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അദ്ധ്ൿഺയം 63 : സാറത്തഽൽ മഽനഺഫ഻ഖാൻ                                                                        

  سورة المىافقون

മദ഼നയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു : വഺക്ൿങ്ങൾ 11  

  بسم هللا الزحمه الزحٍم
 

പരമ കഺരഽണ഻കനഽും കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ എലലഺ 

നഺമങ്ങള ും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹും ുേട഻ീകഺണ്ട് ഞഺൻ ആരുംഭ഻കഽന്നഽ  
 

ُ ٌَ ْل َُم  ِنَّن  ِ َ هللاَّن َ ُ   ِوَّنَ  لََزُسوُو هللاَّن ُمىَافِقُوَن  َالُوا وَ ْل ُمىَافِقٍَِه  َِ ا َ ااَء الْل َ ُ   ِنَّن الْل ُ ٌَ ْل َء لََزُسولُهُ َ هللاَّن

1)لََكاِ بُوَن    

(നബ഻ുയ)അങ്ങയഽീെ അെഽക്കൽ ക്പെവ഻ശവഺസ഻ക്ൾ വരഽുപഺൾ, 

ന഻ശ്ചയമഺയഽം തങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ റസാൽ തീെയഺീെെ് ഞങ്ങൾ 

സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്തഽെഽ, എെ് അവർ പറയഽം.തങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

റസാൽ തീെയഺീെെ് അള്ളഺഹഽവ഻െറ഻യഺം.ക്പെ വ഻ശവഺസ഻ക്ൾ ക്ള്ളം 
പറയഽെവർ തീെയഺീെെ് അള്ളഺഹഽ സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്തഽക്യഽം ീെയ്യുെഽ  

ബഺഹൿമഺയ഻ മഽസ്ല഻മഺീണന്ന് നട഻കഽകയഽും ഉള്ള഻ൽ സേൿന഻ുഷധും 

ഒള഻പ്പ഻ച്ച  ീവകഽകയഽും ീെയ്യ ന്നവർകഺണ് മഽനഺഫ഻ഖഽകൾ-

കപടവ഻ശവഺസ഻കൾ-എന്ന് പറയഽന്നത്.അങ്ങീനയഽള്ള െ഻ലർ 

മദ഼നയ഻ലഽമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. നബ഻(സ)യഽീടയഽും സേൿവ഻ശവഺസ഻കള ീടയഽും 

മഽന്ന഻ീലത്തഽുപഺൾ വ഻ശവസ഻ച്ചവരഺണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് സേൿും ീെയ്തത് 

ആണയ഻ട്ട് സ്ഥഺപ഻കഺൻ അവർ ശമ഻കഽമഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ അവരഽീട 

വഺകഽകൾ സേൿത്ത഻ീനേ഻രഺീണന്നഽും കള്ള സേൿമഺണവർ 

ീെയ്തേ഻ര഻കഽന്നീേന്നഽും അള്ളഺഹഽ വൿക്തമഺക഻യ഻ര഻കഽന്നഽ  

ഇമഺും ഖഽർേവഽബ഻ എഴഽേഽന്നഽ ഇമഺും ബഽഖഺര഻(റ)ൂസദഽ ബ഻ൻ അർഖമ഻ൽ 

ന഻ന്ന് റ഻ുപ്പഺർട്ട് ീെയ്യ ന്നഽഞഺൻ എന്ീറ പ഻ത്വൿുനഺീടഺപ്പും ഒരഽ 
യഽദ്ധത്ത഻ലഺയ഻ര഻ീക (േബാഖ് യഽദ്ധമഺണീേന്നഽും ബനഽൽ മഽസ്ഥലഖ് 

യഽദ്ധമഺീണന്നഽും അഭ഻പഺയമഽണ്ട്- ഫത്ഹഽൽബഺര഻) കപട ുനേഺവ് 

അബ്ദ ള്ളഺഹ് ബ഻ൻ ഉബയ്യ  ് ബ഻ൻ സഽലാൽ പറയഽന്നത് ഞഺൻ 

ുകട്ട .(യഺേക഻ടയ഻ൽ വ഻ശമത്ത഻ന഻റങ്ങ഻യ഻ടത്ത് ീവച്ചഺയ഻രഽന്നഽ ഈ 

സുംസഺരും-ഫത്ഹഽൽ ബഺര഻)നബ഻(സ)യഽീട അടഽത്തഽള്ളവർക് അവർ 

നബ഻(സ)യഽീട അടഽത്ത് ന഻ന്ന് പ഻ര഻ഞ്ഞഽ ുപഺകഽും വീര ന഻ങ്ങൾ ഒന്നഽും 

െ഻ലവഴ഻കരഽത് എന്നഽും. നഺും മദ഼നയ഻ൽ മടങ്ങ഻ീയത്ത഻യഺൽ 

അവ഻ീടയഽള്ള ുയഺഗൿന്ഩഺർ േഺഴ്ന്ന്നവീര 

പഽറത്തഺകഽും(സഹഺബത്ത഻ീനയഺയ഻രഽന്നഽ േഺഴ്ന്ന്നവർ എന്ന് അവൻ 
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ഉുേശ഻ച്ചത്)എന്നഽും അവൻ പറയഽന്നേഺണ് ഞഺൻ ുകട്ടത്.ഞഺൻ അത് 

എന്ീറ പ഻േിവൿുനഺട് പറയഽകയഽും അുേഹും നബ഻(സ)ീയ 

അറ഻യ഻കഽകയഽും ീെയ്തേഽ.അുപ്പഺൾ നബ഻(സ)കപടുനേഺവ഻ീനയഽും 

അനഽയഺയ഻കീളയഽും വ഻ള഻പ്പ഻ച്ച് ന഻ങ്ങൾ ഇങ്ങീന പറുഞ്ഞഺ എന്ന് 
ുെഺദ഻കഽകയഽും ഞങ്ങൾ അങ്ങീന പറഞ്ഞ഻ുട്ടയ഻ീലലന്ന് അവർ സേൿും 

ീെയ്യ കയഽും ീെയ്തേഽ,അുപ്പഺൾ അവരഽീട സേൿും 

നബ഻(സ)സവ഼കര഻കഽകയഽും എീന്ന ന഻രഺകര഻കഽകയഽും 

ീെയ്തേഽ.ജ഼വ഻േത്ത഻ൽ ഒര഻കലഽമഽണ്ടഺയ഻ട്ട഻ലലഺത്ത വ഻ധും ഞഺൻ 

മഺനസ഻കമഺയ഻ വ഻ഷമ഻ച്ച .പ഻ീന്ന പഽറത്ത഻റങ്ങഺീേ ഞഺൻ വ഼ട്ട഻ൽ േീന്ന 

ഇര഻പ്പഺയ഻(ഞഺൻ നബ഻(സ)ുയഺട് കള്ളും പറഞ്ഞഽ എന്ന് പലരഽും 

എീന്നകഽറ഻ച്ച് ധര഻കഽകയഽും ആപേ഻ുഷധും അവർ പകട഻പ്പ഻കഽകയഽും 

ീെയ്തേഽ.അേഺയ഻രഽന്നഽ ഞഺൻ പഽറത്ത഻റങ്ങഺേ഻ര഻കഺൻ 

കഺരണും)അുപ്പഺൾ ഈ അദ്ധൿഺയത്ത഻ന്ീറ ആദൿും മഽേൽ 

കപടുനേഺവ഻ന്ീറ പസ്േഺവനയടകമഽള്ള ഭഺഗങ്ങൾ അള്ളഺഹഽ 
അവേര഻പ്പ഻ച്ച .അുപ്പഺൾ നബ഻(സ)എന്ീറ ആടഽുത്തക് വ഻ള഻കഺനഺയ഻ 
ആീള അയകഽകയഽും ന഻ങ്ങീള അള്ളഺഹഽ സേൿമഺക഻യ഻ര഻കഽന്നഽ എന്ന് 
പറയഽകയഽും ീെയ്തേഽ(ബഽഖഺര഻ ഹദ഼സ് നപർ 4900)  

ഇമഺും േഽർമഽദ഻യഽീട സഽനന഻ൽ 3313-മത് ഹദ഼സ഻ൽ ഇങ്ങീന കഺണഺും ൂസദ് 

ബ഻ൻ അർഖും(റ)പറഞ്ഞഽ.ഞങ്ങൾ നബ഻(സ)ുയഺീടഺപ്പും യഽദ്ധത്ത഻നഽ 
പഽറീപ്പട്ട .എവ഻ീടീയങ്ക഻ലഽും സുംഘും ഇറങ്ങ഻യഺൽ ീവള്ളമഽള്ള഻ടുത്തക് 
ഞങ്ങൾ ുവഗും ുപഺകഽും എന്നഺൽ ഗഺമ഼ണരഺയ അറബ഻കൾ ഏറ്റവഽും 

ആദൿും ീവള്ളത്ത഻ന്റടഽത്ത് എത്തഽമഺയ഻രഽന്നഽ.അങ്ങീന ഒരഽ ഗഺമ഼ണൻ 

മഽുന്നഺട്ട് വന്ന് ീവള്ളും ീകട്ട഻ ന഻ർത്തഽകയഽും െഽറ്റ ഭഺഗത്തഽും കലല കൾ 

ീവകഽകയഽും അേ഻ന്ീറ ുമൽ ുേഺൽ വ഻ര഻പ്പ഻ട്ട് േന്ീറ 

കാട്ട കഺർവരഺനഺയ഻ കഺത്ത഻ര഻കഽകയഽും ീെയ്തേഽ.അുപ്പഺൾ 

അൻസഺര഻കള഻ൽ ീപട്ട ഒരഽ ുയഺദ്ധഺവ് ആ ീകട്ട഻ ന഻ർത്ത഻യ ീവള്ളത്ത഻ൽ 

ന഻ന്ന് േന്ീറ ഒട്ടകീത്ത ീവള്ളും കഽട഻പ്പ഻കഺൻ ശമ഻ച്ച .ഗഺമ഼ണൻ അത് 

േടഞ്ഞഽ.അുപ്പഺൾ ീകട്ട഻യ ന഻ർത്ത഻യ ീവള്ളും ആ അൻസഺര഻ ീപഺട്ട഻ച്ച് 
വ഻ടഺനഺയ഻ ീകട്ട഻ ന഻ർത്തഺനഽപുയഺഗ഻ച്ച ഒരഽ കലല് വല഻ച്ചൂര഻.ഗഺമ഼ണൻ 

ഒരഽ മരകഷ്ണീമടഽത്ത് അൻസഺര഻യഽീട േലകട഻കഽകയഽും മഽറ഻വ് 

പറ്റ കയഽും ീെയ്തേഽ.അുപ്പഺൾ ആ അൻസഺര഻ കപടുനേഺവഺയ 

അബ്ദ ള്ളഺഹ് ബ഻ൻ ഉബ്അയ്യ് ബ഻ൻ സഽലാല഻ുനഺട് ുപഺയ഻ പരഺേ഻ 
പറഞ്ഞഽ.അുപ്പഺൾ അബ്ദ ള്ളക് ുദഷൿും വര഻കയഽും റസാല഻ന്ീറ അടഽത്ത് 
ന഻ന്ന് അവർ ുപഺകഽും വീര ന഻ങ്ങൾ ഒന്നഽും െ഻ലവഴ഻കരഽത് –ഗഺമ഼ണീര 

ഉുേശ഻ച്ചഺണ് അവൻ െഽറ്റ ഭഺഗത്തഽള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നബ഻(സ)യഽീട 

അടഽത്ത് ഭക്ഷണും ീകഺണ്ടഽ വന്നഺൽ ഗഺമ഼ണർ അത് കഴ഻കഺൻ 

എത്തഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.ഇന഻ അവർക് ഒന്നഽും ീകഺടഽകരഽീേന്നഺണ് 
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അവന്ീറ വഺക഻ന്ീറ ധവന഻-അുേഺീടഺപ്പും നഺും മദ഼നയ഻ൽ 

മടങ്ങ഻ീയത്ത഻യഺൽ ുയഺഗൿരഺയ നഺും ഗഺമ഼ണീര പഽറത്തഺകഽീമന്നഽും 

അവൻ പഖൿഺപ഻ച്ച .കപടുനേഺവ഻ന്ീറ ഈ പഖൿഺപനും ുകട്ട ഞഺൻ അത് 

എന്ീറ പ഻േിവൿുനഺട് പറയഽകയഽും അവർ നബ഻(സ)ീയ 

അറ഻യ഻കഽകയഽുംനബ഻(സ)കപടുനേഺവ഻ുനഺട് വ഻ശദ഼കരണും ുേടഽകയഽും 

അവൻ അത് ന഻ുഷധ഻കഽകയഽും ീെയ്തേഽ.അുപ്പഺൾ അവീന 

സവ഼കര഻കഽകയഽും എന്ീറ വഺദും ന഻രഺകര഻കഽകയഽും ീെയ്തേഽ.ഞഺൻ 

നബ഻(സ)ുയഺട് നഽണ പറഞ്ഞഽ എന്ന് സഹഺബ഻കൾ പലരഽും ധര഻ച്ചുപ്പഺൾ 

എന഻ക് വലലഺത്ത വ഻ഷമമഺയ഻.അങ്ങീന നബ഻(സ)ീകഺപ്പും ദഽ:ഖത്തഺൽ 

കഽന഻ഞ്ഞ മഽഖവഽമഺയ഻ യഺേ േഽടരീവ നബ഻(സ)എന്ീറ അടഽത്ത് 
വര഻കയഽും എന്ീറ ീെവ഻യ഻ൽ പ഻ട഻ച്ച് ഉരസഽകയഽും എീന്ന ുനഺക഻ 
െ഻ര഻കഽകയഽും ീെയ്തേഽ.സഺശവേമഺയ഻ ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻കഽന്നേ഻ുനകഺൾ 

വല഻യ സുതഺഷമഺണ് ആ സമയത്ത് എന഻കഽണ്ടഺയത്.പ഻ന്ന഼ട് 

അബാബകർ(റ)എന്ീറ അടഽത്ത് വന്ന് നബ഻(സ)എത് പറഞ്ഞഽ എന്ന് 
ുെഺദ഻കഽകയഽും ീെയ്തേഽ.ഒന്നഽും പറഞ്ഞ഻ീലലന്നഽും ീെവ഻പ഻ട഻ച്ച രസഽകയഽും 

െ഻ര഻കഽകയഽമഺണ് ീെയ്തേീേന്നഽും ഞഺൻ പറഞ്ഞഽ.സുതഺഷ഻കഽക എന്ന് 
പറഞ്ഞ് അബാബകർ(റ)മഺറ഻.പ഻ന്ന഼ട് ഇുേ ുപഺീല ഉമർ(റ)വഽും 

ീെയ്തേഽ.പ഻ന്ന഼ട് വന്ന പഭഺേത്ത഻ൽ നബ഻(സ)ഈ അദ്ധൿഺയും പഺരഺയണും 

ീെയ്തേഽ  

അബ്ദ ള്ളഺഹ് ബ഻ൻ അുംറ്(റ) റ഻ുപ്പഺർട്ട് ീെയ്യ ന്നഽ നബ഻(സ)പറഞ്ഞഽ.നഺലഽ 
കഺരൿങ്ങൾ ഒരഺള഻ലഽണ്ടഺയഺൽ അവൻ പാർണ്ണ കപടനഺണ്.ഇേ഻ൽ ന഻ന്ന് 
ഒരഽ കഺരൿും ഒരഺള഻ൽ ഉണ്ടഺയഺൽ കഺപടൿത്ത഻ന്ീറ ഒരഽ കഺരൿും 

അവന഻ലഽണ്ടഺകഽും അത് അവൻ ഒഴ഻വഺകഽും വീര.വ഻ശവസ഻കീപ്പട്ടഺൽ 

വഞ്ചന കഺണ഻കഽക,സുംസഺര഻ച്ചഺൽ കള്ളും പറയഽക,വഺഗ്ദഺനും ീെയ്തേഺൽ 

വഞ്ചന കഺണ഻കഽും,പ഻ണങ്ങ഻യഺൽ ീേറ഻ പറയഽും.ഇത് 

സേൿവ഻ശവഺസ഻കൾകഽള്ള ശക്തമഺയ േഺക഼േഺണ്.ഈ ദഽ:സവഭഺവങ്ങൾ 

നമ്മ഻ലഽുണ്ടഺ എന്ന് െ഻ത഻കഽകയഽും ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ അത് ഒഴ഻വഺകഽകയഽും 

ുവണും(ഖഽർേവഽബ഻)  

അവർ സഺക്ഷൿും വഹ഻കഽും എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരഽീട മനസ്സ഻ൽ 

നബ഻(സ)അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ റസാലഺീണന്ന് വ഻ശവഺസമഽീണ്ടന്ന സേൿും 

ീെയ്തേഽ ീകഺണ്ട് േങ്ങള ീട കഺപടൿും മറച്ച  ീവകലഺണവരഽീട 

ഉുേശൿും.എന്നഺൽ േങ്ങൾ - അവർ പറഞ്ഞത് ുപഺീല- അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ 

റസാലഺീണന്ന് അള്ളഺഹഽവ഻നറ഻യഺും.എന്നഺൽ അവർക് അങ്ങീന 

വ഻ശവഺസമഽീണ്ടന്ന വഺദും കള്ളമഺീണന്ന് അള്ളഺഹഽ സഺക്ഷൿും 

വഹ഻കഽകയഽും ീെയ്യ ന്നഽ.ഒന്നഽ പറയഽകയഽും അേ഻ീനേ഻രഽ 
വ഻ശവസ഻കഽകയഽും ീെയ്തേഺൽ അവൻ കള്ളനഺീണന്ന് ഇേ഻ൽ ന഻ന്ന് 
മനസ഻ലഺകഺും(ഖഽർേവഽബ഻)  
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َم ُوَن  ِ  ِوَّن ُمْل َساا َما َكاوُوا ٌَ ْل ٌْلَماوَ ُمْل ُ ىَّنتً فََص ُّ ا َعه َسبٍِِل هللاَّن 2اتَّنَخُذ ا أَ   

അവർ തങ്ങളുീെ സതൿങ്ങീള ഒരഽ മറയഺക്ക഻ 
ീവച്ച഻ര഻ക്കഽക്യഺണ്.അങ്ങീന അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗത്ത഻ൽ ന഻െ് 
അവർ (ജനങ്ങീള) തെയഽെഽ ന഻ശ്ചയമഺയഽം അവർ പവർത്ത഻ച്ചു 
ീക്ഺണ്ട഻ര഻ക്കഽെത് വളീര െ഼ത്ത തീെ!  

സവതും മറ ീപഺള഻യഺേ഻ര഻കഺനഽള്ള ഒരഽ അടവ് മഺേമഺണ഼ സേൿും ീെയ്യൽ 

എന്നഽും അത് മഽുഖന െ഻ല നലല മനഽഷൿീര വഞ്ച഻കഺനഽും അവരഽീട 

വലയ഻ൽ ീപടഽത്തഽവഺനഽും അവർക് സഺധ഻ച്ച഻രഽന്നഽീവന്നഽും ഇത് വളീര 

ദഽഷ഻ച്ച ന഻ലപഺടഺീണന്നഽും അള്ളഺഹഽ അറ഻യ഻കഽന്നഽ  

അവരഽീട സഺക്ഷൿീത്തകഽറ഻ച്ചലലഅവർ സേൿീത്ത മറയഺക഻ എന്ന് 
പറഞ്ഞത് മറ഻ച്ച് േഽടകത്ത഻ൽ പറഞ്ഞ ുപഺീല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ഻ട്ട഻ീലലന്ന് 
പറഞ്ഞ സേൿീത്തയഺണ഻വ഻ീട ഉുേശൿും  

അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗും അവർ അവഗണ഻ച്ച  എന്നഽും ഇവ഻ീട 

ആശയമഺകഺും ഞങ്ങൾ േീന്ന വ഻ശവസ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല ഞങ്ങൾ അവീര 

ന഻ുഷധ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ മഽഹമ്മദ്(സ)ശര഻യഺയ പവഺെകനഺയ഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ 

ഇത് മനസ഻ലഺുകണ്ടേഺയ഻രഽന്ന഻ുലല എന്ന് പറഞ്ഞ് ീകഺണ്ട് ജാേീരയഽും 

ബഹഽൂദവഺരഺധകീരയഽും ഇസ്ലഺമ഻ുലക് വരഽന്നേ഻ൽ ന഻ന്ന് അവർ 

േടഞ്ഞഽ എന്നഽും ഇവ഻ീട ഉുേശൿമഺകഺും.എന്നഺൽ അവരഽീട മനസ഻ൽ 

വ഻ശവഺസമ഻ീലലന്ന് അറ഻യഺത്തത് ീകഺണ്ടലല പരസൿമഺയ഻ ശഹഺദത്ത് കല഻മ 

ീെഺലല഻യവീന ബഺഹൿമഺയ഻ മഽസ്ല഻മഺയ഻ കണകഺകലഽും അവന്ീറ 

കഺപടൿത്ത഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ പരുലഺകുത്തക് മഺറ്റ഻ീവകലഽമഺണ് ഇസ്ലഺമ഻ന്ീറ 

ൂശല഻ എന്നത് ീകഺണ്ടഺണ് ുനരീത്ത അവീര പരസൿമഺയ഻ 
വഷളഺകഺേ഻രഽന്നത് എന്നഽമഺണ് അള്ളഺഹഽ ഇവ഻ീട ഉണർത്തഽന്നത് 

അവരഽീട ഈ കഺപടൿവഽും സേൿത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ആള കീള േ഻ര഻ച്ച  

വ഻ടലഽീമഺീക വളീര െ഼ത്തയഺയ നടപട഻യഺീണന്നഽും അള്ളഺഹഽ 
ഉണർത്തഽന്നഽ  

3)بِأَوَّن ُمْل آَمىُوا ثُمَّن َكفَُز ا فَطُبَِع َع َى  ُ ُوبِِ مْل فَ ُمْل ََل ٌَفْلقَ ُوَن َ لَِ     

അത് അവർ (നഺവഽീക്ഺണ്ട് മഺതം)വ഻ശവസ഻ക്കഽക്യഽം (ഹിദയം 

ീക്ഺണ്ട്)ന഻ുഷധ഻ക്കഽക്യഽം ീെയ്തത് ീക്ഺണ്ടഺണ്.അത഻നഺൽ അവരഽീെ 

ഹിദയങ്ങൾക്ക് മഽദീവക്കീെട്ട഻ര഻ക്കഽെഽ അത഻നഺൽ അവർ സതൿം 
ഗഹ഻ക്കഽെ഻ലല  

അവർ ഇേയഽും ദഽഷ഻ച്ച് ുപഺയത് നഺവഽീകഺണ്ട് വ഻ശവസ഻ച്ച  എന്ന് 
പറയഽകയഽും മനസ്സ഻ൽ അവ഻ശവഺസും ീകഺണ്ട് നടകഽകയഽും ീെയ്തേത് 

ീകഺണ്ടഺണ്. ഇേ഻ന്ീറ ഫലമഺയ഻ അവരഽീട ഹ്ദയങ്ങൾ ഏറ്റവഽും കടഽത്ത് 
ുപഺവഽകയഽും ുമല഻ൽ ഒരഽ നന്ഩയഽും കടകഺത്ത വ഻ധും അവ അടച്ച  
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പാട്ട഻മഽദീവകീപ്പടഽകയഽും ീെയ്തേഽ.അേ഻നഺൽ ഇന഻ അവർ സേൿും 

ഗഹ഻കഽീമന്ന് പേ഼ക്ഷ഻കഺവേലല  

َسبُو َسىَّنَ ةٌ ٌَحْل لِِ مْل َكأَوَّن ُمْل ُخُ ٌب مُّ َمعْل لِقَوْل َساُم ُمْل َ  ِن ٌَقُولُوا تَسْل ِجبَُ  أَ ْل ٌْلتَ ُمْل تُ ْل ٍْلَحٍت َ  َِ ا َرأَ َن ُكلَّن َص

هُمْل  َا َذرْل ٍْلِ مْل هُُم الْلَ ُ  ُّ فَاحْل فَُكوَن َع َ ُ أَوَّنى ٌُؤْل 4)تَ َ ُُم هللاَّن   

അവീര ന഻ങ്ങൾ ക്ണ്ടഺൽ അവരഽീെ ശര഼രങ്ങൾ ന഻ങ്ങീള 

അത്ഭഽതീെെഽത്തഽം.സംസഺര഻ക്കഽക്യഺീെങ്ക഻ൽ അവർ പറയഽെത് ന഻ങ്ങൾ 

ശദ്ധ്഻ച്ചു ുക്ൾക്കഽക്യഽം ീെയ്യും.െഺര഻ീവക്കീെട്ട 

മരത്തെ഻ക്ീളുെഺെമഺെവർ.എലലഺ ശബ്ദവഽം തങ്ങൾീക്കത഻രഺീെെ് 
അവർ വ഻െഺര഻ക്കഽം അവർ ശതഽക്കളഺണ്.അത഻നഺൽ അവീര സാക്ഷ്഻ച്ചു 
ീക്ഺള്ളുക്.അള്ളഺഹഽ അവീര ശപ഻ക്കീട്ട എങ്ങ഻ീനയഺെവർ(സതൿം 

വ഻ട്ട്)ീതറ്റ഻ക്കീെെഽെത്?  

അവീര കണ്ടഺൽ അഴകഽള്ള ശര഼രവഽും ആകർഷകമഺയ സുംസഺരവഽും 

ആയേ഻നഺൽ ആരഽും ശദ്ധ഻ച്ച് ുപഺകഽും(കപട ുനേഺവ് അബ്ദ ള്ളഺഹ് ബ഻ൻ 

ഉബയ്യ് ബ഻ൻ സഽലാൽ നലല സുംസഺര ൂവഭവും പകട഻പ്പ഻ച്ച഻രഽന്ന 

ആുരഺഗൿവഽും ആകർഷകമഺയ ശര഼രവഽമഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന ആളഺയ഻രഽന്നഽ എന്ന് 
ഇബ്നഽ അബ്ബ്ബ്ബ്ബ്ബഺസ്(റ) പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ട്) പീക്ഷ അവർ െഺര഻ീവച്ച മരത്തട഻ 
ുപഺീലയഺണ് ഉപകഺരമ഻ലല ധ഼രേയഽമ഻ലല വലല ശബ്ദവഽും ുകട്ടഺൽ 

വ഻ളറ഻യഺയ഻.േങ്ങൾീകേ഻ര഻ൽ വലല ആപത്തഽും വരഽന്നഽീവന്നഺണ് 

ധഺരണ.േങ്ങള ീട കഺപടൿും പഽറത്തഺകഽും വ഻ധും വലല പഖൿഺപനവഽും 

അള്ളഺഹഽവ഻ൽ ന഻ന്ന് വരഽുമഺ എന്നവർ ഭയീപ്പട്ട഻രഽന്നഽ. പീക്ഷ അവർ 

േങ്ങള ീട ശേഽകളഺീണന്നഽും കഽേതങ്ങള഻ലഽും വഞ്ചനയ഻ലഽും 

മ഻ടഽകന്ഩഺരഺീണന്നഽും .അത് ീകഺണ്ട് അവീര സാക്ഷ഻കണീമന്നഽും 

അവരഽീട ഒരഽ കഽേതങ്ങള഻ലഽും കഽടഽങ്ങരഽീേന്നഽമഺണ് അള്ളഺഹഽ 
ഉണർത്തഽന്നത് അവർ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ശഺപത്ത഻നർഹരഺീണന്നീേ 

േഽടർന്ന് പറഞ്ഞത്.നബ഻(സ)സേൿ പവഺെകനഺീണന്നേ഻നഽ എേുയഺ 

വൿക്തമഺയ ീേള഻വഽകൾ അവർക് ലഭ഻ച്ച഻ട്ട ീണ്ടന്നഽും പ഻ീന്നയഽും അവർ 

സേൿത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ീേറ്റ഻കീപ്പട്ടത് എങ്ങീന എന്ന് ആശ്ചരൿും 

പകട഻പ്പ഻കഽകയഺണ഻വ഻ീട  

ٌْلتَ ُمْل ٌَُص ُّ َن َ هُم مُّ ْل  ا ُرُ  َس ُمْل َ َرأَ ِ لَوَّن ْل فِزْل لَُكمْل َرُسوُو هللاَّن تَ ْل ا ٌَسْل بُِز َن َ  َِ ا  ٍَِل لَ ُمْل تََ الَوْل 5تَكْل   

ന഻ങ്ങൾ വരാ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ റസാൽ ന഻ങ്ങൾക്ക് ുവണ്ട഻ 
ീപഺറഽക്കല഻ീന ുതെഽം എെ് അവുരഺട് പറയീെട്ടഺൽ അവർ അവരഽീെ 

തലക്ൾ ത഻ര഻ച്ചു ക്ളയഽം.അഹംഭഺവം നെ഻ച്ചവരഺയ഻ീക്കഺണ്ട് അവർ 

ത഻ര഻ഞ്ഞഽ ുപഺക്ഽെതഺയ഻ തങ്ങൾ ക്ഺെഽക്യഽം ീെയ്യും  

കപടന്ഩഺരഽീട ദഽഷ഻ച്ച ന഻ലപഺടഽകീളകഽറ഻ച്ച് 
വ഻വര഻കഽകയഺണ഻ന഻.നബ഻(സ)ീയീകഺണ്ട് േങ്ങൾക് ുവണ്ട഻ 
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ീപഺറഽകല഻ീന ുേടഺൻ ആവശൿീപ്പടഽന്നത് സേൿവ഻ശവഺസ഻യഽീട 

സവഭഺവമഺണ്.കഺരണും.നമഽക് ുവണ്ട഻ അള്ളഺഹഽുവഺട് നബ഻(സ) 

നടത്തഽന്നശഽപഺർശ സവ഼കര഻കീപ്പടഺനഽള്ള സഺദ്ധൿേ കാടഽേലഺണ്.അേ഻നഽ 
ുവണ്ട഻ അവീര ക്ഷണ഻ച്ചഺൽ ഞങ്ങൾക് അേ഻ന്ീറ ആവശൿമ഻ീലലന്ന 

ഭഺവത്ത഻ൽ അഹങ്കഺര഻കളഺയ഻ അവർ േല േ഻ര഻ച്ച  ുപഺകഽും  

ഇമഺും ഖഽർേവഽബ഻(റ)എഴഽേഽന്നഽ.കപടന്ഩഺീര അനഺവരണും ീെയ്തേഽ 
ീകഺണ്ടഽള്ള മഽൻ കഴ഻ഞ്ഞ സാക്തങ്ങൾ അവേര഻ച്ചുപ്പഺൾ അവരഽീട 

കഽടഽുംബകഺരഺയ സേൿവ഻ശവഺസ഻കൾ അവരഽീട അടഽത്ത് ീെന്ന് അള്ളഺഹഽ 
ന഻ങ്ങള ീട കഺപടൿീത്ത ീവള഻വഺക഻ ന഻ങ്ങീള 

വഷളഺക഻യ഻ര഻കഽന്നഽ.അേ഻നഺൽ കഺപടൿത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് പ഻ത഻ര഻ഞ്ഞ് 
നബ഻(സ)യഽീട അടഽത്ത് ുപഺയ഻ നബ഻(സ)ീയീകഺണ്ട് ന഻ങ്ങൾക് ുവണ്ട഻ 
അള്ളഺഹഽുവഺട് ീപഺറഽകല഻ീന ുേട഻കാ.അങ്ങീന അള്ളഺഹഽ ന഻ങ്ങള ീട 

ുദഺഷും ീപഺറഽത്ത് േരീട്ട എന്ന് പറഞ്ഞഽ അുപ്പഺൾ പര഻ഹഺസ പാർവും 

അവർ േലേ഻ര഻ച്ച  കളയഽകയഽും അഹങ്കര഻കഽകയഽും 

ീെയ്തേഽ.അബ്ദ ള്ളഺഹ് ബ഻ബ് ഉബയ്യ഻ുനഺട് നബ഻(സ)യഽീട അടഽത്ത് ുപഺയ഻ 
ീപഺറഽകല഻ീന ുേടഺൻ ആവശൿീപ്പടണീമന്ന് പറഞ്ഞുപ്പഺൾ അവൻ 

ഇങ്ങീന പേ഻കര഻ച്ച  ന഻ങ്ങൾ എുന്നഺട് വ഻ശവസ഻കഺൻ പറഞ്ഞഽ.ഞഺൻ 

അനഽസര഻ച്ച .സകഺത്ത് ീകഺടഽകഺൻ പറഞ്ഞഽ.ഞഺൻ അേഽും ീെയ്തേഽ.ഇന഻ 
ഞഺൻ മഽഹമ്മദ് നബ഻ക് സഽജാദ് ീെയ്യഺുന ബഺക഻യഽള്ളൂ 

എന്ന്.(ഖഽർേവഽബ഻) നബ഻ീയീകഺണ്ട് ീപഺറഽകല഻ീന ുേടഺൻ 

ആവശൿീപ്പടഽന്നത് നബ഻കഽള്ള ആരഺധനയഺീണന്ന് കീണ്ടത്ത഻യത് 

അവന്ീറ ധ഻കഺരമഺയ഻രഽന്നഽ ഒര഻കലഽും മഽസ്ല഻ുംകൾക് അത്തരീമഺരഽ 
അഭ഻പഺയമഽണ്ടഺകഺവേീലലന്നഽും നബ഻(സ)അള്ളഺഹഽവ഻ുലകഽള്ള നമ്മഽീട 

മഺധൿമമഺീണന്നഽും ഈ സാക്തും നീമ്മ പഠ഻പ്പ഻കഽന്നഽ  

َث لَ ُمْل  فَزْل تَ ْل ٍْلِ مْل أَسْل فَاِسقٍَِه  َسَواا َع َ َم الْل َ ََل ٌَ ْلِ ي الْلقَوْل ُ لَ ُمْل  ِنَّن هللاَّن فَِز هللاَّن فِزْل لَ ُمْل لَه ٌَ ْل تَ ْل أَمْل لَمْل تَسْل

(6   

തങ്ങൾ അവർക്ക് ുവണ്ട഻ ീപഺറഽക്കല഻ീന ുതെലഽം ുതെഺത഻ര഻ക്കലഽം 

അവരഽീെ ുമല഻ൽ സമമഺണ് –അള്ളഺഹഽ അവർക്ക് 
ീപഺറഽത്തഽീക്ഺെഽക്കഽെുതയലല-ധ഻ക്കഺര഻ക്ളഺയ ജനതീയ അള്ളഺഹഽ 
ുനർമഺർഗത്ത഻ൽ ുെർത്തഽക്യ഻ലല തീെ  

അവർ ദഽഷ്ടന്ഩഺരഺയത് ീകഺണ്ട് അവർക് ുവണ്ട഻ നബ഻(സ)ീപഺറഽകല഻ീന 

ുേട഻യഺലഽും അവർക് അള്ളഺഹഽ ീപഺറഽകഽകയ഻ലല .കഺരണും വ഻ശവഺസും 

ശര഻യഺയഺലുലല നബ഻(സ)യഽീട ശഽപഺർശ ഫല഻കഽകയഽള്ളൂ  

ِ َخَشائُِه السَّنَماَ اِث هُُم الَّنِذٌَه ٌَقُولُوَن ََل تُىفِقُوا َع َى َمهْل ِعىَ   وا َ ّلِِلَّن ِ َحتَّنى ٌَىفَضُّ َرُسوِو هللاَّن

ُمىَافِقٍَِه ََل ٌَفْلقَ ُوَن  ِض َ لَِكهَّن الْل َرْل 7)َ اْلْل   
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അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ റസാല഻ന്ീറ അെഽത്തഽള്ളവർക്ക് ന഻ങ്ങൾ(ഒെഽം)ീെലവ് 

ീെയ്യരഽത് അവർ (നബ഻യഽീെ അെഽത്ത് ന഻െ്)ഒഴ഻ഞ്ഞഽ ുപഺക്ഺൻ ുവണ്ട഻ 
എെ് പറയഽെവരഺെവർ ആക്ഺശഭാമ഻ക്ളുീെ ഭണ്ഡഺരങ്ങൾ 

അള്ളഺഹഽവ഻നഽള്ളതഺണ് പീക്ഷ് ക്പെ വ഻ശവഺസ഻ക്ൾ ഇത് ഗഹ഻ക്കഽെ഻ലല  

കപടന്ഩഺർക് മഽസ്ല഻ുംകുളഺടഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന പകയഽും കഽശഽപഽും എേ 

ആഴത്ത഻ലഺയ഻രഽന്നഽ എന്ന് മനസ഻ലഺകഺനഽപകര഻കഽന്ന െ഻ല കഺരൿങ്ങൾ 

ആണ഻വ഻ീട പറയഽന്നത്.നബ഻(സ)യഽീട കാീടയഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന 

സഹഺബ഻കൾക് ഒന്നഽും നൽകരഽീേന്നഽും അങ്ങീന വന്നഺൽ നബ഻(സ)യഽീട 

അടഽത്ത് ന഻ന്ന് അവർ ഒഴ഻ഞ്ഞഽ ുപഺകഽീമന്നഽും അവർ പറഞ്ഞഽ.എന്നഺൽ 

ഇത് ീവറഽും വൿഺുമഺഹമഺീണന്നഽും ന഻ങ്ങൾ അവർക് ഒന്നഽും 

നൽക഻യ഻ീലലങ്ക഻ലഽും അവർ വ഻ഷമ഻ുകണ്ട഻ വര഻ലല.കഺരണും മനഽഷൿരഽീട 

ആഹഺരഺദ഻കള ും മറ്റ ും അവരഽീട കയ്യ഻ലീലലന്നഽും ആകഺശഭാമ഻യ഻ലഽള്ള 

എലലഺും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ന഻യതണത്ത഻ലഺീണന്നഽും അത് ീകഺണ്ട് 
ഇവരഽീട ഭ഼ഷണ഻ക് അല്പും ുപഺലഽും വ഻ലകൽപ്പ഻ുകണ്ടേ഻ീലലന്നഽും 

ഉണർത്ത഻യ഻ര഻കഽകയഺണ്.അള്ളഺഹഽ ഒരഽ കഺരൿും േ഼രഽമഺന഻ച്ചഺൽ 

അേ഻ന്ീറ വഴ഻കൾ അള്ളഺഹഽ എള പ്പമഺകഽും എന്ന് കപടന്ഩഺർക് 
അറ഻യഺത്തത് ീകഺണ്ടഺണ് ഇത്തരും േ഻ട്ടൂരങ്ങൾ അവർ പഽറീപ്പടഽവ഻ച്ചത് 

എന്നഺണ഻േ഻ന്ീറ െഽരഽകും  

ةُ َ لَِزُسولِهِ  ِ الْلِ شَّن ََ وَّن َ ّلِِلَّن ََعشُّ ِمىْلَ ا اْلْل ِزَ هَّن اْلْل َمِ ٌىَِت لٍَُخْل ىَا  ِلَى الْل َ  ْل ِمىٍَِه َ لَِكهَّن  ٌَقُولُوَن لَ ِه رَّن َ لِ ْلُمؤْل

ُمىَافِقٍَِه ََل  8)ٌَ ْل َُموَن الْل   

നഺം മദ഼നയ഻ുലക്ക് മെങ്ങ഻ീച്ചെഺൽ ക്ാെഽതൽ അന്തസ്സുള്ളവർ ഏറ്റവഽം 
തഺഴ്ന്െവീര അവ഻ീെ ന഻െ് പഽറത്തഺക്കഽക്തീെ ീെയ്യും എെവർ 

പറയഽെഽ അന്തസ്സ് അള്ളഺഹഽവ഻നഽം അവന്ീറ റസാല഻നഽം 
സതൿവ഻ശവഺസ഻ക്ൾക്കഽമഺമഺണ് തഺനഽം!പീക്ഷ് ക്പെ വ഻ശവഺസ഻ക്ൾ 

(അത്)അറ഻യഽെ഻ലല  

ഒര഻കൽ നബ഻(സ)യഽും സഹഺബ഻കള ും മദ഼നക് പഽറുത്തകഽള്ള ഒരഽ 
യഽദ്ധയഺേയഽണ്ടഺയ഻.െ഻ല കപടന്ഩഺരഽും ആകാട്ടത്ത഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ 
യഺേക഻ടയ഻ൽ അവർ പറഞ്ഞഽ.നഺും നഺട്ട഻ൽ മടങ്ങ഻ീയത്തീട്ട.ആർകഺണ് 

അതീസ്സന്ന് കഺണ഻ച്ച  ീകഺടഽകഺും .അേഺയത് അതസ്സ ള്ള (നമ്മൾ) 

േഺഴ്ന്ന്നവീര(മഽസ്ല഻ുംകീള )അവ഻ീട ന഻ന്ന് പഽറത്തഺകഽക േീന്ന ീെയ്യ ും 

എീതഺരഽ വ഼രവഺദും!ഇവർകഺണ് അതീസ്സന്നഽും മഽസ്ല഻ുംകൾ 

േഺഴ്ന്ന്നവരഺീണന്നഽും ആരഺണ഻വുരഺട് പറഞ്ഞത്?അള്ളഺഹഽവ഻നഽും 

റസാല഻നഽും സേൿവ഻ശവഺസ഻കൾകഽും േീന്നയഺണ് അതസ്സ്.അേ഻ലലഺേഺകഺൻ 

ഇവർകഺവ഻ലല..പീക്ഷ അത് മനസ഻ലഺകഺൻ ഈ പഺവങ്ങൾകഺവ഻ലല 
എന്നഺണ് അള്ളഺഹഽ ഉണർത്ത഻യത്  
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ِ َ َمه ٌَفْلَ لْل َ لَِ  فَأُ  ِز هللاَّن ََلُ ُكمْل َعه ِ كْل َوالُُكمْل َ ََل أَ ْل لَ َِ  هُُم ٌَا أٌََُّ ا الَّنِذٌَه آَمىُوا ََل تُ ْلِ ُكمْل أَمْل  ْل

9الْلَخاِسُز َن    

സതൿ വ഻ശവഺസ഻ക്ുള.ന഻ങ്ങളുീെ സവത്തഽക്കളും സന്തഺനങ്ങളും 
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ സ്മരെയ഻ൽ ന഻െ് ന഻ങ്ങീള 

അശദ്ധ്യ഻ലഺക്കഺത഻ര഻ക്കീട്ട.ആീരങ്ക഻ലഽം അങ്ങീന ീെയ്യുെഽീവങ്ക഻ൽ 

അവർ തീെയഺണ് നഷ്ടീെട്ടവർ  

ധനവഽും സതഺനങ്ങള ും കഺരണമഺയ഻ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ സ്മരണ നഷ്ടീപ്പട്ട  

ുപഺകരഽീേന്ന് േഺക഼ത് ീെയ്തേ഻ര഻കഽകയഺണ഻വ഻ീട.അങ്ങീന നഷ്ടീപ്പട്ട  

ുപഺയവർ സ്ഥ഻രമഺയ഻ പരഺെയീപ്പടഽും.ധനത്ത഻ന്ീറ ബലത്ത഻ൽ 

േങ്ങൾകഺണ് ുയഺഗൿേ എന്ന് അഹങ്കര഻ച്ച഻രഽന്ന കപടന്ഩഺരഽീട 

ന഻ലപഺട഻ീന ുെഺദൿും ീെയ്യ കയഺയ഻രഽന്നഽവുലലഺ കഴ഻ഞ്ഞ 

സാക്തങ്ങള഻ൽ.ഇന഻ സേൿവ഻ശവഺസ഻കുളഺട് കപടന്ഩഺീര ുപഺീല 

ധനമഺീണലലഺും എന്ന ധഺരണയ഻ൽ അേ഻ൽ മഺേും സമയും കളഞ്ഞ് 
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ സ്മരണ നഷ്ടീപ്പടഽത്തരഽത് അത് ന഻ങ്ങള ീട പരുലഺക 

നഺശത്ത഻നഽ ുഹേഽവഺകഽും എന്നഺണ് സഺരും,ധനും ുപഺീല സതഺനങ്ങള ും 

െ഻ലീര അഹങ്കഺര഻കളഺകഽും അത് ശദ്ധ഻കണീമന്നഽമഺണ഻േ഻ന്ീറ ആശയും  

ََل أَ َّن  ُث فٍََقُوَو َر ِّم لَوْل ًَ أََحَ ُكُم الْلَموْل ا َرَس ْلىَاُكم مِّمه  َبْلِل أَن ٌَأْلتِ تَىًِ  ِلَى أََ ٍل  َِزٌٍب َ أَوفِقُوا ِمه مَّن رْل

الِِحٍَه  َه الصَّن 10فَأَصَّن َّنَق َ أَُكه مِّم   

ന഻ങ്ങൾക്ക് നഺം നൽക്഻യ഻ട്ടുള്ളത഻ൽ ന഻െ് ന഻ങ്ങൾ െ഻ലവഴ഻ക്കഽക് 

ന഻ങ്ങള഻ൽ ഓുരഺരഽത്തനഽം മരെം വീെത്തഽക്യഽം അുെഺൾ എന്ീറ 

രക്ഷ്഻തഺുവ അെഽത്ത ഒരഽ അവധ഻വീര എീെ പ഻ന്ത഻ച്ചു ക്ാീെ?എെഺൽ 

ഞഺൻ ധർമ്മം ീെയ്യുക്യഽം സദ് വ്ത്തരഽീെ ക്ാട്ടത്ത഻ൽ ആയ഻ത്ത഼രഽക്യഽം 
ീെയ്യുമഺയ഻രഽെുലലഺ എെ് പറയഽക്യഽം ീെയ്യുെത഻നഽ മഽപ്.  

അള്ളഺഹഽ നൽക഻യ ധനും മരണത്ത഻നഽമഽപ് അളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഺർഗത്ത഻ൽ 

െ഻ലവഴ഻കഽന്നേ഻ൽ വ഼ഴ്ന്െ വരഽത്തരഽീേന്നഽും അനഽകാല സമയവഽും 

സപത്തഽും നന്ഩക് ഉപുയഺഗ഻കഺത്തവീരഺീക മരണ സമയും ുഖദ഻ുകണ്ട഻ 
വരഽീമന്നഽും അുപ്പഺൾ സമയും ന഼ട്ട഻ക഻ട്ടഺൻ ആവശൿീപ്പട്ട഻ട്ട് ഒരഽ 
കഺരൿവഽമ഻ലല സകഺത്ത഻ന്ീറ സമയമഺയഺൽ സകഺത്ത് ീകഺടഽകഺൻ 

േഺമസ഻കരഽീേന്നഽും മീറ്റലലഺ ന഻ർബന്ധങ്ങള ും സമയത്ത് ന഻ർവഹ഻കഺാഺൻ 

ശദ്ധ഻കണീമന്നഽും ഇത് നീമ്മ പഠ഻പ്പ഻കഽന്നഽ  

َم ُوَن َ وَ  ُ َخبٌٍِز بَِما تَ ْل ُ وَفْلًسا  َِ ا َ اا أََ  َُ ا َ هللاَّن َز هللاَّن 11ن ٌَُؤخِّم   

ഒരഺീളയഽം അവന്ീറ അവധ഻ എത്ത഻യഺൽ അള്ളഺഹഽ പ഻ന്ത഻ക്കഽക്യ഻ലല 
ന഻ങ്ങൾ പവർത്ത഻ക്കഽെത഻ീന പറ്റ഻ അള്ളഺഹഽ 
സാക്ഷ്്മജ്ഞഺനമഽള്ളവനഺക്ഽെഽ  
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മരെം വീരയഺണ് പവർത്ത഻ക്കഺനഽള്ള സമയം.മരെുശഷം 

പവർത്ത഻ച്ചത഻ന്ീറ പത഻ഫലം ലഭ഻ക്കഽെ സമയമഺണ്.പവർത്ത഻ുക്കണ്ട 

സമയത്ത് പവർത്ത഻ച്ചഺലുലല പത഻ഫലത്ത഻ന്ീറ ുനരത്ത് 
സുന്തഺഷ഻ക്കഺനഺവാ.അള്ളഺഹഽ നന്മ വർദ്ധ്഻െ഻ച്ച് പരുലഺക് 

വ഻ജയ഻ക്ള഻ലഽൾീെെഺൻ നീമ്മ സഹഺയ഻ക്കീട്ട ആമ഼ൻ 

SOURCE http://www.vazhikaati.com 
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