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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

പരമ കഺരഽണ഻കനഽം കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ നഺമങ്ങളും 
പറച്ടഞ  അനഽഗ്രഹം ുതട഻ ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ 

 

رَأ َأ  .1 رَأ ْم لَأ َأ  َأ ْم   َألَأمْم  َأ ْم

 

(നബ഻ുയ!)തങ്ങളുീട ഹിദയം തങ്ങൾക്കഞ  നഺം വ഻ശഺലമഺക്ക഻ത്തന്ന഻ുലല? 

 

കഴ഻ച്ട . അദ്ധ്യഺയത്ത഻ൽ പരഺമർശ഻ച്ചതഽുപഺീല അലലഺഹഽ നബ഻(സ) ക്കഞ  
ീെയ്ത് ീകഺടഽത്ത െ഻ല മഹത്തഺയ അനഽഗ്രഹങ്ങീള അനഽസ്മര഻പ്പ഻ച്ചഞ  ീകഺണ്ഞ  
അവ഻ടഽുത്തക്കഞ  മനസ്സമഺധഺനവഽം ശഽഭഗ്പത഼ക്ഷയഽം ഉണ്ഺക്കഽന്നവയണ് ഈ 
വെനങ്ങളും. അലലഺഹഽ മനഽഷയനഽ നൽകഽന്ന അത഻മഹത്തഺയ രഽ 
അനഽഗ്രഹമീഗ്ത ഹിദയ വ഻ശഺലത. ൂധരയം ,ക്ഷമ,സഹനം,വ഻നയം,ദയ, ദിഢ 
മനസ്കത, സതയഺുനേഷണം മഽതലഺയ ഉൽകിഷ്ട രഽണങ്ങൾ അത഻ീന 
ആഗ്ശയ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

വ഻ച്ഝഺനം, ദിഢ വ഻ശേഺസം, അലലഺഹഽവ഻ീനയഽം പരുലഺകീത്തയഽം കഽറ഻ച്ചുള്ള 
ുബഺധം ആദ഻യഺയവ അത഻ീന പര഻ുപഺഷ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ. 
 

സ഼നഺ തഺഴ്വരയ഻ൽ ീവച്ചഞ  മാസഺ(അ)ീന അലലഺഹഽ ഗ്പവഺെകനഺയ഻ 
ഗ്പഖ്യഺപ഻ച്ചഞ  ന഻ർുേശങ്ങൾ നൽക഻യുപ്പഺൾ അുേഹം ീെയ്തത ഗ്പഺർത്ഥന  رب ا ر  لي

 .എന്നഺയ഻രഽന്നഽ (നഺഥഺ! എന്ീറ ഹിദയീത്ത ന഼ വ഻ശഺലമഺക്ക഻ത്തുരണുമ)   ري
ഹിദയ വ഻ശഺലതയഽീട ഗ്പഺധഺനയം നമഽക്കഞ  ഇത ൽ഻ ന഻ന്നഞ മനസ഻ലഺക്കഺം 
എന്നഺൽ നബ഻(സ)ക്കഞ  ഹിദയം വ഻ശഺലമഺക്ക഻ത്തന്നഽ എന്ന മഹതേമഺണ്. ഇവ഻ീട 
പറയഽന്ന് അ് വർണ്ണ഻ക്കഺനഺവഺത്ത രഽ അംര഼കഺരം തീന്ന! നബ഻(സ)ക്കഞ  
അലലഺഹഽ നൽക഻യ ഹിദയ വ഻ശഺലത ഏറ്റവഽം ഉയർന്ന അളവ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ. 
അഗ്തയഽം വ഻ശഺലത മീറ്റഺരഺള഻ലഽം കഺണഺൻ സഺദ്ധ്യമലല. അവ഻ടഽീത്ത ഒുരഺ 
െര഻ഗ്തവഽം അ് വ഻ള഻ുച്ചഺതഽന്നവയഺണ്. 
 

നബ഻(സ)ുയഺടഽം അനഽയഺയ഻കുളഺടഽം ശഗ്തഽക്കൾ കഺണ഻ച്ച ഗ്കാരത എന്ഞ  മഺഗ്തം 
ഹിദയ ുഭധകമഺയ഻രഽന്നഽ എന്ന഻ച്ഠും അവീര കഽരഽക്കഺനഽള്ള 

http://vazhikaatti.blogspot.com/2009/09/94.html


സഽവർണ്ണഺവസരം(മക്കഺവ഻ജയ ദ഻വസം) ലഭ഻ച്ചുപ്പഺൾ പത഻നഺയ഻രം പടയഺള഻കൾ 
എന്ഞ  ആച്ഝയഽം നടപ്പഺക്കഺൻ കഺത്തഞ  ന഻ൽക്കഽുപഺഴഽം ഉടല഻ൽ ന഻ന്നഞ തല 
ുവർീപ്പടഽത്തഺനഽള്ള ഉത്തരവഺയ഻ര഻ക്കഽം നബ഻(സ)യ ൽ഻ ന഻ന്നഽണ്ഺവഽക എന്ന 
ന഻ലക്കഞ  ുപട഻ച്ചഞ  വ഻റച്ചഞ  ന഻ൽക്കഽന്ന മക്കക്കഺുരഺട് ന഻ങ്ങൾ ീപഺയ്തീക്കഺള്ളുക 
ഇന്നഽ ഗ്പത഻കഺരമ഻ലല എന്നഺയ഻രഽന്നഽ നബ഻(സ)യഽീട ഗ്പത഻കരണം എന്ന് 
െര഻ഗ്തത്ത഻ൽ തഽലയതയ഻ലലഺത്ത വ഻ച്ഠഞ  വ഼ഴ്െയഺണ് ഇ്.  ഉയർന്ന അളവ഻ൽ 
വ഻ശഺലതയഽള്ള ഹിദയത്ത഻ന്ീറ ഉടമക്കലലഺീത സഺധ഻ക്ക഻ലല എന്ന് 
അവ഻തർക്ക഻തമഺണ്. നബ഻(സ)യഽീട ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ 
ധഺരഺളമഺണ്. സതയ മതത്ത഻ന്ീറ ഗ്പെരണത്ത഻നഽ ുവണ്഻ സകരണത്ത഻ന്ീറ 
അുപക്ഷയഽമഺയ഻ തേഺഇഫ഻ൽ എത്ത഻യ നബ഻(സ) ീയ 
അങ്ങഺട഻പ്പ഻ുള്ളീരീക്കഺണ്ഞ  കീലലറ഻യ഻ച്ചു അവർ. അവീര ശ഻ക്ഷ഻ക്കഺനഺയ഻ 
തങ്ങളുീട അനഽവഺദം ുെഺദ഻ച്ചഞ  ജ഻ബ്ര഼ൽ(അ) വന്നുപ്പഺൾ നഺഥഺ! അവർക്കഞ  
ീപഺറഽുക്കണുമ അവർ അറ഻വ഻ലലഺത്തവരഺണ് എന്നഺയ഻രഽന്നഽ നബ഻(സ)യഽീട 
ഗ്പത഻കരണം. ഇീതഺീക്ക അവ഻ടഽീത്ത ഹിദയ വ഻ശഺലതയഽീട ീതള഻വഽകളീഗ്ത 

 

نَوا .2 ا ِو ْع َو   َو َو َو ْع َو ا َو نَو

 

തങ്ങളുീട ഭഺരം തങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഞ നഺം ഇറക്ക഻ ീവക്കഽകയഽം ീെയ്തത഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 

نَوا .3 ا َو ْع َو   اَّل ِو ا َو نَو َو

 

തങ്ങളുീട മഽതഽക഻ീന ീഞരഽക്ക഻ക്കളച്ട഻രഽന്നതഺയ (ആ ഭഺരം) 
 

നബ഻(സ) എഴഽത്തഽം വഺയനയഽം പഠ഻ക്കഺത്ത ആളഺണ്. ഗ്പുബഺധനരംരത്തഞ  
ആദയമഺയ഻ കഺലഽ കഽത്തഽകയഺണ് അീതഺരഽ ഭഺരുമറ഻യ െഽമട് തീന്നയഺണ് ആ 
ഭഺരം വഹ഻ക്കഽന്നത഻ൽ വലല വ഼ഴ്ച്ചയഽം വുന്നക്കഽുമഺ എന്ന ഭയം 
തങ്ങൾക്കഽണ്ഺയ഻രഽന്നഽ ശ഻ർക്ക഻ന്ീറ ശക്തമഺയ ുകഺച്ഠയ഻ലഺണ് ഗ്പുബഺധനം 
നടത്തഺനഽള്ള് അന്ധവ഻ശേഺസങ്ങള഻ൽ മഽഴഽക഻ ജ഼വ഻ക്കഽന്ന രഽ സമാഹീത്ത 
അത഻ൽ ന഻ന്നഞ ുമഺെ഻പ്പ഻ീച്ചടഽക്കണം അത഻നഺവശയമഺയ ീതള഻വഽകൾ ന഻രത്തണം 
ഇീതഺീക്കയഺണ഻വ഻ീട പറയഽന്ന ഭഺരം എന്നഺൽ നബ഻(സ)ക്കഞ  അലലഺഹഽ 
ഗ്പുബഺധന ദൗതയം ഭംര഻യഺയ഻ പാർത്ത഻യഺക്കഺൻ അവസരീമഺരഽക്ക഻ എലലഺ 
ഇരഽച്ഠും ക഼ഴടക്ക഻ അവ഻ീടീയഺീക്ക ീവള഻ച്ചം ഗ്പത഻ഷ്ട഻ച്ചു ഇ് അലലഺഹഽ 
നൽക഻യ മഹത്തഺയ അനഽഗ്രഹമീഗ്ത! 
 



ുദഺഷങ്ങളഺകഽന്ന ഭഺരം തങ്ങള഻ൽ വരഺീത അലലഺഹഽ സംരക്ഷ഻ച്ചു എന്നഽം 
ഉമ്മത്ത഻ന്ീറ ുദഺഷങ്ങീള എങ്ങീന ഴ഻വഺക്കഺം എന്നഽ നബ഻(സ) 
വ഻ഷമ഻ച്ചുപ്പഺൾ ശഽപഺർശക്കഽള്ള അനഽവഺദം മഽുഖ്ന അതഽ ലഘാകര഻ച്ചു എന്നഽം 
മറ്റും ഇവ഻ീട വയഺഖ്യഺനമഽണ്ഞ . ഇമഺം റഺസ഻(റ) എഴഽതഽന്നഽ. ഗ്പവഺെകതേ 
ലബ്ദ഻ക്കഽ മഽപഽള്ള തങ്ങളുീട രഽ പര഻ഗ്ഭമമഺണ഻വ഻ീട ഉുേശയം. അതഺയ് 
തങ്ങൾ ഏറ്റവഽം ഉയർന്ന ബഽദ്ധ്഻ശക്ത഻യഽള്ളവരഺയത഻നഺൽ അലലഺഹഽ തന഻ക്കഞ  
നൽക഻യ മഹത്തഺയ അനഽഗ്രഹങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചഞ  െ഻ന്഻ച്ചുപ്പഺൾ ഈ 
അനഽഗ്രഹങ്ങൾക്കഞ  എങ്ങീന നന്ദ഻ ീെയ്ും എന്നഞ തങ്ങൾ െ഻ന്഻ച്ചു കഺരണം രഽ 
ബഽദ്ധ്഻മഺീന സംബന്ധ഻ച്ച഻ടുത്തഺളം തന഻ക്കഞ  അനഽഗ്രഹം തന്ന ആൾക്കഞ  
ഗ്പതയഽപകഺരമഺയ഻ വലലതഽം ീെയ്തത഻ീലലങ്ക഻ൽ അീതഺരഽ വല഻യ വ഻ഷമമഺയ഻ 
അവുശഷ഻ക്കഽം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ അളവറ്റ അനഽഗ്രഹത്ത഻നഽ നന്ദ  ഻ീെയ്ഺൻ 
ഗ്പുതയക ന഻ർുേശങ്ങീളഺന്നഽം തങ്ങൾക്ക഻ലല തഺനഽം ഗ്പവഺെകതേ ലബ്ദ഻യ഻ലാീട 
ആ കഽറവഽകൾ അലലഺഹഽ പര഻ഹര഻ച്ചു ീകഺടഽക്കഽകയഽം ഇബഺദത്തഽകള഻ലാീട 
ഉയർന്ന അളവ഻ൽ അലലഺഹഽവ഻നഽ നന്ദ഻ ീെയ്ഺൻ നബ഻(സ)ക്കഞ  അലലഺഹഽ 
അവസരം നൽക഻യതഺണ഻വ഻ീട ഉുേശയം(റഺസ഻ 32/6) 

 

 

نَوا .4 ا ِو ْع َو   َو َو َو ْع َو ااَونَو

 

തങ്ങളുീട ക഼ർത്ത഻ീയ തങ്ങൾക്കഞ  നഺം ഉയർത്ത഻തര഻കയഽം ീെയ്തതഽ. 
 

നബ഻(സ)യഽീട ഗ്പശസ്ത഻ അലലഺഹഽ വളീര ഉയർത്ത഻യ഻ച്ഠുണ്ഞ  എീന്ന 
പറയീപ്പടഽന്ന഻ടീത്തഺീക്ക തങ്ങളും പറയീപ്പടഽം എന്നഺൺ അലലഺഹഽ പറച്ട് 
ഇസ്ലഺമ഻ൽ ഗ്പുവശ഻ക്കഺനഽള്ള സതയ വഺകയത്ത഻ൽ ുപഺലഽം തങ്ങളുീട നഺമം 
പറയഺത഻രഽന്നഺൽ അ് സഺധഽവലല ന഻സ്ക്കഺരം, ബഺങ്കഞ , ഇഖ്ഺമത്തഞ, ഖ്ഽതേഽബ:, 
തഽടങ്ങ഻ അലലഺഹഽുവഺട് നഺം നടത്തഽന്ന ഗ്പഺർത്ഥനയഽീട മരയഺദയ഻ൽ ുപഺലഽം 
തഽടക്കത്ത഻ലഽം ടഽക്കത്ത഻ലഽം തങ്ങീള പറയണീമന്നഞ ന഻ഷ്ക്ക്കർശയഽണ്ഞ . ഭാമ഻യ഻ൽ 
മഺഗ്തമലല ഉപര഻ ുലഺകത്തഞ  മലക്കഽകൾക്ക഻ടയ഻ലഽം നബ഻(സ)യഽീട ക഼ർത്ത഻ 
ഗ്പസ഻ദ്ധ്മഺണ്. മഽസ്ല഻ംകളലഺത്തവർ ുപഺലഽം നബ഻(സ)ീയ നന്നഺയ഻ എലലഺ 
കഺലത്തഽം മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽണ്ഞ . ഗ്പവഺെകതേം മഽതലലല ുലഺുകഺൽപത്ത഻മഽതൽ 
തീന്ന നബ഻(സ)യഽീട ഗ്പശസ്ത഻ ആരംഭ഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ഞ . ആദയപ഻തഺവഺയ ആദം(അ) 
സേർരത്ത഻ീല ഇലകള഻ലഽം ീകച്ഠ഻ടങ്ങള഻ലഽം സേർര സ്ഗ്ത഼കളൂീട ീനച്ഞത്തഽം 
എലലഺം നബ഻(സ)യഽീട നഺമം എഴഽതീപ്പച്ഠ് കണ്ഽ എന്നഞ സഺക്ഷയീപ്പടഽത്തഽന്നഽണ്ഞ . 
പാർവ്വ ുവദങ്ങള഻ീലലലഺം നബ഻(സ)ീയ നന്നഺയ഻ പര഻െയീപ്പടഽത്ത഻യ഻ച്ഠുണ്ഞ . 
സേന്ം മക്കീള അറ഻യഽന്ന്ുപഺീല നബ഻(സ)ീയ ുവദക്കഺർക്കഞ  അറ഻യഺം എന്നഞ 
ഖ്ഽർആൻ പറയഽന്നഽണ്ഞ . ഇന഻ പരുലഺകത്തഽം നബ഻(സ)യ഻ുലക്കഞ  എലലഺവരഽീടയഽം 
ഗ്ശദ്ധ് ത഻ര഻യഽന്ന ഘച്ഠം വരഺനഽണ്ഞ . അതഺയ് രഽകഺലത്തഽം നബ഻(സ) ുലഺകത്തഞ  
വ഻സ്മര഻ക്കീപ്പടഺത്ത വ഻ധം അവ഻ടഽീത്ത ഗ്പശസ്ത഻ അലലഺഹഽ സംരക്ഷ഻ച്ചു 



മറ്റഺർക്കഽം ഇങ്ങീനീയഺരഽ മഹതേം അവകഺശീപ്പടഺന഻ലല എന്ന് 
അവ഻തർക്ക഻തമീഗ്ത! 

 

5.   ً اُيسْع ُ سْع ِو
ا اْع عَو امَو إِونَّل   َو

 

അുപ്പഺൾ ന഻ശ്ചയമഺയഽം ുഞരഽക്കുത്തഺട് കാട഻(ീഞരഽക്കീത്ത തഽടർന്നഞ) രഽ 
എളുപ്പമഽണ്ഺയ഻ര഻ക്കഽം 

 

6.   ً اُيسْع ُ سْع ِو
ا اْع عَو امَو  إِونَّل

 

ന഻ശ്ചയം ീഞരഽക്കുത്തഺട് കാട഻ രഽ എളുപ്പമഽണ്ഺയ഻ര഻ക്കഽം 

 

നബ഻(സ)ക്കഞ  അലലഺഹഽ നൽക഻യ ഉന്നതമഺയ അനഽഗ്രഹങ്ങൾ ഉണർത്ത഻യത഻ീന 
തഽടർന്നഞ സതയവ഻ശേഺസ഻ക്കഞ  സമഺധഺനം നൽകഽന്ന രഽ തതേം അലലഺഹഽ 
ഉണർത്തഽകയഺണ഻വ഻ീട. ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ ബഺധ഻ക്കഽന്ന ഏ് ീഞരഽക്കവഽം 
സമഺധഺനുത്തഺീട സേഺരതം ീെയ്ഺൻ വ഻ശേഺസ഻ീയ പഺകീപ്പടഽത്തഽന്നതഺണ്. ഈ 
രണ്ഞ  സാക്തങ്ങൾ ജ഼വ഻തത്ത഻ീല ത഻ര഻ച്ചട഻കൾ തഺങ്ങഺനഺവഺീത ആത്മഹതയയ഻ൽ 
അഭയം ുതടഽന്നവർ ഈ തതേം ന്നഽ െ഻ന്഻ീച്ചങ്ക഻ൽ എന്നഞ ആശ഻ച്ചു 
ുപഺവഽകയഺണ്. മക്കയ഻ീല ഇസ്ലഺമ഻ക ഗ്പുബഺധനം ഏറ്റവഽം പര഼ക്ഷണം 
ുനര഻ച്ഠ഻രഽന്ന ഘച്ഠത്ത഻ലഺണ് ഈ സാക്തങ്ങൾ അവതര഻ക്കഽന്ന് . ആ 
ഗ്പയഺസങ്ങീളലലഺം ന഼ങ്ങ഻ എന്നഞ മഺഗ്തമലല ഇസ്ലഺം ഏറ്റവഽം ുവുരഺച്ഠം 
ുലഺകത്തഞ  ുനട഻യതഺണ് പ഻ന്ന഼ട് കഺണഺനഺയ് . അത഻നഺൽ ഭാമ഻യ഻ൽ നമഽക്കഞ  
ുനര഻ുടണ്഻ വരഽന്ന രഽ ഗ്പയഺസവഽം ശഺശേതമഺീണന്നഞ ധര഻ക്കരഽ് മറ഻ച്ചഞ  
എലലഺ ഗ്പയഺസങ്ങൾക്കഽം ുശഷം സുന്ഺഷം വീന്നത്തഽം എന്നഺണ഻് 
അറ഻യ഻ക്കഽന്ന് ീഞരഽക്കീത്ത തഽടർന്നഞ എളുപ്പമഽണ്ഺകഽം എന്നഞ രഽ തവണ 
പറച്ടഞ  ന഻ർത്തഺീത രണ്ഞ  ഗ്പഺവശയം പറച്ടതഽം ഒുരഺ 
വഺെകത്ത഻ലഽം “ان” എന്ന ആണയ഻ടഺനഽള്ള അവയയം ുെർത്തഞ  
ശക്ത഻ീപ്പടഽത്തഽകയഽം ീെയ്തത഻ര഻ക്കഽന്നഽ കാടഺീത വഺെക ഘടനയ ൽ഻ മീറ്റഺരഽ 
രഹസയം കാട഻ അലലഺഹഽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ അതഺയ് ീഞരഽക്കീത്തപ്പറ്റ഻ 
പറച്ടുപ്പഺൾ ر  എന്നഞ അൽ ുെർത്തഞ  പറച്ടഽ എളുപ്പീത്ത പറ്റ഻ الْمُعسْم
പറച്ടുപ്പഺൾ ًرا  എന്നഞ ‘അൽ’ ുെർക്കഺീതയഺണ്. പറച്ട് അറബ഻ ഭഺഷഺ ُيسْم
ന഻യമമനഽസര഻ച്ചഞ  അൽ എന്ന അവയയം ുെർക്കീപ്പച്ഠ പദം മഅര഻ഫ:(ഗ്പുതയക 
നഺമം )ആയ഻ര഻ക്കഽം അൽ ുെർക്കീപ്പടഺത്തപദം നക഻റ:(സഺമഺനയ നഺമം) 
ആയ഻ര഻ക്കഽം ഇതനഽസര഻ച്ചഞ  ന്നഺമീത്ത വഺെകത്ത഻ൽ പറച്ട അുത ീഞരഽക്കം 
തീന്നയഺയ഻ര഻ക്കഽം രണ്ഺമീത്ത വഺെകത്ത഻ലഽള്ള ീഞരഽക്കം എന്നതഽം. 



അുതസമയം സഺമഺനയ പദമഺയ഻ പറച്ട എളുപ്പം എന്ന് 
വയതയസ്ഥമഺയ഻ര഻ക്കഽം അുപ്പഺൾ ഈ രണ്ഞ  വഺെകങ്ങളുീടയഽം സഺരം 
ഇങ്ങീനയഺയ഻ര഻ക്കഽം രഽ ഗ്പുതയക ീഞരഽക്കം സംഭവ഻ക്കഽന്ന പക്ഷം 
അുതഺീടഺപ്പം ഏീതങ്ക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള്ള സൗകരയം (ന്നീലലങ്ക ൽ഻ 
മീറ്റഺന്നഞ)ത഼ർച്ചയഺയഽം ഉണ്ഺയ഻ര഻ക്കഽം ഈ രണ്ഞ  വെനങ്ങൾ ഒത഻ീക്കഺണ്ഞ  
നബ഻(സ) ഇങ്ങീന പറച്ടതഺയ഻ ഹദ഼സ഻ൽ ഉണ്ഞ  രഽ ീഞരഽക്കം രണ്ഞ  
എളുപ്പീത്ത അത഻ജയ഻ക്കഽകയ഻ലല തീന്ന െഽരഽക്കത്ത഻ൽ രഽ ഗ്പയഺസവഽം 
അന്഻മമീലലന്നഽം വ഻ഷമത്ത഻നഽ ുശഷം അലലഺഹഽ സുന്ഺഷം തരഽീമന്നഞ 
ഗ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽകയഽം ക്ഷമുയഺീട വ഻ഷമീത്ത ുനര഻ടഽകയഽം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ 
അനഽഗ്രഹം കഺംക്ഷ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്ുക എന്നതഺണ് വ഻ശേഺസ഻യഽീട കടമ. 

 

ا َو  نَو ْعا .7 إِو َو ا َو َو ْع َو   َو

 

അതഽീകഺണ്ഞ  തങ്ങൾ ഴ഻വഺയഺൽ അദ്ധ്േഺന഻ക്കഽക 

 

ീഞരഽക്കങ്ങീള തഽടർന്നഞ എളുപ്പമഽണ്ഺവഽം എന്നഞ ഉണർത്ത഻യ ുശഷം വളീര 
ഗ്പധഺനീപ്പച്ഠ രഽ ന഻ർുേശമഺണ്. അലലഺഹഽ നൽകഽന്ന് ഴ഻വഺയഺൽ 
അദ്ധ്േഺന഻ക്കഽക എന്നഞ! എന്഻ൽ ന഻ന്നഞ ഴ഻വഺയഺൽ എുന്നഺ എന്഻ൽ 
അദ്ധ്േഺന഻ക്കഽക എുന്നഺ ഗ്പുതയകം പറയഺത്ത സ്ഥ഻ത഻ക്കഞ  വയഺപകഺർത്ഥം ഇവ഻ീട 
വരഽം . ഭൗത഻ക കഺരയങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഞ ഴ഻വഺയഺൽ പഺരഗ്ത഻ക കഺരയത്ത഻ലഽം, 
ശഗ്തഽവഽമഺയഽള്ള സമരത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ ഴ഻വഺയഺൽ പ഻ശഺെ഻ുനഺടഽം 
ുദുഹച്ഛുയഺടഽമഽള്ള സമരത്ത഻ലഽം, ജനങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പച്ഠ വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ 
ന഻ന്നഞ ഴ഻വഺയഺൽ അലലഺഹഽവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പച്ഠ വ഻ഷയത്ത഻ലഽം, വയക്ത഻പരമഺയ 
വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഞ സേതഗ്ന്മഺകഽുപഺൾ സമാഹത്ത഻ന്ീറ വ഻ഷയത്ത഻ലഽം, 
ന഻ർബന്ധകഺരയങ്ങൾ ീെയ്തതഽ ത഼ർന്നഺൽ സഽന്നത്തഺയ കഺരയങ്ങള഻ലഽം, പകല഻ീല 
ുജഺല഻ത്ത഻രക്കഽകള഻ൽ ന഻ന്നഞ ഴ഻വഺയഺൽ രഺഗ്ത഻യഽള്ള സഽന്നത്തഞ  
ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ലഽം, ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ വ഻രമ഻ച്ചഺൽ ഗ്പഺർത്ഥനയ഻ലഽം. ഇങ്ങീന 
രഽ നലല വ഻ഷയത്ത഻ൽ ന഻ന്നഞ വ഻രമ഻ച്ചഺൽ മീറ്റഺരഽ നലല വ഻ഷയത്ത഻ലഽം 
ുജഺല഻യഺവഽക എന്ന രഽ വല഻യ സുന്ദശമഺണ് ഈ സാക്തങ്ങൾ നൽകഽന്ന് . 
ഈ ന഻ർുേശം ഗ്പതയക്ഷത്ത഻ൽ നബ഻(സ)ുയഺടഺീണങ്ക഻ലഽം എലലഺവർക്കഽം 
ഭഺധകമഺീണന്നഞ ഗ്പുതയകം ഗ്ശദ്ധ്഻ക്കഽക വ഻ശേഺസ഻യഽീട ജ഼വ഻തത്ത ൽ഻ ലഭ഻ക്കഽന്ന 
ഴ഻വഽ സമയം ര഻ക്കലഽം ന഻ഷ്ക്ഫലമഺക്ക഻ക്കളയരഽീതന്നഽള്ള സുന്ദശം ഇ് 
നൽകഽന്നഽ. എലലഺം കാട഻ ുര സമയത്തഞ  ഗ്ശദ്ധ്഻ക്കഺൻ കഴ഻യ഻ീലലന്നഽം ഇ് 
സാെ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ. 
 

ീെയ്ുന്ന ഗ്പവർത്തനത്ത഻ൽ ഗ്ശദ്ധ് ുകഗ്ന്ദ഼കര഻ക്കണീമങ്ക഻ൽ അുതസമയം ഗ്ശദ്ധ് 
ത഻ര഻ക്കഽന്ന മറ്റു കഺരയങ്ങൾ ഉണ്ഺവഺീത ുനഺക്കണം എന്നഽം ഇത഻ൽ ന഻ന്നഞ 
മനസ഻ലഺക്കഺം മറ്റു ഗ്ശദ്ധ്കള഻ൽന഻ീന്നഺീക്ക മഽക്തരഺയത഻നഽുശഷമഺണ്. 



ന഻സ്ക്കഺരത്ത഻ൽ ഗ്പുവശ഻ുക്കണ്ീതന്നഽം ഭക്ഷണം മഽന്ന഻ൽ ീവച്ചഞ  (അുപ്പഺൾ 
ഭക്ഷണത്ത഻ുലക്കഞ  ീകഺത഻യഽീണ്ങ്ക഻ൽ)ന഻സ്ക്കര഻ക്കരഽീതന്നഽം വ഻സർച്ജനത്ത഻നഽ 
മഽച്ഠ഻യഺൽ അ് കഴ഻ുച്ട ന഻സ്ക്കര഻ക്കഺവാ എന്നഽീമഺീക്കയഽള്ള കൽപനയഽീട 
ീപഺരഽൾ ഇ് തീന്നയഺണ്. 

 

ا َو  ْع َو ْعا .8 إِواَو ا َو ِّبنَو   َو

 

തങ്ങളുീട നഺഥന഻ുലക്കഞ  തീന്ന ആഗ്രഹം ഗ്പകട഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്ുക. 

 

ഏീതഺരഽ കഺരയവഽം ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഽവഺൻ അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ സഹഺയം 
അന഻വഺരയമഺണ്. കഺരണം ഏ് അനഽഗ്രഹവഽം അവന ൽ഻ ന഻ന്നഽ മഺഗ്തമഺണ് 
അത഻ന്ീറ നന്ഩയ഻ലഺയഽള്ള പരയവസഺനത്ത഻നഽം അവന്ീറ അനഽഗ്രഹം ുവണം 
അ് ീകഺണ്ഞ  തീന്ന ഏീതഺരഽ കഺരയത്ത഻ീനഺരഽങ്ങഽുപഺഴഽം അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ 
അനഽഗ്രഹം ആഗ്രഹ഻ക്കണം കഺരണം സഹഺയം മഽഴഽവനഽം അലലഺഹഽവ ൽ഻ 
ന഻ന്നഺണ്. അത഻ൽ ഭൗത഻കം അഭൗത഻കം സഺധഺരണം അസഺധഺരണം എീന്നഺന്നഽം 
വയതയഺസമ഻ലല. ീെരഽപ്പ഻ന്ീറ വഺർ അറ്റഺൽ ുപഺലഽം അലലഺഹഽുവഺട് സഹഺയം 
ുതടണീമന്ന നബ഻വെനം ഈ ആശയീത്ത അരക്ക഻ച്ഠ റുപ്പ഻ക്കഽന്നതഺണ്. പ഻ീന്ന 
നഺം മറ്റുള്ളവുരഺട് സഹഺയം ുെഺദ഻ക്കഽന്ന് അലലഺഹഽ അനഽവദ഻ച്ച കഺരണം 
എന്ന ന഻ലക്കഺണ്. അത഻ലഽം ഭൗത഻കവഽം അഭൗത഻കവഽം വയതയഺസമ഻ലല കാടഽതൽ 
വ഻ശദ഼കരണത്ത഻നഽ ഫഺത഻ഹയ഻ീല ന഻ുന്നഺട് മഺഗ്തം സഹഺയം ുതടഽന്നഽ 
എന്നത഻ന്ീറ വ഻ശദ഼കരണം ുനഺക്കഽക ഗ്പഺർത്ഥ഻ച്ച഻രഽന്നഺൽ മഺഗ്തം ുപഺരഺ 
എന്നഽം പണ഻ീയടഽക്കഽക കാട഻ ീെയ്ണീമന്നഽം ഈ സാക്തങ്ങൾ നീമ്മ 
പഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ. ഗ്പവർത്ത഻ച്ചഺലഽം ഫലം തുരണ്വൻ അലലഺഹഽവഺീണന്നഞ 
വ഻ശേസ഻ുക്കണ്തഽം അത഻നഺൽ തീന്ന ഗ്പവർത്തനുത്തഺീടഺപ്പം ഗ്പഺർത്ഥനയഽം 
ആവശയമഺണ്. എന്നഽം ഈ സാക്തങ്ങൾ നീമ്മ പഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ. 
 

ഈ ആശയങ്ങീളലലഺം സഺംശ഼കര഻ക്കഽന്ന ഗ്പഺർത്ഥനകൾ നബ഻(സ) നടത്തഺറഽണ്ഞ . 
എുപ്പഺഴഽം ഗ്പഺർത്ഥ഻ക്കഺവഽന്ന രഽ ഗ്പഺർത്ഥനയഺണ്. ഇമഺം മഽസ്ല഻ം(റ) റ഻ുപ്പഺർച്ഠഞ  
ീെയ്തത നബ഻(സ) യഽീട ഗ്പഺർത്ഥന 

 

 

اللهم ا لح لي  ي ي الذي هو ع مة امري وا لح لي   ياي التي فيها معا ي وا لح لي اخرتي التي فيها معا ي واجعل الحياة زيا ة 

 لي في كل خير واجعل الممات راحة لي من كل  ر

 

അർത്ഥം : 
അലലഺഹഽുവ! എന്ീറ കഺരയത്ത഻ന്ീറ രക്ഷയഺകഽന്ന എന്ീറ മത ന഻ഷ്ക്ഠ ന഼ 



എന഻ക്കഞ  നന്നഺക്ക഻ ത്തുരണുമ.എന്ീറ ജ഼വ഻തമഺർരം ഉൾീക്കഺള്ളുന്ന എന്ീറ 
ഐഹ഻കജ഼വ഻തവഽം ന഼ എന഻ക്കഞ  നന്നഺക്ക഻ത്തുരണുമ എന്ീറ മടക്കസ്ഥലം 
ഉൾീക്കഺള്ളുന്ന എന്ീറ പഺരഗ്ത഻ക ജ഼വ഻തവഽം എന഻ക്കഞ  ന഼ നന്നഺക്ക഻ത്തുരണുമ 
ഈ ജ഼വ഻തം എലലഺ നന്ഩയ഻ലഽം എന഻ക്കഞ  വർദ്ധ്നവഺക്ക഻ത്ത഼ർക്കഽകയഽം മരണീത്ത 
എലലഺ ത഻ന്ഩയ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള ആശേഺസമഺക്ക഻ത്ത഼ർക്കഽകയഽം ീെുയ്ണുമ! 

 

െഽരഽക്കത്ത഻ൽ രഽ വ഻ശേഺസ഻യഽീട ജ഼വ഻തത്ത഻ീല ലക്ഷയഺധ഻ഷ്ട഻തമഺയ രഽ 
ൂശല഻ രാപീപ്പടഽത്തഽന്ന അദ്ധ്യഺയമഺണ഻് .പര഼ക്ഷണങ്ങൾ വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന 
നന്ഩയഽീട മഽുന്നഺട഻യഺീണന്നഞ മനസ഻ലഺക്ക഻ ക്ഷമ഻ക്കഺനഽം ക഻ച്ഠുന്ന ഴ഻വഽ 
സമയങ്ങീളലലഺം നന്ഩക്കഺയ഻ മഺറ്റ഻ ീവക്കഺനഽം അ് വ഻ജയകരമഺക്കഺനഺയ഻ 
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽഗ്രഹം ുതടഺനഽം വ഻ശേഺസ഻ സദഺ സന്നദ്ധ്നഺയ഻ര഻ക്കണം 
.അലലഺഹഽ അവന്ീറ ഇഷ്ട ദഺസന്ഩഺര഻ൽ നീമ്മയഽം ഉൾീപ്പടഽത്തീച്ഠ ആമ഼ൻ 

 


