ದాದ್ನె. (2:149) 

ఆదದ್ ంద, ౕವెలಲ್రూ ఎ ಲ್ಗె ಹెూౕరటరూ, సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశద బರ್ంధగళ కಡెಗె మಮ್ 
గమనవనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక . జన ಗె మಮ್ రుదಧ್ ವాదಕెಕ್ అవಕాశ గదంತాగలు 
ౕವెలಲ್రూ ఎಲెಲ್ౕ ఇదದ್రూ, మಮ್ గమనవనుನ್ అదర కಡెಗె ಕెౕం ರ್ౕక , అవర ಲ್ 

దుషಟ್రనుನ್ ಹెూరతుప . (2:150) 

2:142-150 ర ಲ್ ‘ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె’య అథವా మ ౕ గళ బಗెಗ್ ఒందు సు వು కూడ ఇలಲ್. ఆదರె 
ಧా ರ್కరు - ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెయనుನ್ ಮాడువంತె జనరనుನ್ ముಟాಟ್ళరನాನ್ಗಿ ಮా ద నంతర – 
అవరు ప తರ್ మ ౕ  ఎందు కರెయువ మಕాಕ್ద ಲ್రువ ఒందు ಭౌ క కటಟ್డಕెಕ್ పರ್ బಬ್రూ ముఖ 
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ಮాడಬెౕಕెందు ಹెౕళುవ మూలక అవరనుನ್ మతತ್షుಟ್ వం దరు. పಯాರ್సವెందರె, అవరದెౕ ఆద 
పುರాವెగళ పರ್ಕార తತ್ దల మ ౕ యు ముహమಮ್దరు పರ್ವా ಯాద హನెನ್రడు వషರ್గళ 
నంతర మ ౕనద ಲ್ కటಟ್ಲాಗಿతుತ್. 

 

2:142-152 - ಸాತ್రವాద స ನ್ವెౕశద ಲ್ 
సం పತ್ವాಗಿ ನెూౕಡెూౕణ: 

• (2:142): అవర ಲ್న మూఖರ್రు ಕెౕళುತాತ್ರె: ‘అవర గమనద కుಕ್ బదಲావಣెಗె 
ಕారణವెౕను?’ అవರెూం ಗె ಹెౕ : ‘పೂవರ್వೂ ಹాగూ ప ಚ್మవೂ అಲాಲ್హ ಗె ಸెౕ ದె. 
ತా ಛ್సువవ ಗె అవను సನాಮ್గರ್ಕెಕ್ ಮాగರ್దశರ್న ಮాడుತాತ್ನె’. 

అరబరు అನాಚా క తతತ್ವ್ద నం ಕె ంద తమಮ್ గమనవనుನ್ అಲాಲ್హన ౕ న కಡెಗె ఏಕె 
బదಲా దరు? ఎందు అಲాಲ್హన గರ್ంథవು ಕెౕవల ರ್షಟ್ ఆ సಲాద జన ಗె ಮాతರ್ 
ౕడಲాగువುదు ఎందు ಭా ಕెూం దದ್ ం న గರ್ంథవనుನ್ ವ್ౕక దದ್ జనరు ಕెౕళತెూడಗಿదరు. 

• (2:143): అಲాಲ್హను ಹెౕళುತాತ್ನె: ‘సంದెౕశವాహకరనుನ್ అనుస సువవరు ಯారు మతుತ್ 
తమಮ್ మಮ್ య ಲ್ ందಕెಕ್ రుಗಿಕెూండు ಹెూౕగువ జనరు ಯారు ఎందు ప ౕ సువ 
సలుವాಗಿ ನావು కಕ್నుನ್ బదಲా ದెవು. ఇదు ఒందు క ణವాద ప ౕ ె ౕ ఆಗಿದె, 
అಲాಲ್హ ంద ಮాగರ್దశರ್న ಹెూం రువవరనుನ್ ಹెూరతుప . 

ఈ గರ್ంథవనుನ್ ఈతనక గರ್ంథగళనుನ್ ವ್ౕక రువ (ఉದా: ఇಸాರ್ ౕలర సంత ) జన ಗె 
వಯ್ కತ್ವాಗಿ అరబ ಗె ౕడಲా తు. 

• (2:144): అಲాಲ್హను ಹెౕళುತాತ್ನె: ‘ మಮ್ ముఖవು ఆಗాగ ఆಕాశదతತ್ రుగువುదనుನ್ ನావು 
శಚ್యವాಗಿయూ ಕాణు ತ್ದ ದె್ౕವె. ఆదದ್ ంద ౕవು తృ ತ್పడువంతహ ಕಿಕ್ಗె మಮ್ గమనవనుನ್ 

ಕెౕం ರ್ౕక సు ತ್ದ ದె್ౕವె. ఆదದ್ ంద మಮ್ గమనవనుನ್ సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళ కಡెಗె 
ಕెౕం ರ್ౕక . ౕವెలಲ್రూ ఎಲెಲ್ౕ ఇదದ್రూ అదర కಡెಗె మಮ್ గమనవనుನ್ 
ಕెౕం ರ್ౕక ಕెూండు ఇరಬెౕకు. గರ್ంథవనుನ್ ವ್ౕక సువవరు ఇదు తమಮ್ పರ್భు ంద 
బంద సతಯ್ವెందు గురు సుತాತ್ರె’. 
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పೂవರ್ గರ್ంథగళనుನ್ ವ್ౕక దవరు ఈ సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళು తమಮ್ పರ್భు ం రువ 
సతಯ್ವాಗಿದె ఎందు గురు సుತాತ್ರె. ఒందు మ ౕ యు ಯావುದెౕ ౕ య ಲ್ ‘సతಯ್’ವెంದాగలు 
ಸాధಯ್ లಲ್. 

• (2:145): అಲాಲ್హను ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె ಹెౕళುತాತ್ನె: ‘ ౕవು ఈ గರ್ంథదవర బ ಗె 
ಯావುದెౕ దశರ್నగళనుನ್ ಕెూండు ಹెూౕదరూ అవరు మಮ್ కಕ್నుನ್ అనుస సువು లಲ್. 
మతుತ್ ౕవೂ అవర కಕ್నుನ್ అనుస సಬారదు. ವాసತ್వద ಲ್, అవరు తమಮ್ ಲ್న ఇನెూನ್వರ್న 
కಕ್నుನ್ (ಕಿబಲ್) పరసಪ್ర అనుస సు ತ್లಲ್. 

• (2:146): గರ್ంథద జనరు ఇదనుನ್ తమಮ್ సವ್ంత మకಕ್ళనుನ್ గురు సువ ಹాಗె గురు సుತాತ್ರె. 
ఆదರె ఖం తವాಗಿయూ అవర ಲ್ అನెౕకరు సతಯ್వనుನ್ మರెಮాచుತాತ್ರె. 

అందರె, అవరు ఆ బರ್ంధగళనుನ್ తమಮ್ సವ್ంత మకಕ್ళనుನ್ గురు సువంತె గురు సుತాತ್ರె. ఏಕె? 

ఏಕెందರె, అవరు ఇದెౕ ౕ య బರ್ంధగళనుನ್ ఈ ముంಚె సమಮ್ ಕెూం దದ್రు. అవర ಲ್ అನెౕకరు 
ఈ గರ್ంథద రుళనుನ್ లರ್ సలు ఆ ಕ್ಮా రువುదు ಬెౕರె షయ. 

• (2:147): ‘సతಯ್వು బం రువುదు మಮ್ పರ್భు ంದాಗಿದె. ఆదుద ంద ౕవು అనుಮాన 
పడువవర ಲ್ ఆగಬెౕ ’. 

సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ బರ್ంధగళು సతಯ್ವాಗಿದె ఎందు అಲాಲ್హను నమಗె భరవಸె ౕడుತాತ್ನె. 
కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ವాద సమయద ಲ್ ప తರ್ అథವా అప తರ್ మ ౕ  ఎంబ ಚారವెౕ ఇర లಲ್. 

• (2:148): ‘పರ್ బಬ್ గూ అవనದెದ್ౕ ఆద కుಕ್ ఇದె, ఆదದ್ ంద సదుಗ್ణద కಡెಗె ಪై ౕ  
నಡెసువುదಕెಕ್ మಮ್ గమనవనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక . ౕవು ఎಲెಲ್ౕ ఇదದ್రూ అಲాಲ್హను 

ಮ್లಲ್రనూನ್ మర  తరువను’. 

• (2:149): ‘ ౕವె ಲ್ಗె ಹెూరటరూ, సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశద బರ್ంధగళ (మ ಜ್ ಲ್ హರా ) 

కಡెಗె మಮ್ గమనవనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక . శಚ್యವాಗಿయూ, ఇదు మಮ್ పರ್భు ం రువ 
సతಯ್ವెౕ ఆಗಿದె.’ 

• (2:150): ‘ఆదದ್ ంద, ౕವె ಲ್ಗె ಹెూౕరటరూ, సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశద బರ್ంధగళ కಡెಗె 
మಮ್ గమనవనుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక . జన ಗె మಮ್ రుదಧ್ ವాదಕెಕ್ అవಕాశ గదంತాగలు 
ౕವెలಲ್రూ ఎಲెಲ್ౕ ఇదದ್రూ, మಮ್ గమనవనుನ್ అదర కಡెಗె ಕెౕం ರ್ౕక , అవర ಲ್ 
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దుషಟ್రనుನ್ ಹెూరతుప . ఆదుద ంద ౕవು అవరనుನ್ భయపడಬెౕ , ననನ್నుನ್ ಮాతರ್ 
భయప . ఇదు ನాను మಮ್ ౕಲె ననನ್ అనుగರ್హవనుನ್ సంపೂణರ್ಗెూ స ಕాಕ್ಗಿದె’. 

గರ್ంథవనుನ್ అవత సువ పರ್రంపರెయు ం న గರ್ంథవనుನ್ ವ್ౕక దంతహ జన ంద (ఇಸాರ್ ౕలర 
సంత ) బదಲాಗಿ ఒందు అర ౕ పರ್ವా ಗె ౕ రువುదనుನ್ 2:142-150 వచనగళು వ సుతತ್ದె. 
మ ಜ್ ಲ್ హರా  ఎందರె ఆ గರ್ంథద ಲ್రువంతహ బರ್ంధగళలಲ್ದెౕ ಬెౕರెౕనూ అలಲ್. 

ನావು ಮ್ళಗಿందಲెౕ ఒవರ್ సంದెౕశವాహకరనుನ್ కళು ದెవು. అవరు మಗె నమಮ್ 
వచనగళనుನ್ ఓ  ಹెౕళುತాತ್ರె. మಮ್నుನ್ సంసಕ್ సుತాತ್ರె. మಗె గರ್ంథద మతుತ್ 
బు ಧ್వం ಕెయ ಕಷ್ణవనుನ್ ౕడుತాತ್ರె, మతుತ್ ౕవು ఇషಟ್ర తనక య దದ್ంతహ 
సంగ గళనుನ್ ಬెూౕ సుತాತ್ರె. ఆదుద ంద, ౕవು ననನ್నుನ್ సಮ್ సుతತ್ , ನాను మಮ್నుನ್ 
సಮ್ సుతತ್ రుತెತ್ౕನె మతుತ್ ననಗె కృత ರాಗಿ  ಹాగూ ననನ್నుನ್ రసಕ್ సಬెౕ . (2:151-
152) 

ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళು అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ಶాసనద బರ್ంధగళ వరగಳೂెం ಗె అಲాಲ್హన 
గರ್ంథవనుನ್ పಡె దದ್రు. అదు అవర ఏకದెౕవన కಡెಗಿదದ್ తమಮ್ బదಧ್ತెయ ಕెౕందರ್ ందుವాಗಿతుತ್. 
అదుವెౕ ఒందు అర ౕ పರ್ವా ಗె అవత సలಪ್ಟాಟ್గ, ఆ సంದెౕశద ಸారవು ఈ ంದె తమಗె 
అవత సలಪ್ ಟ್దದ್వುగ ಗె ಹెూౕలు ತ್రువುದాಗಿ అవ ಗె తుತ್. అಧాಯ್య 2, వచన 146 ర ಲ್న 
ಹెౕ ಕెయనుನ್ మతತ್షుಟ್ 6:19-20 ర ಲ್ వ సಲాಗಿದె: 

“ಯార ಸాಕಷ್ಯ್వು ఎలಲ್ಕಿಕ್ంతలూ ಶెರ್ౕషಠ್ವాಗಿದె? ఎందు ఇవರెూడನె ಕెౕ . ననನ್ మతుತ್ మಮ್ 
నడుವె అಲాಲ್హను ಸా ಯాಗಿದాದ್ನె మతుತ್ ఈ కుರ್ఆನ್ మగూ ఇనుನ್ ఇదు ಯా ಗెಲాಲ್ 
తలుపುతತ್ದెూౕ అవರెలಲ್ గూ ఎచಚ್ ಕె ౕడ ಕాಕ್ಗಿ ననನ್ కಡెಗె అవ ౕణರ್ಗెూ సಲాಗಿದె, 
ఎందు ಹెౕ ...... ನావು ಯా ಗె గರ್ంథవనుನ್ ౕ ದెದ್ ౕ అవరు తమಮ್ మకಕ್ళనుನ್ 
గురు సువంತె ౕ ఇదనుನ್ గురు సుತాತ್ರె. ఆదರె తమಮ್నుನ್ ತాವెౕ నషಟ್ಕెూಕ್ళప  
ಕెూండవరు ఇదనుನ್ ఒపುಪ್వು లಲ್.” 

అಲాಲ್హన అనుగರ್హ మతుತ್ కరుಣెయ ಹెూరತాಗಿయూ అవరు గರ್ంథవనుನ್ రు దరు. అవరు అಲాಲ್హన 
ಹాగూ సంದెౕశವాహకర రుదಧ್ సంచుహూడవవర ಲ್ ద గರాదరు. అవరు ఒందు ధమರ್వనుನ್ 
ర సువ సలుವాಗಿ జనరనుನ್ అಲాಲ್హన ಮాగರ್ ంద పథభರ್షಟ್ಗెూ దరు మతుತ್ తమಗె 
యహూ గಳెంబ ಹెూస ಹెసరనుನ್ ౕ దరు.  



 296 

హಳెయ ఒడంబ ಕెయ ಲ್ ౕಗె ದాఖ సಲాಗಿದె - ఈಸారు ఇಸెರ್ౕ ౕయర బ ಗె ಹెూ◌ౕದాగ ದెూడಡ್ 
సమಸెಯ್యನెನ್ౕ ఎదు సಬెౕಕాಗಿతుತ್ మతుತ್ ಕెలవరు అవర ౕಲె కలుಲ್తూರాట నಡెసలు 
పರ್య ನ್ దದ್రు. నంతర, తలూಮ್ న ర ಬ್గళು మతుತ್ నಗాಗ್’గళ పರ್ತెಯ್ౕకವా గళು అవరు 
తందంతహ సతಯ್వು యహూ  ధమರ್వనుನ್ ಕెూನెಗెూ సబహుదు ఎంబ ఆతంకవనుನ್ వಯ್కತ್ప దరు. 
ఇదనుನ್ తಡెయలు, అవరు జనరనుನ್ ఉದెರ್ౕకಗెూ దరు మతుತ್ అవర రుదಧ್ ದైవ ంದెయ 
ఆರెూ◌ౕపవనుನ್ ಹెూ దరు. అవరనుನ್ ರాజಯ್ಪాలర బ ಗె త ಖెಗె కళು సలు అవరు 
ధರ್ దరు. ರాజಯ್ಪాల ಗె అవరు ముగಧ್ನెందు పತెತ್ಯాదరూ, యహూ గళು ఈ మనుషಯ್ ಗె 
ెಯాగಲెౕ ಬెౕಕెందు పటుಟ್ దు, తమಮ್ ఒరటు ಧా ರ್క ಕానూననుನ್ అవర ౕಲె దరు.  

నంతర ఈಸారు లుಬెಗెౕ సలಪ್టಟ್రు ఎంబ ఐ ಹా క ದాఖಲెయనుನ್ సృ ಟ್ దరు. అదు 
శతಕెూ◌ౕ  జనరు ఈ కಥెయనుನ್ నం ಕెూళಳ್లు ಕారణವా తు. జనరు ఒందు నశವ್ర వಯ್ಕಿತ್యనుನ್ 
ఆರా సువంತె ಮాడువ ಲ್ యహూ గళು యశ ವ್ಯాదరు. 

ఆದాగూಯ್ అరబరు యహూ గళనుನ್ ದా ಹెూౕಗಿದాದ್ರె. అవరు ఇಸాಲ್ం ఎందు ಹెస డಲాద ధమರ್ద 
ಸెూ◌ౕಗಿన య ಲ್ తమಮ್ ಪాರ್ ౕన అర ౕ ధమರ್వనుನ್ మತ ತె್ బళಕెಗె తరువ ಲ್ యశ ವ್ಯాదరు మతుತ್ 
కపುಪ್ కలಲ್నుನ್ ◌ౕషಣె ಮాడువ తమಮ್ పೂవರ್జర అನాಚా  సంపರ್ದాయవనుನ್ ఉ ಕెూండు 
బరలు ఒందు ದా యనుನ್ కండుಕెూండరు. ఆ ಷాಕ್ త ‘ప తರ್ మ ౕ ’య మధಯ್ద ಲ್రువ అరబర 
పೂవರ್జర ದెౕవತెయనుನ್ ಶాವ್దಯ್ంత జనరు అಲాಲ್హన ಹెస న ಲ್ పೂ సు ತ್ದాದ್ರె. ఒందు వಯ್వ ಥ್త 
ౕవన ౕ య బಗెಗ್ ఇరువ అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళనుನ್ ఒందు ಭౌ క కటಟ್డద ಜెూತెಗె బద దరు. 

ಹాಗె మ ಜ್ ಲ್ హರాಮ್ ఎంబ పదవనుನ್ తమಮ್ క ಲ್న గರ್హద అభయಧామ అథವా ದెౕವాలయ 
ఎంబ అథರ್ద ಲ್ జనరు ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వంತె దురుప ౕగಗెూ దరు. 

కుರ್ఆననుನ್ ವాಯ್ಖాಯ್ సుವాగ తపುಪ್ అథರ್గళనుನ್ ౕడువುదు బహుశః ఎಲాಲ್ అనుವాదకర ನెౕర 
ఉದ ದె್ౕశವాಗಿరదు ఎందు ನావು ఒ ಪ್ಕెూళಳ್బహుదు. అవరు కుರ್ఆ న బಗెಗ್ ಹె ಚ್న ానవనుನ್ 
ಹెూం ವె ఎందు ಖాಯ್ ಹెూం ద ಸాంసಕ್ೃ క మతుತ್ ಸా ಯ್క గರ್ంథగ ంద 

ౕసಗెూ సలಪ್ ಟ್ದాದ್ರె. ఆದాగూಯ್ ఇదు, ಸాಮానಯ್ ళುవ ಕెಗె మతుತ್ ವెౕకತెಗె సమంజసವాద 
ఒందు ౕ య ಲ್ ವాಯ್ಖాಯ್నగళనుನ್ సವ್తః ప ౕ సువ కతರ್వಯ್ ంద ಯావುದెౕ ದాವ್ంసననుನ್ 
ಹెూరతుప సువು లಲ್. 

తమಮ್ పರ್భు న అనుగರ್హ మతుತ್ చుಚ್ಗెయనుನ್ ౕ సువవ ಪాರ್ಮా క జన ಗಿరువ పರ್ముఖ 
అంశವెౕನెందರె, ವైభవపೂణರ್ನాద అಲాಲ್హననుನ್ ಯావುದెౕ ಮానవ అథವా ಭౌ కವాద మ ౕ  
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అథವా క ಲ್న గರ್హ, పవರ್తದెూం ಗె సం ౕ ಕెూళಳ್లు ಸాధಯ್ವెౕ ఇలಲ್. ಷెౕశವాಗಿ 
మనుషಯ್ ంద ‘ప తರ್’ವెందు ಘೆూౕ సలಪ್టಟ್వುగళು అవುగళ ಲ್ ఒళಗెూళುಳ್తತ್ವె. 
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ಭాగ హನెూನ್ందు 

‘వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣె’ ఎంబువುదు ನాశಗెూం తు  
ఈతరహద ఒందు పುసತ್కద ಲ್ వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣెయ బಗెಗ್ ఒందు ಭాగవనుನ್ ಕాణువುదు అచಚ್ య 
షయವెౕనలಲ್. మತెూತ್ ಮ್, కుರ್ఆ న ఒందు సంವెౕదನా ౕల మతుತ್ ಕಷ್ಣాహರ್ ఆದెౕశవనుನ್ ఒందు 

అನాಚా  పంగడద అవశಯ್కತెగ ಗె స ಹెూం సువ సలుವాಗಿ, ಯావುದెౕ ౕ య ಲ್ 
గురుతు యలు ಸాధಯ್ವాగదంತె కుశలತె ంద రుచಲాಗಿದె. ఈ ಭాగవು హಜ್ಜ್ అథವా ఉಮాರ್ 
ఎందు కರెయలಪ್డువ ‘ ౕథರ್ಯాತెರ್’య ಧా ರ್క యనుನ್ ಕైಗెూండవర గమనవనుನ್ 
ಸెಳెయబహుదు. 

ನాను ఆಹారద బಗెಗ್ వచనగళనుನ್ సంగರ್ సు ತ್రుವాగ, ఈ పರ್ముఖ షయద ౕಲె ఎడ  ದెದ್. 
5:1 నుನ್ అదర నంతరద వచనగళ ಜెూತెయ ಲ್ హలವారు ಬా  ఓ ద నంతర, ‘ బರ್ం త’ ఎంబ 
పదవು ‘ಧా ರ್క ఉడుಗె’ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడువುదు ಹెౕಗె ఎందు అ తుಕెూళಳ್లు 
పರ್య ನ್సుವాగ, ನాను ఒందు గం ౕర సమಸెಯ್యనుನ್ ఎదు సಬెౕಕా తు. ననನ್ ಜెూತెಗಿదದ್ ఎಲాಲ್ 
హನెನ್రడు అనుವాదగళು ಹాగూ ఘంటుగళು హురుముನ್ ఎంబువುదు ఒంದా ౕథರ್ಯా ರ್య 
ఉడుపು అథವా ౕథರ್ಯాತెರ್య ವెౕಳెయ ಲ್న ಪా తರ್ಯ್ತెయ ಥ್  (ఇಹాರ್ಮ್) ఎందు ಹెౕళುతತ್ವె. 

అరಬెౕతర ము ಲ್మరు, ಧా ರ್క ఆచరಣెగళనుನ್ మతుತ್ ‘ఆರాధನె’య ఇతర అంశగళనుನ್ వ సలు 
ಧా ರ್కరనుನ್ అవలం సుತాತ್ರె. ఒంದెౕ ఒందు అర ౕ ఆచరಣెగళು కుರ್ఆ ంద బం లಲ್ మతుತ್ 
ఇవುగళ మూలవು పರ್ವా య ౕಲె తಪాಪ್ಗಿ ಹెూ సಲాద ಗా సಮాಚారగళ ఒందు ದెూడಡ್ 
సంగರ್హವాద హ ౕಸ್’గಳాಗಿವె ఎందు ననಗె హలవು వషರ್గళ ముంಚె ౕ తుತ್. తమಮ್ అర ౕ 
ధమರ್వనుನ್ మరు-పರ್ಚారప సుವాగ, అరబర ం న ౕథರ್ಯాತెರ್య షಟ್ತెగళనుನ್ ಧా ರ್కరు 
ముందువ ಕెూండు ಹెూౕగలు ణರ್ దంತె ತెూౕరుతತ್ದె, మతుತ್ అవర ದాವెయనుನ್ ಬెంబ సలు 
కుರ್ఆ న ఐదನెౕ సూరద ఎరడు వచనగళ అథರ್వనుನ್ రు టಟ್రు. 

పರ್ಶాನ್థರ್కವాద వచనగళనుನ್ ನెూౕడువ దలు, ನావು ా ಕెూళಳ್ಬెౕಕాదదు ఏನెందರె, 
కుರ್ఆ న పರ್ಕార, కుರ್ఆನ್ ಹెౕళ బయసువ పರ್ముఖ అంశగళనుನ್ అಥైರ್ ಕెూళಳ್లు ఇతర 
ಯావುದెౕ మూలగళ అగతಯ್వು నమಗಿలಲ್. ಯావುದెౕ త ಸ್ౕರ್, ಯావುದెౕ హ ౕಸ್70గళ 

                                                 
70 హ ౕಸ್ ఎంబువುదు ప ౕ సలు ಸాధಯ್ లಲ್ద అನెౕక మూలగ ం రువ ಕెూನెయ పರ್ವా య బಗెಗ್ಗಿన 
కటుಟ್కಥెగಳాಗಿವె. 
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అవశಯ್కತె లಲ್. కుರ್ఆನ್ అతుಯ್తತ್మ హ ౕಸ್ మతుತ್ ಥ್రತెయుళಳ್ గರ್ంథವాಗಿದె ఎందు అಲాಲ್హను 
39:23 ర ಲ್ ಘೆూౕ సుತాತ್ನె. కుರ್ఆನ್ సವ್యం- వరಣాతಮ್కವాಗಿದె ఎందు సವ್తః కుರ್ఆನెౕ 
ಹెౕళುతತ್ದె. ఈ సరళವాద సತాಯ್ంశవనుನ್, సహజವాಗಿ అర ౕ ధమರ್ద ಲ್రువ ఎಲాಲ್ పంగడగళು 
ನెౕరವాಗಿ ರెూౕ సుತాತ್ರె. ನావು కుರ್ఆ న ಲ್న ఈ పదగళనుನ್ ವ್ౕక సుತెತ್ౕವెంದాదರె, నమಗె 
మతತ್షుಟ್ తಪాసಣె ಮాడబహుదు. 

అಲాಲ್హను అతుಯ್తತ್మ రూపಣెಯాద (హ ౕಸ್), ಥ್రತెయుళಳ್ంతహ ఒందు గರ್ంథవనుನ್ 
అవత ದాದ್ನె. (39:23) 

అవరు మಮ್ ముంದె ಯావುದెౕ షయవనుನ್ తంದాగలూ, ನావು సతಯ್ ಹాగూ అతుಯ್తತ್మ 
ವాಯ್ಖాಯ್నవనుನ್ (అహಸ್న త ಸ್ౕర) మಗె ఒదಗಿ ದెవು. (25:33) 

హురుముನ್ ఎంబువುదు కుರ್ఆ న ಲ್ ನాలుಕ್ ಬా  ಕా ಕెూళುಳ್తತ್ದె. ఈ పదవనుನ್, పುరుష 
ಯా ರ್కరు కಡాಡ್యವాಗಿ ధ సಬెౕಕాద, తಡెర త ఎరడు  వస  ఎంದాగువంತె రుచಲా తు 
ಹాగూ ಧా ರ್కరు అదనుನ್ ఇಹాರ್ಮ್ ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె.  బಟెಟ್య ఎరడు తుండుగళು 
ವాసತ್వವాಗಿ, ರెూౕమನ್ ಹాగూ ಗಿರ್ౕಸ್ ಕాల ందలూ బంద అನాಚా క పరంపರెయ 
అవಶెౕషగಳాಗಿವె, అవర ಪా ರ್గళು మతుತ್ ప తರ್రు సಮాజద ಲ್ తమಮ್ ‘ಪా తರ್ಯ್ತె’యనుನ್ 
సూ సువುదಕాಕ್ಗಿ  బಟెಟ್గళనుನ್ ధ సు ತ್దದ್రు (ఉದాహరಣెಗె, పುರాతన ರెూౕమನ್ గండసరు 
ధ సు ತ್దದ್ ‘ತెూగ’ ఎంబ ఒందు బಗెయ వస ). 

5:1-5 వచనగళ ಲ್రువ షయవು ‘ఆಹార’ద బಗెಗ್ಯాಗಿದె. ఇదు ౕథರ್ಯాತెರ್య బಗెಗ್ ఇరువುದెౕ 
అలಲ್. 

అనుವాదకరు 5:1 దల ಭాగవనుನ್ స ಯాಗಿ ౕ ವాಯ್ಖాಯ್ సుತాತ್ರె. అవర ವైయಕಿತ್క 
నం ಕెగ ಗె ಘಾత ఉంಟాగద సందభರ್గళ ಲ್ అవరు స ಯాಗಿ ౕ ವాಯ್ಖాಯ್ సువುదు 
ಸాಮానಯ್ವాಗಿದె: 

ಯా అయుಯ್హలಲ್ ౕన ఆమనూ - ఓ సతಯ್ ಶాವ್ గಳెౕ ,  

ఔಫೂ ಲ್ ఉఖూದ್ - ౕవು మಮ್ కರారనుನ್ కటుಟ್ ಟాಟ್ಗಿ ಪా .  

ఉ లಲ್ತ್ లకుಮ್ బ ౕమతుಲ್ అನ್ఆ  - మಗె ఎಲాಲ್ ಜానుವారుగళ ಮాంసవనుನ್ 
అనుమ సಲాಗಿದె  
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ఇಲాಲ್ ಮా యుತాಲ್ అಲైకుಮ್ - మಗె ఓ సಲాగువುదనుನ್ ಹెూరతుప . 

ఇదు 5:1 ర దల ಭాగವాಗಿದె మతుತ್ ఇ ಲ್న షయవು అಲాಲ್హన ఒపಪ್ందద బಗెಗ್ಯాಗಿದె, మతుತ್ 
ఒపಪ್ందవು ఆಹారద బಗెಗ್ಯాಗಿದె. వచనద ఉ ద ಭాగవು ಹెౕళುతತ್ದె: 

ಘೆౖర ము ಲ್-ಸెಸ್ౖ  – ಬెౕಟెಯాడువುదనుನ್ అనుమ సಬెౕ  

వ అనుತ್ಮ್ హురుముನ್ – (ಸాಧారణವాಗಿ అనుವా సువంತె) – ౕవು ౕథರ್ಯాತెರ್య 
 ఉడుపనుನ್ ధ రుವాగ అథವా ఇಹాರ್ న ಥ್ య ಲ್రుವాగ. 

భರ್ಷాಟ್ಚారవು ఇరువುదు ఇ ಲ್. ఈ వచనద ఎదుದ್ಕాణువంతహ ఇంతహ తపುಪ್ಪాರాయణవనుನ್ 
ಮాడుವాగ, షయవು హಠాತాತ್ಗಿ బదಲావಣెಯాగుతತ್ದె. ఇంతహ ವైప ౕతಯ್గళು కుರ್ఆ న ಲ್ 
ఎ ಲ್యూ సంభ సువು లಲ್. 

నమಗె ఓ ಹెౕళುవುదనుನ್ ಹెూరతుప , ఎಲాಲ್ ಜానుವారుగళ ಮాంసవనుನ್ ಸెౕ సలు నమಗె 
సంపೂణರ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ వచనద దల ಭాగవು ౕడుతತ್ದె. ఎరడನెౕ ಭాగవು, ఒందు ರ್షಟ್ 
ప ಥ್ య ಲ್ వనಯ್ ౕ గళ ಮాంసద ಸెౕవನెయ బಗెಗ್ సూ సుతತ್ದె: వ అనుತ್ಮ್ హురుముನ್. 

వ అనుತ್ಮ್ ఎంబ పదగళು ౕవು ఆಗಿరుವాగ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె. 

వ అనుತ್ಮ್ హురుముನ್ ఎంబువುదు ‘ ౕవು బರ್ం తರాಗಿరుವాగ’ ఎంದాಗಿದె. 

 హురుముನ್ ఎంబువುదు హ-ర-మ అథವా హರాಮ್ ఎంబ మూలద ఒందు ఉతಪ್నನ್ವాಗಿದె. ఈ 
మూల పద ంద ఉతಪ್ ತ್ಯాగువ ఎಲాಲ್ ఉతಪ್నನ್గళು ధ ಛా గళనుನ್ ಹెూం రబహుదు, ఆదರె 
పదద అథರ್ద సతವ್వು ఒంದెౕ ఆಗಿరుతತ್ದె. 

పರ್  ಬా యు ధ మతుತ್ నನ್ ఉతಪ್నನ್గಳాద హರాಮ್, హురుಮ್, హురుమತ್, హరರ್మ, 

యుహ ರ್ము, హు మ మతుತ್ ముహరರ್ಮ್ బళಕెಯాದాగ అవುగళು ಷెౕ త, బರ್ం త, ౕ త, 

యం ರ್త అథವా య త ఎంబ అథರ್గళనుನ್ ౕడుతತ್ದె.  

ನావು అవುగళು కండుబరువ సందభರ್గళనుನ್ తులನాతಮ್కವాಗಿ ప ౕ సువ మూలక ఈ 
ఉతಪ್నನ್గళ అథರ್వనుನ್ యలు ಸాధಯ್ ದె. ఇదు ఒందు సరళವాద మతుತ್ పರ್ముఖವాద 
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పರ್ಕಿರ್ ಯాಗಿದె మతుತ್ ಕెలవು పదగళ అథರ್వనుನ್ యలు నమಗె కుರ್ఆ న ಹెూరಗಿన ౕఘರ್ 
ವాಯ್ಖాಯ್న అథವా వర  అథವా త ಸ್ౕರ್71 గళ అగతಯ್ లಲ್. 

ఉದాహరಣెಗె, 3:93 ర ಲ್ ఇಸాರ್ ౕలర సంత గ ಗె ತౌರాತ್ అవ ౕణರ್ಗెూళುಳ್వ దలు అవరు 
తమಗాಗಿ ಷెౕ తಗెూ దవುగళనుನ್ (హరರ್మ) ಹెూరతు ప  ఎಲాಲ್ ఆಹారవనుನ್ ಸెౕ సువುదు 
అవ ಗె అనుమ  ౕడಲాಗಿతుತ್ (హಲాಲ್). 

కులుಲ್ థఆ  ಕాన లಲ್ನ್  బ ౕ ఇಸాರ್ ౕల – ఎಲాಲ್ ఆಹారవು ఇಸాರ್ ౕలర సంత ಗె 
అనుమ సಲాಗಿతుತ್ 

ఇಲాಲ್ ಮా హరರ್మ ఇಸాರ್ ౕలు అಲా న ಸ್ ౕ – ఇಸాರ್ ౕలరు తమಮ್ ౕಲె ತాವెౕ 
ಷెౕ దవುగళనుನ್ ಹెూరతు ప  

ನ್ క ಲ್ అನ್ తునఝల ತౌತ್ರాతు -  ತౌರాತ್ అవ ౕణರ್ಗెూళುಳ್వ ముం తವాಗಿ 

ఇಸాರ್ ౕలర మకಕ್ళು ತౌರాತ್ అవ ౕణರ್ಗెూళುಳ್వ ముంಚె ಕెలవು ఆಹారగళనుನ್ ಷెౕ త/ 

బರ್ం తಗెూ దದ್రు (హరರ್మ). 

ఆదದ್ ంద, 5:1 ర ಲ್న అనుತ್ಮ್ హురుముನ್ ఎంబువುదಕెಕ್ ౕవು బರ್ం తರాಗಿరుವాగ అథವా 
ಷెౕ సలಪ್ ಟ್రుವాగ ఎంబథರ್ವాಗಿದె. 

అందರె, 5:1 ర ಲ್ ಬెౕಟెಯాడువುదర బರ್ంధನెయనుನ್ ಪా సಬెౕಕాదుదు ನాವాಗಿದ ದె್ౕವె. 5:94 ర ಲ್, 
ಬెౕಟెಯాడువುదు నమಗె ఒందు ప ౕ ెಯాಗಿದె ఎందు ಹెౕళಲాಗಿದె (ఈ వచనవು నంతర 
ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాగువುదు). ఆಹారద షయగళ అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళ ವాకಯ್వృందగళ ಲ್, వనಯ್ ౕ  
సంరಕಷ್ಣా షయవనూನ್ అవను ఈగ బರ್ంధಗెూ ದాದ್ನె. 

ನావು ಕాడుಪాರ್ గళ ಬెౕಟెಯాడువುద ంద ఎషుಟ್ సమయ ಷెౕ తರాಗಿరಬెౕಕెందు కుರ್ఆನ್ 
ಹెౕళುవು లಲ್, ఆదರె ఇదు అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళ ಭాగವాಗಿದె ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. ఆదದ್ ంద 
అదర సమయవనుನ್ ನావು పರ್ದెౕశ ಹాగూ ఋతు ಗె అనుಸారವాಗಿ ధರ್ సಬెౕಕాಗಿದె. అందರె, 

                                                 
71 త ಸ್ౕರ್ ఎందರె, కుರ್ఆననుನ್ వ సువ ನెపద ಲ್, హలವారు హ ౕಸ್ గರ್ంథగళ ಲ್ కండుబరువ సంపರ್ದాయ మతుತ್ 
కಥెగళనుನ್ ఆధ , త రు ఎందు కರెయలಪ್డువంతహ జన ంద బರెయలಪ್టಟ್,  సు ౕఘರ್ ವాಯ್ಖాಯ್నగಳాಗಿವె. ఇదు 
యహూ గళ ತెూಸెఫತ್ వనుನ್ ಹెూౕలుతತ್ದె, అదర ಲ್ పರ್ సువంతహ అನెౕక అ ಕా గ ంద సృ ಟ್సలಪ್టಟ್ సನ್ಹ್ 
ఎంబువುదಕెಕ್ కటವాಗಿరువ, సంపರ್ದాయగళು మతుತ್ ಹెౕ ಕెగళనుನ್ ఒళಗెూండ ఒందు సంకలనವాಗಿದె.  
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అಫాಘ್ ಸాಥ್నద పవರ್తగళ ౕಕెగళ వంಶా వృ ಧ್య అవ యు ఐదు ంగಳాಗಿದె, ಹాಗಿరుವాగ ఆ 
ఐదు ంగళ ಕాల ఆ ౕಕెగళనుನ್ ಬెౕಟెಯాడಬారదు. 

‘ కರాಗాವ್’ ఎంబ సಥ್ళద ಲ್ ಷెౕశವాద ತెూగలు ఆ గళು తమಮ್ ಟెಟ್గళనుನ್ ఎరడు ంగళು 
ಹెూ ತ್రుతತ್ವె, తదనంతర వషರ್ద ఒందు ರ್షಟ್ హు ಣ್ య ರా ರ್య ಲ್ తమಮ್ ಟెಟ್గళనుನ್ 
ఇడుతತ್ವె, ನావು ఆ ರ್షಟ್ హు ಣ್ య ముం న సుಮారు మూరు ంగళ ಕాల అదనుನ್ 
ಬెౕಟెಯాడువುదనుನ್ ಷెౕ సಬెౕకు. ంಕెయు బహుತెౕక అ నం న ಲ್దದ್ರె మతుತ್ అదಕెಕ್ తనನ್ 
వంಶా వృ ಧ್ ಮా ಕెూళಳ್లు వషರ್గళ ಕాಲావ య అగతಯ್ దದ್ರె, ನావು ఆ వషರ್గళ 
ಕాಲావ య ಲ್ ಬెౕಟెಯాడಬారదు (ಘೆౖర ಸై ನ್). అనుತ್ಮ್ హురుముನ್ ఎందರె, ౕవು 
ಷెౕ సలಪ್ ಟ್రుವాగ ఎంದాಗಿದె. 

5:1 వచనవು ಬెౕಟెಯాడువ బರ್ంధನెయ బಗెಗ್ బలವాಗಿ ఒ ತ್ಹెౕళುతತ್ದె: 

ಘೆౖర ము ಲ್-ಸెಸ್ౖ  – ಬెౕಟెಯాడువುదనుನ್ అనుమ సಬెౕ  

ಬెౕಟెయ ౕ న ಷెౕಧా ెయు, ధ ಜా య ಪాರ್ గళనుನ್ ర సువ సలుವాಗಿ పರ್ದెౕశద 
ಕానూ న ಲ್ ఒళಗెూం రಬెౕಕాಗಿದె. పರ್ದెౕశద ಕానూను, స ಯాద సమయద ಲ್ ಬెౕಟెయ 
బರ್ంధగళనుನ್ ಹెౕరಬెౕకు. 

ఈ సంದెౕశద అథರ್వనుನ್ గರ್ సలు ನావು ಯావುದెౕ ದెౕశద వనಯ್ ౕ  ಭాగಕెಕ್ ಭెౕ  ౕడಬెౕకు 
ಹాగూ అవరు ರ್షಟ್ ంగళ ಲ್ ధ ಪాರ್ గళనుನ್ ಬెౕಟెಯాడువುదర ౕಲె ధ 
బರ್ంధగళనుನ್ ఏಕె ದాದ್ರె ఎందు ಕెౕ  దుಕెూళಳ್బహుదు. ಭారతద ಲ್ ంಕె ಬెౕಟెయ 

ఋతువು, యమ న ౕಕె ಬెౕಟెయ ఋతు ಗಿంత నನ್ವాಗಿరబహుదు. ధ ಪాರ್ గ ಗె ధ 
ఋతుగ ವె. ಬెౕಟెಯాడువುదనుನ್ ಯాವాగ ಷెౕ సಬెౕకు ఎందు ನావು ౕಮాರ್ సಬెౕಕాగుతತ್ದె, 
మతుತ್ ನావು అಲాಲ್హననుನ್ భయపడువవರాదರె ఈ ಕానూనుగళనుನ್ ಗౌర సಬెౕಕాಗಿದె. 

ఇదు 5:1 ర సంದెౕశద జವాద అథರ್ವాಗಿದె. ఇదు ఇಹాರ್ಮ್ ఎంబ ఎరడు తుండు  బಟెಟ್య 
ఉడుಗెయనుನ್ ధ , నమಮ್నుನ್ ఆ సలు అಲాಲ್హననుನ್ కూಗಿ కರెయుತాತ್, ఒందు మ ౕ య 
ಕెౕందರ್ద ಲ್రువ ఒందు ಚౌಕారద క ಲ್న గರ್హద సుతತ್లూ నಡెయువುదర బಗెಗ್ అలಲ್.  ఆ ఉడుಗెయనుನ್ 
ధ , ౕథರ್ಯాತెರ್య ಪా తರ್ತెయ ಥ್ య ಲ್రుವాగ ಬెౕಟెಯాడువುదనుನ್ ಷెౕ సಲాಗಿದె ఎందు 
ಹెౕళುవುదూ అ ವెౕకతనವాಗಿದె. 
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ఇ ಲ್ వనಯ್ ౕ య ಮాంసవనుನ್ దಧ್ (అథವా హರాಮ್) ಮా రువುదలಲ್, ఆదರె నమಗె ఒందు 
ರ್షಟ್ అవ య ಲ್ అవುగళనుನ್ ಬెౕಟెಯాడువುదనుನ್ దಧ್ಗెూ సಲాಗಿದె. 

ನావು పರ್పంచద పರ್భు న ఇಚెಛ್యనుನ್ ಪా సలు బయ ద ಲ್, బರ್ం త ంగళುగళ ಲ್ వనಯ್ ౕ గళ 
ಬెౕಟెಯాడువ బಗెಗ್ ఇరువ అవన ఆ ెగళనుನ್ ನావು ము యಬారదు: 

ఓ సతಯ್ ಶాವ್ గಳెౕ , అಲాಲ್హన అనుగರ್హ మతుತ್ సం ರ್ౕ యనుನ್ అరసుವాగ, అಲాಲ್హన 
ఆ ెగళనుನ್ (శ’ఆఇరಲాಲ್ಹ್), మతుತ್ (ಬెౕಟెಯాడువ) బರ್ం త ంగళುగళనుನ್, మతుತ್ 
(ಬెౕಟెయ బಗెಗ್) ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್వనుನ್, మతుತ್ (ಬెౕಟెయ బಗెಗ್) సూచకగళು  మతుತ್ 
వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ బರ್ంధಗెూ సలಪ್టಟ್ ಸామరసಯ್వనుನ್ (ఆ నಲ್ ಬైతಲ್ హರామ) 

ఉలಲ್ంಘಿసಬెౕ . మతుತ್ మಗె అనుమ  ౕడಲాದాగ ( ಷెౕధవనుನ್ రదుದ್ಗెూ సಲాద 
నంతర) (హలలుತ್ಮ್), ౕవು ಬెౕಟెಯాడబహుదు. ౕవು అ ರెౕకవನెನ್సగಬెౕಕాಗಿ, 

సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళనుನ್ (అ ಲ್ మ ಜ್ ಲ್ హರా ) ಪా సువುద ంద మಮ್నుನ್ 
తಡెయువ జನాంగద ದెವ್ౕషవು మಮ್నుನ್ ಕెర స ర . మతుತ್ ನాಯ್యద ಕాయರ್గళ ಲ್ మతుತ್ 
పುణಯ್కమರ್గళ ಲ್ పరసಪ್ర సహక , మతుತ್ ಪాప కృతಯ್గళ ಲ್ మతుತ್ ఆకರ್మణ ౕలತెయ ಲ್ 
పరసಪ್ర సహక సಬెౕ . అಲాಲ್హననుನ್ ల . అవన ెయు అతಯ್ంత క ణವాಗಿದె. (5:2) 

ನావು వనಯ್ ౕ యనుನ್ ర సలు ಶాసకರెూం ಗె సహక సಬెౕకు మతుತ್ ಹాಗె ಮాడువುదర మూలక 
ನావು అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ అవను గ ప ద బರ್ంధగళనుನ್ ಪా సుತెತ್ౕವె. ನావು అకರ್మ 
ಬెౕಟెಗారರెూం ಗె సహక సಬారదు. ఆದాగూಯ್, ನావು ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ బರ್ం త ంగళ 
(శహుರ್ಲ್ హರా ) అవ య ಲ್ వనಯ್ ౕ యనుನ್ ಕెూందರె, ఆ ఆಹారవనుನ್ నನ್లు నమಗె 
అనుమ సలಪ್ ಟ್ದె, ఆదರె ನావು అదಕెಕ್ దుಬా  దండవనుನ್ ಪావ సಬెౕಕాగుతತ್ದె అథವా ఆ 
పರ್ದెౕశద ಕానూను కರ್మవనుನ್ ఎదు సಬెౕಕాగుతತ್ದె. 

ఓ ಶాವ್ గಳెౕ , ಷెౕ సలಪ್టಟ್ అవ య ಲ್ (హురుముನ್) వనಯ್ ౕ గళనుನ್ ಕెూలಲ್ಬెౕ . 

ಯాರాదరూ ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ ಕెూందರె, అవುగళ ‘కణಕాలుగళ’ (ಕాಬా) ౕಲె 
అవುగళ ప పకವ್ತెయనుನ್ సూ సలు మಮ್ ಪైಕಿ ఎరడు సూకತ್ వಯ್ಕಿತ್గళು ౕಮాರ್ సువంತె 
ఒందు సಮాన ಜానుವా న దండತెరಬెౕకు. అథವా అవరు తమಮ್ ಕాయರ್గళ 
ప ಣామగళనుನ್ ಷా ಕెూళಳ್లు, బడవ ಗె ఆಹార ౕడువ మూలక అథವా సವ್యం-
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సತ್నుನ್72 ( ಯాಮ್) ಹెౕరువ మూలక ಪాರ್య ಚ್తತ್పటుಟ್ಕెూళಳ್ಬెౕకు. అಲాಲ್హను అవన 
ం న అపರాధగళనుನ್ ಕಷ್ సుತాತ್ನె. తనನ್ అపರాధಕెಕ್ ం రుగువవ ಗె, అಲాಲ್హను 

అవ ంద పರ್ ಕార పಡెದెౕ ౕరుತాತ್ನె. అಲాಲ್హను సవರ್శకತ್నూ, పರ್ ಕార 
ౕ ಕెూళುಳ್వవనూ ఆಗಿದాದ್ನె. (5:95) 

హురుముನ್ పదద స ಯాద అథರ್వనుನ್ ఇతర వచనగಳೂెం ಗె ప ౕ సబహుದాಗಿದె. 
ఉದాహరಣెಗె, 9:36 ర ಲ್ ఈ పదవనుನ್ బರ್ం త ఎందలಲ್ದెౕ ಬెౕರె ಯావುದెౕ అథರ್ದెూం ಗె 
బదಲావಣె ಮాడలు అಸాధಯ್ವాಗಿದె. 

శಚ್యವాಗಿయూ అಲాಲ್హను భూ  ఆಕాశగళనుನ್ సృ ಟ್ దం ందలూ అಲాಲ್హన 
గణ య ಲ್ ( ౕ ಕಿತా ಲాಲ್ ) ంగళುగళ సంಖెಯ್యు హನెನ್రಡెౕ ఆಗಿದె. అవುగళ ಪైಕಿ ನాలుಕ್ 
ంగళು దಧ್ವాಗಿದె (అబರ್అతుನ್ హురుముನ್). ఇదుವెౕ ನెౕరವాద ౕవనద 
ౕ ಯాಗಿದె ( ౕನ್-అಲ್-ఖ ಯ್ಮ್). (9:36) 

అబರ್అతుನ್ హురుముನ್ ఎంబ పదಕెಕ್, ನాలుಕ್ ంగళ ౕಲె ಷెౕಧా ె ದె ఎందథರ್ವాಗಿದె. 

ఈ వచనద స ನ್ವెౕశవనుನ್ అ తರె, ఈ ನాలుಕ್ బರ್ం త ంగళುగళು సూ సువುದెౕನెందರె, 
అಲాಲ್హను మతుತ್ అవన సంದెౕశವాహకరు, మూ ರ್ ఆರాధకರెూం ಗె అవర మూ ರ್ ఆರాధನెయ 
పదಧ್ గ ంద సంబంధవనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ క దు ಕెూం ದాದ್ರె ఎంబ ಘೆూౕషಣెయనుನ್ ಘೆూౕ ద 
నంతరద ನాలుಕ್ ంగళುగళು, ౕతಲావ ಯాಗಿದె. ఈ ಘೆూౕషಣెయనుನ್ ಮాడువ నಕెಕ್ మಹా 
సವా న న అథವా హ ಜ್ಲ್ అకಬ್ರ್ ఎందు కರెయలಪ್డుతತ್ದె. 9:1-4 ర ಲ್, మూ ರ್ ఆರాధకరు మతుತ್ 
సతಯ್ ಷెౕ గ ಗె ౕ న ಲ್ తమಮ್ ಸాಥ್నవనుನ್ ధರ್ సలు ನాలుಕ್ ంగళುగళ ಕాల ‘భూ య 
సంచ సలు’ అవ యనుನ್ ౕడಲాగుతತ್ದె. 

ఇందు భూ య ౕಲె ఒందు శతಕెూౕ ಗಿంతలూ ಹె ಚ್న జనరు తమಮ್నుನ್ ಕెలవು నగళ ಕాల 
‘ప తರ್’ ಮా ಕెూళಳ್ಬెౕಕెందు నంబుತాತ್ರె. పರ್  వషರ್వೂ, అవర ಲ್ ల ాంతర జనరు ఇಹాರ್ಮ್ 
ఎందు అవరు కರెయువ అసభಯ್ವాద ఎరడు తుండు వసవనుನ್ ఉటుಟ್ಕెూండు, ఘನాకృ య 
క ಲ್న గರ್హవనుನ್ పರ್ద ಣె ಮాడుತాತ್ರె. ఆదರె అಲాಲ್హను అవ ಗె ಮాడలు ಹెౕ రువುదు, 

                                                 
72 ಯాಮ್ ఎంబ అర ౕ పదవనుನ್ ಸాంపರ್ದా కವాಗಿ ఉపವాస ఎందు అనుವా సಲాగుతತ್ದె. ఆదರె ఇ ಲ್ 
ఉపವాసద అవ య బಗెಗ್ ಹెౕళಲెౕ ఇలಲ್. ఆదದ್ ంద, ఇదర అథರ್వು ಪాರ್ గళು పకವ್ತెయనుನ್ తలుపುవవರెగూ 
ಬెౕಟెಯాడದె, సವ್యం- ತ್ಗె తనನ್నుನ್ ಧెౕయನాಗಿసಬెౕకు. ఇదు ఆಹారవనుನ್ నుನ್వುదనుನ್ అథವా కు యువುదనుನ್ 
ಷెౕ సువ ఉపವాసద బಗెಗ್ అలಲ್. 
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బರ್ం త అవ య ಲ್ వనಯ್ ౕ  ಬెౕಟెಯాడಬారದెంబ వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న బರ್ంధగళనుನ್ 
ಪా సువುದాಗಿతుತ್. 

ఈ ౕ య ఒందు సరళ పదవనుನ್ సವ್లಪ್ రు దರె, అదు ఒందు వಯ್ಕಿತ್య ఈ ౕవనద ಲ್ మతుತ್ 
అనంతరద ౕవనద ಲ್ దురంతಕెಕ್ ಕారణವాగబహుదు. 

ఆದాగూಯ್, ‘ము ಲ್మర’ బహుಪాలు జనరు వనಯ್ ౕ గళనుನ್ ర సువ బರ್ంధగళనుನ್ ಪా సువ బಗెಗ್ 
బహళ క  ಕాళ  వ సుತాತ್ರె. వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣెಗె సంబం ద పರ್ ౕజనಕా  ಕಿರ್ గ ంద 
అవరనుನ್ కుಕ್ಗె సలు ಧా ರ್కరు యశ ವ್ಯాಗಿದాದ್ರె మతుತ್ ಖా  కలుಲ್ ಪె ಟ್ಗెయ ముంದె ౕಲె-
ಕెళಗె ಗಿయువంತె అవరనుನ್ తపುಪ್ದా ಗెಳె ದాದ್ರె. ಯాರెూౕ, ఎಲెూಲ್ౕ, ಚెನాನ್ಗಿ నಗె పಟాಕಿయనుನ್ 
ಹా సు ತ್రಬెౕకు. 

అಲాಲ್హను భూ య ಲ್రువ ఎಲాಲ್ ౕ గళనుನ್ సృ ಟ್ దను మతుತ್ ಮానవకులవು అవುగಳೂెం ಗె 
ప పೂణರ್ ಸామరసಯ್ದెూం ಗె సహ ౕవన నಡెసಬెౕಕాಗಿ ౕ సಲాಗಿದె: 

భూ య ౕ రువ ఎಲాಲ್ ౕ గళು, ರెಕెಕ್గ ంద ಹారువ ప గళು మಮ್ంತె ౕ ఇరువ 
సృ ಟ್వగರ್గಳాಗಿವె. (6:38) 

ಮానవ ಗె అవುగళనుನ್ యದాವ್తదವ್ವాಗಿ ಕెూలಲ್లు అవಕాశ లಲ್. సమ ರ್సలಪ್టಟ್ರె ಮాతರ್ 
ಕెూలుಲ್వುదనుನ್ అనుమ సಲాಗಿದె: 

ನాಯ್యసమಮ್తవలಲ್ದె ౕవು ౕవవనుನ್ ಕెూలಲ್ಬెౕ , ఇదు అಲాಲ್హను ಷెౕ ದాದ್ನె, 
(17:33) 

ఇతర స ౕ గళ ఉప ಥ್ యు అಲాಲ್హన సృ ಟ್య ಭాగವాಗಿದె. మనుషಯ್ను ತా ಛ್సువ 
ಯావುదనూನ್ ನాశప సుతತ್లు, వ సుతತ್లు మునನ್ಡెయలు ಸాధಯ್ లಲ್. అಲాಲ್హను ಜానుವారుగళనుನ್ 
ಮానవకులಕెಕ್ ఒందు అనుగರ್హವాಗಿ సృ ಟ್ ದాದ್ನె. ఆಹారద అవశಯ್కತెಗె అనుగుణವాಗಿ 
ಜానుವారుగళనుನ್ ಕెూలుಲ್వುదనుನ್ సమ ರ್ ಕెూళಳ್బహుదు. వనಯ್ ౕ గళ ಮాంసవనుನ್ ఆనం సలు 
సహ అಲాಲ್హను ಮానవకులಕెಕ್ అనుమ ದాದ್ನె. ఆదದ್ ంద ಕెలవು యమగళ అ ౕనద ಲ್ 
ಪాರ್ గళనుನ್ ಕెూలుಲ್వುదనుನ್ సమ ರ್ ಕెూళಳ್బహుదు. 

వనಯ್ ౕ య ಲ್ ఎరడు ధగ ವె: ఒందు జలವా  మತెూತ್ందు భూವా . 5:96 ర ಲ್, సముదರ್ద 
ಬెౕಟెయనుನ್ నನ್లు అనుమ  ౕడಲాಗಿದె. ఆదರె భూವా  ౕ యనుನ್ ಬెౕಟెಯాడువುదు 
ಷెౕ సలಪ್ ಟ್రుವాగ ನావು ఆ ಷెౕಧా ెయనుನ್ ಪా సಬెౕకు. 
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సముదರ್ద ಬెౕಟె మతుತ್ అదనుನ್ నుನ್వುదు మಗె అనుమ సಲాಗಿದె (ఉ లಲ್ లకుಮ್) 

అవುగళು మగూ మతుತ್ పರ್ಯా గ గూ ఆಹారವాಗಿವె. ౕవು బರ್ం తರాಗಿరువ 
(హురుమನ್) తనక భూವా  ౕ గళ ಬెౕಟెయు మಮ್ ౕಲె ಷెౕ సలಪ್ ಟ್ದె (హు ರ್మ). 

ౕవು ಯార స ನ್ య ಲ್ ಹాజರాగ ದె ౕ అవననుನ್ ల . (5:96) 

అర ౕ ధమರ್ద సంಶెೂౕధకర భರ್ಷాಟ್ಚారవು ఇ ಲ್ ఇನెూನ್ ಮ್ ಬెళಕಿಗె బరుతತ್ದె. ఇ ಲ್ హు ರ್మ మతుತ್ 
హురుమನ್ ఎరడూ పదగళು బళಕెಯాಗಿದె. ఇವెరడూ హ-ర-మ అథವా హರాಮ್ ఎంబ 
మూల ందಲెౕ బం రువುದాಗಿದె. ವాకಯ್ద దల ಭాగద ಲ್ బళಕెಯాద హు ರ್మ ఎంబ పదಕెಕ್ 
ಷెౕ సలಪ್ ಟ್ದె ఎందథರ್ವాಗಿದె ఆదರె, అనంతర బళಕెಯాద హురుమನ್ పదಕెಕ್ ಪా తರ್ತెయ ಥ್  

ఎందథರ್ವాಗಿದె ఎందు అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇదు ఎరడు  బಟెಟ್య ಹాಳెయనుನ್ సు ತ್ಕెూండు 
ಚౌకక ಲ್న గರ್హಕెಕ್ సుతుತ್ಹెూಡెయలు ಹెూరడువ ఆ సందభರ್ద ಥ್ ಯాಗಿದె ఎందు అవరు ದాವె 
ಮాడుತాತ್ರె. ఈ వచనగ గూ, ౕథರ್ಯాತెರ್గూ ಯావುದెౕ ౕ య సంబంధ లಲ್ವెందు ನావು 
ನెూౕ ದెవು. 

వనಯ್ ౕ గళ వಧెయు ఎಲెಲ್ಡెయూ నಡెయు ತ್ದె. ఋతు న ಹెూరಗె వనಯ್ ౕ గళనుನ್ ಕెూలಲ್ದె ఇరువ 
మూలక సವ್యం- సుತ್ అಭాಯ್స ಮాడలు ಬెౕಟెಗార ಗె కుರ್ఆನ್ కರె ౕడుతತ್ದె: 

ఓ సతಯ್ ಶాವ್ గಳెౕ , మಮ್ ಲ್ ಯారు పರెూౕಕಷ್ವాಗಿ అవననుನ್ భయపడుತాತ್ರెందు 
ನెూౕడ ಕాಕ್ಗಿ, మಮ್ ಕైగ ಗె మతుತ್ ಸాధనగ ಗె ఎటకువంతహ ಬెౕಟెయ మూలక మಮ್నుನ್ 
అಲాಲ್హను ప ౕ సువను. ఇదర (ఈ ఎచಚ್ ಕెయ) నంతరవೂ ಯారు ౕರెయనుನ್ 

ౕరుತాತ್ನెూౕ, అవ ಗె ವెౕదನాయుకತ್ ెయు ಕా ದె. (5:94) 

బహుತెౕక ನాగ ౕక సಕాರ್రగళು వనಯ್ ౕ యనుನ್ ర సలు ಕానూనుగళనుನ್ ಹెౕ ವె. అవరు 
అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న బರ್ంధగళ ಸామరసಯ್వనుನ್ (అథವా ఆ నಲ್ ಬై ಲ್ హರామ) 

సంర సు ತ್ದాದ್ರెందు అవ ಗె లಲ್. అదు అవ ಗె బರెౕ ఉతತ್మ ప ానద ఒందు 
షయವాಗಿದె. అవరు ప సర మతుತ್ ಪాರ್  ಸాಮాರ್జಯ್ద ಲ್న ౕవన ಮాద గళనుನ್ అధಯ್యన 

ಮా ದాದ್ರె మతుತ್ అదర ಲ್న ౕ గళనుನ್ ర సువುదు తమಮ್ కతರ್వಯ್ವెందు అవరు 
అ తుಕెూం ದాದ್ರె. ಕెలవరు సವ್యం ఆసಕಿತ್ ంద ಮాడుತాತ್ರె. కుರ್ఆ ಗె సంబం దంತె, ఇంతహ 
అంతదృರ್ ಟ್యు (ఒళఅ వು) సదుಗ್ణ ಕಿರ್ ಯాಗಿದె.  
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వ అనుತ್తుಮ್ హురుముನ್ ఎంబువುదు, ౕథರ್ಯాತెರ್య సమయవనుನ್ సూ సువುదూ అలಲ್ అథವా 
అవరు ఇಹాರ್ಮ್73 ఎందు కರెయువ ఎరడు తుండు ಯా ರ್య బಟెಟ್యనుನ್ సూ సువುదూ అలಲ್ 
ఎంబువುదర ಲ್ ಯావುದెౕ అనుಮాన లಲ್. అలಲ್ದె, ఇಹాರ್ಮ್ ఎంబ పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ 
కండుబరువು లಲ್. 

కుರ್ఆ న సం ౕజನెయ ಸౌందయರ್వనుನ್ ನావು అథರ್ಮా ಕెూళಳ್ಬెౕకు. ಹె ಚ್న సందభರ್గళ ಲ್, 
ఒందు షయవು అనుకರ್మ వచనగళ ಲ್ వ సಲాగుతತ್ದె మతుತ್ అదನెನ್ౕ ಬెౕರెకಡెయలూಲ್ 
ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాగుతತ್ದె. కుರ್ఆ న ಲ್ వ సಲాద ఆಹారద ౕ రువ ಷెౕಧా ెగళು, వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న 
బರ್ంధగళ (ಬైతಲ್ హರాಮ್) ಭాగವాಗಿದె మతుತ್ తమಮ್నుನ್ బರ್ంధగ ಗె సమಮ್ ಕెూళುಳ್వవరు 

ఇదనుನ್ ಪా సಬెౕಕాಗಿದె. 

ఈ ಷెౕధద వరవనుನ್ 5:1-5 ర ಲ್ సತ್ సಲాಗಿದె. ఆಹారవనుನ್ వ సువ మధಯ್ద ಲ್, 5:3 ర ಲ್ 
అಲాಲ್హను ಹెౕళುತాತ್ನె: 

ఇందు, ನాను మಗాಗಿ ౕననుನ್ ప పೂణರ್ಗెూ ದెದ್ౕನె, మతుತ್ మಮ್ ౕಲె ననನ್ 
కృಪెయనుನ್ సంపೂణರ್ಗెూ ದెದ್ౕನె. మతుತ್ ఇಸాಲ್మనుನ್ (ಶాం పరತెయనుನ್) మಗె ౕನాಗಿ 
( ౕవనద ౕ ಯాಗಿ) ದెದ್ౕನె. (5:3) 

ఆಹారద ౕ న బರ್ంధగళ వరగ ಗె సంబం ద అవ ౕణರ್ದెూం ಗె అಲాಲ್హ ంద 
గ ప సಲాద ౕవనద ౕ యు ప పೂణರ್ಗెూ సಲాಗಿದె. ಶాం య ಲ್రువ ఒవರ್ ಪాರ್ಮా క 

వಯ್ಕಿತ್యు అಲాಲ್హ ంద గ ప సಲాద గళనನ್లಲ್ದె, ಬెౕರె ಯావುದెౕ బರ್ంధగ ಗె తమಮ್ 
సమಮ್ యనుನ್ ౕడಬారదు. ఆದాగూಯ್, వచనవು ఒందు ನా ం ಗె ಕెూನెಗెూళುಳ್తತ್ದె: 

ఆದాగూಯ್, ಯాರాదరూ దురుದెದ್ౕశ లಲ್ದె, బలవంతವాಗಿ ನ್సలಪ್టಟ್ರె, అಲాಲ್హను 
ಕಷ್ಮా ౕలనూ, కరుಣామయనూ ఆಗಿరుತాತ್ನె. 

                                                 
73 ఈ ఇಹాರ್ಮ್ ఉడు ನెూళಗె ఏనನాನ್దరూ ధ దರె, అవన ౕథರ್ಯాತెರ್యు వಯ್థರ್ವాಗಿ డుతತ್ದె. ౕవು ఆ ఊ న 
ఉషಣ್ತెయనుನ್ ఊ  ನెూౕ , ననಗె ఎరడు ತెూಡెగళ నడుವె చమರ್ಲెౕపవనుನ್ సవరుತాತ್ పರ್ಯాసపడಬెౕಕాಗಿ 
బం తుತ್. అನాಚా  అరబరు పೂవರ್కుರ್ఆ న సమయద ಲ್ ఈ కటಟ್డಕెಕ್ నగನ್ పರ್ద ಣెಮాడు ತ್దದ್రు ఎందు ఇ ಹాస 
గರ್ంథగళ ಲ್ ದాఖಲెగ ವె. ఎరడు  బಟెಟ್య ಹాಲెయ ఒళగಡె ఏననూನ್ ధ సಬారದెంబ అసబಯ್ ಹాగూ అనగతಯ್ 
యమవು - ఈ ౕథರ್ಯాತెರ್యు, పುರాతన అನాగ క అర ౕ ఆచరಣెయ సుಧా త ఆవృ ಯాಗಿరువುదಕెಕ್, ఒందు 

సಪ್షಟ್ దశರ್నವాಗಿದె. ఈ ఒళనగನ್ತెయ అవశಯ್కತెಯాదరూ ఏను ఎందు యుಕಿತ್యుళಳ್ ము ಲ್మను సವ್తః పರ್ ನ್సువು లಲ್. 
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ಹెూస షయవనుನ್ వಯ್వహ సువ దలు, ముం న ఎరడు వచనగళ ಲ್ అದెౕ షయవು 
ముందువ యుతತ್ದె. ం న అಧాಯ್యగళ ಲ್ ద బರ್ంధగళనుನ್ దృ ౕక సలు, 6:141-150 ర ಲ್ 
ఎంటు రంతర వచనగళ ಲ್ పುనರావ ರ್సಲాಗಿದె. ಕెూನెయ ಭాగవು, ఇನెూನ್ ಮ್ 16:112-119 ర 
ఎంటు రంతర వచనగళ ಲ್ అదనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసుతತ್ದె. 

ననನ್ ఆసಕಿತ್య సంగ ందనుನ್ ಹెౕళಬెౕಕాదರె, కుರ್ఆ న సం ౕజನెయు ಹెౕಗಿದె ందರె, 
ಯావುದెౕ పರ್ತెಯ್ౕక షయవು ಯాವాగలూ తనನ್ದెౕ ఆద ఒందు వచనద ಲ್ పರ್ತెಯ್ౕకವాಗಿ 
అవ ౕణರ್ಗెూళುಳ್తತ್ದె. పరసಪ್ర సంబంధ లಲ್ద షయగళು ಯావతూತ್ ఒంದెౕ వచనద ಲ್ 
ಕాణ గువು లಲ್. 

 

‘వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣె’ ఎంబువುదు ‘ ౕథರ್ಯా ರ್య ఉడుపು’ 
ఎంದా తు 
5:1-5 ర సం పತ್ ప ౕలನెయు ಕెళಗಿనవುగళనుನ್ సూ సుతತ್ವె: 

• నమಗె ದెౕರ್ సలಪ್టಟ್వುగళనుನ್ ಹెూరతుప , ಬెౕರె ಯావುದెౕ ఆಹారవనుನ್ ಷెౕ సದెౕ 
ఇరువ మూలక అಲాಲ್హನెూం ಗె నమಮ್ ఒపಪ್ందవనుನ್ ನావು ఈಡెౕ సಬెౕಕాಗಿದె. బರ್ం త 
అవ య ಲ್ ಬెౕಟెಯాడువುదనుನ್ ನావು అనుమ సಬారదు. 

• అಲాಲ್హన అనుగರ್హ మతుತ್ సం ರ್ౕ యనుನ್ అరసుವాగ, అಲాಲ್హన ఆ ెగళనుನ್, అథವా 
బರ್ం త ంగళುగళనుನ್ మతుತ್ ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್వనుನ್ మతుತ್ సూచకగళనుನ್ మతుತ್ 

వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ బರ್ంధಗెూ సలಪ್టಟ್ ಸామరసಯ್వనుನ್ (ఆ నಲ್ ಬైతಲ್ హರామ) ನావು 
ఉలಲ್ంಘಿసಬారదు. నమಗె అనుమ  ౕడలಪ್ಟాಟ್గ ನావು ಬెౕಟెಯాడబహుదు. 
సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళనుನ್ (అ ಲ್ మ ಜ್ ಲ್ హರా ) ಪా సువುద ంద నమಮ್నుನ್ 
తಡెయువవర ದెವ್ౕషవು నమಮ್నుನ್ ಕెర స రಬెౕకు, మతుತ್ ನావು అ ರెౕకవನెನ್సగಬారదు. 
ನాಯ್యవತాತ್ద ಕాయರ್గళ ಲ್ మతుತ್ పುణಯ್కమರ್గళ ಲ್ ನావು పరసಪ್ర సహక సಬెౕకు, మతుತ್ 
ಪాప కృతಯ್గళ ಲ್ మతుತ್ ఆకರ್మణ ౕలತెయ ಲ್ పరసಪ್ర సహక సಬారదు. 

• అనుమ సలಪ್ ಟ್రువುదు ಯావುದెందు జనరు ಕెౕళುತాತ್ರె. “తరಬెౕ  ౕడలಪ್టಟ್ ನా గళು 
దవುగళೂ ಸెౕ దంತె, ఉతತ್మವాద ఎలಲ್వೂ” ఎందు అవ ಗె ఉతತ್ సలు ಹెౕళಲాಗಿದె. 
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• నమಗె దಧ್ಗెూ రువ ఆಹారగళು ఇవುగಳాಗಿವె: సವ್తః సతತ್ ಪాರ್ గళ ಮాంస, రకತ್, 
హం య ಮాంస, అಲాಲ್ಹెౕత ಗె అ ರ್సలಪ್టಟ್ంతహవುగళು మతుತ್ ఉ రుక ಟ್, ఒందు 
వసుತ್ ంద ಹెూಡెయలಪ್టుಟ್, ఎతತ್ర ంద దుದ್ మతుತ್ ఘ ರ್సలಪ್టుಟ್ సతತ್ంతహ ಪా , మతుತ್ 
కూರ್రమృగ ంద (ಭాగశః) నನ್లಪ್టಟ್ ಪాರ್  ఆదರె అదనుನ್ ౕవು ౕవంతವాಗಿ 
ಪారుಮా దರె ఇదಕెಕ್ ಹెూరತాಗಿದె, మతుತ್ జూಜాటಕెಕ್ ౕಗಿ దంతహ ಪాರ್  మతుತ್ 
ఎరకద మూలక ంగ సಲాద ಮాంస. అಲాಲ್హ ంద బರ್ం సಲాద ఆಹారగళು ಕెౕవల 
ఇవುగళು ಮాతರ್ ఆಗಿವె. ఈ ౕಮాರెౕಖెయనుನ್ ಯారు కటుಟ್ ಟాಟ್ಗಿ అనుస సుತాತ್ರెూౕ 
అవరు ಶాం పరತెయనుನ್ ఆనం సువరు, మతుತ್ అಲాಲ್హను ತాను బರ್ం రువುదనನ್లಲ್ದెౕ 
ಬెౕರె ಯావುదనుನ್ నమಮ್ ౕಲె సದె, అవను ఇదనుನ್ ఇಸాಲ್ం ఎందు కರె ದాದ್ನె. 

• ಕెూನెయದాಗಿ, ం న గರ್ంథద జనరు ಸెౕ సు ತ್దದ್వುగళೂ ಸెౕ దంತె, ఎಲాಲ್ ఒಳ ಳె್య 
ఆಹారవು నమಗె అనుమ సಲాಗಿದె. 

ఈ ఎಲాಲ್ ఐదు వచనగళು, వనಯ್ ౕ గళ ಮాంసవು ಸెౕ దంತె, ఆಹారద కు తు ఇరువುದాಗಿದె. 
ౕథರ್ಯాತెರ್యనుನ್ వರ್ సువುదు అథವా ಯా ರ್య ఉడుపనుನ್ (ఇಹాರ್ಮ್) ధ సువುదు ఆಹారద 

ಸాధనవలಲ್ అథವా ఆಹారಕెಕ್ సంబం రువುదలಲ್. ఇ ಲ್ ఆ షయవು ఇలಲ್ವెౕ ఇలಲ್. 
ౕథರ್ಯాತెರ್యనుನ್ మతుತ್ ఒందు ಧా ರ್క ఉడుపనుನ್ ధ సువ మూలక అ ತ್తವ್ద ಲ್ద ಪా తರ್ಯ್ತెయ 

ఒందు ಥ್ యనుನ್ ఈ ఐదు వచనగ ంద ం ತెಗెయువುదు, బహుತెౕక ఇతర ఎಲాಲ್ ధమರ್ద 
వంచನెగళనుನ್ ౕ ద ఒందు ಧా ರ್క ಸాహసకృతಯ್ద అಭాಯ್సವాಗಿದె. 

 

ఇಹాರ್ಮ್ ఎంబ పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ కండుబం లಲ್  
ఇಹాರ್ಮ್ ఎంబ పదవು హರాಮ್  ఎంబ పదద ఒందు ఉతಪ್నನ್వలಲ್ మతుತ್ ఇదు కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ 
కండుబం లಲ್ ఎంబువುదు ముఖಯ್ವాಗಿ గమ సಬెౕಕాಗಿದె. 

హురుముನ್ ఎందರె ಧా ರ್కరు నమనుನ್ నంబువంತె ಮా రువ ౕథರ್ಯాತెರ್ అథವా 
ౕథರ್ಯాತెರ್య ఉడుపು ఎంబ అథರ್వು ఒందు ಕಷ್ణ స ంದెౕ ನావು ಭా దರె, ನావು నమಮ್నుನ್ 

ಹాಸాಯ್సಪ್దವాద ప ಥ್ య ಲ್ ಕాణబహుదు. 9:36 ర ಲ್న అబರ್అతుನ್ హురుముನ್ ఎంబువುదనుನ್ 
ౕಗె ఓదಬెౕಕాగుతತ್ದె: 

• అಲాಲ್హన గణ య ಲ್ ంగళುగళು హನెನ್రಡాಗಿವె. అవುగళ ಲ್ ನాలుಕ್ ౕథರ್ಯాತెರ್గಳాಗಿವె. 
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అథವా: 

• అಲాಲ್హన గణ య ಲ್ ంగళುగళು హನెನ್రಡాಗಿವె. అవುగళ ಲ್ ನాలుಕ್ ಯా ರ್య 
ఉడుపುగಳాಗಿವె. 

ఎరడూ తರ್ణవೂ సువಯ್కತ್ವాಗಿ ఒపಪ್లు అಸాధಯ್ವాಗಿವె. 

9:36 ర పೂణರ್ పఠಯ್వು ಹెౕళುతತ್ದె: 

శಚ್యವాಗಿయూ అಲాಲ್హను భూ  ఆಕాశగళనుನ್ సృ ಟ್ దం ందలూ అಲాಲ್హన 
గణ య ಲ್ ంగళುగళ సంಖెಯ್యు హನెನ್రಡెౕ ఆಗಿದె. అవುగళ ಪైಕಿ ನాలుಕ್ ంగళು 

దಧ್ವాಗಿದె. ఇదుವెౕ ನెౕరವాద ౕవనద ౕ ಯాಗಿದె. ఆదದ್ ంద ఆ అవ య ಲ್ ౕవು 
మಮ್ ౕಲె అకರ್మವెసగಬెౕ . మతుತ್ మూ ರ್ ఆರాధకರెలಲ್రూ ఒಟాಟ್ಗಿ ಮ್డನె 

ಹెూౕರాడువంತె ౕవೂ ఒಟాಟ್ಗಿ అవರెూడನె ಹెూౕರా . అಲాಲ್హను సదుಗ್ణರెూం ಗಿದాದ್ನె 
ఎందు అ  (9:36) 

5:2 నుನ್ భರ್షಟ್ಗెూ సువ ಧా ರ್కర ಷాదకరವాద పರ್ಚెూౕదನెయు అನెౕక ఓదుగరనుನ್ 
ಗಿలుప సుతತ್ದె: 

ಯా అయుಯ್హలಲ್ ౕన ఆమనూ ಲా తు లూಲ್ శఆఇరಲాಲ್ಹ್ - ఓ సతಯ್ ಶాವ್ గಳెౕ , అಲాಲ್హన 
ఆ ెగళనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿసಬెౕ  

వಲా శಶ್హರ್ಲ್ హರామ - మతుತ್ బರ್ం త ంగళುగళనుನ್ 

వలಲ್ హదಯ್ - మతుತ್ ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್వనుನ್ 

వಲాಲ್ ఖಲాఇద - మతుತ್ ( బರ್ంధగళ) సూచకగళనుನ್  

వಲా ఆ నಲ್ ಬైతಲ್ హರామ - మతుತ್ వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ బರ್ంధಗెూ సలಪ್టಟ್ 
ಸామరసಯ್వనుನ್ 

యబತ್ఊన ఫధನ್ ನ್ ర ಬ್ ಮ್ వ ಧాವ್నನ್ - అಲాಲ್హన అనుగರ್హ మతుತ್ సం ರ್ౕ యనుನ್ 
అరసుವాగ 
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వ ఇಝా హలలుತ್ಮ್ ఫಸాದ್దూ - మతుತ್ మಗె అనుమ  ౕడಲాದాగ, ౕవು 
ಬెౕಟెಯాడబహుదు 

వಲా య ರ್మనನ್కుಮ್ శనఆను ಕౌ ನ್ అನ್ సವ್దూದ್కుಮ್ అ ಲ್ మ ಜ್ ಲ್ హರా  అನ್ 
తఅ’తదూ - ౕవು అ ರెౕకవನెನ್సగಬెౕಕాಗಿ, సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళనుನ್ (అ ಲ್ 
మ ಜ್ ಲ್ హರా ) ಪా సువುద ంద మಮ್నుನ್ తಡెయువ జನాంగద ದెವ್ౕషవು మಮ್నుನ್ 
ಕెర స ర  

వతఆవనూ అలಲ್ ರ್ వతತ್ಖాವ್ వಲాతఆవనూ అ ಲ್ ఇ ಮ್ వಲ್ ఉದాವ್  - మతుತ್ 
ನాಯ್యద ಕాయರ್గళ ಲ್ మతుತ್ పುణಯ್కమರ್గళ ಲ್ పరసಪ್ర సహక , మతుತ್ ಪాప కృతಯ್గళ ಲ್ 
మతుತ್ ఆకರ್మణ ౕలತెయ ಲ್ పరసಪ್ర సహక సಬెౕ . 

వతತ್ఖుಲాಲ್హ ఇనನ್ಲాಲ್హ శ ౕదుಲ್ ఇಖాಬ್ - అಲాಲ್హననుನ್ ల . అవన ెయు అతಯ್ంత 
క ణವాಗಿದె. 

5:2 ర సంದెౕశవು ం న వచనద షయద ముందువ ಕెಯాಗಿದె. ఇదు ಜానుವారు మతుತ್ 
వనಯ್ ౕ గళ ಬెౕಟెయ బಗెಗ್ಯాಗಿದె. ఈ వచనద ಲ್రువ ಬెౕಟె ఎంబ పదవು (ఫಸాತ್దూ) 5:1 ర ಲ್ 
బళಕెಯాద పదద పುనರావతರ್ನెಯాಗಿದె. ఈ ఎరడు వచనగళು ఒంದెౕ షయద ౕಲె పరసಪ್ర 
పೂరకವాಗಿವె. 

5:2 ర అನెౕక పదగళ జనర ళುవ ಕెయనుನ್, మಕాಕ್ద ಲ್ హಜ್ಜ್ ఎంబ ౕథರ್ಯాತెರ್య ఒందు 
ధుಯ್కತ್ ఆచరಣెయనుನ್ సూ సువంತె (ఎం నంತె, హ ౕಸ್ ఎంబ కటుಟ್కಥెగళ ಪౌರెూౕ త 

అనుಲెౕపనద మూలక) రుచಲాಗಿದె. 

అర ౕ ధమರ್ద కుశలಕా ರ್కరు హదಯ್ ఎంబ పదಕెಕ್ ఒందు ಹెూస అథರ್వನెನ್ౕ ౕ దరు మతుತ್ 
కుರ್ఆನ್ అవర ఈ తూ యనుನ್ బ రంగಗెూ సుతತ್ದె. ఈ పదಕెಕ್ ಮాగರ್దశರ್న ఎందథರ್ವాಗಿದె. 
అవరు ఈ పదవು ఒందు ಪాರ್ యనుನ್ బ ಯాಗಿ అ ರ್సువುదు ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడువంತె 
బదಲా దరు. అಲాಲ್హ ಗె ఆಹారద ಕా ಕెగళనుನ್ అ ರ್సువುదు ಪాపವాಗಿದె ఎందు కుರ್ఆನ್ 
ಹెౕళುతತ್ದె: 

అవరు అಲాಲ್హ ಗె సವ್తః అవನెౕ ఒదಗಿ ద ಬెಳెగళ మతుತ್ ಜానుವారుగళ ఒందు ಪాలనుನ್ 
ౕస డుತాತ್ರె ಹాగూ ಹెౕళುತాತ್ರె “ఇదు అಲాಲ್హ ಗె”. అవరದెౕ ದాವెయ పರ್ಕార అవరు 
ౕగూ ಹెౕళುತాತ್ರె “ఇదు నమಮ್ మూ ರ್గ ಗె”. అంతూ, అవరు తమಮ್ మూ ರ್గ ಗె 
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ౕస టಟ್వುగళು అಲాಲ್హననుನ್ తలుపುవು లಲ್, ಹాగూ అಲాಲ್హ ಗాಗಿ ౕస టಟ್వುగళು అవర 
మూ ರ್గళనుನ್ తలు డుతತ್ವె. అవర ఇంతహ ౕಮాರ್నవು ఒందు ಪాపకృతಯ್ವాಗಿದె. 
(6:136) 

ఈ ರ್షಟ್ వచనవనుನ್ గమ . అಲాಲ್హను తనಗె ಯావುದెౕ ಪాರ್ బ యనుನ್ ౕడಲెూౕ అథವా 
ಯావುದెౕ  ಸాధనవనుನ್ అ ರ್సಲెూౕ అవ ಗె ఆ ా లಲ್. అవರెౕ అಲాಲ್హ ಗె మతుತ್ తమಮ್ 
మూ ರ್గ ಗె ಬెಳెగళ, ಜానుವారుగళ ఒందు ಪాలనుನ್ అ ರ್సలు ౕస డుತాತ್ರె. అవర 
ౕಮాರ್నవು ‘ಪాపకృతಯ್’ವాಗಿದె ఎందు అಲాಲ್హను ಹెౕళುತాತ್ನె, ఇదు కుರ್ఆ న ಲ್ బళಕెಯాగువ 

పರ್బల పదగళಲెూಲ್ంದాಗಿದె. 

ఈ ಚారవనుನ್ సಮ್ ಕెూళುಳ್వುదు అతಯ್గతಯ್ವాಗಿದె. ఏಕెందರె, ఈ షయవು ಯా ರ್గళು హಜ್ಜ್ 
ౕథರ್ಯాತెರ್ಗాಗಿ మಕాಕ್ద ಲ್రువ తమಮ್ క ಲ್న మూ ರ್యనుನ್ ಭెౕ ౕడువ సమయద ಲ್, అಲాಲ್హ ಗె 

ఒందు ౕಕె, ఒంಟె, అథವా ఇతర ಜానుವారుగళనుನ್ బ ౕడువುదಕెಕ್ సంబంధప ಟ್రువುದాಗಿದె. 
అಲాಲ್హను తనನ್ గರ್ంథద ಲ್ ಹెౕళುತాತ್ನె - ಪాರ್  బ యు అవననుನ್ ఎం గూ తలుపುవು లಲ್, అవುగళು 
అం మವాಗಿ అవర (క ಲ್న) మూ ರ್యనుನ್ తలుపುతತ್ವె. 

ದెౕవತెగ ಗె ಪాರ್ బ యనుನ್ ౕడువುదు, ಕెూನెయ పರ್ವా య అవ ಗಿంత బహళ ముంಚె ౕ ఇదದ್ 
ఒందు అర ౕ ವా ಕెಯాಗಿతుತ್. ಧా ರ್కరు ಪాರ್ బ య మూలవనుನ್ తಪాಪ್ಗಿ పರ್ವా  ఇಬాರ್ ౕమర 

ౕಲె ಹెూ సుತాತ್ರె, ఆదರె అవర ఈ సమథರ್ನెయు మತెూತ್ందు కಥెಯాಗಿದె. 

 

‘ಮాగರ್దశರ್న’ ఎంబువುదు ‘ಪాರ್ బ ’ ఎంದా తు 
5:2 ర ಲ್న హదಯ್ ఎంబ పదవು, ಮాగರ್దశರ್న ౕడువುదు, ತెూౕ సువುదు అథವా మునನ್ಡెసువುదు 
ఎంబ అథರ್వనుನ್ సూ సుతತ್ದె. మూల పద హదయ ఎంబువುదಕెಕ್ ಮాగರ್దశರ್న ౕడువುదు 
ఎందథರ್ మతుತ್ హుదನ್ ఎందರె ಮాగರ್దశರ್న ఎంದాಗಿದె. కుರ್ఆ న ఇంతహ సరళವాద అర ౕ 
పదగళనుನ್ ತావು ఊనಗెూ దರె, అవುగళು అం మವాಗಿ బ రంగపడువುದెందు ಧా ರ್కరు 

ౕ ర లಲ್. హదಯ್ ఎంబ పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ హలవು ಬా  ಕా ಕెూళುಳ್తತ್ದె. 7:186 మతుತ್ 25:31 

ర ಲ್న ಹా య ఎంబ పదద అథರ್వು ಮాగರ್దశರ್న ౕడువುదనుನ್ సూ సుతತ್ದె. 

అಲాಲ್హను ಯారనుನ್ కుಕ್ಗె  డుತాತ್ನె, అవ ಗె ఇನాನ್రూ ಮాగರ್దశರ್క లಲ್ (ఫಲా 
ಹా య లహూ). మతుತ್ అవను అవర ఉదಧ್టతనదಲెಲ್ౕ అಲెದాడు ತ್రలు టుಟ್ డుತాತ್ನె. 
(7:186) 
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ನావು ఇದెౕ ౕ య ಲ್ అపರా గళ ಪైಕಿ ంద పರ್ ందు పರ್ವా గ ಗె శతుರ್గళనుನ್ 
ನెౕ రుತెತ್ౕವె. ಮాగರ್దశರ್కನాಗಿ (ಹా యನ್) మతుತ್ సಹాయకನాಗಿ మಮ್ పರ್భుವెౕ 
ಸాకు. (25:31) 

ఆదರె అದెౕ మూల ం రువ హదಯ್ ఎంబ పదవು 5:2, 2:196 మతుತ್ ఇతర వచనగళ ಲ್ 
ಕా ಕెూంಡాగ, ಧా ರ್కరు ఇదಕెಕ್ తమಮ್ అర ౕ ధమರ್ద ಲ್న ಪాರ್ బ య ಧా ರ್క  ఎంబ 
అథರ್ ಕెూడువంತె ఆ పదవనుನ್ రు ದాದ್ರె. 

 

ఇనನ್షుಟ್ భರ್ಷాಟ್ಚారగళು 
5:1 ర ಲ್న హురుముನ್ ఎంబ పదవనుನ್ భರ್షಟ್ಗెూ సువ ಜెూತెಗె, అಲాಲ್హన మతుತ್ అవన 
సంದెౕశವాహకర శతుರ್గళು తమಮ್ గರ್హగళనుನ್ ಭెౕ  ౕడలు మతుತ್ ఆರాధನె ಮాడలు 
త ಮ್ం ಗె సమసತ್ ము ಲ್మరనుನ್ ಸెౕ ಕెూళಳ್లు, 5:2 ర ಲ್న ఇనూನ್ ఆరు పదగళనుನ್ భರ್షಟ್ಗెూ  

ౕసಮాడలు ముందువ ದాದ್ರె. 

అవరు ఈ ಕెళಗಿన పదగళనుನ್ రు ದాದ್ರె: 

• హదಯ್ ఎంబువುదు ಪాರ್ బ  ఎంದా తు. ವాసತ್వద ಲ್ క ಲ್న గರ್హగ ಗె ఆಹారవనుನ್ 
సమ ರ್సువ అర ౕ అನాಚా గళ ౕవ ಗెయనుನ್ దు ము ಲ್మరు మునನ್ಡెయు ತ್ದాದ್ರె. 

• ఖಲాఇద ఎంబువುదు ಪాರ್ గళనుನ್ గురు సువంತె అవುగ ಗె ಹాకువ హూಮాಲెగళು 
ఎంದా తు. అಲాಲ್హను తనನ್ ಸెౕవక ಗె ‘ಪాರ್ గ ಗె ಹాకువ హూಮాಲెగళనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿసಬెౕ ’ 

ఎందు సూ సు ತ್ದాದ್ನె ఎందు ಹెౕళುవುదర ಲ್ ಯావುದెౕ యుಕಿತ್యు ಕాణువು లಲ್. ఆదరూ ಧా ರ್కరు 
తమಮ್ సವ್ంత భರ್ಷాಟ್ಚారಕెಕ್ ತాವెౕ బదಧ್ರాಗಿలಲ್, ఏಕెందರె ఇందు ౕనద ಲ್ బ ಪాರ್ ಗె ಯావುದెౕ 
హూಮాಲెయనుನ್ ధ సಲాగు ತ್లಲ್, బద ಗె అవುగళ ಕಿ ಗె ఒందు కురుహు ಹెನ್యనుನ್ ಹాಕಿ డుತాತ್ರె! 

ఆ వచనవು ಹెౕళುవುదు, వనಯ್ ౕ య ಬెౕಟెయ ౕಲె గ ప సಲాద బರ್ంధగళనుನ್ 
రూ సువంతహ, ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್వనుನ್ (హదಯ್) మతుತ್ సూచకగళనుನ್ (ఖಲాఇద) ఉలಲ್ంಘಿసಬెౕ  
ఎంದాಗಿದెయಷెಟ್. త -అ వృ ಧ್య (గభರ್ಧారಣెయ) అవ య ಲ್ పవರ್త ౕಕెగళనుನ್ 
ಬెౕಟెಯాడಬారదు ఎందు ನా న యమవು ದెౕರ್ సు ತ್దದ್ರె ಹాగూ ನెూౕ ౕసుగళು అథವా 
సూచನా పతರ್గళು (ఖಲాఇద) పರ್కటಗెూం దದ್ರె, ನావು అదనుನ್ ಗౌర సಬెౕకు, అಷెಟ್. 
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5:94 ర పರ್ಕార, ಬెౕಟెಯాడువುదు ಮానవకులಕెಕ್ ఒందు ప ౕ ెಯాగలూ బహుదు. అಲాಲ್హననుನ್ 
ల సువవరు ರ್షಟ್ అవ య ಲ್ అథವా ಪాರ್ గళು పకವ್ತెయనుನ್ తలు ద సమయద ಲ್ ಮాతರ್ 
ಬెౕಟెಯాడుತాತ್ರె. ఖం తವాಗಿయూ, ఇదు హసుగళ, ౕಕెగళ అథವా ఒంಟెగళ కు ತ್ಗెయ సుతತ್ 
హూಮాಲెగళనుನ್ ಹాకువ బಗెಗ್ ఇరువ ఆದెౕశವెౕ అలಲ್. ಪా తರ್ತెయనుನ್ సూ సువುదಕాಕ್ಗಿ ಯావುದెౕ 
ಜానుವారుగ ಗె ఒందు ಹారవనుನ್ అథವా ಯావುದెౕ కురుహు ಹెನ್గళనుನ್ ಹాకువುదు ಕెలవು 
ధమರ್గళ ఒందు షಟ್ತెಯాಗಿದె. అదಕెಕ್ ఇಸాಲ್ న ಲ್ ಯావುದెౕ ಸాಥ್న లಲ್ ఎందు అಲాಲ್హను 

యప సుತాತ್ನె. 

• అవరు ఆ నಲ್ ಬై ಲ್ హರామ ఎంబువುదు ప తರ್ మನెಗె ಭెౕ ౕడువవరు ఎంದాగువంತె 
రు దరు. ఇదు శుదಧ್ ದైవದెూರ್ౕహವాಗಿದె. ఈ వచనద సంದెౕశవು బహళ సಪ್షಟ್ವాಗಿದె, అಲాಲ್హన 

అనుగರ್హ మతుತ್ సం ರ್ౕ యనుನ್ అరసుವాగ, వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ బರ್ంధಗెూ సలಪ್టಟ್ ಸామరసಯ್వనుನ್ 
ఉలಲ್ంಘಿసಬెౕ  ఎంದాಗಿದె. 

• వ ఇಝా హలలుತ್ಮ್ ఫಸాದ್దూ ఎంబువುదనూನ್ ಮాపರ್ సಲాಗಿದె. బహుశః ఇ ౕ కుರ್ఆ న ಲ್ 
అథರ್ಮాడలు అతಯ್ంత సులభವాద పదవು ఇದాಗಿరబహుదు. 

వఇಝా హలలుತ್ಮ್ మతుತ್ మಗె అనుమ  ౕడలಪ್టಟ್ರె 

ఫಸాತ್దూ ఆగ ౕవು ಬెౕಟెಯాడబహుదు 

హతుತ್ వషರ್ వయ ಸ್న ము ಲ್ం మకಕ್ళು సహ హಲాಲ್ పదవనుನ್ అథರ್ ಮా ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. అవర 
ಮాತా తరు అవ ಗె హಲాಲ್ ఆಹారవనుನ್ ಮాతರ್ నನ್ಬెౕకు ఎందు తరಬెౕ  ౕ రుತాತ್ರె. 
హಲాಲ್ పదద రుదಧ್ವాಗಿరువುదు హರాಮ್ ఆಗಿದె. ఒందు అనుమ సಲాಗಿరువುదు మತెూತ್ందు 
ಷెౕ సಲాಗಿరువುదు. ఈ ನెౕరವాద ವాకಯ್వనుನ್ ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ ౕಗె అనుವా ದాದ್ರె: 

మతుತ್ ౕవು ౕథರ್ಯాತెರ್యనుನ್ పೂణರ್ಗెూ ద నంతర ౕవು ಬెౕಟెಯాడబహుదు. అవరు ఇంతహ 
ఒందు ಚెౕಷెಟ್య ಥాಯ್ రూపಣెಗె ಹెౕಗె తలు దరు ఎంబువುదనుನ್ ఓదుగర కలಪ್ನెಗె డు ತ್ದ ದౕె್ ನె. 

వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣెయు అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ ಯావುದెౕ ಮానಯ್ತెయనుನ್ ಹెూం లಲ್. ఒందు వషರ್ద 
ನాలుಕ್ ఋతుగళనుನ್ శಚ್ సలు ಸాధಯ್ లಲ್దంతహ, ఒందు అర ౕ ಕాಯ್ಲెండరనుನ್ ಧా ರ್కరు 
రూ దరు. అవరు హನెನ್రడు ంగళುగళనుನ್ ఉ ಕెూండరూ సహ, అవర ಕాಯ್ಲెండರ್ సದా 
చ సు ತ್రువುద ంద మతుತ್ ఋతుగళ ౕಲె ఆధ తವాಗಿరద ಕారణ, చ ಗాలవು హನెನ್రడర ಲ್ 
ಯావುದెౕ ంగళ ಲ್ సంభ సబహుదు. అవర ಕాಯ್ಲెండ న ಲ್, అಲాಲ್హను ఆ ా దంತె 
ಬెౕಟెಯాడువುదనుನ್ బರ್ం సలు పರ್  హನెನ್రడు ంగళುగళ ಲ್ ಶాశವ್తವాಗಿ ಹాగూ ఖరವాಗಿ 



 315 

ఒందు ರ್షಟ್ అవ యనుನ್ ౕ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. ಹాಗె ౕ, అవర ಖెూౕట ౕథರ್ಯాತెರ್య 
ఋతువು వషರ್ ంద వషರ್ಕెಕ್ బదಲాగుతತ್ದె. 

షయవనుನ್ ఇనూನ್ ఉలಬ್ణಗెూ సలు అవరు మ ಜ್దుಲ್ హರా  పదవనుನ್ రు దరు. 5:2 ర ఒందు 
ವాకಯ್వనుನ್ ‘ప తರ್ మ ౕ ಗె ಹెూౕగువುద ంద మಮ್నుನ್ తಡెయువవర ದెವ್ౕషవು మಮ್నుನ್ 
ಕెర స ర ’ ఎంబ అథರ್ద ಲ್ ರ್ౕక సువ మూలక అవరు జనరనుನ್ వం దరు. కుರ್ఆ న 
పರ್ಕార, ప తರ್ మ ౕ  ఎంబ ಯావುದెౕ షయವెౕ ఇర లಲ್. అర ౕ ధమರ್ద ಲ್రువ ಕాలಪ್ క 
కಥెగళು సహ, ಕెూನెయ పರ್ವా య సమయద దలు ఒందు ప తರ್ మ ౕ యు ఇదుದ್ದాಗಿ 
ಮాತాడువು లಲ್. అంతహ ಯా ందూ సంగ యు అ ಥ್తವ್దಲెಲ್ౕ ఇర లಲ್ – పೂణರ್ ರామ! 
కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ಗెూళುಳ್వ ముం న ಯావುದెౕ మ ౕ య బಗెಗ್ ಧా ರ್క ಗె ಯావುದెౕ 
ಕాళ లಲ್. అవర సంపೂణರ್ ఇ ಹాసవು, కపುಪ್ కలಲ್నుನ್ ಹెౕಗె ర సువುదు మతుತ್ పರ್ಚార 
ప సువುదు ఎంబువುదర ಲ್ ಕెౕం ರ್తವాಗಿದె. 

సంದెౕశద సందభರ್వనుನ್ ఓదువ మూలక, మ ಜ್ ಲ್ హರా  ఎంబ పదగళనుನ್ సులభವాಗಿ 
యబహుదు. అదు ಹెౕళುవುದెౕನెందರె, ‘సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళనుನ್ ಪా సువುద ంద 

మಮ್నుನ್ తಡెయువ జನాంగద ದెವ್ౕషవು మಮ್నుನ್ ಕెర స ర ’. సంದెౕశద ఆరంభద ಭాగవು 
నమಗె సరళವాಗಿ ಹెౕళುవುದెౕನెందರె, ಬెౕಟెయ బರ್ం త ంగళುగ ಗె, ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್గ ಗె 
ಹాగూ సూచకగ ಗె సంబం ద అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿసಬారదు ఎంದాಗಿದె. 
ಚెూకಕ್ವాಗಿ ಹెౕళುవುದాదರె, ಪాರ್ గళ ಬెౕಟెయ బಗెಗ್ ನావು సತ್నుನ್ ಪా సಬెౕకు. మ ಜ್ ಲ್ హರా  
ఎందರె సమಮ್ సలಪ್ రువ ఆದెౕశగళ ಲ್న బರ್ంధగళು ఎంದాಗಿದె. ಷెౕ సలಪ್టಟ್ ంగళುగళ ಲ್ 
ಪాರ್ గళనుನ್ ಬెౕಟెಯాడలు నమಮ್నుನ್ ఆಹాವ್ సువ మూలక, అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ 
బರ್ంధగళనుನ್ ಪా సువುద ంద నమಮ್నుನ್ తಡెయువ శతుರ್గళనుನ್ ನావು లರ್ సಬెౕಕాಗಿದె. 

 



 316 

ఆಹారద ౕ న బರ್ంధగళು74 

ఆಹారద బళಕెయ ౕ న బರ್ంధగళనుನ್ ಕెళಗಿన వచనద ಲ್ రూ సಲాಗಿದె: 

మಗె దಧ್ಗెూ రువುదు ఇవುగಳాಗಿವె: సವ್తః సతತ್ ಪాರ್ గళ ಮాంస, రకತ್, హం య 
ಮాంస, అಲాಲ್ಹెౕత ಗె అ ರ್ సలಪ್టಟ್ంతహవುగళು మతుತ್ ఉ రుక ಟ್, ఒందు వసుತ್ ంద 
ಹెూಡెయలಪ್టుಟ್, ఎతತ್ర ంద దుದ್ మతుತ್ ఘ ರ್సలಪ್టుಟ್ సతತ್ంతహ (ಪా ), మతుತ್ 
కూರ್రమృగ ంద (ಭాగశః) నನ್లಪ್టಟ್ంతహ (ಪాರ್ ) ఆదರె అదనుನ್ ౕవು ౕవంతವాಗಿ 
ಪారుಮా దರె ఇదಕెಕ್ ಹెూరತాಗಿದె, మతుತ್ జూಜాటಕెಕ್ ౕಗಿ దంతహ (ಪాರ್ ) మతుತ್ 
ఎరకద మూలక ంగ సಲాద (ಪాರ್ ) - ఇవುగళು అసహಯ್ತెగಳాಗಿವె. ఇందు, 
సతಯ್ ಷెౕ గళು మಮ್ ౕ న బಗెಗ್ హತాశರాಗಿದాದ್ರె. అవరనుನ್ భయపడಬెౕ  బద ಗె 
ననನ್నుನ್ భయప . ఇందు, ನాను మಗె ౕననుನ್ ప పೂణರ್ಗెూ ದె మతుತ್ మಮ್ ౕಲె 
ననನ್ కృಪెయనుನ್ పೂణರ್ಗెూ ದె మతుತ್ ఇಸాಲ್మనుನ್ (ಶాం పరತె) మಗె ౕನాಗಿ 
ಶాసనಗెూ ದె. (5:3) 

(ఆಹారద బಗెಗ್ಗಿన) ఈ షయవು 5:1 ంద ಪాರ್రంభವాగుతತ್ದె మతుತ್ ఇదు వనಯ್ ౕ య ಮాంసద 
షరతుತ್బదಧ್ బళಕెయనూನ್ అనుమ సుతತ್ದె. 

5:2 వచనవು వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ బರ್ం సలಪ್టಟ್ అಲాಲ್హన ఆ ెగళ ಪాలನెಗె ఒతుತ್ ౕడుతತ್ದె, తదనంతర 
ఆಹారಕెಕ್ సంబం దంತె సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಲ್ ಷెౕ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధನెగళ ౕರెగళనుನ್ 
అథವా ಮానదండగళು రూ సಲాಗಿದె. 

ఆದాగూಯ್, 5:3 ర మధಯ್ద ಲ್ అదు ಹెౕళುతತ್ದె: 

ఇందు, సతಯ್ ಷెౕ గళು మಮ್ ౕవన ౕ య ( ౕనుకుಮ್) బಗెಗ್ హತాశರాಗಿದాದ್ರె. 
అవరనుನ್ భయపడಬెౕ , బద ಗె ననನ್నుನ್ భయప . ఇందు, ನాను మಗాಗಿ మಮ್ 
ౕవన ౕ యనుನ್ ( ౕనుకుಮ್) ప పೂణರ್ಗెూ ದెದ್ౕನె మతుತ್ మಮ್ ౕಲె ననನ್ 

అనుగರ್హవనుನ್ సంపೂణರ್ಗెూ ದెದ್ౕನె, మతుತ್ ఇಸాಲ್మనుನ್ మಗె ౕవన ౕ ಯాಗಿ 
( ౕనನ್) అంಗಿౕక ದెದ್ౕನె. 

                                                 
74 ఆಹారద బಗెಗ್ ಷెౕದా ెయు ఎಲాಲ್ ధమರ್ద ಲ್యూ ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ಕాణబహుదు. అಲాಲ್హ ంద బರ್ం సలಪ್టಟ್వುగళ 
ಹెూరಗಿనవುగళనుನ್ ಪా సువುదు, మూ ರ್ఆರాధನెಯాಗಿದె. 
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అందರె, ఆಹారద ప గಳೂెం ಗె వಯ್వಸెಥ್యు పೂణರ್ಗెూం ದె. అవన ಸెౕవకరు షయగళనుನ್ 
జ లಗెూ సలు ఇతర ಯావುದెౕ బರ್ంధగళనుನ್ ಹెౕరಬారదు. 

జనరు ఎచಚ್ ಕె ం రలు ನెన సಲాಗಿದె. ಶైತానను, ಹెచుಚ್వ  పರ್ బంధగಳೂెం ಗె నమಮ್నుನ್ 
తపುಪ್ದా ಗెూయಯ್లు పರ್య ನ್సుತాತ್ನె. ఉతತ್మವాద ఎಲాಲ್ ఆಹారవು ( ರ್షಟ್ವాಗಿ 
ಷెౕ సಲాదవುగళనుನ್ ಹెూరతుప ) అనుమ సಲాಗಿದె. మనుషಯ್రనుನ್ ◌ౕసಗెూ సలు 

ಶైತానను ನెౕ ಕెూళುಳ್వ సులభವాద ಮాగರ್ವెందರె, పುరుష అథವా మ ಳెయరనుನ್ ఒందు 
పರ್ತెಯ್ౕక ఆಹార బರ್ంధవనుನ್ అనుస సువంತె ಮాడువುದాಗಿದె. ఉದాహరಣెಗె, ಮానవకులಕెಕ್ 
ఆಹారವాಗಿ అಲాಲ್హను ಕెలవು ಪాರ್ గళనుನ್ పళಗಿసಲాగువంತె ನాಯ್స ಮా ದాದ್ನె – ఇదు అవన 
ద  మతుತ್ అనుగರ್హವాಗಿದె. అದెౕ వగರ್ద ಪాರ್ గళು వణಯ್పರ್ದెౕశదలూಲ್ కండుబరుతತ್ದె. ఆదರె 
ಕెలవು ధమರ್ద ఉಲెಮాగళು మతుತ್ పುರెూౕ తరు ಜానుವారుగళು ಸెౕ దంತె ಯావುದెౕ 
ౕ గళనుನ್ ಕెూలಲ್ಬారದెందు తమಮ್ అనుಯా గ ಗె ಬెూౕ సుತాತ್ರె. ఆదದ್ ంద, ನావು ఎಲాಲ್ 

కಡెయలూಲ್ సಸాಯ್ಹా గళనుನ್ ಕాణుತెತ್ౕವె. 

ఇంతహ ఆ ಷాಕ್ త బರ್ంధగ ಗె తమಮ್నుನ್ సమಮ್ ಕెూళುಳ್వవరనుನ್ మూ ರ್-ఆರాధకరు ఎందు 
కರెయಲాగుతತ್ದె, ఏಕెందರె; అಲాಲ್హను అవ ಗె ఒదಗಿ ద అనుగರ್హగళనుನ್, అవన సృ ಟ್గళనుನ್ మతుತ್ 
ఉతತ್మವాదవುగళనుನ್ అవరు రసಕ್ సుತాತ್ರె. సಸాಯ್ಹా  జనరు పರ್కృ య యమవనుನ್ 
ఉలಲ್ంಘಿసు ತ್ದాದ್ರె ఎందూ ಕెలవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

ఆదದ್ ంద అಲాಲ್హను ౕ రువುద ంద అనుమ సలಪ್టಟ್వುగళనుನ್ మతుತ್ 
ఉతತ್మವాಗಿరువುదనుನ್ ನ್ . ౕవು అవననుನ್ ಮాతರ್ ಸెౕವెಮాడువవರాಗಿదದ್ರె, అಲాಲ್హన 
అనుగರ್హగ ಗె కృత ರాಗಿ . (16:114) 

కుರ್ఆ న ಲ್ వ సಲాదవುగళ ಹెూరಗె, ఇనನ್షుಟ್ ಹె ಚ್న ಷెౕ త ఆಹారద బಗెగ ವె ఎందు 
ಯాರాదరూ ಹెౕ దರె, అవరు అಲాಲ್హన ౕಲె సుళಳ್నుನ್ ఆರెూ◌ౕ సు ತ್ದాದ್ರె. 

అಲాಲ್హన ౕಲె సుళಳ್నుನ್ ಹెూ సువ సలుವాಗಿ “ఇదు హಲాಲ್ (అనుమ సಲాదవುగళು) 
మతుತ್ ఇదు హರాಮ್ ( ಷెౕ సಲాదవುగళು)” ఎందు మಮ್ ನా ಗెగళು సువ సుళಳ್నుನ್ 
ಹెౕళ . శಚ್యವాಗಿయూ అಲాಲ್హన ౕಲె సుళಳ್నుನ್ ಹెూ సువవరు యశ ವ್గಳాగువು లಲ್. 
(16:116) 
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అಲాಲ್హను ఆ ా రువುదర ಹెూరతు ఇతర ಷెౕಧా ెగళనుನ್ సువవరు సుళಳ್నుನ್ ಹెౕళು ತ್ದాದ್ರె 
ఎందు ఈ వచనవು సಪ್షಟ್ವాಗಿ ಹెౕళು ತ್ದె. అర ౕ ధమರ್వೂ ಸెౕ దంತె, 5:3 ర ಲ್ అಲాಲ್హ ంద 
బರ್ం సలಪ್టಟ್ ౕರెగళనుನ್ ಯావುದెౕ ధమರ್కూಕ್ ಪా సలు ಸాధಯ್ లಲ್. 

 

తరಬెౕ  ౕడలಪ್టಟ್ ನా గళು ద ಪాರ್ గళనుನ್ 
అనుమ సಲాಗಿದె 
5:4 ర ಲ್ ಹెౕళುవంತె, తరಬెౕ  ౕడలಪ್టಟ್ తమಮ್ ನా గళು ద ಕాడు ಪాರ್ గళ ಮాంసవనుನ್ 
ಸెౕ సలు అಲాಲ್హను ಶాವ್ గಳాద పುరుషరు మతుತ್ మ ಳెయ ಗె అనుమ  ౕ ದాದ್ನె. 
ము ಲ್మరు ನా గళనుನ್ ಸాకబహుదు ఎందు ఇద ంద సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. సూర 18:18 ర ಲ್రువ 
ఇ ಹాసవು ಹెౕళುతತ್ದె, ఒందు గుಹె ళಗె రಕಷ್ಣె పಡెద ಕెలవು యువ ಶాವ್ గ ಗె ఒందు 
ನా యు అవర సంಗా ಯాಗಿతుತ್: ‘ನావು అవరనుನ್ బలబ ಗె మతుತ್ ఎడబ ಗె రుಗಿసు ತ್ದ ದె್వು, 
అవర ನా యు అవర మಧెಯ್ తనನ್ ಕైగళనుನ್ ಚా తుತ್’. అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ ನా గళనుನ್ ಸాకువುదు 
ಷెౕ సಲాಗಿದె. ಲెౕఖకరు ಕెలవು వషರ್గళ ంದె ఒందు జమರ್ನ್ ಶెఫಡ್ರ್ త య ನా యనుನ್ 

ಸాకలు ತెూడగువ తనక అదర పರ್ ౕజనగళనుನ್ ర లಲ್. 

తమಗె ఏನెಲాಲ್ అనుమ సలಪ್ ಟ್ದె ఎందు జనరు ಕెౕళುತాತ್ರె, ಹెౕ : “ మಗె 
ఉతತ್మವాಗಿరువುದెలಲ್వೂ మతుತ್ అಲాಲ್హను మಗె ౕ ద ానద ఆಧారద ಲ್ ౕవು 
తరಬెౕ  ౕ ద ನా గళು మಗాಗಿ దు తరువవುగళೂ మಗె అనుమ సలಪ್ ಟ್ವె.” 
అవುగళು మಗాಗಿ యువುదనుನ್ ౕవು నನ್బహుదు. మతుತ್ అవುగళ ౕಲె అಲాಲ್హన 
ನామవనుನ್చಚ್ . ౕవು అಲాಲ್హననుನ್ ల . శಚ್యವాಗಿయూ అಲాಲ್హను ಲెಕాಕ್ಚారద ಲ್ 
కటుಟ್ ಟాಟ್దవను ఆಗಿದాದ್ನె. (5:4) 

అನెౕక అనుವాదకరు ముక ಲ್ ౕన ఎంబ పదవనుನ್ ನా గళು ఎందు అనుವా సలు దಧ್ లಲ್ 
ఏಕెందರె, ము ಲ್మರెందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್వ బహుಪాలు జనరు ನా యనుನ್  ಸాకువುదు 

దಧ್ವాಗಿದె (హರాಮ್)  ఎందు శವ್ సుತాತ್ರె. ನా ಗె అర ౕ పదవು కಲ್ಬ್ ఎంದాಗಿದె మతుತ್ 
గుಹెయ ಲ್ ಶాವ್ గళ ಜెూತెಗಿదದ್ ನా యనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలు 18:18 ಹాగూ 18:22 ర ಲ್ ఇದెౕ 
పదవనుನ್ బళసಲాಗಿದె. అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್వనుನ್ ವ್ౕక ద నంతర అదనుನ್ అల సువవరనుನ್ 
కుರ್ఆನ್ 7:176 వచనద ಲ್ ನా గ ಗె ಹెూౕ సుతತ್ದె, ಹాగూ అದెౕ పదవనుನ್ బళసಲాಗಿದె. 
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2:62 మతుತ್ 5:69 ర ಲ್, ం న గರ್ంథగళ ಲ್న జವాద ಶాವ್ గళ ఆಹారవనుನ್ సమ ರ್సಲాಗಿದె. 
నంతర 5:5 ర ಲ್, ఎరడూ పಕಷ್గళ (ఈ గರ್ంథద ಹాగూ ం న గರ್ంథద జನాంగద) ఆಹారవనుನ್ 
పరసಪ್ర ಸెౕ సబహుದెందు అనుమ  ౕడಲాಗಿದె. తదనంతర, ం న గರ್ంథద జనర బಗెಗ್ 
ఇನెూನ್ందు షయవనుನ್ అಲాಲ್హను ಸెౕ సుತాತ್ನె. ఇంతహ ಸెౕ సు ಕెయు, ఒందు ರ್షಟ್ షయద 
బಗెಗ್ వచనద ಕెూನెయ ಲ್ కండుబరుతತ್ದె, ఆదರె ఎం గూ షయద మధಯ್ద ಲ್ పರ್తಯ್ಕಷ್ವాగువು లಲ್. 

ఆ ಷాಕ್ త ౕథರ್ಯాತెರ್ మతుತ್ ಯా ರ್య ఉడుపು ఎంబువುదనుನ್ ఒందు వచనద మధಯ್ద ಲ್ 
ಧా ರ್కరు ಗెూతుತ್గు లಲ್ದె బలవంతವాಗಿ తురుಕಿ ಕెూం ದాದ್ರె, అదు షయ ಹాగూ 
సందభರ್ಕెಕ್ సం ౕ సువು లಲ್. కుರ್ఆ న ప పೂణರ್ సం ౕజನెయనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿసువ ఈ 
పರ್యతನ್ద అవలಕಷ್ణవು, శృದెಧ್యుళಳ್ ఓదుగర ವెౕకవనుನ್ ఎచಚ್రಗెూ సలు ಸాಕాಗಿದె. 

 

ಧా ರ್కరు ಶైತానన భరవಸెయనుನ್ ఈಡెౕ సు ತ್ದాದ್ರె 
ಧా ರ್కర మూలక నಡెద కుರ್ఆ న ಲ್రు అಲాಲ್హన పదగళ అಗాధ భರ್ಷాಟ್ಚారవು, అవరు 
ಶైತానన ఇಚెಛ್యనుನ್ పೂణರ್ಗెూ ದాದ್ರె ఎంబువುదనుನ್ సಪ್షಟ್ప ದె. కుರ್ఆ న పರ್ಕార 
ಶైತానను అಲాಲ್హನెూం ಗె ౕಗె ವాಗాದ್న ಮా దದ್ను: 

ನాను పథభರ್షಟ್ನాಗಿరుವెನెందు ౕను దృఢప రువ ಕారణ, ನాను అవರెలಲ್రనూನ್ ನెౕర 
పథ ంద ದా త ಪ್సుತెತ್ౕನె. (7:16) 

అరబరు సతಯ್ ಷెౕధద ಲ್ మతుತ್ కపటತెయ ಲ್ కಠెూౕరరు ఎందు 9:97 ಹెౕళುతತ್ದె. అಲాಲ್హను ఇ ಲ್ 
అరబర బಗెಗ್ ರ್ವాదద ವాసತ್వవనుನ್ బయలుప ದాದ್ನె. ನాను ఇನెನ್ౕను ಹెౕళಬెౕకు? ఒందు 
కణಕాలనుನ್ అథವా ಕా న ಪాదవనుನ್ అಲాಲ್హన మನెయನాನ್ಗಿ ಮా , ల ాంతర జనరనుನ್ అదనుನ್ 
ఆರా సువంತె ಮాడలు ఇನాನ್ ಗె ಸాధಯ್? 

ౕಲె 7:16 ర ಲ್ ಹెౕ దంತె, అవరు ఈగ ಶైತానన దుషಟ್ ನాಯ್సಕెಕ್ తుತాತ್ಗಿದాದ್ರె. 

అరబరు సతಯ್ ಷెౕధద ಲ್యూ ಹాగూ కపటతనద ಲ್యూ అ  కಠెూౕరరు మతుತ್ అಲాಲ್హ ంద 
తనನ್ సంದెౕశವాహక ಗె అవ ౕ ರ್ ద గళ బಗెಗ್ అవరు అ ರాగువ ಸాధಯ್ತెగಳెౕ  ಹెచుಚ್ 
మతుತ್ అಲాಲ್హను ా యూ మతుತ್ ನాಯ್ಯా ప యూ ఆಗಿరుತాತ್ನె. (9:97) మಮ್ 
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సుతತ್ముతತ್ల ಲ್ ఇరువవర ಪైಕಿ, కపట అరబరు ఇದాದ್ರె మతుತ್ నగర ವా గళು ఇದాದ್ರె. 
అవరు కపటతనద ಲ್ కಠెూౕరರాಗಿದాದ್ರె. (9:101) 

అవరు శతಕెూౕ  జనరనుನ್ అಲాಲ್హన పథ ంద యశ ವ್ಯాಗಿ తపುಪ್ದా ಗెಳె ದాದ್ರె. ನావು ఇదనుನ್ 
నంబದెౕ ఇరలు ಯావುದెౕ ಕారణ లಲ್. ఈ వచనద అನానుకూలకర ವాసತ್వಕెಕ್ 
ముಖాముಖಿಯాದాగ, నగరವా  అరబరుగళು నమಮ್నుನ್ నం సలు పರ್య ನ್సువంತె, ౕಲె 
ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలಪ್టಟ್ వచనగళು సూ సువುదు అಲెಮా గಳాద అరబరనూನ್ అలಲ್, 
మరుభూ ವా గಳాద అరబరనూನ್ అలಲ್75 బద ಗె అదు సಪ್షಟ್ವాಗಿ సూ సువುదు 
నగరವా గಳాద అరబరನెನ್ౕ ఆಗಿದె. మరుభూ ವా గಳాద (బదు) అరబరు ಯావతూತ್ 
నగరగళ ಲ್ ವా సు ತ್ర లಲ್.  

 

‘ಕాಬా’ (కణಕాలు) ఎంబువುదు ‘అಲాಲ್హన మನె’ ఎంದా తు 
కణಕాలనుನ್ ಕాಬా ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె ఎందు ఎಲాಲ್ అరబ ಗె ದె, ఆదರె ಧా ರ್కరు 
ಕాಬా (కణಕాలు అథವా మಮ್ య ಕಿౕలుగళು) ఎంబువುదనుನ್ ‘అಲాಲ್హన మನె’ ఎంದాగువంತె 
బదಲా సలు ముంದాదరు. ఈಗాగಲెౕ 5:2 ర ಲ್ హురుముನ್ ఎంబ పదద పೂవರ್ ౕ త 
రుచు ಕెయనుನ್ స ಹెూం సలు అవరు ఈ మರెಮాచు ಕెయ ಕಿರ್ యనుನ್ ಸా ದాದ್ರె. 5:2 ర ಲ್ 

అಲాಲ್హను తనನ್ సృ ಟ್య వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣా ಕా ದెయనుನ್76 మంజూరు ಮా ದాದ್ನె. 

ಕాಬా ఎంబ పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ మూర ధ సಥ್ళగళ ಲ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాಗಿದె మతుತ್ అವెలಲ್వೂ సూర 
5 రಲ ಲె್ౕ బళಕెಯాಗಿದె. ఈ సూరద ౕ ರ್ಕెయు అಲ್ ಮాఇద అందರె ఔతణ అథವా ఊట 
ఎంದాಗಿದె. 

                                                 
75 ದాವ್ంసరు ಸెౕ దంತె, అరಬ್ ధమರ್ద ಲ್న సంಕెూౕಲెగ ంద బం సలಪ್టಟ್ పರ್ ందు మనసుಸ್ సహ, ఈ వచనవು 
నగరವా  అరబరనుನ್ సూ సు ತ್ದె ఎంబువುదనుನ್ నంబలు ರాక సుತాತ್ರె. మరుభూ ವా గಳాద అథವా 
అಲెಮా గಳాద అరబరనుನ್ సూ సలు కుರ್ఆನ್ 33:20 ర ಲ್ బదూన ಲ್ అ’ರా  ఎంబ పదగళనుನ್ బళ రువುదనుನ್ 
ఇవರెలಲ್రూ కಡెగ ದాದ್ರె. 
76 వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣెయ షయవು భూಲెూౕకద ಯావುದెౕ కుರ್ఆನ್ అనుವాదగళ ಲ್ ಕాణ గువು లಲ್. ఆదರె, ನావು 
హురుముನ್ ఎంబ పదద అంతರాళవనుನ್ పತెತ್హ ಚ್దರె, ఈ షయద కు త కుರ್ఆ న ಹెౕ ಕెగళು బహళ 
సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. 
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ಕాಬా పదద జವాద అథರ್వనుನ್ అನెವ್ౕ సువ మునನ್, ఈ సూరవనుನ್ సం పತ್ವాಗಿ అవಲెూౕకన 
ಮాಡెూౕణ. 

ఇదర ಲ್ 120 వచనగ ವె, మతుತ್ ఆಹారద షయవು (అమలు పದాథರ್ద బళಕెయ బಗెಗ್ಗಿన పರ್ దಧ್ 
వచనవనూನ್ ಸెౕ దంತె) ఈ సూరదుదದ್కూಕ್ హర ದె. ఈ సూరద ಸాಮానಯ್ సంದెౕశవು, అಲాಲ್హన 
గರ್ంథవనుನ್ ವ್ౕక ద మూరు పರ್ವా గಳాద మూಸా, ఈಸా ಹాగూ ముహమಮ್ద ಗె 
ಕెౕం ರ್తವాಗಿದె. 

• 1-5 వచనగళು ఆಹారద బರ್ంధగళ వరగళనుನ್ ౕడుతತ್ವె. 6 ನెౕ వచనవು 1-5 

ಸారవనుನ್ బలప సువುదర ಜెూತెಗె ವైయಕಿತ್క సವ್చಚ್ತెయ బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್ సుతತ್ದె. 7-11 

అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళనుನ್ ఎ ತ್ యువ ಪాರ್ముఖಯ್ತెಗె ఒతుತ್ ౕడుతತ್ದె. 

• 12-47 వచనగళು, మూಸా ಹాగూ ఈಸా ಗె ౕ ద ಕానూనుగళనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿ ద 
ఇಸాರ್ ౕలర సంత య ఇ ಹాసಕెಕ್ సంబం ದె. 

• 48-89 వచనగళು, అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿ ద ం న గರ್ంథద జనర బಗెಗ್ 
ఓదుగరనుನ್ ನెన సువ సలుವాಗಿ ఇరువ ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె అవ ౕణರ್ವాద కుರ್ఆ న 
సంದెౕశద కు ತాಗಿದె. 

• 90-93 ర ಲ್, షయవು మತెూತ್ ಮ್ ఆಹారద బಗెಗ್ಯాಗಿದె; ಹాగూ అమలు పದాథರ್గళ, 

జూಜాటద మతుತ್ ఎరకద మూలక ంగ సಲాద ಮాంసద బಗెಗ್ ఉపದెౕశవೂ ఇವె. 
సಚాಛ್ తರ್ಯ್వనుನ್ ಪా సు ತ್రువ, ఒಳ ಳె್య ನై క నడತెయుళಳ್ మతుತ್ ఒಳ ಳె್య ಕాయರ್గళనుನ್ 
ಮాడుతತ್ రువంతహ ಶాವ್ గళು మతుತ್ సదుಗ್ణ ౕవనవనుನ್ నಡెసువవరు (అಲాಲ್హన 
బರ್ంధನెయ ಹెూరಗಿన) ಯావುದెౕ ఆಹారవనుನ್ నుನ್వುదర ಲ್ ಯావುದెౕ ಪాప లಲ್ ఎందు 

93 ನెౕ వచనవು ಹెౕళುతತ್ದె. 

• 94-98 వచనగళು, 1 మతుತ್ 2 ನెౕ వచనద ಲ್ ద వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣెಗె సంబం ద 
సತ್రಣెಯాಗಿದె మతుತ್ ಬెౕಟెయ బರ್ంధగళ ఉలಲ್ంఘನెಗె ಹెౕ రువ దండನెయ 

బಗెಗ್ಯాಗಿದె. 

• 99-100 ಕెూನెయ పರ್ವా య ౕ త ಪాతರ್వనుನ್ నమಗె సలు సವ್లಪ್ రువనుನ್ 
ತెಗెదుಕెూళುಳ್తತ್ದె. ఆదರె, ఆಹారవು మತ ತె್ 103 ನెౕ వచనద ಲ್ నమూ సಲాಗಿದె. ఈ 
వచనద ಲ್రువ ಹెసరుగళು, అరబరనూನ್ ಸెౕ దంತె అನెౕక జనర ళುవ ಕెయ ಹెూరಗಿದె. 
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అదర ಲ್ ‘బ ౕర’, ‘ಸాఇబ’, ‘వ ౕల’ ఎంబ ಹెసరుగ ವె. అవುగళು అరబ ಗె 
ಸాಮానಯ್ವాಗಿరువ ఒంಟెగళು, ఆడుగళು అథವా కತెತ್గళలಲ್. 

• 110-120 ర ಲ್ ఈಸార బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್ప ದె. అవర అనుಯా గళು మరుభరవಸెయనుನ್ 
బయ దరు మతుತ್ ఉతಸ್వద ఒందు సంಕెౕతವాಗಿ ఆಕాశ ంద ఒందు ఔతనవనుನ್ త సలు 
తనನ್ పರ್భువనుನ್ ಕెౕ ಕెూళಳ್లు అవరు ఈಸార ౕಲె ప ౕత ಬెౕ ಕెయ ನ್టಟ್రు. అదర 
నంతర ಶాವ್స స దದ್ರె అవరు ౕవರ್ವాಗಿ సలಪ್డువరు ఎంబ ఎచಚ್ ಕె ం ಗె అవర 
నం యనుನ್ ఈಡెౕ సಲాಗಿతుತ್. 

ఇదు 5 ನెౕ సూరద ಸాంద ರ್క సతವ್ವాಗಿದె. షయద బహుಭాగవು ఆಹారద బಗెಯాಗಿದె. ಕాಬా 
ఎంబ పదవು కండుబరువುదు ఈ సూరద ಲ್ ಮాతರ್ವాಗಿದె ಹాగూ ఆ సందభರ್గಳెలಲ್వೂ ఆಹారద 
స ನ್ವెౕశదಲాಲ್ಗಿದె. అదు మూరు ಬా  ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలಪ್ ಟ್ವె: 

 

ఓ ಶాವ್ గಳెౕ , ౕవು మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪాರ್రం సుವాగ మಮ್ ముఖగళనుನ್, 
ತెూౕళುగళనుನ್ ణಕై గంటుగళవರెಗె ತెూಳెదు ಕెూ ಳ್ , మಮ್ తಲెయనుನ್ సవ  మతుತ್ 
ಕాలుగళనుನ್ కణಕాలుగళ వರెಗె (ಕాಬై )77 ತెూಳె . (5:6) 

ఈ వచనద ಲ್న ಕాಬై  ఎంబ పదಕెಕ್ ಕాలుగళ ఎరడు ಕಿౕలుగళು ఎందథರ್ವాಗಿದె. అದెౕ పదవనుನ್ 
ಪాರ್ గళ కణಕాలుగళనుನ್ సూ సలు 5:9578 ర ಲ್ బళసಲాగుతತ್ದె. 

ఓ ಶాವ್ గಳెౕ , ಷెౕ సలಪ್టಟ್ అవ య ಲ್ (హురుముನ್) వనಯ್ ౕ గళనుನ್ ಕెూలಲ್ಬెౕ . 

ಯాರాదరూ ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ ಕెూందರె, అవುగళ ‘కణಕాలుగళ’ (ಕాಬా) ౕಲె 
ప పకವ್ತెయనుನ್ సూ సలు మಮ್ ಪైಕಿ ఎరడు సూకತ್ వಯ್ಕಿತ್గళು ౕಮాರ್ సువంತె ఒందు 
సಮాన ಜానుವా న దండತెరಬెౕకు. అథವా అవరు తమಮ್ ಕాయರ್గళ ప ಣామగళనుನ್ 
ಷా ಕెూళಳ್లు, బడవ ಗె ఆಹార ౕడువ మూలక అథವా సವ್యం- సತ್నుನ್ ( ಯాಮ್) 

ಹెౕరువ మూలక ಪాರ್య ಚ್తತ್పటుಟ್ಕెూళಳ್ಬెౕకు. అಲాಲ್హను అవన ం న అపರాధగళనుನ್ 
ಕಷ್ సుತాತ್ನె. తనನ್ అపರాధಕెಕ್ ం రుగువవ ಗె, అಲాಲ್హను అవ ంద పರ್ ಕార పಡెದెౕ 
ౕరుತాತ್ನె. అಲాಲ್హను సవರ್శకತ್నూ, పರ್ ಕార ౕ ಕెూళುಳ್వవನాಗಿದాದ್ನె. (5:95). 

                                                 
77 ఇదు ಕాಬా పదద ವ್వచనವాಗಿದె. 
78 5:94 ంద ಪాರ್రం  5:97 ర వರెಗె ఇరువ ఈ వచనద ಲ್రువ షయద స ನ್ವెౕశవనుನ್ ಧా ರ್కరు సంపೂణರ್ವాಗಿ 
కಡెగ సుತాತ್ರె. ఈ ఎಲాಲ್ వచనగళು భూಭాగద ಹాగూ సముదರ್ద ౕ గళ ಬెౕಟెಗె సంబం ದె. 
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ఈ వచనద ಕాబ  ఎంబ పదద మునನ್ ఇరువ పదగళು హ యನ್ ಬా ఘ ఎంದాಗಿದె, ಹాగూ అదర 
అಕಷ್రశః అథರ್వು పకವ್ತెయనుನ್ ತెూౕ ಕెూడు అథವా సూ సు (ಪాదద ಕಿౕలుగళ పకವ್ತెయనుನ್ 
ణರ್ సువ సలుವాಗಿ) ఎంದాಗಿದె. 

హదಯ್ನ್79 ఎంబ పదవು ಮాగರ್దశರ್న అథವా ತెూౕ ಕెూడు అథವా ದెౕರ್ సు అథವా సూ సు 
ఎంబ అథರ್గళనుನ್ ౕడువ హదయ ఎంబ మూలపదద ఉతಪ್నನ್ವాಗಿದె. ఇదు కుರ್ఆ న ಲ್ 
ಸాಮానಯ್ವాಗಿ హలವారు వచనగళ ಲ್ కండుబరువ సరళವాద పదವాಗಿದె. హద, ಹా , హుದా, 

హుదನ್, హదಯ್, మతుತ್ హదಯ್ನ್ ఎంబువುದెలಲ್దర అథರ್ద ಸారవು ఒంದెౕ ఆಗಿದె. ‘ಮాగರ್దశರ್న’ 
ఎంబువುదు ‘ಪాರ್ బ ’ ఎంದా తు ఎంబ ౕ ರ್ಕెయ య ಲ್ ನాను ఈಗాగಲెౕ ఈ పదవనుನ್ 
వ ದెದ್ౕನె. 

ಬా ఘ ఎంబ పదవು బలఘ ఎంబ మూలపద ంద బం రువುದాಗಿದె. ఇదర అథರ್వು, పకವ್ತెయనుನ್ 
పಡెయువುదు, ಪౌರ್ఢರాగువುదు, పರ್బుదಧ್ವాగువುదు అథವా ఒందు ఉದ ದె್ౕశవనుನ್ అథವా ಥ್ యనుನ್ 
ಸా సువುదు ఎంದాಗಿದె. 

ఉದాహరಣెಗె 4:6 ర ಲ್, ನావು అನాథ మకಕ್ళనుನ್ ನెూౕ ಕెూళುಳ್ ತ್దದ್ರె, ನావು అవర  ಪౌರ್ఢತెయనుನ್ 
(బలఘ) గమ , అవరు మదుವెಯాగువ ಪాರ್యవనుನ್ తలు ద తಕಷ್ణ అవ ಗె అవర హಕಿಕ್న 
ఆ ತ್యనుನ್ హಸాತ್ంత సಬెౕకు. 4:6 ర ಲ್న బలఘ ఎంబ పదవು, ಪాರ್ గళ కణಕాలుగళ ಪౌರ್ఢತె 
అథವా పకವ್ತెయనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలు 5:95 ర ಲ್ బళసಲాద అದెౕ పదವాಗಿದె. 

అನాథరు మదుವెಯాగువ ಪౌರ್ఢತెయనుನ್ తలు దರె (బలఘು- ನ್ಕాహ) ౕవು అవరనుನ್ 
ప ౕ సಬెౕకు. ౕవು అవర ಲ್ ವెౕచನా ౕలತెయనుನ್ గమ దರె, ౕవು అవర ಸెూతತ್నుನ್ 
హಸాತ್ంత సಬెౕకు. మతుತ್ అవరు ಬెಳెదు బరువ (యకಬ್రూ) మునನ್ అవర ಸెూతತ್నుನ್ 
వಯ್థರ್ವాಗಿయూ, ౕ యూ బళసಬారదు. (4:6) 

4:6 ర ಲ್ యకಬ್రూ (ಬెಳెదు బరు) ఎంబ పదవು, బలఘ (ಪౌರ್ఢತె ఎందథರ್) ఎంబ పదಕెಕ್ మతತ್షుಟ್ 
ఒతుತ್ ౕడుతತ್ದె. అందರె, అನాథ ಗె అవర ఆ ತ್యనుನ್ హಸాತ್ంత సువ మునನ್ అవరు పకವ್ತెయనుನ್ 
పಡె రಬెౕకు. 

                                                 
79 అనుವాదకరు హదಯ್ ఎంబ పదಕెಕ್ బ  అ ರ್సువುదు ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕ ದాದ್ರె. అಲాಲ್హను ఈ పదవనుನ್ 
ಮాగರ್దశರ್న ఎంబ అథರ್ద ಲ್ కుರ್ఆ నుదದ್కూಕ್ బళ ದాದ್ನె మతుತ್ అవరు 2:196, 5:2 మతుತ್ 5:95 నుನ್ ಹెూరతుప  
ఇతర ఎಲాಲ್ వచనగళ ಲ್యూ రంతరವాಗಿ స ಯాಗಿ ౕ అదనుನ್ ಭాಷాంత సుತాತ್ರె. ఇదు సులభವాಗಿ పತెತ್ 
హచಚ್బహుದాద సరళವాద కృ ಯాಗಿದె. 
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ఇನెూನ್ంದెಡె, మಹా ವెౕకತెయ ానవು అవ ಗె తలు ద నంతరవೂ, ಮానవకులద పರ್గ  
అథವా పರ್బుదಧ್ತెయు మనుషಯ್ర ಲ್ అನెౕక ಗె అనుపయుకತ್ವాಗಿದె ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. అದెౕ 
మూలపదవనూನ್ ఇ ಲ್ బళసಲాಗಿದె: 

తమಮ್నుನ್ ನెటಟ್ಗాಗಿసలు ಬెౕಕాద ానవೂ ವెౕకవೂ అవ ಗె తలు ದె, ఆదರె అవర 
పರ್బుదಧ್ತెయు (ಬా ఘతుನ್) అనుపయుకತ್ವాಗಿరువంತె ತెూౕరుతತ್ದె. ఆదದ್ ంద అవరనుನ್ 
అవరషಟ್ಕెಕ್ టుಟ್ . (54:46) 

ಹాಗె వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣెయు అಲాಲ್హన సృ ಟ್య ఒందు అ ಭాజಯ್ అంగವాಗಿದె. ఇదు ಮానవ ంద 
ಪా సಲెౕಬెౕಕాద ఎందు ఆದెౕశವాಗಿದె. 5:95 ర ಲ್, ಕాబ  పదద బళಕెయు, బರ್ంధగళ 
ఉలಲ್ంఘನెಗె మతుತ್ వనಯ್ ౕ గళనుನ್ బರ್ం త అవ య ಲ್ ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ ಕెూంద 
సందభರ್ద ಲ್ ಪావ సಬెౕಕాద దండನెಗె సంబం ದె. ಪాರ್ గళು తనನ್ కణಕాలుగ ంద ದెూడಡ್ 
ಹెಜెಜ್గళనుನ್ ಹాకువುదర మూలక అవುగళ ಪౌರ್ఢತెయనుನ್ పತెತ್హచಚ್బహుದాదರె ಮాతರ್ ಬెౕಟెಗె 
అవಕాశ ದె.  

5:2 ర ಲ್ బರ್ం త అవ య ಲ್ వనಯ್ ౕ య ಬెౕಟె బಗెಗ್ ఇరువ అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళనుನ್ 
ఉలಲ್ంಘಿస రలు జన ಗె సలಹె ౕడಲాಗಿದె. 

ఓ సతಯ್ ಶాವ್ గಳెౕ , అಲాಲ್హన అనుగರ್హ మతుತ್ సం ರ್ౕ యనుನ್ అరసుವాగ, అಲాಲ್హన 
ఆ ెగళనుನ್, మతుತ್ బರ್ం త ంగళగళనుನ್, మతుತ್ ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್వనుನ್, మతుತ್ 
సూచకగళು మతుತ್ వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ బರ್ంధಗెూ సలಪ್టಟ್ ಸామరసಯ್వనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿసಬెౕ . 

మతుತ್ మಗె అనుమ  ౕడಲాದాగ, ౕవು ಬెౕಟెಯాడబహుదు. ౕవು 
అ ರెౕకవನెನ್సగಬెౕಕాಗಿ, సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళనుನ್ ಪా సువುద ంద మಮ್నుನ್ 
తಡెయువ జನాంగద ದెವ್ౕషవು మಮ್నుನ್ ಕెర స ర . మతుತ್ ನాಯ್యద ಕాయರ್గళ ಲ್ మతుತ್ 
పುణಯ್కమರ್గళ ಲ್ పరసಪ್ర సహక , మతుತ್ ಪాప కృతಯ್గళ ಲ್ మతుತ್ ఆకರ್మణ ౕలತెయ ಲ್ 
పరసಪ್ర సహక సಬెౕ . అಲాಲ್హననుನ್ ల . అవన ెయు అతಯ್ంత క ణವాಗಿದె. (5:2) 

2 ನెౕ వచనద సంದెౕశవనుನ್ 97 ర ಲ್యూ వనಯ್ ౕ య ಬెౕಟెయ బంధನెగళ ಪాರ್ముఖಯ್ತెయనుನ್ 
ఒతుತ್ ౕడలు పುనರావ ರ್సಲాಗಿದె. ಷెౕధవనుನ್ ఎతತ್ಲాద ౕಲె ౕవು ಬెౕಟెಯాడబహుదు. 

5:95 సంದెౕశవనుನ್ సులభವాಗಿ అಥైರ್సబహుదు. ఉದాహరಣెಗె, ంಕెయ ಬెౕಟెయ ౕಲె 
బರ್ంధవು (హురుముನ್) ಜా య ಲ್రుವాగ ಯాರాదరూ ఒందు ంಕెయనుನ್ ಕెూందರె, అవరు 

ఒందు సಮాన ಜానుವా న దండవనుನ್ ತెరಬెౕకు. ಷెౕధవనుನ್ ತెಗెదుಹాకువ తనక బರ್ంధద 
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ಪాలನెయనుನ್ ఖ తప ಕెూళಳ್లు తమಮ್ నడు న ౕ సమಮ್తವాద ఎరడు జనరు అపರా యనుನ್ 
ಚారಣె ಮాడಬెౕకు. 

హదಯ್ನ್ ಬా ఘ-అಲ್-ಕాబ  ఎందರె అಕಷ್రశః కణಕా న ಪౌರ್ఢತెయనుನ್ ತెూౕ సు ఎందథರ್ವాಗಿದె. 
అందರె, కణಕాలుగళ ಪాರ್బలಯ್వనుನ್ గమ సువ మూలక ಪాರ್ య ನైసಗಿರ್క చలನెయ ಮాద య 
ఆಧారద ౕಲె ಪాರ್ య ಪౌರ್ఢತెయనుನ್ అవరు ధರ್ సಬెౕకు. 

ಹాಗె ౕ, ಬెౕಟెಗారను బರ್ం తನాಗಿరుವాగ (హురుముನ್), ಬెౕಟెಯాడువ బರ್ంధగళ 
సూచకగళనుನ್ (ఖಲాఇద) ఉలಲ್ంಘಿ రువುదಕెಕ್ మతుತ್ అ తుಕెూండు ಪాರ್ యనుನ್ ಕెూం రువುదಕెಕ್, 
తనನ್ ಕాయರ್గళ ప ಣామగళనుನ್ అనుభ సలు ಬెౕಕాಗಿ తకಕ್ దండನెయనుನ್ సువುదూ బహళ 
ముఖಯ್ವాಗಿದె. ఆదದ್ ంద, ಕెూలಲ್లಪ್టಟ್ ಪాರ್ య ಪౌರ್ఢತెయనుನ್ పತెತ್హచుಚ್వುదు ಹాగు సಮాన 
ಜానుವా న ಮౌలಯ್ద ఒందు సూకತ್ವాద దండನెయనుನ್ సువುవುదు ౕ సమಮ್తವాద జనర 
(ఆధు క ಕాలద వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣా ಕా గళ) కతರ್వಯ್ವాಗಿದె. 

అಲాಲ್హననుನ್ ల సువ ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు ಷెౕ త అవ య ಲ್ ಷెౕ త వనಯ್ ౕ యనుನ್ తಪాಪ್ಗಿ 
ಕెూందు టಟ್ರె, అవను వనಯ್ ౕ  కಚెౕ ಗె ತెర  తనನ್ తపಪ್నుನ್ ఒ ಪ್ಕెూళಳ್ಬెౕకు మతుತ್ అవర 
ಚారಣెಗె ಧెౕయನాగಬెౕకు. ఎరడు సూకತ್ వಯ್ಕಿತ್గళು అవననుನ್ ಚారಣె ಮాడ దದ್ರె, అవను 

( జವాಗಿయూ అಲాಲ್హన ಲ್ ಶాವ್స డువవನాಗಿదದ್ರె) సವ್యంಪెರ್ౕరಣె ంద ಕెూలಲ್లಪ್టಟ್ ಜానుವా న 
సಮాన ಮౌలಯ್ద ఆಹారవనుನ್ బడవ ಗె ౕడಬెౕಕాಗಿದె అథವా ಪాರ್ గళು పకವ್ತెయనుನ್ తలుపುవ 
వರెಗె ಬెౕಟెಯాడದె తనನ್నుನ್ సವ್యం- ತ್ಗె అ ౕనನాಗಿసువುదు అవన కతರ್వಯ್ವాಗಿದె. 

ಕాಬా పదవು 5:97 రలూಲ್ కండుబరుతತ್ದె. షయవು 5:2 ర తదూರ್పವాಗಿದె. 

ಮానవ సముದాయవು ఎ ತ್ యಬెౕಕాద ఒందు బರ್ం త వಯ್వಸెಥ್యನాನ್ಗಿ (ಬైతಲ್ 
హರామ) కణಕాలనుನ್ (ಕాబత) మతుತ್ బರ್ం త ంగళనుನ್ (శహರ್రಲ್ హರామ), మతుತ್ 
ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್గళనుನ್ (హదಯ್), మతుತ್ సూచకగళనుನ್ (ఖಲాఇద) అಲాಲ್హను ಸాಥ್ ದాದ್ನె. 
ఏಕెందರె, ఆಕాశగళ ಲ್రువುదనుನ್ మతుತ್ భూ య ಲ್రువುదನెನ್ಲాಲ್ అಲాಲ್హను 
అ రుತాತ್ನెందూ, అవ ಗె ఎಲాಲ್ వసుತ್గళ ప ాన రువುದెందూ ౕవು 

దుಕెూళಳ್ ಕాಕ್ಗಿరుతತ್ದె. (5:97) 

ಕాಬా ఎంబువುదు క ಲ್న కటಟ್డವెందూ, ಬైత ఎందರె మಕాಕ್ద ಲ್రువ మ ౕ  ఎందూ 
పటుಟ್ యువంతహ, తనನ್ మనసుಸ್గళ సంಕెూౕಲెయ సరప యనుನ್ కళచలు ರాక సువ ಕెలవು 
మశರ್క ಗె, ౕ న వచనవು అವైಚా కವాಗಿ ಕాణబహుదు. 22:36 ర ಲ್ అಲాಲ್హన ఆದెౕశగళ 
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ಭాగವాಗಿరువ పರ್ಕార, ಮానవకులಕెಕ್ ಲాభకరವాద వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣెయ ಪాರ್ముఖಯ್ತెయనుನ್ 
అల ದాದ್ರె. ఈ వచనద ಲ್న అಲ್ బుదನ್ (ఇదు బదుగ ಗె బళ ద అದెౕ మూలపద ంద 
పಡె రువ) ఎంబ పదಕెಕ್ వనಯ್ ౕ  ఎందథರ್ವాಗಿದె ಹాగూ ఇదు ఎಲాಲ್ అనుವాదక ంద 
కಡెగ సಲాద అతಯ್ంత పರ್ముఖ షయವాಗಿದె. అనుವాదకరు తమಮ್ ళುవ ಕెయ ಲ್ 

నನ್ರాಗಿరుತాತ್ರె, మతుತ್ అవర ಲ್ ಕెలవరు ఇదಕెಕ್ తಪాಪ್ಗಿ ఒందు ఒంಟె ఎంబ అథರ್వనుನ್ 
ಕెూ ಟ್ದాದ್ರె. అవరు ఈಗాగಲెౕ జಮాಲ್, ఇ ಲ್, ಬైರ್, ಕాಬ್, ౕಮ್, ఇಶాರ್ ఎంబ పదగ ಗె 
‘ఒంಟె’ ఎంದెౕ అథರ್వనుನ್ ౕ  తమಮ್నుನ್ ಗెూందలಕెూಕ್ళప ದాದ್ರె. ಹాಗె హలవು పదగళು ఒంಟె 
ఎంದాగుವాగ, అవరు 22:27 ర ಲ್న ಧా ರ್ ఎంబ పదద అథರ್ಕెಕ್ సವ್లಪ್ బదಲావಣె ಮా , అదಕెಕ್ 
‘సణకಲాద ఒంಟె’ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕ దరు. కుರ್ఆ న ಲ್న అಲాಲ್హన అర ౕ పదగళು 
ಧా ರ್క ಗె అథರ್ಮా ಕెూళಳ್లు ಸాధಯ್ವాగద పರ್  ಬా యూ అవరు అనుವాదక ಗె మతుತ್ అవర 
ದాವ್ంస ಗె, అదు ‘ఒందు ఒంಟె’ ఎంದెనుನ್ತాತ್ರెందు అ సుతತ್ದె. మశರ್కరు, బహుశః తమಮ್ 

అహంಕారద అథವా పೂవರ್ ౕ త కలಪ್ನెగళ ಕారణವాಗಿ, ఒందు పదవು పరసಪ್ర సంబంధ లಲ್ద 
అನెౕక అథರ್గళనుನ್ ౕడబహుదు ఎందు పటుಟ್ యుತాತ್ರె – అದెౕ సమయద ಲ್ అరబరు, తమಮ್ 
మూఖರ್తనద అథವా కపటతనద ಕారణವాಗಿ, అನెౕక పదగళು ఒంದెౕ అథರ್వనుನ್ ౕడబహుదు 
ఎందు హట యుತాತ್ರె. ఇದాಗಿದె అర ౕ ధమರ್ద అర ౕ సం గಧ್ತె. 

5:95 మతుತ್ 5:97 ర ಲ್రువ ಕాಬా ఎంబ పదవು ಕాడు ಪాರ್ గళ కణಕా ಗె సంబం ದె ಹాగూ ఈ 
షయవು 5:94 ంద ಪాರ್రంభವాగుతತ್ದె. ಪాರ್ గళ కణಕాలుగళనుನ್ గమ సువ మూలక, అవುగళು 

పకವ್ತెయనుನ್ తలుపುవవರెగూ (అవುగళು పకವ್ತెయనుನ್ తలు ద నంతర ఆ ಪాರ್ గళು అದెౕ 
పರ್ದెౕశద ಲ್ ನెಲెಗెూళುಳ್వು లಲ್), ಮానవరు ఈ ಪాರ್ గళ ಬెౕಟెయనుನ್ ಮాడಬారదు ఎందు 
సూ సువ సలుವాಗಿ ఈ ಕాಬా ఎంబ పదవು మತ ತె್ ఇ ಲ್ బళసಲాಗಿದె, ఈ ಕానూను అಲాಲ್హన 
వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ సమಮ್ సಲాಗಿದె; ಹాగూ ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್గళనుನ್ మతుತ್ ರ್షಟ್ ంగళ ಲ್ 
ಬెౕಟెಯాడువುదనుನ್ బರ್ం సువ సూచకగళనుನ್ గమ సಬెౕಕాಗಿದె. ಪాರ್ గళ ದాపುಗాలు అథವా 
చ సువ ಮాద య ౕಲె త రు అవುగళ పకವ್ತెయనుನ್ గురు ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. 

మతుತ್ వనಯ್ ౕవవనుನ್ (బుదನ್) మಮ್ సವ್ంత ఒಳ ಳె್యదಕాಕ್ಗಿ అಲాಲ್హన ఆದెౕశగ ంద 
(శఆఇ ಲాಲ್ಹ್) రూ సಲాಗಿದె. ౕవು అదర ౕಲె దృ ಟ್యనుನ್ ನెಟాಟ್గ మతుತ್ అదు 
దూరద ಲ್ ದాದ್గ అదర ౕಲె అಲాಲ್హన ಹెసరనుನ್ సಮ್ . ಹాಗె ౕవು అద ంద ನ್  
మతుತ್ సವ್యంಪెರ್ౕరಣె ంద జన ಗె ౕ  మతుತ್ అಪెౕ సువవ గూ ౕ . ౕవು 
కృత ರాగ ಕాಕ್ಗಿ ನావು ఈ ౕ య ಲ್ మಗాಗಿ అవುగళనుನ್ అనురూపಗెూ ದెದ್ౕವె. 
(22:36) 
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షయద రుళು ఏನెందರె వనಯ್ ౕవవనుನ್ అదర ౕవనచకರ್ద పರ್ಕార సంర సಬెౕకు మతుತ್ 
ౕలుసుತ್వ  నಡెసಬెౕకు. జనరు బರ್ం త అవ య ಲ್ వనಯ್ ౕ గళనుನ್ ಬెౕಟెಯాడಬారదు, 

పರ್ತెಯ್ౕకವాಗಿ అదృషಯ್ద ಲ್ ಶాವ್స సువవరు. ఒందు ವెౕಳ ,ె ಯాರాదరూ ఆದెౕశవనుನ್ 
ఉలಲ್ంಘಿ దರె, 5:95 ర ಲ್ ದెౕರ್ దంತె అవను సವ್యంಪెರ್ౕరಣె ంద తనನ್ త ಪ್ಗె ಪాರ್య ಚ್త 
ಮా ಕెూళಳ್ಬెౕకు. వనಯ್ಬెౕಟెయు ಕాణద ದెౕవరనుನ್ భయపడువవ ಗಿరువ ఒందు జವాద 
ప ౕ ెಯాಗಿದె. 

ఓ సతಯ್ ಶాವ್ గಳెౕ , మಮ್ ಲ್ ಯారు పರెూౕಕಷ್ವాಗಿ అవననుನ್ భయపడుತాತ್ರెందు 
ನెూౕడ ಕాಕ್ಗಿ, మಮ್ ಕైగ ಗె మతుತ್ ಸాధనగ ಗె ఎటకువంతహ ಬెౕಟెయ మూలక మಮ್నుನ್ 
అಲాಲ್హను ప ౕ సువను. ఇదర (ఈ ఎచಚ್ ಕెయ) నంతరవೂ ಯారు ౕರెయనుನ್ 

ౕరుತాತ್ನె, అవ ಗె ವెౕదನాయుకತ್ ెయు ಕా ದె. (5:94) 

వనಯ್ ౕ గళనుನ್ సంర సಬెౕకు మతుತ್ అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య పರ್ಕార ౕ సలు అవಕాశ ౕడಬెౕకు. 
ಪాರ್ గళು తమಮ್ సವ್ంత ಕాలుగళ (కణಕాలు) ౕಲె బదుకబలಲ್ ಪౌರ್ఢತెయనుನ್ సూ సువవరಗె 
ನావು అవುగళనుನ್ ಕెూలಲ್ಬారదు. అಷెಟ್. 

ಧా ರ್కరు కుರ್ఆ న ಲ್ వనಯ್ ౕ  సంరಕಷ್ಣెయ బಗెಗ್ ఇరువ సంದెౕశవనుನ್ ము ಚ್ಹాಕಿదరు మతుತ್ 
ತావು ఇಹాರ್ಮ್ ఎందు కರెయువ ఎరడు తుండు బಟెಟ್యనుನ್ ధ సువంತె జనరనుನ್ 
వంచನెಗెూళಗాಗಿ దరు. ಪాರ್ య ಪాదవనుನ್ అಲాಲ್హన మನె ఎందు జనరనుನ್ శವ್ సಲా తు 
మతుತ್ ఒందు మూಲెయ ಲ್ అళవ సಲాద సణಣ್ కపುಪ್ క ಲ್న ಜెూತెಗె, కపುಪ್ బಟెಟ್యనుನ್ ಹెూ సಲాద, 

కపುಪ್ బంಡెగ ంద ರ್సలಪ್టಟ್ ఒందు ఘನాకృ యనుನ್ ಬైతుಲాಲ್ಹ್ ఎందు అవ ంద 
కರె సಲా తు (ఈ పదవು కుರ್ఆ నಲెಲ್ ಲ್యూ కండుబరువು లಲ್). 5:95 రనుನ್ అవ ంద ౕಗె 
ఓ సಲాಗಿದె: 

ఓ సతಯ್ ಶాವ್ గಳెౕ , ఇಹాರ್ న ಥ್ య ಲ್ ಬెౕಟెಪాರ್ గళనుನ್ ಕెూలಲ್ಬెౕ . మಮ್ಲాಲ್ರాదరూ 
ఉದ ದె್ౕశపೂవರ್కವాಗಿ ౕಗె ಮా టಟ್ರె, అవను ತాను ಮా ద కమರ್ద స యనుನ್ 
అనుభ సువంತాగలు మಮ್ ಲ್న ఇబಬ್రు ನాಯ್యಶా గళು ౕಮాರ್ సువంತె అవను 
ಕెూంద ಪాರ್ ಗె సಮానವాద ఒందు ಪాರ್ వనుನ್ ಕా ಕెಯాಗಿ ಕెూడಬెౕಕాగువುదు మతుತ್ ఈ 
ಕా ಕెయు అಲాಲ್హన మನెಗె తలు సలಪ್డువುదు. 

ನాను ఇನెూನ್ ಮ್ పುనರావ ರ್సు ತ್ದ ದె್ౕನె, ಪాರ್ యనుನ್ ಕా ಕెಯాಗಿ బ ಕెూడువುదు 
ಪాపకృతಯ್ವాಗಿದె. ఇంతహ ಧా ರ್క గళనుನ್ అಲాಲ್హన ౕಲె ಹెూ సువುదు ದెూడಡ್ 
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ದైవదూషಣెಯాಗಿದె. అంతూ అಲాಲ್హన శతుರ್గళು, కుರ್ఆ న ಲ್న అవన పదగళనుನ್ రూపಗెూ  
ఇంతహ దుషಟ್ కృతಯ್గళనుನ್ ಮాడువంತె మనుకులవనుನ್ యశ ವ್ಯాಗಿ రుಗಿ టಟ್రు. ఈ అನాಚా  
ಪాರ್ ౕన య గం ౕరತెయనుನ್ సూ సలు మತ ತె್ ఈ వచనవనుನ್ ನాను ఎ ತ್ತెూౕ సు ತ್ದ ದె್ౕನె: 

అవరు అಲాಲ್హ ಗె సವ್తః అవನెౕ ఒదಗಿ ద ಬెಳెగళ మతుತ್ ಜానుವారుగళ ఒందు ಪాలనుನ್ 
ౕస డుತాತ್ರె ಹాగూ ಹెౕళುತాತ್ರె “ఇదు అಲాಲ್హ ಗె”. అవరದెౕ ದాವెయ పರ್ಕార అవరు 
ౕగూ ಹెౕళುತాತ್ರె “ఇదు నమಮ್ మూ ರ್గ ಗె”. ఆದాగూಯ್, అవరు తమಮ್ మూ ರ್గ ಗె 
ౕస టಟ್వುగళು అಲాಲ್హననుನ್ తలుపುవು లಲ್, ಹాగూ అಲాಲ್హ ಗాಗಿ ౕస టಟ್వುగళು అవర 

మూ ರ್గళనుನ್ తలు డుతತ್ವె. అవర ఇంతహ ౕಮాರ್నవು ಪాపವాಗಿದె. (6:136) 

అಲాಲ್హ ಗె ౕ సಲాద ಯావುದెౕ ౕ య ఆಹారవು ఎం గూ అవననుನ್ తలుపುవು లಲ್. 9:95 

ర ಲ್న హదಯ್ನ್ ಬా ఘ-ಲ್-ಕాబ  ఎంబ సరళ ವాకಯ್ద హుಚాಚ್బಟెಟ್ಯాద దురుప ౕగవು, 
ల ాంతర జనరు పರ್  వషರ್వೂ ಕెూౕಟాಯ್ంతర ಜానుವారుగళనుನ್ బ ಕెూడువ అనగతಯ್ವాద 
ಹాగూ ಹెౕ ಗె ప సువంతహ ಕಿರ್ యనుನ್ శರ್ದాಧ್పೂవರ್కವాಗಿ నಡెసుತాತ್ బరలు ಕారణವాಗಿದె. 

ౕ న వచనద ಲ್ ఖం సಲాಗಿరువುదు ఇದెౕ ఆಗಿದె. బ  అపರ್ಣెయనుನ್ ಶైತానన ಕಿರ್ ందు 
అಲాಲ್హను కರె ದాದ್ನె. అవరు దుషಟ್ರాಗಿದాದ್ರె. 

పರ್  వషರ್వೂ, మಕాಕ್ద ಲ್ తమಮ್ ౕథರ್ಯాತెರ್య సమయద ಲ್ సుಮారు ఎరడు యನ್ జనరు 
ಜానుವారుగళనుನ್ వ సుತాತ್ರె. అర ౕ ధమರ್ద భకತ್రు సహ అದెౕ న పರ್పంచದాదಯ್ంత ಹాಗె ౕ 
ಪాರ್ గళనుನ್ బ ౕడుತాತ್ರె. అవరు ఆ నవనుನ್ ఈదుಲ್ అధ 80 ఎందు కರెయుತాತ್ರె. 

ಜానుವారుగళು మతుತ್ వనಯ್ ౕ గళು అಲాಲ್హన అనుగರ್హగಳాಗಿವె. జనరు ದానವాಗಿ ಮాంసవనుನ್ 
ఇతర ಗె ఉ తವాಗಿ ౕ  సವ್యం-ತాಯ್గవనుನ್ అభಯ್ సಬెౕకు, అదలಲ್ದె అಲాಲ್హ ಗె అవುగళనుನ್ బ  
అ ರ್సువುదలಲ್. అవ ಗె ಪాರ್ గళ రకತ್ద అథವా ಮాంసద అవశಯ್కತె ౕ ఇలಲ್ - ఆదರె అಲాಲ್హను 
అవ ಗె ౕ ద అనుగರ್హ ంద ఒందు ಪాలనుನ್ ఇతర ಗె ౕడువవన సదుಗ್ణ ౕల కమರ್గళ 
ಕಿರ್ యు అవననుನ್ తలుపುతತ್ದె. వనಯ್ ౕ గళ ಮాంస నుನ್వ ಸౌలభಯ್ ಹెూం రువరు సహ – ತావು 
గ రువ ಕెూడుಗెయ ఒందు ಭాగవనుನ್ ದానವాಗಿ ఇతర జన ಗె ౕడಬెౕకు. 

 ನావು పರ್ ందు సముದాయకూಕ್ తమಮ್ದెౕ ఆద సವ್యం-ತాಯ್గద ౕ యనుನ್ 
ಸాಥ್ ದెದ್ౕವె, ఇదు అవ ಗె దయಪా రువ ಜానుವారుగళ ౕಲె అಲాಲ್హన ನామవనుನ್ 
సಮ್ స ಕాಕ್ಗಿದె. మಮ್ ದెౕవనంతు ఏకಮాతರ್ ದెౕవನాಗಿದాದ್ನె, ఆదుద ంద ౕవು అవ ಗె 

                                                 
80 ఇదు మಕాಕ್ద ಲ್రువ క ಲ್న గರ್హಕಿಕ್రువ ౕథರ್ಯాತెರ್య ವా ರ್క ఉతಸ್వವాಗಿದె. 



 329 

ಶాం వంతರాಗಿ  మతుತ್ అಲాಲ್హననుನ್ సಮ್ ದెూడನె తమಮ್ హృదయగళು 
ౕనಗెూళುಳ್వంతహ ఆ ాಪాలక ಗె సుವాತెರ್యనుನ್ ౕ . అవర ౕಲె ಯావ 

సంకషಟ್గళು బందరూ ತాಳ ಮె್ వ సుತాತ್ರె, తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యుತాತ್ರె మతుತ್ 
ನావು అవ ಗె ౕ ద అనుగರ್హగ ంద వಯ್ సుತాತ್ರె. మతుತ್ వనಯ್ ౕవవనుನ್ (బుదನ್) మಮ್ 
సವ್ంత ఒಳ ಳె್యదಕాಕ್ಗಿ అಲాಲ್హన ఆದెౕశగ ంద (శఆఇ ಲాಲ್ಹ್) రూ సಲాಗಿದె. ౕవು అదర 

ౕಲె దృ ಟ್యనుನ್ ನెಟాಟ್గ మతుತ್ అదు దూరద ಲ್ ದాದ್గ అదర ౕಲె అಲాಲ್హన ಹెసరనుನ್ 
సಮ್ . ಹాಗె ౕవು అద ంద ನ್  మతుತ್ సವ್యంಪెರ್ౕరಣె ంద జన ಗె ౕ  మతుತ್ 
అಪెౕ సువవ గూ ౕ . ౕవು కృత ರాగ ಕాಕ್ಗಿ ನావು ఈ ౕ య ಲ್ మಗాಗಿ 
అవುగళనుನ್ అనురూపಗెూ ದెದ್ౕವె. ಮాంస మతుತ್ రకತ್వು ఎం గూ అవననుನ್ తలుపುవು లಲ್, 
ఆదರె (ఆದెౕశగళ) ಪాలನెయు అవననుನ್ తలుపುతತ್ದె........ (22:34-37) 

అಲాಲ್హన ಕెూడుಗెగళనుನ್ ನ್  మతుತ್ ఇతర జన ಗె ౕ  – అలಲ್ದె అಲాಲ್హ గలಲ್. ఇత ಗె 
ౕడువುదు నమಮ್ పುణಯ್ ಕಿರ್ ಯాಗಿದె. ನావು ఎషుಟ್ ದాన ಮాడಬెౕకు ఎంబువುదಕెಕ್ ಯావುದెౕ 
ರ್షಟ್ యమగ లಲ್. ದానవనుನ್ ౕడువುదనుನ್ ಪెರ್ౕರెౕ సಲాಗಿದె, అదు నమಮ್ದెౕ ఒ ಗాಗಿದె 

మతుತ್ అదర పರ್ಮాణవనుನ್ ನాವెౕ ధರ್ సಬెౕಕాಗಿದె ಹాగూ ನావು పುణతనవనుನ್ 
ತెూౕ సಬారదు. అదు ఆతಮ್-ತాಯ್గద ಕాయರ್ವాಗಿದె. ನావು బడవರాಗಿದెದ್ౕವె ఆదರె అవను 
ರ್ౕమంతನాಗಿದాದ್ನెందు అಲాಲ್హను ಹెౕళುತాತ್ನె. ನావು 6:136 ర ಲ್ కండంತె ಪాರ್ బ యు 

ಶైತానన కృ ಯాಗಿದె. ధ ದెౕశగళ జనరు ధ ౕ య ಜానుವారుగళనుನ್ ಸాకుತాತ್ರె 
మతుತ್ సమృ ಧ್య అథವా సంకషಟ್ద ఎరడూ సమయద ಲ್ ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడువುదర 
సలుವాಗಿ ఉದార మನెూౕಭావುళಳ್వರాగలు తమಮ್నుನ್ బదಧ್ರాಗಿసువುదు అవర కతರ್వಯ್ವాಗಿದె. 

ఇందు ಸౌ  అರెౕ ಯావು, ಯా ರ್కర అగతಯ್గళనుನ್ పೂರైసువುదಕాಕ್ಗಿ, ಹెూౕಟెలుగళು, ఫలಹార 
గృహగళು మతుತ್ ಶా ంಗ್ ಕాంಪ ಲె್కుಸ್గళనుನ್ ರ್సలు తనನ್ ತైల సంపతತ್నుನ್ బళసుతತ್ದె. సుಮారు 
నూరు వషರ್గళ ంದె, బలు దూర ంద భూಮాగರ್ವాಗಿ బరు ತ್దದ್ ಯా ರ್కరు ఆಹారಕాಕ್ಗಿ 
వనಯ್ ౕ యనుನ್ అవలం సದె తమಮ್ ‘ ౕథರ್ಯాತెರ್’యనుನ್ ಕైಗెూళಳ್లు ಸాధಯ್ ర లಲ್. ఈ 
సమಸెಯ್యనుನ್ అ తుಕెూండ ಧా ರ್కరు - మಕాಕ್ద ಲ್ ం రువ ‘ప తರ್ మ ౕ ’య స ౕపద 
పರ್ದెౕశద ಲ್ ಮాతರ್ ಬెౕಟెಯాడಬారదు – ఎందు ಹెౕళುತాತ್ ఒందు సరళ ప ಹారవనుನ್ ఒదಗಿ దరు. 

తమಮ್ ‘ప తರ್ మ ౕ ’య సుతತ್లూ హలవು ಕಿಲెూౕ ౕటరుగళ ಸాತ್రద ಲ್ గగనచుం గಳాద 
కటಟ್డగళು తಲె ತ್ ం రుವాగ, మరుభూ  మధಯ್ద ಲ್ బహుశః సుಮారు ఐవతತ್ಕಿಕ್ంతలూ ಹెచుಚ್ 
ಕಿಲెూౕ ౕటరుగళ దూరద ಲ್యూ ಬెౕಟెಪాರ್ గళು కండు బరువು లಲ್. అవరు ఏನెౕ ಕారణవనుನ್ 
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ౕడ , ఇం న ಕాలద ಲ್ మಕాಕ್ద ಲ್రువ తమಮ್ ದెౕవరు అథವా ದెౕవరుగ ಗె ಗౌరವాపರ್ಣెయనుನ್ 
ಪావ సువ సందభರ್ద ಲ್ ಯావುದెౕ సమథರ್ ಯా ರ್యు ಬెౕಟెಯాడువ అ ಚ್త పರ್ಯాణಕెಕ್ 
ಹెూౕగువು లಲ್. ఇదు ಧా ರ್కరు కుರ್ఆనననుನ್ రుచలు పರ್యతನ್ ಮాడుವాగ, సంದెౕశవು 
అసంబంధಗెూళುಳ್తತ್ದె ఎందు సಪ್షಟ್ವాಗಿ ತెూౕ సుతತ್ದె. 

ఈ గರ್హగళ ಕావలుಗారరు, మునನ್ಡెదంತె ౕ సుమಮ್ನె ఇంతహ భರ್షಟ್ತెగళనుನ್ సృ ಟ್సుತాತ್ 
ಸాಗಿದాದ್ರె. 
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ಭాగ హನెನ್రడు 

ఉమರ್ మతుತ್ హಜ್ಜ್ - ఆ ಷాಕ್ త ౕథರ್ಯాತెರ್ಯాಗಿದె 81  

ఇందు ఇಸాಲ್ న మరుವెౕషద ಲ್రువ ంಸాతಮ್క మతుತ್ ಹాಸాಯ್సಪ್దವాద అర ౕ ధమರ್వು, 
మಕాಕ್ద ಲ್రువ ఒందు క ಲ್న కటಟ್డಕెಕ್ ಗౌరವాపರ್ಣెయనుನ್ అ ರ್సువంತె జనరనుನ್ వం ದె. అవరు 
తಪాಪ್ಗಿ ఇಸాಲ್ న నం ಕెయ ఒందు సತ್ంభವెందు ఉತ ತె್ౕ సಲాగువంతహ ఒందు యనుನ್ 
ర సలు, కుರ್ఆ న ఎరడు పదగళనుನ್ దురుప ౕగಗెూ దరు. హಜ್ಜ್ మతుತ್ ఉమರ್ ఎంబ 
పదగళనుನ್ కರ್మವాಗಿ ವా ರ್క ౕథರ್ಯాತెರ್ మతుತ್ సణಣ್ ౕథರ್ಯాತెರ್82 ఎంದాగువంತె 
రుచಲా తు. ఈ ఆచరಣెగళనుನ್ నమಗె ఆ ా సಲెౕ ఇలಲ್. అవುగళು ಕెౕవల కుರ್ఆ న 

సంದెౕశవనుನ್ ಮాతರ್ తలు సువ కతರ್వಯ್వనుನ್ ಹెూం దದ್ ಕెూನెయ పರ್ವా య ಬెూౕధನెగ ಗె 
సంపೂణರ್ವాಗಿ రుదಧ್ವాಗಿದె.83 

 

‘ఉమರ್’ ఎందರె ‘ ౕవన’ ఎందథರ್ 

ఉమರ್త ఎంబ పదవು ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ఉమರ್ ఎందు ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాగుతತ್ದె. ఇదర మూలపదవು అಮ್ರ್ 
(ఐನ್- ౕಮ್-ರా) ఎంದాಗಿದె ಹాగూ ఇదర అథರ್వು ‘ ౕవ’వనుನ್ సూ సుతತ್ದె. కుರ್ఆ న ಲ್, ఈ 
పదవనుನ್ ఒందు ఉದ ದె್ౕశవనుನ್ పೂರైసలు నಡెసువ రంతర ಕಿರ್ యనుನ್ అథವా పರ್ ಕಿರ್ యనుನ್ 
ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలూ బళసಲాಗಿದె. ఉದాహరಣెಗె, ನావು ఒందు బంజరు భూ ಗె ౕవవనుನ್ ౕడలు 
బయ దರె, అదర ఫ ತాంశవనుನ್ ನెూౕడలు ನావು అదనుನ್ అ వృ ಧ್ప సಬెౕకు అథವా ಬెౕಸాయ 
ಮాడಬెౕకు. కుರ್ఆನ್ ఇదనుನ್ సూ సలు (అಮ್ರ್ ఎంబ మూలపద ందಲెౕ పಡె రువ) ఆ’మరు 
ఎంబ పదవనుನ್ బళసుతತ್ದె. 
                                                 
81 ನాను ఈ షయద బಗెಗ್ యుವాగ ಬె ಚ್ ದ್ದెದ್. ఈ సతಯ್వనుನ್ దుಕెూళಳ್లు ననಗె ౕఘರ್ సమయ ತెಗెదుಕెూళಳ್ లಲ್. 
కుರ್ఆ న ಲ್రువ ఎಲాಲ್ హಜ್ಜ್ మతుತ್ ఉమರ್ పదగళనుನ್ ನాను సంగರ್ ದె. అం మವాಗಿ ఈ ఎరడు పదగళ గం ౕరವాద 

కృ యనుನ್ కండు ದె. 
82 ನాను ఈ ఎరడూ గళనుನ್ వರ್ ದెದ್ౕನె మతుತ್ ನాను ననನ್ అ ానಕాಕ್ಗಿ ననಗె సವ್తః ననನ್ನెನ್ౕ ಕಷ್ సలు 
ಸాధಯ್ವాగు ತ್లಲ್. ననಗె ఆ హణవనుನ್ బడవ ಗె మతుತ್ గರ್ క ಗె సಹాయ ಮాడలు బళసబహు తుತ್. 
83 ౕథರ್ಯాತెರ್ ంబ ఈ కుರ್ఆನ್ ಬా ర ప కలಪ್ನెగళనుನ್ ಬెంబ సలు కుರ್ఆನ್-ಬా ర ಸా తಯ್ద బృహತ್ 

ಗెూౕపುరವెౕ అ ಥ್తವ್ద ಲ್ದె ఎందు ‘ము ಲ್ం’ ನెನ್ಲె రువ జన ಗె ದె. ఇ ಲ್న సమథರ್ನె ౕನెందರె, ఈ కుರ್ఆನ್-

ಬా ర ಸా తಯ್వು కుರ್ఆ న ఆಧార పರ್ಮాణవనుನ್ ಬెంబ సువ బద ಗె పರ್ ಷెౕ సుతತ್ದె. 
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అಲాಲ್హ ంద ಮానవ ಗె ఉమರ್  

‘అಲాಲ್హను ಮానవ ಗె ౕవన ౕడుತాತ್ನె’ ఎందు ౕవು ಯావುದెౕ ము ಲ್మ ಗె అవరు 
అథರ್ಮాడువ ಭాಷెయ ಲ್ ಹెౕ దರె అవరు అదనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ ఒపುಪ್ತాತ್ರె, ఆదರె ‘అಲాಲ್హను 
ಮానవ ಗె ఉమರ್ ಮాడుತాತ್ನె’ ఎంద తಕಷ್ణ అవరు ಬె ಚ್ ౕళುవరు. అవరనుನ್ సంబం దంತె, 
ఉమರ್ ఎందರె ಕెౕవల ఒంದెౕ ఒందు షయವాಗಿದె, అదు మಕాಕ್ద ಲ್రువ తమಮ್ పುణಯ್ ెౕతರ್ಕಿಕ್రువ 
అಕాల ಭెౕ ಯాಗಿದె. ౕಗె, అవర ಧా ರ್క ದాವ್ంసరు మతుತ್ అవర పುರెూౕ తరు అవర 
మనసಸ್నుನ್ సంಕెూౕಲెయ ಲ್ బం ದాದ್ರె. తమಮ್ పం తరు అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ ఏನెూౕ ಹెౕళುತాತ್ರె 
మతుತ್ అదు తಕಷ್ణ ದై క మతుತ್ ‘ఇಸాಲ್ ಕ್’ ఆಗಿ డుతತ್ದె. 

అಮ್ರ್ ఎంబ అದెౕ మూలపద ంద, అಲాಲ್హను ಮానవ ಗె ఉమರ್ ( ౕవ ౕడువ) ಕಿರ್ యనుನ್ 
రంతరವాಗಿ వರ್ సు ತ್రువುదనుನ್ ನావು ಕాణు ತ್ದ ದె್ౕವె. ಹాಗె అవరు ఒందు ರ್షಟ್ అవ య 
ౕవంతವాಗಿరుತాತ್ರె (అథವా మ’మూ ), అదు అవర ౕవనద అవ యు ముಗಿయువవರెಗಿన 

ఆయసుಸ್ (అథವా ఉಮ್ರ್) ఆಗಿరుతತ್ದె. ఆదుద ంద ఉమರ್ ఎంబువುదనుನ್ పುణಯ್ಯాತెರ್ ఎందు 
అనుವా సలు ಸాధಯ್ లಲ್, ఏಕెందರె ఈ పదవು అಮ್ರ್ ఎంబ మూల ందಲెౕ పಡె రువುದాಗಿದె. 

ಹాಗె ౕ, ಯావುದెౕ ౕవవು బదుకు ತ್రువುదనుನ್ ಲ್సలు అవను ధರ್ దರె, 35:11 ర ಲ್ అవను 
ಹెౕళುತాತ್ನె, ಮా-యుఅమಮ್రు, ఇదర అಕಷ್రశః అథರ್వು ‘ ౕవవనుನ್ ౕడువುదనుನ್ ಲ್సువುదు’ 
ఎంದాಗಿದె. ఈ అంశవనుನ್ వ సలు, ఇ ಲ್ ఎరడు ఉದాహరಣెగ ವె: 

హువ అనಸ್అకుಮ್ నಲ್ అ ರ್, వసತ್-అ’మరకుಮ್ ౕಹా ఫసತ್-ಗ್’ రూహు సుమಮ್ తూబూ 
ఇಲై  (11:61) 

మಮ್నుನ್ భూ ంద సృ ಟ್ దవను మతుತ್ అదర ಲ್ మಗె ౕవవనుನ್ ౕ దవను (వసತ್-
అ’మరకుಮ್) అవನెౕ ఆಗಿದాದ್ನె. ఆదದ್ ంద, ౕవು అవನెూడನె ಕಷ್  ಯా  మతుತ್ 
పಶాಚ್ತాತ್ప పటుಟ್ ఆతನెಡెಗె మర . (11:61) 

ల-అముರ್క ఇనನ್హుಮ್ ల ౕ సకರ್ ಮ್ యఅ’మహూನ್ (15:72) 

మಮ್ ౕవದాಣె84, శಚ್యವాಗಿయు అవరు తమಮ್ అమ నಲెಲ್ౕ ౖమರె ದాದ್ರె. (15:72) 

                                                 
84 ఇ ಲ್ మూలపద అಮ್ರ್ కండుబరుతತ್ದె. ఉమರ್ ఎంబువುదనూನ್ ಸెౕ దంತె, అದెౕ అథರ್ద ಸారದెూం ಗె, ఈ మూలపదవು 
ఇతర అನెౕక పదగళనుನ್ ఉతಪ್ ತ್ಮాడుతತ್ದె.  
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ಮానవరు భూ ಗె ౕవ ౕడుತాತ್ರె 
ౕవనద ಲ್ అ వృ ಧ್ಹెూందువ సలుವాಗಿ, ಮానవరు ತావು ವా సు ತ್రువ భూ ಗె ౕవవనుನ್ 
ౕడువ ಸామథಯ್ರ್వనుನ್ ಹెూం ದాದ್ರె. 30:9 ర ಲ್, తమಮ್ ಲ್రువುదనుನ್ అ వృ ಧ್ಗెూ ద నంతర 

పರ್బలವాద జನాంగగళು యశ ವ್ಯాಗಿದాದ್ರె ఎందు ನావು ಕాణుತ ತె್ౕವె. ం న భూ యనుನ್ 
ఫలవತాತ್ಗಿ అ వృ ಧ್ಗెూ ద (ఆ’మరు) అథವా ౕవ ౕ ద పರ್బల ಹాగూ యశ ವ್ಯాద ಕెలవು 
సముದాయగళು గ ಹెూౕಗಿదದ್రు ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. 

వ అಸారుಲ್ అధರ್ వ అమరూಹా అకಸ್ర ಮాಮ್ ఆ’మరూಹా వ ಜాఅతుಹ್ಮ್ 
రుసులుహుಮ್ ಲ್ బ ಯ್ನా  (30:9) 

అవరు భూ యనుನ್ ಚెನాನ್ಗಿ అಗె దದ್రు మతుತ್ అదಕెಕ್ ఇవరు ౕవనవనుನ್ ౕ రువುదಕಿಕ್ంత 
ಹెಚాಚ್ಗಿ అవరు ౕవనవనుನ್ ౕ దದ್రు (సమృదಧ್ಗెూ దದ್రు) మతుತ್ అవర సంದెౕశವాహకరు 
అవర కಡెಗె సుసಪ್షಟ್ అవ ౕణರ್గಳೂెం ಗె ತెర దದ್రు. (30:9) 

30:9 ర ఆ’మరూ ఎంబ పదవು మతుತ್ 11:72 ర ಲ್ త’మరూ ఎంబ పదవು, అಮ್ರ್ ఎంబ 
మూలపద ంద పಡెదవುగಳాಗಿವె ಹాగూ అవುగళು ఒందు ಧెಯ್ౕయవనుನ್ పೂణರ್ಗెూ సువ 
ಕಿರ್ యనుನ್ సూ సుతತ್ದె. అಕಷ್రశః ఈ ఎరడూ వచనగళು, ౕవన ౕడువ అథವా సమృ ಧ್ಗెూ సువ 
ಕಿರ್ యనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసుతತ್ದె. 

 అದెౕ మూలపద ం రువ ಮా’ముರ್ ఎంబ పదవು స ౕవ ఎంబ అథರ್ద ಲ್ అథವా ౕ సువ 
రంతర ಥ್ యనుನ್ సూ సువುదಕాಕ್ಗಿ 52:4 ర ಲ್ బళసಲాಗಿరువುదనుನ್ ನావು ನెూౕ ದెవು. 

వಲ್ ಬై ಲ್ ಮా’మూ  - మతుತ್ ౕవంత వಯ್వಸెಥ್. (52:4) 

సందభರ್గళనుನ್ శರ್ದాಧ್పೂవರ್కವాಗಿ ప ౕలನె ಮా దರె, ఈ పదగళనుನ್ అర ౕ ధమರ್ద ಸెౕವెಗాಗಿ 
తಪాಪ್ಗಿ అనుವా సಲాಗಿದె ఎందు దుబరుతತ್ದె. ఈ పదగళనుನ್ (అసంబదಧ್ವాಗಿ) పದెౕ పದెౕ 
ಭెౕ ౕడలಪ್డువ ెౕతರ್ అథವా ಹెಚాಚ್ಗಿ ಭెౕ ౕడలಪ್డువ మನె ఎందు ಭాಷాంత సువంತె 
ಧా ರ್కరు అనుವాదకరనుನ್ ఒತాತ್ సుತాತ್ರె. ఆరంభద ಲ್ అవరు ಬైత ఎందರె మನె ఎందు 
ಹెౕ దరు. నంతర ఆ మನెయనుನ್ ఒందు ದెౕವాలయ అథವా ెౕతರ್ద ಸాಥ್నಮానಕెಕ್ ఎతತ್ దరు. 
ౕవంత ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడువ ಮా’ముರ್ ఎంబ పదవనుನ್ పದెౕ పದెౕ ಭెౕ ౕడలಪ್డువ 
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ఎంದాగువంತె అసంబదಧ್ವాಗಿ ಭాಷాంత దరు. కుರ್ఆ న ಹెౕ ಕెగళనుನ್ అసంబదಧ್ಗెూ సలు 
అಲాಲ್హన ಹాగూ అవన సంದెౕశವాహకర శతుರ್గళು, కుರ್ఆ న ವాకಯ್గళనుನ್ ಹెౕಗె రుచుತాತ್ರె 
ఎంబుదಕెಕ್ ఇదు ఇನెూನ್ందు ఉದాహరಣెಯాಗಿದె. ఒందు ದెౕವాలయవనుನ್ పದెౕ పದెౕ 
ಭెౕ ౕడువುదు, పೂవರ್ కుರ್ఆ న అర ౕ అನాಚా క నం ಕెಗె సూకತ್ವాಗಿದె, ఆదರె కుರ್ఆ న 
అవ ౕణರ್ద ಬెళಕಿన ಲ್ అదు స ಹెూందువು లಲ್. 

ಬై ಲ್ ಮా’మూ  52:4 ర పదగళು 52:1 ంద ತెూడಗಿద సందభರ್ద ముందువ ಕెಯాಗಿದె: 

 వ థూಥ್  ಲెౕఖనದాಣె (52:1) 

వ ಕಿತా ನ್ మసూತ್ ನ್ మతుತ್ ದాఖ సలಪ್టಟ್ ಲెౕఖన (52:2) 

ౕ రಕಿಕ್ನ್ మనూಶ್ ನ್ బ రంగವాద సురు గళ ಲ್ (52:3) 

వಲ್ ಬై ಲ್ ಮా’మూ  మతుತ್ ౕవంత వಯ್వಸెಥ್ (52:4) 

వ సಸ್ಖ್’ ಲ್ మಫೂರ್అ’ మతుತ್ ఎతತ್రಕెಕ್ౕ సలಪ್టಟ್ ಛావ  (52:5) 

వಲ್ బ ರ್ಲ್ మసూಜ್  మతుತ್ ತెರె ౕళುవ సముదರ್ (52:6) 

కుರ್ఆ న ಲ್ ఇరువುదు ಕెౕవల ఒంದెౕ ಬైత, అదు ಷాಠ್వంత ಗాಗಿ మతుತ್ నమರ್ವాಗಿ తమಮ್నుನ್ 
సమಮ್ ಕెూళುಳ್వవ ಗాಗಿ 2:125 ర ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమ ಗె సూ సలಪ್టಟ್ ಹాగూ అవ ంద 
శు ಧ್ౕక సలಪ್టಟ್ అದెౕ ‘ಬైత’ವాಗಿದె. 

మూಸారు గರ್ంథవనుನ್ ವ್ౕక సువ ಕాలద ಲ್, అవరు పರ್ವా ಯాగువ ముంಚె ౕ, అಲాಲ್హన 
వಯ್వಸెಥ್యు ౕవంతವాಗಿతుತ್ ఎందు నమಗె 52:4 ర ಲ್ ಹెౕళಲాಗಿದె. ముహమಮ್దరు బం రువುదు 
అదర అನెౕక ಸా ర వషರ್గళ నంతరವాಗಿದె. ಜెూತెಗె, మూಸారు మಕాಕ್ಗె బం దದ್రు ఎందు 
ತెూ◌ౕ సలు ಯావುದెౕ ఐ ಹా క ದాఖಲెగ లಲ್. 

అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್యు అ ಥ್తವ್ద ಲ್తుತ್ ಹాగూ ౕవంతವాಗಿతుತ್ మతుತ್ గರ್ంథవು అవ ಗె ౕడలಪ್టಟ್ 
నంతరవೂ అದెౕ ಥ್ య ಲ್ ముందువ యువುదు ఎంబువುదಕెಕ್, మూಸా ಗె అవ ౕణರ್ವాద 
సంದెౕశవು ఒందు సూచನెಯాಗಿతుತ್. కుರ್ఆನ್ పರ್ಸాತ್ సు ತ್రువುదు అದెౕ వಯ್వಸెಥ್యನాನ್ಗಿದె మతుತ್ 
ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె అవ ౕణರ್ವాద అದెౕ సంದెౕశవనుನ್ మూಸా గూ మతుತ್ ఇಬాರ್ ౕమ గూ 
ౕడಲాಗಿದె: 
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ఖం తವాಗಿయూ, ఇదు (కుರ್ఆನ್), ఇಬాರ್ ౕమర మతుತ್ మూಸార గರ್ంథవು ಸెౕ దంತె, 
ం న గರ್ంథగళ ಲ್దದ್వುగಳెౕ  ఆಗಿದె. (87:18-19) 

పೂಜాವెౕ ಕె, మನె, ಡెౕರె, ెౕతರ್, ದెౕವాలయ, నಗాಗ್, చచుರ್, మ ౕ  అథವా ಯావುದెౕ 
‘పೂಜాగృహ’ ఎంబువవುగ గూ, ಬై ಲ್ ಮా’మూ  ఎంబ పదగ గూ ಯావುದెౕ సంబంధ లಲ್. 
ఎಲాಲ್ తరహద ఆರాధನా రూపగళು, ಧా ರ್క గళು అథವా ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ కుರ್ఆನ್ 
ఖಡాఖం తವాಗಿ రసಕ್ సుతತ್ದె. అవುగళು ಮానవకృతವాಗಿದె. ತావು ಹెూం రువುదనుನ್ అథವా 
ర సువುదనుನ್ ప తರ್ అథವా ಪావన ఎందు ಘೆూ◌ౕ సువುదు మనుషಯ್ರాಗಿದాದ್ರె. 

ಧా ರ್కరు ఇతర ధమರ್గಳೂెం ಗె ಪై ◌ౕ  నಡెసుತాತ್, తమಮ್ ತామహరు 
ఆರా సు ತ್దದ್వುగళనుನ್ ఆರా సువంತె జనరనుನ್ వంచನెಗె ఒళಗాಗಿ ದాದ್ರె. కుರ್ఆನ್ అర ౕ 
ಭాಷెయ ಲ್ అవ ౕణರ್ಗెూండ ಕారణ ಹాగూ తమಮ್నుನ್ ಶాವ್సద సವ್ಘೆూౕ త 
ಕావలుಗారನాನ್ಗಿ రువ ಕారణ, అవరు తమಮ್ అನాಚా క గళనుನ್ మతుತ್ సూతರ್గళనుನ್ అಲాಲ್హన 

ౕಲె ಹెూ సలు, అవరు ఈ సందభರ್వనుನ್ పರ್ ౕజన ప ಕెూండరు అಷెಟ್. ఈ ಧా ರ್కర 
ತాಯాನ್ న వంశజర సವ್ಭావవು ఇం గూ ಹెಚాಚ್ಗಿ బదಲావಣెಗెూం లಲ್. ಸౌ  అರెౕ ಯాద ಲ್ 
అవర మನెಯాಳాಗಿ అథವా అవర ಚాలకರాಗಿ దు ద బహుತెౕక జనರెూం ಗె తమಮ್ అనుభవవనుನ್ 
ಕెౕ  దుಕెూళಳ್బహుదు. ನావು ಪాರ್ గ ಗె ತెూౕ సువ ద యూ కూడ అవరు ఇతర జన ಗె 
ತెూౕ సువು లಲ್. అಲాಲ್హను అవరనుನ್ కపటరు ಹాగూ కಠెూౕరరు ఎందు ಘೆూౕ సు ತ್రుವాగలూ, 

ము ಲ್ం ಲెూౕకవು అవర ಹెಜెಜ್య ౕಲె ಹెಜెಜ್ ఇటుಟ್ నಡెయు ತ್ದాದ್ರె.  

కుರ್ఆ న ಲ್ ఉమರ್ ఎంబ పదవು ఒందు ರ್షಟ್ సಥ್ళద ಲ್ వರ್ సువ ಶెౕష పರ್ಯాణ అథವా 
ಧా ರ್క ಭెౕ యనుನ್ సూ సువು లಲ್. ఉమರ್ ఎంబ పదద సరళವాద అథರ್వು, అಲాಲ್హన 
సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగ ಗె (అథವా మ ಜ್దಲాಲ್ಹ್) ౕవవనుನ್ ౕడువುదు అథವా పರ್స సువುదు 
అథವా ఉತ ತె್ౕ సువುదు ఎంದాಗಿದె. 

ఇనನ್ಮా ಯా’మురు మಸా దಲాಲ್  మನ್ ఆమన ಲాಲ್  వಲ್ ಯౌ ನ್ ఆಖಿ  వ 
అಖామ సವ್ಲాత వఆత-ఝಕాత వ లಮ್ యఖಸ್ ఇలಲ್ಲాಲ್హ ఫఅಸా ఉಲాఇక అನ್ 
యకూనూ నಲ್ ముహತ್ ౕన (9:18) 

అಲాಲ್హన మతుತ್ అంతಯ್ నద ౕಲె ಶాವ್స సువ మతుತ್ తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా సువ 
మతుತ್ అవುగళనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ సువ జనరు ಮాతರ್ అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ 
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ఆದెౕశగళనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సలు అహರ್ರాదవರాಗಿದాದ್ರె. అవరు అಲాಲ್హననನ್లಲ್ದె ಬెౕರె ಯారనూನ್ 
భయపడువು లಲ್. ಮాగರ್దశರ್న ಹెూం దవరు అవರాಗಿದాದ್ರె (9:18) 

మಸా దಲాಲ್  ఎంబ పదవనుನ್ అಲాಲ್హన మ ౕ గళು ఎందు బహువచనద ಲ್ అనుವా సಲాಗಿದె. 
ಧా ರ್కరు ಹెౕళು ತ್రువುదు ವాసತ್వವాಗಿయూ జವాಗಿదದ್ರె, శವ್ద ఎಲాಲ್ మ ౕ గళು అಲాಲ್హన 
ಸాವ್మಯ್దಲాಲ್గువ అగతಯ್ ದె. ಹాಗె ౕ, జనరు ಕెౕవల మಕాಕ್ద ಲ್రువ మ ౕ యనుನ್ ಮాతರ್ 
ಯా’మురు ಮాడಬెౕకు (అథವా ఉತ ತౕె್ సಬెౕకు) ఎందు అవరు పటుಟ್ యుತాತ್ರె. ಯాರాదరూ 
తనನ್ ದెౕశద ಹెూరಗಿరువ ಯావುದెౕ మ ౕ యనుನ್ మಸా దಲాಲ್ಹ್ ఎందు సూ దರె, అవరనుನ್ 
ధమರ್ ంದెయ ఆರెూౕపవనుನ್ ಹెూ , అవరు కలుಲ್ ಹెూಡెదు ಕెూలಲ್లಪ್డలు అహರ್ರాదవರెందు అవరు 
ಘೆూౕ సువరు.85 

 

9:19 ర ಲ್న ఉమರ್ ఎంబ పదవనుನ್ ಹెౕಗె రుచಲా తు 
9:18 ర తమಮ್ದెౕ ఆద తರ್ణద ಲ್ ಧా ರ್కరు ಯా’మురు ఎంబ పదద అథರ್వು అಲాಲ್హన మ ౕ ಗె 
పದెౕ పದెౕ ಭెౕ ౕడువುదు ఎందు దృఢವాಗಿ ಘೆూౕ సుತాತ್ರె. 

ఆదరూ 9:19 ర ಲ್రువ అದెౕ పదద అథರ್వು, ప తರ್ మ ౕ య వರ್హಣె నಡెసువುదు ఎందు 
ಹెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. ఎరడూ పదగళು అಮ್ರ್ ఎంబ ఒంದెౕ మూల ంద జనಯ್ವాಗಿವె. ಕెలవು 
అనుವాదకరు ఇదర అథರ್వనుನ್ ప తರ್ మ ౕ య ಲ್ ౕడు డువುదు ఎందూ ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇదు 
అవర రుచు ಕెగళ ವైಶాలಯ್ತెಯాಗಿದె.. 

కుರ್ఆ న పರ್ಕార, ಯావುదನాನ್దరూ వರ್హಣె నಡెసువ ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್యనుನ್ ఆ ಲ್ (అ ల ఎంబ 
పద ంద) ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె. ఆ ಲ್ పదద మూలపదవು అమల (ఐನ್- ౕಮ್-ಲాಮ್) 

ఆಗಿದె మతుತ್ ఉమರ್ పదద మూలపదవು అ’మర (ఐನ್- ౕಮ್-ರా) ఆಗಿದె. అవುగళು ఒంದెౕ అలಲ್. 
ఆ ಲ್ ఎంబ పదవು కుರ್ఆ న ಲ್ హలವారు ಬా  కండుబరుతತ್ದె: 

ఇనನ್ಮా-సವ್దಖాతు ಲ್-ಫುఖರాఇ వಲ್ మಸాಕಿౕ  వಲ್ ఆ ౕన అಲైಹా (9:60) 

                                                 
85 కుರ್ఆ న ಲ್ ಯావುದెౕ అపರాధಕెಕ್ కలుಲ್ ಹెూಡెదు ಕెూలుಲ್వ ెయనుನ್ సಲాಗಿలಲ್. 18:20 19:46, 26:116 మతుತ್ 
ఇతర ಕెలవು వచనగళ ಲ್ ಹెౕళುవంತె, అನాಚా గళು ಮాతರ್ కలుಲ್ ಹెూಡెదు ಕెూలಲ್లు ఆదಯ್ತె ౕడుತాತ್ರె. బహుశః 
బంಡెగళು మతుತ್ కలుಲ್గళು అవర ಗౌరವాహರ್ వసుತ್గಳాಗಿరువುదు ఇదಕెಕ್ ಕారణವాಗಿరబహుదు. 
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ವాసತ್వವాಗಿ, ದానవು బడవ ಗె మతుತ್ ಕెూరತె రువవ ಗె మతుತ್ అదనుನ್ వರ್హಣె 
నಡెసువవ ಗాಗಿದె. (9:60) 

ಧా ರ್క ಗె కుರ್ఆ న అర ౕ పదగళ అథರ್ద బಗెಗ್ ము ಲ್మరనుನ್ తపುಪ್ದా ಗెಳెయలు 
అనుకూలకరವాಗಿరబహుదు, ఆదರె అవరు మూలగರ್ంథద పఠಯ್వనుನ್ ಮాపರ್ సలు 
అసమథರ್ರాಗಿದాದ್ರె. ఇతర పುసತ್కగ ಗె నನ್ವాಗಿ, కుರ್ఆನ್ ಯావುದెౕ ౕ య పುన ರ್మಶెರ್ಗె 
అథವా దుದ್ప ಗె ఒళಗాಗಿలಲ್. ఉದాహరಣెಗె, ನావು ಯావುದెౕ ದెౕశద సుಮారు 800 అథವా అ క 
వషರ್గళ ంದె ಖಿతಗెూండ కుರ್ఆననుನ್ ತెಗెదుಕెూండు, శವ್ద ಯావುದెౕ ಭాగద ಲ್ 
ము ರ್తಗెూండ ఇ ತ್ౕ న కుರ್ఆ న ಜెూತె ಹెూ◌ౕ దరూ, అవುగళ అర ౕ పఠಯ್గళು, పదగళು, 
ವాకಯ್గಳెలಲ್వೂ ఒంದెౕ ఆಗಿరువುదనుನ್ ಕాణబహుదు. కుರ್ఆ న ఈ ಕెళಗಿన ಹెౕ ಕెయు పರ್కృ , 

సವ್రూప మతుತ್ ప ಣామద ಲ್ బహళ సతಯ್ವాಗಿದె ఎంబువುదు ಲెౕఖకర దృఢವాద నం ಕెಯాಗಿದె: 

ఈ అనుಭెూౕధకవనుನ್ ( ా ಕెూడువ వసుತ್) శಚ್యವాಗಿయూ ನావು 
అవ ౕణರ್ಗెూ రుತెತ್ౕವె మతుತ್ సವ್తః ನాವెౕ అదర రಕಷ್కరూ ఆಗಿరుತెತ್ౕವె. (15:9) 

కుರ್ఆನ್ ಪాರ್రంభద ಲ್ ఎಲె, ಪెಪ್, కలుಲ್, మతుತ್ ಪాರ್  చమರ್ద ౕಲె ದాఖ సಲాಗಿతుತ್ ఎందు 
ಧా ರ್కరు తಪాಪ್ಗಿ ಹెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. కుರ್ఆ నంతహ పರ್ముఖವాద ఒందు సంದెౕశవು 
ಮానవకులಕెಕ್ అవ ౕణರ್ಗెూండు, నంతర ಪెಪ್, ఎಲె, కలుಲ್ అథವా ఈ ౕ య వసుತ್గళ ౕಲె 
ದాఖ సಲాಗಿದె ఎంబువುదు ంతನెಗె లుకద ಹాగూ ಹాಸాಯ್సಪ್దవೂ ఆద కలಪ್ನెಯాಗಿದె. 

సಸ್ంశయವాಗಿయూ, ಮానవకులవనుನ್ ◌ౕసಗెూ సలు ಧా ರ್క ಗె ఉ రువ ಮాగರ್వು 
ನా ಗెయనుನ್ రుచువ తంతರ್గಳాಗಿతుತ್: దలನెయದాಗಿ, కుರ್ఆననుನ್ ಭాಷాంత సలు ಸాధಯ್ವెౕ 
ఇలಲ್ ఎందు అవరు జనరనుನ್ నం దరు (యహూ గళು ತౌರా న ಜెూತె ಮా ద ಹాಗె), 
తదనంతర అవరు గರ್ంథద అథರ್గళనుನ್ రుచలు ముందువ దరు, అలಲ್ದె ತావು ಹెౕళುవುదర 
ఆಧారవು అಲాಲ್హ ం రువುದాಗಿದె ఎందు ಸా దరు. భರ್షಟ್ అర ౕ సంత ంద తమಮ್ చతురತెయనుನ್ 
క త పುರెూౕ తర ౕಲె తమಮ್ భరవಸెయనుನ್ ఇ ద శವ್ద అర ౕ ధమರ್ద అనుಯా గళು ఈ 
ಜాలద ಲ್ ಕಿಕ್ ದ್ದాದ್ರె. కుರ್ఆನ್ నమಗె అవర బಗెಗ್ ఎచಚ್ ಕె ౕడలు మರెయ లಲ್: 

అవర ಲ್ ಕెలవరు గರ್ంథవనుನ್ ఓదుವాగ ನాలಗెయనుನ್ రువು మురువುಗెూ సుತాತ್ರె. అవరు 
గರ್ంథద షయవనుನ್ ఓదు ತ್రువರెంದెౕ ౕవು దుಕెూళುಳ್ ತ್ౕ . వసుತ್తః అదు గರ್ంథద 
షయವాಗಿరువು లಲ್. ನావು ఓదు ತ್రువದెలಲ್వೂ అಲాಲ್హన కಡె ంದాಗಿದె ఎందు అవరు 
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ಹెౕళುತాತ್ರె. వసుತ್తః అదు అಲాಲ್హన కಡె ంದాಗಿరువು లಲ್. అవరు ಬెౕకు ಬెౕಕెంದెౕ సుళುಳ್ 
ಮాతనుನ್ అಲాಲ್హన ౕಲె ಹెూ డుತాತ್ರె. (3:78) 

ನాను ఇನెನ್ౕను ಹెౕళ ? ನావು ౕ న వచనవದెూం ಗె ಯావುದెౕ ದాವ್ంసరనుನ್ ఎదు దರె, 
అదు ం న గರ್ంథగళ జనరనుನ್ సూ సుతತ್ದె ఎందు ಹెౕ  అవరు త ಪ್ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. అవరూ 
అదನెನ್ౕ ಮాడు ತ್రుವాగ, అదు అవ ಗె అనವ್యವాగువು లಲ್ವెందు ಹెౕಗె ಹెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె? 

అంతూ, గರ್ంథద ఒందు పదవనుನ್ ఒ ಮ್ కృతಗెూ దರె, ఒందు సర  పರ್ ಕಿರ್ యు 
ఆరంభವాగుతತ್ದె. ఆదుద ంద అవ ಗె ఇతర పదగళనూನ್ రుచಬెౕಕాగుతತ್ದె. ఈ రుచు ಕెಗె 
ಯావುದెౕ ముಕాತ್యవು గువು లಲ್, మతుತ್ ಹె ಚ್న సందభರ್గళ ಲ್ సమగರ್ವాಗಿ ఓదుವాగ రుచలಪ್టಟ್ 
ಭాగవು అసంబదಧ್ವాಗಿ ಮాపರ್డుతತ್ದె. ఇందు, ఈ గರ್ంథవనుನ್, ಶెౕషವాಗಿ ఇం న అనుವాదగళనుನ್ 
మతుತ್ ವాಯ್ಖాಯ್నగళనుನ್ (త ಸ್ౕರ್) ఒళముಖಿಯాద ఐ ಹా క ದాఖಲెయంತె 
ప గ సಲాగు ತ್రువುదనుನ್ ನావು ಕాణబహుదు. ఇదు ಯారు కుರ್ఆననుನ್ ಹెಚాಚ್ಗಿ 
అ రಬెౕಕಿತెూತ್ౕ, అవర ಕైగ ంద అవగళ పదగళ ಜెూತెಗె నಡెద శబದ್ದాటగళ మతుತ್ 
ಭాಷాథರ್ಶాసద రుచు ಕెయ భಯానక ప ಣామವాಗಿದె. 

 

హಜ್ಜ್ ఎందರె సವాలు, ౕథರ್ಯాತెರ್ ఎందలಲ್ 
సವాలు (challenge) ఎంబ ప కలಪ್ನెయు కుರ್ఆ ಗె ఏಕె సంబం ದె ఎంబ ఒందు పರ್ಶెನ್యు ఇ ಲ್ 
ఉదಭ್ సబహుదు. ವాసತ್వವెౕನెందರె, పುరుషరు మతుತ್ మ ಳెయరు ానద అನెವ್ౕషಣెయూ 
ಸెౕ దంತె, తమಮ್ ౕవనద ಲ್ అನెౕక సವాలుగళనుನ್ ఎదు సಬెౕಕాగుతತ್ದె. అవరు ಪాರ್ಮా కವాಗಿ 
ನెౕరವాద పథవనుನ್ కండు యలు శರ್ సువవರెಗె, అవరు కురుడు అనుಯా గಳాಗಿరుತాತ್ರె 
మతుತ್ ಮాన క బంధనಕెಕ್ ఒళప ಟ್రుತాತ್ರె. అಲాಲ್హను ఎరడూ ంగగ ಗె (పುరుష ಗె ಹాగూ 
మ ಳెయ ಗె) ఒంದెౕ ౕ య ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ ౕ ದాದ್ನె. ఇబಬ್ గూ సವ್తః తమಮ್ ఒ ಗాಗಿ మతుತ್ 
ెౕమಕాಕ್ಗಿ, ತాವెౕ ంతನె నಡెసಬెౕಕాಗಿದె. అಲాಲ್హన ಹెస నಲాಲ್గ ౕ అథವా ಬెౕರె ಹెౕಗె ౕ 
ఆగ  - అవ ంద ఆ ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ క దుಕెూళುಳ್వ హకుಕ್ ಯా గూ ఇలಲ್. మಶాರ್తಮ್కವాಗಿ 
ం సలు, తూಗಿನెూౕ  ప గ సలు మతుತ್ ఎలಲ್వనుನ್ ప ౕ సలు, పುరుష ಗె మతుತ್ మ ಳెయ ಗె 

సಮానತెయనుನ್ ౕడಲాಗಿದె. ತావು ధರ್ సువ దలు అవುగళ ప ಣామగళ బಗెಗ್ అవరు 
ముంದాಲెూౕచನె ಮాడಬెౕకు. 
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అಲాಲ್హను అవరు మునನ್ಡెయలు ఉದ ದె್ౕ సువ ౕ యಲ ಲె್ౕ అవ ಗె ಬెంబ సుತాತ್ನె. ఒబಬ್ పುరుషను 
అథವా మ ಳెయు అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್వనుನ್ రసಕ್ సలు ధರ್ దರె, అవరు అಲాಲ್హ ಗె 
ಯావುದెౕ ಹా యనుನ್ ఉంటుಮాడువು లಲ್. ವాసತ್వద ಲ್, అవను అవ ಗె ಹాಗె ಮాడలు ఉತ ತె್ౕజన 
ౕడుತాತ್ನె. 

నమಮ್ అవ ౕణರ್వనుನ್ సుಳాಳ್ಗಿసువవరనుನ್ ನావು కರ್ ౕణ అవ ಗె అ ವెౕ ఆగదంತె 
ನాశద కಡెಗె ఒయుಯ್ವెవು. మతుತ್ ನాను అవ ಗె సమಯావಕాశ ౕడుವెను. ననನ್ 

తంతರ್వು అతಯ್ంత అಬెౕధಯ್ವాదుದాಗಿದె. (7:182-183) 

ౕవనదుదದ್కూಕ್ ఇదుವెౕ అనವ್ సుతತ್ದె. ನావು నమಮ್ దృ ಟ್యనుನ್ హತెూౕ య ಲ್టుಟ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ 
ఇ ಕెూళಳ್ దದ್ರె, నమಗె అ లಲ್దంತె ನావು ಯావುదనుನ್ ಮాడಬారದెూౕ అదర కಡెಗె అಲాಲ್హను 
నమಮ್నుನ್ ಸాಗಿసువను. నమಗె ಯావುದెౕ ఒ తు బంದెూదಗಿదರె అదు అಲాಲ್హ ంದాಗಿరుతತ್ದె, మతుತ್ 
నమಗె ಯావುದెౕ ಕెడుకు సంభ దರె అదు నమಮ್ದెౕ ఆద తపುಪ್ ಕాయರ್గళ ప ಣామವాಗಿరుతತ್ದె. 

నమಗె ಯాರాదరూ అಲాಲ್హన సలుವాಗಿ ౕథರ್ಯాತెರ್యనుನ್ వರ್ సలు మಕాಕ್ಗె పರ್ಯా సలు 
ದెౕರ್ దರె, ನావು అರెూం ಗె ‘ఏಕె ಹెూౕగಬెౕకు’ ఎందు ಕెౕళುవ హకుಕ್ నమಗಿದె. ఎಷాಟ್దరూ, 

ಮానవరు తమಮ್ ವెౕకవనుನ್ బళసలు ౕ సಲాಗಿದె. 

కుರ್ఆ న పఠಯ್గళనుನ್ ప ౕ ద నంతర, ౕథರ್ಯాತెರ್య ಯావುದెౕ ನెౕర సూచನెయనుನ್ 
ಕాణలు ననಗె ಸాధಯ್ವాಗಿలಲ್. ఆದాగూಯ್, 3:97 వచనవು ఒందు సంభవ ౕయ పರ್ಯాణద ఒందు 
అసಪ್షಟ್ సు వనుನ್ ౕడుతತ್ದె. ఈ వచనవనుನ್ ఒం ಯాಗಿ ఓ దರె, ఇదు ఉతತ್రగ ಗಿంత ಹెಚాಚ್ಗಿ 
పರ್ಶెನ್గళనుನ್ హుటుಟ್ಹాకుతತ್ದె. ఇదర ನైజಯ್ సంದెౕశవనుನ್ అ యలు, ం న ఎరడు వచనగళనుನ್ 
ఓ దರె ಸాకు. ఈ వచనగళು ಧా ರ್కరు నమಗె వ సువುదనుನ್ రూ సు ತ್లಲ್ವెందు నమಗె 

దుబరుతತ್ದె. ఈ వచనద ಸారವెౕನెందರె, అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್యు దృఢసంకలಪ್ ಹెూం రువవ ಗాಗಿ 
ಸాಥ್ సಲాಗಿದె ఎంబువುದాಗಿದె. 3:96 వచనవು, ‘వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ ఇಬాರ್ ౕమర సువಯ್కತ್ దశರ್నగ ವె’ 
ఎంబ బహళ ముఖಯ್ವాద సు ందనుನ್ ౕడుతತ್ದె. అంతహ ఒందు వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ హుడుకువ 
సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್వುదూ దృఢసంకలಪ್ ಹెూం రువవర కతರ್వಯ್ವాಗಿದె. ఇదనుನ್ ಭాగ ఎంటర 
‘ಬైతద ಲ್ ఏ ದె’ ఎంబ ఉప- ౕ ರ್ಕెయ ಲ್ చ ರ್సಲాಗಿದె. 

ఉమರ್ ఎంబ పదవనుನ್ ಭెౕ  ఎంದాగువంತె భರ್షಟ್ಗెూ ద నంతర, ಧా ರ್కరు హಜ್ಜ್ ఎంబ పదద 
అథರ್వనుನ್ ವా ರ್క ౕథರ್ಯాತెರ್ ఎంದాగువంತె రు దరు. 
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హಜ್ಜ್ పదద మూలవು ಹా- ౕಮ್- ౕಮ್ అథವా హజಜ್ ఆಗಿದె. ఈ మూలಕెಕ್ సంబం రువ పರ್ముఖ 
ప కలಪ್ನెయు సವాలు ತెಗెదుಕెూళುಳ್ అథವా ఎదు సు ఎంದాಗಿದె. 

ఇదనుನ್ ధ ౕ య ಲ್ అనವ್ సుವాగ అ ಥ್రತెయు సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. ಸాంపರ್ದా క ಧా ರ್కరు, 
హಜ್ಜ್ ఎంబ పదಕెಕ್ ౕథರ್ಯాತెರ್ ంబ అథರ್వనుನ್ క సుತాತ್ರాదరూ, ఈ పదద ఇతర 
ఉతಪ್నನ್గಳాద తుಹాజుಜ್ మతుತ್ యుಹాజుಜ್ ఎంబువುదಕెಕ್ ವా సువುదు ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడుತాತ್ರె. 
ఇదు అవర అసಪ್షಟ್ತె ಹాగూ అ ಥ್రತెయ మತెూತ್ందు ఉದాహరಣెಯాಗಿದె. అవర పರ್ಕార, కుರ್ఆ న 
ఒంದెౕ పదవು, ధ వచనగళ ಲ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ నನ್ అథರ್గళనుನ್ ౕడబహుదు. 

ವా సువುదు ఎంబ అథರ್వనుನ್ సూ సలు కుರ್ఆನ್ వಯ್వ ಥ್తವాಗಿ జదల 86 ఎంబ పదవనుನ್ హలవು 
ಬా  బళ ದె. 11:32 ర ಲ್, త ಮ್ం ಗె అ కವాಗಿ ‘ವా సుತాತ್ರె’ ఎందు నూహర ౕಲె అవర 
జనరు ఆರెూౕ దరు. 

ಖాలూ ಯా నూహు ఖದ್ ಜాదలತ್ನా ఫ-అకಸ್తರ್ ದానಲా ఫ’ ನా ಮా తఇదుನా ఇನ್ 
కునತ್ న-ಸాವ್ ಖಿౕన. (11:32) 

అవరు ౕಗెందరు, “ఓ నూಹ್, ౕవು న ಮ್డನె అನెౕక ವాదగಳೂెం ಗె ವా ದె. ఇనుನ್ 
ౕవು సతಯ್ವా ಯాಗಿదದ್ರె ౕవು నమಗె ಬెద ಕె ಹాకు ತ್రువ ఆ ಯాతನెయనుನ್ 

బరಮా సు.” (11:32)  

ఈ వచనద ಲ್ పರ್ಸాತ್ సಲాద జదల ఎంబ ಕಿರ್ಯాపదవು నూహర ಹాగూ అవర జనర నడుವె నಡెద 
‘ವాద’వనుನ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ సూ సుతತ್ದె. 

ఒబಬ್ మ ಳెయు ಕెూನెయ పರ್ವా ం ಗె యశ ವ್ಯాಗಿ ‘ವా దದ್రు’: 

ఖದ್ స అಲాಲ್హు ಖౌలలಲ್ ౕ తుಜా లుక ౕ ಝౌ ಹా వ తసತ್ಕಿౕ ఇలಲాಲ್ . వಲాಲ್హు 
యసಮ್ఉ తಹాఉరకుಮా. ఇనನ್ಲాಲ್హ స ౕఉನ್ బ ౕರ್ (58:1) 

ಮ್డನె తనನ್ ప య బಗెಗ್ ವా సు ತ್రువ ಹాగూ అಲాಲ್హన ಲ್ దూరు స ಲ್సు ತ್రువ 
మ ಳెయ ಮాతనుನ್ అಲాಲ್హను ఆ దను. అಲాಲ್హను ಮ್బಬ್ర సంಭాషಣెయనుನ್ 
ಕెౕళು ತ್ದాದ್ನె. అవను ಕెౕళುవవనూ, ನెూౕడువవనూ ఆಗಿದాದ್ನె. (58:1) 

                                                 
86 జదల మతుತ್ హಜ್ಜ್ ఎంబువುదు ఒంದెౕ అథರ್వనుನ್ హం ಕెూళುಳ್వ ఎరడు నನ್ವాద పదగಳెందు ఎలಲ್రూ నంబ 
ಬెౕಕెందు, ಧా ರ್కరు ౕ సుತాತ್ರె. 
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మ ಳెయు తనನ್ ప య బಗెಗ್ పರ್ವా ಗె దూరు ౕడ లಲ್. అవళು పರ್ವా య ಜెూತె ವా దళು 
నంతర అಲాಲ್హನెూం ಗె దూరు స ಲ್ దళು. ఈ ఎరడు వచనగ ంద, ‘ವాద’ ఎంబువುదనుನ್ 
‘సವాలు’ ఎంబ అದెౕ వగರ್ద ಲ್ వಗಿౕರ್కృతಗెూ సలు నమಗె ಸాధಯ್ లಲ್ ఎందు ಕాణబహుದాಗಿದె. 

ౕಲాಗಿ అవುగళು పರ್ತెಯ್ౕక మూలపదగళనుನ್ ಹెూం ವె. 

ನావು షయ ంద సವ್లಪ್ రువು ತెಗెదుಕెూಳೂె ಳ್ౕణ. మ ಳెయరు ఎరడನెౕ దಜెರ್య పರ್ಜెగళು మతుತ್ 
పುరుషరు ఎలಲ್దరలూಲ್ ಶెರ್ౕషಠ್రు ఎందు అర ౕ ధమರ್ద ಲ್ ముಲాಲ್గళು ಹెౕళುತాತ್ರె. హుడుಗಿయరు 
ಶాಲెಗె ಹెూౕగువುదనుನ್, మ ಳెయరు అ ಕారద అథವా ಹెూಣెಗా ಕెయ ఉದెూಯ್ౕగగళనుನ್ 
ಹెూందువುదనుನ್, ప య అథವా రకತ್ సంబం  ಜెూತెగళలಲ್ದె ಹాగూ తಲె ಹాగు ಕాలు ಪాదగళనుನ್ 
వస ంద ము ಚ್ಕెూళಳ್ದెౕ మನె ంద ಹెూరಗె ಹెూౕగువುదనుನ್ అవరు ರెూౕ సుತాತ್ರె. ఆదದ್ ంద, 

అవర ಲ್ అನెౕకరు ಕెౕవల ఒందు ಲైంಗಿక ఉపకరణగಳాಗಿ ఉ ದాದ್ರె మతుತ್ ಯావುದెౕ ಸాంಸా క 
షయగళ ಲ್యూ సహ ಧాರ್రగళనుನ್ ತెಗెయువ హಕಿಕ್ ంద వం తರాಗಿದాದ್ರె. మತెూತ್ంದెಡె, ఈ 

ముಲాಲ್గళು, తమಮ್ ಬెూౕధನెగళనుನ್ అనుస సువ ము ಲ್మ ಗె ‘త ಮ್ం ಗె ವా సಬారదు అథವా 
తమಮ್నుನ್ పರ್ ನ್సಬారదు అథವా తమಮ್ రుదಧ್ ಮాతನాడಬారదు’ ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఆదರె, తనನ್ 

కదದ್ య బಗెಗ್ పರ್ವా ం ಗె ವా  తనನ್ హకಕ್నుನ್ ఉప ౕಗಿ ద ఒందు మ ಳెయ 
షయవనూನ್ ಸెౕ దంತె, జనరు పರ್ವా ం గూ ವా సబహుదు ఎందు కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె. 

ಹాಗಿరుವాగ ముಲాಲ್గళು తమಮ್నుನ್ పರ್ ನ್సువುదు మతుತ್ అవರెూం ಗె ವా సువುదు మಹా 
ಪాపವెందు ఏಕె ಹెౕళುತాತ್ರె? 

ನావು షయಕెಕ್ ం రుಗెూౕణ. 42:16 ర ಲ್, హಜ್ಜ್ ఎంబ మూలపదద ఎరడు ఉతಪ್నನ್గళనుನ್ 
బళసಲాಗಿದె. దలನెయదు ಹాజూಜ್ ఎంబ పద మతుತ್ ఎరడನెౕ పదవು హుజಜ್త, అవುగళనుನ್ 
ವా సు అథವా సವాಲెూడుಡ್ ఎందు ಹెచుಚ್ సూకತ್ವాಗಿ అనుವా సబహుదు. 

ನావು ఆ వచనవనుನ್ ప ౕ ౕ ಸెూౕణ: 

వలಲ್ ౕన యుಹాజూಜ್న ಲాಲ್  ನ್ బఅ’  ಮా-సుತ್ ౕబ లహూ హుజಜ್తుహుಮ್ 
ದా ధతుನ್ ఇంద ర ಬ್ ಮ್ వ అಲై ಮ್ ఘధబుನ್ వ-లహుಮ್ అಝాబుನ್ శ ౕదుನ್. 

అవ ಗె ఉతತ್ సಲాద నంతరవೂ ಯారు అಲాಲ್హన షయద ಲ್ ವా సుತాತ್ರె 
(యుಹాజూಜ್న), అవర ವాదవು (హుజಜ್తుహుಮ್) అవర పರ್భు న దృ ಟ್య ಲ್ రథರ್కವాಗಿದె. 
అవర ౕಲె అవన పರ್ಕెూౕప ದె మతుತ್ అవ ಗె ಘೆూౕర ಯాతನె ದె. 

యుಹాజూಜ್న మతుತ್ హుజಜ್తుహుಮ್ ఎంబ పదగళು హಜ್ಜ್ మూలపద ందಲెౕ బం ದె. 
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 మరಣానంతరద ౕవనద ಲ್ అనుಯా గళು తమಮ್ పುರెూౕ తರెూం ಗె అథವా ಧా ರ್కర 
పం తರెూం ಗె ముಖాముಖಿಯాಗಿ, తమಮ್ నరకಯాతನెయ ಹెూರెయనుನ್ ಹెూతుತ್ಕెూళಳ್లు 
అవರెూం ಗె ಹెౕళುತాತ್ರె. 40:47 ಹెౕళುతತ್ದె: 

వ-ఇಝ್ యతಹాజూಜ್న ನాನ್   (40:47) 

మతుತ್ అవరు నరకద ಲ್ ವా సుವాగ (40:47) 

40:48 ర ಲ್, ಧా ರ್క పುರెూౕ తరు మతుತ್ ದాವ್ంసరు తమಮ್ అనుಯా గ ಗె ౕಗెనుನ್ತాತ್ರె , 

‘ನావು ఇదర ಲ್ ಸెౕ ಕెూండు ఇದెದ್వು, అಲాಲ್హను జనర నడుವె ౕಮాರ್ ದాದ್ನె’. 40:47 ర ಲ್న 
యతಹాజూಜ್న ఎంబువುదర అథರ್ అవరు జగళಮాడువరు ఎందలಲ್ బద ಗె అవరు ವా సువరు 
ఎంದాಗಿದె. 

 

‘హ ಜ್ಲ್ అకಬ್ರ್’ ఎందರె ‘మಹా సವాలు’  

హಜ್ಜ್ పదద మూలಕెಕ್ సంబం ద పರ್ముఖ ప కలಪ್ನెగళು ఏನెందರె, అదు ವెౕకತె, చಚెರ್ 
ಮాతుకತె అథವా తకರ್సమಮ್త ವాదద ౕಲె ఆಧా తವాద యుಕಿತ್భ త సವాలు 
ತెಗెదుಕెూళುಳ್వುదు అథವా ఎదు సువುదు ఎంದాಗಿದె. ఇదకూಕ್ ౕథರ್ಯాತెರ್గూ ಯావುದెౕ 
సంబంధ లಲ್. 

మూ ರ್ ఆರాధకర రుదಧ್ అಲాಲ್హన మతుತ್ అవన సంದెౕశವాహకర శతుರ್తವ್ద ఒందు ತాತాಕ್ క 
తಡెయ బಗెಗ್ సూర 9 ర ಲ್ ఒందు ఆసಕಿತ್ದాయక సంದెౕశవనుನ್ ಕాణుತ ತె್ౕವె. 

ౕవು ఒపಪ್ంద ಮా ಕెూం దದ್ మూ ರ್ ఆರాధక ಗె అಲాಲ್ಹ್ మతుತ್ అవన సంದెౕశವాహకన 
కಡె ంద ತాತాಕ್ క ౕచನె ಘೆూౕ సಲాಗಿದె. ఆదుద ంద, ౕవು ನాలుಕ್ ంగళು 
ముకತ್ವాಗಿ భూ య ౕಲె సంచ సబహుదు, మతుತ್ ౕవು అಲాಲ್హ ంద ఎం గూ 
త ಪ್ ಕెూళಳ್లు ಸాధಯ್ లಲ್ವెందూ, అಲాಲ್హను రసಕ್ సువవరనుನ್ అ ವాయರ್ವాಗಿ 
ಸెూౕ సువನెందూ ౕవು దుಕెూ ಳ್ . అಲాಲ್హను ಹాಗె ౕ అవన సంದెౕశವాహకరూ 
మూ ರ್ ఆರాధక ంద సంబంధ క దుಹాಕಿದాದ್ರెందు, మಹా సವా న నదందు అಲాಲ್ಹ್ 
మతుತ್ అవన సంದెౕశವాహకర కಡె ంద ఒందు ಘೆూౕషಣెయు ಹెూర సಲాಗಿದె. ౕవು 
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పರ್ಶాಚ್ತాప పటಟ್ರె మಗెౕ ఒ తు. ౕవು ముఖರాదರె ౕవು అಲాಲ್హ ంద ఎం గూ 
త ಪ್ ಕెూళಳ್ಲా . (9:1-3) 

అಲాಲ್హన ಹెస న ಲ್ మూ ರ್ ఆರాధನెయ అథವా ಧా ರ್క ఆచరಣెగళ మూలక భూ య ಲ್ 
భರ್షಟ್ತెయనుನ್ హరడువవర రుదಧ್, అಲాಲ್హన పథద ಲ್ ಹెూౕರాడలు ಶాವ್ గ ಗె ಪెರ್ౕರెౕ సಲాಗಿದె. 
ಮానవరు ఎಲాಲ್ ౕ య ಧా ರ್క బంధన అథವా గుಲామಗಿ ంద తమಮ್నుನ್ ముకತ್ರాಗಿసಬెౕకు 
మతుತ್ సంపೂణರ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್ ంద అಲాಲ್హను ದెౕರ್ ద ౕవనద ౕ యనుನ್ ಸాಗಿసಬెౕకు. 
అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗె తమಮ್ ದా యనుನ್ కండుಕెూళುಳ್వవరు, ధమರ್ವెంబువುదు మూ ರ್ ఆರాధನెయ 
ಭాగವాಗಿದె ఎందు దుಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. మూ ರ್ ఆರాధನెయ రుదಧ್ శರ್మ నಡెసువುదు, అಲాಲ್హన 
వಯ್వಸెಥ್ಗె బదಧ್ರాద ఎలಲ್ర కతರ್వಯ್ವాಗಿದె. 

సతಯ್ ಶాವ್ గళು మూ ರ್ ఆರాధకರెూం ಗె సವాలు ಹాಕಿದాದ್ರెందు ಘೆూౕ సువ సమయవು మಹా 
సವా న నವాಗಿದె (హ ಜ್ಲ್ అకಬ್ರ್). కుರ್ఆನ್ తనನ್ అప త ాన ంద, ಯావುದెౕ 
ముಖాముಖಿయ ಲ್ ತెూడగువ దలు ನాలుಕ್ ంగళ ಶాం యుత ఒపಪ್ందవనుನ್ అనుమ సుతತ್ದె. 
మూ ರ್ ఆರాధకరు తమಮ್ ఒపಪ್ందవనుನ್ బదಧ್ರాಗಿ ಪా సువవರెಗె, సతಯ್ ಶాವ್ గళು అవರెూం ಗె 
ಯావುದెౕ ౕ య ರెూౕధవనుನ್ వಯ್కತ್ప సకూడదు. శಸాసತ್గళ యుదಧ್ద ಸాంపರ್ದా క 
ళುవ ಕెಗె రుదಧ್ವాಗಿ, యుదಧ್ద బಗెಗ್ కుರ್ఆ న ప కలಪ್ನెయు, అసతಯ್ద రుదಧ್ సతಯ್వనుನ್ 

హరడువ ఉದ ದె್ౕశవనుನ್ ಹెూం రువ ಹెూౕರాటವాಗಿದె. ಶాం పరತెయనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సలు ಬెౕಕాద 
మಹాನ್ ಹాದ್ అథವా ಹాదನ್ క ౕర అథವా మహతವ್ద ಹెూౕರాటవು, కుರ್ఆ న 
మూలకವాಗಿరಬెౕకు, అలಲ್ದె ಯావುದెౕ ౕ య ಶా ౕ క సంఘషರ್గ ందలಲ್. అసతಯ್ద రుదಧ್ 
ಹెూౕರాడలు ఇరువ పರ್బల ఆయుధవು కుರ್ఆನ್ ఆಗಿದె. 

మూ ರ್ ఆರాధకరనుನ್ అనుస సಬెౕ  మతుತ್ ఇదర (కుರ್ఆ న) ಜెూತెಗె అవರెూం ಗె 
మಹాನ್ ಹెూౕರాటవనుನ್ ( ಹాదನ್ క ౕర) ಹెూౕರా . (25:52) 

ఇ ತ್ౕ న నగళ ಲ್, ಯారూ ಯావುದెౕ ನాశಕా  ఆయుధగళనుನ್ దుಕెూళಳ್ದె ౕ అನెౕక 
ౕ య ಲ್ ಹాదనుನ್ ಮాడబహుదు. ఏಕెందರె, యుదಧ್వು అసతಯ್ మతుತ್ మూ ರ್గళ బಗెಗ್ಯాಗಿದె. 

ఇಬాರ್ ౕమరు తనನ್ జన ಗె మూ ರ್గళనుನ್ ಸెౕವెಮాడువುదనుನ್ ಲ್సలు ಹెౕ ದాగ, అవర రుదಧ್ 
యుదಧ್వనుನ್ హూడలు ಯావುದెౕ అసగళనుನ್ బళస లಲ್. అవరు తనನ್ ಸాಮానಯ್ ానవనుನ್ 
బళ దరు. ఇದెౕ ౕ , మూ ರ್గళ ಭాగశః అథವా యಥాథರ್ವాద ಸెౕವె ಮాడు ತ್రువುదర బಗెಗ್ 
తమಮ್ ಸాಮానಯ್ పರ್ ెయనుನ್ బళసలు జన ಗె ಹెౕళలు, నమಗె శಸాసగళనుನ್ బళసువ 
అవశಯ್కತె లಲ್. త ಮ್ం ಗె ಹెూౕರాడువవర రుదಧ್ ಹెూౕರాడలు అಲాಲ್హను ಶాವ್ గ ಗె 
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ರ್ౕತాಸ್ సుತాತ್ನాదరూ, ఆకರ್మణగళనుನ್ రుತాಸ್ సుತాತ್ನె. ನావು సతಯ್ ಷెౕ గళ ಹాగూ 
మూ ರ್ ఆರాధకర రుదಧ್ సವాలు ತెಗెదుಕెూళಳ್లు ఉದ ದె್ౕ దರె, ఆ వచనద ಲ್ రూ సಲాద 
ಮాగರ್ద ರ್ సూతರ್గళనుನ್ అనుస సಲెౕ ಬెౕಕాಗಿದె. 

 ‘ನా ತ್కర’ ಕెూಲెయనుನ್ ವాಯ್పకಗెూ సువುదಕెಕ್, కుರ್ఆ న ಬెూౕధನెగళనుನ್ ము ಲ್ ౕతరరు 
ಯాವాగలూ దూ సుತాತ್ರె. ఇదు అಥైರ್సబహుದాద తపುಪ್ వ ಕెಯాಗಿದె. ఈ గರ್ంథవనుನ್, 
అదర ಲ್ ಶాವ್స సుತెತ್ౕವె ఎందు ಹెస ಗాಗಿ ಹెౕ ಕెూళುಳ್వ జనರెూం ಗె సంబం ಕెూళುಳ್వ 
జనరనుನ್ నమಗె దూ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. ఈ వచనద ಲ್ ಘೆూౕ సಲాద యుదಧ್వು సಪ್షಟ್ವాಗಿ 
ಹెౕళುవುದెౕನెందರె, శతుರ್గళು అಲాಲ್హన బ  పಶాಚ್ತాತ್ప పడువంತె మతుತ್ తమಮ್నుನ್ 
సుಧా ಕెూళುಳ್వంತె ౕ సಲాಗಿದె. అಷెಟ್! అవరు రసಕ್ దರె, ನావು అవರెూం ಗె 
ಹెౕళಬెౕಕಿరువುదు ఇಷెಟ್ - అవ ಗె అಲాಲ್హ ంద త ಪ್ ಕెూళಳ್లు ಸాధಯ್ లಲ್. అందರె, అవరు 
ಭెూౕ సు ತ್రువ అసతಯ್ಕాಕ್ಗಿ అಲాಲ್హను అవರెూం ಗె ఈ ಲెూౕకద ಲ್ అథವా ముం న ౕవనద ಲ್ 
వಯ್వహ సుತాತ್ನె. శతుರ್గಳెౕ  ఆరం ద సందభರ್వనుನ್ ಹెూరతు ప , ಯార రుదಧ್వೂ ఒందు 
ಶా ౕ క యుదಧ್వనుನ್ నಡెసువ షయವెౕ ఇలಲ್. 

అಲాಲ್హన పథద ಲ್ త ಮ್డನె ಹెూౕರాడువవర రుదಧ್ పణತెూడువುదు, అಲాಲ್హన ಹాగూ 
అంతಯ್ నద ౕಲె ಶాವ್స సువవర కతರ್వಯ್ವాಗಿದె ఎందు 2:190-193 ర ಲ್ ಹెౕళಲాಗಿದె. 
కుರ್ఆ న పರ್ಕార ఇದాಗಿದె జವాద ಹాದ್. శతుರ್గళು మಮ್నుನ್ ಕెూలుಲ್వ ఉದ ದె್ౕశ ంద మಮ್ 

ౕಲె ದా  నಡె దರె ಮాతರ್ అవరనుನ್ ಕెూలಲ್లు అనుమ సಲాಗಿದె, మతుತ್ అవరు మಮ್నుನ್ ఎ ಲ್ంద 
ಹెూరద ಬ್ దರెూౕ అ ಲ್ంద ಮాతರ್ ౕవು అవరనుನ್ ಹెూరద ಬ್సబహుದాಗಿದె. 

శతుರ್గళು ంದె స దರె, అవర రుదಧ್ ಹెూౕರాటవనుನ್ ముందువ సువುదಕెಕ್ ಯావುದెౕ 
ಕారణ రువು లಲ್. జనరు అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ సంపೂణರ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್ ంద 
వರ್ సువುదర రుదಧ್ ఇరువ దಬాಬ್ ಕెయనుನ್ తಡెయలు ಮాతರ್ ಹెూౕರాటవనుನ್ 
ರ್ౕತాಸ್ సಲాಗಿದె. 

ನాలుಕ್ బರ್ం త ంగళುగళ ಲ್ సతಯ್ ಶాವ್ గళು శతుರ್గళ రుదಧ್ ಹెూౕರాడಬారదు. ఈ 
బರ್ం త ంగళ ಲ್ ఆకರ್మణಕెూಕ್ళಗాద సందభರ್ద ಲ್, 2:194 అనವ್ సుతತ್ದె: 

బರ್ం సువ ంగళುగళು బರ್ం త ంగళುగಳాಗಿವె మతుತ್ బರ್ం సಲాగువುದెలಲ್వೂ 
ಘೆూౕ తವాಗಿరಬెౕకు. ఆదుద ంద ౕవು ఆకರ್ సలಪ್టಟ್ರె, అవరు మಮ್ ౕಲె 
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ఆకರ್ దంತె ౕ ౕవೂ అవరనుನ್ ఆకರ್ . మతుತ್ అಲాಲ್హననుನ್ ల , మతుತ್ 
అಲాಲ್హను లಕಷ್ಯ್ತె వ సువవర ಜెూತెಗಿದాದ್ನెందు దుಕెూ ಳ್ . (2:194) 

బರ್ం త ಮాసగళು కಳెద బ క, మూ ರ್ ఆರాధకరు మಗె ఎಲెಲ್ౕ ఎదుರాదరూ 
అవರెూం ಗె ಹెూౕರా , ఉದెರ್ౕಕಿ , పರ್ಚెూౕ  మతుತ್ అవర బಗెಗ್ ఎచಚ್ర ం . 

అవరు పಶాಚ್ತాತ್ప పటಟ್ರె మతుತ್ తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా దರె మతుತ್ అవುగళనుನ್ 
శుదಧ್ವాಗಿ దರె, ౕవು అవరనుನ್ ಕಷ್ . శಚ್యವాಗಿయూ అಲాಲ್హను ಕಷ್ಮా ౕలనూ 
కరుಣా యూ ఆಗಿದాದ್ನె. (9:5) 

అಲాಲ್హన పథద ಲ್ ಹెూౕರాడువುదు (అథವా ಹాదు ౕస ౕ ಲాಲ್ ) ఎంబ ప కలಪ್ನెయు, అర ౕ 
ధమರ್ద ಹా ಗె రుదಧ್ವాಗಿದె. ಧా ರ್కరు జనరనుನ್ ಕెూలుಲ್వುదర ಲ್ సంತెూౕషపడుತాತ್ರె. 
‘ನా ತ್కరనుನ್’ ಕెూందರె సವ್గರ್వು క ಟ್టಟ್ బు ತ್ ందు అవరు తమಮ್ అనుಯా గ ಗె క సుತాತ್ರె. 
ఇంతహ ಬెూౕధನెగళು తಪాಪ್ಗಿ అಲాಲ್హన ౕಲె ಹెూ సಲాಗಿದె మతుತ್ అవరు ఆళವాಗಿ ం రువ 
గರ್ంథವాద కుರ್ఆ న ಲ್ ఇదు ఎ ಲ್యూ కండుబరువು లಲ್. 

ಹాಗె 9:1-4 వచనవು, కుರ್ఆ న ಲ್న అర ౕ ಧా ರ್క ంద అతಯ್ంత ం సలಪ್టಟ್ వచనగళ ಲ್ 
ఒంದాಗಿದె. అదలಲ್ದె ఈ ವాకಯ್వృంధవು, సంದెౕశವాహక ంద అథವా అవర అనుಯా గ ంద 
హ ಜ್ಲ್ అకಬ್ರ್ అథವా మಹా సವా న న ఎందు కರెయలಪ್డువ, మూ ರ್ ఆರాధక ంద సంపకರ್ 
కಡెదుಕెూళುಳ್వ ಘೆూౕషಣెయ ಪాರ್ముఖಯ್ತెಗె ఒతుತ್ ౕడుతತ್ದె. ఇదు ಯావುದెౕ ౕ య ‘మಹా 
ౕథರ್ಯాತెರ್’ అలಲ್. 

 

ಹాజಜ್ ఇಬాರ್ ౕమ 

2:258 వచనవು ఇಬాರ್ ౕమర రుదಧ್ సವాలు ತెಗెదుಕెూండ ఒబಬ್ మనుషಯ್న కಥెಯాಗಿದె. ఇ ಲ್ 
బళసಲాద పదగళು ಹాజಜ್ ఇಬాರ್ ౕమ ఎంದాಗಿದె. ఇదర అథರ್వು ఆ మనుషಯ್ను ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ 
మಕాಕ್ద ౕథರ್ಯాತెರ್ಗె కళು దను ఎందలಲ್ವెందు నమಗె సಪ್షಟ್ವాగుతತ್ದె. 

మಕాಕ್ద క ಲ್న గರ್హಕెಕ್ తమಮ್ ౕథರ್ಯాತెರ್యనుನ್ పೂణರ್ಗెూ ద హలವారు అరಬెౕతర 
ము ಲ್మరు తమಮ್ ಹెస న ಜెూತెಗె ಹా  ఎందు ಸెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె (ఉದా: ಹా  సుಲైಮాನ್ 
అథವా ಹా  ర ౕము ದ್ౕನ್). ఈ రూ య ౕಲె సವ್తః అరబరూ నగుತాತ್ರె. 



 346 

అలಮ್ తర ఇలలಲ್ ౕ ಹాజಜ್ ఇಬాರ್ ౕమ ౕ ర ಬ್ ౕ (2:258) 

ఇಬాರ್ ౕమರెూం ಗె అవర పರ್భు న బಗెಗ್ సವాలు ತెಗెదుಕెూండంతహ వಯ್ಕಿತ್యనుನ್ ౕవು 
ప గ సువು లಲ್ವెౕ? (2:258) 

ౕ న వచనద ಲ್న ಹాజಜ್ ఎంబ పదవು, 9:19 ర ಲ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాద ಹా ಜ್ (ಹా ಜ್ వಲ್ ఇಮారతಲ್ 
మ ಜ್ ಲ್ హರా  - అందರె, సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సలు సವాలు ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ 
జనరు) ఎంబ ఎరడూ పదగళು ఒంದెౕ మూలప ం రువ ఉతಪ್నನ್గಳాಗಿವె. 

ఈ అధಯ್యనవು, ಧా ರ್కర మూలక కుರ್ఆ న రుదಧ್ నಡెద ಭాಷాథರ್ಶాసద రుచు ಕెయు 
ಹెౕಗె గం ౕర ಹాగూ ಹా ಕారక ప ಣామవనుನ್ ౕ తు ఎంబువುదనుನ್ ತెూౕ సుతತ್ದె. అవరు 
ఒందు పదవనుನ್ రు ద కూడಲె, ఒందు సర  పರ್ಕಿರ್ యు సంభ సుతತ್ದె. ఏಕెందರె, తమಮ್ 
వంచನెయనుನ್ ಬెంబ స ಕాಕ್ಗಿ అದెౕ మూలపద ం రువ ఇతర పదగళ అథರ್వనూನ್ అవ ಗె 
బదಲా సಬెౕಕాగుతತ್ದె. ನావು ನెూౕ దంತె, హಜ್ಜ್ ఎంబ పదవనూನ್ సహ ఈ ಟ್న ಲ್ అవరు 
ಹా ಗెూ ದాದ್ರె. 

కుರ್ఆ న అర ౕ ಭాಷెయు సులభవೂ మతుತ್ ప పೂణರ್వೂ ఆಗಿದె. అదు మూల పద 
ప కలಪ್ನెగ ಗె సంబం ద ಕಿರ್ಯాకతರ್ననుನ್ సూ సువ ನామపదగళనుನ್ ಹెౕಗె రూ సుతತ್ದె 
ఎందు ನావು సం పತ್ವాಗಿ దుಕెూಳೂె ಳ್ౕణ. 

• సವ್ಲాತ್ పదద అథರ್వು బదಧ್ತె అథವా కతರ್వಯ್ ఎంದాಗಿದె. బదಧ್ನాద వಯ್ಕಿತ್ಗె (ఏకవచనద ಲ್) 
ముసವ್లಲ್ನ್ ఎందు కರెయಲాగుతತ್ದె (2:125). బహువచనద ಲ್ అదు ముసವ್ ಲ್ౕನ್ 
ఎంದాగుతತ್ದె. 

• ఇಸాಲ್ం పదద అథರ್వು ಶాం పరತె ఎంದాಗಿದె. ಶాం య ಲ್రువ వಯ್ಕಿತ್యు ము ಲ್ం 
ఆಗಿరుತాತ್ನె (2:131). బహువచనద ಲ್ మ ಲ್ ౕನ್ (పು ಲ್ంగ),ము ಲ್ಮాತ್ ( ౕ ంగ). 

• ఇహತ್ద పదద అథರ್వು సನాಮ್ಗಿರ್ಯాదను ఎంದాಗಿದె. సನాಮ್ಗಿರ್గಳాద అನెౕక ಗె 
ముహತ್ ౕನ್ ఎనನ್ಲాగుతತ್ದె (2:16). 

• అಝాನ್ ఎందರె ಘೆూౕషಣె.  ಘೆూౕ సువ వಯ್ಕಿತ್యు ముఅ ನ್ ఆಗಿరుತాತ್ನె (7:44). 
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అದెౕ ౕ య ಲ್ హಜ್ಜ್ ఎంబ పదద అథರ್వು సವాలు ఎంದాಗಿದె. సವాలు ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ జనరనుನ್ 
ಹా ಜ್ (9:19) ఎనನ್ಲాగుతತ್ದె. సವాలు ತెಗెదుಕెూళುಳ್వదర ಲ್ తమಮ್నుನ್ ತెూడಗಿ ಕెూం రువ జనరనుನ್ 
ముಹా ౕನ್ (9:100) ఎనನ್ಲాగుతತ್ದె. 

సವాలు ఎంబువುదు హಜ್ಜ್ ఆಗಿದె. 3:97 ర ಲ್, అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗె ನావು నమಮ್ ದా యనుನ್ 
కండుಕెూండರె అదర ಸెయ ಲ್ సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬెౕకు (ಹాజూ) ఎందు అಲాಲ್హను 
ಹెౕళುತాತ್ನె. ಮాగರ್దశರ್నవనుನ್ (హదಯ್) జన ಗె ఉತ ತె್ౕ సలు (ఇಮారత) సವాలనుನ್ ತెಗెదు ಕెూ ಳ್  
(హజಜ್) అదు ವ್ౕಕాರాహರ್ವాగువ తనక (మ లಲ್) (2:196). సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళనుನ್ 
ఉತ ತె್ౕ సువುదర మూలక (ఇಮారత) సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್వవరు (ಹా ) (9:19) అಲాಲ್హన 
సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ (మ ಜ್దಲాಲ್ಹ್) (9:18) ఉತ ತె್ౕ సలు యుకತ್ರాద (ಯా’మురు) 
జనರాಗಿದాದ್ರె. 

తమಮ್ ದా యనుನ್ కండుಕెూళುಳ್వవరు వಯ್వಸెಥ್ಗె (ಬైత) సವాలు ತెಗెదుಕెూళುಳ್వುదు 
(ಹాజూ) అಲాಲ್హన కಡె ంద మనుకులద ౕ రువ జವాಬాದ್ ಯాಗಿದె. (3:97) 

అಲాಲ್హన బಗెಗ್ మనవ ಕెಯాదవరు మతుತ್ అవ ంద గ ప సಲాద ౕవన ౕ యనుನ್ ಪా సలు 
బయసువవరు, అవన వಯ್వಸెಥ್ಗಿరువ తమಮ್ కರ್మవనుನ್ అవరు కండుಕెూండರె, అదಕాಕ್ಗಿ సವాలనుನ್ 
ತెಗెదుಕెూళಳ್ಲెౕಬెౕకు (ಹాజూಜ್). ఇదు ಕెౕవల, సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಲ್న బರ್ంధగళనుನ್ పರ್ಚార 
ಮాడలు, తమಮ್ హణ మతుತ್ ಪాರ್ణದెూం ಗె అಲాಲ್హన ಮాగರ್ద ಲ್ పణತెూడువ జವాಬాದ್ యనుನ್ 
ವ್ౕక ಕెూళಳ್లు దಧ್ರాಗಿరువవ ಗె ಮాతರ್ ತెಗెదుಕెూళಳ್ రువ సವాలు అథವా హಜ್ಜ್ ఆಗಿದె. 

అవ ಗಿరువ ఒందు ಸాಮానಯ್ శతుರ್వು - సంఘ త ధమರ್గಳాಗಿವె. పರ್ ాపೂవರ್కವాಗಿ ౕ అథವా 
అలಲ್ ౕ – ధమರ್ ఎంబువುదు ಮాన ౕయತెయ మಹాನ್ శతుರ್ವాಗಿದె మతుತ್ అదర తతವ್వು 
పవರ್తగళనూನ್ అ ಹాకబహుదు. ಧా ರ್క పರ್వతರ್కరు జనర మనసుಸ್, ದెౕహ మతుತ್ ఆతಮ್వనుನ್ 
గుಲామಗెూ , అవ ಗె అಲాಲ್హన ಹెస న ಲ್ ಬెౕపರ್ సు ಕె మతుತ್ అస షుಣ್ತెయనుನ್ ಬెూౕ సువ 
మూలక భూ యనుನ್ భರ್షಟ್ಗెూ సుತాತ್ರె. ಧా ರ್క ನాయకరు మతుತ್ సంಕెూౕಲెಗెూళపటಟ್ అవర 
అనుಯా గళು మూ ರ್ ఆರాధకರాಗಿದాದ್ರె. కుರ್ఆ న ಲ್, మూ ರ್ ఆರాధకరనుನ್ ಹెూరతుప  
ಯార రుదಧ್వೂ ಹెూౕರాడలు నమಗె ಯావುದెౕ సూచನెయనుನ್ ౕడಲాಗಿలಲ್. ఆదుద ంద, అಲాಲ್హన 
ಹెస న ಲ್ సుళುಳ್ ಹెౕళು ತ್రువುద ంద అవరు అಲాಲ್హ ంద త ಪ್ ಕెూళಳ್లు ఎం గూ ಸాధಯ್ లಲ್ 
ఎందు షుಠ್రವాಗಿ ా ಕెూడువುదుర ಜెూತెಗె మూ ರ್ ఆರాధನె ంద తమಮ್ సంబంధవనుನ್ 
క దుಹాకువುదు  ಮానవ సముದాయಕಿಕ್రువ మಹా సವాలు (హ ಜ್ಲ್ అకಬ್ರ್ - 9:3) ఆಗಿದె. 
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ఈ సವా న ಜెూತె ಭాಗಿಯాಗಿరద వಯ್ಕಿತ್గళು ಸాಮానಯ್ ಮానవరంತె ಶాం యుతವాಗಿ ఈ 
పರ್పంచద ಲ್ ౕ సబహుదు. అవరు ఏకದెౕవನెూడನె ಯావುదనూನ್ సం ౕ సದె, ఉతತ್మ 
ಕాయರ್గళనుನ್ మతుತ್ ఒಳ ಳె್య ಕెలసగళనుನ್ ಮాడుತాತ್, తమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ಪా సు ತ್రువ 
ವాసుತ್ ಪ್గళು, ా గళು, ವైదಯ್రు, అಗಿನ್ಶామక దళ, ఇం ౕయరుగళು, ಸై కరు, 
ದాಯ್ ರ್గళು, ಟాಯ್ಕಿಸ್ అథವా టರ್ಕ್ ಚాలకరు, ವాಯ್ಪా గళು, ಕಷ್కరు, అథವా సಮాజ మతుತ್ ఇ ౕ 

ಮానవకులಕెಕ್ పರ್ ౕజనకరವాద వృ ತ್గళ ಲ್ ತెూడಗಿరువవరు ఆಗಿరబహుదు. ఈ భూ య ౕಲె 
ನావು ಮాడಬెౕಕಿరువುదు ఇದెౕ ఆಗಿದె. 

హಜ್ಜ್ ఎంబువುదు, మಕాಕ್ద ಲ್ అవరు క ಟ್రువ ఒందు ಚౌక మನెయ సుతತ್ న పರ್ದెౕశಕಿಕ್రువ 
ಗౌరವాపರ್ಣెయ ಲ್ అంతಯ್ಗెూళುಳ್వ ౕథರ್ಯాತెರ್ಯాಗಿದె ఎందు ಧా ರ್కరు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇದాಗಿದె 
అవర అసಪ್షಟ್ತెయ ప . 

ఒందు ರెూౕమನ್ ತెూగవనుನ್టుಟ್ಕెూండు, నమಮ್ తಲెయనుನ್ ಬెూౕ , ಕెలవು కంబగ ಗె కలుಲ್గళనుನ್ 
ఎಸెదు, కపುಪ್ ಗాರ್ನైಟ್ క ಲ್ಗె చుం  నంతర ఇನెూನ್ందు క ಲ್న కటಟ್డಕెಕ್ సుతుತ್ ಹెూಡెదు, 
‘అಲాಲ್హుವెౕ ನాను బం రుವెను, ನాను బం రుವెను’ ఎందు కూಗಿಕెూళುಳ್ತాತ್, నంతర తమಮ್ 
బదಧ್ತెగళనుನ್ పೂణರ್ಗెూ ದెవು ఎంబ తృ ತ್య ಭావನె ం ಗె దూర స యువುదు ನావು 
ಮాడಬెౕಕాಗಿరువುదలಲ್. బద ಗె, అಲాಲ್హను సమಮ್ ಕెూ ಟ್రువ ౕవన ౕ ಗె ( ౕನ್) తమಮ್నుನ್ 
స ౕ ಕెూళಳ್లు, సಕಿರ್యವాಗಿయూ పರ್ ాపೂవರ್కವాಗಿయూ ನావು సವాలనుನ್ 
ತెಗెదుಕెూళುಳ್ ತ್రಬెౕకు. ఇದాಗಿದె హಜ್ಜ್. 

3:97 పರ್ಸాತ್ సుతತ್ದె: ‘మ సತ್ಥాఅ ఇಲై  స ౕల’ అందರె ‘అదಕಿಕ್రువ తమಮ್ ಹా యనుನ್ 
కండుಕెూళುಳ್వవరు’. ౕథರ್ಯాತెರ್యు ವాసತ್వವాಗಿయూ ಸౌ  అರెౕ ಯాద ಲ್న ఇం న 
మಕాಕ್ద ಲ್రువ అథವా 500 వషರ್గళ ంದె ఇదದ್ మಕాಕ್ద ಲ್దದ್ ಕాಬాಕಿಕ್రువ ఒందు ಧా ರ್క 

ಯాಗಿದె ఎందు ಭా దరూ సహ, అ ಲ್ಗె నమಮ್ ಮాగರ್వనుನ್ కండుಕెూళುಳ್వುదర ಲ್ ಯావುದెౕ 
రహసಯ್ లಲ್. 500 వషರ್గళ ంದెయూ సహ, జనరు మಕాಕ್ ఎ ಲ್ತ ತె್ందు దದ್రు. అందు జన ಗె 
అ ಲ್ಗె తలుపలు ಕెౕవల ఒందు ఒంಟె అథವా కుదుರెయ ౕಲెౕరಬెౕಕಿతుತ್ (అథವా ఇందు ఒందు 
ಮానవనుನ್ ఏరಬెౕಕాಗಿದె) అಷెಟ್. అదనుನ್ హుడుకువುదర ಲ್ ఏను కషಟ್ ದె? 

ఆదರె ఒందు ಮానద ಲ್ అథವా ఒంಟెయ ౕಲె సವా  ಮాడువ మూలక అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗె 
తలుపలు ಸాధಯ್ లಲ್. అదಕెಕ್ తలుపలు ನావು సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళಳ್ಲెౕಬెౕకు. ఇదు నమಮ್ 
బదಧ್ತెಗಿరువ ప ౕ ెಯాಗಿದె. ನావು ఖం తವాಗಿయూ, నమಮ್ తಲెయనుನ್ ಬెూౕ సువುద ంద, ఒందు 
ಜెూౕ  బ  వస  ధ సువುద ంద, మకಕ್ళ ಹాಗె ఒందు క ಲ್న కంబಕెಕ್ ಕెలవು కలుಲ್గళು 
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ఎಸెయువುద ంద, కపುಪ್ ಗాರ್ನై న ఒందు ఆಕారಕెಕ್ చుం సువುద ంద అథವా మತెూತ್ందు క ಲ್న 
మూ ರ್ಗె సుతుತ್ಹెూಡెయువುద ంద అదಕెಕ್ తలుపలు ಸాధಯ್ లಲ್. ನావು ఇవುగళనుನ್ ಮాడువುదర ಲ್ 
పటుಟ್ దರె, ನావು నమಮ್ ಸాಮానಯ್ పರ್ ెయనుನ್ బళసದె మతుತ್ కుರ್ఆ న ಯావುದెౕ ానవೂ 
ఇలಲ್ದె, ఏనನాನ್దరూ వರ್ సువ ಧా ರ್క మందబు ಧ್గಳాಗಿ ಹెూౕగబహుదు. ಮానవ ಗె అಲాಲ್హన 
వಯ್వಸెಥ್య కಡెಗె సವాలు ತెಗెదుಕెూళುಳ್వುదు (ಹాజూ) మతుತ್ అవన వಯ್వಸెಥ್ಗె తమಮ್నుನ್ అ ರ್సువುదు 
అథವా అవన వಯ್వಸెಥ್ಗె ಧెౕయತె ంద సమಮ್ ಕెూళುಳ್వುదు కషಟ್కరವెౕనలಲ್. అవన వಯ್వಸెಥ್యు 
ఒందు ధమರ್వలಲ್. పೂణರ್ ರామ. 

ఇಸాಲ್ం అథವా ‘ಶాం పరತె’ ఎంబువುదు, భూ య ౕಲె ಯావುದెౕ ಮానవను 
ಪా సబహుದాదంతహ, ಸావರ್ ರ್క ౕవన ౕ ಯాಗಿದె. ఇదಕెಕ್ ಯావುದెౕ సంಸెಥ್య అథವా 
సంఘటನెయ అగతಯ್ లಲ್. అನెౕక సందభರ್గళ ಲ್, లుಕాಮ್ నంతహ బు ಧ್వంత పುరుషరూ ఇరుತాತ್ರె, 
అవరు అಲాಲ್హ ంద ಯావುದెౕ సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ పಡెయ లಲ್, ఆదರె అవ ಗె 
ವెౕకತెయనుನ್ ౕడಲాಗಿతుತ್. 

పರ್ బಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు తనನ್ ౕ ತావ య ಲ್ ಮాడువುదಕెಕ್లಲ್వೂ ತాನెౕ జವాಬాದ್రನాಗಿದాದ್ನె. 
పರ್ బಬ್ననూನ್ ವైయಯ್ಕಿತ್కವాಗಿ ಚారಣె ಮాడಲాగుతತ್ದె. ಶాವ್స సలు అథವా 
ಶాವ್స సದెౕ ఇరలు నమಗె ಸాವ್తంతರ್ಯ್ ದె. 

హಜ್ಜ್ ఎందರె ಬౌ ಧ್క సವాలు అథವా ఒందు సವా ಗಿరువ పರ್ ಕಿರ್  ఎంದాಗಿದె. అదు ಯావುದెౕ 
ఆಕార అథವా రూపద ಲ್ ౕథರ್ಯాತెರ್ ఎంబ అథರ್వనుನ್ ౕడువು లಲ್. 

 

ఇಬాರ್ ౕಮ್ మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕలరు ಯావతూತ್ మಕాಕ್ಗె బం ర లಲ್ 
ము ಲ್మరు తమಮ್ గರ್ంథద ಲ್ ಖಿతಗెూం రువುదనుನ್ ಷెౕ సువುదಕెಕ್ ಹెూరతుప దರె -  

ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕలరు మಕాಕ್ద ಲ್ ఎం గూ తమಮ್ ಕాలూరಲెౕ ఇలಲ್ ఎంబువುదಕెಕ್ 
కుರ್ఆ న ಲ್ దృఢವాద పುರాವెగ ವె. 

ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕలరు ఒందు ಭౌ క మನెయనుನ್ క ಟ್ దరు ఎంబువುదಕెಕ್ 
కుರ್ఆ న ಲ್ (2:125-129 ಸెౕ దంತె) ಯావುದెౕ పುರాವె ఇలಲ್. సತాಯ್ంశವెౕನెందರె, మూಸా, ఈಸా 
మతుತ್ ఇతర సంದెౕశವాహకర ಹాಗె, ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕలరు అరబరనుನ್ 
ఎచಚ್ సువುదಕాಕ್ಗಿ పರ್ವా గಳాಗಿ ౕ అథವా సంದెౕశವాహకರాಗಿ ౕ మಕాಕ್ಕెಕ್ బం రಲెౕ ఇలಲ್. 



 350 

అಲాಲ್హన మನెయనుನ್ ರ್సలు మతుತ್ శు ಧ್ౕక సలు మಕాಕ್ಗె87 ಹెూౕగలు అಲాಲ್హను 
ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ ಪెರ್ౕರెౕ రు ತ್దದ್ರె, మಕాಕ್ద అరబరనుನ್ మతుತ್ అదర సుతತ್ న అరబరనుನ್ 
ఎచಚ್ సువುదు ఖం తವాಗಿయూ ಹాగూ సహజವాಗಿయూ అవర ಬాధಯ್ತెಯాగు ತ್తుತ್. 

ఆదರె కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುవುదు, అరబరు ఉ గಳాಗಿదದ್రు, అందರె అవరు అಲాಲ್హన గರ್ంథద 
ಯావುದెౕ పೂవರ್ ాన ఇలಲ್దవರాಗಿదದ್రు అథವా అಲాಲ್హన ಸెౕವెయ బಗెಗ್ ಯావುದెౕ ಮా యనుನ್ 
పಡెయదవರాಗಿదದ್రు. అవరు మహమಮ್ద ಗಿంత ముంಚె, ಯావುದెౕ ఎచಚ್ ಕెಗారరనుನ್ ವ್ౕక ర లಲ್. 

వసుತ್శః ನావು ఈ ముంಚె ఇవ ಗె ఓదతకಕ್ ಯావುದెౕ గರ್ంథవనుನ್ ಕెూడలూ ఇలಲ್ మతుತ್ 
మಗಿంత ముంಚె ఇవర కಡెಗె ఎచಚ್ ಕె ಕెూడువంతహవననుನ್ కళು దూದ್ ఇలಲ್. (34:44) 

ఇದెూందు పರ್బలವాద పುರాವెಯాಗಿದె మతుತ್ అథರ್ಮా ಕెూళಳ್లు సులభವాదుದాಗಿದె. “ మಗಿంత 
ముంಚె ఇవర కಡెಗె ఎచಚ್ ಕె ಕెూడువంతహవననుನ್ కళು ಲెౕ ఇలಲ್”. 

ముహమಮ್దరు అవర సుతತ್ న అరబ ಗె కళು సಲాద దల సంದెౕశವాహకರాಗಿదದ್రు. 
ముహమಮ್దరు మಕాಕ್ద ಲ್ జ దದ್రు ఎందు ಧా ರ್కరు నంబువುద ంద, ఇಬాರ್ ౕమరు ఈ ంದె 
అ ಲ್ಗె బం రలు ಯావುದెౕ ಸాధಯ್ತెగ లಲ್. 

అಲాಲ್హ ಗె సమಮ್ ಕెూళುಳ್వುదు ఎందರె, అవన గರ್ంథద ಲ್ సమಮ್ రువవುగళనుನ್ 
ఎ ತ್ యువುದాಗಿದె. అవ ంద సಲాಗಿరువ ఆದెౕశగళು, అಲాಲ್హన మూల వಯ್వಸెಥ್ಯాಗಿ 
(ಬైతుಲ್ అ ౕಕ್) మనుకులಕెಕ್ ಸాಥ್ సಲాಗಿದె. ఈ ఆ ెగళనుನ್ తತ್ దలు ಮానవ 
సముದాయಕెಕ್ ನాయకనನాನ್ಗಿ ౕ సಲాದాగ ఇಬాರ್ ౕమ ಗె అవత సಲాಗಿతుತ್. నంతర, ఈ 
ఆದెౕశగళనుನ್ అశుదಧ್ಗెూ సಬారದెందు జన ಗె ಘೆూౕ సలు ఇಬాರ್ ౕమ ಗె ಹెౕళಲా తు. 

సతಯ್ ಷెౕధవనుನ್ ಕైಗెూండవరు, అಲాಲ್హన ಮాగರ್ ంద ಹాగూ ನావು సకల ಮానవ ಗాಗಿ 
ನావು ಸాಥ್ రువంతహ సಮానವాಗಿ సమ ರ್ ಕెూళಳ್బహుದాద మతుತ್ సಪ್షಟ್ವాద 
సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಲ್న బರ್ంధగ ంద ఇతరరనుನ್ తಡెయువవరు, మతుತ್ 
దుರాగರ್హవనుನ್ ಕైಗె ತ್ಕెూండవరు - ನావು ఇవ ಗె ವెౕదನాయుకತ್ ಯాతನెయ రు యనుನ್ 
స సుವెవು. మతుತ್ ನావು ఇಬాರ್ ౕమ ಗె వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ (ಬైత) ఒందు ಸాಥ್నవనుನ್ 

ౕ ద సందభರ್, (అవ ಗె ಹెౕళಲా తు), ‘ననನ್ ಜెూತె ಯావುదనూನ್ 

                                                 
87 అನెౕక వషರ್గళ ಕాల ನాను కుರ್ఆననుನ್ ఓదు ತ್దದ್రూ, ముహమಮ್దర ముం తವాಗಿ అర ౕ జನాంగಕెಕ್ ಯావುದెౕ 
పರ್ವా గళು అథವా సంದెౕశವాహకరనుನ್ కళು సಲాಗಿలಲ್ ఎంబ కుರ್ఆ న సంದెౕశవనుನ್ ನాను గమ ౕ ఇర లಲ್. 
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సం ౕ సಬెౕ , మతుತ್ ననನ್ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ (ಬై య) జనసమూహಕెಕ್, ಷాಠ್వంత ಗె, 
ಧెౕయರాಗಿ సమಮ್ ಕెూళುಳ್వవ ಗె శు ಧ್ౕక . మಗె ఒందు వಯ್ಕಿತ್య ನెಲెయ ಲ್ 
ౕడಲాద మతుತ್ పರ್ ందు జవಬాದ್ యుత వಯ್ಕಿತ್గ ಗె పರ್ ందు ౕ య 

యుಕಿತ್ಸాధనగ ంద అಗాధವాಗಿ ౕడಲాద సವా ನెూం ಗె జన ಗె ಘೆూౕ . ಹాಗె 
అవరు తమಮ್ పರ್ ౕజనగళనుನ್ సವ್తః ಸా ಯాగబహుదు. మతుತ್ ಸాకు ಪాರ್ గ ంద 
అవ ಗె ౕ ಲాಗಿరువ అనుగರ್హగళ ౕಲె అవరు తమಗె రువ నగళ ಲ್ అಲాಲ್హన 
ಹెసరనుನ್ ా ಕెూళುಳ್వరు. ఆదದ್ ంద అవುగ ంద ನ್  ಹాగూ అగతಯ್ రువవ ಗె మతుತ್ 
బడవ ಗె ౕ . నంతర అవరు తమಮ್ అశుదಧ್ತెయనుನ್ ತెಗెదు ಹాకಬెౕకు మతుತ್ అవరు 
తమಮ್ ఒపಪ್ందవనుನ್ పೂರైసಬెౕకు, ಹాಗె అవరు మూల వಯ್వಸెಥ್ಗె (ಬై ಲ್ అ ౕಕ್) 

ప తರాగువరు. మతుತ್ ಯారు అಲాಲ್హన బರ್ంధగళనుನ್ ಗౌర సువను, అదు అవ ಗె 
తనನ್ పರ್భు ం రువ సదుಗ್ణವాಗಿದె. మతుತ್ మಗె ఓ  ಹెౕళಲాదవುగళనుನ್ 
ಹెూరతుప రువ ಜానుವారుగళು మಗె అనుమ సಲాಗಿದె. మతుತ್ మూ ರ್ ఆರాధನెయ 
అశు ಧ್యనుನ್ ತెూలಗಿ  మతుತ್ సుళುಳ್ ಹెౕళುవುద ంద దూర . అಲాಲ್హ ಗె 
ಪాರ್ಮా కರాಗಿ  మతుತ್ అవన ಜెూತె ಯావುదనూನ್ సం ౕ స ........(22:25-31) 

60:4 ర ಲ್, ‘ మಗె ఇಬాರ್ ౕಮ್ మతుತ್ అవర సంಗా గళ ಲ್ ఒందు ఉతತ್మ ఆదశರ್ ದె’ ఎందు 
ಹెౕళಲాಗಿದె. ఇಬాರ್ ౕమరు మతుತ್ అవరనుನ್ ంಬా దవరు సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ ఆದెౕశగళ ಲ್న 
బರ್ంధగళనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ ఉ ಕెూండరు. అవరు సుళುಳ್ ಹెౕ ಕెగళనుನ್ అథವా అಲాಲ್హన 

అవ ౕణರ್వలಲ್దవುగళనుನ್ దూర దరు. 22:27 ర ಲ್ ನావು కండంತె, ఇಬాರ್ ౕమ ಗె అಲాಲ್హన 
వಯ್వಸెಥ್ಗె జವాద ము ಲ್మరనుನ್ మునನ್ಡెసువ సವాలనుನ್ ( ಲ್ హ ಜ್) ౕడಲాಗಿతుತ್. ఒందు 
అನాಚా క యనుನ್ వರ್ సలు మಕాಕ್ಗె ಹెూౕగలు ఇಬాರ್ ౕమరు ಯా గూ కರె ౕ ర లಲ್ 
బద ಗె అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್ ಟ್రువ ఆದెౕశగళ ಲ್న బರ್ంధగళనుನ್ ಪా సువುదర మూలక 
మూ ರ್ పೂಜె ంద దూర ఉ యువ సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళಳ್లు ಹెౕ దరు. 

ఒందు ವెౕಳ  ె హಜ್ಜ್ ఎంబువುదు ಧా ರ್కరు నమಮ್నుನ್ నం సలు పರ್య ನ್సు ತ್రువುದెౕ ఆಗಿదದ್ರె - 

ఇಬాರ್ ౕమ ంద దు, యుగయుಗాంతరವాಗಿ గ ಹెూౕద ఎಲాಲ್ ದైవభయువುళಳ್ జనరు 
మಕాಕ್ಗె క షಠ್ ఒందు పರ್ಯాణవನాನ್దరూ ಮా రు ತ್దದ್రు. ఇಸాಹ್ಕ್, ಯాకూಬ್, ఇಸాಮ್ ౕಲ್, 

యూసుಫ್, ఝక ಯాಯ್, యూనుಸ್, మూಸా, ಹారూನ್, ದావೂದ್, సుಲైಮాನ್, యಹాಯ್ అథವా 
ఈಸా ఇవರారూ ಯావುದెౕ ಕారణಕాಕ್ಗಿయూ మಕాಕ್ಗె పರ್ಯాణ ಮా రుదనుನ್ సూ సువ ఒంದెౕ 
ఒందు పುರాವెయు కుರ್ఆ న ಲ್ ఎ ಲ್యూ ఇలಲ್. అవరు బం రు ತ್దದ್ರె, అర ౕ జನాంగಕెಕ್ 
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ముహమಮ್దర ముం తವాಗಿ సంದెౕశವాహకరు బం దದ್రు ఎంದాగు ತ್తుತ್, అదు ౕಲె ఈಗాగಲెౕ 
దంತె కుರ್ఆನ್ ರాక సుతತ್ದె. 

 

అరబరు అನాಚా గಳాಗಿదದ್రు 
అర ౕ ಧా ರ್కరు అಲాಲ್హన గರ್ంథగళ బಗెಗ್ అ ರాಗಿదದ್రు మతుತ್ ఇಬాರ್ ౕಮ್, ఇಸాಮ್ ౕಲ್, 

ఇಸాಹ್ಕ್, ಯాకూಬ್ మతుತ್ ఇతర పರ್ವా గళು ಪా సు ತ್దದ್ వಯ್వ ಥ್త ౕవన ౕ  అథವా ౕ న 
బಗెಗ್ మతుತ್ ಮాಸా, ఈಸా ಗె అవత సಲాಗಿరువುదర బಗెಗ್ ళುవ ಕె ఇలಲ್దవರాಗಿదದ್రు. ఆదದ್ ంద 
ఇಬాರ್ ౕಮ್, మూಸా, ఈಸా మతుತ್ ం న ఇతర సంದెౕశವాహకరు ప తರాಗಿదದ್ంతహ, 

అಲాಲ್హ ంద గ ప సಲాద ౕవన ౕ  ( ౕ ಲాಲ್ಹ್), అవన ಕానూనుగళ (శఆఇరಲాಲ್ಹ್) 
అళవ ಕెూళುಳ್ ಕె, అవన గళು (హుదూదుಲాಲ್ಹ್), అవ ంద రూ సలಪ್టಟ್ ఒందు 
ಸామరసಯ್ವాద వಯ್వಸెಥ್ (ఆ నಲ್ ಬైతಲ್ హರా ), అవన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళು 
(మಸా దಲాಲ್ಹ್), సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళು (మ ಜ್ ಲ್ హರా ) మతుತ್ ‘అಲాಲ್హన పథ’ ( ౕ 
స ౕ ಲాಲ್ಹ್) ఎం ತాಯ್  ప కలಪ್ನెగళ బಗెಗ್ అవ ಗె ಯావುದెౕ ాన ర లಲ್. 

అవరు అಲాಲ್హన గರ್ంథగళ బಗెಗ್ పೂవರ್ ానవనుನ್ ಹెూం రದెౕ ఇదದ್ ఒందు జನాంగವాಗಿదದ್ ంద 
అಲాಲ್హను అవరనుನ್ ఉ గಳెందు ఉಲ ಲె್ౕಖಿ ದాದ್ನె. 62:2 ಹెౕళುతತ್ದె: 

అవను గರ್ంథద బಗెಗ್ ಯావುದెౕ ాన రద జನాంగద88 ಪైಕಿ ంద ఒబಬ್ 
సంದెౕశವాహకననుನ್ కళು దను, అవ ಗె గರ್ంథవనూನ್, ವెౕకತెయనూನ್ క ಕెూడలు, 
మతుತ್ అవరనుನ್ సంసಕ್ సలు అవరు (సంದెౕశವాహకరు) అవ ౕణರ್వనుನ್ ఓ  ಹెౕళುತాತ್ರె. 
మతుತ್ ವాసತ್వವాಗಿ అవరు, ం ందలూ సంపೂణರ್ నషಟ್ద ಲ್దದ್రు. (62:2) 

ವాసತ್వద ಲ್, అరబర కಡెಗె ముహమಮ್దరనుನ್ కళು సువ దలు, ౕవనద వಯ್వ ಥ್త ౕ  అథವా 
ౕ న బಗెಗ್ సంపೂణರ್ నషಟ್ద ಲ್దದ್రు. దుఖఃకరವెందರె ౕ సಲాదంತె, అవరు అదరಲెಲ್ౕ 

ముందువರె ದాದ್ರె. 

                                                 
88 ‘ఉ ಮ್ ಯ್ౕನ್’ ఎంబ పదవనుನ್ ఎಲాಲ್ జన ರ್య అనుವాదకరు అనಕಷ್రసತ್రు ఎందు తಪాಪ್ಗಿ ಭాಷాంత ದాದ್ರె. ఈ 
పదవು అనಕಷ್రసತ್రనుನ್ సూ సుతತ್ದె ఎందూ, సంపೂణರ್ అర ౕ జನాంగవು అనಕಷ್రసತ್ರాಗಿదದ್రు ఎందూ ప త 
ದాವ್ంసరు ఈగలూ ಭా ದాದ್ರె. ಯావುದెౕ ంతನాహರ್ వಯ್ಕಿತ್యు ఇదనుನ್ ఒపಪ್లు ಸాధಯ್ ದె ౕ? 
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అవరు అನాಚా గಳాಗಿదದ್ ಕారణ, సహజವాಗಿ అవరు ಕెౕవల అಲాಲ್హన ಸెౕವెయనుನ್ ಮాతರ್ ಮాడలు 
ರాక దరు. దల న ందಲెౕ, అవరు సంದెౕశವాహకరనూನ್ మతుತ್ అవ ౕణರ್వనూನ್ 
రసಕ್ దరు. ము ಲ್ం ದాವ್ంసరు, ఈ మనుషಯ್ననుನ್ అరబర నడుವె అతಯ್ంత జన ರ್య వಯ್ಕಿತ್ಯాಗಿ 
ರ್సుತాತ್ರె ఆదರె అవర ರాಶె మతుತ್ హತాಶెయ బಗెಗ್ ఏనూ ಹెౕళುవು లಲ್. ನావು ఈ వಯ್ಕಿತ್య 

బಗెಗಿన కుರ್ఆ న ಲ್ ಹెౕ రువంతహ, నమಮ್ ಲ್ ಹె ಚ್నవరు ಕెౕళಲెౕ ఇదದ್ంతహ ಕెలవು స ನ್ವెౕశగళనుನ್ 
ఓದెూౕణ. 

దలు, అవ ಗె ఆపತ್ರాదవరనుನ್ ಸెౕ దంತె అవర సుతತ್ముతತ್ దದ್ జనర బಗెಗ್ అನెವ್ౕషಣె 
నಡెయుವాగ, కుರ್ఆನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ నನ್ವాద తರ್ణవనుನ್ ౕడువುದాಗಿ ನావು ಕాణుತ ತె್ౕವె. 
కుರ್ఆ న ಹెూరಗಿరువ పರ್ವా గళ ಹెౕ ಕెగళು తమಮ್ వశద ಲ್ವె ఎందు ఉಲెಮాగళು ಹెౕళುತాತ್ರె. 
అవరు ౕవంతವాಗಿరుವాగలూ, అవర ఆపತ್ ಸెನ್ౕ తరు పರ್ವా ం ಗె ಬెౕ ಕె ముం దుದ್ 
అదನెನ್ౕ ఆಗಿతుತ್. “కుರ್ఆ న బద ಗె ಬెౕರె ಯావುదನాನ್దరూ త ನ್ ” ఎందు అవరు ಹెౕళು ತ್దದ್రు. 
సಸ್ంశయವాಗಿ ముహమಮ್దరు అదనుನ್ ರాక దದ್రు. 

నమಮ್ సువಯ್కತ್ అవ ౕణರ್గళనుನ್ అవ ಗె ఓ ಕెౕ సుವాగ, నమಮ್నుನ್ ಭెౕ ಯాగువ ౕ ె 
ఇలಲ್దవరు, “ఇదర బద ಗె ఇನెూನ್ందు కుರ್ఆననుನ್ త ನ್ , ఇలಲ್ವెౕ ఇదర ಲ್ దుದ್ప  
ಮా ” ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ౕవು ಹెౕ , “ననನ್ ఇಚెಛ್ ంద ఇదరಲ ಲె್ౕನాదరూ ಮాಪాರ್టు 
ಮాడలు ననಗె ಸాధಯ್ లಲ್. ನానంతూ ಕెౕవల ననಗె అవ ౕ ರ್సలಪ್డువುదనుನ್ 
అనుస సుತెತ್ౕನె. ನాను ననನ್ పರ್భు న ఆ ెూౕలಲ್ంఘನె ಮా దರె ననಗె ఒందు భಯానక 
ಯాతನెయ భయ ದె” ( ౕగూ) ಹెౕ , “అಲాಲ್హను ఇ ಛ್ దದ್ರె, ನాను ఇదనుನ್ మಗె ఓ  
ಕెౕ సు ತ್ర లಲ್ ಹాగూ ౕవು ఇదర బಗెಗ್ ఎం గూ అ యు ತ್ర లಲ್. ನాను ఇదಕెಕ್ ముంಚె 
మಮ್ నడుವె ౕఘರ್ಕాల కಳె రుತెತ್ౕನె. ౕವెౕಕె ವెౕ సువು లಲ್?” (10:15-16) 

ಹాಗాదರె, ము ಲ್ం ದాವ್ంసరు ‘పರ್ವా య ಹెౕ ಕెగళು’ ఎందు కರెయువ హ ౕసుగళು ఎ ಲ್ంద 
బందవು? ಕెూನెయ పರ್ವా యు తనನ್ ಸెನ್ౕ త ಗె, ‘ನాను ననನ್ కಡెಗె అవత సలಪ್డువುదనుನ್ ಮాతರ್ 
అనుస సుತెತ್ౕನె’ ఎందు ಹెౕ దದ್రు - మతుತ್ అవ ಗె అవ ౕణರ್ಗెూ సలಪ್ ಟ್రువ ఏಕైక సంగ యు 
కుರ್ఆನ್ ಮాతರ್ವాಗಿದె ಹాగూ కుರ್ఆనలಲ್ದెౕ ಬెౕರెౕనూ అలಲ್ ఎందు నమಗెలಲ್ గూ ದె. 
పರ್ವా య హ ౕసుగళು ವాసತ್వద ಲ್ కుರ್ఆ న ಹెూరಗಿన అరబరు ಕెౕ ಕెూళುಳ್ ತ್దದ್ ‘ಬెౕರె ఏನెూౕ’ 
ఆಗಿದె. 

ಕెూನెయ పರ್ವా యు తమಮ್ సమಕా ౕనర ಸెನ್ౕహవనుನ್ ಕాಪాడువ సలుವాಗಿ అవర ಬెౕ ಕెయనుನ್ 
బహుತెౕక ఒ ಪ್ಕెూం దದ್రు. అಲాಲ್హను తనನ್ కరుಣెయ ಕారణ ంದాಗಿ, అవర హృదయవనుನ್ 
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బలಗెూ దను మతుತ್ ఒందు ವెౕಳ  ె పರ್ವా యరు కుರ್ఆ న ಹెూరతు ‘ಬెౕರె ఏనನాನ್దరూ’  
ఆ షಕ್ దರె, అಲాಲ್హను అవ ಗె ఈ పರ್పంచద ಲ್యూ మతుತ್ మరಣానంతరవೂ ವ್గుణ ెయనుನ್ 

సువను ఎంబ బలವాద పద పರ್ ౕగದెూం ಗె ಬెద దను. 

ౕవು నమಮ್ ಹెస న ಲ್ ‘ಬెౕರె ఏనನాನ್దరూ’ కృతకವాಗಿ ఆ షಕ್ సువ సలుವాಗಿ, అవరు 
మಮ್నుನ್ నమಮ್ అవ ౕణರ್ ంద బహుತెౕకವాಗಿ రుಗಿ ಟ್దದ್రు. ( ౕవು ಹాಗె 

ಮా రు ತ್దದ್ರె) తಕಷ್ణ అవరు మಮ್నుನ್ తమಮ್ ఆపತ್ తರ್నನాನ್ಗಿ ಮాడు ತ್దದ್రు. ನావು 
మಮ್నుನ್ బలప సದె ఇరు ತ್దದ್ರె, ౕవು అలಪ್ సವ್లಪ್ವాదరూ అవర కಡెಗె ವా  
డువవರాಗಿ ದ್ . ౕవು ಹాಗె ಮా రు ತ್దದ್ರె, ನావು మಗె ఈ ౕవనదలూಲ್ మతుತ್ 

మరಣానంతరవೂ ఇమಮ್  ಯాతನెయ స యునుನ್ సు ತ್ದ ದె್వು. అనంతర ౕవು నమಮ್ 
రుదಧ್ ಯావ సಹాయకననూನ್ పಡెయు ತ್ర లಲ್. (17:73-75) 

ఇంతహ సಥ್ళగళ ಲ್ కుರ್ఆನ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ ಹెౕళುవುదనుನ್ నమಮ್ ము ಲ್ం ದాವ್ంసరు మతుತ್ ముಲాಲ್గళು 
నంబవು లಲ್. సంದెౕశವాహకరు అవ ಗె కుರ್ఆನ್ అలಲ್ದె ‘ಬెౕರె ఏనನెూನ್ౕ’ ౕ ದాದ್ರెందు అవరు 
ವా సుತాತ್ರె. ఈ ‘ಬెౕರె ఏನెూౕ’ ఎంబ సంగ యనుನ್ అవరు హ ౕಸ್ ఎందు కರెయుತాತ್ರె. ಬెౕರె 
ౕ య ಲ್ ಹెౕళುవುದాదರె, కుರ್ఆನ್ ಹెౕళು ತ್రువುదు సుಳాಳ್ಗಿದె ఎందు అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

 ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె అನెౕక ఆపತ್ సంಗా గ దದ್ರెందు శವ್ద ముగಧ್ ము ಲ್మరు ಹెౕ ಕెూళುಳ್వ 
మూలక తమಮ್ ఉಲెಮా ంద వం సలಪ್ ಟ್ದాದ್ರె. పರ್ವా ಗె ಸా ರారు అనుಯా గళು మతుತ್ 
ಬెంబ గరు ఇదದ್రు ఎందూ అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. పರ್ವా యు ఒందు గుಹె ళಗె శతుರ್గ ంద రಕಷ್ಣె 
పಡెదుಕెూం ದాದ್గ అవర ಜెూತెಗె ఇదದ್దుದ್, ಕెౕవల ఒబಬ್ వಯ್ಕಿತ್ಯాಗಿತెತ್ందు 9:40 వచనవು ಹెౕళುతತ್ದె. 
ఆವాగ అవర ఇతర ಷాಠ್వంత అనుಯా గళು ఎ ಲ್ ಹెూౕಗಿదದ್రు? 

పರ್ವా యు అಕಷ್రసತ್ వಯ್ಕಿತ್ಯాಗಿదದ್రు ఎంబువುదಕెಕ್ కుರ್ఆ న ಲ್ సಪ್షಟ್ పುರాವెగ దದ್రూ సహ, ఎಲాಲ್ 
ము ಲ್ం ದాವ್ంసరు ఈ మనుషಯ್ను అనಕಷ್రసತ್ వಯ್ಕಿತ್ ందు ಹెౕళುవ మూలక పರ್ವా యనుನ್ 
అవಹెౕళన ಮాడు ತ್ದాದ್ರె. 44:14 ర ಲ್ ಕెూನెయ పರ್ವా య సుతತ್ న అరబరు, ‘ఇవను 
అಕಷ್ర ನాಗಿದాದ್ನె (ముఅలಲ್ముನ್)’ ఎందు కರె దದ್రు, ఆదರె అవರెౕ ‘ఇవను మజూನ್ನ್ అందರె 
హుచಚ್’ ఎందూ కರె దದ್రు. 

అవరు ా ಕెూಟాಟ್గ ಹెౕಗె పರ್ ಕಿರ್  ౕ దದ್రు? మతుತ್ ఇవర బ ಗె శಚ್యವాಗಿయూ 
సువಯ್కತ್ సంದెౕశವాహకను బం దದ್ను. ఆదರె అవరు అవననుನ್ కಡెగ దరు మతుತ್ 
‘ఇవನెూನ್బಬ್ అಕಷ್ర నూ (ముఅలಲ್మನ್) హుచಚ್నూ (మజూನ್ನ್) ఆಗಿದాದ್ನె’ ఎందు ಹెౕ దరు. 
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ಕెూನెయ పರ್ವా యు అనಕಷ್రసಥ್ರాಗಿదದ್రు ఎంబ సుಳాಳ್ರెూౕపవనుನ್ ఇందు శವ್ದాదಯ್ంత ಧా ರ್కరు, 
ఆయతుಲాಲ್ಹ್’గళು, ఉಲెಮాగళು, గురుగళು, ముಲాಲ್గళು మతుತ್ ఇಸాಲ್ ౕ ದాವ್ంసరు, 
పರ್ಚారಮాడు ತ್ದాದ್ರె. ఆదರె కుರ್ఆನ್ ఇదಕెಕ್ రుదಧ್ವాಗಿ ಹెౕళು ತ್ದె. పರ್ವా య బಗెಗ್ಗಿన అవర ఈ 
ಹెౕ ಕెగళು ౕರా సరళವాద షయವాಗಿದె ఎందు అవరు ಭా సు ತ್దದ್ರె, బహుశః అవరు 
సుಳాಳ್ರెూౕప ಹాకువುదర బಗెಗ್ కుರ್ఆನ್ ఏను ಹెౕళುతತ್ದె ఎంబువುదనుನ್ ౕ సಬెౕಕాಗಿದె: 

ౕవು మಮ್ ನా ಗె ం ಗె అపವాదవనుನ್ పುనರావ ರ್సు ತ್ౕ , ಹాಗె ౕ మಮ್ 
ಬా గ ంద ఉచಚ್ సు ತ್ౕ . అదు సరళ సంగ ందూ ౕవು ಭా రు ತ್ౕ  ఆదರె అదు 
అಲాಲ್హన ನెూౕటద ಲ್ బహళ గం ౕరವాద అపರాధವాಗಿದె. (24:15) 

‘ఇಸాಲ್ ౕ ದాವ್ంసరు’ పರ್ವా య ಸాಕಷ್రತెయ బಗెಗ್ ఎదుದ್ಕాణువంతహ సుళಳ್నుನ್ ర రుವాగ - 

ఉ దవುగಳెలಲ್వೂ నమಗె రువ ఇ ಹాసವాಗಿದె. 

అవరు ಕెూನెయ పರ್ವా య సుతತ್ దದ್ అరబర బಗెಗ್ కుರ್ఆ న పುటగಳೂెళಗె బರె రువ ఐ ಹా క 
సతಯ್గళనుನ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ కಡెగ ದాದ್ರె. తనನ್ జనరు అవర బಗెಗ್ ಹెౕ ద దల ಮాతు 
ఇದాಗಿతుತ್: 

ఇవ ಗె నమಮ್ సువಯ್కತ್ అవ ౕణರ್వనుನ್ ఓ  ಹెౕ ದాగ ఇవరు, “ మಮ್ పೂవರ್జరు 
పೂ సుತాತ್ బం దದ್ంతహ మూ ರ್గ ంద మಮ್నుನ್ రుಗಿ  డಬెౕಕెంದెౕ ఇవన 
ఇಚెಛ್ಯాಗಿದె” ఎనుನ್ತాತ್ರె మతుತ್ “ఇదు (కుರ್ఆನ್) ಕెౕవల ఒందు క ಪ್త సుళುಳ್” ఎందు 
ಹెౕళುತాತ್ರె. ఈ సతಯ್ ಷెౕ గళ ముంದె సతಯ್వು బంದాగ ఇవరు, “ఇదు సಪ್షಟ್ವాద ಮాటವెౕ 
ಹెూరతు ఇನెನ್ౕనూ అలಲ್” ఎందు ಹెౕ  టಟ್రు. (34:43) 

హుచಚ್, సుళುಳ್ಗార, ಜాదూಗార, కృ ರ್మ రచನెಕార ఎం వುగళು ಕెూನెయ పರ್ವా య రుదಧ್ 
అరబరు బళ ద ಸాಮానಯ್ పదగಳాಗಿతుತ್. అవర సుతತ್ దದ್ అరబరు అవ ౕణರ್ద ಲ್ ಶాವ್స సలు 
ರాక దరు. పರ್ವా యు అవ ౕణರ್వనుನ್ సವ್తః తಯా రువುದాಗಿದె ఎందు  ಗాయద ౕಲె 

ఉపಪ್నుನ್ ಹాకలు అవరు ಹెౕ దరు, ఆదರె అಲాಲ್హను అదಕెಕ್ ఉతತ್ర ౕడుತాತ್ನె: 

ఇదనుನ್ ఈ వಯ್ಕಿತ್యు సವ್తః సృ ಟ್ ಕెూం ದాದ್ನెందు ఇవరు ಹెౕళುತాತ್ರె ౕ? అలಲ್, ఇదు మಮ್ 
పರ್భు న కಡె ంద బంద సతಯ್ವాಗಿದె. (ఇదు) అవరు సನాಮ್ಗಿರ್గಳాగಲెందు, మಗಿంత 
ముంಚె ఎచಚ್ ಕె ౕడువవరు ಯారు బం లಲ್దంతహ ఒందు జನాంగಕెಕ್ (ಕౌಮ್) ౕవು 
ఎచಚ್ ಕె ౕడ ಕాಕ್ಗಿದె. (32:3) 
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అవర సుతತ್ముతತ್ దದ್  అరబరు, ಕెౕవల కಠెూౕర కపటరు ಹాగూ సతಯ್ ಷెౕ గళು ಮాతರ್వలಲ್, అవరు 
ఉతತ್మ వదం  ಮాರాటಗారరూ ఆಗಿదದ್రు. పರ್ವా యవరు అవ ౕణರ್వనుನ್ బರె డువುదర ಲ್ 
త ಲ್ౕణರాಗಿదದ್ರెందు అవ ಗె ಗెూ ತ್తుತ್, ఆదರె పರ್ವా యవరు బರెయు ತ್రువುదర ಲ್ ವాదవనుನ್ 
సృ ಟ್సువ సలుವాಗಿ అవరు ಕెలవು వదం గళనుನ್ పస సలు ಪాರ್రం దరు. 

సతಯ್ ಷెౕ గళು (అరబరు) ಹెౕ దరు “ఇదు ఇవను ಬెౕರె ಕెలవು జనర సಹాయ ంద సವ್తః 
సృ ಪ್ దంతహ ఒందు ఆ ಷాಕ್రವాಗಿದె”. ఖం తವాಗಿయూ, అవరు ದైవదూషಣె మతుತ್ 
సుళುಳ್తనవనుನ್ ముం ದాದ್ರె. “హగలూ ರా ರ್ ఇవ ಗె ఓ  ಹెౕಳాగు ತ್రువ హಳెయ 
ಕాలదవర కಥెగళనుನ್ ఇవను బರెయు ತ್ದాದ್ನె” ఎందూ ಹెౕళುತాತ್ರె. (25:4-5) 

కుರ್ఆನ್ ಹెౕಗె సంకలన ಮాడಲాಗಿతుತ್ ఎంబువುదಕెಕ್ ఇదు మತెూತ್ందు ఉದాహరಣెಯాಗಿದె. ఇదు 
ఒంದెౕ షయಕెಕ್ పುనః ం రుಗಿ అదనుನ್ అನెౕక సಥ್ళగళ ಲ್ పುనరుచಚ್ సుతತ್ದె. ఈ వచనద ಲ್, 
అరబరు వదం  ಮాರాటಗారరు ఎంబువುదనుನ್ సూ సుతತ್ದె. ఉಲెಮాగళು తమಮ್ ౕಕಷ್ಕాಕ್ಗಿ 
ರ್ౕ ంద తమಮ್ದాಗಿ రువ, కుರ್ఆನ್ ಬా రವాద హ ౕಸ್ ఎంబువುదు ఇవ ందಲెౕ బం రువ 

ఉప-ఉతಪ್నನ್గಳాಗಿವె. 

జన ರ್య నం ಕెಗె రుదಧ್ವాಗಿ, ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె తనನ್ జన ంద సకರాతಮ್కವాద ಯావುದెౕ 
పರ್ ಕಿರ್ యనుನ್ గ సలు ಸాధಯ್ವాಗಿర లಲ್. అవర ರాಶెయనుನ್ ఈ ಕెళಗಿన వచనద ಲ್ ಕాణబహుదు: 

ఈ సంದెౕశవనుನ್ ಶాವ್స సుదಕెಕ್ అవర రಸాಕ್రద ಕారణವాಗಿ ౕవು  బహుశః 
మಮ್ನెನ್ౕ ಕెూలಲ್లు బయసు ತ್ౕ . (18:6) 

అరబరు కుರ್ఆననుನ್ ರాక ద ಕారణ పರ್ವా యు ఆతಮ್హತెಯ್ಗె ఆ దದ್రు ఎందు ಕెలవು 
అనుವాదకరూ సూ ದాದ್ರె. ನావು కుರ್ఆ న ಲ್ అవర బಗెಗ್ ఓదుವాగ పರ್ವా య బಗెಗ್ నమగూ ఈ 
అనుభూ యు ತెూౕరుతತ್ದె. కుರ್ఆ న ಬెూౕధನెగళనుನ್ ఆధు క అరబరు అనుస సు ತ್ದాದ್ರెందు 
ದాವెಮాడు ತ್ದాದ್ರె, ఆదರె కుರ್ఆನ್ అదర రుదಧ್ವాಗಿ ಹెౕళುతತ್ದె. 

శವ್ದాదಯ್ంత ము ಲ್మరు, ఎ ಲ್యవರెಗె అర ౕ ధమರ್ಕెಕ್ ಷాಠ್వంతರాಗಿరుತాತ್ರె, అవరు అంతಯ್ 
నద వರెగూ ఈ సుళುಳ್ నం ಕెయ సంಕెూౕಲెగ ంద బంధనಕెూಕ್ళಗాಗಿ ౕ ఇరువరు. ఆ మಹా 
నదందు అవరు సంದెౕశವాహకర జವాద ಹెౕ ಕెగళనుನ್ ಕెౕళುవరు: 

 ‘ననನ್ పರ್భుವెౕ ననನ್ జనరు ఈ కుರ್ఆననుನ್ తಯ್ దరు’ ఎందు సంದెౕశವాహకరు 
ಹెౕళುవరు. (25:30) 
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కుರ್ఆ న ఈ సతಯ್వనుನ್ ము ಲ್మ ಗె రసಕ್ సలు ಸాధಯ್ లಲ್. పరಲెూౕకద ಲ್ సంದెౕశವాహకరు 
అర ౕ పುರెూౕ తరు పೂజಯ್ಭావ ంద ನెూౕడువ ‘హ ౕಸ್’ అథವా ‘సునನ್’ద బಗెಗ್ ఒంದెౕ ఒందు 
శబದ್వనుನ್ ఉచಛ್ సಲారరు. ౕ న వచనవು సుసಪ್షಟ್ವాಗಿ ಹెౕళುవంತె అవరు ఉಲెಲ್ౕಖಿస రువುదు 
ఈ కుರ್ఆ న బಗెಗ್ ಮాతರ್ವాಗಿದె. 

34:44 ర ಲ್, అరబరు ముహమಮ್దర దలు ಯావುದెౕ ఎచಚ್ ಕెಗారననుನ್ ವ್ౕక లಲ್ ఎందు 
ಹెౕళಲాಗಿದె. మಕాಕ್ ఎంబ సಥ್ళద ಲ್ అಲాಲ್హ ಗాಗಿ ఒందు మನెయ కటಟ್డవనుನ್ ರ್సువ 
కಲాಕౌశలಯ್గళనుನ್ క సువ సలుವాಗಿ, ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ అరబర కಡెಗె కళು సಲాಗಿದె 
ఎంబువುదಕెಕ್ కుರ್ఆ న ಲ್ ಯావುದెౕ పುರాವె లಲ್. ఇಬాರ್ ౕಮ್ మతుತ್ ఇಸాಮ್ ౕలరనుನ್ మಕాಕ್ద 
అరబ ಗాಗಿ ಮాರ್ణ ಕా ರ್కರాಗಿ కళು సಲాಗಿలಲ್. మూ ರ್గళనుನ್ ನాశ ಮా ద ఇಬాರ್ ౕమరు, 
ఒందు ధంస-త ರాಗಿదದ್రు ఎందు ಹెౕ దರె ಹెచుಚ್ అనವ್యವాగువುదు. అవరు ಚౌಕాಕార మನెయ 
రూపద ಲ್ ఒందు ಹెూస మూ ರ್యనుನ್ ರ್ , ‘ఇదు అಲాಲ್హన మನె!’ ఎందు కರెయ లಲ್. ౕಗె 
ಹెౕళುవುదు మూ ರ್పೂజకರాಗಿದాದ್ರె మతుತ್ బహుದెౕವాರాధకರాಗಿದాದ್ರె. అవరు మూ ರ್గళనుನ್ 

ರ್ , “ఇదు నమಮ್ ದెౕవరు!” ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. 

ఇందు మಕాಕ್ద ಲ್రువ ಕాಬా ఎందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್వ ఒందు సరళ బంಡెక ಲ್న రచನెయు, ಧా ರ್కర 
వంచನెగళ ಲ್ అతಯ್ంత మహతತ್రವాదుದాಗಿದె. ఇదనుನ್ ರ್ రువುదు ಧా ರ್కರాಗಿದాದ್ರె మతుತ್ 
అవరు ఈ మూ ರ್యనుನ್ ఆರా సువంತె ಕెూౕಟాಯ್ంతర జనరనుನ್ మరుళುಗెూ సువ ಲ್ 
యశ ವ್ಯాಗಿದాದ್ರె. 

 

సు ನ್ మతుತ್ ಯాగళು ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬెౕಕాద సವాలు 
ప తರ್ మ ౕ , ప తರ್ మನె, ప తರ್ భూ , ప తರ್ ౕరు, ప తರ್ కపುಪ್కలుಲ್, ప తರ್ సಮా  మతుತ್ 
ప తರ್ ಹెಜెಜ್ గురుతుగళು ఎం ತాಯ್ గళು జವాಗಿయూ ఇವె ందు ఇదువರెಗె నం రువంతహ, 

ఇదనుನ್ ఓదు ತ್రువ సు ನ್ మతుತ್ ಯా పంథవనుನ್ ಪా సు ತ್రువవరు, ఈగ ఒందు ఆ ಕ್యనుನ್ 
ಮాడಬెౕಕాಗಿದె. 

1. మూ ರ್ ఆರాధನెಗె సంబం ద వసుತ್గಳాదంతహ, ఒందు క ಲ್న ెౕతರ್ಕెಕ್ అథವా క ಲ್న 
మూ ರ್ಗె తమಮ್నుನ್ సమ ರ್ ಕెూండు మతుತ್ ಧెౕయರాಗಿ ಕెూండు ముందువ యబహుదు 
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(ఆదರె, అవరు తమಮ್ హృదయగళ ಲ್ బ ಚ್టుಟ್ಕెూం రువ ಯావುదూ అಲాಲ್హన ನెూౕటద 
ప ంద ಹెూరಗಿలಲ್ ఎంబుదనుನ್ ನెన టుಟ್ಕెూళಳ್ಬెౕకు). 

అథವా: 

2. మಕాಕ್ద ಲ್రువ క ಲ್న మూ ರ್యనుನ್ ఆರా సువುదనుನ್ ಲ್సಬెౕకు మతుತ್ ಧా ರ್క ఉದ ದె್ౕశ 
మతుತ್ ఆ ಷాಕ್ర ంద ముకತ್ವాద, ಕెౕవల కుರ್ఆ న ಬెూౕధನెగళ ౕಲె ಮాతರ್ 
ఆಧా తವాద, అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న (ಬైತ್) అవన అనుగರ್హగళ మూలక, ఏకದెౕవನాద 
అಲాಲ್హ ಗె తమಮ್నుನ್ సమ ರ್ ಕెూళಳ್ಬెౕకు మతుತ್ ಧెౕయತె ంద సమಮ್ ಕెూళಳ್ಬెౕకు. 

‘ మಗె’ ౕ ರ್న నదందు ఉతತ್ర ౕడలు ಯావುదు ఉతತ್మವాಗಿದె? 

ౕవು ము ಲ್ಮ್ సంపರ್ದాయద ಲ್ హు ಟ್రువ ವాసತ್వవು, మಮ್ ౕ సువ, ಮాతನాడువ, 

అ ಪాರ್యగళనుನ್ వಯ್కತ್ప సువ ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ బళసువ హకಕ್నుನ್ క దుಕెూళುಳ್వು లಲ್. 

ಮాన క బంధనవು ఆనువం కವాಗಿ మಮ್ ముగಧ್ ಮాತా త ంద పಡెదుಕెూం రువುದాಗಿದె 
ಹాగూ అవరు అదనుನ್ ఆనువం కವాಗಿ తమಮ್ పೂవರ್జ ంద పಡె ದాದ್ರె. అవరు ం న 
తಲెಮారుగಳాಗಿదದ್రు. అవరు సంಪా రువುదనుನ್ అవరు పರ್ ౕ సు ತ್ದాದ್ರె, మతుತ್ ౕవು 
సంಪా రువುదనుನ್ ౕవು పರ್ ౕ సు ತ್ ದ್ౕ . అవరు ఏను ಮాడు ತ್దದ್ರెందు మಮ್నుನ್ 
పರ್ ನ್సಲాగువು లಲ್. ಹాಗె ౕ, మಮ್ బಗెಗ್ మಮ್ మకಕ್ಳೂెం గూ పರ್ ನ್సಲాగువು లಲ್.  

అం మವాಗಿ పರ್ಶెನ್గళనుನ್ పರ್ బಬ್ರెూం గూ ఏಕాంಗಿಯాಗಿ ಕెౕళಲాగువುదు. సంಕెూౕಲెగళ ಲ್ 
బం తರాಗಿ ఉ యు ತ್ౕರా అథವా మಮ್నుನ್ బం రువ సరప గ ంద మಮ್నుನ್ 
ముకತ್ಗెూ సు ರా ఎంబుదనుನ್ ౕవು ధರ್ . ౕవು వಯ್కತ್ప సలు ఇషಟ್పడದెౕ ఇరువುదనుನ್ 
ౕవು అనుభ సలు ಸాధಯ್ವెౕ ఇలಲ್. 

ఈ ಲెౕఖనవనుನ್ సಮాರెూౕప ಮాడువ ముంಚె, జగ ತ್ನాదಯ್ంత ము ಲ್మ ಗె అಲాಲ್హన పదగళనుನ್ 
ತావು హరడు ತ್ದ ದె್ౕವె ఎందు ದాವె ಮాడు ತ್రువంతహ అర ౕ ధమರ್ద పುರెూౕ తరు మతుತ್  
ದాವ್ంసర రుదಧ್ ಬౌ ಧ್క (బు ಧ್వం ಕెయుళಳ್) సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ మూలక, అతಯ್ంత 

ವైಚా కವాద ಧానగళనుನ್ ನావು అళవ ಕెూళಳ್ಬెౕಕాಗಿದె. 
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ನావು  

నమಮ್ ‘అంహಕారದెూం ಗె’ 

అథವా నమಮ್ ‘యుಕಿತ್ ం ಗె’ 

ౕ సలు ఆ ಕ್ಮాడువ ಸాವ್తంతರ್ಯ್వనుನ್ ಹెూం ದెದ್ౕ ವె 

 

 

ನావು ఏನాಗಿದెದ್ౕ ವె 

అథವా ಯాರాಗಿದెದ್ౕ ವె  

ఎంబువುదు ఈ ఆ ಕ್య ౕಲె ఆధ తವాಗಿరుతತ್ದె 
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అర ౕ ಧా ರ್క ಗెూందు సంದెౕశ 

ఇదు కుರ್ఆననుನ್ అనుస సు ತ್ದ ದె್ౕವెందు పರ್ ಪా సు ತ್రువ అర ౕ ధమರ್ద పುರెూౕ త ಗಿరువ 
ఒందు ಶెౕష సంದెౕశವాಗಿದె. ನాను మಮ್ ముం డలు బయసువ ಪాರ್థ క సವాలు, ఐదు 
మూలభూత పರ್ಶెನ್గ ಗె సంబంధప ಟ್ದె: 

• బರ್ಹాಮ್ండద పರ್భుವాద అಲాಲ್హను, మಕాಕ್ నగరద ಲ್రువ మನెయ ಲ್ ವా సు ತ್ದాದ್ನె ౕ? 

• మಕాಕ್ద ಲ್న ಖా  ಚౌకಕారద ಲారచನెయు, అಲాಲ್హన ನెౕర ఆದెౕశగళ పರ್ಕార 
రూపುಗెూ సಲాಗಿದె ఎంబువುదర బಗెಗ್ ౕవು ఖ తರాಗಿరు ರా? 

• నంపರ್  ౕవು ಲామూ ರ್ಗె ఏಕె బగుಗ್వುదు మతుತ್ ಸాಷాಪ್ంగ ಮాడువುదు? 

• ౕవು అಲాಲ್హన రుదಧ್ ಹెూౕರాడలు మతుತ್ అవ ం రువ ౕవన ౕ యనుನ್ ನాశప సలు 
ముందువ సు ತ್ౕರా అథವా ಕెూನెయ పರ್ವా ಗె అవ ౕణರ್ವాద అಲాಲ್హన ౕననుನ್ 
ಕాಪా ಕెూళಳ್లు బయసు ತ್ౕ ರా? 

• అరబ ంద ಕెతತ್లಪ್టಟ್ ఒందు ಲారచನెಗె ౕవು ಹెౕಗె ‘ಸెౕವె’యనుನ್ ಮాడు ತ್ ದ್ౕ ? 

అరబరనూನ್, కలుಲ್గళనూನ್ సృ ಟ್ దవను అಲాಲ್హనలಲ್ವెౕ? జనరనుನ್ ౕವెౕಕె అదనుನ್ 
ఆರా సువంತె మునನ್డుసు ತ್ ದ್ౕ ? 

అర ౕ ధమರ್ద రుళು మతుತ್ ఆಧారవು, తಪాಪ್ಗಿ ಕాಬా ఎందు కರెయಲాగువ ಲా-

మూ ರ್ಯాಗಿದె. ఈ ಲా-రచನెయు ఇలಲ್ దದ್ರె, మಮ್ ‘ధమರ್’ద అ ತ್తವ್వು ನెಲె లుಲ್వು లಲ್. ఇదర 
బಗెಗ್ సವ್లಪ್ ౕ . శಚ್యವాಗಿయూ, నరಕాಗಿನ್య ಲ್ మಮ್ ఆతಮ್ద ಶాశವ್త ಯాతನెయు, మಮ್ 
ವెౕక-పರ್ ెయ ౕಲె ఆధ రుతತ್ದె. సంದెౕశವాహకರాద ಸాವ್ హర89 ಮాతుగళనుನ್ ನాను ఇ ಲ್ 

ఉಲ ಲె್ౕಖಿసలు బయసుತెತ್ౕನె, అవరు తనನ್ జన ಗె ಹెౕ దరు: ‘ఆదుద ంద, ౕవು అవನెూం ಗె 
ಕಷ್ యనుನ್ ಯా  మతుತ್ అవನెూం ಗె పಶాಚ್ತాತ್ప ప .’ (11: 61) 

ಹాಗాಗಿ, పುರెూౕ త ಗಿరువ ననನ್ సವాలు ౕಗಿದె: 

                                                 
89 ఇవరు కుರ್ఆ న ಲ್ ఉಲెಲ್ౕಖಿతವాద ఒందు పರ್ವా ಯాಗಿದాದ್ರె ಹాగూ ఇవర ಹెసರాగ ౕ, ఇవర ಕాయರ್గళ 
బಗెಗ್ಯాగ ౕ ಕె సತ್ మతుತ್ యహూ  ధమರ್గళ ಲ್ కండుబరువು లಲ್. 
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• ಮానవకులಕెಕ್ పರ್ ౕజనకరವాద ఒందు ವాಯ್ಪార అథವా వృ ತ್యనుನ್ ಕైಗె ತ್ಕెూండు, 
అಲాಲ್హు మతుತ್ అవన సంದెౕశವాహకరనుನ್ అనుస సువ సలుವాಗಿ మಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ 
ఎ ತ್  మతుತ್ అవುగళనుನ್ శుదಧ್ವాಗಿ . 

• ಕెౕవల కుರ್ఆ న ఆಧారద ౕಲె, అಲాಲ್హననుನ್ మతుತ್ అవ ంద గ త ప సಲాద 
ౕ ಗె అథವా ౕ ಲాಲ್ ಗె సమಮ್ ಕెూ ಳ್ . 

ఆದాగూಯ್, ఇ ಲ್ వ రువುదಕెಕ್ నನ್ವాద దృ ಟ್ಕెూౕనవనుನ್ ಹెూం రువవరు మతుತ್ తమಮ್ 
అనుಯా గ ಗె ನెౕర ಮాగರ್ద ಲ್ మునನ್ಡెసువ ವాಗాದ್న ಮాడువవరు మతుತ್ తమಮ್ ‘ಪాರ್ದెౕ క’ 
ಛా య ಲ್ అ వృ ಧ್ಗెూ సువ ఇಸాಲ್మనుನ್ సమ ರ್సలు, కుರ್ఆ న ಲ್ ಯావುದెౕ ఆಧారవనుನ್ 
ಹెూం దದ್ರె, కుರ್ఆ ంద పುರాವెగళనుನ್ దయ టుಟ್ మం . 

కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె: ‘ ౕవು సతಯ್ವా గಳాಗಿదದ್ರె మಮ್ పುರాವెగళనుನ್ ಹాజ  ప ’ మతుತ್ అదు 
ౕగూ ಹెౕళುతತ್ದె ‘అ ಪాರ್యవು సతಯ್ద బద  అలಲ್’. ಚౌక ಲాగృహಕెಕ್ మಮ್ అనుಯా గళనుನ್ 

ದా ತెూౕ సు ತ್రువ ౕవು, పరಲెూౕకద ಲ್ కలుಲ್గళ బಗెಗ್ ఇరువ మತెూತ್ందు కుರ್ఆ న 
ఉಲ ಲె್ౕఖవనుನ್ బహుశః మ ರ್సಬెౕಕాಗಿದె: 

మనుషಯ್రనూನ್ మతుತ್ ಲెగళనూನ್ ఇంధనವాಗಿ ఉ సువ నరಕాಗಿನ್యనుನ್ భయప . అదు 
రసಕ್ దవరనుನ್ ಕాయు ತ್ದె. (2:24) 

ఇదూ సహ మಗె పಯాರ್ಲెూౕచನె నಡెసలు ఉತ ತె್ౕజన ౕడ దದ್ರె - ಕాదు ಲ್  – ನానూ 
ಮ್ం ಗె ಕాయు ತ್ದ ದె್ౕನె. 

ಷాಠ್వంతరు మతుತ್ సూಕಷ್ಮ್ద ರ್గళనుನ್ సంబం దంತె, ಶా ౕయ ౖ-ಕై కసర ತ್న మతుತ್ 
శబದ್ದాటద నగళು కಳెదుಹెూౕదవು. ‘పರ್ವా యు ತాను ರ್ౕ సువవరనూನ್ ಸెౕ దంತె ಯా గూ 
ಮాగರ್దశರ್న ౕడలు ಸాధಯ್ లಲ್’ (28:56) ఎంದాదರె, మతుತ್ సವ್తః మగూ ಮాగರ್దశರ್నవనుನ್ 
పಡెయలు అಲాಲ್హన అవశಯ್కತె ఇరుವాగ, జనరనుನ್ ౕవು ಹెౕಗె ಮాగರ್దశರ್న ಮాడు ತ್ౕ ? 

ధమರ್ಶాస  ఎంబువುదు అಲాಲ್హన గರ್ంథగళ ಲ್ ఇలಲ್ವెౕ ఇలಲ್. 6:59 ಹెౕళುతತ್ದె: ‘ఎಲాಲ್ రహసಯ್గళ 
ౕగద ಕಿౕ గళು అవన వశదಲెಲ್ౕ ఇವె – అవುగళనుನ್ అవన ಹెూరతు ఇನాನ್రూ అ యరు. మతుತ್ 

6:103 ಹెౕళುతತ್ದె: ‘ಯావುದెౕ దృ ಟ್ಗె అవననుನ್ ఆవ ಕెూళಳ್లు ಸాధಯ್ లಲ್, ఆదರె అవను ఎಲాಲ್ 
దృ ಟ್యనుನ್ ఆవ సుತాತ್ನె’. ಹాಗాదರె, అಲాಲ್హను ఏననుನ್ బయసుತాತ್ನెందు మಗె రువುದాಗಿ 
ౕవು ಹెౕಗె హకుಕ್ಸా సు ತ್ ದ್ౕ ? 
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కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె: ಮాగರ್దశರ್న ಕెూడువవను అಲాಲ್హను ಮాతರ್90. నమಮ್నుನ್ సృ ಟ್ దవనూ 
అవನెౕ ఆಗಿದాದ್ನె91. అవను ಮానవ ಗె ಲెౕఖ య మూలక క సుತాತ್ನె. అవరు ದెౕ 
ఇలಲ್దవುగళనుನ್ అవను అవ ಗె క సుತాತ್ನె92. అవ ಗె తమಮ್ దశರ್నగళ బಗెಗ್ సుసಪ್షಟ್ 
ಮా గళనుನ್ ౕడువవను అవను ಮాతರ್ ఆಗಿದాದ್ನె93. 

భూ  మతుತ್ ఆಕాశగళ ಲ್న అಲాಲ್హన దశರ್నగళనుನ್ అధಯ್యన ಮా రు ತ್దದ್ರె, ము ಲ್మరు 
బహుశః ాన, ಭౌతಶాస  అథವా ౕవಶాసద ಲ್ అగರ್ಸాಥ್నద ಲ್రలు ಸాధಯ್ తుತ್. దురదృషಟ್వಶాತ್ 
అవర మనసుಸ್గళು అవన యనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సువ ఒందు నం ಕెయ సంಕెూౕಲెగ ంద బం సలಪ್ ಟ್ವె. 
2:164 ర ಲ್ ‘బు ಧ್వంత జన ಗె, ఆಕాశగళ ಲ್ మతుತ್ భూ య ಲ್ దశರ್నగ ವె...’ ఎందు ಹెౕళುతತ್ದె. 
సూయರ್ మతుತ್ చందರ್, అంత ౕಕಷ್, జలచకರ್, ಗా య చలನె, దుಯ್ತాಕ್ంత బల, ರెౕ ౕ అಲెగళು, 
ನౌకಯాన, ౕడగళು, ಧానಯ್గళು, హణుಣ್గళು, ఇತాಯ್ గళనుನ್ ా గళು అధಯ್యన ಮా దరు. 
ఇవುగళು 2:164 ర ಲ್ మతుತ್ కుರ್ఆ న ఇతర అನెౕక వచనగళ ಲ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసಲాద షయగಳాಗಿವె, 
మతుತ್ ಪా ಚ್ಮాతಯ್రు ఇందు ఈ ెౕతರ್గళ ಲ್ పೂవರ್ಗా గಳాಗಿದాದ್ರె. మనుకులద పರ್ ౕజనಕాಕ್ಗಿ, 

ఆಕాశగళ ಲ್ ಹాగూ భూ య ಲ್ అಲాಲ್హన దశರ್నగళనుನ್ అధಯ್యన ಮా ద అవరు అಲాಲ್హన 
జವాద ಸెౕవకರాಗಿದాದ್ರె. 

ఉದాహరಣెಗె, ಪాಶాಚ್తಯ್రు ಹాರాడలు క ణವాಗಿ పರ್య ನ್సు ತ್దದ್ సమయద ಲ್ - అవరు ಗా య 
చలನెయ బಗెಗ್ అಲాಲ್హన దశರ್నవనుನ್ అధಯ್యన ಮా దరు - ఆదರె అర ౕ ఉಲెಮాగళು, 
మధಯ್యుగద అర ౕ పುರాణ మతుತ್ సంసಕ್ೃ య ಲ್ ಹెౕಗె ప తರాగువುದెందు 
కండు యువುదర ಲ್ రతರాಗಿదದ್రు. ಪాಶాಚ್తಯ್రు ఏక వಯ್ಕಿತ್ ಮాతರ್ ಹాರాడలు ಸాధಯ್వುళಳ್ 
ಮాన ంద సూపರ್-ಸెూౕ ಕ್ ಮానಕెಕ್ అ వృ ಧ್ಗెూళುಳ್ ತ್రుವాగ, ఉಲెಮాగళು భూ  

ఆಕాశగళ ಲ್రువ అಲాಲ್హన దృಷాಟ್ంతగళనుನ್ లರ್ సుತాತ್ ముందువ దరు. అవరు అನాಚా గళ 
ఆచరಣెగళು మతుತ್ గళ ಲ್ ముళುಗಿಹెూౕಗಿదದ್రు మతుತ್ మనుషಯ್న గడಡ್ద సూకತ್ ఉదದ್వనుನ್ మతుತ್ 
మ ಳెయ ದెౕహవనుನ್ వసవು ಯావ పರ್ಮాణద ಲ್ మರెಮా ಕెూళಳ್ಬెౕకు ఎందు చ ರ್సువುదర ಲ್ 
తమಮ್ అమూలಯ್ವాద సమయవనుನ್ వಯ್థರ್ಮా దరు. దుఖఃకరವెందರె, అవುగ ಗె ఇం నవರెగూ 

                                                 
90 నಗె ಯారనూನ್ సನాಮ್ಗಿರ್గಳాಗಿసలు ಸాధಯ್ లಲ್. తనನ್ ఇಚెಛ್య పರ್ಕార ಮాగರ್దశರ್నవనుನ್ ౕడువవను అవను 
ಮాతರ್ ఆಗಿದాದ್ನె. (2:272) 
91 ಮానవరనుನ್ సృ ಟ್ రువುదు అవನాಗಿದాದ್ನె. (55:3 & 96:1) 
92 అవను అవ ಗె ಲెౕఖ య మూలక క సుತాತ್ನె మతుತ್ అవను అవ ಗె అ ವెౕ ఇలಲ್దవುగళనుನ್ క సుತాತ್ನె. (96:4-5) 
93 ఆಕాశ మతుತ್ భూ య ಲ್రువ తనನ್ దశರ್నగళ బಗెಗ್ అవను ಮానవ ಗె క సుತాತ್ನె. (55:1-4) 
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అవరు సమపರ್కವాద ఉతತ್రగళనుನ್ కండు లಲ್. ఇನెూನ್ంದెಡె, పರ್పంచద కಕ್వರెಲాಲ್ తమಮ್ 
సృ ಟ್కతರ್ ం రువ ౕవనద మూలద బಗెಗ್ ಹెూస సంಶెೂౕధನెగళనుನ್ నಡెసలు శರ್ సు ತ್ದాದ್ರె. 

జంಬెూౕ మతుತ್ ఏರ್-బಸ್’గళ ಲ್, ఒందు ದెౕశ ంద మತెూತ್ందಕెಕ್ పರ್ಯా సువ ಸౌకయರ್వనుನ್ 
ఆనం ಕెూళುಳ್వುదర ಹెూరತాಗಿయూ, ಪాಶాಚ್తಯ್ కలಪ್ನెగళು మతుತ್ తంతರ್ ానగళು ಜాతಯ್ ౕత 

ౕಲె ఆಧా తವాಗಿವె మతుತ್ అవరు ನా ತ್కರాಗಿದాದ್ರెందు ఉಲెಮాగళು ಹెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. 
ఖం తವాಗಿయూ ఇదు దు ౕರ್ యూ మతుತ್ అನాಯ್యవೂ ఆಗಿದె. ಜాతಯ್ ౕతತెయు ఇలಲ್ రు ತ್దದ್ರె, 
పರ್పంచದాదಯ್ంత ము ಲ್ం ದాವ್ంసరు తమಮ್ హ ಳ್గళ ಲ್ పರావలం గಳాಗಿ ౕ ఉ యు ತ್దದ್రు. శವ್ 
ಮారుకಟెಟ್ಗె ಬెౕಕాద ಗాರ್హక ఉతಪ್నನ್గళనుನ್ ఆ ಷాಕ್ సువ, ನాಯ್స ಮాడువ అథವా 
ఉತాಪ್ సువ బಗెಗ್ ౕ సలు సహ అరబ ಗె ఇం గూ ಸాధಯ್ లಲ್. అవర ಲ್ ಕెలవరు మరద ಕెలవು 
ಕెూంಬెగళనుನ್ కతತ್  అదనుನ್ హలుಲ್జుಜ್వ బರ್ಶ್ ఆಗಿ బళసు ತ್ದాದ್ರె ಹాగూ ఈ ಸాಸ್రವాద 
ಕాయರ್వనూನ್ అవరు సంದెౕశವాహకర ౕಲె ಹెూ సుತాತ್ರె. 

 ‘ఉಲెಮా’ అథವా ‘త రు’ ఎంబ ಧా ರ್క పద యు అಲాಲ್హ ంద గ తವాద ౕవన 
ౕ య ಲ್ అథವా ౕ ಲాಲ್ య ಲ್ ఇలಲ್ವెౕ ఇలಲ್. కపట ఉಲెಮాగళು 35:28 వచనవనుನ್ సందభರ್-

ಬా రವాಗಿ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసువುదర మూలక జనరనుನ್ తపುಪ್ದా ಗెಳెయತాತ್ರె. అಲాಲ್హననుನ್ 
ಗౌర సువవరు ತాವాಗಿದ ದె್ౕವెందు ದాವెಮా ಕెూళುಳ್ತాತ್, ఆ ಹెస ಗె తమಮ್నుನ್ ತాವెౕ అహರ್రನాನ್ಗಿ 
ಮాడుತాತ್ರె. ఈ వచనవనుನ್ ನావು స ಯాಗಿ ఓ దರె, అదు ಹెౕళುతತ್ದె: 

అಲాಲ್హను ఆಕాశ ంద ౕరనుನ್ సు సువುదనూನ್ ఆ బ క అదర మూలక ನావು ನాನా 
బణಣ್గ రువ తరతరద ఫలగళనుನ್ ಹెూర తరువುదనుನ್ ౕవು ನెూౕడువು లಲ್ವెౕ? 

పవರ್తగళలూಲ್ బ , ಕెంపು, కడుకపುಪ್ ಹాగూ ధ బణಣ್గళ బರెగ రుతತ್ವె. మతుತ್ 
మనుషಯ್ర, ಪాರ್ గళ మతుತ್ ಜానుವారుగళ బణಣ್గళೂ నನ್ವాಗಿವె. ఆదుద ంద, అಲాಲ್హన 
ಸెౕవకర ಲ್ అవననుನ್ ಗౌర సువవరు ಮాతರ್ ా గಳాಗಿದాದ್ರె (ఉಲెಮా)? అಲాಲ್హను 
సవರ್శకತ್నూ, ಕಷ್ಮా ౕలనూ ఆಗಿరుತాತ್ನె. (35:27-28) 

కుರ್ఆ న ಲ್ ఇరువ ఉಲెಮా ఎంబ అర ౕ పదవು ఉಲ ಲె್ౕಖಿసువುదు, భూ  మతుತ್ ఆಕాశగళ ಲ್న 
అಲాಲ್హన దశರ್నగళ బಗెಗ್ ానవುళಳ್వరನాನ್ಗಿದె ౕ ಹెూరతు ధమರ್ద బಗెಗ್ ానవುళಳ್వరనನ್లಲ್. 
26:197 ర ಲ್ ఇಸాರ್ ౕలర సంత గళ ಲ್దದ್ ా గళనుನ್ సూ సలు బళ రువುదనుನ್ ಹెూరతు 
ప దರె, ఉಲెಮా ఎంబ పదవು ఈ వచనద ಲ್ ಮాతರ್ ಕాణ గుతತ್ದె. ఈ వచనవು ఆచరಣెగళ 
మతుತ್ గళ సವ್ಘೆూౕ త త రనుನ್ ಹెూరಗಿడుతತ್ದె. దురదృషಟ್వಶాತ್, ఇದెౕ త రు, ವై ా క 
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ెౕతರ್గళ ಲ್ ప తರాదవరనుನ್ అಲాಲ್హన ಲ್ ಶాವ್స సదవరు మతుತ್ ఇಸాಲ್ న ರెూౕ గళು 
ఎందు ఆಪా సుತాತ್ರె. 

ఈ నక - ದాವ್ంసరు, అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್వనుನ್ అతಯ್ంత సులభವాಗಿ అಥైರ್ ಕెూళಳ್లు 
ಸాధಯ್వುళಳ್వರాಗಿదದ್రూ, అవరు అడಡ್ದా యనుನ್ దరు, మతుತ್ అಲాಲ್హన పథ ంద జనరనుನ್ 
కుಕ್ಗె దరు మతుತ್ కుರ್ఆನ್ సతಯ್ವాಗಿದె ఎందు ಸా  ಹెౕ ಕెూళುಳ್తತ್ಲెౕ, తమಮ್ కమರ್గ ంದాಗಿ 

అదనుನ್ అవಹెౕళన ಮాడలు ముందువ దరు. ఇదు కుರ್ఆ న పರ್ಕారద అಲాಲ್హನెూం ಗె తమಮ್ 
ఒపಪ್ందగళనుನ್ ఈಡెౕ సువ ౕ ౕ అలಲ್. 

కుರ್ఆ న ಲ್ సుసಪ್షಟ್ವాಗಿ రువ ఎచಚ್ ಕెగళనుನ್ లರ್ సువవ ಗె, ఈ ಕెళಗಿనవುగళು 
ನెన న ಲ್డలు సూకತ್ವాಗಿరువುದాಗಿದె: 

• ವాసತ್వವాಗಿయూ, ఈ అవ ౕణರ್వು ాన ౕడలಪ್ ಟ್రువవర హృదయగళ ಲ್ సుಪ್టವాಗಿವె. 
దుషಟ್రు ಮాతರ್ నమಮ್ అవ ౕణರ್వనుನ್ ఉಪెౕ సుತాತ್ರె. (29:49) 

• మతుತ್ ಕెలవరు ಯావುದెౕ ాన, ಮాగರ್దశರ್న మతుತ್ పರ್ಕాశ ౕడువంతహ గರ್ంథద 
ಹెూరತాಗಿ ౕ అಲాಲ್హన షయద ಲ್ తಕಿರ್సుತాತ್ರె. (22:8) 

• ౕవು ರ್ౕ సువవ ಗె సನాಮ್గರ್ ౕడలు ಮ್ంದాగదు, ఆదರె అಲాಲ್హను ತా ಛ್ దవ ಗె 
సನాಮ್గರ್ ౕడుತాತ್ನె. సನాಮ್గರ್వనుನ್ పಡెయలు అహರ್ರాదవరనుನ್ అవను ಚెನాನ್ಗಿ 
అ రుತాತ್ನె. (28:56) 

• అవర ముం రువುదనూನ್ అవ ంద మರెಯాಗಿరువುదనూನ್ అవను బలಲ್ను. అవను సವ್తః 
యಗెూ సువ ಹెూరతు ఆతన ాన భంಡార ంద ಯావ షయవనూನ್ అవరు 
యಲారరు. (2:255) 

• తమಮ್ನెನ್ౕ ప శుదಧ್రు ఎందు ದాವెಮాడువవరనుನ್ ౕవು గమ ದ್ౕರా? 

ತా ಛ್సువవరనుನ್ శు ಧ್ౕక సువುదు ಕెౕవల అಲాಲ್హನాಗಿದాದ್ನె మతుತ್ అవర ౕಲె ಕಿం తూತ್ 
అನాಯ್యವెసగಲాగదు. (4:49-50) 

ఆదದ್ ంద, మಗಿరువ ననನ್ పರ್ಶెನ್యు – ౕవು ಯావುದెౕ ఆಧార లಲ್ದె మಮ್ನెನ್ౕ ౕవು 
ప శుదಧ್ರెందు ಘೆూౕ సు ತ್ ದ್ౕರా? జనరనుನ್ సನాಮ್ಗಿರ್గಳాಗಿసలు అಲాಲ್హ గలಲ್ದెౕ ಯా గూ 
ಸాధಯ್ లಲ್ವెందు అవను సషಟ್ವాಗಿ ಹెౕ రుವాగలూ, ౕవು ఆ ಕాయರ್వనుನ್ వರ್ సలు 
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బయసు ತ್ ದ್ౕರా? అಲాಲ್హ ంద రూ సలಪ್టಟ್ ౕవన ౕ యు ( ౕ ಲాಲ್ಹ್) అర ౕ సంసಕ್ೃ , 

ఉడుಗె అథವా ಭాಷెయ ౕಲె అవలం తವాಗಿలಲ್ ఎందు మಗె ಗెూ ತ್లಲ್ವెౕ? 

అನెౕకరు అర ౕ ధమರ್వనుನ್ అధಯ್యన ಮాడుತాತ್ರె, ఆదರె ౕననుನ್ కಡెగ సుತాತ್ರె. ఈ ౕನ್ ఈగ 
ౕవು సమಮ್  ౕడువంతహ ఎಲాಲ್ ఆచరಣెగళು, మంతರ್ ౕగగళು, ಪాರ್థರ್ನా- గళು మతుತ್ 

ಭౌ క ದెౕహచలನెగ ంద కూ ద ‘ధమರ್’ವాಗಿ ಮాపರ್ ಟ್ದె. ౕవು ఆರాధನెయనుನ್ 
ఒತాತ್ సు ತ್ౕ , ఆదರె అಲాಲ್హ ಗె ఆರాధನెయ అగతಯ್ లಲ್. పರ್ బಬ್ వಯ್ಕಿತ್యూ ఉతತ್మ 
కమರ್గళనుನ್ ಮాడుತాತ್, తమಮ್ ವైయಕಿತ್క బదಧ್ತెగళ మూలక అవన ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడಬెౕಕెందు 
అవను బయసుತాತ್ನె. అಲాಲ್హను తనನ್ ఎಲాಲ್ సంದెౕశವాహకరనుನ್ కళು దದ್ ముఖಯ್ ఉದ ದె್ౕశవು - 

ధమರ್, ఆರాధನె, అನాಚా క ఆచరಣెగళು మతుತ್ గళనుನ್ (ఉದాహరಣెಗె, ౕవು 
ఎ ತ್ యు ತ್రువంతహ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್) ನెలసమಗెూ సಲాಗಿతుತ್. ఎಲాಲ್ షయగళ ಲ್యూ, ౕవು 
అನాಚా క ౕవన ౕ యనుನ್ పರ್ಚార ಮాడువ సలుವాಗಿ అಲాಲ್హన మతుತ್ అవన 
సంದెౕశವాహకర రుదಧ್ ಹెూౕರాడు ತ್ ದ್ౕ . ౕవು పರ್చండನాద ವై యనుನ್ ఆ ಕ್ ಮా రు  - 

ఎచಚ್ ಕె! 

సతಯ್ ಶాವ್సద సంరಕಷ್కರాద నూಹ್, ఇಬాರ್ ౕಮ್, ఇಸాಮ್ ౕಲ್, ఇಸాಹ್ಕ್, ಯాకూಬ್, యూసుಫ್, 

మూಸా, ಹారూನ್ మతుತ್ ఈಸా, ఇವెರెలಲ್రూ అಲాಲ್హ ంద గ తವాద ౕవన ౕ య ಲ್ 
ముంచూ య ಲ್దದ್రు. అవರెలಲ್రూ ధమರ್వనుನ್ మూರ್లಗెూ సువ ఉದ ದె್ౕశవనుನ್ ಹెూం దದ್రు. 
ಕెూನెయ పರ್ವా య ಧెಯ್ౕయవೂ నನ್ವాಗಿర లಲ್. 

ఇవರెలಲ್రూ ఒందు ಸాಮానಯ್ ఉದ ದౕె್ శవనుನ್ ಹెూం దದ್రు. అవ ౕణರ್వು తమಮ್ పರ್భు ంద 
కళು సಲాద సతಯ್ವాಗಿದె ఎందు అవరు ಪాರ್ಮా కವాಗಿ నం దದ್రు మతుತ್ అవరు తమಮ್ 
ఒపಪ್ందవనుನ್ ఎ ತ್ యువ మూలక తమಮ್ పರ್ ెగళనుನ್ పೂణರ್ಗెూ దದ್రు. తమಮ್నుನ್ సృ ಟ್ ద 
పರ್భు న ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడువ సలుವాಗಿ, ఉతತ್మ ಕాయರ್గళనుನ್ మతుತ್ ఒಳ ಳె್య ಕెలసగళనుನ್ 
ಮాడుತాತ್ ౕవనద ఒందు కರ್మబదಧ್ ౕ ಗె జనరనుನ್ బదಧ್ ప సువುదಕెಕ್ (అನ್-ಯా’అ లు), 
అಲాಲ್హను తనನ್ ఆದెౕశగಳాಗಿ రువುదనుನ್ పరసಪ್ర ಜెూౕ ಕెూటಟ್రు (య లు). 

అవరు ఎం గూ తమಮ್ సವ್ంత ಚారగళనుನ್ పರ್ಚార ಮాడ లಲ್ అథವా తమಮ್ ವైయಕಿತ್క ఆసಕಿತ್గ ಗె 
అಲాಲ್హన అవ ౕణರ್వనుನ್ దురుప ౕగ ప స లಲ್. ౕవು ಮాడు ತ್రువ ಹాಗె, అవన పదగళనుನ್ 
అవరు ಯావతూತ್ కుశలತె ంద రుచ లಲ್. అవర ಲ್ ಯా బಬ್రూ ౕ న మూలక తమಮ್ 
ౕవನాಧారవనుನ್ సంಪా స లಲ್. జన ಗె సదుಗ್ణవనుನ್ పರ್ ಪా సు ತ್రుವాగ, అవరు సతಯ್వనుನ್ 

సు ಳ್ನెూం ಗె బద  ಮాడ లಲ್ అథವా దూ దూ సతಯ್వనుನ್ అడಗಿ డ లಲ್. ಜెూತెಗె, అవర ಲ್ 
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ಯారూ సహ లಕಷ್ణವాద ಧా ರ್క ఉడుపುగళనుನ್ ధ సువುదర మూలక ಸాಮానಯ್ జనర ౕಲె 
పರ್ಭావ ౕరలు పರ್య ನ್ లಲ್ అథವా అవరు తమಮ್నుನ್ పುರెూౕ తರెంದెూౕ, ఉಲెಮాగಳెంದెూౕ 
కರె ಕెూళಳ್ లಲ್. 

బహు ముఖಯ್ವాಗಿ, మహమಮ್దరూ ಸెౕ దంತె, ಯారూ కూಡా ಯా గూ సವ್గರ್ద భరవಸెయనుನ್ 
ౕడ లಲ್. 

ఈ ಕెళಗಿన వచనవು కుರ್ఆ న ಲ್ ನాలుಕ್ ಬా  పುనರావ ರ್సಲాಗಿದె. గ త ౕ న పರ್ಕార 
బదుಕಿద ఇ ಹాసద ಲ್న ಷాಠ್వంతర అನెౕక ఉದాహరಣెగళು నమಗె ఒందు ಪాఠವాಗಿరಬెౕకు: 

అవరు పರ್ ావంతರాగಲెందు ನావು ఈ కుರ್ఆ న ಲ್ పರ್ ందు బಗెయ 
ఉದాహరಣెగళనుನ್ ౕ ದెದ್ౕವె. (39:27; 17:89; 18:54; 30:58) 

అర ౕ ధమರ್ద పುರెూౕ తరు, ముగಧ್ మతుತ್ ಪాರ್ಮా క జనర ౕಲె, తమಮ್ ముದెರ್య ధమರ್వనుನ್ 
సలు పರ್య ನ್ ద అನాಚా  అర గళ పರ್యతನ್గళ ఫలವాಗಿದాದ್ರె. అవర ‘ಕాయರ್ గళು’ 

ಯావುದెౕ అసమಮ್  అథವా అననుసరಣెయనుನ್ స సువು లಲ್ మతుತ್ అవುగళು తమಮ್ ಮౌలಯ್గళು 
మతుತ್ ಬెూౕధನెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువುదಕెಕ್ మతుತ್ పರ್ ಪా సువುదಕెಕ್ సమథರ್ರాద, పೂవರ್ ౕ త 
నడవ ಕెయుళಳ್ ಕాయರ್ వರ್హకరనుನ್ జగ ತ್ನాదಯ್ంత ರ್ ವె. ౕవು అಲాಲ್హన గ త ౕవన 
ౕ ಗె సంపೂణರ್ವాಗಿ బదಧ್ರాಗಿదದ್, మనుకులద ನాయకರాಗಿ ఆ సలಪ್టಟ್ ఇಬాರ್ ౕమరనుನ್ దూషಣె 

ಮా . ఇదలಲ್ದె, మಕాಕ್ద ಲామూ ರ್యనుನ್ పೂ ద దల వಯ್ಕಿತ್ అవರెంబ కಥె ందనుನ್ 
ౕవು సృ ಟ್ . మಮ್ సుళುಳ್వదం గళ ಲ್ ౕవು మహమಮ್దరనుನ್ సహ టుಟ್ డ లಲ್. 

ఆదుద ంద, ౕవು ఈ ಮాగರ್ద ಲ್ ముందువ యువುదు ಕెూನె లಲ್దంతహ అ ವెౕకతన ఎందు 
ಲెౕఖకరు ఒ ತ್ಹెౕళು ತ್ದాದ್ರె. మಮ್ ఇంతహ నడవ ಕెయు - మಮ್ ౕవనಕెಕ್ ಮాతರ್వలಲ್ ఇం న మతుತ್ 
ನా న ము ಲ್మర ౕవనకూಕ್ సహ - ఈ ಲెూౕకద ಲ್ ಮాతರ್వలಲ್, ముం న ಲెూౕకదలూಲ್ సహ – 
సವ್ ನాశಕా ಯాಗಿದె. ౕవು మಮ್ పರ್ ావಸెಥ್ಗె ం రుಗಿ  మతుತ್ ಯావುದెౕ ಭౌ క వసుತ್గళనుನ್ 
అಲాಲ್హನెూం ಗె సం ౕ సಬెౕ  ఎందు ಶాం య ఒందు వಯ್ಕಿತ್ಯాಗಿ ನాను ಮ್ం ಗె మన  
ಮా ಕెూళುಳ್ ತ್ದ ದె್ౕನె. ಕెూನెయದాಗಿ, అಲాಲ್హన బಗెಗ್ సతಯ್వనನ್లಲ್ದెౕ ಬెౕರెౕననూನ್ ಹెౕళ  మతుತ್ 
అవను అతుಯ್నನ್త ಖాಯ್ యనుನ್ ಹెూం దవನాಗಿరువುద ంద అవన ಜెూತె మಮ್ ಲామూ ರ್యనుನ್ 
సం ౕ సಬెౕ . 
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సಮాರెూౕప 

కుರ್ఆ న సంದెౕశ 

కుರ್ఆ న మూల సంದెౕశవು, బರ್ಹాಮ್ండద పರ್భుವాద అಲాಲ್హననుನ್ సమಮ್ ం ಗె 
ల సువುದాಗಿದె. అదు - ఏకದెౕవన ಲ್ మతుತ್ ಕెూನెయ నద ಲ್ ಶాವ್స సువುదు మతుತ್ 
సಚాಚ್ ತెರ್య ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడువುదర బಗెಗ್ಯాಗಿದె; అదు - పರ್ బಬ್ను తనನ್నుನ್ 
బదಧ್ಗెూ సువంతహ ఒపಪ್ందగళనుನ್ ఎ ತ್ యువ మూలక తనನ್ కతರ್వಯ್గళనుನ್ పೂರైసువುదర 
కు ತాಗಿದె. 

అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಲ್ (మಸా దಲాಲ್ಹ್) అಲాಲ್హన ಕానూనుగళು (శఆఇరಲాಲ್ಹ್) 
మతుತ್ అಲాಲ್హన గళು (హుదూదుಲాಲ್ಹ್) ఇವె. 

ఉದాహరಣెಗె, 5:3 ర ಲ್ అಲాಲ್హను ఆಹారద బಗెಗಿన బರ್ంధగళ యనుನ್ ದాದ್ನె. ఈ 
ಕెళಗಿనవುగళనుನ್ ಸెౕ సువುదనుನ್ ಷెౕ సಲాಗಿದె ఎందు అవను ಹెౕళುತాತ್ನె: 

1. రకತ್ 

2. సతತ್ ಮాంస 

3. హం య ಮాంస 

4. అಲాಲ್హన ಹెూరతు ఇత ಗె ౕసಲాಗಿ ద ఆಹార 

5. దుమರ್రణ ಹెూం ద ಪాರ್ గళು 

ఆಹార షయవು అಲాಲ್హన సమಮ್ సಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ ಭాగವాಗಿದె. ಕెౕవల ఐదు బಗెయ ఆಹారగళು 
ಮాతರ್ ಷెౕ సಲాಗಿದె ఎందు అవను సుತాತ್ನె. ౕ ಗె తమಮ್నుನ್ సమಮ್ ಕెూళುಳ್వవరు ఈ 
బರ್ంధగ ಗె తమಮ್నుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక ಕెూళುಳ್వ అగతಯ್ ದె. 

ౕవು సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగ ಗె (మ ಜ್దಲ್ హರా ) మಮ್నుನ್ ಕెౕం ರ್ౕక . ౕవು 
ఎಲెಲ್ౕ ఆಗಿ , ౕవು మಮ್నుನ್ అదಕెಕ್ ಕెౕం ರ್తಗెూ రಬెౕకు. ం న గರ್ంథవనుನ್ 
ವ್ౕక దవరు సహ, ఇదు తమಮ್ పರ್భు ం రువ సతಯ್ವెందు గురు సుತాತ್ರె. (2:144) 
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ನావು ಮాడు ತ್రువುదನెನ್ಲాಲ್ అಲాಲ್హను అ యు ತ್ದాದ್ನెందు అవను ಹెౕళುತాತ್ನె. ನావು ಯావ 
సಥ್ళద ಲ್ ವా సు ತ್ದ ದె್ౕವె అథವా ನావು ఎ ಲ್ಗె ಹెూౕగుತెತ್ౕವె ఎంబువುదర ಲ್ అవ ಗె ఆసಕಿತ್ లಲ್. 
ఆదರె ನావು ఎ ಲ್దದ್రూ అవ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగ ಗె ನావು ಕెౕం ರ್తರాಗಿరಬెౕకు. 

ఒందు ರ್షಟ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ తనನ್ ಸెౕవకరు ల సಬెౕಕెందు అಲాಲ್హను ದెౕರ್ సువ పರ್  ಬా యూ, 

‘ఇవುగళು అಲాಲ್హన  అథವా ౕರెగಳాಗಿವె’ ఎందు అవను సూ సుತాತ್ನె. ఉದాహరಣెಗె: 

గ త గళనుನ್ (అథವా హుదూదుಲాಲ್ಹ್) 14 ಬా  పರ್ಸాತ್ సಲాಗಿದె మతుತ್ అవುగళು 
ಸాంಸా క షయగ ಗె ಮాతರ್ ౕ తವాಗಿದె. ಧా ರ್కరు తమಮ್ದెౕ ఆద పೂవರ್ ౕ త 
తంతರ್గళ మూలక ಕెలవು ఒరటు ಕానూనుగళ కూటవనుನ್ ప చ  అదಕెಕ್ హుదూದ್ ಕానూను 
ఎందు ಹెసరు ౕడువ మూలక హూదూದ್ ఎంబ పదవనుನ್ దురుప ౕగ ప దరు. సహజವాಗಿ, 

ఈ ಕానూనుగ గూ, ವెౕకభ తವాద ಹాగూ సమತెూౕ తವాద కుರ್ఆ న ఆ ెగ గూ 
ಯావುದెౕ ಸామಯ್ತెయు కండుబరువು లಲ್. 

ౕಗె అవరు అಲాಲ್హన ಹెసరనుನ್ దుబರ್ళಕె ಮాడుತాತ್ರె. అಲాಲ್హను తనನ್ గ ಗె ఆ ಕ್ ಮా ద 
అದెౕ ಹెసరన య ಲ್, తమಮ್ అ షಕ್ೃత హుదూದ್ ಕానూ న ఆಧారద ಲ್ – అవ ಗె జనరనుನ್ కలుಲ್ 
ಹెూಡెదు ಸా సబహుదు, సంబంధపటಟ್ క గళ అవಹా ಗె అవಕాశ ౕడದె ౕ ವాహగళనుನ್ 
అనూ ರ್తಗెూ సబహుదు, తమಮ್ అర ౕ ధమರ್ద ಮాపనద పರ್ಕార మಮ್నుನ್ ధమರ್భರ್షಟ್ನెందు 
ಘೆూౕ సబహుదు, అర ౕ ధమರ್వనుನ್ ఒ ಪ್ಕెూళಳ್ దದ್ರె మಮ್నుನ್ ಸెರెయ ಲ್డబహుదు, మಮ್నుನ್ 
గ ಪారు ಮాడబహుదు మతుತ್ మಮ್ ఆ ತ್యనుನ್ వశప ಕెూళಳ್బహుదు. ఇవುగళనుನ್ అవరు 
అಲాಲ್హన ನామదಲ ಲె್ౕ ಮాడుತాತ್ರె! 

ఉಲెಮా ಹాగూ పುರెూౕ త ಗె మತెూತ್ందు సವాలు ఇ ಲ್ದె. ఇಸాಲ್ ౕ ದెౕశగళು ఎందు 
ಹెౕ ಕెూళುಳ್వ ದెౕశగళು ಜా ಗెూ రువ, అర ౕ ధమರ್ద ఒంದెౕ ఒందు హుదూದ್ ಕానూను 
కూಡా కుರ್ఆ ంద పಡె రువುదలಲ್. అలಲ್ವెందు మಗె ಸా ౕతు ಮాడబహుದెౕ? 

ಸాధಯ್ లಲ್ವెంದాదರె, బహళ తడವాಗಿ ಹెూౕగువ దలు, మಮ್ లువంಗಿయనుನ್ బ షಕ್ , మಮ್ 
ౕవనద ಲ್ ಹెచుಚ್ ఉపయుకತ್ವాద ఏನాదరూ ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడತెూడಗಿ . 

హుదూದ್ ಕానూనుగಳెందు కರెయలಪ್డువ అర ౕ బుడకటుಟ್ ಕానూనుగళು, అಲాಲ್హ ంద 
కుರ್ఆ న ಲ್ సూ సలಪ್టಟ್వುగళలಲ್. జವాద గ త గళು అథವా కుರ್ఆ న హుదూದ್ 
ఎంబువುదు, ಯావುದెౕ ಧా ರ್క అంశగ లಲ್ದె, పರ್ బಬ್ వಯ್ಕಿತ್యు అಥైರ್సబహుದాద మతుತ್ 
అనವ್ ಕెూళಳ್బహుದాద ನాಯ್ ౕ త తతವ್గళనుನ್ ಹెూం ದె. ఇవುగళು సತాಯ್ంశగಳాಗಿವె. 
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ವైయಯ್ಕಿತ್కವాಗಿ అಲాಲ್హన ಸెౕವెయనుನ್ ಮాడువುదు 
ఆదరమర ಕాల ందలూ అಲాಲ್హను తనನ್ ಸెౕవకರెూం ಗె ವైయಯ್ಕಿತ್కವాಗಿ ౕ వಯ್వహ ದాದ್ನె. 
భూ య ౕ రువ పರ್ బಬ್ మనషಯ್ననూನ್ సృ ಟ್ దవను అవನాಗಿದాದ್ನె, మతుತ್ పರ್ బಬ್నూ 
ౕ ರ್న నదందు ವైయಯ್ಕಿತ್కವాಗಿ ౕ అవన ముంದె ಹాజ పడువరు. అవను తనನ್ 

ರాజపರ್భుతವ್వనుನ್ ಯాರెూం గూ హం ಕెూళುಳ್వು లಲ್. మతుತ್ తనನ್ గ త గళనుನ್ ಯార 
ౕలూ బలవంతವాಗಿ సలు అవను పರ್ವా గళೂ ಸెౕ దంತె తనನ್ ಯావುದెౕ ಸెౕవక గూ 

అనుమ  ౕడ లಲ್. 

‘అಲాಲ್హన మನె’ ఎంబ కటಟ್డవనుನ್ కటಟ್లు అಲాಲ್హను ಧా ರ್కరనుನ್ నం స లಲ್. అవరు ఒందు 
మం రವాಗಿ తనನ್ ౕవనవనుನ್ ಪాರ್రం ద ಹాగూ ఈగ మತెూತ್ందు ದెౕವాలయద మధಯ್ద ಲ್ 
ఒందు మూ ರ್ಯాಗಿ ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ ఒందు ಚౌಕాಕారద ಲారచನెయనుನ್ ర దరు. 
అదు ‘ము ಲ್మరు’ అನాಚా గಳెందు దూ సువంతహ జనర మం రಕಿಕ್ంత వಯ್తಯ್సತ್ವాಗಿలಲ್. 

నమಮ್ నం ಕెయు ఏನెౕ ఆಗಿర , అరబరు అతಯ್ంత ಕెటಟ್ సముದాయವాಗಿದె ఎందు అಲాಲ್హను 
ಹెౕళುవ అవన సతಯ್ ವాకಯ್వనుನ್ ರెూౕ సలు నమಗె ಸాధಯ್ లಲ್. కుರ್ఆ న ಲ್ పರ್ಸాತ್ సಲాద 
ఆ’ರా  ఎంబ పదవು, బదు-అర గళనుನ್ అథವా అర గళ ಲ್న ఒందు ಶెౕష వగರ್వనుನ್ 
సూ సు ತ್ದె ఎందు అరబరనుನ್ ದెూౕರ್షಗెూ సలు అనుವాదకరనుನ್ బలవంతಗెూ సಲాಗಿದె. 
అಲాಲ್హను ఎಲాಲ್దరలూಲ್ సుసಪ್షಟ್ನాಗಿದాದ್ನె. ఆ’ರా  ఎంబ పదకూಕ್ బదు-అర గ గూ ಯావುದెౕ 
సంబంధ లಲ್. బదు-అర గ ಗె, బదూన- ಲ್-ఆ’ರా  ఎనನ್ಲాగుతತ್ದె ಹాగూ ఈ పదవು 
కుರ್ఆ నలూಲ್ సహ కండుబరుతತ್ದె. ఆ’ರా   ఎంబ పదవು నగర-ವా గళనూನ್ ಸెౕ దంತె ಸాಮానಯ್ 
అరబరనుನ್ సూ సుతತ್ದె.  

మಮ್ సుతತ್ముతತ್ల ಲ್ ఇరువవర ಪైಕಿ, కపట అరబరు ఇದాದ್ರె మతుತ್ నగర ವా గళು 
ఇದాದ್ರె. అవరు కపటతనద ಲ್ కಠెూౕరರాಗಿದాದ್ರె. ౕవು అవరనుನ್ అ లಲ್. ನావು అవరనుನ್ 
అ ದెದ್ౕವె. (9:101) 

కుರ್ఆನ್ అవ ౕణರ್ಗెూండ న ందలూ అదు సమపರ್కವాಗಿ ౕ ఇతుತ್, ఇం గూ ಹాಗె ౕ ఇದె 
ಹాగూ అం మ నద వರెగూ అదు ಹాಗె ౕ ఉ యువುదు. అరబరు ఎందు ಹెౕళುವాగ అదు 
సూ సువುదు ಕెౕవల అరబరನెನ್ౕ ఆಗಿದె. అపರా  ಯాರెందు గురు సువ మూలక అరబరు 
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తమಮ್తమಮ್ಲెಲ್ౕ ఈ సమಸెಯ್యనుನ್ బಗెహ సಬెౕకు. ఈ నడుವె, కుರ್ఆ న ಲ್రువ సతಯ್ವాకಯ್గళనుನ್ 
ಯా గూ బదಲా సలు ಸాధಯ್ లಲ್ మతుತ್ అ ಶాವ್ గಳాద అరబర బಗెಗ್ సವ್లಪ್ తకరವాద 
ఏనನాನ್దరూ ಹెౕళುవంತె ఈ వచనగళనుನ್ ప వ ರ್సలు అవ ಗె ಸాధಯ್ లಲ್. అవరు పಶాಚ್ತాತ್ప 
పడువవರెಗె మతుತ್ కుರ್ఆ న ౕಲె ಶాವ್స సువవರెಗె, అಲాಲ್హను ఈ జనరనుನ್ ಶాశವ್తವాಗಿ 
ఖం సుತాತ್ನె. ఈగ ఇ ಲ್రువ పರ್ಶెನ್యు ఇದాಗಿದె: తమಮ್ తపುಪ್గళనుನ್ అవరు ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వರెౕ మతుತ್ 
అవరు పಶాಚ್ತాತ್ప పడువರెౕ? 

ಶాం పరತెయనుನ್ పಡెయువುదಕాಕ್ಗಿ, ౕవనద కರ್మబదಧ್ ౕ య మహతವ್ద బಗెಗ್ ఈ ಕెళಗಿన 
పರ್ಶెನ್గళనుನ್ సವ್తః త ಮ್ం ಗె ౕ ಕెౕ ಕెూండರె, బహుశః ముగಧ್ అరబరు ఉతತ್రవనుನ್ 
కండుಕెూళಳ್బలಲ್రు: 

• ಶాం పరತెయ ಲ್, అಲాಲ್హన మನె ఎంబ ఒందు ప కలಪ್ನెయు ఇದె ౕ? 

• ఒందు ಲారచನెయనుನ್ అ ಮా సువುద ంద మతుತ್ అదనుನ್ అಲాಲ್హన మನె ఎందు 
కರెయువುద ంద, శವ್ಶాం యనుನ್ ಸా సలు ಸాధಯ್ ದె ౕ? 

• ఒందు క ಲ್న మನె, సణಣ್ కపುಪ್ ಗాರ್ನైಟ್ కలుಲ್, ఎరడు పవರ್తగళ తు గళು, ತామರ್ద ಬాಲ್ಕಿన 
ಹెಜెಜ್గురుతుగళು, క ಲ್న కంబగళು, ఎం ತాಯ್ గ గూ, అಲాಲ್హ గూ ఏను సంబంధ? 

• తమಮ್ದెౕ ಕైగ ంద ರ್ ద ಲారచನెయ సుతತ್ ಧా ರ್క గళనుನ್ 
వರ್ సువುద ంద, మనుకులಕాಕ್ಗಿ ಯావ ౕ య ಶాం పరತెయనుನ್ గ సలు అవ ಗె 

ಸాధಯ್ ದె? 

ఈ కలಪ್ನెగళು కుರ್ఆ న ಲ್ కండుబరువು లಲ್. 

నలవతుತ್ వషರ್గళ ంದె మరళುಗా ంద సుతుತ್వ దದ್, అನెౕక ಬా  పುనರ್- ರ್సలಪ್టಟ್ 
ఘನాకృ య ಕాಬా మನెయు, ఈగ ఇಟా యನ್ ಮాబರ್ಲ್’గళనుನ್ ಹాసలಪ್టಟ್ మతుತ್ (అవరు 
ప తರ್ವెందు ಘೆూౕ సువ) ‘ వಸ್ರ್-ఆಸెూ ಸ್’ ౕరనుನ್ హ సలు ಚౌక మನెయ ಕెళగಡె 
అళవ సಲాద పంపುగళనుನ್ ಹెూం రువ ఒందు అదూದ್ ಯాద కటಟ್డವాಗಿ ప వతರ್ನెಗెూం ದె. 
ಕెూంచ కలಪ್ನాశಕಿತ್ దದ್ರె, అర ౕ మ ಣ್న ౕಲె ಯావುదూ అಸాధಯ್వలಲ್. ಲెగళು ಪావనವాగుతತ್ದె 
మతుತ್ శు ಧ್ౕక సలಪ್టಟ್ సముదರ್ద ౕరు ప తರ್ವాಗಿ డుతತ್ದె. 
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ಧా ರ್కరు ఈ ౕరనుನ್ ‘ప తರ್’ವాಗಿసలు, ఝం-ఝం ఎంబ ಕెౕవల ఎరడు ಮాಯా పదగళనుನ್ 
ఉచಚ್ దరు. ఇందు ౕథರ್ಯాತెರ್య బ క పರ್పంచದాదಯ್ంతద ము ಲ್మరు మನెಗె ತెಗెదుಕెూండు 
ಹెూౕగలు, 20-50 ౕటರ್ ఝం-ఝం ౕరనుನ್ ಹెచుಚ್వ  సరకుగಳాಗಿ ಸెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. 

మಕాಕ್ద ಲ್ అಲాಲ್హన మನెయనుನ್ ಸాಥ್ ద నంతర హ ತ್రద ౕನాద ಲ್ ಶైತాననుನ್ ನెರెకರెయನాನ್ಗಿ 
ఇ సువంతహ ಹాಸాಯ್సಪ್ద కలಪ್ನెయనుನ್ జనಕెూౕ గ ಗె నం సలు అర ౕ ಧా ರ್క ಗె ಮాతರ್ 
ಸాధಯ್ವాಗಿದె. 

ಸాಮానಯ್ ಯా ರ್గ ಗె ఉమರ್ మతుತ್ హಜ್ಜ್ పదగళ జವాద అథರ್గళ ಲ್ ఆసಕಿತ್ ఇలಲ್, ఏಕెందರె 
అవುగళು అర ౕ ಭాಷెయ ಲ್ವె. ಭాಷెయనుನ್ అవరు ಧా ರ್క ಗె టుಟ್ ಟ್ದాದ್ರె. అ ಲ್న సಥ್ ౕయ 
ಲెగ ಗె బగಗ್ಬెౕಕాదరూ ಹాగూ ಸాಷాಟ್ంగವెసಬెౕಕాదరూ స , అవర పರ್ముఖ ఉದ ದె್ౕశవು ఉమರ್ 

మతుತ್ హಜ್ಜ್ కమರ್గళనుನ್ పೂ ರ್ಗెూ సువುದాಗಿದె. 

 

ವా త ಡెూంబರాటగళು 
మಕాಕ್ద ಲ್రువ క ಲ್న మನెయు అಲాಲ್హన ವైభవవనుನ್ పರ್ సుతತ್ದె ఎందు ಕెలవು మూ ರ್ 

ఆರాధకరు (ము ರ್ಕಿౕನ್) ಹెౕళುತాತ್ರె; ఇతరరు, అదు ಕెౕవల ಸాంಕెౕ కವాద అಲాಲ್హన 
మನెಯాಗಿದె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఇದాಗಿದె అవర ವా త ಡెూంబರాటగళು అథವా దವ್ంದాವ್తಮ್క 
చమತాಕ್రగళು. అದెౕ ౕ , ౕನాద ಲ್రువ ಗెూౕಡెగళು (2004 ర వರెಗె ఇవುగళು సತ್ంభగಳాಗಿదದ್వು. 
అನెౕక ಯా ರ್గళು కలుಲ್తూరట నಡెసుವాగ అదు ఇನెూನ್ందు బ య ಲ್రువ ಯా ರ್గళ ౕಲె 
ౕళು ತ್దದ್ ಕారణ, ಸౌ  అ ಕా గళು ఈ సತ್ంభగళనుನ್ 26 ౕటರ್ ఉదದ್ద ಗెూౕಡెగಳాಗಿ 

ప వ ರ್ దరు). ఈ ಗెూౕಡెయు జವాಗಿ ಶైತాననలಲ್, బద ಗె ಶైತానన సంಕెౕతವాಗಿದె ఎందు 
అవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. అಲాಲ್హను సవರ್ವాಯ್ యూ మతుತ್ సవರ್శకತ್నూ ఆಗಿరుವాగ, అవరు అಲాಲ್హననుನ್ 
భూ య ౕಲె ಸాంಕెౕ సలు ఏಕె బయసుತాತ್ರె మతుತ್ ಶైತాననుನ್ ಸాంಕెౕ ಕెూండు అవరు 
అಲాಲ್హన ನామద ಲ್ ಶైತాన ಗె ఏಕె ఘనತె మతుತ್ మనನ್ಣెయనుನ್ ౕడుತాತ್ರె? 

‘సంಕెౕత’ ఎందರె, ‘ಯావುದాదರెూందనుನ್ - సంబంధద ಲ್, ಹెూౕ ಕెయ ಲ್ అథವా ౕ ౕ య ಲ್ - 

ಬెౕರె ಯావುದాదರెూందర మూలక పರ್ సువುదు’ ఎంದాಗಿದె, ಶెౕషವాಗಿ ఒందు ಭౌ క 
వసుತ್వು, అಗెూౕచరವాద అథವా అదృషಯ್ವాద ಯావುದాదರెూందనుನ್ పರ್ సుతತ್ದె.  
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అదృషಯ್ನాద అಲాಲ್హన ౕಲె ಶాವ್స సువುదు కుರ್ఆ న మూలభూత ಬెూౕధನెಯాಗಿದె. 
కుರ್ఆನ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ ಹెౕళುతತ್ದె, “ఈ గರ್ంథవು ದెూౕಷా ౕతವాಗಿದె; లಕಷ್ಯ್ತె వ సువవ గూ, 

అదృషಯ್ద ಲ್ ಶాವ್స సువవ గూ ఇదు ఒందు ಮాగರ್ద ರ್ಯాಗಿದె...” (2:2-3) మతుತ್ మూಸా, 

ఈಸా ಹాగూ ముహమಮ್దరు తం దದ್ పರ್ముఖ అనుಶాసనవು, “ ౕవು అಲాಲ್హననుನ್ ಹెూరతుప  
ಬెౕರావುదనూನ್ ಸెౕವె ಮాడಬారదు” ఎంದాಗಿతుತ್. 

జనరు ఒందు సంಕెౕతಕెಕ್ ಭెౕ  ౕడువುదనుನ್ తమಮ್ ౕಲె కಡాಡ್యಗెూ సుವాగ – ವాసತ್వద ಲ್ 
అవరు ఆ సంಕెౕతవనుನ್ పరಮాతಮ್న ಜెూತె సం ౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె మతుತ್ అదర ಸెౕವెయనుನ್ 
ಮాడుತాತ್ರె. ఆదರె కుರ್ఆನ್ ಹెౕళುతತ್ದె, “తనನ್ ಜెూತె ಯావುదನాನ್దరూ సం ౕ సలಪ್డువುదనుನ್ 
అಲాಲ್హను ಕಷ್ సువು లಲ್... ಯారు అಲాಲ್హన ಜెూತె ఇతర ಯావುదನాನ್దరూ సం ౕ సుತాತ್ನె, 
ఖం తವాಗಿయూ అవను అ  ದెూడಡ್ సుళಳ್నుನ್ సృ ಟ್ ದాದ್ನె” (4:48). కుರ್ఆನ್ ౕగూ ಹెౕళುతತ್ದె: 
“ಮానవను తనನ್ ముంದె ಕాణు ತ್రువುదనుನ್ ಮాతರ್ నంబలు ఒలవು ತెూౕ సుತాತ್ನె”. (75:5). 

ఆదరూ ಕెలవು మూ ರ್ ఆರాధకరు తమಮ್ ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెಗాಗಿ ముఖಮాడలు, మಕాಕ್ద ಚౌక 
ౕಲారచನెయు అగతಯ್ ದె ఎందు ಹెౕ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె. ము ಲ್మరనుನ್ ఒగూಗ್ సలు, ఈ ಚౌక మನెయ 

అగతಯ್ ದె ఎందు ఇనుನ್ ಕెలవరు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఆదರె, అవరు ಯావುದెౕ ನెపవనుನ್ ముం టಟ್రూ, అదు 
అవరు ಹెౕళುవುదಕెಕ್ రుదಧ್ವాಗಿ ౕ ಕాయರ್ వರ್ సుతತ್ದె. జనరు ಪాರ್ ರ್సుವాగ ఒందు ರ್షಟ್ 
ಕಿಕ್న ಲ್ ముఖಮాడಬెౕಕెంబ ಯావುದెౕ సూచನెగళು కుರ್ఆ నలಲ್. ఆదರె, కుರ್ఆ న ಲ್ 

అవ ౕణರ್ಗెూండ అಲాಲ್హ ంద గ ప దంతహ బರ್ంధగళ కಡెಗె, తమಮ್ గమనవనుನ್ 
ಕెౕం ರ್ౕక ಕెూళಳ್ಬెౕಕెంబ సಪ್షಟ್ ఆದెౕశగళು ఇವె. 

మಮ್ ముఖగళనుನ್ పೂవರ್ అథವా ప ಚ್మద కಡెಗె రుಗಿసువುదర ಲ್ ಯావುದెౕ 
పುణಯ್ ౕలತె ఇలಲ್. ఆదರె పುణಯ್వು ఇవುగళ ಲ್ದె - అಲాಲ್హన ಲ್, ముం న ౕవనద ಲ್, శಕಿತ್గళ ಲ್, 
గರ್ంథగళ ಲ್ మతుತ್ పರ್ವా గళ ಲ್ ಶాವ್స డువುదు; తమಮ್ సం ರ್ౕ య సంపతತ್నుನ್ 
బంధుగ ಗె, అನాథ ಗె, బడవ ಗె, సంకషಟ್గళనుನ್ ఎదు సు ತ್రువవ ಗె, ಯా సువవ ಗె 
ದానಮాడువುదు; బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యువುదు ಹాగూ అవುగళనుನ್ శుదಧ್ವాಗಿ 
ఇటుಟ್ಕెూళುಳ್వುద ంద ಮాన క గుಲామಗಿ యనుನ್ సವ್తంతರ್ಗెూ సువುదు; మతుತ್ ౕ ద 
ವాಗాದ್నగళనుನ್ ఉ ಕెూళುಳ್వುదు; మతుತ್ పರ್ కూలద, సంకషಟ್ద మతుತ್ ప ತ್న 
సంధభರ್ద ಲ್ దృఢಕాయರాಗಿ లుಲ್వುదు - ఇవರెౕ సతಯ್సంధరు, ఇవರెౕ సదుಗ್ణరు. (2:177) 

కుರ್ఆ న ಲ್రువ ఎಲాಲ್ ಸా ాಯ್ಧారగళనుನ್ ప గ ద నంతర, ఉమರ್ ఎంబ పదద అథರ್వು ౕవన 
ౕడువುదు అథವా అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ (మಸా దಲాಲ್ಹ್) ఉತ ತె್ౕ సువುదు 
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ఎంದాಗಿరువುదర ಲ್ ಯావುದెౕ సంశయ లಲ್. అదు మಕాಕ್ద ಲ್ అరబరు ರ್ ద క ಲ್న రచನెయనుನ್ 
ఉತ ತె್ౕ సువುదర బಗెಗ್ చಚెರ್ ಮాడు ತ್లಲ್. 

 అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ సವ್చಛ್ಗెూ సువುదు, అదనుನ್ శుదಧ್ವాಗಿ ಕెూళುಳ್వುదు, అಲాಲ್హన ౕననుನ್ 
మ నಗెూ సువ (అథವా మ నಗెూ ద) మూ ರ್ ఆರాధకర ಹాగూ సతಯ್ ಷెౕ గళ రుదಧ್ 
పణತెూటుಟ್ అవర సವా ಗె పರ್ ಕಿರ್ సಬెౕಕాಗಿరువುదు ౕననుನ್ అనుస సువవర ౕ రువ 
ಬాధಯ್ತెಯాಗಿದె. మಕాಕ್ద ಲ್ అథವా పರ್పంచద ಲ್ ఎ ಲ್ಯాదరూ ఇరువ ఒందు ఘನాకృ యనుನ್ 
శు ಧ್ౕక సలు అಲాಲ್హను ಯా గూ సూచನె ౕడ లಲ್. 

అಲాಲ್హను ౕ ె ಮా రువ ౕననుನ್ అనుస సలు ಮానవ ಗె దృ ಟ್ಕెూౕనద ఒందు బదಲావಣెయ 
అవశಯ್కತె ದె. అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗಿరువ సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್వುదు నమಮ್ కతರ್వಯ್ವాಗಿದె. ఇదు 
ಸావರ್ ರ್క ಮౌలಯ್గళ ఆಧారద ౕಲె ನై క నడತెయనుನ್ ಪా సువ ఒందు వಯ್వಸెಥ್ಯాಗಿದె. ఇదు 
ಯావುದెౕ పುరుష అథವా మ ಳెయు ಪా సబహుದాదంతహ, సులభ ಹాగూ సరళವాద 
ప కలಪ್ನెಯాಗಿದె. ನావು తలు రువ ఈ పರ್గ య మతుತ್ తంతರ್ ానద యుగద ಲ್, ఈ కృ ಗెూండ 
మనసుಸ್గళ కుతంతರ್గళು ఇనుನ್ న ಮ್ం ಗె కణుಣ್ముಚాಚ್ಲెಯాడలు ಸాధಯ್ లಲ್. ఆదದ್ ంద, మಮ್ 
సವ್ంత ఒ ಗాಗಿ సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూ ಳ್ . 

వಯ್వಸెಥ್ಗె సమಮ್ ಕెూళುಳ್వవ ಗె, సురಕಷ್ತెయ భరవಸెయు ఇದె. క షಟ್ పಕಷ್, మಮ್ కు ತ್ಗెಗె 
ಭారವాಗಿరువంతహ సరప గ ంద మಗె ముకತ್ವాగబహుదు. అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್యు - ంగ, 

జನాంಗಿౕయ మూల, సంసಕ್ೃ  అథವా బణಣ್ ఇవುగಳావುదనూನ್ గణನెಗె ತెಗెదుಕెూళಳ್ದెౕ - ಯా గూ 
ಪా సువంతహుದాಗಿದె. అಲాಲ್హన దృ ಟ್య ಲ್ ఎలಲ್రూ సಮానರాಗಿದాದ್ರె, ఏಕెందರె అవరనుನ್ 
సృ ಟ್ దవను అవನాಗಿದాದ್ನె, ఆదದ್ ంద అవననుನ್ ల సಬెౕಕాద ౕ య ಲ್ అవననుನ್ ల సಬెౕಕాಗಿದె.  

 ಮానవరు జವాద ಶాం పరತెయనుನ್ ఆనం సಬెౕಕాదರె, అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್య (ಬైత) ಸెయ ಲ್ 
సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬెౕకు (ಹాజూಜ್) మతుತ್ అదಕెಕ್ ౕవవనుನ್ ౕడಬెౕకు (ఇಮారత). ‘ధమರ್’ 
ఎంబువುదు, ಶాం పరತె అథವా ఇಸాಲ್ న మಹాನ್ శతుರ್ವాಗಿದె. అర ౕ ధమರ್, ಕె సತ್ ధమರ್ 
మతుತ್ యహూ  ధమರ್ మతుತ್ ఇతర ఎಲాಲ್ ధమರ್గళనుನ್ మರెతు .  

అಲాಲ್హననుನ್ రసಕ್ సలు అవ ಗె ಹెౕಗె ಸాధಯ್ವాగుతತ್ದె? ನావು ఏనూ అలಲ್దవರాಗಿದెದ್వು, అవను 
నమಗె ఈ పರ್పంచద ಲ್ బదుకలు ౕవనవనుನ್ ౕ దను, తదనంతర అవను నమಮ್నుನ್ మరణಕಿಕ್ౕడు 
ಮాడుತాತ್ನె, నంతర నమಮ್నుನ್ పುన ౕರ್ తಗెూ సుತాತ್ನె. మరಣానంతరద ౕవనద బಗెಗ್ 
ఖ తರాగువುదు బహుశః నమಮ್ ౕవనద అతಯ್ంత కషಟ್కరವాద ಭాగವాಗಿದె. బహుశః శವ್ద 
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జనసంಖెಯ್య ಲ್ ಶెౕకಡా ఒందಕಿಕ್ంత క  జనరు అదర ಲ್ ಶాವ್స సుತాತ್ರె. అదర ಲ್ 
ಶాವ್స డువುదర ಲ್ ఏను ವెచಚ್ ದె? ఖం తವాగలూ ఏనూ ఇలಲ್! మరణದెూం ಗె ఎలಲ್వೂ 

ಕెూನెಗెూళುಳ್తತ್ದె ఎందు ನావು ಭా దರె, ఒందు ವెౕಳ  ెಸా న నంతరద ౕవనవು ఆక ಮ್కವాಗಿ 
ఎందుರాదರె ఏನాగబహుదు? ఎಷెಟ್ౕ పರ್ಮాణద హణవು అం న ౕ ರ್ ంద నమಮ್నుನ್ ర సలు 
ಸాధಯ್ లಲ್ ఎందు దుಕెూళಳ್లు, ఆ సమయవು బహళ తడವాಗಿ ಹెూౕಗಿరబహుదు. అథವా 
ಮాತా తరూ, ౕవన సంಗా యూ, మకಕ್ళೂ ಸెౕ దంತె ಯారూ సహ నమಮ್ ಹెూರెయనుನ್ సವ್లಪ್ 
మ ಟ್గూ ಹెూరలు ముంದె బరಲారరు అథವా ಯారూ కూಡా సಹాయ ౕడలಪ್డరు మతుತ್ 
ಯావುದెౕ ౕ య ಫారసనుನ್ ವ್ౕక సಲాగదు ఎందు యలు ఆగ ಹెూతుತ್ ౕ రబహుదు.  

ನావು నమಮ್ నడు న ఎಲాಲ್ ౕ య సంబంధగళనుನ್ క దుಕెూండు, నమಗె ౕవన ಹాగూ 
మరణవనుನ್ దయಪా దవన స ನ್ ಗె ‘ఏಕాంಗಿగಳాಗಿ’ మరళ ದె ఎంబువುదనుನ್ ಭా సువುదు 
కూಡా నమಮ್నుನ್ భయ ౕతరನాನ್ಗಿసుతತ್ದె. 

పರ್ ందు పರ್ವా యూ ఈ ౕవనద మతుತ್ ముం న ౕవనద కు తు ಹెౕ రువುదు ఒందు 
ವాసತ್ವాంశವెౕ ఆಗಿದె. ఇಬాರ್ ౕಮ್, మూಸా, ఈಸా మతుತ್ మహమಮ್దరు ఇదర కు తు 
ಮాతನా ದాದ್ರె. ದెౕవನెంబ అదృషಯ್ శಕಿತ್యు, ನావು ఈ ౕవనద ಲ್ ಮా రువುదಕెಕ್లಲ್వೂ 
అ ವాయರ್ವాಗಿ ఉతತ್ సువంತె ಮాడుತాತ್ನె. భూ య మతుತ್ ఆಕాశద ಲ್రువ పರ್ ందనూನ್, 
గండు మతుತ್ ಹెణుಣ್ ಸెౕ దంತె, నమಮ್ ಲ್ పರ್ బಬ್రనూನ್ అవను గణನెಗె ತెಗెదుಕెూం ದాದ್ನె. ನావು 
ಕెౕవల నమಮ್నుನ್ సృ ಟ್ ద ಮా కన ಸెౕవకರాಗಿದెದ್ౕವె. అಲాಲ್హన ಜెూತెಗె తమಮ್ ಸెౕವెయనూನ್ 
ಮాడಬెౕಕెందు సూచನె ౕడలు ಯావುದెౕ పರ್ವా గ గూ ಸాధಯ್ లಲ್. బద ಗె అవరు 
రంతరವాಗಿ ಹెౕ రువುదు, “అಲాಲ್హన ಹెూరతు ౕవು ಸెౕವె ಮాడ ” ఎంದాಗಿದె. 

అಲాಲ್హను మనుకులಕెಕ್ పರ್ ందనూನ್ సులభಗెూ ದాದ್ನె. అవను ಯావುದెౕ ఆతಮ್కూಕ್ అదర 
ಸామథಯ್ರ್వనుನ್ ౕ ద ಭారవనుನ್ ಹెూ సువು లಲ್. ౕಗాಗಿ, జనరు తమಮ್ ವాసగళ ಲ್, 
కಚెౕ గళ ಲ್ అథವా అవరు ఎಲెಲ್ౕ ఇర , అ ಲ್ అవ ಗె అవన వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ಪా సబహుದాಗಿದె. 
కుರ್ఆ న ಮానదండద పರ್ಕార, లಕಷ್ణವాద ‘ಧా ರ್క’ ఉడుపనుನ್ ధ రువవరనుನ್ 
కపటವెౕషದా గళು ఎందు బ ಣ್సಲాಗಿದె, ‘ ౕవು అవరనుನ್ ನెూౕ దರె, అవర రూపవనుನ್ కండు 
ౕవು పರ್ಭా తನాగబహుదు, అవరు ಮాతನాడుವాగ అవర ధ యు ౕవು ఆ ಹెూౕగబహుదు. 

ఆదರె అవర ఉప యు మరద ಮ್గళంತె. పರ್ ందు పರ್ భటನెయు అవర రుదಧ್ 
ఉದ ದె್ౕ రువంತె అవరు ಭా సుತాತ್ರె. అవర బಗెಗ್ ఎచಚ್ ಕె వ . అవరు పథభರ್షಟ್ರాద ಕారణ 
అಲాಲ್హను అవరనుನ್ శ ದాದ್ನె. (63:4). 
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భರ್ಷాಟ್ಚారగళು 

తమಮ್ ఉದ ದె್ౕశగళనుನ್ పೂರైసువ సలుವాಗಿ అర ౕ ಧా ರ್కర మూలక కుರ್ఆ న ఆశయಕెಕ್ 
రుదಧ್ವాಗಿ రూ ಗెూ సಲాಗಿరువ భರ್ಷాಟ್ಚారగళ ಸాರాంశవು ౕಗಿದె: 

1.  2:125 మతుತ್ 22:26 ర ಲ್న రుರ್కಕ್ఇ-సుಸ್జూದ್ ఎంబువುదనుನ್ బగుಗ್వುదు, 
ಸాಷాಟ್ంగವెసగువುదు ఎంబ అథರ್బరువంತె ಮాడಲా తు. ఆదರె అదు జವాಗಿ 
సూ సువುదు, అಲాಲ್హ ంద సమಮ್ సలಪ್టಟ್ వಯ್వಸెಥ್ಗె ಧెౕయತె ంద తమಮ್నుನ್ 
సమಮ್ ಕెూళುಳ್వುదు ఎంದాಗಿದె. 

2. అಖಿౕము-సವ್ಲాత-వ-ఆతు-ఝಕాత ఎందರె ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನె మతుತ್ సంప ತ್న ತె ಗె 
ఎందథರ್వలಲ್. అదు ಹెౕళುవುదు, ನావು నమಮ್ బదಧ್ತెగళనుನ್ ఎ ತ್ యಬెౕకు మతుತ್ 
అవುగళనుನ್ శుదಧ್ವాಗಿ సಬెౕకు ఎంದాಗಿದె. 

3. సವ್ಲాತ್ ఎంబువುదు ధుಯ್కತ್ ಪాರ್థರ್ನెగళనుನ್ ఉಲ ಲె್ౕಖಿసువು లಲ್. ఇదర అథರ್వು వತాತ್ద 
ఒందు ఆచరಣె ఎంದాగువంತె భರ್షಟ್ಗెూ సಲాಗಿದె. కుರ್ఆನ್, కమರ್గళ మూలక ವైయಕಿತ್క 
బదಧ್ತెగళనుನ್ ರ್ౕತాಸ್ సుతತ್ದె. 

4. ಥాವ್ఇ ౕన ఎందರె మಕాಕ್ద క ಲ್న గರ್హద సుతತ್ పರ್ద ಣె ಮాడువುదు అథವా థವాಫ್ 
ಮాడువುదు ఎందథರ್వలಲ್. బద ಗె, అదర అథರ್వು జనర సమూహ అథವా గుంపು 
ఎంದాಗಿದె. 

5. ఆಕಿ ౕన ఎందರె అಲాಲ್హన మನెయ ಲ್ అథವా మ ౕ య ಲ್ తపశಚ್ ರ್ అథವా 
ఏಕాంతವాస ಮాడువುదు ఎందలಲ್. బద ಗె, అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ (అథವా ಬైతవనుನ್) 
దృఢವాಗಿ దుಕెూళುಳ್వುదు అథವా సమ ರ್ ಕెూళುಳ್వುదు ఎంದాಗಿದె. 2:187 ర వ-

అనుತ್ಮ್ ఆಕಿ ౕన ಲ್ ಮాಸా ದ್ ఎందರె, సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగ ಗె ౕవು మಮ್నుನ್ 
సమ ರ್ ಕెూం రుವాగ ఎందథರ್ವాಗಿದె. 

6. మಸా ದ್ ఎందರె, కటಟ್డగళలಲ್. బద ಗె, సమಮ್ సలಪ್టಟ್వುగళು ఎంದాಗಿದె. కుರ್ఆననుನ್ 
సంబం దంತె, అదు సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళು ఎంದాಗಿವె.  
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7. మಸా దಲాಲ್ಹ್ ఎందರె అಲాಲ್హన మ ౕ గళು ఎందలಲ್, అదు కుರ್ఆ న ಲ್రువ అಲాಲ್హను 
గ ప రువ సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగಳాಗಿವె. 

8. మ ಜ್ ಲ್ హರాಮ್ ఎందರె ‘ప తರ್ మ ౕ ’ ఎందలಲ್. అదు కుರ್ఆ న ಲ್రువ అಲాಲ್హను 
గ ప రువ సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళು ఎంದాಗಿದె. 

9. ಬైత ఎందರె అಲాಲ್హ ಗె ಸెౕ ద ఒందు ಭౌ క మನెయలಲ್. అదు ఒందు వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ 
సూ సుతತ್ದె. 

10. ಬై య ఎందರె ననನ್ మನె ఎందలಲ್, ననನ್ వಯ್వಸెಥ್ ఎంದాಗಿದె. నూహరు తనನ್ నం ಕెయ 
వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ సూ సలు ఈ పదవనుನ್ బళ దದ್రు. అಲాಲ್హను నమಗె సతಯ್వనుನ್ 
సువಯ್కತ್ಗెూ ద నంతర నమಮ್ పರ್సుತ್త వಯ್వಸెಥ್ ంద అవను రూ ద వಯ್వಸెಥ್ಗె నమಮ್నుನ್ 
ಕెూంಡెూయుಯ್ತాತ್ನె ఎంబువುదనుನ್ సూ సువುదಕాಕ್ಗಿ నమಮ್ ಲ್ పರ್ బಬ್రనూನ್ సంಬెూౕ  
ಬై క ( నನ್ పರ್సుತ್త వಯ್వಸెಥ್) ఎంబ పదవనుನ್ అಲాಲ್హను బళసుತాತ್ನె. 

11. హురుముನ್ ఎందರె, ಯా ರ್య ఉడుపು అథವా ౕథರ್ಯాತెರ್ಗె ಹెూర రువ ಥ್  ఎందలಲ್. 
అర ౕ ధమರ್ద ఆ ಷాಕ್ త హಜ್ಜ್ ౕథರ್ಯాತెರ್యనుನ್ రసಮ್ర ౕయಗెూ సువ సలుವాಗಿ 
5:1 వచనవనుನ್ రుచಲాಗಿದె. హురుముನ್ ఎంబ పదవು ಕెౕవల బರ್ం త అథವా 
ಷెౕ త ఎంబథರ್వనుನ್ ౕడుతತ್ದె. 

12. ఉమರ್ ఎందರె అర ౕ భూ ಗಿరువ ఒందు ಭెౕ  ఎందలಲ್, ఆదರె అಲాಲ್హన కుರ್ఆ న ಲ್ 
గ ప సಲాద అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళ (అథವా మ ಜ್దుಲాಲ್ಹ್) పರ್ಕార, 

ౕననుನ್ ఉತ ತె್ౕ సువುదు అథವా ರ್ౕತాಸ್ సువುదు అథವా ౕవ ౕడువುదు ఎంದాಗಿದె. 

13. హಜ್ಜ್ ఎందರె మಕాಕ್ నగరಕಿಕ್రువ ವా ರ್క ౕథರ್ಯాತెರ್యలಲ್. అదు ఈ ಕెళಗಿనవುగళ 
ಸెయ ಲ್ ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬెౕಕాద ‘సವాలు’ ఆಗಿದె:  

• అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗాಗಿ  

• సಮాజద ಲ್ అంಗಿౕకృతವాగువ తనక సంದెౕశవనుನ್ తలు సుదಕాಕ್ಗಿ  

• అಲాಲ್హన సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళనుನ್ ఉತ ತె್ౕ స ಕాಕ್ಗಿ  

• అಲాಲ್హన పథద ಲ್ పణತెూడ ಕాಕ್ಗಿ  
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(ನెూౕ : 3:97, 2:196, 9:19 మతుತ್ 4:100). 

కుರ್ఆ న ವ್ౕಕాహರ್ವాద అನెౕక పదగళ అథರ್వనుನ್, ಮానవకృత అర ౕ ధమರ್ద ఆచరಣెగ ಗె 
ౕ సువంತె ౕవರ್ವాಗಿ ఇ యಲా తు. అಲాಲ್హన పదద అతಯ್ంత ಕెటಟ್ కృ యు 2:196 ర ಲ್ 

కండుబరుతತ್ದె. ఆ వచనద బహుತెౕక ఎಲాಲ್ పదగళ అథರ್గళ ప కలಪ್ನెయనుನ್ రుచಲాಗಿದె. 
జనసమూహಕెಕ್ ವ್ౕಕాರాహರ್ವాగువ తనక అಲాಲ್హన ಮాగರ್దశರ್నవనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సలు సವాలు 
ತెಗెదుಕెూంಡాగ, పುరుష అథವా మ ಳెయు ఏను ಮాడಬెౕకు ఎంబువುదర ಮాగರ್దశರ್నవనుನ್ ఈ 
వచనవು ౕడుతತ್ದె - ఆదರె అదనుನ್, పುరుష ಗె ಮాతರ್ ಹెూం ಕెూళುಳ್వంతహ ౕథರ್ಯాತెರ್యనుನ್ 
ం సువంತె రుచಲాಗಿతు. 

కుರ್ఆನ್ అಲాಲ್హన పదగಳాಗಿವె ఎందు ಶాವ್స సువంతహ ము ಲ್మర కతರ್వಯ್వು ఇవುగಳాಗಿವె: 

1. అಲాಲ್హన వಯ್వಸెಥ್ಗె (ಬై య) ఇరువ ಮాగರ್వనుನ್ హుడుకಬెౕకు మతుತ್ ಶాం పరತె అథವా 
జವాద ఇಸాಲ್మనుನ್ ಸాಥ್ సలు కుರ್ఆ న ಲ್ అಲాಲ್హను సమಮ್ రువవುగళనుನ್ 

ఉತ ತె್ౕ సువ సವాలనుನ್ (హಜ್ಜ್) ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬెౕకు. 

2. అಲాಲ್హన ಕానూనుగళ (శఆఇరಲాಲ್ಹ್) పರ್ಕార, బదಧ್ತెగళనుನ್ (సವ್ಲాತ್) ఎ ತ್ యಬెౕకు, 
అవುగళనుನ್ ప శుదಧ್ವాಗಿ సಬెౕకు (ఝಕాತ್) మతుತ್ కుರ್ఆ న ಲ್ రూ సಲాద 
సమಮ್ సలಪ್టಟ್ ఆದెౕశగళనుನ್ (మಸా దಲాಲ್ಹ್) ఉತ ತె್ౕ సಬెౕకు (ಯా’మురు). 

3. సమಮ್ సలಪ್టಟ್ బರ್ంధగళ (మ ಜ್ ಲ್ హರాಮ್) ಸెయ ಲ್ సವాలనుನ್ ತెಗెదుಕెూళಳ್ಬెౕకు 
(హಜ್ಜ್) మతుತ್ అవುగళనుನ್ ఉತ ತె್ౕ సಬెౕకు (ఇಮారత) మతుತ್ కలుಲ್గ ಗె, ಲెగ ಗె మతుತ್ 
ఇతర వసుತ್గ ಗె బగుಗ್వ ಹాగూ ಸాಷాಟ್ంగ ಮాడువ (ఇవುగళనుನ್ తಪాಪ್ಗಿ ఇಸాಲ್ న ౕಲె 
ಹెూ సువంతహ) మూ ರ್ ఆರాధకర (ముశರ್ಕಿౕನ್) ಹాగూ సతಯ್ ಷెౕ గళ (ಕా ౕನ್) 

రుదಧ್ పణತెూడಬెౕకు (ಜా దూ). 

4. ఆದెౕశగళనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿసಬారదు అథವా బರ್ం త వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న ಸామరసಯ್వనుನ್ 
(ఆ నಲ್ ಬైతಲ್ హರా ) కదడಬారదు. 

5. వಯ್వಸెಥ್య ಲ್న బರ್ంధగళ పರ್ಕార ౕ సಬెౕకు మతుತ್ తమಮ್ జವాಬాದ್ గళనుನ್ 
ఎ ತ್ యಬెౕకు. 
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జనర మనసಸ್నుನ್ గుಲామనನాನ್ಗಿ ಮాడువುదర ಲ್ ಧా ರ್క వಯ್వಸెಥ್యు అతಯ್ంత పರ್ముఖ ಪాతರ್ 
వ ದె. అదు ದెವ್ౕష, తపುಪ್కలಪ್ನె మతుತ್ మూఢనం ಕెగళ ఆಧారద ಲ್ భయవనుನ್ తుంబుతತ್ದె, 
అవಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ಬెಳెసుతತ್ದె, జనరనుನ್ ಬెౕపರ್ సుతತ್ದె. అదు ఒందు సణಣ್ ఆడ త వగರ್ద గణಯ್ర 
ತాತాಕ್ క ತాసಕಿತ್గళ ఒందు ಥ್ ಯాಗಿరుతತ್ದె. ನావು నమಮ್ సుతತ್లూ ನెూౕ దರె నమಗె 
ಕాణ గువುదు ఇದాಗಿದె. ఇందు, నమಮ್ ನాగ ౕకತెయు, హదಗెడు ತ್రువంతహ శವ್ద ಲ್ ౕ సు ತ್ದె 
మతుತ್ ಮానవరు హలవು ౕ య ಲ್, హలవು హంతగళ ಲ್, శವ್ద డుగనుನ್ ವా సలు 
పರ್య ನ್ ದాದ್ರె. ఆదರె దుఖఃకరವెౕನెందರె, అవరు సమಸెಯ್గళ బుడవనుನ್ కండు యువುదర ಲ್ 
ఫలರాಗಿದాದ್ರె. ఆ సమಸెಯ್గళ బుడవು ‘సంఘ త ధమರ್’గಳాಗಿವె. 

 

అనుವాదగళనుನ್ ఓదువవ ಗె 
ಮానవ ಖಿత హ ౕಸ್ పುసತ್కగళనుನ್ రసಕ್ ద అನెౕక ಗె, ఈ పುసತ್కవು అಲాಲ್హన పథద ಲ್ తమಮ್ 
పರ್ಯాణಕಿಕ್రువ మತెూತ್ందు ಹెಜెಜ್యనుನ್ పರ್ సుతತ್ದె. 

ఆదರె ಶైತానను ಹెౕళುತాತ್ನె: ‘ನాను నನ್ ನెౕర పథద ಲ್ అవ ಗాಗಿ ಕాయు ತ್ದ ದె್ౕನె, మతుತ್ ನాను 
ఒబಬ್రనూನ್ డದె ఎలಲ್రనూನ್ కుಕ್ಗె సుವెను’. ఈಗాగಲెౕ తపುಪ್ ಮాగರ್ద ಲ್రువంతహ జన ಗాಗಿ 
ಕాదు కు తు తనನ್ సమయవనుನ್ అవను వಯ್థರ್ಮాడಲారను. 

కుರ್ఆననుನ್ ఓ దవ ಗె ఈ వచనవು ನెన ಗె బరబహుదు: 

అవను (ಶైತానను) ಹెౕ దను, “ಹాಗాదರె ౕను ననನ್నుನ್ పథభರ್షಟ್ಗెూళప ద ಕారణ, 

ನాను అవರెలಲ್ ಗాಗಿ (మనుకులಕాಕ್ಗಿ) నನ್ ನెౕర పథద ಲ್ ಹెూంచుಹాకు ತ್రుವెను. నంతర 
అవర ముం ందలూ ం ందలూ బలಭాగ ందలూ ఎడಭాగ ందలూ ನాను 
అవరనుನ್ స ౕ సుವెను. ౕను అవర ಲ್ బహుಪాలు జనరనుನ್ కృత రನాನ್ಗಿ ಕాణಲాರె”. 
(7:16-17) 

ఎచಚ್ ಕె ంద అధಯ್యన అథವా ప ౕలನె ಮాడದె ౕ, అనుವాదగ ంద 
అథರ್ಮా ಕెూళುಳ್వುదర ಲ್ తృ ತ್పటుಟ್ಕెూళುಳ್వవరు, అనుವాదకర ವైయಕಿತ್క ళುవ ಕె మతుತ್ 
నం ಕెగళ ಜెూತెಗె ಹెపುಪ್గ ಟ್ ಹెూౕగువ సంభవ ದె. అనుವాదకర ఈ ళುవ ಕె మతుತ್ నం ಕెగళು,  
ఒందు యమదంತె, ఓదుగరు ఈಗాగಲెౕ రసಕ್ రువ హ ౕಸ್ పುసತ್కగ ందಲెౕ 
ఒటుಟ್గటಟ್ಲెಯాಗಿ పಡె రువంతహుದాಗಿದె. 
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కుರ್ఆననుನ್ అదర ప శుదಧ್ತె ం ಗె ఓదువುదు మతుತ್ ಧా ರ್కర ಬెూౕధನెగళ ౕగಯ್ತెయనుನ್ 
ణರ್ సలు అదనుನ್ ఒందు ಮానదండವాಗಿ బళసువುదు, జವాద ఇಸాಲ್ న బಗెಗ್ య రువ 

ఏಕైక ಮాగರ್ವాಗಿದె. అనుವాదగళ ಲ್రువ కృ గళనుನ್ పತెತ್హచಚ್లు మಮ್ದెౕ ఆద అನెವ್ౕషಣెయనుನ್ 
ಮా  మతుತ್ అಲాಲ್హన ౕಲె భరవಸెయ ನ್ . నమಮ್ సంరಕಷ್కను ಕెౕవల అవను 
ಮాతರ್ನాಗಿದాದ್ನె. 

ౕవು సವ್తః ఖ త ప ಕెూళುಳ್వುదనನ್లಲ್ದెౕ (అథವా మಗె ాన లಲ್దవುగళనుನ್) ౕవು 
ವ್ౕక సಬెౕ . శಚ್యವాಗಿయూ శರ್వణ, దృ ಟ್, మతుತ್ మనసుಸ್ ఇವెలಲ್వುగళ ಚారಣె 

నಡెయ ದె. (17: 36) 

ఆదದ್ ంద, మಗె ప ౕ సలు ಸాధಯ್ವాగ దದ್ರె, సంఘ త ధమರ್ ంద దూర . ఒందు సమృదಧ್ 
ౕవనవనుನ್ నಡె . అదృషಯ್ನాద ದెౕవన ಲ್ ಶాವ್స సువುదు మతుತ್ మಮ್ದెౕ సವ್ంతద 

ఒ ಗాಗಿ ఒందు ಪాರ್ಮా క వಯ್ಕಿತ್ಯాగువುదు, ఈ పರ್పంచద ಲ್ ఒందు ಶాం యుత ౕవనవనుನ್ 
పಡెయు రువ ನై క యమವాಗಿದె. ఇదಕెಕ್ అహರ್ತెయనుನ್ పಡెయలు ನావು ಮాడಬెౕಕాಗಿరువುదు 
- ನైసಗಿರ್క యమగళనుನ್ ల సువುదు, ఉతತ್మ ಕాయರ್గళು ಮాడువುదర మూలక ఒందు 
అతుಯ್తಕ್ೃషಟ್ವాద ౕవనవనుನ್ నಡెసువುదు మతుತ್ ಸాಮానಯ್ ಮానవ ಗె మనదಟాಟ್గువ 
ಕాయರ್గళనుನ್ వರ್ సువುದాಗಿದె. ಯావುదు ఒಳ ಳె್యదు అథವా ಕెటಟ್దు ఎందు 
అథರ್ಮా ಕెూళುಳ್వంతహ హుటుಟ್గుణದెూం ಗె అಲాಲ್హను పುరుషరనుನ್ మతుತ್ మ ಳెయరనుನ್ 
సృ ಟ್ ದాದ್ನె. ‘ మಮ್ ಮాತా తరనుನ್ ಗౌర ’ ఎంబ ఆದెౕశవనుನ್ అవను ౕడుವాగ, నమಮ್ 
ಮాತా తరనుನ್ ಹెౕಗె ಗౌర సಬెౕಕెందు నమಗె ಹెౕ ಕెూడలు ಯావುದెౕ ఉಲెಮాగళ, 

పುರెూౕ తర, ಮౌల గళ అథವా ముಲాಲ್గళ అవశಯ್కತెయు నమಗಿలಲ್. 

ಕెూನెయದాಗಿ – ‘అಲాಲ್హ ಗె ఏను ಬెౕಕాಗಿದె’ ఎందు తమಗె ದె ఎందు ಭా రువ ర ಬ್గళು, 
ఆయతుಲాಲ್ಹ್’గళು, పುರెూౕ తరు, ఉಲెಮాగళು, ముಲాಲ್గళು, ಮౌల గళು, ధమರ್ಶాస రు, 
ಧా ರ್క ದాವ್ంసరు మతుತ್ ఆಧాಯ್ ಮ್క ನాయకరు ಸెౕ దంತె, ‘ಯార అగతಯ್వೂ నమಮ್ పರ್భుವాద 
అಲాಲ್హ ಗಿలಲ್’. ఇవುగళು, ನావು ಹాగూ నమಮ್ పೂవರ್జరు ఆ షಕ್ ద ಹెసరుగಳాಗಿವె. ఈ 
ಹెసరుగళು, ಯావುದెౕ సమయద ಲ್ అథವా సಥ್ళద ಲ್ ಸెూಪ್ౕటಗెూళಳ್లు దಧ್ವాಗಿరువంతహ, 

చ సు ತ್రువ ಟైಮ್ ಬాంಬ್’గళ సమూహವాಗಿದాದ್ರె. అవరు ఏకದెౕవన బಗెಗ್ ఊಹా ౕహగళనుನ್ 
మతుತ್ తమಮ್ సವ್ంత అ ಪాರ್యగళనుನ್ ಹెూరతుప  ಬెౕರెౕననూನ್ ంಬా సువು లಲ್. అಲాಲ್హను 
అవ ಗె ಯావುದెౕ అ ಕారవనుನ್ ౕడ లಲ್. అవరనుನ್ ఈ ఉతుತ್ంగಕెಕ್ౕ రువುదూ, అవ ಗె గణತె 
ಗౌరవవనుನ್ ౕడు ತ್రువುదూ నమಮ್ంతహ జనರెౕ ఆಗಿದాದ್ರె. ౕవು అవరనుನ್ అ ಕారద ಲ್ ಲ್ దರె, 



 380 

అవరు మಮ್ హకుಕ್గళనుನ್ తಕಷ್ణ ಕಿతుತ್ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె, నంతర “ ౕవು నమಮ್ రుదಧ್ ಮాతನా దರె 
ౕవು ధమರ್భರ್షಟ್రు”, “ ౕవು ನా ತ್కరు” అథವా “ ౕవು సతಯ್ನాశ ಹెూం దవరు”, ఎందు 

ಹెౕళುవరు మతుತ್ మಮ್నుನ್ ఒబಬ್ ಶాವ್ య ಕై ందಲెౕ కలుಲ್ ಹెూಡెదు ಕెూలుಲ್వరు. 

ఆదుద ంద, నమಗె ಬెౕಕాಗಿరువುదు అಲాಲ್హను ಮాతರ್ನాಗಿದాದ್ನె నహః ఈ మందబు ಧ್గళలಲ್. 
అనుస సలಪ್డలు ౕగಯ್ನాదవను ಕెౕవల అಲాಲ್హನెూౕ అథವా ಮాగರ್దశರ್నవು సವ್తః 
అగతಯ್ రువ ఈ ಭౌ క ದెౕవరుగಳೂెౕ? 

ఇదర బಗెಗ್ శರ್ದెಧ್ ంద ఆಲెూౕ . నమಗె ఏನాగಬెౕకు అథವా ಯాರాగಬెౕకు ఎందు 
ఇ ಛ್సుತెತ್ౕವె ౕ, అదు ನాವెౕ సವ್తః ఆగబహుದాదರె, ನావು ఏಕె ఒందు సంఘ త ధమರ್ద 
సదసಯ್ರాగಬెౕకు? ౕవು ఒబಬ್ ಪాರ್ಮా క, నమರ್, దృఢ, మతుತ್ సಹానుభూ  ಹాగూ ಸెನ್ౕహవುళಳ್ 
ಶాం యుత పುరుష అథವా మ ಳెಯాಗಿదದ್ರె - ౕవು ఈ సంఘటನెగళ సదసಯ್తವ್ పಡెయ రువುదు 
అಲాಲ್హన దృ ಟ್య ಲ್ ఒందు గమನాహರ್ సంగ ಯాಗಿరలు ಸాధಯ್ವెౕ? ఒందు ధమರ್ద హಣెప ಟ್ 
ధ సువುదు కಡాಡ್యವెౕ? 

ನావು ఈ ಭౌ క-పರ್భుగళనుನ್ రసಕ್ దರె, అಲాಲ್హననుನ್ రసಕ್ దంತాగుతತ್ದె ౕ? 

ఖం తವాಗಿయూ ఇలಲ್! ఈ దుషಟ್ ದెౕవరుగళ ಜెూತెಗಿన సంబంధవనుನ್ ము దు ಹాಕಿదರె మతుತ್ 
నమಮ್నుನ್ సృ ಟ್ ద ನైజಯ್ ದెౕవన కಡెಗె మర దರె, అదు నమಮ್ ౕవనద ಲ್ ನావು 
ತెಗెదుಕెూళಳ್బహుದాదంతహ అతుಯ್తತ್మ ಧాರ್రವాಗಿದె. నమಗె అవన ಲ್ ಶాವ್స సలు అನెౕక 
ಕారణగ ವె. ఏಕెందರె, అవన వಯ್వಸెಥ್యు నమಮ್ ౕవనద ಲ್ ఒందు ಪాతರ್వనుನ್ వ సువ 
ಸాధಯ್ತెయనుನ್ అదు ತెರె డుతತ್ದె. ನావು ಕెౕవల అవన ಲ್ నం ಕెయ ನ್టಟ್ರె మతుತ್ ఉతತ್మ 
ಕాయರ್గళనుನ್ ಮాడలు బదಧ್ರాదರె మతుತ್ నమಮ್ జವాಬాದ್ గళనుನ್ ಪాರ್ಮా కವాಗಿ ಪా దರె, 
అవను నమಮ್నుನ್ (పುరుషరు మతుತ್ మ ಳెయరు) భూ య ౕಲె ಶాం య అగರ್గణಯ್రನాನ್ಗಿ 
సವ್తంతರ್ಗెూ సువను మతుತ್ నమಗె ಶాం పరತెయనుನ್ దయಪా సువను ఎందు అవను నమಗె 
భరవಸె ౕ ದాದ್ನె. 

 


