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உலகெங்ெிலும் உள்ள தனது அனனத்து ஸஹாபாக்ெள் புதிய சஹாபாக்ெள் மற்றும் அனனத்து 
முஸ்லீம்ெளுக்கும் தனது ஸலாத்தினன கதரிவித்த பிறகு ஹஸ்ரத் ெலீபத்துல்லாஹ்(AS) அவர்ெள் 
தஷ்ஹத் தஅவூது மற்றும் சூரா ஃபாத்திஹா ஓதி “ரமலானுக்கு பிந்திய காலம்- (அல்லாஹ் உனைய 
ெலீபாவின் அறிவுனர)” என்ற தனலப்பில்  ஜுமுஆ பபருனரனய கதாைர்ந்தார்ெள் 
 
நம்னம பனைத்து பரிபாலிக்கும் இனறவன் நமக்ொெ அனுப்பிய ஒரு சிறப்புமிக்ெ 
விருந்தினரான ரமலான் நம்னம விட்டுச் கசன்று விட்ைது. உண்னமயில் அருளுக்குரிய 
ரமலான் மாதம் முடிவனைந்து, வருெின்ற ஓர் புதிய மாதமாெிய ஷவ்வால் மாதம் நம்மிைம் 
வந்து இருக்ெின்றது. இது சிலருக்கு துன்பம்; இன்னும் மற்றும் சிலருக்பொ இன்னும் குறிப்பாெ 
உண்னமயிபலபய தியாெம் கசய்ய பவண்டும் என்ற ஆன்மா(மன நினல) இல்லாதவர்ெளுக்கு 
இந்த (ரமலான்) மாதம் கசன்று விட்ைதற்ொெ அவர்ெள் நிம்மதி அனைெின்றார்ெள் ஏகனன்றால் 
அவர்ெள் இதற்கு பிறகு தங்ெளது பனைய இயல்பு நினலக்கு திரும்பலாம் என்று மெிழ்ச்சியும் 
அனைெின்றனர் 
 
ஆனால் ஒரு உண்னமயான நம்பிக்னெயாளருக்கு இந்த அருளுக்குரிய ரமலான் மாதம் 
அவனர விட்டு பிரிவது மிகுந்த துக்ெத்னத அவருக்கு தருெின்றது என்பபத உண்னமயாகும், 
இருப்பினும் அவரால் இந்த அருளுக்குரிய மாதத்தில் ஆரம்பித்து கசய்ய முடிந்த 
நற்கசயல்ெனள கதாைர்ச்சியாெ அந்த வருைம் முழுவதிலும் கசய்வதற்ொன ஒரு அருனமயான 
வாய்ப்பாெ அனமெின்றது பமலும் இதன் மூலம் அவர் ,அவரது எல்லா கசயல்பாடுெளும், 
எண்ணங்ெளும் அல்லாஹ்னவ பநாக்ெியிருப்பனதயும் அவனுனைய திருப்தினய அனை(ெின்ற) 
வ(ைிெளில் இருப்ப)னதயும் உறுதிகசய்ய முடிெின்றது. 
 
தற்பபானதய, அதாவது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்ெின்ற இந்த நூற்றாண்டில் இதற்ொன 
நற்கூலி இரண்டு , மூன்று மைங்கு அல்லது அனத விை. அதிெமாெ ெினைக்ெின்றது; 
ஏகனன்றால் ஒருெர் இஹற தூதஹர, இஹறெனின் கலீஃபாஹெ , இஹறெனால் ரூஹுல் 
குதுஸ் (பரிசுத்த ஆெி)மூலம் அனுப்பப்படுகின்ற கலீஃபாஹெ  ஏற்றுக்மகாள்கின்ற 
ொய்ப்பிஹனயும் அருஹளயும் மபறுகின்றார், பிறகு அவர் மிெவும் அதிர்ஷ்ைசாலி 
ஆெிவிடுெின்றார். இது ஏகனன்றால் அவருனைய முழு வாழ்வின் பபாது, அல்லாஹ்வின் 
தூதருனைய ஆயுள் ொலத்தின் பபாது, அவர் இந்த சிறப்பிற்குரிய னலலத்துல் 
ெத்னர(அவருனைய ஆயுளின் நீளத்திற்பெற்ப-இயல்பான அல்லது சராசரி மனித வாழ்வு) 
பூமியில் கபறுெின்றார். அெர் இஹறெனுஹைய மாமபரும் அஹையாளங்களுக்கும், 
அற்புதங்களுக்கும் ஓர் சாட்சியாக ஆகிெிடுகின்றார். இன்னும் அெர் இதன் மூலம், 
மற்றெர்கள் மபற்றிராத அல்லாஹ்வுைனான  ஓர் மநருக்கத்ஹதயும் மபறுகின்றார். பமலும் 
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அெர் இந்த நன்றி மதரிெித்தஹல அெருஹைய அல்லாஹ்ெின் தூதர் உைனான 
மதாைர்பினால், ரூஹுல் குதுஸ் மூலமாக மபறுகின்றார். அெருஹைய முழு ொழ்க்ஹகயும் 
ரமலான் மாதத்ஹத பபான்று மட்டும்மல்லாமல், இன்னும் துல்லியமாக(க் 
கூறுெமதன்றால்) புனித இரொகிய ஹலலத்துல் கதர் ஆகபெ இருக்கின்றது. பமலும் 
மிகப்மபரிய ஹலலத்துல் கதர் ஆனது எம்மபருமானார் முஹம்மது நபி (ஸல்) அெர்களின் 
காலத்தில் ஸஹாபாக்கள் (நபித்பதாழர்கள்) மபற்றிருந்தார்கள், இந்த ொய்ப்பானது 
அெர்கள் அல்லாஹ்ெின் புரமிருந்து (பதான்றிய) மாமபரும் தூதரின் காலத்தில் 
ொழ்ந்திருந்ததால் கிஹைத்தது; பமலும் அெரிைத்தில் பநர்ஹமயுைன் இருந்ததால், அெர்கள் 
உயர்ந்த மரியாஹத, இஹற அருள் மற்றும் இஹற உதெிஹயயும் மபற்றனர், பமலும் 
இஹறெனின் பாஹதயில் உண்ஹமயான ெிசுொசிகளாகபெ மரணித்தனர்.அெர்களுக்கு 
மத்தியில் பல நயெஞ்சகர்களும் கூை இருந்து ெந்தனர்.ஆனால் அெர்களுஹைய சதித் 
திட்ைங்கள் ெணீாகின. பமலும் (இறுதியில்) அல்லாஹ்வும், அெனது தூதரும் மற்றும் 
உண்ஹமயான இஹற நம்பிக்ஹகயாளர்களும் தான் மெற்றி மபற்றனர் மெற்றி ொஹக 
சூடினர். 
 
இப்பபாது ரமலான் மாதம் உங்ெளிைத்தில் வருவதாெ னவத்துக் கொண்ைால், நீங்ெள் 
உங்ெளிைத்தில் பெளுங்ெள்: நான் அடுத்த ரமலானனப் பார்ப்பபனா? நான் அடுத்த வருைம் 
அந்த அருள்ெனளப் கபற்றுக் கொள்வதற்ொெ உயிருைன் இருப்பபனா? இவ்வாறாெ 
இக்ொலத்தின் எல்லா மக்ெளும் மற்றும் இறுதி மார்க்ெமான இஸ்லாத்தில் (பதான்றுெின்ற) 
எல்லா காலத்தின் இஹறத்தூதர்களும் அெர்கள் இஸ்லாத்தின், முஸ்லிம்களின் மற்றும் 
முழு மனித சமுதாயத்தின் சரீ்திருத்தத்திற்காகவுபம ெருஹக  தருொர்கள். அெர்கள் 
நமக்குப் பிறகு (நமது சகாப்தத்திற்கு பிறகு),.மற்றெர்களிைத்தில் (பின்னெர்களிைதில்) அ(ந்த 
இஹற நம்பிக்ஹகயான)து நசுக்கப்படும் பபாது,(ஈமாஹன) நம்பிக்ஹகஹய புதுப்பிப்பதற்காக 
ெருொர்கள்.எனபெ அந்த மக்கள்  அல்லாஹ்ெின் தூதர்களிைத்தில், இஸ்லாத்தின் 

தூதர்களிைத்தில் நம்பிக்ஹகக் மகாண்டிருப்பார்கள். அெர்கள் இன்னும் மனதில் 
நன்றாக பதிய ஹெத்துக்மகாள்ள பெண்டும் அதாெது அல்லாஹ் 
அெர்களுக்கு, அெர்களின் ொழ்ெின் காலகட்ைத்திபலபய/ தற்பபாது 
மிகப்மபரிய அருளால் உதெி புரிந்திருக்கின்றான்; அதாெது அெர்களுக்கு 
ஓர் அல்லாஹ்ெின் தூதஹர சந்திக்கவும்,அெருஹைய ொழ்ெின் 
காலகட்ைத்தில் ொழும் சாத்தியத்ஹதயும் அளித்திருக்கின்றான்,ஆனால் 
அந்பதா (பரிதாபம்!) இந்த மக்கள் என்ன  மசய்கின்றார்கள்? அெர்கள் 
தங்களது முதுகுக்குப் பின் திரும்பி ெிடுகின்றார்கள்!  பமலும் 
எப்மபாழுதாெது, அல்லாஹ் மக்கள் மீது அருள் புரிெதற்காக ரூஹுல் 
குதுஹஸ   அனுப்பியிருக்க, அெர்கள் அவ்ெிைத்தில் அெற்ஹற இழந்து 
(அதாெது) அெர்கள் தங்களது முதுகுகஹள அல்லாஹ்ெிற்கும் அெனது 
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தூதருக்கும் (எதிராகத்) திருப்பி ெிடுகின்ற நிஹலயில் மரணித்து ெிட்ைால், 
என்ன நைக்கும் என்பஹத கற்பஹன மசய்து பாருங்கள்? அெர்களுக்கு 
உரிய தண்ைஹன என்னொக இருக்கும்! இன்னும் அதிகமாக அெர் அந்த 
தூதஹர ஏளனம் மசய்ெபதாடு, பல ெழிகளிலும் அெஹர துன்புறுத்துகின்ற 
அப்படிப்பட்ை ஒரு நபருக்கு அது மிகவும் துரதிஷ்ைமானது 
(பரிதாபத்திற்குரியது).   
 
 
ஆனால் அல்லாஹ் புனித திருக்குர்ஆனில் கூறுவது பபால: 
 

"நிச்சயமாக நானும் எனது தூதர்களும் மெற்றி மபற்பற தரீுபொம் என அல்லாஹ் 
ெிதித்துள்ளான்.." 

( அல் முஜாதலா 58:22) 

பமலும் அல்லாஹ்வும் இனறநம்பிக்னெயாளர்ெளுக்கு உத்திரவாதம் வைங்குவதாவது 
தீங்ெினைப்பவர்ெளுனைய எல்லா திட்ைங்ெளும் இருந்தபபாதிலும் அல்லாஹ்வுனைய திட்ைபம 
மிக்ெ பமலானதாகும். 
                                                                                                                                                                                                
அல்லாஹ் அவனுனைய அடியார்ெள் மீது ெவனம்  கசலுத்துெின்றான் பமலும் அவர்ெளுனைய  
எல்லா வித ஆபத்துெளிலும் தீவினனெளிலும் அவர்ெளுக்கு உதவி கசய்ெின்றான். ஆனால் 
அபத பவனளயில் அல்லாஹ் அவர்ெனள பசாதிக்ெவும் கசய்ெின்றான். எனபவ ஒரு 
நம்பிக்னெயாளர் எப்பபாகதல்லாம் பசாதனனக்குள்ளாகும் தருணங்ெளில் அவர் ஒருபபாதும் 
பசார்வனைந்துவிைக்கூைாது. ரமலானின் பபாது அல்லாஹ்வின் திருப்தினய கவல்வதன் 
கபாருட்டு பல்பவறு பட்ை தியாெங்ெனளயும் கசய்வதுப் பபால  ,அல்லாஹ்வால் 
பதர்ந்கதடுக்ெப்பட்ை ஓர் இனறத் தூதருனைய ொல ெட்ைத்திலும், அல்லாஹ் எல்லா இனற 
நம்பிக்னெயாளர்ெனளயும் அனனத்துவிதமான பசாதனனெனள கொண்டும் பசாதிக்ெின்றான் 
என்பனதயும் நினனவில் கொள்ளுங்ெள்.அவன் அவர்ெனள மரணம்,பயம்,நஷ்ைம் மற்றும் 
அவர்ெளுனைய கசல்வத்தில் சரிவு பபான்றவற்னற கொண்டு பசாதிப்பான், பமலும் அவன் 
அவர்ெளுக்கு அனனத்துவிதமான பசாதனனெனளயும் கொடுக்ெின்றான். அவன் இனவ 
அனனத்னதயும் அவர்ெளுக்கு வைங்குவது, அவர்ெள் உண்னமயிபலபய அவனுைனும், 
அவனுனைய தூதருைனும் பநர்னமயுைன் நைந்து கொள்ெின்றார்ெளா?, அல்லது அது 
அவர்ெளின் கவறும் வாய் அளவிலான வாக்குமூலம் மட்டுமா? என்பனத பார்ப்பதற்ொெவுபம 
ஆகும். 
 
நான் கூற விரும்புவது:  
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இஹறென் அெனது அன்பிற்குரிய அடியார்கஹள அதிகமாக பசாதிக்கின்றான் அதிலும் 
குறிப்பாக இந்த நூற்றாண்டில் அெனுஹைய கலீஃபத்துல்லாஹ்ெிற்கும், 
கலீஃபத்துல்லாஹ்ெின்  சஹாபிகளுக்கும் பல பசாதஹனகஹளயும் ெழங்குகின்றான். 
அெர்களில்  சிலபரா இஹற அஹையாளங்கஹள கண்ை பிறகு முன் பநாக்கி ெருகின்றனர் 
பமலும் அெர்கள் ஹபஅத் ெிண்ணப்பத்தில் ஹகமயழுத்தும் இடுகின்றனர்.ஆனால் அதற்குப் 
பிறகு என்ன நைக்கின்றது? எதிரிகள் இப்படிப்பட்ை மக்கள் இந்த நூற்றாண்டின் ஆன்மீக 
மெளிப்பாட்ஹை ஏற்றுக் மகாண்டிருக்கின்றார்கள் என்பஹத அறிகின்றப்பபாது, அெர்களதுத் 
தஹலெர்கஹளத் திஹசத் திருப்புெதற்காக அெர்களிைத்தில் மதாைர்ந்து மசன்று, மபரியப் 
பதெிகளாலும் பணத்தாலும் கெரச் மசய்து ஆன்மீக  மெளிப்பாட்டிலிருந்து அெர்கஹள   
மெளிபயறச்மசய்து அெர்களது முந்ஹதய நிஹலக்கு திரும்ப மசய்பதா அல்லது 
அெர்களுக்கு சிறந்த பதெிகஹள மகாடுத்து அெர்கஹள குருைர் ஆக்கி (கண் மூைச் மசய்து) 
ெிடுகின்றனர். ஸூம்முன் புக்முன் (அெர்கள் மசெிைர்கள், ஊஹமயர்கள், குருைர்கள். 
ஆகபெ அெர்கள் திரும்பமாட்ைார்கள்) என்பது பபால. 
 
எந்த மக்கள் நம்பிக்ஹகயில் ஈமானில் பலெனீமானெர்களாக இருக்கின்றார்கபளா 
அெர்கள் அெர்களது ெழிகளில் ெிஹரந்து ெருகின்ற அெர்களது ெிருப்பத்திற்கு ஏற்ற 
இவ்வுலக ஆதாயங்களுக்காக  இஹறெனின் கயிற்ஹற  எளிதாக ெிட்டுெிடுகின்றார்கள். 
எனபவ அந்த வனெயிலான மக்ெளின் முடிவு (மிெவும்) வருந்தத்தக்ெதாெ அனமயும். 
அல்லாஹ் அெர்கஹளச் பசாதித்தான்;அெர்களுக்கு அெனது அஹையாளங்கஹளயும் 
ெழங்கியிருந்தான். ஆனால் அெர்கள் நம்பிக்ஹகஹய(ஈமாஹன) நிராகரித்து ெிட்ைார்கள், 
பமலும் அெர்கள் அெனது  கலீஃபதுல்லாஹ்பொடுள்ளத் மதாைர்ஹப முறிக்கின்றார்கள். 
இதுபெ ஓர் 'ஆன்மீக மரணம்' என்று அஹழக்கப்படுகின்றது; அதனால் அல்லாஹ் 
அப்படிப்பட்ை நபரிைமிருந்து எல்லா அருள் வளங்ெனளயும் அெற்றி விடுெின்றான், பமலும் 
பூமியில் அெனுக்குரிய தண்ைஹனயானது எதிர்பாராத பநரத்தில் 
ெருகின்றது.மறுஹமயிலும் அெரது அெல நிஹல எல்லாெிதத்திலும் பெதஹன 
அளிக்கக்கூடிய தாக அஹமயும். 
 
ஆகபெ ஒவ்மொரு நபரும் குறிப்பாக நம்பிக்ஹகயாளர்கள் மனதில் மகாள்ள 
பெண்டியதாெது:-  
நிச்சயமாெ எந்த சந்பதெமும் இன்றி வாழ்க்னெ முைவதும் உங்ெளுைன் பயணிக்கும். ஆனால் 
எவர்ெள் நினலத்து நிற்ெின்றார்ெபளா, அதாவது கபாதுவாெ ெிரிபயால் கமாைியில் இவ்வாறு 
கூறுவதுண்டு “நாம்/அெர்கள் பசாதஹனகள் முழூெதுமாக சிரமங்களில்  சிக்கியிறுந்த 
பபாதிலும் உறுதியாகவும், திைமாகவும் நிஹலத்துநின்று) , மதாைர்ந்து பநர்ஹமயுைன் 
இருந்தால், பிறகு அல்லாஹ் அெனாகபெ அெர்களது ெழிகளில் ெரக்கூடிய அஹனத்து 
தஹைகஹளயும் அகற்றி ெிடுொன், பமலும் அென் அெனுஹைய கருஹணயின் கதவுகஹள 
திறக்கின்றான்;அங்கு நீங்கள் இதற்கு முன்னர் எந்த ஒரு பசாதஹனயாலும் 
பாதிக்கப்பைாதது பபால்     உங்களது பிரச்சிஹனகள் பெகமாக ( அற்புதமான ெழிகளில்) 
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தரீ்க்கப்படுெஹதக் காணலாம். இஹெகள் தான் அல்லாஹ் அெனுக்காக அெனது ெழியில் 
கடினமாக உஹழக்கும் தனது பநர்ஹமயான அடியார்களுக்கு ெழங்கும் உதெிகள் ஆகும். 
 
ரமலானில் நீங்ெள் அல்லாஹ்பவ உங்ெளுக்கு கவகுமதியாெக் ெினைப்பதற்ொெ பநான்பு 

பநார்ெின்றரீ்ெள்.தற்பபாது நினனவில் னவக்ெகவண்டியது: எெர் இஹறெனின்  தூதஹர 
ஏற்றுக் மகாள்கின்றார்கபளா, பமலும் இந்த உலகில் இஸ்லாத்தின்  
முன்பனற்றத்திற்குரிய ெழிகளில், இஸ்லாத்தின் உண்ஹமக்காக,  
உண்ஹம இஸ்லாத்திற்காக அெருக்கு உதவுகின்றார்கபளா அெர்கபள 
(இவ்வுலகிலும்)  மறுஹமயிலும்  மெற்றி  மபறுொர்கள் ; அெர்களின் 

ொழ்நாளில் இப்பூமியில் அெர்கள் மசய்த எல்லா தியாகங்களுக்காகவும்  
அல்லாஹுஹெபய நற்கூலியாக மபற்றுக்மகாள்ெதால் அெர்கபள (உண்ஹமயில்) 
அதிர்ஷ்ைசாலிகளாெர்.(ரமலான்  மாதத்னதப் பபான்பற) அவர்ெள் அதிெமான தியாெங்ெனளச் 
கசய்தார்ெள் அல்லது பல விஷயங்ெளில் இருந்தும் தங்ெனள விலக்ெி னவத்திருந்தார்ெள், 
அதற்குப் பரிொரமாெ அல்லாஹ்னவபய (அவர்ெளுக்குரிய கூலியாெப்) கபற்றுக் 
கொள்வார்ெள்,இன்ஷா அல்லாஹ். 
 
இப்படிப்பட்ை மக்கள் அஹனத்ஹதயும் தியாகம் மசய்ய ெிரும்பியதால் அெர்கள் மீது, 
அல்லாஹ் அெனது அசாதாரணமான அருள் மஹழஹய இறக்குகிறான் பமலும் அெர்கள் 
அல்லாஹ்ஹெபய அெர்களுஹைய மெகுமதியாக மபற்றுக்மகாள்ொர்கள். இன்னும் 
இப்படிப்பட்ை மக்களுக்காக அெர்களுஹைய ொழ்வு மற்றும் மரணம் ஆகிய இரண்டிலும் 
பெறுபாடு இல்லாத ெஹகயில் அதாெது அெர்களது ொழ்நாளிபலபய (அெர்களது 
நற்கூலியாகப்) அல்லாஹ்ஹெ மபற்றுக்மகாள்கின்றார்கள் ,பமலும் அெர்களது மரணத்தின் 
பபாதும் கூை அல்லாஹ்ஹெபய (அெர்களது நற்கூலியாகப்) மபற்றுக் மகாள்கின்றார்கள். 
இனத பபான்ற ஒரு கவற்றி அவர்ெளுக்கு எவ்வாறு ெினைத்தது?, எனது அருனமயானவர்ெபள!  
அவர்ெள் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனது தூதருக்கும் ெீழ்படிவதன் ொரணமாெ! அல்லாஹ் எந்த 
ஒருவர் மீது ரூஹுல் குதுனஸ(பரிசுத்த ஆவினய) இறக்ெி பலப்படுத்தி அவனுனைய தூதராெ 
எழுப்பினாபனா அவனர பின்பற்றினார்ெள் என்பதால் மட்டுபம. 
 
ஆெ இதுபவ ஒரு நம்பிக்னெயாளரின் வாழ்வில்  ரமலான் மற்றும் னலலத்துல் ெதர் உனைய 
மதிப்பாகும். இத்தனெய பநரம் (ரமலான்) சாதாரணபவ அதனுனைய எல்லா 
முக்ெியத்துவத்னதயும் கபற்றிருக்ெின்றது, இருப்பினும் அல்லாஹ்வின் ஒரு தூதருனைய 
வாழ்வின் (ொலெட்ைத்தின்) பபாது, அல்லாஹ் அதனால் அவருனைய பார்னவயாெவும் 
(பார்ப்பதற்குறிய ெண்ெளாெவும்), அவருனைய னெெளாெவும், அவருனைய ொதுெளாெவும். 
ஆெிவிடுெிறான்.அவபன அல்லாஹ், அவன் தான் அவனரக் ெட்டுப்படுத்தவும்,வைிொட்ைவும் 
கசய்ெின்றான். ஆெபவ இந்த அருட்கொனைெள் ஆயிரக்ெணக்ொன மைங்ொெ அதன் மதிப்பு 
பல்பவறு வைிெளிலும் கதாைர்ந்து அதிெரிக்ெப்படுெின்றது இன்னும் அதன் மதிப்பு எல்லா 
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வைிெளிலும் அதிெரித்துக்கொண்பை கசல்ெிறது.பமலும் இது நைக்கும் கபாழுது, அத்தனெய 
ஒரு சொப்தத்திற்கு சாட்சியாெ இருப்பவர் மற்றும் அல்லாஹ்ெிற்காக  அெனது  தூதஹர 
ஏற்றுக்மகாண்டும், அெனது தூதருக்கு உதெி மசய்து மகாண்டும் இருக்கின்ற அந்த  
ஒருெர் உண்ஹமயிபலபய மிகவும் அதிர்ஷ்ைசாலியாகவும் அருளுக்குறியெராகவும் 
ஆகிெிடுகின்றார்.  
 
எனபவ, ரமலானனப்பற்றி நான் ஏற்ெனபவ கூறியது பபான்று ,ஒரு நம்பிக்னெயாளர் 
ரமலானுக்குப்பிறகும் கூை (ரமலானின் பபாது உருவாக்ெிய) அவரது நல்ல 
பைக்ெவைக்ெங்ெனள கதாைர பவண்டும். ரமாலானுக்குப் பிந்னதய இ(க் ொலெட்ைத்)திலும் 
ரமலான் உங்ெளுக்கு ஒரு சினறச் சானலயாெ இருந்ததா? அல்லது ஒரு உண்னமயான 
ெருவூலமாெவும் உங்ெனள சீர்திருத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாெவும் அல்லாஹ்வின் பானதயில் 
நைப்பதற்குறியதாெவும் இருந்ததா? என்பனதப்  பார்ப்பதற்ொெவும் அல்லாஹ் உங்ெளுனைய 
பநர்னமனய ெண்ொணிப்பான். 
 
பமலும் ஒரு நம்பிக்னெயாளர் எப்பபாதும் இவ்வாறு நினனவில் கொள்ளபவண்டும்: அதாவது 
ஒருபவனள இது என்னுஹைய கஹைசி ரமலானாக இருக்குமானால் என்ன(ஆகும்)? 
அதற்ொெ அவர் எப்பபாதும் நினனவில் கொள்ள பவண்டியதாவது :மரணம் தவிர்க்ெ 
இயலாததும், நிெைபபாவதும், அந்த நபர் (மரணித்து இவ்வுலனெ விட்டுப் பிரிவதற்ொெ) 
நிரணயிக்ெப்பட்டுள்ள அந்த பநரம் ொத்துக் கொண்டிருப்பதுமாகும். நீங்ெள் அதனன 
விரும்பலாம் அல்லது  விரும்பாமலும் இருக்ெலாம்,ஆனால் அனனத்து மக்ெள் மீதும் மரணம் 
விதிக்ெப்பட்டுள்ளது. நாம் அனனவருபம இந்த உலனெ விட்டு ஒரு நாள் பிரிந்தாெ பவண்டும். 
 
அல்லாஹ்(சுபஹா),(இந்தப்) பூமியின் (மீதான) நமது ொழ்ெில் நம்பிக்ஹகயுைன் இருக்க 
பெண்டும் என்பஹதபய எப்பபாதும் நம்மிைம் அறிவுறுத்தி இருக்கின்றான். எனபெ, உங்கள் 
அன்றாை ொழ்ெில் ஒரு முழுஹமயான மாற்றத்ஹத மகாண்டு ெர பெண்டும் என்ற 
திைநம்பிக்ஹகயில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்க பெண்டும். ஒவ்மொரு நபரும் தன்ஹன 
முழுஹமயாக ஆய்வு மசய்ய பெண்டும்.அெர் ஆயிரம் பகள்ெிகஹளக் பகட்க முடியும், 
ஆனால் மபரும்பாலான பநரங்களில் அெற்றிற்கான  ெிஹைகள் அெரிைபம 
காணப்படுகின்றன.அெர் மசய்த மசயல்கஹளயும்,அஹெகஹள எந்த பநாக்கத்திற்காக அெர் 
மசய்திருந்தார் என்பஹதயும் அெர் மட்டுபம அறிந்தெராெர்,பமலும் என்ன (ெிஹளவுகளும்) 
ெரலாம்,(ஆனால்)அெர் ஒரு நாள் அல்லாஹ்ெின் முன் இஹெ அஹனத்திற்கும் உரிய 
கணக்ஹக சமர்ப்பிக்க பெண்டி இருக்கும்.இன்னும் அெர் அல்லாஹ்ெின் முன் தனியாக 
இருப்பார். பமலும் அெர் மட்டுபம அல்லாஹ்ெின் முன் தனியாக (நின்று மகாண்டு) 
இருப்பார்.பெறு எெருபம இருக்க மாட்ைார்கள்(மற்ற எந்த சக மனிதர்களும் இருக்க 
மாட்ைார்கள்) .அெர் மற்றெர்களின் எந்த உதெியும் இல்லாமல் தன்ஹனத் தாபன  
தற்காத்துக் மகாள்ள பெண்டியிருக்கும். அங்கு அெருக்கு உதெ எந்த ஒரு தந்ஹதபயா, 
தாபயா அல்லது பெறு எந்த மக்களும் அெருஹைய உதெிக்காக ெர மாட்ைார்கள். 
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எல்லா(க் காரியங்களும் அந்நாளில்) அல்லாஹ்வுக்கும் அெருக்கும் இஹையில் மட்டுபம  
நஹை மபறும்.  
ஹஜ்ரத் முஹம்மது(ஸல்) அவர்ெளின் உம்மத்திலுள்ள ஒவ்கவாரு முஸ்லிம்ெளும்   
ெல்விக்கூைத்தில் ெற்பது பபால, அதாவது நம்பிக்னெயின் (ஈமானின்) ெல்விக் கூைத்னதப் 
பபால ரமலான் மாதத்தில் ெற்ற ஆன்மீெ தரத்னதயும் அதன் உண்னமயான 
பிரதிபலிப்புெளுைன் சரியானகதாரு  மாற்றத்னத (தங்ெளிைம்) உருவாக்ெிக்கொண்ைால்,  , ஒரு 
ஆன்மீெ இனைகவளி ஏற்படும்பபாதும் (அந்த ஆன்மீெத் தரத்தின் மூலம்)அவர் தனது வாழ்நாள் 
முழுவனதயும் வளப்படுத்திக் கொள்ள முடியும்,பிறகு அது(அவருக்குத்) தானாெபவ ஒரு 
கவற்றியாெி விடுெின்றது… உண்னமயில் அது அவர் தனது வாழ்க்னெனய சீர்திருத்துவதன் 
மூலம் கபற்றுக்கொள்ெின்ற  ஒரு மிெ அைெிய கவற்றியாகும்.(அவர் அதனன) சிறப்பான 
வைிெளில் வடிவனமப்பதன் மூலம் மரணத்திற்குப் பிந்னதய வாழ்க்னெக்குரிய ஒரு சிறந்த 
தயாரிப்பாெ (அந்த கவற்றினய கபற்றுக் கொள்ெிறார்). இன்ஷா அல்லாஹ். 
 
பிறகு உம்மத்தின் ஒவ்கவாருவரும் , முந்னதய தனலமுனறெளும்,புதிய தனலமுனறெளும் நா 
னளயத்  தனலமுனறெளும் முழுனமயான உறுதி நம்பிக்னெக் கொண்டிருப்பார்ெள் பமலும் 
தங்ெளுக்குள் கூறுவார்ெள்: "இப்மபாழுதிலிருந்து எனது ஒவ்மொரு நாள் ொழ்வும் எனது 
ரமலான் மாத ொழ்ஹெப் பபான்று இருக்கும்". பிரார்த்தனனயுைனும், நற்கசயல்ெளுைனும், 
சுய ெட்டுப்பாட்டுைனும் எல்லா விதமான தீனமெளிலிருந்தும், அல்லாஹ்விைமிருந்து நம்னம 
விலக்குெின்ற விஷயங்ெளில் இருந்தும் விலெி இருப்பதன் மூலம் (இவ்வாறு 
கூறுவார்ெள்).அல்லாஹ்வின் ெீழ்ப்படிதலில் நினலத்திருப்பதற்கும்,அவனுனைய எல்லாக் 
ெட்ைனளெனள பின்பற்றுவதற்கும் நீங்ெள் அனனவரும் அவனது வைியில் பணியாற்ற 
தயாராெவும், ஒரு முழுனமயான இஸ்லாமிய வாழ்க்னெனய வாைவும் பவண்டும். நீங்ெள் 
அல்லாஹ்விைமிருந்து தங்ெனள தூரமாக்ெி னவத்துள்ள நிராெரிப்பாளர்ெளின் 
நனைமுனறெனளயும், புதுப் பாணிெனளயும்/ பைக்ெவைக்ெங்ெனளயும் பின்பற்றக் கூைாது. 
அதற்கு மாற்றமாெ, அவர்ெளுக்கு அல்லாஹ்வின் வைினயக் ொட்டுவதும், அவர்ெளது தவறான 
வைிெளிலிருந்தும் கசயல்ெளிலிருந்தும் நல்லவர்ெளாக்ெ அவர்ெளுக்கு உதவி கசய்வதும் 
உங்ெளுனைய ெைனமயாகும். 
 
பநான்பு ரமலான் மாதத்தில் மட்டுபம  பரிந்துஹரக்கப்பட்ை ஒன்றல்ல. அஹத பபான்பற 
எந்த ஒரு நல்ல மசயல்களும் நல்ல பணிகளும் பநான்பும் முஹம்மதிய உம்மத்தின் 
ஒவ்மொரு உறுப்பினரின் அன்றாை ொழ்ெில் ஒரு அங்கமாக மாறபெண்டும் என்பஹத 
நீங்கள் எப்பபாதும் நிஹனெில் மகாள்ளுங்கள் எனது அருஹமயானெர்கபள!             
 
நமது அன்பிற்குரிய கபருமானார் (ஸல்) அவர்ெள் ஒவ்கவாரு வாரத்தின் திங்ெள் மற்றும் 
வியாைக்ெிைனமெளில் பநான்பு பநாற்பனத வைக்ெமாெக் கொண்டிருந்தார்ெள். பமலும் அன்னார் 
ஒவ்கவாரு மாதத்தின் 13,14 மற்றும் 15 ஆம் நாட்ெளில் (சந்திர மாத ெணக்ெின் அடிப்பனையில்) 
பநான்பு பநாற்றார்ெள். இன்னும் அன்னார் முஹர்ரம்(ஆஷுரா) பநான்பு,(ஹஜ்ஜு சமயத்தின்) 
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அரஃபா பநான்பு மற்றும் ஷவ்வால் மாதத்தின் 6 நாள் பநான்புெனளயும் பநாற்ெ  பரிந்துனரயும் 
கசய்துள்ளார்ெள். 
 
ரமலானுக்குப் பிறகு நமது வாழ்வானது னசத்தானின் எண்ணம் மற்றும் விருப்பங்ெளால் 
நிரம்பி விைக்கூைாது. மாறாெ நாம் அந்த புனித மாதத்தின் முதல் பினறனய ெண்ை அந்த 
கநாடிப்கபாழுபத நமது கசயல்ெள் எவ்வாறு இருந்தது நாம் நம்னம பிரார்த்தனன 
(கதாழுனெயில்)யிலும், அனனத்து விதமான (இபாதத்) வணக்ெச்கசயல்ெளிலும் 
அர்ப்பணித்திருந்பதாம். நாம் பநர்வைியில் நினலத்து நிற்பாதற்ொெ (மிெ அதிெமான) 
முயற்சிெனள கசய்திருந்பதாம்; பமலும் ஆண்ெபளா அல்லது கபண்ெபளா நமது ஆனை 
விஷயத்தில் (பர்தா பபான்ற) ெண்ணும் ெருத்துமாெ இருந்பதாம்.அனதப்பபான்பற நமது பிந்திய 
(ரமளானுக்கு) வாழ்வானது நல்லவற்றின் (நன்னமயின்) கதாைர்ச்சியாெ இருக்ெ பவண்டும், 
 
ரமளானுக்கு பிந்திய ொலம் நம் ஒவ்கவாருவருக்கும் பெளிள்ெனளயும் பிரதிபலிப்புெனளயும் 
கொண்டுள்ளது. இந்த மபௌதகீ ொழ்ொனது மிகக் குறுகிய காலம் மட்டுபம. எது 
நைந்தாலும், எந்த ெிதிெிலக்கும் இல்லாமல் நாம் அஹனெருபம அல்லாஹ்ெிைம் 
திரும்பிச் மசல்பொம். எனினும் நமக்கு ெரும் அஹனத்து ெிதமான பசாதஹனகள் நம்ஹம 
பாதிக்கின்றது என்பஹத நாம் ஏற்றுக்மகாள்ளும் அபத பெஹளயில் நாம் நமது 
நம்பிக்னெயில் உறுதியாெவும் கபாறுனமயுைனும் இருக்கும் வனரயில் அல்லாஹ்வின் மீதுள்ள 
நம்பிக்னெனய ஒருபபாதும் இலக்ெமாட்பைாம். பிறகு அல்லாஹ் அவனாெபவ அனனத்து 
துயரங்ெனளயும் நீக்குவபதாடு, நம்னம ஒளினய பநாக்ெி வைி ொட்டுெின்றான். பமலும் நமக்கு 
ஆதரவாெ அல்லாஹ் தன்னனபய கவளிப்படுத்திக்ொட்டுெின்றான், இதிலும் முக்ெியமாெ 
அவன் நம் பக்ெம் இருப்பனத நமக்கு உணர்த்தியவாறு , நமக்கு எது நன்னமபயா அதன் 
பக்ெமாெ நம்னம வைிநைத்துெின்றான்  
 
ஆெபவ, நாம் அல்லாஹ்விைத்தில் (உறுதியான) நம்பிக்னெ னவப்பனத ெற்றுக் கொள்ள 
பவண்டும். பமலும் நன்னமயின் பக்ெம் கதாைர்ந்து முன்பனறுபவர்ெளாெவும் அல்லாவிைத்தும் 
அவனது இக்ொல ெலீஃபதுல்லாஹ்விைத்தும் ஒன்றி இருக்ெபவண்டும். இந்த பநரத்தில் நான் 
உங்களுக்கு ஒரு சிறிய அறிவுஹர கூறுகின்பறன் அஹனெரும் நன்றாக மனதில் பதிய 
ஹெத்துக்மகாள்ளுங்கள்: நீங்கள் இந்த ஈடுஇஹணயற்ற அருஹள சாதகமாக பயன்படுத்திக் 
மகாள்ளுங்கள், பமலும் நீங்கள் உங்கள் முதுகுக்குப்பின்னால் திருப்பி மகாள்ளாதரீ்கள் 
ஏமனன்றால் மீண்டும் இந்த அருஹள உங்களால் உங்களின் தனிப்பட்ை முஹறயில் 
அஹையபெ முடியாது நாம் ஏன் தனிப்பட்ை முஹறயில் என்று கூறிபனன் என்றால் உங்கள் 
ொழ்ஹக இந்த பூமியில் ஒரு ெஹரயறுக்க பட்ைது எனபெ இப்படிப்பட்ை ஒரு சகாப்தத்ஹத 
மீண்டும் உங்களால் காணபெ முடியாது எனது அன்பிற்குறியெர்கபள! ஆனால் நாஹள 
உங்களது குழந்ஹதகள் அதற்கு சாட்சி அளிப்பார்கள். உங்களது குழந்ஹதகள் மட்டுமல்ல, 
உங்களது பபரக்குழந்ஹதகளும், மற்றும் உங்களது பபரக் குழந்ஹதகளின் பிள்ஹளகளும் 
கூை (அதற்கு சாட்சியம் அளிப்பார்கள்). அது இவ்ொறும் இருக்கலாம் அதாெது இன்று 



9 
 

நீங்கள் உண்ஹமஹய நிராகரித்துக் மகாண்டிருக்கலாம், ஆனால், நாஹள உங்களது 
குழந்ஹதகள் உங்கஹளப் பபான்று இருக்க மாட்ைார்கள். அெர்கள் (அதன்) உண்ஹமஹய 
கண்ைறிந்து ஏற்றுக் மகாள்ளெதன் மூலம் அந்த ஆன்மீக அருள்கஹள 
மபற்றுக்மகாள்ளலாம். நிச்சயமாகபெ அல்லாஹ்ெிைத்தில் இஹெ அஹனத்தும் 
சாத்தியமானதாகும். இன்னும் கூறுெமதன்றால் அென் ஒரு கல்ஹலப்பபான்று கடின 
இதயம் உஹையெஹர கூை மாற்றி அல்லாஹ் மற்றும் அெனது தூதரின் அன்பால் 
நிஹறத்துெிடுொன் பமலும் ஹஜ்ரத் உமர்(ரலி) அெர்கள் பபான்று இதற்கு முன்னர் ஒரு 
மிக மகாடிய எதிரியாக இருந்தெர் கூை, அல்லாஹ்ெின் பாஹதயில் மிகப் மபரிய 
உதெியாளராக மாற்றிெிைவும் முடியும். அல்லாஹ் எதஹன நாடுகின்றாபனா அதஹனச் 
மசய்கின்றான்,அென் எெருக்கும் கணக்குக் மகாடுக்க பெண்டிய எந்த அெசியமும் 
அெனுக்கு இல்ஹல. 
  
அல்லாஹ்  நமது வாழ்னவ இவ்வுலெிலும், மறுனமயிலும் சிறந்த மற்றும் நினலயான 
வாழ்னவக்கொண்டு மாற்றம் கசய்வானாெ! பமலும் நாம் ரமலானின் பபாது கபற்றுக்கொண்ை 
நல்லப் பைக்ெங்ெனள கதாைரச் கசய்பவாமாெ! அதனால் நாம் அல்லாஹ்வின் அருள்ெனளக் 
கொண்ை கவற்றினய பநாக்ெி நனைபபாை முடியும்.  
 

இன்ஷா அல்லாஹ்.ஆமீன். 
 


