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M.S.M.இம்தியாஸ் ��ப் ஸ
இள�களின் மனம் மறந்தவிட ா� அைலபா �ம்
தினம் என்றால் ெபப்ர 14ம் திகதி காதலர் தி!
வா�பர்க,வேயாதிபர்க,தம்பதிகள் என்� பல
�ச் ெசண, பாி�ப்ெபா�ட்கள் ெகா�த்� வாழ
ெதாிவிக் கிறார். விேஷடமாக இளம் வா�பர்க
தங்க�ைடய காதைல �னிதப் ப�த் தக் ��ய
இத்தினத்ைத �ஜிக்கிறா
தன� பிறந்த நாைள

மறந்�விட்ட, காதலர்

தினத்ை மறந்தவிட ��யாத நிைலயில் இத்தி
பிரசித்தம் ெபற்� வி.

சர்வேதசாீதியா பலதினங்கள் விேஷட தினங்கள
ெகாண் டாடப்ப�கி.
 ேபாைத ஒழிப்�த் தி
 சி�வர, �திேயார் தின
 �ழல் பா�காப்�த் த
 ேசமிப்�த் தி
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 மகளிர் தின
 இைளஞர்கள் தி
 அன்ைனயர் தி
 ெதாழிலாளர் தின
 �வித்தின
 நீர் தின
 ��ம்ப பாகாப் தினம
இத்தினங்கள் பற்றிய அற
காணக்கிைடப்ப� அா.

ி�ம் ஆ

‘‘காதலர் தின’’ ேமற்கத்திய உலகில் சீரழிந்� ே
கலா சாரத்தின் சிந்தைனயால் உ�வான !
இர�  12

மணிக்� காதலர்கள் ஒன்�

�த்தமி�வ�ம் �ச்ெசண்�கைள பறிமா�
பாிசில்கைள ெகா�ப்ப�ம் உல்லக
ஊர்�ற்�வ�ம் தனி த்� நின்� உற� ெகா
மிகப்ெபாிய நாகாீக.
நாெளா�வன்ன, ெபா�ெதா�  ேமனியாக ஆண்
ெபண் உற�
(காதலர் காத� உற)
மாறிக்ெகாண்ேடயி�க.
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‘‘ஒ�வ�க்� ஒ�த்’’
‘‘ஒ�வ�க்�,

என்ற

நிைல

ஒ�த்திக்�ம் பல’’

மாறி
என்�

சாதாரணமாகிவிட்�.
அதைன பிரதிப�த்�க் காட்�வ�தான் ேமற்க
உலகின் காதலர் தி!
கற், கன்னித்தன்ைம பற்றி அங்ேகயா�ம் 
ெகாள்வதில்.
பரஸ்பரம் உடம்�கைள பாிமாறிக் ெகாள,
கண்டவர் உடன் ��க் ெகாள்வதில் அலா
தி�ப்தி அவர் க�.!
இளம்ெபண்களி ன் உைடகைள த்ெத�த்
பவனிவர வி�வ�ம் அதற்� �ள்ளி கள் ேப
கிாீடம் �ட்�வ�ம் அவர்க�ைடய ெபா��ே!
அழ� ராணி எ�ம் ெபயாில் ெபண்கள
அங்கங்கைள அலந்�பார்த்� ரசிப்ப�ம் �
அவரக்க�ைடய ெகௗரவமான ேவ�க்!
அழ� சாதனங்கைள அள்ளி வழங்கி ஆைடக
�ைறத்� கட்� ரசிப்ப�ம் மிதமஞ்சிய ெப
ேபாக்.
ெபண்ணின் கற்ைப மயக்கம�ந
உட்ெகாள்வதற்க ான அத்தைன வாய்ப்�க
வழிகைள�ம் தாராளமாக
ஏற் ப�த்
ெகாள்கிறார். அதற்காகேவ பல தினங்கைள ப
சந்தர்ப்பங்கைள ஏற்�த்�க..  
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அெமாிகாவின பிரபல காடகி ஒ�வர ��ம ேபா� 
‘‘என்�டன் ப�க்ைகையப் பகி ர்ந்� 
அெமாிக்கா
.ஐ.பி. க்களின் பட்�யைல ந
எ�த்� விட்டால் அவர்க�ைடய ெபாிய ம
இேமஜ் அத்ேதா� �’’ என்றா.
அெமாிகாவின ெவள்ை மாளிைகயில பணி�ாிந்
�க்கி
பணியாளியான
ெபண்ெனா�த்
அெமாிக்காவி �ன ைனய நாள ஜனாதிபதி�டன
நடாத்தி  அந்தரங் கைள அள்ளிக் ெகாட்�.
நாகாீகத்தின் நாயகர்களாக காட்�க் ெக
ெபாிய மனிதர்கள் பல நாயகிக�டன் ஊ
ெகாள்வ�ம ‘‘சின்ன

�'' கட்�க் ெகாள்வ

நா�க்�
நாள் ெவளிவ�ம் ெசய்தி கள
விட்ட.கட்�க் ெகாண்ட �ைணவிக�கேராக
மிைழப்பைதப்பற்றி கவைல ெகாள்ள மாட்.
ெபா� வாக �ன்�W கைள இவர்கள் எப்ேப
நம்�வதில்ைல என்ற நியதி
உ�வாக்கிைவத்தி�க்கிறா.
1.Weather   காலநிைல
2.Work         ெதாழில
3.Women       ெபண.
இவர்கள� ெசயல்க�க்� ெபண்ைண பழிகாடா
ஆக்கிவிட்ர்க.
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ேமைல நாட்�களில் பிள்ைளக�க்� தாய் ெச
அட் ைவ,

மகேள!

யாேரா� ��னா�ம்

க�த்தைட உைற ைய பாவிக்க மற்ந்திடாேத எ
தான.
கற்ைப இழந்தா�ம் கர்ப்பத்ேதா� வராேத
தார்மீக மந்தி!
பாடசாைல ெசல்�ம் பிள்ைளக�ம் ெதாழி
ெசல்�ம் ெபண்க�ங்கள� ைபகளில்களி
க�த்தைட மாத்தி, க�த்தைட உைற ைவத்�
ெகாள்ள மறந்திடமாட்டா.
ஒ� பத்திாிைக ெசய்தி இப்ப� ��க.‘‘ஆண்�
ேதா�ம் காதலர் தினசமயத்தில் சராசாி 20
சத�தம் ஆ�ைற
மற்�ம் ெபண
உபேயாகப்ப�த்�ம் க�த்தைட மாத்தி ைர
��தல் வற்பைன இ�ப்பதா 24

மணிேநர 

ஆ�ைற விற்பைன ைமயமான எஸ2 காண்டம் நி
வனத்தின் இயக்�னர் சி ஷிர் மிக்லானி ெத
தார.(தினக்�ல.12.02.2010.)
காதல�ம் காத��ம் ேராஜா�க்கைள மட
பறிமா� வதில்ை.
அைத�ம் தாண்
பறிமா�தல்கைள
நடத்� வார. ஆ�ைற 
விற்பைன ��பி�க்�ம் ப�வ காலமா க காதல
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தினம பாினாம வளர்ச்சியைடந் �.இ� தான்
யதார்த்.!
தி�மணத்திற்� �ன் கன்னித் தன்ைம 
கர்ப்பம் தாித்தல் கர்ப்பத்ைத
கை
�ழந்ைதைய ெபற் ெற�த்தல் எல்லாம
சாதாரணமான விடயம. ெபாிதாக அலட்�க
ெகாள்வதிைல.
அப்பன் ெபயர் ெதாியாத �ழந்ைதக�ம் 
பாசம் இல்லாத பிள்ைளக�ம் நா�க்�
உ�வாகிக் ெகாண் ��க்கிறா. �ழந்ைதகைள
பராமாிக்க தனியான பா� காப்� ைமயத்ைத
உ�வாக்கி விட்டார.
இவர்கள�‘‘உல்லாச�ாிை’’ தான் காதலர் தினமா
அறி �கப்ப�த்தி இகிறார்க.
மீ�யாக்களா�ம் ஜனரஞ்சக தினமாக அறி�கப்
தப்ப�கிற.
சீரழிந்�ேபான ஒ� ச�கத்தி ன் நாற்றம்
கலாசாரத்தின் நாகாீகப் ெபயர் கா தலர்.
நாறிப்ேபான இந்த அனாச் சாரம் கீழத
நா�களில் அரங்ேகற்றப்ப�.
நாகாீகத்ைத �ாிந்� ெகாண்டவர் நாற்றம
��ம் அம்சங்கைள �ாி ந்� ெகாள்ள ��
ேபா�ள்ள.
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‘‘

ஆண் ெபண் நட ்� �ய்ைமயான� 

�னிதமான� அதைன ெகாச்ைசப் ப�த்தக் ’’
என்� அழகிய வார்த் ைதகளில் காதல்
ேபசலாம, கைதக் கலா, வாதிக் கலா. ஆனால்
நைட �ைறயில் அ� உண்ைமயல்ல எ
நி�பிக்கப்பட்� வ�க.
காத�த்� ைகவிடப்பட்ட எத்தைனேயா அ
ெபண் கைள பார்க்கிே.
கற்ைப �ைரயா� ��க�க்�ம் எத்தைன
கயவர் கைள�ம் காண்கிே.
ஏமாற்றப்பட்�விட்ேடாம் என கதற
கன்னியர்கைள �ம் கண்��க்க.
மானம் ேபாய்விட்டேத என்� தற்ெகாை�
ெகாள �ம் அப்பாவி ெபண் கைள�ம் அன்
ேகள்விப் ப�கிேற.
மகள்
ஓ�ப்ேபாய்விட்டாேள 
உயிைரமாய்த்�க் ெகாள் �ம்  ெபற்ேறா
பார்க்கிேற.
க�ைவ  கைலக்கச் ெசன்� மரணித்�ே
ெபண்iளின் ெசய்திகைள�ம் ப�த்தி�க்க.
காத��டன தனித்தி�ந்� சலபித்த காட்சிகை
மைற �கமாக �ைக படம் எ�த்�  ேயா பண்ணி
பிளக் ைமயி'' பண்�ம் காத; அதைன ேபஸ்�க
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மற்�ம் இன்டர்ெநட்�க்� விட்� பணம சம்பாதிக்-விடயத்ைத�ம் பார்க்கி.
அண்ைமக்காலமாக எம� நாட்� பாடசாைல மா
மாணவிகள் �ங்காக் களிகடற்கைர ஓரங்களி�
பஸ்வண்�களி�ம் ெரஸ்�ரண்ட்களி�
கியி�ந்� பல்�யைற பாடம் ெகாள்
காவல்�ைறயினர் கண்� பி�த்� எச்சாிக்ைக
அ�ப்பிைவத்த ெசய்தி
கள் அதிர்
ஏற்ப�த்தியி�ப் பைத�ம்  கா�கி.
இளம் ெமாட்�க்கள் மிக ந�ன ேபான
பயன்பத்தி
 தங்க�ைட
ய உணர்�க
காயப்ப�த்திக் ெகாள்கிற.
கண்ணா �ச்� கவிைதகள் எ�தி கன� ெசால
வாழ்ைகையகைடபி�க்க நிைனக்ககிறா.
நிஜத்தில் நிற்பைத விட நிழ�ல் �கம் ேத�கி.
ெநாந்�ப் ேபான மன ேநாயாளிகளா
மாறிவி�கிறார்க.இ�தியில் தங்கள் கல
வாழ்ைவ�ம் நாசப்ப�த்திக் ெகாள்க. இலக்
கில்லாத வாழ்�க்� இக்காதல் களம் 
விட்ட.
அவ்வாே ��விட் �� பாய்வ ேபால மதம
விட் மதம மாறி காதல பண்�கிறார். பல
நிறங்கைள�ைட �க்க மாைலயாக மா�வ�
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ேபால காத�ம மதங்கை விட்� �னிதப்ப
ேவண்� என ேவதாந்த ேப� கிறார்க.
இதி�ள்ள இன்�ெமா� ெகா�ைமத,
காத�க்காக ெபற் ேறாைர �ற்�வ�ம் இகழ
எதிர்த்� நின்� கைதப் ப�ம் �ட்ைட
ெவளிேய�வ�ம் என்ற அவலங் கள.
ேநற்ைறக்� அறி�கமான காதலன் கா�க்
ெபற்ெற�த்� வளர்த்� ஆளய தாய் தந்ைதயை
ஒ� சில நிமிடங்களில் ஒ�க்கிவிட்� ஓ�கிற.
கண் விழித்த இர�க�
பசித்தி�ந்த ெபா��க
க�வில-�க்கி �மந்த நாட்
உயிர் தப்பி வந்த பிரசவ ேவதை
எந்தெவா� வார்த்ைதகளா�ம் ெசால்ல .
தாய்காட்�ம் அன்�ம் தந்ைத பாச�ம்
உலகில் யாரா�ம் தர இயல.
ெபற்ேறாாின் �க்கம் ஏக்கம் பற்றி
ெகாள்ளா� கண்ணீர் பற்றி அலட்�க் ெக
காத�க்காக பிள்ைள கள் ேபாய்வி�கிற.
ேகாழி  தன் �ஞ்�கைள அரைவைணப்பைத வ
பிள்ைள கைள ெபற்ேறார் அரவைணக்கிறா
என்பைத �ாிந்� ெகாள்ள ம வி�கிறார்க.
காத�ல் கிைடக்�ம் அன்�ம் �க�ம் உணர்ச
கலந்த ை. �ைலகளால் நிைறந்த. தா�ம்
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தந்ைத�ம் காட்�ம் அ ன்�ம் பாச�ம் இர
உைரந்தை. ெதாப்�ள் ெகா�யால் பிைணந.
தன் காதலைன ைகெகாள்வதற்� இைட�ற
இ�க்�ம் ெபற்ேறாை 16 வய� நிரம்பய மகள்
ெகாைல ெசய்த �க்க கரமான சம்பவம் அண்ை
எம� நாட்�ல் இடம் ெப. இத்திட்டத்ைத தம
சினிமாவில் வ�ம் ெகாைல காட்சிைய ைமயப்ப�
ெசய்ததாக ெபா�ஸாாிடம் அவள் வாக்� 
ெகா�த்�ள்ள. ெபற்ற கட�க்� மகள் ெச
இ�தி மாியாைத மிக�ம் ெகா�ைமயான.
ேதைவயான
ேபாஷாக்�ம் ேதைவப்ப
அறிவ�த�ம் ஊட்� அன்பாக பண்பாக பாச
வளர்த்�  ஆளாக்கிய தாய் தந்ைதயர் வ
ெபா�த்தமான �ைணைய தன் பிள்ைளக்� 
தராமலா ேபாவார்க?
சின்ன வயதி��ந்� அழ� பார்த்� சின்ன
ஆைச 
கைள
�ர்த்தி ெசய்� பாசத
ெபாழிந்தர்கள் ெபற்ேறார. சின்ன வயதில
ெநஞ்சில் உைதத்தவர்கள் வளர்ந்த பின
�த்தி விட்� ஓ�வ� எந்த வைகயில் நியா?
காதல் ேபாைத �ன் மாதத்தில் ெதளிந்த
ேபாேத வாழ்வின் ேபாக்� என்னெவன்� ெ
ஆரம்பிக். நிஜத் ைத �ாிந்� அல்லல்ப�ம் 
ஆ�தல் ெசல்ல யா�ம் இ�க்கமாட்ட.
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காதலா�ம் அதன் �னித தினத்தினா�ம் உ�
விபாீதங் கள்தான் இை.
ஆ�ம் ெபண்�ம் தனிைமயில் சந், ஊர்
�ற்�வ, உலா வ�வ� என்ப�தான் காத
என்றால் அதற்காகத்தான் காதலர் தினம்
அப்ப�ப்பட்ட தினத்ைத இஸ்லாக்கிற.
உலகம்ேதான்றி ய காலம் �தல் இன்�
ெபண்ணின் கற்ைபப் பற்றித் தான் 
��தல் கவனம் ெச�த்தி வ�க. கற்�க்
அவமாியாைதைய ஏற்ப�த்�ம் ஏதா
ெசயற்பா�க, அல்ல� ேபச்�க்கள் இ�ந்தா
ெபண்ணின் வாழ்க்ைகேய ேகள
�றியாக்கிவி�.
‘‘தி�மணத்திற்� �ன்� நீ ஒ�வ�டன்
�த்தியவள் தா’’ என்� கணவன் மைனவிைய
பார்த்� ேகட்டா ேல ேபா�ம் அவ�ைடய 
ேகள்விக்�றியாகி வி; கசங்க கந்தலாக ேபான
�ணி ேபான் வாழ� அஸ்தமனமாகி வி�.
இன்�ம் சி ல காலம் ெசன் ‘‘உன் கற்ை
நி�பிக்க அத்ட்சிப்பத்திரத்ைத ெகாண'' என
கணவன் ேகட் டா�ம் சந்ேதகப்ப�வதற.
கற்�
என்ப� �னிதமா. அ� ஆ�க்�ம
ெபண்�க்�ம் ெப ா� வ.
இ�வ�ம்
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கற்ைபபா�காக்க ேவண்�ம் என இஸ
கண்�ப்பா-உத்தரவி�கிற.
‘வி�வாசிகளான ஆண்க�க்� தங்கள் பார்ை
தாழத் திக் ெகாள்�ம, தங்கள� கற்ைப ேபணி
ெகாள்� மா�. நபிேய நீர் ���ரா!இ�ேவ 
அவர் க�க்� மிகப் பாி�த்தமானத. நிச்சயமாக
அவர்கள் ெசய்பவற்ைற அல்லாலஹ் நன்.
வி�வாசிகளான ெபண்க�க்�ம தங்
பார்ைவகைள தாழ்த்திக் ெகாள், தங்கள�
கறைப  ேபணிக் ெகாள்�மா.

நபிேய நீர்

���ராக!(24:30,31)
கற்ைப பா�காக்�ம் வழிகைள இ�சாரா�க
�ர்ஆன் கட்டைளயி�க. அன்னியவர்கை
கா�ம் ேபா� பார்ைவைய தாழ்த்திக் ெகாள
கற்�க்கான �தல் பா� காப்.
பார்ைவகைள அைலயவிட்டால் இச்ைசகள் 
வி�ம் உணர்�கள் ெபாங்கி.
அ�த்த
விடயங்கேளா ேமாச மாகிவி�.
٢٠٤٧ /٤) )ﺻﺤﻴﺢ مﺴﻠﻢ
ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َّﺒ ّ َ� ّ ُ َ َ ْ ﺳَﻠ
َ ُ َ ﻲ
 »ﻛ ِﺘﺐ ﻋ اﺑ ِﻦ آدم ﻧ ِﺼﻴﺒﻪ:ﻗﺎل،  َﻋ ِﻦ ّﻲ ِِ َ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ َ ﻢ، � ْﻦ َ ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة
َ ُ ُ ْ َ ُ َ ََّ ُ َ ﻟ
ُ َ
ََْْ َ ََ ََ َ َ َ ٌ ْ ُ َّ َ
ﺎن ِزﻧﺎﻫ َﻤﺎ
ِ  واﻷذﻧ،ﺎن ِزﻧﺎﻫﻤﺎ ﻈﺮ
ِ  ﻓﺎﻟﻌﻴﻨ، ﻣﺪ ِرك ذلِﻚ ﻻ �ﺎﻟﺔ،ِﻣﻦ لﺰِﻧﺎ
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ْ َ َ ُْ ّ
ُ
ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ّ َ ُ َ ُ ْﺎﻠ
،َالﺮِﺟﻞ ِزﻧﺎﻫﺎ ﺨﻟ ُ َﻄﺎ
،ﺒﻟ ْﻄﺶ
 َاﻴﻟﺪ ِزﻧﺎﻫﺎ، َالﻠِﺴﺎن ِزﻧﺎه ﻜم،ِاﻻ ْﺳ ِﺘ َﻤﺎع
َْ َ َ ُ ّ
ْ َ ُ ْ َْ َ
ُ ّ ﺬ
»َ�ُﺼَﺪِق ذلِﻚ اﻟﻔ ْﺮ ُج َ�ُ�َِﺑُﻪ، َّ �َﺐ �ﻬ َﻮى َ�َﺘَﻤ
واﻟﻘﻠ

அன்னியப் ெபணபார்ப� கண்க ெசய்�
விபச்சார தீயைத ேகட்ப கா�கள ெசய்�
விபச்சார தீயைத ேப�வ� நா� ெசய்�
விபச்சார அவைள   ெதா�வ� ைகெசய்�
விபச்சார அவைள ேநாக்க நடப்ப கால்க
ெசய்� விபச்சார. உள்ள ஏக்க ெகாள்கிற.
மைற��ப் (விபச்சாரத்த �லம) அதைன
உண்ை ப�த்�கிற அல்ல ெபாய்ப�த்�கி
என நபி  (ஸல) அவர்கள் �றினார. (�ல:
�ஸ்�)
ஒ� ஆண் அன்னி ய ெபண்ைண பார்ப்ப�
ெபண் அன்னிய ஆைண பார்ப்ப�ம் விபச்சா
என்பைத நபியவர்கள் விளக்கப்ப�த்�க.
காதல் என்ற நிைல யி ல் நட அத்தைன
ேசட்ைடக�ம் இந்த விபச்சாரத்திற்�ள.
)٣٧ /٧) ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
َ ُ ّ
َ َ َ َّﺳَﻠ
َ
َ
 »َّﺎ�ُﻢْ وَاﺪﻟُﺧﻮل: ّ رَﺳُﻮلَ ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ ﻢ ﻗﺎل:َﻦْ �ُﻘْﺒَﺔَ ﺑْﻦِ ﺎﻋ ِم ٍﺮ
َ َ
َّ�َ َ َ َ ُ ٌ َ َ ْ َ َﺎ رَﺳُﻮلَ ا
َ
َ ّ
 »ﺤﻟ َ ْﻤ ُﻮ:ِ  أَﻓَﺮَأ َﻳْﺖَ اﺤﻟ َ ْﻤ َﻮ؟ ﻗﺎل
:ﺎر
ِ َ اﻟنِﺴﺎ ِء« �ﻘﺎل رﺟﻞ ِﻣﻦ اﻷﻧﺼ
ُ َ
»الﻤ ْﻮت
ெபண்கள் இ�க்�ம் இடத்திற்� நீங்கள்
பற்றி உங்க�க்� எச்சாிக்கிேறன் என(ஸல)
அவர்கள் �றினார. அப்ெபா�� ஒ� நபித
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ேதாழர் கணவனின் ெந�ங்கிய உறவி
அப்ெபண்ணிடம் ெசல்லலாமா என்� ர.
அதற்� நபியவர்கள் கணவாின் ெந�ங்கிய உற
(ெசல்வ)மரணம் என்� �றினார. அறிவிப்
பவர் உக்பத் இப்� ஹா(�ல: �காாி �ஸ்�)
٣٧ /٧) )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
َّْﻠُﻮَنَّ َ ُ ٌ ﺑِﺎمْﺮَأ ةٍ إِﻻ
َ َ َ َّﺳَﻠ
َ
َ
 »َ �َ رﺟ:ِ اﻨﻟَّﻲﺒِِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ ﻢ ﻗﺎل
 ﻋَﻦ،ٍْﻦِ �َﺒَّﺎس
َْ
ٍَﻣ َﻊ ِذي � َﺮم

உங்களில் ஒ�வர் ஓர் அந்நியப் ெப
அவ�ைடய  (தந்ை, சேகாதரன, மகன) ேபான்ற
மஹ்ரமான உறவினர் கள் உடன் இ�ந்தாேல 
தனிேய இ�க்க ேவண்டாம் என ந(ஸல) அவர்கள
�றினார்க. அறிவிப்பவர் இப்� அப்(�ல:
�காாி �ஸ்�.)
மஹ்ரமான இந்த உற� �ைறகள் ேபணப்ப
காரணத் தினால் தான் சீரழி�கள் நடந்� வ.
தனிமனித ��ம்ப மற்�ம் ச�தாயக் கட்�க்ே
தகர்த் ெதறியக் ��ய அர்த்தமற்ற ெசயற்
இஸ்லாம் தைடெசய்க.
எச்சந்தர்ப்பத்தி�ம் அந்நிய ஆ�ம
ெபண்�ம்தைமயில்சந்திப,
ஊர்�ற்றித் திாிவைதத் த�க.
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ேப�வ�,

�ய்ைமயான கற்ைப பா�காக்க வி�ம
ஒவ்ெவா� ஆண் ெபண்ணின் நன்ைம க�
இஸ்லாம் இந்த தைட�த் தரைவ பிறப்பிக.
ஒ� ெபண் தனக்� வி�ப்பமான ஒ� கணவை,
ஒ� ஆண் தனக்� வி�ப்பமான மைனவ�ம்
ேதர்ந்ெத�ப் பைத இஸ்லாம் த�க்.
பிள்ைளகளின் வி�ப்பப்ப�தான் மணம்
ைவக்க ேவண்�ெமன இஸ்லாம் கட்டைளயி.
இதற்காக இவர்கள் ேவ�தாண்�ப் 
ேவண்�ெமன்� இஸ்லாம் �றவ.
விபாீதம்
ஏற்பட �ன்� விைளைவப் ப
அறி��த்� கிற.
அவசரத் ேதைவகள்ஏற்பட்டா�ம் ஆண
ேபசக்�டா� எனக் �றவில. அவ்வாறான
சந்தர்ப்பங் களில் க
பங்கம்ஏற்படாதவா�கண்ணியத
நடந்�ெகாள்�மா� கட்டைளயி�க.
இதற்� உதாரணமா    அல்�ரன அன்ைன மர்ய
(அைல) அவர்கள� வரலாற்ைற�ம் �(அைல)
அவர்கள�
வரலாற்ைறெசால்�த்த�வ
பார்க்கிேற.
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ِ ع
َ ّْ َْ ِن
ّ َ َلْ َ ه ح َ َ َ َ ل ه � ً ا و
َ ْك ْن كُن
ت
ِ( َالَتْ إِ�ّ أَُوذُ بِالرَ� ِن م إ١) أرْس نا إِ�ََْا رُوَنا �َتمثَّ لََا �ََ سَِ�ًا
ق
١) َِي ًّا

(மர்ய) தன்

ஜனங்கைள விட் �ம் ஒ�ங்க

திைரையப் ேபாட்(மைறத்) ெகாண்டசமயத்தில
நம்�ைடய �தைர
(ஜிப்ாீை)
அவாிடம்
அ�ப்பிைவத்ேத. அவர் சாியான மனித�ைடய
ேதாற்றத்தில் காட்சியளி.
நீர் இைறயச்ச�ைடயவராக இ�ந்தால் உ
விட்�ம் அளவற்ற அ�ளாளனிடம் நான் பா�
ேத�கிேறன் என் (மர்யம் ஜிப்ாீைல ேநா)
�றினார. (19:17,18)
�ஸா நபி மத்யன் வாசிகளான இ� ெபண்க�
நீர் இைறத்�க் ெகா�த்� உதவி �ாி.
َتْ إِنَّ أ
َجَاءَتْه
َ َ�ِ ْ َِ� َ
َ ْك أَجْرَ َما سَقَي
ت �ََا
ِ� يَدْعُوك جز
ََ اسْتِحْيَاءٍقَال
َ� 
ِ �ُْ إِحْدَاهُمَا �َم

அ� சமயம் அவ்வி � ெபண்களில் ஒ�த்தி 
நாணத்ேதா� வர் �ன் வந்� நீர் எங்
தண்ணீர் �கட்� யதற்�ாிய ��ைய உ
ெகா�க்�ம் ெபா�ட்� என் தந்ைத 
அைழக்கிறார் எனக் �றி. (28:23-25)
இந்த உறைவேய இஸ்லாம் வரேவற்.
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ஆணின் கற்பி ல் கலங்கம் வந்தால் எந்
ெபாி�ப் ப�த்�வதில. ெபண்ணினகற்பில் சி
கீறல் வி�ந்தால் �ட எல்லா ச�க�ம் சீாிப்
வி�ம. ெபண்ணின் மான�ம் ஆணின் கற்�
ேசர பா�காத்திட ேவண்�ம் என இஸ்
��கிற�.
இஸ்லா ஒ�கட்டைமப் ெகாண் மார்க்.
அதற்ெகன ெகாள்ைக� ேகாட்பா� உண்.
எந் இடத்தி� ெகாள்ையில சமரம ெசய்
ெகாள்ளா.
காதல எ�ம ெபயாில �ஸ்�மல்லாதவ�
ைகேகார் பேதா �� விட் �� பாய்வேத
அ�மதிக்கா. ஒ� �ஸ்�மா ஆண இன்�ெமா
�ஸ்�மா ெபண்ை மண��ப்பைதே   ஏற்�
ெகாள்கிற. இஸ்லாத்த இ�ந் ெகாண் அதன
அ�ப்பைடை தகர்ப்ப அ� மதிக்கவில்.
இைணைவக்�
ெபண்கை
அவர்க
ஈமான்ெகாள்�ம்வைரமண��க்காத....
இைணைவக்� ஆண்கை அவர்க ஈமான ெகாள
�ம வைர (உங்க ெபண்க�க) மண��த்
ைவக்காதீர்.... அவர்க நரகத்தி பால
அைழக்கின்ற. ஆனால, அல்லாஹ்ே அவன�
நாட டப்ப மன்னிபின்பா�ம்�வர்க்க பா�ம
அைழக கிறான. (2: 221)
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ஏக இைறவைன ஏற்� ெகாண்டவர்க ஏற்�
ெகாள்ளாதவர்க சமமாக மாட்டார். எனேவ
காத�ன ெபயாில இ� ெகாள்ை அல்ல இ�
மதத்ை �ைடயவர்க ஒன் ேசர்வை இஸ்லா
அ�மதிக் வில்ை. இஸ்லா வல� சாாி�ைடய
மார்க்கம.
எனேவ இஸ்லாம் ��ம் ஆண் ெபண் உற� ப
விளக்கம் மிகத் ெதளிவ,

�னித மான�.

அதைனத் தாண்�ப் ேபா�ம் ெசயைல இஸ
தைட ெசய்கிற.
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