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,iwr; rl;lj;jpw;F vjpupy; kdpjdpd; rl;lk; 
 

உனவெங்ெறலும் உள்ப ணது அஷணத்து  மயரதிெளுக்கும் ற்றும் 

அஷணத்து பஸ்னறம்ெளுக்கும் மனரத்றஷணத் வரிித்துக் வெரண்டு, யஸ்த் 

பஷயய்பத்ீன் பணரீ் அஹ்த் அஸீம்(அஷன) அர்ெள் ஷ்யது அவூத் 

ற்றும் சூர ஃதரத்றயர ஓற திநகு 'இறச் சட்டத்திற்கு எதிரில் நிதின் 

சட்டம்' ன்ந ஷனப்தில் ஆற்நற ( ஜழம்ஆப்) ஶதபேஷ. 

 

இன்ஷந சூழ்றஷனில், க்ெள் இஷநச்சட்டத்ஷ ெரட்டிலும், அர்ெபது 

ிக்ெறெங்ெளுக்கு அரது  ண ிபேப்தத்றற்குரி(ற்நறன்/)ர்ெபின் 

றபஷநெளுக்கு றெ அறெ பக்ெறத்தும் ங்குதர்ெபரெ உள்பணர். 

இவ்ரறு ணிணரல் உபேரக்ெப்தடும் இத்ஷெ சட்டங்ெபின் ெரரெஶ, 

இப்பூறின் ரழ்ில் பஷநெள் குஷனக்ெப்தடுதுடன், ஆன்ீெ 

ஶதரஷணெளும் அறக்ெப்தடுெறன்நண. ஶலும், ணிணரல் இற்நப்தடும் 

சட்டங்ெளுக்கு ெலழ்ப்தடிஷனக் ெரட்டரர்ெபிடம்  அன் றெவும் ெடிணரண 

பஷநில் ணது சட்டங்ெஷப புகுத்றவெரள்ெறன்நரன். (இத்ஷெ பஷநினரண 

சட்டம் ற்றும் ெட்டஷபெபரணது, ணிணரல் இற்நப்தடுதஷரகும்). 
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இவ்ரஶந, ங்ெளுஷட சட்டங்ெஷப  தின்தற்நற டக்ெரர்ெளுக்கு றரெ, 

இந் க்ெள் டடிக்ஷெ டுக்கும் அபிற்கு வசன்று ிடுெறன்நணர்.  

 

ஶலும், இஷநச்சட்டங்ெள் ரவும், ணிணரல் இற்நப்தடும் சட்டங்ெபரல்  

ரற்நப்தடும்ஶதரது, இத்ஷெ றஶெட்டின் ிஷபவுெஷப  இவ்வுனெம் சந்றக்ெ 

ஶற்ெறநது. ஶலும், இக்ெரனத்றல் ணின், இஷநச் சட்டங்ெபினறபேந்து 

பற்நறலுரெ ினெற, ணிணரல் இற்நப்தடும் சட்டங்ெளுக்ஶெ அறெ 

பக்ெறத்தும் ங்குதணரெ உள்பரன். இன்ெரரெ, உனெறல் ன்ண 

றெழ்ெறநது ன்று தரபேங்ெள், ஒபே ரட்டிலும், ஒபே சபரத்றலும், ஒபே 

ஜரத்றலும், ஒபே குடும்தத்றலும், ற்றும் உங்ெளுஷட சுற்றுப்புநங்ெபிலும் கூட 

ன்ண டந்துக் வெரண்டிபேக்ெறன்நது ன்தஷண உங்ெபரல் தரர்க்ெபடிெறன்நது. 

 

ஶலும், ங்ெஷப புத்றசரனறெபரெவும், ெற்நநறந்ர்ெபரெவும், 

அநறஞர்ெபரெவும் கூநறக் வெரள்தர்ெளும் கூட, இஷநச்சட்டங்ெள் ரற்ஷநபம் 

ஒபே ஓரெ ஒதுக்ெற ள்பிிட்டு, ங்ெளுஷட வசரந் ெபேத்துக்ெஷபஶ 

பன்வணடுத்து ஷக்ெறன்நணர். ஶலும் துறர்ஷ்டசரெ, அர்ெஷபப் 

தின்தற்றும் க்ெளும் கூட,  சுரெஶ இப்ஷத ஶரக்ெற வசல்துடன், 

அர்ெளுஷட  இஷநச்சபம் அர்ெஷப ிட்டும் ஷநந்து  ிடுெறன்நது.  

 

ஶலும், அர்ெள் ஷனரெக் ெபேதும்  ங்ெளுஷட ஷனர்ெபின் 

ீரண அச்சரணது அர்ெளுஷட உள்பங்ெஷபப் தற்நறப் திடித்துக் வெரண்டன் 

ிஷபரெ, இந் க்ெபின் உள்பங்ெபினறபேந்து, ல்னரம் ல்ன இஷநணின் 

ீரண ம்திக்ஷெ பற்நறலுரெ அறந்து ிடுெறன்நது. 

 

ஶலும், அர்ெள் தஷடத்ஷணக் ெரட்டிலும், ணிர்ெளுக்ஶெ அறெரெ  

அஞ்சத் வரடங்குெறன்நணர். அர்ெள் வசய்பம் அஷணத்றலும், ரங்ெள் வசய்ெறன்ந 
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வசல்ெளும், ற்றும் திெளும் ங்ெளுஷட ஷனரின் றபேப்றஷ ரடிஶ 

அன்நற, அல்னரஹ்ின் றபேப்றஷப் வதறுற்ெரெ ந்வரபே ெரரித்ஷபம் 

அர்ெள் வசய்றல்ஷன. இன்ெரரெஶ, ங்கு தரர்த்ரலும் 

அஷறின்ஷபம் ற்றும் பூறின் ீது ீஷெளும் றஷநந்து 

ெரப்தடுெறன்நண. இணரஶனஶ, அல்னரஹ் மளப்யரணயழ ஆனர, 

ணினுஷட உர்ஷ ட்டிவழுப்புற்கும் அரது, ணினுக்கு 

ன்னுஷட றுெஷபபம், குற்நச் வசல்ெஷபபம் உ ஷப்தற்ெரெவும் 

ற்றும் அல்னரஹ் ஒபேஷணத் ி ஶறு இஷநன் இல்ஷன ன்தஷ 

அனுக்கு உ ஷப்தற்கும் ன்னுஷடக் ஶெரதத்ஷ அன் 

வபிப்தடுத்துெறன்நரன்.   

 

ஆெஶ, ம்பஷட அன்நரட ரழ்க்ஷெில் ற்தடுெறன்ந இத்ஷெ 

சலறவுெஷப அல்னரஹ்ின் சட்டத்ரல் ட்டுஶ டுக்ெ படிபம். 1400 

பேடங்ெளுக்கு பன்தரெஶ ஶரன்நற இஷந சட்டரணது அன் உண்ஷத் 

ன்ஷஷ றபைதித்துள்பது. ஶலும் இந் இஷநச் சட்டரணது  இஷநனுஷட 

உண்ஷரண ஶதரஷணெளுக்கு புத்துிர் ங்குற்கும், Neh; topahd ,iw 

Vfj;Jtj;jpd;ghy; midtiuAk; jpUk;g nfhz;L tUtjw;f;Fk;  தரிசுத் 

ஆிபடன் கூடி ஒபே இஷநத்தூரின் பேஷெின் பனம் இப்ஶதரதும் அன் 

உண்ஷத் ன்ஷஷ றபைதித்துக் வெரண்டிபேக்ெறன்நது.  

 

ஶலும், து உள்பத்றனறபேந்து ணிர்ெள் ீரண அச்சத்ஷ அெற்நறிட்டு, 

அஷண இஷநன் ீரண அச்சரெ ரற்நஶண்டும். ஶலும், இவ்வுனெறல் இஷந 

சட்டங்ெபின் ெரரெ ற்தடும் ரக்ெங்ெஷபபம் சற்று உற்று ஶரக்ெறப் 

தரபேங்ெள். ல்னரற்நறற்கும் ஶனரெ, இவ்வுனெம் பழுதும் அல்னரஹ்ிற்ஶெ 

உரிது  ன்று றப்திடப்தட்ட தகுத்நறவும் கூட சுட்டிக்ெரட்டுெறன்நது. அன்நறபம், 

அல்னரஹ் ஒபேஶண ணி இணத்ஷ தஷடத்ணரெவும், அஶண  ணி 
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இல்புெஷப பற்நறலும் அநறந்ணரெவும் இபேக்ெறன்நரன். ஆெஶ, அஶண 

தஷடத்துள்ப அணது தஷடப்புெபின் னணிற்ெரெ தன்தடுத் ஶண்டி 

சட்டங்ெஷப ீர்ரணிப்தற்கு றெவும் வதரபேத்ரணணரெ  ரர் இபேக்ெ 

படிபம்? றச்சரெ,அது அல்னரஹ்ஷத்  ி ஶறு ரரெ இபேக்ெபடிபம்? 

 

ணினுஷட சட்டங்ெள் ன்தது ஶரல்ிபற்ந ிரிசல்ெபரல் 

றப்ப்தட்டுள்பண. வணணில் குடும்த உநவுெஷப பநறப்ததும், குடும்த 

றெழ்ச்சறெபில் ெனந்துக் வெரள்பரல் புநக்ெிப்ததும், ற்றும் ணி 

உள்பங்ெபில் ணி சட்டங்ெபின் ீது ஒபே அச்சத்ஷ உபேரக்குதும் ஶதரன்ந 

தன ஶரல்ிெஷபக் வெரண்டரெஶ இம்ணிச்சட்டங்ெள் உள்பண. ஶலும், 

அர்ெள் ஷண ற்நர்ெளுக்கு ஶதரறக்ெறன்நரர்ெஶபர, அஷண  ங்ெளுஷட 

வசல்ெபில் ந் ித்றலும் ஷடபஷநப்தடுத்துறல்ஷன. ஶலும், அர்ெள் 

க்ெளுஷட தரர்ஷக்ெரெ , 'எல்லோரிடத்தும் அன்பு, எயரிடத்தும் 

வயறுப்ில்ற' ணக் குநறப்திடும் வதரி ிபம்தங்ெஷபபம், ிபம்த 

தனஷெெள், ற்றும் வபிப்புந அஷடரப தனஷெெஷபபம் ஷத்து 

தப்புெறன்நணர். அன்நறபம்,  ணிணரல் இற்நப்தடும் சட்டங்ெபின் தக்ெம் 

ெலழ்ப்தடிஷனக் ெரட்டரர்ெளுடன், இப்தடிப்தட்ட க்ெள் பழுஷரண 

வறுப்புடன் டந்து வெரள்துடன், ங்ெளுஷட உண்ஷரண பெங்ெஷபபம் 

வபிப்தடுத்ற பேெறன்நணர். இவ்ரறு ணிணரல் இற்நப்தடும் சட்டங்ெள் 

ரவும் ஶரல்ிெள் றஷநந்ரெஶ இபேக்ெறன்நது. ஶலும், இஷந சட்டங்ெபின் 

தக்ெம் ந்வரபே ெலழ்ப்தடிஷனபம், ெண்ித்ஷபம் ெரட்டரலும், அஷண 

ஷடபஷநப் தடுத்ரலும் இபேக்கும் இர்ெஶப, சத்தினத்தின் சிந்த 

ோதுகோயர்கள் ன்று ங்ெஷபக் கூநறக் வெரள்ெறன்நணர். ஆெஶ இர்ெஷபப் 

வதரறுத்ஷ, இர்ெள் ட்டுஶ வசரர்க்ெத்றற்குள் தஷ [தரஸ்ஶதரர்ட் ற்றும் 
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ிசர] உரிம் வதற்நர்ெள் ன்று ங்ெஷபக் கூநறக்வெரள்துடன், ற்நர்ெபின் 

ம்திக்ஷெஷ குநறத்து  ீர்ப்பும் கூறுெறன்நணர்  

 

ணினும் உண்ஷ ன்ணவன்நரல், இஷநச்சட்டம் க்கு ஶதரறப்தது 

ன்ணவன்நரல், ல்னரம் ல்ன இஷநன் க்கு ஶதரறப்தது ன்ணவன்நரல். 

அன் ட்டுஶ இவ்வுனெறன் சறநந் ீறதறரெ இபேக்ெறன்நரன் ன்தரகும். 

ஶலும், ணிர்ெள், ங்ெஷபப் ஶதரன்ந ங்ெளுஷட செ ணிர்ெபின் இஷந 

ம்திக்ஷெஷக் குநறத்து ீர்ப்பு கூந படிபம் ன்தரெ இஷநச் சட்டங்ெபில் ந் 

இடத்றலும் கூநப்தடவும் இல்ஷன;. அன் ெரரெ ,குடும்தங்ெஷபப் 

புநக்ெிப்தற்ஶெர, குடும்த உநவுெஷப பநறத்துக் வெரள்ற்ஶெர, இஸ்னரற 

ரழ்த்ரெற மனரத்றற்கு தறனபிக்ெரல் இபேப்தற்ஶெர அர்ெளுக்கு ந் 

உரிஷபம் இல்ஷன.  

 

ஶலும், வரரீறமறல் றெழ்ந் ஒபே சம்தத்ஷ குநறத்தும் ற்ஶதரது 

உங்ெளுடன் தெறர்ந்துக் வெரள்ப ிபேம்புெறஶநன். அரது, ற்ஶதரது இங்குள்ப 

ஒபே ஜரஅத்ஷ சரர்ந் க்ெள், ங்ெளுக்கு ட்டுஶ வசரர்க்ெத்றன் தரஷபம்  

ெவுெளும் றநக்ெப்தட்டுள்பரெ றஷணத்துக் வெரண்டு, ற்நர்ெஷப குநறத்து 

பட்டரள்ெள் ன்றும் அநறற்ந க்ெள் ன்றும் ெபேற பேெறன்நணர். 

 

அந் ஜரத்றன் ஷனர், க்ெளுஷட திச்சறஷணெஷபக் குநறத்து அநறந்து 

பேற்ெரெ ரஶர ஒபேஷ வரரீறமறற்கு அனுப்திபள்ப ெஷன 

வரிிக்கும் வதரபேட்டு ெடந் திப்ரி 02, 2019 ம் ஶறன்று, இில் ணக்கு 

ஒபே வரஷனஶதசற அஷப்பு ந்து. அரது, அந் ஜரத்றன் ஷனரின் 

திறறறபடன் வரடர்தில் இபேக்கும் ஒபே தந் சுதரபள்ப அந் தரின் 

ரினரெ ன்ணிடம் கூநப்தட்டரது, 'ரன் ன்னுஷட திச்சறஷணெஷபக் 

குநறத்து பன்ந்து ிபக்குற்கு ணக்கு ஒபே ரய்ப்பு ெறஷடத்றபேப்தரெவும், 
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அந் தந் சுரபள்ப தர் ன்னுடன் இபேப்தன் ெரரெ, ரன் ஷணக் 

குநறத்தும் ெஷனப்தட` ஶஷில்ஷன' ன்தரெவும் கூநப்தட்டது. அற்கு, ரன் 

இந் வசல் றட்டம் குநறத்து றட்டட்டரெ றுத்துிட்டு ரன் கூநற  

தறனரது, "இந் ஜரஅத்றனறபேந்து ன்ண ெரத்றற்ெரெ ரன் 

வபிஶற்நப்தட்ஶடன் ன்ந ிபக்ெத்ஷ உங்ெளுஷட ஷனர் அனுப்தி 

அந் தரிடம்  ஶெட்டு ணக்குக் கூறுங்ெள்?”. ஶலும் கூடுனரெ, ரன் சறன 

றதந்ஷணெஷபபம் பன்ஷத்ஶன்: அரது,  ரன் அஷ  இவ்ரநரண 

பஷநில் சந்றக்ெக் ரட்ஶடன் ன்றும் ரநரெ வரரீறமறல் உள்ப 

ஒட்டுவரத் அஹ்றர ஜரஅத்தும் ணக்கு அஷப்பு ிடுக்ெ ஶண்டும். 

அத்ஶரடு அந் திறறறபம்  அறல் ெனந்து வெரள்பனரம், இவ்ரறு ரம் 

ஶதசுன் பனரெ ட்டுஶ, உண்ஷெள் ரவும் உஷடக்ெப்தட்டு, அந் உண்ஷ 

றஷனஷ ஒட்டுவரத் ஜரத்தும் அநறந்துக்வெரள்ப படிபம். வணணில் இந்  

பிணரண ரன் ணிர்ெளுஷட சட்டங்ெஷப, அரது, குநறப்தரெ அர்ெபின் 

ஷனபேஷடச் சட்டங்ெஷப தின்தற்நரல், இஷநச் சட்டங்ெஷபப் 

தின்தற்நறன் ெரத்றணரல்ரன் ரன் வபிஶற்நப்தட்ஶடன், ற்றும் 

ற்நர்ெள் ன்னுடன் வரடர்பு வெரள்ப படினோதடி (அஷணத்து ிரண ிற 

ற்றும் சட்ட றட்டங்ெஷப அயர்கள் ணக்கு றரெ தன்தடுத்றணரர்ெள். அன் 

ிஷபரெ ற்நர்ெளுக்கு உண்ஷஷ அநறந்து வெரள்ப படி றஷன 

உபேரெறண  

 

ஆெஶ, ஒபே 12 தக்ெம் வெரண்ட ஒபே ெடித்ஷ, பற்நறலும்  ணிப்தட்ட, 

ற்றும் ெசறரண பஷநில் ரன்  10-02-2019 -ம் ஶறன்று ழுறஶணன். 

ஶலும், ன்னுஷட றதந்ஷணெஷபபம் குநறப்தரெ, ன்னுஷட ஶஷன, 

சம்தபம், ற்றும் ஷ்ட ஈடு வரடர்தரெவும் அறல் குநறப்திட்டிபேந்ஶன். அத்துடன், 

அந் றதந்ஷணெஷப அர் ற்றுக்வெரண்டரல், ரன் ஶரில் பேரெவும், 
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அப்ஶதரது, ஒட்டுவரத் அஹ்றர ஜரஅத்ஷ சரர்ந்ர்ெளும் அவ்ிடத்றல் 

இபேக்ெஶண்டும் ன்றும், அர்ெள் அஷணபேம் இன்பனம், உண்ஷஷ 

அநறந்து வெரள்ப பற்சற வசய்ஶண்டும் இன்ர-அல்னரஹ்,ன்றும் 

குநறப்திட்டிபேந்ஶன்.  

 

 ன்னுஷட ெடிம் அபேக்கு ெறஷடத்றபேந்ரலும்,  அர் ணக்கு ந்வரபே 

அறெரப்பூர்ப் தறஷனபம்  ரதுடன், ன்னுஷட றஷனினறபேந்தும் அர் 

தின் ரங்ெறிட்டரர். ஶலும், அர் இங்குள்ப க்ெளுஷட திச்சறஷணெஷபத் 

ீர்க்ெ  ந்துள்பர் ன்ததும் கூட ஒபே ெற்தஷணக் ெஷரகும். இன்னும் 

கூநப்ஶதரணரல், ன்னுடன் வரடர்தில் இபேக்கும் ஒபே அஹ்ற ண்தர் பனரெ 

ரன் வரிந்துக் வெரண்டரது,  ரபேஸ்-மனரம் சூறின் பன்தரெ, 

ஜரத்றனுள் றெழும் திச்சறஷணெஷப பஷநிடும் வதரபேட்டு, ஒபே ீண்ட 

ரிஷசினரண க்ெள் கூட்டம் றற்தஷக் ெண்டு, ரன் றெவும் ஶஷண 

அஷடந்ரெவும்  கூநறணரர். அரது, அவ்ரிஷச ீண்ட ரிஷசரெ இபேந் 

ஶதரறலும், அர் ெரத்றபேந்து, ன்னுஷடப் திச்சறஷணெஷப ிபக்குற்ெரண 

ன்னுஷட  ஶம் ந்ஶதரது, அர் ஜரஅத்றனுள் றெழும் திச்சறஷணெஷபக் 

குநறத்து ரன் வசரல்ன ஶண்டி அஷணத்ஷபம் வசரன்ணரெக் கூநறணரர். 

அப்ஶதரது, அந் ணிர்(திறறற) ற்குஶ தறல் கூநரல் அஷறரெ இபேந் 

ண்ம், அர் கூநற அஷணத்து ிங்ெஷபபம் குநறப்புெபரெ ட்டும் 

டுத்துக்வெரண்டரெவும் அர் கூநறணரர். அரிடம் ரன்,  'உங்களுறடன 

லகள்யிகளுக்கு  ஒருலோதும் அயர் திிக்க நோட்டோர்' ன்று கூநறஶணன். 

இவ்ரநரெ, அர்ெபின் திச்சறஷணெஷப ிபக்ெ ந் க்ெபின் (றெ)ீண்ட 

ரிஷசெள் இபேந்ண. ஆணரல், ற்ஶதரது ஷ, அந் ஜரத் திறறறிடறபேந்து 

ந் தறலும் இல்ஷன. ஶலும், ணது வசரந் குடும்த ட்டத்றல், அரது 

வசரந் இத் தந்த்றல் ஒபே றபேம் றெழ்ந்ஶதரதும், அர்ெள் ன்ஷணபம், 
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ணது குடும்தத்றணஷபம் கூட பழுதுரெ புநக்ெிக்ெ ஶண்டும் ன்தறல் 

அர் றெவும் திடிரரெ இபேந்ரர். அரது, இதுரன் அல்னரஹ், ற்றும் 

அணது தூர் பயம்து தி (மல்) அர்ெபின் ஶதரஷணெபரெ உள்பணர? 

ரம் இப்ஶதரது ங்ஶெ வசன்றுக் வெரண்டிபேக்ெறன்ஶநரம்? வறும் ஒபே 

ஞ்செரெவும், தரசரங்குத்ணத்ஷ வபிப்தடுத்தும் அத்ஷெவரபே 

ிபம்தபம், இங்குள்ப அஹ்ற க்ெளுஷட திச்சறஷணெஷப ீர்க்ெ 

ந்துிட்டரர் ன்தஷப் ஶதரன்று!. ஶலும், ரக்ெபிக்ெப்தட்ட ஸீயரண 

யஸ்த் றர்மர குனரம் அஹ்து (அஷன) அர்ெள் ீது ம்திக்ஷெக் 

வெரண்டுள்ப இம்க்ெபிடத்றல் ஒபே ஶதரனறரண ம்திக்ஷெஷ ற்தடுத்ற 

ிடரீெள்!. இர்ெபில் வதபேம்தரனரண க்ெள், ல்ஷன ெடந்து ணிணரல் 

ஶர்ந்வடுக்ெப்தட்ட ங்ெளுஷட ெலீஃதரின் ீரண ம்திக்ஷெில் 

குபேடர்ெபரெஶ ஆெறிட்டணர். அர்ெள் ந்பவுக்கு ம்பு ீநற 

வசன்றுிட்டரர்ெள் ன்நரல், அல்னரஹ்வும் அணது தூர் (மல்) அர்ெளும் 

இன்ணின்ண ிங்ெஷபவல்னரம் ெற்தித்ரர்ெள் ன்று வசரல்ஷக் கூட 

அர்ெள் றறுத்றிட்டரர்ெள். அற்கு ரநரெ ற்ஶதரது, அர்ெள் வ்ரநரண 

றஷனில் உள்பணர் ன்நரல், "ெலீஃதர இவ்ரறு கூநறணரர், ெலீஃதர அவ்ரறு 

கூநறணரர்" ஶதரன்ந கூற்றுக்ெஷபஶ அறெரெ கூறுெறன்நணர்.  

 

ஶலும், ரன் அந் ெடித்றல் ழுறிபேந் ிங்ெபினறபேந்து,, 

குஷநந்தட்சம் அறல் ரன் குநறப்திட்டிபேந் ிங்ெபின் ஒபே குநறப்திட்ட 

தகுறக்ெரது அர்ெள்   உடன்தட்டிபேந்ணர் ன்று ரன் கூந ஶண்டும். 

அறலும், வசற்குழு வதரறுப்தரபர்ெஷப ரற்றுது வரடர்தரண ித்றல் 

ட்டும். ணினும், ன்னுஷட சம்தபம், ற்றும் றதந்ஷணெஷபப் 

வதரறுத்ட்டில், அர்ெபிடம் இபேந்து ந் தறலும் ில்ஷன. ஶலும், 

அஹ்ற பஸ்னறம்ெள் சறனரின் ரினரெ, பன்ணர் ஜரத்றல் ெடன் 
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உிெளுக்ெரண சறன ஒப்தந்ங்ெள் வசய்ப்தட்ட  ற்ஶதரஷ றஷனஷெஷபக் 

குநறத்தும் உங்ெபிடம் கூந ிபேம்புெறன்ஶநன். ணினும், இக்ெரனத்றன் இஷந 

வபிப்தரட்டின் உண்ஷ  ற்வசய்ற அர்ெளுக்கு ெறஷடத்ன் திநகு, அர்ெள் 

ங்ெளுஷட ஜரத்றனறபேந்து  வபிஶநற ஜரத்-துல்- மயஹீ்-அல் 

இஸ்னரத்றல் ங்ெஷப இஷத்துக் வெரண்டணர். ஶலும், அந் ஜரத்ஷ 

ஶசர்ந் பல்னரக்ெளும், ற்றும் றர்ரெபம் புறரெ இஷநவபிப்தரடுெஷப  

ற்றுக்வெரண்ட இந் ம்திக்ஷெரபர்ெளுக்கு  றரெ,  இவ்ிங்ெஷப 

ற்ஶதரது தன்தடுத் பற்சறக்ெறன்நணர். ஶலும், ீண்ட ெரனத்றற்கு பன்தரெ, 

இர்ெள் ஒப்தந்ம்  வசய் அக்ெடன்ெபின் ெரரெ, ஜரத்-துல் மயஹீ்-அல்-

இஸ்னரத்றற்கு வெட்ட வதஷ ற்தடுத்வும் அர்ெள் திடிரம் 

ெரட்டுெறன்நணர். 

 

குநறப்தரெ, இங்கு வரரீறமறல் உள்ப ஜரத் றர்ரெத்ஷக் குநறத்தும், 

ற்றும் அன் ஷனஷக் குநறத்தும் றஷணவுகூ ிபேம்புெறஶநன். அரது, 

ஜரஅத்றன் ஶஷனில் அர்த்துதர் ன்ந பஷநில், அல்னரஹ்ின் 

அபேபரல் ஜரஅத்றல் றெழ்ந்துள்ப தன ிங்ெளுக்கும் தன சூழ்றஷனெபிலும் 

ரன் சரட்சறரெஶ இபேந்துள்ஶபன். ஶலும், ீண்ட ரட்ெளுக்கு பன்தரெ, 

வரரீறமறல் உள்ப அஹ்றர ஜரத்ரணது, அன் உறுப்திணர்ெளுக்கு 

அர்ெளுஷட ெஷ்டரண ஶங்ெபில் உி புரிற்ெரெ  ெடன் உிெஷப 

ங்ெறது. அறல் தனஶதபேக்கு பை.30,000, பை.40,000, பனரண வரஷெெஷப 

ங்ெற இபேந்ரர்ெள். இவ்ரறு ெடன்ெஷபப் வதற்ந இத்ஷெ தன 

அஹ்றெளும், ங்ெளுஷட ெலீஃதரிற்கு  [ரன்ெரது ெலீஃதரின் ெரனத்றல்] 

பன்னுரிஷ ங்குற்கு தறனரெ, தத்றற்ஶெ பன்னுரிஷ ங்ெறணரர்ெள். 

அர்ெள் ங்ெளுஷட ஷனஷ ிட தத்றற்கு பக்ெறத்தும் அபித்து 

அப்தத்ஷ றபேப்தித் ரஶனஶ இபேந்ணர். ஶலும், இச்சம்தம் சீதத்ற 
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பன்ணரள் அீர் (பனரது அீர்/ஷனர்) வதரறுப்தில் இபேந்ஶதரது றெழ்ந்து. 

இந் சூழ்றஷனஷப் தரர்த் ரன்ெரது ெலீஃதர அர்ெள், வரரீறமறல் 

உள்ப ஜரஅத்றன் உறுப்திணர்ெள் ங்ெளுஷட தத்ஷ றபேப்தி வசலுத்ரன் 

ெரரெ,  அர்ெளுக்கு ெடன்ெள் பேறனறபேந்தும் றர்ரெத்ஷ ஷட 

வசய்றபேந்ரர்ெள். ஶலும், இண்டரது பன்ணரள் அீர் [றஜரம்-இ-

ஜரத்றனறபேந்து வபிஶற்நப்தட்டரண] இர் அீர் ஆணஶதரது, இது 

ஶரபேக்கு  தம் ஶஷப்தட்டன் ெரரெ, [அரது, ஶரரண இந் 

பன்ணரள் அீர்ரன், ெரனத்றன் இஷந வபிப்தரடு வரடர்தரெ, ஜரஅத்றல் 

குப்தத்ஷ ற்தடுத்றபேம், ற்றும் அஷணத்து திச்சறஷணெளும் ழுற்கு 

ெரரெ இபேந்பேரரர்], அந் இண்டரது அீர்ரன் இது (ஶரரண 

பல் அீர்) சரர்தரெ ஶெரரிக்ஷெ ஷத்துடன், இபேக்கு ெடன் ங்குற்கு 

ெலீஃதரிடம் அனுறபம் ஶெரரிணரர். ணினும், ெலீஃதர ெடன் பேற்கு 

றுத்து, அஷ ெண்டிக்ெவும் வசய்துடன், அீபேஷட சு வதரறுப்திஶனஶ, 

(அந் ஶரசரண ணிபேக்கு) ெடஷணத் பேரறும் கூநறணரர்ெள். ஆினும், 

அப்தத்ஷ றபேப்தி பேரெ கூநற ெடஷணபம்,  அர் அபித் 

ரக்குறுறஷபம் கூட, இந் ணிரல் ெண்ிப்தடுத் படிில்ஷன.  

 

ஆெஶ ற்ஶதரது அர்ெள் ன்ஷணப் தின்தற்றுதர்ெபின் ீது சறன நரண 

குற்நசரட்டுெஷப சுத்ற பேெறன்நணர். இக்ெரனத்றன் இஷந வபிப்தரட்டில் 

ங்ெஷப ஒன்நறஷத்து வெரள்ற்கு பன்ஶத ணது ஶரர்ெள்   அஹ்றர 

ஜரத்றனறபேந்து ஒபே சறநற ெடன் வரஷெஷ வதற்நறபேந்ணர். ஶலும் 

அர்ெளுக்கு றஷனரண ஒபே ஶஷன இல்னரரல் அர்ெபரல் ங்ெளுஷட 

ெடன் வரஷெெஷப ிஷரெத் றபேப்தி வசலுத் படிர றஷன ற்தட்டது, 

ணஶ ரன் அர்ெளுஷட ஆன்ீெத் ந்ஷரெ இபேப்தரலும், ற்றும் 

ன்னுஷட தம் அஹ்றர ஜரத்றல் இபேப்தஷ ன்கு அநறந்றபேப்தரலும், 
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இத்ஷண பேடெரன இப்தடீுெபரெ, அஹ்றர ஜரத் ணக்கு ெடன்தட்டுள்ப 

சுரர் பைதரய் 300,000/ (பன்று இனட்சம்)தத்ஷ, அஹ்றர ஜரத்றடம் ெடன் 

ஒப்தந்ங்ெள் வசய்துள்ப ன்னுஷட மயரதரக்ெள் அஷணரின் சரர்தரெவும் 

ெறக்ெப்தடுற்கு ரன் பற்நறலும் ரரெ உள்ஶபன். என்னுறடன கடி 

உறமப்ிோல் உண்டோ ணம் உங்கிடம் இருக்கின்து! ஆனரல், 

அர்ெபின் ீரண ெடன் வரஷெெஷப உடணடிரெ ீங்ெள் அெற்நஶண்டும் 

ன்று ரன் உங்ெபிடம் ஶெரரிக்ஷெ ிடுக்ெறன்ஶநன். இன்தடி, ம்பஷட 

ஶசத்றற்குரி தி வதபேரணரர் யஸ்த் பயம்து (மல்) அர்ெளும், 'ஒரு 

வதோமிோினின் யினர்றயக் கோய்யதற்கு முன்ோகலய, அயபது சம்ம் 

[முழுறநனோக]   யமங்கப்ட லயண்டும்' ன்று கூநறபள்பரர்ெள். அரது, ஒபே 

வரறனரபி ரன் வசய்பம் திெளுக்ெரெ, ம்ஷ த அடிப்தஷடில்  

ெழுத்ஷ வபேக்குெறன்ந( தரிில் ஶதசறணரலும்)கூட,, ரம் அபேஷட 

தத்ஷ றச்சரெ வெரடுத்ஶ ஆெ ஶண்டும். 

 

[வரரிறஸ்] ஜரஅத் அஹ்றரின் உறுப்திணர்ெள், வரரீறமறல் 

ஜரஅத் அஹ்றர றறுப்தட்ட தற்நரண்டரண (1915-2015), 2015 இல் ன்ண 

டந்து ன்தஷப் தற்நற சறந்றக்ெ ஶண்டும். ஒபே ஜரத் வ்ரறு றஷந 

ஶசரஷணெஷபபம், ரபரண சூநரபிெஷபபம் றர் வெரண்டுள்பது 

ன்தஷக் குநறத்து வரரீறமறல் உள்ப அஹ்றர ஜரத்றன் உறுப்திணர்ெள் 

சறந்றக்ெஶண்டும் தின்ணர் அங்கு ன்ண டந்து?, அர்ெளுஷட ெலீஃதர இந் 

ணிசறநப்புறக்ெ றெழ்ஷ அர்ெளுடன் ஶசர்ந்து  வெரண்டரடுற்குக்கூட 

ில்ஷன. ரநரெ அந் ஶத்றல், அர் இந்ரட்டிற்கு பேற்கு தறனரெ 

ஶவநரபே ரட்டிற்கு  வசல்னஶ ிபேம்திணரர்.   

 

அச்சத்றல், வரரீறமறல் உள்ப அஹ்றர ஜரஅத் அற்குரி 

ற்தரடுெபில் றெவும்  பம்பரெ இபேந்து. அர்ெள் வரரீறஸ் ீவு 
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பழுதும் வதரி ிபம்த தனஷெெஷப ஷப்தறலும், இன்னும் சுற்றுனரத் 

னரண வதட்டிட்-ரஃப்ஶின் அபேெரஷிலும் கூட ஒபே வதர் தனஷெஷ 

வெரண்டுந்து ஷப்தறலுரெ இபேந்ணர். அன் தின்ணர் ன்ண றெழ்ந்து? 

ஒன்றும் டக்ெ ில்ஷன! அரது, நக்குஷந ஒபே ரத்றற்குப் தின்ணர், 

அங்கு ஷத்றபேந் வதர் தனஷெெளும், ற்றும் ஷண ிபம்தப் தனஷெெள் 

அஷணத்தும் அெற்நப்தட்டண. ஶலும், இத்ஷெ றெ ிஷன உர்ந் ிபம்த 

தனஷெெஷப  இவ்ரறு ஶஷில்னரல் இர்ெள்  தன்தடுத்றன் 

ிஷபரெ, ரபரண தபம் ீடிக்ெப்தட்டண. வணணில், அர்ெளுஷட 

ெலீஃதரவும் ன்னுஷட ணஷ ரற்நறக் வெரண்டு, இணி ப்ஶதரறல்ஷன 

ன்றும் படிவடுத்ரர். ஶலும், அஹ்ற உறுப்திணர்ெள்  ங்ெளுஷட 

ஷனஷ ஶற்ெ றரெம் வசய்து வசனிட்ட சந்ர தம் பனரண 

அஷணத்து தங்ெபிப்புெஷபக் குநறத்தும்  ற்ஶதரது சறந்றத்து தரபேங்ெள். இந் 

தங்ெள் ரவும் ீடிக்ெப்தட்ட திநகும் கூட, அர் இங்கு ரல், 

இற்குரநரெ, அர்ெளுஷட ஜரஅத்ஷ றர்த்ற வசய் ட்டுஶ 

கூநறிபேந்ரர். ணினும், இந் க்ெள் அஷ ஒபே ெலீதரரெ 

ஶர்ந்வடுத்றபேந் ஶதரறலும், ஓர் ஆன்ீெத் ந்ஷரெ அபேஷட தங்ெபிப்புத் 

ரன் ன்ண? உண்ஷில் அர் இந் ரய்ப்ஷதப் தன்தடுத்றக் வெரண்டு, 

இங்குள்ப ஜரத்றன் திச்சஷணெஷப சரிவசய்ற்ெரது இங்கு ந்றபேக்ெ 

ஶண்டும்! 
 

 

இன்னும், ீங்ெள் அல்னரஹ்ஷபம் அனுஷட ஶதரஷணெஷபபம் 

ற்றும் து ரதி வதபேரணரர் யஸ்த் பயம்து பஸ்ஃதர (மல்) 

அர்ெபின் ஶதரஷணெஷபபம் ிட்டு வபிஶறுெறன்ந ஶதரதுரன், இவ்ரநரண 

அசம்தரிங்ெள் றெழும். உண்ஷில் ீங்ெள் ணிணரல் 

ஶர்ந்வடுக்ெப்தட்டரின் ீதுரன் உங்ெளுஷட ம்திக்ஷெ பழுஷபம் 
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ஷத்துள்பரீ்ெள். அணரல் ற்தட்டுள்ப அஷணத்து ஶரல்ிெஷபபம் தரபேங்ெள்! 

அரது, வ்ிடத்றல் இஷந றெரட்டுல் இல்ஷனஶர, அவ்ிடத்றல், 

அல்னரஹ், ற்றும் அனுஷட தூரின் ஶதரஷணெள் ரவும் இது ஶதரன்ஶந 

சுக்ெப்தடும்  அபினரண பட்டரள் ணங்ெள் ஷடவதறுஷத் ரன் 

தரர்க்ெபடிபம். அன்நறபம், ீங்ெள் ஆத்ஶரடு உங்ெஷப இப்லீஷமப் 

ஶதரன்றும் வபிப்தடுத்ற ெரட்டுெறன்நரீ்ெள். அரது, ஒபேர் வசய் 

திெளுக்ெரண ஊறத்ஷ அபேக்கு ங்ெரலும், இவ்ரறு தன ஆண்டுெபரெ 

அர் வசய் திெளுக்ெரண வரத் வரஷெஷபம், இப்தடீுெஷபபம் 

அடிப்தஷடரெக் வெரண்ட அபேக்குரி ெடன் வரஷெஷ அபேக்கு 

ங்ெரலும் உள்பரீ்ெள். ஶலும், ீங்ெள் ெலீஃதரஷ க்ெஷப அச்சுறுத்தும் 

வதரபேட்டரெவும்,  அர்ெளுஷட உள்பங்ெபில் றர்ஷந ண்ங்ெஷப 

உபேரக்கும் வதரபேட்டு, ஒபே தபறுத்தும் தரெவுஶ பன்ஷக்ெறன்நரீ்ெள். 

ஶலும்  ீங்ெள், அர்ெபிடம் ல்னர ிரக்ெபிலும், ற்றும் குடும்த 

றெழ்ச்சறெபிலும் கூட அர்ெள் ங்ெஷப அஷக்ெஶர, சந்றக்ெஶர கூடரது 

ன்று உத்ிடுதுடன், ங்ெஷப  புநக்ெிக்ெ ஶண்டும் ன்று (கூநற) 

அர்ெஷப ஊக்குித்து இந் ரய்ப்ஷத ீங்ெள் தன்தடுத்றக் வெரள்ெறன்நரீ்ெள். 

ஶலும், இங்கு வரரீறமறல் உள்ப அஹ்றர ஜரஅத்றன் ஷனஷப் 

வதரறுப்தில் உள்ப இந் வதரறுப்தரபர்ெள் ஒவ்வரபே ணிப்தட்ட குடும்த 

ிங்ெபிலும் கூட ங்ெளுஷட பக்ஷெ தஷக்ெறன்நணர். இர்ெள் ங்ெஷப 

ெலீஃதரின் சறநந் தரதுெரனர்ெபரெ ெரட்டிக் வெரண்டு வசல்தடுதுடன், 

ற்நர்ெஷபபம், வதரது க்ெஷபபம், ஷெஷபபம், ற்றும் சறநற 

குடும்தங்ெஷபபம் கூட  ங்ெளுஷட ிபேப்தப்தடிஶ டத்துெறன்நணர். 

இவ்ரநரண ஒபே ஷடபஷநிஶனஶ, ஶசற ற்றும் சர்ஶச அஹ்றர 

ஜரஅத்தும் வசல்தட்டுக் வெரண்டிபேக்ெறன்நது. இர்ெள் அல்னரஹ்ின் 

சட்டங்ெஷப ஒன்றுறல்னர குப்ஷதெபரக்ெ பற்சற வசய்து ட்டுன்நற, 
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ங்ெளுஷட சு சட்டங்ெஷப உறுறரணரெ பன்ஷக்ெவும் பற்சற 

வசய்ெறன்நணர். [இர்ெபின் ஷஷநின்தடி, இர்ெபது சட்டங்ெள் ரன் 

ெலழ்தடுற்கு  ஶஷப்தடும் உறுறரண சட்டங்ெபரகும்]. 

 

ஶலும், அர்ெளுஷட இப்தடிப்தட்ட சு வசல்ெபின் ிஷபரெ, 

அல்னரஹ் அர்ெஷப,   அர்ெள் அஷண அநறந்து வெரள்பர ண்ம், 

தடிப்தடிரெ  அறின் தக்ெம் இட்டுச் வசல்ெறன்நரன். ஶலும், அஹ்றர 

ஜரஅத்றன் ற்ஶதரஷ றர்ரெத்றணரல், உனெம் பழுதும் உள்ப க்ெள் றெ 

அறெரெ அந் ஜரத்றனறபேத்து வபிஶநறக் வெரண்டிபேக்ெறன்நணர் ன்தஷபம் 

ன்ணரல் உறுறரெக் கூநபடிபம். இது வணன்நரல், க்ர ன்தது ஷனஷப் 

வதரறுப்தில் உள்பர்ெபிடம் இல்னர ெரத்றணரஶனஶ ஆகும். 

ல்னரற்நறற்கும்  ஶனரெ, இந் க்ெபிடம் குடும்த உர்வு அறெரெ 

உள்பது.(அரது, அர்ெள் இஷந சட்டங்ெபின்தடி டக்ெரது ட்டுல்னரல், 

ங்ெளுஷட குடும்த உறுப்திணர்ெபின் றுெஷபபம் ஷநக்ெ பற்தடுதுடன், 

அர்ெளுஷட றுெளுக்கு ப்ஶதரதும் ஆரெவும்  உள்பணர்). ஶலும், 

அர்ெள் (ஜரஅத் அஷப்தில்) ம்ச அடிப்தஷடினரண ஒபே ெபேத்ஷபம் 

அர்ெள் ஆரிக்ெறன்நணர். அர்ெள் ப்ஶதரதும் ஷனஷப் வதரறுப்தினறபேந்து 

வெரண்டு ஜரஅத்ஷ ெட்டுப்தடுத் பற்சறக்ெறன்நணர். இது றெவும் 

துறர்ஷ்டசரண ஒபே றஷனஷரகும். 

உண்ஷில் இந் ஜரத், றபேக்குர்ஆன், ற்றும் து ஶன்ஷ றக்ெ 

ம்வதபேரணரர்  யஸ்த் திெள் ரெம்(மல்) அர்ெபின் ஶதரஷணெபின் 

அடிப்தஷடில் இபேக்ெ ஶண்டி ஒன்நரகும். பனறல் அல்னரஹ், ற்றும் தி 

வதபேரணரர் யஸ்த் பயம்து (மல்) அர்ெள் க்கு ஷணக் ெற்றுத் 

ந்துள்பரர்ெஶபர அஷணஶ ரம் ெஷடப்திடித்ரெ ஶண்டும். ணினும் 

துறர்ஷ்டசரெ,அர்ெள் ஷண ஶதரறத்ரர்ெஶபர அற்கு பற்நறலும் 
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ரற்நரண ிங்ெள் ரன் இப்ஶதரவல்னரம் ஷடபஷநில் இபேந்து 

பேெறன்நது.  

 ஶலும், ணது ஶதபேஷின் ஆம்தத்றல் ரன் கூநறது ஶதரன்று, 

வரரீறமறல் உள்ப க்ெள் றர்வெரள்ெறன்ந திச்சறஷணெஷப ஆரய்ற்ெரெ 

அர்ெளுஷட ஷனர், வரரீறமறற்கு ன்னுஷட திறறறெபில் 

ஒபேஷ அனுப்தி இபேந்ரர். இது ஓர் அச்சத்றன் அஷடபரகும். அரது, 

இங்கு வரரீறமறல் உள்ப க்ெபின் திச்சறஷணெஷப ெணிப்தற்ெரெ அந் 

தஷ  அர்ெள் அனுப்திபள்பது ன்தது உனவெங்ெறலும் ஜரஅத்துல்-மயஹீ்-

அல் இஸ்னரத்றன் பர்ச்சறஷ, குநறப்தரெ  இந்றரில் சீதத்றல் ற்தட்டுள்ப 

ஶெரண பன்ஶணற்நத்ஷக் ெண்டு  ெலீஃதர ந்பவு அறெரெ 

ெஷனப்தடுெறன்நரர் ன்தஷஶ இது ெரட்டுெறன்நது ன்றுரன் ன்ணரல் 

கூநபடிபம். ஶலும், இந்றரில் உள்ப அது அீர்ெளும்,ரர்க்ெ 

ஶதரெர்ெளும் இன்னும் திந ரடுெபில் உள்பர்ெளும் கூட அபேக்கு அங்கு 

றெழும் அஷணத்து றெழ்வுெபின் ெல்ெள் ற்றும்  ெபேத்துக்ெஷபபம் ந்து 

வெரண்டிபேக்ெறன்நணர். இன் ெரரெஶ, ஒபே அச்சத்றன் சூல் (அரிடம்) 

உபேரெறபள்பது. ஶலும், வரரீறமறல் உள்ப அஹ்றர ஜரஅத்ஷ 

சரர்ந்ர்ெள் பேம் ஜரஅத்-உல்-மயஹீ்-அல்-இஸ்னரத்றன் தக்ெம்   

ஈர்க்ெப்தட்டுிடக்கூடரது ன்றும், அன் ரக்ெத்றற்கு ஆபரெறிடக்கூடரது ன்ந 

ணது அச்சத்ஷ ீக்ெற அர் ன்ஷண உறுறப்தடுத்றக்வெரள்ப ிபேம்திணரர். 

இணரல் அர் ணது திறறறஷ அர்ெள் ிக்றஷடந்து 

வபிஶநறிடக்கூடரது ன்தற்ெரெ அர்ெபின் திச்சறஷணெஷபத் ீர்த்து 

ஷப்தற்ெரெ ிஷரெ அனுப்திணரர்., அர் வரரீறமறல் ன்ண டக்ெறநது 

ன்தஷ அநறந்து வெரள்ப ிபேம்திணரர் அதுவும், தறஷணந்து ஆண்டுெளுக்கும்  

ஶனரண திநகு! 
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ஆெஶ இந் திறறற இங்கு ந்து, ஒபே அசறல்ரறஷ ஶதரன்நவரபே 

ிபெெத்ஷப் தன்தடுத்ற, அர்ெளுஷட திச்சறஷணெஷப ீர்த்து ஷப்தரெ 

ெரட்டிக் வெரண்டரர். இஷெபஷணத்தும் அர்ெபின் புநபள்ப ஓர் அச்சத்றன் 

அஷடபரெறநது. இஷணஶ புணி றபேக்குர்ஆணிலும் அல்னரஹ் கூறுெறன்நரன்.  

ஶலும், இஷநவபிப்தரட்டின் ஆம்த ெரன ெட்டத்றல், ஈத்-அல்-அல்யர 

றணத்ன்று, றபெ-க்ஶரில் உள்ப சூறஷ படுற்கு அந் க்ெள் றட்டம் 

ீட்டிஶதரது, ணக்கும் கூட இவ் சணம் இஷநவபிப்தரடரெ ந்றபேந்து]. 

அல்னரஹ் அவ்சணத்ஷ ணக்கு இவ்ரறு வபிப்தடுத்றணரன்:  

 
َـف ٌضى ى َّل ى ُق ُق ْي ِذ ِذ ْي ى ِذ ْي َـف ى اَّل ِذ ْي َف   َف َف 

 

ى َف ْي ٰٓش  ى َف ْيى اُق ْي َف ى َف ُق ْي ى ِذ ْي ِذ ْي ِـذ ُق ْي َف   ُّي َف 

 

ى َّل ْي ِذ َفى ُقى َف ْي َـف ٌضىىؕ ى َف َف َف ى اُهّٰلل   ُق ِذ ْي َف  َف ى َف إِٓٮ

 

ٖهى َف ُق ْي ِذحُق ْي  ى ِذ ْي ِذ ِّ ْي ى ِذ ـٍ ى َف ْي   ِذ اْيفَف ْيحِذى َف ْي

 

ى ٰٓش ِذ ِذ ْي َفى ى َف ْيفُق ِذ ِذ ْي ُّـي ْي ى ِذ ْيۤا ى َف َف ى ؕ ى  َف ٰٓش ى َف ۤا  

 

"எயர்கின் உள்ங்கில் லோய் உள்லதோ அயர்கள், அயர்கிடம் 

யிறபந்து வசல்யறத ீர் கோண்ீர். (அனுகூ நோற்த்திோல்) "எங்களுக்கு 

ஏலதனும் துன்ம் ஏற்ட்டு யிடும் எ அஞ்சுகின்லோம்" என்று அயர்கள் 

கூறுகின்ர். எலய அல்ோஹ் (உங்களுக்கு) தன்ிடநிருந்து (அயது 

ோட்டத்தின்டி) வயற்ிறனலனோ அல்து ஏதோயது ஒரு ிகழ்ச்சிறனலனோ 

யிறபயில் ஏற்டுத்தோம். இதோல் அயர்கள் தங்கள் உள்ங்கில் நறத்து 

றயத்திருந்தது ற்ி றகலசத நறடந்லதோபோக ஆகியிடுயோர்கள். (அல்-நோனிதோ 

5:53). 

ஶலும் கூநப்ஶதரணரல், இங்கும் கூட இவ்ஷெரண க்ெள் ரன், 

றஷனஷில் ரற்நம் ற்தட்டுிடுஶர ன்றும் அஞ்சுெறன்நணர். இன் 
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ெரரெ, அர்ெள் ங்ெளுஷட உள்பங்ெபில் இெசறரெ ஒபித்து 

ஷத்றபேந் றட்டங்ெபின் ிஷபரெ, அர்ெள் றகுந் ண பேத்த்றற்கும் 

ஆபரெறன்நணர். அரது, ம் ித்றல் ன்ண டக்ெறநது ன்தறல் அர்ெள் 

சறநறதும் அக்ெஷந இல்னரஷப் ஶதரன்று ெரட்டிக் வெரண்டு, ங்ெஷப றெவும் 

லுரணர்ெபரெ அர்ெள் சறத்ரித்துக் வெரள்ெறன்நணர். ணினும், அர்ெள் 

ஜரஅத் துல்- மயஹீ்-அல் இஸ்னரத்றன் பன்ஶணற்நத்ஷத் டுப்தற்ெரெ 

இெசறத் றட்டங்ெஷபபம் ீட்டி பேெறன்நணர். ஶலும், அர்ெள் பன் தக்ெத்றல் 

அரது வபிப்புநத் ஶரற்நத்றல் தரர்ப்தற்கு ங்ெஷப 

ததக்றபஷடர்ெபரெவும் ெரட்டிக் வெரள்ெறன்நணர். ஆணரல்,அர்ெள் 

ங்ெளுஷட இபேங்ெபில் ஷநத்து ஷத்றபேப்தற்ஷந அல்னரஹ்ின் 

தரர்ஷினறபேந்து ஒபேஶதரதும் அர்ெபரல் ஷநத்துிட படிரது. அன் 

தின்ணர் அர்ெள், ங்ெபிடத்றல் ெரட்ட ஶண்டி ெலழ்ப்தடில் குநறத்தும் 

ஶதசுெறன்நணர். ஆணரல், அர்ெபின் நரண வசல்ெஷபக் குநறத்ஶர, அல்னது 

அர்ெளுஷட ஶரல்ிெஷபக் குநறத்ஶர ரது ெபேத்து ழுப்தப்தடும்ஶதரது, 

அர்ெள் உங்ெஷப ஒபே ெறபர்ச்சறரபர் ன்று பத்றஷ குத்றிடுெறன்நணர்! 

ஶலும், அர்ெள் ங்ெஷப இஷநவபிப்தரடுெபில் ம்திக்ஷெ 

வெரண்டுள்பர்ெபரெ ங்ெளுஷட ரவுெபரல் தஷநசரற்நறக் வெரள்ெறன்நணர். 

ஆணரல் அல்னரஹ், இந் பி அடிரணிடத்றல் இஷந வபிப்தரடுெஷப 

வபிப்தடுத்தும்ஶதரது, அர்ெள் இந் வபிப்தரடுெஷப "வதரய்ரண வபிப்தரடு 

ெபரெக் (ெபேற)  பத்றஷ குத்றிடுெறன்நணர். ஶலும் அர்ெள் ம் ீது 

சரதறட்டு, ரம் ரன் ஶதறஷ அரது வதபேம் குப்தத்ஷ 

உபேரக்குெறன்ஶநரம் ன்றும் அணரல் ரம் ஜரத்றனறபேந்து வபிஶற்நப்தட 

ஶண்டும் ன்றும் உறுறரெக் கூறுெறன்நணர்.  

இஷநப்ஶதரஷணெஷப ஷடபஷநப்தடுத் அறெ பற்சறெஷப 

ஶற்வெரள்தர்ெள் அல்னரஹ்வுக்கும், அனுஷட றபேத் தூபேக்கும் ெலழ்ப்தடி 
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பற்சற வசய்து ட்டுன்நற, அர்ெள் அல்னரஹ்ஷ அஷடற்ெரெவும் 

ஶதரரடுரர்ெள். இப்தடிப்தட்ட அந் ணிச்சறநப்தரணர்ெள் (அறெர ரெபள்ப 

க்ெபின் தரர்ஷின் பன்ணரல்) சபரத்றல் இபேந்து 

ினக்ெப்தட்டர்ெபரெவும் ஆெற ிடுெறன்நணர். அஶ ஶத்றல், றுபுநம், 

அல்னரஹ்ின் சட்டங்ெஷப றரெரிப்தர்ெபரெவும், அல்னரஹ் ஒபேஶண ன்ந 

வ்யீறன் ீரண ங்ெளுஷட ம்திக்ஷெஷ றுப்தர்ெபரெவும் 

இபேப்தர்ெள், அர்ெபது சறஷனெ(பரண ங்ெளுஷட ஶதன்புக்குநறர்ெ)ஷப 

அஷடற்ெரெஶ ஶதரரடுெறன்நணர். அர்ெபின் உள்பங்ெபில் ெடுஷெப் ஶதரன்ந 

குஷநந் அபினரண க்ரின் சுடு கூட இபேப்தறல்ஷனர? அல்னரஹ் 

றபேக்குர்ஆணில் கூறுது ஶதரன்று:  

 

ْـي ٰٓش َفؕ ى ى اْي ُق ُـق ْي َف ى َف َف َف َّل    َف َف َف

அஃோோ னத தப்ரூல் குர்ஆன் 

 "அயர்கள் இந்த குர்ஆற (கயநோக) சிந்திக்க லயண்டோநோ?" (அந்-றமர 4: 83) 

  ஶலும், இவ்ரறு ஒபே உண்ஷரண ம்திக்ஷெரபரெ ஒபேஷ 

ரற்றுற்கு, அல்னரஹ் வபிப்தடுத்றிபேக்ெறன்ந அஷணத்து 

அஷடரபங்ெஷபபஶ அர்ெள் றரெரித்து ிடுெறன்நணர். அரது, அர்ெள் 

அற்றுக்கு ந் பக்ெறத்துத்ஷபம்  ங்குறல்ஷன. அர்ெள் 

உள்பங்ெபில் ஷநத்து ஷத்றபேப்தற்ஷந அல்னரஹ் (மளப்யரணஹ்) ட்டுஶ 

அநறரன்.அல்னரஹ் புணி றபேக்குர்ஆணில் கூறுெறன்நரன்: 

 

 

 

ِذىو ى اُهّٰلل َـف اَفى ِذ ِذ ْي ِذ ىاِذ  ُق  ٍ ى ِذ َّل َّـل ُق ْي ى ْـي َف ْي َف ى ِذ ْي ى َف   َف َف ۤا

 

யநோ அர்ஸல்ோ நிர் பஸூின் இல்ோ ியுதோஅ ி இத்ில்ோஹ் 
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"அல்ோஹ்யின் கட்டறக்கு கீழ்டியதற்கோகலயனன்ி (நிதர்கிடம்) 

ோம் தூதர்கில் எயறபயும் அனுப்யில்ற".  (அந்-ிஸோ 4: 65). 

 

  ஆெஶ, அல்னரஹ்ஷ ஶரக்ெற க்ெஷப றடத்துற்ெரெவும்,  

அர்ெஷப சரிரண தரஷில்   றக்ெரட்டுற்ெரெவும்,  அல்னரஹ்ின் 

ீதுள்ப அச்சம், ஶசம், ற்றும் ம்திக்ஷெ ஆெறற்ஷந அர்ெள் 

பர்ப்தற்ெரெவும் ன் புநறபேந்து அல்னரஹ் தூஷ அனுப்புது ன்தது 

அல்னரஹ்ிட றபேந்துள்ப ஓர் அபேபின் ெரரெஶரகும். இற்ெரண  

வகுற உண்ஷில் அல்னரஹ்ிடறபேந்து ட்டுஶ அர்ெளுக்கு ெறஷடக்கும். 

ஶலும், ப்வதரழுது அர்ெள் ங்ெளுஷட உள்பங்ெபில் இந் தண்புெள் 

ரற்ஷநபம்  பர்த்துக் வெரள்ெறன்நரர்ெஶபர, அப்ஶதரது ரன் இந் க்ெள் 

இஷந ெத்துத்ஷ ஶரக்ெற  ற்நர்ெஷப அஷப்தற்கு குறபஷடர்ெபரெ 

ஆெற ிடுரர்ெள். இன்பனம், இர்ெள் ரி-ஶ -இனல்னரஹ் (அல்னரஹ்ின் 

தக்ெம் அஷப்தர்ெபரெ) ஆெறிடுரர்ெள். இவ்ரநரண அல்னரஹ்ின் 

சட்டங்ெள்ரன், அர்ெளுக்கு அறெ பக்ெறத்தும் ரய்ந்ரெ இபேக்கும். 

அர்ெள் இந் ற்ெரனறெ வதௌீெ ரழ்க்ஷெஷ ிட த்றற்குப் திநகுள்ப 

ரழ்க்ஷெஷஶ ிபேம்புெறன்நணர். அது ட்டுன்நற, இர்ெள் அல்னரஹ்ஷ 

அஷடற்ெரெஶ ஶதரரடவும் வசய்ரர்ெள். ஶலும், அல்னரஹ்ஷ 

அஷடற்ெரெ ஶதரரடும் ஒபேர், அர் அறல் வற்நறப் வதற்நரலும் சரி, அல்னது 

ம் அஷடந்ரலும் சரி, அபேக்ெரண வகுற ன்தது அல்னரஹ்ிடறபேந்து 

ட்டுஶ   ெறஷடக்கும். ஶலும், அர் ஒபே வதபேம் வகுறஷ (அஜ்ன் 

அஸீரஷ) வதறுரர் ன்தறலும் ந் சந்ஶெபம் இல்ஷன.  

 

 ணஶ, ஒபேர் ற்நர்ெளுஷட ம்திக்ஷெில் வன்தடும் குஷநெஷபக் 

ெண்டுதிடித்து ீர்ப்தபிப்தற்கு பன்தரெ, அர் ன்னுஷட ம்திக்ஷெஷ 

பனறல் ஆரய்ந்து றப்தடீு வசய்து வெரள்ப ஶண்டும். ரர் தூய்ஷரபர் 
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ன்தஷ அல்னரஹ் (மளப்யரணஹ்) ட்டுஶ அநறெறன்நரன். ணஶ, ஆம் 

வெரண்டு ிடரீர்ெள், ஶலும் ற்நர்ெஷப ிட ீங்ெள் ரன் தூய்ஷரணர் 

ன்தது ஶதரன்று  தரசரங்கு வசய்ரீர்ெள். குர்ஆஷணப் தடிபங்ெள்; ன் 

உங்ெஷப தஷடத்ரஶணர, ன் உங்ெஷப இந் பூறின் ீது அனுப்திணரஶணர, 

ந் ஒபேணின் ஷெெபில் உங்ெபது ரழ்வு, ம், உவு, குடித்ல், 

ன்றப்பு ஶதரன்நஷ ெரப்தடுெறன்நஶர அஷண புரிந்து வெரள்ப பற்ச்சற 

வசய்பங்ெள். ஶலும் அல்னரஹ் கூறுெறன்நரன்: ] 

 

﴿ ى َف ِذ  ا ى ُقظْي َف ُق  َف ى َف َف ِّيى َف ى َف َف ءُق كِذ ى ا َّل هُقى ُقزَف ىأَف فُق َف ُق ىۚى َف ِذ كُّي  َف ى ُقزَف ىإِذاَف ى اَّل ِذ  َف َـف ى َف  ﴾٥٠أَفاَف ْي

 

"தங்கறத் தோங்கல ரிசுத்தநோயர்கள் என்(று கருது)யர்கற ீர் 

ோர்க்கயில்றனோ? நோோக அல்ோஹ்லய, தோன் ோடினயர்கறப் 

ரிசுத்தநோக்குகின்ோன். லநலும் அயர்கள் சிிதவும் அினோனம் 

வசய்னப்டநோட்டோர்கள்". (4:50) 

இந் குர்ஆணி சணத்றனறபேந்து ீங்ெள் உ படிது ன்ணவன்நரல், 

அல்னரஹ்ின் ரர்த்ஷெபிலும் சட்டங்ெபிலும் றெக் குஷநந் அபினரண 

ஶரல்ி கூட ெறஷடரது ன்தரகும். அரது ீங்ெள் வசய்க்கூடி ல்னர 

ன்ஷெளுக்கும் அன் ஒபே ல்ன வகுறஷ ங்குரன், ஶலும் ீங்ெள் 

வசய்பம் ல்னர ீஷெளுக்கும் அன் அற்ஶெற்த உங்ெஷபத் ண்டிப்தரன். 

அல்னரஹ் பேக்கும் அீற இஷப்தறல்ஷன, (ந் அபிற்வென்நரல் அது) ஓர் 

றும்பு அபவு வதரிரெ இபேப்தினும் சரிஶ. அன் ீங்ெள் வசய்ெறன்ந றெச் 

சறநற ல்னற்நறற்கும் கூட வகுறஷ ங்ெறிடுெறன்நரன். அன் ீங்ெள் 

வசய்ெறன்நற்நறற்ஶெற்ந (அபில்) வகுறஷ அபிப்தஶரடு அற்ெரண 

கூனறஷ தன்டங்ெரெவும் ஆக்குெறன்நரன். (இது) அன் உங்ெளுக்கு ன் 

புநத்றனறபேந்து அறெப்தடிரெ ங்குெறன்ந ஒபே ெத்ரண ற்கூனறரகும். 

 



22 
 

ணஶ, றறும் தரஷில் வசல்ஶரர் அற்குக் ெரம் : 

உண்ஷில் அர்ெள் றஷந றுெஷபச் வசய்றபேப்ததும், இஷநச் 

சட்டங்ெஷப றக்ெரல் ங்ெபது வசரந் சட்டங்ெஷபபம் / ிறெஷபபம் 

ற்தடுத்றிபேப்ததும் ஆகும். அர்ெள் உங்ெஷபபம் ற நச் வசய் 

பற்தடுெறநரர்ெள்;(அரது ம்திக்ஷெ வெரண்டர்ெபரண) உங்ெஷபபம், அஶப் 

ஶதரன்ஶந நரண தரஷில் வசல்ஷபம். அர்ெஷபப் ஶதரனஶ ரழ்ந் 

றஷனக்கு ந்து ிடுஷபஶ அர்ெள் ிபேம்புெறன்நரர்ெள். பூறில் ீங்ெள் 

வசய் ல்னர வசல்ெளுக்கும், ீங்ெள் ீண்டும் ணிடம் றபேம்திச் வசன்று 

ெக்குக் வெரடுக்ெ ஶண்டுஶர அத்ஷெ உங்ெள் தஷடப்தரபனுக்கு ட்டுஶ 

ீங்ெள் அஞ்ச ஶண்டும்  ன்நறபேக்ெ, அர்ெஶபர ம்ஷப் ஶதரன்ஶந 

உங்ெஷபபம் ற்நர்ெளுக்கு  அஞ்ச ஷக்ெ பற்தடுெறநரர்ெள். 

 

அல்னரஹ் உங்ெளுக்கு ஷட வசய்துள்ப அஷணத்து பக்ெற 

ிங்ெஷபபம் ீங்ெள் ிர்த்துிட்டரல், அஷெள் அஷணத்றலும் உங்ெளுக்கு 

ல்ன ிஷபவுெஶப ற்தடும் ன்தஷ ணறல் வெரள்ளுங்ெள். அல்னரஹ் 

ல்னரற்ஷநபம் உங்ெளுக்ெரெ வபிவுதடுத்ஶ ிபேம்புெறன்நரன். 

வ்ரவநன்நரல் க்ெபிஷடஶபம் உங்ெள் குடும்தங்ெபிஷடஶபம் வ்ரறு 

ரஶண்டும் ன்தஷ அன் உங்ெளுக்கு ெரட்டித்பேெறநரன் அரது 

ஶர்ஷரெவும், ரழ்ஷபடனும், ரிரஷரெவும், சரரணத்ஷப் தப்தக் 

கூடிரெவும், வறுப்திற்கு இடம் வெரடுக்ெரலும், உங்ெஷபப் ஶதரன்ந செ 

ணிர்ெளுக்கு உவுஷபம், ற்நர்ெபிடத்றல் புநக்ெிப்ஷத ற்தடுத்ற 

ிடரல் இக்ெரெவும் சஶெரத்து தரசத்துனும் ர ஶண்டும் ன்தஷ 

அன் உங்ெளுக்குக் ெற்தித்றபேெறன்நரன். உண்ஷில், 

இஷநம்திக்ஷெரபர்ெபின் இண்டு குழுக்ெள், ம்றஷடஶ சண்ஷடிட்டுக் 

வெரண்டரல், ீங்ெள் அர்ெளுக்ெறஷடஶ அஷறஷ ற்தடுத் ஶண்டும் 
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ன்தஷஶ  அல்னரஹ்(சுதஹ்) க்குக் ெற்தித்றபேக்ெறன்நரன். ஶலும் 

க்ெபிஷடஶ ீறஷபம், சத்துத்ஷபம், சஶெரத்துத்ஷபம் 

றஷனரட்டக்கூடிர்ெஷப அல்னரஹ் ஶசறக்ெறநரன். அல்னரஹ் இஷந 

ம்திக்ஷெரபர்ெபிடம் கூறுெறன்நரன்: 

  ிச்சனநோக முஃநின்கள் (னோயரும்) சலகோபர்கல ஆகலய, உங்கள் இரு 

சலகோதபர்களுக்கிறடனில் ீங்கள் சநோதோம் உண்டோக்குங்கள்; இன்னும் 

உங்கள் நீது கிருற வசய்னப்டும் வோருட்டு, ீங்கள் அல்ோஹ்றய 

அஞ்சுங்கள். (49:11) 

இந் இஷநணின் ரர்த்ஷெஷப ீங்ெள் ன்நரெ புரிந்து வெரள்ப 

ஶண்டும். உண்ஷில், அல்னரஹ்ஶ உங்ெஷபப் தஷடத்துள்பரன். ஶலும் 

அனுஷட ரர்த்ஷெபில் ந் குஷநதரடும் இல்ஷன. அல்னரஹ்ின் 

ரர்த்ஷெபில் ஶனும் வறுப்பு, புநக்ெிப்புக்ெரண றபஷநெள், குடும்த 

உநவுெஷப பநறத்துக் வெரள்ளுல், க்ெபின் ரழ்த்துக்கு தறனபிக்ெர 

அநறவுறுத்ல்ெள் அல்னது ரழ்த்து மனரம் கூநக்கூடரது ன்தண ஶதரன்ந  

அநறவுறுத்ல்ெள் உள்பணர? ரநரெ, ல்னர ீ வசல்ெளும், அல்னரஹ்ின் 

ரர்த்ஷெபினறபேந்து ினக்ெற வசல்லும் அஷணத்து அநறவுறுத்ல்ெளும் 

உண்ஷில் ஷத்ரணிடறபேந்து ந்துள்பஷரகும். இற்ஷநவல்னரம் 

ஊக்குிப்தது ஷத்ரன் ஆரன்.ஷத்ரன் அல்னரஹ்வுக்கும் அனுஷட 

உண்ஷரண ிசுரசறெள் அஷணபேக்கும் ஓர் றரி ஆரன். ஷத்ரணின் 

அடிச்சுடுெஷபப் தின்தற்றுதர்ெளுக்கு அல்னரஹ்ின் ீதும் அணது தூர் 

ீதும் உண்ஷரண ம்திக்ஷெ இபேப்தறல்ஷன. ல்னர ீ வசல்ெளும் 

அல்னரஹ்ின் ீதும், அணது தூரின் ீதும் ம்திக்ஷெ வெரண்டிபேப்தர்ெபின் 

ஷடபஷநெபரெ இபேப்தறல்ஷன.அஷ உண்ஷரண ம்திக்ஷெரபரின் 

ஷடபஷநெள் அல்ன. ீங்ெள் ரன் அந் உண்ஷபள்ப ஜரஅத் ன்றும், 

உங்ெபிடத்றல் ரன் இஸ்னரத்றன் தக்ெம் க்ெஷப அஷக்ெறன்ந ஓர் ஆன்ீெத் 
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ஷனர் உங்ெளுக்கு ஶஶன இபேக்ெறன்நரர் ன்றும், வசரர்க்ெத்றற்கு றகுக்கும் 

தரஷபம் உங்ெபிடத்றல் ரன் உள்பது ன்றும் உரிஷ ஶெரபேரீ்ெஶபரணரல், 

திநகு, ீங்ெள் வ்ரறு அவ்ஷெினரண ீ ண றஷனஷக் வெரண்டர்ெபரெ 

இபேக்ெறன்நரீ்ெள்? ீங்ெள் வ்ரறு வறுப்புடனும், தஷெபடனும் அல்னரஹ்ரல் 

தரிபூப்தடுத்ப்தட்ட ரர்க்ெத்றன் தக்ெம் க்ெஷப றடத்துரீ்ெள்? ீங்ெள் 

ற்நர்ெளுடன் தெறர்ந்து வெரள்ளும் ஶதரஷணெள் இஷெள்ரணர? இஷந 

வபிப்தரடுெபின் ெவு ற்றும் ீர்க்ெரிசறெபின் பேஷெ தித்தும் 

றநந்றபேக்ெறன்நது, அஷ றறுத்ப்தடில்ஷன ன்தஷ றபைதிக்ெ ண்ற்ந 

றர்ப்புெஷபபம் சந்றத்துள்பரீ்ெள், ிரங்ெஷபபம் ீங்ெள் டத்றபள்பரீ்ெள்; 

ஆணரல் இந் ற்ஶதரஷ செரப்த்றல், இந் ரழ்ஷரண ஊறஷண 

அவ்ரறு அல்னரஹ் ழுப்திஶதரது ணிணரல் ஶர்ந்வடுக்ெப்தட்ட உங்ெபது 

ெலீஃதரஷப் தரதுெரப்தற்ெரெ ஶண்டி, அத்ஷெ சரத்றங்ெஷபபம், 

அத்ஷெ உண்ஷெஷபபம் ீங்ெஶப றுக்ெறன்நரீ்ெள். “ற்நர்ெள் இஷந 

வபிப்தரடுெஷபப் வதறுது சரத்றறல்ஷன ன்றும், ஶறு ரபேம் ெலீஃதரரெ 

ஆெ படிரது" ன்றும் ீங்ெள் கூநற பேெறன்நரீ்ெள்.  

பன்ணர் கூநற ந் அத்ஷெ உண்ஷஷ அர்ெள் றுக்ெறநரர்ெள், 

ஶலும் அர்ெள் ங்ெள் வசரந் ிபேப்தப்தடிஶ இஷநவபிப்தரடுெள் ற்றும் 

தூதுத்துத்றன் ெஷபம் படிிட்டன் ெரத்ரல், அர்ெள் ங்ெஷபத் 

ரங்ெஶப இறவுதடுத்றக் வெரள்ெறநரர்ெள், னரறு வ்ரறு ீண்டும் ீண்டும் 

றபேம்புெறன்நது ன்தஷப் தரர்க்ெறஶநரம். அரது, ப்வதரழுவல்னரம் 

அல்னரஹ்ிடறபேந்து ஒபே தூர் பேஷெ  பேெறன்நரஶர அப்ஶதரவல்னரம் 

அர்ெள் அபேக்கு ல்னர ஷெரண வெட்ட வதர்ெஷபபம் 

ங்ெறிடுெறன்நரர்ெள். அர்ெள் அஷ ஒபே வோய்னர் ன்றும் ஒபே 

றத்தினக்கோபன் ன்றும் பத்றஷ குத்றிடுெறநரர்ெள். (இன்னும்) அர்ெள் 

அபேக்கு இநங்குெறன்ந இஷந வபிப்தரடுெஷபக் கூட "வதரய்ரண  
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"வபிப்தரடுெள்" ன்று கூநற  பத்றஷ குத்றிடுெறநரர்ெள். அல்னரஹ்ின் 

தூபேக்கு வசிடுத்து, அஷப் தின்தற்ந ிபேம்புெறன்ந க்ெஷபத் 

டுப்தற்ெரெ ஶண்டி அர்ெள் றெவும் இறரண றஷனக்குத் ங்ெஷப 

ரழ்த்றக் வெரள்ெறன்நணர். அர்ெள் இந் க்ெபிடம், “ீங்ெள் ஒபே 

ந்றரறஷ அல்னது ஒபே ஷதத்றக்ெரஷண ட்டுஶ தின்தற்றுெறன்நரீ்ெள்” 

ன்தண ஶதரன்நற்ஷந கூறுெறன்நணர். 

 

அல்னரஹ்ின் தூரின் பேஷெபடன் இஷ அஷணத்தும் டப்தஷ ீங்ெள் 

ெரணும்ஶதரது, இது அபேஷட உண்ஷத்ன்ஷஷ றபைதிக்ெறன்நது. புணி 

குர்ஆஷண ஒபேர் தடிக்கும்ஶதரது, அல்னரஹ்ிடறபேந்து ந் அஷணத்து 

தூர்ெளுஶ ஒஶ ரறரிரண ஷெரளும் ித்ஷப் வதற்நறபேப்தஷக் 

ெரண்ெறநரர். ல்னர ஷெரண ஶசரஷணெஷபபம் ெடந்து வசல்னர 

அல்னரஹ்ின் தூர் பேம் இல்ஷன. அல்னரஹ் அர்ெஷபத் ன்னுஷட 

தூர்ெபரெ ழுப்திஶதரது, அர்ெளுக்கு துவும் பிரெ 

ெறஷடக்ெவுறல்ஷன.அர்ெபின் தூதுச்வசய்றஷ க்ெள் அஷணபேம் ஒஶ 

சத்றல் ம்தி ற்றுக் வெரள்பவுறல்ஷன. அர்ெள் அஷணத்து ஷெரண 

வதரி ஶசரஷணெஷபபம் சந்றத்ணர்; ங்ெள் வசரந் இத் உநவுெளும் கூட 

அர்ெபிடம் அவ்ரஶந டந்து வெரண்டது. ஒபே சறன்ணஞ்சறநற கூட்டம் ட்டுஶ 

அர்ெஷப ற்றுக்வெரண்டது. அவ்ரறு ற்றுக் வெரண்டர்ெளும் கூட அவ்ரஶந 

துன்புறுத்ப்தட்டணர். அர்ெள் அத்ஷெ  தூர்ெள் ற்றும் தின்தற்நறர்ெள் 

ல்னர ஷெரண ஶசரஷணெஷபபம் ெடந்து வசல்ெறன்நரர்ெள்; அது ப்ஶதரதும் 

ஷெளும், வதரது க்ெளுஶ பனறல் அல்னரஹ்ின் தூஷ ம்தி 

ற்றுக்வெரள்ற்ெரண ெறபேஷத  ற்றும் அபேட்வெரஷடஷப் 

வதற்றுக்வெரள்ெறன்நணர். அது அர்ெளுக்கு ன்ண ஶர்ந்ரலும் சரிஶ! 
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 ஆினும் அல்னரஹ்ின் தூஷ ஆம்தத்றல் ற்றுக் வெரள்ளும் 

தர்ெபில் இப்தடிப்தட்டர்ெளும் இபேக்ெறன்நரர்ெள், அரது அர்ெள் 

அனுதிக்கும் அறெப்தடிரண துன்புறுத்ல்ெள் ற்றும் ஶசரஷணெபின் 

ரினரெ ெடந்து வசல்ெறன்நரர்ெள், திநகு, க்ெள் அர்ெஷப புநக்ெிக்ெத் 

வரடங்குெறன்நஶதரது  அந் அஷணத்து ஶசரஷணெஷபபம் ரங்ெறக் வெரள்ப 

படிர ஷெினரண க்ெள் இஷந வபிப்தரட்ஷட ிட்டும் 

வபிஶநறிடுெறன்நணர். ஶலும் அர்ெள் வசய்றபேந் உடன்தடிக்ஷெஷ 

அரது ஷதஅத்ஷபம் பநறத்து ிடுெறன்நணர்.  

அல்னரஹ்ின் தூரின் இஷந வபிப்தரட்டின் ட்டத்ஷ 

ஒபேங்ெறஷக்கும் கூட்டத்றல்  ஞ்செர்ெஷபச் சரர்ந் தர்ெளும் கூட 

உள்பணர். அர்ெள் குப்தத்ஷ ட்டுஶ உபேரக்குெறன்நணர். ஶலும், அர்ெள் 

இங்கு ந்து ல்னர ஷெரண வதரய்ெஷபபம் புஷணந்து 

உபேரக்குெறன்நணர்.அன் தின்ணர் இஷந வபிப்தரட்டினறபேந்தும் வபிஶநற 

அத்ஷெ வதரய்ெஷப தப்தவும் வசய்ெறன்நணர். அர்ெள், அத்ஷெ அஷணத்து 

இஷந வபிப்தரடுெள், அஷடரபங்ெள் ற்றும் அபேட் வெரஷடெஷபபம் கூட 

(வதரய்ரண) வறும்தங்ெஷெள் ரன் ன்றுக் கூறுற்கும் துிந்து 

ிடுெறன்நரர்ெள். இன்னும் அர்ெள் அல்னரஹ்ின் தூர் ீதும் கூட ''அர் ற்ந 

புத்ெங்ெபின் ெபேத்ஷத் றபேடி(ெல் டுத்து) அற்ஷநவல்னரம் (இஷந) 

வபிப்தரடுெபரெ ங்குெறநரர்'' ன்று குற்நம் சுத்துெறநரர்ெள். வூதுதில்னரயற 

றன் ரனறக்(இஷநன் அவ்ரறு இல்னரல் ஆக்குரணரெ!) 

 

இன்று ரன் இங்ஶெ இந் வள்பிக்ெறஷ குத்தரஷ றறுத் ஶண்டி 

அசறம் ற்தட்டுள்பது., இல்ஷனவணில் அது றெ ீண்டரெறிடும். ஜர அத்  

அஹ்றரிலுள்ப க்ெபின் திச்சறஷணெஷபக் ஶெட்ெ ந் திறறறக்கு ரன் 

ிபக்ெறிபேந் ெடித்ஷபம் (இத்துடன்) இஷத்ரல் தனுள்பரெ இபேக்கும். 
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ஶலும், அந் திறறறபம் ற்ெணஶ றபேம்திச் வசன்று ிட்டரர் ஆணரல் 

அபேடன் சம்தந்ப்தட்டர்ெளுக்கு இப்ஶதரது ஷ அர்ெபது 

திச்சறஷணெளுக்குநற தறல்ெளும் ெறஷடக்ெில்ஷன; சரிரண டடிக்ஷெபம் 

டுக்ெப்தடில்ஷன. 

 

ரன் அர்ெளுக்கு தறனபிப்தற்ெரண ரய்ப்ஷதபம் ங்ெறிபேந்ஶன். 

ீண்ட ெரனம் ெரத்றபேந்ஶன், ஆணரல் இப்ஶதரது அந் ெடித்றன் உள்படக்ெத்ஷ 

வபிிடுற்ெரண ஶம் ந்துிட்டது). ஆினும், அந் ெடித்ஷ இந் 

வள்பிக்ெறஷ குத்தரில் ன்ணரல் தடிக்ெ படிரது.ஆணரல் து 

இஷபத்றல் இந் வள்பிக்ெறஷ குத்தரவுடன் இஷத்து [அன் அசல் 

ஆங்ெறனத்றல்] வபிிடப்தடும். இன்ர-அல்னரஹ்.  

இந் வசரற்வதரறஷ படித்துக்வெரண்டு ெலீதத்துல்னரஹ் ன்ந றஷனில் 

ரன் உங்ெளுக்கு அநறவுறுத்துெறன்ஶநன், அநறரஷிணரஶனர அல்னது பழு 

அநறவுடஶணர அல்னரஹ்ின் சட்டங்ெஷப (றெவும் ிபேம்தத்ெர ஷெில்) 

ிர்சறக்ெறன்நர்ெள், அர்ெள் அல்னரஹ்ின் பன் பற்நறலுரெ ணந்றபேம்த 

ஶண்டும். அல்னரஹ்ின் சட்டங்ெள் ன்தது ஒஶ ஒபே செரப்த்றற்கு ட்டுஶ 

உரித்ரணல்ன. அஷ இறுற ரள் ஷ வசல்லுதடிரெக்கூடிரகும். 

அல்னரஹ்ின் சட்டங்ெபில் ந்வரபே ரற்நத்ஷபம் வெரண்டு க்கு 

ந் உரிஷபம் இல்ஷன, அற்ஷந ரம் ிர்சறக்ெவும் கூடரது. ரம் து 

அநறரஷிணரல் ஷபம் கூநறிடக்கூடரது ன்தறல் கூடுல் ெணம் 

டுத்துக் வெரள்ப ஶண்டும். (இல்ஷனவன்நரல்) அது து ம்திக்ஷெஷ 

(ஈரஷண) இக்ெச் வசய்து ிடும். அல்னரஹ்ின் சட்டங்ெள் ித்றல்  ரம் 

தன்தடுத்தும் வசரற்ெஷபத் ஶர்ந்வடுப்தறல் றெவும் ெணரெ இபேக்ெ 

ஶண்டும்.ரம் ழுது ெறன்நப்ஶதரதும் கூட அணரல் அல்னரஹ்ின் 



28 
 

ிபேப்தத்றற்கு றரெ ஷணபம் ழுற ிடரல் து ஶதணரஷ 

ெட்டுப்தடுத்றக் வெரள்ப ஶண்டும். 

ரம் ஓர் இஸ்னரல்னர  ரட்டில் ரழ்ந்து பேெறன்ஶநரம்; 

அல்னரஹ்ின் சட்டங்ெஷப றுக்ெரலும், ிர்சறக்ெரலும் அந் ரட்டின் 

சட்டங்ெஷப ரம் றக்ெறன்ஶநரம். ணிஷண றபேப்றப்தடுத்துற்ெரெ ஶண்டி 

அல்னரஹ்ின் சட்டங்ெஷப இறவுதடுத்ற ிடரீர்ெள். அல்னரஹ் ற்றும் 

அணது றபேத்தூர் (மல்) அர்ெஷப ிடவும் உங்ெள் ஷனபேக்கு 

பக்ெறத்தும் வெரடுத்து ிடரீர்ெள். ீங்ெள் ஷப்தற்நறரது 

அநறந்றபேக்ெில்ஷன ன்நரல், அஷறரெ இபேப்தஶ சறநந்து. அஷறஷப் 

ஶதணுங்ெள். வ்ித்)றல் உங்ெளுக்கு அநறவு ஞரணம் இல்ஷனஶர, அது 

தற்நற ஶதச்சறல் ஈடுதட ஶண்டரம்; ீங்ெள் இஷநச் சட்டங்ெளுக்கு றரெ 

வசல்னக்கூடரது; அவ்ரநரின் அது உங்ெளுக்கு வதபேம் துன்தத்ஷ பேரெ 

அஷபம், ஶலும் உங்ெள் ீது இஷநத்ண்டஷண றெ ிஷரெ ிழுந்து 

ிடும்.அது உங்ெளுக்கு றெவும் ெடுஷரணரெ இபேக்கும். 

 

இந் வசரற்வதரறஷ றெவும் ஆரெ புரிந்துவெரள்ற்கு அல்னரஹ் 

உங்ெளுக்கு உட்டுரெ ன்று ரன் திரர்த்றக்ெறஶநன். 

ஆீன்.  

இஷப்பு: பெர்ம் ரசர் ரயறத் சரயறப்திற்கு ழுற ெடிம் ற்றும் றர்மர  

ஸ்பைர் அெது அர்ெளுக்கு ெல். 

 

http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2019/hmaa_let_amc_10feb19.pdf 
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