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என� அன்�ற்��ய சேகாதர, சேகாத�கேள! �ழந்ைதகேள!

َالُم َعَل﮵�ُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َو﮳�ََرَ�﮴�ُُه الّسَ

அஸ்ஸலா� அைலக்�ம் வரஹ்மத்�ல்லா� வபரகாத்�� 
(சாந்�, க�ைண மற்�ம் இைறவ�ன் அ�ள்கள் உங்கள் �� �லவட்�மாக!)

அல்ஹம்��ல்லாஹ்! மார்ச் 08, 2020 அன்� �ஹர் மற்�ம் அஸர் ெதா�ைகக்
�ப் �ற�, என்ைனப்  பைடத்தவ�டனான பல �ஆக்க�க்�ப் �ற�
அல்லாஹ் (தபாரக்) எனக்� பல இைறெவ�ப்பா�கைள வழங்��ள்ளான்.
இந்த ெவ�ப்பா�களான� என்ைன �ன்பத்�ற்�ள்ளாக்�ய பல க�னமான
ேசாதைனக�க்�ம், (அதன் �ைளவாக) என்�ைடய உடல்நலம் பா�க்கப்
பட்ட �ற� ெவ�ப்ப�த்தப்பட்டன; அவற்ைறெயல்லாம் �ைனத்�, என்
கண்க�ல் கண்�ர் மல்க, நான் அல்லாஹ்ைவ ேவண்� அவ�ைடய ஒப்பற்ற
(அசாதாரணமான) உத�ைய நா�ேனன். �ற� நான் ஒ� பல�னமான
�ைல�ல் �ழ்ந்� �ட்ேடன். இந்த �ைல�ல்தான், அல்ஹம்��ல்லாஹ்
�ம்ம அல்ஹம்��ல்லாஹ்! எல்லாம்வல்ல இைறவன், ஓர் அசாதாரணமான
வாசைனைய ெவ�ப்ப�த்�வதன் �ல�ம் சமஸ்��தத்�ல் வார்த்ைதகைள
ெவ�ப்ப�த்�யதன் �ல�ம் எனக்� ைத�யத்ைத வழங்�னான். இந்த
ந�மணம் ெவ�ப்பட்டெபா��, நான் �ைகப்படலத்ைத�ம் கண்ேடன், அதன்
�ற�தான், இந்த ெவ�ப்பா�கள் சமஸ்��தத்�ல் என் �ன்னால்
ேதான்�ய�:

(1) யவத் ஸ்தஸ்யந்� �ராயா ச�தாஷ் சா ம�தேல தவாத் ராவத் பகவான்
கதா ேலாேக� ப்ரச்ச�ஷ்ய�.

���ன் �� மைலக�ம் ஏ�க�ம் இ�க்�ன்ற வைர,
சர்வவல்லைம�ள்ள இைறவன் இந்த உலகத்�ல்  ெதாடர்ந்� (அவன�)
ஒ�ைய அ�ப்�வான்.

(2) அஸேடா மா ஸட்  கமாயா, தமாேஸா மா ஜ்ேயா�ர் கமாயா, ��த்யர்ம
அம்�தம் கமாயா.

உண்ைமயற்ற���ந்� என்ைன சத்�யத்�ன் பக்கம் வ�நடத்�வாயாக!,
இ��ல் இ�ந்� ஒ��ன் பக்கம்  வ�நடத்�வாயாக! மரணத்���ந்�
என்ைன �த்�யத்�ன் (���ல்லா வாழ்�ன்) பக்கம் வ�நடத்�வாயாக!,

�ன்னர் அல்லாஹ் எனக்� (இவ்வா�) ெவ�ப்ப�த்�னான்: “அல்லாஹ்
(அவேன எந்தத்) �ைண�ம் இன்� அவன� க�ஃபாைவத் ேதர்�
ெசய்�றான், அ� ம�தனால் அல்ல. இ� அல்லாஹ்�ன் அ�ளா�ம்;
(அைத)அதற்� த��யானவ�க்� உ�யதா�ம். அல்லாஹ் (தபாரக்வதாலா
வால்) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட க�ஃபா வாழ்�ற்காக  (உ�ர் ெகா�ப்பவர்)
ஆவார். (அவன�) கட்டைள பற்�(ய)  ேகள்� �ட எ�வ�ல்ைல. ”
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ம�தர்க�ன் ைககள் ெசய்த ெசயல்க�ன் காரணத்தால் கட��ம்
�லத்��ம்  �ழப்பம் ேதான்��ள்ள�. (�ைமக���ந்�) அவர்கள்
��ம்���ம் ெபா�ட்� அவர்க�ன் ெசயல்க�ல் �லவற்ைற அவர்கள்
�ைவக்�ம்ப� அவன் ெசய்�றான்.
(�� �ர்ஆன் �ரா அர் �ம் அத்.30, வச.42)

ெகாேரானா ைவரஸ்

இந்த �ற்றாண்�ன் ெதாடக்கத்�ன்ேபா�, 'ம�த�லம் ஆபத்�ல் உள்ள�.
அதனால்  ம�த�லத்�ன் �� ெபா�வாக ஒ� ெகா�ய ைவரஸ்(���)
இறங்�ம்(அதாவ� தாக்�ம்) என்� அல்லாஹ் (�ப்ஹான) பல�ைற (எனக்�)
ெவ�ப்ப�த்�னான். 2002 �தல் 2003 ஆம் ஆண்� வைர, ம�த�லத்ைத�ம்
அ��ம் ��ப்பாக நம்�க்ைகயாளர்கைள �ன்��த்�யவர்கைள�ம்
எச்ச�க்க �ண்�ம் �ண்�ம் ஃக�ஃபத்�ல்லாஹ்�ற்� (அதாவ� இந்த எ�ய
அ�யா�க்�) இைற ெவ�ப்பா� வந்த�. இன்� நாம் அ�ந்த (இவ்)உலகம்
�ந்ைதய �ற்றாண்�ன் உலகத்���ந்�ம் �க�ம் ேவ�பட்�ள்ள�. உலகம்
எல்லாத் �ைறக��ம் �ைறயாக ெவ�ப்பட்�, வளர்ச்� அைடந்� அத்�டன்
இைறவ�ன் ��ப்�க்� வ�வ�க்�ம் பாைத���ந்�ம் மக்கள்
�ல�ச்ெசன்��ட்டார்கள். அவர்கள் �ய்ைம மற்�ம் நல்ெலா�க்கத்�ன்
வரம்�கைள ���ட்டார்கள். ��தப்ப�த்தப்பட்�ள்ள  சட்டங்கைள ��த்�
�ட்டார்கள் ேம�ம் இவ்�லக ெபா�ட்க�ன் �� இந்நாள் வைர ��ந்த
ேநசத்�ட�ம், தற்ெப�ைம�ட�ம்,  �ய ��ப்��ட�ம் ��யெதா�
வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்� ெகாண்��க்�றார்கள். இைவ அைனத்�ேம அவன�  
பார்ைவ�ன்�ழ் இைறக் கட்டைளகைளப் �றக்க�ப்பதன் �ல�ம்,
ெப�ங்ெகா�ைமயான  ெசயல்கைளச் [அதாவ� க�ைமயான �ற்றங்கைளச்]
ெசய்ததன் �ல�ம், ஒ� ெவ�ப்பைடயான �ளர்ச்� மற்�ம் ெவட்க�ல்லாத
இ�ெசயல்க�னால் அவைன  �ண்ப�த்�யதன் காரணத்�னா�ேமயா�ம்.

மக்க�ன் ெபள�க மற்�ம் மார்க்க நல்வாழ்ைவ ெந�ப்ப�த்�வதற்காக
இைறவன் அ�ப்��ன்ற அவன� (வ�காட்�ம்) தைலவர்க�க்�க் �ழ்ப்
ப�யாதவர்கள் �� இைறவ�ன் ப�வாங்�தல் (த�ந்த தண்டைன)
��க்கப்ப��ன்ற�. இந்த மக்கள் �ளர்ச்� ெசய்வேதா� கட்டைளகைள�ம்
�றக்க�த்� (பயனற்றதாக்�) ���ன்றார்கள். அவர்கள் சட்ட�ேராதம்,
அ�� மற்�ம் கர்வத்�டன் ெசயல்ப�வதன் �லம் எ�ர்ப்� மற்�ம்
�ேராதத்ைதக் ெகாண்� �ன்ேனற்றத்ைத �ைறத்����ன்றார்கள்.
அவ்வா� ெசயல்ப��ன்றேபா�, இைறவனால் ��வப்பட்�ள்ள எந்தெவா�
ெதாடர்ைப�ம் �ண்�த்����ன்றார்கள். ேம�ம் சர்வ வல்லைம�ைடய
வ�ன் எல்ைலயற்ற ஞானத்�டன் ெகாண்� வந்�ள்ள (ேபாதைனைய)�ம்
�ராக�த்� ���ன்றார்கள்.

ஒவ்ெவா� �ற்றாண்�ன் ெதாடக்கத்��ம் அவன� உண்ைமத் தன்ைமைய
உ��ப்ப�த்தத் ெத�வான�ம்  அைசக்க ��யாத�மான வாதங்க�டன்
ேதான்றக் ��ய இைறத்�தைர �ராக�ப்பவர்க�ன்  �� இைறவ�ன்
ேகாபம் இறங்��ற�. அவர்கள் அவ�ைடய அைடயாளங்கைள தங்கள�
ெசாந்த �ைறம� மனப்பான்ைமையக் ெகாண்� ம�க்�ன்றார்கள்; அவர்கள்
அவைர அவம�க்�றார்கள்;அவைர தண்�க்�றார்கள்;  அவைர �ஷ்�ரேயாகம்
ெசய்�றார்கள்;அவைர மார்க்கத்�ன் எ�� என்�ம் அ��க்�றார்கள்;இன்�ம்  
அவர� மரணத்ைத�ம் (�ட) �ட்ட���றார்கள்.
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உல�ன் பல ெப�ய நா�கைள�ம், �க சக்�வாய்ந்த நா�கைள�ம் தங்கள�
�ழங்கால்க�க்�க் (�ழ்) ெகாண்�வந்��க்�ன்ற, இைறவ�ன்
ேகாபத்�ற்க்� �ன் உத�யற்றதாக்��ள்ள அத்தைகயெதா� ைவரஸ்(���)
ேய  ‘ெகாேரானா ைவரஸ்’ ஆ�ம். உல�ல் சக்�வாய்ந்தவர்கள் என்� வாதம்
ெசய்பவர்கேள! �ங்கள்(தான்) ���ல் ெதய்வங்கள் (அைனத்� அ�காரங்
கைள�ம் ெகாண்�ள்ளவர்கள்) என்� ��க்ெகாள்பவர்கேள! �ண்�ம்
�ந்�த்�ப் பா�ங்கள்!. �ங்கள் உண்ைம�ேலேய சக்�வாய்ந்தவர்கள்
என்றால், ஏன் (உங்க�க்�) இத்தைன பயம்? பள்�க்�டங்கள், �டங்�கள்,
பல்ெபா�ள் அங்கா�கள், கைடகள் மற்�ம் அ�வலகங்கைள ஏன்
���ன்�ர்கள்? உங்கைளேய �ங்கள் சக்�வாய்ந்தவர்களாக�ம் ெசல்வச்
ெச�ப்�ைடயவர்களாக�ம் க���ன்�ர்கள் (அல்லவா?), �ற� ஏன் இவ்வள�
பயம்? சர்வேதச �மான ��வனங்க�ன் �ன்ப��கள் இப்ேபா�
ச�ந்��ட்ட�. ஒ� ��ப்�ட்ட பயம் �ல��ன்ற�. �ன்ப��கள் (எல்லாம்)
�ழ்ேநாக்�  �ைறந்�ெகாண்ேட வ��ன்ற�. மக்கள் பயணம் ெசய்வதற்�
�ன்ேப தயங்��ன்றார்கள், ேம�ம் �லர் தங்கள் பயணங்கைள
தாமதப்ப�த்த ��ம்��ன்றார்கள்.
 
பல நா�க�ல் ெகாேரானா ைவரஸால் ஆ�ரக்கணக்காேனார் பா�க்கப்
பட்�ள்ளனர். ேம�ம் �னா, இத்தா� இன்�ம் மற்ற பல நா�க��ம்
இறப்�கள் ப�வா��ள்ளன. ெகாேரானா ைவரஸ் தங்கள� நா�க�ல்
ஏற்ப�த்�ய இறப்�க்க�ன் எண்�க்ைக ��த்த உண்ைமைய
ெவ�ப்ப�த்தாத அரசாங்கங்கைளக் ெகாண்ட நா�க�ம் உள்ளன.
உலெகங்��ம் உள்ள ஒவ்ெவா� நப�ன், ஒவ்ெவா� ��ம்பத்�ன்  ஒவ்ெவா�
நாட்�ன் (��ய,ெப�ய நா�கள்,  மற்�ம் ��க��ம் �ட அைனவர�)
உள்ளத்��ம் ஓர் (இனம் ��யாத) அச்சம் (உ�வா�) உள்ள�. பல்ேவ�
நாட்��ள்ள அைனத்� மக்க�க்�ம்  ெகாேரானா ைவரஸ் என்ற ஒ�
ெகாள்ைளேநாைய சர்வ வல்லைம�ள்ள இைறவன் அ�ப்��ன்றான். இந்த
ைவரஸ் அத�ள்  எந்த �த அ�தாப உணர்�ம், க�ைண�ம் ��ைமயாக
இல்லாத �ைல�ல் வந்�ள்ள�. (இ� ஏெனன்றால்) மக்கள தங்கள் சக
ம�தர்க�ன் சடலங்கைள உண்ணக்��ய  ��கங்களாக மா��ட்டார்கள்
என்பதா�ம், எந்த ச�க ேவ�பாட்ைட�ம் (ச�ப்�த்தன்ைமைய) அங்�க�க்க
�ல்ைல (என்பதா�ம்).

எனேவ, ம�த�லம் அைனவ�ட�ம் நான் ேப��ன்ேறன்! ெகாேரானா ைவரஸ்
�ைலநாட்டப்பட்�ள்ளைத�ம், உலகம் ��வ�ம் பர� வ�வைத�ம் �ங்கள்
அ��ர்கள்! அதன் க�ைமயான தாக்�தல்கள் �ச்சயமாக உங்கள்
அன்�க்��யவர்கைள �ட�ல்ைல! ேம�ம் அைவ உங்க�க்� ��ந்த
ேவதைனைய ஏற்ப�த்��ள்ளன. இ�ப்��ம், �ங்கள் ெத�ந்� ெகாள்ள
ேவண்�ய�: இந்த ேசாதைனைய உங்கள் �� �மத்���ப்பதன் �லம்,
க�ைணயாளாள�ம், ஞானம் �க்கவ�மா�ய இைறவன், உங்கைள
க�ம்ேசாதைனக்� உட்ப�த்� ேகாபத்�ட�ம் ப�வாங்�த�ட�ம்
உங்கைள சந்�த்�ள்ளான்!

ஓர் இைறத்�த�ன் (வாழ்)நாட்க�ல் ெகா�ய ெதாற்�ேநாய் �ய �ர்ஆ��ம்
(27:83) அேத ேபான்� ைப���ம் �ன்ன��க்கப்பட்�ள்ள�  என்பைத
�ைன�ல் ெகாள்�ங்கள் எ�த்�க்காட்டாக, ஜக�யா (14:12), மத்ேத� (24:7).
இந்த �ன்ன��ப்�க�ன் உண்ைமத்தன்ைமைய எவரா�ம் ம�த்�ைரக்க
��யா�; ேம�ம் அ���ந்� தங்கைளக் காப்பாற்�க் ெகாள்ள எந்தெவா� 
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உல�யல் வ��ைறக�ன்  உத�ைய�ம் நாடாம��ப்ப� எனக்�ம், அேத
ேபான்ற என� உண்ைமயான சஹா�க�க்�ம் கடைமயா�ம்.

ெகாேரானா ைவரஸ் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் ேநாய் ஏற்பட்டால், (அதற்�)
ம�ந்� அல்ல� த�ப்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�வ� சட்ட�ேராதமான�
என்� நான் அ��க்க�ல்ைல. இைறவனால் ப�காரம் வழங்கப்படாத எந்த
ேநா�ம் இல்ைல என்ேற இஸ்லாத்�ன் ப��த்த �தர் எம்ெப�மானார் ஹஸ்ரத்
�ஹம்ம�(ஸல்) அவர்கள் ���ள்ளார்கள். ஆனால் இைறவன் எனக்�ம்,
என� உண்ைமயான சஹாபாக்க�க்�ம் ெகா�த்��க்�ம் இந்த வானத்�ன்
அைடயாளத்ைத த�ப்�� �லம் மைறப்பைத நான் பாவமாக க���ேறன்;
ேம�ம் இதன் �லம் என்ைன உண்ைமயாக ஏற்�க்ெகாள்பவர்க�க்�
அவனால் ேதர்ந்ெத�த்தற்��ய தயைவ (உத�ையக்) காட்ட அவன் ��ம்�
�ன்றான். எனேவ த�ப்��க்� அ�ப�வதன் �லம் இைறக்க�ைண�ன்
இந்த அைடயாளத்ைத  அவம�க்க�ம், இ��ப�த்த�ம்  என்னால் ��யா�.
ேம�ம் அதனால் இைறவ�ன் வாக்����ல் நம்�க்ைகயற்ற
�ற்றவா�யாக இ�ப்�ர்கள்.

ெபா�வாகேவ இந்த ெகாள்ைள ேநா���ந்� மக்கைளப் பா�காப்பேத
அரசாங்கத்�ன் ெகாள்ைக என்பைத நான் அ�ேவன். அதன் காரணமாக,
த�ப்��ையக் காட்��ம் �றந்த �ர்ைவ அவர்கள் ம�ழ்ச்��டன்
ஏற்�க்ெகாள்வார்கள். இைதக் க�த்�ல் ெகாண்டால், என� (இந்த)
��வான� அரசாங்க நடவ�க்ைகக்� �ரண்பட்டதல்ல (என்பைதப்
��ந்�ெகாள்ள ���ம்).  என� சமதாயத்ைதச் சார்ந்த மக்கள், இைற
ெவ�ப்பா�க�ன் �� உளப்�ர்வமான நம்�க்ைக ைவத்��ப்பவர்கள்,
இந்�ற்றாண்�ன் இைற அ�யானா�ய இந்த எ�யவன் �� உண்ைமயான
நம்�க்ைக ைவத்��ப்பவர்கள், இைறவனால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட (இந்த)
அ�யா�க்� எ�ராக ெவ��ல் ேபசாதவர்கள், எனக்� எ�ராக
சண்ைட�டாமல் எனக்� ��ைமயாக கட்�ப்பட்� நடப்பவர்க�மா�ய
இவர்களைனவ�ம், அவர்கள் எவ்வள� எண்�க்ைக�ல் இ�ந்த ேபா��ம்
ெப�ம்பான்ைமயான மக்கள் ெகாேரானா ைவர���ந்� பா�காப்பாக
இ�ப்பார்கள் (regardless of their number will be relatively safe) என எல்லாம் வல்ல
இைறவன் இைறெவ�ப்பாட்�ன் �லம் எனக்� அ��த்�ள்ளான்.
இன்ஷாஅல்லாஹ் இைறவ�ன் உத��டன் என� உண்ைமயான அ�யார்கள்
இந்த ெகாேரானா ைவர�க்� எ�ராக ேம�ம் பா�காக்கப்ப�வார்கள். நான்
ெசால்வைத ேகட்� �லர் ஏளனமாக ��த்தாேலா, இன்�ம் �றர் என்ைன
ைபத்�யம் என்� அைழத்தாேலா, என்ைன ஏளனம் ெசய்ய �யற்�க்�ம்
நபைர அவன் தண்�ப்பான் என்�ம், ஏற்கனேவ எ�ச்�யைடந்�ள்ள அவன�
ேகாபம் அவைர அ�த்���ம் என்�ம் அல்லாஹ் (�பஹ்)  எனக்�
ெவ�ப்ப�த்��ள்ளான். பல உ�ர்கள் அ�க்கப்ப�ம். ஆனால், அவன்
என்�டத்�ல் ��னான்:

என்னால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட அ�யாேன! உம்ைம உண்ைமயாக ஏற்�க்
ெகாண்டவர்க�க்காக, உங்கள் இதயத்ைத வ�த்�க் ெகாள்ளா�ர்! அவர்கள்
காப்பாற்றப்ப�வார்கள்! அவர்கள் �ம்ம�யாக வாழ்வார்கள்! �ற்றவா�கள்
பா�காப்பாக உள்ளனர் என்� எண்��ட ேவண்டாம். [இைறவ�ன்
ஏகத்�வத்�ன் �தான நம்�க்ைக�ன் காரணமாக நம்�க்ைகயாளர்கைள
�ன்��த்�ய  அந்த �ற்றவா�கள்]. நாம் அவர்க�ன் ��கைள ெந�ங்�
வ��ேறாம். ெகாேரானா ைவர�ன் �ண்��ர் ெகால்�ையப் பன்மடங்
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காக்� என� பைடகைளத் தயார் ெசய்�ேறன். மக்கள் இறந்�ேபான
�லங்�கைளப் ேபால் தங்கள� ��க�ல் உ�ரற்றவர்களாகக் காணப்
ப�வார்கள். அ� இைறவ�ன் ெவற்�க்��ய நாளாக இ�க்�ம்”.

அல்லாஹ்(�பஹ்) ெதாடர்ந்� ��னான், ”நாேன இந்த �ற்றாண்�ன்
ெதாடக்கம் �தல் [2001 ஆம் ஆண்� �தல்] உம்�ைடய ேசாதைனகைள
அப்�றப்ப�த்�யக் க�ைணயாளனாேவன்! �ச்சயமாக நாேன உம்ைம
க�ஃப�ல்லாஹ்வாக, �ைஹய்�த்�னாக உயர்த்�ேனன். �ச்சயமாக, என�
�தர்கள் என் இ�ப்ைபக் கண்� அஞ்ச மாட்டார்கள். நாேன உம�ப்
பா�காவலனாேவன்; ேம�ம் நாேன உமக்� ஆதர�ம் வழங்�ேவன். நாேன
உம்ைம அ�ப்�ேனன், �ர் என� உண்ைமைய உல�ற்� ���த்�ர்! உலகம்
உம்ைமப் �கழ்ந்� ேபாற்�ம் அள�ற்�, நான் உம்ைம ஒ� �க உயர்ந்த
�ைலக்� உயர்த்�ம் ேநரம் வ�ம். உம� கண்�ைர �ந்த ேவண்டாம்,
ஏெனன்றால் இந்த கண்�ர் உம� எ��கைள �ழ்க�க்�ம் ெவள்ளமாக
மா���ம். உமக்� �ரமங்கைள ெகா�த்தவர்கள் [அதாவ�:உமக்�
�ர்�ைலைவ ஏற்ப�த்�யவர்கைள�ம்] உம� ��ைவ காண ��ம்�ய
நபர்களா�ய இம்மக்கைள நான் கவ�த்�க் ெகாள்ேவன்! உம�
நம்�க்ைகைய என்�டத்�ல் மட்�ேம ைவப்�ராக! உலக ேசாதைனகள்
ெதாட�ம், ஆனால் மறந்��டா�ர்! ேம�ம் உ��ப்ப�த்�க் ெகாள்�ராக
என� க�ஃப�ல்லாஹ்ேவ! அ� (என்னெவன்றால்) ெவற்� உம்�ட�ம்,
ேதால்� உம� எ��க�ட�ேம உள்ள�! இந்த நா�ன் ெவ�ப்பாட்�ற்காக
ெபா�ைம�டன் காத்��ப்�ராக! இ� உம்ைமப் பைடத்தவ�ட��ந்�ள்ள
(இைற) ெவ�ப்பாடா�ம்!”.

ம�த�லேம! மக்கள் இைறவ�ன் �தைர (அவ�ைடய க�ஃபத்�ல்லா
ஹ்ைவ) ஏற்�க்ெகாண்டால் அல்ல� அவர்கள் அவ�க்� எந்தத் �ங்�ம்
ெசய்யாம��ந்தால், அவர்க�க்� ஆன்�க அ�ள் வழங்கப்ப�ம் என்�
சர்வவல்லைம�ள்ள  இைறவன் எனக்� ெவ�ப்ப�த்��ள்ளான். உண்ைம
ெயன்னெவன்றால் இைறவனால் அ�ப்ப்பட்ட ந�ைய சாதாரணமாக
�ராக�ப்பதால் இப்���ல் க�ைமயான தண்டைண ஏற்பட்��டா�.
மாறாக, வரம்� ��தல்கள், ப�ச்ெசாற்கள் மற்�ம் �ன்��த்தல்கள்
ேபான்றைவேய இந்த ��ைய மரணத்ைதக் ெகாண்�ம் அ�ைவக்
ெகாண்�ம்  தண்�த்����ன்றன. எல்லா �ய ெசயல்க�க்காக�ம் மக்கள்
இப்ேபா� மனந்��ம்�னால், இைறவன் இந்த ெகா�ய ெதாற்�ேநாயான
ெகாேரானா ைவரஸ்-ஐ அகற்���வான்.

ஆகேவ, இைறவ�ன் எல்ைலயற்ற க�ைண�ன் �லம் அவன் நம்ைம�ம்
நம� நண்பர்கைள�ம் இந்த ெகா�ய �ங்���ந்� பா�காக்�ம்ப� நாம்
�ஆ ெசய்ய ேவண்�ம். ஆனால் ஞான�ள்ளவர்களா�ம் ெதாைலேநாக்�ப்
பார்ைவ�ைடயவர்களா�ம் மட்�ேம (இதைனப்) ��ந்� ெகாள்ள ���ம்.
எனேவ இைறவ�க்�ப் பயந்�, �ர்�ைலைவ�ம், அ�ைவ�ம் ெகாண்�
வ��ன்ற ெசயல்க���ந்�ம் �ல�க்ெகாள்�ங்கள்! இதனால் �ங்கள்
காப்பாற்றப்ப��ர்கள்!  என� ப��ல் அலட்�யமாக இ�ந்ததாக நான்
�ற்றஞ்சாட்டப்படாமல் இ�க்க அதைன �ண்�ம் உங்க�டம் ��வ� என�
கடைமயா�ம். தன்னலமற்ற தன்ைம, �ரார்த்தைன மற்�ம் தானதர்மத்�டன்
இந்த �ைம���ந்� ஈேடற்றத்ைதத் ேத�ங்கள்! இைறவன் உங்கள்
�ைறகைள மன்�த்� உங்கைள (�ங்���ந்�ம்) ���ப்பான்! உங்கள்
�ைறபா�க���ந்�ம் ��பட்ட �ற� �ங்கள் ஆன்�க அ��க்� சாட்�ய 
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சாட்�யம�ப்�ர்கள்! இைற வார்த்ைத�ன் �ண்�தல்களால் நான் உங்க�டம்
ேப���க்�ன்ேறன், என� வார்த்ைதக�ன் உண்ைமக்� �ங்கள் �ைர�
ேலேய சான்ற�ப்�ர்கள்.

நான் உங்க�டம் ��ய�ேபால், இைறெவ�ப்பாட்�ன் ஆரம்ப(கால)த்�ல்,
ெகா�ய ெதாற்�ேநாய் ��த்� அல்லாஹ்(�ப்ஹ) �ண்�ம் �ண்�ம் எனக்�
ெவ�ப்ப�த்�னான். ஆனால், �கந்��ப்� இந்த ெவ�ப்பா�க�ன்
உண்ைமத்தன்ைமைய அங்�க�க்காதவர்க�க்� அந்ேதா ப�தாபேம! இந்த
இைற வார்த்ைதகைள பைழய கட்�க்கைதகளாக ஆக்�யவர்கள் ��ம்
ப�தாபேம! அல்ஹம்��ல்லாஹ், நான் இந்�யா�க்கான பயணத்�ன் ேபா�,
இன்�ம் �ல்�யமாக ��வெதன்றால், ேகரளா�ன் ��ல் இஸ்லாம் பள்�
வாச�ல் ைவத்�, ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ன் அைனத்�
நம்�க்ைகயாளர்க�க்�ம் �ன்பாக, அல்லாஹ்(�பஹ்) மற்ற �ல
�ஷயங்க�டன் இவ்�லைக அ�க்�ம் ேபர��கள் பற்� மாண்ட�ன்
ெமா��ல் எனக்� ெவ�ப்ப�த்�னான்.

இைறவன் நமக்காக கட்டைள�ட்டைதத் த�ர ேவ� எ��ம் நமக்�
நடந்��ட��யா�! அவேன நம்�ைடய அரச�ம் நம� பா�காவல�ம்
ஆவான். இைறவன் மட்�ேம நம� நம்�க்ைகக்� த��யானவனாவான்.
எனேவ ஒேர இைறவ�ம், த�த்�வமான இைறவ�மா�ய அந்த இைறவன்
�ேத உங்கள� நம்�க்ைகைய ைவத்���ங்கள்! இைறவன் நா�னால்,
�ங்கள் உங்கைள அவ�க்� அர்ப்ப�த்��ட்டால், அைனத்�ேம ெசயல்பட
ெதாடங்���ம். ஆகேவ, “ஃபஸ்�ர் ஸப்ரன் ஜ�லா.” அழ�யப் ெபா�ைமைய
ேமற்ெகாள்�ங்கள்! இன்ஷா- அல்லாஹ்!

அல்ஹம்��ல்லாஹ், நம� ஜமாத் அ�காரப்�ர்வமாக ப�� ெசய்யப்பட்�
பன்�ரண்� ஆண்�கள் ஆ�ன்றன (10 மார்ச் 2008-2020), நாைள ெமா��யஸ்
தன� 52 வ� �தந்�ர �னத்ைத ெகாண்டாட இ�க்�ன்ற� (ேம�ம் 28
ஆண்�கால ��யர�).  நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் அவரவர் தாய்நாட்�ற்காக �ஆ
ெசய்ேவாம், ேம�ம் அல்லாஹ் தன� அைடயாளங்க�ன் உண்ைம மற்�ம்
அவன� ஏகத்�வத்�ன் பக்கம் மக்க�ன் உள்ளங்கைளத் �றப்பானாக!
ேம�ம் அவன் எப்ேபா�ம் தன� �ழ�ன் �ழ் நம்ைமப் பா�காப்பானாக!
ஆ�ன்! �ம்ம ஆ�ன்!

கவ�த்� ேகட்டைமக்� உங்கள் அைனவ�க்�ம் நன்�. அஸ்ஸலா�
அைலக்�ம் வரஹ்ம�ல்லா� வபரக்காத்��.
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ெசால்லப்பட்டப�, மரணம் பல வ�வங்க�ல்ெசால்லப்பட்டப�, மரணம் பல வ�வங்க�ல்ெசால்லப்பட்டப�, மரணம் பல வ�வங்க�ல்
ெவ�ப்ப�ம்: ெகா�ய ைவரஸ்கள் (COVID-19 ஐப்ெவ�ப்ப�ம்: ெகா�ய ைவரஸ்கள் (COVID-19 ஐப்ெவ�ப்ப�ம்: ெகா�ய ைவரஸ்கள் (COVID-19 ஐப்
ேபாலேவ, எ�ர்காலத்��ம் இன்�ம் ��ரமானேபாலேவ, எ�ர்காலத்��ம் இன்�ம் ��ரமானேபாலேவ, எ�ர்காலத்��ம் இன்�ம் ��ரமான
ைவரஸ்கள் ேதான்�ம்), (�க அ��ல் இ�க்�ம்)ைவரஸ்கள் ேதான்�ம்), (�க அ��ல் இ�க்�ம்)ைவரஸ்கள் ேதான்�ம்), (�க அ��ல் இ�க்�ம்)
�ன்றாம் உலகப் ேபார், பஞ்சம், வறட்�, ெவள்ளப்�ன்றாம் உலகப் ேபார், பஞ்சம், வறட்�, ெவள்ளப்�ன்றாம் உலகப் ேபார், பஞ்சம், வறட்�, ெவள்ளப்
ெப�க்�, �ற்றச் ெசயல்கள், ேபாைத ம�ந்�கள்ெப�க்�, �ற்றச் ெசயல்கள், ேபாைத ம�ந்�கள்ெப�க்�, �ற்றச் ெசயல்கள், ேபாைத ம�ந்�கள்
ேபான்றைவ இன்�ம் அ�கமான அ�ைவ ஏற்ப�த்�ேபான்றைவ இன்�ம் அ�கமான அ�ைவ ஏற்ப�த்�ேபான்றைவ இன்�ம் அ�கமான அ�ைவ ஏற்ப�த்�
-�ற்�க்கணக்கான, ஆ�ரக்கணக்கான இைளஞர்-�ற்�க்கணக்கான, ஆ�ரக்கணக்கான இைளஞர்-�ற்�க்கணக்கான, ஆ�ரக்கணக்கான இைளஞர்
கைள (��வர், ���கள்) ெகான்���ம், �கம்பங்கைள (��வர், ���கள்) ெகான்���ம், �கம்பங்கைள (��வர், ���கள்) ெகான்���ம், �கம்பங்
க�னால் (பலர் உ��ழப்பார்கள், ேம�ம் பலர்க�னால் (பலர் உ��ழப்பார்கள், ேம�ம் பலர்க�னால் (பலர் உ��ழப்பார்கள், ேம�ம் பலர்
அனாைதகளாக�ம், �தைவகளா க�ம் ஆ���வர்).அனாைதகளாக�ம், �தைவகளா க�ம் ஆ���வர்).அனாைதகளாக�ம், �தைவகளா க�ம் ஆ���வர்).   
ேம�ம் ஊழ�ம் உள்ள�, அ� ��ப்பாக அ�காரத்ேம�ம் ஊழ�ம் உள்ள�, அ� ��ப்பாக அ�காரத்ேம�ம் ஊழ�ம் உள்ள�, அ� ��ப்பாக அ�காரத்
�ல் இ�ப்பவர்கக�டத்�ல் (அ�க�த்� ��ம்).�ல் இ�ப்பவர்கக�டத்�ல் (அ�க�த்� ��ம்).�ல் இ�ப்பவர்கக�டத்�ல் (அ�க�த்� ��ம்).            
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