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2 

 .މ1949-05-15 -.  ހ1368-07-16   :ޗާޕްފުރަތަމަ 

 ސުމުއްވުލް ައމީރު އަްލމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަމީން    :ޗާޕްކޮށް ޝާއިޢު ކުރެއްވީ

 ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު                   

 ސިތާރާ އައި ހިންދު ޕްރެސް ިލމިޓެޑް، ކަލްކަތާ   : ޗާޕްކުރި ތަން

 

 )ބުދަ. (މ2000-11-15 –. ހ1421-08-19   :ދެވަނަ ޗާޕް

 ޭޑީޒާމގެ . އާމިނަތު ފާއިޒާ ގ  :ޗާޕްކޮށް ޝާއިޢު ކުރީ

 ހަވާސާ ޗާޕް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ        :ޗާޕްކުރި ތަން
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 ފިހުރިސްތު 

 ޞަފްޙާ 

 މުޙަންމަދު އަމީން       ޓްނޯ 6

 އ.ގ.އ  ފާއިޒާ  –ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ ޑޭޒީާމ  7

 ނޯޓް 14

 އަމިއްލަ ނަފުސުގެ މައްޗަށް އިތުބާރެއް 16

 .....!އަލްވަދާޢު 16

 ހިތަށް އަނިޔާކުރާ ދުނިޔެ  16

 ތަމައްދުންގެ ވިދުވަރެއް 17

 މަގޭ މަދަރުސާ  18

 ފަނޑުނުވާނޭ ފެހި އެނޫރު  19

 ޤުލްޝަން މަގޭ 19

 މުސްތަޤްބަލުގެ ބިންގައު 20

 މުސްތަޤްބަލުގެ ފަރުދާ  21

 އަންނަ ފިނިފިނި ރޯޅިއެއް  21

 ޠާލިބާވަންތަކަން 22

 ހިޔަލީ ބާޣު 23

 އަދުގެ ޙާލުބާ؟ 24

 މުސްކުޅި ޠާލިބާއިންގެ ދުވަސް  24

 ފެނިގެއްލިދާ ޙަޔާތް  26

 ކުޑަރުމާ......އަޅުގެ 26

 މަދްރަސީ އަސަރެއް  27

 އެލިޒަބަތުގެ ކާވަނިފުޅުެގ މުނާސަބަތުގައި  ޕްރިންސަސް 28

 !މަރްޙަބާ.....ރޯޝަނީ 28

 އޯކިޑްގެ އައުބޮޅެއް  29

 ފަރުދާގެ އަނެއްފަރާތް  30

 ގެއްލުމާއި ފެނުން  30

 މިލުމާއި މޯޅިވުން  31

 މި ޫމސުމުެގ ޝުޢޫރު 31

 ލޭކަރުނައިގެ މިއުޒިކް  32

 ތިޔަރީތި ހިޔަލީ ޤުލްޝަން  33

 ހިތުންހިތަށް  34

 ގެ ނޫރާނީ އުފާ ޤައުމު 34

 ނޫރާނީ މަރްޙަބާ 35

 ހުވަފެނެއް 36
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 ދިވެހި ޤައުމަށް ރޯޝަނީ މުސްތަޤްބަލެއް 37

 ޙުއްރިއްޔަތުގެ ޤުލްޒާރު  38

 އަލަށް ފަރިވި ދޭލިޔާ  38

 ޤުލްޝަން ވީރާނާވަނީތޯ؟ 39

 މިލުމުގެ ައސަރުތަކެއް 39

 !ހިންމަތާއި މިްނނަތްކުރޭ 40

 ލަޠީފީ ލެއިކަރުނައެއް 41

 ލޯބީގެމާ 42

 .ތަޖްރިބާއަށް ނޫނީ ޔަޤީންކަމެއް ނެތެވެ 43

 ]ހިތް[އަޅުގަނޑުެގ  43

 މުސްތަޤްބަލުގެ ބަނަކަން 44

 ޤައުމީ އަސަރެއް  45

 ފުރަތަމަ ލޯބި 45

 ދާއިމީ ވޭނެއް 46

 !ކުރާނެ ކަމެއްނެތް 47

 ....!އަލުން ރަބީޢެއް 48

 ތަހުޒީބީ ފިނިފެންމާ 48

 ގިސްލުން  49

 ފަހުނޭވާ 50

 އްދުންޔަވީ ދަރުސެ 50

 ....!ހާދަވަރަކަށް 51

 ހުވަފެނީ ޢާލަމެއް 52

 އެއްކަލަ ފޮޓޯ 53

 ހިތް .....ގިނަވެފައިވާ 54

 އުޅެވިއްޖެ  54

 ޤައުމަށްޓަކައި ޤުރްބާންވުން  55

 ގެއްލުނު ލޯބި 56

 ލޯތްބަކީއޭތޯ؟ 57

 އިޚްލާޞްތެރި ހަމްދަރުދީ  57

 ބާއްޖަވެރި ޙަޔާތެއްގެ ސިއްރު 58

 ޖިޒީއެއް ރޫޙާނީ ރަފީޤާއަކަށް ހަނދާނުގެ 59

 ޤައުމީ ލޯބި 61

 ޣިޛާޢީ ފިނިފެންމާ 62

 ހިތާމައަކީ 63

 ވިހަތީރެއްގެ އަސަރު 64

 އަލްވަދާޢު  65
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 ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާ 

 

 ގެ 

 

 ޑޭޒީމާ ފާއިޒާ 
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 ނޯޓް

 

. ޒީ ބަގީޗާއެވެބަގީޗާއަކީ، ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ޑޭ . ވިސްނާނޭ ވިސްނުންތަކެއް ނެތެވެ! އާދޭހެވެ

އެބަގީޗާގައި ފޮޅެމުންދާ، މާތަކުގެ ވަހާއި އަސަރުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިްސނުމާއި، ސިކުނޑި ޙައިރާްނ 

 .ކުރުވަމުންގެންދާ، އަސަރީ ބަގީޗާއެވެ

ދިވެހިންގެ އަދަބީ ޖައްވުގައި، އަލްފާޟިލާ ފާއިާޒ ިހމެނިވަޑައިަގންނަވާފައިވާ މަޤާްމ ބަޔާންކުޅަުއމަކީ،  

އޭނާގެ ޅެންތައް ތަޢާރުފް ކުރުމަށް ލަފްޒުތަކެއްގެ ބޭނުން ކުޅައުމުެގ މަޢުނައެްއ . ނެތް ަކމެކެވެ ބޭނުމެއް

ނަމަވެސް، މިފޮތުގެ ދީބާޖާއެއް ަކމުގައި، ހެދިފައި އޮންނާނީ، އޭނާެގ ޅެންތަކުެގ މައްޗަްށ .....ނުމެނެތްމެއެވެ

ނުޑ ލިޔުުނ ަމޒުމޫނެކެވެ ޭއނާ ހެއްދެވި، ސާޅީހަކަްށ ޅެން، މިފޮތުގައި  އެަމޒުމޫުނ ލިޔުުނ ފަހުން،. އަޅުގަ

އެހެންކަމުން، އެއިްނ އެއްެވސް ޅެމަކަްށ، އަޅުަގނޑުެގ މަޒުޫމނުގައި ބަލާލެވިފައެްއ . ޗާޕުކުރެވިފައިވާނެއެވެ

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެަމޒުމޫނަީކ، ފާއިޒާގެ ެޅންތަކަށް އިންޞާފު ކުރެވިފައިވާ މަޒުމޫނެްއ . ނޯންނާނެއެވެ

 ..............ނަމަެވސް. ން، ހިތުންނާއި ދުލުން، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު ކުަރމެވެނޫންކަ

މިފޮތަށް . މިޅެންތަކުން، ދިވެހިބަހަށް، ވަރަށް މަތިވެރި ފައިދާއެއް ކުރާނޭކަމީ، އަޅުަގނޑުގެ ީއމާނެކެވެ 

 . ލިބޭނޭ ތަރްޙީބަކާމެދު، އަޅުގަނޑުެގ ހިތުގައި ޝައްކެއް، ވަސްވާހެްއ ނެތެވެ

ނުޑމެންެގ ޝާޢިރާއަށް ހިތުގެ ހަމަ ެއންމެ ފުްނމިނުން، އަޅުގަނ  ޑުެގ އުފައުވެރި ވާޖިބަކީ، ައޅުގަ

 .ޝުކުރިއްޔާ ދެންނެވުމެވެ

 ]ގްރީން  –އެވަރ [ 

 ބު ނކޮޅު       

 ه16-7-68 
 މުޙަންމަދު އަމީން        م15-5-49        
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 ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ 

 ޑޭޒީމާ ާފއިޒާ 

 އ.ގ.އ

 

 

 ގިނަގުނަ ދަރުސްތައް ހެއުގޮތުން އެކިބާވަތުން ހެކިދައްކަވާ[ 

 ޑި ތާާޒ ކުރެވެނީ ނދެއްވެވި އެއިން ފައިދާތަކުންނޭ ސިކު   

 ދިޔަޔަސް އެތައް ޤަރްނެއްވެގެން ކަށިފީވެއަދިވެއްޔަށްވެގެން، 

 ]ހަމަވަކިވެގެން ނުމެދާނެކަން ކަށަވަރުވަނީމިއަދުގެ ހަނދާން   

 

މިަމުޒމޫނުގެ މަޥްޟޫޢަށް އިންޞާފް ކުރާން ] ކަމެިތ އަޅަށް ލިބިފައިނުވާ އެއްޗެއްކަުމންޢިލްމަކީ ނި[ 

އަޅުގަނޑުެގ ވިސްނުްނ އެކިދިމަދިމާއަށް، . ފަށައިގަންނާނޭ ގޮތަކާމެދު، އަޅުގަނޑުެގ ޤަލަމަށް، ހުއްޓުްނ އަރައެވެ

! އާދެ ]......ފުރިހަމަދޭހަކޮށް]ޖުމްލަތަކެްއ  ބަސްތަކާއި] ދު ލިޔުމަށްނދަތިވިހި. [ހިންގާތާ އިރުކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ

ނަމަވެސް، ކުރާީނ ކީއްތޯއެވެ؟ ހަދާީނ ކޮްނ ]........އަތިރިޔަށްގޮސް ހުރެވުނޭ ވޭޯތ ޚިޔާލެއް ިމންނަތުން

އަންނަބީލާ އާމިނަތު ޙުސައިނަކީ، ދިވެހި ެޅންވެރިކަމުެގ . ޝައްކެއްވަސްވާހެއް ނެތެވެ.........ފަނޑިއެއްތޯއެވެ؟

މަލުެގ ވަހާއި، ކުަލ ަނމާިއ ސިަފ . ބަގީޗާގެ ެއންެމ ތެދުވެރި އެންެމ ވަފާތެރި މަލެވެ. ވައިލެޓްމަލެވެ ބަގީޗާގެ

. ނުހަނު ތެދުވެރިކަމާއެކުގައެވެ. ޝާޢިރާގެ ޅެންތަކާ ގުޅިގެންދަނީ، ވަރަށްވެްސ މަތިވެރި ަދރަޖައަކަށެވެ

ާޒ ހިމެނިެގންާވ މަގާުމ ބަޔާންކުރާޭނ ނަމަވެސް، ދިވެިހ ޅެންވެރިކަމުެގ ފަިރ ބަގީޗާގެ ތެރޭގަިއ ފާއި

އެކި މިޞްރާބު މިޞްރާބުން . ޚިޔާރު ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށްނުވިއެވެ! އާދޭހެވެ......މަލެއް

ނަމަެވސް، . ވިސްނުްނ އެދުނު މިންަވރަކަށް، ލަގަނަށްދޫޖައްސައިފީމެވެ. އަޅުގަނޑުެގ ޚިޔާލު ދަތުރުކުރުވައިފީމެވެ

އަދި، ! އާެދ.........ފާއިޒާގެ ުކލަގަދަ، އަދި. ތް މުޅިްނ ަހމަޖެުހނުމަލެއް، ހިތަކަށް ނުެގނެވުނެވެއަޅުގަނޑުެގ ހި

ނަމަވެސް، ޭއނާެގ . ހިތަށްވަދެއެވެ. ައޅުގަނޑަްށ ވިްސނެއެވެމަތިވެރި ޅެންތަާކ އެކަށީގެންވާ އެކިއެކިާމ 

ނޑަށް ވިސްނިއްޖެ ަކމަކަށް ޟަމީރު ގަބޫލެްއ ޅެންތަކުގެ ތެދުވެރި ތަރުޖަމާއެއް ކަމުގައި ހިެމނޭ މަލެއް ައޅުގަ

ނޑުެގ ހިތަށްއެރި މާތަކުެގ ތެރެއިން، އެްއމައު ޚިޔާީލ ފެނުމުްނ ފޮހެވިގެނެްއ އެަކމަކު، އަޅުގަ .  ނުކުޅައެވެ

ޭޑޒީ، ..........އެމަލަކީ، ހިތުގެ ލޯބީގެ ނިޝާނެއް ކަމުގަިއ ހިެމނޭ ޑޭީޒމަލެވެ! އާދެ ........އެމަލަކީ،. ނުދިޔައެވެ

ނޑުގެ ޟަމީރު މިހާރު ަހމަޖެހިްއޖެބާވައެވެ! މާ ޅެންވެިރކަމުގެ ވަރަށްގިނަ މައިދާންތައް ފާއިޒާ ވަީނ . އަޅުގަ

 މަޥްޟޫޢުތައް ޝާޢިރާއެއްގެ ޔަޤީންކަމުގެ ޤަލަމަކުން، އޭނާ އިންޞާފު ކުރައްވާފައިވާ . ކަޑައްތު ކުރައްވާފައެވެ

ނުޑ ިހތުން،  ނަމަވެސް،. މަތިވެރިވެފައި ތަފާތެވެ. ގިނަގުނައެވެ ފެނިދާ އެތައްމިހެއްކަކުްނ ތަޙްޤީޤުކޮށް [ައޅުގަ

އޭނާެގ ރޫޙު އެްނމެ މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށްދިރި، އަލުްނ އާކުރާ އޮންަނނީ، ހަަމ އެންެމ ] ބަލައިލިޔަސް

 !އާދޭހެވެ! އާދޭހެވެ. ޢިޝްޤުގެ މަޥްޟޫޢެވެ. މަޥްޟޫޢެކެވެ

 

 ނެންގަކަސް  އެތަކެއް އުފާ ލިބޭ އެމަންޒަރުތައް ހިތަށްމި[  

 މިތަނުން މިދުނިޔެއިން ލިޭބ އަލިކަންފުޅެއް ހިލާނެތޭ     

 ކަންކޮޅުތަކަށް  މިދޭހުގައި  ދުރުމިައޅައި  ބަލައިލިއަްސ،  

 ]ހަންހާރަވެތި އެމަންޒަރެްއ ތަމްސީލުާވ ގޮތެއް ނެތޭ    
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ނޑުެގ ސިކުނޑިއަށް ތާޒާ. އަޅުގަނޑުގެ ޟަމީރު ަހމަޖެހިްއޖެއެވެ! އާދޭހެވެ  . ކަްނ ލިބިއްޖެއެވެއަޅުގަ

އެްނމެ ުކލަގަދަ، އެންެމ . ފާއިޒާއަކީ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުެގ ބަގީޗާގެ ވަރަށްފަރި، ވަރަށްނަލަ މަލެކެވެ

 .......މަލެވެޒީ ބަގީޗާގެ ޑޭ. އަސަރުގަދަ، އެއްމަލެވެ

މުގެ ލެއަކުން، ޝާޢިރާނާ ކަ. ޢިލްމުވެރިންގެ ނަޒަރުގައި، ޅެންވެރިްނނަކީ، ދެބަޔަކަށް ބެހިފައިވާ ބަޔެކެވެ 

އެހެްނ . ތާޒާކަން ލިބިފައިވާ ޅެންވެރިންނާއި، އަމިއްލަ ިހންމަތާއި، ިމންނަތުން، ޅެންވެރީންނަށްވާ ޅެންވެރީްނނެވެ

ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވަނީނަމަ، ޅެންވެރިކަްނ ވާރުތަވަމުން އައިސްަފއި ތިބޭ މީހުންނާއި، ޅެންވެރިކަްނ ލިބިގަންަނ 

ފާއިޒާއަކީ، ޅެންވެރިަކުމގެ މިދެބައި، އެކުެވ އެކަތިގަނޑަކަށްވެގެްނ . ހެއްނެތެވެޝައްކެއްވަސްވާ. މީހުންނެވެ

ޝާޢިރާނާ . އޭނާގެ ނާރުފުޅުތަކުގައި ހިނގާފައިވަނީ، ޅެންވެރިކަމުގެ ލެއެކެވެ. އުފެދިފައިވާ، އަގުހުރި ނަތީޖާއެކެވެ

މިއްލަ ހިންމަތާއި، މަސައްކަތާވެްސ ކަމުގެ ދަނޑުގައި އެފަދަ މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށް، އޭނާ ވިދަމުންދަނީ، އަ

.] އެންމެ އެކުވެރި ލޯބިވާ އުޚްތާއެވެ[އަންނަބީލާ އާމިނަތު ޙުސައިނަކީ، އޭނާގެ ! އާދޭހެވެ. އެކުގައެވެ

ނޑުގައި ކުރިއަށް ހިންގަަވމުން، ަވޑައިގެންެނވޭތޯ، އޭނާ މިހާުރ ަމސައްކަތް ކުރައްވަނީ،  ޅެންވެރިކަމުގެ ދަ

 . ހިންމަތާ އެކީގައެވެ

ޅެންވެރިކަމުެގ . ޅެންވެރިކަމުގެ މައިދާނަށްވުރެ ތަނަވަސް މައިދާނެއް ދުނިޔެމަތީގައި މަދެވެ  

. ބަގީޗާއަކީ، ދުނިޔޭގެ ބަގީޗާތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެނަލަ، އެންެމ ފުރިހަމަ، އެންމެ ހިތްފަސޭހަ ބަގީޗާއެވެ

ފަރިވެ ފޮޅެމުންދަނީ، ކުލަޔާއި، ވަހުން، މިނާިއ . އެބަގީޗާގެ ތެރޭގައި ހެދިފައިވަނީ، ގިނަގުނަވެގެންގާ ގަސްތަކެވެ

އެއިން ކޮންމެ މަލެއްމެަވނީ، ޅެންވެރިއެކޭ ކިޔުްނ އެކަށީގެންވާ ކޮންެމ . ސިފައިން، ވަރަށް ތަފާތު މާތަކެކެވެ

ނަމަެވސް، އެމީހަކަްށ ބިނދެވޭތޯ މަސައްކަްތ ކުރެވޭނީ، . މީހެއްގެ އަތް، ވަކިމިންވަރަކަށް، ެޖހޭ ިހސާބުގައެވެ

އެމީަހކު ބިންނަހިތްވާނީވެސް، އެމީހެއްގެ ހިތްއެދޭ . މީހެއްގެ މިާޒޖު ވަކާލާތުކުރާ މަލެއްކަން، ކަށަވަރެވެއެ

] ޙުްސނު[ކުރީންވެސް އަޅުގަނޑު އިޝާރާތްކޮށްލި ފަދައިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ . މަލެއްކަން ޔަޤީނެވެ

ރަށްގިނަ ަދނޑުތަކުތެރޭ އޭނާވަީނ ޅެންވެރިަކމުގެ ވަ. މުރްޝިދާއަކީ، ވަރަށް ފުރިހަމަ ެޅންވެރިއެކެވެ

ޅެންވެރިކަމުގެ ތަޢްލީީމ . ޔަޤީންކަމަކައިގެންނެވެ. ކޮންމެ ދަނޑެއްގައިމެ، ފުރިހަމަކަމާ އެކުގައެވެ. ހިންގަވާފައެވެ

ޤައުމީ . ބަގީޗާއިން، ފާއިޒާ ބިންނަވާފައިވަނީ، ޠާލިބާއިންނަށާއި، ޠާލިބުންނަށް ފައިދާހުރި، ފަރިމާތަކެކެވެ 

ނަމަވެސް، އޭނާގެ ޚާއްޞަ . ކުގައި، އޭނާ ދިއްލަވާފައިވަނީ، ފަނޑުނުވާނޭ ފެިހނޫރުތަކެކެވެމައިދާންތަ

] އަޑުރީތި މުނިޔާތައް އެތަންމިތަނުން[ޅެންވެރިކަމުެގ ބަގީޗާގެ ތެރޭގައި، . މަޥްޟޫއަކީ، ހިތުގެ ލޯބީެގ މަޥްޟޫޢެވެ

] މަޑުރީތި ނަލަނަލަ ރޯޅިޔެއް. [ޓެވީމައެވެގޮވާން ފަށަނީ، ޢިޝްޤީ މަޥްޟޫޢުތަކަށް އޭނާ ޅެންވިދާޅުވާން ފެށް

ފާއިޒާއަކީ، އަދުގެ ! އާދޭހެވެ! އާދޭހެވެ. ޖެހޭން ފަށަނީ، ހިތުގެ ލޯބީގެ ލަގަނަށް އޭނާ ދުލެއް ދެއްވީމައެވެ

ޅެންވެރިކަމުގެ ކޮންެމ ދަނޑެއްގައިެމ، . ދިވެހިންގެ ޅެންވެރިންގެ ތެރޭގައި، އަރާހުންނެވި ޝާޢިރާއެކެވެ

ަނމަވެސް، އޭނާއަކީ، ފުރަތަމައިންވެސް، އަިދ . ގައި ފައިހަމަކޮށް ހިންގެވޭޭނ ޅެންވެރިއެކެވެސަފުއެންމެކުރީ 

އެމަޥްޟޫޢަށް އިްނޞާފު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަްތ ކޮށްފައިވާ ދިވެިހ . އެންމެފަހުންވެސް، ޢިޝްޤުގެ ޅެންވެރިޔާއެވެ

އަޅުގަނުޑ . ނުވަތަ، ނުވެސް ނެތެވެ. މަދެވެޅެންވެރިންގެ ތެރޭގައި، އޭނާ ފަހަށް ޖައްސާލާނޭ މީހެއް ވަރަށްވެްސ 

އެކުލަވާލެއްިވ މަޝްހޫރު، އަދި މަތިވެރި ] އެކަނިވެިރ ހިތް [ާއިއ ] ޙަބީބާގެ އަސަރު[މިހެްނ މިދެންނެވީ، 

އެދި އުޅުނު ކަންތައްތަކާމެދު ބެިދ . [ދަންނަާވ ޙާލުގައެވެ] ވެދުމާ ސަލާމާ އިޙްތިރާާމ ހެއު ަޘނާ]ޝާޢިރަށް 

ވެފައިވާ ] ތަދުހިތަށް] [ވެދިޔަހައި ކަންތައްތައް ހިތުން ފިލައިގެން ނުދާކަމުގެ ސަބަބުން] [ޅީންހިތާމައިގައި މު

ފާއިޒާގެ ! އާދޭހެވެ. ވެދުން ދަންނަވަމުންނެވެ] މިންނެތް ފަށުން ޝުކުރާ އެކީގައި[ޢިއްޒަތްތެރި ޅެންވެރިޔާއަށް 
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ްނ ވަކިން ވަރުގަދަ އުދާސްތަކެއް ނަގައިގަންާނނޭ، ކޮށްލީާމ، ހިތު] އިހާއި ފަސްހަނދުމަ [ޢިޝްގީ ޅެންތަކަށްވުރެ 

 !އާދޭހެވެ! އާދޭހެވެ. ޅެންތަކެއް ދިވެހިބަހުގައި ހުރި ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ނުދެކެމެވެ

 ނުވެވޭހައި،] ހިތަށް ގިނަގޮތްގޮތުން ހުށަހެޅިގަތީމާ މިްނޖު[  

 ]މިތައްގިނަ ހާްސ އަސަރުތައް ލިބި ހިތުން ލޭޮއހޮރިހިތް ކެކެނީ[   

           ............................................ 

 

އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ އެނގުްނ ވަރަށް ކުށް ކަމުގައި ނުަވީނނަމަ ޢިޝްޤީ ޅެމުގެ ބަގީޗާއިން ފާއިާޒ  

 .ދުނިޔޭގެ މަލެވެ] ހިތަށް އަނިޔާކުރާ[ބިންނެވި ފުރަތަމަ މަލަކީ 

   

 ވަކިުވމޭ އެދެނީ، ހިތަށް އަނިޔާކުރާ ދުނިޔޭން މިތަންވަޅު[  

 ނިތައްރޫތައް އަރާފައިވެސް ހިތަށް މަރުވުން މޮޭޅ މިވަީނ،   

 މިދޭހުން ފެންނަ މޫރިތިކަްނ ވިދާލީ  ވިދުވަރުން  ެއޅިފާ،  

 ]ވިދޭލޮލު ދެކަޅި އަބަދަށްތީ ރިހުން އިތުރޭ ހިތުގެ މިވަނީ   

އެހާ . ުމން އެދަނީ އުދާސްތަކެވެއިހާއިފަސް ހަނދުމަކޮށްލުމުން، ހިތުން ނަގަ  !އާދޭހެވެ! އާދޭހެވެ  

އެގޮތް މިގޮތަށް އެފުށް މިފުށުން، އެކުަލ . [އެދަނީ މުޅިްނ ފުނޑުުފނޑުވެގެންނެވެވަރުގަދަ އެބިންގާތައް 

އެފަދަ ތަޖްރިބާއެއް ލިބުމުން، . ފޮނުވާންފެށުމުން، ނުވެނުދާނޭ ގޮތެއްވެެގން ދިޔައީއެވެ] މިކުލައިގެ ވިހަ ކަށިތައް

 .އިހަށް ކުރުވާނެ ފަރުވާއެއް ނޭނގިގެންގޮސް، ހިތްވާނީ ަހލާކުކަން ޔަޤީނެވެ. ކަން ކަށަވަރެވެހިތްދާނީ ކެކިގެން

  ...................................................... 

 

 މިޔޭ ދުނިޔޭގެ މީރުަކމީ، ތެދޭ ހީކޮށްލިޔަސް ޢަމްދުން [  

 ނީ މިޔޭ ކެކިގެން އުތުރިހިތްދާ ހިތުގެވޭނުން މިޔެްނ އުޅެ   

 އިހަށްހެދެމުން އެއައިގަސްތައް މިލަިއމޯޅިވެ އެކީދިޔުމުން،  

 ]ހަލާކުވަނީ އިހަށް ކުރުވާނެ ފަރުވާއެއް ނުއެނގިގޮސް ހިތް   

  ............................................ 

ެޖ މޮޑެވިގެން ހިނގައް] ހާޒުވާންކަްނ ިހރަފު[އެޅެމުގެ ކަޑިތަކަށް އެކަނި ިވސްނާއިރު، ދޭހަވަނީ   

ފާއިޒާެގ . މުީޖބުވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށެވެ ޙަމްދާއި ޝުކުރުހުރީ..........ސްނަމަވެ . ޢަލާމާތްތަކެވެ ކަމުގެ

އަލުްނ އިތުރަށް [ޅެންފޮތްކޮޅަށް އިތުރުވަމުންދިޔަ ޅެންތައް ވަސްވާހެްއނެތް ގޮތުގައި، ސާބިތު ކުރަމުްނ ދިޔައީ، 

ައްށ ] އަލުން ދިރުމެއްނުާވ ދުނިޔެ. [ރައްވާ ަކމުެގ ހެކިތަކެކެވެނެތްކަމުްނ، ކުރުކު] ބުނާނޭ ބަސްތަކެއް

ނޫރު ކެނޑިގެން ހިތްޕުޅަްށ ! އާދޭހެވެ. ނުކުރައްވާ ކަމުެގ އުޖާލާ ދަލީލުަތކެވެ] އަލްވަދާޢުގެ ހިތި ސަލާމް[

 ........ކޮށްލެއްވުމުންނެވެ] އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް އިތުބާރެއް[އެވީގޮތްތަކެއް ފިލުވާލެއްވީ، 

 

 މިދާ ދަބަރެއް މުޅީްނ ފިލުވާނަމޭ،ނޫރުކެނޑި ހިތުގާ[  

 ރޫޙަށް އުނިކަންމިދޭ ބާރެއް މުޅީްނ ފިލުވާނަމޭ     

 ގިންޏާ ހިތުގެބައްޔާ ހިތުގެ ހޫނު ހިތުގެ މޮޅިްނ ހިތުގެ  

 ]އިތުރުވާތީ  ބާރުލާގަދަ  ޔާރުން  ފިލުވާނަމޭ    
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] ދަތިކަމާ ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެން[ދިޔައީ، އޭގެފަހުން، ހައްތާ ފެންނަމުން. ޝައްކެއްނެތެވެ  

ވަޑައިގެން، އަލިމަގެއް ހޯއްދަވައިފި ކަމުެގ ވަސްވާހެއްނެްތ ] ފާގަތިކަމާ އުފަލުގައި[އެވާ ބޯޖަންގަލީެގ ތެރެއިން 

ީނ މިދެތިން ޅެމެއް އެކުލަވާލެއްވިއިރު، ޅެންެވރިކަމުގެ ބިމުގަިއ ފާއިޒާގެ ފައިންޕުޅު ވަ ! އާދޭހެވެ. ހެކިތަކެވެ

ތަކުގެ ތެރެއިން ]އުޖާލާ ވިދުވަރުން އެވިދާ ނުހަނު އަލި ރީތި ރަންތަރި[އެއަށްފަހު، އޭނާ ދިޔައީ . ހަރުލާފައެވެ

 .ތަކުގެ އުޖާލާކަްނ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ަވމުންނެވެ] އުފާވެރި އުޑު. [ތަރިއެއް ކަމަށް ހިމެެނމުންނެވެ

ލިބިވަޑައިގެންނެވިފަުހން އޭނާ ފުރަތަމަ ހެއްދެވި، ] އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް އިތުބާރެއް[  

. ގިނަ ޅެންޅެމުގަިއ، އިންޞާފު ކުރައްވާފައިވަނީ، ޢިޝްޤުގެ ފުންކަނޑުން ބޭރު މަޥްޟޫޢު މަޥްޟޫޢަށެވެ

ނަމަވެްސ އެޅެންެޅމަށް އިންޞާފް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުުރމުގެ ކުރީގައި، ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަރިއަހުގަިއ 

ނުޑނުވާނޭ ފެހި ެއނޫރު! [އާދެ. އަށެވެ] ޤުލްޝަން[ހިތްއޮތީ އޭނާގެ ދާ އަޅުގަނޑު  ެގ އަލިކަްނ ގުލްޝަނަްށ ] ފަ

! އާދެ. ގުލްޝަނެކެވެކޮންޙާލެއް ޖެހިފައިވާ ޤުލްޝަނެއްތޯއެވެ؟ ހިކިމިލަމުންދާ، . އަޅުވާލަމާ ހިންގަވާށެވެ

މެތިކަމާއި، ފަޅުކަމުެގ އަސަރު ފޯރާފައިވަނީ، ގުލްޝަނަށް ލިބުނު، ނިކަ ....ނަމަވެސް. ވަގުތީގޮތުންކަން ކަށަވަރެވެ

މާބުރުތަކާއި، ބަޅިނދުތަކާއި، ކޮކާތައްވެސް، އެކަމުގެ ސަބަބުން، ލެއި ކަރުނަތަްއ . ހަމައެކަނި، އެކަކަށް ނޫނެވެ

 ފަރިވެފޮޅެމުން. ބުލްބުލްގެ ރާުގތައްވެސް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ! އާދޭހެވެ! އާދޭހެވެ. އޮއްސަމުންވަީނ ގޮއްސައެވެ

 . އައްސަވާށެވެ. އައި މާތައް، ދިޔައީ ވެއްޔަށް ވެގެންނެވެ

  

 ގުލްޝަންމަގޭ ފަޅުވާކަމެްއ ނުފަށާނެހޭ ދެންވެސް އަލުން،[  

 ބުލްބުލްގެ ރާގޭ ބަދަލުވީ ތިޔަދެއްކި ބަނަ ހުވަފެންތަކުން    

 އަލިތަރިތަކުންފޯރުވި އެއަލިކަންފަނޑުވަުމން، އަރަމުން އެއައި  

 ވެއްޔަށްވަމުން   ފޮނިމާތަކޭ އެދަނީ އެކީ ށް ފޮޅުނުފަރިޔަ   

 އާރޯކަމާއެކު ޗާލުކޮށް ހެދެމުން އެދިޔަ ގަސްތަކު ތެރޭން   

 ]އޮހޮރަމުން  މާބުރުތައް ބަޅިނދާކޮކާ ދިޔުމުން ކަރުނަލޭ   

   

ނަމަވެސް، ގުލްޝަންގެ މަތިވެިރ . ގުލްޝަންވަނީ ވީރާނާވެފައެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ  

 . ހިތުގައި އުފައްދަމުން ދަނީ، ބަރުދާސްތު ނުކުރެވޭފަދަ ކެކުޅުންތަކެކެވެ! އާެދ........ހަނދާންތައް،

 

 ރޭރޭގަނޑަށް ފަނުޑ ހަނދުވަރުން ފޮނުވާއެ ކުދިކުދި އަލިކޮޅުން،[  

 ]އޭރުގެ ހަނދާން ހިތި ޒަހަރަކަށް ނުވެދާނެބާ ވިްސނާލުމުން     

 

ނަމަވެސް، އެަކމުގެ ސަބަބުްނ . ވެ އެކަނިވެރިވެފައެ. ގުލްޝަންވަނީ ވީރާނާވެފައެވެ! އާދޭހެވެ  

އެފަދަ ] ފިލްމެއް ނުވާ ކުރެހުންތައް[ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ . ހިތުގައި އުފެދުނީ ފޫހިކަމެއް ނޫނެވެ

ޢުމުރު ފަނާވެގެން ދަންދެން ދެމިހުރެވޭން އަންނަނީެވސް ގުލްޝަން އެދިްނ . ފޫހިވުމަކަށް ތަނެއް ނުދެއެވެ

 . ސަބަބުންނެވެމަތިވެރި ހަނދާންތަކުގެ 

] ޝުކުރާ އެކީގައި........[އުފެދުނު ތަނެވެ] އައު ރޫޙެއް[ލަސްތަކެއްނުވެ ފެނުނީ،   

ގުލްޝަނަށްކީ އަލްވަދާޢަކީ، ކޮންމެކަހަލަ އަލްވަދާޢެއް ކަމުގައިވީ ކަމުގައިވިޔަސް ގުލްޒާރުގައި ފަރިވެ ފޮޅޭން 

އަނެއްކާވެސް އެތަން މިތަނުްނ . އައު ރޫޙަކާއިގެންނެވެ ހިތަށް ތާޒާކަން ލިއްބައިދޭން ފެށީ. ފެށީ، އައު މާތަކެކެވެ
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. ގުލްޝަން ފިނިވަމުންދިޔައީ، މަޑުރީތި، ނަލަ، ރޯޅިއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ގޮވާން ފެށީ، އަޑު ރީތި މުނިޔާތަކެވެ

 !އާދޭހެވެ. އާދޭހެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަންނާން ފެށި ބަދަލުގެ ނަތީޖާ، ނުފެނި ނުދާނޭކަން ަކށަވަރެވެ

 ބަނަކަން ފިލާނުމެގޮްސ ޚިޔާލަށް ފެންނަ މުސްތަޤްބަލް[  

 ތަނަވަސްވެ އަލިވާނޭ މަގުން، ިވސްނުން ފެށީ ހިންގާން    

 މަތިވެރި ޢަޒުމްތައް ހިތްތަކަށް ލިއްބާ އެމަްނޒަރުތައް،  

 .]ފެށީ ދައްކާން މާތައް  ފަތިހަށް އެގުލްޝަންގައި ފޮޅޭ    

 

ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާއިން ފާއިޒާ ކައްސަވައިލެއްވީ، ، އެކުލަވާލެއްވުމަށްފަހު] އައު ރޫޙެއް[  

އެންމެ އެދެވޭ އެންމެ ލޮބުވެތި ......[ވަރަށްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތް ފަރުދާއެކެވެ. އެވެ] މުސްތަޤްބަލުގެ ފަރުދާ[

ޔަޤީންކަމެްއ ގުލްޝަންގެ ހިތި ހުވަފެންތައް ފެނިފެނި ހުންނައިރު މުސްތަޤްބަލާމެދު، މާބޮޑު [އެންމެ ތާޒާ މާއެވާ 

 .ނޯންނާނެކަން ކަށަވަރެވެ

 އެންމެވެސް ހަަމޖެހެވެނީ އުްނމީދުތައް ނެތިކޮށްލުމުން،[  

 ދެންމެ ސިފަކުރިމަލުގެ ރޫޙާީނ  ހަނދާނޭ  އައުވަނީ    

 އެއްކަމެއްގައިވެސް މިދުނިޔެ އިތުބާރެއް ނެތްކަމުްނ،  

 ]ނުެމ ލިބެވެނީއެންމެފަހަރަކުވެސް ހިތަށްސާބިތު ކަމެއް   

 

ނޑުމެްނނަށް އިވޭންފެށީ، ދެ . ން ކުރަުމންދާ އަސަރުތަކެވެ]އަންަނ ފިނިފިނި ރޯޅި [ން އަޅުގަ

ޅެމެއްގެ މާނައަކީ ޝާޢިރެއްގެ . އުފެދެމުންދިޔައީ ޚިޔާލުތަކެކެވެ. ކުރެވެމުން ދިޔައީ ސުވާލުތަކެކެވެ! އާދޭހެވެ

] ވާނެއޭ ނޫނީ ވެއޭ! [އާދެ ......އޫލިއްޔަތުބަނޑުގައިވާ އެއްޗެއްކަމުން، އެސުާވލު ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މަސް

 ......އަޅުގަނުޑމެން ހިއެްއ ނުކުރާނޫއެވެ

  

 ނުރުހުމާއެކު ތޫނު ހަތިޔާރުން އެފޮނުވާ ވިދުވަރުން،[

 ނަގާލެވިދާށިތޯ؟ ބުރުއަވެރިކަން ފައިދަށަށް ވައްޓާ   

 އަންނަ ފިނިފިނި ރޯޅިރޯޅިްނ ގެންނަ އުފަލާ ދިރުމަކުން 

 ށިތޯ؟އަލުްނ އައުދުނިޔެއެއް ނުފެނޭ އަންނައުންމީދުން  

 ހަނދު އެފޮރުވާލާ ވިލާތައް އުޑުމަތީގައި އުދުހިދާ

 ދާށިތޯ؟ނުވެވި ުނމެ  އަދުގެ ތާރީޚީ ހަނދާނެއްކަމު   

............................................. 

 

 .ނެވެނެހެދޭކަން ޔަޤީ] ކޮންމެ ރޮނގަކުން ވިސްނެީނ ނޫން އެއްޗަކަށް. ޝައްކެއްނެތެވެ  

. ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ ވަރަށްވެސް އަސަރުގަދަ ޅެމެކެވެ. އެވެ] ހިޔަލީ ބާޣް[ދެން ! އާދެ  

ދިޔަޔަސް އެތަްއ . [އަޅުގަނޑުެގ ނަޒަރުގަިއ ފާއިޒާގެ ޢިޝްޤީ ޅެންތަކުގެ ތެރެއިން ެއންމެ ވަރުގަދަ އެއްެޅމެވެ

ރޫޙާއި ހިތުން އެދެޭވ ! އާދޭހެވެ. ޭނފަދަ ޅެމެކެވެހަނދާންނެތި ނުދާ] ޤަރްނެއްވެގެން ކަށިފީވެ އަދި ވެއްޔަށްވެގެން

 ..........ދިރިހުރެވެނީ، އެބާޣުގެ ހަނދާންތައް ދިރުވައިގެންނެވެ. ކަމަކީ އެބާޣަށް ދިޔުމެވެ
 ދިޔަޔަސް އެތައް ޤަރްނެއްވެގެން ކަށިފީވެ އަދި ވެއްޔަށްވެގެން،[  

 ރުވަނީ މިއަދުގެ ހަނދާން ހަަމ ވަކިވެގެން ުނމެދާނެކަން ކަށަވަ    
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 ހިތްކަތިލުވައި ލޭއޮހޮރުވައި  ބެލިއަސް  ދެވަނައެއް  ނޭނުވާ،  

 ]ހިތްތެޅި  މުގުރި  ކުދިކުދިވެގެން  ލިބެވޭ  ޢަޒާބޭ މިލިބެނީ    

........................................... 

 

މަކަށް އެދެވޭކަީމ އެފަދަ ތަޖްރިބާތަކަކަށްފަހު، ދެމިހުންނަވި ބާޣުގެ ތެރޭގެ އާޒާދީ އުޅު! އާދޭހެވެ  

 .ކުޑަކޮށްވެސް ޙައިރާންވާންވީ ކަމެްއ ނޫނެވެ

. މިެޅމެވެ] އަދުގެ ޙާލުބާ[މިޅެމަށްފަހު، ފާއިޒާެގ ފޮތްކޮޅަށް އިތުރުވީ، ޢިޝްޤީ ޅެމަީކ،   

ފުމޭ ފުމުމަކުން އަސަރެްއ . ކަމުގެ ތެދުވެރި ދަލީލެކެވެ] މިންނެތްފަށުން އެދެނީ އެދޭނީވެސް ހެވާ އަދި ލާބަ[

 .ނޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކޮށްދިނުމެކެވެނުކުރާ

 ތިންސައްތަފަހަރަށް ވަޢުދުކުޅަ ކަމުގައިވިޔަސް ދޮގު ހެކިތަކުން،[  

 މިންނެތްފަށުން އެދެނީ އެދޭނީވެސް ހެވާ އަދި  ލާބައޭ    

 ނުރުހުންވެ ތުންފިއްތާލުމުން އުދަރެސް އެކީ ބަނަވާށިތޯ،  

 .]ކުރާނެއޭނުރުހުންވެ ތިޔަކައްކާލެއިން އަސަރެއް ހިާލ ނު    

 

ހުންގާނުމޮއިގެ ކުރެުހމުން، . [އާމެދު ކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކެކެވެ]ފެނިގެއްލިދާ ޙަޔާތް[ދެން އިވުނީ   

 !އާދޭހެވެ. ޙަޤީޤަތަކަށް އަންނާނޭ ތަނަވަސްކަެމއް ނެތްކަމުގެ އަސަރުތަކެކެވެ] ރަމްޒުން އެފެންަނ ދިރިއުޅުން

 މެންޓްކޮށް،ވާދީގެ އަޞްލު ހޯދުމަށް އެތަކެއް އެކްސްޕެރި[  

 .]ޖޯމެޓްރިކަލް އުޞޫލަކުންވެސް ސާބިތެއްވުމެއް ނެތޭ    

 

ޔާދުގެ ! [އާދޭހެވެ ! އާދޭހެވެ. ލެކެވެ] ތިކިތައް ކުޑަރުމާ[ދެން އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ފެނުނީ،   

ބާރެއް ކަމަްށ ދިރިހުރުމުގައިވާ ކުޑަރުމާލެއްކަން ދިޔަީއ ] ޢިމާރާތުން މިދިރެމުން، އާވަުމންދާ އަސަރަކީ

 .އެނގެމުންނެވެ

ފާއިޒާގެ ޢިޝްޤީ ޅެންތަކަށް އަޅުގަނޑަށް އިންޞާފު ނުކުރެވުނު ކަމުގައި އަޅުގަނުޑ   

އޭނާގެ . ޅެންތަކުގެ ވަރުގަދަކަމެވެ. ސަބަބަކީ، ސިއްރަކީ، އަޅުގަނޑުގެ ބޭލިޔާޤަތްތެރިކަމެވެ. އިޢްތިރާފްވަމެވެ

އްޖެ ކަމުގެ ސަބަބުން ޟަމީރަށް ލިބޭ އުނދަގޫ އެންމެ ވަރުގަދަ ޢިޝްޤީ އެއްޅެން، އަޅުގަނޑަށް ދޫކޮށްލެވި

 .........ނޫރެްއ އަޅުވާެލވޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، ނަމަވެސް، އެޅެމަށް، ފަނޑުނުވާޭނ ފެހި އެ. ބޮޑެވެ

އެންމެ ފުރަތަމައިން . ނޑު ެއނބުރޭނީ، އޭނާގެ ތަޢްލީމީ ޅެންތަކާ ދިާމއަށެވެދެން އަޅުގަ  

ނޑުމެންެގ މަދްރަސަތުއް ސަނިއްޔާެގ ! އާދެ. އެވެ] މަޭގ މަދްރަސާ[އަޅުގަނޑުެގ ހިތަށް ވަންނަނީ،  އަޅުގަ

 !އާދޭހެވެ. ފަޚްރުވެރި ލަވައެވެ

 އުވެރިނާ މަދްރަސާއޭ އުފަވަފާތެރިޔާރަކީ އެދެވޭ [  

 ]ނަފާވާ މަގުތަކުން ފޮނުވާ އެހީތެރި އާ މަދްރަސާއޭ   

އަޅުގަނޑުެގ . ސްނަވާލަބައްލަވާށެވެމައްޗަށް ތިޔަބޭފުޅުން ވި] ޠާލިބާވަންތަކަން[ދެން ނިކަން   

އެދެވޭ . އަގުހުރި ދަރުސްތަކެކެވެ. ނަޒަރުގައި، ދިވެހި ޅެންތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ ފައިދާހުރި އެއްޅެމެވެ

 .ފިލާވަޅުތަކެކެވެ

 މާދަމާގެ އުފާތަކަށް އުންމީދު ގޮސްގޮްސ ހުންަނ ޙާލު [  

 ނީޢާދަތައް ޠާހިރު ގޮތުންކޮށް އިންތިޒާރޭ ކުރެވެ    
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 ޠާލިބާ މަތިވެރި އެވަންތަކަމުްނ އަލުން ޒީނަތްވެގެން   

 ޠާލިބާކަން އެންމެ ފުރިަހމަ ާމނައިން ދައްކާނެނީ     

ދިވެހި ތާރީޚުގެ . [ގެ މައްޗަށް ަނޒަރު ހިންގަވާަލ ަބއްލަވާށެވެ]ތަމައްދުންގެ ވިދުވަރެއް[ނުވަތަ   

 . ތް ކުރާން ފަށައިގަތުމުގެ އެދުން، ދާނީ އުފެދެމުންނެވެމީ ކަމަށްވޭތޯ، ހިްއމަ] އުޖާލާ އެްނމެ މޫރިތި ރަްނޒަމާން 

ެގ ]ފަނޑުނުވާނޭ ފެހި އެނޫރު[ޤައުމީ މަޥްޟޫޢުތަކަށް، އޭނާ ހައްދަވާފައިވާ ޅެންތަކުގެ ތެރެއިން   

 ވަރަށް! އާދެ. ެގ މައްޗަށް ވަގުތުޮކޅެއް ހޭދަކޮށްލައްވަބައްލަވާށެވެ]ުމސްތަޤްބަލުގެ ބިންގަލެއް[މައްޗަށް، ނުވަަތ 

 .ފުރިހަމަ ދެޅެމެވެ

މުސްުކޅ ] [އައު އަސަރެއް] [ދަތިވެފައިވާ ހިތް. [އޭނާގެ ޅެންފޮތްކޮޅު އަދިވެސް ހުހެްއނުވެއެވެ  

މިފަދަ އެތައް ޅެންތަކެއް، އަދި ] ޕްރިންސަސް އެލިޒަބަތް] [ރޯޝަނީ މަރްޙަބާއެއް] [ޠާލިބާއިންގެ ދުވަސް

. އިންޞާފުކުރާނޭ ވަގުތެއް އަޅުގަނޑަކަްށ ލިބިފައެއް ނުވެއެވެނަމަވެސް، އެހުރިާހ ޅެންތަކަށް، . އެބަހުއްޓެވެ

އޭނާގެ ޅެންވެރިަކމުގެ ބަގީޗާތެރެއިން ފެންނަާހ ަމންޒަރުތައް ލަފްޒުތަކަކުން، ބަޔާންކުރެވޭފަދަ ތާޒާކަމެްއ 

ނޑިއަކަށް ލިބިފައެއް ނެތެވެ  .އަޅުގަނޑުެގ ސިކު

 މާރާތްތައް،ހިތުގެ ތަނަވަސް ލޯދެކޭ ފުރިހަމަވި ޗާޫލ އައު ޢި[  

 މިތުރުނަށް ލަފްޒުތަކަކުން ރީތިހެއު ދައްކައި ދެވޭނޭބާ؟    

 ސިކުނޑިޔާ ހިތުެގ ގުޅުވާ ނަރުފަށަށް ދޫޖެއްސިއަްސ އަމުދުން،  

 ]ފިކުރުތައް އޮޅިނުގޮސް ބޮއްސުންނުލާ ފަހެ ެގންދެވޭނޭބާ؟    

. ދެތިންހަތަރު އަހަރެކެވެ . ޅެކެވެފާއިޒާ ޅެން ހައްދަވާތަން ފެއްޓެވިތާ އަދިވީ ވަރަށްވެސް ކުޑަދުވަސްކޮ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޭޑޒީ، މަލުެގ ! އާދޭހެވެ. އެކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ހިސާބު ދުރެވެ

 .ޝައްކެއްވަސްވާހެއްނެތެވެ. ކުރިމަތީގައިވަނީ، ހެއު އެދުންތަކާއި، ރޯޝަނީ ުމސްތަޤްބަލެކެވެ

   

 ްސ މިފެނިދާ ތޫނު ޙަރަކާތުން،ނިރުތައް ކިތަންމެ ޅަޔަ[  

 ބިރުތައްފިލާ އުންމީދެކޭ ފަށަނީ ހިތަށް ވަންނާން    

 އަޑުރީތި  މުނިޔާތައް  އެތަން  މިތަނުން  ގޮވާީލމާ،  

 .]މަޑު ރީތި ނަަލނަލަ ރޯޅިއެއްތާއޭ، ފެށީ ޖެހިލާން    
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 :ނޯޓް 

 

ނޑުގެ ޤަލަމުްނ ލިޔެވުނު   ތާ، އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެއަތުެވ އިސްވެދިޔަ މަްޒމޫނު ައޅުގަ

އެޅެންތަކުގެ މަޥްޟޫޢު . މުއްދަތަކީ، ފާއިޒާގެ ގަލަންކޮޅުން، ެޅންތައް އޮެހމުންދިޔަ މުއްދަތެކެވެ......ހިނގައްޖެއެވެ

ެންތ ނަތީޖާއެއް ކަމުގައިވި، ޅެންތަކުގެ ތެޭރގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމިއްޔަތަށް މިން. ތަފާތުވެފައި، ގިނަގުނައެވެ

. މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ އިންޒާރުތައް، އެއަށްވުރެ ގިނައެވެ. ފައިދާކުރާނޭ، ޅެންތައް ގިނައެވެ

ަކމުގަިއ ] ލޯބީެގ ތިޔަމާތައް ައލުން ފޮެޅމުްނ ނުދިޔަނަަމ މާހެޔޮ[ނަމަވެސް، އަނެއްކާވެްސ އެްނެމ ގިނައީ، 

ބަލާޣާތްތެރި، . ސް، ދިވެހި ެޅންވެިރކަމަށް އިތުރުވި ޖަވާހިރުތަކެކެވެހުރިހާ ޅެމަކީވެ....ގޮވާލެވިފައިވާ ގޮވާލުންތަކެވެ

 .ޢިބާރާތް ނުހަނު ފަށުވިއެވެ. ޚިޔާލާތު މަތިވެރިއެވެ . މަތިވެރި، އަސަރުން ފުރިފައިވާ، ޅެންތަކެކެވެ

ފާއިޒާގެ އައު، ޅެންތަކުގެ މައްޗަށް، ފާުޑ ކިޔުމުގެ ލޮލަކުްނ، ބަލާލާނޭ ފުރްޞަތަކަށް،   

ނަމަވެސް، އެ ެޅންތަކަކީ، . ޑުގެ މިހާރުގެ ޞިއްޙަތު ތަންނުދޭކަން އެއީ، ވަރަށްވެސް ބޮޑު ހިތާމައެކެވެއަޅުގަނ

އިސްެވ . ހިތްހަަމޖެހެއެވެ ައޅުގަނޑުގެ ތަޢާރުފް ކުރުމަކަށް ބޭނުން ޅެންތަކެއް ނޫންކަން، ަހނދާންކޮށްލުމުން، 

ނޑު ލިޔުނުއިރަށްވުރެ، ޅެންވެރި ކަމުެގ ދަނޑުގައި، އެތައްތަނެއް ޝާޢިރާ ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މަްޒމޫނު ައޅުގަ

އަދު، ދިވެހި ޅެްނވެރީންގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް ޙައްޤުވެގެންވަނީ، . ހިންގަވައިފިކަމީ، ޝައްކެއްއޮތްކަމެއް ނޫނެވެ

ރްޞަތުގެ އާޅެންތަކަށްޓަކައި، ފާއިޒާއަށް ޝުކްރާއި މުބާރަކްބާދީ ދެންނެވުމަށް މިފު.....އެންމެ މަތިވެރި ދަރަޖައެވެ

ނޑު ކުރަމެވެ  . ބޭނުން އަޅުގަ

 

 

 

 

 ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާ 

 

 ގެ 

 

 ފާއިޒާ   -  ޑޭޒީމާ 

 

 

   

 އަމިއްލަ ނަފުސުގެ މައްޗަށް އިތުބާރެއް 

  

 ބާރެއް ުމޅީން ފިލުވާަނމޭ  ނޫރުކެޑި ހިތުގައިމިދާ

 މުޅީްނ ފިލުވާނަމޭ ރޫޙަށް އުނިކަންމިދޭ ބާރެއް   

 ހިތުގެ މޮޅިޔާ،ހިތުގެގިންޏާ،ހިތުގެބައްޔާ،ހިތުގެހޫނު،

 ފިލުވާނަމޭ  ޔާރުނޭ   ބާރުލައިގަދަ،އިތުރުވާތީ   
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 އެންމެފުރިހަމަ ނޫރުގަދަ އަލިތަރިވިޔަސްކަމުގައިއެއީ، 

 ާވަނމޭ މަނު  އެންމެޮމޅުގިންތީތެރޭގައި،ހަމަހިލާ[  

 ބޯ ޖަންގަީލން  ދަތިކަމާ ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެންމިވާ  

 އުފަލުގައިގޮސް، އަލިމަގެއް ހޯދާނަމޭ  ފާގަތިކަމާ  

 ހީލަތާ  މަކަރުްނ މިވާ  ދުނިޔޭ ތެރޭން  ހޯދާބަލާ،

 އެކުވާނަމޭ ރީތިތެދުގޮތުގައިވި ތެދުވެރމިތުރަކާ   

 ޢިއްޒަތާ އަބުރާ ޤަދަރު އުފުލޭގޮތުން އެއްހިތްވެގެން،

 މޭ ެގނުވާނަ ވިސްނުމާއެކު ރޫޙަށް އާ ބާރުތައް   

 އެންމެދީލަތިވަންތައޯގާ، ރަސްކަލާނގެ ކިބަޔަށް ދުޢާ

 ޅެންބަހުންކޮށްބާރުމިމަގަށްދެއްވެވުންއެދިނިންމަމޭ   

   

 
 .......!އަލްވަދާޢު 

  

 ހުރިހައި ފަރާތަކުންވާ، ކުރިތައްވެ މޯޅިލެބިއާ،

 މުރިގަށް އެގޮސް އޮބީމާ، ފުރިގެންހިތޭ އުތުރެނީ،  

 އެމާބެީލމާ،ވަސްމީރުކަން ނުަހނުވާ، އަޞްލަށް 

 !ފަސްހީވެކަން މިކަމުގަިއ، ަމސްތޭވެގެން އިދެވެނީ  

 ހިތުގައި ނުހަނު އަރާހުރި، ބިތުސާވެކަްނ އެހީތެރި

 !މިތުރާހަނދާންވުމުން މޮޅި، އިތުރުވެަސޒާމިލިބެނީ  

 ރަޙްމަތްތެރީންކުރެންގާތް، ބަހު އެއްވެވޭމިތުރު މާތް،

 !ވެނީއަހުރެންވެގެން  ައމާނާތް، ފަހުނޭވަޔޭ  މިލެ  

 

 ހިތަށް އަނިޔާކުރާ ދުނިޔެ 

 

 ހިތަށް އަނިޔާކުރާ ދުނިޔޭން މިތަންވަޅު ވަކިުވމޭ އެދެނީ 

 ނިތަށް ރޫތައް އަރާފައިވެސް ހިތަށް މަރުވުން މޮޭޅ މިަވނީ   

 މިދޭހުން ފެންނަ މޫރިތިކަްނ ވިދާލި ވިދުވަރުން އެޅިފާ،

 ވިދޭ ލޮލު ދެކަޅި އަބަދަށްތީ ރިހުން އިތުރޭ ހިތުގެ މިވަނީ   

 ހާފަސް ހަނދުމަކޮށްލައިފާ، ހިތުން އެނަގާ އުދާްސމިތަކުންއި

ނޑުފުނޑުވެގެްނ އެދަނީ    މިހާ ވަރުގަދަ އެބިންގާތާ ުމޅިން ފު

 ހިތަށްގިނަ ގޮތްގޮތުން ހުރަހޮޅިގަތީމާ މިްނޖު މަނުވާހާ 

 މިތައްގިނަހާސް އަސަރުތައްލިބި، ހިތުްނ ލޭއޮހޮރި ހިތްކެކެނީ   

 ކުން އެލިބޭ ިހމޭން ފިނިކަން،ރައްބިޤުދް ބާވަތުގެ މަންޒަރުތަ

 ނަތީޖާއިން  ލިބޭނޭބިރު،  ހިތުންފިލުވާ     ެއމަޑުކުރަނީ   
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 އެގޮތްމިގޮތަށް، އެފުށްމިފުށުން، އެކުލަ މިކުލައިގެ ވިހަކަށިތައް،

 އެގޮތް އެނގިއެނގިމެހުރެ ރަޙްމެްއ މިނެތިގެން ފޯރުތިޔަކުރަނީ  

 ގެްނ ދިއުމުން ތެދާއި ދޮގާ، ހެވާއި ނުބައި، މުީޅން އޮޅިގެއްލި

 ބުނަނީ   ] ހިތަށްމަރުވުްނމޮޅޭ[ ފަހުކޮޅުގެ ހިތިކަންތާ  މެދާ  

 ދޭ އެމާތް މޭވާ  Uއެކަނިކަން،Uލިބޭހާ ތަޖްރިބާއިންވެސް، 

 އެދެނީ Uަމޒާ Uއަގު މާތް  ލިބޭ ފުރްޞަތުގެ ޖަވްހަރަކަށްވުރެން   

 މިޔޭ ދުނިޔޭގެ މީރުކަީމ، ތެދޭ ހީކޮށްލިޔަސް އަމުދުން،

 ވޭނުން މިޔެން އުެޅނީ  ހިތުގެ  ތުރުހިތްދާ، މިޔޭ ކެކިގެން އު  

 އިހަށް ހެދެމުން އެއައި ގަސްތައް މިލައި މޯޅިެވ އެކީ ދިޔުމުން،

 ހިތް ހަލާކުވަނީ  ނުއެނގިގޮްސ  އިހަށް ކުރުވާނެ ފަރުވާއެއް،   

  ނުވާކަން އިތުބާރެއްދޭހަ މިޒަމާންކޮށް މަށަށް ދިނުމުން،

 އެނބުިރމިލަނީ  ކޮށްފާ  ޒުވާންކަން ހިރަފުހާ މޮޑެުމން ސަާލމް  

 އަލުން އިތުރަށް ބުނާނޭ ބަސްތަކެއް ނެތަތީ އެކުރުކުރަނީ،

 !އަލުން ދިރުމެއްނުވާ ދުނިޔޭން، ވަދާޢުގެ ހިތި ސަާލމް ކުރަނީ  

 

 ތަމައްދުންގެ ވިދުވަރެއް 

 

 ދިރުވުމަށް ރޫޙީ އުފާތައް، ފިރުކަމުން އަދުގެންދަނީ،

 ފިލުވާލަނީ ޢަރްޟުތައް ފިސްފިސްނުވާހެން، ބިރުހިތުން  

 ވާދަޔަށް އުނިވާނުގޮތުގައި، ޖާނުތައް ޤުރްބާން ކުރަން،

 މިއުފައްދަނީ ޖޯޝެކޭ ހިތުގައި، އަލުން  ހާދަވަރުގަދަ   

 ހިނދުހިނދުން މަހިތަށްއަރާފައިބާ ޚިޔާލާތުގެ ތެރޭ،

 ވިދުވަރެއް ފަދައިން އުޖާލާ، އަލިވެ ުމސްތަޤްބަލް ދަނީ  

 ހަިއ މަްނޒަރުތަކުން،މާނަކުރަމުްނ ތައްޒުވާނުން، ފެންނަ

 ަދނީ  ވާނަމޭ ހިްނމަތްތެރީންނަށް ޢަމަލުގައި ބުނަމުްނ   

 ޤައުމަށާއި ވަޒަނަށް ަމމެން ހިތުގައި، އުފައްދާ ރޫޙް މާތް 

 ބަދަހިކުރަމުން ދަނީ   އައުވަމުން ދާނޭގޮތުން ގުަޅމުން،  

 މާދަމާ ހިނިތުންވެތިބެ އުފަލުން ކިޔޭފަދަ މަރްޙަބާ

 ފެންނަނީ  އުފައުވެރި  ންޒަރުތައް މަ ޚިލާފް  އާދަޔާ   

 ދިވެހި ތާރީޚްގެ އުޖާ، އެންެމ މޫރިތި ރަްނ ަޒމާން،

 ހިތުން ޤުރްބާން ވަނީ  މީކަމަށްވޭތޯ  ރިވެތި ގޮތުގައި   

 އާރުލާ، ފުނަ، ކާނި، ހެލެނބެލި، މަދޮށިގަސްތައް ފޯދިގެން،

 ަވނީ    ހިޔާދޭށޭ  ◌ާފަދަ،  މިބާރުގަދަވ  ނާރުތަކުގެ   

 މެދީ އަބުރު ހިފެހެއްޓެވޭތޯ މިންނަތުންގެއްލިދިޔަ ނު

 ތެދުވެރިނަމަވަނީ   އެންމެ ވަގުތެއްވެސް ިހލޭ ނުކުރާށެ  
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 މަގޭ މަދްރަސާ 

 

 ވަފާތެރިޔާރަކީ އެދެވޭ އުފައުވެރިނާ މަދްރަސާއޭ

 ނަފާވާމަގުތަކުން ފޮނުވާ އެހީތެރި އައު މަދްރަސާއޭ   

 ތުގައި ކިލާކަން ހިތުގެ ހުރިހައިތައް ދަބަރު ކެހި ސާފުވޭ ގޮ

 މަދްރަސާއޭ   މިލައިގެން މޯޅިވާމާތައް ދިރާލީވެްސ   

 ޒަމާނުގެ ހިތްތަކުން އެދޭވޭ ނުހަނު މަތިވެރި އެމާތް އެދުމަށް،

 މަދްރަސާއޭ   އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކުގައި އިޖާބަދިނީ   

 އަރާނޭކަމުގެ އުންމީދުން، ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ ތަރިތައް،

 ރަނީވެްސ މަދްރަސާއޭ އަރާނޭ މަގުތަކެއް އާރާސްތު ކު  

 ނުލާހިކު މިންނަާތ އަދި ހިންމަތުން އެދެވޭ ނަީތޖާތެއް،

 ގޮތެއްގައިދައްކަނީވެސް އަދމަދްރަސާއޭ]ފެހި[ނުލާހިކު   

 މަޤްޞޫދުވާނޭކަން، މަންިޒލެއްކުރާ ހުރިހައި ކަމެއްގައި 

 ދުރާލައި އަންގަމުންވިސްނައިދެނީ މަތިވެރި މަދްރަސާއޭ   

 ގެންދާ އެމާތް ކުލަރީތިާމ ފަރިވާ، ވަށައިގެން ހައްދަމުން

 މަދްރަސާއޭ އުފާކުރުވީ  ގުލްޒާރުްނ  ނަށާ ބުލްބުލްގެ   

 ވަފާތެރިކަންމަތީ ހައްދާ، ހަތަރުގަސް އާރުލައި ހެދިގެން،

 މަދްރަސާއޭ ކުރުވާނީ  ތަރުޙީބު  ރޫޙަކުން  ވަފާތެރި   

 ދުވާގަދަ މީރުވަސް އޭން ފަޚްރުވެރިވާ ގަސްތަކުގާ މާތައް 

 ލާ ރޭގަނޑަށް ފަރިކޮށް ފޮޅުވަނީވެސް މަދްރަސާއޭދުވާ  

 ]ޖަވްހަރް[ވިދާއަލި، ރީތިބަބުޅާ ތަށްޓަކުން ރިހި، ދިން އެމާތް 

 މަދްރަސާއޭ   ރޫޙަށް   ހޫނުކަން  އުފެއްދީ  ވިދާލީމާ   

 އިޔަހޫދީ ގިރިޓީއާ ވަޒަން ކުުރމަށް، އަމާނާތްތެރިކަމާ

 ރަސާއޭސިއްރުތަކުތެރެއިން ވިދާލީވެސް މަދް ޒަމާނުގެ   

 ކަރަންކާ، ޙުސްނުހީނާ، ޗާނދަނީއާ އަދި ލިލީގަސްތައް،

 ވަރަށް ތާޒާ ގޮތެއްގައި ހައްދަނީވެސް ހަަމ މަދްރަސާއޭ   

 ނުލާ ފެއްސާ ފިޔާތޮށްޓާ އުފައްދާ ބައިތަކަށް އަޅިޔާ،

 މިހޭއެރުވީ މަދްރަސާއޭ  ދުރުކޮށް  ނުލާއިޤު ހައިގޮތެއް   

 

 މަީއ މި ޢާަލމްގައި،މަސައްކަތް ހިންމަތާއެކުގައި ވެުވނުނަ

 ކަމެއްނެތްކަން މިއުދަގޫ އަންގުވަިއ އެދިނީ މަދްރަސާއޭ   

 މަދްރަސީ ކުލައަކަށް ފެއްސާ ހުދާ ޙާޞިލްވުމުގެ ފަޚްރުން،

 މަދްރަސީ ހިތްތަކަށް އުފަލެއްވަކީން އެދިނީ މަދްރަސާއޭ  
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 ފަނޑުނުވާނޭ ފެހި އެނޫރު 

 

 ަލމާ ފަނޑުނުވާނޭ ފެހި އެނޫރެްއ ޤައުމުގައި އަދު ދިއް

 ހޯދަމާ؟   ދެވޭތޯ  ުއޖާލާކަން  ފަނޑުނުވާ ގޮތުގައި   

 ގަސްތަކާ މާތަކުގެ ކުލައަށް އަންަނ ހުރިހައި ބަދަލަކުން

 އަދު ހޯދަމާ؟ މަޢްނައެއް   ާއޖޯޝަކާއެކު ފަސްނުޖެހި   

 އިސްވެދިޔަހާ ރެއިދުވާތައް ދައުރުވީހައި ގޮތްތަކަށް،

 އް އަދު ހޯދަމާ؟ފިސްނުކޮށް ހިތްވިސްނަމުން ޢިބްރަތްތަކެ  

 އަންނަ ކުރިމަތިވާ ަޒމާނަށް ކަންަކމުގެ ތެރެއިން ވިދާ،

 ދަންނަހާ މިތުރުންގެ އަގުހުރި ބަސްތަކެއް އަދު ހޯދަާމ؟  

 ތަރިތަކުގެ ކުލަ ރީތި ރަން ބަބުޅާ ވިދާނަލަ ރޭރެއަށް،

 ހޯދަާމ؟  ޚިޔާލެއް  ފަދަ ރޫޙުދާނޭ  ފޮޅިގެން ފަރިވެ   

 ވޭނެހައި އެދުމެއް އަދާ،އެދެވިގެންވާހައިގޮތުން، އެދެ

 ހިންމަތުން މިއެދޭ އެދުން އަދު ހޯދަމާ؟ އެދެވިގެންވާ   

 ދުނިޔެއާމެދު ހަރުދަނާ މިނިވަން ހިތެއް ނެރެގެްނ ކުރިން،

 އަދި ހޯދަމާ؟ މަގެއް   ދިރުވާނޭ އުނިވަމުންދާ ރޫޙު   

 ނެތިދިޔައުމުން،] ހިތުގެ ގުލްޝަނުގައި ރަބީޢީ ފެހިކަމެއް[

 ތަކުން އެފެހިކަންވެސް ނިަކނއަދު ހޯދަމާ؟އިތުރުހިންމަ  

 ހިތުގެ ހުރިހާތައް ދަބަރު ކެހި ސާފުވާނޭހައިގޮތުން،

 މިތުރު ހިތްހެއުވާނެހާ ރާގެއް ވަކިްނ އަދި ހޯދަމާ؟  

 ފަނޑުވަމުންދިޔަ ބައްތިއަށް ފެހިކަމުގެ ނޫރާނީ އަީލން،

 ދެވޭތޯ ހޯދަމާ؟  މަޑުަމޑުން ަނމަވެްސ އުޖާލާކަން   

 

 މަގޭ ގުލްޝަން 

 

 ގުލްޝަން މަގޭ ފަޅުވާކަށެއް ނުފަށާނެހޭ ދެންވެސް ައލުން 

 ބުލްބުލްގެ ރާގޭ ބަދަލުވީ، ތިޔަދެއްކި ބަނަ ހުވަފެންތަކުން  

 އަރަމުން އެއައި އަލިތަރިތަކުން، ފޯރުވި އެ އަލިަކން ފަނޑުުވމުން،

 ފަރިޔަށް ފޮޅުނު ފޮނިމާތަކޭ، އެދަނީ އެކީ، ވެއްޔަށް ވަމުން   

 ކޮށް، ހެދެމުން އެދިޔަ ގަސްތަކުތެރޭން،އާރޯކަމާއެކު ޗާލު

 ލޭއޮހޮރަމުން   ކަރުނަ ދިއުމުން  މާބުރުތަކާ ބަޅިނދާކޮކާ،   

 ފަހްމެއް އަލުން ވެވިދާނެފަދަ މަންޒަރުތަކެން ފެނުަނސް ލޮލަށް،

 އަހަރެންގެ ދިރުމެއް ނެތްހިތަށް، އެނގުމެއްވަކިންވޭޭހ ލިބުން   

 ކުދިކުދި އަލިކޮޅުން،ރޭރޭގަނޑަށް ފަނޑުހަނދުވަރުން، ފޮނުވާ އެ

 އޭރުގެ ހަނދާން ހިތިޒަހަރަކަށް، ނުވެދާނެބާ ވިސްނައިުލމުން   
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 ދުނިޔޭގެ ގިނަގުނަ ތަޖްރިބާ ނުލިބުމުެގ ހިތިކަން ނުލިބުނަްސ،

 ދުނިޔޭގެ ގަދަ އޮއިވަރުތެރަށް، ބިރުނެތިތިމާގޮސް ގެއްލުމުން،  

 ކިލަބެއްނެތަސް ހިތުގައިމަގޭ، ދިލައާނަގާ ހޫުނން ތެދޭ

 ކަޅުަވމުން  އެކީ ކުަލ  އެދަނީ  ލުމެއްނުވާ ކުރެހުންތަކޭ، ފި  

 ގުލްޝަން އެދިން މަތިވެރި ހަނދާންތަކުގައި ޢުމުރުވަންދެން ފަނާ،

 ހިތުން ރޫޙާ  އަލްވަދާޢު ކިޔަމޭ އަބަދު   ޝުކުރާ އެކީގައި،  

 

 

 މުސްތަޤްބަލުގެ ބިންގައު 

 

 ޢަމަލީގޮތުން އިޖާބަދޭން، ހިްނމަތްކުރާށެ ދެން މިވީ 

 ޤައުމީ ގޮވާލުމެއް ަކމަށް، ދެކިގެން ފިކުރުކުރާށެވީ  

 ނެތްހިތްވަރާއި، ޖޯޝަކާ، ނެރެގެން މިކަމުތެރޭހިނގާ،

 ނެތްހައި ޚިޔާލުތައް ނެރޭން، އެއްހިތްވެ ބާރުލާށެވީ  

 މަޥްޟޫޢުގައި ގަލަން ހިނގާހައި ޢިްލމަކާ ހުނަރު ނެތަސް،

 ިމވީ   ދެން  ވޭތޯއުޅޭށެ  މިކަން،  އާބާރަކާއެކީ   

 ފިޠްރަތުގެ އެ އެންމެ އެދެވިގެން އެގޮވާ ގޮާވލުމަށްނިކަން،

 ިއޖާބަދޭށެވޭ  ޢަމަލީ   ހިންމަތާއެކީ،  އިތުބާރު   

 ނެތަސް، ޝުޢޫރުތައްރަށްވެހިކަމާ ކިޔަމަންކަާމ، ތެދުވެރި 

 ތެދުނިޔަތުގާ ހަދާށެވީ ހަންހާރަ ހުރި ދިވެއްސަކަށް،   

 ން ލިބޭ،ސިކުނޑީެގ ބިންގަލާއެކީ، ޞިއްޙަތު ސަލާމަތު

 ހަދާށެވީ ޙިކްމަތުގެ ބާރުހުރި ނިކަން، އިްނސާނަކަށް   

 ގެންނަން ތިމާ ޙަވާލުވީ، މަތިވެރި ައމާނާތަށް ތެދޭ،

 ގެނެވޭއިރުން ފެނެވޭފަށަށް އަޞްލެއް ރަނގަޅު ދެވޭށެވީ  

 ވަސްވާހަކަނުލާމިކަން، ދެނެގެން ޔަޤީންކަމާ އެކީ،

 ކުރާށެ ވީ ހިތްސާފުކޮށް، ސީދާވެގެން، ތެދުވެރި ޢަމަލް  

 ލިބިހުރި އަމާނާތަށް، އަމާނާތްތެރިވެ ރޫޙު ސާފުކޮށް،

 މިބުނާގޮތުން މުސްތަޤްބަލަށް އަލިކަން އިތުރުކުރާށެ ވީ  

 މޮޅިޔާބިރާ ހިތާމަޔާ، ުރޅިޔާއި ނަފްރަތާ މުޅީްނ،

 އުޅޭށެވީ   ަނާޖ އެކުވެގެްނ ވޭތޯ  ދެރޫޙު  ގުޅިގެން   

 

 ސްތަކާ އެކީ،މަންޒަރުތަކަށް އުފާލިބޭ، އަގުހުރި ދަރު

 ރޫޙުވީ،  ދޭށޭހިތާއި   މަގުތަކުން،  ކުރާނެ  މަންފާ  
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 މުސްތަޤްބަލުގެ ފަރުދާ 

 

 ހިތިކަމާ ހިތިވޭނުގައި ގެތިފިތި ނިމޭށޭ ވާނެނީ 

 ަދނީ  ގެއްެލމުންތާއޭ  ހަމަވެލާފައި  މަތިއުފާހިތް   

 ވާނެ އުފަލަށް އިންތިޒާރުގެ ތެދުމަކުން ހިތްތެޅިލުމުްނ،

 ޤްބަލުގެ ފަރުދާ ނެގެވެމުންނޭ ދަނީ މާނައޮޅި މުސްތަ  

 އެންމެ އެދެވޭ އެންެމ ލޮބުވެތި އެންެމ ތާޒާ މާ އެވާ،

 އެންމހިތި ހުވަފެންތަކޭ ޤުލްޝަންގެކައިރީން ފެންނަނީ  

 ދުނިޔެއީ އުފަލެއް އަރާމެއް ނެތް ތަނެއްކަން އަންަގމުން،

 ަދނީ  ދައްކަމުން ހެކިތާދުނިޔަވީ ހަމަ ކޮންެމ ކަމަކުްނ   

 ސް ަހމަޖެހެެވނީ، އުްނމީދުތައް ނެތިކޮށްލުމުން،އެންމެވެ

 އާވަނީ  ހަނދާނޭ  ރޫޙާނީ  މަލުެގ  ދެންމެ ސިފަކުރި  

 އެއްކަމެއްގައިވެސް މިދުނިޔޭ އިތުބާރެއް ނެތްކަމުން 

 ލިބެވެނީ  ◌ްސާބިތުކަމެއް ުނމެ އެންމެފަހަރަކުވެސް ހިތަށ  

 ހިތުގެ އަޑިން ކަރުނަޔާއެކު ލޭއޮހޮރިދާ ޙާލުގައި 

 ފެންނަނީ   ކުލަވަރެއްތާ  އުފާވެރި  ވަގުތީ  ތީ ޙިކްމަ  

 ދާދެނޭ މިގޮތަށް ފަނާވެ ޢުމުރު ނިމިއްޖަުއމަށް ތެދޭ،

 ޖެހިފައި ވަނީ  ގޮވުމަށޭ  ރާގުރާގަށް  އެކި  ތާއަބަދު   

 ހެއްލުމެއްނުމެާވ ޙަޤީޤީއެންމެ އެދެވޭ ފޮނި އުފާ،

 ގެއްލުމޭ އަބަދަށްމެ ވަކިވާނޭ ގޮތުން ދެްނ އެދެވެނީ  

 

 ރޯޅިއެއް  ނިނަ ފިނިފި އަން

 

 ސާފުނޫރަށް ހިތުގެ އަލި ހަަމ ފަނޑުަކމެއް ނުލިބޭށިތޯ

 ސާފު އަލިގަދަ ނޫރަކުން އައި، ސާފުކަން ނުލިބޭށި ތޯ  

 ނުރުހުމާއެކު ތޫނު ހަތިޔާރުން އެފޮނުވާ ވިދުވަރުން،

 ވައްޓާނަގާލެވިދާށި ތޯ   ފައިދަށަށް  ބުރުއަވެރިކަން   

 ގެންނަ އުފަލާ ދިރުމަކުން، އަންނަ ފިނި ނަލަ ޯރޅިރޯޅިން 

 އަންނަ އުންމީދުން އަުލން އައު ދުނިޔެއެއް ނުފެނޭށިތޯ  

 ހަނދު އެފޮރުވާލާ ވިލާތައް އުޑުމަތީގައި އުދުހި ދާ،

 ަކމުވެގެން ުނމެ ދާށިތޯ   އަދުގެ ތާރީޚީ ހަނދާނެއް   

 

 ވަގުތު ދިން ހިތިހިތި ހިތާމައިން އަގުނުކުރެވޭފަދަ އެމާތް

 ނުވެދާށިތޯ ދާކަމަށް  ތުވެވިގެން، ރާސްއާ މަގުތަކެއް   

 ވޭނަކަށް އަދި ހޫނަކަށް ހުރިހާ ހުރަސްތައް ނެންގެަކސް،
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 ފުދެވޭނެ ފުދުމެއް ވާށި ތޯ ހިނުގމަކުން  ލޭހިނގާހާ   

 އިހު އެވޭލާގައި ލިބުނު ޤަދަރާއި މަތިވެރިތައް އިނާމް،

 ވިހުރުވެވި އަދު ލިބުނުނަމަކުން ފަހެނުޮގސް ހުންނާށިތޯ   

 ލިބިވާަނމެއް،] މަތިވެރި ދަރަޖ،[ތީ އަދު ދުނިޔައިން ލިބުނަ

 ޝުކުރެއް ަކމު ހިާލ ނުފުދޭށިތޯ  އެކަށޭނަ  މިބުނިގޮތް   

 ވާނެ އަދި ވެވިދާނެ ދާކަމުގައިވިޔަސް ުނމެ ވާ ގޮތެއް،

 ކުށަކުްނމެ ތޯ     ހީކުރުވަީނ  ނޫނީ ވެޔޭ،  ވާނެޔޭ   

 ކުރެވިދާ، ކޮންމެ ަމންޒަރަކުން ވިަޔސް އަދި ކޮންެމ ކަމަކުން 

 ކޮންމެ ރޮނގަކުްނ ވިސްނެީނ ނޫންއެއްޗަކަށް ވެވިދާށިތޯ   

 

 ޠާލިބާވަންތަކަން 

 

 ވަންތަކަން ދެން ޠާލިބާ އެނގިދާނެކަމުގައެ ިވސްނެނީ،

 ދަންނަވަން މި އެދޭ ޝުކުރު ގިނަގުނަަވމުން އިތުރޭވަނީ   

 ދައުރުތައް އެކިބައިބަޔަށް ބެއްސެވިހިނދުން ވިސްނޭގޮތުން،

 ޔަ  ހިތްތަކަށް  ބާމެއްކަމަށް  ވެވިގެން ދަނީ ފާރުވެވިދި  

 ހިތްތަކަށް މަޤްބޫލުވެވިދާފަދަ ލަފްޒުތަކަކުން މިހާރު،

 ޞަފްޙާތަކެއްގައި، ރަންކުލައިންނޭ ކުރެހެނީ ހިތްތަކުގެ   

 ވާގޮތާ އަދިވީގޮތާ، ވާނޭގޮތާ ތަފްޞީލުކޮށް،

 އިލްތިާމސޭ ކުރެވެނީ  އެއްލާަނ ކުރެވޭ  އާގަޑެއް   

 ފަރިވާ އުފާވެރި ރަންަޒމާން އިސްކޯލުގައި އިސްވެގޮސް 

 ބިލެވެނީ  ވިސްނިދާހެން ހާމަކޮށްދެއްވުމުގެ އުފަލޭ   

 އޭރު ލިބެވުނު ތަޖްރިބާއިން ޖަްއސަވާ ެއމިސާލުތައް،

 މޭރުމެއް ވެވިދާނެހައި ގޮތަކުްނ އިތުރު ހެކިދެއްވަނީ  

 ނުއެނގުމާ އަނދިރީގެ ޙާލަތުގައި ވެވޭ ކުށްތައް ފަދައިން،

 ގުމާ ވަސްާވހުގައިދިޔަ، ރޭދުވާލޭ އެނގިދަނީނުއެނ  

 ދުނިޔެއަށް ހޭއެރިހިނދުއްސުރެ، ހިތް އެދިޔަ ބާޣުގެ ތެރޭން،

 އަްނނަނީ  މުނިއަވަސް ފިލުވާ ޙަޤީޤީ މަްނޒިލަކަށޭ   

 ހިތް އެތާ ރަސްކަންކުޅަޔަކަސް ޤަރްނަކަށްވުރެ ގިނަވެގެން،

 އުފަލޭ ބުނާފަދަ ބައިސިކުންތޭ ވާނެނީ ހިތްމުޅީން   

 ދިޔަހާ ހިތި ތަޖްރިބާތައް ވިސްނެމުން ދިޔަހެން އަލުްނ،ވެ

 ހެދެވެމުްނނޭ ދަނީ  ވެދިޔަހާ ތަނަކީ ނުވާތަންކަމު   

 

 ހިތްތަކުގެ ގުލްޒާރުގައިވާ، ހިރަފުހާ ހަނަފަސްކަާމ،

 އިއްޔެ އެވެހުނު ވާރެއިންތެމި ދިރިއަލުން އާރޯވަނީ   
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 ކަށްދަތިވިޔަސް އަނބުރާލުމަށް ހަމަ އޮިޑ އެހެން މިޞްބާރަ

 ކަތިހިތެއނުމެކޮށް ރުހުމުގައި ތެދުމަގަށްއަނބުރާލަނީ  

 ދެން ނިކަން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމުގެ ދީލަތި އަތްޕުޅުން،

 ފެންފޮދެއްގެ ވަސީލަތުން  އާރޯކަމޭ  ލިެބމުންދަނީ  

 ދާދި އަވަހަށް ފަރިވެފޮޅިދާނޭ ކަމަށް ހީވާ މަލާ،

 ަވނީ  ދާދި ޅަމަލާ ދެންމެ ފަރިވީ މާތަކޭ ހިނިތުން   

 ސާފު، ޠާހިރު، ޗާލު، ނަލަ، މޫރިތި ގޮތެއްހުރި ރޫޙަކުން،

 ސާފު ހުރިހާ ހިތްތަކެއް ތާޒާވަމުްނ ދިރެމުން ދަނީ   

 އާއެކޭ، ހަމަ އުފަލަކީ، ޝައްކެއްނެތޭ ފޮނި އުފަލަކީ،

 އާއެކޭ ހަމަ މަދްރަސީ ގުލްޒާރުގަިއ ލިބެމުްނ ދަނީ  

 ،އެކިގޮތުން ވާދައިގެ މަތިވެރި ރޫޙުތައް ހިނދު ހޫނުވާ

 ކިހިނެއް ލިބެވެނީ  ކޮންތާކުއެކިގޮތުން އެލިބޭ އުފާ   

 ވިސްނެނީނަަމ އަގު ވަަޒންކޮށް ބައްލަވާލައްވާށެ ޔާރު،

 ވިސްނެވޭނެއެ ވާނެކަށަވަރުކަން ޔަޤީނަށްއެނގިދަނީ  

 މާދަމާގެ އުފާތަކަށް އުންމީދު ގޮސްގޮްސ ހުންނަ ޙާުލ،

 ކުރެވެނީ ގޮތުންކޮށް އިންތިޒާރޭ  ޢާދަތައް ޠާހިރު  

 ޠާލިބާ މަތިވެރި އެވަންތަކަމުްނ އަލުން ޒީނަތްވެގެން،

 ޠާލިބާކަން އެންމފުރިހަަމ މަޢުނައިން ދައްކާނެނީ   

 

 ހިޔަލީ ބާޣު 

 

 ހިޔަލަށް އެބާޣުގެ ދިޔުމަށޭ، ރޫޙާ ހިތުން އަދު އެދެވެނީ

 ދިރިހުރެވެނީ  ނިޔަތާއި ޢަމަލުންތައް ހަދާން، ދިރުވައިގެނޭ   

 ގެ ވަގުތުގައި،]އަލްވަދާޢު[ން ހިތި ދިންހައި ނަޞޭޙަތް ފަށްފަށު

 ބިންވަޅު ނެގެވި ދުވަހަކު ފަނާ ުނމެވާެނ ގޮތުގެ އެހުންނަނީ   

 ވަސްމީރު ލޮބުވެތި ބަސްތަކުން، ލިބެވުުނ އެފޮނި އިރްޝާދުތައް،

 ަވނީ   ވެވިގެންޭނ   މަޤްބޫލު ނުމެާލހިތުން،  ވަސްވާހަކާ  

 ކިދައްކަވާގިނަގުނަ ދަރުސްތައް ގޮތްގޮތުން، އެކިބާވަތުން ހެ

ނޑި ތާާޒ ކުރެވެނީ  ފައިދާތަކުންނޭ  ދެއްވެވި އެއިން     ސިކު

 ހިތްހެއުކަމާއެކު ދެއްކެވިއަތީ، ހެއުއެދުމުގައި މަގުތަކެއް،

 ދެވޭތޯއޭ ިމ ހިންމަތް ކުރެވެނީ  އެގޮތުން  މިންނެތްފަށުން   

 ނަމަވެސް މިތާ އުފަލާއި އުންމީދާއި ނެތިދިޔަ ދުވަހުގައި،

 ހުރެ އޭރުހެން، ދިރިއުޅުމަށޭ ހިތް ނުރުެހނީ  ހަމަޖެހެވިގެން   

 އަގުހުރި ނުހަނު ޠާހިރުިވ މަތިވެރި ުގޅުމަކުްނ ގުޅުވައިލުުމން 

 ނޭ ދުނިޔެއަށް ސިކުނޑީެގ ލޯ ުހޅުވެން މަގޭ ަހމަ ފެށެވުނީ  

 ދިޔަޔަސް އެތައް ޤަރްނެއް ވެގެން، ކަށިފީވެއަދި ވެއްޔަށް ވެގެން
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 ނުމެދާނެކަްނ ކަށަވަރުވަނީމިއަދުގެ ހަނދާން ހަމަވަކިވެގެްނ   

 ހިތްކަތިލުވައި ލޭއޮހޮރުވައި، ބެލިއަސް ދެވަނައެއް ނޭނުވާ،

 ލިބެވޭ ޢަޒާބޭ މިލިބެނީ  ކުދިކުދިވެގެން،  ހިތްތެޅި މުގުރި   

 ތާޒާކަމާ އާރޯކަމުެގ ދެމިހުންނަނިިވ ބާޣުގެ ތެރޭ،

 އެދެވެނީ     ގޮތުންވެސް  ހުރިހާ  އާޒާދުވާނޭ އުޅުމެޭކ   

 

 ބާ؟އަދުގެ ޙާލު 

 

 މޮޅިޔެއްނެތަސް ބިރުތައް ހިތަށް ވަންނަން ފަށާހައިވެސްވެއޭ 

 އޮޅި ބުއްދި މަގު ގެއްލޭަކމުން، ފޮޅިހިތްވެދާހައިވެސް ވެއޭ   

ނޑަށް ވިސްނާުނލާ ވެއްޓެވި އެޔަށް،  ގެއްލެނިވިވުމުގެ އަލިފާންގަ

 ހިތަކަށް ނާރައޭ  ހެއްލެވި މިދުނިޔޭ ދަޅަތަކަށް، ދެވެނީއެ   

 އި ނަށަނަށާފައި އުޅުނަކަސް އަލިަކމުތެރޭ،ވާހައި އުފަލުގަ

 ހިތިކަރުނައޮހި ގަްނނާ ނެއޭ  ހިނދުއަރާ،  ޙާލާ މެދަށްހޭ  

 މަކަރެއް ތިމާއަށް ޙީލަތެއް ވަކިނުވެވިގެން ުއޅުނަްސ މިކައު 

 ުނމެދާނެއޭ  ވަކިވާނެ ދުވަހެއް ކަށަވަރުން، ނައިހެއް ހިާލ   

 ޢްތިރާފްތައް،އެހިނދުން ކިތަންމެވިޔަސް ކުށަށް މައިތިރިވެ އި

 އިން ތަނަވަސްަކމެއް ނުލިބޭނެއޭ ]ދުނިޔަ[މެހިގެންތިމާދިޔަ   

 އަދުހަމަ ހިތަށްއެރުމުން ތިމާއަށް ދޭހަލާކޭ ބުނެވިދޭ

 ނަމަވެސް ދުލެއް އެެހނެއް ހެލޭކަށް އޭރަކުން ނޯންނާނެއޭ   

 ތިންސައްތަ ފަހަރަށް ވަޢުދުކުޅަ ކަމުގައިވިޔަސް ދޮގުހެކިތަކުން

 ލާބައޭ  އަދި  އެދޭނީވެސް ހެާވ  އެދެނީ  މިންނެތްފަށުން  

 ނުރުހުންވެ ތުންފިއްތާލުމުން، އުދަރެސް އެކީ ބަނަވާށިތޯ؟

 ނުރުހުންވެ ތިޔަ ކައްކާލެއިން، އަސަރެްއ ހިލާ ނުކުރާނެއޭ   

 

 މުސްކުޅި ޠާލިބާއިންގެ ދުވަސް 

 

 

 ހިތާ ރޫޙަށް އުފާދޭ އެންމެފޮނި މަންޒަރުތަކޭ ފެނުނީ 

 ަދނީ  ވެވިފޭހިތާ ހިތަށިލުއިވެގެންނެ ހިތާމަތަކުން މުޅީްނ   

 ބުރާސްފަތި މިނަމުގައި މަޝްހޫރު ތާރީޚީ ހަނދާނެއްވާ،

 ނަމުން ނަްނ ލިބެވިފައިވާ ރޭގެ ފަތިހަށް އަލިވަމުންނެދަނީ   

 އެއީ ހިޖްރީގޮތުން އެއްހާްސ ހަމަެވ ތިންސައްތަހަދިހަ ހައެއް،

 ށެވަނީދެބާރުރެއަ އެއީ އެއަހަރުގެ ހަވަނަ މަހުން ތިނެއްެގ   

 ފަތިސް ދަންމަތިވެލީމައި ޠާލިބާއިން ދެފުރައިގެ އެކުއެކުހެން 
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 ފަތީންތިންހަތަރު ބެހިލައިގެން، އަތިރިމައްޗަށްއެތިބަ ހިނގަނީ   

 ހިނުގުމްނ 15ަގިޑ  5ވަގުތު އައިސް ޖެހުުނމުން ފުރުމުެގ، ގަީޑން 

 ފެނުނީ   ވީތަނޭ  ފުރާފައި    ދެދޯނީގައި،  ދޮށްޓާ ހަގާ   

 އިލެޓްގެ މޫރިތި ދުވެލި ފެނިލާފަށުން ކަނޑުގާ،ވަފާތެރި ވަ

 ފެނުނީ    ޙަރަކާތްތަކޭ   އޯކިޑްެގ    އެޖޯޝީ ލަފާދާރީ   

 އުފާވެރި ދޮޅުގަޑިއަކަށްފަހު، ޖަހައި މިޞްރާބު މަޤްޞޫދަށް،

 އެވަނީ    ލަފާ  ޢިމާރާތްތަކަށް  ވެފާވާ އެކިހަދާނުގެ ފެހި   

 އެކި ދެތިންކޮޅިޔަށް، އުފާވެރި ގުޅުމަކުން އެކިބައިބަޔަށް ބެހި

 ޗޭނަކުން ުގޅުވުނުތަނޭ ފެނުނީ  ނެތް  ނިފާޤުގެ އަސަރުތައް   

 އެކީ އެއް ަމޖްލިސެއް ކުުރމުން ކެުއމުގައި ހުންަނ ޞިއްޙީގޮތް،

 އެދަނީ   ފެތުރި ހާމަީވ ހުދު ސާފު ަމންޒަރުތައް  އެކީގައި   

 އި ބަޔާންކުރުމަށް އެތާ ހިނގިހައި ކަމެްއ އުނިކޮށްނުލައި ެޅމުގަ

 ގަޔާވާހެން ނުފިރުކޭތީ ޤަލަމް އެރޮނގުން މި ވަކިކުރަނީ   

 ވެގެން މެންދުރު އެއައިއިރުގައި، އުފާ ފިނި ގުލްޝަނެއްގައިހެްނ،

 އިވުނީ    އިއްވާއަޑޭ ރާގުތައް  ވިމޫރިތި ޢަންދަލީބުގެ   

 މަދްރަސީ ކޮންެމ ކަމަކަށް ކިޔަމަކުްނ ތިބެ ފަސްނުޖެިހ ތެދުވާ،

 އިލެޓްގެ ބުލްބުލްތައް ކަމަށް މިވަނީ މަދްރަސީ ފެހިނުލާ ވަ  

 އުފާފާގަތިކަމާ އެކުގައި، އުފާފާޅުވި ކުރަން ތިއްބާ،

 އުފާވެރި އަދި އެހެން ގަޑިއެއްގެ އަޑުތާ ކަންފަތަށް އިވުނީ   

 ކަމަށް އެކަށޭނަ ދީލަތި އަދި އަރާހުންނެވި އެލޮބުވެތި މާތް،

 ނީއެދަ ވަފާތެރި މުސްތަޝާރުގެ ކުޑަ އިޝާރާތަކަށް އެކީ   

 މުޅިން މަންޒަުރ ބަދަލުވެވިގެން މުިޅން އާކުލައަކަށް އަދި ދެން،

 ފެނުނީ  ކުޅޭން ތިބި ޖޯޝުގައި، ވާދައިގެ މަތިވެރި ރޫޙުތާ   

 ދުރުން މާރުދުރުން ފެނުނަސް އެފުރިހަމަ ހާމަވީ މަންޒަުރ،

 މުރާދެއް ނެތް ހިތެއް ނަމަެވސް އަލުްނ ދިރިއާވެގެންނެދަނީ  

 ިނމުމުްނ، ދެބައިމެދު ހިނގި އެލޮބުވެތިކަން  ޑްރޯމެޗްއަކަށް ވެގެން

 ައންގުވައިދެނީ   އެއީކަން  ޙަޤީޤަތަކީ،  ޑްރޯނުވިޔަސް   

 މިނަށްވުރެ ދިގުވެގެންދާތީ އެހޭތީ ފޫހިކަންފަތަކުން 

 މިނެއްނެތް ގިނަފަށުން ޝުކްރާ އެކީގައި ކުރުކުރަން ހިފަނީ   

 

 

 ފެނި، ގެއްލިދާ ޙަޔާތް 

 

 ނޫނީ ތަޖްރިބާވުމެްއ ނެތޭ  ހިތްދަތިކަމުގެ ހިތާމަ

 ހިތްހަމަެޖހޭކަށެއްނެތޭ  ރިޔަކަސްކިތަްނމެ ކު މިންނަތް   

 ތަނަވަސްކަމާއި، ހާއުފާ، ނޫރެްއ ޙަޤީޤަތުގައި ވިދާ،
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 ހަނަފަސް ބިމަށް މިނޭވައެއްާލހައި ހިނދަކު ފެނުމެއްނެތޭ   

 ފެނިދާ އެތައްމި ހެއްކަކުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބަލައިފިއަސް،

 އާވާނެގޮތްވުމެއްނެތޭ  ދިރި އަލުްނ  ރޫޙު  މިނިވަންވި   

 އެތަކެއް އުފާ ލިބޭ އެމަންޒަރުތައް ހިތައް މިނެންގަކަސް 

 ލިބޭ އަލިކަންފުޅެއް ހިލާ ނެތޭ  މިތަނުން މިދުނިޔައިން   

 ކަންކޮޅުތަކަށް މިދޭހުގައި، ދުރުމީ އަާޅ ބަލާލިއަސް،

 ެނތޭ   ◌ާގޮތެއް ަތމްސީލުވ އެމަްނޒަރެއް  ހަންހާރަވެތި   

 ންގާނު މޮއިެގ ކުރެހުމުްނ ރަމްުޒން އެފެންނަ ދިރިއުޅުން ހު

 މަގެއްނެތޭ ތަނަވަސްވެފައި  ޙަޤީޤަތަށް  އަންނާކަށެއް   

 ދައްކާ އެކުލަތަކުން ހިތާ ރޫޙާ ދިރޭ ޒަމާނުގައި،

 ެނތޭ   ހިތްހަމަޖެހޭގޮތެއް  ބޭޤަރާރަކުން،  ދައްކާ   

 ކޮށް،ވާދީގެ އަޞްލު ހޯދުމަށް، އެތަކެއް އެކްސްޕެރިމަންޓް

 ޖޯމެޓްރިކަލް އުޞޫލަކުންވެސް ސާބިތެއްވުމެއް ނެތޭ   

 

 ކުޑަރުމާ .....އަޅުގެ 

 

 ރަމްުޒން މިޭރ ދައްކާލަނީދައުރަށް އެޅޭ އަލިނޫރެކޭ 

 ފައުޅާއި ސިއްރާ އެއްގޮތުން، ވާތީ ހަނދާްނ އައުކޮށްލަނީ  

 ގަސްތައް ރަބީޢީ މޫސުމަށް ހެދި ފަތްނިކުެމ ކުރިއާމަލާ،

 ގުގައި، ދިރިއުޅުނުގޮތްވެސް ފެންނަނީ ރާ ތާޒާއެ! އަސްތާ  

 ހަނދުވަރުގެ ނަލަ އަލިރީތިކަން ދައްކާ ރިވެތި އެމިާސލުތައް،

 ލިއްބައިދެނީ ރޫޙޭ ހިތަށް  ތަދުހިތުގެ ފިލުވާ ރޫޙަކުން   

 ފެހި، ރަން، ސުާވސާ، ނޫކުލައިްނ، އުދަރެސް ވަކީްނ ޒީނަތްވެގެން 

 ހަނދާންވަނީ ފެހިގަސްތަކަށްފޮނުވާ އެފަނޑު ރަންފެހިއަލީގެ  

 އެކިބާވަތުގެ އެކިކުލައަރާ، އެކިދޫނިތައް އެކިލަވަކިޔާ،

 ަދނީ   އިވެމުން  ގުލްޒާރުގައި  އެކިރާގުރާގޭ އަދު ހިތުގެ   

ނޑުތައް ހުރަސް ކުަރމުން ދަތުރުކުރި މަްނޒިލަށް،   ކަރުނައިގެ ލޭ ކަ

 ނު މަންޒަުރ ފެންނަނީ ވުފަހިކަމާއެކު ދެ ބިރުހީވުމެއްނެތި   

 ލުގެ ތާޒާ ބަގީޗާއިން އެތަން ޒީނަތްވެފައި،ފިނިފެންމަ

 ފެނިގެންދަނީ  ފެށިމާތަކޭ  އުދާހުްނ ލުއިކުރަން  ގިންޖާ   

ނޑީގެ އެކިބައިބައިގެ އުނިކަްނ ފިލުވަމުން،  ތާޒާވަހުން ސިކު

 އާޒާދުކަން މަހިތަށްގެނެސް ދިންގޮތްވިއަސް ފެނިގެންދަނީ   

 މުން،ގުލްޝަންގެ ތާޒާ ގުލްހަޒާާރ ގުލްޗަނބޭލީ ފަރިވު

 ގުލްރޫގެމަތިވެރިކަން ހިތަށްއަދި ޚާއްޞަކޮށް ވަދެގެންދަނީ  

 ޔާދުގެ ޢިމާރާތުން މިދިރެމުން އާވަމުންދާ ައސަރަކީ،

 ކަމުވަނީ  ކުޑަުރމާލެއް  ބާރެއް ކަމަށް ދިރިހުރުމުގައިވާ   
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 މަދްރަސީ އަސަރެއް 

 

 ހިތްތަކުގެ ގުލްޒާރު ފަޅުވެރި ފަނޑުަކމޭ ލިބިފައި ވަނީ 

 މުޅި ރާގުތައް ކަރުނައިގެ ަކނޑުތައް ހައްދަނީ  ހިތްތަކުގެ  

 ދެން މިލައި މޯޅިވެދަނީ ވެއްޔަށް ވެގެން ކަފުމާއެކީ،

 ހިތަށޭ ފޮނުވަނީ ގަދަހޫނު  ތަކުގެ ދާސްއެއު ދެންނަގާ   

 ފެންނަ ފުރިހަމަ ކޮންެމ މޫނެްއ އަސަރަކުން ކުަލ ފަނޑުވެފައި 

 ަވނީ ގަދަ ފޮނު ނެތީާމ ވޭނެކޭ  އުފަލެއްވެްސ  އެންމެ   

 ފަރިވުމަށަ މާތަކުގެ ފިޔަތައް ހުޅުވެމުން ައސަރާ އެކީ،

 ފޮނުވަނީ   ލަފްޒުތަކެކޭ  ވައިރޯޅިޔާއެކު،  އަރިއަހަށް   

 ހިތިގޮތުން ހިތިކަން ހިތަށް ހިތިހިތި އަސަރު ލިއްބައިދިނަސް،

 ފުރްޞަތުގެ އުފަލޭ ފޮނުވަނީ މަްމޒޫޖުވެވި  ހިތިކަމުން   

 ނަހައިވެރިކަްނ އުފައު،މަދްރަސާ މިއުފެއްދި ރޭގާ އަން

 ހަނދުވަރީ ފިނިކަންމަތީގައި ޝައުޤުގައި ހުރެ ފޮނުވަނީ  

 ފަރިވަމުން ފޮޅެމުްނމިދާހައި މާތަކުގެ ރޫޙާ އެކީ،

 ފޮނުވަނީ  ދަސްތާ  ލޯބީގެ   ◌ާގޮތުން ފަރިވެ ހިނިތުންވ  

 އަރިއަހަށް ހަންހާރަވެތިވި މަޢާރިފްގެ ވެރިޔާ އަމީން،

 ގެ ވެދުމެއްވަކީން އަދި ފޮނުވަނީފަރިވިފޮނި ފިނިފެންމަލު  

 އެންމެ މަތިވެރި ެއންމެ އެދެވޭ، ރޫޙު ރޫޙާ ގުޅުވަުމން،

 އުފާކޮށް ފޮނުވަނީ   ނަސީމާއެކު  އެންމެ ަމޑު ފިނިފިނި   

 ޙުސްނުހީނާއާ ކަރަންކާއާ ލިލީާއ ޗާނދަނީ،

 ވެދުންތައް ފޮނުވަނީ އިޚްލާޞްތެރި  ލޯބީެގ  ހުސްނުވާ   

 ގެތިފައިމިވާ ޗޭނީ ވެދުން  ވައިލެޓް އޯކިޑްގެ މަލުން 

 އެކުވެގެންނޭ ފޮނުވަނީ  ދެުމމާ  ވައިގެ ހިނގުމާ އޮއިެގ   

 ޒިންދަޤީ ފެހިކޮށްލުމަށް މުޅި މަދްރަސީ ދުނިޔޭތެރޭ،

 ފޮނުވަނީ    ދަހިވެތިވެގެންނޭ  ދުށުމަކަށް  އިންތިޒާރީ   

 

 

 ޕްރިންސަސް އެލިޒަބަތުގެ ކާވަނިފުޅުގެ މުނާސަބަތުގައި 

 

 ޙަފްލާއަށް ރޫޙީ ގޮތުން ހަމަގޮސްލަނީ ޔޫރަޕްގެ ފޮނި 

 މިފޮނި އަމުނަިއލަނީ  ހާރެއް  ތާޒާަމލުން  މޫރިތިވިހައި   

 ހުވަފެންގެތުން ފެނިފައި އެމަންޒަރު އަދު ޚިޔާލީ ދުނިޔައިން،

 ލިބެވުނީ  ރޫޙާ ހިތަށްހަމަ  އުފަލެކޭ  ދުވަހަކު ނުވާފަދަ   

 އިކަން،ކަމާ ބަސްފުޅުގެ ޢިލްީމ ފަށުތިއަޑުފުޅުގެ ހުރި މޫރި
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 ހުރަސްކޮށް ބިންތަކަށް އިވުމުންހިތަށް ފެނިގެންދަނީކަނޑުތައް  

 އެވަގުތު ހިތަށް ލިބެވުނު އުފައު މަންޒަރު ލޮލަށް ނުެމ ފެނުނަކަސް،

 ަވނީ މީހަކަށް ނޫނީ ަވޒަން ނުވެުވންއެވަގުތު ފެނެވިދިޔަ ކޮންމެ  

 އެތުރޭނެހައި ފުރިހަމަގޮތުން، އެމުނޭނެހަިއ ފޮނިބަސްތަކުން،

 ޝިޢްރް އޮހިދަނީ ޛިކުރުގެ  އަތުވާނެހައި ފުން މަޢްނައިން،   

 ބުސްތާނުގައި އިވެމުންއެދާ ފުސްކަން ނުވާހަިއ ރާގަކުން،

 މުސްތަޤްބަލުގެ ރާނީގެ މާތް އަރިހަށް މިތުޙްފާ ފޮނުވަނީ  

 އޯކިޑް މަާލ ވައިލެޓް މަލުެގ ދަސްތާތަކުން އަދި ޚާއްޞަކޮށް،

 އަދި މިކުރަނީ  މޭ ވަކީން ވެދު އޯގާވެ ތިބެ އަދަބާއެކީ،   

 މަލަށް،] ފިނިފެން[މިނިވަންކަމުެގ ގުލްޒާރުގައި، ފަރިވީ އެފޮނި 

 ހިނިތުންވެތިބެ އުފަލުން ދިވެހި އުންމަތް ތަހާނީ ފޮނުވަނީ   

 މިތަނުން ވަކީން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ނާދީގެ އެކުވެރި މެންބަރުން 

 ނީ ރޫޙީގޮތުން ބައިވެރިވަ ނާ އަދި ސަނިއްޔާ ޠާލިބާއިްނ   

 އަގުހުރިގޮތުން ތަނަވަސް ގޮތުން އަދު އެންެމ އެދެވޭ އެދުމަކީ 

 އަގު މާތްޒަވާޖަށް ބާްއޖަވެރި ތަނަވަސް ޙަޔާތެއް ރޯޝަނީ   

 

 !މަރްޙަބާ ........ރޯޝަނީ 

 

 އުފަލުން މިރޭ ގަސްތައް އަުލން، އާދިރުމަކުން މާފޮޅުވަނީ 

 އުފަލާއެކީ ބުލްބުލްގެ ފޮނި ރާގުން ހިތޭ ފަރިކޮށްދެނީ  

 ލުމާއެކީ މޯޅިެވ އެދިޔަ ގުލްޒާރުގައި ނެތިރޯކަމެއް،މި

 ލިބެވި ތާޒާވަނީ  ރޯކަން  ދިރުވާލި އެދެވޭ ނޫރަކުން   

 ދައުރަށް ގަލޮޅު ފެށެވުނު އެރޭ ހިތި އަސަރަކުން ހިތްފޯވިޔަސް،

 ލިބިގެންދަނީ  އައުމުންމިރޭ އަުއޖޯޝަކާ ބާރެއް އިތުރު   

 އާލާވަމުްނ، ހިތުގައި ހިނގާހާ ޢާޠިފާ ފެށެވުނު ހިނދުން

 ހިނދުކޮޅުން ރޫޙަށް މިރޫޙުންނޭ މިޭރ ފަރިކަންދެނީހިނދު  

 ތަމްސީލުތައް ޒީނަތްވަމުްނ އައިހާ އެރޭގެ އުފާ ނަޔާ،

 މިތިލަވަނީ   މިހާުރ  ފުންކޮށްލިމާނަތަކޭ  ރަމްޒީގޮތުން   

 އުންމީދުގައި އޮތް ތަންފުކެއް ފުރިހަމަ ނުވާތީ ހާއުފާ،

 ޒީނަތްވަނީ    ކޮށްލަމުްނ   މިރޯޝަން އުންމީދާއެކުގާ   

 ބަނަކޮށްލުމުން އެތަކެއްވިލާ ހަނދުވަރުގެ މައްޗަށް އޭރުގާ،

 ވިދުވާލަނީ   ނޫރަކުން   ކަހްރަބާއީ ތަނަވަސްކަމާއެކު   

ނުޑ ފެހިއަލީގެ ވިދާލުމަށް،  މަންޒަރުތަކުން ފެނިހާމަީވ ފަ

 ހިނިތުންވަނީ    ގޮތަކަށް އުޖާލާކޮށްލަުމން  ހަންހާރަވާ   

 ސުވާސާ ނޫކުލައިން ޒީނަތްވެފައިވާ އުދަރެހުން،ރިހިރަން 

 ފިހިތަށް އެއިން ތަމްސީލުކުރި މަްނޒަރުތަކޭ ފެނިގެންދަނީ  
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 ފެހި ޢަންދަލީބާއި ފެހިގުރާ ފޮނި މިއުޒިކީ ލަވަ އިއްުވމުން،

 އެހިނދަށްހިތަށް ބިންވަޅުނަގާ އުފަލޭ މިއަނބުރައިގަންނަނީ   

 ފޮނި މަރްޙަބާ  ޝުކްރާ އެކީ، އަދަބާއެކީ، ގިނަގުނަގޮތުން

 ކިޔަނީ މި ގަުއމީ ރޯޝަނީ ] ފިނިފެންމަލަށް[ތަކުރާރުކޮށް   

 

 އޯކިޑްގެ އައު ބޮޅެއް 

 

 ޅެންވެރިކަމުގެ ނޫރެއް ިމޖައްވުންވެްސ ވިދާލީތާ! އަނހާ

 ފާޅުވެސް ވީތާ  އާފާޑަކަށް ހުރި   ކުރެހުންތަކެއް ! އަނހާ  

 ޞިލުވާ،ހިތަށް ދަތިކަން ލިބޭ ހިނދުގައި، އެތައް އުފަލެއް މިޙާ

 ހިތަށް ފިނިކަން އިތުރުވާ ގުލްޝަނެއް ފެހި ކަޝްފު ހަމަވީތާ  

 މިލާފައިވާ ޚިޔާލުތަކާއި ހުރި ފަރިނުވެ ޚިޔާލުތަކާ،

 އާވާގޮތެއް ވީތާ  ހިތްތަކުން   ކިލާކަްނ،   ފިލައިގެންގޮސް   

 މިޗޭނުގެ ބޮޅުތަކުން ގުިޅ، އައު ޚިޔާލާތުންވެ ޒީނަތްތެރި،

 ފެނެވުނީތާ   ޖަވްހަރު   ްކމަތީ ޙި ޝާޢިރާނާ  މިޗޭނުގެ   

 އެތައްގޮތަކުން ޝުކުރުވެރިވީ، މިކަމުގައި އެްނމެފަހު ބަޙުޘަށް

 ހިތުންނާ، އަދި ދުލުންނާ، ފޮނުވެނީ ޝުކުރުގެ ޑަޒަންތައްތާ  

 މަލާ އޯކިްޑ މަލާވައިލެޓްގެ ހުިރ ގުުޅމުގެ ބަދަހި ރޫޙުން،

 ވުނީތާ މަގު ފެނެ ލިބޭނޭ  ސަލާމަތްކަން މިރޮނގުގައިވެސް   

 ހިތަށްއާރާމު ލިބެވޭހާ ގޮތެއްހުރި، ާމމަލެއް އެއްކޮށް،

 ދަސްތާފޮނުވެނީތާ ހިތުން ރުހުމުން ވެދުންކުރުމަށް ހަދައި   

 ލިބޭހާ ކާމިޔާބީއެއްގެ އަޞްލާ، ސިއްރު ަކމުގައިވާ،

 ތަހާނީތާ  މިދެންނެވެނީ  ނޫރަށް  ކަމުގެ  ފާގަތި ލިބޭ   

 ގެ މާތް ا .فނަށް ބޮޅެއް ޗޭނަށް މަހައިލެުވމުން ހަނދާ

 ފަހިވީތާ އުންމީދު   ލިބޭ އުފާވެރިކަން  ކޮޅެއްނެތްހައި   

 

 

 ފަރުދާގެ އަނެއްފަރާތް 

 

 އިންތިޒާރުގެ އުފަލަކުން ހިތް ތެޅިލުމުްނ ދިރިގެންދިޔާ

 ަނޔާ  ުއޖާލާވީ  ުމޅިތަން   އިންތިޒާމީ ނޫރަކުން   

 އޮފް ނިކަންގަދަ ކުލައަރާ އެކި މާބުރާ ބަޅިނދާ ކޮާކ،

 ފްސަރުންގެ ހިތަށް އުފާކޮށްދޭ ގޮތޭ ފެނިގެންދިޔާ އޮ  

 އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަގޮތުން އެއްހިތްވެ ތިބި ކުދި ދޫނިތައް،

 އެއްގޮތެއްގައި ހަމަހިމޭނުްނ، ޢިލްމަށޭ ބުރަވީ ނަޔާ   
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 ބުލްބުލޭ ފޮނި ރާގުރާގަށް ގޮވަގޮވާފައި އަދި ނެނީ،

 ގަޔާއުލްފަތުން ހިތްތައް ދަމައިގަތުމަށްވެ އިދެގެން ކަމު  

 ރަންނަތީޖާއެއް ފެނޭ އެބަ ފޮނި ނިކަްނ އުފަލެއް ލިބޭ،

 ލިބެމުންދިޔާ އެއުރެންގެ ލޭކެކި ހޫނުކަން  ދަންނަހައި   

 ބޭރުފުށްވެވިފައި މުލަންމާ ވާެއމަންޒަުރ ފެނިލުމުން،

 ަހމަ ިދޔާ    ވެގެންނޭ  ޙަޤީޤަތަކަށް ތެދު  އޭރުވީހީ   

 އަޅުވައިލުމުން، ކެރިނިކަންހުރެ ތެދު ޙުޤޫޤަށް، އަލިނިކަން

 ދެރިދެރުން ޝުކުރުގެ ޖިޒީއަށް ވިދުވަރެއްހެން ފެނިދިޔާ   

 ނޫރަކުން ޢިލްމީ އުދަރެހުން ފާޅުީވ ހަނދުވަރު ކުލައިން 

 ލިބެމުންދިޔާ    ދިރުމެޭކ  މިރޫޙަށް  ފޫހިކަން ފިލުވާ   

 ދަރުސްތައް އެކިބާވަތުން އެކިގޮތްގޮތުން އައި ތަޖްރިބާ،

 ލިބެވުމުންޭނ އަދި ދިޔާ ފަރާތުން ދަރުމަވެތިކަން ބޮޑު   

 ކޮންމެ ކަމަކަށް އެއްޗަކަށް އަދި އަޞްލު ރޫޙެއްވާކަމުްނ،

 އަޞްލު އަޞްލަށްކަން ނިމޭނީ ޝައްކުނެތި އެނގިގެންދިޔާ  

 

 ގެއްލުމާއި، ފެނުން 

 

 ހުދު ސާފު ރީތި އަލިކަން ބާޣުން ފިލައިދަނިއްޔޭ

 ދަނިއްޔޭ އުދުހޭ އެރީތި ބަޅިނދާ ކުދި ދޫނިތައް   

 އަސަރާއި ވޭނުގައިވާ ބުލްބުލްގެ މޮޅި އެރާގުން 

 ފިލައިދަނިއްޔޭ މަސަލަސްަކމާއި އުފަލާ، މަހިތުން   

 ގަސްތައް މިލައި މުޅިންޮގސް، މާތައް ވަޅޯވެނެތިގޮސް،

 ހަނާވަނިއްޔޭ  އެދުށްގޮތް ނެތިހިކި  އަސްތާ އިހަށް   

 ބަނަކަން ފިލައި ނުދާ ހިތި ހުވަފެންތަކުން މިފެނިލާ،

 ނުލިބިދެން، ގަނަެވސްތެޅެން މަވިއްޔޭ ސްކަމެއްތަނަވަ  

 ތާޒާކަމާއި ރޯކަން ނެތިދިޔަދުވަހު އެ ބާޣުން،

 ދިޔައްޔޭ   ބުލްބުލްވިޔަސް  އެލިއްބާ،  އާޒާދުކަން   

 މުނިފޫހިފިލުވުމާއެކު، އިރްޝާދުތައް ދެމުން އައި،

 އެގެއްލުނިއްޔޭ    ގޮތަކުން  ދައުރުތައްދާ  ދުނިޔޭގެ   

 ބާތައް އަސަރާއެކީ އެލިބި ދިން،ލޯބީގެ ތަޖްރި

 ދަރްސެއް ވަކިން ދިނިއްޔޭ  ފުން  އަލުްނ ] ލޯބީގެމާ[  

 ލިބެވޭ މިވޭންތަކާ އަދި ކެކުޅުންތަކަށް މިކެތްކޮށް،

 ިމ އާ ވަނިއްޔޭ  ހިތުގާ  ޝުކްރުތައް،  ނިމުމެއްނުާވ   

 އެކިގޮތްގޮތުން ހިތަށްއައި ބަދަލާއި ޖެހުނު ޙާލާ،

 ވެވި ހަމްދަރުދު އާ ވަނިއްޔޭއެކިގޮތްގޮތުން ހަނދާން  

 އުންމީދަކުން އެއައި އަލި، ހަަމ ދެންމެ އިވުުނ އަޑަކުން،
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 މިުއޒިކް އޮހެްނ ފެށިއްޔޭ ހިޒާރުގެ  ދިލްޝާދުވެވި   

 

 މިލުމާއި މޯޅިވުން 

 

 އުކިގެންދިޔާ ާލމެލިތައް މިލަިއ މޯޅިެވ ވަޔަށްމާމެ

 ދިޔާ ގަސްތައްވެސް  ހީނަރުވެ    އެކީ  މާމެާލމެއްޔާ   

 އެކިއިރަށް އެކިރާގު ރާގަށް އިވުނުހައި މިއުޒިކްތަކުން،

 އެކިގޮތުން ކުޅަހައި އަސަރުތައް ވަންހަނާިއން އެނގިދިޔާ  

 ހިތުގެ ދިރުމާ، ހިތުގެ އުފަލާ، ހިތުގެ އުްނމީދާ ުމޅީން،

 އަދުދިޔާ ހިތުގެ ދަތިކަން ގަދަވެގެންގޮސް، ވަކިވެގެންތާ   

 ރެހުގެ ރޯޝަންކަމާ،ގުލްޝަނުން ފެހިކަން ފިލައިގޮސް އުދަ

 ގުލްޝަނަށް ނާމާންވި ކަުޅ އަޅި ުކލައެކޭ ފެތުރެވި ދިޔާ  

 ފެންނަމުންދާހައި މަާނޒިރު ދައްކަމުންދާ ކުލަތަކުން 

 ކުަރމުން ދިޔާ  އަސަރެކޭ  ލޭއޮހޮރިދާފަދަ  ފެންކަޅިވެ   

 ވާނުވާގޮތް ނޭނގިފާ ވާގޮތްތަކުން ޙައިރާންވެފާ،

 އޮހޮެރމުންދިޔާ ރުނައޭ ހިތިކަ ހީވެފައި  ވާނެގޮތްތައް   

 ދެންމެ ހިތުގައި ރޭވި ުމސްތަޤްބަލް މުޅިްނ ބަނަވެވި އެކީ،

 ފެނިގެންދިޔާ   އާކުލަތަކޭ  އިދިކޮޅުގެ  ފެންނަފެނުމާ   

 އިހު އެދުށްހާ އުފައުވެރިކަން މުޅީން ނެތި ގެއްލުމުން،

 ފިލައިގެން ހަމަދިޔާ  މަހިތުން  ވިހުރުވެވި ސާބިތުކަމޭ   

 ދުހިނދުކޮޅުން ތޮރުފޭ އެވިހަގަދަ ކަށިތަކުން،ހިތުތެރަށް ހިނ

 ލިެބމުން ދިޔާ  ވޭނެކޭ  އިތުރު ރިހުމާ  ހިތުގެ ފާރަށް   

 މިންުޖމަނުވާފަދަ މިއާފާތުގެތެރޭ ދިރިއުޅެނިކޮށް،

 އިވިގެން ދިޔާ ރާގެކޭ  ގަރަމުކޮށްލާ  ވިންދުއޮޅި ހިތް   

 ފެންނަހާ މަންޒަރުތަކާ އިެވމުންމިދާހައި ައޑުތަކުން،

 ންދަމެއް، ހެނދުނެއް، ހަވީރެއް، ވަކިނުވެވިގެންދޭދިޔާމެ  

 އަޞްލަކަށްވާ ސިއްރަކަށްވާ، ދިރިހުރެވުމުގެ ބާރުދޭ،

 ގޮތަކުން އެފަދަ ފިނިފެންމަލުގެ ފިޔަ ހިކިދިޔާ  ޢަޞްރުދާ  

 

 މި މޫސުމުގެ ޝުޢޫރު 

 

 މިމޫުސމުގާ ހިތަށް ވަންނާށަ އެފެށީ ކޮން ޝުޢޫރެއްތޯ؟

 އެންގުޭވނޭތޯ؟  މިވާގޮތް ކުން ޢިބާރާތަ އައު  ވިމޫރިތި   

 ހަވީރާ މެންދަމާ ފަތިހާ އެދައްކާ ކޮްނމެ ަމންޒަރަކުން،

 ހަނދާންތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން ކަރުނަތައް ނޯހިދާނޭތޯ؟  
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 އެތައް ގޮތަކުން ތަދާ ހޫނާ ހިތަށް އަނިޔާކުރަން ފެށުމުން،

 ހިތަށް އެކުރާ އަސަރުތައް ޅެންބަހުން ލިޔެ ދެންނެވޭނޭތޯ؟  

 ށްވުރެ ލުއިކަމެއް ލިބިގެްނމެ ނޫީނ ހިތުގެ ަޖޒްބާތަށް،މިޔަ

 ލިޔަން އެދުނަސް ޞަރީޙަ ބަހުން، ހިތަށްބާރެއް ލިބޭނޭތޯ؟  

 ފުރާނަ މިދެރަވެފައިވާ ހަށިގަނޑަށް ބުރަވީހިނދުން އުފުލަން،

 މަތިވެރި ގެންދެވުން ފަހެ ނޭދެވޭނެތޯ؟ ފަރާތަށް އެންމެ   

 ނިޔޭގެ ކުލަތަކަކުން،ވަށައިގެން ފެންނަމުންދާ ބޭވަފާ ދު

 ނުއުފެދޭނެތޯ؟ ފާރެއް މިހިތުގައި  ދާއިމީ   ވަށައިގެން  

 އެހެން ނަމަެވސް ޚިޔާލީ އެްނމެ އަގުހުރި ހަރުދަނާ އުފަލުން،

 ރުހެވިދާނެތޯ؟ ނަފްސަށް  މިހެން މަޙްރޫމްވުން ރޫޙާއި   

 އެތައްހާސް ގޮތްގޮތުން ހިތި ތަޖްރިބާތައް ފަށްފަށުން ލިބުނަސް،

 ންމެ ނަޞޭޙަތެއް އިވުނަސް މިަކން ފިލުވައިލެވޭނޭތޯ؟ކިތަ  

 ވަފާތެރި އެކުވެރީންގެ ލަފާމަތިން ދުއްވަން މިއޮިޑ އުޅުނަސް،

 ނިްނމައިލެވޭނޭތޯ؟ ނަފާވުން ނޭދެވޭ ރޮނގަކުން ދަތުރު   

 

 

 ލޭކަރުނައިގެ މިއުޒިކް 

 

 ހިތުގެ ގުލްޒާރުން އެފަރިވާ، މާތަކުގެ ރޫޙޭ މިއީ،

 ިމއީ   އިރްޝާދޭ ރުދޭ މަތިވެރިވި ހިތުގެ އަޢުލާ ސިއް  

 އެކިޒަމާނުގެ ފިލްމުތައް، އެކިރޮނގު ރޮނގުންދޭ ދަރުސްތައް،

 އެއުފެއްދި ހޫނުން، ނެގި އުދާހޭ ދެން މިއީ  އެކުވެގެން  

 އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތުން ހިތުގާ ހިނގާ މަތިވެރި ޝުޢޫރު،

 މަނާޒިރުތާ އެއީ  ފިލްމުތައް ދައްކާ  އެންމެ އަސަީރ   

 ޔާ އެކުގައި އެ ފިނިފިނި، ހިތުގެ ބަލިތައް ލުއިކުރާ،ރޯޅި

 ހުވަފެން މިއީ  ފެނުނު  އާޘާރުން  ލޯބިވެތި ރާނީގެ   

 ބައިބަޔަށް ސިކުނޑީގެ ލިބިފައިވާ މިއުނިކަްނ ފިލުވުމަށް،

 ރަމްޭޒ މިއީ   ސީލުކުރިަތްމ އައި އުޖާލާ ވިދުވަރެއް   

 ުނ އުފާ،ނުހަނު ފުން އަދި މަޢްނަވީ އެކިގޮތްގޮތުން ލިބެވު

 ފޮނި އަސަރީގޮތެއްގައި، ހަނުދމަވީ ގޮތަކީމިއީ ނުހަނު   

 ދެން ހިތުގެ ލޯ ޢަދަދު ކުރުމަށް ހިތުގެ އެކިއެކި ހާއުފާ،

 ގެންނަ ލޭކަރުނައިގެ އަސަރުްނ މިުއޒިކޭ އިެވމުން އައީ   

 ކުރިމަތީގައި ރޭވިގެންދިޔަ މަންޒަރެއްގެ ވިދާުލމުން،

 ނަގަމުްނ އައީ  ސް އުދާ މެރިދެލޯ ނޭވާ އުފުރިދާފަދަ   

 ވީނުވީގޮތް ނޭނގިގެންގޮސް، ހީލުމެއްެގ އަސަރުތަކުން،

 ހަށިގަނޑަށް ލިބެމުން އައީ  ހީނުވާފަދަ ބަދަލުތަކެކޭ،   
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 ހައިނުކޮށް ލިބެމުންއެދިޔަ، އެކިސިފަސިފައިގެ ފިލާވަޅުން،

 ކުރި ޢިޝާރަތެކޭ މިއީ  ތީޖާ ހަނދުަމ ކުރުމަށްއައި ނަ  

 

 ތިޔަރީތި ހިޔަލީ ޤުލްޝަން 

 

 ތިޔަރީތި ހިޔަލީ ޤުލްޝަން ގެނުވާ ނަސީޭމ ދިރުވަނީ

 ފިޔަ ރީތިކޮށް ހަލުވާލަމުން ފަރިވާމަލުގެ އަސަޭރ ދެނީ  

 ހިތުގާ މިރޭ ބިންވަުޅ ނެގެވި އާލާއެީވ ތަޞްވީރަކުން،

 ހިތުގާ ދެވަނަ އެދުމެއް ހިނގާނޭ ރޫޙެކޭ ނެތިފައި ވަނީ،  

 އަޑުފުޅުްނ، އޯގާވެ ނިޔަނެތި ބަސްތަކުން، ަމޑުޮމޅި އަސަރުގަދަ

 ލޯބީގެ އެދެވޭ ފުން ދަރުސްތައް ދެއްވިގޮތް ފެނިފެނި ވަނީ  

 ހަމަ ދެންމެއަކު ފެނިާހމަތީ ނުފިލާނެފަދަ މަންޒަރުތަކުން 

 ހެލިފެލިވަނީ  އައު ރޫޙަކުން  މަގޭ،   އުްނމީދާ އަމަލާއި   

 މިއުޒިކުގެ ފުންފުން އަސަރުތައް އިޙްާސސްކޮށްދެއްވާ ހިނދުން،

 ޕެރިހުގެ އެަވސް އަސަރާިއ ލޯތްބޭ ހަމަދެނީ  އިވްނިންގއިން  

 އާރޯވަމުން ގުލްޝަންތެރޭން، ހެދިފޯދެމުންދާ ގަސްތަކުން،

 ަދނީ  ފަރިވެވި  ދިރުމަކުން އައު  މާރޯޝަނީ އާމާތަކެއް،   

 އެހިތުގައި އަދިއަދަށްދާންދެން ނިމޭންދެންވެސްނުދާ،! އަސްތާ

 ދިނީ ރަތު އެބަޝާ  ަކމުގެ އިތުރުވާ  ގަސްތާއި އުންމީދާ،  

 އަދިވެސް އެކުރެހުންތައް ހިތުން، ފިލުވާ މަށަށް ނުލެވޭނެަކން 

 އަދިހަމަ އެގޮތްމިގޮތުންމަށަށް އެނގެމުްނ ޔަޤީންވެވެމުންދަނީ   

- ހިތް ހިންމަތުން ދޫކޮށްލި ގުލްޒާރުެގ އެމާ ނުގުޅުނުކަުމން 

 ވެސް ހަމަ އަުލން، މާ ހަރުދަނާގޮތުގައި ހިތް އެމަލަށްދަނީ   -

 –ުމންވެސް، ފުްނ ޣަރާމުގެ އަޞްލު އެަމލަށް އުފެދިފާ ނިންމާލަ

 ވާގިނަ ޝުކުރް އެކިގޮތްގޮތުން ދަންނަވަމެ މަޤްބޫލުނަމަވަނީ  -

 

 

 ހިތުން ހިތަށް 

 

 މިނިވަންކަމެްއ ޙަޔާތަށް ދިރިހުރެ ލިބޭނެތޯ؟

 ހިނިތުންވެލާނެ ފުރްޞަތެއް ދުވަހަކު ލިބޭނެތޯ؟  

 މޭ ވަރަށް،މަރުގަންނަވައިފުމުގެ ކުރީން، އަދުދެން ތެ

 ލިބޭނެތޯ؟  ބުއިމެއް  ކޮށްލެވޭނޭ ބަރުދާސްތ  

 ސީމްދޭ،ނިކަން ހިތަށް ލިބޭނޭ ފިނިފިނި ނަފި

 އުޅެލަްނ ދެވޭނެތޯ؟ އެތާ  މިނިވަންކަާމ އެކީ   
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 ކަށިތައް ޒަޚަމްވެގެންގޮސް ލޭއޮހޮިރ ދާ ގޮތެއް،

 ހަށިގަނޑު ސަާލމަތުން ހުރެ، ނެއްތާ ލެވޭނެތޯ؟  

 މުރޭ ފަނާވަނީ،ވޭނީ އަދާ ގިނީތެރޭ ޢު

 ވޭނީ ހަނދާނުގައި ނިިމ ދިއުމީ ފުދުންމެ ތޯ؟  

 ކިތަކެއް ޤަރުނު ނިމޭދެން، މިއަދާ ގިނީތެރޭ،

 ގިނިހޫނުދާނެތޯ؟ ކިތަކެއް ދަރަޖަ އިތުރުވެވި   

 ކެކިގެން ހިތާއި، މޭއޮހި، ދާއިރު މިހޫނުގާ 

 ނުވާނެތޯ؟ އިޔާރެއް  ރަޙުމްވާނެ  ދެކިލާނެ   

 އަދި، މިސްކީނުާވނެތަސް ބަސްހުއްޓިފައި އިނަސް 

 ގަސްތެއްނެތޭ އުވޭކަށެއް، ގިސްލުންނިޭމނެތޯ؟  

 ފަރިވާ، ލޯބި މައުތަކަށް،ގުލްޝަނުން ލޯބީގެ 

 ނުދޭނެތޯ؟ ވެދުމެއް، ލޯތްބެއް  ލޯބީގެ ލޯބި   

 ލޯބީގެ ފުންކަމާ އަދި، ހައިބަތުގެ ބޮޑުކަމާ،

 ތަޞްރީޙު ވާނެތޯ؟ އެއަށްމެޫނނީ،   ލޯބީން   

 ވޭނީ، ލޯބީން، އެލޯތްބަށް،ތަފްޞީލުކޮށްދެ

 އަފްސޫސްތަކުން ލިބޭވަކީން، ކަށަވަރުނުވާނެތޯ؟  

 އޮހޮރޭގޮތުން ހިތުގެލޭ، އެނގެޔޭ ހިތުންހިތަށް،

 އެހެނެއްކަމަކު އަބަދުމިހިތް، އޮބިވެސް އޮވޭނެތޯ؟  

 

 ޤައުމުގެ ނޫރާނީ އުފާ 

 

 ގުލްޝަންތެރޭ ފަރިވާމަލުން، ގުލްޒާރެކޭ ެއ އުފައްދަނީ

 ަވނީ  ނޫރާނީ  ުމޅި ޤައުމު  ނޫރަކުން  ދިލްޝާދުވާނޭ   

 ފިނިފެންމަލުން ދަސްތާ ހަދައި، ހިނިތުންވަމުްނ ހިތުގައި ހިނގާ،

 މިނިވަން ިހޒާރުގެ މިުއޒިކީ، ަހމައިން މި ތުޙުފާ ގެންދަނީ   

 

 ވަސްމީރު މާތައް ގަސްގަހުން، ފަތްތައް އެއަޅުވާ ރާގުގައި،

 ފަރިވަނީ    ތަރްޙީބަކާއެކު  ނިހާއީ އިންވަރުން ! އަސްތާ  

 ފަނޑު ހަނދުވަރީ ރޭރޭއިވޭ، މަުޑމޮޅި އުފާވެރި ރާގަކުން،

 ލަަވ އަޅުވަނީ    އަޑުރީތި މުނިޔާތައް ނަޔާ، ނެުށމެއްގައޭ   

 އުންމީދަކާއިގެން ގަސްގަހުްނ މާތަކުގެ ފިޔަތައް ހުޅުވެުމން،

 ފޮނުވަނީ    ވަޔާއެކު  އުންމީދު ދައްކާ ޤުލްޝަނަށް ރޫޙޭ   

 ލްޒާރު އަދު ހިނިތުންވަމުްނ، ކުލަރީތިމާތައް ފޮޅިުލމުން،ގު

 ޤުލްދަމްގެ ފޮނިފޮނި، މިއުޒިކޭ ސިއްރާއި އަޞްލު މިއަންަގނީ،  

 ޙުސްނުއާ ކަރަންކާއާ ލިލީ، އަދި ޗާންދަނީ ފަރިވާގޮތުން،

 ބުސްތާނު ރޫޙީ ރާގަކުން،   ތަރުޙީބު ދީ   ހިނިތުން ަވނީ   
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 ހިތުގާ މިއުފެދޭ މަރްޙަބާ،، އެތަކެއްފަށުން، އަދި ފަށްފަށުން

 އެތަކެއް އެމިއުޒިކް ވައިތެރޭ،  ވިރުވާލުމުންޭނ    އިވިދަނީ   

 

 ނޫރާނީ މަރްޙަބާ 

 

 މާއުފާވެރި ޙަޔާތެއްގެ އުންމީދެކޭ،

 ރައުޅުތަކުގައި އެވާ ބާނިތައް ދައްކަނީ

 އައުވަމުން ފަރިވަމުން ރޫޙުދާނޭ ގޮތުން،   

 ނީ ރޫޙެކޭ މީރު މިތަނަށް މިއަދު އަންނަ   

 އުޖާލާވި ރަންތަރި ުލމުން ފިޔަޖަހާ،

 އުޖާލާވެ، ޖައްވާއި އާހޭ ދިޔާ،

 އުޖާލާ ހިތުގެ ނޫުރ ވާހެން ނަޔާ،   

 ހަނދުވަރޭ ރީތި ގުލްޒާރުގައި ފެތުރެނީ   

 ވިދާވިދުވަރުން ނޫރު އަލިވާ ގޮތުން،

 ނިދާތައް ހިތުގެ އަލިވެގެން ފެތުރުމުން،

 މިސާލަށް ގެނައި ރީތި ަތމްސީލަކުން،   

 ޙިޖާބްވެދަނީ  ފާޅުވާށޭ   އަލިކަމަށް   

 އުދާސް، ފިލައިގޮސް ޚަރީފްގެ އެހޫނާ 

 ޢިލާޖުން ވެވުނު އަދި މުރާލިވެ ޙަވާސް،

 މިލައިފައި އެވާ ހިތުގެ ގުލްޒާުރ ހާސް،   

 އަދުދަނީ އާލާަވމުން  ގަސްތަކޭ އާވެ    

 ބަހާރުގެ ނަޔާމޫސުމެއްފަދަ ވެގެން،

 ގެން،ގަހާވެޔޮތަކާ ކުރިލަމުން ހެދެވި

 ފަރިވެގެން، މާތަކޭ   އަންނަީނ   އަހާ   

 ދަންނަވަން ރަމްޒަކުްނ މަރްޙަބާ ރޯޝަނީ    

 

 ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން ރޫޙު ދިރިގެން އަުލން،

 ޤުލްޝަނުން، ފާގަތިކަމޭ   އެންމެ އައުދާނަ 

 ގުޅެވޭގޮތުން، އަންނަ މަތިވެރި ޚިޔާލާ    

 އިންތިޒާރީ ޒަމާްނ އެހެރަގެން ދައްކަނީ    

 ޢިމާރާތްތަކުން، ޖެހިދާ   ދަރުމަވެރިވާށަ 

  ހަރުއަޑުން މަރްޙަބާ ދެންނެވޭ ފުްނމިނުން،

 ފަށްފަށުން ! މަރްޙަބާ! މަރްޙަބާ! މަރްޙަބާ   

 ދައްކަނީ  ކުރެހުންތަކޭ  ރަމްޒުކޮށް އޭގެ    

 ހުރާގޭ އެޤުލްޝަން ތެރޭން ފަރިވެފާ،

 ލިބެވިފާ، ފަރާތުން ފަރަންސޭސިލޭ 
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 މަހާ، ައމީރަށް  ންނެވި އަރާ އެންމެ ހު    

 ލޮބުވަތައި ޝުކުރުވެރި މަރްޙަބާ ގުނަވަނީ   

 ދަންނަލެއް ކުޑަކަމުްނ ރީތިބަސްތައް އޮމާ،

 ދަންނަ މިރޮނގުން ގަވާއިދުތަކާ ގޮތްތަކާ،

 ރީތިވާހެން ގަޔާ  ނުވެވި  ރަން ޢިބާރާތް    

 ދަންނަވަން މަރްޙަބާ ނޭނގިގެްނ ނިންމަނީ    

 

 ހުވަފެނެއް 

 

 ފެނުނީ ރީތި އައްޔަކުން،! އަނހާ ގުލްޒާރެކޭ،

 ދިލްގޮސް އެގުޅެވުނީ ހުިރ ފަރި މާަމލުގެ ގޮތުން   

 ނިވިގެއްލިދާ އެތަރިތަކާ، މޯޅިވެ އެދާ ަމލުން،

 ބާވަތުން   އޭގެ  އަންގުވައޭ،  ނޫރު  މިވިދާލި   

 މަތިވެރި ޝުޢޫރުތައް އެތާ، ވިރުވާލުމުން އަލުން،

 ފުންވެގެން  ފަތިހަށް އެރާގުތައް ދަނީ މަތިވެރިވެ  

 އުފަލުން ފުރޭނެފަދަ އެތައް އުންމީދަކުން އެދޭ،

 އަނެއްމަުލން  އުފަލުން އެކުޅެ އުދުހިދަނީ އެއްމާ   

 ޤާނޫނު ޤުދްރަތީ ހިނގަމުންދާ ގޮތުން ނިކަން،

 ހަވީރަކުން   ފިނިފިނި  ފާގަތިކަމޭ އެގެނުވަނީ،   

 އުލްފަތުގެ ރޯޅިތައް ވެރިވީ މާ ެއ ބާޣު ގައި،

 ގޮތުން  ޗާލުހައި  އޮހޮީނ  މިއުޒިޭކ   ބުލްބުލްގެ  

 ޠާހިރުކަމުން އަރާހުރި ަވސްމީުރ މާ ިލލީ،

 ދިއްލުވި ނޫރުން  ސިއްރުތަކުން،  ލޯބީގެ ސާފު   

 ފަރިކަން ކެނޑިނުމެދާ ނަލަނަލަ ޗާންދަނީ މަލުން،

 ަރްމުޒން  ކެރިގެން ހުރެދާނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިން   

 

 ތުން،އަސްރާރު ވަންހަނާވިޔަކަސް އޭެގ ފަރިގޮ

 ނާޒުކީ ުވމުން  އެަމލުން  ބުސްތާން ކަރަންކާ   

 އައްޔާއި އަނދިރި ރޭތަކުގައި، ފާގަތި ކަމުގައި،

 ގެ ަޝޒާ ިއން ]ާރީނ[ރަނިކަން ކުރަވާ މޫރިތި   

 މަސްރަޙްތަކުން ޤުލޫބްގެ ރަންފެހި އަލީތެރޭން،

 އިޝާރާތުން   މަނާޒިުރ ކޮށްލާ  ތަމްސީލުވީ   
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 ސްތަޤްބަލެއް ދިވެހި ޤައުމަށް ރޯޝަނީ މު 

 

 މިނިވަންވި ޢަޞްރުގެ އިރު ފެނުން ތޮިޅލީތަނޭ ފެނިލީ ! އަނހާ

 ބަހާރުގެ ލުއި މިއައި ފަޞްލުން ގަާހމާތައް އަލުން ހެލިލީ   

 އުފާވެރި އެކި ނަޝީދުތަކުން، އޮހޭ ފޮނި މިއުޒިީކ އަސަރުން،

 އެނައްޓާލީ   އުފަލުން  އެހާ  ވަފާތެރި ބުލްބުލާ ޤުމްރީ   

 ހިކޮށް ފޮނި ލަފްޒުތައް ފަށުވީގެ ރޮދިތަކަކުން،ވިޔެވިގެން ބަދަ

 ދިވެހި އުންމަތުގެ މުސްތަޤްބަލުގެ ފިލްމެއްތާ ެއ ދައްކާލީ  

 ލިބޭ ޖޯޝީގެ ޙަރަކާތްތައް، ޒަމާނަށް ދެން މިއައި ބަދަލުން،

 އެފަތުރާލީ  ޒާރަށް   ފަލްސަފާ ވިބޭނުންތެރި ޢުލޫމްގެ   

 ަލ މިުއޒިކީ ަހމަޔަށްކުޅޭހިނދު ގަސްތަކުގެ ފަތް، ވައިގެ ނަލަނަ

 ފޮޅޭމާތަކުގެ ސަބަބުން، ސިުކނޑިތައް ތާާޒ އަލުން ކޮށްލީ   

 އެތުރިލާހިނދު އެރަންރިހި ތަރިތަކުގެ ފުން މަޢްނަވީ ރަމްޒުްނ،

 އެދިއްލާލީ ނޫރެއްތާ  ފުރިގެންވީ  އިތުރު ޖަޒްބާތުތަކުން   

 ކުރައްވާށޭ ވަޒަން ވިސްުނމުގެ އަިލ ފުން ނަޒަރަކުްނ ސީދާ،

 ރަށްދުރުމީ އަޅައިގެން، ސިއްރުތައް، ރޯޝަންޒަމާންކޮށްލީ ދު  

 އެއީ، ތެދުވެރިކަމޭ، އެކުވެރިކަމޭ، ވިޔަވަތިކަޭމ ލިބިގަތް،

 ވިސްނާގޮތުން ޢަޤްލީ އެއީ ހިތްހިތްތަކުގެ ފުއްދުންތެރިކަމޭ   

 އެއީ ސިއްރެއްކަމަށް ިހމެނޭ ދެދުނިޔޭގައި ސަޢާދަތޭ

 ޢަމަލީ  ވަޠަނިއްޔަތުގެ  އެއީ މަތިވެރިވި ލޯތްބޭ، އުފެދިގަތް  

 މިހުރިހާ ސިއްރަކީ، އަދި އަޞްލަކީ، ޙުއްރިއްޔަތުގެ އަޢްލާ

 ފަޞްލީ މިސާލޭ ތިޔަވިދާހުރި، ދެވަނައެއް ނެތް ޤައުމުގާ   -

 އަލުން ތަފްޞީލުކޮށް ރަމްޒީގޮތުން ފިޔަވައި ދިނުންވޭތޯ

ނޑުވުންނުވާ     މިފަތުރާލީ  މަލުގެ ރޫޙުން  ރޫޙީ  މިލުން ފަ

 

 

 ޔާގެ ޤުލްޒާރު ޙުއްރިއް 

 

 އައި މޫސުްނ ބަހާރު މިތަނަށް ނަޔާ، އައު ޖަޒްބާތުތަކުން ހިތް ފުރުވައިފިއޭ 

 އައި ރޯޝަން ޚިޔާލު ގުޅިގެން ވަޔާ، އައު ޙަރަކާތްތަކުން ހިތް ދިރުވައިފިއޭ   

 އިސްވެވި ޙަޔާތީ ދިޔަތަނަށް، ވިސްނާލުމުން ިހނގި ކަންތައްތަކަށް،

 ނެްއތައިފިޔޭ    މިހާރަށް  ގިސްލުްނ  ، ފިސްފިސްވެ މޭ ދިޔަޔަސް އިހަށް  

 ރަޙްމަތްތެރިންނާ އެކުވެރީން، ރަޙްމަތުގެ ނޫރާނީ ފެިހ އަލީން،

 ދީފިޔޭ  އިތުރުކޮށްވެސް  ފަހްމެްއ   ގަދަހެކީން،   ތެދުވެރި  ރަޙްމަތުގެ   

 ޙުއްރިޔަތީ އަޒްހާރުތައް، ފުންކޮށްލީ ރޫޙުން ގުލްޝަންތަކަށް،
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 ދަްއކައިފިޔޭ    ނެރެ  ރަްމޒަކުން  ފުން  އް އިްލހާމްތަ ދިން  އުންމީދު   

 މަންފާ ލިބޭނޭހައި ރޮނގުން، ކަންފަހިވެދާނޭހައި މަގުތަކުން،

 ފޮނުވައިފިއޭ   ދެން  ެއާމ  ބިންަނން   ރޫޙީ ގޮތުން،  އެދި  ގެންނާށަ   

 ތުޙުފާ ހަދާ އެކިމާމަލުން، އަހަްނމިއްޔަތުކަން ބޮޑު ދަސްތާއަކުން،

 އިތުރުޮކށްދީފިއޭ  ހުޅުވުމެްއ  ޒިހުނަށް  ނަތްވުމުްނ، ޒީ އެއިން  މަޙެފިލް   

 ގެއްލެން އެރީތި ގުލްޝަންތަކަށް، ޅެންވެރިކަމުގެ އެިކމައިދާންތަކަށް،

 ކޮށްފިޔޭ   މަޖްބޫރު މުޅިްނ  ހިތްހަށި    ލޯުހޅުވައިލުމަށް،   ހިންމަތުގެ   

 ނޫރަންމަލާ، ޝަްމސަން މަލާ، ހޫނާ އުދާސް ފިލުވާ ކަިށމަލާ،

 ފަށްޓައިފިއޭ   ދޭން  ރޫޙީ ޣިޒާ      ހޯދައިބަލާ،   ޝަޒާރޫޙީ   

 ރުހިގެން ނިކަން ހިނިތުންވެވޭ، ރުހިގެން ެއމަންޒަުރ ކުރަހައިލެވޭ،

 އެހިނދަށް ހިތަށް ފުންކޮށްލެވޭ، ފެހި، ނޫ، އެރަންކުލަ ވިރުވައިފިއޭ   

 އެއްލާށަ ތާރީޚުން ގަނޑެއް، ދިއްލާށެ ނޫރާީނ އަލި ހިތެއް،

 ލިބިގެންފިއޭ  އެ ިއލްހާމް   ގުލްރޫ   ލި ހަަމ ހިތެއް،ޤުލްދަމް ގޮވާ  

 

 އަލަށް ފަރިވި ދޭލިޔާ 

 

 ގުލްޝަންތަކަށް އަޅުވާ އަލީން، އައު ގުލްޝަނެއް ނުފެނޭށިތޯ،

 ނުލިބޭށިތޯ؟ ބުލްބުލްގެ ފޮނިފޮނި މިއުޒިކުން، ިއލްހާމްތައް   

 ފެންނަން މިފެށި އާ ގުލްޝަނަށް، އަޅުވާުލމުން ާއ އަލިކަމެއް،

 ވަކީްނނުވެދާށިތޯ؟ ވެރިކަމުގެ އުދަރެސްއެކީ، ތަނަަވސް ޅެން  

 އެކުވެރިކަމުގެ އާބާރަކާ، ލޯބީގެ ރޫޙެއް އުފެދިގެން،

 އެކުވެރި އެގަސްތައް ހެދެނިކޮށް، އައި ބަދަލުތައް ނުފެނޭށިތޯ؟  

   ނެތިކަމާ ވިޔަވަތިކަމާ، އެކުގާ ެއމާތައް ފޮޅެނިކޮށް،ޔަނި

 ިމލުމެއް ސަފުން ނުލިބޭށިތޯ؟ތިޔަ ފެޅުވި ނިރަކުން މާތަކަށް   

 މާދުރުދުރުން ހެދެމުން ވަކީން ތާޒާަވމުން ަގސްތައް އައިސް،

 ނުފެށޭށިތޯ؟ ވެރިވާތަނެއް ގުލްޝަނަށް   ގޮތެއްގައި  ނާދިރު  

 މާނޫންކަމަށް ހެދިގެން އެަގސް، މާނޫްނ ގޮތެއްގައި ފަރިވަމުން،

 ނީތޯ؟ބަލަގަ ނޭގެ އަދިވެސް  މާތައްދަނީ ފޮޅެމުން ަކމެއް،   

 ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ވަންހަނާ، ދުރުގާވިޔަސް ފަރިވާ އެމާ،

 ފުރްޞަތުގެ ޙިކްމަތްތައް ނެރޭ މޭރުން ވަކީން ނުވެ ދާށިތޯ؟  

 ގުލްޝަންތަކަށް ލޯހިންގަމުން، ރޫޙާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުން،

 ނުވެދާށިތޯ؟ ބުލްބުލް އެވިރުވާ މިއުޒިކުްނ ތަޞްރީޙު ފަހެ   

 ންވެްސ ހުލިވެގެންނެތިދާ ފަދައިން،ގުލްޝަންގެ މާތައް އެހެނިހެ

 ގުލްޝަނުގެ ތިޔަފަރި ދޭލިޔާ ކުލަފަނޑުވަމުން ުނމެދާށިތޯ؟  

 އަރަމުންވިދާ ބަބުޅާމެގޮސް، ނިވިގެއްލިދާ ތަރިތައް ފަދައިން،

 ަކމަށް ނުވެދާށިތޯ؟ ހުލިވުްނ  ފަރިވާ މަލުގެ ގާނޫނަކީ،   
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 ޤުލްޝަން ވީރާނާވަނީތޯ؟

 

 ކެއް ލައްވާ މިއީ ޒަމާނެކޭ ހިތުގައި އަލުން ލަކުނުތަ

 އިތުބާރު ގެއްލި، ގެއްލެވޭ އެދެވޭ މިއީ ޙަޔާތެކޭ   

 ދެކެމުން އެއައި ރަން ހުވަފެނީ ުކލަތައް އެކީ ބަދަލުވެގެން،

 ދަތިވޭނެކޭ އެކިފަށްފަށުން ނުލިބޭނެހާވެސް މިލިޭބ   

 މުސްތަޤްބަލާމެދަށް ނިކަން، ހިތްހަަމޖެހޭނެ ރޭުވމެއް،

 ޢަޒުމްތައް ބުރުވާލި މީ ޚަރީފެކޭކަމުގައި ޔަޤީންވި   

 ޤުލްޝަންގެ ފެހި އެގަސްތަކާ، ހަންހާރަވެތި އެމާތަކާ،

 މިލަމުްނ ވަޅޯވެ އެިލ ުމޅީން މޭލިވެ އެީކ ވަދާޢެކޭ  

 ހިތް ހުއްޓިގެން މިހިނދު ިނމުން، ނޭދޭނެތޯ މިވިންދުގައި،

 ފިތް ހޭނިގެން އެއޮހިގަތީ، ގަދަފަދަވިފުން އުދާހެކޭ   

 ލްތަކުތެރޭ، މަރުވާ ހިތުގެ ލެއިންދެމޭ،ކަރުނައިގެ ސައި

 މިއީ ބަޔާނެކޭ  އަރުހިކި މިޙާލުގައި ދަމުްނ ކޮށްލާ   

 

 މިލުމުގެ އަސަރުތަކެއް 

 

 އުލްފަތުގެ ޤުލްޝަނުން މަދުން، ޞަހަރާއަކަށްދަނީ،

 ބުލްބުލްގެ މިއުޒިކުން މުޅީްނ، ވަކިވުްނމެ އެދެވެނީ   

 އައިހައި ރަބީޢު މޫސުމެއް، ފާގަތިކަމާ އެކީ،

 ަވނީ    ނޭދޭހިތޭ   އުފާތަކަށް ގެނައި  ޣައިބުން   

 ފަރިވާ އެމާމެލާމެީލން، މިލުމުެގ އަސަރުތަކެއް،

 ފަރިވާއިރަށް ވިޔަސް އަދަށް، ފެނިގެން މިހާރުދަނީ  

 

 ލިބެވުމެއް ނެތޭ  ،ވޭނީ އަސަރުތަކެއްމެނޫނީ

 ހަނދާނުގައި މިހެން، އިނދެގެން ފަނާވަނީ  ވޭނީ   

 ދެއްވާނެނަމަ އެދެން،؟ ދެއްވާނުތޯ މަޢާފް ދެން

 މިއަދުވަނީ   ގެއްލެންދަމުން ހިތާއި ރޫޙު ވެދުމަށް   

 ކުރެހުންތަކެއް އެޅުނުއިހަށް ނުފިލާ އަބަދު މިހެން،

 އަނަރޫފަވެވިދަނީ ހިކި މުޅީން،  ހުރުމުންނެ ޖާނު   

 ޢިޝްޤީ ގޮތުން އެތައް ޚިޔާލާތެއް މިފާޅުކޮށް،

 މިވަކިވަނީ  ޢިޝްގީ އެ ގުލްޝަނަށް ވަދާޢު ކިޔަމުން  

 އެތަކެއް ދުވަސް މިހޭދަކޮށް، ދެތަނެއް ނުފެންނަހެން،

 އެތަނުން އެގުލްޝަނުން ވަކީން، އުފަލުްނ މިގޮސްަލނީ   
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- އަދި ފެންނަ ފެނުމުގާ މިެހން ފަސްދީ އެނބުރިދިއުން

 އެނގެމުްނ ޔަޤީން ވަނީ  ކަމުގައި އޮތީ އަސަރުތަކުން   

 ހާރުދެން،ދަތިވާނެކަން، ބޮޑުވާނެކަން، ވަކިވުން މި

 ަމޖްބޫރު ތާވަނީ  މިވޭނަކުން،  ލިބޭ     އެގުނަސް   

 ހިތުގައި ނެތޭ ދެނެއްތަނެއް، ލޯބިން ފުރާކަށެއް،

 ތަފްޞީލުކޮށްދެނީ   ުނމެކުރެއްވިޔަސް    އިތުބާރު   

ނޑެމުްނ އެދާކަމޭ،  ހިތްޕުޅުގެ ލޯބި ކުޑަވަމުްނ ކެ

 ހިތްޕުޅު އަޅަށް ނުފެނުނަކަސް އެނގިފައުޅުެވސް ވަނީ   

 ވީމާ ދެނެއް އަލުްނ އެގޮތް ގެނުވާކަށެއް ނެތީން،

 އެ ފުދެވުނީ     އެދުމޭ    މިަކމުގައި ވީމާ ހަލާކު   

 ދެކެފަރިތަ އެކުވެރީންގެ ގޮތް ހެއްދެވުމުގައި ވަކީން،

 އެދުންވަނީ   ނުބެއްލެވުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ނަޒަރަކުން   

 ނިންމަން ހިފާލިޔަސް، މިާހސަރު ކުރުވުމެްއ ނެތޭ،

 މިކޮށްލަނީ  ވެސް، ޤަލަމް މިވަކިކުރަން ހިްނމަތް ނަމަ  

 

 

 !ހިންމަތާއި މިންނަތް ކުރޭ

 

 !އަންނަ މަތިވެރި ތިޔަ ޚިޔާލަށް ހިންމަތާއި މިންނަތް ކުރޭ

 !ކަންތަކަށް ލަސްނުވެ އެކުން ޙަރަކާތްތެރިވެ ފިކުރެއްކުރޭ  

 ރޫޙު ނެތިގެން ގެއްލިފައި މުިޅ ދިރިއުޅުން ހީނަރުކުރަން 

 !ސާބިތު ކުރޭ  ޢަމަީލ ޒާރުގައި  ން ޢަޒުްމ ނޫޅެ ތިޔަހެ  

 ނޫރު ކެނޑިގެްނ ހިތުގެދާހިނދު ވިސްނުމެްއ ފިކުރެއްނުކޮށް،

 !ހަަމ ދިރޭ  ގެނައުޭމ  ރޫޙެއް  ހޫރުމަށްވުރެ ލާޒިީމ،   

 ރީތި ކުދިކުދި ފިޔަޖަހާ ނަލަތަރިތަކާ ގުޅުވާލަމުން،

 !ރީތި ފުރިހަމަ ޤުދްރަތީ އެކި މަންޒަރުން ހިތް ފަރިކުރޭ  

 އެއަށް ކެތްކޮށް ނިކަން،ކޮންމެފަދަ ގިލަނެއް ޖެހުުނ ނަމަެވސް، 

ނޑަކުންވިޔަސް، ރޫޙަށް ޣިޒާ ހޯދަން އެރޭ    !ކޮންމެ ފުންކަ

 ޖަންގަލީގައި މަގުތަކެއްވޭ، އެކިގޮތަށް އެކި ފުށްފުށަށް،

 އަންތަރީހަށް ނުމެއަރާ ވިސްނުްނ އިހަށް އިސްވެސްކުރޭ،  

 އި އުފާ ލިބެވޭނެކަން،ދަތިތަކާ ބުރައުފުލުމަށްފަހުގަ

 !ދަތިވިޔަސް ހިތް، ޞަބްރުވެރި ގޮތުގައި ޤަބޫލު ނިކަންކުރޭ  

 ދުނިޔެއީ ހަމަ ދުނިޔެކަން ދުނިޔޭގެ ފޮނިހިތި ހުވަފެނުން،

 !ދަސްކުރޭ ދުނިޔެދޭ ހަމަ ޢިބްރަތުން، ދުނިޔޭގެ ހަމަތައް   

 ހިތް މިއަދު އޮބިނޯވެގެން އެކުރާ ދުޢާ ފުދުމަށްއަދައި،

ނޑިން ނެރޭ ހިންމަތެއް    !ކުރެވޭނެ ފަދަ ޙިކްމަތްތަކެއް ސިކު
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 ކަރުނަތައް ބަލަ އޮހޮރަމުން މިހިތާމަތައް އުފުލޭގޮތީ،

 !ދާތީ ހެރޭ ފޫއަޅުވަމުން  ތީރުތައް   ރަހަފަދަ   މަރުގެ  

 ނަމަވިޔަސް، ކެތްތެރިކަމާ، މިބުނާގޮތުން ހިްނމަތްތަކާ،

 !ކުރޭހަމަތަކުން ނައްޓާނުލާހުރެ، މިމަގުގަިއ ފައިހަރު  

 

 ލަޠީފީ ލެއިކަރުނައެއް 

 

 ކާކުތޯ ފެންކަޅިނުވާނީ ޤައުމުގައި ިހމެނޭ ގޮތުން 

 މާކުތައް ޤައުމުގެ އުދަރެހުން ފެންނަމުންދާ ިގނަކަމުން   

 ތިލަބަހުން ތަޞްރީޙު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއްވޭތޯ އަޅޭ،

 ހުލިވަމުން އަޚްލާޤު ޤައުމުގެ ދާގޮތަށް ވިސްނައިުލމުން   

 މެބަދު އަޚްލާޤުވާ ކަމުގައި ބުނާ،އެންމެ ނުރަނަގޅު، އެން 

 އެނގިވާގޮތުން  ޖުާޒމޭ މާއިހަށް  ބިރުވެރި  ބައްޔަކީ   

 ނަމަވިޔަސް ވިްސނާ ބަލާ ހުރިާހ ރޮނގުން ކެިރ މިބުނަނީ 

 މާބޮޭޑ ސުންޕާ މިފެތުރޭ ބަލިޖެހުން  ހަމަ ނުބައިކަން   

 ދީނަކަށް އާޚިރަތަކަށް، އަދި ވެރިޔަކަށް، ލޯތްބެއް ބިރެއް،

 ވަނީ ބުނެބަލާ ދާތީތަ ވިރިގެން ސިުކނިޑ ދެންހީމިނު  

 މުޅީްނ ކަނުވެވިއެކީ،] ހުޅުވުން[އާއެކޭ ޝައްކެއްނެތޭ 

 އެބަލިްނ އަރާ ގަދަ ހޫނަކުން   އާއެކޭ ވިރިއޮހިދަނީ،   

 ޖެހިލުމެއްނުެވ ޖާނަކަށް، އަދި ރޫޙަކަށް، އަދި ޤައުމަކަށް،

 ވީރާނާަވމުން  ކަންފަތިވެ  މެހި އެއާއެކުގޮްސ ދަނީ،   

 ދެދުނިޔޭން ތިޔަ ގެއްލެނީ،! ހޭއަރާދޭ! ހޭއަރާދޭ

 އެދަނީ ުކޑަވަމުން  ވަގުތު  ! ކަންއެނގޭހޭ؟ ހޭއަރާދޭ  

 ދާދިއަވަހަށް މަރުގެ ކޫޒުގެ ރަހަ ބަލަްނ ޖެހިދާނެއޭ 

 އިޞްލާޙު ކުރެވޭކަށް އުޅުން  އޭރަކުން ނޯންނާނެއޭ،   

 އެންމެ އިސްކަންދޭށެ ދީނަށް، ދެން އެއަށްފަހު ވެރިޔަކަށް

 އަންގާގޮތުން  ދެން ކުރާށޭ ހެއު ޢަމަލު ދީނާ ވެރީްނ   

 ފޭކުރާށޭ ހަށިގަނޑުން އެނުބައި ޙީލަތް ކުރުންުމޅީން،

 ނުހިތަމުން  ކުރެވޭ ައމުރެކޭ  ޤަލަމަކުްނ  މީލަޠީފީ   

 އަދި ނެތޭ ބުނެވޭކަށެއް، އުދަރެސް އުޖާލާވެފައެކޭ،

 ެގން އެދިމަހުއްޓަސް އަލިވުމަށް ުމޅިޖަްއވއެކުގައި ފެހިވެ  

 ބޭނުމެއް ނޫނޭ ކުރާކަށް ިހންމަތެއް އަދި ިމންނަތެއް،

ނޑައެޅުން  ޢަުޒމް ހިތުގާ  އީމާންަކމާއެކު   ބޭނުމީ     ކަ

 ކޮންމެމީހަކުވެްސ ތިމާއަށް، ަހމަ ތިާމ ވިސްނައިުލމުން،

 ކޮންމެ ަހމަބަދު ސިފަތަކެއްދާނީ، ލޮލަށްފެނިގެން ސަފުން  
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 ގަިއ ަޖމާވާ،ކަންމިހެން ހުރިއިރު، ހެވާ ނުބަޔާ ތިމާ

 ކަންނިކަން ވަކިކޮށް ނުބައިކަން ދޫކުރާށޭ ހެއުހިތުން  

 ހެއުބަހެއް ލިބެވޭނެތޯ ނުބަލައި ކުރާށޭ ހެއު ޢަމަލު 

 ހެއުކަމުގެ ތިލަފަތް ފުރާލާށޭ މިބުނިގޮތުގައި ދަމުން  

 !ލޯބިވާ ވަޠަންގެ އަޚުންނޭ، ވާށެ ތައުބާ، ދީ ޖަވާބު

 ނިންާމލަމުން  މީމަގޭ ަހމަ އެްނމެފަހު ބަހަކީ މިޅެން   

 

 ލޯބީގެ މާ 

 

 ލޭކަރުނަތައް އުފައްދަނީ، ފަރިވާ ހިތުގެ މަލޭ، 

 ހޭހުރި ހިނދަކު ހިތުން ަހމަ ނުފިލާނެއޭ މަލޭ،  

 ލިބެވޭ ޙަޔާތުގައި ހަމަ އުފަލެއްވިޔަސް ނުވުން،

 ރީތިވީ މަލޭ  ނަލަ  އަރާމުދޭ  މިބިމުން އެީއ   

 ލޯބީގެ ފުންކަނޑުން އެވިދާ ލޯބިވެރި މުތީ،

 ދެއްކިއޭ މަލޭ   އަލިކޮށް ވިދުވަރުން  ގެ ލޯބީ  

 ލޯބީގެ އެންމެ ފުން އަދި، އެދެވޭ ދެބައިގެވާ،

 ހިތަށް ހަމަކޮށްލީ އެޝާމިލޭ  ހިތުން  ބައިތައް   

 ލޯބީގެ ފޮނިކަމީ ހަަމ ވޭނާ ނުލާ ތެދޭ،

 އެއްޔޭ ލިބުންހިލޭ  ހަމަ  އެއްޗެކޭ  ނުލިބޭނެ   

 ލޯބީގެ މަގުތަކީ ހަަމ ކަށިގަސްތަކެއްނުވާ

 މިހެްނ ބުންޏަކަސް، ވަލޭ ! މަގެކޭ ނުހިއްތަވާށެ  

 ލޭއޮހޮރުވާލުމުން މެނުވީ، ހިތުގެ ލޯތްބަކީ،

 ޤާތިލޭ އޭހިތުގެ   ނުވެވޭނެ އެއްޗެކޭ، ވަަޒން،  

 އެއް އެގުލްޝަނުން އިވި، ހަމަ ފަހުމްާވ ހިނދުން،....

 ]ޖަދުވަލޭ[ލޯބީގެ  އަހުރެންގެ އުފެދެނީ ހިތުން   

 

 މުިޅ ހިތް ފުރި އުތުރި މިެހން، ލަހްޖަތުގެ ަޖޒްބާތުން

 ސައިލުތައް ހަމަ، ހެއްދީ އެ ބުލްބުލޭ....ހިތުގެލޭ  

 ލައްބައެކަ އަޅުވެދާނަން، ޤުރްބާން ފުރާނައިން،

 ޢާމިލޭ  ލޮބުވެތިވި  ތިޔައީ  ހިތުގެ  ލައްބައެކަ   

 

 .ތަޖްރިބާއަށް ނޫނީ ޔަޤީން ކަމެއް ނެތެވެ 

 

 ސް ނެތޭ ދުންޔަވީ ޤާނޫނަކުން ނެއްޓޭ އެކައްޗެއްވެ

 ދުންޔަވީ ހަމަތައް ނުދައްކާ ވިދުވަރެއްވެސް ހަމަނެތޭ   
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 މަލުގެ ޤާނޫނުން އެއަންގާދޭ ގޮތަށް ވިްސނަންޏަކާ،

 އަދި ޯމޅިވުމަކުްނ ބަލަ ނަތީޖާއެްއ ނެތޭ މިލުމަކުްނ   

 ކަމުވެފާވާ ލައްޖަހާފާ ތާ އެހިތިހިތި ހިތުގެ ތާ،

 ެނތޭ  ފަޅުވި ގުލްޒާރުން ނަާޔ ޚަބަރެއްގެ އުންމީދެއް  

 ކެތްތެރީންނަށް ނަން ނުހިންގަސް އިންތިހާއަށް ކެތްކުރާ،

 ފަށްފަށުން ސާބަސް ނުދީވާކަށްނެތޭ ކެތްނުވެވިގެން   

 ހިތްމި ހަަމޖައްސާލެވޭތޯ މިންނަތެއް ކުރެވޭގޮތުން،

 ތިންހަތަރު އުދަބާނި ނާރާ ދާ ކަމެއް އެނގިފާ ނެތޭ   

 ހާއުފާވެރިކަންމަތީ ބުލްބުލްތަކާ، މުނިޔާ ތަކާ،

 އާހު ހިނިތުންވާނެފަދަ ލަވައިއްވިޔަސް އުފަލެއް ނެތޭ  

 ފެންނަ ފަރިނަލަ ކޮންމެ ުގލްޒާރެއް އެާހ ފަރި ހީލުމެއް 

 ފެންނގޮތަކުންދެއްކިޔަސް ހިތްފަރިވުމެއް ފޮޅުމެއްނެތޭ  

 އެނގިވާ އެނގުން ކުށްކަން ނުވާާހހިނދު ޔަޤީން! އާއެކޭ

 ނެތޭލިބި   މިާޒޖެއް  ބުނެވިދާނޭ   އާއެކޭ ތެދެކޭ  

 

 ]ހިތް [އަޅުގަނޑުގެ 

 

 ކޫރެއް އެޅުނު ހިތުގާ އިހަށް، ފިލުވާނެ ބޭހަކީ އެއީ،

 ެއއީ  ހޫރެއް ނުޖެިހ ސާބިތު ކުރާނޭ ބާރަކީ ތެދޭ   

 ދަތި އެންމެ ދަތިގޮތުން އިހަށް ކޮށްލާއެ އެކިއަސަރުތަކުން

 ކަތިހިތްވިޔަސް މިދަތިހިތަށް ފަރުވާޔަކީ ފުދޭ އެއީ   

 ވޭނުންލިބޭ ދަތި ވަގުތުގައި، ފިތިހާސްވެގެން ނޭވާއަރާ

 މަތިވެރިވި ލޯބި އުފެދިގަތް ހަމްދަރުދުގާރަކީ އެއީ  

 ދިއްލެވި އެނޫރު ރޫޙަކުން ދިރުވާ އެބާރުހުރި ނިކަން،

 ބިއްލޫރިހިތް އަލިކޮށްލިނޫރާނީ ހިތޭ ލޮބުވެތި އެއީ  

 

 ވީރާނަވީ އެގުލްޝަނަށް ތާޒާކަމާ ދިރުންގެނަސް،

 މޫުސމޭ އެއީ  ކޮށްލި އެތާ ފަރި މާރީތި މާތަކެއް   

 ފަރުވާލަކާ ނުލާ އެނބުރި ދިއުމަށް ފަހުން އެދޫނިތައް

 ޙަރަކާތްއުފެއްދި ޤުލްޝަނަށްއައިހަމަ ރަބީޢަކީ އެއީ   

 އެތަކެއްފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް އެތަކެއް މިސާލު ދައްކަމުން،

 ބަޝާރަތޭ އެއީ ޝާރަތުން އެއަށް ހެކިދޭ އި އެތަކެއް   

 އުކަުމން އެދާ ކުދި ދޫނިތައް،މިއުޒިކުގެ ތޫނު ތީރުތައް 

 ތިޔަ ހަނދުވަރީ ބާޣަށް އެރޭ ތިރިކޮށްލި ސިއްރަކީ އެއީ  

 އެތަނުން ލިބޭ އުފާތަކާ މަލުގާއެވާ އަސަރުތަކުން،
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 ެއއީ  އަޞްލަކީ  ކަމުގައިވި   ޣިޛާ  ހިތަށާއި، ރޫޙަށް  

 

 

 މުސްތަޤްބަލުގެ ބަނަކަން 

 

 ނެތޭ، ވިސްނާލުމުްނ ހިތްހަމަޖެހޭކަށެއް މުސްތަޤްބަލަށް

 ފުސްކަން އެހެރަ ފިލާކަށެއް ވިސްނޭގޮތުން އަދަކު ނެތޭ   

 މީ ފެހި ަޒމާނެކޭ ނިކަން މީރަން ަޒމާނެކޭ ވިދާ،

 ދެވޭކަށެއް ނެތޭ ކުރިޔަށް  ބަލާނުލާ  މީހަކު ކިޔަސް   

 ތެދެކޭވިދާ އަދީބުން އަދި ޝާޢިރުންނާ ޝާޢިރާއިން 

 ެނތޭ  އެދެކޭ ނަޔާ އުންމީދުތައް ގެނެވޭކަށެއް އަދި ހަމަ  

 ތަރުބިއްޔަތާއި ޞިއްޙަތާ، ދެވެމުން ދިޔަސް އުގަނާދެމުން،

 މުސްތަޤްބަލެއް އަހާ ނެތޭ   އަރްވާޙަށް  ފަރުވާނުކޮށް   

 މަދަނިއްޔަތުގެ އުޞޫލުތައް އެންމެން ދަތަސް ތަހުޒީބުކޮށް،

 ނެތޭ އަދަބާއި ޢުލޫމްވެރިވިޔަސް ކުރިފަސް ފެނޭގޮތެއް   

 ނުންދެމާ ބަހީނިކަން،އަޞްލާއި ސިއްރުތަކުތެރަށް ވިސް

 ލިބޭކަށެއް ނެތޭ  ސަހަޯރ  ނަޞްރެއް ލިބޭނެތޯ ބަލަން   

 ހައްތާ މިފެންނަނީ ވަށާގެންވެްސ އެފަދަ އަސްރާރެކޭ

 ނެއްތާލެވޭނެ ޙިކްމަތެއް، ފާލެއް، ފެނޭ، އެނޭގ، ނެތޭ   

 ޞިއްޙަތު އެގެއްލެނީތަ ދެން އަޚްލާޤު ފަހެ ކޮބައިތަ ދެން،

 ކަން ތަފްޞީލުކޮށްލުމެއް ނެތޭނިސްބަތްވެވޭ ސިއްރެއްނި  

 ބަޙްޘެއް ކުރާނެ ބޭނުމެއް ދުރުމީއަޅާެނ އުދަރެހެއް،

 ބޭުނމެއް ނެތޭ  ހޯދާނެ   ފުރްޞަތެއް ފަހްމެއް ކުރާނެ   

 .....ޤައުމިއްޔަތުގެ ހަލާކަކީ، ޤައުމިއްޔަތުގެ ބަނަ އަޞްލަކީ

 ގޮތެއް ނެތޭ   ފެތުރޭކަށެއް  ދުލުން؟  ނާދެންނެވޭނެތޯ   

 ށް އެފެންނަ ފުސް ދުރުމީތަކަށް ނުފެނުނަކަސް،ކޮށިވިސްނުމަ

 އޮހޮރާނެތޭ  ތަކެއް .....ދުވަހަކުން  ފިލާނެ  ކޮށިކަން  

 

 ޤައުމީ އަސަރެއް 

 

 މިނިވަންކަމުާގ ދިނިގެން ިމ އަޚުން ހިނިތުންވާކަށް އެބައޮތްތޯ؟

 އުނިކަން ނުމެާވ ޤުލްޝަންތަކުގާ ފިނިހިތް ކުރުމަށް ރުހެވޭތޯ؟  

 ފެދޭނަމައީ، ފާޅުވެ ކެރިތިބެ ދާނަމައީ،ޤައުމީ ރޫޙެއް އު

 ބާރެއް، ނާާޅ ތިބެގެންވާނޭތޯ؟ ނެއްތަން   އުނިކަން ޤައުމީ   

 އެކި ޤުލްޝަންގާ އެކިއެކި މާތައް އެކިއެކި އަސަރުްނ ފަރިވާތަން،
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 ދެކިލަން ހިނިތުންވޭވޭ ތިބެގެން ހިތްހަމަޖެްއސެން އެބައޮތްތޯ؟  

 ލަށާއި ލޮލަށް ނޭގެންޏާ،ނަލަނަލަ މާތައް ކުލަކުަލ އެއަރާ، ބޮ

 ބަލަބަލަ ސިއްރާއި އަޞްލާ ހޯދަން ޙިކްމަތް ުނމނެރި ވާނޭތޯ؟  

 ދަތި ޙާލުތަކަށް ޤައުމުގެ ވިސްނައި، މަތިވެރި ބަޠަލުންާނ އެކުގައި،

 ފިތިހާސްވިޔަކަސް ދަތިކަންތަކުގައި، އިތިނުވެފަހެ އަދުވާނެތޯ؟  

 ލަފްޒެްއ ކިޔަމުން،އެންމެންގެ ހިތުން އެއްބާރުަލމުން، އެްނމެން އެއް

 އެންމެންއެކުގާ ޤުރްބާންވުމަކީ ކޮންފަދަ މަތިވެރި ޝުކްރެއްތޯ؟  

 އިނދަޖެހި މިއަޚުން ނިދިފާ އެތިބޭއަދަބާ އަޚްލާޤުން ވެވިފޭ

 ނުތެދުވެ ވާނޭތޯ؟ އެދަމާ ސުންޕާ ބާރެއް ނެއްތަން އެްނމެްނ   

 ޅޭ،ހިތުގާ މިހިނގާ ގަދަފަދަ އަސަރެއް ބަރުދާސްތު ނުވެވިގެން މިއު

 ހުއްޓާލަންވީތޯ؟  ަކމުގައި ަކމެއް  ނުވެވޭެނ  އަތުރާލުމަކީ،   

 ނޫނޭ ނުގުޑާދާށޭ ހަމަީވ ޢަޒުމަށް ސާބިތުކަން ގެންނާން،

 ހޫނާ ގިންޏާ ވޭނުްނ މިްނޖުވެ ދާނީ ޤައުުމ، އެހެްނ ނޫންތޯ؟  

 

 

 ފުރަތަމަ ލޯބި 

 

 މާޒީގެ އެދެވޭ ދައުރަކަށް ރަމްީޒ ހަނދާނެއް ކޮށްލަނީ 

 ޤަަލމެއް މިޭރ ދައްކާ ލަނީ  ހުވަފެނީ  ރަން  ނި މާޒީގެ ފޮ  

 އެތަކެއް ސަތޭކަ އަހަރުވިޔަސް އެތަކެއް ބަދަލު މިރޮނގުންވިޔަސް 

 އެތަކެއް ފަށުން ދަރަމުން އެދިޔަ ޝުކުރޭ އަދާނުވެގެން ދަނީ  

 ޅައިރުގެ ހަނދާނެއް ހިތުތެރޭ އެނބުރެން މިއަދު ފެށުމުްނ އަލުން،

 މެދުގާ ޚިޔާލު ވަމުްނ ދަނީ ގޮތާ އުދުހުނު  ޅައިރުގެ ޅަހިތް   

 އުންމީދަކަށްވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޤުލްޝަނުން އިވިފައި އެވާ،

 ޤުލްދަމްގެ ޅަޅަ، މޫރިތި އަޑުެގ މިއުޒިުކ ހިތަށް ވަދެގެންދަނީ  

 ތިންހަތަރު ފަސްއަހަރަށްފަހުން، އެތަކެއް ހިސާބުގެ ދުރުމިނުން،

 ޙްސާްސ ކުރެވުނީ ދެންއައިސް ލޮލާ ބައްދަލުއެވީ ވަގުތުންނެ އި  

 ހަނި ދާއިރާއެއްގައިވިޔަސް އޭރުގެ އަސަރު ކުިރ ގޮތްގޮތުން،

 ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ އޮއިހިނގާ، މަގުތައް އެހެރަ އެނެގމުންދަނީ   

 އުފަލާއި، މޮޅިޔާ ދަތިކަމާ، ތަނަަވސްކަމުގެ އެިކ ތަޖްރިބާ

 ެގންދަނީ މިފަޅާ ނިރެއްގެ ޝުޢޫރުތައް، ލިއްބާދެމުންނޭ   

 ތުންފުތި ދިއުން ނުލިބޭ ގޮތެއްގައި މީހަކަށް، ހިނިތުންވުމާ

 ދިނިގެން ޙަޔާތެއް ރޯޝަނީ ނުވެވޭނެކަންވެސް ވިސްެނނީ   

 މާތައް ނަޔާ އުންމީދަކާއެކު ފަރިވަމުްނ ހިނިތުންވަމުްނ،

 ދާތަން ދެކޭނެ ގުލްޒާރުގައި ބަޅިނދާ، ކޮކާތައް އުދުހެނީ   
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 މުތެރޭ،ސިކުނޑީެގ ޖަޒްބާތުތައް ނެރޭ ފިކުރަށް އެޅޭ ައލިކަ

 ޖާދޫވީ ސިއްރޭ ިމހާމަވަުމން ދަނީ  ވަރުގަދަ  ޙިކްމަތުގެ   

 ތަރިތައް އުޖާލާކަންމަތީ ވާހިނދު އެއަށް ފަނޑުކަްނ އެދޭ،

 ހަނދުވަރުގެނަލަކަން ފެތުރެމުންދާ ދުނިޔެއެއް ޒީނަތްވަނީ  

 ހިތް ހުއްޓިފާ، މަންޒަރަށްއެކިއެކި ހަނދާނުން ގެއްލިފާ އެކި 

 ކަރުނައިން ލޯބީގެ ވިދުވަރު ދައްކަނީ ތިކިތައް އޮހޭހިނދު  

 އަރަމުން އެދާ ހޫނުގެ ދިލާްނ ފިހި ފާރުވެވިފާ ވާ ހިތަށް،

 މަލުެގ ނޫރަންވަހޭ ލުއިކޮށްދެނީ  ދަރަމުން އެދާ ޝުކުރީ   

 ނަމަވެސް ދުނިޔެ އެނބުރޭގޮތުން ކުަރމުން ބަދަލުތައްދާ ގޮތުން،

 ފެށެވުނީ ހަމަޖެހެުވމެއް ނެތް އިންޤިލާބީ ދައުރުތަކަކަށް   

 އެހެނަސް މިވޭތުވެދިޔަ ތަނަށް ލޯބީގެ ފުރަތަމަ މަރްަކޒަށް،

 މަތީން ޝުކުރެއް އަދާކުރެވޭނެނީ އެކަށޭގޮތް ކިހިނެއްތަ   

 

 ދާއިމީ ވޭނެއް 

 

 ޚިޔާލުގެ ނުތަނަވަސްކަން ފަށްފަށުން ގިނަގުނަވަމުންނެ ދަނީ 

 ޚިޔާލަށް ދެވަނަ ރޮނގަކުން ދަތުރު ނުވެވޭތީވެ ހިތް ތެޅެނީ  

 ދު ކެނޑިނޭޅި ހިތުާގ ރޭވެމުން ަތމްސީލު ވެެވމުން ދާ،އަބަ

 ނުމެވެ ިހނގަނީ  ޙަޤީޤަތަކަށް ....ހިތުގެ  ދަބަރު ފިލުވާ   

 މިވޭނީ އާހްގައި މުިޅ ހަށިގަނޑުްނ އެނަގާ އުދާސްތަކަކުން 

 ހެލެނީ  ދޫ ޙާލީ ގޮތުން   ޤަލަމާއި ނޯވެގެން  ހިމޭނުން   

 ދަހި ބިންގަލަކީ،ޙަޔާތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަކީ، ޙަޔާތުގެ ބަ

 ޙަޔާތުގެ ދާއިމީރުއިމުގެ ސަބަބުންކަން ޝައްކުނެތި އެނގެނީ   

 ލިބޭ މަތިވެރިވި ރޫޙާނީ މިޭވންތަކުގައި ނިމެްނ ވީތޯ؟

ނޑިޔަށް ގެއްލުންތަކޭ     ލިބެނީ  ލިބޭ ލުއިކަންފުޅެއްނެތި ސިކު

 ނުވަތަ އުންމީދުގެ ޢުމުރާ ދުވަސްތައް ހޭދަކޮށް ލީމާ،

 ނިކަްނ ފުދުނީ ކަމުގައި  ވާނެތޯ .... ދެވަނައެއް ނެތް މި  

 މިއަދު ނަމުގައި މިލިބެވޭ ާކމިޔާބީއާ އުފާ ތަކަކީ،

 މިއެދުމަށް އަދި ވަކީން ހިތްގަދަކުރާ ބާރެއް ކަމަށް ވެދަނީ   

 އިވޭ ހަމަ ކޮްނމެ ތަޤްރީރެއް ލިބޭހަަމ ކޮންެމ އަދި ދަރްސެއް،

 ަދނީ ޣިޛާ ކަމުގަިއ ވެގެންނެ  ގިންޏަށް  ނިވޭނެގޮތްނުވާ   

 އަޅާލާނޭ އިޔާރެއް، މަދަދުވެރިވާނޭ އެހީތެރިއެއް،

 އެާހ ހިތްދަތިވެގެންނެ ވަނީ  މިޙާލުގައި ނެތަތީ،  އަޅާގެ   

 އެހެން ނަމަެވސް ދުރުން މާދުރުދުރުން ފެނިގެއްލިދާ ޔާރެއް،

 އުފެދިގެން ރަޙުމް ހިތުގައި، އެންމެ އިޚްލާޞްތެރިޔަށޭހިމުނީ   
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 ތަކުގައިވާ އެގަދަ އަސަރުން،އަތުރުވާލެއްވި ފޮނިފޮނި ޖުމްލަ

 ހިތުގެ ޢުމްޤުން ނުކުތް ތެދުވެރި ޝުޢޫރެއްކަން ޔަޤީންވެދަނީ   

 އަދާ ކުރުމަށް ޝުކުރުވެރިވީ ފަރާތަށް ޝުކުރު އެކަށޭހެން،

 ިންނާމނީ  އެދެމުންނެ  ފަށްފަށުން  މަޢާފަށް  އަދާނުވެގެން   

 

 !ކުރާނެ ކަމެއްނެތް

 

 އަސަރާ ލިބޭ ވޭނުން އަނެއްކާވެސް ޤަލަން ނެގުީނ ކުރާ 

 މިނެއްނެތް ހިްނމަތާއި މިންނަތް ވެޭވނެ މަގެްއ ނެތީތިސަފުން  

 ނެތޭ ކުރެވޭނެ ޢަމަލެއް، ނެރެވިދާނޭ ޙިްކމަތެއް އެއްވެސް،

ނޑުތައް ހުރަސް ކުަރމުން     ހިތޭ ހިނގަނީ ޚިޔާލާއެކު، އެފުންކަ

 ޚިޔާލާ ހުވަފެނެއް އުފަލާއި، ހިނިތުންވުން ދިނަސް ަޢމްދުން

 ފުރާުނމެލެވުނަތީ އެގޮތުން  މިރޮނގުން  ތުގެ ފަތްފުށެއް ޙަޔާ  

 !ދުވަސްތައް ހޭދަވާއިރު ޢުމުރު ހުސްނުވެ ހުންަނނަމަވެސްތާ

 އެހާ އުފަލުން   ކެތްކުރެވިދާނީވެސް  އުންމީދުގައި  އަބަދު   

 ގަޔާވެނިކަން ޢުލޫމްގެ ޤުލްޝަނުން މާތަްއ ފޮޅެން ފެށުމުން،

 އެތަނުން  ބުން އުފަލެއް އަދައި ވަޔާއި އޮޔާއި އެކުވާހެން ލި  

 މިފަދަ ގެލަރީއަކަށް އެކަށޭނަ ފަދަ ޢަޒްމެއް ކަމަށްނުވިޔަސް،

 ބުއްދިޔާ ވިސްނުން ދެއްވެވީތީ  ދެފަދައެއްނެތް  ފަރާތުން،   

 އެތައްހާސް ފަށްފަށުން ޤަލަމާއި ދޫ ހެލުނަސް ިމމަޤްޞަދުގައި،

 ޢަމްދުން؟  ހިތަށް ސާބިތުކަމެއް ގެނެވޭނެތޯ މަދައެއް ނެތަމަ   

 މިހާސަރުތައް މިާހ ފެން ބަސްތަކުން އަދި ދޯދިޔާ ހިތަކުން،

 މިހާ ކުލަނެތްގޮތެއްގައި އެކުލެވޭހިނދު ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން   

 ނެތޭ ފެއްސެއް، ފިޔާތޮށްޓެއް، ނުލެއް، އެއްވެސް ފަރާތެއްގައި،

 ބަނަ ބޯ ވިލާތަކަކުން   ާނމާންވެފާ  ވަނީ  ތެދޭ އުދަރެސް   

 މާމެާލމެލިތައް، އެތައް އިލްާހމަކުން ދިރިގެން، ފޮޅޭހިނދު

 ޙާލުން   ިމ ގުލްޒާރަށް ޖެހޭ އަޅޭ ދާތަން ފެނުނީމާ،   

 

 ....!އަލުން ރަބީޢެއް 

 

 ގުލްޝަނަށް އެ ރަބީޢު އައުމުން، ގުލްަހޒާރޭ ފަރިވަނީ 

 އިއްވާަލނީ    ރާގެކޭ  ނަލަނަލަ  ބުލްބުލްއަފްރާޙް   

 ރޫޙެއް ެގނެސް، މަރުވެފާވާ ހިތުގެ ގުލްޒާރަށް ނަޔާ

 ހަރުހަވެތި އެމަލުގެ ޝިފާއިން ދިރި އަލުން އާރޯވަނީ   

 ފިޔަތަކަށް ބަދަލެއްނުވާ ވަހަކަށްވިޔަސް ދެގޮތެއްނުވާ 
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 ވިޔަނުވާފަދަ ޝުކުރުވެރި ނަލަ މާ އަލުން ތާާޒ ވަނީ   

 ގެއްލުމަށްފަހު ފެންނަހިނދު އަދި މާއުޖާލާކަްނ މަތީ،

 މިހާރު މި ހީވަނީ   ފެންނަ ަކމުގާތާ  ކޮންމެފަހަރަކު  

 ރޫޙު ދިރިގެން ފަރިވެ ފޮޅިދާފަދަ ހިތަށް އުފަލެއް އެދޭ،

 ބާރެއް ދެނީ؟  ުއންމީދަކާ  އަލުން  ރޫޙު އަފްޒާތާ   

 ސިކުނޑިޔަށް ތާޒާކަާމ ހުޅުވުންތަކަށް އަިލމަގުތަކާ

 ލިބެެވމުންނޭ ަހމަދަނީ  އެކީގައި  ހުނަރާ   ޙިކްމަތާ  

 ފެހިފިޔާތޮށި ކުލަތަކުން،އުދަރެހުން ބަނަކަން ފިލައިގޮސް 

 ވިދުވަރެއް ކުޑަ ފެނެވިގެން އުންމީދު އާވެވިގެްނ ދަނީ   

 ދެންމެއަށް ދާދެން ހިތަށް ވަދެފާއެވާ ވަސްވާސް މުޅީން،

 ރޯޝަނީ ތީއެންމެކުޑަކުަޑ ރަނުގެ ފުރްޞަތަކުން ފިލައި  

ނޑުގައި އެވާ ޝަބުނަމުެގ ނަލަނަަލ ވިދުވަރުން،  މަލުގެ ކަރުގަ

 އެނގެެވނީ،  މޯޅިުވމަކަށް ނޭކަށޭކަން އަދި މިލުމަކަށް   

 ދިލްކަޝީ ގޮތްތައް އެއަށްވާ ބަދަލުވުން ހަމަނެތް ކަުމން،

 ޙާޞިލްވަނީ ޤުލްޝަނަށް ފާގަތިކަމާ ނިޢްމަތް އިތުރު   

 

 ތަހުޒީބީ ފިނިފެންމާ 

 

 ލަފްޒީ ގޮތުން ޝިޢުރީ ގޮތުން ވޭތޯ މިރާގު ައޅުވަނީ 

 މިނެގެވުނީ  ޤަލަމް  ތަފްޞީލުކޮށް ލިއުން އަދައިގެންނޭ   

 ދަތިހާސްކަމާއި ވޭނުގައި، ވަޠަންެގ ބިމުްނ ވަކިވީހިނދުން،

 މަތިވެރި ޚިޔާލުތައް ހިތުން އަފްސޫސްތަކަށް އެތަން ދިނީ  

 ރަޙްމަތްތެރިންނާ އެކުވެރީން ހަމްދަރުދުގާރު އަދި ވަކީން،

 ހަނދާން މިދަތިވަނީ  ހިތަށްވާތީ  ދެއްވިގޮތް   ތަހުޒީބު  

 ނަޒަރު އެރޭނުެމ ފޯރުވުން އެޔާރުނަށް، ވަކިވަކިގޮތުން

 ވަކި އިން ހަދާން މިކޮށްލަމުން ވަގުތުގެ ގޮތުންކަްނ އަންގަނީ   

 މޮޅިޔާ ބިރާ، އުފެދެމުން، ކުޅިވަރުތަކަށް ހޭއަރުވަމުން،

 ހަނދާންވަނީ  ބިމޭ    ލޮބުވެތި  ރޫޙުތައް، ހިތާއި  ގުޅުވާ   

 ބަންޑުންވެވޭ، ފުރިގެން އުތުރި ކެކިގެން އެދާ ވަގުތަށް މިހިތް

 ފެންނަނީ ކެރިގެން ނިކަން ަހމްދަރުދުވާ ތެދުވެރި ހިތް އަދު   

 ޝައްކެއްނެތޭ ތެދުވެރި ރޮނގުން ޝުކުރެއް ކުރަން ޖެހިފައިވަނީ،

 މިއުޒިކަށްވަނީ   ޤުލްދަމްގެ   ދެގޮތެއްނުވާ ޝައްކެއްނުކޮށް   

 ދުނިޔޭގެ ދައުރުދާ ގޮތުން ޖީލަށް އެއަންނަ ބަދަލުތައް،

 ހަަމޖެހިލަނީ   ިވސްނާލުމުްނ   އެޤުލްޝަނަށް ނެކަން ގެންނާ  

 ފާއިތުވެދިޔަ ހަނދާންތަކަށް މާއިހުގެ ވޭތުވީ ތަނަށް،
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 ޝުކުރު އޮހިދަނީ  ކަރުނާެގ  ވިސްނުުމން  ލާއިޤު ގޮތެއްގައި   

 އަދަށާއި އިއްޔެއަށް ވަކިން އަލިވިދުވަރެއް އަޅުވައިލިޔަސް،

 އެދައްކަނީ  ކުރުތައް އަ ރަން   މަދަދުތަކޭ  ނުވާ  ޢަދަދެއް  

 ވަސްވާހަކަށް ތަނެއްނެތޭ، ވަސްމީުރ މާތަކުގެތެރޭ،

 މަލަށްވަނީ  ނެރޭ  ިވސްނުން  އެޖާޒްބިއްޔަތުން  ! އަސްތާ  

 އަބަދީ ޝުކުރުގެ ވެރިޔަކީ، ލޯބީގެ އަޞްލު ސިއްރަކީ،

 ޔަޤީންވަނީ     ޤުލްދަމްކަޭމ   ރޫޙަކީ،  ޙަޔާތުގެ   އަބަދީ  

 

 ގިސްލުން 

 

 ވާ ހާދަހާ ދަތި އަސަރެކޭގައި މިކުރަނީތެއްވޭނީ ގޮ

 މިއީ ލީ ލަުކނެކޭ  ހިތުގައި ދާއިމީ،   ވޭނީ ގޮތެއްގައި  

 ހޭލާގަތީއްސުރެ އެކިބަދަލު އެކިގޮތްގޮތުން އައުމަށްފަހުން،

 ވަގުތެކޭ ީމ އަރާމުގެ  ހީލާނެ ފުރްޞަތެކޭ ހިތާ ހުރި   

 ،އެހެނަސް ޙަޔާތަށް އިންޤިލާބީ ދައުރު އަންނަން ފެށިގޮތުން

 ޖެހުުނ މިބޮޑު ިގލަނެކޭ  އިތުރުވާހެން   ރިހުމާއި ވޭނާ  

 ގޮތަކުން ކުރެން ގޮތަކަށްނުވާ، ތަނަކުން ތަނަކުގާނުެމޖެހޭ،

 ގޮތުގައި ދުވަސްތައްހޭދަކުޅައިރުވެސް ހިނގާ މީޤަޞްދެކޭ  

 ޢިޝްޤީ އުދަރެހުން އެރި އުޖާލާ ތަރިތަކުގެ ހަނދުވަރު އަލީން،

 ލާދާ ހަރުދަނާވި ޚިޔާލެކޭ ވެސް ހަަމ ހިނގުްނ އޮޅުވައިނު  

 ތިންސައްތަ ޤަރުނުވެގެންދިޔަސް ބަދަލެއްނުމެވެ ނުގުޑާނެކަން،

 މިންނަތްތަކުންކުރެވުނު އެނގުނު ސާބިތުމުޅިންވީ ޢަްޒމެކޭ   

 ނަމަވެސް ލިބޭާހ ތަޖްރިބާއެއް ދައްކަނީ އެކިގޮތްގޮތުން،

 ހަމަޖެހެުވމެއް ދުވަހަކު މަށަށް ނުލިބޭނެފަދަ މަްނޒަރުތަކާ  

ނޑަށް،ނި ނޑަށް ވޭނުްނ ލިބޭ ުމޅި ހަށިގަ  ދިގެއްލިފާ މުޅި ރޭގަ

 އަހަރެކޭ  ތެދެކޭ މިވޭތުވެގެން ދަނީ މިގޮތުން އެތައްހާސް   

 ޙުސްނުއާ، ލިލީއާ، ޗާނދަީނމާ، އަދި ކަރަންކާތައް ހެދޭ،

 ބުސްތާންވެސް ހިތުގާދަތިވި، އަދު އަންދަނީ ގަދަ ގިންޏެކޭ  

 

 ސް ނެތީތޯއެ ހިތެއް،މަދަދެއް ނުވާތާ ރަޙުމް އުފެދޭވެ

 ޙާލެކޭ     ބަޔާންވާ  ނަޡުމްތަކުގައިވީ  ނުވާހާ  ޢަދަދެއް  

 ތަފްޞީލުވޭތޯ މިއުޅެނީ ނަމަވެްސ ނުވެވިގެން ނިއްވަނީ،

 އަފްސޫސްތަކުން ނިމިގެންދަނީ އަހުރެންގެފަހު ިގސްލުންތަކޭ   
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 ފަހުނޭވާ 

 

 ހިތާމަތަކުން ހިތަށް މިލިބޭ ސަާލމަތްވުން ނެތީތޯއޭ؟

 ގޮތަކަށް ނުވޭތޯ ޭއ؟   ެއއީ   ފަނާވެދިއުން މިގޮތަށް މިތާ   

 ބައެއް ގޮތުގައި އުފާވާއިރު ބައެއް އުފަލާއި މިލިގެންގޮސް،

 ބައެއްފަހަރަށް ހަދާން ނެތުނަސް އެއިން މިްނޖެއް އެބޮތްތޯއޭ؟  

 މިޤުލްޝަނުގައި އެކަނިވެރި ރާގުތައް ބުލްބުލް އޮހުރުވުމަކުން،

 ދެވޭނެ އެކެްއ ނެތީތޯއޭ؟ ކަމެްއ ަސމާލު މަޑުވެިވ   ހިގުން   

 އެއިން ފަހުމެއްވެވޭނެ މަޢްނައެއް އަސަރެއްވިޔަސް ުނމެވާ،

 އެއްޗަކަށް ތޯއޭ؟  އަގެއްނެތް   ފެތުރޭ  އާހުގައި  އެއީވީ   

 ބުނަން ކުޅަދާނަވެސް ުނމެވާ ހިތަށް ގެނައުްނ އެހާދަތިވާ،

 ؟ުކޅަދާނަވެސްތޯއޭ ލިޔުން  އަސަރެކޭީމ،  ކުރުވާ  ފުނަށް   

 ވަޔާއި، އޮޔާއި، އެކުލެވިގެން ޙަޔާތުގެ ދައުރުތަކުގައި ދެން،

 ނިްނމަވަންތޯއޭ؟  ނުދެއްވާ  ދަތުރެއް  ނިޔާމަ އަރާމުހުިރ   

 އެތައްގޮތަކުން ތަދާހޫނާ ލިބޭއިރުވެސް ފުނޭ އިތުރޭ،

 ކުރުވުން ނެތީތޯއޭ؟ ލިބޭވޭނެއް ތެދޭ  މިރޮނގުން  ހިތަށް   

 މެއްގައިވެްސ  މިހާރުލިބޭ،ނެތޭ އުފަލެއް އަރާމެއް އެއްކަ

 ވީޮމޑެންތޯއޭ؟ ވެއްާޔ  ޢަުޒމް   އޮހޮރިގެނ  ހިތޭ މިދަނީ  

 މިއީ ފަހުނޭވަޔޭ ީމ އަލްވަދާޢުގެ ގިސްލުީމ ރާގޭ 

 ލޭކަމުގަިއ ނުވޭތޯއޭ؟   ހިތުގެ ފިނިވަުމންދާ  މިއީ ހަަމ   

 

 ދުންޔަވީ ދަރުސެއް 

 

 ދެނީ؟މިފަދަ މަތިވެރި ކޮންމެ އުފަލެއް ޢިބްރަތެއް ލިއްބައި

 މިފަދަ މަތިވެރި ދަރުސްތައް ކޮންއަލިކަމެއްތަ ނުދައްކަނީ؟  

 މެއްގެ ޙަޤީޤަތުން،ްނމެ ފާގަތި އަލަކަކޮންމެ އުފަލެއް ކޮ

 ދެނީ؟ ކޮންފަދަވި މޮޅު ފަލްސަފާއެއްތޯ ދަރިންނަށް ލިބި   

 ތަޖްރިބާތައް ކުރެވެމުން ަމޖްނޫނުކަން ފިަލމުންދިޔަސް،

 ޖަންގައްޔަކަށްވެސް ވަދެވެނީ އަޖުމަ ނުބަާލ ކޮނެެމ ހަަމ   

 

 އެކިރޮނގުން އެކިގޮތްގޮތުން އެކިކަންކަމުން ހޯދޭ އުފާ،

 އެކިފަހަރު ނަމަވެސް ނިކަްނ ވިސްނާށެ ކިިހނެއް ލިބެވުނީ؟  

 ފެންނަނީ ފޮޅި ފަރިވަމުން ެއ ޢަބީރު ފަތުރާ ޤުލްޝަނޭ 

 އެ ސާބިތުކޮށްދެނީ     ވިދިގެން ނެތިދާތަނޭ  ދެންހުލިވެ   

 ގެ މަތީ ޙަޤީޤީ ހަރުދަނާ ސާބިތު ޤަލަމް،ބިންގަލެއް
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 ރޯޝަނީ    ޙަޔާތެއް  ކޮށްލީ    ! ކާކުބާ   !ކޮންއިރަކުބާ  

 ޤުދްރަތީ ބާރޭ އަޒަލުގާ ވާގޮތޭ ކީމާ ދުލުން،

 ހިމެނުީނ؟  ހަމަތަކަށްބާ    ޤާނޫނުގައިވާ    ޤުދްރަތީ   

 ]މުތީ[ނާއެހެންތޯ؟ ދޫތަކުން ފަތުރާ އެދޭ އަގުހުރި 

 ަކމަށްނަމަވާނެނީ   ތިޔަހެން  ! އްޓިއްޖެތާވެ ފާއިދަށަށް   

 ބައިތުލްޤަޞީދާ، ހިތްއެދޭ ފުން ލަފްޒަކުން،ދަންނަވަން 

 ހޯދާވެްސ ވަނީ    ޤާމޫސް   ނެތްކަމަށް   ދަންނަވަންތޯ؟  

 

 .....ވަރަކަށް ހާދަ

 

 ހާދަހާ ކެތްނުވެވޭ އަސަރުތަކެއް އަދު ކުރަނީ

 ނީ މިވަ  ވާދަކުރާ ހިތް   ތެދެކޭ  ހާދަވަރަކަށް   

 ދަންމަދަންމާ މިގޮތަށް ފުރިހަމަުނމެވާ ގޮތުގައި،

 މިވަނީ     އަދު   ވާނެގޮތޭ  ކަންވަމުންދާއިރު   

 ވަންނިތައް ކުލަ އެއަރާ ނަްނ މަތިވެރި އަދި ކުރުވާ،

 ހެއްލި ނުމެދާ ތިޔަޔަށް ހިތް މިަލމުން އަދު މިދަނީ  

 ރަން ޢިބާރާތް އެތުރޭ ނުހަނު އޮމާން ފަށުއިނިކަން،

 ނުވަނީ   ށް ފޯރުވިޔަސް މަންފާއެއް އެއިންކަންފަތަ  

 ކަށްވަޅުންވެސް ޖެެހނީ ދާން މިއެދުން ނުމެފުދިބާ،

 މިދަނީ ލައްކަ ގިނަ ސިފަސިފަޔަށް، ފާޅުވަމުްނނޭ   

 ދާދުވަސްތައް ޢުމުރުން މަންފާ ނުކުރާ ގޮތުގައި 

 މޮޅިތައް އިތުރު ވަނީ  އެނބުރޭތީ  ޔާދުގައި ހަމަ   

 އް ުކޑަކޮށްވެސް ފަހުމެއް ހިތް އޮހޮރުވާ މިއުޒިކުތަ

 ތޯ ުނަވނީ   ނިތްމަތިން ނޫރުފިލާ ދާއިރުވެސް  

 ްނ، ދިޔަނަމަވެްސ މިދުނިޔެއިން،ވެލިތަކާ އެކުވެ މުޅީ

 ނެގިފައިވާނީ   މިލިޔެވޭހާ ލިޔެވުން ބިންަވޅު   

 އެންމެ ދީލަތިވި ފަރާތުން އެދިއެދިތައްމި ދުޢާ،

 ފުދެނީ  ކެތްނުވާ ހިތްމިކުރާ ކޮންއިރަކުންބާ   

 ވެއްޖައީމޭ ތައުބާ އިސްވެވިދިޔަ ފާފަތަކަށް،

 އެދެނީ އެއްލަމުން އާ ޞަފްޙާއެއް ފުދެވޭތޯ   

 ގެން،ތިނަންފުޅުން އެދި ބަރަކާތް ހިތުގެ އަޑިން ލޮބުވެ

 ދެންނެވޭހިނދު އަދަބާއެކު ޒިކުރޭ އަދު ކުރަނީ  

 މަލުގެ ފިޔަތައް ހެލިލާތަން ފެނިފާ ހިތް އެދަނީ،

 ރޫޙާނީ އެ އުފާ  ބީޢީ ޤުލްޝަނަށް ހިތުގެ ރަ  

 ޙަޤީޤީ ލޮލަކަށް ކަޝްފުވުމެއް ހަމަނެތްތޯ؟....ވެސް

 އިސްޖަހައިގެންއިނދެ ަމޑުޮމޅިވެ މިއަދުދެންނެވެނީ  
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 ހުވަފެނީ ޢާލަމެއް 

 

 ތާޒާވެގެން އަލުން ދިރޭ ޤުލްޝަން އެކަޝްފުވާން ފެށީ

 މަޭލ ފޮޅެން ފެށީ ހިތަށްލިބޭ ލޮބުވެތި  އާޒާދުކަން   

 ށް ުމޅިންމެޮގސް ހީނަރުވެދިޔަ ހިދުން ހިތުން،މިލަމުްނ އިހަ

 ފެށީ ހޫނުތައް ލުއިވާގޮތް އެވާްނ  ދިލަޔާއި ނެގިއެ   

 ހިކެންފެށި ގަސްތަކުން އަުލން ބަލުން ] ކުރިމޮށްވި ގަސްތަކާ[

 ކުރިތައް ފަޅާ ހެދެން ފަށާނެ ފެން މިއަދު ލިބެންފެށީ  

 ވާ،ފިނިފެންމަލުގެ އެޕާކުތައް ޤުލްޝަންގެ މެދުތެރޭ އެ

 އަދި ވަކިން ފެށީ ދައްކާށަ  މަނާޒިރޭ  ފިނިހިތްކުރާ   

 ފަރިވާ މަލާއި ފަރިވެފާވާ މާމަލާިއ ނުފޮޅިވާ،

 ފަރިކަން އިތުރު އެވާންފެށީ ފަރި ރީތި މާތަކުގެ ނަޔާ   

 ޕާކުގެ ވަށާއި އެތަންމިތާ އެކި މަޢުނަވާ ގޮތުގައިއެވާ،

 ންފެށީއައު ކުރިތަކެއްލަމުން ހެދޭ ގަސްތައް އަލުްނ ދިރެ  

 ލިބެމުން އެއައި ޙަރާރަތުން ބުޑު ނޫން ތަނެއް ރޯކަންނުވާ 

 ޮއޅެންފެށީ ފަޅާ  ކުރިތައް  ލޮބުވެތިވި ނޫރަންވެޔޮތަކޭ   

 ހަޒާރުމާ ިހނިތުންވަމުން ފިޔަހުޅުެވމުން،! އަހާ! އަސްތާ

 ފެށީ   އެހިއްޕުވާން ވައިގައި  ވަސްމީރު ޖާޒްބީ ވަޭހ   

 ކަންނުވާ ެއ ޖައްވަކުން،ބަނަ ބޯވިލާތަކުން މުޅީްނ އަލި

 އް އޮބާ ތަނަވަސްކަމޭ ލިބެންފެށީބަނަކަން ފިލާ ފުސްތަ  

 ތަރިތަކުގެ ނޫން އައްޔެއްނުވާ މެންދަމުެގ ފޫހި ވަގުތުގައި،

 ފެށީ އިރުމަތިފަރާތު އުދަރެހުން އަލިކަން އެރައްދުވާން   

   ނަލަރީތިވީ ހަނދުވަރު އަލީން، ގަސްތައް ފުރޭނިގެްނ ބިމަށް،

 ކުރެހުޭމ އެޅެްނ ފެށީ ބަޔާންނުވާޭނ  މުންވިޔަސް ޤަލަ  

 ހަށިގަނޑަށް އަރާމުދޭ  ރޫޙާ ހިތަށް ވަކިން ދިމާޣުއާ

 އަފްޒާ ވަޭހ ލިބެން ފެށީ ރޫޙު  ނޫރަން އެލޯބި މަލުެގ   

 އެކުވެރިވެދާނެ މިތުރަކާ، ޔާރެއް އެތާ ނެތަސް ތެދޭ

 އެފޯރުވަން ފެށީ   މަދަދޭ  އެކުވެރި އެތައް ފުރާނައެއް   

 

 އުޒިކުގެ ތޫނު ރާގުތައް ވިރުވާގޮތުން އަުލން ހިތަށް،މި

 އެދާންފެށީ  މަތިވެރިވަުމން އިތުރުވަމުން  ވިއަވަތިކަމޭ   

 އެކިއެކި ހަނދާން އައުވާގޮތުން ތިކިތައް ކަރުނަ އޮހޮރޭ ލޮލުން 

 އެހެނަސް އެތައް ފިލާވަޅެއް އެދެވޭގޮތުން ލިބެވެން ފެށީ   

 ރު ޒާރު ފޮރުވިގެން،އެގެއްލުނީތަ ދެން ވަސްމީ! އަސްތާ

 ހަސްފަސް ނެތެވި އެދާނެހެން ަނމަވެްސ އަގޭ އަރަންފެށީ  
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 ހުވަފެނުގެ މަސްރަޙުން ޙަޤީޤީ މަސްރަޙަށް ބަދަލުވުމުން،

 އެކީެމ ދެމިހުށީ  ޝުކުރު ކުރުާމ  ހިތުން  ދެވަރެއްނުވާ   

 

 އެއްކަލަ ފޮޓޯ 

 

 ވޭނާ ޢަޛާބު ލިއްބިއަސް އުފަލޭ އިހުގެ އެއީ 

 ސިފައަކީ އެއީ  ނިމިދާ  ގައި އުދާހު ހޫނާ   

 މަންޒަރުތަކުން ހިތަށްފެނޭ، އަދި ލޯވިޔަސް ދެކޭ 

 ެއއީ  ހަންހާރަވެތި އުފާތަކީ ލިބެވޭ ސަފުން   

 ނުލިބޭނެތަސް ޙަޤީޤީ ފާގަތިކަމެއް ހިތަށް،

 އެލި މޭލިނުެވ މިގަސްތަކަށް އައި ރޯަކމޭ އެއީ   

 ފަރިވެވި ފޮޅޭމެލާމެލި ނަލަރީތި ފާޑަކަށް،

 ފޮނުވާ ޝަޒާ އެއީ...ގެ އެންމެ އެދެވޭއަރިއަހު  

 އައިހަމަ ރަބީޢެކޭ އާ އައި ދައުރުތަކު ތެރޭ،

 ެއއީ   ހީވާގޮތުން  އެއަށްވުރެ   ނައިނަމަ ހެވޭ   

 ތެދެކޭ މިއީ ތެދޭ ހަމަ ތެދުބަސްތަކުން ތެދޭ،

 މެދުވެރިވި ސަބަބަކާނުލާ އައި ހޫުނ ރޯޅިއޭ އެއީ   

 .... ދުވަހަކު އެފަދަ ޚަރީފެއް ނޫންނަމަ އެފަދަ

 ބާޣެކޭ މިއީ   ވަަޒންނުވެވޭ  މޫސުމެއް ....  

 ނަމަވެސް ކުާރ މިދައުރުން ދުނިޔޭގެ ަހމަތަކުން،

 ނުލިބޭ ދެމޫސުީމ ރަހަ ލިއްބައިފި ދައުރު އައީ  

 ސާދާވި ސާފު ހިތުގާއިލަކުނެއް އެލެއްވިގޮތް،

 ެއއީ   ފިލާނެ  ނޫނޭ   ކުރާހަމަ އާދޭހަކުން   

 މިދާ ހިތަށް، އަދު ނޭދެމޭ ޝިފާއެއް ފިހިގެން

 އޮހޮރޭ ލެއޭ މިއީ  ވަދާޢީ  ހިތުން  ތެދުވެރި   

 

 

 ހިތް ....ގިނަވެފައިވާ 

 

 އަންނަ ބަދަލާ އޮޅުވަމުްނ ގެންދާ އޮޅުްނ ނޭގޭށިތޯ؟

 ވަޔަށް ބަލަ ސިއްުރ ހަމަކުރެވޭށިތޯ؟ މާބޮޑިތައްބަންނަ   

 އުދުހެމުން އައި ނައި ތަނެްއ ނެނގޭގޮތުން އައި ދޫނިތައް،

 ނުފެނޭށިތޯ؟ ން ބާޣެއް ފެނެވުމުން ދާތަނެއް އަދު އެހެ  

 ލޭކޮކާލާ މާބުރާ އަދިވެސް އެފަދަ ކުދި ނަފްސުތައް،

 ބެލެވޭށިތޯ؟ ދާ ފޫހިގޮތް  ރަޙްމެއްނުކޮށް   މާތަކަށް   
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 މާއުފާވެރި ރާގަކުން އައިސް ލަވަކިޔާލާފާ އެދާ،

 ޤަދަރު ދެވިދާށިތޯ؟ ކަމުގަިއ  ބުލްބުލެއް  މާވަފާތެރި   

 ރި ނަަލ އެއްމެނަށް މަޝްހޫރު ތިޔަ ތިން ހަތަރުމާ،އެންމެ ފަ

 ނުމެދޭމެތޯ؟ މިލީާމ އުކެވިގެން ވެއްޔަށްވެގެން  ވެސް   

 ކުލައަކަށް ބަދަލެއްނުވާ ވަހަކަށްވިޔަސް ދެގޮތެއްނުވާ،

 މާވެްސ ުނމިލި ހުންނާށިތޯ؟ އެފަދަ  ދިލައަވީހޫނުން   

 ތާއަބަދު ވިހަތީރުތައް ތޮރުފާ ހިތެއްގައި ލޭތިކެއް،

 ހުންނާށިތޯ؟ ކުލަނެތްވިޔަސް  ނާއަލުން އޮހޮރާކަށެއް   

 އެންމެ ތެދުވެރިޔާ ކަމަށް މަތިވެރިވިހާ ސިފަ ދައްކަމުން،

 ފިލުވައި ހިތުން ލެވިދާށިތޯ؟]ޤަދަރު[ކޮންމެ ަމލަކަށްދޭ   

 ތެދެކޭ ނެތޭ ތެދުވެރި ހިތެއް ދެގޮތެއް ނުވާ،! އާއެކޭ

 ލިބެވިއްޖެތޯ؟  ކިތަކަށް ތަޖްރިބާ ކިތަކަށްފަހަރު! އާދެ  

 ގެއްލިދާތާ ކޮންމެ ދުވަހެއް މިގޮތުގައި މަންފާ ނުކޮށް،

 އެންމެއުފަލެއްނެތި މިހެްނ ކިތަކަށއަހަރު ފަހެ ވެއްޖެތޯ؟  

 ގެއްލުނީތޯ؟ ގެއްލުނީތޯ؟ ނާދެނެއް ނުލިބޭނެތޯ؟

 މެތޯ؟ވީގިނަ އަޅާ  ދުނިޔޭން  ގެއްލުނީތޯ ދިރިއުޅުން؟   

 

 

 އުޅެވިއްޖެ 

 

 ކުން ޢިލްމީ މަށަށް އުޅެވިއްޖެއޭ ފެންބޮވޭތޯ ކަޑުތަ

 ފެންނަ ޢިލްމީ ޤުލްޝަންމާވެސް އެތައް ބިނދެވިއްޖެއޭ   

 ދެއްވަވާ މަތިވެރި ދަރުސްތައް އެކިރޮނގުން ގިނަގުނަ އެތައް 

 ދިރުވިއްޖެއޭ  އެންމެ އެދެވޭ ގޮތްމަތީން ޫނނަސް ތެދޭ   

 ކަރަންކާއާ ލިލީއާ ޗާނދަނީއާ  ފަރިވަމުން ޙުސްނުއާ

 ުއޅެވިއްޖެއޭ  ގެންދާގޮތް ބަލަން   ލްޒާރުދިރުވަމުން ގު  

 

 އެކިފަހަރު މިމަލުްނ އަނެއްކާވެސް ދިރުން ލިެބމުން އެދާ،

 މާތަކުތެރޭ އުޅެވިްއޖެއޭ  ޢަދަދެއް ނުވާ   ވަކި މިވެނި  

- ހިތްނިކަން ހެއު އުޚުތުނާ އަދި ލޯބިވާ ރަޙްމަތްތެރީން

 ހިނިތުންވެެވސް އުޅެވިްއޖެއޭ  އުފަލުގައި  ނާއެކީގައި   

- އަދި ވަކިން ހިތްހަމަޖެޭހ ގޮތުގައި އެތައް އުންމީދަކާ 

 އެކު ހިތުގެ ޤުލްޝަން ދިރޭގޮތުގައި އެތާ އުޅެވިއްޖެއޭ  

 ރޭވެމުން ހިތުގައި ޙަޔާތުގެ އަންނަނިވި ަކންތައްތަކެއް،

 ފޭވަމުން ބަނަކަން ހިތުންދާވެސް ގޮތުން ުއޅެވިއްޖެއޭ   
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 ތުގައި ަކނޑަައޅާ،މަޤްޞަދެއް އޮވެގެން ނުހަނު މާތް ޢަުޒމް ހި

 އަގު ވަޒަންކުރުމުގގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅެވިއްޖެއޭ   

 އޮންނަ އިތުބާރެއްގެ ސަބަބުން އަންނަނިވި ދައުރަށް އެދޭ،

 އުޅެވިއްޖެއޭ  އިންތިޒާރީގައި އުފަލުގައި، ޞަބްރުގައި   

 ކޮންމެ ކުޅެޭވ ކުޅިވަރެއްގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތައް،

 ތްމަތިން ދަސްކޮށް ހަދަންއުޅެވިއްޖެޔޭ އޮންނަފުރިހަމަ ގޮ  

 އަންނަ އެކިއެކި ވާދަމެޗްތަކުގައި ވިޔަސް ބައިވެރިވެގެން،

 އުޅެވިްއޖެއޭ  ތަރްޙީބުދީ   އުފަލުގައި ގެންނަ ޖޯޝީ   

 ނުވިޔަކަސް ޤުރްބާނަކަށް ޤައުމަށްޓަކައި ވަޠަނަށްޓަކައި،

 މިތުރަށްޓަކައި އުޅެވިއްޖެއޭ ލޯބިވާ   އެޔަށްވުރެ އަދި   

 މީހަކަށް ނޭނގުނު ަކމަކު އެތަކެއް އުފައު މަޙްރޫމްކޮށް،

 އުޅެވިްއޖެއޭ    ހިތްދާގޮތުން ކީހެމުން ކޮށި ކީހަކުްނ   

 

 ޤައުމަށްޓަކައި ޤުރްބާން 

 

 ތުރާތަކުން މިންޖު ޤައުމުވޭތޯ ! ފުރާނަދޭށޭ! މުރާލިވާށޭ

 އަރާމުހުރި ދުނިޔެއެއް ފެނޭތޯ ! ބަރާބަރަށް ޢަމަލުގައި ހިފާށޭ  

 އުޅުމަށް ިތމާނުވިސްނާ، އިާމމަށް ނުމެބަާލ ހިނގަންޏާ، ތިމާގެ

 !އަމާޒު ނުހިފޭނެކަްނ ޔަޤީނޭ، ބަލާށެ ކުރިފަސް އިހަށް ފެނޭތޯ  

 !ލަފާއަހައިގެން ހިފާށެގޮތުގައި، ނިފާޤު ގޮތް ހަމަ މުީޅންމެ ނެއްތާ

 ަލމާތޯ؟ ގޮވައި  ވަފާތެރީންނަށް  ދިފާޢުވެވިދާނެ ގޮތްތަކޭމީ،   

 ސް ނެތަސް އިޔާރެއް އޮތަސް ވެފާ ނުރުހެވޭ ހަތުަރކަށް،ކިތަންމެ ދެރަޔަ

 !ކިތަންމެކުޑަޔަސް ރަނގަޅުބަހެއްަނމަ ލިޔާށހިތުގައި ޢަމަލުވެވޭތޯ  

 ވިޔާނުވާ އަނގަތަޅާ ހެދުމުގައި، އިޔާރުނަށް ޣީބަތައް ބުނުމުގައި،

 ބަދަލުކޮށްލެވޭތޯ ނިޔާފުޅަށް ނެތި ބިރެއް އަބަދުގައި، އުޅޭއުޅުން   

 އިން ހިވޭތަ އުފަލެއް، ނިވޭެނ ކަމުގައި ހިތުން އެގިންެޏއް،ވެވޭ މިފާފަ

 ދެވޭ އެއީ ހޫނެކޭ ވަކީންަހމަ ތިމާގެ ނަފްސަށް ސިހުްނ ނުވޭތޯ؟  

 

 ހިތުންނަގާ ގަދަ އުދާހަކުންދެން، ކިތަންމެ ގޮތަކުންލިބޭ ޢަޒާބުން 

 !ހިތާއި މޭވިރި ދިޔަސް އެބާރުން، ބަލާެނ ހަމައިްނ ނުނެއްޓިވޭތޯ  

 ގައި ކުށެއް ތިމާއަށް، ދެވޭހިނދެއްގައި އަންގައިދިމާއަށް،ވެވޭހިނދެއް

 މިފަހެދޮގެއްތޯ؟!ވެވޭގޮތެއްގައި މަގްބޫލު ރަނގަޅަށް، އިޤްރާރުވާށޭ  

 ކަމޭހިތޭނީ، ޢިއްޒަތް ލިބޭނީ، ައމާުޒ ހިފިގެން ކުރިޔަށް ދެވޭނީ،

 ނަމާއި އަބުރާ ދަށަށް ނުދާނީ،އިތުބާރަކުންނޭ ނުޝައްކު ނޫންތޯ؟  

 !ންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހިތާށޭމިސްކީނު! އިގެން އިސްެވސް ނަގާށޭލަވިސްނާ ބަ

 ވިއްސާނުލާށޭ ނިކަމެތިފަޤީރުން،މިޞްރާބު ރަނގަޅަށް ސަފުންހިފޭތޯ  
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 ތައުބާވަމާތޯ؟ އައުދާނަ ކިބައަށް، ނައުމުން މިޣާފިލު ހޭލައިދިމާއަށް،

 ؟ޤައުމަށްޓަކާ އަދި މަރުވެސްދެމާތޯ؟ތައުފީޤު އެކަލާނގެ ދެއްވަވަންތޯ  

 އެދެވޭގޮތުންހެއު ! ކުރާށޭ....އަޚުނޭ މަގޭ ހެުއ އުޚުތުންނެ އަދި ހެއު،

 ޝަޚްޞިއްޔަތެއްހުރި ފިސާރިކެރިތިބި ވަމާހެ ބަޔަކަށް ފަޚްރެއް ލިބޭތޯ؟  

 

 ގެއްލުނު ލޯބި 

 

 ލޯބީގެ ތިޔަމާތައް އަލުން ފޮޅެމުްނ ނުދިޔަނަމަ މާހެވޭ 

 ވޭ ލޯބީގެ ޤުލްޝަން ހުވަފެނުންވެސް ނުފެނުނިއްޔާ ާމހެ  

 ބީވެވި އަތުން ދިޔަތީ އެމާ ވޭނީ ގޮތެއްގައި ގިސްުލމާ 

 ޮރވޭ  މީރުއިމެކޭ އަބަދަށް  ނީވީގޮތެއްގައިވެސް ހިތުން   

 ގެއްލުނު މަގޭ ލޯތްބަށް ގެއްލުންތަކެއް ކަމުގައިނުވާ،

 އެއްމެންނުރުހުނަްސ ކޮންެމ ޤުރްބާއެއްވުމަށް ޖެހިލުންނުވާ   

 ތާހަދައި ޝިޢުރީގޮތުން،ނަންހުރި އެތައް މަލަކުްނ ވަކިން ދަސް

 ކަންފަހިވި އަތަކުން ބަލައިދިނަސް އުފަލެއް ކަމަށްވޭބާދެވޭ؟  

 ރުވެމުންދިއަސް އާގަސްތަކެއް، ފަަޅމުންދިއަސް އާކުރިތަކެއް،

 ފަރުވާޔަކަށްވޭ ބާވެވޭ؟ އިވެމުންދިއަސް މިުއޒިކްތަކެއް،   

 އެއް އަލުން،...ނުދެކޭ އިހަށް ކުރެހުންތަކާ ނާހާ އެތައް 

 އެބަާހމަވޭ  އަދު ކުރިމަތި  ގޭ އެތައް ސިއްރެއްވިޔަސް ނޭ  

 ގުޅުނީއްސުރެން މާއިހު އެވޭލާާގ ހިތުން ކުަޅ ޒަޚަމްތައް،

 އަދިވެސް ދަނީ ގިނަގުނަވަމުްނ ރިހުމާއި ޭވން ކެުޑމެއްނުވޭ   

 އިން އެކަނިވެރި ބިކަ ޙާލުގައި،....ނުކުތީމައޭ ދާރުލް

 ރުނަ އޮހޮރުްނނުވޭ އޭރުން ކަ ފުދެވޭނެނީ،  ދުޢާ   މިކުރާ  

 ނަފްސާ ވަކިވެވި ރޫޙުގޮސް ރޫޙާ ބައްދަލުވާހިނދުން،

 އަހުރެން ހިތުންގިނިތައް މުިޅން އެކުގާ އެީއ ދުވަހޭ  ނިވޭ   

 މަޙްޝަރު ދުވަހުގައި ނޫން ގޮތެއްގާ ދިރިއުޅޭ ޞަހަރާ ތެރޭން،

 މާހެވޭ    ބައްދަލުނުވިއްޔާ   ނާތެދޭ ލޯތްބާ  އަހުރެންގެ   

   

 ލޯތްބަކީޭއތޯ؟

 

 ޙަޤީޤީ ލޯބި ލިބިގެންނޭ ޙަޔާތެއް ބާއްޖަވެރިވާނީ،

 ޙަޤީޤީ މަޢުނައިގައިވާ ގޮތުގައި ލިބެވިގެންނޭ މިހެންވާނީ   

 އެއިން ސިއްރެއް އެއަށްނޫނީ އެގުންުނމެވާ އުޞޫލެއްގައި،

 އެންެމ ނޫރާނީ  ައސާސޭ  ލިބެވޭ  އިލްހާމްތައް  އެއީ   

 ނުމެވާ، ސަލާމަތް ސާފުހިތްތަކުގައިމެ ނޫީނ އުފެދުމެއް
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 މިރޫޙާނީ    އެީއ ބާރޭ  ގެނުާވ   ވަކިން ދިލާސާގޮތް   

 ސިކުނޑިޔާ ހިްތ އެއީއެކުގައި އަތާއަތް ގުޅުވަމުްނ ގެންދާ،

 މަލެއްތޯ ފަރިވެނުފޮޅޭނީ  ޙިކްމަތީ ގުލްޝަނުން ކޮންފަދަ   

 އެޔަށް ބުރުލެއް އެރިޔަނުމެދީ، އެގޮސް ގުޅުޭވ ފަރާތެއްގައި،

 ސިފަވާނެތޯ އެހެނީ  ވާނެގޮތް  ހުރެވުުމން އެނަރުހަރުލާ   

 އެދޭގޮތުގައި ޙަޤީޤީ ލޯބި ލިބުމުން ދާކަމަށް ވަންޏާ،

 ޙާލުވެްސ ނިޢުމަތަކަށޭ ވާނީ  ތެދޭ ނިކަމެތި އެކަނިވެރި   

 ލިބުން އެދެވޭ ނަމެއް ޫނނޭ އެތައް ފައިސާތަކެއް ނޫނޭ،

 ލިބުން އެދެނީ އެކަނި މަތިވެރިވި ލޯތްބޭ ސާފު ނޫރާނީ   

 މީ، ހަމަ ޙަޤީޤީ މަޢުނައިްނ ލިބުމީ،ޙަޤީޤީ ލޯބި ލިބު

 ރޫޙާނީ  ގުޅެވޭެނ  ގުުޅމަކުން  ޒަވާޖޭ  ޙަޤީޤަތުގައި   

 ޕްރޮގްރާމަށް އަލުން ބަދަލެއް ނައިސް ފުރިހަމަަވމުން ދަންޏާ،

 އަދާނުވެވޭނެ ޝުކުރެއް ަކމުގައޭ ވާނީ  ޢުމުރުގާވެސް   

 ތަޢާރުފު ނުވެވިގެން މިއުޅޭ ވެވޭތޯ އުެޅމި ވަރުބަލިވާ،

 ޢާދަވި ލޯބި ހިތުގައި، ކެކިއަރާ ފުރިއުތުރެމުންނެދަނީއި  

 ތެދޭ ލޯބީގެ މޭވާއިން ޣިޛާ ނުލިބޭ ގޮތެއްގައި ދެން،

 މިދޭހަކު ދިރިއުޅޭނޭ އެންެމ އުންމީދެއް ވިއަްސ ނުވަނީ   

 ހިތާ ރޫޙުން އަބަދު ކެނޑިނޭިޅ މިދުޢާތައް މިހެން ކުަރމުން،

 ގައި ވޭނީ ހިތާ ރޫޙުން ވަމުން ޤުރްބާންދަނީ ިމ ޢަޒާބު  

 ޙަޤީޤީ ލޯތްބަކީ ތިޔައޭ، ޙަޤީޤީ ލޯތްބަކީ ތިޔައޭ،

 އުފާ ވާނީ   ޙަޤީޤަތުގައި  ލިބިގެންނޭ  ޙަޤީޤީ ލޯބި   

 

 އިޚްލާޞްތެިރ ހަމްދަރުދީ 

 

 އަގަކީ ހިތުން ފިލުވައިލެވޭނޭ އެއްޗަކަށް އަދިވެސްނުވޭ 

 އަދިވެސްނުވޭ މަގަކީ ދަތުރުކުރި ގެއްލިފައިވާ އެއްޗަކަށް   

- ނިވެރިކަން އިހަށްވުރެވެސް ބޮޑުވި ދުވަހެއް ަކމަށްކައަދަކީ އެ

 ވުމަކުންވިއަސް އެހަނދާންތަކީ ނުވިޭއ ފިލައިދާ އެއްޗަކަށް  

 މަރުވީކަމަކު އެްއމެން ހިތުން ފަރުވާ އަުލން ނުވެވޭގޮތުން،

 މަރުދޭށެ މިހުރީ ތެދު ހިތުން  ދިރުވާނަމޭ މިންނަތްތަކުން   

 ނޭގޮތުން މަތިވެރި ނަމެއް،އުކެމުން އަލުްނ ޞަފްޙާތަކެއް ދާ

 ހޯދާކަށެއް   ޙިކްމަތްތަކުން އަލުން  ނޫނޭ  ނުކެރޭނެއެއް  

 ފިނޑިކަން ޠަބީޢަތުގައިނުވާ، މިނިަވން ހިތެއް ަކމުގައިވެފާ،

 ާކމިލްވެފާ   ގޮތްތައްވަނީ  ޖާދުވީ  ނުދާފަދަ  ކެނޑިގެން  

 ރާގެއް އިތުރު އަޅުވާކަށެއް އަލަކުން ޔަޤީންކޮށްދޭކަށެއް،

 ލޭތިކެއް  ހިތުގައި  މިައޅާގެ  އޮހޮރާކަށެއް،  ދެންނެތޭ ނާ  
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 އަނެކުންގެ ހިތްތައް ބަރުވިއަސް މީހެއްަކމަށް އަދު ނުބެލިއަސް،

 ތަރުޙީބުދޭށަޖެހޭނެވެސް ވިސްނާުލމުން  ހަނުހުރެ ނިކަން   

 ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުން އެއައި، ހެއްލުންތަކާ ވަސްވާހުގައި 

 މުްނ މިންނަތް ކުރާީނ އަބަދުގައިނެއްތާލު  ންއެއްހިތްވެގެ  

 ވިޔަވަތި ހިތުން ތެދުވެރިގޮތުން ދަންނަވަމެ އެދިގެން ދެއްވެވުން

 އެދެވޭގޮތުން ފާގަތިކަމެއް  ތަނަވަސްކަމާ  ތިޔަހިތްޕުޅަށް   

 ވިދިގެން އެފަދަ ބަރަކާތަކާ އަބަދީ އުފާދެއްވުން އަދައި،

 ން އަދައިދެޙަޔާތުގައި ދެއްވު ކެނޑިނޭިޅ ކުރަމޭތައް ދުޢާ   

 ރުވެމުން އެގަސްތައް ފޯދެމުން ހެެދމުން އަލުްނ މާފަރިވަމުން،

 ދިނުމުން އެގުލްޝަންދާތަން އެވަނީ ހިތަށްފެނިގެން ސަފުން   

ނޑިތަކާ  ވަސްމީރުީވ އެކިމާަމލޭ ! އަސްތާ އެހެރަ މާބޮ

 ނޫރަންމަލޭ  ފަސްދީ ދިއުން ދަތިވެއްޖެއޭ، ވަސްމީރުވީ   

 ކުޅަަޔސް އެނަލަނަަލ ބާޣުގައި،ހަނުހުރެ ހިތާ ރޫޙުން ވެދުން 

 މަތިވެރިކަމާ ފުރިހަމަކަމެްއ ވަޒަނެްއ ނުވާނޭ ޢުމުރުގައި   

 ނާކާކުތޯ؟....ނޭދޭނެތޯ؟ ދާހިތްނުވާންވާނެތޯ

 ރާޙަތާ ފިނިކަން އެފަދަ ފަހެވާނެތޯ؟؟ ....ކޮން ޖީލެއްތޯ  

 

 

 ބާއްޖަވެރި ޙަޔާތެއްގެ ސިއްރު 

 

 ޒާރެކޭ އާބާރުތައް އުފެދޭނެ ހިތްތައް ފަރިކުރާ އޭ

 ރޯވެވި ދިރޭނެ ރަބީޢެކޭ އަލުން  ވީރާނަވާ ޤުލްޝަން   

 ރިއްސާ ހިތުން ނަަގމުން އެދާ ހޫާނ އުދާސްތައް ފިލުވަމުން،

 ފެއްސާއި ފިނިފެންމަލުގެ ކުލައެކުވާ އެއީ ަނލަ ޖައްވެކޭ   

 އޭ ޖަންނަތޭ، ޭއ ޖަްނނަތޭ، ރޫޙީ ގޮތުން ވަދެވޭ ތެދޭ،

 ސިއްރެކޭ      ޙަޤީޤީ ާހމަނުވެވޭނޭ  މޭރުންވެދާހެން   

 ފެތެމުން އަލުންދާ ކުލަތަކެއް ނުދެކޭ އެތައް މަންޒަރުތަކެއް،

 ހިތަށާއިސިކުނޑިޔަށް ދައްކަމުން ފިނިހިތްކުރާނެ ހަވީރެކޭ   

 ފަރިވާ އެތައް ކުދިމާމަލުން ނަލަރީތި ފިނިފެންމާތަކުން،

 ބާރެކޭ މިނިވަންކަމެއްދޭ  ދިރިގެން ހިތާ ރޫޙަށް އިތުރު   

 އި ފާގަތިކަމާ ދެޙަޔާތުގާ ނިޢްމަތްތަކާ،ދެޙަޔާތުގަ

 މޭވާއެކޭ  ެއީއ  ދެވޭ ނބި  ލިބެވޭނެހެން   ދެޙަޔާތުގާ  

 !ރަްޙމަތްތެރިންނޭ ލޯބިވާ! އޭ ޔާރުނޭ އެކުވެރި މަގޭ

 އޭރުން އެއީ ުމޅި ޢުމުރުގައި، ައލިވާނެ ގަދަފަދަ ނޫރެކޭ  

 ދެތަނެއް ސަފުން ނުބެލޭނެފަދަ ދެއަޑެއްވިޔަސް ނޭހޭނެހާ 

 ޝަޙްރޫރެކޭ  މެތި ފަޤީރުންނަށްވިއަސް އެކަށޭނައޭ ނިކަ  
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 ޓޯކީން އެފަދަ މަންޒަރުތަކެއް ފެނުމުން ހިތަށް އެވެާލ ގޮތެއް،

 އިޙްސާސްވާެނ ޙަޔާތެކޭ  ާހމަވެވި  ތިމާޔަށް  ސީދާ   

 ނައުމުން މިފަދަ ޞަފްޙާތަކެއް، ތާރީޚުގާ ދިރިއުޅުމުގައި،

 ަސހަރާއެކޭ އެޙަޔާތަކީ   ތެދެކޭމިއީ،   ހަމަދަންނަވާ  

- ވިހަތީރުތައް ކުޅަހާ ޒަޚަްމ ފިލުވޭގޮތުން ލިބެވޭ ޝިފާ

 ހަމަމިއީ، އިްނސާނަކަށް އަންނާެނ ވިޔަވަތި ދައުރެކޭ-އޭ  

 އައުމުން އެފަދަ މަންޒަރުތަކެއް ފެނިގެްނ ހިތުގެ ގުލްޒާރުގައި 

 އުދާހާ ގިނިތަކޭ  ނިވެމުންދަނީ ވަގުތީގޮތުން ނަމަެވސް  

 ނަޔާ ފިޔަ ޖަހަޖަހާހުިރ ތަރިތަކެއް ނިވެމުން ހިތުގެ ުއޑުގާ

 ދިޔަޔަސް، އަލުންއާދުނިޔެއެއް ފެންނާނެ ރަމްީޒ ދިރުމެކޭ  

 ވިރިގެން މެޔާ ހިތް އޮހިދަނީޔޭ ހީވެދާފަދަ ޙާލުގާ،

 ޝިފާއެކޭ ދިރޭނެ  ހުރިނަމަެވސް  ކިރިޔާ ހަށީގާ ރޫޙު   

 ވަޒަނެއް ނުކުރެވޭނޭ ތެދޭ މަތިވެރިގޮތުން އަދި އެންމެމާތް 

 ކާނާއެކޭ   އޭ މީރު ފޮނި އި މެނޫނީ ލިބިގަތަސް، ގޮތުގަ  

 !ނޭވާލެވޭހާ ހިދަކުގައި، ހިތުގައި ތަޞައްވުރުކޮށްބަލާ

 !ނޫނެކޭ ! ސިފަވާނެތޯއޭ ގޮތެއް  ސިޙުރީ   އޭގާ އެވާ  

 އެޖެހޭ އެކަނިވެރި ޙާލުގައި، ދުނިޔޭގެ ޢަމަލީ ޒާރުގައި،

 ެރކޭ މަދަރުވެރި އޭ ޔާ އެއްމެއެދެވޭ،  ވެދެވޭ އެހީތެރި،   

 ދެކެވޭނެތޯ ތަފްޞީލުކޮށް؟ އިންޞާފު ފަހެ ކުރެވޭނެތޯ؟

 މަޥްޟޫޢެކޭ ާމމަތީ  ބަލާޣަތަށްވުރެ  އަޅާެގ  ނިކަމެތި   

 ނުވެވޭނެތަސް، ނުލިބޭނެތަސް، ހޯދައިނުގަނެވޭނެކަމަށް 

 ވިއަކަސް ޙަޔާތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަކީ މިބުނި ނިޢްމަތްތައް  

 

 އް ރޫޙާނީ ރަފީޤާއަކަށް ހަނދާނުގެ ޖިޒީއެ 

 

 އޮއްސިގެން ދިޔައީ އުދަރެހުން، އެއްމެ ައލިގަދަ ތަރިއެކޭ

 ވިއްސިގެންގޮސް ގެއްލުނީ، ލޮބުވެތި މަލުެގ ނަލަ ފިޔަތަކޭ  

 ހަމައެކަނި އަޑުރީތި ބުލްބުލް ަކމުގައެއް ނޫޭނ ވަނީ،

 ހަމަ ތަކަށް އިންޞާފްވެރި ޝަޚްޞިއްޔަތެއް ހުރި ވެރިއެކޭ   

 –ގާ ހިންގަާވ ވިސްނުމާ ޢަަމލާއެކީ، ސާބިތު ޤަދަމް

 ޢިއްޒަތްތެރިއެކޭ  ވެސް އެއީ އަގުހުރި ނުހަނު ލޮބުވެތިވި   

 ދުނިޔެ ދުށްހާ އާދަޔާ ޚިލާފް ޖިންސުއްލަޠީފް މާތް

 ބަޠަލާއެކޭ    އިތުރު  ފާގަތި   ކުރެން  ހާ ޒަޢީމާއިން  

 ޤުދްރަތުގެ ހަދިޔާތެރޭން މަތިވެރި އެތައް ހަދިޔާއަކުން،

 ގަދަ ނޫރެކޭ  ނަތް ވިދުވަރީ ޒީ ގޮތުގައިވި  ޤަދްރުވެރި   
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 އަގު ނުދަތްނަމަ، އެއްޗަކަށްވާ، ކޮންެމ ހަމަދާީނ ދަށަށް،

 އެއްޗެކޭ އަުގ އަރައިދާ  އަގުކަްނ ދަތީމާ،  އަގު އެއީ   

 ހަމައެފަދައިން، ކާމިޔާބީތަކުގެ ސިއްރީ އަޞްލަކީ

 ހަދިޔާގެ އަގުދަތް މީހެކޭ  ޤުދްރަތީ  ހަމަ މިދެންނެވި،   

 ޔޭން ޖިންސުއްލަޠީފް ނަގާލުވާ ރީތިކަމަކީ، ދެދުނި

 ހެއްކެކޭ    އުޖާލާ   އިދިކޮޅު އެބުނާބަހުގެ   ކޭއެއްޗެ  

 ބިންގަލެއް ކަމުގައި ޙަޔާތުގެ ހެއްދެވީ ޠާހިރުކަޭމ،

 އިން، އެތާނގައި ޖެްއސެވީ ލިބެވޭ ގޮތުން މޮޅުޝަރަފެކޭ  

 ކެނޑުވުީމ އުއްމީދު ހިތަކުން، މާފު ނުވެވޭޭނ ކުށޭ،

 މި ޔަޤީނެކޭ  ވަރުގަދަ ވަނީ  ޅުތެރޭ ހިތްޕު މަޑުޮމޅިވި   

 ޝާޢިރާނާ އުދަރެހުން މުޅި ދުނިޔެއަށް އަދި އަލިކުރާ،

 ތަރިއެކޭ  ފިޔަޖަހަޖަާހ ހުރި  ވިދުވަރުން،  ޝާޢިރާނާ   

 ދިރިއުޅުއްވުމުގާ ނުހަނުމާްތ މަޤްޞަދެއް އޮވެގެން ނިކަން،

 ހަރުދަނާ ގޮތުގައި ދަތުރު ނިންމެވި އިތުރު އިންސާނެކޭ   

 ވާ މޯޓޯއަކީ، ޤައުމުެގ ޝަރަފް ހިފެހެއްޓެވުން،ހިންގަ

 ވިންދު ހުރިހާހިނދަކު ކަމުގައި، ލެއްިވ ޙަރަކާތްތެރިއެކޭ   

 އަސަރުގަދަ މަތިވެރި ފަށުއި ބަސްފުޅުތަކުގެ ތަޤްރީރުތައް،

 ތަރްޙީބެކޭ ލިބެވޭގޮތުން  ހިތްތަކަށް  ކުރުވީ  އަސަރު   

 އެއްގޮތުން، ހިތުގެ އަޑިން ލޮބުވަތައިގެން އެއްހިތުން ަހމަ

 ޤުރްބާނެކޭ   ިދީނ  ޒަޢީމާއަށް   މަތިވެރިވީ   އިތުރު  

 އާއެކޭ ފުރްޞަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕެވީ ޤައުމަށްޓަކާ،

 ޞަފްޙާތަކޭ   ޚިދްމަތީ  އެދިޔައީ،  ފުރެމުން  އާއެކޭ   

 އެދެވިގެންވާ ގޮތްމަތީން ތަޢްލީމް ލިބިގަތުމަށްފަހުން،

 ރަނީ މިޔުޒިކްތަކޭހޮލޮބުވެތި، އޮ ދެވިގެންވާ އެންމެ އެ  

 ކާމިޔާބީ ކުރެވެނީ ލޯބީގެ ފޮނި ފޮނި ދައުރުގާ،

 މިދުވަސްތަކޭ  އަންގަނީ   ކުރެވިގެންކަން ކާމިޔާބީ   

- ލޯތްބަކީ ބާރަށްވުރެން ވަރުގަދަ ދަތި އެއްޗެއްކަން ޙަޤީ 

 ޤީ ގޮތުން އިޙްސާސް ކުރަމުްނ، ފަރިވިއޭ ގުލްޒާރެކޭ   

ނޑީގެ  ލޯބިން ފޯވެގެން، އެންމެ ފޮނި ގޮތުގާ ހިތާ ސިކު

ނޑުގައި ވިދާ ޝަބްނަމްތަކޭ     ފެންނަނީ މާތަކުގެ ކަރުގަ

 އެއްޔޭ ލޯތްބަކީ، އެއްޔޭ ޙަޔާތީ އުފަލަކީ،! އާދެ

 އާދެ ފެނުނީ، ބާއްޖަވެރި، އަދި މާފަށުއި ދިރިއުޅުމެކޭ   

 އަހަރު  70ވޭތުކުރުމަށްފަހު، ޙަޔާތީ ދައުރުތައް 

 !ޢަބަރާތްތަކޭ އެންގީ އޮހުނު ވީތުރާލެއް ހިތްތަކަށް،   

 މުދި ދުނިޔެ ގިސްލާނުރޯނީ، ކީއްވެތޯ؟ ކޮންހަމައަކުްނ؟

 !އުނިވެގެންދިޔައީ، ދުނިޔެއިން އެންމެ އަގުހުރި އުފަލެކޭ  
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 ގެއްލުނީ ޚިދްމަތެކޭ، މަޙްރޫމްީވ އިވުމުްނ އަލުން،

 !ފޮނިބަސްތަކޭ އޮހޮރުއްވަވާ  މާތް ޢާޠިފާ  ގެއްލުމުން   

 ޖާދުވީ ގޮތްތައްއެވާ، އެންމެ އަގުހުރި، ސާޙިރީ އަދި

 !ޅެންތަކޭ ގެއްލެނީ އުފެދުން އަލުން، ފޮނި ޝާޢިރާނާ   

 ގެއްލުނީ ތިޔަހިތްތަކަށް ލޯބީގެ ލިބެވެ ދަރުސްތައް،

 !ރާނީއެކޭ  ފިނިފެންމާތަކުން ލޯބީގެ  ގެއްލުނީ،   

 ގެއްލުނީ ދުނިޔޭން ސިޔާސީ ފަލްސަފާާނ ޖައުހަރޭ،

 !ަހމްދަރުދީތަކޭ  ވަޠަނިއްޔަ ވިއަވަތިވި  ގެއްލުނީ   

 ގެއްލުނީ ޖިްސމޭ ދުނިޔެއިން، ގެްއލިދިޔައީ ލޯމަތިން 

 އެންމެހާ ހިތްތަކުގެ ޢުމްޤުން އެދެވެނީ ނިޢްމަތްތަކާ   

 ދިވެހި ޤައުމުގެ ލޯބިވާ ޖިްނސުއްލަޠީފުންނޭވެ މާތް،

ނިޑ މިފަދަ ވާށޭ     !އާއެކޭ! ކަމު.....ނުވެނިކަން ފި

 

 ޤައުމީ ލޯބި 

 

 އި ހުރެގެންނެ ރޫޙެއް ހަމަ ދިރޭ ޤައުމެއް ދިރޭނީ ޤައުމުގަ

 އައުދާނަ ޤައުމީ ލޯބި، ހިތްތަކުގައި އުފެދިގެންނޭ ދިރޭ  

 ލޯބީގެ އެކިއެކި ފަންނުގައި، މަތިވެރި އަރާހުިރ ލޯތްބަކީ،

 ޖައުހަރޭ އޭ އަރާހުިރ  ލޯބީގެ ތެރެއިންވާ މުޤައްދަސް   

 ޝަޚްޞިއްޔަތެއް ހުރި ލޯތްބަކީ، އަދި އާރުލާވެސް ލޯތްބަކީ

 !ދަސްކުރޭޚްރާޝަރަފްވެރި ބާރަކީ، ޙުއްބުލްވަޠަންކަން ފަ  

 ޢިޝްޤިއްޔަ ވަރުގަދަ ލޯތްބަކީ، ޖެހުމުން ެއޖާދޫގާ ތެރޭ،

 ވޭވުންފުރޭ  ފިސްހިތްވެގޮސް ކަންނެތްކުރާވެސް އެއްޗެކޭ   

 އެހެނަސް މިބުިނ ޙުއްބުލްވަޠަން އިންސާނަކަށް ކުރުާވ އަސަރު،

 އުފައްދާނޭ ދިރޭ ޖޯޝަކާ ބާރެއް ޖެހުމުްނ އަލުން ނެތް   

 ތެދެކޭ ހިތަށް ދަތިވީވަރެއް، ނާކާމިޔާބީ ވާހިނދެއް،

 ެކރޭ  އުފައްދާނީ  ޖޯޝީ  ޙަރަކާތެކޭ،  އަލުން  ތެދެކޭ  

 އަޚުނާއި އުޚުތުންނަށްޖެހޭ، ދަތިޙާލުތަކުގާ، ހީވެގެން،

 ފިކުރެއްކުރޭ ރަޙްމެއްވެވޭނަމަ، ޭއމިބުނިލޯތްބޭ، މިއަށް   

 ޙުއްބުލްވަޠަން އަގުހުިރ އެމާތް،، އުފެދުންނުވާނަމަ ޤައުމުގާ

 އުފެދުމުގެ އަޞްލަށް ޙުރްމަތެއްނެތް ޤައުމެކޭ އޭނުމެކެރޭ  

 ޖުރްއާތު ވެދާހައި ދުޝްމިނީ، އެކިބާރުތަކުގެ ދިފާޢުގައި،

 ޤުރްބާންވެގެންހަމަމިމަގުގައި، ވުންއެންމެރަނަގޅީވެސް މަރޭ   

 ާގ،ވިސްނުން ފުކެއްކޮށިމީހަކަސް ޙިއްޞާވެވުނުނަަމ މިރޮނގު

 ގަދަހިތްވަރޭ  ލިބެވޭނެނީ  މިޞްރާބް ފެނި އެކިގޮތްގޮތުން   
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 މަދަނިއްޔަތީ ތަހްޒީބުތައް، ފެތުރެވި އެނޫރުން އަލިވެގެން،

 ސިފަވެސްނުވާީނ މިންވަރޭ  އުދަރެހުން ޒީނަތީ،   އަދަބީ   

 ވެމިގޮތުންދާ ހިނދުން،.....ޝައުޤާއެކީ، އާރޫޙަކުން 

 ދާނީ އުފާވެރި ަމންޒަރޭ ޤައުމުން އަބަދުވެސް ފެންނަމުން  

 ތެދުވެރިކަމާ ޠާހިރުކަމާ، އިތުބާރާ ނަފްސަށް ލިބެވުމާ،

 ިވރޭ  ހިތުގައި  އޭމިޔުޒިޭކ  އެކުގާ ތަރައްޤީވާނެހެން،   

 ހަމައާއި އިންޞާފީ ރޮނގުން، ަހމަސާފުސީދާވީ މަގުން،

 ގަދަބާރެކޭ ޖޯޝުން ފުރޭ އެއީ،  ހިތްތައ ދަމަހައްޓުވާ  

 !ދަސްކޮށްހަދާށޭ އަޞްލުތައް! އްސިކުނޑީްނ ނެރޭށޭ ބާރުތަ

 ޙިކްމަތުގެ ވަރުގަދަ ބިންގަލޭ، މީާގ ނިކަން ފައިހަރުކުރޭ   

 އަދު ޤައުމު ނޫރާނީ ވެގެންދާކަމުގެ ސިއްރީ އަޞްލުތައް،

 އެަބ އަލިކުރޭ  ހަފަރާތުގައި  އުޅޭނީ ކާކުތޯ؟  ހޯދަން   

 މަޑުފެހި ފިޔާތޮށި ކުލަތަކެއް، މުޅި ޖައްވުގާ ފަތުރާއެލީ،

 ނޑުވުން ނުވާހެްނ ވިދަވިދާހުރި އެންމެ އައުާލ ވިދުވަރޭފަ  

 ތެދެކޭ އުޖާލާ ހެއްކަކީ، ދެގޮތެއްނުވާނެ ިމސާލަކީ،

 އަމީނޭ، އަލިއިރޭ  ޤައުމުގެ  ތެދެކޭ މުޙިއްބުލްވަޠަނަކީ،   

 ތެދެކޭ ނެތޭ ދެން ދެވަނައެއް، މިރޮނގުން މިސާުލޖަހާކަށެއް

 ތަޢްރީފުންފުރޭ  ތެދެކޭ ތަޞައްވުރުކޮށްލިއަސް ޝުކުރާއި   

 ވާށޭ އެފަދަ އިންސާނަކަށް ޢަމަލާ ބަހާ ސީދާވެވޭ،

 މާތް ީމހަކަށް ހީވާގި، ކަންަކމުގައި ކެރޭ  އެފަދަ   ވާށޭ  

 އެއްޔޭ މުޙިއްބުލްވަޠަނަކީ، އެއްޔޭ މުޙިއްބުލްޢިލްމަކީ،

 !އެއްޔޭ މިޤައުމުގެ ރޫޙަކީ، ޢަމަީލ ޝުކުރު ލަސްނުވެކުރޭ  

 

 އީ ފިނިފެންމާ ޛާޣި 

 

 ށެއް އެހެންމަލެއް ބޭނުްނ މިއަދު ނެތޭ ބިންނާކަ

 ފެންދީގެނެއް އެހެން ގަހެއް ހައްދާ ހިތެއްނެތޭ  

 

 ލޯގޮސްމަގޭ އެކަރުގަޑަްށ ހިންގާލީ ވޭލައިްނ،

 ލޯބިން ފުރާކަށެއް ހިތެއްގައި، ތަންފުކެއް ނެތޭ  

 ފުރިހަމަކަމާއެކީ އެހާ، ފަރިވާއިރުން ެއމާ،

 ން ވެތޭ ވާހިތް ވަކި  ވެރިޔާކަމަށް ޙުކުމްކުރާ،   

 !ގެންދާށެ އޭ ވަޔާމަގޭ ރޫޙާއި ނަފްސުވެސް

 ގޮތުގައި ކަޭމ ހިތާ ވަހާއެކީ،  ގެންދާގޮތަށް   

 ލިބުމުގެ ޝަރަފް ހުވަފެންގޮތުން ލިބުމަށްފަހުން ވަކިން،

 ުމޅިންއެކީ، ާވ އޭ އަާމނަތޭ ލިބިގަންނަހިތް   
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 އަމުދުން މިއަދު ހިތަށްލިބޭ، ރޫޙަށްވިޔަސް ތެދޭ،

 އެެހންނެތޭ  ޙަރަކާތެއް ގޮތަކުން  ތިމުރާލި ތޫނު  

 މުއްސަދިކަމެއް މަތިވެރި ނަމެއް، ގޮތަކުން ލިބުން އެހެން 

 ވިއްސެންވިޔަސް ސަހަރާތެރޭ ބޭނުްނ އަދަކު ނެތޭ  

 މީފޮނި ބަހެއް ނޫޭނ ބުނާ، ވީ އެކަނިވެިރ އަނާ 

 ދެކޭ ނެތޭ   ހެކިތައް، އެދޭ  އަާރމަކީ  މިއޭ   

 ޝަނުން މަލެއް،ނުއެދޭނަމޭ ނުބަލާނަމޭ، އެކިގުލް

 ޔަޤީން ވެތޭ   ރޫޙެއް   Uއަޅާލެވޭ،U ނުމެވޭމެއޭ   

 ގޮތުން ހެދޭ، ނާ މިގުލްޝަން ދިރުން ލިބޭ މިބު

 އެީއ ހިތޭ  ޫނީނ  ޝިފާއުދޭ،  ބުލްބުލޭ  އޭ   

 ން ޣިޒާއަކީ އެއީ ރޫޙާއި ހިތަށް މަޭގ،ނުބޭ

 ]ފިނިފެންމަލެއްނެތޭ[◌ް  ބޭނުން ވަކިން ވެވޭހެނ  

 

 ހިތާމައަކީ 

 

 އުްނމީދު ގެއްލޭކަން އަކީ، ވަޔާއެކުވެވި، މަގޭ ހިތާމަ

 މިތާ މިގޮތަށް ކަރުނަތައް އޮހޮރައޮހޮރާ ަހމަ އުެޅންވާކަން   

 އުފާވެރި ލަވަތަކާއި، ނަޝީދުތައް ކެނޑިނުއެޅި އިވެުމންދާ،

 އުފާފާގަތިކަމުގެ މަންޒިލް ފަހަށް އޮބި ގެއްލިގެންދިއަކަން   

 ގެ ަޖޒްބާތުތައް،ނަޔާ ކުރެހުންތަކުން، ބިންވަޅުނަާގ ލޯބީ

 ދިއައީމާ ގެއްލިގެން، ހޫރެްނމިތާ ޖެހިފައި މިއަދު ވާކަން   

 ހެދޭ ނަލަ ގަސްތަކާ ވެޔޮތައް، އެފޮޅުވާ މާމަލުެގ ތެރެއިން،

 ފަރިވުމަށް ޖެހިލުންވެފާވާކަން ]ނަރުގިސް[އެދޭ ލޮބުވެތިވި   

 ވަފާތެރި ކުލަތަކުން ކުރެހުން އަޅާ ފޮނިބަސްތަކުން އޮހޮރޭ 

 ނުވެވިދާކަން   ޙަޤީޤަތަކަށް  ފުރިހަމަ ތައް ....ވަފާތެރި  

 ހެރުނު ވިހަތީރަކުން، ލޭއޮހޮރުވާ، މުޅިހިްތ ޒަޚަްމ ވަނިކޮށް،

 ހެރުނުދުންޏެއް، އަލުންއިތުރަށް، ހިތުންލޭއޮހޮރުވަންފެށިކަން  

 

 އެކަނިވެރި ޙާލުގައި ވަނިކޮށް، އެކަނިވެރި ޤުލްޝަނުން އެއިވޭ،

 މަޙްރޫމްވެވިދިއަކަން  ގެ އުފާ އެކަނިވެރި ރާގުވެސް، އިުވމު  

 ނުފާޑުކަމެއް ނުވާ ލޯބީގެ މާތައް ފަރިވެ ފޮޅިފައި ވާ،

 ވަޅޯ ވީަކން  ނަޔާމާތައް  ުގލްޒާރުން    ރީތި  އުފާވެރި   

 ހިތާމަޔަކީ، ހިތާ ސިކުޑީެގ ލޯތްބެއް ހުވަފެނެއްގައިވެސް،

 އުފަލެއް ނުލިބެވޭކަން ފުރްޞަތެއް  ގުޅުވާލެވޭފަދަ  ހިތާ   

 އަކީ، ހިތާމައަކީ، ހިތުގެ ފޮނި ލޯބި ގެއްލުނުކަން،ހިތާމަ

 އްވެވޭނޭ ގޮތް ނުވެވި ދިއަކަންނެހިތާ ނަފްސިއްޔަ ޤުރްބާ  
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 ވިހަތީރެއްގެ އަސަރު 

  

 ތެޅެން ފަށަނީތަށް އަންނަނީތޯ އިންޤިލާބެއް، މޭޙަޔާ

 ުކެޅނީ  ިމ ހަދާނުގައި  ޙަޔާތުން ވޭތުވީހާ މަންޒަރެއް   

 ންނައިރު ދައްކާ މަނާޒިރަކުން ވިލާތައް ސިފަސިފައިގާ ފެ

 މިލައިގެންގޮސް ހިތޭވޭނުްނ އެކީގައި ަހމަ ފުރެންފަށަނީ  

 ތުރާލެއް ރޫޙަށާ ނަފްސަށް ލިބޭތީ މުޅިމަގޭ ހައްޓަށް،

 އެވާގޮތަކުން ނަގާ ދިލަ ހޫނަކުން ސިކުޑީގެ ބާުރ ދަނީ  

 ޙަޔާތުގެ ބާއްޖަވެރި އެދޭ ޢިމާރާތް ބިންގަލުން ހެލިގެން،

 މިކަަހލަ ގޮތެއް ވޭނީ؟ ންނުދާނަމަ، ވާނެބާ ހަލާކުވެގެ  

 އެކަނިފިލުވާ އިޔާރުންނާއެކީ، އުޅެުމން މިދާއިރުވެސް،

 އެކަނިވެރިކަން ހިތުންފިލާ ގޮތެއް އަބަދާ އަބަދުމެވަނީ  

 އެކީގައި އުފަލުގައި، ލަވަތައްކިޔައިދީ އޭރުހެދި ބުލްބުލް،

 ނީ؟މިދަ މަށާ ވަކިވީކަމުން ާވންވީގޮތެއްތާ އަދުވަމުން   

 ނެތޭ ޝައްކެއް، ނެތޭ ބަޙްޘެއް، ނެތޭބައްލާނެ އަދި ފާލެއް،

 ނިތޭފިތިގެންދަނީ މުޅި ދިރިއުޅުން ހީނަރުވަުމން މިދަނީ   

 ލިބުން އުންމީދަކައިގެން އައު ޙަޔާތަށް އިންތިޒާރީގައި،

 އުފަލުގައި، ނާޒުގައި ހުއްޓާ ނަާޔ އުންމީދު ގެއްިލ ދަނީ  

 ތުގެ އެންމެފޮނި އުފަލޭ،ޙަޔާތޭ ގެއްލިގެން ދިޔައީ، ޙަޔާ

 ޙަޔާތުގެ ރޫޙުވާ މަރްކަޒު، އަލުްނ ފަހްމެއް ނުެވސްލިބެނީ   

 މިވާގޮތްތަކުގެ ސިއްރާ އަޞްލު ހޯދަން ހިްނމަތެއް ކުރުމަށް،

 ހިތާހިތް ބަޙުޘް ކުރަމުންގޮސް ހެރުުނ ވިހަތީރެކޭ ފެނުނީ   

 ސުވާލެއް ޢާންމު މަޢްލޫމާތު ކުޅަީއމާ އެކުރީ ައސަރުން،

 މުިޅން ކުށުންދެވިގެން މިއަދު ިގސްލާ ރޮވެްނޖެހުނީ ޖަވާބު   

 

 

 އަލްވަދާޢު 

 

 !ވަކިވަމުން ތިޔަ އެކުވެރީންނަށް ވަކިވުމުެގ ހިތި އަލްވަދާޢު

 !ވަކިވުމުގެ ދަތި އަސަރުތައް އިޙްސާސް ކުަރމުން އަލްވަދާޢު  

 މާލެއިން ވަކިވީފަހުން ތިންހަތަރު ދުވަހަށްވެސް ފަހުން،

 !ރަށަކަށް ވަދާޢު  އަނެއް  ށަށްފަހުގާ އެއްރަ މާލަހެއްނުވެ   

- އެންމެ ފުރަތަމަ ޮނޅިވަރަންފަރު ބޭރުގާ ޖައްސާުލމަށް

 !ފަހު ދެތިން ހަތަރެއް ދުވަހަކުންވެސް ކިޔަންޖެހުނީ ވަދާޢު  

 ދެން ދުށީ އުފަލުން ފުރޭފަދަ، ލޯބިވެތި މަންޒަރުތަކޭ،



 

 

 

 

 

64 

 !ރަށަށްވެސް އަލްވަދާޢު ތަޢްރީފީ   ނުވެޭވނެ ޅެންބަހުން   

 ތެދުވެރި އުޚުތުން އެކުވެރި ވަފާތެރި ހަރުދަނާ،! އާދެ

 !ރަޙްމަތްތެރީންނަށް އަލްވަދާޢު މިތުރުނާ  ވިއަވަތި ! އާދެ  

 އަށާ،] ބުލްބުލް[އަށާ، ފޮނި މިޔުޒިކީނަލަ ] ޤުމްރީ[އަދިވަކީން 

 !އަދި އޮހޮރިދިޔަ ކަރުނަތައް ދެކެފާ ވަކީން ހިތި އަލްވަދާޢު  

 ދުވަހަކު ހިތުން ނުފިލާނެހާ، ކުޅުދުށްފުށްޓަކީ! އާދެ

 !ކިޔުނުރަށެކޭ ވަދާޢު  ނެގުނުމަށްފަހު  ޔާދުތައް ބިންވަޅު   

 ނުނީ، އަހުލުބައިތުން ކަމު ގައޭ،ފެވީދެދުވަހެއްކަމަކު 

 !ޢީދެކޭ އައި، ދަތުރުގައި އެއީ، ހެއުހިތުން ފުން އަލްވަދާޢު  

 މޮޅިހިތަށް ލިބިގެން ދޮޅިންދަތް އަތް ނުނެއްޓޭ ޙާލުގާ،

 !ވަކީން ހިތި އަލްވަދާޢު ޢަލީކަލޭފާނަށް  ނޮޅިވަރަމު ދޮން   

 ދެން ދިޔައީ އިހަވަންދުއަށް އުންމީދަކައިގެންނޭ ނިކަން،

 !އަލްވަދާޢު ނަމަވިއަސް، ުއންމީދު ދިއައީ، ފިސްވެގެންޭނ   

 ކޯޅިމާތައް ފަރިވެފައިހުރި، މޯޅިއެއްވެްސ ނެތި މަލެއް،

 !ވަކީްނ އަދި އަލްވަދާޢު ހިތަކުން މިޔުޒިކީ  ހޯރަފުށްޓަށް   

 އުޚުތުނާއި އަޚުން ދެކޭށަދިއަސް އުފަލުގައި ޔާދުގައި،

 !ަހމަކިޔަންޖެހުީނ ވަދާޢު ކުޑަމީސްކޮޅަށްވެްސ  ހަތިފުށީ   

 ދަތިހިތުން ފިލުވާށަ ބަރަކާތްތެރިކަމާ ރަޙްމަތް އަދައި،

 !ދަތިތަކަށްފަހުގައި ދެވުނު އެމަތީ ރަށަށްވެސް އަލްވަދާޢު  

 ހަމަ ޤުލްޝަނެއް، ދައްކާ އެރަމްީޒ ހުވަފެނުން،ފެންނަ ފުރި

 !އަލްވަދާޢު އުތީމަށް  އަސަރުތަކަކާއެކު  ފެންނަ ރޫޙީ   

 ފެންނަހިދު އާޘާރުތައް، ލޮބުވެތިވި އަލްޣާޒީގެ މާތް،

 !ޝުކުރާ އެކީގައި އަލްވަދާޢު މަދަޙައާ  އުނިވުމެއްނެތް   

 ،ހިތްދިއައީ އެތަކެއް ޤަރްނަށޭ، މާއެހެން ޢާލަމަކަށޭ

 !އަލްވަދާޢު އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ކުޅައީ، ފުންއަސަރެޭކ   

 

 މާމުރައިދޫ އެންމެާހ އުޚުތުން އެކީ އެއްހިތް ވެގެން،

 !ސާފުކޮށް ޤައުމީ ގޮވާލުން ދަސްކުރުން އެދި އަލްވަދާޢު  

 އެއްދުވަހު ތިބުމުގެ އުފާވެސް ނުލިބުމުގެ ހިތްދަތިކަމުން،

 !ދިރިޔަށް ކިއަމޭ ވަދާޢުމަ] ފޫހިފިލުވާ[ދިއްދުއަށް، އަދި   

 މާއިހުއްސުރެ، ހިތްއެކީ، އެކިގޮތްގޮތުން ދެވިފައިއެވާ،

 !ކެލައަށް ވަދާޢު އަސަރުތަކަކާއެކީ  ސިއްީރ  ދާއިމީ،   

 ހަމައެފަދައިން ފޮރުވިފައިވާ، ރަމްޒަކުން އެރަށުގެ ފަޅަށް،

 !އަލްވަދާޢު ވޭނަާކ އެކު   ހަމައެހާ ޚާޞިއްޔަ ގޮތަކުން  

 ދެވުނު ޗާލޫ، ރީތި ކުޑަުކޑަ ވަށަފަރަށް، ހުވަފެނެއްހެން

 !ވަގުތު ކުޑަޔަސް ލިބުނު ހިތްހެއުކަމަްށ ޝުކްރީ ވަދާޢު  
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 ދެވަނަފަހަރަށް މަރްޙަބާ ކިޔުމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަމުން،

 !އަލްވަދާޢު ދެވަނަފަހަރަށް ނޮޅިވަރަންފަރަށޭ މިކިޔަނީ   

 އަލްވަދާޢުގެ އެންމެފަހު ވޭނީ ލަފްޒު އިއްވާަލމުން،

 ހިތި އަލްވަދާޢު  Uބައްތެލިކޮޅަށް Uމިކިޔަނީ  އަލްވަދާޢޭ   

   

 

   

 


