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ச ோதனைகள் தரும் 

படிப்பினைகள் 
எம்.எஸ். எம் இம்தியோஸ் யூசுப் ஸலபி 

உலகில் பல நோடுகளிலம்  ஏற்படடு வரும்  

போோிய வவள்ளப் வபருக்கமும் மனைவீழ்ச் ியும் 

பூகம்பங்களும் சுைோமிகளும் மக்கனள மிகவும் 

போதிப்பனடயச் வ ய்துள்ளது.  

இலங்னகல் அண்னமயில் வதோடர்ந்து வபய்த 

 ோதோரண மனை 15 நோட்களுக்கும் அதிகமோக 

வதோடரோகசவ வபய்த கோரணத்தோல்  அன்றோட 

வோழ்னவ முடக்கச் வ ய்தது. இதைோல் ஏற்பட்ட 

வவள்ளப் வபருக்கு போோிய அைினவ வகோண்டு 

வந்தது.  

ஆயிரக்கணக்கோை ஏக்கர்களுனடய விவ ோய 

நிலங்களும் பயிர்ச் வ ய்னககளும் அைிந்து 

விட்டை.  ஒரு க ிரோமசம மண் ோ ிவ ிைோல் 

அைிந்து சபோைது. 40 க்கும் சமற்பட்டவர்கள் 

இறந்து விட்டோர்கள்.  ிலர் கோணோமல் சபோய் 

உள்ளைர்.  நூற்றுக்கணக்கோை மக்களின் 

வீடுகள்  ம்பூர்ணமோக அைிந்துள்ளை. ஆயிரக் 
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கணக்கோை வீடுகள் ச தமனடந் துள்ளை. 

கிைக்கில் ஏற்பட்ட இச்ச ோதனைகள் பலனரயும் 

அச் ம் வகோள்ளச் வ ய்தை. 

கிைக்கிற்கு வவளியில் ஏற்பட்ட மண்  ோிவுகளும் 

ச தங்களும்  கஜ வோழ்க்னகனய முற்றிலும் 

போதிக்கச் வ ய்துள்ளை. மனை, கோற்று, கடும் 

குளிர், பைி மூட்டம் என்பை வதோடர்ந்து 

வந்ததைோல் மக்கள் மிகவும் வநோந்து சபோைோர் 

கள்.  

இலங்னகய ி ல்  ஏ ற் பட்ட  இது  ச ப ோன்ற 

ச ோதனைகள் உலகளவில் பல நோடுகளிலும் 

ஏற்பட்டு வருகின்றை.  

கடல் வகோந்தளிப்பு  

பைி மனல கனரந்து, கடலுடன் கலந்து விடுதல் 

வவப்பம் அதிகோித்தல். 

கோட்டுத் தீ பரவுதல் 

பூகம்பம் ஏற்படல் 

மண் ோிவு ஏற்படல் சபோன்றைவோகும்.  

அவுஸ்திசரலியோ, கைடோ, பிலினபன்ஸ், 

அவமோிக்கோ, பிசரஸில், இந்சதோசை ியோ எை 

பல நோடுகள்  ோிந்து வகோண்டிருக்கின்றை.  
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ஜப்போைில் ஏற்பட்ட சுைோமியும், பூகம்பமும் 

1 0 , 0 0 0 க்கும்  ச ம ற்பட்சட ோ ர்   இற ந்து 

சபோைதுடன் இலட் க்கணக்கோை மக்கள் 

கோணோமல் சபோயுள்ளைர். இரண்டோம் உலக 

மகோ யுத்தத்திற்குப் ப ின் ஏற்பட்ட போோ ிய 

அைிவுகளோகசவ இனவ கணிக்கப்படுகிறது. 

இலங்னகயில் ஏற்பட்ட சுைோமியில் இரண்டு 

இலட் த்திற்கும் சமற்பட்டவர்கள் இறந்தைர். 

இவ்வோறு இந்தியோ, இந்துசை ியோ சபோன்ற 

ந ோ டு க ள ி ல்  இ ற ப் பு  வீ த ம்  அ த ி க ம் 

கோணப்பட்டது. 

இவ்வோறு ஏற்படும் அைிவுகனள “இயற்னக 

அைர்த்தம்” எை வர்ணிக்கிறோர்கள் இனற 

நம்பிக்னகயற்றவர்கள். இந்த அைர்த்தங்கனள 

தடுத்து நிறுத்த நவீை வதோைில் நுட்பங்களோல் 

முடியவில்னல. சுைோமி முன் கண்டறிவதற்கோக 

அனமக்கப்பட்ட கருவியோல்  எந்தப் பலைம் 

நடக்க வில்னல. பல் சவறுபட்ட வதோைில் 

நுட்பங்கள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டோலும்  

அைிவுகனள தடுத்து நிறத்த முடியவில்னல.  

அல்லோஹ்னவ நம்பி வோழும் முஸ்லிம்கள் இந்த 

அை ிவுகனள  எப்படி  எடுத்துக்  வக ோள்ள 
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சவண்டும்.  இயற்னக  அைர்த்தம்  என்றோ 

அல்லது அல்லோஹ்வின் ச ோதனைகள் என்றோ? 

நிச் யமோக அல்லோஹ்வின் ச ோதனைகள் 

என்சற இனற விசுவோ ிகள் நம்ப சவண்டும்.  

அல்லோஹ்வின் ச ோதனைகள் இரு வனகப்படும் 

என்பனத அல்குர்ஆைினூடோக அறிகிசறோம். 

 முதலோவது, மக்கள் போவங்களிலும் அட்டூைியங் 

களிலும் அக்கிரமங்களிலும் மூழ்கும் சபோது 

அல்லோஹ் ச ோதனைக்குள்ளோக்கி தண்டிக்க 

விரும்புகிறோன். இந்தத் தண்டனை போவங்களில் 

உைன்று வோழ்பவர்கனள திருத்துவதற்கும் 

மக்களுக்கு படிப்பினைக்குோியதுமோக ஆக்கு 

கிறோன்.  

இரண்டோவது, மக்களின் ஈமோனை போீட் ிப் 

பதற்கும் பலப்படுத்துவதற்குமுோிய ச ோதனை 

யோக ஆக்குகிறோன். சுவைத்திற்குோிய கூலி 

யோகவும் ஆக்குக ின்றோன்.  சமலும் உலக 

வோழ்னவ ச ோதனைக்குோிய வோழ்வோகசவ 

அனமத்தும் இருக்கின்றோன். 
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முதலோவது ச ோதனைகனள வபோறுத்த வனர, 

அனவ  ம க் க ள்  ப ோ வ ங் க ள ி லு ம்  இன ற 

நிரோகோிப்பிலும் மூழ்கும்சபோது ஏற்படுகின்றது. 

رَْسلْنَا  َوَما
َ
َخْذَنا  ِإَّل   َنِبي   ِمنْ   َقْرَية    ِف   أ

َ
ْهلََها  أ

َ
َساءِ   أ

ْ
أ اءِ   ِبابْلَ  َلَعلَُهمْ   َوالََّضَ

 49: األعراف  يَََّضَُعونَ 

 எ ந் த  ஒரு  க ி ர ோ மத்த ி ற்கு  ந ோம்  நப ினய 

அனுப்பிைோலும் அதிலுள்ளவர்கள் அடிபணியும் 

வபோருட்டு அவர்கனள வறுனமயோலும் துன்பத் 

தோலும் நோம் பிடிக்கோது விட்டதில்னல. (7:94) 

اءُ   آبَاَءنَا  َمَس   َقدْ   َوَقالُوا  َعَفْوا  َحَّت   اْْلََسنَةَ   الَسيِّئَةِ   َمََكنَ   بََدْْلَا  ُثمَ   الََّضَ
اءُ  َخْذنَاُهمْ  َوالََّسَ

َ
يَْشُعُرونَ  َّل  وَُهمْ  َبْغتَة   فَأ  

பின்ைர் வகட்டதின் இடத்திற்கு நல்லனத நோம் 

மோற்றிசைோம். அவர்கள் (வ ைித்து பல்கி) 

வபருகிய சபோது எங்கள் மூதோனதயர்களுக்கும் 

துன்பமும், இன்பமும் ஏற்பட்டை எை 

(தண்டனைனய மறந்து) கூறிைர். எைசவ 

அவர்கள் உணரோத விதத்தில் திடீவரை நோம் 

அவர்கனளப் பிடித்துக் வகோண்சடோம். (7:95) 

அல்லோஹ்வுக்கு முற்றிலும் அடிபணிந்து இனற 

விசுவோ த்தின் அடிப்பனடயில் வோை சவண்டும் 
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என்ற அடிப்பனடச் வ ய்தி இந்த உம்மத்திற்கு 

வைங்கப் பட்டுள்ளது. அச்வ ய்திக்சகற்ப 

அவர்கள் வோைோத சபோது தண்டனைகள் பல 

வைிகளிலும் வந்து ச ரும்.  

இத்தண்டனையிலிருந்து படிப்பினை வபற்று 

த ிருந்த ி  வோழ்வதற்கோகவும் இன்பங்கனள 

அனுபவித்து அல்லோஹ்வுக்கு நன்றி வ லுத்தி 

வோழ்வதற்கோகவும்  ந்தர்ப்பங்கள் வைங்கப் 

படுகிறை. அதிலிருந்து படிப்பினை வபற 

சவண்டும். இல்னலசயல் திடீவரை ச ோதனை 

களும் தண்டனைகளும் நினைத்துப் போர்க்க 

முடியோதளவு வந்து ச ரும் என்பனத அல்லோஹ் 

விளக்கப் படுத்துகிறோன்.  

மனை, வவள்ளம், கடல் வகோந்தளிப்பு, பூகம்பம், 

மண் ோ ி வு  என்று  பல  ச  ோ தனைகனள 

ஏற்கைசவ அனுபவித்து விட்டு நிம்மதினய 

உணர்ந்தோர்கள் மக்கள். ஆைோல் ச ோதனை 

களோல் ஏற்பட்ட இைப்புகனளயும் சவதனை 

கனளயும் நோளனடவில் மறந்து விட்டு மீண்டும் 

போவங்களில் மூழ்கிவிடுகிறோர்கள்.  

சுை ோ ம ி  என் க ி ற  ப ய ங் க ர ம ோை  க ட ல் 

வகோந்தளிப்னப கண்ணோல் கண்டு பல அைிவு 
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கனள சநோில் போர்த்து வ ோந்த பந்தங்கனளயும் 

வ ோத்துப் பத்துக்கனளயும் இைந்து விட்டு 

துயரத்திற்குள்ளோை மக்களுக்கு, அனமதியோக 

வும் மை ந ிம்மத ியுடனும் வோழும் சூைனல 

அல்லோஹ் ஏற்படுத்திைோன்.  

சுைோம ிய ின்  அத ிர்ச் ிய ிலிருந்து ம ீண்டு, 

அதி யத் தக்க வனகயில் வோழும் வளமோை 

வோழ்னவ அல்லோஹ் ஏற்படுத்திைோன். இைந்த 

போதிப்புகளுக்குப் பதிலோக அனுபவிக்கும் 

நன்னமகனள அள்ளிக் வகோடுத்தோன். இத்தனை 

நன்னம கனள  கண்ட  ப ி ன் பு ம்  ம க் க ள் 

ச ோதனைகனள மறந்து, தண்டனைகனள 

மறந்து,  அலட் ியத்துடன் வோழும் சபோது 

ம ீண்டும் வபரும் மனை வவள்ளம் என்கிற 

ச ோதனைகனள வகோடுத்துள்ளோன்.  

சமசல கூற ிய  வ ைங்கள் நோம்   ந்த ித்த 

ச ோதனைகனள அப்படிசய எடுத்துக் கோட்டுவ 

தோக உள்ளை. சுைோமி  மற்றும் வவள்ளம், 

சூறோவளி  சபோன்ற ச ோதனைகள் இன்று 

வபரும் போலோைவர்களுக்கு பைங்கனதகளோக 

மோறிப் சபோயுள்ளை. முன்பு ஒரு கோலத்தில் 

இப்படியோை ச ோதனைகள் வந்தை. மக்கள் 
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இப்படி இப்படி வயல்லோம் அவஸ்னதகளுக்கு 

உள்ளோைோர்கள். எங்களுனடய போட்டன், 

போட்டி இப்படி வயல்லோம் அனுபவித்ததோகக் 

கூறியுள்ளோர்கள் என்று “இரோக் கனதகளோக” 

சப ப் படுகின்றை.  

தண்டனைகனள “கதோபோத்திரங்களோக”  ித்தோிக் 

கப்படுவதற்கு அல்லோஹ் தருவதில்னல. மோறோக 

ந ட ந்து  முடி ந் த  ச  ோ தனைகள ிலிருந்து 

படிப்பினை வபற்று போவங்கள் மற்றும் இனற 

நிரோகோிப்பிலிருந்து முற்றிலுமோக தவிர்ந்து 

அல்லோஹ்வின் கட்டனள பிரகோரம் வோைசவ 

வோய்ப்பு தருகிறோன்.  

அல்லோஹ்வ ின்  ச  ோ தனைகள்  வவறும் 

கனதகளோக்கப் பட்டு இன்பத்தில் மூழ்கி விடும் 

நினல எப்சபோது ஏற்படு கிறசதோ அப்சபோது 

அம்மக்கள் உணரோத விதத்தில் தண்டனை 

கனள அல்லோஹ் அனுப்பி விடுகிறோன்.  

எைசவ, மனை, வவள்ளம், மண் ோிவு, கடும் 

வறட் ி  என்பைவவல்லோம் இயற்னகயின் 

 ீற்றம் எை ஒரு முஸ்லிம் ஒரு சபோதும் நம்ப 

மோட்டோன்.  
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அதற்கடுத்ததோக இன்னுவமோரு வ ய்தினய 

அல்லோஹ் இப்படிக் கூறுகிறோன்:  

لَوْ  َن   َو
َ
ْهَل   أ

َ
ْلُقَرى  أ َتَقْوا  آَمنُوا  ا  الَسَماءِ   ِمنَ   َبَرََكت    َعلَيِْهمْ   َلَفتَْحنَا  َوا

رِْض 
َ
 َواأْل

நிச் யமோக இக்கிரோமங்களில் உள்ளவர்கள் 

நம்பிக்னக வகோண்டு அல்லோஹ்னவ அஞ் ி 

நடந்தோல்  அவர்களுக்கு  வோைம்  மற்றும் 

பூமியிலிருந்து (பரகத்துகனள) போக்கியங்கனள 

திறந்து விடுசவோம்.... (7:96) 

அல்லோஹ்னவ  முழுனமயோக  வ ி சுவோ ம் 

வகோண்டு இனறயச் த்துடன் (தக்வோவுடன்) 

வ ோ ழு ம்  ச ப ோ து  வ ோ ை ம் ,  பூ ம ி ய ி ன் 

(பரகத்துனடய) அருள் வோ ல்கள் திறந்து விடப் 

பட்டு போக்கியங்களுடன் வோழும் நினலனய  

ஏற்படுத்துவதோக அல்லோஹ் உறுதியளிக்கி 

றோன். அல்லோஹ் வின் வோக்குறுதி ஒருசபோதும் 

வபோய்யோவ தில்னல.  

அல்லோஹ்வின் அருள்களுக்கு நன்றி வகட்ட 

தைமோக நடந்து போவங்களில் மூழ்கி விடும் 

சபோது  தண்டனைகள்  சூழ்ந்து  வகோள்ள 

ஆரம்பிக்கின்றை. 
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َب  ْطَمئَِنةً   آِمَنةً   ََكَنْت   َقْرَيةً   َمَثًل   اّلَله   َوََضَ تِيَها  مه
ْ
َها  َيأ ل   ِمنْ   َرَغًدا  ِرْزقه  كه

مِ   َفَكَفَرْت   َمََكن   ْنعه
َ
َذاَقَها  اّلَلِ   بِأ

َ
هوِع   ِِلَاَس   اّلَله   َفأ

ْ
َْوِف   اْل

ْ
 ََكنهوا  بَِما  َواْل

  يَْصَنعهونَ 
போதுகோப்போகவும் அனமதியோகவும் இருந்த ஒரு 

கிரோமத்னத அல்லோஹ் உதோரணம் கூறுகிறோன். 

அக்கிரோமத்திற்கோை ஆகோரம் எல்லோ இடங்களி 

லிருந்தும்  தோரோளமோக  அதை ிடம்  வந்து 

வகோண்டிருந்தது. பின்ைர் அது அல்லோஹ்வின் 

அருட் வகோனடகனள நிரோகோித்தது. எைசவ அக் 

கிரோமத்தவர்கள் வ ய்து வகோண்டிருந்தவற்றின் 

கோரணமோக அல்லோஹ் ப ி மற்றும் பயம் எனும் 

ஆனடனயச் சுனவக்கச் வ ய்தோன். (16:112) 

அல்ல ோஹ்  கூறும்  உ த ோ ரணம்  ம ி க வு ம் 

படிப்பினைக் குோியதோகும். அல்லோஹ்வின் 

எல்லோ வனகயோை இன்பங்கனள முழுனமயோக 

அனுபவித்துக் வகோண்டு அனமதியோகவும் 

போதுகோப்போகவும் வோழ்கிறோர்கள். யோோ ிட 

மிருந்து எந்த அச்சுறுத்தல்களும் இன்றி ப ி 

பட்டிைியின்றி வ ல்வங்கனளயும் அனுபவித் 

துக் வகோண்டிருக்கிறோர்கள்.  
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ஆைோல், அல்லோஹ் வைங்கிய இந்த 

( ந ிஃமத்களுக்கு)  அருளுக்கு நன்ற ி  கூற ி 

அவனுக்கு முற்றிலும் அடிபணியோது வோழும் 

சபோது அல்லோஹ் அவர்கனள ச ோத ித்து 

விடுகிறோன்.  

இன்பத்னதயும் வ ோகுசு வோழ்க்னகனயயும் 

கண்டு பைகியவர்களுக்கு வறுனமயும் பயத்னத 

யும் அல்லோஹ் ஏற்படுத்தி விடுகிறோன். இது 

 ோதோரண ச ோதனையல்ல. இந்த ச ோதனை 

அவர்கனள எல்லோ வைிகளிலும் அச்சுறுத்தல் 

தரக்கூடியதோக இருக்கும்.  

ப ி, பட்டிைி மற்றும் வறுனமக்கு வைி கோண 

முடியோத பயத்னத ஏற்படுத்தக் கூடியதோக 

ஆகிவிடுகிறது. உடல் அங்கங்கனள மனறக்க 

ஆனட அணிவது சபோல் வறுனம யும் பயமும் 

ஆனடயோக மோறுகின்ற நினல மோறிவிடுகிறது. 

எந்த சநரத்தில் எந்த ஆபத்து வந்து விடுசமோ 

என்ற அச் ம் நோளோ பக்கமும் சூழ்கின்ற அவல 

நினலக்கு மோறிவிடுகிறது. இத்தண்டனைனய 

சுனவத்துப் போர்க்கசவ அல்லோஹ் ஏற்படுத்து 

வதோக எச் ோிக்கிறோன்.  
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உணனவ  சுனவத்துப்  ப ோ ர் ப்பது  சப ோல் 

அல்லோஹ்வின் தண்டனைனய மைிதைோல் 

சுனவக்க முடியோது. அவ்வளவு பயங்கரமோை 

தோக அது இருக்கும். போவங்கனள விட்டும் 

ஒதுங்கி  அல்லோஹ்வுக்கு நன்றி  வ லுத்த ி 

நன்னமயின் போல் வினரகின்ற சபோசத அருள் 

மனை கினடக்கின்றது.  

கோற்று, மனை சபோன்றவற்றிைோல் ஏற்படும் 

ச ோதனை கனளக் கண்டு அல்லோஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் அல்லோஹ்விடம் போதுகோப்புத் 

சதடக் கூடியவர்களோக இருந்தோர்கள் என்பனத 

ஹதீஸ்களில் படிக்கிசறோம். 

2) ابلخاري صحيح ஃ 32) 

نَ :  ََعئَِشةَ   َعنْ 
َ
ى  ِإَذا  ََكنَ   َوَسلَمَ   َعلَيْهِ   اللُ   َصَّل   اّلَلِ   رَُسوَل   أ

َ
 الَمَطَر،  َرأ

ا َصيِّب ا اللَُهمَ »: قَاَل  نَافِع  » 

  

நுபி (ஸல்) அவர்கள் மனைனயக் கண்டோல் “யோ 

அல்ல ோஹ் !  ப லனுள்ள  மனைனயனயத் 

தருவோயோக” எைக் கூறுவோர்கள் 

ஆறிவிப்பவர்: ஆயிஷோ(ரலி) (நூல்:புகோோி) 
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முனையிைோல் நன்னம ஏற்பட சவண்டும் தீங்கு 

எற்பட்டு விடக் கூடோது நபி(ஸல்) அவர்கள் 

சகட்கக் கூடியவர்களோக இருந்துள்ளோர்கள். 

 மனை வதோடரோக வபய்யும்சபோது 

َراِب   َواآلَجامِ   َواجِلبَالِ   اآلََكمِ   ََعَ   اللَُهمَ   َعلَيْنَا،  َوّلَ   َحَواََلْنَا،  اللَُهمَ   َوالظِّ
وِْديَةِ 

َ
الَشَجرِ  َوَمنَابِِت  َواأل   

“யோ  அல்லோஹ்!  எங்கனளச்  சுற்ற ியுள்ள 

இடங்களுக்கு மனைனய அனுப்பிவிடு. மரங்கள் 

முனளக்கும் இடங்களிலும் ஓனடகளிலும் மணற் 

குன்றுகளிலும் மனைனய வபய்யச்  வ ய். 

எங்களுக்குப் போதகமோக மனைனய ஆக்கி 

விடோசத” எை பிரோர்த்திப்போர்கள். (நூல்: 

புகோோி).  

எைசவ இந்த அம் ங்கனளயும் நோம் கவைத்தில் 

வகோள்ள சவண்டும். ஆகசவ ஏற்பட்ட இந்த 

வவள்ளப் வபருக்கு அல்லது இயற்னக அைிவு 

என்று வ ோல்லப் படக் கூடிய ச ோதனைகளி  

லிருந்து படிப்பினை வபற்று அல்லோஹ்விடம் 

மன்ைிப்புக் சகோோி நல்லமல்கள் புோிந்து நோம் 

வ ோ ழு ம்  வீ ட் ன ட யு ம்  க ி ர ோ ம த் ன த யு ம் 

தக்வோவுள்ள இடமோக மோற்றியனமப் சபோமோக. 
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இரண்டோவது ச ோதனைனய வபறுத்தவனர 

இனற நம்பிக்னகயோளர்களுக்கு அருளோகவும் 

மறுனமக்கோைவவற்றியோகவும் அனமந்துள்ளது. 

ِس  ْنفه
َ
ْمَواِل َواْْل

َ
وِع َوَنْقص  ِمَن اْْل ه

ْ
ْوِف َواْل َ

ْ
ء  ِمَن اْل ْم بََِشْ ْبلهَوَنكه َوََلَ

ِ َوإَِنا  ِصيَبٌة َقالهوا إَِنا ّلِلَ ْم مه َصاَبْتهه
َ
يَن إَِذا أ ِ الَصابِِريَن  اََّلِ

َواثَلَمَراِت َوبَِّشل
وََلَِك 

ه
أ وَن   ِجعه َرا ِه  ََلْ مه  ِإ هه وََلَِك 

ه
َوأ ٌة  َرْْحَ َو ِهْم  بل َر ِمْن  ٌت  َعلَْيِهْم َصلََوا

وَن  ْهَتده  الْمه

ந ி ச்  யம ோ க  ந ோம்  ஓ ரளவு  பயத்த ோலும் , 

ப ியோலும், வ ல்வங் கள், உயிர்கள் மற்றும் 

வ ினளச் ல்கள்  ஆக ியவற்ற ில்  ஏற்படும் 

இைப்புகளோலும் உங்கனளச் ச ோதிப்சபோம். 

வபோறுனமயோளர்  களுக்கு (நப ிசய ! )  ந ீ ர் 

நன்மோரோயம் கூறுவீரோக. அவர்கள் யோவரைில், 

தமக்கு ஏசதனும் துன்பம் சநோ ிடும்சபோது 

“இன்ைோ லில்லோஹி வஇன்ைோ இனலஹி 

ரோஜிஊன்” நிச் யமோக நோம் அல்லோஹ்வுக்சக 

உோ ியவர்கள் .  சமலும் நோம்  அவைிடசம 

திரும்பச் வ ல்பவர்கள் என்று கூறுவோர்கள். 

அத்தனகசயோருக்சக அவர்களின் இரட் கைிட 

மிருந்து அருள்களும் கருனணயும் உண்டோகும். 
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அவர்கசள சநர்வைி வபற்றவர்கள்.  (2: 155-

157)  

ந ி ச்  ய ம ோ க  மை ி தன்  அ ல்ல ோஹ்வ ி ன் 

ச  ோ த னை க  ளு க் கு  ஆ ள ோ கு ப வை ோ க 

இருக்கிறோன் என்ற வ ய்தினய முதலில் புோிந்து 

வக ோள்ள  சவண்டும் .  ச  ோ தனைகனளத் 

த ோண்டோமல்  மை ி தன்  வ ோை  முடியோது . 

ச ோதனைகள் அவனை பண் படுத்துகிறது. 

பக்குவப்படுத்துகிறது. அவைது வோழ்வின் 

யதோர்த்தத்னத புோ ியனவக்க ிறது .  அவன் 

அனடய  சவண்டிய  இலக்னக  க ோட்டிக் 

வகோடுக்கிறது. 

ஒரு இனற விசுவோ ினய வபோறுத்த வனரயில் 

துன் பங் கனள க்  கண்டு  துவண்டு  வ ி ட 

மோட்டோன். ச ோதனைகளுக்கு அஞ் ி அழுது 

புலம்ப  மோட்டோன் .  அல்லோஹ்வின்  ம ீது 

முழுனமயோக  நம்ப ி க்னக  னவத்தவைோக 

வபோறுனம கோப்போன். 

வோழ்வ ின்  யதோர்த்தத்னத  புோ ிய  னவத்து 

வறுனம-வ ைிப்பு என்கிற  மநினலயில் வோை 

னவக்கும்  க்கரத்னத அவ்வோஹ் சுைற்றுகிறோன். 



 

18 

பலர் இந்த யதோர்த்தத்னத புோியோமல் இயல்பு 

வோழ்னவ அறியோமல் ச ோதனைகளின் சபோது 

தங்கனளசய மோய்த்துக் வகோள்கிறோர்கள். 

வநோந்து வகோள்கிறோர்கள். மற்றும்  ிலர் 

த ற் வ க ோனல  வ  ய்துவக ோள் க ி ற ோ ர் கள் . 

இவர்கனள வபோறுத்த  வனர  இன்பத்னத 

மட்டுசம  ரு  ி க் க  வ ி ரு ம் பு க ி ற ோ ர்  க ள் . 

துன்பத்னதயும்  ச த ோ ல்வ ினயயும்  ஏ ற் க 

மறுக்க ி ற ோ ர் கள் .  “  ம ந ினல  வ ோழ்னவ ” 

அறியோதசத இதற்குக்கோரணம் 

அல்லோஹ் மை ிதர்களுக்கு  துன்பத்னதக் 

வகோடுத்து அதனூடோக வபற்றுக் வகோள்ளும் 

போடத்னதயும் படிப்பினையோகக் வகோடுக்கின் 

ற ோன் .  அத்துன்பத்த ிலிருந்து  ம ீள்க ின்ற 

வைிகனள யும் கோண்பிக்கிறோன். மைனத அனல 

ப ோ ய  வ ி ட ோ ம ல்  அ ன ம த ி ப் ப டு த் து ம் 

பயிற் ினயயும் வகோடுக் கிறோன். 

“இன்ைோ லில்லோஹி வஇன்ைோ இனலஹி 

ரோஜிஊன்” நிச் யமோக நோம் அல்லோஹ்வுக்சக 

உோ ியவர்கள் .  சமலும் நோம்  அவைிடசம 

த ிரும்பிச்  வ ல்பவர்கள் என்று வ ோல்லும் 

வோர்த்னதனய கற்றுத் தந்துள்ளோன். அடிக்கடி 
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உச் ோிக்கப்படும் இவ்வோர்த்னதயோல் மைம் 

 ோந்தி வபற்று நிம்மதி மூச்ன  சுவோ ிக்கச் 

வ ய்கிறது. 

“ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏற்படும் கஷ்டம், சநோய், 

கவனல, சநோவினை, துக்கம், அவரது கோலில் 

குத்த ி  வ ிடும் முள்ளின் சவதனை உட்பட 

அனைத்தின் மூலமும் அவரது போவங் கனள 

அல்லோஹ் அைித்து விடுகிறோன் எை நபி (ஸல்) 

அவர்கள் கூறிைோர்கள். (அறிவிப்பவர் அபூ 

ஹுனரரோ (ரைி), நூல்: புகோோி, முஸ்லிம்) 

இனற விசுவோ ிகளுக்கோை ச ோதனைகள், 

அவர்களது போவங்கள் அைிக்கப் படுவதற்கோை 

வோய்ப்போகவும் உறுதி யோை வபோறுனமக்குோிய 

வைியோகவும் ஈமோனை பலப் படுத்து வதற்கோை 

வ யற்போடோகவும் அனமந்து விடுகிறை. 

ச ோதனைகள், இைப்புகள், வநருக்கீடுகள் 

மற்றும் வோழ்வில் ஏற்படும் இனடவவளிகளின் 

சபோது னகயோளசவண்டிய அணுகு முனறனய 

அல்லோஹ்வும்  அவைது  இறுத ி த்  தூத ர் 

முஹம்மத் நபி (ஸல்) அவர்களும் இதன் மூலம் 

கோட்டித்  தந்துள்ளோர்கள் .  துன்பங்கனள 

 ந்தித்சத ஆக சவண்டும். ச ோதனைகனள 
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எதிர்வகோண்சட வோை சவண்டும். இதுசவ 

வோழ்வின் யதோர்த்தம், இந்த யதோர்தத்னத 

குர்ஆன் உறுதியோகசவ விசுவோ ிகளுக்கு 

சபோதிக்கிறது. 

எைசவ ஒரு முஸ்லிம் இஸ்லோத்தில் பூரணமோக 

நுனைந்து ஆன்மீகத்துடன் இனணயும் சபோது 

அவைது வோழ்வு வவற்றி வபறுகிறது, ஈமோன் 

ப ல ம்  வ பறு க ி றது  என்பனத ப்  பு ோ ி ந் து 

வோழ்சவோமோக! 

 

உங்கள் கருத்துக்கனள அறிவிக்க; 

tamil@muslimhouse.com 


