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உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹாபாக்கள், ��ய சஹாபாக்கள்
மற்�ம் அைனத்� �ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்தப் �ற�
ஹஸ்ரத் ஃக�பத்�ல்லாஹ்(அய்) அவர்கள் தஷ்ஹத் தஅ�� மற்�ம் �ரா
ஃபாத்�ஹா ஓ�யப் �ன் “அல்லாஹ்�ன் பண்�கள்-பாகம்-2” என்ற  தைலப்�ல்
தன� ��ஆப் ேப�ைரைய வழங்�னார்கள்.

‘அல்லாஹ்�ன் அ�ளால், கடந்த வாரம் நான் அல்லாஹ்�ன் பண்�கைளப்
பற்�ய என� ெசாற்ெபா�ைவத் ெதாடங்�ேனன்., மேம�ம் இன்�ம் இேதத்
தைலப்�ல் ெதாடர தவ்ஃ�க் வழங்�யதற்காக அல்லாஹ்�க்� நான் �க�ம்
நன்� ���ன்ேறன். கடந்த ெவள்�க்�ழைம ெசாற்ெபா��ன் பக்கம் �ங்கள்
கவணம் ெச�த்�ம்ேபா�, அல்லாஹ்ைவப் பற்� *ஹக்*  என்� உ��யான
வார்த்ைதக�ல் ��ப்�டப்பட�ல்ைல என்பைத �ங்கள் நன்�
��ந்�ெகாண்��ப்�ர்கள். ஆனால் உண்ைம�ல் �ங்கள் அவ�ைடய
பண்�கைளக் �ர்ந்� ஆய்� ெசய்�ம் ேபா� தான் *"உண்ைம"* என்ற பண்� (-
அதாவ� ‘ஹக்’ �ம்) அ�ல் அடங்��ள்ள�. (என்ப� �லனா�ம்). �க�ன்
பார்ைவ�ல் (இ�ந்� ேநாக்�னா�ம்), ஒ�வர் அல்லாஹ்ைவப் பற்��ம்,
அல்லாஹ்�ட��ந்� [அதாவ� அல்லாஹ் ெதாடர்பாக] ஒ� ெபாய்ையக் �ட
மன�ல் எண்� �ட ��யா�.

மக்கள் அ�கமாக ெபாய்ேப�வதற்��ய இரண்டாவ� காரணம்
ேபராைசயா�ம். ெசல்வம் மற்�ம் ெசாத்� �ஷயங்கள் அல்ல� கடன்
ெகா�த்தல் மற்�ம் ��ப்�ச் ெச�த்��ன்ற வழக்�கள், கடன் பாக்�
(சம்பந்தப்பட்ட) வழக்�கள் ேபான்ற பல வழக்�க�ம் [��மன்றத்�ல்] நடந்�
ெகாண்��க்�ன்றன. (இப்ப�ப்பட்ட) இந்த �யாபாரத்�ன் ெப�ம்
ப��யான� மக்கள் ேபராைச�ன் காரணமாக் ���ன்ற ெபாய்க�ன்
�ைளவா�ம்.

[இப்ேபா�] நாம் நாட்�ன் நைட�ைறைய பார்ப்ேபாம் அ�காரத்�ற்கான
தாகம் காரணமாக, அ�காரத்�ற்கான ஒ�ப் ேபராைச�ன் காரணமாக,
அர�யல்வா�கள் ஆட்�க்� வ�வதற்காக அைனத்� வைகயான
வாக்���கைள�ம் அ�க்�றார்கள் என்பைத �ங்கள் காண்��ர்கள்.
(அவர்கள�) இந்த (அ�கார) ேவட்ைக�னால், ேதர்தல் �ரச்சாரத்�ன் ேபா�
ஏராளமான ெபாய்கைள கட்ட�ழ்த்� ெகாண்��க்�ன்றனர். அங்�, ஒ� கட்�
மற்ற கட்�ைய �மர்�க்�ம் ேபா� அதன் �� ேசற்ைற வா� ���ன்ற�
(அதாவ� அவம�யைத ெசய்�றார்கள் ேம�ம், அ�ல் அைனத்� மக்க�ம்
ஈ�ப��ன்றனர்.) ேம�ம் அைனத்� வைகயான ேநர்ைமயற்ற ெசயல்கைள�ம்
(அக்கட்�கள்) ெசய்�ன்றன. ெப�ம்பா�ம் ேதர்தல்க�ம் �ட நடத்தப்ப��ன்ற
(அத்தைகய) நாட்��ம் �ட தவறான நைட�ைறக�ம், ேமாச�க�ம் நைட
ெப��ன்றன. ேம�ம் இைவகளைனத்�ம் சண்ைடக்�ம், �ர்�ைல�ற்�மான
வ�ையத் �றக்�ன்றன. அர�யல் கட்�கள் தங்கள� எ�ர��னர் ��
ேசற்ைற அள்� ���ன்றன., அவர்கள் மற்ற கட்�கைளச் சந்�த்� எ��கள்
ஆட்�க்�வராமல் கவனமாகப் பார்த்�க்ெகாள்�ம்ப�யான அத்தைகய ேதர்தல்
�ரச்சாரங்கைள ேமற்ெகாள்�றார்கள். (ஆட்�) அ�காரத்�ற்கான இந்த
ேவட்ைக�ல்  வாக்காளர்க�டத்�ல் வாக்���கள் வழங்கப்ப�வ�டன் பல
ெபாய்க�ம் �ட �றப்ப��ன்றன. 



நாம் ��வ� ேபால், இைவகளைனத்�ம் ேபராைச�ன் �ைளவா�ம்.
(அதாவ�) அ�காரத்ைதப் ��க்க ேவண்�ம், அ�காரத்�ல் இ�க்க ேவண்�ம்,
(மக்க�ன் பணத்ைத ைவத்�) ேக�க்ைகயாக(உல்லாசமாக) இ�க்க ேவண்�ம்
என்பதா�ம்.. இந்த அர�யல்வா�கள், அவர்கள� ேபராைச�ன் காரணமாக
மக்கைள ஏமாற்��ம், அவர்க�டத்�ல் ெபாய்�ம் ���ன்ற ேபா�,
(வர��க்�ம்) ஐந்� ஆண்�க�ல் எல்லாவற்��ம் (ேமலாக)இம்மக்கேள
இன்�ம் அ�கமான �ன்பங்கைள அ�ப�க்�ன்றார்கள்.

இப்ேபா�, எல்லாவற்ைற�ம் ெசாந்தமாகக் ெகாண்�ள்ளவ�ம், எவைர�ம்
சார்ந்� �ற்காதவ�ம், அதற்ெக��ல் எல்ேலா�ம் அவைனேய சார்ந்�ள்ள
ஒ� �வன் உண்ெட�ல், அ(ப்ப�ப்பட்ட)வ�க்� ெபாய் �ற ேவண்�ய
அவ�யம்தான் என்ன? அவன் ஏற்கனேவ �ரபஞ்சத்�ன் எஜமானனாக�ம்
இ�க்�ன்ற காரணத்�னா�ம் ேபராைச�ன் தன்ைம அல்ல� எண்ணம்
�ற்��ம் அகற்றப்ப��ற�. அேதப் ேபான்ேற மற்ற பண்�கைளப் பற்��ம்
�ட �ங்கள் �ந்�க்க ���ம். நமக்� அ��ைர வழங்�யவா� ப��த்த
�ர்ஆன், ஒ�வ�க் ெகா�வர் (அ�) நம்�ைடயதாகேவ இ�ந்தா�ம் �ட
தவறான வ�க�ல் ெபா�ட் கைள ��ங்கக்�டா� என்பைத நமக்�ப் ��ய
ைவக்�ன்ற�. இங்� பயன்ப�த்தப்ப�ம் வார்த்ைத ‘பாத்�ல்’باطل என்பதா�ம்.
ேம�ம் அ� பல அர்த்தங்கைளக் ெகாண்�ள்ள�, ஆனால் ெபாய்கள் என்பேத
அதன் �தன்ைம அர்த்தமா�ம். எனேவ, அதன் ெபா�ளான� �ங்கள் ெபாய்
�றலாகா� என்ப�ம் மற்ற மக்க�ன் ெபா�ட்கைள ��ங்கக் �டா�
என்ப�மா�ம். அல்லாஹ் (�ப்ஹ)வால் தைடெசய்யப்பட்�ள்ள வ��ைற
க�ன்ப� �ங்கள் ெபா�ட்கைள ��ங்கலாகா� என்ப�ம்�ட இதன்
ெபா�ளா�ம். �ங்கள் ஹராமான (மார்க்கத்�ற்� �ேராதமான)
வற்ைறெயல்லாம் பயன் ப�த்தக்�டா�.

எனேவ இரண்� �ைலக��ம் அதன் �தன்ைமயான ெபா�ள் ெபாய் ேப�தல்
என்பதா�ம். இப்ெபாய்�ன் காரணமாக �ங்கள் ஹராமான ெபா�ட்கள் �ங்�
�ைள�க்�ம் �ஷயங்கைள பயன்ப�த்��ன்�ர்கள். உண்ைம�ல் இ�
ேபராைச�டன் ெதாடர்�ைடயதா�ம். இந்த ேபராைச ஒ� நபைர ேநர்ைமயற்ற
வராக இன்�ம் அவைரப் பற்� மக்க�ம் �ட ேமாசமான ேதாற்றத்ைதேயக்
ெகாண்� ���ன்றனர். அவர் எங்� ெசன்றா�ம், மக்கள் அவைரப் பற்�
ேமாசமாகேவப் ேப�வார்கள். அவர� ெகட்ட ெசயல்க�ன் �ல�ம் அவர்
ெகாண்�ள்ள ேபராைச �னா�ம், அவைர இவ்�ல��ம் அ� ேபான்ேற
ம�ைம��ம் ��ந்த அவமானத்�ற்ேக அைழத்�ச் ெசன்���ம். இ���ல்,
அவ�க்� இந்த ��ேயா,வானேமா அல்ல� இப்�ரபஞ்சம் ேபான்றைவ�ம்
*இ�க்கா�.*

�ைறபா�கைள தன்�ள் ெகாண்�ள்ள அவர், அக்�ைறபா�கைள
அகற்�வதற்காக [தன� ெசாந்த வ��ல்] அவர் ெபாய் ெசால்வைதத் ேதர்�
ெசய்�ன்றார். ஆனால் இம்�� �ரபஞ்சத்�ன் எஜமான�ம், ேகட்காமேலேய
ெகா�ப்பவ�மாக அல்லாஹ் இ�க்�ம்ேபா� �ன்னர் அவ�க்�ப் ெபாய்
ெசால்ல ேவண்�ய அவ�யம்தான் என்ன? ெபாய் ��வ� என்ப� அவ�க்�
ெபா�ந்�வ� �ட இல்ைல. அல்லாஹ்(�ப்ஹ) தன� �தர்க�க்�
அ�க்�ன்ற அ���த்தல்க�ல் �ட ஒ�ேபா�ம் ெபாய் ��வ�ல்ைல. ெபாய்
��வ� என்ப� அவ�க்�ப் ெபா�ந்�வ� �ட இல்ைல.
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(அவன் அவ்வா�) ஒ�ேபா�ம் ெசய்ய�ம் மாட்டான். அவன் அைனத்�ப்
ெபாய்க�க்�ம் அப்பாற்பட்டவன்.

கடந்த காலங்க�ல் நான் பல�ைற ேமற்ேகாள் காட்�யைதப் ேபான்ேற, நான்
உங்க�க்� வழங்கக்��ய ஒ� உதாரணம் ஹஸ்ரத் ��ப்(அைல) அவர்க�ன்
வரலாற்ைறப் பற்�ய�. அ� அவ�க்காக ஒ� �ட்டத்ைத உ�வாக்� ராஜா�ன்
ேகாப்ைபைய தன� ெசாந்த சேகாதர�ன் ைப�ல் (ைவப்ப� பற்�)அவ�க்�
அ���த்�ய� எப்ப�? அதனால் அர� காவல�ன் �ரர்கள் அவைரக் ைக�
ெசய்வதற்� அ��ம் அந்நாட்� சட்டத்�ன்ப� ஒ� காரணத்ைதப் ெபற
��ந்த�? �ற� அவர் அவர� ஒன்��ட்ட சேகாதரர்க�ல் எவ�ம், 'அ�
அவர� ெசாந்த சேகாதரர் ��ஃப்(அைல) தான்' என்� சந்ேத�க்காத வண்ணம்,
�த்�சா�த்தனமாக அவ�டன் தங்க ைவக்க ��ந்த�? (என்பைதப் பற்�ய
தா�ம்). அல்லாஹ் அல்-ஹக் (உண்ைமயாளன்) ஆவான். (அவன் எத்தைகயவ
ெனன்றால்) அவேன சட்டத்ைத �ைல ��த்தக்��யவ�ம், அவ�ைடய
சட்டங்கைள எவ்வா� �ைல��த்� ச�யான உண்ைமைய �ைல��த்�வ�
என்பைத�ம் நன்� அ�ந்தவானாவான். (அவ்வா� அவன் �ைல
��த்��ன்ற) அத்தைகய உண்ைமயான� ச�கத்�ல் மட்�மல்லா� ��ம்ப
�ழ��ம் அைம�ைய ஏற்ப�த்���ம். (ேம�ம்) அவன் தவ� ெசய்�ன்ற
வர்கைள, அவர்க�ன் தவ�கைள உணர ைவத்��ட�ம் ெசய்�ன்றான்.

ெவ�ப்பைடயாக மட்�ேம, ஹஸ்ரத் ��ப்(அைல) ஒ� ெபாய்ையக்
����ப்பதாகத் ேதான்றலாம். ேம�ம், ஒ� நபர் இந்த கண்ேணாட்டத்�ல்
இைதப் பார்த்தால், அவர் பா�ங்கள்! ஒ� �ர்க்கத�� �ட ெபாய் ���ள்ளார்.
அவேர ராஜா�ன் ேகாப்ைபைய எ�த்� தன� சேகாதர�ன் ைப�ல் ைவத்�
�ட்� �ற்ற�ம் சாட்��ள்ளார்!” என்பதாக �ைனக்கலாம். ஆனால் இ�
��த்� அல்லாஹ் என்ன ���ன்றான்?

ن نََّشآُء ۗ َوَفْوَق ُكلِّ ـٍٰت مَّ ُه ۚ نَْرَفُع َدَرَج لَِك ِكْدنَا لُِيوُسَف ۖ َما َكاَن لَِيأْخَُذ أََخاُه ِفى ِديِن ٱْلَمِلِك ِإآلَّ أَن يََشآَء ٱللـَّ َكَذٰ

 ِذى ِعْلٍم َعِليٌم

“கதா�க �த்னா �-��ஃப்.  மா கான �யஃ-�த ‘அஹா� ஃ� ��ல்-ம��‘
இல்லா ‘அய்-யஷா-அல்லாஹ்.  நர்ஃபஉ தர-ஜா�ம்-மன்-நஷா. வ ஃபவ்க �ல்��
இல்�ன் அ�ம்”.

இவ்வாறாக ��ஃ�க்காக நாம் ஒ� �ட்டம் வ�த்� ெகா�த்ேதாம்;
அல்லாஹ்�ன் நாட்டத்�னாலன்�, அவர் தம் சேகாதரைர எ�த்�க் ெகாள்ள
அரச�ன் சட்டப்ப� இயலா��ந்தார் - நாம் நா�யவர்க�ன் பத�கைள நாம்
உயர்த்� �ன்ேறாம்; அ��ைடய ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ேமலான அ�ந்த ஒ�வன்
இ�க்�ன்றான்! (�ரா அல் ��ஃப் 12:77)
 
ஆகேவ, அல்லாஹ் அவேன உண்ைமைய�ம், ஞானத்ைத�ம் உள்ளடக்�ய
வனாவான். ம�தன், தன்�டம் இ�க்�ம் �ைறந்தபட்ச அ��னால்,
அல்லாஹ்�ன் ெசயல்கைள [அவன� ெசயல்ப�த்�ம் வ��ைறகைள]
��ைமயாக ��ந்� ெகாள்ள ��யா�. [அல்லாஹ் இந்த அ��ைன
தாமாகேவ வழங்�யவர்க�க்ேகத் த�ர].. அ�க்க� அவன் அல்லாஹ்ைவ
�ற்றம் சாட்��றான். ஆனால் அல்லாஹ்ேவா எல்லா �ற்றங்�ைறக�க்�ம், 
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எல்லா ெபாய்க�க்�ம் அப்பாற்பட்டவனாவான். ேமற்ெகாண்� நாம்,
ெபண்க�ன் ெபாய்களால்- அவர்கள� �ய ம�யாைதைய�ம், வ�ப்பத்ைத�ம்
பா�காப்பதற்காக -��ப் ந�(அைல) அவர்கள் �ைற�ல் அைடக்கப்பட
ேவண்�ய� ஏற்பட்ட� என்பைத�ம் பார்க்�ேறாம். அந்த ேநரத்�ல் ஆ�ம்
மன்னர், அல்-அ��ட�ம் �ற்றம் சாட்டப்பட்ட அைனவ�ட�ம்
ேசர்ந்�ெகாண்� ஓர் அப்பா� ம�தைர (அதாவ� ஹஸ்ரத் ��ப்(அைல))ஐ
கண்டனம் ெசய்தார். இ�ேவ அவர்க�ன் ெகாள்ைகயா�ம் அதாவ� இந்த
��ைவ எ�ப்பதற்� அவர்க�க்� உத்தர�ட்ட� –(எ�ெவன்றால்)-
ெபாய்கைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டெதா� ��வா�ம்.. மக்கள் (நடந்த)
சம்பவத்ைத மறந்� ��வார்கள். ஆனால் அல்லாஹ் என்ன ெசய்தான்? அல்-
ஹக் (உண்ைமயாளன்) ஆக இ�ப்பதா�ம், அவ�ைடய ந��ன்
ெகௗரவத்ைத �ட்ெட�ப்பதற்காக�ம், பல ஆண்�க�க்� �ற�ம், அவன்
��ப்(அைல) அவர்கைள அக்கால ஆட்�யாள�ன் அைமச்சராக ஏற்ப�த்�,
�ன்னர் ��ப்(அைல) அவர்கள் "அல்-அ�ஸ்" ஆக அைழக்கப்பட்டார்கள்.
எல்ேலா�ம் அ�ந்தேபா�, அவர� எஜமான�ன் மைன� [அந்த
(உண்ைம�ைன ெவ�க்) ெகாண்� வந்த] - �ைலகாேவ - ெபாய் ��னார்
என்ற உண்ைம ெவ�ச்சத்�ற்� வந்த�. மக்க�ன் ெபாய்க�க்�ப் �ன்னால்
கணக்�ல் எ�த்�க்ெகாள்ளக் ��ய மற்ெறா� காரணம் பயமா�ம்
.�ழக்�ேலா அல்ல� ேமற்�ேலா ெப�ம்பான்ைமயான ெபாய்கள் �ேலகா�ன்
�ைலையப் ேபான்ேற, அவர்கள் அம்பலப்ப�த்தப்பட்���வார்கள் என்ற
அச்சத்�ன் காரணமாகேவப் ேபசப்ப��ன்றன. அவர்கள் தண்டைனக்�
அஞ்��றார்கள். அதனாலாேய அவர்கள் ெபாய் ���றார்கள்.

ஒ� �ழந்ைத தவ� ெசய்ததாேலா அல்ல� எவேர�ம் ஒ� ெகாள்ைளேயா
அல்ல� ஒ� �ற்றேமா அல்ல� (மக்கள் எ�ர் ெகாள்ளக்��ய) ேவ� எந்த
�ழ்�ைல�ேலா, இந்த சட்ட ��க�க்� அஞ்�க் ெகாண்� �ன்னர் அவர்கள்
ெபாய் ���றார்கள். அவர்கள் ஒ� ைக� ெசய்தைல எ�ர்ெகாள்வதற்�
அஞ்��றார்கள். ஆனால் அல்லாஹ்�ன் �தர் என்பவர் மக்க�க்� அஞ்�
வ�ல்ைல. அவர் தன� பைடப்பாளைனப் ேபாலேவ தா�ம் உண்ைம�ன் ��
�ைல�ற்�ன்றார். அவர் இைற வ�காட்டைலப் �ன்பற்��ன்றார். ஹஸ்ரத்
��ஃப்(அைல) அவரகள் அல்லாஹ்�ன் ேகாபத்ைத ஈர்க்�ன்ற�ம் அவ�க்�
அவமானத்ைத ஏற்ப�த்தக்��ய�மான ஒ� சட்ட�ேராதமான ெசய�ன்
கவர்ச்�ையக் காட்��ம் �ைறக்�ச் ெசல்லேவ ��ம்�னார்கள். 

மக்கள் கணக்�ல் எ�த்�க்ெகாள்ளப்பட�ல்ைல என்றால், அவர்கள் ெபாய்
ெசால்லமாட்டார்கள். இதற்� உண்ைம�ல் ஹம்�ன் �ஷயத்ேதா� ஆழமான
ெதாடர்�ள்ள�. ஒ� �ட்டத்�ன் ேபா� �ங்கள் �க�ம் நல்ல வாசைன
�ர�யத்ைத �கர்��ர்கள் என்�  �� இந்த வாசைன -அத்தேரா அல்ல� ேவ�
ஏதாவ� வாசைன �ர�யேமா யா�ட��ந்� வ��ற� என்� �ங்கள்
ேகட்��ர்கள்- �ன்னர் அந்த ேநரத்�ல் (அங்ேக இ�க்�ன்ற) மக்கள்
தாங்கள்தான் அந்த வாசைன �ர�யத்ைத ��யவர்கள் என்� ெபாய் ெசால்�
�டலாம். ஆனால் �ங்கள் ஏதாவ� ேமாசமான வாசைனைய �கர்�ன்�ர்கள்
என்� ���ன்�ர்கெளன்றால், �ற� அந்த ெகட்ட வாசைன அவ�ட��ந்�
வ��ற� என்� ெசால்ல யா�ம் ெபாய்ெசால்லேவா [அல்ல� அவ்�ஷயத்�ல்
�ன்வரேவா]மாட்டார்கள். அவர்கெளல்லாம் (அதற்�) அஞ்�வதால் தான்! மாறாக
[ெகட்ட] வாசைன அவர்க�ட��ந்� வந்தா�ம் �ட, அந்த �ர்நாற்றத்�ன் 



ேகள்� வ�ம்ேபா� �ர்நாற்றம் அவர்க�ட��ந்� இல்ைல என்� அவர்கள்
ெபாய் ����வார்கள்.. 

எனேவ ெபாய் என்ப� ‘ஹம்�ட�ம் அத்�டன் �ைம�ட�ம் ஆழமாக
இைணக் கப்பட்�ள்ள�. அல்லாஹ்�க்�ம் அவ�ைடய உண்ைமயான
அ�யார்க�க்�ம், உண்ைம�ன் �� தங்கைளத் தாங்கேள �ைல��த்�க்
ெகாள்ளாதவர்க�க்�ம், ச�தாயத்�ல் தங்கள் ெகௗரவத்ைதத் தக்க
ைவப்பதற்காக ெபாய்யான பாராட்�க்கைளத் ேத�ம் மற்றவர்க�க்�ம்
இைட�லான ேவ�பாட்ைட இ� ���க்�ன்ற�. �ல சந்தர்ப்பங்க�ல்
மக்கள் �கைழப் ெபற்�க் ெகாள்வதற்காக ெபாய் ெசால்�றார்கள், மற்ற
சந்தர்ப்பங்க�ல் மக்கள் �ைம���ந்� தப்�த்�க் ெகாள்வதற்காக ெபாய்
ெசால்�றார்கள். எல்லாவற்�ன் அ�த்த கட்ட�ம் ம�ப்ெபண்கைளத்
�ர்மா�ப்ப�, அவர்கள் தண்டைனையப் ெப�வதற்கான ேநரம் வ�ம்ேபா�,
�ற�, ஒ� நபர் தான் ெசய்யாத ஒ� �ற்றத்ைத [ஒ� �ய ெசயைல] ெசய்ததாக
[அவர் �ற்றமற்றவராக இ�க்�ன்ற �ைல�ல்] ெபாய்�� �ட ��யா�.
அங்� அதற்� மாறாக, �ற்றவா�ேய தான் �ரபரா� என்�ம் அவர்
ேகள்�க்��ய �ற்றத்ைதச் ெசய்ய�ல்ைல என்� ெசால்வதற்�ம்தான் ெபாய்
ெசால்வார். அவன் ெசய்த தவ�க�க்� அவன் தண்�க்கப்ப�வான் என்�
அவ�க்�த் ெத��ம் என்பதால் அவன் ெபாய் ெசால்வான். நான் ��ய� ேபால்
இந்த தைலப்� �ர்க்கத��க�ன் உண்ைமத்தன்ைம�டன் ஒ� ெதாடர்ைப
ெகாண் �ள்ள�. �ர்க்கத��கள் வா�க்�ம்ேபா�, அவர்கள் தங்கள்
மக்க�ட��ந்� ெப�ம் தண்டைனகைளப் ெப��றார்கள், அங்� இந்த
மக்கள் அவர்கள� ெகௗரவத்ைதத் தகர்க்�றார்கள். ச�கமான� அவர்கள்
(�தர்கள்) வா�ப்பதற்� �ன்னால் அவர்க�க்�க் ெகா�த்� வந்த அவர்க�ன்
உண்ைமயான ம�ப்ைப�ம், ம�யாைதகைள�ம் �ராக�த்� ���ன்ற�. 

அல்லாஹ்�ன் அ�யார், அல்லாஹ்�ன் �தர் ெவ�ம் �க�க்காக அல்ல�
தண்டைன���ந்� தப்�த்�க் ெகாள்ள அல்ல� ேபராைச�ன் காரணமாக
ெபாய் �றக்��ம் என்� �ங்கள் நம்��ன்�ர்களா? ஆ��ம் அவர்க�ன்
வாதங்க�க்� �ன்ேப, மக்கள் அவர்கள� ெப�ம் ம�ப்�ற்� சாட்�ய
ம�த்�ம், ஸா�ஹ்(அைல) அவர்க�டம் அவர்க�ைடய மக்கள்,” நாங்கள்
எங்கள் நம்�க்ைகைய உங்க�டத்�ல் ைவத்��ந்ேதாம்" என்� ��ய�
ேபான்�ம், அவர்கள் �� நம்�க்ைக ைவத்��ந்தார்கள்.

ஆகேவ இ� எல்லா ந�மார்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம். அ� ேபான்ேற
வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ்(அைல) அவர்க�க்�ம் அவ்வாேற ெபா�ந்�ம்.
ஹஸ்ரத் �ஃ� அஹ்மத் ஜான் சா�ப் அன்னா�டம், “நாங்கள் பல�னமாக
உள்ேளாம். நாங்கள் எங்கள் பார்ைவகைள உங்கள் �� ைவத்��க்�ேறாம்.
அல்லாஹ்�ன் காரணமாக �ங்கள் உங்கைள ம�ஹ் என்� அ���ங்கள்” என
��ய� ேபான்� மக்கள் அவர்கள் �� �கப்ெப�ய நம்�க்ைக ைவத்�
�ந்தார்கள். ஆக, ஒ�வன் பாரட்ைடப் ெப�வதற்காகேவா அல்ல� தன�
ேபராைசைய �ர்த்� ெசய்யக்��ய ெசல்வத்ைத அைடய ேவண்�ேயா ெபாய்
���ன்றான். ஆனால், ஒ� ம�தர் வாதம் ெசய்�ம்ேபா� அவ�ைடய
�க�க்� பங்கம் ஏற்ப��ற�, அங்ேக உைடைமகைள இழக்க ேந���ற�,
ேம�ம் அவர் தம� வாதத்�ன் காரணமாக �ன்��த்த�க்� உள்ளா�றார்.

5



அவர் �ற்றச்ெசய�ல் ஈ�பட்டதாேலா, ரக�ய �ட்டம் �ட்�யதாேலா, ேமாச�
ெசய்ததாேலா அவ�க்� இத்தண்டைன �ைடக்கப்ெபற�ல்ைல. மாறாக அவர்
உண்ைமயாளராக இ�க்�ன்றார். (என்பதனாலா�ம்). அ�பற்� அவர் ெபாய்
��வாேரயானால் அவர் �த்� �வா�னம் இல்லாதவராகேவ இ�க்க ேவண்�ம்.
(ேவ�வார்த்ைதக�ல் ��வெதன்றால், உண்ைமைய அ�ப்பைடயாக
ெகாண்ட �ைல�ல் எந்த ம�தர், தான் �ன்��த்தப்ப�வைத�ம்
இகழப்ப�வைத�ம் ��ம்�வார்?) அம்மா��யான ம�தர் �கழ்,
கண்�யம்,ெசல்வச் ெச�ப்� ேபான்ற எல்லாம் இ�ந்த ேபா��ம் எ�
நடந்தா�ம் (எைத எ�ர் ெகாண்டா�ம்) அவர் தன் வாதத்ைத
ெவ�ப்ப�த்�வார். காரணம்,அவர் அல்லாஹ்�ன் �ற��ந்� வந்�ள்ளதால்..,
எனேவ �ங்கள் அவைர ெபாய்யர் என்� அைழப்�ர்களா? 

 நான் ���யன் ��ல் தங்� இ�ந்த ேபா� நடந்த ஒ� உண்ைம �கழ்ைவ
உங்க�டம் ���ேறன், "நான் அஹ்ம�ய்யா ஜமாஅத்�ன் உள்�ர் ெகாள்ைக
பரப்�னராக (ெமா��யஸ் மற்�ம் �ற்��ள்ள ��க�ல் ப�யாற்�ய ேபா�),
(தப்�க்) �ரச்சாரம் ெசய்� ெகாண்��ந்ேதன். (அப்ேபா�) நான் வாக்க�க்கப்
பட்ட ம�ஹ் (அைல)-ஐ �கக் க�ைமயாக எ�ர்த்� வந்த ஒ� ெமௗல�ைய
சந்�த்ேதன். அவர� ஜமாஅத்�ன�ன் �ன்�ைல�ல் என்�டன் ேப�ம்ேபா�,
ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மஊத்(அைல) அவர்கள் ெசய்த வாதங்கள் பற்� �ைறய
ேப�னார், ஆனால் அைவ எல்லாம் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்க�க்�
எ�ராக ��ஸ்தவர்கள் எ�ப்�ய அேத ஆட்ேசபைனகள் என்பைத அவர்
அ�ந்��க்க�ல்ைல. ��ஸ்தவர்கள் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்கைள
பற்� ���றார்கள், ந�� �ல்லாஹ் �ன் தா�க். அன்னார் தன� ப�ைய
��ய ெபாய்ைய ெகாண்� �வக்�னார்கள், அதன் �ற� இரண்�, �ன்� என
ெபாய் ��க்ெகாண்ேட ெசன்றார்கள். �த�ல் அவர் �ஸாைவ �ட
ேமலானவர் அல்ல என்�ம் அவர� வ�ைக மக்கா மாநகர மக்க�க்�
மட்�மான� என்றார்; �ற�,அதற்� மாற்றமாக, அவர் தன்�ைடய உற�னைர
எச்ச�க்க மட்�ேம வந்ததாக�ம் ��னார். அதன் �ன்னர் ேவதத்ைத உைடய
மக்க�க்காக வந்ததாக அவர� வாதம் மா�ய�. அவர� வாதம்
அ�க�த்�க்ெகாண்ேட ெசன்ற�, இ���ல் அவர், தான் �� ம�த
�லத்�ற்காக�ம் வ�ைக தந்ததாக வா�த்தார். ஆகேவ அன்னார்
ெபாய்��னார்கள் என்�ம் ��� ��தாக அவர்கள� ெபாய் அ�க�த்�க்
ெகாண்ேட ெசன்ற� என்�ம் ��ஸ்தவர்கள் ���ன்றனர்.

ஆகேவ அந்த ெமௗல�க்� மார்க்க வரலா� பற்�ய ேபா�ய ஞானம் இல்ைல.
�த்தகங்க�ல் என்ன எ�தப்பட்�ள்ள� என்பைத�ம் அவர் அ�ந்��க்க
�ல்ைல. ஹஸ்ரத் ம�ஹ் ம�த் (அைல) அவர்கள் �த�ல் தன்ைன �தர்
என்றார்கள், �ற� தன்ைன மஹ்� என்� அ��த்தார்கள், அதன் �ற�
அவர்கள் எந்த ஈசா(அைல)ஐ எ�ர்பார்த்� காத்��க்�றார்கேளா தாேன அந்த
இரண்டாவ� ஈசா –என்� �ரகடனம் ெசய்தார்கள்; “நான் ��ஷ்ணர் ஆக
இ�க்�ேறன்” ேபான்றவற்ைற மட்�ம் அவர் ப�த்�ள்ளார். எனேவ இந்த
ெமௗல� தன் ஜமாஅத் மக்க�டம் ,”பா�ங்கள் �ர்ஸா �லாம் அஹமத்(அைல)
எத்தைகய ெபாய்யராக உள்ளார்?!” என்ெறல்லாம் ��னார்.

நான் ெமௗல��டம் ��ேனன்: நான் உங்கைள கைட ��க்� அைழத்�
ெசன்� யாேரா என் ெபா�ைள ����ட்டதாக அ��ப்� ெசய்தால், 
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���யவ�க்� கால�யால் தைல�ல் 100 அ�கள் �ைடக்�ம் என
இ�ந்தால், (�ற்றம் ெசய்யா��ந்தா�ம்) �ங்கள் தான் �ற்றவா� என
ஒப்�க்ெகாள்�ர்களா? ஆமாம், நான் தான் அைத ���ேனன் என்� ெபாய்யாக
வா�ப்�ர்களா? உண்ைமயான ��டன் �ட தண்டைணக்� அஞ்� தாேன
���யதாக �ற மாட்டான் என நான் அவ�டம் ��ேனன். பல
சந்தர்ப்பங்க��ம், மக்கள் தண்டைண���ந்� தப்�த்�க் ெகாள்வதற்காக
ெபாய் ��வர் என அவ�டம் ெத��ப�த்�ேனன், ஆனால் (வாக்க�க்கப்பட்ட
ம�ஹ்-ன் �ஷயத்�ல்) மக்கள் உங்கைள �ன்��த்�வார்கள் என்�
ெத�வாக அ�ந்��க்�ம் ேபா�, �ங்கள் ஏன் ெபாய் �ற ேவண்�ம்? இ�
த�ர,[வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ்] அவர்கள் ஒன்றன் �ன் ஒன்றாக தம�
வாதத்ைத ைவத்த� பற்� �வா�க்�ம் ேபா�, நான் அவ�டம் ��ேனன்:
[இவற்ைறெயல்லாம்] �ந்தைன ெசய்�ன்ற ��ய அள�லான �றன் �ட
உங்க�டம் இல்ைலயா? ஹஸ்ரத் ம�ஹ் ம��ன் அைடயாளங்கைள �ங்கள்
மன�ல் ஆட்ேசபைனக�டன் பார்க்��ர்கள். அவர்கள் தன்ைன இைறவ�ன்
�தர் என்ற வாதத்ைத ைவக்�ம் ேபா�, ஏற்ெகனேவ �ஸ்�ம்கள் அவர�
எ��யாக இ�ந்தனர். அவர்கள் தன்ைன மஹ்� என வா��ம் ேபா�
�ஸ்�ம்களால் �ன்��த்தப்பட்டார்கள்.(அந்�ைல�ல்) �ண்�ம் அவர் ஒ�
ெபாய் வாதமாக ‘இைறவ�க்� மகன் இல்ைல’ என்�ம், இைறவன� மகன்
என்ற த��ைய அ�த்�ள்ள ��ஸ்தவர்கள், இைறவன� மகனாக நம்�க்ைக
ெகாண்�ள்ள-இேய�ைவ- ‘இறந்� �ட்டார்கள்’ என்ற வாதத்ைத �ன்ைவப்பார்
என்� �ைனக்�ன்�ர்களா?

இப்ப�ப்பட்ட இந்த �ரகடனத்தால், அவர்கள் ெபா�வாக ஆங்�ேலயர் மற்�ம்
��ஸ்தவர்க�ன் பைகைமைய ெபற்�க்ெகாண்டேதா�,அவர்கள் தன்ைன
‘��ஷ்ணர்’ என�ம் அ��ப்� ெசய்தார்கள். அவர்கள் ஒன்றன் �ன் ஒன்றாக
எல்லாவற்ைற�ம் பற்� ெபாய் ெசால்� இ�ப்பாரா? �ண்�ம் ெபாய்ைய
ெதாடர்ந்� இ�ப்பாரா? (இ� ஒ� வாதம் ஆ�ம்). எல்ேலா�ம் அவர்க�ைடய
எ��களாய் மா� அவ�க்� �ன்��த்���க்க, அவர் ��வ� எல்லாம் ெபாய்
எ�ம் பட்சத்�ல், தன� ெபாய்�ல் �ைலயாய் �ன்� பண்�ட் ேலக்ராைம
எ�ர்ப்பதன் �லம் ஆ�யர்கைள�ம் எ��யாக்�க் ெகாள்வாரா? அத்�ட�ம்
அவர்கள் �ன்� �ட�ல்ைல!(மாறாக) *�க்�யர்க�ன் பாபா நானக் ஒ�
�ஸ்�ம் என்�ம் அ�க்ைக ெவ��ட்டார்கள்.* 

இந்ந��ன் உண்ைமைய கண்ட�யக்��ய �ந்தைனத்�றன் ெகாஞ்சம் �ட
உங்க�டம் இல்ைலயா? என நான் ெமௗல��டம் ேகட்ேடன். ெபாய்களால்
�ற்றம் சாட்டப்ப�வைத�ம், மக்கள் அவ�ைடய எ��களாக மா� அவைர
எ�ர்ப்பைத�ம் அவர் ��ம்���ப்பாரா? அவர்களால் அவமானப்ப�த்தப்
ப�வைத�ம், அைனத்� வைகயான �ட்டாள் தனமான ேக� �த்�க�னால்
அவர� ம�யாைத மற்�ம் கண்�யம் �ைதக்கப் ப�வைத�ம் ேம�ம் தன்
உ��க்ேக ஆபத்� ஏற்ப�வைத�ம் அவர் ��ம்���ப்பாரா? ��ட்�
ேபான்ற �ற்றச்ெசயல்கைள ெசய்பவர்கள், ெகா�ரமான தண்டைனக�ல்
இ�ந்� தங்கைளக் காப்பாற்�க் ெகாள்ள ெபாய் ெசால்�றார்கள். ஆனால்
[ஹஸ்ரத் ம�ஹ் ம�த் (அைல)) அவர்கைளப் ெபா�த்தவைர அவர்கள�
உ��ம், அவர்கள� ��ம்பத்�ன�ன் உ�ர்க�ம் அபாயத்�ல் இ�ந்தன.
அங்ேக அவர்கைளக் ெகால்ல�ம் �யன்றனர்-அேதா� அன்னார� இயற்ைக
மரணத்ைத�ம் �மர்�க்�ம் �தமாக அவர்கள் ‘க�வைற�ல் இறந்தார்கள்’
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(ந�ன க�ப்பைறகைள �ட�ம் ேமாசமான க�ப்பைற�ல்) என்�ம்
���ன்றனர். அவர்கைள �மர்�த்தவர்க�ன் வ�ற்�ல் என்ன இ�க்�ற�
(அதாவ� உட�ல் ��ப்பாக ���ர் ைப��ம், மலக்�ட��ம்)
�த்�க்க�ம், ைவரங்க�மா? அங்� க��கள் இல்ைலயா? அவர்கள் இறந்த
�ன், நாம் அவர்கைள ��ப்பாட்��ேறாம், எல்லா வா�ைவ�ம் அகற்�,
அவர்க�ன் வ�ற்ைற அ�த்� எவற்ைறஅகற்��ேறாம்? அ�த்தம் / க��கள்
அல்லா� �த்�க்கைள�ம் ைவரங்கைள�மா (அகற்��ன்ேறாம்)?அவர்கள்
(இவ்வாறான) எல்லா வைகயான �ற்றச்சாட்�கைள�ம் அன்னார் ��
�மத்�வேதா� மட்�மல்லாமல், அன்னார் அ�ன் �ைகத்ததாக�ம் �ட
���ள்ளார்கள்!  

கவ��ங்கள்! ஒ� �தர் அல்லாஹ்�ட��ந்� வ�ம்ேபா�, அவ�ைடய
வாழ்க்ைக அவ்வள� எ�தானதல்ல; அவர் பல ேசாதைனகைள�ம் கடந்�
ெசல்�றார். இன்�, இந்த �ற்றாண்�ன் வரலாற்�ல் அல்லாஹ் இந்த எ�ய
அ�யாைன எ�ப்��ள்ள இடத்�ல் �ண்�ம் அேத(வரலா�) ��ம்��ற�;
அேத ேகள்�கைள நான் அஹ்ம�க�ட��ந்�ம் ெபற்�ள்ேளன். இப்ேபா�
�ைலைம என்னெவன்றால், �ன்� நான் ம�ேஹ ம�த்(அைல) அவர்க�க்�
ஆதரவாக மற்றவர்க�க்� �ளக்���ந்தைத நான் இவர்க�க்�ம் ��ய
ைவக்க ேவண்��ள்ள� வாக்க�க்கப்பட்ட ம��ற்� �ைடக்கப்ெபற்��ந்த
அேத ��ம்பத்தகாத, ப�ச்ெசாற்கள் என் ��ம் சாட்டப்பட்�ள்ள�; (இன்�
வைர ெதாடர்�ன்ற�). ஒவ்ெவா� �ைற  �தர் வ�ம்ேபா�ம் �ைலைம
ஒத்ததாகேவ இ�க்�ம் என்பைத இன்� நான் அஹ்ம�க�க்� ��ய ைவக்க
ேவண்��ள்ள�. ஆனால் இந்த வாதங்கைள அவர்க�டம் உ��யாக �ைல
ெபற ெசய்வதற்�ம், அதன் �லம் அவர்கள� கண்க�ல் உள்ள அைனத்�
�ைரக�ம் அகற்றப்ப�வதற்�ம் நான் எந்த �ர� ெகாண்� ெகாட்�ேவன்?
இன்ஷா-அல்லாஹ், இதைனேய அ�த்த வார�ம் ெதாட�ேவன். எப்ேபா�ம்,
உண்ைமைய ெவ�க்ெகாணர�ம், சத்�யத்ைத ஏற்�க்ெகாள்வதற்�ம்,
அல்லாஹ்�ன் மகத்�வத்ைத�ம், இந்த �ற்றாண்�ல் அவன்
ெவ�ப்ப�த்��ள்ள பல்ேவ� அைடயாளங்கைள�ம் ெவ�ப்பா� கைள�ம்
ஆழ்ந்� �ந்�ப்பதற்�ம் உ�ய தவ்ஃ�க்ைக�ம், �தாயாைவ�ம் அல்லாஹ்
உங்க�க்� வழங்�வானாக!. இன்ஷா-அல்லாஹ், ஆ�ன்.!
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கடந்த காலங்க�ல் நான் பல�ைற ேமற்ேகாள் காட்�யைதப்
ேபான்ேற, நான் உங்க�க்� வழங்கக்��ய ஒ� உதாரணம்
ஹஸ்ரத் ��ப்(அைல) அவர்க�ன் வரலாற்ைறப் பற்�ய�. அ�
அவ�க்காக ஒ� �ட்டத்ைத உ�வாக்� ராஜா�ன் ேகாப்ைபைய
தன� ெசாந்த சேகாதர�ன் ைப�ல் (ைவப்ப� பற்�)அவ�க்�
அ���த்�ய� எப்ப�? அதனால் அர� காவல�ன் �ரர்கள்
அவைரக் ைக� ெசய்வதற்� அ��ம் அந்நாட்� சட்டத்�ன்ப� ஒ�
காரணத்ைதப் ெபற ��ந்த�? �ற� அவர் அவர� ஒன்��ட்ட
சேகாதரர்க�ல் எவ�ம், 'அ� அவர� ெசாந்த சேகாதரர்
��ஃப்(அைல) தான்' என்� சந்ேத�க்காத வண்ணம், �த்�சா�த்
தனமாக அவ�டன் தங்க ைவக்க ��ந்த�? (என்பைதப் பற்�ய
தா�ம்). 

அல்லாஹ் அல்-ஹக் (உண்ைமயாளன்) ஆவான். (அவன்
எத்தைகயவெனன்றால்) அவேன சட்டத்ைத �ைல
��த்தக்��யவ�ம், அவ�ைடய சட்டங்கைள எவ்வா�
�ைல��த்� ச�யான உண்ைமைய �ைல��த்�வ�
என்பைத�ம் நன்� அ�ந்தவானாவான். (அவ்வா� அவன் �ைல
��த்��ன்ற) அத்தைகய உண்ைமயான� ச�கத்�ல்
மட்�மல்லா� ��ம்ப �ழ��ம் அைம�ைய ஏற்ப�த்���ம்.
(ேம�ம்) அவன் தவ� ெசய்�ன்ற வர்கைள, அவர்க�ன்
தவ�கைள உணர ைவத்��ட�ம் ெசய்�ன்றான்.

க�ப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க�!


