
اللَُّهمَّ إِنََّك َعفُوٌّ  تُِحبُّ الَعفْوَ فَاْعُف َعنِّي 

اللَُّهمَّ إِنََّك َعفُوٌّ  

അlാഹുേവ, തീർcയായും നീ ധാരാളമായി െത5ുകെള മായ്c് മാpു 
നൽകുnവനാണ്. 

تُِحبُّ الَعفَْو  

മാpു നൽകുnതിെന നീ ഇഷ്ടെpടുnു. 

فَاْعُف َعنِّي 

അതിനാൽ എെn െത5ുകെള മായ്c് മാpാkേണ! 

(അlാഹുേവ, തീർcയായും നീ ധാരാളമായി െത5ുകെള മായ്c് മാpു 
നൽകുnവനാണ്. മാpു നൽകുnതിെന നീ ഇഷ്ടെpടുnു. 
അതിനാൽ എെn െത5ുകെള മായ്c് മാpാkേണ!) 

 ്.അlാഹുേവ! എnാണ (يا اهلل) എn വാkിെn അർtം (اللهم)
വിളിkാൻ നാമ7ൾkു മുൻപിൽ ഉപേയാഗിkുn (يا) എn 
അkരെt മാAി പകരം നാമം അവസാനിkുnിടt ്െവc (م) 
എn അkരം അേത ആശയെt Iപതിനിധീകരിkുnു.  
അlാഹുവിെn മഹtായ നാമെt മുnിkുnു. അതുെകാM് 
തുട7ുnു. അതിലൂെട നnയും ബറകതും േതടുnു എn ലkSം 
കൂടി അതിലുM്.  



 എn (جمع) ഒരുമിcു േചർkുക (م) എn വാkിെല (اللهم)
ആശയെt അറിയിkുnു. അlാഹുവിെn മുഴുവൻ നാമ7െളയും 
ഗുണവിേശഷ7െളയും അത് ഒരുമിcുേചർkുnു.  

മാIതമl (م) സൂചിpിkുn ഒരുമിcുേചർkൽ (جمع) േതടുnവൻ 
തെn ഹൃദയെt അlാഹുവിെn മുnിൽ സേmളിpിcു നിർtി, 
മAാെരയും പ\ുേചർkാെത, മെAാnിേലkും ചിതറാെത 
അവനിേലkു മാIതം തിരിcിരിkുnു എnതും അറിയിkുnു.  

അlാഹുവിെn അതിസുnരമായ ഒരു നാമവും (  അതSുnതമായ ,(َعفُوٌّ
ഒരു ഗുണവിേശഷവും (تُِحبُّ اْلَعفَْو) മുൻ നിർtി അവേനാട് തവsുൽ 
െചyലാണ ്ഈ ദുആയിെല മുഖSമായ പാഠ7ളിൽ മെAാn്. 
അlാഹുവിേനാട് ദുആ െചyുേmാൾ അവെn 
സൃഷ്ടികളിെലാnിെനയും െകാM് തവsുലാkൽ 
അനുവദനീയമl. മറിc് അവെn നാമ7ളും ഗുണവിേശഷ7ളും 
മുൻ നിർtി തവsുലാേkMതാണ്. അത് ഉtരം ലഭിkാൻ ഏെറ 
തരെpfതുമാണ്. 

 എn ദാതുവിൽ നിnുll َعفْو എnത ്അlാഹുവിെn നാമമാണ് َعفُوٌّ
 െയ അഥവാ ആ നാമtിൽ ُمباَلغة രൂപമാണത.് അത് فَُعول
ഉൾേചർnിരിkുn ആശയtിെn അതിശേയാkിെയ 
അറിയിkുnു. 
 എnാണ ്അതിെn Iകിയാ രൂപം. അതിെn അടിsാന അർtം عفا
  ്.േതcു മായ്c് ഇlാതാkി എnാണ املحو والطمس
മരുഭൂമിയിെല കാലടികെള കാAു വnു മായ്c് അടയാള7ൾ 
നീkിkളയുnതിന ്ഈ പദമാണ് ഉപേയാഗിkുക. പാപ7ളുെട 
അടയാള7െള മായ്c് ധാരാളമായി മാpു നൽകി ശിkിkാെത 
വിടുnവനാണ് َعفُّو ആയ റb.്  

അlാഹുവിെn ഗുണവിേശഷ7ളിൽ െപfതാണ് അവൻ عفو െന 
ഇഷ്ടെpടുnു എnത.് തെn കുA7ളും കുറവുകളും ഏAുപറm,് 



പnാtപിkുn മനsും വാkും Iപവർtിയുമായി അവെn 
സാമീപSം േതടിവരുn അടിയെന അേ7യAം സേnാഷേtാെട 
സoീകരിkുnവനാണ് റഹ്'മാനായ റb.് അടിമകൾ പരസ്പരം َعفْو 
െചയ്തുെകാടുkാൻ ഇഷ്ടെpടുnവനുമാണവൻ. 

അവെn അതിമേനാഹരമായ നാമവും അത് ഉൾെകാllുn 
അതSുnതമായ ഈ ഗുണവും മുൻ നിർtി അവേനാട് 
േചാദിkുnത ്നmുെട െതAുകുA7െളlാം െപാറുt ്മാpു നൽകി, 
അവയുMാkിയ അടയാള7െളlാം േതcു മായ്c് െപാറുtു 
തരണെമnാണ.് 

േനാmും സുദീർഘമായ നമസ്കാരവും ഖുർആൻ പാരായണവും 
ദിക്റുകളും ദുആകളും സoദഖയും തുട7ി ഒfേനകം  
പുണSകർമ7ളനുഷ്ഠിc് ദിനരാIത7ൾ കഴിcു കൂfി, ൈലലതുൽ 
ഖദർ വെരയുll അതിമഹtായ പുണStിന് സാkിയാകാൻ 
അlാഹു അവസരം നൽകിയ സnർഭtിൽ 'എnാണ ്ഞാൻ 
െചാേlMത?്' എn േചാദStിന് ഉtരമായാണ് ഈ വാkുകൾ 
ഉരുവിടാൻ നmുെട ഉmാk് അlാഹുവിെn റസൂൽ ملسو هيلع هللا ىلص 
പഠിpിcുെകാടുkുnത.് അതിൽ വലിെയാരു ഗുണപാഠം കൂടിയുM്. 
അഹnയുെടയും താൻേപാരിമയുെടയും അപകടtിൽ നിn് 
രkെpടാൻ സഹായിkുn വാkുകളാണ് നബി ملسو هيلع هللا ىلص പഠിpിcത.്  
ഇIതെയാെk െചയ്തു എn വലിptരമl, വnുേപായ 
വീഴ്ചകെളkുറിc് ഓർമിkാനാണ് ഇത ്നെm പഠിpിkുnത.് 
അlാഹുവിെn അതിമഹtായ ഔദാരSമിlായിരുെn\ിൽ 
നnയുെട വഴിയിെലtാനാവിെln േബാധSവും, തെnേമൽ 
അർpിതമായ ബാധSതകൾ നിറേവAുnതിൽ വരുtിയ 
വീഴ്ചകെളkുറിc ആകുലതയും, തnിൽ നിnു സംഭവിc 
അബd7െള ഓർtുll ആശ\യും ഒരു ദാസെന അവെn 
അഹnയുെട മുനെയാടിc്, ഉബൂദിyt ്സാkാൽകാരിkാൻ 
സഹായിkും. 



അത് വlാt ഒരു സുരkാ കവചമാണ്. 
 എnു പറയുnതു േപാെല وإياك نستعني വിെn കൂെട إياك نعبد
തെnയാണതും. 

ഇIബാഹീം നബി ملسو هيلع هللا ىلص യുെട ദുആയിൽ ഉൾേചർnിരിkുn 
ൈചതനSവും ഇേത ആശയtിെn സാരാംശമാണ്. 

ِميعُ اْلَعلِيمُ  َربَّنَا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَّ
… َوتُْب َعَليْنَا إِنََّك أَنَت التَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

നmുെട റേb, നmിൽ നിn് സoീകരിkേണ, നിnയമായും 
നീയാണ് എlാം േകൾkുnവൻ, എlാം അറിയുnവൻ... 
ഞ7ളുെട പnാtാപം സoീകരിkേണ, നിnയമായും നീയാണ് 
അേ7യAം പnാtാപം സoീകരിkുnവൻ, അതിവിശാലമായ 
കാരുണSമുllവൻ. 

നീfിവലിc കുേറ വാചകkസർtുകളിl. പകരം സംkിപ്തവും 
എnാൽ ആശയസmുഷ്ടവുമായ ലളിതമായ വാkുകൾ. അതാണ് 
സുntിെn IപേതSകതയും. 

اللَُّهمَّ إِنََّك َعفُوٌّ  تُِحبُّ الَعفَْو فَاْعُف َعنِّي 

"അlാഹുേവ, തീർcയായും നീ ധാരാളമായി െത5ുകെള മായ്c് മാpു 
നൽകുnവനാണ്. മാpു നൽകുnതിെന നീ ഇഷ്ടെpടുnു. 
അതിനാൽ എെn െത5ുകെള മായ്c് മാpാkേണ!" 

🖋അബൂ ൈതമിy ഹനീഫ് ബാവ. 


