അദ്ധ്യഺയം 114 -സാറത്തഽന്നഺസ്
سورة الناس
മക്കയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു - സാക്തങ്ങൾ 6

بسم هللا الرحمن الرحيم
പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺമയനഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമങ്ങളും
പറഞ്ഞ് അനഽഗ്ഗഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ട് ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ

1. اس
ال َّنن ِب

ُق ْل َأ ُق و ُقو ِبب َأر ِّب

(നബ഻ുയ)പറയഽക മനഽഷയരഽീട നഺഥുനഺട് ഞഺൻ ശരണം ുതടഽന്നഽ.
റബ്ബ് എന്നഺൽ അവർക്ക് ആവശയമഽള്ളീതലലഺം നൽക഻ അവീര ന഻യഗ്ര഻ക്കഽന്നവൻ
എന്നീഗ്ത അള്ളഺഹഽ എലലഺത്ത഻ന്ീറയഽം റബ്ബഺീണന്ന഻ര഻ുക്ക മനഽഷയരഽീട റബ്ബ്
എന്ന് പറഞ്ഞത഻ന്ീറ കഺരണം മനഽഷയൻ മഹതവമഽള്ളവനഺണ് പീെ
അവീരയഽം പര഻പഺല഻ക്കഽന്നവനഺണ് അള്ളഺഹഽ എന്ന് സാച഻പ്പ഻ക്കഺനഽം
മനഽഷയരഽീട ീകടഽത഻കള഻ൽ ന഻ന്ന് കഺവൽ ുതടഺൻ ന഻ർുേശ഻ച്ചത഻ലാീട മനഽഷയൻ
എഗ്ത ഉന്നതനഺയലഽം തന഻ക്കഽ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ കഺവൽ കാടഺീത കഴ഻യ഻ലല –
അള്ളഺഹഽവഺണ് അവർക്ക് അഭയം നൽകഽന്നവൻ-എന്ന്
അറ഻യ഻ക്കഺനഽമഺണ്(ഖഽർതവഽബ഻)

2. اس
ال َّنن ِب

َأم ِب ِب

(അീത)മനഽഷയരഽീട രഺജഺവഺയ.
ഭാമ഻യ഻ൽ പലീരയഽം രഺജഺീവന്ന് നഺം വ഻ള഻ക്കഺറഽണ്ട് എന്നഺൽ യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ
രഺജഺവ് അള്ളഺഹഽുവ ഉള്ളൂ .അത഻നഺൽ അഭയം ുതുടണ്ടത് അവുനഺട് തീന്ന
എന്ന് സാച഻പ്പ഻ക്കഽകയഺണ്

3. اس
ِبلَأ ِب ال َّنن ِب

മനഽഷയരഽീട ആരഺധയനഺയ(നഺഥുനഺട്)

പലരഽം ഭാമ഻യ഻ൽ ആരഺധ഻ക്കീപ്പട്ടു.എന്നഺൽ യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ ആരഺധ഻ക്കീപ്പടഺൻ
അർഹൻ അള്ളഺഹഽ മഺഗ്തം .അത഻നഺൽ ആതയര഻കമഺയ഻ അഭയം
ുതടീപ്പുടണ്ടവൻ അവൻ മഺഗ്തം എന്ന് കഺണ഻ക്കഺനഺണ് ഇത് പറഞ്ഞത്

4. اس
َأ َّنن ِب

اس ا ْلل
مِبن َأ ِّبر ا ْلل َأو ْلس َأو ِب

പ഻ന്മഺറ഻ക്കളയഽന്നവന്ീറ ദഽർുബഺധനത്ത഻ന്ീറ ീകടഽത഻യ഻ൽ ന഻ന്ന്

5. اس
ُقور ال َّنن ِب
ُق ِب

س ِب
الَّن ِبو ُقي َأو ْلس ِبو ُق

വസ് വഺസ് എന്നഺൽ പ഻ശഺച഻ീന അനഽസര഻ക്കഺനഽള്ള അവന്ീറ െണമഺണ്.

ശബ്ദം ുകൾക്കഺീത തീന്ന ആ െണത്ത഻ന്ീറ ആശയം ഇവന്ീറ മനസ഻ുലക്ക്
എത്തഽം (ഖഽർതവഽബ഻)അത് അനഽസര഻ക്കഽന്നത഻ലാീട പ഻ശഺച് തന്ീറ ലെയം
ുനടഽം .അത് ഗ്ശദ്ധ്഻ക്കഽന്നത഻ലാീട മഺഗ്തുമ അവീന
പരഺചയീപ്പടഽത്തഺനഺവഽകയഽള്ളൂഅതഺയത് മനഽഷയരഽീട ഹിദയങ്ങള഻ൽ
ദഽർുബഺധനം നടത്തഽന്നവൻ

6. اس
ِب َّنن ِب َأو ال َّنن ِب

مِبنَأ ا ْلل

മനഽഷയര഻ൽ ന഻ന്നഽം ജ഻ന്നഽകള഻ൽ ന഻ന്നഽമഺയ഻(ദഽർുബഺധനം നടത്തഽന്നവൻ)
സിഷ്ട഻ ജഺലങ്ങളുീട ീകടഽത഻കീളീതഺട്ട് ീപഺതഽവ഻ലഽം ച഻ല ഗ്പുതയക
വസ്തഽക്കളുീട ീകടഽത഻കീള ീതഺട്ട് വ഻ുശഷ഻ച്ചും അള്ളഺഹഽുവഺട്
രെുതടഺനഽള്ള ന഻ർുേശമഺണ് കഴ഻ഞ്ഞ അദ്ധ്യഺയത്ത഻ൽ
ഉണ്ടഺയത്.ദഽർുബഺധനങ്ങളും ദഽർമഗ്രങ്ങളും വഴ഻ മനഽഷയ മനസ്സുകീള ദഽഷ഻പ്പ഻ച്ച്
തക഻ടം മറ഻ക്കഽന്ന മനഽഷയര഻ലഽം ജ഻ന്നഽകള഻ലഽം ീപട്ട ച഻ല ദഽശ്ശക്ത഻കളുീട
ഉപഗ്ദവത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് രെുതടഽവഺനഺണ് ഈ അദ്ധ്യഺയത്ത഻ൽ അള്ളഺഹഽ
പഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് മനഽഷയന്ീറ ധഺർമ്മ഻ക ുബഺധം നശ഻പ്പ഻ച്ച്
ദഽർന്നടപ്പുകഺരഺക്ക഻ത്ത഼ർക്കഽന്നതഽം ഈ ജ഼വ഻തീത്ത കളങ്കീപ്പടഽത്ത഻
മല഼മസമഺക്കഽന്നതഽം എീന്നന്നഽം ന഻ല ന഻ൽക്കഽന്ന പരുലഺക ജ഼വ഻തീത്ത പഺീട
അപകടത്ത഻ലഺക്കഽന്നതഽം അീത സമയം ീപീട്ടന്ന് നമഽക്ക് കണ്ട്പ഻ട഻ക്കഺൻ
കഴ഻യഺത്തതഽമഺയ ദഽശ്ശക്ത഻യഺണ് ഇത് .മനഽഷയര഻ൽ ദഽഷ഻ച്ച വ഻കഺരങ്ങൾ
ഇളക്ക഻വ഻ട്ടും ച഼ത്ത ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് ുഗ്പരണ നൽക഻യഽം നലലതഽ
ച഼ത്തയഺയഽം ച഼ത്തീയ നന്മയഺയഽം ച഻ഗ്ത഼കര഻ച്ച് ീകഺടഽത്തഽം വയഺുമഺഹങ്ങൾക്ക്
വശംവദരഺക്ക഻യഽം മനഽഷയീര പ഻ഴപ്പ഻ക്കഽകയഺണ് ഈ ദഽശ്ശക്ത഻യഽീട ുജഺല഻.
അത഻നഺയ഻ മനഽഷയർ അറ഻യഺീത അവരഽീട മനസ഻ൽ ദഽർമഗ്രം നടത്തഽകയഽം
ബഺഹയരംഗത്ത് വരഺീത പ഻ന്മഺറഽകയഽം ീചയ്യുക എന്നതഺണ് അവർ
ീചയ്യുക.നമഽക്ക് സഺധഺരണയഺയ഻ അവീയ കണ്്ീകഺണ്ട് കഺണഺുനഺ കീയ്യത്ത഻
പ഻ട഻ക്കഺുനഺ സഺധ഻ക്കഺത്ത വ഻ധം സാഗ്തത്ത഻ലഽം ന഻ഗാഢതയ഻ലഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം
അത഻ന്ീറ ഗ്പവർത്തനം മനഽഷയന്ീറ വ഻ചഺരങ്ങീളയഽം കർമ്മങ്ങീളയഽം
ന഻യഗ്ര഻ക്കഽന്നത് മനസ്സഺണീലലഺ.അത഻ലഺണ഼ ദഽർുബഺധനങ്ങൾ നടക്കഽന്നത് അത്
ീകഺണ്ടഺണ് ഗ്്ദയീത്ത ദഽഷ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന ദഽർമഗ്രങ്ങീള ഇഗ്തയഽം ീഗൌരവത്ത഻ൽ
കഺുണണ്ട഻ വരഽന്നഗ്തണ്ട് തരം പ഻ശഺചഽക്കീളയഺണ് ഇവ഻ീട

പര഻ചയീപ്പടഽത്തഽന്നത്.
ജ഻ന്ന് വർഗത്ത഻ൽ ീപട്ട പ഻ശഺചഽക്കൾ.മനഽഷയ വർഗത്ത഻ൽ ീപട്ട
പ഻ശഺചഽക്കൾ.മനഽഷയന്ീറ ജന്മ ശഗ്തഽവഺയ ഇബ് ല഼സ഻ന്ീറ സരത഻കളഺയ ജ഻ന്നഽ
വർഗത്ത഻ലഽള്ള പ഻ശഺചഽക്കൾ മനഽഷയ മനസഽകള഻ൽ ച഻ല ദഽർവ഻ചഺരങ്ങളും ഇട്ട്
ീകഺടഽക്കഽന്നതഺണ് മനഽഷയശര഼രത്ത഻ൽ രക്ത സഞ്ചഺരമഽള്ള഻ടീത്തലലഺം പ഻ശഺച്
സഞ്ചര഻ക്കഽന്നതഺീണന്ന് നബ഻()صلى هللا عليه وسلمഗ്പസ്തഺവ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്(ബഽഖഺര഻ മഽസ്~ല഻ം
) رحمه هللاപ഻ശഺച് മനഽഷയ ഹിദയങ്ങള഻ൽ അധ഻വസ഻ക്കഽം മനഽഷയൻ അള്ളഺഹഽീവ
സ്മര഻ക്കഽുപഺീഴലലഺം അവൻ പ഻ന്മഺറഽം അള്ളഺഹഽീവക്കഽറ഻ച്ച് അഗ്ശദ്ധ്നഺയഺൽ
ദഽർുബഺധനംീചയ്യും എന്നഽം ഉദ്ധ്ര഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്. ഈ പ഻ശഺചഽക്കുളക്കഺ
ൾ
അപകടത്ത഻ൽ ഒട്ടും പ഻ന്ന഻ലലല മനഽഷയര഻ീല പ഻ശഺചഽക്കൾ.ഏഷണ഻യഽം

പരദാഷണവഽം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക഻ടയ഻ൽ കഽഴപ്പവഽം കലഹവഽമഽണ്ടഺക്കഽന്ന
ഇക്കാട്ടർ ഗഽണകഺംെ഻കളഺയ഻ ചമഞ്ഞഽ ീകഺണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം ഗ്പതയെീപ്പടഽന്നത്
ലെയം വഴക്കഽണ്ടഺക്കലഺയ഻ര഻ക്കഽം അത്തരക്കഺരഽീട ദഽർുബഺധനങ്ങൾ
അനഽസര഻ച്ചഺലഽണ്ടഺകഽന്ന കഽഴപ്പങ്ങൾ ച഻ലുപ്പഺൾ ഗ്പവചനഺത഼തമഺയ഻ര഻ക്കഽം
അത഻നഺൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങീള ുനര഻ുടണ്ട഻ വരഽുപഺൾ അള്ളഺഹഽീവ
സ്മര഻ക്കഽകയഽം എലലഺ അപകടങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം രെ ുനടഺൻ അള്ളഺഹഽവ഻ൽ
അഭയം ുതടഽകയഽം ുവണം.അത്തരം ദഽർുബഺധനക്കഺർക്ക് ുഗ്പഺത്സഺഹനം
ലഭ഻ക്കഽന്ന സമ഼പനം സവ഼കര഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഺനഽം തക്ക മറഽപട഻ീകഺടഽക്കഺനഽം
ഗ്ശദ്ധ്഻ച്ചഺൽ അവരഽീട തഗ്രങ്ങൾ ീപഺള഻ക്കഺനഺവഽം ഈ ദഽർുബഺധനത്ത഻ൽ ജ഻ന്നഽം
മനഽഷയരഽം പരസ്പരം സഹഺയ഻കളഺണ് എന്നഽം നഺം മനസ഻ലഺക്കണം

َأ ْلولِب َأي آِب ِب ْلم

َأو ِبنَّن ال َّن َأيااِب ينَأ لَأ ُقيوحُقونَأ ِبلَأ

പ഻ശഺചഽക്കൾ അവരഽീട മ഻ഗ്തങ്ങൾക്ക് ത഼ർച്ചയഺയഽം ദഽർുബഺധനം
നൽക഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽം (അൻ-ആം 121)
അുപ്പഺൾ ദഽർമഗ്രത്ത഻ന്ീറ ന഻യഗ്രണം ജ഻ന്ന഻ലഽള്ള പ഻ശഺച് ഏീെടഽക്കഽകയഽം
മനഽഷയര഻ീല പ഻ശഺചഽക്കൾക്ക് ആവശയമഺയ ന഻ർുേശങ്ങൾ നൽകഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽ
എന്ന് ഇത഻ൽ ന഻ന്ന് മനസ഻ലഺക്കഺം
ന഻ങ്ങള഻ൽ ഒരഺളും തീന്ന ജ഻ന്ന഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള തന്ീറ
കാട്ടുകഺരനഽം ( ) رينമലക്കഽകള഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള കാട്ടുകഺരീനയഽം അവന഻ൽ
ന഻ുയഺഗ഻ക്കീപ്പടഺത഻രഽന്ന഻ട്ട഻ലല.ശ഻ഷയന്മഺർ ുചഺദ഻ച്ചു അുങ്ങക്കഽം
അങ്ങീനയഽുണ്ടഺ? നബ഻()صلى هللا عليه وسلمപറഞ്ഞഽ എന഻ക്കഽമഽണ്ട്.പീെ എന്ീറ
പ഻ശഺച഻ീന എന഻ക്ക് അള്ളഺഹഽ ക഼ീഴഺതഽക്ക഻ത്തന്ന഻ര഻ക്കഽന്നഽഅവൻ എുന്നഺട്
നലലത഻നലലഺീത ഉപുദശ഻ക്കഽകയ഻ലല(മഽസ് ല഻ം )رحمه هللا

അനഺവശയമഺയ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടഺക്ക഻ ദ഼ന഻ൽ ന഻ന്ന് ആീള പഽറത്തഺക്കഽന്ന
സംശയങ്ങളുണ്ടഺക്കഽന്നത് പ഻ശഺച഻ന്ീറ ഒരഽ തഗ്രമഺണ്.നബ഻( صلى هللا عليه
)وسلمപറയഽന്നഽ ന഻ങ്ങള഻ീലഺരഺളുീട അടഽത്ത് പ഻ശഺച് വരഽം എന്ന഻ട്ടവൻ

ുതഺന്ന഻പ്പ഻ക്കഽം. ഇന്ന വസ്തഽവ഻ീന പടച്ചത് ആരഺണ്? (എലലഺ ുചഺദയത്ത഻നഽം
അള്ളഺഹഽ ആണ് പടച്ചത് എന്ന ഉത്തരം ലഭ഻ക്കഽം).അങ്ങീന (ഒടഽവ഻ൽ)അവൻ
ുതഺന്ന഻പ്പ഻ക്കഽം ,ഈ അള്ളഺഹഽവ഻ീന പടച്ചത് ആരഺണ് ?എന്ന്.അുപ്പഺൾ

മനഽഷയൻ അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ശരണം ുതടഽകയഽം അത഻ൽ ന഻ന്ന് വ഻ട്ട് ന഻ൽക്കഽകയഽം
ീചയ്യീട്ട(ബഽഖഺര഻ മഽസ് ല഻ം)
മനഽഷയ ഹിദയങ്ങള഻ൽ ആദയമഺദയം ഉത്തരം ലഭ഻ക്കഽന്ന ച഻ല സംശയങ്ങൾ
അുനവഷണ രാുപണ ഇട്ട് ീകഺടഽക്കഽന്ന പ഻ശഺച് ഗ്കുമണ ഉത്തരം മഽട്ട഻ക്കഽന്ന
സംശയങ്ങൾ ഇടഽകയഽം സംശയത്ത഻ലാീട അവൻ വഴ഻ീതെുകയഽം ീചയ്യും.
തന്ീറ യഽക്ത഻ക്ക് ഉൾീക്കഺള്ളഺനഺവഺത്ത കഺരയങ്ങീള മഽഴഽവൻ ുചഺദയം
ീചയ്യഺനഽം മഽസ് ല഻ം മഽഖയധഺരയ഻ൽ ന഻ന്ന് മഺറ഻ ന഻ൽക്കഺനഽം ഗ്ശമ഻ക്കഽന്നവർ
ഈ വസ്തഽത സീഗൌരവം ച഻ര഻ുക്കണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. സംശയത്ത഻ന്ീറ
മഽൾമഽനയ഻ൽ ആളുകീള ന഻ർത്തഺനഺയ഻ കഽയഽക്ത഻യഽം തർക്കങ്ങളുമഽണ്ടഺക്കഽന്ന
മനഽഷയർ ുനരുത്ത സാച഻പ്പ഻ച്ച കഺവൽ ുതടീപ്പുടണ്ട ഗണത്ത഻ലഺണഽ വര഻ക
എന്ന് മറക്കഺത഻ര഻ക്കഺം നമഽക്ക്!
ജ഻ന്ന് എന്ന ഒരഽ വ഻ഭഺഗം (മനഽഷയരലലഺത്ത) ഉണ്ട് എന്ന് ഈ അദ്ധ്യഺയത്ത഻ലാീട
സഽതരഺം വയക്തമഺണ് കഴ഻ഞ്ഞ അദ്ധ്യഺയത്ത഻ൽ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ഒരഽ
വ഻ുശഷണം( )ر الف قപറഞ്ഞ് നഺലഽ കഺരയങ്ങീള കഽറ഻ച്ച് കഺവൽ
ുതടഽകയഺയ഻രഽന്നഽ.ഈ അദ്ധ്യഺയത്ത഻ൽ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മാന്ന് വ഻ുശഷണം
പറഞ്ഞ് ഒരഽ കഺരയീത്ത ീതഺട്ട് കഺവൽ ുതടഽകയഺണ്.എരഺണ഼
വയതയഺസത്ത഻ന്ീറ കഺരണം? ഇമഺം റഺസ഻( )رحمه هللاഅത഻നഽ പറഞ്ഞ ന഻വഺരണം
ഇങ്ങീനയഺണ്. ഒന്നഺമീത്ത അദ്ധ്യഺയത്ത഻ൽ മനഽഷയ ശര഼രീത്ത
അപകടീപ്പടഽത്തഽന്ന വ഻ഷയങ്ങീള ീതഺട്ട് കഺവൽ ുതടഽകയഺയ഻രഽന്നഽ.ഈ
അദ്ധ്യഺയത്ത഻ൽ ആകീട്ട മനസ഻ീന അപകടീപ്പടഽത്ത഻ വ഻ശവഺസം ഹന഻ക്കഽന്ന
വ഻ഷയീത്ത ീതഺട്ട് കഺവൽ ുതടഽകയഺണ്.ുതടീപ്പടഽന്ന വ഻ഷയത്ത഻ന്ീറ
ീഗൌരവമനഽസര഻ച്ചഺണ് അത഻നഽ മഽപഽള്ള ക഼ർത്തന വഺകയങ്ങൾ
വർധ഻ക്കൽ.ഈമഺൻ നഷ്ടീപ്പടഽന്ന വ഻ഷയമഺണുലലഺ ഏെവഽം ീഗൌരവം അത്
ീകഺണ്ടഺണ് അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ വ഻ുശഷണം കാടഽതൽ പറഞ്ഞ് ീകഺണ്ട് കഺവൽ
ുതട഻യത്(റഺസ഻ )
ഒര഻ക്കൽ നബ഻()صلى هللا عليه وسلمയഽമഺയ഻ തന്ീറ കഴഽത വ഼ഴഺൻ ുപഺയുപ്പഺൾ
ഒപ്പമഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന സവഹഺബ഻ പറഞ്ഞഽ.പ഻ശഺച് നശ഻ക്കീട്ട എന്ന്.അുപ്പഺൾ
നബ഻()صلى هللا عليه وسلمപറഞ്ഞഽ.അങ്ങീന പറയരഽത്.കഺരണം അങ്ങീന പറയഽുപഺൾ
പ഻ശഺച് സവരീത്ത വലഽതഺയ഻ കഺണഽകയഽം എന്ീറ ശക്ത഻ ീകഺണ്ട് ഞഺൻ
അവീന വ഼ഴ്ത്ത്ത഻ എന്ന് പറയഽകയഽം ീചയ്യും (അവൻ അഹങ്കര഻ക്കഽം) അീത
സമയം ന഻ങ്ങൾ ആ സമയത്ത്  بسم هللاഎന്ന് പറഞ്ഞഺൽ അവൻ ീചറഽതഺവഽം
അങ്ങീന അവൻ ഈച്ചീയ ുപഺീലയഺവഽം. ദ഻ക് റഽകൾ അഗ്തയഽം
അലർജ്ജ഻യഺണ് പ഻ശഺച഻ന്.അത് ീകഺണ്ട് തീന്ന നമ്മഽീട നഺവ് ദ഻ക് റഽ ീകഺണ്ട്
എുപ്പഺഴഽം പച്ചയഺയ഻ര഻ക്കണം എന്ന് ന഻ർുേശ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്

ദഽർുബഺധനങ്ങൾ (വസ് വഺസ് )കാടഽതൽ ഉശഺറഺവഺൻ എന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ പ഻ശഺച്
ഉണ്ടഺക്കഽം. അങ്ങീന വഽളൂ ീചയ്യുന്ന സമയത്ത് കാടഽതൽ നന്നഺക്കഺീനന്ന
വയഺുജന പ഻ശഺച് മനഽഷയീന ഉപുയഺഗീപ്പടഽത്തഽം.അത഻നഺൽ ീചുയ്യണ്ട

കഺരയങ്ങളും ീചഺുലലണ്ട കഺരയങ്ങളുീമഺീക്ക യഥഺവ഻ധ഻ നഺം ീചയ്യുകയഽം
ശര഻യഺയ഻ട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ഻ക്കഽകയഽമഺണ് ീചുയ്യണ്ടത്.അലലഺീത പ഻ശഺച്
ുതഺന്ന഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻നനഽസര഻ച്ച് നന്നഺക്കഺൻ എന്ന ന഻ലക്ക് നീമ്മ നന്മയ഻ൽ ന഻ന്ന്
തടയഽം.നഺം അറ഻യഺീത അത഻ൽീപട്ട് ുപഺകഽം .അത഻നഺൽ 'വസ് വഺസ്' എന്നത്
മഺരകമഺീണന്ന് നഺം ത഻ര഻ച്ചറ഻യണം

