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உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹா�க�க்�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 �ற�:

இஸ்லாத்�ல் உள்ள என� சேகாதர சேகாத�கள் மற்�ம் �ழந்ைதக�க்�ம்,
அேத ேபான்� ஜமாத் உல் ச�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ல் உள்ள என� அைனத்�
சஹாபாக்க�க்�ம் மற்�ம் உலெகங்��ம் உள்ள அைனத்� ம�த
இனத்�ற்�ம்,அல்லாஹ்�ன் அ�ளால் "இ�� காலத்�ன் அைடயாளங்கள்
அதாவ�  உலகத்�ன் இ��  காலத்�ன் ��� என்ற” என� ெவள்�க்�ழைம
ேப�ைரகைள ெதாடர்ச்�யாக வழங்�வதற்காக அல்லாஹ் (தபாரக) என்ைன
வ�நடத்��ள்ளான் என்பைத �ங்கள் அைனவ�ம் காண்�ர்கள்.

இைற அ���த்த�ன் ப�, நான் இந்த �ஷயத்ைத என� ெவள்�க்�ழைம
ேப�ைரக�ல் உைரயாற்��ேறன்,இன்� இ�� காலத்�ன் அத்தாட்�கள்
உலகத்�ன் அதாவ� காலத்�ன் ��� என்ற இந்த ேப�ைர�ன் �ன்றாம்
பாகம் ஆ�ம். அவன� அ���த்த�ன்ப� என்ைன வ�நடத்�ய �ற�
இன்�ம் எத்தைன ெவள்�க்�ழைம ேப�ைரகள் இந்த �ஷயத்�ல்
கவன�ட்டப்ப�ம் என்ப� ��த்� உண்ைம�ல் அல்லாஹ் (தபாரக) மட்�ேம
அ�வான். இன்ஷா-அல்லாஹ்.

இந்த ெசாற்ெபா�ைவத்  �வங்�வதற்� �ன்�, இன்� 08 அக்ேடாபர் 2021 
 �ம்மா [ெவள்�க்�ழைம ெதா�ைக]க்� சற்� �ன்� அதாவ� ம�யம் 12.15
ம�க்� அல்லாஹ் எனக்� ெவ�ப்ப�த்�ய �ல ெவ�ப்பா�கைள
உங்க�டன் ப�ர்ந்� ெகாள்ள நான் ��ம்��ேறன்.
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இன்�ம் "நாம் உம்ைம (என�த் �தராக)த் ேதர்ந்ெத�த்ேதன், ஆதலால்
வ��ன் வா�லாக (உமக்�) அ��க்கப்ப�வதற்� �ர் ெச�ேயற்�ராக!
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இன்னஸ் ஸா-அத ஆ�ய�ன் அகா� உஃக்ஃ�ஹா �-�ஜ்ஸா �ல்� நஃப்�ம்-
�மா தஸ்-ஆ

"ஒவ்ேவார் ஆத்மா�ம் தான் ெசய்ததற்�த் தக்கப� �ர�பலன்கள்
அ�க்கப்ப�ம் ெபா�ட்� �யாயத் �ர்ப்�க்��ய ேவைள �ச்சயமாக
வர��க்�ற�, ஆ��ம் அைத மைறத்� ைவக்க நா��ேறன்.
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ஃபலா யஸ்�த்தன்னக்க அன்ஹா மன் லா �ஃ�� �ஹா வத்த�அ ஹவா�
ஃபதர்தா

"ஆகேவ, அதைன நம்பா�, தன� (மேனா) இச்ைசையப் �ன்பற்�பவன்
�டனாக அைத�ட்�ம் உம்ைமத் ��ப்��ட ேவண்டாம். அவ்வாறா�ன், �ர்
அ�ந்�ேபா�ர்.

யாக�ஃபத்�ல்லாஹ் �ல் இன்� ெல�ம் ந��ம்-��ன்.

���யக �ன் ஆயா�னல் �ப்ரா
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நாம் �ைலைமைய ஆய்� ெசய்�ம் ேபா�,   உலகம் எவ்வா� ேமாசமைடந்�
வ��ற� என்பைத�ம் �ைலத�மா� ெசன்� ெகாண்��ப்பைத�ம் நாம்
காண்�ன்ேறாம். இ� நயவஞ்சகத்தனத்�ன் ெவ�ப்பாட்ைடக் ெகாண்�ள்ள�,
�லர் அ�கார தாகம் ெகாண்ட இடத்�ல் அ�காரத்ைதப் ெப�வதற்காக
மக்கைள ஏமாற்��ன்றனர்; அைனத்� வ� வைக��ம் ேபார் / சண்ைடகள்
காணப்ப��ன்றன: ��ம்பச் சண்ைடக�ல், ��ம்பத்�ன் உ�ப்�னர்கள்
ஒ�வைரெயா�வர் ெகாைல ெசய்�ன்றனர், ெசாத்�க்கைளப் ெப�வதற்காக
சேகாதரர்கள் அல்ல� சேகாத�க�ைடேய தகரா�க�ம், ெசாத்�
அபக�த்த�ம் காணப்ப��ன்றன. மார்க்கத்��ம் சர்ச்ைசகள் உள்ளன, அ�ல்
ஒவ்ெவா�வ�ம் தன்ைன தாேன உயர்வாகக் க��க் ெகாண்� தன� அண்ைட
�ட்டாைர, சக ம�தைன தாழ்வாகப் காண்�ன்றார்கள்; ஒேர மார்க்கத்�ல்
இ�ந்�ம் �ட ���, ெவ�ப்�, ெபாறாைம காணப்ப��ன்றன.. ேம�ம் ஆட்�
ெசய்ய தைலவர்களா�வதற்காக �யல்பவர்கள் �லர் உள்ளனர், �ச்சயமாக
மதம் மற்�ம் மார்க்கங்க��ம் �ட ேமாச�, ஊழல், ஒேர நம்�க்ைக�ல்
இ�ந்� ெகாண்ேட, அேத நம்�க்ைக \ மார்க்கம் அல்ல� ச�கத்ைதச் சார்ந்த
தங்க�ன் ெசாந்த சேகாதர சேகாத�க�ன் நம்�க்ைக �ட எைடேபாடப்
ப��ன்ற� என்பைத ஒ�வர் நம்ப ம�க்கலாம்.
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நான் இந்த ேப�ைரைய தயார் ெசய்�க் ெகாண்��க்�ம் ேபா� அல்லாஹ்
(தபாரக) எனக்� ெவ�ப்ப�த்�னான்: 

நான் இந்த ேப�ைரைய தயார் ெசய்�க் ெகாண்��க்�ம் ேபா� அல்லாஹ்
(தபாரக) எனக்� ெவ�ப்ப�த்�னான்: 

க�பத்�ல்லாஹ்ேவ! ���ராக: நான் உங்க�டம் (உங்க�க்�) ஒ�
ெத�வான எச்ச�க்ைகைய வழங்�வதற்காக  வந்�ள்ேளன்.

எனேவ இப்ேபாெதல்லாம், காலம் �க �க ேவகமாக கடந்� ெசல்வைத�ம்,
எல்லா�தமான �ரச்சைனகள் எ�வைத�ம் நாம் கண்� வ��ேறாம்.
இயற்ைக��ம் ம�த�ன் அ���ைற��ம் நடத்ைத��ம் நாம்
பல்ேவ� மாற்றங்கேளா� கடந்� ெசன்�ெகாண்��க்�ன்ேறாம். இதன்
�ைளவாக, நாைள என்ன நடக்�ம் என்ற கவைல�ம் நமக்� இ�க்�ன்ற�
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பல�னமானவர்க�க்� எ�ராக மத����ம், நா� மற்�ம் உலகம்
��வ�ம், �ன்��த்தல்க�ம், �ேராகம் மற்�ம் ெகா�ரம், நம்�க்ைகேக�
�ரம்��ள்ள ஒ� வாழ்�ல் ம�யாைத�ன்� இ�ப்ப�ம், மக்கள் தங்கள�
வாழ்க்ைகைய �லங்�கைளப் ேபால வாழ்வ�ம், ஏன் �லங்�கைள �ட�ம்
ேமாசமான வாழ்� என்�ம் �ட ஒ�வர் �றக்��ய �ைல காணப்ப��ன்றன.
இ�ேம�ம் தன்னடக்கம் என்பைத பார்ப்பதற்� இல்ைல; மக்கள் தங்கள்
வாழ்க்ைகைய அநாக�கமாக வாழ்ந்� ெகாண்��க்�ன்றார்கள், அ�ல்
அட்��யங்கள் �ைறந்�ள்ளன. ம�த�லத்�ற்� எ�ராக �ற்றங்கைளச்
ெசய்வதற்� ஏ�வாக மைறக்கப்பட்ட உடந்ைத�ம் ச�ப்�த்தன்ைம�ம்
�ல��ன்றன. �தாட்டக்காரர்கள் [�தாட்டம் �ைளயா�பவர்கள்] ��ைரப்
பந்தயம், கால்பந்� �தாட்ட ���கள்  ேபான்றைவ எல்லா இடங்க��ம்
காணப்ப��ன்றன.

ம�பானங்கள், �கெரட்�கள் ேபான்றைவ �கப்பரவலாக�ம், அவற்�ன்
�ைலகள் �ண்ைண ெதா��ன்ற �ைல இ�ந்த ேபா��ம், மக்கள் தங்கள்
ஆேராக்�யத்ைத ���க்�க் ெகாண்�வ��ன்ற ம�, �கெரட் இன்�ம்
ேபாைதப்ெபா�ட்கள் ேபான்ற அத்தைகய �ஷயங்க�ல் தங்கள� பணத்ைதத்
�க்� ��க் ெகாண்� தான் இ�க்�ன்றார்கள் இைவகளான�
இைளஞர்கைள, ��வர்கள் மற்�ம் ���கைள�ம் ��யவர்கள், ஆண்கள்
மற்�ம் ெபண்கைள�ம் ெகான்� வ��ற�.

இன்ைறய நாட்க�ல் எல்லா வைகயான ேபாைதம�ந்�க�ம் உள்ளன.
ெசயற்ைக ேபாைதம�ந்� (synthetic drug) ��த்�ம் நாம் ேகள்�ப்ப��ேறாம்.
அ�, அதைனப் பயன்ப�த்��ன்ற ஆ�ரக்கணக்கான மக்கைள ெகான்�
���ற�; மரணத்�ன் �யாபா�கள் எல்லா இடங்க��ம் உள்ளனர். அவர்கள்
தங்கைள தாங்கேள �ய்ைமயற்ற, ஹராமான பணத்தால் வளப்ப�த்�க்
ெகாண்�, இைளஞர்கைளக் ெகாைல ெசய்�ன்றனர். ேபாைத வைல�ல்
�க்�பவர்கள் அதற்� அ�ைமயா� ��வேதா� அ� இன்� அவர்களால்
எ��ம் ெசய்ய ��யாத �ைல ஏற்பட்����ன்ற�. இதன் �ைளவாக,
அவர்கள் ேபாைத ம�ந்�கள் வாங்�வதற்� பணத்ைதப் ெபற்�க் ெகாள்ள
��ட�ம் மக்கைளக் ெகாைல ெசய்ய�ம் ெதாடங்����ன்றார்கள்.
இதற்காகத் தங்க�ன் ேபாைதம�ந்�கைள அ�க �ைலக்� வாங்கப்
பணத்ைத ெபற்�க் ெகாள்�ம் ெபா�ட்� தங்க�ன் ெபற்ேறாைர அ�க்கேவா
அல்ல� ெகாைல ெசய்யேவாக்�ட அவர்கள் தயங்�வ�ல்ைல. ��ய
ஓய்��யம் ெப�ம் தங்க�ன் தாத்தா பாட்�ைய உள� பார்ப்பவர்க�ம்�ட
உள்ளனர், ேபாைதப் ெபா�ைளப் ெப�வதற்காக அவர்க�டம் இ�ந்� அந்த
பணத்ைத�ம் ப�த்�க் ெகாள்�ன்றனர், ����ன்றனர். அவர்கள் தங்க�ன்
தாத்தா பாட்�ைய ெகால்வதற்�ம் தயங்�வ�ல்ைல.

இ� ஒ� �ன்மார்க்கம் �ைறந்த  ெக��யான �ழ�ம், ஒ� ச�வைல�ம்
ஆ�ம். அ�ல் இ�ந்� தப்�ப்ப� என்ப� �ற்��ம் க�னமான�மா�ம்.
இைவ அைனத்� �ஷயங்க��ம் �ர�ர்ஷ்டம் என்னெவன்றால்,
ேபாைதப்ெபா�ள் மாஃ�யாக்க�ன் நடவ�க்ைகக�க்� �ற்�ப்�ள்�
ைவக்க தாங்கள் எல்லா �யற்��ம் ெசய்வதாக நாட்�ன் தைலைம��ள்ள
அ�கா�கள்  �ன்வந்� ��வைத ஒவ்ெவா� �ைற�ம் நாம் ேகட்�ேறாம்
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ஆ��ம் அன்ைறய �னத்�ன் கைட��ல், ேபாைதப்ெபா�ள் �ச்சயமாக
நாட்�ன் நான்� �ைலக��ம் ெப�ய அள�ல் �ைழவைத�ம்  ெதாைலக்
காட்� �லம் ெசய்�க�ல் நாம் காண்�ேறாம். �ல்�யன் கணக்கான இன்�ம்
�ல்�யன் கணக்கான �பாய் ேபாைதப்ெபா�ள் நாட்�ற்�ள் �ைழவைதக்
��த்� நாம் ேகட்�ேறாம்.ேபாைதப்ெபா�ள் நாட்�ற்�ள் �ைழய எவ்வா�
�ர்வ�க்கப்ப��ற�? இந்த அைனத்� ேபாைதெபா�ட்க�ம் எங்��ந்�
வ��ற�? இைவ அைனத்�ம் ம�த �லத்�ற்� எ�ரான �ற்றம் என்� நான்
அைழக்�ேறன். இைவ அைனத்��ம் இந்த இைளஞர்க�ன் ெபற்ேறார்கள்,
தங்கள� �ழந்ைதகள் ேபாைதப் ெபா�ள் ச�வைல�ல் �க்�க்
ெகாண்��ப்பைதக் கண்� �க�ம் வ�ந்��ன்றனர். ெபற்ேறார்கள் ��ந்த
ேவதைன��ம் அவமானத்��ம் உள்ளனர். இந்த ெபற்ேறா�ன் ெகௗரவ�ம்,
கண்�ய�ம், அேத ேபான்� அவர்க�ன் �ற்�ப்�றம், அவர்க�ன் மார்க்கம்,
ச�கம், மற்�ம் நா�ம்�ட அவம�யாைத ெசய்யப்ப��ன்றன. இந்த
வைகயான ப�வர்த்தைன�ன் �லம் அைனத்�ம் அ�ந்� �ட்டன. ெகௗரவம்,
கண்�யம் �த�யன மைறந்����ற�.

ம��றம், ெவப்பம், ெகா�ய ெவப்பம், வறட்�, �, ெவள்ளம், பஞ்சம்,
��த்�ரமான ேநாய்கள் ேபான்ற ஆபத்தான மற்�ம் கட்�ப்ப�த்த ��யாத
��தத்�ல், இயற்ைக�ன் ேபர��கள் �ல��ன்றன. இதற்� �ன்� இ�ந்
�டாத அைனத்� வைகயான பல்ேவ� ேநாய்கைளப் பற்� நாம் இப்ேபா�
ேகள்�ப்ப��ேறாம். இவற்றால் பா�க்கப்ப��ன்ற பல�ம், மர�த்�ப்
ேபா�ன்ற �ல�ம்�ட உள்ளனர். ேபர�ைவ ஏற்ப�த்�ம் ைவரஸ்க�ம்,
அதனால் இலட்சக் கணக்கான மக்கள் மர�த்�ப் ேபாவ�ம் �ல��ன்ற�,
ேகா�ட்-19 (ெகாேரானா ைவரஸ்) ெடல்டா வைக ைவரஸ் மற்�ம் இன்ன �ற
இ� ேபான்ற ைவரஸ்க�க்� மாற்� ம�ந்� அதாவ� �ர்� இன்�ம் கண்�ப்
��க்கப்பட�ல்ைல. ேகா�ட்-19 அல்ல� அதன் �ற வைககைள எ�ர்ெகாள்ள
பல த�ப்��கள், ேசாதைன�ன் அ�ப்பைட�ல் உ�வாக்கப்பட்�ள்ளன. �கக்
கவசங்கைள அ�ய அ�கா�கள் உத்தர���ன்றனர். ச�க இைடெவ�
பராம�க்கப்ப��ன்ற�. வணக்க வ�பாட்� ஸ்தலங்கள் �டப்பட்�ள்ளன,
அவற்ைற �ண்�ம் �றப்பதற்கான ேநரம் வ�ம்ேபா�,  50க்�ம் ேமற்பட்ேடார்
�ரார்த்தைன ெசய்ய அ�ம�க்கப்ப�வ�ல்ைல.

�ஷ்�ரேயாகம் மற்�ம் �ண்�ரயம் எதைன�ம் காண ��ய�ல்ைல,
ஆடம்பரமான ��ந்�கள் எதைன�ம் காண ��ய�ல்ைல, பகட்டான
�ட்டங்கள், பார்ட்�கள் எதைன�ம் காண ��ய�ல்ைல ஏெனன்றால்
��மணங்க�ன் அைழப்�தழ்க�ன் எண்�க்ைக�ல் �ட கட்�ப்பா�கள்
உள்ளன! அரசாங்கம் ��த்த ��ந்�னர்க�க்கான வரம்� �றப்பட்டால் ஒ�
ெப�ம் அபராத�ம், �ைற தண்டைன�ம் �ைடக்�ம். ��� ேநரத்�ற்�க் �ட
கடற்கைர உல்லாசப் பயணங்க�க்� அ�ம�க்கப்பட�ல்ைல. நான்
பட்�ய�டத் ெதாடங்�னால், பட்�யல் �க �ளமாகச் ெசல்�ம். இன்�ம்
கல்�ையப் ெபா�த்தவைர, மாணவர்கள் வாரத்�ல் இரண்� நாட்கள்
பள்�க்�ச் ெசன்��ட்� �ன்� நாட்கள் �ட்�ல் இ�க்�ன்றனர். ெபா�
ேபாக்�வரத்�ல் �ங்கள் எங்� பய�க்க ேவண்�ய ேதைவ இ�ந்தா�ம்
-இந்த ைவரஸ்கள் ெதாற்�க் ெகாள்ளாமல் இ�க்க ச�க இைடெவ�ைய
பராம�த்தல், �கக் கவசம் அ�தல் மற்�ம் �ைறயாகத் தன்ைன மைறத்�க்
ெகாள்�தல் ஆ�யைவ அவ�யமாக உள்ள�.
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கண்�க்�த் ெத�யாத ைவரஸால் அைனவ�ம் அ�ர்ச்�யைடந்�ள்ளனர்
இன்�ம் என்ெறன்�ம் இந்த ைவரைஸ எ�ர்த்� ேபாராட அைனத்�
பக்கங்க��ம் �ர்�கள் கண்���க்க �யற்� ேமற்ெகாள்ளப்ப��ன்றன.
�ழ்�ைல �ன்� ேபால �ண்�ம் இயல்� �ைலக்� ��ம்� ��ம் என்�
மக்கள் நம்��ன்றார்கள். இதைன ��ைமயாக மறந்���ங்கள்! அைத�ட
�க�ம் ஆபத்தான, �கக் ெகா�ரமான ைவரஸ் ஒன்� வரப்ேபா�ன்ற�.
ேம�ம் அந்த ைவரஸ் �க அ�கமான காய்ச்சைல ஏற்ப�த்�ம், ஒ� நப�க்�
காய்ச்சல் வந்த�டன், தப்�க்க ��யாத வைக�ல் அ� மரணத்ைத
ஏற்ப�த்���ம். நான் உங்க�டம் ��வைத நம்�ங்கள்! �லங்�கள்
காய்க�கள் ேபான்றவற்ைறத் தாக்�ம் ைவரஸ்க�ம் வரஇ�க்�ன்றன.
ம�தன் �க �கக் க�னமான �ழ்�ைலையக் கடந்� ெசல்வான்.
தற்ேபா�,எத்தைன ேபர் கஷ்டப்ப��றார்கள் என்பதற்� நாம் சாட்�யாக
இ�க்�ேறாம்.

நான் ��ப்�டாத இன்�ம் பல �ஷயங்க�ம் உள்ளன, அதைன�ம் ��வ
தானால் பட்�யல் �க �ண்டதா� ��ம். உலெகங்��ம் உள்ள இந்த அைனத்�
நா�க��ம் இவ்வாறாக என்ன நடந்� ெகாண்��க்�ற� என்பைத �ங்கள்
பார்க்�ம்ேபா� பாவம், ேநர்ைம�ன்ைம, ெபாறாைம, உட்�சல், ெவ�ப்�,
அ�காரத்�ற்கான தாகம், ��ட்�, கற்ப�ப்� ேபான்றைவகளால் �ரம்�ய ஓர்
உலகத்ைத �ங்கள் காண்�ன்�ர்கள். இைதக் ��த்� அதாவ� இந்த அைனத்�
�கழ்�கள் ேபர��கள் ��த்�  நாம் �ந்�த்தால், ��ய ��ர் மா�பா�கள்
நம� கண்க�ல் பட�ல்ைலயா என்� �ந்�ப்பதன் பக்கம் இ� நம்ைம
வ�நடத்��ன்ற�!

அல்லாஹ், இயற்ைக�ன் ெவ�ப்பாட்�ன் �லம், அத்தைகய தைடகைள நம்
�� �மத்��ன்றேபா�, அவன் நமக்� ஒ� ெசய்�ைய வழங்��றான்,
ஆனால் �ர�ர்ஷ்டவசமாக ம�தனால் அைத ��ந்� ெகாள்ள ��ய�ல்ைல.
ஏென�ல்  இைறவ�ட��ந்� �ல��ட்ட இந்த மக்க�க்� அ�ந்� வ�ம்
உல�ல் இ� ஆன்�கத்�ற்� இட�ல்ைல.

�ரபஞ்சம் என்ெறன்�ம் �ைலத்��க்கா� என்�ம் �ரபஞ்சத்�ன் ���ன்
அ���ைற ��த்� அ��க்�ம் அைடயாளங்கள் அவ்வப்ேபா� ேதான்�ம்
என்�ம் அல்லாஹ் (தபாரக) ��க்�ர்ஆ�ல், ���ள்ளான். எனேவ இந்த
அத்தாட்�கைள ��த்� நாம் ��� ��ப்�டன் இ�ப்ப� நமக்� அவ�ய
மானதாக இ�க்�ன்ற� அதனால் அவற்ைற நம்மால் ஆழ்ந்� ஆராய ���ம்,
அதைனத் ெதாடர்ந்� நம்மால் நம� ஈமாைன வ�ப்ப�த்த ���ம். ஏக
இைறவ�ன் �தான நம� நம்�க்ைக, ஏக இைறவ�டம் �ரார்த்தைன
ெசய்தல், அவ�டம் மட்�ேம உத� ேத�தல், இந்த �ரபஞ்சத்�ல் நாம்
காண்�ன்ற அைனத்ைத�ம், நம்�டம் இ�க்�ம் அைனத்ைத�ம் உ�வாக்�ய
வன் அவன் ஒ�வேன ஆவான். இவ்�ல�ல் நமக்�  எ��ம் ெசாந்த�ல்ைல
என்பைத �ைன�ல் ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள்; இந்த தற்கா�க உல�ல் நாம்
பய�ப்பவர்கள் மட்�ேம ஆேவாம்; அைனத்�ம் அவ�க்ேக அதாவ�
அல்லாஹ்�க்ேக - நம்ைமப் பைடத்தவ�க்ேக உ�ய�. நாம் ஒன்�ேம இல்ைல.
எல்லாவற்ைற�ம் �ட்��ட்� அவ�டம் மட்�ேம ��ம்�ச் ெசல்ேவாம்,
ேம�ம் அவ�டத்�ல் ப�ல�க்�ம் ெபா�ப்� நமக்� உள்ள�.

http://xn--clca9cfdxrhu1iiw8mfdc.xn--xkc2dp8j/
http://xn--clc4brhla1fetg0kd.xn--4kc8csb7d/


6

உலகத்�ன் ��� அதாவ� இ�� காலம் ��த்� நான் ெகா�த்�க்
ெகாண்��க்�ம் இந்த ேப�ைரக�ன் �லம், நாம் அைனவ�ம் அதன்
�ஷயத்�ல் �க�ம் கவனமாக இ�ந்�, இன்�ம் இைதக் ேகட்க
வாய்ப்�ல்லாதவர்க�க்�ம் இைத கணக்�ல் எ�த்�க் ெகாள்ளாதவர்
க�க்�ம் இந்த ெசய்�கைள நாம் அ�ப்ப ேவண்�ம்.

இ� �க �க �க்�யமான �ஷயமா�ம். ேம�ம் அைனத்� மக்க�ன்
கவனத்ைத�ம் �யாமத்�ன், மற்�ம் அவன� அத்தாட்�கள் - உல�ன் ���ன்
அத்தாட்�க�ன் பக்கம் ��ப்�வதற்� அல்லாஹ் (தபாரக) இந்த எ�ய
அ�யா�க்�  வ�காட்� வ�நடத்�ச் ெசல்�றான்.

இந்தச் ெசய்�ைய, ெசாற்ெபா�ைவ நைகச்�ைவயாக எ�த்�க்
ெகாள்ளா�ர்கள்! ஏெனன்றால் அ�த்� எ�ர்காலத்�ல் வர��ப்ப� இைத�ட
ேமாசமானதாக இ�க்�ம். இ� ெவ�ம் ஆரம்பம் மட்�ேம! இந்த �ற்றாண்�ன்
ெதாடக்கத்�ல் இ�ந்� �கழ்ந்த�ம் இப்ேபா� �கழ்ந்�க் ெகாண்��ப்ப�ம்
நா�க்� நாள் ேமாசமா� வ��ன்ற�, எ�ர்காலத்�ல் நடக்க��ப்ப�
இன்�ம் ேமாசமானதாக இ�க்�ம்.

நான் என்ன ���ேறன் என்பைத ம�த�லம் ��வ�ம் அ�ந்� ெகாள்ள,
��ந்�ெகாள்ள நான் எந்த வார்த்ைதகைள அல்ல� எந்த ெமா�ைய பயன்
ப�த்த ேவண்�ம்? அைனவ�ம் தங்க�ன் வாழ்க்ைக�ல் �� மாற்றத்ைத
ஏற்ப�த்� பைடப்பாளனா�ய  அல்லாஹ்�ன்  பக்கம் ��ம்�ேவாமாக!
�ைர�ல் வர��ப்ப���ந்� நம்ைமக் காப்பாற்�ம்   ம�த சக்� ெகாண்ட
எந்த ம�த�ம்  இல்ைல! 

ஏென�ல் �கழப்ேபாவ� வளர்ந்�வ�ம் இந்த �ழந்ைதக�க்�ம், �றக்�ம்
இந்த �ழந்ைதக�க்�ம் �க�ம் ேமாசமானதாக இ�க்�ம். இந்த
ெசய்�கைள ஏற்கனேவ �கழ்ந்தைத�ம் எ�ர்காலத்�ல் வர��ப்பைத�ம்
ப�ர்ந்� ெகாள்ள, அ��க்க அல்லாஹ்(தபாரக)வால் மட்�ேம தான்
ேதர்ந்ெத�த்ததன� அ�யா�க்� ெவ�ப்ப�த்த ���ம்.அவன் மட்�ேம
எல்லா மகத்�வத்ைத�ம் எல்லா சக்�ைய�ம் உைடயவன் ஆவான் அவன்
அதைன தான் ேதர்ந்ெத�த்த அ�யா�க்�, அதாவ� க�ஃபத்�ல்லாஹ்,
இக்காலத்�ன் �ஜத்�த், க�ஃபத்�ல் �ஸ்���க்� மைறவானைதப் பற்�ய
ஆழமான ஞானத்ைத (இல்ம்-ஏ-காய்ைப) வழங்�வதற்காக ப�மா��றான்
அல்ஹம்��ல்லாஹ்!.

ேம�ம் மைறவானைதப் பற்�ய இந்த ஆழமான ஞானத்ைத அல்லாஹ்
(தபாரக) அவன� �த�க்� வழங்�யைதப் ேபாலேவ  நம� ேநசத்��க்��ய
ந� (ஸல்) அவர்க�ன் பல �ன்ன��ப்�க�ம் உண்ைமயா� உள்ளன,
எனேவ, அல்லாஹ்�ன் �தர் (ஸல்) அவர்க�ன் ேதாழர்கைளப் ேபான்� நாம்
அைனவ�ம் �க�ம் வ�வான நம்�க்ைகையக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்.
அவர்கள் ந� (ஸல்) அவர்கள் தங்க�க்� ��ய�ல் உண்ைமயான நம்�க்ைக
ெகாண்��ந்தார்கள்.

இந்த �ற்றாண்�ல், ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்க�ன் ேதாழர்கள் வாழ்ந்த
அேத ேநரத்ைதப் ேபான்� �ங்கள் வாழ்��ர்கள். 

http://xn--xkc2aa4hh6hc8gd.xn--xkc2d4d/
http://xn--mlc3abd3fkd1h.xn--vkc6e9a6f/
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அல்லாஹ்�ன் �தர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த அந்த �ன்ன��ப்�க� க்�ம்
அ� உண்ைமயாக �கழ்ந்ததற்க்�ம் ஒ��ைற அத்தைகய ேதாழர்கள் சாட்�
பகர்ந்தனர். இன்�ம் �ட, இந்த அத்தாட்�க�க்� சாட்�யாக இ�ப்ப� �ங்கள்
தான்.எனேவ இந்த அைனத்� அத்தாட்�கைளக் ெகாண்� உங்கள் �ற��ைகத்
��ப்�க் ெகாள்ளா�ர்கள்-�றக்க�த்� �டா�ர்கள்.

அல்லாஹ்�ட��ந்� வ�ம் இந்த அத்தாட்�க�டன் உங்கள் �ற��ைக
�ங்கள் ��ப்�க் ெகாண்டால்- �றக்க�த்� �ட்டால் அல்லாஹ்�ன்
�ட்டத்�ன் ெவ�ப்ப�தைல, அதாவ� தாக்கத்ைத உங்களால் த�த்� �ட
��யா�.. அங்�தான் இைறதண்டைனக்� (அதா�ன் அ��ற்�)
ஆளா���ேவாம் என்பைத நன்றாக �ந்தைன ெசய்� ெகாள்�ங்கள். ேம�ம்
�ச்சயமாக அ� ஒ� �க�ம் ேவதைனக்��ய தண்டைனயா�ம். என்ைன
�ங்கள் நம்�னா�ம் அல்ல� நம்பா�ட்டா�ம்,நான் உங்க�க்� அ��க்�ம்
�ஷயமான� எந்த சந்ேதகத்�ற்�ம் இட�ல்லாத�. வ�வ� எ�வா��ம்
அ� �கழ்ந்� ��ம்.

ம�த�லேம! இைவ அைனத்ைத�ம் உங்க�க்காகப் பைடத்�ள்ள அந்த ஏக
இைறவ�க்ேக அஞ்�ங்கள்; அவ�க்� நன்��டன் இ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.
நன்� ெகட்டவராகேவா, அல்ல� ஆணவம் ெகாண்டவராகேவா  ஆ��டா�ர்
கள். உங்கள் வாழ்ைவ ப��டன் அைமத்�க் ெகாள்�ங்கள். உலகம்
��வைத�ம் அ�க்�ம் பாவங்க���ந்�ம் உங்கைள �லக்�ச் ெசன்�
ச�யான பாைத�ல், அதாவ� எல்லா பக்கங்க��ம் இைற ஒ�யால்
ஒ���ன்ற ஒ� பாைத�ல் உங்கைள வ�நடத்�ச் ெசல்ல அவேன அவன�
�தைர, இந்த  எ�ய அ�யாைன, வ�காட்�த�ட�ம் உண்ைமயான
மார்க்கத்�ட�ம் அ�ப்��ள்ளான்.

��க்�ர்ஆ�ல் அல்லாஹ் (தபாரக்) ��வைத பற்� கவனமாக �ந்��ங்கள்:

“��பனா இல்ல மா கதாபல்லா� லனா. �வா மவ்லானா : வ அலாலா�
ஃபல்யா  தவக்க�ல்-�’��ன்”. அல்லாஹ் நமக்� ��த்�ள்ளைதத் த�ர
ேவ� எ��ம் நமக்� ேநரா�. அவேன எங்க�ன் பா�காவலன் ஆவான்.’
எனேவ நம்�க்ைக ெகாண்டவர்கள் அல்லாஹ்�ன் �ேத  தங்கள�
நம்�க்ைகைய ைவத்�க் ெகாள்ளட்�ம்!.

ம�த�லேம! அல்லாஹ்�க்�ம் அவன� �த�க்�ம் �ழ்ப்ப��ங்கள்.
அல்லாஹ்�க்�ம் அவன� �த�க்�ம் எ�ராக ேபார்��ய, ேபாராட
�ற்ப�பவர்கள் நன்றாக �ந்��ங்கள், அல்லாஹ் அவைர இந்த ���ல்
ேவதைனயான தண்டைனையச் �ைவக்கச் ெசய்யாமல் அவைர �ட்��ட
மாட்டான். அவர் நரக ெந�ப்ைப அ�வைட ெசய்� அங்ேகேய என்ெறன்�ம்
வாழ்ந்� ெகாண்��ப்பார். இ� �ச்சயமாக எவ�க்�ம் மாெப�ம் ஓர்
அவமானமா�ம். இ� என்�ைடய வார்த்ைதயல்ல, ஆனால் இ� இைற
வ�ைடய வார்த்ைதயா�ம். இ� �ர்ஆ�ல், அத்�யாயம் 9 மற்�ம் �ற
ேவதங்க��ம் காணப்ப��ற�.

ம�த�லேம! உங்கள் ஆணவத்�ேலா, அல்ல� பாவத்�ேலா,அல்ல� தவ�
ெசய்ய ேவண்�ம் என்ற ஆைச�ேலா �ைலத்��க்கா�ர்கள்!. 

http://xn--clc4alfb1bd2ubd.xn--xkc2epl4f4cd/
http://xn--rlck6dzc.xn--4kc8csb7d/
http://xn--vkc6a7ctabb8b5dc5a7k.xn--xkc2d4d/
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இைவ அைனத்�ற்�ம் தண்டைன வழங்�வதாக அல்லாஹ் (தபாரக்)
���ள்ளான். ஏென�ல் அவர்கள் பாவங்கைளச் ெசய்வ�ல் �ைலத்��க்
�ன்றனர். தங்கள் ஆணவத்தால் தைட ெசய்யப்பட்டைத கட்டைள���ன்றார்
கள். அ�ம�க்கப்பட்டைத தைட ெசய்�றார்கள். அவர்கள் அல்லாஹ்�க்�
�ற்��ம் �ழ்ப்ப�யாதவர்களாக தங்கைள ெவ�ப்ப�த்�க் ெகாள்�றார்கள்.
எனேவ சேகாதர சேகாத�கேள மற்�ம் �ழந்ைதகேள, அல்லாஹ்�க்�
அஞ்�ங்கள் மற்�ம் �ரார்த்தைன, �ழ்ப்ப�தல் மற்�ம் ெபா�ைம�டன்
அவன� மன்�ப்ைப ேத�ங்கள்.

இன்ஷா அல்லாஹ், அ�த்த வாரம் இேத �ஷயத்ைத ெதாடர்�ேறன். அல்லாஹ்
உங்கைள இந்த அவசர அைழப்ைப ஏற்�க் ெகாண்� உங்கள் வாழ்க்ைகைய
�ர்��த்� அல்லாஹ்�ன் ெந�க்கத்ைத ெபற்� அல்லாஹ்�ன் ேகாபத்ைத
உங்கள் �� ெகாண்� வரக்��ய அைனத்ைத�ம் �ட்��டச் ெசய்வானாக.
இன்ஷா அல்லாஹ், ஆ�ன்.



க�ப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க�!

ம�த�லேம! இைவ அைன�ைத�� உ�க��காக� பைட���ள
அ�த ஏக இைறவ��ேக அ���க�; அவ��� ந���ட�
இ��� ெகா���க�. ந�� ெக�டவராகேவா, அ�ல� ஆணவ�
ெகா�டவராகேவா  ஆ��டா��க�. உ�க� வா�ைவ ப��ட�
அைம��� ெகா���க�. உலக� ��வைத�� அ����
பாவ�க� ����� உ�கைள �ல��� ெச�� ச�யான பாைத��,
அதாவ� எ�லா ப�க�க��� இைற ஒ�யா� ஒ����ற ஒ�
பாைத�� உ�கைள வ�நட��� ெச�ல அவேன அவன� �தைர,
இ�த  எ�ய அ�யாைன, வ�கா��த�ட�� உ�ைமயான
மா��க� �ட�� அ�����ளா�. �����ஆ�� அ�லா�
(தபார�) ��வைத ப�� கவனமாக �����க�:

“��பனா இல்ல மா கதாபல்லா� லனா. �வா மவ்லானா :

வ அலாலா� ஃபல்யா  தவக்க�ல்-�’��ன்”. 

அல்லாஹ் நமக்� வித�த்�ள்ளைதத் தவிர ேவ� எ�வ�ம் நமக்�

ேநரா�. அவேன எங்களின் பா�காவலன் ஆவான்.’ எனேவ

நம்பிக்ைக ெகாண்டவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீேத  தங்கள�

நம்பிக்ைகைய ைவத்�க் ெகாள்ளட்�ம்!


