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ހޯދާ ބެލުން ނުވަތަ ރިސާރޗްކުރުން އެއީ ޘަޤާފަތުގެ ޙަޤީޤީ މާނަ ހިމެނިގެންވާ ލަފުޒެއްކަމުގައި ހިމެނޭގޮތަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ބަޔާންތަކުގާވެއެވެ.
އެންމެ ފުރަތަމަ މި ލަފްޒު ޘަޤާފަތް އޭގެ ލަފުޒީ މާނައިގެ ބޭރުން ބޭނުންކުރެވި ަފއިވަނީ  18ވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައެވެ .މި ބަހުގެ އަޞްލުކަމުގައިވާ
ރއެރުމުގެ ިޢލްމަކަށް ވެގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
ވންކޮށް ދަނޑުހެއްދުމުގެ މާނަ ިއގެ އިތުރުން މިބަސް ިއންސާނުންގެ ވިސްނުމާ ިއ ސިކުނޑީގެ ކު ި
ގޮ ާ
 18ވަނަ ޤަރުނުގެ ފަހުން ޢިލްމުވެރިން ޘަޤާފަތް މާނަކޮށްފައިވަނީ ސިކުނޑީގެ ކުރިއެރުމުގެ މައްޗަށެވެ .އިންސާނުންގެ ވިސްނުމާއި
ރއެރުމެއްކަމުގާ
ސކުނޑީގެ ކު ި
އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުމުގެ މައްޗަށެވެ .މި މަފްޙޫމް އިސްތިލާހު ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ .އެއީ ފައިތުވި މާޟީގެ ި
ވިޔަސް އަދި މިހާރުގެ ކުރިއެރުމެއް ކަމުގާވިޔަސްމެއެވެ .މިމޭރުމުން ނަޒަރުކުރާއިރު ،ޘަޤާފަތަކީ ސިކުނޑީގެ ޢަމަލެކެވެ .ސިކުނޑީގެ ޙަރަކާތެކެވެ.
ރސާރޗްކުރުމުގެ ތެރޭ ޝާމިލުވާ މާނައެކެވެ.
ހޯދާ ބެލުމުގެ އިސްތިލާހުގެ ދެނެގަތުމެކެވެ .ޘަޤާފަތަކީ ސިކުނޑީގެ ޢަމަލަކަށްވާތީވެ އެއީ ި
ތގެ ތެރޭގައި ރިސާރޗްކުރުން ނުވަތަ ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދާ ބެލުންވަނީ ހިމެނިފައެވެި .މގޮތުން ޘަޤާފަތަކީ
ސިކުނޑީގެ ޘަޤާފީ ޙަރަކާ ު
ވގެން ގޮސްފައިވާނީ ިމ ޒަމާނުގެ ފަހުގެ މާޟީގާކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
އާދަކާދައެއްނޫނެވެ .އެމާނައަށް ލިޔެ ި
ނޒާމްގެ ވެށީގާ ހަ ފަރާތުންވެސް އެކަމުގެ
ކޮންމެއަކަސް ،ބުއްދީގެ މަގުން ވިސްނާފިކުރުކޮށް ހޯދާ ބެލު ަމކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ ި
ހެކިތައް ފާޅުވެ ކަޝްފުވެގެންވާ ކަމެކެވެ .ބުއްދީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން އިސްވެދިޔަ މީސްތަކުންގެ ކަންކަން ހޯދުމަށް ބިމުގާ ހިނގާ ބަލާ
ވ ނުދިއުމެވެ.
ހެދުމުގެ އަމްރު ދީނުގައި އައިސްފައިވެއެވެ .ދީނާ ދުނިޔޭގެ ކަންކަމުގާ އޮތީ އިންސާނުންގެ ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން އެއްކިބާ ެ
ވސްނުންތަކެއްގެ ނަތީޖާއަކީ،
ނށް ދީނުގައިވަނީ މުޚާޠަބު ކުރައްވާފައެވެ .ސިކުނޑިން ވިސްނާ ި
ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމެވެ .ބުއްދީގެއަހުލުވެރީން ަ
ރިސާރޗްކޮށްގެން ޘަޤާފަތުގެ މަގުގާ ހޯދާ ހޯދުންތަކެވެ .ދިރާސާކުރުމާއި ތަހުލީލުކުރުން ހިމެނިގެން އޭގެ ިމންގަނޑުން ދެނެގަތުމަކީ އެކުރާ
ބަހުސްގެ ނަތީޖާއަށް ވާޞިލުވުމެވެ .ކު ި
ރސާރޗުގެ ނަތީޖާއެވެ.
ރމަތީގާވާ މައްސަލަ ިއގެ އެނގުމުގެ އެނގުން ޙާޞިލުވުމެވެ .އެއީ ި
ނގެ ރާއްޖެއަށް ރިސާރޗުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ހޯދާ ހޯދުންތަކުގެ ބޭނުމާއި އެކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މިންވަރު އެއީ
އަޅުގަނޑުމެ ް
އޭގެ ޒާތުގާ ދެބަސްވެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ .މިގޮތުން ގިނަގުނަ ދާއިރާތަކެއް ހިމެނެއެވެ .ސައެންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގާ
ކުރެވެންއޮތީ ރިސާރޗުގެ މަގު އިޚްތިޔާރުކޮށްގެންނެވެ .ހަމައެކަނި ޓެކްނޯލޮޖީ ގަނެގެނެއް ނޫނެވެ .އިޖްތިމާޢީ ތިމާވެށީގެ ކަންކަމާ މައްސަލަތައް
ނގަތުމަށްވެސް އޮތީ އެކަމަށް ރިސާރޗްކޮށް ބަލާގެންނެވެ .އެކަމުގެ ޘަޤާފަތުގެ ވިސްނުމުގެ ތެރެއިންނެވެ .ޢަމަލީ މައިދާނުގައި ތަޢުލީމާއި
ދެ ެ
ސިއްޙަތާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަންއޮތީ ރިސާރޗުކުރުމަށް ބަރޯސާވެފައެވެ .ވިޔަފާރީގެ ނަފާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށްވެސް
ރސާރޗްކޮށް ދެނެގަތުމެވެ.
އޮތީ އެކަންކަން ި
ތތަކެވެ .ކުރިއެރުމެވެ .އެމާޟީހެ
އަދި ރާއްޖޭގެ ފާއިތުވި ތާރީޚީ މާޟީ އޮތީ ތަޙުޤީޤުކޮށް ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންޖެހިފައެވެ .އެމާޟީގެ ހަގީގަ ް
ހިތާމަތަކެވެ .ފިކުރާއި ޚިޔާލުތަކެވެ .ލިޔުންތެރިކަމާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ފަތްފުއްތަކެވެ .މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނާއި ދަސްތޫރީ
ޙަޔާތުގެ ސަފްޙާތައްވަނީ ހޯދާ ބެލުމުގެ ތަހްގީގަކަށް ބޭނުންޖެހިފައެވެ .ތާރީޚާއި ބަހާއި އަދަބުގެ ގޮތުންވެސް އޮތީ ހަމަ އެގޮތެވެ .ތަޢްރިފާއި
ތަންގީދުގެ ތިލަފަތުގާ މިހުރިހާކަމެއްވެސް ހޯދާ ތަހުގީގުކޮށް ތަންޤީޙްކޮށް ތަހުލީލު ކުރަންޖެހެއެވެ .މިފަދަ ސަ ްފޙާތައް ދިރާސާކޮށް އިތުރަށް
ތކުގެ ޘަޤާފަތުގެ ތިލަފަތުގާ މިނާ ވަޒަނެއް ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ .އެހެންކަމުން ހޯދާ ބެލުމުގެ
ހޯދުންތައް ހޯދިގެން މެނުވީ ރާއްޖޭގައި ޢިލްމީ ޙަރަކާތް ަ
ރހާ މާނައެއްގާ ކުރިއަށްނެރެން ޖެހިފައެވެ.
ވސްނުން އަޅުގަނޑުމެންވަނީ ހު ި
ޘަޤާފަތުގެ ި
ލއްޔަތު އަދާކުރުމުގާ
ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ މީހެއްގެ އިވުމާއި ފެނުމާއި ހިތްވަނީ އެމީހެއް ެގ މައްޗަށް މަސްޢޫލުވެގެންނެވެ .އެ މަސްޢޫ ި
އިންސާނާގެ ހުރިހާ ހިއްސުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުން އޮތީ ޘަޤާފަތުގެ ރިސާރޗްކުރުމުގެ ތެރޭގައެވެ .ވިސްނާ ިފކުރުކުރާ ބަޔަކަށް އޮތީ އެމަގު
ތޔާރުކުރުމެވެ .ބުއްދީގެ އަހުލުވެ ި
އިޚް ި
ށވެ.
ރންނަށެވެ .ފިކުރުގެ ިޢލްމުވެރިންނަ ެ
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