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ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಮನಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಬರಗಳು

ಇ

ಸ್ಲಾಮ್ ಶುದ್ಧವ ಾದ ಏಕದೇವಾರಾಧನೆಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಪೂಜೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ತೀರಾ
ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದವರನ್ನು ಕರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಿ-

ದ್ದಾರೆ. ಹಲವರ ಕಬ್ರ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ ಾರವೆಂತಲ�ೋ, ದರ್ಗಾವೆಂತಲ�ೋ, ಮಖಾಂ ಎಂತಲ�ೋ 
ಹೆಸರಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಶಕರು ತಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಸಫಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ರ್ನಲ್ಲಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಬರ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ

ಸುದ್ದಿಯಾದದ್ದು ವಾಚಕರಿಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದಷ್ಟೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು

ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ.

ಮಕ್ಬರ ಅಥವಾ ಜಾರ ಎಂದರೇನು?
ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕಬ್ರ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಸಿ, ಬೆಳಕು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಮೃತವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ
ೊಂ-

ದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳವೇ ಮಕಾ ಅಥವಾ ಜಾರ. 
ಬಹುತೇಕ ಮಕಾಂಗಳು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಮಕಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ

ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಸೀದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾರಗಳೂ ಇವೆ. ಆಗ್ರಹ
ಸಫಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿದೆ.

ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಾರ್ಹವೇ?
ಇಲ!್ಲ ಕಬ್ರ್ಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗೇಣಿಗಿಂತ ಎತರ
್ತ ವಾಗಿರಲು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅನುವದನೀಯವಲ್ಲ. ಪುರಾವೆ ನ�ೋಡಿರಿ:
ಜುನ್ದ್ ಬಿನ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಬಜಲಿ
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ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಮರಣಹೊಂದುವ ಐದು ದಿನಗಳ
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ಮೊದಲು ಬಜಲಿಯವರು

ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆಲಿಸಿದರ
್ದ ು: “ತಿಳಿಯಿರಿ! ನಿಮ್ಮ

ಪೂರ್ವಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಜ್ಜನರ ಕಬ್ರ್ಗಳನ್ನು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಬ್ರ್ಗಳನ್ನು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡದಿರಿ. ನಾನು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ.” (ಮುಸ್ಲಿಮ್)
ಅಬೂ ಹುರೈರ

ಅವರಿಂದ ನಿವೇದನೆ: ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನೀವು ನನ್ನ ಕಬ್ರನ್ನು ಉತ್ಸವದ

ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಬ್ರ್ಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡದಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ ಾತ್ ಹೇಳಿರಿ. 
ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ ಾತ್ ನನಗೆ ತಲುಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.” (ಅಬೂದಾವೂದ್)
ಜಾಬಿರ್

ಅವರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ : “ಕಬ್ರ್ನ ಮೇಲೆ  ಕೂರುವುದು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಸುಣ್ಣ

ಬಳಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ
ತಿರ್ಮುದಿ, ಅಬೂದಾವೂದ್)

ಶಾಫಿಈ ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಇಬ್ನ್ ಹಜರುಲ್ ಹೈತಮಿ

ಯವರು ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.” (ಮುಸ್ಲಿಮ್,

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಕಬ್ರ್ಗಳನ್ನು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನಾಗಿ

ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಕಬ್ರ್ನ ಮೇಲೆ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ 
ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂದಾಗಿದೆ.” (ಅಝ್ಝವ ಾಜಿರ್ 1/121)
ಅಬೂ ಸಈದುಲ್ ಖುದ್ರಿ

ಅವರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ : “ಕಬ್ರ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ 

ಕೂರುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ
(ಮುಸ್ನದ್ ಅಬೂ ಯಅ್ಲ)

ಯವರು ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.”

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅದನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೂಲಭೂತ ಬುನಾದಿ ಏಕದೇವಾರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವಾಗುವ 

ಯಾವುದನ್ನೂ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಬ್ರನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ 
ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ ನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅದನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಕಬ್ರ್ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅನುಮತಿಸಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಆದ್ಯಕ ಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಕಬ್ರ್ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರು. ಜನರು ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವಾಸದೆಡೆಗೆ

ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕ ಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ರೂಢಮೂ-

ಲವಾದಾಗ ನಂತರ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಕಬ್ರ್ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು

ಅವರು ವಿವರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವಂತ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಲ�ೋಕ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿ ಅದು

ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕಬ್ರ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಇಂದು ಎತರಿ
್ತ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾರಗಳ ಝಿಯಾರತ್ಗಾಗಿ ಹ�ೋಗುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶವಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. 
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಕಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ರ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಿಂಥ ಆಗ್ರಹ ಸಫಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಿಂಥ ಜಾರಗಳಲ್ಲಿ ಝಿಯಾರತ್ ಮಾಡಿರಿ

ಎಂಬ ಬಹಿರಂಗ ಜಾಹೀರಾತು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಮಕ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವ ಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವ 
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ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ
ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಸ್ಲಾಮಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಬ್ರನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಸಲಫಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ

ಈ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಧಾರಾಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದ
ಅದರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಡುಕನ್ನು ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೂಲ�ೋತ್ಪಾಟನೆಗೊಳಿಸ-

ಬೇಕು. ಕುರ್ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತನ
್ತ ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಚ್ಚರಿತರಾದ ಸಲಫುಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನವಲಂ-

ಬಿಸಿ ಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಉಪದೇಶ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರವ ಾಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ 

ಹಲವರಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪುರ�ೋಹಿತರು ಅವರನ್ನು ಶ�ೋಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ 
ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಎತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಬ್ರ್ಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರವಾದಿವಚನವಿದೆಯಲ್ಲ ? ಕೇರಳದ
ನಾಡುಕಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಬರ ಕೆಡವಿದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲವೇ?
ಎತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಬ್ರನ ್ನು ಕೆಡವಿಹಾಕಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವ ಾದಿ
ಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಅಧಿಕಾರವು ಪ್ರವ ಾದಿ

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಅಲಿ

ಯವರ ಕೈಗೆ ಬಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು

ಯವರು ಅಲಿ

ಯವರಿಗೆ ಹೀಗೆ

ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುರ್ಆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಚರ್ಯೆಯ ಪ್ರಕ ಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುವ ಒದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮ್
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿರ�ೋಧಿಸುವ ಕಬ್ರ್ನ ಆರಾಧನೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದ ಇಂತಹ ವಿಕೃತ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತೆಸೆದು
ನಂತರ ಹೀಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತವು ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಸ್ವರ ೂಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. 
ಪ್ರಜ ಾಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಜೀವಾಳ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮಗೆ ಸರಿಯೆಂದು ತ�ೋಚಿದ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಶಯ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ

ಯವರು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕನುಸಾರ ಜೀವಿಸುವ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ  ಆಡಳಿತಗಾರರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳಿವೆ.  ಕದ್ದವನ ಕೈ
ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ವ್ಯಭಿಚರಿಸಿದವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು, ಕೊಂದವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು... ಮುಂತಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ವ್ಯಕ್ಗ
ತಿ ಳಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ 
ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಾರತದಂತಹ ಒಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು

ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರ
ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಜೀವಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಇತರರ ಆರಾಧ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಲು
ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿಹಾಕಲು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆರ�ೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಶಯ
ಸಂವಾದದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ.
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ನಾಡುಕಾನಿ ಚೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಖಾಂನ್ನು ಕೆಡವಿದ ಆರ�ೋಪಿಗಳು ಸಲಫುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು
ಸಮಸ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಿಂತನೆಯ ಕೆಲವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಕಾಶನಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಾಂಶವೇನು?
ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ಗ
ತಿ ಳು ಸಲಫಿಗಳ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಎಡಕ್ಕರ
ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಅವರು ಸಲಫಿ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರ-

ಲವ
್ಲ ೆಂದು ಸಲಫಿ ಮುಖಂಡರು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  ಶುಕ್ರವ ಾರ ಜುಮುಅಕ್ಕೆ ಸಲಫಿಗಳ
ಮಸೀದಿಗೆ ಹ�ೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಆರ�ೋಪಿಯೊಬ್ಬನ ಹೇಳಿಕೆಯು ಪ್ರಸ ್ತುತ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ

ತಳಕುಹಾಕಲು ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆರ�ೋಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ 
ಒಂದು ವಿಭಾಗದವರ ಮಸೀದಿಯ ಜುಮುಅದಲ್ಲಿ  ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಬರುದು.  ಅದರಿಂದ ಆ ಅಪರಾಧದ
ಹೊಣೆಯನ್ನು ಮಸೀದಿಯ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಿಸುವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತ-

ದೆಯೇ? ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ಗ
ತಿ ಳು ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧ

ಕೃತ್ಯಗಳ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡಾ ಅದೇ 
ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಡುಕಾನಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಲಫಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಪ್ರಜ್ ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ

ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ರಂಗಕ್ಕಿಳಿದವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮ, ದಾಳಿ, ಕೊಲೆ, ಮಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ವ್ಯಭಿಚಾರ,

ಸ್ತ್ರೀ ಹಿಂಸೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮೋಸ, ಸಲಿಂಗರತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶ�ೋಷಣೆಗಳು... ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು 
ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಂಘಟನೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನ�ೋಡಿ ಆರ�ೋಪ

ಹೊರಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ಸಲಫಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ ಾಡಿದ
ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಅನ್ಯಾಯದ ಪರಮಾವಧಿಯಲ್ಲವೇ?

ಮುಕಾಂಗಳು ಅನಿಸ್ಲಾಮಿಕವೆಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬ�ೋಧಿಸುವವರು ಸಲಫಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ 
ದಾಳಿಗಳಾದಾಗ ಸಂಶಯದ ಮೊನೆ ಸಲಫಿಗಳೆಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು ಸಹಜವಲ್ಲವೇ?
ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ವಿರ�ೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ದಾಳಿಗಳಾದಾಗ
ಅದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವವರ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಮದ್ಯ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಬಡ್ಡಿ, ಜೂಜಾಟ
ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ  ನಿಷಿದ್ಧವ ಾಗಿದೆ.  ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ

ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದಾಗ

ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಸಮಾಜದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನ
ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದೂ ಪರಿಶ�ೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಐ.ಎಸ್.ನಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಖಾಂನ್ನು ಕೆಡವಿಹಾಕಲು ಕರೆ 
ನೀಡುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಆಶಯವನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಸಲಫಿಗಳು ಐ.ಎಸ್. ನ
ಆವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಪ್ರಚಾರವಿದೆಯಲ್ಲ ?
ಐ. ಎಸ್, ಕರೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಲಫಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ? ಆರ�ೋಪಿಸುವವರು ಪುರಾವೆ ಸಮೇತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಮಕ್ಬರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಐ. ಎಸ್. ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಫಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು
ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ ುವ ಪ್ರಗಲ್ಭ ಸಲಫಿ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಐ. ಎಸ್. ನ ಪ್ರವರ್ತನೆ
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ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳು
""

ಫೈಸಲ್ ಬಿನ್ ಅಲಿ ಅಲ್ಬುಅ್ದಾನಿ

ಅ

ಲ್ಲಾಹು

ಅವನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ಕೆಲವು ದಿನ–ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು-

ಗಳನ್ನು ಇತರವುಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.  ಅವನು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿರುವುದು ಅವನ ದಾಸರು ಆ ದಿನ–ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು

ಆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ  ಒಳಿತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ

ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲೆಂದಾಗಿದೆ.  ಆದರೆ 
ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಶೈತಾನರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು

ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಡೆಯಲು ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಅವರು ಒಳಿತಿನ ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡವ ಾಗಿ ನಿಂತು

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

َــز َع ال َّل ُه ِم ْن
َ ــو ٌم بِدْ َع ًة فِــي ِدينِ ِه ْم إِ َّل ن
ْ َمــا ا ْبتَدَ َع َق
ِ
ِ ِ
.ــو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة
ْ  َو َل ُيعيدُ َهــا إِ َل ْي ِه ْم إِ َلى َي.ُســنَّت ِه ْم م ْث َل َها
“ಜನರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಅತ್ತನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಾಹು

ಅದರಂತಿರುವ  ಒಂದು ಸುನ್ನತನ
್ತ ್ನು ಅವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳದೆ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನದ ತನಕ ಅವರಿಗೆ
ಮರಳಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”[1]

ಜನರು ಒಳಿತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಈ ಶೈತಾನರ

ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅಸ್ಸಖ್ಯ
ತಿ ಾನಿ

ಸಿದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮನ�ೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ವಿನ�ೋದದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ

ٍ
ِ
اجتِ َهــا ًدا إِ َّل َزا َد ِمــ َن
ْ ــب بِدْ َعــة
ُ َمــا ْاز َدا َد َصاح
ِ ال َّل
ــه ُب ْعدً ا

ಹುಸಿ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಜನರು ಅಲ್ಲಾಹು ಶ್ರೇಷ್ಠಗೊಳಿಅವುಗಳ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಜನರಿದ್ದಾರೆ.  ಇವರು ಉತ್ತಮ ನಿಯ್ಯತನ
್ತ ್ನು
ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಾಗಿದರ
್ದ ೂ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲದ

ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಧರ್ಮವೆಂದು ಬಗೆದು ಅತೀವ  ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ

1
2

ಹಸ್ಸಾನ್ ಇಬ್ನ್ ಅತಿಯ್ಯ

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

“ಬಿದ್ಅತ್ತಿನ ಜನರು ಇಜ್ತಿಹಾದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಅವರು
ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.”[2]

ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಅಥವಾ ಇವರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ 

ಬಹುಶಃ ಜನರು ಮಾಡುವ  ಬಿದ್ಅತ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಅತಿಹೆಚ್ಚು 

ಹ�ೋಗಬಹುದೆಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಬಿದ್ಅತ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಹಿಸಿ 

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ,

ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಕಳೆದು-

ಬಿದ್ಅತ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅವುಗಳನ್ನು ಶರೀಅತ್ ಮತ್ತು ಉಲಮಾಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ

ಅಲ್ಹಿಲ್ಯ 6/73
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ಹ�ೋಲಿಸಿ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ

“ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ

ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅವರು ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲೂ ಬಹುದು.

ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾದ ಹದೀಸ್ಗಳನ್ನು

ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಿದಾಯತ್ ಸಿಗಲೂ ಬಹುದು. ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು

ಆಚರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ
ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು— ದುರ್ಬಲ

ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿದೆಯೇ?
ಹಾಫಿಝ್ ಇಬ್ನ್ ಹಜರ್

(ದಈಫ್) ಹದೀಸ್ಗಳು.  ಇನ್ನೊಂದು— ಕೃತಕ (ಮೌದೂಅ್)

ಹದೀಸ್ಗಳು.  ನಾವು ಇಲ್ಲಿ  ದಈಫ್ ಹದೀಸ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿ-

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ ِ َلم ي
ٍ ــه ِر َر َج
، َو َل فِــي ِص َي ِام ِه،ب
ْ ــر ْد في َف ْض ِل َش
َ ْ
ِ
ِ
ٍ ــي ٍء ِمنْ ُه ُم َع َّي
 َو َل فِــي ِق َيا ِم،ــن
ْ َو َل فــي ص َيا ِم َش

ِ
ٍ َلي َل ٍة م ْخصوص
ٌ  َح ِد... ــة فِ ِيه
يح َي ْص ُل ُح
ٌ يــث َصح
َ ُ َ ْ
ِ ْ ــك
َ ِ َو َقدْ َســ َب َقنِي إِ َلــى ا ْل َج ْز ِم بِ َذل.لِ ْل ُح َّج ِة
ال َما ُم
ِ
ُ ِــر ِو ُّي ا ْل َحاف
 ُر َو ْينَــا ُه َعنْ ُه.ــظ
َ ــماع َيل ا ْل َه
َ َأ ُبو إِ ْس

ಸುತ್ತೇವೆ  ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಹದೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ಸೂಚ್ಯವ ಾಗಿ ತಿಳಿಸು-

ತ್ತೇವೆ.”[4] ನಂತರ ಅವರು (ಇಬ್ನ್ ಹಜರ್) ಆ ಹದೀಸ್ಗಳನ್ನು
ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಗಾಇಬ್ ನಮಾಝ್
ಅನಸ್

(ಕೃತಕ) ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ  ಈ ನಮಾಝನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ 

ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ٍ بِإِســن
َ ِ َوك ََذل.يح
ٍ َاد َص ِح
.ــك ُر َو ْينَا ُه َعــ ْن َغ ْي ِر ِه
ْ

ِ َس َع
ٍ َعــ ْن َأن
ــي َص َّلى ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم
ِّ ِــن النَّب
ٍ
ِ
ِ ــو َم ا ْل َخ ِم
َ َأنَّــ ُه َق
يس
ْ  « َما مــ ْن َأ َحد َي ُصــو ُم َي:ــال
ِ ُثم يص ِّلي فِيمــا بين ا ْلع َش
ِ ــاء وا ْلعتَم
ــة َي ْعنِي َل ْي َل َة
َ َ َْ َ
َ ُ َّ
َ َ َ
ِ
 َي ْق َر ُأ فِــي ك ُِّل َر ْك َع ٍة،ــر َة َر ْك َع ًة
َ ا ْل ُج ْم َعــة ا ْثنَت َْي َع َش

“ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದರ
ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್

ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವ ಾದ ಯಾವುದೇ ಸಹೀಹ್

ಹದೀಸ್ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ 

ِ بِ َفاتِح
ِ ــة ا ْل ِكت
َاب َم َّر ًة َوإِنَّــا َأن َْز ْلنَا ُه فِــي َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر
َ
ٍ ث مر
ْ  َو ُق،ات
َ َث
ــر َة
َ ــل ُه َو ال َّلــ ُه َأ َحدٌ ا ْثنَت َْي َع َش
َّ َ َ ــا
ِ
ِ ــل َب ْيــ َن ك ُِّل َر ْك َع َت ْي
ُ  َي ْف ِص،ًَم َّرة
 َفإِ َذا،يم ٍة
َ ــن بِت َْســل

ಇಮಾಂ  ಅಬೂ ಇಸ್ಮಾಈಲ್ ಅಲ್ಹರವಿ ಅಲ್ಹಾಫಿಝ್

ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  ನಾವಿದನ್ನು ಸಹೀಹಾದ ಸನದಿನ

ಮೂಲಕ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇತರರಿಂದಲೂ
ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ.”[3]

ِ ِ
ِ
ُ  َف َي ُق،ــي َســ ْب ِعي َن
ول
َّ َف َر َغ مــ ْن َص َلتــه َص َّلى َع َل
ِ
ِِ
ِ
وس َر ُّب
ٌ ُّوح ُقد
ٌ  ُســ ُّب: ــجوده َســ ْبعي َن َم َّر ًة
ُ في ُس
ِ ِ
ُ  ُث َّم َي ْر َف ُع َر ْأ َســ ُه َو َي ُق،وح
ِ الر
ول َســ ْب ِعي َن
ُّ ا ْل َم َلئكَة َو

ಅವರು ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ و َأمــا ْالَح
ٍ ــل َر َج
ِ يث ا ْل َو ِار َد ُة فِي َف ْض
ُ اد
 َأ ْو فِي،ب
َ
َّ َ
ِ ٍ  َأو ِصيا ِم َش،َف ْض ِل ِصي ِام ِه
 َف ِه َي،يح ٍة
َ ــيء منْــ ُه َص ِر
َ ْ
َ
ْ
ِ
ِ
ُ َح ُن ن َُس
وق
ْ  َون. َضعي َف ٌة َو َم ْو ُضو َع ٌة:ــم ْي ِن
َ َع َلى ق ْس

ِ
 إِن ََّك،او ْز َع َّمــا َت ْع َل ُم
َ َج
َ  َر ِّب ا ْغف ْر َو ْار َح ْم َوت:ًــرة
َّ َم
ُ ــجدُ ال َّثانِ َيــ َة َف َي ُق
ول
َ َأن
ُ ْت ا ْل َع ِز
ُ  ُث َّم َي ْس.يــز ْالَ ْع َظ ُم

ِ
ِ َّ
.ــير إِ َلى ا ْل َم ْو ُضو َع ِة إِ َش َار ًة ُم ْف ِه َم ًة
ُ الضعي َف َة َونُش

3
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ِ
َ  ُث َّم َي ْس،ــجدَ ِة ْالُو َلى
َ ِم ْث
ــأ ُل ال َّل َه
ْ الس
َّ ــل َما َق َال في
ُ  َق َال َر ُس.» َفإِن ََّها ُت ْق َضــى،اجتَــ ُه
ــول ال َّل ِه َص َّلى
َ َح

ِ  «وا َّل ِذي َن ْف ِســي بِي:ال َّله َع َلي ِه وســ َّلم
 َما ِم ْن،ــد ِه
َ
َ َ َ َ ْ ُ
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
ــر ال َّل ُه َل ُه
َّ َع ْبــد َو َل َأ َمة َص َّلى َهــذه
َ الص َلة إِ َّل َغ َف

ِ َت ِم ْث َل َزب
ِ
ِ
 َوعَدَ ِد،ــد ا ْل َب ْح ِر
ْ ــو كَان
َ
ْ  َو َل،يع ُذنُوبِه
َ َجم
ِ  َو َو ْز ِن ا ْل ِج َب،الرم ِل
ِ ــج
 َو ُي َش َّف ُع،ار
َ  َو َو َر ِق ْالَ ْش،ال
ْ َّ
ِ ِيوم ا ْل ِقيام ِة فِي ســب ِع ِم َئ ٍة ِمــن َأه ٍل بيت
ْــه ِم َّم ْن َقد
َْ ْ ْ
ْ َ
َ َ َ َْ
.»ب الن ََّار
َ اســت َْو َج
ْ

ಅನಸ್

 ರಿಂದ ವರದಿ: ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಹೇಳಿದರು:

ಸಹ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಲಾರ.”[5]
ಇಮಾಂ ಅನ್ನವವಿ

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ
ٍ يحــ ٌة ُمنْك ََر ٌة َأ َشــدُّ إِ ْنك
 ُم ْشــت َِم َل ٌة،َار
َ ِــي بِدْ َع ٌة َقب
َ ه
ٍ َع َلى منْكَــر
ِ ْ  َف َي َت َع َّي ُن ت َْرك َُها َو.ات
اض َعن َْها
ُ ــر
َ ال ْع
َ
ُ
ِ وإِ ْنكَارها َع َلــى َف
.اع ِل َها
َ ُ
َ
“ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ  ಉಗ್ರವ ಾಗಿ ವಿರ�ೋಧಿಸಬೇಕಾದ ಬಿದ್ಅತ್  
ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು

ತೊರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು

ಇದನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.”[6]

“ಯಾರು (ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಥಮ) ಗುರುವಾರ ಉಪವಾಸ

ಇಬ್ನು ನ್ನುಹಾಸ್

ಪ್ರತಿ  ರಕ್ಅತ್ನಲ್ಲಿ  ಅಲ್ಫಾತಿಹ ಸೂರವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ,

ِ
ِ وع بِا ِّت َف
ُ  ا ْل َح ِد.َو ِه َي بِدْ َع ٌة
اق
ٌ ــو ِار ُد ف َيها َم ْو ُض
َ يث ا ْل
.ا ْل ُم َحدِّ ثِي َن

ಆಚರಿಸಿ ಇಶಾ ನಮಾಝಿನ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ರಕ್ಅತ್ ಮಾಡಿ,
ಇನ್ನಾ ಅನ್ಝಲ್ನಾ ಫೀ ಲೈಲತಿಲ್ ಕದ್ರ್ ಸೂರವನ್ನು ಮೂರು

ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲಾಹು ಅಹದ್ ಸೂರವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು

ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ  ಎರಡೆರಡು ರಕ್ಅತ್ಗಳ

ಮಧ್ಯೆ ಸಲಾಂ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ನನ್ನ 

ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ ್ತು ಬಾರಿ ಸಲಾತ್ ಹೇಳಿ, (ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸು-

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

“ಇದೊಂದು ಬಿದ್ಅತ್.  ಹದೀಸ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಕ್ಕೊರಳ
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕ ಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾದ ಹದೀಸ್

ವಾಗ) ಪ್ರತಿ  ಸುಜೂದಿನಲ್ಲೂ— ಸುಬ್ಬೂಹುನ್, ಕುದ್ದೂಸುನ್

ಮೌದೂಅ್ (ಕೃತಕ) ಆಗಿದೆ.”[7]

ನಂತರ ತಲೆಯೆತ್ತಿ  ಎಪ್ಪತ ್ತು ಬಾರಿ— ರಬ್ಬಿಗ್ಫಿರ್ ವರ್ಹಮ್

ಶೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯ್ಯ

ಅಅ್ಝಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಂತರ ಎರಡನೇ  ಸಜ್ದ  ಮಾಡಿ

ِ الر َغ ِائ
ْ  َب.ــل َل َها
َ ــب َف َل َأ ْص
َ َو َأ َّما َص
ــل ِه َي
َّ ــا ُة
ِ
َ  َف.ُم ْحدَ َثــ ٌة
.ب َل َج َما َعــ ًة َو َل ُف َرا َدى
ُّ ــا ت َْســتَح
ِ
ِ َف َقدْ َث َب َت فِي َص ِح
ــي َص َّلى ال َّل ُه
َّ ِيح ُم ْســل ٍم َأ َّن النَّب

ರಬ್ಬುಲ್ ಮಲಾಇಕತಿ ವರ್ರೂಹ್ ಎಂದು ಎಪ್ಪತ ್ತು ಬಾರಿ ಹೇಳಿ

ವತಜಾವಝ್ ಅಮ್ಮಾ ತಅ್ಲಮು ಇನ್ನಕ ಅನ್ತಲ್ ಅಝೀಝುಲ್
ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ  ಹೇಳಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ 
ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ 
ಕೊಡದಿರಲಾರ.” ನಂತರ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

“ನನ್ನ  ಆತ್ಮ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯೋ  ಅವನ ಮೇಲಾಣೆ! ಈ

ನಮಾಝನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಾಸ ಮತ್ತು ದಾಸಿಯ

ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಕ್ಷಮಿಸದಿರಲಾರ. ಅವರ ಪಾಪಗಳು

ಸಮುದ್ರದ ನೊರೆಗಳಷ್ಟಿದರ
್ದ ೂ ಸರಿ. ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಷ್ಟಿದರ
್ದ ೂ ಸರಿ. 

ಪರ್ವತದ ತೂಕದಷ್ಟಿದರ
್ದ ೂ ಸರಿ. ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳಷ್ಟಿದರ
್ದ ೂ ಸರಿ. 
ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನರಕ

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಏಳು ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು

ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ َخــص َلي َل َة ا ْلجمع
ِ
ــة بِ ِق َيا ٍم
َ ْ ُ
ْ َّ ُ َع َل ْيه َو َســ َّل َم ن ََهى َأ ْن ت
ِ  و ْالَ َثر ا َّل.َأو يــو ِم ا ْلجمع ِة بِ ِصيــا ٍم
ــذي ُذ ِك َر فِ َيها
َ
َ ْ ُ
ْ َ ْ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ٌــم َي ْذك ُْر ُه َأ َحد
ٌ كَذ ٌب َم ْو ُض
ْ  َو َل.ــوع بِا ِّت َفاق ا ْل ُع َل َماء
ِ ف و ْالَ ِئم
ِ
ِ
.ــة َأ ْص ًل
َّ َ الســ َل
َّ م َن
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“ರಗ ಾಇಬ್

ನಮ ಾಝಿಗೆ

ಯ ಾವುದೇ  ಆಧ ಾರವಿಲ್ಲ. 

ಸುಂದರವಾಗಿ ಕುರ್ಆನ್ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಿದರ
್ದ ು. ಅವರು

ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೋ  ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುನ್ನತ್ತಿಲ್ಲ.  ಶುಕ್ರವ ಾರ

ನಮಾಝ್ ಮಾಡಿದರು.... ಆದರೆ ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ ನಮಾಝಿನ

ಶಅ್ಬ ಾನ್ ಹದಿನೈದರಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೈತುಲ್ ಮುಕದ್ದಿಸ್ನಲ್ಲಿ 

ಅದೊಂದು ನೂತನಾಚಾರ.  ಅದನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿಯೋ 

ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಮಾಝಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹಗಲನ್ನು ಉಪವಾಸದ
ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ

ಬಗ್ಗೆ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ  ಅದು ನಮ್ಮ ಬೈತುಲ್ ಮುಕದ್ದಿಸ್ನಲ್ಲಿ 

ಯವರು ವಿರ�ೋ-

ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಹಿಜರಿ  480ರ ನಂತರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ.”[9]

ಧಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಂನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರ

ಒಕ್ಕೊರಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕ ಾರ ಈ ನಮಾಝಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಇಬ್ನುಲ್ ಜೌಝೀ

ವರದಿಯಾದ ಹದೀಸ್ ಕೃತಕವಾಗಿದೆ.  ಸಲಫ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಅಥವಾ
ಇಮಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ ್ತಾವಿಸಿಲ್ಲ.”

ಹಾಫಿಝ್ ಅಬುಲ್ ಖತ್ತಾಬ್

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.[10] ಇಬ್ನುಲ್ ಹಾಜ್

ಈ ನಮಾಝ್ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ 
ಅತ್ತುರ್ತೂಶೀ

ತಮ್ಮ ‘ಅಲ್ಮೌದೂಆತ್’ನಲ್ಲಿ  ಈ

ಹದೀಸ್ ಮೌದೂಅ್ (ಕೃತಕ) ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

[8]

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ಮತ್ತು ಅಬೂ ಶಾಮ
[11]

ಈ ನಮಾಝ್ ಬಿದ್ಅತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಬೂ ಇಸ್ಮಾಈಲ್
ಅಲ್ಅನ್ಸಾರೀ

, ಅಬೂಬಕ್ರ್  ಅಸ್ಸಮ್ಆನೀ

, ಅಬುಲ್

ಫದ್ಲ್ ಇಬ್ನ್ ನಾಸಿರ್
ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿಂದಲೂ
ِ ِ
ٍ
ِ
َ  َق،ــي
 َل ْم َي ُك ْن:ــال
ُّ َو َأ ْخ َب َرنــي َأ ُبو ُم َح َّمد ا ْل َم ْقدس
ಬಿದ್ಅತ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ِ ت ا ْلم ْق
ِ ِعنْدَ نَــا بِبي
ِ الر َغ ِائ
ِ ــد
َ س َق ُّط َص
ب َه ِذ ِه
َْ
َّ ــا ُة
َ
ಇಸ್ರಾಅ್ ಮತ್ತು ಮಿಅ್ರಾಜ್
ٍ ا َّلتِي ت َُص َّلى فِي َر َج
َ ب َو َشــ ْع َب
 َو َأ َّو ُل َما َحدَ َث ْت.ان
[12]

[14]

ಪ್ರವ ಾದಿ

ٍ ــان و َأرب ِعين و َأرب ِع ِم َئ
ٍ ِعنْدَ نَــا فِي ســن َِة َثم
 َق ِد َم.ــة
َْ َ َ َْ َ
َ
َ
ِ َع َلينَــا فِي بي
ِ ت ا ْل َم ْق ِد
ف
ُ  ُي ْع َر،س َر ُج ٌل ِمــ ْن نَا ُب ُل َس
َْ
ْ
َ َان ُح ْســ ُن الت
َ  َوك.بِا ْب ِن َأبِــي ا ْل َح ْم َر ِاء
 َف َقا َم.ِّــا َو ِة

ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ  ರಗಾಇಬ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಮಾಝ್

ಇರಲಿಲ್ಲ.  ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಆರಂಭವಾದದ್ದು 
ಹಿಜರಿ 448 ರಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ನಾಬುಲುಸ್ದಿಂದ ಇಬ್ನ್ 
ಅಬಿಲ್ ಹಮ್ರಾಅ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರು. ಅವರು

8
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ಇದು

ಯವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮುಅ್ಜಿಝತ್ಗಳಲ್ಲೊಂದು

ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಅಕ್ಸಾ ಮಸೀದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯ ಾಣ. ಮಿಅ್ರ ಾಜ್

ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏಳಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಆರ�ೋಹಣ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಇಸ್ರಾಅ್ ಮತ್ತು ಮಿಅ್ರ ಾಜನ್ನು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ದಿನ
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[15]
ಇಬ್ನ್ ರಜಬ್

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ َاد َل ي ِصح َع ِن ا ْل َق
ٍ ور ِوي بِإِســن
اســ ِم ْب ِن ُم َح َّم ٍد َأ َّن
ُّ َ
ْ َ َُ
ِْ
َ ــرا َء بِالنَّبِ ِّي َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم ك
َان فِي
َ ال ْس

ِ وما ُكنَّا ر َأينَاها و َل س
.ــم ْعنَا بِ َهــا َق ْب َل َذلِ َك
َ َ َ ْ َ
َ َ

ಬೈತುಲ್ ಮುಕದ್ದಿಸ್ನಲ್ಲಿ ರಜಬ್ ಮತ್ತು ಶಅ್ಬ ಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 

[13]

ಇಸ್ರಾಅ್ ಮತ್ತು  ಮಿಅ್ರ ಾಜ್.  ಇಸ್ರಾಅ್ ಎಂದರೆ  ಮಕ್ಕಾ 

ِ ــج ِد ْالَ ْقصى َلي َلــ َة النِّص
ِ َف َص َّلــى فِي ا ْلمس
ف ِم ْن
ْ
ْ َ
ْ َ
ٍ  َو َأ َّما َص َل ُة َر َج... ان
ْ َُحد
َ َشــ ْع َب
ث ِعنْدَ نَا
َ ــم ت
ْ ب َف ْل
ِ فِي بي
ِ ت ا ْل َم ْق ِد
.س إِ َّل َب ْعدَ َســن َِة َث َمانِي َن َو َأ ْر َب ِع ِم َئ ٍة
َْ

“ಅಬೂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಮಕ್ದಿಸೀ  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ನಮ್ಮ ಈ

ಕೂಡ

ಮತ್ತು ಇಬ್ನ್ ರಜಬ್

9
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ِ
ِ
ِ َســابِ ٍع َو ِع ْش
ٍ ــري َن ِم ْن َر َج
يم
ُ  َو َأ ْنك ََر َذل َك إِ ْب َراه.ب
.ا ْل َح ْربِ ُّي َو َغ ْي ُر ُه
“ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯ ಾಣ (ಇಸ್ರಾಅ್) ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ

ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತೆಂದು ಅಲ್ಕಾಸಿಮ್ ಇಬ್ನ್ ಮುಹಮ್ಮ-

ದ್ರಿಂದ ಸಹೀಹಲ್ಲದ ಸನದಿನ ಮೂಲಕ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರ ು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಅತೀರ ಎಂದು

ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತವಿದೆ. 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕ ಾರ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆಗಮನದೊಡನೆ ಈ ಬಲಿ

ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿದೆ.  ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ  ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಇಮಾಂ 
ಅಲ್ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಇಮಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಅಬೂ
ಹುರೈರ

ರವರ ಹದೀಸನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ:

َ
»َ«ل َف َر َع َو َل َعتِ َيرة

ಆದರೆ  ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಅಲ್ಹರಬೀ  ಮುಂತಾದವರು ಇದನ್ನು

ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.”[16]
ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯ್ಯ

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ
 َو َل َع َلى،ــه ِر َها
ْ ــم َدل ٌيل َم ْع ُلــو ٌم َل َع َلى َش
ْ َل ْم َي ُق
ِ ُع ْش
ُ  َب ْل النُّ ُق. َو َل َع َلى َع ْينِ َهــا،ــر َها
ــول فِي َذلِ َك
. َل ْي َس فِ َيها َمــا ُي ْق َط ُع بِ ِه.ُمنْ َقطِ َعــ ٌة ُم ْخت َِل َفــ ٌة
“ಅದು (ಇಸ್ರಾಅ್ ಮತ್ತು ಮಿಅ್ರ ಾಜ್) ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ 
ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವ ಾದ

“ಫರಅ್ ಇಲ್ಲ. ಅತೀರ ಇಲ್ಲ.”[18]
ಆದರೆ  ಇಬ್ನ್ ಸೀರೀನ್ ಮುಂತಾದವರು ಇದನ್ನು ಸುನ್ನತ್

ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಹದೀಸ್ಗಳ-

ನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹದೀಸ್ಗಳು ಅಬೂ ಹುರೈರ
ರವರ ಹದೀಸಿನಷ್ಟು ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ. ಅಬೂ ಹುರೈರ

ರವರ

ಹದೀಸ್ ಅತ್ಯಂತ ದೃಢಪಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಹೀಹ್ ಆಗಿದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹದೀಸಿನ ಪ್ರಕ ಾರ ಅಮಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  ಇನ್ನು

ಇಬ್ನುಲ್ ಮುಂದಿರ್ರವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹದೀಸ್ಗಳೂ

ರವರ ಹದೀಸಿನ ಮೂಲಕ ಮನ್ಸೂಖ್ (ರದ್ದು)

ಪುರಾವೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ವರದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ

ಅಬೂ ಹುರೈರ

ಪೈಕಿ ಯಾವುದೂ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.”[17]

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರ ು.  ಈ ಹದೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ

ಸನದ್ ಮುರಿದದ್ದು ಮತ್ತು ವಿರ�ೋಧಾಭಾಸವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ

ಇನ್ನು ಇಸ್ರಾಅ್ ಮತ್ತು ಮಿಅ್ರ ಾಜ್ ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳ-

ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಯಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು, ಸಹಾಬಾಗಳು ಅಥವಾ ತಾಬಿಊನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ

ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ,್ಲ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಯ ಾವುದೇ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸುವುದು
ಜಾಹಿಲೀ  ಕಾಲದ ಜನರು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಒಂದು ವಿಶೇಷ
16

ಝಾದುಲ್ ಮಆದ್ 1/275. ಮಿಅ್ರ ಾಜ್ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ 
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ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ಆಗಿದೆ.  ಏಕೆಂದರೆ  ಅಬೂ ಹುರೈರ

ತಡವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮ್

ಆರಂಭಕಾಲದ ಸಂಗತಿಗಳು.[19]
ಅಲ್ಹಸನ್ ಅಲ್ಬಸ್ರಿ

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ  إِنَّما كَان.ٌــا ِم َعتِيرة
ِ ْ َل ْي َس فِي
َ ال ْس
َــت ا ْل َعتِ َير ُة فِي
َ
َ
ِ اه ِلي
ِ
َ  ك.ــة
.َان َأ َحدُ ُه ْم َي ُصو ُم َو َي ْعتِ ُر
َّ ا ْل َج
“ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅತೀರ ಇಲ್ಲ. ಅತೀರ ಇದ್ದದ್ದು ಜಾಹಿಲೀ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ.  ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ಜನರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿ  ಅತೀರ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.”[20]
ಇಬ್ನ್ ರಜಬ್

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

18 ಅಲ್ಬುಖಾರಿ 5473, ಮುಸ್ಲಿಂ 1976
19 ನ�ೋಡಿ: ಲತಾಇಫುಲ್ ಮಆರಿಫ್ ಪುಟ 227
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ِ
ٍ الذ ْب ُح فِي َر َج
َّ َو ُي ْشــبِ ُه
َ ــب ات
ــما َو ِعيدً ا
ً ِّخا َذ ُه َم ْوس
ِ  َو َقــدْ ُر ِو َي َع.ــوى َون َْح ِو َهــا
ِ ك ََأك
ــن ا ْب ِن
َ ْل ا ْل َح ْل

ٍ
َ ــاس َر ِض َي ال َّلــ ُه َعن ُْه َمــا َأنَّــ ُه ك
ْــر ُه َأ ْن
َع َّب
َ َان َيك
َ َّخ
َ ُيت
.ــب ِعيدً ا
ُ ــذ َر َج
“ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಬಲಿಯರ್ಪಿಸುವುದು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು

ತಿನ್ನುವ  ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಋತುವನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ
ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ  ಸಮವಾಗಿದೆ.  ಇಬ್ನ್  ಅಬ್ಬಾಸ್

ರವರು

ರಜಬ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.”[21]

ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ಇಅ್ತಿಕಾಫ್
ಇಬ್ನ್ ರಜಬ್

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ِ ــل َعامتُها ِمن ا ْلمو ُضو َع
ِ
ِ
ات
ْ َ َ َ َّ ْ  َب.ُي ْر َوى في ا ْل َف َضائ ِل
ِ
ماج ْه فِي ُســنَنِ ِه َع ِن
َ  َو َقدْ َر َوى ا ْب ُن... ا ْل َمك ُْذو َبات
ِ ا ْب
ٍ ــن َع َّب
ــي َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َأ َّن ُه
ِّ ِاس َع ِن النَّب

ِ  وفِي إِســن.ــب
 َل ِك ْن.َاد ِه َن َظ ٌر
َ ٍ ن ََهى َعــ ْن َص ْو ِم َر َج
ْ
ِ َان َي ْض
ِ ــر ْب َن ا ْل َخ َّط
َ ــاب ك
ــر ُب َأ ْي ِد َي
َ َص َّح َأ َّن ُع ْم

ِ
ِ ِ
ٍ ــم فِي ال َّط َعــا ِم فِي َر َج
،ب
الن
ْ َّــاس ل َي َض ُعوا َأ ْيد َي ُه
ِ ْ  و َأما ت... ان
ُ َو َي ُق
َ  َل ت ُْشــبِ ُهو ُه بِ َر َم َض:ول
يص َها
ُ َخص
َّ َ
ِ
ِ ِ
ُ  َو َشــ ْع َب،ب
،ان
ٌ ــه ُر َر َج
ُ بِال ْعتــكَاف ال َّث َل َث ُة ْالَ ْش

ِ ِــا َأ ْع َلم ف
ْ  َب.يــه َأ ْم ًرا
َ ان َف
ُ َو َر َم َض
ــل ك ُُّل َم ْن َصا َم
ُ
ِ صوما م ْشــرو ًعا و َأراد َأ ْن يعت
َ ف ِم ْن ِص َي ِامه ك
َان
َ َك
َْ َ َ َ
ُ َ ً ْ َ

ِ
ِ
ٍ ــو ِم َر َج
ب
ْ ــح في َف ْض ِل َص
َّ الص َيا ُم َف َل ْم َيص
ِّ َو َأ َّمــا
ِ ِ
ِ ــي ٌء َع
ــي َص َّلى ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه
ِّ ِــن النَّب
ْ بِ ُخ ُصوصه َش
.َو َســ َّل َم َو َل َع ْن َأ ْص َحابِ ِه

ٍ َذلِ َك َج ِائ ًزا بِ َل َر ْي
الص َيا ِم
َ  َوإِ ِن ا ْع َتك.ــب
ِّ َف بِدُ ون
ِ َف ِف ِيه َقو َل ِن م ْشــهور
ِ ان ِلَ ْه
.ــل ا ْل ِع ْل ِم
ْ
َ ُ َ

“ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ 

ದಈಫ್ ಆಗಿವೆ.  ಅಲ್ಲ, ಮೌದೂಅ್ ಆಗಿವೆ.  ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ 

ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪವಾಸ
ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ  ಏನಾದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರವ ಾ-

ದಿಯವರಿಂದ

ಅಥವ ಾ ಸಹ ಾಬ ಾಗಳಿಂದ ಏನ ೂ

ಸಹೀಹಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.”[22]
ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯ್ಯ

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ  َف َأح،ــه
ِ وص
ِ ب بِ ُخص
ٍ ــو ُم َر َج
ادي ُثــ ُه ُك ُّل َها
َ
ُ
ْ َو َأ َّما َص
ُ  َل َي ْعت َِمدُ َأ ْه.ــل َم ْو ُضو َعــ ٌة
ْ  َب،َض ِعي َفــ ٌة
ــل ا ْل َع َل ِم
ٍ ع َلى َش
ِ الض ِع
يــف ا َّل ِذي
ْ  َو َل ْي َس.ــيء ِمن َْها
َّ ــت ِم َن
َ
ْ
21 ಲತಾಇಫುಲ್ ಮಆರಿಫ್ ಪುಟ 227
22 ಲತಾಇಫುಲ್ ಮಆರಿಫ್ ಪುಟ 228
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“ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದರ

ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾದ ಹದೀಸ್ಗಳೆಲವೂ
್ಲ
ಯಾರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಅವು ಕರ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳ-

ನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ದುರ್ಬಲ ಹದೀಸ್ಗಳಲ,್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಹುಪಾಲು ಹದೀಸ್ಗಳು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಕೃತಕ

ಹದೀಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹದೀಸಿನ ಸನದ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಮತವಿದೆ. 
ಆದರೂ ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ 
ಉಮರ್

ರವರು ಜನರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಸಹೀಹಾಗಿ

ವರದಿಯಾಗಿದೆ.  ರಜಬ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಂತೆ

ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ನ್ ಮಾಜ ತಮ್ಮ
ಸುನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್
ಪ್ರವ ಾದಿ

 ರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ 

ಯವರು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸು-

ವುದನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ  ಎಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ರಜಬ್, ಶಅ್ಬ ಾನ್

ಮತ್ತು ರಮದಾನ್ ಎಂಬ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಇಅ್ತಿಕಾಫ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು

ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ 
ಉಪವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ  ಇಅ್ತಿಕಾಫ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ 
ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ
ಅದು ಧರ್ಮಸಮ್ಮತ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ  ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.  ಆದರೆ 
ಇಅ್ತಿಕಾಫ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಉಪವಾಸ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ 
ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.”[23]

ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ 

ٍ ال َّل ِه ص َّلى ال َّله َع َلي ِه وســ َّلم ا ْعتَمــر َأربع ُعمر
،ات
َ
َْ َ َْ َ َ َ َ َ ْ ُ
ٍ إِ ْحدَ ُاه َّن فِي َر َج
 َي ْر َح ُم:) َقا َل ْت ( َأ ْي َع ِائ َشــ ُة.ــب
ِ
ِ الر ْح َم
ــر ًة إِ َّل َو ُه َو
َ  َما ا ْعت ََم َر ُع ْم.ــن
َّ ال َّل ُه َأ َبــا َع ْبد
ِ َش
ٍ  َو َما ا ْعت ََم َر فِــي َر َج.ــاهدَ ُه
.ب َق ُّط

ಯಾವುದೇ ಹದೀಸ್ ಸಹೀಹಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ರಜಬ್

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಲೇಬಾರದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. 

ಇತರ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸ�ೋಮವಾರ

“ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್

 ರಿಂದ ವರದಿ: ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ನಾಲ್ಕು 

ಉಪವಾಸ, ದಿನ ಬಿಟ್ಟು  ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಮುಂತಾದವುಗ-

ಆಯಿಶ

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಅಲ್ಲಾಹ ು ಅಬೂ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ರಿಗೆ

ವಿರ�ೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿರ�ೋಧವಿರುವುದು ಅತ್ತುರ್ತೂಶೀ

ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಉಮ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರವ ಾದಿ

ಮತ್ತು ಗುರುವಾರದ ಉಪವಾಸ, 13, 14 ಮತ್ತು 15 ನೇ ದಿನದ

ಉಮ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. 

ಳನ್ನು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ  ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.  ಇದಕ್ಕೆ 

(ಇಬ್ನ್  ಉಮರ್) ದಯೆ ತ�ೋರಲಿ.  ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಲ್ಲದೆ 

[24]

ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಈ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು

ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ.

1.	 ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಈ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಆಚರಿಸುವುದು.  ಕಾರಣ, ಇದರಿಂದ ಈ ಉಪವಾಸಗಳು

ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಭಾವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

2.	 ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪವಾಸಗಳ-

ನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಈ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಸುನ್ನತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು.

3.	 ಈ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಆಚರಿಸಿದರೆ 

ಇತರ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ  ಆಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲ ೂ ಹೆಚ್ಚು 
ಪುಣ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು.

ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಮ್ರ
ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಉಮ್ರ  ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ  ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ-

ವಿದೆಯೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಮ್ರ  ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆತುರಪಡುತ್ತಾರೆ.  ಆದರೆ  ಇದಕ್ಕೆ 

ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.

ِ
ِ َع
َ  إِ َّن َر ُس:ــي ال َّل ُه َعن ُْه َما َق َال
ــول
َ ــن ا ْب ِن ُع َم َر َرض
23 ಫತಾವಾ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯ್ಯ 25/290-292

24 ಅಲ್ಬಿದಉ ವಲ್ಹವಾದಿಸ್ ಪುಟ 110-111. ನ�ೋಡಿ: ತಬ್ಯೀನುಲ್ ಅಜಬ್
ಫೀಮಾ ವರದ ಫೀ ಫದ್ಲಿ ರಜಬ್ ಪುಟ 37-38
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ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಉಮ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ.”
ಇಬ್ನುಲ್ ಅತ್ತಾರ್

[25]

ಯವರು

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ َو ِم َّمــا َب َل َغنِــي َعــ ْن َأ ْه
—زا َد َهــا ال َّل َه
َ ــل َمكَّــ َة
ِ ــري ًفا— ا ْعتِيادهم َك ْثر َة
ِ ال ْعتِ َم
ِ ت َْش
ٍ ــار فِي َر َج
.ب
َ ْ ُُ َ
َ َو َه
.ــذا ِم َّمــا َل َأ ْع َل ُم َلــ ُه َأ ْص ًل

“ಮಕ್ಕಾ ನಿವಾಸಿಗಳು —ಅಲ್ಲಾಹು ಅದರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ—
ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಉಮ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸಮಾಚಾರ ನನಗೆ ತಲುಪಿದೆ.  ಆದರೆ 
ಇದಕ್ಕೆ ಯ ಾವುದೇ ಆಧಾರವಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ.”[26]

ಉಮ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯುತಮ
್ತ ತಿಂಗಳು ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳೆಂದು
ಇಬ್ನ್  ಬಾಝ್

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. [27] ಏಕೆಂದರೆ  ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

َ « ُع ْم َر ٌة فِي َر َم َض
» ان َت ْع ِد ُل َح َّج ًة
“ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉಮ್ರ ಹಜ್ಜ್ಗೆ ಸಮಾನ.”

ಇದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ದುಲ್ಕಅ್ದ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ
25 ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ 1776
26 ಅಲ್ಮುಸಾಜಲತು ಬೈನಲ್ ಇಝ್ಝಿ ಬ್ನಿ ಅಬ್ದಿಸ್ಸಲ ಾಮ್ ವಬ್ನಿಸ್ಸಲ ಾಹ್ ಪುಟ
56. ನ�ೋಡಿ: ಫತಾವ ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 6/131
27 ನ�ೋಡಿ: ಫತಾವಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ್ಯ 2/303-304
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ِ َزك
ِ ون َغي ِر ِه ِمــن ْالَ ْزم
ٍ َاة َأ ْم َوالِ ِه ْم فِــي َر َج
ان
َ
ْ َ ب ُد
َ
َ َل َأ ْص
َّ  َب ْل َحك ََم.ــل َل ُه
اج
ُ ــب إِ ْخ َر
ُ ــر ُع َأ َّن ُه َي ِج
ْ الش
ِ ِ ال ِعنْدَ حو َل ِن حولِها بِ َش
ِ َزك
ِ َاة ْالَم َو
ــوا ٌء
َ  َس.ــرطه
َ ْ َ
ْ َ
ْ
ْ

ಯವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಉಮ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ದುಲ್ಕಅ್ದ ತಿಂಗ-

ಳಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಾಹು

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

﴾ ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

َ ك
.َان َر َج ًبا َأ ْو َغ ْي ُر ُه

“ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಲ್ಲಿ 
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಿದೆ.” (ಕುರ್ಆನ್ 33:21)

“ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇತರ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಝಕಾತ್

ಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ  ಝಕಾತ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ 

ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಝಕಾತ್

ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಶರೀಅತ್ ವಿಧಿಸಿದಂತೆ

ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾದಾಗ ಝಕಾತ್ ಕೊಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 

ಕೆಲವರು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಝಕಾತ್ ನೀಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯವಿ-

ಅದು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಇತರ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸರಿ.”[29]

ದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಝಕಾತ್ ಕೊಡುವುದನ್ನು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯ ಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.
ಇಬ್ನ್ ರಜಬ್

ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಘಟನೆಗಳು

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ಇಬ್ನ್ ರಜಬ್

ِ ِ ِ
ِ  َو َل ُع.الســن َِّة
ف َع ْن َأ َح ٍد
َ ــر
ُّ َو َل َأ ْص َل ل َذل َك في
ِ ِمن الســ َل
ِ  َفإِنَّمــا ت،ال
ٍ  َوبِك ُِّل َح... ف
الزكَا ُة
َّ ب
ُ َج
َ
َّ ْ
ِ َــم ا ْل َح َو ُل َع َلى الن َِّص
 َفــك ُُّل َأ َح ٍد َل ُه َح ْو ٌل.اب
َّ إِ َذا ت

ِ ب حــو
ِ َ و َقــدْ ر ِوي َأنَّــه ك
َ اد
ث
َ َ ٍ ــه ِر َر َج
ْ َان في َش
ُ
َ ُ
َ
ِ
ِ
َ ِــي ٌء ِمــ ْن َذل
 َف ُر ِو َي.ــك
ْ ــم َيص َّح َش
ْ  َو َل.يمــ ًة
َ َعظ

ــي َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم ُولِــدَ فِي َأ َّو ِل
َّ َِأ َّن النَّب
ِ َ  و َأ َّنه ب ِع،ــة ِمنْــه
ٍ َلي َل
ِ الســابِ ِع َوا ْل ِع ْش
ــري َن
ُ ُ َ ُ
ْ
َّ ــث في
ِ س َوا ْل ِع ْش
ِ  َو ِق َيل فِــي ا ْل َخ ِام.ِمنْــ ُه
 َو َل َي ِص ُّح.ــري َن

ِ ت م ِل ِك
ِ
ِ ــه لِلن َِّص
ِ َي ُخ ُّص ُه بِ َح َس
 َفــإِ َذا ت ََّم.اب
َ ــب َو ْق
ِ ِِ
ِ
َ ــه ٍر ك
.َان
ْ اج َزكَاته في َأ ِّي َش
ُ ــب َع َل ْيه إِ ْخ َر
َ َح ْو ُل ُه َو َج

.ــي ٌء ِم ْن َذلِ َك
ْ َش

“ಇದಕ್ಕೆ  ಸುನ್ನತ್ತಿನಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೇ  ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.  ಸಲಫ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಯಾರಿಂದಲೂ ಇದು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.  ನಿಸಾಬ್ಗೆ ಒಂದು

ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾದರೆ ಝಕಾತ್ ಕೊಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾ-

“ರಜಬ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಮಹಾ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೆಂದು

ಗುತ್ತದೆ.  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ನಿಸಾಬ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ 

ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೊಂದೂ ಸಹೀಹ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರವ ಾದಿ

ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾದರೆ ಝಕಾತ್ ಕೊಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗು-

ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಅಥವಾ

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಝಕಾತ್ ಕೊಡಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಿದೆ. 

ಯವರು ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆಂದು

ತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ.”[28]
ಇಬ್ನುಲ್ ಅತ್ತಾರ್

ಲತಾಇಫುಲ್ ಮಆರಿಫ್ ಪುಟ 231-232
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ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಪ್ರವ ಾದಿಯಾದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ಇವು ಯಾವುದೂ ಸಹೀಹಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.”[30]

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ وما ي ْفع ُلــه النَّاس فِي ه
ِ ــذ ِه ْالَ ْزم
ِ ان ِمــ ْن إِ ْخ َر
اج
َ
ُ
ُ َ َ َ َ
َ
28

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

n

29

ಅಲ್ಮುಸಾಜಲತು ಬೈನಲ್ ಇಝ್ಝಿ ಬ್ನಿ ಅಬ್ದಿಸ್ಸಲ ಾಮ್ ವಬ್ನಿಸ್ಸಲ ಾಹ್ ಪುಟ
55
30 ಲತಾಇಫುಲ್ ಮಆರಿಫ್ ಪುಟ 233
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ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ—ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಂದು ಸಿರಿಯಾ, ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನ್, ಇರಾಕ್, ಬರ್ಮಾ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟ–
ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ 
ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಸುನ್ನತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್
ಅಲ್ಮುನಜ್ಜಿದ್ರ ಕೆಲವು ಫತ್ವಾಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕುನೂತೆ
ವಿತ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ‘ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮಹ್ದಿನಾ ಫೀಮನ್ ಹದೈತ್’

ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ
ಕನೂತನ್ನು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು

‘ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮರ್ಹಮ್ನಾ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮಗ್ಫಿರ್ ಲನಾ’ (ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್,
ನಮಗೆ ದಯೆ ತ�ೋರು, ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು) ಎಂದು

ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವ-

ಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 
ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿದ್ದ  ದುರ್ಬಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಕುನೂತೆ
ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅವರು

ِ ِْــج ا ْلولِيدَ بن ا ْلول
 ال َّل ُه َّم ن َِّج َســ َل َم َة ْب َن،يد
َ َ ْ َ ِ ال َّل ُه َّم َأن
َ  ال َّل ُه َّم ن َِّج َع َّي،ِه َشــا ٍم
 ال َّل ُه َّم ن َِّج،اش ْب َن َأبِــي َربِي َع َة
.ا ْل ُم ْست َْض َع ِفي َن ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِي َن

ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ತುತಿ. 

“ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ವಲೀದ್ ಇಬ್ನುಲ್ ವಲೀದ್ರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಓ
ಅಲ್ಲಾಹ್, ಸಲಮಾ ಇಬ್ನ್ ಹಿಶಾಮ್ರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್

ಅಯ್ಯಾಶ್ ಇಬ್ನ್  ಅಬೀ  ರಬೀಅರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.  ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್,

ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು

ದುರ್ಬಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ರಬೇಕು. ಇದು ಸುನ್ನತ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ರೀತಿ. ಇದನ್ನು

ಮುಸಲ್ಮಾನರೊಡನೆ ಕಠ�ೋರ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು

ವಿತ್ರ್ನಲ್ಲಿ  ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ  ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು

ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅವರು

ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹ�ೋಲುವಂತಿಬಿಟ್ಟು ‘ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮಹ್ದಿನಾ ಫೀ ಮನ್ ಹದೈತ್...’ ಎಂದು ಕುನೂತೆ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ  ಅರಬಿ ಗ�ೋತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ

ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸುನ್ನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಎಪ್ರಿಲ್ 2
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َ ال َّل ُه َّم ْاشــدُ ْد َو ْط َأت
اج َع ْل َها
ْ ــم
َّ  ال َّل ُه،َك َع َلى ُم َض َر
ِ ِ
ِ ِ
.ف
َ وس
ُ َع َل ْي ِه ْم ســني َن كَسني ُي
“ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಮುದರ್ ಗ�ೋತ್ರದವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು
ಕಠ�ೋರಗೊಳಿಸು. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಯೂಸುಫ್

ರವರ ಜನತೆಗೆ

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ
ಇಮ ಾಮ್

ಮ ುಸ್ಲಿಂ ವರದಿ

ವರದಿಯಲ್ಲಿ (679) ಹೀಗಿದೆ:

.َع َص ُوا ال َّل َه َو َر ُســو َل ُه

“ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಬನೂ ಲಿಹ್ಯಾನ್, ರಿಅ್ಲ್, ಝಕ್ವಾನ್ ಮತ್ತು

ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಸಹಾಬಾಗಳನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ

ಅರಬ್ ಗ�ೋತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ
ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಆ ಗ�ೋತ್ರಗಳನ್ನು ಉಗ್ರವ ಾಗಿ ಶಪಿಸಿದ್ದರು.

ِ ٍ ــن َعب
َ ــي ال َّلــ ُه َعن ُْه َما َق
 َقن ََت:ــال
َّ ِ َع ِن ا ْب
َ اس َرض
ِ
ِ ُ رس
ــه ًرا ُم َتتَابِ ًعا
ْ ــول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َش
ُ َ
ِ ب وا ْل ِع َش
ِ فِي ال ُّظ ْه ِر َوا ْل َع ْص
ــاء َو َص َل ِة
َ ِ ــر َوا ْل َم ْغ ِر
ِ  س:ــا ٍة إِ َذا َق َال
َ  فِــي ُد ُب ِر ك ُِّل َص،الص ْب ِح
ــم َع ال َّل ُه
ُّ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
 َيدْ ُعو َع َلى.ــر ِة
َ الر ْك َعــة ْالخ
َّ ل َم ْن َحمــدَ ُه مــ َن
ٍ َأحي
ٍ  َع َلــى ِر ْع،ــاء ِم ْن َبنِــي ُســ َل ْي ٍم
َ ــل َو َذك َْو
ان
َْ
. َو ُي َؤ ِّم ُن َمــ ْن َخ ْل َف ُه،َو ُع َص َّيــ َة

ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್

 ರಿಂದ ವರದಿ: “ಪ್ರವ ಾದಿಯವರು

ಒಂದು

ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಝುಹ್ರ್, ಅಸ್ರ್, ಮಗ್ರಿಬ್, ಇಶಾ
ಮತ್ತು ಫಜ್ರ್ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸಿ-

ದರು. ಅದು ನಮಾಝಿನ ಕೊನೆಯ ರಕ್ಅತ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಿಅಲ್ಲಾಹು

ಲಿಮನ್ ಹಮಿದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬನೂ

ಸುಲೈಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಗ�ೋತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ರಿಅ್ಲ್,
ಝಕ್ವಾನ್, ಉಸಯ್ಯ ಮುಂತಾದ ಗ�ೋತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥಿ-

ಸಿದರು.  ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತವರು ಆಮೀನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದರ
್ದ ು.”
(ಅಬೂದಾವೂದ್ 1443.  ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ರವರು ತಮ್ಮ

‘ಝಾದುಲ್ ಮಆದ್’ನಲ್ಲಿ 1/280 ಇದನ್ನು ಸಹೀಹ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 
ಶೈಖ್ ಅಲ್ಅಲ್ಬಾನಿ ತಮ್ಮ ‘ಸಹೀಹ್ ಅಬೀ  ದಾವೂದ್’ನಲ್ಲಿ 
ಇದನ್ನು ಹಸನ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.)
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ಇನ್ನೊಂದ ು

َ ْــو
َ ال َّل ُه َّم ا ْل َع ْن َبنِــي لِ ْح َي
ان َو ُع َص َّي َة
َ ان َو ِر ْع ًل َو َذك

ಉಂಟಾದ ಬರಗಾಲದಂತೆ ಇವರಿಗೂ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲದಂತೆ
ಮಾಡು.” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.” (ಮುಸ್ಲಿಂ 675)

ಮ ಾಡಿದ

ಅಲ್ಲಾಹ ು ಹಾಗೂ ಅವನ ರಸೂಲರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ಉಸಯ್ಯ

ಗ�ೋತ್ರದವರನ್ನು ಶಪಿಸು.”

ಇಮಾಂ ಅಲ್ಬುಖಾರಿಯವರು ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್

 ರಿಂದ ವರದಿ

ಮಾಡಿದ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ (4070) ಪ್ರವ ಾದಿಯವರು

ರುಕೂಅ್ನಿಂದ ಎದ್ದು ‘ಸಮಿಅಲ್ಲಾಹು ಲಿಮನ್ ಹಮಿದ ರಬ್ಬನ ಾ
ವಲಕಲ್ ಹಮ್ದ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ

. ال َّل ُه َّم ا ْل َع ْن ُف َلنًا َو ُف َلنًا َو ُف َلنًا
“ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಇಂತಿಂತಹವನನ್ನು ಶಪಿಸು. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಇಂತಿಂತಹವನನ್ನು ಶಪಿಸು.” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯ್ಯ

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ
َّــو ِاز ِل َيدْ ُعــو لِ ْل ُم ْؤ ِمنِي َن
َ ــر ُع َأ ْن َي ْقن َُت عنْدَ الن
َ ُي ْش
ِ َو َيدْ ُعو َع َلى ا ْل ُك َّف
 فِي ا ْل َف ْج ِر َوفِــي َغ ْي ِر َها ِم َن،ــار
ِ الص َلــو
َ َــذا ك
َ  َو َهك.ات
ــر َر ِض َي ال َّلــ ُه َعنْ ُه
َ َّ
ُ َان ُع َم
ِ ي ْقن ُُت َلمــا حارب النَّصــارى بِدُ َع ِائ ِه ا َّل
:ــذي فِ ِيه
َ َ َ َّ
َ
َ َ
ِ  إِ َلــى...َاب
ِ ــل ا ْل ِكت
ِ ــم ا ْل َعــ ْن َك َف َر َة َأ ْه
.آخ ِر ِه
َّ ال َّل ُه
ِ
ِ َ ِوك ََذل
ــار َب َق ْو ًما
َ
َ ــك َعل ٌّي َرض َي ال َّلــ ُه َعنْ ُه َل َّما َح
ِ ِ وينْب ِغــي لِ ْل َقان.َقن ََت يدْ ُعو َع َلي ِهم
َت َأ ْن َيدْ ُع َو ِعنْد
َ ََ ْ ْ
َ

ِ َاز َل ٍة بِالدُّ ع
ِ اء ا ْلمن
ِ ــك الن
ِ ك ُِّل ن
ِ َاس
َ ــب لِتِ ْل
 َوإِ َذا.َّاز َل ِة
َ
ُ
ــمى َم ْن َيدْ ُعو َل ُه ْم ِمــ َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِيــ َن َو َم ْن َيدْ ُعو
َّ َس
ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

َ َع َل ْي ِه ْم ِمــ َن ا ْلكَافِ ِري َن ا ْل ُم َح ِاربِي َن ك
.َان َذلِ َك َح َســنًا
“ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗಿ

ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಫಜ್ರ್ ಹಾಗೂ

ಇತರ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಶರೀಅತ್
ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋರಾಡುವಾಗ ಉಮರ್

ರವರು ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರ
್ದ ು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು—
ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಅಹ್ಲೆ ಕಿತಾಬಿನ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಶಪಿಸು ಎಂದು
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲಿ

ರವರು ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ

ಹ�ೋರಾಡುವಾಗ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರು. ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಸಂಭವಿಸಿದ
ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ-

ಬೇಕು. ಕುನೂತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿ-

ಸಲಾಗುತ್ತದ �ೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಯುದ್ಧನಿರತ

ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದ�ೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ ್ತಾವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.” (ಮಜ್ಮೂಉಲ್ ಫತಾವಾ 22/270)
ಅಲ್ಲಜ್ನತುದ್ದಾಇಮದ ಫತ್ವಾದಲ್ಲಿ (9/49) ಹೀಗಿದೆ:

َ َث َب َت َأ َّن النَّبِ َّي َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم ك
َان َي ْقن ُُت
ِ
ِ  َيدْ ُعو َع َلــى ا ْل ُم ْعت َِدي َن ِمــ َن ا ْل ُك َّف،َّــو ِاز ِل
ار
َ في الن
ِ ويدْ ُعو لِ ْلمســت َْضع ِفين ِمن ا ْلمس
ِ ــل ِمي َن بِا ْل َخ َل
ص
ََ
ْ ُ َ َ َ
ْ ُ

ِ َوالن ََّج ِاة ِمــ ْن َك ْي ِد ا ْلكَافِ ِري َن َو َأ ْس
.ــر ِه ْم

“ಮುಸ್ಮ
ಲಿ ರಿಗೆ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಪ್ರವ ಾದಿ

ُ الر ُس
َ ك
ــول َص َّلى ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم َيدْ ُعو فِي
َّ َان
ِ
ِ
ُ  َو َل َيدْ ُعو َف َي ُق.ــب الن َِّاز َل َة
:ول
ُ َه َذا ا ْل ُقنُوت بِ َما ُينَاس
ِ ِِ
ــت ك ََما َي ْف َع ُلــ ُه َب ْع ُض
َ يمــ ْن َهدَ ْي
َ ــم ْاهدني ف
َّ ال َّل ُه
ِ  َو َلــم َي ِر ْد َع ِن الرس.ا ْل َعام ُة
ــول َص َّلى ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه
ُ َّ
ْ
َّ

ٍ يــح و َل َض ِع
ِ
ٍ ِ
ِ
يف
َ ٍ َو َســ َّل َم َأ َبدً ا َل فــي َحديث َصح
ِ ِِ
ُ َان َي ُق
َ َأنَّــ ُه ك
يمــ ْن َهدَ ْي َت فِي
َ ــم ْاهدني ف
َّ  ال َّل ُه:ول
ِ
ِ اء ا ْلمن
ِ ا ْل َف َر ِائ
ِ َاس
ــب لِتِ ْل َك
ُ  إِن ََّما َيدْ ُعــو بِالدُّ َع.ــض

ِ الن َِّاز َل
 َف َم َّر ًة َد َعا َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم لِ َق ْو ٍم.ــة
ِ
ِ
ــز َو َج َّل
َّ ــم ال َّل ُه َع
ُ مــ َن ا ْل ُم ْســت َْض َعفي َن َأ ْن ُين َِّج َي ُه
.َحتَّى َق ِد ُموا

“ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ 
ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಪ್ರವ ಾದಿಯವರು

ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ

ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾಡುವಂತೆ
ಅವರು ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ “ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮಹ್ದಿನೀ ಫೀಮನ್
ಹದೈತ್” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.  ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು

ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ “ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮಹ್ದಿನೀ 
ಫೀಮನ್ ಹದೈತ್ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಸಹೀಹಾದ

ಅಥವಾ ದಈಫಾದ ಯಾವುದೇಸಂಭವಿಸಿದ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ 

ಯವರು ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 

ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ 

ಹಾಗೆಯೇ ದುರ್ಬಲರಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ

ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.”

ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.”

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ

ಶೈಖ್ ಇಬ್ನ್ ಉಸೈಮೀನ್ ತಮ್ಮ ‘ಅಶ್ಶರ್ಹುಲ್ ಮುಮ್ತಿಅ್’ನಲ್ಲಿ 

ರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಪ್ರವ ಾದಿ

ಅವರು ದಾಳಿಕ�ೋರ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರ ು. 
ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಂಚಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸೆರೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ

(4/45) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ٍ
ِ اء من
ٍ َاس
 َولِ َه َذا.ــب لِلن َِّاز َل ِة ا َّلتِــي ن ََز َل ْت
ُ َي ْقن ُُت بِدُ َع
ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ದುರ್ಬಲರಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗಿ

ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಾ-

ಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತಮ
್ತ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರು ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 

.َال َّل ُه َّم َأن ِْج ا ْل ُم ْســت َْض َع ِفي َن ِمــ َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِي َن فِي َغ َزة
17
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ٍ َأحي
.اء ِم ْن َبنِي ُســ َل ْي ٍم
َ ْ

ِ َك َع َلى ا ْليه
َ  ال َّل ُه َّم ْاشــدُ ْد َو ْط َأت.ال َّل ُه َّم ان ُْص ْر ُه ْم
ود
َُ

. ال َّل ُه َّم ا ْل َعن ُْه ْم.َوالن ََّص َارى َو َم ْن َشــا َي َع ُه ْم َو َأ َعان َُه ْم
ِ ِ
ِ ِ
.ف
َ وس
ْ ال َّل ُه َّم
ُ اج َع ْل َها َع َل ْي ِه ْم ســني َن كَسني ُي

“ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಗಾಝಾದಲ್ಲಿರುವ  ದುರ್ಬಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು

ರಕ್ಷಿಸು. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್,

ಯಹೂದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರ ಮೇಲೆ 
ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು
ಕಠ�ೋರಗೊಳಿಸು. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಅವರನ್ನು ಶಪಿಸು. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್,
ಯೂಸುಫ್

ರವರ ಜನತೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಬರಗಾಲದಂತೆ

ಇವರಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲದಂತೆ ಮಾಡು”

ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ, ಸಮಗ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು 

ಬಲ್ಲವನು ಅಲ್ಲಾಹು.

ಜುಮುಅ ನಮಾಝಿನಲ್ಲಿ ಕುನೂತ್
ಕೆಲವರು ಜಹ್ರೀ  ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ  (ಗಟ್ಟಿಯ ಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ
ಮಾಡುವ  ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಮಾತ್ರ  ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸು-

ತ್ತಾರೆ.   ಸಿರ್ರೀ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಮೆತ್ತಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ 
ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಾ

ಅನಸ್

 ರಿಂದ ವರದಿ: “ಪ್ರವ ಾದಿ

ಕಾಲ ರುಕೂಅ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬನೂ ಸುಲೈಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ

ಕೆಲವು ಗ�ೋತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕುನೂತ್ ಮಾಡಿದರು.”
(ಅಲ್ಬುಖಾರಿ 3170, ಮುಸ್ಲಿಂ 677)
ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್ಗಳ-

ಲ್ಲೂ  ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರ ು.  ಅವರು ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ

ನಮಾಝನ್ನು ಬಿಟ್ಟು  ಇನ್ನೊಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ 
ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ِ ٍ ــن َعب
َ ــي ال َّلــ ُه َعن ُْه َما َق
 َقن ََت:ــال
َّ ِ َع ِن ا ْب
َ اس َرض
ِ
ِ ُ رس
ــه ًرا ُم َتتَابِ ًعا
ْ ــول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َش
ُ َ
ِ ب وا ْل ِع َش
ِ فِي ال ُّظ ْه ِر َوا ْل َع ْص
ــاء َو َص َل ِة
َ ِ ــر َوا ْل َم ْغ ِر
ِ  س:ــا ٍة إِ َذا َق َال
َ  فِــي ُد ُب ِر ك ُِّل َص،الص ْب ِح
ــم َع ال َّل ُه
ُّ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
 َيدْ ُعو َع َلى.ــر ِة
َ الر ْك َعــة ْالخ
َّ ل َم ْن َحمــدَ ُه مــ َن
ٍ َأحي
ٍ  َع َلــى ِر ْع،ــاء ِم ْن َبنِــي ُســ َل ْي ٍم
َ ــل َو َذك َْو
ان
َْ
. َو ُي َؤ ِّم ُن َمــ ْن َخ ْل َف ُه،َو ُع َص َّيــ َة

ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲೂ  ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕೆಲವರು ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸು-

ತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಮಾಝನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಾಝಿನಲ್ಲಿ 

ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ? ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ?

ಒಂದು

ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಝುಹ್ರ್, ಅಸ್ರ್, ಮಗ್ರಿಬ್, ಇಶಾ

ಲಿಮನ್ ಹಮಿದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬನೂ
ಯವರು

ِ ٍ َعــن َأن
ــي َص َّلى ال َّل ُه
ْ
َّ ِــي ال َّل ُه َعنْــ ُه َأ َّن النَّب
َ َس َرض
ِ
الركُــو ِع َيدْ ُعو َع َلى
ْ َع َل ْيه َو َســ َّل َم َقن ََت َش
ُّ َــه ًرا َب ْعد
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ಮತ್ತು ಫಜ್ರ್ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸಿ-

ಹೌದು. ಎಪ್ಪತ ್ತು ಮಂದಿ ಸಹಾಬಾಗಳನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಕೊಲೆ 
ನಿರಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರು. 

ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್

ದರು. ಅದು ನಮಾಝಿನ ಕೊನೆಯ ರಕ್ಅತ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಿಅಲ್ಲಾಹು

ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ತುತಿ. 

ಮಾಡಿದ ಅರಬ್ ಗ�ೋತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ

ಸುಲೈಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಗ�ೋತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ರಿಅ್ಲ್,
ಝಕ್ವಾನ್, ಉಸಯ್ಯ ಮುಂತಾದ ಗ�ೋತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥಿ-

ಸಿದರು.  ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತವರು ಆಮೀನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದರ
್ದ ು.”
(ಅಬೂದಾವೂದ್ 1443, ಅಹ್ಮದ್ 6741.  ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿ-

ಮ್ರವರು ತಮ್ಮ ‘ಝಾದುಲ್ ಮಆದ್’ನಲ್ಲಿ  1/280 ಇದನ್ನು

ಸಹೀಹ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಖ್ ಅಲ್ಅಲ್ಬಾನಿ ತಮ್ಮ ‘ಸಹೀಹ್ ಅಬೀ 
ದಾವೂದ್’ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಸನ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.)

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ
ಇಮಾಂ ಅನ್ನವವೀ

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು

ِ
ْ يــح فِــي َم ْذ َهبِنَا َأن ََّهــا
ــت َقن ََت فِي
ْ إن ن ََز َل
ُ الصح
َّ
ِ ج ِميــ ِع الص َلو
. ات
َ َّ
َ
“ನಮ್ಮ ಮದ್ಹಬಿನ ಪ್ರಕ ಾರ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ

ಎಲ ್ಲಾ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲೂ  ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.”

(ಅಲ್ಮಜ್ಮೂಅ್ 3/485)

ಶೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯ್ಯ

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ
َّــو ِاز ِل َيدْ ُعــو لِ ْل ُم ْؤ ِمنِي َن
َ ــر ُع َأ ْن َي ْقن َُت عنْدَ الن
َ ُي ْش
ِ َو َيدْ ُعــو َع َلــى ا ْل ُك َّف
ِ ــار فِي ا ْل َف ْج
ــر َوفِــي َغ ْي ِر َها

ِ ِمــن الص َلو
.ات
َ َّ َ

ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು
ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.”
ಶೈಖ್ ಇಬ್ನ್ ಬಾಝ್

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ ُوت النَّو ِاز ِل ســنَّ ٌة م َؤ َّكدَ ٌة فِي ج ِمي ِع الص َلو
.ات
َ َّ
َ
َ ُ ُقن
ُ
ُ
َ ِــو الدُّ َعــا ُء َع َلــى ال َّظالِــ ِم ب
ــأ ْن ُي ْخ ِز َيــ ُه ال َّل ُه
َ َو ُه
ــم َل ُه َو َين ُْص َر
َ َو ُي ِذ َّلــ ُه َو َي ْه ِز َم َج ْم َعــ ُه َو ُي َشــت
ْ ِّت َش
ِ ا ْلمس
.ــل ِمي َن َع َل ْي ِه
ْ ُ
“ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ಎಲ್ಲ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸುನ್ನತೆ ಮುಅಕ್ಕದ
(ಪ್ರಬಲ ಸುನ್ನತ್) ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅಕ್ರಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರನ್ನು

ಅಲ್ಲಾಹ ು ಅಪಮಾನಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ಅವರನ್ನು ನಿಂದ್ಯರನ್ನಾಗಿಸಲು, ಅವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸ�ೋಲಿಸಲು, ಅವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ ್ನು

“ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗಿ

ಒಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸಹಾಯ

ಇತರ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಶರೀಅತ್

ಫತಾವಾ ಇಬ್ನ್ ಬಾಝ್ 7/381)

ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಫಜ್ರ್ ಹಾಗೂ

ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.” (ಮಜ್ಮೂಉಲ್ ಫತಾವಾ 22/270)
ಅಲ್ಲಜ್ನತುದ್ದಾಇಮದ ಫತ್ವಾದಲ್ಲಿ (9/49) ಹೀಗಿದೆ:

َ َث َب َت َأ َّن النَّبِ َّي َص َّلــى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم ك
َان َي ْقن ُُت
ِ
ِ  َيدْ ُعو َع َلــى ا ْل ُم ْعت َِدي َن ِمــ َن ا ْل ُك َّف،َّــو ِاز ِل
ار
َ في الن
ِ ويدْ ُعو لِ ْلمســت َْضع ِفين ِمن ا ْلمس
ِ ــل ِمي َن بِا ْل َخ َل
ص
ََ
ْ ُ َ َ َ
ْ ُ

ِ والنَّج
ِ اة ِمــ ْن َك ْي ِد ا ْلكَافِ ِريــ َن َو َأ ْس
 ُث َّم ت ََر َك.ــر ِه ْم
َ َ
ِ  و َلم ي ُخــص بِا ْل ُقن.ــك
ِ
ٍ ون َف ْر
َ ُوت َف ْر ًضــا ُد
.ض
َّ
َ ْ َ َ َذل

ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ  ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ.” (ಮಜ್ಮೂಅ್

ಇಬ್ನ್ ಉಸೈಮೀನ್

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ ُوت فِي النَّو ِاز ِل م ْشــروع فِي ج ِمي ِع الص َلو
ات
ُ ا ْل ُقن
َ َّ
َ
ٌ ُ َ
َ
ِ ــك َع
َ ِــح َذل
ــن النَّبِ ِّي َص َّلــى ال َّلــ ُه َع َل ْي ِه
َّ ك ََما َص
ِ اصا بِ َص َل ِة ا ْل َف ْج
ِ ــر َوا ْل َم ْغ ِر
.ب
ًّ  َو َل ْي َس َخ.َو َســ َّل َم
ٍ و َليــس َخاصا بِ َلي َل
.ِــة َأ ْو َي ْو ٍم ُم َع َّي ٍن ِم َن ْالُ ْســ ُبوع
ْ ًّ
َ ْ َ
.َِب ْل ُه َو َعا ٌّم فِــي ك ُِّل َأ َّيا ِم ْالُ ْســ ُبوع

“ಶರೀಅತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನಮಾಝ್ಗ-

“ಮುಸ್ಮ
ಲಿ ರಿಗೆ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಳಲ್ಲೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರವಾದಿ

ಅವರು ದಾಳಿಕ�ೋರ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರ ು. 

ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಮಾತ್ರ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ

ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಂಚಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸೆರೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ

ಒಂದು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದದೂ ಅಲ್ಲ. 

ಯವರು ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 
ಹಾಗೆಯೇ ದುರ್ಬಲರಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ

ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ಯವರಿಂದ ಸಹೀಹಾಗಿ

ವರದಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.  ಅದು ಫಜ್ರ್  ಮತ್ತು ಮಗ್ರಿಬ್

ಕುನೂತಲ್ಲ. ಅದು ವಾರದ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ
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ಬದಲಾಗಿ ಅದು ವಾರದ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ
ಕುನೂತಾಗಿದೆ.” (ಫತಾವಾ ನೂರುನ್ ಅಲದ್ದರ್ಬ್ 32/160)

ಆದರೆ ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ  ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ

ಪ್ರಕ ಾರ ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು. 
ಖುತ್ಬದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಪ್ರವಾದಿ
ಯವರು ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವ-

ಹಿಸದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕ ಾರ ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ  ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

ಬಿದ್ಅತ್. ಅತಾಅ್, ಅಲ್ಹಸನುಲ್ ಬಸ್ರಿ ಮತ್ತು ಕತಾದ ಕೂಡ

ಇದನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. (ನ�ೋಡಿ: ಮುಸನ್ನಫ್ ಅಬ್ದುರ್ರಝ್ಝಾಕ್
3/194, ಮುಸನ್ನಫ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬೀ ಶೈಬ 2/46)

ಇಮಾಂ ಮಾಲಿಕ್ರವರು ಇಬ್ನ್ ಶಿಹಾಬ್ (ಇಮಾಂ ಅಝ್ಝುಹ್ರೀ)

ರೊಂದಿಗೆ ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ

ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಅದು ಬಿದ್ಅತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 
(ನ�ೋಡಿ: ಅಲಿಸ್ತಿದ ್ಕಾರ್ 2/193)

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

َ َّــاس فِي َز َم ِن َبنِي ُأ َم َّيــ َة َيقنُت
َ ك
ُون فِي ا ْل ُج ُم َع ِة
ُ َان الن
ٍ َو َما َذلِ َك بِ َص َو
.اب
“ಬನ ೂ

ಉಮಯ್ಯ ರ

ಕ ಾಲದಲ್ಲಿ  ಜನರ ು

ಜ ುಮ ಾ

ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ.”
(ಅಲಿಸ್ತಿದ ್ಕಾರ್ 2/76)

ಇಮಾಂ  ಅಲ್ಮುರ್ದಾವಿ
(2/175) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ಳಲ್ಲೂ  ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರ ು.  ಆದರೆ  ಜುಮಾ
ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮದ್ಹಬಿನ ಸರಿಯಾದ

ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಮಜ್ದ್ ತಮ್ಮ ಶರ್ಹ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾ-

ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ  ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  ಶೈಖ್ ತಕಿಯುದ್ದೀನ್ (ಇಬ್ನ್ 

ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ  ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ

ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ನಮ್ಮ ಮದ್ಹಬ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು
ಅಲ್ಕಾದೀ ಇಯಾದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.”
ಇಬ್ನುಲ್ ಮುಂದಿರ್

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ ــل ا ْل ِع ْل ِم فِــي ا ْل ُقن
ُ ــف َأ ْه
ْ
.ُوت فِــي ا ْل ُج ُم َع ِة
َ اخ َت َل
َ  َو ِم َّم ْن ك.ُوت فِــي ا ْل ُج ُم َع ِة
َان
َ ــت َط ِائ َف ٌة ا ْل ُقن
ْ َفك َِر َه
ٍ ِــا ِة ا ْل ُج ُم َع ِة َع ِل ُّي ْبــ ُن َأبِي َطال
َ َل َي ْقن ُُت فِي َص
ب
ٍ ان ْب ُن َب ِش
ُ َوا ْل ُم ِغ َير ُة ْب ُن ُشــ ْع َب َة َوالنُّ ْع َم
 َوبِ ِه َق َال.ــير

ِ الز ْه
ُ ــر ُّي َو َقتَا َد ُة َو َمالِ ٌك َو ُســ ْف َي
ان ال َّث ْو ِر ُّي
ُّ َع َطا ٌء َو
ُ الشافِ ِع ُّي َوإِ ْس َح
َّ َو
.اق

“ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ  ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ 
ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತವಿದೆ. ಒಂದು ಗುಂಪು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜುಮಾ
ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ  ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಅಸಹ್ಯಪಡುತ್ತಿ-

ದ್ದರು. ಅಲಿ ಇಬ್ನ್ ಅಬೀ ತಾಲಿಬ್, ಅಲ್ಮುಗೀರ ಇಬ್ನ್ ಶುಅ್ಬ,
ತಮ್ಮ ‘ಅಲ್ಇನ್ಸಾಫ್’ನಲ್ಲಿ 

ِ ات ا ْلم ْكتُوب
ِ ُــت فِي ج ِميــ ِع الص َلــو
ات
ُ َو َعنْ ُه َي ْقن
َ َ
َ َّ
َ
ِ
ِ
ِ يــح ِمــ َن ا ْل َم ْذ َه
َ َخ
.ب
ُ الصح
َّ  َو ُه َو.ــا ا ْل ُج ُم َعــة
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“ಅವರು (ಇಮಾಂ  ಅಹ್ಮದ್) ಎಲ್ಲಾ ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್ಗ-

ತೈಮಿಯ್ಯ) ಕೂಡ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ತಾವೂಸ್, ಮಕ್ಹೂಲ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಅನ್ನಖಈಯವರ

ಇಮಾಂ ಮಾಲಿಕ್

ِ
ِ
ِ ِّــي الد
ْ
َّ ــر ِحه َو
.ين
ُّ الشــ ْي ُخ تَق
ْ اخت ََار ُه ا ْل َم ْجدُ في َش
ِ
ِ
ِ اختَــاره ا ْل َق
َ َو ِق
.اضي
ُ َ ْ . َي ْقن ُُت فــي ا ْل ُج ُم َعة َأ ْي ًضا:يــل

ಅನ್ನುಅ್ಮ ಾನ್ ಇಬ್ನ್  ಬಶೀರ್ ಮುಂತಾದ ಸಹಾಬಾಗಳು

ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅತಾಅ್,
ಅಝ್ಝುಹ್ರೀ, ಕತಾದ, ಮಾಲಿಕ್, ಸುಫ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಸೌರಿ, ಅಶ್ಶಾಫಿಈ,

ಇಸ್ಹಾಕ್ ಇಬ್ನ್  ರಾಹವೈಹಿ ಮುಂತಾದವರು ಕೂಡ ಇದೇ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರು.” (ಅಲ್ಔಸತ್ 6/41-42)

ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ  ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ 

ಶೈಖ್ ಇಬ್ನ್  ಉಸೈಮೀನ್

ರಲ್ಲಿ  ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು
ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ
ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು:

ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಲವನು ಅಲ್ಲಾಹು.

ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೀನ್ ಹೇಳುವುದು
ِ ْ  إِ َّن:ــول ا ْل ُع َل َمــا ُء
ُ َي ُق
ُــت فِي َص َل ِة
ُ ال َمــا َم َل َي ْقن
ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕೆಲವರು ಗಟ್ಟಿಯ ಾಗಿ
ِ ِ
ِ
.يهــا ُد َعــا ٌء لِ ْل ُم ْؤ ِمنِي َن
َ  لَ َّن ا ْل ُخ ْط َبــ َة ف.ا ْل ُج ُم َعــة
ಆಮೀನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೆತಗೆ
್ತ ಆಮೀನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ِ َفيدْ عــى لِمن يراد َأ ْن ي ْقنَت َلهم فِــي َأ ْثن
ِ.َاء ا ْل ُخ ْطبة
ಕೆಲವರು
ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 
ಇ
ದರ
ಸರಿಯಾದ
ರೂಪ ಯಾವುದು?
َ ُ
َ
ْ ُ َ ُ ُ َُ ْ َ

ُ َــذا َق َال َأ ْه
َ َهك
.ــل ا ْل ِع ْل ِم

“ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್

ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು.  ಕಾರಣ, ಖುತ್ಬದಲ್ಲಿ  ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ

ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕುನೂತ್ನಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದ�ೋ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಖುತ್ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.”

ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ತುತಿ. 
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ

ಮಅ್ಮೂಮ್ಗಳು ಆಮೀನ್ ಹೇಳಬೇಕ�ೋ ಬೇಡವೋ ಎಂಬ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಮತವಿದೆ. 

ಹನಫೀಗಳ ಪ್ರಕ ಾರ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲದಲ್ಲಿ  ಆಮೀನ್

ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅದರ ವಿಧಿಯೇನೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು:

.َما َدا َم َأ َّن ا ْل ُع َل َما َء َقا ُلوا َل َي ْقن ُُت َف َع َل ْي ِه َأ ْن َيت ُْر َك
“ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ 

ಹೇಳಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದುದು

ಮೆತ್ತಗಿನ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ.  ಆದರೆ  ಇಮಾಂ  ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ  ಕುನೂತ್
ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಆಮೀನ್ ಹೇಳಬಹುದು.

ಶಾಫಿಈ ಮತ್ತು ಹಂಬಲೀಗಳ ಪ್ರಕ ಾರ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಗಟ್ಟಿಯ ಾಗಿ ಆಮೀನ್ ಹೇಳಬೇಕು. 

ತನಕ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು.”

ಮಾಲಿಕೀಗಳ ಮದ್ಹಬ್ ಪ್ರಕ ಾರ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ಇಲ್ಲ. 

ಜ ುಮ ಾ

(ನ�ೋಡಿ: ಅಲ್ಮೌಸೂಅತುಲ್ ಫಿಕ್ಹಿಯ್ಯ 1/116)

ನಮ ಾಝ್ನಲ್ಲಿ  ಕ ುನ ೂತ್

ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ 

ತೊಂದರೆಯಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು:

ِ  ِلَ َّنه حتَّى َلو َقن ََت َفإِنَّــه َل يع َتبر َع.ــأس
.اص ًيا
َ ْ َل َب
ْ
َ ُ
َُ ْ ُ ُ
ُوت َل ُه ْم فِي
َ َل ِك َّن ْالَ ْح َســ ُن َأ ْن َيدْ ُع َو لِ َم ْن َأ َرا َد ا ْل ُقن
ِ َأ ْثن
ُ َاء ا ْل
.خ ْط َب ِة
“ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ.  ಯಾರಾದರೂ ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ 
ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆದರೆ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತದ
್ತ �ೋ ಅವರ
ಪರವಾಗಿ ಖುತ್ಬದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.” (ಲಿಕಾಉಲ್
ಬಾಬಿಲ್ ಮಫ್ತೂಹ್ 15/24)

ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ಇಲದ
್ಲ ಕಾರಣ ಆಮೀನ್ ಹೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 

ಶೈಖ್ ಇಬ್ನ್ ಉಸೈಮೀನ್

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ِ ُــوت فِي الص َلــو
ِ
ِ ات ا ْل َخ ْم
 َفإِ ْن،س
َوإِ َذا ُق ْلنَا بِا ْل ُقن
َ َّ
ِ
ِ ِ
ِ َ ك
وإِ ْن.
َ َان فــي ا ْل َج ْه ِر َّية َفم َن ا ْل َم ْع ُلو ِم َأنَّــ ُه َي ْج َه ُر بِه
ِ َ ك
 ك ََما َث َبت َْت،ــر َّي ِة َفإِنَّــ ُه َي ْج َه ُر بِ ِه َأ ْي ًضــا
ِّ الس
ِّ َان في
ِ
َ الســنَّ ُة َأ َّن ُه ك
 َو َل.َّاس َو َرا َء ُه
ُ َان َي ْقن ُُت َو ُي َؤ ِّمــ ُن الن
ُّ بِه

َ ُي ْم ِكــ ُن َأ ْن ُي َؤ ِّمنُــوا إِ َّل إِ َذا ك
 َو َع َلى َه َذا.ــر
ُ َان َي ْج َه
ِ
ِ
.ــر َّي ِة
َّ َف ُي َســ ُّن َأ ْن َي ْج َه َر َو َل ْو في
ِّ الس
ِّ الص َلة
21

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ
“ಐದು ವೇಳೆಯ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇ-

ಕೆಂಬ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕ ಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ  ಜಹ್ರೀ 
ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಗಟ್ಟಿಯ ಾಗಿ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆನ್ನು-

ವುದು ಎಲರಿ
್ಲ ಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಸಿರ್ರೀ  ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾದರೂ ಗಟ್ಟಿಯ ಾಗಿಯೇ  ಕುನೂತ್

ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.  ಸುನ್ನತ್ತಿನಲ್ಲಿ  ದೃಢಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳು
ಆಮೀನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ು.  ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಗಟ್ಟಿಯ ಾಗಿ

ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಮೀನ್

ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿರ್ರೀ ನಮಾಝ್ಗಳಲ್ಲೂ 
ಕೂಡ ಇಮಾಂ  ಗಟ್ಟಿಯ ಾಗಿಯೇ  ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.”
(ಅಶ್ಶರ್ಹುಲ್ ಮುಮ್ತಿಅ್ 4/47)

ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ  ಇಮಾಂ 

ಗಟ್ಟಿಯ ಾಗಿ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ  ಮಅ್ಮ ೂಮ್ಗಳು

ಗಟ್ಟಿಯ ಾಗಿ ಆಮೀನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಸೀದಿಯ ಛಾವಣಿ
ಹಾರಿಹ�ೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೀನ್ ಹೇಳಬಾರದು. ಕೆಲವರು
ರಸ್ಯ
ತೆ ಲ್ಲಿ ಜೈಕಾರ ಕೂಗುವಂತೆ ಆಮೀನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾವು

ಮಸೀದಿಯೊಳಗೆ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಅವರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಲವನು ಅಲ್ಲಾಹು.

ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅವಧಿ
ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ

ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಕೆಲವರು ಒಂದು ವಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪ್ರಕ ಾರ ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ತುತಿ.
ಕಾರಣವು ಉದ್ಭವವಾಗುವಾಗ —ಅಂದರೆ  ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ

ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. 

ــر َة َر ِض َي ال َّلــ ُه َعنْــ ُه َأ َّن النَّبِ َّي َص َّلى
َ َع ْن َأبِي ُه َر ْي
ِ  س:ال َّله َع َلي ِه وســ َّلم َقن ََت َشــهرا إِ َذا َق َال
ــم َع ال َّل ُه
َ
ًْ
َ َ َ ْ ُ
ُ  َي ُق،لِ َمــ ْن َح ِمدَ ُه
ِ  ال َّل ُه َّم َأن:ول فِــي ُقنُوتِ ِه
َْــج ا ْل َولِيد
ِ ِبن ا ْلول
 ال َّل ُه َّم ن َِّج، ال َّل ُه َّم ن َِّج َســ َل َم َة ْب َن ِه َشــا ٍم،يد
َ َ ْ
َ َع َّي
 ال َّل ُه َّم ن َِّج ا ْل ُم ْســت َْض َع ِفي َن،اش ْبــ َن َأبِي َربِي َعــ َة

َ  ال َّل ُه َّم ْاشــدُ ْد َو ْط َأت،ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِي َن
،َــك َع َلى ُم َض َر
ِ ِ
ِ ِ
.ف
َ وس
ْ ال َّل ُه َّم
ُ اج َع ْل َها َع َل ْي ِه ْم ســني َن كَســني ُي

ಅಬೂ ಹುರೈರ

 ರಿಂದ ವರದಿ: “ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಒಂದು

ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಿಅಲ್ಲಾಹ ು ಲಿಮನ್ ಹಮಿದ

ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.  ಅದರಲ್ಲಿ 

ಅವರು— ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ವಲೀದ್ ಇಬ್ನುಲ್ ವಲೀದ್ರನ್ನು

ರಕ್ಷಿಸು.  ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಸಲಮಾ ಇಬ್ನ್  ಹಿಶಾಮ್ರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. 

ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಯ್ಯಾಶ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬೀ ರಬೀಅರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಓ

ಅಲ್ಲಾಹ್, ದುರ್ಬಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.  ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್,

ಮುದರ್ ಗ�ೋತ್ರದವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಠ�ೋರಗೊಳಿಸು. 
ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಯೂಸುಫ್

ರವರ ಜನತೆಗೆ ಉಂಟಾದ

ಬರಗಾಲದಂತೆ ಇವರಿಗೂ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲದಂತೆ ಮಾಡು
ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.”

ಆದರೆ ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮುಶ್ರಿಕರ ಕೈಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿ-

ತವಾಗಿ ಮದೀನಾ ತಲುಪಿದಾಗ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಕುನೂತ್

ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. (ಮುಸ್ಲಿಂ 675)

ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ— ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇ-

ಶೈಖ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಖಯ್ಯಿಂ

ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.  ಕಾರಣವು

ِ اء لِ َقــو ٍم ولِلدُّ ع
ِ إِنَّما َقنَت ِعنْــدَ النَّــو ِاز ِل لِلدُّ ع
اء
َ
َ َ ْ
َ
َ
َ
ِ  ُثــم تَر َكه َلما َق.آخ ِريــن
َ َع َلى
ــد َم َم ْن َد َعــا َل ُه ْم
َ
َّ ُ َ َّ

ಕೆಂದು ಶರೀಅತ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತನಕ
ನಿವಾರಣೆಯಾದರೆ ಕುನೂತ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ

ಮುಶ್ರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ

22

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

42 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ
ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಶಿಯಾಗಳು ಯಾರು?
ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಯಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನೈಜ ಅಹ್ಲುಸ್ಸುನ್ನತ್ನ
ವಕ್ತಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
(ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ)

ಇಸ್ವಮತ್
ಇಸ್ವಮತ್ ಅಥವಾ ಇಸ್ವಮತುಲ್ ಇಮಾಮ್ ಎನ್ನುವುದು
ಶಿಯಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮ ುಖ ಸಾಂಕೇತಿಕ

ಪದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಯಾಗಳ

ಎಲ್ಲಾ ಇಮಾಮರುಗಳು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕರ
್ತ ು, ಅವರಿಗೆ ಮರೆವು
ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ  ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಅವರು
ಸುರಕ್ಷಿತರು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಸ್ವಮತ್.

ಶಿಯಾ ಶೈಖ್ ಆದ ಅಲ್ಮಜ್ಲಿಸಿ  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಪಾಪಗಳು

ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಇಮಾಮರುಗಳು ಅವುಗಳಿಂದೆಲ್ಲ  ಸುರಕ್ಷಿತರು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ  ಇಮಾಮಿಯ್ಯ ವಿಭಾಗದ

ನಡುವೆ  ಸಹಮತವಿದೆ.  ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಮರೆತು, ಪ್ರಮ ಾದ

ಹಾಗೂ ಅಲ ್ಲಾಹನು ಮರೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ

ಮರೆವು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಹನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಪರಿಶುದ್ಧನು. 

ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮರೆವು, ಅಶ್ರದ್ಧೆ, ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ 
ಎನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೂಲಭೂತ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ

ಹಂಚುವ  ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  ಅವರೆಲ್ಲ  ಸಹಮನಸ್ಕರ ಾಗಿದ್ದಾರೆ!
ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡು!

ಆಯುತುಲ್ಲಾಹ್ ಖುಮೈನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಇಮಾಮರ ಆಡಳಿತ

ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ದೃಢಪಡುವುದೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ದೂರವಾದರು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. 
ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಇತರ ಆಡಳಿತಗಾರರಂತೆ ಮಾಡುವುದೂ
ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಮಾಮರಿಗೆ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಉನ್ನತ
ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಕಣಗಳು ಅಧೀನವಾಗುವಂತಹ ವಿಧದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ

ಖಿಲಾಫತ್ ಅವರಿಗಿದೆ.  ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ  ನಿವೇದನೆಗಳು
ಮತ್ತು ಹದೀಸ್ಗಳ ಪ್ರಕ ಾರ ಮಹಾತ್ಮರ ಾದ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು

ಹಾಗೂ ಇಮಾಮರುಗಳ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಅಸ್ತ
ತಿ ಕ್
್ವ ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಮೊದಲು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಅರ್ಶನ್ನು

ಸುತ್ತುವರಿದಿರುಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ

ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ. 
ಮಿಅ್ರ ಾಜ್ ಘಟನೆಯ ನಿವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದಂತೆ

ಜಿಬ್ರೀಲರು ಹೇಳಿದರು: ನಾನು ಒಂದು ಬೆರಳಿನಷ್ಟು ಸಮೀಪವಾದರೆ 
ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವ ಾಗುತ್ತೇನೆ. ಇಮಾಮರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ

ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಲಕ್ಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಆ ಅವಸ್ಧೆ 
ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.” (ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸರಕಾರ ಪುಟ 52)

ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಿರಬೇಕಾದುದನ್ನು ಇಮಾಮರುಗಳಿಗೆ
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ಶೈಬತ್
ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನದಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ

ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನದಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದಿರುವ  ಹುಜ್ಜತ್ನಿಂದ
ಕಾಲವು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಜ್ಜತ್

ಇಮಾಮ್ ಆಗಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೆಂದು ಶಿಯಾಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 
ಶಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಗ�ೋಚರವಾದ ಒಬ್ಬ ಗುಪ್ರ 
ಇಮಾಮರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮರಣಾನಂತರವೂ ಇಮಾಮ್

ಮೃತರಾಗದೆ ಶಾಶ್ವತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ಅವರು ಮರೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹ್ದಿಯಾಗಿ ದೃಶ್ಯ-

ಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗತರಾಗುತ್ತಾರೆನ್ನುವುದು ಶಿಯಾಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. 

ಹೀಗೆ ಮರಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿರುವ ಇಮಾಮ್ ಯಾರು ಎಂಬುದರ
ಕುರಿತಷ್ಟೇ ಶಿಯಾ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.

ಹನ್ನೊಂದನೇ  ಇಮಾಮರಾದ ಹಸನುಲ್ ಅಸ್ಕರಿ ಮೃತರಾದ

ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಇಮಾಮ್ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು

ಶಿಯಾ ಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ  ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಲೆಯೆತ್ತಿತು. 

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  ಮಾತ್ರ  ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದ ು ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ

ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು! ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಇಂದಿನ ಶಿಯಾಲ�ೋಕ

ಅಥವಾ ಇಸ್ನ ಅಶರಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ರಫಾದ್ವಿಗಳು. ಹಸನುಲ್ ಅಸ್ಕರಿ

ಮೃತಪಡದೆ ಅದೃಶ್ಯಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರೇ 
ಮಹ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಶಿಯಾಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಕರಿಯವರಿಗೆ

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಓರ್ವ ಇಮಾಮರಿಂದ

ಮುಕವ
್ತ ಾಗಿರದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮೃತಪಡುವಂತಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಂದು

ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ವಾದಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗವು ಹಸನುಲ್

ಅಸ್ಕರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವರು ಅಗ�ೋಚರವಾಗಿ

ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗ ವಾದಿಸಿತು. ಹಸನುಲ್ ಅಸ್ಕರಿಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲದಿ
್ಲ ರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಇಮಾಮತ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆಯೆಂದು

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ ವಾದಿಸಿದರೆ, ಬೇರೊಂದು ವಿಭಾಗವು ಅದು
ಅವರ ಸಹ�ೋದರರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿ-

ಡುತ್ತಾರೆ. ಹಸನುಲ್ ಅಸ್ಕರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇಮಾಮತ್
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವವರೂ ಶಿಯಾ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಶಿಯಾ ಜಗತ್ತು (ಇಸ್ನ  ಅಶರಿಗಳು) ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವ 
ಶೈಬತ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವ ಾಗಿದೆ. ಇವರ ಪ್ರಕ ಾರ ಹಸನುಲ್ ಅಸ್ಕರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು

ಜನಿಸಿತ್ತು.  ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಆಡಳಿತಗಾರ
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ಮಗುವನ್ನು ತನಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಬಲ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದ ಕ ಾರಣ
ಅಸ್ಕರಿಯವರು ಮಗುವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ಗುಪವ
್ತ ಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡರು!

ಹಸನುಲ್ ಅಸ್ಕರಿಯವರು ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು
ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದಾಗಲೀ ಅವರ ಮರಣಾನಂತರ ಆ ಪುತ್ರನ ಕುರಿತು
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ದಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ.

ಶಿಯಾಗಳ ವಾದ ಪ್ರಕ ಾರ ಹನ್ನೆರಡನೇ  ಇಮಾಮರಾದ

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಹಸನುಲ್ ಅಸ್ಕರಿಯವರು ಇಬ್ನ್ ಹುಸೈನರ
ಸಂತಾನಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿಯ್ಯ್ ಬಿನ್ ಹಸನ್ರ
ಸಂತಾನ ಪರಂಪರೆಯವರಲ್ಲ.

ಶಿಯಾಗಳ ಹನ್ನೆರಡನೇ  ಇಮಾಮ್ ಹಿಜಿರಾ 260 ರಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮ
ಐದರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ  ಸಾಮುರ್ರ  ರಾಜ್ಯದ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇ-

ಶಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ  ಅವರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷವಾದರೂ

ಮೃತಪಡದೆ ಜೀವಂತವಿದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆಂಬ
ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ.

ವಸ್ತುನಿಷ್ಟವ ಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿಯಾಗಳ ಮೇಲಿನ ವಾದಗಳೆಲ್ಲವೂ

ಮೌಢ್ಯವ ಾಗಿದೆ.  ಶಿಯಾಗಳು ಅವರ ಮಹ್ದಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಮ ಾಣಗಳ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ತ�ೋಚಿದಂತೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  ಅವರು ತಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಮಾಮರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು-

ಕೊಂಡಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಮೀರಿಸುವಂತಹ
ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳುಗಳಾಗಿವೆ.

ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ಕಸೀರ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ

ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಡಬಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶೈತಾನನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ
ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ.  ಅವರ ಈ ಕೂಗಾಟಕ್ಕೆ  ಯಾವುದೇ  ವಿಧದ
ಪುರಾವೆಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಮ ಾಣಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಖಯ್ಯಿಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  ಈ ವಿಭಾಗವು

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯವ ಾಗಿ ನಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.

ರಜ್ಅತ್
ಮೃತಪಟ್ಟ ಕೆಲವರು ಅಂತ್ಯದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಭೌತಿಕ

ಲ�ೋಕಕ್ಕೆ  ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆನ್ನುವ  ಶಿಯಾಗಳ ನಂಬಿಕೆಗೆ
ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ
ರಜ್ಅತ್ ಎನ್ನಲ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅನಂತರ ಅವರು ಕಬ್ರ್ಗೇ ಹಿಂದಿರು-

ಇಂದಿನ ಶಿಯಾಲ�ೋಕವು (ಇಸ್ನ ಅಶರಿಯ್ಯ) ನಂಬುವ ರಜ್ಅತ್ನ

ಆದರೆ  ರಜ್ಅತ್ನಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಕಾಲ

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ದ್ವಹ ೂರ್ಗಿಲ್ಲ. ಇಮಾಮರು ಯಾವಾಗ ಇಚ್ಛಿಸ ುತ್ತಾರ�ೋ ಅದು

ಸಿರ್ದಾಬಿನಲ್ಲಿ ಅಗ�ೋಚರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್

ಹಸನುಲ್ ಅಸ್ಕರಿ ಎಂಬ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಮಾಮ, ಅಂತ್ಯಕ ಾಲದಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶ ಪ್ರಕ ಾರ ತನ್ನ ಅಗ�ೋಚರ ವಾಸ್ತವ್ಯದಿಂದ ಮರಳಿ

ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನೀತಿ ತುಂಬಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವರು. ಇತಿಹಾಸದ

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರ�ೋಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸುವುದು
ಇಮಾಮರ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯವ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಬೂಬಕ್ಕರ್

, ಉಮರ್

ಆಡಳಿತಗಾರರು ಪ್ರವಾದಿ

, ಉಸ್ಮಾನ್

ಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಶಿಯಾಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದ್ವಹೂರ್ ಎನ್ನಲ ಾಗುತ್ತದೆ. 

ದ್ವಹೂರ್ನ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ!

ಶಿಯಾಗಳ ಶೈಖ್ರಾದ ಅಲ್ಮಜ್ಲಿಸಿಯ ‘ಬಿಹಾರುಲ್ ಅನ್ವಾರ್’ನಲ್ಲಿ 

ಹೀಗಿದೆ: “ಒಬ್ಬರ ು ಅಬೂ ಅಬ್ದುಲ ್ಲಾರ ಸಮೀಪ ಆಗಮಿಸಿದರು. 
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಬೂ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಕೇಳಿದರು. ನಿನಗೆ (ಮೃತರಾದ)
ಅಬೂ ಜಅ್ಫರ್ರನ್ನು ನ�ೋಡುವ  ಆಸೆಯಿದೆಯೇ? ಅವರು

ಹೇಳಿದರು.  ಹೌದು.  ಅಬೂ ಅಬ್ದುಲ್ಲ  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಎದ್ದು 
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು. ನಾನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ

ರನ್ನೊಳಗೊಂಡ

ಯವರ ಮರಣಾನಂತರ ಆಡಳಿತವ-

ನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದು ಕೂಡಾ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಪುನರೆಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇಹಲ�ೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆಂದು

ಶಿಯಾಗಳು ಬಡಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರತೀಕಾರವು ಶಿಯಾಗಳ ವಾದ
ಪ್ರಕಾರ ಮಹ್ದಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ

ಕರ್ತವ್ಯವ ಾಗಿದೆ. ಮಹ್ದಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಜ್ಲಿಸಿ ಹೀಗೆ ದಾಖಲಿ-

ಅಲ್ಲಿ ಅಬೂ ಜಅ್ಫರ್ ಕೂತಿದ್ದರು.” (ಬಿಹಾರುಲ್ ಅನ್ವಾರ್)

ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ: “ಒಬ್ಬರು ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ರವರ
ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.  ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಬುಲ್ ಹಸನ್

ಕೇಳಿದರು. ನಿನಗೆ (ಮೃತರಾದ) ಅಬೂ ಅಬ್ದುಲರ
್ಲ ನ್ನು ನ�ೋಡು

ಆಸೆಯಿದೆಯೇ? ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹನಾಣೆಗೂ ನನಗೆ

ಆಸೆಯಿದೆ. ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಹೇಳಿದರು. ನೀನು ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸು. ನಾನು ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಬೂ

ಸುತ್ತಾರೆ. “ನಾನು ಯತ್ರಿಬ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವೆನು. ನಾನು ಹುಜ್ರವನ್ನು

ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದರು.” (ಬಿಹಾರುಲ್ ಅನ್ವಾರ್)

ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹಾಕುವೆನು...” (ಬಿಹಾರುಲ್ ಅನ್ವಾರ್

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮ ಾಣಗಳ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಾ-

ಕೆಡವಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಅವರ ಹಸಿ 
ಸಂಪುಟ 27 ಪುಟ 303, ಬಸ್ವಾಇರುದ್ದರಜಾತ್ ಪುಟ 78)

ಇತರ ಹನ್ನೊಂದು ಇಮಾಮರು ಅಂತ್ಯದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು

ಜೀವಂತವ ಾಗಿ ಇಹಲ�ೋಕಕ್ಕೆ  ಮರಳಿ ಬರುತ ್ತಾರೆಂದು
ಶಿಯಾಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಗಿವೆ. ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ನಿವೇದನೆಗಳೇ ಅವರಿಗಿರುವ 
ಪುರಾವೆಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಅರ್ಹವಾಗದ ಕೇವಲ
ನಿರರ್ಥಕ ಅಡಗೂಲಜ್ಜಿ ಕಥೆಗಳು!

ತಕ್ವಿಯತ್

ಮೇಲಿನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ವಾಗ್ದತ್ತ ಮಹ್ದಿಯ ದೌತ್ಯಗಳು’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ

ಇದು ಶಿಯಾ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಶಿಲೆಯಾಗಿದೆ. 

ಜಗತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನೀಚತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮೆರೆಯಬ-

ಅವರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ತಕ್ವಿಯತ್ ಆಗಿದೆ. 

ರಜ್ಅತ್ ಎಂಬ ಅವರ ಈ ಆಶಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಮ ಾತ್ರ. 

ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಬಾಧ್ಯತೆ (ವಾಜಿಬ್) ಯಾಗಿದ್ದು ಸಿರ್ದಾಬಿನಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಿದೆ. ಮಹ್ದಿಯ ರಜ್ಅತ್ ಉಂಟಾದರೆ ಶಿಯಾ

ಹುದಾದ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 

ಇದಕ್ಕೆ ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಮ ಾಣಗಳ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.

ದ್ವಹೂರ್
ಮರಣಾನಂತರ ಇಮ ಾಮರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಬ್ರ್ಗಳಿಂದ
ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ವಿರ�ೋಧಿಗಳ ಉಪಟಳದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಟ್ಟು 

ಅಹ್ಲುಸ್ಸುನ್ನ  ಶಿಯಾಗಳ ಶತ್ರುಗಳು.  ತಕ್ವಿಯತ್ ಅವರ ಮೇಲೆ 

ಅಗ�ೋಚರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಇಮಾಮರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ 

ತನಕ ತಕ್ವಿಯತ್ನ ವಿಧಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೊರೆಯುವವರಿಗೆ ನಮಾಝನ್ನು ತೊರೆಯುವವರ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು
ಶಿಯಾಗಳ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ.

34 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ
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ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ
ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲೋರ್ವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ
ಯವರನ್ನು 
ಅನುಸರಿಸುವ ತನಕ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಖಲೀಫರಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು 
ಖಲೀಫ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅವರ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಸಗಿದರೆ
ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನ�ೋಯಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ
ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ದರ್ಪದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ
ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಸಮರಾರ್ಜಿತ ಸೊತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಮಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅವರು
ನಮ್ಮಂತಿರುವ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ.

ಮ

ನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಲವು ಯುಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರ

ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಲು ತಕ್ಕುದಾಗಿದೆ. ವಿಪತ್ತುಗಳು ಅನುಗ್ರಹ-

ವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತದೆ. 
ಸಹನೆಯೆಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾ-

ಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗೆ ಮರಳಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ವಿನಯಾನ್ವಿತರ-

ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಡತನ, ರ�ೋಗ, ಹಸಿವು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗುವವರಿದ್ದಾರೆ.  ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಕಾಪಟ್ಯ, ನಿರಾಶೆ,

ಸತ್ಯನಿಷೇಧವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವೆನಿಸಿದ ಕರ್ಮ-

ಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಅವರನ್ನು ಹರಾಮ್ನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. 
ಸಹನೆಯಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ-

ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಪತ್ತು

ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ-

ಹನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 

ಅವನು ಸಹನೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಆ ಸಹನೆ ಅವನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 
ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.  ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡ ುವುದರ
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ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಾರುಣ್ಯವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಾಹನ
ಪ್ರಶಂಸೆಗೂ ಪಾತ್ರನ ಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
﴾ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

“ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಯಾಶಂಕೆ, ಹಸಿವು, ಧನಹಾನಿ, ಜೀವಹಾನಿ

ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆವು. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿ-

ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಶುಭವಾರ್ತೆ ನೀಡಿರಿ. ಅಂತಹವರ
ಮೇಲೆ ವಿಪತ್ತೇನಾದರೂ ಎರಗಿದಾಗ ಅವರು ‘ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ
ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು  ಅವನೆಡೆಗೇ  ಮರಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎನ್ನುವರು.  ಅವರ ಮೇಲೆ  ಅವರ ಪ್ರಭ ುವಿನ

ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹಾ ಅನುಗ್ರಹಗಳಿರುವುವು. ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯವು

ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಂತಹವರೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಹೊಂದಿದರವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.” (2:155-157)

ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಯಾರು ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಈ ಸೂಕ್ತವು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯು ವಿಶ್ವಾಸದ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಕೃತಘ್ನತೆ
ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮಾನವ ಚಿಂತನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ.  ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ
ಉಪದೇಶ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಅಪರಿಚಿ-

ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿರಾಶರಾಗಿ ಕುಪಿತರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ನ�ೋಡುವ 

ತವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ

ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಕಠಿಣತೆ-

ಬೇಕು.  ಅದಕ್ಕೆ  ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ  ತನ್ನ ಸೀಮಿತ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋನದಿಂದ

ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ ನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಯೆಡೆಗೆ

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುಕ್ತಿಯು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವ ಾದಿ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ-

ಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು

ಮಾತ್ರ ಕುರ್ಆನ್, ಪ್ರವ ಾದಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು

ಯಾರಾದರೂ ಸಂತೃಪ್ತರ ಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. 

ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

ಕ�ೋಪಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕ�ೋಪವಿದೆ.” (ತಿರ್ಮುದಿ)

ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು, ಅವನ ಕುರಿತು

﴿ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ಸದ್ವಿಚಾರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವನ ಪ್ರತಿಫಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು

ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ

ಈ ಹದೀಸ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಿಧಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಪತ್ತುಗಳು

“ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇವರ ಜ್ಞಾನದ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೋ 

ಈ ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಬಂದೆರಗಿದಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು ಮತ್ತು

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಹದೀಸ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮಾನವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಅನುಭವಿಸುವ  ಸಮಸ್ಯೆ  ಮತ್ತು

ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯ ಮೂಲಕ

ಸಹಾಯ ಯಾಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

﴾ﯵﯶﯷﯸﯹ

ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ಕ್ರಿಯ ಾಫಲವು ಇವರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ 
ಅದನ್ನು ಇವರು (ವೃಥಾ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ) ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿ-

ದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪೂರ್ವಿಕರೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದರ
್ದ ು. 
ಅನಂತರ ಆ ಅಕ್ರಮಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇನಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು

ನ�ೋಡಿರಿ.” (10:39)

ಏಕೆಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತಮ
್ತ ಪರ್ಯಾವಸಾನ-

﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

﴾ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ವಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಸಹನಶೀಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ.

ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

﴾ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

“ಇವರು ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಲ್ಲದೆ  ಸ್ವಯಂ  ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೇ?

“ಓ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ನಮಾಝಿನಿಂದ ಸಹಾಯ

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ

ಗಿದ್ದಾನೆ.” (2:153)

ವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರದೇ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಯು-

ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸಹನಶೀಲರೊಂದಿ-

ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ಅಥವಾ ಇವರು ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರೇ? ಅಥವಾ ಆಕಾಶ–

ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭ ುವಿನ ಭಂಡಾರಗಳು ಇವರ ವಶದಲ್ಲಿತ್ತಿದೆಯೇ?” (52:35-37)
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ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ
ಕುರ್ಆನಿನ ಈ ಸೂಕಗ
್ತ ಳು ಸರಳವೂ, ಚಿಂತ�ೋದ್ದೀಪಕವೂ ಆಗಿದೆ. 
ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿತರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ಗ
ತಿ ಳನ್ನು

ದೇವರುಗಳೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿ-

ಸುತ್ತಿರುವ  ಯಾರಿಗೂ ಕುರ್ಆನಿನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು

ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಜನನ–ಮರಣವಿರುವ ಆರಾಧ್ಯರು
ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಆರಾಧ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ-

ವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿದೆಯೇ? ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿಗಳು

ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಮಳೆ
ವರ್ಷಿಸುವುದು, ಫಲಪುಷ್ಪಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೊಳೆಸುವಂತೆ

ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವವರು ಈ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?

ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಭಿನ್ನವ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 
ಅದು ಮಾನವನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿ ಈ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು

ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ

ಅವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮ–ನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯಕತೆ
್ತ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಗಳಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಬಲವಂತ ಮತ್ತು ಆಮಿಷದ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿರ�ೋ-

ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮತಾಂತರವಾದವರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಉದಾತ್ತ 

ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ ಾರರು.  ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕರುಣೆ,

ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಹಕಾರ ಮುಂತಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳು

ಅವರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಗದು. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸಂಖ್ಯಾಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಗುರಿ

ಐಹಿಕ ಲಾಭವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪರಲ�ೋಕ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟ-

ವಿದ್ದವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಅಪಾರ ಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರು ಕೃತಘ್ನರ ಾಗಿ

ಜೀವಿಸಲೂಬಹದು.  ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರವರೇ 
ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನವೀಯತೆಯ ದರ್ಶನ
ಇಸ್ಲಾಮ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಏಕದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ, ಬಡವ,
ಯಜಮಾನ, ಗುಲಾಮ, ಒಡೆಯ, ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ಸಮಾನರೆಂಬ
ಘೋಷಣೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ವರ್ಗ, ವರ್ಣ,

ರಾಷ್ಟ್ರ, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಉಚ್ಛ–ನೀಚತೆಯ

ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
﴾ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

“ಜನರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓರ್ವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ
ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆವು. ತರುವಾಯ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಗ�ೋತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ

ಮಾಡಿದೆವು. ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನೇ  ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ
ಬಳಿ ಗೌರವಾರ್ಹನು.” (49:13)
ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಧರ್ಮನಿಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು

ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ 
ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಲ್ಲ.” (ಮಿಶ್ಕಾತ್)

ಮೇಲಿನ ವಚನಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ  ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರ ೂ
ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದು, ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಮಾತ್ರ ದೇವನ ಸನ್ನಿಧಿ-

ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಅಸಮಾನತೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ

ಇಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಲಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ. 
ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ‘ಕರ್ರಗಿನವನ ಪುತ್ರ’ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ
ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಹಾಗೆ ಕರೆದ ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ ನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 

ಅಜ್ಞಾನಕಾಲದ ಅನಾಗರಿಕತೆ ಉಳಿದಿದೆ” ಎಂದರು.

ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೆಂದು ದೂರವಿಡುವ ಸಂಪ್ರದ ಾಯ
ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ.  ತನ್ನ  ಚರ್ಮ  ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾನು
ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದೀತೆಂಬ

ಭಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವರನ್ನು ಅಧಮರೆಂದು ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿ ಪ್ರವೇ-

ಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ  ಅನ್ಯಾಯದ ಕ್ರಮವು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. 
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲಿಶ ಆರ�ೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವ-

ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕಣ್ಣಿದ್ದೂ 

ಕುರುಡರಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಒಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಖಲೀಫ ಉಮರ್

ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರ

42 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ
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ಬೃಹತ್ ನಮಾಝ್ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಉಪವಾಸ
ವಾರ್ಷಿಕ ನೇರ್ಚೆಗಳ ಕುರಿತಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಪ�ೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ “ಬೃಹತ್ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇರ್ಚೆ”, “ಬೃಹತ್ 
ಉರೂಸ್”, “ಬೃಹತ್ ಸ್ವಲಾತ್ ಸಮ್ಮೇಳನ”, “ಗಂಭೀರ ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ” ಮುಂತಾದ ಬರಹಗಳನ್ನು ನಾವು
ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿ
ಯವರ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಲಾತ್ ಕೂಡ “ಬೃಹತ್ ಸ್ವಲಾತ್ ಮೇಳ”ವಾಗಿ
ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ! ಇನ್ನು ಮುಂದೆ “ಬೃಹತ್ ನಮಾಝ್”, “ಗಂಭೀರ ಉಪವಾಸ”, “ಭಯಂಕರ ಹಜ್ಜ್” ಎಂಬ
ಇಬಾದತ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳ್ಳಬಹುದೇನ�ೋ?

ಪ್ರ

ವಾದಿ

ಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ.  ಪ್ರವ ಾದಿ

ಏಕೆ ತಂದರೆನ್ನುವುದು ಚಿಂತನೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಯವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದು

ರಬೀವುಲ್ ಅವ್ವಲ್ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಕಅ್ಬದಲ್ಲಾಗಲೀ,

ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವಲ�ೋಕಿಸುವುದು ಈ ಲೇಖನದ

ತಳಿರುತ�ೋರಣಗಳಿರಲಿ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೀಪವನ್ನು ಕೂಡಾ

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ  ಸಂಭವಿಸುವ  ಅಪಾಯದ

ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯ-

ಭಿನ್ನತೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರವ ಾದಿಪ್ರೇಮದ ಕುರಿತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರಮ ಾಣಗಳು

ಹರಮ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಮದೀನಾ ಮುನವ್ವರದಲ್ಲಾಗಲೀ 

ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ.  ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಕಲಿಸಿರದ

ಉರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತ�ೋರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ 

ಕುರಿತು ಒಂದು ಇಣುಕುನ�ೋಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇವರು ಹರಮನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ

ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನೀವು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ 

ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಆಚರಿಸಿರಿ ಎಂದು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಅನುಚರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರು-

ಒಂದು ಕರ್ಮವು ಬಿದ್ಅತ್ (ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ  ಮಾಡುವ  ನೂತನ

ಮರಣಾನಂತರ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಜನ್ಮದಿನವ-

ನಿಲ್ಲುವುದು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವ ಾಗಿದೆ.  ಪ್ರವ ಾದಿ ಜನ್ಮ-

ಯವರು ತಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಗತಿಸಿಹ�ೋದ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ

“ಸಲಫಿಗಳು ಪ್ರವ ಾದಿ

ತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಪುರಾವೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರ

ನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.  ಪ್ರವ ಾದಿ

ಪ್ರವ ಾದಿಯ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ  ಅದೂ ಒಂದು
ದಾಖಲೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಪ್ರವ ಾದಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೇ  ಪುರಾವೆ 
ಲಭಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯದೊಳಗೆ
ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ನಿರ್ಮಿತಿ) ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಬೀತಾದ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ದೂರ
ದಿನಾಚರಣೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಮವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ  ಇವರು,
ಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವರು”, “ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುವವರು”, “ಕಬ್ರ್ 

ಝಿಯಾರತ್ತನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವವರು”, “ಸ್ವಲ ಾತ್ ಹೇಳದವರು”... 

ಮುಂತಾದ ಆರ�ೋಪಗಳನ್ನು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ  ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸಿ 

ಅದನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ

ಪ್ರವ ಾದಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಲಫಿಗಳ ವಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು
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ಅಸಾಧ್ಯವ ಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವ ಾದಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯು ಪ್ರವ ಾದಿ

ಎಂಬ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನವು ಇವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯವರು ಆಚರಿಸಿದ

ದಿಕ್ರ್  ಹಲ್ಖ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ ಾತ್ ವಾರ್ಷಿಕಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಕಳ್ಳನ�ೋಟ

ಹಾಗೂ ಅನುಚರರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ-

ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ರಹಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರಿಯುವ 

ನೆಲೆನಿಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ.

ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಾಯ್ತೆರೆದು “ಬ�ೋಲ�ೋ  ತಕ್ಬೀರ್”

ಕರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಂದಿನಿಂದ ಲ�ೋಕಾವಸಾನದ ತನಕ

ತನ್ನ  ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರ ವ ಾದಿ

ಯವರನ್ನು

ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆಯೆಂದಾದರೆ ಇಂತಹ ಗೌಜು ಗದ್ದಲವೇಕೆ?
ಎಂದು ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?

ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.  ಆ ಪ್ರೀತಿ 

ಬುರ್ದಾ, ರಾತೀಬ್, ಹದ್ದಾದ್ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ

ಅಷ್ಟೆ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆದೇಶಿಸುವ ಪ್ರವ ಾದಿಪ್ರೇಮ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ

ಸಭಿಕರು ಉಚ್ಛ  ಸ್ವರದಲ್ಲಿ  ಆಮೀನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆ

ಅವರ ಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ  ಮೂಲಕವಾಗಿರಬೇಕು

ಮಾರ್ಪಡುವ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಗತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ 
ಜನರಿಗಿದ್ದ  ಗೌರವ  ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧನೆಯ

ಅದನ್ನು ಮೃತರ ಹಳ್ರತ್ಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಲು ದುಆ ಕೂತು

ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸುವ “ಮನೆಯ ಒಳಗಿನೊಳಗಿನಲ್ಲಿ” ಹೊಗೆ ಮತ್ತು
ಬಿಸಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು

ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.  ಇದು

ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. “ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ರಾತೀಬ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂತು... 

ಪ್ರವ ಾದಿ ಈಸಾ

ರವರನ್ನು ಅವರ

ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮ-

ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಕ�ೋಪ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷದ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ 

ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರಾಧನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ

ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಪ್ರೇಮವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತು ಉಝೈರ್

ಅನುಯಾಯಿಗಳು ದೇವಪುತ್ರರ ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು 

ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.  ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾರೀ 

ದೊಡ್ಡ ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ-

ಸಬೇಕೆಂದೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಇಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಪ್ರವ ಾದಿಪ್ರೇ-

ಮವೆಂದರೆ ರಬೀವುಲ್ ಅವ್ವಲ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನದಲ್ಲಿ 

ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಸಾರನ್ನು ಬಡಿಸಿರಿ.”

ಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತ�ೋರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವರು ಆಲಿಸುವಂತೆ

ತ�ೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಮಾಡುವ  ಕರ್ಮವಲ್ಲ.  ಒಬ್ಬ ಭಕನ
್ತ ು ತನ್ನ 
ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಪರಲ�ೋಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ 
ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಾರೀ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಧರ್ಮವನ್ನು
ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಡುವ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪವಿತ್ರ  ಕುರ್ಆನಿನ ಪಾರಾಯಣ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವಾ-

ಮೌಲಿದ್ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು, ದರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ

ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ.  ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ  ಕೂತು

ರಬೀವುಲ್ ಅವ್ವಲ್ನ ಪ್ರವ ಾದಿಪ್ರೇಮವೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ

ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಶೃಂಗಾರ

ಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ
ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಜ�ೋರಾಗಿ ಕುರ್ಆನ್ ಪಾರಾಯಣ

ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿದೆಯೆಂದು

ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ 

ಆಗತವಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿ,

ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೌಲಿದ್,

ಅವರು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಬೀವುಲ್ ಅವ್ವಲ್

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಳಿರುತ�ೋರಣ, ಬಣ್ಣದ
ಕಾಗದದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡ ುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೌಲಿದ್

ಮತ್ತು ಸ್ವಲ ಾತ್ಗಳ ಅನುರಣನೆ! ದಿಕ್ರ್ ಹಲ್ಖ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮ್ಮೇಳನ,
ಸ್ವಲ ಾತ್ ವಾರ್ಷಿಕ... ಎಲ್ಲವೂ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ! “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು

ಭಯವಿನಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವ ಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ” (7:55)
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ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ  ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೂತು ಮೆಲುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ  ಕುರ್ಆನ್
ರಾತಿಬ್, ಬುರ್ದಾಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುಚ್ಛ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಆಲಾಪಿಸುವುದೇಕೆ?

ಮೆಲುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ

ಭಯವೇ? ಅಥವಾ ಕುರ್ಆನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಅವುಗಳಿಗಿವೆ 
ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ?

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೀಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ
ಕೆಲವು ಮನೆಯವರು ಮೌಲಿದ್ ಮತ್ತು ರಾತಿಬ್ಗಳನ್ನು ಓದಿಸಲು

ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೆಲೆನಿಂತಿದೆ.  ಮಹಾತ್ಮರ ಾದ ಶೈಖ್ರವರ ಈ

ಕುರ್ಆನನ್ನು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ  ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಕೂತು

ನಾವಿಲ್ಲಿ ನ�ೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬನ ು ಯಾವ ಸ್ಥಳ, ಯಾವ ಭಾಷೆ 

ಹರಕೆ  ಇಡುತ್ತಾರೆ.  ಆದರೆ  ಇವರು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವ ಾದ

ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಾಝ್,

ಆಫರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು

ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಅವನು ಬಾಯಿ 

ಉಪವಾಸ, ಝಕಾತ್, ಹಜ್ಜ್ನಂತೆ ಹರಕೆಯೂ ಒಂದು ಆರಾಧ-

ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ  ಅದಕ್ಕೆ  ಉತ್ತರಿಸಲು ಕಾದು

ಹರಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಿಸಿರಿ ಎಂದು

ನಿರ್ಮಿಸುವ  ಅಗತ್ಯವೇನು? ಶೈಖ್ರವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ

ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಲಫಿಗಳು ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ

ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಬುರಂ, ನಾಗೂರ್, ಅಜ್ಮೀರ್ ಹರಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ
ನಮಾಝ್ನಂತೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇರ್ಚೆಗಳ ಕುರಿತಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು

ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ “ಬೃಹತ್ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇರ್ಚೆ”, “ಬೃಹತ್ ಉರೂಸ್”,
“ಬೃಹತ್ ಸ್ವಲ ಾತ್ ಸಮ್ಮೇಳನ”, “ಗಂಭೀರ ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ”
ಮುಂತಾದ ಬರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಇಬಾದತ್ತಾದ ನೇರ್ಚೆಯನ್ನು “ಬೃಹತ್”, “ಗಂಭೀರ” ಎಂದು

ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಪಾಮರ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ನಿಂತಿರುವ  ಶೈಖ್ರವರಿರುವಾಗ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ  ದರ್ಗಾಗಳನ್ನು

ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮಗಿಲ್ಲವೇ? ಬಾಯ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು

ಉತ್ತರಿಸುವ ಮುಹ್ಯುದ್ದೀನ್ ಶೈಖ್ರವರಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ
ಝಿಯಾರತ್ ಟೂರ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದೇಕೆ?
ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ:

﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ಅವರು “ಗಂಭೀರ”ವಾದುದಕ್ಕೆ “ಬೃಹತ್” ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು

﴾ﭨﭩﭪﭫ

ಸ್ವಲ ಾತ್ ಕೂಡ “ಬೃಹತ್ ಸ್ವಲ ಾತ್ ಮೇಳ”ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ!

“ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭ ು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ನನ್ನನ ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನಾನು

ನಿರ್ಬಂಧಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರ ಮೇಲಿನ

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ “ಬೃಹತ್ ನಮಾಝ್”, “ಗಂಭೀರ ಉಪವಾಸ”,

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆನು. ಅಹಂಕಾರಪಟ್ಟು ನನ್ನ 

ಹ�ೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದು. 

ಅಪಮಾನಿತರಾಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.” (40:60)

“ಭಯಂಕರ ಹಜ್ಜ್” ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳ್ಳಬಹುದೇನ�ೋ? ಹ�ೋಗಿ
ಅವುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ

ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. 

ಮಸೀದಿಗೆ ಜಮಾಅತ್ಗಾಗಿ ಬಾರದವರೊಂದಿಗೂ ರಾತಿಬ್ಗಳ
ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂತಹವರು ನೀವು
ಯಾವಾಗ ಮೌಲಿದ್ ಮತ್ತು ರಾತಿಬ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು

ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಲೆ,
ಮೌಲಿದ್, ರಾತಿಬ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾರಾಯಣ

ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲ. ಆಗ
ನಮಾಝ್ಗಾಗಿ ಬಂದವರೊಂದಿಗೂ ಬಾರದವರೊಂದಿಗೂ
ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೌಲಿದ್, ರಾತಿಬ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ  ಪಡೆದು ಇಚ್ಛಾಸಫಲತೆ-

ಗಾಗಿ ಮೃತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ  ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿವಿಧ

ಗ�ೋರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಹ್ಯುದ್ದೀನ್ ಶೈಖ್ರವರ
ಹೆಸರಲ್ಲಿ “ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬ

ಭಾರೀ  ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ (ಆಫರ್) ಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ  ಶತಮಾನ
ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ

﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ
﴾ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

“(ಓ ಪ್ರವ ಾದಿಯವರೇ), ನನ್ನ  ದಾಸರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನನ್ನ  ಬಗ್ಗೆ 

ಕೇಳಿದರೆ  ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿಕಟನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು ನನ್ನನ ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು

ನಾನು ಆಲಿಸುತ್ತೇನೆಂದೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿರಿ.  ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ  ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡಲಿ ಮತ್ತು

ನನ್ನ  ಮೇಲೆ  ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಲಿ.  ಅವರು ಸನ್ಮಾರ್ಗ  ಪಡೆಯಲೂ
ಬಹುದು.” (2:186)

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಈ ಆಫರ್ ಸಾಕಲ್ಲವೇ?

ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತಿಸಿರಿ. n
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ಇಸ್ಲಾಮೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 
ಸ್ವಾಯತ್ತಗೊಳಿಸಿದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಸತ್ಯಸಂಧನಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ

ತ್ಯವಿಶ್ವಾಸವು ಕೇವಲ ಬಾಯ್ದೆರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲವು

ಪದಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ.  ಓರ್ವ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ  ಸತ್ಯಸ ಾಕ್ಷ್ಯದ

(ಶಹಾದತ್ ಕಲಿಮ) ಮೂಲಕ ದೇವಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ  ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅರ್ಪಣೆಯ
ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಅವನು ತ್ಯಾಗ ಪರಿಶ್ರಮಗಳನ್ನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಹ�ೋಲಿಕೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ

ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರರಾಗಲು ಧರ್ಮವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 
ಸತ್ಯಸಂಧತೆಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಬದುಕಿನ ಒಳ–ಹೊರಗು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನ

ಜೀವನ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ.

ಜನರ ಮುಂದೆ  ಆದರ್ಶನೀಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ  ಧರ್ಮವನ್ನು

ಸರಿಯಾದ ವಿಧದಲ್ಲಿ  ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ನಿಯುಕ್ತರ ಾದ

ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ
ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
﴾ﭩﭪﭫﭬ
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“ಸತ್ಯವನ್ನು ತಂದವನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿದವರು
ಮಾತ್ರ ದೇವಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು.” (39:33)

﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
﴾ﭭﭮﭯﭰ

“ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹೀಮರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ
ಅವರೊಬ್ಬ ಸತ್ಯಸಂಧರೂ ಪ್ರವ ಾದಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು.” (19:41)

﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
﴾ﰈﰉﰊﰋ

“ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದ ಾನ ಮಾಡಿದೆವು ಮತ್ತು
ನಿಜವಾದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆವು.” (19:50)

﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
﴾ﭩﭪﭫﭬﭭ

“ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ  ಇಸ್ಮಾಈಲರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ ್ತಾಪಿಸಿರಿ.  ಅವರು

ವಚನಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರ ು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಹಾಗೂ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ
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ಪ್ರವ ಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು.” (19:54)

“ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು

﴾ ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ಸತ್ಯಸಂಧರ, ಹುತಾತ್ಮರ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರುವರು. 

“ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ  ಇದ್ರೀಸರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ ್ತಾಪಿಸಿರಿ.  ಅವರೊಬ್ಬ

ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರವ ಾದಿಗಳ,
ಅವರೆಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಗಳು!” (4:69)

ಸತ್ಯಸಂಧ ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಪ್ರವ ಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು.” (19:56)

ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯು ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ

ಪ್ರವ ಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್

ಪ್ರವ ಾದಿ

ರವರು ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಪ್ರಚಾರ

ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿರ್ಕಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ

ನಡೆದ ಸಮಾಲ�ೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಬೂ ಸುಫ್ಯಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್
ರವರ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇಬ್ನ್ ಮಸ್ಊದ್

ಅವರಿಂದ ನಿವೇದನೆ:

ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನೀವು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ

ಜೀವಿಸಿರಿ.  ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯು ನಿಮ್ಮನ ್ನು ಒಳಿತಿನೆಡೆಗೂ, ಒಳಿತು

ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜೀವನದಾದ್ಯಂತ

ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ (ಸತ್ಯಸಂಧ) ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು

ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?”

ಸುಳ್ಳಿನ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸುಳ್ಳು ಕೆಡುಕಿನೆಡೆಗೂ, ಕೆಡುಕು

ಅಬೂ ಸುಫ್ಯಾನ್: “ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು

ಅಲ್ಲಾಹನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕದ್ದಾಬ್ (ಸುಳ್ಳುಗಾರ) ಎಂದು ದಾಖಲಿಸ-

ಹಿರ್ಕಲ್: “ಮುಹಮ್ಮದ್

ನರಕದೆಡೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡವನು

ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಭಾಗಿದಾರರನ್ನಾಗಿ ನಿಶ್ಚ-

ಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.” (ಬುಖಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ)

ತೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ನಮಾಝ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಲು

ಪ್ರವ ಾದಿ

ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರ ನಿಷ್ಯ
ಠೆ ನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅವರು

ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನಾಗಿದೆ. 

ಯಿಸಬಾರದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.  ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರನ್ನು

ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಪಾಲಿಸಲು, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧ

ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.” (ಬುಖಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ)

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
﴾ﭷﭸﭹﭺ

“ಓ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ.  ಸತ್ಯಸಂಧರೊಂದಿಗಿರಿ.” (9:119)

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಜೀವಿಸುವವರು
ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಂಧರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವರೆಂದು ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿದೆ.

﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
﴾ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
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ಯವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಾಪಟ್ಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸು-

ವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಸತ್ಯಸಂಧತೆ-

ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್

ಅವರಿಂದ ನಿವೇದನೆ: “ಮೂರು

ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಕಪಟಿ-

ಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸುಳ್ಳಾಡುವುದು, ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಫಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂಬಿದರೆ ವಂಚಿಸುವುದು.”
(ಬುಖಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ)

ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಎದುರಾಗುವ  ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು

ಎದುರಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತಗೊಳಿಸಿದವ-

ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಸತ್ಯಸಂಧನಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವ ಾಗುತ್ತದೆ. 
ಲ�ೋಕವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 
ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಅನೈತಿಕತೆ, ಭ್ರಷ ್ಟಾಚಾರ ವಿಜೃಂಭಿಸು-

ತ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗ-

ಳಿಲದ
್ಲ ಆಳುವವರು, ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಾಯಕರು, ಮುಖ್ಯಸರ
್ಥ ು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ 

ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿ-

ಸುತ್ತಿರುವ ವರ್ತಕರು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ-

ತೆಯನ್ನು ಮರೆತಿರುವ ಸದಸ್ಯರು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು... 
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ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ
ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಲ�ೋಕ! ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ-

ಸಂಧನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಮಹಾ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡು-

4.	 ಅಲ ್ಲಾಹನು ಸತ್ಯಸಂಧನಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ  ನಡೆಯಲು
ತೌಹೀದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ.

ತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮ್

5.	 ಇಹಲ �ೋಕ

1.	 ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಒಳಿತಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ 

6.	 ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರನ ಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಮುಂದಿಡುವ ಒಳಿತುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ದಾರಿ ತ�ೋರಿಸುವ  ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.  ಕಾಪಟ್ಯವು ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ
ಮುಂದೆ ನರಕದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.

ಮತ ್ತು

ಪರಲ �ೋಕದಲ್ಲಿ  ಅತ ್ಯುತ್ತ ಮ

ಪರ್ಯಾವಸಾನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. 

7.	 ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬರ್ಕತ್ (ವರ್ಧನೆ) ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಒಳಿತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

2.	 ಸತ್ಯ ಸ ಂಧತೆ ಕಪಟ ವಿಶ ್ವಾ ಸ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಿ ಶ ್ವಾ ಸ ದ
ಮೇರೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ.

8.	 ಐ ಹಿಕ

ಮತ ್ತು

ಪ ಾ ರತ್ರಿಕವ ಾ ದ

ಲಭಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ. 

3.	 ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವನದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ,
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಸ�ೋಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಳಿತ ು ಗಳು

9.	 ಮಾನಸಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ.
10.	ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ.

25 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

n

ಶಿಯಾಗಳು ಯಾರು?

ತಮ್ಮ ಇಮಾಮರಾದ ಅಲಿಯ್ಯ್  ಬಿನ್ ಮೂಸಾ ರಿದಾ

ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಶಿಯಾ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೀಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. 

“ತಕ್ವಿಯತ್ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಈಮಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಜೀವಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದ ಓರ್ವ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ತನ್ನ ಆದರ್ಶವ-

ನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಹ�ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  ಇರದಿದ್ದರೆ  ಅವನಿಗೆ ಅವರಿಂದ ತನ್ನ  ಈಮಾನನ್ನು

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  ಅತ್ಯುತ್ತಮನು ಮತ್ತು ಆದರಣೀಯನು ತಕ್ವಿಯತ್ನಿಂದ

ಮರೆಮಾಚುವ  ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.  ಶಿಯಾ ಗ್ರಂಥಗಳು

ಕೇಳಲಾಯಿತು. ರಸೂಲರ ಪೌತ್ರರೇ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲದ ತನಕ? ಅವರು

ಪ್ರಮ ಾಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿದೆ.

ಹೊರಡುವ ತನಕ. ಒಬ್ಬನ ು ನಮ್ಮ ಮಹ್ದಿ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕಿಂತ

ಸಂಕ್ಷಿಪದ
್ತ ಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶಿಯಾಗಳು ಇಸ್ಲಾಮೀ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು

(ಅಅ್ಲ ಾಮುಲ್ ವರಾ ತ್ವಬ್ರಸಿ)

ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿಮಸೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ನಾನು

ಶಿಯಾ ತಕ್ವಿಯತ್ ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕಾಪಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಕ್ವಿಯತ್

ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆಂದು ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪವಾ-

ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಸಗುವವನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ .  ಆಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಕಾಲದ ತನಕ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಹ್ದಿ 
ಮೊದಲು ತಕ್ವಿಯತ್ತನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ.”

ಎಂಬ ಆದರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಶಿಯಾಗಳು ಕಪಟ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನಿಲುವು
ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಓರ್ವ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ  ಕುಫ್ರ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ ್ಟು  ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ 
ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕುಫ್ರ್ನ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವ 
ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ 
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ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಇಂತಹ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಕ್ವಿಯತ್ಗೆ

ಆದರ್ಶದಿಂದ ಬಹುದೂರ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಪರಸ್ಪರರ
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಯಾವ 
ದರೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಆದುದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಯಾ ತತ್ವಗ-

ಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನೈಜ ಅಹ್ಲುಸ ್ಸುನ್ನತ್ನ ವಕ್ತಾರರ-

ನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವ ಾಗಿದೆ. 
ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.

n

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ
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ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಆದ್ಯತೆ
ನೀನು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಗಾಗದೆ ಅವನ
ಪಾದವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲಲಾರದು.

ಈ

ಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಪರಿಮಿತ ಅನುಗ್ರ-

ಹೊರಬರಲು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ

ಅನುಗ್ರಹಗಳಾವುದೂ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ

ಮರ್ದಕರ�ೋ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಕಲಿಸಿದ “ಇದ್ದುದ-

ಧನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ.  ಅನುವದನೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ  ಧನ

ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪೈಪೋಟಿಯೇ 

ಹಗಳನ್ನು ಆಸ್ವದಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ

ಪಡೆದದ್ದಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತನ ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ. 
ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ. ಆದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು

ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಾದರೂ ಧನ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 
ಅವರಿಗೆ ಹಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಹರಾಮ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು

ಸದಾ ತನ್ನ ಧನವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯ-

ಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 
ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಅತ್ಯಸೆ  ಅವನನ್ನು ಅನೇಕ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಸಂತ್ರಸರ
್ತ �ೋ 

ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸಿರಿ”  ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ವಿಜ್ರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಬೇಕು ಎಂಬ

ಗೀಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಯಾವ 

ನೀಚ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. 
ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ  ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವರು.

ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

“ನೀವು ನಿಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರನ್ನು ನ�ೋಡಿರಿ. ನಿಮಗಿಂತ ಮೇಲಿ-

ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ  ಮನುಷ್ಯನ ು ಹೊಸಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು

ಅಲ್ಲಾಹನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು

ಹುಡುಕುವಾಗ ಅದು ಅವನನ್ನು ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸ�ೋಲಿನೆಡೆಗೆ

ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಸ್ವಾಭ ಾವಿಕವಾಗಿದೆ.  ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 

ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ  ದುಃಖ–

ನವರನ್ನು ನ�ೋಡದಿರಿ” ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ

ಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ತುಚ್ಛವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ುಳ್ಳ-

ವರೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ 

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  ಇತರರ ಸಂಪತ್ತನ ್ನು ಕಬಳಿಸುವ 

ದುಮ್ಮಾನಗಳ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ದುರಂತ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು

ಇಂತಹ ಸಂಭವಗಳಲ್ಲಿ  ಆರ�ೋಪಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸರ
್ತ ಾಗಿ

“ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಮೋಹವು

ತರಿದ್ದಾರೆ.  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪರಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವವರು ಅದರಿಂದ

ಆದುದರಿಂದಲೇ  ಹಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ  ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಂದೆಯ,
40 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ

ನ�ೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಮಾರ್ಪಡುವವರು ಯಾರು? ಅವರಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂ-

ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 

ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.” ಎಂಬ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನ ಅದೆಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದೆ!
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ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ವಧಿಸಿದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಮನುಕುಲವನ್ನು ವಧಿಸಿದಂತೆ. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದರೆ ಅದು
ಸಮಗ್ರ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು 
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಉಗ್ರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

﴾ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

﴾ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

“ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಧಿಸಿದವನಿಗೆ

ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನರಕವೇ ಆಗಿದ್ದು ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ

ವಾಸಿಸುವನು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಶಾಪವಿದೆ. 
ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.” (4:93)

ಮನುಷ್ಯನ ು ಅಲ್ಲಾಹನ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ  ಸೃಷ್ಟಿಯ ಾಗಿದ್ದಾನೆ. 
ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನಿಗೆ ಇತರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವ ಾದ ಕೆಲವು

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣ, ಸೊತ್ತು ಮತ್ತು

ಅಭಿಮಾನವು ಪವಿತ್ರವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಾವ-

ಶ್ಯಕವಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವರು. ಮಾನವನ
ಕೊಲೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್

ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.  ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳ
ಪುಣ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
“ಒಬ್ಬ ಮಾನವನ ಕೊಲೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನುಂಟು ಮ ಾಡುವ  ಕ ಾರಣಕ ್ಕಾಗಿ ಹೊರತು

ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಧಿಸಿದರೆ  ಅವನು ಸಕಲ

ಮಾನವ ಕ�ೋಟಿಯನ್ನೇ ವಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ-

ನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸಕಲ ಮಾನವ ಕ�ೋಟಿಗೆ
ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ.” (5:32)

ಮುಸ್ಲಿಮನ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಮನುಷ್ಯನ

ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವಜಾಲಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ 
ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಧಿಸಬಾರದೆಂದೂ, ಅದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇ-

ಕೆಂದೂ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 
್ಲ ಬಾಂಬ್
ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ಜನರು, ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿ-

ಸುವವರು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಕ್ತಾರ-

ರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೆಲವು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಿಹಾದ್ನ

ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ 

ಬಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ  ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ 

40 ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ
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ವಸ್ವಾಸ್—ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ರ�ೋಗವೇ?
ಧರ್ಮವು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಿದೆ. ಅಂತಹ
ನಿಲುವು ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಾ

ಮಾನ್ಯವ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂಶಯ ರ�ೋಗವು
ಒಂದ ು

ಮ ಾನಸಿಕ

ಭ ್ರಾಂತಿಯ ಾಗಿದೆ.  ಇದ ು

ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ
ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಣತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು
‘ವಸ್ವಾಸ್’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿದೆ.

ಮನ�ೋರ�ೋಗ ತಜ್ಞರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರು Obsessive

3.	 ಚೂರಿ ಕಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ತ�ೋಚುವುದು. ಬೆಂಕಿ ಕಂಡರೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕೆಂದು ತ�ೋಚುವುದು.

4.	 ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಸದಾ ಸಂಶಯ ಉದ್ಭವಿ-

ಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು.

Compulsive Disorder (OCD). Obsession ಅಂದರೆ 

ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದರೆ 

ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು Disorder ಅಂದರೆ  ಭ್ರಾಂತಿ. 

ಇಂತಹವರಿಗೆ) ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಭ್ರಾಂತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿ-

ಬೆಂಬಿಡದೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದು, Compulsive ಅಂದರೆ 

(ಸಾಮಾನ್ಯ ವ ಾಗಿ Ps ychiatr y Clonic ಬರುವುದು

ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಶಯಗಳು ಅಥವಾ

ರುವುದರ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಅಥವಾ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ ು ನಿರ್ಬಂಧಿತನಾಗುವ  ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 

1.	 ನಮಾಝ್ಗೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ

ಯೋಚನೆಗಳು ಕಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು.

1.	 ರಾತ್ರಿ  ಮಲಗುವಾಗ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆಯೇ  ಎಂದು
ತ�ೋಚುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಾಗ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

2.	 ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಏನ�ೋ ಒಂದು ಅಶುದ್ಧಿ ಇದೆ 
ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಆ

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು.
ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ಕ ಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿದ್ಧ ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಾಗ
ಸಂಶಯಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವುದೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಯವಗಳನ್ನು

ಎಷ್ಟು  ಬಾರಿ ತೊಳೆದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ತಲುಪಿದೆಯೇ 

ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗುವುದು. 
ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಅತ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಂಶಯಪಡುವುದು. ನಮಾಝ್ಗೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ (ನಿಯ್ಯತ್)
ಸಂಶಯ ಉದ್ಭವಿಸುವುದು.
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ಕಾರಣಗಳು

﴿ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ಈ ರ�ೋಗದ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮನ�ೋರ�ೋಗ ತಜ್ಞರ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾರಣವೆಂದು

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ 
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಇದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಒಂದು ವಿಭಾಗ

﴾ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗ ರ�ೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ

“ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಅಭಯ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾನವರ ಪ್ರಭುವಿನ,

ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.) ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು

ಬಂದು ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವವನ ಕೇಡಿನಿಂದ, ಜನರ ಮನಸ್ಸು-

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಶಬವ
್ದ ಾದ ಅಮೇರಿಕಾದ Diagnostics &

ಜಿನ್ನ್ಗಳ ಪೈಕಿಯಾಗಿರಲಿ, ಮಾನವರ ಪೈಕಿಯಾಗಿರಲಿ.” (114:1-6)

Serotonin Imbalance ನಿಂದಾಗಿ ರ�ೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತSerotonin Imbalance ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು

ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರತಿಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಜ�ೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನ�ೋರ�ೋಗ

Statical Manuel ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 457ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ 

ಮಾನವರ ಸಾಮ್ರಾಟನ, ಮಾನವರ ಆರಾಧ್ಯನ.  ಪದೇ  ಪದೇ 
ಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವವನ ಕೇಡಿನಿಂದ. ಅವನು

ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆ:

ಶೈತಾನನ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪ್ರವ ಾದಿ

“ವ್ಯಕ್ಗೆ
ತಿ ಇಂತಹ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಬಾಹ್ಯವ ಾದ ಒಂದು

ಳಾದ ಅಲ್ ಇಖ್ಲಾಸ್, ಅಲ್ ಫಲಕ್, ಅನ್ನಾಸ್ ಹಾಗೂ ಆಯತುಲ್

ಪ್ರೇರಣೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ವೇದ್ಯವ ಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಅದು
ಯಾವತ್ತೂ ಅವನ / ಅವಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು /  ಅವಳು
ಆಗ್ರಹಿಸುವ ಯೋಚನೆಗಳೂ ಅಲ್ಲ.”

ಯವರು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಿನ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಕುರ್ಸೀ  ಪಠಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಶೈತಾನನ ಕಿರುಕುಳಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಬೇರೆ ಹಲವು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಕ್ಗ
ತಿ ಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುವುದು ತನ್ನದಲ
್ದ ದ
್ಲ  ಬೇರೆ 

ಮನ ು ಷ್ಯ ನ ನ ್ನು

ಬಯಸಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲ ಶೈತಾನ್ ಆಗಿರಬಾರದೇ?

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಯಾವುದ�ೋ ಮೂಲದಿಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಯೋಚನೆ ಅವರು

ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಈ ರ�ೋಗಕ್ಕೆ  ಮನ�ೋವೈದ್ಯ ರ ು ಹಲವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಆದರೆ  ಯಾವುದೂ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

“ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮ ಾಣದಲ್ಲಿ OCD ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುವ 
ಸಾಧ್ಯತೆ ವಿರಳವಾಗಿದೆ.” (Clonical Psychology: Eddy KT,
Datra Bardly, p.1011)

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಪವಿತ್ರ  ಕುರ್ಆನ್ ಸಂಶಯ ಉದ್ಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು

ಪ ಥ ಭ್ರ ಷ್ಟಗೊ ಳಿಸ ಲ ು

ಶೈತ ಾನನ ು

ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ  ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಾನೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು

ಶೈತಾನನು ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ತಡೆದು ನರಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
﴾ﭻﭼﭽ

“ಶೈತಾನನು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ನರಕಾಗ್ನಿಯೆಡೆಗೆ
ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ.” (35:6)

1.	 ತನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಅವನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ-

ವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಬಹುದೇವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಿಷೇಧದೆಡೆಗೆ
ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಶೈತಾನನ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ:
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﴿ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

﴾ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
“...ಮೊದಲು ಅವನು ಮನುಷ್ಯನೊಡನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು

ನಿರಾಕರಿಸು ಎನ್ನುತ ್ತಾನೆ.  ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ು ಸತ್ಯವನ್ನು

ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟಾಗ, ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊಣೆಮುಕ್ತನ ಾಗಿದ್ದೇನೆ. 
ನನಗಂತೂ ಸರ್ವಲ�ೋಕಗಳ ಪಾಲಕ ಪ್ರಭುವಿನ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.” (59:16)

2.	 ಶೈತಾನನಿಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸತ್ಯನಿಷೇಧದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು

ಸಾಧ್ಯವ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿಸುವುದು. ಪ್ರವಾದಿ
ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ಅವನು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಬಗೆದು ಧರ್ಮದ ಭಾಗವೆಂಬ
ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗೊಳಗಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.)”

4.	 ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಿದ್ಅತ್ನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲ ು ಸಾಧ್ಯವ ಾ-

ಗದಿದ್ದರೆ  ಶೈತಾನನು ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ ನ್ನು ಕೆಡುಕು ಮತ್ತು
ಪಾಪಗಳೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
﴾ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

“ಅವನು ನಿಮಗೆ ಪಾಪಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲತೆಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ-

“ಶೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ (ದುರ್ಬೋಧನೆ
ಮಾಡುತ್ತಾನೆ), ನಿನ್ನನ ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು  ಯಾರು? ಅವನು

ಹೇಳುವನು, ಅಲ್ಲಾಹನಾಗಿರುವನು. ಆಗ ಶೈತಾನನ ಪ್ರಶ್ನೆ,

ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ
ಸಂಶಯವಾದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಭಯ ಯಾಚಿಸಿರಿ.”

್ತ ಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು
3.	 ಒಬ್ಬರ ು ಶಿರ್ಕಿನಿಂದ ಮುಕರ

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅನಂತರ ಶೈತಾನನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರನ್ನು

ನೂತನಾಚಾರಗಳಿಗೆ (ಬಿದ್ಅತ್) ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಾಗಿದೆ. 
ಬಿದ್ಅತ್ ಎಂದರೆ  ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಕಲಿಸಿಕೊಡದ

ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ು ತನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 
ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.  ಅದು ಪಾಪಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಗುರುತರ-

ವಾಗಿದೆ.  ಏಕೆಂದರೆ, ಪಾಪ ಎನ್ನುವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ ಲ್ಲಿ 

ನಿಕ್ಷಿಪವ
್ತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ  ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ  ನೂತನಾಚಾರದ
ಸ್ಥಾಪನೆ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ-

ವಲ್ಲದೆ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಬುಡಮೇಲುಗೊಳಿಸುವ ಕೃತ್ಯವ ಾಗಿದೆ. 

ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಒಬ್ಬ ತೌಬ ಮ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.  (ಏಕೆಂದರೆ  ಅದನ್ನು

ಯವರು ಹೀಗೆಂದಿರುವರು:

“ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೂತನಾಚಾರಗಳು ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ

ವಾದರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆಸರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರೆಂದು
ಬ�ೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ.” (2:169)

5.	 ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ತಡೆಯುವುದು. ಅವನು

ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ದಾನಧರ್ಮ, ನಮಾಝ್, ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರತಿಫಲಾರ್ಹ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

6.	 ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು

ಸಾಧ್ಯವ ಾಗದಿದ್ದರೆ  ಅವನು ಮನುಷ್ಯನ ು ಮಾಡುವ  ಸತ್ಕ-

ರ್ಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾರ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಸಹಾಬಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರವಾದಿ

ಯವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು

ತಮಗೆ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲವ
್ಲ ೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಶೈತಾನನ ಉಪಟಳದಿಂದ

ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು

ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ  ಶೈತಾನನು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು
ವಿವರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಗಳು ನರಕದಲ್ಲಾಗಿದೆ.”

“ಶೈತಾನನು ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ  ಅವರ ಮಧ್ಯೆ  ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 

ಸುಫ್ಯಾನು ಸ್ಸೌರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಶೈತಾನನಿಗೆ ನೂತನಾಚಾರ

ದುರ್ಮಂತ್ರ) ಮರೆಯಬೇಡ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ 

(ಬಿದ್ಅತ್) ವೆಂದರೆ  ಇತರ ಪಾಪಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 

ಪ್ರಿಯವ ಾಗಿದೆ.  ಏಕೆಂದರೆ  ಒಬ್ಬ ನ ು ಪ ಾಪಗಳಿಗ ಾಗಿ

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ (ತೌಬ) ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿದ್ಅತ್ನಿಂದ

ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.  ಇನ್ನು ಇದನ್ನು (ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ 

ಯೋಚನಾಮಗ್ನನ ಾಗುತ್ತಾನೆ.  ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಅದೆಷ್ಟೋ 
ನಮಾಝ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮೃತಪಡುತ್ತಾನೆ.” (ಬುಖಾರಿ)
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ಒಬ್ಬನ ು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಕರ್ಮಗಳ ತನಕ ಸಂಶಯ
ಮತ್ತು ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶೈತಾನನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಗಮಿಸುವ 

ಕೆಲವರು ವುದೂ ಮಾಡಲು ಗಂಟೆಕಟ್ಟಲೆ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದು-

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ಸಂಶಯ ರ�ೋಗಕ್ಕೆ (OCD) ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಧರ್ಮವು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ

ನಿಯ್ಯತ್ ಎಂದರೆ  ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ  ಉಚ್ಛರಿಸುವುದು ಎಂದು

ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆಯೆಂದು

ಭಾವಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ತಾನು ಕಲಿತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು

ಆಗಾಗ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಾಝ್ಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ

ಕೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮಾಝ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಈ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. 

ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ಪ್ರಮ ಾಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಕವಿ
್ತ ದೆ. ಅಂತಹ ನಿಲುವು
ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಈ ರ�ೋಗವಿರುವ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಪ್ರವಾದಿ

ಯವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ

ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಭಯಕ�ೋರಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ 
ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಮುಕರ
್ತ ಾಗಬೇಕು.

n

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

36 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
ಇಸ್ಲಾಮಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಈ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆ

ಪ್ರವ ಾದಿ

ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದವರ ಮೂಲಕ

ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ 

ಏರ್ಪಟ್ಟ ಓರ್ವ ಮುಸ್ಮ
ಲಿ ೇತರನನ್ನು (ಮುಆಹಿದ್) ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ

ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕೂಡಾ ಆಸ್ವದಿಸ-

ಲಾರ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಪರಿಮಳವು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವ  ದಾರಿಯಷ್ಟು  ದೂರಕ್ಕೂ  ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.”
(ಬುಖಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ)

ಹಲವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನು

ಕೊಂಡು ದಿನೇ  ದಿನೇ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ  ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವರ್ಚಸ್ಸನ ್ನು

ಕಳೆಗುಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಶತ್ರುಗಳ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದೆ. ಈ
ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಿರುವುದರಿಂದಲೇ  ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ  ಸಕ್ರಿ-

ಯರಾಗಿರುವ  ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲವೂ
್ಲ
ಒಕ್ಕೊರಳಿನಿಂದ ಅಂತಹ

ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನು ನಿರ್ಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ  ನಿರತನಾಗು-

ತ್ತಾನೆಯೇ  ಹೊರತು ಯಾವತ್ತೂ  ಸಂಹಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಕ್ರಮವೆಸಗುವುದು ಹಾಗೂ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವುದನ್ನು ಪ್ರವ ಾದಿ

ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಘಟ-

ಯವರು ವಿರ�ೋಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು

ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ವಧಿಸಿದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಮನುಕುಲವನ್ನು
ವಧಿಸಿದಂತೆ. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಮಗ್ರ ಮನುಷ್ಯ

ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಒಂದು

ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಉಗ್ರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ನಿಲುಮೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ತೊರೆದು ಚಿಂತಿಸಿರಿ.n

35 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಆದ್ಯತೆ

ತಂದೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ಯೆ  ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ  ಸುದ್ದಿಗಳು
ಆಗಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.

ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಅಲಂಕಾರವಾದ ಸಂಪತ್ತನ ್ನು ಅಹಂಕಾರ

ಮತ್ತು ಕೆಡುಕಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ಕೆಲವರ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು
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ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇಂದೂ ಅಂತಹವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು
ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಂದಿಡುವ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ಕುರ್ಆನ್ ವಿವರಿ-

ಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.  ಒಂದು ದಿನ ನೀನು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ

ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಗಾಗದೆ 
ಅವನ ಪಾದವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲಲಾರದು.

n

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ
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ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ
ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ವಂಚಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು 
ವಂಚಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡಾ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ವ್ಯಾ

ಪಾರವು ಇಂದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೋಸವು ಪ್ರಕಟವಾ-

ಅಳೆದು ಮತ್ತು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೋಸ

ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವರ

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೂಕದ ತಟ್ಟೆಯು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿದ್ದೆಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿ-

ಗುವ  ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವ ಾಗಿದೆ.  ವ್ಯಾಪಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದು

ಮ ಾಡಬ ಾರದು.  ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ 

ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ  ಉತ್ತಮ.  ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗಲೂ ಈ
ನಿಲುವು ಪಾಲಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು.  ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಹೀಗೆ

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ.

ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ಆದೇಶಿಸಿರುವರು.

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದ

ಸುವೈದ್ ಬಿನ್ ಖೈಸ್

ಳಪಡಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೂಕ ಮಾಡು ಎಂದರು.”

ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಡವರನ್ನು ಶ�ೋಷಣೆಗೊ-

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು

ತೂಕ ಮಾಡಲು ನೇಮಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ಯ
ತಿ
ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅದು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ ು. ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ

(ಅಬೂದಾವೂದ್ ತಿರ್ಮುದಿ)

ನೀಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ  ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗ-

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ  ಪ್ರವ ಾದಿ

ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅನುಮತಿ 

ಯವರು ಹೇಳಿದರು: “ಏನಾದರೂ

ಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ. 

ಅಳತೆ ಮತ್ತು ತೂಕದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ-

ಳ್ಳಿರಿ.” (ಬುಖಾರಿ)

ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನಿಟ್ಟು ಕೃತಕ ಅಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು
ತೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರು

ಬಹಳ ವಿರಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ  ಇಂದು ಅದೇನೂ
ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವರ ವಾದವಾಗಿದೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ಖರೀದಿಸುವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊ-

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ‘ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವವರು’ ಎಂಬ

ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವೇ ಇದೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

“ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ವಿನಾಶವಿದೆ. ಅವರು

ಜನರಿಂದ ಪಡೆಯುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 
ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ 
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ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಮಹಾ ದಿನದಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ತರಲಾಗುವುದೆಂದು ಇವರು ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?” (ಅಲ್ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. 
ಯಾವುದ�ೋ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರವಾದಿ

ಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ

ಅವರು, “ನೀನು ಒಳಗಿರುವುದನ್ನು ಏಕೆ ಹೊರಗೆ ತ�ೋರಿಸಲಿಲ್ಲ?”
ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೀಗೆಂದರು: “ನಮ್ಮನ ್ನು
ವಂಚಿಸಿದವನು ನಮಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ.” (ಮುಸ್ಲಿಂ)

ಕೂಡಾ ವಿದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅಮಿತ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ

ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ  ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಯವಿ-

ತರಾಗುವಂತೆ ಜ�ೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬರುವವರೊಂ-

ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ವಂಚಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು

ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳಪೆ ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜನರು ಆಕರ್ಷಿ-

ದಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಕೊರೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ.

ಒಳಗಡೆ ನೆನೆದ ಧಾನ್ಯವಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಒಣಗಿದ ಧಾನ್ಯವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು

ಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಇಹ–ಪರ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅನಿವಾಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.  ಹಾಗೆಯೇ  ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡಾ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ  ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ನಮಗಿರಬೇಕು.

n

ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ
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ಒಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು

ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರವ ಾದಿ

ಒಂಟೆಯ ಮೂಗುದಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯು-

ಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಖಲೀಫ

ಅವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದರ ು. ಆಗ ಉಮರ್

ರವರು

ತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಿತ್ರನು ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ 
ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ರ�ೋಮಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ  ಮುಆದ್

ರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊ-

ಬಿನ್ ಜಬಲ್

ಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಅರಸನಾದ ಖೈಸರ್ನ ಪ್ರಭ ಾವ  ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ

ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ. ಆಗ ಜಬಲ್ ತಮ್ಮ ರಾಜರ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ

ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲೋರ್ವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಯವರನ್ನು

ಅನುಸರಿಸುವ ತನಕ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಖಲೀಫರಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು
ಅವರ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಸಗಿದರೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು
ಸಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನ�ೋಯಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ

ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ 
ದರ್ಪದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಸಮರಾರ್ಜಿತ ಸೊತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಮಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅವರು

ನಮ್ಮಂತಿರುವ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. ” (ಫೂತೂಹುಶ್ಶಾಮ್)
n

ಕುನೂತೆ ನಾಝಿಲ—ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ِ َخ َّل ُصوا ِم َن ْالَ ْس
َ َوت
ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.  ಅವರು ಕುನೂತ್
 َو َأ ْســ َل َم َم ْن َد َعــا َع َل ْي ِه ْم.ــر
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ  ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. 
ِ َان ُقنُو ُت ُه لِ َع
ٍ ــار
َ  َفــك.َو َجا ُءوا ت َِائبِي َن
 َف َل َّما َز َال.ض
ಕಾರಣ ನಿವಾರಣೆಯಾದಾಗ ಅವರು ಕುನೂತ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದರ
್ದ ು.”
22 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

.ُوت
َ َــر َك ا ْل ُقن
َ ت

“ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಕೆಲವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವರ

(ಝಾದುಲ್ ಮಆದ್ 1/272)

ಆದರೆ  ಇರಾಕ್, ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನ್ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ  ನಿರಂತರ

ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು

ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಶೈಖ್ ಇಬ್ನ್ 

ಸೆರೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಮರಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವ ಾಗಿ

ವರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕುನೂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಂತರ

ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರ�ೋ  ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ

ಉಸೈಮೀನ್

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರ�ೋ ಅವರು ತೌಬಾ ಮಾಡಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾದಾಗ

ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು.” ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಲವನು ಅಲ್ಲಾಹು.
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ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ವಿಪತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದು-

n
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ಅಲ್ಲಾಹನ ವಾಗ್ದಾನ
﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವ ಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ 

“ಜನರೇ, ಅಲ್ಲಾಹನ ವಾಗ್ದಾನವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪರಮ

ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಧಾವಂತಪಡುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ-

﴾ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ಸತ್ಯವ ಾಗಿದೆ.  ಆದುದರಿಂದ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮನ ್ನು

ವಂಚಿಸದಿರಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಹಾ ವಂಚಕನು ಅಲ ್ಲಾಹನ

ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಲ�ೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ನ�ೋವುಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಮಯವೆಲ್ಲಿದೆ?

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸದಿರಲಿ.” (35:5)

ಪ್ರವ ಾದಿ

ಸತ್ಯಸಂಧತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ವಾಗ್ದಾನ ಪಾಲನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ

ಸಮಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು.  ಈ ಸಮಯ ಮತ್ತು

ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ಗ
ತಿ -

ಯವರು ದುಃಖ–ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂ-

ದಿಗೆ ತ�ೋಡಿಕೊಳ್ಳಲ ು ರಾತ್ರಿಯ ಅಂತಿಮ ಜಾವ  ಪ್ರಶಸ್ತವ ಾದ
ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿ-

ಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಮತ್ತು ವಾಗ್ದಾನ

ದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ಆತ್ಮಾವಲ�ೋಕನ ನಡೆಸಬೇಕು.

ಯೆಂದು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ 

ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿವೆವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

﴿ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
﴾ﭙﭚﭛﭜﭝ

“ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಎಂದೂ ತನ್ನ 
ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.” (30-6:)

ಕುರ್ಆನ್ ಮತ್ತು ಪಾವನ ಸುನ್ನತ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಾಗ್ದಾ-

ನಗಳನ್ನು ನ�ೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನಮಗೆ
ಎಪ್ರಿಲ್ 2

﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ
﴾ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

“(ಓ ಪ್ರವ ಾದಿಯವರೇ) ನನ್ನ  ದಾಸರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನನ್ನ  ಬಗ್ಗೆ 
ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿಕಟನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು

ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತೇನೆಂದೂ

ಅದಕ್ಕೆ  ಉತರಿ
್ತ ಸುತ್ತೇನೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ.  ಆದುದರಿಂದ  
ಅವರು ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಲಿ. 
ಅವರು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪಡೆಯಲೂಬಹುದು.” (2:186)
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ಮಾತು, ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ

ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವ  ಪ್ರಚ�ೋದನೆಯನ್ನು

ಒಳಿತುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಕುರ್ಆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವ ಾದಿ ವಚನಗಳು

ಅನುಗ್ರಹದ ವಚನವನ್ನೀಯುತ್ತಾನೆ.  ಅಲ ್ಲಾಹನು ಮಹಾ

ಪ್ರವ ಾದಿ

ಅಲ್ಲಾಹನ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಕೆಡುಕಿನ ವಿರುದ್ಧ

ಲ�ೋಕ ಮತ್ತು ಮರಣಾನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ನಮಗೆ ಧಾರಾಳ

ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಸತ್ಯವಂತ

ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ವರ್ತಕನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವ ಾದಿಗಳು, ಸತ್ಯಸಂಧರು ಹಾಗೂ ಹುತಾತ್ಮರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ-

ರುವನು.” (ಇಬ್ನ್ ಮಾಜ)

ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಬಡ್ಡಿ, ಲಂಚ, ಮೋಸ, ಕಳ್ಳತನ, ದರ�ೋಡೆ, ಮುಂತಾದ

ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.  ಆದರೆ  ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮಗೆ ತನ್ನ  ಕ್ಷಮೆ  ಹಾಗೂ
ವಿಶಾಲನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.” (2:268)

ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ ು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲ
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿದೆ. 

﴿ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ

ಅವರೆಲ್ಲರ ೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೇಲೆ  ಅವಿಶ್ವಾಸ ತಾಳಿ,

﴾ﰇﰈﰉﰊﰋ

ಶೈತಾನನ ವಾಗ್ದಾನ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಣಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ ್ಲಾಹನ ವಾಗ್ದಾನ ಸತ್ಯವ ಾದುದು. 
ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಲಘುವಾಗಿ
ಕಾಣದಿರಲಿ.” (30:60)

﴾ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

“ಶೈತಾನನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ

06 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

“ಆದುದರಿಂದ (ಪ್ರವ ಾದಿಯವರೇ) ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿರಿ. 

ಶೈತಾನನ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ  ಸತ್ಯಪಥದಲ್ಲಿ 

ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್.
n

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಇಸ್ಲಾಮಿಕವಾಗಿರದೆ  ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ತೀರಾ ತದ್ವಿರುದ್ಧವೆಂದು
ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ�ೋಪಗಳನ್ನು ಸಲಫಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲು
ಕಾರಣವೇನು?

ಐ. ಎಸ್. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶ ಾಹಿತ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಶತ್ರು 

ಮಖಾಂಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸಲಫಿಗಳ

ಎಸ್. ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಆದರ್ಶದ ಅನಿಸ್ಲಾಮಿಕತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂ-

ಶೃಂಗರಿಸುವ  ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶ�ೋಷಣೆ ನಡೆಸುವುದರ

ವಿರ�ೋಧಿಗಳು ಐ.  ಎಸ್.  ಲೇಬಲನ್ನು ಸಲಫಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸಲು

ಇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಲಫಿಗಳ ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಉಚ್ಛರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಾಹ ು

ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಇಂತಹ

ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬಾರೆಂದಿದೆಯೇ?

ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಉಗ್ರವ ಾದದ ಆರ�ೋಪವನ್ನು

ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಅವರ ಮೊದಲ ಗುರಿ ಕಅ್ಬ ಆಗಿದೆ. ಐ. 

ಉಪದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಭ ಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.  ಕಬ್ರ್  ಎತ್ತರಿಸಿ  ಕಟ್ಟಿ

ಗಪಡಿಸಿದವರು ಸಲಫಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಆದುದರಿಂದಲೇ  ಸಲಫಿ

ವಿರುದ್ಧ ಸಲಫಿಗಳು ಮುಂದಿಡುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಅಲಗ
್ಲ ಳೆಯಲು

ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಐ. ಎಸ್. ಅಮಾಯಕರು ಮತ್ತು

ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ  ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ 

ಅಕ್ಬರ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲಲ
್ಲ ್ಲಾಹ್ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರ

ಬಾಲಿಶ ಆರ�ೋಪಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲಫಿಗಳ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಲು

ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಇಂತಹ ಬಾಲಿಶವಾದ
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ಅವರ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ.

n

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿಕೆ
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ಧರ್ಮದ ಪರಿಹಾಸ್ಯ
ಹಾಸ್ಯ ವಿನ�ೋದಗಳು ಮಾನವ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ
ಯವರು ಮತ್ತು ಅನುಚರರು ವಿನ�ೋದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ
ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮದ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಶ�ೋತೃಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ನಗಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ
ಯವರು
ಮಹಾಪಾಪವೆಂದು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
﴾ﮟﮠﮡﮢﮣ

“ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಅವರೊಡನೆ ಕೇಳಿದರೆ 
ನಾವು ಹಾಸ್ಯ ವಿನ�ೋದಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದೆವು ಎಂದು ತಟ್ಟನೆ

ಹೇಳಿಬಿಡುವರು. ಅವರೊಡನೆ ಕೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ವಿನ�ೋದಗಳು

ಅಲ್ಲಾಹ್, ಅವನ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ರಸೂಲರೊಂದಿಗೇ 
ಆಗಿತ್ತೇ? ಈಗ ನೆಪಗಳನ್ನೊಡ್ಡದಿರಿ. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ  ಬಳಿಕ

ನಿಷೇಧಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿ-

ಟ್ಟರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆವು. 
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗಳು.” (9:65-66)

ಮಾತನಾಡುವ  ಶಕ್ತಿ  ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.  ನಮ್ಮ

ಆಸೆ–ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ
ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವ ಾಗುತ್ತದೆ.  ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ

ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲೆ  ಗಮನವಿಟ್ಟು  ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. 
ಅನ್ಯಥ ಾ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ  ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ
ಅತೀತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಹಾಸ್ಯ ವಿನ�ೋದಗಳು ಮಾನವ  ಸಹಜವಾಗಿದೆ.  ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಮತ್ತು ಅನುಚರರು ವಿನ�ೋದದಲ್ಲಿ  ಪಾಲ್ಗೊಂಡ
ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ.  ಆದರೆ  ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ  ಅಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮದ

ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬಾಧ್ಯಸನ
್ಥ ಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. 

ಶ�ೋತೃಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ನಗಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಹಾಗೂ
ಇತರರನ್ನು  ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು

ಮಹಾಪಾಪವೆಂದು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

“ಜನರನ್ನು ನಗಿಸಲು ಸುಳ ್ಳಾಡುವವನಿಗೆ ವಿನಾಶವಿದೆ.”
(ಅಹ್ಮದ್, ಅಬೂದಾವೂದ್)

ನಾವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರೀತಿಸಿ  ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು

ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ

ಮಾಡಿದರೆ? ಅದೆಷ್ಟು  ಗುರುತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ 
ಧರ್ಮದ ಲಾಂಛನ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. 
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﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

(ಕುರ್ಆನ್ 22:32)
ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು

ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರಾಗುವ ತನಕ ಕಾರಣವಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಪಾಪವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಸ್ತ್ರಧ ಾರಣೆಯ ಕ್ರಮ

ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಇತರ ಆಚಾರಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ

ನಗುವವರಿದ್ದಾರೆ. 

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
﴾ﰄﰅﰆﰇﰈﰉ

“ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಷೇಧ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ಅವು ಅಣಕಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ,

ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,

ಅವರು ಬೇರೆ ಮಾತನ್ನಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊ-

ಕುರ್ಆನ್ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ್ದಾನೆ. 

ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವ ಸಭೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು

ಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.  ಅನ್ಯಥ ಾ ನೀವು ಅವರಂತೆಯೇ  ಆಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಪಟ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳನ್ನು

﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
﴾ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ

“(ಓ ಪ್ರವ ಾದಿಯವರೇ) ಜನರು ನಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೋಷಾನ್ವೇಷಣೆಗೈಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಾಗ, ಅವರು ಈ ಮಾತುಕ-

ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರೆಗೂ ಅವರ

ಬಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೈತಾನನು ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಮರವಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ  ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಮ ಾದವು ಮನವರಿಕೆ-

ಯಾದ ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.” (ಕುರ್ಆನ್ 6:68)

ನರಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.” (4:140)

ತಬೂಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರು ಮತ್ತು

ಅನುಚರರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪಂಗಡವನ್ನು ಕಪಟವಿಶ್ವಾ-

ಸಿಗಳು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವಚನಗಳು
ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡಿತು. (9:65-66)

ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ  ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ  ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ

ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದಾರ್ಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್.

n

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು
ಮಾನ್ಯರೇ,
'ಸಿರಾತೆ ಮುಸ್ತಖೀಂ' ಮಾಸಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗ�ೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ
ಹಾಫಿಝ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಝ್ (ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 84968 97106) ಇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮೌಲಾನ ಮುಈದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ (ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 86600 10492) ಇವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ
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ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆ
ಪ್ರಶ್ನೆ: 	 ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಹಟ ಹಿಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ, ಕೆವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಯಿತು. ಆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬ
ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಲವಂತ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. 
ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕೆಯ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಪ್ರಾಯಪೂರ್ತಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. 

ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹಟ ಹಿಡಿಯುವ ಮಗಳ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆಗೆ

ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಶಾಂತಿ  ತಲೆದ�ೋರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅವರು

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು

ಅದು ಪ್ರವ ಾದಿ

ಯವರ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ.  ಅನ್ಯಥ ಾ

ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವನಸಂಗಾತಿ 

ಯಾವ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.  ರ�ೋಗ ಬಂದ ನಂತರ
ಉತ್ತಮ ಎಂಬಂತೆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನೈತಿಕ

ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬೇರೇನು ಪುರಾವೆ ಬೇಕು? ಒಬ್ಬಳು

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ  ಏರ್ಪಡದಂತೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಬೇಕು.  ಇಂತಹ

ಲಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿತನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ

ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅನೈತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ 

ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಪೂರ್ತಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರ-

ಒತ್ತಡ ಗ�ೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಒಬ್ಬ

ಸಂಗಾತಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದ

ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ 
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ಅವರ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ

ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹ�ೋಗುವುದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. 

ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು

ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ನಷ್ಟವೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಸ್ಸಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬೇರೆ  ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.  ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ 

ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಮಂದಿ ಪೋಷಕರು ಇಂತಹ

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ದುರಂತಗಳ ಕುರಿತು

ವಿವರಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬಳು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ 

ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಮಾತಾಪಿತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುವ 
ಪ್ರೇಮಗಳಿರುವುದು ನಿಜವೇ! ಅನೈತಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು

ಅವನು ಅನರ್ಹನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬಾಕೆಯೊಂ-

ದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ 
ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿದ್ದರ ೂ ಅವನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ

ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಉದ್ಯೋಗ, ಯೌವನ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅದೆಷ್ಟಿದರ
್ದ ೂ

ವಿಶ್ವಾಸ ಾರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲಿದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭದ್ರತೆ ಇದೆ?

ಈ ತಂದೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತನ್ನದೇ 

ಆದರೆ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕರಾಳವಾಗಲು ಅನೈತಿಕ

ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣು  ಮಕ್ಕಳು ಮೋಸದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗಂಡಿಗೆ ಅದೇನೂ ವಿಶೇಷ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳಿವೆಂದು ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಣ್ಣು 
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.  ಒಬ್ಬ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ತ�ೋಚುವ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷತೆಗಳೂ

ಆತನಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಬಹುತೇಕ

ಪುರುಷರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರ�ೋಗವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಅವರಿಗೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. 
ಕೆಲವು ಪುರುಷರ ಮನೆಯವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಿರ�ೋಧಿ-

ಸಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡಾ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 
ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದಾಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕಳು
್ಕ
ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತು
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ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯ
ಮುನೀಬ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪೋಕರಿ ಹುಡುಗ. ಆತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸಹಪಾಠಿಗಳ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. 
ಇವನ ಈ ಸ್ವಭ ಾವದಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆತ ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲೂ ದಡ್ಡ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಡವಾಗಿಯೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನವೂ ಆತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನದಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಹ್ಮದ್ ಮುನೀಬ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕಿನ ಹುಡುಗ. ಈತ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಕಲಿತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಆಟದಲ್ಲಿಯೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಇವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಹ್ಮದ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರ ೂ
ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ಮದ್ನಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅಹ್ಮದ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ
ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತ�ೋಷವಾಯಿತು. ಆತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ.
ಆದರೆ ಮುನೀಬನಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಮನೆ ಮಾಡಿತು. ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ
ಮೆಡಲನ್ನು ಕದಿಯಲು ಆತ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ. ಅಹ್ಮದ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋಗುವಾಗ ದಾರಿಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಮೆಡಲನ್ನು
ತನಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದ. ಆಗ ಅಹ್ಮದ್, ಇದು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೆಡಲು. 
ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ.
ಮನೀಬ್ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೆಡಲನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ. ಅಹ್ಮದ್ ದುಃಖದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ. ಆದರೆ ಅವನು
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ದಿನಗಳು ಕಳೆಯಿತು. ಮುನೀಬ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಂತ�ೋಷಪಟ್ಟರು. ಅವನ ಕಿರುಕುಳವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಯಾಗಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
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ಆದರೆ ಮುನೀಬನನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅಹ್ಮದ್ನಿಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಅವನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನಾವೆಲ್ಲರ ೂ
ಮುನೀಬನ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋಗಿ ನ�ೋಡ�ೋಣ. ಅವನು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮಲಗಿರಬೇಕು.
ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರದೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಹ�ೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಮಕ್ಕಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಅಹ್ಮದ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹ�ೋಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ.  ನಾನೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಅಹ್ಮದ್ನ
ಗೆಳೆಯ ಆಮಿರ್ ಹೇಳಿದ.
ಅವರಿಬ್ಬರ ೂ ಮುನೀಬನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಅದುಮಿದಾಗ ಅವನ ತಾಯಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ 
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರು. 
ಮುನೀಬ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದಿಲವ
್ಲ ೇಕೆ? ಆಮಿರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾಯಿ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ಅವನಿಗೆ ವಿಪರೀತ
ಜ್ವರ. ಮೈಕೈ ನ�ೋವಿನಿಂತ ನಿಲ್ಲಲೂ ಆಗದೆ ಕೂರಲೂ ಆಗದೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಔಷಧಿ ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಮುನೀಬ್ ಮಲಗಿದ್ದ ಕ�ೋಣೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಹ್ಮದ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಮುನೀಬ್ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿದ.
ಅಹ್ಮದ್ ಮುನೀಬನ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮುನೀಬ್! ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಗನೇ ಗುಣಮುಖನಾಗಿ
ಶಾಲೆಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ.
ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅತ್ತರು. ಮುನೀಬ್ ಅಹ್ಮದ್ನ ಮೆಡಲನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಹ�ೋದಾಗ ಅಹ್ಮದ್, ಬೇಡ,
ಅದು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ. ನೀನು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಗೆಳೆತನದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಜ�ೋಪಾನವಾಗಿಡು.
ಗೆಳೆಯರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಮುನೀಬ್ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ  ಉತ್ತಮ
ಹುಡುಗನಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ.
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ಮಾತ್ರ  ಮನಸ್ಸನ ು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.  ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದು,

ಆರ�ೋಪ ಹೊರಿಸುವುದು, ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದು ಅವಳ
ಹಟಮಾರಿತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರಿಯತಮನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾ-

ಚಿಂತಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕಳಿ
್ಕ ದ್ದಾರೆ. 
ಮಾತಾಪಿತರ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಹಿಂಜರಿದವರೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ

ಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು.

ಜ್ಞಾನವಿರುವ  ಓರ್ವನ ಬಳಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್  ನಡೆಸಿ  ಅಲ್ಲಾಹನ

ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ

ಗಬಹುದು. ಮಾತಾಪಿತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೆಂದು

ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ.  ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ 

ಏರ್ಪಟ್ಟರೆ  ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ  ಪಾತ್ರರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಎಪ್ರಿಲ್ 2

ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಹದೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.  ಅಲ್ಲಾಹನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಮ್ಮ
ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನು ತಣಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್

n
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