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ಅಕ್ಕಮಹಾದ ೇವಿ ಮತ್ತು ಹಜ಼್ರತ್ ಆಯಿಶಾ (ಇಸಾಲಾಂ) ಒಾಂದತ 
ಅವಲ  ೇಕ್ನ 

 

ಶಪಾನ 

 

ಅಕ್ಕಮಹಾದ ೇವಿ 

ಅಕ್ಕಮಹಾದ ೇವಿ ಕ್ನನಡದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಕ್ವಿಯಿತ್ರರಯಾಗಿದಾಾರ . ಶರಣ ಚಳುವಳಿಯ 

ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ, ಸ್ಾಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತ್ರೇಕ್ವಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೇ- ವಾದಿ ಚಳುವಳಿಯ ನಿಜವಾದ 

ಪ್ರತ್ರಪಾದಕಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕರ ಯ ಅಕ್ಕನಾಗಿ ಗುರುತ್ರಸಬಹುದಾಗಿದ . ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ತ್ಿನಲ್ ೆ ಸಕ್ಲ 

ಸುಖವನುನ ತ್ಯಜಿಸ್ತ್ದ ಅಕ್ಕ, ಎದುರಿಸ್ತ್ದ ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಗಳು ಬಹಳಷ್ುು. ಲ್ೌಕಿಕ್ ಜಗತ್ತನುನ ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತ್, 

ಕ ೇಶಾಾಂಬರ ಯಾಗಿ ನಡ ದ ಅಕ್ಕ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರಿಗ  ಮಾದರಿಯಾಗಿದಾಾರ . 
ಶರಣ  ಅಕ್ಕಮಹಾದ ೇವಿಯವರು ಜನಿಸ್ತ್ದುಾ ಶಿವಮೊಗಗ ಜಿಲ್ ,ೆ ಶಿಕಾರಿಪ್ುರ-ಶಿರಾಳ ಕ ೊಪ್ಪದ ನಡುವ  
ಇರುವ ಉಡುತ್ಡಿ ಎಾಂಬ ಪ್ುಪಟ್ು ಗಾರಮದಲ್ಲೆ. 
ಅಕ್ಕಮಹಾದ ೇವಿಯವರು ಮುಾಂದ  ಅನುಭವ ಮಾಂಟ್ಪ್ದಲ್ಲೆ ಅಲೆಮಪ್ರಭು, ಬಸವಣಣ, 
ಚ ನನಬಸವಣಣ, ಸ್ತ್ದಾರಾಮ ಮೊದಲ್ಾದ ಶರಣರ ೊಡನ  ಕ್ಲ್ಾಯಣದ ಕಾರಾಂತ್ರಯಲ್ಲ ೆತ್ಮಮನುನ ತಾವು 
ತ ೊಡಗಿಸ್ತ್ಕ ೊಾಂಡರಲೆದ ೇ "ಚ ನನಮಲ್ಲೆಕಾಜುುನ" ಎಾಂಬ ಅಾಂಕಿತ್ನಾಮದಲ್ಲೆ ವಚನ ಸ್ಾಹಿತ್ಯಕ ಕ 
ತ್ಮಮದ ೇ ಆದ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಸ್ ೇವ ಯನುನ ಸಲ್ಲೆಸ್ತ್ದಾಾರ . 
ಅಕ್ಕಮಹಾದ ೇವಿಯವರ ಜಿೇವನ ಅಸ್ಾಮಾನಯವಾದ, ವ ೈಶಿಷ್ುಯತ ಯಿಾಂದ, ವ ೈಚಾರಿಕ್ವಾದ, 

ಅನುಭಾವಪ್ೂಣುವಾದ ನುಡಿ, ನಡ ಗಳ  ಾಂದಾದ ಪ್ರಿಯಲ್ಲೆರುವುದು ಕ್ಾಂಡು ಬರುತ್ತದ . 
ವಚನಕಾರರಲ್ಲಯೆೇ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ತ್ಿನ ಅನುಭವಿಯಾಗಿದಾರೊ ಸಹ, ವಿಶಿಷ್ು 
ಜಿೇವನಾನುಭವವನುನ ಹ ೊಾಂದಿದ ಕಾರಣದಿಾಂದ, ಅವರ ಬರಹಗಳು ಗಮನಾಹುವಾಗಿವ . 
ಇವರ ಜಿೇವನದ ನಿಣಾುಯಕ್ ಘಟ್ನ ಗಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಎರಡು ಘಟ್ನ ಗಳು; 
1) ಅಕ್ಕರವರು ಅಧಿಕಾರ, ಸಾಂಪ್ತ್ುತ, ವ ೈಭವ, ಆಡಾಂಬರ, ಭ ೊೇಗ ಜಿೇವನಗಳನುನ 

ಸಾಂಪ್ೂಣುವಾಗಿ ತ್ರರಸಕರಿಸ್ತ್, ಈ ಎಲ್ಾೆ ಬಾಂಧನಗಳಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡ  ಪ್ಡ ದು ಸ್ಾಮಾನಯರಲ್ಲೆ 
ಸ್ಾಮಾನಯದಾಂತ  ಜನ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಬ ರ ತ್ದುಾ ಇದಕಾಕಗಿ, ಅರಸ್ ೊತ್ರತಗ ಯನುನ ಎದುರು 
ಹಾಕಿಕ ೊಳಳಲು ಹಿಾಂಜರಿಯದಿದಾದುಾ. 
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2) ಶರಣ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಣುಯಿಸ್ತ್, 
ಅನುಭವ ಮಾಂಟ್ಪ್ವನುನ ಪ್ರವ ೇಶ ಮಾಡಿದಾದುಾ. 12ನ ೇ 
ಶತ್ಮಾನದಲ್ಲದೆಾ ಅಕ್ಕಮಹಾದ ೇವಿ, ನಿಮುಲ ಶ ಟ್ಟು ಮತ್ುತ 
ಸುಮತ್ರಯರ ಮಗಳು ರಾಜ ಕೌಶಿಕ್ ಮಹಾದ ೇವಿಯನುನ 
ಮದುವ ಯಾಗಲು ಬಯಸ್ತ್ ಒತಾತಯಿಸ್ತ್ದ. ಅಕ್ಕ 
ಶರತ್ುತಗಳನುನ ವಿಧಿಸ್ತ್ ಮದುವ ಗ  ಒಪಿದಪದರೊ ಕೌಶಿಕ್ 
ವಚನಭಾಂಗ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಾರ ತಾಯಗ ಮಾಡಿ, 
ವಿರಕ್ತಳಾಗಿ ಚ ನನಮಲ್ಲೆಕಾಜುುನನನುನ ಹುಡುಕಿಕ ೊಾಂಡು 
ಹ ೊರಟ್ದುಾ.  

 
ಶರಣಸತ್ರ ಲ್ಲಾಂಗಪ್ತ್ರ- ಮಹಾದ ೇವಿಯಕ್ಕನ ಜಿೇವನ ಚರಿತ ರ 
ಹ ಣ್ಣಣನ ಗೌರವ ಸ್ಾಧನ ಯ ಹ ಣ್ಣಣನ ಸ್ಾಾತ್ಾಂತ್ರಯ ಸ್ಾಧನ ಯ, 
ಹ ಣ್ಣಣನ ಪ್ರಮಾಥು ಸ್ಾಧನ ಯ ಒಾಂದು ಮಹಾಪ್ರಕ್ರಣ. ಅಕ್ಕ 
ತ್ನುವಿನಾಸ್ ಯನುನ ಬಿಟ್ುು ಮನಸಿನುನ ಜಯಿಸ್ತ್ 
ಜ್ಞಾನಮೊತ್ರುಯಾಗಿದಾರು. ತ್ಾಂದ  ತಾಯಿಗಳು, ನ ಾಂಟ್ರಿಷ್ುರು, 
ಎಲೆರೊ ಸ್ ೇರಿ ಈ ವಯಸ್ತ್ಿಗ  ಇದ ೇನು ವ ೈರಾಗಯ ! ಇದ ೇನು 
ವ ೇಷ್, ಹಿಾಂದಿರುಗು ಒಬಬಳ ೇ ಎಲ್ಲೆಗ  ಹ ೊೇಗುವ .? 
ಚ ನನಮಲ್ಲೆಕಾಜುುನನನುನ ನಿೇನು ಕಾಣಲ್ಾಗುವುದ ೇ ? ಇಾಂಥ 
ಹುಚುು ಧ ೈಯುವನುನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಾಂದು ವಿವ ೇಕ್ವನುನ 
ಹ ೇಳಿದರು. ಆದರ  ಅಕ್ಕ ಯಾರ ಮಾತ್ನುನ ಕ ೇಳಲ್ಲಲೆ 
ಹಿಾಂದಿರುಗಲ್ಲಲೆ. 
ಲ್ೌಕಿಕ್ ದೃಷ್ಟುಯಿಾಂದ ಮದುವ ಯಾಗಬ ೇಕ ಾಂದು 
ಮಹಾದ ೇವಿಯಕ್ಕ ಪ್ರಿತ್ಪಿದಪಸಲ್ಲಲೆ, ಆಕ ಯದು ಪಾರಮಾರ್ಥುಕ್ 
ದೃಷ್ಟು. ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳಲ್ಲ ೆ ಬರುವ ಉಪ್ದ ೇಶಗಳು ಬಹಳ 
ಮಹತ್ಾವುಳಳವು ಎಲ್ಾೆ ಕ್ಡ ಯೊ ಚ ನನಮಲ್ಲೆಕಾಜುುನನು 
ಇರುವನ ಾಂದು ನಾಂಬಿ, ಆತ್ನನುನ ಧಾಯನಿಸುತಾತ, ಕ್ರ ಯುತಾತ, 
ಹಾಡುತಾತ, ಹುಡುಕ್ುತಾತ ಹ ೊರಟ್ರು ಅಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನಚಿತ್ತ 
ಸವುಸಮತಾಭಾವ ದ ೊರ ಯಬ ೇಕ್ು. ಅವು ದ ೊರ ಯದಿದಾರ  
ಅರಿಷ್ಡಾಗುಕ ಕ ಈಡಗಿ, ಹುಟ್ುು ಸ್ಾವುಗಳ ಾಂಬ ಚಕ್ರದಲ್ಲೆ 
ಸುತ್ುತತ್ರತರಬ ೇಕಾಗುತ್ತದ , ಪ್ರಮಾಥುವನುನ 
ತ್ರಳಿಯಲ್ಾಗುವುದಿಲೆ. ಇವುಗಳನುನ ಪ್ಡ ಯದ  ಭಕ್ತರ ಾಂದೊ 
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಾಂದೊ ವ ೇಷ್ವನುನ ಧರಿಸ್ತ್ ಪ್ರಯೇಜನವ ೇನು? ಎಾಂದು 
ಅಕ್ಕನ ವಚನದ ಮೊಲಕ್ ತ್ರಳಿಯಬಹುದು. 
ಹಾಗ ಯೇ ಮತ ೊತಾಂದು ವಚನದಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಈ ರಿೇತ್ರ ಹ ೇಳುತಾತರ . 

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹವಾಸದ ಫಲವನುನ ತ್ರಳಿಸ್ತ್, ಶರಣದ 
ಸಹವಾಸದ ಫಲವನುನ ತ್ರಳಿಸ್ತ್, ಶರಣರ ಸಹವಾಸ 
ಎಲೆಕಿಕಾಂತ್ಲೊ ಮಿಗಿಲ್ಾದುದುಾ, ಲ್ಲಾಂಗಾಾಂಗ ಸ್ಾಮರಸಯ 
ಜ್ಞಾನದಿಾಂದ ಐಕ್ಯವನುನ ದ ೊರಕಿಸುವುದಾಗಿದ  ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳುತಾತರ . 
"ಹಾವಿನ ಬಾಯ ಹಲುೆಕ್ಳ ದು ಹಾವನಾಡಿಸಬಲೆದ  ಹಾವಿನ 
ಸಾಂಗವ ೇ ಲ್ ೇಸು ಕ್ಾಂಡಯಯ, ಕಾಯದ ಸಾಂಗವ ೇ ಲ್ ೇಸು 
ಕ್ಾಂಡಯಯ, ತಾಯಿ ರಕ್ಕಸ್ತ್ಯಾದಾಂತ  
ಕಾಯವಿಕಾರವು,ಚ ನನಮಲ್ಲೆಕಾಜುುನಯಯ ನಿೇನ ೊಲ್ಲದವರು 
ಕಾಯಗ ೊಾಂಡಿದಾಾರ ನ ಬ ೇಡ. ಕಾಯವ ಾಂಬುದು ಸಪ್ುದಾಂತ , 
ಕಾಯದ ವಿಷ್ದ ಹಲುೆಗಳನುನ - ಮಾಯ- ಮೊೇಹಗಳನುನ ಕ್ಳ ದು 
ನಿಲ್ಲುಪ್ತನಾಗಿ ಕಾಯದ ೊಳಗಿರಬಬರ , 
 ಕಾಯದಲ್ಲೆದುಾ ಮುಕಿತಯನುನ ಪ್ಡ ಯಬಹುದು. ಆಗ 
ಕಾಯವಿಡಿದಿದಾರೊ ಅವರು ನಿಿಃಕಾಯರು, ಕ್ಮು ಮಾಡಿದರೊ 
ನಿಷ್ಕಮಿುಗಳು, 
ಲ್ಲಾಂಗಾತ್ನು ಲ್ಲಾಂಗಮಾನ ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ 'ಕಾಯದ ಸಾಂಗವ ೇ 
ಲ್ ೇಸು ಕ್ಾಂಡಯಯ'. ಆದರ  ಕಾಯದ ವಿಚಾರಕ ಕ ಒಳಗಾಗಿ 
ಪ್ಾಂಚ ೇಾಂದಿರಯಗಳ ಆಧಿೇನನಾಗಿ, ವಿಷ್ದ ಹಲುೆಗಳಿಾಂದ 
ಕ್ಚಿುಸ್ತ್ಕ ೊಾಂಡರ  ಆತ್ಮ ನಷ್ು- ಎಾಂದು ಬಹು ಭಾವ ಗಭಿುತ್ವಾದ 
ವಚನವನುನ ಮಹಾದ ೇವಿಯಕ್ಕ ಹ ೇಳಿದಾಾರ . 
ಮಾಯ ಎಾಂಬುದು ಕ ೇವಲ 'ಪ್ರಾಂಪ್ಾಂಚಿ' ಗಳನುನ ಮಾತ್ರ 
ಮುಸುಕಿರುದ ಾಂದು ತ್ರಳಿಯಬ ೇಡಿ, ಅದು ವಿವಿಧ ರೊಪ್ಗಳಲ್ಲೆ 
ವಿವಿಧ ಜನರನುನ ಹಿಡಿದು ಕಾಡುತ್ತದ , ಅದರಿಾಂದ ಪಾರಾಗುವುದು 
ಸುಲಭವಲೆ. 
"ಬಿಟ್ುನ ಾಂದರ  ಬಿಡದಿೇ ಮಾಯ. ಬಿಡದಿದಾರ  ಬ ಾಂಬುತ್ರತತ್ುತ 
ಮಾಯ. ಯೇಗಿಗ  ಯೇಗಿಣ್ಣಯಯಿತ್ುತ ಮಾಯ. 
ಸವಣಾಂಗ  ಸವಣ್ಣಯಾಯಿತ್ು ಮಾಯ. ಯತ್ರಗ  
ಪ್ರಕಿಯಾಯಿತ್ು ಮಾಯ.  
ನಿನನ ಮಾಯಗ , 
ನಾನಾಂಜುವಳಲೆ ಚ ನನಮಲ್ಲೆಕಾಜುುನ ದ ೇವ ನಿಮಾಮಣ ." 
ಎಾಂಬ ದ ೊಡಡ ಅನುಭವದ ನುಡಿಯನುನ ಅಕ್ಕ ಹ ೇಳಿದಾಾರ . 
ಎಲೆಕಿಕಾಂತ್ ಹ ಚಾುಗಿ 'ಯತ್ರಗ  ಪ್ರಕಿಯಾಯಿತ್ು ಮಾಯ, 
ಸವುಸಾಂಗ ಪ್ರಿತಾಯಗ ಮಾಡಿದವನೊ, ಹ ೊನುನ ಹ ಣುಣ, 
ಮಣುಣಗಳನುನ ಅರಿಸ್ತ್ದವನೊ, ಪ್ರಮಪ್ರತ್ರಯು ಆದ ಯೇಗಿಗ  
'ಹ ೊಗಳಿಕ ' ಎಾಂಬುದು ಅಡಡದಾರಿ ಹಿಡಿಸುವ ಮಾಯಯಾಗಿದ . 
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 'ಅಹಾಂ' ಎಾಂಬುದನುನ ಎಬಿಬಸ್ತ್ ಅವನ ಗತ್ರಯನುನ ಕ ಡಿಸ್ತ್, ನರಕ್ಕ ಕ 
ಇಳಿಸುವ ಮಾಯ ಆ ಹ ೊಗಳಿಕ . ಅಕ್ಕನ ವಚನವಾಗಿದ . 
ಅಕ್ಕ ಸ್ಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಬಾಂಡಾಯ ಕ್ವಯತ್ರರ ಮತ್ುತ 
ವಚನಗಾತ್ರು ಹಾಗೊ ಮಹಿಳ ಯರ ಪ್ರತ್ರನಿಧಿಯಾಗಿ 
ಅಭಿವಯಕಿತಯಲ್ಲೆ ಪ್ುರುಷ್ ಸಮಾಜವನುನ ಪ್ರತ್ರಭಟ್ಟಸ್ತ್ದವರು. 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ್ ಬದಲ್ಾವಣ ಗ  ಶರಮಿಸ್ತ್ದವರು. 
“ಚನನಮಲ್ಲೆಕಾಜುುನ” ಎಾಂಬುದು ಈಕ ಯ ವಚನಗಳ ಅಾಂಕಿತ್ 
ನಾಮ. “ಯೇಗಾಾಂಗತ್ರರವಿಧಿ” ಅಕ್ಕಮಹಾದ ೇವಿಯ ಪ್ರಮುಖ 
ಕ್ೃತ್ರ. 
 
ಹಜ್ರತ್ ಆಯಿಶಾ 
 ((ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮಮದ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ಾತಪ್ ಬಾಂದಾಗಲ್ ಲೆ 

ಹ ಸರಿನ ಜ ೊತ ಗ  (ಸ)ಎಾಂದು ಆವರಣದಲ್ಲೆ ಕ ೊಡಲ್ಾಗಿದ . 
ಇದು " ಸಲಲೆ್ಾೆಹು ಅಲ್ ಹಿ ವಸಲೆಾಂ " ಎಾಂಬುವುದರ 
ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾಂಕ ೇತ್. ಇದರಥು ಅಲ್ಾೆ ನಾ ಅನುಗರಹಗಳು 
ಶಾಾಂತ್ರಯು ಅವರ ಮೇಲ್ಲರಲ್ಲ ಎಾಂದಾಗಿದ . 

 ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಾಂಗಾತ್ರಗಳ ಹ ಸರಿನ ಪ್ರಸ್ಾತಪ್ ಬಾಂದಾಗ (ರ) 
ಎಾಂಬ ಸಾಂಕ ೇತಾಕ್ಷರವನುನ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದ . ಇದು 
"ರದಿಯಲ್ಾೆಹು ಅನ್ ಹು" ಎಾಂಬ ಅರಬಿೇ ನುಡಿಯ 
ಸಾಂಕ ೇತ್. ಇದರಥು ಅಲ್ಾೆಹನು ಅವರಿಾಂದ 
ಸಾಂಪಿದರೇತ್ನಾಗಲ್ಲ ಎಾಂದಾಗಿದ . 

 ಹ ಸರಿನ ಆರಾಂಭದಲ್ಲೆ (ಹ) ಎಾಂಬ ಅಕ್ಷರವನುನ 
ಕ ೊಡಲ್ಾಗಿದ . ಇದು ಅವರಿಗ  ಗೌರವ ಸೊಚಕ್ವಾಗಿ 
ಬಳಸಲಪಡುವ " ಹಜ್ರತ್ " ಎಾಂಬ ಪ್ದದ ಸಾಂಕ ೇತ್.)) 

 
ಇಸ್ಾೆಮಿನ ಪ್ರಥಮ ಕ್ಲ್ಲೇಫರಾದ  
(ಹ)ಅಬೊಬಕ್ರ್(ರ)ರವರ ಕಿರಿಯ ಪ್ುತ್ರರ (ಹ)ಆಯಿಶಾ (ರ) 
ಇಸ್ಾೆಮಿೇ ಇತ್ರಹಾಸದಲ್ಲೆ (ಹ)ಅಬೊಬಕ್ಕರ್(ರ)ರು 
ಪ್ರಸ್ತ್ದಧರಾದಾಂತ ,(ಹ)ಆಯಿಶಾ ರವರು ಪ್ರಸ್ತ್ದಧರಾಗಿದಾಾರ . ಇವರ 
ತಾಯಿಯ ಹ ಸರು ಎಮುಮರೊಮಾನ್(ರ)(ಹ)ಆಯಿಶಾ(ರ) ರ 
ಸಹ ೊೇದರ ಅಬುಾಲ್ ರ ಹಮಾನ್(ರ) ಇವರ ಸಹ ೊೇದರಿ 
ಅಸ್ಾಮ(ರ) 
(ಹ)ಆಯಿಶಾ(ರ) ಬಾಲಯದಿಾಂದಲ್ ೇ ಶ ಾೇತಾವರಣ, ನಗುಮೊಗದ 
ಚ ಲುವ . ತ ಳಳಗಿನ ಮೈಕ್ಟ್ುು, ಚುರುಕ್ು ಬುದಿಧಯ ಅವರನುನ 
ಕ್ಾಂಡವರು ಹುಮೇರಾ ಎಾಂದು ಕ್ರ ಯುತ್ರತದಾರು. 

(ಹ)ಆಯಿಶಾ(ರ) ಬಾಲಯವು ಸ್ಾಮಾನಯ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಿಾಂತ್ 
ವಿಭಿನನವಾಗಿತ್ುತ. ಇವರಿಗ  ಜ ೊೇಕಾಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಪಿದರಯವಾದ 
ಆಟ್. ಹ ಚಿುನ ಸಮಯ ಬ ೊಾಂಬ ಯಾಟ್ದಲ್ಲೆ ಕ್ಳ ಯುತ್ರತದಾರು. 
ಬಾಲಯದ ಘಟ್ನ ಗಳನುನ ಜಿೇವನ ಪ್ಯುಾಂತ್ ನ ನಪಿದಡುವಷ್ುು 
ಸಮರಣ ಶಕಿತಯನುನ ಅಲ್ಾೆಹ ಆಯಿಶಾರಿಗ  ದಯಪಾಲ್ಲಸ್ತ್ದಾರು. 
 ಮಹಿಳ ಯರಲ್ಲೆ (ಹ)ಆಯಿಶಾರು(ರ) ಸ್ಾಾನ ಶ ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ . ಈ 
ಕಾರಣದಿಾಂದಲ್ ೇ ಆಯಿಶಾರು ಸ್ತ್ರೇಯರಿಗ  ಮಾದರಿಯಾಗಿದಾಾರ . 
 (ಹ)ಆಯಿಶಾರವರ ವಿವಾಹವು ಅತ್ಯಾಂತ್ ಸರಳವಾಗಿ 
ನ ರವ ೇರಿತ್ು. ಅದು ಶವಾಾಲ್ ತ್ರಾಂಗಳಲ್ಲ ೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತ್ು. 
ಅರಬರ ಶವಾಾಲ್ ತ್ರಾಂಗಳಲ್ಲೆ ವಿವಾಹವಾಗುವುದನುನ 
ಅಪ್ಶಕ್ುನವ ನುನತ್ರತದಾರು. ಅಾಂಧ ಶರದ ಧಯಿಾಂದಾಗಿ ಜನರು ಆ 
ತ್ರಾಂಗಳಲ್ಲೆ ಶುಭ ಕಾಯು ನಡ ಸುವುದನುನ ಇಷ್ುಪ್ಡುತ್ರತರಲ್ಲಲೆ. 
ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಆ ತ್ರಾಂಗಳಲ್ಲೆ ಮದುವ ಯಾಗುವ ಮೊಲಕ್ ಆ ಅಾಂಧ 
ವಿಶಾಾಸದ ಭ ೇರನ ನೇ ಕಿತ ತಸ್ ದರು. ಪ್ರವಾದಿಯರು(ಸ) 
ಆಯಿಶಾರ ಸ್ಾಮಥಯುವನುನ ಅರಿತ್ು, ಅವರಿಗ  ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೊ 
ತ್ರಬ ೇತ್ರ ನಿೇಡಿದಾರು. ಚತ್ುರ  ಹಾಗೊ ಜ್ಞಾನಗಳಿಸುವ 
ಆಸಕಿತಯುಳಳವರಾಗಿದಾ ಆಯಿಶಾರು ತ್ಮಗ  ತ್ರಳಿಯದ 
ವಿಚಾರಗಳನುನ ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಾಂದ ಕ ೇಳಿ 
ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳುಳತ್ರತದಾರು. ಯಾವುದ ೇ ಒಾಂದು ವಿಷ್ಯ 
ಸಾಂಪ್ೂಣುವಾಗಿ ಅಥುವಾಗುವವರ ಗ  ಪ್ರಶ ನಗಳನುನ 
ಕ ೇಳುತ್ರತದಾರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಕ್ೊಡ ಸಮಾಧಾನದಿಾಂದ 
ಅವರಿಗ  ಅಥುವಾಗುವವರ ಗೊ ಹ ೇಳುತ್ರತದಾರು. ಆಯಿಶಾರವರು 
ಧಾಮಿುಕ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ಡ ದು ಇತ್ರರಿಗ  ಆ ಜ್ಞಾನವನುನ ಧಾರ  
ಎರ ಯುವ ಬಗ ಗ ಆಸಕಿತ ಹ ೊಾಂದಿದಾರು. 
(ಹ)ಆಯಿಶಾರವರ ಕ್ುಟ್ುಾಂಬ ಜಿೇವನವು ತ್ುಾಂಬಾ 
ಸರಳವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ರಾಂಗಳುಗಟ್ುಲ್  ಮನ ಯಲ್ಲೆ ಒಲ್  
ಉರಿಯುತ್ರತರಲ್ಲಲೆ. ಒಣ ಖಜೊುರ ಹಾಗೊ ನಿೇರಿನಿಾಂದಲ್ ೇ ದಿನ 
ದೊಡುತ್ರತದಾರು. ಮನ  ಸಣಣದಿರಲ್ಲ - ದ ೊಡಡದಿರಲ್ಲ, ಮನ ಯಡತ್ರ 
ಹರ ೊೇುಲ್ಾಸದಿಾಂದ ಸಕ್ಲ ಕ ಲಸ ಕಾಯುಗಳನುನ ಸಾತ್ಿಃ 
ಮಾಡಿದರ  ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾದರಿ ಮನ ಯಾಗಲು ಸ್ಾಧಯ. 
(ಹ)ಆಯಿಶಾರು ಕ ಲಸ ಕಾಯುಗಳಲ್ಲ ೆ ಇತ್ರ ಸ್ತ್ರೇಯರಿಗ  
ಮಾದರಿಯಾಗಿದಾರು. ಅತ್ರರ್ಥ ಸತಾಕರದಲ್ಲೆ ಯಾವುದ ೇ ಕ್ುಾಂದು 
ಕ ೊರತ  ಮಾಡುತ್ರತರಲ್ಲಲೆ. ಉಪ್ವಾಸವಿದಾರೊ ಪ್ರವಾಗಿಲೆ 
ತ್ಮಮಲ್ಲೆರುವ ಹಣ, ಆಹಾರ, ಎಲೆವನೊನ ದಾನ ಮಾಡುತ್ರತದಾರು 
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(ಹ)ಆಯಿಶಾರವರು ಲ್ೌಕಿಕ್ ವಾಯಮೊೇಹಕ ಕ ಬಲ್ಲಯಾಗದಾಂತ  
ಜಾಗರೊಕ್ತ  ವಹಿಸ್ತ್ದಾರು. 
 ರಮಝಾನಿನ ಉಪ್ವಾಸವನುನ ಹ ೊರತ್ುಪ್ಡಿಸ್ತ್ 
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಇತ್ರ ದಿನಗಳಲೊ ೆ
ಉಪ್ವಾಸವನಾನಆಚರಿಸುತ್ರತದಾರು. ಹರಫಾದ ದಿನ ತ್ಪ್ಪದ ೇ 
ಉಪ್ವಾಸವನಾನಚರಿಸುತ್ರತದಾರು. ಒಮಮ ಹರಫಾದ ದಿನವು ಅತ್ರ 
ಹ ಚುು ಸ್ ಕ  ಹಾಗೊ ತಾಪ್ದಿಾಂದ ಕ್ೊಡಿತ್ುತ. ಅಾಂದು ಎಾಂದಿನಾಂತ  
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಉಪ್ವಾಸ ಹಿಡಿದಿದಾರು. ತ್ರೇವರ ಸ್ ಕ ಯಿಾಂದಾಗಿ 
ತ್ಲ್ ಯ ಮೇಲ್  ಆಗಾಗ ಗ ನಿೇರನುನ ಚಿಮುಕಿಸುತ್ರತದಾರು. ಅಷ್ುರಲ್ ೆೇ 
ಸಹ ೊೇದರ ಅಬುಾಲ್ ರ ಹಮಾನ್ ರು ಅಲ್ಲಗೆ  ಆಗಮಿಸ್ತ್ದರು. 
"ಇಷ್ುು ಸ್ ಕ ಯಲ್ಲೆ ಐಚಿುಕ್ ಉಪ್ವಾಸವಿಡುವ ಅವಶಯಕ್ತ  
ಏನಿತ್ುತ?" ಎಾಂದರು. ಆಗ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು- ಪ್ರವಾದಿಯವರು(ಸ) 
ಈ ರಿೇತ್ರ ಹ ೇಳಿದಾಾರ , " ಯಾರು ಅರಫಾದ ದಿನ 
ಉಪ್ವಾಸವನಾನಚರಿಸುತಾತರ ೊೇ ಅವರ ಇಡಿೇ ವಷ್ುದ 
ಪಾಪ್ಗಳು ಮನಿನಸಲಪಡುತ್ತವ . ಆದುದರಿಾಂದ ನಾನು ಅರಫಾ 
ದಿನದ ಉಪ್ವಾಸವನುನ ಬಿಡಲ್ಾರ " ಎಾಂದರು ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು 
ಪ್ರತ್ರ ವಷ್ು ತ್ಪ್ಪದ ೇ ಹಜ್ಜ್ ನಿವುಹಿಸುತ್ರತದಾರು. 
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಬಹಳ ಉದಾರಿಯಾಗಿದಾರು. ಕ ೈಗ  
ಬಾಂದುದ ಲೆವನೊನ ಬ ೇಡುವವನಿಗ  ದಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ರತದಾರು. 
 ಒಮಮ ಅಬುಾಲ್ಾೆ ಬಿನ್ ಝುಬ ೈರ್(ರ)ರು ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ 
ಮೊತ್ತವನುನ ಕ್ಳುಹಿಸ್ತ್ದಾರು. ಅವ ಲೆವನೊನ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು 
ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲೆ ಎರಡು ದಿರ್ಮ್ ಉಳಿದಿತ್ುತ. 
ಮನ ಯ ಮುಾಂದ  ಓವು ಭಿಕ್ಷುಕ್ ನಿಾಂತ್ರದಾ. "ನಿೇವು ಇಾಂದು 
ಉಪ್ವಾಸದಿಾಂದಿದಿಾೇರಿ. ಈ ಎರಡು ದಿರ್ಮ್ ಅನುನ 
ಉಳಿಸ್ತ್ಕ ೊಳಿಳರಿ" ಎಾಂದು ದಾಸ್ತ್ ಹ ೇಳಿದಳು. ಆಗ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು 
"ಈಗ ಬ ೇಡ" ಎಾಂದು ಆ ಎರಡು ದಿರ್ಮ್ ಅನೊನ ಭಿಕ್ಷುಕ್ನಿಗ  
ನಿೇಡಿ ಬಿಟ್ುರು. 
 ಒಮಮ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಉಪ್ವಾಸದಿಾಂದಿದಾರು. ಇಾಂದು ಇಫಾತರ್ 
ಗಾಗಿ ಕ ೇವಲ ಒಾಂದು ಚಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರವಿತ್ುತ. ಅಷ್ುರಲ್ಲೆ ಓವು 
ಮಹಿಳ  ಅಲ್ಲೆಗ  ಬಾಂದಳು. ಆಗ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ದಾಸ್ತ್ಯನುನ 
ಕ್ರ ದು ಚಪಾತ್ರಯನುನ ಆ ಮಹಿಳ ಗ  ನಿೇಡುವಾಂತ  ಹ ೇಳಿದರು. 
ಆಗ ದಾಸ್ತ್ಯು, "ಇಫಾತರ್ ಗಾಗಿ ಆ ಚಪಾತ್ರಯನುನ ಇಟ್ಟುದ ಾ" 
ಎಾಂದಳು. ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಅದನುನ ಕ ೊಟ್ುು ಬಿಡು ಎಾಂದರು. 
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರಿಗ  ಮಕ್ಕಳಿರಲ್ಲಲೆ. ಆದುದರಿಾಂದ ಅವರು(ರ) 
ಮಕ್ಕಳನುನ ದತ್ುತ ಪ್ಡ ದು ಸ್ಾಕಿದಾರು. ಅವರಿಗ  ತ್ರಬ ೇತ್ರ 

ನಿೇಡುತ್ರತದಾರು. ದ ೊಡಡವರಾದಾಗ ಅವರ ವಿವಾಹ 
ಮಾಡಿಸುತ್ರತದಾರು. 
 ಹ.ಆಯಿಶಾರವರ(ರ)ರು ಇತ್ರಹಾಸದ ಕೌಶಲಯವನುನ ತ್ನನ 
ಪಿದತ್ರಾದ ಅಬೊಬಕ್ರ್ (ರ) ರಿಾಂದ ಕ್ಲ್ಲತ್ರು. ಅರಬ್ ನ 
ಪ್ರಿಸ್ತ್ಾತ್ರ, ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲದ ಆಚರಣ ಗಳು, ಪ್ರಸ್ತ್ದಧ ಗ ೊೇತ್ರಗಳ 
ವಾಂಶವೃಕ್ಷವು ಅಬೊಬಕ್ರ್(ರ)ರಿಗ  ಚ ನಾನಗಿ ತ್ರಳಿದಿತ್ುತ. 
ಅವರು(ರ) ತ್ಮಮ ಪ್ುತ್ರರ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರಿಗ  ಇದನ ನಲ್ಾೆ 
ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದಾರು ಹಾಗೊ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಅದನುನ ನ ನಪಿದನಲ್ಲೆಟ್ುರು. 
ಹ.ಅರ್ ವಾರು ಹ ೇಳುತಾತರ , "ನಾನು ಇತ್ರಹಾಸ ಹಾಗೊ 
ವ ೈದಯಶಾಸರದಲ್ಲೆ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರಿಗಿಾಂತ್ ಉತ್ತಮರನುನ ಕ್ಾಂಡಿಲೆ" 
ನಮಗ  ಹದಿೇಸ್ ಗರಾಂಥಗಳಲ್ಲೆ ಅರಬಬರ ಆಚರಣ ಯ ಕ್ುರಿತ್ು 
ಸ್ತ್ಗುವ ಎಲ್ಾೆ ವಿಚಾರಗಳನುನ ಹ.ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ೇ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದಾಾರ . 
ಅರಬರ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರಿಸ್ತ್ಾತ್ರ, ವಿವಾಹದ ಆಚರಣ ಗಳು, 
ಇಚ ಛೇದನ, ಇಸ್ಾೆಮಿಗಿಾಂತ್ ಮೊದಲು ಅರಬರು ಯಾವ ಲ್ಾೆ 
ದಿನಗಳಲ್ಲೆ ಉಪ್ವಾಸವನಾನ ಚರಿಸುತ್ರತದಾರು, ಮೃತ್ರ ಕ್ುರಿತಾದ 
ಆಚರಣ ಗಳು,ಕ್ುರ ೈಶರ  
ಅಜ್ಜ್ ನ ಸಾಂದಭುದಲ್ಲೆ ತ್ಾಂಗುತ್ರತದಾ ಸಾಳ ಇತಾಯದಿ ಇವ ಲೆವನೊನ 
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ೇ ನಮಮ ಮುಾಂದಿರಿಸ್ತ್ದಾಾರ . 
 "ತ್ಾಂದ ಯಾಂತ  ಮಗಳು" ಎಾಂಬಾಂತ  ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ತ್ಾಂದ ಯ 
ಹಾದಿಯಲ್ ೆೇ ನಡ ದರು. ಕ್ವನಗಳನುನ ಅರ ೈುಸುವುದು, 
ವಿಶ ೆೇಷ್ಟಸುವುದು, ನಾಲಗ ಯ ಬಗ ಗ ಜಾಗೃತ  ವಹಿಸುವುದು, 
ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುವ ಸಾಂದಭುದಲ್ಲೆ ಸಮಪ್ುಕ್ವಾದ ಪ್ದಗಳ 
ಬಳಕ , ಉಪ್ಮ - ಅಲಾಂಕಾರಗಳ ಬಳಕ  ಇತಾಯದಿಗಳ ಲವೆನೊನ 
ನಾವು ಆಯಿಶಾ(ರ)ರಲ್ಲೆ ಕಾಣಬಹುದು. 
 ಹ. ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಕ ೊೇಣ ಯ ಮುಾಂಭಾಗದಲ್ ೆೇ ಮಸ್ತ್್ದ್ ನಬವಿ 
ಇತ್ುತ. ಹ. ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ತ್ಮಮ ಕ ೊೇಣ  (ಮನ )ಯಲ್ ೆೇ 
ಕ್ುಳಿತ್ುಕ ೊಾಂಡು ಉಪ್ನಾಯಸ ನಿೇಡುತ್ರತದಾರು. ಕ ಲವು 
ವಿದಾಯರ್ಥುಗಳು ಕ ೊೇಣ ಯಳಗಡ , ಇನುನ ಕ ಲವರು ಮಸ್ತ್ೇದಿಯ 
ಅಾಂಗಳದಲ್ಲೆ ಅಾಂದರ  ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಕ ೊೇಣ ಯ ಮುಾಂಭಾಗದಲ್ಲೆ 
ಕ್ುಳಿತ್ುಕ ೊಳುಳತ್ರತದಾರು. ಕ ೊೇಣ ಯ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ  ಪ್ರದ ಯನುನ 
ಹಾಕ್ಲ್ಾಗಿತ್ುತ. ಅಲ್ಲೆಾಂದಲ್ ೇ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಉಪ್ನಾಯಸ 
ನಿೇಡುತ್ರತದಾರು. 
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಉಪ್ನಾಯಸವನುನ ಆರಾಂಭಿಸ್ತ್ ಪ್ರವಾದಿ 
ವಚನಗಳನುನ ಹ ೇಳಿ ಸುಮಮನಾಗುತ್ರತದಾರು. ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಶಿನಸ್ತ್ದರ  
ಅದಕ್ುಕತ್ತರಿಸುತ್ರತದಾರು. ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಅವರು ಪ್ರಶಿನಸದಿದಾರ  

http://www.kannadajournal.com/


 

~ 46 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 

ಶಿಷ್ಯರು ಸಾತ್ಿಃ ಪ್ರಶ ನಗಳನುನ ಕ ೇಳುವಾಂತ  ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು 
ಬ ೇರ ರಿೇತ್ರ-- ಉಪಾಯಗಳನುನ ಹೊಡುತ್ರತದಾರು. ಯಾರಾದರೊ 
ಪ್ರಶ ನ ಕ ೇಳುವಾಗ ಹಿಾಂಜರಿದರ  ಅವರಿಗ  ಪ್ರೇತಾಿಹಿಸುತ್ರತದಾರು. 
ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಹ ಚುು ಪ್ರಶ ನಗಳನುನ 
ಕ ೇಳುತ್ರತದಾರಾದರೊ, ಪ್ರಶ ನಗಳನುನ ಕ ೇಳುವಾಗ ಮುಜುಗರ 
ಪ್ಡುತ್ರತದಾರು. ಆಗ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು "ನಾನು ನಿಮಮ 
ಜ ೊತ ಯಾಗಿದ ಾೇನ . ಪ್ರತ್ರಯಾಂದು ಸಮಸ್ ಯಗಳನುನ ನಿೇವು 
ನನನಲ್ಲೆ ಕ ೇಳಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಾಂಡುಕ ೊಳಳಬಹುದು" ಎಾಂದು 
ಪ್ರೇತಾಿಹಿಸುತ್ರತದಾರು. ಸ್ತ್ರೇಯರ ಕ ಲವಾಂದು ಸಮಸ್ ಯಗಳು 
ಎಲೆರ ಮುಾಂದ  ಬಾಂದಾಗ ಅಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಪರ ಚಚ ುಗಳು 
ನಡ ಯುತ್ರತದಾವು. ಕ ೊನ ಗ  ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಆ ಚಚಾು ವಿಷ್ಯದ 
ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ವಚನಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಾಂದಭು- 
ಸನಿನವ ೇಶಗಳನುನ ಹ ೇಳಿ ಸರಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲ ೆಮನ ಮುಟ್ುುವಾಂತ  
ಅರ ೈುಸುತ್ರತದಾರು. 
ಹ. ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಉಪ್ನಾಯಸ ನಿೇಡುವ ಸಾಂದಭುದಲ್ಲೆ 
ನುಡಿಗಟ್ುುಗಳನುನ ಬಳಸುತ್ರತದಾರು. ಅವಸರ ಪ್ಡದ , 
ಸ್ಾವಧಾನವಾಗಿ ಕ್ುರ್ ಆನಿನ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲೆ ಸರಳ ಭಾರ ಯಲ್ಲೆ 
ವಿವರಿಸುತ್ರತದಾರು. ಬರ ದಿಟ್ುುಕ ೊಳಳಲು ಅನುಕ್ೊಲವಾಗುವ 
ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲೆ ಹ ೇಳುತ್ರತದಾರು. 
 ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಜ್ಞಾನಸ್ತ್ದಿಧಯಲ್ಲೆ ಅತ್ುಯನನತ್ ಸ್ಾಾನವನುನ 
ಪ್ಡ ದಿದಾರು. ಅಾಂದಿನ ಉಲಮಾಗಳಿಗ  ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಜ್ಞಾನದ 
ಮೇಲ್  ಸಾಂಪ್ೂಣು ಭರವಸ್ ಯಿತ್ುತ. ಸ್ಾಮಾನಯ ನಾಗರಿಕ್ರೊ 
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ವರದಿಗಳನುನ ದೃಢೇಕ್ೃತ್ ಎಾಂದು ನಾಂಬುತ್ರತದಾರು. 
ಇದ ೇ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಯವರ ನಾಂತ್ರ ಹಿರಿಯರಲ್ಲೆ 
ಮುಫ್ತತಯ ಸ್ಾಾನಮಾನ ದ ೊರ ತ್ವರಲ್ಲ ೆ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರೊ 
ಓವುರಾಗಿದಾಾರ . ಅದಲೆದ  ಹ. ಅಬೊಬಕ್ರ್(ರ), ಉಮರ್ (ರ), 
ಉಸ್ಾಮನ್ (ರ)ಹಾಗೊ ಇನಿನತ್ರ ಪ್ರಸ್ತ್ದಧ ಸಹಾಭಿಗಳು 
ಯಾವುದಾದರೊ ಸಮಸ್ ಯಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ಲುಕಿ ಬಿಟ್ುರ  ಅದರ 
ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಹ. ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಬಳಿ ತ ರಳುತ್ರತದಾರು. ಬಳಿಕ್ 
ಹ.ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಸೊಚಿಸ್ತ್ದ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ 
ಆಾಂಗಿೇಕ್ರಿಸುತ್ರತದಾರು. ಪ್ರಥಮ ದಜ ುಯ ಸ್ಾಹಾಬಿವಯುರ 
ಫತಾಾಗಳನುನ ಪ್ರಿಗಣ್ಣಸ್ತ್ದ ಜನರು ಹ ೇಳುತಾತರ . "ಹ. 
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಫತಾಾಗಳು ಎಷ್ಟುವ ಯಾಂದರ  ಒಾಂದು ವ ೇಳ  
ಅದನುನ ಒಟ್ುುಗೊಡಿಸ್ತ್ದರ  ಒಾಂದು ದ ೊಡಡ ದಾಖಲ್ ಯ ಗರಾಂಥವ ೇ 
ಬ ೇಕಾದಿೇತ್ುತ." 

 ಹ.ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಬಳಿಯಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಾಜುನ ಗ  ಬರುತ್ರತದಾವರಲ್ಲೆ 
ಬಾಲಕ್, ಬಾಲಕಿಯರು, ಯುವಕ್ - ಯುವತ್ರಯರು ಹಾಗೊ 
ಹಿರಿಯರೊ ಇರುತ್ರತದಾರು. ಹ.ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ತ್ರಬ ೇತ್ರ 
ನಿೇಡುತ್ರತರುವುದರ ೊಾಂದಿಗ  ಉಪ್ದ ೇಶಗಳನೊನ ನಿೇಡುತ್ರತದಾರು. 
ಯುವಕ್ - ಯುವತ್ರಯರು ಹಾಗೊ ಇನಿನತ್ರರಿಾಂದಿದ ಏನಾದರೊ 
ತ್ಪ್ುಪ ಸಾಂಭವಿಸ್ತ್ದರ  ಹ.ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಅವರ ಮೇಲ್  ನಿಗಾ 
ಇಡುತ್ರತದಾರು. ತ್ಪ್ುಪಗಳನುನ ತ್ರದುಾವ, ಸಲಹ  ನಿೇಡುವ ನಿೇತ್ರಯು 
ಹಿರಿಯರಿಗ  ಹಾಗೊ ಕಿರಿಯರಿಗ  ಬ ೇರ  ಬ ೇರ ಯಾಗಿತ್ುತ. 
ಹಿರಿಯರು ತ್ಪ್ುಪ ಮಾಡಿದರ  ಅವರನುನ ಅಲ್ ೆೇ ತ್ರದುಾವ ಬದಲು 
ಬ ೇರ ಯವರ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಹ ೇಳಿ ಕ್ಳುಹಿಸುತ್ರತದಾರು ಹಾಗೊ 
ಅದಕ ಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತ್ದಾಂತ  ಕ್ುರ್ ಆನ್ ಹಾಗೊ ಪ್ರವಾದಿ 
ವಚನಗಳ ಆಧಾರಗಳನುನ ಹ ೇಳುತ್ರತದಾರು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಬಿದಾರ  
ಸಾತ್ಿಃ ತಾವ ೇ ಅವರ ಬಳಿಗ  ತ ರಳುತ್ರತದಾರು. ಒಾಂದು ವ ೇಳ  
ಮಕ್ಕಳು ತ್ಪ್ುಪ ಮಾಡಿದರ  ಕ್ೊಡಲ್ ೇ ಅವರನುನ ತ್ರದುಾತ್ರದಾರು. 
ಮಕ್ಕಳಿಗ  ತ್ರಳಿಸಲು ತ್ಡಮಾಡಿದರ , ಮಕ್ಕಳು ತ್ಮಮ ತ್ಪ್ಪನುನ 
ಮರ ತ್ು ಬಿಡುತಾತರ  ಎಾಂಬ ಸಾಂದ ೇಹ ಅವರಿಗಿತ್ುತ. ಈ 
ತ್ರದುಾಪ್ಡಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ ಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತ್ದವುಗಳಾಗಿವ . ಒಾಂದು 
ವ ೇಳ  ಸ್ಾವುಜನಿಕ್ರು ತ್ಮಾರ  ಮಾಡುತ್ರತದಾರ  ಅಥವಾ ನಿಷ್ಟದಧ 
ಕಾಯುಗಳಲ್ಲೆ ತ ೊಡಗಿದಾನುನ ಕ್ಾಂಡರ  ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಅದನುನ 
ಕ್ಠ ೊೇರವಾಗಿ ತ್ಡ ಯುತ್ರತದಾರು. ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಸ್ಾಮೊಹಿಕ್ 
ಪ್ರಮಾದಗಳು ಸಾಂಭವಿಸ್ತ್ದರ  ಮದಿೇನಾದ ಗವನುರ್ ಗ  
ತ್ರಳಿಸುತ್ರತದಾರು ಹಾಗೊ ಅವರು ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಆದ ೇಶದ 
ಮೇರ ಗ  ತ್ರದುಾಪ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ರತದಾರು. 
 ಓವು ಸ್ತ್ರೇಯ ಮಗಳು ಬಹಳ ಸುಾಂದರಿಯಾಗಿದಾಳು. ಆದರ  
ಕಾಯಿಲ್ ಯಿಾಂದಾಗಿ ಅವಳ ಕ್ೊದಲುಗಳು ಉದುರಿದಾವು. ಆ 
ಯುವತ್ರಯ ವಿವಾಹ ನಿಶುಯವಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಸ್ತ್ರೇಯು 
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಬಳಿ ಬಾಂದು, "ಯಹೊದಿ ಸ್ತ್ರೇಯರು ತ್ಲ್ ಯ 
ಸ್ೌಾಂದಯುಕಾಕಗಿ, ತ ೊೇರಿಕ ಗಾಗಿ ಕ್ೊದಲುಗಳನುನ 
ಜ ೊೇಡಿಸ್ತ್ಕ ೊಳುಳತಾತರ . ನಾನು ನನನ ಮಗಳ ತ್ಲ್ ಗ  ಅಾಂತ್ಹ 
ಕ್ೊದಲನುನ ಹ ೊದಿಸಲ್ ೇ ?" ಎಾಂದು ಕ ೇಳಿದರು. ಆಗ 
ಆಯಿಶಾ(ರ), "ಪ್ರವಾದಿಯವರು(ಸ) ತ ೊೇರಿಕ ಯ ಕ್ೊದಲನುನ 
ಜ ೊೇಡಿಸುವ ಹಾಗೊ ಜ ೊೇಡಿಸುವವರ ಮೇಲ್  ಶಾಪ್ 
ಹಾಕಿದಾಾರ " ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದರು. 
 ಮದಿೇನಾದ ಸ್ತ್ರೇಯರು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸ್ತ್ದಾಗ ಅವರನುನ 
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಬಳಿಗ  ಕ ೊಾಂಡ ೊಯುಯತ್ರತದಾರು. ಸಮೃದಿಧ ಹಾಗೊ 
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ಪಾರಥುನ ಗಾಗಿ ವಿನಾಂತ್ರಸುತ್ರತದಾರು. ಒಮಮ ಅವರ ಬಳಿ ಓವು 
ಸ್ತ್ರೇ ಬಾಂದರು. ಆಕ ಯ ತ್ಲ್ ಯ ಬುಡದಲ್ಲೆ ಕ್ಷೌರದ ಕ್ತ್ರತ 
ಇಟ್ಟುರುವುದನುನ ಕ್ಾಂಡ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು, "ಇದ ೇನು" ? ಎಾಂದು 
ಕ ೇಳಿದರು. ಆಕ ಯು, "ಇದರಿಾಂದ ಭೊತ್ ಹ ದರಿ ಓಡಿ 
ಹ ೊೇಗುತ್ತದ " ಎಾಂದಳು. ಆ ಕ್ೊಡಲ್ ೇ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಆ 
ಕ್ತ್ರತಯನುನ ತ ಗ ದು ಎಸ್ ದರು. ಬಳಿಕ್, "ಪ್ರವಾದಿಯವರು(ಸ) 
ಅಪ್ಶಕ್ುನದ (ಭವಿಷ್ಯ ಹ ೇಳುವುದು) ತ್ಡ ದಿದಾಾರ .(ಇದ ಲ್ಾೆ 
ಭರಮಯಾಗಿದ )" ಎಾಂದು ಉಪ್ದ ೇಶಿಸ್ತ್ದರು. 
 ಸ್ತ್ರೇಯರಿಗ  ಆಭರಣಗಳನುನ ಧರಿಸುವ ಅನುಮತ್ರ 
ಯಿದ ಯಾದರೊ ಶಬಾ ಬರುವ ಆಭರಣಗಳನುನ 
ತ ೊಡುವುದರಿಾಂದ ತ್ಡ ಯಲ್ಾಗಿದ . ಗುಾಂಗುರು ಧರಿಸ್ತ್ದಾ ಓವು 
ಬಾಲಕಿಯು ತ್ನನ ತಾಯಿಯಾಂದಿಗ  ಬಾಂದಳು. ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು 
ಆ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿಯಾಂದಿಗ  ಗುಾಂಗುರುವನುನ 
ತ ರ ಗ ಯುವಾಂತ  ಹ ೇಳಿದರು. ನನನ ಬಳಿ ಈ ರಿೇತ್ರ 
ಕ್ರ ದುಕ ೊಾಂಡು ಬರಬ ೇಡಿ ಎಾಂದರು. ಅಲ್ಲೆದಾ ಕ ಲವು ಸ್ತ್ರೇಯರು, 
"ಏಕ  "?ಎಾಂದು ಪ್ರಶಿನಸ್ತ್ದರು. ಆಗ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು "ಯಾರ 
ಮನ ಯಲ್ಲೆ ಕಾರವಾನದಲ್ಲೆ ಶಬಾ ನಾದ ಕ ೇಳಿಸುತ್ತದ ೊೇ ಅಲ್ಲೆಗ  
ದ ೇವಚರರು ಆಗಮಿಸುವುದಿಲೆ" ಎಾಂದರು. 
 ಸಾಂತ್ೃಪಿದತಯ ಬಗ ಗ ಪ್ರವಾದಿಯವರು(ಸ) ಹ.ಆಯಿಶಾ(ರ)ರಿಗ  
ನಿೇಡಿದಾ ತ್ರಬ ೇತ್ರಯಾಂತ  ಅವರು(ರ) ಅವರ 
ಮಾದರಿಯಾಗಿದಾರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು(ಸ) ನಿಧನದ ವ ೇಳ , 
"ಆಯಿಶಾ! ಬಾಂಗಾರದ ಒಾಂದು ಸಣಣ ತ್ುಾಂಡು ಇರಬಹುದಲೆವ ೇ 
?" ಎಾಂದರು. ಇದನುನ ಕ ೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಅದನುನ 
ತ್ಾಂದರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು(ಸ) ಅದನುನ ದಾನ ಮಾಡಿ 
ಬಿಡುವಾಂತ  ಹ ೇಳಿದರು. ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಅದನುನ ದಾನ 
ಮಾಡಿದರು. ವಾಸತವವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು(ಸ) ನಿಧನ 
ಹ ೊಾಂದಿದ ದಿನ ಮನ ಯಲ್ಲೆ ತ್ರನನಲು ಏನೊ ಇರಲ್ಲಲೆ. 
 ಪ್ರವಾದಿಯವರ(ಸ) ನಾಂತ್ರ ಹ ಚ ುಚುು ಉಡುಗ ೊರ ಗಳು 
ಬರುತ್ರತದಾವು. ಆದರ  ಸಾಂಜ  ವ ೇಳ ಗ  ಏನೊ ಉಳಿಯುತ್ರತರಲ್ಲಲೆ. 
ಎಲೆವನೊನ ದಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ರತದಾರು. ದಾಸ್ತ್ಯು 
ಟ್ಟೇಕಿಸುತ್ರತದಾಳು. ಅದಕ ಕ "ಪ್ರವಾದಿಯವರ(ಸ) ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 
ಎಾಂದಿಗೊ ಬಡವರಾಂತ  ಜಿೇವಿಸಬ ೇಕ್ು" ಎನುನತ್ರತದಾರು. 
 ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ಯವರ ೊಾಂದಿಗಿರುತ್ರತದಾ ಅದ ೇ ಕ ೊೇಣ ಯಲ್ಲೆ ಜಿೇವನ 
ಸವ ಸ್ತ್ದರು. ಉಮರ್(ರ)ರು ತ್ಮಮ ಗ ೊೇರಿಗಾಗಿ ಜಾಗ 

ಕ ೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಆ ಕ ೊೇಣ ಯನುನ 
ಬಿಟ್ುುಕ ೊಟ್ಟುದಾರು. 
 ಲಕ್ಷಗಟ್ುಲ್  ಮೊತ್ತವನುನ ಒಾಂದ ೇ ದಿನದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಾೆಹನ 
ಮಾಗುದಲ್ಲೆ ಖಚುು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ರತದಾರು. ಬಳಿಕ್ ಸಾಂತ ೊೇಷ್-- 
ಸಾಂತ್ೃಪಿದತಯಾಂದಿಗ  ಎದುಾ ನಿಲುೆತ್ರತದಾರು. 
ಒಮಮ ಓವು ಮಹಿಳ ಗ  ಆತ್ನ ಪ್ತ್ರಯು ಬಹಳ 
ನಿಧಾುಕ್ಷಿಣಯವಾಗಿ ಹ ೊಡ ದನು. ಆಕ ಯ ಬ ನನ ಮೇಲ್  
ಬಾಸುಾಂಡ ಗಳು ಮೊಡಿದವು. ಆ ಮಹಿಳ  ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಬಳಿ 
ಬಾಂದು ತ್ನನ ಬ ನುನ ತ ೊೇರಿಸ್ತ್ದಳು. ಆಗ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು 
ಪ್ರವಾದಿಯವರು(ಸ) ಮನ ಗ  ಬಾಂದಾಗ ಮುಸ್ತ್ೆಾಂ ಪ್ತ್ರನಯರು 
ಸಾಂಕ್ಷ್ುಗಳನುನ ಅನುಭವಿಸುತ್ರತರುವ ಉದಾಹರಣ ಯನುನ 
ಹ ೇಳಿದರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ೇ(ಸ)! ಆ ಮುಗಧ ಸ್ತ್ರೇಯ ಬ ನುನ ಆಕ ಯ 
ವಸರಕಿಾಂತ್ಲೊ ಹ ಚುು ಹಸ್ತ್ರಾಗುತ್ರತದ  ಎಾಂದರು. ಆಗ 
ಪ್ರವಾದಿಯರು(ಸ) ಆ ಪ್ತ್ರನಯರ ಪ್ತ್ರಯಾಂದಿರು ಮತ್ುತ 
ಎಲೆರನುನದ ಾೇಶಿಸ್ತ್ ಇಾಂತ್ಹ ಶಿಕ್ಷ  ನಿೇಡುವುದರಿಾಂದ ಎಲೆರನೊನ 
ತ್ಡ ದರು. 
ಸ್ತ್ರೇಯರು ಸಮಸ್ ಯಗಳ ಸಮಾಧಾನಕಾಕಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ(ಸ) 
ಬಳಿ ಬರುತ್ರತದಾರು. ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಮಸ್ ಯಗಳನುನ ಕ ೇಳುತ್ರತದಾರು. 
ಆದರ  ತ್ಮಮ ಬಹಳ ವ ೈಯಕಿತಕ್ ವಿಚಾರಗಳನುನ ಕ ೇಳಲು 
ಮುಜುಗರ ಪ್ಡುತ್ರತದಾರು. ಈ ಸಾಂದಭುದಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೇಯರು 
ಹ.ಆಯಿಶಾ(ರ)ರನುನ ತ್ಮಮ ಪ್ರತ್ರನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರು. 
 ಹ. ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಪ್ರವಾದಿಯವರ(ಸ)ಬಳಿ ಅವರ 
ಸಮಸ್ ಯಗಳನುನ ಹ ೇಳಿ ಅದರ ಉತ್ತರವನುನ ಸ್ತ್ರೇಯರಿಗ  
ತ್ರಳಿಸುತ್ರತದಾರು. 
 ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಪ್ತ್ರಯು ನಿಧನ ಹ ೊಾಂದಿದರ  ಆತ್ನ ವಿಧವ ಯು 
ನಾಲುಕ ತ್ರಾಂಗಳು ಹತ್ುತ ದಿನಗಳವರ ಗ  ಇದಾ ತ್ ಗ  
ಕ್ುಳಿತ್ುಕ ೊಳಳಬ ೇಕ್ು. ಮನ ಯಿಾಂದ ಹ ೊರಗ  ಬ ೇರ  ಸಾಳಕ ಕ 
ಹ ೊೇಗಬಾರದು. ಇದ ೊಾಂದು ಇಸ್ಾೆಮಿನ ನಿಯಮವಾಗಿದ . ಈ 
ವಿಚಾರದಲ್ಲೆ ಪ್ತ್ರಯು ಎಲ್ಲೆ ನಿಧನ ಹ ೊಾಂದುತಾತನ ೊೇ ಆತ್ನ 
ಪ್ತ್ರನಯು ಅಲ್ ೆೇ ಇದಾತ್ ನ ದಿನಗಳನುನ ಕ್ಳ ಯಬ ೇಕ್ು ಅಥವಾ 
ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಸ್ತ್ರೇಯು ಜ ೊತ ಯಲ್ಲೆಲೆದಿದಾರ  ಆಕ ಯ ಪ್ತ್ರಯ 
ನಿಧನದ ವಾತ ು ತ್ರಳಿದರ  ಆಕ  ಎಲ್ಲೆದಾಾಳ  ೇ ಅಲ್ ೆೇ ಉಳಿದು 
ಇದಾತ್ ಗ  ಕ್ುಳಿತ್ುಕ ೊಳಳಬ ೇಕ್ು. ಅಲ್ಲೆಾಂದ ಹ ೊರಗ  ಹ ೊೇಗುವುದು 
ಹಾಗೊ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಆಕ ಯ ಮೇಲ್  ನಿಷ್ಟದಧ ಆಗಿದ  
ಎಾಂದು ಜನರು ಫತಾಾ ನಿೇಡತ ೊಡಗಿದರು. ಈ ಫತಾಾದಿಾಂದಾಗಿ 
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ವಿಧವ ಯರು ಸಾಂಕ್ಷ್ುಕ ಕ ಸುಲುಕಿದರು. ಕ ಲವಮಮ ಪ್ತ್ರಯು 
ಪ್ರಊರಿನಲ್ಲೆ ನಿಧನ ಹ ೊಾಂದಿದರ  ಆತ್ನ ವಿಧವ ಯ ಪಾಲ್ಲಗ , 
ಆಕ ಯ ಆಸ್ತ್ತ-ಅಾಂತ್ಸುತ, ಮಾನ-ಮಯಾುದ ಯ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲೆ ಆ 
ಜಾಗವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಬಹುದು. 
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಒಾಂದು ಸಾಂದಭುದಲ್ಲೆ ಈ ಸಾಂಕ್ಷ್ುವನುನ 
ಪ್ರಿಹರಿಸ್ತ್ದರು. ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಓವು ಸಹ ೊೇದರಿಯು 
ತ್ಲ್ಾಾ(ರ) ರನುನ ವಿವಾಹವಾಗಿದಾರು. ತ್ಲ್ಾಾ(ರ)ರು ಜಮಾಲ್ 
ಯುದಧದಲ್ಲೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಪ್ತ್ರನಯು ಅವರ ಜ ೊತ ಗಿದಾರು. 
ಮೇಲ್  ಜನರು ಸೊಚಿಸ್ತ್ದ ಫತಾಾದ ಪ್ರಕಾರ ತ್ಲ್ಾಾ(ರ)ರ 
ವಿಧವ ಯು ಅಲ್ ೆೇ ತ್ಾಂಗ ಬ ೇಕಿತ್ುತ. ಆದರ  ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು 
ಅವರನುನ ತ್ಮಮ ಜ ೊತ  ಕ್ರ ದುಕ ೊಾಂಡು ಹ ೊೇದರು. ಇದು 
ಫತ್ಾದ ವಿರುದಧವಾಗಿದಾರಿಾಂದ ಜನರು ಪ್ರಸಪರ ಚಚಿು 
ಸತ ೊಡಗಿದರು. ಪ್ರಸ್ತ್ದಧ ಇಮಾಮ್ ಆಗಿದಾ  
ಹ. ಅಯೊಯಬ್ ತಾಬಿಈ(ರ)ಯವರಲ್ಲೆ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಹಿೇಗ ೇಕ  
ಮಾಡಿದರ ಾಂದು ಜನರು ಕ ೇಳಿದರು, ಹ. ಅಯೊಯಬ್ (ರ)ರು 
ಹ ೇಳಿದರು, "ಹ.ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ತ್ಲ್ಾಾ(ರ)ರ ವಿಧವ ಯನುನ 
ಮನ ಯಿಾಂದ ಹ ೊರಗ  ತ್ರಲ್ಲಲೆ, ಬದಲ್ಾಗಿ ಮನ ಯಳಗ  
ಕ್ರ ದುಕ ೊಾಂಡು ಹ ೊೇದರು." ಜನರ ಲೆರೊ ಇದರಿಾಂದ 
ಸಾಂತ್ುಷ್ುರಾದರು. ಬಳಿಕ್ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಇಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭುಗಳು ಎದುರಾದರ  ಜನರು ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಕ್ರಮವನುನ 
ಅನುಸರಿಸ ತ ೊಡಗಿದರು. ಇದು ಪಿದೇಡಿತ್ ಸ್ತ್ರೇಯರ ಪಾಲ್ಲಗ  
ದ ೊಡಡ ಉಪ್ಕಾರವಾಗಿದ . 
 ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ತ್ಾಂದ  ಅಬೊಬಕ್ರ್(ರ)ರಿಾಂದಲ್ ೇ ಕ್ವನದ 
ಕ್ಲ್ ಯನುನ ಕ್ಲ್ಲತ್ರದಾರು. ಸುಖ-ದುಿಃಖ ಹಾಗೊ ವಿಶ ೇಷ್ 
ಸಾಂದಭುಗಳಲ್ಲ ೆ ಅರಬರು ಕ್ವನ ವಾಚಿಸುತ್ರತದಾರು. 
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರಲೊೆ ಈ ಗುಣವಿತ್ುತ. ಎಲೆರಿಗಿಾಂತ್ ಮಿಗಿಲ್ಾಗಿ 
ಕ್ವನವನುನ ವಿಶ ೆೇಷ್ಟಸುವ ರಿೇತ್ರಯು ಆಯಿಶಾ(ರ)ರಲ್ಲೆ ಉನನತ್ 
ಮಟ್ುದಲ್ಲೆತ್ುತ. ಇದ ೇ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಪ್ರಸ್ತ್ದಧ ಕ್ವಿಗಳು 
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಬಳಿ ಬಾಂದು ಕ್ವನಗಳನುನ ವಾಚಿಸ್ತ್ ಸಲಹ  
ಪ್ಡ ಯುತ್ರತದಾರು. ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ತ್ಮಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗ  ಕ್ುರ್ ಆನ್ 
ಹಾಗೊ ಹದಿೇಸ್ ಸೊಕ್ಷಮ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ, ಅರಬಿ ಭಾರ ಯನುನ 
ತ್ರಳಿಸುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತ್ದಧ ಕ್ವಿಗಳ ಕ್ವನಗಳನೊನ ವಾಚಿಸುತ್ರತದಾರು, 
ಅವುಗಳನುನ ವಿಮಶಿುಸುತ್ರತದಾರು. ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು, "ಮಾತ ! ನಿಮಗ  
ನಿಮಮ ಕ್ವನ ವಾಚನದ ಬಗ ಗ ಆಶುಯುವಾಗುವುದಿಲೆ. ಏಕ ಾಂದರ  
ನಿೇವು ಅಬೊಬಕ್ರ್(ರ)ರ ಪ್ುತ್ರರಯಾಗಿದಿಾೇರಿ" ಎನುನತ್ರತದಾರು. 

 ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಾಂದ(ಸ) ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ರಬ ೇತ್ರ ಪ್ಡ ಯುವ ಸ್ೌಭಾಗಯ 
ದ ೊರ ತ್ ಮಹಿಳಾ ರತ್ನಗಳ ವಯಕಿತತ್ಾವನುನ ಹ. ಆಯಿಶಾ(ರ)ರಿಗ  
ಹ ೊೇಲ್ಲಸಬಹುದು. ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ತ್ರನಯರು, ಪ್ುತ್ರರಯರು ಅವರ 
ಬಗ ಗಿನ ಪ್ರಶಾಂಸನಿೇಯ ವಿಷ್ಯಗಳು ನಮಗ  ಹಲವಾರು 
ಹದಿೇಸ್ ಗಳಲ್ಲ ೆಕ್ಾಂಡುಬರುತ್ತದ . ಈ ಹದಿೇಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲೆ 
ಇಸ್ಾೆಮಿನ ಎಲ್ಾೆ ವಿದಾಾಾಂಸರ ಹ ೇಳಿಕ ಯಾಂತ  ಸ್ತ್ರೇಯರಲ್ಲೆ 
ಖದಿೇಜಾ(ರ), ಫಾತ್ರಮಾ(ರ) ಹಾಗೊ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಸ್ಾಾನವು 
ಅತ್ುಯನನತ್ವಾಗಿದ . 
ಈ ಎಲ್ಾೆ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳಾಮಣ್ಣಗಳಲ್ಲೆ ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಸ್ಾಾನ 
ಅತ್ುಯನನತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಅವರು (ರ) ಧಾಮಿುಕ್, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ್, 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಕ್ಷ ೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಅತ್ುಯನನತ್ ಸ್ಾಧನ  ಮಾಡಿದಾಾರ . 
ಅವರ (ರ) ಜ್ಞಾನಾಜುನ , ಚಾತ್ುಯು, ತ್ರಬ ೇತ್ರಯ ಶ ೈಲ್ಲ, 
ಧಮು- ಶರಿೇಅತ್ ಅನುನ ವಿಸ್ಾತರವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸುವ ರಿೇತ್ರ, ಕ್ುರ್ 
ಆನ್ ಹಾಗೊ ಹದಿೇಸ್ ನ ಜ್ಞಾನವನುನ ಪ್ಸರಿಸುವ ಶ ೈಲ್ಲ, 
ಇತ್ರರ ಹಕ್ುಕ ಬಾಧಯತ ಗಳನುನ ಪ್ೂರ ೈಸುವುದು, ತ್ರಬ ೇತ್ರಯ 
ಶ ೈಲ್ಲಯಿಾಂದಾಗಿ ಅವ ಶಿಷ್ಯರು ಮುಾಂದ  ಪ್ರಸ್ತ್ದಧ 
ಇಮಾಮರಾದರು. ಹಿೇಗ  ಹ.ಆಯಿಶಾ(ರ)ರು ಎಲ್ಾೆ ರಾಂಗದಲೊೆ 
ಆದಶು ಮಹಿಳ ಯಾಗಿದಾಾರ . ಇಡಿೇ ಮಾನವಕ್ುಲದ ಸ್ತ್ರೇಯರಿಗ  
ಆಯಿಶಾ(ರ)ರ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಒಾಂದು ಮಾದರಿಯಿದ . 
 
ಅಡಿ ಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣ  
1. ವಚನ ಸ್ಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೇಯರ ಕಾರಾಂತ್ರ 
2. ಹ ಚ್. ಜಿ. ಶ  ೇಭಾ  
3. ಕ್ನನಡ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ ರ ಒಾಂದು ಸಮಿೇಕ್ಷ  = 
4. ಎಲ್. ಎಸ್. ಕಾಡದ ೇವರ ಮಠ  
5. ವಚನ ಧಮು ಸ್ಾರ = ಎಾಂ. ಆರ್ ಶಿರೇನಿವಾಸಮೊತ್ರು  
6. ವಚನ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ದಶುನ = ಸ್ತ್.ವಿ. ಕ ರಿಮನಿ 
7. ಆದಶು ನಾರಿಯರು= ಅಬೊಬಕ್ರ್ ನದಿವಿ 
8. ಗೃಹ ಜ ೊಯೇತ್ರ = ಮಹಮಮದ್ ಯೊಸುಫ್ ಇಸ್ಾೆಹಿೇ 
9. ಹಜ್ರತ್ ಆಯಿಶಾ(ರ) = ಮಾಯಿಲ್ ಖ ೈರಾಬಾದಿ 
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