പത്തൊമ്പതൊമത്ത സഫർ 1436 എഎച്ച്

പരമകൊരുണികനുും ഏറ്റവുും ദയൊപരനുമൊയ അല്ലൊഹുവിന്ത്െ നൊമതിൽ

“ദുർബലരാകരുത്, ദുഖിക്കരുത്”
തന്ത്െ ദൊസരരൊട് സതയസന്ധരൊയിരിക്കുന്നതിനുും വൊക്കുകളിൽ ആത്മൊർത്ഥത
കൊണിക്കുന്നതിനുും
ല്ക്ഷ്യങ്ങൾ
കൽപ്പിച്ച

ത്െയ്യുന്ന

ര ൊല്ിയിൽ

കകവരിക്കുന്നതിനുും

പ്പതിബദ്ധത

ഉന്നമിട്ടവ

ഇഹപരരല്ൊകങ്ങളുത്െ

കൊണിക്കുന്നതിനുും

യൊഥൊർത്ഥയമൊക്കുന്നതിനുും

ഈശ്വരനൊയ

അല്ലൊഹുവിന്

എല്ലൊ

സ്തുതിയുും രെരത്ട്ട. നല്ലത് ത്െയ്യൊൻ നരമൊട് കൽപ്പിക്കുകയുും അങ്ങത്ന
ത്െയ്യൊൻ

നമത്ള

നയിക്കുകയുും

നമുത്െ

ആത്മൊക്കത്ള

അവനിൽ

ഭരരമൽപ്പിക്കൊൻ ആജ്ഞൊപിക്കുകയുും ത്െയ്ത അല്ലൊഹുവല്ലൊത്ത മത്റ്റൊരു
കദവമിത്ല്ലന്ന് ഞൊൻ സൊക്ഷ്യും വഹിക്കുന്നു. പരമശ്ക്തൻ പെയുന്നു: [നിങ്ങൾ
[ശ്രിക്കുും] വിശ്വൊസികളൊത്ണങ്കിൽ അല്ലൊഹുവിൽ നിങ്ങൾ ഭരരമൽപ്പിക്കുക]
(സൂെത് അൽ മൊഇദ 22). അല്ലൊഹുവില്ുും അവന്ത്െ സരേശ്വൊഹകനുും
നമിൽ ഏറ്റവുും മികച്ചവനുും അല്ലൊഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്കൊയി സഹൊയും
അഭയർത്ഥിക്കുകയുും രകണരപക്ഷ്ിക്കുകയുും ത്െയ്ത മുഹമദ് നബിയില്ുും
നിങ്ങൾ

ഭരരമൽപ്പിക്കുക.

മുഹമദ്

നബി

പ്പയത്നിക്കുകയുും

വി യും

കൊണുകയുും ത്െയ്തു (മുഹമദ് നബിക്കുും കുെുുംബതിനുും അനുെരർക്കുും
മുഹമദ് നബിയുത്െ മൊർഗ്ഗനിർരേശ്ങ്ങൾ പൊല്ിച്ചവർക്കുും അന്തിമ വിധി
ദിവസും വത്ര അല്ലൊഹു സൊമൊധൊനവുും യശ്സ്ുും നൽകത്ട്ട)
ഈശ്വരന്ത്െ ദൊസരര!
പരമശ്ക്തനൊയ
പിന്തുെരുവിൻ,

കദവത്ത
നിങ്ങൾ

പുല്ർതുവിൻ,

ഭയത്പ്പെുവിൻ,

പെയുന്നതില്ുും

നിങ്ങളുത്െ

പ്പവൊെകത്ന

ത്െയ്യുന്നതില്ുും

ആത്മൊർത്ഥത

ശ്ുഭൊപ്തിവിശ്വൊസരതൊത്െയുും

ദീർഘവീക്ഷ്ണരതൊത്െയുും

ീവിക്കുന്നവരുും

ദൃഢനിശ്ചയരതൊത്െയുും
പ്പതിസന്ധികത്ള

തരണും

ത്െയ്യുന്നവത്രയുമൊണ് ശ്രിയൊയ വിശ്വൊസികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈശ്വരന്
രവണ്ടി

കൂെുതൽ

ത്കട്ടിപ്പെുക്കുന്നരുും
ഇതിത്നല്ലൊും

മികച്ച
സവഭൊവും

രവണ്ടി,

അവസരങ്ങൾക്കുും

കൊരയങ്ങൾ

ത്മച്ചത്പ്പെുതുന്നവരുമൊണ്

കദവും

നേി.

ത്െയ്യുന്നതിനൊയി

അവർക്ക്

നബി

വിശ്വൊസികൾ.

നൽകിയിരിക്കുന്ന

പ്പവൊെകൻ

തന്ത്െ

ീവിതും
ശ്ക്തിക്കുും

അനുയൊയികത്ള

പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതിത്ന കുെിച്ച് അബു സയ്യിദ് അൽ-ഖുപ്ദി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്
(അല്ലൊഹു എരപ്പൊഴുും അവനിൽ സരന്തൊഷവൊനൊയിരിക്കത്ട്ട): "ഒരു ദിവസും
മുഹമദ്

നബി

പള്ളിയിൽ

പ്പരവശ്ിച്ചരപ്പൊൾ

അബു

ഉമൊമ

അവിത്െയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. 'ഓ, അബു ഉമൊമ, പ്പൊഥനൊ സമയമൊയ ഈ
സമയത് നിങ്ങൾ എന്തൊണ് ഇവിത്െ ഇരിക്കുന്നത്?,' പ്പവൊെകൻ അവരനൊട്
രെൊദിച്ചു.

'അല്ലൊഹുവിന്ത്െ

പ്പവൊെകരന,

ദുുഃഖവുും

കെങ്ങളുും

എത്ന്ന

പ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു,' എന്നവൻ മെുപെി പെഞ്ഞു. മുഹമദ് നബി പെഞ്ഞു, 'ഞൊൻ

നിനക്ക്

കുെച്ച്

വൊക്കുകൾ

പഠിപ്പിക്കത്ട്ട?

നീയവ

ഉരുവിട്ടൊൽ,

നിന്ത്െ

ആശ്ങ്കകളുും കെങ്ങളുും അവിെുന്ന് തീർതുതരുും.'
യ മൊനരന',

'പെയൂ,

പ്പവൊെകൻ

സരന്തൊഷരതൊട് കൂെി അബു ഉമൊമ പ്പതിവെിച്ചു.

പെഞ്ഞു,

'അല്ലൊഹുരവ,

'എല്ലൊ

പ്പഭൊതങ്ങളില്ുും

ഉൽക്കണ്ഠയിൽ

നിസ്ഹൊയൊവസ്ഥയിൽ

നിന്നുും

നിന്നുും

മെിയിൽ

സൊയൊഹ്നങ്ങളില്ുും

ദുുഃഖതിൽ

നിന്നുും

നിന്നുും

ദൊരിപ്ദതിൽ

നിന്നുും

ഭീരുതവതിൽ നിന്നുും കെങ്ങളിൽ നിന്നുും മറ്റുള്ളവരുത്െ അെിമതതിൽ നിന്നുും
ഞൊൻ

നിന്നിൽ

അഭയും

പ്പൊപിക്കുന്നു'

എന്ന്

നീ

ഉരുവിെണും.'

പിന്നീട്

പ്പവൊെകത്ന കണ്ടരപ്പൊൾ അബു ഉമൊമ പെഞ്ഞു, "ഞൊനവ ഉരുവിട്ടു, എന്ത്െ
ഉൽക്കണ്ഠകത്ളല്ലൊും അല്ലൊഹു മൊറ്റിതന്നു, എന്ത്െ കെങ്ങത്ളല്ലൊും തീർതുതന്നു."
നമുക്ക്

മനസ്ില്ൊക്കുവൊനൊയി

പ്പവൊെകൻ

പഠിപ്പിച്ച

ഇക്കൊരയങ്ങളിൽ

പരിരണിക്കുന്നത് വിശ്വൊസതിൽ സരഹൊദരരൊയ നമുക്ക് നല്ലതൊണ്, നമൾ
മുമ്പ് സൂെിപ്പിച്ച ദുുഃഖും, സങ്കെും എന്നീ വികൊരങ്ങത്ള ഒഴിവൊക്കുന്നതിന് ഇത്
നത്മ

സഹൊയിക്കുും.

ഏവരുും

ഭൊവിയിൽ

സുംഭവിക്കൊതിരിക്കുന്നതിന്

ആപ്രഹിക്കുന്ന കൊരയങ്ങളൊണിവ. തന്ത്െ സൊഹെരയങ്ങത്ളയുും ഭൊവിത്യയുും
ത്മച്ചത്പ്പെുതുന്നതിന് ഒന്നുും ത്െയ്യൊത്ത, ത്വെുത്തയിരുന്ന് ഭൊവിത്യ കുെിച്ച്
തുെർച്ചയൊയി െിന്തിക്കുന്ന െില്രുണ്ട്. സവന്തും സമയും പൊഴൊക്കുകയൊണ് ഇവർ
ത്െയ്യുന്നത്.

അല്ലൊഹു

നിെരവറ്റുന്നതുമില്ല.
അതിന്ത്െ

ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

കഠിനമൊയുും

ഫല്ങ്ങൾ

ഉതരവൊദിതങ്ങൾ

ൊപ്രതരയൊത്െയുും

കദവതിന്ത്െ

കരങ്ങളിൽ

ഇവർ

പ്പവർതിക്കുകയുും
ഇവർ

വിെുകയുും

ത്െയ്തിരുന്നുത്വങ്കിൽ എപ്ത നന്നൊരയത്ന. ഭയതിൽ നിന്നുും ഉൽക്കണ്ഠയിൽ
നിന്നുും മൊെിനെക്കുന്നതിനുും ദുുഃഖതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമൊെുന്നതിനുും അല്ലൊഹു
നരമൊട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊരണും വില്പിച്ചതുത്കൊണ്ടുും ദുുഃഖിച്ചതുത്കൊണ്ടുും
രപൊയത്തൊന്നുും തിരിത്ക ല്ഭിക്കില്ല, സഹനങ്ങൾക്ക് മുക്തി ഉണ്ടൊവുകയുമില്ല.
ഇങ്ങിത്ന ത്െയ്യുന്നവർ ആരൊധനയ്ക്കുള്ള സമയമൊണ് പൊഴൊക്കുന്നത്, വിധിത്യ
കുെിച്ചൊണ് പരൊതിത്പ്പെുന്നത്. പരമശ്ക്തനൊയ അല്ലൊഹു പെയുന്നു: [നിങ്ങൾ
ത്ദൌർബല്യും കൊണിക്കുകരയൊ ദുുഃഖിക്കുകരയൊ ത്െയ്യരുത്. നിങ്ങൾ [ശ്രിയൊയ]
വിശ്വൊസികളൊത്ണങ്കിൽ നിങ്ങൾ തത്ന്നയൊണ് ഉന്നതൻമൊർ.] (സൂെത് ആല്ു
ഇുംെൊൻ 139). ശ്രിയൊയ വിശ്വൊസമുള്ളവർ ക്ഷ്മൊശ്ീല്മുള്ളവരൊയിരിക്കണും,
ീവിതതിത്ല് വയതയസ്ത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയുും രവണും. നല്ല
ആത്മശ്ക്തിയുള്ളവർക്ക്
അല്ലൊഹു

നരമൊട്

പ്പതിഫല്ും

ല്ഭിക്കുും.

ആജ്ഞൊപിച്ചിട്ടുണ്ട്,

ക്ഷ്മൊശ്ീല്രൊയിരിക്കൊൻ

ക്ഷ്മൊശ്ീല്ർക്ക്

ശ്ുഭവൊർത

ല്ഭിക്കുത്മന്ന് വൊഗ്ദൊനും ത്െയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിശ്ുദ്ധ പുസ്തകതിൽ അല്ലൊഹു
പെയുന്നു: [കുെത്ച്ചൊത്ക്ക ഭയും, പട്ടിണി, ധനനഷ്ടും,

ീവ നഷ്ടും, വിഭവ നഷ്ടും

എന്നിവ മുരഖന നിങ്ങത്ള നൊും പരീക്ഷ്ിക്കുക തത്ന്ന ത്െയ്യുും. ( അതരും
സേർഭങ്ങളിൽ) ക്ഷ്മിക്കുന്നവർക്ക് സരന്തൊഷവൊർത അെിയിക്കുക] (സൂെത്
അൽ ബഖെ 155).
വിശ്വൊസതിൽ സരഹൊദരരര:

പല് കൊരയങ്ങളിൽ നിന്നുും നൊും അല്ലൊഹുവിൽ അഭയും രതെണത്മന്ന് പ്പവൊെകൻ
പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിസ്ഹൊയതൊവസ്ഥയുും മെിയുും ഇതരും രണ്ട് കൊരയങ്ങളൊണ്.
എത്ന്തങ്കില്ുും

പ്പവർതിക്കുന്നതിൽ

നിന്ന്

തെയുകയുും

സവപ്നങ്ങൾ

യൊഥൊർത്ഥമൊക്കുന്നതിന് വില്ങ്ങുതെിയൊവുകയുും ത്െയ്യുന്ന രണ്ട് രുരുതരമൊയ
കൊരയങ്ങളൊണിവ.
നിസ്ഹയൊവസ്ഥ,

എത്ന്തങ്കില്ുും
എന്നൊൽ

മെി

ത്െയ്യുന്നതിനുള്ള
എന്നത്

ത്െയ്യൊൻ

കഴിവില്ലൊയ്മയൊണ്
കഴിയുന്ന

കൊരയങ്ങൾ

ത്െയ്യൊതിരിക്കല്ൊണ്. അല്ലൊഹുവിന്ത്െ ദൊസരര, നമൾ നിസ്ഹൊയരൊത്ണന്ന്
ഒരിക്കല്ുും െിന്തിക്കരുത്. നിസ്ഹൊയതൊവസ്ഥയുത്െ വിവിധ കൊരണങ്ങളിൽ
നിന്ന് നൊും അകല്ും പൊല്ിക്കണും. കൊരണും, നല്ലവണ്ണും പ്പവർതിക്കുന്നതിന്
മുഴുവൻ

ഊർജ്ജവുും

രശ്ഷികളുും

മനുഷയകുല്ും.

പ്പവൊെകൻ

പ്പവൃതികൾ

ത്െയ്യുക,

അർപ്പിക്കുന്നതിന്

പെയുന്നു:

അല്ലൊഹുവിത്നൊരിക്കല്ുും

(നിങ്ങൾക്ക്

കഴിയുന്നപ്ത

((ത്െയ്യൊൻ

കൊരണും

കെത്പ്പട്ടവരൊണ്
നല്ല

നിങ്ങൾ

തളരുന്നത്

വത്ര,

പ്പതിഫല്ും

തരുന്നതിൽ)

തളർച്ച

രതൊന്നുകയില്ല.)). മെിയിൽ നിന്ന് നൊും മുഖും തിരിരക്കണ്ടതിന് ല്ളിതമൊയ ഒരു
കൊരണമുണ്ട്.

ശ്ക്തിയുും

അപെവിശ്വൊസികത്ള
കപെവിശ്വൊസികൾ
യഥൊർത്ഥതിൽ

യശ്സ്ുും

വിരശ്ഷിപ്പിക്കുന്നത്
അല്ലൊഹുത്വ

അല്ലൊഹു

കുെിത്കൊള്ളുന്ന
ഇങ്ങത്നയൊണ്:
വഞ്ചിക്കൊൻ

അവത്രയൊണ്

അല്ലൊഹു,
[തീർച്ചയൊയുും

രനൊക്കുകയൊണ്.

വഞ്ചിക്കുന്നത്.

അവർ

നമസ്കൊരതിന് നിന്നൊൽ ഉദൊസീനരൊയിത്ക്കൊണ്ടുും, ആളുകത്ള കൊണിക്കൊൻ
രവണ്ടിയുമൊണ്

നിൽക്കുന്നത്.

കുെച്ച്

മൊപ്തരമ

അവർ

അല്ലൊഹുത്വ

ഓർമിക്കുകയുള്ളൂ] (സൂെത് അൽ നിസൊഅ് 142). കദവതിന്ത്െ ദൊസരര,
നമുക്ക് ഉെച്ച മരനൊവിശ്വൊസും ഉണ്ടൊയിരിക്കണും, നൊും പ്പയത്നശ്ൊല്ികളുമൊയി
മൊപ്തരമ കൂട്ടുകൂെൊവൂ. നമൾ ഇങ്ങത്ന ത്െയ്യുകയൊത്ണങ്കിൽ അല്ലൊഹു നമുത്െ
ദുരിതങ്ങൾ

എെുതുനീക്കുും,

നിരൊശ്തയുത്െയുും

പരൊ യതിന്ത്െയുും

രതൊന്നല്ുകൾ അകറ്റിക്കളയുും.
പ്പിയ മുസ്ലീങ്ങരള:
ദുുഃഖും, സങ്കെും, നിസ്ഹൊയൊവസ്ഥ, മെി എന്നിവയ്ത്ക്കൊപ്പും, നമൾ ഭീരുതവതിൽ
നിന്നുും ദൊരിപ്ദതിൽ നിന്നുും അഭയും രതെണത്മന്ന് പ്പവൊെകൻ പെയുന്നു.
പിശ്ുക്കിത്നയുും ദീരുതവത്തയുും ഒരുമിച്ചൊണ് പ്പവൊെകൻ ഉപരയൊരിച്ചത്,
കൊരണും

ആത്മവിശ്വൊസതിന്ത്െ

ത്െല്വിെുന്നതിനുള്ള

മെിയൊണ്

കുെവൊണ്
പിശ്ുക്ക്.

ഭീരുതവത്മങ്കിൽ,

പണും

അഭിമൊനതിന്ത്െയുും

അന്തസ്ിന്ത്െയുും രപരിൽ തത്ന്നതത്ന്ന തരും തൊണ രീതിയിൽ കൊണുന്നവർക്ക്
ഔെിതയും

നഷ്ടമൊകുന്നു,

ശ്രിയൊയ

കധരയും

ദുഷ്പപ്പവൃതികത്ള
എന്തൊത്ണന്ന്

ഇവരുത്െ

എന്ന്

പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന്

പെയുന്നത്

അകറ്റല്ുമൊണ്.

അെിയുന്നവർ,

ധൊർമികനില്വൊരും

സൽപ്പവൃതികളിൽ
ധർമനിഷ്പഠയുള്ള

മറ്റുള്ളവരുമൊയി

തനിക്കൊവുന്നത്

രമൊശ്മൊകുന്നു.

ത്െയ്യുന്നു,

ഇതരും

മുഴുകല്ുും

പ്പവൃതികൾ
പ്പവൃതികൾ

കൊപെയത്ത

കുെിച്ച്

അെിയുന്നവർ, കൊപെയ പ്പവൃതികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമൊെൊൻ പ്ശ്മിക്കുന്നു.
തന്ത്െ കുെുുംബതിത്നയുും സമൂഹതിത്നയുും രസവിക്കുന്നതിന് ഇതരക്കൊർ
പണും ത്െല്വിെുും.

കദവതിന്ത്െ ദൊസരര, നിരരൊധിച്ചിട്ടുള്ള പ്പവർതികളിത്ല്ൊന്നൊണ് പണും
പിെിച്ചുവയ്ക്കുന്നതുും

സമൂഹതിന്

ത്െല്വിെൊതിരിക്കല്ുും.
അവന്ത്െ

ആവശ്യമുള്ളരപ്പൊൾ

പരമശ്ക്തനൊയ

അനുപ്രഹതിൽ

നിന്ന്

അല്ലൊഹു

തങ്ങൾക്കു

അത്

പെയുന്നു:

[അല്ലൊഹു

തന്നിട്ടുള്ളതിൽ

പിശ്ുക്ക്

കൊണിക്കുന്നവർ അതവർക്ക് രുണകരമൊത്ണന്ന് ഒരിക്കല്ുും വിെൊരിക്കരുത്.
അല്ല, അവർക്ക് രദൊഷകരമൊണത്] (സൂെത് ആല്ു ഇുംെൊൻ 180). ഭീരുതവവുും
പിശ്ുക്കുും മനുഷയന്ത്െ ഏറ്റവുും രമൊശ്ും സവഭൊവസവിരശ്ഷതകളിത്ല്ൊന്നൊണ്.
നിേയതയുത്െ

വിവരണമൊണ്

കദവഭക്തിയുത്െ

പിശ്ുക്ക്,

സവഭൊവമൊണ്.

എന്നൊൽ

നബി

മഹൊമനസ്കതയൊകത്ട്ട,

പ്പവൊെകൻ

പെയുന്നു:

ൊപ്രത പുല്ർതുക, കൊരണും രപ്ദൊഹിക്കുന്നവരുത്െ

((അനയൊയതിത്നതിത്ര

രമൽ അന്തിമ വിധി നൊളിൽ അന്ധകൊരും പതിക്കുും, പിശ്ുക്കിത്നതിത്ര
പുല്ർതുക,

നിങ്ങൾക്ക്

മുരമ്പ

പല്ത്രയുും

ഇത്

ൊപ്രത

നശ്ിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രക്തത്ച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടൊക്കുന്നതിനുും നിയമപരമല്ലൊതതിത്ന നിയമപരമൊയി
പരിരണിക്കുന്നതിനുും ഇതവത്ര രപ്പരിപ്പിച്ചു))
കദവതിന്ത്െ ദൊസരര, കദവതിത്ന ഭയക്കുക, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പണും
ത്െല്വിെുക,

നിങ്ങൾക്ക്

ത്കൊണ്ടുവരുന്ന
അല്ലൊഹുവിന്

ആകുല്തകളുും

കൊരയങ്ങളിൽ
എല്ലൊും

നിന്ന്

അെിയെവ്

ദുുഃഖവുും

ദുരിതവുും

അല്ലൊഹുവിൽ

വച്ചുത്കൊണ്ടുും

രവദനയുും

അഭയും

അവന്ത്െ

രതെുക,
ഇുംരിതും

സവീകരിച്ചുത്കൊണ്ടുും അവൻ നമുക്കൊയി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷ്മരയൊത്െ
അനുഭവിച്ചുത്കൊണ്ടുും അവത്യ കീഴ്പ്ത്പ്പെുതുക

എനിക്കുും

നിങ്ങൾക്കുും

അല്ലൊഹുവിൽ

നിന്ന്

ദയൊപരനുമൊണ്

രല്ൊകതിത്ല്

മറ്റ്

മൊപ്പരപക്ഷ്ിക്കുക.

അല്ലൊഹു.

മൊപ്പ്

മുസ്ലീങ്ങൾക്കുും

രവണ്ടി

മൊപ്പുനൽകുന്നവനുും
അരപക്ഷ്ിക്കുന്നവത്ര

അവത്നൊരിക്കല്ുും കകവിെില്ല, ദയൊനിധിയൊണ് അവൻ.
**********************************
നമുത്െ പദവി ഉയർതുന്നവനുും പൊപങ്ങൾക്ക് മൊപ്പ് നൽകുന്നവനുും നമുത്െ
എല്ലൊ പ്പവർതികത്ളയുും അെിയുന്നവനുമൊയ അല്ലൊഹുവിൽ എല്ലൊ
പ്പശ്ുംസയുും രെരത്ട്ട. രകണരപക്ഷ്ിച്ചൊൽ നൊും ത്െയ്ത പൊപങ്ങൾ
ക്ഷ്മിക്കുന്നവനൊയ അല്ലൊഹുവിത്ന കൂെൊത്ത ആരൊധനയ്ക്ക് രയൊനൊയ മത്റ്റൊരു
കദവമിത്ല്ലന്ന് ഞൊൻ സൊക്ഷ്യത്പ്പെുതുന്നു. വിൽക്കുകയുും വൊങ്ങുകയുും കെും
വൊങ്ങുകയുും, വിൽക്കുരമ്പൊഴുും വൊങ്ങുരമ്പൊഴുും നൽകുരമ്പൊഴുും
എെുക്കുരമ്പൊഴുും സഹിഷ്പണുത കൊണിക്കുകയുും ത്െയ്ത, അല്ലൊഹുവിന്ത്െ
ദൊസനുും അഡ്ത്നനിന്ത്െ പൂർവ്വികനുമൊയ മുഹമദ് നബിക്കുും
കുെുുംബതിനുും അനുെരർക്കുും അന്തിമ വിധി ദിവസും വത്ര അല്ലൊഹു
സൊമൊധൊനവുും യശ്സ്ുും നൽകത്ട്ട

കദവതിന്ത്െ ദൊസരര:

തന്ത്െ രകണരപക്ഷ്ിക്കൽ, നബി പ്പവൊെകൻ അവസൊനിപ്പിക്കുന്നത്
((കെങ്ങളുത്െ ഭൊരതിൽ നിന്നുും മറ്റുള്ള ആളുകളുത്െ അെിമതതിൽ നിന്നുും
ഞൊൻ നിന്നിൽ അഭയും പ്പൊപിക്കുന്നു)) എന്ന് പെഞ്ഞുത്കൊണ്ടൊണ്, ഇവിത്െ നബി
പ്പവൊെകൻ അല്ലൊഹുവിൽ ഭരരമൽപ്പിക്കുന്ന കെും, ല്ജ്ജ കൊരണും മറ്റുള്ള
ആളുകത്ള കൊണുന്നതിൽ നിന്ന് പ്പവൊെകത്ന തെയുന്ന കെ ബൊധയതയൊണ്.
ത്പത്ട്ടന്ന് ഒരു ആവശ്യും വരികയൊത്ണങ്കിൽ, തിരിച്ച് നൽകൊത്മന്ന ഉെപ്പിരേൽ
പണും കെും വൊങ്ങുന്നതിൽ യൊത്തൊരു ത്തറ്റുമില്ല. ഇങ്ങത്ന കെും നൽകുന്ന
വയക്തിക്ക് അല്ലൊഹുവിന്ത്െ പിന്തുണയുും സഹൊയവുും സമൊനവുും ല്ഭിക്കുും.
പരമശ്ക്തനൊയ കദവതിന്ത്െ സരേശ്വൊഹകൻ പെയുന്നു: ((തിരിച്ച്
നൽകൊത്മന്ന ആത്മൊർത്ഥമൊയ ഉരേശ്യരതൊത്െ ആരിൽ നിത്ന്നങ്കില്ുും കെും
വൊങ്ങുന്ന വയക്തിയുത്െ കെും അല്ലൊഹു തത്ന്ന തിരിച്ചെയ്ക്കുും.
നശ്ിപ്പിക്കുന്നതിനൊയി കെും വൊങ്ങുന്നവത്ന അല്ലൊഹുവുും നശ്ിപ്പിക്കുും)).
കൃതയവുും വയക്തവുമൊയ കൊരണങ്ങൾരക്കൊ എത്ന്തങ്കില്ുും ത്പത്ട്ടന്നുള്ള
ആവശ്യങ്ങൾരക്കൊ അല്ലൊത്ത ആളുകൾ കെും വൊങ്ങരുത്തന്ന് ഇസ്ലൊമിന്ത്െ
തുെക്കതിൽ പ്പവൊെകൻ അനുയൊനികൾക്ക് മുന്നെിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
സരന്തൊഷരതൊത്െയുും അന്തരസ്ൊത്െയുും മനുഷയൻ

ീവിക്കണത്മന്നുും ദുരുതരമൊ

അപമൊനരമൊ മനുഷയൻ അഭിമുഖീകരിക്കരുത്തന്നുും ഉള്ള നബിയുത്െ
ആത്മൊർത്ഥമൊയ ആപ്രഹമൊയിരുന്നു ഈ മുന്നെിയിപ്പിന് പിന്നിൽ. തന്ത്െ പണും
പരിമിതമൊയിും ത്െല്വഴിക്കുന്നവരുും അെുക്കുും െിട്ടരയൊത്െയുും
പണമിെപൊെുകൾ നെതുന്നവരുും കെങ്ങൾ അനൊവശ്യമൊയി ത്പരുകുന്നത് വത്ര
കെത്ത നിസ്ൊരമൊയി കൊണൊതവരുമൊണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ. കെതിന്ത്െ
അപകെസൊധയതകളുും അതിന്ത്െ കയ്രപ്പെിയ പ്പഭൊവങ്ങളുും കെും വൊങ്ങുന്ന
മനുഷയന്ത്െ

ീവിതത്ത മൊപ്തമല്ല ബൊധിക്കുക, അവന്ത്െയുും ഭൊവി

തല്മുെയുത്െയുും ഭൊവി തത്ന്ന തകിെും മെിയുന്നു. കെും പറ്റിയിട്ടുള്ള ആരുും
കെക്കൊരനിൽ നിന്ന് വിമുക്തി രനെണും, വിമുഖതരയൊ അല്ുംഭൊവരമൊ കൂെൊത്ത
ത്കൊെുക്കൊനുള്ള പണും ഉെനെി ത്കൊെുതുവീട്ടണും. കെും വൊങ്ങിയത് തിരിത്ക
നൽകൊത്ത ഉണ്ടൊക്കുന്ന പണും 'ഹെൊും' (നിയമവിരുദ്ധമൊയ) പണമൊണ്.
പരമശ്ക്തനൊയ അല്ലൊഹു പെയുന്നു: [അനയൊയമൊയി നിങ്ങൾ അരനയൊനയും
സവതുക്കൾ തിന്നരുത്] (സൂെത് അൽ ബഖെ 188). കെും വരുതിവയ്ക്കുകയുും
തിരിത്ക നൽകൊൻ തൊൽപ്പരയും കൊണിക്കൊതിരിക്കുകയുും ത്െയ്യുന്നവൻ
പൊപമൊണ് ത്െയ്യുന്നത്. ആരൊധയനൊയ അല്ലൊഹു പെയുന്നു: [തീർച്ചയൊയുും
നിരന്നൊട് പ്പതിജ്ഞ ത്െയ്യുന്നവർ അല്ലൊഹുരവൊട് തത്ന്നയൊണ് പ്പതിജ്ഞ
ത്െയ്യുന്നത്. അല്ലൊഹുവിന്ത്െ കക അവരുത്െ കകകൾക്കു മീത്തയുണ്ട്.
അതിനൊൽ ആത്രങ്കില്ുും ( അത് ) ല്ുംഘിക്കുന്ന പക്ഷ്ും ല്ുംഘിക്കുന്നതിൻത്െ
രദൊഷഫല്ും അവന് തത്ന്നയൊകുന്നു. തൊൻ അല്ലൊഹുവുമൊയി ഉെമ്പെിയിൽ
ഏർത്പ്പട്ട കൊരയും വല്ലവനുും നിെരവറ്റിയൊൽ അവന്ന് മഹതൊയ പ്പതിഫല്ും
നൽകുന്നതൊണ്] (സൂെത് അൽ ഫതഹ് 10). അെിയന്തിര ആവശ്യതിനല്ലൊത്ത,
അഹുംഭൊവവുും ത്പൊങ്ങച്ചവുും കൊണിക്കുന്നതിരനൊ യൊത്തൊരു
കൊരയവുമില്ലൊത വിരനൊദതിരനൊ ആനേതിരനൊ യൊത്തൊരു മൂല്യവുമില്ലൊത
ഉരേശ്യതിരനൊ അപ്പധൊനമൊയ ല്ക്ഷ്യങ്ങൾരക്കൊ പണും കെും വൊങ്ങുന്ന
ആളുകളുണ്ട്. പണും തിരിത്ക അെയ്ക്കൊനുും കെതിൽ നിന്ന് വിമുക്തി രനെൊനുും

പരൊ യത്പ്പെുന്നതിനൊൽ ഇവർ തകർന്നുരപൊകുന്നു, രവദനയുും ദുരിതവുും
ഇവർക്ക് അനുഭവിരക്കണ്ടി വരുന്നു.
അനയൊയമൊയി നിങ്ങൾ അരനയൊനയും സവതുക്കൾ തിന്നരുത്. അെിഞ്ഞുത്കൊണ്ടു
തത്ന്ന, ആളുകളുത്െ സവതുക്കളിൽ നിന്ന് വല്ലതുും അധൊർമികമൊയി
രനെിത്യെുതു തിന്നുവൊൻ രവണ്ടി നിങ്ങളതുമൊയി വിധികർതൊക്കത്ള
സമീപിക്കുകയുും ത്െയ്യരുത്. (സൂെത് അൽ ബഖെ 188)
തീർച്ചയൊയുും നിരന്നൊട് പ്പതിജ്ഞ ത്െയ്യുന്നവർ അല്ലൊഹുരവൊട് തത്ന്നയൊണ്
പ്പതിജ്ഞ ത്െയ്യുന്നത്. അല്ലൊഹുവിന്ത്െ കക അവരുത്െ കകകൾക്കു
മീത്തയുണ്ട്. അതിനൊൽ ആത്രങ്കില്ുും ( അത് ) ല്ുംഘിക്കുന്ന പക്ഷ്ും
ല്ുംഘിക്കുന്നതിൻത്െ രദൊഷഫല്ും അവന് തത്ന്നയൊകുന്നു. തൊൻ
അല്ലൊഹുവുമൊയി ഉെമ്പെിയിൽ ഏർത്പട്ട കൊരയും വല്ലവനുും നിെരവറ്റിയൊൽ
അവന് മഹതൊയ പ്പതിഫല്ും നൽകുന്നതൊണ്. (സൂെത് അൽ ഫതഹ് 10)
അല്ലൊഹുവിന്ത്െ ദൊസരര, പരമശ്ക്തത്ന ഭയത്പ്പെുക, നബി പ്പവൊെകൻ
നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിൻപറ്റുവിൻ, പ്പവൊെകൻ നിരരൊധിച്ചിരിക്കുന്നത്
അകറ്റിനിർതുവിൻ
ഓ അല്ലൊഹുരവ, അങ്ങയുത്െ പ്പവൊെകനുും ദൊസനുമൊയ മുഹമദ് നബി
രെൊദിച്ച നല്ല കൊരയങ്ങൾ തത്ന്നയൊണ് ഞങ്ങളുും നിരന്നൊട് രെൊദിക്കുന്നത്,
അങ്ങയുത്െ പ്പവൊെകനുും ദൊസനുമൊയ മുഹമദ് നബി അഭയർത്ഥിച്ച അരത
ദുഷ്പകർമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭയമൊണ് ഞങ്ങളുും അരപക്ഷ്ിക്കുന്നത്.
അതിനൊൽ, സരേശ്കവൊഹകരുത്െ രനതൊവിൽ നിങ്ങളുത്െ അനുപ്രഹങ്ങൾ
ത്െൊരിയുക, കൊരണും പരിശ്ുദ്ധ ഖുെൊനിൽ അല്ലൊഹു ഇങ്ങത്ന പെയുന്നു:
[തീർച്ചയൊയുും അല്ലൊഹുവുും അവൻത്െ മല്ക്കുകളുും നബിരയൊട് കൊരുണയും
കൊണിക്കുന്നു. സതയവിശ്വൊസികരള, നിങ്ങൾ അരേഹതിൻത്െ രമൽ
(അല്ലൊഹുവിന്ത്െ) കൊരുണയവുും ശ്ൊന്തിയുമുണ്ടൊകൊൻ പ്പൊർത്ഥിക്കുക].
(സൂെത് അൽ അഹ്സൊബ് 56)
അല്ലൊഹു, അപ്ബൊഹമിന്ത്െയുും അവന്ത്െ കുെുുംബതിന്ത്െയുും രമൽ നീ
കരുണ ത്െൊരിഞ്ഞത് രപൊത്ല് മുഹമദിന്ത്െയുും അവന്ത്െ
കുെുുംബതിന്ത്െയുും രമൽ നീ കരുണ ത്െൊരിരയണരമ. അപ്ബൊഹമിന്ത്െയുും
അവന്ത്െ കുെുുംബതിന്ത്െയുും രമൽ നീ അനുപ്രഹും ത്െൊരിഞ്ഞത് രപൊത്ല്
മുഹമദിന്ത്െയുും അവന്ത്െ കുെുുംബതിന്ത്െയുും രമൽ നീ അനുപ്രഹും
ത്െൊരിരയണരമ. നീ മൊപ്തമൊണ് ആരൊധനയ്ക്ക് അർഹനുും ഏറ്റവുും രപ്ശ്ഷ്പഠനുും.
ധർമനിഷ്പഠരൊയ ഖല്ീഫയുത്െയുും അവന്ത്െ കുെുുംബതിന്ത്െയുും
അനുയൊയികളുത്െയുും വിശ്വൊസികളുത്െയുും രമൽ അന്തിമ വിധി ദിവസും
വത്രയുും നീ കരുണ ത്െൊരിയരണ. ഞങ്ങളില്ുും കരുണ ത്െൊരിയരണ. അല്ലൊഹു,
നീയൊണ് ഏറ്റവുും ദയൊപരൻ.

അല്ലൊഹു! ഇവിത്െ കൂെിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങത്ള അനുപ്രഹിക്കരണ, ഞങ്ങത്ള
സമൊധൊനതൊൽ പ്പസരിപ്പിക്കരണ, പൊപതിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷ്ിക്കരണ,
ഞങ്ങളുത്െ മതതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രപൊരൊയ്മകത്ളൊന്നുും രതൊന്നിക്കരുരത.
അല്ലൊഹു! മൊർഗ്ഗനിർരേശ്വുും ഭക്തിയുും പരിശ്ുദ്ധിയുും ധനവുും തന്ന് ഞങ്ങത്ള
അനുപ്രഹിക്കരണ.
അല്ലൊഹു! സതയസന്ധമൊയ നൊവുും പൊപരബൊധമുള്ളതുും വിനയമുള്ളതുമൊയ
ഹൃദയവുും ധർമനിഷ്പഠമൊയ പ്പവൃതികളുും ഉപരയൊരപ്പദമൊയ അെിവുും
ഉെച്ചതുും പരിശ്ുദ്ധവുമൊയ വിശ്വൊസവുും നിയമപരമൊയ ഉപ ീവനമൊർഗ്ഗവുും
തന്ന് ഞങ്ങളിൽ ഓരരൊരുതത്രയുും അനുപ്രഹിക്കരണ. അല്ലൊഹു, നീ മൊപ്തമൊണ്
ഏറ്റവുും രപ്ശ്ഷ്പഠനുും ബഹുമൊനയനുും.
അല്ലൊഹു! ഇസ്ലൊമിനുും മുസ്ലീങ്ങൾക്കുും യശ്സ്് തരരണരമ. ഇസ്ലൊമിനുും
മുസ്ലീങ്ങൾക്കുും
പിന്തുണയുും
ഐകയവുും
നൽകരണ.
അല്ലൊഹു!
രസവച്ഛൊധിപതികത്ളയുും അവിശ്വൊസികത്ളയുും തൊഴ്പ്തരണ. അല്ലൊഹു! ഞങ്ങൾ
എല്ലൊ ദൊസർക്കുും സമൊധൊനവുും സുരക്ഷ്യുും നൽകരണ.
അല്ലൊഹു! ഞങ്ങളുത്െ മൊതൃരൊ യതിന് സുരക്ഷ്ിതതവും നൽകരണ! ഞങ്ങളുത്െ
മൊതൃരൊ യതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീണ്ട സുരക്ഷ്യുും സ്ഥിരതയുും നൽകരണ!
ഞങ്ങളുത്െ സുൽതൊന് യശ്സ്് നൽകരണ, സതയ പിന്തുണ നൽകിത്ക്കൊണ്ടുും
സതയതിരല്ക്ക് നയിച്ചുത്കൊണ്ടുും ഞങ്ങളുത്െ സുൽതൊത്ന സഹൊയിക്കരണ.
അല്ലൊഹു! ആകൊശ്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊയി മഴത്യ അയയ്ക്കരണ, രൊപ്തിയുും
പകല്ുും നിത്ന്ന ഓർക്കുന്നവരൊയുും പ്പഭൊതതില്ുും സൊയൊഹ്നതില്ുും നിന്ത്െ
മൊപ്പിന് അരപക്ഷ്ിക്കുന്നവരൊയുും ഞങ്ങത്ള മൊറ്റരണ.
അല്ലൊഹു!
ആകൊശ്തിന്ത്െ
അനുപ്രഹങ്ങളുും
ഭൂമിയുത്െ
ഔദൊരയവുും
ഞങ്ങളിൽ ത്െൊരിയരണ. ഞങ്ങളുത്െ ഫല്ങ്ങളുും വിളകളുും ഞങ്ങളുത്െ
ഉപ ീവനമൊർഗ്ഗവുും
അനുപ്രഹിക്കരണ.
അല്ലൊഹു,
നീയൊണ്
ഏറ്റവുും
രപ്ശ്ഷ്പഠനുും ബഹുമൊനയനുും.
അല്ലൊഹു! ഈ രല്ൊകതില്ുും പരരല്ൊകതില്ുും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് തരരണരമ,
അഗ്നി ശ്ിക്ഷ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങത്ള പരിരക്ഷ്ിക്കരണ."
നീ
നിർരേശ്ിച്ചതിൽ
നിന്ന്
ഞങ്ങളുത്െ
ഹൃദയങ്ങൾ
വയതിെല്ിക്കൊൻ
അനുവദിക്കരുരത, നിന്ത്െ കരുണ ഞങ്ങളിൽ ത്െൊരിരയണരമ, തീർച്ചയൊയുും നീ
മൊപ്തമൊണ് അനുപ്രഹും ത്െൊരിയുന്നവൻ.
അല്ലൊഹു! ഞങ്ങൾ ഞങ്ങരളൊട് തത്ന്ന ത്തറ്റുത്െയ്തവരൊണ്. നീ മൊപ്പ് തരികയുും
ദയ
കൊണിക്കുകയുും
ത്െയ്തിത്ല്ലങ്കിൽ
ഞങ്ങൾ
പരൊ ിതരൊകുും."
അല്ലൊഹു!
ീവിക്കുന്നവരുും
മരിച്ചവരുമൊയ,
വിശ്വൊസികളൊയ
എല്ലൊ
പുരുഷേൊർക്കുും സ്പ്തീകൾക്കുും മൊപ്പ് നൽകരണ. നീ മൊപ്തമൊണ് ഞങ്ങളുത്െ
പ്പൊർത്ഥന രകൾക്കുന്നവനുും അനുപ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നവനുും.

അല്ലൊഹുവിന്ത്െ ദൊസരര! "നല്ലത് ത്െയ്യുവൊനുും ഉറ്റവർക്കുും ഉെയവർക്കുും
നിർരല്ൊഭമൊയി സഹൊയുും ത്െയ്യുവൊനുും അല്ലൊഹു ആജ്ഞൊപിക്കുന്നു.
ല്ജ്ജൊകരമൊയ
പ്പവൃതികളുും
അനീതിയുും
ല്ഹളയുും
അവൻ
നിരരൊധിച്ചിരിക്കുന്നു:
അവൻ
നിങ്ങരളൊട്
ആജ്ഞൊപിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾ
ഓർതിരിക്കണും."

