
Dhawa Department, Tamilnadu. 
GOVT.REG NO 11/2018
Cell Number : 9486157897 
E.Mail : Jusai.tn@gmail.com

16 ரஜ� 1443 ���
(18 ��ரவ� (18 ��ரவ� (18 ��ரவ� 202220222022)))

க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர் அஹ்மத்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர் அஹ்மத்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர் அஹ்மத்
அ�ம்(அைல) அவர்கள் �கழ்த்�ய�ம்ஆ உைரஅ�ம்(அைல) அவர்கள் �கழ்த்�ய�ம்ஆ உைரஅ�ம்(அைல) அவர்கள் �கழ்த்�ய�ம்ஆ உைர

�ய �ர்��த்தம் மற்�ம் தப்�க்/�ய �ர்��த்தம் மற்�ம் தப்�க்/�ய �ர்��த்தம் மற்�ம் தப்�க்/
தாவா- பாகம் - 3தாவா- பாகம் - 3தாவா- பாகம் - 3

�ம்ஆ உைர�ம்ஆ உைர�ம்ஆ உைர

Tamil Translation of Friday Sermon
by Khalifatullah Hazrat Munir
Ahmad Azim dated on: 

இ�த ��றா���
�ஜ��� ம��� ம��

J a m a a t  U l  S a h i h  A l  I s l a m

tel:1443
tel:202218


உலெகங்��ம் உள்ள அைனத்� �ஸ்�ம்கள் மற்�ம் அைனத்� ஸஹா�
க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்த �ற�, ஹஸ்ரத் க�பத்�ல்லாஹ்
��ர் அஹம� அ�ம் (அய்) அவர்கள் தஷ்��, தா�� மற்�ம் �ரா  அல்
ஃபாத்�ஹா ஓ�ய �ன்  "�ய �ர்��த்தம் மற்�ம் தப்�க்/ தாவா (பாகம்- 3)"
என்ற  தைலப்�ல் தன� �ம்மா ேப�ைரைய வழங்�னார்கள்.
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அல்லாஹ்�ன் அ�ளால், தப்�க்/தாவா பற்�ய என� ெவள்�க்�ழைம
ெசாற்ெபா��ன் 3வ� ப��ைய நான் ெதாடர்�ேறன்.

நான் உங்க�டம் ��க் ெகாண்��ந்தைதப் ேபான்ேற, வாக்க�க்கப்பட்ட
ம�ஹ் (அைல) அவர்கள், ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் �� ��ந்த
ேநசம் ெகாண்��ந்தார்கள். ஹஸ்ரத் ம�ஹ் ம�த்(அைல) அவர்கள்,
ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� ந� (ஸல்) அவர்க�ன் ஆன்�க சக்� அல்ல� ஆற்றல்
��த்� சாட்�யம�த்தார்கள். ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் �ஹம்ம�
�ஸ்தபா (ஸல்) அவர்க�ன் ஆன்�க சக்��ன் காரணத்தால்தான் ம�ஹ்
(அைல) அவர்கள் தா�ம் உ��டன் இ�ப்பதாக ���றார்கள்.ேம�ம்
காலத்ைதப் ெபா�த்தவைர�ல், ம�ஹ் ம�த் (அைல) அவர்கள் ஹஸ்ரத்
�ஹம்ம� (ஸல்) அவர்க�க்� 1300 ஆண்�க�க்�ப் �ற� வந்�ள்ளார்
கள் என்ப� உண்ைமயா�ம். ேம�ம் ���யல் ��யாக ேப�னால்,
அேர�யா�ல் இ�ந்� ெவ� ெதாைல�ல் இ�க்கக் ��ய அத்தைகய ஓர்
இடத்�ல் அவர்கள் ேதான்�னார்கள், இவ்வாெறல்லாம் இ�ந்த ேபா��ம்,
ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� ந�(ஸல்) அவர்க�ன் ஆன்�க சக்��ன் �லேம
அவர்கள் உ��டன் இ�ந்தார்கள். அ� உண்ைம�ேலேய ஓர் அசாதாரண
மான சக்�யா�ம்.

அண்ணல் �ஹம்ம� ந� (ஸல்) அவர்கைள ெவ�மேன அ��வ� �லம்
ஒ�வரால் தன்ைன எவ்வா� �ர்��த்�க் ெகாள்ள ���ம்? என்� �ங்கள்
ஆச்ச�யப்பட்��ப்�ர்கள். ஆனால் இங்ேக, ந� (ஸல்) அவர்க�க்� 1300
ஆண்�க�க்�ப் �ற� வந்த ஒ�வர், தான் உ��டன் இ�ப்ப�, அ�
�ச்சயமாக ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்க�ன் �ய்ைமயான ஆன்�க
சக்��ன் காரணத்�னாேலயா�ம் என்� அல்லாஹ்�ன் ெபயரால் சத்�யம்
ெசய்தார். ேபச்� வழக்�ல் ��னால் அன்னார் இந்த வாழ்க்ைகைய ந�கள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்க�டம் இ�ந்� ேநர�யாகப் ெபற்றதாகக் ��னார்கள்.

இ�ேவ, அந்த அவ�யமான ஆன்�க சக்�யா�ம். ேம�ம் அல்லாஹ்�ன்
ெந�க்கத்�ன் �லம் அந்த சக்� ெபறப்ப��ற�.இவ்வா�, ��க்�ர்ஆன்
��ப்���ன்ற தாவத்-இ- இலல்லாஹ்�ன் ���ைற என்ப� �ற்��ம் 

http://xn--clcaa1idbq9fhsj3lc.xn--1lcal4d2a3b/
tel:1300
tel:1300


2

உண்ைமயான�ம், அ� ேபான்ேற அ��யல் �ர்வமான�ம் ஆ�ம்.
�ச்சயமாக மக்கைள உங்களால் அல்லாஹ்�ன் பக்கம் அைழக்க ���ம்,
ஆ��ம் உங்க�க்�ள் இந்த மாற்றங்கைள, அதாவ� �ர்��த்தங்கைள
ெசய்வ� கட்டாயமானதா�ம் என்� அல்லாஹ் ���றான். ேம�ம் அந்த
மாற்றங்கள் அல்லாஹ்�டம் உங்கள� ெந�க்கத்�ற்�  அைடயாளங்களாக
இ�க்�ம். இப்ப�ப்பட்ட இந்த �ைல�ல் தான் உங்கள� அைழப்�ல் ஒ�
சக்� ஏற்ப�ம். எ��ம் ேபசாமேலேய, மற்றவர்கைள �ர்��த்தம் ெசய்யக்
��ய அத்தைகய மக்க�ம் இ�ப்பார்கள். மற்றவர்கள் அவர்கள் அ��ல்
அமர்வதற்காக வ�ம்ேபா�,   அவர்கள் அந்த ேநர்ைமயான மக்க�ன் தாக்கத்
�னால் ஈர்க்கப்பட்� அவர்க�ல் மாற்றங்கைள உ�வாக்� ��வார்கள்.

இன்� உலெகங்��ம் உள்ள அஹ்ம� �ஸ்�ம்க�ன் மத்��ல் �லவக்
��ய இத்தைகய உதாரணங்கள் நம்�டம் உள்ள�. (ஜமாத்) ெபா�ப்�க�ன்
கடைமக�ன் காரணத்தால் தங்களால் தப்�க் ெசய்ய ��யா�. ஏென�ல்,
தப்�க் ெசய்வ���ந்� ஒ�வைர தைட ெசய்யக்��ய (ஜமாத்) ெபா�ப்�
க�ன் ��க�ம்  ஒ�ங்��ைறக�ம் உள்ளன என்� ���ன்ற �ல
அஹ்ம�க�ம் உள்ளனர். ஆனால், மற்ற மக்க�டன் ெதாடர்���ந்த
வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் (அைல) அவர்கைள ஏற்�க் ெகாண்ட நம்�க்ைக
யாளர்கள். [காலத்ைத கற்பைன ெசய்� பா�ங்கள்]. அவர்கள் �ன்மா��
யாகத் �கழ்ந்தார்கள். ேம�ம், வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் (அைல) அவர்
க�ன் ேபாதைனகைள அவர்க�டத்�ல் �ர�ப�த்தார்கள். எனேவ, மக்கள்
அந்த நம்�க்ைகயாளர்க�ன் அ��ல் அமர்ந்த ேபா� ��� ��தாக, அந்த
நம்�க்ைகயாளர்க�ன் �� அன்ைப வளர்த்�க் ெகாண்ட� ேபான்ேற,
அவர்கள் அந்த நம்�க்ைக ெகாண்டவர்க�டம் ெந�ங்��ம் வந்தனர். அந்த
மக்கள் இவ்வா� ��ய அந்த நாள் வந்த�: "எங்க�க்� ேகட்க ேவண்�ய
அவ�யம் உள்ள�: '�ங்கள் யார்? �ங்கள் மற்றவர்க�ட��ந்� ேவ�பட்�
இ�ப்பைத நாங்கள் காண்�ேறாம். நம� ச�தாயம் �ழ்��ள்ள  �ைம
யான� உங்க�டத்�ல் எந்த  தாக்கத்ைத�ம் ஏற்ப�த்த�ல்ைல. �ங்கள்
�க�ம் ேநர்ைமயாக ேவைல ெசய்�ன்�ர்கள். �ங்கள் மற்றவர்க�டம்
நன்றாக [நன்னடத்ைத�டன்] ேப��ன்�ர்கள். �ங்கள் நல்லவர்களாக
இ�க்�ன்�ர்கள். �ங்கள் ��யவர்கள் ெப�யவர்கள் ஆ�ய இ�வைர�ம்
ம�க்�ன்�ர்கள். எனேவ, �ங்கள் ெவ�ப்ப�த்�ம் அைனத்� �றந்த
நடத்ைதக�ம் '�ங்கள் ஏன் மா�பட்� �ளங்�  �ன்�ர்கள்?" என்�
எங்கைள உங்க�டம் ேகட்கத் �ண்�ய�.

எனேவ, கடந்த �ற்றாண்�ன் வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ்(அைல) அவர்கைள
ஏற்�க் ெகாண்ட - இைற நம்�க்ைகயாளர்க�ன் ஈமான் ைவக்ேகாைலப்
ேபால பல�னமாக இ�க்க�ல்ைல. மாறாக, இ�ம்�னால் வ��ட்டப்
பட்ட கான்��ட்ைடப் ேபான்� �டமானதாக இ�ந்த�-[அவர்க�ல் ஒ�வர்]
��னார்: "நான் ஒ� நம்�க்ைக ெகாண்டவன் ஆேவன், ஹஸ்ரத் �ஹம்மத்
(ஸல்) அவர்களால் �ன்ன��க்கப்பட்ட ம��டத்�ல் நம்�க்ைகக்
ெகாள்�ேறன். ஏென�ல், நம� ேநசத்�ற்��ய ந�கள் நாயகம் (ஸல்) 
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அவர்கள் ம�ஹ் வ�ம்ேபா�, அவர்க�க்� என� ஸலாத்�ைன  எ�த்�க்
��ங்கள் என்�ம், ஒ�வர் அவர்க�டம் தவழ்ந்� ெசல்ல ேந�ட்டா�ம்,
ஒ�வர் அைதச் ெசய்ய ேவண்�ம் என்�ம் ���ள்ளார்கள். எனேவ, நான்
�க�ம் அ�ர்ஷ்டசா� ஆேவன்- நான் அல்லாஹ்�க்� ��ைமயான
ப��டன் அ�கம் நன்� ���ேறன். ஏெனன்றால், ஹஸ்ரத் �ர்ஸா
�லாம் அஹ்மத் (அைல) அவர்கைள ம�ஹாக ஏற்�க் ெகாள்வதற்� 
 �தாயத்ைத [வ�காட்�தைல] வழங்��ள்ளான".

அவர் [நம்�க்ைகயாளர்] அவ்வா� ��யேபா�ம் �ட, அவர் எவ�டம்
உைரயா�னாேரா அந்த நபர் இவ�டம் �ற��ைகக் காட்�ட�ல்ைல.
மாறாக, ப�ப்பதற்காக அவர் �த்தகங்கள் மற்�ம் �ற எ��யவற்ைற�ம்
ேகட்டார். இன்�ம் அவர் உண்ைம�ேலேய ப�த்தார். ேம�ம் அல்லாஹ்�ன்
அ�ளால், அவ�ம் �ட ஒ� நம்�க்ைக ெகாண்டவராக ஆ��ட்டார்.
ஏென�ல், அவர� இதயம் �ய்ைமயாக இ�ந்த�. அல்லாஹ் அவைர
இ����ந்� �க்� அவைர அவன� ஒ��ன் பக்கம் வ�நடத்�னான்.

எனேவ, அந்த நபர் ஆரம்பத்�ல் அந்த நம்�க்ைகயாள�டம் ேபச�ல்ைல
அல்ல� அ�க�ல்ைல, ஆனால் அந்த ஆன்�க சக்��ன் �லம்,அவர்
இந்த நப�ன் பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டார். இதனால், �ங்கள் வ�க்கக் ��ய�ம்
மக்கள் அல்லாஹ்ைவ �ட்�ம், இஸ்லாத்�ல் இ�ந்�ம் �ல� இஸ்லாத்
�ற்� எ�ராக எல்லா�தமான க�ைமயான �ரச்சாரத்ைத�ம் ெசய்�ள்ள
ப��க�ல், இைதெயல்லாம் பார்த்� �ங்கள் ஆச்ச�யப்பட்� மனேவத
ைனக்�ள்ளா�ர்கள். இந்த ப��க�ல் ெவற்�ைய �ைலநாட்ட, ஆன்�க
சக்� அவ�யமா�ம். நான் உங்க�டம் ��ய� ேபால், இந்த ஆன்�க
சக்�ையப் ெப�வதற்�,உங்கள் ��ப்பத்�ற்� ��ைமயாக அ�ப��ம்
ஒ� ��ைரைய தயார்ப�த்�ம்/ப�ற்� அ�க்�ம் ஒ�வைரப் ேபால
�ங்கள் அல்லாஹ்�க்காக உங்கைள �ங்கேள தயார் ப�த்�க் ெகாள்ள
ேவண்�ம். அந்த ��ைரகள் �ன்னர் உங்கள் கட்டைள�ன் �ழ் இ�க்�ம்.

எனேவ, உங்கள� �ய நல�க்�ம் �ட  இ� (ெபா�ந்�ம்). �ங்கள் உங்கள்
நஃப்ைஸ (அகங்காரம், ஆைச ேபான்றவற்�ற்� மாறாகப்) ப�ற்��த்�
அைத அல்லாஹ்�டம் ��ைமயாக ஒப்பைடத்� �ட ேவண்�ம். ேம�ம்
(அவ்வா�) அந்த நஃப்ஸான� தன்ைன அல்லாஹ்�டம் ��ைமயாகச்
சமர்ப்�த்� ��ம்ேபா�, �ச்சயமாக அ�ல் ெப�ம் சக்� இ�க்�ம்.  அந்த
ஆற்றலான� �ச்சயமாக மற்ற மக்கைள�ம் தன் பக்கம் ஈர்த்� ��ம். ஆக,
இதன் அ�ப்பைட�ல், உங்க�டத்�ல் �ய மாற்றங்கைள [�ர்��த்தங்
கைள] ஏற்ப�த்�மா� நான் உங்க�டம் ெதாடர்ந்� ��வ��ேறன்.

உங்கள் மைன�க�டம், சேகாத�கேள, சேகாதரர்கேள, உங்கள் �ற்�ப்�ற
�ழ�ல் இ�க்�ம்  இவர்க�டம் இந்த �ஷயத்ைதக் ைக�டா�ர்கள்.
[�த�ல், ��ம்ப உ�ப்�னர்க�டேம இதைன ெசய்�ங்கள்] �ற்��ம்
�ய்ைமயைடந்த �றேக அவர்க�க்� �ண்�ம் �ண்�ம் அைழப்� ப� 
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ெசய்ய ேவண்�ம் என்பதல்ல, மாறாக அதற்� �ன் உங்கள் மைன�கள்,
சேகாத�கள், சேகாதரர்கள் ஆ�ேயா�ட�ம் �ய்ைமயான �ர்��த்தத்ைத
ேமற்ெகாள்�ங்கள். உங்கள் �ற்�ப்�றங்க�ல் [�த�ல், உங்கள� ��ம்ப
உ�ப்�னர்க�டம்] உங்கள� ெதாடர்ச்�யான அைழப்�க�க்� [அைழப்�
கள் / �ைன�ட்டல்க�க்�] அவ�யமான �ய்ைமயான மாற்றங்கைளச்
ெசய்யாத வைர இந்த �ஷயத்ைத ைக�ட்��டா�ர்கள். இதற்� காரணம்
என்னெவன்றால்,  (ஒ�வர�) �ய �ர்��த்தம் மட்�ேம ேபா�மானதல்ல.
�ன்னதாகேவ, �ங்க�ம் உங்கைள ெந�க்கமானவர்க�ம், அதாவ�,
உங்கள் �ட்�ல் உள்ள உங்கள� ��ம்ப உ�ப்�னர்க�ம் �தந்�ரமாக,
எல்லா�தமான �ைமக��ம், எல்லா�தமான உலக இன்பங்க��ம்
�ழ்���ந்� �ட்�. தற்ேபா�, �ங்கள் மட்�ேம (த�ப்பட்ட �ைற�ல்)
உங்கள� �ய �ர்��த்தத்ைத ெசய்ய �ன்வ���ர்கள் என்றால், அந்த
த�ணத்���ந்� �ைன�ல் ெகாள்�ங்கள் உங்கள் ��ம்பத்�னர்
உங்க�ட��ந்� �ல�ச் ெசல்லத் ெதாடங்� ��வார்கள். ஏெனன்றால்,
அவர்கள் ேவ� வைகயான வாழ்க்ைகக்� (ஏற்கனேவ) பழ��ட்டனர்.
எனேவ, �ங்கள் உங்க�டத்�ல் அந்த �ய்ைமயான மாற்றத்ைத ேமற்
ெகாள்�ம் ேபா�, [�ரண்பாடான ேபச்�ல்] அவர்கள� �ட்�ல் ஒ�
ெமளல� உ�வா���க்�ன்றார்! என்பதாக �ைனக்கத் ெதாடங்� ��
வார்கள். இதைன அவர்கள் ஒ� ெப�ய �ரச்சைனயாகேவ பார்ப்பார்கள்.
�ங்கள் கடந்த காலத்�ல் அவர்க�டேனேய இ�ந்�ர்கள் என்�ம் �ங்கள்
அைனத்ைத�ம் (��ப்பாக �ைமகைள) ஒன்றாகேவ ெசய்�ர்கள் என்�ம்
அவர்கள் ��வார்கள். ஆனால், தற்ேபா� �ங்கள் �ய ெசயல்கைள ��த்�
�ட்�ர்கள் என்பதால், அ� அவர்க�க்� �ரச்சைனகைள உ�வாக்��ற�.

உங்கள் ��ம்ப வட்டத்�ற்� ெவ�ேய உங்கள் �ற்�ப் �றங்க�ல்
அவ்வாறான �ழ்�ைல நண்பர்கள் மத்��ல் ஏற்பட்டால், அதனால் அவர்
க�ட��ந்� வ�ம் வார்த்ைதகள் உங்கள் �ட்�ல், உங்கள் ெசாந்த ��ம்ப
உ�ப்�னர்க�டம் ஏற்ப�ம் (அள�லான) ேவதைனைய உங்க�க்�
ஏற்ப�த்தா�. இதற்�க் காரணம், நண்பர்கள் உங்கைள ைக�ட்��ட்டால்,
அ� க�னமான ஒ� �ஷயமல்ல. ஆனால, �ங்கள் எவ்வா� �ட்ைட �ட்�
ெவ�ேய�  ெசல்�ரகள்? [அதாவ� உங்கள் ெசாந்த ��ம்பம் உங்க�டம்
எ�ர்மைறயாக நடந்�ெகாண்டால்] �ங்கள் எங்� ெசல்�ர்கள்? உங்கள�
ெசாந்தக் �ழந்ைதகள் உங்கைள �ட்��ட்� (ஒன்�மற்றவர்களாய்)
வ�தவ�ச் ெசல்வைத உங்களால் எவ்வா� காண ���ம்?

ஆகேவ, உங்கள� �ய்ைமயான �ர்��த்தத்�ற்�ப் �ற�, உங்கள் மைன
�கள் மற்�ம் �ழந்ைதக�டத்��ம் அவ்வாேற  �ய்ைமயான மாற்றத்ைத
ஏற்ப�த்�, அவர்கைள அந்த மாற்றத்�ல் ��ர பங்ேகற்பாளர்களாக
உ�வாக்க ேவண்�ம். ேம�ம் இந்த �சயத்�ல்  அவர்க�டம் ேதைவயான
�ளக்கத்ைத அன்�ட�ம், அ��ப்�ர்வமாக�ம் எ�த்� ���ர்களா�ன்,
அவர்க�ம் �ட இந்த மாற்றத்�ல் (மன ��ப்பத்�டன்) பங்ேகற்பார்கள்.
ஆனால், �ய�ர்த்��த்�ன் அவ�யத்�ன் அவ�யத்�ன் �க்�யத்�வம் 
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��த்� அவர்க�க்� ��ய ைவக்காமல், உங்கள� த�ப்பட்ட �ய
�ர்��த்தத்ைத (�ய்ைமயைடதைல) மட்�ேம ெசய்� ஒ� ��ய வாழ்க்
ைகைய �ங்கள் ெதாடங்��ன்ற அேத சமயத்�ல், (�ட்�ல் உள்ளவர்க�க்
�ம்) அவ்வா� ெசய்�மா� �ங்கள் கட்டைள�ட்டால், உங்கள் ��ம்பத்�
ன�ம் உங்கைளப் �ன்ெதாடர்வார்கள் என்� �ங்கள் க��னால், அ� ஒ�
ெபாய்யா�ம். ஏென�ல், �ய�ர்��த்தம் ெசய்வதற்� எவ�ம் வ�க்கட்டாய
மாக �ன் வ�வ�ல்ைல. வற்��த்த�னா�ம் ஆைணக�னா�ேம நற்
ெசயல்கள் உ�வா�ன்றன என்� �ைனக்�ம் ெமௗ��க�ன் �ந்தைன
ெசயல்�ைறயா�ம். இ� அவர்கள� தரப்�ன் மாெப�ம் �ட்டாள்தனத்
�ன் ஒ� ப��யா�ம். நற்ெசயல்கள் என்ப� ஒ� ேபா�ம் �ர்பந்தம்
மற்�ம் கட்டைளக�னால் உ�வாக்கப்ப�வ�ல்ைல.

ஆம், �ல ேமேலாட்டமான ெசயல்கள் பலத்தால் ெசய்யப்ப��ன்றன.
ஆ��ம், நற்ெசயல்கேள உள்ளங்க�ல் ஏற்படக்��ய ஒ� மாற்றமா�ம்.
இ� ஒ� ஏமாற்�ம் �ஷயேமா  அல்ல�  ேமேலாட்டமான �ஷயேமா
அல்ல! ம���க�ன் இஸ்லாத்�ன் �ைளவாக, �ட்�த் ெதா�ைககள்
நைடெபற ���ம். அல்ல� �ண்ட தா� மற்�ம் �ண்ட அங்� ேபான்றைவ
க�டன் மக்கள் காட்� அ�க்க ���ம். ஆ��ம் இைவகள் அைனத்�ம்
மற்றவர்கைள கவ�வதற்� ப�லாக ஒ� �ம்பமாகேவத் ெதன்ப�ம்.
அவர்கள் அதைனக் க�த்�ல் ெகாள்வதற்�ப் ப�லாக அவர்கைள ஒ�க்�
ைவத்� ��வார்கள்.

அந்த வற்��த்த�ன் �ைளவாகேவ இஸ்லாம் ேதான்�ய� என்� �ங்கள்
�ைனத்தால், �ன்னர் அ� அதாவ� அவ்வா� �ைனப்ப�, ஒ� ��ைம
யான அ�யாைம�ம் �ட்டாள்தன�ேம என்� அல்லாஹ் இப்ேபா� அந்த
மக்க�ன் இதயங்க�ல் உ��யாக ����ட்டான். நல்ல ஆேலாசைனகள்
�லம் �ய்ைமயான மாற்றங்கைளச் ெசய்�ன்ற இதயங்க�ல் அல்லாஹ்
��ேய��றான். அந்த ெநா��ல், அைவ அந்த மாற்றங்க�க்� ஆளா�ம்
மக்க�ன் வாழ்க்ைக�ன் ஒ� ப��யாக மா�வ� ேபால மாற்றங்கள்
�க�ம். அைவ அதாவ� அந்த மாற்றங்கள் அவர்கள் �� உ��யாக
�ைல��த்தப்ப�ம். அன்�ம், நல்ல ஆேலாசைன�ம் இல்லாமல், இந்த
மாற்றங்கைள ெசய்வ� சாத்�யமற்ற�. வற்��த்தல் மற்�ம் கட்டைள�ன்
�லம், ஒ�வரால் ஒ� �� ச�தாயத்ைத�ம் மாற்ற ���ம் என்�
ெமௗ��கள் �ைனக்�றார்கள். ஆனால் யதார்த்தம் என்னெவன்றால் மக்க
�க்� ��ப்ப�ல்லாத, அவர்க�ன் ��ப்பத்�ற்� எ�ரான, எைதயாவ�
ெசய்�ம்ப� அவர்கைள வற்��த்த�டன் கட்டைள�ட்டால், அதனால் இந்த
மாற்றத்ைத உங்கள� ெசாந்த சந்த��ன�டத்�ல், உங்கள� ெசாந்த
��ம்பத்�ன�டத்�ல் ெகாண்� வர ��யா�. �ர்ப்பந்தம் மற்�ம் பலத்ைத
பயன்ப�த்�வதன் �லம் �ய்ைமயான மாற்றங்கள், �ர்��த்தங்கள்
உல�ல் ஒ�ேபா�ம் உ�வா�ய�ல்ைல. பலம் பயன்ப�த்தப்ப��ற�
என்றால், ஆழமற்ற மாற்றங்கள் மட்�ேம அல்ல� ெவ�ப்�ற மாற்றங்கள்
மட்�ேம ஏற்பட ���ம்.

http://xn--zkcy8b2bdpat5flcr4h2c.xn--xlcil3i/


6

ஆனால் உட்�ற இதயம் மற்�ம் ஆன்மா ெதாடர்�ைடய  மாற்றங்கள்
ஏற்படா�. அத்தைகய �ழ�ல், இந்த உல�ல் வாழ்ந்த அ�பவங்கள் �லம்
வற்��த்தல் ஒ�ேபா�ம்  இதயத்�ன் அழைக வ�வைமக்க ��யா�
என்பதற்� உலகம் ��வ��ம் உங்களால் சாட்�யம் அ�க்க ���ம்.

கடந்த காலத்�ல், இந்த உண்ைமயான பாைத�ல் பய�த்� அதன்�லம்
ெவ�ம�கைளப் ெபற்றவர்கைளப் ேபான்� அல்லாஹ் அவன� பாைத�
�ம், அவன� �தர் (ஸல்) அவர்க�ன் பாைத��ம் பய�க்�ம் வாய்ப்
ைப�ம், பாக்�யத்ைத�ம் உங்க�க்� வழங்�வானாக!

இதைனேய �ர்ஆன் நமக்�க் கற்�த் தந்��க்�ற�, நாம் ேநரான
பாைதக்காக�ம், ேநர்வ��ல் வ�நடத்தப்பட�ம், அப்பாைத�ல் வ�நடத்
தப்பட்� அல்லாஹ்�ட��ந்� வாக்���ய�க்கப்பட்ட ெவ�ம�கைள
ெபற்றவர்க�ன் பாைத�ல் வ�நடத்தபடேவண்�ம் என்�ேம நாம் ேகட்
�ேறாம். அல்லாஹ் நமக்� இந்த தவ்ஃ�க்ைக வழங்�வானாக! ஆ�ன்.

எனேவ, �ங்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய �ர்��த்தத்�ல் அல்லாஹ்
உங்க�க்� உத� ெசய்வானாக! மற்ற மக்கைள அல்லாஹ்�ன் பக்கம்
எவ்வா� அைழக்க ேவண்�ம் என்ப� பற்�ய அவ�யமான அ�ைவப் ெபற
அல்லாஹ் உங்க�க்� இல்ம் என்�ம் அ�ைவ  வழங்�வானாக!. ஒவ்
ெவா�வ�ன் ேநாக்க�ம் அல்லாஹ்வாக மா�ட ேவண்�ம். அல்லாஹ்
உங்கள� இலக்காக மா��ட்டால், அந்த �ய �ர்��த்த பாைத��ம்
தப்�க்/தாவா �ைற��ம் �ங்கள் எவ்வள� மாெப�ம் �ரமங்கைள
எ�ர்ெகாண்� கடந்� ெசன்றா�ம், அல்லாஹ் அவேன உங்கைள ஆத�த்�
ெவற்�ைய ேநாக்� உங்க�க்� உத��ம் ெசய்வான். இன்ஷா அல்லாஹ்,
ஆ�ன்.
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��க்�ர்ஆன் ��ப்���ன்ற தாவத்-இ- இலல்லாஹ்�ன் ���ைற
என்ப� �ற்��ம் உண்ைமயான�ம், அ� ேபான்ேற அ��யல் �ர்வமா
ன�ம் ஆ�ம். �ச்சயமாக மக்கைள உங்களால் அல்லாஹ்�ன் பக்கம்
அைழக்க ���ம், ஆ��ம் உங்க�க்�ள் இந்த மாற்றங்கைள, அதாவ�
�ர்��த்தங்கைள ெசய்வ� கட்டாயமானதா�ம் என்� அல்லாஹ்
���றான். ேம�ம் அந்த மாற்றங்கள் அல்லாஹ்�டம் உங்கள� ெந�க்கத்
�ற்�  அைடயாளங்களாக இ�க்�ம். இப்ப�ப்பட்ட இந்த �ைல�ல்தான்
உங்கள� அைழப்�ல் ஒ� சக்� ஏற்ப�ம். எ��ம் ேபசாமேலேய, மற்றவர்
கைள �ர்��த்தம் ெசய்யக் ��ய அத்தைகய மக்க�ம் இ�ப்பார்கள்.
மற்றவர்கள் அவர்கள் அ��ல் அமர்வதற்காக வ�ம்ேபா�,   அவர்கள் அந்த
ேநர்ைமயான மக்க�ன் தாக்கத்�னால் ஈர்க்கப்பட்� அவர்க�ல் மாற்றங்
கைள உ�வாக்� ��வார்கள்.


