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உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹாபாக்கள் ��ய ஸஹாபாக்கள்
மற்�ம் அைனத்� �ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்த
�ற� ஹஸ்ரத் க�பத்�ல்லாஹ்(அய்) அவர்கள் தஷ்ஹத் தஅ�� மற்�ம்
�ரா ஃபாத்�ஹா ஓ�ய �ன் “ரமலா�ம் இஸ்லா�ம்" என்ற தைலப்�ல்
��ஆ ேப�ைர �கழ்த்�னார்கள்.

அல்ஹம்��ல்லா� ரப்�ல் ஆல�ன் அந்த வானங்க�க்�ம் ��க்�ம்
எஜமானனா�ய அல்லாஹ்�ற்ேக எல்லா �க�ம் ேம�ம் அவன�
மாெப�ம் அ�ளா�ம் க�ைணயா�ம் நம� வாழ்�ல் �ண்�ம் இந்த
��த�க்க அ��க்��ய ரமலான் மாதத்ைத வரேவற்க்க இ�க்�ன்ேறாம்.
இன்ஷாஅல்லாஹ்

நம்�க்ைக ெகாண்ேடார்கேள! ரமலான் ஒ� ��த�க்க மாதமா�ம். ேம�ம்
இ� எத்தைகய மாதம் என்றால் இம்மாதத்�ல்தான் அல்லாஹ் ��ஹான�
தாலா தன� பைடப்�னமா�ய ம�த �லத்�ற்� எல்ைலயற்ற ம�ழ்ச்
�ைய வழங்�வதற்காகத் ெதாடர்ந்� �யற்�க்�றான். ேம�ம் ேநான்�
நம்ைம ��ைமயாக ப��த்தப்ப�த்�வதற்�ம், இன்�ம் இதன் �லம்
அவ�ன் இ�ப்ைப பற்��ம் அவ�ன் ெவ�ப்பா� எங்�ம் �ைறந்��ப்
பைத பற்� அ�ந்� ெகாள்வதற்கான ��ப்�ணர்ைவ உ�வாக்�வதற்�ம்
ஒ� �றந்த வ��ைறயா�ம். ேநான்� ேநாற்பதால் ஓர் அ�யா�ன் தக்வா
(இைறயச்சம்) அ�கமா�ன்ற�. ேம�ம் இந்த இைறயச்சேம உண்ைம�ல்
ைஷத்தா�ன் �ய �ட்டங்க�னால் ஏற்ப�ம் எல்லா�த �ன்பக���ந்
�ம் அந்த அ�யாைன பா�காக்�ன்ற�.
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وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  ﴿٢﴾  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ �َ يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرً

 
அல்லாஹ்ைவ அஞ்� நடப்பவ�க்� அவன் ஏேத�ம் ஒ� வ�ைய ஏற்ப�த்
�வான். அவர் எ�ர்பாராத இடத்���ந்� அவன் அவ�க்� உண� அ�ப்
பான். அல்லாஹ்�டம் நம்�க்ைக ைவப்பவ�க்� அவேன ேபா�மானவன்.
�ச்சயமாக அல்லாஹ் தன� ேநாக்கத்ைத �ைறேவற்�வான். அல்லாஹ்
ஒவ்ெவான்�ற்�ம் ஓர் அளைவ �ய�த்�ள்ளான். (அல்-�ரான் 65:3-4)

ஆனால் இன்ைறய காலத்�ல் அேநக �ஸ்�ம்கள் ேநான்� ெதாடர்பாக
��ப்பாக அைத கைட��ப்ப�  ெதாடர்பாக ஒ� தவறான எண்ணத்�ல்
உள்ளார்கள். ேம�ம் ேநான்பா�யாக இ�ப்ப�ல் இன்ைறய காலகட்டத்�ல்
இவர்கள் ஒ��தமான மந்தத்தன்ைம�டன் எந்த ேவைல�ம் ெசய்யாமல் 
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அ�கமான ேநரத்ைத �க்கத்�ல் க�க்�ன்றனர். தங்கைள பைடத்த இைற
வனா�ய அல்லாஹ்�ன் �� உண்ைம�ேலேய அச்சம் ெகாண்டவர்களாக
ேநான்ைப கைட��க்�ம் �ஸ்�ம்கள் இந்த நாட்க�ல் எப்ேபா�ம் உற்ச்
சாகமாக ���ராைன ஓ�பவர்களாக�ம் ��ப்�ட்ட ேநரத்�ல் தவறாமல்
ெதாழக்��யவர்களாக�ம் இைறவைன அ�கமாக �ைன� �ர்ந்� "�க்ர்
ெசய்பவர்களாக�ம் இ�ப்பர். ஆனால் �லேரா ெதா�ைகக்��ய ேநரத்�ல்
மட்�ம் �க்கத்���ந்� எ�ந்��ட்� ெதா�ைக ��த்த�ம் �ண்�ம்
�ங்�வதற்� ெசன்� ���ன்றனர். இவ்வைகயான இரண்டாவ� �க்கத்
�னால் இவர்கள் ேசாம்ேப�களா� அழ�ய அமல்கள் �லம் தங்கைள
�ய்ைமப்ப�த்� அ�ள் ெபா��ம் (இந்த) ெபான்னான மாதத்ைத இழந்�
�ற்�ன்றனர். ேம�ம் இைறவ�ன் ேபர��ல் ம�ழ்வைத �ட்� �ட்�
இந்த அ�ட்ெகாைடைய இழந்� �ற்�ன்றனர். ஒ� நம்�க்ைகயாளைர
ெபா�த்தள�ல் ரமலான் மாதம் என்ப� �ன்ைப�ட ��ரமாக ெசயல்
ப�ம் மாதமா�ம். ஏெனன்றால் இந்த மாதத்�ல் அந்த அ�யான் உண�க்
கட்�ப்பாட்�ல் இ�ப்பதா�ம், இன்�ம் உண� உண்�ம் ேநரத்���ந்�
��பட்� அ�கமான ேநரத்ைத இைறவ��ல் ெசல�ட ��வதா�ம்
அ�கமான ேநரம் “�க்�" ெசய்வதற்�ம், கடைமயான வணக்கத்�ற்� ேமல்
உப�யான வணக்கத்�ல் ஈ�ப�வதற்�ம், ���யாக ���ரான் ஒ�வதற்
�ம் ேநரம் �ைடப்பதா�ம் அந்த அ�யான் தன� அகங்காரம், தற்ெப�ைம
மற்�ம் நப்ஸ்��ந்� (கட்�க்கடங்கா உணர்ச்�க�ல்��ந்� ��பட்�
ஒ� �றந்த ம�தரா�ன்றார். ேம�ம் அவர் �ன்ைப �ட அ�க அடக்க
�ைடயவராக�ம் இன்�ம் �றம் ேப�வ� அ�த்தவர்க�ன் �ைறகைள
���த்��� ஆராய்வ� ேபான்ற எல்லா �தமான பாவங்க���ந்�ம்
��ப��ன்றான். ேம�ம் இந்த வாய்ப்�ன் �லம் ேதைவ இல்லாத
�ண்ேபச்�க���ந்�ம் சண்ைட சச்சர�க�ல்��ந்�ம் ெவ�க்கத்தக்க
ெசயல்க�ல்��ந்�ம் ெபாறாைம மற்�ம் சந்ேதகங்க���ந்�ம் �ல�
���ன்றான். 

இந்த நாட்க�ல் �ங்கள் நன்ைம ெசய்வ�ல் கவனத்ைத ெச�த்�வதன்
�லம் அந்த ஏக இைறவ�டம் இஸ்�ஃபார் (பாவமன்�ப்�) ேகா�வதன்
�ல�ம், உங்கள் அைனத்� பாவங்க�க்� மன்�ப்� ேகட்�ம்ேபா� 
 உங்கைளப் பைடத்த இைறவன் உங்கள் ேநான்ைப�ம் உங்கள் வணக்
கங்கைள�ம் ஏற்�க்ெகாண்� உங்க�க்� பாவமன்�ப்ைப வழங்�
���றான்.

�ங்கள் இஸ்லா�ய வரலாற்ைற  ஆராய்ந்தால், அ�ல்  ரமலான் ஒ� �க்�ய
பங்� வ�க்�ன்ற� என்பைத �க ெத�வாக அ�ந்� ெகாள்ளலாம்.
அதாவ� �ஜ்ரத்�க்� �ற� �ட்டத்தட்ட 9 ரமலான்கைள அண்ணல் ந�
(ஸல்) அவர்கள் கண்�ள்ளார்கள். அைவ ஒவ்ெவான்�ம் வரலாற்ைற �ர்
மா�த்த �கழ்�களால் �ரம்� இ�ந்தேதா� மட்�மல்லாமல், �யாக
�ந்ைத, அல்லாஹ்�க்� �ரம் ப�ந்� கட்�ப்ப�தல் ேபான்ற பலேவ�
ஒ�மயமான உதாரணங்கைள நமக்� ெவ�ப்ப�த்�க் காட்��ற�. 
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ேம�ம் �ஜ்ரத் ��ந்த �தலாவ� வ�டத்�ல் ந� (ஸல்) அவர்கள்
ஹம்ஸா இப்� அப்�ல் �த்த�ப்(ர�) அவர்கைள �ப்ப� ��ைர
�ரர்க�டன் ைசப் அல் பஹ்ர் எ�ம் ப���ல், �ைர� �ரர்கள் 300 ேபர்
வழைமக்� மாற்றமான �ைற�ல் �டார�ட்��ப்பைத த�த்� ��த்�
வதற்காக அ�ப்�னார்கள். �ஸ்�ம்க�ன் அ�, இைற ம�ப்பாளர்க�
டன் ேபா��வதற்காக தயாராக இ�ந்த த�ணத்�ல் �ஸ்�ம்கள் மற்�ம்
�ைற�யர்க�டம் நல்ல உற� ெகாண்��ந்த மஜ்� இப்� உமர் அல்
�ஹா� என்பவர் தைல�ட்� இ� தரப்��ம் சமரசப் ேபச்�வார்த்ைத
நடத்� ேபாைரத் த�ர்க்கச் ெசய்தார். ேம�ம் ம�னா�ன் நயவஞ்சகர்கள்
�ஸ்�ம்க�ன் ஒற்�ைமைய �ர்�ைலக்�ம் ேநாக்�ல் தமக்ெகன்� ஒ�
மஸ்�ைத  (மஸ்�த் அல் �ராைரக்) கட்�னர். ந�யவர்கள் அம்மஸ்�ைத
உைடக்�மா� ேகா�ய� ரமலா�ல் தான்.

�ஜ்� 3, ரமலான் 17 இல் வல்ல அல்லாஹ் சத்�யத்ைத அசத்�யத்���ந்�
ேவ� ப�த்�க் காட்�ய பதர் �த்தம் நைடெபற்ற�. ெசல்வாக்� �க்க
�ைர� பைடகள் ேபா�ய �த்த ஏற்பா�க�டன் இஸ்லாத்ைத அ�ேயா�
ஒ�த்�க் கட்�ம் ேநாக்�ல் �����ந்தனர். �ன்�க்� ஒன்� என்�ற
��தத்�ல் அவர்கள� பைடக�ன் பலம் அ�க�த்� காணப்பட்ட ேபா�
�ம் அதாவ� ெமாத்தேம 313 �ஸ்�ம்கைள ெகாண்ட ஒ� பைடயா�ம்.
ேம�ம் தம� தரப்� பலமற்�, தயாரற்� காணப்பட்ட �ைல�ல், ந�ைய
�ம், தாம் ஈமான் ெகாண்��க்�ம் மார்க்கத்ைத�ம் பா�காப்பதற்காக
தம� உ�ைர ெகா�த்� �ர மரணம் எய்� தம் இைறவைன சந்�ப்பதற்
காக �� �ச்�டன் �ஸ்�ம்கள் தயாரா�னர். அல்லாஹ்  இந்த ��ப்�ட்ட
ரமலான் �னத்�ல் வரலாற்�ல் ம�க்கேவா, மைறக்கேவா ��யாத
மகத்தான ெவற்�ைய வழங்�னான்.

�ஜ்� 6 இல் ைஜத் �ன் ஹா�தா (ர�) அவர்க�ன் தைலைம�ல் 'வா�
அல் �ரா' எ�ம் ப��க்� அர�யாக இ�ந்த பாத்�மா �ன்த் ரா�யாஹ்
எ�ம் ெபண்ைண எ�ர்ப்பதற்காக அ�ப்பப்பட்டார்கள். இதற்� �ன்னர்
ைஜத்(ர�) அவர்க�ன் தைலைம�ல் ெசன்ற ஒ� �யாபார �ட்டத்ைத
பாத்�மா தாக்�, ெசல்வங்கைள ெகாள்ைளய�த்��ந்தாள். அேர�யா
�ேலேய �க�ம் பா�காப்�க்� மத்��ல் இ�ந்த ெபண்ணாக அவள்
க�தப்பட்டாள். தம� ெந�ங்�ய உற�னர்க�ன� வாள்கள் ஐம்ப�ைன
தம� �ட்�ல் ெகா�� இ�ந்ததாக �றப்ப��ன்ற�. இஸ்லாத்�ன்
ப�ரங்க எ��யாக பாத்�மா காணப்பட்டாள். ரமலான் மாதம் ஒன்�ல் இந்த
�ஸ்�ம்க�டனான �த்தத்�ன் ேபா� அவள் ெகால்லப்பட்டாள்.

�ஜ்�8 அள�ல் �ைத�ய்யா உடன்ப�க்ைக �றப்பட்��ந்த�. �ஸ்�ம்
பைடக�ம் வடக்�ல் ைபசாந்�யர்க�டன் ேபா�ட்�க் ெகாண்��ந்த
காலம�. இந்�ைல�ல் மக்காைவ ைகப்பற்� அேர�ய �பகற்பத்�ல்
இைற ம�ப்�க்� த�ந்த ப�ல� ெகா�க்க ேவண்�ய ேதைவைய
�ஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். அல்லாஹ், தன� ஆலயத்�ன் 
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எல்ைகக்�ள்  அைம�, பா�காப்� மற்�ம் ��தம் ேபணப்பட ேவண்�ம்
என்� �ரஸ்தா�த்��ந்தான். �ர்வாணத்தன்ைம மற்�ம் அ�ங்கங்க�
��ந்�ம் அப்�றப்ப�த்� கஃபாைவ �ய்ைமயாக்க ேவண்�ய காலம்
வந்த�. ம�னா நகரம் �ன்ெபா�ேபா�ம் காணாத ஆ�தப்பைட�டன் ந�
யவர்கள் மக்காைவ ேநாக்� �றப்பட்டார்கள். மக்காைவ ெந�ங்க ெந�ங்க
பைடக�ல் �த்�ணர்ச்��ம் ��த்ெதம்�ம் உ�த்தன. அல்லாஹ்�ன் உத�
ெகாண்� நம்�க்ைகயாளர்க�ன் மன�ல் இ�ந்த உ���னால், மக்கா
நகரம் ஒ� ெசாட்� இரத்தம் �ந்தாமல் ரமலான் 20 அன்� ைகப்பற்றப்
பட்ட�. இந்நாள் இஸ்லா�ய நாட்க�ல் �க�ம் �க்�ய நாளாக க�தப்ப�
�ன்ற�. காரணம், இதற்� �றேக இஸ்லாம் அேர�ய �பகற்பத்�ல் தனக்
ெகன்ற ஓர் இடத்ைத உ��யாக ப�த்�க் ெகாண்ட�.

அேத மாதம், அேத ஆண்�ல் மக்கா�ல் உள்ள �ைலகைள அப்�றப் ப�த்
�யப் �ற�. இைணைவப்� ைமயங்க�க்� பைடப்���கள் அ�ப்�
ைவக்கப்பட்டன. அல்-லாத், மனாத், �வாத் ேபான்ற அேர�யா�ன் ெப�ம்
�ைலகள் தகர்க்கப்பட்டன. இைவ அைனத்�ம் நைடெபற்ற�ம் இந்த
ரமலான் மாதத்�ல்தான் �� ந� ெப�மானார் (ஸல்) அவர்க�க்� ஏற்பட்ட
அைனத்� �ரமங்கைள எ�ர்ெகாண்ட ேபா��ம் ��ப்பாக ரமலான்
மாதங்க�ல் பல்ேவ� ேசாதைனகைள எ�ர்ெகாண்ட அேத ேநரத்�ல்
உள்ளத்ைத �ய்ைம ப�த்�, நன்ைமைய ஏ�, �ைமைய த�த்�, தம�
வாழ்�க்�ம். ெசல்வத்�க்�ம் எ�ராக க�ைமயாக உைழக்�ம் ஒ�
காலமாக இ�ந்த�. இக்கட்டான ேசாதைனயான காலகட்டமாக இ�ந்த
ேபா��ம் ஒ�ேபா�ம் இந்த அமைல ைக�ட�ல்ைல. ேம�ம் அவர்கள்
தங்கள் ேநான்ைப�ம் இபாதத்ைத�ம் �றப்பான �ைற�ல் �ைற
ேவற்�னர். ேம�ம் அவர்கள் நன்ைமைய ஏ� �ைமைய த�த்தனர்.
இன்�ம் இத்தைகய நற்ெசய�க்காக ேநரத்ைத�ம் ஒ�க்�னர். ஒ�
ேபா�ம் நன்ைம ெசய்வ���ந்�ம் தங்கைள தளர்த்�க் ெகாள்ள �ல்ைல.
அல்ஹம்��ல்லாஹ்!

ெப�மானார் (ஸல்) அவர்க�ன் காலத்�ல் அவர்க�டன் இ�ந்த
அன்னா�ன் ஸஹாபாக்கள் உண்ைமயான நம்�க்ைகயாளர்களாக�ம்
ம�ப்பாளர்க�ன் எந்த ஒ� அச்��த்த�க்�ம் �� �ட பயப்படமால்
இ�ந்தனர். அேத ேவைள�ல் அவர்கள் நம்�க்ைகயாளர்க�டன் இள�ய
மனம் ெகாண்ட இரக்க�ணம் உைடயவர்களாக�ம், ப��ட�ம் நடந்�
ெகாண்டனர். அவர்க�ைடய ேநான்� ெவ�ம் ப� தாகத்�டன் க�ய
�ல்ைல, மாறாக அந்த ேநான்�கள் எல்லா �தமான ேமன்ைமயான
நற்ெசயலால் �ரம்� �ர்த்�யைடந்� காணப்பட்ட�, ேம�ம் இைத
அவர்கள் ரமலான் மாதத்�ல் மட்�ம் அல்லாமல் அதற்�ப் �ற�ம்
ெதாடர்ந்தனர். அன்��ம் இைதப்ேபான்ற �யாகத்�ன் �லேம அவர்கள்
பல்ேவ� ெவற்�கைள�ம் அைடந்தனர். அவர்கள் இந்நாட்க�ல் ேசாம்ேப�
களாக�ம் தங்கள� ேநரத்ைத �ணாக �க்கத்��ம் க�க்க�ல்ைல;
மாறாக இந்த அ��க்��ய ��த மாதத்�ல் எப்ேபா�ம் அமல்க�ல் நற்-
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ெசயல்க�ல் �யற்� ேமற்ெகாள்பவர்களாேவ இ�ந்தனர். அன்��ம் அவர்
கள் ஒ�ேபா�ம் ரமலான் ேநான்ைப ஒ� �ைமயாக �ைனக்க�ல்ைல!
ஒ�ேபா�ம் அவ்வா� இல்ைல என� சேகாதர்கேள! 

அவ்வா� அவர்கள் �ந்�த்த� �ட �ைடயா�!! மாறாக ��த மாதமா�ய
ரமலா�ல் அல்லாஹ் �பஹான�தாலா என்ன கட்டைள�ட்டாேனா,
அத்தைன �யாகங்கைள�ம் ெசய்தனர். ேம�ம் அல்லாஹ்�ற்காக�ம்
மார்க்கத்�ற்காக�ம் ேபாரா�வ�ல் தங்கள� உ�ைர�ம் �யாகம் ெசய்�
ப��ரண மார்க்கமா�ய �ேன இஸ்லாத்ைத பா�காத்தனர். அல்ஹம்�
�ல்லாஹ், இைதப்ேபான்ற �யாகங்கள்தான் �ேன இஸ்லாத்ைத உல�ன்
நாலாப்�ற�ம் பரவ உத�ய�. ஆனால் இப்ேபா� உண்ைம இஸ்லாத்�ன்
ேபாதைனகைள பா�காக்�ம் �கப்ெப�ய கடைம நம்��ள்ள�.

எனேவ நம்�ைடேய உள்ள ேவ�பா�கைள உடன�யாக அகற்ற  ேவண்�ம்.
ேம�ம் இத்தைகய ேவ�பா�களால் வ�ம் ���கைள இ��ம் ெதாடர
அ�ம�க்கக்�டா�. மாறாக நமக்� �ன் �ேன இஸ்லாத்�ற்காக
ெசய்யப்பட்ட �யாகங்கைள ேகட்� �ஸ்�ம்களா�ய நாம் அைனவ�ம்
ஒன்�பட்� இந்த அழ�ய மார்க்கமா�ய இஸ்லாத்�ன் உண்ைமயான
ேபாதைனகைள பா�காக்கப் ேபாராடேவண்�ம்.

எனேவ என� சேகாதரர்கேள! நம்�ைடேய உள்ள ேவ�பாட்ைட மறந்�
அதற்� ஒ� �ற்�ப்�ள்� ைவத்���ங்கள்! இந்த �ற்றாண்�ல்
ேதான்�ய அல்லாஹ்�ன் க�ஃபா என்ற �ைற�ல் உங்க�டம் நான் 
 ��க்ெகாள்�ேறன்: நமக்�ைடேய சண்ைட��வைத ��த்��ட்�
அைனவ�ம் ஒன்�பட்� வா�ங்கள்! "தவ்�ைத�ம் நம� ேநசத்�ற்��ய
கண்ம� நாயகம்(ஸல்) அவர்க�ன் �ன்னத்ைத�ம் பா�காப்ேபாம்"

இப்ெபா� �ர�ஷ்டமான �ஷயம் என்னெவன்றால் �ஸ்�ம்க�க்
�ைட�ல் ஒ�வ�க்ெகா�வர் சண்ைட��வ�ம், ஒ� �ஸ்�ம் தன�
மற்ெறா� �ஸ்�ம் சேகாதரைனப் பார்த்� 'காஃ�ர்' என்� ��வ�ம்,
அவர� நம்�க்ைக  ��த்� அவர்களாகேவ �ர்ப்� வழங்�வ�ம்,  தன�
�ஸ்�ம் சேகாதரைன அவர� இஸ்லா�ய நைட�ைறையத் த�க்�ம்
சட்டத்ைத இயற்� 'அ� இைறவ�ன் கட்டைள' என்� ��வ� ேபான்ற
எந்த �தமான அடக்��ைற�ன் �ல�ம் எந்த ஒ� ��� �ஸ்�ம்க�ம்
அவர்கள் �ன்னத்வல் ஜமாத்ேதா, �யா ��ேவா அல்ல� அஹ்ம�கேளா "லா
இலாஹ இல்லல்லாஹ், �ஹம்மதர் ர��ல்லாஹ்' என்� ��பவைர
'�ஸ்�ம் அல்ல!' என்� �ற இைறவ�ன் எந்த கட்டைள உங்கைள
அ�ம�க்�ன்ற�?

பா�ஸ்தான் ேபான்ற �ஸ்�ம் நா�க�ல் இ� எப்ப� உள்ளெதன்றால்.
இந்த ேதசம் அதன் ெபய�ேல "பாக்" என்� அதாவ� �ய்ைம என்�
ெகாண்�ள்ள�. ஆனால் �ர�ஷ்டவசமாக அந்த மண்�ல் தைலைம _
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�டத்��ள்ள �ல மக்க�ன் ெசயல்பா�களால் அந்த �ய ேதசம் ஒ� மத
ச�ப்�த்தன்ைமைய, மதநம்�க்ைகைய மற்�ம் அந்தந்த மக்க�ன் "அ�தா"
- ெகாள்ைகைய  பா�காக்�ம் வைக�ல் இல்ைல என்ேற �றேவண்�ம்.
மார்க்கத்�ல் பலவந்தம் என்ப� ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள� 
 ேபாதைனக��ம், இஸ்லா�ய அ�ப்பைட ேபாதைனக��ம் இல்ைல
என்பைத பைறசாற்��ன்ற�. ஆனால் அஹ்ம�கள் �ஷயத்�ல் �க�ம்
�ர�ஷ்ட �தமாக �ஸ்�ம்கள் �ஸ்�ம்கைள அதாவ� அவர்கள்
�ன்பற்�ம் அேத சக இஸ்லாத்ைத �ன்பற்�வ���ந்� பலவந்தமாக
த�க்�ன்றனர். ��ப்பாக "ப்ளாஸ் ஃெப�" (blasphemy law) சட்டத்�ன் �ழ்
அஹ்ம�கைள�ம், மதத்ைத பற்� �தந்�ரமாக க�த்� ெத��க்�ம் எந்த
ஒ� ��ைவ சார்ந்தவர்கைள�ம் �ைற�ல் அைடக்�ன்றனர் அல்ல�
ெகான்� ���ன்றனர். உண்ைம�ல் இவர்கள் ெசய்வ� �க�ம் ெகா�ர
மானதா�ம்!

நான் உங்க�டம் ஒ� ேவண்�ேகாைள ைவக்�ன்ேறன்:- இஸ்லாத்�ன்
ெபயரால் �ங்கள் ெசய்�ெகாண்��க்�ம் இஸ்லாம் ேபா�க்காத
இத்தைகய ெசயல்கைள ைக�ட்���ங்கள்! இவற்ைற அல்லாஹ்�ன்
�ர்மானத்�ல் �ட்���ங்கள். உங்க�க்� ��ப்�ட்ட நபர்க�ன் ��
அவர்கள் �ஸ்�ம்களா? இல்ைலயா? என்� மா�பட்ட க�த்��ந்தால்
அத்தைகய நபர்க�க்� எ�ராக �ங்கள் ஏன் உங்கள் ைககைள�ம் மன
சாட்�ைய�ம் களங்கப�த்�க்ெகாள்�ன்�ர்கள்? இந்த ேவைலைய நம்ைம
பைடத்த ரப்�டம் �ட்���ங்கள், ஏெனன்றால் அவேன �கச் �றந்த
��ப�யாவான். ேம�ம் இந்த �ஷயத்�ல் அவேன நன்� அ�ந்தவன், யார்
�ஸ்�ம்? யார் �ஸ்�ம் அல்ல? என்�ம், யார் அவ�க்�ம் அவ�ைடய
மார்க்கமா�ய இஸ்லாத்�ற்�ம் உண்ைம�டன் �ளங்��ன்றார் என்பைத
�ம் அவன் ஒ�வேன அ�ந்தவன்!

ேம�ம் �ர�ஷ்டவசமாக உலக��யாக இவர்கைள - அஹ்ம�கைள
இஸ்லாத்ைத �ன்பற்�வ���ந்�ம் த�க்�ன்றனர். நான் உங்க�டம்
உ��யாக ���ேறன்: அஹ்ம�கள் இஸ்லா�யர்கேள! அவர்கள�
இைறவன் ஓ�ைறவனா�ய அல்லாஹ் தான்! எங்கள� ந� �ஹம்மத்
�ஸ்தபா (ஸல்) அவர்கேள! நாங்கள் ��த ேவதமா�ய ��க்�ர்ஆைனேய
�ன்பற்��ேறாம்.
 
எங்கள� க�மா," "லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் �ஹம்ம�ர் ர��ல்லாஹ்".
எங்கள� இதயத்��ள்ள இந்த நம்�க்ைகைய எவரால் அ�க்க���ம்?.
அந்த ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ் எங்கைள பா�காக்�ம்ேபா� எவரால்
எங்கைள என்ன ெசய்� �ட ���ம்? ேம�ம் அந்த ஏக இைறவ�க்�
நன்றாகத் ெத��ம்: அவ�ன் உண்ைமயான அ�யான் யார்? என்� இன்�ம்
அவன� உண்ைமயான அ�யார்கள் பல்ேவ� ���க�ல் �த�ண்�
த�மா�க்ெகாண்�ள்ளனர். எனேவ இப்ேபா� அந்த நாள் வந்��ட்ட�!
அந்த ஏக இைறவா�ய அல்லாஹ் அவன� உண்ைமயான அ�யார்கைள 
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�ட்� இதன் �லம் அந்த இஸ்லாத்�ன் ம�ைமைய �ண்�ம் ெகாண்� வர
நா��றான்.

எனேவ இப்ேபா� அந்த வரலா� ��ம்��ன்ற�. இந்த இடத்�ல் நான்
உங்க�டம் ெத�� ப�த்��ேறன்: நான் அந்த ��த ந� எம்ெப�மான்
(ஸல்) அவர்கைளப் ேபான்ற ப��ரணமான ��ைமெபற்றவன் என்�
ஒ�ேபா�ம் நான் �ற�ல்ைல, ஆ��ம் அந்த ஏக இைறவன் என்ைன
ஒ� ��ய �ஹம்மதாக �யற்� ெசய்�ம் ெபா�ட்� என்ைன ேதர்�
ெசய்�ள்ளான். ேம�ம் அன்னா�ன் அ�ச்�ட்�ல் ஒ� ச�தாயத்ைத�ம்
�ர்த்��த்த நான் வந்�ள்ேளன்! �ச்சயமாக�ம் உங்க�டம் �ண்�ம்
�ண்�ம் ��க்ெகாள்�ேறன்: நான் என� எஜமானார் ெப�மானார் (ஸல்)
அவர்க�ன் க�க்ககால் உயர்�ன் �ைலையக்�ட நான் ஒ�ேபா�ம்
எட்ட�ல்ைல.

ேம�ம் அல்லாஹ் என்ைன ஆதம் என்�ம் தா�� என்�ம் அைழத்
�ள்ளான் என்பதன் ெபா�ள் நான் என� எஜமானர் ெப�மானார்(ஸல்)
அவர்கைள �ட உயர்ந்தவன் அல்ல� �றந்தவன் என்ற ெபா��ல் இல்ைல.
ேம�ம் நான் ஒ� ��ய மார்க்கத்ைத ெகாண்�வந்�ள்ேளன் என்ற
ெபா���ம் இல்ைல. மாறாக இதன் ெபா�ள் அல்லாஹ் என்ைன இந்த
ந�மார்க�ன் �ணஇயல்�டன் அ�ப்��ள்ளான் என்ப�ம் ஏைனய
ந�மார்க�ன் �றப்�கைள�ம் என் �லமாக �ர�ப�க்�றான் என்ப�
மா�ம்.அைவ �� சத�தம் இல்லா�ட்டா�ம், அவன் என�த் ேதா�ன்
�� �மத்��ள்ளப் ப�ைய நான் �றப்�டன் ெசய்வதற்க்காகேவ அவன்
இவ்வா� ெசய்�றான்.

ஆனால் தற்ேபா� ேம�ம் �ர�ஷ்டவசம் என்னெவன்றால் மக்கள் தங்கள�
உலக சட்டங்கைள பயன்ப�த்� தன� சேகாதரர் இஸ்லாத்ைத �ன்பற்�
வ���ந்�ம் த�க்�ன்றனர். இன்�ம் இதன் �லம் தங்கள� �ய
க�த்�க்கைள ெவ����ன்றனர். இந்த உண்ைம ஒ� பக்கம் இ�க்க �ல
�னங்க�க்� �ன் நா�ர் �ல்தா� என்பவர் என்ைனப் ெபாய்யர்! என்�
�� தன்ைன உண்ைமயாளர்! என்�ம் வாதம் ெசய்தார். இதற்� �ற�
பா�ஸ்தான் உயர் அ�கா�கள் ைக� ெசய்� �ைற�ல் ஒ� வ�டத்�ற்�ம்
ேமலாக அைடத்�ள்ளார்கள் என்பைத அ�ந்ேதன். அேனகமாக மார்ச் 2017
வைர அவைரப்பற்�ய எந்த தகவ�ம் இல்ைல, நான் அல்லாஹ்�ன்
க�ஃபா என்ற �ைற�ல் பா�ஸ்தான் உயர் அ�கா�க�க்� ேவண்�ேகாள்
��க்�ன்ேறன். அவைர �ைற�ல் இ�ந்� ��தைல ெசய்�ங்கள்.
உங்கைள நான் எச்ச�க்�ன்ேறன்! ஒ�வ�ன் நம்�க்ைகைய பற்� �ர்மா
�ப்ப� உங்கள� ேவைல அல்ல. அ� ��ைமயாக நம்ைம பைடத்த
அல்லாஹ்�ன் ப�யா�ம். அவைர உண்ைமயாளர் என்�ம் ெபாய்யர்
என்�ம் �ர்மா�த்� தண்�ப்ப� அல்ல� ெகௗரவப் ப�த்�வ� உங்கள்
ேவைல�ல்ைல, இைறக்கட்டைள இல்லாமல் எவர் தான் இைறப்�றத்�
��ந்� வந்�ள்ேளன் என்� வாதம் ெசய்தால் அவைர ெபாய்யர் என்பைத 

http://xn--4kco8btfzb0kzad9ji.xn--vkc0h8b/
tel:2017
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அல்லாஹ் மட்�ேம �ர்த்�ைவப்பான் என்பைத �ைன�ல்ெகாள்�ங்கள்.

எப்ேபா� உங்க�க்� ��ைய பற்� ெத�ய�ல்ைலேயா, எப்ேபா� சம்பந்
தப்பட்டவர்க�ன் க�த்ைத ேகட்� ந��ைலைம�டன் �றந்த மன�டன்
��ைய �ைலநாட்ட ��ய�ல்ைலேயா அப்ேபா� ��ைய உங்கள்
ைக�ல் எ�த்�க்ெகாள்ளா�ர்கள்! இதைன அல்லாஹ்�டம் �ட்���ங்
கள்! அவேன �� வழங்�வ�ல் �றந்தவன். எனேவ ஏன் �ற�ன் ஈமாைன
எைடேபா�வ�ல் இவ்வள� அவசரம் காட்��ன்�ர்கள்? ஒ� ேவைல
உங்கைளப்ேபான்ற சக �ஸ்�ைம ெகால்வதற்� அல்லாஹ் உங்க�க்�
வ� இறக்�னானா? நான் �ண்�ம் உங்க�டம் ��க்ெகாள்�ன்ேறன்:
நாம் அல்லாஹ்�ன் பைடப்�னங்கள் பற்�ய �ஷயத்ைத �ர்மா�க்க
அைத அவ�டேம �ட்���ேவாம். யார் உண்ைமயாளர்? யார் ெபாய்யர்?
என்பைத அவேன நன்க�வான். உண்ைம �ச்சயம் ெவல்�ம் இன்ஷா
அல்லாஹ்.

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

(இைறம�ப்பாளர்களா�ய) அவர்க�ம் �ட்டம் �ட்�னர்.() அல்லாஹ்�ம்
�ட்டம் �ட்�னான். �ட்டம் �ட்�பவர்க�ல் அல்லாஹ் �கச் �றந்தவன்!

என் அ�ைமயானர்வர்கேள! இப்ேபா� அந்த ேநரம் நம்�ைடேய
வந்�ள்ள�. அதாவ� நம� சேகாதர சேகாத�க�ன் நம்�க்ைகைய
பற்�ய �ங்கள் �ர்ப்� வழங்�வைத ��த்��ட்�. நம� (ெசாந்த) நம்�க்
ைகையைய ஆய்� ெசய்வதற்�ம், �ச்சயமாக இந்த ��த மாதமா�ய
ரமலான் இைத ெசய்வதற்கான ச�யான மற்�ம் �றந்த த�ணமா�ம்.
எனேவ இந்த ��த மாதமா�ய ரமலா�ல் உங்கள் இஸ்லா�ய சேகாதர
சேகாத�க�க்� எ�ராக உள்ள எல்லா ெவ�ப்�ணர்ைவ�ம் கைளந்�
��ங்கள். வா�ங்கள்! இந்த அ��க்��ய மாதமா�ய ரமலா�ல்
அைனவ�ம் ஒன்�ேசர்ந்� அந்த �ய ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ்
�பஹான�தாலாைவ வ�ப�வதன் �லம் அந்த உண்ைம இஸ்லாத்�ன்
ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ன் அ�த்தளத்ைத அைமப்ேபாம் இதன் �லம்
இஸ்லாம் �ண்�ம் அந்த ஒன்�பட்ட உ��ைய அைடந்� ��ம்.

ேம�ம் அல்லாஹ் �பஹான�தாலா நம் அைனவைர�ம் இஸ்லாத்�ன்
ெப�ைமைய�ம் ம�ைம�ம் உயர்த்�ய அந்த மக்க�ல் ஒ�வராக இ�க்க
நம் �� அ�ள்��வானாக! ேம�ம் நாம் அைனவ�ம் ��மைற�ல்
(அல்லாஹ்)இறக்��ள்ள 700 இைறக்கட்டைளக்�ம் ம�ப்ைப�ம் ேமலான
ம�யாைத�ம் அ�த்� நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் அதைன நம�
வாழ்க்ைக�ன் அங்கமாக �ன்பற்� இந்த ரமலான் மாதத்�ல் மட்�ம்
அன்� அதற்�ப் �ற�ம் அதன் ப� வாழ அ�ள்��வானாக! ஆ�ன்

எனத�ைம நம்�க்ைக ெகாண்ேடார்கேள! இந்த அ��க்��ய மாதத்�ல்
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நம� அன்�ற்�ம் பாசத்�ற்�ம் உ�ய ெப�மானார் (ஸல்) அவர்க�க்�
அன்னா�ன் சஹா பாக்க�க்�ம் அன்னா�ன் அைனத்� ஆன்�க மற்�ம்
ெபௗ�க சந்த�க�க்�ம் அ�கம் அ�கமாக "த�த்ைத" அ�ப்�ங்கள்!

இன்ஷா அல்லாஹ் ஆ�ன்



இன்ைறய காலத்�ல் அேநக �ஸ்�ம்கள் ேநான்� சம்பந்தமாக ��ப்பாக
அைத கைட��ப்ப�  சம்பந்தமாக ஒ� தவறான எண்ணத்�ல் உள்ளார்கள்.
ேம�ம் ேநான்பா�யாக இ�ப்ப�ல் இன்ைறய காலகட்டத்�ல் இவர்கள்
ஒ��தமான மந்தத்தன்ைம�டன் எந்த ேவைல�ம் ெசய்யாமல் அ�கமான
ேநரத்ைத �க்கத்�ல் க�க்�ன்றனர்.
 
தங்கைள பைடத்த இைறவனா�ய அல்லாஹ்�ன் �� உண்ைம�ேலேய
அச்சம் ெகாண்டவர்களாக ேநான்ைப கைட��க்�ம் �ஸ்�ம்கள் இந்த
நாட்க�ல் எப்ேபா�ம் உற்ச்சாகமாக ���ராைன ஓ�பவர்களாக�ம்
��ப்�ட்ட ேநரத்�ல் தவறாமல் ெதாழக்��யவர்களாக�ம் இைறவைன
அ�கமாக �ைன� �ர்ந்� "�க்ர் ெசய்பவர்களாக�ம் இ�ப்பர். ஆனால்
�லேரா ெதா�ைகக்��ய ேநரத்�ல் மட்�ம் �க்கத்���ந்� எ�ந்�
�ட்� ெதா�ைக ��த்த�ம் �ண்�ம் �ங்�வதற்� ெசன்� ���ன்ற
னர். இவ்வைகயான இரண்டாவ� �க்கத்�னால் இவர்கள் ேசாம்ேப�
களா� அழ�ய அமல்கள் �லம் தங்கைள �ய்ைமப்ப�த்� அ�ள்
ெபா��ம் (இந்த) ெபான்னான மாதத்ைத இழந்� �ற்�ன்றனர். ேம�ம்
இைறவ�ன் ேபர��ல் ம�ழ்வைத �ட்� �ட்� இந்த அ�ட்ெகாைடைய
இழந்� �ற்�ன்றனர். ஒ� நம்�க்ைகயாளைர ெபா�த்தள�ல் ரமலான்
மாதம் என்ப� �ன்ைப�ட ��ரமாக ெசயல்ப�ம் மாதமா�ம்.
ஏெனன்றால் இந்த மாதத்�ல் அந்த அ�யான் உண�க் கட்�ப்பாட்�ல்
இ�ப்பதா�ம், இன்�ம் உண� உண்�ம் ேநரத்���ந்� ��பட்�
அ�கமான ேநரத்ைத இைறவ��ல் ெசல�ட ��வதா�ம் அ�கமான
ேநரம் “�க்�" ெசய்வதற்�ம், கடைமயான வணக்கத்�ற்� ேமல் உப�யான
வணக்கத்�ல் ஈ�ப�வதற்�ம், ���யாக ���ரான் ஒ�வதற்�ம் ேநரம்
�ைடப்பதா�ம் அந்த அ�யான் தன� அகங்காரம், தற்ெப�ைம மற்�ம்
நப்ஸ்��ந்� (கட்�க்கடங்கா உணர்ச்�க�ல்��ந்� ��பட்� ஒ�
�றந்த ம�தரா�ன்றார். 


