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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
സംസാരിkാന് കഴിയുn, പുേരാഗതി ര്പാപിkാന് കഴിയു
n ഏകജീവി enതലല്, മറിc് ഏെറ utരവാദിt
ളുll ജീവി enതാണ് മനുഷയ്െനkുറിc isാ മിക
വീkണം.
iതര
ജീവികെളേpാെല
ആtരkയും
aതിജീവനവും വംേശാ പാദനവും മാര്തമാണ് മനുഷയ്
ജീവിതtിെ റയും ലkയ്െമn ഭ◌ൗതികവാദസിdാn
െt isാം തികcും നിരാകരിkുnു.
മനുഷയ്ന് േചാദിkെpടും
മനുഷയ്ന് oരു സൃ ിയാണ്; ര്പപ ചtിെല aേനകേകാടി
ജീവജാല
kിടയിെല oരു സൃ ി. മ ു ജീവികെ kാ
nുമിലല്ാt
േമ മക
aവനു
ന കെp ിരിkുnു.
aതുെകാണ്ടുതെn aതിനുll നnിയായി ര്സ ാവിെ റ
വിധി
വിലkുക
പാലിcുെകാണ്ടാണ്
aവന്
ജീവിേkണ്ടത്. കുെറേയെറ utരവാദിt
ര്സ ാവ്
aവെന ഏ പിcി ുണ്ട്. enാ
aവെയാnുംതെn
aവെ റ
കഴിവിെ പടാtതലല്.
aവന്
െചyാന്
സാധിkുnേത aവേനാട് ൈദവം ക പിkു nുll .
വിശുd ഖുര്ആന് പറയുnു:
"aലല്ാഹു oരാേളാടും aയാളുെട കഴിവിെ പ തലല്ാെത
നിര്ബnിkുകയിലല്" (65:7).
തnി
aര്പിതമായ utരവാദിt
നിറേവ ിേയാ
iേലല്
en്
മനുഷയ്ന്
േചാദിkെpടും.
"നി
ര്പവര്tിcുെകാണ്ടിരിkു nതിെനp ി നി
േചാദയ്ം
െചyെpടുകതെn െചyും" (16:93).
"aവര് ര്പവര്tിcുെകാണ്ടിരിkുnതിെനp ി aവെര
മുഴുവന് നാം േചാദയ്ം െചyുകതെn െചyും" (15:92,93).
ഓേരാ വയ്kിയും െച തുതീേര്kണ്ട ബാധയ്തക
aവരവര് തെn െച തു തീേര്kണ്ടതുണ്ട്. aതിെന
kുറിc് മ ാരുംതെn േചാദിk െpടുകയിലല്. ഓേരാരു
tരും aവരവരുെട കര്മഫല ളി ബnിതരാണ്.
"ഏെതാരു മനുഷയ്നും താന് സmാദിcുെവcതിന് (സ nം
കര്മ
k്) പണയം െവkെp വരാകുnു" (52:21).
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"മനുഷയ്ന് താന് ര്പയ നിcതലല്ാെത മെ ാnുമിലല്" (53:39).
aനയ്രുെട കര്മ െളkുറിc് oരാളും േചാദിkെpടുക
യിലല്.
"aത് കഴി ുേപായ സമുദായമാകുnു. aവര് ര്പവ
ര്tിcതിെ റ ഫലം aവര്kാകുnു. നി
ര്പവ
ര്tിc തിെ റ ഫലം നി
kും. aവര് ര്പവര്tിcി
രുnതിെനp ി നി
േചാദയ്ംെചyെpടുnതലല്" (2:134).
aനയ്രുെട പാപഭാരം വഹിേkണ്ടി വരിലല്
"പാപഭാരം വഹിkുn യാെതാരാളും മെ ാരാളുെട
പാപഭാരം വഹിkുകയിലല്" (39:27, 53:38).
ര്സ ാവിെ റ മുmാെക താന് േചാദയ്ം െചyെpടും en
േബാധം തെ റ ര്പവര്tന ളി
ജാര്ഗത പാലിkാനും
സൂk്മത പുലര്tാനും വീ ച വരുtാതിരിkാനും
മനുഷയ്െന േര്പരിpിkുnു.
aനുേയാജയ്മായ ര്പതിഫലം
ഐഹിക േലാകt് പലേpാഴും കൃതയ് നിര്വഹണtിന്
തkതായ ര്പതിഫലം കി ാറിലല്. മാര്തമലല്, പലേpാ
ഴുംവ ചിkെpടുകയും െചyും. enാ ര്സ ാവ് തnി
േല പിc utരവാദിt
നിറേവ ിയാ
aവന്
വാ ദാനം െച ത ര്പതിഫലം മനുഷയ്n് ലഭിkുകതെn
െചyും;
aവന്
oരിkലും
വ ചിkെpടുകയിലല്;
aണുtൂkം aര്കമിkെpടുകയുമിലല്. വിശുd ഖുര്ആന്
പറയുnു: "aേnദിവസം യാെതാരാളും o ും aനീതി
െചyെpടുകയിലല്. നി
ര്പവര്tിcുെകാണ്ടിരുnതലല്ാ
െത നി
k് ര്പതിഫലം ന കെpടുകയുമിലല്" (36:54).
"an് aലല്ാഹു aവര്k് aവരുെട യഥാര്t ര്പതിഫലം
നിറേവ ി െkാടുkുnതാണ്" (24:25).
സദാ നിരീkിkെpടുnവന്
ഭ◌ൗതിക നിയമവയ്വsകളി മനുഷയ്ന് തെ റ utരവാ
ദിt ളി നിn് ഓടിെയാളിkാന് പഴുതുകേളെറയു ണ്ട്.
oരിkലും
ശിkിkെpടുകയുമിലല്.
നിരീkിkാന്
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ആളുെണ്ട ി
മാര്തം
േജാലിെയടുkാം.
uപജാപക
ര്പവര്tന ളി
ഏെര്പടാം. aഴിമതിയും ൈകkൂലി
യും പിടിcുപറിയുെമാെk ദിനചരയ്യാkാം. പിടിkെpടാ
തിരുnാ
മതി. aഥവാ പിടിkെp ാലും സമര്ഥമായി
രkെpടാന്
കുറുkുവഴികേളെറയുണ്ട്.
enാ
സൂk്മതേയാെട ജീവിkുn oരു മുsിമിന് iതിനു
സാധയ്മലല്. തെ റ ര്പവര്tന ളും സംസാര
ളും
ചിnകേ പാലും സര്വശkനായ ര്സ ാവ് aറിയുnുണ്ട്
enതും
ര്സ ാവ്
ചുമതലെpടുtിയ
മലkുക
aെതാെk േരഖെpടുtി െവkുnുണ്ട് enതും oരു
വിശ ാസിെയ
വിനയാന ിതനും
സൂk്മത
പുലര്tുnവനും utരവാദിt നിര്വഹണtിലുളള
പരാജയം തെn ശാശ ത പരാജയtിേലk് നയിkുമേലല്ാ
en ഭീതിയുllവനാkിതീര്kുകയും െചyും. വിശുd
ഖുര്ആന്
പറയുnു:
"aവര്
ഏെതാരു
വാk്
ucരിkുേmാഴും aവെ റ aടുt് തയാറായി നി kുn
നിരീkകന് uണ്ടാകാതിരിkുകയിലല്" (50:17,18).
"തീര്cയായും മനുഷയ്െന നാം സൃ ിcിരിkുnു. aവെ റ
മനs് മര്nിcുെകാണ്ടിരിkുnത് നാം aറിയുകയും
െചyും. നാം aവ െ റ കണ്ഠനാഡിെയkാ aവേനാട്
aടുtവനും ആകുnു" (50:16).
മനുഷയ്നും വിjാനവും
വിjാന തൃ ണയുllവനായാണ് aലല്ാഹു മനുഷയ്െന
സൃ ിcിരി kുnത്. വിjാന സmാദനtിnാവശയ്മായ
സ◌ൗകരയ്
aലല്ാഹു
മനുഷയ്ന്
ന കിയി ുണ്ട്.
മുഹmദ് നബി (സ)k് ആദയ്മായി ലഭിc ദിവയ്
സേnശംതെn
വിjാനവുമായി
ബnെp താണ്.
"സൃ ിcവനായ നിെ റ രkിതാവിെ റ നാമtി വായി
kുക. മനുഷയ്െന aവന് ര്ഭൂണtി നിn് സൃ ിcിരി
kുnു. നീ വായിkുക. നിെ റ രkിതാവ് േപനെകാണ്ട്
പഠിpിcവനായ
aതയ്ുദാരനാകുnു.
മനുഷയ്
ന്
aറിയാtത് aവന് പഠിpിcിരിkുnു" (96:1-5).
eഴുതി സൂkിcുെകാണ്ട് വിjാനം സmാദിkാനും
സംഭരിkാനും
മുm്
aറി ുകൂടാtത്
മനsിലാkാനുll
കഴിവ്
മനുഷയ്ന്
ര്സ ാ
വ്
ന കിയിരിkുnുെവnും
iത്
aേ യ െt
ഔദാരയ്മാെണnും ഈ സൂk
വയ്kമാkുnു".
കാണുവാനും
േക kുവാനും
ചിnിkുവാനും
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മനsിലാkുവാനും
ഗേവഷണം
െചyുവാനുമുll
കഴിവുക
aലല്ാഹു
മനുഷയ്ന്
ന കി.
പിറnു
വീഴുേmാ aവന് iതിെനാnും കഴിവുണ്ടായിരുnി ലല്.
വിശുd ഖുര്ആന് പറയുnു: "നി ളുെട മാതാkളുെട
uദര ളി നിn് നി
k് യാെതാnും aറി ുകൂടാt
aവsയി aലല്ാഹു നി െള പുറtു െകാണ്ടുവnു.
നി
k് aവന് േക വിയും കാ ചകളും ഹൃദയ
ളും ന കുകയും െച തു. നി
നnിയുllവരാ
യിരിkാന് േവണ്ടി" (6:78).
aലല്ാഹു ന കിയ itരം aനുര്ഗഹ െള ശരിk്
uപേയാഗ െpടുtാെത നിരുtരവാദപരമായി ജീവിkുn
വെരkുറിc് ഖുര്ആന് പറയുnു: "aവര്k് മനsുക
ളുണ്ട്. aതുപേയാഗിc് aവര് കാരയ്ം ര്ഗഹിkുകയിലല്.
aവര്k് ക ുകളുണ്ട്. aതുപേയാഗിc് aവര് കണ്ട
റിയുകയിലല്. aവര്k് കാതുകളുണ്ട്. aതുെകാണ്ട് aവര്
േക ു മനsിലാkുകയിലല്. aവര് കാലികെള േപാെല
യാണ്. aലല്, aവരാണ് കൂടുത പിഴcവര്. aവര്തെn
യാണ് aര്ശdര്" (7:179).
ഊഹെt മാര്തം aവലംബിc് onും െചyരുെതnും
ഖ ിതമായ aറിവുലഭിcേശഷെമ ഏതു കാരയ്tിലും
നടപടി സ ീകരിkാവൂ enും മനുഷയ്െന aലല്ാഹു
aറിയിkുകയും ക ും കാതും ഹൃദയ വുെമാെk
േചാദയ്ം
െചyെpടുെമn്
മുnറിയിp്
ന കുകയും
െചyുnു:
"നിനk് aറിവിലല്ാt യാെതാരു കാരയ്tിെ റയും
പിnാെല നീ േപാകരുത്. തീര്cയായും േക വി, കാ ച,
ഹൃദയം enിവെയ p ിെയലല്ാം േചാദയ്ംെചyെpടു
nതാണ്" (17:36).
മ ും മനുഷയ്നും
ഭൂമിയാണ് മനുഷയ്െ റ ആവാസേകര്nം. aവnുേവണ്ടി
aലല്ാ ഹു ഭൂമിെയ ജീവിത േയാഗയ്മാkിtീര്tു.
enാ iത് oരു താ kാ ലിക സേ തം മാര്തമാെണnും
oരു നി ിതകാലയളവ് വെര യുll വിഭവേമ മനുഷയ്ന്
aതിലുll െവnും
aവnുേവണ്ടി
eലല്ാ
സ◌ൗകരയ് ജളും aതി
oരുkിെവc ര്സ ാവിേനാട്
നnി കാണി േkണ്ടത് മനുഷയ്െ റ utരവാദിttി
െപ താെണnും വിശുd ഖുര്ആന് ഓര്മിpിkുnു.
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"നി
k്
ഭൂമിയി
oരു
നി ിതകാലംവെരയും
വാസsലവും ജീവിതവിഭവവും uണ്ടായിരിkും" (2:36).
"നി
k് നാം ഭൂമിയി
സ ാധീനം ന കുകയും
നി
kവിെട നാം ജീവിത മാര്ഗ
ഏെര്പടുtു
കയും െച തിരിkുnു. കുറcു മാര്തെമ നി
നnി
കാണുkുnുll " (7:10).
ഈ ഭൂമുഖt് ര്സ ാവ് തനിkു ന കിയ a തിത െt
aം ഗീകരിkുn മനുഷയ്ന് ആ ര്സ ാവ് തനിkുേവണ്ടി
u പാദിpിkുn വിഭവ
aവന് പറയുnതുേപാെല
uപേയാഗെpടുേtണ്ടതുണ്ട്. വിശുd ഖുര്ആന് പറയുnു:
"നി
k്
നാം
ന കിയി ുll
വിശി
മായ
വ തുkളി നിn് നി
ഭkിcുെകാllുക. aതി
നി
aതിര് കവിയരുത്" (20:81).
"സതയ്വിശ ാസികേള, നി
സmാദിcുണ്ടാkിയ നലല്
വ തുk ളി നിnും ഭൂമിയി നിn് നി
k് നാം
u പാദിpിcു തnതി
നിnും നി
െചലവഴി
kുവിന്. ക ടcുെകാണ്ടലല്ാെത നി
സ ീകരിkാt
േമാശമായ സാധന
(ദാനധര്മ ളി ) െചലവഴിkുവാ
നായി കരുതിെവkരുത്" (2:267).
"ആദം
സnതികേള,
eലല്ാ
ആരാധനാലയtി ലും
(ആരാധനാ േവളകളിലും) നി
k് aല ാരമായി ുll
വ ര്ത
ധരിcു െകാllുക. നി
തിnുകയും കുടി
kുകയും െച തുെകാllുക. enാ
നി
ദുര്വയ്
യംെചyരുത്. ദുര്വയ്യം െചyുnവെര aലല്ാഹു i
െpടുnിലല്" (7:31).
oളിേcാടരുത്
utരവാദിt ളി നിnും oളിേcാടി, iരnുനടkുn
ഭkനായി മാറാന് isാം aനുവദിkുnിലല്. aധ ാനി
kണം; കുടുംബ ജീവിതം നയിkണം; ര്സഷ്◌്ടാവിേനാടുll
കടമക
നിര്വഹിkുnേതാെടാpം സഹജീവികേളാടുll
കടമയും നിറേവ ണം. enാ
aതയ്nിക ലkയ്ം
ഐഹികവിഭവ സമാഹരണവും സുഖാസ ാദനവുമായിരി
kരുത്. മരണെt മറnുെകാണ്ട് ഭ◌ൗതിക ജീവിതേtാട്
aതയ്ാസkി കാണിkുnത് isാം െവറുkുnു. ര്സ ാവ്
ന കിയ ഏേതത് aനുര്ഗഹ ളുേണ്ടാ aതുെകാെണ്ടലല്ാം
ര്സ ാവിെ റ ര്പീതി സmാദിkാനാണ് മനുഷയ്ന് പരിര്ശമി
േkണ്ടത്. aലല്ാഹു പറയുnു:
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"aലല്ാഹു നിനk് ന കിയി ുllതിലൂെട നീ പരേലാക
വിജയം േതടുക. ഐഹിക ജീവിതtി നിn് നിനkുll
ഓഹരി നീ വി മരിkുകയും േവണ്ട. aലല്ാഹു നിനk്
ന മ െച തതു േപാെല നീയും ന മ െചyുക. നീ നാ ി
കുഴptിന് മുതിരരുത്. കുഴpമുണ്ടാkുnവെര aലല്ാഹു
തീര്cയായും i െpടുnത ലല്" (28:77).
ഏ വും വലിയ utരവാദിtം ര്സ ാവിെ റ ആjാ
നിേര്ദശ
മുഴുവനും
aനുസരിkാന്
മനുഷയ്ന്
ര്പതിjാബdനാണ്. മനുഷയ്െ റ ര്പഥമവും ര്പധാനവുമായ
കര്തവയ്ം ര്സ ാവിെന മാര്തം ആരാധിkുക enതാണ്.
aലല്ാഹു പറയുnു:
"eെn ആരാധിkുവാന് േവണ്ടിയലല്ാെത ജിnുകെളയും
മനുഷയ് െരയും നാം സൃ ിcി ിലല്"
"തീര്cയായും
aലല്ാഹുവലല്ാെത
ആരാധനkര്ഹമായി
onുമിലല് en് നീ മനsിലാkുക" (47:19).
"ജന േള,
നി െളയും
നി ളുെടമുന്ഗാമികെളയും
സൃ ിc നി ളുെട നാഥെന നി
ആരാധിkുവിന്"
(2:21).
"aലല്ാഹുവിനു പുറെമ, നിനk് uപകാരം െചyാtതും
uപര്ദവം െചyാtതുമായ യാെതാnിേനാടും നീ ര്പാര്ഥിk
രുത്. നീ aര്പകാരം െചyുn പkം തീര്cയായും നീ
aര്കമികളുെട കൂ tിലായിരിkും" (10:106).
u മാന് പാലkാഴി

.وﺻﻠﻰ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ
************

6

