އިސްބަސް
މިފޮތަކީ މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ،ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޅެންވެރިންނަށް
ޅެން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޅެންތައް
ހިމަނައިގެން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ .އަދި މިއީ ،އޭސީސީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢުކުރާ
މިފަދަ ދެވަނަ ޅެންފޮތެވެ .އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިފަދަ ފޮތެއް ޝާއިޢު
ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަދި
ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދީ ޅެންބަހުން ޝުޢޫރުތައް ހިއްސާ ކުރުމެވެ.
ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާއި އަދި ނަޒާހަތްތެރި ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޅެންބަހުން ހިއްސާކުރުމެވެ.
ޅެންބަހުރުވައަކީ އިންސާނުންގެ އިންސާނިއްޔަތުކަމާއި އެންމެބޮޑަށް ގުޅުވާލަދޭ އެއް
ވަސީލަތެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ނަޒަރު ހިންގާލި ނަމަވެސް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް
ޙަޤީޤަތަކީ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ޅެން ބަހުރުވަ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައި ވާކަމެވެ.
އެކި ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ އާންމުންގެ މެދުގައި ޖޯޝް އުފެއްދުމުގައި ޅެންބަހުރުވައަދާކުރާ
ދައުރު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ .ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތާއި ދިވެހިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކޮށް
ރައްކާތެރި ކުރުމުގައި އޭސީސީއަކީ އަބަދުވެސް އިސްކަންދޭ މުއައްސަސާއެކެވެ .އާންމު
ފަރުދުންގެ މެދުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އިތުރު ކުރުމާއި ،ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާއި،
ވިޔަނުދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ޅެންބަހުރުވައަކީ މުހިންމު ދައުރެއް
އަދާކުރެވޭނެ ވަސީލަތެކެވެ.
މިފަދަ ފޮތެއް ޝާއިޢު ކުރުމަކީ ނަޒާހަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަށާއި ފަރުދުންގެ ހޭލުންތެރިކަން
އިތުރު ކުރުމަށާއި ،އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާ
މަސައްކަތްތަކަށް އަމުނާލެވޭ އިތުރު ބޮޅަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ .އަދި މި ފޮތް ޝާއިޢު
ކުރުމުގެ އިތުރު މަޤްޞަދަކީ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާއި ،ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ

މަސައްކަތާއި ގުޅުވައިގެން ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތް ކުރުމާއި ދިވެހިވަންތަކަން ކުރިއެރުވުމެވެ.
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އެދުމަކީ މިޅެންތައް ކިޔާ ފަރާތްތަކަށް ޅެން ބަހުރުވައާމެދު
ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދިގެން ދިއުމެވެ.
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ކުދިންނޭ.......ބުނަންތަ!
ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޤާސިމް (ލިލީ ،ނ.މަނަދޫ)

ބަސްއަހާ ހުރިހައި ކުދިންދެކެ ލޯބި އެންމެން ވާނެޔޭ
ގަސްތުގައި ދެރަވާ ކަމެއް ހަމަ އެކަކު ވެސް ނުކުރާނެޔޭ
އަދަބުއަޚުލާޤުގެ މަތީ ސާބިތުވެގެން ހުރެވެންޏަކާ
އަދަބު ދޭނެ އަތެއް ކުދިންނޭ ހަމަހިލާ ނޯންނާނެޔޭ
ތެދުބަހުން ހުރިހައި ކުދިން ވާހަކަ އިނގޭ ދައްކަންޏަކާ
ބެދި ލަދެއްގައި ދެރަވެފައި ހުނަނާކަށެއް ނުޖެހޭނެޔޭ
ބަހުގެހުރި އިތުބާރުކަން ޢަމަލުން ނިކަން ދެއްކެންޏަކާ
ބަހުގެ އަގު ނެތި ދާ ތަނެއް ދުވަހަކު ނުވެސް ފެންނާނެޔޭ
ކަންކަމަށް ފަރުވާތެރިވެ ރަނގަޅަށް އެކަންކުރެވެންޏަކާ
ކަންކަމުގެ ހުރި ރަނގަޅު ފައިދާ ނުފެނިއެއް ނުމެ ދާނެޔޭ
ވަގުދޮގާ މަކަރާއި ޙީލަތްތައް ހަދައި ނޫޅެންޏަކާ
އަގު ތިމާ މުޖްތަމަޢުގައި ވެއްޓޭ ތަނެއް ނާންނާނެޔޭ
އިސްނަގައި ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ގަޔާވެ އުޅެންޏަކާ
އިސް މަޤާމެއް މުޖްތަމަޢުގައި ނުލިބިއެއް ނުމެދާނެޔޭ
ކަންކުރާ އިރުގައި ދެފުށް ފެންނާނެހެން ކުރެވެންޏަކާ
ކަންބަލާ މީހުންގެ ހިތުގައި ނުރުހުމެއް ނޯންނާނެޔޭ
ހިތުގެ ތެދުވެރިކަން އަމާނާތާއެކީ ދެއްކެންޏަކާ
އިތުރު ހަމަޖެހުމާ އުފާ ނޫނީ ހިތަށް ނުލިބޭނެޔޭ

4

ރަނގަޅު ހުރިހައި ކަންކަމެއްގައި ކުރި އަރައިގެން ދަންޏަކާ
ރަނގަޅު ގޮތް ނޫނީ ތިމާއަށް ކުރިމަތިން ނާންނާނެޔޭ
ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް އަމަލުތައް ގިނަގިނައިން ކުރެވެންޏަކާ
ވެޔޮގަނޑުން ރަޙްމަތުގެ މޭވާ ނުލިބިއެއް ނުމެދާނެޔޭ
ފަރުޟު ސުންނަތްތައް ބަރާބަރުކޮށް އަދާކުރެވެންޏަކާ
މަރުވެ ހިތް މާޔޫސްވެފައި ހުންނާކަށެއް ނުޖެހޭނެޔޭ

5

ނަމޫނާ ކުދިންކަމަށް ވާތި
ޙަސަން ލަބީބް (ކެމީ ،އައްޑޫސިޓީ  /ހިތަދޫ)

ކުދިންނޭ ތިޔަކުދިންގެ ނަމާ ޢަބުރު ރައްކާ ކުރަންވާނޭ
ކުދިންހެން މިއަދު ތިއްބަސް މާދަމާ ބޮޑުމީހުނަށް ވާނޭ.
ޠަބީޢަތުގައި ހުރުން އެދެވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކުތެރޭ ހިމެނޭ
ޠަބީޢީ ރީތި ހުރިހައި ސިފަތަކެއް ހޯދަން މިއަދު ވާނޭ.
އަދަބުވެރި ރީތި ފޭރާމުން ވެގެން ޒީނަތް މިއަދު ތިކުދިން
މަދަދު ހޯދާށެ އަޚްލާޤުން އެ ގޮތް އަދި މާ ރަނގަޅު ވާނޭ.
އުޅޭއެކު އެންމެނާ އެކުވެރިވެގެން އެއުރެންގެ ޙައްޤުތަކަށް
އެކުން ވާށޭ އަމާނާތްތެރި އެ ސިފަ ލިބިތިބެ އުޅެން ވާނޭ .
ދޮގާ މަކަރާއި ޙީލަތަކީ ނުހަނު މުޑުދާރު ސިފަތަކެކޭ
އޮޔާ ދާހެން އެއާއެކުގައި އުޅޭކަށް ގައިމު ނުމެ ވާނޭ.
ލިބެން އޮތަކަސް ބޮޑެތި ފައިދާ ހަދައިގެން ދޮގު ނުހޯދާށޭ
ތިބެންވާނީ އެއާ ދުރުގައި ތެދަށް ތެދުބަސް ބުނަން ވާނޭ.
ތިމާމެން އެކަކު އަނެކާއަށް ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރިވެ އުޅުމަށް
ދިމާވާ ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ދީ އެކު އުޅެން ވާނޭ.
ވަފާތެރިކަން ޢަދުލުވެރިކަން އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކުގައި
ތަފާތު ނުކޮށް މި ހުރިހައި ސިފަތަކުން ސިފަލިބި ތިބެންވާނޭ.
ކުދިންނޭ ބަވަނަ ވެވިފައިވާ ދުނިޔެއިން ދޭ ފިލާވަޅުތައް
ކުރިން ވިސްނައި ބަލައި ދާންވީ ރަނގަޅު މަގު އަދު ބަލަން ވާނޭ.
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ނަސޭހަތުގެ ދެތިން ބަސް!
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ (އަރާއިރު ،ލ.ފޮނަދޫ)

ޙަޤީޤަތް ހާމަ ކޮށްގެންނޭ ކަމެއް ކަމުދާ ގޮތަށް ވާނީ
ޢަޤީދާ ރަނގަޅު ކޮށްގެންނޭ ދަމެއްގައި ނުޖެހި ހުންނާނީ
ކުރާ ކަންކަން ކުރާ އިރުގައި “ދުރާލައި ފަސްމޮޅަށް ނުބަލައި”
ކުރާކަމުގައި ވަނީވިއްޔާ ތުރާ ކުރިމަތި ވަމުންދާނީ
ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމަށް ވިސްނައި ފިލާވަޅުތައް ނުނެގުނިއްޔާ
ހިނގާފާނޭ ކަމެއް ކުރިއަސް ދިރާސާ ކިހިނަކުންވާނީ
ނަފާ އެދިގެން ޙުޝާމަދުކޮށް އުޅޭ މީހުންނަކީ ދުނިޔޭން
ލަފާ ބަޔަކަށް ނުވާނޭކަން ބަލައިގެންނޭ އުޅެންވާނީ
“ކަލާސީންނަށް ބަލެއްނުވެއޭ ނަވެއް” އެބުނާ ބަހާ މެދުގައި
ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި ނަމައީ ފިކުރު ކޮށްގެން ތިބެން ވާނީ
އަރާމާ ލައްޒަތާ ހޯދަން ފަސާދަ ކުރަން އުޅޭ މީހުން
ތަރާނާއެއް ކަމަށް ޝަކުވާ ކުރުން އަބަދަށްމެ އޮންނާނީ
ޢަދާވާތްތެރިވެ ބައިބައިވުން އުފައްދަން ޖާގަދޭ ނަމައީ
ތަދާ ވޭނާ ހިތާމައިގައި ޔަގީނުން ވެސް ހަފުސް ވާނީ
ދުވާލަށް ރޭގަނޑޭ ބުނެގެން ،ނުވާކަންކަން ވެޔޭ ބުނެގެން
ހުވާ ކުރިޔަސް ނިކަން ކެރިގެން އެ ގޮތް ކިހިނެއްތަ ކަމުދާނީ
އެގަހު ކޭލެއް މިގަހު ކޭލެއް ނުވާހެން ވަކި މި އެކުވީމާ
ދެ ގަހު ކޭލުން ނަތީޖާއެއް ރަނގަޅު ކިހިނެއް ނުކުންނާނީ
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“އޮޑީގައިމުޅި ހަސަނު ދެފައޭ” ބުނާހެން ކަން ދިމާވީމާ
އޮޑީ ފަޅުވެރި ކުދީން ހިތުގައި ޙަސަދަވެރިކަން އުފަން ވާނީ
ތިމާއަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހުން ތިމާއަށް ވަކި ނުވާ ނަމައީ
ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގައި އެހީވާން ކާކު ހުންނާނީ
އަމާން ބަނދަރެއް ހިފަން ބޭނުން ވެގެން އޮޑި ދުއްވަނީ ވިއްޔާ
ޒަމާނުގެ އޮއިވަރާ މެދުގައި ސަމާލުވެގެން ތިބެން ވާނީ
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ނަޒާހަތްތެރިއަކަށްވީނަމަ....
ޙަސަން ޝާކިރު (ނޫރަލީގެ ހދ.ހަނިމާދޫ)

ނަޒާހަތްތެރިއަކަށް ވިއްޔާ އަބުރުވެރިއެއް ކަމަށް ވާނޭ
ނަޒާހަތްތެރިކަމެއް ނެތް ނަމަ އަބުރު ވެއްޔާ މޮޑެވި ދާނޭ
ތިމާގެ އަބުރު ދިފާޢު ކުރަން ތިމާ ވިސްނަން އަބަދު ވާނޭ
ތިމާ ވިސްނުން ނެތީ ވިއްޔާ ތިމާގެ އަގެއް ނުހުންނާނޭ
ނަޒާޙަތަކީ އަބުރުވެރިއެއް ނަޒާޙަތަކީ ޤަދަރުވެރިއެއް
ނަޒާހަތުގައި ޢުމުރު ވީނަމަ އަބުރުވެރިއެއް ކަމަށް ވާނޭ
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ނަޒާހަތްތެރިޔަކަށް ވަމާތޯ؟
ޙަސަން ޝާކިރު (ނޫރަލީގެ ހދ.ހަނިމާދޫ)

ނުވާށޭ ޚިޔާނާތް ތެރިންނަށް އިނގޭތޯ
އުފާވެރި ޙަޔާތެއް އެދޭތީ އިނގޭތޯ
ދުރަށްދާން އެދޭތީ ގޮވާލީ އިނގޭތޯ
ނަޒާހަތްތެރިންނަށް އަމާންވާނެގައިމޭ
ޙަލާލުވި ލެއިން ޢުމުރުގައި ވާނެ ގައިމޭ
ސަލާމަތްވެ ނަރަކައިން ތިމާ ދާނެ ގައިމޭ
ޢަޛާބުން އަރާމަށް ނިކަން ދާނޭ ގައިމޭ
ޔަޤީން ރީތި މަންޒިލް ލިބޭނޭ އިނގޭތޯ
ޚިޔާނާތްތަކުން ވީ ނުދާށޭ މިދުނިޔޭން
ހިތާމައިގެ ވޭނެއް ދެ ދުނިޔޭން ލިބޭނޭ
ތިމާ ލޭ ޙަރާމުން އުފައްދަން ނުވާނޭ
ޤިޔާމަތުގެ ހޫނާ ޢަޛާބާ ލިބޭނޭ
ތިމާ ނަރަކަޔަށް ލެވި އަނދާނޭ އިނގޭތޯ
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ކީއްވެބާ؟
ޢަބްދުﷲ ޢަފީފު (އަލިދޯދި/ގދ.ތިނަދޫ)

ޝަރަފުވެރި އިންސާނުނަށް ވިސްނައި ނުލެވެނީ ކީއްވެބާ؟
ޚަރަދު ކުޑަ ދިރިއުޅުމަކަށް ހިތް ނޭދެނީ ފަހެ ކީއްވެބާ؟
ތިން އިރުގެ ކޮއްތާއި ދިރިއުޅުމަށް ފުދެޔެ ކުޑަ މިންވަރެއް
ތިން ހަތަރު މިލިއަން ނަގުދު ލިބުނަސް މަދީ ފަހެ ކީއްވެބާ؟
ޤަދަރުވެރި މީހެއް ކަމަށް ވާ ގޮތް އެނގޭ އިރު އެންމެނަށް
މަދަރުވެރި ނުވެ ތިބެ މަކަރު ހެދެމުން ދަނީ ފަހެ ކީއްވެބާ؟
ކަށި ފުރޭނި ފަނާވެ ވެއްޔަށް ވެވި ނިމޭތަން ފެންނަ އިރު
ހަށިގަނޑަށް ނުރަނގަޅު އަރާމަށް އެދެވެނީ ފަހެ ކީއްވެބާ؟
ނަފުސު އެގޮތަށް ނިމި ނުދާކަން ހާމަ ވާއިރު ފޮތްތަކުން
ނަފުސު ތާހިރު ކުރުމުގައި ޣާފިލު މި ވެވެނީ ކީއްވެބާ؟
އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ މަތިވެރި ވީ އިނާމެއް ހައްގުވާ
އިމްތިހާނުން ފާސްވުމަށް ހިތްވަރު ނުވެވެނީ ކީއްވެބާ؟
ގޭތެރޭގައި ގިނަ މުދާ ހުއްޓަސް އެ ،މިލްކު ނުވާ ކަމާ-
ދޭތެރޭ ވިސްނައި ނުލެވެނީ މި ދުނިޔޭގައި ކީއްވެބާ؟
ކަސްރަތާ ކުޅިވަރު މަޖަލުގައި ހޭދަ ވާ އިރު ވަގުތުތައް
ފަސް ވަގުތުގެ ޖަމާޢަތަށް ހާޒިރު ނުވެވެނީ ކީއްވެބާ؟
ތެދު ހިތުން އީމާން ވުމުން ޒިންމާތަކެއް ވާނޭކަމާ-
މެދު ނުވިސްނައި މި ދުނިޔޭގައި ފަހެ މި ތިބެނީ ކިއްވެބާ؟
ހިތުގެ އިޚުލާސްތެރި އެހައި ތެދުވެރި ވަފާތެރި ލޯބިވާ
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މިތުރުނީ ހަތުރުން ކަމަށްވެ ބަދަލު ވަނީ ފަހެ ކީއްވެބާ؟
ދީނުގައި ލައްވާނެ ލަޢުނަތް ފާފަވެރި ވާނޭ ކަމާ
ހީނުކޮށް ތިބެ ރިޝްވަތާ ގައިގޯޅި ވެވެނީ ކީއްވެބާ؟
ދެން އެނބުރި ނާންނާނެ ދަތުރެއްގައި ފުރާށޭ މި ދެވެނީ
އެންމެނަށް ހިތްހެޔޮ ނުކޮށް މި ދަނީ ފުރަން ފަހެ ކީއްވެބާ؟
މަރަކަށެއް ނުފިލޭނެޔޭ ،އެނެމެން ދަނޭ މަރުގައިމުކަން
ނަރަކައަށް ބިރުވެތި ނުވެވެނީ ،އެނގި ތިބޭ އިރު ކީއްވެބާ؟
މަޙުޝަރުގެ މައިދާނުގައި ވާ ބިރުތަކުން މިންޖުވެ މުޅިން
ރަޙުމަތާ ނިޢުމަތުގެ ސުވަރުގެ ނޭދި ތިބެނީ ކީއްވެބާ؟
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ކިޔަވާ ކުދިންނަށް މުޚާތަބުކޮށް
އަބޫބަކުރު އާދަމް (ސިލްވަރބީޗް ނ.މަނަދޫ)

ނަޒާހަތްތެރިއަކަށް ފުރިހަމަ ތިޔަ ކުދިން އަބަދުވެސްވައްޗޭ
ނަޒާހަތްތެރިކަމުން ފައިދާ ތިޔަ ކުދިން ހޯދަމުން ދައްޗޭ
އަމާނާތްތެރި ވެގެން ޒިންމާ އުފުއްލަން މިއަދު ދަސްކޮށްގެން
ޒަމާންތައް ތިޔަ ކުދިން އަމަލީ ގޮތުން ތަމްސީލްކޮށް ދެއްޗޭ
ޚިޔާނާތްތެރިކަމާ ދުރުހެލިވެ އުމުރަށް އެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް
ހަޔާތުގެ ރޭދުވާ ފާއިތު ކުރަން ފިޔަވަޅު އަޅައި ދެއްޗޭ
ބަހާއަމަލާ ދިމާވާ ހެން ކުރާ ހުރިހައި ކަމެއްގައި ވެސް
އެހައި ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ކުރަން ތަމްރީނު ހޯދައްޗޭ
މަދަރުސީ ދައުރުގައި މިބުނާ ރަނގަޅު ހުރިހައި ކަމެއް ދަސްކޮށް
ގަދަރުވެރި މީހަކަށް އިތުބާރު ހުރި މުޖުތަމައުގައި ވައްޗޭ
ކުރާހުރިހާކަމެއް ﷲ ދެކެދެނެ ވޮޑިގަތުން ވާކަން
ދުރާލައި އަބަދު ވެސް ވިސްނުން ބަހައްޓާ މީހަކަށް ވައްޗޭ
ރިވެތި އަޚްލާޤު ދަމަހައްޓައި އެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅެން ހިތްވަރު
ކުރުމުގައި އުމުރު ފާއިތު ކޮށް ލުމަށްފަރުވާ ބަހައްޓައްޗޭ
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އިހުސާންތެރިކަން
އާދަމް ޢަބްދުލް ރަޙްމާން (އަލިމަސްގެ ހއ.އުތީމު)

އެކުވެރީންނާ މެދު އުޅޭ އިހުސާންތެރިން ކަމުގައި ވަމާ
އެކު އުޅޭ އެ ކުދީން ގެ ސިއްރާ އައިބުތައް ފޮރުވައި ދެމާ
ފެންނަ ފަށުގައި ނެތް ކަމަކު އެކުވެރިއަކާ މެދު އަބަދު ވެސް
ފެންނަ ފަށުގައި ހުންނަ އިރު ހެން ކަން ކުރަން ވިސްނައިލަމާ
ބޭނުމެއް ޖެހިގެން ތިބާ ކިބައިން އެހީއެއް އެދެފުމުން
އޭނައަށް އެކަމެއް ވެވެން އޮތް ހެޔޮ މަގުން ކޮށްލައި ދެމާ
ހަތުރުވެރި ދެރަކަން ނުވާ މިތުރުން ގެ ވެއްޓެއް ހޯދުމަށް
ހުތުރު ބަސްމަގު ދަރިވަރުން ބޭނުން ކުރުން ދޫ ކޮށްލަމާ
އެކި ކަހަލަ ގޯނާތަކާ އުނދަގޫތަކުން ތިބެ ދުރުވެގެން
އެކި ކުދީންނަށް ވަކި ތަފާތު ހިތެއް ނުބައި ނުމެ ބާއްވަމާ
މަދަރުސާ އިސްކޫލު މަރުކަޒު އަދި ކުލާހެއްގައި ވިޔަސް
އަދަބުވެރިކަން ޓީޗަރުންނަށް ކައިރިއާ ދުރުގައި ދެމާ
މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކާ އަދި ދުރުތިބީންގެ ގުޅުންތަކާ
މަގުތަކުން ތެދުވެރި ރިވެތި ގުޅިގެން އުޅެން ބާރެއް ލަމާ
މުޖުތަމައުގައި ދިރި އުޅޭ ހުރިހައި އަޚުންނާ އުޚުތުނާ
ތެދު ބަހާ އަމަލުން ގުޅުންތައް ބަދަހި ވާހެން އުޅެލަމާ
މައިން ބަފައިންނާ އާއިލާއާއެކު އުޅޭ ދިރިއުޅުމުގައި
ގާތްކަމާ ލޯތްބާ އެކީ އުޅުމަށް ސަމާލުކަމެއް ދެމާ
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ހަމަ އެކަނި ނަފުސަށް ތިމާ ލާޒިމު ކުރާ ކަމަކަށް ވިޔަސް
ހަމަތަކުން އިންސާފުވެރި ވުން އުފަލެކޭ ހީކޮށް ލަމާ
އަގު ތިމާ މުޅި ވެއްޓިގެން ގޮސް ބަދު ނަސީބަށް ހުށަހެޅޭ
ދޮގުހެދުން ކުދި ބޮޑު މުޅިން ދޫކޮށް އެއާ ދުރުހެލި ވަމާ
ޙައްޤަކަށް އެނގިގެން ވިޔަސް އަދި ނޭނގި ވެސް ނޭރޭނެ ހެން
ރައްދު ކޮށް ހުރިހައި އަމާނާތް ތެދުވެރީން ކަމުގައި ވަމާ
އަޅުތަކުންނަށް އަންގަވައިފައި ވާ މަގުން މާތް ދީނުގައި
އަޅުކަމުން އިޙުސާނުގައި ﷲއަށް ކުއްތަން ވަމާ
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އެންމެ ވިދަނީ ،އަދަބުވެރިކަމުގެ ގިލަފަތި..
ޢަބްދުﷲ ނާހީ މުޙައްމަދު (ހުވަނދުމާގެ /ޅ.ނައިފަރު)

މުދާވެރި މީހަކަށް ވިޔަކަސް ނުވާ ނަމަ ވާ ހުށީ ދައްޗެއް
ފުދޭނޭ މާލު ނެތަކަސް އާދެ! ސިފަހުރި ނަމަ ނުވޭ ކައްޗެއް
މަދަދު އެންމެންގެ ލިބި އަބަދުމެ އެހީތެރިވާނެ ހަތިޔާރެއް
މި ދީނުގެ ރިތި ފޭރާމެއް އެއަށް ބާވުން ނުވާ އެއްޗެއް
ވިދާ ހުދު ފަށުވި ފޭރާމަށް ވުރެން އަގުހުރި ވިދާ އެއްޗެއް
ހުދާ ކަޅު އެއްވަރެއް ނޫނޭ ..ނިދާއެއްފަދަ އެއީ އެއްޗެއް
މަދަދު މީހަކު މި ސިފަ ނެތުމުން ތިމާއަށް ދޭނެތޯ ޢަމުދުން
ބަދަހިކަން ގެއްލި މުޖުތަމުޢުން ތިމާ އަކަހެރި ކުރާ އެއްޗެއް
އެދޭ ނަމައީ އެހެން މީހުން ތިމާއަށް ބަދަލުގައި އެއްޗެއް
ނުދިން ނަމަ ގައިމު ވެސް އަނބުރައި އެހެން މީހުން ނުދޭ އެއްޗެއް
އަދަބު އަޚުލާޤު ހުރި ދަރިޔަކު ނުދާނޭ ގެއްލިގެން މަގަކުން
ޢަދަދު ނުމެވާ ބޮޑެތި މަންފާ ލިބޭ ފަދަ ނެތެ އެހެން އެއްޗެއް
އަދީބުން ޅެންބަހުން ބުނެޔޭ “ދެދުނިޔޭން ގެއްލި ނިމިދާނޭ”
އެދުރުބޭން ވެސް ކިޔައިދެއްވާ އަދަބުވެރިކަމުގެ މީފައްޗެއް
އަދަބުވެރިކަމުގެ ރަންމުތަކީ ވިދާ ބަބުޅާނެ މޮޅު އެއްޗެއް
ޤަދަރު މީހުން ކުރާ ފަދައިން ޢަބުރު މަތިވާނެ ގިލަފައްޗެއް
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އަޅަންވީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ގަހަނާ!...
އަބޫބަކުރު އާދަމް (ސިލްވަރބީޗް ނ.މަނަދޫ)

ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ނަލަ ގަހަނާ އަޅައިގެން ދިރިއުޅޭށޭވީ
ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ގަހަނާތަކުން ޒީނަތް މިއަދު ވާންވީ
އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވެވިގެން ވަފާތެރިކަން މަތީ ކުރިއަށް
ޒަމާން ދައްކާ މަގުން ހެޔޮކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާށޭވީ
ރިވެތި އަޚުލާޤު އާލާކޮށް ޖަމާއަތުގައި ވެގެން ތެދުވެރި
ރިވެތި އުޅުމެއް އުޅެން ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން އުޅޭށޭވީ
ފަޚުރުވެރި ދީނުގައި އެންގެވި ގޮތަށް އީމާންކަމާ އެކުގައި
އަހުލުވެރި މުސްލިމުންގެ ސަފުން މިއަދު ކުރިޔަށް ހިނގާށޭވީ
ބަހާ އަދި އަމަލުގައި އެއް ގޮތް އުސޫލުތަކެއް މަތީ ހުރެގެން
ބަހުން އަމަލުން އެކަން ދައްކައި ދެމުން ހިތްވަރު ކުރާށޭވީ
އަޚުންނާ އުޚުތުނާ މެދުގައި ގުޅުންތައް ބަދަހިވާ ގޮތަކަށް
އެހައިވެސް ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ތަރުހީބު ދޭށޭވީ
ދޮގާ މަކަރާއި އޮޅުވައި ލުންތަކާ ދުރުހެލިވެ ހެޔޮ ގޮތުގައި
މަގުން ތަޤުވާގެ ކުރިޔަށް ދާން މިއަދު އެއްބާރު ލާށޭވީ
ޤަދަރުވެރި އަދި އަބުރުވެރި މީހަކަށް ވެވިގެން މި ދުނިޔޭގައި
ގަދަ އަޅައި ދިރިއުޅުން ތަމްސީލް ކުރަމުން މިއަދު ގެންދާންވީ
ދުނިޔަވީ ދަތުރުގައި ހެޔޮ ހައި އަމަލު ކުރަމުން އެވާދައިގައި
ދުނިޔަވީ ދަތުރު ނިންމަން އަޒުމު ހިތުގައި ކަނޑަ އަޅާށޭވީ
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އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވާށޭ
ޙަސަން ލަބީބް (ކެމީ ،އައްޑޫސިޓީ  /ހިތަދޫ)

މި ސިފައިން ސިފަ ރިވެތި ލިބިގެން ދެފުށުގެ މިޒާޖު ނަލަކޮށްގެން
މިސިފަވެތި ދަރިއަކަށް ވެވިގެން އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވާށޭ.
އަބުރުވެރި ރިވެތި ނަން އެދިގެން ނުހަނު ތެދުވެރިއަކަށް ވެވިގެން
ޞަބުރުވެރިކަމުގެ ސިފަހުރެގެން އަމާނާތްތެރިކަށް ވާށޭ.
އަދާކޮށް ދީނުގައި އަޅުކަން ސަލާމަތްކޮށް ހިތުގެ ފަޅުކަން
ވި ދާއިމް ޙުސްނު އަޚުލާޤުން އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވާށޭ.
ލިބެން އޮތްހައި ނަފާ ނަގަމުން ޙަރާމު ޙަލާލު ނުމެ ބަލަމުން
“ނިބެއި” މަގަކުން ނުގޮސް ޢަމުދުން އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވާށޭ.
ނަޒާހަތްތެރި އުޅުން ހުރެގެން އަދާ މަސްއޫލިޔަތު ކޮށްގެން
ސަޒާ ނުލިބޭ ގޮތެއް ބަލަމުން އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވާށޭ.
ދުނިޔެއާ އުޚުރަވީ ކަންކަން ބަލައި ޗާލާކު ވިސްނުމަކުން
މުނިއަވަސް ފިލުވުމަށް މި ރޮނގުން އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވާށޭ.
ވަޢީދުގެ އަޑު އަހައި ބަސްފުޅު ޢަޛާބަށް ބިރުވަތައި ހުރެގެން
ޟަޢީފެއްކަން ތިއީ ދެނެގެން އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވާށޭ.
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އަމާނާތްތެރިވުން
ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު (ވ.ސިނަމާލެ )60-5 4

އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވަންޏާ ދެ ދުނިޔޭން ވެސް ވަނީ ރަޙްމަތް
އަމާނާތްތެރިކަމަށް ﷲ ދެއްވާނީ އަބަދު ނިޢުމަތް
އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވަންޏާ އެހެން މީހުން ކުރާ ޤަދަރުން
ޙަޔާތުގެ ކުރިމަގަށް ލިބެނީ އަރާމާ ލައްޒަތާ ނިޢުމަތް
އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވަންޏާ ބިރެއްނެތި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް
އަމާނާތެއް ހަވާލު ކުރަން ކެރޭކަން ވެސް އެއީ ނިޢުމަތް
އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވަންޏާ މައިންބަފައިންގެ ހައްގުތަކަށް
ވަފާތެރި ދަރިއަކަށް ވީމާ ،އެއީ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތް
އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވަންޏާ ބުނާ ބަހަކާ ކުރާ ކަމަކާ
ދެ ކޮޅު ސީދާ ވުމުން މީހުން ކުރާ އިތުބާރަކީ ނިޢުމަތް
އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވަންޏާ ލަފާ ޞާލިހު އަޅެއް ކަމުގައި
ބަލާ މީހުން ތިމާޔާ މެދު ބަލާކަން ވެސް އެއީ ނިޢުމަތް
އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވަންޏާ އެކީ އެކުވެރިވެގެން އުޅުމަށް
އަމާނަތްތެރި ބަޔަކު ވާނޭ މިކަމަކީ ވެސް ލިބޭ ނިޢުމަތް
އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވަންޏާ ވަފާތެރިއެއް ކަމަށް ބަލަމުން
ޖަމާޢަތުގައި ތިމާގެ ޤަދަރު އުފުލި ދިއުމީ ލިބޭ ނިޢުމަތް
އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވަންޏާ ސަނާ ތަޢުރީފުތައް ކުރަމުން
ވަށައިގެން ހެޔޮ އެދޭ މީހުން ބުނާ ހެޔޮ ބަސް އެއީ ނިޢުމަތް
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އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވަންޏާ އަމާނާތެއް ބަހައްޓަން ވެސް
ޙަވާލުކުރާ އަމާނާތެއް ހަވާލު ކުރުން އެ ވެސް ނިޢުމަތް
އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވަންޏާ ކަލާނގެ އެ މާތްވި ހަޒުރަތުގައި
އަރާމާ ލައްޒަތާ އުފަލުން ފުރޭހައި ،ދަރުމަޔާ ނިޢުމަތް
އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވަންޏާ ދުނިޔެ އެދިގެން އުޅުން ގޯހެއް
ޙަޔާތުން އާޚިރަތް ހޯދީމަ ،ލިބެނީ ސުވަރުގޭން ނިޢުމަތް
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އަޝްރަފްގެ ނަސޭހަތް
އަޝްރަފް ޢަލީ (ލިލީމާގެ ގއ .ނިލަންދޫ)

ބަސްބުނީމާ ހެޔޮ ޮގތަށް ކަންކަން ބަހާ އަމަލުން ކުރާތި!
ދަސް ކުރަން ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ބުއްދި ހުރި ހެ ޮޔ އިސް ކުރާތި!
ހަރުދަނާ އީމާނުގައި ތެދުވެރި ކުދީންނަށް ވާށެ ވީ
މަރުވެދާނެ އިސާހިތަކު މި ކަމާ މެދަށް ވިސްނާށެ ވީ
ދޮގު ހަދަންޏާ އޮންނަ ހެޔޮ ގުޅުމާ ޔަގީންކަން ދެޔެ ފިލައި
ދޮގު ހެދުން ގޯހެއް ކަމުން މި ކަމާ މުޅީން ދުރުވާށެ ވީ
ތެދު ބުންނަންޏާ އޮންނަނީ މަސްލަހަތު ސުލްހަވެ ރަނގަޅު ވުމޭ
ތެދު ބުނުން ހަމަ ކޮންމެ ވަގުތަކު އާދަ ހަރު ލައްވާށެ ވީ
މަކަރު ހެދުމާ މީހުނަށް ދެރަ ދޭން އެ ރާވާ ރޭވުމީ
މަކަރުވެރި މީހުންގެ ސިފަކަން ތިޔަ ކުދީން ދަންނާށެ ވީ
އަދަބު އަހުލާގުން ޖަރީވާ ރީތި ހައި ގޮތްތައް މޮޅަށް
ގަދަރުވެރި ވާނޭ މަގުން ވިސްނައި ބަލައި ހޯދާށެ ވީ
ރީތިކަމަކީ ބޭރުފުށުގައި ހުންނަ އޮފު ކަމުގައި ނުވޭ
ރީތިކަމަކީ ހުލްގު ހެޔޮ ކަން ކަން އަބަދު ދަންނާށެ ވީ
ފޭރުމާ ޓެކުމާއި ވައްކަން ވުން ހިޔާނާތް ކަންކަމަށް
ރޭރުވުން ކަމަކަށް މި ފަދަ ނުބައޭ ވަރަށް ވިސްނާށެ ވީ
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ސުލްހަޔާ އަމަނުގެ ނިޒާމެއް ނެތަމަ ގައުމީ މަސްލަހަތު
ސުލްހަވެރި ވާނޭ މަގުން ބައްޓަން ނުވޭ އަންގާށެ ވީ
ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފަޔާ އިލްމު ދައްކާ ހެޔޮ ގޮތުން
ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ މަތީ ތިބެ ތިޔަ ކުދީން މި ހިނގާށެ ވީ
ރަސްމަގުން ދިޔަޔަސް ދަރީންނޭ ފަސް ނުޖެހި ހެ ޮޔ ކަން ކުރާތި!
އަޝްރަފްގެ މި ނަސޭހަތާ މެދު އަބަދު ވެސް ވިސްނައި ހަދާތި!

22

“ވަފާތެރިކަމުންނޭ ،މިއީ ތެދު ބަހެއް”
ޙަސަން މަނިކު (ވ.ކަންދު މާލެ)

ވަފާތެރިކަމެއް ނެތި ވެވޭ ނަމަ ކަމެއް
ނަފާ ހެޔޮ ނުވާނޭ ނަގަން ނެތި ގޮތެއް
ތިމާ ހިތުގެ ލޯބިން ނިކަން ހެޔޮ ހިތުން
ނުވާ ނަމަ އެއީ އަނެކުނަށް ދޭ ލަނޑެއް
ބުނާ ބަހުގެ އިތުބާރު ދަމަހައްޓަމުން
ބުނާ ހެން ނިމޭ ނަމަ ،އެއީ މޮޅު ކަމެއް
ދޮގާ މަކަރުގައި އެކުލެވޭ ހެން ކަމެއް
ހިނގާ ނަމަ އެއީ ގައިމު ވެސް ދެރަކަމެއް
ލިބޭ ދެރަކަމުން އަ ނެކުނަށް އުޅުމުގައި
ލިބޭ ގޮތް ވެއޭ ނޭނގި ބޮޑު ގެއްލުމެއް
ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކުން ވެގެން ސާފު ހިތް
ކުރާނަމަ ޔަގީނޭ ނުވޭ ދެރަ ގޮތެއް
ގުޅުން އޮންނަ ދެފަރާތުގައި އެބަ ޖެހޭ
ގުޅެން ކަމުގެ ލޯބިން ނިމެންދެން ކަމެއް
އުފާ ލިބި ކަމެއް ކުރި ،ދެނީ ހަމަޖެހުން
ވަފާތެރިކަމުންނޭ މިއީ ތެދު ބަހެއް
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މިއީ މަތިވެރި އަމުރުފުޅުތަކެއްކަން ތަރުޖަމާ ކިޔައިލުމުން އެނގޭނެއެވެ.
ޢަބްދުﷲ ނާހީ މުޙައްމަދު (ހުވަނދުމާގެ /ޅ.ނައިފަރު)

މިތުރުންގެ މުދަލުން ހޯދުމަށް ރިޝްވަތު ނުކާށޭ ޙާކިމުން
َل ت َأ ْ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُكم ކިޔުމުން އެނގޭނީ ވިސްނުމުން
ބާޠިލު ވެދާނޭ ކަލަ ގޮވާ ނަމައީ އިބާ ދޭ ހެޔޮދިނުން
صدَقَا ِت ُكم އާޔަތް ކިޔާށޭ ވިސްނަމުން
َل تُب ِْطلُوا َ
އަތުލާނެކަން ދަންނާށެ ވީ ކާނަމަ! ރިބާ ފަހެ ގަދަކަމުން
َل ت َْظ ِل ُمونَ މިއާޔަތަށް ވިސްނާށެ ބިރުވެތި ވާ ގޮތުން
އަތުގައި މުދާ ގިނަ ވީ ކަމަކު އިސްރާފު ނުކުރޭ އެކި ގޮތުން
َل تُس ِْرفُوا އެއްވެސް ކަމަކު އެ އޮތީ ކިޔާށޭ! ބުނެދެމުން
ފަތުރައި ނުބައިކަން ބިންމަތީ އިސްލާޙު ކޮށްމެ ފަސާދައިން
ض ގައިވާ ތަރުޖަމާ ކިޔަމާ! ފޮތުން
َل ت ُ ْف ِسدُوا فِي ْال َ ْر ِ
މަތިވެރި އިލާހުގެ ބަސްފުޅަށް ކިޔަމަންވަމާތޯ! މީސްތަކުން
َو َل تُب ِْطلُوا أ َ ْع َمالَ ُك ْم ކިޔަވާ މި އާޔަތް އަންގަމުން
ހިތުގައި މޮޓޯ ބިންވަޅުނަގާ! އުއްމީދު ކުރަމުން މާފުނުން
َل ت َ ْقنَ ُ
طوا ِمن َّرحْ َم ِة َّ
للا ގެ މި އާޔަތުގައި ވުމުން
سورة البقرة 188
سورة البقرة 264
سورة البقرة 279
سورة االنعام 141
سورة االعراف 56
سورة محمد 33
سورة الزمر 53
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ޮދގު ނުހަދާށެވެ!
ޢަބްދުﷲ ޙަސަން (މ.ލިނެޓް މާލެ)

ޙަޤީޤަތް ވަންހަނާ ވާނޭ ބަހެއް ބުނުމީ ދޮގެއް ނޫންތޯ؟
ޙަޤީޤަތް ފޮރުވުމީ ވެސް ދޮގު ހެދުން ކަމުގައި ބެލޭ ނޫންތޯ؟
ތިމާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހަސަދައެއް ރުޅިއެއް އޮތަސް ހިތުގައި
ތިމާ އޭނާގެ މައްޗަށް ދޮގު ހެދުން ކުށަކަށް ފުދޭ ނޫންތޯ؟
ތިމާއަށް ކުޑަވިޔަސް ފިންޏެއް އޮތީ ﷲ ހަޟްރަތުގައި
ތިމާ އެކަމާ މެދަށް ބިރުވެތި ވެފައި ދުރުހެލި ވުމުން ނޫންތޯ؟
އުޅޭ މީހުން އެ ވިއްކައިގެން އެއިން ކައިބޮއި ހަދައިގެން ވެސް
ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކެއް ކަމުގައި އެ ވިއްކުމަކީ ކުށެއް ނޫންތޯ؟
މަޤާމެއް ނުވަތަ ތާރީފެއް ލިބޭތީ ދޮގު ހަދައި ނޫޅޭ!
މަޤާމަށް އާޙްރަތް ވިއްކައި ލުމީ ބޮޑު އުނިކަމެއް ނޫންތޯ؟
މި ދުނިޔޭަގައި އުޅޭ އެންމެން ދޮގަށް ގިނަގުނަ އިނާމު ދިނަސް
މި ދުނިޔޭގައި ތިމާ ލެއްވެވި ކަލާނގެ ނުރުއްސަވާ! ނޫންތޯ؟
ނިކަން ޤުރުއާން ބަލައި ވިސްނައި އެއަށް އީމާން ވަމާތޯއޭ؟
މިހެން ހުރި ކަންކަމަށް ނުބަލައި އުޅޭނީ ޖާހިލުން ނޫންތޯ؟
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ޒިންމާދާރުވުން
ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޤާސިމް (ލިލީ ،ނ.މަނަދޫ)

ތިޔަކުދީންނޭ މާދަމާ ޤައުމުގެ ސަލާމަތަކަށް ތިބީ
ތިޔަކުދީންނޭ ޤައުމަށާ ވަޠަނަށް ވަފާތެރި ވާން ތިބީ
މިއަދު ހޯދާ ޢިލްމަކާ ހުނަރެއްގެ ބޭނުން މާދަމާ
ހެޔޮ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފައި ކުރިޔަށް ޤައުމު ގެންދަން ތިބީ
މާދަމާ ކުރިމަގު މި ޤައުމުގެ ރީތިކޮށް ދައްކައިލުމަށް
ލާބަހުރި ގޮތުގައި ބަލާ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭން ތިބީ
އަންނަ ހުރިހައި ކަންކަމެއްގައި ކާބަފައިންނާ އެއްފަދައިން
ކަންކަމަށް ޖޯޝާއި ފޯރީއާ މި ޤައުމަށް ދޭން ތިބީ
ވިސްނުމާ ފިކުރާ ޚިޔާލާ ހިންގަމުން އެކި ކަންކަމަށް
އިސްނަގާ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް މާދަމާ ވަންނަން ތިބީ
ރީތި ޞުލްޙަ އަމާން މި ޤައުމުގެ ރީތިކަން އަބަދަށް ޓަކައި
ރީތިކޮށް ބޭއްވުމުގެ ޒިންމާ މާދަމާ އުފުލަން ތިބީ
ކޮން ކަމެއްތޯ ކޮށްދެވޭނީ ޤައުމަށާ ވަޠަނަށްޓަކައި
ކޮންމެހެން އެ ކަމެއްބަލައި ކޮށެްދޭނެ ބަޔަކަށް ވާން ތިބީ
ބޭރު މީހުން ދައްކަމުން ދާ ދަޅަތަކަށް ފުންކޮށް ބަލައި
ރޭރުނުވެ ޤައުމުގެ އަމާންކަން އަބަދު ދަމަހައްޓަން ތިބީ
ކަންކަމާ ކުރިމަތި ލުމާ ކެރިގެން އެ ކަންކަން ކުރުމުގައި
ކަންކަމަށް ހުޝިޔާރު ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވާން ތިބީ
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ފަޚުރުވެރި ވަޠަނަށްޓަކައި ޝަރަފާ ޤަދަރުވެރިކަން މަތީ
ޝަރަފުވެރި ބަޠަލުންގެ ސަފުގައި ފައި ނަގަން މާދަން ތިބީ
ދިވެހި ބިންތަކުގައި މިވާ ދިވެހީންގެ ރީތި އުޞޫލުތައް
ދިވެހިވަންތަކަމާ އެކީގައި މާދަމާ ދިރުވަން ތިބީ
ދިވެހި ލޭގައި ހުންނަ ވިންދާ ހިތްވަރާ އަދި ފަންވަރާ
ދިވެހި ދަރިއެއް ކަން ބަހާ ޢަމަލުންމެ ދައްކައި ދޭން ތިބީ
މަތިވި ޒިންމާދާރުކަން އުފުލައި ލުމަށް ޢަޒްމާއެކީ
ދަތިކަމެއް ނެތި ހެޔޮ ހިތުން އެ ކަމާއި ކުރިމަތި ލާން ތިބީ
ހަރުދަނާކަން ޙިކްމަތާއެކު ޢަޒްމުގައި ގުޑުމެއް ނުވާ
ހަރުދަނާކަން މުޅި މި ޤައުމަށް މާދަމާ ދައްކަން ތިބީ
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