بسم هللا الرحمن الرحيم
പരമ കഺരഽണ഻കനഽും കരഽണഺവഺര഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ
നഺമങ്ങള ും പറഞ്ഞ അനഽഗ്ഗഹും ുതട഻ീകഺണ്ഞ ഞഺൻ ആരുംഭ഻കഽന്നഽ

1. والفجر
ഗ്പഭഺതും തീന്നയഺണ് (സതയും)
2. وليال عشر
പത്ഞ രഺഗ്ത഻കൾ തീന്നയഺണ് (സതയും)
3. والشفع والوتر
ഇരട്ടയഽും ഒറ്റയഽും തീന്നയഺണ്(സതയും)
4. والليل اذا يسر
രഺഗ്ത഻ തീന്നയഺണ്(സതയും) അത് ചര഻ച്ഞ ീകഺണ്഻ര഻ീക
5. هل في ذلك قسم لذي حجر
ബഽദ്ധ഻യഽള്ളവന്നഽ അത഻ൽ(ുമൽ പറഞ്വയ഻ൽ)
സതയത്഻നഽ വകയഽുണ്ഺ?
ഗ്പകിത഻യ഻ീല അഞ്ചഽ കഺരയങ്ങൾ എടഽത്ഞ സതയും ീചയ്യ കയഺണ഻വ഻ീട.ഒരഽ
ഗ്പധഺന കഺരയും സ്ഥഺപ഻കഺനഺണ഻ത്.ഗ്പഭഺതും ീകഺണ്ഺണ് ഒന്നഺമീത് സതയും.
ഭാമഽഖത്ഞ ന഻ന്നഞ അന്ധകഺര ന഻ബ഻ഢമഺയ ഭ഼കരഺവസ്ഥീയ അകറ്റ഻ീകഺണ്ഞ
ഗ്പഭഺതും ീപഺട്ട഻വ഻ടരഽകയഽും മരണതഽലയമഺയ ഗഺഢ ന഻ഗ്ദയ഻ൽന഻ന്നഽ മനഽഷയൻ
ഉണരഽകയഽും അവീന്നഺരഽ നവ ൂചതനയും ലഭ഻കഽകയഽും ീചയ്യ ന്നഽ ുലഺകത്ഞ
ഇത്രും ഒരഽ സ്ഥ഻ത഻ മഺറ്റും വരഽത്഻യ അലലഺഹഽ മരണുശഷും വ഼ണ്ഽും
മനഽഷയീന പഽനർജ്ജന഻പ്പ഻കഺൻ കഴ഻വഽള്ളവനഺീണന്നഞ മനസ഻ലഺകഺൻ
ഗ്പയഺസമ഻ലലുലലഺ എന്നഺണ് സാച഻പ്പ഻കഽന്നത്. ഗ്പഭഺത ന഻സ്കഺരും(സഽബ്ഹ഻)
ആണ഻വ഻ീട ഉുേശയീമന്നഽും അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ഞ

പത്ഞ രഺഗ്ത഻കീളീകഺണ്ഺണ് പ഻ന്ന഼ട് സതയും ീചയ്തത്. ഈ രഺഗ്ത഻കൾ ീകഺണ്ഞ
ഉുേശയും മഽഹർറ മഺസത്഻ീല ആദയീത് പത്ഞ ദ഻നങ്ങളഺീണന്നഽും റമളഺന഻ീല
അവസഺനീത് പത്ഞ ദ഻നങ്ങൾ ആീണന്നഽും ആ രഺഗ്ത഻കള ീട ച഻ല
സവ഻ുശഷതകൾ ചാണ്഻കഺട്ട഻ ച഻ല വയഺഖയഺതഺകൾ
അഭ഻ഗ്പഺയീപ്പട്ട഻ട്ട ീണ്ങ്ക഻ലഽും കാടഽതൽ വയഺഖയഺതഺകൾ അഭ഻ഗ്പഺയീപ്പട്ടതഽും
ഗ്പബലമഺയതഽും ദഽൽഹ഻ജ്ജയ഻ീല ആദയ പത്ഞ നഺള കളഺീണന്ന അഭ഻ഗ്പഺയമഺണ്.
ഹജ്ജഞ കർമ്മങ്ങള഻ീല സഽഗ്പധഺനമഺയ പല കർമ്മങ്ങള ും നടകഽന്ന ആദ഻നങ്ങള ീട
മഹതവും അവ഻ശവഺസ഻കളഺയ഻രഽന്ന അറബ഻കൾകഽും അറ഻വഽള്ളതഺയ഻രഽന്നഽ.
ഇസ്ലഺും വരഽന്നത഻നഽ മഽമ്ഽും അവർ സമഺദരണ഼യമഺയ഻ കരഽത഻യ഻രഽന്ന

ആദ഻നങ്ങീളീകഺണ്ഞ ആണയ഻ട്ട പറയഽന്നത് അവരഽീട ഗ്ശദ്ധ ഗ്പുതയകമഺയഽും
അലലഺത്വരഽുടത് ീപഺതഽവ഻ലഽും ക്ഷണ഻കഺൻ സഹഺയകമഺണ്. ദഽൽഹ഻ജ്ജയ഻ീല
ആദയ പത്ഽ ദ഻നങ്ങീളകഽറ഻ച്ഞ നബ഻(സവ) പറഞ്ഽ. ‘ഏതഽ ദ഻നങ്ങള഻ൽ സൽ
കർമ്മും ീചയ്യ ന്നതഽും ഈ ദ഻നങ്ങള഻(ദഽൽഹ഻ജ്ജ പത്ഞ ദ഻നും)ൽ
ീചയ്യ ന്നത഻ുനകഺൾ അലലഺഹഽവ഻നഽ ഇഷ്ടീപ്പട്ടതഺയ഻ര഻ക഻ലല’ ഇതഽ ുകട്ടുപ്പഺൾ
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗത്഻ൽ സമരും ീചയ്യ ന്നതഽും അത഻ുനകഺൾ
ഇഷ്ടീപ്പട്ടതഺയ഻ര഻ക഻ുലല? എന്നഞ സവഹഺബ഻കൾ ുചഺദ഻ച് , നബ഻(സവ) പറഞ്ഽ
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗത്഻ലഽള്ള സമരവഽും(ഇത഻ുനകഺൾ ഇഷ്ടീപ്പട്ടത്)
ആയ഻ര഻ക഻ലല എന്നഺൽ ഒരഺൾ തന്ീറ ധനവഽും ശര഼രവഽും ീകഺണ്ഞ സമരത്഻നഽ
ുപഺയ഻ട്ടഞ അവയ഻ൽ ഒന്നഽും മടക഻ീകഺണ്ഞ വരഺത്വൻ (ജ഼വനഽും ധനവഽും
ബല഻യർപ്പ഻ച്വൻ) ഒഴ഻ീക (ബഽഖഺര഻) .അവന്ീറ ഗ്പവർത്നും ഏറ്റവഽും
ഇഷ്ടീപ്പട്ടതഺവഽീമന്നഞ സഺരും.

ഒറ്റയഽും ഇരട്ടയഽും ീകഺണ്ഺണ് അടഽത് സതയും .ഈ ഒറ്റയഽും ഇരട്ടയഽും ീകഺണ്ഞ
എന്തഺണ് ഉുേശയീമന്നത഻ൽ ധഺരഺളും അഭ഻ഗ്പഺയങ്ങൾ കഺണഺും .രണ്ഞ ീകഺണ്ഞ
ഭഺഗ഻ച്ഺൽ ശ഻ഷ്ടും വരഺത് സുംഘയകഞ ഇരട്ട എന്നഽും അലലഺത്ത഻നഽ ഒറ്റ എന്നഽും
പറയഽന്നഽ.അുപ്പഺൾ ുലഺകത്ഽള്ള എന്തഽും ഒന്നഽക഻ൽ ഒറ്റ അീലലങ്ക഻ൽ ഇരട്ട എന്നഞ
പറയഺവഽന്നതഺണ് മീറ്റഺരഽ ന഻ലകഞ പറഞ്ഺൽ ുലഺകത്ഞ ഒരഽ തരത്഻ലഽള്ള
ഇണുയഺ തഽലയതുയഺ സഺമയുമഺ ഒന്നഽമ഻ലലഺീത എലലഺ ന഻ലകഽും പര഻പാർണ്ണമഺയ഻
ഒറ്റയഺയഽള്ളത് അലലഺഹഽ മഺഗ്തമഺണ് അവന്ീറ സത്യ഻ലഽും ഗഽണങ്ങള഻ലഽും
ഗ്പവർത്നങ്ങള഻ലഽും എലലഺും അവൻ ഒരഽ തരത്഻ലഽും മീറ്റഺന്നഽമഺയ഻ തഽലയത
ഉള്ളവനലല.അത഻നഺൽ ഒറ്റ അലലഺഹഽവഽും അലലഺത്ീതലലഺും ഇരട്ടയഽും എന്നഞ
വന്നഺൽ ഈ സതയത്഻ന്ീറ ൂവപഽലയും വയക്തമഺവഽും നബ഻(സവ) പറയഽന്നഽ.
‘അലലഺഹഽ ന഻ശ്ചയും ഒറ്റയഺണ് അവൻ ഒറ്റീയ ഇഷ്ടീപ്പടഽന്നഽ.ആകയഺൽ ന഻ങ്ങൾ
വ഻ത്ർ (അവസഺനും ഒരഽ റക്അത്ഞ ീകഺണ്ഞ അവസഺന഻പ്പ഻കഽന്ന ഇശഺ
ന഻സ്കഺര ുശഷും ന഻ർവ്വഹ഻ുകണ് സഽന്നത്ഞ ന഻സ്കഺരും) ന഻സ്കര഻കഽവ഼ൻ,
മഗ്ര഻ബ് ന഻സ്കഺരും ഒറ്റയഽും മറ്റ ള്ളവ ഇരട്ടയഽമഺയത഻നഺൽ അവയഺണ഻വ഻ീട
ഉുേശയീമന്നഽും ഹജ്ജ഻ന്ീറ ച഻ല കർമ്മങ്ങൾ വരഽന്ന ദഽൽഹ഻ജ്ജ 11, 12 എന്ന഻വ
ഇരട്ടയഽും 13ഒറ്റയഽും ആീണന്നഽും അുപ്പഺൾ ദഽൽ ഹ഻ജ്ജ പത്ഞ വീരയഽള്ള
ദ഻നങ്ങൾ പത്ഞ ദ഻നങ്ങൾ എന്നത഻ലഽും അയ്യഺമഽത്ശ്ര഼ഖ് എന്നറ഻യീപ്പടഽന്ന
ദ഻നങ്ങൾ ഒറ്റ ഇരട്ട എന്നത഻ലഽും ഉൾീപ്പടഽന്നഽ എന്നഽും മറ്റ ും അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ഞ. ഈ
ഒറ്റ ഇരട്ട എന്നത഻ീനകഽറ഻ച്ഞ ഇരഽപത് അഭ഻ഗ്പഺയങ്ങൾ തന്ീറ വയഺഖയഺനത്഻ൽ
എടഽത്ഽദ്ധര഻ച്ഞീകഺണ്ഞ ഇമഺും റഺസ഻(റ) പറയഽന്നത് ഇീതലലഺും
അർത്ഥമഺകഽന്നത഻നഽ യഺീതഺരഽ തടസ്സവഽമ഻ീലലന്നഽും അവീയലലഺും
ഉുേശമഺകഺവഽന്നതഺണ് എന്നഽമഺണ്(റഺസ഻ 31/152-53)

അഞ്ചഺമീത് സതയും ചര഻കഽന്ന രഺഗ്ത഻ീയീകഺണ്ഺണ്. ചര഻കഽക എന്നത്
രഺഗ്ത഻യഽീട വരവ഻ീനുയഺ ുപഺക഻ീനുയഺ രഺഗ്ത഻യ഻ലഽള്ള അത഻ന്ീറ
ന഼കീത്ുയഺ ഉുേശ഻ച്ഺവഺും ഗ്പഭഺതും ീകഺണ്ഞ ുനരുത് സതയും ീചയ്ത
സ്ഥ഻ത഻കഞ രഺഗ്ത഻യഽീട ുപഺകഞ അത഻ൽ ന഻ന്നഞ തീന്ന

മനസ഻ലഺകഺനഺവഽീമന്നത഻നഺൽ ഇവ഻ീട രഺവ഻ന്ീറ ഗ്പഺരുംഭീത്-വരവ഻ീനസാച഻പ്പ഻കഽന്നത് കാടഽതൽ ഉച഻തമഺവഺും ഗ്പഭഺതീത്കഽറ഻ച്

പറഞ്ുപഺീല

രഺഗ്ത഻യഽും ുലഺകീത് വല഻യ ദിഷ്ടഺന്തും തീന്നയഺണ് അത് ആുലഺച഻കഺനഽും
അതഽവഴ഻ ഖഽർആൻ ഗ്പുബഺധനും ീചയ്യ ന്ന ആശയും മനസ഻ലഺകഺനഽും ഇത്
സഹഺയകഺമഺവഽും. ഇമഺും റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ‘രഺപ്പകലഽീട വരവഽും ുപഺകഽും
അത഻ലഽള്ള ഏറ്റവയതയഺസങ്ങള ും നമഽകഞ വലലഺത് അനഽഗ്ഗഹും തീന്ന അുപ്പഺൾ
അത഻ീല മഺറ്റങ്ങൾ ഒരഽ ന഻യഗ്ന്ത഻കഽന്ന ശക്ത഻യ഻ുലകഞ സാചന
നൽകഽന്നഽ.ആശക്ത഻ അനയാനയും ഗ്പവർത്഻കഽന്നവനഽും എലലഺും
അറ഻യഽന്നവനഽമഺീണന്നഽും മനസ഻ലഺകഺും (റഺസ഻ 31/153). ഈ പറഞ് രഺഗ്ത഻
എലലഺ രഺഗ്ത഻യഽമഺീണന്നഺണ് ഗ്പബല അഭ഻ഗ്പഺയീമങ്ക഻ലഽും വല഻യ ീപരഽന്നഺൾ
രഺവ഻ൽ ഹഺജ഻മഺർ മഽസ്ദല഻ഫയ഻ൽ ഒത്ഽകാടഽന്ന ആ രഺഗ്ത഻യഺണ് ഇവ഻ീട
ഉുേശീമന്നഽും അഭ഻ഗ്പഺയീപ്പട്ടവരഽമഽണ്ഞ.
സതയും മഽുഖന സ്ഥഺപ഻കീപ്പടഽന്ന കഺരയങ്ങൾ വഺസ്തവമഺീണന്നഞ
കഺരയുബഺധവഽും ബഽദ്ധ഻യഽമഽള്ളവർകഞ മനസ഻ലഺകഽവഺൻ ഈ സതയങ്ങള഻ൽ
ത഼ർച്യഺയഽും വകയഽണ്ഞ ഇമഺും റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ. ഇത഻ന്ീറ തഺൽപരയും ഈ
പറഞ് ഗ്പഺപഞ്ച഻ക ഗ്പത഻ഭഺസങ്ങള഻ൽ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ന഻യഗ്ന്തണത്഻ന്ീറയഽും
അവന്ീറ ഏകതവത്഻ന്ീറയഽും ീതള഻വഽകൾ ബഽദ്ധ഻യഽള്ളവന്നഽ മനസ഻ലഺകഺൻ
ഗ്പയഺസമ഻ലല എന്നഺണ്(റഺസ഻ 31/154). ഇവ഻ീട  حجرഎന്നത഻നഺണ് ബഽദ്ധ഻ എന്നഞ
അർത്ഥും കൽപ഻ച്ത്.  حجرഎന്നഺൽ തടയഽക എന്നഺണ് അർത്ഥും ശര഻യഺയ
ബഽദ്ധ഻യഽള്ളവീന ആ ബഽദ്ധ഻ അരഽതഺയ്മകള഻ൽന഻ന്നഞ തടയഽീമന്നത഻നഺലഺണ്
അങ്ങീന അർത്ഥകൽപന വന്നത്.

6. ألم تر كيف فعل ربك بعاد
തങ്ങള ീട രക്ഷ഻തഺവ് ‘ആദ഻’ ീനീകഺണ്ഞ എഗ്പകഺരും
ീചയ്തഽീവന്നഞ തങ്ങൾ കണ്഻ുലല?
7. ارم ذات العماد
അതഺയത് താണ഻ന്ീറ ആൾകഺരഺയ ‘ഇറും’
ുഗഺഗ്തകഺീരീകഺണ്ഞ
8. التي لم يخلق مثلها في البالد
ആ നഺടഽകള഻ൽ അതഽുപഺലഽള്ളവർ സിഷ്ട഻കീപ്പട്ട഻ട്ട഻ലല.
കണ്഻ുലല എന്ന ുചഺദയും, അറ഻ഞ്഻ുലല എന്ന അർത്ഥത്഻ലഺണ്. അതഺയത് ആദ്,
ഥമാദ്, ഫുറഺവ എന്ന഻വരഽീടീയഺീക ചര഻ഗ്തും സുംശയത്഻ന഻ടയ഻ലലഺത്വ഻ധും
അറബ഻കൾക഻ടയ഻ൽ സഽപര഻ച഻തമഺയ഻രഽന്നഽ .കണ്ഺൽ ലഭ഻കഽന്നതഽുപഺലഽള്ള
ഉറപ്പഞ കിതയമഺയ഻ സ്ഥ഻രീപ്പട്ട ചര഻ഗ്തത്഻ലഽും ലഭയമഺീണന്നത് ീകഺണ്ഺണ്
അലലഺഹഽ അങ്ങീന ുചഺദ഻ച്ത് ഈ ുചഺദയും നബ഻(സവ) ുയഺടഺീണങ്ക഻ലഽും

എലലഺവരഽും ഉുേശയമഺണ്. അതഺയത് അവരഽീട ചര഻ഗ്തും ഉണർത്ഽന്നത഻ലാീട
ധ഻കഺര഻കൾകഞ അത഻ൽ ന഻ന്നഞ മടങ്ങഺനഽള്ള ഗ്പുചഺദനവഽും വ഻ശവഺസ഻കൾകഞ

ലഭയമഺയ സതയത്഻ൽ അട഻യഽറച്ഞ ന഻ൽകഺനഽും ഗ്പുയഺജനീപ്പടഺൻ ുവണ്഻യഺണ്
അലലഺഹഽ ഇവരഽീട ചര഻ഗ്തും ഓർമ്മ഻പ്പ഻കഽന്നത്.
നാഹ്(അ)ന്ീറ മകൻ സഺമ഻ന്ീറ സന്തഺന പരമ്രയ഻ൽീപട്ടയഺളഺണ് ആദ് എന്ന
മനഽഷയൻ .അുേഹത്഻ന്ീറ ുപര഻ൽ തീന്ന അവരഽീട ുഗഺഗ്തവഽും
അറ഻യീപ്പട്ട .ഇറും എന്നത് അുേഹത്഻ന്ീറ ഉപ്പൂപ്പയഺീണന്നഽും ആ ുപര഻ലഽും
അവർ അറ഻യീപ്പടഽന്നഽീവന്നഽും ഇറും എന്നത് നഺട്ട഻ന്ീറ ുപരഺീണന്നഽും
അത഻ുലകഞ ുചർത്ഽും ആള കൾ അറ഻യീപ്പടഽന്നത് അവരഽീട പത഻വഺീണന്നഽും
അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ഞ.ഏതഺയഺലഽും അവർ വല഻യ ധ഻കഺര഻കളഺയ഻ ഭാമ഻യ഻ൽ
ജ഼വ഻കഽകയഽും കഽഴപ്പങ്ങള ണ്ഺകഽകയഽും ീചയ്തഽ അവര഻ുലകഞ ഗ്പവഺചകനഺയ഻
വന്ന ഹാദ്(അ) ീന അവർ വ഻ലീവച്഻ലല. അവീര അലലഺഹഽ നശ഻പ്പ഻ച് .
എന്നഺണ഻വ഻ീട പരഺമർശ഻കഽന്നത്. താണഽകള ീട ആൾകഺർ എന്നഞ
പറഞ്ത഻ന്ീറ തഺപരയും അവർ ഉയർന്ന കഽന്നഽകള഻ലഽും മറ്റ ും വല഻യ
സ്തുംഭങ്ങള ും ീകട്ട഻ടങ്ങള ും ന഻ർമ്മ഻കഽകയഽും അീതഺരഽ ീപഺങ്ങച്ത്഻ന്നഞ അവർ
ഉപുയഺഗ഻കഽകയഽും ീചയ്ത഻രഽന്നഽ.വല഻യ ൂകകരഽത്഻ന്ീറ ആള കളഺണ്
തങ്ങീളന്നഞ മറ്റ ള്ളവീര അറ഻യ഻കഽന്നത് കാട഻ അവരഽീട ഈ
ഗ്പവർത്നത്഻ന്ീറ ലക്ഷയമഺയ഻രഽന്നഽ അങ്ങീന അഹങ്കഺരത്഻ൽ മഽഴ഻ക഻യ
ഇവർ ഗ്പവഺചകഺദ്ധയഺപനങ്ങൾകഞ ീചവ഻ീകഺടഽകഺത഻രഽന്നുപ്പഺൾ ന഻ങ്ങള ീട ഈ
ൂകകരഽത്ഞ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷകഞ മഽന്ന഻ൽ ന഻ഷ്പഗ്പഭമഺീണന്നഞ അവർകഞ
അലലഺഹഽ കഺണ഻ച്

ീകഺടഽത്തഺണ഻വ഻ടഽീത് ചർച്.

ഇമഺും റഺസ഻(റ) ഇവ഻ീട ഒരഽ ചര഻ഗ്തും ഉദ്ധര഻കഽന്നഽ. ഈ ആദ് എന്ന മനഽഷയനഽ
രണ്ഞ ആൺ മകള ണ്ഺയ഻രഽന്നഽ ശേഺദ്, ശദ഼ദ് എന്നഺയ഻രഽന്നഽ ുപർ. രണ്ഞ ുപരഽും
ആള കീള അടക഻ഭര഻കഽകയഽും തൻഗ്പമഺണ഻തവും കഺണ഻കഽകയഽും ീചയ്തഽ.
അങ്ങീനയ഻ര഻ീക ശദ഼ദ് മരണീപ്പട്ട

അുപ്പഺൾ അധ഻കഺരും മഽഴഽവനഽും

ശേഺദ഻ന്ീറ കരങ്ങള഻ീലഺതഽങ്ങ഻ അുപ്പഺഴഺണ഻യഺൾ ഗ്പവഺചകൻ വഺഗ്ദഺനും
ീചയ്യ ന്ന സവർഗ്ഗീത്കഽറ഻ച്ഞ ുകട്ടത് അവൻ ഭാമ഻യ഻ൽ തീന്ന ഞഺൻ
അത്രത്഻ൽ സവർഗ്ഗും പണ഻യഽീമന്നഞ വ഼മ്഻ളകഽകയഽും മഽന്നാറ് ീകഺലലും ീകഺണ്ഞ
അദ്ൻ മരഽഭാമ഻യ഻ൽ ന഻ർമ്മഺണഗ്പവർത്നങ്ങൾ നടത്ഽകയഽും അീതഺരഽ വല഻യ
പട്ടണമഺക഻ മഺറ്റ കയഽും സവർണ്ണത്഻ന്ീറയഽും ീവള്ള഻യഽീടയഽും ീകഺട്ടഺരങ്ങള ും
ുഗഺുമദകവഽും മഺണ഻കയവഽും പത഻ച് അലുംകിതമഺയ താണഽകള ും വ഻വ഻ധ
മരങ്ങള ും അരഽവ഻കള ും അത഻ൽ സുംവ഻ധഺന഻കഽകയഽും ീചയ്തഽ.പണ഻
പാർത്഻യഺയ തന്ീറ സവർഗ്ഗത്഻ന്ീറ ഉൽഘഺടനത്഻നഺയ഻ പര഻വഺരങ്ങീളയഽും
കാട്ട഻ അവൻ തലസ്ഥഺനത്ഞ ന഻ന്നഞ പഽറീപ്പീട്ടങ്ക഻ലഽും ഈ കിഗ്ത഻മ
സവർഗത്഻ുലകഞ ഒരഽ ദ഻വസീത് വഴ഻ദാരും ബഺക഻യഽള്ളുപ്പഺൾ അവീനയഽും
പര഻വഺരങ്ങീളയഽും ഒരഽ അട്ടഹഺസത്഻ലാീട അലലഺഹഽ നശ഻പ്പ഻ച് (റഺസ഻ 31/155)
ധ഻കഺര഻കൾ എഗ്ത തീന്ന ഉന്നതരഺയഺലഽും അലലഺഹഽവ഻നഽ ഗ്പശ്നമീലലന്നഞ

ത഻ര഻ച്റ഻യഺൻ ഇത഻ീല ഗഽണപഺഠും നമഽകഞ സഹഺയകമീഗ്ത !അത് ുപഺലഽള്ളവർ
സിഷ്ട഻കീപ്പട്ട഻ലല എന്നത഻ന്ീറ ആശയും അവർ ആജഺനബഺഹഽകള ും
കരഽത്ന്ഩഺരഽും ആയ഻രഽന്നഽ എന്നഺകഺും അവരഽീട ന഼ളും 400
മഽഴമഽണ്ഺയ഻രഽന്നതഺയഽും ഒരഽ സുംഘീത് നശ഻പ്പ഻കഺൻ വല഻പ്പമഽള്ള കലല

ഒരഺൾ

തീന്ന ചഽമന്നഞ ീകഺണ്ഽുപഺകഽമഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽും അഗ്ത വല഻യ ശക്ത഻യഺയ഻രഽന്നഽ
അവർീകന്നഽും റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ശേഺദ഻ന്ീറ പട്ടണും ുപഺീല ുവീറ
പടകീപ്പട്ട഻ീലലന്നഽമഺവും ഇവ഻ീട ഉുേശയും അവർ ഉണ്ഺക഻യ഻രഽന്ന താണഽകൾ
ുപഺലഽള്ളത് ുവീറ പടകീപ്പട്ട഻ലല എന്നഽമഺവഺും ഇഗ്തയഽും ശക്തരഺയ഻ട്ട ും
ന഻മ഻ഷുനരും ീകഺണ്ഞ അലലഺഹഽ അവീര നശ഻പ്പ഻ീച്ങ്ക഻ൽ തഺരതുമയന
ബലഹ഼നന്ഩഺരഺയ അറബ഻കീള ശ഻ക്ഷ഻കഽക എന്നത് അലലഺഹഽവ഻നഽ ഒരഽ
വ഻ഷയുമ അീലലന്നഽും അത഻നഺൽ സാക്ഷ഻കണീമന്നഽമഺണഽുേശയും

9. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
തഺഴ്വരകള഻ൽ പഺറീവട്ട഻ (ീകട്ട഻ടങ്ങൾ)ഉണ്ഺക഻യ഻രഽന്ന
ഥമാദ഻ ീകഺണ്ഽും(നഺഥൻ എഗ്പകഺരും ീചയ്തഽീവന്നഞ
കണ്഻ുലല?)
സവഺല഻ഹ് നബ഻(അ)യഽീട ജനതയഺണ് ‘ഥമാദ് ുഗഺഗ്തും’ പഺറകൾ ീവട്ട഻ത്ഽറന്നഞ
വ഼ടഽകൾ ന഻ർമ്മ഻കഽന്നവരഺയ഻രഽന്നഽ അവർ. കലല കൾ ീകഺണ്ഞ മഺഗ്തും 1700
പട്ടണങ്ങൾ അവർ ന഻ർമ്മ഻ച്഻രഽന്നതഺയ഻ ഇമഺും റഺസ഻(റ) ുരഖീപ്പടഽത്ഽന്നഽ.
പഺറകൾ ീകഺണ്ഞ ന഻ർമ്മഺണും നടത്ഺീമന്ന കീണ്ത്ലഽകൾ നടത്ഺൻ മഺഗ്തും
ബഽദ്ധ഻യ഻ൽ ുകമന്ഩഺരഺയ഻രഽന്നഽ ഥമാദ് വർഗും പീക്ഷ സതയ സുേശവഽമഺയ഻
കടന്നഞ വന്ന സവഺല഻ഹ് നബ഻ (അ) ീന അവർ ധ഻കര഻ച്

അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ

ശ഻ക്ഷയഽും അവീര പ഻ട഻കാട഻

10. وفرعون ذي األوتاد
കഽറ്റ഻കള ീട ആളഺയ ഫുറഺവീയീകഺണ്ഽും.
ആജ്ഞകീളന്തഽും ന഻ർുവറ്റഺൻ സദഺ തയഺറഺയ഻ ന഻ൽകഽന്ന
പട്ടഺളകഺരഽള്ളവനഺയ഻രഽന്നഽ ഫുറഺവ.അതഺണ഻വ഻ീട കഽറ്റ഻കള ള്ളവൻ
എന്നത഻ന്ീറ തഺൽപരയീമന്നഽും തന്ീറ ശ഻ക്ഷകഞ വ഻ുധയമഺവഽന്നവീര
ആണ഻യ഻ൽ തറകഽന്നത഻നഺലഺണ് കഽറ്റ഻കള ീട ആൾ എന്നഞ പറഞ്ീതന്നഽും മറ്റ ും
അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ഞ. സവന്തും ഭഺരയയഺയ഻രഽന്ന ആസ഻യ ബ഼വ഻(റ)ീയയഽും
സതയവ഻ശവഺസ഻ന഻യഺയ഻ എന്ന കഺരണത്ഺൽ അവൻ ആണ഻കള഻ൽ കഽരഽക഻
ഗ്കാരമഺയ഻ ീകഺന്നഽ കളഞ്ഽ അുപ്പഺഴഺണവർ നഺഥഺ!ന഻ന്ീറ സവർഗത്഻ൽ ഈ
ദഺസ഻കഞ ന഼ ഭവനും നൽകണീമന്നഞ ഗ്പഺർത്ഥ഻ച്തഽും ധ഼രമഺയ഻ മരണും വര഻ച്തഽും!

11. الذين طغوا في البالد
അീത.നഺടഽകള഻ൽ അത഻ഗ്കമും നടത്഻യവർ
12. فأكثروا فيها الفساد

അങ്ങീന അവർ അത഻(നഺടഽകള഻)ൽ കഽഴപ്പും വർദ്ധ഻പ്പ഻ച് .
അവരഽീട കഽറ്റങ്ങള ീട ചഽരഽകമഺണ഼ രണ്ഞ സാക്തങ്ങള഻ൽ വ഻വര഻കഽന്നത്
ീതറ്റ കൾ ഗ്പവർത്഻കഽകയഽും നബ഻മഺുരഺട് മരയഺദുകട് കഺണ഻കഽകയഽും ീചയ്ത
അവർ നന്ഩകള഻ൽ ന഻ന്നഞ അകന്നഽ ന഻ൽകഽകയഽും ത഻ന്ഩകള ീട
സഹയഺഗ്ത഻കരഺവഽകയഽും ീചയ്തഽ

13. فصب عليهم ربك سوط عذاب
അത഻നഺൽ തങ്ങള ീട നഺഥൻ അവരഽീട ുമൽ
ശ഻ക്ഷയഽീടചമ്മട്ട഻ ീചഺര഻ഞ്ഽ.
ശ഻ക്ഷയഽീട ചമ്മട്ട഻ അവരഽീട ുമൽ ീചഺര഻ഞ്ഽ എന്നത് ആലങ്കഺര഻കമഺയ഻
പറയഽകയഺണ്.അഥവഺ പരുലഺകത്ഞ അവീര കഺത്഻ര഻കഽന്ന ശ഻ക്ഷകള മഺയ഻
തഽലനും ീചയ്യ ുമ്ഺൾ ഇവ഻ീട ക഻ട്ട഻യ ശ഻ക്ഷ ഒരഽ ചഺട്ടവഺർ അട഻ ുപഺീല
ന഻സ്സഺരും എന്നീഗ്ത! മഹഺനഺയ ഹസൻ(റ) ഈ സാക്തും പഺരഺയണും ീചയ്തഺൽ
പറയഺറഽണ്ഺയ഻രഽന്നഽ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ അടഽത്ഞ ധഺരഺളും ചമ്മട്ട഻കള ണ്ഞ അത഻ൽ
ന഻ന്നഞ ഒന്നഽ ീകഺണ്ഞ മഺഗ്തും ഇവ഻ീട ന഻ന്നഞ അവീര അട഻ച് .(ബഺക഻ീയലലഺും
വഴ഻ീയ ലഭ഻കഽും)

14. ان ربك لبالمرصاد
ന഻ശ്ചയും തങ്ങള ീട നഺഥൻ പത഻ സ്ഥഺനത്ഞ
(വ഼ക്ഷ഻ച് ീകഺണ്഻ര഻കഽക)തീന്നയഺണ്.
ുവട്ട ജന്തഽകീള പ഻ട഻കാടഺനഽും മറ്റ മഺയ഻ പത഻യ഻ര഻കഽന്ന സ്ഥലത്഻ന്നഺണ്
مرصادഎന്നഞ പറയഽക. ഇവ഻ീട അത഻ന്ീറ വ഻വക്ഷ കഽറ്റവഺള഻കീള അലലഺഹഽ
വ഼ക്ഷ഻ച് ീകഺണ്഻ര഻കഽന്നഽീവന്നഽും തക സമയത്ഞ അവീര പ഻ട഻കഽക തീന്ന
ീചയ്യ ീമന്നഽും ഉണർത്ഺനഺണ്.അവന്ീറ ന഻യഗ്ന്തണത്഻ൽ ന഻ന്നഞ മഺറ഻ ീതറ്റഞ
ീചയ്യഺൻ സഺദ്ധയമീലലന്നഞ വരഽുമ്ഺൾ ീതറ്റ഻ൽ ന഻ന്നഞ മഺറ഻ അച്ടകമഽീള്ളഺരഽ
ദഺസനഺയ഻ ജ഼വ഻കഺൻ മനഽഷയൻ ഗ്ശമ഻ുച് മത഻യഺവാ

15. فأما االنسان اذاماابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
എന്നഺൽ മനഽഷയൻ-തന്ീറ നഺഥൻ അവീന പര഼ക്ഷ഻കഽകയഽും എന്ന഻ട്ടവീന
ആദര഻കഽകയഽും അവനഽ സൗഖയും നൽകഽകയഽും ീചയ്തഺൽ എന്ീറ നഺഥൻ
എീന്ന ആദര഻ച്഻ര഻കഽന്നഽ എന്നഞ അുപ്പഺൾ അവൻ പറയഽും

16. وأما اذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن
ഇന഻ റബ്ഞ തീന്ന പര഼ക്ഷ഻കഽകയഽും എന്ന഻ട്ടഞ അവന്ീറ ുമൽ അവന്ീറ
ഉപജ഼വനും കഽടഽസ്സഺകഽകയഽും ീചയ്തഺുലഺ അുപ്പഺൾ അവൻ പറയഽും എന്ീറ
റബ്ഞ എീന്ന അപമഺന഻ച്഻ര഻കഽന്നഽ എന്നഞ !

മനഽഷയര഻ൽ ീപഺതഽീവ കഺണഽന്ന ഒരഽ സവഭഺവമഺണ഻ത്.സമിദ്ധ഻യഽും
സുന്തഺഷവഽും ലഭ഻ച്ഺൽ അത് തന഻കഞ അലലഺഹഽ തന്ന അുംഗ഼കഺരവഽും
ആദരവഽമഺീണന്നഞ ധര഻കഽകയഽും വ഻ഷമവഽും ദഺര഻ഗ്ദയവഽമഺണ് ലഭ഻കഽന്നീതങ്ക഻ൽ
അലലഺഹഽ എീന്ന അപമഺന഻ച് എന്നഞ പരഺത഻ീപ്പടഽകയഽും ീചയ്യ ക.
വഺസ്തവത്഻ൽ ഭൗത഻ക ജ഼വ഻തത്഻ൽ ലഭ഻കഽന്ന സഽഖങ്ങളഺവീട്ട

ദഽര഻തങ്ങളഺവീട്ട അീതഺന്നഽും അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ഇഷ്ടത്഻ന്ീറുയഺ
ീവറഽപ്പ഻ന്ീറുയഺ മഺനദണ്ഡമലല ഗ്പതയഽത രണ്ഽും അലലഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള
പര഼ക്ഷണമഺകഽന്നഽ. സൗഖയത്഻ൽ അലലഺഹഽവ഻നഽ നേ഻ ുരഖീപ്പടഽത്ഽകയഽും
ദഽ:ഖത്഻ൽ ക്ഷമ ൂകീകഺള്ള കയഽും ീചയ്യ ക വഴ഻ തഺൻ
ഗ്പത഻ഫലഺർഹനഺവഽകയഽും ീചയ്യ ും ഇതഺണ് ശര഻യഺയ വ഻ശവഺസ഻യഽീട
കഺഴ്ചപ്പഺട്. എന്നഺൽ സഽഖത്഻ൽ മത഻മറന്നഞ ആഹ്ലഺദ഻കഺനഽും ദഽര഻തത്഻ൽ
ീപഺറഽത഻ുകട് കഺണ഻കഺനഽമഺണ് മനഽഷയനഽ തഺൽപരയും ഇത് ശര഻യഺയ
ന഻ലപഺടീലലന്നഽ ഉണർത്ഽകയഺണ് മഽൻ സാക്തത്഻ൽ പറഞ് അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ
ന഻ര഼ക്ഷണവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ് ഈ സാക്തും. അതഺയത് മനഽഷയൻ പരുലഺക
രക്ഷകഞ ുവണ്഻ ഗ്പവർത്഻കഽന്നഽുണ്ഺ എന്നഞ അലലഺഹഽ ന഻ര഼ക്ഷ഻കഽന്നഽ പീക്ഷ
അവന്ീറ ച഻ന്ത മഽഴഽവനഽും ഭാമ഻യ഻ീല സഽഖങ്ങള഻ലഺയ഻ുപ്പഺകഽന്നഽ ഇവ഻ീട
സഽഖും ക഻ട്ട഻യഺൽ അവൻ സുന്തഺഷ഻കഽകയഽും ക഻ട്ട഻യ഻ീലലങ്ക഻ൽ വയസന഻കഽകയഽും
ീചയ്യ ന്നഽ(റഺസ഻ 31/157)

17. كال بل التكرمون اليتيم
അങ്ങീന ുവണ്! പീക്ഷ (അത഻നഽ പഽറീമ) ന഻ങ്ങൾ അനഺഥീയ ആദര഻കഽന്ന഻ലല

18. والتحضون علي طعام المسكين
പഺവീപ്പട്ടവന്ീറ ഭക്ഷണ കഺരയത്഻ൽ പരസ്പരും ുഗ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻കഽന്നഽമ഻ലല.
നന്ഩയ഻ൽ നേ഻ ുരഖീപ്പടഽത്ഽകയഽും ത഻ന്ഩയ഻ൽ ക്ഷമൂകീകഺള്ള കയഽും
ീചയ്യ ന്ന഻ീലലന്നഽ മഺഗ്തമലല അനഺഥകള ീടയഽും പഺവങ്ങള ീടയഽും കഺരയത്഻ൽ
ന഻ങ്ങൾ ഗ്ശദ്ധ഻കഽന്നഽമ഻ലല ഏീതങ്ക഻ലഽും വ഻ുധന സവത്ഞ വഺര഻കാട്ടഺനഽും
ധനുത്ഺട് അമ഻തുമഺഹും കഺണ഻കഺനഽും ന഻ങ്ങൾ വയഗ്ഗത കഺണ഻കഽന്നഽ
അലലഺഹഽ ഇവ഻ീട ഗ്പുയഺഗ഻ച്ത് ച഻ന്തന഼യമഺണ്. അനഺഥകൾകഞ സഹഺയും
ീചയ്യ ന്ന഻ീലലുന്നഺ അഗത഻കൾകഞ അന്നും നൽകഽന്ന഻ീലലുന്നഺ അലല അലലഺഹഽ

പറഞ്ത്. അനഺഥീയ ആദര഻കഽന്ന഻ീലലന്നഽും അഗത഻കൾകഞ അന്നും ീകഺടഽകഺൻ
ുഗ്പഺൽസഺഹ഻പ്പ഻കഽന്ന഻ീലലന്നഽമഺണ് അതഺയത് അവർകഞ അന്നും ീകഺടഽത്ഺൽ
മഺഗ്തും ുപഺരഺ അവീര ആദര഻കണും ച഻ലർ അനഺഥകൾകഞ അന്നും നൽകഽും
പീക്ഷ അവീര അവജ്ഞുയഺീടകഺണഽും ഇത് ശര഻യലല. പഺവീപ്പട്ടവന്നഞ
ആഹഺരും നൽക഻യഺൽ ുപഺരഺ അവരഽീട ഉന്നമനത്഻ന്നഺയഽള്ള ഗ്പവർത്നത്഻ൽ
പരസ്പര സഹകരണും ശക്ത഻ീപ്പടഽത്഻ ഫലഗ്പദമഺയ ഇടീപടൽ നടത്ണും.
അുപ്പഺൾ അനഺഥർകഞ സഹഺയും ീചയ്യഺത്വരഽീടയഽും അഗത഻കീള
പര഻ഗണ഻കഺത്വരഽീടയഽും അവസ്ഥ എന്തഽ മഺഗ്തും പര഻തഺപകരമഺയ഻ര഻കഽും!
നബ഻(സവ) പറഞ്തഺയ഻ അബാഹഽൂററ:(റ) റ഻ുപ്പഺർട്ടഞ ീചയ്യ ന്നഽ ‘ഏറ്റവഽും നലല
മഽസ്ല഻ും ഭവനും തന഻കഞ വ഼ട്ട കഺരഺൽ ഗഽണും ീചയ്യീപ്പടഽന്ന അനഺഥനഽള്ള വ഼ടഽും

ഏറ്റവഽും ച഼ത്ഭവനും വ഻ഷമ഻കീപ്പടഽന്ന അനഺഥനഽള്ള മഽസ്ല഻ും ഭവനവഽമഺണ്’
എന്ന഻ട്ടഞ ഞഺനഽും അനഺഥീയ സുംരക്ഷ഻കഽന്നവനഽും ഇഗ്പകഺരമഺീണന്നഞ വ഻രലഽകൾ
ുചർത്ഞ പ഻ട഻ച്ഞീകഺണ്ഞ നബ഻(സവ) പറഞ്ഽ(ഇബ്നഽ കസ഼ർ 4/744)

19. وتأكلون التراث أكاللما
ന഻ങ്ങൾ അനന്തരഺവകഺശ സവത്ഽകൾ ഒന്നഺയ഻ ഒരഽമ഻ച് കാട്ട഻ ത഻ന്നഽകയഽും
ീചയ്യ ന്നഽ

20. وتحبون المال حبا جما
ധനീത് ന഻ങ്ങൾ അമ഻തമഺയ഻ സ്ുനഹ഻കഽകയഽും ീചയ്യ ന്നഽ.
അനയഺയമഺയ഻ ധനസമ്ഺദനത്഻നഽള്ള വഴ഻കൾ അുനവഷ഻കഽകയഽും
അനന്തരവഺകഺശ഻കീളുപ്പഺലഽും കബള഻പ്പ഻കഽകയഽും അഗ്കമ഻കഽകയഽും
ീചയ്തഽീകഺണ്ഞ പണും പ഻ടഽങ്ങഽന്നവീര ഇന്നഞ ധഺരഺളമഺയ഻ കഺണഺവഽന്നതഺണ്
എന്തഽ ീചയ്തഽും പണും സമ്ഺദ഻കഽകയഽും ആർഭഺഢമഺയ഻ ജ഼വ഻കഽകയഽും
ീചയ്യലഺണ് മനഽഷയന്ീറ മഹതവും എന്ന ഒരഽ ീതറ്റഺയ കഺഴ്ച്പ്പഺട് സമാഹും
ീവച്ഞ പഽലർത്ഽന്നഽീവന്നത് വളീര ദഽ:ഖകരും തീന്ന. ുലഺകത്ഞ കഺണഽന്ന
അന഼ത഻യഽീടയഽും അഴ഻മത഻യഽീടയഽും കഺരണും മീറ്റഺന്നലല. ധനും എങ്ങീന
സമ്ഺദ഻ച് ീവന്നഽും എന്ത഻ൽ ച഻ലവഴ഻ച് ീവന്നഽും കണകഞ ുബഺധ഻പ്പ഻കഺീത
പരുലഺകത്ഞ രക്ഷീപ്പടഺനഺവ഻ീലലന്ന ത഻രഽനബ഻ വചനും എഗ്തമഺഗ്തും
ച഻ന്തന഼യമഺണ് !.
നബ഻(സവ) പറഞ്ഽ. ‘ന഻ങ്ങൾീകലലഺും തന്ീറ അനന്തരഺവകഺശ഻യഽീട
ധനുത്ഺടഺണ് സവന്തും ധനുത്കഺൾ തഺൽപരയും എന്നഞ.അുപ്പഺൾ ശ഻ഷയന്ഩഺർ
ുചഺദ഻ച് . നബ഻ുയ! സവന്തും ധനുത്ഺടുലല എലലഺവർകഽും കാടഽതൽ
തഺൽപരയമഽണ്ഺവഽക? നബ഻(സവ) പറഞ്ഽ. സവന്തും ധനും എന്നഞ പറയഽന്നത് നഺും
കഴ഻ച്

ദഹ഻ച് ഭക്ഷണവഽും ഉടഽത്ഞ ഗ്ദവ഻ച് വസ്ഗ്തവഽും ധർമ്മും ീചയ്ത

ധനവഽമഺണ്.(മറ്റ ള്ളീതഺീക തന്ീറ മരണുത്ഺീട
അനന്തരഺവകഺശ഻കൾകഽള്ളതഺയ഻ മഺറഽും. ആ ധനും ീകട്ട഻പ്പൂട്ട഻ ീവകഺനഽും ഏത്
വ഻ുധീനയഽും ീവട്ട഻പ്പ഻ട഻കഺനഽമഺണുലലഺ മനഽഷയൻ ഗ്ശമ഻കഽന്നത് എന്നഞ സഺരും)

21. كال اذا دكت األرض دكا دكا
അങ്ങീന ുവണ്ഺ! ഭാമ഻ ീപഺട഻ീപഺട഻യഺകീപ്പട്ടഺൽ

22. وجاء ربك والملك صفا صفا
തങ്ങള ീട നഺഥന്ീറ കൽപനയഽും (അവന്ീറ വമ്഻ച് ശക്ത഻യഽീട
ദിഷ്ടഺന്തങ്ങള ും) അണ഻യണ഻യഺയ഻ മലകഽകള ും വര഻കയഽും ീചയ്തഺൽ

23. وجائ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر االنسن وأني له
الذكري

അന്നഽ ജഹന്നും(നരകും)ീകഺണ്ഽവരീപ്പടഽകയഽും ീചയ്തഺൽ അന്നീത് ദ഻വസും
(തഺൻ ീചയ്ത ീതറ്റ കീള) മനഽഷയൻ ഓർകഽന്നതഺണ് ആ ഓർമ്മ അവന്നഞ
എങ്ങീന ഗ്പുയഺജനീപ്പടഺനഺണ്

24. يقول ياليتني قدمت لحياتي
അവൻ പറയഽും അുയ്യഺ!എന്ീറ ഈ ജ഼വ഻തത്഻നഽ ുവണ്഻ ഞഺൻ മഽൻ
കാട്ട഻(വലലതഽും) ീചയ്തഽ ീവച്഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ എഗ്ത നന്നഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഞ

25. فيومئذ اليعذب عذابه أحد
അുപ്പഺൾ അന്നീത് ദ഻വസും അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ ുപഺീല ആരഽും
ശ഻ക്ഷ഻കഽകയ഻ലല

26. واليوثق وثاقه أحد
അവന്ീറ പ഻ട഻ച്

ീകട്ടൽ(ുപഺീല) ഒരഺള ും പ഻ട഻ച്

ബന്ധ഻കഽന്നതഽമലല.

ഭാമ഻ ീപഺട഻ ീപഺട഻യഺകീപ്പടഽക എന്നത് ഖ഻യഺമത്ഞ നഺള഻ീന സുംബന്ധ഻ച് ും
അലലഺഹഽവഽും മലകഽകള ും വരഽീമന്നഞ പറഞ്ത് വ഻ചഺരണീയ
സുംബന്ധ഻ച് മഺണ്. സർവ്വഺധ഻പത഻യഺയ ുലഺക രക്ഷ഻തഺവ഻ന്ീറ മഽന്ന഻ൽ ഒരഽ
അഭ഻ഭഺഷകന്ീറുയഺ മദ്ധയവർത്഻യഽീടുയഺ സഹഺയമ഻ലലഺീത വ഻ചഺരണ
ീചയ്യീപ്പടഽന്ന ആഘട്ടത്഻ൽ (നബ഻(സവ)യഽീട മഹത്ഺയ ശഽപഺർശകഞ
ുശഷമഺണ഻ത് സുംഭവ഻കഽക) അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹഺ സിഷ്ട഻കളഺയ കണകറ്റ
മലകഽകൾ വര഻വര഻യഺയ഻ ആ മഹഺ സദസ്സ഻ീന വലയും ീചയ്യ ും . ജഹന്നും
എന്ന നരകും അവ഻ീട ഗ്പദർശ഻പ്പ഻കീപ്പടഽും ഈ സേർഭത്഻ൽ പഺപ഻യഺയ
മനഽഷയന്നഞ തഺൻ ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ഞ ീചയ്ത കഽറ്റങ്ങീളലലഺും ഓർമ്മവരഽും അങ്ങീന
വല഻യ ദഽ:ഖുത്ഺീട അുയ്യഺ! കഴ഻ഞ് ജ഼വ഻തത്഻ൽ ീവച്ഞ ഈ ജ഼വ഻തത്഻നഽ
ുവണ്഻ സൽകർമ്മങ്ങൾ ീചയ്തഽ ീവച്഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ എഗ്ത നന്നഺയ഻രഽുന്നുന
എന്നഞ അവൻ വ഻ലപ഻കഽും പീക്ഷ അുപ്പഺഴീത് ഓർമ്മീകഺുണ്ഺ വ഻ലഺപും
ീകഺുണ്ഺ യഺീതഺരഽ ഫലവഽും അവനഽ ലഭ഻ക഻ലല ശ഻ക്ഷയ഻ൽ ന഻ന്നഞ അവന്നഽ
യഺീതഺരഽ ഒഴ഻വഽമ഻ലല അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷീയന്ന പ഻ടഽത്ത്഻ൽ ന഻ന്നഞ

അവൻ രക്ഷീപ്പട഻ലല ഭാമ഻യ഻ലഽണ്ഺയ഻രഽന്ന ഒരഽധ഻കഺര഻യഽീടയഽും ശ഻ക്ഷയഽീട
ുപഺീലയഺയ഻ര഻ക഻ലല അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ അത഻ കഠ഻നമഺയ഻ര഻കഽും.
ഭാമ഻യ഻ീല ഗ്പവർത്നത്഻ന്ീറ ഫലും ുനര഻ൽ കഺണഽുമ്ഺൾ എീന്തങ്ക഻ലഽും
ീചയ്യഺമഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഞ ആഗ്ഗഹ഻ച്ത് ീകഺണ്ഞ കഺരയമ഻ലല .അത഻നഺൽ നലല
ഗ്പത഻ഫലും വഺങ്ങഺനഺയ഻ ഈ ജ഼വ഻തും ഉപുയഺഗീപ്പടഽത്ഽക. ബഽദ്ധ഻മഺൻ

സവശര഼രീത് അലലഺഹഽവ഻നഽ ക഼ഴ്ീപ്പടഽത്ഽകയഽും മരണുശഷമഽള്ള ജ഼വ഻തത്഻നഽ
ുവണ്഻ അദ്ധവഺന഻കഽകയഽും ീചയ്തവനഺണ് എന്ന നബ഻ വചനും ഗ്ശുദ്ധയമീഗ്ത!

27. يا أيتها النفس المطمئنة
ുഹ സമഺധഺനമടഞ് ആത്മഺുവ!

28. ارجعي الي ربك راضية مرضية
സവയും തിപ്ത഻ീപ്പട്ട ീകഺണ്ഽും അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ തിപ്ത഻കഞ
പഺഗ്തമഺയ഻ീകഺണ്ഽും ന഻ന്ീറ രക്ഷ഻തഺവ഻ുലകഞ ന഼ മടങ്ങ഻ീകഺള്ള ക

29. فادخلي في عبادي
എന്ന഻ട്ടഞ എന്ീറ അട഻മകള഻ൽ ന഼ ഗ്പുവശ഻കഽക

30. وادخلي جنتي
എന്ീറ സവർഗ്ഗത്഻ലഽും ഗ്പുവശ഻കഽക
സിഷ്ട഻ച്

രക്ഷ഻കഽന്ന നഺഥന഻ൽ വ഻ശവസ഻ച് ും അവന്ീറ മഹതവും

അുംഗ഼കര഻ച് ും അവീന മഺഗ്തും ആരഺധ഻ച് ും അവന്ീറ വ഻ധ഻വ഻ലകഽകൾ
പഺല഻ച് ും ന഻യമ ന഻ർുേശങ്ങൾ നടപ്പഺക഻യഽും സുന്തഺഷത്഻ൽ നേ഻

ുരഖീപ്പടഽത്഻യഽും വ഻ഷമങ്ങള഻ൽ ക്ഷമ഻ച് ും സദഺ സമയവഽും അലലഺഹഽവ഻ീന
സ്മര഻ച് ും കഴ഻ഞ്ഽ കാടഽന്നവരീഗ്ത സമഺധഺനമടഞ് ആത്മഺകൾ എന്നത഻ന്ീറ
വ഻വക്ഷ. അത്രകഺരഽീട മരണ സമയത്ഽും ഖ഻യഺമത്ഞ നഺള഻ലഽും
ആശവഺസത്഻ന്ീറ സുേശങ്ങൾ ന഻രന്തരും അവർകഞ ലഭ഻ച് ീകഺണ്഻ര഻കഽും
ജ഼വ഻തത്഻ൽ സമഺധഺനമഽണ്ഺയ഻രഽന്ന അവർകഞ മരണ ുശഷമഽള്ള ജ഼വ഻തത്഻ലഽും
സുന്തഺഷവഽും അഗ഼കഺരവഽും ലഭ഻കഽും അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ഇഷ്ടത്഻ുലകഽും ഇഷ്ട
ദഺസന്ഩഺരഽീട കാട്ടത്഻ുലകഽും സഽഖ സമ്ന്നമഺയ സവർഗ്ഗത്഻ുലകഽും കടന്നഞ
വരഺനഽള്ള ക്ഷണും വ഻ലമത഻കഺനഺവഺത് അുംഗ഼കഺരും തീന്നയുലല ! അത഻നഽ
ുയഺഗയത ുനടഺനഺയ഻ പര഻ഗ്ശമ഻കഽക അലലഺഹഽ നമഽീകലലഺും ഈ മഹഺ ഭഺഗയും
നൽകഽമഺറഺവീട്ട ആമ഼ൻ

