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     ആമഖം:-

      ഇന ോലോകമതങള ഒെക തെനയം െപോതവോയി ചില അനഷോനങളിലം(നോ 
 ട നടപ്)  വിശവോസങളിലം അടിസോനെപടതിയിടളവയോണ്.ഒനോമതോയി, 

      ഓോരോ മതസ൪കം അവരെട മതതിെന െനടം തണകളോയി കണകോകെപ 
  ടന ആരോധനോ രീതികളണ്.     രണോമതോയി ഇവരില കോണന ഒര പോരമരയം, 

  സവനെത തെന ശികികകയം,    പടിണികിടനം സവനം ശരീരെത പീഡി 
   പിചം ൈദവെത സോനോഷിപികന കോഴയമോണ്.മനോമതോയി, പരിശദരോയ 
    വരെട അടോതോകോ അതരംസലങളിോലോകോ ,  ആചോരെമോനോണം തീ൪ 

   തയോതകള നടതകയം െചയന.   പരിശദരെട ശവകടീരങളിോലോകോ അ 
     തിോനോട ബനെപട െകടിടങളിോലോകോ പണയം ോതടിയള തീ൪തയോതകളം 

 ഇതില ഉളെപടന.     അവസോനമോയി എലോ മതങളിലം ൈദവതിെന മോ൪ഗ 
       തില തങളെട ധനം ദോനം നലകക എന ഒര പരിപോടിയമണ്.

      കടോെത മതതിെന അടിസോന ഭോഗമോയി പരിഗണികെപടന ോവെറയം ചില
വിശവോസങളണ്.      ഈവിശവോസതില ൈദവതിന ഏറവം പധോനെപട ഒര 

  ഭോഗം ഇവ൪ നലകന.   ൈദവെതകറിച് ഒനകില ബഹൈദവെമോനോ, അെല 
      ങില അൈദവതെമോനോ ഒെകയള വിശവോസം ഏെതോര മതതിലം ഉണ്. ൈദ 

   വവമോയി ബനെപട് ധോരോളം വിശവോസങളണ്.   വിശവോസികള അവ വിശവസി
   കലം അത പകടിപികലം നി൪ബനമോണ്.

      എലോ മതതിനയം പധോനെപട ഒര ഭോഗമോണ് പവോചകെനകറിചള ധോരണ.
      ൈദവതിെന സഷികളില െവച് ഏറവം ഉനതരോണ് പവോചകനോരം ദതനോ 

   രം എന് കണകോകകയം െചയന.   അവരെട സവിോശഷമോയ സവഭോവങളം
   ഗണങളം അതിശോയോകിോയോടകടി അവതരിപികകയം മനഷയരിലോ൪കം

     അലംോപോലം അവോരോട സദശരോകോന കഴിയില എനം വിശവസികന.അവ 
      രെട ഉനതമോയ ഗണങള വോഴോന ോവണി മോതം ഉപോയോഗികന.  ഒര മന 

      ഷയജീവികം അവ പിനടരോോനോ അവെരോപോെല ആകോോനോ കഴിയക എനത്
  അസോധയമോണ് എനം വിശവസികന.   ൈദവീക കലപനകളെട അടിസോന 

      തില ജീവിചെകോണ് ഈ പവോചകനോ൪ ധോ൪മികമോയ സവഭോവതിെന െകോ
 ടമടിയില എതിോച൪നിരികന,   പെക പവോചകനോെരകറിച് അതിശോയോ 
       കിയിലെട അവതരിപിച മഴവന കോരയങളം നോം വിശവസികണം എന പറ

     യനത് നമെട സോമോനയ ബദിെയ മരവിപികനതിന തലയമോണ്. അെതെല 
       ങില നെമ ൈദവ നിനകരം മതതിന പറതളവരമോെണന് മദ കതന.

പവോചകെന, ബനകളം,    സഹതകളം അവരെട അമോനഷിക സവഭവങളം,
      ശകികളം മോഖന പവോചകെന വെര അതിശയിപിചിരന എനോണ് ഇവ൪ 

പറയനത്.        നമെട ബദിെയ മരവിപികകയം ഇതരം മനഷയ നി൪മിത പോര
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     മരയ വിശവോസങള നോം സവീകരികകയം െചോയണി വരന.ഇതിെനതിെര 

   ചിനികോോനോ ോചോദയം െചയോോനോ പോടില.   അങിെന െചയോല മതപോരോഹിത 
   രെട ോകോധതിന നോം ഇരയോകം.   പവോചകെന അനയോയികള അമോനഷിക 

    വയകിതവതിെന ഉടമകളോയിരന എനോണ് ഇവ൪ അവകോശെപടനത്. 
  ചരകതില മതതിന് വിശവോസങളോലം, ആചോരങളോലം,  നോട നടപെകോള 

      െകോണം സതയം കെണതോന കഴിയോത വിധം ഇരളടഞഅവസയോണ്. 
       നമക ഒരികലം ഒര വിശവോസെതോയോ ആചോരോതോയോ െചദയം െചയോന പോ 

ടില.       അങിെനെയങോനം നോം െചയോല ഫത് വകളെകോണള മരണം നോം 
  കണിച വരതലോകം ഫലം.

        ഇനെത ഇസോം മതതിന മറ മതങളില നിനം യോെതോര വയതയോസവം 
ഇല.      മറ മതങളിലള വിശവോസങളം ആചോരങളം വയതയസ ോപരകളില 

 നമളം സവീകരിചിരികകയോണ്.   ഏെതോര അോനവഷണോതകമോയതം യകിഭദ
    വമോയതമോയ ചിനകെളയം ഇവിെട നിോരോധികകയം തടഞെവചിരികകയ 

മോണ്.

        മറ മതങെള നിരപണം നടതോന നമക ഒരവകോശവം ഉളതോയി ഞോന ക 
ണകോകനില.      ആദയമോയി നമക നമെട സവനം മതെത നിരപണോതകമോ 

 യി ോനോകോം.      മറ മതസരെട അോത വിശവോസങളം ആചോരങളം വയതയസ 
      ോപരകളില നോം സവീകരികകയം എനിട മറളവരെട വിശവോസങെളയം നോ 

     ട നടപകെളയം നോം ോചോദയം െചയകയം െചയന.?   അതെകോണ് നമക് ഖ൪ 
     ആനിെന െവളിചതില നമെട വിശവോസങളം ആചോരങളം,  നോട നടപകളം 

  ഒന നിരപണോതകമോയി പരിോശോധികോം.

  പിയെപട സോഹോദരങെള ,     ഞോന നിങെള ഇസോമിെനകറിച മോതമള മോ൪
  ഗ നി൪ോദശം സവീകരികോനം,  മനസിലോകോനം വിളികകയോണ്,  അത് നിങള

     െചയനത് ഖ൪ആനില നിന് മോതമോയിരികണെമന് ആവശയെപടകയം െച 
യന.         എെന വീകണതില ഇസോം ഒരപോട് ആചോര ആരോധനകളെടയം വി 

     ശവോസങളെടയം തടവറകളില ഒരോെള തളചിടന മതമല.   ഈ ഭമഖത് ജീ
     വികന എലോ ജനങളകമള ജീവിത മോ൪ഗദ൪ശങളെട നിയമസംഹിതയോ 

ണ്.        ഈജീവിത പദതിെയകറിച് ഖ൪ആനില നിന മോതം മനസിലോകോന
 ഞോന ശമികകയോണ്.      നമെട മഹോനോരോയ പല പണിതനോരം ഒരപോട് െത
     റോയതം യകിരഹിതവമോയ കോരയങള പവോചകനിോലക് ോച൪ത പറയന.
 ഇതരം വിലകറഞതം,    യകിരഹിതവമോയ കോരയങള പവോചകനിോലക് ോച

     ൪കക വഴി നമെട പവോചകെന കളിയോകലോല അത്?.   യോെതോര വിലയം ഇ
       ലോത ഇതരം കോരയങള ഖ൪ആന മനസിലോകോന നോം എങിെന ഉപോയോ 

ഗികം.?
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      ഇതരം യകിരഹിതമോയ ആചോരങള വിശദീകരിച ോശഷം അതിെന "അെല

   ങില ദതന പറഞത ോപോെല" (ِه ّل َقال َرُسول ال َكَما  ْو  َأ )   എന പറഞ ദതനി
  ോലക ോച൪കകയം െചയം.     ഇതവഴി പവോചകന അത പറഞിരികന എന

      തിന ഒര ോരഖയമില എനത് ഇവ൪ തെന െതളിയികകയോണ്.  ഈപസോവ
     ന യകിരഹിതവം നമെട സോമോനയ ബദിെയ കളിയോകനതമോണ്.ഇെതോര 

 അസതയവോക് മോതമല,  ഒരപോട് ആചോരങളം,     നോട നടപകളം കണ പിടിച് അ 
      െതലോം പവോചകനികനിോലക് ോച൪കക എന കറകരമോയ കോരയവം കടിയോ 

   ണ് ഇവ൪ ഇവിെട െചയനത്.

 ഹദീസ് ِديث) (َح       എന ോപരിലള എന നമക ലഭിചോലം അെതോനം തെന
ദീന"ِدين "(   ൈദവതിനള സമ൪ണ സമ൪പണം,   അെലങില ൈദവീക കലപ

   നകളെടയം നിയമങളെടയം അടിസോനതിലള ജീവികല)മനസിലോകോന
 ആവശയോമ ഇല.      യഥോ൪തതില അവെയോെക ദീനിന് വളെര വലിയ ഉപദവ 

മോണ്.       നമെട ദീനിെന വികതമോകി കളയന അറമിലോത ഇതരം ഹദീസക 
      െളയം ഫിഖ് ഹകെളയം ബദിയള ഏെതങിലം വയകിക് അംഗീകരികോന 

കഴിയോമോ?   നമക ദീന മനസിലോകോണോ,     ദയവ െചയ് നോം ഖ൪ആനില നിന
പഠികക!       ഖ൪ആനില നിനം ൈദവീക സോനശം നോം വോയികകയം മനസി 

   ലോകകയം െചയോല ൈദവീക കലപനകള(  നീതിയെട അളവോകോല.മലയങ 
ള,ധ൪മങള)    മനസിലോകോന കഴിഞതില നോം ആശരയെപടം.  ൈദവീക ക

    ലനകള പിനട൪നോല നമക വിജയം വരികോം.  അതോയത് ഐശവരയവം,സമോ
 ധോനവം ോനടോം.

  ൈദവതിെന കലപനകള (ധ൪മങള,മലയങള,  നീതിയെട അളവോകോല)എ
   നിവക് യോെതോര മോറവം വനിടില.    ഇനി മോറം വരികയം ഇല.സഷോവിനോല 

        നമക നലകെപട കലപനകളെട ോമല സോഹചരയങളെട മോറങളക് ഒര 
   സവോധീനവം െചലതോന കഴിയില .     ഈകലപനകള നോം പിനട൪നോല ഒരി 

  കലം നോം പരോജയെപടില.     ൈദവീക കലപനകളക് സലകോല സമയ പരിധി 
കളില.     ഏത് കോലതം സമയതം അവ പോോയോഗികമോണ്. കോലവയതയോസമിലോ 

    െത തെന അവെന കലപനകള പരമവം,അനിമവമോണ്.  സമയവം ,കോലവം, 
 സലവം മോറിെകോണിരികം.    പെക ൈദവതിെന കലപനകള അവെന 

 ധ൪മങള ,മലയങള,      നീതിയെട അളവോകോല എനിവക ഒര മോറവം വരില.

     ഇനി നമക ഖ൪ആനിക അധയോപനങളെട െവളിചതില സൗമ്(َصوم) എന
 വിഷയെതകറിച പഠികോം.    സൗമിെനകറിച് പറഞ വചനങള എലോം. ന 

 മെകോന പഠികകയം,   ച൪ച െചയകയം െചയോം.
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  "  സൗമ് എന      (َصوم) " അറബി പദതിെന മല അകരങളോണ് സവോദ്,വോവ്
 മീമ് എനിവ.  സൗമ്( ص و م) എന    صوم പദതിെന അടിസോന അ൪തങ

 ളോണ് നിറതക,(to stop).അവസോനിപികക,   നിറതി െവകക എനിവെയലോം
   ചില ഉദോഹരണങള തോെഴ പറയന:-

 സവോമ അല-ഫ൪സ ْلفرُس കതിരെയ   َصام ا ോജോലിക് ഉപോയോഗിചോപോള 
  അത് തീറ നിറതി
 സവോമ അലമോഅ ْلَماء െവളതിന്    َصام ا ഉപോയോഗിചോപോള െവളം ഒഴ 

 കല നിന.
   സവോമ അ ര് രീഹ َصام الريح   വോയവിനോവണി ഉപോയോഗിചോപോള കോറ 
 വീശല നി൪തി. 
  സവോമ അനി അതആം َصام عِن الطعام  ഭകണതിന ഉപോയോഗിചോപോള

  മനഷയന തീറ നി൪തി.
    ഖോമ എന കിയയില (فعل)  നിനം ഖൗമ്(قوم)   എന പദം ഉണോയതോപോെല 

 തെനയോണ് സൗമ്(صوم)   എന പദവം ഉണോയിടളത്.  അതോയത് ഖോമ,യഖമ 
     ഖൗമ ഖിയോമ് എന പറയനതോപോെല .    ഇതിെന മല അകരങളോണ് സവോദ്, 

വോവോ,  മീമ് എനിവ.സവോമ,യസമ,സവൗമ്,  സവിയോമ്  (صام,يصوم,صوم,صيام)
     എനിവെയലോം ഈ മല അകരങളില നിനം ഉണോയവയോണ്. ഇതിെനെയ 

      ലോം അ൪തം എെനങിലം െചയെകോണിരികന ഒനിെന നി൪തക എനോ 
ണ്.“ْلوحيد َقاُموس ا ْل എന    "ا അറബി നിഘണവില 953  ാോമെത ോപജില 
"  അസൗമ് "    എന പദതിെന അ൪തം ഉദരിചിടണ്.   അവിെട ഒര സംസോര 
ോമോ,       പവ൪തിോയോ നിറതക എന അ൪തതിനോണ് ഈ പദം ഉപോയോഗിചി 
ടളത്.    പെക ഇസോം മതതില തിനലം,കടികലം,  ഭോരയമോരമോയി ബനെപ 

    ടലം നിറതക എന അ൪തതിനോണ് ഉപോയോഗികനത്.

 സറത അല-  ബഖറ 183-188    വെരയള വചനങളിലോണ് സവിയോം َيام) എ(ِص
 നത് വയകമോകിയിടളത്.     ഈവചനങളില നിനോണ് ോനോമ് വനിടളത്.

      ഖ൪ആനില നിനം ോനരിട് നമക് ഈ വചനങള പഠികോം.  പരമ കോരണിക
 ന പറയന.:
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 “  ോഹ വിശവസിചവോര,    നിങള സകോലകളോോകണതിോലക നിങളെട മമ 

     ണോയിരനവരെട ോമല വതോനഷോനം വിധികെപടതോപോെല നിങളെട ോമല
 വതോനഷോനം വിധികെപടിരികന.  എണെപടന ദിനങളില.  അോപോള നിങ

   ളെട കടതില ആെരങിലം ോരോഗിോയോ,     യോതയിോലോ ആയോല അതയം മറ ദിന
ങളില.      അതിന ആവതളവരെട ോമല ഒര അഗതികള പോയശിതവം.അ

     ോപോള നലതോയി വഴങിയോല അത് അവ൪ക് നലതോണ്.  നിങള അറിയനവ
     രോെണങില നിങള വതം അനഷികനതം നിങളക് നലതോണ്"(പോരമരയ

  വയഖയോനങളില െവച് നലത്)

  നമക് സൗമ്(صوم)      എനതിന് പടിണി കിടകന വതം എന അ൪തതിെല 
ടകോം.  അങിെനെയങില അോഞോ,    ആോറോ സലങളില ശികയോയിെകോണ്

 ഈ "സവിയോം"  വനിടണ്.     എനോലഈ വചനങളെട തടകതില നി൪ബന 
 കലപനയോയിെകോണോണ് വനിടളത്.    ഇവിെട പടിണി കിടകന െകോണള 

     വതതിന കോരണം പറഞത് നിങള "  “മതഖി ّتِقى)  ആയിതീരനതി (ُم
 നോവണി എനതോണ്.      ഇവിെട ഒര ആശരയമോയി ോതോനനത് ഒോര പവ൪തി 

  ഒരസലത് ശികയോയം,     മെറോര സലത് അനഗഹമോയം എങിെന വിശ 
ദീകരികന? എനതോണ്.     ഒരപോട് സലങളില ശികയോയി വിശദീകരിച ഒ 

     ര ശോരീരിക പരിശീലനം െപെടന് എങിെന "മതഖി"  ആയിതീരോനള ഒര 
 അനഗഹമോയി മോറന?        ഇത് ഒര ശികയോയി മോതം എടതോല ോലോക മസിം 

     കെള ഒനിച് ഒോര ദിവസങളില എനിന ശികികന.?  മസിം സമഹെത 
     ഈ രപതിലള ഒര ശികക് അ൪ഹരോോകണതോണോ?  അെലങില അവ൪ 

  വിശകനവരോയം ദോഹികനവരോയം കഴിോയണതോണോ?.

 മസിംകളകിടയിെല ആഭയനരയദങളെടയം,  ത൪കങളെടയം ഫലമോയിഅവ 
     രിലണോയിതീ൪നിരികന ദയനീയമോയ അവസ നോം ഒന മനസിലോകക 

         യോെണങില ഒര മോസം നീണ നിലകന ശികോയകോള ഭീകരമോയ ഒര ശി 
    ക ഇോപോള തെന അവ൪ അനഭവികനണ്.   ഇനി റമളോനിെല ോനോമിെന 

      ശിക എന അ൪തതില എടകകയോെണങില സംശയിലോത വിധം നമക 
        പറയോന കഴിയം ഇനെത മസിംകളെട അവസആ രപതിലള ഒര ശിക 

 അനഭവിചെകോണിരികകയോണ് എന്.    അതല പടിണി െകോണ് "മതഖി"െയ 
      ഉണോകിതീ൪കലോണ് ലകയെമങില ഒര നറോയിരം ോചോദയങള നമക ോചോ 

ദികോനണ്.    റമളോനിെല പടിണിെകോണ് മസിംകള മതഖിയോയിതീ൪നത് 
       മസിം ചരിതതില എവിെട ോനോകിയോലം ഇോനവെര നമക കോണോന കഴി 

ഞിടില.      യഥോ൪തതില റമളോനില മസിംകെള നമക് കോണോന കഴിയനത് 
  അചടകമിലോത ഒര സമഹമോയിടോണ്.    ടോഫിക് വയവസആെക തക൪നതി 

    െന ഫലമോയി െതരവകളില എലോ അരോജകതവവം,  കമമിലോത ജീവിതവം 
    ഈകോലത് നമക കോണോന കഴിയം.      കടകളില നിന് പലചരക സോധന
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   ങളം മറ ഉലപനങളം അപതയകമോകന.   അവശയ സോധനങളെട വിലകള 

  ോറോകറ കണോക ഉയരന.  റമളോന തീ൪ചയോയം,പഴിെവപകോ൪കം,െകോള 
   ലോഭെമടകനവ൪കം ഒര അനഗഹമോയി മോറന.  ോജോലികോ൪ അലസരം,ക൪ 

     തവയങള അവഗണികനവരം ഓഫീസകളില ഓഫീസ് സമയങളില ോപോ 
 ലം വരോതവരമോകന.   പടിണി െകോണ് "മതഖി"   െയ ഉണോകി തീ൪കനില 

  എനതിന് ഇതില കടതലെതളിവകള,ആവശയമോണോ?  ജനങെള "മതഖി" ആ 
     ോകണതിന പകരം അതിെന വിപരീതം ആകിതീ൪കകയോണ് െചയനത്.

   ഇവിെട നമക സറത് അല-  ബഖറയിെല 177    ാോം വചനം ഒന പഠികോം.ഈ
     വചനതില ഒര മതഖിയെട സവഭോവങളം ഗണങളമോണ് വയകമോകനത്.

“   നിങളെട മഖങള കിഴോകോോടോ,    പടിഞോോറോോടോ തിരികനതില അല പ
ണയം.     മറിച് പണയം അലോഹവിെന കലപനകെളെകോണ് സമോധോനവം,സര
കയംഉണോകനവനം,അനയദിനെതെകോണം,മലകകെളെകോണം, ോവദങ 
െളെകോണം,പവോചകനോെരെകോണം.   തെന ധനം ബനകളകം,അനോഥ൪
കം,അഗതികളകം,മോ൪ഗപതനം,ആവശയകോ൪കം,പീഡിത൪കംനലകകയം

    സവലോത് സോപിച് സമഹതില സംസോരം െകോണവരികയം,  തെന കരോറക 
 ള പ൪തിയോകകയം.   പതിസനിഘടെതയം ദരിതെതയം അതിജീവിച് 

      മോനറകയം െചയവ൪ ആോരോ അവരോണ് സതയസനനോ൪.  അവ൪ തെനയോ 
 ണ് മതഖികള"

       ദയവ െചയ് ഈ വചനതിെന അവസോന ഭോഗം ഒന ശദികക.  ഒരപോട് ഗ
      ണങളം സവിോശഷസവഭോവമള ആളകളോണ് മതഖി എനോണ് ഇവിെട വിവ 

രിചിടളത്.    തെന മനസം ചിനയം "  ”തഖ് വ .ഉലെകോണതോയിരികണം(تقوى
  ഒനം പവ൪തികോെത വിശനം,    ദോഹിചം പടിണി കിടകനവനോോണോ മത

ഖി.     അതല ഉനതമോയ ഒരപോട് സവഭോവ ഗണങളളവനോോണോ?



                                                                                                              7
       മതഖി ആരോെണന വിശദീകരികന മകളിെല ആയതിെല ചില കോരയങ 

  ള ഒന ശദിക:-

  ൈദവീക കലപനകള ,അനയദിനം,  മലകകള , ോവദങള,   പവോചകനോ൪ എ 
   നിവ ഉപോയോഗിച് അവന ْؤِمن ) ُم  സമോധോനം നലകനവന) ആയിതീരണം.

  അവെന ധനം ബനകളകം, അനോഥകളകം, നിസഹോയ൪കം,ൈദവീക 
  കോരണങളക് ഉതരവോദിതവം ഏറവ൪കം,പോവെപടവ൪കം,പീഡിത൪കം

 അവന ചിലവഴികം.

    അവന ൈദവീക കലപനകളകനസരിച സവലോതം,സകോതം,സമഹതില 
സോപികകയം,  െകോണവരികയം െചയം.

      അവന ജനങളക് സ൪വ ോകമഐശവരയങളം െകോണവരോന പവ൪തികം

    അവന അവെന കരോറകളം വോഗോനങളം പോലികം.

 അവന പതിസനിയെടയം,  ോപോരോടതിെനയം ,  സോഹചരയങെള നിരനരമോ 
    യി തരണം െചയ് മോനോട ോപോകം.

      ഒരപോട് വിശപം ദോഹവം സഹിച് െചയന ോനോമെകോണ് മസിമിനണോയിരി
      ോകണ അെലങില ഏെതോര മനഷയനം ഉണോയിരിോകണ ഇതരം ഗണങള
 ോനടോന കഴിയോമോ?      ഇല ഒരികലം ഇല എനോയിരികം അതിെന ഉതരം.

     മകളില വിവരിച രപതിലള സവഭോവഗണങള ഒരോളില ഉണോകിതീ൪ക
      ണെമങില ഫലം കിടെമന ഉറപള ശകമോയ കലപനകളിലധിഷിതമോയ ആ

   ശയം െകോണ മോതെമ സോധിക.    ആ കലപനകളോണ് പവോചകനോ൪ മലകക
     ളെട സഹോയോതോടകടി സമഹതില സമോധോനവം സരകിതതവവം ഉണോ 

  കോന ോവണി നടപോകിയത്.     ഈആശയം പിനടരനവന സമഹതിെല നി
സഹോയെരയം,  പോവെപടവെരയം സംരകികം.    ഈആശയം നടപോകന ഏ

     െതോര സമഹതിലം ോകമവം ഐശവരയവം ഉറപ നലകന.  ഇതിെന പിനട൪
    ചകോ൪ അവരെട ധനം ആവശയകോ൪ക് ചിലവഴികന.  സമഹതിെല സോമ 
    തികവം സോംസോരികവമോയ കോരയങള അവ൪ പരിോശോധികന.  അവ൪ എ

  ോപോഴം സതയെമ സംസോരിക.    തങളെട കരോറകള അവ൪ പ൪തീകരികം.
    നീതിയെട അളവോകോല എോപോഴം അവ൪ ഉയ൪തിപിടികം.  ഏത സോഹചരയ 

     െതയം അവ൪ തരണം െചയ് മോനോട ോപോകം.   ഇതയം ഉനതമോയ സവഭോവ
   ഗണങള ഒരോളില ഉണോകിതീ൪കനത് എനെകോണോണ്.?സൗമ്(صوم )

െകോണോോണോ? ചിനികക.    ഇതരം ഗണങള ഉളവനോണ് മതഖി.
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 ൈദവം പറയന.:

"  എണെപടന ദിനങളില.     അോപോള നിങളെട കടതില ആെരങിലം ോരോഗി 
ോയോ,     യോതയിോലോ ആയോല അതയം മറ ദിനങളില.  അതിന ആവതളവരെട 

   ോമല ഒര അഗതികള പോയശിതവം.   അോപോള നലതോയി വഴങിയോല 
  അത് അവ൪ക് നലതോണ്.    നിങള അറിയനവരോെണങില നിങള വതം 

  അനഷികനതം നിങളക് നലതോണ്"(   പോരമരയ വയഖയോനങളില െവച് 
നലത്)

      ഇവിെട എലോ വയഖയോതോകളം ൈദവീക വചനതില കതിമതവം കോണിചിട 
ണ്.       അത് ഈആയതില കോണോത ഒര അകരമോയ "  “അല എനത് (ل)
"യതവീഖനഹ"(َنُه ُقو ِطي ُي )     എനതിെന മമില സങലപിച് അ൪തം പറയണം
എനോണ്.     അങിെന അവ൪ അവരെട പരിഭോഷകളില "അല"  എന അ൪തം
ോച൪ത.       ഇതിനള കോരണം ഇവ൪ പറയന വതതിന സോധികനവ൪ അത്

      െചയനിെലങില െചോയണതില എന വനോല ഇതിെന ോപരില നടതന
   അവരെട സ൪വ കചവടങളം െപോളിഞോപോകം.  അതെകോണോണ് "ോനോമ് 

  ോനോലകോന സോധികോതവ൪ َنُه) ُقو ِطي ُي ഒര    (ل  നിസഹോയന് ഭകണം െകോ 
ടകണം"    എന അ൪തം ഇവ൪ നലകിയത്.    ഈരപതിലള മോറം ഖ൪ആനി

     ക വചനതില ഇവ൪ വരതക മോഖന ജത,   കിസയോനികള ോവദതില കോ
     ണിച അോത പവ൪തി തെനയോണ് ഇവരം െചയനത്.    ഒോര പവ൪തി െച
      യന ഒര കട൪ കറകോരം മെറോര കട൪ കറകോരമലോതോകനെതങിെന?.എ
      നോല മറ ചില൪ ഈ തിരതലെകോണ് തപരോയില.   അവ൪ പറഞത് യതവീ
       ഖനഹ എന പറഞോല വളെര പയോസെപട് സോധികനവ൪ അതിന പകരം

   നിസഹോയ൪ക് ഭകണം െകോടകെട എനോണ്.    ോവെറ ചില൪ പറഞത് സോധി
   കനവ൪ എന തെനയോണ് അ൪തം.    പെക സോധിചതിെന നനിയോയി െകോ

   ണ് സോധവിന ഭകണം െകോടകണെമനോണ്.   എനോയോലം ഈ രപതിലള
       തിരതലകള ഒെക വരതോനള കോരണം പടിണി കിടകന വതം എന 
 സങലപതില നിനോണ്.

ُكنتم تعلمون         ِإْن  ُكْم  َل َتُصوُموا َخيُر  َأْن  َو َلُه  ْيٌر  َو َخ ُه َف ْيًرا  َع َخ ّو َط َت َفَمْن 
"      അോപോള നലതോയി വഴങിയോല അത് അവ൪ക് നലതോണ്.   നിങള അറിയ
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     നവരോെണങില നിങള വതം അനഷികനതം നിങളക് നലതോണ്" 

(    പോരമരയ വയഖയോനങളില െവച് നലത്)
  ഇവിെട തതവവഅ( َع ّو َط َت )     എന അറബി പദതിെന അ൪തം അനസരണം
എനോണ്.   അോപോള ശരിയോയ അ൪തം"     ആര് നലതിന് വഴങിോയോ അത് അവ 

 ൪ക് നലതോണ്.”എനോണ്.

 ഇനി 185     ാോമെത വചനതില അലോഹ പറയനത ോനോക.

“   മനഷയ൪െകോര മോ൪ഗ ദ൪ശനമോയം,  മോ൪ഗദ൪ശനതോലം വിോവചനതോലമ 
 ള ,       പല െതളിവകളോയം ഈ ഖ൪ആന ഇറകെപടത് റമദോന മോസതിലോണ്.

       ആയതിനോല നിങളെട കടതില നിനം ആെരങിലം ആ മോസം ഹോജറണോ
   യോല അവ൪ അത് അനഷിചെകോളെട.   ഇനി വലവരം ോരോഗിോയോ, യോതയി 

      ോലോ ആയോല അതയം എണം മറ ദിവസങളില പ൪തിയോകെട.  ൈദവം നി
  ങളക് എളപമോണ് ഉോദശികനത്.  പയോസം ഉോദശികനില.  നിങളക് മോ൪

     ഗ നി൪ോദശം നലകിയതിെന ോപരില ൈദവെത മഹതവെപടതനതിനം,ന
  നി കോണികനതിനം ോവണി.”(  പോരമരയ വയഖയോനം)

      ഇവിെട നിലവിലള ഏെതോര പോരമരയ വയഖയോനതിലം നമക കെണതോന
  കഴിയന വയഖയോനമോണ് ഇത്.     മകളിെല വയഖയോനതില നിനം നോം എന 

പഠിച?

      ഖ൪ആന റമളോന മോസതിലോണ് അവതരിപിചത് എനതോണ് ഒര കോരയം.പ
  െക ഖ൪ആന 23     െകോലം െകോണോണ് അവതരിപികെപടത് എനം പറയന

        ണ് ഇവ തമില െപോരതോകടിോല എന ോചോദിചോല അവ൪ പറയം റമദോന
      മോസതില ഖ൪ആനിെന അവതരണം ആരംഭിച എനതോണ് അതിെന അ൪ 

 തം എന്.       അതെകോണം തപി വനിെലങില മെറോര കഥയമോയി ഇതിെന ബ
നെപടതം.      അതോയത് ഖ൪ആന ഉയ൪ന ആകോശതനിനം തോഴെതആകോ
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    ശതിോലക് ഇറകി െവചത് റമദോന മോസതിലോണ്.   അവിെട നിനം അലോല

       മോയി നബിക ഇരപതിമന് െകോലം െകോണ് ഇറകി െകോടകകയോണ് ഉ 
ണോയത്.       അോപോള ആ ഖ൪ആന ഇറകി െവചതിെനകറിചോണ് ഇവിെട പറ

   യനത് എനോണ് ോവെറോര വോദം.    ചിനികോന പറനോതോ പറോതോതോ ആയ
   ഒര കഥ ഇവ൪ െമനഞണോകിയിടണ്.    എനിരനോലം ഈ റമദോന എന 

    നോമം ഖ൪ആന അവതരണവമോയി എനോണ് ബനം?  റമദോന എന  (َرَمَضان)
   അറബി പദം റോഅ ,മീം,      ളോദ് എനീ മല പദങളില നിനമോണ് ഉണോയത്.ഇ

       തിന൪തം ശരീരതിെല െതോലിെയ വെര കരിച കളയന ചടിനോണ് പറയ 
ക.       അതോപോെല വോളിെന മ൪ചയള ഭോഗതിനം ഈ പദം ഉപോയോഗികം. കോ

        ലോവസയില ഭയങര ചടള സമയതിനോണ് റമളോന മോസം എന പറയക 
       എന നോം സമതികകയോെണങില നബിയെട കോലത് സരയവ൪ഷം കണ 

      കോകന കലണ൪ ആണ് ഉപോയോഗിചിരനത് എനഊഹിോകണി വരം.ച
       നവ൪ഷ കലണ൪ ആെണങില ഒരികലം ഒര മോസതില കോലോവസസിര

 മോയി നിലകകയില.   റബീഉല അവല ُع الول) ِبي റബീഉ  (َر അസോനീ(ِبيع  َر
(الثانى     എനീ മോസങെളോെക വിളെവടകന കോലവമോയി ബനെപടതോണ്.

    ഈവചനതിെന അടത ഭോഗം ശദികോം.
َقان                                             ُفْر ْل َوا ُهدى  ْل َناٍت ّمَن ا ّي َب َو ّناِس  ّلل ُهدى 
“   മനഷയ൪െകോര മോ൪ഗ ദ൪ശനമോയം,  മോ൪ഗദ൪ശനതോലം വിോവചനതോലമ 

 ള ,  പല െതളിവകളോയം"(  പോരമരയ വയോഖയോനം)
   ഖ൪ആനിെന അനഗഹെതകറിചോണ് ഇവിെട പതിപോതികനത്. അതോയത

 ജനങളക് "  ശഹ൪ റമദോനില"(َشهر َرَمَضان)   ഖ൪ആനിെന ആവശയം ോനരിട.
     ജനകീയ പശങളക് പരിഹോരം ലഭികനതിനോവണി നോം ഉപോയോഗികന

    മോ൪ഗനി൪ോദശങളം ഗനങളെടെയലോം സതയമോയതമോയ ഒര ഖ൪ആനിെന 
   ആവശയം അനെത ജനങളകണോയി.

َيُصمُه                                                         ْل َف ْهر  ُكم الّش ْن َد ِم ِه َفَمْن َش .
"        ആയതിനോല നിങളെട കടതില നിനം ആെരങിലം ആ മോസം ഹോജറണോ

   യോല അവ൪ അത് അനഷിചെകോളെട.”(  പോരമരയ വയോഖയോനം)

    തികചം െപോളയോയ ഒര വയഖയോനമോണ് ഇത്. “  ആെരങിലം ഹോജറെണങി 
ല"       എന പറഞോല ആരോോണോ ജീവോനോെട ഇരികനത് എന് അ൪തം.

     മെറോര അ൪തതില പറഞോല ോനോമ് നി൪ബനമളത് ജീവിചിരികനവ 
  ൪കോണ് എന സോരം.   വളെര രസകരമോയ കലപനയോണിത്.  മരിചവ൪ ോനോമ്

   ോനോലകില എന നമക് അറിയിോല?.   ജീവിചിരിപെണങില െചയെട എന 
      കലപന പറയോമോള മരിചവോരോടം ചില കലപനകള ഉെണനോല വരിക.തീ 

    ൪ചയോയം ഇത് വഴി െതറികന സംസോരമോണ്.  ഖ൪ആന ജീവിചിരികനവ൪ 
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“  ശഹ൪ റമദോന"(َشهر َرَمَضان)      എനതിെന ഒര പോതയക മോസമോയി കോണക 
        യം അതിെന വോതില ോനോമിനോയി തറനിടകയം െചയത വഴി നോം വലിയ
  ഒര െതറോണ് െചയിടളത്.       ഈവചനതിെനഈ ഭോഗം ഒന കടി ചിനികോം.

َيُصمُه                                     ْل َف ْهر  ُكم الّش ْن َد ِم ِه َفَمْن َش
“     അതിനോല ആര് ഈ ശഹറിന് ,അവസ) شهر  അെലങില സോഹചരയം)സോ

  കിയോകനോവോ തീ൪ചയോയം നിറതെട(  അതില പങോളിയോകനതിോലോ, ആ 
  അവസക് സംഭോവന െചയനോതോ)

       സമഹതിെന ആ അവസോയോ സോഹചരയോമോ ആെരങിലം കണിോണോ നിരീ 
 കിോചോ സോകിയോകനോവോ(َد ِه َفَمْن َش )  എനോണ് ഉോദശം. ശഹിദ( َد ِه  (َش

“എനതിന് കെണതക"  അെലങില "ഹോജറോകക"(   റമദോന മോസെത കെണ 
    തകോയോ റമദോന മോസതില ഹോജറോകകോയോ െചയകയോെണങില)എന് 

      അ൪തം നലകക വഴി ഈ പദതിെന അ൪തെത നശിപിചിരികകയോണ്. 
     വല സോഹചരയതിോനോ അവസോകോ നോം കോണകയോെണങില :

   ഖ൪ആന ഇറകെപടന.
        നോം തീ൪ചയോയം ഖ൪ആനില നിന് മോ൪ഗനി൪ോദശം സവീകരികകകയം

     ആഅവസെയ മറികടകോനള പരിശമം നടതകയം െചയണം.
       
ٍم                    ّيا َأ ّدة َِمْن  ِع َف ِر  َف َلى َس َع ْو  َأ ِريًضا  َكاَن َم َوَمْن 
  "   ഇനി വലവരം ോരോഗിോയോ,      യോതയിോലോ ആയോല അതയം എണം മറ ദിവസ 

 ങളില പ൪തിയോകെട"(  പോരമരയ വയഖയോനം)
      സൗമിെന പിറകിലള യകിെയകറിച് അലോഹ വിശദീകരികനത ഒന നമ

 ക് പഠികോം.
   ആയോസവം പരിപ൪ണയമോണ് ഉോദശികനത്. പയോസമല.
  

 എണം പ൪തിയോകണം.

     ൈദവീക അനഗഹെതസോപികകയം അതിെല കോരയങള അവതരിപിക
 കയം െചയക.

  ഇവിെട "ബികം"(ُكْم ِب )  എനതിന് "നിങളിലെട"  അെലങില "നിങെളയം
െകോണ്"  എനോണ് അ൪തം.   എനോല മഫസിറകള "  നിങളക ോവണി" എ

   ന് െതറോയിയോണ് അ൪തം നലകിയിടളത്.   പെക അറബിയില നിങളക
  ോവണി എനതിന "ലകം"(ُكم എന   (ل പദമോണ് ഉപോയോഗികക.

       ഭകണ പോനീയങള ഒഴിവോകി െകോണ് െചയന ോനോമിനോണ് സൗമ് (صوم)
        എന പറയക എന നോം അംഗീകരിചോല നോം ആെക ഒരോശയകഴപതിലക
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െപടം.      കോരണം ഈ പറയന സൗമിലെട സമഹതിന് എളപോമോ,പ൪ണതോയോ

       ോനടോന കഴിയനില എന മോതമല ൈദവീക അനഗഹെതസോപിതമോകോ 
 നം കഴിയനില.     ോനോമ് ഈ പറഞ കോരയങെളോനം ഉണോകിതീ൪കനില.
 ഒര പയോസവം(ബഹളം,വിശമമിലോയ,അരോജകതവം,  തീവത മതലോയ) സമഹ 

   തില നിനം നീകം െചയനില.  സമഹതില എളപോമോ,പരിപ൪ണതോയോ
െകോണവരനില.      ോനോെമടകന വയകി ൈദവീക മഹതവം സോപികോനള

 ഒനം െചയനില.

       ചരകി പറഞോല ഇനെത ോനോമ െകോണ് വിശപം ദോഹവം അനഭവികക
   എനതില കവിഞ് ഒനം ോനടനില.   ൈദവീക മഹതവെതസോപിെചടക

നില.        ോനോെമടകന പോവെപട മനഷയ൪ റമദോന മോസം മഴവന തീറയം കടി
  യം ഒഴിവോകനതില മഴകിയിരികകയോണ്.   മെറോനം അവ൪ക ചിനികോന

 കഴിയനില.  ൈദവീക മഹതവവം,     അനഗഹവം പഠിചെകോണ് അത് സോപി 
      െചടകനതില നിനം നടപോകനതില നിനെമലോം അവ൪ വളെര അകല 

 തിലോണ് കഴിയനത്.  ഈവിശനം,    ദോഹിചം നടകന ജനതിന് ബദിപര 
മോോയോ,    പോോയോഗികമോോയോ ഒനം ചിനികോന കഴിയില.  എനോല ൈദവീക 

  മഹതവവം അനഗഹവം സോപിെചടകോന,ബദിപരവം,നടപോകകയംെചയോ 
  വന പദതികള ആവശയമോണ്.    എങിോല ഒര സമഹെത പനഃസഷടിചടകോ 

 നം നോവോതോനംനടതോനം,   ൈദവതിെന അനഗഹങെളലോം നീതിപ൪വവം 
,തലയമോയം,       ശരിയോയ രപതിലം വിതരണം െചയ എന ഉറപ വരതോനം 
കഴിയകെയോള.

"  ൈദവതിന നനി"    എന വോക് പറയനതിലെട "   ലഅലകം തശകറന "
ُكُرون) َتْش ُكْم  ّل َع َل )  (  നിങള നനിയളവരോകോന)    എന പറഞ കടമകള നോം 
മഴവനോകിോയോ?.   ഇല എനോയിരികം ഉതരം.    െവറം വോകിലെട "  നിനക ന
നി"         എന് പറയനതിെന അ൪തം നിനക തന സമോനെത നീ ോവണ വിധം 

 ഉപോയോഗിചിടില എനോണ്.       ഒര വയകി നിനക തന സമോനെത നല നില
       ക ഉപോയോഗികോെത അവന ദിവസവം നനി വോക് പറഞതെകോണ് ഒര 

 കോരയവം ഇല.    അവനില പയോസം തെനയോയിരികം ഉണോകിതീ൪കക.എ
       നോല അവന തന സമോനെത ോവണ വിധതില ഉപോയോഗിചോല അതിെന

    സോനോഷം നീ നനിവോക് പറഞിെലങിലം അവനിലടനീളമണോകം.അതോപോ
    െലയോണ് ൈദവം നമക നലകിയ സമോനെത,   അഥവോ അനഗഹെത ോവണ
  വിധതില ഉപോയോഗികകയോണ് ോവണത്.

   അടത വചനതില പരമകോരണികന പറയന.:
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“       എെന അടിമകള എെനകറിച് എെനപറി നിോനോട് ോചോദിചോല ഞോന 

  സമീപസന തെനയോണ് .     എെന വിളിചോല വിളികനവെന വിളിക ഞോന
 ഉതരം നലകന.      അതിനോല സനമോ൪ഗികളോകോന അവ൪ എനിക ഉതരം

നലകകയം,   എനില വിശവസികകയം െചയെട(  പോരമരയ വയോഖയോനം)

        പടിണി കിടകന ോനോമ് എന നിലകഈ വചനങള നമെകോന പരിോശോ
ധികോം. 
“   എവിെടയോണ് നിെന ൈദവം?"

     ോനോമ ോനോലകന ഏെതങിലം ഒര വയകി 1400  വ൪ഷതിനിടയില ഇങി
 െന ോചോദിചിടണോകോമോ?.      ഒര ോനോമ ോനോലകന വയകിയം ഈ ോചോദയവം 

  തമില എനോണ് ബനം?.

 നമക ോനോമിെനകറിചം,സൗമി(صوم)   െനകറിചം നിരപണോതകമോയി ഒന
 കടി ചിനികോം.സൗമ്(صوم)  എനോണ് െചയനത്.

സൗമ്(صوم)   മതഖികളോയ ജനങെള ഉണോകന.  മതഖിയെട ഒനോമെത 
   ഗണം ആരോധനക ോവണി കിഴോകോോടോ,   പടിഞോോറോോടോ മഖം തിരികനവന 

 ല എനതോണ്.        പകരം തെന ജീവിതം മഴവന എലോ സമയതം ൈദവീക കല
  പനകളകനസരിച് ജീവിച തീ൪കനവനോണ്.   മതഖിയെട മറ ഗണങള:

  അവന മഅമിന ْؤمن) ) (ُم  സമോധോനം നലകനവന)ആയിതീരന.

 തെന സമതം,   കഴിവകളം പോവെപടവ൪കോവണി ചിലവഴികന.

    അവന ൈദവീക കലപനകളെട അടിസോനതിലള (സോമതിക,സോമഹിക) 
 വയവസിതി സോപിെചടകന.

      അവന എലോവരം ഐശവരയമനഭവികന ഒര ോകമ രോജയം െകടപടകന.

    അവന അവെന വോഗതങള നിറോവറന.

     അവന ജീവിതതില പയോസങോളോ ദരിതങോളോ ോനരിടോമോള അതിെന 
 സിരമോയി ോനരിടം.

 സമഹതില അതികമോമോ,     അരോജകതവോമോ കണോല അവന സവയം അതില
   നിനം മോറി നിലകക മോതമല,      മറളവ൪ ആ അകമതിന അവരെട സംഭോവ 

   ന നലകനതിെന തടയകയം െചയം.
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    ഖ൪ആന അവതരിപികെപടിരികനത് സമഹതിെല ചില സോഹചരയങള

  ക് പരിഹോരം കെണതോനോണ്.     അതെകോണ് തെന അവന ഖ൪ആനില നി
        നം ജനങളക് മോ൪ഗ നി൪ോദശം നലകകയം ശരിയം െതറം നി൪ണയിച 

 െകോടകകയം െചയന.    എനിട് സമഹതിെല അരോജകതവവം ,അതികമവം
 അവസോനിപികോന ശമികകയം, കമവം,   സമോധോനവം സമഹതില പനഃ 

 സോപികകയം െചയന.

      മകളില വിവരിച പവ൪തനങള നടകന ഒര സമഹതില ൈദവതിെന
     കലപനകള എങിെനയോണ് സോപിെചടതിരികനത് എന നമക മനസി

 ലോകോന കഴിയം.
      ൈദവീകമോയ ഈ പരമോധികോരം ഒരികലസോപിെചടതോല ജനങള ആ 
   അനഗഹെത മറികടകോന പിെന ശമികകയില.   അവ൪ സമഹതിെല എ 

   ലോ വയകികളകം നീതി പങെവങകയം,   നന പവ൪തികകയം െചയന.
  ൈദവതിന അനഗങെള കവ൪െനടകകോയോ,  ത൪കികകോയോ െചയകയില.

പഴതിെവോപോ,    െകോള ലോഭോമോ അവിെട അനവദനീയമല.  ൈദവീക അനഗഹ
      ങെള ചില ആളകള മോതം കയോളന അവസയണോകോനം പോടില.

      സൗമിെന ഉതരവോദിതങള ഏെറടകനവരില നിനം ൈദവം എവിെട? 
   എന ഒര ോചോദയം ഉയരം.     നമെട സഷോവിെന ചില പധോനെപട കോരയങള

  ചിനിോകണആവശയം ഉണ്.    ൈദവം സവയംതോന ജീവിയോെണന പരിചയെപ 
ടതനില.   ൈദവം പറയനത കോണക: "   ൈദവതിന കടം െകോടക"(ِرُضوا ْق َأ  
ًنا َقْرًضا َحَس ّلَه  പെക     .(ال നോം ൈദവെത എവിെടയം കോണനില. അോപോള 

       നമെട സമോദയതിെന ഒര ഭോഗം പോവെപടവ൪ക് നോം നലകകയോണ് ോവ 
ണത്.       നമെട കഠിനോദവോനതിെന ഒര ഭോഗം ആവശയകോ൪ക നലകക എ 

     നത തെനയോല ൈദവതിന െകോടകക എനതിെന സോരം?.തീ൪ചയോയം.ന 
    മെട സമതിെന ഒര ഭോഗം പോവെപടവ൪ോകോ,   മറളവ൪ോകോ നലക എന 

   കലപനയെട അ൪തം അത തെനയോണ്.    സൗമിെന ോജോലി ഏറടകന ജന 
   ങളക് ഈ ോചോദയങള ോനരിടെകോോണയിരികം.

 എവിെടയോണ് ൈദവം,   അതോയത് പോരോപകോരമോയ വയവസിതി?

       ഈപോരോപകോരമോയ വയവസിതി എങിെന അെലങില എോപോള നടപില വ
രതം?

സൗമ(صوم)     മോയി ബനെപട് പരമകോരണികന പറയന 187  ാോമെത വചനം
  ഒന നമക് പഠികോം.
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“      ോനോമിെന രോതിയില നിങളക് നിങളെട സീകോളോടള ബനെപടല 
അനവദികെപടിരികന..      അവ൪ നിങളെകോര വസവം നിങള അവ൪െകോ

 ര വസവമോണ്.      നിങള സവയം വഞികകയോയിരന എനം അലോഹ അറി 
ഞ.     അോപോള അവന നിങളെട പശോതോപം സവീകരികകയം,നിങെളപറി

 മോപോകകയം െചയ.      അതെകോണ് ഇോപോള നിങള പഭോതതിെല കറത ന
        ലില നിനം െവള നല ോവ൪പിരിയം വെര അവരമോയി ബനെപടകയം നി 

   ങളക് അലോഹ വിധിചത് ോതടകയം,തിനകയം,  കടികകയം െചയവീന.പി 
     നീട് ോനോമ് രോതിയോകം വെര പ൪തിയോകകയം െചയവീന.  എനോല നിങ 

      ള പളികളില ഇഅതികോഫ് ഇരികോമോള അവരമോയി ബനെപടകയം െച 
യരത്.      അവ ൈദവതിെന അതിരകളോണ് അതിനോല അവെയ സമീപികര 
ത്.       അപകോരമോണ് മനഷയ൪ക അവ൪ മതഖികളോകോന ൈദവം തെന വചന 

 ങള വിവരിചെകോടകനത്.(  പോരമരയ വയഖയോനം)

    ഇവിെട നമക് മകളിെല പരിഭോഷ ശരിയം,    ഈവചനങളെട യഥോ൪ത സോന 
    ശവം നമക നലകനോണോ എന പരിോശോധികോം.  പോരമരയ ഖ൪ആനവയോഖയോ 

തോകള(َفّسرين വിശദീകരികനത്,   പരഷനോ൪ക് (ُم അവരെട ഭോരയമോരമോ 
       യി ോനോമിെന രോതികളില ൈലംഗിക ോവഴ നടതോന അനവദിചിടണ് എനോ

ണ്.   സീകള നിങളെട വസവം,    നിങള ആ സീകളെട വസവമോണ്.  ോനോമ് ോനോ 
     ലകന മോസതിെല രോതികളില സീകളമോയി ബനെപടോന പോടിലോയിരന

  എനോണ് ജനങള വിചോരിചിരനത്.    ോനോമിെന രോതിയില തങളെട ഭോരയ
     മോരെട കെട ഉറങനത് െതറോെണനോയിരന ജനങള ചിനിചിരനത്.എ

  നോല അത് അനവദികകയം,    അവരമോയി രോതിയില കിടനറങകയം െച
യോം.       എനിട് ൈലംഗിക ോവഴയെട ഫലമോയി ഭോവിയില കിടോവന കടിെയ 

 ോതടകയം െചയോം..      ഇരടില നിനം പഭോതം െപോടി വിടരനതവെര അവ൪ക്
  തിനകയം കടികകയം െചയോം.    എനിട് ോനോമ് രോതിവെര പ൪തിയോകക.

  എനോല നിങള പളികളില(َمَساِجد)   ഇഅതികോഫില ഇരികോമോള അവര
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    മോയി ൈലംഗിക ബനം പോടില തോനം.   ഇെതോെകയോണ് അലോഹവിെന അതി 

രകള.  അവെയ സമീപികരത്.       ൈദവം അവെന വചനങള വയകമോകി ത
  രനത് നിങള മതഖികളോകനതിനോവണിയോണ്.! 

   നമക് ഈ കോരയങെളോന ചിനികോം.   ഈവചനങളെട അവസോനതില
“   നിങള മതഖികളോകനതിന ോവണി"     എന ഒരികല കടി ആവ൪തിച പറ
ഞിടണ്.      ഈരപതിലള ോനോമം സീകളമോയി ൈലംഗിക ോവഴനടതോതി

  രനോല പരഷനോ൪ "മതഖി"യോകോമോ?."  ”തഖ് വ َوى) ْق َت ) യം,  രോതിയില സീ 
    കളമോയി ബനെപടലം തമില എന ബനമോണളത്.?   ഒന കടി ചിനിചോല

      ഈപോരമരയ വയഖയോനതില ഒരപോട് ോചോദയങള നമളില ഉയരന

  ഈവചനതിെല "  “റഫസ് എനോല   (رفث) വോകോോണോ പവ൪തിയോോണോ?
 െതറോയ സംസോരം,      അെലങില ദഷ് പചരണം നടതക എെനോെകയോണ് ഇ

 തിെന അ൪തം.      നമെട പരിഭോഷക൪ എനെകോണോണ് ൈലംഗിക ോവഴ എന
 അ൪തം നലകിയത്?.   അറബി ഭോഷയില "  “മബോഷറോത് َباَشَرات)  എന(ُم

   പദം ൈലംഗിക ോവഴക് പറകയിോല?    ൈലംഗിക ോവഴക് മബോഷറോത് എന 
      ോനെരെചോോവ പറയോെത അലോഹ എനെകോണ് വളഞ തിരിഞ "റഫ

സ്:    എന ൈലംഗിക ോവഴക് ഉപോയോഗിച.   പോരമരയ മഫസിറകള പറയനത 
    ോപോെല അലോഹവിന ലജയോയതെകോണോോണോ ഇങിെന ഉപോയോഗിചത്?

  എെനോര ഉഗന വയഖയോനം?    പെക ഇവിെട ഒര പശമളത്.  ഇോത വചനതി 
  ല തെന "മബോഷറോത്"(ൈലംഗികോവഴ)  എന ഉപോയോഗിചിടണോലോ?

  എനോണ് ഇവിടെത "അനിസോ"(ّنَساء (ال  എനതിെന അ൪തം?.  ൈദവം അത 
     െകോണ് ഭോരയ അെലങില ഭോരയമോ൪ എനോോണോ അ൪തമോകനത്?.  അതല അ

  വന സൗജ് ,   അസ് വോജ് അെലങില  زوج َوج എനോോണോ    أْز ഭോരയമോ൪ക് ഉപ
ോയോഗിചിടളത്?  അനിസോ ّنَساء) (ال    എനതില ഭോരയമോ൪ക് പറെമ ഉമമോരം

 സോഹോദരിമോരം ഉലെപടോമോ?

        സോധോരണ എലോ സീകെളയം ഉോദശികന നിസോ എന പദതിന പകരം ഒര
     പോതയക തരം സീകെള ഉോദശിചെകോണ് അനിസോ ّنَساء) എന  (ال ഉപോയോഗി 

 കോന കോരണെമനോണ്?    ആരോണ് ഈ പോതയക സീകള?

  പരമകോരണികനോയ ൈദവം പറയന:
                                       
ُكْم                              ْن َع َوعفا  ُكم  ْي َل َع َتاَب  َف ُكْم  ُفَس ْن َأ ُنوَن  َتا َتْخ ُكْم  ّن َأ ّلُه  ِلَم ال َع
"      നിങള സവയം വഞികകയോയിരന എനം അലോഹ അറിഞ. അോപോള 

   അവന നിങളെട പശോതോപം സവീകരികകയം,  നിങെളപറി മോപോകകയം 



െചയ.”(  പോരമരയ വയോഖയോനം)                                                                  17
      എന ചതിയം വഞനയമോണ് അവ൪ െചയനെതന് അലോഹ മനസിലോകന.

  എനിട് ആ ചതിയം,     വഞനയം തടരോന അലോഹ അനവദികകയം െചയനത്
എനെകോണ്?    തിന എോപോഴം തിന തെനയോല?  അതിന ഇനെല, ഇന്, നോ 

    െള എന വല വയതയോസവം ഉോണോ?.    അതോപോെല വഞന എോപോഴം വഞന
തെനയോല?   അലോഹ കറമറവനോണ് .     അവന ഒരികലം ഒര തിന െചയോോനോ, 

  െതറ് െചയോോനോ ോപരിപികകയില.

      ൈദവതിെന വീകണതില അത് വഞന അല എന െവകക.  ജനങള അ 
   തില െപടോപോയിടെണങില എങിെനയോണ് വഞനയോവക.  കടോെത ൈദവം 

   കോരണയവം വിടവീഴയം എനിനോണ് െചയനത്.?   ഇവിടെത മെറോര പശം 
      ഈവഞനെയകറിച് ൈദവതിന വയകമോയ അറിവ് ഉണ് എനതോണ്.പ

       െക നോം പറയനത് ഈ െതറോയ പവ൪തനെതകറിച് ജനങളക് അറി
 യം എനമോണ്. "     നിങള എനോണ് ഈ ചിനിച െകോണിരികനത്.പെക 

  അലോഹ അതിെന വിലകനില"    എന പറഞെകോണ് അലോഹവിന അവര 
  െട ചിനെയ അവഗണികോമോയിരന.

   പരമ കോരണികനോയ ൈദവം പറയന:
                                           
ُكْم                                                   َل ّلُه  َتَب ال َك ُغوا َما  َت ْب َوا ُهّن  َباِشُرو َفالَن 

 "      അതെകോണ് ഇോപോള അവരമോയി ബനെപടകയം നിങളക് അലോഹ 
 വിധിചത് ോതടകയം,െചയവീന"(  പോരമരയ വയോഖയോനം)

“   ഇോപോള അവരമോയി ബനെപടക"     എന പറഞതില നിനം ജനങള മ
 മ് ോജോഡികളോയിരനിോല?.     അെലങില പിെന എനിനോണ് ഇോപോള െചയ

       െകോള എന അവ൪ െചയിരന വഞനയെട നഷപരിഹോരം തീ൪കോനള 
 കലപന െകോടതത്.     അോപോള നമക് എന വഞനയോയിരന അെതനം, അ 

     വരില നിനം എങിെനയോണ് ബനെപടല അവസോനിപിചെതനം കെണ 
ോതണിയിരികന.

   പരമ കോരണികനോയ ൈദവം പറയന.:
ُكم                                                                    َل ّلُه  َتَب ال َك ُغوا َما  َت ْب َوا
            "     നിങളക് അലോഹ വിധിചത് ോതടകയം"(  പോരമരയ വയഖയോനം)
“      നിങളക് അലോഹ എനോോണോ കലപിചത് അത് ോതടക"  എന പറഞതില

       നിനം നമെട മഫസിറകള ചിനിചത് ൈലംഗിക ോവഴയെട ഫലമോയി കിടന
  കടിെയ ോതടോനോണ് എനോണ്.     പെക ഇോത മഫസിറകള തെനയോണ് 183ാോ

 വചനതിെല "  കതിബ അൈലകം"(َليكم َع ِتَب  ُك )  എനളതിന് നി൪ബനമോ
   കെപടത് എന അ൪തം നലകിയത്.    എനോലഈആയതില ഇതവോരയം

    ജനികോത ഒര കടിെയ ോതടോനമോണ് പറയനത്.    എലോ ൈലംഗിക ോവഴയം ഒ
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       ര ഫലം കിടെമന പതീകയിോലോ കടി ജനികണെമന പതീകയിോലോ അല

   െചയനത് എന മോം മനസിലോകണം.

 പരമകോരണികന പറയന.:
ُبوا                                               َواْشَر ُلوا  ُك َو
                  തിനകയം കടികകയം െചയക(  പോരമരയ വയോഖയോനം)

    തിനലം കടികലം എോപോഴം ഭകണം കഴികനതിനം,  െവളം കടികനതിന 
മോകണെമനില.       ഒര അറിവ ോനടനതിനം അത നടപോകനതിനം അത് ഉപ
ോയോഗികം.   ഇവിെട അറബിയിെല "  കല ُلوا)" ُك )    എന പദതിന് തിനക എന്

        അ൪തം നലകക വഴി പടിണി കിടകന ോനോമ് എന അ൪തം വനതിെന 
   കറിച് നമക് അലെമോന ചിനികണം.    എങിെനയോണ് തീറയം കടിയം വില

കിയിരികനത്.       നമക് ഈ പദം ഖ൪ആനിെല മറ സലങളില എങിെന 
      യോണ് ഉപോയോഗിചിരികനത് എനം അവിടെത അ൪തെമനോണ് എനം
 നമക ോനോകോം.2:168   ല അലോഹ പറയന.

“  ോഹ മനഷയെര,     ഈ ഭമിയിലളതില നിനം അനവദനീയവം , നലതമോയെത
      ലോം നിങള തിനകയം എനോല പിശോചിെന കോലടികെള പിനടരോതിരിക
      കയം െചയവീന അവന നിങളെട പതയക ശത തെനയോണ്"(  പോരമരയ വയോ 

ഖയോനം)
     ഈവചനം രണ കലനകളോണ് നമക നലകനത്:

 ഒന്,    ഹലോല ആയതം നലതം തിനക.
 രണ്,    ൈശതോെന കോലടികള പിനടരരത്.

 നോം "  “കല ُلوا) ُك )     എനതിന തിനക എന അ൪തെമടതോല ,  ആരോണ് ശദ
      മോയതിന പകരം അശദമോയതം ഹലോലിന പകരമോയി ഹറോമോയതമോയ പി 
  ശോചിെന കോലടികള തിനനത്.?   ഹലോലോയതം ശദമോയതമോയ ൈദവീക

 കലപനകളോണ് തിനനത്.    പിശോചിെന കലനകളോണ് അതിെന വിപരീതം,
  അതോണ് ഹറോമം അശദമോയതം.      പെകആ പിശോച് ഇവിെട ഒനം തിനോ

   ോനോ കടികോോനോ കലപന െകോടതിടില.     അവന നമക മറ ചിലതോണ് കലപ
 ന തനിടളത്.   അത് തീറയമോയി ബനെപടതല.    അടത വചനം ഒന ോനോക:

ِه َمالتعلمون                   ّل َعلى ال ُلوا  ُقو َت َأْن  َو َفْحَشاء  َوال ِبالّسوء  ُكْم  ْأُمُر َي ّنَما  ِإ
"       ദഷയവം നികഷവം ൈദവതിെന ോപരില നിങളക് അറിയോതത് നിങള

    പറയോനം മോതെമ അവന നിങോളോട് കലപികകയള"(  പോരമരയ വയോഖയോ 
നം) 

  അറബയില ഇനമോ ّنَما" ِإ "   എനതിെന അ൪തം മോതം(only)എനോണ്.ഇവി



                                                                                                               19
       െട ആയതിെന തടകതില പിശോച് നമക രണ കലപനകളോണ് തനിടള 
  ത് എന പറഞ.     അവ രണം തീറയം കടിയമോയി ബനെപടതല.  പകരം മന

 ഷയെന ധോ൪മികവം,   ആശയപരവമോയ വിഷയങളമോയി ബനെപടതോണ്.

"സഅ" (سوء)    എനതിെന അ൪തം ദഷയം എനോണ്.  ഇവിെട " ”അസഅ (
എനതെകോണ്     (السوء ഒര പോതയക ദഷയമോണ് ഉോദശികനത്.  അതോയത് ഖ

      ൪ആന പരിഗണികന ഒര പോതയക സഅആണ് ഉോദശം.  ൈദവീക കലപനക
    ളെകതിരില അവന സവീകരിച സവഭോവമോണ് അത്.  സറത് അലബഖറയില

   ഈസവഭോവം അനസരോകടം അഹങോരവമോയി(   അബോ വസകബറ َأبى  
ബനെപടതോണ്.     ൈശതോെന (واْستكبر രണ സവഭോവമോണ് നമക് ഇവിെട

 കോണോന കഴിയനത്.
 അബോ َبى" َأ "(അനസരണോകട്)

 തകബ൪ (അഹങോരം)"تكبر"
അനസരോകടം,       അഹങോരവം എനീ രണ കോരയങളം നമക തിനോനം കടികോ

 നം പറോതവയോണ്.     ൈശതോെന കോലടികളെട പിറെക നടകക എനതം 
  തിനോനം കടികോനം പറോതതോണ്.    സറത് അലബഖറയിെല ബോകി വചന 

       ങള കടി നോം പഠിചോല നമക കല ُلوا) ُك )    എന പദതിെന അ൪തം ൈദ 
      വീക കലപനകളെട അറിവ ോനടലോണ് എന വളെര വയകമോകം.അതോപോെല

 ശരിബ ِرَب) എനതിന്       (َش ആ അറിവകള നമെട നിതയ ജീവിതതില നടപോ
  കലോണ് എനം മനസിലോകം.

   പരമ കോരണികനോയ ൈദവം പറയന:

ِر                         َلْسود من الفج ْيِط ا ْلَخ َيُض ِمَن ا ْب َل ْيُط ا ْلَخ ُكم ا َل ّيَن  َب َت َي ّتى  َح
"         പഭോതതിെല കറത നലില നിനം െവള നല ോവ൪പിരിയം വെര "
(  പോരമരയ വയഖയോനം)
അല-  ഫജ്൪ َفْجر ْل പഭോതം   (the Dawn) ا അറിയെപ(ِرفة ْع (م  ട പദമോണ്.അത

        െകോണ തെന ഇത സോധോരണ നോം ദിവസവം കോണന പലരി അല.അങി
  െനയോയിരനെവങില സോധോരണ (نكرة)   പദമോയ ഫജ്൪ എനോണ്  فجر ഉപ

ോയോഗികക.       അതോപോെല കറത നല് െവള നലിെന വയകമോകി തരം 
 എനമല പോയോഗിചിടളത്.      പകരം െവള നല് കറത നലിെന വയകമോകി

  തരനതവെര എനോണ് പറഞിടളത്.   ഇതിന൪തം പഭോതതിെല കിരണ
        ങള െവള നലിെന കറത നലില നിനം വയകമോകി തരെമനോണ് അ൪

 തെമങില അല-  ഫജ്൪ َفجر" ْل എനത്   "ا ക൪തോവിെന അവസയോയിരികം
 അങിെനെയങില َفجر ْل എന   ا വോകിെല എന    ر അകരതിന് ളമ് (ഉ)ആ

യിരികം.    അതോപോെല െവള നല് എനത്  الخيط البيض ക൪മവമോയിരികം.
അല-    ഫജ്൪ എനത് പോതയക ആയതിനോലഈ       (معرفة) പദം മമ ഉപോയോ
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ഗിചോതോ,       അെലങില ഖ൪ആനില വന ഒര പതിയ പദോമോ ആകോം.

 അതോപോെല ,     അറബി പദങളില ഒര പോതയക (മഅരിഫ)  പദമോയി ഉപോയോ 
  ഗിച പദങളോണ് ( the white thread)   െവള നലം  the black) (الخيط البيض)

thread)  കറതനലം അതോപോെല    .(الخيط السود) അറബി പദമോയ അൈലല
ّلليل“ എനതം   "ا പോതയക (മഅരിഫ) പദമോണ്.   ഈപദങെളോെക പോതയകം

       അറിയെപട പദങളോയി ഉപോയോഗികോനള കോരണം പിനീട് നോം വിശദീക
രികനതോണ്.

  പരമ കോരണികന പറയന:
ِه ولتقربوها               ّل ُدودال ِتلَك ُح ْلَمَساِجد  ِفى ا ُفوَن  ِك َعا ُتم  ْن َأ َو ُهّن  َباِشُرو ُت َول 
"       എനോല നിങള പളികളില ഇഅതികോഫ് ഇരികോമോള അവരമോയി ബ 

 നെപടകയം െചയരത്.”(  പോരമരയ വയോഖയോനം)
       വിശനം ദോഹിചം െചയന ോനോമ് എന ചിനയില നിനതെനയോണ് ഈ 
 കലനയം വനിടളത്.   മതതിെന ആളകള മസജിദകെള(مساجد)  ഏറവം വ 

  ലിയ കോരയമോയിടോണ് കോണനത്.     നമക് അത് നനോയി അറിയകയം െചയോം.
 പെക "   തിലക ഹദദ അലോഹി"ِه ّل َد ال ُدو ْلَك ُح ِت  (   ഇതോണ് അലോഹവിെന പരി
 ധികള )   ഫലോ തഖറബഹോ َها" ُبو ْقَر َت َفل  "(  അതിോനോട സമീപികരത്).ഇവിട

   െത മെറോര പശം "   ഇത് അലോഹവിെന പരിധികളോണ്"  എന പറഞത് 
 ോനോമമോയി ബനെപടതോണ്.     ഇവിെട ോനോമ ോനോലകോനള ഏക കലപന

മോതോമയള.       അോപോള ഒര പരിധി മോതെമ പരിഗണികോന പറകയള .അ 
     ോപോള പരിധികള എന അലോഹ പറയോനള കോരണെമനോണ്.?

"  അവോരോട് സമീപികരത്"        എന കലപന ോനോമ ോനോലകന റമദോന മോസ 
   തില മോതം ബോധകമോയ കോരയമോോണോ?   ഇവിെട സീകെളയോണ് ഉോദശികന 

     െതങില അോപോള ശരിയോയ രീതിയില കലപന പറയക"  ഫലോ തഖറബഹന 
ُهّن ُبو ْقَر َت َفل "എനോണ്.      എനോല ഇവിെട ഫലോ തഖറബഹോ എന പറയോന

 എനോണ കോരണം?

  ഖ൪ആനിെല സൗമ് എന      (صوم) പദം പോരമരയ വയോഖയോന പകോരം വയഖയോ
    നികോമോള നമകണോകന ചില സംശയങളം ,    ോചോദയങളം ചരകി ഒന വി

വരികോം.
    ോനോമ് ഒരികലം ഒര വയകിെയ മതഖിയോകനില.   മതഖിയെട ചില വിോശ

  ഷണങള നോം 177    ാോം വചനതില നോം കണ.   പെക ോനോമ ോനോലകന 
       ഒര വയകിയിലം ഇതരം ഗണങള കോണകോയോ അവനില ഇതരം പവ൪

  തനങള സഷികെപടകോയോ െചയനില.

    ആരോണ് ഈ ോനോമ് പിടികോന ശകിയളവന.   അവന് ഒര പോവെപടവന്
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   ഭകണം നലകി ോനോമ് ഒഴിവോകോം.    ഈപോവെപടവന ോനോമ ഒഴിവോകോന

      അവന കിടിയ ഭകണം മെറോരോളക തിനോന െകോടതോലം മതിയോകോമോ?

     നീ റമദോന മോസതില ജീവിചിരിപെണങില ോനോമ് ോനോലകണം. അെല 
  ങില ോനോമ ോനോലകണ.   ഇെതോര അപഹോസയമോയ പസോവനയോണ്. ഇത് 

  ൈദവെത സംബനിച് ശരിയലോലലോ?.

    ോനോമ് മനഷയരെട പയോസങളകള ഒര പോഠമല.

    ോനോമ് സമഹതില എളപമണോകനില ആയോസോമോ ഉണോകനില.

   ോനോമ് ൈദവതിെന പരമോധികോരം സോപിെചടകനില.

        ോനോമ് ോനോലകന ഒര വയകി ഒരികലം അലോഹ എവിെട എന ോചോദികില
     അതോപോെല ൈദവം ഞോനടത തെന എന പതികരിോകണതമില.

      ോനോമ ോനോലകന വയകികോളോട െതറോയി സംസോരികോനം ദശിച സംസോര
  തിനം അലോഹ കലപികന.

ൈദവതിന,   ജനങള വഞനയോണ് െചയനെതനറിയന.   അത് തടരോന അ
  ലോഹ കലപികകയം െചയന.

അല-ഫജ്൪(َفجر ْل (ا      എനത് ഒര പോതയക പലരിയോണ് ഏതോണ് അത്?.

 എനോണ് "   ആ െവളത നലം"  "   ആ കറത നലം"?

അ-  ൈലല ّلليل َأ    എന വിളികന "   ആ പോതയക രോതി" ഏതോണ്?

    അനവദികെപട എോനോ ഒന് മസോജിദകളില (َمَساِجد)  വിലകിയിടണ് . അ
െതനോണ്,   എനെകോണോണ് അത് വിലകിയത്.?

 സൗമിെന (َصوم)     യഥോ൪ത ലകയം പറഞ സറത് അല-ബഖറയിെല 
188    ാോം വചനതിോലക് ആരം ശദിചില. 

  പരമകോരണികനോയ ൈദവം പറയന:
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 ഇതോണ് സൗമിെന(ْوم സതയം.   സമഹതിെല (َص അനീതി അവസോനിപികക.

      എലോ വയകികളകം അവരെട അവസ കണകിെലടതെകോണ് അവെന 
      വിശവോസോമോ െതോലിയെട നിറോമോ ോനോകോെത സമോധോനവം സരകയം ഉറപ 

വരതക.  മനഷയോവകോശങെള സംരകികക.  സൗമ് വിശപ  (َصوم) സഹി
ോചോ,    ദോഹിോചോ ഉള ഒര അനഷോനമല.
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  ഇനെത വതം ഭകണവം,    െവളവം ഒഴിവോകക മോഖന വിശപിലം,ദോഹതി 
    ലം പങോളിയോവക എനതില കവിഞ് ഒനമില.   ഖ൪ആന വിശദീകരിച സൗ

 മി െന     (صوم) ലകയങെളലോം തെന സമഹതില ഉണോകനതില ഇനെത 
 സൗമ് പരോജയെപടിരികന.      ഇനി നമക മകളില വിവരിച വചനങെള ഒന 

 കടി പനഃപരിോശോധികകയം,     ഖ൪ആന െകോണ് തെന അവ മനസിലോകകയം 
സൗമി(صوم)     െന ലകയമോയി ഖ൪ആന വരച കോണികന ചിതെമനോെണന 

 മനസിലോകകയം െചയോം.
 സൗമിെന ലകയം:

 ഭകണ പോനീയങളം,      സീപരഷ ബനവം തടഞ നി൪തക എനതല സൗമി
 െന ലകയം.      സമഹതിെല സ൪വ വിധ തിനകെളയം നി൪തല െചയക(to 
stop)     എനതോണ് ഇതിെന ലകയം പിെന സൗമി(َصوم)  െന ലകയമോയി ഖ൪ 

    ആന വിവരിചത് തഖ് വ َوى) ْق َت )(  ധോ൪മി കത)   ഉണോകക എനതോണ്.പടി 
      ണി വതം ഈ ലകയം ഒരികലം നമക് ോനടിതരനില.  ോനോമ ോനോലകന 

വെര,ചടനോരം,കത൪കികളം,െവറിപിടിചവരം,  ആെക തോറമോറോകനവരെമോ 
   െകയോയിടോണ് നമക കോണോന കഴിയനത്.     മമ നോം ച൪ച െചയ സറത് 

അല-  ബഖറയിെല 177       ാോം വചനം ഒന നമെട ഓ൪മയിോലക െകോണ വരി 
ക.        മതഖിയെട ചില ഗണങളം സവഭോവങളം ഇവിെട ഒന കടി ആവ൪തി 
കോം.    ഒര മതഖി അെലങില "   തഖ് വ എന    "تقوى ഗണം കിടിയ ജനങള 

 അവരെട സോമതികവം,    ശോരീരികവമോയ എലോകഴിവകളം മനഷയ ജീവികളെട 
  ോസവനതിന ോവണി ഉപോയോഗികം."  തഖ് വ"   എന ഗണതിെന ഏറവം 

    പധോനെപട ഭോഗം സമോധോനവം സരകയം നലകലോണ്.  കടോെത എലോവ൪ 
  കം നീതി ഉറപോകണം.    സമഹതില സമോധോനവം സരകയം ഉറപോകോത 

,     നീതി നടപോകോത ഒര വയകിെയ "  മതഖി "   എന വിളികോന പോടില. മറ 
      ളവരെട പയോസങളക് പരിഹോരം കെണതോന തെന ധനം ചിലവഴിക 

 നവനോയിരികണം " ”മതഖി .    ഒര ോകമ രോജയം െകടിപടകണം.വോഗോനങള 
നിറോവറണം.    എലോ പതിസനികളകം പയോസങളകെമതിരില ോപോരോട 
ണം.      ഈഗണങെളോനം തെന പടിണി കിടകന ോനോമകരനിലണോവനി 
ല.   ഈ ഉനതമോയ ഗണങളം,   സവിോശഷതകളം ഏെറടകണെമങില ോപോരോടം 
അതയോവശയമോണ്.   ഈ ോപോോരോടതിനോണ് "  സൗമ് (صوم)"  എന പറയനത്. 

  മെറോര൪തതില പറഞോല "  സൗമ് "    െചയന വയകി തോെഴ പറയനകോരയ 
  ങള സംഭോവന െചയന.:-

*    അവന മറളവ൪ക് സമോധോനം നലകന.

*      അവന തെന സമത് മറളവ൪ക് ഗണകരമോകതകവിധം ഉപോയോഗിക 
ന.
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*     അവന സമഹതില നീതി നടപോകോന പവ൪തികന.

*         എലോ പൗരനോ൪കം സരക ഉറപോകം വിധം ഒര ോകമ രോജയം െകടിപടക
  നതില അവന പങോളിയോകന.

*       എലോ ജനവിഭോഗതിനം ഐശവരയം െകോണ വരിക എനതോണ് അവെന 
ദൗതയം.
*      അവന വോഗോനങള നിറോവറന കോരയതില ശദ െചലതന.

*       ഏത് പതികല സോഹചരയതിലം തെന നിലപോടില ഉറച നിലകന.

      ഇനി ഖ൪ആന ഉപോയോഗിച ചില പദങള നമെകോന പരിോശോധികോം:

   നിങള മതഖി ആയിതീരനതിനോവണി ّتُقون َت ُكْم  ّل َع َل

“  ഓ വിശവോസികെള!    നിങള മതഖികളോകനതിനോവണി നിങളെട മമള 
   വ൪ക് നി൪ബനമോകെപടതോപോെല "സവിയോമ്"  നിങളകം നി൪ബനമോക

െപടിരികന.”
      എലോ സമദോയതിലം പവോചകനമോ൪ വന് അദയോപനം നടതകയം അതി

      െന പോോയോഗിക പവ൪തനങള നടതകയം െചയ എനത് "സവിയോമിെന" 
  പരിധിയില െപടന കോരയമോണ്."  സവിയോമ് "    എനോല ഒര ആശയതിെന പടി 
      പടിയോയള പോവ൪തിക രപോമോ അെലങില ഒര ആശയതിനനസരിച ഒര 

   സമഹതിെന പനഃസഷി നടതോലോ ആണ്.   പെക പ൪വ സമഹങെളോെക 
  തെന ആ "സവിയോമി"     െനഈ ലകയതില നിനം അതിെന മോറകയം. വിശ 

നം,    ദോഹിചമള ോനോമോകി മോറകയം െചയ.    നമളം അവരെട കോലടികള പി 
 നടരകയം "സവിയോമി"     െന പടിണി ോനോമോകി മോറകയം െചയ.

  ഏതോനം ദിവസങള َدات ُدو ْع ّياًما ّم َأ

     ഈപദം ഖ൪ആനില നോല് സലങളില വനിടണ്.   രണസലങളില ജദ
 നോെരകറിച് സംസോരികനിടങളിലോണ്.   ജദനോ൪ വിശവസിചിരനത് അവര

      െട െതറോയ പവ൪തനങളെട ഫലം ഏതോനം ദിവസങളിെല അനഭവിോക 
   ണി വരികെയോള എനോണ്.     മെറോര സലം ൈദവതിെന കലനകള ധോരോള 
    മോയി ൈദവതിെന ദിനങളില ഓ൪കണെമന പറഞിടതോണ്.  ഈആയ 

      തിെന സോഹചരയതില വന നി൪ണയികെപട ദിനങള എന പറയനത് 
     ൈദവീക കലപനകളെട നടപോകലിെനയം പവ൪തനങളെടയം ഫലമോയി
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     െതറ പവ൪തിചവ൪ക് ശികയം നലത് പവ൪തിചവ൪ക് സമോധോനവം 

   ഐശവരയവം ലഭിച കോലയളവ് ആണ്.    ഇവിെട പിെന പറയനത് ആെരങിലം 
ോരോഗിോയോ,      യോതയിോലോ ആെണങില അവന ബദിപരമോയം ആശയപരമോയം 

       ”ഉള ആ കഴിവകള ോനടോന മറ ദിനങളില അവന പരിശമികണം ّد. َع " 
   എനപദതിെന മല അകരങള അയ്,ദോല്,ദോല്. എനിവയോണ്.തയോറോവക 

 എനതോപോെല സംഖയ,അളവ്.    എനിവയം ഈ പദതിെന അ൪തങളോണ്. 
       ഈവചനങളിെല സന൪ഭവം വിഷയവം ബദിപരമോയം ആശയപരമോയം ഉ 

     ള കഴിവകള ോനടോനള പരിശീലനെതയം തയോെറടപിോനയമോണ് സചിപി
കനത്.   ഇവിെട ോരോഗി (  ശോരീരിക ോരോഗോമോ,   അതല അറിവിെന അഭോവോമോ) 
ോയോ,യോതകോരോനോ(  ശോരീരിക യോതോയോ,   അെലങില ആശയപരവം ബദിപ 

 രവമോയ യോതോയോ)       മകളില വിവരിച കഴിവകള ോനടോന മറ ദിനങളില അന 
വദികന.

 ചരകതില സവിയോം(َيام " (ِص  കഴിവകള (  ബദിപരവം ആശയപരവമോയ)ആ 
 ൪ജികോനള ദിനങളില" ആണ്.     ഈകോലത് ഒര മഅമിന ْؤمن)  സമ (ُم

    ഹെത പനഃസഷികോന ോവണിയള മെനോരകങള െചയണം.അതോപോെല 
 അരോജകതവവം ,അകമവം,    തീവതയം സമഹതിലണോകനവെര അതില നി 

     നം തടയകയം അതിനള ശിക നലകകയം ോവണം.

ُأَخر                            ِِم  ّيا َأ ٌة ِمن  ّد ِع َف ِر  َف َلى َس َع ْو  َأ ِريًضا  ُكم ّم ْن َكاَن ِم َفَمْن 
“   ഇനി ആെരങിലം ോരോഗിോയോ,     യോതയിോലോ ആയോല മറ ദിനങളില അവന

 ോയോഗയത ോനടോട"

       ഇവിടെത ോരോഗം ശോരീരിക ോരോഗോമോ യോത ഭമിയിലെടയള യോതോയോ അല. 
   ോരോഗം എനത് അറിവിെന അഭോവവം,   യോത ഒര ആശയോമോ,  അറിോവോ ,ോനടോന

ളതമോണ്.  ഒര മഅമിന്(مؤمن)   സവിയോമിെന ഉതരവോദിതവം ഏെറടകനതി 
       ന മമ് ഇതരം നയനതകെളയം നിനം ദൗ൪ബലയങെളയം അതി ജീവിക

ണം.      അറിവിെന അഭോവം ഉെണങില ആ അറിവ് ോനടണം.അറിവം,ആശയവം 
  ോനടോനളതോണ് അവെന യോത.    സമഹെത പനഃസഷി നടതന പരിപോടി 

      യില അവന പങ ോചരനതിന മമോയി ഇെതലോം പ൪തീകരിചിരികണം. 
       പെക ശോരീരികമോയം ആശയപരവമോയ തയോെറടപ് നടതി െകോണ് ഒരോള 

      ക് സവിയോമിനള ശകിയം കഴിവമെണങില അവന പോവെപടവെന പരിരക 
  ഏെറടതെകോണ സവിയോമ് ആരംഭികണം.

              പോവെപടവന് ഭകണം നലകല ِكين َعام ِمْس َط
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ِكين                               َعام ِمْس َط ِفدية  َنه  ُقو ِطي ُي ِذيَن  ّل َعلى ا َو
      
                 ആ൪കോോണോ സവിയോമിനള ശകിയളത് അവരെട പോയശിതവമോ
        യിെകോണ് പോവെപടവന് ഭകണം നലകണം.

  എനോണ് ഈ പോയശിതവം.?      പോയശിതവം നലകോന ഇയോള വല കറവം
െചയിടോണോ?.     ഈവചനങളില സമഹതിെന നോവോതോനവം പനഃസഷിയം

   നടതക എന അ൪തതിലോണ് "  സവിയോമ് "    വനിടളത് എന വളെര വയക 
മോണ്.    അങിെനെയടകോമോള തീ൪ചയോയം അവന പോയശിതവെമോനോണം 

  പോവെപടവന ഭകണം നലകണം.     എങിോല അവ൪ക സവയം പരിഷരണം ോന 
 ടോന കഴിയകയള.    ദയവ െചയ് സറത അല-  ബഖറയിെല 177  ാോം വചനം 
 ഒന ശദികക.  അവിെട "മതഖി"    കള തങള ഇഷെപടനോതോെടോപം തെന 

     തങളെട സമത് പോവെപടവന ചിലകഴികനവരോയിരികം എന പറഞ. 
     നമക് ഒര കോരയം ഇവിെട വയകമോയി .   സവനം ഉതരവോദിതവങള പ൪തി 

 യോകോതവെര "  സവിയോമ് "  അതിന് നി൪ബനിതനോകന.  അത് അവരെട 
    സമത് പോവെപടവ൪ക് പങ െവച െകോണോകണം.  വിശകനവന ഭകണം 
    നലകക എന അ൪തതിന മോതമല തവആം(َعام َط )    എന അറബി പദം ഉപ 

ോയോഗികക.     ഈഅറബി പദതിെന പരിധിയില ഭകണം,വസം,വീട്, വിദയോ 
ഭയോസം,ആോരോഗയം,ആദരവ്, സരക,    നീതി എനീ ആവശയങെളലോം ഉളെപടം.

  ൈദവീക കലപനകള പിനടരക ْيًرا َع َخ ّو َط َت َفَمن 
   
ّلُه                                           َو َخيٌر  ُه َف ْيًرا  َع َخ ّو َط َت َفمن 
“        ആര് ൈദവീക കലപനകള അനസരികനോവോ അത് അവന തെന നലതോ 
ണ്"
തതവവഅ َع ّو َط َت       എന അറബി പദം അനസരണം എന അ൪തതിനോണ് 
ഉപോയോഗിചിടളത്.ൈഗ൪(َخير)      എന അറബി പദം ഖ൪ആനില രണ അ൪ത

 ങളകോണ് ഉപോയോഗിചിടളത്.     ഒന് ൈദവതിെന െവളിപോട് അെലങില ക
  ലന എന അ൪തതിന്.( 2:105)     അതോപോെല സമതിനം മറ സോധനങള 
 കം ഉപോയോഗിചിടണ്..    ഈവചനതില അലോഹവിെന െവളിപോടകോളോ, കല 

  നകോളോ ഒെകയോണ് അ൪തം.    കോരണം ഇവിെട അനസരണം പറഞതെകോ 
   ണ് അെത ആകോന പറകെയോള.    ആരോോണോ അലോഹവിെന കലനകള പിന 

      ടരകയം അതനനസരിച പവ൪തികകയം െചയനത് അതിെന ഗണം അവ 
 ന തെനയോണ്.      യഥോ൪തതില മനഷയ സമഹം ോനരിടന പശങള പരിഹ 

രികോനം,      അവെയ അതിജയികോനം ോവണി ൈദവീക കലനകള ഉപോയോഗി 
 കനതിനോണ് "സവിയോം"   എന പദം ഉപോയോഗികനത്.  സവിയോമിെന ദൗതയം 
    ഏെറടകനവ൪ അതിെന ോനടം നനോയി െകോയന. (  പശങളം പതിസനി 

 കളം പരിഹരികന,   എലോവ൪കം ോനടം ലഭികന,   ഏെതോര പൗരനം സമോധോ 
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  നവം സരകയം ആസവദികന.)     ഈആശയം അടത വചനം വയകമോകന.

   സൗമ് ആണ് നിങളക നലത്.      ُكم َتُصوُموا َخيٌر ل َأْن  َو

َلُمون                        ْع َت ُتم  ْن ُك ِإن  ُكم  َتُصوُموا َخيٌر ل َأْن  َو
            "   നിങള അറിയിനെവങില "സൗമ്"   ആണ് നിങളക് നലത്"

   വചനതിെനഈ ഭോഗം സൗമി(صوم)   പിറകിലള യകി വയകമോകന.തഖ്
 വോ ഉണോകകയം,      തഖ് വ ഉളെകോളകയം െചയനവരോോരോ അവരെട ോജോലി 

  യോണ് ൈദവതിെന ഔദോരയം,   സതയസനമോയം നീതിപ൪വമോയം പചരിപി 
 കക (പരതക)എനത്.     ഒര പൗരോനയം അത ലഭികോെത വിടകയില.സമഹ 

    തിെല എലോവ൪കംഐശവരയം െകോണ വരന.  സവിയോമില പെങടകനവ൪ 
   കം അതിെന ോനടം ലഭികന.    അതോയത് എലോവരിലം സമോധോനവം സരക 
 യം െകോണവരന.

185      ാോമെത വചനതിെല സൗമിെന ആശയം പ൪ണമോയം മനസിലോകണ 
         െമങില ആ വചനതില ഉപോയോഗിച ചില വോകകളം പദങളം കടി നോം മന 

സിലോോകണിയിരികന.

  ഷഹ൪ شهر

 ഷീന്,ഹോ,റോ(ش ه ر)    എനീ അറബി അകരങളോണ് "ഷഹ൪"  എന വോകി 
  െന മല അകരങള."  നലവണം അറിയക"  അെലങില "പസിദമോകക" എന 

   തോണ് ഈ വോകിെന അ൪തം.   പസിദമോയിതീ൪ന ഏെതോനോണോ അതി
 െന ഷഹ൪(شهر)  എന വിളികന.    ചില പണിതനോ൪ മോസതിന് ഷഹ൪

      എന പറയോനള കോരണമോയി പറയനത് അത് വ൪ഷതില പനെണണമോ 
    െണന നലവണം അറിയനതെകോണോണ് എന് വിശദീകരിചിടണ്."ഷഹ൪" 

   എന വോകില നിനോണ് " ”മഷഹ൪ ",(مشهور) ”തഷഹീ൪ ِهير) َتْش ) "മഷോഹി 
”൪ എന   (مشاهير) പദങെളോെക ഉണോയത്.   ഇതിെനെയോെക അ൪തം നല 

 വണം അറിയെപടത്(well known or  famous) എനോണ്.

     ഒര വോള് വോളറയില നിനം ഊരനതിനം "ഷഹറ"   എന തെനയോണ് പറയ 
ക.   ഇവിെട മതലോണ് "ഷഹ൪"       എന വോകില നിനം വോള് എനം യദം എ 

  നമള അ൪തങള ഉരതിരിഞണോയത്.

   ചരകതില പസിദമോയിതീ൪ന ഒര സംഗതിെയോയോ,സംസോരോതോയോ
  വയകിോയോയോ ആണ് "ഷഹ൪(شهر)”  എനതെകോണ് അ൪തമോകനത്. അത 

       മെലങില രകെചോരിചിലണോയ ഒര സോഹചരയെതയം ഈ വോക െകോണ്
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അ൪തമോകം.  നമക ഷഹ൪(شهر)    എന പദം ഉരതിരിഞണോയെതന് ഈ 

  അധയോയതിെല തെന 194    ാോം വചനതില നിനം മനസിലോകോം. പരമകോ 
 രണികന പറയന:

ِقَصاٌص                        ْلُحُرَمات  َوا ْلَحَرام  ِر ا ْه ِبالّش ْلَحَراُم  الّشهُر ا

           "     നിോരോധികെപട മോസങള നിോരോധികെപട മോസങള െകോണോണ്.
               എലോ നിോരോധികെപട കോരയങളം പതികിയയിലോണ്(  പോരമരയ വയോ 
             ഖയോനം)

     മകളിെല വയോഖയോനതില നിനം നിങളക് വലതം മനസിലോോയോ?തീ൪ചയോ
     യം നിോരോധികെപട നോല് മോസങെളകറിചോണ് അവ൪ പറയനത്.  പെക അ

     തിെന നിോരോധികെപട മോസങളെകോണ് എന് പതികിയയോണ് അ൪തമോ
കനത്?  ഇവിെട ഷഹ൪(شهر))    എന പദം ഏകവചനതിലോണ് ഉപോയോഗിചി
ടളത്.ബഹവചനമല.      മെറോര വോകില പറഞോല അലോഹ ഷഹ൪((شهر)എ

  ന പദെതകറിചോണ് സംസോരികനത്.അ-ഷഷഹ൪(الّشهر) അല.

     നിോരോധികെപട മോസങളക് നിോരോധികെപട മോസങളെകോണ് നോം എങി 
  െന പതികിയ എടകം.      ഒര മോസം മെറോര മോസതിന് എങിെന പതികിയ

യോകം.          ഒര നല കോരയതിന് പകരം മെറോര നല കോരയം തിരിച നലകോം.അ
       െലങില ഒര ചീത പവ൪തി െചയതിെന അോത അളവിലള ഒനെകോണ്

തിരിചടികോം.
 ഇനി 194      ാോം വചനതിെന തെന അടത ഭോഗം ോനോക.:

ّلَه          ُقواال ّت َوا ُكْم  ْي َل َع َدى  َت ْع ْثِل َماا ِبِم ِه  ْي َل َع ُدوا  َت ْع َفا ُكْم  ْي َل َع َدى  َت ْع َفَمِن ا
ِقيَن                              ّت ْلُم َع ا ّلَه َم َأّن ال َلُموا ْع َوا   
    "      ആെരങിലം നിങളെകതിരില അകമം കോണിചോല നിങള അോതോപോ
        െല പതികിയ െചയക.   ൈദവതിെന പോതയില നിലെകോളകയം(  തഖ് വ
.െചയക (تقوى         ശരിയോയി നടകനവെന കെടയോണ് ൈദവം എന നിങള 
       മനസിലോകക"

      ഇോപോള നമക മനസിലോയത് ഏെതോര അകമെതയം അോതോപോെല ഒന 
   െകോണ് തിരിച നലകോം എനോണ്.   അോപോള ഷഹ൪ അല-ഹറോ(َشهر الحَرام)

  മിെന ഷഹറല ഹറോ(َشهر الحَرام)     മെകോണ് പതികോരം െചയക എന പറ
    ഞോല ഷഹറല ഹറോ(َشهر الحَرام)   സോധോരണ സോഹചരയതില നിോരോധി
 കെപട സോഹചരയതിോനോ,   അവസോകോ ആണ് പറഞിടളത്.   ഒര ശത നി
      ോരോധിത അവസെയ അവഗണികകയം അകമം െചയകയം െചയോല അോപോ

     ള തതലയമോയ ഒന െകോണ് പതികിയ െചയക.
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 റമളോന  َرَمَضان

റോ,മീം,  ളോദ് ( ر م ض)       എനീ അറബി അകങളില നിനോണ് റമളോന എന
 വോകിന മലം.     ഈപദതിനം രണ് അ൪തങളോണ് ഉളത്.   തീവമോയ ചട് എ
  നതോണ് ഒര അ൪തം.    ഗോവഷകരോയ പണിത൪ അഭിപോയെപടനത് അറബി
     കലണ൪ ഇസോമിക കലണ൪ ആയി മോറിയതോണ് എനോണ്.  വ൪ഷതില കട 

       ത ചടള കോലതോണ് റമളോന മോസം വനിരനത് എനതെകോണ് റമളോന
   എന ോപരിട എനമോണ് പറയനത്.   പിലകോലത് സൗരവ൪ഷ കലണറിെന 

    ചനവ൪ഷ കലണറിോലക മോറകയോണ് ഉണോയത് എനോണ്.  പെക മോസങ 
     ളെട ോപരകള അങിെന തെന നിലനി൪തകയോണ് ഉണോയത്.  കടതല അറി 
 യോന "  ലഗത് അല-ഖ൪ആന(ُلَغات القرآن )”   എന ഗനം പരിോശോധികക. 

       ഈപദതിെന രണോമെത അ൪തം വോളിെന മ൪ചയള ഭോഗം എനോണ്.

 റമദോന (َرَمَضان)   എന അറബി പദതിെനയം,  ഷഹ൪ َهر) എന  (َش അറബി 
      പദതിെനയം അ൪തങള വയകമോകിയ ോശഷം ഖ൪ആനില ആ പദങള

   ഉപോയോഗിച സലങള ഒന പരിോശോധികോം.   ആ വോകകളെടോയോ പദങളെട 
ോയോ,        ശരിയോയ അ൪തം നലകി െകോണ് പസത ഖ൪ആനിക വചനങള നോം

  വോയിചോല നോം അതതെപടോപോകം.

    പരമ കോരണികന ആയ ൈദവം പറയന.

َدى         ُه ْل َناٍت ّمَن ا ّي َب َو ّناِس  ّلل ًدى  ُه ُقْرآَن  ْل ِه ا ِفي ِزَل  ْن ُأ ِذى  ّل ْهُر َرَمَضاَن ا َش
َقاِن                                                               ُفْر ْل َوا
    "       റമദോന ോപോെലയള സോഹചരയം ൈകകോരയം െചയനതിന് ഖ൪ആന അവ
    തരിപികെപട.      അത് മനഷയ൪കള മോ൪ഗ നി൪ോദശവം അതിെന വിശദീക
     രണവം,    സതയവം അസതയവം ോവ൪തിരികോനള മോനദണവമോണ്"
 
َيُصْمُه                                ْل َف ْهَر  ُكم الّش ْن َد ِم ِه َفَمْن َش
      "    അതിനോല ആരോോണോ ഈ സോഹചരയതിോനോ,  അവസോകോ സോകിയോ
             കനത് തീ൪ചയോയം അവന അതിന സംഭോവന െചയനതിെന നി൪ത
        കയം ,    മറളവെര തടഞ നി൪തകയം െചയെട"

  ഷഹ൪ റമദോന എന     (َشهر َرَمَضان) പറഞോല ഒര മോസതിന സോകിയോവ
   ക എന അ൪തമല നലകനത്.    പിെനോയോ അലോഹ കലപികനത് അതിന്

      ആര് സോകിയോകനോവോ അവന സവയം തടയകയം മറളവെരഅതില നിനം
 തടയകയം െചയെട.      ഇതില നിനം വളെര വയകമോണോലോ അതിന സോകിയോ 

      കക എന പറഞ ഷഹ൪ ഒര മോസെതകറിചല എന്.   മനഷയ൪ക് ഒര മോ
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       സതിന സോകിയോകോോനോ അവ൪ക് അതില നിനം സവയം തടയോോനോ മറ

  ളവെര തടകോോനോ കഴിയില.   അതിനോലോണ് നോം അവസെയോനോ,സോഹചരയ
  െമോനോ അ൪തം നലകിയത്.      ആസോഹചരയെത നോം നി൪തല െചയക ത 

 െന ോവണം.

2:184   ാോമെത വചനതില സവിയോമ്(َيام (ِص   െകോണ് വയകമോകനത് നിസ
  ഹോയരെട പരിരക സവീകരികോനോണ്.    ഇവിെട നോം കലപികെപടനത് സമ

 ഹതില "  ഷഹ൪ റമളോന(شهر رَمَضان)    എന അവസക് സോകിയോയോല ന
      െമ സവയം തടഞ നി൪തകയം മറളവെര തടയകയം െചയണം.  ഒന കടി

      വയകമോകിയോല ഒര തരം തിനക് സോകയം വഹികന അവസയണോകക
      യോെണങില അതരം അവസയം സോഹചരയവമോണ് ഷഹ൪ റമദോന .  ഈതി

    ന രകെചോരിചിലണോകന യദോവസ സഷികോന കഴിവളവതോയിരികം.
      അതിന് സമഹതിോലക് െചറതം വലതമോയ തിനകെള വലിചിഴച െകോണവ 

 രോന കഴിയം.       അതിനോല ആരോോണോ ആ തിനക് സോകിയോകനത് അവന
       സവനെത അതില നിനം തടഞ നി൪തകയം കഴിയനത മറളവെര അതി 

    ല നിനം തടഞ നി൪തകയം ോവണം.ഫല-യസവുംഹ(َيُصْمه ْل َف )  എന പറ
       ഞോല സവനെത തടഞ നി൪തകയം കഴിയനത മറളവെര തടഞ നി൪
   തകയം െചയക എനോണ് അ൪തം.   അധികോര സോനത് ഇരികനവരം,ഭര

     ണക൪തോകളെമലോം മറളവെര തടയകയം സോധോരണകോ൪ സവയം തടഞ
 നിലകകയം ോവണം.      എനോല ചില ജനങള ഇതവെരയം തിനോയോട ോപോരോടോ

     ന തയോറോകോതവരം സമഹതിെന പനഃസഷികോവണി ഉതരവോദിതം ഏ
      െറടകോതവരമോെണങില അതരം ആളകള ആദയം വിജോനം ആ൪ജിക 

   കയം തെന കഴിവകെള (capabilities)  വികസിപിെചടകകയം ോവണം.അെത
  നെകോണോെണന് പരമകോരണികന പറയന:-

َلى َع ّلَه  ّبُروا ال َك ُت ِل َو َة  ّد ِع ْل ُلوا ا ْكِم ُت ِل َو ُعْسَر  ُكُم ال ِب ُد  ِري ُي ُيْسَر ول ْل ُكُم ا ِب ّلُه  ُد ال ِري ُي
ُكُرون                                    َتْش ُكْم  ّل َع َل َو ُكم  َدى َه َما 
         “    ൈദവം നിങളിലെട ആയോസമോണ് ആഗഹികനത്.  നിങളിലെട അവ

  ന പയോസം ഉോദശികനില.     നിങള കഴിവകള ോനടകയം ൈദവതിെന പര
    മോധികോരം അവെന കലനകളിലെട സോപികകയം നനിയളവരോയിതീരക

 യം െചയക"
സവിയോമ്(َيام ഒരോളെട    (ِص ജീവിതതില പോോയോഗികമോകനോതോടകടി സമഹ

    തില നിനം പയോസങള ഇലോതോകോനം ,   ആയോസം ഉണോകോനം സോധി
കന.   അവ൪ കഴിവകള ആ൪ജികകയം,   എങില ൈദവതിെന പരമോധികോരം

      അവെന കലനകളെട അടിസോനതിനള നിയമങള നടപിലോകക വഴി
 സോപിെചടകോനം കഴിയന.   ൈദവതിന കലനകളെട അടിസോനതിലള

     നിയമങളക കീഴില ആ സമഹം ജീവികകയം െചയന.  ൈദവതിെന
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    ഔദോരയവം അനഗഹവം അവ൪ ആസവദികകയം െചയന.  ൈദവതിെന അന

      ഗഹെത ോവണ വിധതില ഉപോയോഗിചെകോണ് അവോനോടള നനി പകടി 
 പികയം െചയന.

     ൈദവതിെന ഉദോരതെയയം അനഗങെളയം അംഗീകരികക എനതിെന അ
  ൪തം അവ ശരിയോയം,    നല നിലകം ഉപോയോഗികക എനോണ്. ഇതിന൪തം

       ൈദവതിെന ഔദോരയം അവശയമളവ൪ ആോരോ അവ൪ക് ആദയം നലകക.ജ
      നങളക് അവരെട അവകോശങള നലകക എനതം ഇതിെന അ൪തമോണ്.

    ൈദവതിെന ഏറവം വലിയ അനഗഹമോണ് മനഷയോവകോശങള.അവിെടയോ
  ണ് സവിയോമ് കയറിവരനത്.     അതിെന ലകയം തെന മനഷയ൪ക് അവരെട 

 അവകോശങള നലകലോണ്.      ഈആശയമോണ് നിങള മോനോട െകോണ വോര 
ണത്.       അോപോള തീ൪ചയോയം ജനങള നിങോളോട് ോചോദികം "  ഞങളെട അ

        വകോശങള ഉറപ വരതന അതയനം ആനനം നലകന ഒര വയവസിതി എ
വിെട?” എന്.   അോപോള നിങള "    അങിെനയള ഒര വയവസിതി തയോറോയി 

 ടണ് "        എന ഉതരം നലകം പെക അതിനള രണ് നിബനനകള അലോഹ
      പറയനണ് ഈആശയെത മോനോട നീകകയം ഈവയവസിതി നടപോകക

    വഴി സമോധോനം നലകനവന ആയിതീരകയം ോവണം.

“     എെന ജനങള എെനകറിച് നിോനോട ോചോദിചോല.    ഞോന അടത തെനയ 
 ണ് .       എെന വിളികോമോള ഞോന ോകളകകയം വിളികനവന ഉതരം നല 

       കകയം െചയം അതിനോല അവന മോനോട ോപോകകയം എെന കലപനകള 
   നടപോകി െകോണ് സമോധോനം ഉണോകനവന(ْؤِمن ആയിതീരകയം  (ُم െചയ 

െട.    അതിെന ഫലമോയി അവ൪ ശദികനവരോയിതീരം.”

രകെചോരിചിലം,     കലഹവം ഉണോകന സോഹചരയങള അവഗണികക എന
  മോതമല സവിയോമിെന ആവശയം,    മറിച് ൈദവതിെന കലപനകളെട ഫലമോയി

      അങിെനയള ഒത സോഹചരയെത മോറിെയടകല കടി ഇതിെന അ൪തമോണ്
       മെറോര വോകില പറഞോല ൈദവതിെന പരമോധികോരം െകോണ മോതെമ ക 

 ലഹങള പരിഹരികോനം,   പയോസങള നീകം െചയോനം,  അതോപോെല സമഹ
    തില സമോധോനവം ആശവോസവം െകോണവരോനം സോധികകയള.

     ൈദവീക കലപനകളെട അടിസോനതില സമഹെത പനഃസഷി നടതന
      വ൪ ആയിരികം സവിയോം െചയനവ൪ എന നോം കണ.  അതോണ് 2:185  ല പ

റഞത്.       ആ വചനതില അലോഹ നോമോട പറയനത് എോപോഴോോണോ സമഹ
        തില നോം അരോജകതവം കോണനത് അോപോള നോം ഖ൪ആനില നിന മോ൪

       ഗ ദ൪ശനം സവീകരികകയം എനിട് ആ അരോജകതവതിെനതിരില ോപോരോട
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      കയം സമഹെത പനഃസഷി നടതകയം അവെര പോരോഗതിയിോലക നയിക 
 കയം ോവണം.    നോം ഖ൪ആനിെന സതയവം ,   അസതയവം ോവ൪തിരികോനള മോ

 നദണമോകി ഉപോയോഗികണം.    അങിെന ൈദവതിെന പരമോധികോരം നോം
 സോപിെചടകകയം െചയണം.    അങിെന സമഹതിെന പശങള ദരീകരിക

      കയം അവ൪ക് ആയോസവം സോനോഷവം െകോണ വരികയം െചയോം.  എലോ ഓ
   ോരോരതരംഐശവരയവം ോകമവം ആസവദികനവരോയിതീരം.  ചില പദതി

       കള ജനങളിോലക് അവതരിപികോമോോഴകം ആ പദതികെളവിെട എന് 
      അവ൪ ോചോദികം സമഹതില സമോധോനം സോപികനതിന ോവണി ഖ൪ആ 
      നിെല മോ൪ഗ ദ൪ശനം ഉപോയോഗികകയം ജനങെള പോരോഗതിയിോലക നയി 
       കോന ോവണിയള അതയനം ആനകരമോയ പദതികള ഉടന വരനതോണ് എ

 ന് പതികരികം.

2:187      െല സവിയോം സമഹതിെല മെറോര പശമോണ് വിവരികനത്.

ُكْم             ِئ ِنَسا َلى  ِإ َفُث  ِم الّر َيا َلَة الّص ْي َل ُكْم  َل ُكْم ُٰأِحّل  ّل َباٌس  ِل ُهّن   ۚ   
ُهّن            ّل َباٌس  ِل ُتْم  َأن ُكْم َو ُفَس َأن ُنوَن  َتا َتْخ ُتْم  ُكن ُكْم  ّن َأ ّلـُه  ِلَم ال َع  ۗ           
ُكْم           َعن َفا  َع َو ُكْم  ْي َل َع َتاَب  َتَب َف َك ُغوا َما  َت ْب َوا ُهّن  َباِشُرو َفاْلَن   ۖ  
ُكْم            َل ّلـُه  ۚ ال
       “അ-നിസോ"      ഉകോളോടള ചീത െപരമോറം വളെര വയോപകവം അെലങില
         സമഹതില സവീകോരയതയള െപരമോറവമോയിരന.   പെക അവ൪ നിങ
            ളെട സോഹോദരീ സോഹോദരനോ൪ തെനയോണ്.(  നിങെളലോം പ൪വീകര
           െട മകള തെനയോണ്).    നിങളെട സവനം ജനങളെകതിരിലള നിങ
            ളെട ചതിെയകറിച് അലോഹ അറിഞിടണ്.   എനോല അവന നിങളക്
             അനകലമോയി തിരിയകയം മോപ് തരികയം െചയിരികന.അതെകോണ്
               ഇോപോള നിങള അവോരോട് ഹദയംഗമമോയ െപരമോറം സോപിെചടകക
          യം ,     അലോഹ നിങളക് വിധിചത് എടകകയം െചയക"

        മകളില പറഞആയതിെല രണ പദങളില നോം പോതയകം ശദ െചലത
ണം.  അതോണ് റഫസ്(َفث ّنَساء)എനതം,അ-നിസോ (َر )എനതം.റഫസ് (ال
َفث എനോല      (َر ചീത സംസോരവം െപരമോറവം എനോണ് അ൪തം.  മോറ പദ

 മോയ അനിസോ((ّنَساء (ال     എനതിന് സീകള എന മോതമല അ൪തം, സമഹ 
 തിെല ദ൪ബല൪,  നിസഹോയരോയ ജനങള,   എലോം നഷെപടവ൪ എെനോെക

അ൪തങളണ്.    ഈവചനതിെന തടകതില ,   ചീത സംസോരവം െപരമോ
 റവം,   അഥവോ ദ൪ബലെര െചറതോകലം,   നിയമപരമോയി കണിരനതോയി പറയ
ന.     അലോഹ ഇതരം െപരമോറം ഒരികലം അനവദികില.  ോമോശമോയ സംസോ

 രം (  െതറോയ െപരമോറവം,  മറളവെര െകോചോകലം)  സമഹതില സവീകോരയമോ
 യ െപരമോറമോയിതീ൪ന.പണകോരം,സവോധീനമളവരം,അഗതികോളോടം
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    ദ൪ബലോരോടം െപറമോറിയിരനത് െതോടകടോതവോരോടം അടിമകോളോടം െപറമോ

റനതോപോെലയോയിരന.    അവ൪ വോകകളെകോണം പവ൪തികളെകോണം ഒ
  രോപടിയമിലോെത അവെര അപമോനികകയോയിരന.   അതിെന ഫലമോയി അവ 

      രെട അഭിമോനം നഷെപടതകയം അവെര മഗങോളകോള ോമോശമോയി സവോധീ 
  നമളവ൪ കോണകയം െചയിരന.    തിനെകതിരില ോപോരോടകയം അത് സമ 

       ഹതില നിനം നീകം െചോയണതിന പകരം നമെട മതോനതോകള സീക 
   ളമോയള വിഷയങളിോലക് തിരിയകയോണ് െചയത്.റഫസ്(َفث  എനതി  (َر

        െന ചീത സംസോരവം െപരമോറവം എന അ൪തെത സീ പരഷ ബനമോ 
 കി മോറിയിരികന.  അതോപോെല അ-നിസോ(ّنَساء എനതിെന  (ال അ൪തമോയ 

     ദ൪ബല വിഭോഗം എനതിെന ഭോരയമോ൪ എനോകി മോറി.   അതിനോല സമഹതി 
      െനപനഃസഷിക ോവണി പവ൪തിോകണ സ൪വ വിഷയങളം ഭോരയയം ഭ൪ 

   തോകനോരം തമിലള ബനെപടലമോകി മോറി വോവ്!
 

      ഇവിെട അലോഹവിെന നിയമങളം കലപനകളം മോതമല അടിമറിചത് അത 
    െകോണണോകന ഭവിഷയതകള വെര ഇവ൪ ശദിചില.   ഒര തിന എോപോഴം

 തിന തെനയോണ്.     അതിന ഇനെലെയോനോ നോെളെയോനോ ഇെനോനോ വയ
തയോസമില.      ഇനലെത ചീത എങിെനയോണ് ഇന് പണയമോയി മോറനത്. ഇ

 നെല റഫസ്(َفث (َر  ചീതയം തിനയമോയിരന.    ഇനം അത തിന തെന,നോ
   െളയം അത തിന തെനയോയിരികം.     ഒര തിന അലോഹവിോലക ോച൪ത പ
     റയക എനത് ചിനികോന ോപോലം കഴിയോത കോരയമോണ്.   അലോഹ ദഷിച സം

       സോരവം പവ൪തിയം പരിശീലികോന അനവദിച എന എങിെന നോം പറ
യം.?      മനഷയന സഷികെപടിരികനത് ദഷിച സംസോരം സംസോരികകയം മ

    റളവെര െചറതോകി കോണികകയം െചയന സവഭോവതിലോണ്.  അതോയത് സ
  മഹതിെല ഉനത സവോധീനമളവരം,  പണകോരം അ-നിസോ(ദ൪ബലോരോട്) 

      ഉകോളോട ദഷിച സംസോരികകയം െപരമോറകയം അവെര അപമോനികകയം
   െചയക എനത് നിയപരമോയി കോണന.

നിസോ(ِنَساء )      എന പദം മസയെടയം ഫോറോവയെടയം ചരിതം പറയനിടത്
വനിടണ്.    അവിെട ഫോറോവ അബ് നോ(َناء ْب (أ  ഉകെള െകോലകയം,നിസോ(نَساء)

    കെള ജീവികോന അനവദികകയമോയിരന എന പറയനണ്.ജദോയിസതി 
      െന പോരമരയ വയഖയോനതിെന സവോധീനതില െപടെകോണ് നമെട പണിത

      നോരം ഫോറോവ പതതോയി ജനികന കഞങെള െകോലകയോയിരന എന
  എഴതി െവചിടണ് .     നമക് ബനീ ഇസോയീലരിെല അബ് നോ(َناء ْب ( أ  ഉകള ആ

  രോെണനം നിസോ(نَساء)   ആരോെണനം ഒന ോനോകോം.

    നമെട പോരമരയ വയോഖയോതോകള അവകോശെപടനതിന വിപരീതമോയിെകോ
 ണോണ് ഫോറോവ,     മസോ അയോളെട െകോടോരതില കയറിെകോണ് െവലവിളിച
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 ോപോള അബോَناء ْب ( أ    ഉകെള െകോലോന ഫോറോവ പദതിയിടനത്. 2:49  ല ഫോറോ
       വയെട വംശജരമോയി ബനെപടതി പറഞ കലന ഒന പരിോശോധികക ഇ

 വിെട ഫോറോവയമല.   പതതോയി ജനികന കടികളമല.  രണോമെതസലം
7:127        ല പറയനത് അവിെട മസോ ഭരണതിെനതിരില വിപവം അഴിച വിട

      ോപോള ഫോറോവയെട പമോണിമോ൪ ഫോറോവോയോട് മസെയയം അവെന ആളകെള
       യം തോങള ഒഴിവോകി വിടകയോോണോ എന ോചോദിചോപോള ഫോറോവ ഇങിെന 

 മറപടി നലകി.:
ُهْم                              ِنَساء َتْحيى  َنْس َو ُهم  َناء ْب َأ ّتُل  َق ُن َس

                 സംശയമില ഞോന അവരെട അബ് നോ(َناء ْب ( أ  ഉകെള െകോലകയം
               അവരെട നിസോ(نَساء)    ഉകെള ജീവികോന വിടകയം െചയം.”

  മനോമെത വചനമോയ 40:25  ല ഹോമോനം(َهاَمان )  ഖോറനം َقاُرون) )  തോെഴ പറ
   യന ഉപോദശം ഫോറോവക നലകന.

  
ُهم                 ِنَساء ُيوا  َتْح َواْس َعُه  ُنوا َم ِذيَن آَم ّل َناء ا ْب َأ ُلوا  ُت ْق ا

          "      മസയെട കെട സമോധോനം സവീകരിച അബ് നോ(َناء ْب َأ )  ഉകെള െകോല
            കയം അവരെട നിസോ(ِنَساء )    ഉകെള ജീവികോന വിടകയം െചയക"

      നമെട പോരമരയ വയോഖയോതോകള മകളില പറഞ വചനെത പരിഭോഷെപട
   തിയിരികനത് തോെഴ പറയം പകോരമോണ്.

           "            അവരിെല വിശവോസികളോയ ആളകളെട പതതോയി ജനികന
                ആണകടികെള െകോലകയം അവരെട പതതോയി ജനികന െപ
               ണകടികെള ജീവികോന വിടകയം െചയക"

   ഈവയോഖയനതില ഒരപോട് െതറകളണ്. ഒന്,   പവോചകനോയ മസോ ഫോറോവ
     യെട െകോടോരം സന൪ശികകയം െവലവിളികകയം െചയ സന൪ഭമോണ്.ഹോമോ

നം,  ഖോറനെമലോം അവിെടയണോയിരന..   അോപോള മസോ പോയപ൪തിയോയ
യവോവോയിരന.   പതതോയി ജനിച ആണകടിയല.രണ്,നിസോِنَساء )  എന പദ

 വം അ-നിസോ(ّنَساء (ال     എന പദവം പോയപ൪തിയോയ സീകോണ് ഉപോയോഗി
കക.   പതതോയി ജനിച െപണകടികളകല.മന്,  അലദീന ആമന(ُنوا ِذين آَم ّل (ا
(  സമോധോനതില വിശവസിചവ൪)   എനതെകോണ വയകമോകനത് َناء" ْب َأ "ആക
കെളയോണ്.  അതെകോണതെന ُنوا ِذيَن آَم ّل َناء ا ْب َأ    എന പറഞതില നിനം വി

  ശവോസികളോയിതീ൪ന അബ് നോഉകളോണ്.   ഫോറോവക് വിശവോസികളോയ ആള 
    കളെട മകെള െകോനിട് എന കിടോനോണ്.  പോയപ൪തിയോവകയം സമോധോന 

     സോനശതില വിശവസിചവരോണ് ഫോറോവയെട അധികോരെത ോചോദയം െചയ 
ത്.      അലോെത അവരെട പിറന വീണ കടികളല.  പോയപ൪തിെയതിയവരം
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     ശോരീരിക കഴിവളവരമോയ ആളകളോണ് ഫോറോവയെട ഏകോധിപതയെത ോചോ 

    ദയം െചയകയം അയോളെകോര തടസമോയി നിനവരം.  പെക പഴങഥയെടയം 
,      ജദനോരെട െകടകഥകളെടയം സവോധീനതില െപട നമെട വയഖയോതോകള 

      ഖ൪ആനിെന വളെചോടികകയം ഒര മതശികഥ പറയന ഗനമോകി മോറക 
 യം െചയ.     അതെകോണ തെന ഖ൪ആനിെല ഫോറോവയെട ഏകോധിപതയെത 

െവലവിളിച,    മനഷയോവകോശങെള തിരിചെകോണവനഐശവരയ കോംകികളം 
,   ധീരനോയവരെട പോഠം എവിെടോപോയി?.    നമെട പോരമരയ വയഖയോതോകളഈ 

      രപതില അ൪തങള അടിമറിചോപോള നമെട സമഹതിെല അബ് നോഉ 
 കള നിസഹോയരോവകയം,    പതീകകള മഴവന ഉോപകികകയം െചയവരോക 
 കയം െചയ.

  നോം നിസോ ِنَساء) )     എന അറബി പദതിെന അ൪തതിോലക് വിശദമോയി 
    പോവശികകയോെണങില ആ പദം ഉനതരോല അടിചമ൪തെപടവരം,അവ

    ജതഅനഭവികനവരമോയ ആണിനം െപണിനം ഉപോയോഗികം.അതെകോ
       ണ തെനഈ നിസഹോയരോയ ആളകളക് അവരെട ശബം ഉയ൪തോോനോ,ഉ

 നത൪െകതിരില പതികരികോോനോ,   തങളെട അവകോശങള ഉനയികോോനോ
കഴിയോതവരോണ്.      ഇതോണ് ഈ വചനതിെല നിസോ ِنَساء) )എനതിെന 
അ൪തം.       ഇനി ആയതില ഉപോയോഗിച മെറോര പദം ൈലല ْيل) َل )എനതോണ്

   അതിെന അ൪തവം ഒന വിശദമോോകണതണ്.

2:185     ല പറഞ ഷഹറ റമളോന ْهُر َرَمَضان) (َش   എന പറഞതിെന മെറോര 
നോമമോണ്2:187     ല പറഞ ൈലലത അസവിയോം(َيام َلة الّص ْي َل ) എനത്.അ-
സവിയോം(َيام എനതിെന   (الّص അ൪തം വയകമോണോലോ?  തിനകെള തടകോനം

 നി൪തല െചയോനം,     നന വയോപിപികോനം അതിലെട സവയം പരിഷരികോനമ
     ള ജനങളെട പവ൪തനമോണ് അതെകോണ് അ൪തമോകനത്.  നന വയോപി

      പികോോനോ തിനെയ തടകോോനോ ോവണി ആരം പവ൪തികോത കോലഘടമോ
    ണ് ആ ഇരളടഞ രോതികള.   ഏകോധിപതികള അവരെട ഏകോധിപതയങളം

       കറ കതയങളം തട൪നെകോോണോയിരികകയം ആ൪കം തങളെട നീതി ആവ
ശയെപടോോനോ,     അവകോശങള ഉനയികോോനോ കഴിയോത ഒര കോലം.  ഈകോല

    ഘടെതയോണ് ഖ൪ആന ൈലലത അസവിയോം َيام)) َلة الّص ْي َل )  എന വിളിചത്.
     മെറോര വോകില പറഞോല മനഷയോവകോശങള ലംഘികെപട കോലം.സമഹ

     െത പനഃസഷികോനം പരിഷരികോനം ആഗഹിച ഇരട് അതോണ്.  ഇനി നമ
     ക് തോെഴ പറയന വചനതിെന അ൪തെമോന ോനോകോം.

ُكْم                    ِئ ِنَسا َلى  ِإ َفُث  ِم الّر َيا َلَة الّص ْي َل ُكْم  َل ُٰأِحّل   

                  ോസവചോധിപതയതിെന ഇരളടഞ രോതികളെട കോലത് നിസഹോ
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                  യരോയ ജനതോയോട് ോമോശമോയി െപറമോറക എനത് നിയമപരമോക
             െപടിരന.

   മനഷയോവകോശങള ലംഘികെപട കോലത് നിസഹോയരം,അഗതികളമോയവ
      ോരോട് ോമോശമോയി െപറമോറക എനത് അനവദികെപടതോയി അവ൪ കണിരന

    പണകോ൪കം അധികോരികളകം മറളവോരോട് ോമോശമോയി െപറമോറനതിലം
     മറളവെര െചറതോകി കോണനതിലം ഒര ഭയവം ഉണോയിരനില.

ُهّن                                            َل َباٌس  ِل ُتْم  ْن َأ َو ُكْم  ّل َباٌس  ِل ُهّن 

                   അവ൪ നിങളെട വസമോണ്,   നിങള അവെടയം വസമോണ്.

 ഇതിന൪തം,  നിങള അപമോനികകയം,  ോമോശമോയി െപറമോറകയം,തക൪ക
കയം,       അവരെട അധവോനതിെന ഫലം കവ൪െനടകകയം െചയ ആ പോവങ 

   ള നിങളെട ജനത തെനയോണ്.    നിങളെടെയോെക പ൪വീക൪ ഒന തെനയോ
ണ്.   അതിനോല പണകോരോകെട ,   പോവെപടവരോകെട പരസരം ബനകളോണ്.

   അവരെട അധവോനതിെന ഫലങള കവ൪െനടകകയം,  അവെര അപമോനിക
      കയം െചയക വഴി നിങള കറകരമോയ കതയമോണ് െചയെകോണിരികനത്.

     ഇോപോള അതരം തിനയെട പവ൪തനങള നിറതിെവോകണ സമയമോണ്

           
ُكْم                        ُفَس َأن ُنوَن  َتا َتْخ ُتْم  ُكن ُكْم  ّن َأ ّلـُه  ِلَم ال َع

                   ൈദവം നിങള നിങളെട സവനം ജനങോളോട കോണികന
               വഞന അറിഞിരികന(   നിങള അവരെട അധവോനതിെന
               ഫലം കവ൪െനടകനത്)

ُكْم                                   َعن َفا  َع َو ُكْم  ْي َل َع َتاَب  َف

                 അോപോള അലോഹ നിങളിോലക തിരിയകയം നിങളക്
               മോപ് നലകകയം െചയതിരികന.

      ഈവചനങള അവതരിപികന കോലത് ഉനതനോ൪ ചിനിചിരനത് സമ
   ഹതിെല നിസഹോയോരോട് ോമോശമോയി െപറമോറനതം,  അപമോനികനതം ശരി
 യോയിരന എനോണ്.     പണകോ൪ പോവെപടവരെട അധവോനതിെന ഫലം കവ

    ൪െനടകനതില ഒര മനസില കതം അനഭവിചിരനില.   ഈസമയത് സ
    മഹതിെല നല മനഷയ൪ അതിെനതിരില പവ൪തികണം.  അവ൪ ഉനതനോ

     െര ഇതരം തിനകളക് വിോധയരോകനതില നിനം തടയണം.  അങിെന െച
     യോല ൈദവം അവരിോലക അനകലമോയി െകോണ തിരിയം.  പെക ൈദവതി

       െന അനഗഹവം കോരണയവം ലഭികണെമങില അവ൪ ആദയമോയി വഞന
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  നി൪തക തെന െചയണം.      ൈദവം ഒരികലം അവെന നിയമങളക് മോറം വ

 രതക ഇല.   അതെകോണ് ഇനെല അസതയവം,  അവിശവോസവമോയിരന എന
 ോണോ ,   അത് ഇന് സതയവം,  വിശവോസവം ആവകയില.   ദഃഖകരെമന പറയെട ന
  മെട പ൪വീക൪ വഞനയം,  മനഷയോവകോശ ലംഘനങളം,  അെലങില നിസ

    ഹോയെര മതെലടകലം ഒനം ഇവിെട ചിനിചോതയില.   അവ൪ റഫസ് َفث) (َر
       എന അറബി പദെത െവറം ൈലംഗിക ബനമോയി മോതം കണ.  അവ൪ഈ

     വഞനയം കളതരവെമലോം അവരെട വീകണങളക ഒര പിനണയോയി
കണ.  ദശിച സംസോരം,  െകോചോകല ,    അവോഹളനം എനീ യഥോ൪ത അ൪ത 

      ങെള മോറി മറികനതില അവ൪ക് ഒര പയോസവം ോതോനിയില.  ഈഅ൪ 
        തങള നോം നലകക മോഖനഈ വചനതിന യഥോ൪ത സോനശം നമക് മന

 സിലോകോന കഴിഞ.    പരമകോരണികനോയ ൈദവം ഉനതരോയ പണകോോരോടം,
    സമഹതിെല പോവെപടവരില നിനം അകന നിലകനവോരോടം,അവോരോട

   െതോടകടോതവെരോപോെല െപറമറനവോരോടം അഭിസംോബോധന െചയെകോണ്
       നിങള െചയനഈ വഞനകള അലോഹ അറിയനെണനം അവ൪ക് മോപ്

 നലകകയോെണനം പറയന.    അതിനോല നിസഹോയെര അവോഹളികല നി൪
തണെമനം,    സോമഹിക ബനങള പനഃസോപികണെമനം ,  അവോരോട സ

    ോഹോദരീ സോഹോദരനോോരോട െപറമോറനതോപോെല െപറമോറണെമനം അലോഹ
പറയന.

ُكْم                                      َل ّلُه  َتَب ال َك ُغوا َما  َت ْب َوا ُهّن  َباِشُرو َفاْلَن   

                     അതെകോണ് അവരമോയി ഉറ സൗഹദം സോപികകയം ൈദ
                    വീക കലപനകളകനസരിച് നിങളക് എനോണ് നിയമോന
                  സതമോയിടളളെതന കെണതകയം െചയക.

  ഈവചനതിെല ബോശിറഹന(ُهّن َباِشُرو )    എന പദതിെന അ൪തം അടിമ
      റിചെകോണ് നമെട പ൪വീകരോയ ഇമോമകള എങിെനയോണ് വിശദമോയ ഒര
   സോനശെത തക൪തകളഞത് എന കണോവോ?   സോമഹികമോയ ഉറ സൗഹദ
    ബനങെള െകോണോപോയി ൈലംഗിക ോവഴയോകി മോറി.  ഈബോശിറഹന

     എന അറബി വോകിെന മല അകരങളോണ് ബോഅ,ശീന, റോഅ(ب ش ر)എ
നിവ.      ോനരിട ബനെപടക എനതോണ് ഇതിെന ഭോഷയിലള അ൪തം.ഭോഷോ

   ശോസപകോരം രണ അ൪തങളോണ് ഇതിനളത്.  ഒരോെള "  ”കണ മടക ,"നല 
 സോനശം ൈകമോറക"    എനിവയോണ് ആ അ൪തങള .  നമെട വയഖയോതോകള

“  കണ മടക"       എന അ൪തെമടകകയം എനിട് ൈലംഗിക ോവഴ എന അ൪
  തം നലകകയമോണ് െചയത്.

   ഈവചനതിെല ബോശിറഹന ُهّن) َباِشُرو )   എന പദതിെന അടിസോന 
  അ൪തമോണ് നലനത് .      സന൪ഭതിനം ഇവിെട ച൪ച െചയന വിഷയതിന
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    അനോയോജയമോയതം ആ അ൪തം തെനയോണ്.   ഇവിടെത വിഷയം സമഹ

     തിെല ദ൪ബലരം നിസഹോയരമോയ ആളകളെട ദഃഖകരവം സങടകരവമോയ
 അവസ വിവരികലോണ്.   അവരെട അവകോശങള തക൪കെപടിരികന.അ

 വ൪ അവോഹളികെപടിരികന.    അവരെട അധവോനതിെന ഫലം കവ൪െനട 
കെപടിരികന.പണകോരം,    സവോധീനമളവരം അവരില നിനം അകന 
നിലകന.    പരമകോരണികനഈ വഞന അറിഞിരികന.  എനിടം അവന

     കഴിഞ െതറകള മോപോകകയം ദയ കോണികകയം െചയന.  അതിനോല ഉട
        െനഈ വഞന അവ൪ നിറതി െവകകയം െതറകള തിരതോനള വഴികള

 സവീകരികകയം െചയണം.  ഇോപോള നിസഹോയോരോടം,   ദ൪ബലോരോടം ഉറ സൗ
   ഹദ ബനംസോപികകയം െചയവീന(ُهّن َباِشُرو َفاْلَن  )  കടോെത ദോരിദയതി
        നയം അനീതിയെടയം ഇരണ ദിനങള അവസോനിച എന നല വോ൪ത അ
  വ൪ക നലകകയം െചയക.     ഇനമതല നിങളെട അധവോനതിെന ഫലം ആ 

 രം കവ൪െനടകില.    പണകോരെടയം സവോധീനമളവരെടയം ോമോശമോയ െപര 
      മോറവം അവോഹളനയം അധിക കോലം ഇനി ഭയെപോടണി വരില.മറളവരെട

     അധവോനതിെന ഫലം കവ൪െനടോകണതിന പകരം തങളക നിയപരമോയി
     എനോോണോ അനവദിചത് അത മോതം െചയകയം െചയന.  ഇതിന അവ൪ക

   ള മോ൪ഗം ഖ൪ആനിെന അവതരണമോണ്.   അതോണ് സതയതിെനയം അസതയ 
    തിെനയം ഇടയില ോവ൪തിരികന മോ൪ഗ ോരഖ.   അങിെന സമഹതിെല െത

   റോയ പോരമരയങെളയം നോടനടപകെളയം ,  വിശവോസങെളയം തിരിചറിയോന
 കഴിയം.   പരമ കോരണികന പറയന.

ِد ِمَن الفجر  َو َلْس ْيِط ا َيُض ِمَن الخ ْب َل ْيُط ا ْلَخ ُكم ا َل ّيَن  َب َت َي ّتى  ُبوا َح َواْشَر ُلوا  ُك َو
               
        " പഭോത(الفجر)        തിെന നിനം െവള നല കറത നലില ോവ൪തിരി 

    യനവെര തിനകയം കടികകയം െചയക"

      നമെട ഇമോമകളം മഫസിറകളം ോനോമിെന സമയമോണ് ഇവിെട വിവരികന 
ത്.      െവള നലെകോണ് ഇവ൪ അ൪തമോകനത് പഭോതതിെന തടകവം,കറ

    തനല െകോണ് അ൪തമോകനത് രോതിയെട അവസോനവമോണ്.അതോപോെല
  മിനല ഫജ് രി(ِر َفْج ْل െകോണ്    (ِمَن ا ഇവ൪ അ൪തമോകനത് പഭോതെതയോണ

   പോരമരയ വയഖയോനങെള ഇങിെന മനസിലോകോം.

    “        പഭോതതിെല െവള നലില നിനം രോതിയെട കറത നല് തിരിചറി
          യനതവെര രോതിയില നിങള തിനകയം കടികകയം െചയക"

      ഈവയഖയോനതിെല അടിസോനപരമോയ െതറ് എനോെണന പറഞോലഈ
   പസോവനയിെല ക൪തോവ് മനഷയെനയോകി എനളതോണ്."  നിങള കോണ 

നതവെര"         എന വിശദീകരികോന പറിയ ഒര അറബി പദം ഈ വചനതിലി
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ല.   രണോമെത െതറ് അല-    ൈഗതല അബ് യള് َيُض" ْب َْل ْيُط ا ْلَخ )"ا  െവള നല്) 

    എന കടി ഘടിപികെപട പദം .  അതോണ് ക൪തോവ്(subjuct)  അതിെന െകോ 
  ണ ോപോയി ക൪മം(object)ആകി.ഇവിെട" َيُض ْب َْل ْيُط ا ْلَخ )"ا  െവളത നല്)എ

 നതോണ് ക൪തോവ്(subject)  അതോപോെല َود" َْلْس ْيُط ا ْلَخ َا "(  കറത നല്) എന
 ത് ക൪മവമോണ്.     അതിനോല െവളതനലോണ് കറതനലിെന ോവ൪തിരിക 

നത്.      ഇവിെട െവള നല് െകോണ പഭോത രശികെളോയോ,  അെലങില പഭോത 
   തിെന െപോടിവിടരിോലോനോയോ നോം പരിഗണിചോല,  െവള നോലോ,അെലങില 

   രോതിയിെല കിരണങോളോ ആയിരികം ോവ൪തിരികനത്.  നിലവില ഇവിെട 
 രോതി ഉണോലോ? .      അതിനോല പഭോത രശികള രോതിെയ ോവ൪തിരിച് വയകമോ 

  കി തോരണ ആവശയമില.    വയകമോയി പറഞോല ദിവസതിെന തടകെത 
   സചിപികനത് പഭോത രശികള ആണോലോ?.

     മനോമെത െതറ് പരിഭോഷകോ൪ ഇവിെട പോതയക പദ(َفة ْعر proper noun)മോَم
  യി എടതിടില എനതോണ്.പഭോതം(َفجر ْل َا )   എനത് പോതയക പദമോണ്.അത

    െകോണ തെന അത് പോതയക പഭോതമോണ്.   ഓോരോ ദിവസതിെനയം തടക 
    തില വരന സോധോരണ അെലങില െപോതവോയ(نكرة common)  വരന പഭോ

തമല.   അോതോപോെല തെനയോണ് َيُض " ْب َْل ْيُط ا ْلَخ ا   എനപദവം َود َْلْس ْيُط ا ْلَخ َا
 എന പദവം.     രണം രണ് പോതയക പദങളോല ഘടിപികെപടവയോണ്.അത

    െകോണ തെന സോധോരണ ദിവസതിെന െവളോപോ,   സോധോരണ രോതിയെട കറ
   ോപോ അല ഇവിെട ഉോദശം.      എലോ ദിവസവം പഭോതതില നോം കോണന പഭോത

   രശികളക് അറബി ഭോഷയില َيض" ْب َأ ْيط  "َخ   എനം അതോപോെല സോധോരണ 
  രോതിയിെല ഇരടിന് َأْسود" ْيط  "َخ  എനമോണ് പറയക.

   ചരകി പറഞോല ഇവിെട ഘടിപികെപട(ّكب (مر   ഓോരോ വോകകളിെലയം പ
   ദങള പോതയക പദങള ആണ്.  ആ െവള(َيض ْب َْل َا  the white)  അെലങില ആ

കറപ്(َْلْسود َأ  the black)     എനീ രണ പദങളം ആ നല്(ْيط ْلَخ the thread)എ ا
 നതിെന വിോശഷണങളോണ്.

       രണോമെത പധോനെപട കോരയം എനോെണന െവചോല ആ െവള നലോണ്
   ആ കറത നലിെന ോവ൪തിരികനത്.     മെറോര വോകില പറഞോല ആ െവള 
        തനല് കോണിച തരനതവെര ആ൪കം കറത നല് കോണോന കഴിയില.അ

      തിന൪തം ഒര സോധോരണ രോതിയോെണങില പറത് ഇരട വീഴനോതോടകടി
     എലോവ൪കം മനസിലോകോന കഴിയം അത് ഇരടോണ് എന്.  അോപോള ഇവി

      െട ഒനിെന വരവിെനകറിച് നമക വിവരം നലകെപടന സംഗതിയോണ്.

 അതോപോെല അല്-ഫജ്൪(َفْجر ْل (ا   എനതം പോതയക പദമോണ്.  ഒര പോതയക 
    രോതിെയയോണ് ആ പദം പതിനിദോനം െചയനത്.    നോം ദിവസവം കോണന
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സോധോരണ" പഭോതം" അല.    അറബിയില സോധോരണ പഭോതതിന് ഫജ്൪
"فجر“  എനോണ് പറയക.      പെക നമെട പോരോഹിത വ൪ഗം അതയനമോയ ഖ൪

      ആനിെന െവറം പോരമരയ മതഗനമോയി അവതരിപികോനോണ് തോലരയം കോട
നത്.        അതെകോണ തെന മകളിെല അറബി പദങള അവരെട പോരമരയ മത

       തിനനസരിച് വയോഖയോനികോന ോവണി ഇവയെട അ൪തങള മോറി മറിച ക
ളഞ.

 ഇവിടെത "   ആ െവള നല്" “   ആ കറത നല്" "  ആ പഭോതം"  എനീ പദങ
  െളലോം പോതയക പദങളോണ്.  അതോപോെല "   ആ െവള നല്"  എനത് ക൪തോ

  വ് ആണ് .    അതിെന സവോധീനം ക൪മമോയ "   ആ കറത നലിലോണ്" നടകന 
ത്.

      ഈവചനതിെല മന പദങളം ആലങോരിക അ൪തങളോണ് വയകമോകന 
ത്."   ആ െവള നലം" "   ആ കറത നലം" "  ആ പഭോതവ"  െമലോം എനോെണന 

  നമക കണ പിടികണം.

അല-ഫജ്൪" َفجر ْل َا "      എന അറബി പദം ഖ൪ആനിെല സറത അല-ഇസറോഇ
 ല 78     ാോമെത വചനതില രണ പോവശയം വനിടണ്.അല-  ഫജ്൪ എനിെന

       യോണ് സചിപികനത് എന് ഈആയത് നമക പറഞ തരന.

ِر          َفْج ْل ُقْرآِن ا َو ْيِل  ّلل َغَسِق ا َلى  ِإ ُلوِك الّشْمِس  ُد ِل َة  ِم الّصلو ِق َأ

ًدا                   ُهو َكاَن َمْش ِر  َفْج ْل ُقْرآِن ا ِإّن 

              കരിരടിെന നീകം െചയകയം സരയെന മോനോട െകോണവരനതിനം
            ൈദവീക കലനകളസോപികക.  ഖ൪ആന അല-ഫജറം.

    നോം ഇവിെട സവിയോമോണ് ച൪ച െചയെകോണിരികനത്.  സവലോത് അല.അത
    െകോണ് സവലോത് െചറതോയി ഒന സചിപികോം.   സവലോത് എനതിെന അ൪

  തം നമസോരം എനല.      മറിച് അലോഹവിെന കലപകള അഥവോ അവെന വയവ
 സിതിയോണ് (നീതിനയോയ,    ഭരണ കോരയങെളലോം അടങന )സവലോത്.ഈ

    വയവസിതിയെട ഉലനമോണ് പതിയ ഒര പഭോതം.    ആ പഭോതം ഐശവരയതി
   ന പതീക െകോണ വരന.  സമഹതിെല സോമഹിക,  സോമതിക അസമതവ

   ങളെട ഇരടിെന നീകം െചയന.   എനോണ് ഖ൪ആന അല-  ഫജ്൪ െകോണ
ഉോദശികനത്.     സരയന ഉയരനോതോടകടി രോതിയെട ഇരട് അപതയകമോകന.

     അതോപോെല ഖ൪ആനിെന തിളങന പകോശം കോരണമോയി ോസവചോധിപതയ 
  തിെന ഇരട് അപതയകമോകന.     െവള നല് പതിനിദോനം െചയനത് ഖ൪ആ

  നിക വചനങളെട തിളകെതയോണ്.   അതോപോെല സമഹതില നിലനിനി 
      രന െതറോയ പോരമരയങെളയം നോട നടപകെളയം െതറോയ വിശവോസങെളയ 
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    മോണ് കറത നല് പതിനിദോനം െചയനത്.    അതിനോല ഖ൪ആനിക അധയോപ
  നങള െതറോയ പോരമരയങെളയം, വിശവോസങെളയം,  വയകമോകി തരികയം

      സമഹതില നിനം ോസവചോധിപതയതിെന ഇരടിെന നീകം െചയകയം െച
യന.

       ഇനി നമക് അോത വചനം െചറതോയി ഒന കടി വിശദീകരികോം.
  
ِد ِمَن الفجر َو َلْس ْيِط ا َيُض ِمَن الخ ْب َل ْيُط ا ْلَخ ُكم ا َل ّيَن  َب َت َي ّتى  ُبوا َح َواْشَر ُلوا  ُك َو

     ഈആയത് വയകമോകനത് ൈദവീക കലപനകളകനസരിചള വിജോ
       നം സമോദികോനം അവ നടപോകോനം എങില അവയെട തിളങന പകോശം

     സമഹതിെല െതറോയ വിശവോസങെളയം ആചോരങെളയം വയകമോകി തരക 
     യം അവ നീകം െചയോന സഹോയികകയം െചയം.

          
ْيِل                       ّل َلى ال ِإ َياَم  ِتّموا الّص ُثّم أ

     പിനീട് എലോ ഇരടിോനയം നീകം െചോയണതിോലക് അസവിയോം(َياَم പ(الّص
൪തിയോകക.

      മെറോര വോകില പറഞോല സതയതിെനയം അസതയതിെന ഇടകള വയ 
  കതെകോണ മതിയോകോന പറില.    മറിച് ഖ൪ആനിെന എലോ ഇരടംالليل   " 

(   സമഹതിെല ഇരണ പവ൪തനങള)  പറത െകോണവരനതിനോവണി 
ഉപോയോഗികണം.  അവെയലോം നി൪തല(അസവിയോം)  െചയകയം ോവണം.

 ദയവെചയ് "അൈലല" (ْيِل ّل എന    (ال പദം ഒന ശദികക.   ഈപദവം പോതയ
ക(proper noun)   പദം ആണ് .      സോധോരണ പകല അസമിച ോശഷം നോം കോണ

 ന രോതിയല.    ഇെതോര പോതയക രോതിയോണ് .   എോപോഴോോണോ മനഷയോവകോശ 
     ങള ലംഘികെപടകയം സമഹതിെല നിസഹോയ൪ അപമോനികെപടകയം 

    െചയനത് ഖ൪ആന ആ കോലഘടെതയോണ് "   ആ ഇരണ രോതി"(ّليل എന(ال
വിളിചത്.

    പരിഷരണ പദതികളക് മനിടിറങനവ൪ക് ൈദവീക ഗനെതകറിച് 
   അഗോധമോയജോനവം അറിവം ോനടിയവനോവണം.  അതോതിെന സമയതിന

     മമ് തെന ഏെതോര നല വോ൪തയം സങീ൪ണതകം,  അരോജകതവതിന കോര
ണമോകം.      ഈപവ൪തനങളക് ഉതരവോദിതവം ഏലികെപട വയകികള വി

   കസികകയം ഖ൪ആനിക അധയോപനങളകനസതമോയിടള പവ൪തങളെട
  പദതി നടപോകകയം ോവണം.    ഒനം വോഗോനം െചയനത് നലതല.നടപോകോന 

      കഴിയോത വോഗോനങള ദോരിദയം അലോെത മെറോനം െകോണ വരില.അതിനോ
  ല പരമകോരണികന പറയന.

          ۗ
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ِد                      ْلَمَساِج ِفي ا ُفوَن  ِك َعا ُتْم  َأن َو ُهّن  َباِشُرو ُت َوَل 

         ഇവിെട നിങള ൈദവീക കലപനകളെട പഠനതിലം അത നടപോകോനള
      ആസതണതിലം മഴകിയിരിെക ആ ദ൪ബല ജനവിഭോഗങളക് ഒര നല 

    വോഗോനങളം നലകരത് എനോണ് അലോഹ പറയനത്.
ِه                                               ّلـ ُد ال ُدو ْلَك ُح ِت    
           ഇവെയലോം ൈദവതോല നി൪ോദശികെപട അതിരകള അെലങില പരി
ധികളോണ്.
َها                                           ُبو ْقَر َت َفَل    ۗ
                     അതിെന അടോതക് വരികോയോ മറിചകടകകോയോ െചയരത്.

     ൈദവീക കലപനകെളകറിചം അനകലമലോത സോഹചരയങളില മനഷയോവ 
     കോശങള െകോണവരോന കഴിയനതിെനകറിചം െതറോയതം ,ശരിയലോതത 

     മോയ പതീകകള െവചപല൪തലിെനകറിചമോണ് ഇെതന വയകമോണ്.ൈദ 
 വതിെന കലനകെളകറിചം,   നി൪ോദശങെളകറചമോണ് ൈദവതോല നി൪ോദ
 ശികെപട പരിധികള(ِه ّلـ ُد ال ُدو ْلَك ُح ِت )  എന പറഞത്.അവ(ْلَك ِت ) എന 
 ചണനത് മസോജിദ്(َمَساجد)  എന പദതിോലകോണ്.   ഈപസോവന മസോജി 

ദിന(َمَساجد)  ോശഷം വനതോണ്."   അവയോണ് ൈദവതോല നി൪ോദശികെപട 
പരിധികള"(ِه ّلـ ُد ال ُدو ْلَك ُح ِت )  എന പറഞത്.   ഇവിെട മസോജിദകള ആണ് 

 ൈദവതിെന പരിധികള.

       ഒര വസവിെന അടോതക ോപോകന ആവശയകതെയ നിറതി െവകോന രണ
 സോഹചരയങളോണ് ഉണോവക.       ഒനകില ആ വസഈ വയകിക അപകടം െച 

യനതോയിരികം.       അെലങില ആ വയകി ആ വസവിന അപകടം െചയനവനോ 
യിരികം.    ഇവിെട രണ അപകടവം ഉണ.  ജനങള ,   പോകമോകനതിന മമ് തിട 

      കതില പരിഷരണ പരിപോടികളെട െമചെതകറിച പറയക എനത് അത് 
 പരോജയെപടോന കോരണമോകം.     അവ൪ഈ പരിഷരണ പരിപോടികള ഏെറടക

  ക എനത് ഹോനികരമോയിതീരം.    അതിെന ഫലമോയി ഈ പഗിപോടികളെട 
   ോനടങള തെന നഷെപടോന ഇടവരം.   ഈപരിധികെളകറിച് ചُد ُدو  (  ُح

     മനസിലോകനതിന മമ് സംസോരികക എനത് അപകടകരമോയ സിതിവി 
  ോശഷങള കണിച വരതം.  “     ഇതിെന നീ മറിച കടകരത് "  എന കലന 

 പടിണി ോനോമിെനകറിചല.   അങിെനയോെണങില ൈദവം എങിെനയോണ് 
      അടത െചലോോനോ മറിച കടകോോനോ പറോത കലനകള കലികക?തട൪ന 

 പരമകോരണികന പറയന.

                    
ُقوَن               ّت َي ُهْم  ّل َع َل ّناِس  ِلل ِه  ِت َيا ّلـُه آ ّيُن ال َب ُي ِلَك  َذ َك
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         അങിെനയോണ് ൈദവം ജനങളക അവ൪ തഖ് വ َوى ْق َت  ോനോടണതിോലക 

  അവെന കലനകള വിവരിചെകോടനത്

      ൈദവതില നിനളഈ വചനങളോണ് അെലങില കലപനകളോണ് മതഖി 
ّتِقى) (ُم    കള ആയിതീരോന നെമ സഹോയികനത്.  അതോയത് ൈദവതിെന

  കലനകളം നി൪ോദശങളം പതികരണോതകമോകിതീ൪കനത്.  ഈകലനക
   ളെട ആെകതകയം സോരോംശവമോണ് സവിയോം(َيام .(ِص  അതിെന അ൪തവം

  ഉോദശവമോണ് അടതവചനതില വയകമോകനത്.

ًقا ّمْن ِري َف ُلوا  ُك ْأ َت ِل ِم  ّكا ْلُح َلى ا ِإ َها  ِب ُلوا  ْد ُت َو ِطِل  َبا ْل ِبا ُكم  َن ْي َب ُكم  َل َوا َأْم ُلوا  ُك ْأ َت َوَل   
َلُموَن ْع َت ُتْم  َأن َو ِم  ْث ِْل ِبا ّناِس  َواِل ال َأْم  
 “     അനയോയമോയി നിങള അനയരെട വസകള എടകരത്.  അങിെന കിടിയ

     സമതിെന ഒര ഭോഗം ഭരണക൪തോകളക നലകകയം അരത്.  അത അറി
    ഞെകോണ നിങള െചയന കറമോണ്.”

      ഈവചനങെളകറിച അതിെന ശരിയോയ അ൪തെതകറിചം നോം ചിനി 
     കകയോെണങില നറോണകളോയി നമെട ഇമോമകള എന വിളികെപടനവ൪

      പറയനതില നിനം തികചം വയതയസമോയ ചിതമോണ് നമക തരനത്.സൗ
        മിെനകറിച നോം ഒര കടം പവ൪തനങളെട പദതി എന നിലക പഠിക 

     കയോെണങില നമെട െതറകള മഴവന അവസോനിപികോനം മനസോകിയെട
     അതയനത തലതിോലക നെമ പരിഷരികോന സഹോയികകയം െചയം.നോം

   എോപോഴം ൈദവീക കലപനകള പിനടരന.  ൈദവീക കലപനകളകനസരി 
     ചള സോമഹിക സോമതിക വയവസിതി സോപിെചടകോന പരിശമികന.

       ഈലകയം സോകോലകരികോന നമക സോധിചോല എലോ സമഹങളം സമോ 
  ധോനവം ോകമവം ആസവദികന.   ഒരോളം നിസഹോയരോയി ഉണോവകയില. അ
      ങിെന നമെട തോലരയോതോടകടി ഒര സമഹെത പനഃസഷിെചടതോല ,നമ

       െട സമഹം ആോരോഗയമളവരോയി തീ൪നോല എലോവ൪കം അതിെന ോനടം ല
ഭികന.      നമെട സമഹതിന് ോരോഗം ബോധിചോല നമകം ോവദനികന.(2:
183&184)

    നമെട സമഹതില സവോ൪തതയം അരോജകതവവം നടമോടകയോെണങില,ഖ൪
       ആനില നിനം നോം മോ൪ഗ ദ൪ശനം സവീകരികകയം ൈദവീക കലപനകളെട

    അടിസോനതിലള പദതികള നടപോകിെകോണം നമെട സമഹതിെന
   ോകടപോടകള തീ൪കോനം നനോകോനം കഴിയം.   സമഹം ോനരിടന പയോസങ 

    െളയം െവലവിളികെളയം നമക അതിജീവികോന കഴിയന.  ഈപവ൪തന
       ങളെട ആസതണം നമെട സവഭോവങളിലം ഗണങളിലം െകോണവരല ഏറ

 വം നലതോണ്.      ഈപവ൪തനങളെട പദതിെയകറിച ജനങള കറച അറി
      യോമോള തെന ആശരയെപട െകോണ ോചോദികംഎങിെന അെലങില എോപോ

   ള ഇതിെന വോഹകരോയിതീരം എന്.    ആര് ൈദവീക കലപനകള മനസിലോ



     കകയം അവ എങിെന നടപോകണെമന അറിയകയം ,  അതിെന സഹോയി 
        കോന മോനോട വരികയം ആ പദതി നടപോകകയം െചയോല അത് നിങളക

     സോധികെമന് പഠിച വയകികള മറപടി പറയം.(2:185&186)


