അദ്ധ്യഺയം 82 സാറ:അൽ ഇൻഫ഻ത്വഺർ سورة اإلنفطار
മക്കയ഻ൽ അവത്ര഻ച്ചു. സാക്തങ്ങൾ 19
بسم هللا الرحمن الرحيم
പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമവഽം
പറഞ്ഞ അനഽഗ്ഗഹം ുത്ട഻ീക്കഺണ്ഞ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ

ആകഺശം ീപഺട്ട഻പ്പ഻ളരഽുപഺൾ.

1. س َذماا ان َذف َذط َذر ْت
ِإ َذ ا ال َّس

കഴ഻ഞ് അദ്ധ്യഺയത്ത഻ൽ (അദ്ധ്യഺയം 81 )സാച഻പ്പ഻ച്ച ുപഺീല ഖ഻യഺമത്തഞ
നഺള഻ീല ച഻ല സംഭവങ്ങൾ ത്ീന്നയഺണ് ഇവ഻ീടയഽം പരഺമർശം. സാറ:അത്തത്ക്

വ഼റ഻ീല പത്഻ീനഺന്നഺം സാക്തമഺണ് ഇത്഻ീല ഒന്നഺം സാക്തത്ത഻ന്ീറ ആശയം
സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നത്. മിഗത്ത഻ന്ീറ ീത്ഺല഻ ീപഺള഻ക്കഽന്നത് ുപഺീല
ആകഺശത്ത഻ന്ീറ മറകീളലലഺം ന഼ക്ക഻ അവ ീവള഻വഺക്കീപ്പടഽീമന്നഞ അവ഻ീട
വ഻ശദ഼കര഻ച്ചത് ഓർക്കഽക.ആ മഺറ്റത്ത഻ന്ീറ പരയവസഺനമഺയ഻ര഻ക്കഽം
ീപഺട്ട഻പ്പ഻ളരഽക എന്നഞ ഇവ഻ീട സാച഻പ്പ഻ച്ചത്
2. َذو ِإ َذ ا ا ْتل َذا َذوا ِإا ُب ان َذن َذ َذر ْت
(നക്ഷഗ്ത്)ഗ്ഗഹങ്ങൾ ീകഺഴ഻ഞ്ഽ വ഼ഴഽകയഽം ീചയ്യുുപഺൾ.
മഽൻ അദ്ധ്യഺയത്ത഻ീല രണ്ഺം സാക്തവഽം ഇത്഻ീല രണ്ഺം സാക്തവഽം ഒുര
ആശയം ഗ്പത്഻ഫല഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ നക്ഷഗ്ത് ഗ്ഗഹങ്ങീളലലഺം അത്഻ന്ീറ സ്ഥഺനവഽം
ഗ്കമവഽം വ഻ട്ടഞ ീകഺഴ഻ഞ്ഽ വ഼ഴഽന്നഽ
3. َذو ِإ َذ ا ا ْتل ِإب َذحا ُبر ُب ِّج َذر ْت
സമഽഗ്ദങ്ങൾ ീപഺട്ട഻ ഒഴഽക്കീപ്പടഽകയഽം ീചയ്യുുപഺൾ.

മഽൻ അദ്ധ്യഺയത്ത഻ീല ആറഺം സാക്തവഽം ഇത്഻ീല മാന്നഺം സാക്തവഽം ഒുര
വ഻ഷയീത്ത കഽറ഻ച്ചഺണ് സംസഺര഻ക്കഽന്നത് അുന്ന ദ഻നം ഭാമ഻യ഻ലഽണ്ഺവഽന്ന
മഺറ്റത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗമഺയ഻ സമഽഗ്ദം ത്഻ളച്ചഞ മറ഻യഽകയഽം കരകവ഻ീഞ്ഺഴഽകഽകയഽം
ീചയ്യുന്നത്ഺണ്.
4. َذو ِإ َذ ا ا ْتل ُب ُببو ُبر ُبب ْت َذِإر ْت
ഖബ്റഽകൾ (അട഻ുയഺീട)ഇളക്ക഻ മറ഻ക്കീപ്പടഽകയഽം ീചയ്യുുപഺൾ.
ഈ പറഞ്ത്഻ന്ീറ ഉുേശയം ഖബറഽകള഻ലഽള്ളവീര രണ്ഺമത്
ഉയ഻ർീത്തഴഽുന്നൽപ്പ഻ക്കീപ്പടഽീമന്നഺണ് ഇമഺം റഺസ഻(റ)എഴഽത്ഽന്നഽ. ‘ഇവ഻ീട രണ്ഞ
വയഺഖയഺനമഽണ്ഞ. 1)ഖബറഽകൾ ഇളക്ക഻ മറ഻ക്കീപ്പടഽന്നത് അത്഻നകത്തഽള്ള
മയ്യ഻ത്തഽകൾക്കഞ ജ഼വൻ നൽക഻ പഽറത്തഞ ീകഺണ്ഞ വന്നഞ ീകഺണ്ഺണ് 2)
ഭാമ഻ക്കകത്തഽള്ള സവർണ്ണം ീവള്ള഻ ത്ഽടങ്ങ഻യ വസ്ത്ഽക്കൾ പഽറത്തഞ ീകഺണ്ഞ
വരഽീമന്നഺണ് കഺരണം അന്ത്യ നഺള഻ന്ീറ അടയഺളങ്ങള഻ൽ ഇങ്ങീനയഽള്ള
ന഻ുക്ഷപങ്ങൾ പഽറീത്തത്ത഻ച്ചത്഻നഽ ുശഷമഺണ് മരണീപ്പട്ടവർക്കഞ പഽനർജന്ഩം
നൽകഽക എന്നഞ കഺണഺം. എന്നഺൽ ഒന്നഺമീത്ത വയഺഖയഺനമഺണ് ഇവ഻ീട ഏറ്റവഽം

ുയഺജ഻ക്കഽന്നത്(റഺസ഻.31/71).
ഈ നഺല് സാക്തങ്ങളുീട ഗ്കമ഼കരണീത്ത കഽറ഻ച്ചഞ ഇമഺം റഺസ഻(റ)എഴഽത്ഽന്നത്
ച഻ന്ത്ഺർഹമഺണ്. ‘ഈ ഈ സാക്തങ്ങളുീട ഉുേശയം ുലഺകം നശ഻ക്കഽീമന്നഽം
ന഻ർുേശങ്ങൾ ന഻ലക്കഽീമന്നഽം ആകഺശം ുമൽക്കാര ുപഺീലയഽം ഭാമ഻ ീകട്ട഻ടം
ുപഺീലയഽം ആീണന്നഽം ഒരഽ ീകട്ട഻ടം ീപഺള഻ക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്നവൻ ആദയം
അത്഻ന്ീറ ുമൽക്കാരയഺണ് ത്കർക്കഽക. ഇത്ഺണ് ആകഺശം ീപഺട്ട഻പ്പ഻ളരഽുപഺൾ
എന്നത്഻ന്ീറ ത്ഺൽപരയം. ആകഺശം ത്കരഽന്നുത്ഺീട നക്ഷഗ്ത്ങ്ങൾ ത്കർന്നഞ വ഼ഴഽക
സവഺഭഺവ഻കം മഺഗ്ത്ം. ഇത്ഺണ് രണ്ഺം സാക്തം നക്ഷഗ്ത്ങ്ങൾ ഉത്഻ർന്നഞ വ഼ഴഽുപഺൾ
എന്നഞ പറഞ്ത് ആകഺശത്ത഻ന്ീറ ത്കർച്ചയഽം നക്ഷഗ്ത്ങ്ങളുീട വ഼ഴ്ച്ച്ചയഽം
കഴ഻ഞ്ഺൽ ഭാമഽഖത്തഽള്ളവയഽീട നഺശം ആരംഭ഻ക്കഽം. അത്ഺണ് മാന്നഺം സാക്തം
സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് അവസഺനം ഭാമ഻യഺകഽന്ന ീകട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ സമാല നഺശം
നടക്കഽം അത്ഺണ് നഺലഺം സാക്തം സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നത്. ഈ ച഻ന്ത്ന഼യമഺയ
ഗ്കമമഺണ് ഖഽർ ആൻ മഽുന്നഺട്ടഞ ീവച്ചത്’(റഺസ഻ 31/71)
5. َذ ِإ َذم ْت َذن ْتف ٌس َّسما َذ َّس َذم ْت َذو َذ َّس َذر ْت
(അുപ്പഺൾ) ഓുരഺ ആളും ത്ഺൻ മഽപഞ ീചയ്തത് ീവച്ചത്ഽം (ീചയ്യഺീത്)പ഻ുന്നക്കഞ
ീവച്ചത്ഽം എന്ത്ഺീണന്നഞ അറ഻യഽന്നത്ഺണ്.

മഽൻ അദ്ധ്യഺയത്ത഻ീല പത്഻നഺലഺം സാക്തം സാച഻പ്പ഻ച്ചത് ത്ീന്നയഺണ്
ഇവ഻ീടയഽം ഉുേശയം. ഈ ുലഺകത്തഞ ീവച്ചഞ ീചയ്തത് കർമ്മങ്ങളഺണ്(മഽീന്ന
ീചയ്തത് ീവച്ചത്)എന്നഞ പറഞ്ത് ഗ്പവർത്ത഻ക്കഺീത് വ഻ട്ടഞ കളഞ് കഺരയങ്ങളഺണ്
(പ഻ുന്നക്കഞ ീവച്ചത്)എന്നത്഻ന്ീറ ത്ഺൽപരയം. അത്ഺയത് ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻ച്ചുപ്പഺൾ
ഉത്തരവഺദ഻ത്വന഻ർവ്വഹണത്ത഻ൽ ത്ഺൻ എഗ്ത്ുത്തഺളം വ഻ജയ഻ച്ച഻രഽന്നഽീവന്നഽം,
അുപ്പഺൾ ത്ഺൻ ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഺീത് വ഻ട്ടഞ കളഞ് ഉത്തരവഺദ഻ത്വങ്ങൾ
എീന്ത്ഺീക്കയഺീണന്നഽം അവ഻ീട ീവച്ചഞ അറ഻യഽം എന്നഞ സഺരം.
ഇങ്ങീന പറഞ്ത് ഈ ഭാമ഻യ഻ീല ജ഼വ഻ത്ത്ത഻ൽ ീത്റ്റുകൾ കീയ്യഺഴ഻ക്കഺനഽം
ആരഺധനഺ കഺരയങ്ങള഻ൽ സജ഼വത് ൂകവര഻ക്കഺനഽം ഗ്പുചഺദനം നൽകഺനഺണ്.
കഺരണം എന്ീറ ജ഼വ഻ത്ം ശര഻ക്കഽം വ഻ശകലനം നടക്കഽന്ന ഒരഽ ദ഻നം
വരഺനഽീണ്ന്നറ഻യഽന്ന ബഽദ്ധ്഻മഺൻ മഽൻകരഽത്ീലടഽക്കഺൻ
ന഻ർബന്ധ഻ത്നഺവഽീമന്നത്഻ൽ ത്ർക്കമ഻ലലുലലഺ! മീറ്റഺരഽ വയഺഖയഺനം ഇവ഻ീടയഽണ്ഞ.
ഇമഺം സഽയാഥ഻(റ) എഴഽത്ഽന്നഽ. ‘മഽുന്ന ീചയ്തത് ീവച്ചീത്ന്നഺൽ ത്ഺൻ ീചയ്തത്
നന്ഩകളും പ഻ുന്നക്കഞ ീവച്ചീത്ന്നഺൽ ത്ഺൻ ബഺക്ക഻ ീവച്ച നലല ചരയയഺണ്. അത്
പ഻ന്ന഼ട് വരഽന്നവർ ീചയ്തത്ഽ ീകഺണ്഻ര഻ക്കഽം .അത്഻ന്ീറ ുപര഻ൽ ത്ന഻ക്കഞ
ഗ്പത്഻ഫലം ലഭയമഺവഽകയഽം ീചയ്യും. ഇത്ഺണ് നലല മഺത്ികകൾ പ഻ൻ
ത്ലമഽറക്കഺയ഻ ബഺക്ക഻ ീവക്കഽന്നത് സൗഭഺഗയവഽം, ീത്റ്റഺയ ക഼ഴ്ച്വഴക്കങ്ങൾ
സ്ഥഺപ഻ച്ചഞ മരണീപ്പട്ടഞ ുപഺകഽന്നത് പരഺജയവഽമഺകഽന്നഽ എന്നഞ പറയഺൻ കഺരണം
(അേുർ അൽ മൻഥാർ6/534)
6. يم
َذيا َذ ُّيي َذ ا ْتاإلِإن َذ
سانُب َذما َذ َّسر َذ ِإب َذر ِّجب َذ ا ْتل َذا ِإر ِإ

ുഹ മനഽഷയഺ! മഺനയനഺയ (ഉദഺരനഺയ)ന഻ന്ീറ നഺഥീന കഽറ഻ച്ചഞ ന഻ീന്ന വഞ്ച഻ച്ചഞ
കളഞ്ീത്ന്ത്ഺണ്?
7. س َّسوا َذ َذ َذ َذ َذل َذ
َذ َذ َذ َذ َذ َذ
അീത്! ന഻ീന്ന അവൻ സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽം ശര഻ീപ്പടഽത്തഽകയഽം അവൻ ന഻ീന്ന

الَّس ِإ

പഺകീപ്പടഽത്തഽകയഽം ീചയ്തത്ഽ.
8. ور ٍةة َّسما َذ اا َذر َّسا َذب َذ
َذ ِّج ُب َذ
ഏീത്ഺരഽ രാപത്ത഻ലഺുണഺ അവൻ ഉുേശ഻ച്ചത് ആ രാപത്ത഻ൽ അവൻ ന഻ീന്ന

ِإ

കാട്ട഻ുച്ചർത്തഽ.

കഴ഻ഞ് സാക്തങ്ങള഻ൽ ുലഺകഺവസഺനവഽം പഽനർജ്ജന്ഩവഽീമഺീക്ക
പരഺമർശ഻ച്ചുപ്പഺൾ അത്഻ന്ീറ സംഭവയത്ക്കഞ ത്ന്ീറ ജ഼വ഻ത്ത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ ത്ീന്ന
ീത്ള഻വ് നൽകഽകയഺണ് അലലഺഹഽ. അഥവഺ മനഽഷയൻ ത്ീന്ന കഽറ഻ച്ചു
ത്ീന്നീയഺന്നഞ ച഻ന്ത്഻ച്ചുകാീട? അവൻ ന഻ീന്ന ഇഗ്ര഻യ ത്ഽള്ള഻യ഻ൽ ന഻ന്നഞ
പടക്കഽകയഽം ന഻നക്കഺവശയമഺയ അവയവങ്ങൾ നൽക഻ ശര഻ീപ്പടഽത്തഽകയഽം
ഓുരഺ അവയവവഽം അത്ഺത്഻ന്ീറ ുത്ഺത്ഽം ുയഺജ഻പ്പുമനഽസര഻ച്ചഞ യഥഺഗ്കമം
പഺകീപ്പടഽത്ത഻ ന഻ന്ീറുയഺ മറ്റഺരഽീടുയഺ ഇഷ്ടുമഺ അഭ഻ഗ്പഺയുമഺ
അനഽസര഻ച്ചലലഺീത് അവന്ീറ ഉുേശയത്ത഻നനഽസര഻ച്ചഞ അവൻ ന഻നക്കഞ രാപം
നൽകഽകയഽം ീചയ്തത്ഽ. ഇങ്ങീന ന഻നക്കഞ സിഷ്ട഻യഽം രാപവഽം നൽക഻ ന഻ീന്ന
സംരക്ഷ഻ച്ചഞ വരഽന്ന അത്യഽദഺരനഽം അത്഻ മഺനയനഽമഺയ ന഻ന്ീറ നഺഥന്ീറ
അനഽഗ്ഗഹങ്ങൾക്കഞ നര഻ കഺണ഻ക്കഺീത്യഽം അവന്ീറ ശഺപ ുകഺപങ്ങീള കഽറ഻ച്ചഞ
ഭയീപ്പടഺീത്യഽം ന഼ ജ഼വ഻ക്കഽന്നത് അത്ഭഽത്ം ത്ീന്ന! ന഻ന്ീറ ീത്റ്റുകൾക്കഞ ഉടനട഻
അവൻ ശ഻ക്ഷ നൽക഻യ഻ലല എന്നത് അവന്ീറ മഹഺ അനഽഗ്ഗഹമഺയ഻
മനസ഻ലഺക്ക഻ കാടഽത്ൽ നര഻യഽള്ളവനഺവഽന്നത്഻നഽ പകരം ന഼ എുന്ത് ഇഗ്ത്യഽം
ധ഻ക്കഺര഻യഺയത്? എന്നഺണ് അലലഺഹഽ ുചഺദ഻ക്കഽന്നത്.
അലലഺഹഽ ഉുേശ഻ച്ചത് ുപഺീലയഺണ് അവൻ സിഷ്ട഻ക്കഽന്നീത്ന്നഽം ന഻ങ്ങളുീട
അഭ഻ഗ്പഺയത്ത഻നഽ അത്഻ൽ ഒരഽ കഺരയവഽമ഻ീലലന്നത് ീകഺണ്ഺണ് കറഽത്ത
മഺത്ഺപ഻ത്ഺക്കൾക്കഞ ീവളുത്ത കഽട്ട഻യഽം ത്഻ര഻ച്ചും വ഻കലഺംഗർക്കഞ അലലഺത്ത
കഽട്ട഻ീയ ീകഺടഽത്തത്ഽം ത്഻ര഻ച്ചു നൽകഽന്നത്ഽീമഺീക്ക എന്നഞ നമഽക്കഞ
അനഽഭവമുലല?
9. ِّجين
َذا َّس َذب ْت ُبن َذا ِّج بُبونَذ ِإبال ِإ
അങ്ങീന ുവണ്ഺ! പീക്ഷ ന഻ങ്ങൾ ഗ്പത്഻ഫലം നൽകീപ്പടഽന്ന ദ഻നീത്ത
ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നഽ.
സിഷ്ടഺവഺയ അലലഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്നഞ ഭൗത്഻ക ുലഺകത്തഞ ീവച്ചഞ ത്഻ര഻ച്ചട഻കളും
ശ഻ക്ഷകളും ഉണ്ഺവഽന്ന഻ീലലന്നത് അലലഺഹഽവ഻ീന ത്ീന്ന ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്ന഻ടുത്തക്കഞ
ന഻ങ്ങീള എത്ത഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം അത് അത്ഭഽത്കരമഺയ വഞ്ചനയ഻ൽ ന഻ങ്ങൾ

ീപട്ടത് ീകഺണ്ഺീണന്നഽം ഉണർത്ത഻യ അലലഺഹഽ ഈ വഞ്ചനയഽീട ഏറ്റവഽം
വല഻യ ീത്ള഻വഺണ് ന഻ങ്ങൾ ഗ്പത്഻ഫല ദ഻നീത്ത ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നത് എന്നഽം
അീത്ഺര഻ക്കലഽം ബഽദ്ധ്഻യഽള്ളവർക്കഞ ുചർന്ന പണ഻യീലലന്നഽം ഉണർത്തഺനഺണ഼
ഗ്പുയഺഗം ഇഗ്ത്ീയഺീക്ക സൗകരയങ്ങൾ ന഻ങ്ങൾക്കഞ ീചയ്തത് ത്ന്ന അലലഺഹഽ
ന഻ങ്ങളുീട ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ വ഻ലയ഻രഽത്തഺനഽം വ഻ചഺരണ ീചയ്യഺനഽം ഒരഽക്കഽന്ന
ദ഻നമഺണ് ഗ്പത്഻ഫല ദ഻നം! അത് ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്ന഻ടുത്തഺളം ന഻ങ്ങൾ
അഹങ്കഺര഻കളഺയ഻. അീത്ഺര഻ക്കലഽം ഉണ്ഺവരഽത്ഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഺണ്
ഉണർത്തഽന്നത് അഥവഺ ഇവ഻ീട ന഻ങ്ങൾക്കഞ അലലഺഹഽ ത്ന്ന സഺവകഺശം ന഻ങ്ങീള
എന്ത്ഽം ീചയ്യഺൻ കയറാര഻ വ഻ട്ടത്ീലലന്നഽം ഗ്പവർത്തനം വ഻ലയ഻രഽത്ത഻ ഗ്പത്഻ഫലം
ത്രഺനഺയ഻ അലലഺഹഽ സംവ഻ധഺന഻ച്ച ദ഻വസം വരഺന഻ര഻ക്കഽന്നഽീവന്നഽം അത്
ഓർക്കഺീത്യഽള്ള അപഥ സഞ്ചഺരം ആപത്തഺീണന്നഽം ഉണർത്തഽകയഺണ഻വ഻ീട!
ആദ഻നത്ത഻ന്ീറ സംഭവയത്ക്കഞ ആവശയമഺയ ീത്ള഻വഽകൾ ുനരുത്ത പറഞ്ത്
ഓർക്കഽമുലലഺ!

10. َذو ِإنَّس َذ َذ ْتي ُبا ْتم لَذ َذحا ِإ ِإ ينَذ
ന഻ശ്ചയം! ന഻ങ്ങളുീട ുമൽ സാക്ഷഞമമഺയ഻ ന഻ര഼ക്ഷണം നടത്ത഻ീക്കഺണ്഻ര഻ക്കഽന്ന
ച഻ലരഽണ്ഞ ത്ഺനഽം.
11. ا َذِإرا ًمما َذاان ِإِإبينَذ

അത്ഺയത് (കഺരയങ്ങൾ )എഴഽത്഻ ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ന മഺനയന്ഩഺർ!

ന഻ങ്ങൾ ീചയ്യുന്നീത്ലലഺം അവർ അറ഻യഽന്നഽണ്ഞ.

12. َذي ْت َذمُبونَذ َذما َذن ْتف َذ ُبونَذ

വ഻ചഺരണ ദ഻നത്ത഻ുലക്കഞ ആവശയമഺയ ീത്ള഻വഽകൾ ന഻രത്തഺൻ അലലഺഹഽ ത്ീന്ന
ീചയ്തത് സംവ഻ധഺനമഺണ഻ത്. മനഽഷയന്ീറ ജ഼വ഻ത്ം ഒപ്പ഻ീയടഽക്കഺനഽം അവരഽീട
എലലഺ കഺരയങ്ങളും എഴഽത്഻ ീവക്കഺനഽം ബഹഽമഺന഻കളഺയ മഺലഺഖമഺീര
അലലഺഹഽ ഒരഽക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ഞ. അവരഽീട ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ പഽറത്തഞ
കടക്കഺുനഺ അവരഽീട കണ്ണഞ ീവട്ട഻ച്ചഞ കഽറ്റങ്ങള഻ൽ മഽഴഽകഺുനഺ ഒരഺൾക്കഽം
സഺദ്ധ്യമലല. ഖഽർആൻ ത്ീന്ന ധഺരഺളം സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ഈ മലക്കഽകളുീട
സഺന്ന഻ദ്ധ്യീത്ത കഽറ഻ച്ചഞ പരഺമർശ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ഞ. അവർ പകുപഺക്കല഻ന്ീറ ുപര഻ൽ
എീന്ത്ങ്ക഻ലഽം എഴഽത്഻ ീവക്കഽന്നവരീലലന്നഽം മറ഻ച്ചഞ മഺനയന്ഩഺരഺീണന്നഽം അലലഺഹഽ
ഉണർത്തഽന്നഽ. ന഻ങ്ങളുീട ഗ്പവർത്തനങ്ങീളലലഺം അവർ അറ഻യഽന്നഽ എന്ന
ഗ്പസ്ത്ഺവന ത്ീന്ന മത്഻ മനഽഷയന്ീറ കണ്ണഞ ത്ഽറക്കഺൻ!
ഇമഺം റഺസ഻(റ)എഴഽത്ഽന്നഽ. ‘അലലഺഹഽ ഈ മലക്കഽകൾക്കഞ, വ഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നവർ,
മഺനയന്ഩഺർ, എഴഽത്തഽകഺർ, ന഻ങ്ങളുീട ഗ്പവർത്തനങ്ങീളലലഺം അറ഻യഽന്നവർ
എന്ന഻ങ്ങീനയഽള്ള വ഻ുശഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവീര പഽകഴ്ച്ത്ത഻യത് അവരഽീട
മഹത്വം ഗ്പകഺശനം ീചയ്യുന്നുത്ഺീടഺപ്പം ഗ്പത്഻ഫല ദ഻നത്ത഻ീല കഺരയങ്ങളുീട
ഗൗരവം അറ഻യ഻ക്കഺൻ കാട഻യഺണ്’(റഺസ഻ 31/77). ചഽരഽക്കത്ത഻ൽ പരുലഺകത്ത഻ൽ

നടക്കഽന്ന വ഻ചഺരണ ഒര഻ക്കലഽം ഗ്പഹസനമഺയ഻ര഻ക്ക഻ീലലന്നഽം കിത്യമഺയ
ീത്ള഻വഽകൾ മഺറ്റുരക്കഽകയഽം അത്഻ന്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ വ഻ധ഻ വര഻കയഽം
ീചയ്യുന്ന ദ഻നമഺണത് എന്നഽം വയക്തം! അന്നീത്ത വ഻ധ഻യഽീട സവഭഺവം
എങ്ങീനയഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഺണ് ത്ഽടർന്നഽള്ള സാക്തങ്ങള഻ൽ അലലഺഹഽ
സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് .

ന഻ശ്ചയം, പഽണയവഺന്ഩഺർ സഽഖഺനഽഗ്ഗഹങ്ങള഻ൽ ത്ീന്നയഺയ഻ര഻ക്കഽം.

13. ِإيم
ِإنَّس ْتااَذ ْتب َذر َذ
ار لَذفِإ َذن ٍة

പഽണയവഺന്ഩഺർ എന്നഞ പറയീപ്പടണീമങ്ക഻ൽ ഏറ്റവഽം ചഽരഽങ്ങ഻യത് ന഻ർബന്ധങ്ങൾ
മഽഴഽവനഽം ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഽകയഽം ന഻ഷ഻ദ്ധ്ങ്ങൾ കീയ്യഺഴ഻ക്കഽകയഽം ുവണം. ഇമഺം
ത്വബ്ര഻(റ) എഴഽത്ഽന്നഽ. ‘അലലഺഹഽ ന഻ർബന്ധമഺക്ക഻യീത്ഺീക്ക എടഽത്തഽ ീകഺണ്ഽം
ുദഺഷങ്ങീള ഉുപക്ഷ഻ച്ചഞ ീകഺണ്ഽം ഗഽണം ഗ്പവർത്ത഻ച്ചവർ സവർഗ്ഗ഼യ സഽഖങ്ങള഻ൽ
വ഻രഺജ഻ക്കഽം(ത്വബ്ര഻30/97)’. അുപ്പഺൾ സവർഗഗ്പുവശനം ീകഺത്഻ക്കഽന്നവർ
ചഽരഽങ്ങ഻യത് ന഻ർബന്ധങ്ങൾ ീചയ്യഺനഽം ഹറഺമഽകൾ വർജ്ജ഻ക്കഺനഽം ത്യ്യഺറഺുയ
പറ്റൂ എന്നഺണ഻ത് നീമ്മ പഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത്.
14. ِإيم
َذو ِإنَّس ا ْتلفُب َّس َذ
ار لَذفِإ َذ ح ٍة
(ദഽർമഺർഗ഻കളഺയ)ുത്ഺന്ന഻വഺസ഻കൾ ജവല഻ക്കഽന്ന അഗ്ന഻യ഻ലഽം ത്ീന്നയഺയ഻ര഻ക്കഽം.

ഗ്പത്഻ഫല ദ഻നത്ത഻ൽ അവർ അത്഻ൽ ഗ്പുവശ഻ക്കഽം.

അവർ അത് (നരകം) വ഻ട്ടഞ മറഞ്ഞ(ഒഴ഻വഺയ഻)ുപഺകഽന്നവരഽമലല.

15. ِّجين
َذي ْت َذ ْتو َذن َذ ا َذي ْتو َذم ال ِإ

16. َذو َذما ُب ْتم َذ ْتن َذ ا ِإب َذ اا ِإِإبينَذ

വ഻ശവഺസ വ഻ശഽദ്ധ്഻ ൂകവര഻ക്കഺത്തവരഽം കർമ്മ രംഗത്തഞ ഗ്ശദ്ധ്യ഻ലലഺീത് അപഥ
സഞ്ചഺരം നടത്ത഻യവരഽീമഺീക്ക ഓർുക്കണ് വഺചകമഺണ഻ത്. വ഻ശവഺസം
ശര഻യലലഺത്തവരഺണ് ഒര഻ക്കലഽം നരകത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ രക്ഷീപ്പട഻ീലലന്നഞ പറഞ്ത്
ീകഺണ്ഞ ഉുേശയം. അവർ നരകത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ പഽറത്തഞ കടത്തഺനഽം പ഻ന്ന഼ട്
നന്നഺയ഻ ജ഼വ഻ുച്ചഺളഺം എന്നഞ വ഻ലപ഻ക്കഺനഽീമഺീക്ക ത്ഽടങ്ങഽം. പീക്ഷ ഈ
സഺഹചരയീത്ത സംബന്ധ഻ച്ചഞ ുവണ്ത് ുപഺീല ുനരീത്ത ന഻ങ്ങൾക്കഞ
ഉത്ുബഺധനം ലഭ഻ച്ച഻ട്ടും അത് അവഗണ഻ച്ച ന഻ങ്ങൾക്കഞ വ഼ണ്ഽം അവസരം
ത്ന്നഺലഽം അത് ത്ീന്ന ത്ഽടരഽീമന്നഽം അത്഻നഺൽ നരകശ഻ക്ഷ ത്ഽടരഽകയലലഺീത്
ക഻ടന്നഞ ുമഺുങ്ങണ്ത്഻ീലലന്ന മറഽപട഻യഺണ് അവീര കഺത്ത഻ര഻ക്കഽന്നത് എന്നഞ
ഖഽർആൻ പറഞ്഻ട്ടുണ്ഞ. ഇത് ഗൗരവുത്തഺീട കഺണഺനഽം ജ഼വ഻ത് കഺലത്തഞ
മഽൻകരഽത്ീലടഽക്കഺനഽം അലലഺഹഽ ത്ൗഫ഼ഖ് നൽകീട്ട. ആമ഼ൻ.
ഇമഺം റഺസ഻(റ)എഴഽത്ഽന്നഽ. ‘സഽൂലമഺനഽബ്നഽ അബ്ദ഻ൽ മല഻ക് എന്നവർ
അബാഹഺസ഻ം എന്ന മഹഺുനഺട് ുചഺദ഻ച്ചു നഺീള(പരുലഺകത്തഞ )എങ്ങീനയഺണ്
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ അടഽത്തഞ വര഻ക ?എന്നഞ. മഹഺൻ പറഞ്ഽ. ‘നലല വ഻ശവഺസവഽം

സൽക്കർമ്മങ്ങളുമഽള്ളവൻ വ഻ുദശത്തഞ ുപഺയവൻ സഺുവശം ത്ന്ീറ
കഽടഽംബത്ത഻ുലക്കഞ വരഽന്നവീന ുപഺീല സുന്ത്ഺഷത്ത഻ലഽം ത്഻ന്ഩയഽീട വഺക്തഺവ്
ഓട഻ുപ്പഺയ അട഻മ യജമഺനന്ീറ അടഽത്തഞ വരഽന്നത് ുപഺീലയഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം’.
അുപ്പഺൾ കരഞ്ഞ ീകഺണ്ഞ സഽൂലമഺൻ എന്നവർ ുചഺദ഻ച്ചു അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ
സന്ന഻ധ഻യ഻ൽ എന഻ീക്കന്ത്ഺണഽള്ളത് എന്നഞ അറ഻യഺൻ എന്ത്ഺണ് മഺർഗ്ഗം? മഹഺൻ
പറഞ്ഽ ന഻ന്ീറ ഗ്പവർത്തനങ്ങീള ഖഽർആന഻ന്ീറ ുമൽ ീവള഻വഺക്കഽക.
സഽൂലമഺൻ ുചഺദ഻ച്ചു ഖഽർആന഻ൽ എവ഻ീടയഺണ് ഞഺൻ ുനഺുക്കണ്ത് ?
അുപ്പഺൾ മഹഺൻ പറഞ്ഽന഻ശ്ചയം പഽണയവഺന്ഩഺർ സഽഖത്ത഻ലഽം ദഽർമഺർഗ്ഗ഻കൾ
നരകത്ത഻ലഽമഺണ് എന്ന സാക്തങ്ങൾ ുനഺക്കഽക.
ുവീറയഽം വയഺഖയഺനങ്ങൾ ഇവ഻ീടയഽണ്ഞ. നഈം എന്നഺൽ അലലഺഹഽവ഻ീന
കഽറ഻ച്ചഞ അറ഻യലഽം ജഹ഼ം എന്നഺൽ ുദുഹഛയഽീട ഇരഽട്ടും ആണ്. അഥവഺ
നലലവർ അലലഺഹഽവ഻ീന അറ഻യഺനഽം അവന്ീറ അനഽഗ്ഗഹങ്ങള഻ലാീട അവന്ീറ
ശക്ത഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഺനഽം സമയം കീണ്ത്തഽുപഺൾ ദഽർമഺർഗ്ഗ഻കൾ ത്ഺൽക്കഺല഻ക

സഽഖങ്ങള഻ൽ സുന്ത്ഺഷം കീണ്ത്തഽന്നവരഺയ഻ര഻ക്കഽം ആ സഽഖങ്ങൾക്കഞ ുവണ്഻
പരുലഺകം നഷ്ടീപ്പടഽത്തഽീമന്നഞ സഺരം. നഈം എന്നഺൽ അലലഺഹഽവ഻ൽ
ഭരുമൽപ്പ഻ക്കലഽം ജഹ഼ം എന്നഺൽ അത്യഺഗ്ഗഹം എന്നഽം, നഈം എന്നഺൽ
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ ത്ിപ്ത്഻യ഻ൽ ുജഺല഻യഺവലഽം ജഹ഼ം എന്നഺൽ സിഷ്ട഻കളുീട
ത്ിപ്ത്഻യ഻ൽ ുജഺല഻യഺവലഽം എന്നഽം ച഻ല വയഺഖയഺനങ്ങളുണ്ഞ(റഺസ഻ 31/78-79)

ഗ്പത്഻ഫല ദ഻വസം എന്നഺൽ എന്ത്ഺണ് എന്നഞ ത്ഺങ്കൾക്കഞ അറ഻വ്

17. ِّجين
َذو َذما َذ ْت َذرا َذ َذما َذي ْتو ُبم ال ِإ

നക഻യീത്ന്ത്ഺണ്?
18. ِّجين
ُب َّسم َذما َذ ْت َذرا َذ َذما َذي ْتو ُبم ال ِإ
വ഼ണ്ഽം(ുചഺദ഻ക്കീട്ട)ഗ്പത്഻ഫല ദ഻വസം എന്നഺൽ എന്ത്ഺീണന്നഞ ത്ങ്ങൾക്കഞ അറ഻വ്
നൽക഻യത് എന്ത്ഺണ്?
19. َذي ْتو َذم َذ َذن ْتم ِإ ُب َذن ْتف ٌس لِّج َذن ْتف ٍة َذ ْتي ًماا َذو ْتااَذ ْتم ُبر َذي ْتو َذماِإ ٍة ِإ َّس ِإ
ഒരഺൾ മീറ്റഺരഺൾക്കഞ ഒന്നഽം അധ഼നമഺക്കഺത്ത ദ഻വസമഺണത് അന്നഞ
എലലഺകഺരയങ്ങളും (അധ഻കഺരങ്ങളും)അലലഺഹഽവ഻നഺകഽന്നഽ.
ഗ്പത്഻ഫല ദ഻വസത്ത഻ന്ീറ ഭയഺനകത് ുബഺദ്ധ്യീപ്പടഽത്തഽകയഺണ് ഈവസഺന
വചനങ്ങൾ എലലഺ കഺരയങ്ങളുീടയഽം ന഻യഗ്ന്ത്ണവഽം അധ഻കഺരവഽം എലലഺ
കഺലത്തഽം അലലഺഹഽവ഻നഽ ത്ീന്നയഺീണങ്ക഻ലഽം ഭൗത്഻കജ഼വ഻ത്ത്ത഻ൽ മനഽഷയനഽ
കഽീറ സവഺത്ഗ്ന്ത്യവഽം കഴ഻വഽകളും അലലഺഹഽ നൽക഻ീക്കഺണ്഻ര഻ക്കഽകയഽം
അത്നഽസര഻ച്ചഞ അവൻ ഗ്പവർത്ത഻ച്ചു ീകഺണ്഻ര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്തത്഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ
പരുലഺകത്തീത്ലലഺം ന഻ുേഷം ത്കരഽകയഽം സംസഺര഻ക്കഺൻ ുപഺലഽം പലർക്കഽം
അനഽവഺദമ഻ലലഺത്ഺവഽകയഽം ഭയ വ഻ഹവലരഺയ഻ എലലഺവരഽം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ
വ഻ധ഻ കഺത്തഞ ന഻ൽക്കഽകയഽം ീചയ്യും അലലഺഹഽ അനഽവഺദം നൽകഽന്നവരലലഺീത്
സംസഺര഻ക്കഺൻ ുപഺലഽം ആർക്കഽം സഺധ഻ക്ക഻ലല. അന്നീത്ത ദ഻നത്ത഻ൽ വ഻ശ഻ഷ്ട

പര഻ഗണന ലഭ഻ക്കഽന്നവര഻ൽ ഉൾീപ്പടഺൻ നഺം ഗ്പവർത്ത഻ക്കഽക അലലഺഹഽ
അനഽഗ്ഗഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ

