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സേ�ാഷകരമായ ഒരു ജീവിതം! 

-പ�ിത-നാകെ� പാമരനാകെ�- ജന�ളി� ഏവരും സുഖകരമാ-െയാ-രു 

ജീവിതം േനടിെയടു�ാനു� �ശമ�ളിലാ�. മന�ിെന ബാധി�ിരി-� -ു� ഇ-

ടു��ിെ�യും േവദനയുെടയും ദൗ�ഭാഗ��ിെ�യും ഭാരവും ക-ന-വ -ുെമാ-

�ിറ�ി െവ�ാ� എ�ു�് വഴിക� എ�ു കെ��ാനു� നി-ര-�ര പ-രി-�ശ-

മ-��! 

എ�ാ� ഈ പരി�ശമ�ളുെടെയ�ാം ഫലം എ�ാെണ� ്നീ എ-േ�ാ-െഴ-�ി-

ലും ചി-�ി-�ി-� -ുേ�ാ? 

സൗഭാഗ�ം എ�ി�ിടി�ു�തിനായി പലരും മുേ�ാ�ു െവ�ു� പരിഹാര 

മാ�ഗ�� ഒ�ും തെ� ല-��-�ി-േല�് അവെര എ�ി�ു�ിെ��താ� 

സ-ത�ം. സാധ�മായ എ-�ാ വഴികളും അവ� േതടു�ുെ��ിലും ചില അന -ുഭ -ൂ

തി-ക��ും ആ-സ�ാ-ദ-ന-�-��ും അ-� -ുറം അവെയാ�ും ഫലം ന�കു�ി� 

എ�താ� നിേഷധി�ാനാവാ� യാ-ഥാ-�ഥ�ം! 

കുറ�ു േനരം നീ�ു നി��ു� ചില സേ�ാഷ���് േശഷം -വളെര െപ-

-െ��ു തെ�- അവരുെട മന�ിെ� ആഴ�ളി� എേ�ാ ഒ�് -ഏ-േതാ ഒ-രു 

കാര�ം- ജീവിത�ിെ� പരിശു�ി�് കള�േമ��ി�ു െകാ�് നില-നി-�� -ു�-

താ-യി അവ��് േബാധ�െ�ടു�ു�്. 

നീ വായി�ു െകാ�ിരി�ു� ഈ െചറുകുറി�് ചിലേ�ാ� യഥാ�� സ -ുഖ-

ജീ-വിത�ിേല�് -സൗഭാഗ��ിെ�യും സ��ഥതയുെടയും വി-ഹാ-യ-�ി-േല-

�്- നിന�് വാതി� തുറ�ു തേ��ാം. മന�ിെ� സമാ-ധാ-ന-വും പരി-പ -ൂ�� 

ശാ-�ിയും ലഭി�ു� വഴികളിേല�് നിെ� ഈ െചറ -ുക -ുറി-�് ന-യി-േ�-�ാം. 

മുേ�ാ�ു േപാകു�തി� മു��... 

ആദ�ം നീ നിെ� മന�ിേനാെടാ�ം ഒരു േവള നി��ുക. നിെ� ഹ -ൃദ-യ-വും 

ചി�യും തുറ�ു െവ�ാ� �ശമി�ുക! 

നിെ� ൈകകളിലു� ഈ കുറി�് എഴുതിയ� ആരാകെ�; ഇ� നിന�് ന-

�കി-യ� ആരുമാകെ�; നീ ഇതി� പറയു�തിെന കുറി�് തുറ� മന-േ�ാ-െട 

ചി-�ി�ുക. പറയു�തും �പചരി�ി�ു�തും ആരുമാകെ�; സ-ത�ം എവി-െട-

യാ-െണ-�ിലും അ� കെ��ാ� ആ�ാ��മായി �ശമി-� -ു�വനാ� യഥാ-

�� ബു�ിമാ�. 

  



ALASWALA.COM 
       

 

 

 3  

  

നിെ� സൃ�ടാവിെന കുറി�്... 

ശാശ�ത സൗഖ�വും സമാധാനവും േനടിെയടു�ണെമ�ി� മനുഷ�� അ-വ-

െനയും അവ� ചു�ുമു� സൃ�ടികെളയും മെ��ാം ജീവവ�ഗ�െളയും സ -ൃ

�ടി�വനായ അ�ാഹുവി� വിശ�സി�ാെത മെ�ാരു വഴിയി�. 

അ�ാഹു! 

മു�ിംകളുെട മാ�തം �സ�ടാേവാ, അവ��് മാ�തം �പേത�കമായു� ൈദ-വ-

േമാ അ� അവ�. മറി�് എ�ാ മനുഷ�രുെടയും സൃ�ടാവിെ� ഏ�വും മ-ഹ-

�രമായ നാമമാ� അ�ാഹു. ഏെത�ിലും �പേത�ക േദശ-�ാ-ര -ുെട-േയാ ഭാഷ 

സംസാരി�ു�വരുെടേയാ നിറമു�വരുെടേയാ മാ�തം '�പാേദ-ശി-ക' ൈദവവും 

ആരാധ�നുമ� അവ�. മറി�്, എ�ാവരുെടയും സൃ�ടാ�; പ-രി-പാലക�; നി-യ-

�ാ-�. എ�ാം അവെ�താ�. 

അേ�യ�ം കാരുണ�മു�വനും, എ�ാം അറിയു�വനുമായ അവെ� മാ-�ഗ-

ദ--�ശനം പി�പ�ിയാല�ാെത മനുഷ���് സൗഭാഗ�ം േനടുക സാ-ധ�-മ�. കാ-ര-

ണം അവനാ� നിെ�യും നിന�് മു�പു�വെരയും സ�� മ-ന -ുഷ�െരയും 

സ -ൃ�ടി��. നിന�് ഉപകാരമു�തും ഉപ�ദവമു�ാ�ു�തും എ-�ാ-െണ� ്

അ-വനാ� ഏ�വും ന�ായി അറിയുക. നിന�് സൗ-ഭാ-ഗ�ം ലഭി�ു�തും, നീ 

ദൗ-�ഭാഗ�വാനായി തീരു�തും എേ�ാഴാെണ�ും അ�ാഹുവിേന അറിയൂ. 

േദേഹഛകളിലും വൃ�ിേകടുകളിലും മുഖം കു�ി വീണവന�ാ� ഏ-

െതാ-രാ��ും മന�ിലാ�ാവു� -ഒരി�ലും നിേഷധി�ാ� കഴിയാ�- ല-

ളിത യാ-ഥാ���മാണ�. അ�ാഹു അവതരി�ി� മത�ിെ� ചി�-വ-�-��-

�ു�ി-� ജീവി�ു�വ��ാ� യഥാ�� സൗഭാഗ�ം േന-ടി-െയ-ട -ു�ാ-� ക-ഴി-

യ -ു� -ു�ൂ എ� യാഥാ���ം ചി�ി�ു� ഏെതാരാ��ും മ-ന-�ിലാകാെത 

േപാ-കി-�. 

അ�ാഹുവിലു� വിശ�ാസമാ� സൗഭാഗ��ിേല�ു� വഴിെയ�ി�; എ-

�െനയാ� ആ സൗഭാഗ��ിേല�് എ�ിേ�രുക? 

നമു�് ചു�ും ധാരാളം മത�ളു�്. വിശ�ാസ�ളും ചി�ാഗതികളും �പ-ത�-

യ-ശാ��ത�ളുമു�്. അവെയ കുറി�് �ശ�േയാെട പഠനം നട�ു� ഏ-െതാ-

രാ-��ും അവെയ�ാം അടി�ഥാനപരമായ അ-ഭി-�പാ-യ-വ�-ത�ാ-സ-�-ളും വി-

േയാ-ജി�ുകളും െവ�ു പുല��ു�വയാ� എ� ്എ-ള -ു�ം മന�ിലാകും. 

എ�ാ� ഈ കാണു� വഴികളി� ഏതാ� ശരിയുെട വഴി? 

എെ�യും നിെ�യും സൃ�ടി� അ�ാഹുവി� ഇ�ടെ�� മാ�ഗം ഏ-താ-

�? ഏതു വഴിയിലൂെട സ�രി�ാലാ� നാം േതടിെ�ാ�ിരി�ു� സൗ-ഭാ-

ഗ�-�ിെ� തുരു� ്കെ��ാനാവുക? 

എവിെടയാ� നമുെ�ാ�ു സ��ഥതേയാെട വി�ശമി�ാനാവുക? ഈ 

േചാദ���� ്മറുപടി പറയു�തി� മു��... �പധാനെ�� ഒരു അടി�ഥാനം 

നാം മന�ിലാ�ിേയ തീരൂ. 
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ഞാ�.. എെ� മതം...! 

ഒരാ� ഏെത�ിലുെമാരു മത�ി� ജനി�ു വീണു എ�� െകാ�് മാ-�തം 

ആ മതം ശരിയുെട പ��ായി െകാ�ണെമ�ി�. മു�ിമായ ര�ി-താ-�-

��-് പിറ�ുെവ�� െകാ�ു മാ�തം; ഹി�ുവും നസ�-്റാനിയുമായ ര-�ിതാ-

�-��് ജനി�ുെവ�തിനാ� മാ�തം... 

ഇ�! അെതാരി�ലും ശരിയാകി�. 

ജനനം െകാ�് മാ�തം ഓേരാരു�രും ശരിയുെട വ�താ�ളാവി�. 

മറി�്, എെ� വിശ�ാസവും �പവ��ന�ളും ആരാധനകളും ജീവി-ത-രീ-തി-ക-

ളും ശരിയുെട വഴിയിലാെണ� ്എനി�് ഉറ�ു വരു�ാ� ക-ഴി-യുക; എെ� മ-

ന-�ിെന േബാധ�െ�ടു�ാ� കഴിയുക; സുവ��തവും ശ-�ത-വ -ുമായ െതളി-വ -ു

ക-ളുെട പി�ബലം അതിനു�ാകുേ�ാ� മാ�തമാ�. 

െതളിവുക� േവണം! ഉറ�ു വരണം. ദൃഡേബാധ�വും വ��തതയും ഉ�ാ-ക-

ണം. അേ�ാേഴ എെ� ബു�ി വി�ശമി�ൂ. മന� ്സ��ഥമാകൂ. 

കാരണം എെ�യും എനി�ു ചു�ും അല�ു തിരിയു� ക-� -ുകാ-ലി-ക-െള-

യും മ�േനകം മൃഗ�െളയും േവ�തിരി�ു�� ചി�ി�ാ� കഴിയു� ബ -ു�ി 

എ-നി�ുെ��തും, അവ�് അതിെ��തുമാ�. 

അെ��ി� ന�� ത�ി� എ�ു വ�ത�ാസമാ� ഉ��? 

അതിനാ�; ബു�ി ഉപേയാഗിേ� തീരൂ; ഇെ��ി� അവെയ േപാെല ത-െ� 

ഞാനും ആയി തീരും... ഇ�! ഞാെനാരി�ലും അ�െനയാവി�! 

എനി�് സത�ം കെ��ണം! ഞാെനാരി�ലും അസത��ിെ� വ-�താ-

വായി�ൂടാ. എവിെടയാ� സത�മു�െത� ്കെ��ിേയ തീരൂ...! 

വ�ത��ത മത�ളുെട വിശ�ാസ�ളിലൂെട ഒരു ചുരു�ിയ ഓ-�-�പ-ദ-�ി-ണം 

നട�ു�� ചിലേ�ാ� സത��ിെല�് എ�ിേ��ാം. കാരണം എ-�ാ മ-ത-

�-ളും ത�ളാ� സത��ിെ� വ�താ�� എ�ാണേ�ാ പറ-യ -ു��. അ-വ-

ര -ുെട വഴിയിലാ� േമാ�മു�െത�ാണേ�ാ ആ-വ-��ി-� -ു��. അവെയ 

ക -ുറി�് പഠി�ു�� കാല�ളായി കാ�ിരു� ഉ�രം കാ-ണി-�ു തേ��ാം. 

ഈ പറ�തു വെര നീ എേ�ാ� േയാജി�ു�ുെ��ി�; എനി�് നി-േ�ാ-

ടു ചില� പറയാനു�്...! 

ഇതാ� സത�ം! ഇതു മാ�തം...! 

എ�ാ ഉറേ�ാെടയും ഞാ� നിേ�ാ� പറയെ�! -നിേ�ാടു� അനുക� മ -ു

�നി-��ി ഈ വരിക� ഞാ� കുറി�െ�-! എെ� ഈ വാ�ുക� നി-െ� ദീ-

�ഘമായ അേന�ഷണ�ളുെട യാ�ത ചുരു�ിേയ�ാം. സത��ി� േവ-�ി-യ -ു

� നിെ� അ-ല-�ി� കുറ�ു തേ��ാം! 
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സത�ം അേന�ഷി�ു� ബു�ിമാനായ സുഹൃേ�! 

നീ എ�ു മാ�തം അേന�ഷി�ാലും, എ�തെയ�ാം സ�രി�ാലും സത�-�ി-

െ� മാ�ഗം ഒ�ു തെ�യാെണ� ്സംശയേലശമേന� നിന�് േബാ-ധ�-െ�ടും. 

നിെ� വഴികെള�ാം അവിെട െച�വസാനി�ാതിരി�ി�. 

ശരിയായ മതം ഒ�ു മാ�തമാ�. സത��ിെ� വഴിയും അതു മാ�തേമ ഉ�ൂ. 

ഇ� ലാം! 

യഥാ�� സൗഭാഗ�ം ഇ� ലാമിലാ�. 

അ�! ഇ� ലാമി� മാ�തമാ�. 

ഒരു നിമിഷം! 

മുഖം ചുളി�ാതിരി�ൂ! േദഷ�ം പിടിേ��തി�. 

ഈ കുറി�് നീ വലിെ�റിയു�തി� മു��... 

ഒ�ു േചാദി�െ�...! 

ഇെതാ� ്പൂ��മായി വായി�� െകാ�് നിന�് എ�ുപ�ദവമാ� വ-രാ-ന -ു

�-�? �മേയാെട കുറ�ു വരിക� കൂടി മുേ�ാ�ു േപാകു�തി� എ�ു �പ-

യാ-സ-മാ-ണു��...? 

ചിലേ�ാ� നിന�് ഉപകാരെ�ടു� ചിലെത�ിലും നീ ഇതിെ� അ-വ-സാ-

ന�ി� കെ��ിേയ�ാം... അതു െകാ�്... 

താ�� ബു�ിയു� ഒരാളാണേ�ാ? കാര��� േവ�തിരി�റിയാ� താ-��-

�് കഴിയും. ശരിയും െത�ും േവ�തിരി�ു മന�ിലാ�ാനും സാ-ധി-�ും. ഞാ� 

പറയു�തിെന കുറി�് നി���് ചി�ി�ാമേ�ാ? 

അതിനാ�... 

എ�ു െകാ� ്ഇ�ാം മാ�തം ശരി?! 

ന�ായമായ േചാദ�ം! വളെര �പധാനെ�� അേന�ഷണം! സത�ം അ-േന�-ഷി-� -ു

�-വര�ാെത അ� േചാദി�ുകയി�. 

ഉ�രമായി ഞാ� പറയെ�! മെ�ാരു മത�ിലും ഒരി�ലും കെ��ാ� ക-

ഴി-യാ� അേനകം ന�-ക-ളും �പ-േത�കതകളും ഒരുമി� മതമാ�  ഇ�ാം. 

മെ�ാരു മതെ�യും -�ശ�ി�ുക!- വളെര ഉറേ�ാടു കൂെടയാ� ഞാ-നി-� 

പ-റ-യു��-; ഇ�ാം ഉ�െ�ാ�ു� ന-�-ക-� ഒ-ര -ുമി-�ു കൂടിയതായി മെ�ാരു 

മ-തെ�യും നിന�് കാണുക സാധ�േമയ�. 

ഉെ��ി� നീ കാണി�ു ന�കുക! നിെ� വാദം ഞാ� സ�തി�ു ത-രാം. 

നിെ� അഭി�പായമാ� ശരിെയ� ്ഞാ� സ�തി�ാം. പേ� എ-നി-� -ുറ-� -ു

�്! നിന�തി� കഴിയി�. 
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ഇ� ലാമിെന കുറി�് നി�പ�മായി നീ പഠി�ുകയാെണ�ി�; നിെ� �സ-

�ടാ-വായ അ�ാഹുവി� നി� ്അവതരി�െ�� മതമാ�  ഇെത� കാ-ര�ം ഒരു 

സംശയ�ിനും ഇടയി�ാെത അ� നിെ� േബാധ�െ�ടു�ും. അ-വ-ധാ-ന-ത-

േയാ-െട, ആഴ�ി� നീ പഠി�ാ� �ശമി�ു േനാ�ൂ. ഈ മ-ത-െ� കുറി�് അ-

േന�-ഷി�ു േനാ�ൂ. നിന�� മന�ിലാകും. 

ധാരാളം ന�ക� ഇ� ലാമിലുെ��ു പറ�ുവേ�ാ? അവെയ�ാം ഈ െച-

റിയ കുറി�ി� ഉ�െ�ാ�ി�ുക �പയാസം തെ�. എ�ാലും ചി-ല-െത-�ാം താ-

െഴ പറയാം. 

ഇ� ലാമിെ� ചില �പേത�കതക�: 

1- ഇ� ലാമിെ� �പേത�കതകളി� ഏ�വും �പധാനെ���; അ� മ-ന -ുഷ�-െ� 

ആ�ീയവശെ� അവഗണി�ു�ി� എ�� തെ�യാ�. ആ-�ാ-വി-െ� 

വിശ�് ശമി�ി�ു�െത�ാം ഇ� ലാമിലു�്. 

ഇ� ലാം സ�ീകരി�വെ� ഹൃദയെ� അവരുെട �സ�ടാവുമായി എേ�ാഴും 

ബ-�ി�ി�ു നി��ു� അ�ുതം നിന�ീ മത�ി� ദ�ശി�ാം. ഈ ബ�ം 

ഒരു മ -ു� -ലി-മി-െ� മന�ി� എേ�ാഴും സ��ഥതയും സമാധാനവും ന�കു�ു. 

അരാ-ജ-ക-ത�-�ി� നി�ും, ആ�ീയ ശൂന�തയി� നി�ും, മന�ിെ� ചാ-�ാ-

�-�-ളി� നി�ും അതവെന ര�ി�ു�ു. 

ഇ� ലാം ഒരി�ലും സൃ�ടികളുമായി മനുഷ�െ� ഹൃദയെ� ബ�ി-�ി-ട -ു

�ി-�. നശി�ു േപാകു�വയി� അവെ� ജീവിതെ� തള�ിടു�ി�. നി-െ� ജീ-

വി-തെ� അനി�ചിതത��ി� ഉേപ�ി�ു േപാകു�ുമി�. 

നിെ� േപാലു� -ജനി�ുകയും േരാഗം ബാധി�ുകയും സുഖെ�ടുകയും 

�-യി�ുകയും മരി�ുകയും മ�ായി തീരുകയും െച�ു�- മനുഷ���് മ -ു

�ി-� നിെ� ശിര� ്കുനി�ാ� ഇ� ലാം ക��ി�ി�. അവരുെട ആ-ര -ുെട-യും 

അടിമകളായി നിെ� ജീവിതം േഹാമി�ണെമ� ്അ� നിേ�ാ� ആ-വശ�-െ�-ടി-

�. നിെ� ബു�ിയും സ�ാദ�വും അഭിമാനവും -നിെ� സ-ഹ-ജീ-വിക�� ്മ -ു

�ി-�- അടിയറ െവ�ി�ി�. 

നിെ� േപാലു� മനുഷ�� പടു�ുയ��ിയ മ�വി�ഗഹ���ു മ -ു�ി-

� ൈക-കൂ�ി നി��ു� അധമത�ം നിന�് ഇ� ലാമി� കാണുക സാ-ധ�-മ-

�. ഇ-�-െല വെര മനുഷ�� ചവി�ി നട� -മൃഗ�� കാ�ടി�ുകയും വ -ൃ�ി-

േക-ട -ുക� നി-േ�പി�െ�ടുകയും െച�ത- മ�് െകാ�േ� അ� പ-ട -ു� -ു

യ-��--െ�-�-�? 

അ� േക��ുേമാ? കാണുേമാ? നിന�് ഉപകാരേമാ ഉപ�ദവേമാ െച-� -ു

േമാ? നിെ� സഹായി�ുേമാ? നിെ� ഉപ�ദവ�ി� നി� ്ര�ി-� -ുേമാ? എ-

�ി-നധികം? അതിെന ആെര�ിലും ഉപ�ദവി�ാ� സ�യം സം-ര-�ി-�ാ-െന-�ി-

ലും അതി� കഴിയുേമാ? 

നീ ചി�ി�ു�ു�ാകാം.. ഇ� ലാമിെ� വ�താ�� എ� ്അവകാശ-െ�-ട -ു
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�-വ� െക�ിെ�ാ�ിയ ഖബറുക��് മു�പി� ആരാധനക� സ-മ-��ി-� -ു� -ു

�-േ�ാ? അവരതിെന ആരാധി�ു�ു�േ�ാ? 

ഞാ� നിേ�ാ� പറയെ�: 

ഈ മ�ബറക��ും ജാറ���ും ഇ� ലാമുമായി യാെതാരു ബ�വുമി-

�. ഇ� ലാമിെ� ഭാഷയി� അവ ശപി�െ��വയാ�. അവ നി��ി�വ� ശ-പി-

�-െ�-�വരും, അതിെന ആരാധി�വ� ഇ� ലാമി� �ഥാനമി-�ാ-�-വരും. 

ഇ� ലാം നിെ� �ണി�ു�� നിെ�യും നിന�് മു�പു�വെരയും േലാ-

ക�ു� സ�� ചരാചര�െളയും സൃ�ടി� ഏകനായ ര�ി-താ-വി-േല-�് മാ-

�ത-മാ�. അ�ാഹുവിേല�് മാ�തമാ�. 

അവനുമായാ� നിെ� ഹൃദയം ബ�ി�െ�േട��. അവനി� മാ�ത-മാ-� 

നീ ഭരേമ��ിേ���. അവെന മാ�തമാ� നീ ഭയ�ുകയും, അ-വ-നി-� മാ-�ത-

മാ-� നീ �പതീ�യ��ി�ുകയും െചേ���. 

അവ� നിേ�ാെടാ�മുെ��ി� -മെ��ാവരും നിന�് എതി-രാ-യാ-ലും- നീ 

എ�ി� ഭയ�ണം? അവ� നിേ�ാെടാ�മിെ��ി� -മെ��ാ-വ-രും നി-േ�ാ-

െടാ-�മുെ��ിലും- നിനെ��െന നി�ഭയനായിരി�ാ� ക-ഴിയും?! 

ഈ വിശ�ാസം നിെ� ഹൃദയ�ി� ന�കു� മന�മാധാനെ� ക -ുറി-�ും, 

ശാ�ിെയ കുറി�ും നീ ആേലാചി�ി�ുേ�ാ? ദ�ഗകളി� നി� ്ദ-�ഗ-ക-ളിേല-

�ും, േ��ത�ളി� നി� ്േ��ത�ളിേല�ും, ആ-�ൈദ-വ-�-ളി-� നി� ്അ-

വ-െര േപാലു� മ�ു�വരിേല�ും അവസാനമി�ാെത -അ-ശാ-�മായ മന-� -ു

മാ-യി, കലുഷിതമായ ഹൃദയവുമായി- േപാകു�� അവ-സാ-നി-�ി-�ാ-റാ-യി-േ�?! 

അവയുെടെയ�ാം നിയ��ണേമെ�ടു� നിെ� റ�് -�സ�ടാവും പ-രി-പാ-ല-

കാ-നും കാരുണ�വാനുമായ അ�ാഹുവിെ� സംര�ണം നി-ന-� -ു�-േ�ാ-� എ-

�ിനാ� ഈ മ���ഥ�? ശ�തിയും കഴിവുമി�ാ� സൃ�ടി-ക-�?! 

2- ഇ� ലാം ബു�ിേയാടു പൂ��മായി േയാജി�ു�ു. അതിെല വിധിവി-ല-

� -ുക-ളും നിയമ നി�േദശ�ളും നീ പരിേശാധി�ുക. അവ ശരിയായ ബു�ി-� ്

പ -ൂ�ണ-മായും അനുേയാജ�മായിരി�ും. 

ഇ� ലാമും ബു�ിയും ഒരി�ലും ഏ�ുമു�ു�ി�. ഇ� ലാം സ�ീകരി� ഒ-

രാേളാടു 'എ-�ിനാ� നീ ഇ� ലാം സ�ീകരി�െത�'് േചാദി�േ�ാ� പറ� 

മറ -ുപ-ടി ഈ അവസര�ി� �പസ�തമാ�. 

അയാ� പറ�ു: "ഇ� ലാം ക��ി� ഏെതാരു കാര�ം കാണുേ�ാഴും എ-

െ� ബു�ി പറയു�ു; അ� ക��ി�െ�ടാെത വി�ിരുെ��ി� എ�ത േമാ-ശ-

മാ-ക -ുമാ-യിരു�ു! വിേരാധി�വ കാണുേ�ാഴും അ�പകാരം തെ�." 

എ�ാ� മ�േനകം മത��; അവയുെട �പാഥമിക അ��ാപന�� േപാ-ലും 

ബു�ി�് സ�ീകരി�ാ� വളെര �പയാസമു�ാ�ു�ു എ�തി� സം-ശ-യമി�. 

അവയുെട സ�� സ�ീകാര�മായ അടി�ഥാന��� ്മ -ു�പി-� േപാലും ബ -ു
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�ി പരി�ഭാ�മായി നി��ു�� നിന�് കാണാം. 

എ�ാ� ഇ� ലാം ബു�ിെയ ആദരി�ു�ു. ചി�ി�ണെമ�ും ആ-േലാ-ചി-

�--ണെമ�ും ആവ��ി�ു ക��ി�ു�ു. അ�ഞതെയയും അ�മായ അ-ന -ു

ക-രണെ�യും ശ�തമായി ആേ�പി�ു�ു. 

3- ആ�ീയതെയയും ഭൗതികതെയയും വളെര മേനാഹരമായി ഇ� ലാം ക -ൂ

�ി-യിണ�ു�ു. മനുഷ�െ� ആ�ാവിെ� ആവശ��� നിറേവ�ു�േതാ-െടാ-

�ം അവെ� ശരീര�ിെ� ആവശ��െളയും അനിവാര�തകെളയും ക -ൂടി അ� 

പരിഗണി�ു�ു. 

ഇ� ലാം സ�ീകരി�ു�േതാെട നീ േലാക� ്നി� ്അക�ു േപാ-ക -ു�ി-�. 

ഭൂമിയിെല ന� നിറ� സുഖ�ളും ഉപ�ദവകരമ�ാ� ആസ�ാദന-�-ളും അ-

േതാ-െട അവസാനി�ു�ുമി�. 

ഒരു മനുഷ�� ഇ� ലാമിെ� നിയമ�� ഏ�വും ശു�കാ�ിേയാെട നി-ല-നി-

��ാം. അേതാെടാ�ം അവെ� ഭൗതിക വ�വഹാര�� സ -ുഖ-മ-മാ-യി മ -ുേ�ാ-

�ു േപാവുകയും െച�ും. അ�! അവയിെല�ാം ഏ�വും ഉയ�� പ-ദ-വികളി-ലും, 

േ�ശ�ഠമായ അവ�ഥകളിലും അതവെന എ�ി�ും. 

സമൂഹ�ി� നിെ��ാം അക� ്ഏകാ�ജീവിത�ി� അഭയം �പാ-പി-�ാ-

ന� ഇ� ലാം നിേ�ാ� ആവശ�െ�ടു��. മനുഷ�രുെട �പ-ക -ൃതി-പ-ര-മാ-യ ത -ൃ

�ണകെള ക�ിെ��ു നടി�ുകയും �ബ�മചര��ിെ� ഏകാ� വ-ഴി-ക-ളി-

� �പേവശി�ുകയും െച�തവെര ഇ� ലാം ആേ�പി�ു�ു. മ� -ു�-വ-ര -ുെട 

ആ-�ശിതരും യാചകരുമായി ജീവിതം ത�ി നീ�ു� നിര -ു�-ര-വാ-ദെ� അ� 

അംഗീകരി�ു�ുമി�. 

മറി�്, ആ�ീയതയുെടയും ഭൗതികതകയുെടയും കൃത�മായ സ�ലനം ഇ-� -

ലാമി� നിന�് ദ�ശി�ാ� കഴിയും. പ�ിമുറിക��ു�ി� ഇ-രി-� -ു� േക-വ-

ല നിമിഷ�ളി� മാ�തം നിെ� നിയ��ി�ു�, സംഭാവന െപ-�ി-യി-� ത -ു� -ുക-

� നിേ�പി�ു�േതാെട നിേ�ാ� വിട പറയു� ഇ-ട -ു�ി-യ ആ�ീയത ഇ-� -

ലാ-മി� പരിചയമി�. 

4- ഇ� ലാം സ���പ�ശിയാ�. അതിെ� െവളി�െമ�ാെത േപായ ഒരു 

ഇ-ട-നാഴിയുമി�. ജീവിത�ിെ� ഏതു േമഖലകളിലാ� നീ വഴി തിരയ -ു�-െത-

�ിലും േചാദി�ുക; ഇ� ലാം നിന�് ഉ�രം ന�കും. കൃത�വും സ -ുവ�-�ത-

വ -ുമായ മാ�ഗം കാണി�ു തരും. 

ഏതു �പ�ന���ും ഇ� ലാമി� പരിഹാരമു�്. അതിനാ� ഏതു കാല-

ഘ-�-�ിലും അ� �പസ�തമാ�. ഏ� �പേദശ�ിനും അ� അ-ന -ുേയാ-ജ�-വ -ു

മാ-�. ഈ മതം എ�ാ േമഖലകളിലും കൃത�മായ അടി�ഥാന�ളും ന-� നി-റ-

� നിയമ�ളും നി�ചയി�ിരി�ു�ു. 

അഭി�പായവ�ത�ാസ�ളി� ഇ� ലാമി� പരിഹാര�ളു�്.  ക�വടം, ഇ-ട-

പാ-ടുക�, സാമൂഹിക-ദാ�ത� ബ��� എ�ി�െനയു� വി-ഷ-യ-�-ളി� 
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വ��തമായ ഉ�ര�ളു�്. അഭിവാദന രീതികെള കുറി�ും, യാ-�താ മര�ാ-ദ-ക-

െള കുറി�ും, വഴിവ�ുകളി� ഇരിേ��� എ�-െന-െയ-�-തി-െന കുറി�ും 

അ-തി� കുറ��ാ� പരാമ�ശ�ളു�്. ഒരു മന -ുഷ�-� ഉറേ��തും ഭ-�ി-

േ��തും കുടിെ��തും ധരിേ��തും എ-�-െന-യാ-യിരി�ണെമ� ്േപാ-

ലും ഇ� ലാം നിന�് വിശദീകരി�ു ന�കും. 

േമ� പറ� വിഷയ�ളിെലാ�ും േകവല പരാമ�ശ�ളിേലാ ചില െപാ-ത -ു

വായ നി�േദശ�ളിേലാ ഇ� ലാം ഒതു�ി നി��ിയി�ി�. മറി�് വ�-�ത-വും 

സൂ�്മമായ േമഖലകെള േപാലും �പ�ശി�ു െകാ�ാ� അ-തി-െ� നി-യ-മ-

�-�. ഏെതാരു ബു�ിമാെനയും അവ അ�ുതെ�ട -ു�ാ-തി-രി-�ി-�. 

എ�െന െചരി�് ധരി�ണെമ�ും അെത�െന ഊരി െവ�ണ-െമ-�ും ഇ-

� -ലാം പഠി�ി�ി�ുെ�� ് നിന�റിയാേമാ? ന� കാര��� �പവ-��ി-� -ു

േ�ാ-� -ഭ�ി�ുകയും െവ�ം കുടി�ുകയും ഹ�തദാനം െച-� -ുക-യും െകാ-

ട -ു�ുകയും വാ�ുകയും െച�ുേ�ാ�- വലതു ൈക ഉപേയാ-ഗി-�-ണം; എ-

�ാ�, േമാശം കാര��� െച�ുേ�ാ� -ഉദാഹരണ�ി�; �പാ-ഥ-മി-ക കാര�-

�-� നി�വഹി�ുേ�ാ�- ഇടതു ൈക ഉപേയാഗി�ണം. ഇ� ലാ-മിെല നിയമ-

�-ളി� ഒ�ാണി�! 

എ�െന ഉറ�ണം? എഴുേ��േ��െത�െന? സു�രമായ നിയ-മ-�-ള -ു

�് ഈ മത�ി�. അേന�ഷി�ാ� നിന�് അറിയാ� കഴിയും. ര-�് മു�ിംക� 

പര�പരം ക�ു മു�ിയാ� എ�െന അഭിവാദനം െച-�-ണം? ഇ� ലാമി� നി-

യ-മ�ളു�്.  'അ�ലാമു അൈലകും' -അ�ാഹുവി� നി-� -ു� ര� നിന�് 

ഉ�ാകെ�!- എ�ാണു പറേയ��. 

വാഹന�ി� യാ�ത െച�ു�വ� നട�ു�വേനാ� അഭിവാദ�ം പ-റ-യ-ണം. 

െചറിയവ� മുതി��വേരാ�. െചറിയ സംഘം വലിയ സംഘേ�ാ�. ഇ-�-െന-

യി-�െന... 

ഇ� ലാമിെല ചില നിയമ�� മാ�തമാ� േമ� പറ��. ഇനിയും എ-�ത-

േയാ ബാ�ിയു�്. അവ നിെ� ബു�ിെയ തൃ�തമാ�ും. മന�ിെന ശാ-�-മാ-

�ും. മുഖം �പേശാഭിതമാ�ും. തീ��! 

5- ഇ� ലാമിെല നിയമ�ളിെല�ാം െപാതുവായി ഒരു കാര�ം ക-െ�-�ാ-� 

കഴിയും. മനുഷ���് ഉപകാരമു�വ മാ�തേമ അവ ക��ി�ി�ു�ൂ. മ-ന -ുഷ�-

��് ഉപ�ദവമു�ാ�ു�വ മാ�തേമ അ� വില�ിയി�ു�ൂ. 

ഉദാഹരണ�ി� മദ�ം. ഇ� ലാമി� മദ�ം നിഷി�മാ�. ആ-േരാ-ഗ�-െ�-യും 

ബു�ിെയയും അെത�ു മാ�തം ബാധി�ുെമ� ്ഏെതാരാ��ും അ-റിയാം. മ-

ദ�പാനി പലേ�ാഴും മനുഷ�ന�ാതായി തീരു�� നീ തെ� ക�ി-രി�ാം. ഇ-

� -ലാം മദ�ം നിഷി�മാ�ിയിരി�ു�ു. 

എ�തേയാ മരണ�ളും വൃ�ിേകടുകളും ആ�സിഡ�ുകളും ബ-ലാ-�സം-ഗ-

�--ളും മ�ു തി�കളും ഈ ഒെരാ� കാര�ം അവസാനി�ി�ിരുെ��ി� ഉ-�ാ-കി-
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�ാ-യിരു�ു. ക�ീ� കുടി�ു� എ�തേയാ കുടുംബ�ളുെട പു�ി-രി-ക-� ബാ-

�ി-യാകുമായിരു�ു. എ�തേയാ േപ� നമു�ിടയി� ഇേ�ാഴും സ-േ�ാ-ഷ-

േ�ാ-െട ജീവി�ിരി�ുമായിരു�ു. 

ഏെത�ിലും മത�ി� മദ�െ� കുറി�് വ��തമായ നിയമ-നി�േദ-ശ-�-� 

നീ ക�ി�ുേ�ാ; ഇ� ലാമി� അ�ാെത?! ഏെത�ിലും മതം ഈ തി-�-െയ മ -ു

� -ൂടും എതി��ു�തായി നീ ക�ി�ുേ�ാ; ഇ� ലാമ�ാെത?! 

ഇ� ലാം ൈവവാഹിക ബ��ി� പുറെമയു� ൈലംഗികതെയ വി-ല-�ി-

യി-�ു�്. അവ പാലി�െ��ിരുെ��ി� എ� � � , സിഫിലി� േപാ-ല -ു� മാ-

ര-ക േരാഗ�� മനുഷ�രി� നി� ്അക�ു നിേ�െന. സാം-�കാ-രികമായ നാ-

ശ-�ളി� നി� ്മനുഷ� സമൂഹം ര�െ�േ�െന. മാ-താ-വി-െ� കരലാളനകളും 

പി-താവിെ� ശി�ണവും ലഭി�ാെത േപായ 'പി-ത -ൃത�-മി�ാ�' -സമൂഹ�ി� 

ഭാ-രവും നാശവുമായ- ഒരു സമൂഹം ഇവിെട വ-ള-��ു വരി�ായിരു�ു. 

��തീയുെട സൗ�ര�ം അന�പുരുഷ��് മു�പി� �പദ-�ശി-�ി-�-ര -ുെത-�ും, 

അ-വ� അേ�യ�ം സംര�ി�െ�േട� മാണിക�മാെണ�ും ഇ-�ാം ��തീ-

െയ േബാധ�െ�ടു�ു�ു. വഴികളി� ഏവ��ും �പദ�ശി-�-െ�-ടാ-നും, വില പ-

റ-യെ�ടാനുമു� വിലകുറ� ചര�ായി അവെള ഇ� ലാം കാ-ണ -ു�ി�. 

��തീയുെട ശു�ിയും ചാരി�ത�വും പരിശു�ിയും നശി-�ി-�ാ-ലും, ത�ളുെട 

ൈലംഗിക തൃ�ണക� തീ��ണെമ��ാെത മെ�ാരു ല��-വും മന�ി� 

െകാ-�ു നട�ാ�, മനുഷ��ിശാചുകളി� നി� ്അവ� സം-ര�ി�-െ�-േട-

�-ത -ു�്. 

എ�ാ� േമ� പറ�തിെന�ാം ഒരു മറുവശം കൂടിയു�്. മദ�ം നിേരാ-ധി-� 

ഇ� ലാം, ഉപകാര�പദമായ എ�ാ പാനീയ�ളും -ഒ�ു േപാലും ഒഴി�ു നി-

��ാ--െത- അനുവദി�ി�ു�്. ൈവവാഹിക ബ��ിലൂെട പുരുഷനും ��തീ-

യും പര�പരം ആസ�ദി�ു�� ഇ� ലാം തട�ി�ി�. സു�രമായ ദാ�-ത� 

ജീവിത�ിെ� വഴികളും അ� തുറ�ു െവ�ു െകാടു�ിരി�ു�ു. 

ചുരു��ി�; ഇ� ലാം സ�ാത����െളയും താ�പര��െളയും തട-�ു 

െവ-�ു�ി�. മറി�്, അവെയ �ി�തെ�ടു�ുകയും �കമെ�-ട -ു� -ുക-യ -ുമാ-� 

െച-�ു��. അതാകെ�; മനുഷ���ും അവരുെട സമൂഹ�ിനും ന-�-ക� സ-

�ാ-നി�ുകയും, �പയാസ�ളി� നി� ്അവെര സംര-�ി-� -ുക-യ -ുേമ െച-� -ു

� -ു�ൂ. 

6- സ�ഭാവ-സം�കാര േമഖലകെള ചി�െ�ടു�ിയ രൂപം ഇ� ലാമിെ� �പ-

കാ-ശ-ഭ-രിതമായ ചി�ത�ളി� ഒ�ാ�. അതി�കമ�െളയും അനീതിെയയും -

അ-താ�െ�തിെരയാെണ�ിലും- ഇ� ലാം തടു�ുകയും നിേരാധി�ുകയും 

െച--� -ു�ു. �േനഹ�ിെ�യും േയാജി�ിെ�യും കാരുണ��ിെ�യും മ-ത-മാ-

�  ഇ� ലാം. 

തെ� മാതാപിതാ�േളാ� എ�െന െപരുമാറണം? ക -ുടും-ബ-�ാ-േരാ� ? അ-യ-

�വാ-സികേളാ�? കൂ�ുകാേരാ�? ചു�ുപാടുമു� മ�ു മ-ന -ുഷ�-േരാ-�..? 



ALASWALA.COM 
       

 

 

 11  

  

ഇതിെല�ാം ഏ�വും ന� സ�ഭാവനി�േദശ�� ഇ� ലാമിെ� നിയ-മ-�-ളി-� 

നിന�് കെ��ാ� കഴിയും. മനുഷ�� തനി�് േവ�ി മാ�തം ജീ-വി-� -ു�-വ-

നാ-കരു�-. മറി�്, മ�ു�വെന സഹായി�ാനും, താന�ാ�വ-ര -ുെട മാനസിക 

വ�-വഹാര�െള പരിഗണി�ാനും അവ� സാധി-േ�-�-ത -ു�്. 

ദരി�ദരു�്; അനാഥനും �പായേമറിയവരുമു�്. വിധവകളും അ-ശ-ര-ണ-ര -ുമ -ു

�്. അവ��് അവകാശ�� ഇ� ലാം ന�കിയിരി�ു�ു; -േനാ�ൂ!-; ഔ-ദാ-

ര��ള�; അവകാശ��. 

അവ ന�കു�വെ� മന�ി� ഞാെനാരു ഔദാര�ം െച�ുകയാെണ� അ-

ഹംഭാവമി�. അവ ഏ�ു വാ�ു�വരുെട മന�ി� ഞാെനാരു യാ-ച-ക-നാ-െണ-

� പദിത� ഭാവവുമി�. 

തെ� അയ�വാസി പ�ിണി കിട�ു�വനാെണ� ്അറി�തി� േശ-ഷം വ-

യ-റു നിറ�ു�് ചാരി�ിട�ു�വ� ഇ� ലാമിെ� ക�ി� വലിയ അ-പ-രാ-ധി-

യാ-�. മൂ�ു േപ� നി��ുേ�ാ� ര�ു േപ� പര�പരം സ�കാരം പ-റ-യരു�; 

മ -ൂ�ാമെ� മന�ിന�  �പയാസമു�ാ�ും. ഇ� ലാമിെല നി-യ-മ-�-ളാണി�! 

മനുഷ�േരാ� മാ�തേമാ ഈ ന�യും കാരുണ�വും?! അ�! അതിെല കാ-ര -ുണ�-

വും അനുക�യും മൃഗ�െളയും ക�ുകാലികെളയും വെര ഉ-�െ�ാ-�ി-രി-� -ു

�ു. ഉദാഹരണം പറയാം! ഒരു മൃഗം േനാ�ി നി�െ� മെ�ാരു മ -ൃഗെ� അ-റ -ു

�ു കൂെട�� ഇ� ലാമിെല നിയമ�ളി� ഒ�ാ�. മൂ�� ക -ൂ�ാ-� ക�ി-

യ -ുമാ-യി അതിെന അറു�രുെത�� മെ�ാരു വിശദീകരണം. 

സത�സ�തയും വിശ��തതയും ൈധര�വും മാന�തയും ല�ജയും വാ-�ദ-

�-പാലനവും ഇ� ലാം എ�തേയാ േ�പാ�ാഹനം ന�കിയ സ�ഭാ-വ-ഗ -ുണ-�-

ളി-� ചില� മാ�തം. േരാഗിെയ സ��ശി�ണെമ�ും, 'ജനാസ'യി� പ-െ�-ടു�-

ണ-െമ�ും, മാതാപിതാ�േളാ� ന� െച�ണെമ�ും, കുടുംബ സ�-�ശ-ന�� 

ന-ട-�ണെമ�ും, അയ�വാസികെള പരിഗണി-�-ണ-െമ-�ും, മ�ു�വരുെട 

ആ-വശ��� നിറേവ�ാ� പരി�ശമി�ണെമ�ും ഇ-�ാം ക��ി�ു�ു. 

ഈ നിയമ�� മേ�െത�ിലും മത�ി� നീ ക�ി�ുേ�ാ? 

എ�ാ� അതി�കമം �പവ��ി�ു�തി� നി�ും, ക�ം പറയ -ു�-തി-� നി-

�ും, അഹ�ാരവും അസൂയയും െവ�ു പുല��ു�തി� നി�ും, മ� -ു�-വെര 

പ-രിഹസി�ു�തി�  നി�ും, ചീ� വിളി�ുകയും തരംതാ�� -ുക-യും െച-

� -ു�തി� നി�ും ഇ� ലാം ശ�തമായി വില�ു�ു. 

ചുരു��ി�... 

േമെല വായി� ചുരു�ിയ വാ�ുക� ഇ� ലാമിെന കുറി�് ഒരു െചറിയ ചി-

�തം നിന�് ന�കിെയ�ി�; ഈ സ��ഭ�ി� ഞാ� ഒരു കാര�ം നിെ� ഓ-

��-െ�-ട -ു�-െ�; 
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ഇ� ലാമിെല എ�ാ നിയമ�ളും ചുരു�ിയ വാ�ുകളി� വിശദീകരി-� -ുക 

എ�� സാധ�മ�. എ�ാ� ഇ� ലാമിെല അടി�ഥാനപരമായ ചില �പാ-ഥ-മി-

ക പാഠ�െള കുറി�് ഇവിെട ഓ��െ�ടു�ു�� വളെര ന-�ാ-യി-രി�ും. 

ഇ� ലാമി� സു�പധാനമായ ആറു വിശ�ാസകാര��ളും, അ�ു �പ-വ-��-

ന--�ളും ഉ�്. വിശ�ാസ കാര��� ആദ�ം ചുരു�ി പറയാം. 

ഒ�:് ഏകനായ അ�ാഹുവി� മാ�തം -മ�ാെരയും പ�ു േച��ാ-

െത- വിശ�സി�ുക. 

ഈ �പപ�െ�യും അതിലു�തിെനയും മുഴുവ� സൃ�ടി�വ� അ�ാഹു 

മാ-�തമാെണ�ും, അവനാ� ഈ �പപ�െ� ഉേ�ശി�ു� രൂപ�ി� നി-യ-

��ി-�ുകയും െച�ു�െത� ്ഒരാ� വിശ�സി�ണം. 

ഈ വിശ�ാസം മന�ി� രുഡമൂലമായാ� അേതാെട; തെ� ആരാധ-ന-കളും 

�പാ-��നകളും അ�ാഹുവി� മാ�തേമ അവ� സമ��ി�ുകയു�ൂ. ഇ� ലാമി-

െല ഏ� നിയമ�� �പാവ��ികമാ�ലും ആരാധനയാ�. 

അേതാെടാ�ം അ�ാഹു അവതരി�ി� ഈ മതമ�ാ� മെ��ാ മ-ത-�ളും നി-

ര-��കവും, മനുഷ�രുെട ൈകകട�ലുക��് വിേധയമായ-താ-െണ-�ും അ-

വ-� വിശ�സി�ണം. 

ര�:് മല�ുകളി� വിശ�സി�ുക. 

അ�ാഹുവിെ� സൃ�ടികളി� െപ� ഒരു വിഭാഗമാ�  മല�ുക�. അ-വ-െര 

ഈ േലാക� ്കാണുകെയ�� സാധ�മ�. അ�ാഹുവിെന ആരാധി-�ു െകാ-

�് നിലെകാ�ു�  അവ� അവെ� ക��നക� അനുസരി�ു െകാ-�് മാ�ത-

േമ �പവ��ി�ൂ. അവെന അവ� ഒരി�ലും ധി�രി� -ുക-യി-�. 

�പപ��ിെല അേനകം കാര��� ഏ��ി�െ�� മല�ുക� ഉ�്. ഉ-ദാ-

ഹ-രണ�ി� ജി�ബീ�. അ�ാഹുവിെ� സേ�ശം മനുഷ�രി� െപ� അ-വെ� 

ദ -ൂത�ാ��് -നബിമാ�- എ�ി�ു െകാടു�ുക എ�താ� ജി�ബീലിെന ഏ-

��ി-�ിരി�ു��. മീകാഈ� എ� മല� മഴയുെട കാ-ര�ം ഏ��ി�െ�� മ-

ല-കാ�. മനുഷ�രുെട �പവ��ന�� േരഖെ�-ട -ു� -ു�തിനും, മ�ും ഏ��ി-

�-െ�� മലകുകളും ഉ�്. 

മൂ�്: കിതാബുകളിലു� വിശ�ാസം. 

അ�ാഹു അവെ� ദൂത�ാ��് േമ� ചില �ഗ��� അവതരി-�ി-�ി-� -ു�്. 

അ-�ാഹുവിെ� സംസാരമാ� അതിലു��. മനുഷ�രുെട സ-�ാ-�ഗ-മാ-� അ-

വ-യി-� വിശദീകരി�െ��ിരി�ു��. അ�ാഹുവി� ഇ�ട-മ -ു�-� എെ�-�ാ-

മാ-െണ-�ും, അവ� െവറു�ു�ാ�ു�� ഏെത�ാമാ-െണ-�ും നിന�തി� 

വാ-യി�ാ� കഴിയും. 

അ�ാഹുവിെ� നബിമാ��് ഈ സംസാരം എ�ി�ു ന�കു�� മല-ക -ുക-
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ളി-� ഏ�വും േ�ശ�ഠനായ ജി�ബീ� - السََّالمُ  َعلَْیھِ  - യാെണ� ്േനരെ� പ-റ-യ -ുക-

യ -ു�ാ-യി. ത���് ലഭി� സേ�ശം നബിമാ� ജന���് എ-�ി-�ു െകാ-

ടു�ും. 

അ�ാഹു അവതരി�ി� �ഗ��� ധാരാളമു�്. മൂസാ- السََّالمُ  َعَلْیھِ  -യുെട േമ-� 

അവതരി�െ�� �ഗ�മാ� െതൗറാ�.് സബൂ� അവ-ത-രി-�-െ�-�-� ദാവൂ� -

السََّالمُ  َعلَْیھِ  -�ാ�. ഇ�ീ� ഈസാ- السََّالمُ  َعَلْیھِ  -യുെട േമലും. മ -ുഹ-�-�  നബി- ملسو هيلع هللا ىلص-യ -ുെട 

േമ� അവതരി�െ�� �ഗ�മാ� ഖു�ആ�. 

ഖു�ആ� ഒഴിെകയു� േമ� പറ� �ഗ��െള�ാം മനുഷ�രുെട ൈക-ക-

ട-�ലുക�� ് വിേധയമായി�ു�്. അതിനാ� അവെയ�ാം തെ� ഇ-േ�ാ-� 

അ-�പസ�തമാ�. എ�ാ� ഖു�ആ� മനുഷ�രുെട ൈക-ക-ട-�-ല -ുക-ളി� നി-

� ്സുര�ിതമായി നിലെകാ�ിരി�ു�ു. 

മു�കഴി� േവദ�െളെയ�ാം അ� ദു�ബലമാ�ിയിരി�ു�ു. മുഹ-�-�  ന-

ബി- ملسو هيلع هللا ىلص-യുെട നിേയാഗ�ി� േശഷം �പാവ��ികമാ�െ�േട� ഏ-ക �ഗ�ം 

ഖ -ു�ആ� മാ�തമാ�. എ�ാ� കഴി� േവദ�ഗ��ളി� ഉ�ായിരു� ഏ-

െത�ിലും ന�-ക-� ന�ടെ��ു േപാകുെമ� ്നീ ഭയേ��തി�; അതി� ഉ-

�ാ-യിരു� എ-�ാ ന�കളും ഖു�ആനി� പൂ�ണമായി സംര�ി-�-െ�-�ി-രി-� -ു

�ു. അ�! അ-വ-യി� ഇ�ാ� പല ന�കളും കൂടുത� വിശദീകരണ�ളും വ�-

�ത--ത-യും ഖു�ആനി� ഉ�്. 

ഇ� ലാം സത�മതമാ� എ�തിനു� െതളിവുകളി� ഏ�വും �പ-ബ-ല-മാ-യ 

െത-ളിവാ� ഖു�ആെന�ു നീ മന�ിലാ�ണം. ആയിര�ി നാ-ന -ൂറി� പരം വ-

�ഷ-���് മു�� അവതരി�െ�� ഈ �ഗ��ി� -ഇ-�ും; ഈ ആധുനിക 

-കാലഘ��ിലും- ഒരു െതേ�ാ അബ�േമാ, എെ�-�ി-ലുെമാരു ൈവരു��േമാ 

-ഏ-െത�ിലുെമാരു വാ�ിെല�ിലും- ഉെ�� ്�ഥാ-പി�ാ� ആ��ും ക-ഴി-

�ി--�ി�. 

ഈ ആധുനിക കാലഘ��ി� പുതുതായി മറനീ�െ�� എ-�ത-േയാ �പ-പ-

� യാഥാ����� വ�ഷ��� ്മു�� ഖു�ആനി� പരാ-മ�ശി-�-െ�-�ി-� -ു

�് എ� ്അറിയുേ�ാ� നിെ� വി�മയം എ�ു മാ-�ത-മായിരി�ും?! 

അതിെന�ാം പുറേമ; ഇ�തയും കാലം പി�ി�തി� േശഷവും ഖ -ു�ആ-നി� എ-

െ�-�ി-ലുെമാ� ്കൂ�ിേ���െ�ടുകേയാ, എെ��ിലും എടു�ു കളയ-െ�-ട -ു

ക-േയാ െച�തി�ി�. 

ആയിര�ി നാനൂ� വ�ഷ��! 

ഇതി� കുറ� വ�ഷ�� മാ�തം -നൂേറാ അതി� താെഴേയാ വ�ഷ-�-� 

േപാ-ലും പഴ�മു�- �ഗ��� വെര മാ��ളും തിരു�-ല -ുക-ള -ുമായി പുതിയ 

എ-ഡിഷനുകളും അവയുെട തിരു�ലുകളുമായി പി�ീടും പി-�ീ-ടും ഇറ�ി 

െകാ-�ിരി�ു�ു. 

എ�ാ�; ഖു�ആ�! അതിെലാരു മാ�വും ഉ�ായി�ി�. ഇ� നിെ� സ -ൃ�ടാ-
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വാ-യ അ�ാഹുവി� നി� ്നിന�ു� സേ�ശമെ��ി�; അവെ� ദ -ൃ�ടാ-�-

മ-െ��ി�; പിെ� മെ��ാ�? 

അേ� പടി�ാറു വായി�ു� ഖു�ആനും, ഇേ� കിഴ�് വായി�ു� ഖ -ു

�ആ-നും ത�ി� ഒരു വ�ത�ാസവും -ഒര�ര�ി� േപാലും- നിന�് കാ-ണാ-

� കഴിയി�. നൂറു വ�ഷ���് മു�പു� ഖു�ആനും ഇ� ്�പി�്  െച�െ�� 

ഖ -ു�ആനും ത�ി� ഇതു േപാെല തെ�! 

ഖു�ആനിെന കുറി�് ഏെറ പറയാനു�്. അതി� സമാനമായി മെ�ാരു �ഗ-

�വും നിലെകാ�ു�ി�. അ� മന�ി� സ�ാധീനം െചലു�ു�തു േപാ-െല 

മെ�ാ�ിനും നിെ� മന�ി� സ�ാധീനം െചലു�ാ� കഴിയി�. കഴി-യുെമ�ി� 

മേനാഹരമായി ഖു�ആ� പാരായണം െച�ു� ആ-ര -ുെട-െയ-�ിലും പാരാ-യ-

ണം നീ കെ��ാ� �ശമി�ുക. 

ഏകാ�തയി� -അ�ഥം മന�ിലായിെ��ി� കൂടി- നീ അതി� �ശ� െകാ-

ട -ു�ു േനാ�ൂ. നിെ� ഹൃദയം നി�ചലമാ�ി േക�ു േനാ�ൂ. എ�ത മ-േനാ-ഹ-

രം! അതിെ� അ�ഥം അതിെന�ാ� ഭംഗിയു�താ�. നീ പഠി�ു േനാ-�ൂ! 

നാ�: റസൂലുകളി� ഉ� വിശ�ാസം. 

മനുഷ�രി� ഏ�വും േ�ശ�ഠരായ ചിലെര അ�ാഹു തിരെ�ടു�ുകയും, 

അ--വ��് അവ� തെ� സേ�ശം എ�ി�ു ന�കുകയും, അ� ജന�-�� ്

എ-�ി�ു െകാടു�ാ� അവേരാടു ക��ി�ുകയും െച�തി�ുെ�� ്ഓ-േരാ 

മ -ുസലിമും വിശ�സി�ണം. ചരി�ത�ി� ധാരാളം റസൂലുക� (ദ -ൂത-�ാ-�) വ-�ി-

� -ു�്. നൂ�, ഇ�ബാഹീം, ദാവൂ�, സുൈലമാ�, ലൂത�് , യൂസു�, മ -ൂസ - السََّالمُ  َعلَْیِھمُ  -

... അവരി� ചില� മാ�തം. 

മ�യമിെ� മക� ഈസ - السََّالمُ  َعلَْیھِ  - യും റസൂലുകളി� െപ� മ-ന -ുഷ�-നാ-�. അ-

േ�-ഹം മാന�നായ റസൂലാ� എ�ു വിശ�സി�� നി�ബ-�-മാ-� . റസൂല -ുക-

ളി-� വളെര േ�ശ�ഠരായവരി� ഒരാളാ� ഈസ - السََّالمُ  َعلَْیھِ  -. അേ�ഹം ന-ബി-യാ-

യി-ര -ുെ�� ്വിശ�സി�� നി�ബ�മാ� . അ-േ�-ഹ-െ� �േനഹി�ുകയും 

ആ-ദ-രി-�ുകയും െച�ണം. 

ആെര�ിലും ഈസ - َالمُ السَّ  َعلَْیھِ  - േയാ� െവറുേ�ാ േദഷ�േമാ �പകടി-�ി-�ാ-� അ-

വ-� ഇ� ലാമി� യാെതാരു പ�ുമി�. മറി�്, അേ�ഹെ� അ-�ാ-ഹു പി-താ-വി-

�ാ-െതയാ� സൃ�ടി��. ഇ� സത�െ�ടു�ാ� മുസലിമി-� യാെതാരു �പ-

യാ--സ-വ -ുമി�. ഒരു പിതാവി�ാെത, മാതാവി� നി� ്മാ-�തമായി ഈസെയ പട-

�ാ-� അ�ാഹുവി� കഴിവും ശ�തിയുമു�്. മനുഷ� പി-താവായ ആദമിെന ഒ-

രു പിതാേവാ മാതാേവാ ഇ�ാെത പട�വനെ�ത അ-വ�. തീ��യായും അ�ാ-

ഹു എ�ാ കാര��ിനും കഴിവു�വ� തെ�. 

ഈ പറ�തി� നി� ്ഈസ - السََّالمُ  َعلَْیھِ  - അ�ാഹുവിെ� മകേനാ, അ-�ാഹു 

ത-െ�േയാ അ� എ� ് മന�ിലാകും. എ�െനയാ� അേ�ഹം േലാ-ക-�സ-

�ടാ-വായ അ�ാഹു ആവുക? പ�ു മാസേ�ാളം �പപ��ി-െല െച-റി-െയാ-
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രു �ഗഹമായ ഭൂമിയി� വസി�ു�, വളെര നി�ാരയായ ഒ-രു സൃ�ടിയുെട ഗ-

�ഭ-പാ�ത�ി� പ�ു മാസം ഇരു�ി� കഴി�ാ� അ-േ�-ഹം പുറ�ു വ��. 

ൈദവം ഗ�ഭപാ�ത�ിെ� ഇരു�ി� കഴിയുകേയാ?! മനുഷ� ��തീയുെട മ -ുല-

�ാ-� കുടി�ുകേയാ? കരയുകയും ഭ�ി�ുകയും മൂ�തെമാഴി�ുകയും വി-സ-

��ജി-�ുകയും െച-� -ു� ൈദവേമാ? 

വിവരേദാഷിക� പറ�ു�ാ�ു�തി� നി� ്ആകാശ േലാക�ളുെട �സ-

�ടാ-വായ അ�ാഹു എ�തേയാ പരിശു��! 

ഈസ - السََّالمُ  َعلَْیھِ  - നബിയും റസൂലും ആയിരുെ��ു പറ�േ�ാ? അേ�ഹം 

തനി�് േശഷം വരാനിരി�ു� ഒരു നബിെയ കുറി�് സേ�ാഷ വാ�� അ-റി-

യി-�ു െകാ�ാ� ജന�ളിേല�് വ��. 

ഈസ - السََّالمُ  َعَلْیھِ  - സേ�ാഷവാ�� അറിയി� ആ നബിയാ� അ-�ദ -ു�-യ -ു

െട മകനായി മ�യി� ജനി� മുഹ��  - ملسو هيلع هللا ىلص-. അേ�ഹേ�ാെട അ�ാഹുവിെ� 

ദ -ൂത�ാരുെട പര�ര അവസാനി�ു. അവിടുേ��് േശഷം ഇനി നബിയി�. 

ആയിര�ി നാനൂറി� പരം വ�ഷ��� ്മു�� നിേയാഗി�െ�� ഈ ന-

ബി-യി� -മുഹ��  നബി - ملسو هيلع هللا ىلص- യി�- വിശ�സി�ുക എ�� അേ�ഹ�ിനു േശ-

ഷം അ��നാ� വെര ജനി�ു� മനുഷ�രുെട േമ� നി�ബ�മാ� . മുഹ��  

-നബിയാെണ� ്വിശ�സി�ുകയും, അവിടുെ� അനുസരി�ുകയും, അ -ملسو هيلع هللا ىلص -

വി-ടുെ� ക��നക� നിറേവ�ുകയും, വില�ുകളി� നി�ും വിേരാധ�ളി� 

നി-�ും വി�ു നി��ുകയും േവണം. 

മുഹ��  നബി- ملسو هيلع هللا ىلص-യുെട ചരി�തം വായി�ുകയും മന�ിലാ�ുകയും െച-�ത- 

ഏെതാരാളും അവിടുെ� വ��തിത�ം മഹ�രമായിരു�ു എ� ്അം-ഗീ-ക-രി-

�ാ-തി-രു�ി�ി�. അവിടുേ��് മു�േപാ േശഷേമാ മ�ാരിലും കാണെ�-�ി-�ി-

�ാ-� വിധം, അേനകം ന� സ�ഭാവഗുണ�ളും, മഹ�രമായ വി-േശ-ഷ-ണ-�-

ളും നബി- ملسو هيلع هللا ىلص-യി� ഒരുമി�ിരു�ു. നബി- ملسو هيلع هللا ىلص-യുെട ചരി�തെ� കുറി�് ഒരു െച-റി-

യ വായനെയ�ിലും നട�ിയാ� ഞാനീ പറയു�� സത�മാെണ� ്നിന�ും 

േബാ-ധ�െ�ടാതിരി�ി�. 

അവിടു� ്അ�ാഹുവിെ� ദൂതനാ�  എ� ്അറിയി�ു� അേനകം ദൃ�ടാ-

�-�� അ�ാഹു അേ�ഹ�ിനു ന�കിയി�ു�്. അവ മന�ിലാ�ു� ഒരാ-

��ും മുഹ��  - ملسو هيلع هللا ىلص- അ�ാഹുവിെ� ദൂതന� എ� ്�ഥാപി�ാ� കഴിയി�. 

അ�:് അ��ദിന�ിലു� വിശ�ാസം: 

നാം ഈ ജീവി�ു� ഐഹിക ജീവിത�ിനു േശഷം ഇനിെയാരു ജീവിതം 

ക -ൂടി നെ� കാ�ിരി�ു�ു�്. അവിെട ന�ുെട �പവ��ന���് �പ-തി-ഫ-

ലം ന�കെ�ടും. ന� െച�തവ��് സുഖ�ളും ആസ�ാദന�ളുമു�്; സ�-

�ഗ-മു�്. തി� െച�തവ��് കഠിനമായ ശി�യും ക�ി�ജ�ലി�ു� നര-ക-

വ -ുമു�്. 
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ഇ� ലാമി� വിശ�സി�ുകയും അതിെല വിധിവില�ുക� �പാവ-��ി-ക-മാ-

� -ുക-യും െച�തവരുെട സേ�തം സ��ഗമാ�. ഒരു മനുഷ�െ�യും ഭാവന-യി-

� വരാ��ത സുഖാനുഭൂതിക� അവിെടയു�്. ന�ുെട ഈ േലാകെ� എ-

�ാ സുഖ�ളും േച��ു െവ�ാലും സ��ഗ�ിെല ഏെത�ിലും ഒരു അ-ന -ു�ഗ-

ഹ-�ി� തു��മാകി� അവെയാ�ും. സ��ഗ�ി� �പേവശി�വ� -അ-�-മി-�ാ-

െത- അവസാനമി�ാെത, മരി�ാെത അതി� ജീവി�ു െകാ�ിരി�ും. 

എ�ാ� ഇ� ലാമി� വിശ�സി�ാതിരി�ുകയും, അതിെ� നിയമ�േളാടു 

എ-തിരാവുകയും െച�തവ�; അവരുെട സേ�തം നരകമാ�. ക�ി-ജ�-ലി-� -ു

� അ�ിയാ� അതി�. ഒരാളുെടയും ഭാവനയി� േപാലും അതിെല േവ-ദ-ന-ക-

� മി�ിമറ�ി�ി�. ന�� ജീവി�ു� ഈ േലാക�ു� എ�ാ അ�ിയും 

േച-�� -ു െവ�ുകയും, എ�ാ തരം ശി�കളും ഒരുമി�ി�ുകയും െച�താലും 

നരക-�ിെല ശി�യുെട ഒരു െചറിയ ഭാഗെമ�ിലും അതാവുകയി�. 

ബു�ി െകാ�ു ചി�ി�ാലും ഞാനീ പറയു�� ശരിയാെണ� ് നിന�് 

േബാധ�െ�ടും. കാരണം ഈ േലാകവും ഇതിലു�വരുെമ�ാം ഒരു ദിവസം ന-

ശി-�ു േപാവുകയും പിെ� ഒ�ുമി�ാതാവുകയും െച�ുക എ�� വളെര വി-

ദ -ൂരം തെ�! അ�െനയാെണ�ി� പിെ��ി� േവ�ിയാണീ ജീവിതം? ആ-

��ു േവ�ിയാ� സത�വും നീതിയും? എ�ു �പതീ�കളാ� എനി�ും നി-

ന-�ും ബാ�ിയു��? 

ന�ുെട േമ� ഈ കാരുണ�െമ�ാം െചാരി� അ�ാഹു അ�െന നെ� പ-

രി-ഗണി�ാെത വിടുക എ�� ഒരി�ലും സാധ�മ�. അതിനാ� പ-ര-േലാ-ക-മ -ു

�്. ഉറ�ായും സംഭവി�ു� മരണ�ിനു േശഷെമാരു ജീവിതമു�്. അവിെട 

നീ നിെ� സൃ�ടാവിെന ക�ു മു�ുക തെ� െച�ും. അേ� ദിവസേ�� ്

േവ-�ി ഇേ�ാ� തെ� നീ ത�ാെറടു�ു തുട�ുക. 

6- വിധിവിശ�ാസം. 

ഈ �പപ��ിലു� എ�ാ ചലന�ളും നി�ചലതകളും അ�ാഹുവിെ� 

അ-റി-േവാെടയും, അവെ� ഉേ�ശേ�ാെടയുമാ�  എ� വിശ�ാസം ഓേരാ മ -ു

�ി-മിനും ഉ�ായിരി�ണം. അ�ാഹു ഉേ�ശി�ത�ാെത ഒ�ും സം-ഭ-വി-� -ുക-

യി-�. അവ� ഉേ�ശി�േത സംഭവി�ൂ. അവനാ� ഈ �പപ��ിെല എ�ാ 

വ-�തു�െളയും സൃ�ടി��. 

ആകാശ ഭൂമിക� സൃ�ടി�െ��� മുത� പി�ീ� സംഭവി�ാനിരി�ു� 

എ-�ാ കാര��െള കുറി�ും മഹ�രമായ 'െലൗഹു� മ�ഫൂദ�്' എ� �ഗ�-

�ി-� അ�ാഹു േരഖെ�ടു�ി െവ�ിരി�ു�ു. വിധിയിലു� വിശ�ാസം എ-

�-തി-െ� ചുരു�ം ഇതാ�. 
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�പവ��ന േമഖലയി� �ശ�ിേ�� അ�ു കാര��ളു�് എ�ു പ-റ-�-

േ�ാ. ഇനി പറയു�വയാ� അവ: 

ഒ�:് ഇ� ലാമിെ� സാ��വചനം �പഖ�ാപി��. 

ഇ� ലാമിേല�് �പേവശി�ു�തിനു� താേ�ാെല�ു വിേശ-ഷി-�ി-�-െ�-

ടാ-വ -ു� 'ശഹാദ� കലിമ' �പഖ�ാപി�ലാ� ഇ� ലാം കാര��ളി� ഒ�ാ-മ-

േ�-�. അ�ാഹുവിെ� മതമായ ഇ� ലാം താ� മുറുെക പിടി�ും എ-� -ു�-

തി-� മനുഷ�നും അവെ� സൃ�ടാവായ അ�ാഹുവിനും ഇടയിലു� കരാ-റാ-

� അ�. 
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(അ�ഹദു അ�ാ ഇലാഹ ഇ��ാ�, വ അ�ഹദു അ� മുഹ�ദ� റ-സ -ൂല -ു

�ാ-� - അ�ഥം: അ�ാഹുവ�ാെത ആരാധന�് അ�ഹനായി മ�ാരും ഇെ�-

�ും, മുഹ��  നബി - ملسو هيلع هللا ىلص- അ�ാഹുവിെ� ദൂതനാെണ�ും ഞാ� സാ��ം വ-

ഹി-�ു�ു) 

ഇതാ� ആ വാചകം.  

ഈ വാക�ം അ��മാ�ു� ചില കാര��� താെഴ ന�കാം. 

1- അ�ാഹുവിെന മാ�തേമ ഞാ� ഇനി ആരാധി�ൂ. മ�ാെരയും ഞാ� ഇനി 

ആ-രാധി�ുകയി�. 

2- ആരാധനയുെട എ�ാ ഇന�ളും -ഉദാഹരണ�ി�; �പാ��ന, സാ-

�ടാംഗം, ഭയം, �പതീ� എ�ിവ- അ�ാഹുവി� മാ�തം അ�ഹതെ��താ�. 

മ-�ാ��ും അതി� അ�ഹതയി�. 

3- അ�ാഹുവി� പുറെമയു�വ��് ന�കെ�ടു� ആരാധനക� നി-�ഫ-

ല-മാ-�. അ�പകാരം അ�ാഹുവി� പുറെമയു�വെര ആരാധി�� ഏ�വും വ-

ലി-യ തി�യാ�. 

4- ഇ� ലാം മാ�തമാ� സത� മതം. മെ��ാ മത�ളിലും അസത��ളും മന -ു

ഷ�-രുെട ൈകകട�ലുകളും ഉ�ായി�ു�്. 

5- മുഹ��  നബി - ملسو هيلع هللا ىلص- അ�ാഹുവിെ� ദൂതനാ�. അവിടുേ��് അ�ാ-ഹ -ു

വി-� നി� ്സേ�ശം ലഭി�ി�ു�്. 

6- മുഹ��  നബി - ملسو هيلع هللا ىلص- യുെട ക��നക� എ�ാം അനുസരി�� നി-�ബ-�-

മാ-� ; അവിടുെ� വില�ുക� െവടിയലും അ�പകാരം തെ�. 

7- മുഹ��  നബി - ملسو هيلع هللا ىلص- കാണി�ു ത��  �പകാരേമ ഞാ� അ�ാഹുവിെന 

ആ-രാ-ധി�ുകയു�ൂ. അവിടു� ് പഠി�ി�ാ� ഒ�ും ഞാ� പുതുതായി ഉ-

�ാ-�ുകയി�. 



ALASWALA.COM 
       

 

 

 18  

  

8- ഞാ� ഏ�വും കൂടുത� �േനഹി�ു�� അ�ാഹുവിെനയാ�. അ�ാ-

ഹ -ുവിെന കഴി�ാ� മുഹ��  നബി - ملسو هيلع هللا ىلص- െയ. 

9- എെ� ജീവിതവും മരണവും സ��തും എെ� സൃ�ടി�ുകയും എനി� ്

എ-�ാ അനു�ഗഹ�ളും ന�കുകയും െച�ത അ�ാഹുവിനാ�. 

2- നി�കാരം (സ�ലാ�) 

ഓേരാ മു� ലിം എ�ാ ദിവസവും അ�ു േനരം നി�ബ�മായും നി-��-ഹി-

േ�-� ക-��മാ� നി�കാരം (അറബിയി� സ�ലാ�). അ�ാഹുവുമായു� 

അ-വെ� ബ�ം ഓേരാ തവണയും ഈ ക���ിലൂെട പുതു�െ�ടു�ു. അ-

വ-െ� മന�ിെന അ� ശു�ീകരി�ുകയും, തി�കളി� നി� ്അതവെന ത-ട -ു

�ു നി��ുകയും െച�ു�ു. 

ധാരാളം സമയെമടു�ു� ക��മ� നി�കാരം. വളെര ചുരു�ിയ സമയം -

അ-�ു മിനിേ�ാ മേ�ാ- നി�കാര�ി� മതിയാകും. പേ� ശരിയായ ര -ൂപ-�ി-

� നി��ഹി�ുകയാെണ�ി� അ� അവ� മണി�ൂറുകളുെട ഉേ�ഷവും, മ-

ന-�മാധാനവും ന�കും. 

3- സകാ�. 

ഒരു നി�ചിത അള� സ�ാദ�മു� ഓേരാ മു�ിമും എ�ാ വ�ഷവും തെ� 

സ-�ാദ��ി� നി� ്ദരി�ദ��ും മ�ു സകാതിെ� അവകാശിക��ും ന-�േക-

�, അവെ� സ�ാദ��ിെ� വളെര െചറിയ  ഒരു വിഹിതമാ� സകാ�.് 

നൂറി� ര�ര ശതമാനം മാ�തമാ� സകാ� ന�േക�തു�ു. ഒരു ല-�-മ -ു

�-യാ� 2500 രൂപ. എ�ാ� െചറുെത�ിലും ഈ തുക മു�ിം സമൂഹെ� പ-

ര-�പര േയാജി�ു�വരും, കാരുണ�മു�വരുമാ�ി തീ��ു�ു. യഥാ�� 

സാ-േഹാ-ദര��ിെ�യും �േനഹ�ിെ�യും പര�പര േയാജി�ിെ�യും അ-

���� അതിലൂെട പൂവണിയു�ു. 

4- േനാ�്. 

ഭ�ണം, െവ�ം, ൈലംഗികബ�ം എ�ി�െന ചില കാര��ളി� നി� ്

പ -ുലരി മുത� സൂര�ാ�തമയം വെര സ��ം ശരീരെ� പിടി�ു നി��ലാ� 

േനാ-�്. വ�ഷ�ി� ഒരു മാസം -റമദാനി�- മാ�തേമ േനാ�് നി�ബ�മു�ൂ. 

എ�ാ�, േരാഗേമാ യാ�തേയാ മെ�െ��ിലും കാരണ�േളാ െകാ�് �പ-

യാ-സം അനുഭവി�ു�വ��് േനാ�് േനാ��ു�തി� നി� ്ഇളവു�്. അ-

വ-��് റമദാനി� ആെണ�ിലും -േമ� പറ� ഒഴിവു കഴിവുക� ഉെ��ി�- 

േനാ�് ഒഴിവാ�ാവു�താ�. എ�ാ� -ഒഴിവുകഴിവുക� അവസാനി�ാ�- 

വ-�ഷ�ി� ഏെത�ിലും ദിവസ�ളി� ന�ടെ�� േനാ�ുക�� ്പകരമായി 

േനാ-െ�ടു�ുകയും, അവയുെട കടം വീ�ുകയും േവണം. 

േനാ�ി� ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ അേനകം ഫല-�-
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� ന�കാ� കഴിയും. ആമാശയ�ി� വി�ശമം ന�കു�തിലൂെട അ� ശ-രീ-ര-

�ി-െ� ആേരാഗ�ം േനെരയാ�ു�ു. േനാ�ുകാരെ� സ�ഭാവെ�യും ആ�ീ-

യ-മായ പദവികെളയും അ� െമ�െ�ടു�ു�ു. അേതാെടാ�ം, തനി�ു ചു� -ു

മ -ു� ദരി�ദരായ മനുഷ�െര കുറി�് അതവെന ഓ��െ�ടു�ുകയും, അ-വ-ര -ു

െട �പയാസെ� കുറി�് ചി�ി�ാ� േ�പരി�ി�ുകയും െച�ു�ു. അതവെ� 

അ-ഹ�ാരം ഇ�ാെതയാ�ുകയും, ദരി�ദെര സഹായി�ു�തിേല�് അവെന 

േ�പ-രി-�ി�ുകയും െച�ു�ു. 

5- ഹ��. 

ഇ� ലാമിക �പേബാധന�ി� �പാരംഭം കുറി� മ�യി� െവ�ു നി��-ഹി-

േ�-� ഒരു ആരാധനാക��മാ� ഹ��. ജീവിത�ി� ഒരി�� ഹ�� െച-

�-� നി�ബ�മാ� . എ�ാ�, യാ�ത�ു� സൗകര��� ഇ�ാ�വേരാ, 

േരാ-ഗികേളാ ആയവ��് അ� നി�ബ�വുമി�. 

മ�ു ആരാധനാക���െള കുറി�് പറ�തു േപാെല: ഹ�ജിലും അേനകം 

ഉ-പകാര�ളു�്. േലാക�ിെ� വ�ത��ത ഭാഗ�ളിലു� മു�ിംക� -ഏ-

േകാ-ദര സേഹാദര�െള- േപാെല, കറു�വെനേ�ാ െവളു�വെനേ�ാ, 

െതാ-ഴി� േവ�തിരിവുകേളാ നാടിെ� അതി� വര�ുകേളാ ഇ�ാെത ഒരുമി-� -ു

�ു. അ�ാഹുവിെന ആരാധി�ും, അവെന വിളി�ു �പാ�ഥി�ും കുറ�ു ദിവ-സ-

�-� കഴി�ു കൂ�ു�ു. അതവ��ിടയി� �േനഹവും ബ�വും ഊ�ി-യ -ുറ-�ി-

� -ു�ു. 

അതിനാ�... 

ഇ�തയും വായി�തി� നി�് ഇ� ലാമിെന കുറി�് ഒരു ചുരു�ിയ ചി�തം നി-

ന-�് ലഭി�ു കാണുെമ�ു കരുതു�ു. ഇനിയും ഇ� ലാമി� �പേവശി�ാ� മ-

ടി-�ു നി��ുകയാേണാ നീ?! 

ഹൃദയ�ിെ� ആഴ�ളി� നി�,് സത�സ�മായ ഹൃദയേ�ാെട, ക-നി-

േവാ-െട -ഞാ�- നിേ�ാടു പറയെ�: 

ഞാ� നിെ� �ണി�ു�ു! 

മരണം െപാടു�െന നിെ� ക�ു മു�ു�തി� മു��... 

േമ� പറ� ന�കളുെട സമു�ദ�ി� ഒരു തവണെയ�ിലും ഇറ�ാെത നീ 

ഇവിടം വി�ു പിരിയരു�... അതിെ� നനവുകളി� കുളിരണിയാെത നീ മട�-ര -ു

�... വരൂ! 

സ�ാ�ഗ�ിേല�്... 

ശാ�ിയിേല�്.. 

സമാധാന�ിേല�്.. 

ആദരവിേല�്.. 
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ഇ� ലാമിേല�.്.. 

മട�മി�ാ� നാശ�ിേല�് നീ എടു�ു ചാടാതിരി�ുക..! 

അ�ാഹു നിെ� കാ�ു ര�ി�െ�. 

ഇനിയും നീ മടി�ു നി��ുകയാേണാ? 

ഇ� ലാമി� �പേവശി�ിെ��ി� നിനെ��ാ� സംഭവി�ാ� േപാക -ു�-

െത-�-റിയുേമാ? 

മരണ�ിനു േശഷം ഭയാനകമായ ഒരു നരകം കാ�ിരി�ു�ു�്. അ-വ-സാ-

ന-മി�ാെത നീ അവിെട ശി�ി�െ�ടും. 

ഒരി�ലും കളവു പറയാ� മുഹ��  നബി- ملسو هيلع هللا ىلص-യുെട താ�ീതാണ�. സ-ത�ം 

നിറ�ു നി��ു� ഖു�ആനിെ� സാ��മാണ�. 

എ�ിനാ� േവദനേയറിയ ഈ ശി��് മു�പി� നീ ഭാഗ�-പ-രീ-�-ണ-�ി-

നു നി��ു��?! ഇേ�ാ� നീ മരി�ു േപായാ�...?! 

ഇനിയും നീ മാറി നി��ുകയാേണാ?! 

ഞാ� നിേ�ാ� േചാദി�െ�! 

നീ ഇ� ലാമി� �പേവശി�ാ� നിന�് എ�ു ന�ടമാ� വരാനിരി�ു��? 

പറയൂ! എ�ാ� നിന�് ന�ടെ�ടാനു��? 

നിന�് േനടാനു�� എ�ാെണ� ്േമെല നീ വായി�ു കഴി�ു. 

ഇ� ലാം നിെ� ജീവിത�ി� ന�കള�ാെത മെ��ാ� െകാ�ു വരിക? 

ഈ വരിക�� ്പിറകിലിരു� ്ഇ�തയും േനരം നിേ�ാ� സംവദി� ഞാനും 

നീ-യും ഇേതാെട സേഹാദര�ളായി മാറും. 

േലാക�ു� ല��ണ�ി�  മു�ിംക� നിെ� സേഹാദര�ളാകും. അ-വ-

��-് നീയും നിന� ്അവരുമു�്. നമു�് ആകാശ�ളുെട സൃ�ടാവായ അ-

�ാ-ഹ -ുവു�്. 

അതിെന�ാം പുറേമ; മരണ േശഷം നിെ� കാ�ിരി�ു� ആകാശ ഭ -ൂമി-ക-

േളാ-ളം വിശാലമായ സ�-�ഗ-മു�്. അവിെട നബിമാരും റസൂലുകളുമു�്. 

അതിനുെമ�ാം േമെല... നീ ഒരി�ലും ക�ി�ി�ാ�... 

ഇേ�ാഴും നിെ� വീ�ി�ു െകാ�ിരി�ു�... 

നിന�് അനു�ഗഹ�േളെറ െചാരി�ു ത�... 

കാരുണ�വാനായ... നിെ� അ�ാഹുവു�്. 

അവെ� തൃ�തിയു�്. ഇ�ടമു�്. 
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വരൂ! അ�ാഹുവിെ� ദീനിേല� ്-ഇ� ലാമിേല�-് വരൂ! 

(ൈശ� സ�ാലി� അ�ി�ി -ഹഫിദഹു�ാ�- എഴുതിയ 'ഹ� ത�ഹസു 

അ-നി�ആദ' എ� �ഗ�ം അവലംബമാ�ി എഴുതിയ�. അ�ാഹു ൈശഖിനും 

േല-ഖകനും ഇ� വായി�ുകയും �പചരി�ി�ുകയും െച�തവ��ും മഹ�ാ-

യ �പതിഫലം ന�കുമാറാകെ�.) 
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