കേരളത്തിലെ
ഇസ്ലാഹീ
പ്രസ്ഥാന
വളര്ച്ചെയിി്
ഗണ്യമായി
രങ്കുവഹിെ
സ്ഥാരനങ്ങളാണ് നമ്മുലെ അറബികകാകളജുേള്. അറബി ഭാഷയിിെൂലെ ഖുര്ച്ചമനു
ഹദീഥു
മറ്റു ഇസ്ലാമിേ വിജ്ഞാനങ്ങളു
േരസ്ഥമാകി അറബികകാകളജുേളി്
നിന്ന് രുറത്ത് വന്നവരാണ് അന്ധ-വിശ്വാസ-അനാചരങ്ങള്ലകതിരിലിരിെു
ഇസ്ലാഹീ
മുകന്നറ്റത്തി് മദയ ോെത്ത് മുന്നിരയിി് നിന്നിരുന്നവര്ച്ച. ഇന്നു
ഇസ്ലാഹി
കനതിരിലൃനിരലയി കനാകിയിാെു
അധിേകരരു
അറബികകാകളജുേളിെൂലെ ഉയിര്ച്ചന്നു
വന്നവരാലണ്ന്ന്
ോണ്ാ .
അറബികകാകളജുേലള
മാറ്റി
നിര്ച്ചത്തിയിാ്
ഇസ്ലാഹി
കേരളത്തിന്ലറ
ചരിപ്തിരില
തിരിലലന്ന
അരൂര്ച്ചണ്മായിിരികുലമന്ന്
രറയിാറു
ത്
കമ്
എഴുതിരിലിയി ോരണ്ങ്ങള് ലോണ്ടാണ്.
പള്ളിദര്സുംങ അറബിക്ിോളേജോ

ംങ

ര
ിദര്ച്ചസുേളിെൂലെ മാപ്തിരിലകമ ഇസ്ലാമിേ വിജ്ഞാന
മര്ച്ചജികാന് േഴിയിൂ
എന്നതിരിലായിിരുന്നു യിാഥാസ്ഥിേ മുസ്ലി
സമൂഹത്തിന്ലറ ധാരണ്. ര
ിദര്ച്ചസുേളുലെ
നിെവിെുണ്ടായിിരുന്ന
രെരീതിരിലിേകളാെു
ഇസ്ലാഹി
കനതിരിലാകള്ക്
വികയിാജിപ്പുണ്ടായിിരുന്നത് ലോണ്ടാണ് ദര്ച്ചസുേള്ക് ബദൊയിി അറബികകാകളജുേള്
സ്ഥാരികാന് അകാെത്ത് പ്ശ്മങ്ങളുണ്ടായിത്. ലരാതിരിലുജനങ്ങളുലെ ഓശ്ാരങ്ങലള മാപ്തിരില
മപ്ശ്യിിെ് നിെനിന്നിരുന്ന ദര്ച്ചസുേളി് രഠിെ് രുറത്തു വരുന്ന മുസ്ലിയിാകന്മാര്ച്ചക്
സമുദായിങ്ങകളാട് – പ്രകതിരിലയേിെു
രണ്കാകരാട് – ഒരു നിെകു
വികധയിതിരിലവ
ഉണ്ടായിിരുന്നു എന്നത് സവാഭാവിേ മാപ്തിരില .
ഒരു നകവാത്ഥാനത്തികനാ വിപ്ളവേരമായി മാറ്റങ്ങള്കകാ മുലി് നെകാന്
ഇത്തര
അരേര്ച്ചഷതിരിലാ
കബാധങ്ങള്കെിമലപ്പവരെവലര
രറ്റുേയിിലെനന്ന്
ഇസ്ലാഹീ
കനതിരിലൃതിരിലവ
മനസ്സിൊകിയിിരുന്നു. മളുേളുലെ മുലി് നലവരെെന് നിവര്ച്ചത്തി എഴുകന്നറ്റ്
നിന്ന്
മതിരിലരരമായി
ോരയങ്ങള്
മുഖ
കനാകാലതിരില
ലവവരെിത്തുറന്ന്
രറയിാന്
േഴിയിണ്ലമങ്കി് ലരാതിരിലുജനങ്ങകളാെു
ഇത്തര
വികധയിതിരിലവ മനസ്ഥിതിരിലിയിി് നിന്നു
രണ്ഡിതിരിലരു
പ്രകബാധേരു
രൂര്ച്ചണ്മായിി കമാചന
കനെണ്ലമന്ന ോരയ
ഇസ്ലാഹീ
രണ്ഡിതിരിലന്മാര്ച്ച ഊന്നിപ്പറയിുേയിു ര
ിദര്ച്ചന സപ്ലദായി തിരിലലന്ന തിരില്കാെ കവലണ്ടന്ന്
ലവകാനു അവര്ച്ച തിരിലീരുമാനിെു.
ര
ിദര്ച്ചസുേളി്
രഠിെ്
രുറത്തുവരുന്നവകരാട്
ഒരു
തിരിലര
രുച്ഛവു
അവഗണ്നയിുമാണ്
സമുദായിത്തി്
അകാെത്ത്
നിെനിന്നിരുന്നത്.
ദാരിപ്ദയവു
േഷ്ടപ്പാെു
ോരണ്
മകലള
രഠിപ്പികാന്
ദര്ച്ചസിെയികുേ
അന്നലത്ത
രതിരിലിവായിിരുന്നു.
അതിരിലു
ലോണ്ട്
തിരിലലന്ന
അവശ്തിരിലയിനുഭവികുന്ന
വിേൊ ഗരു
രാവലപ്പവരെവരുമായിിരുന്നു ദര്ച്ചസു വിദയാര്ച്ചഥിേളി് ഭൂരിഭാഗവു . രണ്കാരുകെയിു
മുതിരിലവെനിമാരുകെയിു
മുലി്
ഓൊനിെ്
നിന്നാകെ
ജീവിതിരില
മുകന്നാവരെ്
ലോണ്ടുകരാോന് േഴിയിൂ എന്നതിരിലായിിരുന്നു മുസ്ലയാകന്മാരുലെ സ്ഥിതിരിലി. ഇത്തര ഒരു
സാഹചരയമാണ്
മതിരിലരഠന
ദര്ച്ചസി്
നിന്ന്
മാറ്റിയിാകെ
മതിരിലനകവാത്ഥാനത്തിന്
കനതിരിലൃതിരിലവ ന്ോന് ലേ്പ്പു
വലര വാര്ച്ചലത്തെുകാന് േഴിയിൂ എന്ന ചിന്തയിികെക്
ഇസ്ലാഹി രണ്ഡിതിരിലന്മാലര എത്തിെത്.
വിശ്വാസ ോരയങ്ങള് അശ്അരീ തിരിലവരീഖത്തിെൂലെയിു
േര്ച്ചമശ്ാനപ്തിരില ോരയങ്ങള്
ശ്ാഫിഈ മദ്ഹബിെൂലെയിുമാണ് ര
ിദര്ച്ചസുേളി് രഠിപ്പിെിരുന്നത്. അതിരിലിനാ്
തിരിലലന്ന ഖുര്ച്ചമനിന്കറയിു
ഹദീഥിന്കറയിു
അെിസ്ഥാനത്തിെു
(മദ്ഹബ് മുക്തമായി)
സവതിരിലപ്ന്ത രഠന ദര്ച്ചസിെൂലെ സാധയമായിിരുന്നിെന എന്നതിരിലു ര
ിദര്ച്ചസുേള് കവലണ്ടന്ന്
ലവകാന് പ്രധാന കപ്രരണ്യിായിി.
അറബികകാകളജുേള്ക് സവതിരിലപ്ന്തമായി സിെബന തിരിലാാറാകുേയിു അത് സര്ച്ചകാറിന്
േീഴിെു
യിൂണ്ികവഴ്സിറ്റിേലള ലോണ്ട ഗീേരിപ്പികുേയിു
ലചാാന് അകാെത്ത്
ഇസ്ലാഹീ കനതിരിലാകള് ഏലറ തിരിലയാഗങ്ങള് സഹിെിവരെുണ്ട്. ഉകദയാഗ സാധയതിരിലയിു

കോഴ്സുേളാകി
മാറ്റിയികപ്പാഴു
സാലത്തിേമായിി
സവന്ത
ോെി്
നി്കാന്
ലേ്പ്പു
പ്രകബാധേലര
വാര്ച്ചലത്തെുകുേ
എന്ന
െയമായയമായിിരുന്നു
കനതിരിലാകള്കുണ്ടായിിരുന്നത്.
മളുേളുലെ
ലസൌജനയങ്ങലള
മാപ്തിരില
അവെ ബമാകാലതിരില
സവന്ത
നിെക്
ജീവികുന്നവര്ച്ചക് ഉകദയാഗകത്താലൊപ്പ തിരിലാന് രഠിെ മതിരിലോരയങ്ങള് ഉയിര്ച്ചത്തിപ്പിെിെു
ലോണ്ട്
സമുദായി
രരിഷ്േരണ്
പ്രവര്ച്ചത്തനങ്ങള്ക്
കനതിരിലൃതിരിലവ
ന്ോനു
നൂറ്റാണ്ടുേളായിി
അരലകവരെുറപ്പികലപ്പവരെ
അന്ധവിശ്വാസനാചാരങ്ങള്ലകതിരിലിലര
ലരാതിരിലുമുസ്ലി
സമൂഹലത്ത
ഉ്ബുദ്ധമാമാകാനു
അനായിാസ
സാധികുലമന്ന
കനതിരിലാകളുലെ േണ്കുേൂവരെ് അസ്ഥാനത്തായിിെന. അറബികകാകളജുേളി് മതിരിലരഠന
നെത്തി
ഉകദയാഗ
കനെി
സവന്ത
നാവരെി്
ഇസ്ലാഹി
പ്രവര്ച്ചത്തന
്ധരയമായിി
നിര്ച്ചവഹിെവ് പ്രസ്ഥാനലത്ത ജനേീയിമാകി.
പ്രകബാധേരു
പ്രസ ഗേരുമായിി
ധാരാള
കരര്ച്ച
ര ഗത്ത്
വന്നകതിരിലാലെ
മുസ്ലയാകന്മാര്ച്ചക് വിറളി രിെിെു. “ബുക് വായിിെ് രഠിെവര്ച്ചക് ദീനറിയിിെന ;
അതിരിലിന് ര
ിദര്ച്ചസുേളി് േിതിരിലാകബാതിരിലി രഠികുേ തിരിലലന്ന കവണ് …” ഇത്തരത്തിെു
രെ
േുപ്രചാരണ്ങ്ങളു
അവര്ച്ച
അഴിെുവിവരെു.
അതിരിലിന്ലറ
ചിെ
അവശ്ിഷ്ട
പ്രചാരണ്ങ്ങള് ഇന്നു നിെനി്കുന്നു…
വിദയജര്സിികള് അറബ അറബിന്ംങ അറബഇന്ംങ
അറബികകാകളജിലെത്തിലപ്പെുന്ന
വിദയാര്ച്ചഥിേള്
കേവെ
സര്ച്ചവരെിഫികറ്റിന്
കവണ്ടി മാപ്തിരില
രഠികുേ എന്നതിരിലായിിരുന്നിെന അറബികകാകളജുേള് സ്ഥാരികാന്
മുന്്േലാെുത്ത ഇസ്ലാഹീ കനതിരിലാകളുലെ െയമായയ . പ്രതിരിലയുതിരില മതിരിലരരമായി വിഷയിങ്ങള്
പ്രമാണ്ങ്ങളുലെ ലവളിെത്തി് മനസ്സിൊകുേയിു
നാവരെി് നിെനി്കുന്ന ഇസ്ലാമിേ
വിരുദ്ധമാ
വിശ്വാസാചാരാങ്ങലള
ലതിരിലളിവുേള്
ലോണ്ട്
കനരിൊന്
വിദയാര്ച്ചഥിേള്
പ്രാപ്തിരിലി കനെുേ എന്നതിരിലു േൂെിയിായിിരുന്നു. യിൂണ്ികവഴ്സിറ്റി സിെബസ്സിന് രുറലമ
ഭാഷാവയു്പ്പത്തിയിു
മതിരിലരരമായി
അറിവു
വര്ച്ചദ്ധമാിപ്പികാനുതിരിലേുന്ന
ചിെ
പ്ഗന്ഥങ്ങളു അറബികകാകളജുേളി് രഠിപ്പികലപ്പവരെിരുന്നു.
വിദ്ധമായാര്ച്ചഥിേള്ക്
രരീയമായയിി്
ഉന്നതിരില
വിജയി
കനെിലകാെുകുേ
എന്ന
െയമായയ മാപ്തിരില
മുന്നി്
ോണ്ുന്ന
അറബികകാകളജ്
അദ്ധമായാരേലരയിായിിരുന്നിെന
മതിരിലസ്ഥാരനങ്ങള് സ്ഥാരിെകപ്പാള് നമ്മുലെ കനതിരിലാകള് മനസ്സി് േണ്ടത്. പ്രതിരിലയുതിരില
വിദയാര്ച്ചഥിേലള സര്ച്ചകാ് വേ രരീയമായക് തിരിലാാറാകുന്നകതിരിലാലൊപ്പ
മതിരിലപ്രകബാധന
ര ഗത്ത് കസവനമനുഷ്ഠികുവാനു
മതിരിലരരമായി അറിവു അവര്ച്ചക് ന്േണ്ലമന്ന
നിര്ച്ചബന്ധബുദ്ധമാിയിു
വലരയിായിിരുന്നു. മാര്ച്ചക് ദാനവു
മാര്ച്ചക് െിനതിര തിരിലിരുത്തെു
രരീയമായ
മൂെയനിര്ച്ചണ്യിത്തിലെ
പ്േമകകെുേളുലമാലക
അറബികകാകളജ്
കമഖെയിികെകു
േെന്നുവരുന്നുലണ്ടങ്കി്
അതിരിലിനര്ച്ചഥ
ഇലാസാസു
അദ്ധമായാരേ്
േുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്നതിരിലാണ്.
ശ്ലളവു മനുേൂെയങ്ങളു മാപ്തിരില ൊകാകി അറബിക് െക്ചറുലെ ലതിരിലാഴി്
മാപ്തിരില
ലചാുന്ന േൂെിെക്ചര്ച്ചമാലര സൃഷ്ടികാനെന നമ്മുലെ മുന്ഗാമിേള് ഇപ്തിരില
അധവാനിെത്. വഖഫ് സവത്തുേളു
സവദഖേളു
സകാത്തിന്ലറ വിഹിതിരില
കരാെു
ന്േി അറബികകാകളജുേള് തിരിലേരാലതിരില തിരിലളരാലതിരില നിെനിര്ച്ചത്താന് സമുദായിത്തിലെ
ഉദാരമതിരിലിേള് മുകന്നാവരെ് വന്നത് േുകറ െക്ചര്ച്ചമാര്ച്ചക് നെന ശ്ലള
േിവരെിലകാ
ലവരെ
എന്ന ഉകേശ്കത്താലെയിെന. മറിെ്, സമുദായിത്തിന്ലറ ഫര്ച്ചള് േിഫാ (സാമൂഹയ ബാധയതിരില)
മയി
ദീനി്
അവഗാഹ
കനെിയി
രണ്ഡിതിരിലന്മാലരയിു
പ്രകബാധേകരയിു
വാര്ച്ചലത്തെുകാന്
സഹായിികുേ
എന്ന
േര്ച്ചത്തവയകബാധമുള്ലകാണ്ടു
ലോണ്ടായിിരുന്നു. മ നിെകു
േുകറ വിദയാര്ച്ചഥിേലള രുറത്ത് വിൊനു
നമ്മുലെ
അറബികകാകളജുേള്ക് സാധിെു.

എന്നാ് ോെ
മുകന്നാവരെ് കരായികപ്പാള് അദ്ധമായാരേരുകെയിു
വിദയാര്ച്ചഥിേളുകെയിു
സമീരന രീതിരിലിേളി് വെിയി മാറ്റ വന്നു. എങ്ങലനലയിങ്കിെു ഒരു സര്ച്ചകാ് കജാെി
കനെുേ, രിലന്ന തിരിലാനു
ഭാരയയിു
േുെു ബവു
സുഖമായിി ജീവികുേ ; ഇതിരിലാണ്
രെരുകെയിു
ഇന്നലത്ത ്ശ്െി. സമുദായികത്താെു
ഇസ്ലാമിേ ദഅവത്തികനാെുലമാലക
രുഛവു
ലവറുപ്പുമാണ്വര്ച്ചക്!
സമുദായികത്താെു
അറബികകാകളജുേള്
ഉയിര്ച്ചത്തിപ്പിെികുന്ന മദര്ച്ചശ്കത്താെു
േൂറിെനാത്ത ഇത്തര
സവാര്ച്ചഥതിരിലാ്രരയകാ്
അറബികകാകളജുേളി് തിരിലലന്ന അദ്ധമായാരേരായിി വന്നാെു
സ്ഥിതിരിലി മകൊചിെു
കനാകൂ!
അറബികകാകളജ്
േമ്മറ്റികാരുമായിു
േുെു ബബന്ധകമാ
രാപ്ഷ്ടീയി
കനതിരിലാകളുലെ ‘തിരിലവരൊനാവാത്ത ശ്ുരാര്ച്ചശ്’കയിാ മാപ്തിരിലമായിിരികു ഇയിാലള ഈ മഹനീയി
സ്ഥാരനങ്ങളിലെ – ‘ഉകദയാഗസ്ഥരാ’കാന് ഇെയിാകിയിത്.
മിലറുേളു
പ്രകബാധനകവദിേളു
വര്ച്ചദ്ധമാിെു
വരുന്നുലണ്ടങ്കിെു
പ്രാപ്തിരിലരായി
ഖതിരിലീബുമാലരയിു
ദാഇേലളയിു
േലണ്ടത്താന്
േഴിയിാലതിരില
മഹെന്
കനതിരിലൃതിരിലവവു
സ ഘെനാ
ഭാരവാഹിേളു
രരിഭവികുന്നത്
ോണ്ാ .
ോരയകബാധമിെനാത്ത
രരിഭവങ്ങള് ലോണ്ട് യിാലതിരിലാരു പ്രകയിാജനവുമിെന. അറബികകാകളജുേലള ലവറു
രരീയമായകിരുത്തുന്ന
കേപ്രങ്ങളാകുന്ന
ഇന്നലത്ത
സ്ഥിതിരിലിവികശ്ഷത്തിന്
മാറ്റ
വരുത്തുേയിാണ്ാവശ്യ .
അലെനങ്കി്
പ്രകബാധേലര
വാര്ച്ചലത്തെുകുന്ന
രുതിരിലിയി
സ്ഥാരനങ്ങള് നാ അെിയിന്തരമായിി തിരിലുെകങ്ങണ്ടതിരിലുണ്ട്.
നിെവിെു
അറബികകാകളജുേളിലെ അദ്ധമായാരേരു
മാകനജിങ്ങ് േമ്മറ്റിയിു
തിരിലങ്ങളുലെ മകനാഭാവത്തി് മാറ്റ വരുത്തുന്നിലെനങ്കി് ഇനിലയിങ്കിെു സമുദായിത്തി്
നിന്ന്
രിരിലവെുകുന്നതിരിലു
വഖ്ഫായിി
െഭിെ
സവത്തുേളുരകയിാഗിെ്
അറബികകാകളജിന്
ലസൌേരയലമാരുകുന്നതിരിലു
ബന്ധലപ്പവരെവ്
നിര്ച്ചത്തിലവകണ് .
എകവരൊ രകത്താ അദ്ധമായാരേര്ച്ചക് വെിയി തിരിലുേ ശ്ലള
േിവരെുേ എന്നത് മാപ്തിരിലമാണ്
മിെലമങ്കി്
– സമുദായിത്തിനു
മദര്ച്ചശ്
പ്രസ്ഥാനത്തിനു
പ്രകയിാജനേരമായി
നിെയിി്
വിദയാര്ച്ചഥിേളു
അദ്ധമായാരേരു
പ്രവര്ച്ചത്തികുന്നിലെനങ്കി്
ഇത്തര
കോകളജുേള് എപ്തിരിലയിു കവഗ അെെു രൂവരൊന് പ്ശ്മികുേയിാേു ഭ ഗി.
തിരിലയാഗങ്ങകളലറ
സഹിെ
മുന്ഗാമിേളുലെ
നിാത്തിനനുസരിെ്
സ്ഥാരനലത്ത
നിെനിര്ച്ചത്താനു
അവ്
െയമായയ
ലവെ
‘മതിരിലേൊെയി ’
എന്ന
നിെവാര
ോത്തുസൂയമായികാനു
േഴിയിിലെനങ്കി്
ഇത്തര
സ്ഥാരനങ്ങളുലെ
തിരിലെപ്പത്തിരികുന്നവലര
മാറ്റി
പ്രാപ്തിരിലരായിവലര
ഏ്പ്പികാനു
ബന്ധലപ്പവരെ
േമ്മിറ്റിേള്
മുകന്നാവരെ്
വരണ് .
എന്തിനാണ്
അറബികകാകളജുേള്?
സോത്തു
സവദഖഃയിു
വഖ്ഫ് സവത്തുകളു
ഉരകയിാഗിെ് മദയോെ കനതിരിലാകള് അവലയി
നിെനിര്ച്ചത്തികപ്പാന്നത്
എന്തിലനന്നറിയിാത്ത
വിവര
ലേവരെ
േുകറ
കനതിരിലാകന്മാലര
േമ്മിറ്റിേളി്
തിരിലിരുേികയിറ്റി
സ്ഥാരനങ്ങളുലെ
െയമായയ
അവരെിമറികുന്നവ്
മരായിാെു
അവര്ച്ചക്
അെനാഹു
ഈ
കൊേത്തു
രരകൊേത്തു
മാപ്പ്
ന്േുേയിിെന.
മതിരിലവിദയാഭയാസകത്താട്
രുഛമു
വര്ച്ച
േൂെി
അത്തര
േമ്മിറ്റിേളിെുണ്ടായിാ് എന്തായിിരികു അവസ്ഥ?
ലഭൌതിരിലിേ
വിദയാഭയാസ
സ്ഥാരനങ്ങലള
രുറത്ത്
നിന്ന്
രിന്തുണ്കുേ.
മതിരിലേൊെയിങ്ങള്
കനരിവരെ്
നെത്തുേ.
ഇതിരിലായിിരുന്നു
മദയ
ോെ
ഇനളാഹീ
കനതിരിലാകളുലെ
രീതിരിലി.
ലഭൌതിരിലിേവിദയാഭയാസ
സ്ഥാരനങ്ങള്
ലോണ്ട്
ചിെ
ഗുണ്ങ്ങലളാലക
ഉണ്ടാേുലമങ്കിെു
മദര്ച്ചശ്
പ്രസ്ഥാനത്തിന്
ഒരു
രാട്
അഡ്ജനറുലമന്റുേളു
വഴിവിവരെ
വിവരെുവീഴ്െേളുലമാലക
നെത്താന്
ഇത്തര
േൊെയിങ്ങള്
കനരിവരെ്
നെത്തിയിാ്
നാ
നിര്ച്ചബന്ധിതിരിലരാേുലമന്ന്
മദയ
ോെ
കനതിരിലാകള്കറിയിാമായിിരുന്നു. ഇസ്ലാ
അനുവദിെ രരിധികു
ി് നിന്നു ലോണ്ട്
ലഭൌതിരിലിേ േൊെയിങ്ങലള
രുറത്ത് നിന്ന് രിന്തുണ്ൊ്
എെനാ ഗുണ്വശ്ങ്ങളു

അനുഭവികാനു അകതിരില സമയി കദാഷഫെങ്ങളുലെ ഉത്തരവാദിത്ത അെനാഹുവിന്ലറ
മുലികൊ ജനങ്ങളുലെ മുലികൊ, കേള്കാതിരിലിരികാനു
നമുക് േഴിയിുമായിിരുന്നു.
അത്തര
േൊെയിങ്ങളുലെ ധാര്ച്ചമിേനിെവാര
നിെനിര്ച്ചത്തുന്നതിരിലി് മതിരിലകനതിരിലാകളുലെ
രുറത്തു നിന്നു
ഈ രിന്തുണ് ഒരു രരിധി വലര സഹാേമായിിരുന്നു തിരിലാനു .
മതിരിലേൊെയിങ്ങളുലെ
മുഖഛായിക്
തിരിലലന്ന
മാനകകെുണ്ടാകുന്ന
തിരിലരത്തി്
ലഭൌതിരിലിേേൊെയിങ്ങള് രെതിരിലു
മതിരിലേൊെയിങ്ങളുലെ ലനഞ്ചി് തിരിലലന്ന േമ്മിറ്റിേളുലെ
രിന്തുണ്കയിാലെ സ്ഥാരിെവര്ച്ച എന്ത് ലഭൌതിരിലിേ കനവരെ
മുന്നി് േണ്ടാെു
അെനാഹു
ലരാറുകുലമന്ന് കതിരിലാന്നുന്നിെന.
പ്രായിരൂര്ച്ചത്തിലയിത്തിയി
ലരമേുവരെിേള്, (മുസ്ലി , അമുസ്ലി )
മഭാസേരമായി
രീതിരിലിയിി്
വനപ്തിരില
ധരിെ്
മതിരിലരണ്ഡിതിരിലന്മാരുലെയിു
മതിരിലവിദയാര്ച്ചഥിേളുലെയിു
ഇെയിിെൂലെ
സകങ്കാചമിെനാലതിരില
– രെകപ്പാഴു
അകതിരില
ലഭൌതിരിലിേ
േൊെയിത്തിലെ
മമേുവരെിേകളാലൊത്ത് ലരാവരെിെിരിെു
സെനരിെു
നെന്ന് നീങ്ങുന്നത് ോണ്ുകലാള്
മദര്ച്ചശ്
കബാധമു
വര്ച്ചക്
ഹൃദയി
കവദനികാറുണ്ട്.
മര്ച്ചട്ന
കോകളജ്
േയാലസ്സുേളിെു മറ്റു ോണ്ലപ്പെുന്ന അകതിരില രീതിരിലിയിി് മണ്ു ലരണ്ു േൂവരെ േൂെി
നിന്ന് േുത്ത് വാക് രറഞ്ഞു
ശ്ൃ ഗരിെു
‘അെിെു ലരാളികുന്ന’ സീനുേളു
മതിരിലേൊെയിത്തിലെത്തുന്ന
രണ്ഡിതിരിലരു
പ്രകബാധേരു
രെകപ്പാഴു
ോകണ്ണ്ടി
വരുന്നു!!
പ്രായിരൂര്ച്ചത്തിലയിത്തിയി
ലരമേുവരെിേളുലെ
“്സഡ്
ഓപ്പമ”
ചുരിദാ്
യിാലതിരിലാരു
മതിരിലത്തിെു
വിശ്വാസമിെനാത്ത
പ്രിന്സിപ്പള്മാരു
അമുസ്ലി
നറാഫ്
ഭൂരിരയമായമു
നേൂളിേളിെു
ഹയിര്ച്ചലസകണ്ടറിേളിെു
വലര നികരാധിെിവരെുണ്ട്.
രകയമായ
മതിരിലേൊെയിങ്ങളുലെ
നെുവിെു
ചിെ
സ്ഥാരനങ്ങളി്
അതിരിലിനു
നിയിപ്ന്തണ്മിെന. മലരങ്കിെു
രര്ച്ചേയിിവരെു വന്നാൊണ് അവിലെ യിൂണ്ികഫാ
പ്രശ്ന
രറഞ്ഞ് സാരി ഉെുകണ്ലമന്ന് അരുളപ്പാെുണ്ടാേുേ. രര്ച്ചേയിുെുകാന് മതിരില സ ഘെനേള്
നെത്തുന്ന സ്ഥാരനത്തി് വിെകുലണ്ടന്ന് രറഞ്ഞാ് മലരങ്കിെു
വിശ്വസികുകമാ?
രകയമായ അതിരിലാണ് വാനതിരിലവ .
േൃനതിരിലയാനിേള്
നെത്തുന്ന
സ്ഥാരനങ്ങളി്
മുനളി
ലരമേുവരെിേള്ക്
യിൂണ്ികഫാമിന്ലറ കരരി് ഇനളാമിേ കവഷ
ധരികാന് അനുവാദികാത്തതിരിലിലന
മതിരിലസവാതിരിലപ്ന്തയത്തിന്ലറ കരരി് കചാദയ ലചയ്തിരില രാരലരയമു
വരാണ് നാ . രകയമായ,
നമ്മുലെ സ്ഥാരനങ്ങളി് തിരിലലന്ന ്സഡ് ഓപ്പണ് ചുരിദാറു
അരവയി് രുറത്തായി
ബ്ലളൌസു
സാരിയിു
യിൂണ്ികഫാമായിി
നിശ്ചയിിെു
ലവെിരികുന്നു.
അത്തര
യിൂണ്ികഫാമുേള് ധരിെ് േഴിയിുന്നതിരിലു
ഔറത്ത് രുറത്താകി എെനാ ഇളവുേളു
അനുഭവിെ്
മതിരിലേൊെയിങ്ങളി്
ലരമരെ
തിരിലെങ്ങു
വിെങ്ങു
നെകുന്നു.
കോകളജുേള് വിെുകലാഴു
ഇന്റര്ച്ചലവ് സമയിത്തു
മതിരിലവിദയാര്ച്ചഥിേളു
ഇവരു
രുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒകര ലപ്ഗൌണ്ടികെക്! എലന്താരവസ്ഥ! രകയമായ അരുത് എന്ന്
ഉരിയിാൊന്
കരാെു
മര്ച്ചകു
േഴിയിാത്ത
അവസ്ഥയിാണ്
അത്തര
രെ
സ്ഥാരനങ്ങളിെു
ഉ
ത്.
മകരാട്
രറയിാന്?
എവിലെ
രരാതിരിലിലപ്പൊന്?
ചങ്ങെകാണ്കെനാ പ്ഭാന്ത് രിെിെിരികുന്നത്.
മതിരിലേൊെയിലത്ത മാന
ലേെുത്തുന്ന രീതിരിലിയിി് ഓണ്ാകഘാഷവു
മര്ച്ചട്ന
ലഫനറിവെുേളു
യിുവജകനാത്സവങ്ങളു
സീകസാമ
കമളേളു
വാര്ച്ചഷിോകഘാഷങ്ങളുലമാലക
ഇത്തര
േൊെയിങ്ങളി്
യിാലതിരിലാരു
നിയിപ്ന്തണ്വുമിെനാലതിരില
അരകങ്ങറുന്നു.
മണ്ു
ലരണ്ു
േൂെികെരുന്നതിരിലികനാ
സ ഗീകതിരിലാരേരണ്ങ്ങള്
ഉരകയിാഗികുന്നതിരിലികനാ
ഓണ്പ്പൂകള
മത്സരങ്ങള്
തിരിലലന്ന
സ ഘെിപ്പികുന്നതിരിലികനാ
മുതിരിലിര്ച്ചന്ന
ലരമേുവരെിേള്
അണ്ിഞ്ഞ്
ലേവരെിലയിാരുങ്ങി
നകറജിലെത്തി
ഡാന്ന
മെുന്നതിരിലികനാ
നാെേങ്ങളു
മാജിക്
രരിരാെിേളു
നെത്തുന്നതിരിലികനാ
ഒന്നു
ഒരു
വിെകുേളു
മര്ച്ചകു
ഉന്നയിികാന്
കരാെു
അവസരമിെന.

അനിസ്ലാമിേ കവഷ
ധരിെ് വരുന്ന മുസ്ലി
നറാഫികനാട് “ഇലതിരിലാരു
മതിരിലേൊെയിത്തിന്ലറ
ഭാഗമാണ്.
ഈ
കവഷവുമായിി
ഇനി
വരരുത്” എന്ന്
രറയിാനു
ധാര്ച്ചമ്മിേകബാധ കരാെു സ്ഥാരനത്തിന്ലറ ചുകാന് രിെികുന്നവര്ച്ചക്
ഇെനാതിരിലായിിരികുന്നു.മലരങ്കിെു
അവകശ്ഷികുന്ന മതിരിലകബാധത്തിന്ലറ കപ്രരണ്യിാ്
ഇതിരിലിലന്നതിരിലിരി് പ്രതിരിലിേരിൊ് തിരിലലന്ന ലറഡിലമയ്ഡ് മറുരെി വരു . “നിങ്ങള്കിതിരിലി്
എന്തധിോര ? അതിരിലിലനാലക അതിരിലിന്കറതിരിലായി േമ്മിറ്റിേളുണ്ട്. അവിലെ ചര്ച്ചെ ലചയ്ത്
അവര്ച്ച തിരിലീരുമാനികു . സര്ച്ചകാ് അ ഗീോരമുലണ്ടങ്കി് ഇലതിരിലാലക അനുവദികകണ്ടി
വരു .” ഹറാമു ഹൊെു കവാവരെിനിവരെ് തിരിലീരുമാനികു എന്ന് രറഞ്ഞ കരാലെ!
ഇതിരിലിന്ലറലയിെനാ
മകയമായരങ്ങള്
കേള്കകണ്ടി
വരുന്നത്
മദര്ച്ചശ്
പ്രസ്ഥാന
ലമാത്തത്തിൊണ്. “അത് നിങ്ങളുലെ സ്ഥാരനമകെന? അത് നിയിപ്ന്തികാന് േഴിയിാത്ത
നിങ്ങള് നാവരെുോകരാട് പ്രസ ഗികുന്നത് ോരെയമകെന…” എന്നിതിരിലയാദി വിമര്ച്ചശ്നങ്ങള്!
െജ്ജിെു
തിരിലെതിരിലാഴ്ത്തി
പ്രസ ഗവു
പ്രവര്ച്ചത്തനവു
നിര്ച്ചത്തിലവെ്
പ്േകമണ്
മദര്ച്ചശ്പ്രസ്ഥാനത്തി്
നിന്ന്
സവയി
രിന്വെിയിുേയിെനാലതിരില
മറ്റു
മാര്ച്ചഗങ്ങള്
മുലിെിെനാത്ത സാധാരണ് പ്രവര്ച്ചത്തേന്ലറ വെനാലത്താരു ഗതിരിലികേട്!! ഒരു തിരിലിന്മ
േണ്ടാ് ്േ ലോണ്ട് തിരിലെയിുേ, അതിരിലിന് സാധയമലെനങ്കി് നാവ് ലോണ്ട്, അതിരിലിനു
േഴിയിാത്ത (നിസ്സഹായി) അവസ്ഥയിി് ഹൃദയി
ലോണ്ട് ലവറുത്ത് മാറിനി്കുേ
എന്ന പ്രവാചേ വചനത്തിലെ അവസാന രരിഹാര ലോണ്ട് മതിരിലിയിാകകണ്ടി വന്ന
എപ്തിരിലലയിപ്തിരില
പ്രവര്ച്ചത്തേര്ച്ച!
സ്ഥാരനങ്ങളുലെ
മവരെുപ്പാവികൊ, ശ്ീതിരിലീേരിെ
ചിെനിന്
േൂെുേളികൊ ഇരുന്ന് സ്ഥാരന ഭരണ്
ലേകങ്കമമായിി നെത്തിലകാണ്ടിരികുന്നവകരാ,
സ്ഥാരനലത്ത
ോത്തുരയമായികുന്ന
ബഹുമാനലപ്പവരെ
േമ്മിറ്റി
അ ഗങ്ങകളാ
മദര്ച്ചശ്
പ്രസ്ഥാനത്തിന്ലറ
അതിരിലിര്ച്ചവരലുേള്
ബാധേമെനാത്ത
ബാെികേറാമെേളാലണ്ന്ന്
രറഞ്ഞ് ഉത്തരവാദലപ്പവരെവ് ്േമെര്ച്ചത്തുകലാള് മദര്ച്ചശ് ശ്പ്തിരിലുകകളാട് മുഖാമുഖ
കരാരാെുന്ന മാനാഭിമാനമു
സാധാരണ് പ്രവര്ച്ചത്തേ് േള
മാറ്റിെവിവരെി മാന
ോകാന് പ്ശ്മികുന്നുലവങ്കി് അവലര േുറ്റ രറഞ്ഞിവരെു ോരയമിെന.
ചിെ മതിരിലേൊെയിങ്ങളുലെ മഹനീയി േയാലസ്സുേളി് ലഭൌതിരിലീേ േൊെയിങ്ങള് ഒന്നിനു
രിറലേ ഒന്നായിി സ്ഥാരിെ് ലഭൌതിരിലിേന്മാലര പ്രീണ്ിപ്പികുന്നവര്ച്ച മതിരിലേൊെയിത്തിന്ലറ
നലവരൊലെനാെിെ്
ചവിവരെിത്താഴ്ത്തിയിിരികുേയിാണ്!
മളുേള്
ഇന്നു
സകാത്തു
സവദഖഃയിു
ന്േി മതിരിലേൊെയിങ്ങലള സഹായിികണ്ലമന്ന് വഅ്ള് രറയിുന്നവ്
ലഭൌതിരിലിേ
േൊെയിങ്ങലള
നിെനിര്ച്ചത്തുവാനു
ഒരു
‘മറ’
മാപ്തിരിലമായിിവരൊണ്
അവിലെയിു
മതിരിലേൊെയിലത്ത
കനാകികാണ്ുന്നത്.
ഫയൂഡ്
വയവസ്ഥയിുലെ
ോെലത്ത പ്ബാഹ്മണ്ന്ലറ മുലി് ലരവരെ രവരെിേജാതിരിലികാരന്ലറ അവസ്ഥയിാണ് ഇത്തര
മതിരിലേൊെയിത്തിെു
വര്ച്ച ഇന്നനുഭവികുന്നത്.
ലഭൌതിരിലിേ
േൊെയിത്തിന്ലറ
േയാലന
മാറ്റിസ്ഥാരികാകനാ
േഴിവു
പ്രാപ്തിരിലിയിുമു
വലര
ലോണ്ട്
വന്ന്
മതിരിലേൊെയിത്തിന്ലറ
രഴയി
പ്രതിരിലാര
വീലണ്ടെുകാകനാ പ്ശ്മികുന്നതിരിലിന് രേര
‘ൊഭേരമായി’ ലഭൌതിരിലിേ സ്ഥാരനങ്ങലളയിു
അതിരിലുയിര്ച്ചത്തിവിെുന്ന
ധാര്ച്ചമ്മിേ
പ്രശ്നങ്ങലളയിു
വഴിവിവരെ്
നയായിീേരികുന്ന
നതിരിലുതിരിലിരാെേന്മാരായി നറാഫിലന നിയിമിെ് എതിരിലിര്ച്ചപ്പു
വലര രുേെ് രുറത്ത്
ചാെിെ് മതിരിലേൊെയിലത്ത വരുതിരിലിയിി് നിര്ച്ചത്താനാണ് രകെെത്തു
പ്ശ്മ
നെകുന്നത്.
ചികെെങ്ങളി് ‘ലഭൌതിരിലിേസ്ഥാരനത്തിന്ലറ ൊഭവിഹിതിരില എന്ന നകാപ്പിെ’ ലോണ്ടാണ്
നിങ്ങളുലെ അന്നലമന്നു
അതിരിലിനാ് ‘അെെകമു
അനുഭാവിേളാോന്’ നിങ്ങള്
നിര്ച്ചബന്ധിതിരിലരാലണ്ന്നു
സ്ഥാരന
കമധാവി
റൂളി  ന
ന്ോറുണ്ടലപ്തിരില!
മതിരിലവിദയാര്ച്ചഥിേളുലെ
വെനാലത്താരു
ഗതിരിലികേട്!
ജാറവരുമാനത്തി്
മതിരിലേൊെയി
നെത്തുന്ന ഖുബൂരിേളുലെ മലറ്റാരു കമാഡ്.

മതിരിലേൊെയി
രൂവരെിയിാ്
രിലന്ന
രിരിവ്
നെത്താനു
‘മറ’ഇെനാതിരിലാേുലമന്നതിരിലിനാ്
അതിരിലിലന
കോെ
മാറ്റി
ലഭൌതിരിലിേവ്കരിെ്
‘ചത്തതിരിലിലനാകുകമ ജീവിെിരിപ്പതിരിലു ’ എന്ന നിെയിി് േഴലിെനാത്ത ലവറു
കതിരിലാെു
മാപ്തിരില
നിെനിര്ച്ചത്തുേയിാണ്. കരരിലനങ്കിെു
േയാലസ്സിനേത്ത് മതിരിലെുവയിു
ചിെ
സ്ഥാരനങ്ങള് ഉലണ്ടങ്കിെകെന കപ്ബാഷതിര ോവരെി രണ്
രിരികാന് റിസീവര്ച്ചമാര്ച്ചക്
ലസൌേരയലപ്പെുേയിു
ൂ എന്ന ചിന്തയിാണ് ഇത്തര സ്ഥാരനങ്ങലള ‘ലെകി ലെകി
ലോെനാലതിരില, നകി
നകി
ലോെനാന്’
ഇവര്ച്ചകു
കപ്രരണ്!
ഇത്തര
ദീനീ
സ്ഥാരനങ്ങള്ലകാന്നു
ഇനി
മലള
േിവരെിെന
എന്നിെകിലെ
രുെലുന്നത്
ഈ
റിസീവര്ച്ചമാരുലെ
സ്ഥിര
്ശ്െിയിാണ്.
മതിരിലപ്രകബാധേലര
വാര്ച്ചലത്തെുകാനു ,
മതിരിലപ്രകബാധന ര ഗത്ത് ലവെനുവിളിേള് കനരിൊനു മതിരിലവിദയാര്ച്ചഥിേള്ക് ഉന്നതിരിലരഠന
നെത്താനു
സര്ച്ചകാ്
നിയിപ്ന്തണ്മിെനാത്ത
സ്ഥാരന … എന്നലതിരിലാലകയിായിിരുന്നു
ഉന്നതിരില മതിരിലേൊെയിങ്ങള് രതിരിലിറ്റാണ്ടുേള്ക് മുന്കര സ്ഥാരിെവരുലെ െയമായയ എന്നത്
മദയ
രറഞ്ഞ്
കബാധയലപ്പെുകത്തണ്ടത്
ഇത്തര
റിസീവര്ച്ചമാലരയിു
പ്രനതിരിലുതിരില
േൊെയിങ്ങളുലെ
നിയിപ്ന്തണ്
ഏലറ്റെുത്ത
േമ്മിറ്റിോകരയിു
അവലര
്േപ്പിെിയിിലൊതിരിലുകിയി
സ്ഥാരനകമധാവിേകളയിുമാണ്
എന്ന്
സാധാരണ്കാര്ച്ച
കരാെു
രറയിാന്
തിരിലുെങ്ങിയിിവരെുണ്ട്.
അതിരിലിനാ്
സെഫീ
മദര്ച്ചശ്ത്തിന്ലറ
അെിസ്ഥാനത്തിെു
ഒരു
ശ്ുദ്ധമാീേരണ്ത്തിന്
നാ
തിരിലാാലറെുകകണ്ടിയിിരികുന്നു.
ജീര്ച്ചണ്തിരിലേള്ക്
അെയിിരികുന്നവര്ച്ചക്
ഇലതിരിലെനാ
അകൊസരമുണ്ടാകുലമങ്കി്
മദര്ച്ചശ്ലത്ത നകനഹികുന്നവര്ച്ചക് പ്രസ്ഥാനലത്ത ലനഞ്ചികെറ്റിയിവര്ച്ചക് ഈ ചരിപ്തിരില
ലദൌതിരിലയ ഏലറ്റെുകാതിരിലിരികാന് േഴിയിിെന.
സമാരന
നമുക് ലഭൌതിരിലിേ
വിദയാഭയാസ സ്ഥാരനങ്ങള്
കവണ്
; ജീവോരുണ്യ
–
സാമൂഹയ
കയമായമ
പ്രവര്ച്ചത്തനങ്ങള്
കവണ്
;
രാപ്ഷ്ടീയി
പ്രവര്ച്ചത്തനവു
ലരാതിരിലുസമൂഹത്തി് രങ്കാളിത്തവു
കവണ് . രകയമായ നമ്മുലെ മദര്ച്ചശ് പ്രകബാധന
പ്രവര്ച്ചത്തനങ്ങള്ക് ഇവലയിാന്നു
ഒരു നിെകു
തിരിലെസ്സമാേരുത്. പ്രതിരിലയുതിരില തിരിലാങ്ങു
തിരിലണ്െുമാേണ് .
മ
നിെയിികെക്
വരാതിരിലിരുന്നാ്
മദര്ച്ചശ്ത്തിന്
മുന്തിരിലൂക
ന്േുന്നവ് ലചകാണ്ടത് ഇത്തര
ോരയങ്ങള് തിരില്കാെ
നിര്ച്ചത്തിലവകുേയിാണ്.
ോരണ്
ഇലതിരിലാന്നുമെന നമ്മുലെ മുഖയ അജണ്ട. മുഖയമായി െയമായയ
ശ്രിയിായി ദീന്
േെര്ച്ചപ്പിെനാലതിരില – േൂവരൊലതിരില േുറകാലതിരില – സമൂഹത്തിന് എത്തിെു ലോെുകൊണ്. മ
മഹത്തായി
െയമായയത്തിന്
ഇലതിരിലാലക
വിെങ്ങുതിരിലെിേളാലണ്ങ്കി്
അവലയിാലകയിു
മുഖയെയമായയത്തിന്ലറ
സായമായാ്കാരത്തിന്
കവണ്ടി
തിരില്കാെ
ഉകരയമായികണ് .
വിദയാഭയാസ
സ്ഥാരനങ്ങളുലെ
ോരയത്തി്
മദര്ച്ചശ്
പ്രകബാധന
സ ഘെന
രാെികകണ്ട
മുന്ഗണ്നാ
പ്േമങ്ങള്
മാറ്റിമറികുന്നത്
തിരിലിേഞ്ഞ
മദര്ച്ചശ്
വയതിരിലിയിാനമാലണ്ന്ന്
രറയിാലതിരില
വാ.
ലതിരിലറ്റുേള്
തിരിലിരുത്തി
മുകന്നാവരെ്
കരാവാന്
അെനാഹു സഹായിികലവരെ! (മമീന്)
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www.voiceofsalaf.com

