
                             ബഖറോയോ അല  -  ബഖറോയോ  

ഈ ോചോദയം വളെര ലളിയമോയ ോചോദയമോെണനളത് വളെര വയകമോണ് . "ബ 
ഖറഃ"എന പറഞോല പശ എനോെണനറിയോമോലോ? അല-ബഖറ എന പറ 
ഞോല ഈ വിശദമോയ അധയോയതില ച൪ച െചയന ഒര പോതയക പശ 
വോണ് .

ഖ൪ആനിെല അധയോയങളെട (സറതകളെട)ോപരകള/തലെകടകള ഖ൪ആ 
നിെന കെട അവതരിചതല എന പഠനങള െതളിയികന. ഈ ോപരകെള 
ലോം പിലകോലഘടതില നലകിയതോണ് .അതോയത് ഒന മെറോനില നിനം 
ോവ൪തിരിച് അറിയനതിനോവണി.ബഖറ (بقرة) എന പദം   ر ق  എന മല ب
അകരങളില നിനം ഉരതിരിഞണോയതോണ് . "ഭോഗികക”, "വിഭജികക" 

,"തറകക" , "അനനോവക" എെനോെകയോണ് ഇതിെന അടിസോന അ൪ത 
ങള. പശ എന നോമം ഈ അടിസോന അ൪തതില നിനം ഉരതിരിഞ 
ണോയതോണ്.സോധോരണ വിശദമോയ വസകളെകോെക "പശ"എന പറയം. 

ഈ അധയോയതിെല 67-71 വെരയള വചനങളില ൈദവീക കലപനകളക 
പറതള എെനോനോണോ അതിെനയോണ് പശ എന അ൪തമോകനത്. 
പവോചകനോയ മസോ ഈ പശവിെന ഒഴിവോകോന പറഞോപോള നീ ഞങെള 
പരിഹസികകയോോണോ?എന് ജനങള ോചോദിച .മസയെട ഉതരം വളെര വി 
സയകരവം അതതകരവമോയതോയിരന. അോദഹം ആെണോനോ അെലോനോ 
പറഞില. മറിച് "ഞോന പരിഹസികകയോെണങില ഞോെനോര വിവരമിലോ 
ത വയകിയോണ്" എനോണ് അോദഹം ഉതരം പറഞത്.

ഈ ഉതരം വളെര ആഴതിലള ഒര ആവശയമോണ് മോനോടെവകനത്.അതോ 
യത് പശവിെന ഒഴിവോകക എനത് വിവരവം, പരിഹസികക എനത് അറിവി 
ലോയയമോണ്.അവ൪ വീണം അതിെന വിശദീകരണം ആവശയെപടന .ഒര മഗ 
െമന അ൪തതിലള പശവോണ് അെതങില വിശദീകരണം ആവശയെപോടണ 
തിലോലോ? .
ഇത് തികചം നോം ഇന ഖ൪ആനിന പെറെമയളത് ഒഴിവോകോന പറയോമോഴ 
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ണോകന അനഭവം ോപോെലയോണ് .നമെട സമഹം ോചോദികക ഇത് ഖ൪ആനി 
ോനോട ോയോജികനതോല? ഇതിെലനോണ് ോമോശമോയിടളത്.? മസയെട ജനത 
കടതല വിവരണം ോചോദിചോപോള മസോ അവോരോട പറഞ "അത ഒനിോനയം 
നി൪ബനമോകനില(ഫ൪ള   فرض) ഒര പലരിോയോ, ഒര  പഭോതോമോ(ബിക്൪) 

അല . ൈദവതോല നി൪ബനികന കോരയങള മോതമോണ് ഫ൪ള്. 28/85 ല 
നബിക നി൪ബനമോകിയത് ഖ൪ആനോെണനോണ് വിവരികനത്. വഹ് യിന 
അപറതളെതോനം ഫ൪ള് അല . അത െതരെഞടകോന സവോതനയമളവയം 
, ആെരെയങിലം പക൪തിയത(സനത്)മോണ് .അതെകോണ് ഈ പശ വഹ് 
യിന അപറതള അധയോപനങളോണ് .അവ നെമ ഒനം െചയോന നി൪ബനി 
കനില എനത ോപോെല തെന നമെട ജീവിതതിോലക ഒര െവളിചംെകോണ 
വരോന പറിയ ഒര പതിയ പലരിയം അല. മസോയെട ജനത അവരെട പോരമ 
രയമോയ വിശവോസങെളയം ആചോരങെളയം ഒഴിവോകോന തയോറലോയിരന .അ 
തെകോണ തെന അവ൪ കടതല വിശദീകരണങള ോചോദിച.അോപോള മസോ പ 
റഞ, “ജനങളക ആക൪ഷകവം,തിളകമളതമോയ മഞയോണ് " മഞ 
കള൪ യഥോ൪ത കളറിെന മടിെവകനതോണ് എന നമക അറിയോമോലോ?
വയോജമോയ വോ൪തകള െകോടകന പതപവ൪തനങെള മഞ പതപവ൪ത 
നം എന.വയോജമോയ ചില ബകകെള മഞബകകള എനം പറയോറണോലോ ?
അലോെത മഞ നിറമളതം പച നിറമളതമോയ പശവിെന ആരം കണിടില 
ോലോ?    .ഈ ഉതരതില കോരയങള വളെര വയകമോണ്. മനഷയനി൪മിതമോയ 
മതം െതറോയതം എനോല ജനങളകിടയില പസിദവമോെണനതോണ് .ജന 
ങള നിങള എന പറഞോലം സവീകരികകയില. ഇോത അവസ തെനയോ 
ണ് മസയെട ജനതയില നിനം മസോകണോയത്. അവ൪ വീണം വീണം ോചോദി 
ച െകോോണയിരന. എനിെടങിലം ൈദവീക കലപനകള ഒന ഒഴിവോകികി 
ടിെയങില എനതോണ് അവരെട ആഗഹം.അങിെന അവ൪ ഒര അ൪ദമന 
ോസോടകടി സവീകരികകയം ആ പശവിെന കടതല വിവരണങള ോചോദികക 
യം ,എനോല ൈദവം കലപികനത് സവീകരികോം എന വോഗോനം െചയകയം 
െചയ.മസോ മറപടി പറഞ" ഇതരം ആശയങള ജനങളക എളിമയളോതോ 
,ഒരതനം സോനോഷം നലകനോതോ അല. അവ പിനടരനവരെട കണില 
അത് സതയമോയതോെണങിലം  അത് ഒനമല. അവസോനം അവ൪ പവ൪തികോ 
ന തയോറലോതവരോയിടോപോലം ആ നി൪ോദശം  സവീകരിച.



 


