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கடன் ன்தது தரதூரண 
ிம் 

ஜரசறம் இப்ன் இரன் 

து உள்பத்றல் ழும் சகன இச்ஷசஷபமம் 
தின்தற்றும் இன்ஷந உனகறல், து 
ரழ்க்ஷகின் அடிப்தஷட ஶரக்கத்ஷ நந்து, 
இஸ்னரம் டுக்கும் சறன ிங்கபில் ரமும் 
வசல் தட்டுக் வகரண்டிமக்கறஶநரம். 

கடன் ரங்குது இப்தடிப்தட்ட ஒம 
தரதூரண ிரகும். இங்கு 
குநறப்திடப்தடுது, ட்டிக்கு டுக்கும் கடஷணப் 
தற்நற அல்ன. அது யரம் ன்று 
ல்ஶனரமக்கும் வரிமம். ஆஷகரல் இங்கு 
குநறப்திடப் தடுது ட்டிில்னரது ஷகரற்ந  
லுக்கு டுக்கும் கடஷண தற்நறஶ. இந்க் 
கடணில் ட்டி சம்தந்ப் தடில்ஷன. இப்தடிப்  
தட்ட வகரடுக்கல் ரங்கலுக்கு ரர்க்கத்றல் 
அனுறமண்டு, ஆணரல் ிமம்தத் க்கல்ன.  

அஶக க்கள், கடன் ரங்குஷமம், கடன் 
தத்றல் ரழ்ஷமம் தற்நற றகவும் 
இஶனசரக டுத்துக் வகரள்கறன்நணர். இக் 
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கடன்கள் றகவும் அச ஶஷக்கரக டுக்கப் 
தட்டஷகள் அல்ன. ரநரக இப்ஶதரறமக்கும் 
ிரதரத்ஷ ிமத்ற வசய்ற்கரக, 
சமூகத்றல் ற்நர்களுடன் ஶதரட்டிிட, புற 
ரகணங்கள், டீ்டுத் பதரடங்கள் ரங்கு  
ற்கரக அல்னது இவ்வுனகறன் ற்கரனறக சுக 
ஶதரகங்கஷப அனுதிப்தற்கரக கடணில் 
இர்கள் சறக்குகறநரர்கள்.  

கடன் ரங்குதும், கடன் தட்ட ரழ்க்ஷக 
ரழ்தும் றகவும் தரதூரண ிரகும். 
இது றகவும் தரதூரண ிவண 
ச்சரிக்ஷக வசய்மம் இஸ்னரம், கடஷண ிட்டும் 
முடிந் அபவு ினகும் தடி, அல்னது டுத்துக் 
வகரள்ளும்தடி உதஶசறக்கறநது. 

1. முயம்த் (மல்) அர்கள் கடஷண ிட்டும் 
அறகரக தரதுகரப்புத் ஶடி இவ்ரறு 
திரர்த்ஷண வசய்ரர்கள்.  

‚அல்னரயளம் இன்ண ீஅஊதுதிக றணல் ர 
ம் ல் ஃம்.‛ (ர அல்னரஹ் கடன் 
தரத்ஷ ிட்டும் உன்ணிடஶ தரதுகரப்பு 
ஶடுகறஶநன்.) ஒம முஷந அன்ணரரிடம் ‚ 
ீங்கள் கடன் தரத்ஷ ிட்டும் த்ஷண 
முஷந தரதுகரல் ஶடுகறநரீ்கள்?‛ன்று  
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ஒமர் ிணிணரர். அற்கு தி (மல்) 
அர்கள், ‚ஒம ணின் கடணில் சறக்கறணரல், 
அன் வதரய் ஶதசுகறநரன். அன் ரக்குக் 
வகரடுத்து அஷண ீறுகறநரன்.‛ ன்று தறல் 
கூநறணரர்கள். ஆரம் புயரரி, முஸ்னறம்.) 

2. கடன் தட்ட ஒமன் கடஷண றமப்திக் 
வகரடுக்கும் ஷ சுர்க்கத்றல் திஶசறக்க 
ரட்டரன். 

முயம்த் இப்ன் ஜயஷ் (றல்னரயள 
அன்யள) இவ்ரறு அநறிக்கறநரர்கள்.  ‚ஒம 
ரள் மழல் (மல்) அர்களுடன் ரங்கள் 
அர்ந்றமக்ஷகில், அன்ணரர் ரணத்ஷ 
ஶரக்கற ஷனஷ உர்த்றக் வகரண்டிமந்து, 
தின் ன் உள்பங் ஷகஷ வற்நறில் 
ஷத்துக் வகரண்டு, ‘மளப்யரணல்னரஹ்! 
வ்பவு கடுஷரண சட்டம் ணக்கு 
அநறிக்கப் தட்டுள்பது !.’ ன்று கூநறணரர்கள். 
ரங்கள் தத்றன் கரரக ரய் மூடி 
அர்ந்றமந்ஶரம்.  அடுத் ரள் கரஷனில் 
‘அல்னரஹ்ின் சூல் (மல்) அர்கஶப! 
ஶற்று உங்களுக்கு அநறிக்கப் தட்ட 
கடுஷரண சட்டம் ன்ண?’ ன்று 
ிணிஶணன். அற்கு திர்கள், 
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‘ரமஷட ஷகில் ணது உிர் 
இமக்கறநஶ அர் ீது ஆஷரக, ஒம 
ணின் தத்ர் மத்த்றல் அல்னரஹ்வுக்கரக 
வகரல்னப் தட்டு, உிர்வகரடுத்து ழுப்தப் 
தட்டு, ீண்டும் அல்னரஹ்வுக்கரக வகரல்னப் 
தட்டு, ீண்டும் உிர்வகரடுத்து ழுப்தப் 
தட்டு, ீண்டும் அல்னரஹ்வுக்கரக வகரல்னப் 
தட்டரலும்,  அனுக்கு கடன் இமப்தின், 
அந்க் கடஷண ீர்க்கும் ஷ அன் 
சுர்க்கம் புக ரட்டரன்.’ ன்று கூநறணரர்கள்.‛ 
ஆரம் அந் மரி. 

3. அரசறரக கடன் ரங்குது 
அல்னரஹ்ின் வதமம் ஶகரதத்துக்கும், 
ண்டஷணக்கும் கரரகறநது. 

மழல் (மல்) அர்கள் தின்மரறு 
கூநறணரர்கள். ‚ணக்கு ஶதரதுரண அபவு 
இமக்கும் ஶதரது க்கபிடம் தம் ஶகட்கும் 
ஒமன், கத்றன் வமப்புத் ணஷனத் 
ரன் அறகரக ஶகட்கறநரன்.‛ அந் 
சந்ர்ப்தத்றல் சயரதரக்கள், ‚அல்னரஹ்ின் 
தூஶ! அன் க்கபிடம் ஶகட்கரல் 
இமப்தற்கு அணிடம் இமக்க ஶண்டி 
அபவு ன்ண?‛ ன்று ிணிணரர்கள். 
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அற்கு அன்ணரர், ‚தகல் உவுக்கும், இவு 
உவுக்கும் ஶஷரண அபவு.‛ ன்று 
தறல் வகரடுத்ரர்கள். அநறிப்தர் அபு 
ரவூத். மயஹீ் யீஸ். 

அன்ணரர் ஶற் வகரண்டும் இவ்ரறு 
கூநறணரர்கள். ‚ன்ணிடம் ஶதரதுரண தம் 
இமக்கும் ஶதரது வரமர் க்கபிடம் 
தம் ஶகட்கறநரஶர, அர் ிசரஷ 
ரபில் முகத்றல் புண்களுடனும் 
கலல்களுடனும் மரர்.‛ அநறிப்தர் 
அயத். 

4. கடணரபிின் ஜணரசர வரழுஷகஷ தி 
(மல்) அர்கள் டத் ில்ஷன. 

இண்டு ீணரர் கடஷண ீர்க்கர ஒமரின் 
ஜணரசர வரழுஷகில் தி (மல்) அர்கள் 
தங்கு தற்நில்ஷன. அபு கரர (ற) அந்க் 
கடஷண ீர்த்து ஷக்க முன் ந் தின் தி 
(மல்) அர்கள் வரழுஷகில் கனந்துக் 
வகரண்டரர்கள். 

அடுத் ரள் தி (மல்) அர்கஷபக் கண்ட 
அபு கரர (ற), ‚அந்க கடஷண 
ரன்வசலுத்ற ிட்ஶடன்.‛ ன்று 
அநறித்ரர்கள். ‚இப்வதரழுது அமஷட 
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ஶரல் சூடு ஆநறிட்டது.‛ ன்று அமக்கு 
தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்.   

5. கடன் தட்ட ஒமரின் திரன் அந்த்றல் 
வரங்கறக் வகரண்டிமக்கும். ‚ஒம மூறணி ன் 
கடன் கரரக அமஷட திரன் 
திஷக் ஷகறரக டுத்து ஷக்கப்தடும்‛ 
ன்று தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். 
ஆரம் றர்றற 

இந் யீமளக்கு ிபக்கம்  கூறும் ஶதரது 
‚அது (திரன்) அன் உன்ண ஸ்னத்ஷ 
அஷடஷ ிட்டும் டுத்து ஷக்கப் தடும்.‛ 
ன்று அல் மளமத்ற ன்ந அநறஞர் 
அநறித்ரர். ‚அந் ஆத்ரின் கடன் 
வசலுத்ப் தடுர இல்ஷனர ன்று முடி
வடுக்கும் ஷ, அந் ஆத்ர  தரதுகரக்கப் 
தடுர, இல்ஷனர, ன்ந ீர்ப்பு ங்கப்தட் 
ரட்டரது.‛ ன்று அல் இரக்கற ன்ந 
ிற்தன்ணர் ிபக்கம் கூநறணரர். 

6. கடன் தட்ட ஒம ணிர் சறஷநக் ஷகற 
ஆரர். ‚உது ன்தர் அமஷட கடன் 
கரரக சறஷந ஷக்கப்தட்டுள்பரர்.‛ 
ன்று தி (மல்) அர்கள் அநறித்ரர்கள். 
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இது யமன் யீமரகும் ஆரம் அபு 
ரவூத். 

கடன் தற்நற சயரதரக்கபின் சறன கூற்றுகள்; 
‚கடஷணப் தற்நற ச்சரிக்ஷகரக இமங்கள்.  
கரம், அது சஞ்சனத்துடன் ஆம்தித்து 
மத்த்றல் முடிஷடமம்.‛ ண  உர் இப்ன் 
அல் யஃத்ரப் (ற) அர்கள் ச்சரி க்ஷக 
வசய்ரர்கள். 

‚ஓ யளம்ரன்! அல்னரஹ்ஷ தந்துக் 
வகரள்ளுங்கள், கடன் தட்ட றஷனில் 
ம் அஷடரீர்கள். அஷண வசலுத் 
ீணரர்களும் றர்யம்களும் இல்னர ிட்டரல், 
உங்களுஷட ல் அல்கபில் இமந்து 
டுக்கப் தடும்.‛ ன்று அப்துல்னரஹ் இப்னு 
உர் ச்சரிக்ஷக வசய்ரர்கள். 

ந் சர்ப்தத்றல் கடனுக்கு அனுற உண்டு? 

கடன் ன்தது றகவும் தரதூரண ிம். 
அணரல் றகவும் அசறரண சந்ர்ப்தத்றல் 
ி கடன் டுக்க கூடரது ண ரர்க்க 
அநறஞர்கள் ச்சரிக்ஷக வசய்கறநரர்கள்.  

இன் அடிப்தஷடில் மூன்று சந்ர்ப்தங் 
கபில் கடன் டுக்க அனுற உண்டு. 
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1. கடன் ரங்கறதர் கடஷண றமப்தி 
வசலுத் ஶண்டும் ன்தறல் உறுறரக 
இமக்க ஶண்டும். 

2. கடன் ரங்கறரல் கடஷண றமப்தி 
வசலுத் முடிமம் ன்று வரிந்றமக்க 
ஶண்டும். 

3. ரீஆ ிணரல் அனுறக் கப்தட்ட ஒம 
கரத்துக்கரக ரத்றம் கடன் டுக்க 
முடிமம் 

இது தற்நற ிபக்கம் கூநற அப்த் அல் தர் ன்ந 
அநறஞர் இவ்ரறு வரிித்ரர் ‚ ஒம ணிர் 
அஷடக்கப் தடர கடனுக்கரக சுர்க்கத்ஷ 
ிட்டும் வபிில் ஷக்கப் தடுற்கு 
கரங்கபரண, 

 கடஷண அஷடப்தற்கு ஶஷரண 
தத்ஷ ிட்டு வசன்நரலும், அக் கடஷண 
அஷடப்தது தற்நற வ்ி அநறவுஷநமம் 
கூநரது, அல்னது 

 கடஷண அஷடப்தற்கு சறிமந்தும் 
அஷண வசய்ரது, அல்னது 
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 சட்ட ிஶரரண ித்துக்  கரகஶர 
ணீ் ிம் வசய்ஶர கடன் டுத்து 
அஷண றமப்திக் வகரடுக்கரது ித்ஶன. 
அல்னரஹ்ஶ முற்நறலும் அநறந்ன்.‛ 

றுஷில் ரடும் ஒமர் இஸ்னரத்றல் 
அனுறக்கப் தட்ட ஒம கரத்துக்கரக கடன் 
ரங்கற, அஷண அஷடக்க முடிரது 
ித்ரல், அந் கரத்துக்கரக அல்னரஹ் 
அஷ சுர்க்கத்ஷ ிட்டும்வபிில் ஷக்க 
ரட்டரன் - இன்ர அல்னரஹ். 

ஆஷகரல், றகவும் அத்றரசறரண 
சந்ர்ப்தங்கபில் ரத்றம் கடன் டுக்க 
ஶண்டும். அத்துடன் இப்வதரழுது கடன் தட்ட 
றஷனில் இமப்தர்கள், முடிந் அபவு 
சலக்கறரக அக் கடஷண அஷடக்க முற்சற 
வசய் ஶண்டும். அல்னரஹ்ின் ீது 
ம்திக்ஷக ஷத்து, அணிடஶ உி ஶகட்டு, 
கடஷண அஷடக்க வசல் புரி ஶண்டும். 

‚றமப்திக் வகரடுக்க ஶண்டும் ன்ந 
ஶரக்கத்ஶரடு க்களுஷட வசல்த்ஷ 
(கடணரக) ரர் வதற்றுக் வகரள்கறநரஶர, 
அல்னரஹ் அனுக்கரக அஷண வசலுத்துரன். 
(கடணரக ரங்கற) வசல்த்ஷ ரசரக்கும் 
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ஶரக்கத்றல் ஒமர் டுத்ரல், அல்னரஹ் 
அஷண ரசரக்குரன்.‛ ன்று தி (மல்) 
அர்கள் கூநறணரர்கள். அநறிப்தர் புயரரி. 

கடன் இல்னர ரழ்க்ஷகஷ ரடி அல்னரஹ்  
ின் உி ஶடும் அஶணக துஆக்கஷப தி 
(மல்) அர்கபின் சுன்ணரஹ்ிலும், யீஸ்  
கபிலும் கரமுடிமம். 

 


