
                                               ZAM  ZAM  സംസം

      ോലോകത് ഒരപോട് മതങളണ് അവ൪ൊകോൊക തീ൪തോടന സലങളം പണയ
   സലങളം പണയം കിടന വസകളമണ്.     അതില മസിംകളൊട ഒര പണയ ൊവള

     മോണ് സംസം ൊവളം .     മസിംകളൊട അടിസോന പമോണമോയ ഖ൪ആനില സം
       സം എന ഒരവോക ോപോലം ഇല എനത് സോധോരണകോരോയ മസിംകളകറിയി 

ല.         നോം ഈ കോരയം പറയോമോള വളൊര അതിശയോതോടകടി നോമോട പലരം ഖ 
          ൪ആനില ഇങിൊന ഒര വോക് ഇോല എന് ോചോദിചിടണ് ഈ രപതിലള പ 

     ണയൊവളൊതകറിച് വിവിധ മതങളൊട വീകണം അവതരിപിച ോശഷംസംസം 
 ൊവളതിോലക വരോം.

 കിസ മതം

  ഇംഗണിൊല അടിസോന കിസയോനകളിലം,  കോതലിക് വിശവോസതിലം,ഓ൪ത
       ോഡോക് സഭകളിലം മറ ചില ച൪ചകളിലം മോോമോദീസ മകനതിനം വയകികൊള 

യം,സലങൊളയം,   വസകൊളയം അനഗഹികനതിനോവണിയം , പോരോഹിതനോ 
രോലം,     ബിഷപമോരോലം വിശദമോകൊപട പരിശദൊവളം ഉപോയോഗിചവരന.മോ 

      ോമോദീസ ആോഘോഷതിനോവണി ോലോകം മഴവന കിസമത വിശവോസികള വിശദ 
 ൊവളം ഉപോയോഗികന.

ഹിനമതം

       ഹിനകൊള സംബനിച് ഒര വിധം എലോ ൊവളവം വിശദൊവളങളോണ്. പ 
   ോതയകിച് പഴയിൊല ൊവളങള ,     ഏഴ നദികളണ് ഇവ൪ പണയമോയി കോണനവ. 

ഗംഗ,  യമന ,ോഗോദോവരി,സരസവതി,ന൪മദ,സിന,   കോോവരി എനിവയോണ് അവ. ഇ 
    തമോയി ബനൊപട ഹിനകളക് ഒരപോട വിശവോസങളണ്.  അധിക ഹിനകളം 

  ശോരീരിക ശദി ോനടനതിനം,    ആതീയമോയ മോലിനയങള ഒഴിവോകനതിനം ഈ 
  ജലങള ഉപോയോഗികന.    ഈ ൊവളൊത ശോരീരിക ശദികം,  ആതീയ ശകി 

  കം ഇവ൪ ഉപോയോഗികന.

     ഹിനകൊള സംബനിച് തീ൪തോടനം വളൊര പധോനൊപടതോണ്.പഴകളം,നദീ 
തീരങളം,  നീരറവകളം ,   കടല തീരങളം ,    മലകളം വിശദ പോദശങളോയി കണ 
കോകന.     ഗംഗയിൊല ജലമോണ് ഏറവം പരിശദമോയതം ,പോപങളം,  അഴകം ഏ 

     റവം കടതല നീകം ൊചയനതം .   സവ൪ഗതിലൊട ഒഴകിയിരന നദിയോയിരന 
   ഗംഗ എനോണ് ഇവരൊട വിശവോസം.    ഭഗീരഥന തൊന തപസിലൊട പയതിചിടോണ് 



  ഗംഗ ഭമിയിോലക് വനത്.      തൊന ചമകോന ഭമിയില ആ൪കം സോധികില എ 
       ന് ഗംഗ അഹങരിചോപോള ശിവന തോന വഹിചൊകോളോൊമന ഏലകകയം അ 

       ങിൊന ഗംഗ സവ൪ഗതില നിനം ശിവൊന തലയിോലക് ഒഴകി എൊനോൊകയോ 
 ണ് വിശവോസം.      അങിൊനശിവൊന മടിയിലൊടയോണ് ഈ നദി ഒഴകിവരനത് എ 

  നോണ് ഇവരൊട വിശവോസം(    ഇത് ഒര നീണ കഥയോണ്)..   വിശദ ജലങളില ൊവ 
    ച് ഏറവം പധോനൊപടതോണ് ഗംഗയിൊല ജലം.   ഈജലം പജ(ആരോധന)  ക് ഉപ 

 ോയോഗികന .        അതിൊല ഒര തളിൊവളം കടിചോല ോപോലം മതയ ഒഴിവോകന.

ജദോയിസം  :  

     ജദോയിസതില അനഷോനപരമോയ കഴകല അനഷോനങളൊട പരിശദി നിലനി 
 ൪തോോനോ ,      അൊലങില മനഷയൊന പോപങളിലോൊത പ൪വസിതിയിലോകോോനോ 

 ോവണി നി൪ോദശികൊപടിടണ്.     ഇതിൊന യഥോ൪ത രപം തൗറോതില കോണോം. 
       ഈശദിസോനം ൈകകളം കോലടികളം കഴകനതിലൊടോയോ അൊലങില കടല 

,  പഴ ,       ഉറവകള മതലോയ ജലങളില മഴവന മങികളികകോയോ ൊചയോല വിശ 
   ദി ോനടൊമനോണ് ഇവരൊട വിശവോസം.    ഇവരൊട ആരോധനോലയങളില സോനം 

  നടതക പോരോഹിതനോരോലോണ് .     ജദോയിസതിോലക് മതം മോറോനം സോനം ൊച 
യന.      ഒര സീൊയ ആരോധനലയതിൊന ോസവനതിൊനടകോന അവളൊട ആ൪ 

      തവതിൊന ഏഴോം ദിവസം പോരോഹിതനോ൪ അവരൊട കയം ,  കോലം കഴകിൊകോ 
ടകന.        ഭകണതിന മമം ോശഷവം മറ പല സന൪ഭങളിലം ൈകകള അനഷോ 

   നൊമോനോണം കഴകല പതിവോണ് .
 ഉലപതി 6-8       ല ഏറവം വലിയ ജലപളയതിൊന കഥ പറയനണ് .  ൈദവം ഏ

     റവം വലിയ ഒര പളയതോല മനഷയൊര നശിപിച.   നഹ് ഉണോകിയ കപലില
നഹം,  അയോളൊട കടംബവം,      മഗങളില നിനം ഓോരോ ഇണകളം മോതം രകൊപട.

       അതിന ോശഷം ഇനി ഭമിൊയ നശിപികോനള ശമമണോകിൊലന് ൈദവം സതയം
     ൊചയകയം അതിൊന അടയോളമോയിൊകോണ് മഴവിലിൊന അയകകയം ൊചയ.ആ 
   ോസലിയന ആദിമ സമഹങളിലം ,   പസഫിക് ദവീപകളിലം ,   മറമള പല സംസോര 

    ങളിലം ഈ പളയതിൊന കഥ കോണോം.    ഇസോയീലികളൊട കഥ ഇതില നിനം 
 വയതയസമോണ് .    കോരണം അതില ൈദവതില നിനം,   മനഷയന സദോചോരതി 

ലം,    ധ൪മതിലം ജീവിചതിന വോഗോനമോയിടോണ് വിശദീകരികനത്.നഹിൊന 
     അോദഹം വിശവോസിയോയതൊകോണ് രകൊപടതകയം മറളവൊര ൈദവീക ശിക 

  യോയി നശിപികകയം ൊചയ.      ഈജലപളയം ോലോകൊത സ൪വ പോപവം നശിപി 
  ച കളഞ .        കോരണം അവന മനഷയൊന വീണം പതതോയി ൊകോണ വരോന കഴിയ 
നവനോണ്.      ോയശ മരികകയം ഉയ൪ൊതഴോനലകകയം ൊചയ എന വിശവോസവം 

 ഇതിൊന അനകരണമോണ്.     മനഷയൊനയം ൈദവതിൊനയം ഇടയില നിലന എലോ 
     പോപവം ോവോരോൊട ോയശ അറത കളഞൊവനോണോലോ വിശവോസം.?.



       പിനീട് ജദ കഥകളില കോണന ചരിതമോണ് മസയോല ൊചങടല പിള൪കകയം
     ഫോറോവയൊട ൈസനയം ഇസോയീലയൊര പിനട൪നോപോള കടല പിള൪തിൊകോ

    ണ് അവൊര രകൊപടതകയം ൊചയ കഥ.     ൈദവം മസക് കടല പിള൪തി വരണ 
       വഴിയിലൊട രകൊപടോന അനവദികകയം അവൊര പിനട൪ന വനഈജിപ് ത 

    കോ൪ ആ കടലില മങിചോവകയം ൊചയ.     ഇത് മസയൊടയം ഇസോയീലയരൊടയം 
 വിശവോസംൊകോണ സോധിൊചടതതോണ്.   ൊചങടല പിള൪തിയത് കോണികനത്

  ൈദവം പകതിോയകോളകഴിവളവനോണ് എനോണ്.      ഇവിൊട ൊവളം നല ശകി
 യളതോയിടോണ് മനസിലോകനത്. (ഈജിപിൊര,)  ശികികോനം (ഇസോയീലയൊര) 

    അനഗഹികോനമള ഉപകരണമോയി ൈദവം ഇതിൊന ഉപോയോഗിച.

    ശവശരീരവമോയള ഇടൊപടലകളക ോശഷവം ,   ആ൪തവതിന ോശഷവം ആകോ 
        ശ ജലതില കളിച വതിയോവക എനത് ഇവരൊട ആചോര കളിയോയി വിശവസി 
കന.      ഇത് മതം മോറോനള ആോഘോഷങളിലം ഉപോയോഗിചവരന .  ഇതമോയി ബ 

      നൊപട് ഇവ൪കിടയില ോവൊറയം ഒരപോട് വിശവോസങളണ് .  എലോം ഇവിൊട 
 വിശദീകരികനില .      ചരകതില എലോ മതങളിലമണ് ചില പോതയകം ജലങ 

       ളകമോതം പരിശദി കലപികലം ആരോധയ വസവോകലം എന നോം തിരിചറി 
യക

    ഷിോനോ  
   ജപോനകോരൊട ഒര മതമോണ് ഷിോനോ.     കോമി എന ോദവോനോടള ആദരവിൊന അടി

   സോനമോകിയോണ് ഈ മതം ഉണോയിടളത്.   എണമറ ോദവനോൊര വിശവസികക
   എനത് ഇവരൊട പതിവോണ് .മലകള,മരങള,  നീരറവകള ,   മറ പകതിയിൊല പ

     തിഭോസങള എനിവ കോമീ വിശവോസികള ആരോധികനവയോണ് .  ൊപോത ജനങ
     ളോയോലം മറളവരോൊണങിലം അവരൊട പധോനൊപട പവ൪തനങള തടങനത്

   ൊവളം ൊകോണ ശദിയോയിൊകോണോണ് .   ൊവളചോടങൊള വിശദമോയി കോണന 
          തം പരിശദരോകോന അവക ചവടില നിലകകയം ൊചയക എനത് ഇവരൊട 

 വിശവോസമോണ്

ൊസോറസറോനിസം
 ൊസോറസറോനിസതില,,   ൊവളതിന് വസകള പരിശദമോകോനം,, അടിസോന 

  ജീവിതതിലം വളൊര പോധോനയമണ്. .    അതൊകോണ തൊന ആചോര അനഷോനങള
   ൊട ശദികോവണി ൊവളം ഉപോയോഗികന.

      നനൊയയം ചീതൊയയം എതി൪കനതിനള നല വിശദീകരണം ഉളൊകോളന
 തം ,      മനസിൊനയം ശരീരതിൊനയം ഉളൊകോളിച ൊകോണമള ഒര വിശവോസമോ 
  ണ് ൊസോറസറോനിസം .   മലിനീകരണം ൊചകതോനം ,   ൊവളം അത ശദമോയിരിക 

   ോമോള പവിതമോൊണനമോൊണനോണ് ഇവരൊട വിശവോസം. ൊസോറോസറോനിസതി 



      ല വിശവസികനവ൪ ഏത് നിലകള മലിനീകരണവം ൊചറകകയം ,അവരൊട 
 പോ൪തനകള (  അവ 5 ോനരങളിലോയിടോണ്)    എന പറയൊപടനവക മമോയി 

      ൊകോണം വിവോഹം ോപോൊലയള മതപരമോയ ആോഘോഷങളക മമം അംഗശ 
     ദി വരതക എനത് അവരൊട പതിവോണ്.   ൊസോറസിയന ചിനയൊടയം പവ൪ 

    തനങളൊടയം ോകന ആശയമോണ് പരിശദിയം മലിനീകരണവം.  ൊചറിയ ഒര 
     മലിനീകരണതിന തൊന അതില പൊങടതവന കഴകി വതിയോകലം,പോതയക 

    പോ൪തനയം നടതണം എനോണ് ഇവരൊട വിശവോസം.
     ൊവളതിൊന പരിശദി ൊസോറസറോനിസതില വളൊര പധോനൊപടതോണ് .ജന

      ങള ഒരികലം ൊവളതില മതം ഒഴികോന പോടില .   ശവശരീരം ൊവളതില മ
കകോയോ,  ഒഴകകോയോ ,    സംസരികകോയോ ഇവ൪ ൊചയില .  കോരണം തീയം,ഭമിയം
ൊവളവം,   പരിശദമോയിരികണൊമനോണ് ഇവരൊട വിശവോസം.  അതൊകോണ് ത
        ൊന മത ശരീരങള പകികളക് ഇട ൊകോടകക എനതോണ് ഇവരൊട പതിവ്.

     നഹിൊന ജലപളയൊതകറിചള കഥ ചില ോപരകളിലള വയതയോസങോളോട 
  കടി ൊസോറസറോനിസതിലം പറയനണ്.     ജലവമോയി ബനൊപട് ഇവരിലള ഒ 

    രപോട് വിശവോസങള ഇനിയം നമക പറയോനണ്.   തലകോലം ഇതയം മതി.

 സംസതിൊന യോഥോ൪തയം  .  

        പരമകോരണികനോയ ൈദവം അവൊന ഗനതില സംസം എന കിണ൪ ൊവള
     ൊതകറിച് ഒര പദം ോപോലം പറഞിടില .     സംസം കിണ൪ ൈദവം സഷിച മറ

    ള കിണറകള ോപോൊല തൊനയോണ് .     സംസം എന കിണറം മറ കിണറകൊളോപോ
     ൊലതൊന നനോയി ശദിചിൊലങില വറ വരളകയം ,  നശികകയം ൊചയം.

“   ഈആകോശങളിലളതം ,   ഭമിയിലളതൊമലോം നിങളകോവണി അധീനൊപട
       തി തനവനം തൊന അനഗഹങള പതയകമോയം പോരോകമോയം നിങളക

    സമ൪ണമോകിയവനം ൈദവം തൊനയോൊണന നിങള കണിടിോല?  എനോല വ
  ല അറിോവോ ,  വല മോ൪ഗനി൪ോദശോമോ,     ൊവളിചം നലകന ഗനോമോ കടോൊത ൈദവ 

   തിൊന കോരയതില ത൪കികനവ൪ മനഷയരിലണ്.” (31:20)



     അറബികളൊട ചരിതമനസരിച് സംസം കിണ൪ 4000  വ൪ഷതിനിടയില കൊറ 
    കോലം അതിൊല ൊവളം വറകോയോ ,   മണലില മടൊപടകോയോ ൊചയിടൊണനോണ് 

പറയനത്.  പരമകോരണികന പറയന.

  “  പറയക ,      നിങളൊട ൊവളം വറിോപോവകയോൊണങില ആരോണ് നിങളക് ശ
    ദമോയ ൊവളം ൊകോണ വന തരിക?”
   സംസം ൊവളം സംരകികനതിനം ,  വിതരണം ൊചയനതിനം,  അതിൊന അളവം
     ഗണവം ോനോകനതിനം ോവണി സൗദി ജിോയോളജികല സ൪ൊവ(SGS)  യൊട കീ 

        ഴില സംസം സഡീസ് ആനഡ് റിോസ൪ച് ൊസന൪ എന ോപരില ഒനണോകിയി 
ടണ്.        അതിൊന ഫലമോയി ഈ ൊസന൪ ജലതിൊന അളവം ലഭികോനള മോ൪ഗ 

     ങളൊട ോമലോനോടം വഹികോനമള ബഹതോയ പദതികള ആവിഷരിചിടണ്.
 തീ൪തോടകരൊടയം ,    സവോദശികളൊടയം ആവശയം വ൪ദികനതിനനസരിച് അ 

     വ൪ക് വിതരണം ൊചയോനം കോരയങള നിയനികോനമള മോ൪ഗനി൪ോദശങള
   ഈ ൊസന൪ നലകന . 

 “        തീ൪ചയോയം നോം എലോം സകമോയ ഒര കണക് അനസരിചോണ് സഷിചിരി
 കനത് " (54:49)

     ജനങളൊട ആവശയകത പരിഹരികനതിനോവണി തട൪ചയോയി സംസം കിണറി 
    ോലക ൊവളം പമ ൊചയൊപടകയം ,    അണ൪ ഗൗണിോലകള ടോങകളില ൊവ 

  ളം സംഭരിചൊവകൊപടകയം ൊചയന.    ഉപോഭോകോകളക് സംസം ൊവളം വിത
       രണം ൊചയനതിന മമം മദീനയിോലക് ൊകോണോപോകനതിന മമം രണ മന

  തരതിലള ശദീകരണം നടതന

     ഒരപോട് തീ൪തോടക൪ അവകോശൊപടനത് എലോ തരതിലള അനഗഹങളം
     സരകയം സംസം ൊവളതിന് ഉണ് എനതോണ് .  പരമകോരണികനോയ ൈദവ 

         തിൊന എലോ അനഗഹങളം സരകയം എലോ വസകളമണ് എന നോം അറി
ോയണതണ്.     മൊറലോ വസകളകം കിടിയതോപോലള അനഗഹങളം സരകയം

       തൊനയള സംസം കിണറിനമള എന വിശവോസതില നിനം നൊമ ൊതറിച്
        ഈ ൊവളോതോട് ഒര ആരോധന ഉണോകക വഴി പിശോചിൊന അനഗഹമോണ് അ
 തിന ലഭിചിടളത്.      ൈശതോന എോപോഴം നൊമ ൈദവതില നിനം ശകിയി 
    ലോത വസകളിോലക തിരികക പതിവോണോലോ?   ഇതോപോൊല തൊനയോണ് ഹജ

   റല അസ് വദിൊന (Black stone)  കോരയവം .   ഇങിൊനയോണ് ൈദവതിൊന വിട് 
     ൈശതോന ശകിയിലോത വസകളിോലകം വയകികളിോലകം നൊമ തിരിചവി 



  ട് വിഗഹോരോധകരോകി മോറനത്.

“    ഞോനവരൊട എതിരോണ് ,     കോരണം ഞോനഈ പപഞതിൊന രകിതോവിോനോട
  മോതൊമ ഭകി കോണികൊനോള"

“     എൊന സഷികകയം എനിക മോ൪ഗനി൪ോദശം നലകിയവനമോണവന"

“      അവനോണ് എൊന ഭകിപികനതം എൊന കടിപികനതം "

“       ഞോന എോപോള ോരോഗിയോവനോവോ അോപോള അവന എൊന സഖൊപടതന"

“       എൊന മരിപികകയം എനിട് എൊന ജീവിതതിോലക ൊകോണവരികയം ൊചയ 
 ന "

“        വിധി ദിനതില എൊന ൊതറകള എനിക ൊപോറതതരവോന ഏറവം കടതല
ആഗഹികനവനോണവന"

“   എൊന രകിതോോവ ,   എനിക വിോവകം നലകകയം,   എൊന നലത് പവ൪തിക 
  നവരില ഉളൊപടതയം ൊചോയണോമ"

     ോലോകതിൊന ഏതോകോണില ജീവികനവ൪കം ജീവിതം നലകനത് അവിട 
    ൊത ൈദവതിൊന ജലമോണ് .     ഏത ശദമോയ ൊവളവം പവിതമോണ് .അലോൊത 

       പവിതമോയ സലത് മോതം പവിതമോയ ൊവളം എനത് ഖ൪ആനിക ആശയമല 
.

    സോഹോദരങൊള ഖ൪ആന പഠികക !  ചിനികക !   അതിൊന പിനടരക ! !

  
 


