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ِح﮵�م   ِ الّرَ
﮲

ْحَمں ِه الّرَ ﮳�ِْسِم الّلَ

உலெகங்��ம் உள்ள தன�  சஹாபாக்கள் (மற்�ம் அைனத்�
�ஸ்�ம்க�க்�ம்)- அ��ல் உள்ள ��கள், இந்�யா-ேகரளா, ���டாட்
மற்�ம் ெடாபாேகா �த�யவற்ைற ��ப்�ட்டவா�-தன� ஸலாத்ைத
ெத��த்�க் ெகாண்�-ஹஸ்ரத் �ைஹ�த்�ன் (அய்யத�) அவர்கள்
தஷ்அ�,தஅ�� மற்�ம் �ரா அல் ஃபாத்�ஹா ஓ�ய �ன்னர் ��னார்கள்:

‘இஸ்லாம்’ என்ப� அர்ப்ப�த்தல் மற்�ம் �ழ்ப�த�ன் உட்க�த்ைதக்
��க்�ன்ற ஒ� வார்த்ைதயா�ம். இஸ்லாத்�ன் மற்ெறா� ெசாற் ெபா�ள்
‘அைம�’ என்பதா�ம். எனேவ இஸ்லாத்�ல் வாழ்த்�தல் என்ப� அைம�ையக்
ெகாண்டா�ம், அதைனக் ��வெதன்றால் “அஸ்-ஸலாம்” என்பதா�ம்.

அல்லாஹ்�ன் �தர்(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்: “வாழ்த்�த் ெத��த்தல்"
(அஸ்ஸலா� அைலக்�ம்) ம�தர்க�க்கான ஒ� நற்ெசயலாக அல்லாஹ்வால்
அ�ப்பப்பட்�ள்ள�, எனேவ அதைன ��ந்தவைர உங்க�ைடேய
பரப்�ங்கள்.”

இஸ்லா�ய �பந்தைன�ன் ப� ‘(ஸலாம்)அைம��ன் வாழ்த்�’ என்ப�
ஒவ்ெவா� �ஸ்��க்�ம் ��தமாக்கப்பட்ட ஒ� கடைமயா�ம். எல்லா
�ஸ்��ன் ��ம் அவர் தன� சேகாதரர்க�டம் அைம�ையப் ெபா�ய
கடன்பட்�ள்ள அத்தைகயெதா� கடைமயா�ம்.

அஸ்ஸலா� அைலக்�ம் (உங்கள் �� சாந்� உண்டாவதாக!) என்ப� ெவ�ம்
சமாதானத்�ன் எ�யெதா� கட்டைளச் ெசால் மட்�மல்ல!ஆனால் அ�ல்
உணரப்ப��ன்ற ஒ�ப் ேப�ன்ப உணர்�ம் உள்ள�; அதற்�ம் ேமலாக இ�
நம்�ட��ந்� நம� சேகாதர�ன் இரட்�ப்�, பா�காப்� மற்�ம்
அைம�க்கான ஓர் ஆழமான �ரார்த்தைன�மா�ம். ‘நம� சேகாதரர்
நம்�ட��ந்�ள்ள எந்தெவா� ெசயலா�ம்  பா�க்கப்படமாட்டார்’ என்பைத
உ��ப்ப�த்�ம் உட்க�த்�ம் �ட இ�ல் உள்ள�.

அல்லாஹ்�ன் �தர்(ஸல்) அவர்கள் ��யதாக ஹஸ்ரத் அ� �ைரரா (ர�)
அவர்கள் அ��த்தார்கள்: “நம்�க்ைக ெகாள்�ம் வைர �ங்கள் �வர்க்கத்�ல்
�ைழய மாட்�ர்கள்; �ங்கள் ஒ�வ�க்ெகா�வர் அன்� ெச�த்தாதவைர
�ங்கள் நம்�க்ைக ெகாண்டவராகமாட்�ர்கள். �ங்கள் எதைன ெசய்தால்
ஒ�வ�க்ெகா�வர் அன்� ெச�த்�யவர்களா�ர்கேளா, அதைன நான்
உங்க�க்� கற்�க்கவா? (அ�) உங்க�ைடேய அைம��ைன (ஸலாம்
��வைதப்) பரப்�ங்கள் (என்பதா�ம்)” (�ஹா�)

இஸ்லா�ய மர�ன்ப� (அஸ்ஸலா� அைலக்�ம் என்ற) அைம��ன்
வாழ்த்தான�, மக்கள் நம் �� ெகாண்�ள்ள ேமாசமான ேநாக்கங்கைளக் �ட
�தற�த்���ம் அத்தைகயெதா� ெப�ய தாக்கத்�ைனக் ெகாண்�ள்ள�;
இைதப் பற்� அல்லாஹ்�ன் �தர்(ஸல்) ��னார்கள்: "�ங்கள் �ைம�ன்
பக்கம் சாய்ந்�ள்ள மக்கைளக் கடந்� ெசல்�ம்ேபா�,   அவர்க�க்�
வாழ்த்�க் ��ங்கள், (அதனால்) அவர்க�க்� உங்கள் �தான �ய
ேநாக்க�ம், ெவ�ப்�ம் மைறந்���ம்." (�ஹா�)
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�ல சமயங்க�ல் தங்கள� �ஸ்�ம் சேகாதர�ன் (ஸலாம்)வாழ்த்�ற்�
ப�ல�க்காத மக்கைளப் பார்ப்ப� ெப�ம் ஏமாற்றத்ைத (அல்ல� �ைகப்ைப)
ஏற்ப�த்��ன்ற�. ஸலாத்�ற்க்� ப�ல�ப்ப�ம், (ஸலாம்) ��வ�ம்
ஒவ்ெவா� �ஸ்��க்�ம் ��தமான கடைம அல்லவா?

�ர்ஆன் இதற்� கட்டாயத் தைடைய ெத�வான வாக்�யங்க�ல்
ெவ�ப்ப�த்��ள்ள காரணத்தால், ஒ�வ�ன் ஸலாத்�ற்� ப�ல�க்காமல்
இ�ப்பதற்� நாம் எவ்வா� ��ந்��ேவாம்? (மற்றவர்க�க்� வாழ்த்�க்
��வதற்� �ன்� �ங்கள் அவர்கைள (�ர்ந்� ஆராய்ந்�) ம�ப்���ர்களா?)

ٍء َحِس﮵�﮳�ًا
ْ

﮵ى ِ ﮶سَ  ُلكّ
ٰ

ـَه َ�َن َعَلى ّنَ الّلَ وَها ۗ ٕاِ  ِم﮲�َْها َأْو ُرّدُ
﮲َ

ْحَسں َح﮵�ُّوا ﮳�ِٔ�َ َذا ُح﮵�ِّ﮵�﮴�ُم ﮳�ِ﮴�َِح﮵�ٍَّة ﮲�َ َوٕاِ

"உங்க�க்� யாேர�ம் நல் வாழ்த்�த் ெத��த்தால் அதைன �டச் �றந்த
�ைற�ல் வாழ்த்�ங்கள் அல்ல� (�ைறந்த�) அதைனேய ��ப்�க்
��ங்கள். �ச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லாவற்ைற�ம் கணக்ெக�ப்
பவனாவான்” (4: 87)

ஆகேவ, தங்கள� (��ப்�ட்ட) ச�தாயத்ைதச் சார்ந்தவர்கள் (அல்ல� சேகாதர
உ�ைமக் ெகாண்டவர்கைள)  வாழ்த்தாமல் ��� ெகாள்பவர்க�க்� (இ�)
ஓர் அ��ைரயா�ம்; ஸலாம் சமரசத்�ன் கதைவ �றக்�ன்ற�. சமாதான
வாழ்த்�க்��ம் ெசய�னால் உைடந்த உற�க�னால் ஏற்பட்ட க�த்�
ேவ�பா�கள் �ைரவாக �ர்க்கப்பட்����ன்றன.

(ஹ��ல் இவ்வா� வ��ன்ற�) �ன்� இர�க�க்� ேமல் அவர�
சேகாதர�ன் உறைவ ��த்�க் ெகாள்வ� ஒ� �ஸ்��ற்� ஆ�மானதல்ல;
அவர்கள் (ஒ�வ�க்ெகா�வர்) சந்�க்�ம்ேபா�, (அவர்க�ல்) ஒ�வர்
மற்றவ�ட��ந்� தன� �கத்ைதத் ��ப்�க் ெகாள்வ�ம், �ந்ைதயவர்
�ந்ைதயவ�டம் தன� �கத்ைதத் ��ப்�க் ெகாள்வ�ம் (ஆ�மானதல்ல!);
அவர்கள் இ�வ�ல் �க�ம் �றந்தவர் யாெர�ல் அவர்க�ல் �த�ல்
வாழ்த்�க் ��பவேர! (�ஹா�)

இஸ்லாத்�ல் வாழ்த்�த் ெத��த்தலான� தற்�கழ்ச்�ைய�ம் ெப�ைமைய
�ம் �ைறத்� ���ன்ற�, ஏென�ல்  இஸ்லாத்�ல் அவ்��
�ணங்க�க்� எந்த இட�ம் இல்ைல. நாம் ��ந்தவைர ஸலாம் ��வைத
நைட�ைறப் ப�த்�வ� மட்�ேம அவற்ைற அ�த்��ம் (�றந்த வ�யாக)
உள்ள�. ந�(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள், “�த�ல் வாழ்த்� ெத��ப்பவர்
ெப�ைம (அல்ல� கர்வத்�)��ந்�ம் ��பட்டவராவார்”. (�ஹா�).

ஒவ்ெவா� �ஸ்��ம் மற்ெறா� �ஸ்��ற்� சேகாதரராவார். அவர் தனக்�
�ல கடைமகைள ெசய்ய கடன்பட்�ள்ளார். அவற்�ல் அைம��ன் வாழ்த்�
(ஸலாம்) ��வ�ம் அடங்��ள்ள�. ந�(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்:
“ஒவ்ெவா� �ஸ்��ற்�ம் தன� சேகாதர�க்காக ெசய்யேவண்�ய ஆ�
கடைமகள் உள்ளன:

1. அவர் ேநாய்வாய்ப்பட்��க்�ம்ேபா� அவைர (ெசன்�) சந்�ப்ப�.

2. அவர் �ன்�ைல��ம் அவர் இல்லாத �ைல��ம் அவ�க்காக எப்ேபா�ம்
நன்ைமைய ��ம்�தல்.
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3. க�னமான சமயங்க�ல் அவ�க்� உத�தல்.

4. அவைரச் சந்�க்�ம் ேபா� அவைர “அஸ்ஸலா� அைலக்�ம்” என்� ��
வாழ்த்�தல்.

5. அவர் �ம்�ம்ேபா� “அல்லாஹ் உங்கள் �� க�ைண காட்�வானாக!”
(யர்ஹ�கல்லாஹ்!) என்� ப�ல�த்தல்.

6. அவர� இ�� சடங்�ல்(ஜனாஸா�ல்) கலந்� ெகாள்ளல். ” (�ஹா�)

ஹஸ்ரத் ஆதம்(அைல) அவர்க�க்� அல்லாஹ் வழங்�ய �தல் கட்டைள
இஸ்லா�ய நல்ெலா�க்க ேபாதைனக�ன்ப� ஸலாம் (��வைத)
கற்றலா�ம். (எம்ெப�மானார்) ஹஸ்ரத் ந�(ஸல்) அவர்கள் ��யதாக
ஹஸ்ரத் அ� �ைரரா(ர�) அவர்கள் அ��த்தார்கள்: “அல்லாஹ் ஆதம்
(அைல) அவர்கைள பைடத்தேபா� அவன் ��னான்: 'ெசன்� அந்த
மலக்�க�ன் ���ற்� வாழ்த்�க் ��ங்கள், அவர்க�ன் வாழ்த்�ற்�
ெச�சா�ங்கள்; ஏெனன்றால் அ�(ேவ) உங்கள� மற்�ம் உங்கள�
வ�த்ேதான்றல்க�ன் வாழ்த்தாக இ�க்�ம்'.” (�கா�)

இந்த மர�ன்ப�, (அஸ்ஸலா� அைலக்�ம் என்பைதத் த�ர) வாழ்த்�க்
�ற�ன் மற்ற வ�வங்கள் அைனத்�ம் �ற்��ம் ம�த�ன் கண்�
��ப்�களா�ம். (இஸ்லாம் கற்�த்�ள்ளதன் ப�) அைம�க்கான வாழ்த்�க்கள்
மட்�ேம இைறவ�ன் ேபாதைனக�ன்ப� அைமந்த�ம், ம�தன் உ�வான
���ந்ேத இ�க்கக் ��ய�மா�ம். இதனால் தான் வாழ்த்�க் �ற�ன் மற்ற
வ�வங்கள் அைனத்�ம் ம�த வாழ்க்ைக�ன் எல்லா �ழ்�ைலக�க்�ம்
ஒத்�ப் ேபாகாமல் இ�ப்பைத நாம் காண்�ன்ேறாம். ஓர் உதாரணத்ைத மட்�ம்
எ�த்�க் ெகாள்ேவாேமயானால், பயங்கரமாக �ன்பப்ப��ன்ற ஒ�வ�க்�
“�ட் மார்�ங்-காைல வாழ்த்�க்கள்” என்� ஒ�வரால் வாழ்த்தக் �ற ��யா�.
ஆனால் அதற்ெக��ல், இைறவ�ன் சமாதானத்ைத�ம் இரட்�ப்ைப�ம்
அவர� ஆதர�ல் நாம் மன �ைற�டன் �� (இைறவைன) ேவண்�க்
ெகாள்ளலாம், அ� அவ�ைடய �ன்பமான அல்ல� ம�ழ்ச்�யான ேநரமாக
இ�ப்��ம் ச�ேய!.

�வர்கத்�ன் வா�ல்கள் வ�யாக �ைழவதற்� �ன்� அல்லாஹ்�ன்
உண்ைமயான அ�யார்கைள மலக்�கள் அைம� (ஸலாம்) என்ற
வார்த்ைத�டன் வாழ்த்�வதாக �ர்ஆன் ���ன்ற� .

﮴�َِحْت اُءوَها َو﮲�ُ َذا ﮳حَ  ٕاِ
ٰ

﮲�َِّة ُزَمًرا ۖح﮴�َّى َلى اْل﮳حَ ْوا َر﮳�َُّهْم ٕاِ ﮲َ ا﮴�َّ﮴�َ
َوِس﮵�َق اّلَِذ﮵�ں

 
﮲َ

اِلِد﮵�ں ُلوَها ﮲حَ اْد﮲حُ ﮴�ُْم ﮲�َ ﮴�َُها َسَالٌم َعَل﮵�ُْكْم ِط﮳�ْ ﮲�َ ﮲رَ اَل َلُهْم ﮲حَ َأ﮳�َْوا﮳�َُها َو﮴�َ

 
“ஆனால், எவர் தம� இைறவ�க்� அஞ்� நடந்� ெகாண்டார்கேளா அவர்கள்
ெசார்க்கத்�ற்� �ட்டம் �ட்டமாக ெகாண்� வரப்ப�வார்கள், அங்� அவர்கள்
வந்த�ம், அதன் வா�ல்கள் �றக்கப்ப�ம், அதன் காவலர்கள் அவர்கைள
ேநாக்�,“ உங்கள் �� சாந்� உண்டாகட்�ம்!; �ங்கள் �ய்ைமயா��ட்�ர்கள்;
ஆகேவ அ�ல் �ைழ�ங்கள், �த்�யமாக தங்���ங்கள் என்� ��வார்கள்.”
(39: 74)

இைற நல்ல�யார்க�ன் ஆன்மாக்கைள ைகப்பற்ற வ�ம் மலக்�கள் “உங்கள்
�� சாந்� உண்டாகட்�ம்” என்� ��வார்கள் என ��க்�ர்ஆன் நமக்�க் 

3



���ன்ற�.

﮲�ََّة ﮳�َِما ُك﮲�﮴�ُْم ﮴�َْعَمُلوَن ُلوا اْل﮳حَ وُلوَن َسَالٌم َعَل﮵�ُْكُم اْد﮲حُ ﮲َ ۙ﮵�َ﮴�ُ
ِ﮳�ِ﮵�ں اُهُم اْلَمَالٔ�َِكُة َط﮵�ّ َو﮲�َّ ﮴�َ ﮲َ ﮴�َ

اّلَِذ﮵�ں

"(இைறயச்சத்�டன் நடப்பவர்களா�ய அவர்கள் �யவர்களாய் இ�க்�ம்
�ைல�ல்,வானவர்கள் அவர்க�ன் உ�ர்கைளக் ைகப்பற்� உங்க�க்�
சாந்� உண்டாவதாக! உங்க�ைடய நற்ெசயல்க�க்�ப் ப�லாக �ங்கள்
�வர்க்கத்�ல் �ைழ�ங்கள்! என்� ��வார்கள்" (16:33).

�வர்க்கத்�ல் ��ெகாண்டவர்கைள அஸ்ஸலா� அைலக்�ம் (உங்கள் ��
சாந்� உண்டாகட்�ம்) என்ற கட்டைளச் ெசால்ைலக் ெகாண்ேட இைறவ�ம்
வாழ்த்�வான் என்� அல்-�ர்ஆன் ���ன்ற� .

ِح﮵�ٍم ّبٍ ّرَ  ّرَ
﮲

ں ْوًال ّمِ  َسَالٌم ﮴�َ

"ேமன்ேம�ம் க�ைண காட்�ம் இைறவ�ட��ந்� வாழ்த்தாக
அவர்க�க்� ஸலாம் என்�க் �றப்ப�ம்" (36: 59).

ேவண்�தல் (�ஆ)

என் இைறவா! வாழ்� மற்�ம் மரணத்�ன் ேசாதைனக�ல் நான் உன்�டேம
அைடக்கலம் ேத��ேறன். என் இைறவா! அல்லாஹ்ேவ!, உன்�ைடய ��ப்பத்
�ற்� �ழ்ப்ப�வ�ல் என்ைன உ��ப்ப�த்த�ம், என்ைன ச�யான பாைத�ல்
வ�நடத்த�ம் நான் உன்�டம் ேவண்��ேறன். உன� அ�ள்க�க்� என்ைன
நன்��ள்ளவனாக ஆக்�ட�ம், (உனக்��ய) என� வணக்கவ�பாட்�ல் உன�
��ப்�ைய ஈர்த்�ட�ம், நான் உன்ைன மன்றா�க் ேகட்�க் ெகாள்�ேறன். �
எனக்� நல்லைத வழங்�ட�ம், � (என்�டத்�ல்) அ�ந்�ள்ள �ைமக���ந்
�ம் என்ைனப் ேப�க்காக்க�ம், நான் ேவண்��ேறன். � அ�ந்�ள்ள
(என்�ைடயப்)பாவங்க�க்காக நான் உன்�டம் பாவமன்�ப்� ேகா��ேறன்.
என் இைறவா!, அல்லாஹ்ேவ!, நான் ெசய்த, நான் மறந்��ட்ட, நான் மைறத்�
ைவத்த, நான் ெவ�ப்பைடயாக ெசய்த தவ� (களைனத் ைத�ம்) எனக்�
மன்�ப்பாயாக!. என்ைன�ட �ேய நன்� அ�ந்தவனாவாய்!, �ரத்�ல்
இ�ப்பவற்ைற�ம் �ேய அ��ல் ெகாண்�வரக்��யவனாக இ�க்�ன்றாய்!
ேம�ம் உன்ைனத் த�ர ேவ� இைறவன் இல்ைல!. (ஆ�ன்).
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(அஸ்ஸலா� அைலக்�ம் என்பைதத் தவிர) வாழ்த்�க்(அஸ்ஸலா� அைலக்�ம் என்பைதத் தவிர) வாழ்த்�க்(அஸ்ஸலா� அைலக்�ம் என்பைதத் தவிர) வாழ்த்�க்
�றலின் மற்ற வ�வங்கள் அைனத்�ம் �ற்றி�ம்�றலின் மற்ற வ�வங்கள் அைனத்�ம் �ற்றி�ம்�றலின் மற்ற வ�வங்கள் அைனத்�ம் �ற்றி�ம்
மனிதனின் கண்� பி�ப்ப�களா�ம். (இஸ்லாம் கற்பித்மனிதனின் கண்� பி�ப்ப�களா�ம். (இஸ்லாம் கற்பித்மனிதனின் கண்� பி�ப்ப�களா�ம். (இஸ்லாம் கற்பித்
�ள்ளதன் ப�) அைமதிக்கான வாழ்த்�க்கள் மட்�ேம�ள்ளதன் ப�) அைமதிக்கான வாழ்த்�க்கள் மட்�ேம�ள்ளதன் ப�) அைமதிக்கான வாழ்த்�க்கள் மட்�ேம
இைறவனின் ேபாதைனகளின்ப� அைமந்த�ம்,இைறவனின் ேபாதைனகளின்ப� அைமந்த�ம்,இைறவனின் ேபாதைனகளின்ப� அைமந்த�ம்,
மனிதன் உ�வானதிலி�ந்ேத இ�க்கக் ��ய�மா�ம்.மனிதன் உ�வானதிலி�ந்ேத இ�க்கக் ��ய�மா�ம்.மனிதன் உ�வானதிலி�ந்ேத இ�க்கக் ��ய�மா�ம்.
இதனால் தான் வாழ்த்�க் �றலின் மற்ற வ�வங்கள்இதனால் தான் வாழ்த்�க் �றலின் மற்ற வ�வங்கள்இதனால் தான் வாழ்த்�க் �றலின் மற்ற வ�வங்கள்
அைனத்�ம் மனித வாழ்க்ைகயின் எல்லா �ழ்நிைலஅைனத்�ம் மனித வாழ்க்ைகயின் எல்லா �ழ்நிைலஅைனத்�ம் மனித வாழ்க்ைகயின் எல்லா �ழ்நிைல
க�க்�ம் ஒத்�ப் ேபாகாமல் இ�ப்பைத நாம் காண்க�க்�ம் ஒத்�ப் ேபாகாமல் இ�ப்பைத நாம் காண்க�க்�ம் ஒத்�ப் ேபாகாமல் இ�ப்பைத நாம் காண்
கின்ேறாம்.கின்ேறாம்.கின்ேறாம்.   

ஓர் உதாரணத்ைத மட்�ம் எ�த்�க் ெகாள்ேவாேமயாஓர் உதாரணத்ைத மட்�ம் எ�த்�க் ெகாள்ேவாேமயாஓர் உதாரணத்ைத மட்�ம் எ�த்�க் ெகாள்ேவாேமயா
னால், பயங்கரமாக �ன்பப்ப�கின்ற ஒ�வ�க்� “�ட்னால், பயங்கரமாக �ன்பப்ப�கின்ற ஒ�வ�க்� “�ட்னால், பயங்கரமாக �ன்பப்ப�கின்ற ஒ�வ�க்� “�ட்
மார்னிங் - காைல வாழ்த்�க்கள்” என்� ஒ�வரால்மார்னிங் - காைல வாழ்த்�க்கள்” என்� ஒ�வரால்மார்னிங் - காைல வாழ்த்�க்கள்” என்� ஒ�வரால்
வாழ்த்�க் �ற ��யா�. ஆனால் அதற்ெகதிரில், இைறவாழ்த்�க் �ற ��யா�. ஆனால் அதற்ெகதிரில், இைறவாழ்த்�க் �ற ��யா�. ஆனால் அதற்ெகதிரில், இைற
வனின் சமாதானத்ைதய�ம் இரட்சிப்ைபய�ம் அவர�வனின் சமாதானத்ைதய�ம் இரட்சிப்ைபய�ம் அவர�வனின் சமாதானத்ைதய�ம் இரட்சிப்ைபய�ம் அவர�
ஆதரவில் நாம் மன நிைறவ�டன் �றி (இைறவைன)ஆதரவில் நாம் மன நிைறவ�டன் �றி (இைறவைன)ஆதரவில் நாம் மன நிைறவ�டன் �றி (இைறவைன)
ேவண்�க் ெகாள்ளலாம், அ� அவ�ைடய �ன்பமானேவண்�க் ெகாள்ளலாம், அ� அவ�ைடய �ன்பமானேவண்�க் ெகாள்ளலாம், அ� அவ�ைடய �ன்பமான
அல்ல� மகிழ்ச்சியான ேநரமாக இ�ப்பி�ம் சரிேய!.அல்ல� மகிழ்ச்சியான ேநரமாக இ�ப்பி�ம் சரிேய!.அல்ல� மகிழ்ச்சியான ேநரமாக இ�ப்பி�ம் சரிேய!.

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   


