അദ്ധ്യഺയം- 101 സാറത്തഽൽ ഖഺര഻അ:
سورة القارعة
മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു. സാക്തങ്ങൾ -11
بسم هللا الرحمن الرحيم
പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമങ്ങളും
പറഞ്ഞ അനഽഗ്ഗഹം ുതട഻ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ .

1. ا ْلل َةق ِةار َةع ُةة
ശക്ത഻യഺയ഻ മഽട്ടുന്ന ആ (ഭയങ്കര) സംഭവം

2. َةما ا ْلل َةق ِةار َةع ُةة
ശക്ത഻യഺയ഻ മഽട്ടുന്ന സംഭവം എന്നഺൽ എന്തഺണ്?

3. َة ْل َةرا َةا َةما ا ْلل َةق ِةار َةع ُةة

َةو َةما

ശക്ത഻യഺയ഻ മഽട്ടുന്ന സംഭവീമന്നഺൽ എന്തഺീണന്നഞ തങ്ങൾക്കഞ അറ഻വ് നല്ക഻യത്
എന്തഞ?
ഇത് എന്തഺീണന്നഞ ആവർത്ത഻ച്ചഞ ുചഺദ഻ക്കഽന്നത് അത഻ന്ീറ ീഗൌരവം
സാച഻പ്പ഻ക്കഺനഺണ്. വളീര ശക്ത഻യഺയ഻ മഽട്ട഻ അലക്കഽന്ന എന്നഽം,
മഽട്ടുുപഺഴഽണ്ടഺവഽന്ന കടഽത്ത ശബ്ദം എീന്നഺീക്കയഺണ് ഖഺര഻അ: എന്ന
വഺക്ക഻ന്ീറ തഺല്പരയം. ഖ഻യഺമത്തഞ നഺള഻ന്ീറ നഺമങ്ങള഻ീലഺന്നഺണ് ഖഺര഻അ:
എന്നത്. സാർ എന്ന കഺഹളത്ത഻ീല ഊത്തഽം അത഻ീന തഽടർന്നഞ ുലഺകത്തഞ
സംഭവ഻ക്കഽന്ന തകർച്ചയഽം കഺരണത്തഺൽ നഺനഺ ഭഺഗത്തഞ ന഻ന്നഽം ഭയവഽം
പര഻ഗ്ഭമവഽം തീന്ന വന്നഞ മാട്ടുന്നത് ീകഺണ്ടഺണ് ആ ദ഻നത്ത഻ന്നഞ ആ ുപർ
ക഻ട്ട഻യത്

4. اا ا ْلل َةم ْلب ُةو ِةو
َة ا ْلل َة َةر ِة

اا
َةي ْلو َةم َةي ُة ونُة ال َّنل ُة

(അീത) മനഽഷയൻ ച഻ന്ന഻ച്ച഻തറ഻യ പഺറ്റകീള ുപഺീല ആയ഻ത്ത഼രഽന്ന ദ഻വസം!

5. وا
ْل ِةن ا ْلل َةمل ُة ِة
പർവതങ്ങൾ കടയീപ്പട്ട ുരഺമം ുപഺീല ആയ഻ത്ത഼രഽകയഽം ീചയ്യുന്ന
(ദ഻വസം)അതഽണ്ടഺവഽം

َةو َة ُة ونُة ا ْلل ِة َةباا ُة َة ا ْلل ِة

ആ ദ഻വസത്ത഻ൽ അരുങ്ങറഽന്ന ച഻ല കഺരയങ്ങളഺണ് ഇവ഻ീട പറയഽന്നത്
എന്തഺണ് സംഭവ഻ക്കഽന്നത്? തന്ീറ ഭഺവ഻ എന്തഺകഽം?എീന്നഺന്നഽം അറ഻യഺീത
ുകഺട഻ക്കണക്ക഻നഺളുകൾ അന്തം വ഻ട്ടഞ ഇയ്യഺംപഺറ്റക്കാട്ടങ്ങീള ുപഺീല ച഻ന്ന഻
ച഻തറഽകയഽം, ന഻ശ്ചലമഺയ഻ ഉറച്ചഞ ന഻ല്ക്കഽന്ന കാറ്റൻ പർവതങ്ങീളലലഺം കടഞ്
ുരഺമങ്ങീളുപ്പഺീല ധാള഻യഺയ഻ പഺറ഻ുപ്പഺവഽകയഽം ീചയ്യും.

ഇമഺം ഖഽർതവഽബ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ‘ീവള഻ച്ചം കണ്ടഞ ത഼യ഻ൽ ആപത഻ക്കഽന്ന
ഗ്പഺണ഻കളഺണ് اا
 َة َةر ِةഎന്നഺൽ. ഇമഺം മഽസ്഻ം(റ) തന്ീറ ഹദ഼സ് ഗ്ഗന്ഥത്ത഻ൽ

പറയഽന്നഽ ‘നബ഻(സ) പറഞ്ഽ എന്ീറയഽം ന഻ങ്ങളുീടയഽം ഉദഺഹരണം ത഼
കത്ത഻ച്ച ഒരഽ മനഽഷയന്ീറ ഉദഺഹരണമഺണ് അുേഹം ത഼കത്ത഻ച്ചുപ്പഺൾ
ീവട്ടുക഻ള഻കളും ഇയ്യഺം പഺറ്റകളും ആ ത഼യ഻ൽ വന്നഞ വ഼ണഽ ീകഺണ്ട഻രഽന്നഽ.
അുേഹം അവകീള ത഼യ഻ൽ ന഻ന്നഞ തടഞ്ഞ ീകഺണ്ട഻രഽന്നഽ (ഇത് ുപഺീല) ഞഺൻ
ന഻ങ്ങളുീട അരീക്കട്ടഞ പ഻ട഻ച്ചഞ നരകത്ത഻ൽ ചഺടീലല എന്നഞ പറയഽന്നഽ.എന്നഺൽ
ന഻ങ്ങൾ എന്ീറ കയ്യ഻ൽ ന഻ന്നഞ ഊര഻ ചഺടഽന്നഽ(മഽസ്഻ം)
ഇവ഻ീട ഗ്പഺണ഻കുളഺട് മഹ്ശറ഻ുലക്കഞ വരഽന്ന മനഽഷയീര ഉപമീപ്പടഽത്ത഻യത്
ഖ഻യഺമത്ത഻ന്ീറ ഭ഼കരതയ഻ൽ ഗ്പഺണ഻കൾ തമ്മ഻ൽ കാട്ട഻ മഽട്ടുന്നത് ുപഺീല
മനഽഷയർ തമ്മ഻ൽ കാട്ട഻ മഽട്ട഻ വ഻ഷമത്ത഻ലഺകഽം എന്നഞ
സാച഻പ്പ഻ക്കഺനഺണ്(ഖഽർതവഽബ഻20/119)
ഗ്പഺണ഻കൽ കാട്ടമഺയ഻ പറക്കഽുപഺൾ തീന്ന അവ പല ദ഻ശയ഻ുലക്കഺയ഻ര഻ക്കഽം
പറക്കഽക എന്നത് ുപഺീല മനഽഷയർ അന്നീത്ത ഭ഼കരത കഺരണം
എുങ്ങഺീട്ടന്ന഻ലലഺീത പരന്നഞ നടക്കഽം എന്നഺണ്(റഺസ഻)

6. َةم َةو ِةااي ُةل ُة

َة َة َّنما َةمن َة قُة َة ْل

അുപ്പഺൾ ആരഽീട തഽലഺസ്സുകൾ ഘനം താങ്ങ഻ുയഺ അവൻ

7. عِةي َةي ٍةة َّنرااِة َةي ٍةة

َة ُة َةو ِة

അവൻ സംതിപ്ത ജ഼വ഻തത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം

8. َةم َةو ِةااي ُةل ُة

َةو َة َّنما مَةنْل َة َّن ْل

ആരഽീട തഽലഺസഽകൾ ലഘഽവഺുയഺ അവൻ

9. َةاو َةي ٌةة
ِة

َة ُة ُّمم ُة

അവന്ീറ സുങ്കതം ഹഺവ഻യ ആകഽന്നഽ

10.

َةو َةما َة ْل َةرا َةا َةما ِة َةي ْل

അത് (ഹഺവ഻യ) എന്തഺീണന്നഞ തങ്ങൾക്കഞ വ഻വരം നല്ക഻യീതന്തഺണ്?

11. َةلا ٌةر َةحا ِةم َةي ٌةة
ചാുടറ഻യ അഗ്ന഻യഺകഽന്നഽ(അത്)

മനഽഷയന്ീറ കർമ്മങ്ങീളലലഺം പരുലഺകത്തഞ താക്ക഻ക്കണക്കഺക്കഽീമന്നഞ
ഖഽർആന഻ൽ പലയ഻ടത്തഽം അലലഺഹഽ പറഞ്഻ട്ടുണ്ടഞ. എന്നഺൽ എങ്ങീനയഺണ്
താക്കഽന്നത്? തഽലഺസ്സഞ എങ്ങീനയഺണ്? ഇീതഺന്നഽം നമഽക്കഞ ന഻ർണ്ണയ഻ക്കഺൻ
കഴ഻യ഻ലല. പീെ ആ തഽലഺസ്സഞ നഺം വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നഽ. ഓുരഺരഽത്തരഽീടയഽം
കർമ്മങ്ങള഻ൽ ഏതഺണ് അധ഻കം, ഏതഺണ് കഽറീവന്നഞ നമഽക്കഞ കാട഻
ുബഺദ്ധ്യീപ്പടഽന്ന വ഻ധം ഉള്ള താക്കൽ തീന്ന നടക്കഽം. സല്ക്കർമ്മങ്ങൾ
കാടഽതലഽള്ളവർക്കഞ സംതിപ്ത ജ഼വ഻തവഽം അലലഺത്തവർക്കഞ ചാുടറ഻യ നരകവഽം
ലഭ഻ക്കഽം. ഇതഺണ഻വ഻ീട വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്നത്.
നന്ഩയഽീട തട്ട഻നഽ ഭഺരം വർദ്ധ്഻ക്കഽന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കാട്ടുകയഽം, അലലഺത്തവ
ഒഴ഻വഺക്കഽകയഽം ീചയ്തത് ീകഺണ്ടഞ ആ ഗ്പത഻സന്ധ഻ തരണം ീചയ്യഺൻ നഺം
തയഺറഺവണം .ഇവ഻ീട തഽലഺസ്സഞ ഒന്നഺുണഺ കഽുറ ഉുണ്ടഺ എന്നഞ രണ്ടഞ
അഭ഻ഗ്പഺയമഽണ്ടഞ(ഖഽർതവഽബ഻ ).
സവർഗ്ഗം തന്ീറ ഇംഗ഻തങ്ങീളലലഺം നടക്കഽന്ന സ്ഥലമഺയ഻ അനഽഭവീപ്പടഽന്ന
കഺരണത്തഺലഺണ് സംതിപ്ത ജ഼വ഻തമഽണ്ടഞ എന്നഞ പറയഽന്നത് .തഺൻ
ഉുേശ഻ക്കഽന്നീതന്തഽം തന്ീറ കൺമഽന്ന഻ൽ ഹഺജറഺക്കീപ്പടഽം. പറക്കഺൻ
കരഽത഻യഺൽ പറക്കഽം തഺൻ ഒന്നഽം ീചുയ്യണ്ടത഻ലല. ഇങീനയഺണ഼ സംതിപ്ത
ജ഼വ഻തം (ഖഽർതവഽബ഻ 20/119)

ഉമ്മഞ എന്നഺൽ മഺതഺവ്, മാലം, ഗ്പധഺന ഭഺഗം, മർമം, ുകഗ്ന്ദസ്ഥഺനം, സുങ്കതം
എന്ന഻ങ്ങീന സഺന്ദർഭ഻ക അർത്ഥം പലതഽം വരഽം. ുതഺന്ന഻വഺസ഻കൾക്കഽള്ള
സുങ്കതം നരകമഺീണന്നീഗ്ത ! ഇവ഻ീട അലലഺഹഽ പറഞ് നരകത്ത഻ന്ീറ
ചാട഻ന്ീറ കഺഠ഻നയം, നബ഻(സ) പറഞ്഻ട്ടുണ്ടഞ. മനഽഷയര഻വ഻ീട (ഭാമ഻യ഻ൽ)
കത്ത഻ക്കഽന്ന അഗ്ന഻ ജഹന്നമ഻ന്ീറ ചാട഻ന്ീറ എഴഽപത഻ൽ ഒരഽ അംശമഺണ്.
അുപ്പഺൾ സഹഺബത്തഞ ുചഺദ഻ച്ചു ഇവ഻ടഽീത്ത ചാട് തീന്ന മത഻യഺയതുലല
നബ഻ുയ! ഇത് ുപഺീലയഽള്ള 69 ഭഺഗം കാട഻ ശക്ത഻യഽള്ള ചാടഺണത഻നഽള്ളത്
എന്നഞ നബ഻(സ) പറഞ്ഽ. അള്ളഺഹഽ നീമ്മ എലലഺവീരയഽം ഈ നരകഺഗ്ന഻യ഻ൽ
ന഻ന്നഞ രെീപ്പടഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ

