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அ�லா�வ�� அ�ளா�, தமி�நா��� உ�ள ஜமா�-உ�-ஸ��-அ� இ�லா�த�� �ரா�
ம���க� அைனவ�� அைன�� க�ைள ெபா��பாள�களி� ஒ��ைழ��ட� - �ற��பாக, சத�
ெஷ�ஃபா ஸாஹ�பா, �ைண சத� ஃப�மா ஸாஹ�பா, ம��� ஃபா�த�மா ஜா�மி� ஸாஹ�பா 
ஆக�ய அைனவ�ட�� ஒ�� ேச���  இ�லா�த�� உ�ைம ெச�த�ைய அைன��
உ��ப�ன�க���� க�ப���� ெபா��� எ��� �லமாக,  பர��வத�� மிக�� �வ�ரமாக
உ�ளன�.இ�த ேநா�க�த��காக, அவ�க�   ஆ�க�ல�, ம��� தமிழி� “அல� அ� ய��” எ�ற
தைல�ப�� ெப�க� ப�ரிவ�� ப�த�ரிைகைய� தயாரி���ளன�. 
 
இ� த�ேபா� ந� வாசக�க� அைனவ���� க�ைட�க��ற�. ேம��, இ� ஒ� ந�ல
���ய�ச�யாக உ�ள� எ�ப��, அத�� பணியா�ற�யவ�க��� ேம�� ெசழி�� வளர
வா��� க�ைட���ள� எ�ப��, ம��� அைத� ப��பவ�க� ந��சயமாக அத�����
அைன�� பய�கைள�� அைடவா�க� எ�ப�� ம��க இயலாத உ�ைமயா��, இ�ஷா-
அ�லா�. ேம��, இ�த இத�  ஹ��ரி 1441� ஆ��, இ�லாமிய ��தா�டான அ��மி�க
�ஹ�ர� மாத�த�� ெதாட�க�ப�ட� எ�ப�� மிக�� ச�ற�ததா��. ஆகேவ, உ�க�
�ய�ச�க��� அ�லா� அ���ரிவானாக, ஆ��!
 
ேம��, ெப�மானா� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க� �ற�யதாவ�, ஒ�ெவா� இ�லாமிய
ஆணாய���, ெப�ணாய���, அவ�க� க�வ� க�காதவராக இ��தா��,   அவ�க�
அற�வா�ற�, ம��� அற����த�கைள� ெப�வ� எ�ப� க�டாயமாக உ�ள� எ��
�ற���ளா�க�. ேம��, அ�னா�, த��ைடய சமகால�த���ள ம�க� வா��த ஒ� ெபௗ�க
வா��ைகைய� �ற�� “ஹ�ரா” �ைகய�� த�யான� ெச�� வ�தேபா�, வானவ� ஜி��� (அைல)
அவ�க�, அ�னாரி� ��னா� ேதா�ற� அ�னாைர ஓத� �ற�னா�க�. ேம��, "எ�னா�
ஓத��யா�" எ�பேத நப� ெப�மானா� (ஸ�) அவ�களி� பத�லாக இ��த�. அதாவ�,
இர�டாவ� �ைற�� �ற�ய எத��மைறயான பத���� ப�ற�, ஹ�ர� ஜி��� (அைல)
அவ�க�, அ�னாைர ெந�ேசா� வாரி அைண�� �னித த�����ஆனி� �த� வசன�ைத
ஓத�� கா��னா�க�:
 

“(எ�லாவ�ைற��) பைட�த உம� இைறவ� ெபயரா� 
ஓ��ராக! அவ� மனிதைன உைற�த த�ரவ�த����� பைட�தா�. ஓ��ராக! 

உம� இைறவ� மாெப�� க�ணிய�த���ரியவனாவா�.
அவ� எ��ேகாைல� ெகா�� க��� ெகா��தா�. 

அவ� மனித��� அவ� அற�யாதைத� க��� ெகா��தா�."
 (அ�த�யாய�  96 அ�அல�: 2-6).

 
ேம��, அற�� அ�லா�வ�டமி��� வ�க��ற�. அவ� த��ைடய �த�களி� �லேம
அதைன அ���க�றா�. ேம��, எ���ேகா�� �ல�தா�, அற�வா�ற� பர�ப�ப�க��ற�
எ�பத�� ேம��ற�ப���ள த�����ஆ� வசனேம சா�றாக அைம���ள�. அ�ற���,
இ�லா�த�� �னித �த�, நப�க� நாயக� ெப�மானா� (ஸ�) அவ�களி� �லேம,
'எ��ேகா�� கால� ெதாட�க�ய�' எ�ப� ப�ற� த�����ஆ�  வ�ரி�ைரயாள�க��
�ற���ளன�. ேம��. த�����ஆனிய� ேபாதைனகைள� ப��ப��� அேரப�ய�கேள,
இ��லக�� ஒளி வ�ள��களாக�� வ�ள�க���ளன�. அவ�களா� க��ெய��ப�ப�ட ஒ�
நாக�கமான�, உலக�� ப�ேவ� ந�ல�களி� அத� கா�தட�கைள வ���� ெச�ற���க��றன.
உதாரணமாக, �ெபய�னி��ள ேகா�ேடாபா, ஈரா�க�� பா�தா�, உ�ெப�க��தானி� ��காரா
ஆக�ய இட�க� அற�ைவ பர��� ைமய�களாக இ����ளன. அ�ற���, ப�கைல�கழக�த��
ேயாசைனயான� ஒ� ���மி� க��ப���பா��. எனி�� �ரத���டவசமாக, ஒ�ெவா�
ெபா�கால�த���� ப��ன�, ����க�ைடய ���ச� எ�ப� ெதாட���� ெகா����த�.

தைலய�க�

       ஹ�ர� க�ஃப���லா�       
          ��� ஏ.அ�� (அைல)           

அவ�க�
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ேம��, இைறவனி� �தான ந�ப��ைகைய ���ப��க அ�லா�வா� அ��ப�ப�ட
வா�களி�க�ப�ட ம�ஹான ஹ�ர� மி�ஸா �லா� அ�ம� (அைல) அவ�க��,
"ந�வைட�த ம�க� ����கைள ���த�ய�, �னித த�����ஆனி� ேபாதைனகைள
மற�த ேபா�தா� ” எ�� எ�த���ளா�க�. அ�னா� இ�லாமிய மா��க�ைத
வ�ள��வத�� எ�� 80��� ேம�ப�ட ��தக�கைள எ�த���ளா�க�. ேம��,
அ�லா�, அ�னா�ைடய ேபனாைவ ‘அ�ய�� வா�’ (ஸு�ஃப��க� அ�) எ���,
ம��� அ�னாைர ‘��தா�-உ�-கலா�’, அதாவ� ‘ேபனாவ�� அரச�’ எ���
அைழ�� ப�ட�கைள வழ�க�  அ���ரி���ளா�.
 
ேம��, இ��, தகவ�ெதாட�� வழிக� எ�தள� வள��ச�யைட�� இ��தா��, எ���
வ�வ�லான வா��ைதக��� எ�� அத� இட� இ�ன�� ந��சயமாக உ�ள�.
ேம��, இ�த எளிய அ�யானா� எ�த�ப�ட� ��தக�கைள வா��வத��, நா�
எ��ைடய அைன�� ஸஹாபா�க����, ம��� ஆ��க ஞான�ைத ெப��
தாக�த���ள ந��ைடய  வாசக�க����  ேவ��ேகா� வ���க��ேற�. ேம��,
��க� ��தக�கைள அேமசா�.காமி� ஆ�ட� ெச�வத���  தய�கேவ�டா�.
அ�ற���, ந��ைடய அத�கார���வ வைல�தள��ட��, ம��� ந��ைடய ����
ேசன�ட�� எ�ேபா�� ெதாட�ப�� இ��க�, ஜஸா�க�லா�. இ�ஷா-அ�லா�,
இத������ ��க� ந��சயமாக பயனைடவத���, ம���, இ��லக���
ம��லக��� உ�க��� ந�ைலயான ேபரி�ப�ைத அைடவத�கான ஒ� ��ைமயான
��த���த�த��கான பாைதைய அ�லா� த�ற�பத��� நா� ப�ரா��தைன
ெச�க��ேற�. ஆ��! இ�ஷா-அ�லா�, 
 
ேம��, ம�ற ��தக�க�� ��ய வ�ைரவ�� ெவளிவர இ��க��றன. ேம��, ப�ேவ�
ெமாழிகளி� �ற��பாக, தாவ�-இ-அ�லா�வ�� (அ�லா�ைவ ேநா�க� அைழ��
வ���பத��) இ��� அத�க �ய�ச�கைள ச�ரா� ம�க��க�  ேம�ெகா�வத��
உதவ��ரி�� ஒ��ைழ�பாள�க�ைடய  எ�ணி�ைக�� (அவ�க� ஆ�களாக
இ��க���, ெப�களாக இ��க���) அத�கரி��� எ��� ந��க��ேற�. இ�ேவ,
ஜமா�-உ�-ஸ��-அ� இ�லா�ைத� ெபா��தவைர, எ��ைடய  வ���பமாக
உ�ள�. ேம��,   க�வ���ைறய�� எ��ைடய ஸஹாபா�க� அைனவ���� 
 அ�லா��ைடய உதவ� இ��பத�காக�� நா� ப�ரா�தைனக�, ம���
ேவ��த�களி� �ல�,  அவனிடேம ��ைமயாக த����க��ேற�. ேம��,
இ�லா�த�� பணிகைள ெதாட�வத�� ப�த�ரிைகயாள�க���  பய��ச�யளி�பத��
�ல��, நா�  உ�க�ைடய உதவ�கைள  ேக���ெகா�க��ேற�. இ� ெவ�ற�கரமாக
���பத�கான ஒ� சவாலாக நம�� உ�ள�. இ�ஷா-அ�லா�. 
 
அ�லா� ஹாஃப��,
 

���.ஏ.அ��
 

ஹ�ர� அ��� ��மி��
�ஹ����� க�ஃப���லா�

ஜமா�-உ�-ஸ��-அ�-இ�லா�.
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அ�ஹ� அ�லாய�லாஹா இ�ல�லாஹு,
வ�தஹூ-லா ஷ��க-லஹூ-வ-அ�ஹ�-

அ�ன �ஹ�மத�- அ��ஹூ-
வரஸூ�ஹூ

ேம��, ஈமானி�காக��, ம��� ச�க�த��காக��
எ��ைடய வா��ைக, ெச�வ�, ேநர� ம���
�ழ�ைதகைள த�யாக� ெச�ய�� எ�ேபா��

தயாராக இ��ேப� எ��� நா� உ�த�யாக �ற��
ெகா�க��ேற�. ேம��, நா� எ�ேபா��

உ�ைமைய கைட�ப���ேப� எ���, ம��� ��-
இ-இ�லா�த�� ந�ைலயான த�ைம�காக��,
இ�கால�த�� க�ஃப���லா�வான, ஹ�ர�

��� அ�ம� அ�� (அைல) அவ�களி� உ�ைம�
த�ைம�காக��, பணி�காக��, ம���
க�ணிய�த��காக��  எ�ேபா�� எ�லா

த�யாக�கைள�� ெச�ய தயாராக இ��ேப� எ���
நா� உ�த�யாக �ற�� ெகா�க��ேற�. 

 
ஆ��.

ஜமா�-உ�-ஸ��-அ�-
இ�லா�த�� ெப�க� 

உட�ப��ைக:
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இைறவனி� ப��க�

 َولِلَِّه اْألَْسَماُء اْلحُْسَنٰى َفاْدُعوُه بَِها ۖ َوَذُروا الَِّذيَن يُْلِحُدوَن ِفي أَْسَمائِِه ۚ َسُيْجَزْوَن َما كَانُوا َيْعَملُوَن
 

     ேம�� ��ைமயான ந�ப��க� அ�லா���ேக உரியன எனேவ ��க�
அவ�ைற ெகா�� அவனிட� ேவ���க� அவ�ைடய ப��கைள �ற���

தவற�ைழ�பவ�கைள வ��� வ���க�. அவ�க��� அவ�களி�
ெசய�க���ரிய �� ெகா��க�ப��.

  அ���ஆ� (7:181)

அ�லா�வ�� ப��க� �ற��� அ�லா�
தன� த��மைறய�ேல வ�வரி�த���க�றா�.
அ�லா�வ�� ெபய�கைள�� ப��கைள��
நா� ப��� ைவ�ப� ம��ம�லாம� அதைன
இைறவ�டனான உறைவ வ��ப���வத�
�ரிய ச�ற�த வழியாக எ��க ேவ���.
இைறவனி� ஒ�ெவா� ெபயைர�� அத�
ப��கைள�� நா� ஆ�� ெச�தா� மனிதனி�
உ�ள�த�� ஒ� வைகயான பணி� ம���
தா�ைம உண�� வள��. அ�லா�வ��பா�
ஒ� மனித� பணி�� தா�ைமைய கா���ேபா�
அவர� ெசய�கைள ச�ற�பாக ெச�ய ��க�ற�.
 
ேம�� நா� அ�லா�வ�ட� ந��ைடய
ேவ��த�க�, �வா�க� ேக���ேபா� நா�
ேக��� வ�ஷய�க�ட� ெதாட��ைடய ெபா��
தமான ெபய�களா� இைறவைன அைழ�க
ேவ���. உதாரணமாக ஒ�வ� தா� ெச�த
பாவ�த��காக இைறவனிட� ம�னி���
ேகா��ேபா� "அ� கஃப�" எ�ெற��� ம�னி�
பவ� எ�ற ப�ைப பய�ப��த� இைறவனிட�
ம�றாட ேவ���. வா��ைகய�� அைமத�
ைய�� பத�டமான கால�ைத ���வத���
இைறவனிட� ப�ரா��த���� ேபா� "அ� ஸலா�"
அைமத� அளி�பவ� எ�ற ப�ைப �ற� ம�றாட
ேவ���.

இ�க��ைரய�� அ�லா�வ�� �த�ைம
ப��களான அ� ர�மா� ம��� அ� ர��
ப�ற�ய வ�ள�க�ைத கா�ேபா�. 
 

 அ� ர�மா� : அளவ�ற அ�ளாள�              
 

அ� ர�மா� எ�றா�  அளவ�ற அ�ளாள�
எ�� நா� அைனவ�� அற��த ஒ�ேற. ஆனா�
ச�� ச��த��ேதாமானா� இ�த ெசா���
எ�தைன வ�ஷய�க� அட�க� உ�ள� எ�பைத
உணரலா�. "ர��" எ�ற ெசா��� இ���
தா� ர�மா� எ�� வா��ைத ேதா�ற�ய�.
"ர��" எ�ற ெசா��� அ��த�ைத
பா��ேபாமானா� "ேம�ைம, இர�க�, ேநச���,
க�ைண, பரிதாப�ப�� த�ைம, தய� கா���
த�ைம, ந�ைம�� ேதைவயான அைன�ைத��
ெகா�ட த�ைம ேபா�றவ�ைற �ற��க�ற�.       
     அ�ம��ம�லாம� "ர��" எ�ற ெசா�
தாய�� க�வைறைய��  �ற��க�ற�. அ�
பா�கா�� த�ைம உைடயதாக�� ேம��
ஊ�ட�ச�� அளி�க���ய இடமாக உ�ள�.
உலக�� உ�ள அைன�� �வராச�க�� அ�த
இட�த�ேலேய பைட�க�ப�க��றன�.எனேவ
ர�மா� எ�றா� பர�த அ�ளி� எஜமா�,
எ�லாவ�ைற�� ���� இ��பவ� எ��
ெபா�ளா��. 

 

 
(அ�ர�மா� , அ�ர��)
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இைறவனி� ப��க�

ேம�� இ�த அ�� எ�ப��ப�ட� எ�றா� அ�
நா� ெச��� ந�ெசய�க��� ப�ரத�பலனாக
இ�லாம� அ�லா�வ�� ப��களாக�ய
க�ைண, இர�க�,ேநச��� ம��� தயவ��
அ��பைடய�� த��ைடய அ�யா�க� ��
அவ� ெபாழி�� அ�ளாகேவ இ��க ����
.அ�த அ�� எ�ப��ப�ட� எ�றா� அ� ந�ப��
ைக ெகா�டவ�க�, ந�ராகரி�பவ�க� எ��
எ�த பா�பா�மி�ற� அவன� க�ைண யா�
ம��ேம நம�� க�ைட��� அ�ளா�ம.அ� ஒ�
��வ��லாத க�ைணயா�� ேம�� அ�
அ�லா��ைடய க�ைணய�� �ற�� ஒ� ப��
ம��ேம ஆ��. நா� காண���ய க�க�, நா�
உ�ெகா��� உண�,�ரிய ஒளி, அ���� ��
இ��� ஏராள� இைவ அைன���
அ�லா�வ�� க�ைணயா�� நம�� க�ைட�
�� அ�� களா��. இத�� அ�லா� தன�
பைட� ப�ன�களி� எ�த பாரப�ச�� இ�ற�
அைனவ����  வழ��க�றா�. ச��த����
பா��க ேவ���,  நா� அ��க� எ����
ெகா��� இ�த வ�ஷய�க� இ�லாவ��டா�
ந��ைடய வா��ைக எ�ப� இ���� எ�பைத
நா� க�பைன ெச�ய ���மா ேம�� இ�
அ�லா��ைடய க�ைணய�� ஒ� ச�ற�ய ப�த�
ம��ேம எ�பைத நா� உண�� ேபா�
அவ�ைடய க�ைணய�� அளைவ ந�றாக
�ரி�� ெகா�ள ��க�ற�. அவன� க�ைண
அவ�ைடய ேகாப�ைத வ�ட ேமேலா�க�
ந��க�ற�
 
அ�ர�� : மி�க க�ைணயாள�     ர�� எ�ற
ெசா��� "ர��" எ�ற ெசா��� இ���
ேதா�ற�ய� தா� இத� ெபா�� ����
���� க�ைண கா��த� எ�பதா��.
அதாவ� ஒ�வ�ைடய உரிைமேக�ப அவ���
க�ைண கா��தலா�� அவ� ெச��� ந�ெசய�
களி� த�த��ேக�ப அ�லா� ந�பலைன
ெகா��க�றா�. ேம�� நம� ெசய�க� ம���
ேவ��த�களி� வ�ைளவாக க�ைண ம���
அ�ைப அ�லா� ெதாட��� ���� ����
ந��� இற��வதா��.அேதா� ேம�ேம�� த�
க�ைணைய அவ� �� இற�க� ெகா�ேட
ெச�க�றா� எ�ப� ெபா�ளா��. அேதா� இ�
அ�பாக�� இர�க� உ�ளவராக�� இ����
ப�ைப�� �ற��க�ற�.அ�ர�மா�  எ�ப�
ெபா�வான  ெபய� ஆ�� 

ேம�� எ�லா வைகயான அ�� கைள��
ெகா���ள� அ�லா���� ம��ேம அ�
ெபா���� ஆனா� ர�� எ�ப� ந�ப��ைக
ெகா�டவ�கேளா� ெதாட��ைடயதா��.
அதாவ� ர�� எ�பத�� உ�ள ர�ம�
�ற��பாக ந�லவ�கேளா� ெதாட��ைடய�.
அ�ர�மா� எ�ப� ெபா�வான ெபய� ஆ��
ேம�� எ�லா வைகயான அ�� கைள��
ெகா���ள�. அ�லா�வ��� ம��ேம அ�
ெபா���� ஆனா� ர�� எ�ப� ந�ப��ைக
ெகா�டவ�கேளா� ெதாட��ைடயதா��
அதாவ� ர�� எ�பத�� உ�ள ர�ம�
�ற��பாக ந�லவ�கேளா� ெதாட��ைடய�
இத��ரிய சா�� ஹஸர� நப�க� நாயக� (ஸ�)
அவ�கைள� ப�ற�

 

 
(அ�ர�மா� , அ�ர��)

அ�லா� த� த��மைறய�ேல ��க�றா�.
 

ۡم َحِرۡيٌص  ۡن اَنُۡفِسكُۡم َعِزۡيٌز َعَلۡيِه َما َعِنتُّ َلـَقۡد َجآَءكُۡم َرُسۡوٌل مِّ
ِحۡيٌم َعَلۡيكُۡم بِاۡلُمۡؤِمِنۡيَن َرُءۡوٌف رَّ

 
அவ� ந�ப��ைக ெகா�டவ�க��� ர�மாக

வ�ள��க�றா�.   (9:128) 
(ஆதார� : ஃப�ஹு� பயா� ப�க� 25)

 
ர�மா� எ�ப� உலக�த���ள அ��கைள
கவன�த�� ெகா�டவா� �ற�ப���ள�.
ர�� எ�ப� ம�ைமய�� அ��கைள
கவன�த�� ெகா�டவா� �ற�ப���ள� என
ஹ�ர� ர���லா� (ஸ�) அவ�க�
�ற�யதாக ஹஸர� இ�� ம��� (ர�) ம���
அ� ஸ�� �த�� (ர�) அற�வ��க��றா�க�.   
(ஆதார� ��� ப�க� 17)        
 
இத����� ர�மா� எ�றா�
ப�ரத�பலனாகேவா,உரிைமயாகேவா இ�லாம�
க�ைண ெச�த� எ�ப� ெதளிவாக�ற�.
ஏெனனி� இ�த மாத�ரியான க�ைண அத�கமாக
இ�த உலக�த�� நைடெப�க�ற�. ேம�� ர��
எ�றா� ந�ல ெசய�க��கான உய��த
ப�ரத�பல�க� எ�� ெபா��. ஏெனனி� ம�ைம
ப�ரத�பல���ரிய  இடமா��.

அல�  அ�  ய�� இத�-1

ப�க�-6 



  

  
அ���ஆ� (33:22)       

அ�லா�வ�� த����தரிட� உ�க��� அழக�ய ��மாத�ரி
இ��க�ற� 

அ�லா�வ�� த����தரிட� உ�க��� அழக�ய ��மாத�ரி
இ��க�ற� எ�� அ�லா� த�����ஆனி�  நப� (ஸ�) அவ�கைள�
ப�ற� ��க�றா�
 
ஒ��க�த�� ேம�ைமகைள ��ைம ப���வத�காக நா�
அ��ப�ப���ேள� என ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க�
�ற���ளா�க�. அவ�க�  ம�களிட� நட�� ெகா�ட வ�த� அவ�க�
அைன�� உலக�க���� அ��ெகாைடயாக வ�ள�க�னா�க� எ��
த�����ஆ� வசன�ைத உ�ைம�ப���� வைகய��
அைம�த���த�.       ஹ�ர� ஆய�ஷா (ர�) அவ�களிட� ேக�டேபா�
அ�னாரி� ஒ��க� ��ஆனாகேவ இ��த� என பத�� �ற�னா�க�.
அ�த அள��� அவ�க� த�����ஆனி� ெசய� வ�வமாக
த�க��தா�க�.ேபா�� ைகத�க� ம��� இ�லா�த�� எத�ரிகளிட� �ட
அவ�க� ச�ற�த ப�ைபேய கா�� வ�தா�க�. த�����ஆனி�
க�டைளகைள அவ�க� ேபாத��தா�க� அத� ேபாதைனக�
அ�னாரி� ெசய�களாக வ�ள�க�ன. அத�� �ற�ப�ட
க�டைளக��ேக�ப நட�� கா��னா�க�. அவ�களி� ஒ�ெவா�
ெசய�� த�����ஆனி� ேபாதைனயாக இல�க���. இத�����
ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�களி� ப��க� அைனவரி�
கவன�ைத�� ஈ��� ெவ�ற� ெகா��� அளவ��� மிக வ�ரிவான��
மிக உய��த�மாக வ�ள�க�ன எ�பைத ெதரி�� ெகா�ளலா�.
அவ�களி� ப��கைள பா��� த�����ஆனி� க����கைள
ெதரி�� ெகா�ளலா�. அ�த அளவ��� அவ� த�����ஆனாகேவ
வா��தா�க�.      அ�னாரி� ந�ப��கைள ஒ�ெவா�றாக நா�
கா�ேபா�....ஹ�ர� அ� (ர�), அ�ண� நப� (ஸ�) அவ�கைள
�ற��� �ற���ளதாவ� :   ெப�மானா� எ�ேபா�� ச�ரி�த �க��ட�
வ�ள��வா�க�, சா�த�ண��ளவ�க� அைனவரிட�� அ�ேபா��
கனிேவா�� நட�� ெகா�வா�க�, க�ன உ�ளேமா ��க�ய
எ�ணேமா அவ�களிட�த�� இ�ைல. உர�த �ர�� ��ச�ட
மா�டா�க�. க�னமான வா��ைதைய பய�ப��த மா�டா�க�.
எவரிட��� �ைற காணமா�டா�க�. அ�னா� பணியாள�களிட�
இைடவ�டா� ேவைல வா�க ��யவ� அ�ல.

ந��ண நாயக� நப�க�
நாயக� (ஸ�)
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ந��ண நாயக� நப�க� நாயக� (ஸ�)

வாத� �ரித�,�� ேப��, ச�ப�த� இ�லாத வ�ஷய�களி� ஆ�வ� கா��த� ஆக�ய ���
ெசய�கைள�� அவ�க� த�னளவ�� ெவ��தா�க�.��� ெசய�கைள எ�ேபா��
ெச�யமா�டா�க� ம�றவ�கைள �ைற �ற� ேபசமா�டா�க�, ம�றவ�களிட� �ைற காணேவா
அவ�களி� தனி�ப�ட வ�ஷய�களி� தைலய�டேவா மா�டா�க�. பய��ளவ�ைற� ப�ற� ம��ேம
அ�னா� ேப�வா�க�.
 
ஹ�ர� அ� (ர�) அவ�க� ��க�றா�க�, நப� (ஸ�) அவ�க� ேப��ேபா� நப��ேதாழ�க�
தைல�னி�� அவ�கைள அைமத��ட� ெசவ�ம��� ேக�ப� வழ�க� அவரிட� ேவ� யாேர��
ேபச�னா� ேப�பவ� ேபச� ����� வைர அைமத�யாக கவனி�� ேக�பா�க�.  யாேர�� ஒ�
அ�னிய� த�மிட� �ர���தனமாக ேபச�னா� அவ�க� ெபா�ைம கா��� ெகா�வா�க�. த�ைம�
ப�ற� �க�வைத அ�னா� வ���ப�யத��ைல.ஆனா� த�மிடமி��� ஏேத�� ெப���
ெகா�டைம�காக யாராவ� ந�ற� �ற�னா� அதைன அவ�க� ஏ��� ெகா�வா�க� ஒ�வ� ேபச�
���� அைமத�கா��� வைர அ�னா� ந�வ�� ���� தைட ெச�தத��ைல. அள��கட�த தாராள
�ண��ட� மி�க உ�ைமயாளராக மி��த அ�� கா��� உ�ற �ைணயாக அவ�க�
இ��தா�க�.   
 
தம� ெசா�த வ�ஷய�களி� �ட அ�னா� எவ� ��� பழி வா�க நா�யத��ைல ச�ட�ைத �ற��பவ�
எவராய��� அவைர இைறவனி� ச�ட�ப� த���தா�க�. எ�த ஒ� ���ைம�� ெபய� ெசா��
அ�ணா� சாப� இ�ட� இ�ைல. ஒ� அ�ைம ஆைணேயா ஒ� அ�ைம� ெப�ைணேயா, ேவ� எ�த
ெப�மணிையேயா,  ேவைல�கார�கைளேயா, ஏேத�� ஒ� ப�ராணிையேயா அவ�க� ஒ�ேபா��
அ��தத��ைல. ஒ��க�� ேகாரி�ைக தவ�ர ேவ� எ�த ந�யாயமான ேவ��தைல��
ஒ��க�யத��ைல. ச�ரி�த �க��டேன எ�ேபா�� ����� �ைழவா�க�. ந�ப�கேளா�
அைம�த����� ேபா� த� கா�கைள அவ�க� ஒ�ேபா�� ��� ைவ�க மா�டா�க�. யாேர��
தா� ��வைத மனன� ெச�� ெகா�ள வ���ப�னா� அவ� தா� ெசா�வைத ஞாபக�த�� பத����
ெகா��� ெபா��� அ�னா�  ந�தானமாக ந���த� ேப�வா�க�.

அல�  அ�  ய�� இத�-1

ப�க�-8 



ந��ண நாயக� நப�க� நாயக� (ஸ�)

��� ேவைலகைள� �ட தம� மைனவ�ய�ட� அ�னா� பக����
ெகா�டா�க� ஆய�ஷா (ர�)  �ற���ளதாவ�: அ�னா� ���
ேவைலகளி� த�ைம ஈ�ப��த�� ெகா�டா�க�. அவ�க� த��ைடய
உைடகைள தம� ைககளாேலேய �ைவ��� ெகா�வா�க�. தைரைய�
ெப��வா�க�.ஆ�களிட� பா� கர�பா�க�. கைட�� ெச��
ேதைவயான ெபா��கைள வா�க� வ�வா�க�. தம� ெச���கைள
தாேம ைத��� ெகா�வா�க�. த� த��� ைபகளி� உ�ள
�ைறபா�கைள த���� வா�க�. ஒ�டக�த��� �னி ேபா�வா�க�.
ெரா���� மா� ப�ைசவத�� கல�� ெகா�வா�க�.

அ�னாரி� ப��கைள  நா�� ந� வா��ைகய�� ப�ரத�ப���
இ�ைம ம��� ம�ைமய�� ெவ�ற� ெப�ேவாமாக 

இ�ஷா அ�லா� ஆ��.

அல�  அ�  ய�� இத�-1

ப�க�-9 



இ�லா� ��� ம���வ�

வ�வான ப�க��� 
 

ச�ல ேபரி�ச� பழ�கைள சாதாரண த��ரி� அைர
மணி ேநர� ஊறைவ�� அைத த��ேரா� ேச���

சா�ப��� வ�தா� வ�வான ப�கைள ெபறலா�.
�ழ�ைதக���� ெகா��கலா�.

ஆேரா�க�யமான இதய�த��� 
 

பா�� ேத�� கல�த பா��� க�ச�ைய அ��த�னா�
இதய� பல� ெப�வேதா� மனத�� உ�ள

வ��த�க�� அக��.                  
 

(ஸ�� �காரி)
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நம� ேபரி�ப�க� இைறவனிட�ேத உ�ளன.ஏெனனி� நா� அவைன�
க����க�ேறா�. அழகைன��� அவனிட�த�ேல க�ேடா�. இ�த� ெச�வ�,
உய�ைர� ெகா��ேத�� ெபற�த�க�. ஒ�வ� த�ைன ��ற���
இழ�தாக��� ெபற�த�க� இ�மாணி�க�. இழ�ப���ரிேயாேர ! இ�த ���ற��
ப�க� வ�ைர�� வா��க�; இ� உ�க� தாக�ைத� தணி��� . இ� உ�கைள�
கா��� உய�� ஊ�றா��. நா� எ�ன ெச�ேவ�? இ�த ந�ெச�த�ைய
உ�ள�களி� எ�வா� உைறய� ெச�ேவ�? இ� தா� உ�க� இைறவ� எ��
ம�க� ேக��� ெபா���� ெத��களிேல எ�த �ர� அைறேவ�? ம�க�
ேக��� ெபா��� அவ�களி� கா�க� த�ற�க எ�ன ம���வ� ெச�ேவ�?
உ�ைமய�ேலேய ��க� இைறவ���ரியவ�களாக ஆக�வ��டா�, அ�த
இைறவ� உ�க��ேக உரியவ� எ�பைத உ�த�யாக உண��� ெகா���க�
 
 

    ( �ஹானி கஸாய�� ெதா�த� 19 : க��� �� ப�க� 21 , 22 )
 
கா��ளவ�கேள , ேக��க� ! அ�லா�  உ�களிட� எ�ன நா�க��றா� , அ�
��க� அவ��ேக உரியவ�களாக� வ�டேவ���.

நம� ெசா��க� நம� இைறவேன !
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ெப�ைம�ப��க�

"நா� ஒ� ���� ெப�மணி"

த�����ஆனி� ெப�கைள� ப�ற�ய �ரா : �ரா அ�னிஸா

இ�லா�த�� �த� த�யாக� : �ைமயா (ர�)

நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க��� ந�ப��ைகயான �த� நப�   : 
அ�ைன க�ஜா (ர�)

நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�கைள மிக�� ேநச��த நப� : பா�த�மா (ர�)

�ழ�ைதகளி� தவ�கைள சரிெச�ய நப�க� நாயக� (ஸ�)
க���த�த வழிக�

1. அைமத�யாக இ��க�    
 2. தா��த  �ரைல� பய�ப����க�.

3. தவறான நட�ைதைய �ற�கணி�க��.  அைத� �ற��ப�ட
ேவ�டா�.  அ� �ற��� க��� ெதரிவ��க ேவ�டா�.  அத�

காரணமாக த���க  ேவ�டா�

4. சரியான நட�ைத ப�ற� ச�ல ��க�ய வா�க�ய�களி�
அற������க�.
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க�ஃப���லா�வ��
 

 ேபாதைன 

ஒ� மனித� எ�ேபா� த� உ�ள�ைத
ஆரா�க�றாேனா அ�ேபா� தா� அவ�
த�ைன� தாேன அைடயாள� க��
ெகா�க�றா�. அவ� த� உள�ைத
ஆராய� தவற�னா� த� ைன��
அைடயாள� காண� தவற� வ��க�றா�.
அ�ேபா� அவ� அ�லா�ைவ��
அ��கரி�க� தவற� வ��க�றா� பல
ம�க� தன� "நஃ��" ம��� இதய�
�ற��� எ��� அற�யாதவ�களாகேவ
இ��க��றன�.எ� ���� சேகாதர
சேகாதரிகேள ந� இதய�கைள அ�
லா� க���ப���க�றா�. அவ�
வ���ப� ேபா� ந� இதய�கைள அவ�
இய��க�றா�. ேம�� அைத அவ�
ஊ�க�ப��த�� ெச�க�றா�. அவ�
நா�யைத நம� இதய�த�� இ���
���க�றா�. அ�லா� தன�
த��மைறய�ேல ��க�றா� ....
 

..... ஆனா�, அ�லா� ந�ப��ைகைய
உ�க��� வ���பமான தாக��

அதைன உ�க� உ�ள�க��� அழ�
வா��ததாக�� ஆ�க���ளா�....        

அ� ��ஆ� (49:8)

 ... அ�லா�வ�ட�த�� ந�ப��ைக ெகா�பவ� அ� உ�ள�த��� அவ�
ேந�வழி கா��க��றா� எ�லாவ�ைற�� ந�� அற�பவனாவா� அ�

��ஆ� (64:12)       
அவ� அவ�களி� உ�ள�கைள ஒ�ைற ஒ��ட� இைண��

வ��டா�.          
அ� ��ஆ� (8:64)

ஹ�ர� �ைஹய�� அ�
க�ஃப���லா� 

��� அ�ம� அஜி� (அைல) 


