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بسم اهلل الرمحن الرحيم
പീസ് റേഡിറയോയിൽ നടന്നു വരുന്ന അന്നൂർ ക്വുർആൻ പഠന പദ്ധതിയുടട
ആേോാം ഘട്ട പരീക്ഷറയോട് അനുബന്ധിച്ചുളള റക്ോഴ്സ വർക്കോണ് തോടെ നൽക്ിയിരി
ക്കുന്നത്. ഇത്തവരണ നോാം തിരടെടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലോഹുവിലുളള വിശ്വോസാം
എന്ന വിഷയവുമോയി ബന്ധടെട്ട പോഠഭോഗങ്ങളോണ്.

❖ ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ

അല്ലോഹുവിലുാം അവടെ മലക്കുക്ളിലുാം ക്ിതോബുക്ളിലുാം പ്രവോചക്ന്മോരിലുാം
അവസോന നോളിലുാം നന്മയിലുാം തിന്മയിലുാം അല്ലോഹുവിടെ ഖദ്േി ലുമുള്ള വിശ്വോസ
മോകുന്നു വിശ്വോസക്ോരയങ്ങൾ.
അല്ലോഹു പേയുന്നത് ക്ോണുക് - എന്നോൽ അല്ലോഹുവിലുാം അന്ത്യദിന ത്തിലുാം
മലക്കുക്ളിലുാം റവദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുാം പ്രവോചക്ന്മോരിലുാം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കോകുന്നു
പുണയാം. (അൽ ബഖേ; 177)
ഉമ൪ (േ) ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ ക്ോണോാം.
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വിശ്വോസടമന്ന് പേെോൽ അല്ലോഹുവിലുാം അവടെ മലക്കുക്ളിലുാം ക്ിതോബുക്
ളിലുാം ദൂതന്മോരിലുാം അന്ത്യനോളിലുാം നന്മയിലുാം തിന്മയിലുാം അല്ലോഹുവിടെ ഖദ്േിലു
മുള്ള വിശ്വോസമോകുന്നു” (സവഹീഹുൽ ജോമിഅ് )

❖ വിശ്വാസത്തിന്റെ (ഈമാൻ) നി൪വചനം.

വിശ്വോസത്തിടെ നിർവചനാം നോവ് ടക്ോണ്ട് ഉച്ചരിക്കലുാം ഹൃദയാം ടക്ോണ്ട് വിശ്വ
സിക്കലുാം അവയവങ്ങളുടട പ്രവർത്തനങ്ങളുാം ഉൾടക്ോള്ളുന്നതോകുന്നു. അത് അനുസ
രണാം വർദ്ധിക്കുറപോൾ കൂടുക്യുാം ടതറ്റുക്ൾ കൂടുറപോൾ കുേയുക്യുാം ടചയ്യുന്നു.

❖ വിശ്വാസം കൂടുകയം കുറയകയം ന്റചയ്യം.

അല്ലോഹു പേഞ്ഞു; അല്ലോഹുവിടന പറ്റി പേയടെട്ടോൽ ഹൃദയങ്ങൾ റപടിച്ച് നടുങ്ങു
ക്യുാം അവടെ ദൃഷ്ടോന്ത്ങ്ങൾ വോയിച്ചുറക്ൾപിക്കടെട്ടോൽ വിശ്വോസാം വർദ്ധിക്കു
ക്യുാം തങ്ങളുടട രക്ഷിതോവിടെ റമൽ ഭോരറമൽെിക്കുക്യുാം ടചയ്യുന്നവർ മോത്രമോണ്
സതയവിശ്വോസിക്ൾ. (അൽ അൻഫോൽ 2,4)
ഒരടിമ തടെ നോഥനിറലക്കടുക്കുാം റതോറാം അവടെ വിശ്വോസാം വർദ്ധിക്കുക്യുാം ടതറ്റു
ക്ൾ മുറഖന അക്ലുാം റതോറാം അവടെ വിശ്വോസാം കുേയുക്യുാം ടചയ്യുന്നു.
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എന്നോൽ വിശ്വോസത്തിടെ അടിത്തേടയതടന്ന നശ്ിെിക്കുന്ന ശ്ി൪ക്കു റപോടലയു
ളള പോപങ്ങൾ വിശ്വോസത്തിൽ വളടര അധിക്ാം ദു: സവോധീനാം ടചലുത്തുക്യുാം അതു
മൂലാം വിശ്വോസാം തടന്ന ഇല്ലോതോയി റെോവുക്യുാം ടചയ്യുന്നു.

❖ എന്താണ് അല്ലാഹുവിലുളള വിശ്വാസം?

ഈ ക്ോണുന്ന വിശ്ോലമോയ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഏക്നോയ ഒരു രക്ഷിതോവുടണ്ടന്നുാം,
അതിടെ സൃഷ്ടിെിലുാം, അധിക്ോരത്തിലുാം, നിയന്ത്രണത്തിലുാം കക്ക്ോരയക്ർതൃതവ
ത്തിലുാം അവന് മോത്രടമ അധിക്ോരമുള്ളൂടവന്നുാം, അതിൽ ആർക്കുാം പങ്കില്ലന്നുാം
വിശ്വസിക്കലോകുന്നു അല്ലോഹുവിലുളള വിശ്വോസാം.
അവൻ ഉറേശ്ിക്കുന്നത് ടചയ്യുന്നു, അവൻ ഉറേശ്ിക്കുന്നത് വിധിക്കുന്നു, അവൻ
ഉറേശ്ിക്കുന്നവടര പ്രതോപശ്ോലിറയോ നിന്ദ്യറനോ ആക്കുന്നു. അവടെ ക്യ്യിലോകുന്നു
ആക്ോശ് ഭൂമിക്ളുടട അധിക്ോരാം, എല്ലോത്തിനുാം ക്െിവുള്ളവനുാം, എല്ലോാം അേിയുന്ന
വനുാം അവനോകുന്നു, അവന് ആരുടടയുാം സഹോയാം ആവശ്യമില്ല. അവടെ ഉടമസ്ഥ
തയിലോകുന്നു എല്ലോ ക്ോരയങ്ങളുാം, അവടെ ക്യ്യിലോകുന്നു എല്ലോ നന്മക്ളുാം, അവടെ
പ്രവർ ത്തനത്തിൽ മറ്റോർക്കുാം ഒരു പങ്കുമില്ല. അവടന അതിജയിക്കുന്നവരോരുമില്ല.
മലക്കുക്ളുാം മനുഷയ ജിന്ന് വർഗ്ഗങ്ങളുാം എല്ലോ സയഷ്ടിക്ളുാം അവടെ അടിമക്ളോകുന്നു.
അവടരോന്നുാം തടന്ന അവടെ ക്െിവിൽ നിന്നുാം അധിക്ോരത്തിൽ നിന്നുാം ഉറേശ്
ത്തിൽ നിന്നുാം പുേത്ത് റപോകുന്നില്ല. അവടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എണ്ണിക്കണക്കോക്കു
വോറനോ തിട്ടടെടുത്തുവോറനോ സോധയമല്ല. ഈ പ്രറതയക്തക്ടളല്ലോാം അല്ലോഹുവിന്
മോത്രാം അർഹതടെട്ടതോകുന്നു. അതിൽ ആർക്കുാം ഒരു പങ്കുമില്ല, അതിന൪ഹരോയി
ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല, ഈ പ്രറതയക്തക്ടളല്ലോാം തടന്ന അല്ലോഹുവിനല്ലോടത ആരിറല
ക്കുാം റചർത്ത് പേയുവോനുാം പോടില്ല. അതിനോൽ ആരോധനക്ൾ അവന് മോത്രറമ
സമർെിക്കോവൂ. അവന് തുല്ലയനോയി ആരുാം ഇല്ല.
അല്ലോഹു പേയുന്നു. "ജനങ്ങടള, നിങ്ങടളയുാം നിങ്ങളുടട മുൻഗോമിക്ടള യുാം സൃഷ്ടിച്ച
നിങ്ങളുടട നോഥടന നിങ്ങൾ ആരോധിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ റദോഷ ബോധടയ സൂക്ഷിക്കു
വോൻ റവണ്ടിയടത്ര അത്. നിങ്ങൾക്കു റവണ്ടി ഭൂമിടയ ടമത്തയോയുാം, ആക്ോശ്ടത്ത
റമൽപുരയുമോക്കിത്തരിക്കുക്യുാം ആക്ോശ്ത്തുനിന്ന് ടവള്ളാം ടചോരിെ് തന്നിട്ട്
അതുമുറഖന നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവോനുള്ള ക്ോയ്കനിക്ൾ ഉൽപോദിെിച്ച് തരിക്യുാം
ടചയ്ത – നോഥടന (അൽബഖേ - 21 – 22)

❖ അല്ലാഹുവിന് ഉൾകൃഷ്ട നാമങ്ങളം ഗുണങ്ങളമുണ്ട്.

പരിശുദ്ധ ഖുർആനുാം തിരുസുന്നത്തുാം പരിചയടെടുത്തിത്തന്ന അതുത്തമ നോമ
ങ്ങളുാം, പരിപൂർണമോയ സവിറശ്ഷതക്ളുാം അല്ലോഹുവിന് മോത്രമോടണന്ന് വിശ്വസി
ക്കുക്.
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:اَّلين يل ِحدون ِِف أسمائِ ِه سيجزون ما َكنوا يعملون (اْلعراف
ِ ّلِل اْلسماء اْلسَن فادعوه ِبها وذروا
ِ ِ َو

)180
"അല്ലോഹുവിന് ഏേേവുാം നല്ല റപരുക്ളുണ്ട്. അതിനോൽ ആ റപരുക്ളിൽ അവടന
നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ടക്ോള്ളുക്. അവടെ റപരുക്ളിൽ കൃത്രിമാം ക്ോണിക്കുന്നവടര
നിങ്ങൾ വിട്ട് ക്ളയുക്. അവർ ടചയ്തു വരുന്നതിടെ ഫലാം അവർക്ക് വെിടയ നൽക്
ടെടുാം. (അഅ്േോഫ്- 180)

❖ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമഗുണ വിശശ്ഷണങ്ങൾക്ക് ഏതാനം ചില ഉദാഹര്
ണങ്ങൾ.
1. അല്ലാഹു ()هللا

▪ എല്ലോവ൪ക്കുാം സുപരിചിതമോയ അല്ലോഹുവിടെ നോമമോണ്  هللاഎന്നത്. അത്
ഇസ്മുൽ ജലോല ( )اسم الجاللةഎന്ന് അേിയടെടുന്നു.

▪ ഈ നോമാം കുർആനിൽ 2724 തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോധനക്ക്
യഥോർത്ഥ അർഹൻ / യഥോർത്ഥ ആരോധയൻ എന്നുറേശ്ാം.
َ ْ ُ ْ َ َ َ ه َ َ ه ُ َ َٰ َ ه
ْ َ َ ه
)14:َّلك ِري (طه
ِ ِ إِن ِن أنا اّلِل ل إِل إِل أنا فاعبد ِن َوأقِ ِم الصالة
തീർച്ചയോയുാം ഞോനോകുന്നു അല്ലോഹു. ഞോനല്ലോടത ഒരു ആരോധയനുമില്ല. അതിനോൽ
എടന്ന നീ ആരോധിക്കുക്യുാം, എടന്ന ഓർമിക്കുന്നതിനോയി നമസ്കോരാം മുേറപോടല
നിർവഹിക്കുക്യുാം ടചയ്യുക്”. (തവോഹ : 14)

▪ അള്ളോഹു മോത്രമോണു യഥോർത്ഥ ആരോധയൻ, ക്ോരണാം ഒരു യഥോർത്ഥ ഇലോഹി
നു (ആരോധയൻ) ഉണ്ടോയിരിറക്കണ്ട ഗുണങ്ങൾ അവനു മോത്രറമയുള്ളൂ.

2. എന്റെന്നം ജീവിച്ചിര്ിക്കുെവൻ (ّ)الحي

▪ അല്ലോഹുവിടെ അതുത്തമമോയ നോമങ്ങളിൽടപട്ടതോണ് ( )الحيഎടന്നന്നുാം
ജീവിക്കുന്നവൻ.

▪ അതവന് റയോജിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ യോടതോരു വയോഖയോനവുാം കൂടോടത സ്ഥിര
ടെടുത്തൽ നി൪ബ്ബന്ധമോകുന്നു.
ُ َح الْ َق ُّي
ُه
َ َ اّلِل َل إ
ُّ َ ْل ِإ هل ُه َو ال
وم
ِ
അല്ലോഹു അവനല്ലോടത കദവമില്ല, എടന്നന്നുാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, മയക്കറമോ,
ഉേക്കറമോ, അവടന ബോധിക്കുക്യില്ല" (അൽ ബഖേ-255)

4 | Page

❖ നാമ വിശശ്ഷണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ

അല്ലോഹുവിടെ നോമവിറശ്ഷണങ്ങടള സാംബന്ധിച്ചുള്ള
നിയമങ്ങൾ വയക്തമോക്കുക്യോണ്.

ഏതോനുാം അടിസ്ഥോന

1. നിയമാം ഒന്ന്: ഖുർആനിടെയുാം സുന്നത്തിടെയുാം
വിവരണാം അാംഗീക്രിക്കൽ.

ഖണ്ഡിതമോയ

അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങറളയുാം വിറശ്ഷണങ്ങറളയുാം സാംബന്ധിച്ച് ഖുർആനിലുാം
സുന്നത്തിലുാം വയക്തമോയി വന്നിട്ടുള്ള ടതളിവുക്ൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങിടനത്തടന്ന,
അതിടെ ബോഹയോർത്ഥത്തിൽ തടന്ന യോടതോരുവിധ മോറ്റത്തിരുത്തലുാം കൂടോടത
അാംഗീക്രിക്കലുാം വിശ്വസിക്കലുാം നിർബന്ധമോണ്. ക്ോരണാം അല്ലോഹുവിടെയുാം
േസൂലിടെയുാം വോക്കുക്ൾ മോറ്റത്തിരുത്തലുക്ളില്ലോടത അറത ഭോഷയിലൂടട തടന്ന
നോാം മനസ്സിലോക്കി നിലനിർറത്തണ്ടതോണ്. അതിടെ ബോഹയോർത്ഥത്തിൽ മനസ്സി
ലോകുന്നതിൽ നിന്ന് മോറ്റാം വരുത്തുക് എന്നത് അല്ലോഹുവിടെ റപരിൽ വിവരമില്ലോ
ത്തത് സാംസോരിക്കലോയിരിക്കുാം. അതോക്ടട്ട, ഹേോമോണ്തോനുാം. അല്ലോഹു പേയുന്ന
ത് ക്ോണുക്:
ْ ِّ َ ُ ْ َ َ ه
ُ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ُ ْ ه َ َ ه
َنل
اّلِل ما لم ي
ب
وا
ك
ِ قل ِإنما حرم رِّب الفو
ِ ِ ْش
ِ احش ما ظهر ِمنها وما بطن و
ِ ري اْلق وأن ت
ِ اإلثم واْلْغ ِبغ
َ ََْ َ
ُ َْ ً ََ ْ َ ُ ُ ََ ه
)33 :اّلِل َما ل تعل ُمون (اْلعراف
ِ ِب ِه سلطانا وأن تقولوا لَع
"പേയുക്: എടെ രക്ഷിതോവ് നിഷിദ്ധമോക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രതയക്ഷമോയതുാം പറരോക്ഷ
മോയതുമോയ നീചവൃത്തിക്ളുാം, അധർമവുാം, നയോയാം കൂടോടതയുള്ള ക്റയ്യറ്റവുാം,
യോടതോരു പ്രമോണവുാം ഇേക്കിത്തന്നിട്ടില്ലോത്തതിടന അവറനോട് പങ്ക്റചർക്കുന്ന
തുാം, അല്ലോഹുവിടെ റപരിൽ നിങ്ങൾക്കു വിവരമില്ലോത്തത് നിങ്ങൾ പേഞ്ഞുണ്ടോക്കു
ന്നതുാം മോത്രമോകുന്നു" (അഅ്േോഫ് 33).

ഉദോഹരണമോയി:

َ بَ ْل يَ َد ُاه َمبْ ُس
ُ وط َتان ُينْ ِف ُق َكيْ َف ي َ َش
)64 اء (املائدة
ِ
"അല്ല, അവടെ രണ്ടുകക്ക്ളുാം നിവർത്തടെട്ടവയോണ് അവൻ എങ്ങിടന ഉറേശ്ി
ക്കുന്നുറവോ അങ്ങടന ടചലവെിക്കുന്നു" (മോഇദ: 64)
ഇവിടട ആയത്തിൽ അല്ലോഹുവിന് യഥോർത്ഥത്തിലുള്ള രണ്ട് കക്ക്ളുണ്ട് എന്നു
തടന്നയോണ് വയക്തമോകുന്നത്. അത് അങ്ങടനത്തടന്ന നോാം വിശ്വസിക്കുക്യുാം
അവന്ന് രണ്ടു കക്ക്ളുടണ്ടന്ന് സ്ഥിരടെടുത്തുക്യുാം ടചറയ്തപറ്റൂ.
എന്നോൽ ആടരങ്കിലുാം, ഇവിടട ആയത്തിൽ പേെ കക്ക്ൾ ടക്ോണ്ട് വിവക്ഷി
ക്കുന്നത് അവടെ ശ്ക്തിടയയോണ് എന്ന് പേെോൽ നമുക്ക വറരോട് പേയോനുള്ളത്
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അത് അല്ലോഹുവിടെ ക്ലോമിടന ബോഹയോർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ടതറ്റിക്കലോണ്.
അതോക്ടട്ട അല്ലോഹുവിടെ റപരിൽ വിവരമില്ലോത്തത് പേയലുമോണ്.

2. നിയമാം രണ്ട്: അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങൾ

ഈ നിയമടത്ത സാംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലോക്കുറപോൾ അത് ഏതോനുാം ഉപ ശ്ോഖക്
ളിലോയി ചർച്ചടചറയ്യണ്ടതോയിട്ടുണ്ട്.

A. അല്ലാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ വിശ്ിഷ്ടമായതാണ്.

അതോയത് അവയത്രയുാം നന്മയിൽ ഏറ്റവുാം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവയോണ്. അവ
യോടതോരു നിലയിലുാം നൂനതക്ളില്ലോത്തതുാം പരിപൂർണ്ണമോയ തുമോയ വിറശ്ഷണ
ങ്ങളുൾടക്കോള്ളുന്നവയുമോണ്.
അല്ലോഹു പേയുന്നു: "അല്ലോഹുവിന് ഏറ്റവുാം നല്ല റപരുക്ളുണ്ട് " (അഅ്േോ ഫ് 180).

▪ ഉദോഹരണമോയി പേെോൽ: ( )الرحمنഅ൪ഹ്മോടെ (പരമക്ോരുണിക്ൻ) എന്ന
ത് അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങളിൽ ഒന്നോണ്.
▪ അത് അല്ലോഹുവിടെ ഏറ്റവുാം വിശ്ോലമോയ നിലയിലുള്ള (( )الرحمةേഹ്മത്ത് )
ക്രുണടയന്ന വിറശ്ഷണടത്ത സൂചിെിക്കുന്നതോണ്.
▪ അപ്രക്ോരാം തടന്ന (( )الدهرദഹ്൪) (ക്ോലാം) എന്നത് അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങളിൽ
ടപട്ടതല്ല എന്നുാം നോാം അേിെിരിറക്കണ്ടതോണ്.

▪ ക്ോരണാം അത് നന്മയിൽ ഉന്നതമോയിരിക്കുക് എന്ന വിറശ്ഷണാം ഉൾടക്കോള്ളോ
ത്തതോണ് എന്നതുതടന്ന.
▪ എന്നോൽ തോടെ പേയുന്ന നബിവചനത്തിൽ ഇപ്രക്ോരാം ക്ോണുക്യുാം ടചയ്യുന്നു:
ْ َ َ ُ ُّ ه ْ َ َ ه َ ُ َ ه
ادلهر
ل تسب ادلهر ف ِإن اهلل هو
"നിങ്ങൾ ക്ോലടത്ത ചീത്ത പേയരുത്, ക്ോരണാം തീർച്ചയോയുാം അല്ലോഹു അവനോണ്
ക്ോലാം " എന്നോൽ പ്രസ്തുത ഹദീസ് ടക്ോണ്ടുള്ള ഉറേശ്യാം മറ്റ് ഹദീസുക്ൾ വയക്തമോ
ക്കിത്തരുന്നുണ്ട്. അവ ഇപ്രക്ോരമോണ്. അല്ലോഹു ക്ോലത്തിടെ ഉടമയുാം കക്ക്ോരയ
ക്ർത്തോവുമോണ്. അല്ലോഹു പേയുന്നു:
َ ْ َ ْ ُ ُ َ ِّ ُ ه
ّ
ه
بِ َي ِدي اْلمر أقلب الليل وانلهار
"എടെ കക്ക്ളിലോണ് ക്ോരയാം, ഞോനോണ് രോെക്ലുക്ടള മോറ്റിമേിക്കുന്നത് ".

B. അല്ലാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ എത്രന്റയെ് എണ്ണം ക്ലിപ്തന്റെടുത്താവുെതല്ല.

▪ അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങൾ നിശ്ചിത എണ്ണമോടണന്ന് നിജടെടുത്തോവുന്നതല്ല
എന്നക്ോരയാം ഇനി പേയുന്ന പ്രസിദ്ധമോയ പ്രവോചക് വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സി
ലോക്കോവുന്നതോണ്.
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َ ْ َ ْ َ َ ََُْ َ ْ َه
َ َ َ ُ ْ ِّ ُ ُ ه
َ ْ ْ َ
ُ َْ َْ ْ َ َ َ ْ َ
ْ
ه
َ
َ
ْك أو
أسألك اللهم ِبكل اس ِ ِم هو لك سميت ِب ِه نفسك أو أنزْله ِِف ِكت ِابك أو علمته أح ِدَا ِمن خل ِق
ْ
َْ ْ
َ ْ ََْ ْ
ْ
) ابن حبان،ب ِعندك (أمحد
ِ استأثرت ِب ِه ِِف ِعل ِم الغي
"അല്ലോഹുറവ, നീ നിനക്കു റപരുനൽക്ിയിട്ടുള്ളതോയ, അതടല്ലങ്കിൽ നീ നിടെ
ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇേക്കിയിട്ടുള്ള, അതടല്ലങ്കിൽ നിടെ സൃഷ്ടിക്ളിലോർടക്കങ്കിലുാം നീ
പഠിെിച്ചു ടക്ോടുത്തിട്ടുള്ള, അതുമടല്ലങ്കിൽ നീ നിടെ അദൃശ്യജ്ഞോനത്തിൽ നിനക്കു
മോത്രമോയി സൂക്ഷിച്ചുടവച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ റപരുക്ൾ ടക്ോണ്ടുാം ഞോൻ നിറന്നോട് റചോദി
ക്കുന്നു" (അഹ്മദ്, ഇബ്നു ഹിബ്ബോൻ).
അല്ലോഹു തടെ അദൃശ്യജ്ഞോനത്തിൽ തനിക്കു മോത്രമോയി രഹസയമോക്കി ടവച്ചിട്ടു
ള്ളതിടെ ക്ണക്ക് അേിയുവോനുാം അത് ക്ലിപ്തടെടുത്തുവോനുാം ഒരോൾക്കുാം ക്െിയു
ക്യില്ല.
َ ُ ْ ٌَ ْ ه
ْ ون
َ  ل ََيْ َف ُظها، م َئ ٌة ّإل واح ًدا،اس ًما
ُّ  وهو وتْ ٌر َُي،أح ٌد ّإل َد َخ َل اجل َ هن َة
ب
ّلِل تِسعة وتِسع
ِ
ِ
ِ
ِ ِ :عن أيب هريرة
َْ
)  )اْلخاري.الوت َر
“നിശ്ചയമോയുാം അല്ലോഹുവിന് 99 നോമങ്ങൾ ഉണ്ട്. നൂേ്; ഒടന്നോെിടക്. ആടരങ്കിലുാം
അവ ‘ഇഹ്സവോഅ’ ടചയ്തോൽ അവൻ സവർഗത്തിൽ പ്രറവശ്ിച്ചു.” (ബുഖോരി)
റമൽ പേെതോയ ഹദീസുക്ൾ ഒരിക്കലുാം കവരുദ്ധയമില്ല. അവ ഇങ്ങടന റയോജി
െിക്കോവുന്നതോണ്. ഇവിടട രണ്ടോമതോയി പേെ ഹദീസിൽ 'അല്ലോഹുവിടെ
നോമങ്ങളിൽ ടതോണ്ണൂറ്റി ഒപടതണ്ണാം ആടരങ്കിലുാം ഹൃദിസ്ഥമോക്കിയോൽ അവൻ
സവർഗ്ഗത്തിൽ പ്രറവശ്ിക്കുാം എന്നുമോത്രമോണ്' പേെിട്ടുള്ളത്. അതല്ലോടത അല്ലോ
ഹുവിടെ നോമങ്ങൾ ഇെേെ എണ്ണാം മോത്രമോണ് എന്ന് ക്ലിപ്തടെടുത്തുക്യല്ല.
ഏതു റപോടല, ഒരോൾ ‘എടെ ക്യ്യിൽ ദോനാം ടചയ്യുന്നതിനോയി നൂറ രൂപ ഉടണ്ടന്നു’
പേെോൽ അതിടെ അർഥാം ആ നൂറ രൂപയല്ലോടത മറ്റു പണടമോന്നുാം അയോളുടട
പക്കൽ ഇല്ല എന്നല്ലറല്ലോ? ഇതു റപോടല തടന്നയോണ് ഈ ഹദീസിടെയുാം ആശ്
യാം.
▪ റമൽപേെ ഹദീസിൽ നോമങ്ങൾ ഹൃദിസ്ഥമോക്കുക് എന്നോൽ നോമങ്ങൾ
മന:െോഠമോക്കുക്യുാം അവയുടട ആശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലോക്കി അവ ആവശ്യടെടു
ന്നതിനനുസൃതമോയി അല്ലോഹുവിടന മനസ്സിലോ ക്കി ജീവിതാം ക്രമടെടുത്തുക്യുാം
ടചയ്യുക് എന്നുള്ളതോണ്.
▪ അല്ലോടത റക്വലാം റപരുക്ൾ ക്ോണോടത പഠിച്ചു ടവച്ച് എങ്ങിടന ജീവിച്ചോലുാം
സവർഗ്ഗാം ലഭിക്കുാം എന്നതല്ല റമൽ ഹദീസിടെ വിവക്ഷ.

C. അല്ലാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ ബുദ്ധിന്റകാണ്ട് മാത്രം സ്ഥിര്ന്റെടുത്താവുെ
വയല്ല.
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▪ അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങളത്രയുാം ശ്രീഅത്ത് (കദവീക്നിയമാം) ടക്ോണ്ട് മോത്രാം
സ്ഥിരടെടുത്തടെട്ടവയുാം ബുദ്ധിക്ക് പ്രറവശ്നമില്ലോത്ത വിധാം ഭദ്രമോക്കടെട്ട
വയുമോണ്.

▪ ശ്രീഅത്ത് എപ്രക്ോരാം വയക്തമോക്കുന്നുറവോ അങ്ങിടനത്തടന്ന, കൂട്ടുക്റയോ കുേ
ക്കുക്റയോ ടചയ്യോടത നോാം സ്ഥിരടെടുറത്തണ്ടതുമോണ്
▪ അല്ലോഹുവിന് അവക്ോശ്ടെട്ട നോമങ്ങടളടന്ത്ോടക്ക എന്നത് ബുദ്ധി ടക്ോണ്ട്
റതടിെിക്കോൻ സോധിക്കുക്യില്ല. അതുടക്ോണ്ട് തടന്ന അക്കോരയത്തിൽ ശ്രീഅ
ത്തിടന അവലാംബിക്കൽ അനിവോരയമോണു തോനുാം.

▪ അല്ലോഹു, അവനു നൽക്ിയിട്ടില്ലോത്തതോയ റപര് അവന് നൽക്ലുാം, അതടല്ല
ങ്കിൽ അവൻ തനിക്ക് നൽക്ിയ റപരുക്ളിൽ ഏടതങ്കിലുാം നിറഷധിക്കലുാം
അവടെ അവക്ോശ്ത്തിൽ നടത്തുന്ന കുറ്റമോണ്. അതുടക്ോണ്ടു തടന്ന ഇക്കോരയ
ത്തിൽ മോനയമോയ നിലക്ക് നീങ്ങലുാം നിർബന്ധമോണ്.

3. നിയമാം മൂന്ന്: അല്ലോഹുവിടെ വിറശ്ഷണങ്ങൾ

ഇതുാം ഏതോനുാം ശ്ോഖക്ൾ ഉൾടെടുന്നവയോണ്
I. അല്ലോഹുവിടെ വിറശ്ഷണങ്ങൾ ഉന്നതങ്ങളോണ്.
അല്ലോഹുവിടെ സവിഫത്തുക്ൾ (വിറശ്ഷണങ്ങൾ) എല്ലോാം ഉന്നതവുാം പരിപൂർണ്ണവുാം
സ്തുതയർഹവുമോണ്. യോടതോരുവിധത്തിലുള്ള നൂനതയു മില്ലോത്തവയുമോണ്. ഹയോ
ത്ത് (ജീവിതാം), ഇൽമ് (അേിവ് ), ഖുദ്േ: (ശ്ക്തി), സാംഅ് (റക്ൾവി), ബസവർ (ക്ോഴ്ച),
ഹിക്മ: (യുക്തി), േഹ്മ: (ക്ോരു ണയാം), ഉലുവ്വ് (ഔന്നതയാം) ഇവ അല്ലോഹുവിടെ
വിറശ്ഷണങ്ങളിൽ ചിലത് മോത്രമോണ്. ക്ോരണാം അല്ലോഹു പേയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക്:
َْ َْ ََُْ َ ه
ّلِل المثل اْللَع
ِ ِو
അല്ലോഹുവിനോകുന്നു അതുന്നതമോയ അവസ്ഥ. അവൻ പ്രതോപിയയുാം യുക്തിമോനുമോ
കുന്നു (നഹ്ൽ: 60)

▪ അല്ലോഹു പരിപൂർണ്ണനോണ്. അതിനോൽ അവടെ വിറശ്ഷണങ്ങളുാം പരിപൂർണ്ണ
മോയവ തടന്നയോയിരിക്കണാം.
▪ എന്നോൽ ഏടതങ്കിലുാം വിറശ്ഷണങ്ങൾ അവ അപൂർണ്ണതയുാം നൂനതയുാം
ഉള്ളവയോണ് എങ്കിൽ അടതോരിക്കലുാം അല്ലോഹുവിന് ഉണ്ടോ ക്ോൻ പോടില്ലോത്ത
തോണ്.
▪ മൗത്ത് (മരണാം), ജഹ്ൽ (അജ്ഞത), അജ്സ് (അശ്ക്തത), സവുമ് (ബധിരത),
ഉാംയ് (അന്ധത) എന്നിവ റപോലുള്ള വിറശ്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലുാം പരിശുദ്ധനോയ
അല്ലോഹുവിന് ഉണ്ടോയിക്കൂടോത്തതോണ്.
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▪ ക്ോരണാം അവ അപൂർണ്ണതടക്ോണ്ട് വിറശ്ഷിെിക്കോൻ ഇടവരുത്തുാം. അല്ലോഹു
വോക്ടട്ട നൂനതടക്ോണ്ട് വിറശ്ഷിെിക്കുന്നവരുടട എല്ലോ വിധ നൂനതക്ളിൽ
നിന്നുാം തടന്ന പരിശുദ്ധടെടുത്തുക്യുാം ടചയ്തിരിക്കുന്നു.
▪ ക്ോരണാം അല്ലോഹു, തടെ രക്ഷോക്ർതൃതവടമന്ന സ്ഥോനത്തിന് എതിരോകുന്ന
വിധാം അപൂർണ്ണനോവുക് എന്നത് ഒരിക്കലുാം ഉണ്ടോക്ോൻ പോടില്ലോത്തതുമോണ്.

▪ അപ്രക്ോരാം തടന്ന ഒരുനിലക്ക് പരിപൂർണ്ണവുാം മടറ്റോരു നിലക്ക് നൂനവുമോയ
വിറശ്ഷണങ്ങളുാം അല്ലോഹുവിന് സ്ഥിരടെടുത്തോൻ പോടില്ലോത്തതോണ്. എന്നോ
ലവ ഒരുനിലയിലുാം അവനുണ്ടോയിക്കൂടോ എന്നുവരുന്നില്ല. പറക്ഷ അത്തരാം
സന്ദ്ർഭങ്ങളിൽ അവടന സാംബന്ധിറച്ചട റത്തോളാം പരിപൂർണ്ണമോയിത്തീരുന്ന
വിധാം അവടയ മനസ്സിലോറക്ക ണ്ടതോണ്. അവന് നൂനമോയിത്തീരുന്നവിധാം
ഉണ്ടോക്ോൻ പോടില്ലോത്ത വിറശ്ഷണങ്ങളിൽ ടപട്ടതോണ് മക്്േ് (കുതന്ത്രാം).
കക്ദ് (ചതി), ഖിദോഅ് (വഞ്ചന) എന്നിവ റപോലുള്ളത്. എന്നോലിവടയ
സാംബന്ധിച്ച് നോാം മനസ്സിലോറക്കണ്ടത് അവടക്കതിരിലുള്ള വിറശ്ഷണങ്ങൾ
അല്ലോഹുവിന് പരിപൂർണ്ണമോയ നിലക്കുണ്ട് എന്നതോണ്.
▪ (റമൽപേയടെട്ട വിറശ്ഷണങ്ങൾ പ്രറയോഗിക്കടെടുന്നത് ) അല്ലോഹുവിന്
തടെ ശ്ത്രുവിടനതിരിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു റപോടല പ്രവർത്തിക്കൽ
അസോധയമോകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലോക്കുവോനോണ്.
▪ റമൽ പേെ വിധത്തിലുള്ള വിറശ്ഷണങ്ങളുൾടക്കോള്ളുന്ന ഏതോനുാം വചനങ്ങ
ൾ ക്ോണുക്, അല്ലോഹു പേയുന്നു:
ُ ََْ َ ُُ ََْ
ُ اّلِل َو ه
ُ ك ُر ه
َ ري ال ْ َما ِكر
ُ ْ اّلِل َخ
)30( ين
ويمكرون ويم
ِ
അവർ കുതന്ത്രാം പ്രറയോഗിക്കുന്നു അല്ലോഹുവുാം കുതന്ത്രാം പ്രറയോഗിക്കുന്നു, അല്ലോഹു
വോണ് കുതന്ത്രാം പ്രറയോഗിക്കുന്നവരിൽ ടമച്ചടെട്ടവൻ (അൻഫോൽ ;30).
َ ُ ََ
َ َ ُ
َ ْ ُه
)16( يد كيْ ًدا
) وأ ِك15( يدون كيْ ًدا
ك
ِ ِإنهم ي
തീർച്ചയോയുാം അവർ വലിയ തന്ത്രാം പ്രറയോഗിച്ചുടക്ോണ്ടിരിക്കുാം ഞോനുാം വലിയ
തന്ത്രാം പ്രറയോഗിക്കുാം. (തവോരിഖ് 15,16).
ْ ه
ُ َ ُ ََ َُ ُ َ ه
اّلِل َوه َو خا ِدع ُه ْم
ِإن ال ُم َنافِ ِقني ُيا ِدعون
തീർച്ചയോയുാം ക്പടവിശ്വോസിക്ൾ അല്ലോഹുടവ വഞ്ചിക്കോൻ റനോക്കുക്യോണ്.
യഥോർത്ഥത്തിൽ അല്ലോഹു അവടരയോണ് വഞ്ചിക്കുന്നത് (നിസോഅ് 142).
ഇതുറപോടല റവടേയുാം ആയത്തുക്ളിൽ ക്ോണോവുന്നതോണ്.
എന്നോൽ, അല്ലോഹു കുതന്ത്രാം പ്രറയോഗിക്കുന്നവനോണ് എന്ന് വിറശ്ഷിെിക്കോൻ
പറ്റുറമോ എന്നു റചോദിച്ചോൽ, അതിനുത്തരാം അറത എറന്നോ, അല്ല എറന്നോ പേഞ്ഞു
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കൂടോത്തതോണ്. എന്നോൽ അവനർഹിക്കുാം വിധാം തന്ത്രാം പ്രറയോഗിക്കുന്നവനോണ്,
കൂടുതൽ അല്ലോഹുവിനേിയോാം എന്ന് പേഞ്ഞുടക്ോള്ളടട്ട.
II. അല്ലോഹുവിന്ന് രണ്ടുതരാം വിറശ്ഷണങ്ങളുണ്ട്
▪ അല്ലോഹുവിടെ വിറശ്ഷണങ്ങടള (( )ثبوتيةസ്ഥോപിതമോയത് )
(നിറഷധോത്മക്മോയത് ) എന്നിങ്ങടന രണ്ടോയി തിരിക്കടെടുന്നു.

()سلبية

▪ ഥുബൂതിയ്യ: എന്നോൽ അല്ലോഹു തടന്ന തനിക്കുള്ളതോയി സ്ഥിരടെടു ത്തിയിട്ടുള്ള
തോയ അടല്ലങ്കിൽ അല്ലോഹുവിനുളളതോയി നബി (സവ) അേിയിച്ചു തന്നിട്ടുളള
ഹയോത്ത്, ഇൽമ്, ഖുദ്േത്ത് എന്നിങ്ങടനയുള്ളവയോണ്. അത് അവനനുറയോ
ജയമോയ നിലക്ക് നോമുാം അവന് സ്ഥിരടെടുറത്തണ്ടതോണ്. ക്ോരണാം അതല്ലോഹു
അവന് സ്ഥിരടെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത്ടക്ോണ്ടു തടന്ന. അവനോണടല്ലോ
അവടെ വിറശ് ഷണങ്ങടള സാംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവുാം അേിയുന്നവൻ!.

▪ സൽബിയ്യ: എന്നോൽ അത് അല്ലോഹുതടന്ന തനിടക്കോരിക്കലുാം ഉണ്ടോക്ോൻ

പോടില്ലോത്തത് എന്ന് നിറഷധിച്ചിട്ടുള്ള (( )ظلمഅക്രമാം) റപോടലയുള്ളതുമോണ്.
അത്തരത്തിലുള്ളവടയ നോമുാം അടതോരിക്കലുാം അല്ലോഹുവിനുണ്ടോക്ോൻ പോടില്ലോ
ത്തവയോണ് എന്ന് മനസ്സിലോക്കി നിറഷധിക്കുക്യുാം അറതോടടോൊം അതിടന
തിരിലുള്ള ക്ോരയാം ഏറ്റ വുാം പൂർണ്ണമോയ നിലക്ക് അവനുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീക്രിച്ച്
വിശ്വസി ക്കലുാം നിർബന്ധമോണ്.

▪ ഉദോഹരണത്തിന് സൂേത്തുൽ ക്ഹ്ഫിടല തോടെ പേയുന്ന ആയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക്:
َ ُّ َ ُ ْ َ َ َ
ًك أَ َحدا
ول يظ ِلم رب
നിടെ രക്ഷിതോവ് യോടതോരോറളോടുാം അനീതി ക്ോണിക്കുക്യില്ല (ക്ഹ്ഫ് 49)

ഇവിടട (( )ظلمഅക്രമാം) നോാം നിറഷധിക്കുന്നറതോടടോൊം (( )عدلനീതി) ഏറ്റവുാം
പൂർണ്ണമോയ രീതിയിൽ അവനുടണ്ടന്ന് മനസ്സിലോക്കി അാംഗീക്രിക്കൽ നിർബന്ധ
മോണ്.

അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങളുാം വിറശ്ഷണങ്ങളുാം പഠിക്കുക്.

അല്ലോഹുവിടന അാംഗീക്രിക്കുന്ന നോാം പ്രമോണങ്ങളിൽസ്ഥിരടെട്ടു വന്ന അവടെ
നോമങ്ങളുാം വിറശ്ഷണങ്ങളുാം പഠിറക്കണ്ടതുണ്ട്. അല്ലോഹുവിടെ ഓറരോ നോമങ്ങളുാം
വളടര മഹത്തരമോയ അർഥവുാം വിറശ്ഷണവുാം ഉൾടക്കോള്ളുന്നവയോണ്. അതിനോ
ലോണ് അവടെ നോമങ്ങൾ അതുത്തമമോയ നോമങ്ങൾ -അസ്മോഉൽ ഹുസ്ന- ആടണ
ന്നു പേയുന്നത്. (മദോരിജു സ്സോലിക്ീൻ: 1/125, ഖവോഇദുൽ മുസ്ല)
അല്ലോഹുവിടെ ഏടതോരു നോമത്തിലുാം അവടെ ഒരു ഉത്തമമോയ വിറശ് ഷണാം
ഉണ്ടോകുാം. എടന്ത്ങ്കിലുാം ഒരു വിറശ്ഷണാം ഉൾടക്കോള്ളോത്ത നിർജീവമോയ
നോമങ്ങൾ അവനുണ്ടോവുക്യില്ല.
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َّ
ഉദോഹരണത്തിന്; അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങളിൽ ഒന്നോണ് ‘സമീഅ് (ُ;’)الس ِميع
എല്ലോാം
َّ
റക്ൾക്കുന്നവൻ എന്നോണു ഈ നോമത്തിടെ അർഥാം. ‘സാംഉ’ (ُ)الس ْمع
-റക്ൾവി-

എന്ന വിറശ്ഷണാം ഈ നോമാം ഉൾടക്കോള്ളുന്നു. ഇതു റപോടല തടന്നയോണ്
َّ എന്ന നോമാം; അല്ലോഹു വിടെ അറ്റമില്ലോത്ത േഹ്മതിടന (ُ)الر ْح َمة
َّ
‘അേഹ്മോൻ (ُ’)الر ْح َمن

-ക്ോരുണയടത്ത- ഈ നോമാം അേിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങടന അല്ലോഹുവിടെ ഓറരോ
നോമങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുമുള്ള അർഥാം മനസ്സിലോക്കുക്
റക്വലാം അർഥാം മനസ്സിലോക്കുക് എന്നതല്ല ഇതു ടക്ോണ്ടുള്ള ഉറേശ്യാം. മേിച്ചു,
അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങളുടട പിന്നിലുള്ള അർത്ഥവയോപ്തിയുാം, അതിടെ വിശ്ോലത
യുാം, അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറനോഹോരിതയുാം ഭാംഗിയുാം നുക്ർന്ന് ടക്ോണ്ടോയിരിക്ക
ണാം അവൻ ഓറരോ നോമങ്ങളുാം പഠിറക്കണ്ടത്. ആ ഭാംഗി അവന് അനുഭവിച്ചു മോത്രറമ
അേിയോൻ ക്െിയൂ; റപനക്ൾക്ക് അത് വർണിക്കുവോറനോ, വോക്കുക്ൾക്ക് അതിടന
ഉൾടക്കോള്ളോറനോ ക്െിയില്ല.

▪ അവ ടക്ോണ്ട് അല്ലോഹുവിറനോട് ദുആ ടചയ്യുക്.

അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങൾ ഏടതല്ലോമോടണന്ന് മനസ്സിലോക്കുക്യുാം, അതിടെ
അർഥാം മനസ്സിലോക്കുക്യുാം ടചയ്തോൽ അല്ലോഹുവിടന ഈ നോമങ്ങൾ ടക്ോണ്ട്
പ്രോർഥിക്കുക്.
അല്ലോഹു തടന്ന അക്കോരയാം നറമോട് ക്ൽെിച്ചിരിക്കുന്നു:
അല്ലോഹുവിന് അസ്മോഉൽ ഹുസ്ന -ഏറ്റവുാം ഉത്തമമോയ നോമങ്ങൾ- ഉണ്ട്. അത് മുറഖന
അവറനോട് നിങ്ങൾ ദുആ ടചയ്യുക്. (അഅേോഫ്: 180)

▪ എങ്ങടനയോണ് അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങൾ ടക്ോണ്ട് ദുആ ടചയ്യുക്.?
▪ രണ്ട് ക്ോരയങ്ങളോണ് ഇത് ടക്ോണ്ട് ഉറേശ്ിക്കടെടുന്നത്.
1. അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അവടന വിളിച്ചു പ്രോർഥിക്കുക്.
ഉദോഹരണത്തിന്; േഹ്മോനോയ അല്ലോഹുറവ! എറന്നോട് ക്ോരുണയാം –േഹ്മത്ത്ടചോരിയറണ, േോസിഖോയവറന! എനിക്ക് ഉപജീവനാം -രിസ്ഖ്- നൽക്റണ- എന്നി
ങ്ങടന പ്രോർഥിക്കുക്.
ഈ പേെ ക്ോരയാം എല്ലോവർക്കുാം സുപരിചിതമോണ്. നബിമോരുടടയുാം ഔലിയോ
ക്കന്മോരുടടയുാം പ്രോർത്ഥനക്ളിൽ എപോടുാം ഈ രൂപാം ക്ോണോാം. ‘അല്ലോഹുമ’,
‘േബ്ബനോ’, ‘യോ ഹയ്യു യോ ഖയ്യാം’ എന്നിങ്ങടന തുടങ്ങുന്ന പ്രോർത്ഥനക്ടളല്ലോാം ഈ
പേെതിന് ഉദോഹരണമോണ്.
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2. അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങളുടട റതട്ടമനുസരിച്ചു നീ ജീവിക്കുക്.

▪ ഈ പേെത് ഏറ്റവുാം പ്രധോനടെട്ട ക്ോരയമോണ്. അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങൾ
പഠിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ഉറേശ്ങ്ങളിൽ പ്രധോനാം ഇതോണ്.

▪ അല്ലോഹുവിടെ ഓറരോ നോമങ്ങൾക്കുാം നിടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രക്ടമോയ സവോധീ
നാം ടചലുത്തോൻ ക്െിയുാം.
▪ ഉദോഹരണത്തിന്; അല്ലോഹു സമീആണ് -എല്ലോാം റക്ൾക്കുന്നവൻ- എന്നു
മനസ്സിലോക്കിയവൻ അവടെ സാംസോരാം ശ്രദ്ധിക്കുാം. റമോശ്മോയ വോക്കുക്ളുാം,
ആശ്ലീലങ്ങളുാം അവടെ നോവിൽ നിന്ന് പുേത്തു വരിക്യില്ല. ക്ോരണാം, അവനേി
യോാം അല്ലോഹു എല്ലോാം റക്ൾക്കുന്നുണ്ട്.
▪ ഇപ്രക്ോരാം തടന്ന മറ്റു നോമങ്ങളുാം. അല്ലോഹു േഹ്മോനോണ്; അത് മനസ്സി ലോക്കി
യവൻ സഹജീവിക്റളോട് േഹ്മത് ക്ോണിക്കുാം. അവൻ അലീമോണ് -എല്ലോാം
അേിയുന്നവൻ-, അതിനോൽ നിടെ രഹസയവുാം പരസയവുാം നീ നന്നോക്കുക്.
ഇങ്ങടന ബോക്കിയുള്ള നോമങ്ങളുാം.
▪ ഇപ്രക്ോരമോണ് അല്ലോഹുവിടെ നോമങ്ങൾ ‘ഇഹ്സവോഅ’ നടറത്തണ്ടത്.
ഇങ്ങടന അല്ലോഹുവിടന അേിയുക് എന്നത് വിജ്ഞോനങ്ങളുടട കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റ
വുാം മഹത്തരമോയ വിജ്ഞോനമോണ്.
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