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ச ளர்க்கத்தழல் எபே ய ந்த நளிகக 

 

இஸ்ளநழனர்கின் ளர்கயனில் இவ்வுகம் யிகபயில் 
அமழனக்கூடினதும், ழகனில்ளததுநளகும். எவ்சயளபே 
இஸ்ளநழனர்களும் இந்த உகக, உக யளழ்க்கககன இவ்யளற 
நதழப்டீு ச ய்ன றயண்டும்  இகயனும், இகத்தூதபேம் நக்கு 
கற்றுத்தபேகழளர்கள். 
 

ழகனில்ள இவ்வுகழல் நிதர்கள் ல்றயறு ஆக களுடனும், 

கவுகளுடனும் யளழ்கழளர்கள். ர் தங்கள் ஆக கன 
அகடயதற்களக சபேம் பனற் ழகக றநற்சகளள்வும் 

ச ய்கழளர்கள். 
 

அவ்யளறு எவ்சயளபே நிதர்களும் யிபேம்பும் ஆக களுள் 
நக்சக எபே இல்த்கத ழுப் றயண்டும் ன்தும் என்று 
ன்கத ளம் ன்கழறயளம். 
பேம் ப்டினளயது இந்த உகழல் எபே (யடீ்கட) நளிகககன 
கட்டியிட றயண்டும் ன் றயட்ககறனளடு அககழன்ர். இந்த 
ண்ணத்கத ழகறயற்ழட ண்ணிடங்கள துன்த்கத 

அகடகழன்ர். 
 

ர் சயிளடுகில் அயதழப்டுயதற்கள களபணங்கில் இந்த 
இட் ழனபம் என்ற. 
 

இவ்வுகழல் நக்கு ச ளந்தநளக எபே நளிகக இபேப்தழன் 
நகழகநகன ளம் உணர்யதளற அதற்களக கதபம்  ந்தழக்க,  கழக்க 
தனளபளக உள்றளம். நளர்க்க யிதழகக நீளநல் எபேயர் இவ்யளறு 
எபே இல்த்கத ழுப்புகழளர் ன்ளல் அகத குற்ம் கூ 
படினளது. 
 

அமழபம் இந்த உகழறறன நக்கு ச ளந்தநளக எபே நளிகக 
றயண்டும் ில் ளம் ன்சன்றும் தங்கக்கூடின, ழகனள 
நறுகநனில் நக்சகன்று எபே நளிகக றயண்டளநள? ன்று 
 ழந்தழக்க றயண்டும். 
 



                          
 

இவ்வுகழல் எபேயர் ச ளந்தயடீு இல்ளநறறன யளழ்ந்து, 

நபணித்தும் யிட்டளர் ில் அது எபே ிபச் க இல்க. 
சில் ளம் இங்றகறன ழபந்தநளக தங்கப்றளயதழல்க. ஆளல் 

நறுகநனில் நக்சக எபே நளிகக இல்கசனில் அது 
இவ்வுகழல் ற்டும் இமப்க யிட சபேம் இமப்ற. 
 

றய இவ்வுகழல் எபே இல்த்கத கட்ட றயண்டும் ன்று 
ஆக ப்டுயகத யிட  ற்று அதழகநளகறய, இல்க நழகவும் 
அதழகநளகறய நறுகநனில் எபே நளிகககன ழுப் றயண்டும்  
ஆக ப்ட றயண்டும். 
இவ்வுகழல் யடீ்கட கட்டுயதற்களக டுக்கும் பனற் ழகக 
களட்டிலும் ன்நடங்கு அதழகநளக நறுகநனின் நளிககக்களக 
பனற் ழக்க றயண்டும். சில் அது ன்  ளதளபண நளிககனள? 

 

 ழப்பு நளிகக 

“ச ளர்க்கயள ழகள் தங்களுக்கு றநறபள்  ழப்பு அககல் 
ய ழப்யர்கக, அடியளில் கழமக்கழபேந்றதள றநற்கழபேந்றதள 
னணிக்கழன் எபநழழும் ட் த்தழபத்கதப் ளர்ப்கதப் றளன்று 
(ஆர்யத்துடன்) ளர்ப்ளர்கள். (அந்தஸ்தழல்) தநக்கும் அயர்களுக்கு 
நழகடறனபள் ற்த் தளழ்கயக் கண்டு (க்கம் சகளண்டு தளன்) 
அப்டிப் ளர்ப்ளர்கள்” ன்று ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள். 
(இகதக் றகட்ட) ித் றதளமர்கள், “அல்ளஹ்யின் தூதறப! அகய 
ிநளர்கள் தங்குநழடங்கள் தளறந? அயற்க நற்யர்கள் அகடன 
படினளதல்யள?” ன்று றகட்டர். ி (றல்) அயர்கள், “இல்க. 
ன் உனிகபத் தன் ககனில் கயத்தழபேப்யன் நீதளகணனளக! 
அ(ங்றக தங்கு)யர்கள் அல்ளஹ்யின் நீது (உறுதழனள) ம்ிக்கக 
சகளண்டு இகத் தூதர்கக உண்கநனளர்கள்  ற்றுக் 
சகளண்டயர்கற ஆயர்”  தழத்தளர்கள். 
அழயிப்யர் ; அபூ னதீ் அல்குத்ரீ (பழ) தல் : புகளரி 3256 

 

நறுகந ளில் ச ளர்க்கயள ழகளுக்கு நத்தழனில் ற்த்தளழ்வு 
இபேக்கும் ன்கத ல்றயறு ிசநளமழனிழபேந்து யிங்கழ சகளள் 
படிகழது. றநற்கண்ட ச ய்தழபம் அகதறன உறுதழப்டுத்துகழன்து. 
றநலும்  ழபேக்கு ச ளர்க்கத்தழல்  ழப்பு நளிகக, அக 



                          
 

அிக்கப்ட்டிபேக்கும் வும், அகத கறனளர் ஆர்யத்துடன் 

ளர்ப்ளர்கள் வும் றநற்கண்ட ச ய்தழ கூறுகழது. 
 

அல்ளஹ் நறுகநனில் தபயிபேக்கும் நளிகக  ளதளபண 
நளிககனல். அது  ழப்பு நளிகக ன்கத இச்ச ய்தழனிபேந்து 
அழனளம். 
 

உனர்ந்த ச ளர்க்கயள ழகளுக்கு இந்த நளிகககன யமங்கழ, 
அயர்கக தி நரினளதபடன் சகௌபயிக்கழன்ளன். 
 

இவ்வுகழல்  ழ ழகழ்ச் ழகின் றளது யி..ி க்கள் உட்களப 
உனர்பக  வட், உற் ளக யபறயற்பு  தி நரினளகத 
அிக்கப்டுயகத கறனளர் ஆர்யத்துடன் ளர்த்து, அவ்யளறு 
ளபம் திநரினளகத ச ய்னப்டநளட்றடளநள  ங்குகழன்ர். 
இவ்வுகழல்  ளதளபண நிதர்களல் திநரினளகத 
ச ய்னப்டுயகதயிட அகழத்கதபம் கடத்தளளும் இகயளல் 
சகௌபயிக்கப்டுயறத நழகவும்  ழந்த களரினம். 
 

பத்து நளிகக 

ளம் எபே யடீ்கட ச ங்கல், நணல் , ழசநண்ட், ஜல்ழறளன் 
கயகக கயத்றத கட்டுகழறளம். னளறபனும் நழக அரிதளக 
பழுயதும் கடல்ஸ் தழத்துள் யடீ்கட கட்டினிபேப்கத கண்டளல் 
அகதறன யினப்புடன், ஆக படன் ளக்கழன்றளம். நறுகநனில் 
இகயன் யமங்கயிபேக்கும் யடீு இவ்வுகழல் உள் யடீ்கட 
றளன்தல். பழுக்க பழுக்க பத்துக்களல் ஆ பத்து 
நளிகக அது. அறதளடு நிதின் ஆக க்றகற்யளறு கண்கயபேம் 
யடியகநப்பும் அதழல் ச ய்னப்ட்டிபேக்கும். 
 

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: இகம்ிக்ககனளபேக்குச் 
ச ளர்க்கத்தழல் எபே கூடளபம் உண்டு. அது டுயில் துகபள் 
(ிபநளண்டநள) பத்தளல் ஆதளகும். அதன் உனபம் அறுது 
கநல்களகும். அதழல் இக ம்ிக்ககனளபேக்குத் துகணயினர் 

ர் இபேப்ர். அயர்கிடம் இகம்ிக்ககனளர் சுற்ழ யபேயளர். 
அயர் கில் எபேயர் நற்யகபப் ளர்க்க படினளது. 
அழயிப்யர் : அபூப ள அல்அஷ்அரீ (பழ); தல் : பஸ்ழம் 5458 

 



                          
 

இப்டி எபே நளிகககன வ்யவு சரின ணக்களபளலும்கட்ட 
படினளது ன்கத தழட்டயட்டநளக கூளம். நறுகநனில் உள் 
அம்நளிககனின் உனபம் அறுது கநல்  ிகளர் 
கூழபள்ளர்கள். 
 

இவ்வுகழல் எபே கநல் ீத்தழல் உள் கட்டடறந நக்களல் 
அதழ னத்றதளடு ளர்க்கப்டுகழது ன்ளல் அறுது கநல் ீபள் 
நளிகககன கற்க ச ய்து ளபேங்கள்.  ந்றதகந இது எபே 
ய ந்த நளிககறன. 
 

கவறம ஆறுகள் 

நிதகபம், தண்ணகீபபம் ிரித்து ளர்க்கறய படினளது ன்கழ 
அயிற்கு நிதின் யளழ்க்ககனில் தண்ணரீ் சபேம் ங்கு 
யகழக்கழன்து. நிதன் உனிர் யளம அத்தழனளய ழன றதகயகில் 
தண்ணபீேம் என்று. 
 

அது றள ஆறு, அபேயி றளன்கயகளும் நிதனுக்கு நழகுந்த 
யிபேப்த்தழற்குரினதளக இபேக்கழது. இதழல் குிப்து எபே யித 
 ந்றதளரத்கத அிப்தளற  ஆனிபங்கக ச வு ச ய்து, 

சயிபெபேக்கும், சயிளட்டுக்கும் னணம் புப்ட்றடனும் 

இயற்ழல் குிக்க நிதன் யிபேம்புகழளன். 
 

இகயன் தபேம் நளிககனில் இயற்ழபேக்கும் ஞ் நழல்க. 
நளிககனின் கவறம ய தழனளக  ஆறுகள் ஏடிக்சகளண்டிபேக்கும் 
 இகயன் சதரியிக்கழளன். 
 

நளளக, தநது இகயக அஞ் ழறனளபேக்கு நளிகககளுக்கு றநல் 
ழுப்ப்ட்ட நளிகககள் உள். அயற்ழன் கவழ்ப்குதழனில் 
ஆறுகள் ஏடும். இது அல்ளஹ்யின் யளக்குறுதழ. அல்ளஹ் 
யளக்குறுதழகன நீ நளட்டளன்.   

(அல்குர்ஆன் 39 : 20) 

 

தூய்கநனள ய ழப்ிடம் 

ன்தளன் சரின நளிககனளக இபேந்தளலும் அது தூய்கநனளக 
இல்கசனில் ளர்ப்தற்கு ககனற்று களணப்டும். அதழல் ளம் 



                          
 

தங்குயது ந நகழழ்ச் ழகன தபளது. றய இகயன் நக்கிக்கும் 
நளிகககன தூய்கநனளதளகறய தபேகழளன். 
 

ம்ிக்கக சகளண்ட ஆண்களுக்கும், சண்களுக்கும் ச ளர்க்கச் 
ற ளககக அல்ளஹ் யளக்கித்துள்ளன். அயற்ழன் 
கவழ்ப்குதழனில் ஆறுகள் ஏடும். அதழல் ழபந்தபநளக இபேப்ளர்கள். 
ழகனள ச ளர்க்கச் ற ளககில் தூய்கநனள ய ழப்ிடங்களும் 
உள். அல்ளஹ்யின் சளபேத்தம் நழகப் சரினது. இதுறய 

நகத்தள சயற்ழ. 
(அல்குர்ஆன் 9: 72) 

 

லூபேல் ஈன்’ னும் கண்ணமகழனர் 

ச ளர்க்கத்தழல் உள் அந்த நளிககனில் இது றளன் இன்ங்கக 
நட்டும் தபேயறதளடு ழன்றுயிடளநல் லூபேல் ஈன்’ னும் 
சண்ககபம் இகயன் அிக்கழன்ளன். 
 

அபூ னதீ் அல்குத்ரீ (பழ) 
அயர்கள் கூழனதளயது: (ச ளர்க்கயள ழகில் நழகக் குகந்த 
தபபகடன நிதர் ற்ழ) அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கள் 
(ின்யபேநளறு) கூழளர்கள்: ச ளர்க்கயள ழகில் நழகக் குகந்த 
தபபகடன நிதர் னளசபில், அயபது பகத்கத அல்ளஹ் 
பகத்தழபேந்து ச ளர்க்கத்தழன் க்கம் தழபேப்ியிடுயளன்; றநலும், ழமல் 
தபேம் நபம் என்க அயபேக்குக் களட்டுயளன். அப்றளது அயர், “ன் 
இகயள! இந்த நபத்தழன் அபேறக ன்கக் சகளண்டுச ல்யளனளக! 
ளன் அதன் ழமல் இபேக்க றயண்டும்” ன்ளர். 
 

-ிகு இப்னு நஸ்ஊத் (பழ) 
அயர்கின் (றநற்கண்ட) அழயிப்ில் உள்யளற களணப்டுகழது.- 
 

ஆளல், “நிதள! ன் ன்ிடம் றகளபேயகத ழறுத்தழக்சகளண்டளய்?” 

ன்தழபேந்து இறுதழயகபபள் நற் தகயல்கள் இதழல் 
இடம்சயில்க. “இன்ின்கத ீ றகட்களம்!” ன்று அயபேக்கு 
அல்ளஹ் ழகவூட்டுயளன். (அவ்யளற அயர் ஆக ப்ட்டுக் 
றகட்ளர்.) இறுதழனில் ஆக கள் அகத்தும் அடங்கழயிடும்றளது, 

இதுவும் உக்குக் கழகடக்கும்; இகதப் றளன்று இன்னும் த்து 



                          
 

நடங்கும் உக்குக் கழகடக்கும்’ ன்று இகயன் கூறுயளன்” ன்று 
அதழகப்டினளக இடம் சற்றுள்து. 
 

ிகு அந்த நிதர் (ச ளர்க்கத்தழலுள்) தநது இல்த்தழற்குள் 
தகமயளர். அப்றளது அயபேகடன லூபேல் ஈன்’ னும் 
(கண்ணமகுக் கன்ினபள) ச ளர்க்கத் துகணயினர் இபேயர் 
அயரிடம் யந்து, “ல்ளப் புகழும் அல்ளஹ்வுக்றக உரினது. 
அயன்தளன் ங்களுக்களக உங்ககபம், உங்களுக்களக ங்ககபம் 
உனிர்ப்ித்தளன்” ன்று கூறுயளர்கள். 
 

அப்றளது அந்த நிதர் “க்கு யமங்கப்ட்டகதப் றளன்று றயறு 
னளபேக்கும் யமங்கப்டயில்க” ன்று (நகழழ்ந்து) கூறுயளர். 
அழயிப்யர் ; தஅநளன் ின் அஅீய்னளஷ், தல் : பஸ்ழம் 311 

 

நழகக் குகந்த தபபகடன ச ளர்க்கயள ழகின் ழக இந்த 
லதீறழல் யியரிக்கப்டுகழன்து. அயர்களுக்கு அந்த நளிககனில் 
லூபேல் ஈன்’ னும் கண்ணமகழனர்கள் யமங்கப்டுயளர்கள் ன்று 
இந்த லதீஸ் கூறுகழது. 
 

எபேயனுக்கு சபேம் நளிககனிபேந்து அதழல் அயன் திறன இபேக்க 
றர்ந்தளல் அகத யிட சகளடுகந றயசளன்றும் இல்க ளம். 
றய தளன் சயறும் நளிகககன நட்டும் தபேயறதளடு ழற்களநல் 
அதழல் ளம் இன்ப தக்க துகணககபம் இகயன் ற்டுத்தழ 
தபேகழளன். 
 

கண்ணமகழனர்களுடன் றநலும் யமங்கப்டுகழன் இன்ங்கக 
அழகழ றளது அது இன்ங்கள் ழகந்த இன் நளிகக ன்கத 
அழனளம். 
நறுகநனில் இகயன் தபயிபேக்கும் நளிகக இவ்யவு 
இன்ங்களும், ய தழகளும் ழகந்த நளிகக ன்கத அழந்துயிட்ட 
றளது அகத சறுயதற்களக ளம்  ழ பனற் ழக றநற்சகளள் 
றயண்டும். 
 

தூய்கநனள துகணயினர் 



                          
 

ம்ிக்கக சகளண்டு, ல்ங்கள் புரிறயளகபச் ச ளர்க்கச் 
ற ளககில் தகமனச் ச ய்றயளம். அயற்ழன் கவழ்ப்குதழனில் 
ஆறுகள் ஏடும். அதழல் ன்சன்றும் ழபந்தபநளக இபேப்ளர்கள். 
அதழல் அயர்களுக்குத் தூய்கநனள துகணகளும் உள்ர். 
நழகச் ழந்த ழமல் அயர்கக தகமனச் ச ய்றயளம். (அல்குர்ஆன் 
4:57) 

 

அயர்கள் சயண் பத்கதபம், யத்கதபம் றளல் இபேப்ளர்கள். 
(அல்குர்ஆன் 55:58) 

 

அங்றகபம்  ழந்த அமகழகள் இபேப்ளர்கள்.  

(அல்குர்ஆன் 55:70) 

 

(அப்சண்கக) ளறந அமகுப் கடத்றதளம். அயர்ககக் 
கன்ினபளகவும் எத்த யனதழபளகவும், ற ம் நழக்றகளபளகவும் 
ஆக்கழறளம். 
(அல்குர்ஆன் 56:36,37) 

 

ச ளர்க்கத்து நங்ககனரில் எபேயர் பூநழனில் றதளன்ழளல், 

யளத்துக்கும் பூநழக்கும் இகடறன உள் குதழகசல்ளம் எபேம். 
றநலும், அப் குதழகள் அகத்தழலும் றுநணம் கநழும். அந்த 
நங்ககனின் பகத்தழகப (நட்டுறந) இந்த உகத்கதபம் அதழலுள் 

ச ல்யங்ககபம்யிட றநளதளகும் ன்று ி (றல்) அயர்கள் 
கூழளர்கள். 
அழயிப்யர் : அஸ் (பழ); தல் : புகளரி (6568) 

 

ள்ியள ல் கட்டுதல் 

நறுகநனில் தக்சகன்று எபே நளிகககன ழுப் 
யிபேம்புயர்களுக்கு  யமழபககக ிகளர் 
கற்றுத்தந்துள்ளர்கள். அயற்ழல் ள்ியள ல் கட்டுதலும் 

என்ளகும். 
 

இவ்வுகழல் இகயனுக்களக எபே இல்த்கத ழுப் உதயிளல் 
நறுகநனில் நக்களக எபே நளிகககன இகயன் ழுப்புகழளன். 
உஸ்நளன் ின் அஃப்ளன் (பழ) 
 



                          
 

அயர்கள் அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கள் கட்டின (நஸ்ஜழதுந் 
ய)ீ ள்ியள க (யிரிவுடுத்தழ)க் கட்ட ண்ணினறளது அது 
குழத்து நக்கள் அதழபேப்தழ சதரியித்தர். 
 

அப்றளது உஸ்நளன் (பழ) அயர்கள் (நக்கிடம்), “ீங்கள் நழக 
அதழகநளகறய ற ழயிட்டீர்கள். அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர் 
கள் னளர் அல்ளஹ்வுக்களகப் ள்ியள ல் என்கக் கட்டுகழளறபள 

அயபேக்களக அல்ளஹ் ச ளர்க்கத்தழல் எபே யடீ்கடக் கட்டுகழளன்’ 

ன்று கூழனகத ளன் ச யிறனற்றுள்றன்” ன்று கூழளர்கள். 
அழயிப்யர் : உகதுல்ளஹ் அல்கவ்ள,ீ 

தல்கள் : புகளரி 450, பஸ்ழம் 926 

 

ள்ியள ல் ணி ன்று யபேம்றளது கணக்குளர்க்களநல் ம்நளல் 
படிந்த சளபேளதளபத்கத அள்ியமங்கழட பன்யப றயண்டும். 
நறுகநனில் நக்குரின நளிகக ழுப்ப்ட ளம் யமங்கும் 
பன்ணம்ன்று ண்ணி இச்ச னல் அதழகம் ஈடுளடு 
சகளள்றயண்டும். 
 

உரினள சதளழுகககள் 

எபே ளகக்கு கடகநனள சதளழுகககள் தயிப உரினளக 12 

பக்அத்துகள் சதளழுயபேக்கு ச ளர்க்கத்தழல் எபே நளிகககன 
இகயன் தபேகழளன் ன்று ிகள் ளனகம் கூழபள்ளர்கள். 
 

அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: னளர் எவ்சயளபே 
ளளும் ன்ிபண்டு பக்அத்கள் (சுன்த்) சதளழுகழன்ளறபள அதற்களக 
அயபேக்குச் ச ளர்க்கத்தழல் எபே நளிகக ழுப்ப்டுகழது. 
உம்ப லீள (பழ) 
அயர்கள் கூழளர்கள்: இகத ளன் அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) 
அயர்கிடம் றகட்டதழழபேந்து அந்தப் ன்ிபண்டு பக்அத்கக ளன் 
ககயிட்டறதனில்க. 
அழயிப்யர் : உம்ப லீள (ப), பஸ்ழம் 1319 

 

கடகநனள சதளழுகககிறறன அட் ழனநளக இபேக்கும் ளம் 
இந்த ச ய்தழகன ப்றளதும் ழகயில் ழறுத்தழ, கடகநனள 



                          
 

யணக்கங்கில் கயம் ச லுத்தயறதளடு உரினள 

சதளழுகககிலும் ஆர்யம் ச லுத்த றயண்டும். 
 

ள்ியள லுடன் சதளடர்பு 

இகயக யணங்குயதற்களக ள்ியள லுக்கு யபேம்றளசதல்ளம் 
நறுகநனில் இகயன் நக்கள நளிகககன தனளர் ச ய்கழளன் 
 ிகள் ளனகம் சதரியித்துள்ளர்கள். 
 

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: எபேயர் ள்யள லுக்கு 
(யணங்குயதற்களகச்) ச ன்று யந்தளல் அயர் எவ்சயளபே பக 
ச ன்று யபேம்றளதும் அயபேக்களக அல்ளஹ் ச ளர்க்கத்தழல் 
அயபேகடன நளகககன ஆனத்தப்டுத்துகழளன். 
அழயிப்யர் அபூலகபபள (பழ), தல் : புகளரி 662 

 

ள்ியள லுடன் சதளடர்க அதழகப்டுத்தழக் சகளள்யது பளநள 
ன்கநகக சற்றுத்தபேயறதளடு நறுகந நளிகக 
ம்ய நளகுயதற்கும் களபணநளக தழகழ்கழது. 
 

இகயக அஞ்சுதல் 

உகழல் யளழும் றளது இகனச் த்துடன் டந்து சகளள்யர்களுக்கு 
நறுகநனில் உனர்ந்த நளிகககக தபேயதளக இகயன் 
யளக்கிக் கழன்ளன். 
 

தநது இகயக அஞ் ழறனளபேக்கு நளிகககளுக்கு றநல் 
ழுப்ப்ட்ட நளிகககள் உள். அயற்ழன் கவழ்ப்குதழனில் 
ஆறுகள் ஏடும். இது அல்ளஹ்யின் யளக்குறுதழ. அல்ளஹ் 
யளக்குறுதழகன நீ நளட்டளன். 
(அல்குர்ஆன் 39: 20) 

 

தீகநகள் ம்கந அண்டுயதற்கு இகனச் ம், இக னம் ம்நழடம் 
இல்ளதறத களபணம் ன்கத ச ளல்புரினறயண்டினதழல்க. 
ம்கந உண்கந பஸ்நளக நளற்க்கூடின இகனத்கத 
இகயிடம் றயண்டிட றயண்டும். 
 

கயிக்க … 



                          
 

இவ்வுகழல் எபே யடீ்கட கட்டிபடிக்க சபேம்  ழபநங்கக 
அனுயிக்க றயண்டினிபேக்கழது. இப்றளதும் அது பேக்கு கல் 
கயளகறய றதளன்றுகழது. ஆளல் நறுகநனில் எபே இல்த்கத, 

நளிகககன ழுப் இது றளன்  ழபநங்கக அனுயிக்க 
றயண்டினதழல்க ன்கத றநற்கண்ட தகயல்கிபேந்து 
அழகழறளம். 
 

ன் இகயள ச ளர்க்கத்தழல் உன்ிடம் க்சகளபே யடீ்கட 
ழுப்புயளனளக ன்று ஃிர்அவ்ின் நகயி இகயிடம் 
ிபளர்த்தக புரிந்தகத அகத்து பஃநழன்களுக்கும் இகயன் 
உதளபணநளக கூறுகழளன். 
(அல்குர்ஆன் 66:11) 

 

ளபம் இகயிடம் ிபளர்த்தக புரியறதளடு இகயனும் 
இகத் தூதபேம் கற்றுத்தந்துள் றநற்கண்ட ின ச னல்கக 
ச ய்தளற அந்த நளிகக ம்ய நளகும் ன்கத இந்றபத்தழல் 
கயிக்க றயண்டும். இந்த அரின யளய்ப்ிக னன்டுத்தழ 
ழகனள நறுகநனின் ய ந்த நளிககக்கு ச ளந்தக்களபபளக 

நளறுறயளநளக. 
 

(ப்பல் தீன்குப் சண்நணி – 2011) 

 

Thanks: http://muthupet.org 
 
 


