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அபப் ழவூஸ் த்தழளழலகனழல் 2015 மந நளதம் 1ம் தழகதழ
ழபசுளழக்கப்ட்ட கட்டுலபனழன் தநழமளக்கம்.
தநழமழல் ஜளசழம் இப்னு தஇனளன்
இந்தழனளலய மசர்ந்த பலம்நத் உநர் பளவ் என் யனர்
யகளண்ட யயர் தது இ யனதழல் பஸ்லிம்கல நழகக்
கடுலநனளக யயயத்தளர். குர்ஆன் ய யளய் எ நக்கள்
பன் ழயழத்து பஸ்லிம்கல மகயப்டுத்தும் மப
மளக்கத்தழல் குர்ஆல யளசழக்க ஆபம்ழத்தளர். ஆளல்
அதன் ழபதழளக அது யலப தளன் ழன்ற்ழன இந்து
நதத்துக்கு சளதகநள சளன்யகள் எதுவும் இல்ல
என்லத அயர் குயகழன களத்தழல் உணர்ந்தளர்.
இலயன் தன்ல இஸ்ளத்லத ஏற்யக் யகளள்ச் யசய்து
தக்கு யயம் அயள் புளழந்தளன் என்ய அயர் இப்மளது
கூயகழளர்.
அயபது யளழ்க்லக சளழலதலன சற்ய மகட்மளம்.

அல்ளஹ்யழன் நளர்க்த்லத ஏற்யக் யகளள் எக்கு
அல்ளஹ் அயள் புளழந்தளன். இந்தழனளலய தளய் ளடளகக்
யகளண்ட எதுயனர் பலம்நத் உநர் பளவ். ஆய
யயடங்கலக்கு பன் எது 18யது யனதழல் ளன்
இஸ்ளத்லத ஏற்யக் யகளண்மடன். பஸ்லிம் அல்ளத
ஏலன நக்கலம் உண்லந என்யயன்ய மதடவும்,
அதல ற்ழ சழந்தழக்கவும் ஆபம்ழப்ளர்கள் என்
ம்ழக்லகனழல் எது யளழ்க்லக சளழலதலன உங்கலடன்
கழர்ந்துக்
யகளள்கழமன்.
எது
யளழ்க்லக
அனுயங்கல, எது சபகத்லத மசர்ந்த இபண்டு
சமகளதபர்கலடன் கழர்ந்துக் யகளண்ட மளது, எது
படிவு சளழனளது என்யம் ளன் மதர்ந்யதடுத்த யளழ்க்லக
உன்தநளது என்யம் அயர்கலம் ஏற்யக் யகளண்டர்.
அதன் ழன் குர்ஆல யளசழக்க ஆபம்ழத்த அயர்கலம் சழ
ளட்கழல் இஸ்ளத்லத ஏற்யக் யகளண்டர், அல் லம்து
லில்ளஹ். எல்ள புகழும் அல்ளஹ்வுக்மக யசளந்தம்.
இந்தழனளயழல் நத்தழன யகுப்லச் மசர்ந்த லயதவகநள
ழபளநண குடும்த்தழல் ளன் ழந்மதன். எது
யற்மளர்கள் தழனளர் ழயயணங்கழல் யதளமழல்
புளழந்தளர்கள். எது தளய் ய ஆசழளழலன, எது தந்லத
Textile Engineer உத்தழமனளகம் புளழந்தளர். எது தளய்
நளநளயழடம் லழந்து நதம் சம்ந்தப்ட்ட நளர்க்க கல்யழ
னழன்மன். எது குடும்த்தழல் னழன் லயதவகநள
லழந்து நதக் கல்யழ, பஸ்லிம்கலக்கு எதழபளகமய

எப்மளதும் இயந்தது நளத்தழபநன்ழ, இந்த யயயப்பு
உணர்ச்சழ எது உள்த்தழல் உயதழனளக மயயண்ழ
யர்ந்தது. இந்தழனளயழன் RSS (பளஷ்தழளவன றயனங் மசயக்)

எனும் இந்து தவயழபயளத இனக்கத்தழல் சழ யயடங்கள்
அங்கத்தயபளக
யசனல்
ட்மடன்.
பஸ்லிம்கல
கண்டளம என்னுள் தவயழப யயயப்பு யகளழுந்து யழட்டு
எளழயும். எநது யளதுக் கூட்டங்கள் லடயயம்
சந்தர்ப்ங்கழல் பஸ்லிம்கழன் யதளழுலக மபத்லத
அழயழக்க யழடுக்கப் டும் அதளன் அலமப்பு நக்கள்
யசயழனழல் மகட்களத பலனழல், சழழநள ளட்டுக்கல
மளட்டு ஸ்பீக்கர் சப்தத்லத அதழகளழத்து லயப்மன்.
வ்யயளய ளலம் ளன் யளழும் களழல் உள் எல்ள
மகளயழல்கலக்கும் யசன்ய பூலஜ யசய்யது எது யமக்கம்.
இவ்யளய பூலஜ யசய்யதன் களபணநளக எது லயதவக
குடும்த்தழல் அலயபது அன்புக்கும் ஆதபவுக்கும்
ஆளமன்.
ய பல மகளலட களத்தழல், பஸ்லிம் யர்த்தக
ழலனயநளன்ழல் தற்களலிகநளக யதளமழல்யசய்யுநளய
எது தளய் என்ழடம் கூழளள். ஆளல் சழய ழபளனம்
பதல் பஸ்லிம்கல பற்ளக யயயத்த களபணத்தளல்,
இதற்கு ளன் இணங்கயழல்ல. எது தளயும் இந்த
யழரனத்தழல் என்ல யற்புயத்தயழல்ல. அதன் ழன் சழ
களம் பஸ்லிநல்ளத யர்த்தகர்கழடம் தற்களலிகநளக
யதளமழல் புளழந்ததளல் எது யற்மளர்கள் என்ல

யதளந்தபவு யசய்ன யழல்ல. இந்த உத்தழமனளகத்தழலும்
எக்கு யழயப்ம் இல்ளது மள களபணத்தளல்,
அதழலியந்து யழமகழ, எது டிப்ழல் கயணம் யசலுத்த
ஆபம்ழத்மதன். ன்ளக கல்யழ கற்ய இலத யழட உனர்ந்த
உத்தழமனளகம் யசய்ன மயண்டும் என்மத எது மளக்கம்.
ஆளல் எது தளயும் சமகளதளழகலம் மநலும் இபண்டு
நளதங்கள் யதளடர்ந்து அமத பஸ்லிம் பதளழனழடம்
யதளமழல் யசய்தளர்கள். அந்த பஸ்லிலந ற்ழ நழகவும்
உனர்ந்த அழப்ழபளனம் லயத்தழயந்த அயர்கள் அயலப
ற்ழ எப்மளதும் புகழ்ந்து மசுயளர்கள்.
ளன் என்யன்யம் யயயத்து துக்கும் இந்த
பஸ்லிம் நழதலப ற்ழ எது வீட்டில் இயப்யர்கம
சழளகழத்து மசுயலத மகட்தற்கு எக்கு யகளஞ்சபம்
ழடிக்கயழல்ல. நளளக அந்த நழதர் மநல் உள் எது
யயயப்பு மநலும் அதழகளழத்தது. அத்துடன் எங்கள் குடும்
யயநளத்துக்களக ளன் எந்த யளயப்பும் ஏற்யக்
யகளள் யழல்ல என் களபணத்துக்களக என்ல
வீட்டிலுள்
அலயயம்
மகயநளக
மசத்
யதளடங்கழளர்கள். மயய யமழனழல்ளது, ளன் யயயத்து
துக்கழன அமத பஸ்லிம் நழதளழடமந நவண்டும் மயலனழல்
மசப மயண்டின ழர்ப்ந்தம் எக்கு ஏற்ட்டது. எழனும்
என்னுள் இயந்த யயயப்பு எனும் தவ அடங்கயழல்ல. இந்த
தடலய மயலக்கு யசன் ழன், அந்த நழதலப இன்னும்
கூடுதளக யயயக்க மயண்டின ய சம்யம் அங்கு

டந்தது. அங்கு மயல யசய்துக் யகளண்டியந்த யயர்
இஸ்ளத்லத ஏற்யக் யகளண்டதளக அழந்த மளது
என்னுள் உள் மகளம் யகளதழத்து எழுந்தது. அதன்
யழலயளக புதழதளக இஸ்ளத்லத ஏற்யக் யகளண்ட அந்த
நழதனுக்கு என்னுலடன நதத்தழன் சழப்ல உணர்த்த
மயண்டும் என் சயளல் ய யயழனளக என்னுள் நளழனது.
இனற்லகனளக கடவுள் எக்கு அழத்த யளது அழயழன்
அடிப்லடனழல் ல்மயய நதங்கல ப்ழடும் ஆய்வு
பலகல Comparative Religion ற்ழ அந்த யளடினழல்
இயந்து டிப்தற்கு தவயழபநளக ஆபம்ழத்மதன்.
இஸ்ளத்லத மகயப் டுத்த மயண்டும் என் மப
மளக்கத்துக்களக இஸ்ளத்லதப் ற்ழ பழுலநனளக கற்ய
யதளழந்துக் யகளள் மயண்டும் என் ழலவு என்ல
ஆட்டிப் லடத்தது. அப்துல்ளஹ் யூசுப் அலி யநளமழ
யனர்த்த ஆங்கழ குர்ஆல யளசழக்கத் யதளடங்கழமன்
இதன் களபணநளக எது ள்ழக்கூட நளணய
யளழ்க்லகனழல் பழுலநனள நளற்பம் ஏற்ட்டது.
இஸ்ளத்லதப்
ற்ழயும்
குர்ஆலயும்
டிக்கத்
யதளடங்கழன ழன் ல்மயய சந்மதகங்கலம் னபம் என்
உள்த்தழல் மதளன் ஆபம்ழத்த. ளன் இந்து நதம் என்
யனளழல் இது யலப யசய்து யந்த அத்தலயும் ழலம
என்யம், யயயம் கற்லகல, பட ம்ழக்லககல,
கட்டுக் கலதகல தளன் இது யலப நதம் என் யனளழல்
ழன் ற்ழ இயக்கழமன் என் உண்லநலன உணப
ஆபம்ழத்மதன். என்னுள் ஆனழபம் மகள்யழகள் எழுந்த.

எலத மளக்கழ ளன் னணம் யசய்கழமன்? ளன் இப்மளது
என் யசய்ன மயண்டும்? என்னுலடன கடலந என்?
இந்த உண்லந யசய்தழ எங்கள் அலயயக்கும் கழட்டளத
களபணம் என்? இப்டிப் ட்ட மகள்யழகள் உள்த்லத
குலடனத் யதளடங்கழ. இதன் உண்லநலன மதடி அழன
எது ள்ழ யளழ்க்லகலன பழுலநனளக அர்ப்ணழக்க
பன் யந்மதன். கடவுல சழத்தழபம் யலபனவும், சழலகள்
யசய்னவும் பன் யயம் னளபளயது கடவுல கண்ணளல்
கண்டளர்கள? எது யற்மளர்கல மகட்மடன்,
என்ல சுற்ழயுள் சகளழடபம் மகட்மடன். யயயம்
தழல் அழக்கயழல்ல. ஆளல் மப ய உண்லநலன
நளத்தழபம் யசளன்ளர்கள். கடவுல யயயம் கண்ணளல்
களணயழல்ல - இந்த உண்லநலன குர்ஆன் 
இடங்கழல் ஏற்யகமய கூழயுள்து. இயதழனழல் ளன்
யளசழத்த சழ புபளண கலதகள், எது லழந்து நத
யழசுயளசத்லத பழுலநனளக சழதடித்தது. ழள்லனளர்,
சளபண்டீஸ்யளழ, பளநன், சவலத ஆகழமனளளழன் புபளணங்கள்
உண்லந எ எக்கு எந்த யலகனழலும் மதளன் யழல்ல.
அயர்கல கடவுள்கள் என்லத கற்ல யசய்து
ளர்க்கவும் என்ளல் படினயழல்ல. சழல யணக்கத்துக்கு
எதழபளக லழந்துக்கழன் மயதப் புத்தகங்கழல் எழுதப்
ட்டியக்கும் மளது, ளங்கள் ஏன் அதலமன
ழடியளதநளக யசய்கழமளம்? என்ய என் மற்மளர்கல
மகள்யழ மகட்ட மளது, எநது பன்மளர்கள் இதல
யசய்தளர்கள், அதளல் ளங்கலம் அதல ழன்ற்

மயண்டும் என்ய என் அன்ல என்ல தழட்டிளள்.
அடுத்த ளள் குர்ஆல தழந்து ளர்த்மதன்.

َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َ
اءناۗ أ َول ْي
ِإَوذا قِيل لىم احتِعيا نا أنزل اللـه قاليا ةل نتتِع نا ألفينا عليهِ آة
َ ْ َ َ ُ ْ َ ُُ َ َ
َ
﴾١٧٠﴿ َكن آةَاؤو ْم َل َيعقِلين شي ًئا َوَل َي ْى َخ ُدون

மநலும், (இவ்மயதநளகழன) “அல்ளஹ் இக்கழ
லயத்தலத ழன்ற்யங்கள்” எ அயர்கலக்கு கூப்
ட்டளல், “இல்ல! ளங்கள் எங்கலலடன பதளலதனர்
கல எதன் நவது கண்மடளமநள, அலதமன ளங்கள்
ழன்ற்யமயளம்.” என்ய கூயகழளர்கள். அயர்கலலடன
பதளலதனர்கள், எலதயுமந யழங்களதயர்களகவும்,
மர்யமழ யளதயர்களகவும் இயந்தளலுநள?. சுபள 2-170.
அமத
கண்மடன்.

சூபளயழல்

இன்னுயநளய

யசத்லதயும்

َ َ َُ ُ َ
ْ َ
ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َّ ُ َ ْ
ج َوللم َّنا ل َسبخُ ْمۗ َوَل ت ْسألين ع َّها
لك أنث قد خلجۗ لىا نا لست
َ ُ ْ ُ َ
﴾١٣٤﴿ َكنيا َيع َهلين

அது ய சபகம், அது தழட்டநளக யசன்ய யழட்டது.
அது சம்ளதழத்தது அதற்மக (உளழனது). இன்னும் வங்கள்
சம்ளதழத்தலய (அதன் ன்) உங்கலக்மக. மநலும்
அயர்கள் என் யசய்து யகளண்டியந்தளர்கள் என்து ற்ழ
வங்கள் மகட்கப்ட நளட்டீர்கள். சூபள 2 -134.

இந்த யசத்லத யளசழத்த மளது ளன் உண்லந
னழமமன அதழர்ச்சழனலடந்மதன். பந்தழன இபவு ளன் மகட்ட
மகள்யழயும், அதற்கு என் அன்ல யகளடுத்த தழலும் அந்த
குர்ஆன் யசத்தழல் கண்மடன். இந்த யசம் என்
சழந்தலனழல்
யயம்
ளதழப்ல
ஏற்டுத்தழனது.
இலயனுக்கு இலண லயக்கும் சழர்க் எனும் யயம்
ளயத்துக்கு நன்ழப்பு கழலடனளது என்ய அழந்த ழன்,
யநதுயளக சழல யணக்கத்லத ழயத்தழக் யகளண்மடன்.
ஐனர் என் பலனழல் ளன் சழலகலக்கு யசய்ன
மயண்டின பூலஜகலயும் ழயத்தழக் யகளண்மடன். அதன்
ழன் நற்யர்கலக்குத் யதளழனளநல் நழகவும் இபகசழனநளக
இஸ்ளத்லத ழன் ற் ஆபம்ழத்மதன்.
குர்ஆல யதளடர்ந்து யளசழத்த மளது, தநக்கு
ஏமதனும் உகளயழன இளம் இயந்தளல் நளத்தழபம் சழர்
இஸ்ளத்லத ஏற்யக் யகளள்யதளகவும், அயர்கள் பழு
நதுடன் இஸ்ளத்லத ஏற்யக் யகளள்ளத களபணத்தளல்
இயர்கள் பளழக் எனும் ளயஞ்சகர்கள் என்யம் சூபள
கபள குழப்ழடுலத கண்மடன். இன்னு யநளய யசம்
இவ்யளய கூழனது.

ُ َ ُ
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َ
َ
ُلم
ضيج ل
ِ اْليم أكهلج للم دِينلم وأتههج عليلم ن ِعه ِِت ور
ً َ َ ْ ْ
﴾٣﴿ ۗاْلسَلم دِينا
ِ

“இன்லன தழம் உங்கலக்களக உங்கலலடன
நளர்க்கத்லத ளன் ளழபூர்ணநளக்கழ லயத்து யழட்மடன்.

இன்னும், உங்கலக்களக இஸ்ளத்லத நளர்க்கநளக ளன்
யளயந்தழக் யகளண்மடன். என்னுலடன அயட் யகளலடலன
உங்கழன் நவது பழுலநனளக்கழ யழட்மடன். இன்னும்
இஸ்ளத்லத நளர்க்கநளக ளன் யளயந்தழக் யகளண்மடன்.”
சூபள 5;3. இந்த யசத்லத கண்ட ழன் என் உள்த்தழல்
எழுந்த சக மகள்யழகலக்கும் சளழனள தழல் குர்ஆழல்
களணக் கூடினதளக இயப்லத என்ளல் புளழந்துக் யகளள்
படிந்தது.
அல்ளஹ்யழன் கழயலனளல், ளன் அழந்த அயழல்,
என்ளல் படிந்த பலனழல் என் குடும்த்த யர்கள்
நத்தழனழல் இஸ்ளத்லத எடுத்துக் கூ பலந்மதன்.
எஞ்ஜழழனர் கல்யழலன டித்து படிக்க மயண்டின
யளயப்பும் எக்கு இயந்தது. அமத மபத்தழல் என்
யற்மளயக்கும்,
வீட்டில்
உள்யர்
கலக்கும்
இஸ்ளத்தழன் உண்லநலன யசளல்லிக் யகளடுத்து மர் யமழ
களட்டிளல், எதழர் களத்தழல் அலயயக்கும் யயம்
ன்லந ஏற்டும் என்ய உயதழனளக ம்ழமன். ஆளல்
இயதழ யயட டிப்மளநள ளவட்லச படிந்த ழன் என்
யளழ்யழல் யயம் எதழர்ப்லயும் மசளதலலனயும் சந்தழக்க
மர்ந்தது. என் குடும்த்லத யழட்டும் யயழமனயயலத
தயழப மயய யமழனழல்ல என் அய ழல எக்கு
ஏற்ட்டது. சழ களம் கமழந்த ழன் இஸ்ளத்லத ஏற்யக்
யகளண்ட எது ய சமகளதளழயும் வீட்லட யழட்டு யந்து
என்னுடன் மசர்ந்து யகளண்டளள். சுநளர் ய யயட களம்
வீட்லட யழட்டு யழமகழ, ழுங்கள யதளமழலின்ழ, ழபந்தப

யயநளபம் இன்ழ கஷ்டப்ட மயண்டின ழர்க்கதழ
எநக்கு ஏற்ட்டது. ஆளல் ளங்கள் ஏற்யக் யகளண்ட
புதழன உண்லந நளர்க்கத்தழல் உயதழனளக யளம எங்கலக்கு
எல்ள யலகனழலும் உதயழ புளழந்த அல்ளஹ் வுக்மக எல்ள
புகழும் மசயம். அல்ளஹ் குர்ஆழல் இவ்யளய
கூயகழளன்.

َ ْ َ ُ
ُ َِّب انل
َ ت ُليا أَن َي ُقيلُيا
َ أ َ َحس
َ ْ اس أَن ُي
﴾٢﴿ آن َّنا َوو ْم َل ُيفخَنُين

நழதர்கம! “ளங்கள் யழசுயளசம் யகளண்மடளம்”
என்ய அயர்கள் கூயயது யகளண்டு (நளத்தழபம்) அயர்கள்
யழட்டு யழடப் டுயளர்கள் என்யம், அயர்கள் மசளதலக்
குள்ளக்கப் ட நளட்டர்கள் என்யம் எண்ணழக்
யகளண்டளர்கள? சூபள அன்கபூத் 29; 2.
ஐந்து மப யதளழுலகலன சளழயப ழலமயற்
படினளத களபணத்தளல் எது யதளமழல யழட்டும் யழமக
மர்ந்தது. ஆளல் சழ களம் கமழந்த ழன் அல்ளஹ்
எங்கலக்கு ற் ளக்கழனம் கழலடக்கக் கூடின யளசல்
கதவுகல தழந்து லயத்தளன், அல் லம்து லில்ளஹ்.
எக்கு கழலடத்த மயல யளய்ப்புகள் அத்தலயும்
இனந்தழப யதளமழல் துலலன சளர்ந்தது. இதழல் களளழனள
மபத்தழல் தளன் கடலநனளற் மயண்டும் என்ய இல்ல.
நளளக ரழப்ட் பலனழல் நளழ நளழ மயல யசய்ன
மயண்டும். இதளல் குழப்ழட்ட மபத்தழல் கூட்டுத்
யதளழுலக ழலமயற்யயதழல் சழ ழபச்சழலகள்
ஏற்ட்ட. இதன் களபணநளக இனந்தழப யதளமழல் துல

சளர்ந்த மயலலன யழட்டு யழமக மயண்டின மதலய
ஏற்ட்டது. ஐங்கள யதளழுலகலன உளழன மபத்தழல்
ழலமயற்
யளய்ப்ழக்கும்
மயலயனளன்ய
கழலடக்களநல் ய யயட களத்துக்கும் மநல் நழகவும்
கஷ்டப்ட்மடன்.
இயதழனழல், அல்ளஹ்யழன் அயளல் கல்லூளழ
ன்ழல் யயடம் யளய் 2,000/- சம்த்தழல் ய
உத்தழமனளகம் கழலடத்தது. இப்மளது அலத யழட உனர்ந்த
உத்தழமனளகத்தழல் மயல ளர்க்கழமன். சக யல்லந
யளயந்தழன
அல்ளஹ்,
அயது
கயலணனழல்
எங்கலயும்
மசர்த்துக்
யகளண்டளன்.
அல்லம்து
லில்ளஹ். இந்த ழலவு ன்ம எங்கலக்கு மளதும். இ
லத யழட மயய ன்யம் எங்கலக்கு மதலயனழல்ல.
படிவுற்து.
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