Preparations for Hammeerah. (The wafer for Holy Qurbana.)
ആവശയമുള്ളസഺധനങ്ങൾ.

വൃത്ത഻യഺയ഻ സൂക്ഷ഻ക്കുന്ന വവള്ളവ഻ര഻. പഩഺഷ് സലലൻ പഩ
േ റ്റ്, പഩഺഷ് സലലൻ കപ്്ു .
റ ഻ക് ഩഺത്രം, അേപ്ുള്ള വെറ഻യ സ
റ ഼ൽ ഩഺത്രം, ബഺംബൂ സ് ഩ
പേബ഻ൾ സ് ഩൂൺ, അേപ്ുള്ള ഩ
േ ഺസ
േ ഻ന്റു,
റ ർ ഒവൻ.Toast R oven അവല
പബക്഻ംഗ് ഷ഼റ്റ് ു . പേഺസ
േ ങ്ക഻ൽ വറഡ഻ വസറ്റ് പഗഺ. Ready set Go
റ ഻ക് ബ്രഷ്ു .
നന്നഺയ഻ അര഻വെേു ത്ത ഩുത഻യ പഗഺതമ്പു വഩഺേ഻, ല഻വവണ്
ണ ഩ
േ ഺസ

രുപക്ണ്ടവ഻ധം.

(രണ്ടര ഇഞ്്ു വയഺസമുള്ള അെുഩപയഺഗ഻ക്കുപമ്പഺൾ.)
നൂറു് ഗ്ഺം വഩഺേ഻യ് ക്കു അറു ഩതു മ഻ല
േ ഻.60ml വവള്ളം രുള്ള്ളുഉപ്്ു .
ൿഴെു വയ് ക്കുന്നയഺൾ രണ്ടു ലകകള഻പലയു ം ന ം വവടി ഻ വൃത്ത഻യഺക്഻യത഻ള് പശഷവും നന്നഺയ഻
ൿള഻െത഻ള് പശഷവും പസഺപ്഻ടി ു ലകകൾ കഴുക഻ വൃത്ത഻യഺക്഻യത഻ള് പശഷവും ൿഴെു
വയ് പക്ണ്ടതഺണ് . പ്രഺർഥനഺഩൂർവ്വ്വ വും മന:ശുദ്ധ഻പയഺവേയു ം ഈ ശുശ്രൂഷ ന഻വൃത്ത഻യ് പക്ണ്ടതഺണ് .
ൿഴെു വയ് ക്കുന്ന സമയത്ത് രുകയപമഺയു ം ആമ്പത്ത഻ ന്നഺം മസു മൂറഺയു ം വ഻ശവ ഺസപ്രമഺണ്വും
വെഺല
േ ഻ശ഼ല഻പക്ണ്ടതഺണ് .
ൿഴെു വയ് ക്കുന്നത഻ള് സയകരയമഺയ഻ ഉഩപയഺഗ഻ക്കുന്ന രു പമശ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കുന്നതഺണ നല
േ തു് . ആ
പമശ നന്നഺയ഻ വൃത്ത഻യഺക്഻, വവള്ള പമശവ഻ര഻ വ഻ര഻െ് ു ൿഴെു വയ് ക്കുന്നത഻ള്ഩപയഺഗ഻ക്കുന്ന വഩ
േ യ് റ്റ്
നന്നഺയ഻ കഴുക഻യത഻ള് പശഷം പനരപത്ത നഺം സൂക്ഷ഻െു വെ഻ടി ുള്ള ഩുള഻പ്്ു കഴുക഻ ഩൂപ്ൽ കളഞ്ഞു
ൿഴയ് ക്കുന്നത഻ള്ള്ള പഩ
േ യ് റ്റ഻ൽ വയ് ക്ണ്ം ഩ഻ന്ന഼േു് എേു ത്ത വെ഻ര഻ക്കുന്ന 60mlവവള്ളം പഩ
േ യ് റ്റ഻ൽ
ഴ഻ക്കുക.തുേർന്നു വവള്ളത്ത഻ൽ ഉപ്ു ഇടി ു ലയ഻പ്഻ക്കുക. വ഼ണ്ടും, പഗഺതമ്പു വഩഺേ഻ ഇടി ു് സഺവധഺനം
ൿഴെ് ു രു ഉരുള പഩഺവലയഺക്കുക. ഩ഻ന്ന഼േു് അതു് രണ്ടു ലകകൾ വകഺണ്ടും ഉരുടി ഻ ന഼ളത്ത഻ലഺക്കുക.
അത഻ൽ ന഻ന്നും അൽഩം മുറ഻വെേു ത്ത് ഩുള഻പ്഻നഺയ഻ സൂക്ഷ഻ക്ണ്ം. എന്ന഻ടി ു് അതു രണ്ടു തുലയകഷണ്
മഺയ഻ മുറ഻വെേു ക്കുക. അതു പഩ
േ യ് റ്റ഻ൽ വെ് ു തള്ളവ഻രൽ വകഺണ്ട്ു രറ്റം മുതൽ മപറ്റ അറ്റം വവര
ൿപറശ് വശയ്യഺയ഻ പതക്കുക എന്ന഻ടി ു് വ഼ണ്ടും ഉരുടി ഻ ഉരുളയു ം രണ്ടു ലകകൾ വകഺണ്ടും അമർത്ത഻ ഉരുടി ഻
ന഼ളത്ത഻ലുമഺക്കുക. മുമ്പു പതവെേു ത്തതു പഩഺവല രണ്ടു തവണ് േ഻ ആവർത്ത഻ക്കുക.രണ്ടു
കഷണ്ങ്ങളും ഇതുപഩഺവല പതെു മയവപ്േു ത്ത഻ രണ്ടുലകകൾ വകഺണ്ടും സഺവധഺനം ഉരുടി ഻
ഩഺേു കഺണ്ഺത്ത വ഻ധം ഉരുളകളഺക്കുക.വവള്ളത്ത഻വന്റ ൿറവുവകഺണ്ടു മഺവ഻ള് മയക്കുറവുവണ്ടങ്ക഻ൽ
മഺവ഻വന്റ ഉരുളയ഻ൽ ഩഺേു ണ്ടഺൿം അങ്ങവന കണ്ടഺൽ ലകവവള്ളയ഻ൽ അൽഩം വവള്ളം നനവു
വകഺേു ത്തരുടി ഻ എേു ത്തഺൽ മത഻യഺൿം.

ഩുള഻ക്ഺനഺയ഻ വയ് ക്കുന്ന വ഻ധം.

റ ഻ക്് ഩഺത്രങ്ങൾ കഴുക഻ വൃത്ത഻യഺക്഻ വയ് ക്കുക. അത഻ൽ
അഞ്഻ഞ്ു ഡയമ഼റ്റർ ഉള്ള രണ്ടു ഩ
േ ഺസ
ആറ഻ഞ്ു െതുരമഺയ഻ മുറ഻െ വഺക
സ ൃ ഷ഼റ്റുകൾ വെ് ു ഉരുടി ഻ വെ഻ര഻ക്കുന്ന മഺവുരുളകള഻ൽ ന്നു അത഻ൽ
വയ് ക്ണ്ം.ഩുള഻പ്഻ന്നഺയ഻ പവർ ത഻ര഻െു മഺറ്റ഻വെ മഺവും അത഻ൽ ന്ന഻ൽ വെ് ു അേെു സൂക്ഷ഻െു
വയ് ക്കുക. മഺവുരുളകൾ പ്രപതയകം സൂക്ഷ഻ക്കുന്നതഺണ് നല
േ തു് . അവല
േ ങ്ക഻ൽ മഺവു തമ്മ഻ൽ ടി ഻
അത഻വന്റ ആඁത഻ നഷ് േവപ്ടി ു പഩഺൿവഺൻ സഺധയതയു ണ്ടു്.ഈ ഩഺത്രങ്ങൾ രു സ഻ഩ് പലഺക്കു
ബഺഗ഻ൽ അേെു സൂക്ഷ഻ക്കുന്നതു നല
േ തഺണ് . അപപ്ഺൾ ഉറു മ്പ് കയറഺവതയു ം, തണപ്ു കഺലത്ത മഺവു
തണത്ത പഩഺകഺവതയു ം ഇര഻ക്കും.എടി ുമണ്഻ക്കൂർ സമയം ഇങ്ങവന സൂക്ഷ഻ക്കുന്ന മഺവ്ു അേു ത്തദ഻വസം
മത഻യഺയ വ഻ധത്ത഻ൽ ഩുള഻െും പവണ്ടത്ര ൿത഻ർന്നും സു ഗന്ധപത്തഺേു ം ഇര഻ക്കും. പരഺ അമ്മ഼റഺയ് ക്കു
പവണ്ട മഺവു ഒപരഺ ഉരുളയഺയ഻ ഇര഻ക്കുന്നതു വകഺണ്ടു ഩ഻പറ്റ ദ഻വസം അതു പനപര എേു ത്ത അെ഻ൽ
വയ് ക്ഺം. അേ഻െു കഺെഺള്ള്ള സമയത്ത഻ൽ വളവര സമയം ലഺഭ഻ക്ഺള്ം കഴ഻യു ം.

അേ഻െു കഺെൽ.

അേ഻െു കഺെലും വളവര ശ്രദ്ധപയഺവേ വെപയ്യണ്ട സംഗത഻യഺണ വവേ഻പ്ും വൃത്ത഻യു മഺണ ഇത഻ൽ
പ്രധഺനം. ൿഴെു വയ് ക്കുന്നത഻ള്സവ ഼കര഻െ അപത മുവന്നഺരുക്ങ്ങൾ ഇത഻ള്ം സവ ഼കര഻െു പവണ്ം
അേ഻െുകഺെൽ ആരംഭ഻ക്കുവഺൻ.തപല ദ഻വസം വെഺല
േ ഻യതുപഩഺവല അപത പ്രഺർത്ഥനകൾ ഇത഻ള്ം
വെഺല
േ ഻വക്ഺണ്ട഻ര഻ക്ണ്ം.
അേ഻െുകഺെുവഺള്ഩപയഺഗ഻ക്കുന്ന അെ് ു തപല ദ഻വസം എേു ത്തകഴുക഻ വൃത്ത഻യഺക്഻ വയ് ക്ണ്ം
റ ർ ഒവപനഺ അവല
അേ഻െു കഺെുവഺൻ ഉഩപയഺഗ഻ക്കുന്നതു പേഺസ
േ ങ്ക഻ൽ വറഡ഻ വസറ്റ് പഗഺപയഺ
ആവണ്ങ്ക഻ൽ അതു പ്ര഼ ഹ഼റ്റ് ു വെയ്യുവഺൻ സവ ഻െു ഒൺ വെയ്യണ്ം. അേ഻െുകഺെുവഺനഺരംഭ഻ക്കുപമ്പഺൾ
രപണ്ടഺ മൂപന്നഺ തുള്ള഻ ല഻വവണ്
ണ ലകവവള്ളയ഻ൽ ഴ഻െ് ു അെ഻വന്റ എല
േ ഺ ൿര഻ശുകള഻ലും നന്നഺയ഻
ഩുരടി ണ്ം.എന്ന഻ടി ു് ഩഺകമഺയ മഺവു എേു ത്ത സഺവധഺനം വഺക
സ ൃ പഩപ്ർ മഺറ്റ഻ പഷപ്ു വയതയഺസം വരഺവത
മഺവുരുള അെ഻ൽ വെ് ു സഺവധഺനം തള്ള വ഻രൽ വകഺണ്ടു ൿര഻ശുള്ള എല
േ ഺ ഭഺഗത്തം നന്നഺയ഻
അമർത്ത഻ ഩത഻പ്഻ക്ണ്ം. അപപ്ഺൾ ഹമ്മ഼റഺയു വേ വൃത്തഺඁത഻ നഷ് േവപ്േഺവത പനഺക്഻വക്ഺള്ളണ്ം.
വ഻രലു വകഺണ്ടു മഺവ഻ൽ അമർത്ത഻ പനഺക്഻ അെ഻വന്റ എല
േ ഺഭഺഗത്തം മഺവു വെന്ന഻ടി ുണ്ടു എന്നു
ഉറപ്ഺക്ണ്ം.അേു ത്തത്തഺയ഻, ൿഴെു വയ് ക്കുന്നത഻ള് ഉഩപയഺഗ഻െ വഺക
സ ൃ പഩപ്റ഻ൽ രു തുള്ള഻
ല഻വവണ്
ണ
ഴ഻െു ഹമ്മ഼റഺയു വേ വല഻പ്ത്ത഻നള്സരണ്മഺയ഻ പതെു ഩ഻േ഻പ്഻ക്ണ്ം. എന്ന഻ടി ു
സഺവധഺനം സൂക്ഷ഻െു അെ഻ൽ ന഻ന്നും ഹമ്മ഼റഺ ഇളക്഻വയേു ത്ത വഺക
സ ൃ പഩപ്റ഻ൽ വയ് ക്ണ്ം.
തുേർന്നു വൃത്ത഻യഺക്഻ വെ഻ര഻ക്കുന്ന ഈർക്഻ൽ വകഺണ്ടു ൿര഻ശഺඁത഻യ഻ൽ അഞ്ു ൿത്തകൾ ഇേണ്ം.
റ ർ ഒവനഺവണ്ങ്ക഻ൽ
"വറഡ഻ വസറ്റ് പഗഺ" ആവണ്ങ്ക഻ൽ വഺക
സ ൃ പഩപ്ർ ഉഩപയഺഗ഻ക്ണ്ം. പേഺസ
അലൂമ഻ന഻യം ഷ഼റ്റ് ഉഩപയഺഗ഻ക്ണ്ം.എന്ന഻ടി ു പ്ര഼ ഹ഼റ്റു വെയ് ത഻ടി ുള്ള വറഡ഻ വസറ്റ് പഗഺയ഻ൽ വഺക
സ ൃ
പഩപ്പറഺേു േ഻ വെു ആറു അവല
േ ങ്ക഻ൽ ഏഴു മ഻ന഻ടി ു പനരം പബക്കു വെയ്യുക. അത഻പനഺേകം വവന്ത
മണ്ം വരും. ഒവവന്റ െൂേ഻ൽ അൽഩ സമയം േ഻ വെു പവവു ഉറപ്ഺക്ഺം. ഩപക്ഷ അങ്ങവന വെഺൽ
റ ർ ഒവനഺവണ്ങ്ക഻ൽ 350ഡ഻ഗ്഻ െൂേ഻ൽ 12 മ഻ന഻ടി ു പബക്കു വെയ്യണ്ം.
അേ഻ വശം കടി ഻ ഩ഻േ഻ക്കും.പേഺസ
മുകൾ വശം നല
േ പഗഺതമ്പു ന഻റം വരും നല
േ സു ഗന്ധവും വരും.ൿഴെു വയ് ക്ഺള്ഩപയഺഗ഻െ പഩ
േ യ് റ്റു
ഒവവന്റ അേു ത്ത ഩ഻േ഻െു ലക വഩഺള്ളഺവത സഺവധഺനം ഒവന഻ൽ ന഻ന്നു ഹമ്മ഼റഺ മഺറ്റ഻ അേപ്ുള്ള
റ ഻ക്കു ഩഺത്രത്ത഻ൽ െൂേു പഩഺകഺൻ ഩഺകത്ത഻ലും പനര഻ടി ു തുറന്നു വയ് ക്ഺവതയു ം വെു
ഩ
േ ഺസ
ആറ഻ക്ഴ഻യു പമ്പഺൾ ഩള്ള഻ക്കുള്ള഻പലക്കു വകഺണ്ടു പഩഺകഺം.
െൂേു പഩഺൿവഺനഺയ഻ ഩഺത്രം തുറന്നു വെഺൽ ഹമ്മ഼റഺയു വേ മഺർദ്ദവം നഷ് േവപ്േു ം. ഹമ്മ഼റഺയു വേ
ഩുറത്ത ഩതുവക് തടി ഻ പനഺക്഻യഺൽ നല
േ ശബ് ദം വരും. അേ഻െു കഺെ഻ ക്ഴ഻ഞ്ഞഺൽ അെ് ു ല഻കവ ഻ഡ്
പസഺപ്഻ടി ു ബ്രുഷ് ഉഩപയഺഗ഻െു വൃത്ത഻യഺയ഻ കഴുകണ്ം. ഇപ്രകഺരം കഴ഻ക഻യ അെു തപലദ഻വസം
കഴുകണ്ടഺ. അെു കഴുകണ്ം എന്നു അറ഻വ഻ല
േ ഺപഞ്ഞഺ എന്നറ഻യ഻ല
േ
എണ്
ണ
ൿേ഻െു കനെതും
ഩൂപ്ലുള്ളതുമഺയ അെ് ു ഇവ഻പേയു ം നഺടി ഻ലും കണ്ട഻ടി ുണ്ടു. പഩ
േ യ് റ്റു, ഩഺത്രങ്ങൾ ഇങ്ങവന
ഇത഻ള്ഩപയഺഗ഻ക്കുന്ന എല
േ ഺ ഩഺത്രങ്ങളൂം വൃത്ത഻യഺയ഻ കഴുക഻ സ഻ഩ് പലഺക്കു ബഺഗ഻ൽ സൂക്ഷ഻െു
വയ് ക്ണ്ം. ഇത഻ള്ഩപയഺഗ഻ക്കുന്ന ഩഺത്രങ്ങൾ ഒവൻ എന്ന഻വ ഇക്ഺരയത്ത഻നല
േ ഺവത മവറ്റഺരു
കഺരയത്ത഻ള്ം ഉഩപയഺഗ഻ക്രുതു് . ശുശ്രൂഷയ് ക്കു ലകവയ് ഩു ലഭ഻െ഻ടി ുള്ളവരല
േ ഺവത മറ്റഺരും ൿഴെു
വയ് ക്കുകപയഺ അേ഻െു കഺെുകപയഺ വെയ്യരുതു. അങ്ങവനയു ള്ളവർ സഹഺയം വെയ്യുന്നത഻ള്
സ മ഻ല
തേസ
േ . സ് ത്ര഼കപളവക്ഺണ്ടും മഺവ഻ൽ വതഺേ഼ക്രുതു. പ്രപതയക഻െു അശുദ്ധ഻യു ള്ളപപ്ഺൾ രു
സഹഺയവും വെയ്യരുതു. ഈ ക്ഺരയം ഏവറ ശ്രദ്ധപയഺവേയു ം ഊനമ഻ല
േ ഺവതയു ം വെപയ്യണ്ടതഺണ.
ഹമ്മ഼റഺ ഊനമുള്ളതഺവണ്ങ്ക഻ൽ അതു ൿർബ്ബഺനയ് ക്കു ഉഩപയഺഗ഻ക്കുവഺൻ ഩഺേ഻ല
േ . രഺയ഻രം തവണ്
അേ഻െു കഺെുപമ്പഺപഴ രുവൻ ഇക്ഺരയത്ത഻ൽ ലവദഗ്ദ്ധ്യം പനേു കയു ള്ളൂ. അപമര഻ക്യ഻വല പ്രപതയക
സഺഹെരയത്ത഻ൽ ശന഻യഺഴ് െ സന്ധയക്കു ൿഴെു വയ് ക്കുവഺൻ സഺധ഻ക്കുന്ന഻വല
േ ങ്ക഻ൽ ഐസു വഺടി ർ
ഉഩപയഺഗ഻െു പനരവത്ത ൿഴെു വെഺൽ ൿഴപ്മ഻ല
േ . ഇത഻ൽ, േു തൽ ലവദഗ്ദ്ധ്യം ഉള്ളവരുവേ
അഭ഻പ്രഺയങ്ങൾ സവ ഺഗതം വെയ്യുന്നു.

