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உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹாபாக்கள் ��ய சஹாபாக்கள்
மற்�ம் அைனத்� �ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்த �ற�
ஹஸ்ரத் �ைஹ�த்�ன் அல் க�பத்�ல்லாஹ் (AS) அவர்கள் தஷ்�த் தஅ��
மற்�ம் �ரா ஃபாத்�ஹா ஓ� “மார்க்கம் ேபா�க்�ம் நல்ெலா�க்கம். பாகம் -  2”
என்ற தைலப்�ல் ��ஆ ேப�ைர �கழ்த்�னார்கள்; கடந்த வார ��ஆ
ேப�ைர�ன் அேத தைலப்�ல் ெதாடர்ந்� ேபச என்�ைடய ரப்� எனக்�
�ண்�ம் வாய்ப்ப�த்��க்�ன்றான். அல்ஹம்��ல்லாஹ் �ம்மா
அல்ஹம்��ல்லாஹ்.. 

இஸ்லாம் நமக்� ேபா�ப்ப� என்னெவ�ல், நாம் ஏைழக�ன் உ�ைமக�க்�  
�க்�யத்�வம் அ�ப்ப� மட்�மன்�, நாம் அவர்கைள நம� ச�தாய
சேகாதரர்களாக�ம் க�த ேவண்�ம். எனேவ  ஒ� நபர் தன� �றைமக�ன்
ெசயல்பாட்�ன் காரணமாக அைடந்�ள்ளைத அவர் எப்ேபா�ம் இழந்��டக்
�டா�. �றைமகள் மற்�ம் �றன்க�ன் ேவ�பாட்�னால் �ைள�ம் ேபாட்�
என்ப�  உல�ன் �ன்ேனற்றத்�ற்�  �க�ம்  அவ�யமானதா�ம்.  நாட்�ன்
ெசல்வத்�ல் உ�ைமக் ெகாண்டவர்கள் இஸ்லாம் �ர்ண�த்�ள்ள ஒ� ��ப்
�ட்ட பங்ைக ஏைழக�ன் நல�க்காக பயன்ப�த்த ேவண்�ம். அன்��ம்,
ெபா�வான ��ப்பங்கைள ��ப்�ப�த்�வதற்� ப�லாக ெபா�வான
பயன்பாட்�ன் ேநாக்கத்ைத சமன்ப�த்�வதற்காக  பயன்ப�த்த ேவண்�ம்.
அதாவ� அவர்கள் ெசல்வத்ைதச ேச�த்� ைவக்கேவா அல்ல� �ண்�ரயம்
ெசய்யேவா �யற்�ப்பதற்� ப�லாக ப�ர்ந்த�ப்பதன் �லம் �ைடக்கப்
ெப�ம்  இன்பத்ைத  அைடவதற்�  �யற்�  ெசய்ய ேவண்�ம்.  

இஸ்லாத்�ன் ேபாதைனகள் இந்த �ஷயத்�ல் த�த்�வம் �க்கதாக 
 �ற்�ன்றன. இஸ்லாம், த�ப்பட்ட உ�ைமக�ன் ெகாள்ைககைள அங்�க�த்�
ஆத�க்�ன்ற�. எ��ம், எந்த ஒ� ம�தனா�ம்  மற்றவர்க�ன் உைழப்�ன்
பங்க�ப்�ல்லாமல்  ெசல்வந்தராக ��யா� என்பைத�ம் அங்�க�க்�ன்ற�.
ஆைக�னால், இ� ெவ�ப்பைடயாக ��வ� என்னெவ�ல்,  ெசல்வந்த�ன்
ெசல்வத்���ந்� ஒ� ப��ைய த�யாக ��த்ெத�த்�, அவற்�ன்
உற்பத்�க்�  ஏைழகளால் ஆற்றப்பட்ட பங்க�ப்�ற்�  இழப்�டாக,  அரசாங்
கத்�ன்  �லம் அவர்க�ன் நல�க்காக�ம்  ெசலவ�க்கேவண்�ம். மக்கள்
யாவ�க்�ம் வாழ்க்ைக, மற்�ம் அதன் வ��ைறக�க்கான  ேதைவகைள
வழங்�வதற்கான  கடைம�ம்  மா�லத்�ன்  �ேத உள்ள�. 

சர்வேதச ெதாடர்�கைளப் ெபா�த்தவைர�ல், அரசாங்கங்கள், மற்�ம்
நா�க�ன் ஆ�ைம,  த�நபர்க�ன் ஒ�க்கெந�க�க்� உட்பட்�
இ�ப்பதாக கண்ட�யப்ப�ம்  வைர, அவற்ைறெயல்லாம்  ஒ� ��ப்�கரமான
அ�ப்பைட�ல் ெகாள்ள��யா�.

உண்ைம�ல், ெப�ம்பாலான சர்வேதச ேமாதல்கள் தவறான �த்தாந்தங்க�ன்
�ைளவாகேவ நடக்�ன்ற�. இ�,  த�நபர்கள் எ�ர்பார்க்�ம் ஒ�க்க
ெந�கைள அரசாங்கங்கள் தான்  உ��ப்ப�த்தேவண்�ம் என்�  ���ற�.
உலக அைம�க்காக, ஒவ்ெவா� நா�ம் அதன் �ஷயங்கைள அந்தந்ந உ�ய
அர�க�டன் �ட்� ேசர்ந்� ஒத்�ைழப்ப� அவ�மா�ம்.  அவர்க�ன்
உ�ைமகைளப் பா�காப்பதற்�ம், அவர்க�ன் ேகா�க்ைகக�க்� நடவ�க்ைக
எ�ப்பதற்� எந்த ஆட்ேசபைன�ம் ெசய்யக்�டா�.



எ��ம் அவ்வா� ெசய்�ம்ேபா�,   அவர்கள் ெபா� அைம�ைய �ைலக்கேவா,
அரசாங்கத்�ன் அ�காரத்ைத �ைறத்� ம�ப்�டேவா, அல்ல� தார்�க
பார்ைவ�ல் ஆட்ேசபைனக்��யதாக  கணக்�டப்ப�ம் ஒ� நடத்ைதைய 
 �ன்பற்றேவா �டா�.

�ற மார்க்கங்க�ல், ஏதாவ� �லவற்�ன் �� உண்ைமயாக நம்�க்ைகக்
ெகாண்��க்�ம் மக்கள் இ�க்�ன்றவைர, இவ்�லகம், சம்�ரதாய �ழாக்
க�ல் அ�யக்��ய ேமலாைடையப்ேபான்� மார்க்கத்ைதப் பயன்ப�த்�ம்
ம�தர்களால் மட்�ம்   ��ைமயாக   உ�வாக்கப்பட�ல்ைல  என்பைத ��ய
���ம். ஒேர ெபா�வான நம்�க்ைக�ன் �ழ், இந்த உலகேமா, அதன் ெப�ம்
பான்ைமயான மக்கேளா ஒன்�பட்� இ�ந்தால் மட்�ேம ஒ�  உண்ைமயான 
 நல்�ணக்கம்  உ�வாக்கப்ப�ம். 

ஆைகயால், நான் ��வ� என்னெவ�ல், எல்லாம் வல்ல இைறவன் என்ைன
அ�ப்�யதன் �லமாக, இப்�ரபஞ்சத்�ற்� அைம�ையக் ெகாண்�
வ�வதற்� ஒேர நம்�க்ைக�ல் உள்ள அைனத்� மக்கைள�ம் ஒன்�
ேசர்க்�ன்றான். இதன் �லமாக உட்பற மற்�ம் ெவ�ப்�ற அைம� �ைடக்கப்
ெப��ன்ற�. இ�ந்தா�ம், உண்ைமயான மார்க்கமான வாழ்க்ைக�ன் வ�
�ைறயாக உள்ள ஒேர மதத்�ல் இன்ன�ம் ம�த�ம் ம�த�ம் ஒன்�
பட�ல்ைல. அதாவ�, இன்ைறய த�நபர்கள், மதங்கள் மற்�ம் ச�தாயத்�ன்
தற்ேபாைதய �ைலைமகள் ஆ�யவற்ைற உ��ப்ப�த்�வதற்காக, இஸ்லாம்
�ழ்க்கண்ட ப�ந்�ைரகைளயாவ� கைடப்��க்க ேவண்�ம்;

பல்ேவ� மதங்க�ன் ��வனர்கள் மற்�ம் தைலவர்கள் தங்கைள
�ன்பற்�பவர்க�ன் மா�பட்ட  தன்ைமைய அவம�க்கக்��ய �தத்�ல்
�ட்�க்காட்டக்�டா�. 

மார்க்கத்ைத பரப்�வ�ல், ஒவ்ெவா� மார்க்கத்ைதச் சார்ந்த மார்க்கப்
ேபாதகர்க�ம் தங்க�ைடய மார்க்கத்�ல் உள்ள அழ�ய ேபாதைனக�க்�
உட்பட்� நடப்ப� மட்�மன்�, எந்தெவா� மார்க்கத்ைத�ம் தாக்கக்�டா�.
ஏைனய மார்க்கங்க�ன் �� தவ�கைளக் கண்�ப் ��ப்பதனால், ஒ�வர�
மார்க்கம் உண்ைமயான� என்� ��பனமாகா�. ஒ� மார்க்கத்�ன்
உண்ைமத்�வத்ைத அதன் ேபாதைனக�ன் ேமன்ைம தன்ைமைய
��ப்��வதால் மட்�ேம �ைலநாட்ட ���ேம த�ர, ஏைனய மார்க்கங்க�ன்
தவ�கைளக் �ட்�க்காட்�வதால் �ைலநாட்ட ��யா�. 

ஒ� மார்க்கத்ைதப் �ன்பற்�பவர்கள் தங்கள� ேவதங்க�ல் உள்ள  ஒ�
ேகாட்பாட்ைட பற்�ேயா அல்ல� ஒ� ேபாதைனையப் பற்�ேயா ேநர�யாகக்
ஊ�த்�ப் ��ந்�க்ெகாண்� அ�ேவ தங்கள� மார்க்கத்�ன் �� உள்ளதாக�ம்
�மத்தக் �டா�. ஒ� மார்க்கத்�ல் உள்ள ெவ�ப்ப�த்தப்பட்ட ேவதத்���ந்�
தான் மதக்ேகாட்பா�க�ம், அதன் சான்�க�ம் ேமற்ேகாள் காட்டப்பட
ேவண்�ம். இந்த ெகாள்ைகையக் க�ைமயாக �ன்பற்றாமல், ஒ�
மார்க்கத்�ன் உண்ைமத்�வத்ைதப் பற்� எந்த ஒ� ச�யான ���ம் எ�க்க
��யா�. இத்தைகய கட்�ப்பா� இல்லாத �ைல�ல் ஒ� ��ப்�ட்ட
மார்க்கத்ைதச் சார்ந்த ேபாதைனகள்யா�ம் அந்த மார்க்கத்�ன் ேவதங்க�ல்
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காணப்ப��ன்றனவா என்பைத�ம், �ற மார்க்கங்க�ன் ஆய்�க�ல்
இ�ந்ேதா அல்ல� காலத்�ன் தற்ேபாைதய �ந்தைன�ல் இ�ந்ேதா
�லக்கப்பட்��ட்டதா என்பைத�ம் இவ்�லகம் கண்ட�ய ��யா�.
ஒவ்ெவா� மார்க்கத்�ன் ஆதரவாளர்க�ம், அந்த மார்க்கத்ைதச் சார்ந்த
ெவ�ப்ப�த்தப்பட்ட ேவதத்���ந்� தங்கள�  ��ப்�ட்ட மார்க்கப்
ேபாதைனகைள �ன்ைவப்பைத�ம், அன்��ம் அந்த ேவதத்���ந்�
எ�க்கப்ெபற்ற இத்தைகயப்  ேபாதைனகைள தங்க�ன் வாதங்க�ன் �லமாக
ஆத�ப்பைத�ம் ெசய்தார்கள் என்றால், ெபா� மக்களால் பல்ேவ�
மார்க்கங்க�ன் �ற்�க்க�க்�ைட�ல்  உள்ளவற்ைற  எ�தாக  �ர்மா�க்க  
 ���ம். அ� மட்�மன்�; உண்ைம�ம் �ைர�ல்  ெவ�ப்ப�ம்.  இைறவன், 
 ஒ� மார்க்கத்ைத  நம்�ைடய வ�க்காட்�த�க்காக  ெவ�ப்ப�த்��ன்றான்
என்ப�ல்  எந்த சந்ேதக�ம் இ�க்க ��யா�. அம்மார்க்கமான� தனக்�
ேதைவயான அைனத்� அ�ப்பைடக் ெகாள்ைககைள�ம், வாதங்கைள�ம் 
 ெகாண்��க்க ேவண்�ம். இல்ைலெய�ல், நமக்� உத� ��வதற்� ப�லாக
 உண்ைமைய ���க்க அந்த மார்க்கத்�ற்� நம� உத� ேதைவயாக
இ�க்�ம்.

பல்ேவ� மார்க்கங்க�ன் ஆதரவாளர்கள் தங்கள� மார்க்கப் ேபாதைனக�ன்
ஒ� ��க்கமான �ளக்கத்�ற்�ள் மட்�ம் தங்கைள அடக்�க் ெகாள்ளாமல்
அந்தப் ேபாதைனக�ன்ப� ெசயல்ப�வதன் �லமாக ெபறக்��ய பலன்
கைள�ம்  நைட�ைற�ல் �ளக்க ேவண்�ம். இதன்�லம் அந்த ேபாதைன
க�ன் காரணமாக  ஏதாவ� �ைள�கள் ஏற்ப��றதா அல்ல� ஏற்பட
�ல்ைலயா என்பைத மக்களால் உணர்ந்� ��� எ�க்க  ���ம். ேம�ம், ஒ�
ம�த்�வ �ணத்ைத ஒ� ��ப்�ட்ட ேநா�ன் �� அைவ ஏற்ப�த்�ம்
தாக்கத்�ன் �லமாக  ���க்க ���ெமன்றால்., ஏன் ம�த�க்�ம்
இைறவ�க்��ைடேய உள்ள உறவால் ஏற்ப�ம் ெவற்�ையக் ��ப்��வதன்
�லமாக ஒ� மார்க்கப் ேபாதைனக�ன்  தன்ைமைய�ம்  ���க்க
��யா�.?

நான் இன்�, சமாதானம், மற்�ம் இணக்கம் ஆ�யவற்ைற ேமம்ப�த்த உத�ம்
இஸ்லா�யப் ேபாதைனக�ல் ஒ� �ல சம்பவங்கைள மட்�ம் ��ப்��
�ன்ேறன். இ� ஒ� சர்வேதச மன்றத்ைதக் ��த்� எ�த்�க்காட்�வ�டன்,
அதைன சார்ந்� இ�க்கக்��ய ெகாள்ைககைள�ம் எ�த்� ���ற�. இந்த
ெகாள்ைககைளக் க�த்�ல் ெகாள்வதன் �லம் எந்தெவா� சர்வேதச மன்ற�ம்
இைவகள் இல்லாமல் ெவற்�கரமாக நடத்த ��யா� என்ற  ���க்� 
 அைனவைர�ம் வர வ�வ�க்�ற�.  அன்��ம், மற்றவர்க�ன் க�த்�ற்�ம்,
எண்ண ஓட்டத்�ற்�ம், மத நம்�க்ைகக�க்�ம் ம�ப்பள்�ப்ப�ம் �க�ம்
அவ�யமா�ம். இஸ்லாம் கற்�த்த இத்தைகயப் ெகாள்ைககைளச்
ெசயல்ப�த்�வதனால், �ச்சயமாக  உல�ன்  பார்ைவ�ல் இஸ்லாத்�ன் ��
ஒவ்ெவா� மார்க்கத்��ம் இ�க்�ம் சந்ேதகத் �ைரகள்  அகற்றப்பட்�
இஸ்லாத்�ன் உண்ைம ெவ�ப்ப�த்தப்ப�ம். ஏென�ல், இஸ்லாம் தான் எல்லா
காலங்க��ம் ��ைமயான மார்க்கமாக உள்ள�. இ�ேவ ஒவ்ெவா�
மார்க்கத்�ன் நம்பகத்தன்ைமைய�ம் உ��ப்ப�த்��ன்ற மார்க்கமாக�ம்
உள்ள�. எல்லாக் காலத்��ம் பல்ேவ� நா�க�ன் இனங்க�க்� மத்��ல்
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சமாதானத்ைத�ம் நல்�ணக்கத்ைத�ம் �ைலநாட்ட ம�தர்க�ல் இ�ந்�
உண்ைமயான வ�காட்�கள் இைறவனால் அ�ப்பப்பட்� அதன் தைலவர்
களாக இ�ந்தார்கள். ஆைகயால் இஸ்லாம் �ந்ைதய ேபாதைனகைள
ஒ�ங்�ைணத்� ெபாய்ப�த்�பவர்கைள ஒன்�மற்றதாக ஆக்�வ�
மட்�மன்�, அதன் ெகா��ன் மற்�ம் வ�காட்�த�ன் ��ள்ள ஒ�
ேநர்ைமயான ச�தாயத்�ற்�ம், மக்க�க்�ம் ச�யான ெந��ைறகைள�ம்
ஏற்ப�த்��ன்ற�. ம�தர்கள் அ�யாைம பற்�ய �ைரகைள  கைளந்� 
 ��வ� மட்�மன்�, அதன் ஒ�ைய�ம் தங்கள� உள்ளங்க��ம்,
மன��ம், பார்ைவ��ம் ஊ��� ெசல்ல �டேவண்�ம்! இன்ஷா-அல்லாஹ்,
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ���ல் ம�த இனத்�ன் நல�க்காக ஒ� ஆன்�க
�ரட்�ையத் �ண்�வதற்� உண்ைம�ன் ஒ�ைய �ண்�ம் �ைலநாட்ட
இந்தத் �ைரகைள �லக்க உத� ��வானாக!                      
இன்ஷா-அல்லாஹ்... ஆ�ன்.!!



இஸ்லாம் நமக்� ேபா�ப்ப� என்னெவ�ல், நாம் ஏைழக�ன்
உ�ைமக�க்� �க்�யத்�வம் அ�ப்ப� மட்�மன்�, நாம்
அவர்கைள நம� ச�தாய சேகாதரர்களாக�ம் க�த
ேவண்�ம். எனேவ ஒ� நபர் தன� �றைமக�ன் ெசயல்
பாட்�ன் காரணமாக அைடந்�ள்ளைத அவர் எப்ேபா�ம்
இழந்��டக் �டா�. �றைமகள் மற்�ம் �றன்க�ன்
ேவ�பாட்�னால் �ைள�ம் ேபாட்� என்ப� உல�ன்
�ன்ேனற்றத்�ற்� �க�ம் அவ�யமானதா�ம். நாட்�ன்
ெசல்வத்�ல் உ�ைமக் ெகாண்டவர்கள் இஸ்லாம்
�ர்ண�த்�ள்ள ஒ� ��ப் �ட்ட பங்ைக ஏைழக�ன்
நல�க்காக பயன்ப�த்த ேவண்�ம். அன்��ம், ெபா�வான
��ப்பங்கைள ��ப்�ப�த்�வதற்� ப�லாக ெபா�வான
பயன்பாட்�ன் ேநாக்கத்ைத சமன்ப�த்�வதற்காக
பயன்ப�த்த ேவண்�ம். அதாவ� அவர்கள் ெசல்வத்ைதச
ேச�த்� ைவக்கேவா அல்ல� �ண்�ரயம் ெசய்யேவா
�யற்�ப்பதற்� ப�லாக ப�ர்ந்த�ப்பதன் �லம் �ைடக்கப்
ெப�ம் இன்பத்ைத அைடவதற்� �யற்� ெசய்ய ேவண்�ம்

க�ஃப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க� 


