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சின�மா ஏற்ப�த் சரீ 

ேகபகள. 

M.S.M . இ்்ிிாா ��ப ஸலஃ்�. 

மன�தனஸ நயக�கஸ பணபயாகக�ன, ஒ�ககஸ வ��மிஸ

ிஙகக�னஸ வயழவததறஸ ஆேரயககிிமயனஸ ஒ�ஸ

�ழலஸ அவசிிம.ஸ ஆேரயககிிஸ வயழ்கறஸ ேகாஸ

வ�ைளவ�கககஸ��ிஸ த்�ஸ�ழைலஸ தத�பாத�ஸ

வ�ேபயலஸ கலயசயரஸ பணபயாகைளஸ நயசமயகககஸ

��ிஸ கய�ிஙகைளளமஸ  தத�பாததிஸ அ�்��ஸ

பாததஸேவணாம. 

இன்ஸ நயட�லஸ இனவயதஸ ேகயஷஙகககறம, அரசிஸ

ிலஸ வ�வகயரஙகககறமஸ அாதததயகஸ ஆபயசஸ சின�ஸ

மயககைளஸ பத�ிததயனஸ எலேலய�மஸ வ�மரசனமஸ

ெசயகி�யரக்.ஸ பலததஸ கண�னஙகைளஸ ெத�வ�கஸ

கி�யரக். 

வளர்�ஸ வ�மஸ இளம ச�கமஸ தவ�யனஸ ந�தைதஸ

கககறஸஇடா�ஸெசலவததறஸவழிகயட�ியகஸஇ்தஸ
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ஆபயச�ப�ஙக்ஸ அைம்�்ளன.ஸ இததிைர�ஸ ப�ஙஸ

க்ஸ�லமயகஸகலவ�ைிஸகத்கெகய்ளேவய, கலயஸ

சயரதைதஸ ெபத்க ெகயாககேவயஸ ��ிய�.ஸ

ஆனயல, பணமஸ சமபயதிகறமஸ வழிைிஸ ெப�ககிகஸ

ெகய்ளஸ ��ளம.ஸ கீழதரமயனஸஎணணஙகைளளம ஸ

சி்தைனகைளளமஸ ஊகறவ�ககஸ��ளம .ஸ

சின�மயவ�னஸ �லமஸ எ்தெவய�ஸ ேமைதளமஸ

சீரதி�ததஸவயதிளமஸஉ�வயகிஸவ�ாவதிலைல. 

பயைதி�லஸெபதே�யரககம, ப�்ைளககம, அணணஸ

�ம, தஙைகளமஸ ெசலலஸ ��ியதஸ நிைலி�லஸ

ஆபயசகஸ கயடசிக்ஸ  வெரயட�க், கடஅ்டக்ஸ

ைவகக�படா்ளன.ஸ இளமஸ ெபணெனய�ததிஸ

பா்ிலஸ அலல�ஸ பயைதி�லஸ ெசல்மேபய�ஸ

பககததி்்ளஸ ஆணகள�னஸ பயரைவகள�னயலஸ

ெவடகிதஸ தைலஸறன�ிகஸ��ிஸெகய�ரமயனஸஒ�ஸ

நிைலைிஸஇ்தஸதிைர�ப�ஙக்ஸேதயத்த�்ளன. 

இததிைர�ப�தைதஸபயரத�வ�டாஸெவள�ி�லஸவ�பஸ

வ�கறஸபககததிலஸஇ�கககஸ��ிஸதனஸமைனவ�கஸ

றமஸ அாததவனஸ மைனவ�கறமஸஸ வ�ததிியசமஸ
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ெத�ிய�.ஸ அவன�ஸ பயரைவளம, சி்தைனளமஸ

ெகய�ரமயனஸகதபைனகறஸெசன்வ�ாம. 

ெவடகம, மயனம, ம�ியைத, மன�தன��மி�்�ஸ

அகன்ஸ ேபயறமேபய�ஸ கீழததரமயனஸ ந�வ�கைகஸ

க்தயனஸ ப�ரதிபலிகறம.ஸ தன�ஸநபர ஸ பயதி�ப�னயலஸ

றாமப, ச�கவயழ்ஸ பயதிகக�படாஸ சினனயப�னனஸ

மயகிஸவ�ாம. 

நயட�லஸ நை�ெப�க��ிஸ ெகயைல, ெகய்ைளஸ

�ஷப�ரேியகமஸ கதபழி�்ஸமத்ம ஸ வன�ை�ஸ

கககறஸ இததிைர�ப�ஙக்ஸ வழிகயட�களயகஸ

உ்ளனஸஎனபைதஸ நயடாஸ ந��்க்ஸ�லமஸஅ�ிகிஸ

ே�யம.ஸஇதிலஸஆ�ச�ிமயனஸெசயதிஸஎனனெவன�லஸ

மதததினஸ ெபிரயலஸ ஆபயச�ஸ ப�ஙக்ஸ ெவள�ஸ

வ்�மஸஸ��ஸெமௗனமயகஸபயரத�கஸெகயண��ககிஸ

�யரக்ஸஎனப�ஸதயன. 

‘‘வி�ஸவ்தவரகககறஸ மடாமதயன’’ என�ஸ�ததிஸ

ைரள�னஸ ெவள�வ�மஸ ப�ஙக்ஸ விெதலைலளமஸ

தயண�ஸ ேபயயகஸ ெகயண��ககி��.ஸ ஆபயச�ப�ஙஸ

க்ஸ ேபயலேவஸ ஆபயசஸ சஞசிைகக், ்ததகஙக்ஸ
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CDக்ஸ ச்ைதகள�லஸ வ ��ேியஸ கிள�கள�லஸ பகிரஙஸ

கமயகஸ வ�தபைனஸ ெசயி�பாகின�ன.ஸ இைணிதஸ

தளஙக்ஸ இிஙறகின�ன.ஸ இைவகககெகதிரயனஸ

கண�னஙக்ஸ எ�்தய்மஸ அரசயஙகமஸ ஆககஸ

�ரவமயனஸ சட�ஸ ந�வ�கைகக்ஸ எாததயகஸ

ெத�ிவ�லைல.ஸ அர கெகதிரயகஸ ெசயதிக்ஸ ெவள�ஸ

வ�மயி�னஸ அ�ேபய�ஸ ம��ியககககெகதிரயகஸ

ந�வ�கைகக்ஸஎாத�ஸ��ககிவ�ாகின��. 

எலேலய�மஸ ஆபயசஸ ப�ஙகைளஸ தை�ஸ ெசயவதிலஸ

தயனஸக�த�ஸெத�வ�ககி�யரக .்ஸஆபயச�ஸப�ஙக்ஸ

ஆபயசமஸ இலலயதஸ ப�ஙக்ஸ எனஸ இ�ஸ வைகியகஸ

ப��த�ஸதயன ஸ க�த�ககைளஸ ெத�வ�ககி�யரக்.ஸ

எனேவஸ இவரகள�ஸ பயரைவி�லஸ ஆஙகிலததி்மஸ

மைளியளததி்மஸ சிஙகளததி்மஸ ெவள�வ�மஸ

ஆபயச�ஸ ப�ஙக்ஸ( Aஸை��லஸப�ஙக்)ஸ தயனஸ ச�ஸ

கதைதஸ சீரழிககி��.ஸஆபயசமஸஇலலயதஸ( Aஸை��லஸ

என்ஸ �ததிைரஸ றததயதஸ தமிழ, சிஙகள, ஹி்தி)ஸ

ப�ஙக்ஸஅததைகிஸ சீரழிைவஸதரவ�லைலஸஎனப�ஸ

வயதமயறம.ஸ 
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சின�மயைவஸ ெபய்ததவைரஸ ெபணகைளஸ ஆபயச�ஸ

பண�ஙகளயகஸ கயடசி�ஸ ெபய�டகளயகஸ சிதத�கஸ

கி�யரக்.ஸ அைரறை�ஸ ஆை�ள�னஸ வளமஸ

வ�வ�ம, ந�னஸ மயாவ�மஸ ெபணண�னஸ ப�ரதயனஸ

பயததிரமயறம.ஸ எ்தள்ஸ றை�்தஸ ஆை�ள�னஸ

ேமன�ி�ைனஸ கயணப�ககஸ �னவ�கி�யேளயஸ

அவககறதஸ தயனஸ கதயநயிகிஸ பயததிரமஸ

வழஙக�பாமஸ எ�ெபணஸ உதா�னஸ உதடை�ஸ

அ�ததிஸ�ததமிடாஸ தயரயளஸ தனைமள�னஸ ந�ககஸ

வ�கி�யேளயஸஅவககறஸகயலஷ�டஸஅதிகம.ஸஸ

இை�ிழறமஸ ெதயை�ிழறமஸ ெதய�்்ஸ அழறமஸ

அதிகமஸ கயணப�கறமஸ ெபண்கறததயனஸ ம் ஸ

அதிகம.ஸஸ

ஓடாேமன�ள�னஸ ெதயடாகஸ ெகய்கமஸ ஆை�ளஸ

�னஸ ஆ��பய�ஸ ந�னமயாகி�யேளயஸ அவககறதஸ

தயனஸகன்கஸகணண�ஸஎன�ஸபட�ம.ஸஸ

இரடை�ஸவசனஙகள�னஸஸ பய�லக்ஸமத்மஸநைக�ஸ

 ைவக்ஸ ேசர்தஸ பயததிரத��னஸ றாமப, ச�கஸ
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கைதகைளளமஸெகயஞசமஸ��ிஸ ேசரத�ஸ‘‘இ�ஸஒ�ஸ

றாமப�ஸப�ம’’ என்ஸசயன�ிதழஸெகயாககி�யரக். 

சிலஸசமிம ஸ ெபதே�யரக்ஸ ெதயைலகஸ கயடசிி�லஸ

சின�மயஸ கயடசிகைளஸ ப�்ைளகக�னஸ உடகயர்�ஸ

பயரககஸ��ியமலஸ�கமஸ ள�ககி�யரக் .ஸ‘‘அ�ப�ஸ

ியனஸ கயடசிக்'' வ�மேபய�ஸ உ�ேனஸ எ�்�ஸ

ெசன்ஸ வ�ாகி�யரக்.ஸ அலல�ஸ நி்ததிஸ வ�ாஸ

கி�யரக்.ஸ இலைலேிலஸ தன�ைமி�லஸ பயரககஸ

வ��ம்கி�யரக்.ஸ இ்தஸ அவாைதக்ஸ‘‘ றாமப�ஸ

ப�ஙக்’’ என்ஸ ெசயலலக��ிஸ ப�ஙகள�லதயனஸ

வ�கின�ன.ஸ றாமப�ஸ ப�தைதஸ ெபய்ததவைரஸ

ஆ்மஸெபண்மஸ��ஸஆபயசததிலஸஇலலயமலஸ

அைரறை�ஸ ஆை�ள�னஸ வ�கி�யரக்.ஸ மத�ஸ( Aஸ

ை��ல)ஸ ப�தைதஸ ெபய்ததவைரஸ ��ைமியனஸ

ஆபயசததிலஸவ�கி�யரக்.ஸஆபயசதைத�ஸெபய்ததஸ

வைரஸ இரணாமஸ ஒேரஸ வைகைி�ஸ சயர்த�ஸ

எனபைதஸஅ�ி்ை�ேியரஸஏத்கஸெகய்வயரக .் 

சின�மயவ�னஸ �லமஸ மன�த�கறஸ நதபண்கைளஸ

ேிய, நயக�கதைதேியஸகத்கஸெகயாககஸ��ிய�.ஸ
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வன�ை�கைளளம, கதபழி�்ககைளளம, கயதலஸ

ஊ�லகைளளேமஸ அதிகமயகஸ கத்கஸ ெகயாகக�ஸ

பாகி��.ஸ ப�்ைளகககறஸ கட�யி�ஸ பய�ஙகளயகஸ

ப��ப�கக�பாகின�ன.ஸ சின�மயஸ ஒ�ஸ ெபய��ஸ

ேபயகற�ஸ சயதனமஸ என�ஸ ெபி�லஸ அசிஙகஙகைளஸ

வ�தஸவ�தமயகஸகயடசி�பாதத�பாகின�ன.ஸதஙகள�ஸ

உ�லஸப�மயணஙகைளஸகயணப�த�ஸபணமஸசமபயதிஸ

கறமஸஇி்திரமஸதயனஸ சின�மய!ஸ ேகய�கஸ கணககிலஸ

பணமஸ சமபயதிகறமஸ இலறஸ சயதனமஸ சின�மய!ஸ

கதயனயிகனஸஉ�ைலஸமை�த�கஸெகய்வயனஸகதயஸ

நயிகிஸஉ�ைலஸதி�்�கஸெகய்வய்ஸஎனப�ஸதயனஸ

இதெதயழிதசயைலி�லஸ�ககிிஸவ�தி.ஸஸ

மககைளஸ மை�ிரகளயககிஸ பணமஸ சமபயதிககஸ

அவரக்ஸ ைகியண�ஸ வழி�ை�தயனஸ சின�மய! 

கைலஸ அமசமஸ ெபய�்திிஸ ஊ�கமஸ என�ஸ நவரசஸ

வயரதைத.ஸ 

சின�மயவ�லஸ ந�கறமஸ ஒவெவய�ஸ ஆ்ம, பலஸ

ெபணகைளஸஅ�பவ��ப�ம, ஒவெவய�ஸெபண்மஸ

பலஸ ஆணகைளஸ அ�பவ��ப�மதயனஸ ிதயரததம.ஸ
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இ்தஸிதயரதததைதஸந�கரஸபயண�ிரயானஸஇ�ப�ஸ

வ�ளகக�பாத�கி�யரஸ‘‘கடாகட�யஸபணமஸெகயாத�ஸ

�்ஸேவைள ஸ க�ிளமஸ ேசய்மஸ ேபயடாஸ கய�மஸ

பஙகளய்மஸ ெகயாத�ஸ அழகயனஸ ெபணகைளஸ

கட��ப��கக�ஸ ெசயலகி��ஸ சின�மய.ஸ இததகயகஸ100ஸ

வ�ஷமயனய்மஸேபயரய�லயமஸஎனகி�யரஸ(இ�தயனஸ

சின�மயஸபக12.) ஸஸ

இததற�ஸெபிரஸதயனஸகைல,ஸகலயசயரதைதஸெவள��ஸ

பாத�மஸஅரஙகம.ஸ

சின�மயைவஸ ஆத��பவரக்ஸ வயழகைகி�லஸ ந��பஸ

ைததஸதயேனஸசின�மயவ�லஸகயடாவதயகஸ�்கி�யரஸ

க்.ஸ இவரக்ஸ உணைமியனவரகளயகஸ இ�்தயலஸ

தஙகள�ஸஅ்தரஙகமயனஸவயழகைகைிஸநய்ஸேபரஸ

பயரககஸ பகிரஙகமயகஸ கயடசி�பாததஸ �னவரஸ

ேவணாம.ஸஏெனன�லஸஇ்தஸவயழகைகைிதஸதயேனஸ

சின�மயவ�்மஸ கயடாகி�யரக்.ஸ அைததஸ தயேனஸ

இவரககமஸ இிககி�ஸ பயரத�ஸ நிியிமஸ �்ஸ

கி�யரக்? இரணாஸேபரஸந�த�கஸகயடாவைதஸபயரகஸ

ககஸ��ிஸஇவரக், இவரகள�ஸஅ்தரஙககஸகயடசிஸ
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கைளஸ நய்ேபரஸ பயரககஸ அ�மதிககஸ ம்ககி�யரஸ

க்.ஸஇவரகள�ஸஉ்மனமஸசின�மயவ�னஸேகாெகட�ஸ

தனதைதஸ ஏத்கஸ ெகயண�ய்மஸ ச�கதைதஸ

ஏமயத�ஸ அ்தஸ உணைமைிஸ பகிரஙகமயகஸ ஏத்கஸ

ெகய்ளஸம்ககி�யரக்.ஸ தஙக்ஸ ப�்ைளக்ஸாயதிஸ

ேவ்பய�ன�ிஸ கயதலித�ஸ கரமஸ ப���பைதேியஸ

ெபதே�யைரஸ எதிரத�ஸ ஓாவைதேியஸ ஆத�ககஸ

ேவணாம.ஸ இ�்மஸ சின�மயவ�னஸ நிாமஸ தயேன!ஸ

ஆத��பயரகளயஸஇவரக்? 

சின�மயவ�லஸ ந�கறமஸ கதயநயிகரக்ஸ தஙகள�ஸ

மைனவ�கைளளமஸ இளமஸ ெபணஸ ப�்ைளகைளளமஸ

சின�மயவ�லஸ ந�ககஸவ��யமல ஸ தா�பதனஸ

ேநயககதைதஸ ்�்�ஸ ெகயண�யலஸ சின�மயவ�னஸ

உணைமஸநிைலஸஎனனஸஎன்ஸ்�்�வ�ாம.ஸ

தன�ை�ிஸ மைனவ�ைிஸ இன�ெமய�வனஸ

கட��ஸப��ககக ஸ��ய�ஸ�ததமி�க��ய�ஸ என்ஸ

ேரயஷமஸ ெகய்பவரக்ஸ அாததவ�ை�ிஸ

ெபணகைளஸகட�ப���ப�மஸ�ததமிாவ�மஸ ிநலஸ

மின�ிஸேவெ�னன?  



12 

 

ெபய�வயகஸசின�மயவ�லஸந��பவரகைளஸஸ ற�ி�பயகஸ

கதயநயிகிகைளஸ மண���பைதஸ ெபதே�யரஸ

வ��ம்ஸவதிலைல.ஸஇததறஸ கயரணமஸஏனஸஎனப�ஸ

எலேலய�கறமஸெத�ளம.ஸஇதைனஸ்�்�ஸெகய்ளஸ

ெப�ிஸ ஆயேவயஸ ஆரயய�சிேியஸ ேதைவி�லைல.ஸ

சதெ�ன்ஸ ்�்�ஸ ெகய்ளஸ ��ளம.ஸ சின�மயவ�லஸ

கயடாவைத,ஸந��பைதஸஏத்கஸெகய்ளஸஇவரகள�ஸ

உ்ளஙக்ஸ ம்ககின�ன.ஸ ஆனயலஸ கைலஸ அமசமஸ

ெபய�்திிஸெதயவ �கஸகலய�சயரமயகஸேப வயரக். 

இ்தஸ இ�ததிலஸ இவரக்ஸ ெவடகமஸ மயனமஸ பத�ிஸ

நனறஸ ்�்�ஸ ெகய்கி�யரக்.ஸ அாததவ�ை�ிஸ

ெபணஸ ப�்ைளகைளஸ அ�பவ��பயரகளயம.ஸ தமஸ

மைனவ�ைிஸஸஎவ�மஸஅ்ககஸ��யதயம.ஸதனகறஸ

வ�மஸம�கம்ஸபததின�ியகஸெகௗரவமயகஸஸஇ்ககஸ

மயகஸ��கெகய்ளகஸ��ிவளயகஸஇ�ககஸேவணாஸ

மயம.ஸ

ெமயததஸச�தயி�மஸசின�மயவ�லஸசீரழி்�ஸேபயனயஸ

்மஸஸஅ்தஸசீரழி்ஸதஙகள�ஸமைனவ�ஸமககககறஸ

வரக��ய�ஸஎனபேதஸஅவரகள�ஸ ேநயககம.ஸவயழகஸ
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ைகி�லஸ ந��பைதஸ சின�மயவ�லஸ கயடாகி�யரக்ஸ

எனபவரகள�னஸஇரடை�ஸேவ�மஸதயனஸஇ�.ஸஸ

இைதஸ எலலயவதை�ளமஸ வ��ஸ கட�லிலஸ கி�்�ஸ

இரணாஸேப�மஸெசயளமஸசிலமிஷஙகைள�ஸபயரததஸ

ப�்ைளஸ‘‘ அமமயஸ அ்தஸ அஙக்ஸ அ்தஸ ஆண�ைிஸ

எனனஸ ெசயகி�யர’’ஸ என்ஸ ேகடறமஸ ேபய�ஸ தயனஸ

சின�மயவ�னஸ சிமபலஸ பள��ெசன்ஸ ெத�கி��ஸ

ெபதே�ய�கற! 

இ்தஸ ப�னனண�ி�லஸ ா�யரககமஸ ��பரஸ ா�யரஸ

ககமஸநடசததிரஙககமஸெமகயஸந�கரககமஸந�ைகஸ

ககமஸ வளமஸவ�கி�யரக் .ஸ இவரகககறஸ வ��தஸ

திதறஸ ஒ��ை�ஸ சி�்தஸ ந��்ககயகஸ வ���மஸ-

ேதசிிஸ வ���ம-ஸ வழஙக�பாகி��.ஸ பலஸேப�கற ஸ

பலஸமதததவரகககறஸஇ�ஸநயக�கஸபணபயாகளயகதஸ

ேதயன�ினய்மஸஸ ஒ�ககஸ வ��மிிஙகைளஸ பய�ஸ

கயககஸவ��ம்மஸஇாலயததிதறஸநயக�கமயகஸெதனஸ

ப�வ�லைல. 

மன�தஸஒ�ககஸவ��மிிஙகள�லஸகவனமஸெச்த�மஸ

மயரககமஸ என�ஸவைகி�லஸ இாலயததினஸ பயரைவஸ
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ி�லஸ இவவ��ஸ ப�ஙககமஸ ச�கதைதஸ சீரழி்கறஸ

ெகயணாஸெசல்மஸசயதனமயகஸகண�கக�பாகி��.ஸஸ

ஒவெவய�ஸ ஆணஸ ெபணைணளமஸ ெவடகதேதயாமஸ

நயணதேதயாமஸ கதேபயாமஸ வயழைவகறமஸ நிலஸ

வரதைத�ஸ பத�ிேிஸ இாலயமஸ பயரககி��.ஸ சி்ஸ

கீ�லஸ ��ஸ கத்கறஸ வ்�ஸ வ��கஸ ��ய�ஸ என்ஸ

கண��்�னஸ அவதயனமஸ ெச்த�கி��.ஸ எனேவஸ

ேமதெசயனனஸ சின�மயவ�னஸ இலககணதைதஸ

இாலயமஸ�த�ி்மயகஸ ஸ நிரயக�ககி��..ஸ ெபய��ஸ

ேபயகறஸ என�ஸ ெபி�லஸ அசிஙகஙக்ஸ அரஙேகத்ஸ

வைதளமஸ மககள�னஸ ெசலவஙக்ஸ  ரண��பாஸ

வைதளமஸ ஏமயத��பாவைதளமஸ எதிரககின��.ஸ

ெகயஞசமஸெதள�வயகஸ�்வதயனயல, ஒ�ஸஅனன�ிஸ

ெபணைணஸ ஒ�ஸ அனன�ிஸ ஆணஸ உத்ஸ ேநயகறஸ

வைதேிய, ரசி�பைதேியஸ �சி�பைதேியஸ( இ�ஸ

பயலய�கறம)ஸ இாலயமஸ தை�ெசயகி��.ஸ ஒ�ஸ

ெபணஸதன�ஸஅழைகளமஸஅலஙகயரதைதளமஸதன�ஸ

கணவ�கறகஸ கயடாவைதஸஅ�மதிககி�ேதஸ தவ�ரஸ

ப��ஸ ஆணக்ஸ பயரத�ஸ ரசிகறமஸ வணணமஸ ெசிலஸ

பாவைதஸகண�ககி��.ஸ 
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அதனஸ கயரணமயகததயனஸ ெபணக்ஸ ெவள�ி�லஸ

ெசல்மேபய�ஸ��ஸஅாததவ�ை�ிஸ கீழதரமயனஸ

பயரைவகறஸஆளயகயதஸ வணணமஸ அலல�ஸ அாததஸ

வைனஸ  ண�ஸ இ�கறமஸ வணணமஸ அைரறை�ஸ

ஆை�ள�னஸஅஙகஙக்ஸெத�ளமஸவ�தததிலஸஆை�ஸ

அண�வைதஸ தாககி��.ஸ ெபணக்ஸ அாததவன�னஸ

‘‘கதபைனஸ பயரைவகற’’ இலககயறவைதஸ தவ�ரகஸ

கேவஸ இ்தஸ உததரைவஸ ப���ப�ககி��.ஸ இ்தஸ

இலககணமஸ சின�மயவ�்மஸ இ��பதயனயேலேிஸ

அதைனஸஇாலயமஸதை�ெசயகி��.ஸ 

எனேவஸ�ாலிமக்ஸ கண��பயகஸ இ்தஸ சீரழிைவஸ

வ�டாமஸ �ரமயகஸ ேவணாமஸ ஆேரயககிிமயனஸ

இாலயமிிஸ ச�தயிதைதஸ உ�வயககஸ சின�மய, 

ெதயைலககயடசி�ப�ஙக்ஸதை�ககதகளயகஸஉ்ளனஸ

எனபைதஸ ்�்�ெகயணாஸ மஃ��ஸ ேவைளி�லஸ

றரஆனஸ ஓதி, ப�்ைளகைளளமஸ ப�ககஸ ைவத�ஸ

சி�்தஸ ப�ரைாகளயகஸ உ�வயககஸ ேவணாம.ஸ

ெபதே�யரகள�னஸ ைகி�லதயனஸ ெவத�ிளமஸ

ேதயலவ�ளமஸஉ்ள�.ஸஸஅலலயாஸ�்கி�யன: 
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َما قُلْ  مَ  إِنَّ  بَِغْيرِ  َواْلَبْغيَ  َواْإلِْثمَ  َبَطنَ  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َربِّيَ  َحرَّ
ِ  ُتْشِرُكوا َوأَنْ  اْلَحقِّ  لْ  لَمْ  َما بِالَّ ِ  َعلَى َتقُولُوا َوأَنْ  ُسْلَطاًنا بِهِ  ُيَنزِّ  َال  َما هللاَّ

 َتْعلَُمونَ 

நி�சிமயகஸ எனஸ இரடசகனஸ மயனகேக�யனவத�ிலஸ

பகிரஙகமயனவதை�ளமஸ மை�வயனவதை�ளமஸ

பயவதைதளமஸ உ�ைமி�ன�ிஸ வரம்ம�்வைதளமஸ

எவவ�தஸ ஆதயரதைதளமஸ அலலயாஸ இ�ககயமலஸ

இ�கறமஸேபய�ஸஅவ�கறஸஇைணஸைவ�பைதளமஸ

அலலயாவ�னஸ ம��ஸ ந�ஙக்ஸ அ�ிியதவதை�கஸ

�்வைதளேமஸதை�ெசய�்ளயனஸஎனஸநப�ேிஸந�ரஸ

�்வ �ரயக.(7:33) 


