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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
മനുഷയ്ന് തെന്റ ര്സ ാവിേനാടുll സമര്pണവും
വിേധയത വുമാണ് isാമിെന്റ സt. isാം en
േപര് ൈദവം (aലല്ാഹു) സ യം തിരെ ടുtതാ
ണ്. മനുഷയ്രലല്. aലല്ാഹു തെന്റ eലല്ാ ര്പവാചക
ന്മാര്kും സേnശവാഹകര്kും െവളിെpടുtിയ
തും aവര് ത ളുെട ര്പേദശ llില് വയ്ാപിpിkു
കകയും െചയ്ത aേത സേnശം തെn യാണത്.
aതിെന്റ aവസാനേtതും സാര്vേദശീയവുമായ
രൂപം മുഹmദ് നബി(സ)kാണ് aവതീര് മായത്.
യഥാര്ഥവും aദ ിതീയനും ര്പ◌ൗഡിയുllവനുമായ
ൈദവtിന് aനുരൂപമായ നാമേമാ പദവിേയാ
ആണ് 'aലല്ാഹു' enത്. aലല്ാഹുവിെന്റ േപരായ
ഈ നാമം (ന◌ൗന്) aവെനാഴിെക മെ ാnിനും ന
ല്കാവതലല്. ഏ വും ര്പ◌ൗഢിയുllവനായ aവെന്റ
iതര നാമ ള് aലല്ാഹു en നാമtിെന്റ തുട
ര്cയായ മ ു നാമ ളാണ്. 'മa◌്ല◌ൂഹ്' enതാണ്
'aലല്ാഹു' en നാമtിെന്റ സാരം. േസ്നഹം,
aഭിലാഷം,
ദിവയ്ത ം,
സ്തുതി
enിവയില്
നിnുല്ഭൂതമാകുn ആരാധനkര്ഹന് enതാണാ
പദtിനര്tം. aവനാണ് ര്സ ാവ്. ൈദവകല്പന
കള് aവനില് നിnുllതാണ്. കലല്്, ര്പതിമ,കുരിശ്,
ര്തിേകാണം, ഖുൈമനി, ഫാറാഖാന്, eലിജാസ്,
മാല്കം e സ്, ഗാnി, കൃ ണന്, ഗുരുkള്,
ബുdന്, ചര്കവര്tി, േജാസഫ് സ്മിt്, സൂരയ്ന്,
ചര്nന് , ഡയാന, iടിമിnല് നദികള്, പശുkള്,
രാമന്, aംബല ള്, ര്പവാചകന്മാള്, സേnശ
വാഹകര് (aെത! മുsിംകള് മുഹmദ് നബിെയ
ആരാധിkുnിലല്),
പാതിരിമാര്,
സനയ്ാസിമാര്,
െഹയിലി, സലാsി, സിനിമാ താര ള്, ൈശഖുമാര്....
ആദിയായവര്k് നല്കുn ആരാധനകള് uചിതമലല്.
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aവെയലല്ാം സൃ ിkെp ജീവികേളാ വസ്തുkേളാ
മാര്തമാണ്.
aലല്ാഹു en നാമം മനുഷയ്ന് തിരെ ടുt
തലല്.ഏെത ിലും ര്പവാചകെന്റേയാ പുണയ്വാളെന്റ
േയാ പുണയ്പുരുഷെന്റേയാ േപര് തിരെ ടുtതു
മലല്. ആദം, േയശു, േമാശ തുട ി anയ്ര്പവാചകന്
മുഹmദ് നബി(സ) aട ിയ ഏലല്ാ ര്പവാചകന്മാ
രും
ആരാധനkര്ഹനായ
ഏകനായ,
oെരാ
യതാര്t ൈദവം en നിലയില് ൈദവെtkുരിc്
ൈദവtില്
നിnും
മനsിലാkിയ
നാമമാണ്
'aലല്ാഹു'.
ഏതാണ് നന്മ, ഏതാണ് തിന്മ, ശരിേയത്, െതേ ത്
enിവ
മനുഷയ്രിെല
ൈനസര്ഗിക
ര്പകൃതി
തിരിcറിയുnു.
aലല്ാഹുവിെന്റ
ഗുണവിേശഷ
ണ ളില് ഏെത ിലും തരംതാ tലിേനാട് aത്
സമരസെpടുnിലല്. ര്സ ാവിന് തെന്റ സൃ ികളായ
മനുഷയ്രിെല ഗുണ േളാട് സാദൃശയ്ം പുലര്tു
nതിേനാടും രാജിയാവാനാവിലല്. enാല് മധയ്കാല
യൂേറാpിെല ചര്cുകളിെല ആചാര ളാല് 'ൈദവ
tില് aതൃപ്തരായ' ചിലരും 'യഥാര്t ജന്മപാപ
വും' 'ൈദവം പുര്തനില് വസിkുnു' en aവകാശ
വാദവും ചിലെര a െന െചyിkുകയുണ്ടായി.
'ര്പകൃതിമാതാവ്' enും 'ഭ◌ൗതികേലാകം' enും
േപരുകളുll പുതിയ നിര്വചന െള ആരാധിcു
െകാണ്ടവര് 'രkെp ു'. ഭ◌ൗതിക സാേ തികതയുെട
പുേരാഗതി മൂലം വയ്തയ്സ്ത മത ളിലുll ചിലര്
മ ു ചിലതിെന സ ീകരിkുകയുണ്ടായി. 'ൈദവെt
മറേnkുക','ഈ ജീവിതം ജീവിcുതീര്kുകയും ആ
സ ദിkുകയും െചyുക' enീ സ ല്പ െളയാ
ണവര് സ ീകരിcത്. േറാമാkാരുെട 'കുലൈദവെt'
aഥവാ 'ആര്ഗഹ ളുെട ൈദവെt' ആരാധിkലാ
ണിെതn വസ്തുത തിരിcറിയാെതയാണവര് ആരാധ
ന തിരെ ടുtത്.
ഭ◌ൗതിക പുേരാഗതിയാകെ in് ആtീയ ശൂനയ്ത
സൃ ിcു. iത് സ് ീര്ണമായ സാമൂഹയ്, സാmtിക,
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രാര് ീയ,
മനശാസ്ര്തപരമായ
ര്പശ്ന ളിേലk്
നയിkുകയും െചയ്തു. aവരവരുെട 'മത ളില്
നിn് ഓടിെയാളിcു'. പലരും aവയുെട പുനരേന ഷ
ണtിലാണ്. വിവിധ മാര്ഗ ളിലൂെട താnാ ളുെട
ൈദനംദിന ജീവിതtിെല സ ീര്ണതകളില് നിn്
'രkെpടാനുll'
ര്ശമtിലാണ്
മ ു
ചിലര്.
ഖുര്ആനിെനയും isാമിെനയും പരിേശാധിkാന്
സ◌ൗഭാഗയ്ം സിdിcവരാവെ , ഭൂമിയില് മനുഷയ്െന്റ
സാnിധയ്tിെന്റ uേdശ ല് പൂര്tിയാkാനുll
ജീവിതധര്mപdതിയുമായി
മുേnാ ്
േപാകുnു.
ഏെത ിലൂം െത ായ ൈദവtിെന്റ aടിമttിേല
െktിkാനായി മനുഷയ്ന് aലല്ാഹുവിെന ആവശയ്
മിലല്. ര്പകൃതി, മയkുമരുn്, കാമം, ധനം, iതര
മനുഷയ്ര്, aഭിലാഷം, ൈലംഗികത enിവയാണാ
കൃര്തിമ ൈദവ ള്.
ര്സ ാവിന് പരിപൂര്ണമായ ഗുണവിേശഷണ ള്
uണ്ട്. aവനാണ് onാമന്. aവന ് മുംബ് onുമിലല്.
aവാണ് aവസാനtവന്. aവനലല്ാt eലല്ാം
aവസാനിkും. aവന് ഏ വും unതനാണ്. aവ
െനkാള് unതനായി onുമിലല്. ഏ വും സമീപs
നാണവന്. aവെന്റ etിെpടലിനും aവെന്റ
വയ്ാപ്തിkും aതീതമായി onുമിലല്. സാമീപയ്tില്
ഏ വും unതനും aവന് തെnയാണ്. aവനാണ്
eെnnും ജീവിkുnവന്, aവനിേലkാണ് നmുെട
െയലല്ാം മടkവും. aവിെടെയലല്ാവരും ഏ വും
പരിപൂര്ണതയിലും നീതിയിലും ൈകകാരയ്ം െചy
െpടും.
aവന് സnാനെt ജനിpിkുnിലല്, aവനാകെ
ജനിcവനുമലല്. േയശുവില് ദിവയ്തയുെട ഗുണ ള്
കെണ്ടtുnവര് aേdഹം oരmയുെട ഗര്ഭപാര്ത
tിലായിര്nു en കാരയ്ം മറkുകേയാ aവഗണി
kുകേയാ െചyുnു. aേdഹtിന് ഭkണം ആവശയ്
മായിരുnു. aേdഹം ജനിkുകയും വളെര്nാരു
മനുഷയ്നാവുകയും െചyുകയാണുണ്ടായത്. iര്സേയ
ല് സnതികള്kുll സേnശെമn നിലയില് iന്
3

ജീലില് aവന് വിശ സിcിരുnു. തെn ആരാധിkരു
േതെയn് തെന്റ രാജയ്േtാട് ആവശയ്െpടുn oരു
മനുഷയ്ര്പവാചകന്. ഭkണവും നടtവും uറkവും
വിര്ശമവും
ആവശയ്മായിരുn
oരു
മനുഷയ്ന്.
aേdഹtിന് ദിവയ്മായ കഴിവുകള് uണ്ടായി
രുnിലല്. കാരണം േയശു ആവശയ്kാരനായിരുnു.
enാല് േയശുവിെന്റ ൈദവമായ aലല്ാഹുവാകെ
ഏത് aപൂര്ണതയില് നിnും ഏെറ aകെലയാണ്.
ബുdിസം, ഹിnുയിസം, സ◌ൗരാര് നിസം, രസ്തഫാരി
യനിസം enിവെയ kുറിcാെണ ില് iവെയലല്ാം
onെലല് ില്
മെ ാരു
രീതിയില്
ജീവനുllേതാ
aലല്ാtേതാ ആയ സൃ ികെള ആരാധിkുnതിെന്റ
രൂപ ളാണ്.iര്സേയലിെല
'വര്gൈദവം'
en
നിലയിേലk് aലല്ാഹുവിെന ചുരുkി oരു േദശീയത
നല്കുകയാണ്
ജൂതന്മാര്
െചയ്തത്.
itരം
മത െള
പിന്പ ുn
eലല്ാ
പുരുഷനമാരും
സ്ര്തീകളും ത ളുെട ര്സ ാവിെന-aലല്ാഹുവിെനആരാധിkുകെയn ര്പകൃതിധtമായ ര്പവണതേയാ
െടയാണ് ജനിcിരിkുnത്. aവരവരുെട മാതാപിതാ
kളാണ് aവരവരുെട മത ളിേലkവെര etി
cത്. തനിk് ചു ുമുll aലല്ാഹുവിെന്റ aടയാള
ളിേലേkാ, aെലല് ില് ഖുര്ആനിേലെkാ oരാള്
തിരി ാല്; aെലല് ില് aവനില് കുടി െകാllുn
aലല്ാഹുവിെന മാര്തം ആരാധിkാനുll തൃ ണയുെട
udീപനtിന ് ര്പാരംഭം കുറിcാല് തിരിcു േപാkി
െന്റ സമാരംഭം കുറിkുകയായി. in് കാണുn
anേര്ദശീയ isാമിക വയ്ാപനtിന് നിദാനം iതു
തെnയാണ്.
േലാകവയ്ാപകമായി isാം മീഡിയയാല് ൈവകൃതവ
ല്kരിkെpടുകയാണിn്.
i െനെയാെkയാെണ ിലും, ചില മുsിം ഭരണാധി
കാരികളുെടയും ഭരണീയരുെടയും ചീt ആചാര
ള് uെണ്ടnിരിkിലും, സതയ്ാേന ഷികള് isാമിെന
aതിെന്റ തനത് ര്പമാണ ളിലൂെട വിലയിരുtി
െkാണ്ടിരിkുകയാണ്.
ആേഗാള
വയ്ാപകമായി
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aലല്ാഹുവിെന്റ.
മതെt
ആേ ഷിkുnവരുെട
e tിലുll വര്ധനവിന് സാkിയാകാന് നമുk്
കഴിയുnത് മെ ാnുെകാണ്ടുമലല്. ഈ സതയ്tിെന്റ
േലാകവയ്ാപനം isാമിെനതിെരയുll eതിര്pിെന
തീk്ണമാkുനു.
iത്
'നാഗരികതകള്'തmിലുll
സംഘ നമലല്. isാമിെന്റ തത ളും ര്സ ാവില്
നിn്
aവതീര്ണമായ
യഥാര്ഥ
സതയ്വുമായി
െത ായ
തത ളും
ആരാധനാ
മാര്g ളും
നടtുn സംഘ നമാണ്. സതയ്ം േതടുnവര്kുll
യഥാര്t
െവലല്ുവിളിയാണിത്.
മനുഷയ്ന്
oരു
ലkയ്tിന് േവണ്ടിയാണ് സൃ ിkെp ിരിkുnത്.
aലല്ാഹുവിെന്റ മാര്ഗtില് ജീവിതം പൂര്tി
യാkുക enതാണത്. enുെകാണ്ട് പ ിലല്? നാം
ശ സിkുn വായു നmുേടതാേണാ? നാം സ n
െtേയാ മ ുllവെരേയാ സൃ ിcുേവാ? aേതാ
നാം തെn ര്സ ാkളായിരുnുേവാ? നmുെട ര്സ ാ
വിെന ആവശയ്മുllേpാള് aവെന തllിkളയാന്
നമുെknവകാശം? aലല്ാഹു ഏ വും നീതിമാനും
ഏ വും ബുdിമാനുമാണ്. തെന്റ സൃ ിയില്
aവെനാരിkലും ആശയkുഴp്◌ം ആര്ഗഹിcി ിലല്.
aവന്
സ ീകരിkുn
മതം
aവന്
തെn
തിരെ ടുtതാണ്. aതിെന്റ സt ഏകത മാണ്.
കാരണം aവന് ഏകനും oേരെയാരു യഥാര്t
ൈദവവുമാണ്. eെnnും ജീവിcിരിkുnവനും
oരിkലും മരിkാtവനുമാണ്. നമുk് ജീവന്
നല്കിയ oരുവെന്റ i
യ്kും aവെന്റ
കല്പനkും aനുസൃതമായ മതമാണ് isാം.
മാനവരാശിയുെട
ജീവിതtിെന്റ
സmൂര്ണ
മാര്gദര്ശനമാണത്.
വിശുd ഖുര്ആന് തുറn മനേsാെട താ ള് വായി
kുെമn് ര്പതീkിkുnു. കാരണം aലല്ാഹുവിെന്റ
േലാകെt സതയ്ം മെ ാnിനും iതിെനkേളെറ
വയ്kമാkാന് സാധയ്മലല്. വിശുdഖുര്ആന് aറബി
യില്
ര്പവാചകന്
മുഹmദ്(സ)ന്
aവതീര്ണ
മായതാണ്. aതിെന്റ കര്tാവ് നിരkരനായ
നബിയലല്.
താ ളുെടയടുtുll
ര്ഗnശാലയിലും
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isാമിക
േകര്n ളിലും
iതിെന്റ
വിവിധ
ഭാഷകളിലുll വിവര്tന ള് ലഭയ്മായിരിkും.
oരാെള െനയാണ് മുsിമാവുകെയnത് താ ള്k്
aറിേയണ്ടതുണ്ടാവും.
മുsിമാകാന്
oരാള്
'ലാiലാഹ iലല്ലല്ാഹു; മുഹmദുര് റസൂലുലല്ാഹി'
en ശഹാദt്(സതയ്സാkയ്ം) തുറn് ര്പഖയ്ാപി
kണം.
aലല്ാഹുവലല്ാെത
മെ ാരു
യഥാര്t
ൈദവമിെലല്nും മുഹmദ് aലല്ാഹുവിെന്റ ര്പവാച
കനാണ് enും ആണതിെന്റ aര്tം. aലല്ാഹു
വലല്െത ആരാധനkര്ഹനായ മെ ാരു ൈദവമിെലല്nും
ര്പവാചകെന്റ
aധയ്ാപന ള്kനുസൃതമായി
മാര്തേമ aവെന ആരാധിkാനാവൂ enുമാണി
തിെന്റ സാരം. ര്പവാചകെന്റ aനുചരന്മാര് ഈ
aധയ്ാപന ള് ഏ വും നnായി മനsിലാkിയ
വരാണ്. uയിെര്tഴുേnല്പിെന്റ നാള് വെര
aവര് സലഫുസ ാലിഹുകള്(സcരിതരായ പിന്മുറ
kാര്) enാണ് aറിയെpടുക. aതയ്ുnതനായ
aലല്ാഹു നെmെയലല്ാം ഈ പാതയിലൂെട നയിkു
മാറാകെ .
.وﺻﻠﻰ اﷲ وﺱﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻥﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ
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