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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

െരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ 
നഺമങ്ങളും െറഞ്്  അനഽഗ്ഗഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ട്  ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ. 

 

  َه ْل  َه َه اَه  َه ِد يُث  اْل َه اِد َه ِد  .1

(നബ഻ുയ,ആ) ആവരണം ീചയ്യുന്ന സംഭവത്ത഻ന്ീറ 
വർത്തമഺനം തങ്ങൾക്ക്  വന്നഽ ക഻ട്ട഻ുയഺ? 

 
നബ഻(സവ) ഒര഻ക്കൽ  ةِد يَه اشِد ييُث الْلغَه ااَه حَه ِد   എന്നസാക്തം ഓതഽന്ന ഒരഽ സ്ക്ഗ്ത഼യഽീട അടഽത്ത്  َه ْل  َه َه
കാട഻ നടന്ന് ുെഺകഽുപഺൾ അവ഻ടഽന്ന് െറഞ്ഽ نعم ق  جاءني അീത അത഻ന്ീറ 
വഺർത്ത എന഻ക്ക്  വന്നഽ ക഻ട്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് !(ഇബ്നഽ കസ ർ഼) 
 

ആവരണം ീചയ്യുന്നത് മാടഽന്നത് എീന്നലലഺം غاشية എന്ന ഈ വഺക്ക഻നഽ 
അർത്ഥമഽണ്ട് . ഇവ഻ീട അത് ീകഺണ്ട്  ഉുേശയം ഖ഻യഺമത്ത്  നഺളഺണ് .എലലഺ 
വസ്ക്തഽക്കീളയഽം ബഺധ഻ക്കഽന്ന വ഻െത്തഺണ് ആ ദ഻നത്ത഻ന്ുറത് . നരകമഺണ് 
ഉുേശമന്നഽം അവ഻ശവഺസ഻കീള മഽഴഽവൻ അത് ബഺധ഻ക്കഽന്നതഺീണന്നഺണഽമഺണ് 
ഇവ഻ീട െറഞ്ീതന്നഽം അഭ഻ഗ്െഺയമഽണ്ട് . രണ്ടഽം ഇവ഻ീട ശര഻യഺയ 
അഭ഻ഗ്െഺയം തീന്ന എന്ന് ഇമഺം തവബര഻(റ) ുരഖീെടഽത്തഽന്നഽ അന്നീത്ത ദ഻നം 
അവ഻ശവഺസ഻കളഺയ ദഽർജ്ജനങ്ങൾ ുനര഻ുടണ്ട഻ വരഽന്ന അവസ്ഥകളഺണ് അലലഺഹഽ 
തഽടർന്ന് െറയഽന്നത് 

 

  ُث ُث وٌه  َه ْل َه ِد ٍذ  َه اِد َه ٌه  .2

ച഻ല മഽഖങ്ങൾ അന്നീത്ത ദ഻വസം (ഭയീെട്ട് ) 
തഺഴ്മകഺണ഻ക്കഽന്നവയഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
 

മഽഖങ്ങൾ എന്ന വഺക്ക഻ന്ീറ ഉുേശയം ആ മഽഖമഽള്ളവർ എന്നഺണ് . 
അവ഻ശവഺസ഻കളഺണ഻വർ. അന്ത്യനഺള഻ന്ീറ ഭ഼ത഻ ജന഻െ഻ക്കഽന്ന അവസ്ഥകൾ 
കണ്ടഺണ് അവർ ുെട഻ച്ച്  ുെഺകഽന്നത് .ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻ച്ചുെഺൾ ഈ 
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അവ഻ശവഺസ഻കൾ അഹങ്കഺരുത്തഺീട തലയഽയർത്ത഻ നടന്നവരഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ 
അവീര കഺത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ശ഻ക്ഷകൾ കണ്ടുെഺൾ അവർ ഭയചക഻തരഺവഽന്നഽ.അവർ 
ീമഺത്തമഺയ഻ തീന്ന ഭയമഽള്ളവരഺയ഻ട്ടും മഽഖീത്ത ഗ്െുതയകം എടഽത്ത്  െറഞ്ത് 
ഈ ഭയത്ത഻ന്ീറ ഗ്െത഻ഫലനം ഏറ്റവഽം ഗ്െകടമഺവഽന്നത് മഽഖത്തഺയത് 
ീകഺണ്ടഺണ് (റഺസ഻ 31/140) 

 

  َه  ِد َه ٌه  َّن اِد َه ٌه  .3

അദ്ധ്വഺന഻ക്കഽന്നവയഽം ക്ഷ഼ണ഻ച്ചവയഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
 

ഇവ഻ീട െറഞ് അദ്ധ്വഺനം ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച്  അവർ നടത്ത഻യതഺവഺം.അഥവഺ 
അവർ ആരഺധന എന്ന ഭഺുവന െലതഽം ീചയ്തഽ കാട്ട഻യ഻രഽന്നഽ െീക്ഷ 
അീതഺന്നഽം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ഇഷ്ടത്ത഻നനഽസര഻ുച്ചഺ അവന്ീറ മത 
തതവമനഽസര഻ുച്ചഺ ആയ഻ലല.അവർ കഷ്ടീെട്ട്  ക്ഷ഼ണ഻ച്ചു എന്നലലഺീത െരുലഺക 
രക്ഷക്ക്  അത് ത഼ീര ഉെകര഻ച്ച഻ലല എന്ന ്അർത്ഥം. 
 

ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ആരഺധനഺമണ്ഡെങ്ങൾ സ്ഥഺെ഻ച്ച്  അത഻ല഻രഽന്ന് 
കഷ്ടീെട്ട്  ആരഺധന ന഻ർവ്വഹ഻ച്ച഻രഽന്നവരഺവഺം ഇവ഻ീട ഉുേശയം െീക്ഷ അവർ 
അലലഺഹഽവ഻ീനക്കഽറ഻ച്ച്  െറയഺൻ െറ്റഺത്ത െലതഽം െറയഽകയഽം 
വ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തുെഺൾ അവർ യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ അലലഺഹഽവ഻ീനയലല 
മറ഻ച്ച്  അവർ ഊഹ഻ച്ചുണ്ടഺക്ക഻യ ഒരഽ ൂദവീത്തയഺണ് ആരഺധ഻ച്ചത് .അത് 
അലലഺഹഽ അുശഷം െര഻ഗണ഻ക്കഽകയ഻ലല തീന്ന! അത഻നഺൽ മഺയം കലർന്ന 
വ഻ശവഺസക്കഺരഽീട അദ്ധ്വഺനം ന഻ശ്ഫലമഺയ഻(റഺസ഻ 31/141) 

 

മീറ്റഺരഽ അഭ഻ഗ്െഺയം ഇവ഻ീട െറഞ് അദ്ധ്വഺനവഽം ക്ഷ഼ണവഽീമഺീക്ക 
െരുലഺകത്ത്  നടക്കഽന്നതഺണ് എന്നഺണ് അതഺയത് അവർ നരകത്ത഻ൽ ഭഺരുമറ഻യ 
ചങ്ങലകളും ആമങ്ങളും വഹ഻ച്ച്  നടക്കഺനഽം കഽന്നഽകൾ കയറഺനഽം ഇറങ്ങഺനഽം 
ന഻ർുേശ഻ക്കീെടഽകയഽം അങ്ങീന നടന്നഽം ുകറ഻യഽം ഇറങ്ങ഻യഽം 
ക്ഷ഼ണ഻ക്കഽീമന്നഺണ് ഇവ഻ീട െറയഽന്നത് . 

 

  َهاْل َه   َه اًر   َه  ِد َه ًر  .4

കഠ഻ന ചാടഽള്ള അഗ് ന഻യ഻ൽ അവ കടീന്നര഻യഽന്നതഺണ് 

  ُث ْل َه   ِد ْل  َه ْل ٍذ   ِد َه ٍذ  .5

ചഽട്ടുത഻ളക്കഽന്ന(ഭയങ്കര ചാടഽള്ള) ഒരഽ ഉറവ് ജലത്ത഻ൽ 
ന഻ന്ന് അവർക്ക്  കഽട഻െ഻ക്കീെടഽം. 
 

കത്ത഻ത്ത഻ളച്ച്  ചാട഻ന്ീറ െഺരമയത്ത഻ീലത്ത഻യ ീവള്ളമഺണ് അവർക്ക്  അവ഻ീട 
കഽട഻െ഻ക്കീെടഽക.ഇമഺം തവബര഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ. ആകഺശ ഭാമ഻കൾ 
സിഷ്ട഻ക്കീെട്ടതഽ മഽതൽ തീന്ന നരകത്ത഻ൽ കത്ത഻ച്ച്ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന ഒരഽ 



ീവള്ളത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് അവർക്ക്  കഽട഻െ഻ക്കീെടഽം (തവബര഻ 30/176) 

 

ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ആ ീവള്ളത്ത഻ന്ീറ ചാട് വളീര ശക്തമഺണ് .അത ൽ഻ 
ന഻ന്ന് ഒരഽ തഽള്ള഻ ീവള്ളം ഭാമ഻യ഻ീല െർവ്വതങ്ങള഻ൽ വ഼ണഺൽ ആ െർവ്വതങ്ങൾ 
ഉരഽക഻ുെഺകഽമഺർ ശക്തമഺണ് ആ ീവള്ളത്ത഻ന്ീറ ചാട് ! (റഺസ഻ 31/142) 

 

اِد يٍذ  .6   ِد   َه
 اَّن ْل َه اَه ُثاْل  َه َه اٌه  ِد َّن

‘ളര഼ഇ’ൽന഻ന്നലലഺീത മീറ്റഺരഽ ഭക്ഷണവഽം അവർക്ക്  
ലഭ഻ക്കഽന്നതലല 
 

  َه  ُث ْل ِد ُث  َه َه  ُث ْل ِد   ِد   ُث وٍذ  .7

അതഺവീട്ട ുെഺഷണം നൽകഽകുയഺ വ഻ശെ഻നഽ 
ശമനമഽണ്ടഺക്കഽകുയഺ ഇലല. 
 

നരകത്ത഻ൽ കഽട഻ക്കഺൻ ലഭ഻ക്കഽന്ന ീവള്ളീത്തക്കഽറ഻ച്ച്  െറഞ്ത഻നഽ ുശഷം 
കഴ഻ക്കഺൻ നൽകീെടഽന്ന ഭക്ഷണം വ഻ശദ഼കര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽകയഺണ് .അവർക്ക്  ‘ളര഼അ്’ 
ആണ് നൽകീെടഽന്നത് . ‘ളര഼അ് ‘എന്നഺൽ െല അഭ഻ഗ്െഺയവഽമഽണ്ട് .ഒരഽ തരം 
മഽൾീച്ചട഻യഺീണന്നഺണ് ഒരഽ െക്ഷം.ഏതഺയഺലഽം സഺധഺരഺണ ഭക്ഷണം ീകഺണ്ട്  
നഺം ലക്ഷയമ഻ടഽന്ന ുെഺഷകുമഺ വ഻ശെകറ്റുലഺ ഇത് ീകഺണ്ട്  സഺധ഻ക്ക഻ലല 
എന്നഺണ് അലലഺഹഽ െറയഽന്നത് വളീര അർത്ഥഗർഭമഺയ വ഻വരണമഺണ഻ത് . 
 

ഇമഺം റഺസ഻ എഴഽതഽന്നഽ. ഇമഺം ഖഫ്ഫഺൽ(റ)െറഞ്഻ര഻ക്കഽന്നഽ, 
നരകഺവകഺശ഻കൾക്ക്  നൽകീെടഽന്ന െഺന഼യവഽം ഭക്ഷണവഽം 
ഇവ്വ഻ധമഽള്ളതഺീണന്ന് െറയഽന്നത് അവരഽീട ന഻ന്ദ്യത 
ീവള഻വഺക്കഺനഺണ് .അതഺയത് ശക്തമഺയ ചങ്ങലകള഻ലഽം ആമങ്ങള഻ലഽം ക഻ടന്ന് 
ീഞരഽങ്ങഽന്ന നരകഺവകഺശ഻കൾ ദഺഹത്തഺലഽം വ഻ശെ഻നഺലഽം വളീരയധ഻കം 
െരവശരഺയ഻ര഻ക്കഽം എീന്ത്ങ്ക഻ലഽം കഽട഻ക്കഺുനഺ കഴ഻ക്കഺുനഺ ലഭ഻ീച്ചങ്ക഻ൽ എന്ന് 
ീകഺത഻ക്കഽുപഺഴഺണ് ഈ ീവള്ളവഽം മഽൾീച്ചട഻യഽം അവർ 
കഺണഽക.ദഺഹത്ത഻ന്ീറയഽം വ഻ശെ഻ന്ീറയഽം ആധ഻കയം കഺരണം ആ ീവള്ളം 
കഽട഻ക്കഺനഽം ആ ഭക്ഷണം കഴ഻ക്കഺനഽം അവർ മഽത഻രഽം അങ്ങീനീയങ്ക഻ലഽം ഒരഽ 
ആശവഺസമഺവീട്ട എന്ന് ധര഻ക്കഽം എന്നഺൽ അത് ദഺഹത്ത഻ുനഺ വ഻ശെ഻ുനഺ ഒരഽ 
െര഻ഹഺരവഽമഺവ഻ീലലന്നഽ മഺഗ്തമലല അതഽം ഒരഽ ശ഻ക്ഷയഺയ഻ ഭവ഻ക്കഽകയഽം 
ീചയ്യും(റഺസ഻ 31/142). 

 

നരകത്ത഻ൽ നൽകീെടഽന്ന ഭക്ഷണവഽം ീവള്ളവഽം ുവീറയഽം ച഻ല ുെരഽകള ൽ഻ 
ഖഽർആൻ വ഻ശദ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് .അലലഺഹഽ നീെീയലലഺം ഈ ദഽരവസ്ഥയ ൽ഻ ന഻ന്ന് 
രക്ഷ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ. 

  ُث ُث وٌه  َه ْل َه ِد ٍذ  َّن  ِد َه ٌه  .8



ച഻ല മഽഖങ്ങൾ അീന്നദ഻വസം (സുന്ത്ഺഷത്തഺൽ) 
ീതള഻ഞ്തഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
 

 اِد َه ْل ِد َه  اَه  ِد َه ٌه  .9

അവയഽീട ഗ്െവർത്തനീത്ത (അവ സവയം) 
തിപ്ത഻ീെടഽന്നതഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
 

അവ഻ശവഺസ഻കൾക്ക്  ഭാമ഻യ഻ീല ഗ്െവർത്തനങ്ങൾ െരുലഺകത്ത്  ഫലം 
ീചയ്ത഻ീലലന്നഽ മഺഗ്തമലല അസഹയമഺയ ശ഻ക്ഷകൾ വഹ഻ുക്കണ്ട഻യഽം വരഽം എന്നഽ 
ഉണർത്ത഻യത഻ീന തഽടർന്ന് ഭാമ഻യ഻ീല ഗ്െവർത്തനങ്ങൾക്ക്  ഫലവഽം ഗ്െത഻ഫലവഽം 
െരുലഺകത്ത്  ലഭ഻ക്കഽന്ന സതയ വ഻ശവഺസ഻കീളക്കഽറ഻ച്ച്  
െരഺമർശ഻ക്കഽകയഺണ് .അവർക്ക്  ഒരഽക്ക഻ീവക്കീെട്ട സൗഭഺഗയങ്ങൾ കഺണഽുപഺൾ 
അവരഽീട മഽഖം സുന്ത്ഺഷത്തഺൽ ഗ്െുശഺഭ഻തമഺവഽം അവരഽീട മഽഖത്ത്  ആനന്ദ്ം 
കള഻യഺടഽം .ഭാമ഻യ഻ൽ അദ്ധ്വഺന഻ച്ചത് മഽതലഺയ഻ എന്ന് ുബഺദ്ധ്യീെടഽന്ന അവസ്ഥ 
സൗഭഺഗയം തീന്നയുലല!അലലഺഹഽ നീെയഽം ആ കാട്ടത്ത ൽ഻ ആക്കീട്ട ആമ഼ൻ. 
 

ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക്  ലഭ഻ക്കഽന്ന ഫലം രണ്ട്  
രാെത്ത഻ലഺണ് .(ഒന്ന്) ബഺഹയമഺയ഻.അതഺണ്മഽഖത്ത്  കഺണഽന്ന സുന്ത്ഺഷം.(രണ്ട് ) 
ആത്ധ഼യമഺയ഻.അതഺണ് അവർ അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന സംതിപ്ത഻.(റഺസ഻ 31/143) 

 

  ِد   َه َّن ٍذ  َه اِد َه ٍذ  .10

(അവ) ഉന്നതമഺയ സവർഗത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
 
ഉന്നതമഺയത് എന്നത് സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ 
ഔന്ന഻ത്തയമഺകഺം.സ്ഥഺനത്ത഻ന്ുറതഽമഺവഺം.സവർഗ്ഗം െല തട്ടുകളഺണ് .ച഻ലത് 
ച഻ലത഻ീനക്കഺൾ ുമീലയഺയ഻ര഻ക്കഽം.ഓുരഺന്നഽം അടഽത്ത തട്ടുമഺയ഻ 
ആകഺശഭാമ഻കൾ തെ഻ലഽള്ള അകലം കഺണഽം അുതഺീടഺെം അവ സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം 
വയതയസ്ക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം 

يُث  ِد  َه   َه ِد َه ًر  .11   َّن  َه ْل َه

അത഻ൽ ീവച്ച്  ഒരഽ അനഺവശയ വഺക്കഽം അവ 
ുകൾക്കഽകയ഻ലല 
 

സവർഗത്ത഻ൽ അനഺവശയീമഺന്നഽം ുകൾുക്കണ്ട഻ വര഻ലല. കഺരണം, അത് 
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ഇഷ്ടദഺസന്ഩഺർ തഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ടമഺണ് .സതയവഽമഺയ഻ 
ജ഼വ഻ക്കഽകയഽം നന്ഩക്കഺയ഻ കഠ഻നഺദ്ധ്വഺനം ീചയ്യുകയഽം ീചയ്തത഻നഺലഺണ് 
അവർക്ക്  ഈ മഹത്തഺയ സ്ഥഺനം ുനടഺനഺയത് .ഭാമ഻യ഻ൽ തീന്ന മഺനയന്ഩഺരഽീട 
സദസ്സുകള഻ൽ അനഺവശയം ുകൾക്കഺറ഻ലല.അുെഺൾ െ഻ീന്ന സവർഗത്ത഻ീല കഺരയം 
െറയഺനഽുണ്ടഺ? 



 

  ِد  َه   َه ْل ٌه  َه اِد َه ٌه  .12

ഒഴഽക഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന ഒരഽ തരം ഉറവ് ജലം 
അത഻ലഽണ്ട് . 
 

ഇമഺം ഇബ്നഽകസ഼ർ(റ) എഴഽതഽന്നഽ.ഇവ഻ീട െറഞ് നദ഻ ഒരഽ നദ഻ എന്ന 
അർത്ഥത്ത഻ലലല.മറ഻ച്ച്  നദ഻യഽീട ഇനം എന്ന അർത്ഥത്ത഻ലഺണ്കഺരണം 
സവർഗത്ത഻ൽ ധഺരഺളം നദ഻കളുണ്ടുലലഺ! (ഇബ്നഽ കസ഼ർ 4/734) സമിദ്ധ്മഺയ഻ 
ഒഴ഻ക഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന നദ഻ സവർഗത്ത഻ന്ീറ വല഻യ ആകർഷണങ്ങള഻ീലഺന്നീഗ്ത 

 

اْل ُث  َه ٌه  .13 اٌه  َّن اُث   ِد  َه   ُث

അത഻ൽ ഉയർത്തീെട്ട കട്ട഻ലഽകളുണ്ട് . 
 

സവർഗത്ത഻ൽ അലലഺഹഽ തന്ീറ അട഻മക്ക്  ഒരഽക്ക഻ ീവച്ച഻ട്ടുള്ള സകല 
അനഽഗ്ഗഹങ്ങളും കൺകഽള഻ർീക്ക കഺണഺവഽന്ന െരഽവത്ത഻ൽ അന്ത്ര഼ക്ഷത്ത഻ൽ 
ഉയർത്തീെട്ട കട്ട഻ൽ സവർഗഺവകഺശ഻കൾക്ക്  വല഻യ സുന്ത്ഺഷകരം തീന്ന! 
 

  َه َه ْل َه اٌه  َّن ْل ُث  َه ٌه  .14

(തയ്യഺറഺക്ക഻)ീവക്കീെട്ട ുകഺെകളുമഽണ്ട് . 
 

എുെഺൾ കഽട഻ക്കണീമന്നഽ വ഻ചഺര഻ക്കഽുപഺഴഽം ന഻റഞ് െഺന഼യവഽമഺയ഻ 
തയഺറഺക്കീെട്ട കെുകളീഗ്ത ഇവ഻ീട ഉുേശയം 
 

اْل ُث  َه ٌه  .15   َه َه َه اِد ُث  َه

അണ഻യഺയ഻(ന഻രത്ത഻)ീവക്കീെട്ട തലയ഻ണകളുമഽണ്ട് . 
 

സൗകരയമഺയ഻ ഇര഻ക്കഺനഽം ചഺരഺനഽം സൗകരയീെടഽന്ന വ഻ധത്ത ൽ഻ സംവ഻ധഺന഻ച്ച 
തലയ഻ണകളും സവർഗത്ത഻ീല ആകർഷണത്ത഻ൽ ീെട്ടതഺണ് . 
 

وُث وَه ٌه  .16 اَه  ِد ُّي  َه ْل   َه َه

വ഻ര഻ച്ചു വ഻തഺന഻ക്കീെട്ട െരവതഺന഻കളുമഽണ്ട്  
 

ഇര഻െ഻ടങ്ങള഻ീല സുന്ത്ഺഷത്ത഻നഽം സഽഖത്ത഻നഽം ുവണ്ട഻ 
സൗകരയീെടഽത്തഽന്നതഺണ഼ െരവതഺന഻ അലലഺഹഽവ഻ീന സാക്ഷ഻ച്ചും ജ഼വ഻തത്ത ൽ഻ 
ഗ്കമ഼കരണം െഺല഻ച്ചും ജ഼വ഻ത വ഻ശഽദ്ധ്഻ ൂകവര഻ക്കഽന്ന അട഻മകൾക്കഺയ഻ 
അലലഺഹഽ ഒരഽ കണ്ും കണ്ട഻ട്ട഻ലലഺത്തതഽം ഒരഽ കഺതഽം ുകട്ട഻ട്ട഻ലലഺത്തതഽം ഒരഽ 
മനഽഷയനഽം ഊഹ഻ക്കഺൻ ുെഺലഽം കഴ഻യഺത്തതഽമഺയ സുന്ത്ഺഷങ്ങളും 
സഽഖങ്ങളുമഺണ് സവർഗത്ത഻ൽ ഒരഽക്ക഻ ീവക്കഽന്നത് എന്ന് അലലഺഹഽ തീന്ന 
അറ഻യ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്  എന്നത് ഇവ഻ീട സ്ക്മരണ഼യമീഗ്ത! 



അദ്ധ്യഺയം 88 ; അൽ: ഗഺശ഻യ (ഭഺഗം-2) سورة الغاشية 

( മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു ,സാക്തങ്ങൾ 26 ) 

 

ീവള്ള഻യഺഴ്ച ജഽമഽഅ:യ഻ലഽം ീെരഽന്നഺൾ ന഻സ്ക്ക്കഺരത്ത഻ലഽം ീെരഽന്നഺളും 
ജഽമഽഅയഽം ഒന്ന഻ച്ചു വന്നഺൽ രണ്ട഻ലഽം നബ഻(സവ)രണ്ടഺം റക് അത്ത഻ൽ ഈ 
സാറ:ഓതഺറഽണ്ട് ) 
 

സാക്തം 1 മഽതൽ 16 വീര വ഻വരണം ഇവ഻ീട വഺയ഻ക്കഽക 

 
ِد ِد ِد  َه ْل َه  ُث ِد َه ْل  .17

اُث  َه  ِداَه   اْل
  َه َه   َه نُث

 

എന്നഺൽ അവർ ഒട്ടകങ്ങള഻ുലക്ക്  ുനഺക്കഽന്ന഻ുലല? അത് 
എങ്ങീനയഺണ് സിഷ്ട഻ക്കീെട്ട഻ര഻ക്കഽന്നീതന്ന്?  

 

സവർഗ്ഗഺവകഺശ഻കളുീട സൗഭഺഗയവഽം നരകക്കഺരഽീട 
ന഻ന്ദ്യതയഽം ഉണർത്ത഻യത഻നഽ ുശഷം ഇീതഺീക്ക 
ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഽന്ന അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ കഴ഻വ഻ീനക്കഽറ഻ച്ച്  
ച഻ന്ത്഻ക്കഺനഺയ഻ കഽശഺഗ്ഗ ബഽദ്ധ്഻ുയഺ ഉയർന്ന െഠ഻ുെഺ 
ഇലലഺത്തവർക്കഽ ുെഺലഽം കണ്ടഽം ച഻ന്ത്഻ച്ചും 
മനസ്സ഻ലഺക്കഺനഽതകഽന്ന ച഻ല ദിഷ്ടഺന്ത്ങ്ങൾ അലലഺഹഽ 
വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട. ുമൽുെഺട്ട്  ുനഺക്ക഻യഺൽ 
കഺണഽന്ന ആകഺശം,ചഽറ്റും കഺണഽന്ന െർവ്വതങ്ങൾ, തുഴഺട്ട്  
ുനഺക്ക഻യഺൽ കഺണഽന്ന ഭാമ഻ അറബ഻കൾക്കഽ 
സഽെര഻ച഻തമഺയ ഒട്ടകം എന്ന഻വീയഺീക്ക ആരഽ സിഷ്ട഻ച്ചു 
! ഇവുയഺുരഺന്ന഻ന്ീറയഽം ന഻ർെഺണത്ത഻ീല ൂവദഗ്ദയം 
എന്ത്ഽമഺഗ്തം സാക്ഷ്മമഺണ് ! തഽടങ്ങ഻ 
ഇവുയഺീരഺന്ന഻ീനക്കഽറ഻ച്ചും ആുലഺച഻ച്ചഺൽ ഏീതഺരഽ 
ന഻ഷ്ക്ക്കളങ്ക ഹിദയനഽം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹതവവഽം 
കഴ഻വഽം ുബഺദ്ധ്യീെടഽം അതഽ വഴ഻ െരുലഺകം, 

െഽനർജ്ജന്ഩം, മരണഺനന്ത്ര ജ഼വ഻തം എന്ന഻വയഽീട സഺധയത 
സെത഻ുക്കണ്ട഻യഽം വരഽം ഇത഻നഺയ഻ ച഻ന്ത്഻ക്കഺൻ തന്ീറ 
മഽന്ന഻ൽ കഺണഽന്ന ച഻ലത് അലലഺഹഽ െറഞ്ഽ തര഻കയഺണ് . 

http://vazhikaatti.blogspot.com/2009/06/88-2.html
http://vazhikaatti.blogspot.com/2009/06/88.html


 

ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ സജ്ജനങ്ങളുീടയഽം 
ദഽർജ്ജനങ്ങളുീടയഽം അവസ്ഥ അലലഺഹഽ 
വ഻ശദ഼കര഻ച്ചുെഺൾ അവ഻ശവഺസ഻കൾ അത്ദഽതീെടഽകയഽം 
ഇീതഺന്നഽം നടെ഻ീലലന്നഽ െറഞ്ഽ അത഻ീന 
കളവഺക്കഽകയഽം ീചയ്തുെഺൾ അലലഺഹഽ തന്ീറ 
ശക്ത഻യഽം ഗ്െവർത്തന ൂശല഻യഽം െഠ഻െ഻ച്ചു ീകഺണ്ട്  
അലലഺഹഽവ഻നഽ ഇീതഺന്നഽം ഒരഽ ഗ്െയഺസകരമഺയ 
വ഻ഷയമീലലന്നഽ ചാണ്ട഻ക്കഺണ഻ക്കഽകയഺണ് .എന്ന഻ട്ട്  അലലഺഹഽ 
ആദയം ഒട്ടകീത്തക്കഽറ഻ച്ച്  ച഻ന്ത്഻ക്കഺൻ െറയഽന്നഽ.കഺരണം 
ഖഽർആന഻ന്ീറ ഗ്െുബഺധനം ആദയമഺയ഻ അറബ഻കീള 
അഭ഻മഽഖ഼കര഻ച്ചഺണുലലഺ നടക്കഽന്നത് .അവർക്ക഻ടയ഻ൽ ഒട്ടകം 
ധഺരഺളമഽണ്ട്  എന്നഺൽ അവർ ആനീയ 
െര഻ചയമഽള്ളവരഽമലല.ആ ഒട്ടകം സഺമഺനയം വല഻യ 
ജ഼വ഻യഺയ഻ട്ടു കാട഻ ീചറ഻യ മനഽഷയനഽ അത഻ീന 
ക഼ഴ്ീെടഽത്ത഻ീക്കഺടഽത്തതഽം അവർ അത഻ീന യുഥഷ്ടം 
ഉെുയഺഗ഻ക്കഽന്നതഽം അവരഽീട ഒരഽ ശക്ത഻ീകഺണ്ടഽം 
അീലലന്നഽം അലലഺഹഽ അവർക്കത഻ീന അനഽസര഻െ഻ച്ച്  
ീകഺടഽത്തത്തഺീണന്നഽം അത് അവന്ീറ 
ഏകതവത്ത഻ന്ീറയഽം ശക്ത഻യഽീടയഽം ീതള഻വഺീണന്നഽം 
ഉണർത്തഽന്നഽ(ഖഽർതവഽബ഻20/25) 

 

ഒട്ടകം ച഻ന്ത്഻ക്കഺൻ മഺഗ്തം അത്ദഽതങ്ങൾ ഒള഻ഞ്ഽ 
ക഻ടക്കഽന്ന ജ഼വ഻യഺണ് .ജ഼വ഻കള഻ൽ ച഻ലത് ഭക്ഷണമഺയ഻ 
ഉെുയഺഗ഻ക്കഽം ുവീറ ച഻ലത് യഺഗ്തക്ക്  
ഉെുയഺഗ഻ക്കഽം.ഇന഻യഽം ച഻ലത് െഺല഻നഽ ുവണ്ട഻യഽം 
ുവീറ ച഻ലത് ഭഺരം ചഽമക്കഺൻ ുവണ്ട഻യഽം 
ഉെുയഺഗ഻ക്കഽം എന്നഺൽ ഈ നഺലഽ വകഽെ഻നഽം ഒരഽ 
ുെഺീല ഉെുയഺഗ഻ക്കഽന്ന ജ഼വ഻യഺണ് ഒട്ടകം! അത഻ന്ീറ 
മഺംസവഽം െഺലഽം ആഹഺരമഺണ് ുരഺമംീകഺണ്ട്  



വസ്ക്ഗ്തവഽം ുതഺലഽീകഺണ്ട്  െലതരം െഺഗ്തങ്ങളും 
തപഽകളും ഉണ്ടഺക്കഽന്നഽ സവഺര഻ നടത്തഺനഽം കിഷ഻ക്കഽ 
ീവള്ളം നനക്കഺനഽം ഭഺരങ്ങൾ വഹ഻ക്കഺനഽം ഒട്ടകീത്ത 
ഉെുയഺഗ഻ക്കഽന്നഽ. മരഽഭാമ഻യ഻ീല കെൽ എന്ന് അത഻ീന 
വ഻ുശഷ഻െ഻ക്കഽന്നത഻ൽ ന഻ന്ന് തീന്ന ഇത഻ന്ീറ ഗ്െുയഺജനം 
ഗ്ഗഹ഻ക്കഺമുലലഺ!ീവള്ളവഽം തണലഽമ഻ലലഺത്ത കീണ്ത്തഺത്ത 
മരഽഭാമ഻യ഻ലാീട സഽദ഼ർഘ യഺഗ്ത നടത്തഽവഺൻ തക്കവണ്ം 
അലലഺഹഽ അത഻നഽ നൽക഻യ കഴ഻വ് ഒന്നഽ ുവീറ 
തീന്നയഺണ് ! ധഺരഺളം ദ഻വസങ്ങൾ ീവള്ളം കഽട഻ക്കഺീത 
അത് കഴ഻ഞ്ഽ കാടഽം കഽറഞ് ഭക്ഷണം ീകഺണ്ട്  
തിപ്ത഻ീെടഽം വളീര വ഻നയമഺണത഻നഽ.അറഽക്കഺൻ 
കഴഽത്ത്  ന഼ട്ട഻ ന഻ന്നഽ തരഽന്ന ക്ഷമ ഒട്ടകത്ത഻ന്ീറ 
ഗ്െുതയകതയഺണ് .ീവള്ളം സഽലഭമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ടത്ത്  
ന഻ന്ന് ധഺരഺളം ീവള്ളം അകത്തഺക്ക഻ സാക്ഷ഻ച്ചു 
ീവക്കഺനഽള്ള ച഻ല അറകൾ അത഻ന്ീറ ഉള്ള഻ൽ അലലഺഹഽ 
സിഷ്ട഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് .ച഻ല മരഽഭാ യഺഗ്തക്കഺർ അസഹന഼യമഺയ 
ദഺഹത്ത഻നഽ ശമനം കഺണഺൻ ഒട്ടകീത്ത അറഽത്ത്  
അത഻നകത്തഽള്ള ഈ അറകള഻ീല ീവള്ളം കഽട഻ച്ച്  ജ഼വൻ 
രക്ഷ഻ക്കഺറഽണ്ട്  സൗകരയീെടഽുപഺൾ കഴ഻ക്കഽന്ന 
ഭക്ഷണത്ത഻ന്ീറ സീത്തടഽത്ത്  സാക്ഷ഻ക്കഺനഽള്ള ഒരഽ 
സംവ഻ധഺനം അലലഹഽ അത഻നഽ നൽക഻ അതഺണ് അത഻ന്ീറ 
ൊഞ്!മണല഻ൽ കഺലഽകൾ ആണ്ട്  ുെഺകഺത഻ര഻ക്കഺനഺയ഻ 
കഺലഽകൾ ീെഺക്കഽുപഺൾ ചഽരഽങ്ങഽകയഽം ന഻ലത്തഽ 
ീവക്കഽുപഺൾ െരക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്ന കഺലട഻കളഺണ് 
അവക്കഽള്ളത് .ഇങ്ങീന വളീര അത്ദഽതങ്ങളുള്ള 
ഒട്ടകീത്തയഺണ് ഒരഽ അറബ഻ തീന്ന മഽന്ന഻ൽ 
കഺണഽന്നത് .ഇീതഺന്നഽം ഒരഽ മനഽഷയന്ീറുയഺ മുറ്റീതങ്ക഻ലഽം 
ശക്ത഻കളൂുടുയഺ ൂവദഗ്ദയമീലലന്നഽം സിഷ്ടഺവഺയ 



അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ശക്ത഻യഺീണന്നഽം ച഻ന്ത്഻ക്കഺൻ 
സഺധ഻ക്കഺീത ുെഺകഽന്നത് ന഼ത഼കര഻ക്കഺനഺവ഻ലല. 

  َه ِداَه   ا َّن َه ا  َه ْل َه اُث ِد َه ْل  .18
 

ആകഺശത്ത഻ുലക്കഽം (അവർ ുനഺക്കഽന്ന഻ുലല?)അത് 
എങ്ങീനയഺണ് ഉയർത്തീെട്ട഻ര഻ക്കഽന്നീതന്നഽം 

 

ുമൽുെഺട്ട്  ുനഺക്ക഻യഺൽ സാരയ, ചഗ്ന്ദ് ,നക്ഷഗ്തഺദ഻ കഺരയങ്ങളഺൽ അലംകിതമഺയ 
,നമഽക്ക്  കഺണഺവഽന്ന ഒരഽ താണഽ ുെഺലഽമ഻ലലഺീത വളീര ഉയരത്ത ൽ഻ ന഻ൽക്കഽന്ന 
ആകഺശം ച഻ന്ത്഻ക്കഽന്നവർക്ക്  വല഻യ ദിഷ്ടഺന്ത്ം തീന്ന.നഺം ഒരഽ ീചറ഻യ 
െന്ത്ല഻ടഺൻ ുെഺലഽം എഗ്ത താണഽകളും മറ്റും സംവ഻ധഺന഻ക്കഽന്നഽ എന്ന഻ട്ടും ഒരഽ 
കഺറ്റട഻ക്കഽുപഺുഴക്കഽം അത് മറ഻ഞ്ഽ വ഼ഴഽന്നഽ!എന്നഺൽ ഈ അതയത്ദഽതങ്ങളഺയ 
ധഺരഺളം വസ്ക്തഽക്കീളയഽം വഹ഻ച്ച്  യഺീതഺരഽ ഭഺവെകർച്ചയഽമ഻ലലഺീത ഈ 
ആകഺശം ഇങ്ങീന ന഻ൽക്കഽന്നത് അത഻ന്ീറ സംവ഻ധഺയകനഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ 
ശക്ത഻ക്ക്  ീതള഻വലലഺീത മീറ്റന്ത്ഺണ് 

  َه ِداَه   اْل ِد َه  ِد  َه ْل َه  ُثاِد َه ْل .19
 

െർവ്വതങ്ങള഻ുലക്കഽം (അവർ ുനഺക്കഽന്ന഻ുലല?)അത് 
എങ്ങീനയഺണ് നഺട്ട഻ീവക്കീെട്ട഻ര഻ക്കഽന്നീതന്ന് 
 

നെഽീട വലത്തഽം ഇടത്തഽം ുനഺക്ക഻യഺൽ ആകഺശം മഽുട്ട ഉയർന്നഽ ന഻ൽക്കഽന്ന 
എഗ്ത െർവ്വതങ്ങളഺണ് . ഭാമ഻ക്ക്  ആണ഻ എന്ന വണ്ം ആ െർവ്വതങ്ങീള നഺട്ട഻ 
ന഻ർത്ത഻യത് ച഻ന്ത്഻ക്കഽന്നവർക്ക്  ദിഷ്ടഺന്ത്ം തീന്ന. ഈ ആണ഻കൾ അഴ഻ച്ചു മഺറ്റ഻ 
ഗ്െകിത഻ീയ തക഻ടം മറ഻ക്കഽന്നവർ തീന്ന അത഻ന്ീറ ദഽരന്ത്ം ുെറഽന്നഽീവന്നത് 
ഇന്നീത്ത ച഻ന്ത്ഺവ഻ഷയം തീന്നയുലല! 

َهاْل ِد  َه ْل َه  ُث ِد َه ْل  .20   َه ِداَه   اْل

ഭാമ഻യ഻ുലക്കഽം(അവർ ുനഺക്കഽന്ന഻ുലല?)അത് എങ്ങീനയഺണ് 
െരത്തീെട്ട഻ര഻ക്കഽന്നീതന്ന്? 

 

അതഺയത് നമഽക്ക്  ഇര഻ക്കഺനഽം ക഻ടക്കഺനഽം നടക്കഺനഽീമഺീക്ക സൗകരയീെടഽമഺർ 
ഒരഽ െരന്ന അവസ്ഥ ഭാമ഻ക്ക്  നൽക഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ് . ഭാമ഻ 
ുഗഺളഺകിത഻യ഻ലഺീണന്ന് െറയഽന്നത഻ീനത഻രലല ഈ ഗ്െഖയഺെനം. മറ഻ച്ച്  ഭാമ഻ 
ുഗഺളഺകിത഻യ഻ലഺീണന്നത഻നഽ ീതള഻വഺകഽന്നഽ കഺരണം െരന്ന ഒരഽ സഺധനം 
ന഼ളമഽള്ളുതഺ ചതഽരഺകിത഻യ഻ുലഺ ഗ്ത഻ുകഺണ രാെത്ത഻ലഽള്ളുതഺ ഒീക്ക 
ആയ഻ര഻ക്കഽം .അുെഺൾ ഭാമ഻ െരന്നതഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ ആ െരന്ന ഭാമ഻യ഻ലാീട 
ഒരഺൾ ധ഼ർഘമഺയ഻ സഞ്ചര഻ച്ചഺൽ അവൻ ഒരഽ ീതലല഻ൽ എത്ത഻ുയ ത഼രാ! 



എന്നഺൽ അങ്ങീനീയഺരഽ ീതലല് ഭാമ഻ക്ക്  കഺണഺനഺവ഻ലല മറ഻ച്ച്  എവ഻ീട ീചന്ന് 
ുനഺക്ക഻യഺലഽം ഭാമദ്ധ്യുരഖയ഻ുലഺ ഉത്തര ദക്ഷ഻ണ ഗ്ധഽവങ്ങള഻ുലഺ എവ഻ീടയഽം 
ആവീട്ട അതഽ െരന്നതഺുയ അനഽഭവീെടഽകയഽള്ളൂ. ഈ അനഽഭവമഺണ് 
ഭാമ഻ീയ െരത്ത഻ എന്ന് െറഞ്ത് .ഇങ്ങീന എലലഺ ഭഺഗത്ത്  ന഻ന്നഽം െരന്നതഺയ഻ 
കഺണണീമങ്ക഻ൽ ന഻ർബന്ധമഺയഽം അത് ഉരഽണ്ടതഺയ഻ര഻ക്കണം ഉരഽണ്ട ഭാമ഻യഽീട 
വല഻െമഺണ് അത് െരന്നതഺയ഻ ുതഺന്ന഻െ഻ക്കഽന്നത് . 
 

ഗ്െെഞ്ചത്ത഻ൽ ധഺരഺളം അത്ദഽതങ്ങളുണ്ടഺയ഻ര഻ുക്ക ഈ നഺലഽ കഺരയങ്ങൾ 
എടഽത്തഽ െറഞ്ത഻ീല തതവീമന്ത്ഺീണന്ന ചർച്ചയ഻ൽ ഇമഺം റഺസ഻(റ) 
എഴഽതഽന്നഽ. ഖഽർആന഻ന്ീറ ഗ്െഥമ ഗ്െുബഺധ഻തരഺയ഻രഽന്ന അറബ഻കൾ ധഺരഺളം 
യഺഗ്ത ീചയ്യുന്നവരഺയ഻രഽന്നഽ ഫലങ്ങീളഺന്നഽമ഻ലലഺത്ത മരഽഭാമ഻യ഻ലാീടയഽള്ള 
ദ഼ർഘ യഺഗ്തയ഻ൽ അധ഻കവഽം അവർ ഒട്ടകീത്തയഺണ് ആഗ്ശയ഻ക്കഽക.ഏകഺന്ത്മഺയ 
ഈ യഺഗ്തകള഻ൽ മറ്റു ുനരുപഺക്കഽകീളഺന്നഽമ഻ലലഺത്തുെഺൾ ച഻ന്ത്കള഻ുലക്ക്  
കടക്കഽന്നത് സവഺഭഺവ഻കം മഺഗ്തം.എന്നഺൽ അവ഻ീട ച഻ന്ത്഻ക്കഺനഽള്ള വ഻ഷയം 
എന്ത്ഺണ് . ആദയമഺയ഻ അവൻ യഺഗ്ത ീചയ്തഽ ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന 
ഒട്ടകീത്തക്കഽറ഻ച്ചു തീന്ന.മഽകള഻ുലക്ക്  ുനഺക്ക഻യഺൽ ആകഺശവഽം ചഽറ്റ഻ലഽം 
ുനഺക്ക഻യഺൽ മലകളും തഺുഴ ഭാമ഻യഽം അവൻ കഺണഽന്നഽ ഒറ്റീെടല഻ന്ീറ 
ഭ഼കരതയ഻ൽ ഈ ദിശയങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച്  അവൻ ച഻ന്ത്഻ക്കഺൻ 
ന഻ർബന്ധ഻തനഺവണീമന്നീഗ്ത ഇവീയ മഺഗ്തം ഗ്െുതയകം െറഞ്ത഻ന്ീറ 
നയഺയം.(റഺസ഻ 31/147) 

اٌه  .21 اْل  ِد َّن َه   َه  َه  ُث َه ِّك   َه َه ِّك

അത഻നഺൽ നബ഻ുയ, അങ്ങ്  ഉെുദശ഻ക്കഽക ഉെുദഷ്ടഺവ് 
മഺഗ്തമഺണ് തങ്ങൾ 

اٍذ  .22 ا  ِد ُثاَه ْل ِد  اَّن ْل َه  َه َه ْل ِد

തങ്ങൾ അവരഽീട ുമൽ അധ഻കഺരം ീചലഽത്തഽന്ന ആളലല. 
 

اَّن   َه َه َهاَه  .23   ِد َّن  َه   َه َه

(െീക്ഷ) ത഻ര഻ഞ്ഽ ുെഺകഽകയഽം അവ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽം 
ീചയ്തവീനഺഴ഻ീക. 

 

 

اَه  .24 َه ْل َه ُث  اْل َه َه اَه  اْل   َه ُث َه ِّك ُث ُث  َّن

അുെഺൾ അലലഺഹഽ അവീന ഏറ്റവഽം വല഻യ ശ഻ക്ഷ 
ശ഻ക്ഷ഻ക്കഽന്നതഺണ് . 

  ِد َّن  ِداَه ْل َه   ِد َه  َه ُثاْل  .25

ന഻ശ്ചയം നെഽീട അടഽുത്തക്കഺണ് അവർ മടങ്ങ഻ വരൽ 

 



اَّن  ِد َّن  َه َه ْل َه   ِد َه  َه ُثاْل  .26
 وُث

െ഻ന്ന഼ട് അവീര വ഻ചഺരണ ീചയ്യലഽം നെഽീട ബഺദ്ധ്യത 
തീന്നയഺകഽന്നഽ. 
 

മഽകള഻ൽ െറഞ്ത് ുെഺലഽള്ള ീതള഻വഽകൾ വ഻ശദ഼കര഻ച്ച്  
സതയവ഻ശവഺസത്ത഻ീലത്തഺൻ ഉെുദശ഻ക്കഽവഺൻ അലലഺഹഽ നബ഻(സവ) ുയഺട് 
കൽെ഻ക്കഽന്നഽ.തങ്ങൾ ഉെുദശകൻ മഺഗ്തമഺീണന്ന് െറഞ്ത഻ന്ീറ തഺൽെരയം 
ആളുകൾ നന്നഺവലഽം ആവഺത഻ര഻ക്കലഽം തങ്ങളുീട വ഻ഷയമീലലന്നഽം ഗ്െുബഺധനം 
നടത്ത഻യഺൽ തങ്ങളുീട ബഺദ്ധ്യത കഴ഻ഞ്ഽീവന്നഽം ആളുകൾ ച഼ത്തയഺവഽന്നത഻നഽ 
തങ്ങൾക്ക്  ഉത്തരവഺദ഻തവമ഻ീലലന്നഽം അറ഻യ഻ച്ചു ീകഺണ്ട്  നബ഻(സവ)ീയ 
സമഺധഺന഻െ഻ക്കഽകയഺണ഻വ഻ീട. ഉെുദശം ീചവ഻ീക്കഺള്ളഺീത സതയുത്തഺട് െഽറം 
ത഻ര഻ഞ്ഽ ന഻ൽക്കഽന്നവീര നെഽീട വ഻ചഺരണക്ക്  വ഻ുധയരഺക്കീെടഽകയഽം 
അത഻നഺയ഻ നഺം ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ന഻ടത്ത്  അവീര െഽനർജ്ജന഻െ഻ക്കഽയഽം 
വ഻ചഺരണക്ക്  ുശഷം അത഻ ശക്തമഺയ ശ഻ക്ഷക്ക്  അവർ വ഻ുധയരഺക്കീെടഽകയഽം 
ീചയ്യും. അത഻നഺൽ ുലഺകം കണ്്  തഽറന്ന് കഺണഺനഽം വസ്ക്തഽതകൾ ച഻ന്ത്഻ക്കഺനഽം 
തയഺറഺവഽകയഽം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ന഼ത വ഻ുധയനഺയ അട഻മയഺയ഻ 
മഺറഽകയഽം ീചയ്യഺൻ നഺീമലലഺം സദഺ ഗ്ശദ്ധ്ഺലഽക്കളഺവണം അലലഺഹഽ 
അനഽഗ്ഗഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ 

 


