
1 
 

 
jamaat ul sahih al islam – tamil nadu 

 

 
[{KM Ng&iu  

jiyg;G : 

 

my;yh`;tpd; 
gz;Gf;$Wfs; 
(gFjp – 2)   

 

             28 FEBRUARY 2020 
(04 Rajab 1441 AH ) 

  `];uj; fyPg;/j;Jy;yh`;   

KdPh; m`;kJ m]Pk; (miy)  

       

ntspaPL  

 mkPh;>  

[kh mj; jkpo;ehL 

Phone No :- 917502272774 
 



2 
 

 

The Signs of Allah (Pt.2 )
 

my;yh`;tpd; gz;Gf;$Wfs; (gFjp 2) 

 cyfidj;jpYk; cs;s jdJ Njhoh;fSf;Fk; kw;Wk; vy;yh 

K];yPk;fSf;Fk; ]yhj;jpidj; njuptpj;Jf;nfhz;L> j\`{j;> jmt;TR kw;Wk; 

my;/ghj;jp`h XjpagpwF `];uj; fyP/gj;Jy;yh ;̀ KdPH m`;kJ m]Pk; 

(miy) mtHfs;; [{kh NgUiuapia epfo;j;jpdhh;fs;. 

 ‘அல்னரஹ்ின் அபேபரல் , கடந் ரம் ரன் அல்னரஹ்ின் 

தண்புகஷபப் தற்நற ணது வ ரற்வதரறஷத் வரடங்கறஶணன், ஶலும்,இன்றும் 

இஶத் ஷனப்தில் வரட வ்ஃதகீ் ங்கறற்கரக அல்னரஹ்வுக்கு ரன் 

றகவும் ன்நற கூறுகறன்ஶநன். கடந் வள்பிக்கறஷ வ ரற்வதரறின் தக்கம் 

ீங்கள் வ ல்லும்ஶதரது, அல்னரஹ்ஷப் தற்நற ‘யக்’ ன்று  உறுறரண 

ரர்த்ஷகபில் குநறப்திடப்தடில்ஷன ன்தஷ ீங்கள் ன்கு 

புரிந்துவகரள்ரீ்கள், ஆணரல் உண்ஷில் ீங்கள் அ னுஷட தண்புகஷப க் 

கூர்ந்து ஆய்வு வ ய்பம் ஶதரது ரன், உண்ஷ(பம்-அரது ‘யக்’ கும்) அறல் 

அடங்கறபள்பது (ன்தது புனணரகும்).  புகறன் தரர்ஷில்  (இபேந்து 

ஶரக்கறணரலும்), எபேர் அல்னரஹ்ஷப் தற்நறபம் , அல்னரஹ்ிடறபேந்து 
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[அரது அல்னரஹ் வரடர்தரக] எபே வதரய்ஷக் கூட ணறல் ண்ி  ிட 

படிரது. 

 க்கள் அறகரக வதரய் ஶதசுற்குரி இண்டரது கரம் 

ஶதரஷ ரகும். வ ல்ம் ற்றும் வ ரத்து ிங்கள் அல்னது கடன் 

வகரடுத்ல் ற்றும் றபேப்திச் வ லுத்து கறன்ந க்குகள் , கடன் தரக்கற 

( ம்தந்ப்தட்ட)க்குகள் ஶதரன்ந தன க்குகளு ம் [ீறன்நத்றல்]  டந்து 

வகரண்டிபேக்கறன்நண. ( இப்தடிப்தட்ட)இந் ிரதரத்றன் வதபேம்தகுற ரணது 

க்கள் ஶதரஷ ின் கரரக் கூறுகறன்ந வதரய்கபின் ிஷபரகும். 

 [இப்ஶதரது] ரம்  ரட்ட பில் தரர்ப்ஶதரம்.அறகரத்றற்கரண ரகம் 

கரரக, அறகரத்றற்கரண எபேப் ஶதரஷ ின் கரரக , 

அ றல்ரறகள் ஆட் றக்கு பேற்கரக அஷணத்து ஷகரண 

ரக்குறுறகஷபபம் அபிக்கறநரர்கள் ன்தஷ ீங்கள் கரண்கறநரீ்கள் , 

(அர்கபது) இந் ஶட்ஷகிணரல் , ஶர்ல் திச் ரத்றன்ஶதரது ரபரண 

வதரய்கள் ஷடவதற்றுக் வகரண்டிபேக்கறன்நண ,அங்கு,எபே கட் ற ற்ந கட் றஷ 

ிர் றக்கும் ஶதரது , அன் ீது ஶ ற்ஷந  சீுகறன்நது(அரது அம்ரிஷ 

வ ய்கறநரர்கள் ஶலும், அறல் அஷணத்து க்களும் ஈடுதடுகறன்நணர்], ஶலும் 

அஷணத்து ஷகரண ஶர்ஷற்ந வ ல்கஷபபம்  (அக்கட் றகள்) 

வ ய்கறன்நண.வதபேம்தரலும் ஶர்ல்களும் கூட  டத்ப்தடுகறன்ந (அத்ஷக) 

ரட்டிலும் கூட நரண ஷடபஷநகளும் ,ஶர டிகளும் ஷடவதறுகறன்நண.  

ஶலும் இஷகபஷணத்தும்  ண்ஷடக்கும் ,  லர்குஷனிற்குரண ற ஷத் 

றநக்கறன்நண. அ றல் கட் றகள் ங்கபது றிிணர் ீது ஶ ற்ஷந அள்பி  

சீுகறன்நண, அர்கள் ற்ந கட் றகஷபச்  ந்றத்து , றரிகள் ஆட் றக்கு ரல் 

கணரகப் தரர்த்துக்வகரள்ளும்தடிரண அத்ஷக ஶர்ல்  திச் ரங்கஷப 

ஶற்வகரள்கறநரர்கள். (ஆட் ற) அறகரத்றற்கரண இந்  ஶட்ஷகில், 

ரக்கரபர்கபிடத்றல் ரக்குறுறகள் ங்கப்தடுதுடன் தன வதரய்களும் கூட 
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கூநப்தடுகறன்நண.ரம் கூறுது ஶதரல் , இஷகபஷணத்தும் ஶதரஷ ின்  

ிஷபரகும்,(அரது) அறகரத்ஷப் திடிக்க ஶண்டும் ; அறகரத்றல் 

இபேக்க ஶண்டும் ,(க்கபின் தத்ஷ ஷத்து) ஶகபிக்ஷகரக(உல்னர ரக) 

இபேக்கஶண்டும் ன்தரகும்..இந் அ றல்ரறகள் ,அர்கபது ஶதரஷ ின் 

கரரக க்கஷப ரற்நறபம் , அர்கபிடத்றல் வதரய்பம் கூறுகறன்ந 

ஶதரது,(ிபேக்கும்) ந்து ஆண்டுகபில் ல்னரற்நறலும் (ஶனரக)இம்க்கஶப 

இன்னும் அறகரண துன்தங்கஷப அனுதிக்கறன்நரர்கள்.  

 இப்ஶதரது, ல்னரற்ஷநபம் வ ரந்ரக க் வகரண்டுள்பனும் , 

ஷபம்  ரர்ந்து றற்கரனும் , அற்வகறரில்,ல்ஶனரபேம் அஷணஶ 

 ரர்ந்துள்ப எபே ஜீன் உண்வடணி ல்,அ(ப்தடிப்தட்ட)னுக்கு வதரய் கூந 

ஶண்டி அ றம்  ரன் ன்ண ?அன் ற்கணஶ திதஞ் த்றன் 

ஜரணணரகவும் இபேக்கறன்ந கரத்றணரலும் ஶதரஷ ின் ன்ஷ அல்னது 

ண்ம் பற்நறலும் அகற்நப்தடுகறநது.. 

 அஶப் ஶதரன்ஶந ற்ந தண்புகஷப ப் தற்நறபம்  கூட ீங்கள்  றந்றக்க 

படிபம். க்கு அநறவுஷ ங்கறரறு தரிசுத் குர்ஆன் , 

எபேபேக்வகரபேர்,  (அது) ம்பஷடரகஶ இபேந்ரலும்  கூட நரண 

றகபில்  வதரபேட்கஷப ிளங்கக்கூடரது ன்தஷ க்குப் புரி 

ஷக்கறன்நது. இங்கு தன்தடுத்ப்தடும் ரர்த்ஷ  ‘தரத்றல்’ 

ன்தரகும்.ஶலும் அது தன  அர்த்ங்கஷபக் வகரண்டுள்பது , ஆணரல் 

வதரய்கள் ன்தஶ அன் பன்ஷ அர்த்ரகும்.ணஶ,அன் வதரபேபரணது 

ீங்கள் வதரய் கூநனரகரது  ன்ததும் ற்ந க்கபின் வதரபேட்கஷப ிளங்கக் 

கூடரது ன் ததுரகும். அல்னரஹ் ( மளப்ய)ரல் ஷடவ ய்ப்தட்டுள்ப 

றபஷநகபின்தடி ீங்கள் வதரபேட்கஷப ிளங்க னரகரது ன்ததும் கூட 

இன் வதரபேபரகும். ீங்கள் யரரண ( ட்டிஶரரண) ற்ஷநவல்னரம் 

தன்தடுத்க்கூடரது.  
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 ணஶ இண்டு றஷனகபிலும் அன் ப ன்ஷரண வதரபேள் வதரய் 

ஶதசுல் ன்தரகும்.இப் வதரய்ின் கரரக ீங்கள் யரரண வதரபேட்கள் , 

ீங்கு ிஷபிக்கும் ிங்கஷப தன்தடுத்துகறன்நரீ்கள். உண்ஷில் இது 

ஶதரஷ படன் வரடர்புஷடர கும்.இந் ஶதரஷ  எபே தஷ 

ஶர்ஷற்நரகவும், இன்னும் அஷப் தற்நற க்களு ம் கூட ஶர ரண 

ஶரற்நத்ஷஶக் வகரண்டு  ிடுகறன்நணர். அர் ங்கு வ ன்நரலும் ,க்கள் 

அஷப் தற்நற  ஶர ரகஶப் ஶதசுரர்கள்.அது வகட்ட வ ல்கபின் 

பனபம்,அர் வகரண்டுள்ப  ஶதரஷ ி ணரலும், அஷ இவ்வுனகறலும் அது 

ஶதரன்ஶந றுஷிலும்  றகுந் அரணத்றற்ஶக அஷத்துச் 

வ ன்றுிடும்.இறுறில்,அபேக்கு இந் பூறஶர,ரணஶர அல்னது 

இப்திதஞ் ம் ஶதரன்நஷபம் இபேக்கரது. 

 குஷநதரடுகஷப ன்னுள்  வகரண்டுள்ப அர், அக்குஷநதரடுகஷப 

[அபில்] அகற்றுற்கரக [ணது  வ ரந் றில்]  அர் வதரய் 

வ ரல்ஷத் ஶர்வு  வ ய்கறன்நரர். ஆணரல் இம்பள திதஞ் த்றன் 

ஜரணனும், ஶகட்கரஶனஶ வகரடுப்தனுரக அல்னரஹ்  இபேக்கும்ஶதரது , 

தின்ணர் அனுக்குப் வதரய் வ ரல்ன ஶண்டி அ றம் ரன் ன்ண?வதரய் 

கூறுது ன்தது அனுக்கு வதரபேந்துது கூட இல்ஷன. 

 அல்னரஹ்(மளப்ய) ணது தூர்களுக்கு அபிக்கற ன்ந அநறவுறுத்ல்கபில் 

கூட, எபேஶதரதும் வதரய் கூறுறல்ஷன. வதரய் கூறுது ன்தது அனுக்குப் 

வதரபேந்துது கூட இல்ஷன, (அன் அவ்ரறு)  எபேஶதரதும் வ ய்வும் 

ரட்டரன்.அன் அஷணத்துப்  வதரய்களுக்கும் அப்தரற்தட்டன்.  கடந் 

கரனங்கபில் ரன் தனபஷந ஶற்ஶகரள் கரட்டிஷப் ஶதரன்ஶந, ரன் 

உங்களுக்கு ங்கக்கூடி எபே உரம் யஸ்த் பெசுப்(அஷன) அர்கபின் 

னரறுப் தற்நறது. அது, அபேக்கரக எபே றட்டத்ஷ உபேரக்கற, ரஜரின் 

ஶகரப்ஷதஷ ணது வ ரந்  ஶகரணின் ஷதில் (ஷப்தது தற்நற)அபேக்கு 
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அநறவுறுத்றது ப்தடி? அணரல் அ  கரனரின் ீர்கள், அஷக் ஷகது 

வ ய்ற்கு, அதுவும் அந்ரட்டு  ட்டத்றன் தடி எபே கரத்ஷப் வதந 

படிந்து?,திநகு அர், அது என்றுிட்ட  ஶகரர்கபில் பேம், 'அது 

அது வ ரந்  ஶகரர் பெசுஃப்(அஷன) ரன்' ன்று  ந்ஶகறக்கர ண்ம், 

புத்ற ரனறத்ணரக அபேடன் ங்க ஷக்க படிந்து? (ன்தஷப் 

தற்நறரகும்).அல்னரஹ் அல்-யக் (உண்ஷரபன்) ஆரன். (அன் 

த்ஷகவணன்நரல்) அஶண  ட்டத்ஷ றஷன றறுத்க்கூடினும், 

அனுஷட  ட்டங்கஷப வ்ரறு தன்தடுத்ற துல்னறரண உண்ஷஷ 

றஷனறறுத்துது ன்தஷபம் ன்கு அநறந்ரணரரன். (அவ்ரறு அன் 

றஷன றறுத்துகறன்ந) அத்ஷக உண்ஷரணது  பக றஷனில் 

ட்டுல்னரது குடும்த றஷனிலும் அஷறஷ ற்தடுத்ற ிடும்;(ஶலும்) 

அன் று வ ய்கறன்நர்கஷப, அர்கபின் றுகஷப உ 

ஷத்துிடவும் வ ய்கறன்நரன். 

 வபிப்தஷடரக ட்டுஶ, யஸ்த் பெசுப்(அஷன) எபே வதரய்ஷக் 

கூநறிபேப்தரகத் ஶரன்நனரம்,ஶலும்,எபே தர் இந் கண்ஶரட்டத்றல் 

இஷப் தரர்த்ரல்,அர் ‚தரர்! எபே ீர்க்கரி ற கூட வதரய் கூநறபள்பரர்.  

அஶ ரஜரின் ஶகரப்ஷதஷ டுத்து ணது  ஶகரரின் ஷதில் ஷத்து 

ிட்டு குற்நபம்  ரட்டிபள்பரர்!‛ ன்தரக றஷணக்கனரம்.ஆணரல் இது குநறத்து 

அல்னரஹ் ன்ண கூறுகறன்நரன்? 

ه وآَشآُء ۗ َوفَْوَق ُكِلّ ِذى ِعْلٍم َعِليم ٍت مآ ٰـَ هُ ۚ وَْسفَُع دََزَج ِلَك ِكْدوَا ِليُوُسَف ۖ َما َكاَن ِليَؤُْخرَ أََخاهُ فِي ِديِه ٱْلَمِلِك إَِّلآ أَن يََشآَء ٱللـآ   ٌ  َكرََٰ

‚கரனறக கறத்ணர னற-பெசுஃப்.  ர கரண னறஃ-யள ‘அயரயள ஃத ீ ீணில்-

னறகற‘ இல்னர ‘அய்-ர-அல்னரஹ்.  ர்ஃதஉ -ஜரறம்-ன்-ர.  ஃதவ்க 

குல்னறீ இல்றன் அலீம்‛. 
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இவ்ரநரக பெமளஃபுக்கரக ரம் எபே றட்டம் குத்து வகரடுத்ஶரம்; 

அல்னரஹ்ின் ரட்டத்றணரனன்நற, அர் ம்  ஶகரஷ டுத்துக் வகரள்ப 

அ ரின்  ட்டப்தடி இனரறபேந்ரர் - ரம் ரடிர்கபின் திகஷப ரம் 

உர்த்துகறன்ஶநரம்;அநறவுஷட எவ்வரபேபேக்கும் ஶனரண அநறந் எபேன் 

இபேக்கறன்நரன்! (மழர அல் பெமளஃப் 12:77) 

 ஆகஶ, அல்னரஹ் அஶண உண்ஷஷபம்,ஞரணத்ஷபம் 

உள்படக்கறணரரன்.. ணின், ன்ணிடம் இபேக்கும் குஷநந்தட்  

அநறிணரல், அல்னரஹ்ின் வ ல்கஷப [அணது வ ல்தடுத்தும் 

றபஷநகஷப] பளஷரக புரிந்து வகரள்ப படிரது . [அல்னரஹ் இந் 

அநறிஷண ரரகஶ  ங்கறர்க ளுக்ஶகத் ி] ..அடிக்கடி அன் 

அல்னரஹ்ஷ குற்நம்  ரட்டுகறநர ன். ஆணரல் அல்னரஹ் ஶர ல்னர 

குற்நங்குஷநகளுக்கும், ல்னர வதரய்களுக்கும் அப்தரற்தட்டணரரன்.. 

 ஶற்வகரண்டு ரம் , வதண்கபின் வதரய்கபரல் - அர்கப து வ ரந் 

ரிரஷஷபம், ி பேப்தத்ஷபம் தரதுகர ப்தற்கரக -பெசுப் தி(அஷன) 

அர்கள்  றஷநில் அஷடக்கப்தட ஶண்டி து ற்தட்டது ன்தஷபம் 

தரர்க்கறஶநரம்.அந் ஶத்றல் ஆளும் ன்ணர் , அல்-அஜமீளடனும் குற்நம் 

 ரட்டப்தட்ட அஷணபே டனும் ஶ ர் ந்துவகரண்டு ஏர் அப்தரி ணி ஷ 

(அரது யஸ்த் பெசுப்( அஷன)) கண்டணம் வ ய்ரர். இதுஶ அர்கபின் 

வகரள்ஷகரகும் அரது  இந் படிஷ டுப்தற்கு அர்களுக்கு 

உத்ிட்டது –( துவன்நரல்)-வதரய்கஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட வரபே 

படிரகும்.. க்கள் ( டந்)  ம்தத்ஷ நந்துிடுரர்கள். ஆணரல் 

அல்னரஹ் ன்ண வ ய்ரன் ? அல்-யக்(உண்ஷரபன்) ஆக  இபேப்தர லும், 

அனுஷட திின் வகௌத்ஷ ீட்வடடுப்தற்கரகவும், தன ஆண்டுகளுக்கு 

திநகும், அன் பெசுப்(அஷன) அர்கஷப அக்கரன ஆட் றரபரின் அஷச் ரக 

ற்தடுத்ற, தின்ணர் பெசுப்( அஷன) அர்கள்  "அல்-அஜஸீ்" ஆக 
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அஷக்கப்தட்டரர்கள். ல்ஶனரபேம் அநறந்ஶதரது, அது ஜரணரின் ஷணி 

[அந் (உண்ஷிஷண வபிக்) வகரண்டு   ந்] - சுஷனகரஶ - வதரய் 

கூநறணரர் ன்ந உண்ஷ வபிச் த்றற்கு ந்து, 

க்கபின் வதரய்களுக்குப் தின்ணரல் கக்கறல் டு த்துக்வகரள்பக் கூடி 

ற்வநரபே கரம் தரகும்.கறக்கறஶனர அல்னது ஶற்கறஶனர 

வதபேம்தரன்ஷரண வதரய்கள் ,சுஶனகரின் றஷனஷப் ஶதர ன்ஶந, அர்கள் 

அம்தனப்தடுத்ப்தட்டுிடுரர்கள் ன்ந அச் த்ற ன் கரரகஶப் 

ஶத ப்தடுகறன்நண.அர்கள் ண்டஷணக்கு அஞ்சுகறநரர்கள் ..அணரனரஶ 

அர்கள் வதரய் கூறுகறநரர்கள். 

எபே குந்ஷ று வ ய்ரஶனர அல்னது ஶனும் எபே 

வகரள்ஷபஶர அல்னது எபே குற்நஶர அல்னது (க்கள் றர் 

வகரள்பக்கூடி) ஶறு ந்  சூழ்றஷனிஶனர, இந்  ட்ட ிறகளு க்கு 

அஞ் றக் வகரண்டு தின்ணர்  அர்கள் வதரய் கூறுகறநரர்கள்.அர்கள் எபே 

ஷகதுவ ய்ஷன றர்வகரள் ற்கு அஞ்சுகறநரர்கள்.ஆணரல் அல்னரஹ்ின் 

தூர் ன்தர் க்களுக்கு அஞ்சுறல்ஷன.அர் ணது  தஷடப்தரபஷணப் 

ஶதரனஶ ன்ஷணப ம் உண்ஷின் ீது  றஷனறற்கற ன்நரர்..அர் இஷந 

றகரட்டஷனப் தின்தற்றுகற ன்நரர். யஸ்த் பெசுஃப் (அஷன) அகள் 

அல்னரஹ்ின் ஶகரதத்ஷ ஈர் க்கறன்நதும் அபேக்கு  அரணத்ஷ 

ற்தடுத்க்கூடிதுரண எபே  ட்டிஶர ரண வ னற ன் கர்ச் றஷக் 

கரட்டிலும்  றஷநக்குச் வ ல்னஶ ிபேம்திணரர்கள். 

க்கள் கக்கறல் டு த்துக்வகரள்பப்தடில்ஷன ன்நரல் , அர்கள் 

வதரய் வ ரல்னரட்டரர்கள். இற்கு உண்ஷில் யம்றன் ித்ஶரடு 

ஆரண வரடர்புள்பது. எபே கூட்டத்றன் ஶதரது ீங்கள் றகவும் ல்ன 

ர ஷண றித்ஷ பகர்கறநரீ்கள் ன்று  கூநற இந் ர ஷண -அத்ஶர 
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அல்னது ஶறு ரது ர ஷண றிஶர ரரிடறபேந்து பேகறநது ன்று 

ீங்கள் ஶகட்கறநரீ்கள்-தின்ணர் அந் ஶத்றல் (அங்ஶக இபேக்கறன்ந)க்கள்  

ரங்கள்ரன் அந் ர ஷண றித்ஷ  பூ ற ர்கள் ன்று 

வதரய்வ ரல்னறிடனரம்.ஆணரல் ீங்கள் ரது ஶர ரண ர ஷணஷ  

பகர்கறன்நரீ்கள் ன்று கூறுகறன்நரீ்கவபன்நரல்,திநகு அந் வகட்ட ர ஷண  

அரிடறபேந்து பேகறநது ன்று வ ரல்ன ரபேம் வதரய்வ ரல்னஶர  [அல்னது 

அவ்ித்றல் பன்ஶர]ரட்டரர்கள். அர்கவபல்னரம்  (அற்கு) 

அஞ்சுரல் ரன்! ரநரக [வகட்ட] ர ஷண  அர்கபிடறபேந்து ந்ரலும் 

கூட, அந் துர்ரற்நத்றன் ஶகள்ி பேம்ஶதரது, துர்ரற்நம் அர்கபிடறபேந்து 

இல்ஷன ன்று அர்கள் வதரய் கூநறிடுரர்கள். 

ணஶ வதரய் ன்தது ‘யம்துடனும் அத்துடன் ீஷபடனும் ஆரக 

இஷக்கப்தட்டுள்பது. அல்னரஹ்வுக்கும் அனுஷட உண்ஷரண 

அடிரர்களுக்கும், உண்ஷின் ீது  ங்கஷபத் ரங்கஶப றஷனறறுத்றக் 

வகரள்பரர்களுக்கும்,  பரத்றல் ங்கள் வகௌத்ஷத் 

க்கஷப்தற்கரக வதரய்ரண தரரட்டுக்கஷபத் ஶடும் ற்நர்களுக்கும் 

இஷடினரண ஶறுதரட்ஷட இது றபைதிக்கற ன்நது.  றன  ந்ர்ப்தங்கபில் க்கள் 

புகஷப் வதற்றுக்வகரள்ற்கரக வதரய் வ ரல்கறநரர்கள் , ற்ந  ந்ர்ப்தங்கபில் 

க்கள் ீஷினறபேந்து ப்தி த்துக்வகரள்ற்கரக வதரய் வ ரல்கறநரர்கள்.  

ல்னரற்நறன் அடுத் கட்டபம் றப்வதண்கஷபத் ீர் ரணிப்தது, அர்கள் 

ண்டஷணஷப் வதறுற்கரண ஶம் பேம்ஶதரது , திநகு, எபே தர் ரன் 

வ ய்ர எபே குற்நத்ஷ [எபே ீ வ ஷன ] வ ய்ரக [அர் 

குற்நற்நரக இபேக்கறன்ந றஷனில் ] வதரய்கூநற ிட  படிரது..  அங்கு 

அநகு ரநரக, குற்நரபி ஶ, ரன் றதரற ன்றும் அர் ஶகள்ிக்குரி 

குற்நத்ஷச் வ ய்ில்ஷன ன்று வ ரல்ற்கு ம் ரன் வதரய் வ ரல்ரர்.  

அன் வ ய் றுகளுக்கு அன் ண்டிக்கப்தடுரன் ன்று அனுக்குத் 
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வரிபம் ன்தரல் அன் வதரய் வ ரல்ரன்.  ரன் கூநறது ஶதரல் இந் 

ஷனப்பு ீர்க்கரி றகபின் உண்ஷத்ன்ஷ படன் எபே வரடர்ஷத 

வகரண்டுள்பது. ீர்க்கரி றகள் ரறக்கும்ஶதரது, அர்கள் ங்கள் 

க்கபிடறபேந்து வதபேம் ண்டஷணகஷபப் வதறுகறநரர்கள் , அங்கு இந் க்கள் 

அர்கபது வகௌத்ஷத்  கர்க்கறநரர்கள். பகரணது அர்கள்( தூர்கள்) 

ரறப்தற்கு பன் ணரல் அர்களுக்குக் வகரடுத் ந் அர்கபின் 

உண்ஷரண றப்ஷதபம், ரிரஷகஷபபம் றரகரித்து ிடுகறன்நது.  

அல்னரஹ்ின் அடிரர் , அல்னரஹ்ின் தூர் வறும் புகளக்கரக 

அல்னது ண்ட ஷணினறபேந்து ப்தி த்துக் வகரள்ப  அல்னது ஶதரஷ ின் 

கரரக வதரய் கூந க் கூடும் ன் று ீங்கள் ம்புகற ன்நரீ்கபர? ஆினும் 

அர்கபின் ரங்களுக்கு பன்ஶத , க்கள் அர்கப து வதபேம் றப்தி ற்கு 

 ரட் றபித்தும், மரனறஹ்(அஷன) அர்கபிடம் அர்களுஷட க்கள் ,‛ 

ரங்கள் ங்கள் ம்திக்ஷகஷ உங்கபிடத்றல் ஷத்றபேந்ஶரம்"  ன்று 

கூநறது ஶதரன்றும், அர்கள் ீது ம்திக்ஷக ஷத்றபேந்ரர்கள்.  

ஆகஶ, இது ல்னர திரர்களுக்கும் வதரபேந்தும். அது ஶதரன்ஶந 

ரக்கபிக்கப்தட்ட ஸீஹ்(அஷன) அர்களுக்கும் அவ்ரஶந  வதரபேந்தும் . 

யஸ்த் மழஃதி அஹ்த் ஜரன்  ரயறப்  அன்ணரரிடம், ‚ரங்கள் தனகலணரக 

உள்ஶபரம். ரங்கள் ங்கள் தரர்ஷகஷப உங்கள் ீது ஷத்றபேக்கறஶநரம்.  

அல்னரஹ்ின் கரரக ீங்கள்  உங்கஷப ஸீஹ் ன் று அநறி பங்கள்‛ 

ண கூநறது ஶதரன்று க்கள் அர்கள் ீது  றகப்வதரி ம்திக்ஷக 

ஷத்றபேந்ரர்கள்.ஆக, எபேன் தரட்ஷடப் வதறுற்கரகஶர அல்னது ணது 

ஶதரஷ ஷ பூர்த்ற வ ய்க்கூடி வ ல்த்ஷ அஷட ஶண்டிஶர வதரய் 

கூறுகறன்நரன்.ஆணரல், எபே ணிர்  ரம் வ ய் பம்ஶதரது அபேஷட 

புகளக்கு தங்கம் ற்தடுகறநது ,அங்ஶக உஷடஷகஷப இக்க 

ஶரிடுகறநது,ஶலும் அர்  து ரத்ற ன் கரரக  துன்புறுத்லுக்கு 
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உள்பரகறநரர்.அர் குற்நச்வ னறல் ஈடுதட்டரஶனர , க ற றட்டம் 

ீட்டிரஶனர, ஶர டி வ ய்ரஶனர அபேக்கு இத்ண்டஷண  

கறஷடக்கப்வதநில்ஷன ரநரக அர் உண்ஷரபரக 

இபேக்கறன்நரர்(ன்தணரனரகும்).அதுதற்நற அர் வதரய் கூறுரஶரணரல் அர் 

புத்ற சுரீணம் இல்னரரக ஶ இபேக்க ஶண்டும்.  (ஶறு ரர்த்ஷகபில் 

கூறுவன்நரல், உண்ஷஷ அடிப்தஷடரக வகரண்ட றஷனில்  ந் 

ணிர், ரன் துன்புறுத்ப்தடுஷபம் இகப்தடுஷபம் ிபேம்புரர் ?) 

அம்ரறரிரண ணிர் புகழ் , கண்ிம், வ ல்ச் வ றப்பு ஶதரன்ந ல்னரம் 

இபேந் ஶதரறலும் து டந்ரலும் (ஷ றர் வகரண்டரலும்)  அர் ன் 

ரத்ஷ வபிப்தடுத்துரர் . (கரம், அர் அல்னரஹ்ின் புநறபேந்து 

ந்துள்பரல்),ணஶ ீங்கள் அஷ வதரய்ர் ன்று அஷப்தரீ்கபர?  

ரன் ரீபெணின் ீில் ங்கற இபேந் ஶதரது டந் எபே உண்ஷ 

றகழ்ஷ உங்கபிடம் கூறுகறஶநன் ,ரன் அஹ்றய்ர ஜரஅத்ற ன் உள்ளூர்  

வகரள்ஷக தப்புணரக (வரரீறஸ் ற்றும் சுற்நறபள்ப ீவுகபில்  

திரற்நற ஶதரது) , (ப்லீக்)திச் ரம்  வ ய்து வகரண்டிபேந்ஶன்.( அப்ஶதரது) 

ரன் ரக்கபிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அஷன)- றகக் கடுஷர க றர்த்து ந் 

எபே வௌனிஷ  ந்றத்ஶன்.அது  ஜரஅத்றணரின் பன்ணிஷனில் 

ன்னுடன் ஶதசும் ஶதரது, யஸ்த் ஸீஹ் ஊத்(அஷன) அர்கள் வ ய் 

ரங்கள் தற்நற றஷந ஶத றணரர் , ஆணரல் அஷ ல்னரம் யஸ்த் 

பயம்து(மல்) அர்களுக்கு  றரக கறநறஸ்ர்கள் ளப்தி அஶ 

ஆட்ஶ தஷணகள் ன்தஷ அர் அநறந்றபேக்கில்ஷன.கறநறஸ்ர்கள் யஸ்த் 

பயம்து(மல்) அர்கஷப தற்நற கூறுகறநரர்கள் , வூது தில்னரஹ் றன்  

ரனறக். அன்ணரர் ணது திஷ  றநற வதரய்ஷ வகரண்டு துக்கறணரர்கள் , 

அன் திநகு இண்டரம் ,பன்நரம் ண வதரய் கூநறக்வகரண்ஶட வ ன்நரர்கள். 

பனறல் அர் பமரஷ ிட ஶனரணர் அல்ன  ன்றும் அது பேஷக 
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க்கர ரக க்களுக்கு ட்டுரணது ன்நரர் ; திநகு,அற்கு ரற்நரக , 

அர்  ன்னுஷட உநிணஷ ச் ரிக்க ட்டுஶ ந்ரக வும் கூநறணரர். 

அன் தின்ணர் ஶத்ஷ உஷட  க்களுக்கரக ந்ரக அது ரம் 

ரநறது. அது ரம் அறகரித்துக்வகரண்ஶட வ ன்நது , இறுறில் 

அர்,ரன் பள ணி குனத்றற்கரகவும் பேஷக ந்ரக ரறத்ரர். 

ஆகஶ அன்ணரர் வதரய்  கூநறணரர்கள் ன்றும்  றநறது  றநறரக அர்கபது 

வதரய் அறகரித்துக் வகரண்ஶட வ ன்நது ன்றும் கறநறஸ்ர்கள் கூறுகறன்நணர்.  

ஆகஶ அம்வௌனிக்கு ரர்க்க னரறு தற்நற ஶதரற ஞரணம் 

இல்ஷன. புத்கங்கபில் ன்ண  ளப்தட்டுள்பது ன்தஷபம் அர் 

அநறந்றபேக்க ில்ஷன.யஸ்த் மறஹ் வூத் (அஷன) அர்கள்  பனறல் 

ன்ஷண தூர் ன்நரர்கள் , திநகு ன்ஷண ஹ்ற ன்று அநறித்ரர்கள் , 

அன் திநகு அர்கள் ந் ஈ ர  (அஷன) றர்தரர்த்து கரத்றபேக்கறநரர்கஶபர 

ரஶண அந் இண்டரது ஈ ர  –ன்று திகடணம் வ ய்ரர்கள் ; ‚ரன் 

கறபேஷ்ர் ஆக இபேக்கறஶநன் ‛ ஶதரன்நற்ஷந ட்டும் அர் 

தடித்துள்பரர்.ணஶ இந் வௌனி ன் ஜரஅத் க்கபிடம் ,‛தரபேங்கள் 

றர்மர குனரம் அயத்(அஷன)  த்ஷக வதரய்ரக உள்பரர் ?!‛ 

ன்வநல்னரம் கூநறணரர். 

ரன் வௌனிிடம் கூநறஶணன்: ரன் உங்கஷப கஷட ீறக்கு 

அஷத்து வ ன்று ரஶர ன் வதரபேஷப றபேடிிட்டரக அநறிப்பு வ ய்ரல், 

றபேடினுக்கு கரனிரல் ஷனில் 100 அடிகள்  கறஷடக்கும் ண 

இபேந்ரல், (குற்நம் வ ய்ரறபேந்ரலும்) ீங்கள் ரன் குற்நரபி ண 

எப்புக்வகரள்ரீ்கபர? ஆரம், ரன் ரன் அஷ றபேடிஶணன் ன்று வதரய்ரக 

ரறப்தரீ்கபர? உண்ஷரண றபேடன் கூட ண்டஷக்கு அஞ் ற ரஶண 

றபேடிரக கூந ரட்டரன் ண ரன்  அரிடம் கூநறஶணன். தன 

 ந்ர்ப்தங்கபிலும், க்கள் ண்டஷினறபேந்து ப்தி த்துக் வகரள்ற்கரக  
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வதரய் கூறுர் ண அரிடம்  வபிவுதடுத்றஶணன், ஆணரல் (ரக்கபிக்கப்தட்ட 

ஸீஹ்-ன் ித்றல்) க்கள் உங்கஷப  துன்புறுத்துரர்கள் ன்று 

வபிரக அநறந்றபேக்கும் ஶதரது, ீங்கள் ன் வதரய் கூந ஶண்டும்?  

இது ி, [ரக்கபிக்கப்தட்ட ஸீஹ்] அர்கள் என்நன் தின் என்நரக 

து ரத்ஷ ஷத்து தற்நற ிரறக்கும் ஶதரது ,ரன் அரிடம் 

கூநறஶணன்: [இ ற்ஷநவல்னரம்]  றந்ஷண வ ய்கறன்ந  றநற அபினரண  

றநன் கூட உங்கபிடம் இல்ஷனர ? யஸ்த் ஸீஹ் வூறன் 

அஷடரபங்கஷப ீங்கள் ணறல் ஆட்ஶ தஷணகளுடன் தரர்க்கறநரீ்கள்.அர்கள் 

ன்ஷண இஷநணின் தூர் ன் ந ரத்ஷ ஷக்கும் ஶதரது , ற்வகணஶ 

பஸ்னறம்கள் அது றரிரக இபேந்ணர். அர்கள் ன்ஷண ஹ்ற ண 

ரறடும் ஶதரது அம்பஸ்னறம்கபரல்  துன்புறுத்ப்தட்டரர்கள்.(அந்றஷனில்) 

ீண்டும் அர் எபே வதரய் ரரக ‘இஷநனுக்கு கன் இல்ஷன ’ ன்றும் , 

இஷநணது கன் ன் ந குறஷ அபித்துள்ப கறநறஸ்ர்கள், இஷநணது 

கணரக ம்திக்ஷக  வகரண்டுள்ப-இஶசுஷ- ‘இநந்து ிட்டரர்கள் ’ ன்ந 

ரத்ஷ பன்ஷப்தரர் ன்று றஷணக்கறன்நரீ்கபர? 

இப்தடிப்தட்ட இந் திகடணத்ரல், அர்கள் வதரதுரக  ஆங்கறஶனர் 

ற்றும் கறநறஸ்ர்கபின் தஷகஷ ஷ வதற்றுக்வகரண்டஶரடு,அர்கள் 

ன்ஷண ‘கறபேஷ்ர்’ ணவும் அநறி ப்பு வ ய்ரர்கள் .அர்கள் என்நன்  தின் 

என்நரக ல்னரற்ஷநபம் தற்நற வதரய் வ ரல்னற இபேப்தரர ? ீண்டும் 

வதரய்ஷ வரடர்ந்து  இபேப்தரர? (இது எபே ரம் ஆகும்). ல்ஶனரபேம் 

அர்களுஷட றரிகபரய் ரநற அபேக்கு துன்புறுத்றிபேக்க, அர் கூறுது 

ல்னரம் வதரய் னும் தட் த்றல் , ணது வதரய்ில் றஷனரய் றன்று தண்டிட் 

ஶனக்ரஷ றர்ப்தன் பனம் ஆரிர்கஷபபம் றரிரக்கறக் வகரள்ரர ? 

அத்துடனும் அர்கள் றன்று ிடில்ஷன!(ரநரக)  லக்கறர்கபின் தரதர ரணக் 

எபே பஸ்னறம் ன்றும் அநறக்ஷக வபிிட்டரர்கள்.  
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 இந்திின் உண்ஷஷ கண்டநறக்கூடி  றந்ஷணத்றநன் வகரஞ் ம் 

கூட உங்கபிடம் இல்ஷனர ? ண ரன் வௌனிிடம் ஶகட்ஶடன். 

வதரய்கபரல் குற்நம்  ரட்டப்தடுஷபம் , க்கள் அபேஷட  றரிகபரக 

ரநற அஷ றர்ப்தஷபம் அர் ிபேம்திிபேப்தரர ? அர்கபரல் 

அரணப்தடுத்ப்தடுஷபம், அஷணத்து ஷகரண பட்டரள்  ணரண 

ஶகனற கூத்துகபிணரல் அது ரிரஷ ற்றும் கண்ிம்  றஷக்கப் 

தடுஷபம் ஶலும் ன் உிபேக்ஶக ஆதத்து  ற்தடுஷபம் அர் 

ிபேம்திிபேப்தரர? றபேடு, ஶதரன்ந குற்நச்வ ல்கஷப வ ய்தர்கள், 

 வகரடூரண ண்டஷணகபினறபேந்து ங்கஷபக் கரப்தரற்நறக் வகரள்ப 

வதரய் வ ரல்கறநரர்கள். ஆணரல் [யஸ்த் மறஹ் வூத் (அஷன)) அர்கஷபப் 

வதரறுத்ஷ அர்கபது உிபேம்,அர்கபது குடும்தத்றணரின் உிர்களும் 

அதரத்றல் இ பேந்ண,அங்ஶக அர்கஷபக் வகரல்ன வும் பன்நணர்-அஶரடு 

அன்ணரது இற்ஷக த்ஷபம் ிர் றக்கும் ிரக அர்கள் 

‘கறஷநில் இநந்ரர்கள் ’.(ணீ கறப்தஷநகஷப ிட வும் ஶர ரண 

கறப்தஷநில்) ன்றும் கூறுகறன்நணர். அர்கஷப ிர் றத்ர்கபின் 

 ிற்நறல் ன்ண இபேக்கறநது (அரது உடனறல் குநறப்தரக  றறுீர் 

ஷதிலும், னக்குடனறலும்) பத்துக்களும், ஷங்களுர? அங்கு கறவுகள் 

இல்ஷனர? அர்கள் இநந் தின் , ரம் அர்கஷப  குபிப்தரட்டுகறஶநரம், 

ல்னர ரபஷபம் அகற்நற, அர்கபின் ிற்ஷந அளத்ற ற்ஷந 

 அகற்றுகறஶநரம்? அசுத்ம் / கறவுகள் அல்னரது பத்துக்கஷபபம் 

ஷங்கஷபபர (அகற்றுகற ன்ஶநரம்)?அர்கள் ( இவ்ரநரண) ல்னர 

ஷகரண குற்நச் ரட்டுகஷபபம் அன்ணரர் ீது  சுத்துஶரடல்னரல்,  

அன்ணரர் அதின் புஷகத்ரகவும் கூட கூநறபள்பரர்கள்!   
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 கணிபங்கள்! எபே தூர் அல்னரஹ்ிடறபேந்து பேம்ஶதரது , 

அபேஷட ரழ்க்ஷக அவ்பவு  பிரணல்ன; அர் தன 

ஶ ரஷணகஷபபம் கடந்து வ ல்கறநரர் . இன்று , இந் நூற்நரண்டி ன் 

னரற்நறல் அல்னரஹ்( swt) இந் ரழ்ஷரண அடிரஷண  ளப்திபள்ப 

இடத்றல் ீண்டும் அஶ(னரறு) றபேம்புகறநது ;அஶ ஶகள்ிகஷப ரன் 

அஹ்றகபிடறபேந்தும் வதற்றுள்ஶபன். இப்ஶதரது றஷனஷ  ன்ணவன்நரல், 

பன்பு ரன் ஸீஶய வூத்(அஷன) அர்களுக்கு ஆரக ற்நர்களுக்கு  

ிபக்கறிபேந்ஷ ரன் இர்களுக்கும் புரி ஷக்க ஶண்டிபள்பது , 

ரக்கபிக்கப்தட்ட ஸீயறற்கு  கறஷடக்கப்வதற்நறபேந் அஶ ிபேம்தத்கர , 

தறச்வ ரற்கள் ன் ீதும்   ரட்டப்தட்டுள்பது;(இன்று ஷ வரடர் கறன்நது). 

எவ்வரபே பஷந  தூர் பேம்ஶதரது ம் றஷனஷ எத்ரக ஶ இபேக்கும்  

ன்தஷ இன்று ரன் அஹ்றகளுக்கு புரி ஷக்க ஶண்டிபள்பது. ஆணரல் 

இந் ரங்கஷப அர்கபிடம்  உறுறரக றஷன வதந வ ய் ற்கும், அன் 

பனம் அர்கபது கண்கபில் உள்ப அஷணத்து றஷகளும்  

அகற்நப்தடுற்கும் ரன் ந் பசு வகரண்டு வகரட்டுஶன்?  

 இன்ர-அல்னரஹ், இஷணஶ அடுத் ரபம் வரடபேஶன். 

ப்ஶதரதும், உண்ஷஷ வபிக்வகரவும்,  த்றத்ஷ 

ற்றுக்வகரள்ற்கும், அல்னரஹ்ின் கத்துத்ஷபம் , இந் நூற்நரண்டில் 

அன் வபிப்தடுத்றப ள்ப தல்ஶறு அஷடரபங்கஷபபம் 

வபிப்தரடுகஷபபம் ஆழ்ந்து  றந்றப்தற்கும் உரி  வ்ஃதகீ் ஷகபம், 

யறரரஷபம் அல்னரஹ் உங்களுக்கு ங்குரணரக!. இன்ர-அல்னரஹ் , 

ஆீன்.! 

Translated by: 
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