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ِح﮵�م   ِ الّرَ
﮲

ْحَمں ِه الّرَ ﮳�ِْسِم الّلَ
என� அன்�ற்��ய ஸஹாபாக்கேள!

அஸ்ஸலா� அைலக்�ம் வரஹ்மத்�ல்லா� வபரகாத்�� 

(சாந்�, க�ைண மற்�ம் இைறவ�ன் அ�ள்கள் உங்கள் �� �லவட்�மாக!)
அல்ஹம்��ல்லாஹ்!.�ம்ம அல்ஹம்��ல்லாஹ்! இந்த அ��க்��ய
நாளா�ய, �சம்பர் 19, 2020 அன்� ேகரள ஜமாஅத்�டன் சர்வேதச ஜலஸா
ஸாலானா�ல் இைணந்��ப்ப� எனக்� ��ந்த ம�ழ்ச்�ைய அ�க்�ற�.
ஒட்�ெமாத்த ேகா�ட்-19ன் �ழல் �ல��ன்ற ேபா��ம், இஸ்லா�ய
வ�காட்�த�க்காக�ம், அந்தந்த நா�க�ல் உள்ள அரசாங்க ெந��ைற
க�ன்ப��ம் நம� ஜலஸா ஸாலானாைவ நடத்த ���ற�. வ�ம் ஆண்�ல்
ெதாற்�ேநாய் இன்�ம் ��ரமா���ம் என்பைத �ைன�ல்
ெகாள்�ங்கள்! இ�ந்தேபா��ம், ெமா��யஸ் உள்�ர் ெதாற்�க்கைளப்
ெபா�த்�, ெதாற்�ேநா���ந்� ஏறக்�ைறய �ல���க்�ம். ேகா�ட்-19
இன் �ைலைம �க�ம் ��ரமா��ட்ட இந்�யா��ம், உல�ன் �ற இடங்
க��ம் காணப்ப�ம் என� ஸஹா�கள் அைனவ�க்காக�ம் �ரார்த்தைன
ெசய்�ேறன். அல்லாஹ் உங்கள் அைனவ�ன் ��ம் அ�ள்��வானாக! எல்லாத்
�ங்�க���ந்�ம் உங்கைளப் பா�காப்பானாக! இம்ைம��ம் வரக்��ய
(ம�ைம)வாழ்��ம் உங்க�க்� மன�ைறைவ ஏற்ப�த்�வதாக இ�க்�ம்
அத்தைகய அ�(ள்க)ைள உங்க�க்� வழங்�வானாக! உலெகங்��ம்
இஸ்லாத்�ன் ேமன்ைமைய ேம�ம் அ�க�க்க இர�ம் பக�ம் உைழக்�ம்
என�த் ேதாழர்கள் அைனவ�க்�ம் அல்லாஹ் அ�ள்��வானாக! அல்லாஹ்
மற்�ம் இந்த சகாப்தத்�ல் (ேதான்��ள்ள) அவன� ஃக�ஃபத்�ல்லாஹ்�ன்
வ�காட்�த�ன்ப��ம் இஸ்லாத்�ன் ெவற்�ைய ேநாக்� ெசல்வதற்�ம்
அவர்க�க்� உத���வானாக! ஆ�ன்..

ஜலஸா ஸாலனா ( [நம்�க்ைகயாளர்க�ன்] வ�டாந்�ர ஒன்��டல்) 

ஆரம்பத்�ல் வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம்
அஹ்மத்(அைல) அவர்களால் ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. �ேன-இஸ்லாம் பற்�ய
உங்கள� அ�ைவ அ�க�ப்பதற்�ம், சேகாதரத்�வ மற்�ம் சேகாத�த்�வத்
�ன் உற�கைள வ�ப்ப�த்�வதற்�மான ேநாக்கம் (அ�ல்) இ�ப்பதால், அ�
ேநர�யாகேவா அல்ல� �கழ்�ைல(ஆன்ைலன்) தளத்�ன் �லமாகேவா
(கலந்� ெகாள்வ�) �க�ம் அவ�யமானதா�ம். ெகாேரானா ைவர�ன்
தற்ேபாைதய மற்�ம் அபாயகரமான �கழ்�, அதன் ப�ணாமம் மற்�ம்
�றழ்� ஆ�யைவ ம�த�லத்�ற்� ஓர் அச்��த்தலா�ம். ஆனால் அல்லாஹ்
�டத்��ம், இஸ்லாத்�ன் அைனத்� �ண்க�ன் ��ம் உண்ைமயான
நம்�க்ைக (அதாவ� உண்ைமயான ஈமான்) ெகாண்��ப்பதால், �ங்கள்
அல்லாஹ்�ன் ��ப்பத்�ற்� �ற்��ம் அ�ப�ந்�, (கடந்� ெசல்�ம்)
பாைத�ன் ஒவ்ெவா� அ���ம் அவ�ைடய உத�ைய நாட ேவண்�ம்.

ச�ப காலமாக நான், நம� ேநசத்�ற்��ய �தர் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�(ஸல்) 
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அவர்கள் காலம் �தல், வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம்
அஹ்ம� (அைல) அவர்கள் காலத்�ல் ெவ�ப்ப�த்தப்பட்ட  �ஆக்கள் மற்�ம்
இைற ெவ�ப்பாட்�ன் இக்காலத்�ல் இந்த எ�ய அ�யா�க்� (அல்ஹ்�ன்
க�ஃஅபா�ற்�) ெவ�ப்ப�த்தப்பட்ட �ரார்த்தைனகள் ��த்�ம் நான்
ெதாடர்ச்�யான ேப�ைரகைள தந்� வ��ேறன். நம்�க்ைகயாளர்க�க்�
�ரார்த்தைனகள் �க�ம் �க்�யமானதா�ம்; ேம�ம் உண்ைமயான ேகடய
மாக�ம் நம்�க்ைக�ன் எ��க�க்� எ�ரான �ர்ைமயான ஆ�தமாக�ம்
ெசயல்ப��ன்ற�. நம்�க்ைக�ன் எ��கள் என்� நான் ��ம்ேபா�, அதன்
ெபா�ள் �க�ம் பரந்த�. அல்லாஹ்ைவ�ட�ம் (இந்த)உல�ற்�
�ன்��ைம ெகா�க்�ன்ற உங்கள� ெசாந்த �யநலன்க�ம் (�ட) உங்கள�
நம்�க்ைக�ன் எ��களாக இ�க்க ���ம். இஸ்லாத்�ன் �தான உங்கள�
நம்�க்ைக�ன் காரணமாக உங்க�க்ெக�ராக ெவ�ப்ைப ஏற்ப்ப�த்�க்
ெகாண்��க்�ம் மாற்� மதங்கைளச் சார்ந்த மக்க�ம் உண்ைமயான
நம்�க்ைக�ன் எ��களாக இ�க்கலாம். நாங்கள் இஸ்லாத்ைத சார்ந்தவர்கள்
என்� ��க்ெகாண்ேட, அதன் ேபாதைனகைள தைல�ழாக மாற்��ன்ற
ெபயரள�ளான �ஸ்�ம்க�ம் நம்�க்ைக�ன் எ��களாக இ�க்கலாம்.

எனேவ, ேகரள ஜமாஅத்��ம், உல�ன் �ற இடங்க��ம் உள்ள என�
ஸஹாபாக்களா�ய �ங்கள், (ெசல்�ன்ற) வ��ன் ஒவ்ெவா� அ���ம்,
உங்க�டத்�ல்  ஆட்ெகாண்�ள்ள உள்ளார்ந்த �ைமகைள எ�ர்த்�ப் ேபாராட
க�ம் �யற்� ேமற்ெகாள்ளேவண்�ம். ஒவ்ெவா� ம�த�க்�ம்
நன்ைம��ம், �ைம��ம் பங்��க்�ன்ற�. நமக்�ள் இ�க்�ம்
�ைமகைள கட்�ப்ப�த்�, அைத இல்லாமல் ஆக்�வ� தற்ேபா�  நம்�டேம
உள்ள�. உண்ைமயான ெவற்� என்ப� ைத�யமாக கா�யத்�ல் இறங்�
பல�னர்களா�ய நமக்�ள் இ�க்கக் ��ய �ைமகைள கட்�ப்ப�த்�,
(அதைன) ெவற்�ெகாள்வ�ேலேய உண்ைமயான �ஹாத் அடங்��ள்ள�.

இஸ்லாம் ேதான்�ய���ந்� இன்� வைர, உங்கள் ெசாந்த நல�க்காக
அல்லாஹ் பல �ரார்த்தைனகைள (�ஆக்கைள) ெவ�ப்ப�த்��ள்ளான்.
ெவ�ம் உதட்டள�ல் மட்�மல்லாமல், (அந்த) வார்த்ைத�ன் உண்ைமயான
அர்த்தத்�ல் �ங்கள் �ஸ்�ம்களாக மாற உத��ம் ஒவ்ெவா� அ�க்�ம்
(ேதைவயான) பாகாப்�ற்க்கான �ரார்த்தைனகள் உள்ளன. எனேவ, அதன்
பலன்கைள ெப�வதற்காக �ங்கள் இந்த �ரார்த்தைனகைள கற்�க் ெகாண்�
அவற்ைற உங்கள் வாழ்க்ைக�ன் ஓர் ஒ�ங்�ைணந்த அங்கமாக ஆக்�
ெகாண்�, அவற்ைற ��ந்தவைர ஓ�ங்கள்.

உல�ன் பார்ைவ ேவகமாக மா�க்ெகாண்ேட ெசல்�ற�, ேம�ம் உலைகக்
கடந்� ெசல்�ன்ற ��ய மாற்றங்க�க்ேகற்ப ைவராக்�யத்ைத�ம்,
�றைன�ம் அல்லாஹ் மட்�ேம உங்க�க்� வழங்�ட ���ம். அ�
இஸ்லாத்�ன் உைடைமகைள (அதாவ� இஸ்லாம் அதன் ச�யான கட்டைளகள்
மற்�ம் வ�காட்�த�ன் �லம் உங்க�க்� வழங்��ள்ள ப�ற்�ையக்)
ெகாண்ேட அதைன உ�வாக்� உத�ட இய�ம். இஸ்லாம் நமக்� எதைன
கற்�த்�ள்ளேதா, அந்த ேபாதைனகள் எப்ேபா�ம் ப�ைமயானைவ, அைவ
ஒ�ேபா�ம் உபேயாகத்�ல் இல்லாததாக ஆ��ட ��யா�. ��த
��க்�ர்ஆன் ஓர் உ��ள்ள ேவத�ம், அதன் சட்டங்கள் வர��க்�ம் எல்லா
காலகட்டங்க�க்�ம் ெபா�ந்தக் ��ய�மா�ம். ��த ��க்�ர்ஆைன�ம்,
ந�கள் நாயகம்(ஸல்) அவர்க�ன் �ன்னத் (வ��ைற)கைள�ம் பற்�ப்
��த்�க்ெகாள்பவர்கள் ஒ�ேபா�ம் வ�தவற மாட்டார்கள். இதன் �லம்,
நான் �ற ��ம்�வ� (என்னெவன்றால்): �ர்ஆ�ய ேபாதைனகைள�ம்,
நம� ேநசத்�ற்��ய இைறத்�தர் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்க�ன் நைட�ைற 
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நைட�ைறகைள�ம் உண்ைமயாக ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம். �ங்கள்
�ஸ்�ம்கள், அல்ல� இந்த சகாப்தத்�ன் க�பாத்�ல்லாஹ்ைவப் �ன்பற்�
பவர்கள் என்� ��க்ெகாண்�, அல்லாஹ், அவன� ��த ந�(ஸல்) அவர்கள்
மற்�ம் அவன� க�ஃபத்�ல்லாஹ் ��ர் அஹ்மத் அ�ம் ஆ�ேயார்
��யவற்ைறெயல்லாம் நைட�ைறப்பப�த்தாமல் இ�ப்ப� ேபா�மான
தாகா�. இ� உண்ைமயான பக்� அல்ல. ஒ� �ஸ்��ன் உண்ைமயான பக்�
என்ப� அல்லாஹ் மற்�ம் அவன� ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட �தர்க�ன் எல்லா
�ற்�கைள�ம் �ங்கள் கைட��ப்ப�ேலேய உள்ள�. அ� அல்லாஹ்�ைடய
��ன் (மார்க்கத்�ன்)�ரச்சாரத்�ற்காக �ங்கள் உங்கள� ேநரத்ைத ஒ�க்�
ஈ�ப�வ�ல்தான் உள்ள�.

�ய �ர்ஆ�ல், அல்லாஹ் இவ்வா� ���றான்: “அல்லாஹ்�ன் பால்
மக்கைள அைழத்�த் தம்�ைடய நம்�க்ைகக்ேகற்ப ெசயலாற்�, நான்
கட்�ப்பட்� நடப்பவர்கைள ேசர்ந்தவனாேவன் எனக் ��பவைர�ட�ம்
�க �றந்தைதக் ��பவன் எவன்?” (அல் ஃ�ஸ்�லாத் 41:34)

அல்ஹம்��ல்லாஹ்!, �ம்ம அல்ஹம்��ல்லாஹ்!, இந்த சகாப்தத்�ல்
இந்தஉன்னத ேவைலக்காக அல்லாஹ் நம்ைமத் ேதர்ந்ெத�த்�ள்ளான்.

க�ஃப�ல்லாஹ்�டன் அவர்க�ன் ஸஹாபாக்க�ம், �ன்பற்�பவர்க�ம்
(ஒன்�) ேசர்ந்தவா�, அல்லாஹ்�ன் ��ப்பத்�ற்� உண்ைமயாக
அ�ப�ந்�, உள்ளத்��ம், நைட�ைற��ம் உண்ைமயான �ஸ்�ம்களாக
இ�க்கக்��ய, நாம் தான் இன்ஷா-அல்லாஹ், தவ்�த் (அதாவ�
அல்லாஹ்�ன் ஏகத்�வம்) �ைறந்த ஒ� �றந்த உல�ன் அைமப்ைப ேநாக்�
அ�வ�த்�ச் ெசல்லக் ��யவர்கள். இன்ஷா-அல்லாஹ்!, இஸ்லாத்�ற்கான
உங்கள� ேகா�க்ைக மற்�ம் உங்கள� அைழப்�க்கள் �லம் பலர்
இஸ்லாத்�ன் உண்ைமைய அங்�க�த்� ஏற்�க்ெகாள்வார்கள்; ேம�ம்
சர்வவல்லைம�ள்ள இைறவ�ன் ஏகத்�வத்ைத ஒப்�க்ெகாண்�, அவன�
வணக்க வ�பாட்�ல் அவ�டன் எந்த இைணகைள�ம் ஏற்ப�த்� �டாமல்
அவ�க்� மட்�ேம ேசைவ ெசய்வார்கள்.

தற்ேபா� �ங்கள், இந்த வ�காட்�த�ன் பக்கேம ேதைவயான �யற்�கைள
ெதாடர்ந்� ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்; ேம�ம் இன்ஷா-அல்லாஹ், உங்கள�
�யற்�க�க்� பலன�க்�ம் நாள் ெவ�ெதாைல�ல் இல்ைல.
அல்லாஹ்�ன் வ��ல் ெதாடர்ந்� க�ைமயாக �யற்� ெசய்�ங்கள்.
மக்க�க்� அஞ்சா�ர்கள்! மாறாக அல்லாஹ்�க்� மட்�ேம அஞ்�ங்கள்!
என்ெறன்�ம் �ைலத்��க்�ம் இைறவன் �ேத நம்�க்ைக ைவத்�,
உங்கள� ெதா�ைக��ம், (ஏைனய) வ�பாட்��ம் அவைனத் ேத�ங்கள்.
இந்த அ��க்��ய சாதைனக்� உங்கள� �ன் (மார்க்கப்)ப�கள் ���ம்
�க்�யத்�வம் வாய்ந்தததா�ம்.அல்லாஹ்  ெபா�த்� ைவத்�ள்ள உள்ளார்ந்த
�றைம�ம் ஆற்ற�ம் உங்கள் ஒவ்ெவா�வ�டத்��ம் உள்ள�. என�
உண்ைமயான சஹாபாக்கள் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் அவேனா அல்ல� அவேளா
��ம்�னால் "மைலகைள�ம்  நகர்த்� ��ம்" �றன் உள்ள�. �ங்கள்  அ�ல்
மன� ைவத்தால், அவன� வ��ல்  உங்கள� ப�கைள �ைறேவற்�ம்
ெபா�ட்� அல்லாஹ்�ன் உத�க்காக �ரார்த்தைன ெசய்�ங்கள்.

அல்லாஹ்�ன் உத� மற்�ம் வாக்����ல் ஒ�ேபா�ம் �ரக்�யைடய
ேவண்டாம். இஸ்லாத்ைத �ண்�ம் கட்�ெய�ப்ப அவன� க�பா�ற்� உத�
ெசய்பவர்க�க்� அல்லாஹ் எப்ேபா�ம் உத� ெசய்வான். உண்ைமயான
ஆன்�க �ன்ேனற்றத்�ற்�ம் அல்லாஹ்�ன் ெந�க்கத்ைத அைடவதற்�ம் 
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இ� �க�ம் அவ�யமானதா�ம். உங்கள் வாழ்நா�ல், உங்கைள ச�யான
பாைத�ல் வ�நடத்த ப��த்த ஆ��டன் (��ல்���டன்) வந்த
அல்லாஹ்�ன் �த�ன் �� நம்�க்ைக ெகாண்�ள்ள �ங்கள் (உண்ைம�ல்)
அ�ர்ஷ்டசா�கள். �ங்கள் ெவ�மேன நம்�க்ைக மட்�ம் ெகாள்ளாமல்,
அத்�டன் �ங்கள் �ன்வந்� இஸ்லாத்�ன், ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ன்
�ன்ேனற்றத்�ற்� உங்கள� ஆதரைவ�ம் உத�ைய�ம் வழங்��ள்�ர்கள்.
மாஷா-அல்லாஹ்! அல்ஹம்��ல்லாஹ்!. இ�ேவ ஓர் உண்ைமயான
நம்�க்ைகயாளர் தனக்�ள் ஆழப்ப�யைவத்� அதைன ெசயலாக மாற்��ம்
உண்ைமயான ஆன்மாவா�ம். 

அல்லாஹ் உங்கள் அைனவர் ��ம் அ�ள்��வானாக! ேம�ம் உங்கள் ஜலஸா
ஸாலானா�ல் வழக்கத்�ற்� மாறான அ�ைளப் ெபா�வானாக! மலக்�கள்
உங்க�க்� அைம��ன் வாழ்த்�க்கைள ெத��ப்பார்களாக! ேம�ம்
உங்கள� ெசாந்த நல�க்காக�ம், அந்தந்த ��ம்பங்க�ன் நல�க்காக�ம்,
அேதப்ேபான்� ேகரளா, மற்�ம் உலெகங்��ம் உள்ள நம� �� ஜமாஅத்�ல்
ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ன் நல�க்காக�ம், �ங்கள் (ேகட்�ன்ற) உங்கள�
பயபக்� ெகாண்ட �ரார்த்தைனகைள அல்லாஹ் உங்க�க்�  வழங்�
வானாக!. இன்ஷா-அல்லாஹ், ஆ�ன்!

உங்கள� க�வான கவனத்�ற்� நன்�!
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நம்பிக்ைகயாளர்க�க்� பிரார்த்தைனகள் மிகவ�ம்நம்பிக்ைகயாளர்க�க்� பிரார்த்தைனகள் மிகவ�ம்நம்பிக்ைகயாளர்க�க்� பிரார்த்தைனகள் மிகவ�ம்
�க்கியமானதா�ம்; ேம�ம் உண்ைமயான ேகடய�க்கியமானதா�ம்; ேம�ம் உண்ைமயான ேகடய�க்கியமானதா�ம்; ேம�ம் உண்ைமயான ேகடய
மாகவ�ம் நம்பிக்ைகயின் எதிரிக�க்� எதிரானமாகவ�ம் நம்பிக்ைகயின் எதிரிக�க்� எதிரானமாகவ�ம் நம்பிக்ைகயின் எதிரிக�க்� எதிரான
�ர்ைமயான ஆய�தமாகவ�ம் ெசயல்ப�கின்ற�.�ர்ைமயான ஆய�தமாகவ�ம் ெசயல்ப�கின்ற�.�ர்ைமயான ஆய�தமாகவ�ம் ெசயல்ப�கின்ற�.   

நம்பிக்ைகயின் எதிரிகள் என்� நான் ��ம்ேபா�,நம்பிக்ைகயின் எதிரிகள் என்� நான் ��ம்ேபா�,நம்பிக்ைகயின் எதிரிகள் என்� நான் ��ம்ேபா�,
அதன் ெபா�ள் மிகவ�ம் பரந்த�.அதன் ெபா�ள் மிகவ�ம் பரந்த�.அதன் ெபா�ள் மிகவ�ம் பரந்த�.   

அல்லாஹ்ைவவிடவ�ம் (இந்த)உலகிற்� �ன்�ரிைமஅல்லாஹ்ைவவிடவ�ம் (இந்த)உலகிற்� �ன்�ரிைமஅல்லாஹ்ைவவிடவ�ம் (இந்த)உலகிற்� �ன்�ரிைம
ெகா�க்கின்ற உங்கள� ெசாந்த �யநலன்க�ம்ெகா�க்கின்ற உங்கள� ெசாந்த �யநலன்க�ம்ெகா�க்கின்ற உங்கள� ெசாந்த �யநலன்க�ம்
(�ட) உங்கள� நம்பிக்ைகயின் எதிரிகளாக இ�க்க(�ட) உங்கள� நம்பிக்ைகயின் எதிரிகளாக இ�க்க(�ட) உங்கள� நம்பிக்ைகயின் எதிரிகளாக இ�க்க
��ய�ம்.��ய�ம்.��ய�ம்.   

இஸ்லாத்தின் மதீான உங்கள� நம்பிக்ைகயின்இஸ்லாத்தின் மதீான உங்கள� நம்பிக்ைகயின்இஸ்லாத்தின் மதீான உங்கள� நம்பிக்ைகயின்
காரணமாக உங்க�க்ெகதிராக ெவ�ப்ைப ஏற்ப்காரணமாக உங்க�க்ெகதிராக ெவ�ப்ைப ஏற்ப்காரணமாக உங்க�க்ெகதிராக ெவ�ப்ைப ஏற்ப்
ப�த்திக் ெகாண்��க்�ம் மாற்� மதங்கைளச் சார்ந்தப�த்திக் ெகாண்��க்�ம் மாற்� மதங்கைளச் சார்ந்தப�த்திக் ெகாண்��க்�ம் மாற்� மதங்கைளச் சார்ந்த
மக்க�ம் உண்ைமயான நம்பிக்ைகயின் எதிரிமக்க�ம் உண்ைமயான நம்பிக்ைகயின் எதிரிமக்க�ம் உண்ைமயான நம்பிக்ைகயின் எதிரி
களாக இ�க்கலாம்.களாக இ�க்கலாம்.களாக இ�க்கலாம்.   

நாங்கள் இஸ்லாத்ைத சார்ந்தவர்கள் என்�நாங்கள் இஸ்லாத்ைத சார்ந்தவர்கள் என்�நாங்கள் இஸ்லாத்ைத சார்ந்தவர்கள் என்�
�றிக்ெகாண்ேட, அதன் ேபாதைனகைள தைலகீழாக�றிக்ெகாண்ேட, அதன் ேபாதைனகைள தைலகீழாக�றிக்ெகாண்ேட, அதன் ேபாதைனகைள தைலகீழாக
மாற்�கின்ற ெபயரளவிளான �ஸ்லிம்க�ம்மாற்�கின்ற ெபயரளவிளான �ஸ்லிம்க�ம்மாற்�கின்ற ெபயரளவிளான �ஸ்லிம்க�ம்
நம்பிக்ைகயின் எதிரிகளாக இ�க்கலாம்.நம்பிக்ைகயின் எதிரிகளாக இ�க்கலாம்.நம்பிக்ைகயின் எதிரிகளாக இ�க்கலாம்.

க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்   

அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்   


