അദ്ധ്യായം: 81 - അത്തക്വീര്്
അവതരണകാലം
പ്രവാചകന്റെ്
മക്കാജീവിതത്തിന്റെ്
ആദ്യനാളുകളിലവതരിച്ച്
ഉള്ളടക്കത്തില്നിന്നും ം്ലിലിയില്നിന്നും ം്വയതമാമാന്ന്നും .

അദ്ധ്യായങ്ങളിന്റലാന്നാണിന്റതന്ന്

ഉള്ളടക്കം
ഇതില്്്പരലലാകം, പ്രവാചകതവം്എന്നീ്രണ്ടു്വിഷയങ്ങള്്്ചര്ച്ച്ന്റചുന്നന്നും .്
ആദ്യന്റത്ത് ആറു് സൂതമാങ്ങളില്്് അന്ത്യനാളിന്റെ് ആദ്യഘട്ടന്റത്ത് വര്ണിക്കുകയകയാണ:് അലോാള്്് സൂരയന്്്
അണഞ്ഞുലപാന്ം.് നക്ഷത്രങ്ങള്്് ഉതിര്ന്നും വീ ം.് പര്വതങ്ങള്്് ഭൂമിയില്നിന്ന് ഇളകി് ഉയര്ന്നും ലപാന്ം.്
ആളുകള്്് തങ്ങള്്ക്ക് ഏറ്റവം് പ്രിയന്റോട്ട് വസ്തുക്കന്റള് വിസ്മരിക്കുകയം.് സ്വല ാധം് നഷ്ടന്റോട്ട് വനയമൃഗങ്ങള്്്
ഒരുമിച്ചുകൂടം.്സ്മുദ്രങ്ങള്്്പ്രക്ഷുബ്ധമായി്തീോിടിക്കുകയം.്
തുടര്ന്നും ളള് ഏ ് സൂതമാങ്ങളില്്് രണ്ാം് ഘട്ടന്റത്ത് വര്ണിക്കുകയന്നും .് അലോാള്്് ആത്മാക്കന്റളല്ാം് അവയുന്റട്
ിരീരങ്ങളുമായി് വീണ്ടും് കൂട്ടിയിണക്കന്റോടന്നും .് കര്മപുസ്തകകങ്ങള്്് തുറക്കന്റോടന്നും .് ന്റ്റങ്ങള്്് വിചാരണ്
ന്റചയ്യന്റോടന്നും .്വാനലലാകത്തിന്റെ്തിരശ്ശീലകള്്്വലിച്ചുമാറ്റന്റോടന്നും .്സ്വര്ഗനരകങ്ങന്റളല്ാം്നഗ്നദൃഷ്ടികള്ക്ക്
ലഗാചരമായിത്തീരുന്നും .്
പരലലാകത്തിന്റെ്ഈ്ചിത്രം്വരച്ചുകാണിച്ച്ലിഷം, അന്ന്ഓലരാ്മനുഷയന്നും ം്താന്്്എന്തു്പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടാണ്
അവിന്റട് എത്തിയിട്ടുള്ളന്റതന്ന് സ്വയം് ല ാധയമാന്ം് എന്നും ് പറഞ്ഞുന്റകാണ്് മനുഷയന്റന് ചിന്ത്ിക്കാന്്്
വിട്ടിരിക്കുകയകയാണ.് അനന്ത്രം് പ്രവാചകതവം് എന്ന് വിഷയം് ലകകാരയം് ന്റചുന്നകയാണ.് അലതോറ്റി്
മക്കാവാസ്ികലളാട് പറയുന്നും :് മുഹമ്മദ്് (സ്)് നിങ്ങളുന്റട് മുന്നില്്് സ്മര്ോിക്കുകയന്ന് സ്ലഏിം് ഏന്റതലി ം്
കിറുക്കന്റെ്വിടവായത്തമല്, പിിാചിന്റെ്ദുര്ല ാധനവമല്.് അത്മഹാനും്ഉന്നതഥാനാനീയനും്വിിവ്തകനും്
ലദ്വത്താല്്് നിയുതമാനും് സ്ലഏിവാഹകനുമായ് ഒരു് മലക്കിന്റെ് ഭാഷണമാന്ന്നും .് തുറന്ന് ചക്രവാളത്തില്്്
മുഹമ്മദ്് (സ്)് ആ് മലക്കിന്റന് നഗ്നദൃഷ്ടി് ന്റകാണ്് കണ്ിട്ടുണ്.് ഈ് ലദ്വികാധയാപനങ്ങന്റള് അവഗണിച്ചു്
തള്ളിയിട്ട്നിങ്ങള്്്എലങ്ങാട്ടാണ്ലപാന്ന്നത?

َّ إِ َذا
﴾١﴿ ت
ُْ الش ْمسُ ك ِوَر

ُت
ْ ك ِوَر

ന്വ്വിറത
ചുരുട്ടന്റോട്ടു

വ്ഇദ്ശ്ശംസു്ന്വ്വിറത

إِذَا

َّ
ُالش ْمس

അശ്ശംസു
സൂരയന്്

വ്ഇദ്
...ലപാ ം

1- സൂരയന്്്ചുരുട്ടന്റോടലപാള്്
സൂരയന്്് അണഞ്ഞുലപാന്ന്നതിന്റെ് മലനാഹരമായ് ഒരു് ഉല്ലപ്രക്ഷയാണിത.് അറ ിയില്്് തകവീര്്് എന്ന്
പദ്ത്തിനര്ഥം്ചുറുക ക്എന്നാണ.്ിിരസിില്്്തലോാവ്ചുറ്റിന്റക്കട്ടുന്നതിന്തകവീര്്്എന്നും ്പറയുന്നും .്വിിാലമായ്
ിിലരാവസ്ത്രം് തലയില്്് ചുരുട്ടിന്റക്കട്ടുന്നതാണലല്ാ് തലോാവ.് ഇവിന്റട, സൂരയനില്നിന്നും ് പുസറന്റോട്ട് സ്ൗരയൂഥം്
മു ന്റക്ക് വയാപിക്കുകയന്ന് പ്രകാിന്റത്ത് ിിലരാവസ്ത്രലത്താടപമിച്ചുന്റകാണ്് പറയുകയാണ:് അന്ത്യനാളില്്
സൂരയനാന്ന്ന് ഈ് നിവര്ന്നും കിടക്കുകയന്ന് ിിലരാവസ്ത്രം് ചുരുട്ടിവകപ്പെന്റോടന്നതാണ.് അതായത, അതിന്റെ്
പ്രകാിവയാപനം്നിര്ത്തലാക്കന്റോടം.
-

-

﴾٢﴿ ت
ُْ َوإِذَا النُّجومُ ان َك َد َر

വ്ഇദ്ന്നും ജൂമുലദ്റത

ُت
ْ ان َك َد َر

ُالنُّجوم

ഇലദ്റത
ഉതിര്ന്നും വീണു

അന്നും ജൂമു
നക്ഷത്രങ്ങള്്

وَإِ َذا

വ്ഇദ്
...ലപാ ം

2- നക്ഷത്രങ്ങള്്്ഉതിര്ന്നും വീ ലപാള്്
നക്ഷത്രങ്ങന്റള് അവയുന്റട് അച്ചുതണ്ി ം് മണ്ഡലത്തി ം് ഉറോിച്ചുനിര്ുന്ന് ന്റകട്ടുകള്്് അഴിച്ചുവിടന്റോടം.്
ഗ്രഹങ്ങളും് ഉപഗ്രഹങ്ങളും് പ്രപഞ്ചത്തിന്റലങ്ങം് ചിന്നിച്ചിതറും.് കൂടാന്റത് 'ഇലദ്റ'് എന്ന് പദ്ം് മങ്ങക് എന്ന്
ആിയവം് കൂടി് ഉള്ന്റക്കാള്ളുന്നുന്നും ണ്.് അവ് ഉതിര്ന്നും ് ചിതറുക് മാത്രമല്, ഇരുണ്ടുലപാവകയും് ന്റചുന്നന്റമന്ന്
അതില്നിന്ന്വയതമാമാന്ന്നും .
ِ ِ
﴾٣﴿ ت
ُْ ّي
َ َِوإ َذا ا ْْلبَالُ س

ُت
ْ ّي
َ ِس

വ്ഇദ്ല്്്ജി ാ ്സുയ്യിറത
ُا ْْلِبَال

സുയ്യിറത
ചലിോിക്കന്റോട്ടു

അല്്്ജി ാ
പര്വതങ്ങള്്

وَإِذَا

വ്ഇദ്
...ലപാ ം

3- പര്വതങ്ങള്്്ചലിോിക്കന്റോടലപാള്്
അന്ന് ഭൂമിയുന്റട് ആകര്ഷണിതമാി് നഷ്ടന്റോടം.് ആകര്ഷണിതമാി് ലമലമാണലല്ാ് പര്വതങ്ങള്ക്ക്
ഭാരമുണ്ാന്ന്നതും് അവ് ഭൂമിയില്്് ഉറച്ചുനില്ക്കുകയന്നതും.് ആകര്ഷണിതമാി് ഇല്ാതാന്ന്നലതാന്റട്
പര്വതങ്ങന്റളല്ാം് അവയുന്റട് ഥാനാനങ്ങളില്നിന്ന് ഇളകി് ഉയര്ന്നും ലപാന്ം.് ഭാരയമനയമായിത്തീര്ന്ന് അവ്
ലമഘങ്ങള്്്ലപാന്റല്അന്ത്രീക്ഷത്തില്്്പാറിനടക്കുകയം.
﴾٤﴿ ت
ُْ َشارُ ع ِطل
َ َوإِذَا ال ِْع

ُت
ْ َع ِطل

ഉത്തവിലത
ഉലപക്ഷിക്കന്റോട്ടു

വ്ഇദ്ല്്്ഇിാറു്ഉത്തവിലത
ُشار
َ ال ِْع

അല്്്ഇിാറു
പൂര്ണ്ഗര്ഭിണികളായ്ഒട്ടകങ്ങള്്

وَإِذَا

വ്ഇദ്
...ലപാ ം

4- പൂര്ണ്ഗര്ഭിണികളായ്ഒട്ടകങ്ങള്്്ഉലപക്ഷിക്കന്റോടലപാള്്
അറ ികളുന്റട് മനസിില്്് അന്ത്യനാളിന്റെ് രൗദ്രതയുന്റട് ചിത്രം് പതിയുന്നതിനുള്ള് സ്മര്ഥമായ് ഒരു്
ലിലിയായിരുന്നും ് ഇത.് ഇന്നന്റത്ത് കാറും്
സ്സുന്റമാന്റക്ക് ഉണ്ാന്ന്നതിനു് മുപ, അറ ികന്റള്
സ്ം ന്ധിച്ചിടലത്താളം് ന്റചന് തികഞ്ഞ് ഒട്ടകലത്താളം് ലമലയമുള്ള് മന്ററ്റാരു് സ്വുമുണ്ായിരുന്നില്.് അവ്
ലമാഷ്ടിക്കന്റോടകലയാ് മന്ററ്റന്റന്ത്ലി ം് ആപത്തിനു് വിലധയമാവകലയാ് ന്റചയ്യാതിരിക്കാന്്് അതീവ്
ജാഗ്രതലയാന്റട് പരിപാലിക്കന്റോട്ടിരുന്നും .് ഇത്തരം് ഒട്ടകങ്ങന്റളക്കുകയറിച്ച് ആളുകള്്് അശ്രദ്ധ്രായിലോാവക്
എന്നാലര്ഥം,
ഈ് സ്ഏര്ഭത്തില്്് അവര്ക്ക് ഏറ്റവം് പ്രിയന്റോട്ട് സ്വത്തിന്റനലോാ ം്
മറന്നും ലപാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള്ആപു്വന്നും ഭവിക്കുകയക്എന്നാന്ന്നും .

﴾٥﴿ ت
ُْ َوإِذَا الْوحوشُ ح ِش َر

വ്ഇദ്ല്്്വഹൂശു്ഹുിിറത

ُت
ْ ح ِش َر

ُالْوحوش

ഹുിിറത
ഒരുമിച്ചുകൂട്ടന്റോട്ടു

അല്്്വഹൂശു
വനയമൃഗങ്ങള്്

وَإِذَا

വ്ഇദ്
...ലപാ ം

5- വനയമൃഗങ്ങള്്്ഒരുമിച്ചുകൂട്ടന്റോടലപാള്്
ലലാകത്ത്വയാപകമായ്ആപുണ്ാന്ലപാള്്്സ്കല്ജന്തുക്കളും്ഇടലചര്ന്ന്ഒരിടത്ത്ഓടിക്കൂടന്നും .്ന്റചറുതും്
വ തുമായ്എല്ാ്ജീവികളും്ഒരുമിച്ചു്കൂട്ടന്റോടം.
﴾٦﴿ ت
ُْ َوإِذَا الْبِ َحارُ س ِج َر

ُت
ْ س ِج َر

വ്ഇദ്ല്്് ീഹാറു്സുജ്ജിറത

സുജ്ജിറത
കത്തിക്കന്റോട്ടു

ُالْبِ َحار

അല് ീഹാറു
കട കള്്

وَإِذَا

വ്ഇദ്
...ലപാ ം

6- കട കള്്്കത്തിക്കന്റോടലപാള്്
അന്ത്യനാളില്്് സ്മുദ്രങ്ങളില്് തീയാളിോടരുന്റമന്നത് പ്രതയക്ഷത്തില്്് വിചിത്രമായിലത്താന്നാം.് പലക്ഷ,
ജലത്തിന്റെ്യാഥാര്ഥയം്വീക്ഷിച്ചാല്്്ഇതു്വിചിത്രമായിലത്താലന്നണ്്കാരയന്റമാന്നും മില്.്ഓക്സിജന്്,്ലഹഡ്രജന്്്
എന്നീ് രണ്ടു് വാതകങ്ങള്്് ലചര്ു് ജലം് ടിഷ്ടിച്ചത് അല്ാഹുവാണ.് അതിന്റലാന്ന് അഗ്നി് ജവലിോിക്കുകയന്നതും്
രണ്ാമലത്തത് ജവലിച്ചുയരുന്നതുമാണ.് ഇവ് രണ്ിന്റനയും് കൂട്ടിയിണക്കിയിട്ടാണവന്്് തീ് ന്റകടുന്ന് ന്റവള്ളം്
ടിഷ്ടിച്ചത.് ലദ്വിക് ിതമാിയുന്റട് ഒരു് സൂചന് മതി, പ്രസ്തുത് ഘടന് മാറ്റന്റോടാനും് ഈ് രണ്ടു് വാതകങ്ങളും്
പരസ്പരം്ലവര്ന്റപട്ട്അവയുന്റട്മൗലികഗുണങ്ങളായ്ജവലനത്തി ം്ജവലിോിക്കലി ം്ഏര്ന്റോടാനും.
﴾٧﴿ ت
ُْ َوإِذَا النُّفوسُ ز ِو َج

ُت
ْ ز ِو َج

സുവ്വിജത്(Zuv’vijath)
ഇണക്കന്റോട്ടു

വ്ഇദ്ന്നും ഫൂസു്സുവ്വിജത
ُالنُّفوس

وَإِذَا

അന്നും ഫൂസു

വ്ഇദ്

ആത്മാക്കള്്

...ലപാ ം

7- ആത്മാക്കള്്്ഇണക്കന്റോടലപാള്്
തങ്ങള്്ക്ക് പരിചിതിമായ് തലത്തിലായിരിക്കുകയം് മനുഷയന്്് ആത്മാലവാട് കൂടി് പുസതുതായി് ജീവിോിക്കന്റോടക.്
അപരിചിതതവമില്ാന്റത് സ്വര്ഗാവകാിികള്്് ് സ്വര്ഗാവകാിികളുന്റട് കൂന്റടയും് നരകാവകാിികള്്്
നരകാവകാിികളുന്റട്കൂന്റടയും്ആയിരിക്കുകയം.

﴾٨﴿ ت
ُْ َودةُ سئِل
َ َوإِذَا ال َْم ْوء

ُت
ْ َسئِل

സുഇലത
ലചാദ്ിക്കന്റോട്ടു

വ്ഇദ്ല്്്മൗഊദ്തു്സുഇലത
ُودة
َ ال َْم ْوء

وَإِ َذا

അല്്്മൗഊദ്തു

വ്ഇദ്

ന്ഴിച്ചുലമടന്റോട്ടവള്്

...ലപാ ം

8- ന്ഴിച്ചുലമടന്റോട്ട്ന്റപണ്കന്ട്ടി്ലചാദ്ിക്കന്റോടലപാള്്
ന്റപണ്കന്ട്ടികന്റള് ന്ഴിച്ചുലമടക് എന്ന് നിര്ദ്യമായ് അനാചാരം് പുസരാതന് അറ ികളില്്് പല്
കാരണങ്ങളാലാണ്പ്രചരിച്ചത.്
ഒന്ന:്സ്ാലമഹികമായ്ഥാനിതി.്ആഹാരം്ആവിയമുള്ളവരുന്റട്എണ്ണം്ന്റകപ്പൊനും്ന്ട്ടികന്റള്തീറ്റിലോാറുക ന്ന്ഭാരം്
ഒഴിവാക്കാനും് അവന്റര് ലപ്രരിോിച്ചു.് ഭാവിയില്്് വിഭവസ്പാദ്നത്തില്് ഏര്ന്റോട്ടുന്റകാള്ളുന്നുന്റമന്ന്
പ്രതീക്ഷയുള്ളതുന്റകാണ്്ആണ്കന്ട്ടികന്റള്അവര്്്വളര്ത്തിയിരുന്നും .്എന്നാല്്്യൗവനം്വന്റര്ലപാറ്റിവളര്ത്തി്
പിന്റന്ന്ന്റകട്ടിച്ചുവിലടണ്വര്്്എന്ന്നിലക്ക്ന്റപണ്കന്ട്ടികന്റള്നിിോിച്ചുകളഞ്ഞു.്
രണ്:്ന്റപാതുവായ്അരക്ഷിതതവം.്ഇത്കാരണം്അവര്്്ആണ്ക്ന്ട്ടികന്റള്സ്ംരക്ഷിച്ചുലപാന്നും .്ആണ്കന്ട്ടികള്്്
എത്ര് കൂടത ലണ്ാ് ന്ടം ത്തിന് അത്രലത്താളം് സ്ഹായവം് സുരക്ഷിതതവവം് വര്ധിക്കുകയന്നും .് പലക്ഷ,
ന്റപണ്കന്ട്ടികളുന്റട്അവഥാന്ഇതായിരുന്നില്.് ലഗാത്ര്സ്ംഘട്ടനങ്ങളി ം്മറുക ം്അവരുന്റട്സ്ംരക്ഷണം്വലിയ്
ഭാരമായിരുന്നും .്
അവന്റരന്റക്കാണ്ാന്റണലില്്്
യുദ്ധ്ത്തിലലാ്
വിഭവസ്മാഹരണത്തിലലാ്
ഒരു്
പ്രലയാജനവമില്താനും.്അതുന്റകാണ്വര്്്ന്റപണ്കന്ട്ടികന്റള്നിിോിച്ചുലപാന്നും .്
ലമന്ന:് ന്റപാതുവായ് അരക്ഷിതതവം.് ിത്രുലഗാത്രങ്ങള്്് ആകസ്മികമായി് പരസ്പരം് കടന്നാക്രമിക്കുകയലപാള്്്
ലകയില്്്കിട്ടുന്ന്സ്ത്രീകന്റള്അവര്്്അടിമകളാക്കി്വയ്ക്കുകലയാ്വിറുക കളയുകലയാ്ന്റചയ്തിരുന്നും .്ഈ്അപമാന്
സ്ാധയതയില്നിന്നും ് രക്ഷന്റോടവാന്്് അവര്്് കന്റണ്ത്തിയ് ഒരു് മാര്ഗം് ന്റപണ്കന്ട്ടികന്റള് ലനരന്റത്ത്
ന്റകാന്നും കളയുകയായിരുന്നും .്ഇക്കാരണങ്ങളാല്്്അറ ികളില്്്ഇങ്ങന്റനന്റയാരു്സ്മ്പ്രദ്ായം്നിലവില്്്വന്നും .്
ചിലലോാള്്് സ്ത്രീക്ക് ലപറുക ലനാവ് തുടങ്ങിയാല്്് അവളുന്റട് മുപില്്് ഒരു് ന്ഴി് ലതാണ്ി് വയ്ക്കുക.് പ്രസ്വിച്ചതു്
ന്റപണ്ണാന്റണലില്്് ഉടന്റന് ആ് ന്ഴിയിന്റലറിഞ്ഞ് മണ്ണിട്ടു് ലമടക.് ചിലലോാള്്് മാതാലവാ് ന്ടം ാംഗങ്ങളില്്്
മറ്റാന്റരലി ലമാ് അതിനു്സ്മ്മതിച്ചിന്റല്ലില്്് പിതാവ്മനമില്ാമനലസിാന്റട്ന്റച്ചു്നാള്്് അതിന്റന്ലപാറുക കയും്
പിന്നീട്മരുഭൂമിയില്്്ന്റകാണ്ടുലപായി്ജീവലനാന്റട്ന്ഴിച്ചുലമടകയും്ന്റചുന്നന്നും .്
ഇക്കാരയത്തില്്് അവര്്് കാണിച്ചിരുന്ന് ക്രൗരയത്തിന്റെ് കഥ് ഒരാള്്് ഒരിക്കല്്് ന ി(സ്)ക്ക് ലനരിട്ട്
വിവരിച്ചുന്റകാടക്കുകയകയുണ്ായി.് “എനിക്ക്എലന്നാട്വളന്റര്ഇണക്കമുള്ള്ഒരു്ന്റപണ്കന്ട്ടിയുണ്ായിരുന്നും .്നാന്്്
വിളിച്ചാല്്് അവള്്് എന്റെ് അടലത്തക്ക് തുള്ളിച്ചാടി് വരുമായിരുന്നും .് ഒരിക്കല്്് നാനവന്റള് വിളിച്ചു് കൂന്റട് കൂട്ടി്
നടന്നും .് വഴിക്ക് ഒരു് കിണറുകണ്ടു.് നാനവളുന്റട് ലകപിടിച്ച് ആ് കിണറ്റിലലക്ക് തള്ളിയിട്ടു.് അവളില്നിന്നും ്
നാന്്് ലകട്ട് അവസ്ാനന്റത്ത് ിബ്ദം് ഉോാ, ഉോാ...് എന്നായിരുന്നും .് ഇതു് ലകട്ട് തിരുലമനി് കരഞ്ഞുലപായി.്
അലേഹത്തിന്റെ്കണ്ണുകള്്്വഴിന്റഞ്ഞാ കി.്സ്ദ്സിിന്റലാരാള്്്പറഞ്ഞു:് “ലഹ്മനുഷയാ, നിങ്ങള്്്തിരുലമനിന്റയ്
ലവദ്നിോിച്ചു് കളഞ്ഞലല്ാ” തിരുലമനി് പറഞ്ഞു:് “അയാന്റള് തടലയണ്.് ല്തകാഭജനകമായ് ഈ്
സ്ംഗതിന്റയക്കുകയറിച്ച് അയാലളാട് ലചാദ്ിക്കന്റട്ട” തുടര്ന്ന് സ്ംഭവം് വീണ്ടും് പറയാന്്് തിരുലമനി്
അയാലളാടാവിയന്റോട്ടു.് അയാള്്് വീണ്ടും് പറഞ്ഞു.് അതു് ലകട്ട് തിരുലമനി് ഏന്ററ് കരഞ്ഞു.് കണ്ണുനീരുന്റകാണ്്
അലേഹത്തിന്റെ് താടി് നനഞ്ഞു.് അനന്ത്രം് തിരുലമനി് അരുള്്് ന്റചയ്തു:് “ജാഹിലിയ്യാ് (അജ്ഞാത)് കാലത്ത്
ന്റചയ്തുലപായന്റതല്ാം്അല്ാഹു്ന്റപാറുുതന്നിരിക്കുകയന്നും .്ഇനി്ജീവിതം്പുസതുതായി്തുടങ്ങിന്റക്കാള്ളുന്നുക”
മനുഷയതവരഹിതമായ്ഈ്ന്റചയ്തിയുന്റട്നികൃഷ്ടതന്റയക്കുകയറിച്ച്അറ ികളിലാര്ക്കുകയം്ഒരു്ല ാധയവമുണ്ായിരുന്നില്്
എന്നും ് കരുതുന്നത് ിരിയല്.് എത്രതന്റന്ന് ദുഷിച്ചുകഴിഞ്ഞ് സ്ലമഹമായാ ം് ഇത്തരം് ക്രൂരകൃതയങ്ങന്റളക്കുകയറിച്ച്

അത്തികച്ചും്ല ാധയമനയമാവകയില്.്അതുന്റകാണ്ടുതന്റന്നയാണ്ഈ്ന്റചയ്തിയുന്റട്ഹീനത്വിശുദ്ധ്്ഖുര്ആന്്്
ഏന്ററ് വി്തകരിക്കാതിരുന്നത.്കിടിലംന്റകാള്ളിക്കുകയന്ന് വാക്കുകയകളില്്് അത് ‘ജീവലനാന്റട്ന്ഴിച്ചുലമടന്റോട്ട്ന്റപണ്കന്ട്ടി്
എന്തു് ന്റ്റത്തിനാണവള്്് വധിക്കന്റോട്ടന്റതന്ന് ലചാദ്ിക്കുകയന്ന് ഒരു് സ്ഏര്ഭം് വരുന്നും ണ്’ എന്നും ് മാത്രം് പറഞ്ഞു്
മതിയാക്കിയിരിക്കുകയന്നും .്ജാഹിലിയ്യാ്(അജ്ഞാത)കാലും്ഈ്കൃതയത്തിന്റെ്നികൃഷ്ടതന്റയക്കുകയറിച്ച്ല ാധമുള്ള്
ധാരാളമാളുകളുണ്ായിരുന്നും ന്റവന്ന് അലറ യന്്് ചരിത്രത്തില്നിന്നും ം് മനസിിലാക്കാവന്നതാണ.് പ്രസ്ിദ്ധ്് കവി്
ഫറസ്ദ്ഖിന്റെ്പിതാമഹന്്്സ്വഅസ്വഅത്ന ി(സ്)ലയാട്ല ാധിോിച്ചു:് “നാന്്്ജാഹിലിയ്യാ്കാലത്ത്ന്ലറ്
സ്ല്ക്കര്മങ്ങള്്് ന്റചയ്തിട്ടുണ്.് മുന്നൂറ്റി് അറുപത് ന്റപണ്കന്ട്ടികന്റള് ജീവലനാന്റട് ന്ഴിച്ചുലമടന്നതില്നിന്നും ് രക്ഷിച്ചു്
എന്നതാണതിന്റലാന്ന.് ഓലരാ് ന്ട്ടിയുന്റടയും് ജീവന്്് രക്ഷിക്കാന്്് രണ്് ഒട്ടകങ്ങന്റള് വീതം് നഷ്ടപരിഹാരം്
നല്കിയിട്ടുണ്.് എനിക്കതിനു് പ്രതിഫലം് ലഭിക്കുകയലമാ?” തിരുലമനി് പറഞ്ഞു:് “നിങ്ങള്ക്കതിനു് പ്രതിഫലമുണ്.്
നിങ്ങള്ക്ക്ഇസ്ലാം്സ്വീ
്
കരിക്കാന്്്സ്ൗഭാഗയമരുളി്എന്നതാണത.”
അറ ികളില്്് ഈ് കിരാതന്റചയ്തി് അവസ്ാനിോിക്കുകയക് മാത്രമല്, ന്റപണ്കന്ട്ടികള്്് ജനിക്കുകയക് എന്നത്
മനമില്ാമനലസിാന്റട് സ്ഹിലക്കണ്് ഒരതയാഹിതവം് ആപുമാന്റണന്ന് സ്ലല്പം് തന്റന്ന് തുടച്ചുമാറുക കയും്
ന്റചയ്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ്
്
മഹത്തായ് അനുഗ്രഹങ്ങളിന്റലാന്നാന്ന്നും .് ഈ് സ്ലല്പത്തിന്റനതിന്റര് ഇസ്ലാം്
്
പഠിോിച്ചതിങ്ങന്റനയാണ:് ന്റപണ്കന്ട്ടികന്റള് വളര്ുകയും് അവര്ക്ക് മികച്ച് വിദ്യാഭയാസ്വം് ിിക്ഷണവം്
നല്ന്കയും്നല്്ന്ടം ിനിയാകാന്്് ലയാഗയയാക്കുകയകയും്ന്റചുന്നന്നത് വളന്റര് ലശ്രഷ്ഠമായ്പുസണയകര്മമാന്ന്നും .്
ഇവ്വിഷയകമായി,
ന്റപണ്കന്ട്ടികന്റള് സ്ം ന്ധിച്ചുണ്ായിരുന്ന് ന്റപാതുസ്ലല്പന്റത്ത് ന ി(സ്)്
മാറ്റിന്റയടത്തന്റതങ്ങന്റനയായിരുന്നും ന്റവന്ന്
മനസിിലാക്കാനുതന്ന്ന്
നിരവധി്
തിരുവചനങ്ങള്്്
ഉദ്ധ്രിക്കന്റോട്ടിട്ടുണ്.്ഉദ്ാഹരണത്തിന:്
“ഒരുവന്്്

ഈ് ന്റപണ്കമക്കളുന്റട് ജനനലത്താന്റട് പരീക്ഷിക്കന്റോടകയും് എന്നിട്ടവന്്് അവലരാട് നന്നായി്
വര്ത്തിക്കുകയകയും്ന്റചയ്താല്്്അവര്്്അവന്നരകത്തീയില്്്നിന്നും ള്ള്മറയായിത്തീരുന്നും ” (ബുഖാരി, മുസ്്ലിം).
“ഒരുവന്്് പ്രായപൂര്ത്തിയാന്ന്നതുവന്റര് രണ്ടു് ന്റപണ്കന്ട്ടികന്റള് ലപാറ്റിയാല്്് അന്ത്യനാളില്്് അവനും് നാനും്
ഇങ്ങന്റനയാണ്വരുക” എന്നും ്പറഞ്ഞുന്റകാണ്്ന ി(സ്)്തന്റെ്വിര കള്്്ലചര്ുപിടിച്ചു്(മുസ്്ലിം).
“ഒരുവന്്്ലമന്നും ്ന്റപണ്കന്ട്ടികന്റള്അന്റല്ലില്്്അവന്റരലോാ

ള്ള്സ്ലഹാദ്രികന്റള്ലപാറ്റിവളര്ുകയും്അവര്ക്ക്
നല്് ിിക്ഷണം് നല്ന്കയും് അവര്്് പ്രാപ്തരാന്ന്നതുവന്റര് കാരുണയം് പകര്ന്നും ന്റകാടക്കുകയകയും് ന്റചയ്താല്്്
അല്ാഹു് അവന് സ്വര്ഗം് നിര് ന്ധമാക്കുകയന്നും .” ഒരാള്്് ലചാദ്ിച്ചു:് “രണ്ടു് ന്റപണ്കന്ട്ടികന്റള് വളര്ത്തിയാലലാ്
തിരുദൂതലര?” തിരുലമനി് പറഞ്ഞു:് “രണ്ടു് ന്റപണ്കന്ട്ടിന്റള് വളര്ത്തിയാ ം.” “ഒരു് ന്റപണ്കന്ട്ടിയുള്ള് ഒരുവന്്്
അവന്റള് ന്ഴിച്ചുലമടാന്റത, നിഏിക്കാന്റത, ആണ്കന്ട്ടിക്ക് അവന്റളക്കാള്്് പ്രാധാനയം് നല്കാന്റത് വളര്ത്തിയാല്്്
അവന്്്സ്വര്ഗത്തില്്്പ്രലവിിക്കുകയന്നതാന്ന്നും ” (അബൂദ്ാവൂദ്).
“ഒരുവന്

ലമന്നും ് ന്റപണ്കമക്കളുണ്ായിട്ട് അവനതില്്് ക്ഷമിക്കുകയകയും് തന്റെ് കഴിവിനനുസ്രിച്ച് അവന്റര് നല്്
ഉടപ്പുകളണിയിക്കുകയകയും് ന്റചയ്താല്്് അവര്്് അവന് നരകാഗ്നിയില്നിന്നും ള്ള് മറയായിത്തീരുന്നും ” (ബുഖാരിയുന്റട്
അദ്ബുല്്് മുഫ്റദ്, ഇബ്നു് മാജ). ഈ് അധയാപനങ്ങള്്് ന്റപണ്കമക്കന്റളക്കുകയറിച്ചുള്ള് അറ ികളുന്റട് വീക്ഷണന്റത്ത്
മാത്രമല്് മാറ്റിമറിച്ചത; ലലാകന്റത്തങ്ങം് ഇസ്ലാമിന്റെ്
്
അനുഗ്രഹം് ഒ കിന്റയത്തിയ് എല്ാ് സ്ലമഹങ്ങളുന്റടയും്
വീക്ഷണന്റത്ത്അത്പരിവര്ത്തിോിച്ചിട്ടുണ്.

﴾٩﴿ ت
ُْ ََي ذَنبُ قتِل
ُِ ِِب

ُت
ْ َقتِل

കവിതിലത
വധിക്കട്ടു

ി്അയ്യി്ദ്ന് ിലവിതിലത
ُذَنب

ദ്ന് ിന്്
പാപം

ِ ِِب
َُي

ി്അയ്യി
ഏന്റതാരു

9- ഏന്റതാരു്പാപത്തിന്റെ്ലപരിലാണ്താന്്്വധിക്കന്റോട്ടന്റതന്ന.
സൂതമാത്തിന്റെ് ലിലിയില്്് രൂക്ഷമായ് ലക്രാധം് മുഴങ്ങന്നും ണ്.് അതിലലന്ററ് ലക്രാധരൂക്ഷത്
സ്ലല്പിക്കാനാവില്.് ന്റപണ്കന്ട്ടിന്റയ് ജീവലനാന്റട് ന്ഴിച്ചുലമടിയ് മാതാപിതാക്കള്്് അല്ാഹുവിന്റെ് ദൃഷ്ടിയില്്
അതയധികം് ന്റവറുക്കന്റോട്ടവരാണ.് എന്ത്ിനവന്റര് ന്റകാന്നും കളഞ്ഞുന്റവന്ന് അവന്്് ആ് മാതാപിതാക്കലളാട്
ലചാദ്ിക്കുകയകയില്.് മറിച്ച, അവരുന്റട് മുന്നില്്് ന്റവച്ച് നിര്മലയായ് ആ് ിിശുവിലനാടാണവന്്് ലചാദ്ിക്കുകയക,
നിസിഹായയായ് നീ് വധിക്കന്റോട്ടത് എന്തു് ന്റ്റത്തിനാന്റണന്ന.് അത് തന്റെ് കഥ് പറയും.് അക്രമികളായ്
മാതാപിതാക്കള്്്തലന്നാട്എന്ത്ക്രമമാണ്പ്രവര്ത്തിച്ചന്റതന്നും ം്എങ്ങന്റനയാണവര്്്തന്റന്ന്ന്ഴിച്ചുലമടിയന്റതന്നും ം്
പരിതപിക്കുകയം.് ഇതുകൂടാന്റത് ഈ് ന്റകാച്ചു് സൂതമാം് വാക്കുകയകളില്്് പറയാത്തതും സ്ഏര്ഭത്തില്നിന്ന്
വയതമാമാന്ന്നതുമായ്രണ്്സുപ്രധാന്വിഷയങ്ങള്്്ഉള്ന്റക്കാള്ളുന്നുന്നും ണ്.്
ഒന്ന:് അറ ികന്റള് തങ്ങളുന്റട് അന്ധകാര/അജ്ഞതയുന്റട് കാലത്ത് അവരുന്റട് ധര്മചതതി് എത്രലത്താളം്
വളര്ന്നിരുന്നും ന്റവന്ന് ല ാധയന്റോടുകയാണ.് അവര്്് സ്വന്ത്ം് മക്കന്റള് സ്വകരങ്ങള്്് ന്റകാണ്് ജീവലനാന്റട്
ന്ഴിച്ചുലമടന്നും .് എന്നിട്ടും് അവര്്് അലത് അന്ധകാരത്തി ം് അജ്ഞതയി ം് ിഠിച്ചുനില്ക്കുകയകയും് അവരുന്റട്
വഴിന്റതറ്റിയ് സ്ലമഹത്തില്്് മുഹമ്മദ്് ന ി് (സ്)് വരുത്താന്്് ശ്രമിക്കുകയന്ന് സ്ംസ്കരണങ്ങന്റള് തിരസ്കരിക്കുകയകയും്
ന്റചുന്നകയാണ.്
രണ്:് ഈ് സൂതമാം് പരലലാകത്തിന്റെ് അനിവാരയത് ഥാനാപിക്കുകയന്ന് സ്പഷ്ടമായ് ഒരു് ന്റതളിവ്
ഉള്ന്റക്കാള്ളുന്നുന്നും ന്റവന്നതാണ.് ജീവലനാന്റട് ന്ഴിച്ചുലമടന്റോട്ട് ന്റപണ്കന്ട്ടിക്ക് എലോാന്റഴലി ം് നീതി് കിലട്ടണ്തുണ്.്
ഈ് അക്രമം് ന്റചയ്തവര്്് ഈ് ന്റകാടം് പാതകത്തിന്റെ് ലപരില്്് വിചാരണ് ന്റചയ്യന്റോടന്ന് ഒരു് സ്ഏര്്ഭവം്
എലോാന്റഴലി ം് ഉണ്ാവണം.് ന്ഴിച്ചുലമടന്റോടന്ന് ന്റപണ്കന്ട്ടിയുന്റട് ആവലാതികള്്് ലകള്ക്കുകയന്നവരാരും് ഈ്
ലലാകുണ്ായിരുന്നില്.് അജ്ഞതയുന്റട് (ജാഹിലിയ്യാ)് കാലത്ത് ഈ് ന്റചയ്തി് തികച്ചും്
അനുവദ്നീയമായിരുന്നും വലല്ാ.് മാതാപിതാക്കള്ക്ക് അതില്്് ലജ്ജലയതുമുണ്ായിരുന്നില്.് ന്ടം ാംഗങ്ങളില്്്
ആരും് അതിന്റന് ആലക്ഷപിച്ചിരുന്നും മില്.് സ്ലമഹത്തില്് അത് വിമര്ിനാര്ഹമല്ായിരുന്നും .് എന്നിരിന്റക്ക്
ലദ്വികനീതിയി ം്ഈ്നിഷ്ഠുരമായ്അക്രമം്അനയായമായിത്തന്റന്ന്കിടക്കണന്റമന്നാലണാ?
﴾١٠﴿ ت
ُْ الصحفُ ن ِش َر
ُّ َوإِ َذا

ُت
ْ ن ِش َر

നുിിറത
നിവര്ത്തന്റോട്ടു

വ്ഇദ്സ്സുഹുഫു്നുിിറത
ُالصحف
ُّ

അല്സ്സുഹുഫു
ഏടകള്്

َوإِذَا

വ്ഇദ്
...ലപാ ം

10- കര്്മ്പുസ്തകകത്തിന്റല്താളുകള്്്നിവര്ത്തന്റോടലപാള്്.
മനുഷയ് തന്റെ് ജീവിതകാലത്ത് ന്റചയ്തു് ന്റവച്ച് എല്ാ് നന്മകളും് തിന്മകളും് വിട്ടു് ലപാകാന്റത്
ലരഖന്റോടത്തന്റോട്ടതായി് ഓലരാ് മനുഷയനും് ലഭയമാക്കുകയം.് അലോാള്്് അധര്മ്മി് സ്വന്ത്ം് കര്മപുസ്തകകത്തിന്റെ്
ഉള്ളടക്കത്തില്്് പരിഭ്രാന്ത്നായി് വിലപിക്കുകയം:് “എന്റന്ത്ാരു് പുസ്തകകമാണിത.് ന്റചറുതും് വ തുമായ് യാന്റതാരു്
ചലനന്റത്തയും് അതുള്ന്റക്കാള്ളാന്റത് വിട്ടിട്ടില്ലല്ാ!” അവര്്് പ്രവര്ത്തിച്ചന്റതാന്റക്കയും് മുപില്്് ഹാജരായതായി്
കാണുന്നും .്സ്ല്കര്മ്മി്സ്ലന്ത്ാഷലത്താന്റട്വിളിച്ചു്പറയും് “ഇതാ്എന്റെ്കര്മ്മ്പുസ്തകകം്വന്റന്നാന്ന്വായിച്ചു്്
ലനാക്ക.്ഇങ്ങിന്റന്ഒരു്വിചാരണ്ഉണ്ാന്ന്റമന്ന്നാന്്്ലനരന്റത്ത്മനസിിലാകിയിരിന്നും ”

﴾١١﴿ ت
ُْ َالس َماءُ ك ِشط
َّ َوإِذَا

വ്ഇദ്സിമാഉ്ന്ിിതവത

ُت
ْ َك ِشط

ُالس َماء
َّ

ന്ിിതവത
മറനീക്കന്റോട്ടു

അല്സിമാഉ
ആകാിം

َوإِذَا

വ്ഇദ്
...ലപാ ം

11- ആകാിത്തിന്റെ്മറ്മാറ്റന്റോടലപാള്്.
ഇലോാള്്് ദൃഷ്ടികള്ക്കലഗാചരമായിരിക്കുകയന്നന്റതല്ാം് അന്ന് ദൃിയമാന്ന്റമന്നര്ഥം.് ഇന്ന് യമനയം് അന്റല്ലില്്്
ലമഘങ്ങളും് ന്റപാടിപടലങ്ങളും് സൂരയചന്ദ്രന്മാരും് നക്ഷത്രങ്ങളും് മാത്രലമ് കാണുന്നും ളളൂ.് പലക്ഷ, അന്ന്
ലദ്വത്തിന്റെ്ലദ്വികത്അതിന്റെ്യാഥാര്ഥയലത്താട്കൂടി്എല്ാവര്ക്കുകയം്മുപില്്്അനാഛാദ്നം്ന്റചയ്യന്റോടം.
﴾١٢﴿ ت
ُْ َوإِذَا ا ْْلَ ِحيمُ س ِع َر

ُت
ْ س ِع َر

വ്ഇദ്ല്്്ജഹീമു്സുഇറത
ُا ْْلَ ِحيم

സുഇറത
ആളിക്കത്തിക്കന്റോട്ടു

അല്്്ജഹീമു
നരകം

َوإِ َذا

വ്ഇദ്
...ലപാ ം

12- നരകം്ആളിക്കത്തിക്കന്റോടലപാള്്.
വിചാരണാസ്ഭയില്്്മര്ത്തയരുന്റട്ലകസുകള്്്ലകള്ക്കുകയന്ന്സ്ഏര്ഭത്തില്്്നരകാഗ്നി്ആളിക്കുന്നതായി്
എല്ാവര്ക്കുകയം്കാണാനാന്ം.
﴾١٣﴿ ت
ُْ َوإِذَا ا ْْلَنَّةُ أ ْزلَِف

ُت
ْ أ ْزلَِف

ഉസ്ലിഫത്(Uzlifath)
അടോിക്കന്റോട്ടു
-

വ്ഇദ്ല്്്ജന്നതു്ഉസ്്ലിഫത
ُا ْْلَنَّة

അല്്്ജന്നതു

സ്വര്ഗം

َوإِ َذا

വ്ഇദ്
...ലപാ ം

13- സ്വര്്ഗം്അടോിക്കന്റോടലപാള്്.
സ്വര്ഗവം് അതിന്റെ് എല്ാ് അനുഗ്രഹങ്ങലളാടന്റമാോം് എല്ാവര്ക്കുകയം് ദൃിയമാന്ന്നും .് തങ്ങള്്് വിലക്കന്റോട്ടത്
എന്ത്ില്നിന്നാന്റണന്ന് ദുഷ്ടജനവം, തങ്ങള്്് ഏതു് സ്ംഗതിയില്നിന്ന് രക്ഷന്റോട്ട് എവ്വിധം്
അനുഗൃഹീതരായിരിക്കുകയന്നും ന്റവന്ന്സ്ജ്ജനവം്മനസിിലാക്കാന്്്ലവണ്ിയാണിത.
﴾١٤﴿ ت
ُْ ض َر
ُْ َعلِ َم
َ َح
ْ ت نَ ْفسُ َّماُأ

അലിമത്നഫ്സുമ്മാ്അഹ്ദ്റത
ُت
ْ ض َر
َ َح
ْ َّماُأ

്മ്മാ്അഹ്ദ്റത
അവന്്്ഹാജറാക്കിയിട്ടുള്ളതിന്റന

ُنَ ْفس

നഫ്സുന്്
ഓലരാരുത്തനും

ُت
ْ َعلِ َم

അലിമത
അറിഞ്ഞു

14- അന്ന്ഓലരാ്മനുഷയനും്താന്്്എന്തുമായിട്ടാണ്വന്നന്റതന്നറിയുന്നും .
പ്രതിഫലം് നരകമായാ ം് സ്വര്ഗമായാ ം് അതിനര്ഹത് ന്റതളിയിക്കുകയന്ന് കര്മ്മ് പുസ്തകകം് ഇലോാള്്്
ഓലരാരുത്തരുന്റടയും്കയ്യി ണ്.്പ്രപഞ്ച് സ്രഷ്ടാവിന്റെ്മുന്നില്്് ഇന്ന്മനുഷയന്റരല്ാം്നിസിഹായരാണ.്ഇന്ന്
തങ്ങളുന്റട് കര്മ്മങ്ങളുന്റട് അടിഥാനാനത്തിലാണ് ് രക്ഷാ് ിിക്ഷകള്്് തീരുമാനിക്കന്റോടന്നത് കര്മ്മങ്ങള്്്
ിരിന്റോടത്താന്്്ഇനിയും്ഭൂമിയിലലക്ക്്ഒരു്മടക്ക്ജീവിതം്അധര്മ്മിക്കുകയ്മുന്നിലില്.്സ്ല്കര്മ്മി്സ്ന്തുഷ്ടനാണ.്
തന്റെ്ക്ഷമക്കുകയം്പരിശ്രമത്തിനും്നയായമായ്പ്രതിഫലം്കിട്ടാന്്്ലപാന്ന്നും .

ِ ل أق
﴾١٥﴿ َّس
ُِ ْسمُ ِِب ْْلن
َُ َف

ഫലാ്ഉഖ്സ്ിമു് ില്്്ഖുന്നസ്
ِ أق
ْس ُم

ِ ِِب ْْلن
َُّس

ില്്്ഖുന്നസ്
പിന്വാങ്ങന്നവന്റയന്റക്കാണ്

ُفَ َل

ഉഖ്സ്ിമു
നാന്്്സ്തയം ന്റചുന്നന്നും 

ഫലാ
എന്നാല്്്അങ്ങന്റനയല്

15- അതിനാല്്,്അല്, പിന്വാങ്ങിന്റക്കാണ്ിരിക്കുകയന്ന്നക്ഷത്രങ്ങള്്്സ്ാക്ഷി.
രാത്രിയില്്് ന്റവളിവാന്കയും് പകല്്് അപ്രതയക്ഷമാവകയും് ന്റചുന്നന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് സ്തയം് ് ് ് ് ഈ്
ഖുര്ആനില്്് പറഞ്ഞുന്റകാണ്ിരിക്കുകയന്നത് ഭ്രാന്ത്ജല്പനങ്ങലളാ് ലപിാചിക് ദുര്ല ാധനങ്ങലളാ് ആന്റണന്ന്
നിങ്ങളുന്റട്നിഗമനം്ിരിയല്.
﴾١٦﴿ َّس
ُِ ا ْْلََوا ُِر الْكن

ِ الْكن
َُّس

അല്്്ജവാരില്്്ന്ന്നസ്

അല്്്ന്ന്നസ്
അപ്രതയക്ഷമാന്ന്നവ

ُا ْْلََوا ِر

അല്്്ജവാരി
സ്ഞ്ചരിക്കുകയന്നവ

16- അവ്മുലന്നാട്ടു്സ്ഞ്ചരിക്കുകയന്നവയും്പിന്നീട്അപ്രതയക്ഷമാന്ന്നവയുമന്റത്ര.
രാത്രിയില്് സ്ഞ്ചരിക്കുകയന്നതായി് ആ് നക്ഷത്രങ്ങള്്് കാണന്റോടന്നും .് പിന്റന്ന് പകലാന്ന്നലതാന്റട് അവന്റയല്ാം്
ആകാിത്ത്സ്ാധാരണ്ദൃഷ്ടിയില്്്നിന്നും ം്അപ്രതയക്ഷമാവന്നതായും്അനുഭവന്റോടന്നും .
﴾١٧﴿ س
َُ اُع ْس َع
َ ََواللَّْي ُِل إِذ

വലല്ലി്ഇദ്ാ്അസ്്അസ്
ُس
َ َع ْس َع

അസ്്അസ്
പിന്നിട്ടു

إِ َذا

ഇദ്ാ
ലപാള്്

َُواللَّْي ِل

വലല്ലി
രാത്രിന്റയന്റക്കാണ്ടും

17- വിടപറയുന്ന്രാവ്സ്ാക്ഷി.
രാവ് അവസ്ാനിച്ചു് പകലിലലക്ക് പ്രലവിിക്കുകയന്നും ് എന്ന് പ്രാപഞ്ചിക് പ്രതിഭാസ്ത്തിനു് പിന്നില്്് ് ഒരു്
മനുഷയന്റെയും് ബുദ്ധ്ിയും് അധവാനവം് ഇല്,് മറിച്ച് പ്രപഞ്ച് ടിഷ്ടാവം് പരിപാലകനുമായ് ലദ്വത്തിന്റെ്
സുനിശ്ചിതമായ്നിയമമനുസ്രിച്ചാണത്പ്രവര്ത്തിക്കുകയന്നത.

﴾١٨﴿ س
َُ ح إِذَاُتَنَ َّف
ُِ الص ْب
ُّ َو

َّ
ُس
َ تَنَ ف

വസിവിബ്ഹി്ഇദ്ാ്തനഫ്ഫസ്
إِذَا

തനഫ്ഫസ്
അത വിടര്ന്നും ്വന്നും 

ُالص ْب ِح
ُّ َو

ഇദ്ാ
ലപാള്്

വസിവിബ്ഹി
പ്രഭാതം്ന്റകാണ്ടും

18- നിിവാസ്ംന്റകാള്ളുന്നുന്ന്പ്രഭാതം്സ്ാക്ഷി.
ഈ് സ്തയം് ന്റചയ്യ കള്്് എന്ത്ിനു് ലവണ്ിയാന്റണന്ന് തുടര്ന്നും ള്ള് സൂതമാങ്ങളില്്് പറയുന്നും ണ്.് സ്തയം്
ന്റചുന്നന്നതിന്റെ് താല്പരയമിതാണ:് മുഹമ്മദ്് ന ി(സ്)് കൂരിരുട്ടില്് സ്വപ്നം് കണ്ന്റതാന്നും മല്.്
താരകങ്ങള്തകമിക്കുകയകയും് രാവ് വിടപറയുകയും് പുസലര്കാലന്റവട്ടം് പരക്കുകയകയും് ന്റചയ്തുകഴിഞ്ഞ് ലനരം് തുറന്ന്
മാനത്ത് അലേഹം് ലദ്വത്തിന്റെ് മലക്കിന്റന് ലനരില്്് കാണുകയായിരുന്നും .് അതുന്റകാണ്് അലേഹം്
സ്ംസ്ാരിക്കുകയന്നത് സ്വന്ത്ം് കണ്ണുന്റകാണ്് കണ്തിന്റെയും് പകല്ന്റവളിച്ചത്തില്്് തികഞ്ഞ് ല ാധലത്താന്റട്
അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുളളതിന്റെയും്അടിഥാനാനത്തിലാണ.
﴾١٩﴿ ُإِنَّهُ لََق ْولُ َرسولُ َك ِري

َُك ِري

കരീം
ആദ്രണീയനായ

ഇന്നഹു്ലഖൗ ്റസൂലിന്്്കരീം
َُرسول

റസൂലിന്്
ഒരു്ദൂതന്റെ

ُلََق ْول

ലഖൗ
വചനം്തന്റന്നയാണ

إِنَُّه

ഇന്നഹു
ഉറോായും്ഇത

19- ഉറോായും്ഇത്ആദ്രണീയനായ്ഒരു്ദൂതന്റെ്വചനം്തന്റന്ന.
അടത്ത് സൂതമാങ്ങളില്നിന്ന് സ്പഷ്ടമാന്ന്നതനുസ്രിച്ച, ആദ്രണീയനായ് ദൂതന്്് എന്നതുന്റകാണ്ടുലേിയം്
ദ്ിവയസ്ലഏിം് ന്റകാണ്ടുവരുന്ന് മലക്കാന്ന്നും .് ഖുര്ആന്റന് ദൂതന്റെ് വചനം് എന്നും ് വിലിഷിോിച്ചത് അത്
മലക്കിന്റെ് സ്വന്ത്ം് വചനമാണ് എന്ന് അര്ഥത്തിലല്.് ‘ദൂതന്റെ് വചനം’ എന്ന് പ്രലയാഗംതന്റന്ന്
വയതമാമാക്കുകയന്നത, മലക്കിന്റന് ദൂതനായി് നിലയാഗിച്ച് അ്തകിതവത്തിന്റെ് വചനമാണന്റതന്നാന്ന്നും .് മുഹമ്മദ്്
ന ി(സ്)ക്ക് സ്ലഏിവാഹകനായ് മലക്കിന്റെ് ജിഹവയിലൂന്റടയും് ജനങ്ങള്ക്ക് മുഹമ്മദ്് ന ി(സ്)യുന്റട്
ജിഹവയിലൂന്റടയുമാണീ്ലദ്വിക്സ്ലഏിം്ലഭിച്ചുന്റകാണ്ിരുന്നത.്
വചനം് ജനങ്ങള്്് ശ്രവിച്ചിരുന്നത് പ്രവാചക് ജിഹവയില്് നിന്നും ം് പ്രവാചകന്്് ശ്രവിച്ചിരുന്നത് ജിബ്രീലിന്റെ്
ജിഹവയില്്്നിന്നും മായിരുന്നും .്അതുന്റകാണ്്ഒരു്നിലകപ്പെ്അത്പ്രവാചകന്റെ്വചനമായിരുന്നും .്മന്ററ്റാരു്നിലകപ്പെ്
ജിബ്രീലിന്റെ് വചനവമായിരുന്നും .് പലക്ഷ, തുടര്ന്ന, അത് യഥാര്ഥത്തില്്് ജനസ്മക്ഷം് പ്രവാചക്
ജിഹവയിലൂന്റടയും്പ്രവാചക്സ്മക്ഷം്ജിബ്രീലിന്റെ്ജിഹവയിലൂന്റടയും്സ്മര്ോിക്കന്റോടന്ന്സ്ര്വലലാക്നാഥലല്്്
നിന്നവതീര്ണമായ് വചനമാന്റണന്നും ം് വയതമാമാക്കുകയന്നും ണ്.് കൂടാന്റത, അത് അവരുന്റട് രണ്ടുലപരുന്റടയും്
വചനമന്റല്ന്നും ം് പ്രതതത, സ്ലഏിവാഹകന്റരന്ന് നിലകപ്പെ് അവര്ക്കത് സ്ലഏിമയക്കുകയന്നവനില്്് നിന്ന്
അവതരിച്ചുകിട്ടിയതാന്റണന്നും മുള്ള്വസ്തുതയിലലക്ക്റസൂല്്്(ദൂതന്)്എന്ന്പദ്ം്തന്റന്നയും്വിരല്്്ചൂണ്ടുന്നും ണ്.

﴾٢٠﴿ ُش َم ِكي
ُِ ِذي ق َّوةُ ِعن َُد ِذيُال َْع ْر

ദ്ീ്ഖുവ്വത്തിന്്്ഇന്ത്്ദ്ില്്്അര്ിി്മകീന്്

َُم ِكي

മകീന്്
ഥാനാനമുള്ളവന്്

ِالْ َع ْرش

അല്അര്ിി
സ്ിംഹാസ്നം

ُِعن َد

ഇന്ത്
അടത്ത

ُق َّوة

ِذي

ഖുവ്വത്തിന്്
ിതമാി

ദ്ീ
ഉള്ളവനായ

20- അതിിതമാന്്,്സ്ിംഹാസ്നമുടയന്റെ്സ്ന്നിധിയില്്ഉന്നത്ഥാനാനമുള്ളവനുമാണലേഹം.
സൂറ് അന്നജ്മ് 4-5് സൂതമാങ്ങളില്്് ഈ് ആിയം് അവതരിോിച്ചിട്ടുള്ളതിങ്ങന്റനയാണ:് “ഇത് അലേഹത്തിനു്
ലഭിച്ച്ദ്ിവയല ാധനം്തന്റന്നയാന്ന്നും .്അജയ്യിതമാികളുള്ളവനാണ്അത്അലേഹന്റത്ത്പഠിോിച്ചത”.്
ജിബ്രീലിന്റെ് അജയ്യിതമാികളും് മഹത്തായ് കഴിവകളുംന്റകാണ്് എന്ത്ാണുലേിിക്കന്റോട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാരയം്
ഇവിന്റട് വയതമാമാക്കിയിട്ടില്.് മലക്കുകയകളുന്റട് കൂട്ടത്തില്തന്റന്ന് അസ്ാധാരണിതമാികളാല്്് വയതിരിതമാനാണ്
ജിബ്രീല്്് എന്ന് ഇതില്നിന്ന് ഏതായാ ം് മനസിിലാന്ന്നും ണ്.് റസൂല്്് തിരുലമനി് പ്ര്തകാവിച്ചതായി് ഹ.്
ആഇി(റ)് യില്്് നിന്ന് മുസ്ലിം്
് ഇപ്രകാരം് ഉദ്ധ്രിച്ചിരിക്കുകയന്നും : “നാന്്് രണ്ടുതവണ് ജിബ്രീലിന്റന് അതിന്റെ്
സ്ാക്ഷാല്്്രൂപത്തില്്്ദ്ര്ിിച്ചിട്ടുണ്.്അതിന്റെ്മഹാകാരം്ആകാിത്തിനും്ഭൂമിക്കുകയമിടയില്്്അന്ത്രീക്ഷത്തില്്്
പരന്നും ്നില്ക്കുകയകയായിരുന്നും ” തിരുലമനി്(സ്)്ജിബ്രീലിന്റന്അറുനൂറു്ചിറന്കളുള്ള്നിലയില്്്കണ്ിട്ടുള്ളതായി്
അബ്ദുല്ാഹിബ്നു് മസ്ഊദ്ില്് നിന്ന് മുസ്ലി
് മും തിര്മിദ്ിയും് മുനദ്ദ്് അമദുദും് നിലവദ്നം് ന്റചയ്തിട്ടുണ്.് ഇതില്്നിന്ന്
ആ്മഹാിതമാിന്റയ്ഏതാണ്ടൂഹിക്കാമലല്ാ
﴾٢١﴿ ُُّمطَاعُ َُثَّ أ َِمي

മുതവാഇന്്്സ്മ്മ്അമീന്്

ُأ َِمي

ََُّث

അമീന്്
വിിവ്തകന്്

സ്മ്മ
അവിന്റട

ُُّمطَاع

മുതവാഇന്്
അനുസ്രിക്കന്റോടന്നവന്്

21- അവിന്റട്അനുസ്രിക്കന്റോടന്നവനും്വിിവ്തകനുമാണ.
മലക്കുകയകന്റളല്ാം് അതിന്റെ് ആജ്ഞാനുസ്ാരമാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുകയന്നത.് ലദ്വികസ്ലഏിത്തില്്് തന്റെ്
വകയായി് യാന്റതാന്നും ം് കൂട്ടിലച്ചര്ക്കുകയകയില്.് ലദ്വത്തിലല്നിന്ന് ലഭിച്ചന്റതലന്ത്ാ് അത് അലതപടി്
എത്തിച്ചുന്റകാടക്കുകയന്ന്വിിവ്തകനാണ.
ِ وماُص
﴾٢٢﴿ ُاحبكم ِِبَ ْجنون
َ ََ

ُِِبَ ْجنون

വമാ്സ്വാഹിബുന്ം് ിമജ്നൂന്്

ിമജ്നൂന്്
ഭ്രാന്ത്ന്്

ِص
احبكم
َ

സ്വാഹിബുന്ം
നിങ്ങളുന്റട്കൂട്ടുകാരന്്

َوَما

വമാ
അല്

22- നിങ്ങളുന്റട്കൂട്ടുകാരന്്്ഭ്രാന്ത്നല്.
സ്ാഹി ിന് കൂട്ടുകാരന്്,് സുഹൃത്ത, സ്ഹപ്രവര്ത്തകന്്,് സ്മീപഥാനന്്് എന്റന്നാന്റക്കയാണര്ഥം.് കൂട്ടുകാരന്്്
എന്നതുന്റകാണ്ടുലേിയം് റസൂല്്് തിരുലമനിയാണ.് അലേഹന്റത്ത് മക്കാവാസ്ികളുന്റട് സ്ഹചാരി/് കൂട്ടുകാരന്്്
എന്നും ് വിലിഷിോിച്ചത, അലേഹം് അവര്ന്റക്കാരപരിചിതനന്റല്ന്നും ം് പ്രതതത, സ്വന്ത്ം് നാട്ടുകാരനും്
സ്വലഗാത്രജനുമാന്റണന്നും ം് ജീവിതകാലം് മു വന്്് അവര്ക്കിടയില്തന്റന്ന് കഴിച്ചുകൂട്ടിയവനാന്റണന്നും ം് അലേഹം്
ഏതു് സ്വഭാവക്കാരനാന്റണന്നും ം് എന്തു് പ്രകൃതക്കാരനാന്റണന്നും ം് എങ്ങന്റന് ന്റപരുമാറുന്നും ന്റവന്നും ം് ഇതുവന്റര്
എങ്ങന്റന് ജീവിച്ചുന്റവന്നും ം് അലേഹം് എന്തുമാത്രം് വിജ്ഞനും് ഉദ്ബബുദ്ധ്നുമാന്റണന്ന് അവരുന്റട് പട്ടണത്തിന്റല്
ന്ട്ടികള്ക്കുകയലപാ ം് അറിയാം.് അലേഹന്റത്തക്കുകയറിച്ച് നിങ്ങള്്് വാ് തുറന്നും ് വല്തും് പറഞ്ഞാല്്് അത്

അലേഹത്തിന് ലയാജിക്കുകയലമാ, ഇലല്് എന്ന് ലനാക്കിക്കാണാന്്് കഴിയുന്ന് ആയിരക്കണക്കില്്് ആളുകള്്്
അലേഹന്റത്ത്നന്നായി്അറിയുന്നവരായി്നിങ്ങള്ക്കിടയില്്്ഉണ്.്അത്തരം്ഒരാന്റള്മനഃപൂര്വം്ഭ്രാന്ത്ന്റനന്ന്
വിളിക്കുകയന്നവര്്്ലജ്ജിക്കണം്എന്ന്ധവനി.്
﴾٢٣﴿ ي
ُِ ُِرآهُ ِِب ْْلف ُِق الْمب
َ َولََق ْد

ِ ِالْمب
ُي

അല്മു ീന്്
ന്റതളിഞ്ഞ

വലഖദ്്റആഹു് ില്്്ഉഫുഖില്്്മു ീന്്
ُِِب ْْلف ِق

ില്്്ഉഫുഖി
ചക്രവാളത്തില്്

َُرآه

റആഹു
അലേഹന്റത്ത കണ്ിട്ടുണ്

َُولََق ْد

വലഖദ്
ഉറോായും

23- ഉറോായും്അലേഹം്ജി രീലിന്റന്ന്റതളിഞ്ഞ്ചക്രവാളത്തില്്
്
്ന്റവച്ചു്കണ്ിട്ടുണ്.
ചക്രവാളം് എന്നതുന്റകാണ്ടുലേിയം് സൂരയന്്് ഉദ്യംന്റകാണ്് കിരണങ്ങള്്് പരുന്ന് പൂര്വചക്രവാളമാണ.്
ജിബ്രീല്്് (അ)് വിണ്ണിന്റെ് പൂര്വചക്രവാളത്തില്്് പ്രതയക്ഷന്റോട്ടലിഷം് ന ി് തിരുലമനിയുന്റട് ലനന്റര്
അടുതുടങ്ങകയും് അങ്ങന്റന് തിരുലമനിക്ക് മുകളിലായി് അന്ത്രീക്ഷത്തില്്് തങ്ങിനില്ക്കുകയകയും് ന്റചയ്തു.്
അനന്ത്രം് ജിബ്രീല്്് തിരുലമനിക്കുകയലനന്റര് താണുവന്നും .് എന്നിട്ട് രണ്് വില്ളലവാ് അതിലല്പം് ന്റലവാ്
അകലത്തില്്്നിലന്റകാണ്ടു. എന്നിട്ട്അല്ാഹുവിന്തന്റെ്ദ്ാസ്ന്റന്ല ാധനം്ന്റചയ്യാനുണ്ായിരുന്നത്അവന്്്
ജിബ്രീല്്്മുലഖന്തിരുലമനിന്റയ്ല ാധനംന്റചയ്തു.്
﴾٢٤﴿ ُضنِي
ُِ َوَماُه َُو َعلَىُالْغَْي
َ ِب ب

ُضنِي
َ ِب

ിദ്നീന്്
പിശുക്ക്കാട്ടുന്നവന്്

വമാ്ഹുവ്അലല്്്ലഗ ി് ിദ്നീന്്

ِ الْغَْي
ُب

അല്്്ലഗ ി
അദൃിയകാരയം

َعلَى

അല
ലമല്്

ُه َو

ഹുവ
അലേഹം

َوَما

വമാ
അല്

24- അലേഹം്അദൃിയവാര്ത്തകള്്്ജനത്തിന്റനത്തിക്കുകയന്ന്കാരയത്തില്്്പിശുക്കനല്.
റസൂല്്് തിരുലമനി് നിങ്ങളില്നിന്ന് ഒന്നും ം് ഒളിച്ചുവയ്ക്കുന്നില്.് അല്ാഹുവിലല്നിന്നും ം് തനിക്കുകയ് ലഭിക്കുകയന്ന്
അതിഭൗതിക് ജ്ഞാനങ്ങന്റളന്തും് -അത് അല്ാഹുവിന്റെ് സ്ത്തന്റയയും് ഗുണങ്ങന്റളയും് ന്റിച്ചുള്ളതാവന്റട്ട,
മലക്കുകയകന്റള് ന്റിച്ചുള്ളതാവന്റട്ട, മരണാനന്ത്രജീവിതന്റത്തയും് പരലലാകന്റത്തയും് സ്വര്ഗനരകങ്ങന്റളയും്
ന്റിച്ചുള്ളതാവന്റട്ട-്എല്ാം്യാന്റതാരു്ഏറ്റക്കുകയറവമില്ാന്റത്ദൂതന്്്നിങ്ങള്ക്ക്പറഞ്ഞുതരുന്നും ണ്.

﴾٢٥﴿ َُوَماُه َُو بَِق ْو ُِل َش ْيطَانُ َّرِجيم

വമാ്ഹുവ് ി്ഖൗലി്ലിതവാനിര്റജീം

َُّرِجيم

റജീം
ിപിക്കന്റോട്ട

ُبَِق ْو ِل

َُش ْيطَان

ലിതവാനിന്്
പിിാചിന്റെ

ി്ഖൗലി
വചനം

ُه َو

َوَما

ഹുവ
ഇത

വമാ
അല്

25- ഇത്ിപിക്കന്റോട്ട്പിിാചിന്റെ്വചനവമല്.
മുഹമ്മദ്ി(സ്)ന്റെ് ന്റചവിയില്് ഏലതാ് പിിാച് വന്ന് ഓതിന്റക്കാടക്കുകയന്നതാണ് ഈ് ആിയങ്ങള്്് എന്ന്
വിചാരിലക്കണ്തില്.്
മനുഷയന്റന്
ഹുലദ്വതവത്തില്നിന്നും ം്
വിഗ്രഹാരാധനയില്നിന്നും ം്
നിര്മതതവത്തില്നിന്നും ം് നാ്തകികതവത്തില്നിന്നും ം് അകറ്റി, ലദ്വഭതമാിയും് ഏകലദ്വതവവം് പഠിോിക്കുകയക്
ന്റചന്ത്താന്റെ് ദ്ൗതയമല്.് മനുഷയന്റന് കടിഞ്ഞാണില്ാത്ത് ന്തിരന്റയലോാന്റല് ജീവിക്കുകയന്നതിനു് പകരം്
ലദ്വസ്മക്ഷം്സ്മാധാനം്ല ാധിോിലക്കണ്വനാന്റണന്ന്ല ാധവല്ക്കരിക്കുകയന്നതും്ന്റചന്ത്താന്റെ്പണിയല്.്
അനാചാരങ്ങളും് അക്രമങ്ങളും് അധര്മങ്ങളും് നീചൃതത്തികളും് വിലക്കി് മനുഷയന്റര് ജീവിതശുദ്ധ്ിയിലലക്കുകയം്
നീതിയിലലക്കുകയം് ഭതമാിയിലലക്കുകയം് ലശ്രഷ്ഠധര്മങ്ങളിലലക്കുകയം് മാര്ഗദ്ര്ിനം് ന്റചയ്യാന്്് ന്റചന്ത്താനു്
കഴിയുന്നന്റതങ്ങന്റനയാണ?!
﴾٢٦﴿ ْهبو َُن
َ فَأَيْ َُن تَذ

ഫ്അയ്ന്തദ്ബഹബൂന്്
ُْهبو َن
َ تَذ

തദ്ബഹബൂന്്
നിങ്ങള്്്ലപാന്ന്നും 

ُأَيْ َن

അയ്ന
എലങ്ങാട്ടാണ

ُف
َ

ഫ
എന്നിരിന്റക്ക

26- എന്നിട്ടും്നിങ്ങന്റളലങ്ങാട്ടാണു്ലപായിന്റക്കാണ്ിരിക്കുകയന്നത.
ഇത്രന്റയാന്റക്ക് കാരയ് ഗൗരവലത്താന്റട് നിങ്ങന്റള് ല ാദ്ധ്യന്റോടത്തിയിട്ടും് ഈ് ഖുറാന്്് ലകള്ക്കാന്റത് പിന്റന്ന്
എലങ്ങാട്ടാണ്നിങ്ങള്്്തിരിഞ്ഞു്ലപാന്ന്നത.
ِ إِ ْنُه ُو إََِّّل
﴾٢٧﴿ ي
َُ ُذ ْكرُ لِل َْعال َِم
َ

ِ
ُي
َ لل َْعال َِم

ലില്്്ആലമീന്്്്
സ്ര്വലലാകര്ക്കുകയം

ഇന്്്ഹുവ്ഇല്ാ്ദ്ിക്രുന്്്ലില്്്ആലമീന്്
ِ إََِّّل
ُُذ ْكر

ഇല്ാ്ദ്ിക്രുന്്
ഒരു്ഉദ്ബല ാധനമല്ാന്റത

ُإِ ْنُه َو

ഇന്്്ഹുവ
ഇതല്

27- ഇത്ലലാകര്ക്കാന്റകയുള്ള്ഉദ്ല് ാധനമല്ാന്റതാന്നും മല്;
ജീവിത് യാഥാര്തയന്റത്തക്കുകയറിച്ചും, പരലലാക് വിജയന്റത്തക്കുകയറിച്ചും, രക്ഷാ് ിിക്ഷകന്റളക്കുകയറിച്ചും് ലലാക് ജനതക്ക്
മു വനായുമുള്ള് ഉല്്ല ാധനമാണ് ഈ് ഖുര്ആന്റെ് പ്രതിപാദ്യം.് അതിനാല്്് ജീവിത് വിജയം് ആഗ്രഹിക്കുകയന്ന്
എല്ാ്മനുഷയരും്ശ്രദ്ധ്ന്റകാടലക്കണ്്ഗ്രന്ഥമാണിത.

﴾٢٨﴿ يم
َُ لِ َمنُ َُشا َُء ِمنك ُْم أَنُيَ ْستَ ِق

ലിമന്്്ിാഅ്മിന്ന്ം്അന്യ്തകഖീം

ِ
ُيم
َ أَنُيَ ْستَق

അന്യ്തകഖീം
ലനര്വഴിയില്്നിലന്റകാള്ളാന്്

ُِمنك ْم

മിന്ന്ം
നിങ്ങളില്്

لِ َمن

ِ َش
َاء

ിാഅ
ഉലേിിച്ചു

ലിമന്്
ഒരുവന

28- നിങ്ങളില്്്ലനര്വഴിയില്്്നടക്കാനാഗ്രഹിക്കുകയന്നവര്ക്ക.
അതായത, ഈ്ഉപലദ്ിവചനങ്ങള്്്മനുഷയവര്ഗത്തിന്നാകമാനമുള്ളതാന്ന്നും .്എന്നാല്്,്സ്ന്മാര്ഗം്സ്വയം്
ഇച്ഛിക്കുകയന്നവര്ലക്ക് അത് പ്രലയാജനന്റോമന.് മനുഷയന്്് സ്തയം് ലതടന്നവനും് ലനര്വഴിന്റയ്
ലനദ്ഹിക്കുകയന്നവനുമായിരിക്കുകയക്എന്നത്അതില്നിന്ന്പ്രലയാജനം്ലഭിക്കുകയന്നതിനുള്ള്മുന്നും പാധികളാന്ന്നും .
ِ
﴾٢٩﴿ي
َُ ب ال َْعال َِم
ُُّ ُاّلل َر
َُّ اء
َ ََوَماُت
َ شاءو َُن إََّّلُأَنُيَ َش

ُي
َ ال َْعال َِم

വമാ്തിാഊന്ഇല്ാ്അന്യിാ്അല്ാ ഹു്റബ്ബുല്്്ആലമീന്്
ُب
ُّ َر

َّ اء
ُُاّلل
َ أَنُيَ َش

ُإََِّّل

അല്്്ആലമീന്്
നാഥന്്
അന്യിാ്അല്ാ
ഇല്ാ
സ്ര്വലലാക പരിപാലകന്് അല്ാഹു്ഉലേിിച്ചാല്് അല്ാന്റത

ُشاءو َن
َ َت

തിാഊന
ഉലേിിക്കുകയ

َوَما

വമാ
ഇല്

29- എന്നാല്്് മു ലലാകരുന്റടയും് നാഥനായ് അല്ാഹു് ഇഛിക്കുകയന്നതല്ാന്റതാന്നും ം് നിങ്ങള്ക്ക്
ആഗ്രഹിക്കാനാവില്.
ഇവിന്റട് രണ്ടു് കാരയങ്ങള്്് മനസിിലാലക്കണ്തുണ്.് ഒന്ന, ലനര്വഴിയില്് നടക്കാന്്് ആഗ്രഹിക്കുകയന്നവര്ക്ക് തന്റെ്
നാഥനിലലക്കുകയള്ള് മാര്ഗം് സ്വീകരിക്കാനുള്ള് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്.് രണ്, അല്ാഹു് ഇഛിക്കാന്റത് നിങ്ങളുന്റട്
ഇഛന്റകാണ്് മാത്രം് ഒന്നും ം് സ്ംഭവിക്കുകയന്നില്.് ഈ് രണ്ടു് സ്ംഗതികന്റളക്കുകയറിച്ച് നന്നായി് ചിന്ത്ിച്ചുലനാക്കിയാല്്്
മനുഷയസ്വാതന്ത്ര്യവം് ലദ്ലവഛയും് തമ്മി ള്ള് ന്ധം് ിരിക്കുകയം് മനസിിലാക്കാവന്നതാണ.് വിധിവിിവാസ്ം്
സ്ം ന്ധിച്ച് ന്റപാതുവില്്് ജനമനസ്സുകളില്്് ഥാനലംപിടിക്കുകയന്ന് സ്ലഏഹങ്ങന്റളന്റയല്ാം് അതു് ദൂരീകരിക്കുകയകയും്
ന്റചുന്നം.്
ഒന്നാമലത്തത് മനസിിലാക്കിത്തരുന്നത് ഇതാണ:് ഈ് ലലാകത്ത് മനുഷയന്ന് നല്കന്റോട്ടിട്ടുള്ള് സ്വാതന്ത്ര്യം,
അവന്്്ഇവിന്റട്ജീവിതം്നയിക്കുകയന്നതിനു്ലവണ്ി, തന്റെ്മുന്നില്്്വരുന്ന്വിവിധ്സ്രണികളില്്്ഏതു്സ്രണി്
സ്വീകരിക്കണന്റമന്ന് സ്വയം് തീരുമാനിക്കുകയക് എന്ന് പരിധിയില്് പരിമിതമാന്ന്നും .് ന്റതരന്റഞ്ഞടക്കാനുള്ള് ഈ്
സ്വാതന്ത്യരം് (Freedom of choice) ആണ് അല്ാഹു് മനുഷയന്ന് നല്കിയിട്ടുള്ളത.് ഉദ്ാഹരണമായി, നിതയൃതത്തി്
ലതടന്ന് ഒരാള്.് അയാളുന്റട് മുന്നില്്് പലവഴികളുണ്.് ചിലത് കൃഷി, കച്ചവടം, വയവസ്ായം, ഉലദ്യാഗം,
ലകന്റത്താഴില്്് എന്നിവലപാന്റല് അനുവദ്നീയങ്ങളാണ.് ചിലത് ലമാഷണം, കവര്ച്ച, പലിിക്കച്ചവടം,
ലകക്കൂലി, ചാരിത്രയവില്പന, ചൂതാട്ടം, അവിഹിതമായ്ന്റതാഴി കള്്്എന്നിവ്ലപാന്റല്നിഷിദ്ധ്വം.്ഇവയില്്്
നിതയൃതത്തിക്കായി് ഏതു് മാര്ഗം് സ്വീകരിക്കണന്റമന്ന് തീരുമാനം് മനുഷയന്റെ് ന്റതരന്റഞ്ഞടോിനു്
വിട്ടുന്റകാടത്തിരിക്കുകയന്നും .് വയതയ്തക് സ്വഭാവരീതികളും് ഇപ്രകാരം് തന്റന്ന.് ഉത്തരവാദ്ിതവം, വിിവ്തകത,
സ്തയസ്ന്ധത, മാനയത, നീതി, കാരുണയം, സ്ഹാനുഭൂതി്തുടങ്ങിയ്സ്ദ്ബഗുണങ്ങള്്്ഒരുവിത്ത.്അപകര്ഷത,
നിരുത്തരവാദ്ിതവം, അക്രമം, കാപടയം, കളവ, അവിലവകം് തുടങ്ങിയ് ദുര്ഗുണങ്ങള്്് മറുവിും.് ഇതില്്്
ഇഷ്ടമുള്ള് ഏതു് സ്വഭാവരീതിയും് ന്റതരന്റഞ്ഞടക്കാന്്് മനുഷയന്ന് പൂര്ണ് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്.് മതങ്ങളുന്റടയും്
വിിവാസ്ങ്ങളുന്റടയും് കാരയവം് ഇപ്രകാരംതന്റന്ന.് ആ് വകയി ം് പല് സ്രണികള്്് മനുഷയന് മുപില്്്
തുറന്നും കിടപ്പുണ്.് നാ്തകികതവം,
ഹുലദ്വതവം, വിഗ്രഹാരാധന, ഏകലദ്വതവവം് ഹുലദ്വതവവം്
കൂടിക്കുകയഴഞ്ഞ് സ്ലരങ്ങള്്,് ഖുര്ആന്്് പഠിോിക്കുകയന്ന് തനി് ഏകലദ്വാരാധന് എന്നിങ്ങന്റന.് അതില്്് ഏത്
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മനുഷയനില്്് അടിലച്ചല്ോിക്കുകയന്നില്.് അതായത, മനുഷയന്്് അനുവദ്നീയമായ് നിതയൃതത്തി് ആഗ്രഹിക്കുകയകയും്
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ഖുര്ആനിന്റന് അനുഗമിക്കാനാഗ്രഹിക്കുകയലപാള്്് അല്ാഹു് അവന്റന് നാ്തകികലനാ് ഹുലദ്വവിിവാസ്ിലയാ്
സ്തയനിലഷധിലയാ് ആക്കുകയന്നില്.് മനുഷയന്്് സ്ച്ചരിതനായിത്തീരണന്റമന്നാഗ്രഹിക്കുകയലപാള്്് അല്ാഹു്
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ആന്റരയും് ന്റകാല്ാനുള്ള് സ്ൗകരയം് ലഭിക്കുകയകയാന്റണലില്.് ഇഷ്ടമുള്ളയാന്റരയും് ലപാക്കറ്റടിക്കാന്്് സ്ൗകരയം്
ലഭിക്കുകയന്ന് ലപാക്കറ്റടിക്കാരനില്നിന്ന് ആരുന്റട് ലപാക്കറ്റാണ് രക്ഷന്റോടക? ഒരു് കള്ളന്റെ് ലകയില്നിന്ന്
ആരുന്റടയും് മുത ം് രക്ഷന്റോടില്.് ഒറ്റ് സ്ത്രീക്കുകയം് ഒരു് ന്റതമ്മാടിയില്നിന്ന് മാനം് കാക്കാനാവാന്റതവരും.് ഒരു്
ഭവനലഭദ്നക്കാരന്്് ഒറ്റ് വീടം് ഒഴിവാക്കുകയകയില്; ഇവര്ന്റക്കാന്റക്ക് അവരവര്ക്കുകയ് ലതാന്നും ന്നത് അോടി് ന്റചയ്യാന്്്
തികഞ്ഞ്കഴിവം്സ്ൗകരയവം്കൂടി്കിട്ടുകയാന്റണലില്.്അതുന്റകാണ്്മനുഷയന്്്ിരിലയാ്ന്റതലറ്റാ്ആയ്ഏതു്
മാര്ഗത്തിലൂന്റട്നടക്കാന്്്ഉലേിിച്ചാ ം്അതിലൂന്റട്അവനു്നടക്കാന്്്സ്ൗകരയലമകണലമാ്ലവണ്ലയാ്എന്നും ്
തീരുമാനിക്കാനുള്ള്അവകാിം്അല്ാഹു്അവന്റെ്കരത്തില്തന്റന്ന്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയകയാണ.്
ഒരാള്്് ദുര്മാര്ഗം് ന്റവടിഞ്ഞ് സ്ന്മാര്ഗം് സ്വീകരിക്കാനാഗ്രഹിച്ചാല്്് അയാള്ക്കുകയം് അല്ാഹുവിന്റെ് ഇഛയും്
ഉതവിയും് ലഭിച്ചാല്്് മാത്രലമ് പ്രാലയാഗികമായി് സ്ന്മാര്ഗനിരതനാവാന്്് കഴിയൂ.് ദുര്മാര്ഗം് ന്റവടിഞ്ഞ്
സ്ന്മാര്ഗം്ലകന്റക്കാള്ളാനുള്ള്തീരുമാനം്മനുഷയന്്്സ്വയം്എടത്തിരിക്കണന്റമന്ന്ഉപാധിയുന്റണ്ന്നും ്മാത്രം.്
അതല്ാന്റത, അല്ാഹു് ആന്റരയും്
ലാല്ക്കാരം് കള്ളലനാ് ഘാതകലനാ് നാ്തകികലനാ്
ഹുലദ്വവിിവാസ്ിലയാ് ആക്കാത്തതു് ലപാന്റല് ആന്റരയും് ലാല്ക്കാരം് സ്തയവിിവാസ്ിയും് ആക്കുകയന്നില്.്
ആരാണ്സ്ന്മാര്ഗപ്രാപ്തിക്കര്ഹന്റനന്നും ം്ആര്്്അര്ഹനന്റല്ന്നും ം്അല്ാഹു്തന്റെ്ജ്ഞാനത്താല്്്അറിയുന്നും .്
അതിനാല്്് ലദ്വിക് പാത് പിന്തുടരാന്്് ആഗ്രഹിക്കുകയന്നവര്്് മാനസ്ികമായി് അതിനു് പൂര്ണ്ണമായി്
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