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ಮನಸ್ಸಿನಿಮಕ್ಬರಗಳು

ಇಸಾಲಾಮ್yಶುದ್ಧವಾದyಏಕದರೇವಾರಾಧನೆಯyಧಮ್ವವಾಗಿದ�yಆದುದರಿಿಂದyಸೃಷ್ಟಿಪೂಜೆyಇಸಾಲಾಮಗೆyತರೇರಾy
ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿದ�yಆದರyಮುಸ್ಲಾಮ್yಸಮುದಾಯದಲಿಲಾyಮೃತರಾದರರನುನುyಕರದುyಪಾ್ರ್್ವಸುರರರಿ-

ದಾದಾರ�yಹಲರರyಕಬ್್ಗಳನುನುyಎತತುರಿಸ್yಕಟ್ಟಿyಅದಕ್್yಜಾರವಿಂತಲೂರೇ,yದಗಾ್ವವಿಂತಲೂರೇ,yಮಖಾಿಂyಎಿಂತಲೂರೇy
ಹಸರಿಡಲಾಗುತತುದ�yಅಲಿಲಾyಆಗಮಸುರyಸಿಂದಶ್ವಕರುyತಮ್ಮyಆಗ್ಹyಸಫಲಿರೇಕರಣಕಾ್ಗಿyಕಬ್್ನಲಿಲಾರುರರರೂಿಂ-
ದಿಗೆyಪಾ್ರ್್ವಸುತಾತುರ�yರಾಷಟ್ರದಲಿಲಾyಆyಸಾವಾತಿಂತ್್ಯyಅರರಿಗಿದ�yಇತತುರೇಚೆಗೆyಒಿಂದುyಮಕ್ಬರyಕ್ಡರಲ್ಪಟ್ಟಿದುದಾyದೂಡ್ಡy
ಸುದಿದಾಯಾದದುದಾyವಾಚಕರಿಗೆyನೆನಪಿರಬಹುದಷ್ಟಿ�yಈyಹಿನೆನುಲಯಲಿಲಾyಕ್ರೇಳಿyಬರುತತುರುರyಕ್ಲವುyಪ್ಶನುಗಳಿಗೆyನಾವುy
ಉತತುರರನುನುyಕಿಂಡುyಹಿಡಿಯರೇಣ�

ಮಕ್ಬರಿಅಥವಾಿಜಾರಿಎಂದರೀನು?

ಮೃತಪಟಟಿರರyಕಬ್್ಗಳನುನುyಎತತುರಿಸ್yಕಟ್ಟಿyಅಲಿಲಾyಹಸ್ರುyಹೂದಿಸ್,yಬೆಳಕುyಹೂತತುಸ್yಜನರಿಗೆyಮೃತರ್ಯಕ್ತುಯಿಂ-
ದಿಗೆyತಮ್ಮyಆಗ್ಹyಹಾಗೂyರ್ಯಥೆಯನುನುyನಿವರೇದಿಸ್ಕ್ೂಳ್ಳಲುyಸಜುಜುಗೊಳಿಸ್ದyಸ್ಥಳವರೇyಮಕಾyಅಥವಾyಜಾರ�y
ಬಹುತೆರೇಕyಮಕಾಿಂಗಳುyಮಸ್ರೇದಿಗೆyಹೂಿಂದಿಕ್ೂಿಂಡುyನಿಮ್ವಸಲ್ಪಡುತತುವ�yಅಥವಾyಮಕಾಿಂyನಿಮ್ವಸ್ದyನಿಂತರy
ಅಲಿಲಾyಮಸ್ರೇದಿyನಿಮ್ವಸಲಾಗುತತುದ�yಮಸ್ರೇದಿಗೆyಹೂಿಂದಿಕ್ೂಿಂಡಿಲಲಾದyನಿಮ್ವಸಲ್ಪಟಟಿyಜಾರಗಳೂyಇವ�yಆಗ್ಹy
ಸಫಲಿರೇಕರಣಕಾ್ಗಿyಅಲಿಲಾyಆಗಮಸುರರರಿಿಂದyಹಣರನುನುyಸ್ವಾರೇಕರಿಸುರyಪ್ತೆ್ಯರೇಕyರ್ಯರಸ್್ಥyಅಲಿಲಾದ�

ಇದುಿಇಸಾಲಿಮಿನಲ್ಲಿಿಸಮ್ಮತಾರ್ಹವೀ?

ಇಲಲಾ!yಕಬ್್ಗಳುyಭೂಮಯಿಂದyಒಿಂದುyಗೆರೇಣಿಗಿಿಂತyಎತತುರವಾಗಿರಲು,yಅದರyಮರೇಲyಕಟಟಿಡyನಿಮ್ವಸಲುyಹಾಗೂy
ಅದರyಮರೇಲyಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣyಬಳಿಯುವುದುyಇಸಾಲಾಮನಲಿಲಾyಅನುರದನಿರೇಯರಲಲಾ�yಪುರಾವyನೊರೇಡಿರಿ:y

ಜುನ್ದಾyಬಿನ್yಇಬುನುಲ್yಬಜಲಿ yಹರೇಳುತಾತುರ�yಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಮರಣಹೂಿಂದುರyಐದುyದಿನಗಳy
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ಮದಲುyಬಜಲಿಯರರು yಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಹಿರೇಗೆyಹರೇಳುವುದನುನುyಆಲಿಸ್ದದಾರು:y“ತಳಿಯರಿ!yನಿಮ್ಮy
ಪೂವಿ್ವಕರುyಹಾಗೂyಸಜಜುನರyಕಬ್್ಗಳನುನುyಮಸ್ರೇದಿಗಳನಾನುಗಿyಮಾಡಿದಾದಾರ�yನಿರೇವುyಕಬ್್ಗಳನುನುyಮಸ್ರೇದಿಗಳನಾನುಗಿy
ಮಾಡದಿರಿ�yನಾನುyಅದರಿಿಂದyನಿಮ್ಮನುನುyತಡೆಯುತೆತುರೇನೆ�”y(ಮುಸ್ಲಾಮ್)

ಅಬೂyಹುರೈರ yಅರರಿಿಂದyನಿವರೇದನೆ:yಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಹರೇಳುತಾತುರ:y“ನಿರೇವುyನನನುyಕಬ್ನುನುyಉತಸಿರದy
ಸ್ಥಳರನಾನುಗಿಯೂ,yನಿಮ್ಮyಮನೆಗಳನುನುyಕಬ್್ಗಳನಾನುಗಿಯೂyಮಾಡದಿರಿ�yನಿರೇವುyನನನುyಹಸರಲಿಲಾyಸವಾಲಾತ್yಹರೇಳಿರಿ�y
ನಿರೇವಲಿಲಾದದಾರೂyನಿಮ್ಮyಸವಾಲಾತ್yನನಗೆyತಲುಪಿಸಲ್ಪಡುತತುದ�”y(ಅಬೂದಾವೂದ್)

ಜಾಬಿರ್ y ಅರರಿಿಂದyಉಲಲಾರೇಖy :y “ಕಬ್್ನyಮರೇಲy ಕೂರುವುದು,y ಕಟಟಿಡy ನಿಮ್ವಸುವುದು,y ಸುಣ್ಣy
ಬಳಿಯುವುದುyಹಾಗೂyಅದರyಮರೇಲyಬರಯುವುದನುನುyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyವಿರೂರೇಧಿಸ್ದಾದಾರ�”y(ಮುಸ್ಲಾಮ್,y
ತಮು್ವದಿ,yಅಬೂದಾವೂದ್)

ಶಾಫಿಈyಕಮ್ವಶಾಸತ್ರದyವಿದಾವಾಿಂಸyಇಬ್ನುyಹಜರುಲ್yಹೈತಮ yಹರೇಳುತಾತುರ:y“ಕಬ್್ಗಳನುನುyಮಸ್ರೇದಿಗಳನಾನುಗಿy
ಮಾಡುವುದುyಎಿಂಬುದರyಅಥ್ವವರೇನೆಿಂದರyಕಬ್್ನyಮರೇಲyನಮಾಝ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದುyಹಾಗೂyಅದಕ್್y
ಅಭಮುಖವಾಗಿyನಮಾಝ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದುyಎಿಂದಾಗಿದ�”y(ಅಝ್ಝವಾಜಿರ್y1/121)

ಅಬೂyಸಈದುಲ್yಖುದಿ್ yಅರರಿಿಂದyಉಲಲಾರೇಖy:y“ಕಬ್್ನyಮರೇಲyಕಟಟಿಡyನಿಮಾ್ವಣ,yಅದರyಮರೇಲy
ಕೂರುವುದುyಹಾಗೂyಅದರyಮರೇಲyನಮಾಝ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದನುನುyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyವಿರೂರೇಧಿಸ್ದಾದಾರ�”y
(ಮುಸನುದ್yಅಬೂyಯಅ್yಲ)

ಇಸಾಲಿಮ್ಿಅದನುನುಿವಿರ�ೀಧಿಸಲುಿಕಾರಣವೀನು?

ಆರಿಂಭದಲಿಲಾyಸೂಚಿಸ್ದಿಂತೆyಇಸಾಲಾಮನyಮೂಲಭೂತyಬುನಾದಿyಏಕದರೇವಾರಾಧನೆಯಾಗಿದ�yಅದಕ್್yವಿಘನುವಾಗುರy
ಯಾವುದನೂನುyಇಸಾಲಾಮ್yಅಿಂಗಿರೇಕರಿಸುವುದಿಲಲಾ�yಕಬ್ನುನುyಎತತುರಿಸ್yಕಟ್ಟಿದರyಅದರಲಿಲಾyಅಿಂತ್ಯವಿಶ್ಮಸುತತುರುರy
ರ್ಯಕ್ತುಯನುನುyಆರಾಧಿಸಲುyಕಾರಣವಾಗುತತುದyಎನುನುವುದರೇyಅದನುನುyವಿರೂರೇಧಿಸಲುyಪ್ಮುಖyಕಾರಣವಾಗಿದ�

ಹಾಗಾದರಿಕಬ್್ಿಸಂದರ್ಹನವನುನುಿಇಸಾಲಿಮ್ಿಅನುಮತಿಸ್ದೆಯಷ್ಟೆ.ಿಅದರಿಉದೆ್ೀರವೀನು?

ಆದ್ಯಕಾಲದಲಿಲಾyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಕಬ್್yಸಿಂದಶ್ವನರನುನುyನಿಷ್ರೇಧಿಸ್ದದಾರು�yಜನರುyಹಳೆಯyವಿಶಾವಾಸದಡೆಗೆy
ಹಿಿಂದಿರುಗುತಾತುರyಎಿಂಬyಭಯವರೇyಅದಕ್್yಕಾರಣವಾಗಿತುತು�yಆದರyಅರರಲಿಲಾyಇಸಾಲಾಮಕ್yವಿಶಾವಾಸyರೂಢಮೂ-
ಲವಾದಾಗyನಿಂತರyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಕಬ್್yಸಿಂದಶ್ವನರನುನುyಅನುಮತಸುತಾತುರ�yಅದರyಉದದಾರೇಶರನುನುy
ಅರರುyವಿರರಿಸ್ಕ್ೂಟಟಿರು�yಸವಾಿಂತyಮರಣದyಕುರಿತುyಸ್ಮರಣೆyಹಾಗೂyಪರಲೂರೇಕyಚಿಿಂತೆಯನುನುyಬಡಿದಬಿ್ಬಸ್yಅದುy
ನಿಮ್ಮyಕಣು್ಣಗಳುyಅಳುರಿಂತೆyಮಾಡುವುದಿಂದುyಕಲಿಸ್ಕ್ೂಟಟಿರು�yಕಬ್್ನಲಿಲಾರುರರರಿಗಾಗಿyಅಲಾಲಾಹನೊಿಂದಿಗೆy
ಪಾ್ರ್್ವಸಬೆರೇಕ್ನುನುವುದುyಮತೊತುಿಂದುyಉದದಾರೇಶವಾಗಿತುತು�

ಆದರyಇಿಂದುyಎತತುರಿಸಲ್ಪಟಟಿyಜಾರಗಳyಝಿಯಾರತ್ಗಾಗಿyಹೂರೇಗುರರರಲಿಲಾyಈyಉದದಾರೇಶವಿದಯರೇ?yಇಲಲಾ�y
ಮಾತ್ರಲಲಾ�yಇಸಾಲಾಮ್yಕಲಿಸುರyಉದದಾರೇಶಕ್್yತದಿವಾರುದ್ಧವಾಗಿyಅಲಿಲಾyಕಬ್್ನyನಿವಾಸ್ಗಳಿಂದಿಗೆyಸಹಾಯಕಾ್ಗಿy
ಪಾ್ರ್್ವಸಲಾಗುತತುದ�yಇಿಂತಿಂಥyಆಗ್ಹyಸಫಲಿರೇಕರಣಕಾ್ಗಿyಇಿಂತಿಂಥyಜಾರಗಳಲಿಲಾyಝಿಯಾರತ್yಮಾಡಿರಿy
ಎಿಂಬyಬಹಿರಿಂಗyಜಾಹಿರೇರಾತುyಏನನುನುyಸೂಚಿಸುತತುದ?yಮಕ್ಬರಗಳನುನುyಕ್ರೇಿಂದ್ವಾಗಿಟುಟಿಕ್ೂಿಂಡುyಆಚರಿಸುರy
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ಉತಸಿರಗಳನುನುyಗಮನಿಸ್ದರyಅದರಲಿಲಾyಯಾರyಇಸಾಲಾಮದಯಿಂದುyತಳಿಯಬಹುದಾಗಿದ�

ಕಬ್ನುನುಿಎತ್ತರಿಸ್ಿಕಟುಟೆವುದುಿಇಸಾಲಿಮ್ಿವಿರ�ೀಧಿಸ್ದಿಕಾಯ್ಹವಾಗಿದ್ರಿಅದನುನುಿಜನರಿಗೆಿ
ತಿಳಿಸ್ಕೆ�ಡಬೀಕಾಗಿದೆಯಲಲಿವೀ?

ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಅರರಲಿಲಾyಈyಕುರಿತುyಜಾಗೃತyಮೂಡಿಸಬೆರೇಕು�yಸಲಫಿyಸಿಂಘಟನೆಗಳುyಮದಲಿನಿಿಂದಲೂy
ಈyಕತ್ವರ್ಯರನುನುyನಿರ್ವಹಿಸುತತುದ�yಅದರಿಿಂದyಧಾರಾಳyಬದಲಾರಣೆಗಳಾಗಿವ�yಪ್ಜ್ಾರಿಂತರನಾನುಗಿyಮಾಡುವುದy
ಅದರyಮಾಗ್ವವಾಗಿದ�yಪ್ತಯಿಂದುyಕ್ಡುಕನುನುyಮತತುಮದಲುyಮನಸ್ಸಿನಿಿಂದyಮೂಲೂರೇತಾ್ಪಟನೆಗೊಳಿಸ-
ಬೆರೇಕು�yಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನನುತತುನುನುyಆಧಾರವಾಗಿಟುಟಿಕ್ೂಿಂಡುyಸಚ್ಚರಿತರಾದyಸಲಫುಗಳyಮಾಗ್ವರನನುರಲಿಂ-
ಬಿಸ್yಹಿತಾಕಾಿಂಕ್ಷೆಯyಉಪದರೇಶyಮಾನಸ್ಕyಪರಿರತ್ವನೆಗೆyಪರಿಣಾಮಕಾರಿyಅಸತ್ರವಾಗಿದ�yಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲಿಲಾy
ಹಲರರಿಗೆyಅದುyತಪ್ಪಿಂದುyತಳಿದಿಲಲಾ�yಪುರೂರೇಹಿತರುyಅರರನುನುyಶೂರೇಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸುತತುದಾದಾರyಎನುನುವುದನೂನುy
ಅರರುyಅಥ್ವಮಾಡಿಕ್ೂಳು್ಳವುದಿಲಲಾ�

ಎತ್ತರಿಸಲ್ಪಟಟೆಿಕಬ್್ಗಳನುನುಿಕೆಡವಿಿನೆಲಸಮಗೆ�ಳಿಸಬೀಕೆಂದುಿಪ್ವಾದಿವಚನವಿದೆಯಲಲಿಿ?ಿಕೆೀರಳದಿ
ನಾಡುಕಾನಿನಲ್ಲಿಿಮಕ್ಬರಿಕೆಡವಿದವರನುನುಿಶಿಕ್ಷೆಗೆಿಗುರಿಪಡಿಸಬೀಕೆಂದುಿನಿೀವುಿಹೀಳಿಕೆಿನಿೀಡಿರಲ್ಲಲಿವೀ?

ಎತತುರಿಸಲ್ಪಟಟಿyಕಬ್ನುನುyಕ್ಡವಿಹಾಕಬೆರೇಕ್ನುನುವುದುyಇಸಾಲಾಮನyಆದರೇಶವಾಗಿದ�yಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಅಲಿ
yಯರರೂಿಂದಿಗೆyಹಾಗೆಯರೇyಆದರೇಶಿಸ್ದಾದಾರ�yಅಧಿಕಾರವುyಪ್ವಾದಿ yಯರರyಕ್ೈಗೆyಬಿಂದುyರಾಷಟ್ರವುy

ಸಿಂಪೂಣ್ವವಾಗಿyಇಸಾಲಾಮರೇಕರಣಗೊಿಂಡyಸಿಂದಭ್ವದಲಿಲಾyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಅಲಿ yಯರರಿಗೆyಹಿರೇಗೆy
ಆದರೇಶಿಸುತಾತುರ�yಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಪ್ವಾದಿಚಯ್ವಯyಪ್ಕಾರyಆಡಳಿತyನಡೆಯುರyಒದುyರಾಷಟ್ರದಲಿಲಾyಇಸಾಲಾಮ್y
ಗಿಂಭರೇರವಾಗಿyವಿರೂರೇಧಿಸುರyಕಬ್್ನyಆರಾಧನೆಯyಅರಶರೇಷಗಳನುನುyಕ್ಡವಿyನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವುದುyಸಾವಾ-
ಭಾವಿಕವಾಗಿದ�yಮದಲುyಮನಸ್ಸಿನಲಿಲಾyಬೆರೇರೂರಿದದಾyಇಿಂತಹyವಿಕೃತyವಿಶಾವಾಸಗಳನುನುyಬುಡಸಮರೇತyಕ್ತೆತುಸ್ದುy
ನಿಂತರyಹಿರೇಗೆyಆದರೇಶಿಸ್ದದಾರು�

ಭಾರತವುyಒಿಂದುyಇಸಾಲಾಮಕ್yರಾಷಟ್ರರಲಲಾ�yಭಾರತದyಸಿಂವಿಧಾನವುyಜಾತಾ್ಯತರೇತyಸವಾರೂಪರನುನುyಹೂತತುದ�y
ಪ್ಜಾಪ್ಭುತವಾವರೇyಸಿಂವಿಧಾನದyಜಿರೇವಾಳ�yಪ್ತಯಬ್ಬರಿಗೂyತಮಗೆyಸರಿಯಿಂದುyತೊರೇಚಿದyವಿಶಾವಾಸಗಳನುನುy
ಅಳರಡಿಸ್ಕ್ೂಳು್ಳರyಅದನುನುyಪ್ಚುರಪಡಿಸುರyಹಾಗೂyಪರಸ್ಪರyಆಶಯyಸಿಂವಾದದಲಿಲಾyಏಪ್ವಡುರyಸಾವಾತಿಂ-
ತ್್ಯವಿದ�yಮದಿರೇನಾದಲಿಲಾyಯಹೂದ್ಯರಿಗೆyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಅರರyವಿಶಾವಾಸಕ್ನುಸಾರyಜಿರೇವಿಸುರyಅನುಮತy
ನಿರೇಡಿದದಾರು�yಇದರಿಿಂದyಇಸಾಲಾಮಕ್yರಾಷಟ್ರದಲಿಲಾರುರyಮುಸ್ಲಾಮರೇತರರಿಗೆyಇಸಾಲಾಮ್yವಿಶಾವಾಸyಮತುತುyಅನುಷಾ್ಠನy
ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯyನಿರೇಡುತತುದಯಿಂದುyತಳಿಯಬಹುದಾಗಿದ�

ಇಸಾಲಾಮಕ್yರಾಷಟ್ರದಲಿಲಾyಆಡಳಿತಗಾರರುyಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೆರೇಕಾದyಹಲವಾರುyನಿಯಮಗಳಿವ�yಕದದಾರನyಕ್ೈy
ಕತತುರಿಸುವುದು,yರ್ಯಭಚರಿಸ್ದರನನುನುyಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು,yಕ್ೂಿಂದರನನುನುyಕ್ೂಲುಲಾವುದು���yಮುಿಂತಾದyಶಿಕ್ಷೆಗಳನುನುy
ಇಸಾಲಾಮಕ್yರಾಷಟ್ರದಲಿಲಾyಕೂಡಾyರ್ಯಕ್ತುಗಳಿಗೆyಜಾರಿಗೊಳಿಸುರyಅನುಮತಯಲಲಾ�yಕಾನೂನನುನುyಕ್ೈಗೆತತುಕ್ೂಳು್ಳರy
ಅಧಿಕಾರyಯಾರಿಗೂyಇಲಲಾ�yಹಿರೇಗಿರುವಾಗyಭಾರತದಿಂತಹyಒಿಂದುyಜಾತಾ್ಯತರೇತyರಾಷಟ್ರದಲಿಲಾyಅಕ್ಮyಮಾಗ್ವರನುನುy
ಸ್ವಾರೇಕರಿಸುವುದನುನುyಅಿಂಗಿರೇಕರಿಸುವುದಾದರೂyಹರೇಗೆ?yಭಾರತದಲಿಲಾyಪ್ತಯಿಂದುyಧಮ್ವyವಿಶಾವಾಸ್ಗಳಿಗೆyಅರರy
ವಿಶಾವಾಸರನುನುyಸಿಂರಕ್ಷಿಸ್yಜಿರೇವಿಸುರyಸಾವಾತಿಂತ್್ಯವಿದ�yಇತರರyಆರಾಧ್ಯರುyಮತುತುyಆರಾಧ್ಯಕ್ರೇಿಂದ್ಗಳನುನುyನಿಿಂದಿಸಲುy
ಹಾಗೂyಅವುಗಳನುನುyಕ್ಡವಿಹಾಕಲುyಇಸಾಲಾಮ್yಅನುಮತಸುವುದಿಲಲಾ�yಇಸಾಲಾಮ್yಆರೂರೇಗ್ಯಕರವಾದyಆಶಯy
ಸಿಂವಾದದyಕ್ಮರನುನುyಮುಿಂದಿಡುತತುದ�
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ನಾಡುಕಾನಿಿಚ�ರದಲ್ಲಿದ್ಿಮುಖಾಂನುನುಿಕೆಡವಿದಿಆರ�ೀಪಗಳುಿಸಲಫುಗಳಾಗಿದಾ್ರಂದುಿ
ಸಮಸ್ತದಲ್ಲಿರುವಿಉಗ್ಗಾಮಿಿಚಿಂತನೆಯಿಕೆಲವರುಿಆನ್ಲೈನ್ಿಮತು್ತಿಅವರಿಪ್ಕಾರನಗಳಲ್ಲಿಿ
ಪ್ಚಾರಗೆ�ಳಿಸುತಿ್ತದಾ್ರ.ಿಇದರಿಸತಾಯಂರವೀನು?

ಬಿಂಧಿಸಲ್ಪಟಟಿyರ್ಯಕ್ತುಗಳುyಸಲಫಿಗಳyಯಾವುದರೇyವಿಭಾಗದyಸದಸ್ಯರಲಲಾವಿಂದುyತಳಿದುಬಿಂದಿದ�yಅರರುyಎಡಕ್ರy
ಪ್ದರೇಶದyನಿವಾಸ್ಗಳು�yಅರರುyಸಲಫಿyಸಿಂಘಟನೆಗಳಿಂದಿಗೆyಯಾವುದರೇyಸಿಂಪಕ್ವರನಿನುಟುಟಿಕ್ೂಿಂಡರರ-
ಲಲಾವಿಂದುyಸಲಫಿyಮುಖಿಂಡರುyಈಗಾಗಲರೇyಪತ್ಕಾyಹರೇಳಿಕ್yನಿರೇಡಿದಾದಾರ�yಶುಕ್ವಾರyಜುಮುಅಕ್್yಸಲಫಿಗಳy
ಮಸ್ರೇದಿಗೆyಹೂರೇಗುತತುದದಾyಎಿಂಬyಆರೂರೇಪಿಯಬ್ಬನyಹರೇಳಿಕ್ಯುyಪ್ಸುತುತyಕೃತ್ಯರನುನುyಸಿಂಘಟನೆಯಿಂದಿಗೆy
ತಳಕುಹಾಕಲುyಕಾರಣವಿಂದುyತಳಿದುಬಿಂದಿದ�yಅಪರಾಧದಲಿಲಾyಬಿಂಧಿಸಲ್ಪಟಟಿyಆರೂರೇಪಿಗಳೆಲಲಾರೂyಒಿಂದಲಲಾy
ಒಿಂದುyವಿಭಾಗದರರyಮಸ್ರೇದಿಯyಜುಮುಅದಲಿಲಾyಪಾಲೂಗಿಂಡಿರಬರುದು�yಅದರಿಿಂದyಆyಅಪರಾಧದy
ಹೂಣೆಯನುನುyಮಸ್ರೇದಿಯyಕಮಟ್yಹಾಗೂyಅದನುನುyಪ್ತನಿಧಿರೇಕರಿಸುರyಸಿಂಘಟನೆಗಳyಮರೇಲyಹರೇರಲಾಗುತತು-
ದಯರೇ?yದರೇರಸಾ್ಥನyಮತುತುyಚರ್್ವಗಳಲಿಲಾyನಡೆಯುರyಪೂಜೆಗಳಲಿಲಾyಪಾಲೂಗಿಂಡyರ್ಯಕ್ತುಗಳುyಮಾಡುರyಅಪರಾಧy
ಕೃತ್ಯಗಳyಹೂಣೆಯನುನುyಅವುಗಳನುನುyನಡೆಸುರರರುyಹೂಣೆyಹೂತುತುಕ್ೂಳು್ಳವುದಿಲಲಾರಷ್ಟಿ�yಇದನುನುyಕೂಡಾyಅದರೇy
ದೃಷ್ಟಿಯಲಿಲಾyನೊರೇಡಬೆರೇಕಾಗಿದ�yನಾಡುಕಾನಿyಪ್ಕರಣದಲಿಲಾyಸಲಫಿಗಳನುನುyಟ್ರೇಕ್ಸಲುyಪ್ಜ್ಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿy
ಟೂಿಂಕಕಟ್ಟಿyರಿಂಗಕ್ಳ್ಿದರರುyಅಲಲಾಲಿಲಾyನಡೆದyಅಕ್ಮ,yದಾಳಿ,yಕ್ೂಲ,yಮಾರಕyಪದಾಥ್ವಗಳು,yರ್ಯಭಚಾರ,y
ಸ್ತ್ರರೇyಹಿಿಂಸ್,yಆರ್್ವಕyಮರೇಸ,yಸಲಿಿಂಗರತ,yಆಧಾ್ಯತ್ಮಕyಶೂರೇಷಣೆಗಳು���yಮುಿಂತಾದyಪ್ಕರಣಗಳಲಿಲಾyಸ್ಕ್ಬ್ಿದುದಾy
ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದರರನೆನುಲಲಾyಅರರyಜಾತ,yಧಮ್ವ,yರಾಜಕ್ರೇಯ,yಸಿಂಘಟನೆಯyಬಣ್ಣರನುನುyನೊರೇಡಿyಆರೂರೇಪy
ಹೂರಿಸಲುyಮುಿಂದಾದರyಪರಿಸ್್ಥತyಏನಾಗಬಹುದು?yಸಲಫಿyಸಿಂಘಟನೆಯyಸದಸ್ಯyಕೂಡyಆಗಿರದyರ್ಯಕ್ತುyಮಾಡಿದy
ಅಕ್ಮರನುನುyಸಿಂಘಟನೆಯyತಲಗೆyಕಟುಟಿವುದುyಅನಾ್ಯಯದyಪರಮಾರಧಿಯಲಲಾವರೇ?

ಮುಕಾಂಗಳುಿಅನಿಸಾಲಿಮಿಕವಂದುಿಪ್ಬಲವಾಗಿಿಬ�ೀಧಿಸುವವರುಿಸಲಫಿಗಳಾದ್ರಿಂದಿಅದರಿಮೀಲಿ
ದಾಳಿಗಳಾದಾಗಿಸಂರಯದಿಮೊನೆಿಸಲಫಿಗಳೆಡೆಗೆಿತಿರುಗುವುದುಿಸರಜವಲಲಿವೀ?

ಒಿಂದುyತಪ್ಪನುನುyಸ್ೈದಾ್ಧಿಂತಕವಾಗಿyವಿರೂರೇಧಿಸುತಾತುರyಎಿಂಬyಕಾರಣಕಾ್ಗಿyಅಿಂತಹyಕ್ರೇಿಂದ್ಗಳಿಗೆyದಾಳಿಗಳಾದಾಗy
ಅದರyಹೂಣೆಯನುನುyವಿರೂರೇಧಿಸುರರರyತಲಗೆyಕಟುಟಿವುದುyನಾ್ಯಯವರೇ?yಮದ್ಯ,yರ್ಯಭಚಾರ,yಬಡಿ್ಡ,yಜೂಜಾಟy
ಮುಿಂತಾದವುಗಳೆಲಲಾವೂyಇಸಾಲಾಮನಲಿಲಾyನಿಷ್ದ್ಧವಾಗಿದ�yಮುಸ್ಲಾಿಂyಸಿಂಘಟನೆಗಳೆಲಲಾವೂyಅವುಗಳyವಿರುದ್ಧy
ಜನಜಾಗೃತyಮೂಡಿಸುತತುದ�yಆದುದರಿಿಂದyಈyಪೈಕ್yಯಾವುದಾದರೂಿಂದುyಕ್ರೇಿಂದ್ದyಮರೇಲyದಾಳಿಯಾದಾಗy
ಇಲಿಲಾರುರyಎಲಾಲಾyಮುಸ್ಲಾಿಂyಸಿಂಘಟನೆಗಳುyಅದರyಹೂಣೆಯನುನುyಹೂತುತುಕ್ೂಳ್ಳಬೆರೇಕ್ರೇ?yಕಾನೂನನುನುyಕ್ೈಗೆತತುಕ್ೂ-
ಳು್ಳರರರುyಯಾರಾಗಿದದಾರೂyಅರರುyಸಮಾಜದೂ್ರೇಹಿಗಳಾಗಿದಾದಾರ�yಸಿಂಘಟನೆಗಳyನಿಲುವುyಮತುತುyದೃಷ್ಟಿಕ್ೂರೇನy
ಅಕ್ಮಕ್್yಪೂರಕವಾಗಿದಯರೇyಎಿಂದೂyಪರಿಶೂರೇಧಿಸಬೆರೇಕಾಗಿದ�

ಐ.ಎಸ್.ನಂತರಿಭಯೀತಾ್ಪದಕಿಸಂಘಟನೆಗಳುಿಮುಖಾಂನುನುಿಕೆಡವಿಹಾಕಲುಿಕರಿ
ನಿೀಡುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದಿಅದೆೀಿಆರಯವನೆನುತಿ್ತಕೆ�ಂಡಿಸಲಫಿಗಳುಿಐ.ಎಸ್.ಿನಿ
ಆವೃತಿ್ತಗಳಾಗಿದಾ್ರಂಬಿಪ್ಚಾರವಿದೆಯಲಲಿಿ?

ಐ�yಎಸ್,yಕರyನಿರೇಡುರಿಂತೆyಸಲಫಿಗಳುyಎಲಿಲಾyಕರyನಿರೇಡಿದಾದಾರ?yಆರೂರೇಪಿಸುರರರುyಪುರಾವyಸಮರೇತyಸಾಬಿರೇತು-
ಪಡಿಸಬೆರೇಕು�yಅರರುyಮಕ್ಬರಗಳನುನುyಎಲಿಲಾyನಾಶಪಡಿಸ್ದಾದಾರ?yಐ�yಎಸ್�yವಿರುದ್ಧyಎಲಾಲಾyಸಲಫಿyಸಿಂಘಟನೆಗಳುy
ಧವಾನಿಯತತುದ�yಜಾಗತಕyಮಟಟಿದಲಿಲಾyಗುರುತಸಲ್ಪಡುರyಪ್ಗಲ್ಭyಸಲಫಿyವಿದಾವಾಿಂಸರಲಲಾyಐ�yಎಸ್�yನyಪ್ರತ್ವನೆy

44 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ರಜಬ್ಿತಿಂಗಳಿಶ್ೀಷ್ಠತೆಗಳು

1y ಅಲ್ಹಿಲ್ಯy6/73
2y ಅಲ್ಹಿಲ್ಯy3/9

 " ಫೈಸರ ಬಿನ್ ಅಲಿ ಅರಬುಅ್ ದಾನಿ

ಅಲಾಲಾಹು yಅರನyಅತು್ಯನನುತyಯುಕ್ತುಗೆyಅನುಗುಣವಾಗಿy
ಕ್ಲವುy ದಿನ–ರಾತ್ಗಳನುನುy ಮತುತುy ಕ್ಲವುy ತಿಂಗಳು-

ಗಳನುನುy ಇತರವುಗಳಿಿಂದy ಶ್ರೇಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ದಾದಾನೆ�y ಅರನುy ಹಿರೇಗೆy
ಮಾಡಿರುವುದುyಅರನyದಾಸರುyಆyದಿನ–ರಾತ್ಗಳಲಿಲಾyಮತುತುy
ಆy ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಲಾy ಒಳಿತನy ಕಾಯ್ವಗಳಲಿಲಾy ಹಚು್ಚy ಹಚಾ್ಚಗಿy
ತೊಡಗಿಕ್ೂಿಂಡುy ಸತ್ಮ್ವಗಳನುನುy ಹಚಿ್ಚಸಲಿಂದಾಗಿದ�y ಆದರy
ಮನುಷ್ಯರಲಿಲಾyಮತುತುyಜಿನ್ನುಗಳಲಿಲಾyಸ್ರೇರಿದyಶೈತಾನರುyಮನುಷ್ಯರನುನುy
ಅಲಾಲಾಹನyಮಾಗ್ವದಿಿಂದyತಡೆಯಲುyಹಗಲು–ರಾತ್yಪರಿಶ್ಮಸು-
ತತುದಾದಾರ�yಅರರುyಒಳಿತನyಎಲಲಾyದಾರಿಗಳಲೂಲಾyಅಡ್ಡವಾಗಿyನಿಿಂತುy
ಜನರುyಒಳಿತನುನುyಸ್ವಾರೇಕರಿಸದಿಂತೆyತಡೆಯುತತುದಾದಾರ�yಈyಶೈತಾನರy
ಹುಸ್yಆಮಷಗಳಿಗೆyಬಲಿಯಾದyಜನರುyಅಲಾಲಾಹುyಶ್ರೇಷ್ಠಗೊಳಿ-
ಸ್ದyಕಾಲಗಳಲಿಲಾyಮನೊರೇರಿಂಜನೆyಮತುತುyವಿನೊರೇದದಲಿಲಾyನಿರತರಾಗಿy
ಅವುಗಳyಪುಣ್ಯರನುನುyಕಳೆದುಕ್ೂಳು್ಳತತುದಾದಾರ�

ಇನೊನುಿಂದುyಗುಿಂಪುyಜನರಿದಾದಾರ�yಇರರುyಉತತುಮyನಿಯ್ಯತತುನುನುy
ಹೂಿಂದಿರುರyಜನರಾಗಿದದಾರೂyಸಹyಇರರಿಗೆyಧಮ್ವದyನಿಯಮಗಳy
ಬಗೆಗyಸರಿಯಾದyಜ್ಾನವಿಲಲಾ�yಇರರುyಅಲಾಲಾಹನyಧಮ್ವದಲಿಲಾಲಲಾದy
ಕಾಯ್ವಗಳನುನುy ಧಮ್ವವಿಂದುy ಬಗೆದುyಅತರೇರy ಶ್ದ್ಧಯಿಂದy
ಅವುಗಳನುನುyನಿರ್ವಹಿಸುತತುದಾದಾರ�yಅಥವಾyಇರರುyಧಮ್ವದyಬಗೆಗy
ಸರಿಯಾದyಜ್ಾನವುಳ್ಳರರಾಗಿದದಾರೂyತಮ್ಮyಸಾ್ಥನಮಾನಗಳುyಕಳೆದು-
ಹೂರೇಗಬಹುದಿಂದುyಭಯಪಟುಟಿyಬಿದ್ಅತ್ಗಳyಬಗೆಗyಮೌನರಹಿಸ್y
ಅದನುನುyಮಾಡುರರರನುನುyಪ್ರೇತಾಸಿಹಿಸುರರರಾಗಿದಾದಾರ�

ಹಸಾಸಿನ್yಇಬ್ನುyಅತಯ್ಯ yಹರೇಳುತಾತುರ:

ُه ِمْن  َمــا اْبَتَدَع َقــْوٌم بِْدَعًة فِــي ِدينِِهْم إِلَّ َنــَزَع اللَّ

ُســنَّتِِهْم ِمْثَلَها. َوَل ُيِعيُدَهــا إَِلْيِهْم إَِلى َيــْوِم اْلِقَياَمِة.

“ಜನರುyತಮ್ಮyಧಮ್ವದಲಿಲಾyಬಿದ್ಅತತುನುನುyಮಾಡುವಾಗyಅಲಾಲಾಹುy
ಅದರಿಂತರುರyಒಿಂದುyಸುನನುತತುನುನುyಅರರಿಿಂದyಕಸ್ದುಕ್ೂಳ್ಳದy
ಇರುವುದಿಲಲಾ�yಅರನುyಅದನುನುyಪುನರುತಾ್ಥನyದಿನದyತನಕyಅರರಿಗೆy
ಮರಳಿಸುವುದರೇyಇಲಲಾ�”[1]

ಅಯೂ್ಯಬ್yಅಸಸಿಖ್ತುಯಾನಿ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َمــا اْزَداَد َصاِحــُب بِْدَعــٍة اْجتَِهــاًدا إِلَّ َزاَد ِمــَن 

ُبْعًدا اللَّــِه 

“ಬಿದ್ಅತತುನy ಜನರುy ಇಜಿತುಹಾದನುನುy ಹಚಿ್ಚಸ್ದಿಂತೆಲಾಲಾy ಅರರುy
ಅಲಾಲಾಹನಿಿಂದyದೂರವಾಗುತತುಲರೇyಇರುತಾತುರ�”[2]

ಬಹುಶಃy ಜನರುy ಮಾಡುರy ಬಿದ್ಅತ್ಗಳಲಿಲಾy ಅತಹಚು್ಚy
ಬಿದ್ಅತ್ಗಳುyಸಿಂಭವಿಸುವುದುyರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾ�yಆದದಾರಿಿಂದy
ಈyತಿಂಗಳಲಿಲಾyಜನರುyಮಾಡುರyಕ್ಲವುyಪ್ರೃತತುಗಳನುನುyವಿರರಿಸ್,y
ಅವುಗಳನುನುyಶರಿರೇಅತ್yಮತುತುyಉಲಮಾಗಳyಹರೇಳಿಕ್ಗಳಿಂದಿಗೆy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಹೂರೇಲಿಸ್yನಿಜಸ್್ಥತಯನುನುyವಿರರಿಸಲುyಬಯಸುತೆತುರೇನೆ�yಬಹುಶಃy
ಇದರಿಿಂದyಅರರಿಗೆyಹಿದಾಯತ್yಸ್ಗಲೂyಬಹುದು�yಕಣು್ಣyಮತುತುy
ಕ್ವಿಗಳನುನುyತೆರದುyಅರರುyಕತತುಲಿನಿಿಂದyಹೂರಬರಲೂyಬಹುದು�

ರಜಬ್ಿತಿಂಗಳಿಗೆಿಶ್ೀಷ್ಠತೆಯಿದೆಯೀ?

ಹಾಫಿಝ್yಇಬ್ನುyಹಜರ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َلْم َيــِرْد فِي َفْضِل َشــْهِر َرَجٍب، َوَل فِــي ِصَياِمِه، 

َوَل فِــي ِصَياِم َشــْيٍء ِمنُْه ُمَعيَّــٍن، َوَل فِــي ِقَياِم 

َلْيَلٍة َمْخُصوَصــٍة فِيِه ... َحِديــٌث َصِحيٌح َيْصُلُح 

َماُم  ِة. َوَقْد َســَبَقنِي إَِلــى اْلَجْزِم بَِذلِــَك اْلِ لِْلُحجَّ

َأُبو إِْســَماِعيَل اْلَهــَرِويُّ اْلَحافِــُظ. ُرَوْينَــاُه َعنُْه 

بِإِْســنَاٍد َصِحيٍح. َوَكَذلِــَك ُرَوْينَاُه َعــْن َغْيِرِه.

“ರಜಬ್yತಿಂಗಳyಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯyಬಗೆಗ,yಅದರಲಿಲಾyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸು-
ವುದರyಬಗೆಗ,yಅದರಲಿಲಾyನಿದಿ್ವಷಟಿyದಿನyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸುವುದರy
ಬಗೆಗ,yಅಥವಾyಅದರyಒಿಂದುyವಿಶರೇಷyರಾತ್ಯಲಿಲಾyನಮಾಝ್y
ಮಾಡುರyಬಗೆಗyಪುರಾವಗೆyಯರೇಗ್ಯವಾದyಯಾವುದರೇyಸಹಿರೇಹ್y
ಹದಿರೇಸ್yರರದಿಯಾಗಿಲಲಾ�yಈyವಿಷಯರನುನುyನನಗಿಿಂತyಮುಿಂಚೆಯರೇy
ಇಮಾಿಂy ಅಬೂy ಇಸಾ್ಮಈಲ್y ಅಲ್ಹರವಿy ಅಲ್ಹಾಫಿಝ್y
ಖಚಿತವಾಗಿy ಹರೇಳಿದಾದಾರ�y ನಾವಿದನುನುy ಸಹಿರೇಹಾದy ಸನದಿನy
ಮೂಲಕyಅರರಿಿಂದyಉದ್ಧರಿಸ್ದದಾರೇವ�yಹಾಗೆಯರೇyಇತರರಿಿಂದಲೂy
ಉದ್ಧರಿಸ್ದದಾರೇವ�”[3]

ಅರರುyಮುಿಂದುರರಿದುyಹರೇಳುತಾತುರ:

ــا اْلََحاِديُث اْلَواِرَدُة فِي َفْضــِل َرَجٍب، َأْو فِي  َوَأمَّ

َفْضِل ِصَياِمِه، َأْو ِصَياِم َشــْيٍء ِمنْــُه َصِريَحٍة، َفِهَي 

َعَلى ِقْســَمْيِن: َضِعيَفٌة َوَمْوُضوَعٌة. َوَنْحُن َنُسوُق 

ِعيَفَة َوُنِشــيُر إَِلى اْلَمْوُضوَعِة إَِشاَرًة ُمْفِهَمًة. الضَّ
3y ತಬಿ್ಯರೇನುಲ್yಅಜಬ್yಫಿರೇಮಾyರರದyಫಿರೇyಫದಿಲಾyರಜಬ್yಪುಟy6y(ನೊರೇಡಿy

ಅಸುಸಿನನುyರಲ್yಮುಬತುದಿಆತ್yಪುಟy125)

“ರಜಬ್yತಿಂಗಳyಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯyಬಗೆಗ,yಅಥವಾyಅದರಲಿಲಾyಉಪವಾಸy
ಆಚರಿಸುವುದರyಬಗೆಗ,yಅಥವಾyಅದರಲಿಲಾyಕ್ಲವುyದಿನyನಿದಿ್ವಷಟಿವಾಗಿy
ಉಪವಾಸyಆಚರಿಸುವುದರyಬಗೆಗyರರದಿಯಾದyಹದಿರೇಸ್ಗಳನುನುy
ಎರಡುyವಿಭಾಗಗಳಾಗಿyವಿಿಂಗಡಿಸಬಹುದು�yಒಿಂದು—yದುಬ್ವಲy
(ದಈಫ್)yಹದಿರೇಸ್ಗಳು�yಇನೊನುಿಂದು—yಕೃತಕy (ಮೌದೂಅ )್y
ಹದಿರೇಸ್ಗಳು�yನಾವುyಇಲಿಲಾyದಈಫ್yಹದಿರೇಸ್ಗಳನುನುyಉಲಲಾರೇಖ್-
ಸುತೆತುರೇವyಮತುತುyಕೃತಕyಹದಿರೇಸ್ಗಳyಬಗೆಗyಸೂಚ್ಯವಾಗಿyತಳಿಸು-
ತೆತುರೇವ�”[4]yನಿಂತರyಅರರುy(ಇಬ್ನುyಹಜರ್)yಆyಹದಿರೇಸ್ಗಳನುನುy
ಉಲಲಾರೇಖ್ಸುತಾತುರ�

ರಗಾಇಬ್ಿನಮಾಝ್

ಅನಸ್ y ರರರy ಹಸರಲಿಲಾರುರy ಒಿಂದುy ಮೌದೂಅ್y
(ಕೃತಕ)y ಹದಿರೇಸ್ನಲಿಲಾy ಈy ನಮಾಝನುನುy ನಿರ್ವಹಿಸುರy ಬಗೆಗy
ಹಿರೇಗೆyವಿರರಿಸಲಾಗಿದ�

َم  َعــْن َأَنٍس َعــِن النَّبِــيِّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

َأنَّــُه َقــاَل: »َما ِمــْن َأَحٍد َيُصــوُم َيــْوَم اْلَخِميِس 

ُثمَّ ُيَصلِّي فِيَمــا َبْيَن اْلَعَشــاِء َواْلَعَتَمــِة َيْعنِي َلْيَلَة 

اْلُجْمَعــِة اْثنََتْي َعَشــَرَة َرْكَعًة، َيْقَرُأ فِــي ُكلِّ َرْكَعٍة 

ًة َوإِنَّــا َأْنَزْلنَاُه فِــي َلْيَلِة اْلَقْدِر  بَِفاتَِحــِة اْلِكَتاِب َمرَّ

اٍت، َوُقــْل ُهَو اللَّــُه َأَحٌد اْثنََتْي َعَشــَرَة  َثــَاَث َمرَّ

ًة، َيْفِصــُل َبْيــَن ُكلِّ َرْكَعَتْيــِن بَِتْســِليَمٍة، َفإَِذا  َمرَّ

َفَرَغ ِمــْن َصَاتِــِه َصلَّى َعَلــيَّ َســْبِعيَن، َفَيُقوُل 

وٌس َربُّ  ًة : ُســبُّوٌح ُقدُّ فِي ُســُجوِدِه َســْبِعيَن َمرَّ

وِح، ُثمَّ َيْرَفُع َرْأَســُه َوَيُقوُل َســْبِعيَن  اْلَمَاِئَكِة َوالرُّ

ــا َتْعَلُم، إِنََّك  ًة: َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَتَجاَوْز َعمَّ َمــرَّ

َأْنَت اْلَعِزيــُز اْلَْعَظُم. ُثمَّ َيْســُجُد الثَّانَِيــَة َفَيُقوُل 

4y ತಬಿ್ಯರೇನುಲ್yಅಜಬ್yಫಿರೇಮಾyರರದyಫಿರೇyಫದಿಲಾyರಜಬ್yಪುಟy8
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

َه   ــْجَدِة اْلُوَلى، ُثمَّ َيْســَأُل اللَّ ِمْثــَل َما َقاَل فِي السَّ

ِه َصلَّى  َها ُتْقَضــى«.  َقاَل َرُســوُل اللَّ َحاَجَتــُه، َفإِنَّ

ِذي َنْفِســي بَِيــِدِه، َما ِمْن  ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َوالَّ اللَّ

ُه َلُه  َاِة إِلَّ َغَفــَر اللَّ َعْبــٍد َوَل َأَمٍة َصلَّى َهــِذِه الصَّ

َجِميَع ُذُنوبِِه، َوَلــْو َكاَنْت ِمْثَل َزَبــِد اْلَبْحِر، َوَعَدِد 

ُع  ْمِل، َوَوْزِن اْلِجَباِل، َوَوَرِق اْلَْشــَجاِر، َوُيَشفَّ الرَّ

ْن َقْد  َيْوَم اْلِقَياَمِة فِي َســْبِعِمَئٍة ِمــْن َأْهٍل َبْيتِــِه ِممَّ

اْســَتْوَجَب النَّاَر«.

ಅನಸ್ yರಿಿಂದyರರದಿ:yಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಹರೇಳಿದರು:y
“ಯಾರುy (ರಜಬ್y ತಿಂಗಳy ಪ್ಥಮ)y ಗುರುವಾರyಉಪವಾಸy
ಆಚರಿಸ್yಇಶಾyನಮಾಝಿನyನಿಂತರyಹನೆನುರಡುyರಕ್ಅತ್yಮಾಡಿ,y
ಪ್ತy ರಕ್ಅತ್yನಲಿಲಾyಅಲ್ಫಾತಹyಸೂರರನುನುy ಒಿಂದುyಬಾರಿ,y
ಇನಾನುyಅನ್ಝಲ್ನಾyಫಿರೇyಲೈಲತಲ್yಕದ್್yಸೂರರನುನುyಮೂರುy
ಬಾರಿyಮತುತುyಕುಲ್yಹುರಲಾಲಾಹುyಅಹದ್yಸೂರರನುನುyಹನೆನುರಡುy
ಬಾರಿy ಪಾರಾಯಣyಮಾಡಿ,y ಪ್ತy ಎರಡೆರಡುy ರಕ್ಅತ್ಗಳy
ಮಧ್್ಯyಸಲಾಿಂyಹರೇಳುತಾತುyನಮಾಝ್yನಿರ್ವಹಿಸ್ದyನಿಂತರyನನನುy
ಮರೇಲyಎಪ್ಪತುತುyಬಾರಿyಸಲಾತ್yಹರೇಳಿ,y(ನಮಾಝ್yನಿರ್ವಹಿಸು-
ವಾಗ)y ಪ್ತy ಸುಜೂದಿನಲೂಲಾ—y ಸುಬೂ್ಬಹುನ್,y ಕುದೂದಾಸುನ್y
ರಬು್ಬಲ್yಮಲಾಇಕತyರರೂ್ಹ್yಎಿಂದುyಎಪ್ಪತುತುyಬಾರಿyಹರೇಳಿy
ನಿಂತರy ತಲಯತತುy ಎಪ್ಪತುತುy ಬಾರಿ—y ರಬಿ್ಬಗ್ಫಿರ್y ರಹ್ವಮ್y
ರತಜಾರಝ್yಅಮಾ್ಮyತಅ್yಲಮುyಇನನುಕyಅನತುಲ್yಅಝಿರೇಝುಲ್y
ಅಅ್yಝಮ್yಎಿಂದುyಹರೇಳಿy ನಿಂತರyಎರಡನೆರೇy ಸಜದಾyಮಾಡಿy
ಅದರಲೂಲಾyಮದಲಿನಿಂತೆಯರೇy ಹರೇಳಿy ನಿಂತರy ಅಲಾಲಾಹನಲಿಲಾy
ತನನುyಬಯಕ್ಯನುನುyಮುಿಂದಿಟಟಿರyಅರನುyಅದನುನುyನೆರವರೇರಿಸ್y
ಕ್ೂಡದಿರಲಾರ�”yನಿಂತರyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಹರೇಳುತಾತುರ:y
“ನನನುy ಆತ್ಮyಯಾರy ಕ್ೈಯಲಿಲಾದಯರೇyಅರನyಮರೇಲಾಣೆ!yಈy
ನಮಾಝನುನುyನಿರ್ವಹಿಸುರyಪ್ತಯಬ್ಬyದಾಸyಮತುತುyದಾಸ್ಯy
ಸರ್ವyಪಾಪಗಳನೂನುyಅಲಾಲಾಹುyಕ್ಷಮಸದಿರಲಾರ�yಅರರyಪಾಪಗಳುy
ಸಮುದ್ದyನೊರಗಳಷ್ಟಿದದಾರೂyಸರಿ�yಮರಳಿನyಕಣಗಳಷ್ಟಿದದಾರೂyಸರಿ�y
ಪರ್ವತದyತೂಕದಷ್ಟಿದದಾರೂyಸರಿ�yಮರಗಳyಎಲಗಳಷ್ಟಿದದಾರೂyಸರಿ�y
ಪುನರುತಾ್ಥನyದಿನyಇರರುyತಮ್ಮyಕುಟುಿಂಬದಲಿಲಾyಸ್ರೇರಿದyನರಕy
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿರುರyಏಳುyನೂರುyಜನರಿಗೆyಮಾಡುರyಶಿಫಾರಸಸಿನುನುy

ಸಹyಅರನುyಸ್ವಾರೇಕರಿಸದಿರಲಾರ�”[5]

ಇಮಾಿಂyಅನನುರವಿ yಹರೇಳುತಾತುರ:

ِهــَي بِْدَعٌة َقبِيَحــٌة ُمنَْكَرٌة َأَشــدُّ إِْنَكاٍر، ُمْشــَتِمَلٌة 

ْعــَراُض َعنَْها  َعَلى ُمنَْكــَراٍت. َفَيَتَعيَُّن َتْرُكَها َواْلِ

َفاِعِلَها. َعَلــى  َوإِْنَكاُرَها 

“ಇದೂಿಂದುyಕ್ಟಟಿyಉಗ್ವಾಗಿyವಿರೂರೇಧಿಸಬೆರೇಕಾದyಬಿದ್ಅತ್yy
ಆಗಿದ�yಇದುyಅನೆರೇಕyದುರಾಚಾರಗಳನುನುyಒಳಗೊಿಂಡಿದ�yಇದನುನುy
ತೊರಯುವುದುyಮತುತುyಪೂಣ್ವವಾಗಿyತರಸ್ರಿಸುವುದುyಮತುತುy
ಇದನುನುyಮಾಡುರರರನುನುyವಿರೂರೇಧಿಸುವುದುyಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�”[6]

ಇಬುನುyನುನುಹಾಸ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َفاِق  َوِهَي بِْدَعٌة. اْلَحِديُث اْلــَواِرُد فِيَها َمْوُضوٌع بِاتِّ

ثِيَن. اْلُمَحدِّ

“ಇದೂಿಂದುy ಬಿದ್ಅತ್�y ಹದಿರೇಸ್y ವಿದಾವಾಿಂಸರy ಒಕ್ೂ್ರಳy
ಅಭಪಾ್ಯy ಪ್ಕಾರy ಇದರy ಬಗೆಗy ರರದಿಯಾದy ಹದಿರೇಸ್y
ಮೌದೂಅ್y(ಕೃತಕ)yಆಗಿದ�”[7]

ಶೈಖುಲ್yಇಸಾಲಾಮ್yಇಬ್ನುyತೆೈಮಯ್ಯ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َغاِئــِب َفَا َأْصــَل َلَها. َبــْل ِهَي  ا َصــَاُة الرَّ َوَأمَّ

ُمْحَدَثــٌة. َفــَا َتْســَتِحبُّ َل َجَماَعــًة َوَل ُفَراَدى. 

ُه  َفَقْد َثَبَت فِي َصِحيِح ُمْســِلٍم َأنَّ النَّبِــيَّ َصلَّى اللَّ

َم َنَهى َأْن َتُخــصَّ َلْيَلَة اْلُجْمَعــِة بِِقَياٍم  َعَلْيِه َوَســلَّ

ــِذي ُذِكَر فِيَها  َأْو َيــْوِم اْلُجْمَعِة بِِصَيــاٍم. َواْلََثُر الَّ

َفاِق اْلُعَلَماِء. َوَلــْم َيْذُكْرُه َأَحٌد  َكِذٌب َمْوُضــوٌع بِاتِّ

ــِة َأْصًا. ــَلِف َواْلَِئمَّ ِمَن السَّ
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“ರಗಾಇಬ್y ನಮಾಝಿಗೆy ಯಾವುದರೇy ಆಧಾರವಿಲಲಾ�y
ಅದೂಿಂದುyನೂತನಾಚಾರ�yಅದನುನುyಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿಯರೇy
ಒಿಂಟ್ಯಾಗಿಯರೇy ನಿರ್ವಹಿಸುವುದುy ಸುನನುತತುಲಲಾ�y ಶುಕ್ವಾರy
ರಾತ್ಯನುನುyನಮಾಝಿನyಮೂಲಕyಮತುತುyಹಗಲನುನುyಉಪವಾಸದy
ಮೂಲಕyವಿಶರೇಷಗೊಳಿಸುವುದನುನುyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyವಿರೂರೇ-
ಧಿಸ್ದಾದಾರಿಂದುyಸಹಿರೇಹ್yಮುಸ್ಲಾಿಂನಲಿಲಾyರರದಿಯಾಗಿದ�yವಿದಾವಾಿಂಸರy
ಒಕ್ೂ್ರಳyಅಭಪಾ್ಯyಪ್ಕಾರyಈyನಮಾಝಿನyವಿಷಯದಲಿಲಾy
ರರದಿಯಾದyಹದಿರೇಸ್yಕೃತಕವಾಗಿದ�y ಸಲಫ್ಗಳಲಿಲಾyಅಥವಾy
ಇಮಾಿಂಗಳಲಿಲಾyಯಾರೂyಸಹyಇದನುನುyಪ್ಸಾತುವಿಸ್ಲಲಾ�”[8]

ಈy ನಮಾಝ್y ಹರೇಗೆy ಆರಿಂಭವಾಯತೆಿಂದುy ವಿರರಿಸುತಾತುy
ಅತುತುತೂ್ವಶಿರೇ yಹರೇಳುತಾತುರ:

، َقــاَل: َلْم َيُكْن  ٍد اْلَمْقِدِســيُّ َوَأْخَبَرنِــي َأُبو ُمَحمَّ

َغاِئِب َهِذِه  ِعنَْدَنــا بَِبْيِت اْلَمْقــِدِس َقطُّ َصــَاُة الرَّ

ُل َما َحَدَثْت  تِي ُتَصلَّى فِي َرَجٍب َوَشــْعَباَن. َوَأوَّ الَّ

ِعنَْدَنــا فِي َســنَِة َثَمــاٍن َوَأْرَبِعيَن َوَأْرَبِعِمَئــٍة. َقِدَم 

َعَلْينَــا فِي َبْيِت اْلَمْقِدِس َرُجٌل ِمــْن َناُبُلَس، ُيْعَرُف 

بِاْبِن َأبِــي اْلَحْمَراِء. َوَكاَن ُحْســُن التِّــَاَوِة. َفَقاَم 

َفَصلَّــى فِي اْلَمْســِجِد اْلَْقَصى َلْيَلــَة النِّْصِف ِمْن 

ا َصَاُة َرَجٍب َفْلــْم َتَحُدْث ِعنَْدَنا  َشــْعَباَن ... َوَأمَّ

فِي َبْيِت اْلَمْقِدِس إِلَّ َبْعَد َســنَِة َثَمانِيَن َوَأْرَبِعِمَئٍة. 

َوَما ُكنَّا َرَأْينَاَها َوَل َســِمْعنَا بَِهــا َقْبَل َذلَِك.

“ಅಬೂyಮುಹಮ್ಮದ್yಅಲ್ಮಕ್ದಾಸ್ರೇy ಹರೇಳುತಾತುರ:y ನಮ್ಮy ಈy
ಬೆೈತುಲ್yಮುಕದಿದಾಸ್ನಲಿಲಾyರಜಬ್yಮತುತುyಶಅ್yಬಾನ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾy
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುರy ರಗಾಇಬ್y ಎಿಂಬy ಹಸರಿನy ನಮಾಝ್y
ಇರಲಿಲಲಾ�y ಇದುy ನಮ್ಮಲಿಲಾy ಮತತುಮದಲುy ಆರಿಂಭವಾದದುದಾy
ಹಿಜರಿy448yರಲಿಲಾ�yಆಗyನಮ್ಮyಬಳಿಗೆyನಾಬುಲುಸ್ದಿಿಂದyಇಬ್ನುy
ಅಬಿಲ್yಹಮಾ್ಅ್yಎಿಂಬyಹಸರಿನyಒಬ್ಬyರ್ಯಕ್ತುyಬಿಂದರು�yಅರರುy

8y ಫತಾವಾyಇಬ್ನುyತೆೈಮಯ್ಯy23/132

ಸುಿಂದರವಾಗಿyಕುರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣyಮಾಡುತತುದದಾರು�yಅರರುy
ಶಅ್yಬಾನ್yಹದಿನೆೈದರಿಂದುy ರಾತ್yಬೆೈತುಲ್yಮುಕದಿದಾಸ್ನಲಿಲಾy
ನಮಾಝ್yಮಾಡಿದರು����yಆದರyರಜಬ್yತಿಂಗಳyನಮಾಝಿನy
ಬಗೆಗyಹರೇಳುವುದಾದರyಅದುyನಮ್ಮyಬೆೈತುಲ್yಮುಕದಿದಾಸ್ನಲಿಲಾy
ಆರಿಂಭವಾದದುದಾyಹಿಜರಿyy480ರyನಿಂತರ�yಅದಕ್್ಿಂತyಮುಿಂಚೆy
ನಾವುyಅದನುನುyಕಿಂಡೂyಇಲಲಾ�yಅದರyಬಗೆಗyಕ್ರೇಳಿಯೂyಇಲಲಾ�”[9]

ಇಬುನುಲ್y ಜೌಝಿರೇ y ತಮ್ಮy ‘ಅಲ್ಮೌದೂಆತ್’ನಲಿಲಾy ಈy
ಹದಿರೇಸ್yಮೌದೂಅ್y(ಕೃತಕ)yಎಿಂದುyಖಚಿತವಾಗಿyಹರೇಳಿದಾದಾರ�y
ಹಾಫಿಝ್yಅಬುಲ್yಖತಾತುಬ್ yಮತುತುyಅಬೂyಶಾಮ yಕೂಡy
ಹರೇಳಿದಾದಾರ�[10]yಇಬುನುಲ್yಹಾಜ್ [11]yಮತುತುyಇಬ್ನುyರಜಬ್ y
ಈyನಮಾಝ್yಬಿದ್ಅತ್yಎಿಂದುyಹರೇಳಿದಾದಾರ�yಅಬೂyಇಸಾ್ಮಈಲ್y
ಅಲ್ಅನಾಸಿರಿರೇ ,yಅಬೂಬಕ್್yಅಸಸಿಮ್ಆನಿರೇ ,yಅಬುಲ್y
ಫದ್ಲಾyಇಬ್ನುyನಾಸ್ರ್ [12]yಹಾಗೂyಇನಿನುತರರಿಿಂದಲೂ[13]yಇದುy
ಬಿದ್ಅತ್yಎಿಂದುyರರದಿಯಾಗಿದ�[14]

ಇಸಾ್ಅ್ಿಮತು್ತಿಮಿಅ್ರಿಾಜ್

ಪ್ವಾದಿ yಯರರyಅತದೂಡ್ಡyಮುಅ್yಜಿಝತ್ಗಳಲೂಲಾಿಂದುy
ಇಸಾ್ಅ್y ಮತುತುy ಮಅ್yರಾಜ್�y ಇಸಾ್ಅ್y ಎಿಂದರy ಮಕಾ್y
ಮಸ್ರೇದಿಯಿಂದyಅಕಾಸಿyಮಸ್ರೇದಿಗೆyರಾತ್yಪ್ಯಾಣ�yಮಅ್yರಾಜ್y
ಎಿಂದರyಅಲಿಲಾಿಂದyಏಳಾಕಾಶಕ್್yಆರೂರೇಹಣ�yಕ್ಲವುyಪ್ದರೇಶಗಳಲಿಲಾy
ಇಸಾ್ಅ್yಮತುತುyಮಅ್yರಾಜನುನುyರಜಬ್yತಿಂಗಳyಇಪ್ಪತೆತುರೇಳನೆರೇyದಿನy
ಆಚರಿಸಲಾಗುತತುದ�[15]

ಇಬ್ನುyರಜಬ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

ٍد َأنَّ  َوُرِوَي بِإِْســنَاٍد َل َيِصحُّ َعِن اْلَقاِســِم ْبِن ُمَحمَّ

َم َكاَن فِي  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ْســَراَء بِالنَّبِيِّ َصلَّــى اللَّ اْلِ

9y ಅಲ್ಹವಾದಿಸುyರಲ್yಬಿದಅ್yಪುಟy103
10y ನೊರೇಡಿ:yಅಲ್ಬಾಇಸ್yಅಲಾyಇನಾ್ರಿಲ್yಬಿದಇyರಲ್yಹವಾದಿಸ್yಪುಟy

61,y67
11y ಅಲ್ಮದ್ಖಲ್y1/211
12y ನೊರೇಡಿ:yಲತಾಇಫುಲ್yಮಆರಿಫ್yಪುಟy228
13y ಮುಕದಿದಾಮತುyಮುಸಾಜಲತಲ್yಇಝಿ್ಝyಬಿನುyಅಬಿದಾಸಸಿಲಾಮ್yರಬಿನುಸಸಿಲಾಹ್y

ಪುಟy87
14y ಅಲ್ಬಾಇಸ್yಅಲಾyಇನಾ್ರಿಲ್yಬಿದಇyರಲ್yಹವಾದಿಸ್yಪುಟy105
15y ತಬಿ್ಯರೇನುಲ್yಅಜಬ್yಫಿರೇಮಾyರರದyಫಿರೇyಫದಿಲಾyರಜಬ್yಪುಟy6
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

َســابٍِع َوِعْشــِريَن ِمْن َرَجٍب. َوَأْنَكَر َذلَِك إِْبَراِهيُم 

َوَغْيُرُه. اْلَحْربِيُّ 

“ಪ್ವಾದಿ yಯರರyರಾತ್yಪ್ಯಾಣy(ಇಸಾ್ಅ )್yರಜಬ್yತಿಂಗಳy
ಇಪ್ಪತೆತುರೇಳರಿಂದುyಸಿಂಭವಿಸ್ತೆತುಿಂದುyಅಲ್ಕಾಸ್ಮ್yಇಬ್ನುyಮುಹಮ್ಮ-
ದ್ರಿಿಂದy ಸಹಿರೇಹಲಲಾದy ಸನದಿನy ಮೂಲಕy ರರದಿಯಾಗಿದ�y
ಆದರyಇಬಾ್ಹಿರೇಮ್yಅಲ್ಹರಬಿರೇyಮುಿಂತಾದರರುy ಇದನುನುy
ವಿರೂರೇಧಿಸ್ದಾದಾರ�”[16]

ಇಬ್ನುyತೆೈಮಯ್ಯ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َلْم َيُقــْم َدلِيٌل َمْعُلــوٌم َل َعَلى َشــْهِرَها، َوَل َعَلى 

ُعْشــِرَها، َوَل َعَلى َعْينَِهــا. َبْل النُُّقــوُل فِي َذلَِك 

ُمنَْقطَِعــٌة ُمْخَتِلَفــٌة. َلْيَس فِيَها َمــا ُيْقَطُع بِِه.

“ಅದುy(ಇಸಾ್ಅ್yಮತುತುyಮಅ್yರಾಜ್)yಯಾರyತಿಂಗಳಲಿಲಾ,yಯಾರy
ಹತತುರಲಿಲಾyಮತುತುyಯಾರyದಿನದಲಿಲಾyಸಿಂಭವಿಸ್ತೆತುಿಂಬುದಕ್್yಸ್ಪಷಟಿವಾದy
ಪುರಾವಯಲಲಾ�yಈyವಿಷಯದಲಿಲಾyರರದಿಯಾದyರರದಿಗಳೆಲಲಾರೂy
ಸನದ್yಮುರಿದದುದಾyಮತುತುyವಿರೂರೇಧಾಭಾಸವುಳ್ಳದಾದಾಗಿದ�yಅವುಗಳy
ಪೈಕ್yಯಾವುದೂyಖಚಿತವಾದyಮಾಹಿತಯನುನುyನಿರೇಡುವುದಿಲಲಾ�”[17]

ಇನುನುyಇಸಾ್ಅ್yಮತುತುyಮಅ್yರಾಜ್yರಜಬ್yತಿಂಗಳyಇಪ್ಪತೆತುರೇಳ-
ರಿಂದುyಸಿಂಭವಿಸ್ತೆತುಿಂದುyಒಪಿ್ಪಕ್ೂಿಂಡರೂyಆyದಿನರನುನುyಆಚರಿ-
ಸಬೆರೇಕ್ನುನುವುದಕ್್yಯಾವುದರೇyಪುರಾವಯಲಲಾ�yಕಾರಣ,yಪ್ವಾದಿ

yಯರರು,yಸಹಾಬಾಗಳುyಅಥವಾyತಾಬಿಊನ್ಗಳಲಿಲಾyಯಾರೂy
ಇದನುನುyಆಚರಿಸ್ಲಲಾ�yಅಷ್ಟಿರೇyಅಲಲಾ,yಅರರುyಇದಕ್್yಯಾವುದರೇyವಿಶರೇ-
ಷತೆಯನೂನುyನಿರೇಡಿಲಲಾ�

ರಜಬ್ಿತಿಂಗಳಲ್ಲಿಿಬಲ್ಯಪ್ಹಸುವುದು

ಜಾಹಿಲಿರೇyಕಾಲದyಜನರುyರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyಒಿಂದುyವಿಶರೇಷy

16y ಝಾದುಲ್yಮಆದ್y1/275�yಮಅ್yರಾಜ್yಯಾವಾಗyಸಿಂಭವಿಸ್ತೆಿಂಬyಬಗೆಗy
ಭನನುಮತವಿದಯಿಂದುyಇಬ್ನುyಹಜರ್yಫತ್ಹುಲ್yಬಾರಿಯಲಿಲಾyಹರೇಳಿದಾದಾರ�y
ನೊರೇಡಿy7/242-243�yಕ್ಲರರುyಅದುyರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyಎಿಂದುyಹರೇಳಿದರ,y
ಕ್ಲರರುyರಬಿರೇಉಲ್yಆಖರ್ನಲಿಲಾyಎಿಂದಿದಾದಾರ�yಕ್ಲರರುyರಮದಾನ್yಅಥವಾy
ಶವಾವಾಲ್ನಲಿಲಾyಎಿಂದಿದಾದಾರ�y

17y ಲತಾಇಫುಲ್yಮಆರಿಫ್yಪುಟy233

ಬಲಿಯನುನುyಅಪಿ್ವಸುತತುದದಾರು�yಅರರುyಅದನುನುyಅತರೇರyಎಿಂದುy
ಕರಯುತತುದದಾರು�yಇದರyವಿಧಿಯyಬಗೆಗyವಿದಾವಾಿಂಸರಲಿಲಾyಭನನುಮತವಿದ�y
ಹಚಿ್ಚನyವಿದಾವಾಿಂಸರyಪ್ಕಾರyಇಸಾಲಾಮನyಆಗಮನದೂಡನೆyಈyಬಲಿy
ಅನೂಜಿ್ವತವಾಗಿದ�yಅರರುyಇದಕ್್yಪುರಾವಯಾಗಿyಇಮಾಿಂy
ಅಲ್ಬುಖಾರಿyಮತುತುyಇಮಾಿಂyಮುಸ್ಲಾಿಂyರರದಿyಮಾಡಿದyಅಬೂy
ಹುರೈರ yರರರyಹದಿರೇಸನುನುyಉಲಲಾರೇಖ್ಸುತಾತುರ:

»َل َفَرَع َوَل َعتِيَرَة«

“ಫರಅ್yಇಲಲಾ�yಅತರೇರyಇಲಲಾ�”[18]

ಆದರy ಇಬ್ನುy ಸ್ರೇರಿರೇನ್y ಮುಿಂತಾದರರುy ಇದನುನುy ಸುನನುತ್y
ಎಿಂದಿದಾದಾರ�yಅರರುyಇದಕ್್yಪುರಾವಯಾಗಿyಅನೆರೇಕyಹದಿರೇಸ್ಗಳ-
ನುನುyಉದ್ಧರಿಸುತಾತುರ�yಆದರyಈyಎಲಾಲಾyಹದಿರೇಸ್ಗಳುyಅಬೂyಹುರೈರ
yರರರyಹದಿರೇಸ್ನಷುಟಿyಅಧಿಕೃತರಲಲಾ�yಅಬೂyಹುರೈರ yರರರy

ಹದಿರೇಸ್yಅತ್ಯಿಂತyದೃಢಪಟಟಿದುದಾyಮತುತುyಅತ್ಯಿಂತyಸಹಿರೇಹ್yಆಗಿದ�y
ಆದದಾರಿಿಂದyಈyಹದಿರೇಸ್ನyಪ್ಕಾರyಅಮಲ್yಮಾಡಬೆರೇಕಾಗಿದy
ಎಿಂದುyಇತರyವಿದಾವಾಿಂಸರುyಅರರಿಗೆyಉತತುರyನಿರೇಡಿದಾದಾರ�yಇನುನುy
ಇಬುನುಲ್yಮುಿಂದಿರ್ರರರುyಹರೇಳುರಿಂತೆyಈyಎಲಾಲಾyಹದಿರೇಸ್ಗಳೂy
ಅಬೂyಹುರೈರ yರರರyಹದಿರೇಸ್ನyಮೂಲಕyಮನೂಸಿಖ್y(ರದುದಾ)y
ಆಗಿದ�y ಏಕ್ಿಂದರy ಅಬೂy ಹುರೈರ y ತಡವಾಗಿy ಇಸಾಲಾಮ್y
ಸ್ವಾರೇಕರಿಸ್ದದಾರು�y ಈy ಹದಿರೇಸ್ಗಳಲಿಲಾರುವುದಲಲಾವೂy ಇಸಾಲಾಮನy
ಆರಿಂಭಕಾಲದyಸಿಂಗತಗಳು�[19]

ಅಲ್ಹಸನ್yಅಲ್ಬಸ್್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َما َكاَنــِت اْلَعتِيَرُة فِي  ْســَاِم َعتِيَرٌة. إِنَّ َلْيَس فِي اْلِ

اْلَجاِهِليَّــِة. َكاَن َأَحُدُهْم َيُصوُم َوَيْعتُِر.

“ಇಸಾಲಾಮನಲಿಲಾyಅತರೇರyಇಲಲಾ�yಅತರೇರyಇದದಾದುದಾyಜಾಹಿಲಿರೇyಕಾಲದಲಿಲಾy
ಮಾತ್�y ಆy ಕಾಲದಲಿಲಾy ಜನರುy ಉಪವಾಸy ಆಚರಿಸ್y ಅತರೇರy
ಮಾಡುತತುದದಾರು�”[20]

ಇಬ್ನುyರಜಬ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

18y ಅಲ್ಬುಖಾರಿy5473,yಮುಸ್ಲಾಿಂy1976
19y ನೊರೇಡಿ:yಲತಾಇಫುಲ್yಮಆರಿಫ್yಪುಟy227
20y ಲತಾಇಫುಲ್yಮಆರಿಫ್yಪುಟy227
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

َخاَذُه َمْوِســًما َوِعيًدا  ْبُح فِي َرَجــٍب اتِّ َوُيْشــبُِه الذَّ

َكَأْكِل اْلَحْلــَوى َوَنْحِوَهــا. َوَقــْد ُرِوَي َعــِن اْبِن 

َعبَّــاٍس َرِضَي اللَّــُه َعنُْهَمــا َأنَّــُه َكاَن َيْكــَرُه َأْن 

ُيتََّخــَذ َرَجــُب ِعيًدا.

“ರಜಬ್y ತಿಂಗಳಲಿಲಾy ಬಲಿಯಪಿ್ವಸುವುದುy ಸ್ಹಿತಿಂಡಿಗಳನುನುy
ತನುನುರyಮೂಲಕyಅದನುನುyಋತುರನಾನುಗಿyಮತುತುyಹಬ್ಬರನಾನುಗಿy
ಆಚರಿಸುವುದಕ್್y ಸಮವಾಗಿದ�y ಇಬ್ನುy ಅಬಾ್ಬಸ್ y ರರರುy
ರಜಬ್yತಿಂಗಳನುನುyಹಬ್ಬರನಾನುಗಿyಆಚರಿಸುವುದನುನುyವಿರೂರೇಧಿಸು-
ತತುದದಾರಿಂದುyರರದಿಯಾಗಿದ�”[21]

ರಜಬ್ಿತಿಂಗಳಲ್ಲಿಿಉಪವಾಸಿಅಥವಾಿಇಅ್ತಿಿಕಾಫ್

ಇಬ್ನುyರಜಬ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َياُم َفَلْم َيِصــحَّ فِي َفْضِل َصــْوِم َرَجٍب  ــا الصِّ َوَأمَّ

بُِخُصوِصِه َشــْيٌء َعــِن النَّبِــيِّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه 

َأْصَحابِِه. َعْن  َوَل  َم  َوَســلَّ

“ರಜಬ್y ತಿಂಗಳಲಿಲಾy ಉಪವಾಸy ಆಚರಿಸುವುದರy ಬಗೆಗy
ಹರೇಳುವುದಾದರ,yರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyವಿಶರೇಷವಾಗಿyಉಪವಾಸy
ಆಚರಿಸುವುದಕ್್y ಏನಾದರೂy ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯದಯಿಂದುy ಪ್ವಾ-
ದಿಯರರಿಿಂದ y ಅಥವಾy ಸಹಾಬಾಗಳಿಿಂದy ಏನೂy
ಸಹಿರೇಹಾಗಿyರರದಿಯಾಗಿಲಲಾ�”[22]

ಇಬ್ನುyತೆೈಮಯ್ಯ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َها  ا َصــْوُم َرَجٍب بُِخُصوِصــِه، َفَأَحاِديُثــُه ُكلُّ َوَأمَّ

َضِعيَفــٌة، َبــْل َمْوُضوَعــٌة. َل َيْعَتِمُد َأْهــُل اْلَعَلِم 

ِذي  ِعيــِف الَّ َعَلى َشــْيٍء ِمنَْها. َوَلْيَســْت ِمَن الضَّ

21y ಲತಾಇಫುಲ್yಮಆರಿಫ್yಪುಟy227
22y ಲತಾಇಫುಲ್yಮಆರಿಫ್yಪುಟy228

ُتَها ِمَن اْلَمْوُضوَعاِت  ُيْرَوى فِي اْلَفَضاِئِل. َبــْل َعامَّ

اْلَمْكُذوَباِت ... َوَقْد َرَوى اْبُن ماَجْه فِي ُســنَنِِه َعِن 

ُه  َم َأنَّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اْبــِن َعبَّاٍس َعِن النَّبِــيِّ َصلَّى اللَّ

َنَهى َعــْن َصْوِم َرَجــٍب. َوفِي إِْســنَاِدِه َنَظٌر. َلِكْن 

َصحَّ َأنَّ ُعْمــَر ْبَن اْلَخطَّــاِب َكاَن َيْضــِرُب َأْيِدَي 

ـاِس لَِيَضُعوا َأْيِدَيُهــْم فِي الطََّعــاِم فِي َرَجٍب،  النَـّ

ا َتْخِصيُصَها  َوَيُقوُل: َل ُتْشــبُِهوُه بَِرَمَضاَن ... َوَأمَّ

بِاِلْعتِــَكاِف الثََّاَثُة اْلَْشــُهُر َرَجٌب، َوَشــْعَباُن، 

َوَرَمَضاُن َفــَا َأْعَلُم فِيــِه َأْمًرا. َبــْل ُكلُّ َمْن َصاَم 

َصْوًما َمْشــُروًعا َوَأَراَد َأْن َيْعَتِكَف ِمْن ِصَياِمه َكاَن 

َياِم  َذلَِك َجاِئًزا بَِا َرْيــٍب. َوإِِن اْعَتَكَف بُِدون الصِّ

َفِفيِه َقْوَلِن َمْشــُهوَراِن ِلَْهــِل اْلِعْلِم.

“ರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyವಿಶರೇಷವಾಗಿyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸುವುದರy
ಬಗೆಗyಹರೇಳುವುದಾದರyಆyಬಗೆಗyರರದಿಯಾದyಹದಿರೇಸ್ಗಳೆಲಲಾವೂy
ದಈಫ್y ಆಗಿವ�y ಅಲಲಾ,y ಮೌದೂಅ್y ಆಗಿವ�y ವಿದಾವಾಿಂಸರಲಿಲಾy
ಯಾರೂyಅವುಗಳನುನುyಅರಲಿಂಬಿಸ್ಲಲಾ�yಅವುyಕಮ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳ-
ನುನುyವಿರರಿಸುರyದುಬ್ವಲyಹದಿರೇಸ್ಗಳಲಲಾ,yಬದಲಾಗಿyಅವುಗಳಲಿಲಾy
ಬಹುಪಾಲುyಹದಿರೇಸ್ಗಳುyಸುಳು್ಳyಸುಳಾ್ಳಗಿyರಚಿಸಲಾದyಕೃತಕy
ಹದಿರೇಸ್ಗಳಾಗಿವ�yಈyಹದಿರೇಸ್ನyಸನದ್ನyಬಗೆಗyಭನನುಮತವಿದ�y
ಆದರೂyರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyಆಹಾರyಸ್ರೇವಿಸಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಹರೇಳುತಾತುy
ಉಮರ್ yರರರುyಜನರಿಗೆyಹೂಡೆಯುತತುದದಾರಿಂದುyಸಹಿರೇಹಾಗಿy
ರರದಿಯಾಗಿದ�y ರಜಬ್y ತಿಂಗಳನುನುy ರಮದಾನ್y ತಿಂಗಳಿಂತೆy
ಮಾಡಬೆರೇಡಿyಎಿಂದುyಅರರುyಹರೇಳುತತುದದಾರು�yಇಬ್ನುyಮಾಜyತಮ್ಮy
ಸುನನ್ನಲಿಲಾyಇಬ್ನುyಅಬಾ್ಬಸ್ yರಿಿಂದyರರದಿyಮಾಡಿದyಹದಿರೇಸ್ನಲಿಲಾy
ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸು-
ವುದನುನುyವಿರೂರೇಧಿಸ್ದಾದಾರyಎಿಂದಿದ�yಇನುನುyರಜಬ್,yಶಅ್yಬಾನ್y
ಮತುತುyರಮದಾನ್yಎಿಂಬyಮೂರುyತಿಂಗಳುಗಳಲಿಲಾyವಿಶರೇಷವಾಗಿy
ಇಅ್yತಕಾಫ್y ನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇಕ್ಿಂದುy ಪ್ವಾದಿ y ಯರರುy
ಆದರೇಶಿಸ್ದಾದಾಗಿyನನಗೆyತಳಿದಿಲಲಾ�yಆದರyಧಮ್ವದಲಿಲಾyತಳಿಸ್ರುರy
ಉಪವಾಸರನುನುy ನಿರ್ವಹಿಸ್y ಇಅ್yತಕಾಫ್yಮಾಡುವುದಾದರy
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ಅದುy ಧಮ್ವಸಮ್ಮತy ಎನುನುವುದರಲಿಲಾy ಸಿಂಶಯವಿಲಲಾ�y ಆದರy
ಇಅ್yತಕಾಫ್y ನಿರ್ವಹಿಸುವುದುy ಉಪವಾಸy ರಹಿತವಾಗಿದದಾರy
ಅದರಲಿಲಾyವಿದಾವಾಿಂಸರಿಗೆyಎರಡುyಪ್ಸ್ದ್ಧyಅಭಪಾ್ಯಗಳಿವ�”[23]

ರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyವಿಶರೇಷವಾಗಿyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸುವುದರyಬಗೆಗy
ಯಾವುದರೇyಹದಿರೇಸ್yಸಹಿರೇಹಾಗಿyರರದಿಯಾಗಿಲಲಾyಎಿಂದರyರಜಬ್y
ತಿಂಗಳಲಿಲಾy ಉಪವಾಸy ಆಚರಿಸಲರೇಬಾರದುy ಎಿಂದಥ್ವರಲಲಾ�y
ಇತರyತಿಂಗಳುಗಳಲಿಲಾyನಿರ್ವಹಿಸುತಾತುyಬರುತತುರುರyಸ್ೂರೇಮವಾರy
ಮತುತುyಗುರುವಾರದyಉಪವಾಸ,y13,y14yಮತುತುy15yನೆರೇyದಿನದy
ಉಪವಾಸ,yದಿನyಬಿಟುಟಿy ದಿನದyಉಪವಾಸyಮುಿಂತಾದವುಗ-
ಳನುನುy ರಜಬ್y ತಿಂಗಳಲೂಲಾy ಮುಿಂದುರರಿಸಬಹುದು�y ಇದಕ್್y
ವಿರೂರೇಧವಿಲಲಾ�yಆದರyವಿರೂರೇಧವಿರುವುದುyಅತುತುತೂ್ವಶಿರೇ
[24]yವಿರರಿಸುರಿಂತೆyಈyಉಪವಾಸಗಳನುನುyಈyಕ್ಳಗಿನyಮೂರುy
ರೂಪಗಳಲಿಲಾyನಿರ್ವಹಿಸುರyಬಗೆಗಯಾಗಿದ�

1�y ರಜಬ್y ತಿಂಗಳಲಿಲಾy ಈy ಉಪವಾಸಗಳನುನುy ವಿಶರೇಷವಾಗಿy
ಆಚರಿಸುವುದು�y ಕಾರಣ,y ಇದರಿಿಂದyಈyಉಪವಾಸಗಳುy
ಕಡಾ್ಡಯವಿಂದುyಜನಸಾಮಾನ್ಯರುyಭಾವಿಸುರyಸಾಧ್ಯತೆಯದ�

2�y ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyಈyಉಪವಾಸಗಳ-
ನುನುyವಿಶರೇಷವಾಗಿyಆಚರಿಸ್ದದಾರುyಎಿಂದುyಭಾವಿಸ್yಈyತಿಂಗಳಲಿಲಾy
ಈyಉಪವಾಸಗಳನುನುyವಿಶರೇಷವಾಗಿyಆಚರಿಸುವುದುyಸುನನು-
ತಾತುಗಿದyಎಿಂದುyನಿಂಬುವುದು�

3�y ಈy ಉಪವಾಸಗಳನುನುy ರಜಬ್y ತಿಂಗಳಲಿಲಾy ಆಚರಿಸ್ದರy
ಇತರy ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಲಾy ಆಚರಿಸ್ದದಾಕ್್ಿಂತಲೂy ಹಚು್ಚy
ಪುಣ್ಯವಿದyಎಿಂದುyನಿಂಬುವುದು�

ರಜಬ್ಿತಿಂಗಳಲ್ಲಿಿಉಮ್

ರಜಬ್y ತಿಂಗಳಲಿಲಾy ಉಮ್y ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್್y ವಿಶರೇಷyಪುಣ್ಯ-
ವಿದಯಿಂಬy ನಿಂಬಿಕ್ಯಿಂದy ಕ್ಲರರುy ರಜಬ್y ತಿಂಗಳಲಿಲಾy
ಉಮ್y ನಿರ್ವಹಿಸಲುy ಆತುರಪಡುತಾತುರ�y ಆದರy ಇದಕ್್y
ಯಾವುದರೇyಆಧಾರವಿಲಲಾ�

ُه َعنُْهَما َقاَل: إِنَّ َرُســوَل  َعــِن اْبِن ُعَمَر َرِضــَي اللَّ

23y ಫತಾವಾyಇಬ್ನುyತೆೈಮಯ್ಯy25/290-292
24y ಅಲ್ಬಿದಉyರಲ್ಹವಾದಿಸ್yಪುಟy110-111�yನೊರೇಡಿ:yತಬಿ್ಯರೇನುಲ್yಅಜಬ್y

ಫಿರೇಮಾyರರದyಫಿರೇyಫದಿಲಾyರಜಬ್yಪುಟy37-38

َم اْعَتَمــَر َأْرَبَع ُعْمَراٍت،  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ اللَّ

إِْحَداُهنَّ فِي َرَجــٍب. َقاَلْت )َأْي َعاِئَشــُة(: َيْرَحُم 

ْحَمــِن. َما اْعَتَمَر ُعْمــَرًة إِلَّ َوُهَو  ُه َأَبــا َعْبِد الرَّ اللَّ

. َشــاِهَدُه. َوَما اْعَتَمَر فِــي َرَجٍب َقطُّ

“ಇಬ್ನುyಉಮರ್ yರಿಿಂದyರರದಿ:yಪ್ವಾದಿ yಯರರುyನಾಲು್y
ಉಮ್ಗಳನುನುyನಿರ್ವಹಿಸ್ದಾದಾರ�yಅದರಲೂಲಾಿಂದುyರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾ�y
ಆಯಶ yಹರೇಳುತಾತುರ:yಅಲಾಲಾಹುyಅಬೂyಅಬುದಾರ್ಹಾ್ಮನ್ರಿಗೆy
(ಇಬ್ನುyಉಮರ್)yದಯyತೊರೇರಲಿ�yಅರರyಉಪಸ್್ಥತಯಲಲಾಲಲಾದy
ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಉಮ್yನಿರ್ವಹಿಸ್ಲಲಾ�yಪ್ವಾದಿ yಯರರುy
ರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyಒಮ್ಮಯೂyಉಮ್yನಿರ್ವಹಿಸ್ಲಲಾ�”[25]

ಇಬುನುಲ್yಅತಾತುರ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َه  ــَة —َزاَدَهــا اللَّ ــا َبَلَغنِــي َعــْن َأْهــِل َمكَّ َوِممَّ

َتْشــِريًفا— اْعتَِياُدُهْم َكْثَرَة اِلْعتَِمــاِر فِي َرَجٍب. 

ــا َل َأْعَلُم َلــُه َأْصًا. َوَهــَذا ِممَّ

“ಮಕಾ್yನಿವಾಸ್ಗಳುy—ಅಲಾಲಾಹುyಅದರyಗೌರರರನುನುyಹಚಿ್ಚಸಲಿ—y
ರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyಅತಹಚು್ಚyಉಮ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದನುನುyರೂಢಿy
ಮಾಡಿಕ್ೂಿಂಡಿದಾದಾರಿಂಬyಸಮಾಚಾರyನನಗೆyತಲುಪಿದ�yಆದರy
ಇದಕ್್yಯಾವುದರೇyಆಧಾರವಿರುವುದನುನುyನಾನುyಕಿಂಡಿಲಲಾ�”[26]

ಉಮ್yನಿರ್ವಹಿಸಲುyಅತು್ಯತತುಮyತಿಂಗಳುyರಮದಾನ್yತಿಂಗಳೆಿಂದುy
ಇಬ್ನುy ಬಾಝ್ y ಹರೇಳುತಾತುರ�[27]y ಏಕ್ಿಂದರy ಪ್ವಾದಿ y
ಯರರುyಹರೇಳುತಾತುರ:

ًة « » ُعْمَرٌة فِي َرَمَضاَن َتْعِدُل َحجَّ

“ರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyನಿರ್ವಹಿಸುರyಉಮ್yಹಜ್ಜುಗೆyಸಮಾನ�”y
ಇದರyನಿಂತರದyಸಾ್ಥನyದುಲ್ಕಅ್yದyತಿಂಗಳಿಗೆ�yಏಕ್ಿಂದರyಪ್ವಾದಿ

25y ಸಹಿರೇಹುಲ್yಬುಖಾರಿy1776
26y ಅಲ್ಮುಸಾಜಲತುyಬೆೈನಲ್yಇಝಿ್ಝyಬಿನುyಅಬಿದಾಸಸಿಲಾಮ್yರಬಿನುಸಸಿಲಾಹ್yಪುಟy

56�yನೊರೇಡಿ:yಫತಾರyಶೈಖ್yಮುಹಮ್ಮದ್yಇಬ್ನುyಇಬಾ್ಹಿರೇಮ್y6/131
27y ನೊರೇಡಿ:yಫತಾವಾyಇಸಾಲಾಮಯ್ಯy2/303-304
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

yಯರರುyನಿರ್ವಹಿಸ್ದyಉಮ್ಗಳೆಲಲಾವೂyದುಲ್ಕಅ್yದyತಿಂಗ-
ಳಲಾಲಾಗಿತುತು�yಅಲಾಲಾಹುy yಹರೇಳುತಾತುನೆ:

﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾

“ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂyನಿಮಗೆyಅಲಾಲಾಹನyಸಿಂದರೇಶವಾಹಕರಲಿಲಾy
ಅತು್ಯತತುಮyಮಾದರಿಯದ�”y(ಕುರ್ಆನ್y33:21)

ರಜಬ್ಿತಿಂಗಳಲ್ಲಿಿಝಕಾತ್

ಕ್ಲರರುyರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyಝಕಾತ್yನಿರೇಡಿದರyಹಚು್ಚyಪುಣ್ಯವಿ-
ದಯಿಂದುyಭಾವಿಸ್yಝಕಾತ್yಕ್ೂಡುವುದನುನುyರಜಬ್yತಿಂಗಳಿಗೆy
ಮುಿಂದೂಡುತಾತುರ�yಆದರyಇದಕ್್yಯಾವುದರೇyಆಧಾರವಿಲಲಾ�

ಇಬ್ನುyರಜಬ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

ــنَِّة. َوَل ُعــِرَف َعْن َأَحٍد  َوَل َأْصَل لَِذلَِك فِي السُّ

َكاُة  ــَلِف ... َوبُِكلِّ َحاٍل، َفإِنََّمــا َتِجُب الزَّ ِمْن السَّ

إَِذا َتــمَّ اْلَحَوُل َعَلى النَِّصاِب. َفــُكلُّ َأَحٍد َلُه َحْوٌل 

ُه بَِحَســِب َوْقِت َمِلِكــِه لِلنَِّصاِب. َفــإَِذا َتمَّ  َيُخصُّ

َحْوُلُه َوَجــَب َعَلْيِه إِْخَراُج َزَكاتِِه فِي َأيِّ َشــْهٍر َكاَن.

“ಇದಕ್್y ಸುನನುತತುನಲಿಲಾy ಯಾವುದರೇy ಆಧಾರವಿಲಲಾ�y ಸಲಫ್ಗಳ-
ಲಿಲಾyಯಾರಿಿಂದಲೂyಇದುyರರದಿಯಾಗಿಲಲಾ�y ನಿಸಾಬ್ಗೆyಒಿಂದುy
ರಷ್ವyಪೂತ್ವಯಾದರyಝಕಾತ್yಕ್ೂಡುವುದುyಕಡಾ್ಡಯವಾ-
ಗುತತುದ�y ಪ್ತಯಬ್ಬರಿಗೂy ಅರರರರy ನಿಸಾಬ್ನy ಸಮಯಕ್್y
ಅನುಗುಣವಾಗಿyಝಕಾತ್yಕ್ೂಡಲುyಒಿಂದುyರಷ್ವದyಅರಧಿಯದ�y
ರಷ್ವyಪೂತ್ವಯಾದರyಝಕಾತ್yಕ್ೂಡುವುದುyಕಡಾ್ಡಯವಾಗು-
ತತುದ�yಅದುyಯಾವುದರೇyತಿಂಗಳಲಾಲಾದರೂyಸರಿ�”[28]

ಇಬುನುಲ್yಅತಾತುರ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َوَما َيْفَعُلــُه النَّاُس فِي َهــِذِه اْلَْزَماِن ِمــْن إِْخَراِج 

28y ಲತಾಇಫುಲ್yಮಆರಿಫ್yಪುಟy231-232

َزَكاِة َأْمَوالِِهْم فِــي َرَجٍب ُدوَن َغْيِرِه ِمــَن اْلَْزَماِن 

ُه َيِجــُب إِْخَراُج  ــْرُع َأنَّ َل َأْصــَل َلُه. َبْل َحَكَم الشَّ

َزَكاِة اْلَْمَواِل ِعنَْد َحْوَلِن َحْولَِها بَِشــْرطِِه. َســَواٌء 

َغْيُرُه. َأْو  َرَجًبا  َكاَن 

“ಇಿಂದಿನyಕಾಲದಲಿಲಾyಜನರುyಇತರyಯಾವುದರೇyತಿಂಗಳಲೂಲಾyಝಕಾತ್y
ಕ್ೂಡದyಕ್ರೇರಲyರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಲಾರೇyಝಕಾತ್yಕ್ೂಡುವುದಕ್್y
ಯಾವುದರೇyಆಧಾರವೂyಇಲಲಾ�yಬದಲಾಗಿyಶರಿರೇಅತ್yವಿಧಿಸ್ದಿಂತೆy
ರಷ್ವyಪೂತ್ವಯಾದಾಗyಝಕಾತ್yಕ್ೂಡುವುದುyಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�y
ಅದುyರಜಬ್yತಿಂಗಳಾದರೂyಇತರyತಿಂಗಳಾದರೂyಸರಿ�”[29]

ರಜಬ್ಿತಿಂಗಳಲ್ಲಿಿಮಹಾಿಘಟನೆಗಳು

ಇಬ್ನುyರಜಬ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َوَقــْد ُرِوَي َأنَّــُه َكاَن فِي َشــْهِر َرَجٍب َحــَواِدَث 

َعظِيَمــًة. َوَلــْم َيِصحَّ َشــْيٌء ِمــْن َذلِــَك. َفُرِوَي 

ِل  َم ُولِــَد فِي َأوَّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َأنَّ النَّبِــيَّ َصلَّــى اللَّ

ــابِِع َواْلِعْشــِريَن  ُه ُبِعــَث فِي السَّ َلْيَلــٍة ِمنْــُه، َوَأنَّ

ِمنْــُه. َوِقيَل فِــي اْلَخاِمِس َواْلِعْشــِريَن. َوَل َيِصحُّ 

َذلَِك. ِمْن  َشــْيٌء 

“ರಜಬ್yತಿಂಗಳಲಿಲಾyಮಹಾyಘಟನೆಗಳುyಸಿಂಭವಿಸ್ದಯಿಂದುy
ರರದಿಯಾಗಿದ�yಆದರyಅದೂಿಂದೂyಸಹಿರೇಹ್yಅಲಲಾ�yಪ್ವಾದಿ

yಯರರುyರಜಬ್yತಿಂಗಳyಮದಲyರಾತ್yಹುಟ್ಟಿದರಿಂದುy
ಹರೇಳಲಾಗುತತುದ�yಅರರುyರಜಬ್yತಿಂಗಳyಇಪ್ಪತೆತುರೇಳರಿಂದುyಅಥವಾy
ಇಪ್ಪತೆತೈದರಿಂದುyಪ್ವಾದಿಯಾದರಿಂದುyಹರೇಳಲಾಗುತತುದ�yಆದರy
ಇವುyಯಾವುದೂyಸಹಿರೇಹಾಗಿyರರದಿಯಾಗಿಲಲಾ�”[30]� n

29y ಅಲ್ಮುಸಾಜಲತುyಬೆೈನಲ್yಇಝಿ್ಝyಬಿನುyಅಬಿದಾಸಸಿಲಾಮ್yರಬಿನುಸಸಿಲಾಹ್yಪುಟy
55

30y ಲತಾಇಫುಲ್yಮಆರಿಫ್yಪುಟy233
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ಕುನ�ತೆಿನಾಝಿಲ—ನಿವ್ಹಹಿಸುವುದುಿಹೀಗೆ?

ಇಂದು ಸಿರಿಯಾ, ಪಾಯಾಲಸಿ್ತೇನ್, ಇರಾಕ್, ಬಮಾಮಾ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲಿಲಿ ಮುಸಿಲಿಮರು ಅನುಭವಿಸುತ್್ತರುವ ಕಷ್ಟ–
ನಷ್ಟಗಳಂದ ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತು್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳ ಮಾಡುತ್್ತರುವವರನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಬಹುತೇಕ ಎಲಾಲಿ 
ಮಸಿೇದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುನ್ತ ನಾಝಿಲ ನಿವಮಾಹಿಸಲಾಗುತ್್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನು್ನ ಸುನ್ನತ್್ತನ ಪ್ಕಾರ 
ನಿವಮಾಹಿಸಲಾಗುತ್್ತಲಲಿ. ಕುನ್ತ ನಾಝಿಲ ನಿವಮಾಹಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ಸಿದ್ಧ ವಿದಾವಂಸರಾದ ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್ 
ಅರಮುನಜ್ಜಿದ್ರ ಿಲವು ಫತಾವಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ಹಿಸಿ ಇಲಿಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದೆ್ೇವೆ.

ಕುನ�ತೆಿನಾಝಿಲಿನಿವ್ಹಹಿಸುವಾಗಿಯಾವಿಪಾ್ಥ್ಹನೆಯನುನುಿ
ಪಾ್ರ್್ಹಸಬೀಕು?

ಹಚಿ್ಚನyಕಡೆಗಳಲೂಲಾyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗyಕುನೂತೆy
ವಿತ್್ನಲಿಲಾyಪಾ್ರ್್ವಸುರಿಂತೆy‘ಅಲಾಲಾಹುಮ್ಮಹಿದಾನಾyಫಿರೇಮನ್yಹದೈತ್’y
ಎಿಂಬyಪಾ್ಥ್ವನೆಯಿಂದyಆರಿಂಭಸಲಾಗುತತುದ�yಕ್ಲರರುyತಮ್ಮy
ಕನೂತನುನುyಈyಪಾ್ಥ್ವನೆಗಷ್ಟಿರೇyಸ್ರೇಮತಗೊಳಿಸುತಾತುರ�yಕ್ಲರರುy
‘ಅಲಾಲಾಹುಮ್ಮಹ್ವಮ್ನಾyಅಲಾಲಾಹುಮ್ಮಗಿಫಿರ್yಲನಾ’y(ಓyಅಲಾಲಾಹ್,y
ನಮಗೆyದಯyತೊರೇರು,yಓyಅಲಾಲಾಹ್yನಮ್ಮನುನುyಕ್ಷಮಸು)yಎಿಂದುy
ಸವಾಿಂತಕಾ್ಗಿyಪಾ್ರ್್ವಸುತಾತುರ�yಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗy
ಪಾ್ರ್್ವಸಬೆರೇಕಾದyಸರಿಯಾದyರಿರೇತyಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ:yಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಸರ್ವಸುತುತ�y

ಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗyಪಾ್ರ್್ವಸುರyಪಾ್ಥ್ವನೆಯುy
ಸಿಂಭವಿಸ್ದyವಿಪತತುಗೆyಅಥವಾyಆyಸಿಂದಭ್ವಕ್್yಹೂರೇಲುರಿಂತ-
ರಬೆರೇಕು�yಇದುyಸುನನುತ್yನಮಗೆyಕಲಿಸ್ಕ್ೂಡುರyರಿರೇತ�yಇದನುನುy
ಬಿಟುಟಿy‘ಅಲಾಲಾಹುಮ್ಮಹಿದಾನಾyಫಿರೇyಮನ್yಹದೈತ್���’yಎಿಂದುyಕುನೂತೆy
ವಿತ್್ನಲಿಲಾy ಪಾ್ರ್್ವಸುರy ಪಾ್ಥ್ವನೆಯನುನುy ಪಾ್ರ್್ವಸುವುದುy
ಸರಿಯಲಲಾ�yಸುನನುತತುನಲಿಲಾyಇದುyದೃಢಪಟ್ಟಿಲಲಾ�

ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಅನೆರೇಕyಬಾರಿyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವ-
ಹಿಸ್ದಾದಾರ�yಅರರyಪಾ್ಥ್ವನೆಯುyಸಿಂದಭ್ವಕ್್yಹೂಿಂದಿಕ್ೂಿಂಡಿತುತು�y
ಮಕಾ್ದಲಿಲಾದದಾy ದುಬ್ವಲyಮುಸಲಾ್ಮನರy ಕ್ಷೆರೇಮಕಾ್ಗಿy ಕುನೂತೆy
ನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗyಅರರುy

اللَُّهمَّ َأْنــِج اْلَولِيَد ْبَن اْلَولِيِد، اللَُّهمَّ َنجِّ َســَلَمَة ْبَن 

ِهَشــاٍم، اللَُّهمَّ َنجِّ َعيَّاَش ْبَن َأبِــي َربِيَعَة، اللَُّهمَّ َنجِّ 

اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن.

“ಓyಅಲಾಲಾಹ್,yಅಲ್ರಲಿರೇದ್yಇಬುನುಲ್yರಲಿರೇದ್ರನುನುyರಕ್ಷಿಸು�yಓy
ಅಲಾಲಾಹ್,yಸಲಮಾyಇಬ್ನುyಹಿಶಾಮ್ರನುನುyರಕ್ಷಿಸು�yಓyಅಲಾಲಾಹ್y
ಅಯಾ್ಯಶ್y ಇಬ್ನುy ಅಬಿರೇy ರಬಿರೇಅರನುನುy ರಕ್ಷಿಸು�y ಓy ಅಲಾಲಾಹ್,y
ದುಬ್ವಲyವಿಶಾವಾಸ್ಗಳನುನುyರಕ್ಷಿಸು”yಎಿಂದುyಪಾ್ರ್್ವಸುತತುದದಾರು�

ಮುಸಲಾ್ಮನರೂಡನೆyಕಠೂರೇರyದವಾರೇಷರನುನುyಹೂಿಂದಿದದಾyಕ್ಲವುy
ನಿದಿ್ವಷಟಿy ಅರಬಿy ಗೊರೇತ್ಗಳy ವಿರುದ್ಧy ಕುನೂತೆy ನಾಝಿಲy
ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗyಅರರುy
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اللَُّهمَّ اْشــُدْد َوْطَأَتَك َعَلى ُمَضَر، اللَُّهــمَّ اْجَعْلَها 

َعَلْيِهْم ِســنِيَن َكِسنِي ُيوُسَف.

“ಓyಅಲಾಲಾಹ್,yಮುದರ್yಗೊರೇತ್ದರರyಮರೇಲyನಿನನುyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುy
ಕಠೂರೇರಗೊಳಿಸು�yಓyಅಲಾಲಾಹ್,yಯೂಸುಫ್ yರರರyಜನತೆಗೆy
ಉಿಂಟಾದyಬರಗಾಲದಿಂತೆyಇರರಿಗೂyಈyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುyಬರಗಾಲದಿಂತೆy
ಮಾಡು�”yಎಿಂದುyಪಾ್ರ್್ವಸುತತುದದಾರು�”y(ಮುಸ್ಲಾಿಂy675)

ಎಪ್ಪತುತುyಮಿಂದಿyಸಹಾಬಾಗಳನುನುyಮರೇಸದಿಿಂದyಕ್ೂಲyಮಾಡಿದy
ಅರಬ್yಗೊರೇತ್ಗಳyವಿರುದ್ಧyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗy
ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಆyಗೊರೇತ್ಗಳನುನುyಉಗ್ವಾಗಿyಶಪಿಸ್ದದಾರು�

َعِن اْبــِن َعبَّاٍس َرِضــَي اللَّــُه َعنُْهَما َقــاَل: َقنََت 

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َشــْهًرا ُمَتَتابًِعا  ِه َصلَّى اللَّ َرُســوُل اللَّ

ْهِر َواْلَعْصــِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشــاِء َوَصَاِة  فِي الظُّ

ُه  ْبِح، فِــي ُدُبِر ُكلِّ َصــَاٍة إَِذا َقاَل: َســِمَع اللَّ الصُّ

ْكَعــِة اْلِخــَرِة. َيْدُعو َعَلى  لَِمْن َحِمــَدُه ِمــَن الرَّ

َأْحَيــاٍء ِمْن َبنِــي ُســَلْيٍم، َعَلــى ِرْعــٍل َوَذْكَواَن 

ُن َمــْن َخْلَفُه. َوُعَصيَّــَة، َوُيَؤمِّ

ಇಬ್ನುyಅಬಾ್ಬಸ್ yರಿಿಂದyರರದಿ:y“ಪ್ವಾದಿಯರರು yಒಿಂದುy
ತಿಂಗಳyಕಾಲyನಿರಿಂತರವಾಗಿyಝುಹ್,್yಅಸ್,್yಮಗಿ್ಬ್,yಇಶಾy
ಮತುತುyಫಜ್್yನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸ್-
ದರು�yಅದುyನಮಾಝಿನyಕ್ೂನೆಯyರಕ್ಅತ್ನಲಿಲಾyಸಮಅಲಾಲಾಹುy
ಲಿಮನ್yಹಮದyಎಿಂದುyಹರೇಳಿದyಬಳಿಕವಾಗಿತುತು�yಅರರುyಬನೂy
ಸುಲೈಮ್ಗೆyಸ್ರೇರಿದyಕ್ಲವುyಗೊರೇತ್ಗಳyವಿರುದ್ಧyಹಾಗೂyರಿಅ್yಲ್,y
ಝಕಾವಾನ್,yಉಸಯ್ಯyಮುಿಂತಾದyಗೊರೇತ್ಗಳyವಿರುದ್ಧyಪಾ್ರ್್ವ-
ಸ್ದರು�yಅರರyಹಿಿಂದyನಿಿಂತರರುyಆಮರೇನ್yಹರೇಳುತತುದದಾರು�”y
(ಅಬೂದಾವೂದ್y 1443�y ಇಬುನುಲ್y ಕಯ್ಯಮ್ರರರುy ತಮ್ಮy
‘ಝಾದುಲ್yಮಆದ್’ನಲಿಲಾy1/280yಇದನುನುyಸಹಿರೇಹ್yಎಿಂದಿದಾದಾರ�y
ಶೈಖ್yಅಲ್ಅಲಾ್ಬನಿy ತಮ್ಮy ‘ಸಹಿರೇಹ್yಅಬಿರೇyದಾವೂದ್’ನಲಿಲಾy
ಇದನುನುyಹಸನ್yಎಿಂದಿದಾದಾರ�)

ಇಮಾಮ್y ಮುಸ್ಲಾಿಂy ರರದಿy ಮಾಡಿದy ಇನೊನುಿಂದುy
ರರದಿಯಲಿಲಾy(679)yಹಿರೇಗಿದ:

اللَُّهمَّ اْلَعْن َبنِــي لِْحَياَن َوِرْعًا َوَذْكــَواَن َوُعَصيََّة 

َه َوَرُســوَلُه. َعَصُوا اللَّ

“ಓy ಅಲಾಲಾಹ್,y ಬನೂy ಲಿಹಾ್ಯನ್,y ರಿಅ್yಲ್,yಝಕಾವಾನ್yಮತುತುy
ಅಲಾಲಾಹುyಹಾಗೂyಅರನyರಸೂಲರನುನುy ಧಿಕ್ರಿಸ್ದyಉಸಯ್ಯy
ಗೊರೇತ್ದರರನುನುyಶಪಿಸು�”

ಇಮಾಿಂyಅಲ್ಬುಖಾರಿಯರರುyಇಬ್ನುyಉಮರ್ yರಿಿಂದyರರದಿy
ಮಾಡಿದyಹದಿರೇಸ್ನಲಿಲಾರುರಿಂತೆy(4070)yಪ್ವಾದಿಯರರು y
ರುಕೂಅ್yನಿಿಂದyಎದುದಾy‘ಸಮಅಲಾಲಾಹುyಲಿಮನ್yಹಮದyರಬ್ಬನಾy
ರಲಕಲ್yಹಮ್ದಾ’yಎಿಂದುyಹರೇಳಿದyನಿಂತರ

اللَُّهمَّ اْلَعْن ُفَاًنا َوُفَاًنا َوُفَاًنا .

“ಓyಅಲಾಲಾಹ್,yಇಿಂತಿಂತಹರನನುನುyಶಪಿಸು�yಓyಅಲಾಲಾಹ್,yಇಿಂತಿಂತ-
ಹರನನುನುyಶಪಿಸು�”yಎಿಂದುyಪಾ್ರ್್ವಸುತತುದದಾರು�

ಶೈಖುಲ್yಇಸಾಲಾಮ್yಇಬ್ನುyತೆೈಮಯ್ಯ yಹರೇಳುತಾತುರ:

ـَواِزِل َيْدُعــو لِْلُمْؤِمنِيَن  ُيْشــَرُع َأْن َيْقنَُت ِعنَْد النَـّ

ــاِر، فِي اْلَفْجِر َوفِــي َغْيِرَها ِمَن  َوَيْدُعو َعَلى اْلُكفَّ

َلــَواِت. َوَهَكــَذا َكاَن ُعَمــُر َرِضَي اللَّــُه َعنُْه  الصَّ

ــِذي فِيِه:  ــا َحاَرَب النََّصــاَرى بُِدَعاِئِه الَّ َيْقنُُت َلمَّ

اللَُّهــمَّ اْلَعــْن َكَفَرَة َأْهــِل اْلِكَتاِب... إَِلــى آِخِرِه. 

ا َحــاَرَب َقْوًما  َوَكَذلِــَك َعِليٌّ َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َلمَّ

َقنََت َيْدُعو َعَلْيِهْم. َوَينَْبِغــي لِْلَقانِِت َأْن َيْدُعَو ِعنَْد 

َعاِء اْلُمنَاِســِب لِتِْلــَك النَّاِزَلِة. َوإَِذا  ُكلِّ َناِزَلٍة بِالدُّ

ى َمْن َيْدُعو َلُهْم ِمــَن اْلُمْؤِمنِيــَن َوَمْن َيْدُعو  َســمَّ
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َعَلْيِهْم ِمــَن اْلَكافِِريَن اْلُمَحاِربِيَن َكاَن َذلَِك َحَســنًا.

“ಅನಾಹುತಗಳುy ಸಿಂಭವಿಸುವಾಗy ಮುಸಲಾ್ಮನರy ಪರವಾಗಿy
ಮತುತುyಅವಿಶಾವಾಸ್ಗಳಿಗೆyವಿರುದ್ಧವಾಗಿyಪಾ್ರ್್ವಸುತಾತುyಫಜ್್yಹಾಗೂy
ಇತರyನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದನುನುyಶರಿರೇಅತ್y
ನಿದರೇ್ವಶಿಸ್ದ�yಕ್ರ್ೈಸತುರyವಿರುದ್ಧyಹೂರೇರಾಡುವಾಗyಉಮರ್ y
ರರರುyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸ್ದದಾರು�yಅದರಲಿಲಾyಅರರು—y
ಓyಅಲಾಲಾಹ್,yಅಹಲಾyಕ್ತಾಬಿನyಅವಿಶಾವಾಸ್ಗಳನುನುyಶಪಿಸುyಎಿಂದುy
ಪಾ್ರ್್ವಸ್ದದಾರು�yಅದರೇyರಿರೇತyಅಲಿ yರರರುyಶತು್ಗಳyವಿರುದ್ಧy
ಹೂರೇರಾಡುವಾಗyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸ್yಅರರyವಿರುದ್ಧy
ಪಾ್ರ್್ವಸ್ದದಾರು�yಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸುರರರುyಸಿಂಭವಿಸ್ದy
ಅನಾಹುತಕ್್yಹೂಿಂದಿಕ್ಯಾಗುರyಪಾ್ಥ್ವನೆಯನುನುyಪಾ್ರ್್ವಸ-
ಬೆರೇಕು�yಕುನೂತನಲಿಲಾyಯಾರyಮುಸಲಾ್ಮನರyಪರವಾಗಿyಪಾ್ರ್್ವ-
ಸಲಾಗುತತುದೂರೇyಅರರyಹಸರನುನುyಮತುತುyಯಾರyಯುದ್ಧನಿರತy
ಶತು್ಗಳyವಿರುದ್ಧyಪಾ್ರ್್ವಸಲಾಗುತತುದೂರೇyಅರರyಹಸರನುನುyಪ್ಸಾತು-
ವಿಸ್ದರyಉತತುಮ�”y(ಮಜೂ್ಮಉಲ್yಫತಾವಾy22/270)

ಅಲಲಾಜನುತುದಾದಾಇಮದyಫತಾವಾದಲಿಲಾy(9/49)yಹಿರೇಗಿದ:

َم َكاَن َيْقنُُت  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َثَبَت َأنَّ النَّبِيَّ َصلَّــى اللَّ

اِر  ـَواِزِل، َيْدُعو َعَلــى اْلُمْعَتِديَن ِمــَن اْلُكفَّ فِي النَـّ

َوَيْدُعو لِْلُمْســَتْضَعِفيَن ِمَن اْلُمْســِلِميَن بِاْلَخَاِص 

َوالنََّجاِة ِمــْن َكْيِد اْلَكافِِريَن َوَأْســِرِهْم.

“ಮುಸ್ಲಾಮರಿಗೆyಅನಾಹುತಗಳುyಸಿಂಭವಿಸುವಾಗyಪ್ವಾದಿ y
ಯರರುyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುತತುದದಾರಿಂದುyದೃಢಪಟ್ಟಿದ�yಅದರಲಿಲಾy
ಅರರುyದಾಳಿಕ್ೂರೇರyಅವಿಶಾವಾಸ್ಗಳyವಿರುದ್ಧyಪಾ್ರ್್ವಸುತತುದದಾರು�y
ಹಾಗೆಯರೇyದುಬ್ವಲರಾದyಮುಸಲಾ್ಮನರyಪರವಾಗಿಯೂyಅರರಿಗೆy
ಅವಿಶಾವಾಸ್ಗಳyಸಿಂಚಿನಿಿಂದyಮತುತುyಸ್ರಯಿಂದyಮರೇಕ್ಷyಮತುತುyರಕ್ಷಣೆy
ಒದಗಿಸುರಿಂತೆyಅಲಾಲಾಹನಲಿಲಾyಪಾ್ರ್್ವಸುತತುದದಾರು�”

ಶೈಖ್yಇಬ್ನುyಉಸ್ೈಮರೇನ್yತಮ್ಮy‘ಅಶ್ಶಹು್ವಲ್yಮುಮತುಅ್’ನಲಿಲಾy
(4/45)yಹರೇಳುತಾತುರ:

تِــي َنَزَلْت. َولَِهَذا  َيْقنُُت بُِدَعاٍء ُمنَاِســٍب لِلنَّاِزَلِة الَّ

َم َيْدُعو فِي  ُســوُل َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ َكاَن الرَّ

َهَذا اْلُقنُوِت بَِما ُينَاِســُب النَّاِزَلَة. َوَل َيْدُعو َفَيُقوُل: 

اللَُّهــمَّ اْهِدنِي فِيَمــْن َهَدْيــَت َكَما َيْفَعُلــُه َبْعُض 

ُســوِل َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه  ُة. َوَلــْم َيِرْد َعِن الرَّ اْلَعامَّ

َم َأَبًدا َل فِــي َحِديٍث َصِحيــٍح َوَل َضِعيٍف  َوَســلَّ

َأنَّــُه َكاَن َيُقوُل: اللَُّهــمَّ اْهِدنِي فِيَمــْن َهَدْيَت فِي 

َعاِء اْلُمنَاِســِب لِتِْلَك  َما َيْدُعــو بِالدُّ اْلَفَراِئــِض. إِنَّ

َم لَِقْوٍم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ًة َدَعا َصلَّــى اللَّ النَّاِزَلــِة. َفَمرَّ

ُه َعــزَّ َوَجلَّ  َيُهــُم اللَّ ِمــَن اْلُمْســَتْضَعِفيَن َأْن ُينَجِّ

َقِدُموا. َحتَّى 

“ಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗyಸಿಂಭವಿಸ್ದyಅನಾಹುತಕ್್y
ಹೂಿಂದಿಕ್ಯಾಗುರyಪಾ್ಥ್ವನೆಯನುನುyಪಾ್ರ್್ವಸಬೆರೇಕು�yಪ್ವಾದಿ-
ಯರರು yಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗyಸಿಂಭವಿಸ್ದy
ಅನಾಹುತಕ್್yಹೂಿಂದಿಕ್ಯಾಗುರyಪಾ್ಥ್ವನೆಯನುನುyಪಾ್ರ್್ವಸುತತುದದಾ-
ದುದಾyಈyಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿದ�yಕ್ಲವುyಜನಸಾಮಾನ್ಯರುyಮಾಡುರಿಂತೆy
ಅರರುyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗy“ಅಲಾಲಾಹುಮ್ಮಹಿದಾನಿರೇyಫಿರೇಮನ್y
ಹದೈತ್”yಎಿಂದುyಪಾ್ರ್್ವಸುತತುರಲಿಲಲಾ�y ಪ್ವಾದಿ yಯರರುy
ಕಡಾ್ಡಯyನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾyಯಾರತಾತುದರೂy“ಅಲಾಲಾಹುಮ್ಮಹಿದಾನಿರೇy
ಫಿರೇಮನ್yಹದೈತ್yಎಿಂದುyಪಾ್ರ್್ವಸುತತುದದಾರಿಂದುy ಸಹಿರೇಹಾದy
ಅಥವಾy ದಈಫಾದy ಯಾವುದರೇಸಿಂಭವಿಸ್ದy ಅನಾಹುತಕ್್y
ಹೂಿಂದಿಕ್ಯಾಗುರyಪಾ್ಥ್ವನೆಯನೆನುರೇyಪಾ್ರ್್ವಸುತತುದದಾರು�yಒಮ್ಮy
ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyದುಬ್ವಲರಾದyಮುಸಲಾ್ಮನರyಪರವಾಗಿy
ಅರರುyಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿyಮರಳಿyಬರುರyತನಕyಪಾ್ರ್್ವಸ್ದರು�”

ಒಟ್ಟಿನಲಿಲಾ,y ಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗyಮುಸ್ಲಾಮರಿಗೆy
ಸಿಂಭವಿಸ್ದyವಿಪತತುಗೆyಹೂಿಂದಿಕ್ಯಾಗುರyಪಾ್ಥ್ವನೆಯನೆನುರೇyಪಾ್-
ರ್್ವಸಬೆರೇಕು�yಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಪಾ್ರ್್ವಸ್ದyಪಾ್ಥ್ವನೆಯನೆನುರೇy
ಪಾ್ರ್್ವಸುವುದುyಅತು್ಯತತುಮ�yಉದಾಹರಣೆಗೆyಇಿಂದಿನyಕಾಲದಲಿಲಾy
ಒಬ್ಬರುyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾದರyಅದರಲಿಲಾy

اللَُّهمَّ َأْنِج اْلُمْســَتْضَعِفيَن ِمــَن اْلُمْؤِمنِيَن فِي َغَزَة. 
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اللَُّهمَّ اْنُصْرُهْم. اللَُّهمَّ اْشــُدْد َوْطَأَتَك َعَلى اْلَيُهوِد 

َوالنََّصاَرى َوَمْن َشــاَيَعُهْم َوَأَعاَنُهْم. اللَُّهمَّ اْلَعنُْهْم. 

اللَُّهمَّ اْجَعْلَها َعَلْيِهْم ِســنِيَن َكِسنِي ُيوُسَف.

“ಓyಅಲಾಲಾಹ್,yಗಾಝಾದಲಿಲಾರುರyದುಬ್ವಲyಮುಸಲಾ್ಮನರನುನುy
ರಕ್ಷಿಸು�yಓyಅಲಾಲಾಹ್,yಅರರಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡು�yಓyಅಲಾಲಾಹ್,y
ಯಹೂದಿyಕ್ರ್ೈಸತುರyಮರೇಲyಮತುತುyಅರರyಪಕ್ಷಕ್್yಸ್ರೇರಿದರರyಮರೇಲy
ಹಾಗೂyಅರರಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡುರರರyಮರೇಲyನಿನನುyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುy
ಕಠೂರೇರಗೊಳಿಸು�yಓyಅಲಾಲಾಹ್,yಅರರನುನುyಶಪಿಸು�yಓyಅಲಾಲಾಹ್,y
ಯೂಸುಫ್ y ರರರy ಜನತೆಗೆyಉಿಂಟಾದyಬರಗಾಲದಿಂತೆy
ಇರರಿಗೂyಇರರಿಗೂyಈyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುyಬರಗಾಲದಿಂತೆyಮಾಡು”y
ಎಿಂದುyಪಾ್ರ್್ವಸ್ದರyಅದುyಅತು್ಯತತುಮವಾಗಿದ�yಕಾರಣ,yಪ್ವಾದಿ

yಯರರyಪಾ್ಥ್ವನೆಯುyಶ್ರೇಷ್ಠವೂ,yಸಮಗ್ವೂyಆಗಿದ�yಹಚು್ಚy
ಬಲಲಾರನುyಅಲಾಲಾಹು�

ಜುಮುಅಿನಮಾಝಿನಲ್ಲಿಿಕುನ�ತ್

ಕ್ಲರರುyಜಹಿ್ರೇy ನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾy (ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿyಪಾರಾಯಣy
ಮಾಡುರy ನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾ)yಮಾತ್y ಕುನೂತ್y ನಿರ್ವಹಿಸು-
ತಾತುರ�yyyಸ್ರಿ್ರೇyನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾy(ಮತತುಗೆyಪಾರಾಯಣyಮಾಡುರy
ನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾ)yಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲಲಾ�yಕ್ಲರರುyಎಲಾಲಾy
ಕಡಾ್ಡಯy ನಮಾಝ್ಗಳಲೂಲಾy ಕುನೂತ್y ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲಲಾ�y
ಕ್ಲರರುyಜುಮಾyನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾyಕೂಡyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸು-
ತಾತುರ�yಒಿಂದುyನಮಾಝನುನುyಬಿಟುಟಿyಇನೊನುಿಂದುyನಮಾಝಿನಲಿಲಾy
ಕುನೂತ್y ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದರೇ?y ಜುಮಾy ನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾy
ಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದರೇ?

ಉತತುರ:yಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಸರ್ವಸುತುತ�y

ಹೌದು�yಎಪ್ಪತುತುyಮಿಂದಿyಸಹಾಬಾಗಳನುನುyಮರೇಸದಿಿಂದyಕ್ೂಲy
ಮಾಡಿದyಅರಬ್yಗೊರೇತ್ಗಳyವಿರುದ್ಧyಪ್ವಾದಿ yಯರರುy
ನಿರಿಂತರyಒಿಂದುyತಿಂಗಳyಕಾಲyಪಾ್ರ್್ವಸ್ದದಾರು�y

ُه  ُه َعنْــُه َأنَّ النَّبِــيَّ َصلَّى اللَّ َعــْن َأَنٍس َرِضــَي اللَّ

ُكــوِع َيْدُعو َعَلى  َم َقنََت َشــْهًرا َبْعَد الرُّ َعَلْيِه َوَســلَّ

ُســَلْيٍم. َبنِي  ِمْن  َأْحَياٍء 

ಅನಸ್ yರಿಿಂದyರರದಿ:y“ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಒಿಂದುyತಿಂಗಳy
ಕಾಲyರುಕೂಅ್yನಿರ್ವಹಿಸ್ದyಬಳಿಕyಬನೂyಸುಲೈಮ್ಗೆyಸ್ರೇರಿದy
ಕ್ಲವುyಗೊರೇತ್ಗಳyವಿರುದ್ಧyಪಾ್ರ್್ವಸುತಾತುyಕುನೂತ್yಮಾಡಿದರು�”y
(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy3170,yಮುಸ್ಲಾಿಂy677)

ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಎಲಾಲಾyಐದುyಕಡಾ್ಡಯyನಮಾಝ್ಗಳ-
ಲೂಲಾy ಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುತತುದದಾರು�yಅರರುyಒಿಂದುyಕಡಾ್ಡಯy
ನಮಾಝನುನುy ಬಿಟುಟಿy ಇನೊನುಿಂದುy ಕಡಾ್ಡಯy ನಮಾಝ್ನಲಿಲಾy
ಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುತತುರಲಿಲಲಾ�y

َعِن اْبــِن َعبَّاٍس َرِضــَي اللَّــُه َعنُْهَما َقــاَل: َقنََت 

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َشــْهًرا ُمَتَتابًِعا  ِه َصلَّى اللَّ َرُســوُل اللَّ

ْهِر َواْلَعْصــِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشــاِء َوَصَاِة  فِي الظُّ

ُه  ْبِح، فِــي ُدُبِر ُكلِّ َصــَاٍة إَِذا َقاَل: َســِمَع اللَّ الصُّ

ْكَعــِة اْلِخــَرِة. َيْدُعو َعَلى  لَِمْن َحِمــَدُه ِمــَن الرَّ

َأْحَيــاٍء ِمْن َبنِــي ُســَلْيٍم، َعَلــى ِرْعــٍل َوَذْكَواَن 

ُن َمــْن َخْلَفُه. َوُعَصيَّــَة، َوُيَؤمِّ

ಇಬ್ನುyಅಬಾ್ಬಸ್ yರಿಿಂದyರರದಿ:y“ಪ್ವಾದಿಯರರು yಒಿಂದುy
ತಿಂಗಳyಕಾಲyನಿರಿಂತರವಾಗಿyಝುಹ್,್yಅಸ್,್yಮಗಿ್ಬ್,yಇಶಾy
ಮತುತುyಫಜ್್yನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸ್-
ದರು�yಅದುyನಮಾಝಿನyಕ್ೂನೆಯyರಕ್ಅತ್ನಲಿಲಾyಸಮಅಲಾಲಾಹುy
ಲಿಮನ್yಹಮದyಎಿಂದುyಹರೇಳಿದyಬಳಿಕವಾಗಿತುತು�yಅರರುyಬನೂy
ಸುಲೈಮ್ಗೆyಸ್ರೇರಿದyಕ್ಲವುyಗೊರೇತ್ಗಳyವಿರುದ್ಧyಹಾಗೂyರಿಅ್yಲ್,y
ಝಕಾವಾನ್,yಉಸಯ್ಯyಮುಿಂತಾದyಗೊರೇತ್ಗಳyವಿರುದ್ಧyಪಾ್ರ್್ವ-
ಸ್ದರು�yಅರರyಹಿಿಂದyನಿಿಂತರರುyಆಮರೇನ್yಹರೇಳುತತುದದಾರು�”y
(ಅಬೂದಾವೂದ್y1443,yಅಹ್ಮದ್y6741�yಇಬುನುಲ್yಕಯ್ಯ-
ಮ್ರರರುyತಮ್ಮy ‘ಝಾದುಲ್yಮಆದ್’ನಲಿಲಾy1/280yಇದನುನುy
ಸಹಿರೇಹ್yಎಿಂದಿದಾದಾರ�yಶೈಖ್yಅಲ್ಅಲಾ್ಬನಿyತಮ್ಮy‘ಸಹಿರೇಹ್yಅಬಿರೇy
ದಾವೂದ್’ನಲಿಲಾyಇದನುನುyಹಸನ್yಎಿಂದಿದಾದಾರ�)
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ಇಮಾಿಂyಅನನುರವಿರೇ yಹರೇಳುತಾತುರ:

ِحيــُح فِــي َمْذَهبِنَا َأنََّهــا إْن َنَزَلــْت َقنََت فِي  الصَّ

َلَواِت . َجِميــِع الصَّ

“ನಮ್ಮyಮದ್ಹಬಿನyಪ್ಕಾರyಅನಾಹುತಗಳುyಸಿಂಭವಿಸುವಾಗy
ಎಲಾಲಾy ನಮಾಝ್ಗಳಲೂಲಾy ಕುನೂತ್y ನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇಕು�”y
(ಅಲ್ಮಜೂ್ಮಅ್y3/485)

ಶೈಖುಲ್yಇಸಾಲಾಮ್yಇಬ್ನುyತೆೈಮಯ್ಯ yಹರೇಳುತಾತುರ:

ـَواِزِل َيْدُعــو لِْلُمْؤِمنِيَن  ُيْشــَرُع َأْن َيْقنَُت ِعنَْد النَـّ

ــاِر فِي اْلَفْجــِر َوفِــي َغْيِرَها  َوَيْدُعــو َعَلــى اْلُكفَّ

َلَواِت. الصَّ ِمــَن 

“ಅನಾಹುತಗಳುy ಸಿಂಭವಿಸುವಾಗy ಮುಸಲಾ್ಮನರy ಪರವಾಗಿy
ಮತುತುyಅವಿಶಾವಾಸ್ಗಳಿಗೆyವಿರುದ್ಧವಾಗಿyಪಾ್ರ್್ವಸುತಾತುyಫಜ್್yಹಾಗೂy
ಇತರyನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದನುನುyಶರಿರೇಅತ್y
ನಿದರೇ್ವಶಿಸ್ದ�”y(ಮಜೂ್ಮಉಲ್yಫತಾವಾy22/270)

ಅಲಲಾಜನುತುದಾದಾಇಮದyಫತಾವಾದಲಿಲಾy(9/49)yಹಿರೇಗಿದ:

َم َكاَن َيْقنُُت  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َثَبَت َأنَّ النَّبِيَّ َصلَّــى اللَّ

اِر  ـَواِزِل، َيْدُعو َعَلــى اْلُمْعَتِديَن ِمــَن اْلُكفَّ فِي النَـّ

َوَيْدُعو لِْلُمْســَتْضَعِفيَن ِمَن اْلُمْســِلِميَن بِاْلَخَاِص 

َوالنََّجاِة ِمــْن َكْيِد اْلَكافِِريــَن َوَأْســِرِهْم. ُثمَّ َتَرَك 

َذلِــَك. َوَلْم َيُخــصَّ بِاْلُقنُوِت َفْرًضــا ُدوَن َفْرٍض.

“ಮುಸ್ಲಾಮರಿಗೆyಅನಾಹುತಗಳುyಸಿಂಭವಿಸುವಾಗyಪ್ವಾದಿ y
ಯರರುyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುತತುದದಾರಿಂದುyದೃಢಪಟ್ಟಿದ�yಅದರಲಿಲಾy
ಅರರುyದಾಳಿಕ್ೂರೇರyಅವಿಶಾವಾಸ್ಗಳyವಿರುದ್ಧyಪಾ್ರ್್ವಸುತತುದದಾರು�y
ಹಾಗೆಯರೇyದುಬ್ವಲರಾದyಮುಸಲಾ್ಮನರyಪರವಾಗಿಯೂyಅರರಿಗೆy
ಅವಿಶಾವಾಸ್ಗಳyಸಿಂಚಿನಿಿಂದyಮತುತುyಸ್ರಯಿಂದyಮರೇಕ್ಷyಮತುತುyರಕ್ಷಣೆy

ಒದಗಿಸುರಿಂತೆyಅಲಾಲಾಹನಲಿಲಾyಪಾ್ರ್್ವಸುತತುದದಾರು�yಆದರyಅರರುy
ಒಿಂದುyಕಡಾ್ಡಯyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸ್yಇನೊನುಿಂದುy
ಕಡಾ್ಡಯyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸದyಇರುತತುರಲಿಲಲಾ�”

ಶೈಖ್yಇಬ್ನುyಬಾಝ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َلَواِت.  َدٌة فِي َجِميِع الصَّ ُقنُوُت النََّواِزِل ُســنٌَّة ُمَؤكَّ

ُه  َعــاُء َعَلــى الظَّالِــِم بِــَأْن ُيْخِزَيــُه اللَّ َوُهــَو الدُّ

ــُه َوَيْهِزَم َجْمَعــُه َوُيَشــتَِّت َشــْمَلُه َوَينُْصَر  َوُيِذلَّ

َعَلْيِه. اْلُمْســِلِميَن 

“ಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyಎಲಲಾyನಮಾಝ್ಗಳಲೂಲಾyಸುನನುತೆyಮುಅಕ್ದy
(ಪ್ಬಲyಸುನನುತ್)yಆಗಿದ�yಅದುyಅಕ್ಮಗಳyವಿರುದ್ಧyಅರರನುನುy
ಅಲಾಲಾಹುyಅಪಮಾನಿತರನಾನುಗಿyಮಾಡಲು,yಅರರನುನುyನಿಿಂದ್ಯರ-
ನಾನುಗಿಸಲು,yಅರರyಸ್ೈನ್ಯರನುನುyಸ್ೂರೇಲಿಸಲು,yಅರರyಒಗಗಟಟಿನುನುy
ಒಡೆಯಲುyಮತುತುyಅರರyವಿರುದ್ಧyಮುಸಲಾ್ಮನರಿಗೆyಸಹಾಯy
ಮಾಡಲುy ಪಾ್ರ್್ವಸುರy ಪಾ್ಥ್ವನೆಯಾಗಿದ�”y (ಮಜೂ್ಮಅ್y
ಫತಾವಾyಇಬ್ನುyಬಾಝ್y7/381)

ಇಬ್ನುyಉಸ್ೈಮರೇನ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َلَواِت  اْلُقنُوُت فِي النََّواِزِل َمْشــُروٌع فِي َجِميِع الصَّ

َكَما َصــحَّ َذلِــَك َعــِن النَّبِيِّ َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه 

ا بَِصَاِة اْلَفْجــِر َواْلَمْغِرِب.  َوَســلََّم. َوَلْيَس َخاصًّ

ا بَِلْيَلــٍة َأْو َيْوٍم ُمَعيٍَّن ِمَن اْلُْســُبوِع.  َوَلْيــَس َخاصًّ

اِم اْلُْســُبوِع. َبْل ُهَو َعامٌّ فِــي ُكلِّ َأيَّ

“ಶರಿರೇಅತತುನyಪ್ಕಾರyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲರನುನುyಎಲಾಲಾyನಮಾಝ್ಗ-
ಳಲೂಲಾyನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇಕು�yಇದುyಪ್ವಾದಿ yಯರರಿಿಂದyಸಹಿರೇಹಾಗಿy
ರರದಿಯಾದy ರಿರೇತಯಾಗಿದ�y ಅದುy ಫಜ್್y ಮತುತುy ಮಗಿ್ಬ್y
ನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾy ಮಾತ್y ವಿಶರೇಷವಾಗಿy ನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇಕಾದy
ಕುನೂತಲಲಾ�yಅದುyವಾರದyಒಿಂದುyರಾತ್ಯಲಿಲಾyಮಾತ್,yಅಥವಾy
ಒಿಂದುyಹಗಲಲಿಲಾyಮಾತ್yವಿಶರೇಷವಾಗಿyನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇಕಾದದೂyಅಲಲಾ�y
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ಬದಲಾಗಿyಅದುyವಾರದyಎಲಲಾyದಿನಗಳಲೂಲಾyನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇಕಾದy
ಕುನೂತಾಗಿದ�”y(ಫತಾವಾyನೂರುನ್yಅಲದದಾಬ್್ವy32/160)

ಆದರyಜುಮಾyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸು-
ವುದರyಬಗೆಗyವಿದಾವಾಿಂಸರಲಿಲಾyಭನನುಮತವಿದ�yಹಚಿ್ಚನyವಿದಾವಾಿಂಸರy
ಪ್ಕಾರyಜುಮಾyನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು�y
ಖುತ್ಬದಲಿಲಾyನಿರ್ವಹಿಸುರyಪಾ್ಥ್ವನೆಯಲಲಾರೇyಪಾ್ರ್್ವಸಬೆರೇಕು�yಪ್ವಾದಿ

yಯರರುyಜುಮಾyನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವ-
ಹಿಸದಿರುವುದುyಇದಕ್್yಪುರಾವಯಾಗಿದ�

ತಾವೂಸ್,yಮಕ್ಹೂಲ್yಮತುತುyಇಬಾ್ಹಿರೇಮ್yಅನನುಖಈಯರರy
ಪ್ಕಾರyಜುಮಾyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾy ಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದುy
ಬಿದ್ಅತ್�yಅತಾಅ ,್yಅಲ್ಹಸನುಲ್yಬಸ್್yಮತುತುyಕತಾದyಕೂಡy
ಇದನುನುyವಿರೂರೇಧಿಸುತಾತುರ�y(ನೊರೇಡಿ:yಮುಸನನುಫ್yಅಬುದಾರ್ಝಾ್ಝಕ್y
3/194,yಮುಸನನುಫ್yಇಬ್ನುyಅಬಿರೇyಶೈಬy2/46)

ಇಮಾಿಂyಮಾಲಿಕ್ರರರುyಇಬ್ನುyಶಿಹಾಬ್y(ಇಮಾಿಂyಅಝು್ಝಹಿ್ರೇ)y
ರೂಿಂದಿಗೆyಜುಮಾyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದರy
ಬಗೆಗyವಿಚಾರಿಸ್ದಾಗyಅರರುyಅದುyಬಿದ್ಅತ್yಎಿಂದುyಹರೇಳಿದರು�y
(ನೊರೇಡಿ:yಅಲಿಸ್ತುದಾ್ರ್y2/193)

ಇಮಾಿಂyಮಾಲಿಕ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

ـاُس فِي َزَمِن َبنِي ُأَميَّــَة َيقنُُتوَن فِي اْلُجُمَعِة  َكاَن النَـّ

بَِصَواٍب. َذلَِك  َوَما 

“ಬನೂy ಉಮಯ್ಯರy ಕಾಲದಲಿಲಾ y ಜನರುy ಜುಮಾy
ನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುತತುದದಾರು�yಇದುyಸರಿಯಲಲಾ�”y
(ಅಲಿಸ್ತುದಾ್ರ್y2/76)

ಇಮಾಿಂy ಅಲ್ಮುದಾ್ವವಿ y ತಮ್ಮy ‘ಅಲ್ಇನಾಸಿಫ್’ನಲಿಲಾy
(2/175)yಹರೇಳುತಾತುರ:

َلــَواِت اْلَمْكُتوَباِت  َوَعنُْه َيْقنُــُت فِي َجِميــِع الصَّ

ِحيــُح ِمــَن اْلَمْذَهِب.  َخــَا اْلُجُمَعــِة. َوُهَو الصَّ

يِن.  ــْيُخ َتِقــيُّ الدِّ اْخَتاَرُه اْلَمْجُد فِي َشــْرِحه َوالشَّ

َوِقيــَل: َيْقنُُت فِــي اْلُجُمَعةِ َأْيًضا. اْخَتــاَرهُ اْلَقاِضي.

“ಅರರುy (ಇಮಾಿಂyಅಹ್ಮದ್)yಎಲಾಲಾy ಕಡಾ್ಡಯyನಮಾಝ್ಗ-
ಳಲೂಲಾyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸುತತುದದಾರು�yಆದರyಜುಮಾy
ನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyನಿರ್ವಹಿಸುತತುರಲಿಲಲಾ�yಇದುyಮದ್ಹಬಿನyಸರಿಯಾದy
ಅಭಪಾ್ಯವಾಗಿದ�yಅಲ್ಮಜ್ದಾyತಮ್ಮyಶಹ್್ವನಲಿಲಾyಈyಅಭಪಾ್-
ಯರನುನುy ಆಯ್yಮಾಡಿದಾದಾರ�y ಶೈಖ್y ತಕ್ಯುದಿದಾರೇನ್y (ಇಬ್ನುy
ತೆೈಮಯ್ಯ)yಕೂಡyಇದರೇyಅಭಪಾ್ಯರನುನುyಆಯ್yಮಾಡಿದಾದಾರ�y
ಜುಮಾyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದುyಎಿಂಬy
ಅಭಪಾ್ಯವೂyನಮ್ಮyಮದ್ಹಬ್ನಲಿಲಾದ�yಈyಅಭಪಾ್ಯರನುನುy
ಅಲ್ಕಾದಿರೇyಇಯಾದ್yಆಯ್yಮಾಡಿದಾದಾರ�”

ಇಬುನುಲ್yಮುಿಂದಿರ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

اْخَتَلــَف َأْهــُل اْلِعْلِم فِــي اْلُقنُوِت فِــي اْلُجُمَعِة. 

ْن َكاَن  َفَكِرَهــْت َطاِئَفٌة اْلُقنُوَت فِــي اْلُجُمَعِة. َوِممَّ

َل َيْقنُُت فِي َصــَاِة اْلُجُمَعِة َعِليُّ ْبــُن َأبِي َطالٍِب 

َواْلُمِغيَرُة ْبُن ُشــْعَبَة َوالنُّْعَماُن ْبُن َبِشــيٍر. َوبِِه َقاَل 

ْهــِريُّ َوَقَتاَدُة َوَمالٌِك َوُســْفَياُن الثَّْوِريُّ  َعَطاٌء َوالزُّ

َوإِْسَحاُق. افِِعيُّ  َوالشَّ

“ಜುಮಾy ನಮಾಝ್ನಲಿಲಾy ಕುನೂತ್y ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರy ಬಗೆಗy
ವಿದಾವಾಿಂಸರಲಿಲಾyಭನನುಮತವಿದ�yಒಿಂದುyಗುಿಂಪುyವಿದಾವಾಿಂಸರುyಜುಮಾy
ನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದನುನುyಅಸಹ್ಯಪಡುತತು-
ದದಾರು�yಅಲಿyಇಬ್ನುyಅಬಿರೇyತಾಲಿಬ್,yಅಲ್ಮುಗಿರೇರyಇಬ್ನುyಶುಅ್yಬ,y
ಅನುನುಅ್yಮಾನ್y ಇಬ್ನುy ಬಶಿರೇರ್y ಮುಿಂತಾದy ಸಹಾಬಾಗಳುy
ಜುಮಾyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುತತುರಲಿಲಲಾ�yಅತಾಅ ,್y
ಅಝು್ಝಹಿ್ರೇ,yಕತಾದ,yಮಾಲಿಕ್,yಸುಫಾ್ಯನ್yಅಸೌಸಿರಿ,yಅಶಾ್ಶಫಿಈ,y
ಇಸ್ಹಾಕ್y ಇಬ್ನುy ರಾಹವೈಹಿyಮುಿಂತಾದರರುy ಕೂಡy ಇದರೇy
ಅಭಪಾ್ಯದರರು�”y(ಅಲ್ಔಸತ್y6/41-42)

ಜುಮಾy ನಮಾಝ್ನಲಿಲಾy ಕುನೂತ್y ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರy ಬಗೆಗy
ಶೈಖ್y ಇಬ್ನುy ಉಸ್ೈಮರೇನ್ y ರಲಿಲಾy ವಿಚಾರಿಸ್ದಾಗy ಅರರುy
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ಹಿರೇಗೆyಉತತುರಿಸ್ದರು:

َمــاَم َل َيْقنُــُت فِي َصَاِة  َيُقــوُل اْلُعَلَمــاُء: إِنَّ اْلِ

اْلُجُمَعــِة. ِلَنَّ اْلُخْطَبــَة فِيَهــا ُدَعــاٌء لِْلُمْؤِمنِيَن. 

َفُيْدَعــى لَِمْن ُيَراُد َأْن ُيْقنََت َلُهْم فِــي َأْثنَاِء اْلُخْطَبِة. 

َهَكــَذا َقاَل َأْهــُل اْلِعْلِم.

“ವಿದಾವಾಿಂಸರುyಹರೇಳುತಾತುರ:yಜುಮಾyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಇಮಾಮ್y
ಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು�yಕಾರಣ,yಖುತ್ಬದಲಿಲಾyವಿಶಾವಾಸ್ಗಳy
ಪರವಾಗಿyಪಾ್ರ್್ವಸಲಾಗುತತುದ�yಯಾರyಪರವಾಗಿyಕುನೂತ್ನಲಿಲಾy
ಪಾ್ರ್್ವಸಲಾಗುತತುದೂರೇyಅರರyಪರವಾಗಿyಖುತ್ಬದಲಿಲಾyಪಾ್ರ್್ವಸ-
ಬೆರೇಕು�yವಿದಾವಾಿಂಸರುyಹಿರೇಗೆyಹರೇಳಿದಾದಾರ�”

ಇನುನುyಯಾರಾದರೂyಜುಮಾyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಕುನೂತ್yನಿರ್ವ-
ಹಿಸ್ದರyಅದರyವಿಧಿಯರೇನೆಿಂದುyಕ್ರೇಳಿದಾಗyಅರರುyಹರೇಳಿದರು:

َما َداَم َأنَّ اْلُعَلَماَء َقاُلوا َل َيْقنُُت َفَعَلْيِه َأْن َيْتُرَك.

“ವಿದಾವಾಿಂಸರುyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದಿಂದುyಹರೇಳುತತುರುರy
ತನಕyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದನುನುyತೊರಯಬೆರೇಕು�”

ಜುಮಾy ನಮಾಝ್ನಲಿಲಾ y ಕುನೂತ್y ನಿರ್ವಹಿಸ್ದರy
ತೊಿಂದರಯದಯರೇyಎಿಂದುyಕ್ರೇಳಿದಾಗyಅರರುyಹರೇಳಿದರು:

ُه َحتَّى َلْو َقنََت َفإِنَّــُه َل ُيْعَتَبُر َعاِصًيا.  َل َبــْأَس. ِلَنَّ

َلِكنَّ اْلَْحَســُن َأْن َيْدُعَو لَِمْن َأَراَد اْلُقنُوَت َلُهْم فِي 

اْلُخْطَبِة. َأْثنَاِء 

“ತೊಿಂದರಯಲಲಾ�y ಯಾರಾದರೂy ಜುಮಾy ನಮಾಝ್ನಲಿಲಾy
ಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸ್ದರyಅರನುyಪಾಪyಮಾಡಿದರನಾಗುವುದಿಲಲಾ�y
ಆದರyಯಾರyಪರವಾಗಿyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತತುದೂರೇyಅರರy
ಪರವಾಗಿyಖುತ್ಬದಲಲಾರೇyಪಾ್ರ್್ವಸುವುದುyಉತತುಮ�”y(ಲಿಕಾಉಲ್y
ಬಾಬಿಲ್yಮಫ್ತುಹ್y15/24)

ಹಚು್ಚyಬಲಲಾರನುyಅಲಾಲಾಹು�

ಕುನ�ತೆಿನಾಝಿಲದಲ್ಲಿಿಗಟ್ಟೆಯಾಗಿಿಆಮಿೀನ್ಿಹೀಳುವುದು

ಕುನೂತೆy ನಾಝಿಲy ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗy ಕ್ಲರರುy ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿy
ಆಮರೇನ್yಹರೇಳುತಾತುರ�yಕ್ಲರರುyಮತತುಗೆyಆಮರೇನ್yಹರೇಳುತಾತುರ�y
ಕ್ಲರರುyಹರೇಳುವುದರೇyಇಲಲಾ�yಇದರyಸರಿಯಾದyರೂಪyಯಾವುದು?

ಉತತುರ:yಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಸರ್ವಸುತುತ�y

ಮದಲನೆಯದಾಗಿ,y ಕುನೂತೆy ನಾಝಿಲy ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗy
ಮಅ್yಮೂಮ್ಗಳುyಆಮರೇನ್yಹರೇಳಬೆರೇಕ್ೂರೇyಬೆರೇಡವರೇyಎಿಂಬy
ವಿಷಯದಲಿಲಾyವಿದಾವಾಿಂಸರyಮಧ್್ಯyಭನನುಮತವಿದ�y

ಹನಫಿರೇಗಳy ಪ್ಕಾರy ಕುನೂತೆy ನಾಝಿಲದಲಿಲಾy ಆಮರೇನ್y
ಹರೇಳಬಾರದು�yಯಾಕ್ಿಂದರyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇಕಾದುದುy
ಮತತುಗಿನy ಸವಾರದಲಿಲಾ�y ಆದರy ಇಮಾಿಂy ಗಟ್ಟಿy ಸವಾರದಲಿಲಾy ಕುನೂತ್y
ನಿರ್ವಹಿಸ್ದರyಆಮರೇನ್yಹರೇಳಬಹುದು�

ಶಾಫಿಈyಮತುತುyಹಿಂಬಲಿರೇಗಳyಪ್ಕಾರyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವ-
ಹಿಸುವಾಗyಗಟ್ಟಿಯಾಗಿyಆಮರೇನ್yಹರೇಳಬೆರೇಕು�y

ಮಾಲಿಕ್ರೇಗಳyಮದ್ಹಬ್yಪ್ಕಾರy ಕುನೂತೆy ನಾಝಿಲy ಇಲಲಾ�y
ಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyಇಲಲಾದyಕಾರಣyಆಮರೇನ್yಹರೇಳುವುದೂyಇಲಲಾ�y
(ನೊರೇಡಿ:yಅಲ್ಮೌಸೂಅತುಲ್yಫಿಕ್ಹಿಯ್ಯy1/116)

ಶೈಖ್yಇಬ್ನುyಉಸ್ೈಮರೇನ್ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َلــَواِت اْلَخْمِس، َفإِْن  َوإَِذا ُقْلنَا بِاْلُقنُــوِت فِي الصَّ

ِة َفِمَن اْلَمْعُلوِم َأنَّــُه َيْجَهُر بِِه.َوإِْن  َكاَن فِــي اْلَجْهِريَّ

ِة َفإِنَّــُه َيْجَهُر بِِه َأْيًضــا، َكَما َثَبَتْت  يَّ ــرِّ َكاَن فِي السِّ

ــُن النَّاُس َوَراَءُه. َوَل  ُه َكاَن َيْقنُُت َوُيَؤمِّ ــنَُّة َأنَّ بِِه السُّ

نُــوا إِلَّ إَِذا َكاَن َيْجَهــُر. َوَعَلى َهَذا  ُيْمِكــُن َأْن ُيَؤمِّ

ِة. يَّ ــرِّ َاِة السِّ َفُيَســنُّ َأْن َيْجَهَر َوَلْو فِي الصَّ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

“ಐದುyವರೇಳೆಯyನಮಾಝ್ಗಳಲೂಲಾyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇ-
ಕ್ಿಂಬyನಮ್ಮyಅಭಪಾ್ಯದyಪ್ಕಾರyಹರೇಳುವುದಾದರyಜಹಿ್ರೇy
ನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾy ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿy ಕುನೂತ್y ನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇಕ್ನುನು-
ವುದುyಎಲಲಾರಿಗೂyತಳಿದyವಿಷಯ�yಇನುನುyಸ್ರಿ್ರೇyನಮಾಝ್ಗಳಲಿಲಾy
ಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾದರೂyಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯರೇyಕುನೂತ್y
ನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇಕು�y ಸುನನುತತುನಲಿಲಾy ದೃಢಪಟಟಿಿಂತೆy ಪ್ವಾದಿ y
ಯರರುyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುತತುದದಾರುyಮತುತುyಅನುಯಾಯಗಳುy
ಆಮರೇನ್y ಹರೇಳುತತುದದಾರು�y ಪ್ವಾದಿ yಯರರುy ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿy
ಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸ್ದದಾರಿಿಂದಲರೇyಅನುಯಾಯಗಳಿಗೆyಆಮರೇನ್y
ಹರೇಳಲುyಸಾಧ್ಯವಾಯತು�yಆದದಾರಿಿಂದyಸ್ರಿ್ರೇyನಮಾಝ್ಗಳಲೂಲಾy
ಕೂಡyಇಮಾಿಂyಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯರೇyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇಕು�”y
(ಅಶ್ಶಹು್ವಲ್yಮುಮತುಅ್y4/47)

ಇದರy ಆಧಾರದಲಿಲಾy ತಳಿದುy ಬರುವುದರೇನೆಿಂದರy ಇಮಾಿಂy
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿy ಕುನೂತ್y ನಿರ್ವಹಿಸ್ದರy ಮಅ್yಮೂಮ್ಗಳುy
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿyಆಮರೇನ್yಹರೇಳಬೆರೇಕು�yಆದರyಮಸ್ರೇದಿಯyಛಾರಣಿy
ಹಾರಿಹೂರೇಗುರyರಿರೇತಯಲಿಲಾyಆಮರೇನ್yಹರೇಳಬಾರದು�yಕ್ಲರರುy
ರಸ್ತುಯಲಿಲಾyಜೆೈಕಾರyಕೂಗುರಿಂತೆyಆಮರೇನ್yಹರೇಳುತಾತುರ�yತಾವುy
ಮಸ್ರೇದಿಯಳಗೆyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾದದಾರೇವಿಂಬyಪ್ಜ್ಞೆಯರೇyಅರರಿಗಿ-
ರುವುದಿಲಲಾ�yಹಚು್ಚyಬಲಲಾರನುyಅಲಾಲಾಹು�

ಕುನ�ತೆಿನಾಝಿಲಿನಿವ್ಹಹಿಸಬೀಕಾದಿಅವಧಿ

ಕ್ಲರರುyಕ್ರೇರಲyಒಿಂದುyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಮಾತ್yಕುನೂತೆyನಾಝಿಲy
ನಿರ್ವಹಿಸುತಾತುರ�yಕ್ಲರರುyಒಿಂದುyದಿನyಮಾತ್yನಿರ್ವಹಿಸುತಾತುರ�y
ಕ್ಲರರುyಒಿಂದುyವಾರyನಿರ್ವಹಿಸುತಾತುರ�yಸರಿಯಾದyಅಭಪಾ್ಯy
ಪ್ಕಾರyಎಷಟಿರyತನಕyಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇಕು?

ಉತತುರ:yಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಸರ್ವಸುತುತ�

ಕಾರಣವುyಉದ್ಭರವಾಗುವಾಗy—ಅಿಂದರyಮುಸಲಾ್ಮನರಿಗೆy
ಅನಾಹುತyಸಿಂಭವಿಸುವಾಗ—yಕುನೂತೆyನಾಝಿಲyನಿರ್ವಹಿಸಬೆರೇ-
ಕ್ಿಂದುyಶರಿರೇಅತ್yಹರೇಳುತತುದ�yಕಾರಣವುyಅಸ್ತುತವಾದಲಿಲಾರುರyತನಕy
ಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದನುನುyಮುಿಂದುರರಿಸಬೆರೇಕು�yyಕಾರಣವುy
ನಿವಾರಣೆಯಾದರyಕುನೂತ್yಮಾಡುವುದನುನುyನಿಲಿಲಾಸಬೆರೇಕು�y

ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಒಿಂದುy ತಿಂಗಳy ಕಾಲyನಿರಿಂತರವಾಗಿy
ಮುಶಿ್ಕರyವಿರುದ್ಧyಮತುತುyಮಕಾ್ದಲಿಲಾyಸ್ರಯಲಿಲಾದದಾyಮುಸಲಾ್ಮನರy

ಪರವಾಗಿyಪಾ್ರ್್ವಸ್ದರು�yನಿಂತರyಆyಮುಸಲಾ್ಮನರುyಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿy
ಮರಳಿದyಬಳಿಕyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದನುನುyಬಿಟಟಿರು�y

َعْن َأبِي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنْــُه َأنَّ النَّبِيَّ َصلَّى 

ُه  َم َقنََت َشــْهًرا إَِذا َقاَل: َســِمَع اللَّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اللَّ

لَِمــْن َحِمَدُه، َيُقوُل فِــي ُقنُوتِِه: اللَُّهمَّ َأْنــِج اْلَولِيَد 

ْبَن اْلَولِيِد، اللَُّهمَّ َنجِّ َســَلَمَة ْبَن ِهَشــاٍم، اللَُّهمَّ َنجِّ 

َعيَّاَش ْبــَن َأبِي َربِيَعــَة، اللَُّهمَّ َنجِّ اْلُمْســَتْضَعِفيَن 

ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن، اللَُّهمَّ اْشــُدْد َوْطَأَتــَك َعَلى ُمَضَر، 

اللَُّهمَّ اْجَعْلَها َعَلْيِهْم ِســنِيَن َكِســنِي ُيوُسَف.

ಅಬೂyಹುರೈರ yರಿಿಂದyರರದಿ:y“ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಒಿಂದುy
ತಿಂಗಳyಕಾಲyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಸಮಅಲಾಲಾಹುyಲಿಮನ್yಹಮದy
ಎಿಂದುy ಹರೇಳಿದy ಬಳಿಕy ಕುನೂತ್y ನಿರ್ವಹಿಸ್ದರು�y ಅದರಲಿಲಾy
ಅರರು—yಓyಅಲಾಲಾಹ್,yಅಲ್ರಲಿರೇದ್yಇಬುನುಲ್yರಲಿರೇದ್ರನುನುy
ರಕ್ಷಿಸು�y ಓyಅಲಾಲಾಹ್,y ಸಲಮಾyಇಬ್ನುyಹಿಶಾಮ್ರನುನುy ರಕ್ಷಿಸು�y
ಓyಅಲಾಲಾಹ್yಅಯಾ್ಯಶ್yಇಬ್ನುyಅಬಿರೇyರಬಿರೇಅರನುನುyರಕ್ಷಿಸು�yಓy
ಅಲಾಲಾಹ್,y ದುಬ್ವಲyಮುಸಲಾ್ಮನರನುನುy ರಕ್ಷಿಸು�y ಓy ಅಲಾಲಾಹ್,y
ಮುದರ್yಗೊರೇತ್ದರರyಮರೇಲyನಿನನುyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುyಕಠೂರೇರಗೊಳಿಸು�y
ಓy ಅಲಾಲಾಹ್,y ಯೂಸುಫ್ y ರರರy ಜನತೆಗೆy ಉಿಂಟಾದy
ಬರಗಾಲದಿಂತೆyಇರರಿಗೂyಈyಶಿಕ್ಷೆಯನುನುyಬರಗಾಲದಿಂತೆyಮಾಡುy
ಎಿಂದುyಪಾ್ರ್್ವಸುತತುದದಾರು�”

ಆದರyಆyಮುಸಲಾ್ಮನರುyಮುಶಿ್ಕರyಕ್ೈಯಿಂದyಪಾರಾಗಿyಸುರಕ್ಷಿ-
ತವಾಗಿyಮದಿರೇನಾyತಲುಪಿದಾಗyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಕುನೂತ್y
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನುನುyನಿಲಿಲಾಸ್ದರು�y(ಮುಸ್ಲಾಿಂy675)

ಶೈಖ್yಇಬುನುಲ್yಖಯ್ಯಿಂ yಹರೇಳುತಾತುರ:

َعاِء  َعاِء لَِقــْوٍم َولِلدُّ ـَواِزِل لِلدُّ َما َقنََت ِعنْــَد النَـّ إِنَّ

ا َقــِدَم َمْن َدَعــا َلُهْم  َعَلى آَخِريــَن. ُثــمَّ َتَرَكُه َلمَّ

42 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ಶಿಯಾಗಳುಿಯಾರು?

ನಮ್ಮ ಿಲವು ಸ್ನೇಹಿತರಲಿಲಿ ನುಸುಳಿ್ಂಡಿರುವ ಶಿಯಾ ತತವಗಳನು್ನ ದ್ರಿೇಕರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನೈಜ ಅಹುಲಿಸುಸುನ್ನತ್ನ 
ವಕಾ್ತರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಪಮಾಡಿಸಲು ಪ್ಯತ್್ನಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕತಮಾವಯಾವಾಗಿದೆ.

(ಕಳೆದyಸಿಂಚಿಕ್ಯಿಂದ)

ಇಸ್ವಮತ್

ಇಸವಾಮತ್y ಅಥವಾy ಇಸವಾಮತುಲ್y ಇಮಾಮ್y ಎನುನುವುದುy
ಶಿಯಾಗಳಿಗೆyಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿyಮತೊತುಿಂದುyಪ್ಮುಖyಸಾಿಂಕ್ರೇತಕy
ಪದyಹಾಗೂyಅರರyಮೂಲಭೂತyಬುನಾದಿಯಾಗಿದ�yಶಿಯಾಗಳy
ಎಲಾಲಾyಇಮಾಮರುಗಳುyಪಾಪಗಳಿಿಂದyಮುಕತುರು,yಅರರಿಗೆyಮರವುy
ಉಿಂಟಾಗುವುದಿಲಲಾ,yಚಿಕ್yಮತುತುyದೂಡ್ಡyಪಾಪಗಳಿಿಂದyಅರರುy
ಸುರಕ್ಷಿತರುyಎಿಂಬyವಿಶಾವಾಸವರೇyಇಸವಾಮತ್�

ಶಿಯಾy ಶೈಖ್y ಆದy ಅಲ್ಮಜಿಲಾಸ್y ಹರೇಳುತಾತುರ:y “ಪಾಪಗಳುy
ಚಿಕ್ದಿರಲಿyಅಥವಾyದೂಡ್ಡದಿರಲಿy ಇಮಾಮರುಗಳುyಅವುಗ-
ಳಿಿಂದಲಲಾyಸುರಕ್ಷಿತರುyಎನುನುವುದರಲಿಲಾyಇಮಾಮಯ್ಯyವಿಭಾಗದy
ನಡುವy ಸಹಮತವಿದ�y ಮನಃಪೂರ್ವಕyಮರತು,y ಪ್ಮಾದy
ಹಾಗೂy ಅಲಾಲಾಹನುy ಮರಸ್ದದಾರಿಿಂದy ಉಿಂಟಾಗುರಿಂತಹy
ಮರವುyಮುಿಂತಾದyಕಾರಣಗಳಿಿಂದyಅರರಿಗೆyಯಾವುದರೇyಪಾಪy
ಸಿಂಭವಿಸುವುದಿಲಲಾ�”

ಆರಾಧನೆಗೆyಅಹ್ವನಾದyಅಲಾಲಾಹನುyಮಾತ್yಪರಮyಪರಿಶುದ್ಧನು�y
ಅರನಿಗೆyಯಾವುದರೇyಮರವು,yಅಶ್ದ್ಧ,yತಪು್ಪyಸಿಂಭವಿಸುವುದಿಲಲಾy
ಎನುನುವುದುyಇಸಾಲಾಮನyಮೂಲಭೂತyಆದಶ್ವವಾಗಿದ�yಹಿರೇಗೆy
ಅಲಾಲಾಹನಿಗೆy ಮಾತ್ವಿರಬೆರೇಕಾದುದನುನುy ಇಮಾಮರುಗಳಿಗೆy

ಹಿಂಚುರy ವಿಷಯದಲಿಲಾy ಅರರಲಲಾy ಸಹಮನಸ್ರಾಗಿದಾದಾರ!y
ಅಲಾಲಾಹನೆರೇyನಿರೇನೆರೇyಕಾಪಾಡು!

ಆಯುತುಲಾಲಾಹ್yಖುಮೈನಿyಹರೇಳುತಾತುರ:y“ಇಮಾಮರyಆಡಳಿತy
ಮತುತುyಅಧಿಕಾರyದೃಢಪಡುವುದಿಂದರyಅಲಾಲಾಹನyಸನಿನುಧಿಯಲಿಲಾy
ಅರರಿಗಿರುರyಸಾ್ಥನಮಾನದಿಿಂದyದೂರವಾದರುyಎಿಂದಥ್ವರಲಲಾ�y
ಅರರನುನುyಅಲಾಲಾಹನುyಇತರyಆಡಳಿತಗಾರರಿಂತೆyಮಾಡುವುದೂy
ಇಲಲಾ�yಏಕ್ಿಂದರ,yಇಮಾಮರಿಗೆyಸುತುತ್ಯಹ್ವವಾದyಸಾ್ಥನಮಾನ,yಉನನುತy
ಪದವಿyಹಾಗೂyಈyಪ್ಪಿಂಚದyಎಲಾಲಾyಕಣಗಳುyಅಧಿರೇನವಾಗು-
ರಿಂತಹyವಿಧದyಅಧಿಕಾರyಮತುತುyಆಧಿಪತ್ಯವಿರುರyಪಾ್ಪಿಂಚಿಕy
ಖ್ಲಾಫತ್yಅರರಿಗಿದ�yನಮ್ಮyಬಳಿಯಲಿಲಾರುರyನಿವರೇದನೆಗಳುy
ಮತುತುyಹದಿರೇಸ್ಗಳyಪ್ಕಾರyಮಹಾತ್ಮರಾದyಪ್ವಾದಿ yಯರರುy
ಹಾಗೂyಇಮಾಮರುಗಳyಈyಪ್ಪಿಂಚವುyಅಸ್ತುತವಾಕ್್yಬರುವುದಕ್್ಿಂತy
ಮದಲುyಪ್ಕಾಶವಾಗಿದದಾರು�yಅಲಾಲಾಹನುyಅರರನುನುyತನನುyಅಶ್ವನುನುy
ಸುತುತುರರಿದಿರುಿಂತೆyಮಾಡಿದ�yಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಮಾತ್yತಳಿದಿರುರಿಂತಹy
ಪದವಿyಮತುತುyಸಾಮರೇಪ್ಯರನುನುyಅರನುyಅರರಿಗೆyದಯಪಾಲಿಸ್ದ�y
ಮಅ್yರಾಜ್y ಘಟನೆಯy ನಿವರೇದನೆಯಲಿಲಾy ರರದಿಯಾದಿಂತೆy
ಜಿಬಿ್ರೇಲರುyಹರೇಳಿದರು:yನಾನುyಒಿಂದುyಬೆರಳಿನಷುಟಿyಸಮರೇಪವಾದರy
ಸುಟುಟಿyಭಸ್ಮವಾಗುತೆತುರೇನೆ�yಇಮಾಮರುyಹಿರೇಗೆyಹರೇಳಿರುವುದಾಗಿy
ರರದಿಯಾಗಿದ�yಮಲಕ್ಗಳಾಗಲಿyಪ್ವಾದಿಗಳಾಗಲಿyಆyಅರಸ್್ಧy
ಪಡೆಯಲುyಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ�”y(ಇಸಾಲಾಮಕ್yಸರಕಾರyಪುಟy52)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಶೈಬತ್

ಧಾಮ್ವಕವಾದyದೃಷ್ಟಿಕ್ೂರೇನದಲಾಲಾಗಿರಲಿyಅಥವಾyಬೌದಿ್ಧಕವಾದy
ದೃಷ್ಟಿಕ್ೂರೇನದಲಾಲಾಗಿರಲಿy ಅಲಾಲಾಹನಿಿಂದಿರುರy ಹುಜಜುತ್ನಿಿಂದy
ಕಾಲವುyಯಾರತೂತುyಮುಕತುವಾಗಿರುವುದಿಲಲಾ�yಮತುತುyಪ್ಸುತುತyಹುಜಜುತ್y
ಇಮಾಮ್yಆಗಿyನೆಲನಿಲುಲಾತತುದಯಿಂದುyಶಿಯಾಗಳುyನಿಂಬುತಾತುರ�y
ಶಿಯಾಗಳಲಿಲಾyಬಹುತೆರೇಕyವಿಭಾಗಗಳುyಅಗೊರೇಚರವಾದyಒಬ್ಬyಗುಪ್y
ಇಮಾಮರಲಿಲಾyವಿಶಾವಾಸವಿಡುತಾತುರ�yಮರಣಾನಿಂತರವೂyಇಮಾಮ್y
ಮೃತರಾಗದyಶಾಶವಾತರಾಗಿರುತಾತುರಿಂದುyಜನರyದೃಷ್ಟಿಯಲಿಲಾyಮಾತ್y
ಅರರುyಮರಯಾಗಿದುದಾಕ್ೂಿಂಡುyಭವಿಷ್ಯದಲಿಲಾyಮಹಿದಾಯಾಗಿyದೃಶ್ಯ-
ಲೂರೇಕದಲಿಲಾyಆಗತರಾಗುತಾತುರನುನುವುದುyಶಿಯಾಗಳyವಿಶಾವಾಸವಾಗಿದ�y
ಹಿರೇಗೆyಮರಳುರyಯರೇಗ್ಯತೆಯರುರyಇಮಾಮ್yಯಾರುyಎಿಂಬುದರy
ಕುರಿತಷ್ಟಿರೇyಶಿಯಾyವಿಭಾಗಗಳyನಡುವyಭನಾನುಭಪಾ್ಯವಿದ�

ಹನೊನುಿಂದನೆರೇy ಇಮಾಮರಾದyಹಸನುಲ್yಅಸ್ರಿyಮೃತರಾದy
ನಿಂತರyಮುಿಂದಿನy ಇಮಾಮ್yಯಾರುy ಎಿಂಬುದರy ಕುರಿತುy
ಶಿಯಾy ಲೂರೇಕದಲಿಲಾy ತುಿಂಬಾy ಭನಾನುಭಪಾ್ಯy ತಲಯತತುತು�y
ಈy ವಿಷಯದಲಿಲಾyಮಾತ್y ಅರರುy ಇಪ್ಪತೆತೈದುy ಪಿಂಗಡಗಳಾಗಿy
ಬೆರೇಪ್ವಟಟಿರು!yಅರರಲಿಲಾyಒಿಂದುyವಿಭಾಗವುyಇಿಂದಿನyಶಿಯಾಲೂರೇಕy
ಅಥವಾyಇಸನುyಅಶರಿಗಳುyಇಲಲಾವರೇyರಫಾದಿವಾಗಳು�yಹಸನುಲ್yಅಸ್ರಿy
ಮೃತಪಡದyಅದೃಶ್ಯಲೂರೇಕದಲಿಲಾyಜಿರೇರಿಂತವಿದಾದಾರ�yಮತುತುyಅರರರೇy
ಮಹಿದಾಯಾಗಿದಾದಾರಿಂದುyಶಿಯಾಗಳುyಹರೇಳುತಾತುರ�yಅಸ್ರಿಯರರಿಗೆy
ಮಕಳ್ಿಲಲಾದಿರುವುದರಿಿಂದyಹಾಗೂyಭೂಮyಓರ್ವyಇಮಾಮರಿಿಂದy
ಮುಕತುವಾಗಿರದyಕಾರಣyಅರರುyಮೃತಪಡುರಿಂತಲಲಾವಿಂದುyಅಿಂದುy
ಒಿಂದುyವಿಭಾಗವುyವಾದಿಸ್ತು�yಮತೊತುಿಂದುyವಿಭಾಗವುyಹಸನುಲ್y
ಅಸ್ರಿyಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದುyನಿಜ,yಆದರyಅರರುyಅಗೊರೇಚರವಾಗಿy
ಕಾಲyಕಳೆಯುತತುದುದಾyಭವಿಷ್ಯದಲಿಲಾyರಿಂಗyಪ್ವರೇಶyಮಾಡುತಾತುರಿಂದುy
ಮತೊತುಿಂದುyವಿಭಾಗyವಾದಿಸ್ತು�yಹಸನುಲ್yಅಸ್ರಿಯರರಿಗೆyಮಕ್-
ಳಿಲಲಾದಿರುವುದರಿಿಂದyಅರರyಇಮಾಮತ್yಕ್ೂನೆಗೊಿಂಡಿದಯಿಂದುy
ಇನೊನುಿಂದುyವಿಭಾಗyವಾದಿಸ್ದರ,yಬೆರೇರೂಿಂದುyವಿಭಾಗವುyಅದುy
ಅರರyಸಹೂರೇದರರಿಗೆyರಗಾ್ವರಣೆಗೊಿಂಡಿದಯಿಂದುyವಿಶಾವಾಸವಿ-
ಡುತಾತುರ�yಹಸನುಲ್yಅಸ್ರಿyಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಿಂದyಇಮಾಮತ್y
ಸ್ಥಗಿತಗೊಿಂಡಿದಯಿಂದುyಹರೇಳುರರರೂyಶಿಯಾyಪಿಂಗಡದಲಿಲಾದಾದಾರ�

ಇಿಂದಿನy ಶಿಯಾy ಜಗತುತುy (ಇಸನುy ಅಶರಿಗಳು)y ವಿಶಾವಾಸವಿರಿಸುರy
ಶೈಬತ್yಅರರyಪೂವಿ್ವಕರಿಗಿಿಂತyಭನನುyಮತುತುyಬಹಳyವಿಚಿತ್ವಾ-
ಗಿದ�yಇರರyಪ್ಕಾರyಹಸನುಲ್yಅಸ್ರಿಯರರಿಗೆyಒಿಂದುyಮಗುy
ಜನಿಸ್ತುತು�yಆyಕಾಲಘಟಟಿದyಕಷಟಿyಹಾಗೂyಅಿಂದಿನyಆಡಳಿತಗಾರy

ಮಗುರನುನುyತನಗೆyನಿರೇಡಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಪ್ಬಲyಒತತುಡyಹರೇರಿದದಾyಕಾರಣy
ಅಸ್ರಿಯರರುyಮಗುರನುನುyಅಡಗಿಸ್ಟುಟಿyಅದರyಕಾಯ್ವರನುನುy
ಗುಪತುವಾಗಿರಿಸ್ಕ್ೂಿಂಡರು!

ಹಸನುಲ್yಅಸ್ರಿಯರರುyಜಿರೇವಿಸ್ದದಾyಕಾಲದಲಿಲಾyಅರರಿಗೆyಒಿಂದುy
ಮಗುyಜನಿಸ್ದಾದಾಗಲಿರೇyಅರರyಮರಣಾನಿಂತರyಆyಪುತ್ನyಕುರಿತುy
ಜನರಿಗೆyತಳಿದದಾದಾಗಲಿರೇyಇಲಲಾ�

ಶಿಯಾಗಳy ವಾದy ಪ್ಕಾರy ಹನೆನುರಡನೆರೇy ಇಮಾಮರಾದy
ಮುಹಮ್ಮದ್yಬಿನ್yಹಸನುಲ್yಅಸ್ರಿಯರರುyಇಬ್ನುyಹುಸ್ೈನರy
ಸಿಂತಾನಪರಿಂಪರಗೆyಸ್ರೇರಿದರರಾಗಿದಾದಾರ�yಅಲಿಯ್್ಯyಬಿನ್yಹಸನ್ರy
ಸಿಂತಾನyಪರಿಂಪರಯರರಲಲಾ�

ಶಿಯಾಗಳyಹನೆನುರಡನೆರೇyಇಮಾಮ್yಹಿಜಿರಾy260yರಲಿಲಾyತಮ್ಮy
ಐದರyಹರಯದಲಿಲಾyಸಾಮುರ್yರಾಜ್ಯದyಗುಹಯಳಗೆyಪ್ವರೇ-
ಶಿಸ್ದುದಾyಅಲಿಲಾyyಅರರುyಸಾವಿರಕ್್ಿಂತಲೂyಹಚು್ಚyರಷ್ವವಾದರೂy
ಮೃತಪಡದyಜಿರೇರಿಂತವಿದುದಾyಕ್ಮರೇಣyಹಿಿಂತರುಗಿyಬರುತಾತುರಿಂಬy
ನಿಂಬಿಕ್yಅರರಲಿಲಾದ�

ರಸುತುನಿಷಟಿವಾಗಿyಹರೇಳಿದರyಶಿಯಾಗಳyಮರೇಲಿನyವಾದಗಳೆಲಲಾವೂy
ಮೌಢ್ಯವಾಗಿದ�y ಶಿಯಾಗಳುy ಅರರy ಮಹಿದಾಯy ಕಾಯ್ವದಲಿಲಾy
ಪ್ಮಾಣಗಳyಯಾವುದರೇyಆಧಾರವಿಲಲಾದyತೊರೇಚಿದಿಂತೆyಬರದಿಟ್ಟಿ-
ದಾದಾರ�yಅರರುyತಮ್ಮyಹನೆನುರಡನೆರೇyಇಮಾಮರyವಿಷಯದಲಿಲಾಟುಟಿ-
ಕ್ೂಿಂಡಿರುರyನಿಂಬಿಕ್yಕಟುಟಿಕಥೆಗಳನುನುyಕೂಡಾyಮರೇರಿಸುರಿಂತಹy
ಅಪ್ಪಟyಸುಳು್ಳಗಳಾಗಿವ�

ಇಮಾಮ್yಇಬ್ನುyಕಸ್ರೇರ್yಹರೇಳುರಿಂತೆyಅರರyಹರೇಳಿಕ್ಗಳೆಲಲಾವೂy
ಒಿಂದುyರಿರೇತಯyಬಡಬಡಿಕ್yಹಾಗೂyಶೈತಾನನyಅತ್ಯಿಂತyದೂಡ್ಡy
ರಿಂಚನೆಯಾಗಿದ�yಅರರyಈyಕೂಗಾಟಕ್್yಯಾವುದರೇyವಿಧದy
ಪುರಾವಗಳಾಗಲಿyಪ್ಮಾಣಗಳಾಗಲಿyಇಲಲಾ�

ಇಮಾಮ್y ಇಬುನುಲ್y ಖಯ್ಯಿಂy ಹರೇಳುತಾತುರ�y ಈy ವಿಭಾಗವುy
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆyಅಪಮಾನವಾಗಿದುದಾyಅರರyಹರೇಳಿಕ್ಗಳುyಬುದಿ್ಧಯು-
ಳ್ಳರರಿಗೆyಅಪಹಾಸ್ಯವಾಗಿyನಗುರಿಂತಹyವಿಷಯಗಳಾಗಿವ�

ರಜ್ಅತ್

ಮೃತಪಟಟಿy ಕ್ಲರರುy ಅಿಂತ್ಯದಿನಕ್್ಿಂತyಮದಲುy ಈy ಭೌತಕy
ಲೂರೇಕಕ್್y ಮರಳಿy ಬರುತಾತುರನುನುರy ಶಿಯಾಗಳy ನಿಂಬಿಕ್ಗೆy
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ರಜ್ಅತ್yಎನನುಲಾಗುತತುದ�

ಇಿಂದಿನyಶಿಯಾಲೂರೇಕವುy(ಇಸನುyಅಶರಿಯ್ಯ)yನಿಂಬುರyರಜ್ಅತ್ನy
ಸವಾರೂಪರನುನುyಹಿರೇಗೆyಸಿಂಗ್ಹಿಸಬಹುದು�

ಸ್ದಾ್ವಬಿನಲಿಲಾyಅಗೊರೇಚರವಾಗಿyಬದುಕುತತುರುರyಮುಹಮ್ಮದ್yಬಿನ್y
ಹಸನುಲ್yಅಸ್ರಿyಎಿಂಬyಹನೆನುರಡನೆರೇyಇಮಾಮ,yಅಿಂತ್ಯಕಾಲದಲಿಲಾy
ಅಲಾಲಾಹನyಆದರೇಶyಪ್ಕಾರyತನನುyಅಗೊರೇಚರyವಾಸತುರ್ಯದಿಿಂದyಮರಳಿy
ಬರುತಾತುರ�yಅನಾ್ಯಯyಮತುತುyಅನಿರೇತyತುಿಂಬಿರುರyಭೂಮಯಲಿಲಾy
ಅರರುyನಾ್ಯಯyಮತುತುyನಿರೇತಯನುನುyಸಾ್ಥಪಿಸುರರು�yಇತಹಾಸದy
ದಿನಗಳಲಿಲಾyನಮ್ಮyವಿರೂರೇಧಿಗಳಿಂದಿಗೆyಪ್ತರೇಕಾರyತರೇರಿಸುವುದುy
ಇಮಾಮರyಪ್ಮುಖyಕತ್ವರ್ಯವಾಗಿರುತತುದ�

ಅಬೂಬಕ್ರ್ ,yಉಮರ್ ,yಉಸಾ್ಮನ್ yರನೊನುಳಗೊಿಂಡy
ಆಡಳಿತಗಾರರುyಪ್ವಾದಿ yಯರರyಮರಣಾನಿಂತರyಆಡಳಿತರ-
ನುನುyಕಬಳಿಸ್ದದಾರಿಿಂದyಅಿಂದುyಕೂಡಾyಪ್ತರೇಕಾರಕ್್yಗುರಿಯಾಗಬೆರೇ-
ಕಾದyಕಾರಣyಪುನರಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟುಟಿyಇಹಲೂರೇಕಕ್್yಮರಳುತಾತುರಿಂದುy
ಶಿಯಾಗಳುyಬಡಬಡಿಸುತಾತುರ�yಈyಪ್ತರೇಕಾರವುyಶಿಯಾಗಳyವಾದy
ಪ್ಕಾರyಮಹಿದಾyಹಿಿಂತರುಗಿyಬಿಂದಾಗyಅರರುyನಿರ್ವಹಿಸುರyಪ್ಮುಖy
ಕತ್ವರ್ಯವಾಗಿದ�yಮಹಿದಾಯyವಿಷಯರನುನುyಮಜಿಲಾಸ್yಹಿರೇಗೆyದಾಖಲಿ-
ಸುತಾತುರ�y“ನಾನುyಯತ್ಬ್ಗೆyಆಗಮಸುವನು�yನಾನುyಹುಜ್ರನುನುy
ಕ್ಡವಿyಹಾಕುತೆತುರೇನೆ�yಅದರಲಿಲಾರುರyಇಬ್ಬರನುನುyನಾನುyಅರರyಹಸ್y
ದರೇಹದೂಿಂದಿಗೆyಹೂರಹಾಕುವನು���”y (ಬಿಹಾರುಲ್yಅನಾವಾರ್y
ಸಿಂಪುಟy27yಪುಟy303,yಬಸಾವಾಇರುದದಾರಜಾತ್yಪುಟy78)

ಇತರy ಹನೊನುಿಂದುy ಇಮಾಮರುy ಅಿಂತ್ಯದಿನಕ್್ಿಂತyಮದಲುy
ಜಿರೇರಿಂತವಾಗಿy ಇಹಲೂರೇಕಕ್್y ಮರಳಿy ಬರುತಾತುರಿಂದುy
ಶಿಯಾಗಳುyನಿಂಬುತಾತುರ�

ಮರೇಲಿನyಗ್ಿಂಥದಲಿಲಾy‘ವಾಗದಾತತುyಮಹಿದಾಯyದೌತ್ಯಗಳು’yಎಿಂಬyಹಸರಿನy
ಒಿಂದುyಅಧಾ್ಯಯವಿದ�yಮಹಿದಾಯyರಜ್ಅತ್yಉಿಂಟಾದರyಶಿಯಾy
ಜಗತುತುyಕನಸುyಕಾಣುತತುರುರyನಿರೇಚತೆyಮತುತುyಅರರುyಮರಯಬ-
ಹುದಾದyಕೌ್ಯ್ವರನುನುyನಾವುyತಳಿದುಕ್ೂಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ�yಆದರy
ರಜ್ಅತ್yಎಿಂಬyಅರರyಈyಆಶಯyಕ್ರೇರಲyಒಿಂದುyಸವಾಪನುyಮಾತ್�y
ಇದಕ್್yದೃಢಪಟಟಿyಪ್ಮಾಣಗಳyಯಾವುದರೇyಆಧಾರವಿಲಲಾ�

ದ್ವರ�ರ್

ಮರಣಾನಿಂತರy ಇಮಾಮರುಗಳುy ತಮ್ಮy ಕಬ್್ಗಳಿಿಂದy

ಪ್ತ್ಯಕ್ಷರಾಗುತಾತುರyಹಾಗೂyಅನಿಂತರyಅರರುyಕಬ್್ಗೆರೇyಹಿಿಂದಿರು-
ಗುತಾತುರಿಂಬyಶಿಯಾಗಳyವಿಶಾವಾಸರನುನುyದವಾಹೂರ್yಎನನುಲಾಗುತತುದ�y
ಆದರyರಜ್ಅತ್ನಿಂತೆyಪ್ತೆ್ಯರೇಕವಾದyಸಮಯyಹಾಗೂyಕಾಲy
ದವಾಹೂರ್ಗಿಲಲಾ�yಇಮಾಮರುyಯಾವಾಗyಇಚಿಛಿಸುತಾತುರೂರೇyಅದುy
ದವಾಹೂರ್ನyಸಮಯವಾಗಿರುತತುದ!

ಶಿಯಾಗಳyಶೈಖ್ರಾದyಅಲ್ಮಜಿಲಾಸ್ಯy‘ಬಿಹಾರುಲ್yಅನಾವಾರ್’ನಲಿಲಾy
ಹಿರೇಗಿದ:y“ಒಬ್ಬರುyಅಬೂyಅಬುದಾಲಾಲಾರyಸಮರೇಪyಆಗಮಸ್ದರು�y
ಅರರೂಿಂದಿಗೆyಅಬೂyಅಬುದಾಲಲಾyಕ್ರೇಳಿದರು�yನಿನಗೆy(ಮೃತರಾದ)y
ಅಬೂyಜಅ್yಫರ್ರನುನುy ನೊರೇಡುರyಆಸ್ಯದಯರೇ?yಅರರುy
ಹರೇಳಿದರು�y ಹೌದು�y ಅಬೂy ಅಬುದಾಲಲಾy ಹರೇಳುತಾತುರ:y ಎದುದಾy
ಮನೆಯಳಗೆyಪ್ವರೇಶಿಸು�yನಾನುyಮನೆಯಳಗೆyಪ್ವರೇಶಿಸ್ದಾಗy
ಅಲಿಲಾyಅಬೂyಜಅ್yಫರ್yಕೂತದದಾರು�”y(ಬಿಹಾರುಲ್yಅನಾವಾರ್)

ಮತೊತುಿಂದುyರರದಿಯಲಿಲಾyಹಿರೇಗಿದ:y“ಒಬ್ಬರುyಅಬುಲ್yಹಸನ್ರರರy
ಸನಿನುಧಿಗೆy ಆಗಮಸ್ದರು�y ಅರರೂಿಂದಿಗೆy ಅಬುಲ್y ಹಸನ್y
ಕ್ರೇಳಿದರು�yನಿನಗೆy(ಮೃತರಾದ)yಅಬೂyಅಬುದಾಲಲಾರನುನುyನೊರೇಡುy
ಆಸ್ಯದಯರೇ?yಅರರುyಹರೇಳಿದರು�yಅಲಾಲಾಹನಾಣೆಗೂyನನಗೆy
ಆಸ್ಯದ�yಅಬುಲ್yಹಸನ್yಹರೇಳಿದರು�yನಿರೇನುyಆyಮನೆಯಳಗೆy
ಪ್ವರೇಶಿಸು�yನಾನುyಆyಮನೆಯಳಗೆyಪ್ವರೇಶಿಸ್ದಾಗyಅಲಿಲಾyಅಬೂy
ಅಬುದಾಲಲಾyಕೂತದದಾರು�”y(ಬಿಹಾರುಲ್yಅನಾವಾರ್)

ಇವಲಲಾವೂyಪ್ಮಾಣಗಳyಯಾವುದರೇyಆಧಾರವಿಲಲಾದyವಿಷಯಗಳಾ-
ಗಿವ�yಕಟುಟಿyಕಥೆಗಳುyಮತುತುyಸುಳು್ಳyನಿವರೇದನೆಗಳೆರೇyಅರರಿಗಿರುರy
ಪುರಾವಗಳಾಗಿವ�yಯಾವುದರೇyಉತತುರಕೂ್yಅಹ್ವವಾಗದyಕ್ರೇರಲy
ನಿರಥ್ವಕyಅಡಗೂಲಜಿಜುyಕಥೆಗಳು!

ತಕ್ವಯತ್

ಇದುy ಶಿಯಾyವಿಶಾವಾಸದyಮತೊತುಿಂದುyಮೂಲyಶಿಲಯಾಗಿದ�y
ವಿರೂರೇಧಿಗಳyಉಪಟಳದಿಿಂದy ವಿಶಾವಾಸರನುನುy ಮರಮಾಚಿಟುಟಿy
ಅರರy ಆಕ್ಮಣದಿಿಂದy ಪಾರಾಗುವುದುy ತಕ್ವಾಯತ್y ಆಗಿದ�y
ಅಹುಲಾಸುಸಿನನುy ಶಿಯಾಗಳy ಶತು್ಗಳು�y ತಕ್ವಾಯತ್yಅರರyಮರೇಲy
ಕಡಾ್ಡಯವಾದyಬಾಧ್ಯತೆy (ವಾಜಿಬ್)yಯಾಗಿದುದಾy ಸ್ದಾ್ವಬಿನಲಿಲಾy
ಅಗೊರೇಚರವಾಗಿyಬದುಕುತತುರುರyಇಮಾಮರುyಪ್ತ್ಯಕ್ಷರಾಗುರy
ತನಕyತಕ್ವಾಯತ್ನyವಿಧಿyಜಾರಿಯಲಿಲಾರುತತುದ�yಅದನುನುyತೊರಯು-
ರರರಿಗೆyನಮಾಝನುನುyತೊರಯುರರರyವಿಧಿyಅನವಾಯವಾಗುವುದುy
ಶಿಯಾಗಳyಆದಶ್ವವಾಗಿದ�

34 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ವಿಪತು್ತಿಮತು್ತಿವಿಶಾ್ವಸ

ನಮ್ಮ ಆಡಳತಗಾರ ನಮ್ಮಲೆ್ಲಿೇವಮಾರಾಗಿದಾ್ರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೆೈವಿಕ ಗ್ಂಥ ಮತು್ತ ಪ್ವಾದಿ  ಯವರನು್ನ 
ಅನುಸರಿಸುವ ತನಕ ಅವರನು್ನ ನಾವು ಖಲಿೇಫರಾಗಿ ಅಂಗಿೇಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನು್ನ ಅವರು ಅಂಗಿೇಕರಿಸದಿದ್ರೆ ಅವರನು್ನ 
ಖಲಿೇಫ ಸಾಥಾನದಿಂದ ಿಳಗಿಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಮೇಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅವರ ಿೈ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಯಾಭಿಚಾರವೆಸಗಿದರೆ 
ಕಲುಲಿ ಹೆ್ಡೆದು ಸಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರನಾ್ನದರ್ ನ್ೇಯಿಸಿದರೆ ಅದಿಕೆ ಪ್ತ್ೇಕಾರವನು್ನ ತ್ೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ 
ಪ್ವೆೇಶವನು್ನ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲಿಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ದಪಮಾದಿಂದ ವತ್ಮಾಸುವ 
ಹಕುಕೆ ಅವರಿಗಿಲಲಿ. ಸಮರಾಜ್ಮಾತ ಸ್ತು್ತಗಳಲಿಲಿ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ತಮಗಿಟು್ಟಿ್ಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲಲಿ. ಅವರು 
ನಮ್ಮಂತ್ರುವ ಓವಮಾ ಮನುಷಯಾ ಮಾತ್.

ಮನುಷ್ಯರyನಡುವyಉಿಂಟಾಗುರyವಿಪತುತುಗಳyಹಿನನುಲಯಲಿಲಾy
ಹಲವುyಯುಕ್ತುಗಳಿವ�yಅವುಗಳಲಿಲಾyಕ್ಲವುyಮನುಷ್ಯರy

ಪಾಪಗಳುyಕ್ಷಮಸಲ್ಪಡಲುyತಕು್ದಾಗಿದ�yವಿಪತುತುಗಳುyಅನುಗ್ಹ-
ವಾಗಿದ�yಏಕ್ಿಂದರ,yಅವುಗಳುyಪಾಪಗಳನುನುyಅಳಿಸ್ಹಾಕುತತುದ�y
ಸಹನೆಯಡೆಗೆyಆಮಿಂತ್ಸುತತುದ�yತನೂ್ಮಲಕyಪ್ತಫಲಕ್್yಅಹ್ವರಾ-
ಗುತಾತುರ�yಅಲಾಲಾಹನೆಡೆಗೆyಮರಳಿyಅರನyಮುಿಂದyವಿನಯಾನಿವಾತರ-
ನಾನುಗಿyಮಾಡಲುyಪ್ರೇರರೇಪಿಸುತತುದ�

ಬಡತನ,yರೂರೇಗ,yಹಸ್ವುyಮುಿಂತಾದವುಗಳಿಿಂದyಪರಿರೇಕ್ಷೆಗೊಳ-
ಗಾಗುರರರಿದಾದಾರ�yಇದರಿಿಂದಾಗಿyಹಲರರಲಿಲಾyಕಾಪಟ್ಯ,yನಿರಾಶ,y
ಸತ್ಯನಿಷ್ರೇಧವುyಪ್ವರೇಶಿಸ್yಧಮ್ವದಲಿಲಾyಕಡಾ್ಡಯವನಿಸ್ದyಕಮ್ವ-
ಗಳನುನುyತೊರದುyಅರರನುನುyಹರಾಮ್ನೆಡೆಗೆyಕ್ೂಿಂಡೊಯು್ಯತತುದ�y
ಸಹನೆಯದದಾರyಮಾತ್yವಿಪತುತುಗಳುyಧಾಮ್ವಕವಾಗಿyಅನುಗ್ಹ-
ವಾಗಿyಮಾಪ್ವಡುತತುದ�yಸೃಷ್ಟಿಗಳyಮಟ್ಟಿಗೆyಪ್ತಯಿಂದುyವಿಪತುತುy
ಅಲಾಲಾಹನುyನಿಶ್ಚಯಸ್ದyಕಾಯ್ವವಾಗಿದ�yಅದರyಹಸರಲಿಲಾyಅಲಾಲಾ-
ಹನನುನುyಸುತುತಸಬೆರೇಕಾಗಿದ�yಒಬ್ಬನುyಪರಿರೇಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿyಅದರಲಿಲಾy
ಅರನುyಸಹನೆyಅರಲಿಂಬಿಸ್ದರyಆyಸಹನೆyಅರನyಧಮ್ವದಲಿಲಾy
ಅರನಿಗೆy ಅನುಗ್ಹವಾಗಿದ�y ಪಾಪಗಳುy ಕ್ಷಮಸಲ್ಪಡುವುದರy

ಜೊತೆಗೆyಅಲಾಲಾಹನyಕಾರುಣ್ಯವುyಲಭಸುತತುದ�yಅರನುyಅಲಾಲಾಹನy
ಪ್ಶಿಂಸ್ಗೂyಪಾತ್ನಾಗುತಾತುನೆ�

ಅಲಾಲಾಹನುyಹರೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾

“ನಾವುyನಿಮ್ಮನುನುyಭಯಾಶಿಂಕ್,yಹಸ್ವು,yಧನಹಾನಿ,yಜಿರೇರಹಾನಿy
ಮತುತುyಉತ್ಪನನುಗಳನುನುyನಾಶಗೊಳಿಸ್yಪರಿರೇಕ್ಷಿಸುವವು�yಇಿಂತಹyಸನಿನು-
ವರೇಶಗಳಲಿಲಾyತಾಳೆ್ಮyರಹಿಸ್ದರರಿಗೆyಶುಭವಾತೆ್ವyನಿರೇಡಿರಿ�yಅಿಂತಹರರy
ಮರೇಲyವಿಪತೆತುರೇನಾದರೂyಎರಗಿದಾಗyಅರರುy‘ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂy
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ನಾವುyಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಸ್ರೇರಿದರರಾಗಿದುದಾyಅರನೆಡೆಗೆರೇyಮರಳು-
ರರರಾಗಿದದಾರೇವ’yಎನುನುರರು�yಅರರyಮರೇಲyಅರರyಪ್ಭುವಿನy
ಕಡೆಯಿಂದyಮಹಾyಅನುಗ್ಹಗಳಿರುವುವು�yಅರನyಕಾರುಣ್ಯವುy
ಅರರನುನುyಆರರಿಸುವುದುyಮತುತುyಇಿಂತಹರರರೇyಸನಾ್ಮಗ್ವyಹೂಿಂದಿ-
ದರರರಾಗಿರುತಾತುರ�”y(2:155-157)

ವಿಪತುತುಗಳಿಿಂದyಪರಿರೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಾಗyಯಾರುyತಾಳೆ್ಮyರಹಿಸುತಾತುರy
ಮತುತುyಯಾರುyನಿರಾಶರಾಗಿyಕುಪಿತರಾಗುತಾತುರಿಂದುyನೊರೇಡುರy
ಒಿಂದುyದೂಡ್ಡyಯುಕ್ತುಯುyಇದರyಹಿನೆನುಲಯಲಿಲಾದ�yಪ್ವಾದಿ y
ಯರರುyಹರೇಳುತಾತುರ:y“ಪ್ತಫಲಗಳyಹಚ್ಚಳyವಿಪತುತುಗಳyಕಠಿಣತೆ-
ಯನುನುyಆಧರಿಸ್ಕ್ೂಿಂಡಿದ�yಒಿಂದುyಸಮುದಾಯರನುನುyಅಲಾಲಾಹುy
ಇಷಟಿಪಟಟಿರyಅರರನುನುyಪರಿರೇಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸುತಾತುನೆ�yಈyಪರಿರೇಕ್ಷೆಯಲಿಲಾy
ಯಾರಾದರೂyಸಿಂತೃಪತುರಾದರyಅರರಿಗೆyಅಲಾಲಾಹನyಸಿಂಪಿ್ರೇತyಇದ�y
ಕ್ೂರೇಪಿಸ್ದರyಅಲಾಲಾಹನyಕ್ೂರೇಪವಿದ�”y(ತಮು್ವದಿ)

ತನನುyಕಾಯ್ವರನುನುyಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಒಪಿ್ಪಸುವುದು,yಅರನyಕುರಿತುy
ಸದಿವಾಚಾರರನಿನುಟುಟಿಕ್ೂಳು್ಳವುದು,yಅರನyಪ್ತಫಲದyನಿರಿರೇಕ್ಷೆಯುy
ಈyಹದಿರೇಸ್ನಲಿಲಾyಹರೇಳಲಾಗಿರುರyಸಿಂತೃಪಿತುಯyಉದದಾರೇಶವಾಗಿದ�

ಈyಹದಿರೇಸ್yಅಲಾಲಾಹನyವಿಧಿಯನುನುyದೃಢಪಡಿಸುತತುದ�yವಿಪತುತುಗಳುy
ಬಿಂದರಗಿದಾಗyತಾಳೆ್ಮyರಹಿಸ್yಅಲಾಲಾಹನೆಡೆಗೆyಮರಳಬೆರೇಕುyಮತುತುy
ಎಲಾಲಾyಪ್ತಕೂಲyಸನಿನುವರೇಶಗಳಲಿಲಾyಅರನಲಿಲಾyಭರರಸ್ಯಟುಟಿಕ್ೂಳ್ಳ-
ಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಈyಹದಿರೇಸ್yಕಲಿಸ್ಕ್ೂಡುತತುದ�

ಮಾನರನುyತನನುyಜಿರೇರನದಲಿಲಾyಅನುಭವಿಸುರyಸಮಸ್್ಯyಮತುತುy
ಸಿಂಕಷಟಿಗಳyಸಿಂದಭ್ವದಲಿಲಾyನಮಾಝ್yಮತುತುyಸಹನೆಯyಮೂಲಕy
ಸಹಾಯy ಯಾಚಿಸಬೆರೇಕ್ಿಂದುy ಅಲಾಲಾಹನುy ಆದರೇಶಿಸ್ದಾದಾನೆ�y
ಏಕ್ಿಂದರ,yಅದರಲಿಲಾyಒಳಿತುyಮತುತುyಅತು್ಯತತುಮyಪಯಾ್ವರಸಾನ-
ವಿದ�yಅಲಾಲಾಹನುyಸಹನಶಿರೇಲರyಜೊತೆಯಲಿಲಾರುತಾತುನೆ�

﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾
“ಓyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಗಳೆರೇ,yಸಹನೆyಮತುತುyನಮಾಝಿನಿಿಂದyಸಹಾಯy
ಪಡೆಯರಿ�yನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂyಅಲಾಲಾಹನುyಸಹನಶಿರೇಲರೂಿಂದಿ-
ಗಿದಾದಾನೆ�”y(2:153)

ಈyಸೂಕತುವುyತಾಳೆ್ಮಯyಪಾ್ಮುಖ್ಯತೆyಮತುತುyಅದರyಆರಶ್ಯಕತೆಯ-
ನುನುyಸೂಚಿಸುತತುದ�yತಾಳೆ್ಮಯುyವಿಶಾವಾಸದyಶಕ್ತುಯೂyಆಗಿದ�

ಕೃತಜ್ಞತೆಿಮತು್ತಿಕೃತಘನುತೆ

ಇಸಾಲಾಮ್yಮಾನರy ಚಿಿಂತನೆಯyಉತ್ಪನನುರಲಲಾ�y ಆಧಾರವಿಲಲಾದy
ಉಪದರೇಶyಮತುತುyಅಥ್ವವಿಲಲಾದyವಿಶಾವಾಸಗಳುyಇಸಾಲಾಮಗೆyಅಪರಿಚಿ-
ತವಾಗಿದ�yಇಸಾಲಾಮನyಕುರಿತುyತಳಿಯಲುyಬಯಸುರyಪ್ತಯಬ್ಬy
ರ್ಯಕ್ತುyಮತತುಮದಲುy ಅಲಾಲಾಹನನುನುy ಅರಿಯಲುy ಪ್ಯತನುಸ-
ಬೆರೇಕು�yಅದಕ್್y ಪ್ಯತನುಸದyತನನುy ಸ್ರೇಮತyದೃಷ್ಟಿಕ್ೂರೇನದಿಿಂದy
ಮಾತ್yಕುರ್ಆನ್,yಪ್ವಾದಿyಮತುತುyಇಸಾಲಾಮನುನುyತಳಿಯುವುದುy
ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂy ರ್ಯಕ್ತುಯನುನುy ದೂಡ್ಡy ತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆಯಡೆಗೆy
ಕ್ೂಿಂಡೊಯು್ಯತತುದ�yಅಲಾಲಾಹನುyಹರೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴾

“ವಾಸತುರದಲಿಲಾyಯಾವುದುyಇರರyಜ್ಾನದyಹಿಡಿತಕ್್yಸ್ಗಲಿಲಲಾವರೇy
ಮತುತುyಯಾವುದರyಕ್್ಯಾಫಲವುyಇರರyಮುಿಂದyಬರಲಿಲಲಾವರೇy
ಅದನುನುy ಇರರುy (ರೃಥಾy ಅನುಮಾನದಿಿಂದಲರೇ)y ಸುಳಾ್ಳಗಿಸ್-
ದರು�yಇದರೇyರಿರೇತಯಲಿಲಾyಇರರyಪೂವಿ್ವಕರೂyಸುಳಾ್ಳಗಿಸ್ದದಾರು�y
ಅನಿಂತರy ಆy ಅಕ್ಮಗಳy ಪರಿಣಾಮವರೇನಾಯತೆಿಂಬುದನುನುy
ನೊರೇಡಿರಿ�”y(10:39)

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾

“ಇರರುy ಒಬ್ಬy ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ವನಿಲಲಾದy ಸವಾಯಿಂy ಹುಟ್ಟಿಕ್ೂಿಂಡರರೇ?y
ಅಥವಾyಇರರುyತಾವರೇyತಮ್ಮyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ವರರೇ?yಅಥವಾyಆಕಾಶ–
ಭೂಮಯನುನುyಇರರುyಸೃಷ್ಟಿಸ್ದಾದಾರಯರೇ?yವಾಸತುರದಲಿಲಾyಇರರಿಗೆy
ನಿಂಬಿಕ್yಇಲಲಾ�yನಿಮ್ಮyಪ್ಭುವಿನyಭಿಂಡಾರಗಳುyಇರರyರಶದಲಿಲಾ-
ವಯರೇ?yಅಥವಾyಅವುಗಳyಮರೇಲyಇರರದರೇyಅಧಿಕಾರyನಡೆಯು-
ತತುದಯರೇ?”y(52:35-37)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಕುರ್ಆನಿನyಈyಸೂಕತುಗಳುyಸರಳವೂ,yಚಿಿಂತೊರೇದಿದಾರೇಪಕವೂyಆಗಿದ�y
ಪ್ಪಿಂಚದyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ವನನುನುyಬಿಟುಟಿyಇನಿನುತರyಶಕ್ತುyಮತುತುyರ್ಯಕ್ತುಗಳನುನುy
ದರೇರರುಗಳೆಿಂದುyಅಿಂಗಿರೇಕರಿಸ್yಅರರಿಗೆyಆರಾಧನೆಗಳನುನುyಅಪಿ್ವ-
ಸುತತುರುರyಯಾರಿಗೂyಕುರ್ಆನಿನyಈyಪ್ಶನುಗಳಿಗೆyಉತತುರಿಸಲುy
ಸಾಧ್ಯವಿದಯರೇ?yತಮ್ಮಿಂತೆಯರೇyಜನನ–ಮರಣವಿರುರyಆರಾಧ್ಯರುy
ಮತುತುyನಿಜಿರೇ್ವರyಆರಾಧ್ಯರುಗಳಲಿಲಾyಈyಪ್ಪಿಂಚರನುನುyಸೃಷ್ಟಿಸ್ದ-
ರರುyಯಾರುyಎಿಂಬyಪ್ಶನುಗೆyಉತತುರವಿದಯರೇ?yಹಗಲು–ರಾತ್ಗಳುy
ಅನುಕ್ಮವಾಗಿyಬರುರಿಂತೆyಮಾಡುರರರುyಯಾರು?yಮಳೆy
ರಷ್್ವಸುವುದು,yಫಲಪುಷ್ಪಗಳು,yತರಕಾರಿಗಳನುನುyಮಳೆಸುರಿಂತೆy
ಮಾಡುವುದುyಹಾಗೂyಜನನyಮತುತುyಮರಣರನುನುyತರೇಮಾ್ವನಿ-
ಸುರರರುyಈyದರೇರರುಗಳಲಿಲಾyಯಾರಿದಾದಾರ?

ಇಲಿಲಾyಇಸಾಲಾಮ್yಭನನುವಾಗಿyನಿಲುಲಾತತುದ�yಇಸಾಲಾಮ್yಪ್ಪಿಂಚಕ್್yಏಕ್ೈಕy
ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ವನಿದುದಾyಅರನನುನುyಮಾತ್yಆರಾಧಿಸಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಹರೇಳುತತುದ�y
ಅದುyಮಾನರನyಚಿಿಂತನೆಯನುನುyಬಡಿದಬಿ್ಬಸ್yಈyವಾಸತುವಿಕತೆಯನುನುy
ಬುದಿ್ಧಪೂರ್ವಕವಾಗಿyಅಿಂಗಿರೇಕರಿಸುರಿಂತೆyಮಾಡುತತುದ�yಅನಿಂತರy
ಅರನಿಗೆy ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ವನy ಧಮ್ವದy ನಿಯಮ–ನಿದರೇ್ವಶನಗಳಲಿಲಾy
ಯಾವುದರೇyಅರ್ಯಕತುತೆyಮತುತುyಸಿಂದರೇಹಗಳಿರಲುyಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ�

ಬಲರಿಂತyಮತುತುyಆಮಷದyಮತಾಿಂತರರನುನುyಇಸಾಲಾಮ್yವಿರೂರೇ-
ಧಿಸುತತುದ�y ಹಿರೇಗೆyಮತಾಿಂತರವಾದರರುy ಇಸಾಲಾಮನyಉದಾತತುy
ಗುಣಗಳನುನುy ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ್ೂಳ್ಳಲಾರರು�y ಇಸಾಲಾಮನy ಕರುಣೆ,y
ಪಿ್ರೇತ,y ತಾ್ಯಗ,y ಸಹಿಷು್ಣತೆ,y ಸಹಕಾರyಮುಿಂತಾದy ಸದುಗಣಗಳುy
ಅರರಿಿಂದyಎಿಂದಿಗೂyಪ್ಕಟವಾಗದು�yಇಸಾಲಾಮ್yಸಿಂಖಾ್ಯಗಣನೆ-
ಯಲಿಲಾyಅಭಮಾನಪಟುಟಿಕ್ೂಳು್ಳರyಧಮ್ವರಲಲಾ�yಇಸಾಲಾಮನyಗುರಿy
ಐಹಿಕyಲಾಭರಲಲಾ�yಬದಲಾಗಿyಪರಲೂರೇಕyಮರೇಕ್ಷವಾಗಿದ�yಇಷಟಿ-
ವಿದದಾರರುyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ವನುyದಯಪಾಲಿಸ್ದyಅಪಾರyಅನುಗ್ಹಗಳಿಗೆy
ಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ಕಟ್ಸ್yಜಿರೇವಿಸಬಹುದು�yಇಷಟಿವಿಲಲಾದರರುyಕೃತಘನುರಾಗಿy
ಜಿರೇವಿಸಲೂಬಹದು�y ಅರರರರy ಕಮ್ವಗಳಿಗೆy ಅರರರರರೇy
ಹೂಣೆಗಾರರಾಗಿರುತಾತುರ�

ಮಾನವಿೀಯತೆಯಿದರ್ಹನ

ಇಸಾಲಾಮ್yಜನರಲಲಾರೂyಏಕದರೇರyಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿದುದಾ,yಅರನyಸಿಂರಕ್ಷ-
ಣೆಯಲಿಲಾyಬದುಕುತತುದಾದಾರಿಂದುyಕಲಿಸುತತುದ�yಶಿ್ರೇಮಿಂತ,yಬಡರ,y
ಯಜಮಾನ,yಗುಲಾಮ,yಒಡೆಯ,yಕಾಮ್ವಕರಲಲಾyಸಮಾನರಿಂಬy
ಘರೇಷಣೆyಇಸಾಲಾಮನyವೈಶಿಷಟಿ್ಯತೆಯಾಗಿದ�yಅದುyರಗ್ವ,yರಣ್ವ,y
ರಾಷಟ್ರ,yಜಾತಯyಹಸರಲಿಲಾyಮನುಷ್ಯರyನಡುವyಉಚಛಿ–ನಿರೇಚತೆಯy

ತಾರತಮ್ಯರನುನುyಕಲಿಸುವುದಿಲಲಾ�yಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್yಹರೇಳುತತುದ:

﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾

“ಜನರರೇ,yನಾವುyನಿಮ್ಮನುನುyಓರ್ವyಪುರುಷyಮತುತುyಒಬ್ಬyಸ್ತ್ರರೇಯಿಂದy
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ದವು�yತರುವಾಯyನಿರೇವುyಪರಸ್ಪರyಪರಿಚಯಪಟುಟಿಕ್ೂಳ್ಳ-
ಲಿಕಾ್ಗಿyನಿಮ್ಮನುನುyಜನಾಿಂಗಗಳನಾನುಗಿಯೂyಗೊರೇತ್ಗಳನಾನುಗಿಯೂy
ಮಾಡಿದವು�yನಿಮ್ಮyಪೈಕ್yಧಮ್ವನಿಷ್ಠನೆರೇyವಾಸತುರದಲಿಲಾyಅಲಾಲಾಹನy
ಬಳಿyಗೌರವಾಹ್ವನು�”y(49:13)

ಪ್ವಾದಿ y ಯರರುy ಹರೇಳುತಾತುರ:y “ಧಮ್ವನಿಷ್ಠತೆy ಮತುತುy
ಭಯಭಕ್ತುಯನುನುyಹೂರತುಪಡಿಸ್yಜನರyನಡುವyಒಬ್ಬರyಮರೇಲy
ಮತೊತುಬ್ಬರಿಗೆyಯಾವುದರೇyಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಲಲಾ�”y(ಮಶಾ್ತ್)

ಮರೇಲಿನyರಚನಗಳುyಇಸಾಲಾಮನyದೃಷ್ಟಿಯಲಿಲಾyಮನುಷ್ಯರಲಲಾರೂy
ಸಮಾನರಾಗಿದುದಾ,yಭಯಭಕ್ತುಯುಳ್ಳರನುyಮಾತ್yದರೇರನyಸನಿನುಧಿ-
ಯಲಿಲಾyಪ್ತೆ್ಯರೇಕyಸಾ್ಥನಮಾನಗಳಿಗೆyಅಹ್ವನಾಗುತಾತುನೆಿಂದುyಸ್ಪಷಟಿಪಡಿ-
ಸುತತುದ�yಇಸಾಲಾಮ್yಎಲಾಲಾyವಿಧದyಅಸಮಾನತೆಯyಬುಡಕ್್yಕ್ೂಡಲಿy
ಇಡುತತುದ�yಅದುyಎಲಲಾರಿಗೂyನಾ್ಯಯyಲಭಸಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಆಶಿಸುತತುದ�y
ಒಬ್ಬರುyಮತೊತುಬ್ಬರyಕುರಿತುy‘ಕರ್ಗಿನರನyಪುತ್’yಎಿಂದುyಕರದಾಗy
ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಹಾಗೆyಕರದyರ್ಯಕ್ತುಯನುನುದದಾರೇಶಿಸ್y“ನಿಮ್ಮಲಿಲಾy
ಅಜ್ಾನಕಾಲದyಅನಾಗರಿಕತೆyಉಳಿದಿದ”yಎಿಂದರು�

ಜನರಲಿಲಾyಕ್ಲರರನುನುyಅಸ್ಪಕೃಶ್ಯರಿಂದುyದೂರವಿಡುರyಸಿಂಪ್ದಾಯy
ಇಸಾಲಾಮನಲಿಲಾಲಲಾ�y ತನನುy ಚಮ್ವy ಕಪಾ್ಪಗಿರುವುದರಿಿಂದy ತಾನುy
ಬೆರೇಪ್ವಟುಟಿyಹಾಗೂyಅಕ್ಮಕ್ೂ್ಳಗಾಗಿyಜಿರೇವಿಸಬೆರೇಕಾದಿರೇತೆಿಂಬy
ಭಯyಮುಸ್ಲಾಮ್yಸಮುದಾಯದಲಿಲಾಲಲಾ�yಆರಾಧನಾಲಯಗಳಲಿಲಾy
ಸವಾಿಂತyಧಮ್ವದyಕ್ಲರರನುನುyಅಧಮರಿಂದುyಮುದ್ಯತತುyಪ್ವರೇ-
ಶರನುನುy ನಿರಾಕರಿಸುರyಅನಾ್ಯಯದy ಕ್ಮವುyಇಸಾಲಾಮನಲಿಲಾಲಲಾ�y
ಇಸಾಲಾಮನyವಿರುದ್ಧyಬಾಲಿಶyಆರೂರೇಪಗಳನುನುyಮಾಡುತತುರುರರ-
ರಿಗೆyಈyವಿಷಯಗಳೆಲಲಾyಚೆನಾನುಗಿyಗೊತತುದ�yಆದರyಅರರುyಕಣಿ್ಣದೂದಾy
ಕುರುಡರಿಂತೆyಅಭನಯಸುತತುದಾದಾರyಅಷ್ಟಿರೇ�

ಒಮ್ಮyದಿವಾತರೇಯyಖಲಿರೇಫyಉಮರ್ yಮತುತುyಅರರyಜೊತೆಗಾರರy

42 ನೇ ಪುಟಿಕೆ



29

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಎಪ್ರ 2ೆ12

ಬೃರತ್ಿನಮಾಝ್ಿಮತು್ತಿಗಂಭೀರಿಉಪವಾಸ

ವಾರ್ಮಾಕ ನೇರ್ಮಾಗಳ ಕುರಿತ್ರುವ ಜಾಹಿೇರಾತು ಪ�ೇಸ್ಟರ್ಗಳಲಿಲಿ “ಬೃಹತ್ ವಾರ್ಮಾಕ ನೇರ್ಮಾ”, “ಬೃಹತ್ 
ಉರ್ಸ್”, “ಬೃಹತ್ ಸವಲಾತ್ ಸಮ್ಮೇಳನ”, “ಗಂಭಿೇರ ಸಂದರ ಮರವಣಿಗೆ” ಮುಂತಾದ ಬರಹಗಳನು್ನ ನಾವು 
ನ್ೇಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇತ್್ತೇರ್ಗೆ ಪ್ವಾದಿ  ಯವರ ಮೇಲಿನ ಸವಲಾತ್ ಕ್ಡ “ಬೃಹತ್ ಸವಲಾತ್ ಮೇಳ”ವಾಗಿ 
ಮಾಪಮಾಟ್್ಟದೆ! ಇನು್ನ ಮುಂದೆ “ಬೃಹತ್ ನಮಾಝ್”, “ಗಂಭಿೇರ ಉಪವಾಸ”, “ಭಯಂಕರ ಹಜ್ಜಿ” ಎಂಬ 
ಇಬಾದತ್ಗಳ್ ಪ್ತಯಾಕ್ಷಗೆ್ಳಳುಬಹುದೆೇನ್ೇ?

ಪ್ವಾದಿ yಯರರನುನುyಪಿ್ರೇತಸಬೆರೇಕುyಎಿಂಬyವಿಷಯದಲಿಲಾy
ಮುಸ್ಲಾಮರyನಡುವyಭನಾನುಭಪಾ್ಯವಿಲಲಾ�yಪ್ವಾದಿ y

ಯರರನುನುyಹರೇಗೆyಪಿ್ರೇತಸಬೆರೇಕುyಎಿಂಬyಕಾಯ್ವದಲಿಲಾyಮಾತ್yಇಿಂದುy
ಭನನುತೆಗಳಿವ�yಪ್ವಾದಿಪ್ರೇಮದyಕುರಿತುyಇಸಾಲಾಮಕ್yಪ್ಮಾಣಗಳುy
ಏನುyಹರೇಳುತತುವyಎನುನುವುದನುನುyಅರಲೂರೇಕ್ಸುವುದುyಈyಲರೇಖನದy
ಉದದಾರೇಶರಲಲಾ�y ಬದಲಾಗಿy ಪ್ವಾದಿ y ಯರರುy ಕಲಿಸ್ರದy
ರಿರೇತಯಲಿಲಾy ಅರರನುನುy ಪಿ್ರೇತಸ್ದರy ಸಿಂಭವಿಸುರyಅಪಾಯದy
ಕುರಿತುyಒಿಂದುyಇಣುಕುನೊರೇಟyಮಾತ್yಇಲಿಲಾಯyಉದದಾರೇಶವಾಗಿದ�

ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyತಮ್ಮyಜನ್ಮದಿನರನುನುyನಿರೇವುyರಷ್ವಿಂಪ್ತy
ಆಚರಿಸ್ರಿyಎಿಂದುyಯಾರಾದರೂಬ್ಬyಅನುಚರರೂಿಂದಿಗೆyಹರೇಳಿರು-
ತತುದದಾರyನಮಗೆyಅದುyಪುರಾವಯಾಗುತತುತುತು�yಪ್ವಾದಿ yಯರರy
ಮರಣಾನಿಂತರyಅರರyಪತನುಯರಲಿಲಾyಯಾರಾದರೂyಜನ್ಮದಿನರ-
ನುನುyಆಚರಿಸ್ರುತತುದದಾರyಅದರೇyನಮಗೆyಸಾಕಾಗುತತುತುತು�yಪ್ವಾದಿ y
ಯರರುyತಮಗಿಿಂತyಮದಲುyಗತಸ್ಹೂರೇದyಯಾರಾದರೂಬ್ಬy
ಪ್ವಾದಿಯyಜನ್ಮದಿನರನುನುyಆಚರಿಸ್ರುತತುದದಾರyಅದೂyಒಿಂದುy
ದಾಖಲಯಾಗುತತುತುತು�

ಪ್ವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗೆyಧಮ್ವದಲಿಲಾyಯಾವುದರೇyಪುರಾವy
ಲಭಸದಿದದಾರೂyಕ್ಲರರುyಈyಆಚರಣೆಯನುನುyಸಮುದಾಯದೂಳಗೆy

ಏಕ್yತಿಂದರನುನುವುದುyಚಿಿಂತನಿರೇಯyವಿಷಯವಾಗಿದ�

ರಬಿರೇವುಲ್yಅರವಾಲ್yತಿಂಗಳುyಆರಿಂಭವಾದಾಗyಕಅ್yಬದಲಾಲಾಗಲಿರೇ,y
ಹರಮ್ನyಪರಿಸರದಲಾಲಾಗಲಿರೇ,yಮದಿರೇನಾyಮುನರವಾರದಲಾಲಾಗಲಿರೇy
ತಳಿರುತೊರೇರಣಗಳಿರಲಿ,yಒಿಂದುyಹಚು್ಚರರಿyದಿರೇಪರನುನುyಕೂಡಾy
ಉರಿಸ್ರುವುದನುನುyತೊರೇರಿಸಲುyಇಲಿಲಾyಬಿರೇದಿಗಳನುನುyಅಲಿಂಕರಿಸ್y
ರಾ್ಯಲಿಗಳನುನುyನಡೆಸುತತುರುರರರಿಗೆyಸಾಧ್ಯವಾಗದು�yಕ್ಲವುyಕಾಯ್ವ-
ಗಳನುನುy ಹರೇಳುವಾಗy ಇರರುyಹರಮನುನುyಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿy
ನಿರೇಡುತತುರುವುದರಿಿಂದyಈyಕಾಯ್ವರನುನುyಸೂಚಿಸಬೆರೇಕಾಯತು�

ಒಿಂದುyಕಮ್ವವುyಬಿದ್ಅತ್y(ಧಮ್ವದಲಿಲಾyಮಾಡುರyನೂತನy
ನಿಮ್ವತ)yಆಗಿದಯಿಂದುyಸಾಬಿರೇತಾದyನಿಂತರyಅದರಿಿಂದyದೂರy
ನಿಲುಲಾವುದುy ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಗಳy ಕತ್ವರ್ಯವಾಗಿದ�y ಪ್ವಾದಿy ಜನ್ಮ-
ದಿನಾಚರಣೆyಇಸಾಲಾಮಕ್y ಕ್ಮರಲಲಾವಿಂದುyಹರೇಳಿದರy ಇರರು,y
“ಸಲಫಿಗಳುyಪ್ವಾದಿ yಯರರನುನುyಪಿ್ರೇತಸದರರು”,y“ಪ್ವಾದಿ

yಯರರುyಸಾಮಾನ್ಯyಮನುಷ್ಯನೆಿಂದುyಹರೇಳುರರರು”,y“ಕಬ್್y
ಝಿಯಾರತತುನುನುyವಿರೂರೇಧಿಸುರರರು”,y“ಸವಾಲಾತ್yಹರೇಳದರರು”���y
ಮುಿಂತಾದy ಆರೂರೇಪಗಳನುನುy ಜನರy ಮಧ್್ಯy ಪ್ಚಾರಗೊಳಿಸ್y
ಅದನುನುyವಿರೂರೇಧಿಸುರyಶೈಲಿಯನುನುyಸ್ವಾರೇಕರಿಸುವುದುyಅರರಿಗೆy
ಪ್ವಾದಿಗಳyಆಧಾರದಿಿಂದyಸಲಫಿಗಳyವಾದರನುನುyಅಲಲಾಗಳೆಯಲುy
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ಅಸಾಧ್ಯವಾದyಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿದ�

ಪ್ವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯುyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಆಚರಿಸ್ದy
ಹಾಗೂyಅನುಚರರೂಿಂದಿಗೆyಆಚರಿಸಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಆದರೇಶಿಸ್ದyಪುಣ್ಯ-
ಕಮ್ವವಾಗಿರುತತುದದಾರyಅದುyಅಿಂದಿನಿಿಂದyಲೂರೇಕಾರಸಾನದyತನಕy
ನೆಲನಿಲುಲಾತತುತುತು�yಹಾಗೆyನೆಲನಿಿಂತರುರyಹಲವಾರುyಕಾಯ್ವಗಳಿವ�

ತನನುy ಪಾ್ಣಕ್್ಿಂತಲೂy ಹಚಾ್ಚಗಿy ಪ್ವಾದಿ y ಯರರನುನುy
ಪಿ್ರೇತಸುವುದುy ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಯy ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದ�y ಆy ಪಿ್ರೇತy
ಅರರyಚಯ್ವಯನುನುyಅನುಸರಿಸುರyಮೂಲಕವಾಗಿರಬೆರೇಕುy
ಅಷ್ಟಿ�yಇಸಾಲಾಮ್yಆದರೇಶಿಸುರyಪ್ವಾದಿಪ್ರೇಮyಆರಾಧನೆಯಾಗಿy
ಮಾಪ್ವಡುರyಗೌರರyಅಥವಾyಪಿ್ರೇತಯಲಲಾ�yಗತyಪ್ವಾದಿಗಳyಮರೇಲy
ಜನರಿಗಿದದಾyಗೌರರyಮತುತುyಪಿ್ರೇತಯುyಅರರನುನುyಆರಾಧನೆಯy
ರಸುತುರನಾನುಗಿyಮಾಡಿಕ್ೂಳು್ಳರyತನಕyಮುಿಂದುರರಿದಿತುತು�yಇದುy
ಪಥಭ್ಷಟಿತೆಯyಪ್ರೇಮವಾಗಿದ�

ಪ್ವಾದಿyಈಸಾ yಮತುತುyಉಝೈರ್ yರರರನುನುyಅರರy
ಅನುಯಾಯಗಳುy ದರೇರಪುತ್ರನಾನುಗಿy ಮಾಡಿಕ್ೂಿಂಡದುದಾy
ಅರರೂಿಂದಿಗಿರುರyಕ್ೂರೇಪyಅಥವಾyದವಾರೇಷದyಕಾರಣದಿಿಂದಲಲಾy
ಎನುನುವುದನುನುyನಾವುyತಳಿದಿರಬೆರೇಕು�yಇಿಂತಹyಒಿಂದುyಭಾರಿರೇy
ದೂಡ್ಡyಪಥಭ್ಷಟಿತೆಯನುನುyತಪಿ್ಪಸಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಇಸಾಲಾಮ್yಪ್ವಾದಿ

yಯರರನುನುyಪಿ್ರೇತಸಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಹರೇಳಿyನಿಲಿಲಾಸದyಹರೇಗೆyಪಿ್ರೇತ-
ಸಬೆರೇಕ್ಿಂದೂyಕಲಿಸ್ಕ್ೂಟ್ಟಿತು�

ಇಿಂದುyಸಮುದಾಯದಲಿಲಾರುರyಬಹುತೆರೇಕyಮಿಂದಿyಪ್ವಾದಿಪ್ರೇ-
ಮವಿಂದರyರಬಿರೇವುಲ್yಅರವಾಲ್yತಿಂಗಳyಒಿಂದುyಪ್ತೆ್ಯರೇಕyದಿನದಲಿಲಾy
ಮಾಡುರyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿದಯಿಂದುyತಳಿದುಕ್ೂಿಂಡಿದಾದಾರ�y
ರಬಿರೇವುಲ್yಅರವಾಲ್ನyಪ್ವಾದಿಪ್ರೇಮವಿಂದರyಅರರುyಪ್ತೆ್ಯರೇಕy
ಮೌಲಿದ್yಪಾರಾಯಣyಮಾಡುವುದು,yದಸ್್ವyವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳಿಗೆy
ವಿವಿಧyಸ್ಪಧ್್ವಗಳನುನುyಏಪ್ವಡಿಸುವುದು,yಬಿರೇದಿಗಳನುನುyಶೃಿಂಗಾರy
ಮಾಡುವುದುy ಮುಿಂತಾದy ಕಾಯ್ವಕ್ಮಗಳಾಗಿದಯಿಂದುy
ಅರರುyಭಾವಿಸ್ಕ್ೂಿಂಡಿದಾದಾರ�yಆದುದರಿಿಂದyರಬಿರೇವುಲ್yಅರವಾಲ್y
ಆಗತವಾದyತಕ್ಷಣyಹಬ್ಬದyವಾತಾರರಣyಮೂಡುತತುದ�yಅಿಂಗಡಿ,y
ಮಾರುಕಟಟಿ,yಧಾಮ್ವಕyಸಾ್ಥಪನೆಗಳೆಲಲಾವೂyತಳಿರುತೊರೇರಣ,yಬಣ್ಣದy
ಕಾಗದದಿಿಂದyಅಲಿಂಕರಿಸಲ್ಪಡುತತುದ�yಎಲಲಾಡೆಗಳಲೂಲಾyಮೌಲಿದ್y
ಮತುತುyಸವಾಲಾತ್ಗಳyಅನುರಣನೆ!yದಿಕ್್yಹಲ್ಖ,yಪಾ್ಥ್ವನಾyಸಮ್ಮರೇಳನ,y
ಸವಾಲಾತ್yವಾಷ್್ವಕ���yಎಲಲಾವೂyಧವಾನಿರಧ್ವಕದಲಿಲಾ!y“ನಿಮ್ಮyಪ್ಭುರನುನುy
ಭಯವಿನಯದೂಿಂದಿಗೆyಮತುತುyರಹಸ್ಯವಾಗಿyಪಾ್ರ್್ವಸ್ರಿ”y(7:55)y

ಎಿಂಬyಅಲಾಲಾಹನyರಚನವುyಇರರಿಗೆyಅನವಾಯವಾಗುವುದಿಲಲಾ�

ದಿಕ್್yಹಲ್ಖyಮತುತುy ಸವಾಲಾತ್yವಾಷ್್ವಕಗಳುyಕಣಿ್ಣನy ಕಳ್ಳನೊರೇಟy
ಮತುತುyಹೃದಯದyರಹಸ್ಯಗಳೆಲಲಾರನೂನುyಸೂಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿyಅರಿಯುರy
ಅಲಾಲಾಹನyಆರಾಧನೆಯಿಂದಾದರyಇಿಂತಹyಗೌಜುyಗದದಾಲವರೇಕ್?y
ಮುಷ್ಟಿyಹಿಡಿದುಕ್ೂಿಂಡುyಬಾಯತುರದುy “ಬೊರೇಲೂರೇyತಕ್್ಬರೇರ್”y
ಎಿಂದುyಆಭ್ವಟ್ಸುತತುರುವುದರೇಕ್?

ಬುದಾ್ವ,yರಾತರೇಬ್,yಹದಾದಾದ್ಗಳೆಲಲಾರನುನುyಓದಿyಮುಗಿಸ್ದyನಿಂತರy
ಅದನುನುyಮೃತರyಹಳ್ರತ್ಗೆyಪಾಸ್ವಲ್yಮಾಡಲುyದುಆyಕೂತುy
ಸಭಕರುy ಉಚಛಿy ಸವಾರದಲಿಲಾy ಆಮರೇನ್y ಎಿಂದುy ಹರೇಳುವಾಗy ಆy
ಶಬದಾರನುನುyಆಲಿಸುರy“ಮನೆಯyಒಳಗಿನೊಳಗಿನಲಿಲಾ”yಹೂಗೆyಮತುತುy
ಬಿಸ್ಯನುನುyಸಹಿಸ್yಕ್ಲಸyಮಾಡುರyಸ್ತ್ರರೇಯರುyಆyಸೂಚನೆಯನುನುy
ಅರಿತುಕ್ೂಳು್ಳತಾತುರ�y“ಸ್ತ್ರರೇಯರರೇyರಾತರೇಬ್yಮುಗಿಯುತಾತುyಬಿಂತು���y
ಆದಷುಟಿyಬೆರೇಗyರೂಟ್ಟಿyಮತುತುyಮಾಿಂಸದyಸಾರನುನುyಬಡಿಸ್ರಿ�”

ಅಲಾಲಾಹನನುನುyಮಾತ್yಆರಾಧಿಸುರyಒಬ್ಬyಭಕತುನಿಗೆyತನನುyಕಮ್ವ-
ಗಳನುನುyಇತರರಿಗೆyತೊರೇರಿಸುರyಅಥವಾyಅರರುyಆಲಿಸುರಿಂತೆy
ಮಾಡುರyಆಸಕ್ತುyಇರುವುದಿಲಲಾ�yಏಕ್ಿಂದರyಆರಾಧನೆಗಳುyಜನರಿಗೆy
ತೊರೇರಿಸ್ಕ್ೂಡಲುyಮಾಡುರy ಕಮ್ವರಲಲಾ�y ಒಬ್ಬy ಭಕತುನುy ತನನುy
ಆರಾಧನೆಯyಮೂಲಕyಕ್ರೇರಲyಪರಲೂರೇಕyಮರೇಕ್ಷರನುನುyಮಾತ್y
ಗುರಿಯಾಗಿಟುಟಿಕ್ೂಿಂಡಿರುತಾತುನೆ�yಭಾರಿರೇyಪ್ಚಾರyನಡೆಸ್yಮೈದಾ-
ನಗಳಲಿಲಾyಸಾವಿರಾರುyಜನರನುನುyಒಗೂಗಡಿಸ್yಪಾ್ಥ್ವನಾyಸಮ್ಮರೇಳ-
ನಗಳನುನುyನಡೆಸುರರರುyವಾಸತುರದಲಿಲಾyಅಲಾಲಾಹನyಧಮ್ವರನುನುy
ಅರಹರೇಳನyಮಾಡುರರರಾಗಿದಾದಾರ�

ಪವಿತ್y ಕುರ್ಆನಿನy ಪಾರಾಯಣy ಅತ್ಯಧಿಕy ಪುಣ್ಯಕಮ್ವವಾ-
ಗಿದ�yಅದಕ್್yಭಾರಿರೇyಪ್ತಫಲವಿದ�yಈyವಿಷಯದಲಿಲಾyಯಾರಿಗೂy
ಭನಾನುಭಪಾ್ಯವಿಲಲಾ�y ಮಸ್ರೇದಿಯಲಿಲಾy ರೃತಾತುಕಾರದಲಿಲಾy ಕೂತುy
ಧವಾನಿರಧ್ವಕರನುನುyಬಳಸ್yಜೊರೇರಾಗಿyಕುರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣy
ಮಾಡುವುದನುನುyನಾವುyಆಲಿಸ್ದದಾರೇವಯರೇ?yಇಲಲಾ!yಮಸ್ರೇದಿಯಲಿಲಾy
ಅಲಲಾಲಿಲಾy ಒಿಂಟ್ಯಾಗಿy ಕೂತುy ಮಲುಧವಾನಿಯಲಿಲಾy ಕುರ್ಆನ್y
ಪಾರಾಯಣyಮಾಡುವುದುyವಾಡಿಕ್ಯಾಗಿದ�yಆದರyಮೌಲಿದ್,y
ರಾತಬ್,yಬುದಾ್ವಗಳನುನುyಅತು್ಯಚಛಿyಸವಾರದಲಿಲಾyಆಲಾಪಿಸುವುದರೇಕ್?y
ಮಲುಧವಾನಿಯಲಿಲಾyಹರೇಳಿದರyಪ್ತಫಲyಕಡಿಮಯಾಗುತತುದyಎಿಂಬy
ಭಯವರೇ?yಅಥವಾyಕುರ್ಆನ್ಗಿಿಂತyಹಚಿ್ಚನyಮಹತವಾyಅವುಗಳಿಗಿವy
ಎಿಂಬyವಿಶಾವಾಸದyಕಾರಣದಿಿಂದಲರೇ?
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ಕ್ಲವುyಮನೆಯರರುyಮೌಲಿದ್yಮತುತುyರಾತಬ್ಗಳನುನುyಓದಿಸಲುy
ಹರಕ್yಇಡುತಾತುರ�yಆದರyಇರರುyಅದಕ್್ಿಂತಲೂyಶ್ರೇಷ್ಠವಾದy
ಕುರ್ಆನನುನುy ಮಸ್ರೇದಿಯಲಿಲಾy ಅಥವಾy ಮನೆಯಲಿಲಾy ಕೂತುy
ಪಾರಾಯಣyಮಾಡುರyಹರಕ್yಹೂತುತುಕ್ೂಳು್ಳವುದಿಲಲಾ�yನಮಾಝ್,y
ಉಪವಾಸ,yಝಕಾತ್,yಹಜ್ಜುನಿಂತೆyಹರಕ್ಯೂyಒಿಂದುyಆರಾಧ-
ನೆಯಾಗಿದ�yಆದುದರಿಿಂದyಸಲಫಿಗಳುyಸಮುದಾಯದೂಿಂದಿಗೆy
ಹರಕ್ಯನುನುyಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಮಾತ್yಸ್ರೇಮತವಾಗಿರಿಸ್ರಿyಎಿಂದುy
ಹರೇಳುತತುದಾದಾರ�yಮಿಂಬುರಿಂ,yನಾಗೂರ್,yಅಜಿ್ಮರೇರ್yಹರಕ್ಗಳೆಲಲಾವೂy
ನಮಾಝ್ನಿಂತೆyಒಿಂದುyಆರಾಧನೆಯಿಂಬyನೆಲಯಲಿಲಾyಆಚರಿಸಲ್ಪ-
ಡುತತುದ�yಇಿಂತಹyವಾಷ್್ವಕyನೆರೇಚೆ್ವಗಳyಕುರಿತರುರyಜಾಹಿರೇರಾತುy
ಪರೇಸಟಿರ್ಗಳಲಿಲಾy“ಬೃಹತ್yವಾಷ್್ವಕyನೆರೇಚೆ್ವ”,y“ಬೃಹತ್yಉರೂಸ್”,y
“ಬೃಹತ್yಸವಾಲಾತ್yಸಮ್ಮರೇಳನ”,y“ಗಿಂಭರೇರyಸಿಂದಲ್yಮರರಣಿಗೆ”y
ಮುಿಂತಾದyಬರಹಗಳನುನುyನಾವುyನೊರೇಡಬಹುದಾಗಿದ�

ಒಿಂದುyಇಬಾದತಾತುದyನೆರೇಚೆ್ವಯನುನುy“ಬೃಹತ್”,y“ಗಿಂಭರೇರ”yಎಿಂದುy
ರಣಿ್ವಸುವಾಗyಪಾಮರyಜನರುyಅದರಲಿಲಾyಸ್ಲುಕ್ಕ್ೂಳು್ಳತಾತುರ�y
ಅರರುy“ಗಿಂಭರೇರ”ವಾದುದಕ್್y“ಬೃಹತ್”yದರೇಣಿಗೆಗಳನುನುyನಿರೇಡಲುy
ನಿಬ್ವಿಂಧಿತರಾಗುತಾತುರ�yಇತತುರೇಚೆಗೆyಪ್ವಾದಿ yಯರರyಮರೇಲಿನy
ಸವಾಲಾತ್yಕೂಡy“ಬೃಹತ್yಸವಾಲಾತ್yಮರೇಳ”ವಾಗಿyಮಾಪ್ವಟ್ಟಿದ!y
ಇನುನುyಮುಿಂದy“ಬೃಹತ್yನಮಾಝ್”,y“ಗಿಂಭರೇರyಉಪವಾಸ”,y
“ಭಯಿಂಕರyಹಜ್ಜು”yಎಿಂದುyಪ್ತ್ಯಕ್ಷಗೊಳ್ಳಬಹುದರೇನೊರೇ?yಹೂರೇಗಿy
ಹೂರೇಗಿyಅಲಿಲಾಗೂyತಲುಪುರyಸಾಧ್ಯತೆಯನುನುyಅಲಲಾಗಳೆಯಲಾಗದು�y
ಅವುಗಳಿಿಂದyಆದಾಯyಪಡೆಯುರyಅರಕಾಶವಿಲಲಾದyಕಾರಣಕಾ್ಗಿy
ಪಾ್ಯಶಃyಆyಆರಾಧನೆಗಳನುನುyಅದರyಪಾಡಿಗೆyಬಿಟ್ಟಿರಬೆರೇಕು�y
ಮಸ್ರೇದಿಗೆyಜಮಾಅತ್ಗಾಗಿyಬಾರದರರೂಿಂದಿಗೂyರಾತಬ್ಗಳy
ಹಸರಲಿಲಾyಹಣyಸಿಂಗ್ಹಿಸಲಾಗುತತುದ�yಪಾ್ಯಶಃyಇಿಂತಹರರುyನಿರೇವುy
ಯಾವಾಗyಮೌಲಿದ್yಮತುತುyರಾತಬ್ಗಳನುನುyಓದಿದಿದಾರೇರಿ?yನಾವುy
ಆಲಿಸಲಿಲಲಾರಲಲಾ!yಎಿಂದುyಪ್ಶಿನುಸಬಾರದಿಂಬyಉದದಾರೇಶದಿಿಂದyಮಾಲ,y
ಮೌಲಿದ್,yರಾತಬ್ಗಳನುನುyಧವಾನಿರಧ್ವಕಗಳನುನುyಬಳಸ್yಪಾರಾಯಣy
ಮಾಡುತತುರಬೆರೇಕು�yಆಗyಎಲಲಾರಿಗೂyಅದುyಕ್ರೇಳಿಸುತತುದಯಲಲಾ�yಆಗy
ನಮಾಝ್ಗಾಗಿy ಬಿಂದರರೂಿಂದಿಗೂy ಬಾರದರರೂಿಂದಿಗೂy
ಸಮಾನವಾಗಿyಹಣyಸಿಂಗ್ಹಿಸುರyಅರಕಾಶyಲಭಸುತತುದ�

ಮೌಲಿದ್,y ರಾತಬ್ಗಳಿಿಂದy ಸೂಫಿತ್ವy ಪಡೆದುy ಇಚಾಛಿಸಫಲತೆ-
ಗಾಗಿy ಮೃತರೂಿಂದಿಗೆy ಪಾ್ರ್್ವಸುರy ಉದದಾರೇಶದಿಿಂದy ವಿವಿಧy
ಗೊರೇರಿಗಳಿಗೆyಅಲದಾಡುರರರಿದಾದಾರ�yಮುಹು್ಯದಿದಾರೇನ್yಶೈಖ್ರರರy
ಹಸರಲಿಲಾy“ನನನುನುನುyಕರದಾಕ್ಷಣyಅರರಿಗೆyಉತತುರಿಸುತೆತುರೇನೆ”yಎಿಂಬy
ಭಾರಿರೇyದೂಡ್ಡyಕ್ೂಡುಗೆy (ಆಫರ್)yಯಿಂದುyಇಲಿಲಾyಶತಮಾನy

ಕಾಲದಿಿಂದಲೂyನೆಲನಿಿಂತದ�yಮಹಾತ್ಮರಾದyಶೈಖ್ರರರyಈy
ಆಫರ್yಚಾಲಿತುಯಲಿಲಾದದಾರೂyಅದುyನಿಲ್ವಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತತುರುರyದೃಶ್ಯರನುನುy
ನಾವಿಲಿಲಾyನೊರೇಡುತತುದದಾರೇವ�yಒಬ್ಬನುyಯಾರyಸ್ಥಳ,yಯಾರyಭಾಷ್y
ಮತುತುyಯಾವಾಗy ಕರದುy ಪಾ್ರ್್ವಸ್ದರೂy ಅರನುy ಬಾಯy
ಮುಚಿ್ಚಕ್ೂಳು್ಳವುದಕ್್ಿಂತyಮದಲರೇyಅದಕ್್yಉತತುರಿಸಲುyಕಾದುy
ನಿಿಂತರುರyಶೈಖ್ರರರಿರುವಾಗyಪುನಃyಅಲಲಾಲಿಲಾyದಗಾ್ವಗಳನುನುy
ನಿಮ್ವಸುರy ಅಗತ್ಯವರೇನು?y ಶೈಖ್ರರರುyಉತತುರಿಸುತಾತುರಿಂಬy
ವಿಶಾವಾಸyನಿಮಗಿಲಲಾವರೇ?yಬಾಯು್ಮಚಿ್ಚಕ್ೂಳು್ಳವುದಕ್್ಿಂತyಮದಲುy
ಉತತುರಿಸುರyಮುಹು್ಯದಿದಾರೇನ್yಶೈಖ್ರರರಿರುವಾಗyಬೆರೇರyಕಡೆಗಳಿಗೆy
ಝಿಯಾರತ್yಟೂರ್ಗಳನುನುyಆಯರೇಜಿಸುವುದರೇಕ್?

ಅಲಾಲಾಹನುyಹರೇಳುವುದನುನುyನೊರೇಡಿರಿ:

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾

“ನಿಮ್ಮyಪ್ಭುyಹಿರೇಗೆyಹರೇಳುತಾತುನೆ:yನನನುನುನುyಪಾ್ರ್್ವಸ್ರಿ�yನಾನುy
ನಿಮ್ಮyಪಾ್ಥ್ವನೆಗಳನುನುyಸ್ವಾರೇಕರಿಸುವನು�yಅಹಿಂಕಾರಪಟುಟಿyನನನುy
ಆರಾಧನೆಯಿಂದyವಿಮುಖರಾಗುರರರುyಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂy
ಅಪಮಾನಿತರಾಗಿyನರಕದಲಿಲಾyಪ್ವರೇಶಿಸುರರು�”y(40:60)

﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾

“(ಓyಪ್ವಾದಿಯರರರೇ),yನನನುyದಾಸರುyನಿಮ್ಮಡನೆyನನನುyಬಗೆಗy
ಕ್ರೇಳಿದರy ನಾನುy ಅರರಿಗೆy ನಿಕಟನಾಗಿದದಾರೇನೆಿಂದೂy ಪಾ್ರ್್ವ-
ಸುರರನುy ನನನುನುನುy ಪಾ್ರ್್ವಸ್ದಾಗy ಅರನy ಪಾ್ಥ್ವನೆಯನುನುy
ನಾನುyಆಲಿಸುತೆತುರೇನೆಿಂದೂyಅದಕ್್yಉತತುರಿಸುತೆತುರೇನೆಿಂದೂyಅರರಿಗೆy
ಹರೇಳಿರಿ�yಆದುದರಿಿಂದyಅರರುyನನನುyಕರಗೆyಓಗೊಡಲಿyಮತುತುy
ನನನುyಮರೇಲyವಿಶಾವಾಸವಿರಿಸಲಿ�yಅರರುyಸನಾ್ಮಗ್ವyಪಡೆಯಲೂy
ಬಹುದು�”y(2:186)

ಪ್ತಯಬ್ಬyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಗೆyಅಲಾಲಾಹನyಈyಆಫರ್yಸಾಕಲಲಾವರೇ?y
ಇದರಲಿಲಾyನಿರೇವುyಸಾಥ್ವಕತೆyಪಡೆಯಬೆರೇಕಲಲಾವರೇ?yಚಿಿಂತಸ್ರಿ�� n
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಇಸಾಲಿಮಿೀಿಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಸೌಂದಯ್ಹ

ಜ್ೇವನದಲಿಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ತ್ಕ್ಲ ಸನಿ್ನವೆೇಶಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುವ ಮನಸುಸು ಮತು್ತ ಶಕ್್ತಯನು್ನ 
ಸಾವಯತ್ತಗೆ್ಳಸಿದವನಿಗೆ ಮಾತ್ ಇಂದು ಸತಯಾಸಂಧನಾಗಿ ಜ್ೇವಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸವುy ಕ್ರೇರಲyಬಾಯದಾರಯಾಗಿyಹರೇಳುರy ಕ್ಲವುy
ಪದಗಳಿಗೆyಸ್ರೇಮತರಲಲಾ�y ಓರ್ವy ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್y ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷ್ಯದy

(ಶಹಾದತ್yಕಲಿಮ)yಮೂಲಕyದರೇರಮಾಗ್ವದಲಿಲಾyಸಿಂಪೂಣ್ವy
ಸಮಪ್ವಣೆಯyಪ್ತಜ್ಞೆಯನುನುyತೆಗೆದುಕ್ೂಳು್ಳತಾತುನೆ�yಆyಅಪ್ವಣೆಯy
ಜಿರೇರಿಂತy ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲುy ಅರನುy ತಾ್ಯಗy ಪರಿಶ್ಮಗಳನುನುy
ಮಾಡಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಇಸಾಲಾಮ್yಕಲಿಸ್ಕ್ೂಡುತತುದ�

ಪ್ತಯರೇರ್ವyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್yಸಮಗ್yಮತುತುyಹೂರೇಲಿಕ್ಯಲಲಾದಿಂತಹy
ಸಿಂಸಾ್ರದyರಕಾತುರರಾಗಲುyಧಮ್ವವುyಪ್ರೇರರೇಪಿಸುತತುದ�yಈyಪೈಕ್y
ಸತ್ಯಸಿಂಧತೆಗೆyನಿರೇಡುರyಪಾ್ಮುಖ್ಯತೆyಬಹಳyವಿಶಿಷ್ಠವಾಗಿದ�yಸತ್ಯವಿ-
ಶಾವಾಸ್ಯyಬದುಕ್ನyಒಳ–ಹೂರಗುyಸಮಾನವಾಗಿರಬೆರೇಕು�yಅರನy
ಜಿರೇರನyಪಾರದಶ್ವಕವಾಗಿರಬೆರೇಕು�yಧಮ್ವದಲಿಲಾyನಿಗೂಢವಾಗಿಟುಟಿ-
ಕ್ೂಳ್ಳಬೆರೇಕಾದyಯಾವುದರೇyಕಾಯ್ವಗಳಿಲಲಾ�

ಜನರy ಮುಿಂದy ಆದಶ್ವನಿರೇಯವಾಗಿy ಜಿರೇವಿಸ್y ಧಮ್ವರನುನುy
ಸರಿಯಾದy ವಿಧದಲಿಲಾy ಅರರಿಗೆy ತಲುಪಿಸಲುy ನಿಯುಕತುರಾದy
ಪ್ವಾದಿಗಳyಗುಣಗಳನುನುyವಿರರಿಸ್ದಡೆಗಳಲಿಲಾyಸತ್ಯಸಿಂಧತೆಗೆyಪ್ಥಮy
ಸಾ್ಥನರನುನುyನಿರೇಡಲಾಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹನುyಹರೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾

“ಸತ್ಯರನುನುyತಿಂದರನುyಮತುತುyಅದನುನುyಸತ್ಯವಿಂದುyನಿಂಬಿದರರುy
ಮಾತ್yದರೇರಭಕ್ತುಯುಳ್ಳರರು�”y(39:33)

﴿ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾
“ಈyಗ್ಿಂಥದಲಿಲಾyಇಬಾ್ಹಿರೇಮರyಬಗೆಗyಪ್ಸಾತುಪಿಸ್ರಿ�yನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂy
ಅರರೂಬ್ಬyಸತ್ಯಸಿಂಧರೂyಪ್ವಾದಿಗಳೂyಆಗಿದದಾರು�”y(19:41)

﴿مئ ىئ يئ جب حب خب 

مب ىب يب جت ﴾
“ಅರರಿಗೆy ನಮ್ಮy ಕರುಣೆಯನುನುy ಪ್ದಾನyಮಾಡಿದವುyಮತುತುy
ನಿಜವಾದyಖಾ್ಯತಯನುನುyನಿರೇಡಿದವು�”y(19:50)

﴿ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾
“ಈy ಗ್ಿಂಥದಲಿಲಾy ಇಸಾ್ಮಈಲರy ಕುರಿತುy ಪ್ಸಾತುಪಿಸ್ರಿ�y ಅರರುy
ರಚನಪಾಲಕರಾಗಿದದಾರುy ಮತುತುy ಸಿಂದರೇಶವಾಹಕy ಹಾಗೂy
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ಪ್ವಾದಿಯಾಗಿದದಾರು�”y(19:54)

﴿ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾

“ಈy ಗ್ಿಂಥದಲಿಲಾy ಇದಿ್ರೇಸರy ಕುರಿತುy ಪ್ಸಾತುಪಿಸ್ರಿ�y ಅರರೂಬ್ಬy
ಸತ್ಯಸಿಂಧyಹಾಗೂyಓರ್ವyಪ್ವಾದಿಯಾಗಿದದಾರು�”y(19:56)

ಪ್ವಾದಿyಮುಹಮ್ಮದ್ yರರರುyಮಕಾ್ದಲಿಲಾyಸಿಂದರೇಶಪ್ಚಾರy
ಕಾಯ್ವyಪಾ್ರಿಂಭಸ್ದyಘಟಟಿದಲಿಲಾyಹಿಕ್ವಲ್yಚಕ್ರತ್ವಯಿಂದಿಗೆy
ನಡೆದyಸಮಾಲೂರೇಚನಾyಸಭೆಯಲಿಲಾyಅಬೂyಸುಫಾ್ಯನ್yಮುಹಮ್ಮದ್

yರರರyಕುರಿತುyಹಿರೇಗೆyಅಭಪಾ್ಯyಪ್ಕಟ್ಸುತಾತುರ�

ಹಿಕ್ವಲ್:y“ಮುಹಮ್ಮದ್ yನಿಮಗೆyಏನನುನುyಹರೇಳಿಕ್ೂಡುತತುದಾದಾರ?”

ಅಬೂyಸುಫಾ್ಯನ್:y“ಅರರುyಅಲಾಲಾಹನನುನುyಮಾತ್yಆರಾಧಿಸಬೆರೇಕುy
ಮತುತುyಅರನೊಿಂದಿಗೆyಯಾವುದನೂನುyಭಾಗಿದಾರರನಾನುಗಿyನಿಶ್ಚ-
ಯಸಬಾರದಿಂದುyಉಪದರೇಶಿಸುತಾತುರ�y ನಮ್ಮyಪೂವಿ್ವಕರನುನುy
ತೊರಯಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಹರೇಳುತತುದಾದಾರ�yನಮಾಝ್yಸಿಂಸಾ್ಥಪಿಸಲುy
ಆದರೇಶಿಸುತಾತುರ�yಸತ್ಯಸಿಂಧತೆyಪಾಲಿಸಲು,yಕುಟುಿಂಬyಸಿಂಬಿಂಧy
ಬಲಪಡಿಸಲುyಮತುತುyಸದಾಚಾರyನಿಷ್್ಠಯನುನುyಬೆಳೆಸಲುyಅರರುy
ನಮಗೆyಆಜ್ಾಪಿಸುತತುದಾದಾರ�”y(ಬುಖಾರಿyಮುಸ್ಲಾಿಂ)

ಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್yಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಗಳಿಗೆyಹಿರೇಗೆyಆದರೇಶಿಸುತತುದ�

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ ﴾
“ಓyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಗಳೆರೇ,yಅಲಾಲಾಹನನುನುyಭಯಪಡಿರಿ�yಸತ್ಯಸಿಂಧ-
ರೂಿಂದಿಗಿರಿ�”y(9:119)

ಜಿರೇರನದಲಿಲಾyಇಸಾಲಾಮರೇyಶಿಷಾಟಿಚಾರಗಳನುನುyಪಾಲಿಸ್yಜಿರೇವಿಸುರರರುy
ಸವಾಗ್ವದಲಿಲಾyಸತ್ಯಸಿಂಧರyಜೊತೆಯಲಿಲಾರುರರಿಂದುyಕುರ್ಆನ್yಹರೇಳಿದ�

﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾

“ಅಲಾಲಾಹ್yಮತುತುy ಸಿಂದರೇಶವಾಹಕರನುನುy ಅನುಸರಿಸುರರರುy
ಅಲಾಲಾಹನಿಿಂದyಸಕಲyಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನುನುyಹೂಿಂದಿದyಪ್ವಾದಿಗಳ,y
ಸತ್ಯಸಿಂಧರ,yಹುತಾತ್ಮರyಮತುತುyಸಜಜುನರyಸಹವಾಸದಲಿಲಾರುರರು�y
ಅರರಿಂತಹyಉತತುಮyಸಿಂಗಾತಗಳು!”y(4:69)

ಸತ್ಯಸಿಂಧತೆಯುyಆತ್ಯಿಂತಕವಾಗಿyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಯನುನುyಸವಾಗ್ವದಡೆಗೆy
ಕ್ೂಿಂಡೊಯು್ಯತತುದ�yಇಬ್ನುyಮಸ್ಊದ್ yಅರರಿಿಂದyನಿವರೇದನೆ:y
ಪ್ವಾದಿ yಯರರುy ಹರೇಳುತಾತುರ:y “ನಿರೇವುy ಸತ್ಯರಿಂತರಾಗಿy
ಜಿರೇವಿಸ್ರಿ�y ಸತ್ಯಸಿಂಧತೆಯುyನಿಮ್ಮನುನುy ಒಳಿತನೆಡೆಗೂ,yಒಳಿತುy
ಸವಾಗ್ವದಡೆಗೂyಕ್ೂಿಂಡೊಯು್ಯತತುದ�yಒಬ್ಬನುyತನನುyಜಿರೇರನದಾದ್ಯಿಂತy
ಸತ್ಯಸಿಂಧತೆಯನುನುyಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ್ೂಿಂಡರyಅರನುyಅಲಾಲಾಹನyಸನಿನು-
ಧಿಯಲಿಲಾyಸ್ದಿದಾರೇಕ್y(ಸತ್ಯಸಿಂಧ)yಎಿಂದುyದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡುತಾತುನೆ�yನಿರೇವುy
ಸುಳಿ್ಳನyಕುರಿತುyಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ�yಸುಳು್ಳyಕ್ಡುಕ್ನೆಡೆಗೂ,yಕ್ಡುಕುy
ನರಕದಡೆಗೂyಕ್ೂಿಂಡೊಯು್ಯತತುದ�yಸುಳ್ಳನುನುyರೂಢಿಸ್ಕ್ೂಿಂಡರನುy
ಅಲಾಲಾಹನyಸನಿನುಧಿಯಲಿಲಾyಕದಾದಾಬ್y(ಸುಳು್ಳಗಾರ)yಎಿಂದುyದಾಖಲಿಸ-
ಲ್ಪಡುತಾತುನೆ�”y(ಬುಖಾರಿyಮುಸ್ಲಾಿಂ)

ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyವಿಶಾವಾಸyಮತುತುyಕಾಪಟ್ಯರನುನುyಬೆರೇಪ್ವಡಿಸು-
ವುದರಲಿಲಾyಪ್ಮುಖyಲಕ್ಷಣವಾಗಿyಗುರುತಸ್ರುವುದುyಸತ್ಯಸಿಂಧತೆ-
ಯಲಿಲಾyಬರುರyಕಲಬೆರಕ್ಯನಾನುಗಿದ�y

ಅನಸ್yಬಿನ್yಮಾಲಿಕ್ yಅರರಿಿಂದyನಿವರೇದನೆ:y “ಮೂರುy
ಕಾಯ್ವಗಳುyಯಾರಲಿಲಾದಯರೇyಅರನುyನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂyಕಪಟ್-
ಯಾಗಿರುತಾತುನೆ�yಮಾತನಾಡುವಾಗyಸುಳಾ್ಳಡುವುದು,yವಾಗಾದಾನ-
ರನುನುyಉಲಲಾಿಂಫಿಸುವುದುyಮತುತುy ನಿಂಬಿದರyರಿಂಚಿಸುವುದು�”y
(ಬುಖಾರಿyಮುಸ್ಲಾಿಂ)

ಜಿರೇರನದಲಿಲಾy ಎದುರಾಗುರy ಪ್ತಕೂಲy ಸನಿನುವರೇಶಗಳನುನುy
ಎದುರಿಸುರyಮನಸುಸಿyಮತುತುyಶಕ್ತುಯನುನುyಸಾವಾಯತತುಗೊಳಿಸ್ದರ-
ನಿಗೆyಮಾತ್yಇಿಂದುyಸತ್ಯಸಿಂಧನಾಗಿyಜಿರೇವಿಸಲುyಸಾಧ್ಯವಾಗುತತುದ�y
ಲೂರೇಕವುyಅತ್ಯಿಂತyಕ್ಟ್ಟಿರುರyಕಾಲಘಟಟಿದಲಿಲಾyಸಾಗುತತುದ�yಎಲಲಾಲೂಲಾy
ಸುಳು್ಳ,yಮರೇಸ,yರಿಂಚನೆ,yಅನೆೈತಕತೆ,yಭ್ಷಾಟಿಚಾರyವಿಜೃಿಂಭಸು-
ತತುದ�yಆಡಳಿತyರಿಂಗದಲಿಲಾyಸತ್ಯಸಿಂಧತೆyಮತುತುyಪಾ್ಮಾಣಿಕತೆಗ-
ಳಿಲಲಾದyಆಳುರರರು,yಅಧಿಕಾರಿyರೃಿಂದ,yಸಾಮಾಜಿಕyಕ್ಷೆರೇತ್ಗಳಲಿಲಾy
ಅಪಾ್ಮಾಣಿಕyನಾಯಕರು,yಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,yವಾ್ಯಪಾರಿyರಿಂಗದಲಿಲಾy
ಯಾರyರಿರೇತಯಲಿಲಾyಲಾಭyಹೂಡೆಯಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಮಾತ್yಚಿಿಂತ-
ಸುತತುರುರyರತ್ವಕರು,yಕುಟುಿಂಬದಲಿಲಾyಸದಾಚಾರyಮತುತುyನೆೈತಕ-
ತೆಯನುನುyಮರತರುರyಸದಸ್ಯರು,yಯುರಕರು,yಯುರತಯರು���y
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ಮದಲೂಗಿಂಡುyಧಾಮ್ವಕyರಿಂಗದಲಿಲಾyಕೂಡಾyಅಪಾ್ಮಾಣಿಕರy
ಮತುತುyಸುಳು್ಳಗಾರರyಸಿಂಖ್್ಯyರಧಿ್ವಸುತತುರುರyಲೂರೇಕ!yಇಲಿಲಾyಸತ್ಯ-
ಸಿಂಧನಾಗಿyಜಿರೇವಿಸುವುದರೇyಒಿಂದುyಮಹಾyತಾ್ಯಗವಾಗಿyಮಾಪ್ವಡು-
ತತುದ�yಜಿರೇರನದಲಿಲಾyಸತ್ಯಸಿಂಧತೆಯನುನುyಪಾಲಿಸುರರರಿಗೆyಇಸಾಲಾಮ್y
ಮುಿಂದಿಡುರyಒಳಿತುಗಳನುನುyಹಿರೇಗೆyಸಿಂಗ್ಹಿಸಬಹುದು�

1�y ಸತ್ಯಸಿಂಧತೆyಒಳಿತರುರyಮನಸ್ಸಿನyಹಗುಗರುತುyಮತುತುyಸವಾಗ್ವಕ್್y
ದಾರಿyತೊರೇರಿಸುರyಕಾಯ್ವವಾಗಿದ�yಕಾಪಟ್ಯವುyರ್ಯಕ್ತುಯy
ಮುಿಂದyನರಕದyಬಾಗಿಲನುನುyತೆರದಿಡುತತುದ�

2�y ಸತ್ಯಸಿಂಧತೆy ಕಪಟy ವಿಶಾವಾಸy ಮತುತುy ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸದy
ಮರೇರಗಳಲೂಲಾಿಂದಾಗಿದ�

3�y ಸತ್ಯಸಿಂಧತೆಯುyಒಬ್ಬನಿಗೆyಜಿರೇರನದyಸಿಂಕಷಟಿದಲಿಲಾyವಿಮರೇಚನೆ,y
ಪಾ್ಥ್ವನೆಗೆyಉತತುರyಹಾಗೂyಸ್ೂರೇಲಿನಿಿಂದyರಕ್ಷಿಸುತತುದ�

4�y ಅಲಾಲಾಹನುy ಸತ್ಯಸಿಂಧನಿಗೆy ಸನಾ್ಮಗ್ವದಲಿಲಾy ನಡೆಯಲುy
ತೌಹಿರೇದನುನುyದಯಪಾಲಿಸುತಾತುನೆ�

5�y ಇಹಲೂರೇಕy ಮತುತು y ಪರಲೂರೇಕದಲಿಲಾ y ಅತು್ಯತತುಮy
ಪಯಾ್ವರಸಾನyಲಭಸುತತುದ�y

6�y ಜನರyವಿಶಾವಾಸyಮತುತುyಪ್ಶಿಂಸ್ಗೆyಪಾತ್ನಾಗುತಾತುನೆ�

7�y ದುಡಿಮಯಲಿಲಾyಅಲಾಲಾಹನyಬಕ್ವತ್y(ರಧ್ವನೆ)yಲಭ್ಯವಾಗುತತುದ�y
ಒಳಿತುಗಳಲಿಲಾyಹಚ್ಚಳyಉಿಂಟಾಗುತತುದ�

8�y ಐಹಿಕ y ಮತ ುತು y ಪ ಾರತ್ಕವ ಾದ y ಒಳಿತ ುಗಳುy
ಲಭಸುರyಮೂಲಭೂತyಕಾರಣ�y

9�y ಮಾನಸ್ಕyಸಿಂತೃಪಿತು�

10�yಅಲಾಲಾಹನyಬಳಿಯಲಿಲಾyಪ್ತೆ್ಯರೇಕವಾದyಸಾ್ಥನಮಾನ�� n

ತಮ್ಮy ಇಮಾಮರಾದy ಅಲಿಯ್್ಯy ಬಿನ್y ಮೂಸಾy ರಿದಾy
ಹರೇಳಿರುವುದಾಗಿy ಶಿಯಾy ಗ್ಿಂಥಗಳುyಹಿರೇಗೆyಉಲಲಾರೇಖ್ಸುತತುದ�y
“ತಕ್ವಾಯತ್yಇಲಲಾದರನಿಗೆyಈಮಾನ್yಇಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹನyಬಳಿಯಲಿಲಾy
ನಿಮ್ಮಲಿಲಾyಅತು್ಯತತುಮನುyಮತುತುyಆದರಣಿರೇಯನುyತಕ್ವಾಯತ್ನಿಿಂದy
ಸತ್ಮ್ವಗಳನೆನುಸಗುರರನಾಗಿದಾದಾನೆ�y ಆಗy ಅರರೂಿಂದಿಗೆy
ಕ್ರೇಳಲಾಯತು�yರಸೂಲರyಪೌತ್ರರೇ,yಎಷುಟಿyಕಾಲದyತನಕ?yಅರರುy
ಹರೇಳಿದರು�yಒಿಂದುyನಿಶಿ್ಚತyಕಾಲದyತನಕ�yಅಥವಾyನಮ್ಮyಮಹಿದಾy
ಹೂರಡುರyತನಕ�yಒಬ್ಬನುyನಮ್ಮyಮಹಿದಾyಹೂರಡುವುದಕ್್ಿಂತy
ಮದಲುyತಕ್ವಾಯತತುನುನುyತೊರದರyಅರನುyನಮಗೆyಸ್ರೇರಿದರನಲಲಾ�”y
(ಅಅ್yಲಾಮುಲ್yರರಾyತವಾಬ್ಸ್)

ಶಿಯಾyತಕ್ವಾಯತ್yಅಪ್ಪಟyಸುಳು್ಳyಮತುತುyಕಾಪಟ್ಯವಾಗಿದ�yತಕ್ವಾಯತ್y
ಎಿಂಬyಆದಶ್ವದyಮೂಲಕyಶಿಯಾಗಳುyಕಪಟyವಿಶಾವಾಸ್ಗಳyನಿಲುವುy
ಮತುತುyರ್ಯರಹಾರರನುನುyಪ್ದಶಿ್ವಸುತತುದಾದಾರ�

ಓರ್ವy ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್y ಕುಫ್್ಗೆy ನಿಬ್ವಿಂಧಿಸಲ್ಪಟುಟಿy ಆದಶ್ವದಲಿಲಾy
ಪರಿರೇಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದಾಗyಅರನಿಗೆyಕುಫ್್ನyಪದರನುನುyಉಚ್ಚರಿಸುರy
ವಿನಾಯತyಇದ�yಹಾಗೆಯರೇyಅಕ್ಮಗಳಾದyಸತ್ಯನಿಷ್ರೇಧಿಗಳyಮಧ್್ಯy

ಜಿರೇವಿಸಲುyನಿಬ್ವಿಂಧಿತವಾದyಓರ್ವyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಗೆyತನನುyಆದಶ್ವರ-
ನುನುyಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸುರyಅಥವಾyಹೂರೇರಾಟದಲಿಲಾyಪಾಲೂಗಳು್ಳರy
ಪರಿಸ್್ಥತy ಇರದಿದದಾರy ಅರನಿಗೆy ಅರರಿಿಂದy ತನನುy ಈಮಾನನುನುy
ಮರಮಾಚುರyವಿನಾಯತyನಿರೇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ�y ಶಿಯಾyಗ್ಿಂಥಗಳುy
ಧಾಮ್ವಕವಾದyಇಿಂತಹyವಿನಾಯತಗಳನುನುyತಮ್ಮyತಕ್ವಾಯತ್ಗೆy
ಪ್ಮಾಣವಾಗಿyಬಳಸ್ಕ್ೂಳು್ಳತತುರುವುದುyಮೂಖ್ವತನವಾಗಿದ�

ಸಿಂಕ್ಷಿಪತುದಲಿಲಾyಹರೇಳುವುದಾದರyಶಿಯಾಗಳುyಇಸಾಲಾಮರೇyವಿಶಾವಾಸyಮತುತುy
ಆದಶ್ವದಿಿಂದyಬಹುದೂರyಸಾಗಿದಾದಾರ�yಅರರಲಿಲಾಯರೇyಪರಸ್ಪರರy
ವಿರುದ್ಧyಕತತುಮಸ್ಯುತತುರುರyಹಲವಾರುyಪಿಂಗಡಗಳಿವ�yನಾನುy
ಈyಲರೇಖನದಲಿಲಾyವಿರರಿಸ್ದyಕಾಯ್ವಗಳುyಮತುತುyಇಸಾಲಾಮಗೆyಯಾರy
ಬಾದರಾಯಣyಸಿಂಬಿಂಧವಿದಯಿಂದುyಧಮ್ವದyಕುರಿತುyಸವಾಲ್ಪವಾ-
ದರೂyತಳಿರಳಿಕ್ಯುಳ್ಳರರುyಅರಿತುಕ್ೂಳ್ಳಬಲಲಾರು�yಆದುದರಿಿಂದy
ನಮ್ಮyಕ್ಲವುyಸ್ನುರೇಹಿತರಲಿಲಾyನುಸುಳಿಕ್ೂಿಂಡಿರುರyಶಿಯಾyತತವಾಗ-
ಳನುನುyದೂರಿರೇಕರಿಸ್yಅರರನುನುyನೆೈಜyಅಹುಲಾಸುಸಿನನುತ್ನyರಕಾತುರರ-
ನಾನುಗಿyಮಾಪ್ವಡಿಸಲುyಪ್ಯತನುಸುವುದುyನಮ್ಮyಕತ್ವರ್ಯವಾಗಿದ�y
ಅಲಾಲಾಹನುyಅನುಗ್ಹಿಸಲಿ�� n

ಶಿಯಾಗಳುಿಯಾರು?25 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ಸಂಪತಿ್ತನಿಮೀಲ್ನಿಆದಯತೆ

ನಿೇನು ಹೆೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ, ಮತು್ತ ಆ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಹೆೇಗೆ ವಿನಿಯೇಗಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಣೆಗೆ್ಳಗಾಗದೆ ಅವನ 
ಪಾದವು ಅಲಿಲಿಂದ ಕದಲಲಾರದು.

ಈyಲೂರೇಕದಲಿಲಾyಮನುಷ್ಯನುyಅಲಾಲಾಹನyಅಪರಿಮತyಅನುಗ್-
ಹಗಳನುನುyಆಸವಾದಿಸ್ಕ್ೂಿಂಡುyಜಿರೇವಿಸುರರನಾಗಿದಾದಾನೆ�yಆy

ಅನುಗ್ಹಗಳಾವುದೂyತನನುyಸಾಮಥ್ಯ್ವyಅಥವಾyಪ್ಯತನುದಿಿಂದy
ಪಡೆದದದಾಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹನುyನಮಗೆyಸಿಂಪತತುನುನುyದಯಪಾಲಿಸ್ದ�y
ಧನರನುನುy ಕರುಣಿಸ್ದ�y ಅನುರದನಿರೇಯy ಮಾಗ್ವದಲಿಲಾy ಧನy
ಸಿಂಪಾದಿಸಲುyಅನುಮತyನಿರೇಡಿದ�yಆದರyಜನರಲಿಲಾyಹಚಿ್ಚನರರುy
ಯಾರyವಿಧದಲಾಲಾದರೂyಧನyಸಿಂಪಾದಿಸುರyಧಾರಿಂತದಲಿಲಾದಾದಾರ�y
ಅರರಿಗೆyಹಲಾಲ್yಮತುತುyಹರಾಮ್ನyಸಮಸ್್ಯಯರೇyಇಲಲಾ�yಅರರುy
ಸದಾyತನನುyಧನರನುನುyರಧಿ್ವಸುವುದುyಹರೇಗೆyಎಿಂಬyಯರೇಚನೆಯ-
ಲಿಲಾರುತಾತುರ�yಅದಕಾ್ಗಿyಎಲಾಲಾyವಿಧದyಪ್ಯತನುಗಳನುನುyಮಾಡುತಾತುರ�y
ಮನುಷ್ಯನy ಈy ಅತ್ಯಸ್y ಅರನನುನುy ಅನೆರೇಕy ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆy
ಗುರಿಪಡಿಸುತತುದ�

ಆರ್್ವಕy ರಿಂಗದಲಿಲಾy ಮನುಷ್ಯನುy ಹೂಸಹೂಸy ದಾರಿಗಳನುನುy
ಹುಡುಕುವಾಗyಅದುyಅರನನುನುyಅಪಾಯyಮತುತುyಸ್ೂರೇಲಿನೆಡೆಗೆy
ಕ್ೂಿಂಡೊಯು್ಯವುದುy ಸಾವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದ�y ಅದರy ಹಸರಿನಲಿಲಾy
ಕುಟುಿಂಬ,y ಸಿಂಬಿಂಧಿಕರುy ಅನುಭವಿಸುತತುರುರy ದುಃಖ–
ದುಮಾ್ಮನಗಳy ಕಣಿ್ಣರೇರy ಕಥೆಯನುನುy ದಿನನಿತ್ಯy ಪತ್ಕ್ಗಳಲಿಲಾy
ನೊರೇಡುತತುದದಾರೇವ�

ಇಿಂತಹyಸಿಂಭರಗಳಲಿಲಾyಆರೂರೇಪಿಯಾಗಿyಮತುತುy ಸಿಂತ್ಸತುರಾಗಿy
ಮಾಪ್ವಡುರರರುyಯಾರು?yಅರರಲಿಲಾyಬಡರರಿದಾದಾರ,yಶಿ್ರೇಮಿಂ-
ತರಿದಾದಾರ�yಆರ್್ವಕವಾಗಿyಪರಾಧಿರೇನದಲಿಲಾರುರರರುyಅದರಿಿಂದy

ಹೂರಬರಲುyನಡೆಸುರyಪ್ಯತನುyಹಾಗೂyಶಿ್ರೇಮಿಂತರುyತಮ್ಮy
ಶಿ್ರೇಮಿಂತಕ್ಯನುನುyರಧಿ್ವಸಲುyಪ್ಯತನುಸುವಾಗyಸಿಂತ್ಸತುರೂರೇy
ಮದ್ವಕರೂರೇyಆಗಿyಮಾಪ್ವಡುತಾತುರ�yಇಸಾಲಾಮ್yಕಲಿಸ್ದy“ಇದುದಾದ-
ರಲಿಲಾyತೃಪಿತುಪಟುಟಿyಜಿರೇವಿಸ್ರಿ”yyಎಿಂಬyತತವಾರನುನುyಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ್ೂಿಂಡುy
ಜಿರೇವಿಸಲುyಪ್ಯತನುಸುವುದಿಲಲಾ�yಯಾವಾಗಲೂyಪೈಪರೇಟ್ಯರೇy
ವಿಜ್ಿಂಭಸುತತುದ�yತಾವುyಎಲಲಾರಿಗಿಿಂತಲೂyಮಗಿಲಾಗಬೆರೇಕುyಎಿಂಬy
ಗಿರೇಳಿಗೆyಅಿಂಟ್ಕ್ೂಿಂಡರರುyತಮ್ಮyಸಿಂಪತತುನುನುyರಧಿ್ವಸಲುyಯಾರy
ನಿರೇಚyಮಾಗ್ವರನುನುyಅರಲಿಂಬಿಸಲುyಹಿಿಂದರೇಟುyಹಾಕುವುದಿಲಲಾ�y
ಒಬ್ಬyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್yಯಾರyರಿರೇತಯyಜಿರೇರನಶೈಲಿಯನುನುyರೂಢಿಸ್-
ಕ್ೂಳ್ಳಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಕಲಿಸ್ಕ್ೂಟ್ಟಿರುರರು�

“ನಿರೇವುyನಿಮಗಿಿಂತyಕ್ಳಗಿನರರನುನುyನೊರೇಡಿರಿ�yನಿಮಗಿಿಂತyಮರೇಲಿ-
ನರರನುನುyನೊರೇಡದಿರಿ”yಎಿಂದುyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಹರೇಳಿದಾದಾರ�y
ಅಲಾಲಾಹನುyದಯಪಾಲಿಸ್ದyಯಾವುದರೇyಅನುಗ್ಹರನುನುyನಾವುy
ತುಚಛಿವಿಂದುyಭಾವಿಸಬಾರದು�yಪ್ತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿyಧಮ್ವನಿಷ್್ಠಯುಳ್ಳ-
ರರಿಂದುyನಾವುyಭಾವಿಸುರರರಲಿಲಾyಹಲರರುyಆರ್್ವಕyರಿಂಗದಲಿಲಾy
ಪರಿಶುದ್ಧತೆyಪಾಲಿಸುವುದಿಲಲಾ�y ಇತರರyಸಿಂಪತತುನುನುy ಕಬಳಿಸುರy
ಕಾಯ್ವದಲಿಲಾyಪರಸ್ಪರyಸ್ಪಧಿ್ವಸುತತುರುರyದುರಿಂತyವಾತೆ್ವಗಳನುನುy
ನಾವುyದಿನನಿತ್ಯyಆಲಿಸುತತುದದಾರೇವ�y

“ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂyಅರನಿಗೆyಸಿಂಪತತುನyಮರೇಲಿನyಮರೇಹವುy
ಪ್ಬಲವಾಗಿದ�”yಎಿಂಬyಅಲಾಲಾಹನyರಚನyಅದಷುಟಿyಸರಿಯಾಗಿದ!y
ಆದುದರಿಿಂದಲರೇy ಹಣದy ಹಸರಲಿಲಾy ಮಕ್ಳಿಿಂದy ತಿಂದಯ,y

4ೆ ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಮಾನವಿರಕು್ಗಳಿಉಲಲಿಂಘನೆ

ಅನಾಯಾಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬನನು್ನ ವಧಿಸಿದರೆ ಅದು ಇಡಿೇ ಮನುಕುಲವನು್ನ ವಧಿಸಿದಂತ. ಒಬ್ಬನ ಪಾ್ಣ ಉಳಸಿದರೆ ಅದು 
ಸಮಗ್ ಮನುಷಯಾ ವಗಮಾದ ಪಾ್ಣ ಉಳಸಿದಂತ ಎಂದು ಉಪದೆೇಶಿಸಿದ ಒಂದು ಧಮಮಾದ ಅನುಯಾಯಿಗಳ್ 
ಭಯೇತಾಪಾದನ, ಉಗ್ವಾದ ಚಟುವಟ್ಿಗಳಲಿಲಿ ತ್ಡಗಿ ಕ್್ಯಮಾವನು್ನ ಮರೆಯಲು ಸಾಧಯಾವಿದೆಯೇ?

﴿گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾

“ಒಬ್ಬyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಯನುನುyಉದದಾರೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿyರಧಿಸ್ದರನಿಗೆy
ಅದರyಪ್ತಫಲyನರಕವರೇyಆಗಿದುದಾyಅರನುyಅದರಲಿಲಾyಸದಾಕಾಲy
ವಾಸ್ಸುರನು�yಅರನyಮರೇಲyಅಲಾಲಾಹನyಕ್ೂ್ರೇಧyಮತುತುyಶಾಪವಿದ�y
ಅಲಾಲಾಹನುy ಅರನಿಗಾಗಿyಘರೇರy ಶಿಕ್ಷೆಯನುನುy ಸಜುಜುಗೊಳಿಸ್-
ಟ್ಟಿರುತಾತುನೆ�”y(4:93)

ಮನುಷ್ಯನುy ಅಲಾಲಾಹನy ಒಿಂದುyಉತಕ್ೃಷಟಿy ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದಾದಾನೆ�y
ಅಲಾಲಾಹನುyಅರನಿಗೆyಇತರyಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗಿಿಂತyಭನನುವಾದyಕ್ಲವುy
ವೈಶಿಷಟಿ್ಯತೆಗಳನುನುyದಯಪಾಲಿಸ್ದಾದಾನೆ�

ಪ್ವಾದಿ y ಯರರುy ಮನುಷ್ಯನy ಪಾ್ಣ,y ಸ್ೂತುತುy ಮತುತುy
ಅಭಮಾನವುyಪವಿತ್ವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದyಅವುಗಳನುನುyಅನಾರ-
ಶ್ಯಕವಾಗಿyಘಾಸ್ಗೊಳಿಸಬಾರದಿಂದುyಆದರೇಶಿಸ್ರುರರು�yಮಾನರನy
ಕ್ೂಲ,y ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ,y ಕಳ್ಳತನy ಮುಿಂತಾದವುಗಳನುನುy ಇಸಾಲಾಮ್y
ಪಾಪವಿಂದುy ಪರಿಗಣಿಸ್ದ�y ಮನುಷ್ಯನy ಪಾ್ಣರಕ್ಷಣೆy ಬಹಳy
ಪುಣ್ಯವಿರುರyಕಾಯ್ವವಿಂದುyಇಸಾಲಾಮ್yಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸ್ದ�

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤڤ ﴾

“ಒಬ್ಬyಮಾನರನyಕ್ೂಲಯyಬದಲಿಗೆyಅಥವಾyಭೂಮಯಲಿಲಾy
ಕ್ಷೊರೇಭೆಯನುನುಿಂಟುy ಮಾಡುರy ಕಾರಣಕಾ್ಗಿy ಹೂರತುy
ಯಾರಾದರೂyಒಬ್ಬyಮನುಷ್ಯನನುನುyರಧಿಸ್ದರyಅರನುyಸಕಲy
ಮಾನರyಕ್ೂರೇಟ್ಯನೆನುರೇyರಧಿಸ್ದಿಂತೆyಮತುತುyಒಬ್ಬನುyಇನೊನುಬ್ಬ-
ನಿಗೆyಜಿರೇರದಾನyಮಾಡಿದರyಅರನುyಸಕಲyಮಾನರyಕ್ೂರೇಟ್ಗೆy
ಜಿರೇರದಾನyಮಾಡಿದಿಂತೆ�”y(5:32)

ಮುಸ್ಲಾಮನy ಪಾ್ಣy ಮಾತ್ರಲಲಾ,y ಪ್ತಯರೇರ್ವy ಮನುಷ್ಯನy
ಮಾತ್ರಲಲಾ,yಜಿರೇರಜಾಲಗಳyಪಾ್ಣರನುನುyಕೂಡಾyಕಾರಣವಿಲಲಾದy
ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿyರಧಿಸಬಾರದಿಂದೂ,yಅದುyಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೆರೇ-
ಕ್ಿಂದೂyಇಸಾಲಾಮ್yಆದರೇಶಿಸ್ದ�yಹಿರೇಗಿರುವಾಗyಅಲಲಾ್ಲಲಿಲಾyಬಾಿಂಬ್y
ಸ್ೂಫಿರೇಟ್ಸ್yನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದyಜನರು,yಸಾ್ಥಪನೆಗಳನುನುyನಾಶಪಡಿ-
ಸುರರರುyಹಾಗೂyಅದನುನುyಬೆಿಂಬಲಿಸುರರರುyಇಸಾಲಾಮನyರಕಾತುರ-
ರಾಗುವುದುyಹರೇಗೆ?yಕ್ಲವುyಉಗ್ಗಾಮyಸಿಂಘಟನೆಗಳುyಜಿಹಾದ್ನy
ಹಸರಲಿಲಾyಸಮರ್್ವಸ್ಕ್ೂಳು್ಳರyಮೂಲಕyಧಮ್ವದyಮುಖಕ್್yಮಸ್y
ಬಳಿಯುತತುದಾದಾರ�yವಾಸತುರದಲಿಲಾyಅರರುyಮಾಡುತತುರುವುದಕೂ್y

4ೆ ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ವಸಾ್ವಸ್—ಒಂದುಿಮಾನಸ್ಕಿರ�ೀಗವೀ?

ಧಮಮಾವು ಸರಳವಾಗಿದು್ ಅದನು್ನ ಕಠಿಣಗೆ್ಳಸುವ ಿಲಸಿಕೆ ಿೈ ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ಪ್ಮಾಣಗಳಂದ ವಯಾಕ್ತವಿದೆ. ಅಂತಹ 
ನಿಲುವು ನಮ್ಮನು್ನ ಧಮಮಾದಿಂದ ಬಹುದ್ರಿಕೆ ಿ್ಂಡೆ್ಯುಯಾತ್ತದೆಯಂದು ನಾವು ನನಪನಲಿಲಿಟು್ಟಿ್ಳಳುಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿyಕಿಂಡುಬರುತತುರುರyಸಿಂಶಯyರೂರೇಗವುy
ಒಿಂದುy ಮಾನಸ್ಕy ಭಾ್ಿಂತಯಾಗಿದ�y ಇದುy

ಯಾವುದಾದರೂಿಂದುyಕಾಯ್ವದyಕುರಿತುyಮನಸ್ಸಿನಲಿಲಾyಮರೇಲಿಿಂದy
ಮರೇಲyಯರೇಚನೆಗಳುyಪ್ವರೇಶಿಸ್yಅದನುನುyಪುನಃyಪುನಃyಖಾತರಿ-
ಪಡಿಸ್ಕ್ೂಳು್ಳರಿಂತಹyಒಿಂದುyಪ್ರಣತೆಯಾಗಿದ�yನಾವುyಇದನುನುy
‘ರಸಾವಾಸ್’yಎಿಂದುyಹರೇಳುವುದಿದ�

ಮನೊರೇರೂರೇಗyತಜ್ಞರyಭಾಷ್ಯಲಿಲಾyಇದರyಹಸರುyObsessivey
CompulsiveyDisordery(OCD)�yObsessionyಅಿಂದರy
ಬೆಿಂಬಿಡದyತೊಿಂದರyನಿರೇಡುವುದು,yCompulsiveyಅಿಂದರy
ನಿಬ್ವಿಂಧಿಸುವುದುy ಮತುತುy Disordery ಅಿಂದರy ಭಾ್ಿಂತ�y
ಒಬ್ಬನನುನುy ನಿರಿಂತರವಾಗಿy ಕ್ಲವುy ಸಿಂಶಯಗಳುy ಅಥವಾy
ಯರೇಚನೆಗಳುyಕಾಡುವುದರಿಿಂದyಅರನುyಅದನುನುyಮಾಡಲುy
ಅಥವಾyಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಕ್ೂಳ್ಳಲುyನಿಬ್ವಿಂಧಿತನಾಗುರyಪರಿಸ್್ಥತ�y
ಒಿಂದುyಉದಾಹರಣೆಯyಮೂಲಕyಇದನುನುyಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸಬಹುದು�

1�y ರಾತ್y ಮಲಗುವಾಗy ಚಿಲಕy ಹಾಕ್ದದಾರೇನೆಯರೇy ಎಿಂದುy
ತೊರೇಚುವುದು�yಆದುದರಿಿಂದyರ್ಯಕ್ತುyಆಗಾಗyಬಾಗಿಲyಬಳಿಗೆy
ಬಿಂದುyಅದನುನುyಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಕ್ೂಳು್ಳತಾತುನೆ�

2�y ಸಾನುನyಮತುತುyಹಲುಲಾಜಿಜುದyನಿಂತರyಏನೊರೇyಒಿಂದುyಅಶುದಿ್ಧyಇದy
ಅಥವಾyಮಾಡಿದುದಾyಸರಿಯಾಗಿಲಲಾವಿಂದುyಭಾವಿಸ್ಕ್ೂಿಂಡುyಆy
ಕಾಯ್ವರನುನುyಪುನರಾರತ್ವಸುವುದು�

3�y ಚೂರಿyಕಿಂಡಾಗyಅದನುನುyಬಳಸ್yಯಾರನಾನುದರೂyಗಾಯಗೊ-
ಳಿಸಬೆರೇಕ್ಿಂದುyತೊರೇಚುವುದು�yಬೆಿಂಕ್yಕಿಂಡರyಯಾವಾಗಲೂy
ಅದಕ್್yಹಾರಬೆರೇಕ್ಿಂದುyತೊರೇಚುವುದು�

4�y ತನನುyಪತನುyಅಥವಾyಮಕಳ್yಕುರಿತುyಸದಾyಸಿಂಶಯyಉದ್ಭವಿ-
ಸುವುದರಿಿಂದyಅರರyಚಟುರಟ್ಕ್ಗಳyಮರೇಲyನಿರಿಂತರವಾಗಿy
ಪ್ತೆ್ಯರೇಕyನಿಗಾyಇಟುಟಿಕ್ೂಳು್ಳವುದು�

ಇವುಗಳೆಲಲಾy ಕ್ಲವುy ಭೌತಕy ಕಾಯ್ವಗಳy ಕುರಿತಾಗಿದದಾರy
(ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿy Psychiatryy Clonicy ಬರುವುದುy
ಇಿಂತಹರರಿಗೆ)yಧಾಮ್ವಕyಕ್ಷೆರೇತ್ದಲಿಲಾyಈyಭಾ್ಿಂತyಕಿಂಡುಬರುತತು-
ರುವುದರyಕ್ಲವುyಉದಾಹರಣೆಗಳುyಹಿರೇಗಿವ:

1�y ನಮಾಝ್ಗೆy ನಿಲುಲಾವಾಗy ಅಥವಾy ಇನಿನುತರy ಧಾಮ್ವಕy
ಕಾಯ್ವಗಳನುನುy ನಿರ್ವಹಿಸುರy ಸ್ದ್ಧತೆಯಲಿಲಾರುವಾಗy
ಸಿಂಶಯಗಳುyಉದ್ಭವಿಸುವುದು�

ಉದಾಹರಣೆಗೆ,yವುದೂyಮಾಡುವಾಗyಅರಯರಗಳನುನುy
ಎಷುಟಿyಬಾರಿyತೊಳೆದ,y ಸರಿಯಾಗಿyನಿರೇರುy ತಲುಪಿದಯರೇy
ಎಿಂದುy ಯಾವಾಗಲೂy ಸಿಂಶಯy ಉಿಂಟಾಗುವುದು�y
ನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyರಕ್ಅತ್ನyಸಿಂಖ್್ಯಯಲಿಲಾyನಿರಿಂತರyಸಿಂಶಯ-
ಪಡುವುದು�yನಮಾಝ್ಗೆyನಿಲುಲಾವಾಗyಸಿಂಕಲ್ಪದಲಿಲಾy(ನಿಯ್ಯತ್)y
ಸಿಂಶಯyಉದ್ಭವಿಸುವುದು�



38

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಕಾರಣಗಳು

ಈyರೂರೇಗದyಕಾರಣಗಳyಕುರಿತyಚಚೆ್ವಯಲಿಲಾyಮನೊರೇರೂರೇಗyತಜ್ಞರy
ನಡುವyಭನಾನುಭಪಾ್ಯಗಳಿವ�yಕ್ಲರರುyಅದಕ್್yಮದುಳಿನಲಿಲಾy
ನಡೆಯುರyಕ್ಲವುyರಾಸಾಯನಿಕyಬದಲಾರಣೆಗಳುyಕಾರಣವಿಂದುy
ಹರೇಳುತಾತುರ�y(ಇದರಲಿಲಾyಪುನಃyಭನಾನುಭಪಾ್ಯವಿದ�yಒಿಂದುyವಿಭಾಗy
SerotoninyImbalanceyನಿಿಂದಾಗಿyರೂರೇಗಗಳುyಉಿಂಟಾಗುತತು-
ದಯಿಂದುyಹರೇಳಿದರ,yಮತೊತುಿಂದುyವಿಭಾಗyರೂರೇಗದyಕಾರಣದಿಿಂದy
Serotonin y Imbalance y ಉಿಂಟಾಗುತತುದಯಿಂದುy
ಅಭಪಾ್ಯಪಡುತಾತುರ�)yಇನುನುyಕ್ಲರರುyಇದನುನುyದೈಹಿಕyಮತುತುy
ಮಾನಸ್ಕyಪ್ತಭಾಸಗಳಿಂದಿಗೆyಜೊರೇಡಿಸುತಾತುರ�yಮನೊರೇರೂರೇಗy
ಕ್ಷೆರೇತ್ದyಅಧಿಕೃತyಶಬದಾವಾದyಅಮರೇರಿಕಾದyDiagnosticsy&y
StaticalyManuelyನyನಾಲ್ನೆರೇyಆರೃತತುಯy457ನೆರೇyಪುಟದಲಿಲಾy
ಹರೇಳುರyಕಾರಣyಹಿರೇಗಿದ:

“ರ್ಯಕ್ತುಗೆyಇಿಂತಹyಭಾ್ಿಂತyಉಿಂಟಾಗುವುದುyಬಾಹ್ಯವಾದyಒಿಂದುy
ಪ್ರೇರಣೆy ಕಾರಣವಾಗಿದಯಿಂದುy ವರೇದ್ಯವಾಗುತತುದ�y ಅದುy
ಯಾರತೂತುyಅರನy/yಅರಳyನಿಯಿಂತ್ಣದಲಿಲಾಲಲಾ�yಅರನುy/yyಅರಳುy
ಆಗ್ಹಿಸುರyಯರೇಚನೆಗಳೂyಅಲಲಾ�”

ರ್ಯಕ್ತುಗಳಿಗೆyಇಿಂತಹyಯರೇಚನೆಗಳುyಬರುವುದುyತನನುದದಾಲಲಾದyಬೆರೇರy
ಯಾವುದೂರೇyಮೂಲದಿಿಂದಾಗಿದ�yಅಿಂತಹyಯರೇಚನೆyಅರರುy
ಬಯಸ್ದೂದಾyಅಲಲಾ�yಈyಮೂಲyಶೈತಾನ್yಆಗಿರಬಾರದರೇ?

ಚಿಕತೆಸಿ

ಈy ರೂರೇಗಕ್್y ಮನೊರೇವೈದ್ಯರುy ಹಲವಾರುy ಚಿಕ್ತೆಸಿಗಳ-
ನುನುy ಸೂಚಿಸುತಾತುರ�y ಆದರy ಯಾವುದೂy ಕಾಯಲಯನುನುy
ಸಿಂಪೂಣ್ವವಾಗಿyವಾಸ್yಮಾಡುವುದಿಲಲಾ�

“ಸಾಕಷುಟಿyಚಿಕ್ತೆಸಿಗಳyನಿಂತರyಚಿಕ್yಪ್ಮಾಣದಲಿಲಾyOCDyಲಕ್ಷಣಗಳುy
ಉಳಿದುಕ್ೂಳು್ಳತತುದ�yಆyಲಕ್ಷಣಗಳುyಸಿಂಪೂಣ್ವವಾಗಿyದೂರವಾಗುರy
ಸಾಧ್ಯತೆyವಿರಳವಾಗಿದ�”y(ClonicalyPsychology:yEddyyKT,y
DatrayBardly,yp�1011)

ಇಸಾಲಿಮಿಕ್ಿನಿದೆೀ್ಹರನಗಳು

ಪವಿತ್y ಕುರ್ಆನ್y ಸಿಂಶಯyಉದ್ಭವಿಸುರಿಂತೆyಮಾಡುವುದುy
ಶೈತಾನನyಒಿಂದುyಪ್ರೃತತುಯಾಗಿದಯಿಂದುyಹರೇಳಿದ:

﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾
“ಹರೇಳಿರಿ,yನಾನುyಅಭಯyಯಾಚಿಸುತೆತುರೇನೆ�yಮಾನರರyಪ್ಭುವಿನ,y
ಮಾನರರyಸಾಮಾ್ಟನ,yಮಾನರರyಆರಾಧ್ಯನ�yಪದರೇyಪದರೇy
ಬಿಂದುyದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆyನಿರೇಡುರರನyಕ್ರೇಡಿನಿಿಂದ,yಜನರyಮನಸುಸಿ-
ಗಳಲಿಲಾyದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆyಉಿಂಟುyಮಾಡುರರನyಕ್ರೇಡಿನಿಿಂದ�yಅರನುy
ಜಿನ್ನುಗಳyಪೈಕ್ಯಾಗಿರಲಿ,yಮಾನರರyಪೈಕ್ಯಾಗಿರಲಿ�”y(114:1-6)

ಶೈತಾನನyಇಿಂತಹyತೊಿಂದರಗಳಿಿಂದyಪಾರಾಗಲುyಪ್ವಾದಿ y
ಯರರುyಪವಿತ್yಕುರ್ಆನಿನyಕ್ೂನೆಯyಮೂರುyಚಿಕ್yಅಧಾ್ಯಯಗ-
ಳಾದyಅಲ್yಇಖಾಲಾಸ್,yಅಲ್yಫಲಕ್,yಅನಾನುಸ್yಹಾಗೂyಆಯತುಲ್y
ಕುಸ್ರೇ್ವyಪಠಿಸಲುyಸೂಚಿಸ್ದಾದಾರ�yಇದರyಜೊತೆಗೆyಪ್ವಾದಿ y
ಯರರುyಶೈತಾನನyಕ್ರುಕುಳಗಳಿಿಂದyಪಾರಾಗಲುyಬೆರೇರyಹಲವುy
ಪಾ್ಥ್ವನೆಗಳನುನುyಕಲಿಸ್ಕ್ೂಟ್ಟಿದಾದಾರ�

ಮನ ುಷ್ಯನನ ುನು y ಪಥಭ್ಷಟಿಗೊಳಿಸಲ ು y ಶೈತ ಾನನ ುy
ಆದ್ಯತೆಯy ಮರೇಲy ಕಾಯ್ವವಸಗುತಾತುನೆಿಂದುy ವಿದಾವಾಿಂಸರುy
ಹರೇಳಿದಾದಾರ�yಅವುಗಳುyಹಿರೇಗಿವ:

ಶೈತಾನನುyಮತತುಮದಲಿಗೆyಜನರನುನುyಸವಾಗ್ವದಿಿಂದyತಡೆದುyನರಕy
ಪ್ವರೇಶಿಸುರಿಂತೆyಮಾಡುರyಕಾಯ್ವದಲಿಲಾyನಿರತನಾಗುತಾತುನೆ�

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ﴾
“ಶೈತಾನನುy ಅರನy ಅನುಯಾಯಗಳನುನುy ನರಕಾಗಿನುಯಡೆಗೆy
ಆಮಿಂತ್ಸುತಾತುನೆ�”y(35:6)

1�y ತನನುyಈyಕಾಯ್ವರನುನುyನೆರವರೇರಿಸಲುyಅರನುyಪ್ಪ್ಥಮ-
ವಾಗಿyಜನರನುನುyಬಹುದರೇವಾರಾಧನೆyಮತುತುyಸತ್ಯನಿಷ್ರೇಧದಡೆಗೆy
ಆಮಿಂತ್ಸುತಾತುನೆ�
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴾
“���ಮದಲುy ಅರನುy ಮನುಷ್ಯನೊಡನೆ,y ಸತ್ಯರನುನುy
ನಿರಾಕರಿಸುy ಎನುನುತಾತುನೆ�y ಮತುತುy ಮನುಷ್ಯನುy ಸತ್ಯರನುನುy
ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟಾಟಿಗ,yನಾನುyನಿನಿನುಿಂದyಹೂಣೆಮುಕತುನಾಗಿದದಾರೇನೆ�y
ನನಗಿಂತೂyಸರ್ವಲೂರೇಕಗಳyಪಾಲಕyಪ್ಭುವಿನyಭಯವಾ-
ಗುತತುದyಎನುನುತಾತುನೆ�”y(59:16)

2�y ಶೈತಾನನಿಗೆyಒಬ್ಬನನುನುyಸತ್ಯನಿಷ್ರೇಧದಡೆಗೆyಕ್ೂಿಂಡೊಯ್ಯಲುy
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದದಾರyಅರನyಮುಿಂದಿನyಪ್ಯತನುyಆyಸತ್ಯವಿಶಾವಾ-
ಸ್ಯyಹೃದಯದಲಿಲಾyಸಿಂಶಯyಮೂಡಿಸುವುದು�yಪ್ವಾದಿ y
ಯರರುyಹರೇಳುತಾತುರ:

“ಶೈತಾನನುyನಿಮ್ಮyಬಳಿಗೆyಬಿಂದುyಕ್ರೇಳುತಾತುನೆy(ದುಬೊರೇ್ವಧನೆy
ಮಾಡುತಾತುನೆ),y ನಿನನುನುನುy ಸೃಷ್ಟಿಸ್ದುದಾy ಯಾರು?y ಅರನುy
ಹರೇಳುರನು,yಅಲಾಲಾಹನಾಗಿರುರನು�yಆಗyಶೈತಾನನyಪ್ಶನು,y
ಹಾಗಾದರyಅಲಾಲಾಹನನುನುyಸೃಷ್ಟಿಸ್ದುದಾyಯಾರು?yಹಿರೇಗೆyನಿಮಗೆy
ಸಿಂಶಯವಾದರyನಿರೇವುyಅಲಾಲಾಹನyಅಭಯyಯಾಚಿಸ್ರಿ�”

3�y ಒಬ್ಬರುyಶಿಕ್್ವನಿಿಂದyಮುಕತುರಾಗಿyಸರಿಯಾದyವಿಶಾವಾಸರನುನುy
ಅಳರಡಿಸ್ಕ್ೂಿಂಡರyಅನಿಂತರyಶೈತಾನನyಪ್ಯತನುyಅರರನುನುy
ನೂತನಾಚಾರಗಳಿಗೆy(ಬಿದ್ಅತ್)yಕ್ೂಿಂಡೊಯು್ಯವುದಾಗಿದ�y
ಬಿದ್ಅತ್yಎಿಂದರyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಕಲಿಸ್ಕ್ೂಡದy
ಕಾಯ್ವಗಳನುನುyಮನುಷ್ಯನುy ತನನುy ರತಯಿಂದy ಧಮ್ವಕ್್y
ಸ್ರೇರಿಸುವುದಾಗಿದ�yಅದುyಪಾಪಗಳಿಗಿಿಂತಲೂyಗುರುತರ-
ವಾಗಿದ�yಏಕ್ಿಂದರ,yಪಾಪyಎನುನುವುದುyಒಬ್ಬy ರ್ಯಕ್ತುಯಲಿಲಾy
ನಿಕ್ಷಿಪತುವಾಗಿರುತತುದ�yಆದರyಧಮ್ವದಲಿಲಾy ನೂತನಾಚಾರದy
ಸಾ್ಥಪನೆyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಗಳೆಲಲಾರನೂನುyದಾರಿyತಪಿ್ಪಸುವುದುyಮಾತ್-
ರಲಲಾದyಇಸಾಲಾಮನುನುyಬುಡಮರೇಲುಗೊಳಿಸುರyಕೃತ್ಯವಾಗಿದ�y
ಆದುದರಿಿಂದy ಪ್ವಾದಿ yಯರರುy ಹಿರೇಗೆಿಂದಿರುರರು:y
“ಈyಎಲಾಲಾyನೂತನಾಚಾರಗಳುyಪಥಭ್ಷಟಿತೆಯಾಗಿದುದಾ,yಎಲಾಲಾy
ಪಥಭ್ಷಟಿತೆಗಳುyನರಕದಲಾಲಾಗಿದ�”

ಸುಫಾ್ಯನುyಸೌಸಿರಿyಹರೇಳುತಾತುರ:y“ಶೈತಾನನಿಗೆyನೂತನಾಚಾರy
(ಬಿದ್ಅತ್)y ವಿಂದರy ಇತರy ಪಾಪಗಳಿಗಿಿಂತy ಹಚು್ಚy
ಪಿ್ಯವಾಗಿದ�y ಏಕ್ಿಂದರy ಒಬ್ಬನುy ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿy
ಪಶಾ್ಚತಾತುಪy(ತೌಬ)yಮಾಡಬಹುದು�yಆದರyಬಿದ್ಅತ್ನಿಿಂದy

ಒಬ್ಬy ತೌಬy ಮಾಡುವುದಿಲಲಾ�y (ಏಕ್ಿಂದರy ಅದನುನುy
ಅರನುy ಉತತುಮವಿಂದುy ಬಗೆದುy ಧಮ್ವದy ಭಾಗವಿಂಬy
ತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆಗೊಳಗಾಗಿರುತಾತುನೆ�)”

4�y ಒಬ್ಬನನುನುyಬಿದ್ಅತ್ನೆಡೆಗೆyಕ್ೂಿಂಡೊಯ್ಯಲುyಸಾಧ್ಯವಾ-
ಗದಿದದಾರyಶೈತಾನನುyಮುಿಂದyರ್ಯಕ್ತುಯನುನುyಕ್ಡುಕುyಮತುತುy
ಪಾಪಗಳೆಡೆಗೆyಸಾಗಿಸುತಾತುನೆ�yಕುರ್ಆನ್yಹರೇಳುತತುದ:

﴿ىئ ىئ ىئ ی ی 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴾

“ಅರನುyನಿಮಗೆyಪಾಪಕಾಯ್ವyಮತುತುyಅಶಿಲಾರೇಲತೆಗಳyಅಪ್ಪಣೆy
ಕ್ೂಟುಟಿyಅದುyಅಲಾಲಾಹನyಆದರೇಶವಿಂದುyನಿಮಗೆyತಳಿದಿಲಲಾ-
ವಾದರೂyಅಲಾಲಾಹನyಹಸರಿಿಂದyನಿರೇವುyಅದನುನುyಹರೇಳಿರಿಂದುy
ಬೊರೇಧಿಸುತಾತುನೆ�”y(2:169)

5�y ಮುಿಂದಿನyಪ್ಯತನುyಸತ್ಮ್ವಗಳಿಿಂದyತಡೆಯುವುದು�yಅರನುy
ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಯನುನುyದಾನಧಮ್ವ,yನಮಾಝ್,yಮತತುತರyಪ್ತಫ-
ಲಾಹ್ವyಸತ್ಮ್ವಗಳಿಿಂದyವಿಮುಖರಾಗುರಿಂತೆyಮಾಡುತಾತುನೆ�

6�y ಒಬ್ಬy ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಯನುನುy ಸತ್ಮ್ವಗಳಿಿಂದy ಹಿಮ್ಮಟ್ಟಿಸಲುy
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದದಾರyಅರನುyಮನುಷ್ಯನುyಮಾಡುರy ಸತ್-
ಮ್ವಗಳyಉದದಾರೇಶyಮತುತುyಆತಾ್ಮಥ್ವತೆಯಲಿಲಾyಸಿಂಶಯಪಡು-
ರಿಂತೆyಮಾಡುತಾತುನೆ�

ಒಮ್ಮyಸಹಾಬಿಯಬ್ಬರುyಪ್ವಾದಿ yಯರರyಬಳಿಗೆyಬಿಂದುy
ತಮಗೆyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಗಮನyಕ್ರೇಿಂದಿ್ರೇಕರಿಸಲುyಆಗುವುದಿ-
ಲಲಾವಿಂದುyಹರೇಳಿದರು�yಆಗyಅರರುyಶೈತಾನನyಉಪಟಳದಿಿಂದy
ಅಲಾಲಾಹನಲಿಲಾyಅಭಯyಯಾಚಿಸುರಿಂತೆyಸೂಚಿಸ್ದದಾರುyಮತುತುy
ನಮಾಝ್ನಲಿಲಾy ಶೈತಾನನುy ಏನೆಲಾಲಾy ಮಾಡುತಾತುನೆಿಂದುy
ವಿರರಿಸ್ಕ್ೂಟಟಿರು�

“ಶೈತಾನನುy ನಮಾಝ್ನಲಿಲಾy ಅರರy ಮಧ್್ಯy ಪ್ವರೇಶಿಸ್y
ಹರೇಳುತಾತುನೆ�y ಇನುನುy ಇದನುನುy (ಯಾವುದಾದರೂy ಕ್ಟಟಿy
ದುಮ್ವಿಂತ)್yಮರಯಬೆರೇಡ�yಆyರ್ಯಕ್ತುyಹರೇಳಿದyಕಮ್ವದಲಿಲಾಯರೇy
ಯರೇಚನಾಮಗನುನಾಗುತಾತುನೆ�y ಈy ರಿರೇತಯಲಿಲಾy ಅದಷ್ೂಟಿರೇy
ನಮಾಝ್ಗಳನುನುyನಿರ್ವಹಿಸ್yಮೃತಪಡುತಾತುನೆ�”y(ಬುಖಾರಿ)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಒಬ್ಬನುyವಿಶಾವಾಸyಮದಲೂಗಿಂಡುy ಕಮ್ವಗಳyತನಕyಸಿಂಶಯy
ಮತುತುyಆಶಯದಲಿಲಾyಗೊಿಂದಲyಹುಟ್ಟಿಸಲುyಪ್ಯತನುಸುತಾತುನೆ�yಈy
ರಿರೇತಯಲಿಲಾyಕ್ಲರರುyಶೈತಾನನನುನುyನಿರಿಂತರವಾಗಿyಅನುಗಮಸುರy
ಒಿಂದುyಸಿಂಶಯyರೂರೇಗಕ್್y(OCD)yತುತಾತುಗುತಾತುನೆ�

ನಿಯ್ಯತ್y ಎಿಂದರy ನಾಲಿಗೆಯಲಿಲಾy ಉಚಛಿರಿಸುವುದುy ಎಿಂದುy
ಭಾವಿಸ್ರುರyರ್ಯಕ್ತುಯಾಗಿದದಾರyಅರನುyತಾನುyಕಲಿತyವಾಕ್ಯಗಳನುನುy
ಆಗಾಗyಪುನರಾರತ್ವಸುತಾತುನೆ�yಕ್ಲವಮ್ಮyನಮಾಝ್ಗಾಗಿyಕಟ್ಟಿದy
ಕ್ೈಯನುನುyಬಿಟುಟಿyಹೂಸದಾಗಿyನಮಾಝ್ನಲಿಲಾyಪ್ವರೇಶಿಸುತಾತುನೆ�y
ಈyಕ್್ಯyನಿರಿಂತರವಾಗಿyಮುಿಂದುರರಿಯುತತುಲರೇyಇರುವುದು�y

ಕ್ಲರರುyವುದೂyಮಾಡಲುyಗಿಂಟಕಟಟಿಲyಸಮಯರನುನುyತೆಗೆದು-
ಕ್ೂಳು್ಳತಾತುರ�yಸಾನುನದyವಿಷಯದಲಿಲಾಯೂyಹಿರೇಗೆಯರೇyಮಾಡುತಾತುರ�

ಧಮ್ವವುyಸರಳವಾಗಿದುದಾyಅದನುನುyಕಠಿಣಗೊಳಿಸುರyಕ್ಲಸಕ್್yಕ್ೈy
ಹಾಕಬಾರದಿಂದುyಪ್ಮಾಣಗಳಿಿಂದyರ್ಯಕತುವಿದ�yಅಿಂತಹyನಿಲುವುy
ನಮ್ಮನುನುyಧಮ್ವದಿಿಂದyಬಹುದೂರಕ್್yಕ್ೂಿಂಡೊಯು್ಯತತುದಯಿಂದುy
ನಾವುyನೆನಪಿನಲಿಲಾಟುಟಿಕ್ೂಳ್ಳಬೆರೇಕು�

ಈyರೂರೇಗವಿರುರyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್yಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಸೂಚಿಸ್ದಿಂತೆy
ಅಲಾಲಾಹನyಅಭಯಕ್ೂರೇರಿy ಎಲಾಲಾy ವಿಧದyಮಾನಸ್ಕy ಸಮಸ್್ಯy
ಗೊಿಂದಲಗಳಿಿಂದyಮುಕತುರಾಗಬೆರೇಕು�� n

ಇಸಾಲಾಮಗೂyಯಾವುದರೇyಸಿಂಬಿಂಧವಿಲಲಾ�

ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಹರೇಳುತಾತುರ:y“ನಮ್ಮಿಂದಿಗೆyಒಪ್ಪಿಂದದಲಿಲಾy
ಏಪ್ವಟಟಿyಓರ್ವyಮುಸ್ಲಾಮರೇತರನನುನುy(ಮುಆಹಿದ್)yಯಾರಾದರೂಬ್ಬy
ಹತೆ್ಯyಮಾಡಿದರyಅರನುyಸವಾಗ್ವದyಪರಿಮಳರನುನುyಕೂಡಾyಆಸವಾದಿಸ-
ಲಾರ�yನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂyಅದರyಪರಿಮಳವುyನಲವಾತುತುyರಷ್ವದಲಿಲಾy
ನಡೆಯುರyದಾರಿಯಷುಟಿyದೂರಕೂ್yವಾ್ಯಪಿಸ್ಕ್ೂಿಂಡಿರುತತುದ�”y
(ಬುಖಾರಿyಮುಸ್ಲಾಿಂ)

ಒಬ್ಬy ಮುಸ್ಲಾಮನುy ನಿಮಾ್ವಣಾತ್ಮಕy ಕ್ಲಸದಲಿಲಾy ನಿರತನಾಗು-
ತಾತುನೆಯರೇyಹೂರತುyಯಾರತೂತುyಸಿಂಹಾರಾತ್ಮಕyಕಾಯ್ವದಲಿಲಾy
ತೊಡಗುವುದಿಲಲಾ�yಯುದ್ಧರಿಂಗದಲಿಲಾyಕೂಡಾyಅನಾ್ಯಯ,yಅಕ್ಮ-
ವಸಗುವುದುyಹಾಗೂyವಿನಾಶಕಾರಿyಚಟುರಟ್ಕ್ಗಳಲಿಲಾyಏಪ್ವಡು-
ವುದನುನುyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyವಿರೂರೇಧಿಸ್ರುವುದನುನುyನಾವುy
ಹದಿರೇಸ್yಗ್ಿಂಥಗಳಲಿಲಾyನೊರೇಡಬಹುದಾಗಿದ�

ಇಸಾಲಾಮನyಶತು್ಗಳುyಈyಧಮ್ವದyಕುರಿತುyಜನರಲಿಲಾyತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆy
ವಾ್ಯಪಿಸುರಿಂತೆyಮಾಡಲುyಮುಸ್ಲಾಮರyಹಸರಲಿಲಾyಹಲವುyಸಿಂಘಟ-
ನೆಗಳನುನುyರೂಪಿಸ್ದಾದಾರ�yಈyಸಿಂಘಟನೆಗೆyಸ್ರೇರಿದರರyಮೂಲಕy
ಹಲವುyಭಯರೇತಾ್ಪದಕyದಾಳಿಗಳನುನುyನಡೆಸ್yಅಮಾಯಕರನುನುy
ಕ್ೂಿಂಡುyದಿನೆರೇyದಿನೆರೇyರಧಿ್ವಸುತತುರುರyಇಸಾಲಾಮನyರಚ್ವಸಸಿನುನುy
ಕಳೆಗುಿಂದುರಿಂತೆyಮಾಡುವುದುyಶತು್ಗಳyಹುನಾನುರವಾಗಿದ�yಈy
ಸತ್ಯರನುನುyಅರಿತರುವುದರಿಿಂದಲರೇyಧಾಮ್ವಕyರಿಂಗದಲಿಲಾy ಸಕ್್-
ಯರಾಗಿರುರyಸಿಂಘಟನೆಗಳೆಲಲಾವೂyಒಕ್ೂ್ರಳಿನಿಿಂದyಅಿಂತಹy
ದಾಳಿಯನುನುyಖಿಂಡಿಸುತತುದ�

ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿyಒಬ್ಬನನುನುyರಧಿಸ್ದರyಅದುyಇಡಿರೇyಮನುಕುಲರನುನುy
ರಧಿಸ್ದಿಂತೆ�yಒಬ್ಬನyಪಾ್ಣyಉಳಿಸ್ದರyಅದುyಸಮಗ್yಮನುಷ್ಯy
ರಗ್ವದyಪಾ್ಣyಉಳಿಸ್ದಿಂತೆyಎಿಂದುyಉಪದರೇಶಿಸ್ದyಒಿಂದುy
ಧಮ್ವದyಅನುಯಾಯಗಳುyಭಯರೇತಾ್ಪದನೆ,yಉಗ್ವಾದyಚಟುರ-
ಟ್ಕ್ಗಳಲಿಲಾyತೊಡಗಿyಕೌ್ಯ್ವರನುನುyಮರಯಲುyಸಾಧ್ಯವಿದಯರೇ?y
ಪೂರ್ವಗ್ಹyನಿಲುಮಯನುನುyಕ್ಷಣಕಾಲyತೊರದುyಚಿಿಂತಸ್ರಿ��n

ಮಾನವಿರಕು್ಗಳಿಉಲಲಿಂಘನೆ36 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ಸಂಪತಿ್ತನಿಮೀಲ್ನಿಆದಯತೆ35 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ತಿಂದಯಿಂದy ಮಕ್ಳy ಹತೆ್ಯy ನಡೆಯುತತುರುರy ಸುದಿದಾಗಳುy
ಆಗಾಗyಹೂರಬರುತತುವ�

ಲೌಕ್ಕy ಜಿರೇರನದy ಅಲಿಂಕಾರವಾದy ಸಿಂಪತತುನುನುy ಅಹಿಂಕಾರy
ಮತುತುy ಕ್ಡುಕ್ಗೆyವಿನಿಯರೇಗಿಸ್ದyಕ್ಲರರyಸಮಾಚಾರಗಳನುನುy

ಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್yವಿರರಿಸ್ದ�yಇಿಂದೂyಅಿಂತಹರರಿದಾದಾರ�yಅರರುy
ಸಮುದಾಯಕ್್yತಿಂದಿಡುರyಹಾನಿಯyಕುರಿತುyಕುರ್ಆನ್yವಿರರಿ-
ಸ್ಕ್ೂಟ್ಟಿದ�yಒಿಂದುyದಿನyನಿರೇನುyಹರೇಗೆyಸಿಂಪಾದಿಸ್ದ,yಮತುತುyಆy
ಸಿಂಪತತುನುನುyಹರೇಗೆyವಿನಿಯರೇಗಿಸ್ದyಎಿಂಬyವಿಚಾರಣೆಗೊಳಗಾಗದy
ಅರನyಪಾದವುyಅಲಿಲಾಿಂದyಕದಲಲಾರದು�� n
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ವಾಯಪಾರದಲ್ಲಿಿಮೊೀಸ

ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾರಾದರ್ ವಂಚಸುವುದನು್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನು್ನ 
ವಂಚಸುವುದನು್ನ ಅವರು ಕ್ಡಾ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲಲಿ.

ವಾ್ಯಪಾರವುy ಇಿಂದುy ಅತ್ಯಧಿಕyಮರೇಸವುy ಪ್ಕಟವಾ-
ಗುರyಒಿಂದುyಕ್ಷೆರೇತ್ವಾಗಿದ�yವಾ್ಯಪಾರದyಕ್ಷೆರೇತ್ದಲಿಲಾy

ಏನನುನುy ಬೆರೇಕಾದರೂyಮಾಡಬಹುದುy ಎನುನುವುದುy ಕ್ಲರರy
ನಿಲುವಾಗಿದ�yಅಮತyಲಾಭರನುನುyಪಡೆಯುವುದುyಮಾತ್ರಲಲಾದy
ಅದಕಾ್ಗಿyಮಾನವಿರೇಯತೆಯyಎಲಾಲಾyಮರೇರಗಳನುನುyಮರೇರುವುದುy
ಸಾರ್ವತ್ಕವಾಗಿದ�

ಇಸಾಲಾಮ್yಬಡಿ್ಡಯನುನುyನಿಷ್ರೇಧಿಸ್yವಾ್ಯಪಾರರನುನುyಅನುಮತಸ್ದy
ಧಮ್ವವಾಗಿದ�yಬಡಿ್ಡಯyರ್ಯರಸ್್ಥಯುyಬಡರರನುನುyಶೂರೇಷಣೆಗೊ-
ಳಪಡಿಸ್yಶಿ್ರೇಮಿಂತರನುನುyಇನನುಷುಟಿyಬಲಾಢ್ಯರನಾನುಗಿyಮಾಡುತತುದ�y
ಆದುದರಿಿಂದಲರೇyಅದುyನಿಷ್ರೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು�yನಾ್ಯಯಯುತವಾದy
ಲಾಭರನುನುyಪಡೆದುyವಾ್ಯಪಾರyಮಾಡಲುyಇಸಾಲಾಮ್yಅನುಮತy
ನಿರೇಡಿದಾಗyಅದರಲಿಲಾy ಪಾಲಿಸಬೆರೇಕಾದy ಕ್ಲವುy ಶಿಷಾಟಿಚಾರಗ-
ಳನುನುyಕಲಿಸ್ಕ್ೂಟ್ಟಿದ�

ಅಳತೆyಮತುತುyತೂಕದಲಿಲಾyರಿಂಚನೆyಮಾಡುವುದುyಹಾಗೂyಆಹಾರ-
ರಸುತುಗಳನುನುyದಾಸಾತುನಿಟುಟಿyಕೃತಕyಅಭಾರರನುನುyಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನುನುy
ತೊರಯಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಇಸಾಲಾಮ್yಆದರೇಶಿಸ್ದ�

ಆದರyವಾ್ಯಪಾರದಲಿಲಾyಇಿಂತಹyಆದರೇಶಗಳನುನುyಪಾಲಿಸುರರರುy
ಬಹಳy ವಿರಳರಾಗಿದಾದಾರ�y ವಾ್ಯಪಾರದಲಿಲಾy ಇಿಂದುy ಅದರೇನೂy
ನಡೆಯುವುದಿಲಲಾyಎನುನುವುದುyಕ್ಲರರyವಾದವಾಗಿದ�

ಅಳೆದುyಮತುತುyತೂಕyಮಾಡಿyಕ್ೂಡುವಾಗyಗಾ್ಹಕರಿಗೆyಮರೇಸy
ಮಾಡಬಾರದು�y ಅದಕಾ್ಗಿy ಸೂಕ್ಷಷ್ಮತೆಯನುನುy ಪಾಲಿಸುರy
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದyತೂಕದyತಟಟಿಯುyಸಾಮಗಿ್ಗಳಿದದಾಡೆyಸವಾಲ್ಪyವಾಲಿ-
ಕ್ೂಿಂಡಿದದಾರy ಉತತುಮ�y ಅಳತೆy ಮಾಡಿಕ್ೂಡುವಾಗಲೂy ಈy
ನಿಲುವುy ಪಾಲಿಸಲ್ಪಡಬೆರೇಕು�y ಪ್ವಾದಿ y ಯರರುy ಹಿರೇಗೆy
ಮಾಡಬೆರೇಕ್ಿಂದರೇyಆದರೇಶಿಸ್ರುರರು�

ಸುವೈದ್y ಬಿನ್y ಖ್ೈಸ್ y ಹರೇಳುತಾತುರ:y “ಸಾಮಗಿ್ಗಳನುನುy
ತೂಕy ಮಾಡಲುy ನೆರೇಮಸ್ದy ರ್ಯಕ್ತುಯಿಂದಿಗೆy ಪ್ವಾದಿ y
ಯರರುy ಸವಾಲ್ಪy ಹಚು್ಚರರಿಯಾಗಿy ತೂಕyಮಾಡುy ಎಿಂದರು�”y
(ಅಬೂದಾವೂದ್yತಮು್ವದಿ)

ಮತೊತುಮ್ಮy ಪ್ವಾದಿ yಯರರುy ಹರೇಳಿದರು:y “ಏನಾದರೂy
ಮಾರಾಟyಮಾಡುವಾಗyಸರಿಯಾಗಿyಅಳತೆyಮಾಡಿyಕ್ೂಟುಟಿಬಿಡಿರಿ�y
ಖರಿರೇದಿಸುವಾಗಲೂy ಸರಿಯಾಗಿyಅಳತೆyಮಾಡಿy ಪyಡೆದುಕ್ೂ-
ಳಿ್ಳರಿ�”y(ಬುಖಾರಿ)

ಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್ನಲಿಲಾy‘ತೂಕದಲಿಲಾyಕಡಿಮyಮಾಡುರರರು’yಎಿಂಬy
ಒಿಂದುyಅಧಾ್ಯಯವರೇyಇದ�yಅದುyಹಿರೇಗೆyಆರಿಂಭವಾಗುತತುದ�

“ತೂಕದಲಿಲಾyಕಡಿತಗೊಳಿಸ್yಕ್ೂಡುರರರಿಗೆyವಿನಾಶವಿದ�yಅರರುy
ಜನರಿಿಂದy ಪಡೆಯುವಾಗy ಸಿಂಪೂಣ್ವವಾಗಿy ಪಡೆಯುತಾತುರ�y
ಮತುತುyಅಳತೆyಮಾಡಿyಅಥವಾyತೂಕyಮಾಡಿyಕ್ೂಡುವಾಗyಕಡಿಮy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಕ್ೂಡುತಾತುರ�yಇರರನುನುyಒಿಂದುyಮಹಾyದಿನದಿಂದುyಎಬಿ್ಬಸ್yತರಲಾ-
ಗುವುದಿಂದುyಇರರುyಗ್ಹಿಸುವುದಿಲಲಾವರೇ?”y(ಅಲ್ಮುತಫಿಫಿಫಿರೇನ್)

ಮಾರುಕಟಟಿಯಲಿಲಾyಕಲಬೆರಕ್ಯಲಲಾದyರಸುತುಗಳುyದುಬ್ವಲವಾಗಿದ�y
ಯಾವುದೂರೇyಒಿಂದುyಕುಗಾ್ಮದಲಿಲಾyತಯಾರಿಸ್ದyರಸುತುಗಳನುನುy
ಕೂಡಾyವಿದರೇಶಿyನಿಮ್ವತವಿಂದುyಹರೇಳಿyಅಮತyಬೆಲಗೆyಮಾರಾಟy
ಮಾಡಲಾಗುತತುದ�yಕಳಪyದಜೆ್ವಯyರಸುತುಗಳನುನುyಜನರುyಆಕಷ್್ವ-
ತರಾಗುರಿಂತೆyಜೊರೇಡಿಸ್ಟುಟಿyಅದನುನುyಖರಿರೇದಿಸಲುyಬರುರರರೂಿಂ-
ದಿಗೆyಆyರಸುತುವಿನyಗುಣಮಟಟಿದyಕುರಿತುyಕ್ೂರಯುರyಸಿಂಪ್ದಾಯy
ಸಾರ್ವತ್ಕವಾಗಿದ�

ಒಳಗಡೆyನೆನೆದyಧಾನ್ಯವಿದುದಾyಮರೇಲyಒಣಗಿದyಧಾನ್ಯವಿಟುಟಿಕ್ೂಿಂಡುy

ಮಾರಾಟyಮಾಡುವುದುyಪ್ವಾದಿ yಯರರyಗಮನಕ್್yಬಿಂದಾಗy
ಅರರು,y“ನಿರೇನುyಒಳಗಿರುವುದನುನುyಏಕ್yಹೂರಗೆyತೊರೇರಿಸಲಿಲಲಾ?”y
ಎಿಂದುy ಗಿಂಭರೇರyಧವಾನಿಯಲಿಲಾyಪ್ಶಿನುಸ್yಹಿರೇಗೆಿಂದರು:y “ನಮ್ಮನುನುy
ರಿಂಚಿಸ್ದರನುyನಮಗೆyಸ್ರೇರಿದರನಲಲಾ�”y(ಮುಸ್ಲಾಿಂ)

ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್yಪ್ತಯಿಂದುyರಿಂಗದಲಿಲಾಯೂyಅಲಾಲಾಹನyಭಯವಿ-
ಟುಟಿಕ್ೂಿಂಡುyಜಿರೇವಿಸಬೆರೇಕು�yಇಹ–ಪರyವಿಜಯಕ್್yಅದುyಅನಿವಾ-
ಯ್ವವಾಗಿದ�yನಮ್ಮನುನುyಯಾರಾದರೂyರಿಂಚಿಸುವುದನುನುyನಾವುy
ಇಷಟಿಪಡುವುದಿಲಲಾ�yಹಾಗೆಯರೇyನಾವುyಬೆರೇರಯರರನುನುyರಿಂಚಿ-
ಸುವುದನುನುy ಅರರುy ಕೂಡಾy ಇಷಟಿಪಡುವುದಿಲಲಾy ಎಿಂಬy ಪ್ಜ್ಞೆy
ನಮಗಿರಬೆರೇಕು�� n

ವಿಪತು್ತಿಮತು್ತಿವಿಶಾ್ವಸ22 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ಕುನ�ತೆಿನಾಝಿಲ—ನಿವ್ಹಹಿಸುವುದುಿಹೀಗೆ?22 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ಒಿಂಟಯಲಿಲಾyಸವಾರಿyಹೂರಟ್ದದಾರು�yನಿದಿ್ವಷಟಿyಪ್ದರೇಶದಲಿಲಾyಜನರುy
ಅರರyಸಾವಾಗತಕ್್yಕಾದುyನಿಿಂತದದಾರು�yಆಗyಉಮರ್ yರರರುy
ಒಿಂಟಯyಮೂಗುದಾರರನುನುyಹಿಡಿದುಕ್ೂಿಂಡುyಕ್ಳಗೆyನಡೆಯು-
ತತುದದಾರ,yಮತ್ನುyಒಿಂಟಯyಮರೇಲyಕೂತದದಾyದೃಶ್ಯರನುನುyಕಿಂಡುyಅಲಿಲಾy
ನೆರದಿದದಾyಜನರುyಆಶ್ಚಯ್ವಚಕ್ತರಾಗಿದದಾರು�

ರೂರೇಮಗೆy ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿy ನಿಯರೇಗಿಸಲ್ಪಟಟಿy ಮುಆದ್y
ಬಿನ್yಜಬಲ್ yರೂಿಂದಿಗೆyಅಲಿಲಾಯyಉನನುತyಅಧಿಕಾರಿಯ-
ಬ್ಬy ತಮ್ಮy ಅರಸನಾದy ಖ್ೈಸರ್ನy ಪ್ಭಾರyಮತುತುy ಮಹತವಾದy
ಕುರಿತುyವಿರರಿಸ್ದ�yಆಗyಜಬಲ್yತಮ್ಮyರಾಜರyಕುರಿತುyಹಿರೇಗೆy
ವಿರರಿಸುತಾತುರ�y“ನಮ್ಮyಆಡಳಿತಗಾರyನಮ್ಮಲೂಲಾರೇರ್ವರಾಗಿದಾದಾರ�y

ಅರರುyತಮ್ಮyದೈವಿಕyಗ್ಿಂಥyಮತುತುyಪ್ವಾದಿ yಯರರನುನುy
ಅನುಸರಿಸುರyತನಕyಅರರನುನುyನಾವುyಖಲಿರೇಫರಾಗಿyಅಿಂಗಿರೇಕರಿ-
ಸುತೆತುರೇವ�yಅದನುನುyಅರರುyಅಿಂಗಿರೇಕರಿಸದಿದದಾರyಅರರನುನುyಖಲಿರೇಫy
ಸಾ್ಥನದಿಿಂದyಕ್ಳಗಿಳಿಸುತೆತುರೇವ�yಅರರುyಮರೇಸyಮಾಡಿದರyನಾವುy
ಅರರyಕ್ೈyಕತತುರಿಸುತೆತುರೇವ�yರ್ಯಭಚಾರವಸಗಿದರyಕಲುಲಾyಹೂಡೆದುy
ಸಾಯಸುತೆತುರೇವ�yಯಾರನಾನುದರೂyನೊರೇಯಸ್ದರyಅದಕ್್yಪ್ತರೇ-
ಕಾರರನುನುyತರೇರಿಸುತೆತುರೇವ�yನಮ್ಮyಪ್ವರೇಶರನುನುyಪಡೆದುyಅರರಿಗೆy
ಅಧಿಕಾರದಲಿಲಾyಮುಿಂದುರರಿಯಲುyಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ�yನಮ್ಮyನಡುವy
ದಪ್ವದಿಿಂದyರತ್ವಸುರyಹಕು್yಅರರಿಗಿಲಲಾ�yಸಮರಾಜಿ್ವತyಸ್ೂತುತುಗ-
ಳಲಿಲಾyನಮಗಿಿಂತyಹಚು್ಚyತಮಗಿಟುಟಿಕ್ೂಳು್ಳರyಅಧಿಕಾರವಿಲಲಾ�yಅರರುy
ನಮ್ಮಿಂತರುರyಓರ್ವyಮನುಷ್ಯyಮಾತ್�y”y(ಫ್ತೂಹುಶಾ್ಶಮ್)�n

َوَتَخلَُّصوا ِمَن اْلَْســِر. َوَأْســَلَم َمْن َدَعــا َعَلْيِهْم 

ا َزاَل  َوَجاُءوا َتاِئبِيَن. َفــَكاَن ُقنُوُتُه لَِعــاِرٍض. َفَلمَّ

َتــَرَك اْلُقنُوَت.

“ಪ್ವಾದಿ yಯರರುy ಕ್ಲರರy ಪರವಾಗಿy ಮತುತುy ಕ್ಲರರy
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿyಪಾ್ರ್್ವಸಲುyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸ್ದರು�yಅರರುy
ಯಾರy ಪರವಾಗಿy ಪಾ್ರ್್ವಸ್ದರೂರೇy ಅರರುy ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿy
ಸ್ರಯಿಂದyಪಾರಾಗಿyಮರಳಿದಾಗyಮತುತುyಯಾರyವಿರುದ್ಧವಾಗಿy
ಪಾ್ರ್್ವಸ್ದರೂರೇyಅರರುyತೌಬಾyಮಾಡಿyಮುಸಲಾ್ಮನರಾದಾಗy

ಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸುವುದನುನುyನಿಲಿಲಾಸ್ದರು�yಅರರುyಕುನೂತ್y
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದುy ಕಾರಣದy ಮರೇಲy ಅರಲಿಂಬಿತವಾಗಿತುತು�y
ಕಾರಣyನಿವಾರಣೆಯಾದಾಗyಅರರುyಕುನೂತ್yನಿಲಿಲಾಸುತತುದದಾರು�”y
(ಝಾದುಲ್yಮಆದ್y1/272)

ಆದರyಇರಾಕ್,yಪಾ್ಯಲಸ್ತುರೇನ್yಮುಿಂತಾದyಕಡೆಗಳಲಿಲಾyನಿರಿಂತರy
ಸಿಂಭವಿಸುತತುರುರyಅನಾಹುತಗಳyಬಗೆಗyಪ್ತಕ್್ಯಸುತಾತುyಶೈಖ್yಇಬ್ನುy
ಉಸ್ೈಮರೇನ್ yಹರೇಳುತಾತುರ�y“ವಿಪತುತುyನಿರಿಂತರವಾಗಿyಮುಿಂದು-
ರರಿಯುತತುದದಾರyಒಿಂದುyತಿಂಗಳyಕಾಲyಕುನೂತ್yನಿರ್ವಹಿಸ್yನಿಂತರy
ಬಿಟುಟಿಬಿಡಬಹುದು�”yಹಚು್ಚyಬಲಲಾರನುyಅಲಾಲಾಹು�� n



43

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಎಪ್ರ 2ೆ12

ಅಲಾಲಿರನಿವಾಗಾ್ನ

﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾
“ಜನರರೇ,yಅಲಾಲಾಹನyವಾಗಾದಾನವುyನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂyಪರಮy
ಸತ್ಯವಾಗಿದ�y ಆದುದರಿಿಂದy ಲೌಕ್ಕy ಜಿರೇರನವುy ನಿಮ್ಮನುನುy
ರಿಂಚಿಸದಿರಲಿy ಮತುತುy ಆy ಮಹಾy ರಿಂಚಕನುy ಅಲಾಲಾಹನy
ವಿಷಯದಲಿಲಾyನಿಮ್ಮನುನುyರಿಂಚಿಸದಿರಲಿ�”y(35:5)

ಸತ್ಯಸಿಂಧತೆ,y ಪಾ್ಮಾಣಿಕತೆ,y ವಾಗಾದಾನy ಪಾಲನೆy ಅತು್ಯತತುಮy
ಗುಣಗಳಾಗಿವ�yಇಿಂತಹyಗುಣಗಳನುನುyಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ್ೂಿಂಡyರ್ಯಕ್ತುಗ-
ಳನುನುyಎಲಲಾರೂyಗೌರವಿಸ್yಪಿ್ರೇತಸುತಾತುರ�yಸತ್ಯಸಿಂಧತೆyಮತುತುyವಾಗಾದಾನy
ಪಾಲನೆಯನುನುyಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್yಅಲಾಲಾಹನyವಿಶರೇಷಣಗಳಾಗಿವ-
ಯಿಂದುyಕಲಿಸ್ಕ್ೂಡುತತುದ�yಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್yಅರನುyಯಾರತೂತುy
ವಾಗಾದಾನಗಳನುನುyಉಲಲಾಿಂಘಿಸುರರನಲಲಾವಿಂದುyಹರೇಳಿದ�y

﴿ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾
“ಇದುyಅಲಾಲಾಹನುyಮಾಡಿದyವಾಗಾದಾನ�yಅಲಾಲಾಹನುyಎಿಂದೂyತನನುy
ವಾಗಾದಾನರನುನುyಉಲಲಾಿಂಘಿಸುವುದಿಲಲಾ�yಆದರyಹಚಿ್ಚನರರುyತಳಿ-
ಯುವುದಿಲಲಾ�”y(30-6:)

ಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಪಾರನyಸುನನುತ್ನಲಿಲಾyನಮಗೆyಅಲಾಲಾಹನyವಾಗಾದಾ-
ನಗಳನುನುyನೊರೇಡಬಹುದಾಗಿದ�yಆದರyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಗಳಾದyನಮಗೆy

ಅವುಗಳಲಿಲಾyವಿಶಾವಾಸವಿರಿಸ್yಮುನನುಡೆಯಲುyಸಾಧ್ಯವಾಗುತತುದಯರೇy
ಎಿಂದುyನಾವುyಪ್ತಯಬ್ಬರುyಆಲೂರೇಚಿಸಬೆರೇಕಾಗಿದ�

ನಮ್ಮyಸಿಂಕಷಟಿ,yದುಃಖyಮತುತುyನೊರೇವುಗಳನುನುyನಿವರೇದಿಸ್ಕ್ೂಳ್ಳಲುy
ಸೃಷ್ಟಿಗಳyಸಮರೇಪಕ್್yತೆರಳಲುyಧಾರಿಂತಪಡುತತುರುರyನಮಗೆyಸೃಷ್ಟಿ-
ಕತ್ವನೊಿಂದಿಗೆyಹರೇಳಲುyಸಮಯವಲಿಲಾದ?

ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyದುಃಖ–ಸಿಂಕಟಗಳನುನುyಅಲಾಲಾಹನೊಿಂ-
ದಿಗೆyತೊರೇಡಿಕ್ೂಳ್ಳಲುyರಾತ್ಯyಅಿಂತಮyಜಾರyಪ್ಶಸತುವಾದy
ಸಮಯವಾಗಿದಯಿಂದುyಹರೇಳಿರುರರು�yಈyಸಮಯyಮತುತುy
ಸಿಂದಭ್ವರನುನುyಸದುಪಯರೇಗಪಡಿಸಲುyನಾವುyಪ್ಯತನುಸುತತು-
ದದಾರೇವಯರೇyಎಿಂದುyಆತಾ್ಮರಲೂರೇಕನyನಡೆಸಬೆರೇಕು�

ಅಲಾಲಾಹನುyಹರೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾

“(ಓyಪ್ವಾದಿಯರರರೇ)y ನನನುy ದಾಸರುy ನಿಮ್ಮಡನೆyನನನುy ಬಗೆಗy
ಕ್ರೇಳಿದರyನಾನುyಅರರಿಗೆyನಿಕಟನಾಗಿದದಾರೇನೆಿಂದೂyಪಾ್ರ್್ವಸುರರನುy
ನನನುನುನುyಪಾ್ರ್್ವಸ್ದಾಗyಅರನyಪಾ್ಥ್ವನೆಯನುನುyಆಲಿಸುತೆತುರೇನೆಿಂದೂy
ಅದಕ್್yಉತತುರಿಸುತೆತುರೇನೆಿಂದೂyಅರರಿಗೆyಹರೇಳಿರಿ�yಆದುದರಿಿಂದyy
ಅರರುyನನನುyಕರಗೆyಓಗೊಡಲಿyಮತುತುyನನನುyಮರೇಲyವಿಶಾವಾಸವಿರಿಸಲಿ�y
ಅರರುyಸನಾ್ಮಗ್ವyಪಡೆಯಲೂಬಹುದು�”y(2:186)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಮಾತು,yಕೃತyಮತುತುyರ್ಯರಹಾರದಲಿಲಾyಪಾ್ಮಾಣಿಕವಾಗಿದದಾರyಈy
ಲೂರೇಕyಮತುತುyಮರಣಾನಿಂತರyಜಿರೇರನದಲಿಲಾyನಮಗೆyಧಾರಾಳy
ಒಳಿತುಗಳಿವಯಿಂದುyಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಪ್ವಾದಿyರಚನಗಳುy
ಪುನರಾರತ್ವಸ್yಹರೇಳಿದ�

ಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಹರೇಳುತಾತುರ:y “ಪಾ್ಮಾಣಿಕ,yಸತ್ಯರಿಂತy
ಹಾಗೂy ವಿಶಾವಾಸ್ಯಾದy ರತ್ವಕನುy ಪುನರುತಾ್ಥನy ದಿನದಲಿಲಾy
ಪ್ವಾದಿಗಳು,yಸತ್ಯಸಿಂಧರುyಹಾಗೂyಹುತಾತ್ಮರyಜೊತೆಯಲಿಲಾ-
ರುರನು�”y(ಇಬ್ನುyಮಾಜ)

ರರದಕ್ಷಿಣೆ,yಬಡಿ್ಡ,yಲಿಂಚ,yಮರೇಸ,yಕಳ್ಳತನ,yದರೂರೇಡೆ,yಮುಿಂತಾದy
ಅಕ್ಮಗಳನುನುy ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿರರುy ಸಮರ್್ವಸುವುದಿದ�y
ಅರರಲಲಾರೂyಅಲಾಲಾಹನyವಾಗಾದಾನದyಮರೇಲyಅವಿಶಾವಾಸyತಾಳಿ,y
ಶೈತಾನನyವಾಗಾದಾನyಮತುತುyಬೆದರಿಕ್ಗಳಿಗೆyಮಣಿದರರಾಗಿದಾದಾರ�

﴿ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾

“ಶೈತಾನನುyನಿಮ್ಮನುನುyದಾರಿದ್್ಯದಿಿಂದyಭಯಭರೇತಗೊಳಿಸುತಾತುನೆy

ಮತುತುy ಅಶಿಲಾರೇಲy ಕಾಯ್ವರನೆನುಸಗುರy ಪ್ಚೊರೇದನೆಯನುನುy
ಕ್ೂಡುತಾತುನೆ�yಆದರyಅಲಾಲಾಹನುyನಿಮಗೆyತನನುy ಕ್ಷಮyಹಾಗೂy
ಅನುಗ್ಹದy ರಚನರನಿನುರೇಯುತಾತುನೆ�y ಅಲಾಲಾಹನುy ಮಹಾy
ವಿಶಾಲನೂyಸರ್ವಜ್ಞನೂyಆಗಿರುತಾತುನೆ�”y(2:268)

ಅಲಾಲಾಹನyವಾಗಾದಾನಗಳyಮರೇಲyವಿಶಾವಾಸವಿಟುಟಿyಕ್ಡುಕ್ನyವಿರುದ್ಧy
ಕಠಿಣyನಿಲುವುyತೆಗೆದುಕ್ೂಳ್ಳಲುyತಾಳೆ್ಮ,yಸಹನೆyಹಾಗೂyಪ್ಬಲy
ಇಚಾಛಿಶಕ್ತುyಅನಿವಾಯ್ವವಾಗಿದ�

ಅಲಾಲಾಹನುyಹರೇಳುತಾತುನೆ:

﴿جئ حئ مئ ىئ يئجب حب 

خب مب ىب يب جت ﴾
“ಆದುದರಿಿಂದy (ಪ್ವಾದಿಯರರರೇ)y ನಿರೇವುy ತಾಳೆ್ಮy ರಹಿಸ್ರಿ�y
ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂy ಅಲಾಲಾಹನy ವಾಗಾದಾನy ಸತ್ಯವಾದುದು�y
ನಿಂಬಿಕ್yಇರಿಸದyಜನರುyನಿಮ್ಮನುನುyಎಷುಟಿyಮಾತ್ಕೂ್yಲಘುವಾಗಿy
ಕಾಣದಿರಲಿ�”y(30:60)

ಶೈತಾನನy ದುಬೊರೇ್ವಧನೆಗಳಿಗೆy ಬಲಿಯಾಗದy ಸತ್ಯಪಥದಲಿಲಾy
ಮುನನುಡೆಯಲುyಅಲಾಲಾಹನುyನಮ್ಮನುನುyಅನುಗ್ಹಿಸಲಿ�yಆಮರೇನ್��n

ಸಂಪಾದಕೀಯೆ6 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ಇಸಾಲಾಮಕವಾಗಿರದyಅದುyಇಸಾಲಾಮಗೆyತರೇರಾyತದಿವಾರುದ್ಧವಿಂದುy
ಘಿಂಟಾಘರೇಷವಾಗಿyಸಾರಿದಾದಾರ�

ಐ�yಎಸ್�yಸಾಮಾ್ಜ್ಯಶಾಹಿತವಾದyಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ�yಅರರyಪ್ಥಮyಶತು್y
ಮುಸ್ಲಾಮರಾಗಿದಾದಾರ�yಅರರyಮದಲyಗುರಿyಕಅ್yಬyಆಗಿದ�yಐ�y
ಎಸ್�yಪ್ತಪಾದಿಸುರyಆದಶ್ವದyಅನಿಸಾಲಾಮಕತೆಯನುನುyಬಹಿರಿಂ-
ಗಪಡಿಸ್ದರರುy ಸಲಫಿಗಳಾಗಿದಾದಾರ�y ಆದುದರಿಿಂದಲರೇy ಸಲಫಿy
ವಿರೂರೇಧಿಗಳುyಐ�yಎಸ್�yಲರೇಬಲನುನುyಸಲಫಿಗಳಿಗೆyಅಿಂಟ್ಸಲುy
ಅಹನಿ್ವಶಿyಪ್ಯತನುಸುತತುದಾದಾರ�yಐ�yಎಸ್�yಅಮಾಯಕರುyಮತುತುy
ನಿರಪರಾಧಿಗಳyತಲyಕತತುರಿಸುವಾಗyಉಚಛಿರಿಸುವುದುyಅಲಾಲಾಹುy
ಅಕ್ಬರ್,yಲಾyಇಲಾಹyಇಲಲಾಲಾಲಾಹ್yಎಿಂಬyಪದಗಳನಾನುಗಿದ�yಇದರy
ಹಸರಲಿಲಾyಮುಸ್ಲಾಮರುyಆyಪದಗಳನುನುyಉಚ್ಚರಿಸಬಾರಿಂದಿದಯರೇ?

ಸಂಪ್ದಾಯವಾದಿಗಳುಿಇಂತರಿಬಾಲ್ರವಾದಿ

ಆರ�ೀಪಗಳನುನುಿಸಲಫಿಗಳಿಮೀಲಿಹ�ರಿಸಲುಿ
ಕಾರಣವೀನು?

ಮಖಾಿಂಗಳನುನುyಸಿಂದಶಿ್ವಸುರyಜನyಸಾಮಾನ್ಯರyಮರೇಲyಸಲಫಿಗಳy
ಉಪದರೇಶyಚೆನಾನುಗಿyಪ್ಭಾರyಬಿರೇರುತತುದ�y ಕಬ್್yಎತತುರಿಸ್y ಕಟ್ಟಿy
ಶೃಿಂಗರಿಸುರyಮೂಲಕy ಆಧಾ್ಯತ್ಮಕy ಶೂರೇಷಣೆy ನಡೆಸುವುದರy
ವಿರುದ್ಧyಸಲಫಿಗಳುyಮುಿಂದಿಡುರyಪುರಾವಗಳನುನುyಅಲಲಾಗಳೆಯಲುy
ಇರರಿಿಂದyಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ�yಸಲಫಿಗಳyಜನಜಾಗೃತಯyಈyಕಾಯ್ವಕ್ಮy
ನಿರಾತಿಂಕವಾಗಿy ಮುಿಂದುರರಿದರy ಅರರಿಗೆy ಬರುತತುರುರy
ಆದಾಯಕ್್yಕತತುರಿyಬಿರೇಳಬಹುದು�yಆದುದರಿಿಂದyಅರರುyಇಿಂತಹy
ಬಾಲಿಶyಆರೂರೇಪಗಳyಮೂಲಕyಸಲಫಿಗಳyಬಾಯyಮುಚಿ್ಚಸಲುy
ವಿಫಲyಪ್ಯತನುyನಡೆಸುತತುದಾದಾರ�yಉಗ್ವಾದದyಆರೂರೇಪರನುನುy
ಮುಿಂದಿಟುಟಿyನೆೈಜyವಿಷಯದಿಿಂದyಬೆನುನುyತರುಗಿಸಬೆರೇಕ್ನುನುವುದುy
ಅರರyಬಯಕ್ಯಾಗಿದ�� n
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ಧಮ್ಹದಿಪರಿಹಾಸಯ

ಹಾಸಯಾ ವಿನ್ೇದಗಳ್ ಮಾನವ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಪ್ವಾದಿ  ಯವರು ಮತು್ತ ಅನುಚರರು ವಿನ್ೇದದಲಿಲಿ ಪಾಲೆ್ಗಂಡ 
ಸಂದಭಮಾಗಳವೆ. ಆದರೆ ಸತಯಾವಿಶಾವಸಿ ಅಲಿಲಿಯ್ ಧಮಮಾದ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸಲು ಬಾಧಯಾಸಥಾನಾಗಿರುತಾ್ತನ. 
ಶ್ೇತೃಗಳನು್ನ ರಂಜ್ಸಿ ನಗಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಹೆೇಳ್ವುದು ಹಾಗ್ ಇತರರನು್ನ ಗೆೇಲಿ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಪ್ವಾದಿ  ಯವರು 
ಮಹಾಪಾಪವೆಂದು ಕಲಿಸಿಿ್ಟ್್ಟದಾ್ರೆ. 

﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾

“ನಿರೇವುyಏನುyಮಾಡುತತುದಿದಾರಿyಎಿಂದುyಅರರೂಡನೆyಕ್ರೇಳಿದರy
ನಾವುyಹಾಸ್ಯyವಿನೊರೇದಗಳಲಿಲಾyತಲಿಲಾರೇನರಾಗಿದದಾವುyಎಿಂದುyತಟಟಿನೆy
ಹರೇಳಿಬಿಡುರರು�yಅರರೂಡನೆyಕ್ರೇಳಿರಿ�yನಿಮ್ಮyಹಾಸ್ಯyವಿನೊರೇದಗಳುy
ಅಲಾಲಾಹ್,yಅರನyರಚನಗಳುyಮತುತುyಅರನyರಸೂಲರೂಿಂದಿಗೆರೇy
ಆಗಿತೆತುರೇ?yಈಗyನೆಪಗಳನೊನುಡ್ಡದಿರಿ�yನಿರೇವುyವಿಶಾವಾಸವಿಟಟಿyಬಳಿಕy
ನಿಷ್ರೇಧಿಸ್ರುತತುರೇರಿ�yನಾವುyನಿಮ್ಮಲಿಲಾyಒಿಂದುyಕೂಟರನುನುyಕ್ಷಮಸ್ಬಿ-
ಟಟಿರೂyಇನೊನುಿಂದುyಕೂಟರನುನುyಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಶಿಕ್ಷಿಸುವವು�y
ಏಕ್ಿಂದರyಅರರುyಅಪರಾಧಿಗಳು�”y(9:65-66)

ಮಾತನಾಡುರy ಶಕ್ತುy ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ವನಾದy ಅಲಾಲಾಹನುy ನಮಗೆy
ದಯಪಾಲಿಸ್ದy ಮಹತತುರವಾದy ಅನುಗ್ಹವಾಗಿದ�y ನಮ್ಮy
ಆಸ್–ಆಕಾಿಂಕ್ಷೆ,y ಆಶಯಗಳನುನುy ಅದರy ಮೂಲಕy ಇತರರಿಗೆy

ತಳಿಸಲುy ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತುದ�y ನಾವುyಮಾತನಾಡುವಾಗy ನಮ್ಮy
ನಾಲಗೆಯyಮರೇಲy ಗಮನವಿಟುಟಿy ಅದನುನುy ನಿಯಿಂತ್ಸಬೆರೇಕು�y
ಅನ್ಯಥಾy ಅದರಿಿಂದy ಉಿಂಟಾಗುರy ಭವಿಷ್ಯy ನಮ್ಮy ಊಹಗೆy
ಅತರೇತವಾಗಿರಬಹುದು�

ಹಾಸ್ಯy ವಿನೊರೇದಗಳುyಮಾನರy ಸಹಜವಾಗಿದ�y ಪ್ವಾದಿ y
ಯರರುy ಮತುತುy ಅನುಚರರುy ವಿನೊರೇದದಲಿಲಾy ಪಾಲೂಗಿಂಡy
ಸಿಂದಭ್ವಗಳಿವ�y ಆದರy ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್y ಅಲಿಲಾಯೂy ಧಮ್ವದy
ಮರೇರಗಳನುನುyಪಾಲಿಸಲುyಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುತಾತುನೆ�y

ಶೂರೇತೃಗಳನುನುyರಿಂಜಿಸ್yನಗಿಸಲುyಸುಳು್ಳyಹರೇಳುವುದುyಹಾಗೂy
ಇತರರನುನುy ಗೆರೇಲಿy ಮಾಡುವುದನುನುy ಪ್ವಾದಿ y ಯರರುy
ಮಹಾಪಾಪವಿಂದುyಕಲಿಸ್ಕ್ೂಟ್ಟಿದಾದಾರ�yಅರರುyಹರೇಳುತಾತುರ�y

“ಜನರನುನುy ನಗಿಸಲುy ಸುಳಾ್ಳಡುರರನಿಗೆy ವಿನಾಶವಿದ�”y
(ಅಹ್ಮದ್,yಅಬೂದಾವೂದ್)

ನಾವುy ಅತ್ಯಧಿಕy ಪಿ್ರೇತಸ್y ಗೌರವಿಸಬೆರೇಕಾದy ಅಲಾಲಾಹ್yಮತುತುy
ಅರನyಸಿಂದರೇಶವಾಹಕರyಧಮ್ವದyಉಪದರೇಶಗಳನುನುyಪರಿಹಾಸ್ಯy
ಮಾಡಿದರ?y ಅದಷುಟಿy ಗುರುತರವಾಗಿರುತತುದ�y ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್y
ಧಮ್ವದyಲಾಿಂಛನyಮತುತುyಉಪದರೇಶಗಳನುನುyಗೌರವಿಸಬೆರೇಕು�y
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

(ಕುರ್ಆನ್y22:32)y

ಅವುಗಳನುನುyನಿಿಂದಿಸುವುದುyಹಾಗೂyಪರಿಹಾಸ್ಯyಮಾಡುವುದುy
ಧಮ್ವಭ್ಷಟಿರಾಗುರyತನಕyಕಾರಣವಾಗುರyಗಿಂಭರೇರyಪಾಪವಾಗಿದ�

ಪ್ವಾದಿ y ಯರರುy ಕಲಿಸ್ಕ್ೂಟಟಿy ರಸತ್ರಧಾರಣೆಯy ಕ್ಮy
ಹಾಗೂyಇಸಾಲಾಮನyಇತರyಆಚಾರಾನುಷಾ್ಠನಗಳನುನುyಗೆರೇಲಿyಮಾಡಿy
ನಗುರರರಿದಾದಾರ�y

ಹಾಗೆy ಮಾಡಬಾರದಿಂದುy ಹರೇಳಿರುವುದುy ಮಾತ್ರಲಲಾದ,y
ಅಿಂತಹyಮಾತುಗಳನಾನುಡುರyಸಭೆಯಿಂದyದೂರವಿರಬೆರೇಕ್ಿಂದುy
ಕುರ್ಆನ್yಆಜ್ಾಪಿಸ್ದ�

﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب 
ىب يب جت حت خت مت ىت ﴾

“(ಓyಪ್ವಾದಿಯರರರೇ)yಜನರುyನಮ್ಮyರಚನಗಳಲಿಲಾyದೂರೇಷಾನೆವಾರೇ-
ಷಣೆಗೆೈಯುತತುರುವುದನುನುyನಿರೇವುyಕಿಂಡಾಗ,yಅರರುyಈyಮಾತುಕ-
ತೆಯನುನುyಬಿಟುಟಿyಬೆರೇರyಮಾತುಗಳಲಿಲಾyತೊಡಗುರರರಗೂyಅರರy
ಬಳಿಯಿಂದyದೂರyಸರಿಯರಿ�yಒಿಂದುyವರೇಳೆyಶೈತಾನನುyನಿಮ್ಮನುನುy
ಮರವಿಗೆyಒಳಪಡಿಸ್ದರyನಿಮಗೆyಈyಪ್ಮಾದವುyಮನರರಿಕ್-
ಯಾದyಬಳಿಕyಪುನಃyಇಿಂತಹyಅಕ್ಮಗಳyಹತತುರyಕುಳಿತುಕ್ೂಳ್ಳ-
ಬೆರೇಡಿರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y6:68)

﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ حئ مئ ىئ 
يئ جب حب خب مب ىب ﴾

“ಅಲಾಲಾಹನyರಚನಗಳyವಿರುದ್ಧyನಿಷ್ರೇಧyಮಾತುಗಳನಾನುಡುತತುರು-
ವುದನೂನುyಅವುyಅಣಕ್ಸಲ್ಪಡುತತುರುವುದನೂನುyನಿರೇವುyಕ್ರೇಳಿದಾಗ,y
ಅರರುyಬೆರೇರyಮಾತನಾನುರಿಂಭಸುರರರಗೂyಅಲಿಲಾyಕುಳಿತುಕ್ೂ-
ಳ್ಳಬೆರೇಡಿರಿ�yಅನ್ಯಥಾyನಿರೇವುyಅರರಿಂತೆಯರೇyಆಗುತತುರೇರಿyಎಿಂದುy
ಅಲಾಲಾಹನುyನಿಮಗೆyಈyಗ್ಿಂಥದಲಿಲಾyಮದಲರೇyಅಪ್ಪಣೆyಕ್ೂಟ್ಟಿದಾದಾನೆ�y
ಅಲಾಲಾಹ್y ಕಪಟy ವಿಶಾವಾಸ್ಗಳನುನುy ಮತುತುy ಸತ್ಯನಿಷ್ರೇಧಿಗಳನುನುy
ನರಕದಲಿಲಾyಒಟುಟಿಗೂಡಿಸುರನೆಿಂಬುದನುನುyನಿಸಸಿಿಂದರೇಹವಾಗಿಯೂy
ತಳಿದುಕ್ೂಳಿ್ಳರಿ�”y(4:140)

ತಬೂಕ್yಯುದ್ಧದyಸಿಂದಭ್ವದಲಿಲಾyಪ್ವಾದಿ yಯರರುyಮತುತುy
ಅನುಚರರನೊನುಳಗೊಿಂಡyಇಸಾಲಾಮಕ್yಪಿಂಗಡರನುನುyಕಪಟವಿಶಾವಾ-
ಸ್ಗಳುyಗೆರೇಲಿyಮಾಡುತತುದಾದಾಗyಆರಿಂಭದಲಿಲಾyಉಲಲಾರೇಖ್ಸ್ದyರಚನಗಳುy
ಅರತರೇಣ್ವಗೊಿಂಡಿತು�y(9:65-66)

ಧಮ್ವyಮತುತುyಅದರyಲಾಿಂಛನಗಳನುನುyತುಿಂಬುyಮನಸ್ಸಿನೊಿಂ-
ದಿಗೆyಸ್ವಾರೇಕರಿಸ್yಅವುಗಳನುನುy ಗೌರವಿಸುರyಹೃದಯyವೈಶಾಲ್ಯತೆy
ಹಾಗೂyವಿಶಾವಾಸದಾಢ್ಯ್ವತೆಯನುನುyಅಲಾಲಾಹನುy ನಮಗೆಲಲಾರಿಗೂy
ದಯಪಾಲಿಸಲಿ�yಆಮರೇನ್�� n

ಮುಖಯಿಪ್ಕಟಣೆ

ಅಸಸುಲಾಮು ಅಲೆೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲಾಲಿಹಿ ವಬರಕಾತುಹು

ಮಾನಯಾರೆೇ,

'ಸಿರಾತ ಮುಸ್ತಖೇಂ' ಮಾಸಿಕದ ಪ್ತ್ನಿಧಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪ, ಿ್ಡಗು ಮತು್ತ ಕಾಸರಗೆ್ೇಡು ಜ್ಲೆಲಿಗೆ 
ಹಾಫಿಝ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಝ್ (ಮಬೈರ ಸಂಖ್ಯಾ 24962 9 1ೆ6) ಇವರನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಜ್ಲೆಲಿಗಳಗೆ 
ಪ್ತ್ನಿಧಿಯಾಗಿ ಮ್ಲಾನ ಮುಈದುರ್ಹಾ್ಮನ್ (ಮಬೈರ ಸಂಖ್ಯಾ 266ೆೆ 1ೆ492) ಇವರನು್ನ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಚಂದಾದಾರರು ಮತು್ತ ಪತ್್ಿಯ ಹಿತೈರ್ಗಳ್ ಇವರೆ್ಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್

  —ಸಂಪಾದಕರು
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ಎಪ್ರ 2ೆ12

ಮನಃಪರಿವತ್ಹನೆ

ಪ್ಶನು:yy ನನನುyಮಗಳುyಒಬ್ಬyಯುರಕನನುನುyಪಿ್ರೇತಸುತತುದದಾಳು�yಅರಳುyಹಟyಹಿಡಿದಾಗyನಾವುyಅರನೊಿಂದಿಗೆyವಿವಾಹy
ನಿಶ್ಚಯಸ್ದವು�yಆದರ,yಕ್ವುyಅಡೆತಡೆಗಳುyಎದುರಾಯತು�yಆyಸಿಂಬಿಂಧyಮುರಿದುyಬಿತುತು�yಇದಿರೇಗyಆಕ್yಬೆರೇರೂಬ್ಬy
ಯುರಕನನುನುyಪಿ್ರೇತಸುತತುದಾದಾಳೆ�yಅರನೊಿಂದಿಗೆyತನನುನುನುyವಿವಾಹyಮಾಡಿಕ್ೂಡಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಬಲರಿಂತyಮಾಡುತಾತುಳೆ�y
ನಾವರೇನುyಮಾಡಬೆರೇಕು?yಆಕ್ಯyಮನಃಪರಿರತ್ವನೆyಮಾಡುವುದುyಹರೇಗೆ?

ಉತತುರ:yಪಾ್ಯಪೂತ್ವಯಾದyತಕ್ಷಣyವಿವಾಹyಮಾಡಿಕ್ೂಡಬೆರೇಕು�y
ಅದುy ಪ್ವಾದಿ y ಯರರy ನಿದರೇ್ವಶನವಾಗಿದ�y ಅನ್ಯಥಾy
ವಾ್ಯಪಕವಾದy ಅಶಾಿಂತy ತಲದೂರೇರುತತುದಯಿಂದುy ಅರರುy
ಎಚ್ಚರಿಸ್ರುರರು�yಇಲಿಲಾyಈyಹಣು್ಣyಮಕಳ್ಿಗೆyಒಬ್ಬyಜಿರೇರನಸಿಂಗಾತy
ಅಗತ್ಯವಿದಯಿಂದುyತಳಿಯಲುyಬೆರೇರರೇನುyಪುರಾವyಬೆರೇಕು?yಒಬ್ಬಳುy
ಹಣು್ಣyಮಗಳಿಗೆyಪಾ್ಯಪೂತ್ವಯಾದyಲಕ್ಷಣಗಳುyಕಿಂಡುಬರ-
ಲಾರಿಂಭಸ್ದyನಿಂತರyಆಕ್ಯಲಿಲಾyಏಕಾಿಂಗಿತನyಮತುತುyಮಾನಸ್ಕy
ಒತತುಡyಗೊರೇಚರಿಸುತತುದ�yಅದರyಅಥ್ವyಮನಸುಸಿyಮತುತುyದರೇಹyಒಬ್ಬy
ಸಿಂಗಾತಯyಅನೆವಾರೇಷಣೆಯಲಿಲಾದyಎಿಂದಥ್ವ�yಅನಗತ್ಯyಕ್ಷುಲಲಾಕವಾದy
ಕಾರಣಗಳನುನುyಹರೇಳಿಕ್ೂಿಂಡುyಮದುವಯನುನುyಮುಿಂದೂಡುವುದುy
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ�yಹಲವುyಮಿಂದಿyಪರೇಷಕರುyಇಿಂತಹy
ಅನೆೈತಕyಸಿಂಬಿಂಧಗಳನುನುyನಿಸಾಸಿರವಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸುತಾತುರ�

ಹಣು್ಣyಮಕಳ್yತರಗತಯಲಿಲಾyಪ್ರೇಮyವಿವಾಹದyದುರಿಂತಗಳyಕುರಿತುy
ವಿರರಿಸುವಾಗyಒಬ್ಬಳುyಕ್ರೇಳುತಾತುಳೆ,yಮಾತಾಪಿತರಿಗೆyಇಷಟಿವಿದದಾರy
ಅದರಲಿಲಾyತಪ್ಪರೇನಿದ?yಮಾತಾಪಿತರyಒಪಿ್ಪಗೆyಮರೇರಗೆyನಡೆಯುರy
ಪ್ರೇಮಗಳಿರುವುದುyನಿಜವರೇ!yಅನೆೈತಕyಸಿಂಪಕ್ವರನಿನುಟುಟಿಕ್ೂಿಂಡರ-
ನಿಗೆyಅದಷುಟಿyಅಹ್ವತೆಗಳಿದದಾರೂyನಮ್ಮyಮಗಳನುನುyವಿವಾಹವಾಗಲುy
ಅರನುyಅನಹ್ವನೆರೇyಆಗಿದಾದಾನೆ�yನಮ್ಮyಅಳಿಯನಿಗೆyಒಬಾ್ಬಕ್ಯಿಂ-
ದಿಗೆyಅನೆೈತಕyಸಿಂಬಿಂಧವಿದಯಿಂದುyಸಾಬಿರೇತಾದರyಬೆರೇರyಯಾರy
ಗುಣಗಳುyಅರನಲಿಲಾದದಾರೂyಅರನನುನುyಅಿಂಗಿರೇಕರಿಸಲುyನಮಗೆy
ಸಾಧ್ಯವಿದಯರೇ?yಉದೂ್ಯರೇಗ,yಯೌರನ,yಸೌಿಂದಯ್ವyಅದಷ್ಟಿದದಾರೂy
ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ವತೆyಇಲಿಲಾದಿದದಾರyಆyಸಿಂಬಿಂಧದಲಿಲಾyಯಾರyಭದ್ತೆyಇದ?y
ಈyತಿಂದಯುyನಿರಿಂತರವಾಗಿyಪ್ರೇಮಗಳನುನುyಹುಡುಕ್yತನನುದರೇy

ನಡೆಯಬೆರೇಕ್ಿಂದುyಹಟyಹಿಡಿಯುರyಮಗಳyಮನಃಪರಿರತ್ವನೆಗೆy
ಯಾರyಮಾಗ್ವವಿದyಎಿಂದುyಕ್ರೇಳಿದಾದಾರ�yರೂರೇಗyಬಿಂದyನಿಂತರy
ಚಿಕ್ತೆಸಿyಮಾಡುವುದಕ್್ಿಂತyಅದುyಬಾರದಿಂತೆyಎಚ್ಚರyರಹಿಸುವುದುy
ಉತತುಮy ಎಿಂಬಿಂತೆy ಪರೇಷಕರುy ತಮ್ಮy ಮಕ್ಳುy ಅನೆೈತಕy
ಸಿಂಬಿಂಧದಲಿಲಾyಏಪ್ವಡದಿಂತೆyಕಣಾಗರಲುyಇಡಬೆರೇಕು�yಇಿಂತಹy
ಅನೆೈತಕyಸಿಂಬಿಂಧಗಳyದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನುನುyಮುಿಂಚಿತವಾಗಿಯರೇy
ಅರರಿಗೆyವಿರರಿಸ್ಕ್ೂಡಬೆರೇಕು�yಅನೆೈತಕyಸಿಂಪಕ್ವದಲಿಲಾyಏಪ್ವಟಟಿy
ಗಿಂಡುyಮಕ್ಳನುನುyಪರೇಷಕರುyಅರರyಮನಃಪರಿರತ್ವನೆಗಾಗಿy
ಕೌನಿಸಿಲ್ಗೆy ಕರದುಕ್ೂಿಂಡುy ಹೂರೇಗುವುದುy ತುಿಂಬಾy ವಿರಳ�y
ಏಕ್ಿಂದರ,yಇದರಿಿಂದyಅರರಿಗೆyಗಿಂಭರೇರyನಷಟಿವರೇನೂyಆಗುವುದಿಲಲಾ�y
ಆದರyಒಬ್ಬಳುyಹಣು್ಣyಮಗಳyಭವಿಷ್ಯyಕರಾಳವಾಗಲುyಅನೆೈತಕy
ಸಿಂಬಿಂಧಕ್್ಿಂತyಮಗಿಲಾದyಬೆರೇರyಕಾರಣವಿಲಲಾ�yಈyತಳುರಳಿಕ್y
ಇಲಲಾದಿರುವುದರಿಿಂದಲರೇyಹಣು್ಣyಮಕ್ಳುyಮರೇಸದyಬಲಯಲಿಲಾy
ಸ್ಲುಕ್ಕ್ೂಳು್ಳತಾತುರ�yತಾನುyಪಿ್ರೇತಸುರyಗಿಂಡಿಗೆyಅದರೇನೂyವಿಶರೇಷy
ವೈಶಿಷಟಿ್ಯತೆಗಳಿವಿಂದುy ತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆಯಟುಟಿಕ್ೂಿಂಡಿರುರy ಹಣು್ಣy
ಮಕಳ್ಿದಾದಾರ�yಒಬ್ಬyಗಿಂಡಿಗೆyಹಣಿ್ಣನೊಿಂದಿಗೆyತೊರೇಚುರyಜಿರೇರಶಾ-
ಸ್ತ್ರರೇಯyಆಕಷ್ವಣೆಗಿಿಂತyಮಗಿಲಾಗಿyಬೆರೇರyಯಾರyವಿಶರೇಷತೆಗಳೂy
ಆತನಲಿಲಾರುವುದಿಲಲಾ�yಇಿಂತಹyಸಿಂಪಕ್ವದಲಿಲಾyಏಪ್ವಡುರyಬಹುತೆರೇಕy
ಪುರುಷರುyಮನಸ್ಸಿನಲಿಲಾyರೂರೇಗರನಿನುಟುಟಿಕ್ೂಿಂಡರರಾಗಿರುತಾತುರ�y
ಅರರಿಗೆyಇದಲಲಾದyಬೆರೇರyಸಿಂಬಿಂಧವಿರುರyಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂyಇವ�y
ಕ್ಲವುyಪುರುಷರyಮನೆಯರರುyಇದನುನುyಪ್ಬಲವಾಗಿyವಿರೂರೇಧಿ-
ಸಬಹುದು�yಅದುyಕೂಡಾyಮನಃಪರಿರತ್ವನೆಗೆyಸಹಾಯಕವಾಗಿದ�y
ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆyಅತೃಪಿತುyಇದಯಿಂದುyತಳಿದಾಕ್ಷಣyಕ್ಲವುyಹಣ್ಮಕಳ್ುy
ತಮ್ಮyನಿಧಾ್ವರದಿಿಂದyಹಿಿಂದyಸರಿಯುತಾತುರ�yಪಿ್ರೇತಯyಮಾತುy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ನಿಜವಾದಿಗೆಳೆಯ

ಮುನಿರೇಬ್yಶಾಲಯಲಿಲಾyಅತ್ಯಿಂತyಪರೇಕರಿyಹುಡುಗ�yಆತyಚಿಕ್yಮಕಳ್ಿಗೆyಬಹಳyಕ್ರುಕುಳyಕ್ೂಡುತತುದದಾ�yಸಹಪಾಠಿಗಳy
ರಸುತುಗಳನುನುyಅಡಗಿಸ್ಟುಟಿyಅರರುyಕಷಟಿಪಟುಟಿyಹುಡುಕುವುದನುನುyಕಿಂಡುyಹಿಗುಗತತುದದಾ�yಇದುyಅರನಿಗೆyಅಭಾ್ಯಸವಾಗಿತುತು�y
ಇರನyಈyಸವಾಭಾರದಿಿಂದಾಗಿyಶಾಲಯಲಿಲಾyಎಲಲಾರೂyಇರನನುನುyದವಾರೇಷ್ಸುತತುದದಾರು�

ಆತyಕಲಿಯುವುದರಲೂಲಾyದಡ್ಡ�yಯಾವಾಗಲೂyತಡವಾಗಿಯರೇyಶಾಲಗೆyಬರುತತುದದಾ�yಒಿಂದುyದಿನವೂyಆತyಅಧಾ್ಯಪ-
ಕರಿಿಂದyಪಟುಟಿyತನನುದಿರುತತುರಲಿಲಲಾ�

ಅಹ್ಮದ್yಮುನಿರೇಬ್ನyತರಗತಯಲಿಲಾyಕಲಿಯುತತುದದಾyಅತ್ಯಿಂತyಉತಾಸಿಹಿyಮತುತುyಚುರುಕ್ನyಹುಡುಗ�yಈತyಚೆನಾನುಗಿy
ಕಲಿತುyಯಾವಾಗಲೂyಹಚು್ಚyಅಿಂಕyಪಡೆಯುತತುದದಾ�yಆಟದಲಿಲಾಯೂyಎತತುದyಕ್ೈ�yಇರನನುನುyಎಲಲಾರೂyಇಷಟಿಪಡುತತುದದಾರು�

ಒಿಂದಿನyಅಧಾ್ಯಪಕರುyಅಹ್ಮದ್ನನುನುyಸನಾ್ಮನಿಸುರyಕಾಯ್ವಕ್ಮರನುನುyಹಮ್ಮಕ್ೂಿಂಡರು�yವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳೆಲಲಾರೂy
ಕಲಿಯುವುದರಲಿಲಾyಅಹ್ಮದ್ನಿಂತೆಯರೇyಆಗಲಿyಎನುನುವುದುyಅಧಾ್ಯಪಕರyಉದದಾರೇಶವಾಗಿತುತು�yಅರರುyಅಹ್ಮದ್ನyಕ್ೂರಳಿಗೆy
ಮಡಲ್yಹಾಕ್ದಾಗyಅಹ್ಮದ್ಗೆyತುಿಂಬಾyಸಿಂತೊರೇಷವಾಯತು�yಆತyಅದಕಾ್ಗಿyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲಿಲಾಸ್ದ�

ಆದರyಮುನಿರೇಬನಿಗೆyಇದುyಇಷಟಿವಾಗಲಿಲಲಾ�yಅರನyಮನಸ್ಸಿನಲಿಲಾyಅಸೂಯyಮನೆyಮಾಡಿತು�yಅಹ್ಮದ್ಗೆyಸ್ಕ್್ದy
ಮಡಲನುನುyಕದಿಯಲುyಆತyಉಪಾಯyಮಾಡಿದ�yಅಹ್ಮದyಮನೆಗೆyಹೂರೇಗುವಾಗyದಾರಿಮಧ್್ಯyಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿyಮಡಲನುನುy
ತನಗೆyನಿರೇಡುರಿಂತೆyಬಲರಿಂತಪಡಿಸ್ದ�yಆಗyಅಹ್ಮದ್,yಇದುyಅಧಾ್ಯಪಕರುyನನಗೆyಸನಾ್ಮನyಮಾಡಿyಕ್ೂಟಟಿyಮಡಲು�y
ಇದನುನುyನಾನುyಕ್ೂಡುವುದಿಲಲಾyಎಿಂದ�

ಮನಿರೇಬ್yಅರನಿಗೆyಹೂಡೆದುyಮಡಲನುನುyಕ್ತುತುಕ್ೂಿಂಡ�yಅಹ್ಮದ್yದುಃಖದಿಿಂದyಮನೆಗೆyಮರಳಿದ�yಆದರyಅರನುy
ಈyವಿಷಯರನುನುyಯಾರಿಗೂyತಳಿಸಲಿಲಲಾ�

ದಿನಗಳುyಕಳೆಯತು�yಮುನಿರೇಬ್ನನುನುyಶಾಲಯಲಿಲಾyಕಾಣುವುದಿಲಲಾ�yಮಕಳ್ೆಲಲಾರೂyಸಿಂತೊರೇಷಪಟಟಿರು�yಅರನyಕ್ರುಕು-
ಳವಿಲಲಾದyಹಾಯಾಗಿyಇರಬಹುದಿಂದುyಅರನುyಯಾರತೂತುyಶಾಲಗೆyಬರಬಾರದಿಂದುyಪಾ್ರ್್ವಸ್ದರು�

ಚ
ಣ್ಣ
ರ
ಅಂ
ಕ
ಣ



49

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಎಪ್ರ 2ೆ12

ಚ
ಣ್ಣ
ರ
ಅಂ
ಕ
ಣ

ಆದರyಮುನಿರೇಬನನುನುyಕಾಣದyಅಹ್ಮದ್ನಿಗೆyಬೆರೇಸರವಾಯತು�yಅರನುyಮಕಳ್ಿಂದಿಗೆyಹರೇಳಿದ,yನಾವಲಲಾರೂy
ಮುನಿರೇಬನyಮನೆಗೆyಹೂರೇಗಿyನೊರೇಡೊರೇಣ�yಅರನುyಕಾಯಲಯಿಂದyಮಲಗಿರಬೆರೇಕು�

ಅರನುyಶಾಲಗೆyಬರದyಎಲಿಲಾಯರೇyಅಲದಾಡುತತುರಬೆರೇಕು�yನಾವುyಹೂರೇಗುವುದುyಬೆರೇಡ�yಮಕಳ್ುyನಿರಾಕರಿಸ್ದರು�

ಅಹ್ಮದ್y ಒಿಂಟ್ಯಾಗಿy ಹೂರೇಗಲುy ತರೇಮಾ್ವನಿಸ್ದ�y ನಾನೂy ನಿನನುy ಜೊತೆಗೆy ಬರುತೆತುರೇನೆಿಂದುy ಅಹ್ಮದ್ನy
ಗೆಳೆಯyಆಮರ್yಹರೇಳಿದ�

ಅರರಿಬ್ಬರೂyಮುನಿರೇಬನyಮನೆಗೆyತೆರಳಿದರು�yಕಾಲಿಿಂಗ್yಬೆಲ್yಅದುಮದಾಗyಅರನyತಾಯyಮುಗುಳನುಗುತಾತುy
ಬಾಗಿಲುyತೆರದರು�y

ಮುನಿರೇಬ್yಶಾಲಗೆyಬರುವುದಿಲಲಾವರೇಕ್?yಆಮರ್yಕ್ರೇಳಿದಾಗyತಾಯyದುಃಖದಿಿಂದyಹರೇಳಿದರು,yಅರನಿಗೆyವಿಪರಿರೇತy
ಜವಾರ�yಮೈಕ್ೈyನೊರೇವಿನಿಿಂತyನಿಲಲಾಲೂyಆಗದyಕೂರಲೂyಆಗದyಮಲಗಿಕ್ೂಿಂಡೆರೇyಇದಾದಾನೆ�yಔಷಧಿyತರಿಸ್ದದಾರೇನೆ�yಕ್ಲವುy
ದಿನಗಳಲಿಲಾyವಾಸ್ಯಾಗಬಹುದಿಂದುyವೈದ್ಯರುyಹರೇಳಿದಾದಾರ�

ಅಹ್ಮದ್yಮತುತುyಆಮರ್yಮುನಿರೇಬ್yಮಲಗಿದದಾyಕ್ೂರೇಣೆಗೆyಬಿಂದರು�yಅಹ್ಮದ್ನನುನುyಕಿಂಡುyಮುನಿರೇಬ್yತಲತಗಿಗಸ್ದ�

ಅಹ್ಮದ್yಮುನಿರೇಬನyಕ್ೈyಹಿಡಿದು,yಪರವಾಗಿಲಲಾyಮುನಿರೇಬ್!yನಾನುyನಿನನುನುನುyಕ್ಷಮಸ್ದದಾರೇನೆ�yಬೆರೇಗನೆರೇyಗುಣಮುಖನಾಗಿy
ಶಾಲಗೆyಬಾyಎಿಂದುyಹರೇಳಿದ�

ಅರರುyಪರಸ್ಪರyಕ್ೈyಹಿಡಿದುyಅತತುರು�yಮುನಿರೇಬ್yಅಹ್ಮದ್ನyಮಡಲನುನುyಹಿಿಂದಿರುಗಿಸಲುyಹೂರೇದಾಗyಅಹ್ಮದ್,yಬೆರೇಡ,y
ಅದುyನಿನನುyಬಳಿಯಲಿಲಾಯರೇyಇರಲಿ�yನಿರೇನುyಅದನುನುyನಮ್ಮಬ್ಬರyಗೆಳೆತನದyಚಿಹನುಯಾಗಿyಜೊರೇಪಾನವಾಗಿಡು�

ಗೆಳೆಯರುyಅಲಿಲಾಿಂದyಹೂರಡುರyಮದಲುyಮುನಿರೇಬ್yಅರರyಕ್ೈyಹಿಡಿದು,yನಾನುyಇನುನುyಮುಿಂದyಉತತುಮy
ಹುಡುಗನಾಗಿyಬಾಳುತೆತುರೇನೆಿಂದುyಮಾತುyಕ್ೂಟಟಿ�

ಮಾತ್yಮನಸಸಿನುyಗೆಲಲಾಬಹುದು�yಆಕ್ಯನುನುyಹಿಿಂಸ್ಸುವುದು,y
ಆರೂರೇಪyಹೂರಿಸುವುದು,yಚುಚು್ಚyಮಾತುಗಳನಾನುಡುವುದುyಅರಳy
ಹಟಮಾರಿತನರನುನುyಹಚಿ್ಚಸ್yಪಿ್ಯತಮನಿಗೆyಮತತುಷುಟಿyಹತತುರವಾ-
ಗಲುyದಾರಿyಮಾಡಿyಕ್ೂಡಬಹುದು�

ಮನಃಪರಿರತ್ವನೆಗೆyಅತ್ಯಿಂತyಪರಿಣಾಮಕಾರಿyಅಸತ್ರyಧಾಮ್ವಕy
ಪ್ಜ್ಞೆಯಾಗಿದ�yಅನೆೈತಕy ಸಿಂಬಿಂಧದyಮೂಲಕyವಿವಾಹದಲಿಲಾy
ಏಪ್ವಟಟಿರyಅಲಾಲಾಹನyಅನುಗ್ಹಕ್್yಪಾತ್ರಾಗುವುದಿಲಲಾವಿಂದುy

ಚಿಿಂತಸ್yತಮ್ಮyನಿಧಾ್ವರರನುನುyಬದಲಿಸ್yಅದಷ್ೂಟಿರೇyಹಣ್ಮಕಳ್ಿದಾದಾರ�y
ಮಾತಾಪಿತರyಅತೃಪಿತುyಅಲಾಲಾಹನyಅತೃಪಿತುಗೆyಕಾರಣವಾಗುತತುದ-
ಯಿಂದುyಯರೇಚಿಸ್yಹಿಿಂಜರಿದರರೂyಕಡಿಮಯಲಲಾ�yಧಾಮ್ವಕy
ಜ್ಾನವಿರುರy ಓರ್ವನy ಬಳಿy ಕೌನೆಸಿಲಿಿಂಗ್y ನಡೆಸ್y ಅಲಾಲಾಹನy
ಸಹಾಯರನುನುyಬೆರೇಡಿಕ್ೂಿಂಡರyಮನಃಪರಿರತ್ವನೆಗೆyಸಹಾಯವಾ-
ಗಬಹುದು�yಮಾತಾಪಿತರyಪಾ್ಥ್ವನೆyಸ್ವಾರೇಕರಿಸಲ್ಪಡುತತುದಯಿಂದುy
ಹದಿರೇಸ್ಗಳಲಿಲಾyರರದಿಯಾಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹನುyಮಕ್ಳಿಿಂದyನಮ್ಮy
ಕಣ್ಮನಗಳನುನುyತಣಿಸಲಿ�yಆಮರೇನ್� n

ಮನಃಪರಿವತ್ಹನೆ4  ನೇ ಪುಟದಿಂದ


