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 بسم هللا الرحمن الرحيم

പരമകഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹ഻വ഻ന്ീറ എലലഺനഺമവഽം 
പറഞ്ഞ  അനഽഗ്ഗഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ഞ  ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 

 

ഭഺഗം 1- (1 മഽതൽ 15 വീര സാക്തങ്ങളുീട വ഻ശദ഼കരണം ) 

 

  ِح َح ا الَّس َح اا انَح َّس ْتا .1

ആകഺശം പ഻ളരഽുപഺൾ 

 

ااِح َح ِّب َح ا َح ُح َّس ْتا .2 اَح ْت   َح َح ِح

അത് അത഻ന്ീറ രക്ഷ഻തഺവ഻നഽ ക഼ഴ്പ്ീെടഽകയഽം ീെയ്യുുപഺൾ-ക഼ഴ്പ്ീെടൽ 
അത഻ന്നഽ കടീെട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ തഺനഽം 

 

ا ُح َّس ْتا .3 َح ْت ُح   َح ِح َح ا اْت

ഭാമ഻ ന഼ട്ടീെടഽകയഽം(വ഻ശഺലമഺക്കീെടഽക)ീെയ്യുുപഺൾ 

 

ا َح ا ِح  َح ا َح َح َح َّس ْتا .4   َح َحاْت َح ْت

ഭാമ഻ അത഻ലഽള്ളത഻ീന പഽറുേക്ക഻ടഽകയഽം അത് ഴ഻വഺകഽകയഽം(കഺല഻യഺവഽക) 
ീെയ്യുുപഺൾ 

 

ااِح َح ِّب َح ا َح ُح َّس ْتا .5 اَح ْت   َح َح ِح

അത് അത഻ന്ീറ റബ്ബ഻ന് ക഼ഴ്പ്ീെടഽകയഽം (ക഼ഴ്പ്ീെടൽ അത഻നഽ കടീെട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
തഺനഽം) ീെയ്യുുപഺൾ. 

 

ആകഺശം ീപഺട്ട഻െ഻ളരഽക, മനഽഷയർ, ന഻ധ഻കൾ തഽടങ്ങ഻ ഭാഗർഭേ഻ലഽള്ളീതലലഺം 
പഽറുേക്കഞ  വര഻ക,ഭാമഽഖ്േഽള്ള പർവ്വതങ്ങീളലലഺം തൽസ്ഥഺനങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഞ 
ന഼ക്കീെട്ടഞ  ഭാമ഻ വ഻ശഺലമഺയ഻േ഼രഽക, മഽതലഺയ അത഼വ ഗൗരവ ഘട്ടേ഻ലഺണ് 
അന്ത്യനഺൾ ഉണ്ഺവഽക. അകഺശഭാമ഻കൾ എഗ്ത വല഻യ സിഷ്ട഻കളഺീണങ്ക഻ലഽം 
അവ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ കൽപനക്കഞ  പര഻പാർണ്ണമഺയഽം ക഼ീഴഺതഽങ്ങ഻യഺണ് 

http://vazhikaatti.blogspot.com/2009/05/84.html


ന഻ലീകഺള്ളുന്നത് അത് അവയഽീട ബഺദ്ധ്യതയഽമഺണ് എലലഺം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ 
സിഷ്ട഻യഽം അവന്ീറ ഉുേശയമനഽസര഻ച്ചഞ  ഗ്പവർേ഻ക്കഽന്നവയഽമഺണുലലഺ! 

 

ഇബ്്ഞനഽ ഉമർ(റ) നബ഻(സവ) യ഻ൽ ന഻ന്നഞ ഉദ്ധ്ര഻ക്കഽന്നഽ.ഭാമ഻ 
അത഻നഽള്ള഻ലഽള്ളത഻ീന പഽറേ഻ടഽം എന്നത഻ന്ീറ വ഻ശദ഼കരണീമുന്നഺണം 
അവ഻ടഽന്നഽ പറഞ്ഽ. ‘ഞഺനഺണ് ആദയമഺയ഻ ഭാമ഻ പ഻ളർന്നഞ പഽറേഞ  
വരഽന്നത് .ഞഺൻ ഖ്ബ്റ഻ൽ എഴഽുന്നറ്റ഻ര഻ക്കഽം അുെഺൾ ഭാമ഻ ഇളകഽം ഞഺൻ 
ുെഺദ഻ക്കഽം എന്ത്ഽ പറ്റ഻ എന്നഞ.ഭാമ഻ പറയഽം അലലഺഹഽ എന്ീറ 
ഉള്ള഻ലഽള്ളത഻ീനീയലലഺം പഽറേ഻ടഺനഽം ന്നഽമ഻ലലഺത഻രഽന്ന കഺലീേ ുപഺീല 
കഺല഻യഺവഺനഽം എുന്നഺട് കൽെ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ അതഺണ് ഭാമ഻ അത഻ലഽള്ളത഻ീന 
പഽറേ഻ടഽം എന്നഞ പറഞ്ത് (അേ ർു അൽമൻഥാർ 6-547) 

 

ا َح ْت ًح ا َح ُح َح ِح يِحا .6 ا ِحاَح ا َح ِّب َح ا َح  ِح ٌح ا ِحاَّس َح ِحالَح اُح  ُّي َح ا اْت
  َح ا َح

ുഹ മനഽഷയഺ!ന഻ശ്ചയം ന഼ ന഻ന്ീറ രക്ഷ഻തഺവ഻ങ്കുലക്കഞ  (ത഼വിമഺയ)അദ്ധ്വഺനം 
അദ്ധ്വഺന഻ച്ചഞീകഺണ്഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ് അങ്ങീന ന഼ അവീന കണ്ഞ  മഽട്ടുന്നതഺണ്. 

 

മനഽഷയൻ ജ഼വ഻തകഺലമഗ്തയഽം രഽ ന഻ലക്കീലലങ്ക഻ൽ മീറ്റഺരഽ ന഻ലക്കഞ  
അദ്ധ്വഺന഻ച്ചും ുേശീെട്ടും ീകഺുണ്യ഻ര഻ക്കഽക എന്നത് സഹജമഺണ് . െ഻ലർ 
നന്ഩയ഻ലഽം മറ്റു െ഻ലർ ത഻ന്ഩയ഻ലഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം അദ്ധ്വഺന഻ക്കഽന്നീതന്നഞ മഺഗ്തം. 
എന്നഺൽ അങ്ങീന ഗ്പവിേ഻ച്ചു ീകഺണ്഻ര഻ക്കഽന്ന മനഽഷയൻ രഽനഺൾ 
മരണേ഻നഽ ക഼ീഴഺതഽങ്ങഽകയഽം തന്ീറ നഺഥീന കണ്ഞ  മഽുട്ടണ്഻വര഻കയഽം 
ീെയ്യും അങ്ങീന തന്ീറ കഴ഻ഞ്കഺല ീെയ്ത഻കൾ വ഻െഺരണ 
ീെയ്യീെടഽകയഽം ഗ്പത഻ഫലം വഺുങ്ങണ്഻യഽം വരഽം അത഻നഺൽ എന്ത്ഺയഺലഽം 
അദ്ധ്വഺന഻ക്കഽന്ന മനഽഷയൻ അത് നന്ഩലഭ഻ക്കഺനഺയ഻ അദ്ധ്വഺന഻ക്കഺൻ ഗ്ശമ഻ക്കണം 
എന്നഺണ഻വ഻ീട സാെ഻െ഻ക്കഽന്നത് . 

ഇമഺം മഽസ്ല഻ം(റ) ന഻ുവദനം ീെയ്യുന്ന രഽ നബ഻ വെനേ ൽ഻ കഺണഺം. 

  ل م) لا اا سا غ  ا   ئعاافليا  ع    ا        ا

 

ഒുരഺ മനഽഷയനഽം കഺലേഞ  പഽറീെടഽന്നഽ എന്ന഻ട്ടഞ  അവർ സവന്ത്ം ശര഼രീേ 
വ഻റ്റുീകഺണ്഻ര഻ക്കഽന്നഽ അങ്ങീന ന്നഽക഻ൽ സവശര഼രീേ അവൻ 
രക്ഷീെടഽേഽന്നവുനഺ അീലലങ്ക഻ൽ അത഻ീന നഺശീെടഽേഽന്നവുനഺ ആവഽം 
അവൻ(മഽസ്ല഻ം) ഇമഺം തവബര഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ഒ മനഽഷയഺ! ന഼ എന്ത്ഽ 
ീെയ്തഺലഽം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ അടഽേഞന഻ന്നഞ ന഼ അത഻ന്ീറ ഗ്പത഻ഫലം 
വഺുങ്ങണ്഻ വരഽം അത഻നഺൽ ന഻ന്ീറ ഗ്പവർേനങ്ങീളലലഺം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ 
ുകഺപേ഻ൽ ന഻ന്നഞ ന഻ീന്ന രക്ഷ഻ക്കഺനഽം അവന്ീറ ീപഺരഽേം ലഭയമഺക്കഺനഽം 



ഉപയഽക്തമഺക്കഽക. അഥവഺ അവന്ീറ ുദഷയേ഻നഽ കഺരണമഺവഽന്നവയഺണഽ 
ന഻ന്ീറ ഗ്പവർേനങ്ങീളങ്ക഻ൽ ന഼ നഺശമടഞ്ത് തീന്ന!(തവബര഻ 30/126) 

 

ا ِح َح ِح اِحيِحا .7 يُح ا ِح َح  َح   ِح َح
ا ُح اْت   َح َح َّس ا َح

എന്നഺൽ ഏീതഺരഽവനഽ തന്ീറ ഗ്ഗന്ഥം വലത് കയ്യ഻ൽ ീകഺടഽക്കീെട്ടുുവഺ 

 

لِح  ًح  .8 ا ِحلَح  ًح ا َح بُح ا ُح َح لَح فَح   َحلَح ْت

അുെഺൾ അവൻ (വഴ഻ീയ)ലഘഽവഺയ വ഻െഺരണ ീെയ്യീെടഽന്നതഺണ് . 

 

لْت ُح  ًح  .9 ا ِحاَح ا َحهْت ِحيِحا َح ا َح ِحبُح   َح َح

അവൻ തന്ീറ സവന്ത്ക്കഺര഻ുലക്കഞ  സന്ത്ഽഷ്ടനഺയ഻ീക്കഺണ്ഞ  ത഻ര഻ച്ചഞ  
ുപഺകഽന്നതഽമഺണ് . 

 

 

നഺഥനഽമഺയ഻ കണ്ഞമഽട്ടുുപഺൾ മനഽഷയൻ ന്നഽക഻ൽ സജ്ജനങ്ങള഻ൽീപട്ടവുനഺ 
അീലലങ്ക഻ൽ ദഽർജ്ജനങ്ങള഻ൽീപട്ടവുനഺ ആയ഻ര഻ക്കഽം. ആദയീേ വ഻ഭഺഗേ ൽ഻ 
ീപട്ടവനഺീണങ്ക഻ൽ അവനഽ തന്ീറ കർമ്മ ുരഖ്യഺവഽന്ന ഗ്ഗന്ഥം വലതഽ കയ്യ഻ൽ 
നൽകീെടഽം അീതഺരഽ ശഽഭസാെനയഺയ഻ര഻ക്കഽം അവനഽ നഺമമഺഗ്തമഺയ 
വ഻െഺരണമഺഗ്തുമ ഉണ്ഺവഽകയഽള്ളൂ.അത് കഴ഻യഽുപഺൾ അവനഽ തന്ീറ 
സവന്ത്ക്കഺര഻ുലക്കഞ  വളീര സുന്ത്ഺഷുേഺീട മടങ്ങ഻ ീെലലുകയഽം ീെയ്യും. 
ഇവ഻ീട പറഞ് സവന്ത്ക്കഺർ അവന്ീറ സദ്വിേരഺയ കാട്ടുകഺർ, 

കഽടഽംബഺംഗങ്ങൾ മഽതലഺയവുരഺ സവർഗേ഻ൽ അവനഽ ന഻ശ്ചയ഻ക്കീെട്ട഻ട്ടുള്ള 
സവന്ത്ക്കഺുരഺ(സവർഗസ്ഗ്ത഼കൾ) ആകഺവഽന്നതഺണ് (ൂബളഺവ഻.2/581) 

 

ഇവ഻ീട പറഞ് ലഘഽവഺയ വ഻െഺരണ എന്നഺൽ അവന്ീറ കർമ്മങ്ങൾ 
അലലഺഹഽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം എന്ന഻ട്ടഞ  അത഻ീല ത഻ന്ഩകൾ ീപഺറഽേഞ  
ീകഺടഽക്കഽകയഽം നന്ഩകൾക്കഞ  ഗ്പത഻ഫലം നൽകീെടഽകയഽം ീെയ്യുക എന്നഺണ് . 
ഇമഺം തവബര഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ‘ആഇശബ഼വ഻(റ) പറഞ്ഽ നബ഻(സവ) 
ന഻സ്ക്കഺരേ഻ൽ അലലഺഹഽുവ എീന്ന ലഘഽവഺയ വ഻െഺരണ ീെുയ്യണുമ എന്നഞ 
ഗ്പഺർത്ഥ഻ക്കഽന്നത് ഞഺൻ ുകട്ടു.ന഻സ്ക്കഺര ുശഷം ഞഺൻ നബ഻(സവ)ുയഺട് ുെഺദ഻ച്ചു 
എന്ത്ഺണ് നബ഻ുയ ലഘഽവഺയ വ഻െഺരണ? അവ഻ടഽന്നഞ പറഞ്ഽ അലലഺഹഽ 
മനഽഷയന്ീറ ത഻ന്ഩകൾ കണ്഻ട്ടും അത് വ഻ട്ടഞ  ീകഺടഽക്കലഺണ് (മഺെഞ  നൽകലഺണ് ) 
കഺരണം ആീരീയങ്ക഻ലഽം കണ഻ശമഺയ഻ വ഻െഺരണ ീെയ്യീെട്ടഺൽ അവൻ 
നശ഻ച്ചത് തീന്ന!(തവബ്ര഻ 30/127). 

 

ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ‘ലഘഽവഺയ വ഻െഺരണീയന്നഺൽ അലലഺഹഽ 



മനഽഷയന്ീറ കർമ്മങ്ങൾ ുനഺക്ക഻ നന്ഩക്കഞ  ഗ്പത഻ഫലം നൽകഽകയഽം ത഻ന്ഩക്കഞ  മഺെു 
ീകഺടഽക്കഽകയഽം ീെയ്യലഺണ് . കഺരണം ത഻ന്ഩകൾ ൊണ്഻ക്കഺട്ട഻ ന഼ എന്ത്഻ന് ഇത് 
ീെയ്തഽ എന്നഞ അലലഺഹഽ ുെഺദ഻ച്ചഺൽ ഇവനഽ കഺരണം ുബഺധ഻െ഻ക്കഺനഺവഺീത 
അവൻ വഷളഺവഽം അത഻ൽ ന഻ന്നഞ അവീന രക്ഷ഻ക്കഺനഺയ഻ അലലഺഹഽ അത് 
മഺെഺക്കഽന്നതഺണ് . അങ്ങീന അവൻ തന്ീറ സവന്ത്ക്കഺരഽീട സമ഼പേഞ  
സസുന്ത്ഺഷം എേ഻ുച്ചരഽം (റഺസ 3഻1/98). 

 

ഇമഺം സഽയാഥവ഻ (റ) എഴഽതഽന്നഽ.ഇമഺം ബസ്സഺർ,ഥവബ് 
റഺന഻,ഹഺക്ക഻ം(റ:അ)എന്ന഻വർ അബാഹഽൂററ:(റ)വ഻ൽ ന഻ന്നഞ നബ഻(സവ) 
പറഞ്തഺയ഻ ഉദ്ധ്ര഻ക്കഽന്നഽ.മാന്നഞ ഗഽണങ്ങൾ ആര഻ലഽുണ്ഺ അവീന പരുലഺകേഞ  
ലഘഽവഺയ വ഻െഺരണ മഺഗ്തുമ അലലഺഹഽ ീെയ്യുകയഽള്ളൂ!അവീന അലലഺഹഽ 
അവന്ീറ അനഽഗ്ഗഹം ീകഺണ്ഞ  സവർഗേ഻ൽ ഗ്പുവശ഻െ഻ക്കഽകയഽം 
ീെയ്യും.തടഞ്വർക്കഞ  നൽകഽക (തന഻ീക്കഺരഽ അതയഺവശയം വന്നഞ സഹഺയം 
ുതട഻യുെഺൾ സഹഺയ഻ക്കഺൻ കാട്ടഺക്കഺേവനഽ രഽ ആവശയം വന്നുെഺൾ 
സഹഺയ഻ക്കഽക എന്നഞ സഺരം) അഗ്കമ഻ച്ചവർക്കഞ  മഺെഞ  ീകഺടഽക്കഽക ഇുങ്ങഺട്ടഞ  
ബന്ധം മഽറ഻ച്ചവുരഺട് അുങ്ങഺട്ടഞ  ബന്ധം ുെർക്കഽക എന്ന഻വയഺണഺ മാന്നഞ 
കഺരയങ്ങൾ (അേുർ അൽ മൻഥാർ 6/548) 

 

െഽരഽക്കേ഻ൽ വലത് കയ്യ഻ൽ ഗ്ഗന്ഥം നൽകീെടഽന്ന ഭഺഗയവഺന്ഩഺര഻ലഽൾീെടഺൻ 
ആവശയമഺയ കണക്കഞ  കാട്ടലഽകൾ ഉണ്ഺവഽകയഽം അത഻നഽ അനഽസിതമഺയ഻ 
ജ഼വ഻തം ഗ്കമ഼കര഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യണം അതഺണ് നമ്മഽീട കടമ! 
അവകഺശങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചഞ  വഺുതഺരഺീത സംസഺര഻ക്കഽകയഽം ഉേര 
വഺദ഻േങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഞ ള഻ുച്ചഺടഽകയഽം ീെയ്യുന്നവീരീക്കഺണ്ഞ  ന഻റയഽന്ന ഈ 
ുലഺകേ഻ന് ദ഻ശഺുബഺധം നൽകഺൻ ത഻കച്ചും മത഻യഺയതീഗ്ത ഈ തതവം! 

يُحا َح َح اا َح ْت ِح ِحا .10 ا ِح َح  َح   ِح َح
ا ُح اْت   َح َح َّس ا َح

ഏീതഺരഽവനഽ തന്ീറ ഗ്ഗന്ഥം അവന്ീറ മഽതഽക഻ന്ീറ പ഻ന്ന഻ലാീട 
ീകഺടഽക്കീെട്ടുുവഺ. 

 

عُح اثُح ُح  ًح  .11 ا َح ْت فَح   َحلَح ْت

അവൻ വഴ഻ീയ എന്ീറ നഺശുമ എന്നഞ വ഻ള഻(ച്ചഞ  ന഻ലവ഻ള഻)ക്കഽന്നതഺണ് . 

 

عِح  ًح  .12   َح َحصْت َح الَح

ആള഻ക്കേഽന്ന അഗ്ന഻യ഻ൽ അവൻ കടീന്നര഻യഽകയഽം ീെയ്യും. 

 

لْت ُح  ًح  .13 ا ِح ا َحهْت ِحيِحا َح يُحا َح اَح   ِحاَّس



(കഺരണം)അവൻ തന്ീറ സവന്ത്ക്കഺർക്ക഻ടയ഻ൽ ീവച്ചഞ  സുന്ത്ഺഷം ീകഺള്ളുന്നവൻ 
തീന്ന ആയ഻രഽന്നഽ 

 

ا َحاااَّساا َح ُح  َحا .14 اَّس يُحا َح   ِحاَّس

തഺൻ അലലഺഹഽവ഻ുലക്കഞ  മടങ്ങ഻ വരഽന്നുത അലല എന്നഞ അവൻ ധര഻ച്ചു. 

 

ا ِحيِحا َحصِح  ًح  .15 يُحا َح اَح ا َح َّس   َح َح ا ِحاَّس

അീത! (അവൻ മടങ്ങ഻ വര഻ക തീന്ന ീെയ്യും) അവന്ീറ നഺഥൻ അവീനെറ്റ഻ 
നലലവണ്ണം കണ്റ഻യഽന്നവൻ തീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

ദഽർജനങ്ങൾക്കഞ  അവരഽീട കർമ്മുരഖ് പ഻ൻഭഺഗേഞ  ന഻ന്നഞ ഇടത് കയ്യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം 
നൽകീെടഽക അത് തീന്ന രഽ അശഽഭ ലക്ഷണവഽം പരഺജയ സാെനയഽം 
ആയ഻ര഻ക്കഽം അവന്ീറ വ഻െഺരണയഽം വളീര കടഽേ തഺയ഻ര഻ക്കഽം ഗ്ഗന്ഥം 
കയ്യ഻ൽ ക഻ട്ടുുപഺൾ തീന്ന അവരഽീട പരഺെയം അവർക്കഞ  ുബഺദ്ധ്യീെടഽകയഽം. 
അുയ്യഺ നഺശുമ എന്നഞ ന഻ലവ഻ള഻കാട്ടുകയഽം ീെയ്യും പീക്ഷ ആ ന഻ലവ഻ള഻ക്കഞ  
യഺീതഺരഽ ഫലവഽമഽണ്ഺവ഻ലല കഺരണം സവന്ത്ം ഭഺവ഻ീയക്കഽറ഻ച്ചുള്ള െ഻ന്ത്ുയഺ 
അലലഺഹഽവ഻ീനക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ുബഺധുമഺ ഇലലഺീത തന്ീറ സവന്ത്ക്കഺരഽീടയഽം 
ആൾക്കഺരഽീടയഽം കാട്ടേ഻ൽ ത഻കച്ചും സംതിപ്തനഽം സന്ത്ഽഷ്ടനഽമഺയ഻ീക്കഺണ്ഞ  
അവൻ തന്ീറ ഭൗത഻ക ജ഼വ഻തം കഴ഻ച്ചഞകാട്ടുകയഽം ഈ ജ഼വ഻തം 
സഽഖ്഻ക്കഺനഽള്ളതഺീണന്നഽം പ഻ീന്നീയഺരഽ പഽനർജ്ജന്ഩം ഉണ്ഺവ഻ീലലന്നഽം 
ധര഻ക്കഽകയഽം ീെയ്തഽ ഈ ന഻ുഷധമഺണവന്ീറ ത഻ര഻ച്ചട഻ക്കഞ  കഺരണം. എന്നഺൽ 
അലലഺഹഽവ഻ുലക്കഞ  ത഻ര഻ച്ചു വരഺീതയഽം അവന്ീറ പ഻ടഽേേ ൽ഻ 
അകീെടഺീതയഽം ഇര഻ക്കഽക സഺദ്ധ്യമലല തീന്ന! അവീന സിഷ്ട഻ച്ചഞ  വളർേ഻യ 
അവന്ീറ രക്ഷ഻തഺ് സദഺ അവീന ന഻ര഼ക്ഷ഻ച്ചഞ  ീകഺണ്഻ര഻ക്കഽകയഺണുലലഺ! 
 

ഇമഺം റഺസ഻(റ)എഴഽതഽന്നഽ. ‘ന഻സ്ക്കഺരം, ുനഺപഞ  തഽടങ്ങ഻യ ആരഺധനകൾ 
ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഺീതയഽം കഽറ്റങ്ങൾ യുഥഷ്ടം ീെയ്തഽം യഺീതഺരഽ 
വ഻ധ഻വ഻ലക്കഽകളുീട മത഻ൽീക്കട്ടുകളും തീന്ന അുലഺസരീെടഽേഺീതയഽം 
സഽഖ്േ഻ൽ മഽഴഽകഽകയഺയ഻രഽന്നഽ അവൻ. അങ്ങീന അവന്ീറ ൂനമ഻ഷ഻ക 
സഽഖ്േ഻നഺയ഻ അലലഺഹഽവ഻ീന വ഻സ്മര഻ച്ചുള്ള ഐഹ഻കജ഼വ഻തേ഻നഽ സഺശവത 
ദഽുഃഖ്ം പകരം നൽകീെട്ടു എന്നഺൽ സതയവ഻ശവഺസ഻ ഭാമ഻യ഻ീല ജ഼വ഻തേ഻ൽ 
ആരഺധനയഽീട കഷ്ടെഺടഽം പരുലഺകേഞ  പരഺെയീെുട്ടക്കഽുമഺ എന്ന ഭയവഽം 
കഺരണം ഐഹ഻കജ഼വ഻തേ഻ൽ അഗ്തീയഺന്നഽം സുന്ത്ഺഷവഺനഺവഺീത 
കഷ്ടെഺടഽകൾ സഹ഻ച്ചഞ  കഴ഻യഽകയഺയ഻രഽന്നഽ’. (ഇതഺണ് ഭാ മ഻ അവ഻ശവഺസ഻ക്കഞ  
സവർഗവഽം സതയവ഻ശവഺസ഻ക്കഞ  ജയ഻ലഽമഺീണന്നഞ നബ഻(സവ) പറഞ്ത് ) അവനഽ 
ശഺശവത സുന്ത്ഺഷം ീകഺണ്ഽള്ള അംഗ഼കഺരം അലലഺഹഽ നൽകഽകയഺണ് 



ീെയ്തത് (റഺസ഻ 31/ 100) 

 

അലലഺഹഽ പരുലഺകേഞ  രക്ഷീെടഽന്നവര഻ൽ നീമ്മീയീയലലഺം ഉൾീെടഽേ഻ 
അനഽഗ്ഗഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ 

 

അദ്ധ്യഺയം 84 ; സാറ: അൽ ഇൻശ഻ഖ്വഺഖ്വ -ഭഺഗം 2 سورة االنشقاق 

( മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു. സാക്തങ്ങൾ 25 ) 

 

 

  لماهللاا ا   اا ا   م

 

പരമകഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹ഻വ഻ന്ീറ എലലഺനഺമവഽം 
പറഞ്ഞ  അനഽഗ്ഗഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ഞ  ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 

 

ഭഺഗം 2 ( 16 മഽതൽ 25 വീരയഽള്ള സാക്തങ്ങളുീട വ഻ശദ഼കരണം ) 

 

فَح ِحا .16 مُحا ِح انَّس لِح  ْت
ا ُح   َح َح

എന്നഺൽ അസ്തമയ സമയീേ ുശഺഭീകഺണ്ഞ  ഞഺൻ സതയം ീെയ്യുന്നഽ 

 

لَح َحا .17 ا َح َح ا َح لِح   َح ا َّس ْت

രഺഗ്ത഻യഽം അതഽൾീക്കഺള്ളുന്നവയഽം ീകഺണ്ഽം(ഞഺൻ സതയം ീെയ്യുന്നഽ) 

 

ا ِح َح ا  َّسلَح َحا .18   َح اْت َح َح ِح

െഗ്രീന(അത് പാർണ്ണത ഗ്പഺപ഻ച്ചുവരഽുപഺൾ)ീകഺണ്ഽം ഞഺൻ സതയം ീെയ്യുന്നഽ 

 

اا َح َح ٍحا .19 ا َح َح ًح اعَح  اَح َح ْت َح ُحاَّس

ത഼ർച്ചയഺയഽം ന഻ങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമഺയ഻ കയറ഻ീക്കഺണ്഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ് 

 

اُح اَحا .20 ا ُح ْت ِح ا َح   َح َح ااَح ُحمْت

എന്ന഻ര഻ീക്ക ഇവർക്കഞ  എന്ത്ഞ  പറ്റ഻?ഇവർ വ഻ശവസ഻ക്കഽന്ന഻ലലു ലലഺ!? 

http://vazhikaatti.blogspot.com/2009/05/84-2.html


 

لْت ُح ُح اَحا .21 ا َح ا َح مُحا اْت ُح ْت اُح اعَح َح ْت ِح   َح ِح َح ا ُح ِح َح

അവർക്കഞ  ഖ്ഽർആൻ ഒത഻ീക്കഺടഽക്കീെട്ടഺൽ അവർ 
സഽജാദ് (സഺഷ്ടഺംഗം)ീെയ്യുന്നഽമ഻ലല? 

 

 

അസ്തമയ സമയീേ ുശഺഭ,രഺഗ്ത഻,രഺഗ്ത഻ ഉൾീക്കഺള്ളുന്നവ അഥവഺ അത഻ന്ീറ 
ഇരഽട്ട഻ൽ മറഞ്ഞ  ുപഺവഽന്നവ (പകല഻ൽ പലസ്ഥലങ്ങള഻ലഺയ഻ വയഺപ഻ച്ചഞ  
ക഻ടന്ന഻രഽന്ന പലതരം ജ഼വ഻കളും മറ്റും രഺഗ്ത഻യഺവഽുപഺൾ കാടഽകള഻ലഽം 
അവയഽീട ുകഗ്രങ്ങള഻ലഽം എേ഻ുച്ചരഽന്നതഽീമഺീക്ക രഺഗ്ത഻ ഉൾീക്കഺള്ളുന്നവ 
എന്നത഻ന്ീറ വ഻ശദ഼കരണേ഻ൽ വരഽന്നതഺണ് ) പാർണ്ണ ദശഗ്പഺപ഻ച്ച െഗ്രൻ 
എന്ന഼ ഗ്പകിത഻ ദിഷ്ടഺന്ത്ങ്ങീള ീക്കഺണ്ഞ  സതയം ീെയ്ത്  അലലഺഹഽ പറയഽന്നത് 
ന഻ങ്ങൾ വ഻വ഻ധ ഘട്ടങ്ങൾ തരണം ീെയ്യുന്നഽീവന്നഺണ് . 
ൂശശവം,കൗമഺരം,യഽവതവം,വഺർദ്ധ്കയം ുരഺഗം,ആുരഺഗയം,സുന്ത്ഺഷം,ദഽ:ഖ്ം, 

സമിദ്ധ്഻,ദഺരഗ്ദയം തഽടങ്ങ഻ ധഺരഺളം അവസ്ഥകൾ മനഽഷയൻ തരണം ീെയ്യുന്നഽ 
എീന്ത്ങ്ക഻ലഽം രഽ കഺരയം സഺധ഻ക്കണീമങ്ക഻ൽ അത഻നഺയ഻ ുപഺലഽം അവൻ 
ീനുട്ടഺട്ടുമഺുടണ്഻ വരഽന്നഽ. പ഻ന്ന഼ട് മരണം, ഖ്ബ്ർ, ഉയ഻ർീേഴഽുന്നൽെഞ , 
വ഻െഺരണ,സവർഗുമഺ നരകുമഺ സവ഼കര഻ക്കൽ തഽടങ്ങ഻ ന്ന഻ൽ ന഻ന്നഞ 
മീറ്റഺന്ന഻ുലക്കഞ  അവൻ ഗ്പയഺണം നടേ഻ീക്കഺണ്഻ര഻ക്കഽന്നഽ അഥവഺ 
മനഽഷയജ഼വ഻തം ന഻ശ്ചലുമഺ സഽസ്ഥ഻രുമഺ ആയ രഽ അവസ്ഥയ഻ലലല. 
മഺറ്റങ്ങൾക്കഞ  വ഻ുധയമഺണ് വയക്ത഻കള഻ൽ മഺഗ്തമലല സമാഹങ്ങള഻ലഽം ഈ മഺറ്റം 
ഗ്പകടം തീന്നയഺണ് ഇീതഺീക്ക അനഽഭവേ഻ൽ കഺണഽന്ന മനഽഷയൻ തന്ീറ 
ഭഺവ഻ീയക്കഽറ഻ച്ചഞ  കാടഽതൽ ആുലഺെ഻ക്കഽകയഽം യഥഺർത്ഥ ഭഺവ഻ 
പരുലഺകരക്ഷയ഻ലഺീണന്നഞ ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽകയഽം ീെുയ്യണ്തഺണ് പീക്ഷ എന്ന഻ട്ടും 
അവൻ വ഻ശവസ഻ക്കഺേീതുന്ത് എന്നഺണ് അലലഺഹഽ ുെഺദ഻ക്കഽന്നത് . 
സതയവ഻ശവഺസം ഉൾീക്കഺള്ളുകയഽം ഖ്ഽർആൻ ുകട്ടഞ  അലലഺഹഽവ഻നഽ മഽന്ന഻ൽ 
തലകഽന഻ക്കഺുനഺ അവൻ തയഺറഺവഺേീതന്ത്ഞ  ആശ്ചരയം തീന്ന എീന്നഺീക്കയഺണ് 
അലലഺഹഽ ഇവ഻ീട ഗ്പസ്തഺവ഻ക്കഽന്നത് ! 
 

 

ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ‘ന഻ങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമഺയ഻ 
കയറ഻ീക്കഺണ്഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ് എന്ന സാകതേ഻നഽ വ഻വ഻ധ അർത്ഥങ്ങളുണ്ഞ  
 

 

(1) ുഹ മനഽഷയ സമാഹുമ! ന഻ങ്ങൾക്കഞ  വ഻വ഻ധ അവസ്ഥകളും വ഻വ഻ധ 
തഺമസസ്ഥങ്ങളും തഺണ്഻ക്കടന്നഞ ുവണം മഽുന്നഺട്ടഞ  ുപഺവഺൻ അങ്ങീന ന഻ങ്ങൾ 
ന്നഽക഻ൽ ഗ്പത഻ഫലേ഻ന്ീറ വ഼ടഺയ സവർഗേ഻ുലഺ ശ഻ക്ഷയഽീട ഭവനമഺയ 
നരകേ഻ുലഺ സ്ഥ഻രതഺമസമഺക്കഽം 

 



 

(2) ജനങ്ങൾ അന്ത്യനഺള഻ൽ വ഻വ഻ധ പര഼ക്ഷണങ്ങൾ തരണം ീെുയ്യണ്഻വരഽം 
പഽനർജ്ജന്ഩീേ ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നവുരഺട് അത് സംഭവ഻ക്കഽകതീന്ന ീെയ്യുീമന്നഞ 
ആണയ഻ട്ടഞ  പറയഽകയഺണ് അലലഺഹഽ 
 

 

(3) ഭാമ഻യ഻ീല സഺഹെരയങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഞ ത഻കച്ചും വയതയസ്ഥമഺയ അവസ്ഥകൾ 
മനഽഷയൻ പരുലഺകേഞ  അനഽഭവ഻ക്കഽം ഭാമ഻യ഻ൽ തഺഴ്പ്ന്നവനഺയ഻ 
അവഗണ഻ക്കീെട്ട഻രഽന്ന എഗ്തുയഺ ആളുകൾ അവ഻ീട ഉന്നതമഺയ സ്ഥഺനങ്ങള഻ൽ 
വ഻രഺജ഻ക്കഽുപഺൾ ഭാമ഻യ഻ൽ വല഻യ മഹതവം കൽെ഻ക്കീെട്ട഻രഽന്ന പലരഽം 
ഏറ്റവഽം അവഗണ഻ക്കീെടഽന്ന സഺഹെരയമഽണ്ഺവഽം ഭാമ഻യ ൽ഻ കഷ്ടെഺടഽകള഻ൽ 
ഉഴുലണ്഻ വന്ന഻രഽന്ന പലരഽം ത഻കഞ് സമിദ്ധ്഻യ഻ൽ മത഻മറന്നഞ 
സുന്ത്ഺഷ഻ക്കഽുപഺൾ ഭാമ഻യ഻ൽ സഽഖ്഻ച്ചഞ  വഺണ഻രഽന്ന പലരഽം ദഺഹജലം ുപഺലഽം 
നൽകീെടഺേവ഻ധം ശ഻ക്ഷകൾ ഏറ്റുവഺങ്ങഽന്നഽണ്ഺവഽം അതഺണ് ഖ്ഽർആൻ തീന്ന 
മീറ്റഺരഽ സ്ഥലേഞ  (സാറ:അൽ വഺഖ്഻അ:3-മത് സാക്തേ഻ൽ െ഻ലീര 
തഺഴ്പ്േഽകയഽം െ഻ലീര ഉയർേഽകയഽം ീെയ്യുീമന്നഞ പറഞ്ത് ). ഈ മാന്നഺമത് 
വയഺഖ്യഺനുേഺട് ഏറ്റവഽം ുയഺജ഻ക്കഽന്നതരേ഻ലഺണ് ുനരുേ നലലവർക്കഞ  വലത് 
കയ്യ഻ൽ ഗ്ഗന്ഥം നൽകഽീമന്നഽം അവർ സുന്ത്ഺഷവഺന്ഩഺരഺകഽീമന്നഽം ഇടത്കയ്യ഻ൽ 
ഗ്ഗന്ഥം ലഭ഻ക്കഽന്നവർക്കഞ  അത് വല഻യ ത഻ര഻ച്ചട഻യഺവഽീമന്നഽം ഉണർേ഻യത് (ഇുത 
അദ്ധ്യഺയേ഻ീല ഏഴഽമഽതൽ പത഻നഞ്ഞ  വീരയഽള്ള 
സാക്തങ്ങളുീടവയഺഖ്യഺനം ഗ്ശദ്ധ്഻ക്കഽക) 
 

 

(4) മഽൻ കഺലേഞ  ജ഼വ഻ച്ച഻രഽന്ന ജാത കിസ്തയഺന഻കളുീട മഺർഗം പ഻ൻ 
തഽടരഽന്നവർ ന഻ങ്ങള഻ലഽണ്ഺവഽം എന്നഽം അവര഻ൽ ഗ്പവഺെകന്ഩഺീര 
ന഻ുഷധ഻ച്ചവരഽം മറ്റും ഉണ്ഺയത് ുപഺീല ന഻ങ്ങള഻ലഽമഽണ്ഺവഽം എന്നഺണ് 
നഺലഺം വയഺഖ്യഺനം. പീേഺപതഺം സാക്തേ ൽ഻ اَح َح ْت َح ُحاَّسا എന്ന഻ടേഞ  ഉകഺരേ഻നഽ 
പകരം അകഺരേ഻ലഽം പഺരഺയണമഽണ്ഞ  അുെഺൾ ഈ സംുബഺധന നബ഻(സവ) 
ുയഺടഺണ് അഥവഺ തങ്ങൾക്കഞ  വ഻വ഻ധ കയറ്റങ്ങളുണ്ഞ  എന്നഞ! (ത഻കച്ചും 
പര഼ക്ഷണങ്ങള഻ൽ തഽടങ്ങ഻യ ഗ്പുബഺധനം ുന്നകഺൽ ലക്ഷം അനഽയഺയ഻കളുീട 
മഽന്ന഻ൽ ീവച്ചഞ  പാർേ഼കര഻ക്കീെട്ടു എന്നഞ ഗ്പഖ്യഺപ഻ക്കഺനഺയതഽം 
ുലഺകേ഻ന്ീറ എലലഺ ഭഺഗേഽം ഈ സുരശം സർവ്വസവ഼കഺരയത ുനട഻യതഽം 
എലലഺവർക്കഽം അറ഻വഽള്ളതഺണുലലഺ!) ഇന഻ ആകഺശങ്ങള഻ുലക്കഞ  അങ്ങഞ  കയറഽം 
എന്നഽമഺവഺം ഇവ഻ീട വ഻ശദ഼കരണം ഏഴഺകഺശവഽം കടന്നഞ ധഺരഺളം 
ഉപര഻ുലഺകേഞ  മ഻അഞറഺജ഻ന്ീറ രഺഗ്ത഻യ഻ൽ അവ഻ടഽന്നഞ യഺഗ്ത ീെയ്തത് 
സഽപര഻െ഻തമുലല!(റഺസ഻ 31/102-103) 

 

 

ഇരഽപേ഻ ന്നഺം സാക്തം പഺരഺയണം ീെയ്തഺൽ ഒേ഻ന്ീറ സഽജാദ് ീെയ്യൽ 
സഽന്നേഺണ് 

http://vazhakodan1.blogspot.com/2009/05/blog-post_7910.html


 

فَح ُح  ْتا ُح َح ِّب ُح اَحا .22 ا َح ا اَّس ِح اَح لِح   َح

(അഗ്തയഽമലല)പീക്ഷ അവ഻ശവസ഻ച്ചവർ ന഻ുഷധ഻ച്ചഞ  ീകഺണ്഻ര഻ക്കഽകയഺണ് 

 

عْت َحمُحا ِح َح ا ُح عُح اَحا .23
ُحا َح هللاَّس   َح

അവർ(മനസ്സ഻ൽ) സാക്ഷ഻ച്ചഞ  ീവക്കഽന്നത഻ീനക്കഽറ഻ച്ചഞ  അലലഺഹഽ നലലവണ്ണം 
അറ഻യഽന്നവനഺകഽന്നഽ. 

 

اِح مٍحا .24
ا َح ما ِحعَح َح بٍح هُح نِّب ْت   َح َح

ആകയഺൽ(നബ഻ുയ)തങ്ങൾ ുവദനുയറ഻യ രഽ ശ഻ക്ഷീയെറ്റ഻ അവർക്കഞ  
സുന്ത്ഺഷവഺർേ അറ഻യ഻ക്കഽക. 

 

اُح اٍحا .25 ا َح ْت ا َح ْت ُح ا َح ْت ٌح ااَح ُحمْت عَح ِح ُح  ْتا اصَّس اِح َح  ِح اُح  ْتا َح ا  َح ا اَّس ِح اَح   ِح َّس

വ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽം സൽകർമ്മങ്ങൾ ഗ്പവർേ഻ക്കഽകയഽം 
ീെയ്തവർീക്കഺഴ഻ീക.അവർക്കഞ  മഽറ഻ഞ്ഽ(നഷ്ടീെട്ടഞ ) ുപഺകഺേ ഗ്പത഻ഫലമഽണ്ഞ . 
 

 

അവർ സതയ വ഻ശവഺസം സവ഼കര഻ക്കഽന്ന഻ീലലന്നഽം ഖ്ഽർആൻ ുകട്ടഞ  അലലഺഹഽവ഻നഽ 
സഺഷ്ടഺംഗം ീെയ്യുന്ന഻ീലലന്നഽം മഺഗ്തമലല ഖ്ഽർആീനയഽം മറ്റും ന഻ുഷധ഻ച്ചഞ  
തള്ളുകകാട഻ ീെയ്യുന്നഽീവന്നഽം അവരഽീട മനസ്സ഻ല഻ര഻െഞ  എന്ത്ഺീണന്നഞ 
അലലഺഹഽവ഻നഽ നന്നഺയ഻ അറ഻യഺീമന്നഽം അത഻നഺൽ അവർക്കഞ  വലല 
സുന്ത്ഺഷവഺർേയഽം അറ഻യ഻ക്കഺനഽീണ്ങ്ക഻ൽ അത് കഠ഻നമഺയ 
ശ഻ക്ഷീയക്കഽറ഻ച്ചുള്ളതഺണ്, അുത സമയം സതയം സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം 
നന്ഩഗ്പവർേ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നവർക്കഺവീട്ട ര഻ക്കലഽം നഷ്ടീെടഺേ 
ശഺശവതമഺയ ഗ്പത഻ഫലവഽം ഉണ്ഺയ഻ര഻ക്കഽം അവരഽീട മനസ്സ഻ലഽള്ളത് 
എന്നതഽീകഺണ്ഞ  ഉുേശയം. 
 

 

ശ഻ർക്കഽം(ബഹഽൂദവതവം), ഗ്പവഺെകീന ന഻ുഷധ഻ക്കൽ, വ഻ശവഺസ഻കുളഺടഽള്ള 
അസായ അഹങ്കഺരം തഽടങ്ങ഻യവയഺണ് . ഇമഺം റഺസ഻(റ) 
എഴഽതഽന്നഽ.വ഻ശവസ഻ുക്കണ്ത഻ന്ീറ അന഻വഺരയത അവീര 
ുബഺദ്ധ്യീെടഽേഺനഺവശയമഺയ ീതള഻വഽകൾ അവർക്കഞ  വയക്തമഺീണങ്ക഻ലഽം 
പാർവ്വ഼കരഺയ അസതയവഺദ഻കീള പ഻ൻപറ്റ഻യത഻നഺുലഺ വ഻ശവഺസ഻കുളഺട് 
അസായയഽണ്ഺയത഻നഺുലഺ വ഻ശവഺസം ഗ്പഖ്യഺപ഻ച്ചഺൽ ഭാമ഻യ഻ൽ വലല 
സ്ഥഺനമഺനങ്ങളും നഷ്ടീെുട്ടക്കഺീമന്ന ഭയുമഺ കഺരണേഺലഺണ് അവർ 
ന഻ുഷധ഻കളഺയ഻ മഺറ഻യത് (റഺസ഻ 30/104) ഭൗത഻ക ുനട്ടങ്ങൾക്കഞ  ുവണ്഻ 
പരുലഺകജ഼വ഻തം നശ഻െ഻ക്കഽന്നത് എന്ത്ഞ  മഺഗ്തം അബദ്ധ്മഺീണന്നഞ െ഻ന്ത്഻ക്കഺേത് 



മഹഺകഷ്ടം തീന്നയുലല! ബഽദ്ധ്഻മഺൻ സവശര഼രീേ അലലഺഹഽവ഻നഽ 
ക഼ഴ്പ്ീെടഽേഽകയഽം മരണുശഷമഽള്ള ജ഼വ഻ത സഽരക്ഷക്കഺയ഻ 
അദ്ധ്വഺന഻ക്കഽന്നവനഽമഺീണന്ന നബ഻ വെനം എഗ്ത ഗ്പസക്തം! 
 

 

അലലഺഹഽ നലലത് മനസ഻ലഺക്കഺനഽം ഉൾീക്കഺണ്ഞ  ജ഼വ഻ക്കഺനഽം നീമ്മീയലലഺം 
അനഽഗ്ഗഹ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ തഽടരഽം (ഇൻശഺ അലലഺഹ് ) 


