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உலெகங்���ள்ள தன� அைனத்� ஸஹாபாக்கள் மற்�ம் அைனத்�
�ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்ைத ெத��த்தப் �ன்னர் க�ஃபத்�ல்லாஹ்
(அய்) அவர்கள் தஷ்ஹ�, தஅ�� மற்�ம் �ரா ஃபாத்�ஹா ஓ�ய �ற�
“இ�� காலங்க�ன் அைடயாளங்கள்" என்ற தைலப்�ல் தன�
ெசாற்ெபா�ைவ வழங்�னார்கள்.. 
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எனேவ இவர்கள் அ�ந்� ெகாள்ளாத �ைல�ல் தங்க�ன் �� ��ெரன்� (�ர்
ப்�க்��ய) அவ்ேவைள வ�வைதயன்� (ேவ� எதைன�ம்) எ�ர்பார்க்
�ன்றனரா? அதன் அைடயாளங்கள் �ட்டமாக வந்� �ட்டன ஆகேவ அ�
அவர்க�டம் வந்� �ட்டால், அவர்க�க்� �ைன�ட்�ம் நல்�பேதசம்
எவ்வா� பயன�க்�ம். (47:19)

ஒ� (��ப்�ட்ட) காலத்�ற்காக அல்ல� ஒ� இடத்�ற்காக என்�
வைரய�க்கப்படாத த�த்தன்ைம ெகாண்ட ஒேர ேவதம் ��க்�ர்ஆன்
மட்�ேம; ��க் �ர்ஆன் ப�னான்� �ற்றாண்�க�க்� �ன்ேப ஹஸ்ரத்
எம்ெப�மானார் ந� க�ம் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்க�க்� அ�ளப்பட்ட�ம்,
என்ெறன்�ம் �ைலத்��ப்பவனா�ய இைறவ�ன் வார்த்ைதயாக
இ�ப்பதா�ம், ��க்�ர்ஆன் என்ெறன்�ம் உண்ைமயானதா�ம்.

இவ்வா�, உலக ��� ��த்� அ�, அதாவ� ��க்�ர்ஆன் இந்த வசனத்�ல்
��ப்�டக்��ய இ�� கால அைடயாளங்க�ன் ேதாற்றம்-ெவ�ப்பா� - இந்த
ப�னான்� �ற்றாண்�கள் ��வ�ம் உண்ைமயாக �கழ்ந்�ள்ள�..
இன்�ம் உண்ைமயாக �கழ்�ற�, ேம�ம் உலக ��� நாள் வைர எப்ேபா�ம்
உண்ைமயாகேவ இ�க்�ம்.

உண்ைம�ல், இந்த அத்தாட்�க�ல் ஒன்� ேபச்� வழக்�ல் ��வதானால்
ேநற்� எம்ெப�மானார் ��ந�(ஸல்) அவர்க�ன் உ��யான வ�ைகைய�ம்,
�ன்னர் அவர்க�ன் மரணத்ைத�ம், �ன்னர் ஒட்டகப் ேபா�க்� அ�த்�
�ஜ்� 37இல் �ஃ��ல் நடந்த நம்�க்ைகயாளர்க�க்�ைடேயயான ேமாதல்,
�ஜா�ல் உள்ள பயங்கரமான ெந�ப்�ன் ேதாற்றம், மங்ேகா�ய
பைடெய�ப்�கள், ேபான்றவற்ைற உ�வாக்�ய�. இன்ேறா அ� அப��தமான
ெசல்வம் மற்�ம் ெபா�ட்க�ன் ���, உயரமான கட்�டங்கைள
�ர்மா�த்தல், ெசல்வத்ைத ெப�வதற்� மற்�ம் ெப�க்�க் ெகாள்ளவதற்�
ேபாைதப்ெபா�ள் ப�மாற்றம் �ற்பைன, ேபான்றைவக�ன் வ���ம்
�கழ்ந்� ெகாண்��க்�ன்ற�. உண்ைம�ல் ேபாைதப்ெபா�ட்க�ன்
ெகா�ைமகள் அைனத்ைத�ம் �ர்�ைலக்�ன்றன. பல மக்கள்,
ஆ�ரக்கணக்கான இைளஞர்கள், ��வர்கள் மற்�ம் ���கள் ேபாைதப்
ெபா�ட்க�க்� அ�ைமயா� ���ன்றனர். மரணத்�ன் �யாபா�கள் இந்த
இைளஞர்க�ன் சடலங்க�ன் ��ம் அல்ல� ��ம்ப அங்கத்�ன�ன்
���ைனக�ன் ��ம் �ட தங்கள� ெசல்வத்ைத ெப�க்�க் ெகாள்�ன்றனர்.
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ேநற்�த்தான் - கடந்த �ற்றாண்�ல் - ஈஸா (அைல), ��ஷ்ணர் (அைல)
ஆ�ேயா�ன் இரண்டாவ� வ�ைக �கழ்ந்த�, அைதக் ��வெதன்றால்,
வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம் அஹ்மத் (அைல) அவர்க�ன்
வ�ைக �கழ்ந்த�. அவர்கள� வ�ைக�டன் உலகள��ம், நா�களல��ம்
பல �ஷயங்கள் �கழ்ந்தன. இன்� அ� �ைஹ�த்�ன், அல்-
க�ஃபத்�ல்லாஹ், அல்-மஹ்�, அல்-ம�ஹ்�ைடய வ�ைக�டன் �க
பயங்கரமான பல சம்பவங்க�ம் �கழ்ந்� வ��ன்றன. உண்ைம�ல், இந்த
�ற்றாண்�ல் அல்லாஹ் இந்த எ�ய அ�யாைன எ�ப்��ள்ளதால், இந்த
�ற்றாண்�ன் ெதாடக்கத்�ல் இ�ந்� அதாவ�, 2001 ஆம் ஆண்� �தல் இன்�
வைர, பல �ஷயங்கள் �கழ்ந்�ள்ளன, இன்�ம் வரக்��ய� �க�ம்
பயங்கரமானதாகேவ இ�க்�ம், உலெகங்��ம் �ைலைம எல்லா �தத்��ம்
�க�ம் க�ைமயானதாக�ம், அச்சத்�ற்��யதாக�ம், கவைலக்��ய
தாக�ேம இ�க்�ம்.

என� ேப�ைர�ன் ஆரம்பத்�ல் நான் ேமற்ேகாள் காட்�ய வசனத்�ல், இ��
காலத்�ன் அைடயாளங்க�ல் �ல ஏற்கனேவ ேதான்��ட்டைத, �ர்ஆ�ல்
இைறவன் அ��த்�ள்ளான் என்றால், இந்த அைடயாளங்க�ன் தன்ைம
பற்�ய எந்த �வரங்கைள�ம் அவன் வழங்க�ல்ைல. இைறவ�ன்
வார்த்ைதக�ன் ���ைரயாளர்கள் என்ற �ைற�ல் எங்கள� த��க�ன்
�ற�க்ேகற்ப அைனத்� ந�மார்க�ன் தைலவரான, அவன� ��ந�(ஸல்)
அவர்கள் மற்�ம் அவன� மற்ற இஸ்லா�ய ந�மார்கேள அதைன
�ளக்கேவண்�ம், ேம�ம் நம� ேநசத்�ற்��ய ��த்�தர் ஹஸ்ரத்
�ஹம்ம�(ஸல்) அவர்கள் அவர்க�ன் ஹ�ஸ்க�ல் இைறவ�ன்
வார்த்ைதைய ��ைமயாக�ம் ��வாக�ம் �ளக்��ன்ற ந�(ஸல்)
அவர்க�ன் வார்த்ைத இந்த அத்தாட்�க�ல் பலவற்ைற ��ப்�ட்�ள்ளார்கள்.

���ன் �� இவ்�லகம் உ�வாக்கப்பட்ட���ந்�, அைனத்� �தர்க�ம்
அந்தந்த மக்க�க்� இந்த பயங்கரமான நாைள பற்� அ��த்�ள்ளனர்,
ஆனால், எம்ெப�மானார் �� ந�(ஸல்) அவர்கேளா, ���ன் �� ேதான்�ய
இைறவ�ன் �தர்கள் அைனவ�க்�ம் அவர்கேள �த்�ைரயாக இ�ப்பதால்,
தங்கள� மக்க�க்� மட்�மல்லாமல் அைனத்� ம�த �லத்�ற்�ம்
உலகத்�ன் அந்த ��� எந்த மாதத்�ல், ஆண்�ல் �ற்றாண்�ல் �க�ம்
என்பைத இைறவைன அன்� ேவ� யா�ம் அ�யமாட்டார்கள் என்றேபா��ம்,
தற்ேபா� அ� அ��ல் இ�ப்பைத�ம், அதற்� �ன்ேனா�யாக இ�க்கக்��ய
பல அத்தாட்�க�ம் அதைன அ��க்�ம் என்பைத�ம் அ��த்�ள்ளார்கள்.
ேவ� எந்த �தர்கைள�ம்�ட, அவர்கேள உலக ���ன் இந்த
அத்தாட்�கைளப் பற்� ��ந்தவைர தன� மக்க�க்� ���ள்ளார்கள்.

ேம�ம் இன்� இந்த �ற்றாண்�ன் க�ஃபத்�ல்லாஹ், அல்-ம��ன்,
உங்க�க்� �ன்னால் இ�க்�ம் இந்த எ�யவ�ன் ேநாக்கம்
என்னெவன்றால் உலகம் ��வ�ம் உள்ள தன� எல்லா ஸஹாபாக்கைள
மட்�ேம எச்ச�ப்பதல்ல, மாறாக, அைனத்� ம�த�ல�ம் அதாவ� �ங்கள்
அைனவ�ம் மரணத்�ற்� �ற�ள்ள வாழ்க்ைகையப் பற்� கவைலப்பட
ேவண்�ம், உங்கள் ெசயல்கைளத் ��த்�க்ெகாள்வ�ல் �ங்கள் அக்கைற
ெகாள்ள ேவண்�ம், ���ன் �தான இன்பங்க�ன் பக்கம் உங்கள� 
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உடைல�ம் ஆன்மாைவ�ம் �ழ்த்��டக்�டா� என்� எச்ச�ப்பதா�ம். இைவ
அைனத்�ம் �க�ம் �க்�யமானதா�ம்.

ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ன் ஒ� ஹ�ஸ் எனக்� �ைன��க்�ற�,
இ� அன்னார்(ஸல்) அவர்கள் இந்த அைடயாளங்கைளக் ��ப்��ம்
அவர்கள� அக்கைறையப் பற்�ய ஒ� க�த்ைத நமக்�த் த��ன்ற�.
�ைஸஃபா (ர�) அ��க்�ன்றார்கள்: “ஒ� �ைற அல்லாஹ்�ன் �தர்
(ஸல்) அவர்கள் எங்க�ைடேய �ண்ட ேநரம் �ன்� ெகாண்�, �க ��� நாள்
ஏற்ப�ம் வைர�லான எந்தத் தகவைல�ம் ஒன்��டாமல் ��ப்�ட்டார்கள்.
அைத மனன�ட்டவர்கள் மனன�ட்�க்ெகாண்டார்கள். அைத மறந்தவர்கள்
மறந்� �ட்டார்கள். இேதா இந்த என் ேதாழர்கள் அைத அ�ந்�ெகாண்டனர்.
அவற்�ல் ஏேத�ம் ஒன்ைற நான் மறந்��ட்��ந்தா�ம் அைத ேந�ல்
கா�ம்ேபா�, அ� என் �ைன�ற்� வந்���ம்; தம்ைம�ட்�
மைறந்��ட்ட ஒ�வர� �கத்ைத �ண்�ம் பார்க்�ம்ேபா� அவைர ஒ�வர்
அைடயாளம் கண்�ெகாள்வைதப் ேபான்�!(�ஸ்�ம்)

�ல அைடயாளங்கள் ஹ�ஸ்க�ல் �கச் ��க்கமாக மட்�ேம ��ப்�டப்
பட்��ந்தா�ம்�ட, மற்றைவ, �க ��வாக ��ப்�டப்பட்�ள்ள�.
உதாரணத்�ற்� தஜ்ஜால் ெதாடர்பான �ன்ன��ப்�கைள எ�த்�க்
ெகாண்டால், அதற்� காரணம் எ�ைமயான� ஆ�ம்: தஜ்ஜா�ன் வ�ைக ஒ�
�கழ்ைவ உ�வாக்��ற� , அங்� நம்�க்ைகயாளர்கள் க�ைமயாக
ேசா�க்கப்ப�வார்கள், அைதக் ��த்� தன� மக்கைள ச�யான �ைற�ல்
எச்ச�க்க�ம் அவர்கள� ேதாழர்க�டம் அைதக்��த்� த�ப்பட்ட
அக்கைற�டன் ேபச�ம் ந� (ஸல்) அவர்க�க்� இயல்பானதாக இ�ந்த�.

உதாரணமாக அல்-நவாஸ் இப்� சமன் (ர�) அவர்கள் ��ப்���றார்கள்:
"��த ந� (ஸல்) அவர்கள் ஒ� பக�ல் தஜ்ஜாைலக் ��த்� ேப�னார்கள்.
அவர்கள் �ல ேநரங்க�ல் அவர்கள� �ரைல உயர்த்�னார்கள் மற்�ம் �ல
ேநரங்க�ல் அதைன தாழ்த்�னார்கள்,எந்த அள�ற்� என்றால் �ைர�ல்,
அவர்க�ைடய வார்த்ைதகளால் ஈர்க்கப்பட்�, பக்கத்� பைன ேதாப்�ல்
தஜ்ஜால் இ�ப்பதாக �ைனத்� நாங்கள் பயப்பட ஆரம்�த்ேதாம்! �ன்னர்
நாங்கள் ��த ந� (ஸல்) அவர்க�டம் ெசன்றேபா�, "உங்க�க்� என்ன
நடக்�ற�? என்� அவர்க�ன் வார்த்ைதக�ன் �ைளைவ எங்க�ல் கண்�,
அவர்கள் எங்க�டம் �ன�னார்கள்.

ந� (ஸல்) அவர்க�ன் ��த ஹஜ் இ�� பயணத்�ன் ேபா� �ர�த்�ப்ெபற்ற
இ��ப் ேப�ைரக�க்� மத்���ம் �ட தஜ்ஜா�ன் �ழப்பம் ��த்� தன�
மக்க�க்� உைரயாற்�னார்கள். இந்த ��ப்�ட்ட ஹ�ஸ்க�ன் �க்�ய
ேநாக்கம் என்னெவன்றால் இந்த உல�ற்� வர��க்�ம் ��ைவ�ம் மற்�ம்
ம�ைம வாழ்க்ைகக்காக தங்கைள தயார் ெசய்ய ேவண்�யதன் அவ�யத்ைத
�ம் �ைன�ட்�வதா�ம். 

இன்� இந்த �ற்றாண்�ல் வாழ்ைவக் ��த்� உங்கைள அச்ச�ட்டேவா
அல்ல� ெவ�ப்பைடயச் ெசய்யேவா நான் இங்� வர�ல்ைல. என்
பைடப்பாள�க்� �ன்னால் என� ேநாக்கம் என்னெவன்றால் இந்த உலகம்
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�ைலயற்ற� என்பைத�ம் எ�ர்கால வாழ்க்ைகைய �ைன�ல் ெகாள்ள
ேவண்�ம் என்பைத�ம் உங்க�க்� �ைன�ட்�வதா�ம். உல�ன் ���ம்
அதன் அைடயாளங்க�ம் யதார்த்தமானைவ, ஆனால் யார் இறந்தா�ம்,
அவ�ைடய உல�ன் ��� ஏற்கனேவ �கழ்ந்தைதப் ேபான்றதா�ம் என்பைத
அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். த�ப்பட்ட ஒ�வ�ன் பார்ைவ�ல் மரணம் என்ப�
உல�ன் ���க்� சமமான� ஏெனன்றால் யார் இறந்தா�ம், அவர� உல�ன்
��� ஏற்கனேவ அங்�ள்ள�.

இந்த அைனத்� அத்தாட்�க�ல் எவற்�ற்�ம் எந்த ேத�ைய�ம் எந்த
ஹ��ம் ��ப்�ட�ல்ைல என்பைத�ம் �ஹம்ம� ந� (ஸல்) அவர்களால்
�ன்ன��க்கப்பட்ட இன்�ன்ன அத்தாட்�கள் இந்த வ�டத்�ல் �ைறேவ�ம்
என்� �� உ���டன் அ��ப்ப� தவறானதாக இ�க்�ம் என்பைத�ம்
�ைன�ல் ெகாள்�ங்கள். 

அைடயாளங்கைளப் ேப��ன்ற அைனத்� �கழ்�க�ம் பாவங்கள் அல்ல
என்பைத�ம் அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். அவற்�ல்-�ல பாவங்கள் என்ப�ம்
உண்ைமதான், ஆனால் மற்றைவ ��த ந� (ஸல்) அவர்களால் க�க்கப்பட்ட
உண்ைமகேள ஆ�ம்,அைவ உலக ���ற்� �ன்� �கழக்��ய�ம், அ�
அ��க்கக் ��ய�ம் ஆ�ம். எனேவ, ஹலாலானப் ெபா�ட்கைள
அ�க�ப்பேதா அல்ல� அேர�ய பாைலவனத்�ல் ப�ைமைய நட� ெசய்வேதா
இஸ்லாத்�ல் தவறான� என்� �ைனக்கா�ர்கள்.

ந�(ஸல்) அவர்கள் �ன்ன��த்த அத்தாட்�க�ல் பல ஏற்கனேவ �கழ்ந்�
�ட்டைத�ம் அல்ல� நம் கண் �ன்ேன �கழ்ந்� ெகாண்��ப்பைத�ம்
�ங்கள் உண�ம் ேபா� �ங்கள் �ழப்பத்�ல் இ�ப்�ர்கள், இல்ைலெயன்றால்
�ற்��ம் அ�ர்ச்��ல் இ�ப்�ர்கள் என்பைத நான் உங்க�க்�
உ��ய�க்�ேறன்.

இன்ைறக்� நான் இத்�டன் ��த்�க் ெகாள்�ேறன். இ� �க�ம் பரந்த
�ஷயமா�ம். இந்த �ஷயத்ைதக் ��த்� இன்�ம் ��வாக �வ�க்க,
அல்லாஹ் எனக்� ெதௗஃ�க்ைக�ம் ஞானத்ைத�ம் வழங்�வானாக!,
ஏெனன்றால் இன்ைறய நாட்க�ல் இ� �க�ம் �க்�யமானதா�ம்.
�ச்சயமாக, உலக ���ன் வர��க்�ம் அத்தாட்�க�ல் �லவற்ைறக்
��ப்பாக ேப�ைக�ல், அல்லாஹ் தன� �ய ��மைற�ல், உன்னத
�ர்ஆ�ல் ���றான்:

َ
 ال
َ

ِت َ�ب�ك ـٰ ايَ  ءَ
ُ

ۡعض
ۡومَ يَأۡتِى بَ

ۗ يَ
َ

ِت َ�ب�ك ـٰ ايَ  ءَ
ُ

ۡعض
ۡو يَأۡتَِى بَ

َ

 أ
َ

ك ۡو يَأۡتَِى َ�ب�
َ

 أ
ُ

ة
َ
ك ��ٓ ـٰ
َ
ل مُ ٱلۡمَ ن تَأۡتَِيهُ

َ

 أ
�
ُرونَ إِآل

ُ
ۡل يَنظ

َ
ه

ِظُرونَ نتَ ا مُ
�
 إِن
ْ
ا ِظُروٓ ِل ٱنتَ

ُ
اۗ ق ۡيرً۬

َ
ِنہَا خ ـٰ َسَبۡت ِفٓى إِيمَ

َ
ۡو ك
َ

 أ
ُ

ۡبل
َ
ۡت ِمن ق نَ امَ ۡن ءَ

ُ
ۡم تَك

َ
ہَا ل نُ ـٰ ۡفًسا إِيمَ

َ
عُ ن
َ
 يَنف

"மலக்�கள் அவர்க�டம் (ேந�ல்) வ�வைதேயா அல்ல� உம் இைறவேன
(அவர்க�டம்) வ�வைதேயா அல்ல� உம் இைறவ�ன் அத்தாட்�க�ல் �ல
வ�வைதேயா அன்� (ேவெறதைன�ம்) அவர்கள் எ�ர்பார்க்�ன்றனரா?
உம்�ைடய இைறவ�ன் அத்தாட்�க�ல் �ல வ�ம் அந்நா�ல், இதற்�
�ன்னால் நம்�க்ைக ெகாள்ளாம�ம், அல்ல� நம்�க்ைகக் ெகாண்��ந்�ம்
யாெதா� நன்ைமைய�ம் சம்பா�க்காம���ந்� �ட்�, அந்நா�ல்
அவர்கள் ெகாள்�ம் நம்�க்ைக எவ்�த பலைன�ம் அவர்க�க்� அ�க்கா� - 
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ஆகேவ அவர்கைள ேநாக்� “(அந்த அத்தாட்�கைள) �ங்க�ம் எ�ர்பா�ங்கள்;
நா�ம் எ�ர்ப் பார்க்�ன்ேறாம்” என்� (ந�ேய!) �ர் ��ம்."(அல் அன்ஆம் 6:159).

என்ைனப் �ன்பற்�பவர்கள் அைனவைர�ம், அைனத்� நம்�க்ைக
ெகாண்டவர்கைள�ம் மற்�ம் அைனத்� ம�த இனத்ைத�ம் அல்லாஹ் தன�
ேநர் வ��ல் ைவத்��ப்பானாக!, இந்த உல�ல் அல்லாஹ்�ன் ெவற்� ஓங்�
�ன்�, �ைம அ�யட்�மாக!. எனேவ நாம் நம் இலக்ைக அைடய�ம் நம�ப்
ப�ைய �ைறேவற்ற�ம் -நமக்� ெசய்வதற்� ஏராளமான ப�கள் உள்ளன.
உட்�றம் மற்�ம் ெவ�ப்�ற �ர்��த்தம் ேதைவப்ப��ற�, அதனால்
தஜ்ஜா�ன் �ைமக�ம் இந்த உல�ன் அைனத்� மனேவதைனக�ம்,
�யரங்க�ம் நம்ைமத் �ண்டா�, இன்ஷா-அல்லாஹ். அல்லாஹ் தன�
உண்ைமயான அ�யார்கள் அைனவ�டத்��ம் மற்�ம் அைனத்�
ம�த�லத்�ன் ��ம் க�ைண காட்�வானாக!.

இன்ஷா-அல்லாஹ், ஆ�ன்.



இவ்�லகம் உ�வாக்கப்பட்ட���ந்�, அைனத்� �தர்க�ம்
அந்தந்த மக்க�க்� இந்த பயங்கரமான நாைள பற்�
அ��த்�ள்ளனர், ஆனால், எம்ெப�மானார் �� ந�(ஸல்)
அவர்கேளா, ���ன் �� ேதான்�ய இைறவ�ன் �தர்கள்
அைனவ�க்�ம் அவர்கேள �த்�ைரயாக இ�ப்பதால், தங்கள�
மக்க�க்� மட்�மல்லாமல் அைனத்� ம�த �லத்�ற்�ம்
உலகத்�ன் அந்த ��� எந்த மாதத்�ல், ஆண்�ல் �ற்றாண்�ல்
�க�ம் என்பைத இைறவைன அன்� ேவ� யா�ம்
அ�யமாட்டார்கள் என்றேபா��ம், தற்ேபா� அ� அ��ல்
இ�ப்பைத�ம், அதற்� �ன்ேனா�யாக இ�க்கக்��ய பல
அத்தாட்�க�ம் அதைன அ��க்�ம் என்பைத�ம் அ��த்�
உள்ளார்கள். ேவ� எந்த �தர்கைள�ம்�ட, அவர்கேள உலக
���ன் இந்த அத்தாட்�கைளப் பற்� ��ந்தவைர தன�
மக்க�க்� ���ள்ளார்கள்.

ேம�ம் இன்� இந்த �ற்றாண்�ன் க�ஃபத்�ல்லாஹ், அல்-
ம��ன், உங்க�க்� �ன்னால் இ�க்�ம் இந்த எ�யவ�ன்
ேநாக்கம் என்னெவன்றால் உலகம் ��வ�ம் உள்ள தன� எல்லா
ஸஹாபாக்கைள மட்�ேம எச்ச�ப்பதல்ல, மாறாக, அைனத்�
ம�த�ல�ம் அதாவ� �ங்கள் அைனவ�ம் மரணத்�ற்�
�ற�ள்ள வாழ்க்ைகையப் பற்� கவைலப்பட ேவண்�ம், உங்கள்
ெசயல்கைளத் ��த்�க்ெகாள்வ�ல் �ங்கள் அக்கைற ெகாள்ள
ேவண்�ம், ���ன் �தான இன்பங்க�ன் பக்கம் உங்கள�.

உடைல�ம் ஆன்மாைவ�ம் �ழ்த்��டக்�டா� என்�
எச்ச�ப்பதா�ம். இைவ அைனத்�ம் �க�ம் �க்�யமானதா�ம்.

க�ப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க�!


