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லுக்மான் (ரஹ்) தனது 

புதல்வனுக்கு செய்த உபததெம். 
 

21ம் நூற்றாண்டின் பெற்றறார்களுக்கும் 
பொருந்தும் 

லுக்மான் (ரஹ்) தனது புதல்வனுக்கு பகாடுத்த 
உெறதசம் காலத்தின் வரம்பெ தாண்டி 

என்பறன்றும் எல்லா பெற்றறாருக்கும் ெயன் 
தரக்கூடியதாகும். 

அயிஷா ஸ்றேசி IslamReligion.com 

தமிழில் 

ஜாசிம் ெின் தயியான் 

21 ம் நூற்றாண்டில் ெிள்பைகள் வைர்ப்ெது 
இறலசான  தல்ல . அறத  றொன்று  ஏபனய 
சகாப்தங்கைிலும் இந்த விேயம் கஷ்ேமில்லாது 
இருக்கவுமில்பல. 

ஒவ்பவாறு சகாப்தங்ைிலும் அக்காலத்துக்குரிய 
ெிரச்சபனகள் ஏற்ெட்ோலும், மனிதனின் இயல்பு 
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மாறாத காரணத்தால், உயர் ெண்புேன் வழங்கப் 
ெடு ம்  அ ற ிவு ப ரகள்  ச ிற ந் த  தீ ர்வு கப ை 
பகாடுத்தன . அல்லாஹ்  குர்ஆபன எல்லா 
மனிதர்களுக்கும் எல்லா காலத்துக்கும் ெயனைிக் 
கூடிய சிறந்த அறிவுபரகளுேனும், ஞாெகப் 
ெடுத்தலுேனும் இறக்கினான். 

லுக்மான் (ரஹ்) தன் பமந்தனுக்கு வழங்கிய 
அ ற ிவு ப ர க ப ை  அ ல்  கு ர்ஆ ன ில்  3 1 
அத்தியாயத்தில் 12 முதல் 19 வசனங்கள் வபர 
காண முடியும். 14ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த 
இப்னு கதீர் என்ற அறிஞர் “குர்ஆன் கூறும் 
கபதகள்” என்ற தனது நூலில், அக்காலத்தில் 
இருந்த நம்ெகமான சரித்திர நூல்கைிலிருந்து 
லுக்மாபன ெற்றி எழுதியுள்ைார். இப்னு கதீர், 
மற்றும் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் , லுக்மான் 
அவர்கள் ஒரு நெியல்ல, ஆனால் அல்லாஹ் 
அவருக்கு அருைிய அறிவின் காரணமாக அவர் 
அக்காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த அறிவாைி 
ஆவார் என்று  கருத்து  பதரிவ ிக்க ின்றன ர். 
விறவகம் என்ெது “விறவகமும் மத சார்ப்ொன 
அறிவும்” ஆகும் என்று புராண அறிஞர்கைின் 
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கருத்பத இப்னு  கதீர் ஏற்றுக்பகாள்க ிறார். 
லுக்மான் (ரஹ்) அவர்களும் “எனது ொர்வபய 
தாழ் த்த ி, ந ாப வ  கவ ன ம ாக  ொது காத்து , 
ஹலாலானபவகபை மாத்திரம் சாப்ெிட்டு, எனது 
கற்பெ ொதுகாத்து, பகாடுத்த வாக்குறுதிபை 
நிபறறவற்றி, எனது பொறுப்புகபை சரிவர 
பசய்து, வ ிருந்தாைிகளுக்கு சங்பக பசய்து, 
அண்பே அயலவர்களுக்கு மரியாபத பசய்து, 
எனக்கு சம்ெந்தமற்றபவகைில் இருந்து நீங்கி 
எனது மரியாபதபயயும், பகௌரவத்பதயும் 
ொதுகாத்துக் பகாண் றேன் . நீங் கள்  இன்று 
என்பன இந்த ந ிபலயில்  காண் ெது இதன் 
மூலறம.” என்று கூறியதாக சில ஹதீஸ்கள் 
அறிவிக்கின்றன. ஆதாரம் ஸஹஹீ் முஸ்லிம். 

லுக்மான் (ரஹ்) என்ற விறவகம் பொருந்திய 
பெரியார் தனது மகனுக்கு ெத்து விஷயங்கள் 
ெற்ற ி அற ிவுப ர கூ ற ின ார் . இஸ் லாத்த ின் 
ெிரகாசத்தில் தமது ெிள்பைகபை வைர்த்து 
ஆைாக்க விரும்பும் எந்த பொற்றறார்களுக்கும் 
இந்த அறிவுபரகள் எக்காலத்திலும் பொருந்தும். 
சுவ ர்க்கம் பகாண் டு பசல்லு ம் ொபதபய 
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க ாட் டு ம்  லு க் ம ான்  (ரஹ் ) அ வ ர்க ை ின் 
அறிவுபரபய எடுத்து நேந்தால், அபனத்து 
பெற்றறார்களும் ஆஃஹிராவில் ெிள்பைகைின் 
விதி எப்ெடி இருக்கும் என்று வருந்துவதற்கு 
எவ்வித றதபவயும் ஏற்ெோது. குர்ஆனில் ஒரு 
சில சிறிய வசனங்கைின் மூலம் லுக்மான் (ரஹ்) 
அ வ ர்க ள் , த ன து  ம க னு க் கு  ப க ாடு த் த 
அறிவுபரகைில் இவ்வுலகிலும், வ ிசாரபண 
நாைிலும் பவற்றி பெறுவதற்கு றதபவயான 
த ிறவு  றக ால்  உ ள்ைது . ப ெற் றற ார் தமது 
ெ ிள் ப ை களு க்கு  ப க ாடு க்கு ம் , அ ல் ல து 
பகாடுக்காமல் விடும் அறிவுபரகள் மிகவும் 
முக்கியமானதாகும். றகள்வி கணக்கு றகட்கும் 
இறுதி நாைில் அல்லாஹ்வின் முன்னிபலயில் 
ந ிற்கும் ஒரு ெிள்பன “எனது தாய் /தந்பத 
இதபன ெற்றி எனக்குச் பசால்லிக் பகாடுக்க 
வில்லறய!” என்று கூறும் காட்சி தாங்க முடியாத 
றவதபனயாகறவ இருக்கும். எமது குறுகிய 
ச ிந் தப ன க்கு ள்  அ ற ிவு ப ர கூ று வ தற் கு 
பொருத்தமான வார்த்பதகபை நாறம பதரிவு 
பசய்வது மிகவும் கஷ்ேமான காரியம் என்ெதால் 
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நெிமார்கள் அல்லது லுக்மான் (ரஹ்) அவர்கள் 
றொன்ற றநர் வழ ிபெற்ற முன்றனார்கை ின் 
அ ற ிவு ப ரகப ை  றத ர்ந்ப தடு த்தல்  ச ிற ந்த 
வழியாகும். லுக்மான் (ரஹ் ) அவர்கள் தனது 
ப ம ந்தறன ாடு  ம ிகவு ம்  ம ரிய ாப தயு ேன் 
றெசியதால் , அன்னார் கூறிய அறிவுபரகள் 
என்ன என்று ொர்ப்ெது சிறந்த முபறயாகும். 
சமூகத்தில் மனிதர்கள் ஒருவருக் பகாருவர் 
மரியாபத பசலுத்துவது முக்கிய ெண்ொோகும், 
ஆ ன ால்  குடும்ெ அ ங்கத்தவ ர்கள்  தமக்கு 
மத்த ிய ில்  ஒருவருக்பகாருவ ர் மரியாபத 
றயாடும், பகௌரவத்துேனும் நேந்துக் பகாள்வது 
அதபன விே மிக முக்கியமான விஷயமாகும். 
மரியாபத குபறவாக றெசுவது, குரபல உயர்த்தி 
அதிகாரம் பசய்வது றொன்ற பசயபல ஒருவரும் 
விரும்புவதில்பல என்ெபத யாரும் ஏற்றுக் 
பகாள்வார்கள்.  அப்ெடிப்ெட்ே நேத்பத  தனக்கு 
உறவு  கூற முன்வரும் குடும்ெ அங்கத்தவரிே 
ம ிருந்து வருவபத ஒரு றொதும் அவர்கள் 
ஏற்றுக் பகாள்ை மாட்ோர்கள். 

1. சூரா லுக்மான் 31-13 
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هِ ْك ِباليَا ُبََنَّ َِل تُْشِ َوِإْذ َقاَل لُْقَماُن ِِلبِْنِه َوُهَو يَِعُظُه   ۖ   لَـّ
 ْ  ﴾٣١﴿َك لَُظلٌْم َعِظيٌم إِنَّ الِشّ

லுக்மான் அவர்கள் பெயர் பசால்ல ி தனது 
மகபன அபழக்காமல் “எனது மகறன!” என்று 
உரிபமறயாடு அபழப்ெது குடும்ெ உறவின் 
மு க்க ிய த்ப த  க ாட் டு வ தற் ற க . ம கன ின் 
க வ ன த் ப த  த ன்  ெ க் க ம்  த ிரு ப் ெ ி த ான் 
கூ ற ப்ற ெ ாவ ப த  சரிவ ர  ப சவ ி த ாழ் த் த ி 
றகட்குமாறு அவர் அபழப்பு விடுக்கிறார். அதன் 
ெின் அல்லாஹ் வின் ொர்பவயில் ம ிகவும் 
முக்கியமான விஷயம் எது என்ெபத தனது 
மகனுக்கு நிபனவு ெடுத்துகிறார். அல்லாஹ் 
வுேன் ஏபனயவர்கபை ெங்குதாரர்கைாக்கும் 
மக்கள், அகிலத்பத ெபேத்து றொஷிப்ெவனுக்கு 
மிகப்பெரிய குற்றத்பத பசய்து விட்ோர்கள். 
அப்ெடிப்ெட்ே மனிதர் தன் மீது அல்லாஹ்வின் 
றக ாெம்  ஏற் ெடுவ தற்கு ம் , என் று ம்  தீ ராத 
தண்ேபனக்கு ஆைாவதற்கும் தாறன காரணமா 
க ிய த ால்  அ வ ர்  த ன க்கு  ப ெரு ம்  தீ ங் கு 
விபைவித்துக் பகாண்ோர். 

http://tanzil.net/#31:13
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சூரா 4- 48 

2. சூரா லுக்மான் 31 – 14  

ُه  مُّ
ُ
لَتُْه أ ََحَ ْيِه  ِِلَ َن ِبَوا نَسا ْْلِ يْنَا ا ُُلُ ِِف َوَوصَّ َوِفَصا َوْهٍن   ٰ لََعَ َوْهنًا 

ِن اْشُكرْ 
َ
يَْك إَِِلَّ الَْمِصيُ  اَعَمْْيِ أ  ﴾٣١﴿ ِِل َولَِواِِلَ

அறத கு ர்ஆ ன்  வ சன த்த ில்  இஸ் லாத்த ில் 
அல்லாஹ்பவ வணங்குவதற்குப் ெின் மிகவும் 
மு க்க ிய ம ான  அ ம் சம ாக ிய  ப ெற் றற ாரின் 
உரிபமகபை ெற்றி அல்லாஹ் குறிப்ெிடுகிறான். 
பெற்றறாருக்கு அன்பு பசலுத்துவது, அவர்களுக்கு 
மரியாபத பசய்வது, பகௌரவப் ெடுத்துவது 
றொன்ற பசயல்கள் இஸ்லாமிய வாழ்க்பக 
மு ப றய ில்  ம ிகவு ம்  மு க்க ிய  அ ம்சம் கள் 
என்ெபத இது எடுத்துக் கூறுகிறது. 

சூரா 17 – 23 

ْحَساًناَوَقََضٰ رَ  يِْن ِإ ِِلَ ِلَّ َتْعبُُدوا ِإِلَّ ِإيَّاُه َوِبالَْوا
َ
ا َيبْلَُغنَّ  ۖ   بَُّك أ ِإمَّ
ٍفّ َوَِل َتنَْهرْ  ِعنَدَك الِْكَبَ 

ُ
َُّهَما أ ُهَما َفََل َتُقل ل لِِكَ ْو 

َ
َحُدُهَما أ

َ
ُهَما أ
َُّهَما قَْوًِل   ﴾٣١﴿يًما َكرِ  َوقُل ل

http://tanzil.net/#31:14
http://tanzil.net/#17:23
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பெற் றற ாரு க்கு  அ ன் பு க ாட் ே  றவ ண் டிய 
கேபமகபை ெற்றி முஹம்மது ரசூல் (ஸல்) 
அவர்கள் உறுதிப் ெடுத்தி கூறினார்கள். ஒரு 
முபற சகாெி ஒருவர், “இஸ்லாத்தின் ெல்றவறு 
நற்காரியங்கை ில் அல்லாஹ் வுக்கு ம ிகவும் 
விருப்ெமான காரியம் எது?” என்று நெி (ஸல்) 
அ வ ர்கை ிே ம்  றகட்ே ார் . “உ ரிய றந ரத்த ில் 
பதாழுபகபய நிபறறவற்றுவது.” என்று நெி 
(ஸல்) ெதிலை ித்தார்கள். “அதற்கு அடுத்தது 
என்ன ?” என்று  அந்த சகாெி றகட்ே றொது 
“பெற்றறார்களுக்குறிய கேபமகபை பசய்வது.” 
என் று  மு ஹ ம்மத்  நெ ி (ஸ ல் ) அ வ ர்கள் 
ெதிலைித்தார்கள். ஆதாரம் இப்னு பகயும் அல் 
ஜவ்சிய்யா (ரஹ்) பொறுபமயும் நன்றிக் கேனும் 
என்ற நூலிலிருந்து. 

சூரா லுக்மானின் 14ம் வசனத்தின் இறுதியில் 
வரும் ெகுதியில், ெிள்பை வைர்ப்ெதற்கு ஒரு 
தாய் அனுெவிக்கும் பெரும் துன்ெங்கபையும், 
அதற்கு நன்றிக் கேன் பசலுத்த றவண்டியது 
ெ ிள்ப ைய ின்  கேபம என்றும் அல்ல ாஹ் 
உ று த ிய ாக  க ட் ே ப ை ய ிடு க ிற ான் . அ ற த 
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வசனத்தில், நாம் அபனவரும் அல்லாஹ்விேறம 
மீைறவண்டும் என்ற காரணத்தால், அல்லாஹ் 
வுக்கு அடி ெண ிவது எமது மு தற் கேபம 
என்றும் , அதபன  அடுத்து  பெற்றறாருக்கு 
அன் பும் , ெரிவும் காட்ே றவண் டும் என்று 
அல்லாஹ் எமக்கு நிபனவு ெடுத்துகிறான். 

3. சூரா 31- 14 

ٰ َوْهٍن َوِفَصاُُلُ  ُه َوْهنًا لََعَ مُّ
ُ
يِْه ََحَلَتُْه أ نَساَن بَِواِِلَ يْنَا اْْلِ َووَصَّ

ِن اْشُكرْ 
َ
يَْك إَِِلَّ الَْمِصيُ  ِِف اَعَمْْيِ أ  ﴾٣١﴿ ِِل َولَِواِِلَ

அ தன்  ெ ின்  லு க்ம ான்  (ரஹ் ) அ வ ர்க ள் 
அ ல் ல ாஹ் வ ின்  ச க் த ிப ய யு ம் , அ தன து 
ஆதிக்கத்பதயும் ெற்றி தனது பமந்தனுக்கு 
எடுத்துக் கூறுகிறார்கள். அல்லாஹ்வுபேய 
அறிவு அங்க சம்பூர்ணமானது. இவ்வுலகில் 
நேப்ெபவ ெற்றியும், நேக்க இருப்ெபவ ெற்றியும் 
அல்லாஹ் ஏற்பகனறவ அறிவான். அல்லாஹ் 
வின் சக்தி முழுபமயானது. அதபன ெற்றி 
றகள்வி றகட்கறவா, எதிர்ப்பு கூறறவா அல்லது 
ொராமுகமாக இருக்கறவா எவராலும் முடியாது. 
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4. “என் மகறன! உன்னுபேய பதாழுபகபய 
சரிவர நிபறறவற்றுவாயாக....”சூரா 31 -17 

ََلةَ  ِقِم الصَّ
َ
ُمرْ  يَا ُبََنَّ أ

ْ
ٰ َما  اْصِبْ وَ  وِف َوانَْه َعِن الُْمنَكرِ ِبالَْمْعرُ  َوأ لََعَ

َصابََك 
َ
ُمورِ  ۖ   أ

ُ
 ﴾٣١﴿ إِنَّ َذٰلَِك ِمْن َعْزِم اأْل

லுக்மான் (ரஹ் ) அவர்கள் பதாேர்ந்து தனது 
மகனுக்கு சரிவர பதாழுபகபய நிபறறவற்றும் 
ெடி உெறதசம் பசய்தார்கள். எப்ெடி பதாழுவது 
என் ெது  ம ாத்த ிரம ின் ற ி, ந ாம்  ஏன்  பத ாழ 
றவண்டும், பதாழுபகயின் முக்கியத்துவம் என்ன 
என்ெது ெற்றியும் ஒவ்பவாரு பெற்றறாரும் தம் 
ெிள்பைகளுக்கு கற்றுக் பகாடுக்க றவண்டும். 
பதாழுபகக்கு அரபு பமாழியில் ஸலாஹ் என்று 
கூறுவார்கள். அந்த வார்த்பத பதாேர்பு என்ற 
ப ெ ாரு ப ை  கு ற ிக்கு ம் . ச கல  வ ல் ல ப ம 
பொரு ந்த ிய  அ ல் ல ாஹ் வு ேன்  பதாே ர்ப்பு 
பகாள்ைவும், அந்த பதாேர்ப்பெ ொதுகாக்கவும் 
உள்ை ஒறர வழி பதாழுபக மாத்திரறம. உரிய 
றநரத்த ில்  பதாழுவதன்  மூ லம் , நாம்  ஏன் 
இவ்வுலகில் வாழ்கிறறாம் என்ெபத நிபனவு 
ெடுத்தும் அறத சமயம், எமது சிந்தபனகபையும், 
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பசயப ல யும்  ொவ த்ப த வ ிட்டும்  நீங் க ி, 
அல்லாஹ் வ ின் ொபதய ில்  த ிருப்புவதற்கு 
உதவியாக அபமகிறது. 

5.  “நன் ப மப ய  பக ாண் டும்  (ெ ிறப ர ) 
ஏவுவாயாக. ொவமான காரியங்கபை 
விட்டும் (மனிதர்கபை)  விலக்கு வாயாக” 
சூரா 31 – 17 

ََلَة  ِقِم الصَّ
َ
ُمرْ يَا ُبََنَّ أ

ْ
ٰ َما  َواْصِبْ  وِف َوانَْه َعِن الُْمنَكرِ ِبالَْمْعرُ  َوأ لََعَ

َصابََك 
َ
ُمورِ  ۖ   أ

ُ
 ﴾٣١﴿ إِنَّ َذٰلَِك ِمْن َعْزِم اأْل

அரசன் அடிபம, ஆண் பெண் ஆகிய ஒல்பவாரு 
விசுவாசியின் மீதும், நன்பமபய ஏவுவதும் 
தீபமபய விட்டு தடுப்ெதும் கேபமயாகும். 
“உங்கைில் யாறரனும் ஒரு ொவத்பத கண்ோல், 
அவர் அதபன தன பககைால் தடுக்கட்டும்; 
அவரால் அதபன பசய்ய முடியாவிட்ோல் தன் 
வாயால் (வார்த்பதயால்) தடுக்கட்டும். அதுவும் 
பசய்ய முடியாவிட்ோல், தனது உள்ைத்தால் 
(அது ெிபழ என பவறுக்கட்டும்). இமான ின் 
மிகவும் ெலகீனமானது  இதுவாகும்.  
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6. “றமலும், உனக்றகற்ெடும் கஷ்ேங்கபை நீ 
பொறுபமயுேன்  சகித்துக் பகாள்வாயாக.” 
சூரா 31 -17 

ُمرْ 
ْ
ََلَة َوأ ِقِم الصَّ

َ
ٰ َما  َواْصِبْ  وِف َوانَْه َعِن الُْمنَكرِ بِالَْمْعرُ  يَا ُبََنَّ أ لََعَ
َصابََك 

َ
ُمورِ  ۖ   أ

ُ
 ﴾٣١﴿ إِنَّ َذٰلَِك ِمْن َعْزِم اأْل

த ன்  ம க னு க் கு  ச ரி வ ர  ப த ாழு ப கப ய 
நிபறறவற்றும் ெடியும், நன்பமபய  ஏவ ி 
தீபமபய தடுக்கும் ெடியும், தனது மகனுக்கு  
உெறதசம் பசய்யும் லுக்மான் (ரஹ்) அவர்கள் 
இது சம்ெந்தமாகவும், ஏபனய விஷயங்கைிலும் 
மக்களுேன் பொறுபமயுேன் பசயல் புரிவது 
சிறப்பு என எடுத்துக் கூறுகிறார்கள். முஹம்மது 
(சல்) அவர்கைின் மருமகனாகிய, அலி (ரழி) 
அவர்கள் பொறுபம என்ெது “அல்லாஹ்விேம் 
உதவி றகாருவது” என விைக்கம் கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்பவ நிபனவு ெடுத்தல், அவனது 
மகிபமபய ெற்றி சிந்தித்தல் என்ெது பொறுபம 
யின் திறவுறகாலாகும். என்பறன்றும் நிபலத்தி 
ருக்கும்  சுவர்க்கத்தின் திறவு றகால் பொறுபம 

http://tanzil.net/#31:17


 

15 

யாகும். இதன் காரணத்தால் இது ஒரு உன்னத 
மான அறிவுபறயாகும். 

7. “இன்னு ம் (பெருபம பகாண் டு)  உன் 
முகத்பத மனிதர்கபை விட்டும் திருப்ெிக் 
பகாள்ைாறத. சூரா 31 – 18. 

رْ  َك لِلنَّاِس  َوَِل تَُصِعّ رْ  َخدَّ
َ
َه َِل  ِإنَّ  ۖ   ًحاِض َمرَ َوَِل َتْمِش ِِف اأْل اللَـّ

 ﴾٣١﴿ ُُيِبُّ ُُكَّ ُُمْتَاٍل فَُخورٍ 
மற்றவர்கபையும் விே நீங்கள் உயர்ந்தவர்கள் 
என்ற எண் ண த்த ில்  பசயல்  புரிய ாதீ ர்கள் . 
வ ிசுவாச ிகள் ெின்ெற்ற றவண்டிய உயர்ந்த 
நேத்பத ெணிவு, அேக்கம் என்ெபவயாகும். 
ெணிவு எம்பம சுவர்க்கத்தின் ெக்கம் அபழத்துச் 
பசல்லும்; அதற்கு றநர்மாறாக அகம்ொவம் 
நம்பம நரகத்தின் ெக்கம் அபழத்துச் பசல்லும். 
இ ப்லீ ஸ ின்  அ கம் ொவ மு ம்  அவ னு ப ேய 
ெணிவின்பமயும், சுவர்க்கத்திலிருந்து பவைி 
றயற்றப்ெே மாத்திரமின்றி, அவனும் அவபன 
ெின்ெற்றியவர்களும் நிரந்தரமாக நரகத்தில் தங்கி 
யிருக்குமாறு பசய்து விட்ேது. மற்றவர்கபை 
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விே தான் சிறந்தவர் என்று முஹம்மத் நெி 
(ஸல்) அவர்கள்  ஒரு றொதும் நேந்துக் பகாள்ை 
வ ில்பல . அ றத றொல் , உேபல  வருத்த ி 
பசய்யும் எந்த ஒரு பதாழிபலயும் என்னார் 
ஒதுக்க வ ில்பல . மு ஹ ம்மத் நெ ி (ஸ ல் ) 
அவர்கள் ஏபனய பதாழ ில ாைர்களுேனும், 
றவபலயாட்களுேனும் மகிழ்ச்சிறயாடு இபனந்து 
ற வ ப ல ப ய  ெ க ிர் ந் து க்  ப க ாண் ே த ா க 
சகாப்ொக்கள் அறிவித்தனர் 

8. “றமலும், பூமியில் கர்வமாக நேக்காறத! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தற்பெருபமக்காரர், 
கர்வம் பகாண்றோர் எவபரயும் றநசிக்க 
மாட்ோன்.” 

رْ  َك لِلنَّاِس  َوَِل تَُصِعّ رْ  َخدَّ
َ
َه َِل  ۖ   ًحاِض َمرَ َوَِل َتْمِش ِِف اأْل ِإنَّ اللَـّ

 ﴾٣١﴿ ُُيِبُّ ُُكَّ ُُمْتَاٍل فَُخورٍ 
பூம ிய ில்  அகந்பதயுேன் நேந்து பசல்வது , 
கர்வத்தின் இன்னபமாரு அபேயாைமாகும். 
இதன் மூலம் ெண ிவின் முக்கியத்துவத்பத 
தனது பமந்தனுக்கு லுக்மான் (ரஹ்) அவர்கள் 
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கற்றுக் பகாடுக்கிறார்கள். அல்லாஹ்வின் சன்னி 
தானத்தில் எல்லா மனிதர்களும் சமமானவர்கள். 
அவர்கபை தரம் ெிரித்துக் காட்டுவது அவர்கைது 
இ ப ற ய ச் ச றம . மு ஹ ம் ம த்  ந ெ ி (ஸ ல் ) 
அவர்களும், அன்னாரது றதாழர்களும், ஆரம்ெ 
காலத்தில் வாழ்ந்த முஸ்லிம் ெரம்ெபரயும் 
ெண ிவு  எனு ம்  நற் ென் ப ெ  ெ ற் ற ி நன் கு 
அறிந்திருந்தார்கள் . பூமிய ில் ஆணவமின்றி 
நேந்து பசன்ற ஒரு முஸ்லிம் தபலவனின் 
வாழ்க்பகபய சற்று ொர்ப்றொம். 

உமர் இப்னு கத்தாப் (ரலி) அவர்கைின் ஆட்சி 
க ால த்த ில் , அ ன் ன ார் தன து  ெப ேயு ேன் 
ேமாஸ்கஸ் நகரத்பத றநாக்கி ெயணம் பசல்லும் 
ற ெ ா து  அ பு  உ ப ெ த ா  (ர ல ி) அ வ ர் க ள் 
அன்னாருேன் இருந்தார். ொபதயில் இருந்த ஒரு 
சிற ிய குைத்பத கேப்ெதற்காக, உமர் (ரல ி) 
ஒ ட் க த் த ில ிரு ந்து  இ ற ங் க ி, த ன து  இ ரு 
காலணிகபை கழற்றி தனது றதாைில் பதாங்க 
விட்டுக் பகாண்ோர்கள். தனது ஒட்ேகத்தின் 
கயிற்பற கழற்றி, அவர்கள் இருவரும் நீரில் 
இறங்கினார்கள். தனது ெபேயினர் அபனவரின் 
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எதிரில் உமர் (ரலி) இவ்வாறு பசய்வபத கண்ே 
அபு  உபெதா (ரலி) “மூமின்கைின் தபலவறர! 
உங்கள் மக்கள் அபனவரின் முன்னிபலயில் 
நீங்கள் இவ்வைவு  எை ிபமயாக எவ்வாறு 
நேந்துக் பகாள்க ிறீர்கள் ?” என்று றகட்ோர். 
அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், “உங்கள் மீது நாசம் 
உண்ோவதாக அபு உபெதா! உங்கபை தவிர 
றவறு யாராவது இவ்வாறு சிந்தித்து இருந்தால் 
(நேப்ெது றவறு ). இப்ெடிப்ெட்ே ச ிந்பனகள் 
முஸ்லிம்கைின் வழீ்ச்சிக்கு வழி வகுக்கும். 
நாங்கள் எவ்வைவு தாழ்ந்த நிபலயில் வாழ்ந்த 
மனிதர்கள் என்று நீங்கள் சிந்தித்துப் ொர்க்க 
வில்பலயா? அல்லாஹ் எங்கபை உயர்ந்த 
நிபலக்கும், பகௌரவத்துக்கும் இஸ்லாத்தின் 
மூ லம் உயர்த்த ி யுள்ைான் . நாங்கள்  ய ார் 
என் ெப த  ம ற ந்து , எங் கப ை  உ ய ர்த்த ிய 
இஸ்லாத்துக்கு ெதிலாக றவறு எபதறயானும் 
நாடினால், யார் எங்கபை உயர்ந்த நிபலக்கு 
உயர்த்தினாறனா, அவன் எங்கபை நிச்சயமாக 
தாழ்ந்த நிபலக்கு இழுத்துக்பகாண்டு றொய் 
றசர்த்து விடுவான்.” என்று கூறினார்கள். (Dr. 
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அலி முஹம்மத் எழுதிய “உமர் இப்னு அல் 
கத்தாப் அவர்கைின் வாழ்க்பகயும் காலமும்” 
என்ற நூலிலிருந்து) 

9. “றமலும் உன் நபேயில் மத்திய தரத்பத 
கபே ெிடிப்ொயாக.” 

ِِف َمْشِيَك  ْغُضْض ِمن َصْوِتَك  َواْقِصْد  نَكرَ  ۖ   َوا
َ
نَّ أ ْصَواِت  ِإ

َ
أْل ا

 ﴾٣١﴿ لََصوُْت احْلَِميِ 
“நாம் விட்டுச் பசன்ற காலடித் தேங்கள் மூலம் 
எம்பம ெற்றி அறிந்துக் பகாள்ை முடியும்” என 
அ பமரிக்க ெழ பம ாழ ி ஒன் று  கூ று க ிறது .  
பூமியின் மீது பமன்பமயாக நேக்கும் ெடியும், 
ொரமான காலண ிகள் அண ிந்து சந்தர்ப்ெம் 
அறியாமல் தபேகபை உபேத்துக் பகாண்டு 
நுபழயக் கூோது எனவும் லுக்மான் (ரஹ்) தன் 
மகனுக்கு  உெறதசம் பசய்கிறார். பொறுபமயும், 
எை ிப மயும்  ஒரு  மன ிதன ின்   இயற்ப க 
சுொவங்கைாக அபமய றவண்டும் என்ெபத 
அன்னார் எடுத்துக் கூறுகிறார். ஒவ்பவாரு 
வ ிசுவாசியும் எை ிபம, பமன்பம, கருபண 

http://tanzil.net/#31:19
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ஆகிய குணங்கைின் எடுத்துக் காட்ோக வாழ 
றவண்டும் 

10. “றமலு ம் , உன்  சப்தத்ப த தாழ் த்த ிக் 
பகாள்வாயாக. (ஏபனன்றால்) நிச்சயமாக 

சப்தங்கை ிபலல்லாம்  ம ிக பவறுக்கத் 
தக்கது கழுபதகைின் சப்தறம! (என்று 
கூறினார்) 

َمْشِيَك َواْقِص  .11 ِِف  ِمن َصْوِتَك ْد  ْغُضْض  ِإنَّ  ۖ   َوا
نَكرَ 

َ
ْصَواِت لََصوُْت احْلَِميِ  أ

َ
 ﴾٣١﴿ اأْل

இறுதியில் லுக்மான் (ரஹ்) அவர்கள் குரபல 
த ாழ் த்த ிக்  ப க ாள்ளு ம ாறு  தன்  ம கனு க்கு 
உெறதசம் பசய்வபத ொர்க்கிறறாம். குரபல 
உ ய ர் த் த ி, க டி ன ம ான  வ ா ர் த் ப த க ள் 
உெறயாகிக்கும் றொது அக் குரல் கழுபதகைின் 
சப்தத்பத றொல் இருப்ெதாக அவர் கூறுகிறார். 
கு ரப ல  உ ய ர்த்த ி ச ப்தம ிடு வ தன்  மூ ல ம் 
உள்ைங்கபை பவற்ற ி பகாள்ை மு டியாது . 
மாறாக மக்கைின் றகாெத்பதயும், பவறுப்பெயும் 
தான் சம்ொதித்துக் பகாள்ை முடியும். 

http://tanzil.net/#31:19
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விறவகம் உள்ை லுக்மான் (ரஹ்) அவர்கள், தன் 
அருபம பமந்தனுக்கு ெத்து விஷயங்கள் ெற்றி 
நல்லுறதசம் பசய்தார். லுக்மான் (ரஹ்) அவர்கள் 
ஏக இபறவன் மீது நம்ெிக்பக என்ற ெிரதான 
ஸ் தானத்தில ிருந்து தனது றொதபனகபை 
ஆ ரம் ெம்  ப சய் வ ப த  ந ாம்  மு க்க ிய ம ாக 
கவணிக்க றவண்டும். அத்துேன் வணக்கத்தில் 
அல்லாஹ் வுக்கு றவறு எவபரயும் இபண 
பவக்கும் குற்றத்துக்கு ஒரு றொதும் மன்னிப்பு 
க ிப ே க்காது  என் று ம்  பதை ிவ ாக  சுட்டி க் 
காட்டுகிறார். இவ்வாறு இபற விசுவாசத்தின் 
அத்திவாரத்பத அபமத்த ெின், ஒரு விசுவாசி 
அகம்ொவம், தற்பெருபம றொன்ற கீழ்தரமான 
எண்ணங்கபை நீக்கி, வாழ்வில் அபேவதற்கு 
முயற்சி பசய்ய றவண்டிய அழகிய ெண்ொடு 
கபையும் தன் மகனுக்கு எடுக்துக் கூறுகிறார். 
எமது ெிள்பைகளுக்கு இந்த 10 உெறதசங்கபை 
எடுத்துக் கூறும் பெற்றறார்கைாகிய நாம், எமது 
ெிள்பைகைின் மகிழ்ச்சியான வாழ்வுக்கு அடித் 
தைம் றொடுகிறறாம் என்ெதில் எந்த சந்றதகமு 
மில்பல. ெிள்பைகளும் தமது பெற்றறார்களும், 
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பொறுப்ொனவர்களும் றொதிக்கும் இவ்விஷயங் 
கபை சரிவர ெின்ெற்ற ி நேந்தால் , அதுறவ 
அவர்களுக்கு சிறந்தது. 

 

உங்கள் கருத்பத அறிவிக்கவும். 
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