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 މުޤައ ދިމާ 

 .احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وىلع آهل وصحبه أمجعني

)ބުއްދާއަށް    ބޫޛީން   ހ ންދޫންނާއ .  ަކސްރަތެެކވެ  ގުޅ ފައ ވާ  ހަށ ގަނޑާ  ރޫޙާއ    ޔޯގާއަީކ
މީހުން(ގެ     އ ލާހާ  އަދ .  ފަނާުކރުމެވެ  ނަފްސު  ބޭނުމަީކ  އެަކމުގެ  ގާތުގައ ތަބާވާ 

  .ގުޅުމެވެ

ވާނޭ ަކންތައްތައް  ނުންމީސްތަުކންނަށް ބޭގައ   އެދީނު  ރ ހަމަ ދީނެެކވެ.ދީނަީކ ފުމްލާއ ސް
 ތަޢާލާ ވަޙީުކރެއްވ އެވެ. هللا ހަމަުކރައްވާފައެވެ. ރ  ފު ވާ ބަޔާންުކރައްވާވަނީ އަންގަ

 رت   يب  ىب  نب  مب زب ربيئ  ىئ نئ  مئ زئ رئ  ّٰ  ِّ  ُّنتٱ

 [ ٣ املائدة ة ]سور  متيت  ىت نت مت زت

 ތ މަންއ ލާހު  ތ ޔަބައ މީހުންނަށް  ،ދީން  ތ ޔަބައ މީހުންގެ  ،މ އަދު"މާނައީ:  
  މައްޗަށް   ތ ޔަބައ މީހުންގެ  ، ނ ޢުމަތް  ތ މަންއ ލާހުގެ  އަދ .  ފުރ ހަމަކޮށްދެއްވައ ފީމެވެ
  ،ަކމުގައ   ދީނެއް  ތ ޔަބައ މީހުންނަށް  އ ސްލާމުދީން  އަދ .  ފުރ ހަމަކޮށްދެއްވައ ފީމެވެ

 ".ރުހ ވޮޑ ގެންފީމެވެ ތ މަންއ ލާހު

ޙައްޤު  ތެރެއ ން  އެމުސްލ މުންގެ  މަގުން  މީހުން  ވެގެންބާއްކ   މަގުން  ދާ  ޙައްޤު 
ގެ ދީނީ މީހުންތަުކގެ  ލަތްމ އްއެހެނ ހެން  ނޑު އެއް ސަބަބަީކ  މައ ގަ  މުގެަކއްސާލު

 ތަޢާލާ ވަޙީުކރެއްވ އެވެ. هللا ސަރުުކރުމެވެ. ަކންަކމުން އަ

  حئخئ جئ يي نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن نتٱ

 [ ٣٠ة اتلوبة ]سور  مت مث هت مت حتخت  جت مبهب خب حب جب هئ مئ
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ޢުޒައ ރުގެފާނަީކ  ޔަހޫދީ"  މާނައީ: ބުންޏެވެ.   އަދ .  ދަރ ކަލުންނެވެ  ގެ هللاން 
 އެއީ .  ދަރ ކަލުންނެވެ  ގެ  هللا  (ޢީސާގެފާނަީކ)  ީކއަލްމަސީޙަ  ބުންޏެވެ.  އ ންނަޞާރާ

  އެ   ން ބައ މީހުއެ.  ބަހެެކވެ  ބުނެލާ  އަނގައ ން  ންގެބައ މީހުއެ(  ހަމައެަކނ )
هللا   .ބަހަަކށެވެ  ބުނެއުޅުނުފަދަ  މީހުން  ވ ާކފ ރު  ުކރ ން  ގެންބައ މީހުއެ  ،ުކރަނީތަޤްލީދު

  އެއްކ ބާވަނީޙައްޤުން    ންބައ މީހުއެ.  ލައްވާހުށްޓެވެލަޢުނަތް    ނަށްންބައ މީހުއެ
  "؟ހެއްޔެވެ ކޮންފަދައަުކން

  އަދ  .  ފަށާފައެވެ  ފެތުރެން  ޔޯގާވަނީ   ޮގތުގައ    ަކސްރަތެއްގެ  ދުނ ޔޭގައ    އ ސްލާމީ
  ުކރާ   ޔޯގާގައ   ނަސްއެހެ .  ުކރެއެވެ  އެަކން  މީހުން  ބައެއް   ޮގތުގައ ވެސް  ފަރުވާއެއްގެ

  އ ލާހުންތަަކށް   އެކ   ހ ންދޫންގެ  އީ އެ.  ނޫނެވެ  ަކސްރަތުތަެކއް  ހަމައެަކނ   ޙަރަކާތްތަަކީކ
 ށްމ ަކމަ  ގައ ޮފތު  މ  .  ޙަރަކާތްތަެކެކވެ  ޮކށްއުޅޭ  އެމީހުން   ގޮތުން  ުކއްތަންވުމުގެ

  إن شاء اهلل. .އަލ އަޅުވާލާނަމެވެ
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 ޯޔގާގެ މާނަ 

  މާނައަީކ  އޭގެ.  ބަހުންނެވެ  ސާންސްްކރީޓު  ނެގ ފައ ވަނީ  މ ލަފްޒު (YOGA) "ޔޯގާ"
 [1] .  މަދަރުސާއެެކވެ  މުހ ންމު  ފަލްސަފާގެ  ހ ންދޫންގެ  އެއީ .  ގުޅުމެވެ  ނުވަތަ  އަލ ަކން

 .  ގުޅުމެވެ ،އެކުވެ އ ލާހާ: މާނައަީކ އޭގެ ބަހުރުވައ ގައ  މުޤައްދަސް ންގެހ ންދޫ

 ޙ ުކމަތަށް  ދެނެގަތުމާއ   ސަބަބުން   އޭގެ.  ގުޅާލުމެވެ  އ ލާހާ  ބުއްދ    ހަށ ގަނޑާއ :  އެބަހީ
  އ ތުރުވެ   އެއްޗެއް  އެނގޭ  އޭނާއަށް  ޙަޔާތާމެދު  އޭނާގެ  އަދ .  ވާޞ ލުމެވެ  އ ންސާނާ
 ހަނ ކަމުން   ދާއ ރާގެ ވ ސްނުމުގެ   ތަޢައްޞުބާއ    އަދ . ވެުކރުމެތަރައްޤީ  ފ ުކރު  އޭނާގެ

  ދ ރުން  ނަފްސަށް  ޛަރ އްޔާޢ ން   ަކސްރަތުގެ  ރޫޙުގެ  ހަށ ގަނޑާއ   ދުރުހެލ ކޮށްދީ
 [2] . ވެނުމެގެނެސްދ 

 

 
  (.474 /  3) معجم ديانات وأساطري العالم: ބައްލަވާ  [1]

 .(19 :ملحمد عبد الفتاح فهيم )صايلوجا واتلنفس   [2]
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 އަޞ ލު  ޔޯގާގެ

  ޢަޤީދާއ ން   އަޅުަކންުކރުމުގެ  ބުދަށް  ހ ންދޫންގެއައ ސްފައ ވަނީ    ޔޯގާ
 އެއަށްފަހުގައ   ދެން.  ނުވެއެވެ  ޚ ލާފެއް  މީހަުކ  އެއްވެސް  ަކމާމެދުުކރ ފަޅައ ގެން

 .ވެއެފެތުރުނީ މ ަކން ތެރޭގައ  ބޫޛީންގެ

. ވެެކދެއްވުމެ  އ ލާހީ  ޔޯގާއަީކ  ގޮތުން  މަޞްދަރުތުަކގައ ވާ  ބައެއް  ހ ންދޫންގެ
.  ޝ ވާއެވެ  އ ލާހެއަްކމުގައ ވާ  އެބައ މީހުންގެ   އުފެއްދީ   އެަކންއެބައ މީހުން ބުނާ ގޮތުން  

 އަދ .  ދ ނެވެ  އެ  އޭނާ  ޙ ުކމަތްތެރ ންނަށް  ޤަދީމީ  އެބައ މީހުންގެ  އެއަށްފަހުގައ   ދެން
  އުޅުނު   މަސްބާނަން  ތެރެއ ން  ންގެއެމީހު  އެއުނގަންނައ ދ ނީ  އޭނާ  ގޮތުން  ބުނެވޭ

  އެބައ މީހުންގެ   އަދ  .  ފޯރުކޮށްދ ނުމަށެވެ  އެަކން  މީސްތަުކންނަށް  އެއީ.  މީހަަކށެވެ
 ުކރުވ    ޤާނޫނުތަުކން  ޠަބީޢީ  މީސްތަކުންނަށް  ޔޯގާއަީކ  ރ ވާޔަތްތަުކގައ ވަނީ  އެހެން

 ފުރ ހަމަަކމަށް  ޛަރީޢާއ ން  ޤާނޫނުތަެކއްގެ  އެބައ މީހުން  ބޮޑުކަމުން  އަޘަރެއްގެ
 [1] . އެއްޗެއްަކމުގައެވެ އުފަންވީ ސަބަބުން އްަކތުގެމަސަ ުކރ  ވާޞ ލުވުމަށް

 

 
 .(131 - 130 ايلوجا واتلأمل رياضة أم عبادة دل. سالم محزة أمني مدين )ص:: ބައްލަވާ  [1]
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 (LIMBS)  އަސާސ  8 ޔޯގާގެ

 ނުވަތަ  ޙަރަކާތްތަެކއް  ހަމައެަކނ   ޔޯގާއަީކ  ގޮތުން  ފަލްސަފާގައ ވާ  ޔޯގާގެ
 ދެުކނަސް   މީހުން  ބައެއް  ަކސްރަތެއްަކމުގައ   ހަމައެަކނ   އެއީ.  ނޫނެވެ  ަކސްރަތުތަެކއް

  ދ ރ އުޅުމުގެ   ޞޫފ އްޔަތުގެ  ގުޅ ފައ ވާ   އަޅުަކމާ  އެއީ  އެހެނަސް.  ކުށްހީއެެކވެ  އެއީ
 . ތަބާވުމަށެވެ އަސާސަށް 8 އޭގެ ގޮވާލަނީ  އޭގައ  އެބައ މީހުން. ނ ޒާމެެކވެ

 :އަސާސަީކ 8އެ 

  ބާރުގެ   އެއީ.  ވަޞ އްޔަތެވެ  ފަސް   އޭގައ ވަނީ (yama): ޔާމާ  -  ފުރަތަމަ އަސާސ 
  އަދ   ޢ އްފަތްތެރ ވުމާ  ،އްކަންނުުކރުމާއ ވަ   ،ވެރ ކަމާއ ތެދު  ،ނުުކރުމާއ   ބޭނުން

 .ނޭދުމެވެ އެއްޗަަކށް ކ ބައ ގައ ވާ އެހެންމީހުންގެ

  ޠަހާރަތާއ   އެއީ.  ނ ޒާމެވެ  ފަސް  ޝަްޚޞީ  މ އީ (niyama): ނ ޔާމާ  -  އަސާސ   ދެވަނަ
 .އ ްޚލާޞެވެ އަދ  ދ ރާސާުކރުމާ  ޢަޒުމުވަރުގަދަުކރުމާއ  ރުހުމާއ 

. ޙަރަކާތްތައްުކރުމެވެ  ަކސްރަތާއ    މ އީ (asana): އަސާނާ  -  އަސާސ    ތިނ ވަނަ

  – إن شاء اهلل   –.  އަލ އަޅުވާލާނަމެވެމުގެ އ ތުރު ތަފްޞީލުތަަކަކށް  މ ަކ  މ ލ ޔުމުގައ 

 .ހ ފެހެއްޓުމެވެ ނަފްސު މ އީ (pranyama): ްޕރަންޔާމާ - އަސާސ  ހަތަރުވަނަ

  ގުޅުން  ދުނ ޔެއާ  ބޭރުފުށުގެ  މ އީ  (pratyahara): ްޕރަތުޔަހަރާ   -  އަސާސ    ފަސ ވަނަ
 .ަކނޑާލުމެވެ
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  ފޯަކސްުކރުމަށް   ސ ުކނޑ ން  ަކމަަކށް  ވަކ   މ އީ (dharma): ދާރްމާ  -  އަސާސ   ހަވަނަ
 .ނަމެެކވެ ކ ޔާ

 .ފ ުކރުުކރުމެވެ ވ ސްނާ  މ އީ (dhyana): ދ ޔަންނާ - އަސާސ  ހަތ ވަނަ

 އ ލާހާ  އެއީ.  ހޭލުންތެރ ވުމެވެ  މ އީ (samadhi): ސަމާދީ  -  އަސާސ   އަށ ވަނަ
 .ހޭލުންތެރ ވުމެވެ މަށްޓަަކއ ޅުގު

ގާތުގައ  ގާގެޯޔ ، ޔޯގާގެ އަހުލުވެރ އަުކ  އ ތުރަށް   އަސާސްގެ   8  މ    އަހުލުވެރ ންގެ 
  ޯރދައަށް  މ . ޖެހެއެވެ  ހ ފަން ރޯދަވެސް އ ،ބަހައްޓަ ޮގތަަކށް  ވަކ  ެކއުން އެމީހެއްގެ
 ހަނދުމަހެއްގެ  ކޮންމެ  އަދ  .  ރޯދައެެކވެ  ހ ފާ  އެއްދުވަހު  ހަފްތާއަުކ  މ އީ   ބަލާލާއ ރު
 މެދުނުެކނޑ   ޮގތަީކ  އޮންނަ  މ ަކން  ޔޯގާގައ   އ ހުގެ  އަދ  .  ރޯދައެެކވެ  ހ ފާ  ދެދުވަހުގައ 

  މީހުން  ބައެއް   ތެރެއ ން  އެބައ މީހުންގެ  އަދ .  ހ ފުމެވެ  ރޯދަ  ދުވަހެއްވަންދެން  އެތައް
 [1] . ގެންދެއެވެ ުކރ އަށް މ ަކންހައ ހޫނުަކމަށް ެކތްނުުކރެވޭ ވަރަށްވެސް 

 

 
 .(613 - 133 ايلوجا واتلأمل رياضة أم عبادة دل. سالم محزة أمني مدين )ص:: ބައްލަވާ  [1]
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 ގޮތ   ފެތުރުނު  ޯޔގާ  އެމެރިކާގައި ޔޫރަޕާއި

 .ދުނ ޔޭގައ ވެއެވެ މ ހާރުވެސް ދެބާވަތެއް ޔޯގާގެ

æ ަބަދަލުވުމުންރޫ:  ބާވަތް  ފުރަތަމ ހަށ ގަނޑަށް  އަނެއް  ހަށ ގަނޑުން  އެއް   ޙު 
 ުކރާަކމެއްގެ   ގުޅުމަށްޓަަކއ   އ ލާހާ  ބޮޑު  އަށްފަހު އެންމެށް ދެން އެސަލާމަތްޮކ
 ުކރަމުން  މ ހާރުވެސް  އޭޝ ޔާގައ    އ ރުމަތީ  މ އީ .  ުކރުން  އެަކން  ޮގތުގައ 

 .އަންނަަކމެެކވެ
æ ަޮގތަަކށް  ނަފްސީ  ދ އަ  ގުޅުންހުރ    ހަށ ގަނޑާ  އަދ   ޞ އްޙީ   މ އީ :  ބާވަތް  ދެވަނ 

 ރަށްތަުކގައ (  އެމެރ ާކގެ  ޔޫރަާޕއ )  ހުޅަނގުގެ  މ އީ.  ޔޯގާއެވެ  ގެންދާ  ުކރ އަށް
 .ޮގތެވެ އަންނަ މ ަކންުކރަމުން

 މ ަކން   ބަލާލާއ ރު  ގޮތަށް  އަންނަ  މ ަކންުކރަމުން  ޤައުމުތަުކގައ   ޅަނގުގެހު
 މ ަކން   އެމެރ ާކގައ .  ފަހުޮކޅުގައެވެ  ޤަރުނުގެ  ނަވާރަވަނަ  ފޯރާފައ ވަނީ  އެޙ ސާބުތަަކށް

 ހ ންދީންގެ  އެއީ .  އެވެ (Vivekananda) ވ ވެކަނަންޑާ  ތަޢާރަފުުކރީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ
  1893)  ޗ ާކގޯގައ   އޭނާވަނީ.  މީހެެކވެ  ތަބާވާ  ްކރ ޝްނާއަށް  ރާމާ  ރާހ ބެއްަކމުގައ ވާ

 ވ ހ ވަނަ   ފެތުރ ފައ ވަނީ  ބޮޑަށް  މ ަކން  ދެން.  ދީފައެވެ  ޚ ޠާބެއް  ބެހޭ  ަކމާމ   ގައ (  މ
  ވަރަށް  ޔޯގާގެ   ންގެހ ންދޫ   އަދ  .  ތެރޭގައެވެ  އަހަރުތަުކގެ  ގެ   70  އާއ    60  ޤަރުނުގެ

 އުނގަންނައ ދޭން   ަކންމ   އެދުވަސްވަރު  ޤައުމުތަަކށް  ހުޅަނގުގެ  މާހ ރުން  ގ ނަ
 ަކންމ   އ ންޑ އާއަށް  މީހުން  ގ ނަ  ވަރަށް  ހުޅަނގުންވެސް  އަދ .  ދަތުރުުކރ އެވެ
ދ ޔަ ވެގެން    ަކންމ .  ދަތުރުުކރ އެވެ  ދަސްުކރުމަށް ފެތުރ ގެން  ޔޯގާ  ދ ޔައީ 
 ސަބަބަަކށެވެ.
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. އެަކނ ަކމުގައެވެ (asana) އަސާނާ  އެއީ  ހީވަނީ  މީހުންނަށް  ގ ނަ  ބުނުމުން  ޔޯގާއޭ
  އެންމެ   ޔޯގާގެ   އެއީ  އެހެނަސް.  ޙަރަކާތްތަެކވެ  ގުޅ ފައ ވާ  ހަށ ގަނޑާ  އެަކމުގެ  އެއީ

 .އާދެއެވެ ގުޅ ގެން ަކންަކންވެސް އެހެން ޔޯގާގެ ފަހަތުގައ  އޭގެ. ތަންޮކޅެެކވެ

 އަދ   ބޭނުންނުވާތީ  ތަބާވާން  ދީނަަކށް  އެއްވެސް  މީހުން  މުޖުތަމަޢުތަުކގެ  ހުޅަނގުގެ
 ތެރެއ ން  ންގެހ ންދޫ  ބޭނުންނުވާތީ  ބައ ވެރ ވާން  ަކމެއްގައ   އެއްވެސް   ގުޅުންހުރ   ދީނާ
  އެއީ  ފެށީ  އެކަންުކރަން  މީހުން  ދަސްުކރ    ޔޯގާ   ހުޅަނގުން  މީހުންނާއ   ފަތުރާ   ޔޯގާ
 .ހަދައ ގެންނެވެ ނެތްަކމަަކށް ގުޅުން ދީނާ

 ރަނގަޅު  ހުރ   ހ ުކމަށް  ރީތ ވުމަށާއ   އެއީ  ބުނަނީ  އެބައ މީހުން  ފަހަރު  ބައެއް
 ފައ ދާހުރ    ގޮތުން  ޞ އްޙީ   އެއީ  ފަހަރު  އަނެއްބައ   އަދ .  ަކސްރަތެއްަކމުގައެވެ
 (meditate)  ފ ުކރުުކރުމަށް  ވ ސްނާ  އެއީ  ފަހަރު  ބައެއް   އަދ .  ަކސްރަތެއްަކމުގައެވެ

  ގޮތުން  ނަފްސާނީ  އެއީ  ފަހަރު  އަނެއްބައ   އަދ .  މުގައެވެއެއްޗެއްަކ  ރަނގަޅު  ުކރުމަށް
 ވަރަށް   މ ަކންވަނީ  ޔޫރަުޕގައ    ސަބަބުން   އޭގެ.  އެއްޗެއްަކމުގައެވެ  ރަނގަޅު

 [1].ފެތުރ ފައެވެ

 

 
 (. 141 – 138ايلوجا واتلأمل رياضة أم عبادة دل. سالم محزة أمني مدين )ص: : ބައްލަވާ  [1]
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 ޔޯގާ  ދުނިޔޭގައި  އިސ ލާމީ

  އ ސްލާމީ  މ ންވަރަށް  ހޯދ    ާކމ ޔާބު  ފެތުރުމުގައ   ޔޯގާ   ޤައުމުތަުކގައ   ހުޅަނގުގެ
  އ ސްލާމީ.  ނުވެފައެވެ  ާކމ ޔާބު  ވަނީ  ންނަށްދޫހ ން  ުކރުމުގައ   އެަކން  ޤައުމުތަުކގައ 

  ޢަޤީދާގައ    އ ސްލާމީ  ދުރުވެފައ ވ ޔަސް   ދީނާ  މީސްތަުކން  ޤައުމުތަުކގައ   ބައެއް
 ޖާގައެއް  ބަދަލަަކށް  އެފަދަ  އެމީހުން.  ތ އްބެވެ  އެބަ  ހުންމީ  ތ ބ   ހ ފަހައްޓައ ގެން

 އ ސްލާމީ  ަކންަކމުގައ   ރޫޙާނީ  ޚ ލާފަށް  ޤައުމުތަާކ  ހުޅަނގުގެ  އަދ .  ނުދެއެވެ
 ވަނުމަށް   ދުނ ޔެއަށް  އ ސްލާމީ  އެހެންކަމުން.  ނުވެއެވެ  ހުސްަކމެއް  އުންމަތުގައ 
  ފަރުވާއެއް   ޞ އްޙީ  ހުރ   ނަފްސަށް  ހަށ ގަނޑާއ   އެއީ  ،މަސައްަކތްުކރަނީ  އެބައ މީހުން

 [1] ަކމަށް ދައްަކއ ގެންނެވެ.

 

 
 .(143 – 141ايلوجا واتلأمل رياضة أم عبادة دل. سالم محزة أمني مدين )ص: : ބައްލަވާ  [1]
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 ޙުކުމ   ބޭނުނ ކުރުމުގެ  ޔޯގާ ގޮތުގައި ކަސ ރަތެއ ގެ

 .އުޅެއެވެ  ދީ ފަތުވާއެއް ތ ން ދުނ ޔޭގައ  އ ސްލާމީ  ބެހޭގޮތުން ޔޯގާއާ

 .ބުނުން ޙަރާމްަކމެއަްކމަށް އެއީ ފުރަތަމަ ބަސ :

 .ބުނުން އެއްޗެއްަކމުގައ  ހުއްދަ ަކސްރަތަކަށްވާތީ އެއީ  :ބަސ  ދެވަނަ

.  ބުނުން  ނޫންަކމުގައ   ހުއްދަ  ބައ   ޚ ލާފުވާ  ޝަރީޢަތާ  އ ސްލާމީ  އެއ ން  :ބަސ   ތިނ ވަނަ
 .ންނުބު ހުއްދަަކމަށް ބައ  ނުވާ ޚ ލާފު ޝަރީޢަތާ އ ސްލާމީ އަދ 

  ވ ދާޅުވާ   ބަސްފުޅު  ތ ންވަނަ  ބަސްފުޅާއ   ދެވަނަ  ބަލާލާއ ރު  ރައުޔަށް  ތ ންމ 
 (meditation) ވ ސްނާފ ުކރުުކރުން  އ އަސާނާއާ  ފަލްސަލާއާއ   ޔޯގާގެ  ބޭފުޅުންނަށް

 [1] . ޖެހެއެވެ ފާހަގަޮކށްލަން ތަފްޞީލުޮކށް އެނގ ފައ  ނުވާަކން ޙަޤީޤަތް ގެ

 ވ ސްނާފ ުކރުުކރުމާއ   ަކސްރަތުތަާކއ   ޔޯގާގެ  ގާތުގައ   ބޫޛީންގެ  ހ ންދޫންނާއ 

(meditation) ްޮގތުގައެވެ އަޅަުކމެއްގެ ދީނީ އެބައ މީހުންގެ ތަޢާރަފުުކރީ އެމީހުނ. 

 

 

 

 
 .(192ايلوجا واتلأمل رياضة أم عبادة دل. سالم محزة أمني مدين )ص: : ބައްލަވާ  [1]
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 ޔޯގާގެ ޙަޤީޤަތާއި މަޤ ޞަދުގެ އަލީގައި ޔޯގާގެ ޙުކުމ  

  ުކރާ   ުކއްތަންވުމަށް  އ ލާހުންނާ  އެބައ މީހުންގެ  ޔޯގާއަީކ  ދީނުގައ   ހ ންދޫންގެ  :ފުރަތަމައީ
 .އަޅުަކމެެކވެ

  އެބައ މީހުން.  ނޫނެވެ  ަކމެއް   ުކރާ  ގުޅެން   އ ލާހާ  ހަމައެަކނ   ޔޯގާއަީކ   :ދެވަނައީ
  އެމީހަަކށް   ބޭނުންަކމެއް  އެމީހާ  ދ ޔުމުން  ޙާލަތަަކށް  ވަކ    ޔޯގާގެ  ޮގތުގައ   ޤަބޫލުުކރާ

 .އެނގޭނެއެވެ މީހުންނަށް އެފަދަ ަކންަކންވެސް ޣައ ބުގެ  އަދ . ުކރެވޭނެއެވެ

  ޙަޔާތެއް   އެތައް  އ ންސާނަަކށްވެސް  ކޮންމެ  ޮގތުގައ   ޤަބޫލުުކރާ  އެބައ މީހުން  :ތިނ ވަނައީ
  ކޮށްފައ ވާ  ޙަޔާތުގައ   ުކރީގެ  އޭނާގެ   ގެ އަހުލުވެރ ޔާ،ޔޯގާ   އެހެންކަމުން.  ލ ބ ގެންވެއެވެ
 ޤ ޔާމަތްދުވަހަށް  ،ޤަބޫލުުކރާ  މުސްލ މުން  މ އީ.  ނުުކރާނެއެވެ  ހ ތާމައެއް  ަކންަކމާމެދު
 .ފުށުއަރާކަމެެކވެ ޢަޤީދާއާ އީމާންވުމުގެ

.  ހ މެނެއެވެ  ޔޯގާގައ   އަޅުކަންތައް  އަދާުކރެވޭ  ފަރާތްތަަކށް  ނޫން هللا  :ހަތަރުވަނައީ
 .ހ މެނެއެވެ  އޭގައ   ދުޢާ ޛ ުކރާ  ރޯދައާއ  ނަމާދާއ  އެބައ މީހުންގެ އެގޮތުން

 ބުނަނީ   މީހުން  ުކރާ  ަކސްރަތުތައް  ޔޯގާގެ  ތެރެއ ން  މުސްލ މުންގެ  :ފަސ ވަނައީ
  ހަމައެަކނ    އެއީ .  ގޮތަށެވެ  ުކރާ   ޤައުމުތަުކގައ   ހުޅަނގުގެ  ުކރަނީ  އެަކން  އެބައ މީހުން

 ޤައުމުތަުކގެ   ހުޅަނގުގެ  އެހެނަސް.  ޮގތުގައެވެ  ަކސްރަތުތަެކއްގެ  ޞ އްޙީ
 ނަގާފައ ވާ  އެބައ މީހުން  ންދީނު  ހ ންދޫ  ޔޯގާއަީކ  ގޮތުގައ   އެއްބަސްވާ  އަހުލުވެރ ންވެސް

  ފަދައ ން   (secularism)  ވަކ ުކރާ  ދައުލަތް  ދީނާއ   ހުޅަނގުގައ   އެއީ.  އެއްޗެެކވެ
 އެހެނަސް .  ަކމެެކވެ  ކޮށްފައ ވާ  އެބައ މީހުން  ،ފަދައ ން  ވަކ ުކރާ  ދީން  އ ޤްތ ޞާދާއ   އަދ 

  އެފަދައ ން   ހަމަ.  ުކރެވޭނެއެވެނު  ވަކ   ދ ރ އުޅުމާ  ދީނާ  ޮގތުގައ   ޤަބޫލުުކރާ  މުސްލ މުން
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  އެަކމުގައ    އަދ .  ނުުކރެވޭނެއެވެ  ވަކ   ބައ ވެސް  ަކސްރަތުގެ  ބަޔާއ    ދީނީ  ޔޯގާގެ
 އަދ    ރަާކތަީކވެސްޙަ  ހުރ ހާ  ަކސްރަތުގެ  ޔޯގާގެ  ޖެހޭަކމަީކ  ފާހަގަކޮށްލަން

 ޢަޤީދާއާއ   ންގެހ ންދޫ  ަކންަކމަީކވެސް  ހުރ ހާ (ގmeditationެ )ވ ސްނާފ ުކރުުކރުމުގެ
 .ަކންަކމެވެ ގުޅ ފައ ވާ ވާހަަކތަާކ ފުލޯުކ

 ނަން.  ނޫނެވެ  ބަދަލުވާނަެކމެއް  ޙަޤީޤަތް  އޭގެ  ބަދަލުުކރުމީ  ނަން  އެއްޗެއްގެ  :ހަވަނައީ
  ” ދ ރުން  ރޫޙުގެ“  ރަލަށް.  ޙަރާމްަކމަަކށެވެ  ހަމަ  ވާނީ  ޙަރާމްަކމެއް  ބަދަލުުކރ ޔަސް

  އުޅުނު   ބޭނުންޮކށް  ހ ންދޫން  ޔޯގާގައ   އެގޮތުން.  ރަލަށެވެ  ހަމަ   ވާނީ  ރާ   ކ ޔަސް
 ނަންތަެކއް  އެހެން  ޒަމާނީ   ބޭނުންުކރަނީ  މީހުން  ބައެއް   މ ހާރު   އ ޞްތ ލާޙުތައް
 [1]. ކ ޔައ ގެންނެވެ

 ސުވާލުކޮށްފ ނަމަ   ޯތ  ީކއްވެގެން   ގޯސްވަނީ  ަކސްރަތުތައް  ޔޯގާގެ  ާޚއްޞަޮކށް  ވަކ ން
 .ބުނެދެވ ދާނެއެވެ ޮގތަުކން ތ ން ޮގތް ގޯސްވާ އެަކން

  –   ނެތ   އ ސްތ ޘްނާުކރުމެއް  އެއްވެސް   –  ަކސްރަތަީކވެސް  ހުރ ހާ   ޔޯގާގެ .1
  އެކ    އޭގެ.  ަކންަކމެވެ  ގުޅ ފައ ވާ  ޚުރާފާތްތަާކއ   ޢަޤީދާއާއ   ދީނާއ   ހ ންދޫންގެ
  ޝ ވާއާއ    އެއީ.  ުކއްތަންވުމަށެވެ  އ ލާހުންނާ  އެކ   ހ ންދޫންގެ  ުކރަނީ  ޙަރަކާތްތައް
  ޔޯގާގެ  އަދ .  އ ލާހުންތަަކށެވެ  އެނޫންވެސް  އަދ    ނދާހަ  އ ރާއ   ވ ޝްނޫއާއ 
  ވައްތަރު  ސޫފީގެ  ސޫފާ   ދޫނ    ބައެއް  އެބައ މީހުން  ުކރާއ ރު  ަކސްރަތުތައް

  ޖައްސަނީވެސް   ވައްތަރު  ދުންޏެއްގެ  އަދ   ޖައްސާ  ވައްތަރު  ގަހެއްގެ  ޖައްސައ 
 .އެހެންވެއެވެ

 
 .(198 – 193ايلوجا واتلأمل رياضة أم عبادة دل. سالم محزة أمني مدين )ص: : ބައްލަވާ  [1]
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  ޮގތުގައ   އ ޢުތ ރާފުވާ  އަހުލުވެރ ން  ޔޯގާގެ  އުޅުނު  އ ހުޒަމާނުގައ   ުކރެ  ހ ންދޫން .2
 .އަޅުަކމެެކވެ  އެއީ  އެހެނަސް.  ނޫނެވެ  ަކސްރަތުތަެކއް  އެއީ  ޙަރަކާތްތަަކީކ  ޔޯގާގެ

  އ  ޘާބ ތުވުމާ: މާނައަީކ ނަމުގެ  ދީފައ ވާ ބަހުން ސާންސްްކރީޓު އެޙަރަކާތްތަަކށް
  ވ ސްނުމަށް   އ ރުވަންދެން  ގ ނަ   ބޭނުމަީކ  އޭގެ.  ހުރުމެވެ  ޘާބ ތުވެ   ގ ނައ ރު

(meditate  ްުކރުމަށ) ެަކނޑުވާލުމެވެ  ހ އްސުތައް  ޛަރީޢާއ ން  އ ނުމުގެ  އ ށީނދ .
  އަސާސުތަާކއ   ަކސްރަތުުކރުމުގެ  މ އީ  ފަހެ.  ވައްތަރެެކވެ  ޔޯގާގެ  މ އީ

 އެހެންކަމުން .  ުކރުމެވެ  ޙަރަކާތްތަެކއް  ގ ނަ  ަކސްރަތަީކ.  ޚ ލާފުަކމެެކވެ
  މ އީ  ގާތުގައ   ހ ންދޫންގެ  ލާޒ މުވާަކމަީކ  ދެނެގަތުން  އަޅުގަނޑުމެން
 މީހުންނާއ    އުފެއްދ   މ ަކން  ތެރެއ ން  ހ ންދޫންގެ  ފަހެ.  ނޫނެވެ  ަކސްރަތުތަެކއް

 މުސްލ މުންގެ ދާއ ރު ބުނަމުން ނޫންަކމަށް ަކސްރަތެއް މ އީ މީހުން ހުޅަނގުގެ
  .ަކމެެކވެ ޙައ ރާންުކރުވަނ ވ  ބުނުމަީކ ަކސްރަތެޭކ  މ އީ ބަޔަުކ ތެރެއ ން

ގެ މެދުގައ  މީސްތަުކން  އެއީ.  ޮގތެެކވެ  ުކށް  ކ ޔުމަީކ  ަކސްރަތުތަޭކ  ޔޯގާގެ  މ އަށް .3
މަޤްބޫލުުކރުވަން   ޔޯގާގެ   ފަހެ.  އެކަށީގެންވެއެވެ  ނަމަަކށްވުން  ކ ޔާ  މ ަކން 

 މާނައަީކ  އޭގެ.  އެވެ (asana) އަސާނާ  ނަމަީކ  އަޞްލު  ކ ޔާ  މ ޙަރަކާތްތަަކށް
 ބަހުން  ސާންސްްކރީޓު  އަދ  .  ހުރުމެވެ  މަޑުން  ނުވަތަ   ހުރުން  ޘާބ ތުވެ

 މ  POSTURE ތަރުޖަމާކޮށްފައ ވަނީވެސް  މ ލަފްޒު  ބަހަށް  އ ނގ ރޭސ 
 EXERCISE އެއަށް  ދ ރާސާތަުކގައ   ޢ ލްމީ  އެމީހުންވެސް.  ލަފްޒުންނެވެ
 . ނުކ ޔައެވެ
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 މިގޮތަށ  ނަނ  ބަދަލުކުރުމަކީ އޭގެ ޙަޤީޤަތ  ބަދަލުާވނެކަމެއ  ނޫނ  

æ ީއެމީހުން  ގޮތުން   ުކއްތަންވުމުގެ  އ ލާހުންނަށް  އެބައ މީހުންގެ  އެއ 
 .  ުކރާަކމެެކވެ

æ  ެޢަޤީދާއެއް  ނުވަތަ  އ ލާހެއް  ރަމްޒުޮކށްދެނީ  ޙަރަާކތަުކންވެސް  ކޮންމެ  އޭގ  
 .ުޚރާފަތެެކވެ ހ ންދޫންގެ ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ޮގތުގައ   ަކސްރަތެއްގެ  ޔޯގާއަީކ  ހުރެ  ސަބަބުތަާކ  ދ ޔަ  ބަޔާންވެ  ސްވެއ 
  ޮގތުގައ    ަކސްރަތެއްގެ.  ނޫނެވެ  ހުއްދަަކމެއް  ގައ  ުކރުންޮގތު  ފަރުވާއެއްގެ  ޞ އްޙީ
  މީހެއްގެ  އަޅުވާ  ޞަލީބެއް  އ ަކރުގަ ގޮތުން ޒީނަތްތެރ ވުމުގެ މ ސާލަީކ ހެދުމުގެ ޔޯގާ

 [1] . މ ސާލެވެ

ފަހު    ބެހޭ  ަކސްރަތުތަާކ  ޔޯގާގެ  މ އީ ދ ރާސާުކރެއްވުމަށް  سالم محزة ގޮތުން    د. 

  އެަކން   ދ ރާސާއެއްގައ ވެސް  އެހެން  ބެހޭ  އެަކމާ  އަދ .  ވާހަަކތަެކެކވެ  ވ ދާޅުވެފައ ވާ
  ތ ރީގައ  .  ބަޔާންުކރައްވާފައ ވެއެވެ  ސަބަބުތަެކއް  އ ތުރު  ބަޔާންޮކށް  ނުވާނެަކން  ހުއްދަ
 .ނުކުތާތަެކެކވެ ުޚލާޞާ އެދ ރާސާގެ އެވަނީ

 

 

 
 .(200 – 198ايلوجا واتلأمل رياضة أم عبادة دل. سالم محزة أمني مدين )ص: : ބައްލަވާ  [1]
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. ނޫނެވެ  ހުއްދައެއް  ބައ ވެރ ވުން  ޙަރަކާތްތަުކގެ  ޔޯގާގެ  ޙާލެއްގައ   އެއްވެސް  މުސްލ މަުކ
 ނުވަތަ   އަެކންުކރ ޔަސް  ުކރާތީ  ބަޔަުކ  ނުވަތަ  އެަކންުކރ ޔަސް  ޢަޤީދައެއްގައ    ވަކ   އެއީ

 .  ުކރ އަސްމެއެވެ އެދ ގެން ފައ ދާތަަކށް ދަޢުވާުކރާ ލ ބޭނެަކމަށް އެއ ން

   : އަކީސަބަބުތަކުގެ ޚުލާޞާ  އެ

  އާއެުކ هللا  އަދ .  ފުށުއަރާަކމެެކވެ  ޢަޤީދާއާ  އެއްަކއުވަންތަުކރުމުގެ  ތަޢާލާ هللا  ޔޯގާއަީކ
  އޭގެ.  ހ މެނެއެވެ  އެަކމުގައ    ހެދުން  ބައ ވެރ ންތަެކއްަކމުގައ   ،ފަރާތްތަެކއް  އެހެން
  .ހ މެނެއެވެ ކ ޔުން ނަންތައް އ ލާހުންތަެކއްގެ ޖެހުމާއ   ސަޖ ދަ  އ ރަށް ތެރޭގައ 

)އެމީހުން   ތަޤްލީދުުކރުން  އެމީހުން  އެއްޮގތްވުމާއ   މީހުންނާ  އަޅުަކންުކރާ  ބުދަށް .1
  .ހ މެނ ގެންވެއެވެ  މ ަކމުގައ  އުޅޭ ގޮތަށް އުޅުން(

  ގެއްލުންވާ  އޭގެން  މީހުންތަަކަކށް  ގ ނަ  ަކސްރަތުތަަކީކ  ބައެއް  ޔޯގާގެ .2
 މީސްތަކުންގެ   އ ށީނުންތަަކީކ  ބައެއް  އ ށީންނަ  އެަކމުގައ   އަދ .  ަކސްރަތުތަެކެކވެ

  .ގޮތްތެަކެކވެ ޢައ ބު އ ށީނުން މެދުގައ 
 ަކރާމާތަށް  އ ންސާނީ  އެއީ  އެަކމުގައ ވާތީ  ވައްތަރުވުން  ހައ ވާނުންނާ .3

 ުކރުމާއ    ނ ވާނުޮކށް  ޢައުރަ   އެަކންުކރާއ ރު  މީހުން  ބައެއް   އަދ .  އަރާަކމެެކވެބުރޫ
  .ރެއެވެ ުކ ަކސްރަތުތައް ބައެއް އޭގެ ޖަހައ ގެން ހަތަރެސްފައ  އަދ 

  އުޅުނު  ފަތުރަން  އެަކން.  އެކުލެވ ގެންވެއެވެ  ޮދގުތައް  އޮޅުވާލުންތަާކއ   އެަކމުގައ  .4
  އެއީ .  ހަދާފައެވެ  ޮދގުތައް  ގ ނަ   ވަރަށް  ފެތުރުމަށްޓަަކއ   އެަކން  މީހުންވަނީ
  .ުކރުމަށެވެ ޒީނަތްތެރ  މ ަކސްރަތުތައް  މީހުންނަށް ނުދަންނަ ތަންދޮރު

  އާދަޔާ  ބޭނުންޮކށްގެން  ޖ ންނީން  ސ ޙުރާއ    މީހުންނަީކ  ބައެއް   ހަދާ   ޔޯގާ .5
  .ޙަރާމްަކމެެކވެ އ ސްލާމްދީނުގައ   މ އީ. ބައެެކވެ ުކރާ ޚ ލާފުަކންތައްތަެކއް
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 އ ންސާނާއަށް  ަކންަކމަކީ   ގ ނަ  ވަރަށް  ހ ތްވަރުދޭ  ުކރުމަށް  ހަދާއ ރު  ޔޯގާ .6
  އ ރުގެ   އުޅުމާއ   ޢައުރަނ ވާނުޮކށް:  ތެރޭގައ   އޭގެ.  ަކންތައްތަެކެކވެ  ހުރ    ގެއްލުން
 ވަންދެން   ގ ނައ ރު  އ ރަށް  ގެއްލުންތަާކއ   ލ ބޭ  އުޅުމުން  އ ރު  ގ ނަ  އަވީގައ 
 ހ ތްވަރު  ެކއުމަށް  ފަތްޕ ލާވެލ   ހަމައެަކނ   އަދ   ގެއްލުންތަާކ  ލ ބޭ  ބެލުމުން
 ޝަރުޢުުކރައްވާފައ ވާ  އ ސްލާމްދީނުގައ   މ ަކންަކމަީކ.  ހ މެނެއެވެ  ދ ނުން

 [1]. ނޫނެވެ ަކންަކމެއް

 
 .(86 – 84ايلواغ يف مزيان انلقد العليم )ص : ބައްލަވާ  [1]
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 ޙުކުމ   ބޭނުނ ކުރުމުގެ MEDITATION ޔޯގާގެ

.  އަލ އަޅުވާލާފައ ވާނެއެވެ  ުކރ ން  ޙުުކމާމެދު  ބޭނުންުކރުމުގެ  ޔޯގާ  ޮގތުގައ   ަކސްރަތެއްގެ
  ވެސް  meditation ޔޯގާގެ  ަކސްރަތާއެުކ  ުކރާ  ޢާންމުޮކށް  މީހުން  ބައެއް  އެހެނަސް
 .އުޅެއެވެ ބޭނުންޮކށް

   :ސުވާލަީކ ޮކށްއުޅޭ ބައެއްމީހުން އަދ 

 ؟ހެއ ޔެެވ  ހުއ ދަކަމެއ   ބޭނުނ ކުރުމަކީ ޔޯގާގެ ނެތި  އިޢުތިޤާދެއ   އެކުރާފަދަ   ހިނ ދޫނ 

æ  ޔޯގާގެ  މުސްލ މަުކ  ޢަޤީދާތަާކއެުކ  ހުރ   ގުޅުން  ޔޯގާއާއ  meditation 

 ތަޢާލާގެ هللا  އެއީ  އަދ .  ޢަމަލެެކވެ  ޝ ރުުކގެ  ބޭނުންުކރުމަީކ  ފަރުވާއަަކށް
 ބ ނާވެގެންވަނީ   އަޞްލު   އޭގެ  އެހެނީ.  ާކފ ރުވުމެވެ  އެއްަކއުވަންތަަކމަށް

  ބޫލުުކރާޤަ  މުސްލ މުން  އަދ  .  މައްޗަށެވެ  ޢަޤީދާތަެކއްގެ  ހ ންދޫންގެ
  .މައްޗަށެވެ ާކފ ރުވުމުގެ ޢަޤީދާއަށް ދ ރުއްވުމުގެ އަލުން ޤ ޔާމަތްދުވަހާއ 

æ ައެއީވެސް .  ދަންނައެވެ  މެޑ ޓޭޓުުކރުމާމެދު  ނެތ   އ ޢުތ ޤާދެއް  އެއްވެސް  އެފަދ  
 .ހުރެއެވެ ސަބަބުތަާކ އަންނަނ ވ  އެއީ. ނޫނެވެ ހުއްދަަކމެއް

  މަޑު  އެއޮްކށް  ސ ުކނޑ   ބޭނުމަީކ  ބޮޑު   އެންމެ   ގެ meditation ޔޯގާގެ .1
  އެއީ .  ވެނެތ ޮކށްލުމެ  އެއްޮކށް  ވ ސްނުން  ަކންަކމާމެދު   އަދ .  ޖައްސާލުމެވެ

 ސ ުކނޑީގެ  އަބަދުވެސް   އަދ   ފ ުކރުުކރުމަށާ  ވ ސްނާ   އ ސްލާމްދީނުގައ 
  ފުށުއަރާ  ޘްތަާކޙަދީ  އާޔަތްތަާކއ   އަޅުއްވާފައ ވާ  ބާރު  ބޭނުންުކރުމަށް

  .ަކމެެކވެ
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 ޢާލަމަށް  ޣައ ބުގެ  ނޫރަށާއ   އ ލާހީ  މަޤްޞަދަީކ  ގެ meditation ޔޯގާގެ .2
  ޞަރީޙަ   މ އީ .  އެުކވުމެވެ  އެއ ލާހާ  ބަލައ   ތަޢާލަށް هللا  އަދ .  ވާޞ ލުވުމެވެ

 ޢ ލްމުވެރ ން  ޖަމާޢަތުގެ  ސުންނަތް  ުކފުރެއްަކމުގައ 
  [1] .  އެވެއެއްބަސްވެވަޑައ ގަންނަވަ

  .ަކމެެކވެ އަސާސީ  ގާތުގައ  ބޫޛީންގެ މެޑ ޓޭޓުުކރުމަީކ އެފަދައ ން .3
 އަޅުަކމެއްގެ   ޢ ބާރާތެއް  ނުވަތަ  ަކލ މައެއް  މުޤައްދަސް  ނެތ   މެދުެކނޑުމެއް .4

  ޔޯގާގެ   ސަބަބުން  މ ަކމުގެ.  އުޅެއެވެ  ކ ޔައ   އެބައ މީހުން  ޮގތުގައ 
  އެއީ.  މެދުވެރ ވ އެވެ  އުނދަގުލެއް  މުސްލ މުންނަށް  ަކސްރަތުތައްުކރާ

  ުކރާއ ރު  މ ފަދަަކމެއް   ނަންތައް  އ ލާހުންގެ  އެބައ މީހުންގެ  ފަދަ  ”އައުމު“
 މ ަކން  ތެރެއ ން  ހ ންދޫންގެ!  ހެއްޔެވެ  ކ ހ ނަުކން   ކ ޔާނީ  މުސްލ މަުކ
 ނަން  އ ލާހެއްގެ  އީމާންވާ  އެ  އެމީހަުކ  ޖަވާބަަކށްވީ   މީހުންގެ  ދަސްކޮށްދޭ
 ކޮންމެ  ބާޠ ލުަކން  ހުރ   މ ަކމުގައ .  ަކމުގައެވެ  ރަނގަޅުވާނެ  ކ ޔުމުން

 ކ ޔުމުން  އެގޮތަށް   މުސްލ މަުކ.  އެނގ ގެންދާނެއެވެ  މުސްލ މަަކށްވެސް
 ކަލާނގެއާ   އެމީހުންގެ  ހ ންދޫން  ުކރެވެނީ  މަސައްަކތް  އެ  އޭނާއަށްވެސް

.  ގުޅުމަށެވެ  އަށް هللا  އަޅާވެސް   މުސްލ މު  ގޮތަށް  އުޅޭ   ގުޅާލުމަށް  އެުކވެ
 ޢަޤީދާއެއްަކމުގައ   ުކފުރުގެ   މ އީ.  ޢަޤީދާއެވެ  ޙުލޫލުގެ  ކ ޔަނީ  މ އަށް

ޢަޤީދާގެ    .ބަޔާންުކރައްވާފައެވެ  ޢ ލްމުވެރ ންވަނީ  މުސްލ މު ޞޫފީ  މ އީ 
 ލުވެރ ންގެ ތެރޭގައ  ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރ ފައ ވާ ޢަޤީދާއެެކވެ. އަހު

  ދ ހްޔާނާ   ކ ޔަނީ  ބަހުން  ސާންސްްކރީޓު  އަށް  މެޑ ޓޭޝަން   ޔޯގާގެ .5
(dhyana)  ެތަރުޖަމާކޮށްފައ ވަނީ   މ   ބަހަށް  އ ނގ ރޭސ .  އެވ 
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meditation  ެاتلأمل  ތަރުޖަމާކޮށްފައ ވަނީ  ބަހަށް   ޢަރަބ   އަދ  .  އަށެވ 

  ބޮޑަށް  މ ަކމުގައ .  ނޫނެވެ  ތަރުޖަމާއެއް  ރަނގަޅު  ތަރުޖަމާއަީކ  މ .  އަށެވެ
 ނަން   މީގެ  މަޤްބޫލުުކރުމަށް  މ ަކން  ބޭރުގައ    އ ންޑ އާއ ން  ބެލެވެނީ

 .ަކމަށެވެ ބަދަލުކޮށްފައ ވާ

 މާނައާ   މ ލަފްޒުތަުކގެ  اتلأمل  އާއ  meditation ޮގތާއ    ުކރާ  މ ަކން  ޔޯގާގައ 

. ވ ސްނުމެވެ  ފުންޮކށް  މެދު   ަކމަާކ  މާނައަީކ  ލަފްޒުގެ  ދެ   އެ   އެހެނީ.  ނުވެއެވެ  ދ މަލެއް
 .ހުއްޓާލުމެވެ ވ ސްނުން ސ ުކނޑ ން ޮގތަީކ އޮންނަ  ޔޯގާގައ  އެހެނަސް

  ދީނުގައ   އެބައ މީހުންގެ  މުސްލ މުންނަށް  ނުވ ޔަސް  ތަބާ   ަކމަަކށް  މ ހުރ ހާ  ފަހެ
  ހަށ ގަނޑު.  ފުދ ގެންވެއެވެ  ަކންތައްތައް  ހުއްދުަކރައްވާފައ ވާ  އަދ   ަކންަކމާ  ލައްވާފައ ވާ
ުކރެވ ދާނެ ަކ  މ ފަދަ  ޓަަކއ ަކސްރަތުުކރުމަށް  ވަރުގަދަޮކށް ނުުކރ ޔަސް  ންތައްތައް 

 [1] . ވެގ ނަގުނަ ަކސްރަތުތައް ވެއެ

އެންމެހާ   ޔޯގާގެ  އަލީގައ   މަޢުލޫމާތުތަުކގެ  ދ ޔަ  ބަޔާންވެ  އ ސްވެ  އެހެންކަމުން 
އަދ   ނަސޭޙަތްތެރ ވަމެވެ.  ޮގވާލާ  ދުރުހެލ ވުމަށް  މުސްލ މުން  ޙަރަކާތްތަުކން 

ޮކށް، ނުފޫޒު ގަދަުކރަމުންދާ މ ފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައ   ދ ވެހ ރާއްޖެއަށް ހ ންދޫން އަތްގަދަ 
ރާއްޖޭގައ   ޘަޤާފާތްތަެކއް  އަޅުަކމަާކއ   އެތައް  އެބައ މީހުން  ޮގތަަކށް  ޙީލަތްތެރ  

ދ ޔުމަީކ އެަކމާ    ފަތުރަމުން  މުސްލ މަުކ  ކޮންމެ  ޣީރަތްތެރ ވާ  އ ސްލާމްދީނާމެދު 
ކަންބޮޑުވާނޭ ަކމެެކވެ. މ ަކމުގައ  ޮއތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއ ން ކޮންމެ މީހަުކވެސް 
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މ ފަދަ  ބަޔާންކޮށްދީ  ނުބައ ަކން  މ ަކމުގެ  މީސްތަުކންނަށް  ވީވަރަުކން  އެމީހަަކށް 
 ތް ުކރުމެވެ. ޙަރަކާތްތަުކން ދުރުހެލ ުކރުމަށް މަސައްަކ

އަޅަމެން މ ފަދަ އެންމެހާ ފ ތުނަތަުކން ދުރުހެލ ުކރައްވާ، އ ބައ ލާހު ރުއްސަވާ  هللا! އޭ  
 ޮގތުގައ  އުޅުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވާނދޭވެ! 
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