
     ബദിമാനായ ഹദഹദ്
               അബയാസീന
         ഈ  വിഷയെതകറിച് പറയോമാള ഒര 
ഗരവം ശികയനം മമ് നടന ഒര സംഭാഷണം ഉദ 
രികാനാണ് ഞാന ഉോദശികനത്.  ഗര  പളിയി 
ലിരന്  മതപസംഗം  നടതിെകാണിരികോമാള 
സൈലമാന  നബിയെട  കഥ  പറഞെകാണിരിക 
നതിനിെട ഹദഹദിെന കഥയിോലക് എതി. ഹദ് 
ഹദ്  ൈവകിയതം അതിന്  സൈലമാനനബി ഭീഷ 
ണിെപടതിയതെമലാം  ഗര  വിശദീകരിച.  അത 
ോകടെകാണിരന ശിഷയന ഒര സംശയം ോചാദികാ 
നെണന പറഞ.

ഗര        : കടി, വര നീ എനാണ് ഉോദശികനത്? 

ശിഷയന :  ഉസാോദ  ഹദ് ഹദ് മനഷയനല എനം മ
                 െറാര  ജീവിയാെണനം െതളിയികാവ
                  ന വല െതളിവം ഖ൪ആനിലോണാ? 

 ഗര    :  ഉണ് .സൈലമാന നബിയെട നാവിലെട
               അലാഹ പറയന "വ തഫഖഖദ ൈതവറ
               മാലീ അറലഹദഹദ്" ഇതില നിനം   
             ഹദഹദ് പകിയാെണന വയകമാണോലാ?

               അത് മനഷയ വിഭാഗതില െപടോതാ ? പ
                കിോയാ?

ശിഷയന : ഉസാോദ, താങളെട മറപടിയില  നിനം
             അൈതവറ് എന പദമാണ് ഹദഹദ് പകി 
             കളില െപടതാെണനം മനഷയരില െപടത
             ല എനളതിനം െതളിവായി പറഞത് 
              എന ഞാന മനസിലാകന.

ഗര  :  എെന മറപടിയില നിനം അത വയകമാണ്
           ആവ൪തിോകണ ആവശയമില.

ശികയന :ഹദ് ഹദ് മനഷയനല പകിയാെണന
             െതളിയികാവന വല സാഹചരയവമോണാ?

ഗര  : ോചാദയം ആവ൪തികനതിലെട നീ എനാ
           ണ് ഉോദശികനത്?
ശിഷയന :  ഈ കഥയില ഹദഹദ് ആരാെണന 
               വയകമാകന സാഹചരയങള ഇോല? 

              ഹദഹദിെനകറിച് താങള വിവരിച ോപാ 
               െല മനസിലാകിയാല തെന സതയവം 
                അസതയവം ോവ൪തിരിച് മനസിലാകാന
               കഴിയന ബദിയള സഷിയാെണന മന 
                സിലാകനിോല?

ഗര  :  കഥയില ഒര രാജിയം അവളെട  ജനത
         യം അലാഹവിെന വിട് സരയന വണങനതം
          ആ പവ൪തിയിെല സതയവം മിഥയയം ഹദ് 
           ഹദ് വിവരികനണ്.
ശിഷയന : ഉസാോദ ആ െതളിവ തെന മതിയാകിോല 
         ഹദഹദ് ഒര പകിയല  എനതിനള െതളി 
          വായിട്?
ഗര  :   ഹദഹദ് പകി തെനയാെണന ആയതി
       ല നിനം വയകമാണ്. പിെന ഹദഹദ് ശി൪  
        കിെനകറിചം രാജിെയകറിചം അവളെട 
       ജനതെയകറിചം പറഞെതലാം സൈലമാന 
        നബിയെട മഅജിസത്(അമാനഷിക കഴിവ്)
         ആണ്.
ശിഷയന ;ൈതവറ് എന പദതിെന െതളിവ മാതെമ 
           താങള പറയനള. ഇവിെട ബദിയം വിോവ 
           കവം ഹദഹദിനെണന് മനസിലാകന. ബ
           ദിയം വിോവകവം മനഷയനലാെത ഉണാവക 
          യില എന നമക് അറിയാമോലാ?  ഇതില 
          നിനം ൈതവറ്  സൈലമാന നബിയെട ൈസ 
         നികരിെല  ഒര വിഭാഗതിെന വിോശഷണമാ 
            െണന വയകമോല? ഈ പകികളില െപട 
            ഓോരാ പകിയം  ഓോരാ സാനോപര് സവീക 
            രിചതായികെട? ഈ കഥയിെല ഹദഹദ് 
        എനോപാെല? പിെന താങള പറഞ സൈല 
      മാന നബിയെട മഅജിസതാെണന പറഞത്. 
        അത് താങള പറയനതോപാെല മഅജിസത 
      െണന സമതിചാല തെന ഇവിെട അതിനള 
        സാഹചരയമില. അതിന്  െവലവിളിയം നിോഷ 
      ധവെമലാം വരികയം അത സാപിോകണതായ 
        ആവശയവെമാെക ോവണം. ഇവിെട ഹദഹദി 
       െന കഥയില ഭിനതയെട പശമിലാതതെകാ 
       ണ തെന സാപിോകണ ആവശയവം ഇല. 

ഗര  : പഴയകാല വയാഖയാതാകള അങെനയാണ് 
         പറഞിടളത്. ൈതവറ് എന പദവം ഹദഹദ് 
         എന പദവം ഉപോയാഗിചതില നിന തെന 
         ഹദഹദ് പകിയാെണനം മനഷയനല എനം 
          വയകമാണ് നിനക മനസിലാോയാ? അതല 
          നിെന ബദിെകാണ് നെമ ജയികാനാോണാ 



                നീ ഉോദശികനത്?
ശിഷയന :ഉസാോദ വിഷയം ബദിയോടോയാ വിവര 
             ോകടിെനോയാ പശമല. ഖ൪ആനിെന ഒര 
            ശിശവിെന നിലവാരതില നിനം  മനസി 
           ലാകാന ശമികാെത  അതിെല ഉനതമായ 
         മലയങള മനസിലാകാന ശമികക എനതാ  
            ണ് നാം ഉോദശികനത്. ഉസാോദ ഈ ഭമഖ 
            ത് എെനലാം പോയാഗങളണ് . ഒര യദ 
          തില തെന വാളം കയില പിടിചെകാണ് ശ 
        തകളെട ോനെര ചാടിവീഴന  ഒര സിംഹെത 
             ഞാന കണ എന പറഞാല അത സിംഹ 
             മാെണന് ആെരങിലം വിചാരികോമാ? അ 
             ോതാ ധീരനായ മനഷയെനനാോണാ മനസി
              ലാകക? ഇവിെട സിംഹെമന പദമണ് എ
              ന വിചാരിച് സിംഹമാെണന പറയാന 
              കഴിയോമാ? അതോപാെല ഏതതരം ോചാദയ 
              ങളകം ഉതരം പറയന ഒര സമദെത 
               ഞാന കണ എന പറഞാല െവളമള
               സമദമാെണന ആെരങിലം കരതോമാ? 

ഗര  :  ഇെതലാം അറബിഭാഷയിലള പോയാഗങ 
          ള തെനയാണ്. ആരം ഇത നിോഷധികന 
          മില.

ശിഷയന :അെത, ഇവിെട ബദിയം വിോവകവം ഉണ് 
              എനതം, പവ൪തിയിെല ശരിയം െതറം 
             വിോവചിച്  മെറാരാളക് പറഞ െകാടക 
              ന എനതം ഹദഹദ് എനത് പകിയല 
             മനഷയനാണ് എനതിനള െതളിവോല ഉ 
              സാോദ?മാതമല പിശാചാണ് അവ൪ക് ഇ 
             ത് ഭംഗിയാകി െകാടതെതനം ആ പകി
              ോശഷം വിവരികന.(27:24) തട൪ന അ  
               ലാഹ ആരാെണന വിവരികന" ആകാ
               ശങളിലളതം ഭമിയിലളതം മനഷയ൪
                പോരാകമാകനതം പതയകമായതെമ
                ലാം അറിയനവനാണ് " അവെനന വി
                 വരികന (27:25)  പിനീട് 27:28 ല സ
                  ൈലമാനനബി ോവദം െകാടതയച് അ
                  തെകാണോപായി അവതരിപികാനം അ
                  തിെന മറപടി എനാെണന ോനാകാ 
                  നം ഈ പകിോയാട കലപികന.മാത 
                  മല  കറം െചയലം അതിെന കാരണമാ
                  യി ശികികലെമലാം ഒര ജീവിെയ 

              െചോയണതോണാ?(27:21) ഇചാശകിയം
               വിോവകവമള മനഷയന കറം െചയോമാ
                ഴോല ശികയെട ആവശയം വരെനാള
                ഈ സാഹചരയങെളലാം ഇത് പകിയല 
                മനഷയന തെനയാണ് എനളതിന െത 
                 ളിവോല എെന ഉസാോദ?

 ഗര   ;   കടീ, പ൪വീകരായ സലഫസാലിഹീങളം 
             മഹാനാരായ പണിതനാരം പറഞതിന 
            വിപരീതം ചിനികനതിലനിനം  നീ   പി 
            നിരിയക. ൈപശാചിക മാലിനയം അലാഹ 
            നിനില നിനം നീകി തരികയം നിനക 
             സനാ൪ഗം അവന തരികയം െചയെട. 

ശിഷയന;  ഉസാോദ, താങള ഫോറാവ മറപടി പറഞ 
             തോപാെലയാോണാ പറയനത്? മസാ നബി 
               ോയാട് ഫോറാവ പറഞത് "ഫമാബാലല 
               ഖറനില ഊലാ"അോപാള പ൪വീകരെട 
                അവസെയനാണ്? എനാണ്. അതിന 
               മസാ പറഞത് അവരെട അറിവ് എെന 
               രകിതാവിെന അടകല ഗനതിലണ്. 
             അവന പിഴകകയമില,അവന മറകകയമി 
             ല ( ഇ ലമഹാ ഇനദ റബീ  ഫീ കിതാബിന 
               ലാ  യളില റബീ വല് യനസാ)

ഗര    : നിെന  അറിവ് മറളവരെട ോമല അടിോച 
             ലപികാനള ശമമാോണാ?

ശിഷയന:  അല. എലാവ൪കം ഖ൪ആന ചിനികാ
                 നം മനസിലാകാനം അവകാശമെണന
                  താങള മനസിലാകക.ഇത് ജയതിോന 
                 ോയാ ോതാലവിയോടോയാ പശമല. സതയം 
                 അംഗീകരികക. അതാണ് പധാനം.

ഗര    : നീ  ഞങളെട സദസില നിനം എണീറ 
           ോപാോടാ. പകി, ബദിയം വിോവകവമള പ
          കി തെനയാണ്. നിനക സ൪വനാശവം!!

   ഇത്  ഒര ശരാശരി  സാമദായിക മതപോരാഹി 
തരെട  അവസയാണ്.  ബദിോയാ  ചിനോയാ  ഉപ 
ോയാഗികാോന പാടില. ചിനികാന പാടിലാത ഒര 
രംഗമാണ് ഇനെത മതങള.  അതെകാണ് തെന 
അനരായ മതവിശവാസികളില നിനം ഭമിയില ഒ 
ര പോരാഗതിയം ഉണായിടമില.  അനമായ മതവി 
ശവാസതില  നിനം  മകമായ  രാജയങളിലം  വയ 
കികളിലം മാതെമ എെനങിലം  പോരാഗതിയണാ 
യിടള. 



     


