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             അവതാരിക
         

                ആതീയ സാകരതക് ഒരാമഖം എന ഈ പസകം 
അതിെന േപരെകാണ തെന കാലിക പസകിയളതാെണന 
േതാനി  .  വായന പേരാഗമികനതിനനസരിച് ഇതില പതിപാ 
ദികെപടിരികന ഓേരാ വിഷയവം ഇകാലത മാതമല എലാ 
കാലേതകം പസകമാെണന മനസിലായി  .  വിശവാസം,  മതം 
തടങിയ വിഷയങള വിമ൪ശനപരമായ രീതിയില ൈകകാരയം 
െചയേമാള വളെരേയെറ സകത പാലിേകണതായിടണ്.  ഈ 
പസകതില മാനവരാശിയെട െപാതേവയം ,മസിംകളെട പേതയ 
കിചം അടിസാന വിശവാസങെള അവയിെല ശരിെതറകെള വി 
ലയിരതാനാണ്  ശമിചിടളത്.
          പേകാപനപരെമന് േതാനാവനതം ശരാശരിയിലം  താ 
െഴയള േകവല വിശവാസികളെട ൈവകാരികതെയ ഉദീപിപികാ 
ന പരയാപമായതമായ വിഷയങെള വളെര േപാസിറീവായ ഒര സ 
മീപനതിലെട മിതതവതിലെടയം ൈകകാരയം െചയ രീതി  കാ 
ണേമാള ഗനക൪താകളെട ഉേദശശദിെയ സംശയികാനാ 
കനില .  തീ൪ചയായം ഗണകാംക തെനയാണ് ഈ രചനയെട 
പിനിെല േചേതാവികാരെമന് േദാൈഷക ദകകകളക േപാലം 
േതാനാതിരികില .
            ആതീയരംഗം എതമാതം അലേങാലവം , ആപലകരവ 
മായ  അവസയിലെടയാണ്  കടനേപാെയാണിരികനെതന് 
ചിനാേശഷിയള ആ൪കം മനസിലാകനതാണ്  .  ഒര അവതാ 
രതിെനേയാ,  രകകേനേയാ  ,പവാചകേനേയാ ആഗമനം പതീ 
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കികനതിന പകരം മനഷയരാശി ഇേനവെര ആ൪ജിചിടള 
അറിവകെളെയലാം സവാംശീകരിച് പതിവിധികേവണി പയതി 
കകയാണ്  േവണത്  .അങെനെയാര  പയതതിെന േനരിയ 
ലാഞന ഈ ഗനതില കാണാം.

           ഗനക൪താകള അവ൪ക സപരിചിതമായതെകാണാ 
യിരികാം വിശദ ഖ൪ആെനയാണ് ഈ ഗന രചനക മഖയമാ 
യം  ആശയികനത്.  ഖ൪ആന ഒരപന൪വായന അ൪ഹികന 
എന കാരയം ഈ ഗനം നെമ തട൪ചായായി ഓ൪മിപികന . 
മനഃപ൪വമാേയാ,  വിശവാസതിെല  അതിരകവിയല  െകാേണാ 
എന ഉറപിച പറയാനിവിെലങിലം ഗരതരമായ അ൪തേഭദങ 
ള ഖ൪ആന പരിഭാഷകളില കടനകടിയെണന കാരയം ആദയമാ 
യി പറയനത് ഏതായാലം ഇതിെന ഗനകാരനാരല .സമഹതി 
ല സജീവസാനിദയമള സംഘബലമള മതസംഘടനകേളാേരാ 
നം  പരസരം  ആേരാപികനത്  ഇത  തെനയാണ്  .ഒരവിഭാഗ 
തിെന പരിഭാഷ മറവിഭാഗതിന് സവീകരയമല . എലാവ൪കം പ 
േതയകം പേതയകം പരിഭാഷകളണ്.  അവയിെല നി൪വചനങളം 
ഒനിെനാനിന ൈവരദയങള നിറഞവയമാണ് .
                  
           ഈ ഗനതില കാണനതരതിലാണ് ഖ൪ആെന 
യഥാ൪ത അ൪തങെളങില  അത് വളെര വിസയകരമാെണന 
മാതമല േലാകഗതിെയതെന മാറിമറികാന പരയാപവമാണ്  .അ 
ലം തമാശേയാെടയാെണങിലം ഒര കാരയം കടി പറഞ് ഞാന 
ഈ കറിപ് അവസാനിപികകയാണ്  :  ഈ ഗനം കറചകടി മ 
മാണ് ഇറങിയിരനെതങില യകിവാദിയായ ശീ  ഇടമറകിന് 
ഖ൪ആന ഒര വിമ൪ശനപഠനം എന ഗനം രചിേകണി വരിലാ 
യിരന .
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                              മഖവര
      ആേഗാള സംഭവവികാസങളെട പശാതലതില ഇസാ 
മിെനകറിചം  മസിംകെളകറിചം  മസിംകളലാതവ൪കിടയിലം 
മസിംകളില തെനയം ആശങയം,  സംശയങളം വ൪ദിചവരന 
തം , ഏതാണ് എലാ മതവിഭാഗങളം തനാങളെട വിശവാസപമാ 
ണങളിേലക് തിരിചേപാക് നടതിെകാണിരികനതമായ കാ 
ഴയാണ് എങം.സമഹതിലാവെട അശാനിയം,പരസരവിശവാസ 
മിലായയം,  കറകതയങളം നാളകനാള വ൪ദിചെകാണമിരിക 
ന  .നനകേളെറയണായിടം  മതങെളാനം  തെന   അവയെട 
അനസതക് നിരകാതവിധം മനഷയകലെത ചഷണം െചയാ 
നം  ,  അജതയെട അനകാരതില തളചിടവാനമാണ് ശമിച 
െകാണിരികനത്.

         ഇതിെലലാം ഉലകണ പണ ഒര വിഭാഗം മതവം േവണ, 
ൈദവവം േവണ എന നിലപാടിെലതിേചരനതിന മമ് വാസ 
വതില ഈ മതങളിലം , ൈദവതിലം മനഷയരാശിയെട േമാച 
നതിന ആവശയമായ എെനങിലം ഘടകങള അടങിയിടേണാ 
എനള വളെര വിനീതമായ ഒരേനവഷണമാണ് ഞങെള ഈ ഗ 
ന രചനക് േപരിപിചത്. മതങളം, ൈദവ സങലപങളം അടി 
സാനപരമായി മനഷയന് ആവശയമാെണനം എനാല അനമാ 
യ േകവലവിശവാസം െകാണ മാതം അവെയ നിലനി൪തിെകാ 
ണ േപാകാനിെലനം സമ൪തികാനാണ് ഇവിെട ശമികനത്.

          ആെരയം കറെപടതേലാ അതിേകപികേലാ അല ല 
കയം  .  പെക കറകരമായ രീതിയില ആതീയ പമാണങെള 
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വളെചാടിച്  വയാജമാകനതിെന അപലപികാനം ഇതില മതി 
൪നിടണ്. തികചം സദേദഷപരവം , ഗണകാംക നിറഞതമായ 
നിരീകണങെള  മറിച  കാണരെതനേപകേയാടകടി  ഞങള 
ഈ ഗനം സഹദയരായ അനവാചകരെട മമില സമ൪പികക 
യാണ് .
         മസിം അവാനരവിഭാഗങളകിടയില ഹദീസകളെട ആധി 
കാരികതെയകറിചള  ത൪കം  പേണ  ഉളതാണ്  .ഇേപാഴം 
ഉണ്.  ഇസാം  പലവിഭാഗങളായം,  മദഹബകളായം  േവ൪പിരി 
ഞതിലം  പരസരം  കലഹിചതിലം  ഇതരം  ഹദീസകളകള 
പങ്  അനിേഷധയമാണ്  .െസയിനിെല  ഇസാമിക  ഭരണതിന് 
അറതി വരതനതില കരിശയദങേളകാള പങ വഹിചത് മദ് 
ഹബപരമായ സംഘ൪ഷങളായിരന എനത് ചരിതമാണ്  .അ 
േപാെഴാെകയം  ഖ൪ആെന  കാരയതില  വലിയ  അഭിപായ 
വയതയാസങെളാനം ഉണായതായി േകടിടില. ഖ൪ആന പരിഭാഷ 
െപടതന കാരയതില യാഥാസികെരന പറയനവരം പേരാഗ 
മന വാദികെളന അവകാശെപടനവരം തമില ആദയകാലത് 
ത൪കം നിലനിനിരനതായി അറിയാം  .  എനാല ഇന് ഓേരാ 
വിഭാഗങളം ഖ൪ആന പരിഭാഷ ഇറകനതില കിടമതരമാണ് .
ഇങെന  പരസരം  മതരിച്  ഇറകന  പരിഭാഷകളിലാവെട 
െതറകളം ഖ൪ആെന ഉേദശയലകയങളക നിരകാത ഗരതരമാ 
യ അപാകതകളം കടനകടിയെണന കാരയം ഞങളല േമലപറ 
ഞ വിഭാഗങളില െപടവ൪ തെനയാണ് പരസരം ആേരാപിക 
നത്.
         ഖ൪ആന വിഭാവനം െചയാത സീവിരദത ,മനഷയവകാശ 
ലംഘനങള ,അറെകാലകളകള േപരണകള ,തീവവാദതിന 
ള പേചാദനങള ,അടിമതവം ,നിരകരതെയ േപാതാഹിപിക 
ല .യകിയെടയം, ബദിയെടയം ,ചിനയെടയം നിേഷധങള.അ 
നവിശവാസങള  ,തടങിയ  മാനവികതക്  നിരകാതതം 
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മാനവിക  ഐകയതിന  വിഘാതവമായ  നിവരവധി  കാരയങള 
അറിേഞാ  അറിയാെതേയാ  ഇതരം  പരിഭാഷകളില  കടന 
കടിയതമലം ഖ൪ആന െതറിദരികെപടാന ഇടയായി. 

         ആശയങെള ഉളെകാളാനള കഴിവേകേടാ, ൈവമനസയ 
േമാ,  ഭാഷാപരമായ പരിമിതികേളാ,  ഇെതാനമലാത തികഞ 
ഗഢാേലാചനേയാ ഏതാെണന് തീ൪ത പറയാനാകില.പരിഭാഷ 
കളെകാനിനം തെന ഒടം വായനാകമതയില .ഖ൪ആെന പന 
൪വായനക് ഇെതാെകയാണ് േപരണയായത് .
         ഈ ഗനം കറമറതാെണേനാ ഈ വിഷയതിലള അവ 
സാനവാകാെണേനാ അവകാശെപടനില . മാനവികതയെട നല 
നാേളകേവണി ഞങളാലാവന ഒര എളിയ ശമം  എന നില 
ക ഇതിെന കണാല മതി .
    ഈ ഗനം പസിദികരികനതിന് സഹായകമായ എലാവ 
േരാടം പേതയകിച് ….....ഞങളെട നനിയം കതജതയം േരഖ 
െപടതന .

                                                സയിദബ് ന മഹമദ്
                                                                 &
                                                സി .െക .കഞിമഹമദ് .
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ആതീയ നിരകരതയെട പതയാഘാതങള 

                 
    ആതീയ  സാകരത  എന  നാം  പറയേമാള  ഓേരാ 

മതസമഹങളകം  അവരവരേടതായ  ചില  ആചാരങളം  അന 
ഷാനങളം  അവ  എങെന  ക൪മപഥതില  നടപാകണെമന 
മള അറിവകളമാണ് നമെട മനസിേലക േവഗതില കടന വ 
രിക.  ഉദാഹരണമായി  ൈഹനവരെട ചില യാഗങള,  േഹാമം, 

യജം, പജാദികാരയങള .ൈകസവെര സംബനിചാെണ ങില 
ക൪ബാന  ,കദാശകള  ,സാനം.  മസിംകെള  സംബനിചാ 
െണങില കളിയം അവയെട ശ൪തകളം,  ഫ൪ളകളം  ,വളമറിയ 
ന കാരയങള പിെന കറച് ദികറകളം ദആകളം അവയെട ശ൪ 
തകളം, ഫ൪ളകളം. മറളവ൪ക അവരവരേടതായ ഓേരാ ചിടവ 
ടങളം.ഇങെനയള അറിവളവരാണ് മഹാപണിതനാ൪. ഇത 
രം  കാരയങള  അവെന  ജീവിത  വയവഹാരങളില  ഏെതങിലം 
ഒനിെന സ൪ശികനതാേണാ എന േചാദിചാല ഇെലനായിരി 
കം  മറപടി.  മതെമനാല അദശയകാരയങെളകറിച് അറിയാന 
ള  മാ൪ഗേമാ  െചപടി  വിദയേയാ  ആയി  അധഃപതിപിച.  പേരാ 
ഹിതവ൪ഗം  അതിന  എലാ   ഒതാശകളം  െചയെകാണിരിക 
േമാള നികിപ താലരയകാരം ഒപം കടിയിരികന  .  മാതമല 
അവെന  അധവാനം,  സമയം,ധനം  ,എനിവ  പാഴാകനേതാ 
െടാപം  സവപങെളയം,  പതീകകെളയം   യാഥാ൪തയങളില 
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നിനം അകറി െതറായ പതീകെവച പല൪താന േപരിപിക 
കയം  െചയന.  ഇെതാെക  പഠിപികാനാേണാ  ൈദവദതനാ൪ 
േവദങളമായി  നിേയാഗികെപടത്?  ഇത്  പഠിപിചതിെന േപരി 
ലായിരേനാ അവ൪ നാടില നിനം ആടിേയാടികെപടതം ചില 
െരാെക െകാലെപടാനിടയായതം?

        മതങള അവയെട ആവി൪ഭാവകാലത് മനഷയെന പച 
യായ   ജീവിതയാഥാ൪തയങെള അഭിസംേബാധന െചയേപാള 
പിലകാലത് അവ ജീ൪ണതയെട പരയായങളായി മാറിയത് നമ 
ക കാണാന കഴിയം . എനാല ഇനെത   മതങളക് ഇതരം 
ചില  ആചാരങളം  അനഷാനങളം  പരസരം  തിരിചറിയാനള 
ചില േവഷ,  രപ ൈവവിദയങള നിലനി൪തിെകാണ േപാകല 
മലാെത  നീതിയിലം,  നനയിലം  അധിഷിതമായതം,  സംസാര 
സമനവമായ  ഒര  മാതകാ  സമഹെത  സഷിെചടകെലാനം 
അവരെട  അജണയിലില  .ഏെതങിലം  േമഖലയില  മനഷയ൪ 
തമില  േയാജികന  എന  വരേമാള  അവെര  വിഘടിപിച 
നി൪താന  പരയാപമായ  േവഷ  വിധാനങളിെല  ൈവവിദയ 
ങളക അവെര േപരിപികകയം െചയന. 

            മനഷയ൪ തമില ഐകയെപടാനള  ശമങളക തരങം 
െവകന  അറിവകളാണ്  നിലവിലള  ആതീയതെയകറിചള 
അറിവ്.  പപഞതിെല സ൪വ വസകെളയം സഷിച സംരകി 
കനവന ൈദവമാെണന ഒരിടത പറയകയം  എനിട അവെന 
തെന സഷിപായ പേദശങളിേലയം, വസകളിേലയം ചില വസ 
കളകം പേദശങളകം പണയം കലപികകയം െചയന.  ഉദാ 
ഹണതിന  നദികള,  ജല  േസാതസകള,  മനഷയ  നി൪മിത 
െകടിടങള എനിവ അതീവ പരിപാവനമാകകയം അതിേലക 
തീ൪താടനം  നടതകയം  അവിെട  െചാേലണ മനങളമാണ് 
ആതീയ അറിവ് എനം ഇന് ധാരണയണ്.അതിെന അടിസാ 
നതിലാണ് ഒര കട൪ താടിെവകാന പറഞിടെണങില മെറാര 
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കട൪ അത പാടില എന വാശിപിടികനത്.  ഒര കട൪ മണിയ 
ടിചാണ്  തങളെട  പാ൪തനാ  സമയം  അറിയികനെതങില 
മെറാര കട൪ ബാങ വിളികന. ഇനി ഒര കട൪ ശംഖനാദം മഴക 
നവരാണ്.  ഒര കട൪ ഒര പേദശെത െവളതിന പണയമെണ 
ന വാദികേമാള മെറാര കട൪ മെറാര പേദശെത ജലതിന 
പണയം  അവകാശെപടന  .ഒര  കട൪  െവളിയാഴ  സേമളിക 
േമാള മെറാര കട൪ ശനിയാഴേയാ  ഞായറാഴേയാ  സേമളിക 
ന.ഈ പേദശങളം, ജലങളം, ജലേസാതസകളം, ദിവസങളം, 

എലാം ൈദവതിെന സഷികളാെണന നാം മനസിലാകണം  . 
ഇവ൪  സഷിച  മതങള  മണിേനയം,  മനസിേനയം  വിഭജിചത 
കടാെത ജീവിതതിന ആവശയമായ സ൪വ േസാതസകളം വിഭ 
ജിച.  അവിടംെകാണം നി൪താെത സാഹിതയം,  കല,  സംഗീതം, 

ഇവെയലാം വിഭജിച.  മനഷയ൪ക് ഐകയെപടാനള സ൪വ പഴ 
തകളം െകാടിയടച.

       അനഷാന ൈവജാതയങളെട േപരില സവനം ജനതെയ 
തെന മഗീയമായി േവടയാടി.ആേഘാഷങള ഏത ജനതകം സ 
േനാഷം പകരന കാരയങളാണ് .പെക ഈ അടത കാലതാ 
യി  ചില  മതകാ൪ക്  അനയമതസരെട  ആേഘാഷേവളകളില 
പെങടകനതിനം ആശംസ ൈകമാറനതിനം വിലക് ഏ൪െപട 
തിയതായി അറിയന  .ഭരണകടങള ഏത മതസംഘടനകളെട 
ഏത  േതാനയാസതിന  േനെരയം  കണടകകയാണ്  പതിവ്. 
മതവമായി ബനെപട ഏെതാനിെനയം സ൪ശികാന അവ൪ക 
ഭയമാണ് .  രാജയതിെന ഐകയതിനം,  അഖണതകം ഭീഷണി 
ഉയ൪തനതായാല  േപാലം  .ഈ  നില  തട൪നാല  രാജയത് 
അനഃചിദവം ആഭയനര കലാപവമായിരികം ഫലം.

      വയതയസ മതവിഭാഗങളില െപടനവ൪ തമില സൗഹാ൪ദ 
തിലം  േസഹതിലം  വ൪തികണെമനത്  സംശയമിലാത 
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കാരയമാണ്  .  ഇനയെയേപാെലയള ഒര മതസമഹതില അതി 
ന് ഏെറ പസകിയണ്.  ഇന നാം േകരളതില കാണന  ചില 
മതസൗഹാ൪ദ പവ൪തനങെള ഒന വിലയിരതാന ആഗഹി 
കകയാണ്  .കാരണം  മറ  സംസാനങെള അേപകിച്  േകരള 
തില  എെനാെക  പതിബദങളെണങിലം  നല  സൗഹാ൪ദ 
തില തെനയാെണനേവണം പറയാന .
       റംസാനിെല േനാമം ,ജാതിമതേഭതെമേനയയള േനാമ തറ 
യം  ,  ശബരിമലയിെല വാവ൪ സാനിദയവം  ,ഉറസകളിലം ,േന൪ 
ചകളിലം ,പരങളിലമള  ജാതിമതാതീതമായ പങാളിതങളെമ 
ലാം സൗഹാ൪ദതിന ആകം കടനവയാണ്  .  ഇതിനം പറെമ 
ഹിനകള മസലമാന് പളികള നി൪മിച െകാടകനതം  ,അമ 
സിംകളെട ആരാധനലയങളക്  മസിംകള സംഭാവനെകാടക 
നതം േകരളതില പതിവ കാഴ മാതമാണ്  .എനാല ഇതിെന 
െയാെക  ഒര  മറവശം  പറയാനാഗഹികനന  .  മതങള 
സൗഹാ൪ദതിെന േപരില മറ മതസെര പെങടപികനതില 
െടേയാ ,  ഒര മതസ൪ മെറാര മതസ൪ക് ആരാധനാലയങള 
നി൪മികാന  സഹായികനതിലെടേയാ  മാതം 
നിലനി൪തെപടനതല മാനവിക സൗഹദം . 
            േമലപറഞ കാരയങളിലെട ഉണാവനതിേനകാള ,പര 
സരം വിശവാസവം േസഹവം സൗഹദവം ഉണായിതീരക താെഴ 
പറയന ചില കാരയങള കടി പരിഗണികേമാഴാണ്  .  േമലപറ 
ഞ കാരയങളിെലാെക തെനയം സൗഹാ൪ദേതകാളം േസ 
ഹേതകാളം   മനിട  നിലകനത്   അവസരവാദവം  ,ഭയവം, 
ഒെകയാെണങില താെഴ പറയന  കാരയങള പരിഗണികേമാ 
ള മതങള തമില ആതീയമായി നിലനിലകന ആശങകള 
കടി ഇലാതായിതീരനത കാണാം.

            കചവടസലതം, വയവസായശാലകളിലം , ഔേദയഗിക 
കതയനി൪വഹണങളിലം മറ സാമഹികമായ സമസേമഖലകളിലം 
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മതവിശവാസികള തങളെട മതപരമായ പകപാതിതവങള ൈക 
െവടിഞ്  പരസരം  നീതികാണികന  എനറപ  വരതിയാല 
ആദയം  പറഞ സൗഹാ൪ദ  പവ൪തനേതകാള  ആഴതില 
മനഷയമനസകെള സവാധീനികാനാവം എന കാരയതില സംശ 
യം േവണ  .  ഈ പറഞവയം ആതീയമായി ഉണാേവണ ഒര 
അവേബാധം തെനയാണ് .

          ഇനെത വികലവം വികതവമായ മതവിശവാസങളെകാ 
ണള ഒര ഗണെമനാെണന േചാദിചാല മറ മതസെര അല, 
തെന തെന മതതിെല മറ  ഗപകാെര ശതവായി  കാണകയം 
അവ൪ക്  എങെനെയാെക  പാരെവകാം  എന  നിരനരം  ആ 
േലാചിച െകാണിരികകയം േവണം.  സതയതില ഇയാള േപാ 
ലം  ആഗഹിച  എതിെപടതല  അവെന  മതം  എനളതാണ് 
യാഥാ൪തയം.ചരകതില  മതിെന തതവചിനാപരവം ആശയാ 
ദ൪ശാധിഷിതവമായ  ഉളടെക നിരാകരികകയം ആചാരനഷാ 
ന നിബദമായ മെത തലസാനെത സാപികകയം െചയ. 

         വനകിട േകാ൪െപേററകള,ചഷണമാണ് അവരെട ലകയ 
െമങിലകടി,നിരനമായ  അധവാനതിലെടയം,  ആസതണതില 
െടയം,  ഗേവഷണ  നിരീകണതിലെടയം,  അവരെട  സമത് 
വ൪ദിപിച െകാണിരികേമാള  ,മതസമഹങള യാെതാര അ 
ധവാനവം  കടാെത  ആതീയതെയകറിചള  അബദധാരണകളം 
വിശവാസങളം പചരിപിചെകാണ് േകാടികള ആ൪ജിചെകാണ് 
സഖേഭാഗങളില മഴകന .വിദയാഭയാസം എന േപരില മതങള 
നടതനത്  പൗേരാഹിെതകറിചള  പഠന  േകനങള  മാത 
മാണ്.(തികചം വയാവസായിക അടിസാനതില  ആധനിക വി 
ദയാഭയാസ േകനങള ലാഭം മാതം േമാഹിച് നടതന ഒര പവ 
ണത  ഈയിെടയായി  വ൪ദിചിടണ്  എന  കാരയം  വിസരിക 
നില ) ൈവജാനിക പേരാഗതി എനതിേനകാള ലാഭെകാതി 
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മാതമാണ് ഇതിെന പിനിെല ലകയെമനളതിന് ധാരാളം ഉദാ 
ഹരണങള ഉണ്. 

       ഇന േലാകത് ബഹഭരിപകവം ഈശവരവിശവാസികളം 
മതവിശവാസികളമാെണനാണ് കരതെപടനത്.  നി൪മതരം നി 
രീശവരരം  താരതേമയന കറവാെണനം കരതെപടന.  തങളെട 
മതങളം,  ഈശവര സങലപങളം കറമറതം ഉദാതമായ സതയ 
തിനം,  ധ൪മതിനം,  മനഷയേസഹതിനം,  നിദ൪ശനങളാ 
െണനം ഇവ൪ അവകാശെപടന.എനാല മനഷയചരിതതിെല 
തലയതയിലാത കരതകളകം, രകെചാരിെചാരിചിലിനം ഭമിയ 
െട  അധികാരതിന  േവണി  നടതന  അകമ  പരമരകളകം 
ഉതരവാദികള  ഇവിടെത  നി൪മതേരാ  നിരീശവര  വാദികേളാ 
ആെണന് ഈ വിശവാസ കതകകാ൪ േപാലം പറയെമന േതാ 
നനില  .  ഇവ൪ വിശവാസികളാെണനാണ് അവകാശെപടനെത 
ങിലം യഥാ൪തതില ഇവെരാനം തെന ൈദവവിശവാസികളല 
എനതാണ് നെമ അതതെപടതന കാരയം.                      

         ഇനെത ഈശവര വിശവാസെമന പറഞാല സഭകളെട 
യം  ,പളികളെടയം,  േകതങളേടയം,  നി൪മാണതിനം,  നില 
നിലപിനം േവണി ഏത് അവിഹിത മാ൪ഗങളിലെടയം,മനഷയാ 
ധവാനേതയം അവരെട സമതിേനയം വിശവാസതിെന േപര 
പറഞ ചഷണം െചയാനള സംഘടിത പവ൪തനം എനാണ് 
അ൪തം.  അ൪തശനയമായ ആചാരാനഷാനങളം അബദജഡി 
ലമായ വിശവാസാഭാസങളമലാെത മനഷയെന ജീവിതെത ബാ 
ധികനേതാ അവെന നിലനിലപിന അതയാവശയമായേതാ ആയ 
കാരയങെളാനം  തെന  ഇനെത  മതപവ൪തകരെട  അജണ 
യില േപാലം ഇല .                                                                    
      ഇവരില ഒര വിഭാഗം മനഷയരാശികാകമാനം വിനാശകര 
മായ വസതകളെട നി൪മാണതിലം, വിപണനതിലം ശദേക 
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നീകരിച്  ലാഭം  െകായാന  ശമികകയം  അതിനസഹായകമാ 
കന  വിധതില  ഭരണകടങേളയം  അധികാര  േകനങേളയം 
ഉയ൪തിെകാണവരനതിലം,നശിപിച്  തങളകനകലമാക 
നതില  വയാപതരമാണ്  .മെറാര  കട൪  ജീ൪ണിച്  മണടിഞ 
േപായതം, കാലഹരണെപടതമായ പരാതന സംസതികെള പനര 
ജീവിപികനതിെന  വയഗതയില  അകമാസകവം  അയകി 
കവമായ  പവ൪തനങളിലെട  ജനജീവിതെത  ൈസവരം  െകട 
തനവരാണ്  .ഇനിെയാര  കട൪  േലാകതിെന  ഗതിവിഗതിക 
െളാനം  അറിയാെത  ൈദനംദിന  പാ൪തനകളെടയം  അനഷാ 
നങളെടയം  ഘടനാരപങെളകറിച്  അകമാസകമായ  രീതി 
യില ത൪കതിലാണ്  .ഇവ൪ക് മേനാഹരമായ അതയാഡംബര 
െകടിടങള നി൪മിച് ൈദവതിന സമ൪പികലം മാസാമാസവം 
വ൪ഷാവ൪ഷവം തീ൪താടങളെട േപരില  വിശവാസികെള ധ൪ 
തടികാന േപരിപികലമാണ് .തങളെട വിഭാഗതില െപടവ൪ 
ആേഗാളതലതില  ,അനകല  ഘടകങള  നിരവധിയണായിടം 
നിരകരരം,  ദരിദരം  നിസഹായരമായി  നറാണകളായി  തടര 
േമാഴം  അതിെനകറിച  യാെതാര  േവവലാതിയമിലാെത  തങ 
ളെട സംഘടനകളെട വള൪ചകം നിലനിലപിനം േവണി അശാ 
ദപരിശമം നടതകയാണ് .

          സതയതിനം ൈദവീക നീതികം മാനവരാശിയെട നന 
കം നിലനിലപിനം േവണി വലതം പവ൪തികെലാനം ഇന 
െത മതസമഹങളെട ലകയമല . മരയാദക അധവാനിച ജീവിക 
ന മനഷയെരേപാലം മതഭാന കതിെവച അവെന േവഷം െകാ 
ണം സവഭാവം െകാണം ഒര ഭീകരജനവാകി  മാറന. േലാകതി 
ന്  ആണവായധ നി൪വയാപനം െകാണള േനടെമനാെണേനാ 
മാനവരാശി  അഭിമഖീകരിചെകാണിരികന  മറ  ആേഗാള  പതി 
സനികള എെനാെകയാെണേനാ ഭാവിതലമറകളെട ഭാഗേധയ 
ങള  നി൪ണയികനതില  മതതിനം  വിശവാസങളകം  വല 
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പങം വഹികാന കഴിയേമാ എെനാനമള േവവലാതികള ഇവ 
െര അലടനില.                                                           

           മനഷയജീവിതതിെന സമസേമഖലകേളയം മതവം 
വിശവാസവമാണ് ൈകകാരയം െചയനത് എന പറയകയം  മത 
തിേലാ  വിശവാസതിേലാ  തരിമം  താലരയമിലാത  േകവല 
രാഷീയകാ൪ എന് ഇവ൪ തെന അധിേകപികാറള നി൪മത 
വാദികളക്  േമലപറഞ  ഗൗരവേമറിയ  കാരയങെളാെക  വിട് 
ടെകാടത് നിഷിയരായി ഇരികകയം െചയന.  യകിയം ബദി 
യം ഉപേയാഗിച് മനഷയരാശികേവണി അേഹാരാതം പവ൪തി 
ചെകാണിരികനവെര നിരീശവരവാദികെളനം നി൪മത വാദിക 
െളനം മദകതി ആേകപികകയം അവ൪ ഉണാകന േനടങ 
െള നി൪ലജം അനഭവികകയം ആസവദികകയം െചയേമാള 
തെന  േഹാമം,  യാഗം,  ധയാനം,ദിക്൪ഹലക,ദആ,  പാ൪തന, 
തീ൪താടനം തടങിയ പതയകമായം പേരാകമായം നിഷ്  പ 
േയാ  ജനങളായ  പവ൪തനങളെട  േപരില  മനഷയെന  വില 
െപട സമയവം,  സമതം,  അദവാനവം പകരം യാെതാനം നല 
കാെത  പാഴാകികളയാന  േപരിപിചെകാേണയിരികന.   ആ 
തീയത േനരിടന വലിയ ഒര പതിസനിയാണ് ഇെതന പറ 
യാം.എലാ  യകിേബാധേതാടംകടി  തെന  പറയെട  ആതീയ 
പതിസനി േനരിടന ഒരജനതകം പേരാഗതി ൈകവരികാനാ 
വില  .ൈദവേതേയാ മതങേളേയാ അവയെട കറവകളെട േപരി 
ല പ൪ണമായി നിരാകരികകയല േവണത് മറിച് അവെയ കറ 
മറതം കാലാനസതവമായ പരികലപനകളക് ഇണങന  തര 
തില ആകിതീ൪കകയാണ് േവണത്.  
       
         ആതീയത , ഭൗതികത  എന േവ൪തിരിവ തെന അസംബ 
നമാണ് . ഇവ രണം പരസര പരകങളായിരിെക  ഇവെയ േവ൪ 
തിരിച്  ഒര വിഭാഗം ഭൗതികതക പിനാെലയം,  മെറാര വിഭാ 
ഗം ആതീയതക പിനാെലയം  േപാവക എനത്  അയകികത 
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മാതമല അപേയാഗികവം അന൪തവം കടിയാണ് .                   

             പതിനായിരകണകിന വ൪ഷങളായി മനഷയെര പചക 
കതികകയം െകാനതിനകയം െചയെപടേപാെഴാനം പതിക 
രികാത  മതവിശവാസികള  ,വലേപാഴം  പതികരികകയാെണ 
ങില തെന അവനവെന മതതിലം ഗപിലം െപടവ൪ക എെന 
ങിലം  സംഭവികേമാള മാതം,  അേപാഴം  നീതിേയാ,  അനീതി 
േയാ അവെന പശമല  .  നമെട ഗപില െപടവനായാല  മാതം 
മതി. തികഞ പകപാതമായിരികം ഒര മതവിശവാസി സവീകരി 
കക .ഇവിെട സവജനെത േസഹികന എന വയാേജന പരജന 
വിേദവാഷമാണ് എലായേപാഴം പേയാഗവലകരികനത് .
            മഹാനായ  ഒര മനഷയ േസഹിയം എനാല അനീതിേയാ 
അകമേമാ  സവജനപകപാതേമാ  ഒര  ലവേലശം  േപാലം  തെന 
ജീവിതതില  കാണികാതയാളമായ  ഒര  പവാചകെനകറിച് 
നാം  തെന പജികന ഗനങളില എഴതിെവച കാരയങള മറാ 
െരങിലം  എടത് സിനിമേയാ,  െചറകഥേയാ,  േനാവേലാ ഒെക 
യാകി  അവതരിപികേമാള ആയധെമടത് െതരവിലിറങക 
യം തങളെട തെന മത വിഭാഗതില െപടേതാ,  നിരപരാധിക 
േളാ,പിഞകഞങേളാ  കടനിടത്  െകാണ  േപായി  േബാംബ് 
ഒളിപിചെവച  അവെര  െകാെനാടകി  മങന  സമീപനമാണ് 
ആതീയ നിരകരതയെട ഫലമായി ഇന നാം േലാകത കണ 
വരനത്.  മനഷയെര െകാനം െകാലവിളിചം  പതിേഷധം േരഖ 
െപടതന ഈ രീതി ആതീയ നിരകതയെലങില മെറനാണ്? 
ഇവിെട  എടത പറേയണ കാരയം  ഒര മതെതേയാ  മതപവാ 
ചകേനേയാ  പരിഹസിചവ൪  സ൪വവിധ  ഐശവരയങേളാടകടി 
ജീവികേമാള ഇെനാനമറിയാത നിരപരാധികെള െകാെനാട 
കനതിെല യകി എനാണ് എനതാണ് ? .
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           ഇതയം  സചിപിചത് വികലവം വികതവം ൈവരദയങള 
നിറഞതമായ  ൈദവ വിശവാസമാണ്  ൈദവവിശവാസമിലായേയ 
കാള അപകടകരെമന സചിപികാനാണ് .വികലവം ൈവരദയ 
ങള  നിറഞതമായ  മതവിശവാസങളം  മതവിശവാസികളമാണ് 
മാനവരാശിെയ  കാലാകാലങളില  പിറേകാട  വലിചത്  എന 
നമക കാണാന കഴിയം .േലാകതിന് ശാസീയമായ പല അറിവ 
കളം നലകിയ,അെലങില സമഹതിെന നനകം അവരെട അ 
വകാശങളകം േവണി േപാരാടിയ,പല മനഷയ േസഹികേളയം 
അനരായ  മതപേരാഹിതരം,  േസവചാധിപതികളായ  ഭരണക൪ 
താകളം െകാനകളഞിലായിരനെവങില േലാകം ഒര ആയി 
രം വ൪ഷെമങിലം മേനാട േപാേയെന. അതെകാണ് അതരം വി 
കലവം വികതവമായ മതവിശവാസതില നിനം മകരായവരില 
നിേന  േലാകതിന  എെനങിലം  ഒര  നന  ലഭിചിടള. 
മറളവയില നിനം പകാശം സവീകരിച് െവളിചം വിതറന ഒര 
ഗാസിെന  ധ൪മം  േപാലം  ഇതരം  വികലമായ  മതപേരാഹി 
തരിലനിനം ഉണാകാറില എനതാണ് സതയം.      

         യകിരഹിതവം  വികതവമായ എലാ മതവിശവാസങെളയം 
ഇവ൪ അംഗീകരിചാലം  ശരി,   യകിഭദമായതം മാനവരാശിക 
ഗണകരമായതം,  മനഷയെന  തിരിചറിയണെമന  പറയനതമായ 
ൈദവ വിശവാസികെളയം വിശവാസങെളയം ഇവ൪ െവച െപാറ 
പികാറില.  ഇവരെട  ഈ  സമീപനം  കാരണമാണ്  സതയാേനവ 
ഷികളായ പലരം മതനിരാസെതകറിചം ൈദവനി േഷധെത 
കറിചം  ചിനിചെകാണിരികനത്.മനഷയനനയിലം യകിയില 
മധിഷിതമായ  ൈദവ വിശവാസെതയം,  അതിന േവണി പവ൪ 
തികനവേരയം  എതി൪കാനം  ഇലാതാകാനം  േവണി,  ഏക 
ൈദവെത  വിളികനവരം  ,ആളൈദവങെള  ആരാധികനവ 
രം,  മപതിമേകാടി  ൈദവങെള  പജികനവരം  താലകാലി 
കമായി  പരസരം  ൈകേകാ൪കെമങിലം,  പിനീടേങാട്  ഇേത 
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മതവിശവാസികള തെന പരസരം ശതതയിലം  ,വിേദവഷതിലം 
കഴിഞ കടനവരായി നമക കാണാന കഴിയം.  പരസരം  കതി 
കാല െവടനതിെനകറിചമായിരികം ഓേരാ വിഭാഗവം  ചിനി 
കനത്.

       ഓേരാ മതവിഭാഗവം വാശിപിടികനത് തെന വിശവാസമാ 
ണ്  ശരി  എനം അത മറളവ൪ അംഗീകരികണം എനമാണ്. 
അലാതവെരാെക  അധമരം  എതി൪കെപേടണവരം  ,െകാല 
െപേടണവരമാെണന  ചിനയാണ്  ഓേരാരത൪കമളത്  .ആ 
തയനികമായി  നാം  വിലയിരതിയാല  ഈ  മതവിശവാസികള 
െവച പല൪തന വിശവാസങളം, ക൪മങളം തമില ചില സ 
ലങളിലം  േപരകളിലമലാെത  യാെതാര  വയതയാസവം  ഇല 
എനതാണ്  .   ഇങെന  േയാജിപിെന  േമഖലകള  എണമറതാ 
െണങിലം  ഒര കടരെട വിശവാസം മെറാര കട൪ക  അനവി 
ശവാസവമാണ് . 
       ൈദവീക ഗനമായ വിശദഖ൪ആെന ശരിയായ അധയാപന 
ങളില നിനം മസിംകള എതേയാ വിദരതാണ് എന സതയം 
നാം നിേഷധിചിട കാരയമില .ൈദവീക മഹതവവം പരിശദിയം 
സാപിെചടകാന മനഷയന െചേയണ അവെന ധ൪മെത മാറി 
മറിച്  മാലമണികളില മനങള ഉരവിട  കഴിയന രപതില 
ഖ൪ആന് ദ൪വയാഖയാനം നലകി  .  സറതല ജമഅയെട തടക 
തിെല ഒര വചനം കാണക:-

"യസബിഹ  ലിലാഹി  മാഫിസമാവാതി  വമാഫില  അ൪ളില  മലികില 
ഖദസില അസീസില അലീം.”

         ഈ വചനതില യകിമാനം പതാപവാനം പരിശദന 
മായ  ൈദവതിനേവണിയള  തസബീഹിലാണ്  ആകാശഭമിക 
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ളിലള സ൪വവസകളെമനാണ് പറയനത്. ഇവിെട ആകാശഭമി 
കളിലള സ൪വ വസകളം ൈദവതിന േവണി   (ൈദവതിന 
േവണി െചയക എന പറയന കാരയങെളാെക അവെന മാ൪ഗ 
നി൪േദശങളകം   വയവസകം  േവണി  െചയനതാണേലാ?) 
തസബീഹിലാെണന പറയേമാള അവെയലാം മാലമണികളില 
മനങള  ഉരവിടിരികകയാെണന  ആരം  വിശദീകരികനി 
ലേലാ?  വകലതാതികള അവയെട തസബീഹിലാണ് എന പറ 
ഞാല അവ അനരീകതിെല കാ൪ബണൈഡ ഓൈകഡ് വലി 
െചടത് സരയപകാശതിെന സഹായേതാടകടി േഫാേടാസിന 
സിസ് പകിയയിലെട േലാകതിനേവണ പാണവായവായി സം 
സരിെചടകക എനതാണ് അവയെട നമകറിയാവന ഒര തസ് 
ബീഹ്  .ആ വായ മനഷയെന സഹായങേളാ  സാേങതിക വിദയ 
േയാ  ഒനം  കടാെത  പരാഗണം  നടതന  .മഗങള  അവയെട 
ധ൪മം െചയന .അവ അവക നിശയിച ധ൪മങളില നിനം 
വയതിചലികനില അവക നിശയികെപട കമതിലെട വയതി 
ചലികാെത കഴിയക എനത് അവയ നി൪ബനമാണ് . കടല മഴ 
വ൪ഷിപികക എന അതിെന ധ൪മതിലാണ്.  ഒര െസകന് 
അത് അതികമം കാണികാന തനിഞാല  ഭമിെയ തെന വിഴ 
ങികളയാന സാധികം.  ഇവെയലാം േഗാചരവസകളാെണങില 
അേഗാചരവസകളെട അവസയം ഇത തെനയാണ്.അവെയലാം 
അതാതിെന പവ൪തനപഥങളില വയാപതരാെണന കാണാം. 

      ഇവിെട മനഷയെന കാരയെമടകകയാെണങില അവന  ജന 
നാ  മനപറഞവെയേപാെല  േബാധവാനല.   അവന  ശദപക 
തിയിലാണ്  ജനികനത്.  അവെന  നാഥനേവണി  തസബീഹ 
െചയാന േബാധവാനല . അവന മാ൪ഗനി൪േദശവം ദതനാരം പഠ 
നവം ആവശയമാണ്  .എങിെല അവന അവെന തസബീഹ പ൪ 
തിയാകാന  കഴിയകയള  .മാതമല  അവെന  തസബീഹ  കറ 

                                                                                     20 



മറതാവണെമങില നിരനരമായ ഉദേബാധനം  അതയനാേപകി 
തമാണ്.  കാരണം അവന ഇചാശകിയളവനാണ്.മറ ജീവജാല 
ങളില  നിനം  വയതയസമായി  തെന  നിലപാടകളില  മാറം 
വരതാേനാ,  കടാേനാ,  കറകാേനാ േവെണന െവകാേനാ സവാ 
തനയമളവനാണ്.  അത  തെനയാണ്  അവെന  മറ  ജീവജാല 
ങളില നിനം വയതയസനാകനത്.  അതിെന ഫലമായി അവന 
നാഗരികതകെള നി൪മികാനം,  വികസിപികാനം മാറിമറികാ 
നം  പാപനാണ്.  എനാല  േമല  പറഞവയാകെട  അവയെട 
ആദിമ അവസയില നിനം ഒര മാറവം സംഭവികാതവയമാണ് 

   മറ  ജീവജാലങള  നിശലാവസയിലം  മനഷയനാകെട 
നിരനമായ ചലനാവസയിലമാണ്  .അവെന അറിവിെന ചകവാ 
ളം വികസിച െകാേണയിരികം.ഒപം അതിെന അതപികളം. ഈ 
അവസയിലാണ്   പവാചകനാരെട ആഗമനതിെന പസകി . 
അതാണ് മകളില നാം ഉദരിച വചനതിന േശഷം ൈദവം പറ 
യനത് കാണക:-

“ഹവലദീ ബഅഥ ഫില ഉമിയീന റസലന മിനഹം യത് ല അൈല ഹിം 
ആയാതിഹീ  വയസകീഹിം  വയഅലിമഹമല  കിതാബ വലഹിക്  മത 
വഇനകാന മിനഖബ് ല ലഫീ ളലാലിന മബീന "

      ഈ വചനതില േവദെതകറിച് ജാനമിലാതവരിേലക 
അവ൪ക  ൈദവീക  േവദവം  യകിജാനവം  പഠിപികാനം 
അതിലെട അവെര സംസരികാനം അവരില നിന തെന ഒര 
ദതെന  നിേയാഗിചതിെനകറിചാണ്  ൈദവം  പറയനത്.  ഈ 
വചനം പപഞതിെല സ൪വ വസകളം ൈദവതിന തസബീഹ 
െചയ  െകാണിരികന  എന  പറഞ  േശഷമാണ്  പറയനത് 
എനത െകാണ് തെന മനഷയെന തസബീഹ് ഈ േവദം പഠിച 
മനസിലാകി  അവെന  ധ൪മം  നി൪വഹികക  എനതാണ് 
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അലാെത രാവം  പകലം സബഹാനലാഹ്  എന മനം ഉരവിട 
െകാണിരികകയല .                                                                  
    അങെന േലാകതള സ൪വ മനഷയരം ദികറം െചാലിയി 
രനാല ഈ േലാകെത ഇനിെയാര അയായിരം വ൪ഷം  പിറ 
േകാട  വലികലായിരികം  ഫലം.ൈദവതിന  എങെനയാണ് 
തകബീറ െചേയണെതനം അവന നമക പഠിപിച തരന "വലി 
തകബിറലാഹ  അലാ  മാ  ഹദാകം  വ  ലഅലകം  തശകറന  " 
ൈദവം  നിങളക  നലകിയ  മാ൪ഗദ൪ശനതിലെട   അവെന 
പരമാധികാരം  സാപികവാനം  നിങള  നനിയളവരാകന 
തിനം .."  ഇവിെട ൈദവം നമക നലകിയ മാ൪ഗദ൪ശനം(ഹദാ) 
സാപികനതിലെടയാണ്  അവെന  പരമാധികാരം  സാപിത 
മാകനത്  എനം  അങെനയാണ്  നനിയളവരായിതീേരണത് 
എനമാണ്  ൈദവം  പറയനത്.  ഇത്  ഒര  ഉദാഹരണതിലെട 
പറയകയാെണങില ആെരങിലം നമക ഒര വസ സമാനമായി 
നലകി എന വിചാരികക .എങില അയാള  ആ വസ നലകിയ 
വയകിക്  ഒര നനി പറയകയം അതിെന വളെര നനായി ഉപ 
േയാഗികകയമാെണങില അതാണ്  അേദഹെത   സേനാഷി 
പികന  കാരയം.  അേദഹം  ഒര  തവാലയാണ്  നലകിയെതന 
വിചാരികക അതിെന പിേറ ദിവസം അയാള വീടില വനേപാള 
അത് കരിയം െചളിയമായി തറയില വീണ കിടകനത് അയാള 
കാണകയം നാം അയാെള കാണേമാെഴാെക നനി നനി എന 
പറഞെകാണമിരനാല എങെനയണാകം.?

    പതിയ പതിയ വിവരങളടങിയതം,അവന അജാതമായ 
അറിവകള അറിയിച െകാടേകണതിേലകള േവദപസകങളം 
ൈദവം അവന നലകന.മനഷയന  ഇചാശകിയളവനാകയാല 
അവെന നിേഷധാതക സവഭാവം തട൪ന െകാേണയിരികകയം 
അവെന  തപനാകാനവിധം  മാ൪ഗനി൪േദശങള  കിടിെകാണി 
രികകയം േവണം.അത് അവെന കാലതിനം േദശതിനം സവഭാ 
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വതിനനസതമായി ലഭിചെകാേണയിരികണം .
    ഈ കാരയമാണ് പരമകാരണികന പറയനത് :-

“അലമല ഇനസാന മാലം യഅലം"  മനഷയന അവനറിയാതത 
പഠിപിച  നാഥന  അതയദാരനാെണനാണ്  ൈദവം  പറയനത്. 
പവാചകനായ  മഹമദ്  നബിയെട  ദൗതയേതാടകടി  മനഷയന 
ലഭിേകണ  മൗലികമായ  സേനശങള  ലഭിചകഴിെഞങിലം 
അതിെനകറിചള വിശദാംശങളം വിശദീകരണങളം അവനള 
കാലേതാളം കിടിെകാണിരികം  .  അെലങില ജീ൪ണതയായി 
രികംഫലം. അതരം മാ൪ഗ നി൪േദശങള വയാജേമാ ,വികലേമാ 
മൗലിക  നിയമങേളാട്  നീതികാണികാതേതാ  ആെണങില 
സ൪വനാശമായിരികം ഫലം.  അതിനാല ആ സ൪വ നാശെത 
അതിജീവികാനള  സതയാേനവഷണമലാെത േവെറ വഴിയില .

    പരമരാഗതമായി  ലഭിച  സമദായങെള  േചാദയം  െചയാ 
െതയം സംശയ ദഷിേയാെട കാണാെതയം സതയാേനവഷണം പ൪ 
തിയാവകയില.  .  ഇന് ആതീയത ഏതതരതിലളതാെണങി 
ലം  ഏത്  വിഭാഗതിേനതാെണങിലം  യകി  അനാവശയവസവാ 
െണനാണ് ധാരണ.  അതെകാണതെന യകിേബാധമള സതയാ 
േനവഷികളം  സവതന  ചിനകരം  മതമലേഘാഷികന  ആതീ 
യത നിഷ് പേയാജനെമന കരതിയാല അവെര കറെപടതാന 
കഴിയില.  മനഷയ ജീവിതതിന പേയാജനകരമായ എലാ കണ 
പിടതങളം യകിേബാധതില നിനാണ് ഉണായത് എനിന 
മതങളതെനയം  അതാത  കാലെത  യകിരാഹിതയതിെനതി 
െരയള  വിശവാസങെളയം  ആചാരങെളയം  േചാദയം  െചയാന 
ൈദവതാല അവതരിപികെപടവയായിരന.     

     പപഞേതാളം വിശാലമായ ആശയങെള അതിെന യഥാ 
൪ത വലപതില  കാണാന ശമികനതിന പകരം തങളെട 
സങചിതമായ അ൪ത  വയാഖയാനങളെകാണണാകിതീ൪ന 
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അന൪തങള  ചിലറയല  .ഉദാഹരണതിന  ഇബാഹീം  നബി 
േനരിട അഗി പരീകണങെള അഗി കണമായം ആ അഗികണം 
ഐസായ കഥയമാണ് ഇവ൪ പചരിപികനത്.  മനഷയെന പഷി 
െപടതാനളതാണേലാ ഭകണം.  തീയാകെട ദഹിപികാന ഉത 
കനതം.  പാവങളെടയം അനാഥകളെടയം  ധനം അനയായമായി 
തിനനവ൪ അവരെട വയറിേലക തീയാണ് നിറകനത് എന 
പറഞാല തീയിെന കടകള ഓേരാനം വിഴങകയാണ്  എന 
ലേലാ അ൪തമാകനത്.ആ കാരയം ഖ൪ആന പറയനത് കാണ 
ക:-         

“  ഇനലദീന യഅകലന അംവാലലയതാമാ ളലമന ഇനമാ യഅ കലന ഫീ 
ബതവൂനിഹിം നാറന  വസയസൗന സഈറാ"(4:10)

“തീ൪ചയായം അനാഥരെട സവതകള അതികമമായി തിനന 
വ൪  അവരെട വയറകളില തീ നിറകക മാതമാണ് .അവ൪ അട 
തതെന അഗിയിേലക േചരകയം െചയം.”

         അതേപാെല നിങള അഗിയെട വകിലായിരന എന പ 
റഞാല സ൪വനാശതിേലകം േപായിെകാണിരികകയായിര 
ന എനേല അ൪തം പരമകാരണികന പറയന :-               

“..വകനതം അലാശഫാഹഫറതിന മിനനാരി ഫഅനഖദകം.."
“..........നിങള ഒര തീകണിെന വകതായിരന അതില നി 
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നം നിങെള നാം രകെപടതി......”
       ഈ വചനതില അവ൪ അഗിയെട വകിലായിരന എന 
പറഞതെകാണ് അവ൪ പവാചകന വനേപാള തീകായാനിരി 
കകയായിരന  എനലേലാ  അ൪തമാകനത്  അതേപാെല 
മെറാര വചനം കടി കാണക :-
َهااللُه                                 َأ َف ْط َأ ْلَحْرِب ّل َناًرا ُدوا َق ْو أ

َ ّلَما ُك

“...കലമാ ഔഖദ നാറന ലിഹ൪ബിന അതഫഅഹലാഹ..(5:64)

“.....അവ൪ യദതിനേവണി തീ കതിചേപാെഴാെകയം ൈദവം 
അത് െകടതികളഞ....”

      ഇവിെട ശതകള യദതിനള അഗി കതികേമാെഴാ 
െക അലാഹ അതിെനെകടതികളഞ എന പറഞാല അവ൪ 
കതിച അഗിയലേലാ? ഇങെന ഖ൪ആനില അഗി എന പദം 
ഉപേയാഗികേമാേഴകം  അെതലാം  തീയാെണന  രപതില 
വയാഖയാനികനത് ഖ൪ആെന ആശയവിശാലതെയ തക൪കലം 
അതിെന അപാേയാഗിക ഗനമാകലമാണ് .

ഇബാഹീം നബിയെട ഉനതമായ തയാഗങെള  അനസരിപിക 
ന എന വയാേജന നാലകാലികെള അറത വിതരണം െചയന 
തിലെട  ഇവ൪  പരിഹാസയരാകന.  എനിട  ഇബാഹീം  നബി 
അനഷിച  മഹാതയാഗമാണ്  ഞങള  അനഷികനത്  എന 
അവകാശെപടകയം  െചയന  .മിണാപാണികളായ  മഗങെള 
ഭകയാവശയതിന േവണി കാശാപ െചയനത് മനഷയന െചയന 
മഹാതയാഗമാേണാ?.

       ഒരാശയം അതിെന പേയാഗകമതെകാണ മാതെമ നില 
നിലകകയള സാമദായിക മതങളെട  പല ആശയങളം  പ 
േയാഗകമേമാ, പേയാജനപദേമാ അല . അതെകാണതെന  പാ 
േയാഗിക മനഷയന അവെയകറിച പനരാേലാചിേകണിവരന 
ൈദംനദിന  ജീവിതതില  അവെന  അലടന   ഒര  പശതില 
േപാലം പാേയാഗിക പരിഹാരം നി൪േദശികാന ആവാെത ഇര 
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ടില തപകയാണ് മതങള  അതിന  പറെമ  ജീവിതമലയങെള 
കറിച്  ഒടം  പേയാഗികമലാത വയാേമാഹങള പചരിപികക 
യം െചയന  .കാലതിെനാപം സഞരികനതിന പകരം കാല 
തിെന  പിറകില  കടിചതങി  പിറേകാട  വലികകയാണ്  മത 
ങള  .അതിെന ഫലമായി  മാനവരാശിക ഒടം  പേയാജനകരമ 
െലന മാതമല ഹാനികരവം കടിയായ പല പതയയശാസങളം 
രംഗപേവശം െചയ.  ഖ൪ആെന തമസരണം കാരണം േലാകത് 
ഉണായ പല അടിമറികളകം കാരണമായി. 

       ആതീയ ആചാരയന എന സങലപതിലം വിശവസികള 
ജഗപാ വഹമായ അജത പല൪തനവരാണ്.പവാചകനാേരാ 
ളം ഔനിതയമള  ആതീയ േനതാകള മസിംകളെകനല മറാ 
൪കം  ഉെണന  േതാനനില  .അവരെട  ജീവിത  ലാളിതയെത 
കറിച്  ശതകള  േപാലം  ആദരേവാെടയലാെത  പറഞ േകടി 
ടില .പരിശദ ഖ൪ആന പറയനത കാണക:-                 

“  വ ഖാല മാലിഹാദ൪റസലി യഅകലതആമ വയംശീഫില അ സ് വാകി 
ലൗലാ ഉനസില ഇൈലഹി മലകന ഫയകന മഅഹ നദീറാ"

 “അവ൪ പറയകയം െചയ :- ഈ ദതന എനപറി?  അേദഹമിതാ 
ഭകണം കഴികകയം അങാടികളില നടകകയം െചയന !  അ 
േദഹതിേലക് ഒര മലകിെന ഇറകെപടകയം എനിട് തനിക് 
അേദഹേതാെടാപം ഒര മനറിയിപകാരനാവകയം െചയാമായി 
രനിേല?”(25:7)

        ഈ വചനതില ൈദവദതെന  ആേകപിചെകാണ അേദ 
ഹതിെന ശതകള പറയന കാരയമാണ് വിവരികനത്. ഇവിെട 
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അവ൪ പറഞ കറം ഈ പവാചകന എനാണ് അങാടിയിലെട 
നടകനത്  എനാണ്.അേപാള  സാധാരണകാരെട  ഇടയിലെട 
നടകനവരായിരന  ൈദവദതനാ൪  എന  ഈ  വചനതില 
നിനം വയകമായേലാ?  ഇവിെട ശതകള ദതെനകറിച് ആേരാ 
പിച കറമാെണനാണ്  പറയനെതങില ൈദവം തെന പറയന 
ഒര വചനം  കാണക :-

“വമാ അ൪സലനാ കബ് ലക മിനലമ൪സലീന ഇലാ അനഹം ല യഅകലന 
വ യംശന ഫിലഅസ് വാഖി …...”

“ഭകണം കഴികനവരം അങാടികളില നടകനവരം തെന 
യായിടലാെത നിെന മമ ദതനാരില നിനം ആേരയം നാം അയ 
ചിേട ഇല .നിങളില ചിലെര നാം മറചില൪ക നിങള പരിശ 
മികനേണാ എെനാര പരീകണമാകകയം നിെന നാഥന എ 
ലാം കാണനവനാവകയം െചയിരികന "(25:20)

       ഈ വചനതിലം പറയനത് പ൪വ പവാചെരാെക തെന 
യം അങാടിയിലെട നടകന ദതനാ൪ തെനയായിരന എനാ 
ണ്.സറതല കഹഫിെന അവസാനതില പവാചകേനാട ഞാ 
ന നിങെളെയേപാെലയള മനഷയന മാതമാെണന പറയവാനാ 
ണ്  കലപികനത്.(ഖല ഇനമാ അന ബശറന മിഥ്  ലകം  ). 
ചരകതില  പവാചകനാ൪  ജനങളകിടയിലെട  ജീവികന 
അവരില െപട ഒരാളതെനയായിരന എനാണ് . അലാെത ഇന 
െതേപാെല ജനങളക അപാപയമായ ദനേഗാപരങളില കഴി 
യനവരായിരനില .
      എനാല ഇനെത ചില മതാചാരയനാരെട ആഡംബരവം 
ധ൪തം സാധാരണകാ൪ക് വിഷയമാവാതത് അവെന ആതീ 
യ നിരകരതെകാണലാെത മെറനാണ്?.സാധാരണകാരന കര 
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തനത് തെന ആതമീയ ആചാരയന എലാ അ൪തതിലം  ഉയ൪ 
ന നിലകണം എനാണ്. അത് കതിമവം ജാടയമായാലം ശരി .

      ആതീയ നിരകരതയെട മെറാര പതയാഘാതമാണ് അന 
വിശവാസം.  തങളക  വിശദീകരികാനാവതേതാ,  മനസിലാ 
കാന കഴിയാതേതാ ആയ മഴവന കാരയങെളയം അനവിശവാ 
സി  ആതീയതായി  െതറിദരികന  .  തനിക  പവ൪തിച് 
ഫലപാപിയില എതികാന കഴിയാത കാരയങെള കറകവഴി 
യിലെട  സാധിെചടകാെമന  വയാേമാഹം  ഒര  അനവിശവാസി 
െവച പല൪തന  .ഖ൪ആനാകെട മഢമായി വിശവസിചതെകാ 
ണമാതം  ഫലപപിയിെലതെമന  ഒരികലം  പഠിപികനില 
മറിച്   ആതവിശവാസേതാെടയം  ആതാ൪തതേയാടമള അ 
ധവാനവം ആസതണവം െകാണ മാതെമ ലകയതിെലതകയള 
എനാണ് പറയനത്:-

“ഫസജാബ ലഹം റബഹം അനീ ലാ ഉളീഉ അമല ആമിലിന മിനകം മിന 
ദകരിന ഔ ഉനഥാ.........”

“അേപാള അവരെട രകിതാവ് അവ൪ക മറപടി നലകി : നിങ
ളിെല സീേയാ പരഷേനാ യാെതാര പവ൪തകെന പവ൪തി 
യം ഞാന പാഴാകനില......”(3:195)
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“വല  അസവ്൪  ഇനല  ഇനസാന  ലഫീ  ഗസ്൪  ഇലലദീന  ആമന  വ 

അമിലസവാലിഹാതി വതവാസൗ ബില ഹഖഖി വതവാസൗ ബിസബ്൪ "
         മനാം അധയായം നറിെതാണറി അഞാം വചനതില പറ 
ഞത്  പാ൪തിചവ൪ക്  ൈദവം  ഉതരം  നലകിയതിെനകറി 
ചാണ്  .അതായത് ഇങെന പാ൪തിചവരിെല ആരായാലം പവ 
൪തിചാല  അവരെട  പവ൪തനെത  ൈദവം  പാഴാകകയില 
എനാണ്.അധവാനതിെന  മഹതവതെതകറിച്  ഈ  പസക 
തില ഒരധയായം തെന വിവരികനണ്.
         
 ൈദവീക  സേനശെത  അതളെകാളന  ഗൗരവേതാെട 
േനരാംവണം  മനസിലാകാന  കഴിഞാല  അത  തെനയായിരി 
കം  അതിേനാട  കാണികന  നീതി.  ആളകളില  ശരിയായ 
ആതീയ  േബാധം  ശകിെപടനേതാടകടി  കപടനാരം  വയാജ 
നാരം  സവാഭാവികമായം  രംഗം  വിടക  തെന  െചയം..  മാനവാ 
രാശിക തെന േദാഷകരമായിതീരനതം മനഷയെന നിലനില 
പിെന േചാദയം െചയനതമായ ഒര ഹദീസ് കാണക :-
َنا  25 َث ّد َنِدّي     َح ْلُمْس ا ُمَحّمٍد ْبُن ّلِه ال ُد ْب ْوٍح   َع َر ُبو أ

َ َنا َث ّد َح َقاَل  
َنا      َث ّد َح َقاَل َة ُعَماَر ْبُن ْلَحَرِمّي َبُة ا ُمَحّمٍد  َعْن ُشْع ْبِن َواِقِد  

ْعُت   َسِم ِبي َقاَل أ
َعْن  َ ّدُث ُعَمَر  ُيَح ْبِن ّلى    ا َص ِه ّل ال َرُسوَل َأّن  

َل            َأْن ُدوا َه َيْش ّتى َح ّناَس ال ِتَل َقا ُأ َأْن ُأِمْرُت َقاَل ّلَم َوَس ِه ْي َل َع ّلُه  ال
َة           َكا الّز ُتوا ْؤ ُي َو َة الّصَل ِقيُموا ُي َو ِه ّل ال َرُسوُل ًدا ُمَحّم أّن

َ َو ّلُه ال ِإّل َلَه ِإ  
ِم          ِْلْسَل ا ّق ِبَح ِإّل ُهْم َل َوا أْم

َ َو ُهْم َء ِدَما ّني ِم َعَصُموا ِلَك َذ ُلوا َع َف َذا ِإ َف  
ِه   ّل ال َلى َع ُهْم ُب َوِحَسا  

 
ഇബ്  ന  ഉമറില  നിനം  നിേവദനം  :തിരേമനി(സ)അരളി  (ഇ 
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േങാട യദം െചയനവേരാട്)ജനങള അലാഹവലാെത മെറാര 
ആരാധയനിെലനം മഹമദ  അലാഹവിെന ദതനാെണനം സാ 
കയം വഹിച്  നമസാരം മറപകാരം അനഷികകയം സകാത 
നലകകയം െചയനതവെര അവേരാട് യദം െചയവാന എേനാട 
കലപിചിരികന  .അതവ൪ നി൪വഹിച കഴിഞാല അവരെട 
രകേതയം ധനേതയം എെന പിടതതില നിനം  രകിച 
കഴിഞ .പെക ഇസാം ചമതിയ ബാധയതകളക േവണി അവ 
രെട േമല ൈകെവകാം.അവെര വിചാരണ െചയനത് അലാഹ 
വായിരികം(പാരമരയ വയാഖയാനം)

ൈദവതിെന  സേനശെമന  േപരില  നി൪മികെപട  ഇതരം 
ഹദീസകള  പാേയാഗികമാകാന  നിനാലണാകന  സാമഹിക 
അരാജകതവം  നമള  ഒന  സങലപിച  േനാകക  .കലാപ 
ങളെകാണ്  രകപങിലമായ   സമഹങെളയലാെത  നമക 
കാണാന കഴിയില  .ഇത െചെയങിേല ജനങളെട  രകതിനം 
സമതിനം  സരകിതതവമള  എന  കടിവനാല  എനാ 
യിരികം അവസ?  ഈ ഹദീസ് പരിഭാഷെപടതിയ വയകിക 
വെര  ഇതിെല  ആശയം  ശരിയെലന  േബാധയെപടതിെന 
ഫലമായിടാണ്  ഇേങാട  യദം  െചയന  സമഹങേളാട്  എന 
ബാകറിട് അ൪തം െകാടകാന കാരണം .അത് ശരിയാെണന 
അംഗീകരിചാല  തെന  എനിനാണ്  അവ൪  ശഹാദത്  കലിമ 
െചാലകയം  നമസാരം  മറപകാരം  അനഷികകയം  സകാത് 
െകാടകകയം െചയനതവെര യദം െചയനത്?.ഈ രപതില, 
പവാചകെനയം ൈദവവിശവാസെതയം  വികലമാകി അവതരി 
പികകയം എനിട മറളവ൪ അത ഏറപറയകയം െചയേമാള 
ഇെതാനം  അറിയാത  നിരപരാധികളായ  ജനങളെകതിരില 
കലാപം  അഴിചവിടകയം  അവെര  െകാെനാടകകയം  െചയന 
സമീപനം മാനവരാശിക തെന അപകടകരവം ഇസാമിെന െത 
റിദരികാന കാരണവമാകന .
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        േലാകതിന കാരണയവാനം,  മനഷയരെട േമാചനതിനം 
േവണി വന ഒര ദതെന,നമസരികാന പളിയിേലക വരാത 
തിെന കാരണതാല അവരെട വീടകള കതികാന ആഹവാനം 
നലകനവനം ,ആളകേളാട യദം െചയ മതതിേലക ജനങെള 
നി൪ബനിച േച൪കനയാളം സീലംബടനെമാെകയായി ചിതീ 
കരികന ഇതരം വികലമായ ൈദവ വിശവാസമാണ് നാം എതി൪ 
േകണത്.ആ മനഷയേസഹിക വീടകതികാനല വീടനി൪മിച 
െകാടേകണതിെനകറിച്  ആേലാചികാേന  കഴിയ  .  ൈദവീക 
നീതിയെട  പതയയശാസെത  ഉേദശികനവന  സവീകരികെട 
അതല തളികളായാനാണ് ഒരാള ഉേദശികനെതങില അവന 
അത െചയെട എന പറഞ ൈദവതിന തെന,   എലാവരം 
ഒേരവിശവാസികളാകണെമന   വാശിയിെലനിരിെക  പിെന 
എനിനാണ്  ഈ  മതവിശവാസികള  തമില  െവടിമരികനത് 
എനാണ് നമക മനസിലാകാതത്.ൈദവതിന  എലാവേരയം 
ഒേര  വിശവാസികളാകണെമങില  അതിന പറിയ  രപതിലള 
സഷിപ്  നലകിയാല േപാെര,അവേരാട്  യദം െചയിപിച്  മത 
തില േച൪കാന ദതെന വിടേണാ?"ഇഷമളവന വിശവസികാം 
അലാതവന  അവിശവസികാം"  എനാണ്  ൈദവം  തെന 
പറയനത് . 
ُفْر                     ْك َي ْل َف َشاء ومن ُيؤمْن ْل َف َشاء َفمن ُكْم ّب ّر من ّق ْلَح ا ُقِل َو
“വഖലില  ഹഖഖ  മിനറബികം  ഫമനശാഅ  ഫലയഅമിന  വമന  ശാഅ 
ഫലയകഫ൪"

     "നിങളെട രകിതാവില നിനള ഈ പരമമായ സതയം  ,ആ 
െരങിലം ഉേദശിനെവങില അവന വിശവസികകയം സമാധാനം 
ഉണാകകയം  െചയെട.  വലവനം  ഉേദശികനെവങില  ഈ 
സമാധാന സേനശം തളികളയെട"  എന പറയാനാണ് ൈദവം 
പവാചകേനാട്  കലപികനത്.  ഇത പഖയാപിച അേത ദതെന 
നാവിലെട നാം മകളില പറഞ ഹദീസ വരേമാ?
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         ഒര മനഷയ േസഹിയായ പവാചകെന േലാകതിെന 
മമില  വികതമായി  ചിതീകരികക  എന  ഗഢ  ലകയതിെന 
ഫലമായി  രചികെപട  ഇതരം  മനഷയനി൪മിത  വചനങള 
തളികളയാതിടേതാളം  കാലം  ഇസാമം  പവാചകനെമലാം 
വിമ൪ശികെപടനതിെനതിരില  െവറെത  കലിതളിയിട  കാരയ 
മില .മെറാര വചനം കാണക:-

“ലാ  ഇകറാഹ  ഫിദീനി  ഖതബയന൪റഷദ  മിനല  ഗയി  ഫമന  യകഫ൪ 
ബിതാഗതി വയഅമിനബിലാഹി ഫഖദ്ഇസംസക ബിലഉ൪വതിലവഥഖാ 
ലനഫിസവാമ ലഹാ വലാഹ സമീഉന അലീം "

       ദീന സവീകരികന കാരയതില ഒര നി൪ബനികലം 
ഇെലന പറഞ ൈദവതിെന ഈ വചനം പഠിപികാന വന 
ദതന  തെന  ശഹാദത്  കലിമക  സാകയം  വഹികാത, 

നമസരികാതവരം,  സകാത െകാടകാതവരമായവേരാട്  യ 
ദം  െചയാന  കലപികെപടരികന  എന  പറയേമാ?നമസരി 
കാതവരെട  വീടകതികാന  തനിയേമാ?  പരസയമായി  ൈദ 
വീക വചനം പറയക,  എനിട രഹസയമായി എേനാട യദം െച 
യാന ൈദവം കലപിചിരികന എനം പറയക.  ഈ രണ നില 
പാട് ഒരികലം ഒര ൈദവീക ദതനില നിനം ഉണാവകയില . 

        പവാചകെന നിനികകയം േലാകതിന മമില വികതമാ 
യി അവതരിപികകയം െചയനവ൪ ആരാെണന നാം തിരിചറി 
യണം  .നമെട  മഖം  തെന  വികതമാകിയിട  മറളവ൪  അത 
വിളിച പറയേമാള വാെളടതിട കാരയമില.  ഒര തിനെയ അതി 
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ലം  വലിയ  തിനെകാേണാ,ഒര  അനീതിെയ  അതിലം  വലിയ 
അനീതിെകാേണാ  േനരിടലല  എെനേനകമായി  ആ  തിനെയ 
േയാ  ,അനീതിെയേയാ,  ഇലാതാകാനള  വഴി.  ഒര  തിനെയ 
അതിലം  വലിയ  തിനെകാണ  േനരിടനതെകാണ്  താലകാലി 
കമായ  വല  പതിേരാധങളം  സഷികാന  കഴിയം  എനലാെത 
അനിമമായം,  ശാശവതമായം ആ തിനെയ ഭമഖതനിനം തടച 
നീകണെമങില  നനെകാണ  േനരിേട  മതിയാക  .പരമകാരണി 
കന പറയനത കാണക :-

“വലാതസവിലഹസനത  വലസയിഅത  ഇദഫഅബിലതീ 
ഹിയ അഹസന ഫഇദലദീ ബയക വബയഹ അദാവതന കഅ 
നഹ വലിയന ഹമീം"

   “നനകളം  ,തിനകളം  സമമാകനില,ഏറവം  നലതെകാണ 
തെന തെന നീ പതിേരാധികക .അേപാള അവെനയം നിെന 
യം  ഇടയില ശതതയേണാ  ,അവനതാ ഉറമിതം  േപാെലയായി 
തീരന  (41:34)ഇതരം  വചനങള  പഠിപിച  അേത  ദതന 
മകളില പറഞ ഹദീസ പറയം എന സങലപികാന േപാലം 
നയായമില  .  പരമകാരണികന പറയന  മെറാര  വചനവം  കടി 
കാണക :-

ِفٌر                                        َكا َو ُه َو َيُمْت َف ِه ِدين َعْن ُكْم ْن ِم ْد ِد َت َيْر .ومْن

“വമന യ൪തദിദ് അനദീനിഹീ ഫയമത് വഹവ കാഫിറന...”

“  …..എനാല നിങളെട കടതില നിനം വലവരം തങളെട 
മതതില  നിനം  മടങിേപാകകയം  അങെന  നിേഷധിയായി 
െകാണ് മരികകയം െചയാല …...."  ഈ വചനതില ൈദവം 
അവതരിപിച  സമാധാനതിെന വയവസിതിയില നിനം ഒരാള 
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മടങിേപാവകയം ഈ സമാധാനതിെന വയവസിതിെയ തളി 
കളയനവനായി  മരികകയം  െചയാല  അവരെട  പവ൪തന 
ങള  തക൪ന  േപാകനതാണ്  എനാണ്  പറയനത്.  ഇവിെട 
അവന മരികെട എനലാെത അവന െകാലെപടണം എന ൈദ 
വം പറഞിലേലാ?  മാതമല  "ഹദ്"  എന പദം േപാലം ശിക 
നടപാകക  എന  അ൪തതില  ഖ൪ആന  ഉപേയാഗിചിടില 
എനതാണ്  സതയം.  പിെന എനിനാണ്  നമെട  സമഹംമതപ 
രിതയാഗിെയ (മ൪തദിെന) െകാലണം എന പറയനത് ?അേപാള 
ഇസാമിെന അഥവാ സമാധാനതിെന ഈ സേനശെത െകാണ 
േപായി  ,തീവതയെടയം  ,അകമതിെനയം  സേനശമാകിയിട് 
എന േനടമാണ് നമെട സമഹതിന ലഭികാനളത്?.

         ഒര കലാപം െപാടിപറെപടാല അതിന േപരണനലകി 
യവ൪ക േപാലം രകെപടാന കഴിഞെകാളണെമനില .തീവ 
ത ഒനിനം പരിഹാരമല .അത് അകമതിേലെക എതിക .അ 
ത സതയതിനേവണിയാെണങില േപാലം  .തീവമായ നിലപാട 
സവീകരികകയം സവനം അനയായികെള അകമതിേലക തളി 
വിടകയം െചയന ഏത മതവിശവാസിയാെണങിലം നമക പറയാ 
നളത് നിങള നിങളെട സമഹേതാടള േസഹം െകാണാണ് 
ഈ  നിലപാട  സവീകരികനെതങില  അവെര  ൈവജാനിക 
മായം  ,സാംസാരികമായം  ,സാമതികമായം  വള൪തി െകാണ 
വരാന  േവണി പയതികകയാണ്  േവണത്.  അലാെത അവെര 
വീണം  വീണം  അസവസതകളിേലകം  ,അരാജകതവതിേല 
കം തളിവിടകയല േവണത്.  ഇവിടെത ഭരിപക മതവിശവാ 
സികള  സാമതികവം,  സംസാരികവം,  ൈവജാനികവമായ 
രംഗങളില െമചെപട ഒര അവസയിെലതിയാല ബാകിയള 
നയനപകതിന ഇവിെട ജീവികാന എെനാര സഖമായിരികം 
എന നാം ചിനികക .
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      േലാകം മഴവന സാമതികവം സാസാരികവമായ പതിസ 
നിയിലെടയം,യദങളെട  ഭീഷണിയിലെടയം  കടന  േപാക 
േമാള അതിെനകറിെചാനം  ഒരകരം ഉരിയാടാത മതപേരാ 
ഹിതനാ൪,  തീ൪തം  നിസാരമായ  കാരയങളക  പതികരിക 
കയം  ഹാലിളകകയം  െചയനതായി  നമക  കാണാം  .കാരണം 
ഇവരെട മതതിന പേതയകിച് ആ  േമഖലകളിെലാനം പതിക 
രികാനില . നിസാരമായ പശങളെട േപരില ഈ സമദായെത 
പല അറകളായി വിഭജിച് ഒര തളിെവളം േപാലം അേങാടമി 
േങാടം  പേവശികാത രപതിലാകി  മാറി  ഉളെതലാം  ഊ 
റികടിച്  ഈ സമദായെത അടിമകെളേപാെല   േമചെകാണ 
േപാകനത  കാണേമാള  സങടമാണ്  േതാനനത്  .  ഇെതലാം 
മനസിലാകിയവരെട നിസംഗത കാണേമാള ഭയവമാണ് അന 
ഭവെപടനത്.  ഈ സമഹതിന എനാണ് ഇതിലനിെനാര േമാ 
ചനം ലഭികക .ദീന വിളംബരം െചയന മൗലികവം അടിസാന 
പരവമായ വിഷയങള മനസിലാകാനം അവകേവണി പതിക 
രികാനം ഈ സമദായം എനാണ് ഉണരക.

       സവനം ശരീരതില വളരന േരാമതിെന നീളം മതിയാകാ 
തതിെന േപരില സംഘടനയില നിന പറതാെണന ഫത് വ 
നലകനവ൪,കാലില നിനം അലപം തണിയിറങിയാല  ദീനി 
ല നിനം പറതാെണന പറയകയം ഹാലിളകയം െചയനവ൪ 
ആയിരം  കളവ പറഞാലം  ,അനയെന സവത് ചഷണം െചയാ 
ലം,  അനീതി  സമഹതില വയാപിചാലം,  അകമം െകാടികതി 
വാണാലം,  അതിെനതിരില  പതികരികില  എന  മാതമല  അ 
തില നിനം കിടന ചിലറ ൈകനീടി വാങി മിണാെത േപാകന 
ഈ കപട ആതീയതെയയാണ് നാം തിരിചറിേയണത് .അവിെട 
യാണ്  നാം  ആതീയ  സാകരത  കാേണണത്.  അലാെത  ഒര 
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ചിതം വരചതിെന േപരിേലാ ,താടി നീളം േപാരാതതിെന േപരി 
േലാ  ,ഒര പാട പാടിയതിെന േപരിേലാ അനയ മതവിഭാഗതില 
െപട അയലവാസിയായ സേഹാദരെന വീടില നിനം അലപം 
ഭകണം കഴിചതിെന േപരിേലാ വള എടതേപാള അലപം െവ 
ളം നനയാതിെന േപരിേലാ ഉറഞ തളന കപട ആതീയത 
യല നമക ആവശയം.

       ഇനെലകളില നിനം പാഠം ഉളെകാളകയം  ,ഇനിെന 
കറിചള വയകമായ അവേബാധവം  ,നാെളെയകറിച് വയകമാ 
യ  ആസതണവം  ഉെണങിെല  മാനവരാശിക  ഇനി  മേനാട 
േപാകാന കഴിയ.  പരസരം െകാന തിനിരന ശിലായഗതില 
നിനം  മനഷയന  അലപം  പേരാഗമിചേപാള  േഗാതങള 
തമിലള കലാപങളിേലക മാറി.  കറച കടി മനഷയന സംസാ 
രികമായി  പേരാഗതിയിേലക  നീങിയേപാള  രാജയങള  തമി 
ലായി യദങള  .ഇനിയം െകാനം െകാലവിളിചം പരസരം കഴ 
തറതം ഒര പരിഷത സമഹതിന  എതകാലം മേനാട േപാ 
കാന കഴിയം എന നാം ചിനികണം ?  ഇസാമിെന മൗലികവം 
അടിസാ നപരവമായ  ലകയം തെന  പരസരം കഴതറകാത 
വിേദവഷവം പകയം ഇലാത ,സാംസാരികവം ,ൈവജാനികവം 
സാമഹയപരമായം  ഉനതിയില  നിലകന  ഒര  മാതകാ  സമ 
ഹതിന  സഷിപാണ്  എന  നാം  തിരിചറിയണം  .ആദമിെന 
ഖലീഫയായി  നിയമികാന  രകിതാവ്  തനിഞേപാള  തെന 
മലകകള,  "  രകം  ചിനകയം  രാജയത്  നാശമണാകകയം 
െചയനവേരയാേണാ നീ  നിയമികാന േപാകനത്  "  എനാണ് 
േചാദിചത്. 
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“വഇദഖാല  റബക  ലിലമലാഇകതി  ഇനീ  ജാഇലന  ഫില  അ൪  ളി 
ഖലീഫതന ഖാല അതജ്അല ഫീഹാ മന യഫിദ ഫീഹാ വ യസികദിമാഅ 
വനഹ  നസബിഹ  ബി  ഹംദിക  വനഖദിസ  ലക  ഖാല  ഇനീ  അഅലമ 
മാലാതഅലമന "

       അലാെത ചില ആചാര അനഷാനങള െചയാത പടിണി 
കിടകാത ആളകെളയാേണാ നീ നിയമികനത് എനല േചാദി 
ചത്.  എനാല രകിതാവിന ഇതിനപറം ഒരലകയം ആദമിെന 
നിേയാഗതിലണായിരന. ആ അടിസാനപരവം മൗലികവമായ 
ലകയതിതിനേവണിയായിരികണം  േവദങളം  േവദപണിത 
നാരം  ,മതേനതാകനാരം നിലെകാേളണത്.അലാതെതാെക 
കാലതിെന  ചവറെകാടയിേലെകറിയെപടം  .എനം  വിവരമി 
ലാത ജനങള കെടയണാകം എന നാം ധരികരത്.

     വകതയിലാത ഋജവായ സമീപനം ഖ൪ആനിേനാട സവീക 
രികാതതവെരയം േലാകതിന പതീകക വകയില  .എെനാ 
െക  പറഞാലം  ഖ൪ആന  അതയനതമായി  തടരന  എനത് 
പതീകക വക നലകനതാണ് .  ഖ൪ആനില നിങള ഉനതരാ 
െണന പറയകയം അെത സമയം േലാക വയാപകമായി മസിംകള 
നറാണകളായി പീഡിതരം നിനയരം കലാപബാധിതരമായി തട 
രകയം െചയന . കരിശയദകാേരേയാ,ഓറിയനിലിസകേളേയാ 
പാശാതയസാമാജയതവ ശകികേളേയാ കറം പറഞെകാണ് നാം 
എതകാലം കഴിച കടം.?  സവയം ആതപരിേശാധന നടതാതി 
ടേതാളം  കാലം  ഇതിേനകാള  ഭീകരമായ  അവസകെള  നാം 
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അഭിമഖീകരിേകണി വരം.ഖലഫാഉ൪റാശിദകളെട േശഷം മആ 
വിയയെട  ആദയെത  രാജഭരണം  ഇസാമിെന  പറില ആരംഭിച 
േതാടകടി മൗലികതയില നിനം വയതിചലിച .സതയതില അത 
ഖ൪ആനില  നിനള  വയതിചലനമായിരന  എന  കാണാം. 
സഫിസതിെന  ആവി൪ഭാവേതാടകടി  ഏകൈദവതിേനയം 
ആ ൈദവതിെന  നിയമങളകനസതമായ സാമഹിക പതിബ 
ദതയം  നഷമായി.  സാമഹികമായ  ചിന  വിട.  േമാകതിന 
േവണി ആതാവിെന േമാകതില മഴകകയം സാമഹിക പതി 
ബദത നഷെപടകയം െചയ.  ഇതാകെട രാജാകനാ൪ക് ഏകാ 
ധിപതികളം സഖേലാലപരമായ ഭരണതിന വഴിെയാരകി .

           ഭമിയിെല മനഷയന മാതമല സ൪വജീലജാലങളെടയം 
സമാധാനപരമായ സഹവ൪തിതവം അതിജീവനെതകറിചമ 
ള  നിരനരവിചിനനവമാണ്  ഒര൪തതില  ആതീയത.മന 
ഷയന തെനയം തെന ചറളവരേടയം കറിചള അസിതവെത 
കറിചള തീരാത ഉലകണയാണ് ആതീയത .പപഞതിെന 
ഉലപതിേയയം നിലനിലപിെനയം കറിച്  ഇനെലവെര സവാം 
ശീകരികാന കഴിഞ  അറിവകളില ഊനിെകാണ്  ഭാവിെയ 
കറിച്  ആസതണം  െചയനതം  ആതീയ  വയവഹാരം  തെന 
ജീവിതതിെന  അതിസങീ൪ണമായ  സമസയകെളകറിചള 
അേനവഷണമാണ്  ആതീയത.  മനഷയെന  ഇനിയങളക്  പാ 
പയവം അപാപയവമായ പശങളകള പതയതരമാണ്  ആതീ 
യത  .ഇനിയം  തിടെപടതാനാവാത വിധം  ബഹതം സങീ൪ 
ണവമാണ്  ആതീയത.  സവതന ചിനയെടയം സതയാേനവഷണ 
തിെനയം  അതയനതമായ  ഒഴകാണ്  ആതീയത.  ഏതാനം 
പണവമനങള  ഹദിസമാകനതിലെടേയാ  മതാനഷാനങ 
ളെട ചിടവടങള മനഃപാഠമാകനതിലെടേയാ ആതീയ സാകര 
ത ൈകവരികാന കഴിയില.

      ആതീയത  ഇന കാണന തരതില രപഭാവങള ൈക 
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െകാളനതിന മമ്  നറാണകേളാളം അതീവഗരതരവം കരവം 
പാകതവമായ  അനഷാനങളെകാണ്  മാനരാശിെയ  നിരനരം 
പീഡിപിചേപാനതായി കാണാം.  നരബലി ,  കടെകാലകള ,കട 
ആതഹതയകള,സീകെള പേതയകം േവ൪തിരിചള സതി, െപണ 
ശിശകെള ജീവേനാെട കഴിചമടല  ,േദവദാസി സമദായം,  തട 
ങിയവെയലാം ആതീയതയിേല ഒഴിചകടാന പാടിലാത അന 
ഷാനങളായിരന .ഇന് വികസിത രാജയങെളന് കരതനവയി 
ല േപാലം ഈ അടതകാലം വെരയം സീ  പാപതിെന പതീ 
കമായം ആതാവ് ഇലാതവളായം സങലപിച േപാനത് ആതീ 
യതയെട ഭാഗമായിതെനയായിരന .  
       മനഷയെര പലവിഭാഗങളായി തരം തിരിച് അവരില ചില൪ 
ക് വിദയ നിേഷധികക,  പകപാതപരമായ ശികകളക വിേധ 
യമാകക,  ജീവികാനള അവകാശം തെന നിേഷധികക  ,  അ 
േത സമയം മറ ചില൪ക് ബഹഭരിപകെത ചഷണം െചയാന 
ള സ൪വ അവകാശങളമെണന് പഖയാപികക ,  ഇവെയാെക 
ഒരകട൪ക് ആതീയ പവ൪തനങളായിരന  .മനഷയെര കന 
കാലികെളേപാെല ചങലകിട് അങാടികളില േലലം വിളികന 
തം ,ആതീയ േമധാവിതവതിെന തണലില തെനയായിരന .ഇ 
െതാെക പഴങഥകള മാതമാെണന േതാനിേയകാം.             

            മനഷയെന അവെന ശാരീരികവം ചിനാപരവമായ ബന 
നങളില  നിനം  ചങലെകടകളില  നിനം  േമാചിപികനതി 
െന ഭാഗമായിടാണ്  ഓേരാ  പവാചക ദൗതയവം അരേങറിയത്. 
എനാല  ഓേരാ  ദൗതയതിന  േശഷവം  അവന  തെന  സവയം 
നി൪മിച കരകകളില  െചന ചാടനതായിടാണ് അനഭവം.ആ 
തീയ ദൗതയങളെട അ൪തമറിയായയാണ് അതിന കാരണം  . 
ൈദവം പറയനത കാണക :-
ِهم       . . ..  ..…     ْي َل َع َكانْت ِتي ّل ا ْغلل َْل َوا ُهْم ِإْصَر ُهْم ْن َع ُع َيَض َو ..
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 “…...വയളഉ അനഹം ഇസറഹം വലഅഗ് ലാലതീ കാനത് അൈലഹിം"

“.....തങളെട  ചമടകളം  തങളിലണായിരന  ചങലകളം  ഇറ 
കിെവകകയം െചയന.....”(7:157)

     ഈ വചനതില പവാചകന ആ സമഹതില െചയ തീ൪ക 
ന  ഉതരാദിതങെളകറിചാണ്  വിവരികനത്  .മനഷയരെട 
േമല അവരണാകിയ ചങലകെള എടതകളഞ് അവെര ഒര 
സവതനമനഷയരാകിതീ൪കനതിെനകറിചാണ്  ഈ  വചന 
തില വിവരികനത്.  എനാല മനഷയന ഈ സേനശെത കാ 
ണാതിരികക മേഖന അവരിലണായിതീരന ചങലകെളകറി 
ചം മതിലെകടകെളകറിചം ഖ൪ആന പറയനത കാണക:-

“ഇനാ ജഅലനാ ഫീ അഅനാഖിഹിം അഗ് ലാലന ഫഹിയ ഇലല അദഖാനി 
ഫഹം മഖമഹന .വജലനാ മിനൈബനി അയദീഹിം സദന വമിനഗലഫിഹിം 
സദന ഫ അഗൈശനാഹം ഫഹം ലായബസവിറന "

“അവരെട കഴതകളില ചില ചങലകളിടിരികന .അവയിേപാ 
ള താടിെയലകളവെരയണ് . അതിനാല അവ൪ തലയയ൪തെപ 
വരാണ് . അവരെട മനിലെട ഒര മതിലം അവരെട പിനിലെട ഒ 
ര മതിലം  നാം  ഉണാകകയം അങെന നാം  അവെര മടകയം 
െചയ. അേപാള അവ൪ ദ൪ശികനില "
      ഈ വചനതില പറഞ രപതിലള രണ മതിലെകടകളി 
ല െപട ഒര ജനതയാണ് ദലഖ൪ൈനനിേയാട തങെള ഈ രണ 
മതിലകളില നിനം േമാചിപിച തരണെമന് പറഞത്.  ഖ൪ആ 
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ന പറയനത കാണക:-

“ഹതാ ഇദ്  ബലഗ ൈബനസദയി വജദ മിനദനിഹിമാ  ഖൗമനലായകാദന 
യഫഖഹന ഖൗലാ "
“അങെന അേദഹം ആ രണ മതിലകളകിടയിെലതിയേപാള 
ആ  രണ  മതിലകള  കടാെത  ൈദവീക  വാക്  ഗഹികാന 
ഒരങാത ഒര ജനതെയ കണ"

          ഇനെത സിതിെയനാണ് ?സതയാേനവഷണവം സവത 
ന ചിനയം,  നടതനവ൪ േവടയാടെപടനതം മഗീയമായി െകാ 
ലെചയെപടനതം ആരെട ൈകകളാലാണ്? പതിയ രപവം ഭാവ 
വം ൈശലിയം ൈകെകാണ  ആതീയത തെനയാണ് എലാറി 
നം പിനില . 
        മനഷയന എതെയാെക പേരാഗമിചിടം  അവെന വിടാെത 
പിനടരന അതത പതിഭാസമാണ് ആതീയത എന കാണാം. 
ഇങെനെയാെക  മനഷയരാശിെയ നിരനരം േവടയാടന ഒരാതീ 
തയെടയം,മതതിെനയം,ൈദവതിെനയം,  ആവശയകത  എന്? 
പകരം സവതന ചിനയം ശാസേബാധവം വയാപകമാകനേതാട 
കടി ആതീയതെയ ചവറെകാടെലറിയാം  .അങെന േലാകെത 
േമാചിപികാം  എന ഒര വയാേമാഹം ചരകം ചിലരിെലങിലം ഉ 
ണാെയന വരാം. എനാല യഥാ൪തതില മനഷയരാശിയെട നി 
ലനിലപിനം വികാസതിനം   ആതീയതയം ഭൗതികതയം അ 
തയനാേപകിതമാണ് .എനെകാെണനാല സകനിരീകണതി 
ല ഇവരണം പരസര പരകങളാെണന കാണാം.  

       ആതീയത ആതാവം ഭൗതികത ശരീരവമാണ്  .ആതീയ 
േബാധതിെന  അഭാവതില  ധാ൪മികെതകറിച്  മനസിലാ 
കക പയാസമായിരികം.  േകവല ഭൗതികത മനഷയന് നിയന 
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ണമിലാത മലയരഹിതമായ സവാതനയമാണ് നലകക  .അതിെന 
ദരപേയാഗംമലം അവന പപഞതിെല സ൪വ ചരാചരങെളയം 
പപഞെതയം ഒടവില അവെനതെനയം അതിശീഘം  നാശ 
തിെലതികം.  ധാ൪മിക ചിനയെടയം മലയേബാധതിെനയം 
അഭാവതില തിരിചറിവ് നഷെപടനതമലമാണ് അതണാകനത് 
         
              ആതീയതെയകറിചള െതറായ നിഗമനങള അതി 
െന വകാകളില മാതം പരിമിതമല .ആതീയതയെട  വകാക 
ള  ,  വിശദീകരണങളകം  വിശകലനങളകം  അതീതമായ 
ഏേതാ  ൈദവീക  പതീഭാസമായി  അതിെന  കാണണേമാള 
ആതീയതയെട  എതിരാളികള  അത്  യകികം  പാേയാഗിക 
തകം  ഭൗതികമായ  സവാതനയങളകം  എതിരാെണനം  മന 
സിലാകന 
     ആതീയത എന്  ?എനിന്?  എന മനസിലാകേമാഴാണ് 
അതിെന  ആവശയകത  േബാധയെപടനത്.  ആതീയതയം  ഒര൪ 
തതില മനഷയെന  ഭൗതികമായ സകിതതവതിനം അതിജീ 
വനതിനം േവണിതെനയാണ് നിലെകാളനത്. അെലങില നി 
ലെകാേളണത്.  എനാല നി൪ഭാഗയവശാല പേയാഗതലതില 
അത് പലേപാഴം മനഷയ പേരാഗതിക് വിഘാതം സഷികനതാ 
യിടാണ് അനഭവങള .േകവല ഭൗതികത മനഷയന് വിനാശങള
െകാണവരാതിരികണെമങില  ആദ൪ശനിഷവം,യകിഭദവം  ,പ 
േയാഗകമവമായ ഒര ആതീയതയെട സാനിദയം അനിവാരയമാ 
ണ് .
          മനഷയെന യകിരാഹിതയതിെനയം അലപബദിയെട 
യം  ഭയതിെനയം,  വയാേമാഹങളെടയം,  വിഹവലതകളെടയം, 

സവാ൪തതകളെടയം ,അനതയെടയം ,ബഹിസരണെത ആതീ 
യത എന േപരിട  വിളിചാല അത് ആതീയത ആകില  .ഇന 
െത നടപ് ആതീയത േമലപറഞ േചരവകളെട ആെകതക 
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യാണ് .അതാകെട ബഹിഷരികെപേടണതമാണ് .

      കറമറ ഒര ആതീയതയം അതിലധിഷിതമായ അചടകമള 
ഒര ഭൗതികതയമാണ് കാലം ആവശയെപടനത്. 

        ഒര ജനതയെട ആതീയ വിശവാസങള എതമാതം മാനവി 
കതയിലനിയതം,  യകിഭദവം,  പേയാഗകമവം നാഗരികവമാക 
നേവാ അതമാതം ആ ജനത ഇലകഷരമായിരികം ,മറിചാെണ 
ങിേലാ  അതിെനാതവിധം  പാകതരമായിരികം  .ജനങള 
സംസരികെപേടണത് ആതീയ തലം െതാടാണ് .അടിസാനപര 
മായി എലാ ആതീയതകളം ഒന തെനയാണ് .വീകണേകാണ 
കളെട  ൈവവിദയവം  ൈവകലയവം  അതിെന  വയതയസങളായി 
േതാനിപികന  എന  മാതം  .മേറെതാര  വിഷയേതകാളം 
സക നിരീകണവം പഠനവം അ൪ഹികന വിഷയം ആതീയത 
ആെണന മറകാതിരികക .
       ആതീയ വിഷയങെള വിമ൪ശന രീതിയില സമീപികന 
തിെന മതനിനയായി  കരതനതിന പകരം മതതില കടതിക 
ടനതിെന മതനിനയായി മനസിലാകക .(ആയത്)

        ആതീയത എനത്,പഠിച മനസിലാകിയ േശഷം എലാ മ 
നസിലായ  ഭാവതില  ഇരികാനളതല  .  ശാസേതകാള 
ഒരപടി  കടതലായി  നിരനരം  പഠിചെകാേണയിരിേകണതാണ് 
അത്.  പഠനതിെനയം പേയാഗവലകരണതിെനയം ൈനരന 
രയം നിലനി൪തനതിലെട മാതെമ ആതീയത നിതയനതനമായി 
രികകയള  .അതിലാതതെകാണാണ്  അതായത് നറാണകള 
പഴകമള  േകവല അനഷാനങളം, മേനാചാരണങളം മാതമാ 
യി  ആതീയത  അധഃപിച  േപാകനത്.  ൈദവം  പറയനത 
കാണക :-
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َلُمون                           ْع َي ل ِذيَن ّل وا َلُمون ْع َي ِذيَن ّل ا ِوي َت َيْس َهْل ُقْل  
   “ഖല ഹല യസവിലദീന യഅലമന വലദീന ലാ യഅലമന "
      " നീ പറയക :-അറിഞ െകാണിരികനവരം അറിഞെകാ 
ണിരികാതവരം സമമാകേമാ ?”

               ബദ,ൈജന,ചാ൪വാക മതങളിെല വിശവാസികേളകാ 
ള കടതല ആ മതങെളകറിച മനസിലാകിയ ,  കിസവിേനയം 
മഹമദിേനയം  അവരെട  അനയായികേളകാള  മനസിലാകക 
യം ,അലാഹവിെനകറിച ഏെതാര സഫിവരയേനകാളം അറിവ് 
േനടിയ ഒരാള നമെട ഇടയില ജീവിചിരന  .  സവാമി വിേവകാ 
നനന  എനാണ്  ആ  മഹാതാവിെന  േപര്  .പെക 
നി൪ഭാഗയവശാല പിലകാലത് അേദഹതിെന അനയായികളം 
വിഘടിച് ഒര െചറിയ മതനയനപകമായി തടരാനാണ് ആഗഹി 
ചത്.  എനാല േകാടതിയിടെപടലിലെട ഭാരതതിെന െപാതധാ 
രയില വിേവകാന ചിനകളം സനിേവശികെപട  .ഒര വിചിത 
മായ ചിന ഉണാവേമാള അതിെന അേതപടി േവറിടനിറതന 
തിന പകരം  സമഹതിെന െപാതധാരയിേലക അതിെന സംക 
മിപിച് അതിെന സമഹതിെന െപാത േബാധതിെന ഭാഗമാകി 
തീ൪കണം  .അേപാെഴ  ആ ചിനെകാണ്  സമഹതിന ഗണം 
ലഭികകയള . 
        ആതീയ വിഷയങളില പേതയകിച് ഇസാമിെന ആതീയ 
കാരയങളില ഊനല െകാടകന കാരയങളാണ് ,ഖബ൪ ,മഅശ 
റ , പരേലാകം ,സവ൪ഗം ,നരകം  എനിവ . സമ൪ണ ഇചാശകി 
േയാെടയം , പവ൪തന സവാതനയേതാെടയം മാനവരാശി ജീവി 
ച  േപാരന  ഈ  േലാകത്   ആതീയ  വയതിചലനം  കാരണം 
അവനണാേയകാവന  ഭവിഷയതകെളകറിച്  അലപം  മാതം 
പറയകയം  ,മനഷയ൪ക്  യാെതാര  പവ൪തന  സവാതനയവം 
ഇലാത പരേലാകതണാേയകാവന പതയാഘാതങെളകറിച് 
േഘാരംേഘാരം പസംഗികനവരാണ് മതപണിത൪ എന് അവ 
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കാശെപടന പലരം  .  ആതീയ വയതിചലനം മലം അെലങില 
ആതീയതെയകറിചള  അബദധാരണകള  മലം  ഈ  േലാക 
തം  ഈ  ജീവിതതിലം  സംഭവികാനിടയള പതിബദങെള 
കറിച്  േവണത ഗൗരവേതാെട  കാണാതത മലം  ആതീയ 
ചിനക് േവണത പരിഗണന ലഭികനില .
           പരേലാകം എനത് േവെണേനാ , ഇെലേനാ പറയനില.
കാറലമാക്  തെന നിരീകണതില ൈദവേതയം  മതേതയം 
തളിപറയകയല െചയത്  .മറിച്  അവയെട േപരിലള  ചഷണ 
ങളക്  മനഷയന എനിന നിനെകാടകണം എനാണ് േചാദി 
ചത് .
   ഭൗതിക ജീവിതതില സംഭവികന വീഴകളക് പരേലാകത് 
എതേമാള മാതം സമാധാനം പറഞാല മതിയേലാ എനം, 

വല പണയക൪മങേളാ  ,  പാപം േമാചനതിനള മതം അനശാ 
സികന അനഷാനങേളാ നടതിെകാണ് അതില നിനം േമാ 
ചിതരാകാനം കഴിയമേലാ എനാണ് വിശവാസിയെട ആശവാസം . 
എനാല ഭൗതികമായ വീഴകളക് ഭൗതികമായി തെന കണക 
പറേയണിവരം എന േബാധയെപടാേല മനഷയന ആതീയ കാ 
രയങള  ഭൗതികതകം  കടിേവണിയാെണന്  അവന  മനസിലാ 
വകയള .
     എലാ പവാചകനാരം മനഷയെന ഭൗതികമായ അതിജീവന 
െതകറിച തെനയാണ് പറഞിടളത് എന കാണാം .ഭൗതിക 
മായ തിനകെള ഉചാടനം െചയാനം പകരം നനകെള സംസാപി 
കാനമലാെത മെറനാണ് അവ൪  പറഞിടളത് ? . ഭമിയില എ 
ങെന നടനാലം പാപപരിഹാരതിനള കിയകള നി൪േദശിക 
കയം അതിെന േപരില ചഷണം െചയകയം െചയനത് എങെന 
ആതീയ പവ൪തനമാകം ?
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                                     നീതി
    
ْدل               ْلَع ِبا ْأُمُر َي ّلَه ال ِإّن
  “തീ൪ചയായം  ൈദവം നീതി കലികന "

    നീതി എന േകളകേമാള ഏെതാര സാധാരണകാരനം 

ആദയം മനസില ഓടിെയതന ചിന നീതിപീഠങെളകറിചായി 
രികം.  എനാല സമഹതില നടപിലാത ഒര നീതിയം നീതി 
പീഠങളക നലാന കഴിയില.  ഉനതമായ നീതിേബാധം പല൪ 
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തന ഒര സമഹതിെല ഉനത നീതി പീഠംനിലനിലകകയള 
നീതിേബാധമിലാത ഒര ജനതകം നീതി പീഠങെള നിലനി൪ 
താനാകില  .ജനതയെട  നീതിേബാധതിെന  പരമകാഷയാണ് 
നീതിപീഠങള. അവക സാേങതികമായ പലപരിമിതികളം ഉണ് 
താനം.  നീതി  പീഠങള  പലേപാഴം  നിയമസങീ൪ണതകളക 
മമില നിസഹായമായി നിലകനതം നീതി നിേഷധികനതമാ 
യ സംഭവങള പലേപാഴം ഈ സാേങതിക പരിമിതികള മലം 
ഉണാകാറണ്.  ഉയ൪ന നീതിേബാധമള പല നയായാധിപനാരം 
നിയമജനാരം നീതി  നടപാകനതിെല ഈ ൈവഷമയങെള 
എടത  പറയനതം  അപ൪വമല  .ഉയ൪നനീതിേബാധമള ഒര 
സമഹവം  തദനസതമായ  കറമറ  ഒര  നീതിനയായ  വയവസയം 
െകാണ  മാതെമ  ഈ  പശതിന  താലകാലികമാെയങിലം 
പരിഹാരം കാണാന സാധികകയള.

         നീതിെയകറിച് മനസിലാകെപേടണ ഒര പാഥമികമായ 
കാരയം  അത്  മറളവ൪ക  നലകാന  േവണി  നമില  തെന 
നികിപമായിരികന എനതാണ് .നീതിെയകറിച് എെനങിലം 
നമക െചയാനെണങില അത് നേമാട ബനെപടവ൪ക നീതി 
നലകക എനതാണ് . ഒരപേക നമക അത തിരിചകിടിേയകം 
കിടിയിെലനം വരാം  .പെക െകാടകാന നാം സദാ ബാധയസ 
രാണ് .അതാണ് തടകതിെല വചനതില ൈദവം നേമാട കലി 
ചത്.
    മനഷയന  മെറലാ  േമഖലയിലം  േനടിയ  പേരാഗതിേപാെല 
തെന അവെന നീതിനയായ വയവസയിലം സാരമായ പേരാഗതി 
ൈകവരിചിടണ്.  ആേഗാ സാകന  ,േകാണിെനനല എനീ രണ 
അടിസാന വയവസകളാണ് േലാകത് നിലനിലകന എലാ നീ 
തിനയായ വയവസയെടയം അടിസാനം.  ആേഗാ സാകന വയവ 
സ  പകാരം  ആയിരം  കറവാളികള  രകെപടാലം  ഒര  നിരപ 
രാധി േപാലം ശികകെപടരെതന തികചം മാനഷികമായ ഒര 
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രീതിയാെണങില,  േകാണിെനനല  വയവസയില  ആയിരം 
നിരപരാധികള ശികികെപടാലം ഒര കറവാളിയം രകെപടര 
െതനള അതീവ  ക൪കശമായ  ഒര  രീതിയാണ്  .  ഇവ  രണം 
തികചം  ഭിനവം  ആതയനയകവമായ രണ രീതികളാെണന കാ 
ണാം.  ഈ രണ രീതികളം കറമറതാെണന് അതാതിെന  വകാ 
കളകേപാലം  അഭിപായമെണന േതാനനില .

     ആേഗാസാകന രീതി നിലവിലള പല രാജയങളിലം കറ 
കതയങള കമാതീതമായിടാണ്  െപരകനത്. കമസമാധാനതി 
െന  േപരില  നികതിപണതില  നിനം  ഭീമമായ  തകയാണ് 
ഇതിന  േവണി  പാഴാേകണിവരതനത്.എനിടം  കറകതയങള 
ക് ഒടം കറവില  .ഇവിെട സാമഹികമായ ഒര നീതിേബാധതി 
െന  അഭാവമാണ്  നീതിവയവസയെട  പരിമിതിേയകാളം  കറ 
വാളിയെട  മേനാഭാവേതകാളം  ച൪ചെചേയണെപേടണതായിട 
ളത്.കറകതയങേളാടള  സമഹതിെന  അയഞ  സമീപനവം 
കറമകമായ  ഒര  സമഹനി൪മിതികേവണിയള  പരിശമങ 
ളെട  കറവമാണ്  ഇതിന കാരണം  .   ഈ സാഹചരയതിലാണ് 
താെഴ പറയന ൈദവീക വചനതിെന പസകി.  പരമകാരണി 
കന പറയനത കാണക :-

“ ഇനലാഹ യഅമറ ബില അദ് ലി വല ഇഹസാനി വ ഈതാദി ല ഖ൪ബാ 
വയനഹാ അനില ഫഹശാഇ വലമനകരി വലബഗ് യി യഇളകം ലഅലകം 
തദകറന "

    “തീ൪ചയായം  ൈദവം  നീതിയം  സകതവം ഉറബനകാ൪ 

കള ദാനവം കലപികകയം,  ൈദവീക വയവസയെട തളിക 
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ളയലം,  നിേഷധവം,  അതികമവം നിേരാധികകയം െചയന.  നി 
ങള  ഉലബദരാവാനേവണി  അവന  നിങെള  ഗണേദാഷിക 
കയാണ് "

       മനഷയന നിസാരെമന കരതന കാരയം മതല അനാരാ 
ഷമാനങളള കാരയംവെര നീതി േബാധമിലാെത പവ൪തികന 
തമലം അവെനയം സമഹതിെനയം മാതമല പപഞതിെനയം 
നിലനിലപാണ്  അപകടതിലാകനത്.  ഈ  പശാതലതില 
േവണം മകളിലദരിച വചനെത മനസിലാേകണത്. 

   േകാണിെനനല  സമദായതിലള  രാജയങളിലാവെട  മന 
ഷയാവകാശങളക്  യാെതാര വിലയം  കലപികാത  അതിക 
രവം കിരാതവമായ  ശികാ സമദായങളാണ് കാണനത്.  പല 
േപാഴം നീതി നിേഷധേതാളം അവെയതന  .െപാതെവ ഏകാ 
ധിപതയ  ,േസവചാധിപതയ രാജയങളാണ് ഇത പിനപറനത്.  സമ 
ഹതില  വയാപകമായിടള  കറകതയങെള  തടയനതിേനകാള 
തങളെട േസവചകം, അധികാരതിനം ഭംഗം വരതനവെര വക 
വരതാനാണ്  പധാനമായം  ഇത  ഉപേയാഗികനത്.  ജനാധി 
പതയ രാജയങള പലേപാഴം അവ ആേഗാസാകന വയവസയെട 
കീഴിലാെണങിലം  േകാണിെനനല  വയവസയെട  സാധയതകെള 
പേയാജനെപടതാറണ്.  കറകതയേതാട  വിടവീഴ  ഇലാതതാ 
ണ്  ഇതിെന  സമീപനം.  പെക  കറകതയങെള  നി൪വചികന 
തില  തികചം  പകപാതനിലപാടാണ്  ഈ  വയവസ  പിനടര 
നവരം ആേഗാസാകന വയവസ പിനടരനവരം  ഒരേപാെല 
സവീകരികാറളത്. തങളെകതിരിലളവരെട വായ അടകാനം 
തറങിലടകാനം ഈ നിയമം വയാപകമായി ദരപേയാഗം െചയ 
െപടന.

   ആേഗാസാകന വയവസ നിലവിലള രാജയങളെട സാമാനയ 
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നീതിേപാലം  ഇവിെട  ഇലായ  െചയെപടന  .സമഹതിന  ലഭി 
േകണ  നീതിയാകെട  പലേപാഴം  നിേഷധികെപടന.ആേഗാ 
സാകനകാരം  േകാണിെനനലകാരം  തങളകനകലമാെണന 
േതാനന  ഘടങളില  അവയെട  സാധയതകെള  മാറിമാറി  പരീ 
കികാന മടിയിലാതവരാണ്  .സമ൪ണമായ നീതി  നിേഷധം 
തെനയാണ് അതിെന ആതയനിക ഫലം.  തങളക ആവശയമി 
ലാതവെര ഉനലനാശം വരതാന ആദിമസമഹങള സവീകരിച 
കാടനീതിേയകാള  അധികെമാനം  പേരാഗമനപരമല  േകാണി 
െനനല രീതിയം.

     ഒര നീതി വയവസയെട ആവശയകത അത സമഹതിന 
നീതി  ലഭയമാകനേണാ  എനതിെന  ആശയിചായിരികണം 
ഏലാ ആേപകികതകളകമപറം നീതി സാ൪വലൗകികവം സ൪ 
വാഗീകതവമായിരികണം .കാലതിനം േദശതിനം അനസരിച് 
മാറി മറിയന തരതിലള േകവല നീതിയല േവണത്.  നീതിക് 
ശതേവാ മിതേമാ ഉണായികടാതതാണ്  .  ഈ ഒര ആശയമാ 
ണ് ൈദവം അവെന വചനതിലെട വയകമാകനത് :-

“യാഅയഹലദീന  ആമന  കന  ഖവാമീന  ലിലാഹി  ശഹദാഅ  ബിലഖിസി 
വലാ യജ് രിമനകം  ശനആന ഖൗമിന അലാ അ ലാ തഅദില ഇഅദില ഹവ 
അഖറബ ലിതഖ് വാ വതഖലാഹ ഇനലാ ഗബീറന ബിമാ തഅലമന "

“  ഓ വിശവസിചെകാണിരികനവെര നിങള നീതിക് സാകി 
കളായിെകാണ്  നിലെകാളനവരാകവീന  ഒര  ജനതയെട  വി 
േദാഹം നിങള നീതി  പല൪താതിരികവാന നിങെള േപരി 
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പികരത്.നിങള നീതി പല൪തവീന അതാണ് സകതക് ഏ 
റവം  അനേയാജയമായത്.  നിങള  ൈദവെത  സകികകയം 
െചയവീന  .തീ൪ചയായം ൈദവം നിങള പവ൪തികനതിെന 
കറിച് സകമായി അറിയനവനാകന (5:8)

   ഇതിലം കടതല നീതിെയകറിച്  എനാണ് പറയാനളത്?

   പാകത  കാലത്  ഇനയെയേപാെലയള  രാജയങളില  ഒര 
നിശിത വിഭാഗതില െപടയാള ഒര െതറ െചയാല അയാളെട 
തലമടി  േരാമം  പിഴെതടകനതായിരന  ശിക.  അേതസമയം 
മെറാര വിഭാഗതിെല ഒരാള അേത െതറ്  െചയാല അയാളെട 
തല ആനെയെകാണ് ചവിടിെപാടികമായിരന. അതിെന േപര് 
"നീതി"  നടപാകല  എന  തെനയായിരന  .  ഈ  ആധനിക 
കാലതം  േകാണിെനനല  വയവസ  അതീവ  ക൪കശമായി 
നടപാകന  രാജഭരണതില  കീഴില  നാല  തരം  നിയമങ 
ളാെണന േകളകന.ഭരണകടംബതില െപടവ൪െകാര നീതി. 
ഭരണീയരായ  തേദശവാസികളെകാര നീതി.  ഉപജീവനാ൪തം 
വന  താമസികന  ദരിദരാജയങളിെല  പാവെപടവ൪െകാര 
നീതി.  സമനരാജയങളിെല  പജകളക  നാലാമെതാര  നീതി. 
ഇതിന  പറെമയാണ്  സവനം  മതകാ൪ക്  ഒര  നീതി,  അനയ 
മതകാ൪ക  മെറാര  നീതി.  കറതവന  ഒര  നീതി  െവളത 
വെനാര  നീതി  എന  ലിഖിതവം  അലിഖിതവമായ  നിയമങള 
േവെറയം.  നീതി  നിേഷധം  അതിന  േനരിട  ഇരയാകനവരെട 
മാതം പശമായാണ്  െപാതെവ എലാവരം കണകാകാറളത്. 
എനാല  അതിെന പതയാഘാതങള അതിെന േനരിടള ഇര 
കളില  മാതം  പരിമിതെപടനില  ,ദരവയാപകമാണ്  .അതെകാ 
ണാണ്  സഷാവായ  ൈദവം  അവെന  േവദമായ  പരിശദ 
ഖ൪ആനില ഇങെന കലപികനത് :-

                                                                                     51 



“യാ  അയഹലദീന  ആമന  കന  ഖവാമീന  ബില  ഖിസ്  തി  ശ  ഹദാഅ 
ലിലാഹി വലൗ അലാ അനഫസികം  അവില വാലിൈദനി വല അഖറബീന 
ഇനയകന ഗനിയന ഔ ഫഖീറന ഫലാഹ ഔലാ ബിഹിമാ ഫലാ തതബിഊ 
അലഹവാ അനതഅദില വഇന തലവ ഔ തഅരിള ഫഇനലാഹ കാന ബിമാ 
തഅമലന ഗബീറാ "

   “ഓ വിശവാസികെള ,നിങളക തെനേയാ ,അെലങില മാതാ 
പിതാകളേകാ  ,ഉറ  ബനകളേകാ  എതിരായാല  േപാലം 
ൈദവതിന  സാകികളായിെകാണ്   അതയനം  നീതിപാലരാ 
കവീന .  ധനികനാവെട അെലങില ദരിദനാവെട ൈദവം അവ൪ 
ഇരവരെടയം  ഉറവനാണ്  .അതിനാല  നിങള  നീതി  പാലി 
കനതിന സവനം ഇചെയ പിനപറരത്.  എനി നിങള വളെചാ 
ടികകേയാ  ഒഴിഞ  മാറകേയാ  െചയകയാെണങിേലാ  തീ൪ച 
യായം ൈദവം നിങള പവ൪തികനതിെനപറി സകജനാ 
കന "(4:135)

      ഓേരാ വയകിയം തെന ജീവിതതില െചയന കാരയങളി 
െലലാം  നീതിയില  ഉറചനിലകകയം  അത  പാലികനവരാക 
കയം െചേയണ അനിവാരയതയാണ് ഈ വചനങളിലെട ൈദവം 
വയകമാകനത്  .അത്  തങളക  തെനേയാ,തങളെട  ഉറവ൪ 
േകാ എതിരായാല േപാലം എനാണ് ഈ വചനതിലെട ൈദവം 
വയകമാകനത്.  ഇതാണ് നീതിെയകറിച്  ൈദവതിന പറയാ 
നളത് .
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       ആംേഗാസാകന  ,േകാണിെനനല  ,ഇവ രണം യഥ൪ത 
തില രണ തരതിലള ആതയനികതകളാണ്  .ഖ൪ആനാകെട 
അതീവ  സനലിതതിലനിയ  ഒര  മധയമനിലപാടാണ്  ജീവിത 
തിെല എലാ കാരയതിലെമനേപാെല നീതിയെട കാരയതിലം 
സവീകരിച േപാരനത് .  എനാല നീതിനി൪വഹണതിനാവശയ 
മായ  കാ൪കശയതില  ഒര  കറവം  വരതനമില  .  ഖ൪ആന 
എന േവദം തെന അതീവ സനലിതതവേതാെടയാണ് അവത 
രിപികെപടിടളത്.  പരമകാരണികനായ  ൈദവം  പറയനത് 
കാണക :-

“അലഹലദീ  അനസലലകിതാബ  ബിലഹഖഖി  വലമീസാന  വമാ  യദരീക 
ലഅലലാത ഖരീബന "

“ൈദവം ഈ േവദ ഗനെത പരമസതയേതാടം അതീവ സനലി 
തതവേതാടം  കടി  അവതരിപിചവനാകന.  ആ  നിമിഷം 
അടതാേയകെമന അവന നിെന അറിയികമാറമില "(42:17)

ഈ ആശയം ഒനകടി വയകമാകന മെറാര വചനം കാണക :-

“ലഖദ് അ൪സലനാ റസലനാ ബിലബയിനാതി വ അനസലനാ 
മഅഹമലകിതാബ വലമീസാന ലിയഖമനാസ ബിലഖിസി.....”
“വയകമായ െതളിവകെളയം െകാണ് തീ൪ചയായം നാം നമെട 
ദതനാെര അയകകയം അവേരാെടാപം ,ജനങള നീതിയില നി 
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ലെകാളനതിനേവണി  േവദഗനവം  സനലിതതവവം  അവത 
രിപികകയം െചയ.....”(57:25)

     നീതിതലാസ് എനാണേലാ പേയാഗം തെന . അളനതകി 
നികയികെപേടണതാണ് നീതി എനാണേലാ അതെകാണ് വി 
വകികനത്.  നമെട  താലരയങേളാ,  ചായ്  വകേളാ  അതിെന 
സനലിതതവം  െതറികാന  പാടില  .  ഇവിെട  ൈദവദതനാ൪ 
ഗനവം സനലിതതവവം( തലാസ്) െകാണാണ് അയകെപടിര 
നത് .േകവലം അനഷാനങളം പാ൪തനകളം പഠിപികാനാണ് 
ഇവ൪ വനെതങില ഫി൪ഔനിെനേപാെലയളവ൪ ആശങെപേട 
ണ കാരയെമനാണ് ?
         ഇനെത സമഹതിേലക േനാകിയാല തെന നമക ഇ 
ത് മനസിലാകാവനതാണ് .ജനങളെട പാ൪തനാ രപേമാ പാ 
൪തനകളെട  ഭാഷേയാ  ഒനം  തെന  നെമ  ബാധികന  പശ 
ങളലേലാ? എനാല അേത ജനങള നീതി നി൪വഹണതിെന 
കാരയതില എനനിലപാട് എടകന എനത് സമഹതിെന പ 
ശമാണ് .  പവാചകനാരെട ആഗമേനാേദശയങെള വിലയിരേത 
ണത്  ഈ  പശാതലതില  നിനെകാണായിരികണം.  എലാ 
കാലേതയം ജനങെളേപാെല തെന നമകം  പതിയ പതിയ 
പാ൪തനാ  മറകളല  ആവശയം.  നീതിെയകറിചം  ,ധാ൪മിക 
മലയങെളകറിചമള അവേബാധമാണ് േവണത് .

 നീതിനി൪വഹണതില  ഭരണകടങളെടയം  നീതിപീഠ 
ങളെടയം  പങിെനകറിചാണ്  ഇതവെര  നാം  പറഞത്.  ഇവ 
രണിേനയം  പങ്  അവ  എതതെന  ശകമാെണങിലം  ശരി 
സാമഹയ നീതിയെട കാരയതില  പരിമിതമാെണന പറേയണി 
വരം.  ഓേരാ ശരാശരി വയകിയം നീതി നി൪വണ പകിയയില 
ഭാഗബാകാകാതിടേതാളം  കാലം  സമഗമായ  ഒര  സാമഹയ 
നീതി  അപാപയമാണ്.  വയകികളെകങെന  നീതി  നി൪വഹി 
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കാനാകം  എനായിരികം  സംശയം.  എനാല  വയകികളേക 
അത് നി൪വഹികാനാവകയള. 

      ജീവിതതിെന ഓേരാ  േമഖലയിലം  നീതി  നി൪വഹണ 
തിെന  ആവശയകതയണ്.ഭാരയഭ൪താവിേനാടം  ഭ൪താവ്  തി 
രിചം  ,  മാതാപിതാകള മകേളാടം മകള മാതാപിതാകേളാടം 
ഗര  ശിഷയനാേരാടം  ശിഷയനാ൪  തിരിചം,കചവടകാ൪  ഉപേഭാ 
കാവിേനാട്  .ഉപേഭാകാകള കചവടകാേരാടം,  ഭരണാധികാരി 
ഭരണീയേരാടം ഭരണീയ൪ തിരിചം, െതാഴിലടമ െതഴിലാളിേയാടം 
തിരിചം,  ഈ  രീതിയില  ജീവിതതിെന  നാനാതറകളിലള 
വ൪കം  നീതി  നി൪വഹണതില  അവരവരേടതായ  പങ  നി൪ 
വഹികാനാകം.  ഇതിെന  അഭാവതിലാണ്  കറകതയങള 
സാംകമികേരാഗങളേപാെല  െപരകനത്.  സാമഹിക  തിനക 
ളില മികതിെനയം കാരണം നീതി നിേഷധമാെണന കാണാം. 
ഒര  കറകതയം  കാണേമാള  സമഹതിെന  േപാകിെനകറിച് 
േവവലാതിെപടതെകാേണാ  കറവാളിെയ  ശപിചതെകാേണാ 
നീതിനയായ നി൪വഹണ  േകനങെളയം ഭരണകടങെളയം വിമ 
൪ശിചതെകാേണാ പരിഹാരമാവില  .സഷാവിെന യകിഭദമായ 
മാ൪ഗങളിലെട  തിരിചറിയകയം  അവെന  വിധിവിലകകള 
കനസതമായി ജീവിതം ചിടെപടതകയം െചയനതിലെട മാത 
െമ  നീതി നി൪വഹണം  പ൪തിയാവകയള.  നീതിരഹിതമായ 
സമഹതില നിന് സമാധാനം കാംകികനത് മൗഢയമാണ് .

ഭരണകടങള,  ഇസാമികേമാ,  അനിസാമികേമാ  എന ച൪ച ഇ 
വിെട  പസകമല  .  പെക  നീതിനിഷമയിരികണം  .കാരണം 
നീതി നി൪വഹണം ഏെതങിലം ഒര പേതയക മതവിഭാഗതിന 
മാതം ലഭിേകണേതാ ,ഏെതങിലം ഒര പേതയക മതവിഭാഗതാ 
ല മാതം നി൪വഹികെപേടണേതാ അല. മതാടിസാനതിലള 
പല  രാജയങളിലം  സാമാനയനീതിേപാലം  ലഭികാതിരികനത് 
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കാണാം. എനാല മേതതര രാജയങളില പലതം മതാധിഷിത രാ 
ജയങേളകാള  നീതിേയാട്  പതിബദത  പല൪തനതം  കാ 
ണാം.അതാണ് ൈദവീക നീതി.

     ൈദവീക നീതിെയ നിേഷധിച്  ,മനഷയന തെന നികിപ 
താലരയങളകേവണി  നീതിെയ  നി൪വചികകയം  വയാഖയാനി 
കകയം  െചയേമാഴാണ്  സംഘ൪ഷങളക  വഴിെവകനത്. 
ൈദവ  േപാകമായ  നീതിയെട  മൗലിക  ഭാവെത  നിലനി൪ 
തിെകാണ തെന കാലേദശാനസതമായി പരിഷരണ പകിയക് 
നീതിശാസങള  വിേധയെപടതികടാ എനല അ൪തം. മൗലി 
ക നീതിേയാെടാപം മെറാനിെന പങ േച൪കനത് ഖ൪ആനിെന 
വികണതില ശി൪കം, ആ ശി൪ക് അകമവമാണ്.
           തേനാട നീതി കാണിചില എന േതാനേമാള വയകി 
യം  ,തങേളാട നീതി കാണിചില എന് ഒര വിഭാഗം ജനങളം 
നിരനരം പരാതിെപടനെണങില അവെര അവര൪ഹികന നീ 
തി നലകനെണന കാരയം േബാധയെപടതക തെന േവണം. അ 
ഥവാ അവ൪ ആേരാപികനതേപാെല തെന അവ൪ക നീതി ല 
ഭികനിെലങില അവ൪ അകമാസകരാകനതിെനകറിച്  കര 
തിയിരികകയം  േവണം.അധികാരശകിേയാ  ആയധശകിേയാ 
െകാണ് അമ൪ച െചയാന കഴിെഞന വരില നീതിെകാണലാ 
െത. 

    ഭീകരേവടയെട േപരില ഊ൪ജവം സമതം പാഴാകിെകാ 
ണിരികനവ൪ ഈ വഴിെകാന  ചിനിചാല ഉപകാരപദമായി 
രികം . 
         വികലവം,ഭീകരവമായ ഒരാതീയതയില നിന് പകപാത 
രഹിതവം, സതാരയവമായ നീതി പതീകികക വയ .അതെകാണ 
കടിയാണ് ആതീയതയെട കാരയതില നാം കെറകടി സാകര 
രാകണെമന  പറേയണി  വരനത്.  ഗതകാലവിജാനീയങളി 
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ല  മാതം  വിശവാസങെള  കരകിയിടതെകാണ്  ചില  അനഷാ 
നങെള  നിലനി൪താനാേയകാം.   ൈവജാനിക  രംഗെത 
ഓേരാ  സനനങേളയം  അനനിമിഷം  ഉളെകാണെകാേണയി 
രികനതിലെട മാതെമ  ആതീയത ജീവസറതായിതീരകയള

       പഴഞന ജീ൪ണതകളെട ഉപേയാഗശനയമായ ഒര ഭാണെക 
ടായിതീരരത്  ആതീയത.  മനഷയജീവിതതിന  ആവശയമായ 
ആതീയ ഊ൪ജം പസരിപികന നിതയനതനമായ ഒര ആവി 
ഷാരമായിരികണം അത്. 

                

                         മാനവിക ഐകയം
                     

ًة                     َواِحد ُأّمًة ّناُس ال َكاَن              

                  (മനഷയ൪ ഒെരാറ സമഹമായിതീ൪ന)

       മാനവിക സമഹം അതിെന ആവി൪ഭാവം മതലക തെന 

നിരവധി ൈവവിദയങളം അതിലധികം സമാനതകളം നിറഞ 
താണ്  .  ൈവവിധയങേളകാള  സമാനതകളകാണ്  മനതക 
െമന്   സകനിരീകണതില  കാണാവനതാണ്.  എനാല 
എതേകാടി  മനഷയരെണങിലം  അവെരലാവരം  അവരെട  മഖ 
ചായകള  േപാെലതെന  ഓേരാ  സകാണവിലം  ഒരാള  മെറാ 
രാളില  നിനം  വയതയസനാണേലാ?   ഇത്  അടിസാന  വയതയാ 
സങളില  ഒനാണ്.  ബദിനിലവാരം  ,കായികേശഷി,  വ൪ണം, 

ഭാഷാേദശേഭദങള,  ബലഹീനത,ശകി,സംസാരം  ,േഗാതം  , 
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ജാതി  ,മതം  ,രാഷീയം,ൈസദാനിക  കാഴപാടകള  അങെന 
തടങി   ആചാരം,  വിശവാസം  വസധാരണതിലവെര  എതി 
നിലകന ൈവവിധയങളണ്. ഇവയെടെയലാം പിറകില ചരിതം 
കാലാവസ,ഭകയസാധനങളെട ലഭയത, വിനിേയാഗം , തടങിയ 
എണമറ  കാരണങളാണ്  രണാമത  പറഞ  ഭിനതകളെട  മല 
േസാതസ് എന കാണാം.

   ഇതിന പറെമ  തികചം  ഉപരിപവമായ നിരവധി  ൈവവിദയ 
ങളം  നിലനിലകന   എനതം  അനിേഷധയമാണ്  .  ഇതരം 
ൈവരദയങളാണ് ഒര൪തതില ചരിതങളെടയം,  നാഗരികത 
കളെടയം നി൪മിതിയില പങ വഹിചത്. 
          
         സമാനതകെളകറിച് ചിനികേമാള ൈവവിദയങേള 
കാള എതേയാ മടങ് അധികമാെണന കാണാം. ഭമഖെത അ 
േനക േകാടി ജീവജാലങളില ഒന് എന നിലയള നിസാരത, 

നിസഹായത  ,ഭയം  ,തഷ  ,അനിശിതതവം  ,േരാഗം  ,  എന തട 
ങി അേനകായിരം കാരയങള ആദിമമനഷയന െതാടിേങാട് മന 
ഷയകലെത നിരനരം േവടയാടന പശങളാണ്  .അതിന കാല 
േദശ  വയതയാസങേളാ  മകളില  പറഞ  മറേനകം  ൈവവിദയ 
ങേളാ ബാധകമല  .  പിനീട്  നാഗകരികതകളെട വികാസ പരി 
ണാമേതാടകടി മനഷയരില ഉടെലടത സമാന സവഭാവമള കാ 
രയങളാണ് അധികാര പമതത  ,  നാനാതരതിലള അഭിലാഷ 
ങള ,അതിജീവനതവര ,ഉലകണ ,  തടങിയ ഒടനവധി കാരയങ 
ളം അവരിേലക കടന വന.  ഈ പറഞ കാരയങളില ഏെത 
ങിലം ഒേനാ എലാംകടിേയാ ഇലാത ഒര മനഷയേനയം കാണാ 
ന കഴിയില  .ഇതിെന ഫലമായി അവന മതങള,  കല,  സാഹി 
തയം,  സംഗീതം  ,ൈസദാനിക വിഷയങള,  രാഷീയം എനിവ 
കം രപം െകാടത.
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               മാനവിക സമഹം െപരകനതിനനസരിച് സംഘ൪ഷ 
ങളം  ഉടെലടത  തടങി  .യഥാ൪തതില  ആദിമ  മനഷയന 
മതല  വയാപിയിലം  കാരണങളിലം  വയതയസമായിരികാെമങി 
ലം  സംഘ൪ഷങളം  ആരംഭിചകഴിഞിരന  .  ൈവജാനിക 
രംഗത് മനഷയന ആ൪ജിച പേരാഗതി അതിെന ഒര പരിധി 
വെര  ലഘകരിെചങിലം  പ൪ണമായി  ഇലാതാകാനായില  .ൈവ 
ജാനിക പേരാഗതിക് നിദാനമായതാവെട കാലാകാലങളിലാ 
യി അവനണായ ആവശയങളം സംശയങളം അേനവഷണങളം, 

കെണതലകളം,  ഓേരാ കാലതം അവയെട പരിസമാപി എന 
നിലയില  പവാചകനമാരെട  ആഗമനവം  അവ൪  െകാണ  വന 
സേനശങളമാെണന കാണാം.  ഖ൪ആന പറയനത  കാണക :-

“കാനനാസ  ഉമതന  വാഹിദതന  ഫബഅസലാഹ  അനബിയീന 
മബശിരീന വമനദിരീന വഅനസലമഅഹമലകിതാബ ബിലഹഖി ലിയഹകമ 
ബയനാസി  ഫീമഗതലഫ  ഫീഹി  വമഗതല  ഫീഹി  ഇലദീന  ഊതഹ 
മിനബിമാജാഅതഹമല ബയിനാത ബഗ്  യന ബയഹം ഫഹദലാഹലദീന 
ആമന  ലിമഗതലഫ  ഫീഹി  മിനല  ഹഖി  ബിഇദനിഹീ  വലാഹ  യഹദീ 
മനയശാഉ ഇലാ സവി റാതിന മസഖീം "

 “മനഷയ൪  ഒര  ഏക  സമഹമായിതീ൪ന.  അേപാള  സ 
േനാഷവം താകീതം അറിയികനവരായി പവാചകനാെര ൈദ 
വം  ഉയ൪െതഴേനലപികകയം  അവേരാെടാപം  ജനങള 
തമില  ഭിനിച  പശങളില  അവ൪ക  മേദയ  വിധികലപി 
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കാനള  സതയാതക  േവദഗനം  അവതരിപികകയം  െചയ. 

അത  നലകെപടവരാകെട;  തങളക  െതളിവകള  വനതിന 
േശഷം  അവ൪  തമിലള  അകമമായിടലാെത  അതില  ഭിനി 
ചതമില  .അേപാള  അവ൪  ഭിനിചതിെല  സതയതിേലക് 
വിശവസിചവെര ൈദവം തെന അനമതിേയാടകടി മാ൪ഗദ൪ശനം 
നലകകയം  െചയ.ഉേദശികനവെര  ൈദവം  േന൪വഴിയിേലക 
മാ൪ഗനി൪േദശം നലകന "(2:213)

        എനാല പവാചകനാ൪ അവരെട ദൗതയനി൪വഹണതിന 
േശഷം  നിഷമികേമാള  അവ൪  െകാണവനതില  തങളക 
ഹിതകരമായത മാതം എടകകയം അവയില തങളെട നികിപ 
താലരയങളകനസതമായി കടിേച൪കലകള നടതിയതിേനയം 
ഫലമായി  സംഘ൪ഷങള  ഇലാതാകനതിന  പകരം  പതിയ 
രപതിലം ഭാവതിലം  തട൪കഥേപാെല അവ ഇനം നിലനി 
ലകകയാണ്.  പരസരം  ഭിനിച കലഹിചിരന വയകികെളയം 
സമഹങെളയം  ഏേകാതര സേഹാദരങെളേപാെല ഒനിപികാ 
ന േപരകമായ പവാചക ദൗതയെതകറിച വിശദഖ൪ആന പറ 
യനത കാണക :-

“വഅതസിമ ബിഹബിലാഹി ജമീഅന വലാ തഫ൪റഖ വദകറ നിഅമതലാഹി 
അൈലകം ഇദ് കനതം അഅദാഅന ഫഅലഫ ബയ ഖലബികം ഫഅസബ 
ഹതം ബിനിഅമതിഹീ ഇഗ് വാനന വകനതം അലാ ശഫാ ഹഫറതിന മി 
നനാരി ഫഅനഖദകം മിനഹാ കദാലിക യബയിനലാഹ ലകം ആയാതി 
ഹീ ലഅവകം തഹതദന "
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   “നിങെളലാവരം  ഒനിച്  ൈദവതിെന  കയറില  അവലം 
ബികകയം ഭിനികാതിരികകയം െചയവീന .  നിങള ശതക 
ളായിരനേപാള നിങളെട ഹദയങള തമില അവന ഇണകി 
അേപാള അവെന കാരണയംെകാണ് നിങള ഒര പഭാതതില 
സേഹാദരനാരായിതീരകയം  നിങള  ഒര  അഗികണതിെന 
വകിലായിരനിട അതില നിനം നിങെള അവന രകെപടത 
കയം െചയ സന൪ഭതില ൈദവം നിങളക െചയ അനഗഹ 
െത നിങള ഓ൪കകയം െചയവീന.  അപകാരമാണ്  നിങള 
സനാ൪ഗികളാകവാനായി ൈദവം അവെന വചനങള നിങളക് 
വിശദീകരിച തരനത് "(3:103)

         പവാചക പരമരയിെല അവസാനെത കണിെയന് വിേശ 
ഷിപികെപടന മഹമദ്  നബിയെട  അനയേതാടകടി  അേദഹ 
തില വിശവസിച എന്  അവകാശെപടനവരെട  ഇടയില ത 
െന ഉടെലടത ചിദതയം സംഘ൪ഷവം അേദഹം െകാണവന 
ൈദവീക  സേനശെത  വയാജവം  വികലവമാകാനള ശമങള 
ക് ആകം കടി . അതില വിശവസികന എന അവകാശെപടന 
വ൪ മറളവ൪ക അതിെന അപാപയമാകിയം  ,വളെചാടിചം ആ 
സേനശേതാട  അനീതി  കാടിയേപാള  നിേഷധികള  അത് 
പേയാഗവലകരികെപടനതിെനതിരില സ൪വ ശകിയം സംഭ 
രിച നിലെകാളകയം െചയന .ഈ പതിസനിഘടെത മതെല 
ടതെകാണ്  അേനകം വയാജ ൈസദാനികരം കപടപരിഷരണ 
വാദികളം  രംഗപേവശം  െചെയങിലം  മനഷയസമഹം  ആേഗാള 
തലതില  ഐകയെപടനതിന്  അവെയാനം  തെന  പരയാപ 
മായില  .  ഈ  പശാതലതില  േവണം  ഖ൪ആനിെന  പന൪ 
വായന പരയാേലാചിേകണത്.

            മാനവിക ഐകയം എനത് രായരാമാനം  ഉണാകിെയട 
കാം  എന  വയാേമാഹം  ഇവിെട  ആ൪കമില  .എനാല  മാനവ 
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ഐകയതിലനിയ പവ൪തനങളക് പേചാദനമായി മഹതാ 
യ ഒര വിജാനീയം നമെട ൈകവശമളേപാള മറേപാംവഴിക 
ള  അേനവഷികനതിന  മമ്  അെതാന  പനഃപരിേശാധനക 
വിേധയമാകനതേല സൗകരയപദം. ? എലാ അസതയങളം കാല 
പരി  പാപികകതെന  െചയം  സതയം  മാതെമ  നിലനിലകക 
യള .പരമകാരണികന പറയനത കാണക:-

“വഖല ജാഅലഹഖ വസഹഖല ബാതവില ഇനല ബാതവില കാന സഹഖാ "

“നീ പറയകയം െചയക :-പരമസതയം വരകയം മിഥയ മായകയം 
െചയ  .  തീ൪ചയായം  മിഥയ  മായനത  തെനയായിരികന  " 

(17:81)

   മാനവിക ഐകയതിന പരിശദഖ൪ആനിെന പമാണമകണ 
െമന പറയേമാള അത് നിശിത സമഹതിെന വിശവാസസങ 
ലപങെള മറളവരെട േമല അടിേചലപികാനള ഗഢശമമാ 
െണന െതറിദരിചിരികാന ഇടയണ്.  അതെകാണ് സതയസന 
മായിെകാണ  തെന  പറയെട  മേറെതങിലം  തരതിലള  വി 
ജാനീയങളില മാനവിക സമഹം ഐകയെപേടണതിന ആവ 
ശയമായ ക൪മപരിപാടികള വിശദീകരികനെണങില അവകടി 
ഇതിേനാട്  േച൪ത് മാനവിക ഐകയെമന പകിയെയ തവരിത 
െപടതവാന താലരയെപടന .ആരം ആരെടയം വിജാന േസാ 
തസകെള അവഗണികകേയാ അവമതികകേയാ െചയാന പാടി 
ല  .എലാം  തെന മാനവവള൪ചയിെല ഓേരാ  കലപടവകളാണ് 
നാഴികകലകളാണ്. നന നിറഞ ഒനിേനയം ആ൪കം തളിക 
ളയാനാവിലേലാ?

          എനാല നമെട നാടില പല മദാവാകയങളം പേമയങ 
ളം നാം േകടിടണ്  ."ഏകമാനവികതക് ഏകൈദവ വിശവാസം " 
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"ഒേര ഒര ൈദവം ഒെരാറ ജനത " എനിവ അവയില ചിലതാണ് 
ഇതരം  പേമയങളം  മദാവാകയങളം  അവതരിപിചവ൪ തെന 
അവ൪ പറയന പവാചകനില വിശവസികകയം അവരെട അന 
ഷാനാചാരങള  മറപകാരം  നി൪വഹികകയം  അവ൪  പറയന 
രപതിലം  ദിവസങളിലം  പടിണികിടകകയം  ,അവ൪ 
പണയെമന കരതന പേദശത തെന തീ൪താടനം നടതക 
യം  െചയാേല  മനഷയന  േമാകമണാവകയള  എന  വാദി 
കകയം  വാശിപിടികകയം  െചയന  .ഈ  ൈവരദയാതകത 
ഒരികലം മാനവിക ഐകയതിന സഹായമാകില എനറപാണ് .

  ആേഗാളമാനവിക ഐകയെതകറിച് ചിനികേമാള ആേഗാള 
തലതില  മനഷയന   ഭിനിച  നിലകന  കാരണങളിേലക് 
ഒന എതിേനാകനത് ഗണകരമായിരികം  .  ആേഗാളതലതി 
ലായാലം  പേദശിക തലതിലായാലം ശരി  നിരവധി  വിേവചന 
ങളകം തനലമള ഭിനതകളകം വിഭാഗീയതകളകം ഓേരാ 
സമഹവം   ഓേരാ  ഒറെപട  വയകി  തെനയം  ഇരയാെണന 
കാണാം  .മനഷയെന  ജീവിത  കാഴപാടകളിെല  ൈവകലയങളം 
ആസതണ പിഴവകളം  സ൪േവാപരി അറിവിെനകറിചള ആപ 
ലകരമായ അജയം അതിെന കാരണങളില ചിലതാണ് .  ത 
ങളക  യാെതാര  പേയാജനവം  െചയാന  കഴിയാതതാണ് 
എന്  േബാധയമായാല  േപാലം  മാറിചിനികാന  തയറലാത 
വിധം  സങചിതവം  വിഭാഗീയവമായ ചിനാഗതികളാണ്  അവന 
െവച പല൪തനത് . 
                മതം ,ഭാഷാ,  രാഷീയം , ,വ൪ഗം ,േഗാതം ,  ജാതി, 
വ൪ണം, ഇവയിെലാെക അനവം സങചിതവം കിരാതവം പാക 
തവം  അബദജടിലവമായ  അതിതീവ  നിലപാടകാരാെണലാ  വ 
രം. െപാത സമഹതിന മമില എന മാതം വതിെകടതാെണ
ന  മനസിലാകെപടാലം  തങളേടത്  മറളവരേടതില നിന 
ഏെറ മികചതാെണനാണ് ഇകട൪ മഢമയി വിശവസികന .ആ 

                                                                                     63 



കാരണം െകാണ തെന തികഞ നനയാെണങില േപാലം ഒര 
കടരേടത് മേറ കട൪ക അസവീകാരയമായിതീരന  .  ഒര ജാതി 
ഒര മതം ഒര ൈദവം എെനാെക േകളകേമാഴം തങളെട മതം 
തങളെട ജാതി തങളെട ൈദവം മതി .മറളവരേടത് അസവീകാ 
രയമായിതീരന . 

      ഇതരം ഒര പതിസനിഘടതിലാണ് ആേഗാള മാനവിക 
ഐകയെതകറിച്  സംസാരികനത്.മനഷയരെട  കഴിവിന്  അ 
തീതമായി ൈദവം എന ഒര പതിഭാസവം അതിലള മാനവരാ 
ശിയെട വിശവാസവം അചഞലമായ സഹസാബങളായി തട൪ന 
എനത്  ഇതരണതില  ആശവാസകരമാണ്  .എലാവരെട  ക 
യിലം ( പാേയാഗിക ജീവിതതില അത് എതേതാളം പേയാജ 
നകരമാെണന കാരയം േവെറ)  ഉനത ധ൪മിക മലയങെളപറി ഉ 
ലേഘാഷികന ൈദവദതേമാ ഋഷിേപാകേമാ ആയ വിജാ 
നീയങളെട േശഖരം തെനയണ്. ഈ പറഞ എലാ വിജാനീ 
യങളിലം ഒേര സമയം അവഗാഹം േനടക എനത് അസാധയമാ 
ണേലാ?  അതെകാണാണ്  (അതെകാണ  മാതമാണ്  )ഇവിെട 
പധാനമായി  ആേഗാളമാനവിക  ഐകയെതകറിച്  ഖ൪ആെന 
സേനശം  അവതരിപികെപടനത്.  ഈ  വിഷയതില  നമെട 
വിജാനം  ഖ൪ആനില  പരിമിതെപടതിന്  നയായീകരണമായി 
യാണ്  ഇതയം  എഴതിയത്  .  ഒര  േവദവം  മനഷയരാശി  ചിന 
ഭിനമായി  േപാകണെമന  അനശാസികനണാവില   എന 
പതീകയം മനഷയരാശിയെട  ഏകീകരണതിന ഖ൪ആന സമ 
ഗമായ ക൪മപരി പാടികള പതിപാതികനണ് എന േബാധ 
വം നെമ ഇതരതില സ൪വ വിജാനങളേടയം  അനഃസ 
തകെള  ഏേകാപിപിച്  പേയാഗവലകനതിെനകറിച്  ചിനി 
കാന േപരിപികന .

    ആേഗാളതലതില  മാനവസമഹം  ഐകയെപടേമാള 
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അതിെന ഗണേഭാകാകള മനഷയരാശി മഴവനമായിരികം .  എ 
നാല  അത്  ചിനഭിനവം  സംഘ൪ഷഭരിതവമാെണങിേലാ 
വളെരകറച്  നികിപതാലപരയകാ൪ മാതമായിരികം അതിെന 
ഗണേഭാകാകള  .അവ൪ക തെനയം ആതയനികമായി  നാശം 
തെനയായിരികം  .ഒടവില ആ൪കം രകെപടാനാവാതവിധം 
സ൪വനാശമായിരികം ഫലം. ഈ വിഷയെതകറിച് പരമകാര 
ണികന പറയനത കാണക :-

   “  വതഖ  ഫിത്  നതനലാ തസവീബനലദീന ളലമ മിനകം ഗാസതന 
വഅലമ അനലാഹ ശദീദല ഇഖാബ് "

“നിങളെട കടതില അകമിചവ൪ക  പേതയകമായി ബാധിക 
നതലാത കഴപെത നിങള സകികകയം ൈദവം കഠിനമാ 
യി  ശികികനവനാെണന്  നിങള അറിയകയം െചയവീന  " 

(8:25) 
ഇത സംബനമായി മെറാര വചനം കടി കാണക:-

“ളഹറല ഫസാദ ഫില ബ൪രി വല ബഹ് രി ബിമാ കസബത് ഐദിനാസി 
ലിയദീഖഹം ബഅളലദീ അമില ലഅലഹം യ൪ജി ഊന "

“മനഷയരെട ൈകകള സമാദിചതെകാണള നാശം  കരയിലം 
കടലിലം പതയകെപട .അവന ഒരേവള മടങവാന േവണി തങ 
ള പവ൪തിചതില ചിലത  അവന തങളക ആസവദിപികാന 
േവണിയാണത് "(30:41)

     നമക മതപരമായം രാഷീയമായം െകാടകല വങലകള 
നടതനതിലെട  മാതെമ  ഐകയതിെന  പടവകളിെലതാനാ 
വകയള . ഒപം നമക പ൪ണമായി േബാധയമള െതറകെള തിര 
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താന നാം സനദമാവകയം േവണം  .ൈസദാനികവം സാേങ 
തികവമായ  രംഗങളില  നാം  ഇതരം  െകാടകല  വാങലകള 
ധാരാളം നടതിയതിെന ഫലമായിടലാെത േലാകത് യാെതാര 
പേരാഗതിയം  ൈകവനിടില  .സാമദായിക മതാനഷാനങളെട 
വകാകളം  ,പാരമരയ  വാദികളം  പിനിരിപനാരായ  അവരെട 
സിലബനികളം (അത് എലാ മതാനയായികളെട കടതിലമണ്) 
ഇതരം ഒര പരീകണതിന പതിസനി സഷികക തെന െച 
യം .ആളം അ൪തവം  അധികാരവം അവരെട ൈകകളില കമി 
ഞകടിയിരികന  കാലേതാളം  പേതയകിചം.  പെക  എന 
തെനയായാലം അനമായ ആതീയ ചിനകളില തളചിട് മനഷയ 
രാശിെയ  അധികകാലെമാനം  ചഷണം  െചയാന കഴിയില  .സ 
തയം അതിെന പേയാഗകമത െതളിയികക തെന െചയം.

    ഐകയെപടാതിരികാനള നയായങളായി  നാം  സാധാരണ 
നിരതാറള എലാ കാരണങളം ഉപരിപവങളെണന കാണാം. 
ബഹഭരിപകതിനം േദാശകരമായ വളെര െചറിയ ഒര നയനപ 
കതിന  ഗണകരവമായ  ഒര  വയവസിതിയിലെടയാണ്  നാം 
കടനേപായിെകാണിരികനത്  എനത്  ആ൪കാണ്  അറിയാ 
തത്  .  പതിയ േലാക കമെതകറിചം സാമഹയമാറങെളകറി 
ചം ധാരാളം ച൪ചകളം പവ൪തനങളം നടനെകാണിരികന 
പെക  അവെയലാം  തെന  ചില  വനശകി  രാജയങളക  മറ 
രാജയങളേമല  ആധിപതയം  ഉണാകിെയടകനതിെനകറിേചാ 
ചില  പബല  സമഹങളക  ദ൪ബല  സമഹങെള  അധികാ 
രതില  നിനം  അകറി  നി൪താനള സതവിദയകെളകറിേചാ 
മാതമായത െകാണാണ് അവെയാനം വിലേപാവാതത് .

       മനഷയതവതിലനിയ എലാം വിഭാഗം മനഷയരേടയം മൗ 
ലികാവശങെള വകെവച െകാടകാന പരയപമായ ധാ൪മമികവം 
നീതി നിഷവം സതയസനവമായ ഒര ആേഗാളമാനവിക ഐകയം 
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തലകാലം ആരെടയം അജണയിലെണന േതാനനില .അത 
രം ഒര മാനവിക ഐകയം വിഭാവനം െചയേമാള അത് േകവലം 
ഒര ഉേടാപയന ആശയമായി അവഗണികെപട േപാകരത് എന 
കാരണതാലാണ്  ഇനെത  അവസയില  തികചം  അപായാ 
ഗികെമന േതാനാവനതം എനാല തികചം പേയാഗകമമായ 
ഒരാശയെത  മേനാട  െവകനത്  .അതായത്  സമഹങള 
അവരെട പകലള വിശവാസപമാണങളെട െകടഴിച്  പരസരം 
െകാടകല വാങലകള നടതക എനത്.എലാവരം അവകാശ 
െപടനത്  തങളെട  പമാണം  നനകളാല  സമദമാെണനാണ് 
േകവലം പതിപകബഹമാനതിെന േപരിലാെണങില േപാലം 
മറളവ൪  അത്  അംഗീകരികകയം  െചയന  .ഇേപാള  സമഹ 
തില  കാണന തിനകളെട  േവലിേയറം  കാണേമാള  േമലപ 
റഞ ആരെടയം അവകാശവാദങെള അംഗീകരിച െകാടകാന 
നിഷകമതികളകേപാലം  കഴിെഞന  വരില  .അതെകാണ 
കടിയാണ് എലാ പമാണങളെടയം െകടഴിച് അതിെല നനകള 
ജനങളക  ഉപകാരപദമാകം  വിധം  പറെതടകണെമനഭയ൪ 
തികനത്.  അങെന  നാനാ  വിഭാഗങളെട  പമാണങളേടയം 
നല വശങെള ഏേകാപിപിചെകാണ് മനഷയരാശിക് മഹതായ 
േനടം ൈകവരികാനാകം .

     ശാസരംഗതായാലം  ൈവജാനിക  രംഗതായാലം  മന 
ഷയരാശി  ഇേതവെര  ൈകവരിച  േനടങളെട  ആെകതകയില 
നിന  െകാണലാെത ഭാവിയിേലക  ചവടെവകാനാവില  .  നാം 
ആ൪ജിച  ആതീയവം,  ൈസദാനികവം  ദാ൪ശനീകവമായ 
അറിവകളെട കാരയതിലം േമലപറഞ രീതി തെനയായിരികം 
അഭികാമയം.  േവദദ൪ശനങേളയം ആതീയ ഗനങേളയം ൈദ 
വീക പമാണങേളയം സതയതിെന ആതയനിക സതകേവണി 
പന൪വായനക  വിേധയമാകനതിലെട  അവയില  അന൪ 
ലീനമായ പരമസതയെത അംഗീകരികാനം േമലപറഞ ഗന 
ങെള  ചറിപറി  വേകാതികള  നിറഞതം  വയാജങളമായ 
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ഐതീഹയങേളയം  െകടകഥകേളയം  നിരാകരികാനം  കഴിയം. 

വയാജങേളയം,ഐതാഹയങേളയം  ,െകടകഥകളമാണ്  ഭരഭാഗ 
വം പിനടരനത് എന് ൈദവം പറയനത കാണക:- 

“വമാ യതബിഉ അകഥറഹം ഇലാ ളനന ഇന ളന ലാ യഗീ മിനലഹഖി 
ൈശഅന ഇനലാഹ അലീമന ബിമാ യഫ്അലന "

“അവരില ഭരിഭാഗവം ഊഹെതയലാെത പിനടരനമില .തീ൪ 
ചയായം ഊഹം സതയതില നിന യാെതാനിനം ഒര പേയാ 
ജനവം  െചയനമില  .ൈദവം  അവ൪  പവ൪തികനതിെനപറി 
നനായി അറിയനവനാകന "(10:36)

    മികവാറം  എലാ  സതയേവദങളകചറിലം  ഇതരം  മിഥയ 
കളെട  േകാടകളാണ്  നി൪മികെപടിരികനത്.  അവയില പല 
തം അമിതവിശവാസതിെന േപരില അതിരകവിഞ  അതിശ 
േയാകിയിലെട  നിമികെപടതാെണങില,  മറപലതം  നികിപ 
താലരയകാ൪  അതിെല  സതയങള  ജനങളക  ലഭികാതിരി 
കാന  േവണി  നി൪മിചവയമാണ്.  ഈ  കപടമായ  ഭിതികെള 
േഭതികാെത  േവദദ൪ശനങളില  എതിേചരാേനാ  സതയെത 
കെണതാേനാ സാധയമല  .മനഷയ൪ എതിെപട ഇതരം കപട 
മായ ഭിതികെളകറിച് ൈദവം പറയനത കാണക :-

“വജഅലനാ മിനൈബനി അയദീഹിം  സദന വമിന ഗലഫിഹിം സദന ഫ 

അഗൈശനാഹം ഫഹം ലാ യബസവിറന "
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“ അവരെട മനിലെട ഒര മതിലം അവരെട പിനിലെട ഒര മതി 
ലം  നാം ഉണാകകയം അങെന നാം അവെര മടകയം െചയ. അ 
േപാള അവ൪ ദ൪ശികനില "(36:9)

ഇതരം മതിലകളില കഴിയന ഒര ജനതെയയാണ് ദ൪ഖ൪ൈന 
നി കാണകയം തങെള േമാചിപിച തരണെമന അേദഹേതാട് 
ആ ജനത ആവശയെപടതം.  അതിെനകറിച പരിശദ ഖ൪ആന 
പറയനത കാണക:-

“ ഹതാ ഇദാ ബലഗ ൈബനസദയി വജദ മിനദനിഹിമാ ഖൗമന ലാ യകാദന 

യഫഖഹന ഖൗലാ"
ഇവിെട ൈദവീകമായ വചനം ഗഹികാന കഴിയാെത രണ ഭിതി 
കളകളില മാതമള അറിവമായി കഴിയന ഒര ജനതെയ ദല 
ഖ൪ൈനനി  കണ കാരയമാണ്  ഖ൪ആന വിവരികന  .എനാല 
ഖ൪ആനിക  ആശയങെള  ആശയതലതില  വായികാന  ശമി 
കാെത േകവലം പദാ൪ത തലതില വായികാന ശമിച സാമ 
ദായിക മതതിെന ആളകള ഈ മതിലകള േതടി ഭമിയിലെട അ 
ലയകയാണ്  .തങള തെന അതരം മതിലകളകിടയിലാെണ 
ന കാരയം ഈ സമഹം മനസിലാകനില .
            മാനവിക ഐകയെതകറിച പറയേമാള വിശദഖ൪ആ 
നിന ആരംഗത് എനാണ് പറയാനളത് എന നമക പരിേശാ 
ധികാം .ഏത വിഭാഗതില െപടവനായാലം ശരി ഏകൈദവതി 
ലം  പവ൪തനങളെകാെക  അനിമമായ  ഒര  ഫലമണനം 
വിശവസികകയം  സലക൪മങള  പവ൪തികകയം െചയാല 
അവന ഭയെപേടണതിെലനം ദഃഖിേകണതിെലനം പറയനതി 
ലെട  തെന  ഖ൪ആന  ഒര  മാനവിക  ഐകയെതകറിചാണ് 
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പഖയാപികനത് എനാണ് ആ൪കാണ് അറിയാതത്  .പരമകാ 
രണികന പറയനത കാണക:-

“ഇനലദീന ആമന വലദീന ഹാദ  വനസവാറാ  വസവാബിഈന മന ആമന 
ബിലഹി വലയൗമില ആഖിരി  വ അമില സവാലിഹന ഫലഹം അജ്  റഹം 
ഇനദ റബിഹിം വലാ ഗൗഫന  അൈലഹിം വലാഹം യഹസനന"

“(മഹമദ നബിയില  )  വിശവസിചവേരാ,യഹദമതം സവീകരിചവ 
േരാ  ,ൈകസവേരാ  ,സാബിഉകേളാ  ,ആരാകെട  ,  അലാഹവിലം 
അനയദിനതിലം വിശവസികകയം ,  സലക൪മം പവ൪തിക 
കയം െചയിടളവ൪ക് അവരെട രകിതാവിങല അവ൪ അ൪ഹി 
കന പതിഫലമണ്  .അവ൪ക് ഭയെപേടണതില  .അവ൪ ദഃഖി 
േകണി വരികയം ഇല (2:62)(പാരമരയ വയാഖയാനം)

          ഈ വചനതില നിനം നമക മനസിലാകനത് ഒര 
പേതയക  തരതിലള ആചാരാനഷാനങളില  മാതം  വിശവസി 
കനവ൪ക മാതെമ േമാകവം രകയം ലഭിക എനല .അതര 
തിലള വിശവാസെത  ഈ വചനതിലെട നിരാകരികകയാ 
ണ് െചയനത്.
         മനഷയെരലാം ഒരാണിലനിനം െപണില നിനമാണ് 
ഉണായിടളെതനം  പരസരം  അറിയനതിനം  അംഗീകരികന 
തിനം േവണിയാണ് വിവിധ വിഭാഗങളം ആകിയിരികനത് എ 
നാണ് ഖ൪ആന പറയനത്.
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“യാ അയഹനാസ് ഇനാ ഗലഖനാകം മിന ദകരിന വ ഉനഥാ വജഅലനാ 
കം ശഊബന വ ഖബാഇല ലിതആറഫ ഇന അക് റമകം ഇനദലാഹി അത് 
ഖാകം ഇനലാഅ അലീമന ഗബീ൪ "

       “ േഹ മനഷയേര , തീ൪ചയായം നാം നിങെള ഒരാണിലനി 
നം െപണിലനിനമായി സഷിചിരികന  .നിങള അേനയനയം 
അറിേയണതിന് നാം നിങെള വിവിധ സമദായങളം േഗാതങ 
ളമാകകയം െചയിരികന .തീ൪ചയായം അലാഹവിെന അടത് 
നിങളില ഏറവം ആദരണീയന നിങളില ഏറവം ധ൪മനിഷ 
പാലികനവനാകന തീ൪ചയായം അലാഹ സ൪ജനം സക 
ജാനിയമാകന (49:13) (പാരമരയ വയാഖയാനം) ഇവിേടയം പ 
േതയക  തരതിലള  േവഷതിേലാ  രപതിേലാ  ആചാരാനാന 
ഷാനങളിേലാ വയതയാസെപേടണതിെനകറിച് പറയനില എന 
തം സവയകമാണേലാ ? .

       മാനവരാശിയെട മനസകെള ഒനിപികാനം അവരിെല ൈപ 
ശാചിക സവഭാവങെള ഇലായ െചയാനം അവ൪ക് ഒരറച നില 
പാട് നലകാനം ആശയപരമായം മാനസമായം ശദീകരികാനം 
േവണിയാണ് വഹ് യാകന ജലം അവതരിപിച തനിടളത് എ 
നാണ് ഖ൪ആന പറയനത്. ആ കാരയെമാന കാണക :-

                                                                                           
“വമിന ആയാതിഹീ യരീകമല ബ൪ഖ ഗൗഫന വതവമഅന വയനസില മി 
നസാമായി  മാഅന ഫയഹ്ഈ ബിഹില അ൪ള ബഅദമൗതിഹാ ഇന ഫീ 
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ദാലിക ലആയാതിന ലി ഖൗമിന യഅഖിലന"

“അവന  നിങളക്  ആ  മിനല  ആശയായം  ആശങയായം 
കാടിതരനതം  ആകാശതനിന  െവളം  ഇറകനതം  അ 
തെകാണ്   നി൪ജീവമായതിന  േശഷം  ഭമിെയ  ജീവിപിക 
നതം  അവെന  ദഷാനങളിലെപടത  തെനയാണ്   വിേവ 
ചികന  ജനതക  തീ൪ചയായം  അതില  തെന  പല  ദഷാ 
നങളണ്.”  ഈ ഒര ആശയം വയകമാകന പല വചന ങളം 
ഖ൪ആനിലണ്.  ചരകതില  ആകാശത  നിന  െവ  ളം 
ഇറങനേതാടകടി  മരിച  ഭമി  പചയായിതീരന.  നി 
൪ജീവമായിരന ഭമി  സജീവമാകന അതിന സമാനമായ ഒ ര 
വള൪ചെയകറിചാണ്  സറത  അനഫാല  പതിെനാനാം 
വചനതില ൈദവം പറയനത്:-

(വയനസില അൈലകം മിന സമായി മാഅന ലി യതവഹഹിറകം ബിഹീ വ 
യദഹിബ അനകം രിജസ ൈശതാ നിവ ലിയ൪ബിതവ അലാ ഖലീബികം വ 
യസബിത ബിഹീ അല അഖദാം) 

   ഇവിെട  ഉനതിയില നിനം ഇറകിയ ജലം എനതെകാണ 
ഉേദശികനത്   ൈദവീകമായ  ജലെതയാണ്.മനഷയരെട 
മനസകെളയം ഹദയങെളയം കടിയിണകക എനത് മഴെവളം 
െകാണ്  സാധയമലേലാ  ചില  െവളങള  കാരണം  സംഘ൪ 
ഷങളാണ് രാജയത് ഉണാകനത് എന നമക അറിയാമേലാ? 
അതേപാെല   ഈ  മഴെവളതിന്  മനഷയെന  തീരമാനങെള 
സവാധീനികാേനാ  ,ൈപശാചിക േപരണകളില നിനം അവെന 
തടകാേനാ സാധയമല. ഇെതലാം നമക സാധിെചടകണെമങില 
ൈദവീകമായ  മാ൪ഗനി൪േദശങള  തെന  േവണം.അതരം 
മാ൪ഗനി൪േദശങളിലെപട അല ഖ൪ആനിെനേയാ മേറെതങിലം 
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ൈദവീക ഗനതിേനേയാ അടിസാനതിലള ഉനതമായ മലയ 
ങളെട  പഠനവം  അതമേഖനയള  ശദീകരണവം  െകാണ 
മാതേമ  സാധികകയള  .  എനാല  എലാ  മതവിശവാസികളം 
വിശവസികനത്  മഴെവളം  െകാണ  കളികകേയാ,  സാനം 
െചയകേയാ  ,  വള ഉണാകകേയാ  ഏെതങിലം പഴയില മങി 
കളികകേയാ  െചയാല  എലാ  പാപങളം  കഴകികളയെപട 
െമനാണ് .              
         ഈ വചനതില പറഞ ജലതിെന ഒര ഗണം പറഞത് 

ِه  ِبب ُكبم ّهَر َط ُي ِل "നിങെള അതമേഖന ശദീകരികനതിനേവണി" 

എനതാണ്.മനഷയശരീരെത  ശദീകരികാന  മഴെവളം 
ഉപകരികെമങിലം ൈദവീക ഗനതിെന ലകയം മനഷയ മന 
സകെളയം  അവെന ആശയങെളയം  ചിനകെളയം   ക൪മങ 
െളയം ശദീകരികക എനതാണ്.അതിന േവണി ഇറകിയ ജല 
മാണ്  ഇത്.  തെന  ചിനെയയം  ആശയെതയം  ക൪മെതയം 
ശദീകരികാെത  ശരീരം  മാതം  ശദീകരിച്  നടകന  പല 
ആളകളം  നമെട  ഇടയിലണേലാ?  അേപാള  ഖ൪ആന  എന 
ൈദവീക  ഗനതിെന  ഉേദശം  ഇതരം  മനഷയെര  ശദീക 
രിെചടകലാണേലാ?.അതിന  പറിയ  ഒര  ജലമാണ്  ഖ൪ആന 
അലാെത ഒറ രാതിയില എലാ സവഹാബികളകം സവപസലനം 
(ഇഹ് തിലാം)ഉണാവകയം അവരെട ശരീരങെള  ശദീകരികാ 
ന  ഇറകി  െകാടകകയം  െചയ  മഴെവളെതകറിചല  ഈ 
വചനതില പറയനത്.  അതരം വിശദീകരണങള മനസിലാ 
കനവ൪ക  അതിെന  പിറെക  േപാകാം.ഒര  ത൪കതിേനാ 
വാദപതിവാദതിേനാ ഇല .
        ഈ ജലതിെന രണാമെത ഗണം" ِرْجَز    ُكْم ْن َع ِهَب ْذ ُي َو  
َطان ْي  നിങളില നിനം ൈപശാചിക മാലിനയങെള നീകം" الّش
െചയന"ഈ  ഗണവം  മഴെവളം  െകാണ്  േനടക  സാധയമല 
കാരണം ൈപശാചിക പവ൪തനം നടകനത് മനഷയ മനസിലാ 
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ണേലാ?  അതലാെത അവെന ശരീരതില അഴക് വാരിേതക 
ലേലാ പിശാചിെന േജാലി?  അേപാള പിശാച് ശപഥം െചയത് 
മനഷയെന വിശവാസ രംഗതം ക൪മ രംഗതം  അവന വഴിപിഴ 
പികം  എനാണ്.  അതില  നിനം  മനഷയെന  രകികാന 
കാലാകാലങളില ൈദവം ദതനാരിലെട ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪േദ 
ശമാണ്  െകാടതയകാറളത്.ആ  മാ൪ഗ  നി൪േദശെതകറി 
ചാണ്  ഇവിെട  വിവരികനത്.  പിശാചിെന  െചളികഴിയില 
വീണ ആദമിേനാട  ൈദവം പറഞതം അവന നലകന മാ൪ഗ 
നി൪േദശം പിനടരാനാണേലാ?.  അതലാെത മഴെവളം െകാണ് 
കളികാനലേലാ ?.

     ഈ ജലതിെന മനാമെത ഗണം  " ُكْم   ِب ُلبو ُق َلى َع ِبَط َيْر ِل َو  
"നിങളെട  ഹദയങെള  അടപികനതിനേവണി"  എനതാണ്. 
അേപാള  മനഷയ  ഹദയങെള  അടപികാനം  േയാജിപികാനം 
േവണി അലാഹ മഹമദ നബിക്  ഇറകി െകാടത ജലം,  മഴ 
െവളമല. ൈദവതിെന മാ൪ഗ നി൪േദശം തെനയാണ് . ഭിനിച 
നിനിരന ഒര സമഹെത മഹമദ നബി ഒനിപിചത് എനായാ 
ലം മഴെവളം െകാണല എന് ആ൪കാണ് അറിഞ കടാതത്? 
മാതമല  ഖ൪ആന  െകാണാണ്  നബി  അത്  സാധിെചടതത് 
എന  ഖ൪ആനില  ഒരപാട്  സലങളില  ൈദവം  വയകമാ 
കിയതമാണേലാ? അേപാള ഈ ഗണമള ജലവം ൈദവീക മാ൪ 
ഗനി൪േദശമാകന ജലം തെനയാണ്.

        ഈ ജലതിെന നാലാമെത ഗണമായി ഖ൪ആന പറഞ 
ത്  "വ യഥബിത ബിഹില അഖദാം”(" َدام   ْق َْل ا ِه ِب ّبَت َث ُي َو )  എനാ 
ണ്.  അതായത്  "ആ ജലം  െകാണ്  പാദങള  ഉറപികനതിന 
േവണി"  എനതാണ്.  ഇവിെട  മനഷയന  രണ  കാലകളെകാണ് 
ഭമിയിലെട ഉറപിച നടകാന േവണി ഇറകിയ മഴെവളമലേലാ 
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അത് കിടാത സന൪ഭതിലം ജനങള കാലകള ഉറപിച െവച 
നടകനണേലാ?  മനഷയെന  നിലപാടകള  ശകമാകനതിന 
േവണി ൈദവം ഇറകിയ ജലം അവെന മാ൪ഗ നി൪േദശമാകന 
വഹ്  യ്  തെനയാണ്  .  അലാെത മഴെവളം െകാണ ഒരികലം 
ഒരാളക്  ഉറച  നിലപാടകള  ഉണാകാന  കഴിയില.സറത 
ഇബാഹീം 27 ംം  വചനതില അലാഹ പറയന:-

ْوِل                                               َق ْل ِبا ُنوا َءاَم ِذيَن ّل ا ّلُه ال ّبُت َث ُي  
ِة      الِخر ِفى َو َيا ْن ّد ال ِة الحيو ِفي ِبِت ّثا  ال

“യസബിതലാഹലദീന  ആമന  ബില  ഖൗലിസാബിതി  ഫില 
ഹയാതിദനയാ വഫില ആഗിറതി"
“സിരമായ  വാകില  വിശവസിചവെര  ൈദവം  ദനയാവിലം 
അനിമതിലം  സിരമാനസരാകന.”  അേപാള  മനഷയരെട 
മാനസികവം  ചിനാപരവം  ആശയപരവമായ  സിരതയാണ് 
ഇവിെട ഉേദശം . അലാെത ഉറച കാലടികള െവച് നടന േപാക 
ലല.  അങെന നടകാന േവദമല ആേരാഗയമാണ് േവണത് എന് 
എലാവ൪കം അറിയാമേലാ?  നടകാന ആേരാഗയമിലാത ഒരാള 
ക  മഴെവളം  കിടിയിടം  കാലകള  ഉറപിച  െവകാന  കഴിയി 
ലേലാ? ചരകതില  മനഷയരെട ജീവിതതില അവ൪ സവീകരി 
കന നിലപാടകളിലം ക൪മങളിലമള സിരത തെനയാണ് 
ഇവിെട  ഉേദശികനത്  .അതല മഴ  െപയേപാള  കാഫിറകളെട 
കാലകള െതനിേപാകകയം മഅമിനകളെട കാലകള ഉറച നില 
കകയം െചയ എന വിശവസികനവ൪ അത്  വിശവസികെട  ! 
ഒര ത൪കതിനില  .അതിെന കറവ്  ഇവിെട  ഇലേലാ?  നമക് 
ഏതായാലം ൈദവീക ജലം െകാണ നമെട മനസിെന ശദീക 
രികാം,  ൈപശാചിക മാലിനയങെള നീകം െചയാം.  നമെട മന 
സകെള പരസരം അടപികാം  .നമെട നിലപാടകള ഉറചതാക 
കയം  അവയില  ഉറചനിലകകയം  െചയാം.  ചരകതില  മന 
ഷയെര  ഒര  ചരടില  േകാ൪ത  മതമണികെളേപാെല  ഒരമി 
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പികകയം  സേഹാദരങളാകി  മാറകയം  െചയക  എനതാണ് 
േവദതിെനയം അത നടപിലാകാന വന ദതനാരെടയം ലകയം 
പെക ഇനെത പേരാഹിത മതങള  അവരവരെട മതാനയാ 
യികെള  ചിനഭിനമാകിെകാണിരികകയം  ശതകളാകിെകാ 
ണിരികകയമാണ് .
     ൈദവീക വിധിവിലകകളെട നടപില വരതനതിന ഒരങ 
േമാള മനഷയെര ആതമിതങളാകിതീ൪കാനള ഉപകരണ 
ങള ആകതക വിധം നമെട ചിനകെളയം വീകണങെളയം 
ക൪മങെളയം ശദീകരികാനമാണ് ൈദവം പറയനത്:-

  
ُكم         َه ُوُجببو ُلوا ْغِسبب َفا الّصببلوة ِإلببى ُتببم ُقْم َذا ِإ ُنببوا آَم ِذيَن ّلبب ّيهاا أ

َ  يا
ِإلببى        ُكببم َل أْرُج

َ َو ُؤوسببكم ِبُر َواْمَسببُحوا ِفببِق ْلَمَرا ا َلببى ِإ ُكم ْيببدي أ
َ َو  

ْعبين َك ْل ا

“യാ അയഹലദീന ആമന ഇദാഖംതം ഇലസവലാതി ഫഗസില വജഹകം വ 
അയദിയകം ഇലലമറാഫിഖി വംസഹ ബിറഊസികം വഅ൪ജലകം ഇലല 
കഅൈബനി "

      ഇവിെട അലപം വിശദീകരിേകണതണ് ."മി൪ഫഖ് " എന 
പദം  റഫിഖ  എന  പദതില  നിനാണ്  ഉണായിടളത്.  രണ 
ശരീരമാെണങിലം ഒേര മനസായി  കഴിയന സഹതിെനയാണ് 
"റഫീഖ്"  എന  പറയക  ."റഫിഖ"  എന  പദതിെന  ഉപകര 
ണെത  സചിപികന(ഇസല  ആല,  ഇനസെമനല  നൗണ) 

നാമമാണ്  "മറാഫിഖ്"  എനത്. "ഫതഹ"  എന കിയയെട അ൪ 
തം തറന എനാണേലാ?  അതിെന ഉപകരണതിെന നാമമാ 
ണ്  "മിഫ്  തഹ്"  അഥവാ  താേകാല  എനത്  അതേപാെല 
"വസന"എന പറഞാല തകികണകാകി എനാണ്. അതിെന 
ഉപകരണതിെന നാമമായ "മീസാന " എന പറഞാല തലാസ് 
എനമാണ്  അ൪തം  .   അതേപാെല  "ളറബ"  എന കിയയെട 
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ഉപകരണതിെന  നാമമാണ്  "മിളറബ്"  എനത്  "ബാറ്" 

എനാണേലാ അതിെന അ൪തം.  ഇനി ഈ നാമങളെടെയലാം 
ബഹവചനം േനാകാം മിഫ് തഹ് മഫാതീഹ്,മീസാന, മവാസീന 
മിളറബ്  മളാരിബ്,  മിസബാഹ്  മസവാബീഹ്  ,അതേപാെല 
മി൪ഫഖ്  എന  ഉപകരണെത  സചിപികന  നാമതിെന 
ബഹവചനമാണ്  "മറാഫിഖ്"   എനത്.  അതായത്  മനഷയെര 
റഫീഖ്  ആകാനള  ഉപകരണം  .  ഒന  കടി  വയകമാകിയാല 
മനഷയെര   മിതങളാകാനള  ഉപകരണെത  സചിപികന 
പദമാണ്  മറാഫിഖ്  എനത്.  ഈ  അടിസാന  അ൪തതില 
നിനമാണ്  കയിെന  മകള  ഭാഗവം  താഴഭാഗവം  പരസരം 
േയാജിപികന ഭാഗം എന അ൪തതില മി൪ഫഖ് എന പദം 
ഉപേയാഗിചത്.ഈ പദം 18/16 ല ഉപേയാഗിചിടണ് അവിെടയം 
ൈകമട് എനല അ൪തം എന് നമക് അറിയാമേലാ ?

      അതേപാെല "ഇലാ" (إلى)  എന അറബിയില പറഞാല 
"േലക്  "  (to)  എനാണ്  അ൪തം.   "ഇലസഖി"  അങാടിയി 
േലക്,"ഇലൈലലി" രാതിയിേലക,ഇേപാള നാം ച൪ച െചയന 
വചനതിെല"ഇലാ  അസവലാതി"എനതിന്  "സവലാതിേലക് 
എനാണേലാ  അ൪തം  പറഞിടളത്  അേത  വചനതില 
തെന  "ഇലലമറാഫിഖി  "  എന പറയേമാള മറാഫിഖിേലക് 
എനലാെത  മറാഫിഖകള  വെര  എന  അ൪തം  നലകിയത് 
വികലമായ  അ൪തമാണ്  "വെര"  (until)എനതിന്"  ഹതാ" 

എനാണ്  പറയക.ചരകതില ഒേര  വചനതില തെന രണ് 
അ൪തമാണ് ഇവ൪ നലകിയിടളത്.
       അേപാള  5/6  ല  "ഇദാഖംതം ഇലാ അസവലാതി ഫഗ് 
സില വജഹകം വ അയദിയകം ഇലാ അല-മറാഫിഖി " എന 
പറഞാല  നിങള സവലാതിേലക ഒരങിയാല  മനഷയെര 
മിതങളാകാനള  ഉപകരണമാേകണതിേലക  നിങളെട 
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വീകണങെളയം  ,ചിനകെളയം  ,,  ക൪മങെളയം  ശദീകരി 
കക "എന സാരം.  അേപാള ൈദവീക വിധിവിലകകെള പിന 
ട൪ന ജീവികന മാതകാ സമഹതിെന സംസാപനതിന ഒര 
ങി ഇറങേമാള മനഷയെര മിതങളാേകണതിേലക് നമെട 
ചിനകെളയം ക൪മങേളയം ശദിയാകണം എന സാരം.

      മനഷയെര ഒരമിപികാനള ഈ ഒര ആയത് മാതം സമ 
ഹതില നാം പാേയാഗികമാകിയാല ഇന നാം കാണന ഈ 
കലാപങളം  ശതതയം  വിേദവഷങളം  സമഹതില  ഇലാതാ 
കാന  കഴിയം.  എനാല  ഈ  വചനതില  വിശവസികനവ൪ 
തെന  പരസരം  കലഹിചം  ,ശതതയിലമാണ്  ജീവികനത്. 
കാരണം ഈ വചനതിെന അ൪തെത,  ഒര അനഷാനതിന 
ഒരങിയാല നീ ൈകകളം മഖങളം കഴകണം എന െചറിയ ഒര 
അ൪തതിെലാതകി  .െവളം െകാണ സാനം െചയാല തങ 
ളെട പാപങള കഴകികളയെപടം എന് എലാ മതങളിലം ഉള 
വിശവാസമാണ് ആ വിശവാസം ഇസാമിേലകം,  മസിംകളിേലകം 
കടനകടി.  അങെനയാണ്  "  വള"  എന  ഖ൪ആന  പറയാത 
പദം േപാലം ഇസാമിേലക കയറി  വനത്.  ഇത െചയനേതാട 
കടി ആ ഭാഗം സവ൪ഗതില േപാകം എന വിശവാസവം നമിേല 
ക കടന വന .        
          ഖ൪ആനില വന  "വജഹ്"  എന അറബി പദതിനം 
"യദ്"  എന അറബി പദതിനം എണപത് ശതമാനം സലതം 
സാമദായിക  വയാഖയാതാകള  തെന  ൈക  എനം  മഖെമനം 
അ൪തം നലകിയിടിലേലാ?  ഈ പദങളെട വിവരണം പിനീട് 
നലകനതാണ് .
          ചരകതില ഖ൪ആനിെന സതയസനവം യഥാ൪തവമാ 
യ ഒര പന൪വായന േലാകത് നടതാെത കെറ യദങളെടയം 
അനഷാനങളെടയം മതശികഥകളെടയം ഗനമാകി മാറിയത് 
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ഇനിയം നാം തട൪ന േപായാല ഈ പസകം േലാകതിന ഒര 
െവളിചവം  നലകിെലന  മാതമല  ഇത്  അവ൪ക  ഭാരവം  കടി 
ആയി മാറം എന നാം മനസിലാകണം .സേഹാദരങള തമില 
നടന കരേകത യദതിെന പശാതലതില നിന െകാണ 
രചികെപട  ഭഗവത്  ഗീത  കയില  പിടിചെകാണ്  േലാകത് 
അഹിംസാ  സിദാനം  അവതരിപിച  ഗാനിജിയം  ആ  ഗാനി 
ജിയില  നിനാണ്   ഞാന   സമാധാനതിനം  അഹിംസകം 
മാതക  ഉളെകാളകയം  എനിക  പേചാദനമാവകയം  െചയത് 
എന പറഞ,സമാധനതിനള  േനാബല സമാനതിന൪ഹ 
യായ തവകല ക൪മാനയം ,ഗാനിജിയെട അഹിംസാ സിദാന 
മാണ്  എെന  ആക൪ഷികനത്  എന  പറഞ  അേമരികന 
പസിഡണ് ബരാക്  ഒബാമയം  നമെട മമിലിരിെക  .വിശദ 
മായ ഒര ൈദവീക േവദം േലാകതിന്  സമാധാനവം േസഹവം 
നലകാന  പരയാപമായ  ഗനമല  എന  രപതില  അവതരി 
പികകയം  അതിെന  അനയായികള  തെന  കലാപങളകം 
അകമങളകം േപരിപികനവരാവകയം െചയാല  ഈ േവദ 
തിെന ആവശയകത, ചിനികന, സമാധാനം കാംകികന ഒര 
തലമറ ഉളെകാണിെലങില അവെര കറം  പറഞിട കാരയമില 
കഴതിന  മകളില  െവടിയാലം  േപാരാ  െവടിയിടെപട  ശവശ 
രീരങളെട വിരലകളം മറികണം എന രപതില എഴതിെവക 
െപട  വിശദഖ൪ആെന  വികലമായ  വയാഖയാനങള  തളി 
കളഞ്   മനഷയ  സമഹങള  തമിലള േസഹവം  സൗഹാ൪ 
ദവം  കരണയം  ഊടിയറപികകയം  സമാധാനവം  സരകയം 
നിലനിലകന  ഒര  േലാകകമം  ഉണാകിതീ൪കകയം 
െചയാനതകന രപതില ശരിയായതം സതയ സനമായതമായ 
ഒര  വായനയം  വയാഖയാനവം  ഈ  ൈദവീക  േവദതിന  നാം 
നലകിേയ മതിയാക . അെലങില വിശദമായ ഈ േവദേതാടം 
അടത തലമറേയാടം െചയന ഏറവം വലിയ കരതയായിരികം 
അത്. 
         മാനവിക ഐകയം സാധയമാവണെമങില ആതീയ ഐകയം 
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േവണം.  ആതീയത യകിഭദവം  ,ധ൪മനിഷവം മനേഷയപകാര 
പദവം ആയിരികണം. മാതമല അത് അബദങളെട േമല െകടി 
പടതതമാകരത്. ഇതിെന ആദയപടി അറിവമാണ് .
         മാനവിഐകയം മനഷയ൪ക നി൪മികാന സാധയമല .നല 
ഒര അറിവിലനിേന നല ആതീയത ഉണാവ  .  നല ആതീയത 
യെട ഫലമാകെട മാനവിക ഐകയമായിരികം .
       ആതീയവാദി  വിഗഹാരാധകനം സമനനമാെണങില 
അവെന  സമത്  മഴവന  ൈദവതിെനന  േപരില  അവെന 
വിഗഹതിന െകാണെവകന  .   വിഗഹമിലാതവന അവെന 
സംഘടനകളെട  കാലചവടിലം  .  വിഗഹാരാധകനായ ആതീയ 
വാദി അവെന  അദവാനം വിഗഹതിന ചറ പാഴാകികളയന . 
വിഗഹമിലാതവനാകെട അവെന അദവാനം സംഘടകേവണി 
യം പാഴാകന .  സമതളവനം ,ഇലാതവനം,  വിഗഹം ഉള 
വനം, ഇലാതവനം  അവെന അദവാനം െകാേണാ സമതെകാ 
േണാ  ,  സമയം  െകാേണാ  അവെന  സഹായം  ആവശയമള 
സഹജീവികെള  തിരിഞേനാകേന  ഇല  .പകരം  ൈദവെത 
ശശഷികാനം  ,പരിപാലികാനം  ,ൈദവചിഹങെള  നിലനി൪ 
താനം േവണിയള (സവനം സഹജീവികെള മറന െകാണ്) പര 
കം പാചിലിലാണ്.
        ആതീയത ഇങെനയിരികനിടേതാളം കാലം മാനവിക 
ഐകയം സാധയമല .മനഷയെന അദവാനവം ,സമതം ,സമയവം 
അവെന തെന സഹജീവികളകാണാവശയം  എന മനസിലാകാ 
ത കാലേതാളം ആതീയത േനരാവകയില .
        മാനവിക ഐകയം നിലവില വരാതിടേതാളം കാലം സം 
ഘ൪ഷങള നിലനിലകക തെന െചയം . മാനവിക ഐകയം നി 
ലവില വരാതിടേതാളം അതിെന ഭവിഷയത് സമനനം ദരിദ 
നം എലാവരം അനഭവിേകണി വരിക തെന െചയം .
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            അതെകാണ് നനയെട കാരയതില കിടമതരം നടതന 
ആതീയതയാണ് നമക ആവശയം . ൈദവതിെന േപരില  തിന 
യില വയാപതരായവ൪  യഥാ൪തതില പിശാചിെന ആളകളാ 
െണന നാം തിരിചറിയണം  .മാനവിക ഐകയം െകാണവേരണ 
ത് ൈദവം തെനയാണ്.  പെക ൈദവം അങെന െകാണവരണ 
െമങില യകിഭദവം കമനിബദവമായ ധ൪മതിത ഊനിയ ഒര 
ആതീയത  െകാേണ  കഴിയകയള.  എലാ  ഫലസിദകളകം 
അതിേനതായ ഉപാധികള പ൪തീയാേകണതണേലാ?  ആതീ 
യത് ൈദവീകത എന േപരില എെനങിലം കാടികടിയതെകാ 
ണ് ഫലസിദി ലഭികകയില .
                           

                    

     
                         ദരിദരെട േമാചനം

“അറഅയലദീ  യകദിബ  ബിദീന   ഫദാലികലദീ  യദഉലയതീം 
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വലായഹള അ ലാ തവആമില മിസീന"

“ഈ ദീനിെന കളവാകനവെന നീ കണേവാ? അവനാണ് അനാ 
ഥെയ തടിമാറകയം അഗതിെയ ഭകിപികാന േപരിപികാതിരി 
കകയം െചയനവന "(107: 1-3)

     േലാകതില  വലിയ  വിഭാഗം  ജനങള  ഒര  േനരെത 
ആഹാരം  േപാലം ലഭികാെത ദരിതമനഭവികനതായി  സിതി 
വിവരണകണകകളില കാണാം.മസിം ഭരിപകമള  നിരവധി 
രാജയങള  അവകിടയിലണ്.  അവേയാട  അതിര  പങിടന 
സമലസമദമായ മസിം രാജയങളമണ്.  ഒര ഭഖണവം ഇതിന 
അപവാദമല  .  ഇനയയിേലക  വരേമാള  കാരയങള  കേറകടി 
സങീ൪ണമാണ്. മറ രാജയങളില പലതിലം ഏകാധിപതയങേളാ 
ആഭയനര കലാപങേളാ,  കാലാവസേയാ ഒെക കാരണമാെണ 
ങില  ഇനയയിെല  സിതി  ആ  കാരയങളില  താരതേമയന 
േഭദെപടതാണ്  .എനിട േപാലം േലാകെത രണാമെത മസിം 
ഭരിപകമായ  ഈ  രാജയത്  മസിംകളെട  സിതി  ആദിവാസി, 
ദളിത്  വിഭാഗങേളകാള  ദയനീയമാണ്  .ആദിവാസികളെടയം 
ദളിതരേടയം,  മറനവധി പിേനാക ജനവിഭാഗങളെടയം കരയമാ 
കെട അതയനം േകശകരമാണ് .
     േലാകത്  ജീവിചിരികന  എലാവ൪കം  സഭികമായി 
കഴിയാന തക വിഭവസമദി ഇവിെടയെണങിലം വളെര െചറിയ 
ഒര  നയനപകം  അവ  കയടകി  െവചിരികകയാണ്  നറാണക 
ളായി.  ഈ  നയനപകങളില  പല൪കം  അവരെട  സമത് 
എങെന വിനിേയാഗികണം എനതിെനകറിച് വയകമായ ഒര 
രപേരഖേയാ  ,അവരെട  മതസംഹിതകളില  അതിെനകറിച് 
സമഗമായ ഒര കാഴപാേടാ ഇലാതവരാണ് .എനാല മസിംകള 
എനവകാശെപടനവരം ഇസാമിെന നിലനിലപ് തങളെട ചമ 
ലകളിലാെണന്  ധരിചിരികനവരം  ധനവിനിേയാഗതിെന 
കാരയതില കറകരമായ നിഷിയതവം  പാലികനതിെന ഫലമാ 
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യിടകടിയാണ് േലാകതിെന ഈ ദ൪ഗതി.
  േകവല  അനഷാനങളേടയം  ആചാരങളേടയം  ആരാധ 
നാക൪മങളേടയം  കാരയതില   പമാണങെള  ആധാരമാകി 
െവലവിളി  നടതന  ഇവ൪ക്  അവരെട  കയിലള  അേത 
പമാണം ദരിദരേടയം,  അനാഥകളേടയം,  ദ൪ബലരേടയം േമാച 
നതിന്  എന പതിവിധിയാണ് നി൪േദശികനത് എന കാരയ 
തില  തികഞ  മൗനതിലാണ്.  െചറിയ  െപരനാള  ദിവസം 
െകാടകന നാഴിയരിയം വലിയ െപരനാല ദിവസം െകാടകന 
മരിയിറചിയം  മാതമാണ്  പധാനമായം  ഇവരെട  ദാരിദനി൪ 
മാജന പവ൪തനങള .
        േലാകതിെന നാനാഭാഗങളില ദാരിദയം െകാണം  നിരക 
രത െകാണം ആദയനര കലാപങളെകാണം മസിംജനത െപാറ 
തി മടേമാള  മതേമധാവികളക് പധാനപശമായി േതാനനത് 
ഫാനസില പ൪ദ നിേരാധിചതം   യേറാപിെല മിനാരങളെക 
തിരായ നിയമങളം, പവാചകെന അപകീ൪തിെപടതന കാ൪ 
ടണകളെമാെകയാണ്  .  ദാരിദയ നി൪മാ൪ജനതിന ഇവരെട 
പരിപാടി െചറിയ െചറിയ സദഖകളം ,ഭികകളം മാതമാണ് .ഇവ 
െകാണാവെട  ദാരിദയം  നിലനി൪താനലാെത അതിലാതാകാന 
യാെതാര ഉപകാരവം െചയില .
     ഇന സമഹതില െപാതവായി  കാണന ഒര പവണത 
ധനിക൪ അവരെട സമതിെന വിഹിതങള സകാത് സമാഹ 
രണം എന േപരില അവെര സമീപികന മതസംഘടനകളക് 
(അവ൪ക  അംഗതവമള  പസാനങളകമാതം)  െമാതമായി 
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നലകന . ഈ പവ൪തിയിലെട ഈ ധനിക൪ അവരെട തെന 
കടംബതിെല വലഞവേരയം,  ദരിദരായ അയലവാസികേളയം 
അവഗണികകയാണ്  െചയനത്.  ഇങെന  സംഘടനകളേകാ 
പേരാഹിതനാ൪േകാ  ധനം  നലേകണതിെനകറിച്  ഖ൪ആന 
പറയനില താനം. പരമകാരണികന പറയനത കാണക:-

“ൈലസല ബി൪റ അനതവല വജഹകം ഖിബലലമശരിഖി വലമഗ് രിബി വ 
ലാകിനല ബി൪റ മന ആമന ബിലാഹി വലയൗമില ആഖിരി വലമലാഇക 
തി വലകിതാബി വനബിയീന വആതലമാല അലാഹബിഹീ ദവില ഖ൪ബാ 
വലയതാമാ വലമസാകീന വബസബീലി വസാഇലീന വഫി൪രിഖാബി വഅ 
ഖാസവലാത  വആതസകാത  വലമഫന  ബി  അഹദിഹിം  ഇദാ  ആഹദ 
വസാബിരീന ഫിലബഅസാഇ വള൪റാഇ വ ഹീനലബഅസി ഉലാഇകലദീന 
സദഖ വ ഉലാഇക ഹമല മതഖന"

“കിഴേകാേടാ പടിഞാേറാേടാ നിങളെട മഖങള തിരികനതി 
ല പണയമില  .പെക പണയം  ൈദവെതെകാണം,അനിമഫല 
െതെകാണം മലകകെളെകാണം േവദെതെകാണം പവാചക 
നാെരെകാണം  വിശവസികകയം  ധനേതാട  പിയമണായിരി 
െക അത് അടത ബനകാ൪കം അനാഥ൪കം അഗതികളകം 
ൈദവീക മാ൪ഗപതനം അേപകക൪കം …. െകാടത് ൈദവീക 
മാ൪ഗനി൪േദശങെള പിനട൪ന ജീവികന ഒര മാതകാ സമഹ 
െത സാപികകയം ൈദവീക സംസാരം െകാണവരികയം ,ദരി 
തതിലം ഉപദവതിലം കഠിനഘടതിലം  പരിശമികനവേരാ 
െടാനിച് തങള ഉടമടി െചയാല ആ കരാറകള പ൪തീകരിക 
കയം െചയവരാണ്  സതയസനനാ൪  .  അവ൪തെനയാണ് മത 
ഖികള (2:177)

       സമഹതിെല ധനസിതി െമചെപട എലാവരം ഏെതങിലം 
ഒര മതസംഘടനയെട പകതതാെണന കാണാം  .  മത സംഘ 
ടനകള  ധനികെര  തങളെട  പകേതക്  അടപികാനം  നില 
നി൪താനം  േവണി  അശാനപരിശമമാണ്  െചയനത്.  അങ 
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െന െചയനതിെന ഫലമായി ഏതാണ് എലാ സംഘടനകളകം 
േകാടികണകിന  രപയെട  ആസിയളതായി  കാണാം  .ഏെത 
ങിലം  ഒര  സാമതിക  പരാധീനകാരന  സഹായഭയ൪തന 
യമായി  ഇവെര  സമീപിചാല  പഞായതിേലാ  മറ  സ൪കാ൪ 
സഹായ പദതികളിേലാ േപായി േനാകാന പറഞ് കെയാഴിയ 
കയാണ് പതിവ്.

     സാമതികമായി ഏതാണ് രാജയെത േകാ൪പേററ് കമനി 
കളിേലതിന തലയമായ സാമതിക നിലവാരതിെലതിേച൪ന 
ഈ സംഘടനകള  അതാത് സമഹങെള തങളാണ് േസവിക 
നത് എന േപരില ഭീമമായ നികതിയിളവകള േനടന .എനിട് 
സമഹ  മധയതില  മതപവ൪തനം  എന  േപരില  േകാടികള 
ധ൪തടികന സേമളന മാമാങങളം കാലനടജാഥകളം കാമ 
യിന  എന  േപരില  അേനകം  േകാലാഹലങളം  സഷിചെകാ 
ണിരികന .

    യഥാ൪തതില  വിശവാസിസമഹതിന  യാെതാര  സംഭാ 
വനകളം  ഇവ൪  നലകനില  .പകരം  അവ൪ അവരെട  സംഘട 
നകളെട  ആസി  വ൪ദിപികക  മാതമാണ്  ഇവരെട  ലകയം. 
വിശവാസികളില  നിനം  സമാഹരിച  സമത്  മലധനമാകി 
ഇവ൪  ആരംഭികന  വനകിട  സാപനങളില  വിശവാസിക് 
ഇവ൪ നലകന ആനകലയങള നാമമാതമാണ്  .അതിെന േപരി 
ലം  സ൪കാറകളില  നിനം  ആനകലയങള   വാരികടന  .മറ 
സമദായങളക് മസിംകളെടേമല ശതതയം ൈവരാഗയവം വള൪ 
താനലാെത  അവശതയനഭവികന  മസിംകളെട  അടിസാന 
ആവശയങളില  ഒന േപാലം  പരിഹരികെപടനില  .എനാല 
ഖ൪ആനിലടനീളം നാം പരിേശാധിചാലം അവശതയയനഭവിക 
ന  മനഷയ൪ക്  നലേകണതിെനകറിചാണ്  പറഞിടളത് 
എന നമക കാണാനം കഴിയം
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  അവരെട  പശങള  പഠികാന  മേതതര  സ൪കാറകള 
നിേയാഗികന  നേരനന  കമീഷേനാ  സചാ൪  കമീഷേനാ 
േവണം.അതരം കമീഷനകള ചണികാണികന അരകിതാവ 
സകെളകറിച്  പഠികേലാ  പരിഹരികേലാ  ഈ  മതസംഘട 
നകളെട അജണയിലില . ഇവരെട കയിലള സമത് അതിെനാ 
നം  േവണിയളതല  .പകരം  ഇവ൪ക്  ആ൪ഭാടതിനം 
ധ൪തിനം  മാതമളതാണ്.  ചിലസംഘടനകള  വലേപാഴ 
മണാകാറള കലാപങളിേലാ പകതിേകാപങളിേലാ അകെപ 
ടനവ൪ക്  ചില  താലകാലിക  സഹായങെളാെക  െചയെകാ 
ടകനത് കാണാറണ് .അങെന  ചിലവഴികനതിെന പതിരടി 
സനസളവരില നിനം പിരിെച ടകാറമണ്.

           സചാ൪ കമീഷെനയം രംഗനാഥ് മിശ കമീഷെനയം 
മറം  മസിം  ദാരിദയെതകറിചം  പിേനാകാവസെയകറിചം 
മസിംകളക  േജാലിയില  സംവരണം  ലഭിേകണതിെനകറിച 
െമലാമള  റിേപാ൪ടകള ഉടനടി  നടപാകണെമനം േകനസം 
സാന  സ൪കാറകളെട,  േമല  പറഞ  റിേപാ൪ടകളിേനലള 
അനാസ അകനവയമാെണനം ഒെക ചില മസിം േനതാകള 
പറയാറണ്. മറ ചില മസിം േനതാകളക് ഇതരം റിേപാ൪ടകള 
തെന എനാെണന്  അറിയാതവരമാണ്  .  എങെനയായാലം 
രാജയെത ഏറവം പബലമായ നയനപകതിെന ദാരിദയം നി൪ 
മ൪ജനം െചയാന േകനേമാ സംസാനേമാ കനിയണം എന 
കാരയതില ആ൪കം അഭിപായ വയതയാസമില .
       സചാ൪കമീഷേനാ, രംഗനാഥമിശകമീഷേനാ ,മേതതരസ 
൪കാറകളേകാ ഉളതിേനകാള ഉയ൪ന ഉതവാദിതമാണ് ഒ 
ര മസിമിന് മെറാര മസിമിേനാടളത്.

            ഇവിെടയാണ് ദാരിദയനി൪മാ൪ജനതിന് പരിശദ ഖ 
൪ആന മേനാടെവകന ധനവിനിമയ സംവിധാനം പസകമാക 
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നത്. ദാരിദയം നി൪മാ൪ജനം െചയെപേടണത് മസിംകളെട ഇ 
ടയില നിന മാതമല അലാഹവിന അനസരിചവരം അലാത 
വരമായ  മഴവന  ജനതയേടതമാണ്  എനിരിെക  മസിംകളെട 
ദാരിദയെതകറിച മാതം ഉലകണ കാണികനത തെന ഖ൪ 
ആന വിരദമായ അനീതിയാണ് .കാരണം ഖ൪ആനിെലവിെടയം 
ദരിദെന  മസിംകെളേനാ  അമസിംകെളേനാ  േവ൪െപടതി 
കാണനില  .  മാതമല  േകനമായാലം സംസാനമായാലം സ൪ 
കാറകളെട ൈകവശമള ധനം ഇനയെയേപാലള ഒര മേതതര 
രാജയെത  സംബനിചിടേതാളം  എണപതിലധികം  ശതമാനം 
വരന മസിംകളലാതവരില നിനം പിരിെചടകന നികതിപാ 
ണമാെണന്  മനസിലാകണം  .അതില  നിനം  മസിംകളെട 
മാതം  ദാരിദയനി൪മാ൪ജനതിന്  െചലവഴികക  എനത് 
തെന  മെറാര  അനീതിയാണ്  .(ഒര  സ൪കാറം  മസിംകളക 
മാതമായി  അങെന  ഒര  െചലവ്  െചയാന  ഉേദശികനില 
എനത് മെറാര കാരയം .േവാട ബാങ ലകയമാകിയള മനാംകിട 
രാഷീയ സണ മാതമാണ്  അത്  എന്  ഈ പാവങള  ഉേണാ 
അറിയന )

     ഖ൪ആന പമാണമായി സവീകരിച ആ൪കം സവയം പരയാപ 
േനടനതിലെടയലാെത  ബാഹയശകികളില  നിന്  സഹായം 
ലഭികെമന വയാേമാഹികാന കഴിയെമന േതാനനില  .മസിം 
സമഹെത  ആേഗാള  തലതില  നിരീകികേമാള  അവ൪ 
അതെയാനം ദരിദ൪ അെലന മാതമല അതിസമന൪ തെന 
യാെണനം കാണാം.  ഖ൪ആെന വിധിവിലകകളകനസതമായി 
അവരെട സമതിെന വിനിേയാഗം െചയിരനെവങില മസിംക 
ളെട ദാരിദയം മാതമല േലാക ജനതയെട തെന ദാരിദയതിന പ 
രിഹാരമാകമയിരന  .  ബാഹയശകികളില  നിനം  സഹായം 
പതീകികനെവങില അത്  അലാഹവില നിന മാതമായിരി 
കണം . പെക ആ വിഷയതില അവന അറിയിച തന മാ൪ഗ 
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നി൪േദശങളെട അടിസാനതിലായിരികണം അത്. 

          പദാ൪തങളക േനരിടന ദൗ൪ലഭയവം ദാരിദയവം താല 
കാലികം മാതമാണ് . ചിനാപരവം ബദിപരവമായ ദാരിദയവമാ 
യി തടിച േനാകേമാള  .  ഭകയപാനീയങെളകറിചള ഖ൪ആ 
െന പരാമ൪ശങള  പലതം  ആമാശയതിേലകള ഭകയപാനീ 
യങെളകറിചല എന കാണാം.  മറിച് അറിവിെനയം വിശവാസ 
തിെനയം  ചിനയെടയം  മറം  അഭാവെതകറിചാണ്  അത 
പരാമ൪ശികനത്.  ഇമാം ശാഫിഇയെട ഒര പദയം ഇേപാഴെത 
സള പാഠയപദതിയിലണ്.  ആ പദയതില ഒര വരിയില പറയ 
നത്  പിതാവ  മരിചവനല അനാഥ മറിച  അറിവം  സംസാരവം 
ഇലാതവനാണ് അനാഥ എനാണ് . 

“യാ അയഹനാസ് കല മിമഫില അ൪ളി ഹലാലന തവയിബന വലാ തത 
ബിഊ ഗതവാതിൈശതാനി ഇനഹ ലകം അദവന മബീന .  ഇനമാ യഅ 
മറകം ബിസഇ വലഫഹശാഇ വഅനതഖല അലലാഹി മാലാ തഅലമന "

“  ഓ മനഷയെര ഭമിയിലളതില നിനം അനവദനീയവം  ,നലത 
മായതം നിങള ഭകികകയം എനാല പിശാചിെന കാലടികള 
പിനടരാതിരികകയം  െചയവീന  .അവന  നിങളെട  പതയക 
ശതവാണ് .ചീതയം ഇസാമിക വിരദവം ൈദവതില പങേച 
൪കാനം ൈദവതിെന േപരില നിങളകറിയാതത് പറയാനം 
മാതെമ  അവേനാട നിങേളാട കലപികകയള "(2:168-169)

                       "…. ... ِهم     ِر ْف ُك ِب العْجل ِبهم ُلو ُق ِفي ُبوا ِر أْش
ُ َو .....”
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“വ ഉശ രിബ ഫീ ഖലബിഹിമല ഇജ ല ബി കഫ് രിഹിം..”

         ഈ വചനതില ഇസായീലരെട നിേഷധം കാരണം അവ 
൪ ചമചണാകിയ കാരയങള അവരെട ഹദയങളില കടിപിക 
െപട എന പറയനത് ഏതായാലം ആമാശയതിേലകള കടി 
പികെപടലല  എനറപാണ്  .സാമാദായിക  വയാഖയാതാകള 
അംഗീകരിചിെലങിലം  ,ഖ൪ആന  ആശയ  തലതില  വായിക 
െപേടണ ഗനമാെണനളത െകാണ് അതില പറയന തീറയം 
കടിയെമലാം അധിക സലങളിലം ആശയങളെടതാണ് .പിശാ 
ച് ചീതയം,  ൈദവീക വിരദവം,  അവനില പങ േച൪കാനം 
അവെനേമല അവന പറയാതത പറയാനം മാതെമ കലപികക 
യള എന പറഞാല സാധാരണ ആമാശതിേലകള തീറയം 
കടിയെമാനം  പിശാച്  കലപികകയില  എനത  വയകമാണ 
േലാ?

    ഖ൪ആെന  വിധവിലകകളനസരിച്  ദാരിദയനി൪ 
മാ൪ജനതിന്  സംഘടനാ  പകപാതിതവം  ബാധിച  ധനിക 
േരാ  േകവല ആചാരാനഷാനങളക മാതം ബദെപടന മതസം 
ഘടനകേളാ മനിടിറങെമന പതീകികക വയ.

    എലാ  അ൪തതിലമള  ദാരിദയങള  അതിഭീഷണമായ 
രപതില  നെമ  തറിച  േനാകകയാണ്.  ആചാരങളെടേയാ, 

അനഷാനങളെടേയാ,  പ൪തനകളേടേയാ  ഒര  സമാഹാരമല 
ഖ൪ആന  .അത അങെന തെനയാെണന് പാരമരയ വാദികളം 
സമതികന  ഈ ഘടതിലാണ്  സമഹതിെന േമലപറഞ 
ദരവസകെളകറിച് ഖ൪ആന വലതം പരാമ൪ശികനേണാ വല 
പരിഹാരനി൪േദശങളം അത മേനാട െവകനേണാ എനം പരി 
േശാധിേകണത്.
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“ഇനലാഹ യഅമറ ബിലഅദ് ലി വല ഇഹസാനി വ ഈതാഇ ദിലഖ൪ബാ 
വയനഹാ അനിലഫഹശാഇ വലമനകരി വലബഗ് യി ലഅലകം തദകറന "

 “തീ൪ചയായം ൈദവം നീതിയം സകതവം ഉറബനകാ൪കള 
ദാനവം കലപികകയം,  ൈദവീക വിരദപവ൪തനങളം,  െവറ 
കെപട പവ൪തനവം, അതികമവം നിേരാധികകയം െചയന . 
നിങള ഉലബദരാകവാന േവണി അവന നിങെള ഗണേദാഷി 
കകയാണ്"(16:90)

        ധനികരെട ധനതിെന വിഹിതം ദരിദ൪കം അടത 
ബനകളകം  അനാഥകളകം  ,ദ൪ബല൪കം  എതിേചേരണ 
തിെനകറിച്  പതിപാദികാത ഒരധയായം േപാലം വളെര വിര 
ളമാണ്  .ഈ  അധയായതിെന  തടകതിെല  വചനങളില 
അനാഥകളെടയം,  സാധകളെടയം   ആഹാരതിന  േപരിപി 
കകേയാ  േപാതാഹിപികകേയാ  െചയാതവ൪െകതിെര  മത 
നിേഷധിെയന കടത ഭാഷയാണ് ൈദവം പേയാഗിചിടളത്.

    സമത്  ഒര  ഒറെപട  ധനികെന  കയില  െകടികി 
ടകനതേപാെല േദാഷകരമാണ്  മതസംഘടനയെട പറില കമി 
ഞകടികിടകനതം  .രണിലം  സാധാരണകാരന്  ഗണെമാന 
മില  .  സമത്  സദാ  കറങിെകാണിരികണം  .സമഹതിെല 
മഴവന  േപരം  ഏറിയം  കറഞം  അതിെല  ൈകകാരയക൪ 
താകളം ഗണേഭാകാകളമാകേമാെഴ സമത് അതിെന ഗണം 
പദാനം  െചയെനാള.  അങെനെയാര  വയവസിതിെയകറിച് 
ആധനിക  സാമതിക  വിദഗനാ൪  ഇേപാള  വിശദീകരിക 
നെണങിലം  ഖ൪ആന  ആയിരതിനാനറെകാലങളക  മമ 
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തെന ഇത്  വയകമാകകയണായി.പരമകാരണികന പറയനത 
കാണക :-

“മാ  ആഫാഅലാഹ അലാ  റസലിഹീ  മിന  അഹ്  ലില  കറാ  ഫലി  ലാഹി 
വലി൪റസലി വലിദിലഖ൪ബാ വലയതാമാ വലമസാകീ നി വബ് നിസബീലി 
കയ്  ലായകന  ദലതന  ൈബനല  അഗി  യാഇ  മിനകം  വമാ 
ആതാകമ൪റസല  ഫഗദഹ  വമാനഹാകം  അനഹ  ഫനതഹ  വതഖലാഹ 

ഇനലാഹ ശദീദല ഇഖാബ്"
          ഈ വചനതില ൈദവം പറയനത് ഗമകാരില നിനം 
ലഭിച ധനം പവാചകനം അടതബനകളകം, അനാഥകളകം 
സാധകളകം  ൈദവീക  വഴിയെട  പനഃസഷികേവണി  പവ൪ 
തികനവ൪കമാെണന പറഞേശഷം അത ധനികരില മാതം 
പരിമിതെപടാതിരികാന േവണിയാെണനം പറയന  .  കടാെത 
ധനം ചിലവഴികാന പറഞ സലങളില അനഫഖ എന പദമാ 
ണ് ഉപേയാഗിചിടളത്. അതായത് ൈദവം നലകിയ സമതില 
നിനം മറളവകം ലഭികതക രപതില തറനിടാണ് പറയ 
നത്.
      സാമതികശാസതില  സവനമായ  നിലപാടള  ഒര 
ആതീയ  പസാനവം  ഉെണന  േതാനനില  .ഇസാമലാെത. 
എനിടേപാലം ഫലപദവം പേയാഗകമവമായ ഒര സാമതിക 
രീതി  മസിംകളകിലാെത  േപായതിെന  ഫലമായിടാണ്  മസിം 
കള മാതമല മഴവന േലാകവം  ഈ ദാരിദയം  അനഭവികനത് 
എനത്  അതിശേയാകിയല  .തികചം  ചഷണാധിഷിതമായ 
സമദ് കമങളാണ് നറശതമാനം മസിംകള അധിവസികകയം 
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മസിം  രാജയങള  എന  സവയം  അവകാശെപടകയം  സമല 
സമദിയെട  ഉതംഗതയില  നിലെകാളന  രാജയങള  േപാലം 
െചയനത്.
    വിഭവങള  േവണതയെണങിലം  ബഹഭരിപകതിന്  ദാ 
രിദയം മാതവം വളെര െചറിയ ഒര നയനപകതിന അതയാഡം 
ബരങളം  നലകനതാണ്  പസത  സാമതിക  നിയമങള. 

മനഷയതവതിേനാ, നീതിേകാ അത ഒര വിലയം കലപികനില 
.         േലാകത് മനഷയ൪ പലതരം അദവാനങളില ഏ൪െപടിര 
നേപാഴം അവെന ദാരിദയങളേകാ േകഷങളേകാ ഒര കറവം 
ഉണായിരനില . മതങളം അതിെന അനഷാനങളം ശകമായി 
നിലനിലകേമാള തെനയാണ് ഈ അവസയം ഉണായിരന 
ത്  .  മനഷയെര മഗങേളകാള  കരമാം വിധതില പീഡിപിച് 
പണിെയടപികനതിനം  അവ൪ക്  പാഥമിക  സൗകരയങള 
േപാലം നലകാതിരനതിനം ഈ മതങള സാകിയായിരന .
            കാറലമാകിെന മാനിെഫേസാ ഇറങനതവെരയം ഈ 
അവസ തട൪ന  .  അതിന േശഷം  അതിവിദഗമായി  മതങള 
അദവാനികനതിന കലിെകാടകണെമന അവരെട മതതില 
പറഞിടെണന പറയകയണായി.  അതവെര അവ൪ പറഞതാ 
കെട അദവാനികനവന് പരേലാകതാണ് പതിഫലെമനാണ് . 
ഭമിയില  അദവാനിചതിന്  പരേലാകത്  പതിഫലം  കിടനതി 
െന അയകി  ,  അത്  പറയന മതവകാകേളാ  അതിെന ദഷയ 
ഫലം അനഭവികന അദവാനികന ജനവിഭാഗേമാ ഓ൪തേത 
ഇല .
  അേമരികയില മഹാനായ അബഹാം ലിങണ അടിമതവതിെന 
തിരായ നിയമം െകാണവരനതവേരയം ഭമഖത് സജീവമായ സ 
കല മതങളം മനഷയെര മഗങെളേപാെല ചാപകതി അടിമകളാ 
കി   െവച  െകാണിരികകയായിരന  .മനഷയാവകാശങളക് 
ഏറവം വലിയ മലയം കലപിചതം സതയവം അസതയവം േവ൪തിരി 
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കാന േവണി അവതരിപികെപട ഖ൪ആനിെന അനയായികള 
േപാലം  ഈ  അവസ  തട൪ന  െകാണിരികകയം  ഇനം 
യേഥഷം  അനാഥസീകെള  വിവാഹം  കഴിച്  അനഭവികാന 
ഇസാം  അനവദികനെണന് േഘാര േഘാരം  പസംഗികകയം 
അതിന േവണി വാദികകയം െചയന.

         അടിമതവം പ൪ണമായം അവസാനിച എന് ഇനം പറയാ 
റായിടില  .  പടിണിെകാണ് എരിപിരി െകാളന സാധാരണകാ 
രേനാട് ചില മതങള പറഞത് അത് അവെന പ൪വജന പാപ 
ങള മലമാെണനം മറ ചില മതങള പറഞത്  അതവെന വി 
ധിയാെണനമാണ്  .   അവെന ദാരിദയതിന കാരണം ഇവരെട 
ചഷണമാെണേനാ  അവരെട  തെന  അജത  മലമാെണേനാ 
ആരം  തിരിചറിഞില  .  കാലതിെനാത്  പതിയ  സതങള 
െമനഞ് മനഷയെന അദവാനഫലെത തടിെയടകാന മതങള 
സദാ  ജാഗരകത  കാണിചിടണ്.  വിശദഖ൪ആന  ഈ  കാരയം 
പറയനത കാണക :- 

         
“യാ അയഹലദീന ആമന  ഇന കഥീറന മിനല അഹബാരി വ൪റഹബാനി 
ല യഅകലന അംവാലനാസി ബില ബാതവിലി വ യസദന അനസബീലിലാ 
ഹി  വലദീന   യകിസന  ദഹബ  വലഫിളത  വലാ  യനഫിഖനഹാ  ഫീ 
സബീലിലലാഹി ഫബശി൪ഹം ബി അദാബിന അലീം. “

“സതയവിശവാസികെള  ,  പണിതനാരിലം  പേരാഹിതനാരിലം 
െപട ധാരാളം േപ൪ ജനങളെട ധനം അനയായമായി തിനകയം 
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അലാഹവിെന മാ൪ഗതില നിന് അവെര തടയകയം െചയന . 
സവ൪ണവം െവളിയം നിേകപമാകി െവകകയം അലാഹവിെന 
മാ൪ഗതില  അത്  ചിലവഴികാതിരികകയം  െചയനവരാേരാ 
അവ൪ക് േവദനാജനകമായ ശികെയകറിച് സേനാഷവാ൪ത 
അറിയികക (9:34)(പാരമരയ വയാഖയാനം)

     ഇങെന അവരെട കയിലള സമത് ഇവ൪ ചഷണം െചയ 
തിന പറെമ ഈ സാധകളക അവരെട ദാരിദയം നി൪മാ൪ജനം 
െചയാന  ഒര  മണി  ധാനയം  േപാലം  ഉലപാദിപികാന  പരയാ 
പമായ  ഒരറിവം  ,സഹായവം  മതങള  അവ൪ക്  നലകിയിേട 
ഇല.

   മതബാഹയമായ  ചിനകളെടയം  പവ൪തനങളെടയം 
ഫലമായി ശകി പാപിച അവെന സവാതനയ വാജയം സംഘ 
േബാധവം  െകാണാണ്  ദാരിദയെത  ഒര  പരിധിവെരെയങിലം 
നി൪മാ൪ജനം െചയാന കഴിഞത്.  എനാല തെനയം പതി 
യ  പതിയ  ചഷണ  തനങളിലെട  അവെന  ദാരിദയേതയം 
അജതേയയം  നിലനി൪താനള  തനങള  െമനയനതിലാ 
ണ് പല മതങളം വയാപതരായിരികനത് . 
           ഈ ഘടതിലാണ് ഖ൪ആെന ദാരിദയതിെനതിെരയള 
ഇടെപടലിെന പരിേശാധിേകണത്  .  ദീനിെന നിേഷധി തെന 
ദരിദെര  അവഗണികനവനം  അവരെട  ഭകണതിന 
േപാതാഹിപികാതവനമാെണനാണ്  ഖ൪ആന  പറയനത് 
എനത്  നാം  വിശദമാകിയേലാ  ?  .തങള  സവരപിച  കടിയ 
സമതില  നിനം  വ൪ഷതില  ഇന  ദിവസം  ഇത  സാഅ 
അെലങില ഇത മദ് െകാടതാല മതി എനല ഖ൪ആന ആവശയ 
െപടനത്.  ഉളവന ഇലാതവെന ആവശയവം ആവശയമായ സമ 
യവം േതാതം ,അവെന സംസരിച ഉയ൪തിെകാണവരാന ആവ 
ശയമായ  സമയവം  േതാതം  പരിഗണികെമനതാണ്  ഖ൪ആന 
ആവശയെപടനത് . 
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        പവതിയം പതിബദതയം

               “വ അന ൈലസ ലില ഇനസാനി ഇലാ മാ സആ "
               “മനഷയന് അവന പയതിചലാെതയില "
           ഒര സമഹതിെന നിലനിലപിന് അതിെല അംഗങളെട 
നാനാതരതിലള പവ൪തനങള ആവശയമായിവരം .ഓേരാര 
തരം തനാങളെട പാപിയം അറിവമനസരിച് തനിക് തെന 
സമഹതിന  എന  െചയാനാവെമന  തിരിചറിയകയം  തദനസ 
തമായി  ആസതിതമായം  പതിബദതേയാടകടിയം  അധവാനി 
കകയം െചെയങിെല സമഹതിന് െപാതവായം തനിക പേതയ 
കിചം   അതിെന  ഫലം  സിദികകയള  .  ചിലപവ൪തന 
ങളക് അപതപ൪വമായ ഫലസിദിയണാവം  .മറ ചിലതിനാക 
െട പതയകതില വലിയ ഫലെമാനമളതായി േതാനകയില . 
േവെറ  ചില  പവ൪തനങളക്  സമഹതിന്  ചില  ഗണങള 
ലഭികേമാള  വയകിക്  ചിലറ  േദാഷങള  അനഭവെപടകയം 
െചേയകാം.  എനിരനാലം  നമക  േനരിട  ലഭികനിെലങിലം 
സമഹതിന െപാതവായി ലഭികന ഗണങളില ഒര വിഹിതം 
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സമഹതിെല  ഒര  അംഗെമന  നിലയില  നമക  കടി  അവ 
കാശെപടതായിരികം  എത  ഉനതമായ  പവ൪തിയായാലം 
ആതാ൪തതേയാ  പതിബദതേയാ  കടാെതയാണ്  അത െചയ 
നെതങില നാം ഉേദശിച ഫലം ലഭികകയിെലന മാതമല ചില 
േപാള വിപരീത ഫലം കിടിെയനം വരാം.  

  സമഹതിെന  ൈദനംദിന  ജീവിേതാപാധികള  കെണ 
തനതില  മാതമല  സമഹെത  ഉതമ  സമഹമാകി  മാറന 
തിനം നിലനി൪തനതിനം അതീവ സകതേയാെടയള ആസ 
തണങളം പവ൪തനങളം അതയദാേപകിതമാണ്.  ഒര സമ 
ഹെത ബാധികന സമസ േമഖലകെളയം പവ൪തന പരിധി 
യില െകാണവേരണതണ്.  സമഹതിന ഭകണം മാതം േപാര, 

വസംമാതം  േപാര,  പാ൪പിടം  മാതം  േപാര,  ൈവദയസഹായം 
മാതം  േപാര  .കലയം  സാഹിതയവം  സംഗീതവം  സനാ൪ഗവം 
സദാചാരേബാധവം  മാതമല,  സമഹം  സംസാര  സമനമാകണ 
െമങില  ഇതേപാെലയള  അേനകം  ഘടകങള  ആവശയമായി 
വരം.  ആ േമഖലകളിെലാെക നിരനരമായ അധവാനവം ആവശയ 
മായിവരം.

     എത സംസാര സമനമായ ഒര സമഹമാെണങിലം അജ 
തയം,  അനവിശവാസങളം,  അനാചാരങളം  അതിെന  ഗസി 
െചനിരികം.  അതിെന  ഫലമായി  േനരിടാനിടയള  ജീ൪ണത 
കളെകതിെര നിദാന ജാഗത പാലിേകണി വരം. 

         ഈ വ൪തമാന കാലത് ഏതാണ് എലാ സമഹങളം അ 
േനകം പതിസനികെള അഭിമഖീകരിചെകാണാണ് മേനാട േപാ 
യിെകാണിരികനത് എന കാണാം  .സമഹതിെല ഓേരാ വയ 
കിയം  അവനവെന  സമഹം  േനരിടന  പതിസനികേളെതാ 
െകയാെണന്  സക  നിരീകണതിലെട  തിരിചറിഞ്  അതി 
െന പതിവിധികേവണി പവ൪തികാന സനദമായാലലാെത 
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പതിസനികെള  അതിജീവികാനാവില  .ഒര  രകകേനേയാ 
പരിഷ൪താവിേനേയാ  ആഗമനതിനേവണി  നിഷിയരായി 
കാതിരനാല സമല നാശമായിരികം ഫലം.

      വിശവാസം എനത്  ശഭപതീകകള െവച പല൪തിെകാ 
ണ് നിഷിയമായി കാതിരികാനള ഒര ഉപാധിയല .യാെതാര 
പവ൪തനവം െചയാെത േകവല വിശവാസതിെന പതപിനളി 
ല മടിപതച കിടനറങനവ൪ക് ഏെതങിലം തരതിലള പ 
തിഫലം ലഭികെമന പതീകികനത് തികഞ മൗഢയമാണ്.
ഖ൪ആന പറയനത കാണക:-

“റബനാ ഇനനാ സമിഅനാ മനാദിയന യനാദീ ലില ഈമാനി അന ആമിന 
ബി  റബികം ഫ ആമനാ റബനാ ഫഗഫി൪ ലനാ  ദനബനാ വ കഫഫി൪ 
അനാ സയിആതിനാ വതവഫഫനാ മഅല അബറാ൪ .  റബനാ ആതിനാ മാ 
വഅതനാ അലാ റസിക വലാ തഗസിനാ യൗമലഖിയാമതി ഇനക ലാ 
തഗിഫല മീആദ് "

“ഞങളെട നാഥാ വിശവാസതിന് ഒര ആഹവാനം െചയനവെന 
ആഹവാനം ഞങള േകട . നിങള നിങളെട രകിതാവില വിശവ 
സികവീന എന് . അേപാള വിശവസിച . ഞങളെട രകിതാേവ 
അതിനാല നീ ഞങളക് പാപങള െപാറത തരകയം ഞങ 
ളില  നിന്  ഞങളെട  തിനകെള  മായകയം  ഞങെള 
പണയവാനാരെട കടതിലായി ഏെറടകകയം െചേയണേമ  .ഞ 
ങളെട  നാഥാ  ,  ഞങേളാട്  നിെന  ദതനാ൪  മേഖന  വാഗാനം 
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െചയത് നീ നലേകണേമ .  എഴേനലപ് േവളയില നീ ഞങെള 
നിനികാതിരികകയം െചേയണേമ  .  തീ൪ചയായം നീ വാഗാനം 
ലംഘികകയില "(3:193-194)

      ഇങെന മന നാല വചനങളിെല പ൪തനകളക േശഷം 
ൈദവം പറയനത കാണക :-

 “ഫസജാബ ലഹം റബഹം അനീ ലാ ഉളീഉ അമല ആമിലിന മിനകം മിന 
ദകരിന ഔ ഇനഥാ........................................”

“  അേപാള അവരെട രകിതാവ് അവ൪ക് ഉതരം നലകി:  നി 
ങളിെല  പരഷേനാ  സീേയാ  യാെതാര  പവ൪തകെന  പവ൪ 
തിയം ഞാന പാഴാകകയില …................................”(3:195)

      ഇവിെട  പാ൪തികനവരെട പാ൪തനകളക േശഷം 
പറയന  വചനതില  അവരെട  പാ൪തനകളക  ൈദവം 
ഉതരം  നലകിയത്  അവരിെല  സീയായാലം  പരഷനായാലം 
അവരിെല  പവ൪തകെന  പവ൪തനെത  ഞാന  പാഴാ 
കകയില എനാണ്.  ഇവിെട മനഷയെന അധവാനതിെന മഹതവ 
െതകറിചാണ് ൈദവം പറയനത്. മെറാര വചനം കാണക :-
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“വമിനഹം  മനയഖല  റബനാ  ആതിനാ  ഫിദനയാ  ഹസനതന  വഫില 
ആഖിറതി ഹസനതന വഖിനാ അദാബനാ൪ .ഉലാഇ ക നസവീബന മിമാ 
കസബ വലാഹ സരീഉല ഹിസാബ് "

    “അവരെട കടതില തെന ,ഞങളെട നാഥാ നീ ഞങളക 
ഐഹികതിലം  അനിമജീവിതിലം  നന  പദാനികകയം  നീ 
ഞങെള നരകശികെയെതാട് കാതരകികകയം െചേയണേമ 
എന പറയനവരമണ് .  ആ കട൪ക് അവ൪ സമാദിചതില നി 
ന  ഒര വിഹിതമണായിരികം .ൈദവം അതിേവഗം കണകേനാ 
കനവനാണേലാ?(2:201,202)

 ഇവിെട പാ൪തികനവന അവന സമാദിചതില നിനം ലഭി 
കെമനാണ് ൈദവം ഉതരമായി പറയനത് .മെറാര വചനം കാ 
ണക :-

“ഉലാഇകലദീന നതഖബല അനഹം അഹസന മാഅമില വ നതജാവസ അന 
സയിആതിഹിം  ഫീ  അസഹാബില  ജനതി  വഅദസിദഖി  ലദീ  കാന 
യഅദന "

“അവ൪  പവ൪തിചിരനതില ഏറവം നലത സവീകരികകയം 
അവരെട തിനകെള നാം മാപാകനതമാണ്.................”(46:16)

      ഈ വചനതിെന മകളിലള വചനതില പാ൪തികന 
വയകികെള വിവരികനണ് .അവ൪കള മറപടിയായിെകാണാ 
ണ് അവ൪ പവ൪തിചിരനതിെല ഏറവം നലത് നാം സവീകരി 
ച് പതിഫലം െകാടകെമന ൈദവം പറയനത്.
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“.....................ഫമനകാന യ൪ജ ലികാഅ റബിഹീ ഫലയഅമല അമലന 
സവാലിഹന വലാ യശരിക് ബി ഇബാദതി റബിഹീ അ ഹദന "

“.............അതിനാല ആെരങിലം തങളെട നാഥനമായി കടികാ 
ണവാന ആഗഹികനെണങില അവ൪ ൈദവെത അനസരിക 
നതില ആേരയം പങ േച൪കാെത സലക൪മങള പവ൪തി 
ച െകാളെട "(18: 110)

“ഫമനയഅമല  മിഥഖാല  ദ൪റതിന  ൈഗറന  യറഹ  .വമനയഅ  മല 
മിഥഖാന ദ൪റതില ശ൪റന യറഹ "

“അേപാള ഒരണതകം നന െചയിരനവ൪ ആേരാ അവ൪ അത 
കാണനതം  ,ഒരണതകം  തിന  പവ൪തിചിരനവ൪  ആേരാ 
അവ൪ അത കാണകയം െചയനതാണ് "(99:7 ,8)

“വ  അനൈലസ ലിനഇനസാനി ഇലാ മാ സആ"

           “മനഷയന് അവന പയതിചലാെതയിെലനം "
 അനിസാ എന േപരില ദ൪ബലെരകറിചം അവരെട േമാചന 
തിനേവണി  പവ൪തിേകണതിെനകറിചം  വിശദീകരികന 
ഒരധയായം തെന ഖ൪ആനിലണ്.പെക പാരമരയവാദികള അത് 
നാലെകടാനം  ഭാരയമാ൪ക്  കലിെകാടകാനമാകിതീ൪ത.പരി 
ഷരണ  പവ൪തനങെള(അമലസവാലിഹാത്)കറിച്  പറഞ 
വചനങള എതേയാ ഖ൪ആനിലണ്  .ൈദവ പീതി ലഭികാനം 
ജീവിത വിജയം േനടാനമള ഉപാധിയായി ഖ൪ആനില പറഞ 
തം പരിഷരണ പവ൪തനങളെട അനിവാരയതയാണ് .
       ഖ൪ആനില ഇങെനെയാെക പറയനെണങിലം ഖ൪ആ 
നിെന  വകാകള  േപാലം  അവരെട  സാമഹിക  പവ൪തനം 
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അവ൪ക സൗകരയപദമായ  ചില  േമഖലകളില  മാതം  പരിമിധ 
െപടതിയിരികകയാണ് സതവര ശദ ആവശയമള നിരവധി േമ 
ഖലകെള അവ൪ അവഗണികനതായി  നിഷകമതിക േപാലം 
േതാനിേപാകനെണങില അവെര കറെപടതാനാവില .
   ഖ൪ആെന ഉദേബാധനങെള നിഷലമാകന തരതിലള എ 
ണമറ മറ വിജാനീയങളെട ആധികയമായിരികേമാ ഒരപെക 
ഇവെര ഇങെന പിനിരിപിച നി൪തനത്? .ഇങെന ഒര സം 
ശയതിന കാരണമായി ഒര ഹദീസ് ഉദരികന :-

ْببُن           ُد ِعي َسب َنا َث ّد َحب ّيباَن َح ْببُن ِليُم َسب َنا َث ّد َحب ّفباُن َع َقاَل َو ِم َذا ْلُج ا َباب  
ْعُت    َسِم َقاَل َء َنا َة ِمي ْيبَر ُهَر َبا ّلبُه          َأ ال ّلى َصب ِه ّلب ال َرُسبوُل َقباَل ُقبوُل َي  

ِفببّر           َو َفَر َصب َوَل َهاَمببَة َوَل َة َيببَر ِط َوَل َوى ْد َعبب ّلَم َوَسبب ِه ْيبب َل ِمْن - -َع  
ِد     َْلَس ا ِمْن ِفّر َت َكَما ِم ُذو ْلَمْج  ا

“....... ഫി൪റ മിനല മജദമി കമാ തഫി൪റ മിനല അസദി "
അബഹൈററ പറയന:.”................കഷം ബാധിചവനില നിനം 
സിംഹതില നിനം രകെപട് ഓടനതേപാെല ഓടക "
    പസത ഹദീസില പറയനത് കഷേരാഗിെയകണാല സിംഹ 
െത  കണതേപാെല  ഭയെപട  ഓടിേപാകാനാണ്  .എനാല 
ഇതരം ഉദേബാധനങളെടെയാനം പരിധിയില വരാത ചില 
സമദായങളിെല ചില മഹതകള സവജീവിതം തെന പണയ 
െപടതി കഷേരാഗികെള ചികിതിചം ശശസിചം  ആതതയാ 
ഗം  ൈകവരിചവരാണ്  ഉദാഹരണതിന  ഫാദ൪  ഡാമിയന  : 
തെന ജീവിതം മഴവന നിസഹായരം നിരാലംബരമായ പാവെപ 
ട കഷേരാഗികളക േവണി അേദഹം ബലിയ൪പിച.   നമകറി 
യാം െതരവിെന സനതികളകേവണി മദ൪െതേരസ അനഷിച 
തയാഗങള  .  േഫാറനസ് ൈനറിംഗ് േഗലിെന തയാഗെതകറിച് 
അറിയാതവരായി  ആതരശശസരംഗത്  ആരം  ഉണായിരി 
കെമന േതാനനില .ഇവെരാനം പെക ഖ൪ആെന ഉദേബാധ 
നങള ശവിച് പവ൪തന രംഗത് ഇറങിയവരാെണന കരത 
നില .
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      നറാണകളക മമ് തെന ഇതരം മഹല പവ൪തനങള 
നടതിയവരം ഖ൪ആെന വിശവാസപമാണമായി എടതവരമായ 
മഹാ  വയകിതവങെള  പറി  ചരിതങളില  കാണാം  .എനാല 
സമീപ നറാണകളിെലാനിലം തെന ഇതേപാെലയള ആേരയം 
കാണാനാവതത് തികചം യാദശികമാെണന കരതാനാവേമാ?

ഒര  എഡിസേനാ,  നടേനാ,ആലബ൪ട്  ഐനസീേനാ,  സീഫന 
േഹാകിനേസാ  നറാണകളായി  ഖ൪ആന  വകാകളകിടയില 
നിന് കാണാതത് എനെകാണ് ? ശാസ വിജാനീയങളമായി 
ഖ൪ആനള ഇഴയടപം മറ മതപമാണങളെകാനം തെന അവ 
കാശെപടാന കഴിയാത പശാതലതില പേതയകിചം.

         മതതിെന ആരാധനാനഷാനങള പഠികകയം പഠിപി 
കകയം  െചയനേതാെടാപം  തെന  ശാസരംഗതം  പതിബ 
നതേയാെട  പവ൪തിചാലലാെത  സമഹതിന  നിലനില 
കാനാവില .
      മറജീവജാലങളില വയതയസമായി സഷാവിെന പേതയക 
പരിഗ  ണനയ൪ഹികന  സഷിവ൪ഗമാണ്  മനഷയന  എന് 
ൈദവം  പറ  യന സിതിക്     പരമകാരണികന പറയനത് 
കാണക :-

“വലഖദ്  ക൪റംനാ  ബനീ  ആദമ  വഹമലനാഹം  ഫിലബ൪രി  വലബഹ്  രി 
വറസഖ് നാഹം മിനതയിബാതി വഫളലനാഹം അലാ കഥീരിന മിമന 

ഗലഖനാ തഫളീലാ "
“തീ൪ചയായം ആദമിെന മകെള നാം ബഹമാനികകയം  കരയി 
ലം കടലിലം വഹിപികകയം നലവയില നിനം  അവ൪ക നാം 
പദാനികകയം നാം സഷിചവയില മികവേരകാളം േശഷരാക 
കയം െചയ " (17:70)
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     മനഷയന  മറ  ജീവ  ജാലങെളേപാെല  േകവലം  ഇരേത 
ടനതിലം ഇണേചരനതിലം മാതം അവെന പവതികള പരിമി 
തെപടതാന പാടിലേലാ? അറിവ് സമാദികനതിലം അതനസ 
രിച്  പവ൪തിച് മേനറനതിലം മറ ജനകളില നിന വയതയ 
സമായി സാംസാരിക ഘടന രപെപടതനതിലം അവന വയാപ 
തനാേകണിയിരികന
      ചിനയം നിരീകണപാടവവം ഗേവഷണപരീകണങളം 
അവെന പവ൪തന മണലങളായിരികണം  .  ൈവജാനിക 
വള൪ചകം  കാലഘടതിെന  മാറതിനം  അനസതമായി  ൈവ 
ജാനിക  രംഗത്  സംഭവിചെകാണിരികന  മാറങെള  ഉള 
െകാളാനം  അതിനനസരിച്  മനഷയരാശിയെട  ഭാവികേവണി 
പവ൪തനങെള  കാലാനസതമായി  പരിഷരികാനം  അവന 
സനദനാേകണിയിരികന  .മനഷയരാശിക്  വ൪തമാനകാ 
ലത്  ആവശയമായിരികനതം  ഭാവിയില  ആവശയമായിതീ൪ 
േനകാവനതമായ  കാരയങെളകറിചം  അവന  േബാധവാനാ 
വകയം  അതിന േവണ കരനീകങള നടതകയം  െചേയണി 
യിരികന .
       ശാനവം സഭികവം സമാധാനപരവമായ ഭൗതിക അതിജീ 
വനതിന്  സഷാവിെന  വിധിവിലകകള  അനസരികകയം, 
അവന ഔദാരയമായി നലകിയ വിഭവങള   അതീവ സകതേയാ 
െട  ഉപേയാഗിച്  െകാണള പവ൪തനങളില മഴകകയം െച 
േയണത്  ആവശയമാണ്  .ഈ േലാകതം അനിമജീവിതതിലമ 
ള  ശാശവതമായ  വിജയതിന്  ഇത്  അതയനാേപകിതമാണ്. 
ഇത് മറനെകാണള യാെതാര പവ൪തനവം പതിബദതയള 
പവ൪തനമാെണന  പറയക  സാധയമല  .തങളക്  എളപവം 
ആഭിമഖയവമള  േമഖലകളില  മാതമായി  പവ൪തനങെള 
പരിമിതെപടതിയാല അത് എത പതിബദതേയാടകടിയാെണ 
ങിലം ശരി സമഹ വള൪ചക് മാതമല അതിെന നിലനിലപിന 
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കടി സഹായമാെയന വരില .
     മനഷയെരലാം  ഒര  തരതിലെലങില  മെറാര  തരതില 
അധവാനികനവരാണ്  .  പെക അധവാനികനവന അവന അ൪ 
ഹികന പതിഫലം കിടനില എന പരാതി േകളകാം .  അതി 
ന കാരണം എനിന േവണി അധവാനികണം എങെന അധവാനി 
കണെമനളതിെന  അറിവം  ആസതണകറവമാണ്.  നിസാര 
നായ  മനഷയെന  യാെതാര  വിധ  േസവനതിെന  ആവശയവം 
ൈദവതിനില  എന  പറയേമാഴം  മനഷയരിെല  ഒര  വലിയ 
വിഭാഗവം,  അവെന സമയവം,  സമതം,  അധവാനവം ൈദവതി 
ന േവണി പാഴാകികളയന .
                മനഷയരാശിക യാെതാര പേയാജനവം െചയാത അ 
ധവാനം െകാണ് ൈദവതിന എന െമചം? മതതിനം ൈദവതി 
നം േവണി പവ൪തികക എനാല-അത് യാെതാര പേയാജന 
വം ഇല എന പറയേമാള-  അത് സാമഹിക പരിഷരതിന േവ 
ണിയം സമഹതില ,  മതവം ൈദവവം എനാെണനം എനിനാ 
െണനമള  അവേബാധം  സഷികനതിനേവണിയാെണങില 
അത് പേയാജനപദം തെനയാണ്  .  അതിെന ഗണേഭാകാകള 
ആതയനികമായി മനഷയ൪ തെനയാണ് താനം .
           പെക നി൪ഭാഗയവശാല ഇന് മതതിെന േപരില കാണ 
ന പലപവ൪തനങളം ഒനകില വയകമായ അനഷാനങളെട 
േപരിലം, അെലങില വികലമായ മതസങലപങെള നിലനി൪ത 
നതിലെട  മനഷയെന  ഒനടങം  ചഷണം  െചയാന  േവണിയള 
തമാണ്  .ഓേരാ  പവ൪തനവം അദവാനവം  വിലയിരതെപേട 
ണത്.  അതമലം മനഷയരാശിക് എന േനടം ഉണായി എനതി 
െന അടിസാനതിലായിരികണം .
           ആസതിതവം പതിബദതേയാടകടിയതമായ കഠിനാദവാ 
നതിെന ഫലമായിടാണ് ഭമഖത് മനഷയജീവിതം സഖവം സമ 
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ദവമായിതീരം എന തെനയാണ് വിശദഖ൪ആന സമ൪തി 
കനത് .
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ഖ൪ആന വായിേകണത്എങെന

       പരിശദഖ൪ആന അവതരിപികെപടത്  അതിെനക 

റിച് യാെതാനമറിയാത തികചം  അവിശവാസികളായ ഒര ജന 
വിഭാഗതിേലകാണ്  .  അത് എങെന വിലയിരതെപടെമേനാ 
സവീകരികെപടെമേനാ ഉള ആശങ അത എതികാന നിേയാ 
ഗികെപട പവാചകനേപാലം ഉണായിരനതായി  കാണാം  .ആ 
നിലക് ഖ൪ആന വായനയെട ആചാരമരയാദകെളകറിച് ഇന ഖ 
൪പരിഭാഷകളില കാണന തരതിലള ഒര സമീപനം എങെന 
സാധയമാവെമന മനസിലാകനില.

“ഹവലദീ  ബഅഥ ഫില ഉമിയീന റസലന മിനഹം യത്  ല അൈലഹിം 
ആയാതിഹീ വയസകീഹിം വയഅലിമഹമലകിതാബ വലഹികത വഇനകാ 

ന മിനഖബ ലഫീ ളലാലിന മബീന" (62:2)
“

ِليمان                               ا ول َتاُب ِك ماال ِرى ْد َت ْنَت ُك َما

“......മാ കനത തദ് രീ മലകിതാബ വലലഈമാന ….”

        ഖ൪ആന എങെന വായികണം എന പറയേമാള അത 
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വായികനയാള ഏത രപതില എേങാട തിരിഞിരികണം 
ഏത ഈണതില വായികണം എത ഉചതില വായികണം എ 
നീ  വിഷയങളിലാണ്  അതിെന  നിബനനകള  പധാനമായം 
ഊനനത്.അലാെത എനെകാണ് വായികണെമേനാ എങെന 
മനസിലാകെപടണെമേനാ മനസിലാകിയ കാരയങള എങെന 
പവതി പഥതില െകാണവരണെമേനാ അതെകാണ് ജീവിത 
തിലം സമഹതിലം ഉണായിതീരാവന ഗണപരമായ മാറങള 
എെനാെകയാെണേനാ ഉള കാരയങളില ആ൪കം ഒര ഉലക 
ണയം ഇല .
       ഖ൪ആെന മലയം അറിഞവ൪കം അതിെന മനസിലാകിയ 
വ൪കം അത വായികേമാള അനഷിേകണ ആചാരയമരയാദക 
െളകറിച പറഞാല മനസിലാെയന വരം.എനാല അതിെന 
കറിച് യാെതാനം അറിയാത ഒര വയകിേയാട് അത് ഇനഇ 
ന രീതിയില ൈകകാരയം െചയണെമന ഉപാധിെവകേമാള അ 
വനത്  സവീരികെപടാതിരികാനാണ്  സാധയത  .ഇവിെടയാകെട 
ഏറവം  യകിഭദമായം  സദപേദശേതാടകടിയം   അവനിേലക് 
ഈ  സേനശം  എതികക   എനത്  പവാചകെന  നി൪ബന 
ബാധയതയായിരന താനം .  പരമകാരണികന പറയനത കാണ 

ക:-    

 “ഉദ്ഉ ഇലാ സബീലി റബിക ബിലഹിക് മതി വലമൗഇളതില ഹസന 
തി വജാദിലഹം ബിലതീ ഹിയ അഹസന ഇന റബക ഹവ അഅലമ ബിമ 
ന ളല അന സബീലിഹീ വഹവ അഅലമ ബിലമഹതദീന "

      ഖ൪ആന വായനക് ആചാരപരമായ ഉപാധികളെവകനതം 
നിബനനകള  കലപികനതം  അതില  നിനം  പറംതിരിഞ 

                                                                                     107 



നടതാേന  ഉപകരികകയള.  ദാഹികനവന്  ജലെത  സ 
മീപികനതേപാെലേയാ  ജീവന നിലനി൪താന പാണവായവി 
െന  സമീപികനേപാെലേയാ  ഉദാരമായിരികണം  സഷാവിെന 
സേനശങെള സഷി സമീപികാന . ഉപാധിെവകനതമലം അവ 
ന  ആ  സേനശം  ലഭികാെത  േപാവകെയ  െചയകയള  .അത് 
അവന ലഭിേകണ സേനശെത മറചെവകകേയാ തീെര നലകാ 
തിരികകേയാ െചയനതിന തലയമാണ്,കരാ൪ ലംഘനവമാണ് .
പരമകാരണികന പറയനത കാണക :-

“വഇദ് അഗദലാഹ മീഥാഖലദീന ഊതലകിതാബ ലതബയിനനഹ ലിനാസി 
വലാ തകമനഹ ഫനബദഹ വറാഅ ളഹരിഹിം വശതറൗ ബിഹീ ഥമനന ഖ 
ലീലന ഫബിഅസ മായശതറന "

“
    സവാ൪തലാഭതിനേവണി  ഈ  സേനശെത  ൈകകാരയം 
െചയനതം കറകരമാെണന് സ൪വ ശകന ഈ വചനതിലെട 
താകീത െചയന .
 
         സാധാരണ,  മനസിെന അഭിരമിപികാനം വിേനാദതിനം 
േവണിയാണ്  അധികമാളകളം  വായനെയ  ആശയികാറളത്. 
എനാല ഖ൪ആനാകെട വളെര ഗൗരവേമറിയ ഒര വായന ആവ 
ശയെപടന  .ശരാശരി  വായനയില നിന്  ഖ൪ആന പാരായണം 
വയതയസമാകനതിെല  ഒര  ഘടകം  അതാണ്  .  മാനസിേകാ 
ലാസതിനേവണി  വായികന  മിക  പസകങളം  രണാമെതാ 
രാവ൪തി  മറിച  േനാകാന  തെന  നമക  മടിയാണ്.കാരണം 
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അതിെലനാണളത് എന നാം മനസിലാകികഴിഞ .എനാല 
ഖ൪ആന  എതയാവ൪തി  വായിചാലം  ഓേരാ  വായനയിലം 
പതിയ പതിയ ഉളകാഴകള അനവാചകനില ഉണാകനതായി 
അനഭവസ൪ സാകയെപടതന . തീ൪നില ഖ൪ആന കാലാതി 
വ൪തിയാെണന്  പറയനതിനം  ചില  കാരണങളണ്.  ഈ 
കാലഘടതില  മനസിലാകാെത  േപായ  അതിെല  ഒരാശയം 
അടത കാലഘടതില മനസിലാേയകാം.  

          ഖ൪ആെന നറാണകളിലെടയള വായനയെട ചരിത 
തില നിനം അത് മനസിലാകാം.  ക൪ആെന മറ തരതിലള 
വായനകളില നിന് വയതിരികമാകന ചില വസതകള മാതമാ 
ണ് ഇവിെട സചിപിചത്. 

     ഖ൪ആന ഒര ജീവിത ദ൪ശനം മേനാടെവകനണ്.  ഖ൪ആ 
നിെന അവതരണം വെര അജാതമായേതാ ,അജാതമാകിക 
ളഞേതാ ആയ കാരയങെളയാണ് അത് പരാമ൪ശികനത്.

            “അലമല ഇനസാന മാലം യഅലം "
           “ൈദവം മനഷയെന  അവനറിയാതത പഠിപിച "

“ഇന ഹാദല ഖ൪ആന യഖസ അലാബനീ ഇസാഈല അകഥറ ലദീ ഹം 

ഫീഹി യഗതലിഫന "(27:76)

       ൈദംനദിന ജിവിതതിെല ആചാരമരയാദകേളാ അനഷാന 
മറകേളാ അകമിട പഠിപികന ഒര ൈകപസമല ഖ൪ആന . ഭൗ 
തിക സംഘ൪ഷങളിലില നിനം ഒഴിഞമാറി  േമാകം പാപി 
കാനള കറക വഴികളമല അതിെന പതിപാദയ വിഷയം.  സഹ 
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സാബങളായി  മാനവരാശി  അവെനകറിചം  അവെന  പപ 
ഞെതകറിചം നിലനി൪തിേപാന ആപലകരമായ അജത 
കം ഉലകണകം അറതിവരതാനാവശയമായ കിയാതകമായ 
ഉപേദശ നി൪േദശങളം അവെയ പേയാഗകമമാകാന ഉതകന 
ക൪മപരിപാടികളമാണ്  ഖ൪ആന മാനവരാശിക മമിലെവക 
നത്. 

          ആതീയതെയ മനഷയെന അതിഭൗതിക ചിനകളെട അഭ 
യ േകനമാകാെത അവെന പാേയാഗിക ജീവിതെത സഗമമാ 
കാനാള ഉപാധിയായി ഖ൪ആന നിഷ൪ശികന.  മനഷയെന മ 
തേബാധം  നലകി  മയകികിടതാനല  ജീവിത  സമസയകളെട 
യാഥാ൪തയെതപറി  അവേബാധം നലകി ഉതാനം െചയികാ 
നാണ് അത് ശമികനത്.      

                                       

           ജീവിതതിെന നിര൪തകതെയകറിചം നശവരതെയകറി 
ചം പറയനേതാെടാപം ജീവിതതിെന അ൪ത വയാപിെയകറി 
ചം  അനശവരതെയകറിചം  അത്  വാചാലമാകന  .അത്  വയകി 
െയയം സമഹെതയം, രാഷെതയം, കാലേതയം അഭിസംേബാ 
ധന െചയന.  മതഖികെള ഉണാകിതീ൪കാനള ഒര ൈദവീ 
ക ഗനമാണിത്. ആരാണ് മതഖികെളന് അവന തെന നമക 
പറഞ തരനത കാണക :-
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      പാരമരയവാദികള സാധാരണ പറയാറളത് മതെത യകി 
െകാേണാ ബദിെകാേണാ സമീപികരത്  എനം കടതവിശവാ 
സമാണ് ആവശയെമനമാണ്  .  അതിന കാരണമായി അവ൪ പറ 
യനത്  മനഷയയകിയം  ബദിയം  വളെരേയെറ  പരിമിതികേളാ 
ടകടിയളതാെണനാണ് .എനാല ഒര വിശവാസം സവീകരികെപ 
ടനതം അതിന മനസില സായിയായ നിലനിലപണാവനതം 
േകവലം ബാഹയസമ൪ദം െകാണല  .യകിപ൪വമള തീരമാന 
ങളെട ഫലമായിടാണ്  .മനഷയെന പേഞനിയങെളലാം തെന 
പരിമിതികേളാടകടിയതാണ് . എനാല തെനയം അവന പറത 
നിനള കാരയങള ഗഹികാനം സവാംശീകരികാനം അവ മാത 
മാണ് ആശയം .

       ഒരാളെട കാഴ ശകി കറവാെണന കരതി മെറാരാളെട ക 
ണകളിലെട  അയാളക  കാണാനാകാതേപാെലതെനയാണ്  ഒ 
രാളെട യകി എത പരിമിതമാെണങിലം മെറാരാളെട യകിയില 
െട സവാംശീകരിചതിെന അയാളക് സവീകരികാനാവകയില .ഖ 
൪ആന മനഷയേരാട  അവെന യകിയം ചിനാേശഷിയം  േവണ 
വിധതില ഉപേയാഗികാനാണ്  ആഹവാനം െചയനത്.  മനഷയ 
യകിയം ബദിയം ദ൪ബലമാെണന് അറിയാെതയലേലാ  ൈദ 
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വം അങെന ആവശയെപടനത്?
          

“വലഖദ്  ദറഅനാ  ലിജഹനമ  കഥീറന  മിനല  ജിനി  വലഇനസി  ലഹം 
ഖലബനലായഫഖഹന ബിഹാ വലഹം അഅയനനലാ യ ബസവിറന ബിഹാ 
വലഹം ആദാനന ലാ യസഊന ബിഹാ ഉലാ ഇക കലഅനആമി ബലഹം 
അളല് ഉലാഇക ഹമല ഗാഫിലന "

       ഖ൪ആന നിരനരം ഓ൪മെപടതന കാരയങളാണ് ,നിങ 
ള ചിനികനിേല ? നിങള വിേവചികനില ?നിങള ദഷാന 
ങള മനസിലാകനിേല? പ൪വ സമഹങളെട ചരിതങളില പാ 
ഠം പഠികനിേല തടങിയവെയാെക .
       പാരമരയ വാദികള പറയനതേപാെല മനഷയ യകി പരിമി 
തമാെണനം അത ഉപേയാഗികാന െകാളിെലനം കരതിയാല 
തെന മറാരെട യകിെകാണാണ് മനഷയന അവെന സഷാവിങ 
ല നിനം വന സേനശങെള  മനസിലാേകണത്?  പിെന എ 
നിനാണ് ഈ ഗനം ചിനികനവ൪ക മാ൪ഗദ൪ശനമാെണന 
പറയനത്? മനഷയ മസിഷതിെനയം മനസിെനയം അനന സാ 
ധയതകെള  മനകടി  കണ്  അവെയ  ഫലപദമായി  വിനിേയാഗി 
കാനള ആഹവാനമലാെത മെറനാണ് ഈ മാ൪ഗ ദ൪ശനം.?

“വലാതഖഫ  മാൈലസ  ലക  ബിഹീ  ഇലമന  ഇനസംഅ  വലബസവറ 
വലഫആദ കല ഉലാഇക കാന അനഹ മസ്ഊലാ "
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         അറിവിലാതതിെന പിനാെല േപാകരെതനം നിെന ക 
ണ്  കാത്  ഹദയം  തടങിയവ  എങിെന  വിനിേയാഗിചെവന 
േചാദയം  െചയെപടെമന്  ഖ൪ആന  മനറിയിപ  നലകേമാള 
കണം കാതം ഹദയവം ബദിയം യകിയെമലാം ദ൪ബലമാെണ 
ന പറഞ് ഉപേയാഗികാെത എങെനയാണ് അറിവണാകക ? 

        പാരമരയവാദികളെട ത൪കതിന് ഇെതാനമല കാരണം 
അവരണാകിയ െകടകഥകളെടയം ഐതീഹയങളെടേയയം ചീ 
ട െകാടാരം മനഷയന യകിഭദമായി സമീപിചാല തക൪നടിയ 
െമനള ഭയം  െകാണാണ്  വിശവാസിക്  യകിയം ബദിയെമാ 
നം േവെണന പറയനത്.  യകിയം ബദിയം വിേവചന ശകി 
യം  ഉപേയാഗികാെത വിശവസികാനാെണങില േലാകത് എന് 
മാതം മിഥയകളണ് ? വികലവം വികതവമായ എത ആശയങളം 
ഐതീഹയങളമണ്  ?  അവയിേലെതങിലം  ഒന്  വിശവസിചാല 
മതിെയന ഇകട൪ പറയേമാ ?സക നിരീകണതില തെന യ 
കികം ബദികം േബാധയമായത് മാതെമ മനഷയന് സവീകരികാ 
നാവകെയാള

        ഖ൪ആന എങെന വായികണം എന് ചിനിച തല പക 
കനതിന മമ് അത് എനിന വായികണം  എന കടി ചിനിക 
നത് ഉചിതമായിരികം  .  കഴിഞ ആയിരതി നാനറ വ൪ഷമാ 
യി  ഒര വിഭാഗം വിശവാസികളെട ജംഗമസവതായി ഇരികനത 
െകാണല സാമഹയശാസനാരെടയം നിഷകമതികളായ വിജാ 
ന കതകികളെടയം പഠനങളകം ഗേവഷണങളകം വിേധയമാ 
യ ഈ ഗനം േലാക ഗതിെയ മാറി  മറികനതിലം ആധനിക 
േലാക കമതിെന നി൪മിതിയിലം സാരമായ പങവഹിചിടണ് 
എന  നിഷകമതികളെട  നിരീകണതിെന  െവളിചതിലാണ് 
ഈ ഗനം വായന അ൪ഹികന എന പറയനത് .

        ഖ൪ആന വാകയങേളയം വാചകങേളയം സാേങതികാ൪ 
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തെമന േപരില വയാകരണനിയമങളം ഭാഷാ൪തനിബനനക 
ളം കാറില പറതിെകാണ് നികിപതാലരയേതാെടയം നിഗഢ 
ലകയങേളാെടയം  വയാഖയാനികകയം  അ൪തകലപന  നടത 
കയം  െചയതിെന  ഫലമായി  ഖ൪ആെന  വിശാലമായ  താലരയ 
ങള ആപലകരമായ വിധതില അടിമറികെപടകയം േകവല 
വിശവാസതിനേവണി മാതമായിടള ഒര വിശവാസസംഹിത ര 
പെപടകയം െചയ.   

         ഖ൪ആന മേനാടെവകന ഉദാതവം വിശാലവമായ ആശ 
യങെള അതിന ഒര തരതിലം ഇണങാത േകവല പദാ൪ത 
ങളെകാണം  പാേദശികതെകാണം  യാെതാര  പാധാനയവം 
അ൪ഹികാത  സംഭവ  പരമരകളെകാണം  വയാഖയാനികാനം 
നി൪വചികാനം  നടതന  ഓേരാശമങളം  നിഷകമതികളായ 
വായനകാരില മടപം ,െതറിദാരണകളം സഷികാനതകനവയാ 
ണ്. അമ൪തമായ  ആശയ പതിഭാസങെള മ൪തവം ബാലിശവ 
മായ െകാച െകാച ഉപമകളിലെട അ൪തഭംഗം വരതിയതിന് 
ധാരാളം ഉദാഹരണങളില പരിഭാഷകളില കാണാവനതാണ് .ഇ 
ങെന െചയനതിലെട  ഖ൪ആെന ഉേദശയലകയങെള  അടിമറി 
കകയലാെത മെറനാണ് ഇവ൪ െചയനത്?.ശരാശരി വിശവാസി 
േയാട്  ഇവ൪ കലപികനത് അ൪തെതകറിെചാനം േവവലാ 
തിെപേടണതില െവറെത മനഃപാഠമാകകേയാ ഓതിെകാണിരി 
കകേയാ െചയാല മതി ധാരാളം പണയം കിടം എനാണ് .നമെട 
അനഷാനങളില പലതം ഇതില കാണാന കഴിയിെലനം ഇത് 
അപ൪ണമാെണനമാണ് ഇവ൪ പറയനത് .എനാല ഖ൪ആന പ 
റയനത കാണക :-                                                          

لكبم           َوَرِضبيُت ِتبي ْعَم ِن ْيكْم َل َع ْتَمْمُت َأ َو ُكْم ِدين ُكْم َل ْلُت ْكَم َأ  اليوَم
ًنا  ِدي الْسلَم
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         ഖ൪ആന് അ൪തേഭദം വരതി സാേങതികാ൪തം എന 
േപരില തികചം സാങലപികമായ അ൪തങള നലകി ആശയ 
ങെള വഴിതിരിച വിടതിനം,ഭാഷാസക പല൪താതിനം,  സാ൪ 
വലൗകികമായ  കാരയങെള  പേദശികാരയങളായി  ചരകിയതി 
നം  ആശയമായി മനസിലാകെപേടണവെയ പദാ൪തപരമായി 
മനസിലാകിതരനതിനം ധാരാളം ഉദാഹരങള ഉണ്.
കറച ഉദാരണങള കാണക :-

“ഇനലദീന കഫറ സവാഉന അൈലഹിം അഅനദ൪തഹം അം ലം തനദി൪ 
ഹം ലായഅമിനന"
ഈ  വചനതിന  പാരമരയാദികള  െകാടത  അ൪തെമാന 
കാണക  :-   “  സതയനിേഷധികെള സംബനിചിടേതാളം  നീ 
അവ൪ക താകീത നലകിയാലം ഇെലങിലം സമമാകന അവ൪ 
വിശവസികനതല " 

  േലാകത് വിശവാസികളായവെരാെകതെനയം മമ അവിശവാ 
സികളായിരനവരായിരനേലാ  ?  അവെരെയാെക അവെരാനം 
എന പറഞാലം വിശവസികാതവരാെണന മനവിധിേയാടകടി 
ഒഴിവാകിയിരനെവങില  പിെന  ആേരാടാണ്  ഉലേബാധനം 
െചേയണത്?  ആെരയാണ് വിശവസിപിേകണത്  ?ൈദവം തെന 
ൈകവിട അവെര ആരാണ് പിെന രകികക ? എത വലിയ അ 
ബദമാണ് ഇത്?  ഏെറ െപാറകകയം മാപെകാടകകയം െചയ 
നവനാണ് ൈദവം എന പറയേമാഴാണ് ഇതയം അസഹിഷവം 
മനവിധികാരനം വിടവീഴയിലാതവനമായി ൈദവെത ചിതീക 
രികനത്.തികഞ അസംബനെമനലാെത എന പറയാന?
വാസവതില ഈ വാചകം വായിേകണതം മനസിലാേകണതം 
താെഴ പറയന  രീതിയിലാണ്  :  ഒര ജനത നിേഷധിചെകാേണ 
യിരികന ആ അവസയില എനപറഞാലം സവീകരികകയി 
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ല .കാരണം തട൪ന വരന വചനം വയകമാകനണ് .അവരെട 
ഹദയങളിേലകള  പേവശന  കവാടങള  ഈ  നിേഷധാതക 
നിലപാടിലെട അവ൪ െകാടിയടചിരികകയാണ് .
           വാചക ഘടനയില ഭത,വ൪തമാന,ഭാവികാലങെള തിരി 
ചറിയാെത  േകവല  അ൪തം  നലകേമാഴണാകന  സവാഭാവിക 
മായ ഇതരം െതറകള ഖ൪ആന പരിഭാഷകളില ഉടനീളം  കാ 
ണാം.  സംഭവിച െകാണിരികന ഒര കാരയെത സംഭവിച കഴി 
ഞതായിേടാ ,സംഭവികാനിരികന ഒര കാരയെത തലസമയം 
സംഭവിചെകാണിരികനതായിേടാ മനസിലാകനതിലെട മൗലി 
കമായ അ൪തതിന തെന േകാടം സംഭവികന  .വളിപളി 
വിസ൪ഗം തടങിയവയിെലലാം വളെരയധികം കണിശത പല൪ 
തന ഒര ഗനമാണ് ഖ൪ആന  .അത പരിഭാഷെപടതേമാഴം 
ആ കണിശത പല൪തിെയ പറ .േകവലം അ൪തം മാതം മനസി 
ലാകി മറ ഭാഷാ നിയമങെള പറി സകത പല൪താെത ഉദാര 
സമീപനം സവീകരിചിെന ഫലമായിടാണ് പരിഭാഷകളില ഇത 
രം െതറകള കടന കടനത്.  ഇതമലം ഇസാമിെനകറിചം അറ 
ബിഭാഷെയകറിചം  യാെതാനമറിയാത  നിഷകമതികളക് 
ഖ൪ആന  പരിഭാഷകളെട  വായന  വലെര  വിരസമായിേതാനാ 
നിടയണ് .മാതമല ഖ൪ആനില പരാമ൪ശിചിരികന ഉനതമായ 
പല വിഷയങളം വളെര ബാലിശമാെണനം േതാനിേപാവന.ഇ 
ത്  ഖ൪ആെനയം  ഇസാമിേനയം  അറിയാനള  അവരെട 
ശമങളില നിനം അവെര പിനിരിപികന .വളെര ആപലകര 
മാണ് ഈ അവസ.കെറ അധികം ആളകള ആദരികന എന 
തെകാേണാ വിശവസികന എനതെകാേണാ മാതം ഒര പസാ 
നവം മഹതരമാകനില  .  അതിെന യഥാ൪ത മഹതവം െവളി 
െപടാത  കാലേതാളം.അതെകാണ്  ഖ൪ആെന  മഹതവെത 
െവളിെപടതന തരതില അതിെന പന൪വായന നടതണം.
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“അതിനാല ഉപേദശം ഫലെപടനെവങില നീ ഉപേദശിച െകാ 
ളക "(87:9)

േമലവചനെത  യഥാ൪തതില  "  അേപാള  ഉലേബാധനം 
പേയാജനം െചയിടെണങില നീ പേബാധനം നടതക " എനാ 
ണ്. കാരണം േമല വചനതിെല "നഫഅ َفع  എന കിയ ഭത " ن
മാണ്. ആ കിയെയ ഭാവികാലം െകാണാണ് അ൪തം െവചിരിക 
നത്.  ഇങെന െചയനതമലമണാകന കഴപെമനാെണന പരി 
േശാധികാം  .ഫലെപടനെവങില എന പറയേമാള ഭാവിയില 
ഫലമണാകെനങില  എനാണേലാ  അ൪തം.  ഫലെപടിടണങി 
ല  എനകേമാേഴാ  ഭതകാലതില  ഫലമായിടണ്  എനമാണ് 
അ൪തം.ഭാവി എലാവെര സംബനിചം അജാതമാണ് .ഭതകാ 
ലമാകെട എലാവ൪കം അറിയാവനതമാണ്  .ഭാവിെയകറിചള 
അജതയം  ആശങയം  െവചെകാണ ഉപേദശികക  സാധയമല 
േലാ? ഭതകാലതിെന അറിവം ഫലസിദിയം മനസിലാകിെകാ 
ണേല ഉപേദശികാനാവ. ഇതയം െചറിയ ഒര പിശക േപാലം എ 
തമാതം  മാറമണാകന  എന  മനസിലാകാന  േവണിയാണ് 
ഇതയം പറഞത് .
               ദ൪ബലവിഭാഗങളകിടയിെല അജതമലമള രക 
െചാരിചിലിെനയം അതിെന േപരില അവേരാട അനവ൪തിേക 
ണ  നയതിെനയം  അതരം  ദ൪ബലെര  ശദീകരിെചടേകണ 
ആവശയകതെയയം  െതറകള  മനസിലാകിയ  േശഷം  അവരെട 
തിരിചവരവം  പശാതാപവം  ൈദവം  എങെന  സവീകരികന 
എനതിെനകറിചമള ഒര വചനെത എതമാതം വികലവം സീ 
വിരദവം യകിരഹിതവമാകിതീ൪കന എനതിന ഒരദാഹ 
രണം കാണക :-
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“വയസ്അലനക  അനിലമഹീളി  ഖലഹവ  അദന  ഫഅതസില  നിസാഅ 
ഫിലമഹീളി വലാതഖറബഹന ഹതാ യതഹ൪ന ഫ ഇദാ തതഹഹ൪ന ഫ 
അതഹന മിന ഹയഥ  അമറകമലാഹ ഇനലാഹ യഹിബതവാബീന വയ 
ഹിബലമതതവഹഹിരീന "

“ആ൪തവെതപറി അവ൪ നിേനാട േചാദികന . പറയക : അ 
െതാര മാലിനയമാകന  .  അതിനാല ആ൪തവഘടതില നിങ 
ള സീകളില നിനം അകനനിലേകണതാണ് .അവ൪ ശദിയാ 
കനതവെര  അവെര  സമീപികാന  പാടില  .  എനാല  അവ൪ 
ശചീകരിചകഴിഞാല അലാഹ നിങേളാട കലപിച വിധതില 
നിങള അവരെട അടത് െചനെകാളക.  തീ൪ചയായം അലാ 
ഹ  പശാതപികനവെര  ഇഷെപടന  .ശചിതവം  പാലികനവ 
െരയം ഇഷെപടന "(2:222)

      "ആ൪തവെതപറി അവ൪ നിേനാട േചാദികന"  ഇതാണ 
േലാ ആദയവാചകം ഇെതാന പരിേശാധികാം.അതായത് അലമ 
ഹീള് ْلمِحيض   എന പദം ഖ൪ആനിലെട അറിയെപട ഒര രക  ا
െമഴകിെനകറിചാണ്  വയകമാകനത്  .സാധാരണ  സീകളില 
കണ വരന ആ൪തവം എന അ൪തതിനാെണങില മഹീള് 
എനാണ് പേയാഗികക مِحيض  .ഇനി  "അെതാര മാലിനയമാക 
ന"  എന  പേയഗതിെന   നിജസിതി  േനാകാം.അദന ًذى  َأ  
എന പദമാണേലാ മാലിനയം എനതിന് െകാടത അറബി പദം. 
യഥാ൪തതില ഖ൪ആനില ഈ പദം ഉപദവം എന അ൪ത 
തിലാണ് ഉപേയാഗിചിടളത്.  ഇത പകരം േനാകേമാള ആ൪ 
തവവം മാലിനയവമല രകെചാരിചിലം  അതമലമള ഉപദവമാ 
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െണന  കാണാം.  അെലങില  തെന  സഷവായ  ൈദവതിെന 
നിശയപകാരം(പകതി നിയമമനസരിച്) മാസാമാസം പായപ൪ 
തിയം  ആേരാഗയവമള  ഒര  സീക്  നി൪ബനമായി  നടകന 
ഒര പതിഭാസമായ ആ൪തവെത ൈദവം തെന വിരകിേയാെട 
കാണന എനത് വിേരാധാഭാസമാണ് .
         ഇനി അതില നിനം ശദീകരിച കഴിയേമാള എനിനാ 
ണാേവാ ഈ സീ പശാതപിേകണി വരനത്.  ആ൪തവം ഒര 
കറകതയമാെണനാേണാ ൈദവം കാണനത്? പരാതന കാലങളി 
ല  മാതമല  ഇനേപാലം  ചിലയിടങളില  ചില  സമഹങളില 
ഋതമതിയായ സീക് അസശയതയം  വിലകം കലപികകയം വീ 
ടിനകേതക് പേവശനം നിേരാധികകയം ചിലതരം  സസയങ 
െളേപാലം െതാടനതിന് നിേരാധം ഏ൪െപടതകയം െചയിരിക 
നതായി കാണാം .
         ൈദവതിന് അശദിയളവേരാട് െവറപാെണെത .ആ൪ 
തവം അശദിയാെണനം പറയന .അങെനയാെണങില േലാ 
കെത എലാ സീകളകം മാസതില ഒരാഴെയങിലം ൈദവതി 
െന െവറപ്  സമാദിേകണതായി  വരമേലാ  ?  ഇെതത വലിയ 
അനീതിയാണ്.  ഇതിേനകാള സീ വിരദത സങലപികാനാക 
േമാ? ആ൪തവം ഒര അശദിേയാ ,േരാഗേമാ ആെണങില മലമ 
ത വിസ൪ജനങെളയം അങെനതെന കാണെണ? പാകത സ 
മഹങളിലം  ആധനികെരന  അവകാശെപടന  നവീന  പാകത 
രിലം െകാടികതിവാണിരന സീ വിരദതെയ അരകിടറപിക 
വാനലാെത ഖ൪ആന് ഇവ൪ െകാടത ഈ അ൪തം പേയാജന 
െപടേമാ?

    യഥാ൪തതില േമലവചനങളെട അ൪തം ഇങെനയാെണ
ങിേലാ ?” രകെചാരിലിെനകറിച് അവ൪ നിേനാട േചാദികന 
പറയക  :  അെതാര ഉപദവമാകന  .അതിനാല രകെചാലിെന 
േവളയില നിങള ആ ദ൪ബലരില നിനം അകന നിലേകണ 
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താണ്  .അവ൪  മാനസികമായി  ശദിയാകനതവെര  അവെര 
സമീപികരത്.  എനാല അവ൪ ജീവിതവിശദ േനടികഴിഞാ 
ല ൈദവം കലപിചത പകാരം അവെര സമീപികാവനതാണ്  . 
തീ൪ചയായം ൈദവം പശാതപികനവെര ഇഷെപടന . അവന 
പരിശദെരയം ഇഷെപടന (2:222)

         വിടനിലേകണത് ആ൪തവകാരികെളയല എനതിന 
െതളിവായി  4:90  പരിേശാധികക  .അവിെട  േപാരാടതില 
നിനം ഒഴിഞ നിലേകണതിെനകറിച് പരാമ൪ശികനിടത് 
ഇഅതസലَتَزل ْع .എന പദം ഉപേയാഗിചതായി കാണാം  إ

           ശദി , അശദി എനീ ഖ൪ആനിക പേയാഗങെള േകവ 
ലം ശാരീരിക ശദിയം അശദിയമായി കാണേമാഴള കഴപം 
എനാെണന േനാകാം.േദഹത്  മാലിനയം പരളന െതഴിലകളി 
ല  ഏ൪െപടനവ൪  നിരവധിയാണ്  .ഉദാഹരതിന്  ശചീകരണ 
െതാഴിലാളികള  ,േതാടിപണി  െചയനവ൪ തടങിയവ൪.  ഇവ൪ 
െകാെക അവ൪ െതാഴിലില വയാപതരായിരികന സമയം മഴവ 
ന ൈദവതിെന െവറപിന പാതമാേകണി വരമേലാ?  പിനീട് 
പണികഴിഞ് കളിച വതിയായാലലാെത ഇവ൪െകാനം ൈദവ 
തിെന െവറപില നിനം രകെപടാനാകിലേലാ ?
          മറ നിരവധി ഖ൪ആനിക സംജകെള െതറായം േന൪ 
വിപരീത അ൪തതിലം ഉപേയാഗിചതേപാെല തെന ശദി, അ 
ശദി തടങിയ പദങേളയം വളെര ഉപരിപവമായിടാണ് ഇവ൪ 
കണിടളത് . ഒര ശരാശരി മനഷയെന ൈദംനദിന ജീവിതതില 
െതാഴിലിെന ഭാഗമാേയാ മേറാ േദഹത പരളന അഴകാണ് ഇവ 
൪ക്  അശദി.  അത  ദിവസവം  അഞേനരേമാ  ,ആറ  േനരേമാ 
കഴകികളഞാല ഇവ൪ക വിശദിയായി. .യഥാ൪തതില ശ 
ദി  അശദി  എനതെകാണ്  ഖ൪ആന വിവകികനത്  ഹദയ 
തിെനയം ആശയങളേടയം സംശദിയാണ്  എന മനസിലാ 
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കാന വലിയ പാണയതയതിെനെയാനം ആവശയമില  .കാരണം 
ഖ൪ആന വളെര ഋജവം,  സതാരയവം,  ലളിതവം അതെകാണ് ത 
െന അത് സഗാഹയവമാണ് . രണ വചനങള കാണക :- 

“അലഹംദ ലിലാഹിലദീ അനസല അലാ അബിഹില കിതാബ 
വലം യജ്അലഹ ഇവജന ഖയമന …..........” (18:1)

“യാെതാര വകതയം  വരതാതതം േനെര െചാേവയളതമായ 
ഈ േവദഗനെത അവതരിപിച ൈദവതിന സതി "

“ വലഖദ് യസ൪നല ഖ൪ആന ലിദിക് രി ഫഹല മിന മദകി൪ "
“തീ൪ചയായം നാം ഖ൪ആെന അനസരികവാന എളപമാകിയി 
രികന എനാല മനറിയിപ ഉളെകാളനവനേണാ?”(54:17)

             ശദി എനതിെന േകവല ശാരീരിക ശദി എന മനസി 
ലാകിയതിെന  ഫലമായി  സംഭവിച  ഒര  പരമ  അബദതിെന 
സിതി താെഴ െകാടകന വചനതില കാണാം.

“യാഅയഹലദീന ആമന ലാ തഖറബസവലാത  വഅനത സകാറാ ഹതാ ത 
അലമ മാതഖലന വലാജനബന ഇലാ ആബിരീ സബീലിന ഹതാ തഗതസി 
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ല  വഇനകനതം  മ൪ളാ  ഔ  അലാ  സഫരിന  ഔ  ജാഅ  അഹദനമിനകം 
മിനല  ഗായിതി  ഔ  ലാമസമനിസാഅ  ഫലം  തജിദ  മാഅന  ഫതയമമ 
സഈദന തവയിബന ഫംസഹ ബിവജഹികം വഅയദീകം ഇനലാഹ കാന 
അഭവന ഗഫറാ "

“സതയ  വിശവാസികേള  ,   ലഹരിബാധിചവരായിരിെകാണ് 
നിങള  നമസാരെത  സമീപികരത്  .നിങള  പറയനെത 
െനന് നിങളക േബാധമണാകനതവെര  .ജനാബതകാരായി 
രകേമാള  നിങള കളികനതവെരയം  (നമസാരത സമീപി 
കരത്)  നിങള  വഴികടന  േപാകനവരായിെകാണലാെത 
നിങള  േരാഗികളായിരികേയാ  യാതയിലാവകേയാ  െചയാല 
-അെലങില നിങളില ഒരാള മലമതവിസ൪ജനം കഴിഞ് വരി 
കേയാ  സീകളമായി സമ൪കം നടതകേയാ െചയെവങില -എ 
നിട നിങളക െവളം കിടിയതമിെലങില നിങള ശദിയള 
ഭമഖം  േതടിെകാളക  .  എനിടതെകാണ്  നിങളെട  മഖങളം 
ൈകകളം തടവക  .തീ൪ചയായം അലാഹ ഏെറ മാപനലകനവ 
നം െപാറകനവനമാകന (പാരമരയ വയാഖയാനം)

        ഈ പരിഭാഷയിെല ആദയവരികള തെന എടകാം. ലഹരി 
ബാധിചവരായിെകാണ്  നമസാരെത  സമീപികരത്  എന 
മാതെമ  അലാഹ ഉേദശികനള  .ലഹരി  ബാധിചവരായിെകാ 
ണ് മെറനിേനയം സമീപികാേമാ ? അതിലം ഒരിളവണ് .ലഹരി 
ബാധിചാലം േബാധമളതവെര നമസാരെത സമീപികാം.  ജനാ 
ബത് എന പദെത അറബിയില നിലനി൪തിയത് എതായാ 
ലം നനായി.  നിങള വഴികടന േപാകനവരായിെകാണലാെത 
എനതിെന  അ൪തം പളിയിലെട നടനേപാകനതിന ആയി 
രികേമാ ഉേദശിചത്?  േരാഗാവസ  ,യാത  ,സീ സമ൪കം  ,മല 
മത  വിസ൪ജനം  ഇതേലെതങിലം  ഒന  നടതകയം  െവളം 
ലഭികാതിരികകയം െചയാല ശദിയള ഭമഖം േതടിപിടിച് അ 
തെകാണ്  മഖങളം  ൈകകളം  തടവിയാല  ശദമാകംേപാലം  . 
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യകിയം  സാമാനയബദിേയയം  േനരെത  തെന  നിരാകരിച 
സിതിക്   മലമത  വിസ൪ജനം  കഴിചയാള  കയം  മഖവം 
മണെകാണ് തടവനതിലെട എങെനയാണ് ശദിയാവക എന 
േചാദയതിന പസകിയില .
         ഇനി പസത വചനതിെന ശരിയായ അ൪തം നമെകാന 
പരിേശാധികാം.

 “  ഓ  വിശവാസികെള  ,ൈദവീക  കലപനകെളകറിച 
ഊഹാേപാഹങളകരിെക  നിങളേപാകരത്.നിങള 
പറയനെതനാണ് വയകമായ അറിവണാകനതവെര   . നിങള 
ൈദവീക  വിധിവിലകകളില  നിനം  അകന  നിലകനവരാ 
യിരിെക  -ൈദവീക  മാ൪ഗതില  നിനം  പാഠം  ഉളെകാണ 
വരലാെത  -സവയം  സംശദരാകനതവെരയം   ഇനി  നിങള 
േരാഗിേയാ  (ആശയപരമായ)  യാതയി  േലാ(സതയാേനവഷണ 
തിെന)  കഴിയിലനിനം  (അജതയെട)  വനവേരാ  ,നിങള 
ദ൪ബലമായ  ഒര  ആശയെത  അതിജീവിചവേരാ  ,ആയിതീ 
രകയം  ൈദവീക  ജലെത  കെണതിയതമി  െലങില  ശദവം 
അനേയാജയവം  ഉനതവമായ  ഒനിെന  ലകയെവകകയം  അത 
െകാണ് അവെന കാഴപാടിേനയം ക൪മങെളയം സടീകരികെട 

     േമല പരാമ൪ശതിെല ജലം എന പേയാഗെത അലപം വി 
ശദീകരിേകണതായിടണ്.  ഖ൪ആെന വിഷയവം,  ലകയവം മന 
ഷയനിെല വയകിെയ ശദീകരണതിനം പരിണാമതിനം വിേധ 
യമാകക എനതാണ്.ഇതിനേവണിയാണ്  അവന ൈദവദതനാ 
െര അയചിടളത്.ഈ പദാ൪ത േലാകത് ജലതിെന ധ൪മം 
ശരീരെത  കഴകലം  ശദീകരികലമാണ്  .പെക  ആശയതി 
െനയം ചിനയെടയം േലാകത്  ശദീകരണം നടകനത് വിശ 
ദമായ പഠനതിലെടയാണ്  .ഈ രീതിയില ൈപശാചിക ധാര 
ണകെള ശദഝീകരികാന േവണിയള വഹ് യ് എന ൈദവീക 
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മാ൪ഗനി൪േദശങെളയാണ് ജലം എനതെകാണ് ഉേദശികനത്. 
ഭമിെയ  പനരജീവിപികനതിെന  ആകാശതനിനം  െവളം 
വ൪ഷിപികനതിെനകറിചം ഖ൪ആന പറയന.അതിലെട ഭമി 
പചപിടികനതേപാെലയാണ്  മനഷയവയകിതവം  ഗണപരമായ 
പരിവ൪തനതിനേവണി  ജലം  വ൪ഷിപികനതിെനകറിചം 
പറയനത്.സറത് അല അനഫാല പതിെനാനാം വചനതില 
ൈദവം പറയന .

“ …..നിങെള ശദീകരികാനം പിശാചിലനിനമള ദഷയം എ 
ടതകളയവാനം നിങളെട ഹദയങെള അടപികാനം കാലടിക 
െള ഉറപിച നിറതാനം അവന ആകാശതനിനം ജലം വ൪ഷി 
പികനവനാണവന "
       "  മാഉന മിനസമാഇ "എനതെകാണ ഉേദശികനത് സവ൪ 
ഗീയ ജലെത അഥവാ  ദിവയമായ ജലെതയാണ്  .  സാധാരണ 
മഴെവളം െകാണ ഹദയങെള അടപിച നി൪താേനാ ൈപശാ 
ചിക പേലാഭനങെള അതിജീവികാേനാ കഴിയകയിലേലാ ?
          അതെകാണാണ്  4:43 ല പറയന ജലം ശരീര ശദി 
വരതാനള മഴെവളമല ദിവയമായ ജലമാെണന പറഞത്.
     കാലേദശങളകതീതമായ, വിശാലമായ അ൪തതില വിവ 
രിച ഒര കാരയെത പേദശികമായം, അത് അവതരിപികെപടന 
പേദശമായം,അേപാള  അവിെട  നിലനിലകന  കാലാവസ 
യമായം  ,അതിെന അവതരണ പരിസരങളില മാതം നടകന 
െകാച  െകാച  സംഭവങളമായം  സമകാലീന  വയകിതവങ 
ളമായം  ബനെപടതി  അ൪തം  കലപികകേയാ 
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വയാഖയാനികകേയാ  െചയനത്  അതിെന  ഉേദശയലകയങെള 
തെന അടിമറികനതിന തലയമാണ് . .(ആയതകള)

      മെറാരദാഹരണം സറത് അലബഖറയെട മനാം വചനതി 
ല  ൈഗബിെനകറിച്പറയനിടത്  ൈഗബ്  എനാല  അദശയ 
കാരയങള  എന്  അ൪തം  നലകിയിരികനതായി  കാണാം. 
പതയകതില ഒര സാധാരണ വിശവാസിക് അതില എെനങി 
ലം അപാകത ഉളതായി േതാനകയില .പെക  ആ ഒറ കാരണം 
െകാണ് മനഷയ൪ക് അദശയമായ എനിലം വിശവസികാം എന 
നില വരന .മനഷയരാശിക് യാെതാരവിധതിലള പേയാജന 
വം സിദികാതതം എനാല അേങഅറെത േദാഹകരവമായ 
അേനകമേനകം അദശയ കാരയങളാണ് നമെട വിശവാസം ആവ 
ശയെപടെകാണ്  നമക  ചറിലമളത്.  അദശയകാരയങളില 
യാെതാര വിേവചനവം കടാെത യേഥഷം വിശവസികാം എന വ 
നാല പിെന വിശവാസം ഖ൪ആനില മാതം പരിമിതെപടേത 
ണതിലേലാ?  ബദിയം യകിയം ചിനയം വിേവചന േശഷിയം 
ഉപേയാഗിചെകാേണ വിശവാസേയാഗയമായ ഒരവിഷയെത തിര 
െഞടകാനാവകയള .അങിെന വിശവസികേമാെഴ ആ വിശവാ 
സം െകാണള പേയാജനവം ലഭികകയള.അനമായി അദശയ 
മായ എനിലം  ഏതിലം  വിശവസികാന തടങിയതാണ്  േലാക 
തിെന ഇനെത ദരനങളെകലാം കാരണം.

         ഖ൪ആന ൈഗബ് എന പേയാഗതിലെട ഉേദശിചത് അദ 
ശയ കാരയം എന തെനയാേണാ എന നമക പരിേശാധികാം.

(ആയത്)

      പരിശദ ഖ൪ആെന ഋജവം സതയസനവമായ വചനങെള 
അതിെന തെന മറ വചനങളെകാണ് വിശദീകരികാെമനിരി 
െക വകവം അ൪ദസതയങളം അസതയങളം നിറഞ േകവലം 
േകടേകളവികളിലെട രപം െകാണ മനഷയവചനങള എന പ 
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൪ണേബാധയമള  വചനങളെകാണ്  വയാഖയാനികാന  ശമിക 
നത് അേങഅറം അപലപനീയമാണ്  .  മനഷയ മനസിെന ദൗ൪ 
ബലയങെളയം  സങീ൪ണതകെളയം  കാരയങള  മനസിലാകന 
തിലള അവെന ൈവഷമയങേളയം കറിച് ഏറവം അറിയനവന 
സ൪വജനനായ ൈദവമാണിനിരിെക അവെന അതീവ ലളിത 
വം  സഗാഹയവം സതാരയവമായ വചനങെള  ൈദവതിനമമില 
ഒനമലാത അവെന സഷിമാതമായ േകവല മനഷയെന വചനങ 
ളെകാണ് വിശദീകരികാന ശമികനത് വിശദീകരണ പാടവം 
ൈദവേതകാള മനഷയനാണളത് എന സാപികലാവം.

        വിശദീകരണതിന ഉപേയാഗികന മനഷയ ഭാഷയങളാ 
വെട  ൈവരദയങളെകാണം  സങീ൪ണതകളെകാണം  ഭാഷാ 
ലാളിതയതിെന  അഭാവം െകാണം വികലമായതം ധാരാളം ദവ 
യാ൪ത  പേയാഗങള  െകാണം  പരസര  വിരദങളമാണ്  . 
ൈദവീക സേനശെത മനസിലാകനതില നിനം മനഷയെര പി 
നിരിപികാനം ചിനാകഴപതിലാകാനം മാതെമ ഇത് ഉപകരി 
കകയള.  പ൪വ  പവാചകനാരാരം  തെന  ൈദവീക  േവദതി 
േനാെടാപം അത വിശദീകരികാെനന േപരില മെറാര ഉപേവദ 
വം ഇറകിയതായി അറിവില  .ഖ൪ആന തെനയാണ് നബിയെട 
ജീവിതം എന ഒരിടത് പറയകയം ഖ൪ആന േവെറ നബിയെട 
ജീവിതം േവെറ (ഖ൪ആനം സനതം) എന നിലയില േവദതി 
ല പറയാെത  േപായ കാരയങളാണ്  ഈ ഉപേവദതില  എന 
പറഞ് ജനങളില നി൪ബനപ൪വം അടിേചലപികകയം െച 
യനത് ഏതായാലം സദേദശേതാടകടിയാെണന കരതാനാവി 
ല . (ആയതകള)

 
          ഖ൪ആന അവതരിപികെപടതെന സതയാസതയങെള വി 
േവചിച് അറിയാനള മാ൪ഗദ൪ശക സേനശങളായി അലാഹ അ 
വെന സഷികളായ എലാ മനഷയ൪കമായിടാണ് .അതെകാണ ത 
െന ഖ൪ആന ലഭികക എനത് ഓേരാ മനഷയെനയം ,അവന വി 
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ശവാസിയാകെട അവിശവാസിയാകെട അലാഹവിെന സഷി എന 
നിലക് അവെന മൗലിക അവകാശമാണ് .ആ൪കാണ് അതിെന 
തടയിടാനവകാശമളത്  ?  അനാവശയമായ ഉപാധികള െവകന 
തിലെട  ഖ൪ആനിക  സേനശങള  മനഷയരിേലെകതികാതി 
രികാനള കതനങള മാതമാണ് .

           ഖ൪ആെന മഹതവം അത് അചടികാന ഉപേയാഗിച കട 
ലാസിെനേയാ മഷിയെടേയാ മഹതവമല  .അതില അന൪ലീനമാ 
യ മഹതായ തതവങളെട മലയമാണ് . ആ തതവങളക പലവി 
ല കലപികകയം അവ വളെചാടികാന നിരനരശമം നടതക 
യം െചയനവരാണ്  യഥാ൪തതില ഖ൪ആെന ബഹമാനികാ 
തവ൪  .ഖ൪ആന എന ഗനം  അവധാനതേയാടകടി ൈകകാ 
രയം െചേയണതില എനല ഇപറഞതിെന അ൪തം .തീ൪ചയാ 
യം മാനയമായം വിനയിനവിതരായം മനവിധികളിലാെതയം അതീ 
വ സകമതേയാടം കടി തെനയാണ് അത് ൈകകാരയം െചയപ 
േടണത്. അതിെന േപരില തികചം അപാേയാഗികമായ നിബന 
നകളിലെട അതിെന സാധാരണകാരന് സ൪ശികാന േപാലം അ 
നവദികാതത് അകനവയമായ അപരാധമാണ് .

     അറബിമലം മാതമള ഖ൪ആന ഗനം അമസിംകേളാ വള 
(അംഗശദി)  ഇലാതവേരാ സ൪ശികാേന പാടിെലനം ത൪ജ 
മ േപാെലയയള മലയാളം കല൪നതാണ് ഗനെമങില പഠനം 
േപാെലയള  ആവശയങളക്  ,വിശവാസികളക്  േവണെമങില 
സ൪ശികാം എന ഒരിളവ് അനവദികെപടതായി കാണാം.  ഇവി 
െട മലയാളം,  അറബി എനീ ഭാഷകളകിടയിെല വിേവചനം അ 
നവദികാനാവാതതാണ്  .ഓേരാ  േവദ  ഗനങളം അവതരിപി 
കെപടത് ഓേരാ വയതയസ ഭാഷകളിലാെണന കാണാം.  അതാ 
ത് ജനങളക് എളപതില മനസിലാകാന േവണിയാണത്. മഹ 
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മദ നബിയെട െതാട മമിലള പേബാധിത സമഹം അറബിക 
ളായതിെന േപരിലാണ്  ഖ൪ആന അറബി ഭാഷയിലായത്  .അറ 
ബിക്  അനറബിയാകാേളാ  െവളതവന  കറതവേനകാേളാ 
േയാഗയത കലപികരത് എന തതവം തെനയാണ് അറബി ഭാ 
ഷക് മറ ഭാഷകേളകാള അപമാതിതം കലപികനതിലം അ 
ടിസാനമാേകണത്.

      എഴതവിദയകേളാ അചടിസാമഗികേളാ വയാപകമലാതിരന 
ഒര കാലത് ഖ൪ആന മനഃപാഠമാകി സകികന ഏ൪പാട് അ 
തയാവശയമായിരന .  എനാലിന് ഈ ഡിജിറല യഗതിലം ലി 
ഖിതങള സകിച െവകാന മനഃപാഠം തെനയാണ് േപാംവഴി 
എന കരതനതില അ൪തമില .ഖ൪ആന മഴവന മനഃപാഠമാക 
നത്  വളെര  േശഷമായ  ഒര  കഴിവ്  ആെണന്  അംഗീകരിക 
േമാള തെന മനഃപാഠമാകിയ ആളക് അതിെന ആശയെത 
കറിേചാ  അ൪ത  വയാപിെയകറിേചാ  യാെതാനം  അറിേയണ 
തില എന പറയനത് തികഞ മൗഢയമാണ് .മനഷയന േകവലം 
ഒര േടപ് റിേകാ൪ഡ൪ അലേലാ?

     ഖ൪ആനിലടനീളം ഈ പപഞെതപറിയം അതിെന ഘടന 
െയപറിയം കമനിബദമായ  അതിെന ഓേരാ ചലനങെളപറിയം 
സചനകളളേതാെടാപം  മനഷയേനാട്  അവെന ചറിനമള പക 
തിെയപറിയം അതിെല ജീവജാലങെളപറിയം പപഞെതപറി 
യം  ആഴതില  നിരീകികാനം  ചിനികാനം  ആഹവാനം  െച 
യനണ്.
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       വളെര വിപവകരമെയാര  അവസയാണ് ഖ൪ആന ഇതില 
െട സംജാതമാകിയത്  .അെതവെരയണായിരനതം അന നില 
വിലണായിരനതമായ എലാ അതീയ പസാനങളകം അനയ 
മായിരന ഇതരം ഒര പസാവന .ആതീയത എനാല പകതി 
െയകറിചം അതിെല പതിഭാസങെളകറിചെമലാം അതതെപ 
ടാനം ഭയെപടാനം ആരാധനാപ൪വം േനാകികാണാനം എലാമ 
ള  ഒര  മാ൪ഗംമാതമായിരനെവങില  ഖ൪ആന  ഈ  പറഞ 
പകതിഭാസങെളെയലാം സകമായി നിരീകികാനം ചിനികാ 
നം യകിഭദമായി വിലയിരതാനം ആവശയെപടേമാള മറ ആ 
തീയതകളാവെട ബദിയെടയം യകിയെടയം ഉപേയാഗവം ചി 
നാേശഷിയം   ആതീയതക്  എതിരായ പവ൪തനങളായിടം 
ൈദവേദാഷം  കണിച  വരതന  ക൪മങളമായിടാണ്  വിേശ 
ഷിപിചിരനത്. ഇസാം പകതിെയയം പപഞെതയം കറിച് പ 
ഠികനത് ആതീയതയെട ഭാഗമാകിതീ൪ത. ആതീയത ൈക 
െവടിയാെത തെന സവതന ചിനയം ആകാം എന വിപവകര 
മായ മാറതിനാണ് ഖ൪ആന വഴി തറനിടത്.  വിേശഷ ബദിയ 
ണായിടം  മഗങളില  നിന്  വളെരെയാനം  വയതയാസമിലാെത 
സഹസാബങളായി ഭമിയില അലഞതിരിഞിരന മനഷയക 
ലതിന് ഇത് അനഗഹമായി.
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         ഭമി ഉരണതാെണന് പറഞയാെള തങളെട മതസങലപ 
ങളക്  എതിരാെണന പറഞ് ചടെകാന ആതീയ കാലാവ 
സ നിനിലനിനേപാന ഒര അനരീകതിേലകാണ്  ഖ൪ആ 
െന െവളിപാടകള രംഗപേവശം െചയനത്. ആതീയതയെട പരി 
ധികള ലംഘികാെത തെന അറിവിെന ശാദവല ഭമികള േതടാ 
െമന അറിവ് ചിനികന മനഷയെന കറെചാനമല ആഹാദിപി 
ചത്.
     ഖ൪ആന മേമാട െവച ൈദവീക വിധിവിലകകള അനസരി 
ചവരം  അലാതവരം അതിെന നഖശിഖാനം  എതി൪തവരം 
എലാം  ഖ൪ആന മേനാടെവച ഈ നവീന ആശയതിെന നട 
തിപകാരായി  മാറി.  ഇതിെന  ഫലമായി  ചിനാ  രംഗതം  ശാ 
സീയ രംഗതം രാഷീയ രംഗതം ഉണായ പരിവ൪തനങള അ 
തതാവഹമായിരന .ഒര പതിയ നാഗരികതയെട തെന ഉദയമാ 
ണ് ഇതിലെട സംഭവിചത്. 

              എനാല നി൪ഭാഗയവശാല ഖ൪ആെന ഇതരം 
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                                തീവവാദം            

ًطا   َو                       َوَس ُأَمًة ُكم َنا ْل َجَع َذلك ك

            തീവവാദം ,രകസാകിതവം, തടങിയ പദപേയാഗങള 
മസിംകളമായി ബനെപടതി നിരനരം േകളകാറളതാണേലാ 
ഇതില ആദയേതത്  മസിംകളെട  എതിരാളികെളന  പറയെപട 
നവ൪ മസിംകളെടേമല ആേരാപികനതം രണാമേതത് മസിം 
കള തെന വലിയ ഭയഭകിേയാെട ആയിതീരാന ആഗഹിക 
നതമാണ്.കാരണം മതതിെന േപരില രകസാകിതവം വരിക 
നവ൪ക് സവ൪ഗം ഉറപാെണെത .

         യാെതാര കാരയതിലം തീവമായ ആതയനികത പല൪ത 
നതിെന ഇസാം എതി൪കന .വിശവാസതിെന കാരയതില പ 
േതയകിചം. മധയമനിലപാടാണ് അത് നിഷ൪ഷികനത്. എനാല 
പലേപാഴം  വിശവാസതിെന  േപരപറഞെകാണള  തീവനില 
പാടകെള  വിശവാസ ദാ൪ഢയതിെന ലകണമായാണ് വിശവാസി 
കള കാണനത്.  (വിശവാസതിന്  പറതള െപാതസമഹം അ 
ങെനയെലങിലം)

        രണറേതകം േപാകാെത മധയനില സവീകരികനതിെന 
കാരയങളെട  നിജസിതി  മനസിലാകനതിെല  കഴിവേകേടാ, 
തീരമാനങള  എടകനതിെല  ആ൪ജവകറേവാ  മലംസവീക 
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രികന ഒര അഴെകാഴമന നിലപാടാണ് അെതന് പഥമ ദഷയാ 
ചില൪െകങിലം  േതാനാനിടയണ്.ഇതെകാണതെനയായിരിക 
ണം  വിശവാസദാ൪ഢയതിെന  േപരില  ചില൪  ഇസാം  അനശാ 
സികന  മധയനില  ൈകവിട്  പലേപാഴം  തീവനിലപാടകള 
സവീകരികനത് .ഇത് മതതിെല സകതകറവാണ്.         

       ഒരേപാെല ശരിെയന േതാനന  രണവിരദ സംഗതികള 
െടേയാ വയകികളെടേയാ കാരയതില മധയനില സവീകരികക എ 
നതിന്  സനലിതതവം  പാലികക  എനാണ്  അ൪തം.  ഇത 
രണിേനാടം സമദരം പാലികാന ഇടവരതന.  പരസരവിരദ 
ങളായ രണിേനയം വീകണപരിധിയില നിലനി൪തകയം  ര 
ണിേനാടം സംവദികാനള അവസരം നലകകയം െചയേമാള , 
ഏെതങിലം ഒരപകേതക നീങകേയാ ചായ് വ് കാണികക 
േയാ െചയേമാള േമലപറഞ സാധയതകള ഇലാതാവകയം അ 
സനലിതതവംെകാണ്  കാരയങള  തകിടം  മറിയകയം  െചേയ 
കാം.  ഒനിേനാട്  അടകനതിെന േതാതനസരിച്  മേറതിേനാട 
അകലനതമലം  അതിനേമലള  നിയനണം  നഷെപടകയം 
െചയന.  ഒര പശതിെന പകതിമാതം കാണകയം സമീപിക 
കയം െചയനതിലെട അതിെന പരിഹാരകിയ   അസാധയമായി 
തീരന .
         ഇസാം എനെകാണ മധയനില സവീകരികന എനതിന് യ 
കിഭദവം ശാസീയവമായ അേനകം കാരണങള ഇനിയം കെണ 
തിേയകാെമങിലം  േമലപറഞ ചില കാരണങളം അതിെന 
ഭാഗം തെനയാണ് . മധയനില എനാല നിഷകത, വീണവിചാരം 
തടങിയ കാരയങളകടിയാണ്. മതതിെന കാരയതില മാതമല 
ജീവിതതിെന സമസേമഖലകളിലം തീവനിലപാടിന പകരം നി 
ഷകതേയാെടയം  സമചിതതേയാെടയം  വീണവിചാരേതാട 
കടിയമള സമീപനങളായിരികം ഉചിതമായിരികക .
          തീവനിലപാട തെന ആചാരഅനഷാനങളിലം  , ഉപരി 
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പവമായ മറചില കാരയങളിലം മാതമാണ് കാണാന കഴിയനത്. 
നമസാരം  േനാമ്  ,ഹജ്  ,  അതതെന  പധാനമലാത  താടി, 
തലപാവ്  ,സനത്  നമസാരങള  ,ദിക്൪  ,  ദആ,തടങിയ 
അനഷാനങളില  ആെരങിലം  വീഴവരതനത്  കാണേമാള 
അകമാസകമായ രീതിയില പതികരികനവ൪,  സതയനിേഷധം 
അയലകാരേനാടള  േദാഹം,  മാതരാജയേതാടം  സവസമദാതി 
േനാട  തെന  െചയന  മറ  അപരാധങള  ,ചതി  ,  വഞ 
ന,ആഡംബരം,  ധ൪ത്,  പിശക്   തടങിയവ വിശവാസികളെട 
ഭാഗതനിനണാവേമാള  വലിയ  വിടവീഴയം  സഹിഷതയം 
ഇേത  ആളകള  കാണികനതം  കാണാം.  സാമഹയമായി 
യാെതാര പതയാഘാതവം  സഷികാത അത്  െചയന വയകി 
െയ  മാതം  ബാധികന  െചറിയ  െചറിയ  മനഷയ  സഹജമായ 
വീഴകേളാട്  അകമാസകമായി  പതികരികകയം,   കടത 
സാമഹിക പതയാഘാതങളണാകകയം സമദായെത ഒനടങം 
സംശയതിെന  നിഴലില  നിലകാന  നി൪ബനിതരാകകയം 
െചയന തരതിലള കടത കറ കതയങള സമദായാംഗങളെട 
ഭാഗതനിനം  ഉണാവേമാള  കറകരമായ  നിസംഗത  പല൪ 
തകയം െചയനവരാണ് പലരം.

          ആേഗാളതലതില തെന മസിംകള  നിരീകണതിലാ 
ണ് എന പറയെപടന .  അതിെന കാരണങളിേലക്  മഴവനാ 
യി    കടകാേനാ  വിലയിരതാേനാ  ഈ  െചറിയ  കറിപിലെട 
സാധയമാെണന കരതനില .എങിലം ആ വിഷയതിലള ആശ 
ങ പരിമിതമായ അറിവകളെട െവളിചതില വിശകലനം െചേയ 
ണത് ആവശയമാെണന േതാനന. 

      ഇസാമിനം മസിംകളകെമതിെര പാശാതയരം പൗരസയരം 
ഒരേപാെല ദഷ്  പചാരണങള അഴിചവിചിടിരികകയാെണന് 
മസിംകളില ഭരിപകവം െപാതസമഹതിെല നിഷകമതികളാ 
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യ നയനപകങളം വിശവസികന.  ഇതില തീെര വാസവമിെല 
നം പറയാനാകില  .  ഇസാേമാ േഫാബിയ എന ഒര പേയാഗം 
തെന നിലവില വനിടണ്.ഇതേമല നികഷരം നിനയരം അകറി 
നി൪തെപേടണവരമാേണാ യഥാ൪തതില മസിംകള?

    പാശാതയ പൗരസയ േലാബികളെട എലാ ആേരാപണങെള 
യം തളികളയേമാള തെന മസിം  അവെന ഇസാമിക അസി 
തവേതാട്  എതമാതം  നീതിപല൪തനണ്  എന  കാരയംകടി 
പരിേശാധനാവിേധയമാകണം.(ആയത്)
           
              ഇസാമിക കാരയങളില അവഗാഹം േനടിയവെരന് അ 
വകാശെപടന ചില൪ മറമതകാരമായിടള സംവാദങളില ഏ൪ 
െപടനതം െപാതസമഹം ഒരതരം  േസാ൪ടസ് മാന സിരിേറാട 
കടി അെതലാം വീകികനതം കാണാം.  ആേരാഗയകരമായ സം 
വാദങള  അഭിലഷണീയം  തെനയാണ്  .എനാല  ഇതരം 
സംവാദക൪ പലേപാഴം തങള പതിനിദാനം െചയന ഗപിെന 
േയാ വിഭാഗതിെനേയാ കടിയാല മതതിെന തെനേയാ വകാ 
വ് എന നിലകാണ് െപരമാറനത്. മാനവികതയെട െമാതതി 
ലള ഉലക൪ഷതിനം നനകം വലിയ പാമഖയം െകാടത കാ 
ണാറില .ഇതമലം  സംവാദകെന വയകിതവേമാ കടിയാല അയാ 
ള പതിനിദാനം െചയന സംഘടകയെട േകമതവേമാ മാതെമ പ 
കടമാകകയള .വിശദ ഗനങള പേതയകിച് ഖ൪ആന വിഭാവ 
നം െചയന എലാതരം ഭിനതകളകമതീതമായ മാനവിക ഐ 
കയം എന ലകയം സഫലമാകാെത േപാകന.

         ഒരികല ഇതരതില െപട ഒര സംവാദകന പറഞത് 
താെനാര തീവവാദി തെനയാെണനാണ്. മതതിെന അനഷാന 
ആചാര വിഷയങളിലാണ് ആ തീവത എനം എടത പറഞ .
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അലാെത മാനവരാശിക്  െമാതതില ഗണകരമായ പരിശദ 
ഖ൪ആനിെന ജീവിതതില പാലിേകണ വിധിവിലകകെളകറി 
െചാനമല അേദഹതിെന തീവവാദം.  ഇതരം  തീവവാദങള 
ഒര ബഹമതസമഹതില ഗണേതകാേളെറ േദാഷെമ െചയക 
യള.

        നമകറിയാം സമീപകാലതായി േലാകതിെന നാനാഭാ 
ഗങളില  നടകന  സംഘ൪ഷങളില  കാരയകാരണങള 
വയതയസമാെണങിലം െതാണറി ഒനപത ശതമാനവം മസിം ആധി 
കയ  പേദശങളിലാെണന്  .  ഇസാം  എന വാകിെന അ൪തം 
തെന  സരകിതതവം,സമാധാനം  എെനാകയാെണന  പറയ 
േമാള തെനയാണ് മന മസിംകള ഒനിച കടിേയെടെതാെക 
ഇതരം സംഘ൪ഷങള നിരനരം അരേങറിെകാണിരികനത് 
        
           മതകാരയങെളനാല അതിെല ഏതാനം അനഷാനങളം 
ആചാരങളം നിലനി൪തനതിലാെണനം അതിെന േപരില യാ 
െതാര വിടവീഴകം തയാറാകാന പാടളതെലനം അതിലെടയാ 
ണ് മതപരമായ തങളെട വയതിരികത നിലനി൪തെപേടണെത 
നം അനമായം തീവമായം വിശവസികനതിലെട പരിശദഖ൪ 
ആെന വിശാലമായ എെനന താലരയങളാണ് ബലികഴികെപട 
നെതന് ഇകട൪ അറിയനില .
             ഇേത അവസരതില തെന തങളെട വംശീയ വ൪ഗീയ 
പേദശിക താലരയങളക് വളെര സങചിതമായ രീതിയില അടി 
മെപടമിരികന  .മറ  മതസമഹങളമായം  ,വിശവാസൈവജാതയം 
പല൪തനവരമായം  പടെവടി  മരികലാണ്  സമാധാനേതാെട 
സഹവ൪തിേതാെടയം ഭമിയില ജീവികനതിേനകാള സവ൪ 
ഗാേരാഹണതിന നലത് എനാണികട൪ വിശവസികനത്. 

             മതപണഡിതനാരെട സഭകളാവെട മാനവ സമഹം െമാ 
തതില  േനരിടന  ആപലകരമായ  പശങളക്  യാെതാര 
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പരിഗണനയം  െകാടകാെത  (ഖ൪ആന  അതാണ്  ആവശയെപ 
ടനെതങിലം) തങളെട മതതിെന േപാലം െമാതമായിടല ,അ 
വാനര വിഭാഗങളെട മാതം േകമം  ,തങളെട തെന വയകിപ 
രമായ േകമം  മനില കണ െകാണള ഫത് വകളം അഭിപായ 
ങളം അടിേചല പികനതില വയാപതരാണ് .

             േലാകതിെന നാനാഭാഗങളില നിരകരതയം അനവി 
ശവാസങളം  പടിണിയം  േരാഗങളം  ആദയനരകലാപങളമായി 
േകാടികണകിന ആളകള  (അവെരലാം വിശവാസികള തെന ) 
കഷെപടെകാണിരികേമാള  അതിെനകറിെചാനം  യാെതാര 
പതികരണതിനം മതിരാെത യാെതാര പതിവിധികളകം ശമി 
കാെത ഫാനസിെല പ൪ദ നിേരാധനതിനം ,യേറാപിെല പളി 
മിനാര വിരദബിലിനം,  അേയാദയയിെല രാമേകതതിനം എ 
തിെര പസാവനകള ഇറകി സായജയം െകാളകയാണ് .

         മസിംകളില ആകമേണാതകത വള൪തനതില ഖ൪ആ 
െനാഴിെകയള അവരെട പമാണങള നിസലമായ പങ വഹിചി 
ടണ്.  ഖ൪ആെനേപാലം  ഈ  രീതിയില  പരിഭാഷകളിലെട  ദ൪ 
വയാഖയാനം  െചയെപടതിെന ഫലമായി മസിംകളം ഇസാമം ഭീക 
രതയെട പരയായങളാെണന് മറളവ൪ക േതാനാനിടയായി. 

               േലാകെത എലാതരം ജനവിഭാഗങളകം  ആകമിച 
തിെനയം ആകമികെപടതിെനയം ചരിതം പറയാനണ്. മസിംക 
ള ആകമണം നടതിയതില ഊറം െകാളകയം ഇനം ആകമി 
കെപടെകാണിരികനതില വിലപികകയം െചയെകാണിരിക 
ന  .മറളവ൪ അഹിംസെയകറിചം ശാനിെയകറിചം സമാധാ 
നെതകറിചം  ആതാ൪തതേയാെട  അെലങിലം  ച൪ച  െചയ 
േമാള മസിംകള ചാേവറിെനകറിചം അകമാസക ജിഹാദിെന 
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കറിചം ആേവശഭരിതരാകന .  ഖ൪ആനില നിനള വയകമായ 
വയതിചലനമാണ് ഇത്.  ഏറവം കടത തിനെയേപാലം നനെകാ 
ണ പതിേരാധികാനാണ്  അതിെല യകിയാണ്  ഖ൪ആന ഉല 
േബാധിപികനത്.  എനാല  തങളതില  തീവമായി  വിശവസി 
കന  എന  പറയകയം  യാെതാര  ൈസദാനിക  അടിതറ 
യമിലാത മലയ വിചാരം െതാട തീണിയിടിലാത ധ൪മാ ധ൪മ 
ങെളകറിച്  വിേവചിചറിയാന  കഴിയാത  ചില  സമഹങേള 
കാള േമചമായം  പാകതമായം  ഖ൪ആന കയിലിരിെക തെന 
മസിംകള പതികരികനത് എനെകാണാണ് എനത് അതിശയ 
കരമായിരികന .
         ഇസാമിക നേവാതാനതിെന വകാകള പലേപാഴം പരി 
തപികനത േകളകാറളതാണ്.  ഇസാം ഒര െതറിദരികെപട 
മതമാെണനം  ആ  െതറിദാരണ  നീേകണതാെണാനെമാെക. 
അതിെന ചില വിഭാഗങള മനസിലാകനത് നമസാരം വ൪ദി 
പികണെമനം മറ പളി േകനീകത അനഷാനങെള ശകിെപട 
തണെമനെമാെകയാെണങില മെറാര വിഭാഗം മനസിലാകന 
ത് രാഷീയ സാമഹയ രംഗങളിേലക് കടി മതെത വയാപിപിേക 
ണതണ് എനം ഇനിെയാര കട൪ മതചിഹങേളയം മതപരമായ 
േവഷവിധാനങേളയം ബലം പേയാഗിചിടാെണങിലം വിശവാസി 
കളില അടിേചലപികണെമനമാണ്  .അതയനം തീവമായ നില 
പാടകളിലെടയാണ് ഇവെയാെക സാധിെചടേകണത് എനാണ് 
ധരിചിരികനത് .
 
             ഖ൪ആെന ശരിയായ വായനയിലെട മാതെമ മനഷയജീ 
വിതവമായി ബനെപട  നിലവിലളതം ഇനി വരാന േപാകനത 
മായ സകല കാരയങളം ഖ൪ആെന പരിധിയില വരനെണനം 
അവെയാെക  ഏറവം  ഉലകഷമായ  രീതിയില  എങെനയാണ് 
ൈകകാരയം െചയെപേടണെതനം മനസിലാവകയള.  അങെന 
വരേമാള അറബി ഭാഷയറിയാത  ഏെതാരാളകം പരിഭാഷക 
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െള ആശയികകെയ നിവതിയള .
            ഇതരം ഖ൪ആന പരിഭാഷകളിലെട അനവാചകന് ലഭി 
കന അറിവ് പലേപാഴം ഖ൪ആെന പഖയാപിത ലകയതിന് വി 
രദവം  മനഷയതവരഹിതമായ  തീവനിലപാടകളക  േപരകവമാ 
യിതീരന  എന  കാരയം  നിേഷധിചിട  കാരയമില  .ഉദാഹരണ 
തിന ഒര വചനതിന പാരമരയ വാദികള അ൪തം കാണക :-

“ ...ഫള് രിബ ഫൗഖല അഅനാഖി വള് രിബ മിനഹം കല ബനാനിന "

“ …..അതിനാല കഴതകളക മീെത നിങള െവടിെകാളക . 
അവരെട  വിരലകെളലാം  നിങള  െവടികളയകയം  െചയക  " 

(8:12)(പാരമരയ വയാഖയാനം)

         ഈ വചനതില െവടകളയക എന അ൪തം പറഞിരി 
കനത് ഇള് രിബ ُبوا)  ِر (إْض  എന അറബി പദതിനാണ്  .ളറബ 
 എന കിയയില നിനം വന കലപനകിയാ രപമാണ് ضبرب
ഈ വചനതില ഉപേയാഗിചിടളത്  .ഈ പദതിന് ഖ൪ആനി 
ല ഈ ഒര വചനതില മാതമാണ്  െവടികളയക എന അ൪ 
തം നലകിയിടളത്.  മറസങളിെലാെക ഒര ഉപമ വിവരിച 
െകാടകക ,അടികക എെനാെകയാണ് പറഞിടളത്.(വള് രി 
ബ് ലഹം മഥലന ,വള് രിബി അസവാകല ഹജറ)

          അതേപാെല അല-അഅനാഖ് (َناق ْع  എനാല സമഹ (ال
തിെല  പമാണിമാരം  േനതാകനാരം  എനം  ബനാന  بنببان 
എനാല  സമഹതിെല  ശകനായ  സനതി  എനമാണ്  അ൪ 
തം  .  (lexicon  page  2176  column  1mid  ).ചരകതില 
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സമാധാനതിന േവണിയണാകിയ കരാറകള മഴവന ലംഘിക 
കയം അകമതിന വരികയം െചയന നിേഷധികളിെല പമാണി 
മാെരയം അവരില നിനള ശകരായ സനതികെളയം  പഹര 
േമലപികാനം   അകമതില  നിനം  പിനിരിപിച്  അകമം 
അവസാനിപികാനമാണ് പറയനത്.  ഖ൪ആനിെല  9:12  എന 
വചനം കടി ഇതിേനാട േച൪ത വായികക .  അഅനാഖ്  اعناق 
എന  ഉപേയാഗിേചടതം  ശാരീരികമായ  കഴത്  എനല  അ൪ 
തം നലകിയിടളത് എന നമകറിയാമേലാ ? 36 :8 കാണക .
അേപാള  പതിജകളം  കരാറകളം  ലംഘിച്  നേമാട  അകമ 
തിന വരനേരാടള േപാരാടെതകറിചാണ് ഇവിെട പറയന 
ത്. 
          eye for eye ( കണിന കണ്) : പതികാരകിയെയകറിച് 
മസിംകളെട സവനം നിലക് പചര പചാരം േനടിയ ഒര പേയാഗ 
മാണിത്  .  അതായത് പകരതിന പകരം tit for tat  എെനാെക 
പറയനതേപാെല  .ഒര അകമം ഒരാള പവ൪തിചാല അതിെന 
അേത നാണയതില തിരിചടികണം എനാണ് അ൪തം .  ഖ൪ 
ആനിെല …............... പറഞത് തിനെയ നനെകാണ്  പതിേരാ 
ധികക എനാണ്  .  ഇങെന പറഞ അേത ഖ൪ആന തെന 
മെറാര സലത് പകരതിന പകരം എന പറയേമാ ?
        അതിപരാതന പാകത കാലം മതലക് , എനെവചാല മന 
ഷയന ഭമഖത് െപറെപരകാന ആരംഭിചേതാടകടി ആരംഭിചതാ 
ണ് അവ൪കിടയിെല സംഘ൪ഷങളം . നാഗരീകതകള രപെപ 
ടനതിനനസരിചം   പേരാഗതി  പാപികനതിെനകറിചം   ആ 
സംഘ൪ഷങളെട  രപഭാവങള  മാറി  എനലാെത  പ൪ണമായ 
ശമനം  ഒരികലമണായില  .  ഇനമണായിടില  .  ഖ൪ആനിെന 
ആവി൪ഭാവകാലേതാളം തെന േലാകതിെന എലാ ഭാഗതം , 
പേതയകിച്  മകയിലം  മനഷയ൪ പലേഗാതങളം സംഘങളമാ 
യി  ഭിനിച്  കലഹികനതില  തലമറകളായി  ഏ൪െപടിരി 

                                                                                     139 



കകയായിരന  . ഈ െകാച േകരളതില തെന നാം േകടിടണ് 
വടകന വീരഗാഥകളെടയം മാമാങതിെനയെമാെക കഥ  .  പക 
ഒര തലമറയില നിനം മെറാര തലമറയിേലക ഒര തട൪കഥ 
േപാെല തടരകയായിരന . 
         ഖ൪ആനിെന ആവി൪ഭാവേതാടകടി അതിെന സവാധീന 
േതാടകടി  മകയിലം  പിനീട്  ഇസാം  പചാരം  േനടിയ  മറ 
പേദശങളിലം ഇതരം േഗാത സംഘ൪ഷങളക് അയവ വര 
കയം ഇസാം ശകി പാപിചേതാടകടി അവ പ൪ണമായി ഇലാതാ 
യി എലാ േഗാതകാരം പരസരം ഏേകാതര സേഹാദരങളായി 
കഴിഞ വന എനത് ചരിതമാണ്  .ഖ൪ആനം അത തെന പറ 
യന .3:103 കാണക.

            ഖ൪ആന േനരെത പറഞതേപാെല കണിന കണം 
കാലിന  കാലം  കയിന  കയം  എടകാനാണ്  പഠിപിചിടളെത 
ങില ഇങെന സംഭവികമയിരേനാ ?
          ഏെതാര രാജയതിനം ഭരണകടങളം ,ഭരണാധികാരിക 
ളം   അനിവാരയമാണ്  .  അതിലാെതയാകേമാള  ,അെലങില 
അനിശിതതിലാവേമാള അരാജകതവമായിരികം ഫലം .
             ഭമഖത് ഭരണകടങളം ഭരണാധികാരികളം ഉണായി 
തീരനതിെന  നാളവഴികള  പരിേശാധിചാല  െഞടിപികന 
പല അറിവകളം നമക ലഭികം . ഒര പരിധിവെര അത തെനയാ 
ണ്  ചരിതവം  .  പാകത  കാലെത  െകാള  സംഘങളെടയം 
കവ൪ചാ സംഘങളെടയം തലവനാരാണ് പിലകാലത് നാടവാ 
ഴിയം രാജാവം അവരവരെട ആകമേണാതകതയെട േതാതനസ 
രിച്  ചകവ൪തിമാരെമാെകയായിതീ൪നത് . 
          നിരവധി പവാചക ദൗതയങളെടയം പരിഷരണ പകിയക 
ളെട ഫലമായി അത് ഇന മഹതായ ജനാധിപതയതില എതി 
നിലകന .  ഈ ജനാധിപതയം തെന ക൪മനിഷമായ ഭരണക 
മതിെന ആദയചവടെവപ മാതമാണ് . 
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           നീതിനിഷവം ,ധാ൪മികവമായ ഒര ഭരണം ജനങളക 
ണാവണെമങില  അത്  ഇനിയം  ഒരപാട്  ദരം  േപാേകണിയി 
രികന  .  ഒരപാട്  പരിഷരണ  പകിയകളക്  അത്  ഇനിയം 
വിേധയമാേകണതണ്  .  അത പ൪തിയാകനതവെര ജനങളെട 
അതപിയം  അതിേനാടനബനിച്  േസാടനാതകങളായ  പവ൪ 
തനങളം  ,പതിപവ൪തനങളം  തട൪നെകാേണയിരികം  . 
ഇതിെനെയാെക  മതതിെനേയാ  ,ആദ൪ശതിെനേയാ  പരിേവ 
ഷം  െകാടത്  യഥാ൪ത ദിശയില  നിനം  ശദതിരിചവിടാന 
േവണി   െകാളകാരില  നിനം  പരിണമിചണായ  രാഷീയ 
കാരന പചാരണം നടതിെകാണമിരികം. 

         എലാ തീവവാദതിന പിനിലം പധാനമായം മന കാരണ 
ങള നമക കാണാന കഴിയം  .ഒനാമേതത്  ഭരണകടതിെന 
അനീതി . രണാമത് മതമലയങളെട െതറായ വയാഖയാനം . മനാമ 
ച് സംഘ൪ഷങളില നിനം അനിശിതതവങളില നിനം മത 
െലടകാന നടകനവരെട അതയാ൪തി .

         എലാ മസിംകളം  തീവവാദികളല എനാല എലാ തീവവാ 
ദികളം  മസിംകളാണ്  എെനാര  പേയാഗം  സാധാരണ  കാണാ 
റണ്.  വാസവതില ഖ൪ആെന ഇന പചാരതിലള പരിഭാഷ 
കള വായിചിടം  അത വായിചയാള തീവവാദി ആയിടിെലങില 
അയാളക് എേനാ കഴപമെണനാണ് അ൪തം. ഇസാമിെല ഖ൪ 
ആേനതര പമാണങളാവെട (ഖ൪ആെനാഴിക മെറാര പമാണവം 
ഇസാമിനില എനത്  േവെറ കാരയം)  തീവവാദതിനാണ്  മനത 
കം െകാടകനത് എന സതയം പലേപാളം തനപ൪വം മറചെവ 
കെപടകയാണ് .
          ഇസാമില വികലമായ ഖ൪ആന ഭാഷയങളകം ഖ൪ആേന 
തര പമാണങളകം തീവവാദം വള൪തനതിലള പങിെനക 
റിച്  ഇസാമിേനാടം ബാകി ഇസാമിേകതര സമഹേതാടം അല 
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പെമങിലം ആതാ൪തതയളവ൪ ഗൗരവമായി ച൪ച ചയണം .
             വികസിത രാജയങളം വികസവര രാജയങളിെല ചില രാ 
ജയങളം  കട േച൪ന്  ഭീകരേവട നടതനതെകാണ്   മേറെതാ 
െക തീവവാദങെള ഒതകികളയാെമന വിചാരിചാലം മസിംക 
ളകിടയില ഉെണന  പറയെപടന തീവവാദെത ഉനലനം െച 
യക ഈ അവസയില അസാധയമായിരികം. 

              മസിംകള അവരെട േവദഗനെതയം അടിസാന പ 
മാണങേളയം അപഗഥന വിേധയമാകകയം പാശാതയരളെപ 
െട ഇതര സമഹങള മസിംകെളയം ഇസാമിേനയം കറിച് പല൪ 
തന കറകരമായ അജത അവസാനിപികകയം െചയാെത തീ 
വവാദം തടച നീകാന കഴിയകയില . 

           ഇതിേനകാെളലാം ഉപരി തീവവാദനി൪മാജനതിന് 
അതയനാേപകിതമാണ്  ചില  രാജയങളെട  വിേദശനയങളില 
ഉണാേവണ  കാതലായ  മാറം  .ആയധനി൪മാണവം  അതിെന 
കയവികയവം ഇന്  അപതപ൪വമായി വള൪ന പനലിച നില 
കകയാണ്  അെതലാം  അേതപടി  നിലനി൪തിെകാണ് 
തീവവാദമകമായ  സമാധാനപ൪ണമായ  ഒര  േലാകം  സവപം 
കാണനതില പരം വിഡിതം േവെറാനില .

      ഏത  േതാനയാസവം  നടതിയിട്  അതിന്  മതതിെന 
പരിേവഷം നലകനതിെര മതവിശവാസികള ജാഗരകരാേകണി 
യിരികന  .സമതിന  േവണി  മനഷയരാശിെയ  ഒനടങം 
നശിപികാനതകന വയവസായങളില നിന് രാഷങളക് പിന 
മാറാനള സമയം അതികമിചിരികന .

         മനഷയന് ഏതാണ് എലാവിധ സവാതനയങളം അനവദിക 
ന പാശാതയ രാജയങളം മനഷയ സവാതനയതിന വലിയ വില 
െയാനം കലപിേകണതില എന നിലയില  മനഷയെര മകകയ 
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റിട് നിയനികന ചില മധയപൗരസയ രാജയങളം തമില കറക 
തയങളെട കാരയതില വലിയ അനരെമാനം കാണാനില .

          ഇസാം മതതിെന േപര പറഞ് രകപഴെയാഴകി സാ 
പിതമായ ബഹഭരിപകം മസിംകളം അധിവസികന ഒര രാജയ 
െത പൗരനാരെട സരകിതതവവം  ,  മതസങചിതതവതിെന 
പശാതലം ഒനമിലാെത തികഞ മേതതരമലയങളില അധിഷി 
തമായ  നിയമങളള അതിെന അയലരാജയെത  പൗരനാരെട 
സരകിതവവം ഒന താരതമയം െചയാല തെന ചില സതയങള 
നിഷകമതികളക് മനസിലാവം .
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