അദ്ധ്യായം: 80 - അബസ
അവതരണകാലം
ഒരിക്കല് നബി(സ)യുടെ സന്നിധിയില് മക്കയിടല ചില പ്രമാണിമാര് സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവര്ക്ക്
ഇസ്ല
 ാമിടന മനസ്സിലാക്കിടക്കാടുക്കാന് ശ്രമിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തിരുമമനി. ഈ സന്ദര്ഭത്തിില്
ഇബ്നു ഉമ്മിമക്തം എന്നുമേരായ ഒരു അന്ധന് തിരുമമനിടയ സമീേിച്ചു. അമേഹത്തിിന് ഇസ്ല
 ാമിടനക്കുറിച്ച്
ചില
കാരയങ്ങള്
തിരുമമനിമയാെ്
മചാദിച്ചറിയണടമന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ
ഇെടേെല്
അമരാചകമായിമത്തിാന്നിയ തിരുമമനി ആഗതടന അവഗണിച്ചു. ഈ സംഭവടത്തി സ്പര്ശിച്ചാണ് ഈ ററ
അവതരിച്ചത്. ഉേരുക്ത ചരിത്രസംഭവത്തിിലൂടെ ഈ ററയുടെ അവതരണകാലം അനായാസം
നിര്ണിതമാന്ന്നു.ഒന്നാമതായി, ആദയകാലത്തുതടന്നഇസ്ല
 ാംസവീകരിച്ചവരിടലാരാളാണ് ഇബ്നുഉമ്മിമക്തം.
തിരുമമനിയുടെ സദസ്സില് അന്ന് ഉേവിഷ്ടരായിരുന്ന ആളുകളുടെ മേരുകള് വിവിധ നിമവദനങ്ങളില്
പ്രസ്താവിക്കടെട്ടിട്ടുണ്ട്.ഇസ്ല
 ാമിമനാെ്കടുത്തിശത്രുതടവച്ചുപുലര്ത്തിിയിരുന്നഉത്ബ, ശശബ, അബൂജഹല്്,
ഉമയ്യതുബ്നു ഖലഫ്, ഉബയ്യുബ്നു ഖലഫ് തുെങ്ങിയവടര ആ േട്ടികയില് കാണാം. അതില്നിന്നു
മനസ്സിലാന്ന്നതിങ്ങടനയാണ്: സംഭവം നെക്കുമപാള് ഇെറഞ്ഞവരും നബി(സ)യും തമ്മിലുളള
േരസ്പരബന്ധവംടേരുമാറ്റവംനിലനില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അവര് തമ്മിലുള്ളസംഘര്ഷം, അവര് നബിടയ
സന്ദര്ശിക്കുന്നമതാടിെിക്കാചകളകള് നെത്തുന്നമതാഅവസാനിക്കാന് മാത്രംവളര്ന്നിരുന്നി ഈ .ഈററവളടര
ആദയകാലത്തി്അവതരിച്ചററകളില്ടേട്ടതാടണന്നാണ്ഈവസ്തുതകള്ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ഉള്ളെക്കം
പ്രഭാഷണാരംഭത്തിിടെ ശശലി കാണുമപാള് അനുവാചകന് ഇങ്ങടനയാണു മതാന്നുക: അന്ധടന
അവഗണിച്ച് ഖുശറശി പ്രമാണിമാടര േരിഗണിച്ചതിടെ മേരില് അ ഈ ാഹു പ്രവാചകടന
ആമേേിച്ചിരിക്കുകയാണീ ററയിലൂടെ. േമേ, ററ ടമാത്തിത്തിില് എടുത്തു േഠിച്ചുമനാക്കിയാല് ആമേേം
യഥാര്ഥത്തിില് ഖുശറശി പ്രമാണിമാരുടെ മനടരയാടണന്ന് മനസ്സിലാന്ം. പ്രമാണിമാടര വിശിഷ്ടരും
അന്ധടന അധമനും ആയി കരുതിയതു ടകാണ്ട ഈ  തിരുമമനി ഖുശറശിമനതാക്കടള േരിഗണിച്ചിരുന്നത്.
മറിച്ച്, ഒരു പ്രമബാധകന് തടെ പ്രമബാധന പ്രവര്ത്തിനം തുെുമ്പമപാള് സവാഭാവികമായും സമൂഹത്തിില്
സവാധീനശക്തിയുള്ളവര്ക്ക് ന്ഗണന ടകാടുക്കുന്നു. മമമലക്കിെയിലുള്ളവര് തടെ ആശയം
സവീകരിക്കുകയാടണങ്കില് േിടന്ന ബാക്കി കാരയം എളുെമാന്മമ ഈ ാ. ഏതാണ്ട് ഈടയാരു നിലോൊണ്
ആദയകാലത്തി്പ്രമബാധനപ്രവര്ത്തിനത്തിില്നബി(സ)യുംഅവലംബിച്ചിരുന്നത്.
േമേ, അ ഈ ാഹു അമേഹടത്തി േഠിെിച്ചു: ഇത ഈ  ശരിയായ പ്രമബാധനരീതി. ഈ പ്രമബാധനത്തിിടെ
വീേണത്തിില് സതയാമനവഷകനായ ഏതു മനുഷയനും പ്രാധാനയള്ളവനാന്ന്നു. അവന് അവശനാമണാ
സവാധീനമി ഈ ാത്തിവനാമണാ
ആര്ത്തിനാമണാ
എന്നടതാന്നും
പ്രസക്തമ ഈ .
സതയടത്തി
വിലമതിക്കാത്തിവരാകടട്ട, അവര്ആരായാലുംഅപ്രധാനരാണ്-സമൂഹത്തിില്അവര്ക്കുള്ളനമാാനമാനങ്ങള്
എത്രവലുതായാലുംശരി.അതുടകാണ്ട്താങ്കള്ഇസ്ല
 ാമികാദര്ശങ്ങള്എ ഈ ാവടരയുംഉറടക്കമകള്െിക്കുക.
എങ്കിലും സതയം സവീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധ്ത ആരില് കാണടെടുന്നുമവാ, അവരാണ് യഥാര്ഥത്തിില്
താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ്യര്ഹിക്കുന്നവര്. സവന്തം വപില് നിഗളിച്ചുടകാണ്ട് അവര്ക്ക് താങ്കടളയ ഈ , പ്രതുത,
താങ്കള്ക്ക് അവടരയാണ് ആവശയംഎന്നുകരുതുന്നആഞ്ചവതരുിതരുടെപില് സമന്ദശംസമര്െിക്കരുത്.
അത് താങ്കളുടെ പ്രമബാധനത്തിിടെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിിന് മചര്ന്നത ഈ . ഇതാണ് ററയുടെ തുെക്കം
തല് റക്തം 16 വടരയുള്ളവചനങ്ങളുടെപ്രമമയം.അനന്തരം, റക്തം 17 തല് ആമേേത്തിിടെഖം
പ്രവാചക സമന്ദശടത്തി തള്ളിക്കളഞ്ഞ സതയനിമഷധികളിമലക്ക് മനരിട്ട് തിരിയുന്നു. അതില് ആദയമായി,
സ്രഷ്ടാവം േരിോലകനും അന്നദാതാവമായ നാഥമനാെ് അവര് അനുവര്ത്തിിക്കുന്ന സമീേനടത്തി
ന്റ്റടെടുത്തിിയിരിക്കുന്നു. ഒടുവില് അവര് താക്കീതു ടചയ്യടെട്ടുടകാണ്ടിരിക്കുന്ന അന്തയനാളില് എന്തുമാത്രം
ഭയാനകമായേരിണതിയാണവര്ക്കുമനരിമെണ്ടിവരുകഎന്നുതാക്കീതുടചതിരിരിക്കുകയാണ്.
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അബസ
അമേഹംടനറ്റിചുളിച്ചു

1- അമേഹംടനറ്റിചുളിച്ചു, ഖംതിരിച്ചു.
ഈ പ്രഥമ വാകയത്തിിടെ ശശലിയില് കൗതുകകരമായ ഒരു ധവനി അന്തര്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനന്തര
വാകയങ്ങളില്, ടനറ്റിചുളിച്ച് തിരിഞ്ഞുകളഞ്ഞത് തിരുമമനി(സ) തടന്നയാടണന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന വിധം
അമേഹടത്തിത്തിടന്ന അഭിസംമബാധന ടചതിരിട്ടുടണ്ടങ്കിലും ആ നെേെിയുണ്ടായത് തിരുമമനിയില്നിന്ന ഈ ,
മറ്റാരില് നിമന്നാ ആണ് എന്ന മട്ടിലാണ് പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തിരം നെേെി താങ്കളില്
നിന്നുണ്ടാമവണ്ടത ഈ ായിരുന്നു. താങ്കളുടെ ഉന്നത സവഭാവഗുണങ്ങളറിയുന്നവര് കണ്ടാല് ഇത് താങ്കള ഈ ,
ഇത്തിരം നിലോടുകള് അനുവര്ത്തിിച്ചുവരുന്ന മറ്റാമരാ ആടണന്ന് വിചാരിച്ചുമോന്ം എന്ന് അതിറക്ഷ്മമായ
ഒരുരീതിയില്നബി(സക്ക്മനസ്സിലാക്കിടക്കാടുത്തിിരിക്കുന്നുഈഅവതരണശശലി.
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അന്ജാഅഹു
അമേഹത്തിിടെഅടുക്കല്വന്നതിനാല്

അല്അഅýമാ
അന്ധന്
2- ന്രുെടെവരവകാരണം.

ഇവിടെ ‘അന്ധന്’ എന്നു േരാമര്ശിച്ചത് ആഖത്തിില് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുമോടല പ്രസിദ്ധ് സഹാബിയായ
അബ്ദു ഈ ാഹിബ്നുഉമ്മിമക്തമിടനണ്.ഇമേഹംഉമ്മുല്അ്മിനിനീന്ഹ.ഖദീജ(റ)യുടെഅമ്മായിയുടെമകനാണ്.
അമേഹത്തിിടെമാതാവ് ഉമ്മുമക്തംഖദീജയുടെേിതാവ് ഖുശവലിദിടെസമഹാദരിയാണ്.തിരുമമനിയുമായി
അമേഹത്തിിനുള്ള ഈ ബന്ധുതവം മനസ്സിലാക്കിയാല് േിടന്ന, അമേഹടത്തി അേരിചിതമനാ നിസ്സാരമനാ
ആയിമനസ്സിലാക്കിയതുടകാണ്ടാണ് തിരുമമനിടനറ്റിചുളിച്ച് തിരിഞ്ഞുകളഞ്ഞതുംപ്രമാണിമാരില്തടന്നശ്രദ്ധ്
മകന്ദ്രീകരിച്ചതുംഎന്ന് സംശയിക്കുവാന് നയായടമാന്നുമി ഈ .കാരണം, അമേഹംതിരുമമനിയുടെബന്ധുവാണ്.
തറവാട്ടുകാരനാണ്. തരംതാണവന ഈ . പ്രവാചകന് അമേഹമത്തിാെ് ഇങ്ങടന ടേരുമാറിയതിടെ
യഥാര്ഥകാരണം ‘അന്ധന്’ എന്ന േദപ്രമയാഗത്തിില്നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. തിരുമമനിയുടെ
അവഗണനയ്ക്കുള്ള കാരണടമന്ന നിലയിലാണ് ഖുര്ആന് തടന്ന അത് േരാമര്ശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത്
തിരുമമനിയുടെ
വിചാരഗതികളിതായിരുന്നു:
ഞാനിമൊള്
സംസാരിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കുന്ന
പ്രമാണിമാരിലാടരങ്കിലും സന്മാര്ഗം സവീകരിക്കുകയാടണങ്കില് അത് ഇസ്ല
 ാം ശക്തിപ്രാേിക്കാനുള്ള
വലിടയാരുോധിയായിത്തിീരാവന്നതാണ്. മറിച്ച്, ഈ പ്രമാണിമാരിലാടരങ്കിലും സ്ല
 ിമായാല് ഉണ്ടാക്കാന്
കഴിയുന്നത്ര മനട്ടങ്ങള് ഒരു അന്ധനായ ഇബ്നു ഉമ്മിമക്തമിന് തടെ അവശതകള് മൂലം ഇസ്ല
 ാമിന്
ഉണ്ടാക്കിടക്കാടുക്കാന് കഴിയി ഈ . അതുടകാണ്ട് ഈ സന്ദര്ഭത്തിില് അമേഹം തങ്ങളുടെ സംസാരത്തിില്
ഇെടേൊതിരിക്കുകയാണ് മവണ്ടത്. അമേഹത്തിിന് വ ഈ തും മചാദിക്കാമനാ േറയാമനാ ഉടണ്ടങ്കില്
ഇതിനുമശഷം എമൊള് മവണടമങ്കിലും ആവാമമ ഈ ാ. ഇതുതടന്നയാണ് പ്രമബാധന നെേെിയില് ഈ
സന്ദര്ഭത്തിില് നബി(സ) അവഗണിച്ചത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിടക്കാടുക്കാനാണ് അ ഈ ാഹു ആദയമായിത്തിടന്ന
ഇബ്നുഉമ്മിമക്തമിമനാെ്നബി(സ)സവീകരിച്ചസമീേനരീതിടയവിമര്ശിച്ചത്.
﴾3﴿يك ل ََعلَهَ يَ َزَك ىَى
ََ َوَما ي أد ِر

വമായുദ്രീകലഅ ഈ ഹുയസ്സക്കാ


َيَ َزَك ىى

യസ്സക്കാ
വിശുദ്ധ്ിവരിക്കുന്നവന്

َل ََعلَه

ലഅ ഈ ഹു
ഒരുമവളഅയാള്
ആയിത്തിീര്മന്നക്കാം.

َيك
َ َوَما ي أد ِر

വമായുദ്രീക
നിനടക്കന്തറിയാം?


3- നിനടക്കന്തറിയാം? ഒരുമവളഅവന്വിശുദ്ധ്ിവരിടച്ചങ്കിമലാ?
ِ ََو ي َذ َكرَ فَ تَن َفعه
﴾4﴿ ى
َالذ أك َر ى
َ
َ َأ أ

ِ
َالذ أك َر ىى

അേിക്റാ
ഉേമദശം

ഔയേക്കറുഫതന്ഫഅഹുേിക്റാ
َفَ تَن َف َعه

ഫതന്ഫഅഹു
അങ്ങിടനഅയാള്ക്കത്ഉേകരിക്കുകയും
ടചയ്യുന്നു

يَ َذ َك َر

യേക്കറു
അയാള്ഉേമദശം
ശ്രദ്ധ്ിക്കുന്നു

َأ أَو

ഔ
അഥവാ

4- അഥവാ, ഉേമദശംശ്രദ്ധ്ിക്കുകയുംആഉേമദശംഅയാള്ക്ക്ഉേകരിക്കുകയുംടചയ്മ തക്കാമമ ഈ ാ.

അന്ധനായഇബ്നുഉമ്മിമക്തമിടനക്കുറിച്ചാണ്കളിടലറക്തങ്ങളില്പ്രതിോതിക്കുന്നത്
﴾5﴿ ن
ََاستَ غأ َى
أََما َم ِن أ

അമ്മാമന്ഇസ്തഗ്നാ
ََم ِن

َن
استَ أغ َ ى
أ

ഇസ്തഗ്നാ
അവന്താന്മോരിമനെിച്ചു

أََما

മന്
ഒരുത്തിന്

അമ്മാ
എന്നാല്

5- എന്നാല്താന്മോരിമനെിച്ചവമനാ;
﴾6﴿ َى
َصد ى
ََ فَأ
َ ََنت لَهَ ت

ഫഅന്തലഹൂതസവോ
ََى
صد ى
َ َت

َلَه

തസവോ
നീശ്രദ്ധ്തിരിച്ചു

ََنت
َ فَأ

ലഹൂ
അവടെമനടര

ഫഅന്ത
അമൊള്നീ

6- അവടെമനടരനീശ്രദ്ധ്തിരിച്ചു.
﴾7﴿ ك أَََّلَيَ َزَك ىَى
ََ َوَما َعلَأي

വമാഅശലകഅ ഈ ായസ്സക്കാ

َيَ َزَك ىى

َأَََّل

യസ്സക്കാ
അവന്നന്നായി

അ ഈ ാ
ഇട ഈ ങ്കില്

َك
َ َوَما َعلَأي

വമാഅശലക
നിനടക്കന്ത്?

7- അവന്നന്നായിട ഈ ങ്കില്നിനടക്കന്ത്?
പ്രവാചകന്ടചവിടകാടുത്തിമക്കയിടലപ്രമാണിമാരിലാടരക്കുറിച്ചാണിത്
﴾8﴿ اء ََك يَ أس َع ىَى
َ َوأََما َم
َ نَج

വഅമ്മാമന്ജാഅകയസ്ആ
َيَ أس َع ىى

യസ്ആ
ഓെിടക്കാണ്ട്

َاء َك
َ َج

ജാഅക
നിടെഅടുക്കല്വന്നു

َوأََما َمن

വഅമ്മാമന്
എന്നാല്ഒരുത്തിന്

8- എന്നാല്നിടന്നമത്തിെിഓെിവന്നവമനാ,
﴾9﴿ ش ىَى
َ َوه ََو َيَأ

വഹുവയഖ്ശാ
َش ىى
َ َيَأ

യഖ്ശാ
ശദവഭയള്ളവനാണ്
9- അവന്ശദവഭയള്ളവനാണ്

ََوه َو

വഹുവ
അവന്

﴾10﴿ َى
ََنت َع أنهَ تَلَه ى
ََ فَأ

ഫഅന്തഅന്ഹുതലഹ്ഹാ
ََى
تَلَه ى

തലഹ്ഹാ
അശ്രദ്ധ്കാണിച്ചു

ََع أنه

അന്ഹു
അവടെകാരയത്തിില്

ََنت
َ فَأ

ഫഅന്ത
എന്നിട്ടുംനീ

10- എന്നിട്ടുംനീഅവടെകാരയത്തിില്അശ്രദ്ധ്കാണിച്ചു
സതയപ്രമബാധകടെ ദൃഷ്ടിയില് യഥാര്ഥത്തിില് പ്രധാനടെട്ട സംഗതി എന്തായിരിക്കണടമന്നും
എന്തായിരിക്കരുടതന്നും വിശദീകരിക്കുകയാണിവിടെ. ഒന്നാമടത്തി മനുഷയടെ ബാഹയമായ അവനമാടയ
വയക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. സതയാമനവഷിയാണയാള്. താന് മിഥയടയ േിന്തുെര്ന്ന്
ശദവമകാേത്തിിനിരയായിത്തിീരുന്നത് ഭയടെടുന്നവന്. അതുടകാണ്ട് അയാള് സന്മാര്ഗജ്ഞാാനം മനൊന്
സവയംമന്നാട്ടുവരുന്നു.മമറ്റയാള്,അയാളുടെനിലോെ് സവയംവിളിമച്ചാതുന്നത് അയാളില് സതയാമനവഷണ
താല്േരയം അല്േവമിട ഈ ന്നാണ്. എന്ന ഈ , തമന്നാെ് സന്മാര്മഗാേമദശം നെത്തുന്ന മനുഷയന്
തനിക്കാവശയമി ഈ ാത്തിവനാടണന്ന് കരുതുകയും ടചയ്യുന്നു. ഇവിടെ േരിഗണനീയമായ സംഗതി, ഇവരിലാര്
വിശവാസംശകടക്കാണ്ടാലാണ് ദീനിന് വളടരമനട്ടങ്ങളുണ്ടാവക, ആരുടെവിശവാസസവീകാരമാണ് ദീനിടെ
പ്രചാരണത്തിില് കാരയമായ മനട്ടങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് േരയാപ്തമാവാതിരിക്കുക എന്നത ഈ . മറിച്ച,് സന്മാര്ഗം
സവീകരിച്ച് സംസ്കൃതനാവാന് സന്നദ്ധ്നായിട്ടുള്ളതാര്, മഹത്തിായ ഈ സമന്ദശടത്തി ഒട്ടും
വിലമതിക്കാത്തിവനാര് എന്നതാണ്. ഒന്നാമടത്തി ഇനത്തിില്ടെട്ടവന് അന്ധനാവടട്ട, െന്തനാവടട്ട,
റിശക്കയനാവടട്ട, ഏഴയാവടട്ട, പ്രതയേത്തിില് വിശവാസ പ്രമബാധനത്തിില് വലിയ മസവനടമാന്നും
ടചയ്യാന് മയാഗയടനന്നു മതാന്നാത്തിവനാകടട്ട, ആരായാലും ശരി, അയാളാണ് സതയപ്രമബാധകന്
വിലടെട്ടവന്. അയാടളയാണ് പ്രമബാധകന് േരിഗണിമക്കണ്ടത്. എന്തുടകാടണ്ടന്നാല്, ഈ
പ്രമബാധനത്തിിടെ അെിനമാാന ലേയം ശദവദാസന്മാരുടെ സംകരണരണമാന്ന്നു. അയാള് സദുേമദശം
ടചയ്യടെട്ടാല്സംകരണാരമാര്ജിക്കുടമന്നാണ്അയാളുടെഅവനമാടയക്കുറിച്ചുേറയുന്നത്.
രണ്ടാമടത്തി ഇനത്തിില്ടെട്ടവന്, അയാള് സമൂഹത്തിില് എത്ര ശക്തമായ സവാധീനള്ളവനായാലും
സതയപ്രമബാധകന് അയാളുടെ േിന്നാടല നെമക്കണ്ട കാരയമി ഈ . കാരണം, അയാള് സംസ്കൃതനാവാന്
ആഗ്രഹിക്കുന്നി ഈ  എന്ന് അയാളുടെ പ്രതയേ നിലോെ് വിളിച്ചുേറയുന്നുണ്ട്. അതുടകാണ്ട് അയാടള
സംകരണരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിില് സമയം വിനിമയാഗിക്കുന്നത് ടവറുടത സമയംകളയലാണ്. അയാള്
നന്നാവാന് വിചാരിക്കുന്നിട ഈ ങ്കില് നന്നാമവണ്ട. അയാള്ക്കു തടന്നയാണതിടെ നഷ്ടം. സതയപ്രമബാധകന്
അതില്ഒരുത്തിരവാദിതവവമി ഈ .
﴾11﴿ َّل إِنَ َها تَذأكِ َرة
ََ َك

تَذأكِ َرَة

തദ്കിറ
ഒരുഉദ്മബാധനമാന്ന്നു

ക ഈ ാ,ഇന്നഹാതദ്കിറ
إِنَ َها

ഇന്നഹാ
തീര്ച്ചയായുംഇത്

ََك َّل

ക ഈ ാ
അറിയുക

11- അറിയുക;തീര്ച്ചയായുംഇത്ഒരുഉദ്മബാധനമാന്ന്നു.
ശദവടത്തി വിസ്മരിക്കുകയും ഭൗതികമായ സവന്തം നമാാനമാനങ്ങളില് നിഗളിക്കുകയും ടചയ്യുന്നവര്ക്ക്
അനര്ഹമായ പ്രാധാനയം കല്േിക്കരുടതന്നര്ഥം. ഇസ്ല
 ാമികസമന്ദശം, അതിടന അവഗണിച്ചു
േിന്തിരിയുന്നവരില് അെിമച്ചല്േിമക്കണ്ടഒന്ന ഈ .താങ്കള് ഈആഞ്ചവതരുകടരഇസ്ല
 ാമിമലക്കാകര്ഷിക്കാന്
നെത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്, താങ്കളുടെ താല്േരയസംരേണം അവടര ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരില്
ടതറ്റിദ്ധ്ാരണയുളവാക്കുന്ന രീതിയിലാന്ന്നത് താങ്കളുടെ നിലവാരത്തിിന് മചര്ന്നത ഈ . ഇവര് വിശവസിച്ചാമല
പ്രമബാധനം വിജയിക്കൂ എന്നും ഇട ഈ ങ്കില് േരാജയടെടുടമന്നും വിചാരിക്കരുത്. സതയടത്തി അവര്

എത്രമത്തിാളം വിലടവയ്ക്കുന്നി ഈ മയാ അത്രമത്തിാളം സതയം അവടരയും വിലടവയ്ക്കുന്നി ഈ . ഇത് ഒരു
ഉദ്മബാധനമാന്ന്നുഎന്ന്േറഞ്ഞത്വിശുദ്ധ്ഖുറാടനക്കുറിച്ചാണ്.
﴾12﴿ َاء ذَ َك َره
ََ فَ َمن َش

ഫമന്ശാഅദകറ
ذَ َك َره

َاء
َ َش

ദകറ
ഇമതാര്ക്കടട്ട

ശാഅ
ഉമേശിച്ചു

فَ َمن

ഫമന്
അതിനാല്ആടരങ്കിലും

12- അതിനാല്ഇഷ്ടള്ളവര്ഇമതാര്ക്കടട്ട/സവീകരിക്കടട്ട
ഈഖുര്ആന് സതയമമന്നവഷിക്കുന്നവര്ക്കുള്ളഉദ്മബാധനങ്ങളുംഉേമദശങ്ങളുംഅെങ്ങിയഭരണഘെനയാണ്.
ഇഷ്ടള്ളവന്അത്സവീകരിക്കാനുംതന്നിഷ്ടപ്രകാരംതള്ളിക്കളയാനുള്ളസവാതന്ത്ര്യംഓമരാവയക്തിക്കുണ്ട്.
﴾13﴿ َِِفَصحفَ ُّم َك َرَمة

ഫീസവുഹുഫിന്കര്റമ
َُّم َك َرَمة

കര്റമ
ആദരണീയമായ

َِِفَصحف

ഫീസവുഹുഫിന്
ഏടുകളില്

13- ആദരണീയമായഏടുകളിലാണിതുള്ളത്.
﴾14﴿ ََرة
َ َم أرف
َ وعةَ ُّمطَه

മര്ൂഅത്തിിന്തവഹറ
ََرة
َ ُّمطَه

َوعة
َ َم أرف

തവഹറ
വിശുദ്ധ്മാക്കടെട്ട

മര്ൂഅ
ഉന്നതമാക്കടെട്ട

14- ഉന്നതങ്ങളുംവിശുദ്ധ്ങ്ങളുമായഏടുകളില്.
എ ഈ ാ
കലര്ുകളില്നിന്നും
ശുദ്ധ്മായതാടണന്നര്ഥം.
നികളങളങ്ക
സതയത്തിിടെ
അധയാേനങ്ങളാണതവതരിെിക്കുന്നത്. മിഥയയുടെയും നാശത്തിിടെയും യാടതാരു തരത്തിിലുള്ള
ആശയങ്ങള്ക്കും സിദ്ധ്ാന്തങ്ങള്ക്കും അതിമലക്ക് വഴികടണ്ടത്തുവാന് കഴിയി ഈ . ഈ മലാകത്തിിടല ഇതര
മതഗ്രന്ഥങ്ങളില് പുരണ്ടിട്ടുള്ളമായങ്ങളുടെടയാന്നുംലഘുവായഛായമോലുംഅതില് കെക്കുകസാധയമ ഈ .
മനുഷയഭാവനകളില് നിന്നും ശേശാചിക ദുര്മബാധനങ്ങളില് നിന്നുടമ ഈ ാം സുരേിതമായിട്ടാണത്
റേിക്കടെട്ടിരിക്കുന്നത്.
﴾15﴿ َِِبَيأ ِدي َس َف َرة

ബിഐദീസഫറ
ََس َف َرة

സഫറ
സമന്ദശവാഹകര്
15- ചിലസമന്ദശവാഹകരുടെശകകളിലാണവ;

ِِبَيأ ِدي

ബിഐദീ
ശകകളില്

﴾16﴿ َكِ َرامَ بَ َرَرة

കിറാമിന്ബററ

َكِ َرام

بَ َرَرَة

ബററ
മഹത്തുക്കള്

കിറാമിന്
മാനയര്

16- അവര്മാനയരുംമഹത്തുക്കളുമാണ്
അ ഈ ാഹുവിടെമനരിട്ടുള്ളനിര്മദശപ്രകാരംഖുര്ആടെആഏടുകള് എഴുതിയിരുന്നവരുംഅതിടനറേിച്ചു
സംരേിച്ചിരുന്നവരും അമതേെി അത് നബി(സ)ക്ക് എത്തിിച്ചുടകാടുത്തിിരുന്നവരുമായ മലക്കുകടളയാണ്
ഇവിടെഉമേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.ആദരണീയര്,വിശുദ്ധ്ര് എന്നീരണ്ടുേദങ്ങള്ടകാണ്ട് അവടരപ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.
തങ്ങടള ഏല്േിച്ച ഉത്തിരവാദിതവങ്ങളില് അണു അളവമോലും വതരുനയുണ്ടാവക അസംഭവയമാന്മാറ്
ഉന്നതമായഅസ്തിതവങ്ങളാണവടരന്ന് വയക്തമാക്കുകയാണ് പ്രഥമവിമശഷണത്തിിടെലേയം.മറ്റുവിധത്തിില്
േറഞ്ഞാല്, ആ ഏടുകള് ഉമ ഈ ഖനം ടചയ്യുന്നതിനും അത് റേിക്കുന്നതിനും ശദവദൂതന്
എത്തിിച്ചുടകാടുക്കുന്നതിനും തങ്ങളില് അര്െിതമായ ഉത്തിരവാദിതവം യാടതാരു വീചകളയുമി ഈ ാടത
നിര്വഹിക്കുന്നവരാണവര്.
ഈ വചനങ്ങള് അരുളടെട്ട േശ്ചാത്തിലം േരിമശാധിച്ചുമനാക്കിയാല്, ഇവിടെ ഖുര്ആടന
േരിചയടെടുത്തിിയത് അതിടെ മഹത്തിവം വിശദീകരിക്കാന് മാത്രമട ഈ ന്നു മനസ്സിലാന്ം. യഥാര്ഥ ഉമേശയം
ഇസ്ല
 ാമികപ്രമബാധനടത്തി അവജ്ഞാമയാടെ വീേിച്ച് േിന്തിരിഞ്ഞുടകാണ്ടിരുന്ന അന്നടത്തി
അഹങ്കാരികള്ക്ക് ആ മഹാഗ്രന്ഥം അവരുടെ ന്നില് അവതരിെിക്കടെൊവന്നതിലും, അവമരാെ് അതിടന
സവീകരിച്ചാദരിക്കണടമന്ന്
ആവശയടെൊവന്നതിലുടമാടക്ക
എത്രമയാ
ഉന്നതമാടണന്നു
വര്ണിച്ചുടകാടുക്കുകയാണ്.ഈഖുര്ആന് നിങ്ങടളആവശയമി ഈ ; നിങ്ങള്ക്ക് അതിടനയാണാവശയം.സവന്തം
നന്മആഗ്രഹിക്കുന്നുടവങ്കില് നിങ്ങളുടെമസ്തികളങത്തിില് നിറഞ്ഞദുര്ഭാവനകള് തൂത്തുമാറ്റിമനമരടചാമേഈ
സമന്ദശം സവീകരിക്കാന് മന്നാട്ടുവരുക. ഇട ഈ ങ്കില്, നിങ്ങളതിടന എന്തുമാത്രം അവഗണിക്കുന്നുമവാ,
അതിടനക്കാള് വളടരടിടുതലായിഅത് നിങ്ങടളഅവഗണിക്കുന്നു.നിങ്ങളുടെഅവജ്ഞാടകാണ്ട് അതിടെ
മഹത്തിവത്തിിന് അണുഅളവ് മാറ്റം വരുന്നി ഈ . എന്നാല് നിങ്ങളുടെ വപത്തിരങ്ങടളാടക്കയും മണ്ണെിമഞ്ഞ
മോന്ം.
ِقتِ َل أ
﴾17﴿ َنسانَ َماَأَ أك َف َره
َ اْل
َ

വഖുതിലല്ഇന്സാനുമാഅക്ഫറ
ََماَأَ أك َف َره

മാഅക്ഫറ
എന്താണ്അവടനനന്ദിയി ഈ ാത്തിവനാക്കിയത്

ِأ
َنسان
َ اْل

അല്ഇന്സാനു
മനുഷയന്

َقتِ َل

വഖുതില
നാശം

17- മനുഷയന് നാശം!അവനിത്രനന്ദിയി ഈ ാത്തിവനായടതന്ത്?
ഇവിെം
തല്
ആമേേം
സതയമത്തിാെ്
ശവഖയമനുവര്ത്തിിച്ച
അവിശവാസികളിമലക്ക്
മനരിട്ടുതിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു പ് റക്തം 16 വടര അഭിസംമബാധിതന് നബി(സ) ആയിരുന്നു.
വിമര്ശനം വയംഗയമായി അവിശവാസികളുടെ മനടരയും. അതിടെ സാരം ഇതാണ്: പ്രവാചകമര, ഒരു
സതയാമനവഷിടയ അവഗണിച്ച് താങ്കള് ഏതു തരക്കാടരയാണിങ്ങടന അമിതമായി േരിഗണിക്കുന്നത്?
സതയപ്രമബാധനത്തിിടെ വീേണമകാണിലൂടെ മനാക്കിയാല് അവര് തീടര വിലടകട്ടവരാന്ന്നു.
താങ്കടളമൊടല മഹത്തിവള്ള ഒരു പ്രവാചകനാല്, ഖുര്ആന് മോടല അതുന്നതമായ സമന്ദശം
സമര്െിക്കടെൊന്അര്ഹതയുള്ളവടരാന്നുമ ഈ അവര്.
ഇത്തിരം സന്ദര്ഭങ്ങളിടലാന്നും ഖുര്ആന് ‘മനുഷയന്’ എന്നതുടകാണ്ട് മനുഷയവംശത്തിിടല എ ഈ ാ
അംഗങ്ങടളയും ഉമേശിക്കുന്നി ഈ ; പ്രതുത, അനാശാസയ ഗുണങ്ങളാല് ആമേേിക്കടെടുന്നവരാണ് ഉമേശയം.

മിക്ക മനുഷയരിലും ആ ചീത്തി ഗുണങ്ങള് കാണടെടുന്നതുടകാണ്ടാണ് ചിമലെത്തി് ‘മനുഷയന്’ എന്ന േദം
ഉേമയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആളുകടള
പ്രമതയകം
നിര്ണയിച്ച്
ആമേേിക്കുന്നത്
അവരില്
വിമദവഷളവാക്കുടമന്നത്ടകാണ്ടാണ് ചിമലെത്തി് ‘മനുഷയന്’ എന്നു േറയുന്നത്. അതുടകാണ്ട്
സാമാനയവല്ൃതമായസവഭാവത്തിില്സംസാരിക്കുന്നഉേമദശരീതിയാണ്ടിടുതല്ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളത്.
എന്താണ് അവടന നന്ദിയി ഈ ാത്തിവനാക്കിയത് എന്നതിടെ മടറ്റാരാശയം “എന്തു സംഗതിയാണ് അവടന
നിമഷധത്തിിന് സന്നദ്ധ്നാക്കിയത്” എന്നുമാകാം. അട ഈ ങ്കില് “എന്തു ബലത്തിിന്മലാണ് അവന്
നിമഷധിക്കുന്നത്?” ഇവിടെ നിമഷധത്തിിടെ വിവേയില് സതയടത്തി തള്ളിക്കളയലും തടെ
ഗുണകാംേിയുടെ നന്മകമളാെ് ൃതഘ്നത കാണിക്കലും തടെ സ്രഷ്ടാവം അന്നദാതാവം ഉെമയുമായവമനാെ്
ധിക്കാരേരമായസമീേനംസവീകരിക്കലുംഉള്ടെടുന്നു
ِ ِم أنَأ
﴾18﴿ََيَ َش أيءَ َخلَ َقه

മിന്അയ്യിശശഇന്ഖലഖ
ِأ
ََيَ َش أيء

ََخلَ َقه

ഖലഖഹു
അവടനസൃഷ്ടിച്ചു

അയ്യിശശഇന്
ഏടതാരുവസ്തുവില്

َِم أن

മിന്
നിന്ന്

18- ഏടതാരുവസ്തുവില്നിന്നാണവടനേെച്ചത്?
അതായത്, ആദയം നീ നിടെ യാഥാര്ഥയടത്തിക്കുറിച്ച് ഒന്നു ചിന്തിച്ചുമനാക്കുക. ഏതു വസ്തുവില്നിന്നാണ് നീ
ഉരുത്തിിരിഞ്ഞുവന്നത്? എവിടെയാണതു േരിോലിക്കടെട്ടത്? ഏതു മാര്മഗണയാണീ മലാകത്തി്
ആഗതനായത്? എന്തുമാത്രം അവശമായ അവനമായിലായിരുന്നു നിടെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്?
എങ്ങടനയാണിവര് സവന്തം മൂലം മറന്നുടകാണ്ട് ടതറ്റിദ്ധ്ാരണകളിലകടെടുന്നത്? സവന്തം സ്രഷ്ടാവിടന
എതിര്ക്കുകഎന്നത്എങ്ങടനയാണിവരുടെമണ്ടയില്കെന്നുടിെിയത്?
ِ
﴾19﴿ََره
ََمنَنُّطأ َفةََ َخلَ َقهََفَ َقد

മിന്നുതവ്ഫതിന്ഖലഖഹു ഫഖേറ


َرَه
َ فَ َقد

ഫഖേറഹു
എന്നിട്ടവടെഭാഗമധയംനിര്ണയിച്ചു

ََخلَ َقه

ഖലഖഹു
അവടനസൃഷ്ടിച്ചു

َِمنَنُّطأ َفة

മിന്നുതവ്ഫതിന്
ഒരുബീജകണത്തിില്നിന്ന്


19- ഒരുബീജകണത്തിില്നിന്നാണവടനസൃഷ്ടിച്ചത്.എന്നിട്ടവടെഭാഗമധയംനിര്ണയിച്ചു.
ഒരുപ്രാരംഭജീവാണുമാത്രമായിരുന്നആഇന്ദ്രിയകണടത്തിവികസിെിച്ചു. േിടന്നഅവന് ജീവികടളമൊടല
നെക്കാനും ഇരിക്കാനും തിന്നാനും ന്െിക്കാനും തുെങ്ങി. മാത്രമ ഈ  അതിനുേരിയായി മറ്റു ജീവികള്ക്കി ഈ ാത്തി
വിചാരശീലവം ഗ്രഹണശക്തിയും ചിന്തിക്കുവാനും ചര്ച്ച നെത്തുവാനുള്ള കഴിവകളും പ്രസംഗിക്കുവാനും
എഴുതുവാനുള്ളമയാഗയതകളുംഅവനില്സൃഷ്ടിച്ചു.
അവന്മാതാവിടെഉദരത്തിില്രൂേംടകാള്ളുമപാള്തടന്നഅവടെവിധിനിര്ണയിക്കടെട്ടിരുന്നു.അവടെ
ലിംഗമമത്, നിറമമത്, അവടെ നീളടമത്ര, വണ്ണടമത്ര, അവയവങ്ങളുടെ വികലതയും, അവികലതയും
എത്രമത്തിാളമായിരിക്കണം, അവടെ രൂേമമത്, ആകാരടമന്ത്, ശബ്ദടമങ്ങടന, ശരീരത്തിിടെ ബലടമത്ര,
മാനസിക മയാഗയതകടളടന്ത ഈ ാം, ഏതു പ്രമദശത്തി്, ഏതു ന്ടുംബത്തിില്, ഏതു ചുറ്റുോെില് ജനിക്കും, ഈ
ഭൂമിയില് പ്രവര്ത്തിിക്കുവാന് എത്ര സമയം ലഭിക്കും എന്നിങ്ങടനയുള്ള കണക്കുകള് ഒരു െിൊടുമോലും
ലംഘിക്കാനാവി ഈ . അതില് അണുഅളവ് മാറ്റം വരുത്തിാനുമാവി ഈ . സ്രഷ്ടാവ് നിര്മിച്ചുടവച്ച കണക്കുകള്ക്കു
ന്നില് ഇത്രമാത്രം അശക്തരായ അവര്, അവമനാെ് നിമഷധം ശകടക്കാള്ളുടമന്നത് എന്തുമാത്രം
വിചിത്രമായധാര്ഷ്ടയമാണ്!

﴾20﴿ َيلَيَ َس َره
ََ ِسب
َ ثََال

സുമ്മസ്സബീലയസ്സറ
ِ َ ال
َيل
َ سب

َس َره
َ َي

യസ്സറഹു
അവന്എളുെമാക്കിടക്കാടുത്തു

അസ്സബീല
ജീവിതസരണി

َث

സുമ്മ
േിടന്ന

20- േിടന്നഅവടെജീവിതസരണിഎളുെമാക്കിടക്കാടുത്തു.
നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും അട ഈ ങ്കില് നന്ദിയുടെയും നിമഷധത്തിിടെയും,
അട ഈ ങ്കില്
അനുസരണത്തിിടെയും ധിക്കാരത്തിിടെയും രണ്ടു വഴികളില് ഇഷ്ടളള ഏതു സവീകരിക്കാനുളള അവസരം
മനുഷയന് അവന് നല്കിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടു വഴികളും അവനു പില് തുറന്നുടവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇഷ്ടള്ളതിലൂടെനെക്കാന്അവന്സൗകരയംടചയ്തുടകാടുത്തിിരിക്കുന്നു
﴾٢١﴿َثََأ ََماتَهََفَأَقأبَ َره

സുമ്മഅമാതഹുഫഅഖ്ബറ
َفَأَقأبَ َره

ഫഅഖ്ബ
 റഹു
േിടന്നഅവടനമറമാടുകയുംടചയ്തു

َأ ََماتَه

അമാതഹു
അവടനമരിെിച്ചു

َث

സുമ്മ
േിടന്ന

21- േിന്നീെ്അവടനമരിെിച്ചു,മറമാടുകയുംടചയ്തു.
ജനനത്തിിടെയും വിധിയുടെയും കാരയത്തിില് മാത്രമ ഈ , സവന്തം മരണത്തിിടെ കാരയത്തിിലും അവന്
സ്രഷ്ടാവിടെ പില് നിസ്സഹായനാന്ന്നു. ആര്ക്കും ഇഷ്ടാനുസാരം ജനിക്കാനാവി ഈ . ഇഷ്ടാനുസാരം
മരിക്കാനുമാവി ഈ . മരണടത്തി ഒരു നിമിഷമത്തിക്കുമോലും നീട്ടിവയ്ക്കാനുമാവന്നി ഈ . അവന് ഏതു മനരത്തി്,
എവിടെടവച്ച്, ഏതവനമായില് മരിക്കണടമന്ന് വിധിക്കടെട്ടിരിക്കുന്നുമവാഅമതമനരത്തി്, അമതനമാലത്തി്,
അമത അവനമായില്തടന്ന മരിച്ചിരിക്കും. ഏതു തരത്തിിലുള്ള ശവമെക്കലാമണാ അവന്ന്
നിശ്ചയിക്കടെട്ടിട്ടുള്ളത്, അമതതരത്തിില് തടന്ന അവന് അെക്കടെടുന്നു. അതു മണ്ണിനകത്തിാകാം,
സദ്രത്തിിടെ ആഴങ്ങളിലാകാം, അഗ്നിജവാലകളിലാകാം, ജന്തുക്കളുടെ ആമാശയത്തിിലാകാം. സ്രഷ്ടാവിടെ
ഈ വക വിധികടളാന്നും മനുഷയന് സവയം മോകടട്ട, മലാകം ഴുവന് വിചാരിച്ചാലും ആരുടെ കാരയത്തിിലും
അല്േംമോലുംമഭദഗതിടചയ്യാനാവി ഈ 
﴾٢٢﴿َاءَأَن َش َره
ََ ثََإِذَاَ َش

സുമ്മഇദാശാഅഅന്ശറ
َش َره
َ أَن

അന്ശറഹു
അവടനഉയിര്ടത്തിഴുമന്നല്േിക്കുന്നു

ِ
َاء
َ إذَاَ َش

ഇദാശാഅ
അവന്ഇഛിച്ചാല്

َث

സുമ്മ
േിടന്ന

22- േിടന്നഅ ഈ ാഹുഇഛിക്കുമപാള്അവടനഉയിര്ടത്തിഴുമന്നല്േിക്കുന്നു.
അതായത്,
മരണാനന്തരം
അവടന
സ്രഷ്ടാവ്
വീണ്ടും
ഉയിര്ടത്തിഴുമന്നല്േിക്കുമപാള്
ഉയിര്ടത്തിഴുമന്നല്ക്കാന് വിസമ്മതിക്കാനും അവന് സാധിക്കുകയി ഈ . നീ ജനിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുമണ്ടാ ഇമ ഈ 
എന്നുസമ്മതംമചാദിച്ചിട്ട ഈ മ ഈ ാമനരടത്തിഅവടനസൃഷ്ടിച്ചത്.അവടെസമ്മതമിട ഈ ങ്കിലുംജനിക്കുകതടന്ന
ടചയ്യുന്നു. അമതമോടല പുനരുജ്ജീവിതവം അവടെ സമ്മതടത്തി ആശ്രയിച്ചുള്ളത ഈ . അതായത്, അവന്
ഇഷ്ടടെടുന്നുടവങ്കില് ഉയിര്ടത്തിഴുമന്നല്േിക്കുക, ഉയിര്ടത്തിഴുമന്നല്ക്കാനിഷ്ടമിട ഈ ങ്കില് മവടണ്ടന്നു വയ്ക്കുക
എന്ന അവനമായി ഈ . ഇക്കാരയത്തിിലും, അ ഈ ാഹുവിടെ ഇഷ്ടത്തിിനു പില് അവന് തികച്ചും

നിസ്സഹായനാന്ന്നു. സ്രഷ്ടാവ് ഉമേശിക്കുമപാള് അവടന
എഴുമന്നല്ക്കുകയുംടചയ്യും-അവനത്ഇഷ്ടടെട്ടാലുംഇട ഈ ങ്കിലും

ഉയിര്ടത്തിഴുമന്നല്േിക്കും.

അവന്

﴾٢٣﴿َضَ َماَأ ََم َره
َِ ّلَلَ َماَيَ أق
ََ َك

ക ഈ ാലമ്മായക്ദിമാഅമറ
ََماَأ ََم َره

മാഅമറഹു
അവമനാെ്കല്േിച്ചത്

َض
َِ لَ َماَيَ أق

ലമ്മായക്ദി
അവന്നിര്വഹിച്ചി ഈ 

ََك َّل

ക ഈ ാ
അ ഈ 

23- അ ഈ , അ ഈ ാഹുകല്േിച്ചത്അവന്നിര്വഹിച്ചി ഈ .
ജന്മവാസനയുടെരൂേത്തിില് ഓമരാമനുഷയനിലുംനിമേേിച്ചിട്ടുള്ളമാര്ഗമബാധവം,ഓമരാകാലഘട്ടത്തിിലും
അ ഈ ാഹു അയച്ച അവടെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും മവദങ്ങളിലൂടെയും േഠിെിച്ച ശാസനയുമാന്ന്നു
ആജ്ഞാടകാണ്ട് ഉമേശിക്കുന്നത്.  കാലാകാലങ്ങളില് സജ്ജനങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിെിക്കടെട്ടിട്ടുള്ള വിധികളും
അതിടെവിവേയില്ടേടുന്നുണ്ട്.
മനുഷയന് അറിവം ബുദ്ധ്ിയും മാത്രം നല്കി വിട്ടിരിക്കുകയ ഈ . ഒെം അവടന മാര്ഗദര്ശനം ടചതിരിട്ടുണ്ട്.
നന്ദിയുടെ മാര്ഗമമടതന്നും നന്ദിമകെിടെ മാര്ഗമമടതന്നും അതുവഴി അവന് അറിയുന്നു. അതിനുമശഷം
അവന് ഏതുമാര്ഗംസവീകരിച്ചാലുംഅതിടെഉത്തിരവാദിതവംഅവനുതടന്നയായിരിക്കും."അവനുനാംരണ്ടു
മാര്ഗങ്ങള്; നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും വയക്തമായി കാണിച്ചുടകാടുത്തു" എന്ന് ററ അല്ബലദിലും,
"മനുഷയടെ ആഞ്ചാവാണ, അവടെ ശരീരടത്തി ബാഹയവം ആന്തരികവമായ ശക്തികള്
സന്തുലിതമാക്കുകയും എന്നിട്ടതിടെ ോേവം ഭക്തിയും മബാധനം ടചയ്യുകയും ടചതിരിരിക്കുന്നു" എന്ന് ററ
അശ്ശംസിലും പ്രതിോതിക്കുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനകടള റക്ഷ്മമായി വായിച്ചു മനാക്കി, മനുഷയടെ
മാര്ഗദര്ശനാര്ഥം അ ഈ ാഹു ഈ മലാകത്തി് ടചയ്തുടവച്ചിട്ടുള്ള ഏര്ൊടുകടളക്കുറിച്ച് ഖുര്ആനില് വന്നിട്ടുള്ള
വിശദീകരണങ്ങള് പില് ടവച്ച് ചിന്തിക്കുക.അമൊള് മനസ്സിലാന്ം, മാര്ഗദര്ശനത്തിിടെഏടതങ്കിലുംഒരു
രൂേംമാത്രമ ഈ , മറിച്ച്, അതിന്നിരവധിരൂേങ്ങളുടണ്ടന്നും.ചിലഉദാഹരണങ്ങള്:
i) ഓമരാ മനുഷയനും ജ്ഞാാനം, ബുദ്ധ്ി എന്നീ ഗുണങ്ങള്ക്കു പുറമമ ഒരു ധാര്മിക മബാധവം ടിെി
നല്കിയിരിക്കുന്നു. അതുമൂലം പ്രൃതയാതടന്ന അവന് നന്മടയയും തിന്മടയയും വിമവചിക്കുന്നു. ചില
ഗുണങ്ങടളയുംകര്മങ്ങടളയുംഅവന് ചീത്തിയായികരുതുന്നു-ഒരുേമേ, താന് സവയംഅതില് ഴുകിയാല്
മോലും. ചില ഗുണങ്ങടളയും കര്മങ്ങടളയും അവന് നന്മയായി കരുതുന്നു-ഒരുേമേ, താന് സവയം അത്
വര്ജിച്ചിരിക്കുകയാടണങ്കിലും. എത്രമത്തിാളടമന്നാല്, സവന്തം മദമഹച്ഛകള്ക്കും അഭിനിമവശങ്ങള്ക്കും
അനുസൃതമായി േല ദുര്ൃത്തിികളും തങ്ങടളസ്സംബന്ധിച്ചിെമത്തിാളം ഹിതകരമാക്കി വിധിക്കുന്ന
തത്തിവശാസ്ത്രങ്ങളും സിദ്ധ്ാന്തങ്ങളും രൂേീകരിച്ചിട്ടുള്ളവര് മോലും അമത ദുര്ൃത്തിികള് അവമരാെ് വ ഈ വരും
ടചയ്തുമോയാല്
എതിര്ക്കുകയും
ആമേേിക്കുകയും
ടചയ്യുന്നു.
സവയം
ചമച്ച
വയാജസിദ്ധ്ാന്തങ്ങടളാടക്കയുള്ളമതാടൊെം അവര് അത്തിരം കാരയങ്ങടള തിന്മയായിത്തിടന്ന
മനസ്സിലാക്കുന്നതായി അമൊള് വയക്തമാന്ന്നു. ഇമതമോടല സദ്ഗുണങ്ങടളയും സല്ക്കര്മങ്ങടളയും
ആടരങ്കിലും മൗഢ്യമായ അവിമവകമമാ ദാര്ശനിക്രമമമമാ ആയി വിലയിരുത്തിിയാലും ശരി, ഒരു മനുഷയന്
അവടെതടന്ന വ ഈ  സദ്ഗുണവം മനട്ടണ്ടാക്കിടക്കാടുത്തിാല് അവടെ പ്രൃതി ആ സദ്ഗുണടത്തി
മൂലയവത്തിായിമനസ്സിലാക്കാന്നിര്ബന്ധിതനായിത്തിീരുന്നു.
ii) ഓമരാ മനുഷയടെയും ഉള്ളില് അ ഈ ാഹു മനസ്സാേി എടന്നാന്ന് നിമേേിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന് ഒരു തിന്മ
ടചയ്യാന് മോന്മപാള്, അട ഈ ങ്കില് ടചയ്തുടകാണ്ടിരിക്കുമപാള്, അതുമട ഈ ങ്കില് ടചയ്തുകഴിയുമപാള്
അതവടന വിലക്കുന്നു. സവന്തം മനസ്സാേിടയ മനുഷയന് എത്രടയാടക്ക മയക്കിക്കിെത്തിിയാലും,
നിര്ജീവമാക്കാന് എങ്ങടനടയാടക്ക ശ്രമിച്ചാലും അതിടന പൂര്ണമായി ഇ ഈ ാതാക്കാന് അവന്നാവി ഈ . താന്
മനസ്സാേി ഒട്ടുമി ഈ ാത്തിവനാടണന്ന് ഒരാള്ക്ക് വാദിക്കാം. തടെ വാദടത്തി എങ്ങിടനടയാടക്ക
നയായീകരിക്കാനും ടതളിവകള് ഹാജരാക്കാന് ശ്രമിച്ചാലും അ ഈ ാഹു അവടെ പ്രൃതിയില്

ഏര്ടെടുത്തിിയിട്ടുള്ള വിചാരണക്കാരന് സജീവമായിത്തിടന്ന നിലടകാള്ളും. ഏതു ദുഷ്ടന്നും യഥാര്ഥത്തിില്
താന് ആരാടണന്ന സതയം അജ്ഞാാതമായിരിക്കുകയി ഈ . ഇമത സംഗതിയാണ് “മനുഷയന് അവടന
നന്നായറിയാം, അവന് എടന്താടക്ക ഒഴികഴിവകള് േറഞ്ഞാലും ശരി” (അല്ഖിയാമ 15) എന്ന
വചനത്തിിലൂടെപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
iii) മനുഷയന് തനിക്കു ചുറ്റുള്ള ഭൂമി തല് ആകാശമലാകം വടരയുള്ള പ്രേതരു സാകലയത്തിില് കണക്കറ്റ
അെയാളങ്ങള് േരത്തിടെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ശദവമി ഈ ാടത യാടതാന്നും ഉണ്ടാവക സാധയമട ഈ ന്നും
അസ്തിതവത്തിിടെഈപ്രവര്ത്തിനശാലയുടെനിര്മാതാക്കളുംനെത്തിിുകാരുംേലശദവങ്ങളാവകവടയ്യന്നും
അവഉദ്മഘാഷിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കുന്നു.ഇങ്ങടനപ്രേതരുത്തിിടെവിദൂരസീമകളിലുംതന്നില്ത്തിടന്നയുള്ളഈ
ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്തടന്ന
പുനരു്ാനടത്തിയും
േരമലാകടത്തിയും
ടിെി
വയക്തമായി
സാേയടെടുത്തിിടക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷയന് അവയ്ക്കു മനടര കണ്ണെയ്ക്കുന്നുടവങ്കില്, അട ഈ ങ്കില്
ബുദ്ധ്ിയുേമയാഗിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നിട ഈ ങ്കില്, അട ഈ ങ്കില് ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള് സാേയടെടുത്തുന്ന യാഥാര്ഥയങ്ങള്
സമ്മതിക്കാന് മെിക്കുന്നുടവങ്കില് അതവടെ മാത്രം ന്റ്റമാണ്. യാഥാര്ഥയങ്ങടള ന്റിച്ച് അറിവ് നല്ന്ന്ന
ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള് അവടെ ന്നില് ടവച്ചുടകാടുക്കുന്നതില് അ ഈ ാഹു അവടെ ഭാഗത്തി് യാടതാരു വീചകളയും
വരുത്തിിയിട്ടി ഈ .
iv)മനുഷയന് സവന്തംജീവിതത്തിിലുംസമകാലികമലാകത്തുംമനരടത്തികഴിഞ്ഞുമോയചരിത്രസംഭവങ്ങളിലും
നിരവധി അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇമൊഴും ഉണ്ടായിടക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവ സുവയക്തമായി
നമാാേിക്കുന്നു: ഒരതുന്നതമായ ആധിേതയം തടന്നയും സര്വപ്രേതരുടത്തിയും ഭരിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ
അധിേതിയുടെ ന്നില് താന് തികച്ചും അശക്തനും നിസ്സഹായനുമാന്ന്നു. അവടെ ഇച്ഛ സര്വടത്തിയും
അതിജയിച്ചു നില്ക്കുന്നു. താന് അവടെ ആശ്രിതനാണ്. ഈ അനുഭവങ്ങളും ദൃശയങ്ങളും ബാഹയമലാകത്തു
മാത്രമ ഈ  ഈ യാഥാര്ഥയടത്തിക്കുറിച്ച് അറിവ നല്ന്ന്നത്; മനുഷയടെ പ്രൃതിയിലും ഈ
അതുന്നതാധിേതിയുടെഅസ്തിതവത്തിിനുള്ളസാേയണ്ട്.അതുടകാണ്ടാണ് തീവ്രഭൗതികവാദിമോലുംകടുത്തി
പ്രതിസന്ധിമവളകളില് ശദവത്തിിനു മനടര പ്രാര്ഥനമയാടെ കരയര്ത്തുന്നത്. ബഹുശദവ വിശവാസികള്
നിര്ണായക ഘട്ടങ്ങളില് എ ഈ ാ ശദവങ്ങടളയും ശകടയാഴിച്ച് ഏകശദവടത്തി മാത്രം വിളിച്ചു
പ്രാര്ഥിക്കുന്നതുംഅതുടകാണ്ടുതടന്ന.
v) ന്റ്റൃതയങ്ങള്ക്ക് ശിേയും മഹത്തിായ മസവനങ്ങള്ക്ക് സമ്മാനവം ലഭിമക്കണ്ടത് അനിവാരയമാടണന്ന്
മനുഷയടെ ബുദ്ധ്ിയും പ്രൃതിയും ഖണ്ഡിതമായി വിധിക്കുന്നു. ഈയെിനമാാനത്തിിലാണ് മലാകടത്തി ഈ ാ
സമൂഹങ്ങളിലും ഒരു വിധത്തിിലട ഈ ങ്കില് മടറ്റാരു വിധത്തിിലുളള നീതിനയായവയവനമാ നിലനില്ക്കുന്നത്.
പ്രശംസനീയമായിക്കരുതുന്നമസവനങ്ങള്ക്ക് പുരകരണാരംനല്കാനുംഏടതങ്കിലുംരൂേത്തിിലുള്ളഏര്ൊടുകളും
എ ഈ ായിെത്തുണ്ട്. ധര്മങ്ങളും പ്രതിഫലനിയമവം തമ്മില് മനുഷയന് നിമഷധിക്കാനാവാത്തി വിധത്തിിലുള്ള
ഒരനിവാരയബന്ധണ്ട് എന്നാണിത് വയക്തമായി ടതളിയിക്കുന്നത്. ഈ മലാകത്തി്, ന്റ്റവാളിക്ക് പൂര്ണശിേ
മോയിട്ട്, യാടതാരു ശിേയും നല്കടെൊനാവാത്തി നിരവധി ന്റ്റൃതയങ്ങളും അതു മോടല പൂര്ണമായ
പുരകരണാരംമോയിട്ട് യാടതാരുപ്രതിഫലവംസമ്മാനിക്കടെൊനാവാത്തിഎണ്ണമറ്റസല്ൃതയങ്ങളുംഉടണ്ടന്നു
സമ്മതിക്കുന്നുടവങ്കില് നീതി ലഭയമാന്ന്ന േരമലാകടത്തി അംഗീകരിക്കാടത നിര്വാഹമി ഈ . നീതിമബാധള്ള
മനുഷയന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എ ഈ ാവിധ നീതിസങ്കല്േങ്ങളില്നിന്നും ക്തമായ ഒരു മലാകത്തിാടണന്ന്
ബുദ്ധ്ിയുള്ള ആരും കരുതുന്നി ഈ . ഏടതങ്കിലും ധര്മനിമഷധികള് അങ്ങടനടയാരഭിപ്രായത്തിില്
ശഠിച്ചുനില്ക്കുന്നുടണ്ടങ്കില് അങ്ങടനയുള്ള ഒരു മലാകത്തി് ജന്മം ടകാള്ളുന്ന മനുഷയടെയുള്ളില്
നീതിയുമെതായ ഈ വിഭാവന എവിടെനിന്നു വന്നു എന്ന മചാദയത്തിിന് ഉത്തിരം േറമയണ്ടത് അവരുടെ
ബാധയതയാന്ന്നു.
ِفَ لأيَنظ َِرَ أ
﴾٢٤﴿ّلَطَ َع ِام َِه
َنسانََإِ َى
َ اْل

َّلَطَ َع ِام ِه
َإِ َى

ഫല്യന്ളുരില്ഇന്സാനുഇലാതവആമിഹി
ِأ
َنسان
َ اْل

َفَ لأيَنظ ِر

ഇലാതവആമിഹി
തടെഅന്നത്തിിമലക്ക്

അല്ഇന്സാനു
മനുഷയന്

ഫല്യന്ളുര്
അതിനാല്മനാക്കടട്ട

24- മനുഷയന്തടെഅന്നത്തിിമലടക്കാന്നുമനാക്കടട്ട.
അതായത്, അവന് ടവറുടമാരു സാധാരണ കാരയമായി കാണുന്ന ഭേണടത്തിക്കുറിച്ച് ഒന്നു
ചിന്തിച്ചുമനാക്കടട്ട-അടതങ്ങടന ഉണ്ടാന്ന്നു? ശദവം അതിനുള്ള ഉോധികള് ഉളവാക്കിയിരുന്നിട ഈ ങ്കില്
ഭൂമിയില്നിന്ന്സവയംഭേണല്ോദിെിക്കുകഅവടെകഴിവില്ടേട്ടതാമണാ?
﴾٢٥﴿صبًّا
ََ صبَ أب نَاَال َأم
َ َاء
َ َََأَّن

അന്നാസവബബ്നല്മാഅസവബ്ബാ
صبًّا
َ

സവബ്ബാ
ഒരുവീഴ്ത്തല്

َاء
َ ال َأم

صبَ أب نَا
َ

അല്മാഅ
ടവള്ളം

ََأَّن

സവബബ്നല്
നാംവീഴ്ത്തി

അന്നാ
എപ്രകാരമാണ്

25- നാംധാരാളമായിടവള്ളംവീഴ്ത്തി.
ഇതുടകാണ്ടുമേശയം മഴയാന്ന്നു. റരയതാേത്തിാല് സദ്രത്തിില്നിന്ന് കണക്കി ഈ ാത്തി അളവില് ജലം
ആവിയായിമമമലാട്ടുയര്ന്നുമോന്ന്നു.േിന്നീെ് അത് കാര്മമഘങ്ങളായികനക്കുന്നു.കാറ്റ് അതിടനഭൂമിയുടെ
നാനാഭാഗങ്ങളിമലക്കും ഒഴുക്കിടയത്തിിക്കുന്നു. േിന്നീെ് അന്തരീേത്തിിടെ ഉേരിഭാഗടത്തി തണുുമൂലം ആ
മമഘം വീണ്ടും ജലരൂേം പ്രാേിക്കുകയും എ ഈ ാ നമാലങ്ങളിലും നിശ്ചിത കണക്കനുസരിച്ച് വര്ഷിക്കുകയും
ടചയ്യുന്നു. േിടന്ന ആ ജലം മനരിട്ട് ഭൂമിയില് േരക്കുന്നു. കിണറുകളും ഉറവകളുണ്ടാന്ന്നു. അരുവികളായും
മതാടുകളായുംനദികളായുംഒഴുന്ന്നു.മലകളില് മഞ്ഞായിഉറയ്ക്കുന്നു.േിടന്നഉരുകിടയാലിക്കുന്നു.മഴയി ഈ ാത്തി
കാലങ്ങളില് നദികളിലൂടെ ഒഴുകിടയത്തുന്നു. ഇടതാടക്ക മനുഷയര് തടന്ന ടചയ്തുടവച്ച ഏര്ൊടുകളാമണാ?
അവടെസ്രഷ്ടാവ്അന്നലഭയതയ്ക്കുള്ളഈസംവിധാനങ്ങടളാന്നുംടചതിരി ഈ ായിരുന്നുടവങ്കില്എങ്ങടനയാണ്
മനുഷയന്ഈഭൂമിയില്ജീവിതംസാധയമാവക?
﴾٢٦﴿ضَ َش ًّقا
ََ ثََ َش َق أقنَاَ أاْل أَر

സുമ്മശഖഖ്നല്അര്ദശഖ്ഖാ

َش ًّقا

ശഖ്ഖാ
േിളര്ത്തില്

َض
َ أاْل أَر

َش َق أقنَا

അല്അര്ദ
ഭൂമി

َث

ശഖഖ്നാ
നാംകീറിെിളര്ത്തിി

സുമ്മ
േിടന്ന

26- േിടന്നനാംഭൂമിടയകീറിെിളര്ത്തിി.
‘ഭൂമിടയേിളരുക’

എന്നതുടകാണ്ടുമേശയംളച്ചുവരാന് ോകത്തിില് വിത്തുകമളാകമ്പുകമളാനെീല്വസ്തുക്കമളാ
മനുഷയന് അതിനകത്തുനടുക.അട ഈ ങ്കില് കാറ്റുമഖനമയാേേികള് മഖനമയാമറ്റുമാര്ഗങ്ങളിലൂടെമയാ
മണ്ണില് വിത്തു വീഴുക. ശദവം സൃഷ്ടിച്ച വിത്തുകള്, ഭൂമിയില് ന്ഴിമതാണ്ടിമയാ, ഉഴുതുമറിമച്ചാ നടുക എന്നതു
മാത്രമമമനുഷയന്ടചയ്യാന്കഴിയൂ.ബാക്കിടയ ഈ ാംഅ ഈ ാഹുവിടെകാരയമാണ്.
ِ
﴾٢٧﴿يهاَ َحبًّا
َ فَأَنبَ أت نَاَف

ഫഅപത്നാഫീഹാഹബ്ബാ


َحبًّا

ഹബ്ബാ
ധാനയടത്തി
27- അങ്ങടനനാമതില്ധാനയടത്തിളെിച്ചു.

ِ
َيها
َف

ഫീഹാ
അതില്

فَأَنبَ أت نَا

ഫഅപത്നാ
അങ്ങടനനാംളെിച്ചു

എണ്ണമി ഈ ാത്തി വിത്തിിനങ്ങളുണ്ടാക്കിയതവനാണ്. മണ്ണിടലത്തിിയാല് ടോട്ടിളയ്ക്കാനും ഓമരാ ഇനത്തിില്
നിന്നുംഅമതഇനത്തിില്ടേട്ടടചെികടളവളര്ത്തിാനുള്ളസവിമശഷഗുണംഈവിത്തുകളില് നിമേേിച്ചതും
അ ഈ ാഹു തടന്നയാണ്. ടവള്ളവമായി മചര്ന്ന് മണ്ണിന് വിത്തുകടള തുറക്കാനും, ഓമരാ ഇനം ടചെികടളയും
അനുമയാജയമായ മോഷകടമത്തിിച്ച് വളര്ത്തിാനുള്ള മയാഗയത നല്കിയതും അവന് തടന്ന. അ ഈ ാഹു
വിത്തുകടള ഈ മയാഗയതമയാടെ, ഭൂമിയുടെ മമല്ത്തിട്ടിടന ഈ ഗുണങ്ങമളാടെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നിട ഈ ങ്കില്
മനുഷയന്നിവിടെആഹാരംവ ഈ തുംകടണ്ടത്തിാന്കഴിയുമമാ?
﴾٢٨﴿ضبًا
َو ِعنَ بًاَ َوقَ أ

വഇനബന്േകദ്ബാ
ضبًا
َوقَ أ

വകദ്ബാ
േച്ചക്കറികളും

ََو ِعنَ بًا

വഇനബന്
ന്തിരിയും

28- ന്തിരിയുംേച്ചക്കറികളും.
﴾٢٩﴿ّل
ًَ وّنَ َوََنأ
ًَ َوَزيأ ت

വാശസതൂനന്േനഖ്ലാ


ََوََنأ ًّل

َوّن
ً َوَزيأ ت

വനഖ്ലാ
ഈത്തിെനയും

അബസ
ഒലീവം



29- ഒലീവംഈത്തിെനയും.
﴾٣٠﴿َو َح َدائِ ََقَغلأبًا

വഹദാഇഖഗുല്ബാ
غلأبًا

ഗുല്ബാ
ഇെതൂര്ന്ന

ََو َح َدائِ َق

വഹദാഇഖ
മതാട്ടങ്ങളും

30- ഇെതൂര്ന്നമതാട്ടങ്ങളും.
﴾٣١﴿َّب
ًَّ َوفَاكِ َه َةًَ َوأ

വഫാകിഹതന്വഅബ്ബാ
ََوأ ًَّّب

വഅബ്ബാ
പുല്േെര്ുകളും

ًََوفَاكِ َهة

വഫാകിഹതന്
േഴങ്ങളും

31- േഴങ്ങളുംപുല്േെര്ുകളും.
﴾٣٢﴿اعاَلَك أَمَ َوِْلَنأ َع ِامك أَم
ً ََمت

ََوِْلَنأ َع ِامك أم

വലിഅന്ആമിന്ം
നിങ്ങളുടെകന്നുകാലികള്ക്കും

മതാഅന്ലന്ംവലിഅന്ആമിന്ം
َلَك أم

ലന്ം
നിങ്ങള്ക്കും

اعا
ً ََمت

മതാഅന്
ആഹാരം

32- നിങ്ങള്ക്കുംനിങ്ങളുടെകന്നുകാലികള്ക്കുംആഹാരമായി.
നിങ്ങള്ക്കുന്തിരിയുംേച്ചക്കറികളും,ഒലീവംഈത്തിെനയും,ഇെതൂര്ന്നമതാട്ടങ്ങളും,േഴങ്ങളുംപുല്േെര്ുകളും
ഒരുക്കി തന്നത് ശദവമാടണന്ന് മാത്രമ ഈ , മാംസം, ടകാഴുെ്, ോല്, ടവണ്ണ തുെങ്ങിയ ആഹാരവസ്തുക്കള്
ലഭയമാക്കുകയുംനിങ്ങളുടെഭൗതികജീവിതത്തിിനുനിരവധിമസവനങ്ങള്ടചയ്തുതരുകയുംടചയ്യുന്നൃഗഗങ്ങള്ക്കും
അവന് വിഭവങ്ങള് ഒരുക്കിടക്കാടുക്കുന്നു. ഏടതാരു ശദവത്തിിടെ ആഹാരം ടകാണ്ടാമണാ നിങ്ങള്
േരിോലിക്കടെട്ടുടകാണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവടെ വിഭവങ്ങടള ഈ ാം അനുഭവിച്ചു ടകാണ്ട് നിങ്ങള് അവടന
നിമഷധിക്കുവാനുംധിക്കരിക്കുവാനുംമവണ്ടിയാമണാഇടതാടക്കയും?
ِ
﴾٣٣﴿َصاخَة
َِ اء
َ تَال
َ فَإذَاَ َج

ഫഇദാജാഅതിസവാഖ
ِ جاء
َت
ََ

َصاخَة
َ ال

അസവാഖ
മഘാരശബ്ദം

فَِإذَا

ജാഅത്
വന്നു

ഫഇദാ
എന്നാല്ഭവിച്ചാല്

33- എന്നാല്ആമഘാരശബ്ദംവന്നുഭവിച്ചാല്.
അന്തയനാളിടല ഒടുവിലടത്തി കാഹളധവനിയാണുമേശയം. അതുയരുന്നമതാടെ മരിച്ചുമോയ മനുഷയടര ഈ ാം
ഉയിര്ടത്തിഴുമന്നല്ക്കുന്നു
ِ ي وَمَي ِف َُّرَالأمرءََ ِم َنَأ
﴾٣٤﴿يه
َِ َخ
َأ َ َ َ أ أ

യൗമയഫിര്റുല്മര്ഉമിന്അഖീഹ്

ِ ِم َنَأ
ََخ ِيه
أ

َال َأم أرء

മിന്അഖീഹ്
തടെസമഹാദരടന

അല്മര്ഉ
മനുഷയന്

َيَِف ُّر

َيَ أوَم

യഫിര്റു
ടവെിമഞ്ഞാടും

യൗമ
അന്നു

34- അന്നുമനുഷയന്തടെസമഹാദരടനടവെിമഞ്ഞാടും.
﴾٣٥﴿يه
َِ َِوأ ِم َِهَ َوأَب

ََوأَبِ ِيه

വഉമ്മിഹിവഅബീഹി

വഅബീഹി
തടെേിതാവിടനയും

ََوأ ِم ِه

വഉമ്മിഹി
തടെമാതാവിടനയും

35- മാതാവിടനയുംേിതാവിടനയും.
ِ وص
﴾٣٦﴿يه
َِ ِاحبَتِ َِهَ َوبَن
َ َ

ََوبَنِ ِيه

വബനീഹി
മക്കടളയും

വസവാഹിബതിഹിവബനീഹി

ِ وص
َاحبَتِ ِه
َ َ

വസവാഹിബതിഹി
ഭാരയടയയും

36- ഭാരയടയയുംമക്കടളയും.
അന്തയനാളിടല മനുഷയടെ അവനമായാണിത്. ഓടുക എന്നതിടെ താല്േരയം അവര് ഭൗതികമലാകത്തി്
തങ്ങള്മക്കറ്റവം പ്രിയടെട്ടവരായിരുന്ന ഉറ്റവര് ആേത്തിിലകടെടുന്നതുകണ്ട് അവടര സഹായിക്കാന്
ോടഞ്ഞത്തുന്നതിനുേകരം, അവടരങ്ങാനുംസഹായംമചാദിച്ചുകളഞ്ഞാമലാഎന്നു കരുതിഅവരില്നിന്ന്

ഓെിയകലും എന്നാകാം. മടറ്റാരാശയം ഇങ്ങടനയുമാകാം: ഭൗതികമലാകത്തി് ശദവഭയമി ഈ ാടത, േരമലാക
മബാധമി ഈ ാടത േരസ്പരം വഴിേിഴെിക്കുകയും ഒരുവനു മവണ്ടി അേരന് നിസ്സമങ്കാചം
ോേൃതയങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുകയും ടചതിരിരുന്നു. ഇതിടെടയ ഈ ാം ദുഷ്ഫലങ്ങള് കണ്മപില് ആഗതമാന്മപാള്,
തങ്ങള് വഴിടതറ്റിക്കുകയും ന്റ്റങ്ങള് ടചയ്യിക്കുകയും ടചതിരവര് അതിടെ ഉത്തിരവാദിതവം തങ്ങളില്
ആമരാേിക്കാനവസരണ്ടാകാതിരിക്കാന് േരസ്പരം ഓെിയകലും. സമഹാദരന് സമഹാദരടന, മക്കള്
മാതാേിതാക്കടള, ഭര്ത്തിാവ് ഭാരയടയ, മാതാേിതാക്കള് മക്കടള എ ഈ ാം ഭയടെടുന്നു-ഈ അഭിശപ്തന്
ഇമൊള്തനിടക്കതിടരയുള്ളമകസുകളില്സാേിേറമഞ്ഞക്കുടമന്ന്
﴾٣٧﴿يه
َِ ِلِك َِلَ أام ِرئََ ِم أن ه أَمَيَ أوَمئِذََ َشأأنََي أغن

ലിന് ഈ ിമ്രിഇമ്മിന്ഹുംയൗമഇദിന്ശഅനുയ്യുഗ്നീഹ്

َي أغنِ ِيه

യുഗ്നീഹ്
അവനുമതിയാന്ന്ന

يَ أوَمئِ َذ

ََشأأن

ശഅനുന്
കാരയം

യൗമഇദിന്
അമന്നദിനം

َِم أن ه أم

മിന്ഹും
അവരിടല

َلِك َِلَ أام ِرئ

ലിന് ഈ ിമ്രിന്
ഓമരാരുത്തിര്ക്കുണ്ട്

37- അന്ന്അവരിമലാമരാരുത്തിര്ക്കുംസവന്തംകാരയംമനാക്കാനുണ്ടാന്ം.
നബി (സ) പ്രസ്താവിച്ചതായി ഹദീസുകളില് വിവിധ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെയും നിമവദന േരപരകളിലൂടെയും
ഉദ്ധ്രിക്കടെടുന്നു: “അന്തയനാളില് സകലമനുഷയരുംനഗ്നരായിട്ടാണ് എഴുമന്നല്േിക്കടെടുക” തിരുമമനിയുടെ
ഭാരയമാരിടലാരാള് േരി്രമമമത്തിാടെ മചാദിച്ചു: “തിരുദൂതമര, അന്ന് നമ്മുടെ നഗ്നത എ ഈ ാവരുടെയും ന്നില്
തുറന്നിടുടമന്നാമണാ?” തിരുമമനി ഈ റക്തം ഓതിടക്കാണ്ട് പ്രസ്താവിച്ചു: “അന്ന് ആര്ക്കും ആടരയും
മനാക്കാനുള്ളേരിസരമബാധണ്ടാവി ഈ ”
﴾٣٨﴿َوجوهََيَ أوَمئِذََ ُّم أس ِف َرة

വജൂഹുന്യൗമഇദിന്സ്ഫിറ

َُّم أس ِف َرة

يَ أوَمئِ َذ

സ്ഫിറ
പ്രസന്നങ്ങളായിരിക്കും

َوجوه

യൗമഇദിന്
അമന്നദിനം

വജൂഹുന്
ഖങ്ങള്

38- അന്നുചിലഖങ്ങള്പ്രസന്നങ്ങളായിരിക്കും;
ِض
﴾٣٩﴿َاح َكةََ ُّم أستَ أب ِش َرة
َ

ദാഹികതുന്സ്തബ്ശിറ

َُّم أستَ أب ِش َرة

ِض
َاح َكة
َ

സ്തബ്ശിറ
സമന്താഷിക്കുന്നത്

ദാഹികതുന്
ചിരിക്കുന്നത്

39- സുസ്മമരവംആഹ്ലാദഭരിതവം.
വിശവാസവം സല്പ്രവര്ത്തിങ്ങളും ടകാണ്ട് ജീവിത വിശുദ്ധ്ി ശകവരിച്ചരും ശദവീക പ്രീതി മനെിയ
വിജയികളുമാണിവര്. വാഗ്ദാനം ടചയ്യടെട്ട കര്മ ഫലം സവീകരിക്കാന് സുസ്മ മരവദരരും
ആഹ്ലാദഭരിതരുമായിഅവര്കാണടെടും
﴾٤٠﴿ََووجوهََيَ أوَمئِذََ َعلَأي َهاَغَبَ َرة

വജൂഹുന്യൗമഇദിന്അശലഹാഗബറ
َغَبَ َرة

ഗബറ

َعلَأي َها

അശലഹാ

َيَ أوَمئِذ

യൗമഇദിന്

ََووجوه

വജൂഹുന്

ടോെി

അവക്ക്മമല്

അമന്നദിനം

ഖങ്ങള്

40- മറ്റുചിലഖങ്ങള്അന്ന്ടോെിപുരണ്ടിരിക്കും;
﴾٤١﴿َتَ أرَهق َهاَقَ تَ َرة

തര്ഹഖുഹാഖതറ
َقَ تَ َرة

تَ أرَهق َها

ഖതറ
ഇരുട്ട്

തര്ഹഖുഹാ
അവടയആവരണംടചതിരിരിക്കും

41- ഇരുള്റ്റിയും.
ന്നറിയിുകടളഅവഗണിച്ച് നിമഷധത്തിിലുംതന്നിഷ്ടത്തിിലുംജീവിച്ചഇവര് മരണാന്തരള്ളയാഥാര്തയടത്തി
മനരില്കാണുമപാള്ഖങ്ങള്നിരാശയിലുംഭീതിയിലുംആണ്ട്ടോെിപുരണ്ട്േരിേീണമായിരിക്കും
﴾٤٢﴿َكَهمََالأ َك َف َرةََالأ َف َج َرة
ََ ِأوىلَئ

ഉലാഇകഹുല്കഫറതുല്ഫജറ
َالأ َف َج َرة

അല്ഫജറ
ടതമ്മാെികള്

َالأ َك َف َرة

അല്കഫറ
സതയനിമഷധികള്

َهم

ഹും
അവര്

َك
َ ِأوىلَئ

ഉലാഇക
അക്കൂട്ടര്

42- അവര്തടന്നയാണ്സതയനിമഷധികളുംടതമ്മാെികളും.
ശദവത്തിിടെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളില് നിമഷധികളും നന്ദിടകട്ടവരുമായ ഈ മനുഷയര ഈ ാടത മറ്റാരാണ്
അധാര്മികളായിഉണ്ടാവക!

