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മദ഼നയ഻ൽ അവതര഻ച്ചു : സാക്തങ്ങൾ 18

سورح الزغبثن

തഗഺബഽൻ
എന്നഺൽ
‘നഷ്ടം
ീവള഻ീെടൽ’
എന്നഺണർത്ഥം.ഈ
അദ്ധ്ൿഺയത്ത഻ന്ീറ
ഒമ്പതഺം
സാക്തത്ത഻ൽ
പരുലഺകീത്തക്കഽറ഻ച്ച
പരഺമർശത്ത഻ന഻ടയ഻ൽ അത് നഷ്ടം ീവള഻ീെടഽന്ന ദ഻വസമഺകഽന്നഽ എന്ന്
പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്.അത഻ൽ ന഻ന്നഺണ് ഈ ുപര് ലഭ഻ച്ചത്

ةسم هللا الرحمن الرحيم
പരമകഺരഽണ഻കനഽം
കരഽണഺന഻ധ഻യഽമഺയ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
എലലഺ
നഺമങ്ങളും പറഞ്ഞ് അനഽഗഹം ുതട഻ീക്കഺണ്ട് ഞഺൻ ആരംഭ഻ക്കഽന്നഽ
1 ) ِهَّلِل ٌرر

ُي ِّب َس َأْل ٍء َس

ِهَّلِل لَس ُي ا َأْلل ُيم َأْل ُي َسالَس ُي ا َأْلل َس َأْلم ُي َسا َسُيو َس َس

د َسا َس ب ِهَّلِل َأْلااَس َأْلر
لجِّب ُي ِهَّلِل َّس ِهَّلِل َس ب ِهَّلِل ال َّس
ُي َس
باا ِهَّلِل
ل َسم َس

ആകഺശ
ഭാമ഻കള഻ലഽള്ളവീയലലഺം
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
പര഻ശഽദ്ധ്഻ീയ
പക഼ർത്ത഻ക്കഽന്നഽ
അവനഺണ്
അധ഻കഺരം.അവന്നഺണ്
സർവസ്തഽദ഻യഽം.അവൻ എലലഺ കഺരൿത്ത഻നഽം കഴ഻വഽള്ളവനഺകഽന്നഽ
അഖ഻ല
വസ്തഽക്കള ും
അള്ളഺഹഽവ഻നഽ
തസ്ബ഼ഹ്
ീെയ്യ ന്നഽണ്ട്
എന്നഺണ഻വ഻ീെ
പറയഽന്നത്.അത഻ന്ീറ
കഺരണമഺണ്
അധ഻കഺരും
അവന്നഺണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ീകഺണ്ട് തീന്ന എലലഺ സ്തഽദ഻യഽും അവന്നഽ
അവകഺശീെട്ടതഺണ്.അവൻ
ഉുേശ഻ക്കഽന്നീതന്ഽും
ീെയ്യഺൻ
കഴ഻വഽള്ളവനഺണ്
2) ِهَّلِل ي ٌرر

َس َس َس ُين َأْلم َس ِهَّلِلم ُين َأْلم َس ب ِهَّلِل ٌرر َسا ِهَّلِل ُينم ُّم َأْل ِهَّلِل نٌر َسا َّس
هللاُي ِهَّلِلث َسمب َسر َأْل َسم ُيووَس َسث

َسُيو الَّس ِهَّلِل

അവനഺണ് ന഻ങ്ങീള സിഷ്ട഻ച്ചവൻ.അുെഺൾ ന഻ങ്ങള഻ൽ സതൿന഻ുഷധ഻കളും
സതൿവ഻ശവഺസ഻കളുമഽണ്ട് ന഻ങ്ങൾ പവർത്ത഻ക്കഽന്നത഻ീന പറ്റ഻ അള്ളഺഹഽ
ശര഻ക്ക് കണ്ടറ഻യഽന്നവനഺകഽന്നഽ
ഇലലഺയ്മയ഻ൽ ന഻ന്ന് നീെ പെച്ച എന്നത് അള്ളഺഹഽ ീെയ്ത ഏറ്റവഽും
വല഻യ അനഽഗഹമഺണ്.അത഻നഽ നന്ദ഻യഺയ഻ അവീന അനഽസര഻ക്കഽന്ന
അെ഻മകളഺയ഻ മഺറഽകയഺയ഻രഽന്നഽ എലലഺവരഽും ീെുയ്യണ്ട഻യ഻രഽന്നീതങ്ക഻ലഽും
ന഻ങ്ങൾ
ഭ഻ന്ന഻ച്ച്
െ഻ലർ
വ഻ശവഺസ഻കള ും
മറ്റ
െ഻ലർ
അവ഻ശവഺസ഻കള മഺയ഻ുെഺയ഻
എന്നഽും
അത്
അള്ളഺഹഽ
ശര഻ക്കഽും
മനസ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ട ീണ്ടന്നഽും ഉണർത്തഽകയഺണ്
3) ِهَّلِل ي ُير

ُي َسا َسر ُي َأْلم َسا ِهَّلِللَس َأْلي ِهَّلِل ا َأْلل َسم

لنَس
َس َس َس ال َّس
د َسا َأْلااَس َأْلر َس ِهَّلِلثب َأْلل َس ِّب َسا َس َّسو َسر ُي َأْلم َس َس َأْلح َس
باا ِهَّلِل
ل َسم َس

അവൻ ആകഺശ ഭാമ഻കീള സതൿസുമതം സിഷ്ട഻ച്ചു.അവൻ ന഻ങ്ങീള
രാപീെടഽത്തഽകയഽം അങ്ങീന ന഻ങ്ങളുീട രാപങ്ങൾ നന്നഺക്കഽകയഽം
ീെയ്തഽ.അവങ്കുലക്ക് തീന്നയഺണ് (ന഻ങ്ങളുീട)ത഻ര഻ച്ചു ീെലലലഽം
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സതൿ
സുമതും
സിഷ്ട഻ച്ച
എന്നഺൽ
അവന്ീറ
അത഻വ഻ശഺലമഺയ
തന്ങ്ങുളഺീെ അവൻ കണക്കഺക്ക഻യത് ുപഺീല പെച്ച എന്നഺണ്.അവൻ
ന഻ങ്ങൾക്ക് രാപും നൽക഻യുെഺൾ മറ്റഺർക്കഽും നൽകഺത്ത ീസൌന്ദരൿ രാപും
നൽക഻ .അവന഻ുലക്ക് ത഻ര഻ച്ച് ുപഺുകണ്ട ന഻ങ്ങൾ അവീന അനഽസര഻ക്കഺൻ
ശദ്ധ഻ക്കണും
4) ر
ُيا ِهَّلِل

ِهَّلِل َسا َس َأْل َس ُيم َس ب ر ِهَّلِلُيل ُّمراوَس َسا َسا رُي َأْل ِهَّلِل ُيووَس َسا َّس
د ال ُّم
هللاُي َس ِهَّلِلي ٌرم ثِهَّلِل َس ا ِهَّلِل

د َسا َأْلااَس َأْلر
َس َأْل َس ُيم َس ب ِهَّلِل ال َّس
باا ِهَّلِل
ل َسم َس

ആകഺശഭാമ഻കള഻ലഽള്ളീതലലഺം
അവൻ
അറ഻യഽന്നഽണ്ട്
ന഻ങ്ങൾ
രഹസൿമഺക്കഽന്നതഽം
പരസൿമഺക്കഽന്നതഽം
അവൻ
അറ഻യഽന്നഽ.
ഹിദയങ്ങള഻ൽ ഉള്ളത഻ീനപറ്റ഻ അള്ളഺഹഽ നന്നഺയ഻ അറ഻യഽന്നവനഺണ്
ആകഺശ ഭാമ഻കള഻ലഽള്ളീതലലഺും അള്ളഺഹഽ അറ഻യഽീമന്നഽണർത്ത഻യ ുശഷും
അെ഻മകൾ
രഹസൿമഺക്ക഻
ീവക്കഽന്നതഽും
പരസൿമഺക്കഽന്നതഽും
അറ഻യഽീമന്നഽും ഉണർത്തഽകയഽും പ഻ന്ന഼ട് മനസ്സ഻ലഽള്ളത് അറ഻യഽീമന്ന്
പറഞ്ഞഺൽ എലലഺ കഺരൿങ്ങള ും അത഻ സാക്ഷ്മമഺയഽും വ഻ശഺലമഺയഽും തീന്ന
അറ഻യഽന്നഽീണ്ടന്നഽും ഒരഽ അണഽവ഻ന്ീറ അത ുപഺലഽും അവൿക്തത
അള്ളഺഹഽവ഻ന഻ീലലന്നഽും ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്
5)َس ِهَّلِللي ٌرم

اة
َسلَس َأْلم َس َأْل ِهَّلِلر ُين َأْلم َس َسج ُي الَّس ِهَّلِل نَس َس َس ُيراا ِهَّلِل ن َس َأْلج ُي َس َس ا ُيوا َسا َسثب َسا َس َأْل ِهَّلِلر ِهَّلِل َأْلم َسا َسل ُي َأْلم َس َس ٌر

ന഻ങ്ങൾക്ക് മഽമ്പ് സതൿം ന഻ുഷധ഻ച്ചവരഽീട ്ത്തഺന്തം ന഻ങ്ങൾക്ക്
വന്ന഻ട്ട഻ുലല?എന്ന഻ട്ട് അവരഽീട പവർത്തനങ്ങളുീട ദഽരന്തഫലം അവർ
ആസവദ഻ച്ചു അവർക്ക്(പരുലഺകത്ത്)ുവദനഺജനകമഺയ ശ഻ക്ഷയഽമഽണ്ട്
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ മഹതവവഽും കഴ഻വഽും അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും അവീന
അനഽസര഻ക്കണീമന്ന്
കൽ
െ഻ക്കഽകയഽും
എന്നഺൽ
പലരഽും
അത്
ന഻ുഷധ഻ച്ച഻ട്ട ീണ്ടന്ന് ഉണർത്തഽകയഽും ീെയ്ത ുശഷും അള്ളഺഹഽവ഻ീന
ന഻ുഷധ഻ച്ച
പാർവ
സമഽദഺയങ്ങള ീെ
ദഽരവസ്ഥയ഻ുലക്ക്
വ഻രൽ
ൊണ്ടഽകയഽും അവീര ുപഺീല ന഻ുഷധത്ത഻ുലക്ക് ന഼ങ്ങഽന്ന മക്കക്കഺുരഺട്
തഺക്ക഼ത഻ന്ീറ സവരത്ത഻ൽ ഉണർത്തഽകയഽമഺണ഻വ഻ീെ.സതൿും ന഻ുഷധ഻ച്ച
അവർക്ക് ഭാമ഻യ഻ൽ ീവച്ച് തീന്ന വല഻യ ശ഻ക്ഷകൾ അവർക്ക്
സുംഭവ഻ച്ച .പരുലഺകത്ത് ഇന഻യഽും കഠ഻ന ശ഻ക്ഷകൾ വരഺന഻ര഻ക്കഽന്നഽമഽണ്ട്
6)

هللاُي َسا َّس
سزَس َأْلغ َس َّس
د َس َسبلُيوا َسثَس َس ٌرر َس َأْل ُيا َس َسب َس َسن َس ُيراا َسار َسَسولَّسوا َّساا َأْل
َس لِهَّلِل َس ثِهَّلِل َسوَّس ُي َس ب َسذ رَّس َأْلرِهَّلِلي ِهَّلِل َأْلم ُير ُي
س ُي ُيم ثِهَّلِلب َأْللجَسيِّب َسب ِهَّلِل
هللاُي
َس ِهَّلِل ٌّي َسح ِهَّلِلمي ٌر

അത഻നഽ
കഺരണം(ഇതഺണ്)അവരഽീട
ദാതന്മഺർ
വൿക്തമഺയ
ീതള഻വഽകളുമഺയ഻
അവരഽീട
അടഽത്ത്
ീെന്ന഻രഽന്നഽ
അുെഺൾ
മനഽഷൿരഺുണഺ നമഽക്ക് മഺർഗദർശനം ീെയ്യുന്നത് എന്നവർ ുെഺദ഻ച്ചു
അങ്ങീന അവർ സതൿം ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം ത഻ര഻ഞ്ഞഽകളയഽകയഽമഽണ്ടഺയ഻

3

അള്ളഺഹഽ (അവര഻ൽ ന഻ന്നഽ)ന഻രഺശയതവം ീവള഻ീെടഽത്തഽകയഽം ീെയ്തഽ
അള്ളഺഹഽ ന഻രഺശയനഽം സതഽതൿർഹനഽമഺകഽന്നഽ
വൿക്തമഺയ ീതള഻വഽകള മഺയ഻ പവഺെകന്ഩഺർ അവരഽീെ അെഽത്ത്
വന്നുെഺൾ മനഽഷൿരഺുണഺ നമഽക്ക് മഺർഗദർശനും നൽകഽന്നത് എന്ന്
ുെഺദ഻ച്ച
ീകഺണ്ട്
പവഺെകന്ഩഺീര
അവർ
പര഻ഹസ഻ച്ച
തള്ള഻ക്കളയഽകയഽും സതൿത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് പ഻ന്഻ര഻യഽകയഽും ീെയ്തഽ.അവരഽീെ
ആരഺധനയ഻ുലക്ക്
അള്ളഺഹഽവ഻നഽ
ഒരഽ
ആവശൿവഽമ഻ീലലന്നഽും
ആരഺധനയഽീെ ഗഽണും അവർക്ക് തീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ ലഭ഻ക്കഽകീയന്നഽും
അവർ അത഻ൽ ന഻ന്നഽ പ഻ന്഻ര഻യഽക വഴ഻ സവയും അപകെത്ത഻ൽ
െഺെ഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺീണന്നഽും ന഻രഺശയനഺയ അള്ളഺഹഽ ഭാമ഻യ഻ൽ അവീര
അവരഽീെ പഺട്ട഻നഽ വ഻ട്ട഻ര഻ക്കയഺീണന്നഽും ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്
7)

َس َس َسم الَّس ِهَّلِل نَس َس َس ُيراا َسو لَّسن ُي َأْلج َس ُيوا ُي َأْل ثَس َس َسا َسرثِّب لَسزُي َأْلج َس ُينَّس ثُي َّسم لَسزُي َسجَّس ُيوَّس ثِهَّلِل َسمب َس ِهَّلِلم َأْلزُي َأْلم َسا َس ِهَّلِلل َس َس َس َّس
هللاِهَّلِل
لي ٌرر
َس ِهَّلِل

സതൿന഻ുഷധ഻കൾ
ജൽെ഻ക്കഽന്നഽ
അവർ
(മരണ
ുശഷം)
എഴഽുന്നല്പ഻ക്കീെടഽകയ഻ീലലന്ന്.(നബ഻ുയ)പറയഽക.
എന്ീറ
നഺഥീനത്തീന്നയഺണ്
(സതൿം)
ന഻ങ്ങൾ
(മരണുശഷം)എഴഽുന്നൽെ഻ക്കീെടഽകതീന്ന
ീെയ്യും
പ഻ീന്ന
ന഻ങ്ങൾ
പവർത്ത഻ച്ചത഻ീന പറ്റ഻ ന഻ങ്ങൾക്ക് വ഻വരം നൽകീെടഽന്നതഺണ് അത്
അള്ളഺഹഽവ഻നഽ ന഻സ്സഺരകഺരൿമഺകഽന്നഽ
മര഻ച്ച
മണ്ണെ഻ഞ്ഞഺൽ
പ഻ീന്ന
തങ്ങീള
പഽനർജന഻െ഻ക്കഺൻ
അള്ളഺഹഽവ഻നഺക഻ീലലന്ന്
അവർ
ആണയ഻ട്ട
പറഞ്ഞഽ.എന്നഺൽ
അള്ളഺഹഽവ഻ൽ സതൿും ീെയ്ത് ീകഺണ്ട് നബ഻(സ)പറഞ്ഞത് ന഻ങ്ങൾ മരണ
ുശഷും പഽനർജന഻െ഻ക്കീെെഽക തീന്ന ീെയ്യ ീമന്നഽും എന്ന഻ട്ട് ന഻ങ്ങള ീെ
പവർത്തനങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച് വ഻വരും നൽകഽീമന്നഽും ഇത് അള്ളഺഹഽവ഻നഽ
വളീര ന഻സ്സഺരമഺീണന്നഽും ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കയഺണ്
8) َس ِهَّلِلجي ٌرر

َس َسن َأْلل َسب َسا َّس
هللاُي ِهَّلِلث َسمب َسر َأْل َسم ُياوَس

َس ِهَّلِل ُيوا ِهَّلِلثب َّس ِهَّلِل َسا َسر ُي
سولِهَّلِل ِهَّلِل َساال ُّمو ِهَّلِلر الَّس ِهَّلِل

അത് ീകഺണ്ട് ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ലഽം അവന്ീറ റസാല഻ലഽം നഺം
അവതര഻െ഻ച്ച
പകഺശത്ത഻ലഽം
വ഻ശവസ഻ക്കഽക
ന഻ങ്ങൾ
പവർത്ത഻ക്കഽന്നത഻ീനപറ്റ഻ അള്ളഺഹഽ സാക്ഷ്മജ്ഞഺനമഽള്ളവനഺകഽന്നഽ
മഽൻ കഺല സമഽദഺയങ്ങൾ ന഻ുഷധും കഺരണത്തഺലഺണ് ശ഻ക്ഷ഻ക്കീെട്ടത് .അത്
ുപഺീല
ന഻ങ്ങൾ
ശ഻ക്ഷ഻ക്കീെെഺത഻ര഻ക്കഺനഺയ഻
അള്ളഺഹഽവ഻ലഽും
റസാല഻ലഽും ഖഽർ ആന഻ലഽും വ഻ശവസ഻ക്കഽക.പകഺശീമന്ന് പറഞ്ഞത് ഖഽർ
ആന഻ീനക്കഽറ഻ച്ചഺണ്
ഇരഽട്ട഻ൽ ന഻ന്ന് പകഺശും മഽുഖന വഴ഻കീണ്ടത്തഺൻ സഺധ഻ക്കഽുപഺീല എലലഺ
സുംശയങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽും ഖഽർ ആൻ മഽുഖന രക്ഷീെെഺനഺവഽും.അത്
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ീകഺണ്ടഺണ് പകഺശും എന്ന് ഖഽർആീനക്കഽറ഻ച്ച് പറഞ്ഞത് ന഻ങ്ങൾ
പവർത്ത഻ക്കഽന്നത഻ീന പറ്റ഻ അള്ളഺഹഽ സാക്ഷ്മമഺയ഻ അറ഻യഽന്നവനഺണ്
എന്നത഻ന്ീറ വ഻വക്ഷ ന഻ങ്ങള ീെ രഹസൿവഽും പരസൿവഽും അള്ളഺഹഽ
അറ഻യഽന്നഽീണ്ടന്നഽും അത് ീകഺണ്ട് എലലഺ അവസ്ഥയ഻ലഽും അള്ളഺഹഽീവ
സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും അവീന ഭയീെെഽകയഽും ീെയ്യണീമന്നഽമഺണ്

َس ِّبئَسب ِهَّلِلر ِهَّلِل
ا َأْلل َس َأْلو ُي ا َأْلل َس ِهَّلِل ي ُيم
9)

َس َأْلو َس َس َأْل َسم ُي ُين َأْلم لِهَّلِليَس َأْلو ِهَّلِل ا َأْلل َس َأْلم ِهَّلِل َس لِهَّلِل َس َس َأْلو ُي الزَّس َسغبثُي ِهَّلِلن َسا َس ن ُي َأْل ِهَّلِل ن ثِهَّلِلب َّس ِهَّلِل َسا َس َأْل َسم َأْل َس ب ِهَّلِلل ًح ب ُي َسن ِّب َأْلر َس َأْل ُي
د رَس َأْل ِهَّلِلر ِهَّلِل ن رَس َأْل ِهَّلِلز َسب َأْل َس
اا َأْل َسب ُير َس ب ِهَّلِلل ِهَّلِل نَس ِهَّلِلي َسب َس َسث ًحا َس ِهَّلِلل َس
َسا ُي َأْل ِهَّلِل َأْل ُي َس َّسب ٍء

ആ സുേള഻െ഻ക്കഽം നഺള഻ുലക്ക് അവൻ ന഻ങ്ങീള ഒരഽമ഻ച്ചു കാട്ടുന്ന
ദ഻വസീത്ത(ഓർക്കഽക)അത് നഷ്ടം ീവള഻ീെടഽന്ന ദ഻വസമഺണ് ആർ
അള്ളഺഹഽവ഻ൽ
വ഻ശവസ഻ക്കഽകയഽം
സൽക്കർേം
അനഽഷ്ട഻ക്കഽകയഽം
ീെയ്യുന്നഽുവഺ
അവരഽീട
പഺപങ്ങീള
അവൻ
ീപഺറഽക്കഽന്നതഺണ്
തഺഴ്ഭഺഗങ്ങള഻ൽ
കാട഻
അരഽവ഻കൾ
ഒഴഽക഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന
സവർഗങ്ങള഻ൽ അവൻ അവീര പുവശ഻െ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യും അത഻ൽ
അവർ എീന്നന്നഽം സ്ഥ഻രവഺസ഻കളഺയ ന഻ലയ഻ൽ .അത് മഹത്തഺയ വ഻ജയം
തീന്നയഺകഽന്നഽ
സതൿ ന഻ുഷധ഻കൾ നരകത്ത഻ീലത്ത഻ീെെഽകയഽും പരഺജയും അവർക്ക്
ുബഺദ്ധൿീെെഽകയഽും
ീെയ്യ ന്ന
ദ഻നമഺണത്.പരുലഺകത്ത഻നഽ
പകരും
ീഭൌത഻ക
ജ഼വ഻തും
വ഻ലക്ക്
വഺങ്ങ഻
ആ
കച്ചവെത്ത഻ൽ
നഷ്ടും
പറ്റ഻യവരഺണവീരന്ന് ഖഽർആൻ പല സ്ഥലത്തഽും പറഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ട് അുത
സമയും സതൿ വ഻ശവഺസും സവ഼കര഻ക്കഽന്നത് ലഺഭകരമഺയ കച്ചവെമഺീണന്നഽും
ഖഽർ ആൻ ഉണർത്ത഻യ഻ട്ട ണ്ട്
അള്ളഺഹഽീവ അനഽസര഻ച്ച അവന്ീറ അെ഻മകൾക്ക് ഒരഽ കണ്ണ ും
കഺണഺത്തതഽും ഒരഽ കഺതഽും ുകൾക്കഺത്തതഽും ഒരഽ മനഽഷൿനഽും െ഻ന്഻ക്കഺൻ
ുപഺലഽും കഴ഻യഺത്തതഽമഺയ ീസൌകരൿങ്ങളഺണ് ഒരഽക്ക഻ ീവച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്
എന്ന് ഇസ്ഺും വ഻വര഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട്
10)ِهَّلِل ي ُير

بة ال َّسب ِهَّلِلر َس بلِهَّلِل ِهَّلِل نَس ِهَّلِلي َسب َسا ِهَّلِلث َأْلئ َس ا َأْلل َسم
َساالَّس ِهَّلِل نَس َس َس ُيراا َسا َس َّسثُيوا ِهَّلِلث َسبرِهَّلِل َسب ُي َأْلالَسئِهَّلِل َس َس َأْل َس ُي

സതൿം ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം നേഽീട ദിഷ്ടഺന്തങ്ങീള കള്ളമഺക്കഽകയഽം
ീെയ്തവരഺകീട്ട
അവർ
നരകക്കഺരഺണ്
അവർ
അത഻ൽ
സ്ഥ഻രവഺസ഻കളഺയ
ന഻ലയ഻ൽ.ത഻ര഻ീച്ചത്തഽന്ന
ആസ്ഥഺനം
വളീര
െ഼ത്തയഺയതഽതീന്ന
നരകഺവകഺശ഻കൽ ന഻ുഷധ഻കളഺയ കഺരണത്തഺൽ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ുകഺപത്ത഻നർഹരഺയ഻ര഻ക്കയഺൽ അവർക്ക് ശഺസവതമഺയ നരകമഽീണ്ടന്നഽും
അത് വളീര ുമഺശമഺയ സുങ്കതമഺീണന്നഽും ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കയഺണ്
11) ِهَّلِلي ٌرم

هللا َسا َس ن ُي َأْل ِهَّلِل ن ِهَّلِلثب َّس ِهَّلِل َس َأْل ِهَّلِل َس َأْل َسج ُي َسا َّس
هللاُي ِهَّلِلث ُين ِّب َس َأْل ٍء َس
َس ب َس َس َس
بة ِهَّلِل ن ُّم ِهَّلِل ي َسج ٍءخ ِهَّلِل َّس ِهَّلِلث ِهَّلِل َأْل ِهَّلِلو َّس ِهَّلِل
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യഺീതഺരഽ വ഻പത്തഽം തീന്ന അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ അനഽമത഻ കാടഺീത
ബഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല ആീരങ്ക഻ലഽം അള്ളഺഹഽവ഻ൽ വ഻ശവസ഻ച്ചഺൽ അവന്ീറ
ഹിദയത്ത഻നഽ അവൻ മഺർഗദർശനം നൽകഽന്നതഺണ് എലലഺകഺരൿങ്ങീള
പറ്റ഻യഽം അള്ളഺഹഽ നന്നഺയ഻ അറ഻യഽന്നവനഺകഽന്നഽ
അതഺയത് ന഻ങ്ങൾക്ക് ബഺധ഻ക്കഽന്ന എന്് കഺരൿവഽും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
അറ഻ുവഺീെയഽും
അവന്ീറ
ത഼രഽമഺനമനഽസര഻ച്ച ും
മഺതമഺണ്
സുംഭവ഻ക്കഽന്നത്.സതൿവ഻ശവഺസും
സവ഼കര഻ച്ച
വൿക്ത഻ക്ക്
അള്ളഺഹഽ
ഹിദയത്ത഻നഽ
മഺർഗ
ദർശനും
നൽക഻യ഻ര഻ക്കയഺൽ
ുരഺഗും
/ദഺര഻ദൿും/വരൾച്ച തഽെങ്ങ഻ എന്് വ഻പത്ത് ബഺധ഻ക്കഽുപഺഴഽും അത്
അള്ളഺഹഽ ന഻ശ്ചയ഻ച്ചതഺീണന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഽകയഽും ഞഺനഽും എന്ീറ എലലഺ
കഺരൿങ്ങള ും അള്ളഺഹഽവ഻ുലക്ക് ഏൽ
െ഻ക്കീെുെണ്ടതഺീണന്നഽും െ഻ന്഻ച്ച്
അവൻ
സഺമഺധഺനും
കീണ്ടത്തഽകയഽും
ീെയ്യ ും..അള്ളഺഹഽവ഻ൽ
വ഻ശവസ഻ച്ചഺൽ സുന്ഺഷ ുവളകള഻ൽ അവൻ അള്ളഺഹഽവ഻നഽ നന്ദ഻
ീെയ്യ കയഽും പര഼ക്ഷണും വരഽുപഺൾ ക്ഷമ഻ക്കഽകയഽും ീെയ്യ ും അത് രണ്ടഽും
അവനഽ വല഻യ ുനട്ടമഽണ്ടഺക്കഽകയഽും ീെയ്യ ും എന്ന് ഈ സാക്തത്ത഻ന്ീറ
ആശയത്ത഻ൽ വരഽന്നതഺണ്(റഺസ഻)
വ഻ശവസ഻ച്ച
എന്ന്
നഺവഽ
ീകഺണ്ട്
മഺതും
പറയഽന്നവീനയഽും
യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നവീനയഽും അള്ളഺഹഽ അറ഻യഽന്നഽീണ്ടന്ന്
സാെ഻െ഻ക്കഽകയഺണ് അള്ളഺഹഽ എലലഺും നന്നഺയ഻ അറ഻യഽും എന്ന
വഺക്ക഻ലാീെ
12)

سولِهَّلِل َسب ا َأْلل َسج َس ُي ا َأْلل ُيمجِهَّلِلينُي
سو َسا َس ِهَّلِلو ر َسَسولَّس َأْليزُي َأْلم َس ِهَّلِل َّس َسمب َس َس َسر ُي
هللا َسا َس ِهَّلِل ي ُيوا ال َّسر ُي
َسا َس ِهَّلِل ي ُيوا َّس َس

ന഻ങ്ങൾ അള്ളഺഹഽവ഻ീനയഽം അവന്ീറ റസാല഻ീനയഽം അനഽസര഻ക്കഽക
ഇന഻ ന഻ങ്ങൾ ത഻ര഻ഞ്ഞഽ ുപഺവഽകയഺീണങ്ക഻ൽ ന഻ശ്ചയം നേഽീട ദാതന്ീറ
ബഺധൿത പുബഺധനം മഺതമഺകഽന്നഽ
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
കല്പനകള ും
റസാല഻ന്ീറ
ന഻ർുേശങ്ങള ും
അനഽസര഻ക്കണും .അത഻ൽ ീപട്ടതഺണ് വ഻പത്തഽ വരഽുപഺഴഽള്ള ക്ഷമ.ഈ
കല്പനകീള അവഗണ഻ച്ച് ആീരങ്ക഻ലഽും ജ഼വ഻ച്ചഺൽ പവഺെകനഽ ഒന്നഽും
വരഺന഻ലല.അവ഻െഽീത്ത ബഺദ്ധൿത പുബഺധനും മഺതമഺണ് അത് അവ഻െഽന്ന്
ഭുംഗ഻യഺയ഻
ന഻ർവഹ഻ക്കഽകയഽും
ീെയ്തഽ.അത്
ആീരങ്ക഻ലഽും
ഉൾീക്കഺണ്ടഺൽ അവനഽ നന്നഽ എന്ന് മഺതും
13)

َّس
هللا َس َأْل َسيز َسَسو َّس ِهَّلِل ا َأْلل ُيم َأْل ِهَّلِل ُيووَس
هللاُي َس ِهَّلِل َسل َس ِهَّلِل َّس ُي َسا َسا َس َس َّس ِهَّلِل

അള്ളഺഹഽമഺതമഺകഽന്നഽ ആരഺധൿൻ.സതൿവ഻ശവഺസ഻കൾ അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ുമൽ ഭരുമൽെ഻ച്ചു ീകഺള്ളുക
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അള്ളഺഹഽ മഺതമഺണ് ആരഺധൿൻ .അവന്ീറ ത഼രഽമഺനങ്ങൾ എലലഺും നഺും
അനഽസര഻ക്കണും
അവന്ീറ
ുമൽ
ഭരുമൽ
െ഻ക്കണും.കഺരണും
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ത഼രഽമഺനമനഽസര഻ച്ചഺണ് എലലഺും നെക്കഽന്നത്
14)

بح َس ُيرا ُي َأْلم َسا ِهَّلِلو رَس َأْل ُيوا َسا َسر َأْلَس ُي وا
َسب َس ُّم َسب الَّس ِهَّلِل نَس َس ُيوا ِهَّلِلوَّس ِهَّلِل نَأْل َس َأْل َساا ِهَّلِل ُين َأْلم َسا َس َأْلا َس ِهَّلِل ُي َأْلم َس ًّوًحُياا لَّس ُين َأْلم َس َأْل
هللا َس ُيو ٌرر َّسر ِهَّلِلحي ٌرم
َسارَس َأْلغ ِهَّلِل ُيراا َس ِهَّلِلوَّس َّس َس

സതൿവ഻ശവഺസ഻കുള.ന഻ശ്ചയം
ന഻ങ്ങളുീട
ഇണകള഻ലഽം
മക്കള഻ലഽം
ന഻ങ്ങൾക്ക്
ശതഽക്കളുണ്ട്
അത഻നഺൽ
അവീര ന഻ങ്ങൾ സാക്ഷ഻ച്ച്
ീകഺള്ളുക.ന഻ങ്ങൽ
മഺെ്
ീെയ്യുകയഽം
വ഻ട്ടു
ീകഺടഽക്കഽകയഽം
ീപഺറഽത്തഽീകഺടഽക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്നഽീവങ്ക഻ൽ ന഻ശ്ചയമഺയഽം അള്ളഺഹഽ
വളീര ീപഺറഽക്കഽന്നവനഽം പരമകഺരഽണ഻കനഽമഺകഽന്നഽ
ീഭൌത഻ക
ജ഼വ഻തും
നശവരമഺണ്
പഺരുലഺക
ജ഼വ഻തും
അനശവരവഽും.അനശവരമഺയ
പരുലഺക
ജ഼വ഻തും
സഽരക്ഷ഻തവഽും
സഽഖകരവഽമഺുക്കണ്ടത഻നഺവശൿമഺയ മഽീന്നഺരഽക്കങ്ങീളലലഺും ഈ ുലഺക
ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ തീന്ന തയ്യഺർ ീെുയ്യണ്ടതഺണ് അത് ീെയ്യഺത്തവർ അവ഻ീെ
ഗഽരഽതരമഺയ കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾക്ക് പഺതമഺയ഻ത്ത഼രഽകയഽും ീെയ്യ ും.അത഻നഺൽ
പരുലഺകീത്ത സഽഖ ജ഼വ഻തത്ത഻നഽ തെസ്സമഽണ്ടഺക്കഽന്നവീരലലഺും അവന്ീറ
ശതഽക്കൾ തീന്നയഺണ് .മനഽഷൿൻ അവന്ീറ ഭഺരൿഺ സന്ഺനങ്ങീള
അത഻യഺയ഻ സ്ുനഹ഻ക്കഽന്നവരഺണ് അവർക്ക് ുവണ്ട഻ ഉറക്കീമഺഴ഻ക്കഺനഽും
കഠ഻നഺദ്ധവഺനും ീെയ്യഺനഽും സന്നദ്ധരഺണ് അങ്ങീനയഽള്ള ഭഺരൿ മക്കള ീെ
ദഽശ്ശഺഠൿത്ത഻ുനഺ ന഻ർബന്ധത്ത഻ുനഺ വഴങ്ങ഻ അവൻ െ഻ലുെഺൾ പല
ീതറ്റ കള ും
ീെയ്യ കയഽും
അത഻ന്ീറ
ഫലമഺയ഻
പരുലഺകത്ത്
പരഺെയീെെഽകയഽും ീെയ്യ ും.ഇവരഽീെ തലയണ മന്ും ുകട്ട് കഽെഽുംബീത്ത
കീയ്യഺഴ഻ക്കഺനഽും
അയൽക്കഺുരഺട്
വഴക്ക഻െഺനഽും
സ്ുനഹ഻തരഽമഺയ഻
ീതറ്റ഻െ഻ര഻യഺനഽും ഇെവരഽും.ഇവരഽീെ ഉപുദശമനഽസര഻ച്ച് ദഺന ധർെങ്ങൾ
മഽെക്കഺനഽും ധാർത്ത് കഺണ഻ക്കഺനഽും മത പരമഺയ പല നന്ഩകള ും
കീയ്യഺഴ഻ക്കഺനഽും ഇവുരഺെഽള്ള സ്ുനഹും കഺരണമഺകഺറഽണ്ട്.അങ്ങീന
നന്ഩയ഻ൽ ന഻ന്ന് തീന്ന അകറ്റ കയഽും ത഻ന്ഩ ീെയ്യ഻െ഻ക്കഽകയഽും ീെയ്യ ന്ന
ഭഺരൿ മക്കൾ തന്ീറ ശതഽവഺീണന്ന് ത഻ര഻ച്ചറ഻യണീമന്നഺണ഻വ഻ീെ തഺക്ക഼ത്
ീെയ്യ ന്നത് അീത സമയും പരുലഺക നന്ഩക്ക് തന഻ക്ക് പുെഺദനും നൽകഽന്ന
ഭഺരൿ മക്കൾ തന്ീറ ഏറ്റവഽും വല഻യ ഭഺഗൿമഺീണന്നഽും ഇസ്ഺും
ന഻ര഼ക്ഷ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട്.ഈ സാക്തത്ത഻ന്ീറ അവതരണ
പഺശ്ചഺത്തലമഺയ഻
ഇബ്നഽ അബ്ബഺസ്(റ)പഠ഻െ഻ക്കഽന്നത്
മക്കയ഻ൽ സതൿ വ഻ശവഺസും സവ഼കര഻ച്ച െ഻ല പഽരഽഷന്ഩഺർ മദ഼നയ഻ുലക്ക്
പഺലഺയനത്ത഻ീനഺരഽങ്ങ഻യുെഺൾ
അവരഽീെ
കഽെഽുംബങ്ങൾ
അവീര
തെയഽകയഽും ഹ഻ജ് റ എന്ന നന്ഩയ഻ൽ ന഻ന്ന് മഽെക്കഽകയഽും ീെയ്തുെഺഴഺണ഼
സഽക്തും അവതര഻ച്ചത്.
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'ന഻ങ്ങൾ മഺെ് ീെയ്ത് ീകഺെഽക്കഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ' എന്ന് അള്ളഺഹഽ പറഞ്ഞത്
ഇങ്ങീന നന്ഩ മഽെക്കഺൻ ശമ഻ച്ച ഭഺരൿഺ സന്ഺനങ്ങൾ ീതറ്റ് ുബഺദ്ധൿീെട്ട്
ത഻രഽത്തഺൻ ശമ഻ച്ചഺൽ ന഻ങ്ങൾ അവർക്ക് മഺെ് ീെയ്യ കയഽും വ഻ട്ട്
ീകഺെഽക്കഽകയഽും ീെയ്യണീമന്നഽും അങ്ങീന ന഻ങ്ങൾ ീെയ്യ ന്ന പക്ഷും
അള്ളഺഹഽ ന഻ങ്ങൾക്കഽും മഺെ് നൽകഽീമന്നഽും ഉണർത്തഺനഺണ്
15) ِهَّلِل ي ٌرم

ِهَّلِل َّس َسمب َس َأْل َسوالُي ُين َأْلم َسا َس َأْلا َس ُي ُي َأْلم ِهَّلِل َأْلز َسخٌر َسا َّس
هللاُي ِهَّلِل َس ُي َس َأْل ٌرر َس

അന഻ശ്ചയമഺയഽം ന഻ങ്ങളുീട സവത്തഽക്കളും സന്തഺനങ്ങളും ഒരഽ പര഼ക്ഷണം
മഺതമഺണ് അള്ളഺഹഽവഺകീട്ട അവന്ീറ അടഽത്ത് വമ്പ഻ച്ച പത഻ഫലമഽണ്ട്
തഺനഽം
സവത്തഽും
സന്ഺനങ്ങള ും
പര഼ക്ഷണമഺീണന്ന്
പറഞ്ഞത്
വളീര
ശുദ്ധയമഺണ്.അത്
രണ്ടഽും
മനഽഷൿനഽ
ഉപകഺരമഺവഽും
ുപഺീല
ഉപദവവഽമഺകഺും .ഈ പര഼ക്ഷണീത്ത അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ ത്പ്ത഻ക്ക് പറ്റ ും
വ഻ധും ഉപുയഺഗീെെഽത്തഽകയഺണ് ുവണ്ടീതന്നഽും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
ത്പ്ത഻യഽും അവന്ീറ കല്പനയഽും അവഗണ഻ച്ച് ഇവീര സുന്ഺഷ഻െ഻ച്ച്
ഈ പര഼ക്ഷണത്ത഻ൽ പരഺെയീെെരഽീതന്നഽും കഺരണും അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
സന്ന഻ധ഻യ഻ലഺണ് വപ഻ച്ച പത഻ഫലമഽള്ളീതന്നഽും(അത് നഷ്ടീെെഽന്ന ഒന്നഽും
ീെയ്യരഽീതന്നഽും സഺരും
16)

ل ُين َأْلم َسا َس ن ُيو َس
سزَسطَس َأْل زُي َأْلم َساا َأْل
هللا َس ب ا َأْل
ل ِهَّلِل
ق ُي َّس َس َأْل ِهَّلِل
س َسم ُيوا َسا َس ِهَّلِل ي ُيوا َسا َس ِهَّلِل ُيوا َس َأْلي ًحرا ِّباَس ُي ِهَّلِل
َسبرَّس ُيوا َّس َس
َس ُي َأْلالَسئِهَّلِل َس ُي ُيم ا َأْلل ُيم َأْل ِهَّلِل ُي وو

അത് ീകഺണ്ട് ന഻ങ്ങൾക്ക് സഺദ്ധ്ൿമഺയ വ഻ധം അള്ളഺഹഽവ഻ീന സാക്ഷ഻ക്കഽക
ന഻ങ്ങൾ ുകൾക്കഽകയഽം അനഽസര഻ക്കഽകയഽം ന഻ങ്ങൾക്ക് സവന്തം തീന്ന
ഗഽണമഺയ ന഻ലക്ക് ധനം െ഻ലവഴ഻ക്കഽകയഽം ീെയ്യുക ആീരങ്ക഻ലഽം തന്ീറ
മനസ്സ഻ന്ീറ ആർത്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് സഽരക്ഷ഻തരഺക്കീെടഽന്നതഺയഺൽ അവർ
തീന്നയഺണ് വ഻ജയ഻കൾ
ധനവഽും മക്കള ും മഽുഖനയഽള്ള പര഼ക്ഷണത്ത഻ൽ വ഻ജയ഻കളഺവഺനഽള്ള
മഺർഗമഺണ഼ സാക്തും പഠ഻െ഻ക്കഽന്നത്.എലലഺ വ഻ഷയത്ത഻ലഽും കഴ഻യഽും വ഻ധും
അള്ളഺഹഽവ഻ന്ീറ
വ഻ധ഻
വ഻ലക്കഽകൾ
സാക്ഷ഻ക്കഽക.അള്ളഺഹഽീവ
സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട
കമത്ത഻ൽ
സാക്ഷ഻ക്കണീമന്ന
സാക്തും(3/102)
അവതര഻ച്ചുെഺൾ
സഹഺബ഻കൾക്ക്
വലലഺത്ത
പയഺസമനഽഭവീെട്ട .ഞങ്ങൾക്ക഻ത്
പാർണ്ണമഺയ഻
നെെഺക്കഺൻ
കഴ഻യ഻ലലീലലഺ (െ഻ലുെഺൾ െ഻ല പഽണൿങ്ങൾ നഷ്ടീെട്ട് ുപഺയഺുലഺ) എന്ന്
അവർ വ഻ഷമും പകെ഻െ഻ച്ച അുെഺഴഺണ് നന്ഩയ഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ങ്ങൾക്ക്
കഴ഻യഽന്നത പവർത്ത഻ക്കഽക എന്ന് അള്ളഺഹഽ അവതര഻െ഻ച്ച് അവീര
ആശവസ഻െ഻ച്ചത് അള്ളഺഹഽവഽും റസാലഽും പറഞ്ഞത് അനഽസര഻ക്കഽക
അവരവർക്ക്
ഗഽണകരമഺയ഻
ത഼രഽന്നവയ഻ൽ
ധനും
െ഻ലവഴ഻ക്കഽക
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എന്ന഻വീയലലഺും പഺവർത്ത഻കമഺക്ക഻യഺൽ പര഼ക്ഷണത്ത഻ൽ വ഻ജയ഻ക്കഽും
എന്നഺൽ ഇീതലലഺും തക഻െും മറ഻ക്കഽന്നതഺണ് പ഻ശഽക്ക്.തന്ീറ കയ്യ഻ലഽള്ളത്
െ഻ലവഴ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കലഽും മറ്റ ള്ളവരഽീെത് ീകഺത഻ക്കലഽമഺണ് ഇവ഻ീെ
പറഞ്ഞ
ആർത്ത഻.ഇത഻ൽ
ന഻ന്ന്
രക്ഷീെട്ടഺുല
വ഻ജയ഻ക്കഺനഺവാ
എന്നഺണ഻വ഻ീെ ഉണർത്തഽന്നത്.ന഻ർബന്ധങ്ങൾക്ക് പഽറീമ പരമഺവധ഻
സഽന്നത്തഽകൾ കാെ഻ പകർത്തഺനഺണ് സഺധ഻ക്കഽും വ഻ധും സാക്ഷ഻ക്കഽക എന്ന്
പറഞ്ഞത്.എന്നഺൽ ത഻ന്ഩകൾ ഒഴ഻വഺക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഺീത വര഻ലലീലലഺ
അത഻നഺൽ ീതറ്റ കൾ ീെയ്യഺൻ ഒരഽ നൿഺയവഽമ഻ലല.ഞഺൻ ന഻ങ്ങുളഺട് വലല
കഺരൿവഽും കൽ
െ഻ച്ചഺൽ അത഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ങ്ങൾക്ക് സഺദ്ധൿമഺയീതലലഺും
ീെയ്യണീമന്നഽും
ന഻ങ്ങുളഺട്
ഞഺൻ
എന്്
വ഻ുരഺധ഻ച്ചഺലഽും
അത്
ഉുപക്ഷ഻ക്കണീമന്നഽും നബ഻(സ)പറഞ്ഞത഻ന്ീറ െഽരഽക്കും ഇതഺണ്
17 )ِهَّلِلي ٌرم

ل ًحب ُي َس ب ِهَّلِل َأْل ُي لَس ُين َأْلم َسا َس َأْلغ ِهَّلِل َأْلر لَس ُين َأْلم َسا َّس
هللاُي َس ُينو ٌرر َسح
هللا َس َأْلر ًح ب َسح َس
ِهَّلِلو رُي َأْل ِهَّلِلر ُي وا َّس َس

അള്ളഺഹഽവ഻നഽ
ന഻ങ്ങൾ
നലല
കടം
ീകഺടഽക്കഽന്നതഺയഺൽ
അവൻ
ന഻ങ്ങൾക്കത഻രട്ട഻െ഻ച്ച്
തരഽന്നതഽം
ന഻ങ്ങൾക്കവൻ
ീപഺറഽത്തഽ
തരഽന്നതഽമഺകഽന്നഽ
അള്ളഺഹഽ
ഏറ്റവഽം
നന്ദ഻
സവ഼കര഻ക്കഽന്നവനഽം
സഹനമഽള്ളവനഽമഺകഽന്നഽ
കെും ീകഺെഽക്കഽക എന്നത് ീകഺണ്ട് അള്ളഺഹഽ ഇഷ്ടീെട്ട മഺർഗത്ത഻ൽ ധർെും
ീെയ്യ ക എന്നഺണ് ഉുേശൿും.അത് ഇരട്ട഻െ഻ച്ച് തരഽീമന്നഺ
ൽ പത്ത് മഽതൽ
എഴഽന്നാർ ഇരട്ട഻ വീരയഽും അത഻നെ റവഽും അള്ളഺഹഽ പത഻ഫലും
നൽകഽീമന്നഽും അവനഽ ീെയ്യ ന്ന സൽക്കർെങ്ങൾക്ക് പത഻ഫലും അള്ളഺഹഽ
നൽകഽീമന്നഽും ന഻ങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് സുംഭവ഻ക്കഽന്ന ുദഺഷങ്ങൾക്ക് ഉെൻ ശ഻ക്ഷ
നൽകഺീത
അവൻ
സഹനും
കഺണ഻ക്കഽന്നവനഺീണന്നഽും
ഉണർത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്
18) َس ِهَّلِلني ُيم
അവൻ അദിശൿകഺരൿവഽം ദിശൿകഺരൿവഽം
ശഺല഻യഽം അഗഺധജ്ഞനഽമഺകഽന്നഽ

ت َساال َّس َسب َس ِهَّلِلح ا َأْلل َس ِهَّلِلن ُين ا َأْلل
َسبلِهَّلِل ُيم ا َأْلل َسغ َأْلي ِهَّلِل

അറ഻യഽന്നവനഽം

പതഺപ

എലലഺും അറ഻യഽന്ന അള്ളഺഹഽ അവൻ ഇച്ച഻ക്കഽന്നീതലലഺും നെെഺക്കഺൻ
പതഺപമഽള്ളവനഽും
അഗഺധജ്ഞനഽമഺണ്
അവന്ീറ
വ഻ധ഻കൾ
അനഽസര഻ക്കഺനഽും ുദഺഷ ബഺധീയ സാക്ഷ഻ക്കഺനഽും നമഽക്ക് പുെഺദനും
നൽകഽകയഺണ഻ത഻ലാീെ
.അള്ളഺഹഽ
അവന്ീറ
ഇഷ്ട
ജനങ്ങള഻ൽ
നീെീയലലഺും ഉൾീെെഽത്തീട്ട ആമ഼ൻ
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