


 

 

 

َمَدنِی پُھول 163  
163 Madani Phool 

 

163 ��� �	
��  
 

இ�த ���� ேஷேக த�க, அ�ேர அ��� ஸு�ன, 
தஃவேத இ�லா��� �தாபக , ஹ"ர, அ�லாமா, ெமௗலானா 

&ஹ'ம இ�யா� அதா &ஹ'ம இ�யா� அதா &ஹ'ம இ�யா� அதா &ஹ'ம இ�யா� அதா     கா)*கா)*கா)*கா)*    ரரரரZZZZஸ,ஸ,ஸ,ஸ, ��� ��� ������	 �
  ����������� �����  	����
�� 
அவ களா� உ/0 ெமா1�� எ3த4ப5டதா7'. ெமா1 
ெபய 49 ம:;� த�"ெமா1�� ெமா1 ெபய 0<ள0. இத� 
ெமா1 ெபய 4=ேலா அ�ல0 அ>?@ேகாைவ�ேலா ஏதாவ0 
தவ�க< ெத�ப5டா� =�வ/' &கவ*�� அைம�0<ள 
ெமா1ெபய 49 ம:;ேஸாC ெதாட 9 ெகாDC நFG;ைய4 
ெபF�@ெகா<HIக<. 

    

7J49 :7J49 :7J49 :7J49 :---- இ)� வ/' ஷ�ஆ ச5டIக< யாO' ஹனஃ= மஹ=� 
பPேய எ3த4ப5C<ளைம 7J4=டத@க0. 

 

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

UAN: � +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262 

Email: � translation@dawateislami.net 
 

www.dawateislami.net



 

 

163 ��� �	
��                                          

“163 மதT &0@க<” எ�பத� த�" ெமா1ெபய 49 

� 

ALL RIGHTS RESERVED 

Copyright © 2016 Maktaba-tul-Madinah 
 

 

இUெவVW5P� எ4ப7)X' ம@தBப0� மZனா,� ச5ட�)யான &� 
அ[ம)��J ��Tய�, இய�)ர,ய� �)யான எ@க/,களா�' 
�ள4ப)4=த�, ஒV4பர49 ெச]த�, ேபா5ேடா =ர) எCத�, ஒV4 
ப)O ெச]த� அ�ல0 ேவ� &ைறகV� ப)Oெச]த� Gடா0. 
 

 

 

ஆர'ப ெவVWC:ஆர'ப ெவVWC:ஆர'ப ெவVWC:ஆர'ப ெவVWC: Jummadal-Ukhra, 1437 (April 2016)  

ெவVW5டாள ெவVW5டாள ெவVW5டாள ெவVW5டாள :::: ம@தBப0� மZனா 

Quantity: - 

ISBN: - 

������: 

உIகV� மர_த 7C'ப அIகதவ/@காக ஒ/ �ைலேயா 

அ�ல0 ஒ/ ���ைலேயா அ>�5C ஈஸாேல ஸவாB9@காக 
அ[ச ரைண  ெச]ய  ,/'=னா�  எ' ேமாC  ெதாட  9  
ெகா<HIக<. 
 

Maktaba-tul-Madinah 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 
 

�Email:maktabaglobal@dawateislami.net– maktaba@dawateislami.net 

� Phone: +92-21-34921389-93 – 34126999 

� Web: www.dawateislami.net 

www.dawateislami.net



 

 

iii 

 ����ۡ� ���ۡ	�
   � 	�
ٰ
�� ��   �

� ��   ��ۡ� ���
�
���ٰ�ۡ	
   �ٰ�� ���	
 �� 

�
��    �ٰ�� �� ������ ���	
 ��   ��� �  � �!   "ۡ� ���ۡ	
  ��ۡ����� �!   

#� �$�
   ����ۡ���%  �&�ۡ� ��
�
#�
�
'   �

ٰ
��	#��% ��   �(� �$   �()ٰ� ۡ�

�*�	
  + �,-ۡ �.
�"�	
    �/�ۡ��% �

ٰ
��	
 ��  �(�ٰ�0ۡ

�"�	
   �0 �"�	
+�,-ۡ� 

�	��� ���������
 �
� 
� 

�லா�ய 9தகIகைளேயா அ�ல0 பாடIகைளேயா 
வா�@7'ேபா0 =�வ/' 0ஆைவ ஓ)@ெகா<ளO'. 

�
������  	��
���� �  ���� �! ��"�#  வா�4பைவக< ஞாபக)� இ/@7'. 
 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ  ا َذايَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َرامك

யா அ�லா�  ���� �! ��"�#! அJO ஞான)� வா�ைல நம@காக 
)ற�0 ,Cவாயாக. ேம�' நம@7 ர�ம0ைடய கதOகைள 
)ற�0 ,Cவாயாக கD_ய&', உய O' உைடயவேன! 

(அ�&�தரஃ4, பாக' 1, ப@க' 40, தா/� ஃ=@  ேபh) 
 

 

(ஆர'ப)�', கைட���' ஒ/ தடைவ ஸலவா ஓ)@ெகா<ளO') 

இ 

www.dawateislami.net



 

 

iii 

��� !"��� 

9தக' வா�@7'ேபா0 ஓ0' 0ஆ ..................................... iii 

163163163163    மதTமதTமதTமதT    &0@க<&0@க<&0@க<&0@க<    ................................................................................................................................................    1111 

ஸலவா)� �ற49 .................................................................... 1 

“யாரஸுேல க/ைண கா5CIக<” எ�ப)�<ள  13 
எ30கV� ெதாட =� தDm  7P4பதFகான 13 
மதT &0@க< ....................................................................... 3 

“மZனாைவ ேநா@n>ெச��' பய_” எ�ப)�<ள 15 
எ30கV� ெதாட =� நட4பதFகான 15 ?�னா@கH', 
ஒ3@கIகH' ............................................................................. 8 

“இமாெம அஃல' ஆqஹrபா,� அ�த�0” 
எ�ப)�<ள 19 எ30கV� ெதாட =� எDெண] 
தடOத�, தைல tOத� பFJய 19 மதT &0@க< ......... 15 

“Z?�ஃ4 ைவ4ப0 ப*?த ந=�� ?�னாவா7'” 
எ�ப)�<ள 22 எ30கV� ெதாட =� Z?�ஃ4 மF�' 
தைல &Pக< ேபா�றவFJ� 22 மதT &0@க< ......... 25 

“மதT ஆைடைய கைட=PXIக< ”எ�ப)�<ள 14 
எ30கV� ெதாட =� ஆைடைய பFJய 14 மதT 
&0@க< .................................................................................. 33 

மதT ேதாFற' .......................................................................... 39 

www.dawateislami.net



163 மதT &0@க< 
 

iv 

“தைல4பாைக அ_வ0 அDண;� &பாரகான 
?�னாவா7'” எ�ப)�<ள 25 எ30கV� ெதாட =� 
தைல4பாைக�� 25 மதT &0@க< ............................... 41 

“ேமா)ர)� அ)யாவ�ய ச5டIக<” எ�ப)�<ள 19 
எ30கV� ெதாட =� ேமா)ர)� 19 மதT 
&0@க< .................................................................................. 50 

“��வா@ ெச]வ0 &பாரகான ?�னதா7'” 
எ�ப)�<ள இ/ப0 எ30கV� ெதாட =� 
��வாn� 20 மதT &0@க< ......................................... 56 

“க4/கைள த*�4ப0 ?�ன ” எ�ப)�<ள 16 
எ30கV� ெதாட =� க4*�தா[@7 சvகமV4பத� 
16 மதT &0@க< ................................................................ 63 

www.dawateislami.net



 

 

1 

 ����ۡ� ���ۡ	�
  � 	��
ٰ
� ��   �

� ��  ��ۡ� ���
�
���ٰ�ۡ	
   �ٰ�� ���	
 �� 

�
��    ��  ������ ���	
  ��� �  � �!  �ٰ��

��   "ۡ� ���ۡ	
  ��ۡ����� �!  

#� �$�
   ����ۡ���%  �&�ۡ� ��
�
#�
�
'   �

ٰ
��	#��% ��    �(� �$  �()ٰ� ۡ�

�*�	
 + �,-ۡ �.
�"�	
    �/�ۡ��% �

ٰ
��	
 ��   �(�ٰ�0ۡ

�"�	
  �0 �"�	
+�,-ۡ� 
 

163 ��� �	
��  

ைஷதா� எUவளOதா� ேசா'பைல உDடா@nனா�' 

இ>���ைல இ�)வைர பPXIக<.   ��� ���
������  	��
 ���� �! ��"�#  அ)க 
மான ?�ன0@கைள கF�@ெகா<ள &PX'.  

#$��	%& �'(� 
மZன04 ேபரரச , உ<ள)F7 அைம)w5Cபவ , 

ந�மண ,ய ைவ ெகாDடவ களான ந= ��� �$�! �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(����� �)
  ��* �+ 
அ�னவ க< அJ,0<ளா க<. மTத கேள! x>சய 
மாக nயாம நாள�� அத� அ>ச' மF�' ேக<, 
கண@n;/�0' அவசரமாக ,Cதைல ெப�பவ  
யாெர�றா�, உIகV� யா  உலக)� எ� �0 
அ)கமாக ஸலவா GJனா கேளா அவ களாவா க<.  

(அ�= ெதௗ� B=மஃy*� கதா4, பாக' 5, ப@க' 277, 
ஹZ� 8175) 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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பல,தமான தைல49@கV� மதT &0@கைள ஏF�@ 
ெகா<HIக<. வழIக4ப5C<ள ஒUெவா/ மதT 

&0@கH' ஈ/லக4ேபரரச , ெப/மானா    &(�����  �)
  ��* �+��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  
அ�னவ கV� ?�ன0@க< எ�� xைன0 ,ட 
ேவDடா'. மாறாக, இ)ேல ?�ன0@க< ம5C��J 

மா @க அJஞ களான &�ேனா கV�  &(������  ���� ���
  ����
�, �- vல' 

அJ,@க4ப5ட மதT &0@கH' ேச @க4ப5C<ள0. 
இ�த ச5டைத ஞாபக' ைவXIக<, அதாவ0 
எ�தெவா/ ெசய�பா5ைடX' ?�னாதா� எ�� 
உ�)யாக அJ�0 ெகா<ள4பC' வைர ?�ன எ�� 
=ரகடன4பCத &Pயா0.  

இ��;�<ள அைன0 மதT &0@கH' ஒUெவா/ 
&�;'கH@7' ெபா0வானதாகO', அத�பP அம� 
ெச]வ0 ?வனைத ெபற ந'=@ைக ஊ5CவதாகO' 
உ<ள0. &ப�;}� மF�' &ப�;ஹாமா கVட' 
ேவDP@ெகா<வ0 எ�னெவ�றா�, ?�ன0@க< 
xைற�த தம0 பயாT� இ�)�� ச�த 4ப)F7 
ஏFறவா� இ��;�<ள ஏதாவெதா/ தைல4=� மதT 
&0@கைள பயா� ெச]XIக<. ஒUெவா/ தைல49@7 
&�[' =�[' வழIக4ப5P/@7' ப�)ைய வா�0 
கா5CIக<.  

இTைமயான இ�லா�ய சேகாதர கேள, பயாைன 
&P@n�ற இ�ேநர)� ?�ன0@கV� �ற49@கைள 
X' ேம�' �ல ?�ன0@கைளX', ஒ3@கIகைளX' 
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பயா� ெச]X' பா@nயைத ெப�nேற�. அnல)� 

அ)ப) அDண� ந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< 
GJனா க<: “யா  எ� ?�னாைவ ேந�@n�றாேரா 
அவ  எ�ைன ேந�@n�றா , யா  எ�ைன ேந�@n� 
றாேரா அவ  ?வன)� எ�ேனாC இ/4பா .”  

(இ4T அசாn , பாக' 7, ப@க' 343) 

எஜமானாேர! என0<ள' உIக<    

?�னா வா3' இ�லமாக5C'               

?வன)� அய��5டாளனாக  

தாIக< எைன ஆ@க ேவDC' 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

“)��#*�$ � �� ��+,-�” .&�%/!  
13 .0	
�1& ���"234 �562 
�7(��8��9 13 ��� �	
�� 
அDண� ந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கV� இரDC 
அ&தவா@7க<: 

� ஒ5டகைத4ேபா�� ஒேர v>�� தDm  
7P@காZ க<. மாறாக இரDC அ�ல0 v�� 
&ைற (v>ெசC0) 7PXIக<. ேம�' 7P4பதF7 
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&�  ۡ/�� �)
  �  ைவX', 7P0 &P�த0'  ۡ �� 
 ۡ0 �1� �)  �2  

எ��' G�Iக<. () �), பாக' 3, ப@க' 352, ஹZ� 

1892) 

�  பா)ர)� v>? ,Cவ0 அ�ல0 ஊ0வைத 

,5C' ந= ெப/மானா  ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< 
தைட ெச]0<ளா க<. (அqதா�, பாக' 3, ப@க' 474, 
ஹZ� 3728) 9க"ெபFற ,*Oைரயாள , ஹ�&� 

உ'ம, ஹ"ர &ஃ4) அ�ம யா கா����3� 	4
�5 	,�-  ���� ��'  

அவ க< இ�த ப*?த ஹZ�� அP4பைட�� 
G�nறா க<. பா)ர)� v>? ,Cவ0 

�/கIகV� ெசயலா7'. அேதேபா� v>? 
�லசமய' ,சமாn ,C'. அதனா� பா)ர) 
;/�0 &கைத அகFJ v>? ,CIக<. 
(அதாவ0 v>? ,C'ேபா0 nளாைஸ &கைத 
,5C' அகF�Iக<) yடான பா� அ�ல0 ேதrைர 
ஊ) ஆFற ேவDடா'. மாறாக சF� தாம)0 
ேபா0மான அளO yC 7ைற�த0' 7PXIக<. 
(� ஆ, பாக' 6, ப@க' 77) ஆனா� ஸலவா 
ேபா�றவFைற ஓ) ேநா] xவாரண x]ய0ட� 
ஊ0வ)� தவJ�ைல. 

�  7P4பதF7 &�  ۡ/�� �)
  �  ைவ GJ@ெகா<HIக<. 

�  ���� �டறாக உJ�� ப/7Iக<. ெப*ய ெப*ய 
�டறாக 7P4பதா� க��ர� ேநா] ஏFபCnற0. 
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�  தDmைர 3 v>�� 7PXIக<. 

�  உ5கா �0 வல0 ைகயா� தDmைர 7PXIக<. 

�  7வைள ேபா�றவFறா� O3 ெச]0, அ)� ���ய 
தDmைர 7P4ப0 70 ேநா]கH@7 xவார_ 
யா7'. ஏெனT� இ0 ஸ'ஸ' தDm/@7 
ஒ4பாnற0. இ�த இரDைடX' (அதாவ0 O3,� 
���ய தDm/', ஸ'ஸ' தDm/') த,ர 
ேவ� எ�த தDmைரX' x�� 7P4ப0 ம@h� 
ஆ7'. (மஅஹு அZ�: ஃபதாவா ரZஸ,]யா, பாக' 4, 

ப@க' 575, பாக' 21, ப@க' 669) இ�த இரDC 
தDmைரX' n4லாைவ &�ேனா@n எ3�0 
x�� 7PXIக<. 

�  7P@க@GPய பான)� ,ைளOக< ேபா�றவFைற 
ஏFபCத@GPய எ0O' இ/@n�றதா எ�� 
7P4பதF7 &� பா/Iக<. (இ)ஹாஃ9� ஸாத ;� 

Z?ைப), பாக' 5, ப@க' 594)  

�  7P0 &P�த0'  � 4ۡ�
 �)  �2 	0  எ�� G�Iக<. 

�  ஹு:ஜ0� இ�லா' ஹ"ர ஸ]�0னா இமா' 
&ஹ'ம =� &ஹ'ம =� &ஹ'ம கZ�ஸா;   

 �6�
 �(
   �5� 	,�-  ��	 �� ��'  �)
  அவ க< G�nறா க<.  �)
  � 	/�� GJ 

7P@க ஆர'=XIக<, &தலாவ0 v>�� இ�)�� 
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 � 	4�
 �)  �2 	0  எ��', இரDடாவதF7 =�  � 	4�
 	 �
  ��7 �-  �)  �2 	0 � 	8 �0�� ����  

எ��', v�றாவ0 v>?@74 =�  � 	4�
 	 �
  ��7 �-  �)  �2 	0 � 	8 �0�� ���� 


 	, ���� 	� �9 ����
  �: �  எ��' G�Iக<. (இ�யாஉ� உ�', 

பாக' 2, ப@க' 8) 

�  ஒ/ &�;' அ/�)ய ?தமான தDm  nளா�� 
�த�/�0, அ0 பாவைன@7 த7) வா]�ததாகO'  
இ/@7'ேபா0 �ணாக �ச@Gடா0. 

� அJ,@க4ப5C<ள0.  ۡ �
  �-	6 �$ ۡ; �0� <���= ��  �:��  &�;&ைடய 

உ�"�  xவாரணமா7'. (அ� ஃபதாவ� ஃ=@�]ய0� 

74ரா ;4T ஹஜ*� ைஹத�, பாக' 4, ப@க' 117 - 
க�ஃ9� �ஃபா, பாக' 1, ப@க' 384) 

�  7Pத �ல x�டIகV� =� கா;யான nளாைஸ 
பா @7'ேபா0 அத� ஓர);/�0 வPX' �ல 
0Vக< அP�� ேச �)/@7', அைதX' 7PXI 
க<.  

ஆ�ர@கண@கான ?�னா@கைள கFபதF7 ம@தBப0� 
மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட இ/ �Fகளான “பஹாெர 
ஷ�அ” 16ஆ' பாக' (312 ப@கIக<) இ�[' 120 
ப@கIக< அடInய “?�னேத ஓ  ஆDதா4” ஆnய 
�Fகைள வாIn4பPXIக<. தஃவேத இ�லா��� 
மதT காஃ=லா@கV� நாயக)� ஆ���கHட�  
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பய_த�' ?�னா@கV� ப�F�@கான �ற�தெதா/ 
வ1யா7'. 

க/ைணைய அைடவதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

?�னா@கைள கFபதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

க�டIக< Z �0,C' காஃ=லா,� பய_XIக< 

ெகC)க< �I7வதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

இTைமயான இ�லா�ய சேகாதர கேள, பயாைன 
&P@n�ற இ�ேநர)� ?�ன0@கV� �ற49@கைள 
X' ேம�' �ல ?�ன0@கைளX', ஒ3@கIகைளX' 
பயா� ெச]X' பா@nயைத ெப�nேற�. அnல)� 

அ)ப) அDண� ந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< 
GJனா க<: “யா  எ� ?�னாைவ ேந�@n�றாேரா 
அவ  எ�ைன ேந�@n�றா , யா  எ�ைன ேந�@n� 
றாேரா அவ  ?வன)� எ�ேனாC இ/4பா .”  

(இ4T அசாn , பாக' 7, ப@க' 343) 

எஜமானாேர! என0<ள' உIக<    

?�னா வா3' இ�லமாக5C'               
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?வன)� அய��5டாளனாக  

தாIக< எைன ஆ@க ேவDC' 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

"�;9��� �<��=>��4/� �)?" 
.&�%/! 15 .0	
�1& ���"234 
<"(��8��9 15 A&9���B�, D0��-�B� 

�  15ஆ' ஜு�உ, yரா பrஇ�ராஈ;� 37ஆவ0 
)/வசன)� இைறவ� G�nறா�,  

1 # 20�3�4  �5�ۡ��ۡ6
 7� 8  �9�ۡ�: �� 6 �� 

 ;  �2 6�ۡ �<  �=# �>�?
ۡ
@
  �A��>ۡ� :  (ۡ� 	  ��  �5�ۡ��ۡ6
  �B �"Cۡ

�
D  (ۡ� 	   �E

�F �
GHI  

த ஜுமா க�Zஸு� ஈமா�: ேம�' q��� 
க வமாக நட@க ேவDடா'. x>சயமாக q�ைய 
=ள�0 ,டேவ மா5� . இ�[' உயரதா� 
மைலகைள அைட�0 ,டேவ மா5� .  

�  தஃவேத இ�லா��� ெவVW5C x�வனமான 

ம@தBப0� மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட 1197 
ப@கIக< அடInய “பஹாெர ஷ�அ” பாக' 3, 
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ப@க' 435 இ� ந= ெப/மானா  ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ 
அ�னவ கV� ெபா�ெமா1 அJ,@க4ப5C<ள0: 
ஒ/ மTத� இரDC ேபா ைவைய ேபா )@ 
ெகாDC க வமாக ெச��@ெகாDP/�தா�. 
ேம�' ஆணவ)� இ/�தா�. அவ� q��ேல 
v"கP@க4ப5டா�. ேம�' nயாமநா< வைர அவ� 
q�@7< v"n@ெகாDP/4பா�. (ஸ}� &�;', 

ப@க' 1156, ஹZ� 2088) 

�  ந= ெப/மானா   �)
  ��* �+ ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  அ�னவ க< 

நட@7'ேபா0 �லசமய' தன0 ந=ேதாழ   ��	 3��#  &(����� �)
  � �>�- 
ஒ/வ*� கரைத த� &பார@கான கர)னா� 
=P0@ெகா<வா க<. (அ�&ஃஜ&� க� , பாக' 7, 

ப@க' 277, ஹZ� 7132) 

�  ந= ெப/மானா  ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< ஓ  
உயரமான இட);/�0 இறI7வ0 ேபா�, சFேற 
&�ேன ச*�த வDண' நட4பா க<. (அ�ஷமாஇ�� 

&ஹ'ம)]யா ; ) �), ப@க' 87, இல@க' 118) 

�  தIக' அ�ல0 ேவ� உேலாகIகV� சIn;கைள 
க3)� அ_�0@ெகாDC, மTத கH@7 
காD=4பதFகாக &� ெபாதா�கைள )ற�0@ 
ெகாDC ெப/ைமயாக ஒ/ேபா0' நட@காZ க<. 
இ0 9)��லாத ெப/ைம =Pத வர'9 �Jயவ க 
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V� நைட&ைறயா7'. க3)� தIக> சIn; 
அ�ல0 கா49 (BRACELET) அ_வ0 ஆDகH@7 
ஹராமா7'. ேம�' ஏைனய உேலாகIகளாலான 
சIn;கைள அ_வதF7' அ[ம)��ைல.      

�  தைடேய0' இ�லாத ப5ச)� பாைத�� ஓரமாக, 
நCதரமான xைல�� நட�0 ெச��Iக<. 
இUவளO அவசரமாக இவ  எIேக ேபாnறா  எ�� 
ம@க< பா @7' அளO �க ேவக&' ேவDடா'.  
பா 4பவ க< �Iக< ேநாயாV என xைன@7' 
அளO ெம0வாகO' நட@காZ க<. அ'ர (தாP, 
�ைச இ�லாத கவ >�யான இள' வா;ப ) உைடய 
ைகைய =P@க ேவDடா'. பா�ண ேவாC ஓ  
இ�லா�ய சேகாதர*� ைகைய4 =Pத�, 
அவேராC &ஸாஃபஹா ெச]த� அ�ல0 அவைர 
அைன0@ெகா<ள� ேபா�ற ெசய�க< ஹரா&', 
நரக)F7 இ5C>ெச�ல@GPய ெசய�மா7'. 

�  பாைத�� நட@7'ேபா0 (ேதைவ��J) அI7�I 
7' பா 4ப0 ?�னத�ல. பா ைவைய தா")@ 
ெகாDC ெகௗரவேதாC நட@க ேவDC'. ஹ"ர 

ஸ]�0னா ஹ�ஸா� =� அB� �னா� ���3� 	4
�5 	,�-  ���� ��' 
அவ க< ெப/நா< ெதா3ைக@காக ெச�றா க<. 
�5C@7 )/'=ய0' அவ கHைடய மைன, 
இ�� எதைன ெபDகைள பா Z க<? எ�� 

ேக5டதF7, அவ க< �	�� ��'  &(�����  �)
  �5� 	, �- ெமௗனமாக 
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இ/�தா க<. மைன, �கO' வF9�)யேபா0, 
“நா� �5P;/�0 ெவVேயJ, உIகVட' )/'= 
வ/'வைர எ� கா;� ெப/,ர�கைளேய பா 0@ 
ெகாDP/�ேத� என@GJனா க<.” (nதா9� வரஃ 

மஅ மUyஆ இமா' இ4[ அB=0�யா, பாக' 1, ப@க' 
205) 

��� ���
  �:�&1	 ?� �$ அ�லா�,� ந�லPயா க< பாைத�� 
ெச��'ேபா0, 7J4பாக ம@க< அ)கமாக இ/@7' 
இட)�, மா @க' அ[ம)@காத யாைரயாவ0 
பா @க ேந*Cேமா எ�பதFகாக ேதைவ��லாம� 
அI7�I7' பா @க மா5டா க<. இ0 அ�த 

மகாT� �	�� ��'  &(�����  �)
  �5� 	,�- இைறய>சமா7'. மா @க ச5ட' 
எ�னெவ�றா�, ஒ/ ெபD_� �0 )�ெரன 
பா ைவ4ப5C, அ�த4பா ைவைய உடேன )/4= 
,5டா� பா,ய�ல.   

�  மFறவ கV� மாP &க49 (BALCONEY) அ�ல0 
ஜ�ன�கV� ப@க' ேதைவ��லாம� பா 4ப0 
ெபா/தமFற ெசயலா7'.  

�  நட@7' ேபா0', பPகV� ஏJ இறI7' ேபா0' 
கால_கV� சத' வராம� பா0கா0@ெகா<HI 

க<. நம0 இ�[�  &�தஃபா ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ 
அ�னவ க< கால_கV� சதைத ,/'ப 
,�ைல.  
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�  இரDC ெபDக< x��@ெகாDC அ�ல0 வ1�� 
நட�0@ ெகாDP/@7'ேபா0 அவ கH@nைடேய 
ெச�லாZ க<. ப*?த ஹZ�� அ0 தC@க4ப5 
C<ள0. (அqதா�, பாக' 4, ப@க' 470, ஹZ� 5273)  

� பாைத�� நட@7'ேபா0, xF7'ேபா0 அ�ல0 
அம �)/@7'ேபா0 ம@கH@7 &�னா� 
049வ0, v@ைக ?த4பC0வ0, v@n[< 
,ரைல4ேபாCவ0, கா0கைள 7ைடவ0, உட'=� 
உ<ள அ3@ைக ,ர�களா� ?த4பC0வ0, 
அ�தரIக உ/4ைப ெசாJவ0 இ0ேபா�றைவக< 
ஒ3@க@ேகடான ெசய�களா7'.  

�  �ல/@7 வ1�� எைத@கDடா�' உைத@7' 
பழ@க&<ள0. இ0 �கO' அநாக*கமான பழ@க 
மா7'. இதனா� பாத' ப3தா7' அ>ச&' 
உ<ள0. அேதேபா� ப)*ைகக< அ�ல0 ஏதாவ0 
எ3த4ப5P/@7' ட4பா@க<, பா@ெக5C@க< 
ேம�' �னர� ேவா5ட*� கா;யான ேபாத�க< 
ேபா�றவFைற உைத4ப0' ஒ3@க@ேகடான ெசயலா 
7'. 

�  நட@7'ேபா0 ஷ�அ)F7 மாFற��லாத ச5டI 
கH@7 க5C4ப5C நட@க ேவDC'. உதாரணமாக, 
வாகனIக< ெச��'ேபா0 பாைதைய கட4பதFகாக 

www.dawateislami.net



163 மதT &0@க<  
 

13 

“பாதசா* கடைவக<” அ�ல0 “ேம'பாலைத” 
பய�பCத ேவDC'.  

�  வாகன' வ/' )ைசைய பா 0 ,5C பாைதைய 
கட@க ேவDC'. �Iக< பாைத�� நC,� 
இ/@7'ேபா0 வாகன' வ�தா� ஓP>ெச�வைத 
,ட ச�த 4ப)F7 ஏFறவா� அேத இட)� 
xFப)�தா� �ற�த பா0கா49DC. அேதேபா� 
ர�� வDPக< ெச��' ேநரIகV� ர�� 
பாைதகைள கட@க &ய�வ0 மரணைத வரேவFப0 
ேபா�றதா7'. ர�� �ர)�தாேன வ/nற0 என 
xைன0 கட@க &யF� ெச]பவ க<, அவசர' 
அ�ல0 கவன��J க'= ேபா�றவFJ� கா�க< 
�@n, �ேழ ,3�0 ர�� அவ க< ேம� ெச�� 
,C' ஆபைத கவன)� ெகா<ள ேவDC'. 
அேதேபா� ர�� பாைதகைள கட4ப0 ச5ட 
,ேராதமான இடIகH' உDC. 7J4பாக 
9ைக�ரத xைலயIகV� இ>ச5டIகைள ேப_ 
நட@க ேவDC'.  

�  இபாத �0 ச@)ைய ெபF�@ெகா<வதFகான 
ந�ெலDண0ட� &PXமானா� )@ேராC, 
ஸலவாேதாC )ன&' 45 x�டIக< நடOIக<. 

  ��� ���
������  	��
 ���� �! ��"�#  உட� நல' ந�றாக இ/@7'. 
நைட�� �ற�த &ைற இ0வா7', அதாவ0 &த� 
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15 x�ட' ேவகமாக எ5ைட ைவ0', அCத 15 
x�ட' நCதரமாக எ5ைட ைவ0', கைட� 15 
x�ட' �DC' ேவகமாக எ5ைட ைவ0' 
நடOIக<. இUவா� நட4பதா� &3 உட�' ப�F� 

ெப�nற0.   ��� ���
������  	��
 ���� �! ��"�#   ெச�பா5Cெதா7) tராக 
இ/@7'. GAS, மல>�@க�, ெகா3த�, இ/தய 
ேநா]க< ேம�' ஏைனய ேநா]கV;/�0' 

 ��� ���
������  	��
 ���� �! ��"�#  பா0கா49 nைட@7'. 

ஆ�ர@கண@கான ?�னா@கைள கFபதF7 ம@தBப0� 
மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட இ/ �Fகளான “பஹாெர 
ஷ�அ” 16ஆ' பாக' (312 ப@கIக<) இ�[' 120 
ப@கIக< அடInய “?�னேத ஓ  ஆDதா4” ஆnய 
�Fகைள வாIn4பPXIக<. தஃவேத இ�லா��� 
மதT காஃ=லா@கV� நாயக)� ஆ���கHட�  
பய_த�' ?�னா@கV� ப�F�@கான �ற�தெதா/ 
வ1யா7'. 

க/ைணைய அைடவதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

?�னா@கைள கFபதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

க�டIக< Z �0,C' காஃ=லா,� பய_XIக< 

ெகC)க< �I7வதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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இTைமயான இ�லா�ய சேகாதர கேள, பயாைன 
&P@n�ற இ�ேநர)� ?�ன0@கV� �ற49@கைள 
X' ேம�' �ல ?�ன0@கைளX', ஒ3@கIகைளX' 
பயா� ெச]X' பா@nயைத ெப�nேற�. அnல)� 

அ)ப) அDண� ந=  ��* �+ ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  அ�னவ க< 
GJனா க<: “யா  எ� ?�னாைவ ேந�@n�றாேரா 
அவ  எ�ைன ேந�@n�றா , யா  எ�ைன ேந�@n� 
றாேரா அவ  ?வன)� எ�ேனாC இ/4பா .”  

(இ4T அசாn , பாக' 7, ப@க' 343) 

எஜமானாேர! என0<ள' உIக<    

?�னா வா3' இ�லமாக5C'               

?வன)� அய��5டாளனாக  

தாIக< எைன ஆ@க ேவDC' 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

“E���� �F$� �GHI��J& �K�L
” 

.&�%/! 19 .0	
�1& ���"234 .5��N 
�"O�4, ��$ PO�4 �8Q) 19 ��� �	
�� 
�  ஹ"ர ஸ]�0னா அன�  ��	3��#  &(�����  �)
  � �>�- அவ க< 

G�nறா க<. அ�லா�  ���� �! ��"�# ,� அ�ப , 
மைற&க ஞானைத அJ�தவ , 7ைறகளFற 
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�யவ , ெப/மானா     �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+��� �$�!  அ�னவ க< 
தைல�� அ)கமாக எDெண] தடOபவ களாகO', 
&பாரகான தாPைய t4பா� tOபவ களாகO' 
இ/�தா க<. ேம�' பரகதான தைல�� ஸ ப� 
(தைல4பாைக@7 �" அ_X' ைக@75ைட 
ேபா�ற0) ைவ4பா க<, எ0வைரெய�றா� அ0 
எDெணயா� நைன�0 ,C'. (அ�ஷமாஇ�� 

&ஹ'ம)]யா� ;) �), ப@க' 40, ஹZ� 32) 
ஸ 4ப� பா,4ப0 ?�ன எ�ப0 ெத*ய 
வ/nற0. இ�லா�ய சேகாதர க< எ4ெபா30 
தைல�� எDெண] தட,னா�', ஒ/ �Jய 
0_ைய தைல�� க5P@ெகா<HIக<. அதனா� 

  ��� ���
������  	��
 ���� �! ��"�#  ெதா4=X', தைல4பாைகX' எD 

ெண�� அ3@7கV;/�0 �கO' பா0கா4பாக 

இ/@7'. ��� � ���  �2� 	0 �1�	 �� 
  ���� �! ��"�#  ஸGேக மZனா  ��3�#  �@�=��# 
அவ கH@7 வ/ட@கண@காக, ?�ன)� 
x]ய0ட� ஸ 4ப� பா,@7' பழ@க&<ள0. 

�  &�தஃபா ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கV� அ&த 
வா@7: ‘யா/@7 &P உ<ளேதா அவ  அைத சIைக 

பCத5C'.’ (அqதா�, பாக' 4, ப@க' 103, ஹZ� 

4163) அதாவ0 அைவகைள க3,, எDெண] தட,, 
t,@ெகா<HIக<. (அ�ஃஅ0� ல'ஆ, பாக' 3, 

ப@க' 617) தைல மF�' தாP�� &Pகைள சவ @ 
கார' ேபா�றவFறா� க3O' பழ@க' யா/@7 
இ�ைலேயா அவ கV� &PகV� அ)கமாக நாFற' 
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�?'. தன@7 நாFற' வரா,5டா�' =ற/@7 
நாFற' �?'. வா], &Pக<, உட� இ�[' ஆைட 
ேபா�றவFJ� நாFற' வ�தா�, அ�xைல�� 
ம��0@7< �ைழவ0 ஹராமா7'. ஏெனT� 
அதனா� மTத கH@7', மல@7மா கH@7' 
இைடw� ஏFபCnற0. ஆ', நாFற' இ/@nற0 
ஆனா� அ0 மைற�)/�தா� அ)� எU,த 
=ர>�ைனX' இ�ைல. உதாரணமாக, க@க)� 
நாFற'. 

�  ஹ"ர ஸ]�0னா நாஃ=�  ��	3��#  &(�����  �)
  � �>�- அவ க< 
அJ,@nறா க<. ஹ"ர ஸ]�0னா இ4[ உம  
� �0��	3�#  &(�����  �)
  � �>�- அவ க< ஒ/ நாைள@7 இரDC &ைற 
எDெண] தடOவா க<. (&ஸ�னஃ4 இ4[ அ�ைஷபா, 

பாக' 6, ப@க' 117) தைல &P�� அ)கமாக 
எDெண] தடOவ0 ,ேஷசமாக க�,மா�கH@7 
=ரேயாஜனமV@7'. அதனா� தைல�� வர5� 
ஏFபடா0. இ�[' vைள ெச14பா7வ0ட� 
ஞாபகச@) வ�வைடX'.  

�  &�தஃபா ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கV� அ&த 
வா@7: “உIகV� யாராவ0 எDெண] தடOவதாக 
இ/�தா� கD 9/வ);/�0 ஆர'=XIக<. 
அதனா� தைலவ; �ரமா7'.” (அ�ஜா�உ� ஸ� , 

ப@க' 28, ஹZ� 369) 
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�  “க�Zஸு� உ'மா”;� உ<ள0. ந=க< நாயக'     

��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< எDெண] தடO' 
ேபா0, &தலாவ0 தம0 இட0 உ<ளIைக�� 
எDெணைய ேபா5C, =�9 &த;� இ/ கD 
9/வIகV�' =�ன  இ/ கDகV�' அத�=� 
ப*?த தைல��' தடOவா க<. (க�Zஸு� உ'மா�, 

பாக' 7, ப@க' 46, இல@க' 18295) 

�  “தபராT”�� அJ,@க4ப5C<ள0. மZன04 

ேபரரச  மாந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< 
&பார@கான தாP�� எDெண] தடO'ேபா0 

“���A��=�3��#” (அதாவ0 �" உதC@7', நாP@7' இைடேய 

உ<ள &Pக<) ,� இ/�0 ஆர'=4பா க<. 
(அ�&ஃஜ&� அUஸ, பாக' 5, ப@க' 366, ஹZ� 7629) 

�  தாPைய t4பா� tOவ0 ?�னதா7'. (அ�ஃஅ0� 

ல'ஆ, பாக' 3, ப@க' 616) 

�  �)
  � 	/�� Gறாம� எDெண] தடOவ0', &Pகைள 

பர5ைடயாக ைவ4ப0' ?�ன0@7 மாFறமா7'.  

�  ப*?த ஹZ�� உ<ள0. யா  �)
  � 	/��  Gறாம� 
எDெண] தடOnறாேனா அவ[ட� 70 ைஷதா� 
க< ேச n�றன. (அம�� யU� வ�ைலல) ;4T� 

?�T, ப@க' 327, ஹZ� 173) 
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�  ஹ"ர ஸ]�0னா அqஹுைரரா  ��	3��#  &(�����  �)
  � �>�- 
அவ க< GJயதாக, ஹு:ஜ0� இ�லா' ஹ"ர 
ஸ]�0னா இமா' &ஹ'ம =� &ஹ'ம =� 

&ஹ'ம Gக�ஸா;  ۡ �
 �6 �(
   �5� 	, �-  ��	 �� ��'  �)
  அவ க< 
7J4=Cnறா க<. ஒ/ தடைவ &ஃ�[ைடய 
ைஷதா[' கா=/ைடய ைஷதா[' ச�)0@ 
ெகாDடன. கா=/ைடய ைஷதா� ந�றாக 
ெகா30 ெச14பாக ந�ல ஆைடXட� இ/�தா�. 
&ஃ�[ைடய ைஷதா� பல�னமாக, பர5ைடயான 
&PXட� ஆைட��லாம� இ/�தா�. அ4ேபா0 
கா=/ைடய ைஷதா� &ஃ�[ைடய ைஷதாTட', 
� ஏ� இUவளO பல�னமாக இ/@nறா]? எ�� 
ேக5டதF7, நா� ேச �)/4பவ  உD�'ேபா0', 

ப/7'ேபா0'  �)
  � 	/�� ஷ�ைப ஓ0வா , அ4ேபா0 
நா� ப���' தாக)�' இ/4ேப�. எDெண] 

தடO'ேபா0'  �)
  � 	/�� ஷ�ைப ஓ0வா , அதனா� 
எ�[ைடய தைல&P பர5ைடயாக இ/@nற0 
என@GJனா�. அ4ேபா0 கா=/ைடய ைஷதா�, 
நா� ேச �)/4பவ  இ�த ேவைலகV� எ0O' 
ெச]ய மா5டா�, அதனா� நா[' அவ[ட� 
உD�த�, ப/7த�, ஆைட அ_த� இ�[' 
எDெண] தடOவ)�' கல�0@ெகா<ேவ� 
என@GJனா�. (இ�யாஉ� உ�', பாக' 3, ப@க' 45) 
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�  எDெண] தடO &�  &,ۡ ����
  �)
  � 	/�� ۡ� �9 ����
  �: �  எ�� ஓ) 
இட0 உ<ளIைக�� ெகா�ச' எDெணைய 
ேபா5C@ெகா<HIக<. =�9 &தலாவதாக வல0 
கD 9/வ)�' =�ன  இட)�' அத�=� 
வல0 கD இைம��' =�9 இட)�' தடOIக<. 
இ4ேபா0 தைல�� எDெணைய தடOIக<. ேம�' 
தாP�� எDெண] தடO'ேபா0 �" உதC@7', 
நாP@7' இைடேய உ<ள &PகV;/�0 
ஆர'=XIக<. 

�  ச ேசாIகா ேத� எ[' எDெணைய தடOபவ  
ெதா4=ைய அ�ல0 தைல4பாைகைய கழF�'ேபா0 
�லசமய' 0 நாFற' �?'. ஆைகயா� இய�மான 
வ க< ந�ல மண&<ள, உய தர எDெணைய 
தைல�� தடவO'. மண&<ள எDெண] 
ெச]வதF7 ஓ  இேலசான வ1&ைற இ0வா7', 
அதாவ0 ேதIகா] எDெண] ேபாத;� உIக< 
,/4ப0@7*ய அத  �ல 0Vகைள ேச 0, 
கழ@கO'. மணமான எDெண] தயாராn ,C'. 
தைல மF�' தாP &Pகைள அP@கP சவ @கார 
தா� க3,@ெகா<ளO'. 

�  ெபDக< தைலைய tO'ேபா0 அ�ல0 க3O' 
ேபா0 =*X' &Pகைள அ�xயவ  (அதாவ0 
எ4ேபா0' )/மண' &P@க ஹராமாகாதவ ) கV� 
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பா ைவ படாம� மைற0 ைவ4ப0 அவ�யமா7'. 
(பஹாெர ஷ�அ, பாக' 3, ப@க' 449) 

�  அnல)� அ)ப), அDண� ந=  ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ 
அ�னவ க< )ன&' தைல tOவைத தC0<ளா  
க<. () �), பாக' 3, ப@க' 293, ஹZ� 1462) இ�த 
தCத� ம@h� த�Z�� ஆ7'. அதாவ0, 
ேநா@க' எ�னெவ�றா�, ஆDக< அலIகார' 
ெச]வ)� ஈCப5C@ெகாDP/@க@Gடா0 எ�பதா 
7'. (பஹாெர ஷ�அ, பாக' 3, ப@க' 592) இமா' 

மனா, B�6�A�
  �5� 	,�-  ��	 �� ��'  �)
  அவ க< G�nறா க<, 
யா/@7 அ)க &P�� காரணதா� ேதைவ 
X<ளேதா, அவ  ெபா0வாக )ன&' t,@ெகா<ள 
லா'. (ைப3� கZ , பாக' 6, ப@க' 404)   

�  ரZஸ,]யா ச�Tதான)� நட�த ேக<, ப)ைல 
ேகHIக<. ேக<,:ேக<,:ேக<,:ேக<,: தாPைய எ�ெத�த ேநரIகV� 
tவ &PX'? ப)�:ப)�:ப)�:ப)�: தாPைய tOவதF7 ஷ�அ)� 
எ�தெவா/ ,ேசட ேநர&' 7J4=ட4பட,�ைல. 
நCதரமாக இ/4பேத ச5டமா7'. அதாவ0, 
மTத� ��[ைடய உ/வ)�' இ/@க@Gடா0, 
எ�ேநர&' அலIக*4=�' �@n ,ட@Gடா0 
(ஃபதாவா ரZஸ,]யா, பாக' 29, ப@க' 92-94) 

�  tO'ேபா0 வல0 ப@க);/�0 ஆர'=XIக<. 
உ'&� &ஃ�r� ஹ"ர ஸ]�த0னா ஆ�ஷா 
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�Zகா ���	3�#  &(�����  �)
  � �>�- அவ க< G�nறா க<. 

ேகாமா� ந=   ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  அ�னவ க< 
ஒUெவா/ ேவைளகைளX' வல0 ப@க);/�0 
ஆர'=4பைதேய ,/'9வா க<. எ0வைரெய�றா�, 
பாத_ அ_த�, தைல tOத� இ�[' ?த' 
ெச]வ)�' Gட. (9ஹா*, பாக' 1, ப@க' 81, ஹZ� 

168) 9ஹா*�� ,*Oைரயாள  ஹ"ர அ�லாமா 

ப/Z� அ]T ஹனஃ= B�6�A�
  �5� 	,�-  ��	 �� ��'  �)
  அவ க< 
இ�த ப*?த ஹZ�� அP4பைட�� எ30nறா  
க<. இ�த v�� ,டயIகH' உதாரண)Fகாக 
Gற4ப5டைவயா7'. இ�ைலெயT� சIைகயான 
ஒUெவா/ நFகா*யIகைளX' வல0 ப@கதா� 

ஆர'=4ப0 &�தஹ4பா7'. உதாரணமாக, 
ம��)� �ைழத�, ஆைட அ_த�, ��வா@ 
ெச]த�, ? மா ேபாCத�, நக' ெவ5Cத�, �ைச 
ெவ5C�, அ@7< &Pகைள கைளத�, O3 ெச]த�, 
7Vத�, மலசல Gட);/�0 ெவVேய�த� 
ேபா�றைவ. ேம�' எ�த ேவைல�� இ�த 
(ேம�ைமXைடய) ,டய' இ�ைலேயா அதாவ0 
ம��ைத ,5C' ெவVேய�த�, மலசல 
Gட)F7< �ைழத�, v@ைக ?த4பCத�, 
ஆைடகைள கழF�த� ேபா�றைவகV� இட0 
ப@கைத &FபC0வ0 &�தஹ4பா7'. (உ'த0� 

கா*, பாக' 2, ப@க' 476)  
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�  ஜு'ஆ ெதா3ைக@காக எDெண] தடOவ0 
இ�[' மண' q?வ0 &�தஹ4பா7'. (பஹாெர 

ஷ�அ, பாக' 1, ப@க' 774) 

�  ேநா�9ைடய xைல�� தாP, �ைச�� எDெண] 
தடOவ0 ம@h� அ�ல. ஆனா� ஒ/ ைக=PயளO 
தாP�/�0' இ�[' �ளமாக வளர ேவDC' 
எ�பதFகாக எDெண] தடOவ0 ேநா�9 இ�லாத 
xைல��' ம@h� ஆ7'. ேநா�=� அைத ,ட 
ெப*யதா7'. (பஹாெர ஷ�அ, பாக' 1, ப@க' 997)      

�  ைமய)� தாP அ�ல0 தைல &Pைய tOவ0 
Gடாத0', பாவ&மா7'. (0 ெர &@தா , பாக' 3, 

ப@க' 104) மTத க< ைமய)� தாPைய வ10 
,Cnறா க<. இ0O' Gடாத0', பாவ&மா7'. 
அ�த பாவ' ைமய)Fக�ல, மாறாக அைத வ1த 
வ/@7', அதFகாக க5டைள =ற4=தவ/@7மா 
7'.  

ஆ�ர@கண@கான ?�னா@கைள கFபதF7 ம@தBப0� 
மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட இ/ �Fகளான “பஹாெர 
ஷ�அ” 16ஆ' பாக' (312 ப@கIக<) இ�[' 120 
ப@கIக< அடInய “?�னேத ஓ  ஆDதா4” ஆnய 
�Fகைள வாIn4பPXIக<. தஃவேத இ�லா��� 
மதT காஃ=லா@கV� நாயக)� ஆ���கHட�  
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பய_த�' ?�னா@கV� ப�F�@கான �ற�தெதா/ 
வ1யா7'. 

க/ைணைய அைடவதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

?�னா@கைள கFபதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

க�டIக< Z �0,C' காஃ=லா,� பய_XIக< 

ெகC)க< �I7வதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

இTைமயான இ�லா�ய சேகாதர கேள, பயாைன 
&P@n�ற இ�ேநர)� ?�ன0@கV� �ற49@கைள 
X' ேம�' �ல ?�ன0@கைளX', ஒ3@கIகைளX' 
பயா� ெச]X' பா@nயைத ெப�nேற�. அnல)� 

அ)ப) அDண� ந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< 
GJனா க<: “யா  எ� ?�னாைவ ேந�@n�றாேரா 
அவ  எ�ைன ேந�@n�றா , யா  எ�ைன ேந�@n� 
றாேரா அவ  ?வன)� எ�ேனாC இ/4பா .”  

(இ4T அசாn , பாக' 7, ப@க' 343) 

எஜமானாேர! என0<ள' உIக<    

?�னா வா3' இ�லமாக5C'               

?வன)� அய��5டாளனாக  

தாIக< எைன ஆ@க ேவDC' 
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 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

“ZA4F( ��(�
 �SA	� <3T& A&9�����” 
.&�%/! 22 .0	
�1& ���"234 ZA4F( 
�8V� ��$ �7� ���&'�8Q& 22 ��� 
�	
�� 
�  ந=மா கH@7 &)ைரயானவ , ஈ/லக அ/ளாள , 

ந= ெப/மானா  ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கV� 

&பாரகான Z?�ஃேப� ()/ &P) �லசமய' கா)� 
அைரவா� வைர இ/@7'. 

�  �லேவைள &பாரகான கா)� �"ப7) வைர 
இ/@7'. இ�['  

�  �லேவைள வள �)/�தா� &பாரகான ேதா< 
9யைத &த�5C@ெகாDP/@7'. (அ�ஷமாஇ�� 

&ஹ'ம)]யா ;) �), ப@க' 34,35,18) 

�  v�� ?�னா@கைளX' ச�த 4ப)F7 ஏFறவா� 

நா' ெச]0 ெகா<ள ேவDC'. அதாவ0 
�லேவைள கா0கV� அைரவா� வைர, �லேவைள 
கா0கV� �"ப7) வைர இ�[' �லேவைள 
ேதா� 9யIக< வைர ைவ0@ெகா<HIக<.  
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�  ேதா<9ய' வைர Z?�ஃைப வள 0@ ெகா<H' 
?�னாைவ xைறேவF�வ0 ெபா0வாக ந4ஸு@7 
�கO' கPனமான ெசயலா7'. எT[' வா"நாV� 
ஒ/ �ல தடைவயாவ0 ஒUெவா/வ/' இ�த 
?�னாைவ xைறேவFJ@ெகா<ள ேவDC'. 
அேதேபா� &P ேதா� 9யIகH@7 �ேழ வ�0 
,டாம� இ/@7மா� &@nய கவன' ெச�த 
ேவDC'. தDmரா� ஈரமா@nய =ற7 

Z?�ஃேப�� �ள' ந�றாக ெத�பC'. ஆகேவ 
இUவா� வள @7' நா5கV� 7Vத =� 
&Pைய t,, ேதா< 9யIகH@7 �ேழ வ/nறதா 
எ�� ந�7 கவT0@ெகா<HIக<. 

�  என0 தைலவ  அஃலா ஹ"ர �	�� ��'  &(�����  �)
  �5� 	,�- அவ க< 
G�nறா க<. “ெபDகைள4ேபா�� ேதா� 
9ய)F7 �ேழ &Pைய வள 4ப0 ஆDகH@7 
ஹராமா7'.” (த�}ல� ஃபதாவா ரZஸ,]யா, பாக' 21, 

ப@க' 600) 

�  ஸ/� ஷ�ஆ, ப/ த�கா ஹ"ர அ�லாமா 
ெமௗலானா &ஃ4) &ஹ'ம அ'ஜ அ; 

அஃல� B�6�A�
  �5� 	,�-  ��	 �� ��'  �)
  அவ க< G�nறா க<. 
ஆDக< ெபDகைள4ேபா�� &P வள 4ப0 

ஜா�Z� அ�ல. “y=” ேபா�� த'ைம கா5P@ 
ெகா<H' �ல  �Dட �Dட &P>?/<கைள 
வள 4பா க<. அ0 ெந��� பா'9கைள4ேபா�� 
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ஆP@ெகாDP/@7'. இ�[' �ல  &Pகைள 
=�T@ெகா<வா க<. அ�ல0 (ெபDகைள4 
ேபா�� &Pகைள ேச 0) ெகாDைட க5P@ 
ெகா<வா க<. இைவக< அைன0' Gடாத0', 
ஷ�அ)F7 மாFறமானைவகHமா7'. தஸUOஃ4 
எ�ப0 &Pகைள வள 4ப0' இ�[' வDண 
மயமான ஆைடகைள அ_வதF7' ெபயர�ல. மாறாக 

கDம_ நாயக' ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கைள 
&3ைமயாக =�பF�வ0', நஃ4�� ஆைசகைள 
அ14பதF7' ெபயரா7'. (பஹாெர ஷ�அ, பாக' 3, 

ப@க' 587) 

�  ெபDக< தைலைய வ10@ெகா<வ0 ஹராமா7'. 
(?/@க'- ஃபதாவா ரZஸ,]யா, பாக' 22, ப@க' 664) 

�  nJ�0வ4 ெபDக< இ@கால)� தைல&Pைய 
கத*0@ெகா<வ0 ேபா�� ெபDக< தைல 
&Pைய கத*4ப0 Gடாத0', பாவ&மா7'. 
ேம�' இ>ெசய� ச=@க4ப5C<ள0. கணவ� 
அUவா� ெச]Xமா� GJனா�'Gட இ0ேவ 
ச5டமா7'. அதாவ0 ெபD அUவா� ெச]தா� 
பா,யாவா . ஏெனT� ஷ�அ)F7 மாFறமாக 
யா/ைடய (அதாவ0 தா], த�ைத, கணவ  
ேபா�றவ கV�) ேப>ைசX' ேக5க@Gடா0. 
(பஹாெர ஷ�அ, பாக' 3, ப@க' 588) ���கV� 
&PகைளX' ஆDகைள4ேபா�� கத*@காZ க<. 
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��பராய)� இ/�ேத அவ கH@7 ெபDகைள4 
ேபா�� �ளமாக &P வள 4பதF7 ��தைனw5CI 
க<. 

�  �ல மTத க< வல4ப@கமாக அ�ல0 இட4 
ப@கமாக &Pைய =*0 t,@ெகா<வா க<. இ0 
?�னாO@7 மாFறமா7'. 

�  தைல�� &P�/�தா� நCவா� =*0 t,@ 
ெகா<வ0 ?�னதா7'. (பஹாெர ஷ�அ, பாக' 3, 

ப@க' 588) 

�  ஆDக< தைல&Pைய வ14பதF7 அ�ல0 
வள 0 நCவா� =*4பதF7 உ*ைமXDC. (ர0� 

&�தா , பாக' 9, ப@க' 672)  

�  ந= ெப/மானா  ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கVனா� 
இரDC ,டயIகH' உ�)யாn உ<ள0. 
அதாவ0 இ�ராைம ,5C ெவVேய�' ேநர)� 
மா)ர' வ10<ளா க< எ�ப0 உ�)யாn 
இ/4பேதாC, ஏைனய ேநரIகV� வ14ப0 உ�) 
பCத4பட,�ைல. (பஹாெர ஷ�அ, பாக' 3, ப@க' 

586) 

�  இ@கால)� கத*@ேகா< அ�ல0 ெம�� vல' 
&Pகைள ,ேஷசமான &ைற�� ெவ5P, �ல 
இடIகV� ெப*தாகO', �ல இடIகV� 
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�JதாகO' ைவ@n�றா க<. அUவா� &P 
ைவ4ப0 ?�னத�ல. 

�  அDண� ந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கV� 
அ&தவா@7: “யா/@7 &PX<ளேதா அவ  அைத 
கD_ய4பCத5C'. (அqதா�, பாக' 4, ப@க' 103, 

ஹZ� 4163) அதாவ0 அைத க3,, எDெண] 
தட,, tவ ேவDC'. 

�  ஹ"ர ஸ]�0னா இ4றா}' C �D ��/�
 �!  �E6& � ��F��
  ��	 �� ���#�!  ��3� �G�?� H  &*��# 
அவ க< &த� &த;� �ைசைய கத*தா க<. 
ேம�' &த� &தலாக ெவ<ைள &Pைய4 பா 0, 
அவ க< ேக5டா க<. இைறவா! இ0 எ�ன? 

அதF7 அ�லா�  ���� �! ��"�# ப)லVதா�. “இ4றா}ேம! 
இ0 கD_யமா7'.” அ4ேபா0 அவ க<, என0 
இைறவா! எ� கD_யைத அ)க*@க> 
ெச]வாயாக! என@GJனா க<. (&வதா, பாக' 2, 

ப@க' 415, ஹZ� 1756) 9க"ெபFற ,*Oைரயாள , 
ஹ�&� உ'ம, ஹ"ர &ஃ4) அ�ம யா கா� 

  ���� ��'���3� 	4
�5 	, �-  அவ க< இ�த ஹZ�� அP4பைட�� 
G�nறா க<. அவ கH@7 &� எ�த ந=@7' 
�ைச ெப*தாக வளர,�ைல அ�ல0 வள �0 
அவ க< கத*)/4பா க<. ஆனா� அவ கV� 
மா @க)� �ைச கத*4ப0 ஷ�அ)� ச5டமாக 
இ/@க,�ைல. இ4ேபா0 தாIகV� vலமாக 
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இ�த அம� ?�னேத இ4றா}� ஆn,5ட0. 
(� ஆ, பாக' 6, ப@க' 193)    

�  �" உத5C@7', நாP@7' இைட4ப5ட, அதF7 
அ@க' ப@க&<ள &Pகைள வ1த� அ�ல0 
=CI7த� =அதா7'. (ஆல'�*, பாக' 5, ப@க' 

358) 

�  க3)� &Pகைள வ14ப0 ம@h� ஆ7'. 
(ஆல'�*, பாக' 5, ப@க' 357) அதாவ0 தைல&Pைய 
வ1@காம� க3)� &Pகைள மா)ர' வ14ப0. 
எUவாெறT�, அ)கமானவ க< தாPைய ஒ3I7 
பC0'ேபா0 க3)� &PகைளX' வ14பா க<. 
ஆனா� தைல&P &3வைதX' வ1தா� 
அ0ட� க3)�<ள &PையX' வ10@ 
ெகா<ளலா'. (பஹாெர ஷ�அ, பாக' 3, ப@க' 587) 

�  நா�7 ெபா/5கைள 9ைத@க ேவDC' எ�ப0 
ச5டமா7'. அைவயாவன: &P, நக', மாத,டா] 
இரதைத ?த' ெச]த 0_, இரத'. (பஹாெர 

ஷ�அ, பாக' 3, ப@க' 588 - ஆல'�*, பாக' 5, ப@க' 
358) 

�  ஆDக< தாP அ�ல0 தைல��<ள ெவ<ைள 
&Pகைளகைள �வ49 அ�ல0 ம�சளான 
xற�Cவ0 &�தஹ4பா7'. இதFகாக ம/தாT 
பய�பCதலா'. 
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�  தாP அ�ல0 தைல�� ம/தாT ேபா5C@ெகாDC 
x)ைர ெகா<ள@Gடா0. ஒ/ ம/0வ*� 
க/04பP இUவா� ம/தாT இ5ட வDண' 
x)ைர ெகா<H'ேபா0 தைல ேபா�றவFJ�<ள 
yC கDகH@7 இறI7nற0, அத� vல' 
பா ைவ பா)4பைடnற0. ம/0வ*� இ@க/0 

இUவா� உ�)யான0. அதாவ0 ஒ/&ைற ஸGேக 

மZனா  � �I��#  ��3�#  அவ கVட' ஒ/ 7/ட  வ�0 
இUவா� GJனா . நா� =ற,@7/டன�ல. 
ைகேசத' எ�னெவ�றா�! ஒ/நா< தைல�� 
க/49 xற ம/தாTைய இ5ட வDண' 
x)ைர@7> ெச�ேற�. எ3�தேபா0 எ� 
கDகV� பா ைவ ெச�� ,5P/�த0.  

�  ம/தாT இCபவ கV� �ைச, �" உதC இ�[' 
தாPைய ஒ3I7பC)ய ஓரIகV� ெவ<ைள 
&Pக< �ல நா5கVேலேய ெத�ப5C ,C'. அைவ 
பா 4பதF7' ந�றாக ,ளIகா0. எனேவ )/'ப 
)/'ப உIகV� &3 தாP@7' உIகளா� xற' 
பDண &Pயா,5டா�', &யF� ெச]0 நா�7 
நா5கH@7 ஒ/ தடைவ 7ைற�தப5ச' ெவ<ைள 
&Pக< ெதVவாகெத*X' இடIகH@7 ெகா�ச' 
ம/தாT ேபா5C@ெகா<ள ேவDC'.  
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�  ஹ"ர ஸ]�0னா அன�  ��	3��#  &(�����  �)
  � �>�- அவ க< 
அJ,ததாக “ஷ ஹு� ஸு�*�” வ/nற0. 
எ�த மTத  தாP�� சாய' (க/49 சாயைத 
த,ர உதாரணமாக �வ49 அ�ல0 ம�சலான 
ம/தாT) ேபாCnறாேரா மரண)F7 =ற7 &�க , 
ந�  அவ*ட' ேக<, கண@7 ேக5க மா5டா க<. 
&�க  G�வா , ந�ேர! நா� இவ*ட' எ4பP 
ேக<, ேக5ப0? இவர0 &க)� இ�லா)� 
ஒV =ரகா�@n�ற0. (ஷ ஹு� ஸு� , ப@க' 152) 

ஆ�ர@கண@கான ?�னா@கைள கFபதF7 ம@தBப0� 
மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட இ/ �Fகளான “பஹாெர 
ஷ�அ” 16ஆ' பாக' (312 ப@கIக<) இ�[' 120 
ப@கIக< அடInய “?�னேத ஓ  ஆDதா4” ஆnய 
�Fகைள வாIn4பPXIக<. தஃவேத இ�லா��� 
மதT காஃ=லா@கV� நாயக)� ஆ���கHட�  
பய_த�' ?�னா@கV� ப�F�@கான �ற�தெதா/ 
வ1யா7'. 

க/ைணைய அைடவதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

?�னா@கைள கFபதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

க�டIக< Z �0,C' காஃ=லா,� பய_XIக< 

ெகC)க< �I7வதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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இTைமயான இ�லா�ய சேகாதர கேள, பயாைன 
&P@n�ற இ�ேநர)� ?�ன0@கV� �ற49@கைள 
X' ேம�' �ல ?�ன0@கைளX', ஒ3@கIகைளX' 
பயா� ெச]X' பா@nயைத ெப�nேற�. அnல)� 

அ)ப) அDண� ந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< 
GJனா க<: “யா  எ� ?�னாைவ ேந�@n�றாேரா 
அவ  எ�ைன ேந�@n�றா , யா  எ�ைன ேந�@n� 
றாேரா அவ  ?வன)� எ�ேனாC இ/4பா .”  

(இ4T அசாn , பாக' 7, ப@க' 343) 

எஜமானாேர! என0<ள' உIக<    

?�னா வா3' இ�லமாக5C'               

?வன)� அய��5டாளனாக  

தாIக< எைன ஆ@க ேவDC' 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

“��� ��"�) ��"37W-�” .&�%/! 14 
.0	
�1& ���"234 ��"�) �8Q) 14 ��� 
�	
�� 

&த;� அDண� ந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கV� 
v�� அ&தவா@7கைள ேகHIக<: 
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� ��கV� கDகH@7', மTத கV� 
அUர0@7' இைடேய உ<ள )ைர எ0ெவ�றா�, 

யாராவ0 ஆைடகைள கழ5C'ேபா0  ۡ/�� �)
  �  GJ@ 
ெகா<வதா7'. (அ� &ஃஜ&� அUஸ, பாக' 2, ப@க' 

59, ஹZ� 2504) 9க"ெபFற ,*Oைரயாள , ஹ�&� 

உ'ம, ஹ"ர &ஃ4) அ�ம யா கா�   ���� ��'���3� 	4
�5 	, �-  
அவ க< G�nறா க<. ?வ/', ப தாO' 
மTத கV� பா ைவ@7 எUவா� தC4பாக 
இ/@nறேதா, அேதேபா� இ0Oமா7', அ�லா� 

( ���� �! ��"�#) Oைடய )@  ��கV� பா ைவ@7 
தC4பாக ஆn ,C'. ஆைகயா� ��க< அைத 
(அதாவ0 ம ம�தானைத) பா @க &Pயா0. 
(� ஆ, பாக' 1, ப@க' 268)     

�  எ�த மTத  ஆைட அ_X'ேபா0 இைத G�n 

றாேரா  �� �
  �)�  �2 	0 �1�	 �� 
 �JK  �L� �/�� M 	 � �N�O�P �- �!  
 �J � 	Q�R  	:��  �� ST6 �9   	 � �U���  SE ��6�O  �V �!   
அவ/ைடய &� =� பாவIக< ம�T@க4ப5C 
,Cn�றன. (ஷுஅ9� ஈமா�, பாக' 5, ப@க' 181, 

ஹZ� 6285) 

0ஆ,� ெபா/<:0ஆ,� ெபா/<:0ஆ,� ெபா/<:0ஆ,� ெபா/<: என@7 இ�த ஆைடைய 
அ_,0 இ�[' என0 எU,த ச@)X' 
ஆFற���J என@7 உபகார' ெச]த 
அ�லா�O@ேக எ�லா49க3'!  
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�  எவ/@7 ெப�ம)யான ஆைட அ_ய 
ச@)�/�0', ப_O@காக அைத அ_யாம� 
,Cnறாேரா அ�லாஹுதஆலா அவ/@7 கராம 
எ[' ஆைடைய அ_,4பா�. (அqதா�, பாக' 4, 

ப@க' 326, ஹZ� 4778) 

�  ந=மா கH@7 &)ைரயானவ , ஈ/லக அ/ளாள , 

அDண� ந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கV� 
&பாரகான ஆைட அ)கமாக ெவ<ைளயாகேவ 
இ/�த0. (க�ஃ9� இ�)பா� ஃ=�)�Bபா=� ;பா� 

;�ெஷ]@ அ40� ஹ@ ெத�ல,, ப@க' 36) 

�  ஆைட ஹலாலான ச'பா)ய)� உ<ளதாக 
இ/@க ேவDC'. எ�த ஆைட ஹராமான 

ச'பா)ய)� இ/�0 ெபற4ப5டேதா, அத� 
vல' ப < மF�' நஃ4லான எ�த ெதா3ைகX' 
ஏF�@ெகா<ள4படமா5டா0. (க�ஃ9� இ�)பா� 

ஃ=�)�Bபா=� ;பா� ;�ெஷ]@ அ40� ஹ@ 
ெத�ல,, ப@க' 41) 

�  அJ,@க4ப5C<ள0: எவ  அம �0@ ெகாDC 
தைல4பாைக அ_nறாேரா அ�ல0 x��@ 

ெகாDC காFச5ைட அ_nறாேரா, அ�லா�  ���� �! ��"�# 
ம/�ேத இ�லாத ேநா�� அவைர �@க ைவ4பா�. 
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(க�ஃ9� இ�)பா� ஃ=�)�Bபா=� ;பா� ;�ெஷ]@ 
அ40� ஹ@ ெத�ல,, ப@க' 39)  

�  அ_X'ேபா0 வல0 ப@க);/�0 ஆர'=XI 
க<. (இ0 ?�னதா7') உதாரணமாக: 7 தா 
அ_X'ேபா0 &த;� ச5ைட�� வல0 ைக4ப@க' 
வல0 ைகையX', =�9 இட0 ப@க' இடைதX' 
ேபாடேவDC'. (க�ஃ9� இ�)பா� ஃ=�)�Bபா=� 

;பா� ;�ெஷ]@ அ40� ஹ@ ெத�ல,, ப@க' 43)  

�  அேதேபா� காFச5ைட ேபாC'ேபா0 &த;� வல0 
காைல, காFச5ைட�� வல4ப@க' ேபாடO'. ேம�' 
(7 தா அ�ல0 காFச5ைடைய) கழ5C'ேபா0 
இதF7 மாFறமாக இட0 ப@கதா� ஆர'=XIக<.  

�  தஃவேத இ�லா��� ெவVW5C x�வனமான 
ம@தBப0� மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட 1197 
ப@கIக< அடInய “பஹாெர ஷ�அ” 3' பாக' 
409' ப@க)� உ<ள0. ?�ன இ0வா7', 
அதாவ0 ஆைட�� �"ப7) &ழIகா�@7', 
கரDைடகா�@7' இைட4ப5ட ப7) வைரX', 
ைககV� �5ட' ஆக@GPய0 ,ர�கV� 
அI7ல ேகாCக< வைரX' ேம�' அகல' ஒ/ 
சா� அளவாகO' இ/4பதா7'. (ர0� &�தா , 

பாக' 9, ப@க' 579)  
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�  ஆDகV� �In அ�ல0 காFச5ைட கரDைட 
கா�@7 ேம� இ/4ப0 ?�னதா7'. (� ஆ, 

பாக' 6, ப@க' 94) 

�  ஆDக< ஆDகV� ஆைடையX', ெபDக< 
ெபDகV� ஆைடையX' அ_ய ேவDC'. 
��வ , ���கH@7 இைட��' இ�த ,டய)� 
கவன' ெச�த ேவDC'.  

�  தஃவேத இ�லா��� ெவVW5C x�வனமான 
ம@தBப0� மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட 1250 
ப@கIக< அடInய “பஹாெர ஷ�அ” 1' பாக' 
481' ப@க)� உ<ள0. ெதா49V;/�0 
&ழIகா�வைர ஆDகV� அUரதா7'. அதாவ0 
அைத மைற4ப0 ப ளா7'. ெதா49< அ)� 
உ<ளடIகா0 ேம�' &ழIகா� உ<ளடI7'. 
(0 ெர &@தா , ர0� &�தா , பாக' 2, ப@க' 93) 
இ@கால)� அ)கமாேனா  �In அ�ல0 
காFச5ைடைய ெதா49V� �3<ள �ல ப7) 
)ற�த வDண' அ_nறா க<. 7 தா ேபா�றைவ 
கைள அ_வத� vல' ேதா;[ைடய xற' 
ெத�படா,5டா� ச*. இ�ைலெயT� ஹராமா7'. 
ேம�' ெதா3ைக�� நா�n� ஒ/ ப7) (1/4)  
)ற�)/�தா� ெதா3ைக Gடா0. (பஹாெர ஷ�அ) 
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7J4பாக ஹ:, உ'ரா,� இ�ரா' அ_�)/4ப 
வ க< இ)� &@nய கவன' ெச�த ேவDC'. 

�  இ@கால)� �ல  அைர@காFச5ைட (HALF PANT) 
அ_�0@ெகாDC ெபா0 இடIகV� ம@கH@7 
&�னா� நடமாCnறா க<. இதனா� அவ கV� 
&ழIகா�', ெதாைடX' ெத�பCn�ற0. இ0 
ஹராமா7'. இ4பP4ப5டவ கV� )ற@க4ப5ட 
&ழIகா� மF�' ெதாைடகV� ப@க' பா ைவ 
ெச�0வ0' ஹராமா7'. 7J4பாக ,ைளயா5C 
ைமதானIக<, உடFப�F� xைலயIக< ேம�' 
கடேலாரIகV�' இUவாறான கா5�க< அ)கமாக 
உ<ள0. எனேவ இ4பPயான இடIகH@7 
ெச�வ)� ேப�த� �க அவ�யமா7'. 

�  ெப/ைம@காக அ_X' ஆைடக< தC@க4 
ப5டதா7'. ெப/ைம உDடா? இ�ைலயா? எ�பைத 
இUவா� அைடயாள4பCதலா'. அதாவ0, இ�த 
ஆைடைய அ_X' &� தன@7 இ/�த xைல, 
அ_�த =ற7' அ4பPேய இ/@7மானா�, இ�த 
ஆைட�� vல' ெப/ைம ஏFபட,�ைல எ�பைத 
,ளIn@ெகா<ளலா'. ேம�' அவ*� xைல மாJ 
,5டா� ெப/ைம வ�0 ,5ட0. ஆகேவ அ4பPயான 
ஆைடைய ,5C' த, �0 ெகா<HIக<. 
ஏெனT� ெப/ைம �கO' ேமாசமான பDபா7'. 
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(பஹாெர ஷ�அ, பாக' 3, ப@க' 409, ர0� &�தா , 
பாக' 9, ப@க' 579)   

��� ���8'� 

தாP, ?�ேப�, தைல�� ப>ைச xற தைல4பாைக, 
?�னதான &ைற�� &ழIகா�@7', கரDைட 
கா�@7' ம)�� ெவ<ைள 7 தா, ச5ைட�� 
ைக4ப7) ஒ/ சா� அகல&', ெந��� உ<ள)� 
ப@க' இ/@7' பா@ெக5P� ��வா@ ைவ4பதFகான 
இட', கரDைட கா�@7 ேமலாக காFச5ைட. (தைல�� 
ெவ<ைள ேபா ைவX', ேபா ைவ ேம� ேபா ைவ ேபா5C 
மதT இ�ஆமா =ரகார' அம� ெச]தவா� BROWN 
ேபா ைவX' ைவ)/�தா� �க>�ற�த0) 

அதா*� 0ஆ:அதா*� 0ஆ:அதா*� 0ஆ:அதா*� 0ஆ: யா அ�லா�  ���� �! ��"�#! என@7', மதT 
ேதாFற)� வா3' அைன0 இ�லா�ய சேகாதர  

கH@7' ப>ைச 7B4பா,� xழ;� ஷஹாதைதX', 
ஜ�ன0� ப��� அட@க4ப5C, ஜ�ன0� =ரெதௗ�� 

இTய ேநச  கDம_ நாயக' ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ 
அ�னவ கHைடய அய� �5டாளனாக இ/@7' 
பா@nயைதX' த/வாயாக! யா அ�லா�! அைன0 
உ'ம)ன கV� பாவIகைளX' ம�T4பாயாக!   

 
ٓ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل
ٰ
ِلِ  ۡيهِ تََعا3

ٰ
م َوا

�
 وََسل
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அ�னவ கV� ஆ�@ தைல4பாைப, Zஸு�4, தாPXட� 

மதT ேதாFற)� எUவளO அழகாக ேதாFறமV@nறா  

ஆ�ர@கண@கான ?�னா@கைள கFபதF7 ம@தBப0� 
மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட இ/ �Fகளான “பஹாெர 
ஷ�அ” 16ஆ' பாக' (312 ப@கIக<) இ�[' 120 
ப@கIக< அடInய “?�னேத ஓ  ஆDதா4” ஆnய 
�Fகைள வாIn4பPXIக<. தஃவேத இ�லா��� 
மதT காஃ=லா@கV� நாயக)� ஆ���கHட�  
பய_த�' ?�னா@கV� ப�F�@கான �ற�தெதா/ 
வ1யா7'. 

க/ைணைய அைடவதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

?�னா@கைள கFபதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

க�டIக< Z �0,C' காஃ=லா,� பய_XIக< 

ெகC)க< �I7வதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

இTைமயான இ�லா�ய சேகாதர கேள, பயாைன 
&P@n�ற இ�ேநர)� ?�ன0@கV� �ற49@கைள 
X' ேம�' �ல ?�ன0@கைளX', ஒ3@கIகைளX' 
பயா� ெச]X' பா@nயைத ெப�nேற�. அnல)� 

அ)ப) அDண� ந=  ��* �+ ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  அ�னவ க< 
GJனா க<: “யா  எ� ?�னாைவ ேந�@n�றாேரா 
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அவ  எ�ைன ேந�@n�றா , யா  எ�ைன ேந�@n� 
றாேரா அவ  ?வன)� எ�ேனாC இ/4பா .” (இ4T 

அசாn , பாக' 7, ப@க' 343)  

எஜமானாேர! என0<ள' உIக<    

?�னா வா3' இ�லமாக5C'               

?வன)� அய��5டாளனாக  

தாIக< எைன ஆ@க ேவDC' 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

“��$(���� �?�
 �5�Y& ������9 
A&9�����” .&�%/! 25 .0	
�1& 
���"234 ��$(����T& 25 ��� �	
�� 

ந= ெப/மானா  ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கV� 6 
ெபா�ெமா1க<: 

�  தைல4பாைகXட� இரDC ர@அ ெதா3வ0 
தைல4பாைக இ�லாம� 70 ர@ஆ ெதா3வைத 
,ட �ற�த0. (அ�= ெதௗ� B=மஃy*� கதா4, பாக' 

2, ப@க' 265, ஹZ� 3233) 
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�  ெதா4=@7 ேம� தைல4பாைக அ_வேத நம@7' 
&�*��கH@7' ம)��<ள ,)யாசமா7'. 
ஒ/ &�;' தைல4பாைகைய ?FJ@க5C' 
ஒUெவா/ மP49@காகO', nயாம நாள�� 
அவ/@7 ஒ/ �  வழIக4பC'. (அ� ஜா�உ� 

ஸ�  ;�ஸுw), ப@க' 353, ஹZ� 5725)  

�  x>சயமாக ெவ<V@nழைம�� தைல4பாைக  

அ_பவ/@7 அ�லா�  ���� �! ��"�# O', அவ[ைடய 
மல@7கH' ஸலவாைத அ[4= ைவ@nறா க<. 
(அ� = ெதௗ� B=மஃy*� கதா4, பாக' 1, ப@க' 147, 
ஹZ� 529)  

�  தைல4பாைக அ_�0 ெதா3வ0 பதா�ர' 
ந�ைமகH@7 சமமா7'. (அ� = ெதௗ� B=மஃy*� 

கதா4, பாக' 2, ப@க' 406, ஹZ� 3805 - ஃபதாவா 

ரZஸ,]யா &க ரஜா, பாக' 6, ப@க' 213) 

�  தைல4பாைகXட� ஒ/ ஜு'ஆ ெதா3வ0, 
தைல4பாைக இ�லாம� 70 ஜு'ஆ ெதா3வதF7 
சமமா7'. (இ4T அசாn , பாக' 37, ப@க' 355) 

�  தைல4பாைக அேர=ய கV� n�டமா7'. எனேவ 
தைல4பாைக அ_XIக<, உIகV� கD_ய' 
அ)க*@7'. ேம�' யாராவ0 தைல4பாைக 
அ_�தா� ஒUெவா/ மP4=F7' அவ/@7 ஒ/ 
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ந�ைமXDC. (க�Zஸு� உ'மா�, பாக' 15, ப@க' 133, 

இல@க' 41138) 

�  தஃவேத இ�லா��� ெவVW5C x�வனமான 
ம@தBப0� மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட 1197 
ப@கIக< அடInய “பஹாெர ஷ�அ” 3' பாக' 
660' ப@க)� உ<ள0. தைல4பாைகைய எ3�0 
x�� க5CIக<. காFச5ைடைய (பாஜாமா) 
உ5கா �0 அ_XIக<. யாராவ0 இதF7 
மாFறமாக> ெச]தா� (அதாவ0 தைல4பாைகைய 
இ/�0@ெகாDC', காFச5ைடைய எ3�0 x��' 
அ_வாேரயானா�) ம/�ேத இ�லாத ேநா�னா� 
அவ  பா)@க4பCவா .   

�  தைல4பாைகைய க5CவதF7 &�னா� சF� 
தாம)0, ந�ல ந�ல x]ய0@கைள ைவ0@ 
ெகா<HIக<. ஏெனT� ஒ/ ந�ல x]யதாவ0 
இ/@கா,5டா� ந�ைம nைட@கா0. ஆகேவ 
7ைற�த0 ?�னதான தைல4பாைகைய அ�லா� 
 ���� �! ��"�# Oைடய )/4ெபா/த)Fகாக க5Cnேற� 
எ�� x]ய ைவ0@ெகா<HIக<.    

�  தைல4பாைக�� &தலாவ0 மP4ைப தைல�� 
வல0 ப@கமாக ?F�வேத �ற�த &ைறயா7'. 
(ஃபதாவா ரZஸ,]யா, பாக' 22, ப@க' 199)  
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�  ரஸு�மா கV� தைலவ , ஈ/லக அ/ளாள  

கDம_ நாயக' ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கV� 
&பாரகான தைல4பாைக�� �'லா� (?Fற4படாத 
கைட� ப7)) ெபா0வாக &பாரகான &0n� 
=�னா� இ/@7'. �லேநரIகV� வல0 ப@க&', 
�ல ேநரIகV� அ�னவ கV� &பாரகான 
&0n� இரDC ேதா<கH@7' ம)�� 
இரDC �'லா@க< இ/@7'. ேம�' �'லாைவ 
இட0 9ற' ெதாIக ைவ4ப0 ?�ன0@7 
மாFறமா7'. (அ�ஃஅ0� ல'ஆ, பாக' 3, ப@க' 582) 

�  தைல4பாைக�� �'லா� 7ைற�தப5ச' நா�7 
,ர�கV� அளO இ/@க ேவDC'. ேம�'  

�  ஆக@GPய அளO (நC &07 வைர அதாவ0 
n5டத5ட) ஒ/ ைகயளO இ/@க ேவDC'. 
(ஃபதாவா ரZஸ,]யா, பாக' 22, ப@க' 182) (நC,ர;� 
�_�� இ/�0 &5C@ைக வைரX<ள அளைவ 
ஒ/ ைகெய�� ெசா�ல4பC') 

�  n4லாைவ &�ேனா@n x��@ெகாDC தைல4 
பாைக க5CIக<. (க�ஃ9� இ�)பா� ஃ=�)�Bபா=� 

;பா�, ப@க' 38) 

�  தைல4பாைக�� ?�ன இ0வா7'. அதாவ0 21/2 
அPைய ,ட 7ைறயாம�', 6 அPைய ,ட 
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Gடாம�' இ/4பேதாC, அ0 7B4பா,� 
வPவ)� க5ட4பட� ேவDC'. (ஃபதாவா 

ரZஸ,]யா, பாக' 22, ப@க' 186) 

�  தைல &3வைதX' vட@GPய அளO மP49@கைள 
தர@GPய ெப*ய ைக@75ைட இ/�தா�, அ0ேவ 
தைல4பாைகயா7'. ேம�'  

�  ஒ�� அ�ல0 இரDC மP49@கைள தர@GPய 
ஒ/ �Jய ைக@75ைடயா� ?FJ@ெகா<வ0 
ம@h� ஆ7'. (பதாவா ரZஸ,]யா &க ரஜா, பாக' 7, 

ப@க' 299) 

�  தைல4பாைகைய )/'பO' 9)தாக க5டேவDC 
மா��, �Iக< எUவா� க5Pr கேளா அUவாேற 
=*XIக<. ஒேர தடைவ�� கல5P தைர�� ேபாட 
ேவDடா'. (ஆல'��, பாக' 5, ப@க' 330) 

�  தைல4பாைகைய �DC' க5டேவDC' எ�ற 
x]ய0ட� ேதைவ@காக கழF�'ேபா0, ஒUெவா/ 
மP4ைப )ற@7'ேபா0' ஒUெவா/ பாவ' 
ம�T@க4பCn�றன. (&ல@க� அZ� ஃபதாவா 

ரZஸ,]யா &க ரஜா, பாக' 6, ப@க' 214)  

தைல4பாைக�� 6 ம/0வ பய�கைள கவTXIக<: 
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�  தைலைய )ற�)/4பவ கHைடய &PகV� �0 
7V , yC இ�[' ெவ�� ேபா�றைவகV� 
ேநரPயான தா@க' ஏFபCn�ற0. அதனா� &Pக< 
மா)ரம�ல vைலX', &க&' Gட தா@க4பCவ 
0ட� ஆேரா@nய&' பா)4பைடயலா'. ஆகேவ 
?�னைத =�பF�' ேநா@க0ட� தைல4பாைக 
அ_வதா� ஈ/லn�' பா0கா49 nைட@nற0.  

�  ம/0வ ஆ],�பP தைலவ;@காக தைல4பாைக 
அ_வ0 அ)க =ரேயாஜைத ஏFபC0'. 

�  தைல4பாைக அ_வதா� vைல@7 ச@) nைட4ப 
0ட�, ஞாபக ச@)X' வ�வைடnற0. 

�  தைல4பாைக அ_வதா� ேநமமாக தCம� 
ஏFபடா0. அ�ல0 அUவா� ஏFப5டா�' அத� 
பா)49 7ைறவாக இ/@7'.  

�  தைல4பாைக�� �'லா உட;� �" ம5ட 
ப@கவாதைத பா0கா@7'. ஏெனT� �'லா 
&0ெக�'ைப காலxைல�;/�0 உதாரணமாக 
7V , உ�ன' ேபா�றவFJ;/�0 பா0கா@7'.   

�  தைல4பாைக�� �'லா vைல �@க ேநா�� 
பா)4ைப 7ைற@7'. இ�ேநா]@7 “ஷ ஷா'” 
எ�� ெசா�ல4பC'.  
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�  &ஹ@n@ அல� இலா@, கா)&� &ஹ)��, 
ஹ"ர அ�லாமா ெஷ]@ அ40� ஹ@ &ஹ)� 

ெத�ல, B�6�A�
  �5� 	,�-  ��	 �� ��'  �)
  அவ க< அJ,@n�றா க<: 

“ந= ெப/மானா  ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கV� 
&பாரகான தைல4பாைக அ)கமாக ெவ<ைள 
யாகO', �லசமய' க/4பாகO' இ�[' �லசமய' 
ப>ைசயாகO' இ/�த0.” (க�ஃ9� இ�)பா� 

ஃ=�)�Bபா=� ;பா� ;�ெஷ]@ அ40� ஹ@ 
ெத�ல,, ப@க' 38) 

��� � ���  �2� 	0 �1�	 �� 
  ���� �! ��"�#  அnல)� அ)ப), அDண� ந=      
��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< தIகV� &பாரகான 
தைல�� ப>ைச xற தைல4பாைக அ_�)/@nறா க<. 
தஃவேத இ�லா� ப>ைச xற தைல4பாைகைய தன0 
அைடயாள> ��னமாக ஆ@nX<ள0. ப>ைச xற 
தைல4பாைக@7 எதைகய �ற49@க<! ம@க0 

மாம�ன , மZன0 மாேவ�த ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ  
கV� ஒV@க)  �?' ெரௗழாO@7 ேமலாக பளபள4 

பாக இலIn@ெகாDP/@7' 7B4பாO' ப>ைச xறேம! 

எனேவ நாயக' ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ கV� ேநச க 
H' தIக< தைலகைள ப>ைச xறதா� ெஜா;@க> 
ெச]ய ப>ைச xற தைல4பாைகைய அ_�0@ெகா<ள 

ேவDC'. ேம�' கC' (Dark) ப>ைசயாக இ/@காம�, 

அழகான இேலசான (Light) ப>ைசயாக இ/@க ேவDC'. 
ஏெனT� �ர);/�0 பா @7'ேபா0 இர,� 
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இ/V�' அழகாகO', =ரகாசமாகO' இ/4பைத 
இல7வாக கDC@ெகா<ள &PX'. 

y*ய, ச�)ரT� எU,த  

ேதைவX��ைல மZனாO@7 

அI7 இரO பக� அ�னவ கV�  

ப>ைச 7B4பா இலI7nற0 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

ஆ�ர@கண@கான ?�னா@கைள கFபதF7 ம@தBப0� 
மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட இ/ �Fகளான “பஹாெர 
ஷ�அ” 16ஆ' பாக' (312 ப@கIக<) இ�[' 120 
ப@கIக< அடInய “?�னேத ஓ  ஆDதா4” ஆnய 
�Fகைள வாIn4பPXIக<. தஃவேத இ�லா��� 
மதT காஃ=லா@கV� நாயக)� ஆ���கHட�  
பய_த�' ?�னா@கV� ப�F�@கான �ற�தெதா/ 
வ1யா7'. 

க/ைணைய அைடவதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

?�னா@கைள கFபதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

க�டIக< Z �0,C' காஃ=லா,� பய_XIக< 

ெகC)க< �I7வதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 
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 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

இTைமயான இ�லா�ய சேகாதர கேள, பயாைன 
&P@n�ற இ�ேநர)� ?�ன0@கV� �ற49@கைள 
X' ேம�' �ல ?�ன0@கைளX', ஒ3@கIகைளX' 
பயா� ெச]X' பா@nயைத ெப�nேற�. அnல)� 

அ)ப) அDண� ந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< 
GJனா க<: “யா  எ� ?�னாைவ ேந�@n�றாேரா 
அவ  எ�ைன ேந�@n�றா , யா  எ�ைன ேந�@n� 
றாேரா அவ  ?வன)� எ�ேனாC இ/4பா .”  

(இ4T அசாn , பாக' 7, ப@க' 343) 

 

எஜமானாேர! என0<ள' உIக<    

?�னா வா3' இ�லமாக5C'               

?வன)� அய��5டாளனாக  

தாIக< எைன ஆ@க ேவDC' 
 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3
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“���%�	%& �	%)���) �+"-�” 
.&�%/! 19 .0	
�1& ���"234 
���%�	%& 19 ��� �	
�� 

�  ஆDக< தIக ேமா)ர' அ_வ0 ஹராமா7'. 

ஈ/லக அ/ளாள , ந= ெப/மானா  ��� �$�!  �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ 
அ�னவ க< தIக)� ேமா)ர' அ_வைத 
தC0<ளா க<. (ஸ}� 9ஹா*, பாக' 4, ப@க' 67, 

ஹZ� 5863)   

�  (ப/வ வயைத அைடயாத) ஆD =<ைளகH@7 
தIக', ெவ<V�லான நைககைள அ_,4ப0 
ஹராமா7'. ேம�' யா  அ_,@nறாேரா அவ  
பா,யாவா . அேதேபா� ஆD =<ைளகV� ைக, 
கா�கV� ேதைவ��J ம/தாT ேபாCவ0' 
Gடா0. ெபDக< தன0 ைக, கா�கV� ேபா5C@ 
ெகா<ளலா'. ஆனா� ஆD =<ைளகH@7 
ேபா5டா� பா,யாவா . (பஹாெர ஷ�அ, பாக' 3, 

ப@க' 428 – 0 ேர &@தா  வ ர0� &�தா , பாக' 9, 

ப@க' 598) �� ெபD=<ைளகV� ைக, கா�கV� 
ம/தாT ேபாCவ)� தைடேய0' nைடயா0.  

�  இ/'=னா� ெச]ய4ப5ட ேமா)ர' நரகவா)கV� 
ஆபரணமா7'. () �), பாக' 3, ப@க' 305, ஹZ� 

1792)   

www.dawateislami.net



163 மதT &0@க<  
 

51 

�  ஆDகH@ெக�� அைம@க4ப5ட ேமா)ரேம 
ஆDகH@7 ஆ7மா7'. அதாவ0 ஒ/ க� 
மா)ர' இ/@க ேவDC'. அ)� ஒ��@7 
அ)கமான கFக< இ/�தா�, அ0 ெவ<Vயாகேவ 

இ/�தா�' ஆDகH@7 Gடா0. (ர0� &�தா , 

பாக' 9, ப@க' 597) 

�  க� இ�லாத ேமா)ர' அ_வ0 ஆகா0. 
ஏெனT� அ0 ேமா)ரம�ல, மாறாக உேலாக 
ஆபரண' ஆ7'.  

�  &கதஆ0ைடய (அதாவ0 �ல yரா@கV� 

ஆர'ப)� வ/'  ّٓالٓـم ேபா�ற) எ30@க< 

ெபா)�த ேமா)ர' அ_வ0 GC'. ஆனா� 
&கதஆ0ைடய எ30@க< ெபா)�த 
ேமா)ரைத O3 இ�லாம� அ_வ0, ெதாCவ0 
அ�ல0 &ஸாஃபஹா ெச]X'ேபா0 ைகெகாC4பவ  
இ�த ேமா)ரைத O3 இ�லாம� ெதாCவ0 
Gடா0.  

�  அேதேபா� ஆDக< ஒ�ைற ,ட அ)கமாக 
(ஆ7மா@க4ப5ட) ேமா)ர' ேபாCவ0 அ�ல0 
உேலாக)னா� ெச]ய4ப5ட ேமா)ர' ஒ�ேறா 
அ�ல0 ஒ�ைற ,ட அ)கமாகேவா ேபாCவ0 
Gடா0. ஏெனT� இ0 (உேலாக ேமா)ர') 
ேமா)ரம�ல. ெபDக< உேலாக)னா� ெச]ய4ப5ட 
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ேமா)ர' ேபாடலா'. (பஹாெர ஷ�அ, பாக' 3, ப@க' 

428)   

�  ெவ<V�� ஒ/ ேமா)ர' ஒ/ க�;� பார' 
நா�கைர மாஷாைவ (அதாவ0 நா�7 nரா' 374 
��; nராைம) ,ட 7ைறவாக இ/@க ேவDC'. 
&)ைர�� ேதைவ இ�லா,5டா�' அ_வ0 

ஜா�Zஸா7'. (ஆனா�) அைத ,5C,Cவ0 
(அதாவ0 யா/@7 &)ைர�� ேதைவ��ைலேயா 
அவ  ஆ7மா@க4ப5ட ேமா)ரைதX' ேபாடாம� 
இ/4ப0) �க>�ற�ததா7'. ேம�' (யா/@7 
ேமா)ரதா� &)ைர�C' ேதைவ உ<ளேதா 

அவ/@7) &)ைர�CவதFகாக ேபாCவ0 ஜா�Z� 
ம5Cம�J ?�னதா7'. ஆ', ெப/ைம@காக 
அ�ல0 ெபDகைள4ேபா�� அலIகார' 
ெச]வதFகாக அ�ல0 ேவ� ஏதாவ0 ேமாசமான 
ேநா@க0ட� ஒ/ ேமா)ர' ம5Cம�ல, அ4பPயான 

x]ய0ட� ந�ல ஆைடக< அ_வ0' ஜா�Z� 
அ�ல. (ஃபதாவா ரZஸ,]யா, பாக' 22, ப@க' 141) 

�  ெபா/நா5கV� ேமா)ர' அ_வ0 &�தஹ4பா 
7'. (பஹாெர ஷ�அ, பாக' 1, ப@க' 779,780) ஆனா� 
ஆDக< அ�த ஆ7மா@க4ப5ட ேமா)ரைதேய 
அ_XIக<. 
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�  யா/@7 &)ைர (Stamp) ப)@7' ேதைவX<ளேதா 
அவ கH@ேக ேமா)ர' ?�னதா7'. உதாரணமாக, 
அரச�, கா1, ேம�' ஃபவா,� �0 
(ேமா)ரதா�) &)ைர ப)@க@GPய உலமா@க<. 
அவ கைள த,ர &)ைர ப)@7' ேதைவயFற 
ஏைனேயா/@7 ?�னத�ல, ெபா0வாக ேமா)ர' 

ஜா�Zஸா7'. (ஆல'�*, பாக' 5, ப@க' 335) 
இ@கால)� ேமா)ரதா� &)ைர ப)@7' 
வழ@க' இ�ைல. மாறாக அ�த ேவைல@காக 

“Stamp” தயா*@க4பCnற0. ஆகேவ யா/@7 
&)ைர ப)@7' ேதைவ��ைலேயா அ�த கா1 
ேபா�ேறா/@7' ேமா)ர' ேபாCவ0 ?�னத�ல. 

�  ேமா)ர)� க� ப)த ப7)ைய ஆDக< 
ைக�� உF9றமாகO', ெபDக< ெவV49றமாகO' 
அ_ய ேவDC'. (அ��தாயா, பாக' 4, ப@க' 367) 

�  ெவ<V�னா� ெச]ய4ப5ட ெவ�' ேமா)ர' 
ெபDகV� ,ேஷட ஆபரணமா7'. ஆDகH@7 
ம@h� (த���X', Gடாத பாவமான கா*ய&') 
ஆ7'. (ஃபதாவா ரZஸ,]யா, பாக' 22, ப@க' 130) 

�  ெபDக< தIக', ெவ<V அ�ல0 உேலாக)னா� 
ெச]ய4ப5ட எதைன ேமா)ர' ேவDCமானா�' 

ேபாடலா'. இ)� க�;� எD_@ைக மF�' 
பார)F7 எU,த xப�தைனX' nைடயா0. 
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�  இ/'9 ேமா)ர)� இ/'9 ,ளIகாதவா� 
ெவ<Vயா� &ழா' qச4ப5P/�தா�, அைத 
அ_வ)� (ஆD, ெபD யா/@7') தைடேய0 
��ைல. (ஆல'�*, பாக' 5, ப@க' 335)      

�  இரDC ைககV� ஏதாவ0 ஒ/ ைக�� ேமா)ர' 
ேபாடலா'. ேம�' அைத ��ன ,ர;� ேபாCIக<. 
(ர0� &�தா , பாக' 9, ப@க' 596) 

�  ேந >ைச�� அ�ல0 ஓ) ஊத4ப5ட உேலாக) 

னா� (Metal) ெச]த ைக வைளயைல ேபாCவ0' 
ஆDகH@7 Gடாத0', பாவ&மா7'. அேதேபா� 

�  மZனா &னUவரா  �ۡ���!  �WX ����  �)
  ��M��
�P ۡ� �Y�W0  அ�ல0 அ:�  
ஷ�ஃ9ைடய ெவ�மேன ெவ<V அ�ல0 ஏதாவ0 
உேலாக)னா� ெச]ய4ப5ட ேமா)ர' ேம�' 
இ/'9 ேமா)ர&' Gடா0.  

�  vலேநா] மF�' ஏைனய ேநா]கH@காக ஓ) 
ஊ)ய ெவ�மேன ெவ<V அ�ல0 ஏதாவ0 
உேலாக)னா� ெச]ய4ப5ட ேமா)ர&' ஆDக 
H@7 Gடா0. 

�  யாராவ0 இ�லா�ய சேகாதர  உேலாக)னா� 
ெச]ய4ப5ட ைகவைளய�, ேமா)ர', அ[ம)@க4 
படாத ேமா)ர' அ�ல0 உேலாக சIn; 

(BRACELET-CHAIN) அ_�)/�தா�, உடேன கழFJ 
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,5C ெதௗபா ெச]0@ெகா<HIக<. ேம�' 
இTேம� அ_யாம� இ/@க உ�) ெகா<HIக<. 

ஆ�ர@கண@கான ?�னா@கைள கFபதF7 ம@தBப0� 
மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட இ/ �Fகளான “பஹாெர 
ஷ�அ” 16ஆ' பாக' (312 ப@கIக<) இ�[' 120 
ப@கIக< அடInய “?�னேத ஓ  ஆDதா4” ஆnய 
�Fகைள வாIn4பPXIக<. தஃவேத இ�லா��� 
மதT காஃ=லா@கV� நாயக)� ஆ���கHட�  
பய_த�' ?�னா@கV� ப�F�@கான �ற�தெதா/ 
வ1யா7'. 

க/ைணைய அைடவதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

?�னா@கைள கFபதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

க�டIக< Z �0,C' காஃ=லா,� பய_XIக< 

ெகC)க< �I7வதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

இTைமயான இ�லா�ய சேகாதர கேள, பயாைன 
&P@n�ற இ�ேநர)� ?�ன0@கV� �ற49@கைள 
X' ேம�' �ல ?�ன0@கைளX', ஒ3@கIகைளX' 
பயா� ெச]X' பா@nயைத ெப�nேற�. அnல)� 

அ)ப) அDண� ந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< 
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GJனா க<: “யா  எ� ?�னாைவ ேந�@n�றாேரா 
அவ  எ�ைன ேந�@n�றா , யா  எ�ைன ேந�@n� 
றாேரா அவ  ?வன)� எ�ேனாC இ/4பா .”  

(இ4T அசாn , பாக' 7, ப@க' 343) 

எஜமானாேர! என0<ள' உIக<    

?�னா வா3' இ�லமாக5C'               

?வன)� அய��5டாளனாக  

தாIக< எைன ஆ@க ேவDC' 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

“ZL��� ��N�
 ������9 A&9	����” 
.&�%/! E �
 .0	
�1& ���"234 
ZL��=& 20 ��� �	
�� 

ஆர'பமாக அDண� ந=   �)
  ��* �+��� �$�! �ٖ� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  அ�னவ கV� 
இரDC ெபா�ெமா1க<: 

�  ��வா@ ெச]0 இரDC ர@அ ெதா3வ0, 
��வா@ இ�லாம� 70 ர@ஆ ெதா3வைத,ட 
�ற�த0. (அத �4 வத }4, பாக' 1, ப@க' 102, 

ஹZ� 18)  
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�  ��வா@ உபேயாn4பைத தன@7 அவ�யமா@n@ 
ெகா<HIக<. ஏெனT� அ)� வா�� �]ைம 
உ<ளேதாC, இைறவT� )/4ெபா/த)F7 
காரண&' ஆ7'. (&�ன இமா' அ�ம இ4[ 

ஹ'ப�, பாக' 2, ப@க' 438, ஹZ� 5869)   

�  தஃவேத இ�லா��� ெவVW5C x�வனமான 
ம@தBப0� மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட பஹாெர 
ஷ�அ &த� பாக',  288' ப@க)�, ஸ/� 
ஷ�ஆ, ப/ த�கா, ஹ"ர அ�லாமா ெமௗலானா 

&ஃ4) &ஹ'ம அ'ஜ அ; அஃல� B�6�A�
  �5� 	, �-  ��	 �� ��'  �)
  
அவ க< எ30nறா க<. சIைகயான ெஷ]@மா  
க< G�nறா க<: எ�த மTத  ��வா@ைக 
வழ@கமா@n@ ெகா<வாேரா, மரணத/வா�� 
அவ/@7 க;மாைவ ெமா1வதFகான நFபா@nய' 

nைட@7'. ேம�' யா  அB=� சா4=Cnறாேரா 
மரணத/வா�� அவ/@7 க;மாைவ ெமா1X' 
பா@nய' nைட@கா0.  

�  ஹ"ர ஸ]�0னா இ4[ அB4பா�   �)
  � �>�-� �0��	3�#  &(�����  

அவ க< அJ,@nறா க<. ��வா@n� ப0 
�ற49க< உ<ளன. வாைய �]ைம4பC0nற0, 
ப� ஈ/கைள  பல4பC0nற0, கD பா ைவைய 
அ)க*@nற0, சVைய ெவVேயF�nற0, வா�� 
0 நாFறைத �@7nற0, ?�னாO@7 ஒ4பாnற0, 
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மல@7மா க< மn"�யைடnறா க<, இைறவ� 
)/4)யைடnறா�, ந�ைமைய அ)க*@க> 
ெச]nற0 ேம�' இைர4ைபைய tரா@7nற0. 
(ஜ'உ� ஜவா�ஃ ;�ஸுw), பாக' 5, ப@க' 249, 
ஹZ� 14867)  

�  ஹ"ர ஸ]�0னா அ40� வ�ஹா4 ஷ�ராT  
 ۡ6��3�
  �Z � �� �$  �[ ��2�O �- �L
  அவ க< 7J4=Cnறா க<. ஒ/ தடைவ 

ஹ"ர அqப@  �4; ப@தா)  � \
B���   �5� 	, �-  ��	 �� ��'  �)
  
அவ கH@7 O3 ெச]X'ேபா0 ��வா@ 
ேதைவ4ப5ட0, எUவளO ேதPX' nைட@க,�ைல. 
எனேவ ஒ/ Zனா  (ஒ/ தIக நாணய') ெகாC0 
ஒ/ ��வா@ைக வாIn பய�பC)னா க<. 
அ4ேபா0 �ல மTத க<, �Iக< �க அ)கமாக 
ெசலO ெச]0 ,5� க<! இUவளO ெப*ய 
ெதாைக@7 எIகாவ0 ��வா@ வாI7வா களா? 
என ேக5டதF7, அவ க< ப)லVதா க<, 
x>சயமாக இ�த உலக&' அத� அைன0 

வ�0@கH' அ�லா�  �! ��"�# ����  ,ட' ஒ/ ெகா?,� 
இற@ைக@7 சமமான அளOGட த7) வா]�த0 
nைடயா0. “nயாம நாV�ேபா0, � என0 ேநச*� 
?�னாைவ (��வா@ைக) ஏ� ,5டா]? நா� 
உன@7 வழInய ெசா0, ெச�வ)� யதா த' 
(எ�Tட)�) ெகா?,� இற@ைக@7 சமமாக Gட 
இ�ைல. அUவாறா��, இ�த இ1வான ெச�வைத, 
அ�த மாெப/' ?�னாைவ (��வா@ைக) ெபF�@ 

www.dawateislami.net



163 மதT &0@க<  
 

59 

ெகா<வதFகாக ஏ� ெசல,ட,�ைல? எ�� 

அ�லா�  ���� �! ��"�# எ�Tட' ேக5டா�, நா� எUவா� 
ப)லV4ேப�?” (&ல@க� அZ� லவாnஹு� அ�வா , 

ப@க' 38) 

�  ஸ]�0னா இமா' ஷா=ஈ B�6�A�
  �5� 	, �-  ��	 �� ��'  �)
  அவ க< 
அJ,@nறா க<. நா�7 ,டயIக< 9)ைய 
அ)க*@க> ெச]nற0: �D ேப>?@கைள ,5C' 
த, �)/4ப0, ��வா@ பா,4ப0, ந�லவ கHட� 
ேச �)/4ப0 ேம�' தன0 இ��� =ரகார' 
அம� ெச]வ0. (ஹயா0� ஹயவா�, பாக' 2, ப@க' 

166)  

�  ��வா@, Zைஸ�� அ�ல0 ேவ4பமர' அ�ல0 
�� (அதாவ0 அத� ��வா@ ம�ச� 
xற&ைடயதாக இ/@7') அ�ல0 இ0ேபா�ற 
கச4பான ?ைவXைடய மரIகளாக இ/@க ேவDC'. 

�  ��வா@n� அகல' ��ன ,ர;� அளO 
இ/@க ேவDC'.   

�  ��வா@n� �ள' ஒ/ சாைன,ட அ)கமாக 
இ/@க@Gடா0. இ�ைலெயT� ைஷதா� அ)� 
அம �0@ெகா<வா�.  

�  ��வா@n� ேமFப7) (பFகV� உபேயாn@7' 
ப7)) ெம�ைமயாக இ/@க ேவDC'. இ�ைல 
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ெயT� அ0 பFகH@7', ப� ஈ/கH@7�ைடேய 
இைடெவV உ/வாக காரணமாn ,C'. 

�  ��வா@ 9)தாக (Fresh) இ/4ப0 �க>�ற�த0. 
இ�ைலெயT�, ஒ/ 7வைள தDm*� 
ஊரைவ0 ெம�ைமயா@n@ ெகா<HIக<. 

�  அத� ேமFப7) (பFகV� உபேயாn@7' ப7)) ஐ 
)ன&' ெவ5P@ெகா<வ0 ந�ல0. ஏெனT� 
அ)� கச49 த�ைம இ/@7' வைரதா� அ0 
பய[<ளதாக இ/@7'.  

�  பFகைள அகலதா� ��வா@ ெச]XIக<.  

�  எ4ேபா0 ��வா@ ெச]தா�' 7ைற�த0 v�� 
&ைற ெச]XIக<. 

�  ஒUெவா/ தடைவX' க3,@ெகா<HIக<. 

�  ��வா@ைக வல0 ைகயா� இUவா� =PXIக<. 
அதாவ0 �� ,ர� �ழாகO', ம)��<ள v�� 
,ர�க< ேமலாகO' ேம�' ெப/,ர� தைல 
ப@க&' இ/@க ேவDC'.  

�  ஆர'பமாக வல0 ப@க)� ேம� பFகV�', 
=�9 இட0 ப@க)� ேம� பFகV�', =�ன  
வல0 ப@க)� �" பFகV�' =�9 இட0 
ப@க)� �" பFகV�' ��வா@ ெச]XIக<.  
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�  உ<ளIைகயா� பFJ4=P0 ��வா@ ெச]வதா� 
vலேநா] ஏFபC' அ>ச&<ள0. 

�  ��வா@ O3O@7 &� ெச]n�ற ?�னதா7'. 
எT[', ஒ/வ*� வா�� 0 வாைட �?ேமயானா� 
��வா@ ெச]0@ெகா<வ0 ?�னேத &அ@கதா 
ஆ7'. (மஅஹு அZ� ஃபதாவா ரZஸ,]யா, பாக' 1, 

ப@க' 623) 

�  ��வா@ பய�பCத &Pயாத xைல@7 வ�0 
,5டா� அைத �ச ேவDடா'. ஏெனT� அ0 
?�னாைவ xைறேவFJய க/,யா7'. எ�த 
இட)லாவ0 கவனமாக ைவ0 ,CIக< 
அ�ல0 9ைத0 ,CIக< அ�ல0 க� ேபா�ற 
பாரமான ெபா/Hட� க5P கட;� ேபா5C 
,CIக<.  

(ேமல)க ,பரIகH@காக ம@தBப0� மZனா,னா� 
அ>�ட4ப5ட பஹாெர ஷ�அ &தலா' பாக', 294 - 295 
வைரX<ள ப@கIகைள வா�XIக<) 

ஆ�ர@கண@கான ?�னா@கைள கFபதF7 ம@தBப0� 
மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட இ/ �Fகளான “பஹாெர 
ஷ�அ” 16ஆ' பாக' (312 ப@கIக<) இ�[' 120 
ப@கIக< அடInய “?�னேத ஓ  ஆDதா4” ஆnய 
�Fகைள வாIn4பPXIக<. தஃவேத இ�லா��� 
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மதT காஃ=லா@கV� நாயக)� ஆ���கHட�  
பய_த�' ?�னா@கV� ப�F�@கான �ற�தெதா/ 
வ1யா7'. 

க/ைணைய அைடவதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

?�னா@கைள கFபதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

க�டIக< Z �0,C' காஃ=லா,� பய_XIக< 

ெகC)க< �I7வதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

இTைமயான இ�லா�ய சேகாதர கேள, பயாைன 
&P@n�ற இ�ேநர)� ?�ன0@கV� �ற49@கைள 
X' ேம�' �ல ?�ன0@கைளX', ஒ3@கIகைளX' 
பயா� ெச]X' பா@nயைத ெப�nேற�. அnல)� 

அ)ப) அDண� ந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< 
GJனா க<: “யா  எ� ?�னாைவ ேந�@n�றாேரா 
அவ  எ�ைன ேந�@n�றா , யா  எ�ைன ேந�@n� 
றாேரா அவ  ?வன)� எ�ேனாC இ/4பா .” (இ4T 

அசாn , பாக' 7, ப@க' 343) 

எஜமானாேர! என0<ள' உIக<    

?�னா வா3' இ�லமாக5C'               
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?வன)� அய��5டாளனாக  

தாIக< எைன ஆ@க ேவDC' 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

“�( ��!	 �S�(�
 A&9	” .&�%/! 16 
.0	
�1& ���"234 �(SL����� 
�\��1(��& 16 ��� �	
�� 

�  கDம_ நாயக', ரyேல அ@ர' ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ 
அ�னவ க< அJ,@nறா க<. நா� உIகைள 
க4/கைள த*�4பைத ,5C' தC)/�ேத�. 
இ4ேபா0 �Iக< க4/கைள த*�XIக<. ஏெனT� 
இ0 உலக4பF�த� இ�லாம� ஆ7வதF7 காரணமா 
கO' ேம�' ம�ைமைய xைன�5CவதாகO' 
உ<ள0. (இ4[ மாஜா, பாக' 2, ப@க' 252, ஹZ� 1571) 

�  &�;'கV� க4/கைள த*�4ப0 ?�னதாகO' 

அU;யா@க< மF�' ஷுஹதா@கV�  &(������  ���� ���
  ����
�,�- 

�யாரIகH@7 சvகமV4ப0 பா@nய0@7 ேம� 
பா@nயமாகO' ேம�' அவ கH@7 ஈஸா� ஸவா4 
ெச]வ0 (ந�ைமைய ேச 4=4ப0) �க ஏFறமான 
நFn*ைகXமா7'. (ஃபதாவா ரZஸ,]யா &க ரஜா, பாக' 

9, ப@க' 532) 
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�  (வ;மா கV� �யாரIக< அ�ல0) எ�தெவா/ 
&�;&ைடய க4ைர த*�@க ெச�வதாக 
இ/�தா�' &�தஹ4பான (,/'பத@க) &ைற 
இ0வா7'. அதாவ0 &த;� தன0 இட)� 
(ம@h� அ�லாத ேநர)�) இரDC ர@அ 
நஃ=� ெதாழ ேவDC'. ஒUெவா/ ர@அ)�' 
yர0� ஃபா)ஹா ஓ)ய =� ஒ/ &ைற ஆய0� 
7 �X', v�� &ைற yர0� இ@லாஸு' 
ஓ0வேதாC, அ�த ெதா3ைக�� ந�ைமைய 
க4*ேல உ<ளவ/@7 ேச 4=0 ,ட ேவDC'. 
அ�லாஹுதஆலா அ�த மர_த நப/ைடய 
க4*ேல ஒVைய உDடா@7nறா�. ேம�' இ�த 
(ந�ைமைய ேச 4=@7') மTத[@7 �க 
அ)கமான ந�ைமகைள வழI7nறா�. (ஆல'�*, 

பாக' 5, ப@க' 350) 

�  சIைகயான �யாரIக< அ�ல0 க4ைர த*�@க> 
ெச��' வ1�� �D ேப>?@கV� ஈCபட 
ேவDடா'. (ஆல'�*, பாக' 5, ப@க' 350) 

�  க4/@7 ம*யாைத@கான ஸ:தா ெச]வ0 ஹராமா 
7'. ேம�' இபாத0ைடய ேநா@க' இ/�தா� 
7ஃ4ரா7'. (மஅஹு அZ� ஃபதாவா ரZஸ,]யா, பாக' 

22, ப@க' 423) 

�  க4*�தா[@7 ெச��'ேபா0, &�ன  எ4ேபா0ேம 
&�;'கV� க4/க< இ/@காத ெபா0வான 
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வ1��  ெச��Iக<. 9)தாக பாைத அைம@க4 
ப5P/�தா� அத��0 ெச�லாZ க<.  

� “ர0� &�தா*�” உ<ள0. (க4*�தாT� 
க4/கைள மைற0) 9)ய பாைத அைம@க4ப5P/� 
தா� அத� �0 நட4ப0 ஹராமா7'. (ர0� 

&�தா , பாக' 1, ப@க' 612) மாறாக, அ�த 9)ய 
பாைத�� �0 ச�ேதக' மா)ர' இ/�தா�', 
அத� �0 நட4ப0 அ[ம)@க4படாத0', 7Fற& 
மா7'. (0 ேர &@தா , பாக' 3, ப@க' 183)   

�  அU;யா@கV� பல த ஹா@கV�, த*�@க 
வ/ேவா*� வச)@காக &�;'கV� க4/கைள 
உைட0 தைரம5டமா@க4ப5C<ளைத பா @nேறா'. 
அதைகய தைர�ேல ஓ]ெவC4ப0, நட4ப0, 
xFப0, 7 ஆ� ஓ0வதFகாக அ�ல0 )@  
வைககைள ெச]வதFகாக அம வ0 ேபா�றைவக< 
ஹராமா7'. �ரமாக x�ேற ஃபா)ஹா ஓ)@ 
ெகா<HIக<. 

�  க4/கைள அ)� அட@க4ப5P/4ேபா*� &க0@7 
ேநேர x�� த*�@க ேவDC'. அவர0 பா ைவ 
உIக< ப@க' பC'பPயாக அவ/ைடய காலP�� 
ப@கமாக ெச�ல ேவDCேம த,ர, அவ  
தைலெயC0 பா @7'பPயாக அவர0 தைலமா5C 
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ப@கமாக ெச�ல@Gடா0. (ஃபதாவா ரZஸ,]யா 

&க ரஜா, பாக' 9, ப@க' 532)  

�  க4*�தாT� இUவா� xFக ேவDC'. அதாவ0, 
உIகV� &07 n4லாைவ ேநா@nX', &க' க4  
வா�கV� &கைத ேநா@nX' இ/@க ேவDC'. 
அத�=� இUவா� Gற ேவDC'.  

ـَال  َلّسَ اَْهـَل  الُقـُبـوِر     ُم  �َلَيـُْكـْم  َيـاا  

َْنـُتـْم  لَـَنـا  َسـلَـٌف  َوَنـْحـُن  بِاْالََثـرِ   لَــُكْم  ا َيـْغـِفـُر  اُهللا  لَـَنـا  َو  

ெபா/<: க4 ெபா/<: க4 ெபா/<: க4 ெபா/<: க4     வா�கேளவா�கேளவா�கேளவா�கேள! ! ! ! உIக< �0 ஸலா' உIக< �0 ஸலா' உIக< �0 ஸலா' உIக< �0 ஸலா' 

உDடவதாகஉDடவதாகஉDடவதாகஉDடவதாக,,,,    அ�லா�அ�லா�அ�லா�அ�லா�     ���� �!��"�# ���� �!��"�# ���� �!��"�# ���� �!��"�#    எIகைளX'எIகைளX'எIகைளX'எIகைளX', , , , 
உIகைளX' ம�T0 ,Cவானாக. �Iக<உIகைளX' ம�T0 ,Cவானாக. �Iக<உIகைளX' ம�T0 ,Cவானாக. �Iக<உIகைளX' ம�T0 ,Cவானாக. �Iக<    
எIகH@7 &�னா�எIகH@7 &�னா�எIகH@7 &�னா�எIகH@7 &�னா�    வ�0வ�0வ�0வ�0    ,5� க<,5� க<,5� க<,5� க<,,,,    இ�['இ�['இ�['இ�['    
நா' உIகH@7நா' உIகH@7நா' உIகH@7நா' உIகH@7    =�னா�=�னா�=�னா�=�னா�    வரவரவரவர    இ/@n�ேறா'.இ/@n�ேறா'.இ/@n�ேறா'.இ/@n�ேறா'. 
(ஆல'�*, பாக' 5, ப@க' 350)  

�  யா  க4*�தாT� �ைழ�0 இUவா� G�nறாேரா,  

لَِيِة  َوالِْعَظ  ْنَيا   اِم الّنَِخَرِة الَّـِىتۡ اللَُّهّمَ  َرّبَ اْالَْجَسحبِد الَْبا  َوِ;َ َخَرَجْت ِمَن الّدُ

ّىنِ بَِك ُمْؤِمَنٌة أَْدِخْل �َلَْيَها ُرْوًحا  ِمْن ِعْنِدَك َوَسالًَما ّمِ  

((((ெபா/<: யாெபா/<: யாெபா/<: யாெபா/<: யா    அ�லா� அ�லா� அ�லா� அ�லா�  ���� �!��"�# ���� �!��"�# ���� �!��"�# ���� �!��"�#! ! ! ! ெவ�0 ேபா7' உட� ெவ�0 ேபா7' உட� ெவ�0 ேபா7' உட� ெவ�0 ேபா7' உட� 
மF�' �ைத�0 ேபா7' எ3'9கV� இைறவேன! மF�' �ைத�0 ேபா7' எ3'9கV� இைறவேன! மF�' �ைத�0 ேபா7' எ3'9கV� இைறவேன! மF�' �ைத�0 ேபா7' எ3'9கV� இைறவேன! 
உலக);/�0உலக);/�0உலக);/�0உலக);/�0    ஈமா[ைடயஈமா[ைடயஈமா[ைடயஈமா[ைடய    xைல��xைல��xைல��xைல��    எவ க< எவ க< எவ க< எவ க< 
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,ைடெபF� ெச�றா கேளா அவ கV� �0 ,ைடெபF� ெச�றா கேளா அவ கV� �0 ,ைடெபF� ெச�றா கேளா அவ கV� �0 ,ைடெபF� ெச�றா கேளா அவ கV� �0 
உன0 அ/ைளX' என0 ஸலாைமX' ேச 4=0 உன0 அ/ைளX' என0 ஸலாைமX' ேச 4=0 உன0 அ/ைளX' என0 ஸலாைமX' ேச 4=0 உன0 அ/ைளX' என0 ஸலாைமX' ேச 4=0 
,Cவாயாக!) ,Cவாயாக!) ,Cவாயாக!) ,Cவாயாக!)     

அவ/@காக ஹ"ர ஸ]�0னா ஆத'   �E6& � ��F��
  ��	 �� ���#�!  ��3� �G�?� H  &*��#

C �D ��/�
�! அவ க< &த� இ0வைர எதைன &ஃ��க< 
மர_0<ளனேரா அவ க< அைனவ/' பாவம� 
T49@காக 0ஆ இைற�?வா க<. (&ஸ�னஃ4 

இ4[ அ� ைஷபா, பாக' 8, ப@க' 257)  

�  பா,கH@7 ப*�0ைர ெச]பவ களான ெப/மானா  
��� �$�!  �� �& 
 �!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< அJ,0<ளா க<. 
எ�த மTத  க4*�தாT� �ைழ�0, yர0� 
பா)ஹா, yர0� இ@லா� மF�' yர0 

தகாஸு  ஓ), =�9, யா அ�லா�  ���� �! ��"�#! நா� 
ஓ)ய இ�த 7 ஆ� வசனIகV� ந�ைமகைள 
இ�த க4*�தாT�<ள &ஃ�னான ஆDக< 
ெபDகH@7 ேச 4=0 ,Cவாயாக! எ�� 0ஆ 
ேக5n�றாேரா, அவ/@காக அ�த அைன0 
&ஃ��கH' nயாம நாள�� ப*�0ைர 
ெச]வா க<. (ஷ ஹு� ஸு� , ப@க' 311)  

�  ப*?த ஹZ�� வ/nற0. “யாராவ0 11 

தடைவக< yர0� இ@லாைஸ அதாவ0  �� �J Kۡ�L  M� �0�
  �N
ٰOP
  

&3ைமயாக ஓ), அத� ந�ைமைய மர_தவ  
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கH@7 அ[4= ைவதா�, அவ/@7 (ஓ) 
அ[4=யவ/@7) மர_தவ கV� எD_@ 
ைக@7 சமமாக ந�ைமக< nைட@7'.” (0 ேர 

&@தா , பாக' 3, ப@க' 183)   

�  க4*� ேமேல ஊ0ப)ைய எ*@காZ க<. அ0 
அவம*யாைதX', ேமாஷமான ெசய�மா7'. (ேம�' 
அதனா� மர_தவ/@7 க�ட' ஏFபCnற0) 
ஆ' அIேக (சvகமV)/4ேபா/@7) ந�மண' 

(ேச 4=@7') நா5டமாக இ/�0 க4*� ப@க)� 
ெவFJட' இ/�தா� அைத அIேக ைவ@கலா'. 
ஏெனT� ந�மணைத ேச 4=4ப0 ,/'பத@க 
,டயமா7'. (&ல@க� அZ� ஃபதாவா ரZஸ,]யா 

&க ரஜா, பாக' 9, ப@க' 482, 525)  

�  அஃலா ஹ"ர �	�� ��'  &(�����  �)
  �5� 	,�- அவ க< இ�[ெமா/ 
இட)� 7J4=Cnறா க<. ஸ}� &�;' 
ஷ�ஃ=� ஹ"ர அ'  =� ஆ�  ��	3��#  &(�����  �)
  � �>�- 
அவ களா� அJ,@க4ப5C<ள0. அவ க< 
மர_@7'ேபா0 தன0 மகTட' GJனா க<. 
“நா� மர_0 ,5டா� எ�[ட� ஒ4பா* 
ைவ@n�ற ெபDகேளா, ெந/4ேபா ெச�ல@ 
Gடா0” (&�;', ப@க' 75, ஹZ� 192) 

�  க4*� �0 ,ள@7 அ�ல0 ெம37வ) 
ேபா�றவFைற ைவ@க@Gடா0, ஏெனT� அ0 
ெந/4பா7'. ேம�' க4*� �0 ெந/4ைப 
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ைவ4பதா� மர_தவ/@7 0யர' ஏFபCnற0. 
ஆ' இர,ேல வ1�� நட4ேபா/@7 ெவV>ச' 
ஏFபC0' ேநா@க' இ/�தா� க4*� ஒ/ 
ப@கமாக கா;யான இட)� ெம37வ) அ�ல0 
,ள@ைக ைவ@கலா'. 

ஆ�ர@கண@கான ?�னா@கைள கFபதF7 ம@தBப0� 
மZனா,னா� அ>�ட4ப5ட இ/ �Fகளான “பஹாெர 
ஷ�அ” 16ஆ' பாக' (312 ப@கIக<) இ�[' 120 
ப@கIக< அடInய “?�னேத ஓ  ஆDதா4” ஆnய 
�Fகைள வாIn4பPXIக<. தஃவேத இ�லா��� 
மதT காஃ=லா@கV� நாயக)� ஆ���கHட�  
பய_த�' ?�னா@கV� ப�F�@கான �ற�தெதா/ 
வ1யா7'. 

க/ைணைய அைடவதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

?�னா@கைள கFபதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

க�டIக< Z �0,C' காஃ=லா,� பய_XIக< 

ெகC)க< �I7வதF7 காஃ=லா,� பய_XIக< 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

இTைமயான இ�லா�ய சேகாதர கேள, பயாைன 
&P@n�ற இ�ேநர)� ?�ன0@கV� �ற49@கைள 
X' ேம�' �ல ?�ன0@கைளX', ஒ3@கIகைளX' 
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பயா� ெச]X' பா@nயைத ெப�nேற�. அnல)� 

அ)ப) அDண� ந= ��� �$�!  �ٖ� �& 
�!  ��	 �� ��'  &(�����  �)
  ��* �+ அ�னவ க< 
GJனா க<: “யா  எ� ?�னாைவ ேந�@n�றாேரா 
அவ  எ�ைன ேந�@n�றா , யா  எ�ைன ேந�@n� 
றாேரா அவ  ?வன)� எ�ேனாC இ/4பா .”  

(இ4T அசாn , பாக' 7, ப@க' 343) 

எஜமானாேர! என0<ள' உIக<    

?�னா வா3' இ�லமாக5C'               

?வன)� அய��5டாளனாக  

தாIக< எைன ஆ@க ேவDC' 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

*
د           َصل  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا3 َصل� ا.�  
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