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உலவகங்கிலும் உள்ள தனது அனனத்து ஸஹாபாக்கள் புதிய சஹாபாக்கள் மற்றும் அனனத்து 
முஸ்லீம்களுக்கும் தனது ஸலாத்தினன வதரிெித்த பிறகு ஹஸ்ரத் கலீபத்துல்லாஹ்(AS) அெர்கள் 
தஷ்ஹத் தஅவூது மற்றும் சூரா ஃபாத்திஹா ஓதி “துஆக்கள்” என்ற தனலப்பில் நிகழ்த்தி ெரும் 
மதாடர் ஜுமுஆ பபருஹரயில் நான்காெது பாகத்ஹத” வதாடர்ந்தார்கள் 
 
அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஸூம்ம அல்ஹம்துலில்லாஹ் முற்றிலும் அந்த ஏக இனறெனாகிய 
அல்லாஹ்ெின் அருளால் தான் நான் இன்று "துஆக்கள்" என்ற தனலப்பில் நிகழ்த்தி ெரும் 
வதாடர் ஜுமுஆ பபருனரயில் நான்காெது பாகத்னத வதாடரமுடிந்தது ,இதில் ஆச்சரியம் 
என்னவென்றால் அல்லாஹ் எனக்கு வெளிப்படுத்திய துஆக்கனள நீங்கள் திருக்குர்ஆனிலும் 
காணமுடியும், பமலும் கடந்த காலங்களில் பதான்றிய அெனது தூதர்களுக்கு 
வெளிபடுத்தப்பட்ட அத்தனகய துஆக்கனளயும், இன்னும் அென் மஸீஹ் மவூத் (அனல) 
அெர்களுக்கு வெளிபடுத்தப்பட்ட குறிப்பாக நான் இப்வபாது குறிப்பிட பபாகும் துஆக்கனளயும் 
இக்காலத்தின் கலீஃபத்துல்லாஹ் அதாெது அெனது கலீபாொன இந்த எளியெனுக்கு மீண்டும் 
இறக்கியுள்ளான். அல்ஹம்துலில்லாஹ்,  

இவ்ொறு இருக்கும் பபாது ,நான் ஒரு பபாலியானெனாகவும், வபாய்யனாகவும் இருந்தால்  

என் மீது அல்லாஹ் இத்தனகய துஆக்கனள இறக்கி இருப்பானா? எனது எதிரிகள் இந்த 
துஆக்கனளப்பற்றி என்ன கூற முடியும்? இனெகளும் கூட னைய்தானுனடயனெ என்றா? 
(நஊதுபில்லாஹ் அல்லாஹ் மன்னிப்பானாக). பமலும் இெர்கள் இத்தனகய துஆக்களுக்கு 
னைத்தானிய முத்தினரக்குத்திெிட்டால் பின்னர் திருகுர்ஆன் மீதுள்ள நம்பிக்னகனயயும் 
இெர்கள் முதுகு புறமாக தூக்கி எறிகின்றார்கள் என்பபத ஆகும், இன்னும் (கூற 
பெண்டுமானால்) அெர்கள் திருக்குர்ஆனன ஓதும் தகுதினயயும் இழக்கின்றனர், என்னன 
இழிவுபடுத்தபெண்டும் என்று இெர்கள் வசய்யும் இத்தனகய முட்டாள் தனத்தினால் இந்த 
புனித பெதத்னத முதுகுப்புறமாக எறிெது மட்டுமின்றி அதன் , பமலான பபாதனனகனளயும் 
இழிவுபடுத்துகின்றார். 

திருக்குர்ஆனிலுள்ள ஒரு துஆெில் இவ்ொறாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாெது : 

(எனது இஹைொ!) பூமியின் மீது எந்த நிராகரிப்பாளஹரயும் ெிட்டு ஹெக்காபத! 

 

மக்களில் யாருனடய ெிதியில் இனறமறுப்பு (நிராகரிப்பு) எழுதபட்டுெிட்டபத,அெர்களால் 
இதிலிருந்து தப்பித்துக்வகாள்ள முடியாது (அதாெது, நிராகரிப்பு என்னும் இந்நினல மற்றும் 
அதனன பின் வதாடர்ந்து ெருகின்ற தண்டனன) என்பனத (பமற்கண்ட) இந்த துஆெின் மூலம் 
நாம் புரிந்து வகாள்கின்பறாம்.ஆனால் நாம் இந்த துஆெில் ஒரு ெிையத்னத நன்றாக புரிந்து 
வகாள்ள பெண்டியது அெசியமானதாகும், அதாெது இது அனனத்து நிராகரிப்பாளர்கனளயும் 
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அடிபயாடு அழித்து ெிடுெதற்கான ஒரு துஆ அல்ல; அ(ந்த துஆெின் வபாருளான)து அவ்ொறு 
இருந்திருக்குமானால், பிறகு மக்கள் எப்படி இன்று முஸ்லீம்களாக மாறியிருக்க முடியும்?  

உண்னமயில் அதன் வபாருளானது,  

(இஹைொ!) அஹனத்து மக்களிலும் எெருஹடய ெிதியில் அெர்கள் நிராகிப்பாளர்கள் என்று 
எழுதப்பட்டுள்ளபதா, அெர்கஹள இவ்வுலகிலிருந்து அகற்ைிெிடுொயாக! 

இந்த துஆ உண்னமயில் ஹஸ்ரத் நூஹ் (அனல) அெர்களால் பிராத்திக்கப்பட்டது. அதாெது 
இப்பபாது, இந்த நிராகரிப்பாளர்கள் தங்கனளப்பபான்பற நிராகரிக்கின்ற குழந்னதகனள உற்பத்தி 
வசய்யமுடியும். ஆனகயால், (அல்லாஹ்பெ) அெர்கனள அகற்றி ெிடுெது சிறந்ததாகும். 
என்பபத அன்னாரின் துஆொக இருந்தது 

அதனால், எனது சூழ்நினலயிலும்,எனது ெிையத்திலும், இந்த நிஸாபம – ஜமாத்தின் வபயர் 
தாங்கிய பாதுகாெலர்கள் நான் வபற்றுக்வகாண்டிருந்த இனற வசய்திகளின் ெிையத்தில் 
நிராகரிப்பாளர்கனளப்பபால் வசயல்பட்ட பபாது அல்லாஹ் (சுப்ஹான) இந்த துஆனெ எனக்கு 
காட்டினான்: 

ரப்பிஜ் அல்னி காலிபன் அலா ஹகரி.  

Rabbij alni Ghaleban ala Ghayri. 

எனது எஜமானபன! எனக்கு அநீதியிஹழக்கும் மகாண்டு இருப்பெர்களின் மீது எனக்கு 
மெற்ைிஹய ெழங்குொயாக!   

பமலும் அதன்  பிறகு,எனது வெற்றினயயும் எனது துஆஅல்லாஹ்ொல் 
ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டனதயும் காட்டக்கூடிய  இரண்டாெது  (ெஹ)ீ வெளிப்பாடு  இதுொகும்: 

ெஜ்அல்னி காலிபதன்ஃபித் – துன்யா ெத்(d)தனீ்.  

Wajalni Ghalebatan fid-Dunya wad-Deen. 

இவ்வுலககாரியங்களிலும் அபத பபான்று ஆன்மீக காரியங்களிலும் எனக்கு மெற்ைிஹய 
ெழங்குொயாக! 

ெஜ்அல்னி நாஃபி-அன் ஃபீஹா(ذ)திஹித் திஜாரா. 

. Wajalni naafe-an fi hazehit tejara 

என் இஹைொ! எனக்காக இந்த பரிெர்த்தஹனஹய (மகாடுக்கல் ொங்கல்) 
நன்ஹமக்குரியதாகவும் / இலாபத்திற்குரியதாகவும் ஆக்குொயாக 

இங்கு இந்த துஆெில் குறிப்பிடப்படுகின்ற “பரிெர்த்தனன” என்பது வபௌதீக பரிெர்த்தனனனய 
குறிப்பதில்னல மாறாக, திருக்குர்ஆன் இனத “அஸாபின் அலிம்” (பெதனனயளிக்கக்கூடிய 
தண்டனன) என்று குறிப்பிடுகின்றது. பமலும் இந்த துஆெிலும் இந்த அர்த்தத்திபலபய 
ெருகின்றது( அதாெது பெதனனயளிக்கும் தண்டனனயிலிருந்து என்னன தெிர்க்கக்கூடிய 
அத்தனகய பரிெர்த்தனனகள் என்பதாகும்)  

ரப்பி ஸாலித்னி அலன் -னார். 



3 
 

Rabbi salitni alan-Naar. 

எனது எஜமானபன! மநருப்பின்தண்டஹனயின் மீது எனக்கு பமன்ஹமஹய 
(பமபலாங்கியஹகஹய/ மெற்ைிஹய) ெழங்கிெிடுொயாக! 

அதாெது, அந்த வநருப்னப(நரக) எனது கட்டனளயின்/கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ெரச்வசய்ொயாக! 

ஸபூரில் (தாவூதுனடயசங்கீதம்) ஹபீ்ரு வமாழியில் ஒரு துஆ உள்ளது பமலும் அபத துஆ 
புனித மத்பதயுெிலும் (னபபிளின் உள்ள ஒரு அத்தியாயம்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அதன் வமாழி வபயர்ப்பு இவ்ொறாக உள்ளது : 

அல்லாஹ்பெ! நான் உனது இரட்சிப்ஹப (எனக்கு) ெழங்கிக்மகாண்டிருக்கவும் 
கஷ்டங்களிலிருந்து மீட்சி மபைவும் (உன்னிடத்தில்) பெண்டுகிபைன்.  

இது துஆெடிெத்தில் அனமயப்வபற்ற ஒரு முன்னறிெிப்பாகும். 

 

ஆனகயால், இது பபான்ற (இன்னும்) பல துஆக்கள் அறிெதற்கு இந்த எளியெனுக்கு 
அல்லாஹ் (சுபஹான) ெழிகாட்டியிருக்கின்றான்; அத்துடன், அெனது உயரிய ஞானத்தினால், 
அென் எனக்கு இந்த துஆனெயும்  வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றான்:   

எனது இஹைெபன ! உன்ஹன என் மீது மெளிப்படுத்துொயாக, உன்ஹன என் மீது 
மெளிப்படுத்துொயாக! 

அதன் பிறகு அென் வதாடர்ந்து எனக்கு இந்த துஆனெ கற்றுத்தந்தான்: 

அல்லாஹும்ம இன் அஹ்லக்த ஹாதிஹில் – இஸா பதஃபலன் துஹ்பதஃ பில் – அர்லி 
அபதா 

Allaahumma in ahlakta haadhi hil-isaa bata falan tuhbada fil-ardi abada. 

எனது இஹைெபன ! நீ உனது அடியார்கஹள இந்த பபாரிபலபய மரணிக்க ெிட்டுெிட்டால், 
பின்னர் உன்ஹனப்பபாற்ைி புகழ்ெதற்கு ஒருெருபம (நம்பிக்ஹகமகாண்டெர்கள்) 

எஞ்சியிருக்கமாட்டார்கள்.  

 

இந்த சிைப்புக்குரிய துஆ பத்ர்பபாருக்கு முன்பாக ஹஸ்ரத் முஹம்மத் முஸ்தபா (ஸல்) 
அெர்களால் அல்லாஹ்ெிடம் மசய்யப்பட்ட துஆ இதுபெயாகும்.  

எனது இஹைெபன ! நீ உனது அடியார்கஹள இந்த பபாரிபலபய மரணிக்க ெிட்டு ெிட்டால், 
பின்னர் உன்ஹனப்பபாற்ைி புகழ்ெதற்கு (ஒரு உண்ஹமயான புகழ்).  எெருபம 

((நம்பிக்ஹகமகாண்டெர்கள்)  எஞ்சியிருக்கமாட்டார்கள்  

இந்த துஆஹெ எனது ஜாமத்திற்கு இவ்ொறு மசய்யுமாறு கற்றுக்மகாடுக்கிபைன், அதாெது   

எனது இஹைெபன! நீ இந்த ஜமாஅத்ஹத அழிய(ச்மசய்து)ெிட்டால் (உனது 
ஆன்மீகமெளிப்பாட்ஹடயும், இக்காலத்தில் உன்னால் அனுப்பட்ட இந்த எளியெனின் 
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உண்ஹமத்தன்ஹமஹயயும் எவ்ொறு அஹடயாளம் கண்டுமகாள்ள முடியும்?), பின்னர் நீ 
இக்காலத்தில் எங்கள் மீது எதஹன அருளியிருக்கின்ைாபயா அதற்காக உன்ஹனப்பபாற்ைி 
புகழ்ெதற்கு , பமலும் உனது இந்த உதெிக்கு நன்ைி மசலுத்துெதற்கும் ஒருெருபம 
எஞ்சியிருக்கமாட்டார்கள்.இஹத நீங்கள் அஹனெரும் மசய்யுமாறு  நான் உங்கஹள 
ஊக்குெிக்கின்பைன்  

எனபெ, எனது அருனமயானெர்கபள! ஒரு ஜமாத்தானது அதிலுள்ள மக்களின் 
எண்ணிக்னகயினாபலா அல்லது அ(ந்)த (ஜமாஅத்தி)ன் வபயரில் உள்ள பலம் ொய்ந்த 
கான்ங்க்ரீட் பள்ளிொசல்களின் எண்ணிக்னகயினாபலா அல்லது பெறு எந்த உலக 
ஆதரெினாலும் தீர்மானிக்கப்ப்படுெதில்னல என்பனத புரிந்துவகாள்ளுங்கள்; அல்லாஹ்ெின் 
ஓர் ஜமாஅத் என்பது, அது அல்லாஹ்ெின் மீதும் அென் (இவ்உலகிற்கு)  தூதராக 
அனுப்பியெர் மீதும் மகாண்டுள்ள ஈமாஹன (நம்பிக்ஹகஹய) ஹெத்பத 
தரீ்மானிக்கப்ப்படுகின்ைது. பமலும் அந்த ஜமாஅத் எந்த மபாய் மதய்ெத்ஹதயும் தன்னுடன் 
இஹணக்காது. இன்னும் அது தனது ரப்பினுனடய இன்பத்னத பதடுெனதபய அதன் 
ஒட்டுவமாத்த குறிக்பகாளாக வகாள்கின்றது. பமலும் இத்தனகய ஜமாஅத் அதன் உண்னமயான 
முழு இன்பத்னதயும் அதனுனடய பனடப்பாளனிடத்திபலபய கண்டறிகின்றது. ஆகபெ 
இவ்ொறு வசய்யப்படும் அல்லாஹ்ெிற்கான இஃபாதத்பத ஒரு உன்னதமான உண்னமயான 
இஃபாபத்தாக இருக்கமுடியும். இனத உங்களுக்கு பமலும் உணர்த்துெவதன்றால் கடந்த 
இஸ்லாத்தின் வபாற்காலமான நமது அருனம நபிகள் வபருமானார் (ஸல்) அெர்களின் 
காலத்திலும் இனறஇல்லங்கள் வெறும் னெக்பகால்களாலும் இரும்பு தகடுகளாலும் 
கட்டப்பட்டாலும் ஈமான் அனசக்க முடியாத கான்க்ரீட்னட பபான்று உறுதியாக இருந்தது., 
ஆனால் இப்பபாபதா குர்ஆன்ெசனங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட, மிகப்வபரிய கான்க்ரீட்டால்  
சிறப்பாக கட்டப்பட்ட பள்ளிொசல்கள் இருந்தாலும் அங்கு ஈமான் (நம்பிக்னக) காய்ந்து பபான 
னெக்பகானல பபான்று இருக்கிறது எனபெ அத்தனகய பள்ளிகளால் என்ன பயன் ? பமலும் 
இத்தனகய பள்ளிகள் காய்ந்த கினளகளில் உள்ள காய்ந்த உயிரற்ற இனலகனள பபால 
வநாறுங்கி பபாகும். பமலும் இவ்ெனகயான பள்ளிகளில் ெழிபடுபெர்களில் 
வபரும்பாலனெர்கள் உலகத்பதனெகளுக்கு பின்னால் மூழ்கியும் பமலும் உண்னமயான இனற 
ெழிபடுபெர்கள் இல்லாமல் இத்தனகய பள்ளிகள் காலியாக உள்ளது. திருக்குர்ஆன், 
ெழிபடுபெர்களின் இதயத்தில் நிரம்பி அபத பநரத்தில் அதன் பபாதனனகனளயும் 
துஆக்கனளயும் நனடமுனற படுத்தாமல் இத்தனகய பள்ளிகளில் இனறெசனங்கள் ஒரு 
அலங்கார வபாருனள பபால அலங்கரிக்க படுெதால் என்ன முக்கியத்துெம் 
இருக்கப்பபாகின்றது. 

எனபெ ஒரு ஜமாஅத்தின் முன்பனற்றம் என்பது அதன் ஆன்மீக முன்பனற்றத்னத னெத்பத 
அனமகின்றது என்பது வதளிொகின்றது பமலும் இப்படிப்பட்ட முன்பனற்றம் குறிப்பாக 
மற்றெர்கனள ெிட நாங்கள் தான் சிறந்தெர்கள் என்று எெர்களின் மனதிலும் வெறுப்புணர்னெ 
உருொக்காமல் இருக்கும் முன்பனற்றபம ஒரு சிறந்த முன்பனற்றமாக 
இருக்கும்,அல்ஹம்துலில்லாஹ் 

. 



5 
 

.பமலும் இப்பபாது  நான் உங்கள் முன் ஹஸ்ரத் மஸீஹ் மவூது (அனல) அெர்கள் 
இனறெனிடம் வசய்த சில துஆக்கனள னெப்பபன் இன்னும் குறிப்பாக இத்தனகய துஆக்கனள 
எனக்கு 2003 மற்றும் 2004 ம் ஆண்டுகளில் மீண்டும் இறக்கியுள்ளான். 

பமலும் இத்தனகய துஆ கள் குடும்ப உறவுகள் சம்பந்தப்பட்டது 

 

ரப்பி அர்ஸிஹூ ஜஸா-அன் அவ்ஃபா 

Rabbe arzeho jaza-an awfa. 

எனது இஹைெபன! அெளுக்கு எல்லா ெிதமான மெகுமதிகஹளயும் மகாடுப்பாயாக! 

 

இந்த துஆெில், 'அெள்' என்ற ொர்த்னத துஆ வசய்யும் மனிதரின் மனனெினய குறிக்கின்றது 

ரப்பி அஹ்ஸன் ஸவ்ஜதி 

Rabbe ahsan zawjati. 

எனது இஹைொ! என் மஹனெிக்கு ஆபராக்கியத்ஹத ெழங்குொயாக!  

ரப்பிஷ் ஃபி ஸவ்ஜதி ஹாதா ெஜ்அல்ஹா பரகாதின்ஃபிஸ் – ஸமாயிெபரகாதின் ஃபில் 
அர்ள் 

Rabbish fi zawjati haza wajalhaa barakaatin fis-samaaé wa barakatin fil arz 

எனது இஹைொ! எனது இந்த மஹனெிக்கு ஆபராக்கியத்ஹத ெழங்கி பமலும் அெளுக்கு 
இம்ஹமயிலும் மறுஹமயிலும்அருள்கஹள ெழங்குொயாக!  

ரப்பி ஸித்னி உம்ரி ெஉமாரா ஸவ்ஜதி ஸியாதத் –தன் உமாரா ஹாதா 

Rabbe zidni umri wa umara zawjati zyad-atan umara haza 

என் இஹைொ! என் மஹனெி மற்றும் எனது ஆயுட்காலத்ஹத நீடிக்கச்மசய்ொயாக. 

ரப்பி லா துஸய்யி உம்ரி ெ உம்ரஹா ஃபஹ்ஃபஸ்னி மின் குல்லி ஆஃபதின் 

Rabbe la to zayye umri wa umraha fafazni min qulli aafatin 

என் இஹைொ! எனதிந்த மஹனெி மற்றும் எனது ொழ்ஹெ ெணீ் 
பபாகாதிருக்கச்மசய்ொயாக! பமலும் எங்களுக்கு அஹனத்து இன்னல்களிலிருந்தும் 

அஹடக்கலமளிப்பாயாக! எனது ெழியில் ெரக்கூடும் அஹனத்துப்பிரச்சஹனகளிலிருந்தும் 
என்ஹன ெிடுெிப்பாயாக! 

இன்னும் இத்தனகய துஆக்கள்  ஒரு கணென் தனது மனனெிக்காக தினமும் வசய்ய 
பெண்டிய துஆக்களாகும் , பமலும் இதன் மூலம் குடும்பத்தில் இணக்கமும் அனமதியும் 
நிலவும், இன்ைா அல்லாஹ். 
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பிரார்த்தியுங்கள்!!!(அல்லாஹ்னெஅனழயுங்கள்), இத்தனகய பிரார்த்தனனகள் எவ்ொறு 
இருக்கபெண்டும் என்றால் ,உங்கள் மனனத பெறு ஏதாெது ஒன்னற நினனத்து வகாண்டு 
பனடத்த இனறெனின் முன் மனனத அனலபாய ெிட்டொறு வெறும் உதட்டளெில் அென் 
முன் துஆெில் ஈடுபடாமல், அெனன உங்கள் கண்முன் மனதார காணுெதாக நினனத்தொறு 
உங்கள் இதயபூர்ெமாக ஆத்தம திருப்தியுடன் இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து துஆனெ வெளிெரச் 
வசய்யுங்கள், பமலும்  இவ்ொறு வசய்யும்பபாது அந்த ஏக  இனறென் துஆ வசய்பெரின் 
பிராத்தனனயில் மகிழ்ந்தால் அெரின் துஆனெ ஏற்றுக்வகாள்கின்றான். இன்னும் ஒருெரின் 
துஆனெ அந்த தூய இனறென் ஏற்றுக்வகாண்டால் இனதெிட அந்த அடியானுக்கு ஒரு மிக 
அற்புதமான அதிசயம் என்ன இருக்க பபாகின்றது? யாபரனும் பெதனனயால் நிரம்பி  அல்லது 
ஒரு பிரச்சனனக்கு இனரயாகின்ற நினலயில், அெரது இதயம் பெதனனயினால் 
நிரம்பிவகாந்தளிக்கின்ற இந்நினலயில், அெர் அெரது இனறெனன அனழக்கின்றபபாது, அெரது 
இனறென் அெரது குரனல பகட்கின்றான். பிறகு அந்த வநாடிப்வபாழுபத, அெரது னககள் 
இனறெனின் னககளாக ஆகிெிடுகின்றது. 

இனறென் ஒரு மனறொன வபாக்கிைத்னத பபான்றென் ஆொன். பமலும் அென் யானர 
ெிரும்புகின்றாபனா இன்னும் யாரிடம் மகிழ்கின்றாபனா, எெர் கழிெிரக்கம் பகாருகின்ற 
நினலயில் இருக்கின்றாபரா அத்தனகய மக்களின் மூலம் தனது முகத்னத அென் 
காட்டுகின்றான். பமலும் அென் யானர ெிரும்புகின்றாபனா மற்றும் இனறெனுக்காக 
தன்னனபய (தெநினல) அர்ப்பணிக்க தயாராக இருப்பெர்களுக்கும்,தனது சிறப்பான 
அத்தாட்சினய வெளிப்படுத்துகின்றான். எப்பபாது அெர்களின் கெனலகளும் துயரங்களும் 
அெர்களால் தாங்கிக்வகாள்ளக்கூடிய எல்னலனய மீறும்பபாது அெனர பனடத்தென் அெர் 
அருகிபல இருப்பனத உணர்கின்றார்,அப்பபாது  அந்த ஏகெனாகிய அல்லாஹ் 
சுபஹானஹுதாலா தனது அடியானுக்கு தனது அனடயாளத்னத மிக ெினரொக 
வெளிப்படுத்துகின்றான். பமலும் எெர் அல்லாஹ்ெிற்காக முழுனமயாக தன்னன அர்ப்பணித்து 
தியாகம் வசய்கின்றார்கபளா அெர்கனள அந்த தூய இனறென் எந்த அளெிற்கு பநசிக்கின்றான் 
என்றால் ஒருெர் தனது ஈன்வறடுத்த வசாந்த மகனிடம் காட்டும் பநசத்னத ெிட அதிகமாக 
அெனன பனடத்த ரப்பு அென் மீது அன்னப காட்டுகின்றான். பமலும் தான் நாடியெர்களுக்கு 
ஆதரொக அெனது அத்தாட்சிகனளயும் அனடயாளங்கனளயும் அசாதாரண முனறயில் 
நிரூபித்து காட்டுகின்றான், இவ்ொறாக அென் தன்னன வெளிப்படுத்தும் அசாதாரண நினலயின் 
ெரீியம் “ஒரு ெிழித்மதழுந்த சிங்கத்ஹத ஒத்திருக்கும்” (சுபஹானல்லாஹ்) 

இனறென் மனறெிலும் மனறொனென் பமலும் இவ்ெனக மக்கள் அெனன தானாக 
வெளிப்படுத்த வசய்கின்றனர் ,இன்னும் அென் ஆயிரம் திஹரக்கு பின்னால் இருந்தாலும் 
இவ்ெனகயான மக்கள் அெனன வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றனர் 

உலவகங்கிலும் உள்ள எனது அன்பிற்குரிய ஸஹாபிகபள! நீங்கள் அனனெரும் இத்தனகய 
மக்களாக ஆகிெிடுங்கள் அதாெது அல்லாஹு சுபஹானஹுதாலா தனது அனடயாளங்கனள 
எெரின் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றாபனா அவ்ெனக மக்களாக மாறிெிடுங்கள் பமலும் நீங்கள் 
எங்கு இருந்தாலும் இவ்ெனக மக்களுடன் இனணத்துக்வகாள்ெதன் மூலம் அென் உங்களுக்கு 
அசாதாரண முனறயில் அெனது அத்தாட்சிகனள உங்களுக்காக வெளிப்படுத்த கூடிய 
மக்களாக ஆகிெிடுங்கள் இன்னும் உங்களுக்காக அென் அெனது அனடயாளங்கனள 
ெினரொக வெளிப்படுத்துெனாக இன்ைா அல்லாஹ் ஆமீன்  
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இதற்கு உங்கள் மத்தியில் ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் னெகின்பறன், சமீபமாக இந்தியாெில் 
தமிழ்நாட்னட சார்ந்த நமது சபகாதர சபகாதரிகள் இனறபுரத்திலிருந்து பதான்றிய இந்த 
எளியெனின் உண்னமத்தண்னமனய அறிந்து காலத்தின் நபியுல்லாஹ்ொக ஏற்று 
ஹபயத் மசய்துள்ளார்கள்,பமலும் இந்த சபகாதரர்களில் ஒருெர் தான் எனது 
அன்பிற்குரிய ஸஹாபி சலீம் சாஹிப் ஆொர்கள். அெர்கள் ஒரு அழகிய கனனெ 
கண்டுள்ளார்கள் பமலும் அந்த அழகிய கனெில் அந்த ஏக இனறெனாகிய அல்லாஹ் 
சுபஹானஹுதாலா அெருக்கு மிகத்வதளிொக நான் அெனுஹடய நபி என்னும் 
உண்ஹமத்தன்ஹமஹய காட்டியுள்ளான். அெர் இந்த அழகிய கனனெ அதிக 
அதிகமாக அெனிடத்தில் துஆெினாலும் இன்னும் அெர் அதிகமாக தஹஜ்ஜுத் வதாழுனகயில் 
ஈடுபடுெதன் மூலமும் இனத வபற்றுள்ளார், அல்ஹம்துலில்லாஹ், ொழ்ெில் ஒவ்வொரு 
தருணத்திலும் அது மகிழ்ச்சியான தருணபமா அல்லது பசாதனனயான தருணபமா அல்லது 
பெறு எந்த நினலயிலும் ஒரு இனற நம்பிக்னகயாளர் இவ்ொபற வசய்யபெண்டும் அதாெது 
அத்தருணத்தில் உண்னமயான ஒரு அடியான் அெனது பனடத்த இனறெனின் பக்கபம 
திரும்பபெண்டும், ஏவனன்றால் நம்னம பனடத்த ரப்பு உண்னமயாக அெனன நாடும் 
இதயத்னத ஒருபபாதும் மறுப்பதில்னல. 

எனது ஸஹாபி சலீம் சாஹிப் இது சம்பந்தமாக எழுதுகின்றார்:- 

“. . . . . ஆனால் எனது உள்ளம் அஹமதியற்று இருந்தது, பமலும் நான் எனது தஹஜ்ஜுத் 
மதாழுஹககளில் தினமும் அழுது மகாண்டிருந்பதன், ஏமனன்ைால் என்னால் நிசாம் 
ஜாமத்ஹதயும் இன்னும் முக்கியமாக ஐந்தாெது கலீஃபத்துல் மஸீஹ்ஹக நிராகரிப்பது 
என்பது என்னால் ஜிரணிக்க முடியெில்ஹல. 

பமலும் ஹூஸ்ர், உங்களது பபாதஹனகஹளயும் ொதங்கஹளயும் இன்டர்மநட்டின் 
ெழியாக சிறுக சிறுக படித்த அபத பெஹளயில் எனது சபகாதரர் நஷீர் சாஹிப் மற்றும்……. . 
. . . . . .(அெர் சிலரது மபயர்கஹள குைிப்பிட்டு எழுதியுள்ளார்) மற்றும் எனது 
மஹனெியிடம் கூை ஆரம்பித்பதன் இந்த மசய்திஹய பகட்ட அெர்கள் முதலில் 
எதிர்த்தாலும் சிைிது நாட்களுக்கு பின்னர் இந்த ொதத்தில் உள்ள உண்ஹமத்தன்ஹமஹய 
உணர ஆரம்பித்தனர், பமலும் இந்த மசய்திஹய பகட்ட சிலருக்கு கனவும் ெந்தது 
(குைிப்பாக முபீனா சாஹிபா மற்றும் நஷீர் சாஹிப்) இருப்பினும் எனக்கு உங்களுக்கும் 
ஐபருல்லாஹ் மடாமமன் சாஹிப் அெர்களுக்கும் உள்ள பிரச்சஹன சம்பந்தமாக ஒரு 
சந்பதகத்திபலபய இருந்து ெந்பதன் 

இவ்ொறு இருக்கின்ற பநரத்தில் நான் ஒரு அழகிய கனவு கண்படன், அதில் நீங்கள் எனது 
அலுெலகத்திற்கு ஒரு கட்டுப்பாடு அதிகாரியாக ெருஹக தந்துள்ளரீ்கள் ,பமலும் நீங்கள் 
எனது அலுெலகத்தில் எனது அலுெலக சக பதாழர்களுடன் ஒரு சந்திப்ஹப 
ஹெக்கின்ைரீ்கள் இன்னும் அந்த சந்திப்பின் பபாது நான் மிகுந்த சந்பதாசமாக  இருப்பதாக 
உணர்கின்பைன், அப்பபாது எனது அலுெலக சகாக்கள் உங்கஹள பார்த்து இெர் யார்? 
என்று பகட்கின்ைனர் அதற்க்கு நான் இவ்ொறு பதில் அளிக்கின்பைன் ,அதாெது உங்கஹள 
பார்த்து “இெர் அல்லாஹ்ெின் நபியாொர்” என்று மீண்டும் எனது அலுெலக 
பதாழர்கள் இபத பகள்ெிஹய பகட்கின்ைனர் அதற்க்கு நான் மீண்டும் கூறுகின்பைன் 
“இப்பபாது உலகம் முழுெதிற்கும் இெபர நபியாொர்” என்று.அதன் பிறபக நான் 
Email ெழியாக உங்கனள சந்திப்பதற்கு பெண்டிக்வகாண்படன். . . . .  
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அல்ஹம்துலில்லாஹ் சும்ம அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ் தனது அடியார்களில் தான் 
யானர நாடுகின்றாபனா,யானர அென் ெிரும்புகின்றாபனா அெர்கனள இனதப்பபான்ற 
அனனத்து ெழிகளிலும் ெழிநடத்துகின்றான். இதன்படி அென் தான் ெிருப்புகின்றெரின் 
ொழ்ெில் மிக சிறந்த சீர்திருத்தத்னத மிக சரியான தருணத்தில் வசய்து அெர்கனள 
பநர்ெழியில் நடத்துகின்றான், பமலும் இதன் மூலம் இந்த அருளுக்குரிய மக்கள் இந்த 
ஒப்பற்ற அருனள வபறுெதன் ெினளொக தான் ொழும் காலத்திபலபய அந்த 
உண்ஹமயான “ஹலலத்துல் கத்ஹர” மபறுகின்ைனர்,அல்ஹம்துலில்லாஹ் 
இத்தனகய பமலான அருளுக்கு சமமாக அெனுக்கு நன்றி வசலுத்துெது என்பனத நாம் 
நினனத்துகூட பார்க்கமுடியாது சபகாதரர்கபள! 

ஆகபெ, எனது அன்பிற்குரியெர்கபள! உங்கள் மனதில் ஒன்னற நன்றாக புரிந்துவகாள்ளுங்கள் 

நீங்கள் அனனெரும் மற்ற சாதாரண மனிதர்கனள பபான்றெர்கள் அல்ல மாறாக நீங்கள் 
அல்லாஹ்ெின் கலீஃபாஹெ (கலீஃபத்துல்லாஹ்), இந்த காலத்தின் 
மஸீஹக்ஹக அஹடயாளம் கண்டு ஏற்றுக்வகாண்டதால் அந்த ஏக இனறெனின் 
அருனளயும் கருனணனயயும் வபற்ற அருளுக்குரிய மக்கள் ஆெரீ்கள், இப்பபாது எனக்கு 
இறங்கிய இந்த ெஹயீின் பக்கம் கெனம் வசல்கின்றது அதாெது  

“எப்பபாது அல்லாஹ் உங்களுடன் இருப்பாபனா அப்பபாது எல்லாம் 
உங்களிடம் இருக்கும்” 

 

இன்ைாஅல்லாஹ், உங்கள் ஒவ்வொருெரின் ொழ்ெிலும் அல்லாஹ் துஆக்களால் நிரம்ப 
வசய்ொனாக குறிப்பாக நான் இப்பபாது உங்களுக்கு வெளிப்படுத்திய துஆக்களால், இந்த 
அழகிய துஆக்கனள நீங்கள் ஓதுெது மட்டுமின்றி உங்கள் மனனெியனரயும் 
குழந்னதகனளயும் ஓதுெதற்கு ஊக்குெிப்பரீ்களாக இன்ைாஅல்லாஹ்,பமலும் உங்கள் 
ஆன்மீகத்னத பமன்பமலும் முன்பனற வசய்து உங்கள் ொழ்னெ சிறந்த முனறயில் 
மாற்றுெதற்கு அல்லாஹ் அருள்புரிொனாக இத்தனகய பமலான ஆன்மீக சீர்திருத்தத்தின் 
மூலம் நீங்கள் ஒரு ஆன்மீக ஒளியாக பிரகாசித்து உங்களின் மூலம் உண்னமனய பதடும் 
மற்ற மக்கனளயும் அந்த ஏக இனறென் அருளுக்குரிய இந்த பநர்ெழியின் பக்கம் , 
இஸ்லாத்தின் பக்கம் ஸஹஹீ் உல் இஸ்லாத்தின் பக்கம் அஹழத்து மசல்ொனாக!!! 

 இன்ஷாஅல்லாஹ் ஆமீன் 

 


