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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
വൃd , വൃd enീ പദ
േക kുേmാ തെn
പല യുവതിയുവാkള െടയും െന ി ചുളിയുn
കാലമാണിത്
en്
പറയുnതി
o ം
aതിശേയാkിയില.
വൃdരായ
മാതാപിതാk
പല kും in് ശാപമാണ്, ഭാരമാണ്, വിഴുp ഭാ
ടമാണ്. ചുkിc ളി
െതാലിയും കാ ച മ ിയ
ക കള ം
o ം
േക kാt
കാതുകള ം
'a ഷിേമ സ്'
en
o മkുറവുെമാെkയായി
ചുമc
തുpി
വീ ിെ റെയാരു
മൂലയി
കൂനിkൂടിയിരിkുn മനുഷ
തെ റ മാതാേവാ
പിതാേവാ ആയാെലn്...aവല kണമേല?! ആ
നാശംപിടിc ജnുവിെന വീ ി
നിnീറkി വീടു
'kീ ' ആkുവാ enു ട് മാ gം? aതു ചിnിc്
തല പു ാേk ട! aതിനാണ് വൃdസദന
.
aവിെട
aവെര
െകാ ടുേപായി
തllാം.
മാസാമാസം നടtിp കാ k്, നി യിkെp തുക
aയc
െകാടുtാ
മതി. മരിcാ
aവ
വിവരമറിയിkും. േവണെമ ി
േപായി കാണാം.
eെnാരു സ◌ൗകര ം, aേല!
േ നഹമസൃണമായ െപരുമാ വുംവാtല tിെ റ
ഊ
മള
പ ശവും aനിവാര മായ ഘ tി
മkളി നിn് aവഗണനയും പരിഹാസവും മാ തം
ലഭിkുn മാതാപിതാk െട െന ചിെ റയുllിെല
േവദന
വിവരണാ
തീതമാണ്.
തെn
െപ
വള tിയ മാതാവ്; തനിkു േവ ടി ആേരാഗ വും
ആയുs ം
വിനിേയാഗിc്
തെn
unതനിലയി
െലtിc പിതാവ്; aവെര ചവി ിp റtാ kുn
സnാനം െചy nത് enുമാ തം വലിയ പാതകമല!
മാതാപിതാkേളാടുll കടമകെള isാം വളെര
ഗ◌ൗരവ കരമായാണ് കാണുnത്. aതി
വീ ച
വരുtുnവ k് നാശമാണ് en് പറ
പവാച
ക , aവേരാടുll കടമക നിറേവ nത് സ ഗ
പേവശം സുസാധ മാkും en് കൂടി നെm
പഠിpിkുnു.
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മാതാപിതാk k് ന മ െചyണം en് മാ തമല,
aവേരാടുll സംസാരവും െപരുമാ വും eലാം
മാന മായ നിലയിലായിരിkണ െമnും isാം
നി ക ഷി kുnു. വിശുd ഖു ആ
പറയുnു:
"തെnയലാെത നി
ആരാധിkരുെതnും മാതാ
പിതാk k്
ന മ
െചyണെമnും
നിെ റ
രkിതാവ് വിധിcിരിkുnു. aവരി
oരാേളാ
aവരി
ര ടുേപരും തെnേയാ നിെ റയടുk
െവc് വാ ധക ം പാപിkുകയാെണ ി aവേരാടു
നീ
'െഛ'
en്
പറയുകേയാ,
aവേരാട്
കയ kുകേയാ െചyരുത്. aവേരാടു നീ മാന മായ
വാkു പറയുകയും െചy ക. കാരുണ േtാടുകൂടി
eളിമയുെട ചിറക് നീ aവരിരുവkും താ tി
െkാ ടുkുക. eെ റ രkിതാേവ, െചറുptി
iവ
iരുവരും eെn േപാ ിവള tിയതുേപാ
െല iവേരാടു നീ കരുണ കാണീേkണേമ en് നീ
പാ ഥിkുകയും െചy ക" (17: 23,24).
മാതാപിതാk
aന
മതkാ
ആെണ ിലും
ആദ ശ വിശുdി കാtുസൂkിc െകാ ട് aവേരാ
ടുll കടമക നിറേവ ണം enും വൃdരായ മാതാ
പിതാk k്
െചy n
േസവനം
ൈദവമാ ഗ
tിലുll പലായനേtkാള ം ധ മസമരേtkാള ം
utമമാെണnും
aവരുെട
തൃ തിയിലാണ്
aലാഹുവിെ റ തൃ തിെയnും aവരുെട േകാപ
tിലാണ് aലാഹുവിെ റ േകാപെമnും കാരുണ
tിെ റ മതമായ isാം വ kമാkുnു.
oരു മനുഷ
പവാചകസിധിയി
വn് െകാ ട്
'eെ റ
െമcെp '
സഹവാസtിന്
ഏ വും
a ഹ ആരാെണn് േചാദിcേpാ പവാചകെ റ
(സ) മറുപടി 'നിെ റ മാതാവ്' enായിരുnു. മൂnു
തവണ ആവ tിc േചാദിcേpാഴും iതായിരുnു
മറുപടി. നാലാം തവണ േചാദിcേpാഴാണ് 'നിെ റ
പിതാവ്' en് മറുപടി പറ ത്. െനാnു പസവിc
വള tിയ മാതാവിേനാട് കൂടുത കടpാടുെ ടn്
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iത്
വ kമാkുnു.
പിതാkേളാട്
െവറുp
കാണിkുnത് നnിേകടാണ് enും നബി(സ) മുnറി
യിp ന കിയി
ട്.
വാ ധക ം തെnയും പിടികൂടുെമn ചിnെയ ിലു
മുllവ വൃdരായ മാതാപിതാkെള െവറുkില,
തീ c.
മുsിം aബൂഹുറയ്റ(റ)യി
നിn് നിേവദനം.
നബി(സ)പറ ു: "വാ ധക ം ബാധിc മാതാപിതാ
kെളേയാ aവരി oരാെളേയാ ലഭിcി ം സ ഗം
േനടാ
സാധിkാtവന് നാശം! aവന് നാശം!
aവന് നാശം!"
.وﺻﻠﻰ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ
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