
ഏകീകൃത സിവില് കകോഡ ും 
ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്റും

•ഡ ോ.ഇ.അബ്ദുല് ലത്തീഫ്
• അറബിക്റ വിഭോഗും

• യൂണികവഴ്സി്ി കകോകേജ്

• തിര വനന്തപ രും



നമ്മൾ, ഭോരതത്തിലല ജനങ്ങൾ

നമ്മൾ, ഭോരതത്തിലല ജനങ്ങൾ, ഭോരതത്തത്ത ഒര പരമോധികോര-സ്ഥിതിസമതവ-

മതനിരഡപക്ഷ-ജനോധിപതയ-റിപ്പബ്ലിേോയി സുംവിധോനും ത്തെയ്യറന്നതിതിന ും

ഭോരതത്തിത്തെ എെലോ പൗരന്മോർേ ും സോമൂഹികവ ും സോമ്പ

ത്തികവ ും രോഷ്ട്രീയവ മോയനീതി, െിന്ത, ആശയോവിഷ്കോരും, വിശവോസും, ഭക്തി, 

ആരോധന എന്നതിിവയ്ക്േ ള്ളസവോതന്ത്ര്യം, സ്ഥോനമോനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ

എന്നതിിവയിെ ള്ളസമതവം, എന്നതിിവ ഉറപ്പറവര ത്ത ന്നതിതിന ും വയക്തിയ ത്തെ
അന്തസ്റും രോഷ്ട്രത്തിന്ത്തറ ഐകയവ ും അഖണ്ഡതയ ും

ഉറപ്പറവര ത്ത ന്നതി ന്ത്രഭോതൃഭോവം എെലോവരിെ ും വേർത്ത ന്നതിതിന ും ദൃഢനിശ്ചയും

ത്തെയ്ക്ത ത്തകോണ്ട്നമ്മുലെ ഭരണഘെനോസഭയില്വച്ച്, 1949 നവുംബറിന്ത്തറ ഈ

ഇര പത്തിയോറോും ദിവസും,ഈ ഭരണഘെനലയ ഏതദ്ദ്വോരോ അംഗീകരിക്കുകയും

അധിനിയമമോക്കുകയും നമുക്കോയിത്തലെ സമർപ്പിക്കുകയും ലെയ്യുെു.

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A7%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0_%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B5%8B%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%A4%E0%B5%87%E0%B4%A4%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%A7%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%AC%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D


ഭോഗം 3 (അനുഡേദങ്ങൾ 12-35)
ഇന്തയന് പൗരന്ത്തറ മൗെികോവകോശങ്ങൾ
• 12. ഭരണകൂെും എന്നതിതിന്ത്തറ നിർവെനും
13. ത്തമൗെികോവകോശങ്ങൾേ് വിര ദ്ധമോയ നിയമങ്ങൾ 
അസോധ 
സമതവത്തിനുള്ള അവകോശം (14-18)
14. നിയമത്തിന  മ ന്നതിിത്തെ സമതവും
15. മതും, വർഗ്ഗും, ജോതി, െിഗും, ജന്മസ്ഥെും ത െങ്ങിയവയ ത്തെ 
അെിസ്ഥോനത്തിെ ള്ള വികവെനത്തിന്ത്തറ നികരോധനും.
16. ത്തപോത ത്തതോഴിെവസരങ്ങേിത്തെ സമതവും. (എങ്കിെ ും, െിെ 
ത്തതോഴില് പദവികൾ പികന്നതിോേവിഭോഗങ്ങൾേ്  മോ്ി 
ത്തവച്ചിട്ടറണ്ട്).
17. ത്തതോട്ടറകൂെോയ്ക്മയ ത്തെ (അയിത്തും) നിഷ്കോസനും.
18.ബഹ മതികൾ നിർത്തെോേല്

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B4%AE%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3_%E0%B4%85%E0%B4%B5%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B6%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B5%8A%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B5%82%E0%B4%9F%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AE
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%85%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82


• 19. െിെ ഷ്ട്പകതയക സവോതഷ്ട്ന്തയോവകോശങ്ങേറത്തെ സുംരക്ഷണും

A. ഷ്ട്പകെിപ്പിേെിന ും ഷ്ട്പഭോഷണത്തിന മ ള്ള സവോതഷ്ട്ന്തയും.

B. നിരോയ ധരോയി, സമോധോനപരമോയി ഒത്ത കെരോന ള്ള സവോതഷ്ട്ന്തയും.

C. സുംഘെനകേറും, ഷ്ട്പസ്ഥോനങ്ങേറും രൂപവത്കരിേ ന്നതിതിന ള്ള സവോതഷ്ട്ന്തയും.

D. ഇന്തയോരോജയത്ത െനീേും സഞ്ചരിേോന ള്ള സവോതഷ്ട്ന്തയും.

E. ഇന്തയയ ത്തെ ഏത് ഭോഗത്ത ും തോമസിേോന ും, നിെത്തകോള്ളോന മ ള്ള 

സവോതഷ്ട്ന്തയും.

F. ഇഷ്െമ ള്ള കജോെി ത്തെയ്യറന്നതിതിന ള്ള / സവന്തമോയ വയവസോയും, കച്ചവെും 

ത െങ്ങിയവ ത െങ്ങ ന്നതിതിന ും നെത്ത ന്നതിതിന മ ള്ള സവോതഷ്ട്ന്തയും.

സവോതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകോശം (19-22)



• 20. ക ്കൃതയും ത്തെയ്ക്തവത്തര സുംബന്ധിച്ചറള്ള സുംരക്ഷണും.
21. ജീവിതത്തിന്ത്തറയ ും, വയക്തിസവോതഷ്ട്ന്തയത്തിന്ത്തറയ ും 
സുംരക്ഷണും.
22. ഉത്തരവോദത്തപ്പട്ട അധികോരികേില് നിന്നതി മ ള്ള
ഉപകദശമിെലോത്തതയ ള്ള അറസ്്റകേില് നിന്നതി ും തെങ്കെില് 
നിന്നതി മ ള്ള സുംരക്ഷണും.

•

െൂഷണങ്ങൾലക്കതിലരയുള്ള അവകോശം (23-24)
23. നിർബന്ധിത കവെ നികരോധിേ ന്നതി .
24. ബോെകവെ നികരോധിേ ന്നതി .

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B4%B2


മത സവോതന്ത്ര്യത്തിനുള്ളഅവകോശം (25-28)
• 25. ആശയ സവോതഷ്ട്ന്തയും, മതും ഷ്ട്പെരിപ്പിേ ന്നതിതിന ും, 

പഠിപ്പിേ ന്നതിതിന ും, ഷ്ട്പോബെയത്തില് 

ത്തകോണ്ട വര ന്നതിതിന മ ള്ള സവോതഷ്ട്ന്തയും.

1)ഷ്ട്കമസമോധോനും, ധോർമ്മികത, ത്തപോത ആകരോഗയും, ഈ 

വക പ്പിത്തെ മ്റ പരോമർശങ്ങൾ എന്നതിിവ 

കോത്ത സൂക്ഷിച്ചറത്തകോണ്ട് ഏെലോവർേ ും ഇരമ ള്ള 

മതത്തില് വിശവസിയ്ക്േോന ും ആ വിശവോസും

ഏ്റപറയോന ും ഷ്ട്പെരിപ്പിയ്ക്േോന ും അവകോശമ ണ്ട്.

https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%AE%E0%B4%A4_%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%82&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%86%E0%B4%B6%E0%B4%AF_%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%82&action=edit&redlink=1


• 2)ഈ വക പ്പ്

a. മതപരമോയ അന ഷ്ഠോനങ്ങകേോെന ബന്ധിച്ച സോമ്പത്തികകമോ

സോമൂഹികകമോ രോഷ്ട്രീയകമോ മകതതരമോയ മത്ത്ത്തന്തങ്കികെോ കോരയങ്ങത്തേ 

നിയഷ്ട്ന്തിയ്ക്േ ന്നതിതികനോ തെയ ന്നതിതികനോ കവണ്ടിയിട്ടറള്ളകതോ

b. സോമൂഹിക ഉന്നതിമനത്തിന  കവണ്ടികയോ ത്തപോത സവഭോവമ ള്ള

ഹിന്ദ സ്ഥോപനങ്ങൾ ഹിന്ദ മതത്തിത്തെ എെല്െോവിഭോഗങ്ങൾേ മോയി 

ത റന്നതി ത്തകോെ േ ന്നതിതിന  കവണ്ടിയിട്ടറള്ളകതോ

ആയ ഏത്തതങ്കിെ ും നിയമനിർമ്മോണത്തത്ത തെസത്തപ്പെ ത്ത ന്നതിിെല.

വിശദീകരണും 1: കൃപോൺ ധരിയ്ക്ക ന്നതിത് സിഖ ് മതവിശവോസത്തിന്ത്തറ 

ഏ്റപറച്ചിെോയി കര തത്തപ്പെ ന്നതി .

വിശദീകരണും 2: 2(b) യിത്തെ ഹിന്ദ മതത്തത്തേ റീച്ചറള്ള പരോമർശും ബ ദ്ധ, 

ജജന സിഖ ് മതങ്ങൾേ ും ബോധകമോണ്.

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%83%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B5%BA


• ഷ്ട്കമസമോധോനും, ധോർമ്മികത, ത്തപോത ആകരോഗയും, ഈ വക പ്പിത്തെ മ്റ 

പരോമർശങ്ങൾ എന്നതിിവ കോത്ത സൂക്ഷിച്ചറത്തകോണ്ട് എെലോമതവിഭോഗങ്ങൾേ ും 

തോത്തഴപ്പറയ ന്നതി അവകോശങ്ങേറണ്ടോയിരിയ്ക്േ ും.

a.മതപരകമോ സോമൂഹയകസവനപരകമോ ആയ സ്ഥോപനങ്ങൾ ത െങ്ങ വോന ും 

ഷ്ട്പവർത്തിപ്പിയ്ക്േോന മ ള്ള അവകോശും

b.മതപരമോയ ഷ്ട്പവർത്തനങ്ങത്തേ ഭരിയ്ക്േ ന്നതിതിന ള്ള അവകോശും

c.movable ഓ immovable ഓ ആയ property ജകവശും വയ്ക്േ ന്നതിതിന ള്ള 

അവകോശും.

d.നിയമോന സൃതും അത്തരും കഷ്ട്പോപ്പര്ട്ട്ടി കനോേിനെത്ത ന്നതിതിന ള്ള അവകോശും.

26. മതപരമോയ കോരയങ്ങൾ ജകകോരയും 
ത്തെയ്യറന്നതിതിന ും, നിയഷ്ട്ന്തിേ ന്നതിതിന ള്ള സവോതഷ്ട്ന്തയും.



• 27.
28. െിെ ഷ്ട്പകതയക വിദയോഭയോസസ്ഥോപനങ്ങേില് മതപരമോയ 
നിർകേശങ്ങേറും, മതപരമോയ ആരോധനകേറും നെപ്പിെോേ ന്നതിതിന ള്ള 
സവോതഷ്ട്ന്തയും.
1) സുംസ്ഥോന സർേോരിന്ത്തറ ഫണ്ട ത്തകോണ്ട  ഷ്ട്പവൃത്തിയ്ക്േ ന്നതി 
സ്ഥോപനങ്ങേില് മതകബോധനും നെത്തോന് പോെ ള്ളതെല
2) വക പ്പ് 28 ന്ത്തറ 1 ആും അന കേദത്തില് പറഞ്ഞിട്ടറള്ളത്തതോന്നതി ും 
സുംസ്ഥോനും നെത്ത ന്നതിത ും മതകബോധും അവശയമോയിട്ടറള്ള 
ഏത്തതങ്കിെ ും സമതി സ്ഥോപിച്ചിട്ടറള്ളത ും ആയ സ്ഥോപനങ്ങൾേ് 
ബോധകമെല.
3) സുംസ്ഥോനും അുംഗീകരിച്ചിട്ടറള്ളകതോ സുംസ്ഥോന ധനസഹോയും 
െഭിയ്ക്േ ന്നതികതോ ആയ വിദയോഭയോസസ്ഥോപനങ്ങേിത്തെ
മതകബോധനത്തിന് വിദയോർത്ഥിയ കെകയോ വിദയോർത്ഥി
ജമനറോത്തണങ്കില് ക ട്ടിയ ത്തെ മോതപിതോേേറത്തെകയോ സമ്മതും 
ആവശയമോണ്.



സോംസ്കോരിക-വിദയോഭയോസ അവകോശങ്ങൾ (29-31)

• 29. നയൂനപക്ഷ വിഭോഗങ്ങേറത്തെ തോല്പരയങ്ങേറത്തെ
സുംരക്ഷണും.
1) സവന്തമോയി ഭോഷകയോ െിപികയോ സുംസ്കോരകമോ ഉള്ള 
ഇന്തയയിത്തെ ഏത്തതോര  വിഭോഗത്തികനോ അത്തെലങ്കില് അവര ത്തെ 
ഉപവിഭോഗങ്ങൾകേോ അത് സുംരക്ഷിേോന ള്ള 
അവകോശമ ണ്ട്.
2) സുംസ്ഥോനും നെത്ത ന്നതിത്തതോ സുംസ്ഥോനധനസഹോയും
െഭിയ്ക്േ ന്നതികതോ ആയ ഒര  വിദയോഭയോസ സ്ഥോപനങ്ങേിെ ും 
മതും,വർഗ്ഗും,ജോതി ഇവയ ത്തെ അെിസ്ഥോനത്തില് ഷ്ട്പകവശനും 
നികഷധിയ്ക്േ വോന്  പോെ ള്ളതെല.



• 30. വിദയോഭയോസസ്ഥോപനങ്ങൾ ത െങ്ങ ന്നതിതിന ും, നെത്ത ന്നതിതിന ും 

നയൂനപക്ഷവിഭോഗങ്ങൾേ ള്ള അവകോശും.

1) മതനയൂനപക്ഷങ്ങൾേ ും ഭോഷനയൂനപക്ഷങ്ങൾേ ും വിദയോഭയോസസ്ഥോപനങ്ങൾ 

സ്ഥോപിയ്ക്േ വോന ും ഭരിയ്ക്േ വോന ും അവകോശമ ണ്ട്

1A)സുംസ്ഥോനും കമല്പ്പ്പറഞ്ഞത കപോത്തെയ ള്ള ഏത്തതങ്കിെ ും 
വിദയോഭയോസസ്ഥോപനങ്ങൾ ഏത്ത്െ േ കയോത്തണങ്കില് സുംസ്ഥോനും നിശ്ചയിേ ന്നതി 

ത ക കമല്പ്പറഞ്ഞ അവകോശത്തത്ത നികഷധിേ ന്നതിതോവര ത്.

2) ഇത്തരും സ്ഥോപനങ്ങൾേ് സുംസ്ഥോനും സോമ്പത്തിക സഹോയും

നല്പ്ക ന്നതി ത്തണ്ടങ്കില്, ഭോഷോ-മത ജമകനോറി്ി മോകനജ്ത്തമന്റിന്ത്തറ കീഴിത്തെന്നതി 

കോരണത്തോല് യോത്തതോര  വികവെനവ ും കോണിേോന് പോെിെല.

31. 1978-ത്തെ 44-ആും കഭദഗതി വഴി എെ ത്ത  മോ്ി.

https://ml.wikipedia.org/wiki/1978


ഭരണഘെനയില് ഇെലപെുെതിനുള്ള 
അവകോശം (32-35)

• 32. പോർട്ട്-3ല് ഷ്ട്പതിപോദിച്ചിട്ടറള്ള അവകോശങ്ങൾ 
ഷ്ട്പകയോഗവല്കരിേ ന്നതിതിന ള്ള / 
കനെിത്തയെ േ ന്നതിതിന ള്ള ഇെത്തപെെ കൾ.
32A. (നിെവിെിെല).
33. പോർട്ട്-3ല് ഷ്ട്പതിപോദിച്ചിട്ടറള്ള അവകോശങ്ങൾ 
കഭദഗതി ത്തെയ്യറന്നതിതിന  പോർെത്തമന്റിന ള്ള അധികോരും.
34.

• 35. പോർട്ട്-3ത്തെ ഷ്ട്പഖയോപനങ്ങേറമോയി ബന്ധത്തപ്പട്ടറള്ള / 
ഇെത്തപട്ടറള്ള നിയമനിർമ്മോണോധികോരും.



ഭോഗം 4 (അനുഡേദങ്ങൾ 36-51)
രോഷ്ഷ്ട്െ നയങ്ങൾേ ള്ള അെിസ്ഥോന തത്തവങ്ങൾ
(നിയമനിർമോണത്തിന ള്ള മോർഗനിർകദശക തതവും)

• 36. നിർവെനും

• 37. ഈ ഭോഗത്ത്  ഷ്ട്പതിപോദിച്ചിരിേ ന്നതി തത്തവങ്ങേറത്തെ 
ഷ്ട്പകയോഗവല്കരണും.

• 38. ജനങ്ങേറത്തെ കക്ഷമും വർദ്ധിപ്പിേ ന്നതിതിന് രോഷ്ഷ്ട്െും 
സോമൂഹയവയവസ്ഥിതി ഉറപ്പ്  വര ത്തണും.

• 39. നയരൂപവത്കരണത്തിന് രോഷ്ഷ്ട്െും പിന്ത െകരണ്ട െിെ 
ഷ്ട്പകതയക അെിസ്ഥോനതതവങ്ങൾ

• 39A. ത െയനീതിയ ും, സൗജനയ നിയമ സഹോയവ ും.



• 40. ഷ്ട്ഗോമപഞ്ചോയത്ത കേറത്തെ രൂപവത്കരണും

• 41. ഷ്ട്പകതയക സോഹെരയങ്ങേിത്തെത്തപോത സഹോയത്തിന ും, 
ത്തതോഴിെിന ും, വിദയോഭയോസത്തിന മ ള്ള അവകോശും.

• 42.

• 43. ത്തതോഴിെോേികൾേ ള്ള ജീവിതവര മോനും 
ത െങ്ങിയവ.

• 43A. വയവസോയ നെത്തിപ്പില് ത്തതോഴിെോേികേറത്തെ
പങ്കോേിത്തും



• 44. പൗരന്മോർേ ള്ള ഏക സിവില് കകോഡ്

• 45. ക ട്ടികൾേ്  നിർബന്ധിത-സൗജനയ വിദയോഭയോസും

• 46. പട്ടിക ജോതി, പട്ടികവർഗ്ഗ എന്നതിിവര ത്തെയ ും മ്റ 
പികന്നതിോേ കമഖെയിെ ള്ളവര ത്തെയ ും സോമ്പത്തിക 
വിദയോഭയോസ പ കരോഗതി.

• 47. ത്തപോത ജനങ്ങേറത്തെ ആകരോഗയത്തിന്ത്തറ 
പ കരോഗതിേ ും, കപോഷകനിെവോരവ ും, 
ജീവിതനിെവോരവ ും ത്തമച്ചത്തപ്പെ ത്ത ന്നതിതിെ ും 
രോഷ്ഷ്ട്െത്തിന്ത്തറ ത്തദൗതയും.



• 48.

• 48A. വനും, വനയമൃഗ സുംരക്ഷണവ ും ഷ്ട്പകൃതിയ ത്തെ ഉന്നതിമനവ ും 
സുംരക്ഷണവ ും.

• 49. കദശീയഷ്ട്പോധോനയമ ള്ള വസ്ത േേറത്തെയ ും, സ്ഥെങ്ങേറത്തെയ ും 
െരിഷ്ട്തസ്മോരകങ്ങേറത്തെയ ും സുംരക്ഷണും.

• 50.

• 51. അന്തോരോഷ്ട്ര സമോധോനത്തിന്ത്തറയ ും സ രക്ഷയ ത്തെയ ും ഉന്നതിമനും.

• https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0

%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86_%E0%B4%

AD%E0%B4%B0%E0%B4%A3%E0%B4%98%E0%B4%9F%E0%B4%A8

• (ഇന്തയയ ത്തെ_ഭരണഘെന)

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86_%E0%B4%AD%E0%B4%B0%E0%B4%A3%E0%B4%98%E0%B4%9F%E0%B4%A8


ഏകീകൃത സിവില് കകോഡ്
• എന്തോണ് ഏകീകൃത സിവില് കകോഡ്

• എന്ത ത്തകോണ്ടോണ് മ സ്െിും സമ ദോയും അതിത്തന സവോഗതും 

ത്തെയ്യോന് മെിേ ന്നതിത്,

• ഏകീകൃത സിവില് കകോഡ് മ കന്നതിോട്ട് ത്തവേ ന്നതിതിന്ത്തറയ ും 
അതിത്തന തള്ളിപ്പറയ ന്നതിതിന്ത്തറയ ും പിന്നതിിെ ള്ള

തോല്പരയങ്ങത്തേന്തോണ്, 



എന്തോണ് ഏകീകൃത സിവില് കകോഡ്

• .ഇന്ഡയന് ഭരണഘെനയ ത്തെ നോെോും ഭോഗും രോഷ്ട്രനയത്തിന്ത്തറ

നിർകേശക തതവങ്ങേോണ്.

• അതിത്തെ 36 മ തല് 51 വത്തരയ ള്ള വക പ്പറകേില് ഈ തതവങ്ങൾ 

ഷ്ട്പതിപോദിച്ചിട്ടറണ്ട്.

• ത െയകജോെിേ  ത െയകവതനും, ത്തതോഴിെോേികൾേ് വയവസോയത്തിന്ത്തറ 

നെത്തിപ്പില് പങ്കോേിത്തും, സൗജനയ നിയമസഹോയും, ജനങ്ങൾേ് 

കപോഷകോഹോരും നല്കല്, ക ട്ടികൾേ് സൗജനയ വിദയോഭയോസും, 

കന്നതി കോെികേറത്തെ കശോപ്പറ നികരോധിേല് ത െങ്ങിയ പതിനോറ  

കോരയങ്ങേോണ് ഇതില് ഉൾത്തപ്പെ ത്തിയിട്ടറള്ളത്. 



അതിത്തെ വക പ്പ് നോല്പത്തിനോെിെോണ്
ഏകീകൃത സിവില് കകോഡിത്തന സുംബന്ധിച്ചറ
പറയ ന്നതിത്.

•അതിന്ത്രപകോരമോണ്:
• 44. The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform 

civil code throughout the territory of India.

•പൗരന്മോർക്ക് ഭോരതത്തിന്ലെ ഭൂന്ത്രപഡദശം ഒട്ടോലക 
ഏകരൂപമോയി ഒരു സിവില് നിയമസംഹിത 
സംന്ത്രപോപ്തമോക്കുവോന് രോന്ത്രരം യത്നിഡക്ക്ടതതോണ്



ഷ്ട്പകതയകത

• ഒര  നിയമമോയെല; നിയമനിർമോണത്തിന ള്ള മോർഗനിർകദശക 
തതവും എന്നതി നിെയിെോണ് ഭരണഘെനയില് ഏകീകൃത
സിവില്കകോഡ് പരോമർശിേത്തപ്പട്ടിരിേ ന്നതിത്.

• അത ത്തകോണ്ട തത്തന്നതി അതിത്തന തള്ളിപ്പറയ ന്നതിത് ഭരണഘെനേ് 
എതിരോവിെല.

• അവ ഒര  നിയമത്തമന്നതി നിെേ് നെപ്പോേ വോന്
നിയമകകോെതിേ  സോധയമത്തെലന്നതി് വക പ്പ് മ പ്പത്തിഏഴില് 
ഷ്ട്പസ്തോവിേത്തപ്പട്ടിരിേ ന്നതി . 



• കോരണും ഭരണഘെന ഉറപ്പറനല്ക ന്നതി മൗെികോവകോശങ്ങൾ രണ്ട് 

തരത്തിെ ള്ളതോണ്.

1. നയോയവോദോർഹും (Justiciate): 

ഒര  നിയമകകോെതിേ  നെപ്പിെോേോവ ന്നതി നയോയവോദോർഹങ്ങേോയ 

അവകോശങ്ങൾ.

2- നയോയവോദോനർഹും (Non-Justiciate): 

നയോയവോദോനർഹമോയ കോരയങ്ങൾ നെപ്പിെോേ വോകനോ 

അവ നികഷധിേത്തപ്പെ കമ്പോൾ പൗരന് പരിഹോരും 

നിർകേശിേ വോകനോ കകോെതിേ് സോധയമെല.



• നിയമനിർമോണത്തിന ള്ള മോർഗനിർകേശക തതവങ്ങൾ രണ്ടോമത് പറഞ്ഞ 

നയോയവോദോനർഹത്തിെോണ് ഉൾത്തപ്പെ ക. അത ത്തകോണ്ട തത്തന്നതി ഏകീകൃത 

സിവില് കകോഡ് നിയമകകോെതിേ  നെപ്പിെോേോന് കഴിയോത്ത 

നയോയവോദോനർഹമോയ കോരയമോണ്.

• ഏകീകൃത സിവില് ഡകോ ും ശരീഅത്ത് അപ്ലിഡക്കഷന് ആക്റ്ും തിരിച്ചെിയലപ്പഡെ്ടത െില വസ്തുതകൾ

• http://samvadam.nicheoftruth.info/%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B5%80%E0%B4%95%E0%B5%83%E0%B4%A4-%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D-

%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B4%A1%E0%B5%81%E0%B4%82-%E0%B4%B6%E0%B4%B0%E0%B5%80/

• October 20, 2016 സോെിഷ് വോെോനപ്പള്ളി

http://samvadam.nicheoftruth.info/%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B5%80%E0%B4%95%E0%B5%83%E0%B4%A4-%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B4%A1%E0%B5%81%E0%B4%82-%E0%B4%B6%E0%B4%B0%E0%B5%80/
http://samvadam.nicheoftruth.info/%e0%b4%8f%e0%b4%95%e0%b5%80%e0%b4%95%e0%b5%83%e0%b4%a4-%e0%b4%b8%e0%b4%bf%e0%b4%b5%e0%b4%bf%e0%b4%b2%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%95%e0%b5%8b%e0%b4%a1%e0%b5%81%e0%b4%82-%e0%b4%b6%e0%b4%b0%e0%b5%80/
http://samvadam.nicheoftruth.info/%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B5%80%E0%B4%95%E0%B5%83%E0%B4%A4-%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B4%A1%E0%B5%81%E0%B4%82-%E0%B4%B6%E0%B4%B0%E0%B5%80/


ഏകീകൃത സിവില് കകോഡ് മ കന്നതിോട്ട് 
ത്തവേ ന്നതിതിന്ത്തറയ ും അതിത്തന 

തള്ളിപ്പറയ ന്നതിതിന്ത്തറയ ും പിന്നതിിെ ള്ള
തോല്പരയങ്ങത്തേന്തോണ്

• കൃഷി, വയവസോയും, ത്തതോഴില്, വിദയോഭയോസും ത െങ്ങി 
ജീവിതത്തില് എെലോവത്തരയ ും സ്പർശിേ ന്നതി 

നിയമങ്ങേില് ഐകയരൂപും കവത്തണ്ടന്നതി ും, വിവോഹും, 

വിവോഹകമോെനും, അനന്തരോവകോശും കപോെ ള്ള 
കോരയങ്ങേില് അത കവണത്തമന്നതി ും ശഠിേ ന്നതിതിത്തെ യ ക്തി 

സുംശയോസ്പദമോണ്



മ സ്െിും സ്ഷ്ട്തീകൾേ്

സവന്തും സമ ദോയത്തിന  നല്കോനോവോത്ത ഗ ണകോുംക്ഷ

• കതോന്നതി ുംകപോത്തെ ത്തപണ്ണറത്തകട്ടി രസിേോന ും, മെ േ കമ്പോൾ 

ഒഴിവോേി തെിതപ്പോന മ ള്ള സവോതഷ്ട്ന്തയും

നരത്തപ്പെ ത്തമന്നതി ള്ളത ത്തകോണ്ടോകണോ ഏകീകൃത 

സിവില്കകോഡിത്തന സവോഗതും ത്തെയ്യോന് മ സ്െിുംകൾ 

മെിേ ന്നതിത്



ബഹ ഭോരയതവവ ും അവിഹിത സുംസർഗങ്ങേറും
പിത്തന്നതി മ സ്െിും സമ ദോയവ ും

• ബഹ ഭോരയതവത്തിന്ത്തറയ ും വിവോഹകമോെനത്തിന്ത്തറയ ും 

കണേ കൾ പരികശോധിച്ചോല് മ സ്െിും സമ ദോയത്തത്തേോൾ 

‘അതികവഗും ബഹ ദൂരും’ മ കന്നതി നെേ ന്നതിത് ജഹന്ദവ 
സമൂഹമോത്തണന്നതി വസ്ത ത തിരിച്ചറിയണത്തമന്നതി ത്തണ്ടങ്കില് 

പൂത്തന കഗോഖത്തെ ഇന്റി്ിയൂട്ടിത്തെ മെലിക ബി മിസ്ഷ്ട്െിയ ത്തെ 

ഈ വിഷയത്തിെ ള്ള പഠനങ്ങൾ വോയിച്ചറകനോേിയോല് മതി.



നിർമത ഭൗതികവോദികേറും മ സ്െിും സ്ഷ്ട്തീകേറും

• വിവോഹും ഒകന്നതി പ്ൂ, വിവോഹ ബോഹയബന്ധങ്ങൾ 
എഷ്ട്തയ മോകോും’ എന്നതി പറയ ന്നതി നിർമത ഭൗതികവോദികേറും 
മ സ്െിും സ്ഷ്ട്തീകകേോട് ഏത്തറ ‘ഗ ണകോുംക്ഷ’യ ള്ളവരോണ്.

• ബഹ ഭോരയതവും നികരോധിേണത്തമന്നതി  പറയ ന്നതിത കപോത്തെ 
ബഹ നോരീ സുംസർഗും കൂെി നികരോധിേണത്തമന്നതി പറയോന് 
ഇവര്ട് തയ്യോറോക ന്നതി മിെല.

• ഒന്നതിിെധികും സ്ഷ്ട്തീകേറമോയ ള്ള വിവോഹ ബോഹയബന്ധങ്ങൾ 
വയക്തിയ ത്തെ അവകോശമോയി പഠിപ്പിേ ന്നതിവരോണ്, 

ഒന്നതിിെധികും സ്ഷ്ട്തീകത്തേ വിവോഹും ത്തെയ്യറന്നതിത്
നികരോധിേണത്തമന്നതി  പഠിപ്പിേ ന്നതിത്.



ബഹ ഭോരയതവവ ും അവിഹിത സുംസർഗങ്ങേറും 

• ഇസ്െോമോകത്തട്ട ജവയക്തികവ ും സോമൂഹികവ മോയ അനിവോരയ 

സോഹെരയങ്ങേില്, അവിഹിത സുംസർഗങ്ങേികെേ് 

കപോകോതിരിേ വോന ള്ള ഒര  പരിഹോരമോർഗമോയി ബഹ ഭോരയതവും 

അന വദിേ ന്നതി ണ്ട്. അകതോത്തെോപ്പും തത്തന്നതി കൃതയമോയ നീതി 

പ െർത്തിത്തേോണ്ടോയിരിേണത്തമന്നതിന ശോസിേ കയ ും ത്തെയ്യറന്നതി . 

• ബഹ ഭോരയതവത്തത്ത മഹോഅപരോധമോയി കണേോേ ന്നതിവർ,

ഷ്ട്ശീകൃഷ്ണത്തനയ ും, ഇഷ്ട്ന്ദത്തനയ ും, ഷ്ട്ശീരോമെഷ്ട്ന്ദന്ത്തറ പിതോവിത്തനയ ും, അഷ്ട്ബഹോും 

ഷ്ട്പവോെകത്തനയ ും, ദോവീദ് ഷ്ട്പവോെകത്തനയ ും, റസ്െിത്തനയ ും എെലോും 

‘അപരോധി’കേോയി എകണ്ണണ്ടി വര ും.



തിരിച്ചറ കെോദിച്ചറകനോേൂ
• ഇന്ഡയയില് നിെവിെ ള്ള മ സ്െിും വയക്തിനിയമും 

ബഹ ഭോരയതവും നികരോധിേോത്തതിനോല്, മ സ്െിും സ്ഷ്ട്തീയ ത്തെ 
കണ്ണീത്തരോപ്പോന് ഏകീകൃത സിവില്കകോഡ് നെപ്പോേ ക എന്നതി  

മ റവിേി കൂട്ടറന്നതി സ്ഷ്ട്തീശോക്തീകരണവോദികകേോെ ും 

തീഷ്ട്വത്തസകയ െറിററകകേോെ ും, ഒന്നതിിെധികും സ്ഷ്ട്തീകേറമോയി 
ബന്ധത്തപ്പെ ന്നതി പ ര ഷത്തനതിത്തര എന്ത് നിയമമോണ്

മ കന്നതിോട്ടറത്തവേോന ള്ളത്തതന്നതി് തിരിച്ചറ കെോദിച്ചറകനോേൂ.



ഇന്ഡയയില് ഒര  നിയമവ ും 
വയഭിെോരത്തിന് തെസ്ും നില്േ ന്നതിിെല.

• ഇന്ഡയയില് ഒര  പ ര ഷന് ഒന്നതിിെധികും ഭോരയമോര ണ്ടോവ കയോത്തണങ്കില് 

ഷ്ട്പശ്നമോണ്; എന്നതിോല് ഭോരയയ ണ്ടോയിരിത്തേ അയോൾ മത്ത്ോര  

സ്ഷ്ട്തീയ മോയി ശോരീരിക ബന്ധത്തികെർത്തപ്പട്ടോകെോ?

• ആ ബന്ധും ത്തതേിയിച്ചോല് കവണത്തമങ്കില് ഭോരയേ് വിവോഹകമോെനത്തിന് 

അവകോശമ ണ്ട്,

• എന്നതിോല്  ആ ബന്ധും പോെിെല എന്നതി  വിധിേ വോകനോ, ആ 

ബന്ധത്തികെർത്തപ്പട്ടത ത്തകോണ്ട് എത്തന്തങ്കിെ ും ശിക്ഷ വിധിേോകനോ 

ഇന്ഡയയില് യോത്തതോര  മോർഗവ മിെല. 



• പരസ്ഷ്ട്തീ ബന്ധും വിവോഹത്തിെൂത്തെയോയോല്
ഷ്ട്പശ്നമോയി. 

• ഒരോൾേ് പകത്തോ ഇര പകതോ സ്ഷ്ട്തീകേറമോയി
ബന്ധത്തപ്പെോും. പകക്ഷ, രണ്ടോമത്തതോര  ഭോരയയോയോല് 
അപരോധമോയി.



വയഭിെോരത്തികെർത്തപ്പെ ന്നതി ഭർത്തോവിത്തനതിത്തര 
കകസ് ത്തകോെ േോന് ഇന്ഡയയില് വെല
വക പ്പറമ കണ്ടോ?

• മഹോരോഷ്ട്രയില് നെന്നതി ത േോറോും V കറ്് ഓഫ് മഹോരോഷ്ട്ര 
(AIR 1979-SC 185) എന്നതി കകസ് അതിത്തനോര ദോഹരണമോണ്. 
ഷ്ട്പസ്ത ത കകസില് ഒര  യ വതിയ ും അവേറത്തെ കോമ കന ും 
സകഹോദരന ും അമ്മോയിയ ും മ്റും കെർന്നതി് ഒര  പരോതി 
നല്ക വോനോയി സ്ഥെത്തത്ത കപോെീസ് കറഷനില്
കപോയകപ്പോൾ കറഷനിത്തെ ഒര  കപോെീസ് ഉകദയോഗസ്ഥന് ആ 
യ വതിത്തയ മോഷ്ട്തും കറഷനിത്തെ ഒര  മ റിയില്
ത്തകോണ്ട കപോയി ബെോത്സുംഗും ത്തെയ്ക്ത ത്തവന്നതിോയിര ന്നതി  കകസ്. 



• ഷ്ട്പതി ഈ ആകരോപണങ്ങൾ നികഷധിച്ചറ. കകസ് വിസ്തരിച്ച 
കകോെതി ഷ്ട്പതിത്തയ ശിക്ഷിത്തച്ചങ്കിെ ും അപ്പീെ കേില് 
ജഹകേോെതിയ ും സ ഷ്ട്പീും കകോെതിയ ും ഷ്ട്പതിത്തയ ത്തവറ ത്തത 
വിെ കയോണ ണ്ടോയത്. 

• നിയമും അന ശോസിേ ന്നതിവിധും മരണവ ും കദകഹോപഷ്ട്ദവവ ും 
ഭയത്തപ്പെ ത്തെ ും മ്റും കനരിട്ടിരിേോനിെയിത്തെലന്നതി ള്ള 
നിഗമനത്തിെോണ് ജഹകേോെതിയ ും സ ഷ്ട്പീും കകോെതിയ ും 
എത്തികച്ചർന്നതിത്. അവകേോത്തെോപ്പും കറഷനില് പരോതിേ വന്നതി 
അവേറത്തെ സകഹോദരന്, കോമ കന്, അമ്മോയി എന്നതിിവരില്
നിന്നതി ും അവത്തേ ബെോല്േോരമോയി പിെിച്ചറത്തകോണ്ട കപോയി 
അവേറത്തെ സമ്മതും കൂെോത്തത സുംകഭോഗും നെത്ത വോനിെയിത്തെലന്നതിോണ് 
അധീശകകോെതികൾ കത്തണ്ടത്തിയത്



ബഹ ഭോരയതവവ ും അവിഹിത സുംസർഗങ്ങേറും 

• തന്ത്തറ ഭർത്തോവിത്തനതിത്തര അവിഹിത ബന്ധത്തിന്ത്തറ 
കപരില് കകസ് ത്തകോെ േോന് ഒര  ഭോരയേിവിത്തെ 
അവകോശമിെല. അവൾേ് കവണത്തമങ്കില് വിവോഹകമോെനും 
അവകോശത്തപ്പെോും എന്നതി മോഷ്ട്തും

• എന്നതിോല് ഇസ്െോും അന വദിച്ച ബഹ ഭോരയതവത്തില് 
പ ര ഷന് വിവോഹും ത്തെയ്യറന്നതി സ്ഷ്ട്തീകൾത്തേെലോും 
നിയമപരമോയ അവകോശങ്ങേറണ്ട്. അവർേ് 
അെിസ്ഥോനപരമോയ അവകോശങ്ങൾ നല്കിയിട്ടിത്തെലങ്കില് 
കകോെതിയില് കപോകോന ള്ള അധികോരമ ണ്ട്



ശരീഅത്ത് ആക്റ്് 
ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്്

• രോഏത്തതോര  സമ ദോയത്തിന ും വയക്തിതവും ഷ്ട്പധോനും ത്തെയ്യറന്നതിത് അതിന്ത്തറ 

ആരോധനോരീതികേറും ക െ ുംബനിയമങ്ങേറമോണ്.

• ഷ്ട്രീയ-സോമൂഹിക-സോമ്പത്തിക ഇെപോെ കൾ ത്തപോത ത്തവ എെലോ

വിഭോഗങ്ങത്തേയ ും ഒര കപോത്തെ ബോധിേ ന്നതിവയോണ്. അവത്തകോണ്ട് ഒര  

സമ ദോയവ ും തിരിച്ചറിയത്തപ്പെ ന്നതിിെല.



• െിെ കോരയങ്ങേില് ഓകരോ മതത്തിന ും െിെ ഷ്ട്പകതയക 
നിയമമ ത്തണ്ടങ്കിെ ും സമ ദോയങ്ങൾേ് വയതിരിക്തത 
നല്ക ന്നതിത് ത്തപോത ത്തവ അവയ ത്തെ ആരോധനോരീതികേറും
ക െ ുംബനിയമങ്ങേറമോണ്.

• വയക്തിനിയമത്തിന് മതവ മോയ ള്ള ഈ അകഭദയബന്ധും 
കോരണത്തോല് ഗവൺത്തമന്റ കൾ ത്തപോത ത്തവ അവയില്
ഇെത്തപെോറിെല.

ശരീഅത്ത് ആക്റ്് 
ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്്



• വയക്തിജീവിതത്തില് മതത്തിന്ത്തറ അന ശോസനകത്തേ പിന്പ്ോന് 

സോധയമെലോത്തത വന്നതിോല് സമ ദോയങ്ങേറത്തെ വയക്തിതവും ഇെലോതോക ന്നതി 

• സമ ദോയങ്ങേറത്തെ വയക്തിതവനശീകരണമോണ് വോസ്തവത്തില് ഏകീകൃത 

സിവില്കകോഡിെൂത്തെ സുംജോതമോക ന്നതി അവസ്ഥ.

• തന്ത്തറ മതമന സരിച്ച് ജീവിേ വോന് ഓകരോ ഇന്ഡയേോരന ും 

അവകോശമ ണ്ട്.

ശരീഅത്ത് ആക്റ്് 
ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്്



എന്ത ത്തകോണ്ടോണ് മ സ്െിും സമ ദോയും 
അതിത്തന സവോഗതും ത്തെയ്യോന് മെിേ ന്നതിത്

• മ സ്െിമിത്തന സുംബന്ധിച്ചെ കത്തോേും മതത്തമന്നതിോല് ജീവിതത്തത്ത 
ഷ്ട്പകോശമോനമോേ ന്നതി ജദവികവിധിവിെേ കേറത്തെ 
ഷ്ട്പകയോഗമോണ്. അവ ഷ്ട്പകയോഗവല്േരിേ വോന് 
ഇന്ഡയയിത്തെ ഓകരോ മ സ്െിമിന ും അവകോശമ ണ്ട്. ആ 
അവകോശത്തത്ത നികഷധിേോന് ഒര  ജനോധിപതയ സഷ്ട്മ്പദോയും 
സന്നതിദ്ധമോക കത്തയന്നതി  പറഞ്ഞോല് അതിന് 
ജനോധിപതയസവഭോവും നരത്തപ്പെ ന്നതി ത്തവന്നതിതോണ് അർത്ഥും.



ഏകീകൃത സിവില്കകോഡിത്തന മ സ്െിുംകൾ 
എതിർേ ന്നതിത് എന്ത്ത്തകോണ്ട്

• കോരണും വിവോഹും, വിവോഹമൂെയും, സുംരക്ഷണും, രക്ഷകർതൃതവും, 

വിവോഹകമോെനും, ക െ ുംബോവകോശങ്ങൾ, കെമകൾ, ഒസയത്ത ും

അെലോത്തത മോയ പിന്ത െർച്ച, വയക്തിസവത്ത്, മതപരവ ും ധർമപരവ മോയ 

ദോനസവത്ത േൾ, പൂർവഷ്ട്കയോവകോശും ഇത്തതെലോും മ സ്െി 
വയക്തിനിയമത്തില് അഥവോ ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്ില് 

ഉൾത്തപ്പെ ന്നതി .

• എന്നതി പറഞ്ഞോല് കമല്പറഞ്ഞത ും അെലോത്തത മോയ വിഷയങ്ങേില് 

ശരീഅത്ത് അന ധോവനും ത്തെയ്യോന ള്ള അവസരും ഇന്ഡയയില് ഒര  

മ സ്െിമിന്, മ സ്െിും വയക്തിനിയമ അപ്ലികേഷന് ആക്റ്് ഷ്ട്പകോരും 

സോധയമോക ന്നതി . 



• ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്ിത്തന ദ ർബെത്തപ്പെ ത്തി പകരും 

ഏകീകൃത സിവില് കകോഡ് നിെവില് വന്നതിോല് കമല് പറഞ്ഞ 

ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങൾ അന ധോവനും ത്തെയ്ക്ത  ജീവിേ വോന ള്ള 

അവസരമോണ് നരമോക ന്നതിത്. 

• ‘കതോന്നതി ുംകപോത്തെ ത്തപണ്ണറത്തകട്ടി രസിേോന ും, മെ േ കമ്പോൾ 

ഒഴിവോേി തെിതപ്പോന മ ള്ള സവോതഷ്ട്ന്തയും’ 

നികഷധിേത്തപ്പെ ന്നതിത ത്തകോണ്ടെല മറിച്ച് ജവയക്തിക ജീവിതത്തില് 

സവന്തും മതതോല്പരയങ്ങത്തേ അന ധോവനും ത്തെയ്യോന ള്ള 

സവോതഷ്ട്ന്തയത്തത്ത നിെനിർത്തോനോണ് ഏകീകൃത സിവില്കകോഡിത്തന 

മ സ്െിുംകൾ എതിർേ ന്നതിത്



ശരീഅത്ത് ആക്റ്് ആകണോ.
• ‘മ ഹമ്മദന് കെോ’ എന്നതി കപരില് ഷ്ട്ബിട്ടീഷ കോർ എഴ തി 

തയ്യോറോേിയ ഒര  നിയമപ സ്തകകമോ, സ ദീർഘമോയ ഒര  
കർമശോസ്ഷ്ട്ത പട്ടികകയോ ആണ് ശരീഅത്ത് നിയമും

എന്നതികപരില് അറിയത്തപ്പെ ന്നതിത്തതന്നതി ഒര  ത്തത്ോയ ധോരണ 

വയോപകമോയിട്ടറണ്ട്.

• െിെർ മ െല(Sir. Dinshah Fardanji Mulla)യ ും മ്റും എഴ തിയ 

‘മ ഹമ്മദന് കെോ’യോണ് ശരീഅത്ത് നിയമും എന്നതി  
ധരിച്ചറത്തവച്ചിരിേ ന്നതി . 



• യഥോർത്ഥത്തില്, നോട്ടോെോരങ്ങേറും സഷ്ട്മ്പദോയങ്ങേറും 
എന്ത തത്തന്നതിയോയോെ ും മ സ്െിുംകത്തേ സുംബന്ധിച്ചെ കത്തോേും 

അതിന് നിയമത്തിന്ത്തറ സ്ഥോനമിത്തെലന്നതി ും, അവർേ് 
അവര ത്തെ ശരീഅത്ത് നിയമമോണ് ബോധകത്തമന്നതി ും 

അുംഗീകരിേ ന്നതി ഒര  സ ഷ്ട്പധോന ഷ്ട്പഖയോപനും മോഷ്ട്തമോണ് 

1937ത്തെ ശരീഅത്ത് സുംബന്ധിച്ച ആക്റ്്. അതിന്ത്തറ
കപര തത്തന്നതി ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്് അഥവോ 

ശരീഅത്ത് ബോധകമോേല് ആക്റ്് എന്നതിോണ് ; ശരീഅത്ത് 

ആക്റ്് എന്നതിെല.



കനട്ടും
• ഈ ആക്റ്് നിെവില് വന്നതികതോത്തെ ഇന്ഡയന് മ സ്െിുംകേറത്തെ ഇെയില് 

നിെനിന്നതിിര ന്നതി പതിവ് ആെോരങ്ങൾ ശരീഅത്തിന വിര ദ്ധമോത്തണങ്കില് 

അവയ്ക്േ് നിയമഷ്ട്പോബെയും ഇെലോതോയി

• വയക്തിനിയമപരമോയ ഷ്ട്പശ്നങ്ങേില് ഇസ്െോമിക നിയമമന സരിച്ച് 

വിധി സമ്പോദിേോന ള്ള മഹത്തോയ അവസരും നല്ക കയോണ്

ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്് ത്തെയ്യറന്നതിത്.

• അത് നിയമങ്ങൾ നിർമിേ കയെല. മറിച്ച് നിെവിെ ള്ള (ശരീഅത്ത്) 

നിയമങ്ങൾേ് സോധ തവും നല്ക ക മോഷ്ട്തമോണ് ത്തെയ്യറന്നതിത്. 



െരിഷ്ട്തപശ്ചോത്തെും
• . ഷ്ട്ബിട്ടീഷ കോർ എഴ തിയ ണ്ടോേി മ സ്െിുംകേറത്തെ തെയില് 

ത്തവച്ചറത്തകട്ടിയതെല.

• നിരന്തരമോയ ആവശയത്തപ്പെെ കേിെൂത്തെയ ും ഷ്ട്പകക്ഷോഭങ്ങേിെൂത്തെയ ും 

െർച്ചകേിെൂത്തെയ ും മ സ്െിും സമ ഹും കനെിത്തയെ ത്ത മഹത്തോയ 

സവോതഷ്ട്ന്തയമോണ് 1937ത്തെ ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്്.

• മ സ്െിുംകൾ ഇന്ഡയ ഭരിച്ചകപ്പോൾ അമ സ്െിും വിഭോഗങ്ങൾേ് 

വയക്തിപദവി, ക െ ുംബനിയമും, പിന്ത െർച്ച, തറവോട്ടറസവത്ത് 

എന്നതിിവയിത്തെെലോും അവര കെതോയ നിയമങ്ങേറും ആെോരങ്ങേറും 

പിന്ത െര വോന് സവോതഷ്ട്ന്തയും നല്കിയിര ന്നതി . 



• ഇതിത്തനോരപവോദും െിപ്പറ സ ല്ത്തോന് മെബോറില് നെത്തിയ 

ഷ്ട്ശീരുംഗപട്ടണും അന ശോസനത്തമന്നതി് െരിഷ്ട്തത്തില് അറിയത്തപ്പെ ന്നതി െിെ 

പരിഷ്കോരങ്ങൾ മോഷ്ട്തമോയിര ന്നതി .

• , ഒര  സ്ഷ്ട്തീത്തയ ഒന്നതിിെധികും ഭർത്തോേന്മോർ വിവോഹും ത്തെയ്യറന്നതി 

സഷ്ട്മ്പദോയും അകേഹും വികരോധിച്ചറ. അഷ്ട്പകോരും സ്ഷ്ട്തീകൾ 

ത്തപോത സ്ഥെത്ത് മോറ മറകച്ച ഷ്ട്പകവശിേോവൂ എന്നതികേഹും ആജ്ഞ 

പ റത്തപ്പെ വിച്ചറ.



• ഇത് വമ്പിച്ച കകോേിേേും സൃരിച്ചറ. ഹിന്ദ േത്തേ ഇസ്െോമില് 

കെർേോന ള്ള തഷ്ട്ന്തമോയി ഷ്ട്ബോഹ്മണര ും മ്റും ഇതിത്തന വയോഖയോനിച്ചറ.

• കെെേെോപത്തമന്നതിോണ് ഇതിനവർ നല്കിയ കപര്ട്. അഥവോ സ്ഷ്ട്തീകൾ 

കെെയ െ േണത്തമന്നതി  നിർബന്ധിേ ന്നതിതിത്തനതിത്തര നെന്നതി കെോപും. 

• െിെ സമ ദോയത്തിത്തെ സ്ഷ്ട്തീകൾ ത്തപോേിേിന മ കേില് വസ്ഷ്ട്തും

ധരിേ ന്നതിത് അന്നതിത്തത്ത കകരേീയ സമൂഹത്തില് അകങ്ങയ്ും നിഷിദ്ധമോയ 

കോരയമോയിര ന്നതി .

• െിപ്പറവിന്ത്തറ ഈ അന ശോസനും സദ കേശപരമോയിര ത്തന്നതിങ്കിെ ും അത് 

വയോപകമോയ കെോപമോണ് മെബോറില് സൃരിച്ചത്. നോയന്മോർ ജമസൂർ 

ഭരണത്തിത്തനതിത്തര െോകവർപ്പെ നയിച്ചറ. ഷ്ട്ബോഹ്മണന്മോര ും നോെ വോഴി 

രോജോേന്മോര ും നോെ വികട്ടോെി തിര വിതോുംകൂറില് അഭയും ഷ്ട്പോപിച്ചറ.

.



• ഈ ഒ്ത്തപ്പട്ട സുംഭവും ഒഴിച്ചറനിർത്തിയോല് ത്തപോത ത്തവ 

മ സ്െിും ഭരണോധികോരികൾ മ്റ മതസ്തര ത്തെ 

വയക്തിനിയമങ്ങേില് ഇെത്തപട്ടിര ന്നതിിെല. 

• സതി കപോെ ള്ള ജഹന്ദവക െ ുംബനിയമും അകങ്ങയ്ും 

ഷ്ട്കൂരമോയിര ന്നതിിട്ടറകൂെി കഷ്ട്പരണയ ത്തെയ ും 

സമ്മർേത്തിന്ത്തറയ ും മോർഗമോണ് മ സ്െിും 

ഭരണോധികോരികൾ സവീകരിച്ചത്.

• ഇന്ഡയയില് ഷ്ട്ബിട്ടീഷ കോർ വന്നതികശഷും അവര ും ഇകതനയും 

പിന്ത െർന്നതിിര ന്നതി . 



എങ്ങത്തന
• നോെിന്ത്തറ െിെ ഭോഗങ്ങേില് ഹിന്ദ േൾേിെയില് പരമ്പരോഗതമോയി 

ത െർന്നതി കപോന്നതിിര ന്നതി െിെ നോട്ടോെോരങ്ങൾേ്, ഷ്ട്ബിട്ടീഷ് ഭരണകോെത്ത് 

നെപ്പിെോേിയ െിെ നിയമങ്ങൾ അുംഗീകോരും നല്ക കയ ും അതിന് 

ത്തപോത സോധ ത നല്ക കയ മ ണ്ടോയി.

• ഇത് ഇസ്െോമിക ശരീഅത്തിന് വിര ദ്ധമോത്തണന്നതി  മനസ്ിെോേിയ 

മ സ്െിുംകൾ നിരന്തരമോയ ഷ്ട്പകക്ഷോഭങ്ങൾ സുംഘെിപ്പിച്ചറ. 

• തത്ഫെമോയി 1937ത്തെ ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്് നിെവില് 

വന്നതി . 



എന്തോണ് ഈ ആക്റ്്

• ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്് നിയമങ്ങൾ നിർമിേ കയെല മറിച്ച് 
നിെവിെ േേ ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങൾേ് സോധ തവും നല്ക കയോണ്. 

• 1937ത്തെ ശരീഅത്ത് ഷ്ട്പകയോഗ ആക്റ്ില് ആത്തക ആറ് വക പ്പറകൾ 
മോഷ്ട്തമോണ ണ്ടോയിര ന്നതിത്. 

• അതില് അഞ്ചോമത്തത്ത വക പ്പ് (Dissolution of marriage) പിന്നതിീട് 
റേോേ കയ ണ്ടോയി. 

• ഇകപ്പോൾ അഞ്ച് വക പ്പറകൾ മോഷ്ട്തമോണ് അവകശഷിേ ന്നതിത്.



ഒന്നതിോും വക പ്പ് (SHORT TITLE AND EXTENT)

• ഒന്നതിോും വക പ്പ് (Short title and extent) അതിന്ത്തറ കപര്ട് 1937ത്തെ

മ സ്െിും വയക്തിനിയമ അപ്ലികേഷന് ആക്റ്് എന്നതിോത്തണന്നതി  

പറയ കയ ും ”മ സ്െിും വയക്തിനിയമും (ശരീഅത്ത്) 

മ സ്െിുംകൾേ് ഷ്ട്പകയോജനത്തപ്പെ ന്നതിതിന കവണ്ടി നിർമിച്ച ഒര  

നിയമും” എന്നതി ും ”മ സ്െിും വയക്തിനിയമും (ശരീഅത്ത്) 

മ സ്െിുംകൾേ് ബോധകമോക ന്നതിത് ഷ്ട്പകയോജനകരമോത്തണന്നതി  

കോണ ന്നതിത ത്തകോണ്ട് തോത്തഴ പറയ ുംവിധും നിയമും നിർമിേ ന്നതി  

എന്നതി ും ഈ വക പ്പില് എെ ത്ത പറയ ന്നതി ണ്ട്.



രണ്ടോും വക പ്പ് (APPLICATION OF PERSONAL LAW TO 

MUSLIMS)
• രണ്ടോമത്തത്തത ും ഷ്ട്പധോനത്തപ്പട്ടത മോയ വക പ്പില് (Application of Personal 

Law to Muslims) വിവോഹും, വിവോഹകമോെനും, വിവോഹമൂെയും, 

സുംരക്ഷണും, രക്ഷകർതൃതവും, ഒസയത്തിെലോത്ത പിന്ത െർച്ച 
(കൃഷിനിെത്തിന്ത്തറ കോരയത്തമോഴിത്തകയ ള്ളത്), സമ്മോനങ്ങൾ,

ഷ്ട്െററകൾ, വക്റവ്ഫ് ത െങ്ങി ഏത്തതെലോും വിഷയങ്ങേിെോണ് 
മ സ്െിുംകൾേ് ശരീഅത്ത് നിയമും 
ബോധകമോേോന കേശിേ ന്നതിത്തതന്നതി് എെ ത്ത പറയ ന്നതി .

• എത്തന്തെലോും ആെോരങ്ങകേോ വഴേങ്ങകേോ ഉണ്ടോയിര ന്നതിോെ ും 
കക്ഷികൾ മ സ്െിുംകേോയിട്ടറള്ള കകസ കേില് മ സ്െിും 
വയക്തിനിയമങ്ങേിത്തെ (ശരീഅത്തിത്തെ) നിയമങ്ങേോണ്
വിധിനിർണയത്തിന പകയോഗിേ ക എന്നതി പറയ ന്നതി . 



ഓകരോ ഷ്ട്പശ്നത്തിെ ും ശരീഅത്ത് നിയമും 

എന്തോത്തണന്നതി് പറയോത്തത, വിധിനിർണയും 
ശരീഅത്തിന്ത്തറ അെിസ്ഥോനത്തിെോത്തണന്നതി  

ത്തപോത ത്തവ പറയ ന്നതി  എന്നതിത് 

ഷ്ട്ശകദ്ധയമോണ്



മൂന്നതിോമത്തത്ത വക പ്പ് (POWER OF MAKE A DECLARATION)

• ഈ നിയമും ഒരോൾേ് ബോധകമോയിേിട്ടോന് അയോൾ 

എന്ത ത്തെയ്യണത്തമന്നതി് പറയ ന്നതി .



നോെോും വക പ്പ് (RULE-MAKING POWER)

• ഈ ആക്റ്് ഷ്ട്പകോരമ േേ ഷ്ട്പഖയോപനും ഏത് 
ഉകദയോഗസ്ഥന്ത്തറ മ മ്പോത്തക നെത്തണും എന്നതി ത െങ്ങിയ 
വിഷയങ്ങേില് കറ്് ഗവൺത്തമന്റ കൾേ് െട്ടങ്ങൾ 
നിർമിേോന ള്ള അന വോദും നല്ക ന്നതി .

• അഞ്ചോമത്തത്ത വക പ്പ് (Dissolution of marriage) 

റേോേത്തപ്പട്ടിരിേ ന്നതി . [Dissolution of marriage by Court in certain 

circumstances-Replaced by the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939]



ആറോമത്തത്ത വക പ്പ് (REPEALS)

• ആറോമത്തത്ത വക പ്പ് (Repeals) ഇത മോയി വികയോജിേ ന്നതി ഏതോന ും 
മ ന്നിയമങ്ങൾ ദ ർബെത്തപ്പെ ത്ത ന്നതി .

• ഇതോണ് യഥോർത്ഥത്തില് ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്്. 
അതെലോത്തത, ഷ്ട്ബിട്ടീഷ കോർ തയ്യോറോേിയ നിയമപ സ്തകകമോ, 

കർമശോസ്ഷ്ട്തപട്ടികകയോ, മ െലത്തയ കപോെ ള്ളവർ എഴ തിയ 
‘മ ഹമ്മദന് കെോ’കയോ അെല ശരീഅത്ത് ആപ്ലികേഷന് ആക്റ്്. 
ഇസ്െോമിക ഉറവിെത്തില്നിന്നതി് കനർേ കനത്തര ശരീഅത്ത് നിയമും 
കത്തണ്ടത്തോന് കഴിവിെലോത്തവർേ കവണ്ടി വയക്തികൾ എഴ തിയ 
കൃതികൾ മോഷ്ട്തമോണത്; ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങേെല.



ആരോണ് (പതി

• മ തവെോകവ്’ കപോെ ള്ള വിഷയങ്ങത്തേ ഉയർത്തിപ്പിെിച്ചറത്തകോണ്ട് 
ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്് കഭദഗതി ത്തെയ്യണത്തമന്നതി  
വോദിേ ന്നതിവത്തര ഇന്നതി  മ സ്െിും സമ ദോയത്തില് നിന്നതി തത്തന്നതി 
കോണോന് കഴിയ ും. 

• വോസ്തവത്തില് മ തവെോകവ് (ഒകര സമയത്ത  ഭോരയത്തയ മൂന്നതി് 
തവെോകവ് ത്തെോെലി പിരിേ ന്നതി സഷ്ട്മ്പദോയും) കപോെ ള്ള 
വിഷയങ്ങൾ ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്ിന്ത്തറ 
ഷ്ട്പശ്നമെല. മറിച്ച് അത് മ സ്െിുംകൾേിെയിെ ള്ള മദ്ഹബീ 
പക്ഷപോതത്തിന്ത്തറ ത്തകെ തിയോണ്



• . ശരീഅത്ത് അപ്ലികേഷന് ആക്റ്് ഒര  നിയമവ ും
നിർമിേ ന്നതിിെല. 

• നിെവിെ ള്ള ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങൾേ് സോധ തവും നല്ക ക 
മോഷ്ട്തമോണ് ത്തെയ്യറന്നതിത്. അഥവോ വയക്തി നിയമപരമോയ 
ഷ്ട്പശ്നങ്ങേില് ഇസ്െോമിക നിയമമന സരിച്ച് വിധി 
സമ്പോദിേോന ള്ള അവസരും നല്ക കയോണ്. 

• ഇവിത്തെ മ സ്െിുംകേോണ് കോരയങ്ങൾ തീര മോനികേണ്ടത്. 
കവ ർആന ും, ഷ്ട്പവോെകെരയയ ും അെിസ്ഥോനമോേി അത്തരും 
വിഷയങ്ങേില് വിധി സമ്പോദിേ വോന് അവർ തയ്യോറോകണും. 
അകപ്പോൾ സവോഭോവികമോയ ും ‘മ തവെോകവ്’ കപോെ ള്ള 
ഷ്ട്പശ്നങ്ങൾ ത്തകട്ടെങ്ങ ും. 



• വിശ ദ്ധ കവ ർആന ും നബിെരയയ മോണ് ശരീഅത്ത്
നിയമത്തിന്ത്തറ യഥോർത്ഥ ഉറവിെത്തമന്നതി് ആദയും 
മനസ്ിെോകേണ്ടത് മ സ്െിുംകൾ തത്തന്നതിയോണ്. 

• അുംഗീകരിേ ന്നതിവർ ഏത്തറയ ത്തണ്ടങ്കിെ ും, ഇന്ഡയയിത്തെ 
ഭൂരിപക്ഷും മ സ്െിുംകേറും ഹനഫികേോണ്. ശോഫിഈ
കർമശോസ്ഷ്ട്തത്തിന്ത്തറ വക്തോേേറും ധോരോേമ ണ്ട്. ശീഈ 
വിഭോഗമോണ് പിത്തന്നതിയ ള്ള കൂട്ടർ. അവരില് തത്തന്നതി
ജഅ്ഫരികേറും ഇസ്മോഈെികേറമ ണ്ട്. ഇവർത്തേോത്തേ 
ഇസ്െോമിക ശരീഅത്ത് എന്നതി പറഞ്ഞോല് തങ്ങേറത്തെ മദ്ഹബീ 
കർമശോസ്ഷ്ട്ത സരണികേോണ്. 

• അതിനപ്പററും കപോകോന് അവത്തരോന്നതി ും തയ്യോറെല. 



• അറബി അറിയോത്ത നിയമജ്ഞർേ  
കവണ്ടി ഇുംഗ്ലീഷികെേ് പരിഭോഷത്തപ്പെ ത്തിയ മദ്ഹബീ 
ഷ്ട്ഗന്ഥങ്ങൾ നിയമജ്ഞകരോത്തെോപ്പും കക്ഷികേറും
അുംഗീകരിേ ന്നതി അവസ്ഥയ ണ്ടോക ന്നതിത്. 

• പരിഭോഷത്തപ്പെ ത്തത്തപ്പട്ട മദ്ഹബീ ഷ്ട്ഗന്ഥങ്ങൾ 
അെിസ്ഥോനമോേി െഭിേ ന്നതി വിധികൾ ഷ്ട്കകമണ 
നിയമത്തിന്ത്തറ സ്ഥോനും കരസ്ഥമോേ ന്നതി . 

• അത് ശരീഅത്ത് ഷ്ട്പകയോഗ ആക്റ്ിന്ത്തറ ക ്മെല. മറിച്ച് 
ശരീഅത്തിന്ത്തറ അവകോശികേറത്തെ ക ്മോണ്. 



• കനത്തര മറിച്ച് വിശ ദ്ധ കവ ർആന ും നബിെരയയ മോണ് 
ശരീഅത്തിന്ത്തറ യഥോർത്ഥ ഉറവിെത്തമന്നതി് മ സ്െിുംകൾ 
മനസ്ിെോേ കയ ും, മദ്ഹബീ കർമശോസ്ഷ്ട്ത 
ഷ്ട്ഗന്ഥങ്ങൾേ പകരും യഥോർത്ഥ ഷ്ട്പമോണങ്ങേികെേ  
മെങ്ങോന് സജ്ജരോവ കയ ും ത്തെയ്ക്തോല് കകോെതികൾേ് 
അതന സരിേോന് ജവമനസയമ ണ്ടോവ കയിെല

• കകോെതിവിധികേിത്തെ കദോഷങ്ങൾ ഇെലോതോയിത്തീര ും.

• അകപ്പോൾ ‘മ തവെോകവ്’ കപോെ ള്ള ഷ്ട്പശ്നങ്ങൾേ് 
യോത്തതോര  സ്ഥോനവ ും ഉണ്ടോവിെല.



കോരണും
• ഷ്ട്പവോെകന്ത്തറ കോെത്ത് ഇെലോതിര ന്നതി ‘മ തവെോകവ്’ സഷ്ട്മ്പദോയും, 

ഷ്ട്പവോെകകോെകശഷും ഉണ്ടോയ െിെ സുംഭവങ്ങേറത്തെ 
നിജസ്ഥിതി ഉൾത്തേോള്ളോത്തത, ശരീഅത്തില് അതിന് സ്ഥോനും 
നല്കിയത് മദ്ഹബീ ഷ്ട്ഗന്ഥങ്ങേോണ്. 

• ‘മ തവെോകവ്’ കവ ർആനിന്ത്തറയ ും നബിെരയയ ത്തെയ ും 
അെിസ്ഥോനത്തില് വിെയിര ത്തത്തപ്പട്ടോല്, അതിന് ശരീഅത്തില് 
യോത്തതോര വിധ നിയമഷ്ട്പോബെയവ മിത്തെലന്നതി  
മനസ്ിെോേോനോക ും.

• കഖദകരത്തമന്നതി  പറയത്തട്ട, ഇന്ഡയയിത്തെ മ സ്െിും സമൂഹത്തില് 
വെിത്തയോര  വിഭോഗും അതിന  തയ്യോറത്തെലന്നതിതോണ് സതയും



• . തങ്ങേറത്തെ മദ്ഹബീ കർമശോസ്ഷ്ട്തങ്ങൾേപ്പററും 
ഇസ്െോമിക ശരീഅത്തിത്തെലന്നതി  വിശവസിേ ന്നതി 
മ സ്െിുംകേോണ് മോ്ത്തിന  വികധയമോകകണ്ടത്. 
ശരീഅത്ത് ഷ്ട്പകയോഗ ആക്റ്െല



ശരീഅത്ത് ഷ്ട്പകയോഗ ആക്റ്് കഭദഗതിയെല. മറിച്ച് 
അപോകതകൾ അന ഭവത്തപ്പെ ന്നതി വിഷയങ്ങത്തേ 
ഷ്ട്പകതയകും ത്തതരത്തഞ്ഞെ ത്ത് നിയമനിർമോണും 
നെത്ത വോന ള്ള ഷ്ട്ശമങ്ങേോണ്
• . മൗെോന അശ്റഫ് അെി ഥോനവിത്തയകപ്പോെ ള്ള
മ സ്െിും പണ്ഡിതന്മോര ത്തെ ഷ്ട്ശമഫെമോയി, 1939ല് 
ഗവൺത്തമന്റ് പോസോേിയ മ സ്െിും വനിതോ വിവോഹ 
വിഘെന ആക്റ്റും, 

• മ സ്െിും പണ്ഡിതന്മോര ത്തെ ഷ്ട്ശമഫെമോയി തത്തന്നതി 1986ല് 
പോസോേത്തപ്പട്ട മ സ്െിും വനിതോ സുംരക്ഷണ ആക്റ്റും 
അത്തരത്തില് നെന്നതി നിയമനിർമോണ ഷ്ട്പവർത്തനങ്ങൾേ് 
ഉദോഹരണങ്ങേോണ്



ഏകീകൃത സിവില് കകോഡ് മ കന്നതിോട്ട് ത്തവേ ന്നതിതിന്ത്തറ 
പിന്നതിിെ ള്ള തോല്പരയങ്ങത്തേന്തോണ്

• മ സ്െിുംകേറത്തെ സോുംസ്കോരിക അധഃപതനമോണ് െക്ഷയും ത്തവേ ന്നതിത്.

• മതത്തത്ത കകവെും െിെ ആരോധനകേിത്തെോത േ കയ ും, മത്ത്െലോ 

രുംഗങ്ങേിെ ും നിർമതരോവ കയ ും ത്തെയ്യറന്നതി ഒര  സമൂഹത്തത്ത, മ സ്െിും 
സമ ദോയത്തില് നിന്നതി ും സൃരിത്തച്ചെ േ ക

• തീഷ്ട്വ ത്തസകയ െറിററകൾേ ും, ഉദോരജെുംഗികതയ ത്തെ വക്തോേൾേ ും 

ഇതിന  മ ന്നതിിെ ള്ള തെസ്ും, ഇസ്െോമിക നിയമങ്ങൾ ജവയക്തിക 
ജീവിതത്തില് ശീെിേ വോന് മ സ്െിുംകൾേ് അവസരും നല്ക ന്നതി 

ശരീഅത്ത് ഷ്ട്പകയോഗ ആക്റ്ോണ്. ഏകീകൃത സിവില് കകോഡിെൂത്തെ ആ 

ഷ്ട്പശ്നത്തത്ത മറികെേോനോണ് അവർ ഷ്ട്ശമിച്ചറത്തകോണ്ടിരിേ ന്നതിത്.



• ഇന്ഡയത്തയ ഒര  ഹിന്ദ രോഷ്ട്രമോയി 
പരിവർത്തിപ്പിേ ന്നതിതിന് തങ്ങൾേ  മ മ്പിെ ള്ള 
ഷ്ട്പധോന തെസ്ും ഇന്ഡയയിത്തെ ഷ്ട്പബെ 
മതനയൂനപക്ഷമോയ മ സ്െിും സമ ദോയമോയിരിേ ത്തമന്നതി് 
ഫോഷിററകൾേറിയോവ ന്നതിതോണ്. 

• തങ്ങൾേ കമെ ള്ള ഏത്തതോര  
സോുംസ്കോരികോധിനികവശത്തത്തയ ും ത്തെറ ത്ത നില്േ ന്നതി 
സവഭോവസവികശഷത മ സ്െിുംകൾേ് ഷ്ട്പധോനും
ത്തെയ്യറന്നതിത്, ജവയക്തിക ജീവിതത്തില് മതും മ റ ത്തക 
പിെിേ ന്നതി അവര ത്തെ ശീെമോത്തണന്നതി  മനസ്ിെോേിയ 
തീഷ്ട്വഹിന്ദ തവവോദികൾ ആ ശീെത്തില് നിന്നതി ും 
മ സ്െിുംകത്തേ അെർത്തിത്തയെ േോന ള്ള മോർഗമോയോണ് 
ഏകീകൃത സിവില് കകോഡിത്തന കോണ ന്നതിത്. കോരണും. 



• ശരീഅത്ത് ഷ്ട്പകയോഗ ആക്റ്് ഇന്ഡയയില് നിെനില്േ ന്നതി 
കോെകത്തോേും മ സ്െിുംകൾേ് വയക്തിജീവിതത്തില് മതും 
മ റ ത്തകപ്പിെിേോന ള്ള അവസരും ഉണ്ടോക ും അത് 
തങ്ങൾത്തേതിത്തരയ ള്ള സോുംസ്കോരികോധിനികവശങ്ങത്തേ 
ത്തെറ േോന ള്ള കശഷി അവരില് നിെനിർത്ത ും

• ഏകീകൃത സിവില്കകോഡ് നെപ്പോേത്തപ്പട്ടോല് കപര ത്തകോണ്ട മോഷ്ട്തും 
മ സ്െിമോയി ജീവിേ വോന് അവർ നിർബന്ധിതരോക ും. ഷ്ട്കകമണ 
അത്തതോര  ശീെമോയി മോറ ും. അകപ്പോൾ അവർേ കമെ ള്ള 
ഏത്തതോര  സോുംസ്കോരികോധിനികവശങ്ങേറും അവത്തര 
അകെോസരത്തപ്പെ ത്തിെല. അത ത്തകോണ്ടോണ് ഹിന്ദ രോഷ്ട്രവോദികൾ 
എകപ്പോഴ ും ഏകീകൃത സിവില് കകോഡിന്ത്തറ പക്ഷും 
കെർന്നതി നില്േ ന്നതിത്



ഇസെോമിത്തെ 
അനന്തരോവകോശ നിയമും
അനന്തരോവകോശും മരിച്ച വയക്തിയ ത്തെ കശഷിേ ന്നതി സവത്ത് 
അവകോശികൾേിെയില് വീതിേ ന്നതിതിത്തനയോണ്
അനന്തരോവകോശും എന്നതി് പറയ ന്നതിത്

















• ُ َبْعَضُهْم َعلَى َل َّللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء ِبَما َفضَّ َجاُل َقوَّ َحاُت الِ َبْعٍض َوِبَما أَنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِِهْم َفالصَّ الرِّ

ُ َوالالَِّتي َتَخافُوَن نُ  ِجِع َضاُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِي اْلمَ َقاِنَتاٌت َحافَِظاٌت لِْلَغْيِب ِبَما َحفَِظ َّللاَّ

َ َكاَن َعلِّياً َكِبيراً َواْضِرُبوُهنَّ َفإِْن أََطْعَنُكْم َفال َتْبُغوا َعلَْيِهنَّ َسِبيالً إِنَّ  َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما ( 34)َّللاَّ

َ كَ َفاْبَعُثوا َحَكماً ِمْن أَْهلِِه َوَحَكماً ِمْن أَْهلَِها إِْن ُيِريَدا إِْصالحاً يُ  ُ َبْيَنُهَما إِنَّ َّللاَّ يماً َخِبيراً اَن َعلِ َوفِّْق َّللاَّ

َ َوال ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيئاً َوِباْلَوالَِدْيِن إِْحَسان( 35) اً َوِبِذي اْلقُْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْعُبُدوا َّللاَّ

اِحِب ِباَواْلَمَساِكينِ  ِبيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُ َواْلَجاِر ِذي اْلقُْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ ُكْم إِنَّ ْلَجْنِب َواْبِن السَّ

َ ال ُيِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتاالً َفُخوراً  (36)َّللاَّ



ഇസ്ലോമിലല അന്രോവകോശ നിയമങ്ങൾ

َجالِ • اَنصي بِ لِّلرِّ مَّ َساءَول لَواألَْقَرُبونَِاْلَوال َدانِ َتَركَِمِّ يبِ نِّ اَنص  مَّ اَقلَِّْقَرُبونََِواألَِاْلَوال َدانِ َتَركَِمِّ مَّ ْنهُِم  م 

يًباَكُثرَِأَوِْ ْفُروًضاَنص  مَّ

• മോതോപിതോേേറും അെ ത്ത ബന്ധ േേറും വികട്ടച്ചറ 
കപോയ ധനത്തില് പ ര ഷന്മോർേ് ഓഹരിയ ണ്ട്. 
മോതോപിതോേേറും അെ ത്ത ബന്ധ േേറും വികട്ടച്ചറകപോയ 
ധനത്തില് സ്ഷ്ട്തീകൾേ ും ഓഹരിയ ണ്ട്. (ആ ധനും) 
ക റച്ചോകത്തട്ട,കൂെ തെോകത്തട്ട. അത് നിർണയിേത്തപ്പട്ട 
ഓഹരിയോക ന്നതി " (സ റ: അന്നതിിസോഅ'-7)



• ا َقلَّ ِمْنُه أَْو كَ  ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواألَْقَرُبوَن ِممَّ َوإَِذا َحَضَر اْلقِْسَمَة أُْولُوا ( 7)ُثَر َنِصيباً َمْفُروضاً َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّ

ًة َوْلَيْخَش الَِّذيَن لَْو َتَرُكوا ِمْن َخْلفِِهْم ُذرِّ ( 8)ُروفاً اْلقُْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيُن َفاْرُزقُوُهْم ِمْنُه َوقُولُوا لَُهْم َقْوالً َمعْ  يَّ

َ َوْلَيقُولُوا َقْوالً َسِديداً  َما َيأُْكلُوَن فِي ُبُطوِنِهْم إِنَّ الَِّذيَن َيأُْكلُوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلماً إِ ( 9)ِضَعافاً َخافُوا َعلَْيِهْم َفْلَيتَّقُوا َّللاَّ نَّ

َكِر ِمْثُل َحظِّ األُنَثَييْ ( 10)َناراً َوَسَيْصلَْوَن َسِعيراً  ُ فِي أَْوالِدُكْم لِلذَّ َثا َما  ُثلُ ِن َفإِْن ُكنَّ ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفلَُهنَّ ُيوِصيُكْم َّللاَّ

ا َتَرَك إِْن َكاَن لَهُ َتَرَك َوإِْن َكاَنْت َواِحَدًة َفلََها النِّْصُف َوألََبَوْيِه لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما ال ُدُس ِممَّ  لَُه َولٌَد  َولٌَد َفإِْن لَْم َيُكنْ سُّ

ُدُس مِ  ِه السُّ لُُث َفإِْن َكاَن لَُه إِْخَوةٌ َفألُمِّ ِه الثُّ ٍة ُيوِصي ِبَها أَوْ َوَوِرَثُه أََبَواهُ َفألُمِّ اُؤُكْم ال َتْدُروَن  َدْيٍن آَباُؤُكْم َوأَْبنَ ْن َبْعِد َوِصيَّ

َ َكاَن َعلِيماً َحِكي ِ إِنَّ َّللاَّ ُهْم أَْقَرُب لَُكْم َنْفعاً َفِريَضًة ِمْن َّللاَّ ُهنَّ َولٌَد َولَُكْم ِنْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم َيُكْن لَ ( 11)ماً أَيُّ

ٍة ُيوصِ  ا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َوِصيَّ ُبُع ِممَّ بُ َفإِْن َكاَن لَُهنَّ َولٌَد َفلَُكْم الرُّ ا َتَرْكُتْم إِنْ يَن ِبَها أَْو َدْيٍن َولَُهنَّ الرُّ لَْم َيُكْن لَُكْم َولٌَد ُع ِممَّ

ٍة تُ  ا َتَرْكُتْم ِمْن َبْعِد َوِصيَّ ُمُن ِممَّ َرأَةٌ َولَُه ُجٌل ُيوَرُث َكاللًَة أَْو امْ وُصوَن ِبَها أَْو َدْيٍن َوإِْن َكاَن رَ َفإِْن َكاَن لَُكْم َولٌَد َفلَُهنَّ الثُّ

ُدُس َفإِْن َكاُنوا أَْكَثَر ِمْن َذلَِك فَ  لُِث ِمْن بَ أٌَخ أَْو أُْخٌت َفلُِكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ ٍة ُيوَصىُهْم ُشَرَكاُء فِي الثُّ ِبَها أَْو َدْيٍن ْعِد َوِصيَّ

ُ َعلِيٌم َحلِيٌم  ِ َوَّللاَّ ًة ِمْن َّللاَّ َ َوَرُسولَُه ُيدْ ( 12)َغْيَر ُمَضارٍّ َوِصيَّ ِ َوَمْن ُيِطْع َّللاَّ ِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها ِتْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

َ َوَرُسولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدهُ ُيْدخِ ( 13)األَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َوَذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  ْلُه َناراً َخالِداً فِيَها َولَُه َعَذاٌب َوَمْن َيْعِص َّللاَّ

ُبُيوِت َحتَّى نَّ فِي الْ ْرَبَعًة ِمْنُكْم َفإِْن َشِهُدوا َفأَْمِسُكوهُ َوالالَِّتي َيأِْتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا َعلَْيِهنَّ أَ ( 14)ُمِهيٌن 

ُ لَُهنَّ َسِبيالً  (15)َيَتَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو َيْجَعَل َّللاَّ



• ഇസ്െോമിന് മ മ്പ് അനയോയമോയ നിയമങ്ങേോയിര ന്നതി  

നിെവിെ ണ്ടോയിര ന്നതിത്. കയ്യൂേ ള്ളവന ും സവോധീനമ ള്ളവന ും എന്ത ും 

ആകോവ ന്നതി സോഹെരയും

• ഇസ്െോമിന് മ മ്പ് സ്ഷ്ട്തീകൾേ ും ക ട്ടികൾേ ും സവത്ത് ഉണ്ടോയിര ന്നതിിെല. 

• യ ദ്ധത്തില് പത്തങ്കെ േ ന്നതിവർേ് മോഷ്ട്തമോയിര ന്നതി  അതില് നിന്നതി് 

വെലത ും െഭിച്ചത്. 

• സഖയത്തികെർപ്പട്ടവർേ ും ദത്ത പ ഷ്ട്തർേ ും നല്പ്കിയിര ന്നതി 

അനന്തരോവകോശും ഇസ്െോും നിർത്തെോേ കയ ും നയോയമോയി 

െഭികേണ്ട സ്ഷ്ട്തീകൾേ ും ക ട്ടികൾേ ും അവര ത്തെ വിഹിതങ്ങൾ

വയക്തമോേ കയ ും ത്തെയ്ക്ത 



• ദോയ ധനത്തിന്ത്തറ അെിസ്ഥോന അേവോയി സ്ഷ്ട്തീയ ത്തെ 
സവത്തിത്തനയോണ് കണേോേ ന്നതിത്. 

• സ്ഷ്ട്തീകേറത്തെ ഇരട്ടി പ ര ഷന് എന്നതി ഷ്ട്പഖയോപനത്തിെൂത്തെ 
സ്ഷ്ട്തീയ ത്തെ അവകോശും ഉന്നതിതമോേി.



കെോകത്ത് ഇന്നതിറിയത്തപ്പെ ന്നതി 
പരിഷ്കൃത രോജയങ്ങേറത്തെ സ്ഥിതി.

•ഇംഗ്ല്ടത്. സ്ഷ്ട്തീത്തയ മോഷ്ട്തമെല, സീമന്ത പ ഷ്ട്തത്തനോഴിത്തകയ ള്ള 
മ്റ ആൺമേത്തേകപ്പോെ ും അനന്തരോവകോശത്തമെ േോന് 
അന വദിച്ചിര ന്നതിിെല. 

• ഈ ദ രവസ്ഥയില് നിന്നതി ും ഇുംഗ്ലണ്ടിത്തെ വനിതകൾേ് 
കമോെനും െഭിച്ചത് 1882-ല് പോസ്ോേിത്തയെ ത്ത 
വിവോഹിതകേോയ സ്ഷ്ട്തീകേറത്തെ ധനനിയമും ത്തകോണ്ടോയിര ന്നതി .

• ഇതില് നിന്നതി് ഇുംഗ്ലണ്ടിത്തെ വനിതകൾേ് സവത്തവകോശും 
െഭിച്ചിട്ട് 184 വർഷങ്ങൾ മോഷ്ട്തകമ ആയിട്ടറള്ളൂത്തവന്നതി് 
മനസ്ിെോേോും.



കസോവിയ്് റഷയ

• 1917-ല് റഷയന് വിപ്ലവും കഴിഞ്ഞ് പിത്തന്നതിയ ും പത്ത  
വർഷും പിന്നതിിട്ടതിന  കശഷും 1927-െോണ് ഒര  
ക െ ുംബനിയമത്തിന് അവർേ് രൂപും നല്കോന് 
സോധിച്ചത്. 

• റഷയന് വനിതകകേോട് ആ രോജയത്തിന് ക ത്തറത്തയങ്കിെ ും 
നീതിപോെിേോന് കഴിഞ്ഞത് 54 വർഷും മ മ്പോണ്. 



ജെന, ഇ്െി, യൂകറോപ്പ്

• മത്ത്ോര  വികസിതരോഷ്ട്രമോയ ജെന 1952-െോണ് സവന്തമോയി 
ഒര  ഫോമിെികകോഡ് നെപ്പിെോേിയത്. ജെനയ ും സ്ഷ്ട്തീ 
സവോതഷ്ട്ന്തയത്തിന  സുംരക്ഷണും നല്കിയത് 64 വർഷും 
മ മ്പോണ്. 

• ഇ്െിേ് ഒര  ക െ ുംബ നിയമമ ണ്ടോയത് 1919-െോണ്. ഒര  
നൂ്ോണ്ട കപോെ ും ആയിട്ടിെല.

• യൂകറോപ്പിത്തെ മ്റ രോജയങ്ങേറും സ്ഷ്ട്തീകേറത്തെ 
സവത്തവകോശത്തത്തേ റിച്ചറ െിന്തിച്ചത തത്തന്നതി
ഷ്ട്ഫഞ്ച വിപ്ലവത്തിന  കശഷമോണ്.



നമ്മ ത്തെ മഹത്തോയ ഇന്തയ
• ജഹന്ദവ സമ ദോയങ്ങൾേിെയില് കൂട്ടറക െ ുംബ വയവസ്ഥിതി 

ഷ്ട്പകോരും ഓകരോ തറവോട്ടിത്തെയ ും കോരണവരോണ് സവത്ത് 
ജകവശും ത്തവച്ചറും നിയഷ്ട്ന്തിച്ചറും കപോന്നതിിര ന്നതിത്.

• സ്ഷ്ട്തീകൾേ് മോഷ്ട്തമെല ക െ ുംബത്തിത്തെ മ്റ പ ര ഷോുംഗങ്ങൾ 
കപോെ ും സവത്ത് ജകവശും ത്തവേോന് 
അധികോരമ ണ്ടോയിര ന്നതിിത്തെലന്നതി മോഷ്ട്തമെല അതോത  കോെത്തത്ത 
തറവോട്ടറ കോരണവര ത്തെ കര ണേന സരിച്ചറ 
ജീവിച്ചറത്തകോള്ളണത്തമന്നതിോയിര ന്നതി  നിയമും. 

• ഈ ദ രവസ്ഥയില് നിന്നതി ും ജഹന്ദവ സകഹോദരികൾ
വിമ ക്തരോയത ും അനന്തരോവകോശത്തിന് അർഹരോയത ും 
ഏതോണ്ട  എഴ പത  വർഷങ്ങൾേ് മ മ്പ് പോസ്ോേത്തപ്പട്ട 
ഹിന്ദ  പിന്ത െർച്ചോവകോശ നിയമഷ്ട്പകോരമോണ്.



ഇസ്െോമ ും മ സ്െിും രോഷ്ട്രങ്ങേറും 

• ഇസ്െോും ഈ രുംഗത്ത് നീതിപൂർവകവ ും 
സവിസ്തര വയവസ്ഥകകേോെ  കൂെിയത മോയ ഒര  
പിന്ത െർച്ചോവകോശ നിയമും മോനവരോശിേ  
മ മ്പോത്തക സമർപ്പിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങേെല നൂ്ോണ്ട കൾ 
പതിനഞ്ച  പിന്നതിിട്ടറത്തവന്നതിതോണ് വോസ്തവും



അല്മോരിേ് റ ുംസി അകേഹത്തിന്ത്തറ മ ഹമ്മദന് ഓഫ് 
ഇന്ത്തഹറി്ന്സ്’എന്നതി ഷ്ട്ഗന്ഥത്തിന്ത്തറ മൂന്നതിോും പതിപ്പിന്ത്തറ 
അവതോരികയില് കരഖത്തപ്പെ ത്തിയത  കോണ ക

• ”പരിഷ്കൃത കെോകത്തിന് അറിയോന് സോധിച്ചിട്ടറള്ള സവത്ത് 
ആപോദന െട്ടങ്ങേില് ത്തവകച്ച്വ ും സുംസ്കരിച്ചത ും 
സവിസ്തര വയവസ്ഥകൾ ഉൾത്തേോള്ളറന്നതിത മോണ് മ ഹമ്മദന് 
പിന്ത െർച്ചോവകോശ നിയമത്തമന്നതിതില് സുംശയമിെല. 
പഠനോർഹമോയ അതിന്ത്തറ െോര തയ ും ഘെനോ ത്തപോര ത്തവ ും 
അഭിഭോഷക കജോെിയില് ഏർത്തപ്പട്ടിട്ടറള്ളവത്തര മോഷ്ട്തമെല 
െിന്തോശീെരോയ വയ ല്പന്നതിമതികത്തേയ ും കൂെി 
ആകർഷിേോന് പരയോപ്തങ്ങേോണ്. നമ്മ ത്തെ സവന്തും നിയമും 
ജശശവദശ കപോെ ും ഷ്ട്പോപിേോത്തത ത്തവറ ും 
ഷ്ട്ഭൂണദശയിെോയിര ന്നതി കോെത്ത  തത്തന്നതി അകറബയയിത്തെ 
ഷ്ട്പവോെകന ും അകേഹത്തിന്ത്തറ അന െരന്മോര ും നെപ്പില് 
വര ത്തിയ വയവസ്ഥകൾ പൂർണ വേർച്ച ഷ്ട്പോപിച്ചറ 
കഴിഞ്ഞിര ന്നതി .”’



ഈ വിജ്ഞോനത്തിന ും വിശ ദ്ധ ഖ ർആന് 
പഠിപ്പിേ ന്നതിത കപോത്തെ ഷ്ട്പോധോനയും
ത്തകോെ കേണ്ടത ണ്ട്.
• ഇബ്ന ഉമർ(റ) പറയ ന്നതി : നബി(സ) പറഞ്ഞ : വിജ്ഞോനങ്ങൾ മൂത്തന്നതിണ്ണമോണ്. 

അത കപോത്തെ കഷ്ട്ശഷ്ഠമോയ ഒന്നതി മിെല. സ വയക്തമോയ സൂക്തും, സ്ഥോപിതമോയ 

സ ന്നതിത്ത്, നീതിപൂർണമോയ ദോയധനനിയമും എന്നതിിവയോണവ.” (അബൂദോവൂദ് 

2885, ഹദീസിന് െിെ വയോഖയോനങ്ങേറണ്ട്).

• അബൂഹ റയ്ക്റ(റ) പറയ ന്നതി : ”നിങ്ങൾ ദോയധന നിയമങ്ങൾ പഠിേ കയ ും 

പഠിപ്പിേ കയ ും ത്തെയ്യറവിന്, അവശയ വിജ്ഞോനത്തിന്ത്തറ പോതിയോണിത്. അത് 
വിസ്മരിേത്തപ്പെ ും. എന്ത്തറ സമ ദോയത്തില് നിന്നതി് തികരോഭവിേ ന്നതി ഒന്നതിോമത്തത്ത 

കോരയും അതോയിരിേ ും.” (ഇബ്ന മോജ 2719) ഇബ്ന മസ്ഊദ്(റ) പറയ ന്നതി : 

നബി(സ) പറഞ്ഞ : ”നിങ്ങൾ ഖ ർആന് പഠിേ കയ ും പഠിപ്പിേ കയ ും 

ത്തെയ്യറവിന്



അനന്തരോവകോശ നിയമങ്ങൾ 
അവതരിപ്പിേത്തപ്പെോന് നിമിത്തമോയ 

പശ്ചോത്തെങ്ങൾ
• . അതില് ഏ്വ ും ഷ്ട്പധോനമോയ, ഇമോും അഹ്മദ്, അബൂദോവൂദ് എന്നതിിവർ ഉദ്ധരിച്ചത ും 

ഇബ്ന കസീർ(റ) തന്ത്തറ തഫ്സീറില് പരോമർശിച്ചത മോയ സുംഭവും ഇഷ്ട്പകോരമോണ്: ജോബിർ(റ) 

പറയ ന്നതി : സഅ്ദ ബ്ന  റബീഇന്ത്തറ ഭോരയ സഅ്ദി(റ)ന്ത്തറ രണ്ട് പ ഷ്ട്തിമോര മോയി 

നബി(സ)യ ത്തെ സന്നതിിധിയില് വന്നതി  പറഞ്ഞ : അെലോഹ വിന്ത്തറ ദൂതകര, തോങ്കത്തേോന്നതിിച്ച് ഉഹ്ദില് 
പത്തങ്കെ ത്ത് രക്തസോക്ഷിതവും വരിച്ച സഅ്ദ ബ്ന  റബീഇന്ത്തറ പ ഷ്ട്തിമോരോണിവർ. ഇവർേ് 

ഒന്നതി ും ബോേിത്തവേോത്തത ഇവര ത്തെ പിതൃവയന് സവത്ത് മ ഴ വന ും എെ ത്തിരിേ ന്നതി . 

ധനമിത്തെലങ്കില് ഇവർ വിവോഹും കഴിേത്തപ്പെ കയിെല. റസൂല്(സ) പറഞ്ഞ : ഈ കോരയത്തില് 

അെലോഹ  വിധി കല്പ്പിച്ചറത്തകോള്ളറും. അങ്ങത്തന അനന്തരോവകോശും സുംബന്ധിച്ച ഖ ർആന് 
സൂക്തങ്ങൾ അവതീർണമോയി. അകപ്പോൾ റസൂല്(സ) അവര ത്തെ പിതൃവയന്ത്തറ അെ േകെേ് 

ആത്തേ അയച്ചറ (വര ത്തി). എന്നതിിട്ട് പറഞ്ഞ : സഅ്ദിന്ത്തറ സവത്തില് മൂന്നതിില് രണ്ട് ഭോഗും 

പ ഷ്ട്തിമോർേ ും എട്ടിത്തെോന്നതി് ഭോരയേ ും ത്തകോെ േ ക. ബോേിയ ള്ളത് നിങ്ങൾേ ള്ളതോണ്.” 

(ഇബ്ന കസീർ 4:11 ന്ത്തറ വയോഖയോനും) .



• ഒര  സ്ഷ്ട്തീ നബി(സ)യ ത്തെ സന്നതിിധിയില് വന്നതി ത്തകോണ്ട  

പറഞ്ഞ : അെലോഹ വിന്ത്തറ ദൂതകര, പ ര ഷന് രണ്ട്

സ്ഷ്ട്തീകേറത്തെ ഓഹരി, ഒര  പ ര ഷന്ത്തറ സോക്ഷയത്തിന് രണ്ട് 

സ്ഷ്ട്തീകേറത്തെ സോക്ഷയും, ഞങ്ങേറത്തെ സല്ഷ്ട്പവർത്തനങ്ങൾേ ും 

ഇഷ്ട്പകോരമോകണോ? ഒര  സ്ഷ്ട്തീ പ ണയും ത്തെയ്ക്തോല് പക തി 

ഷ്ട്പതിഫെമോകണോ കരഖത്തപ്പെ ത്തത്തപ്പെ ക? അകപ്പോൾ അെലോഹ  

വിശ ദ്ധ ഖ ർആനിത്തെ 4:32 സൂക്തും അവതരിപ്പിച്ചറ. (ഇബ്ന  
കസീർ) കമല് വെനത്തില് പ ര ഷന്മോർേ് അവർ

സമ്പോദിച്ചത ും സ്ഷ്ട്തീകൾേ് അവർ സമ്പോദിച്ചത ും ഉത്തണ്ടന്നതി് 

ഖ ർആന് വയക്തമോേി.



• അനന്തരത്തമെ േത്തപ്പെ ന്നതി വയക്തി മരണമെയ കമ്പോൾ 

അനന്തരോവകോശി ജീവിച്ചിരിേണും. 

• ഇസ്െോമികമോയി ബന്ധും നിെനില്പ്േ ന്നതിവർ മോഷ്ട്തകമ 

സവത്തിനവകോശിയോവ കയ ള്ളൂ. 

• ത്തകോെയോേി ത്തകോെ ത്തെയ്യത്തപ്പട്ടവന്ത്തറ സവത്തിന്

അവകോശിയോവ കയിെല.

• മ സ്െിമിന്ത്തറ ധനും കോഫികറോ കോഫിറിന്ത്തറ ധനും മ സ്െികമോ 

അനന്തരത്തമെ േിെല. 

• പകരതന്ത്തറ സവത്തിത്തെ ത്തപത്തട്ടന്നതി് മോ്ും വര ന്നതിത ും വരോത്തത ും 

കണേോേി അവകോശികൾേ് വീതികേണ്ടതോണ്. 



വിശ ദ്ധ ഖ ർആനിന്ത്തറ തോേീത്

• ”അനന്തരോവകോശ സവത്ത് നിങ്ങൾ വോരിേൂട്ടി തിന്നതി കയ ും 
ധനത്തത്ത നിങ്ങൾ അമിതമോയി സ്കനഹിേ കയ ും ത്തെയ്യറന്നതി . അെല! 
ഭൂമി ത്തപോെിത്തപോെിയോയി ത്തപോെിേത്തപ്പെ കയ ും നിന്ത്തറ
രക്ഷിതോവ ും അണിയണിയോയി മെേ കേറും വര കയ ും, അന്നതി് 
നരകും ത്തകോണ്ട വരത്തപ്പെ കയ ും ത്തെയ്ക്തോല്, അകന്നതി ദിവസും 
മന ഷയന് ഓർമ വര ന്നതിതോണ്. എവിത്തെ നിന്നതിോണ് അവന് ഓർമ 
വര ന്നതിത്? അവന് പറയ ും: അകയ്യോ ഞോന് എന്ത്തറ (പരകെോക) 
ജീവിതത്തിന കവണ്ടി (സല്േർമങ്ങൾ) മ ന്കൂട്ടി 
ത്തെയ്ക്ത ത്തവച്ചിര ന്നതി ത്തവങ്കില് എഷ്ട്ത നന്നതിോയിര കന്നതിത്തന. അകപ്പോൾ 
അകന്നതി ദിവസും അെലോഹ  ശിക്ഷിേ ന്നതി ഷ്ട്പകോരും ഒരോേറും 
ശിക്ഷിേ കയിെല. അവന് പിെിച്ചറ ബന്ധനസ്ഥനോേ ന്നതിത് കപോത്തെ 
ഒരോേറും പിെിച്ചറ ബന്ധിേ ന്നതിത മെല.” (ഫജ്ർ 19-26)

• ْت األَْرُض َدّكاً ( 20)َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحّباً َجّماً ( 19)َوَتأُْكلُوَن التَُّراَث أَْكالً لَّماً  َوَجاَء َربَُّك ( 21)َدّكاً َكالَّ إَِذا ُدكَّ

ُر اإلِْنَساُن َوأَ ( 22)َصّفاً َواْلَملَُك َصّفاً  َم َيْوَمِئٍذ َيَتَذكَّ ْكَرى َوِجيَء َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنَّ ْمُت ( 23)نَّى لَُه الذِّ َيقُوُل َيا لَْيَتِني َقدَّ

ُب َعَذاَبُه أََحٌد ( 24)لَِحَياِتي  (26)َوال ُيوِثُق َوَثاَقُه أََحٌد ( 25)َفَيْوَمِئٍذ ال ُيَعذِّ



പരിഗണികേണ്ട കോരയങ്ങൾ

• പകരതന് കെബോധയതയ ത്തണ്ടങ്കില് ഉെത്തന തീർേണും. കെബോധയതയ ത്തെയ ും 
അവിഹിത സമ്പോദയത്തിന്ത്തറയ ും ഷ്ട്പയോസങ്ങൾ മരണകവേയിെ ും ബർസഖിെ ും 
അന ഭവികേണ്ടിവര ും. അനന്തരോവകോശികേറത്തെ സുംതൃപ്തിയ ും
അന മതിയ മിെലോത്തത ഏത്തതങ്കിെ ും മേൾേ് ഷ്ട്പകതയകമോയി നല്പ്ക ന്നതിത ും 
എഴ തിത്തവേ ന്നതിത ും ശിക്ഷേ് കോരണമോകയേ ും. മേേറത്തെ കൂട്ടത്തില് 
നയോയമോയി അവകോശത്തപ്പട്ടവരോത്തണങ്കില് അത് മ്റ അവകോശികൾേ് 
കബോധയത്തപ്പെ ത്തി നീതിപൂർവകമോയ തീര മോനും ജകത്തേോള്ളറന്നതിതില് ത്തത്ിെല. 
അെലോഹ വിന്ത്തറ കെവ ും വീട്ടറന്നതിതിന് ഷ്ട്ശദ്ധിേണത്തമന്നതിോണ് ഇസ്െോും 
പഠിപ്പിേ ന്നതിത്. സേോത്ത് കപോത്തെയ ള്ള നിർബന്ധ ബോധയതകൾ ഈ 
ഗണത്തില് ത്തപെ ത്തമന്നതി് പൂർവികർ ഷ്ട്പസ്തോവിച്ചിട്ടറണ്ട്. മയ്യിത്ത് 
സുംസ്കരണത്തിനോവശയമോയ ത്തെെവ് പകരതന്ത്തറ സവത്തില് നിന്നതി്
എെ േോവ ന്നതിതോണ്. പകരതന്ത്തറ നീതികയോത്തെയ ള്ള വസവിയ്യത്ത ത്തണ്ടങ്കില് 
മൂന്നതിില് ഒന്നതിില് കൂെോത്ത വിധും വസവിയ്യത്ത് പൂർത്തീകരിേോവ ന്നതിതോണ്. 
മയ്യിത്ത് സുംസ്കരണും, കെബോധയത, വസവിയ്യത്ത് എന്നതിിവേ് കശഷമ ള്ള ധനമോണ് 
അനന്തരോവകോശികൾേ് െഭിേ ന്നതിത്.



വിശ ദ്ധ ഖ ർആനില് നിശ്ചയിേത്തപ്പട്ട 
ഓഹരി ആത്തറണ്ണമോണ്

• . രണ്ടിത്തെോന്നതി്, നോെിത്തെോന്നതി്, എട്ടിത്തെോന്നതി്, മൂന്നതിിത്തെോന്നതി്, 
ആറിത്തെോന്നതി് എന്നതിിവയോണിത്. സ്ഷ്ട്തീകേറത്തെ
അനന്തരോവകോശും സവത്ത് ഓഹരി ത്തവേ ന്നതിതില് 
സ്ഷ്ട്തീകേറത്തെ ഇരട്ടി പ ര ഷന് നല്പ്ക ന്നതി  എന്നതി് മ റവിേി 
കൂട്ടറന്നതിവർ അന്ധമോയ ഇസ്െോമിക വികരോധും
ത്തവച്ചറപ െർത്ത ന്നതിവരോണ്.



എന്ത് ത്തകോണ്ട്
• മേേറത്തെകയോ ക െ ുംബത്തിന്ത്തറകയോ സോമ്പത്തികമോയ 

ബോധയതകൾ ഒന്നതി ും തത്തന്നതി സ്ഷ്ട്തീകൾേ് െ മത്തിയിട്ടിെല
• പിതോവിന്ത്തറയ ും സകഹോദരന്മോര ത്തെയ ും സുംരക്ഷണത്തില് 

വേർന്നതി അവൾ പിന്നതിീട് ഭർത്തോവിന്ത്തറയ ും മേേറത്തെയ ും 
സുംരക്ഷണത്തിത്തെത്ത ന്നതി . 

• ക െ ുംബമോക ന്നതി യൂഎണി്് രൂപും ത്തകോള്ളറന്നതി
വിവോഹകവേയില് പ ര ഷന് സ്ഷ്ട്തീേ് മഹ്ർ നല്പ്ക കയോണ് 
ത്തെയ്യറന്നതിത്. 

• സ്ഷ്ട്തീ എഷ്ട്ത സമ്പന്നതിയോത്തണങ്കിെ ും അവൾേ് സോമ്പത്തിക 
ബോധയത ഏല്പ്പിേത്തപ്പട്ടിട്ടിെല.



• സ്ഷ്ട്തീയ ത്തെ സവത്തില് നിന്നതി് അവേറത്തെ 
അന മതിയിെലോത്തത ഒന്നതി ും എെ േോന് ആർേ ും
അന വോദമിെല. എന്നതിോല് പ ര ഷന്ത്തറ സവത്തില് നിന്നതി ും 
നയോയമോയ വിഹിതും അവർേ് അന ഭവിേോന് 
ഇസ്െോും സവോതഷ്ട്ന്തയും നല്പ്ക ന്നതി .

• മഹ്ർ കെോദിച്ചറവോങ്ങോന ള്ള അവകോശമോണ്
ഇസ്െോും അവർേ് നല്പ്കിയത്. 



• മ ഴ വന് സോമ്പത്തിക ബോധയതയ ും പ ര ഷനില് 
നിക്ഷിപ്തമോയിരിത്തേ സ്ഷ്ട്തീയ ത്തെ ഇരട്ടി പ ര ഷന് 
നല്പ്ക ന്നതിതില് എന്ത് അനയോയമോണ ള്ളത്? 

• പ ര ഷന് െഭിേ ന്നതി ഇരട്ടിയ ത്തെ ഗ ണകഭോക്തോേൾ 
സ്ഷ്ട്തീകേോണ് 

• പെ ഘട്ടങ്ങേിെ ും പ ര ഷന ും സ്ഷ്ട്തീേ ും ത െയ 
അവകോശും നല്പ്കിയത ും െിെകപ്പോൾ പ ര ഷകനേോൾ 
കൂെ തല് സ്ഷ്ട്തീകൾേ് െഭിേ ന്നതി ഘട്ടങ്ങേറും ഉണ്ട്



മോതോവിന ും പിതോവിന ും 
ത െയോവകോശമോണ്

• ഒരോൾ മരിച്ചറ. അയോൾേ് മേേറത്തണ്ടങ്കില് അയോേറത്തെ 
മോതോവിന ും പിതോവിന ും ത െയോവകോശമോണ് (1/6) 

െഭിേ ക. 

•



(സ്ഷ്ട്തീ അനന്തരോവകോശും െഭിേ ന്നതിതില് 
നിന്നതി് പ ര ഷത്തന തെയ ന്നതി .

• ഒര  കനർ സകഹോദരിയ ും പ ഷ്ട്തി അത്തെലങ്കില് പ ഷ്ട്തന്ത്തറ 
പ ഷ്ട്തിയ മോണ് അവകോശികേോയിട്ടറള്ളത് എങ്കില് കനർ 
സകഹോദരി ശിര ഹോരിേോരിയോവ കയ ും പിതോത്തവോത്ത 
സകഹോദത്തന അനന്തരോവകോശും െഭിേ ന്നതിതില് നിന്നതി് 
തെയ കയ ും ത്തെയ്യറും





മുഴുവന് മരിച്ചയോൾക്ക് പുന്ത്രതനലലോലത മ്് അന്രവകോശികൾ ആരുമിലലലകിലില്

ബോക്കി
മരിച്ചയോൾേ് നിശ്ചിത ഓഹരിേര ത്തണ്ടങ്കില് അവര ത്തെ 

ഓഹരികൾ കഴിച്ച് ബോേി

തുലയമോ

യി

മരിച്ചയോൾേ് ഒന്നതിിെധികും പ ഷ്ട്തന്മോര ത്തണ്ടങ്കില് അവര്ട്േിെയില് 

ത െയമോയി വീതിേത്തപ്പെ ും .

1 : 2
മരിച്ചയോൾേ് പ ഷ്ട്തന്മോകരോത്തെോപ്പും പ ഷ്ട്തിമോര മ ത്തണ്ടങ്കില് പ ഷ്ട്തന  

പ ഷ്ട്തിയ ത്തെ രണ്ട് ഓഹരി എന്നതി കതോതില് വീതിേത്തപ്പെ ും

അന്രോവകോശികളുംഅവരുലെ ഓഹരികളും
പുന്ത്രതന്
ഇസ്ലമിക ശരീഅത്ത് അന സരിച്ച വിവോഹത്തിെൂത്തെയ ള്ള 
പ ഷ്ട്തനോയിരിേണും ദത്ത് പ ഷ്ട്തന ും ജോരപ ഷ്ട്തന ും അനന്തരോവകോശും 
െഭിേ കയിെല
പ ഷ്ട്തന  ശിര ഓഹരിേരന് എന്നതി നിെയില് മോഷ്ട്തും അനന്തരോവകോശും 
െഭിേ ന്നതി 
പ ഷ്ട്തന് ഷ്ട്പഥമ ഓഹരിേോരനോണ് പ ഷ്ട്തത്തന ആര ും അനന്തരോവകോശും 
െഭിേ ന്നതിതില് നിന്നതി് തെയ കയിെല.



1/2 മരിച്ചയോൾക്ക് പുന്ത്രതന്മോരിലല ഒരു പുന്ത്രതി മോന്ത്രതമോണുള്ളലതകിലില് 

(പുന്ത്രതന്ലെ പുന്ത്രതന്മോർ ഉല്ടതകിലിലും ) ആലക സവത്തിന്ലെ പകുതി 

ലഭിക്കുെതോണു. 

2/3 മരിച്ചയോൾേ് പ ഷ്ട്തന്മോരിെല ഒന്നതിിെധികും പ ഷ്ട്തിമോര ത്തണ്ടങ്കില്

(പ ഷ്ട്തന്ത്തറ പ ഷ്ട്തന്മോർ ഉത്തണ്ടങ്കിെ ും ) ആത്തക സവത്തിന്ത്തറ 

മൂന്നതിില് രണ്ട് ഭോഗും പ ഷ്ട്തിമോര്ട്േിെയില് ത െയമോയി 

വീതിേത്തപ്പെ ന്നതിതോണ . 

1:2 മരിച്ചയോൾേ് പ ഷ്ട്തിമോകരോത്തെോപ്പും പ ഷ്ട്തന്മോര മ ത്തണ്ടങ്കില് 

പ ഷ്ട്തി പ ഷ്ട്തത്തനകപ്പോത്തെ ശിര ഓഹരിേോരിയോയിത്തിര കയ ും 

പ ഷ്ട്തന  പ ഷ്ട്തിയ ത്തെ രണ്ട് ഓഹരി എന്നതി കതോതില് ( നിശ്ചിത 

ഓഹരിേേോർ ഉത്തണ്ടങ്കില് അവര ത്തെ ഓഹരികൾ കഴിച്ച് 

ബോേി ) വീതിേത്തപ്പെ ും

(1/2 +

ബോക്കി)

(2/3 +

ബോക്കി)

മരിച്ചയോൾേ് ഒര  പ ഷ്ട്തിയെലോത്തത മ്് അനന്തരവകോശികൾ 

ആര മിത്തെലങ്കില് (1/2 + ബോേി)

മരിച്ചയോൾേ് ഒന്നതിിെധികും പ ഷ്ട്തിമോരെലോത്തത മ്് 

അനന്തരവകോശികൾ ആര മിത്തെലങ്കില് (2/3 + ബോേി = 

മ ഴ വന്)

• ഇസ്ലമിക ശരീഅത്ത് 
അന സരിച്ച 
വിവോഹത്തിെൂത്തെയ ള്ള 
പ ഷ്ട്തിയോയിരിേണും

• ദത്ത്പ ഷ്ട്തിേ ും ജോരപ ഷ്ട്തിേ ും
അനന്തരോവകോശും 
െഭിേ കയിെല

• പ ഷ്ട്തിേ് നിശ്ചിത 
ഓഹരിേോരി എന്നതി 
നിെയികെോ അത്തെലങ്കില് ശിര 
ഓഹരിേോരി എന്നതി 
നിെയികെോ അനന്ത രോവകോശും 
െഭിേ ന്നതി 

• പ ഷ്ട്തി ഷ്ട്പഥമ 
ഓഹരിേോരിയോണ് പ ഷ്ട്തിത്തയ 
ആര ും അനന്തരോവകോശും 
െഭിേ ന്നതിതില് നിന്നതി് 
തെയ കയിെല.

• പുന്ത്രതി



മുഴുവന്
മരിച്ചയോൾക്ക് ലപൗന്ത്രതനലലോലത മ്് അന്രവകോശികൾ 

ആരുമിലലലകിലില്

ബോക്കി
മരിച്ചയോൾേ് നിശ്ചിത ഓഹരിേര ത്തണ്ടങ്കില് അവര ത്തെ ഓഹരികൾ 

കഴിച്ച് ബോേി
തുലയമോ

യി

മരിച്ചയോൾേ് ഒന്നതിിെധികും ത്തപൗഷ്ട്തന്മോര ത്തണ്ടകില് അവർേിെയില് 

ത െയമോയി വീതിേത്തപ്പെ ും .

2:1

മരിച്ചയോൾേ് ത്തപൗഷ്ട്തന്മോകരോത്തെോപ്പും ത്തപൗഷ്ട്തിമോര മ ത്തണ്ടങ്കില് 

(പ ഷ്ട്തന്ത്തറ പ ഷ്ട്തി) ത്തപൗഷ്ട്തന  ത്തപൗഷ്ട്തിയ ത്തെ രണ്ട് ഓഹരി എന്നതി 

കതോതില് വീതിേത്തപ്പെ ും

ലപൗന്ത്രതന് (പുന്ത്രതന്ലെ പുന്ത്രതന്), ലപൗന്ത്രതന്ലെ പുന്ത്രതന്
ഇസ്ലമിക ശരീഅത്ത് അന സരിച്ച വിവോഹത്തിെൂത്തെയ ള്ള
ത്തപൗഷ്ട്തനോയിരിേണും
ത്തപൗഷ്ട്തന് ശിര ഓഹരിേരന് എന്നതി നിെയില് മോഷ്ട്തും അനന്തരോവകോശും 
െഭിേ ന്നതി 
പ ഷ്ട്തന്ത്തറ അഭോവത്തില് ത്തപൗഷ്ട്തന  ( പ ഷ്ട്തന്ത്തറ പ ഷ്ട്തന് ) ത്തപൗഷ്ട്തന്ത്തറ 
അഭോവത്തില് ത്തപൗഷ്ട്തന്ത്തറ പ ഷ്ട്തന് അനന്തരോവകോശും െഭിേ ന്നതി .



• ഇസ്ലമിക ശരീഅത്ത് അന സരിച്ച 
വിവോഹത്തിെൂത്തെയ ള്ള പ ഷ്ട്തന്ത്തറ പ ഷ്ട്തിയോയിരിേണും

• ത്തപൗഷ്ട്തിേ് നിശ്ചിത ഓഹരിേരി എന്നതി നിെയികെോ 
അത്തെലങ്കില് ശിര ഓഹരിേോരി എന്നതി നിെയികെോ അനന്തരോവകോശും 
െഭിേ ന്നതി 

• മരിച്ചയൾേ് പ ഷ്ട്തകനോ ഒന്നതിിെധികും പ ഷ്ട്തിമോകരോ ഇത്തെലങ്കില് മോഷ്ട്തും 
ത്തപൗഷ്ട്തിേ് അനന്തരോവകോശും െഭിേ ന്നതി .

• എന്നതിോല് ത്തപൗഷ്ട്തിയ ത്തെ കൂത്തെ ത്തപൗഷ്ട്തന മ ത്തണ്ടങ്കില് ഒന്നതിിെധികും 
പ ഷ്ട്തിമോര ത്തണ്ടങ്കിെ ും ത്തപൗഷ്ട്തിേ് അനന്തരോവകോശും 
െഭിേ ന്നതിതോണ . (ഇവർ ശിര ഓഹരിേോരോയിത്തീര കയ ും നിശ്ചിത 
ഓഹരിേര ത്തെ ഓഹരികൾ കഴിച്ച് ബോേിയ ത്തണ്ടങ്കില് മോഷ്ട്തും 
ഇവർേ് സവത്ത് െഭിേ കയ ള്ളറ. - ഉദ: മരിച്ചയോൾേ്
അനന്തരോവകോശികേോയി ത്തപൗഷ്ട്തിത്തപൗഷ്ട്തന്മോകരോകെോപ്പും
പ ഷ്ട്തിമോര്ട്, ഭർത്തോവ്, മോതോവ് എന്നതിിവരോണ്. ഉള്ളത്തതങ്കില് ത്തപൗഷ്ട്തീ 
ത്തപൗഷ്ട്തന്മോര്ട്േ് സവത്ത് ബോേിയിെലോത്തതിനോല് ഒന്നതി ും 
െഭിേ കയിെല.)

ലപൗന്ത്രതി (പുന്ത്രതന്ലെ പുന്ത്രതി), പുന്ത്രതന്ലെ പുന്ത്രതന്ലെ പുന്ത്രതി



1/2
മരിച്ചയോൾക്ക് പുന്ത്രതീ പുന്ത്രതന്മോഡരോ ഈ അന്രോവകോശിയലലോത്ത മ്ു പൗന്ത്രതീ 

പൗന്ത്രതന്മോഡരോ ഇലലലകിലില്

2/3

മരിച്ചയോൾേ് കമല് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയില് ഒന്നതിിെധികും 
ത്തപൗഷ്ട്തിമോര ത്തണ്ടങ്കില് ആത്തക സവത്തിന്ത്തറ മൂന്നതിില് രണ്ട് ഭോഗും 

ത്തപൗഷ്ട്തിമോര്ട്േിെയില് ത െയമോയി വീതിേത്തപ്പെ ന്നതിതോണ .

1/6
മരിച്ചയോൾേ് ഒര  കനർ പ ഷ്ട്തിയ ത്തണ്ടങ്കില് 

ത്തപൗഷ്ട്തിേ് 1/6െഭിേ ന്നതിതോണ . (പ ഷ്ട്തിേ 1/2 ത്തപൗഷ്ട്തിേ് 1/6ആത്തക 2/3 )

2 : 1

മരിച്ചയോൾേ് ത്തപൗഷ്ട്തിമോകരോത്തെോപ്പും ത്തപൗഷ്ട്തന്മോര മിത്തണ്ടങ്കില് - നിശ്ചിത 

ഓഹരിേോര ത്തെ ഓഹരികൾ കഴിച്ച് ബോേി - ത്തപൗഷ്ട്തന ത്തപൗഷ്ട്തിയ ത്തെ 

രണ്ട് ഓഹരി എന്നതി കതോതില് അനന്തരോവകോശും െഭിേ ന്നതിതോണ  

(1/2 +ബോ

ക്കി)

(2/3 +ബോ

ക്കി)

മരിച്ചയോൾേ് ഒര  ത്തപൗഷ്ട്തിയെലോത്തത മ്് അനന്തരവകോശികൾ 

ആര മിത്തെലങ്കില് (1/2 + ബോേി)

മരിച്ചയോൾേ് ഒന്നതിിെധികും ത്തപൗഷ്ട്തിമോരെലോത്തത മ്് അനന്തരവകോശികൾ 

ആര മിത്തെലങ്കില് (2/3 + ബോേി)


