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വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശദ്ീകരിചു്ചന്റകാടുക്കേണ്ടിവരുന്ന സമൂഹം ക്ക ാകത്്ത വിരളമായിരിക്കം. സജീവവും 
വവവിധയമാർന്നതുമായ ക്കമഖ യാണ്  ഇന്്ന വിദ്യാഭ്യാസം. കുട്ടികൾേ് ക്കന്ടിന്റോടുക്കേണ്ട 
വിദ്യാഭ്യാസന്റത്തക്കറിചു്ചള്ള ആക്ക ാചന്കൾന്റകാണ്്ട മക്കന്ാവിഭ്രാന്തി പൂണ്്ട കഴിക്കയണ്ടിവരുന്ന രക്ഷിതാേളിൽ 
പ രുന്റടയും പ്രതിസന്ധി സാമ്പത്തികമ ല . മറിച്്ച അതിക്കവഗം മാറിന്റോണ്ടിരിക്കന്ന സാമൂഹയ 
സാമ്പത്തികക്രമത്തിൽ കാ ഹരണന്റെടാത്തവിധത്തി ുള്ള ന്റതാഴിൽ ക്കമഖ കൾ ഉറെുവരുത്തുവാൻ 
പറ്റിയവിധമുള്ള വിദ്യഭ്യാസം ന്ൽകുകന്റയന്നതാണ് . 
 

അറിവ് ശക്തിയും അധികാരവുന്റമാന്റേയാ 
ന്റണന്നം അജ്ഞത ദ്ൗർബ യവും അധികാര 
മി ല ായ്മയുമാണ്  എന്നം ഏന്ററക്കന്ററ എ ല ാ 
വരും മന്സസ ി ാേിയിരിക്കന്ന. ഈ ദ്ിശയി 
 ുള്ള ചിന്ത വിദ്യാഭ്യാസ പരിശ്രമങ്ങന്റള 
അതിന്റെ മൗ ിക ക്ഷയങ്ങളിൽ ന്ിന്നം 
ഏന്ററ അകറ്റിയിരിക്കന്നന്റവന്്ന മന്സസ ി ാ 
ോൻ പ്രയാസമി ല .  

 
വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിന്് ക്കവണ്ടിയാണ് ? എന്താണ്  പഠിക്കേണ്ടത്? എങ്ങിന്റന്യാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? അറിവ് 
ക്കന്ടുന്നതിന്റെ ആതയന്തിക ക്ഷയന്റമന്്ത? തുടങ്ങിയ കാരയങ്ങളിൽ വയക്തമായ കാഴ്ചൊട് വകക്കമാശം 
വന്നിരിക്കന്നന്റവന്ന തന്റന്ന ക്കവണം കരുതാൻ. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഇസല ാം തരുന്ന ന്റവളിച്ചന്റമന്താണ്  
എന്നക്കന്േഷിക്കന്നത് ഒരു പുന്:പരിക്കശാധന് എളുെമാേിക്കയക്കം. 
 
വിശാ മായ ത ത്തിൽന്ിന്്ന വീക്ഷിക്കക്കമ്പാൾ ചി  കഴിവുകൾ ആർജ്ജിോനം തന്റന്നക്കറിചു്ചം 
താനൾന്റോളു്ളന്ന ക്ക ാകന്റത്തക്കറിചു്ചം അറിയാനം മന്സസ ി ാോനന്റമാന്റേ മനഷയൻ ന്ടത്തുന്ന മുഴുവൽ 
പ്രയത്നങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസംതന്റന്നയാണ് . മനഷയകു ം സാമൂഹയമായ ഒരു അസ്തിതേമായി 
മാറിയതുമുതൽോവണം സംഘടിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭ്ിച്ചിരിക്കക. ന്ാഗരികതയുന്റട തുടേത്തിൽ 
മനഷയൻ ഭ്ാഷ സോയത്തമാേി ഉപക്കയാഗിചു്ച തുടങ്ങിയതാവണം മനഷയസമൂഹങ്ങളിന്റ  വിദ്യാഭ്യാസ 
സംരംഭ്ങ്ങളുന്റട തുടേം. ഏന്റതങ്കി ും വളർച്ചന്റയത്തിയ ഭ്ാഷ രൂപന്റെടുന്നതിന്്  വളന്റര മുമു്പതന്റന്ന ഈ പ്രക്രിയ 
തുടങ്ങിയിരിക്കം. 
 
ന്റതളിമയാർന്ന ന്ി പാടാണ്  ഇസല ാമിന്്  വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തി ുള്ളത്. ‘വിദ്യാഭ്യാസം’ മാന്വകു ത്തിന്്  
 ഭ്ിക്കന്നത് ആദ്യമായി അവരുന്റട രക്ഷിതാവിൽന്ിന്നതന്റന്നയാണ് . മനഷയസൃഷ്ടിെിന്റെ ബാഹയമായ 
പൂർത്തീകരണന്റമന്ന ന്ി യ്ോണ്  വിദ്യാഭ്യാസം അവന ന്ൽകന്റെട്ടിരിക്കന്നത്. മനഷയന്റന് ഇതരസൃഷ്ടികളിൽ 
ന്ിന്്ന വയതിരിക്തനം ഉന്നതനമാേിയത് ഈ അനഗ്രഹംതന്റന്നയാണക്ക ല ാ. മനഷയകു ത്തിന്റെ ആദ്ിമഗുരു 
അവരുന്റട സ്രഷ്ടാവ് തന്റന്ന. 
 



“അവൻ (അ ല ാഹു) ആദ്മിന്്  ന്ാമങ്ങന്റള ല ാം പഠിെിചു്ച. പിന്നീട് ആ ക്കപരിട്ടവന്റയ അവൻ മ ക്കകൾേ് കാണിചു്ച. 
എന്നിട്ടവൻ ആജ്ഞാപിചു്ച: ന്ിങ്ങൾ സതയവാന്മാരാന്റണങ്കിൽ ഇവയുന്റട ന്ാമങ്ങൾ എന്ിേ് പറഞു്ഞതരു” (വി.ഖുർ 
ആൻ 2:31) 

 
ഭ്ാഷയും ആശയങ്ങളും ഒന്നിക്കന്ന വവജ്ഞാന്ിക 
പ്രപഞ്ചമാണ്  മനഷയനമുമ്പിൽ സൃഷ്ടാവ് തുറന്നവച്ചത്. 
അന്റതാരു തുടേം മാത്രം. ന്ാഗരിക വളർച്ചയുന്റട സുദ്ീർഘ 
ചരിത്രത്തി ുടന്ീളം മനഷയൻ ന്റചയ്തുന്റകാണ്ടിരിക്കന്നത് 
ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് . ആശയ പ്രതിഭ്ാസ 
ങ്ങളുന്റട സൂക്്ഷമമായ പ  ന്ിഗൂഢതകളും അവൻ 
കന്റണ്ടത്തുന്ന. എന്നിട്ടവന്റയ സൂക്്ഷമമായി ക്കവർതിരിച്്ചന്റകാ 
ണ്്ട ക്കപര്  വിളിക്കന്ന. (Nomenclature). മാ ഖമാന്റര 
സ്തബ്ധരാേിയത് മനഷയന്്  ന്ൽകന്റെട്ട ഈ കഴിവിന്റെ 
വിസ്മയകരങ്ങളായ സാധയതകൾ തന്റന്നയായിരിേണം. 

 
മനഷയൻ മാത്രമാണ്  സേയം ആർജ്ജിച്്ച അനഭ്വവിജ്ഞാന്ം ത മുറകളുന്റട ഉപക്കയാഗത്തിനക്കവണ്ടി 
സൂക്ഷിചു്ചന്റവക്കന്നതും വകമാറുന്നതും. വിശിഷ്ടമായ ഈ കഴിവ് മനഷയന്്  ന്ൽകിയതിന്ാ ാണക്ക ല ാ ഇബ്  ീസ് 
പ്രക്കകാപിതന്ായി സൃഷ്ടാവിന്റന് ധിേരിോൻ ധാർഷ്ടയം കാണിച്ചത്. ഈ ഉൽകൃഷ്ടവിക്കശഷമായ 
അനഗ്രഹത്തി ൂന്റട മനഷയൻ ക്കന്ടാന്ിരിക്കന്ന, അവന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നകിടു്ടന്ന അന്ന്തസാധയതകൾ ധിോരിയായ 
ഇബ്  ീസിന്റന് പ്രക്കകാപിെിച്ചതിൽ അത്ഭുതമി ല . ക്കകവ മായ ന്ാമങ്ങള ല  മനഷയന്റന് അ ല ാഹു പഠിെിച്ചന്റതന്ന 
വയക്തമാണ് . അതിന്്  വയാപകമായ അർത്ഥസാധയതകളുണ്്ട. വസ്തുേന്റള ക്കപരുവിളിച്്ച സേഭ്ാവവും 
പ്രക്കതയകതകളുമനസരിച്്ച വർഗീകരിച്്ച അവയുന്റട മുക്കന്നാടു്ടം പിക്കന്നാടു്ടം ബുദ്ധിപരമായ അക്കന്േഷണങ്ങൾ ന്ടത്തി 
ഒരു ആശയപ്രപഞ്ചം തന്റന്ന സൃഷ്ടിോൻ ക്കവണ്ട കഴിവാണ്  അതി ടങ്ങിയിരിക്കന്നത്. ഇത് 
തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്ാ ാണ്  വിന്യാന്േിതരായ മാ ാഖമാർ ന്ിന്േ് സ്ക്കത്രാത്രം, ന്ീ പഠിെിചു്ച തന്നത ല ാത്ത 
യാന്റതാന്റരാറിവും ഞങ്ങൾേി ല , ന്ീ തന്റന്നയാണ്  സർവ്വജ്ഞനം അഗാധജ്ഞാന്ിയും“ (വി.ഖു. 2:32) എന്്ന 
പറഞു്ഞന്റകാണ്്ട അ ല ഹുവിന്റെ ക പ ന് അക്ഷരം പ്രതി അനസരിച്്ച ആദ്മിന്്  സാഷ്ടാഗം ന്മിച്ചത്. 
 
“ന്ീ പഠിെിചു്ചതന്നത ല ാത്ത യാന്റതാരറിവും ഞങ്ങൾേി ല ” എന്്ന മാ ഖമാർ ഉരുവിട്ടത് ശ്രക്കദ്ധയമാണ് . മനഷയന്റെ 
കാരയത്തി ും ഇത് ശരിതന്റന്നയാണ് . പന്റക്ഷ മ ക്കകളുക്കടതു ക്കപാന്റ  ക്കകവ മായ അറിവ ല  മനഷയർേ് 
ന്ൽകന്റെട്ടിരിക്കന്നത്. മറിച്്ച അറിവ് ക്കന്ടാനള്ള രീതിശാസ്ത്രമാണവന്്  ന്ൽകന്റെട്ടിരിക്കന്നത്. ഇത് വളർച്ചയും 
അനസയൂതതയും ഉൾന്റോളു്ളന്ന ഒരു വ ിയ പ്രതിഭ്ാസമാണ് . മാ ാഖമാർേ് ന്ൽകന്റെട്ട അറിവിൽന്ിന്്ന ഏന്ററ 
വയതയസ്തവും വിഭ്ിന്നവുമാണ് . ന്ാഗരിക ചരിത്രത്തി ുടന്ീളം മനഷയൻ ആർജ്ജിച്ച മുഴുവൻ ശാസ്ത്ര, സാക്കങ്കതിക, 
വവജ്ഞാന്ിക ക്കന്ട്ടങ്ങളും ഈ അനഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതിഫ ന്ങ്ങൾ മാത്രമാണ് . വിവിധ ഭ്ാഷാ, 
സംസ്കാരങ്ങളി ായി മനഷയൻ ഭൂമുഖത്്ത ക്കന്ടിയ വിദ്യാഭ്ാസം ഈ അനഗ്രഹത്തിന്റെ വിശാ മായ 
സഫ ീകരണമാന്റണന്്ന കാണാം. 
 
ക്കവന്ററാരു ന്ി േ്, മനഷയന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ-വവജ്ഞാന്ിക പ്രവർത്തന്ങ്ങൾ സാമാന്യമായി പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ 
ചുറു്റപാടുകളി ുള്ള വസ്തുേന്റളയും പ്രതിഭ്ാസങ്ങന്റളയും വർഗീകരിചു്ച ക്കപരിടുക എന്നതുതന്റന്നയായിരുന്നിക്ക ല ? 
ഇന്നം തുടരുന്നതും അതുമാത്രമക്ക ല ? അവന്റെ സക മാന് വിശേവിജ്ഞാന്വും ഈ ക്കപരിടൽ മാത്രമക്ക ല ? 
വർഗീകരണവും ന്ാമകരണവും മുക്കഖന് ക്കന്ടിയ തിരിച്ചറിവുകൾ അവന്റെ ന്ാഗരിക വളർച്ചന്റയ എളുെമാേി. 
ഒരുപാട് ജീവിതസൗകരയങ്ങൾ ഉണ്ടാേിന്റയടുേൻ അവന്റന് സഹായിചു്ച എന്നത് ഈ ന്ിഗമന്ത്തിന്റെ മന്ററ്റാരു 
വശം മാത്രം. 
 
ഇസല ാമിന്റെ വീക്ഷണക്കകാണി ൂന്റട പരിക്കശാധിക്കക്കമ്പാൾ, മനഷയന്റെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രക്രിയയുന്റട മൂ ക്കസ്രാതസ് 
അ ല ാഹുതന്റന്നയാണ് . ത മുറകളി ൂന്റടയായുള്ള അതിന്റെ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ വളർച്ചയും പൂർണണ മായും അ ല ഹുവിന്റെ 
വയവസഥയും ഇചഛ യും അനസരിചു്ചമാത്രമാണ്  സംഭ്വിക്കന്നത്. “ആവശയമാണ്  കണു്ടപിടുത്തങ്ങളുന്റട മാതാവ്” എന്്ന 
പറയാറുണ്ടക്ക ല ാ. ഇതിൽ കഴമു്പണ്്ട. ആവശയങ്ങന്റളയും കണു്ടപിടുത്തങ്ങന്റളയും ബന്ധിെിക്കന്ന വദ്വികരീതി 
അതിവിചിത്രമാന്റണന്്ന ചരിത്രത്തിന്റെ ഓക്കരാ ഏടും ന്മുേ് വയകതമാേിത്തരുന്നണ്്ട. 
 



ഇത് ഇസല ാമിന്റെ കാരയം. ഇന്ി ക്ക ാകത്തിന്റെ വിവിധ ഭ്ാഗങ്ങളിന്റ  ന്ാഗരികതകക്കളാടനബന്ധിച്്ച വളർന്നവന്ന 
വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദ്ായങ്ങളുന്റട ചരിത്രം വയകതമാക്കന്നത് ഇവന്റയാന്റേയും ഉടന്റ ടുത്തത് മതപരമായ 
താ പ രയങ്ങളിൽന്ിന്നം കൂട്ടായ്മയിൽന്ിന്നമാണ്  എന്നതാണ് . യൂഫ്രട്ടീസ്-വടഗ്രീസ്, വന്ൽ തുടങ്ങിയ ന്ദ്ീതട 
സംസ്കാരങ്ങളുൾെന്റടയുള്ള ക്ക ാകത്തിന്റ  പഴേംന്റചന്ന ന്ാഗരികതകളുന്റട ചരിത്രം ഇത് ശരിന്റവക്കന്ന. 
പൗരാണിക ഭ്ാരതീയ വിദ്യാഭ്യാസവും പാശ്ചാതയ-യഹൂദ്-ക്രിസ്തയൻ ക്ക ാകവിദ്യാഭ്യാസവും തുടേത്തിൽ 
പൂർണണ മായും മതപരമായിരുന്നന്റവന്നതാണ്  വസ്തുത. എന്ന ല , മതക്കപ്രാകതമ ല ാത്ത ഉത്ഭവമുള്ള ഏന്റതങ്കി ും 
വിദ്യാഭ്യാസക്രമം കാണുക തന്റന്ന പ്രയാസമാണ് . 

 
ഇസല ാക്കമതര സമൂഹങ്ങളിൽ ഇന്്ന പന്റക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം 
ക്കകവ ം  ൗകികമായ ഒരു പ്രയത്നമായി അധ:പതി 
ച്ചിരിക്കന്നന്റവന്ന കാണാം. യൂക്കറാപയൻ സമൂഹത്തിൽ 
സംഭ്വിച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മക്കതതരവ ്േരണം 
ഇസല ാമികസമൂഹങ്ങളിക്ക േ് അതിക്കവഗം സംക്രമിചു്ചന്റകാ 
ണ്ടിരിക്കകയാണ് . ആധുന്ിക പാശ്ചാതയൻ സമൂഹങ്ങളിൽ 
ഉടന്ീളം പ്രകടമായ  ക്ഷയരാഹിതയം, മൂ യചയതുി, ധാർമ്മിക 
ത്തകർച്ച തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധികൾേ്  ളിതമായകാരണം 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മതബന്ധങ്ങന്റള മുറിചു്ചമാറ്റിന്റോണു്ടള്ള 
ഭ്ൗതികവൽേരണത്തി ും മക്കതതരവൽേരണത്തി ും 

കാണാം. ശാസ്ത്രസാക്കങ്കതികക്കമഖ യി ും വിവരസാക്കങ്കതികതയി ും വകവരിച്ച ക്കന്ട്ടങ്ങൾ 
മനഷയന്റെ കണുകൾേ് കൂടുതൽ ന്റവളിച്ചം പകരുന്നതിന്്  പകരം മഞ്ഞളിെിക്കകയാണ്  
ന്റചയ്തത്. 
 
ന്ക്കവാത്ഥാന്ന്റത്ത തുടർന്്ന ശാസ്ത്ര-സാക്കങ്കതിക-വവജ്ഞാന്ികക്കമഖ യിൽ യൂക്കറാെ് വകവരിച്ച ക്കന്ട്ടങ്ങൾ 
യൂക്കറാപയൻ വക്രസ്തവതന്റയ ന്റകാന്റണ്ടത്തിച്ചത് ന്റചറിയ പ്രതിസന്ധിയി  ല . ശാസ്ത്രക്ക ാകത്തിന്റെ 
കാരയകാരണസമീപന്വും യുക്തിചിന്തയും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അടിത്തറതന്റന്ന തകർക്കവാൻ ക്കപാന്നതായിരുന്ന. 
നൂറ്റാണു്ടകളി ൂന്റട വദ്വികസക്കേശന്റത്ത മാറ്റിമറിച്്ച സേന്തം ഇചഛ േനസരിച്്ച തിരുത്തിന്റയഴുതിയ 
വക്രസ്തവപൗക്കരാഹിതയത്തിനമുമ്പിൽ ന്റവളിന്റെട്ട ഏക ക്കപാംവഴി പ്രക്കയാഗികതയുന്റടതുമാത്രമായിരുന്ന. മതന്റത്ത 
 ൗകികകാരയങ്ങളുമായി കൂട്ടിേ ർത്താതിരിക്കക. മത കാരയങ്ങളിൽ അന്ധമായി വിശേസിക്കക. വവജ്ഞാന്ിക 
കാരയങ്ങളിൽ സേീകരിേന്റെടുന്ന കാരയകാരണയുക്തിചിന്ത മതത്തിക്ക േ് ന്റകാണു്ടവരാതിരിക്കക. 
ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അവരുന്റട അക്കന്േഷണം തുടരന്റട്ട. മതം അതിന്റെ ക്കമഖ യിൽ കഴിയന്റട്ട. ഈ പകുന്റത്തടുക്കന്ന 
രീതിയാണ്  വിജ്ഞാന്ധാരകന്റള പരസ്പരം ന്റകടു്ടപിണഞു്ഞകിടക്കന്ന പഴയ മതകീയ രീതിന്റയ (interdisciplinary) 
കന്റയാഴിച്്ച പഠന്ക്കമഖ കന്റള വർഗഗ ീകരണം ന്ടത്തി പരസ്പരമുള്ള ഇടന്റപട ുകൾേവസരമി ല ാത്തവിധമുള്ള 
വാട്ടർ വടറ്്റ (water tight) കംപാർടു്ടന്റമെുകളാേി മാറു്റന്ന അവസഥയിന്റ ത്തിച്ചത്. ഇതിന്റെ പരിണിതി 
പ്രവാചന്ാതീതമായിരുന്നി ല . ഭ്ൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞക്കന്ാ, ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞക്കന്ാ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞക്കന്ാ 
ശാസ്ത്രക്കമഖ േെുറക്കത്തേ് തന്റെ പ്രയത്നങ്ങന്റള ബന്ധിെിേന്ായിന്റ ല ന്ന മാത്രമ ല  വവജ്ഞാന്ികതക്ക 
പരിയായ മാന്വികതക്കയാ അതി ുപരിയായ  ക്ഷയങ്ങക്കളാ അയാളുന്റട ദൃഷ്ടിയിൽ ഇ ല ാതാവുകകൂടി ന്റചയ്തു. ഈ 
ക്കമഖ യിൽ പ്രവർത്തിക്കന്നവരിൽ ഇത് വ ിയ അന്ധതതന്റന്നയാണ്  സൃഷ്ടിച്ചത്. പിൽോ ത്്ത ഈ 
ക്കമഖ യി ുണ്ടായ പ  അപകടങ്ങളുന്റടയും കാരണങ്ങൾ ഓളിഞു്ഞകിടക്കന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധിയി ാണ് . 
 
ആധുന്ികകാ ഘട്ടത്തിന്റ  വവജ്ഞാന്ികക്ക ാകത്തിന്റെ കുത്തകോർ എന്ന ന്ി േ് പാശ്ചാതയർ 
സ്പർശിച്ചതിന്റ  ല ാം ഈ പ്രതിസന്ധിയും അവർ സൃഷടിച്ചിടു്ടണ്്ട. അവരുന്റട വിദ്യാഭ്യാസരീതികൾ 
സമീപദ്ശകങ്ങളിൽ മുസല ിം ക്ക ാകത്തും വ ിയ പ്രചാരം ക്കന്ടിന്റോണ്ടിരിക്കകയാണ് . ഭ്ൗതികതയും മക്കതതരതേവും 
സൃഷ്ടിച്ച പ്രശന ങ്ങളും സമാന്തരമായി ഇവിടങ്ങളി ും കണു്ടതുടങ്ങിയിരിക്കന്ന. പാശ്ചാതയൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്്  
പുറന്റകക്കയാടുന്നവർ അതിന്റെ ഒഴിചു്ചകൂടാന്വാത്ത ദു്രന്തഫ ങ്ങന്റളക്കറിച്്ച ക്കവണ്ടത്ര ക്കബാധവാന്മാര ല . 
ഇസല ാമികസമൂഹന്റത്ത സംബന്ധിച്ചിടക്കത്താളം ക്രിസ്തുമതന്റത്തക്കറിച്്ച ക്കന്രന്റത്ത സൂചിെിച്ച രീതിയി ുള്ള 
പാെരത്തം ഇ ല . പന്റക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷയങ്ങന്റളക്കറിചു്ചള്ള ഇസല ാമിന്റെ ന്റതളിമയാർന്ന ന്ി പാടുകൾ മുസല ിം 
ക്ക ാകം വിസ്മരിക്കന്നന്റണ്ടന്നത് തീർച്ച. 
 



അന്ധകാരങ്ങളിൽന്ിന്്ന മനഷയന്റന് ന്റവളിച്ചത്തിക്ക േ് ന്യിക്കകന്റയന്നതാണന്റ ല ാ ഇസല ാമിന്റെ  ക്ഷയം. 
അതിന്ാൽതന്റന്ന ന്റതളിമയാർന്ന കാരയകാരണചിന്തയും സുതാരയതയുള്ള വിശക ന്വുമാണ്  
മതകാരയങ്ങളിന്റ ന്നക്കപാന്റ  ശാസ്ത്ര-വവജ്ഞാന്ികകാരയങ്ങളി ും ഇസല ാം  ക്ഷയമാക്കന്നത്. അന്ധമായി 
ഏന്തിന്റ ങ്കി ും വിശേസിക്കവാൻ ഇസല ാം ആക്കരാടും ആവശയന്റെടുന്നി ല . മറിച്്ച സേന്തം ബുദ്ധിന്റയ 
ഉപക്കയാഗന്റെടുത്തി പ്രകൃതിയാഥാർത്ഥയങ്ങളുന്റട ന്ിഗൂഢതകളി ടങ്ങിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽന്ിന്്ന പാഠമുൾന്റോണ്്ട 
ഋജുവായ വിശോസത്തിക്ക േ് കടന്നവരാന്ാണ്  ആഹോന്ം ന്റചയുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസന്റത്ത ഈ 
ആഹോന്ക്കത്താടുള്ള പ്രതികരണമായിട്ടാണ്  ഇസല ാം കാണുന്നത്. “അറിവു ക്കന്ടൽ ഓക്കരാ മുസല ിമിന്നം 
ന്ിർബ്ബന്ധമാണ് ” എന്ന ന്ബിവചന്ത്തിന്റെ സൂചന്യും ഇതുതന്റന്ന. വവജ്ഞാന്ികാക്കന്േഷണത്തിന്്  വിമുഖത 
കാണിക്കകന്റയന്നത് തീർത്തും അന്ിസല ാമികമായ ന്ി പാടാണ് . വവജ്ഞാന്ികാക്കന്േഷണത്തിന്്  ഇസല ാം 
യാന്റതാരു ന്ിയന്ത്രണവും ഏർന്റെടുത്തിയിട്ടി ല . “വിജ്ഞാന്ം വിശോസിയുന്റട കളഞു്ഞക്കപായ മുത്താണ് ”. “അത് 
കാണുന്നിടത്്ത ന്ിന്്ന തിരിചു്ചപിടിക്കക അവന്റെ അവകാശമാണ് ”. “വചന്യിൽ ക്കപായി ക്കപാ ും അറിവ് 
ക്കന്ടുക”എന്റന്നാന്റേയാണ്  പ്രവചക (സ.അ) ന്റെ അധയാപന്ങ്ങൾ. 
 

ശാസ്ത്ര-സാക്കങ്കതികക്കന്ട്ടങ്ങളുന്റട ഉച്ചിയിൽ ന്ി ന്റകാളു്ള 
ക്കമ്പാഴും സാമൂഹിക-ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൽ ന്റവളിച്ചം 
ന്ഷ്ടന്റെട്ടവന്ായി ജീവിോൻ പാശ്ചാതയൻ ഇടയായ 
ന്റതങ്ങന്റന്ന്റയന്്ന പരിക്കശാധിക്കക്കമ്പാഴാണ് , വിജ്ഞാന്സ 
മ്പാദ്ന്ത്തിന്്  ഇസല ാം ന്റവച്ചിരിക്കന്ന ചിട്ടകളും അതിന്റെ 
 ക്ഷയമായി ഇസല ാം  എണണ ിയിരിക്കന്ന കാരയങ്ങളും എത്ര 
മാത്രം പ്രസക്തമാന്റണന്്ന ന്മുേ് മന്സസ ി ാവുക. “ഉപകാ 
രപ്രദ്മായ അറിവു വർദ്ധിെിച്്ച തക്കരണന്റമ” എന്്ന പ്രാർ 
ത്ഥിക്കവാന്ാണ്  റസൂൽ (സ.അ) ഉപക്കദ്ശിച്ചിടു്ടള്ളത്. 
എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന പഠിതാവിന്റെ അക്കന്േഷണ 
ത്തിനള്ള ഉത്തരമാണിത്. 

 
സൃഷ്ടിച്ചവന്ായ ന്ിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ വായിക്കക. 
മനഷയന്റന് അവൻ ഭൂ്രണത്തിൽ (ഒട്ടിെിടിചു്ച ന്ിൽക്കന്ന) ന്ിന്്ന സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കന്ന. 
ന്ീ വായിക്കക, ന്ിന്റെ രക്ഷിതാവ് ക്കപന്ന്റകാണ്്ട പഠിെിച്ചവന്ായ ഏറ്റവും ഔദ്ാരയവാന്ാകുന്ന. 
മനഷയന്്  അറിയാത്തത് അവൻ പഠിെിച്ചിരിക്കന്ന. 
ന്ിസസ ംശയം, മനഷയൻ തന്റന്നത്തന്റന്ന സേയംപരയാപതന്ായിേണ്ടതിന്ാൽ ധിോരിയായിത്തീർന്നിരിക്കന്ന. 
തീർച്ചയായും ന്ിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുേക്ക ോണ്  മടേം 
(വി.ഖു 96: 1-8) 
 
വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആദ്യമായി അവതരിച്ച വരികളാണ്  മുകളി ുദ്ധരിച്ചവ. മനഷയന്റെ വിദ്യാഭ്യാസാക്കന്േ 
ഷണത്തിന്റെ അന്ത:സത്ത ഈ വരികളിൽ ന്ിന്്ന വയകത്മാകുന്നണ്്ട. വായന്യുന്റടയും പഠന്ത്തിന്റെയും 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ന്റപാതുവി ുള്ള രീതിശാസ്ത്രമാണ്  “ന്ിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ വായിക്കക” എന്നത് 
വിശദ്ീകരിക്കന്നത്. മാർഗഗ ഭ്രംശം സംഭ്വിോത്ത വിദ്യാഭ്യാസം സേന്തം സ്രഷ്ടാവിന്റെ ന്ാമത്തി ുള്ളതാണ് . 
സേന്തം ഉൽെത്തിന്റയക്കറിചു്ചം അസ്തിതേന്റത്തക്കറിചു്ചമുള്ള വയകതമായ ക്കബാധം ക്കന്ട ാണ്  വായന്യുന്റടയും 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും പ്രഥമ ക്ഷയങ്ങളിന്റ ാന്്ന. ആക്ക ഖന് സംവിധാന്ങ്ങൾ പ തും ഉപക്കയാഗിച്്ച ഭൂമുഖത്്ത 
അവന്റെ അനഭ്വചരിത്രം കുറിചു്ചന്റവച്ചവന്ാണ്  മനഷയൻ. ക്കപന്യുന്റട ഉപക്കയാഗം പഠിെിച്ച രക്ഷിതാവിന്റന് 
സ്തുതിചു്ചന്റകാണ്്ട അവൻ ന്ിർവ്വഹിക്കേണ്ടത് തന്റെ പൂർവ്വചരിത്രന്റത്തക്കറിചു്ചള്ള പഠന്മാണ് . തന്ിക്കപകരിക്കന്ന, 
തന്റെ സമൂഹത്തിനപകരിക്കന്ന, തന്ിേറിയാത്ത എന്തം മനഷയൻ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കന്ന. ഒറ്റ ന്ിബന്ധന്മാത്രം, 
തന്റെ പരിമിതമായ ജ്ഞാന്ം മനഷയന്റന് അഹങ്കാരിയാേി മാറ്റരുത്. താൻ എന്തിനം ക്കപാന്നവന്ാന്റണന്ന 
ഔന്നതയം അവന്ി ുണ്ടാേരുത്. അത് അവന്റന് ധിോരിയാക്കം. അവന്റന് ന്ഷ്ടകാരിയാക്കം. കാരണം, 
സുന്ിശ്ചിതമായും അവന്റെ മടേം അ ല ാഹുവിക്ക ോണ് . 
 
വിദ്യാഭ്യാസക്കന്ട്ടങ്ങളുന്റട ഉച്ചിയിൽ ന്ി ്ക്കന്ന പാശ്ചാതയൻ സമൂഹന്റത്ത ന്ശിെിചു്ചന്റകാണ്ടിരിക്കന്നത് ഈ 
ഔന്നതയം (self complacence) തന്റന്നയാന്റണന്്ന മന്സസ ി ാോൻ ഏന്റതാരു ന്ിരീക്ഷകനം സാധിക്കം.  
 



ചുരുേത്തിൽ വവവിധയങ്ങളും ന്ിഗൂഢതകളും ചുഴ്ന്നന്ിൽ 
ക്കന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനഷയൻ ന്ടത്തുന്ന ഏത് 
അക്കന്േഷണവും, വകവരിക്കന്ന ഏത് വിദ്യാഭ്യാസവും തന്റെ 
സ്രഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടിവവഭ്വത്തിന്റെ രഹസയങ്ങൾ അറിയു 
വാനള്ള പ്രയത്നമായിട്ടാണ്  വരിക. ഭ്ാഷയും ക യും സാഹി 
തയവും ന്റതാട്്ട ശാസ്ത്രവും സാക്കങ്കതികവിദ്യയും സാമൂഹയശാ 
സ്ത്രവും ഉൾെന്റടയുള്ള മുഴുവൻ വിജ്ഞാന്ശാഖകന്റളയും 
ക്കകാർത്തിണക്കന്ന ഒരു വ ിയ ഘടകം. ഇവന്റയാന്റേ ശുദ്ധ 
പ്രകൃതിക്കയാന്റട വിശക ന്ം ന്റചയാൻ ശ്രമിക്കന്നവന്റന് 
ന്യിക്കക സേന്തം സൃഷ്ടവിന്റന്ക്കറിചു്ചള്ള തിരിച്ചറിവിക്ക  
ോണ്  എന്നതാണ് .  

 
സഹസ്രാബ്ദ്ങ്ങളി ൂന്റട മനഷയൻ സേയത്തമാേിയ ഏന്റതങ്കി ും ഒരു വിജ്ഞാന്ശാഖന്റയങ്കി ും 
ഇതിന്നപവാദ്മായിട്ടി ല  എന്നതാണ്  സതയം. സംഗീതത്തിന്റെ സേരമാധുരിയി ും ഭ്ാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ 
ചരിത്രകൗതുകങ്ങളി ും ജന്ിതകശാസ്ത്രത്തി ും വിവരസാക്കങ്കതികതയി ും ഒന്റേ ഒരുക്കപാന്റ  അനഭ്വന്റെടുന്നത് 
സ്രഷ്ടാവായ അ ല ാഹുവിന്റെ വചതന്യമാണ് . ഈ വചതന്യം അന്ിഭ്വിച്ചറിയാൻ ഏത് വിജ്ഞാന്ക്കമഖ യിൽ 
പ്രക്കവശിക്കന്നവനം സാധിക്കം. 
 
 “സൃഷ്ടിച്ചവാന്ായ രക്ഷിതാവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ ” വായിോൻ സന്നദ്ധന്ാവണം. 
 
ഈ വചതന്യം അനഭ്വിച്ചറിയാത്ത അക്കന്േഷകനം വിദ്യാർത്ഥിയും ഒന്നം പഠിക്കന്നി ല . ഒന്നം ക്കന്ടുന്നമി ല . 
കാരണം അവന്റെ സാക്കങ്കതികമായ അറിവ് വചതന്യവത്തായ ഒരു ന്റവളിച്ചമായി പരിവർത്തിെിക്കന്ന ഘടകം 
അവൻ കന്റണ്ടത്താന്റതക്കപാവുകയാണക്ക ല ാ. മറിച്ചാന്റണങ്കിക്ക ാ, ഒക്കരാ സൂക്്ഷമമായ അറിവും പ്രപഞ്ചന്ാഥന്റെ 
ന്ിഗൂഢമായ വയവസഥിതിയിക്ക ക്കള്ള ഒരു പ്രകാശകിരണമായിട്ടാണ്  അവന്്  അനഭ്വന്റെടുക. അവന്്ന 
ദു്:ഖിക്കവാക്കന്ാ വിഷമിക്കവാക്കന്ാ യാന്റതാന്നമി ല . അവൻ അ ല ാഹുവിന്റെ ദ്ിവയവചതന്യവുമായി ക്കചരുവാൻ 
ന്റവമ്പൽ ന്റകാളു്ളന്ന സൂക്്ഷമാ ുവായി മാറുന്റമന്നതാണ്  സതയം: “തീർച്ചയായും ന്മു്മന്റട ദ്ാസന്മാരിൽ അ ല ാഹുന്റവ 
ഭ്യന്റെടുന്നവർ പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമാണ് ” എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ന്റവളിന്റെടുത്തൽ വിരൽ ചൂണു്ടന്നത് ഈ 
വസ്തുതയിക്ക ോണ് . മതപാണ്ഡിതയന്റമക്കന്നാ ഭ്ൗതികപാണ്ഡിതയന്റമക്കന്നാ ഒന്നം ക്കവർതിരിോത്തതാണ്  ഈ 
ആയത്തിന്റെ സൂചന്. 
 
ഈ  ക്ഷയങ്ങന്റള വിസ്മരിചു്ചന്റകാണ്്ട മുസല ിംകൾ ന്ടത്തുന്ന ഏത് വിദ്യാഭ്യാസപരിശ്രമങ്ങളും ദു്രന്തങ്ങൾ 
വരുത്തിന്റവക്കന്റമന്നത് സംശയരഹിതമായ കാരയമാണ് . ഈ അവക്കബാധക്കത്താടുകൂടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ 
മുക്കന്നറ്റമാണ്  ന്മുേ് ആവശയമായിടു്ടള്ളത്. അത് അഭ്ിമാന്ക്കബാധം ക്കന്ടിത്തരുന്നതാണ് .  
 
അഭ്ിമാന്ക്കബാധം സൃഷ്ടിക്കന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ്  ഒരു സമൂഹന്റത്ത ശക്തരാക്കന്നത്. 
അപകർഷതാക്കബാധം സൃഷ്ടിക്കന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ന്ന്റമ്മ ദു്ർബ്ബ രാക്കകയാണ്  ന്റചയുക. 
സാക്കങ്കതികാർത്ഥത്തിൽ എത്ര ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ക്കന്ടിയാ ും ഇതുതന്റന്നയായിരിക്കം 
അവസഥ. അഭ്ിമാന്ക്കബാധവും കരുത്തും പകരുന്ന, ആത്മവിശോസം ന്ൽകുന്ന  വിദ്യാഭ്യാസം 
ഇസല ാമികരീതിയി ൂന്റടയാണ്  ക്കന്ടുവൻ സാധിക്കക. ഏത് വിദ്യാഭ്യാസക്കമഖ യി ായി 
രുന്നാ ും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇസല ാമികവൽേരണം മാത്രമാണ്  ഇതിനള്ള വഴി. 
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