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ഇസ  ലാമിക മത പ്രമ്മ ാധനത്തിന്റെ മഹാ സംരംഭം എന്ന  വിളിക്കന്റെടുന്ന മത 
സമ്മേളനങ്ങൾ മുസ  ലിം സമൂഹത്തിന   ാധയതയായിന്റക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ . അഞ്ചു 
ന്റകാല്ലം കൂടുമ്മപാൾ മുറന്റതറ്റാന്റത സമ്മേളിക്കുന്നവരും മ്മതാന്നുമ്മപാന്റ ാന്റക്ക 
കുടുന്നവരും അവരിലുണ്ട . ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗവും ന്റരാതുജനങ്ങന്റള 
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കയറില്ലാന്റത ന്റകട്ടിയിടുന്ന  അവസ്ഥയാണ  ഇന്ന  കണ്ടു 
ന്റകാണ്ടിരിക്കുന്നത .  

രുമ്മരാഗമന പ്രസ്ഥാനം എന്ന  സവയം അവകാശന്റെടുന്ന മ്മകരള നദ  വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ 
എന്ന സംഘടന അതിന്റെ ആവിർഭാവ കാലം ന്റതാട്ട  തന്റന്ന ദഅവത്തിന  മ്മവണ്ടി 
സമ്മേളങ്ങൾ നടത്തുന്നു. (ദഅവത്ത  എന്ന  രറയുന്നത  ന്റകാണ്ട , അല്ലാഹുവിമ്മലക്കും 
അവന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിമ്മലക്കും ക്ഷണിക്കലാണ  ഉമ്മേശം) എന്നാൽ ഈ 
സമ്മേളനത്തിന്റെ നടത്തിെുകാർക്കു അതിന്റെ മറവിൽ ആന്റകയുള്ള ലക്ഷയം സംഘടന 
വളർത്തൽ മാപ്തമാന്റണന്ന  വയക്തമാണ . എല്ലാ മത സംഘടനകളുന്റടയും അവസ്ഥ ഇത  
തന്റന്നയാണ .  

യഥാർത്ഥത്തിൽ ദഅവത്തിന്റെ ആധാരം ഖുർആനും സവഹീഹായ സുന്നത്തുമാണ . 
ഖുർആനിൽ രറയന്റെട്ട വിധികളും വിലക്കുകളും മറ്റു മസ അലകളും 
വിശവാസമ്മയാഗയമായ ആധികാരിക തഫ സീറുകളും സവഹാ ത്തിന്റെ വാക്കുകളും 
വിശദീകരിച്ചു ന്റകാണ്ട  സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ മ്മ ാധവൽക്കരണം നടത്തുക, അവരുന്റട 
മതരരമായ സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കാൻ അവസരന്റമാരുക്കുക, ന്റരാതുജനങ്ങൾക്ക  
അനയമായ വിഷയങ്ങളിൽ  ഹദീസുകളുന്റട അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവമ്മ ാധമുണ്ടാക്കുക, 
മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനരരവും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിമ്മക്കണ്ടതുമായ 
വിശവാസ-കർേരരമായ വിഷയങ്ങന്റളക്കുറിച്ചു ധാരണയുണ്ടാക്കുക, അഭിപ്രായ 
വയതയാസമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വയക്തത വരുത്തുകയും ന്റശരിയായ നിലരാട  
ന്റതളിവുകളുന്റട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മ്മ ാധയന്റെടുത്തുകയും ന്റചയ്യുക .....തുടങ്ങിയ 
അതിപ്രധാനമായ മൗലിക വിഷയങ്ങളാണ  ഇസ  ലാമിക ദഅവത്തിന്റെ കാതൽ.  

ദഅവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാമഹത്തിൽ ഇെറഞ്ഞന്റതാന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന  
മാപ്തമല്ല, ന്റരാതുജനങ്ങളിൽ അതുവന്റരയില്ലാത്ത ആശയക്കു െങ്ങൾക്ക  വിത്തു 
രാകിയാണ  ഓമ്മരാ സമ്മേളനങ്ങളും ന്റകാടിയിറങ്ങുന്നത . ഇെറഞ്ഞത  ശിർക്കൻ ഖു ൂരി 
കൂട്ടങ്ങളുന്റടമ്മയാ ന്റരാളിറ്റിക്കൽ ഇസ  ലാമിന്റെ സഹയാപ്തികരുന്റടമ്മയാ കാരയമല്ല. 
സാക്ഷാൽ തൗഹീദും സുന്നത്തുമാവകാശന്റെടുന്ന നമ്മവാദ്ധാനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുന്റട 
ജീർണതന്റയക്കുറിച്ചാണ  രറയുന്നത .  

മുജാഹിദ  പ്രസ്ഥാനങ്ങളുന്റട ഇക്കാലമന്റപ്തയുമുള്ള സമ്മേളന ചരിപ്തം രരിമ്മശാധിച്ചാൽ, 
വവഞ്ജാനികമായ ഒരു അവമ്മ ാധം സൃഷ ട്ടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള മുമ്മന്നറ്റം 
ഒരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ  വസ തുത. 

ഇക്കാരയം  സമ്മേളനത്തിന   കാർമികതവം വഹിക്കുന്നവർ അവകാശന്റെടുന്നുമില്ല. അതിന  
അവർ രറയുന്ന നയായം, സമ്മേളനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തു മ്മചരാനുള്ള ഒരു 
മ്മവദിയാന്റണന്നാണ . ആ നിലക്ക  മ്മനാക്കുമ്മപാൾ സമ്മേളനങ്ങൾ മഹാ 
വിജയമായിരിക്കാം. കാരണം ജാതി മത മ്മഭദന്റമമ്മനയ എല്ലാവർക്കും കയറി നിരങ്ങാനും 
ദീനിന്റനക്കുറിച്ചു രാണ്ഡിതയമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും മതമുള്ളവനും യുക്തിവാദിക്കും 
എന്ന  മ്മവണ്ട, സാക്ഷാൽ ഇസ  ലാമിന്റെ ന്റരാതു ശപ്തുക്കന്റളന്ന  മ്മ ാധയമുള്ള ആളുകൾ 



വന്റര മുജാഹിദ  സമ്മേളനങ്ങളിൽ കയറി പ്രസംഗിച്ചു ഇറങ്ങിമ്മൊകുന്നു! ഇസ  ലാമിക 
ദഅവത്തിന്റെ ഏത  മ്മകാളത്തിലാണ  ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ എ ുതിമ്മച്ചർക്കുക? അമ്മൊൾ 
ഇസ  ലാമിക ദഅവത്തിന്റെ മ്മവദി എന്ന വിമ്മശഷണം തീർത്തും ന്റതറ്റാണ . കാരണം 
ഇസ  ലാമിക ദഅവത്തിന്റെ മ്മവദിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള മ്മയാഗയതയും അവകാശവും 
ഉലമാക്കൾക്ക  മാപ്തമാണ . അവർ സംസാരിക്കുന്നത  അല്ലാഹുവിന്റെ 
ദീനിന്റനക്കുറിച്ചാണ . അതിന  അവലം മാക്കുന്നത  ഖുർആനും ഹദീസുമാണ . അതിന്റെ 
ലക്ഷയം രാരപ്തിക മ്മമാക്ഷമാണ .  

ഉലമാക്കളല്ലാത്തവർ  മ്മകൾവിക്കാർ മാപ്തമാണ / മാപ്തമാകണം. അവർ മ്മനതാക്കമ്മളാ 
ഭരണകർത്താക്കമ്മളാ, വിദയാഭയാസ വിചക്ഷണമ്മരാ  ുദ്ധിജീവികമ്മളാ ആമ്മരാഗയരംഗത്തു 
പ്രവർത്തിക്കുന്നവമ്മരാ ആരുമായിന്റക്കാള്ളന്റട്ട, കാരണം അവിന്റട 'അല്ലാഹു 
രറഞ്ഞിരിക്കുന്നു' 'റസൂൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്നു' എന്ന കാരയമാണ  രറയുന്നത . അതിൽ 
ആധികാരികമായി രറയാൻ മാപ്തം അറിവില്ലാത്തവർ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും 
അറിവുള്ളവർ രറയുന്നത  മ്മകൾക്കുകയുമാണ  മ്മവണ്ടത , അവർ മുസ്ലിങ്ങളാന്റണങ്കിൽ 
മ്മരാലും!  

ഇസ  ലാം ദീനിന്റെയും തൗഹീദിന്റെയും മ്മരരിൽ നടത്തന്റെടുന്ന സമ്മേളനങ്ങൾ ഒരു 
കാലത്തും ഇസ  ലാമിക ദഅവത്തിന  കാരയമായ ഗുണം ന്റചയ തവയായിരുന്നില്ല. മുജാഹിദ  
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദയകാല മ്മനതാക്കളിലധികവും ഇൽമും ഇഖ ലാസുമുള്ള 
ആളുകളായിരുന്നു. എന്നാൽമ്മരാലും ദഅവ സമ്മേളനങ്ങളിമ്മലക്കു  അനയമതസ്ഥന്റരയും 
മുസ്ലിങ്ങളിന്റല ന്റരാതുകാരയ പ്രസക്തന്റരയും നിർ ാധം ക്ഷണിക്കുകയും അവരുന്റട 
വാചകമടി ന്റരാതുജനങ്ങന്റള മ്മകൾെിക്കുകയും ന്റചയ്യുന്നതിൽ അവർ ഒരു ന്റതറ്റും 
കണ്ടില്ല. ഖുർആനും സുന്നത്തും പ്രചരിെിമ്മക്കണ്ട ദഅവ സമ്മേളനങ്ങളിൽ 
സംസാരിക്കാനുള്ള മ്മയാഗയതയും അർഹതയും അറിവുള്ളവർക്ക  മാപ്തമാന്റണന്ന 
അടിസ്ഥാന തതവം അവർ മറന്നു മ്മരായി എന്നതാണ  വസ തുത.  

താരതമ്മമയന്റന മ്മലാകപ്രശസ  തരായ വയക്തികളും  ുദ്ധിജീവികളും ഇസ  ലാമിക 
വവജ്ഞാനിക രംഗത്ത  കാരയമാപ്ത പ്രസക  തരല്ലാത്തവരാന്റണങ്കിൽ മ്മരാലും 
സമ്മേളനങ്ങളിൽ നിരന്തരം രന്റങ്കടുക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ന്റചയ തു മ്മരാന്നു.  

എന്നാലും തൗഹീദിലും സുന്നത്തിലും ഏന്ററക്കുന്ററ പ്ശദ്ധ മ്മകപ്രീകരിക്കുകയും അതിന്റെ 
പ്രചാരണത്തിന  വലിയ മ്മതാതിൽ സമയം നീക്കി ന്റവക്കുകയും ന്റചയ്യുക മൂലം 
സമൂഹത്തിൽ സവീകാരയതയും മ്മവമ്മരാട്ടവും സിദ്ധിച്ചുന്റവന്നത  വസ തുതയാണ .  

ദഅവത്തിന  സംഘടനയുണ്ടാക്കിയ ആദയ കാല മ്മനതാക്കന്റളാന്റക്ക മരിച്ചു  
മൺമറിയുകയും രുതിയ സാഹചരയങ്ങൾ സംജാതമാവുകയും ന്റചയ തമ്മൊൾ   
ദഅവത്തിന  മ്മവണ്ടി സ്ഥാരിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഒരു രാഷ പ്ടീയ രാർട്ടിക   സമാനമായി 
രൂരാന്തരന്റെട്ടു.  

ആദർശമ്മത്തക്കാളുരരി സംഘടനക്ക  പ്രാമുഖയം നൽകുകയും സംഘടന തടിച്ചു 
ന്റകാ ുത്ത   ഇക്കാലമന്റപ്തയും ഉയർത്തിെിടിച്ച ആദർശം ന്റെങ്ങിയമർന്നു ന്റമലിഞ്ഞു 
എല്ലും മ്മതാലുമായി. ഇടക്കാലത്ത   സംഘടന രല തവണ രിളരുകയും ഓമ്മരാ കഷ ണവും 
തങ്ങളാണ  ഒറിജിനൽ ആദർശവാദികൾ എന്ന  അവകാശന്റെടുകയും ന്റചയ തു മ്മരാന്നു.  

ഇന്തയൻ രാഷ പ്ടീയത്തിൽ ഹിരുതവത്തിന്റെ കടന്നു കയറ്റം സംഭവിച്ചമ്മതാടു കൂടി 
നമ്മവാദ്ധാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുന്റട രുറം ന്റതാലിക്ക  കട്ടി കൂടിത്തുടങ്ങി. ഇസ  ലാമിക ദഅവത   
എന്നത  കടലാസിൽ നിന്ന  മ്മരാലും അനയമാവുകയും കിടന്റയാത്ത ഒരു സാമൂഹിക 
സംഘടനയായി രകർന്നാടുന്നതുമാണ  രിന്നീട  മുസ  ലിം മ്മകരളം കണ്ടത . ഒരു മുസ  ലിമിന്റെ 



മതരരമായ ഉൽക്കർഷക്ക  മ്മവണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നതിനു രകരം മനുഷയജീവിതത്തിന്റെ 
ഭൗതിക മ്മനട്ടങ്ങൾക്കു മ്മവണ്ടി അഭിരമിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വയവസ്ഥയായി സംഘടന 
മാറി.  

തൗഹീദും ശിർക്കും സുന്നത്തും  ിദ അത്തും രറഞ്ഞിരുന്ന മ്മവദികൾ മമ്മതതരതവവും 
ജനാധിരതയവും ചർച്ച ന്റചയ്യുന്ന ന്റരാതു മ്മവദിയായി. ശിർക്ക   
 ിദ  അത്തുകൾന്റക്കതിന്റരയുള്ള ശ  ദങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വന്നു. സാമൂഹിക 
വിഷയങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും കൂടുതൽ കയ്യടി കിട്ടുന്നുന്റവന്നു മ്മനതൃതവം 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു! അമ്മൊ ാണ  രത്താം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കടന്നു വരുന്നത . 
"നിർഭയതവമാണ  മതം ; അഭിമാനമാണ  മമ്മതതരതവം" എന്ന കറകളഞ്ഞ ന്റരാളിറ്റിക്കൽ 
അജണ്ട പ്രസ്ഥാനത്തിന  രല മ്മകാണുകളിൽ നിന്നും യമ്മഥഷ ടം കയ്യടി മ്മനടിന്റക്കാടുത്തു. 
മ്മകരള നദ  വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന മത സംഘടന രാഷ പ്ടീയ സാമൂഹിക രംഗമ്മത്തക്ക  
എടുത്തു ചാടിയ സമ്മേളനമായിരുന്നു ഇത . യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷയന   നിർഭയതവം 
നൽകുന്നത  ഇസ്ലാം മതം മാപ്തമാണ  എന്നാൽ നദ  വത്തുൽ മുജാഹിദിന്റെ പ്രമ്മമയത്തിൽ 
ഏതു മതവും നിർഭയതവമാണ  എന്ന ധവനിയുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത  ഖുർആനിന്റെ 
നസ്സിന്റനതിരാണ . 

ഒമ്മര സമയം എല്ലാ മതക്കാരും ആശയക്കാരും വയതയസ ത രാഷ പ്ടീയ മ്മചരിയിൽ 
നിൽക്കുന്നവരും പ്രസ്ഥാന മ്മനതൃതവന്റത്ത മുൾമുനയിൽ നിർത്തി സമ്മേളന 
മ്മവദിയിൽന്റവച്ച  രരസ രരം ന്റകാപു മ്മകാർത്തു. സവഹീഹുൽ  ുഖാരിയിലുള്ള 
ഹദീസുകൾ മ്മരാലും പ്രാസംഗികർ തന്റന്ന മ്മചാദയം ന്റചയ്യുന്ന സാഹചരയമുണ്ടായി. അടുത്ത 
പ്രാസംഗികൻ രറയാൻ മ്മരാകുന്നന്റതന്റന്തന്നു  നിശ്ചയമില്ലാന്റത സംഘടനാ മ്മനതാക്കൾ 
വിയർത്തു. രല പ്രാസംഗികരും വായിൽ മ്മതാന്നിയത  വിളിച്ചു രറഞ്ഞു. വയക്തമായ 
പ്ലാനിങ  ഇല്ലാത്ത മ്മരാന്റല രലരുന്റടയും നയായമായ ഖണ്ഡനങ്ങൾ മ്മരാലും ഗൃഹരാഠം 
ന്റചയ്യാത്ത ന്റവറും ചളിയടിയായി രരിണമിച്ചു. മ്മനതൃതവത്തിന്റെ അറിമ്മവാന്റടയും 
ആശിർവാദമ്മത്താന്റടയും ഖുർആൻ ദുർവയാഖയാനം മ്മരാലും നടന്നു! ആർക്കും പ്രമ്മതയകിച്ച  
ഒരു പ്രയാസവുമുണ്ടായില്ല! 

മുസ  ലിം  ഹുജനങ്ങന്റള വിശവാസരരമായും കർേരരമായും വിമലീകരിക്കുന്ന കൃതയവും 
വയക്തവുമായ  പ്രമ്മ ാധന സംരംഭങ്ങൾക്ക  രകരം ഉണ്ടായിരുന്നത  മ്മകവല 
ന്റരാതുപ്രഭാഷണങ്ങൾ മാപ്തമായിരുന്നു. ചടങ്ങിന  മാപ്തം സംഘടിെിക്കന്റെട്ട ഖുർആൻ 
മ്മലണിങ , ഹദീസ  ക്ലാസുകൾ അഖീദയിലും മൻഹജിലും കൃതയമായ ധാരണയും 
ദിശാമ്മ ാധവും നൽകുന്നവയായിരുന്നില്ല. ഒരു മുസ  ലിം അടിസ്ഥാനരരമായി 
മനസ്സിലാക്കിയിരിമ്മക്കണ്ട ഒരു വിഷയത്തിലും അത്തരം ക്ലാസുകൾ ന്റകാണ്ട  ഫലം 
ന്റചയ തില്ല. ആയത്തുകളുന്റട അർത്ഥവും  ാഹയതലത്തിലുള്ള വയാഖയാനവും 
രഠിച്ചുന്റവന്ന  അവകാശന്റെട്ടാൽ മ്മരാലും പ്രാമ്മയാഗിക ജീവിതത്തിമ്മലക്ക  
രരിവർത്തിെിക്കാവുന്ന ഒരു വവജ്ഞാനിക തലം അത  ന്റകാണ്ട  രൂരന്റെടുത്താൻ 
ക ിയുന്നതായിരുന്നില്ല. എതിർസംഘടനകന്റള മ്മതാൽെിക്കാനും അവർക്ക  മുപിൽ മ്മമനി 
രറയാനുമുള്ള ചില മ്മനരമ്മപാക്കുകൾ മാപ്തമായിരുന്നു അവന്റയല്ലാം. മ്മനരന്റത്ത രറഞ്ഞ  
രൂരത്തിലുള്ള വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങന്റള സംഘടിെിച്ചുള്ള ന്റരാതു പ്രഭാഷണങ്ങളുന്റട 
സമുച്ഛയമാണ  ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. എല്ലാവന്റരയും കാണുകയും രരിചയം 
രുതുക്കുകയും ന്റചയ്യാം. ആൾക്കൂട്ടവും കച്ചവടവും സ്ഥലങ്ങൾ കാണലും ഒന്റക്ക ഉള്ള 
വലിയ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിയാണ  എല്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെയും ആകത്തുക. 
എതിരാളികൾക്ക  മുപിൽ സംഘടനയുന്റട അംഗ ലം  കാണിക്കുക, 
സാമ്മങ്കതികത്തികവ  കാണിച്ച  വിജയം അവകാശന്റെടുക, സംഘടനയുന്റട വളർച്ച ഉറെു 
വരുത്തുക ഇതിൽക്കവിഞ്ഞു മതരരമായ ഒരഭിവൃദ്ധി സമ്മേളനം ന്റകാണ്ട  ഉണ്ടായി എന്ന  
അതിന്റെ സംഘാടകർക്ക   മ്മരാലും വാദമുണ്ടാവില്ല. 



വവജ്ഞാനിക തലങ്ങൾ മ്മകപ്രീകരിച്ചു ന്റകാണ്ട   ൗദ്ധികമായ സംമ്മവദനത്തിന  രകരം  
ഇസ  ലാമിക ദഅവത   എന്ന മ്മരരിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങന്റളല്ലാം രകമ്മരാക്കൽ രരിരാടികൾ 
മാപ്തമാണ  ന്റചയ തു ന്റകാണ്ടിരിക്കുന്നത .   

നാട്ടിന്റല എല്ലാ ശ  ദ മ്മകാലാഹലങ്ങളിലും ഇടന്റരടലും തങ്ങളുന്റട അസ തിതവം 
എല്ലാവന്റരയും മ്മ ാധയന്റെടുത്തലും  വലിയ ദഅവതായി രരിണമിച്ചു. മാതൃ 
സംഘടനയിൽ  നിന്ന  മ്മവറിട്ട  സവന്തം മ്മമച്ചിൽ രുറങ്ങൾ മ്മതടിമ്മൊയ മു ുവൻ 
സംഘടനകളുന്റടയും അവസ്ഥയും  ദയനീയം തന്റന്ന. എല്ലാ സംഘടനകളും ഖുർആനും 
സുന്നത്തുമാണ   തങ്ങളുന്റട അടിസ്ഥാനപ്രമാണം എന്ന  രറയുന്നതിൽ 
മത്സരിച്ചുന്റവന്നല്ലാന്റത രലമ്മൊ ും ആദർശം ഒരു തീരത്തും ഇവന്റരല്ലാം മന്ററ്റാരു 
തീരത്തുമാണ .  

ഖുർആനും സുന്നത്തും സലഫുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ മ്മരാന്റല മനസ്സിലാക്കുകയും അത  
പ്രമ്മയാഗവൽക്കരിക്കുകയും ന്റചയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്നത  ന്റവറും രകൽക്കിനാവായി 
അവമ്മശഷിച്ചു. 

മതപ്രമ്മ ാധന രംഗം നിർജീവമാവുകയും ന്റരാതു രംഗം സജീവമാവുകയും ന്റചയ തു. 
വിദയാഭയാസം, ആമ്മരാഗയം, സാപത്തികം, ആതുരശുപ്ശുഷ, സാമൂഹിക മ്മസവനം, സംഘടന 
തുടങ്ങിയ മ്മമഖലകളിൽ പ്ശദ്ധ രതിെിക്കുകയും അതിന്റെ നിർോണ വികാസ 
വിസ മ്മഫാടനത്തിനു മ്മവണ്ടി ധനസമാഹരണം നടത്തുകയും ഭീമമായ തുകകൾ 
സവമ്മദശത്തു നിന്നും വിമ്മദശത്തു നിന്നും ഓമ്മരാ സംഘടനയും ക ിയും വിധം 
സവരൂരിക്കുകയും ന്റചയ തു.  

ദഅവത്തിന  മ്മവണ്ടി സംഘടനയുണ്ടാക്കിയവർ മറ്റു രലതും ന്റചയ്യുന്നവരും ദഅവത   
മാപ്തം ന്റചയ്യാത്തവരുമായി. മുെതും നാൽെതും ന്റകാല്ലം സംഘടനയുന്റട വയതയസ്ഥ 
ഭാരവാഹിതവം വഹിച്ച വയക്തിയുന്റട  ദീനിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന കാരയങ്ങളിലുള്ള വിവരം 
മ്മരാലും ന്റവറും വട്ടെൂജയമായി. ന്റകാല്ലങ്ങമ്മളാളം മ്മസവനം ന്റചയ തിട്ടും ഒരു സംഘടനാ 
പ്രവർത്തകന്റെയും മതരരമായ വവജ്ഞാനികാടിത്തറ ഒരിഞ്ചു മ്മരാലും വികസിച്ചില്ല! 
ദീനുമായി  ന്ധന്റെട്ട  ഒരു മസ അല മ്മരാലും ചർച്ച ന്റചയ്യന്റെടുകമ്മയാ രഠിക്കന്റെടുകമ്മയാ 
ന്റചയ തില്ല. സമ്മേളനത്തിന്റെ നടത്തിെുകാരായ ആളുകൾ  എന്നും മ്മനതാക്കളായി 
മുന്നിൽ നിന്നു! അനുയായികളിൽ നന്റല്ലാരു ശതമാനവും സംഘടനയുന്റട മ്മസവകർ 
മാപ്തമായി രാഷ പ്ടീയ രാർട്ടികളുന്റട അമ്മത നിലവാരത്തിമ്മലക്ക  ആരതിച്ചു.  

ശിർക്ക    ിദ  അത്തുകളുന്റട മാലെടക്കത്തിന  തീന്റകാളുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇരു 
സമസ തയും മായാവിക്കഥകൾ ന്റകാണ്ട  സാമാനയ  ുദ്ധിന്റയയും യുക്തിമ്മ ാധന്റത്തയും 
രരിഹസിക്കുമ്മപാ ാണ  ഇന്റതല്ലാന്റമന്ന  ഓർക്കണം. 

നമ്മവാത്ഥാനമവകാശന്റെടുന്ന അടുത്ത രണ്ട  സംഘടനകളുന്റട സമ്മേളനങ്ങൾ ഇമ്മൊൾ 
കയുവിലാണ . െങ്ങളാണ  യഥാർത്ഥ ആദർശത്തിന്റെ ആൾക്കാർ എന്നാണ  ഇവന്റയാന്റക്ക 
ആണയിട്ടു രറയുന്നത . ഇെറഞ്ഞ സംഘടനകന്റളല്ലാം തങ്ങളുന്റട സംഘടനാ 
താൽരരയങ്ങൾക്കു മ്മവണ്ടി ഖുർആനും ഹദീസും ദുർവയാഖയാനിക്കുകയും ഹദീസ  
നിമ്മഷധിക്കുകയും വളന്റച്ചാടിക്കുകയും ന്റചയ്യുന്നവരാണ .  

സംഘടനകൾ വരച്ച വരയിൽ കൂടി മാപ്തം സഞ്ചരിച്ചു ശീലിച്ച അനുയായിവൃരം എന്നും 
തങ്ങളുന്റട രാർട്ടികളുന്റട സവകാരയ അഹങ്കാരങ്ങളാണ . മദ ഹ ിന്റനമ്മരാലും അന്ധമായി 
തഖ ലീദ  ന്റചയ്യുന്നത  രാടിന്റല്ലന്നും ഖുർആനും ഹദീസുമാണ  വ ികാട്ടിന്റയന്നും 
അവകാശന്റെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണിത .  



രരിതാരകരമായ ഈ സാഹചരയത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ സതയാമ്മനവഷികളും 
സാതവികരുമായ മുസ  ലിം  ഹുജനങ്ങമ്മളാടും സംഘടനയുന്റട വലയിൽ ന്റരട്ട  
ഉ റുന്നവമ്മരാടും സ മ്മനഹരൂർവ്വം ഒരു കാരയം രറയാനുണ്ട . മ്മനർവ ി പ്രാരിക്കുകയും  ന ി 
സവല്ലള്ളാഹു അവലഹി വ സല്ലമയുന്റട ചരയയിൽ എത്തിന്റെടുകയും ന്റചയ്യണന്റമന്ന   
നിങ്ങൾ ന്റശരിക്കും ആപ്ഗഹിക്കുന്നുന്റവങ്കിൽ, ഈ രാഷ പ്ടീയ ന്റരാറാട്ട  നാടകങ്ങൾ 
ന്റകട്ടിയാടുന്ന സംഘടനകളുന്റട  ന്ധനത്തിൽ നിന്ന  മ്മമാചിതരാകണം. ഖുർആനും 
സുന്നത്തും എങ്ങിന്റനയാമ്മണാ സലഫുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അമല  ന്റചയ്യുകയും 
ഉൾന്റക്കാള്ളുകയും ന്റചയ തത  അത  മനസ്സിലാക്കാനും പ്രമ്മയാഗവൽക്കരിക്കാനും 
തയ്യാറാകണം. രിമ്മന്നാട്ട  തിരിച്ചു നടന്നാൽ മാപ്തമ്മമ ഈ സംഘടനകൾ എവിന്റട ന്റവച്ചാണ  
നിങ്ങന്റള റാഞ്ചിന്റയടുത്തത  എന്ന  നിങ്ങൾക്ക  മനസ്സിലാക്കാൻ ക ിയൂ. അവിന്റട ന്റവച്ച  
നിങ്ങൾക്ക  ന്റവളിച്ചമുള്ള യഥാർത്ഥ വ ി കാണാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ യാപ്ത 
അവസാനിക്കുന്നതിനു മുപ  നേുന്റട മാതൃകയായ മുഹേദ  ന ി സവല്ലള്ളാഹു 
അവലഹി വ സല്ലമയും അവിടന്റത്ത ഉത്തമ അനുയായികളായ സവഹാ ത്തും 
സഞ്ചരിച്ച വ ിയിൽ പ്രമ്മവശിച്ചാൽ മാപ്തമ്മമ നമുക്ക  വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. 
വഞ്ചനാരരമായ മ്മലാകത്ത   രിശാചും അവന്റെ വസനയവും നന്റേ വ ി ന്റതറ്റിക്കാനുള്ള 
നിരന്തര രരിപ്ശമത്തിലാണ . ഓർക്കുക! നേുന്റട മുൻഗാമികൾക്കു ദീനിന  മ്മവണ്ടി 
ആവശയമായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഘടനയും നമുക്ക  മ്മവണ്ട! സംഘടനയില്ലാന്റത ന ിയും 
സവഹാ ത്തും സവർഗ്ഗത്തിൽ പ്രമ്മവശിച്ചിട്ടുന്റണ്ടങ്കിൽ അത  തന്റന്ന മ്മരാന്റര നമുക്കും 
സവർഗ്ഗത്തിൽ പ്രമ്മവശിക്കാൻ?  

ഇമാം  ർ ഹാരി റഹിമഹുള്ള രറഞ്ഞു:  

منه[ حتى تسأل وتنظر هل كل من سمعت كالمه من أهل زمانك ]خاصة[ فال تعجلن، وال تدخلن في شيء ]....

 تكلم به أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]أو أحد من العلماء؟[ فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به،

"നിന്റെ കാലക്കാരായ ആളുകളുന്റട വാക്കുകളിൽ നീ മ്മകൾക്കുന്നവയിൽ മ്മനാക്കുകയും 
അവധാനത കാണിക്കുകയും ന്റചയ്യുക. അതിന്റനക്കുറിച്ചു ന ി സവല്ലള്ളാഹു അവലഹി 
വ സല്ലമയുന്റട സവഹാ മ്മത്താ ഉലമാക്കമ്മളാ ഇത  രറഞ്ഞിട്ടുമ്മണ്ടാ എന്ന  മ്മചാദിക്കുകയും 
അമ്മനവഷിക്കുകയും ന്റചയ്യാന്റത അതിന്റലാന്നിലും നീ പ്രമ്മവശിക്കരുത . അവരിൽ നിന്ന  വല്ല 
ന്റതളിവും കിട്ടിയാൽ നീ അത  അവലം ിച്ചു ന്റകാള്ളുക" (ഇമാം  ർ ഹാരി 
റഹിമഹുള്ളാ -ശറഹുസ്സുന്ന)  

-✍️ ശീർ രുത്തൂർ 


