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{]n-b-s¸-« J-Xzo-_v D-kv-XmZv, 

Cu h-cp-¶ sh-Ån-bm-gv-N (20þ09þ2019) ssh-Ip-t¶cw 4.30 \p ]m-W-¡m-Sv lmZn-b skâ-dn-
se ]pXn-b _nÂ-Unw-Kn-sâ D-Zv-Lm-S-\w _-lp-h-µycmb ssl-Zc-en X§Ä, Pn^vcn ap-̄ p-
t¡m-b X-§Ä, B-en-¡p-«n D-kv-Xm-Zv Xp-S§n-b t\-Xm-¡-fmÂ \nÀ-h-ln-¡-s¸-Sp-I-bmWv. 

{]-kvXp-X ]-cn-]m-Sn-bn-te-¡v Xm¦-sf £-Wn-¡p-¶-tXm-sSm-̧ w a-lÃn-se P-\§-sf hnh-cw 
A-dn-bn-¡-W-sa-¶v A-t]-£n-¡p¶p. 

alÃv im-àoI-c-Ww, ^m-an-en Iu¬-kn-enwKv, I-cn-bÀ ssK-U³kv, tlmw sse-{_-dn, C-kvv-
em-an-Iv en-hnw-Kv Iym-¼v,  kv-t]m-¡¬ Cw-¥o-jv tIm-gvkv Xp-S-§n alÃp \n-hm-kn-IÄ-¡v D-]-
Im-c-ap-Å hnhn-[ ]-²-Xn-IÄ-¡p-Å ku-I-cy-§-Ä Iq-Sn C-hn-sS H-cp-¡n-bn-«p−v. C¯-cw 
kw-hn-[m-\-§Ä D-]-tbm-K-s¸-Sp-̄ m³ {i-²n-¡p-sa-¶v {]-Xo-£n-¡p¶p. 

 

  ***   ***   *** 

Ign-ª Bgv-N h-̂ m¯m-b Fw-Fw D-kv-Xm-Zn-sâ A-́ y \n-an-j§-sf Ip-dn-̈ v H-cp- ]t£, 
\n-§-sfÃm-hcpw A-dn-ªn-«p-−m-hWw. {]-hm-NI³ (kz) i-lv-dpÃm-ln F-¶v hn-fn-¡m-dp-Å 
ap-lÀ-dw am-k-̄ n-se H-cp sh-Ån-bmgv-N cm-hn-em-Wv A-t±-lw a-c-W-s¸-«-Xv. C-Xv hen-b ku-
`m-Ky-am-W-tÃm. 

عن عطاء بن یسار قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما من مسلم أو مسلمة یموت لیلة الجمعة أو یوم الجمعة 
  )شرح الصدور للسیوطي( إال وقي عذاب القبر وفتنة القبر

A-XpX-s¶ Ien-a D-̈ -cn¨p-sIm−v. Ien-a D-̈ -cn-̈ p a-cn-̈ mÂ ]m-]n-I-fm-sW-¦nÂ t]mepw t\-
sc kzÀ-K-̄ nÂ I-S-¡p-sa-¶m-Wv i-coA-̄ v ]Tn-̧ n-¡p-¶-Xv. 

: َوُھَو نائٌِم، ثُمَّ أَتَْیتُھُ َوقَِد اْستَْیَقَظ، َفقالَ  أَتَْیُت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَلْیِھ ثَْوٌب أَْبیَضُ : بي ذَّرٍ رضي هللا عنھ، َقالَ ا
َوإِْن : َوإِْن َزنى َوإِْن َسَرَق َقالَ : ما َمْن َعْبٍد َقاَل ال إِلھَ إِالّ هللاُ ثُمَّ ماَت َعلى ذَِلَك إِالّ دََخَل اْلَجنَّةَ قُْلتُ 

َوإِْن َزنى َوإِْن َسَرَق : َوإِْن َزنى َوإِْن َسَرَق، قُْلتُ : َوإِْن َزنى َوإِْن َسَرَق َقالَ : َزنى َوإِْن َسَرَق، قُْلتُ 
َوكاَن أَبُو ذَّرٍ إِذا َحدََّث ِبھذا َقاَل َوإِْن َرِغَم أَْنُف   .َوإِْن َزنى َوإِْن َسَرَق َعلى َرْغِم أَْنِف أَبي ذَرٍّ : َقالَ 

  )صحیح البخاري( أَبي ذَرٍّ 

FwFw D-kv-Xm-Zv am-{XaÃ, \m-Sn\pw D-½-̄ n-\pw ssh-Úm-\n-Ihpw B-ßo-bhpw B-b t\-
XrXzw \Â-Ip-¶ an-¡ B-fp-Ifpw G-Xm-−v C-§s\-sbm-s¡-bm-Wv a-cn-̈ p t]m-hm-dp-Å-Xv. 

C-hn-sS \mw B-tem-Nn-t¡-− H-cp Im-cy-ap−v! F´p-sIm-−m-Wv C¯-cw B-fp-IÄ-¡v taÂ-
]-c-ª cq-]-̄ nÂ B-Jn-d-̄ n-te-¡v bm{X-t]m-hm³ I-gn-bp-¶Xv? a-dp]-Sn hn-ip-²am-b JpÀ-
B³ C-{]-Im-cw ]-d-bp-¶p: 

َ یَْنُصْرُكْم َویُثَبِّْت أَْقدَاَمُكم َیاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إِنْ  َّFدمحم( تَْنُصُروا ا(  

C-hn-sS AÃm-lp-hn-s\ k-lm-bn¡p-I F¶-Xv sIm-−v AÃm-lp-hn-sâ Zo-\n-s\ k-lm-bn¡p-
I F-¶-Xm-Wv AÀYw. A-t¸mÄ H-cmÄ Zo-\n-sâ k-lm-bn-bm-bmÂ Ah-\v AÃm-lp-hn-sâ 
k-lm-bw e-̀ n-¡p-sa-¶v Np-cp¡w. JpÀ-B³ kq-d-¯pÂ l-Önepw C-¡mcyw ]-d-bp-¶p-−v. 

َ لَقَِويٌّ َعِزیز َّFَمْن یَْنُصُرهُ إِنَّ ا ُ َّFالحج( َوَلیَْنُصَرنَّ ا(  

AXp-sIm-−v H-cmÄ hn-ip-² Zo-\n-sâ \n-e-\nÂ-]n\pw hym-]-\-̄ n\pw Cd-§n ]p-d-s¸-«mÂ 
Ah-¶v ]-S-̈ h-sâ {]-tXy-I-am-b k-lm-b-§Ä e-̀ n-̈ v sIm-t−-bn-cn-¡pw. hn-in-jym, a-cn-¡p-
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¶ k-a-b¯v. Im-cWw, H-cmÄ-¡v G-ähpw Iq-Sp-XÂ k-lm-bw B-h-iy-ap-Å -ka-b-am-Wv 
AXv. ]n-im-Nv ]-c-amh-[n a-\p-jy-sc ]n-g-̧ n-¡m³ InW-ªv {i-an-¡p-¶ t\-cw. 

عن واثلة بن األسقع عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال أحضروا موتاكم ولقنوھم ال إلھ إال هللا وبشروھم بالجنة فإن 
الحلیم من الرجال والنساء یتحیر عند ذلك المصرع وإن الشیطان أقرب ما یكون من إبن آدم عند 

عن سفیان الثوري قال إذا سئل المیت من ربك تزایا لھ الشیطان في   )ابو نعیم( ذلك المصرع
  .صورة فیشیر إلى نفسھ إني أنا ربك

بسم هللا وفي سبیل هللا وعلى ملة رسول هللا عن خیثمة قال كانوا یستحبون إذا دفنوا المیت أن یقولوا 
  )ابن ابي شیبة( ملسو هيلع هللا ىلص اللھم أجره من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر الشیطان الرجیم

am-{X-aÃ, H-cp a-\p-jy-\v A-̀ n-ap-Jo-I-cn-t¡-−n h-cp-¶ aq-¶p hn-Nm-c-W-I-fnÂ H-¶m-a-t¯Xpw 
{]-[m-\-hp-am-Wv a-cWw. ac-Ww \-¶m-bmÂ am-{X-ta Xp-SÀ-¶p-Å J-_v-dv Po-hn-Xhpw ]-c-tem-
Ihpw k-t´m-j-I-c-am-hp-I-bpÅq. Np-cp-¡-̄ nÂ, AÃm-lp-hn-sâ Zo-\n-s\ k-lm-bn-¡m³ \-
S-¶mÂ a-c-W-k-a-b¯pw Xp-SÀ¶pw A-Xn-sâ ap¼pw Ah-sâ k-lm-bw \-ap-¡v e-̀ n-¡p-¶-
XmWv. A-Xm-Wv Fw-Fw D-kv-Xm-Zn-s\ t]m-ep-Å-h-cp-sS ac-Ww \-s½ ]Tn-̧ n-¡p-¶Xv. {]-hm-
NI-sâ Im-e-ti-j-ap-Å Hmtcm B-fp-I-fp-sS N-cn{Xw ]Tn-̈ mepw C-¡mcyw \-ap-¡v hf-sc 
hy-à-am-Ipw. D-Zm-l-c-W-¯n-\v A-_q-_-IvÀ kzn-±oJv (d). F-{X A-́ -tÊm-sS-bm-Wv A-t±-lw 
a-c-W-s¸-«-Xv! 

. ودخلوا علیھ فقالوا أال ندعوا لك طبیبا ینظر إلیك قال قد نظر إلى طبیبي وقال إني فعال لما أرید
رضي هللا تعالى عنھ یعوده فقال یا أبا بكر أوصنا فقال إن هللا فاتح  ودخل علیھ سلمان الفارسي

علیكم الدنیا فال تأخذن منھا إال بالغك واعلم أن من صلى صالة الصبح فھو في ذمة هللا فال تخفرن 
   .هللا في ذمتھ فیكبك في النار على وجھك

AXp-t]m-se D-a-dp-_v-\pÂ J-Xzm_v (d). 

وثمانین ألفا أو نحوه فقال إن وفي بھ ثم قال یا عبد هللا انظر ما على من الدین فحسبوه فوجدوه ستة 
مال آل عمر فأده من أموالھم وإال فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالھم فسل في قریش 
وال تعدھم إلى غیرھم وأد عني ھذا المال وانطلق إلى أم المؤمنین عائشة فقل  عمر یقرأ علیك 

ین أمیرا وقل یستأذن عمر بن الخطاب أن یدفن السالم وال تقل أمیر المؤمنین فإني لست الیوم للمؤمن
  مع صاحبیھ

D-kv-am-\p _v-\p A-̂ v-^m³ (d). 

وقد قال عبد هللا بن سالم أتیت أخي عثمان ألسلم علیھ وھو محصور فدخلت علیھ فقال مرحبا یا 
أخي رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم اللیلة في ھذه الخوخة وھي خوخة في البیت فقال یا 

  قلت نعم فأدلى إلى دلوا فیھ ماء فشربت حتى رویت حتى عثمان حصروك قلت نعم قال عطشوك 
إني ألجد برده بین ثدیي وبین كتفي وقال لي إن شئت نصرت علیھم وإن شئت أفطرت عندنا 
فاخترت أن أفطر عنده فقتل ذلك الیوم رضي هللا عنھ وقال عبد هللا بن سالم لمن حضر تشحط 

یتشحط قالوا سمعناه یقول اللھم اجمع أمة دمحم عثمان في الموت حین جرح ماذا قال عثمان وھو 
صلى هللا علیھ و سلم ثالثا قال والذي نفسي بیده لو دعا هللا أن ال یجتمعوا أبدا ما اجتمعوا إلى یوم 

 القیامة

A-en-¿p-_n³ A-_o Xzm-en_v (d). 
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وعن شیخ من قریش أن علیا كرم هللا وجھھ لما ضربھ ابن ملجم قال فزت ورب الكعبة  وعن دمحم 
  .أوصى بنیھ ثم لم ینطق إال بال إلھ إال هللا حتى قبضبن على أنھ لما ضرب 

Camw A-_q l-\o-^ (d) kp-Pq-ZnÂ In-S¶p-sIm-−m-Wv a-cn-̈ Xv. Camw im-̂ nCu (d) H-cp 
sh-Ån-bmgv-N cm-hnÂ C-im \n-kv-I-cn-̈  ti-jhpw Camw A-ÒZv (d) d-_o-DÂ A-ÆÂ 12\v H-
cp sh-Ån-bmgv-N fp-lm \n-kv-I-cn-̈  ti-j-hp-am-Wv h-̂ m-̄ m-Ip-¶Xv. Camw im-̂ n-Cu (d) a-
c-W i-¿-bnÂ X-s¶ k-µÀ-in-¡m³ h-¶ B-fp-I-tfm-Sv C§-s\ ]-d-ªp-h-t{X! 

ة شاربا و علي هللا واردا و ال وهللا ما المنیّ  مفارقا و لكاِس  من الدنیا راحال و لالخوانِ  اصبحتُ 
  .ادري روحي تصیر الي الجنة فاھناھا او الي النار فاعزیھا ثم بكي

A-ÐpÂ hm-ln-Zv _n³ BZw (d) Camw _p-Jmcn (d)hn-sâ h-̂ m-̄ n-s\ ]-än ]-d-bp¶p: 
Rm³ H-cn-¡Â {]-hm-NI-s\ kz-]v-\-̄ nÂ ZÀ-in¨p. A-hnS-¶v Bsctbm {]-Xo-£n-̈ v \nÂ-
¡p-I-bmWv. Rm³ A-t\z-jn-̈ p: 

فلما كان بعد االیام بلغني موتھ . البخاري لیاسمعانتظر دمحم بن : ما وقوفك یا رسول هللا؟ فقال
  .فنظرنا فاذا ھو قد مات في الساعة التي رایت النبي صلي هللا علیھ و سلم

AXp-sIm-−v \Ã Po-hn-Xhpw \Ã a-c-Whpw B-{K-ln-¡p-¶ B-fp-I-fp-s−-¦nÂ A-hÀ sN-
t¿−-Xv Zo-\n-sâ tk-h-I-cm-bn amdp-I F-¶-XmWv. \-½p-sS ap³-Km-an-IÄ C-¡m-cy-̄ nÂ Im-
Wn-̈  B-th-iw A-Ûp-X-I-c-am-W-tÃm. 

D-Zm-l-c-W-̄ n-\v kz-lm-_nbm-b A-ÐpÃm-ln-_v-\p P-lviv (d). 

ویروى عن إسحق بن سعد بن أبى وقاص قال حدثنى أبى أن عبد هللا بن جحش قال لھ یوم أحد أال 
ارب إنى أقسمت علیك إذا لقیت العدو غدا ندعو هللا فخلوا في ناحیة فدعا عبد هللا بن جحش فقال ی

فلقنى رجال شدیدا بأسھ شدیدا حرده أقاتلھ فیك ویقاتلنى ثم یأخذنى فیجدع انفى وأذنى ویبقر بطنى 
فإذا لقیتك غدا قلت یا عبد هللا من جدع أنفك وأذنك فأقول فیك یارب وفي رسولك فتقول صدقت قال 

  )احیاء علوم الدین(  نھ لمعلقتان في خیطسعد فلقد رأیتھ آخر النھار وإن أنفھ وأذ

A\-kv _n³ \-fvdv (d). 

أول مشھد : عمي أنس بن النضر لم یشھد مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص یوم بدر، فشق علیھ وقال: قال أنس
. َرَیَن هللا ما أصنعشھده رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُغیِّْبُت عنھ، لئن أراني هللا مشھدا فیما بعد مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لَیَ 

أحد، فاستقبل سعدَ بن معاذ فقال لھ أنس  ] یوم[فھاب أن یقول غیرھا، فشھد مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : قال
َفُوجد في جسده بضع : فقاتلھم حتى قُتل قال: یا أبا عمرو،  واًھا لریح الجنة أجده دون أحد، قال

بَیّع ابنة النضر -تھ وثمانون من ضربة وطعنة ورمیة، فقالت أخ فما عرفُت أخي إال : -عمتي الرُّ
َ َعلَْیِھ فَِمْنُھْم َمْن َقَضى نَْحبَھُ َوِمْنُھْم َمْن { : فنزلت ھذه اآلیة: قال. ببنانھ َّFِرَجاٌل َصدَقُوا َما َعاَھدُوا ا

  )ابن كثیر( }یَْنتَِظُر َوَما بَدَّلُوا تَْبِدیال 

B-Wp-§Ä am-{XaÃ, kv-{Xo-Ifpw C-¡q-«-̄ n-ep−v. D-½p ldmw _o-hn D-Zm-l-c-Ww. 

َحدَّثَتِْني أُمُّ َحَراٍم بِْنُت ِمْلَحاَن أُْخُت أُّمِ ُسَلْیٍم ، أَّن َرُسوَل هللاِ صلى هللا علیھ : َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َقاَل 
ْوًما َرأَْیُت َق : یَا َرُسوَل هللاِ ، َما أَْضَحَكَك ؟ قَاَل : وسلم َناَم ِعْندَُھْم ، َفاْستَْیقََظ َوُھَو یَْضَحُك ، فَقُْلُت 

ةِ ، قُْلُت  َ یَْجعَْلِني ِمْنُھمْ َیا َرُسوَل هللاِ ، : ِمَمْن یْرَكبُوا َظْھَر اْلَبْحِر ، َكاْلُملُوِك َعلَى األَِسرَّ َّFَقاَل  اْدُع ا :
أَْضَحَكَك ؟ َفَقاَل ِمثَْل َمَقالَتِِھ یَا َرُسوَل هللاِ ، َما : ثُمَّ نَاَم َفاْستَْیَقَظ َوُھَو َیْضَحُك ، فَقُْلُت : َفإِنَِّك ِمْنُھْم َقالَْت 
َ َیْجعَْلنِي ِمْنُھْم ، َفَقاَل : األُولَى ، َفقُْلُت  َّFَجَھا ُعَبادَةُ ْبنُ : یَا َرُسوَل هللاِ ، َفادْعُ ا ِلیَن ، َفتََزوَّ  أَْنِت ِمَن األَوَّ
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ا رَ  اِمِت ، َفغََزا فِي اْلَبْحِر ، َوَحَملََھا َمعَھُ ، فََلمَّ َب َلَھا َبْغلَةٌ ِلتَْرَكَبَھا ، فََصَرَعتَْھا ، فَاْندَقَّْت الصَّ َجَع ، قُّرِ
  )متفق علیھ( ُعنُقَُھا ، َفَماتَتْ 

C-hn-sS ]-d-ª c-−p N-cn-{X-§Ä Pn-lm-Zn-s\ ]-än B-sW-¦nepw Pn-lm-Zv sN-bv-Xv am-{X-aÃ \-
ap-¡v Zo-\n-s\ k-lm-bn-¡m-\m-hp-I. a-dn-̈ v \-½p-sS [-\w sIm-−v k-lm-bn-¡mw. J-Zo-P (d) 
hf-sc [-\n-I-bm-bn-cp-s¶-¦nepw ]n-¶o-Sv k¼-̄ v ap-gp-h³ Zo-\n-sâ amÀ-K-̄ nÂ sN-e-h-gn- -̈
Xn-sâ t]-cnÂ Z-cn-{Z-bm-bn-«m-WtÃm a-c-W-s¸-«Xv. AXp-t]m-se B-bn-cp-¶p A-_q-_-IvÀ kzn-
±oJv (d)hpw. A-±-l-̄ n-sâ Im-cy-̄ n-em-Wv sseÂ 17 þ 21 C-d-§n-b-Xv. 

الَِّذي یُْؤتِي َمالَھُ { : ثم فسره بقولھ .وَسیَُزحزح عن النار التقي النقي األتقى: أي} َوَسیَُجنَّبَُھا األتْقَى { 
َوَما {   .ي طاعة ربھ؛ لیزكي نفسھ ومالھ وما وھبھ هللا من دین ودنیایصرف مالھ ف: أي} َیتََزكَّى 

لیس بَْذلھ حالھ  في مكافأة من أسدى إلیھ معروفًا، فھو یعطي في : أي} ألَحٍد ِعْندَهُ ِمْن ِنْعَمٍة تُْجَزى 
ل لھ رؤیتھ في الدار طمعًا في أن یحص: أي} اْبتِغَاَء َوْجِھ َربِِّھ األْعلَى { مقابلة ذلك، وإنما دفعھ ذلك 

ولسوف یرضى من اتصف : أي} َولََسْوَف یَْرَضى { : اآلخرة في روضات الجنات، قال هللا تعالى
  .بھذه الصفات

وقد ذكر غیر واحد من المفسرین أن ھذه اآلیات نزلت في أبي بكر الصدیق، رضي هللا عنھ، حتى 
داخل فیھا، وأولى األمة بعمومھا،  وال شك أنھ. إن بعضھم حكى اإلجماع من المفسرین على ذلك

  )ابن كثیر( فإن لفظھا لفظ العموم

i-co-cw sIm−pw B-tcmKyw sIm−pw k-lm-bn-¡mw. 

أول من جھر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى هللا علیھ و سلم ابن مسعود : روى عروة بن الزبیر قال 
ما سمعت قریش ھذا القرآن یجھر بھ قط فمن رجل یسمعھموه ؟ فقال ابن : وذلك أن الصحابة قالوا 

: إنا نخشى علیك وإنما نرید رجال لھ عشیرة یمنعونھ فأبى ثم قام عند المقام فقال : فقالوا مسعود أنا 
 `abc﷽ } ثم تمادى رافعا بھا صوتھ وقریش في أندیتھا فتأملوا } علم القرآن * الرحمن

سلم أنھ أنزل علیھ ثم  ھو یقول الذي یزعم دمحم صلى هللا علیھ و: وقالوا ما یقول ابن أم عبد ؟ قالوا 
 )تفسیر قرطبي(ضربوه حتى أثروا في وجھھ 

{]t_m[-\w sIm−pw {]-Nmc-Ww sIm−pw k-lm-bn-¡mw. 

ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِمینَ  َّFْن دََعا إَِلى ا ِ ْبَن )  فصلت( َوَمْن أَْحَسُن قَْوًال ِممَّ َّFأَنُّ َعْبدَ ا
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َیْعنِي یَقُوُل بَلِّغُوا َعنِّي َولَْو آیَةً َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َحدَّثَھُ أَنَّھُ َسِمَع َرُسو َّFَصلَّى ا ِ َّFَل ا 

  ) احمد(

{]t_m-[-\ kw-cw-̀ §-sf ]n-́ pW-̈ v sIm-−v k-lm-bn-¡mw. 

ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم  َّFَصلَّى ا ِ َّFأَنَّ َرُسوَل ا ِ َّFبَْیِر أَنَّھُ َحدَّثَھُ َجابُِر ْبُن َعْبِد ا َّبُِع َعْن أَبِي الزُّ لَبَِث َعْشَر ِسنِیَن یَت
یُْؤِوینِي َمْن یَْنُصُرنِي َحتَّى أُبَلَِّغ  َمنْ اْلَحاجَّ فِي َمَناِزِلِھْم فِي اْلَمْوِسِم َوِبَمَجنٍَّة َوِبعَُكاٍظ َوبَِمَناِزِلِھْم بِِمنًى 

  )احمد( ِرَساَالِت َربِّي َعزَّ َوَجلَّ َوَلھُ اْلَجنَّةُ 

ZoÀ-L-ho-£-Whpw k-apZm-b XmÂ-]-cy-hp-ap-Å \-½p-sS t\-Xm-¡-fp-sS Zo-\o tk-h-\-̄ n-sâ 
^-ew A-\p-̀ -hn-¡p-¶-h-cm-Wv \mw. cm-]-I-Â t`X-as\y t\c-s¯ ]-d-ª Fw-Fw D-kv-Xm-Zv 
A-S-¡-ap-Å-hÀ h-Av-fv ]-dªpw ]n-cn-hv \-S-̄ nbpw D-−m-¡n-b-Xm-Wv \-½p-sS \m-Sp-I-fnÂ 
Im-Wp-¶ a-Zvd-km kw-hn-[m-\§Ä Hm-tcm-¶pw. h-fÀ-¶p h-ep-Xm-bn Un-Pn-äÂ ¢m-kv dq-apI-
sf Ip-dn-̈ v B-tem-Nn-¡p-¶ Im-e-̄ m-Wv \m-ap-ÅXv. 
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Zo\n-sâ Jm-Zn-ap-I-fmhpI 

\-ap-¡v e-̀ n-̈  Cu sh-fn-̈ w sI-Sm-sX kq-£n-¡p-¶-tXm-sSm-̧ w C-X-c kw-Øm-\-§-fn-te-¡p 
Iq-Sn ]-IÀ-¶p sIm-Sp-t¡-−-Xp−v. 

Pman-A \q-cn-¿, Zm-dpÂ-lpZm, hm-̂ n Xp-S§n-b kwhn-[m-\-§-fnÂ \n-¶v ]T\w ]qÀ-̄ n-
bm¡nb \n-ch-[n ]-Þn-X-·mÀ C-́ y-bn-se ap-kvv-enw-IÄ-¡v Znim-t_m-[w \Â-Im³ hnhn-[ 
]-²-Xn-I-fp-am-bn IÀ-a-cw-K-¯p−v. \-½p-sS t\-Xm-¡-fp-sS B-ioÀ-hm-Z-t¯m-sSbpw A-\p-hm-Z-
t¯m-sSbpw Cu-sbm-cp ZuXyw G-sä-Sp-̄ v \nÀ-h-ln-¡p-¶h-sc \mw ]n-́ p-W-¡-Ww. 

B-kmw, _o-lmÀ, sh-Ìv _wKmÄ, IÀ-WmS-I, a-lm-cm{ã, D-̄ À-{]-tZiv, B{Ô -{]-tZ-iv, 
UÂln Xp-S§n-b kw-Øm-\-§-fn-em-bn 700Hm-fw {Km-a-§-fn-te-¡v tI-c-f-̄ nÂ \mw km-[n-
s¨-Sp-̄  a-X-hn-Zym-̀ ym-k kw-cw-̀ -§Ä hym-]n¨p-sIm-−n-cn-¡p-I-bm-Wv. \-½p-sS C¯-cw ]-²-
Xn-I-fp-sS hn-̀ -h-tI-{µ-ambn lmZn-b skâÀ t^mÀ tkm-jyÂ F-Iv-k-e³-kv F-¶ t]-cnÂ 
]m-W-¡m-Sv Øm-]n-¡-s¸-« B-Øm-\-̄ n-sâ sI«n-tSm-Zv-LmS-\w \-S-¡p-¶ Zn-h-k-am-Wv C¶v. 

C-́ y³ -ap-kvv-enw-I-fp-sS hn-Zym-̀ ym-k kz-]v-\-§Ä-¡v amXr-I Im-Wn-¡m³ `mKyw e-̀ n-̈  \mw 
C¯-cw kw-c`-§-Ä¡v kÀ-hmß-\m ]n´p-W \ÂI-Ww F-¶v km-µÀ-̀ n-I-am-bn D-WÀ-̄ s«. 
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