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പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ 
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമങ്ങളും പറഞ്ഞ  അനഽഗ്രഹം 
ുതട഻ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 
 

حَأ اِب الْمفِبيلِب  .1 بُّب َأ بِب َأ ْم لَأ رَأ يْم َأ  َأ َأ رَأ  َأ   َألَأمْم  َأ

തങ്ങളുീട നഺഥൻ ആനക്കഺീര ീകഺണ്ടഞ എങ്ങീനയഺണ് ഗ്പവർത്ത഻ച്ചീതന്നഞ 

തങ്ങൾ കണ്ട഻ുലല? 

 
വ഻ശഽദ്ധ് കഅഞബ: ീപഺള഻ച്ചഞ ന഼ക്കഽവഺൻ പഽറീെട്ടഞ വന്ന ഒരഽ വല഻യ 
ൂസനയീത്ത അള്ളഺഹഽ നശ഻െ഻ച്ച ഗ്പസ഻ദ്ധ്മഺയ ഒരഽ ചര഻ഗ്ത സംഭവമഺണ് ഈ 
സാറയഽീട ഉള്ളടക്കം. ഇത് മഽുേന അള്ളഺഹഽ മക്കക്കഺർക്കഞ ീചയ്തഽ ീകഺടഽത്ത 
വല഻യ ഒരഽ അനഽഗ്രഹം .അത഻ൽ അടങ്ങ഻യ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ദിഷ്ടഺന്തം 
എന്ന഻വീയക്കഽറ഻ച്ചഞ അവീര അനഽസ്മര഻െ഻ക്കഽന്നഽ. 
 

സംഭവത്ത഻ന്ീറ ചഽരഽക്കം ഇങ്ങീനയഺണ്. അബ്സ഼ന഻യൻ ചഗ്കവർത്ത഻യഽീട 
ക഼ഴ഻ൽ അബ്റഹത്തഞ എന്നഞ ുപരഽള്ള രഺജഺവ് യമൻ ഭര഻ച്ച഻രഽന്നഽ.ഇവീരലലഺം 
ഗ്്സ്തയഺന഻കളഺയ഻രഽന്നഽ ചഗ്കവർത്ത഻യഽീട ഗ്പ഼ത഻ സമ്പഺദ഻ക്കഺനഺയ഻ യമന഻ീല 
സൻ ആഅഞ എന്ന സ്ഥലത്തഞ അബ്റഹത്തഞ “അൽ േഽൂലലസ്” എന്ന ുപര഻ൽ ഒരഽ 
വല഻യ ചർച്ചഞ പണ഻തഽ.മക്കയ഻ുലക്കഞ ഹജ്ജ഻നഽ ുപഺകഽന്നവീര ഇുങ്ങഺട്ടഞ ത഻ര഻ച്ചഞ 
വ഻ടഺൻ അയഺൾ ഗ്ശമ഻ച്ചു .ഇത഻ൽ കഽപ഻തനഺയ ക഻നഺന:ുരഺഗ്തത്ത഻ീല ഒരഽ 
അറബ഻ ആ ചർച്ച഻ൽ കയറ഻ വ഻സർജ്ജനം നടത്ത഻ എന്നഞ പറയീെടഽന്നഽ തന്ീറ 
ലക്ഷ്യം സഺക്ഷ്ഺത്ക്കര഻ക്കഺനഺവഺീത വന്നുെഺൾ അബ്റഹത്തഞ കഅഞബം 
ീപഺള഻ക്കഺൻ പര഻പഺട഻യ഻ട്ടു അത഻നഺയ഻ ഒരഽ വല഻യ ൂസനയസുമതം അയഺൾ 
മക്കയ഻ുലക്കഞ പഽറീെട്ടു അത഻ൽ ആനകളുമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.അതഽ ീകഺണ്ടഺണ് ആ 
ൂസനയത്ത഻നഽ ആനെട എന്നഽം ആ സംഭവത്ത഻നഽ ആനക്കലഹം എന്നഽം 
പറയഽന്നത് ആനക്കഺർ എന്നഞ പറഞ്ത് അബ്റഹത്ത഻ീനയഽം 
ൂസനയീത്തയഽമഺണ്.അങ്ങീന അബ് റഹത്തഽം ൂസനയവഽം മഽുന്നഺട്ടഞ ന഼ങ്ങ഻ 
വഴ഻ക്കഞ ീവച്ചഞ ച഻ല അറബ് ുരഺഗ്തങ്ങൾ അവീര തടയഺൻ 
ഗ്ശമ഻ച്ചുീവങ്ക഻ലഽം(യമന഻ീല മഺനയനഺയ഻രഽന്ന „ദാനഫർ„ ആളുകീള കാട്ട഻ 
അബ്റഹത്ത഻ീന എത഻ർക്കഺൻ വന്നഽ.പീക്ഷ് അവർ പരഺജയീെടഽകയഽം ദാ 

http://vazhikaatti.blogspot.com/2010/07/105.html


നഫറ഻ീന തടവ഻ലഺക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ.എന്ന഻ട്ടഞ ദാനഫറ഻ീന ീകഺലലഺൻ അവർ 
ത഼രഽമഺന഻ച്ചു പീക്ഷ് ദാനഫർ എീന്ന ീകഺലലരഽീതന്നഽം ന഻ങ്ങൾക്കഞ എന്ീറ 
സഺന്ന഻ദ്ധ്യം പ഻ന്ന഼ട് ഉപകര഻ക്കഽീമന്നഽം പറഞ്ുെഺൾ അവർ ബന്ധനസ്ഥനഺയ 
വ഻ധത്ത഻ൽ ദാനഫറ഻ീന ഒെം കാട്ട഻ പ഻ന്ന഼ട് നഽൂഫലഽബ്നഽ ഹബ഼ബ് അൽ 
േസ്അമ഼യഽീട ുനതിതവത്ത഻ലഽം അബ് റഹത്തഽമഺയ഻ യഽദ്ധ്ം നടന്നഽ അത഻ലഽം 
അബ് റഹത്തഞ വ഻ജയ഻ക്കഽകയഽം നഽൂഫല഻ീന തടവ഻ലഺക്കഽകയഽം ീകഺലലഺൻ 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ,പീക്ഷ് നഽൂഫൽ എീന്ന ീകഺലലരഽീതന്നഽം 
അുറബയയ഻ുലക്കഽള്ള വഴ഻ കഺണ഻ക്കഺൻ ന഻ങ്ങൾീക്കീന്ന ഉപകര഻ക്കഽീമന്നഽം 
പറഞ്ുെഺൾ നഽൂഫല഻ീനയഽം ഒെം കാട്ട഻) അവീര ക഼ഴടക്ക഻ ആനെട മഽുന്നഺട്ടഞ 
ന഼ങ്ങ഻.മക്കയഽീട അടഽത്തഽള്ള „മഽരമ്മസ്‟ എന്ന സ്ഥലീത്തത്ത഻ അവ഻ീട ുമഞ്ഞ 
ത഻ന്നഽന്ന ഒട്ടകങ്ങീള കണ്ട അബ് റഹത്തഞ അവകീള ീകഺള്ള ീചയ്യഺൻ 
കൽ െ഻ച്ചു. 
 

അങ്ങീന അനഽയഺയ഻കൾ അവീയ ീകഺള്ള ീചയ്തഽ(ആ ഒട്ടകങ്ങൾ 
േഽൂറശ഻കളുീടതഺയ഻രഽന്നഽ)അക്കാട്ടത്ത഻ൽ നബ഻(സ) യഽീട പ഻തഺമഹൻ അബ്ദുൽ 
മഽത്തല഻ബ഻ന്ീറ 200ഒട്ടകങ്ങളുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. അവ഻ീട ന഻ന്നഞ ഹഽനഺത്തത്തഽൽ 
ഹ഻ംയര഻ എന്ന ആീള മക്കയ഻ുലക്കഞ അയച്ചു അുേഹം മക്കയ ൽ഻ ുപഺയ഻ 
േഽൂറശ഻ ുനതഺക്കീള കണ്ടഽ.േഽൂറശ഻ുനഺട് യഽദ്ധ്ം ീചയ്യഺനലല രഺജഺവഽം 
ൂസനയവഽം വരഽന്നീതന്നഽം കഅഞബ: ീപഺള഻ക്കൽ മഺഗ്തമഺണ് ഉുേശയീമന്നഽം അത് 
തടഞ്ഺൽ മഺഗ്തീമ ന഻ങ്ങുളഺട് യഽദ്ധ്ം ീചയ്യുകയഽള്ളൂീവന്നഽം േഽൂറശ഻കീള 
അറ഻യ഻ക്കലഺയ഻രഽന്നഽ ഹനഺത്തയഽീട ീദൌതയം േഽൂറശ് ുനതഺക്കീള തന്ീറ 
അടഽുത്തക്കഞ ീകഺണ്ടഞ ീചലലഺനഽം രഺജഺവ് ന ർ഻ുേശ഻ച്ചു.ഈ ീദൌതയവഽമഺയ഻ 
മക്കയ഻ൽ വന്ന ഹനഺത്ത അന്നീത്ത േഽൂറശ഻ ുനതഺവഽം കഅഞബയഽീട 
ുമൽുനഺട്ടക്കഺരനഽമഺയ഻രഽന്ന അബ്ദുൽ മഽത്തല഻ബ഻ീന കണ്ടഽ.വ഻വരങ്ങീളലലഺം 
പറഞ്ഞ അബ്ദുൽ മഽത്തല഻ബ഻ീനയഽം കാട്ട഻ അബ്റഹത്ത഻ന്ീറ 
അടഽീത്തത്ത഻.രഺജഺവ് അബ്ദുൽ മഽത്തല഻ബ഻ീന കണ്ടുെഺൾ വളീരയധ഻കം 
ബഹഽമഺന഻ക്കഽകയഽം തന്ീറ ഇര഻െ഻ടത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ എഴഽുന്നറ്റഞ പരവതഺന഻യ഻ൽ 
അബ്ദുൽ മഽത്തല഻ബ഻ന്ീറ കാീട ഇര഻ക്കഽകയഽം വ഻വരങ്ങൾ ദവ഻ഭഺഷ഻ മഽുേന 
ധര഻െ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ. 
 

ുശഷം രഺജഺവ് തഺങ്കൾക്കഞ എീന്തങ്ക഻ലഽം പറയഺനഽുണ്ടഺ?എന്നഞ അബ്ദുൽ 
മഽത്തല഻ബ഻ുനഺട് ുചഺദ഻ച്ചു .അുേഹം പറഞ്ഽ.ഉണ്ടഞ.എന്ീറ 200ഒട്ടകങ്ങീള 
ന഻ങ്ങളുീട ആൾക്കഺർ ീകഺള്ളയട഻ച്ച഻ട്ടുണ്ടഞ അവ എന഻ക്കഞ ത഻ര഻ച്ചു ക഻ട്ടണം 
എന്നഞ.അുെഺൾ പര഻ഹഺസുത്തഺീട രഺജഺവ് പറഞ്ഽ.ന഻ങ്ങീള കണ്ടുെഺൾ 
എന഻ക്കഞ വല഻യ മത഻െഞ ുതഺന്ന഻യ഻രഽന്നഽ.എന്നഺൽ ന഻ങ്ങളുീട സംസഺരം 
ുകട്ടുെഺൾ എന഻ക്കത് നഷ്ടീെട്ടു.ന഻ങ്ങളുീടയഽം ന഻ങ്ങളുീട പാർവ഼കരഽീടയഽം 
ുകഗ്രമഺയ ഭവനം ീപഺള഻ക്കഺനഺണ് ഞഺൻ വന്നീതന്നറ഻ഞ്഻ട്ടും 
അീതക്കഽറ഻ീച്ചഺന്നഽം സംസഺര഻ക്കഺീത സവന്തം ഒട്ടകീത്തക്കഽറ഻ച്ചഞ മഺഗ്തം ന഻ങ്ങൾ 
സംസഺര഻ക്കഽന്നഽ.ഇത് പര഻ഹഺസയമുലല! അബ്ദുൽ മഽത്തല഻ബ് 
പറഞ്ഽ.ഒട്ടകത്ത഻ന്ീറ ഉടമ ഞഺനഺണ് അവകൾ എന഻ക്കഞ ത഻ര഻ച്ചഞ 



ക഻ട്ടണം.അുതസമയം ന഻ങ്ങൾ തകർക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന ആ ഭവനത്ത഻ന് ഒരഽ 
നഺഥനഽണ്ടഞ.അവൻ അത് സംരക്ഷ്഻ക്കഽം .അുെഺൾ രഺജഺവ് പറഞ്ഽ.എീന്ന 
അത഻ൽ ന഻ന്നഞ ആരഽം തടയ഻ലല ഞഺൻ അത് ീപഺള഻ച്ച഻ര഻ക്കഽം. അബ്ദുൽ 
മഽത്തല഻ബ് ഗ്പത഻വച഻ച്ചു. എന്നഺൽ അങ്ങീന ആവീട്ട . തന്ീറ ഒട്ടകങ്ങീള 
ത഻ര഻ച്ചഞ നൽകഽകയഽം തഺൻ അവകീള ീതള഻ച്ചഞ മക്കയ഻ുലക്കഞ മടങ്ങഽകയഽം 
ീചയ്തഽ.മക്കയ഻ൽ ത഻ര഻ീച്ചത്ത഻യ അബ്ദുൽ മഽത്തല഻ബ് മക്കക്കഺുരഺട് ഇവ഻ീട 
ന഻ന്നഞ മഺറ഻ ന഻ൽക്കഺൻ ആവശയീെടഽകയഽം ക അഞബയ഻ൽ ീചന്നഞ ഗ്പഺർത്ഥന 
നടത്തഽകയഽം ീചയ്തഽ.ആ ഗ്പഺർത്ഥനയ഻ൽ കഅഞബയഽീട വഺത഻ല഻ന്ീറ വട്ടക്കണ്ണ഻ 
പ഻ട഻ച്ചഞ ീകഺണ്ടഞ അബ്ദുൽ മഽത്തല഻ബ് പറഞ്ഽ 

 
 ي را ال رجو لهم سوا   ي را   منع منهم حم   
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( രക്ഷ്഻തഺുവ!ന഻ന്ീറ സംരക്ഷ്഻ത ുമേല തകർക്കഺൻ വരഽന്ന ശഗ്തഽക്കീള ന഼ 
തടയണം ന഻ീന്നയലലഺീത അത഻നഽ ഞഺൻ മറ്റഺീരയഽം ഗ്പത഼ക്ഷ്഻ക്കഽന്ന഻ലല) 
 

ൂസനയം, മഽന്ന഻ൽ ആനകളുമഺയ഻ മക്കയ഻ുലക്കഞ ന഼ങ്ങ഻.പീക്ഷ് ൂവകഺീത ആന 
മഽട്ടു കഽത്ത഻.എന്തഞ കഺണ഻ച്ച഻ട്ടും ആന എഴഽുന്നറ്റ഻ലല മക്കയഽീട ഭഺരുത്തക്കലലഺീത 
നടക്കഺൻ ആവശയീെട്ടഺൽ ആന നടക്കഽം മക്കയഽീട ഭഺരുത്തക്കഞ ത഻ര഻ച്ചഺൽ മഽട്ടഞ 
കഽത്തഽം!ഇങ്ങ഻ീന ആനയഽമഺയ഻ കഷ്ടീെടഽുമ്പഺഴഺണ് സമഽഗ്ദ ഭഺരത്തഞ ന഻ന്നഞ ഒരഽ 
തരം പക്ഷ്഻കൾ കാട്ടം കാട്ടമഺയ഻ വന്നത് അവയഽീട ീകഺക്കഽകള഻ലഽം 
കഺലഽകള഻ലഽം ഓുരഺ കലലുകളുണ്ടഞ.(ഓീരഺ പക്ഷ്഻യഽീട കാീടയഽം മാന്നഞ 
കലലുകൾ.ഒന്നഞ ീകഺക്ക഻ലഽം ഓുരഺന്നഞ ഓുരഺ കഺല഻ലഽം)ആ പക്ഷ്഻കൾ അബ് 
റഹത്ത഻ന്ീറ ൂസനയത്ത഻നഽ മഽകള഻ൽ വട്ടമ഻ട്ടഞ കലലുകൾ ൂസനയങ്ങളുീട ുമീല 
വർഷ഻ച്ചു. ഓുരഺരഽത്തരഽീട തലയ഻ലഽം ഓുരഺ കലലഞ അവകൾ ഇടഽം. ആ അകലലഞ 
തലയ഻ൽ വ഼ണഺൽ അത് പിഷ്ഠ ഭഺരത്തഞ കാട഻ പഽറത്തഞ വര഻കയഽം അവൻ 
മര഻ച്ചഞ വ഼ഴഽകയഽം ീചയ്യും.അത് ത഻കച്ചും അീഭൌത഻കമഺയ ഒരഽ ശക്തമഺയ 
ആഗ്കമണമഺയ഻രഽന്നഽ. ൂസനയങ്ങള഻ൽ പലരഽം മര഻ച്ചഞ വ഼ഴഽന്നത് കണ്ടുെഺൾ 
മറ്റുള്ളവർ ജ഼വനഽം ീകഺണ്ടഞ ഓടഺൻ തഽടങ്ങ഻.അബ് റഹത്തഽം ഓടഺൻ 
ത഼രഽമഺന഻ച്ചു അവന്ീറ ശര഼രത്ത഻നഽ ച഻ല അസവസ്ഥതകൾ കഺണഺൻ 
തഽടങ്ങ഻.വ഻രൽ ീകഺട഻കൾ മഽറ഻ഞ്ഞ വ഼ഴഺൻ തഽടങ്ങ഻.മഽറ഻യഽന്ന഻ടീത്തഺീക്ക 
വലലഺത്ത ദഽർരന്ധമഽള്ള ചലം ഒല഻ക്കഺൻ തഽടങ്ങ഻ അങ്ങീന സൻആ അ ്ഞ എന്ന 
അവരഽീട ആസ്ഥഺനത്തഞ ത഻ര഻ീച്ചത്തഽുമ്പഺൾ തളർന്നഞ ുപഺയ ഒരഽ 
പക്ഷ്഻ക്കഽഞ്഻ീന ുപഺീലയഺയ഻ മഺറ഻യ അബ്റഹത്തഞ ഹിദയം പ഻ളർന്നഞ 
മരണീെട്ടു.അങ്ങീന അബ് റഹത്തഽം ൂസനയവഽം നശ഻ക്കഽകയഽം അള്ളഺഹഽ 
അവന്ീറ ഭവനീത്ത രക്ഷ്഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ 
 

ഗ്ക഻സ്തഺബ്ദം 570-71ലഺണ഼ സംഭവം നടന്നത് .ശ഻ർക്കഞ ീചയ്ത഻രഽന്ന അറബ഻കീള 
സഹഺയ഻ക്കഺനലല അള്ളഺഹഽ ഇവീര നശ഻െ഻ച്ചത് മറ഻ച്ചഞ തന്ീറ ഭവനത്ത഻ന്ീറ 
പവ഻ഗ്തത സംരക്ഷ്഻ക്കഺനഽം ഇവ഻ീട ജന഻ക്കഺന഻ര഻ക്കഽന്ന മഽഹമ്മദ് നബ഻(സ.അ) 



യഽീട അത്ദഽതകരമഺയ ജനനത്ത഻ുലക്കഞ സാചന നൽകഺനഽമഺണ്. 
„ആനക്കലഹസംഭവം‟ നടന്നഞ 50 ദ഻നങ്ങൾ പ഻ന്ന഻ട്ടുെഺഴഺണുലലഺ നബ഻(സ.അ) 
ജന഻ക്കഽന്നത്. 
 

അറബ഻കളുീട ഇടയ഻ൽ ീപഺതഽവ഻ലഽം േഽൂറശ഻കൾക്ക഻ടയ഻ൽ വ഻ുശഷ഻ച്ചും 
വളീര ീരൌരവമഽള്ള വ഻ഷയമഺണുലലഺ ഇത് അത഻നഺൽ പ഻ന്ന഼ടഽണ്ടഺകഽന്ന 
സംഭവങ്ങൾക്കഞ അവർ ആനക്കലഹം മഽതൽ കഺലം ന഻ർണ്ണയ഻ക്കഽക പത഻വഺയ഻ 
ത഼ർന്നഽ.മദ഼നഺ ഹ഻ജ് റ മഽതൽ വർഷഺരംഭം ന഻ർണ്ണയ഻ക്കഽന്ന പത഻വ് ഇസ് ലഺമ഻ൽ 
അംര഼കര഻ക്കീെടഽന്നത് വീര ആ പത഻വ് തഽടർന്നഞ ുപഺന്നഽ 

مْم  ِب   َأ ْم ِبيلٍل  .2 دَأ ُه يْم لْم  َأ جْم َأ   َألَأمْم يَأ

അവരഽീട കഽതഗ്ന്തം അള്ളഺഹഽ നഷ്ടത്തൽ഻ അക്ക഻യ഻ീലല? 

 

രാഢമഺയ഻ ഉപഗ്ദവ഻ക്കഺൻ കരഽതഽന്നത഻ന്നഺണ് ൂകദ് എന്നഞ പറയഽക. കഅബ 
ീപഺള഻ക്കഺനഽള്ള ത഼രഽമഺനം പരസയമഺയ഻ ഗ്പേയഺപ഻ച്ച സ്ഥ഻ത഻ക്കഞ ഇവ഻ീട 
എന്തഺണ് തഗ്ന്തം എന്നഞ ച഻ന്ത഻ുച്ചക്കഺം.ഹറം ന഻വഺസ഻കുളഺടഽള്ള അസഽയയഽം 
അവരഽീട അംര഼കഺരം തന്ന഻ുലക്കഞ ത഻ര഻ച്ചഞ വ഻ടണം എന്ന ച഻ന്തയഽമഺണ഻വ഻ീട 
രാഢമഺയ഻ അവൻ കരഽത഻യ തഗ്ന്തം!കഅഞബയ഻ുലക്കഞ വരഽന്ന ത഼ർത്ഥഺടകീര 
അവരഽീട ആസ്ഥഺനുത്തക്കഞ ത഻ര഻ച്ചു വ഻ടഽകയഽം അത഻നഺയ഻ കഅഞബ: തകർക്കഺൻ 
ത഼രഽമഺന഻ച്ചതഽമഺണ് അവരഽീട കഽതഗ്ന്തം എന്നത് ീകഺണ്ടഞ ഉുേശയം. അവരഽീട 
കഽതഗ്ന്തങ്ങീള തകർക്കഺനഺയ഻ അള്ളഺഹഽ ീചയ്ത സംഭവമഺണ് തഽടർന്നഞ 
പറയഽന്നത് 

 

 

ا  َأبَأ بِبيلَأ  .3 رًر يْم مْم  َأ هِب لَأ عَأ َأيْم سَأ  وَأ َأرْم

 

അവരഽീട ുമൽ അവൻ ഒരഽ തരം കാട്ടം കാട്ടമഺയ പക്ഷ്഻കീള 
അയക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ 
 
കാട്ടം കാട്ടമഺയ഻ വന്ന ഒരഽ തരം പക്ഷ്഻കൾ എന്നഺണ് ഇത഻ന്ീറ 
തഺല്പരയം.ധഺരഺളമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഽം ഒരഽ കാട്ടത്ത഻നഽ പഽറീക അടഽത്ത 
കാട്ടം എന്ന രാപത്ത഻ൽ വന്ന഻രഽന്നഽ അവ എന്നഽം സഺരം..ഈ പക്ഷ്഻കളുീട രാപ 
ഭഺവങ്ങീള കഽറ഻ച്ചഞ ധഺരഺളം അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ടഞ 

يلٍل  .4 جِّم ن سِب ةٍل مِّم م بِبحِبجَأ رَأ يهِب مِب رْم   َأ

 
അവ അവീര ചാള ീവച്ച കലലഞ ീകഺണ്ടഞ എറ഻ഞ്ഽ ീകഺണ്ട഻രഽന്നഽ. 
 

ചാളക്കഞ ീവച്ച കലലുകൾ എന്നഺണ് സ഻ജ്ജ഼ൽ എന്നത഻ന്ീറ തഺല്പരയം. ഇമഺം 



േഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ത഼യ഻ൽ ുവവ഻ക്കീെട്ട കള഻മണ്ണ഻ന്ീറ കലലുകൾ 
എന്നഺണ് സ഻ജ്ജ഼ൽ എന്നഞ പറഞ്ഺൽ. പയറഽ മണ഻ുയക്കഺൾ ീചറഽതഽം കടല 
മണ഻ുയക്കഺൾ വലഽതഽമഺയ കലലുകളഺയ഻രഽന്നഽ ഇവ എന്നഞ വയഺേയഺതഺക്കൾ 
ുരേീെടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ടഞ. സ഻ജ്ജ഼ൽ എന്നത഻നഽ ശ഻ക്ഷ്഻ക്കീെുടണ്ടവരഽീട നഺമങ്ങൾ 
ുരേീെടഽത്തീെട്ടത് എന്നഽം ച഻ല വയഺേയഺതഺക്കൾ അർത്ഥം 
പറഞ്഻ട്ടുണ്ടഞ(േഽർതവഽബ഻)ഏതഺയഺലഽം ആ കലലു ീകഺണ്ടഞ ഏറഽ ീകഺണ്ടഺ് ൽ 
അവരഽീട ശര഼രത്ത഻ൽ വസാര഻ ഗ്പതയക്ഷ്ീെടഽകയഽം മഺംസീമലലഺം ഉത ർ഻ന്നഞ 
വ഼ഴഽകയഽം അത഻നഺൽ മരണീെടഽകയഽം ീചയ്യുമഺയ഻രഽന്നഽ 

  َأجَأ َأ َأهُهمْم  َأ َأ ْم ٍل مَّم ْم ُهولٍل  .5

 
അങ്ങീന അള്ളഺഹഽ അവീര ത഻ന്നീെട്ട ൂവുക്കഺൽ ുപഺീലയഺക്ക഻ത്ത ർ഼ത്തഽ 
 

ആ കലലുകൾ ീകഺണ്ടഞ ഏറ് ലഭ഻ച്ചവീര അള്ളഺഹഽ നശ഻െ഻ച്ച ുകഺലം 
പറയഽകയഺണ഻വ഻ീട ..കഺല഻കൾ ത഻ന്നഞ ത഼ർത്ത ൂവുക്കഺൽ ുപഺീല അവർ 
നശ഻ച്ചഞ ുപഺയ഻…അവർക്കഽണ്ടഺയ ദയന഼യത സാച഻െ഻ച്ചതഺണ഻വ഻ീട .ഏതഺയഺലഽം 
ഇീതഺരഽ അത്ദഽത സംഭവം തീന്ന. അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഭവനീത്ത അവൻ 
സംരക്ഷ്഻ച്ച അതയത്ദഽതകരമഺയ സംഭവം 

 


