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எது அன்ிற்கழின ெஹகளதப, ெஹகளதரிகஹ! குமந்தகஹ! 

அஸ்றளப அக்கும் யபஹ்நத்துல்ளலழ யபகளத்துலஷ 

(சஶந்தஷ, கருணை ற்றும் இணமலனின் அருள்கள் உங்கள் ீது நஷயலட்டுஶக!) 

 

அல்லம்துழல்ளஹ் ஶர்ச் 08, 2020 அன்று லுவர் ற்றும் அழர்  ழயஶத் 

(ததஶழுணகக்குப் ) பின்னர், என்ணனப்  பணைத்தலனுைனஶன  பய துஆக்களுக்குப் பிமகு 

அல்யஶஹ்(தபஶக்) எனக்கு பய இணமதலரிப்பஶடுகணர லறங்கஷபள்ரஶன். இந்த 

தலரிப்பஶடுகள்  கடிநா ச ாதனகளுக்கு ிகு யந்த, அனய என்ன 

யருத்தப்டுத்தி, என் ஆசபாக்கினத்னத ாதித்த.  அலற்ணமதல்யஶம் நஷணனத்து, 

என் கண்கரில் கண்ைரீ் ல்க, நஶன் அல்யஶஹ்ணல வலண்டி அலனுணை ப்பற்ம  

உதலிண நஶடிவனன். பிமகு நஶன் ரு பயலனீஶன நஷணயனன அனைந்த்தாக 

உணர்ந்சதன். இந்த நஷணயில்தஶன், அல்வம்துயஷல்யஶஹ் ழஹம் 

அல்வம்துயஷல்யஶஹ், சர்லலல்யணபள்ர இணமலன், ஒர் அசஶதஶைஶன 

லஶசணனண தலரிப்படுத்துலதன் பயபம் சஸ்கஷருதத்தஷல் லஶர்த்ணதகணர 

தலரிப்படுத்தஷதன் பயபம் எனக்கு ணதரித்ணத லறங்கஷனஶன். இந்த நறுைம் 

தலரிப்பட்ைதபஶழுது, நஶன் புணகப்பையத்ணதபம் கண்வைன், அதன் பிமகு தஶன், இந்த 

தலரிப்பஶடுகள் சஸ்கஷருதத்தஷல் என் பன்னஶல் வதஶன்மஷது: 

 (1) னயத் ஸ்தஸ்னந்தழ ஜழபளனள ெரிதளஷ் ெள நலழதஹ தயளத் பளயத் கயளன் கதள  

ஹளஹகரஶ ப்பச்ெரிஷ்னதழ. 

பூஷின் ீது ணயகளும் ஏரிகளும் இருக்கஷன்ம லண, சர்லலல்யணபள்ர இணமலன் 

இந்த உயகத்ணதத்  ததஶைர்ந்து ரி லசீச் தசய்லஶன். 

(2) அறஹ ள நள றட்  கநளனள, தநளஹறள நள ஜ்ஹனளதழர் கநளனள, நழரித்னர்ந அம்ரிதம் 

கநளனள. 



உண்ணற்மலற்மஷயஷருந்து என்ணன சத்தஷத்தஷன் பக்கம் லறஷநைத்துலஶஶக!, இருரில் 

இருந்து ரிின் பக்கம்  லறஷநைத்துலஶஶக! ைத்தஷயஷருந்து என்ணன நஷத்தஷதஷன் 

(படிலில்யஶ லஶழ்லின்) பக்கம் லறஷநைத்துலஶஶக!, 

பின்னர் அல்யஶஹ் எனக்கு (இவ்லஶறு) தலரிப்படுத்தஷனஶன்: “அல்ளஹ் தான் தனது  

கலீஃளயத் ஹதர்வு ஸெய்கழளன், அது நிதளல் அல். இது தகுதழனளயருக்கு 

அல்ளஹ்யிடமிருந்து கிடடக்கும் ஒரு அருளகும்; அல்ளஹ் 

(தளபக்யதளளயளல்) ஹதர்ந்ஸதடுக்கட்  ஃகலீஃள உனிர் யமங்கக் கூடினயர் 

(யளழ்யிற்களக) ஆயளர். (அயது) கட்  ற்ழன எந்த  ஹகள்யிபம் கூ  

எழுயதழல். ” 

"நிதர்கின் ககள் ஸெய்த ஸெனல்கின் களபணத்தளல் க ழலும் ழத்தழலும்  

குமப்ம் ஹதளன்ழபள்து. (தீநகிழருந்து) அயர்கள் தழரும்ியிடும் ஸளருட்டு 

அயர்கின் ஸெனல்களுல் ெழயற் அயர்கள் சுயக்கும்டி அயன் 

ஸெய்கழளன்.(தஷருக் குர்ஆன் ழஹ ஶ அர் ரூம் அத்.30:லச.42) 

ஸகளஹபளள யபஸ் 

இந்த நூற்மஶண்டின் ததஶைக்கத்தஷன்வபஶது, 'னிதகுயம் ஆபத்தஷல் உள்ரது, அதனஶல்  

னிதகுயத்தஷன் ீது தபஶதுலஶக ரு தகஶடி ணலஸ் லிழும் என்று அல்யஶஹ் 

(சுப்வஶன)பய பணம எனக்கு தலரிப்படுத்தஷனஶன். 2002 பதல் 2003 ஆம்  ஆண்டு லண, 

னிதகுயத்ணதபம் அதுவும் குமஷப்பஶக  நம்பிக்ணகஶரர்கணர துன்புறுத்தஷலர்கணரபம் 

எச்சரிக்க ீண்டும் ீண்டும் ஃகலீஃபத்துல்யஶஹ்லிற்கு (அதஶலது இந்த எரி 

அடிஶனுக்கு) இணம தலரிப்பஶடு லந்தது . இன்று நஶம் அமஷந்த இவ்வுயகம் பந்ணத 

நூற்மஶண்டின் உயகத்தஷயஷருந்தும் ஷகவும் வலறுபட்டுள்ரது. உயகம் எல்யஶத் 

துணமகரிலும் பணமஶக தலரிப்பட்டு, லரர்ச்சஷ அணைந்துள்து  சநலும் இணமலனின் 

தஷருப்தஷக்கு லறஷலகுக்கும் பஶணதியஷருந்தும் க்கள் லியகஷச்தசன்றுலிட்ைஶர்கள். 

அலர்கள் தூய்ண ற்றும் நல்தயஶழுக்கத்தஷன் லம்புகணர ீமஷலிட்ைஶர்கள்; 



புனிதப்படுத்தப்பட்டுள்ர  சட்ைங்கணர பமஷத்துலிட்ைஶர்கள் வலும் இவ்வுயக 

தபஶருட்கரின் ீது இந்நஶள் லண ஷகுந்த வநசத்துைனும், தற்தபருணபைனும்  சு 

தஷருப்தஷபைனும் கூடிததஶரு  லஶழ்க்ணகண லஶழ்ந்து தகஶண்டிருக்கஷமஶர்கள் . இணமக் 

கட்ைணரகணரப் புமக்கைிப்பதன்  பயபம், அலனது  பஶர்ணலின் கஸழ் 

தபருங்தகஶடுணஶன  தசல்கணரச் தசய்லதன் பயபம், ரு தலரிப்பணைஶன 

கஷரர்ச்சஷ ற்றும் தலட்கஷல்யஶத இறஷதசல்கரினஶல் அலணன  புண்படுத்தஷதன் 

மூமும் தான் இனய அனத்தும் ிகழ்ந்த. 

க்கரின் தபரதீக ற்றும் ஶர்க்க நல்லஶழ்ணல தநமஷப்படுத்துலதற்கஶக இணமலன் 

அனுப்புகஷன்ம அலனது (லறஷகஶட்டும்)தணயலர்களுக்குக் கஸழ்ப்படிஶதலர்கள்  ீது 

இணமலனின் பறஷலஶங்குதல்(தகுந்த தண்ைணன)  லிதஷக்கப்படுகஷன்மது.இந்த க்கள் 

கஷரர்ச்சஷ தசய்லவதஶடு கட்ைணரகணரபம் தகர்த்து (பனற்மதஶக்கஷ) 

லிடுகஷன்மஶர்கள்.அலர்கள் சட்ைலிவஶதம், அநீதஷ ற்றும் கர்லத்துைன் தசல்படுலதன் 

பயம் எதஷர்ப்பு ற்றும் லிவஶதத்ணதக் தகஶண்டு  பன்வனற்மத்ணத 

குணமத்துலிடுகஷன்மஶர்கள்.அவ்லஶறு தசல்படுவபஶது, இணமலனஶல் நஷறுலப்பட்டுள்ர 

எந்ததலஶரு ததஶைர்ணபபம் துண்டித்துலிடுகஷன்மஶர்கள். வலும் சர்ல 

லல்யணபணைலனின் எல்ணயற்ம ஞஶனத்துைன் தகஶண்டு லந்துள்ரலற்ணம 

நஷஶகரித்துலிடுகஷன்மஶர்கள். 

வ்தலஶரு நூற்மஶண்டின் ததஶைக்கத்தஷலும் அலனது உண்ணத் தன்ணண 

உறுதஷப்படுத்தத் ததரிலஶனதும்  அணசக்க படிஶததுஶன லஶதங்களுைன் வதஶன்மக் 

கூடி இணமத்தூதண நஷஶகரிப்பலர்கரின்  ீது இணமலனின் வகஶபம் லிழுகஷமது. 

அலர்கள் அலருணை அணைஶரங்கணர தங்கரது தசஶந்த குணமதஷ  

னப்பஶன்ணணக் தகஶண்டு றுக்கஷன்மஶர்கள்; அலர்கள் அலண அலதஷக்கஷமஶர்கள்; 

அலண தண்டிக்கஷமஶர்கள்;  அலண துஷ்பிவஶகம் தசய்கஷமஶர்கள்;அலண ஶர்க்கத்தஷன் 

எதஷரி என்று அமஷலிக்கஷமஶர்கள்;  இன்னும்  அலனப அமிக்கவும்  தஷட்ைஷடுகஷமஶர்கள். 



ககாசபாா னயபஸ் என்து ஒரு கரின னயபஸ் ஆகும், இது  கரின 

ாடுகனமம் உகின் நிக ஆற்ல் யாய்ந்த ாடுகனமம் தது 

முமங்கால்களுக்கு ககாண்டு யந்துள்து, இன சகாத்திற்க்கு முன் அத்தனகன 

ாடுகள் னாவும் உதயினற்தாகிமள்.   உயகஷல் சக்தஷலஶய்ந்தலர்கள் என்று லஶதம்  

தசய்பலர்கவர! நீங்கள் பூஷில் ததய்லங்கள் என்று கூமஷக்தகஶள்பலர்கவர! ீண்டும் 

சஷந்தஷத்துக்தகஶள்ளுங்கள்!.நீங்கள் உண்ணிவயவ சக்தஷலஶய்ந்தலர்கள் என்மஶல், ஏன் 

இவ்லரவு பம் (உங்களுக்கு) ? பள்ரிக்கூைங்கள், கஷைங்குகள், பல்தபஶருள் அங்கஶடிகள், 

கணைகள் ற்றும் அலுலயகங்கணர ஏன் படுகஷன்மரீ்கள்? உங்கணரவ நீங்கள் 

சக்தஷலஶய்ந்த லர்கரஶகவும்  தசல்லச் தசறஷப்புணைலர்கரஶகவும் கருதுகஷமரீ்கள், எனவல 

ஏன் இவ்லரவு பம்?சர்லவதச லிஶன நஷறுலனங்கரின் பன்பதஷவுகள் இப்வபஶது 

இமங்கஷலிட்ைது.ரு குமஷப்பிட்ை பம் நஷயவுகஷன்மது.பன்பதஷவுகள்(எல்யஶம்) கஸவற  

குணமந்து லருகஷன்மது.க்கள் பைம் தசய்லதற்கு பன்வப தங்குகஷன்மஶர்கள், வலும் 

சஷயர் தங்கள் பைங்கணர தஶதப்படுத்த லிரும்புகஷன்மஶர்கள் 

பய நஶடுகரில் தகஶவஶனஶ ணலழஶல் ஆிக்கைக்கஶவனஶர்  

பஶதஷக்கப்பட்டுள்ரனர்.  வலும் சஸனஶ, இத்தஶயஷ இன்னும் ற்ம பய நஶடுகரிலும் இமப்புகள் 

பதஷலஶகஷபள்ரன.தகஶவஶனஶ ணலஸ் தங்கரது நஶடுகரில் ஏற்படுத்தஷ இமப்புக்கரின் 

எண்ைிக்ணக குமஷத்த உண்ணண தலரிப்படுத்தஶத அசஶங்கங்கணரக் தகஶண்ை 

நஶடுகளும் உள்ரன.உயதகங்கஷலும் உள்ர வ்தலஶரு நபரின், வ்தலஶரு குடும்பத்தஷன்  

வ்தலஶரு நஶட்டின்(சஷமஷ,தபரி நஶடுகள்,  ற்றும் தீவுகரிலும் கூை அணனலது) 

உள்ரத்தஷலும் ரு பம் (உண்ைஶகஷ) உள்ரது. பல்வலறு நஶட்டிலுள்ர அணனத்து 

க்களுக்கும்  தகஶவஶனஶ ணலஸ் என்ம  ரு தகஶள்ணரவநஶண சர்ல லல்யணபள்ர 

இணமலன் அனுப்புகஷன்மஶன்.இந்த ணலஸ் அதனுள்  எந்த லித அனுதஶப உைர்வும் 

கருணைபம் பழுணஶக இல்யஶத நஷணயில் லந்துள்ரது.(இது ஏதனன்மஶல்) க்கர 

தங்கள் சக னிதர்கரின் சையங்கணர உண்ைக்கூடி  ஷருகங்கரஶக ஶமஷலிட்ைஶர்கள் 

என்பதஶலும்,  எந்த சபக வலறுபஶட்ணைபம் அங்கஸகரிக்கலில்ணய (என்பதஶலும்). 



எனவல, னிதகுயம் அணனலரிைபம் நஶன் சசுகிவமன்! தகஶவஶனஶ ணலஸ் 

நஷணயநஶட்ைப்பட்டுள்ரணதபம், உயகம் பழுலதும் பலி லருலணதபம் நீங்கள் 

அமஷலரீ்கள்! அதன் கடுணஶன தஶக்குதல்கள் நஷச்சஶக உங்கள் அன்புக்குரிலர்கணர 

லிைலில்ணய வலும் அணல உங்களுக்கு ஷகுந்த வலதணனண 

ஏற்படுத்தஷபள்ரன.இருப்பினும், நீங்கள் ததரிந்து தகஶள்ர வலண்டிது:இந்த 

வசஶதணனண உங்கள் ீது  சுத்தஷிருப்பதன் பயம்,கருணைஶரஶரனும், ஞஶனம் 

ஷக்கலனுஶகஷ இணமலன், உங்கணர கடும்வசஶதணனக்கு உட்படுத்தஷ வகஶபத்துைனும் 

பறஷலஶங்குதலுைனும் உங்கணர சந்தஷத்துள்ரஶன். 

ரு இணமத்தூதரின் லஶழ் நஶட்கரில் தகஶடி ததஶற்று வநஶய் தூ குர்ஆனிலும் (27: 

83) அவத வபஶன்று ணபபிரிலும் பன்னமஷலிக்கப்பட்டுள்ரது  என்பணத நஷணனலில் 

தகஶள்ளுங்கள்! எடுத்துக்கஶட்ைஶக ஜகரிஶ (14: 12), த்வதப (24: 7).இந்த 

பன்னமஷலிப்புகரின் உண்ணத்தன்ணண எலஶலும் றுத்துணக்க படிஶது; வலும் 

அதஷயஷருந்து தங்கணரக் கஶப்பஶற்மஷக் தகஶள்ர எந்ததலஶரு உயகஷல் லறஷபணமகரின்  

உதலிணபம் நஶைஶயஷருப்பது எனக்கும், அவத வபஶன்ம எனது உண்ணஶன 

சவஶபிகளுக்கும் கைணஶகும். 

தகஶவஶனஶ ணலஸ் அல்யது வலறு ஏவதனும் வநஶய் ஏற்பட்ைஶல்,(அதற்கு)  ருந்து 

அல்யது தடுப்பு பணமகணரப் பன்படுத்துலது சட்ைலிவஶதஶனது என்று நஶன் 

அமஷலிக்கலில்ணய.இணமலனஶல் பரிகஶம் லறங்கப்பைஶத எந்த வநஶபம் இல்ணய என்வம 

இஸ்யஶத்தஷன் பரிசுத்த தூதர் எம்தபருஶனஶர்   வஸ்த் பவம்து(ழல்) அலர்கள் 

கூமஷபள்ரஶர்கள்.ஆனஶல் இணமலன் எனக்கும், எனது உண்ணஶன சவஶபஶக்களுக்கும் 

தகஶடுத்தஷருக்கும் இந்த லஶனத்தஷன் அணைஶரத்ணத தடுப்பூசஷ பயம் ணமப்பணத நஶன் 

பஶலஶக கருதுகஷவமன்,வலும்  இதன் பயம் என்ணன உண்ணஶக 

ஏற்றுக்தகஶள்பலர்களுக்கு  அலனஶல் வதர்ந்ததடுத்தற்குரி தணல (உதலிணக்) கஶட்ை 

அலன் லிரும்புகஷன்மஶன்.எனவல தடுப்பூசஷக்கு அடிபைிலதன் பயம் இணமக்கருணைின் 



இந்த அணைஶரத்ணத  அலதஷக்கவும், இறஷவுபடுத்தவும்  என்னஶல் படிஶது. வலும் 

அதனஶல் இணமலனின் லஶக்குறுதஷில் நம்பிக்ணகற்ம குற்மலஶரிஶக இருப்பரீ்கள். 

தபஶதுலஶகவல இந்த  தகஶள்ணரவநஶியஷருந்து க்கணரப் பஶதுகஶப்பவத 

அசஶங்கத்தஷன் தகஶள்ணக என்பணத நஶன் அமஷவலன் அதன் கஶைஶக,  தடுப்பூசஷணக் 

கஶட்டிலும் சஷமந்த தீர்ணல அலர்கள் கஷழ்ச்சஷபைன் ஏற்றுக்தகஶள்லஶர்கள். இணதக் 

கருத்தஷல் தகஶண்ைஶல், எனது (இந்த) படிலஶனது அசஶங்க நைலடிக்ணகக்கு 

பண்பட்ைதல்ய (என்பணதப் புரிந்துதகஶள்ர படிபம்) .  எது சமுதளனத்தச் ெளர்ந்த  

நக்கள், இ ஸயிப்ளடுகின் நீது உப்பூர்யநள ம்ிக்க 

யத்தழருப்யர்கள், இந்தற்ளண்டின் இ அடினளளகழன இந்த எினயன் நீது 

உண்நனள ம்ிக்க யத்தழருப்யர்கள், இயளல் அடினளனுக்கு எதழபளக 

ஸயினில் ஹெளதயர்கள், எக்கு எதழபளக ெண் னி ளநல் எக்கு பழுநனளக 

கட்டுப்ட்டு  ப்யர்களகழன இயர்கயரும், அயர்கது எண்ணிக்க 

எவ்யவு இருப்ினும் அயர்கள் ஸகளஹபளள யபஸ்றழழருந்து ளதுகளப்ளக 

இருப்ளர்கள் எ எல்ளம் யல் இயன் இஸயிப்ளட்டின் பம் எக்கு 

அழயித்துள்ளன். இன்ரளஅல்ளஹ் இயின் உதயிப ன் எது 

உண்நனள அடினளர்கள் இந்த ஸகளஹபளள யபறஶக்கு எதழபளக ஹநலும் 

ளதுகளக்கப்டுயளர்கள். ளன் ஸெளல்யத ஹகட்டு ெழர் ஏநளக ெழரித்தளஹள, 

இன்னும் ிர் என் த்தழனம் என்று அமத்தளஹள, என் ஏம் ஸெய்ன 

பனற்ெழக்கும் ப அயன் தண்டிப்ளன் என்றும், ஏற்கஹய எழுச்ெழன ந்துள் 

அயது ஹகளம் அயப அமழத்துயிடும் என்றும் அல்ளஹ்(றஶஹ்) எக்கு 

ஸயிப்டுத்தழபள்ளன்.  உனிர்கள் அமழக்கப்டும். ஆளல், அயன் என்ி த்தழல் 

கூழளன்,  

 “என்ளல் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்  அடினளஹ! உம்ந உண்நனளக ஏற்றுக் 

ஸகளண் யர்களுக்களக, உங்கள் இதனத்த யருத்தழக் ஸகளள்ளதரீ்! அயர்கள் 

களப்ளற்ப்டுயளர்கள்! அயர்கள் ழம்நதழனளக யளழ்யளர்கள்! குற்யளிகள் 



ளதுகளப்ளக உள்ர் என்று எண்ணியி  ஹயண் ளம் [இயின் 

ஏகத்துயத்தழன் நீதள ம்ிக்கனின் களபணநளக ம்ிக்கனளர்க 

துன்புறுத்தழன குற்யளிகள்]. ளம் அயர்கின் யடீுக ஸருங்கழ யருகழஹளம். 

ஸகளஹபளள யபறழன் தண்ணுனிர் ஸகளல்ழனப்  ன்ந ங்களக்கழ எது 

 கத் தனளர் ஸெய்கழஹன். நக்கள் இந்துஹள யிங்குகப் ஹளல் 

தங்கது யடீுகில் உனிபற்யர்களகக் களணப்டுயளர்கள். அது இயின் 

ஸயற்ழக்குரின ளளக இருக்கும்”. 

அல்யஶஹ்(ழஹபஹ்) ததஶைர்ந்து கூமஷனஶன், ”ளஹ இந்த தற்ளண்டின் 

ஸதள க்கம் பதல் [2001 ஆம் ஆண்டு பதல்] உம்ப ன ஹெளதக 

அப்புப்டுத்தழனக் கருணனளளஹயன், ழச்ெனநளக ளஹ உம்ந 

ஃகலீஃதுல்ளஹ்லஶக, பலய்பத்தீளக உனர்த்தழஹன். ழச்ெனநளக, எது 

தூதர்கள் என் இருப்க் கண்டு அஞ்ெ நளட் ளர்கள். ளஹ உநதுப் 

ளதுகளயளஹயன்;ஹநலும் ளஹ உநக்கு ஆதபவும் யமங்குஹயன். ளஹ உம்ந 

அனுப்ிஹன், ீர் எது உண்நன உகழற்கு ழரூித்தரீ். உகம் உம்நப் 

புகழ்ந்து ஹளற்றும் அயிற்கு, நஶன் உம்ண ரு ஷக உர்ந்த நஷணயக்கு உர்த்தும் 

வநம் லரும் . உநது கண்ணீப ெழந்த ஹயண் ளம், ஏஸன்ளல் இந்த கண்ணரீ் உநது 

எதழரிக பழ்கடிக்கும் ஸயள்நளக நளழயிடும். உநக்கு ெழபநங்க 

ஸகளடுத்தயர்கள் [அதளயது: உநக்கு  ெவர்குய ஏற்டுத்தழனயர்கபம்] உநது 

படிய களண யிரும்ின ர்கள், இந்த நக்க ளன் கயித்துக் ஸகளள்ஹயன். 

உநது ம்ிக்கன என்ி த்தழல் நட்டுஹந யப்ீபளக! உக ஹெளதகள் 

ஸதள ரும், ஆளல் நந்துயி ளதரீ்!வலும் உறுதஷப்படுத்தஷக் தகஶள்லீஶக எது 

கலீஃதுல்ளஹ்ஹய! அது (என்னதலன்மஶல்) ஸயற்ழ உம்நழ பம், ஹதளல்யி உநது 

எதழரிகி பஹந உள்து! இந்த ளின் ஸயிப்ளட்டிற்களக ஸளறுநப ன் 

களத்தழருப்ீபளக! இது உம்நப்  த்தயி நழருந்துள் (இ)  

ஸயிப்ள ளகும்”. 



னிதகுயவ! க்கள் இணமலனின் தூதண (அலனுணை 

ஃகலீஃபத்துல்யஶஹ்ணல) ஏற்றுக்தகஶண்ைஶல் அல்யது அலர்கள் அலருக்கு எந்தத் தீங்கும் 

தசய்ஶயஷருந்தஶல், அலர்களுக்கு ஆன்ீக அருள் லறங்கப்படும் என்று 

சர்லலல்யணபள்ர  இணமலன் எனக்கு தலரிப்படுத்தஷபள்ரஶன் . 

உண்ணதன்னதலன்மஶல் இணமலனஶல் அனுப்ப்பட்ை நபிண நஷஶகரிப்பதஶல் 

இப்பூஷில் கடுணஶன தண்ைணை ஏற்பட்டுலிைஶது. றுபுமம், லம்பு ீறுதல்கள், 

பறஷச்தசஶற்கள் ற்றும் துன்புறுத்தல்கள் வபஶன்மணல இந்த பூஷண ைத்ணதக் 

தகஶண்டும் அறஷணலக் தகஶண்டும்  தண்டித்துலிடுகஷன்மன. எல்யஶ தீ 

தசல்களுக்கஶகவும் க்கள் இப்வபஶது னந்தஷரும்பினஶல், இணமலன் இந்த தகஶடி 

ததஶற்றுவநஶஶன: தகஶவஶனஶ ணலஸ்-ஐ அகற்மஷலிடுலஶன். 

ஆகவல, இணமலனின் எல்ணயற்ம கருணைின் பயம் அலன் நம்ணபம் நது 

நண்பர்கணரபம் இந்த தகஶடி தீங்கஷயஷருந்து பஶதுகஶக்கும்படி நஶம் துஆ தசய் 

வலண்டும். ஆனஶல் ஞஶனபள்ரலர்கரஶலும் ததஶணயவநஶக்குணைலர்கரஶலும்   

ட்டுவ (இதணனப்) புரிந்து தகஶள்ர படிபம். எனவல இணமலனுக்குப் பந்து, 

சஸர்குணயணலபம், அறஷணலபம் தகஶண்டுலருகஷன்ம தசல்கரியஷருந்தும் 

லியகஷக்தகஶள்ளுங்கள், இதனஶல் நீங்கள் கஶப்பஶற்மப்படுலரீ்கள்.  எனது பைிில் 

அயட்சஷஶக இருந்ததஶக நஶன் குற்மஞ்சஶட்ைப்பைஶல் இருக்க அதணன ீண்டும் 

உங்கரிைம் கூறுலது எனது கைணஶகும். 

தன்னயற்ம தன்ண, பிஶர்த்தணன ற்றும் தஶனதர்த்துைன் இந்த 

தீணியஷருந்து ஈவைற்மத்ணதத் வதடுங்கள். இணமலன் உங்கள் குணமகணர ன்னித்து 

உங்கணர (தீங்கஷயஷருந்தும்)லிடுலிப்பஶன். உங்கள் குணமபஶடுகரியஷருந்தும் லிடுபட்டு, 

நீங்கள் பிமகு ஆன்ீக  அருளுக்கும் சஶட்சஷரிப்பரீ்கள். இணம லஶர்த்ணதின் 

தூண்டுதல்கரஶல் நஶன் உங்கரிைம் வபசஷிருக்கஷன்வமன், எனது லஶர்த்ணதகரின் 

உண்ணக்கு நீங்கள் லிணலிவயவ சஶன்மரிப்பரீ்கள். 



நஶன் உங்கரிைம் கூமஷதுவபஶல், இணமதலரிப்பஶட்டின் ஆம்ப(கஶய)த்தஷல், தகஶடி 

ததஶற்றுவநஶய் குமஷத்து அல்யஶஹ்(ழஹப்வ) ீண்டும் ீண்டும் எனக்கு 

தலரிப்படுத்தஷனஶன். ஆனஶல், பகந்தஷருப்பி இந்த தலரிப்பஶடுகரின் 

உண்ணத்தன்ணண அங்கஸகரிக்கஶதலர்களுக்கு  அந்வதஶ பரிதஶபவ! இந்த இணம 

லஶர்த்ணதகணர பணற கட்டுக்கணதகரஶக ஆக்கஷலர்கள் ீதும் பரிதஶபவ! 

அல்வம்துயஷல்யஶஹ்,  ளன் இந்தழனளவுக்கள னணத்தழன் ஹளது, 

இன்னும் துல்ழனநளக கூறுயஸதன்ளல், ஹகபளயின் தருல் 

இஸ்ளம் ள்ி யளெழல் யத்து,  ஜநளஅத்துச் சலஹீில் 

இஸ்ளத்தழன் அத்து ம்ிக்கனளர்களுக்கும் பன்ளக, 

அல்ளஹ்(றஶஹ்) நற் ெழ யிரனங்களு  ன் இவ்வுக 

அமழக்கும் ஹபமழவுகள் ற்ழ நளண் ரின் ஸநளமழனில் எக்கு 

ஸயிப்டுத்தழளன். 

இணமலன் நக்கஶக கட்ைணரிட்ைணதத் தலி வலறு எதுவும் நக்கு நைக்காது. 

அலவன நம்பணை அசனும் நது பஶதுகஶலயனும் ஆலஶன் . இணமலன் ட்டுவ நது 

நம்பிக்ணகக்கு தகுதஷஶனலனஶலஶன் . எனவல வ இணமலனும், தனித்துலஶன 

இணமலனுஶகஷ அந்த இணமலன் ீவத உங்கரது நம்பிக்ணகண ணலத்துலிடுங்கள். 

இணமலன் நஶடினஶல், நீங்கள் உங்கணர அலனுக்கு அர்ப்பைித்துலிட்ைஶல், அணனத்துவ 

தசல்பை ததஶைங்கஷலிடும்.  ஆகவல, “ஃஸ்ிர் றப்பன் ஜநீள.” –அறகஷப் 

தபஶறுணண வற்தகஶள்ளுங்கள். இன்ளஶ- அல்யஶஹ். 

அல்வம்துயஷல்யஶஹ், நது ஜஶத் அதஷகஶப்பூர்லஶக பதஷவு தசய்ப்பட்டு 

பன்னிண்டு ஆண்டுகள் ஆகஷன்மன (10 ஶர்ச் 2008-2020), நஶணர தஶரீளஷஸ் தனது 52 லது 

சுதந்தஷ தஷனத்ணத தகஶண்ைஶை இருக்கஷன்மது(வலும் 28 ஆண்டுகஶய குடிசு).  நஶம் 

வ்தலஶருலரும் அலலர் தஶய்நஶட்டிற்கஶக துஆ தசய்வலஶம், வலும் அல்யஶஹ் தனது 

அணைஶரங்கரின் உண்ண ற்றும் அலனது ஏகத்துலத்தஷன் பக்கம் க்கரின் 
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உள்ரங்கணரத் தஷமப்பஶனஶக! வலும் அலன் எப்வபஶதும் தனது நஷறயஷன் கஸழ் நம்ணப் 

பஶதுகஶப்பஶனஶக! ஆீன்! ழஹம் ஆீன்! 

கலனித்து வகட்ைணக்கு உங்கள் அணனலருக்கும் நன்மஷ. அஸ்றளப அக்கும் 

யபஹ்நதுல்ளலழ யபக்களத்துலஶ. 
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