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மதங்கள� பார்ைவய� �ரபா� 

இஸ்ாாத்� �்ா� உண� 

அ�மதிக்�ப்பட்டமஸத�க்�ப்பட்டம.ஸ

ஸஸஸஸ-ஸ0௧ஸ

எம.எஸ.எம. இமத்வாஸ ��ப  ஸ்பய 

இநதஸ உல்ிலஸ மன�தனஸ உி�ரஸ ்யழ்ததறமஸ

பினப��த்ததறமஸ ேதட்ியனஸ அ்சிிமயனஸ

ட்ஸ அலலயா்�னயலஸ படபக்�ப்�ட்ன.ஸ

எடதஸஉண்ஸே்ண�மஸஎடதஸஉண்ககபயதஸ

என்மஸ்�்க்�ப்�ட்த. 

மயமிசங்ட்�ஸ ெபய்�த்டைஸ ஆ�,ஸ மய�,ஸ

ஓ்ப்மஸ ேபயன்ட்ஸ உண்ஸ அ�மதிக்�ஸ

ப்�ட்த.ஸ ே்யடை�பத்்யல,ஸ ந்ங்்யலஸ ்ீ்ிஸ

்ிழிகறமஸ(்ையண�மஸந்�டபி)ஸமி�்ங்ஸ ம,ஸ

நச �தனடமஸ ெ்யணபஸ ஸ ்னஸ ்�லஙற்ட,ஸ

ப்ட்்்ஸ,ஸ ஊர்னட்்டஸ ஆ்ிிட்்டஸ

உணபததறஸத�க்�ப்�ட்ன. 
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 ்யதயை�திதறம,ஸ ேபயஷயக்ிதற��ிஸ உ்�ஸ

்ட்்ே்ஸ மன�த�கறஸஅ�மதிக்�ப்�ட்னஸ

எனபததயனஸ இதனஸ சயைமசமயறம.ஸ இநதஸ அ��ஸ

படபி�ேலேிஸ �லயலஸ உ்�ஸ அலலதஸ டச்ஸ

உ்�ஸபத்ிஸஇாலய�திலஸக்�ப்�ட்த. 

�லயலஸ உ்�ஸ பய�்�மஸ தயயமய�கறமஸ ப�டஸ

ட்் கறமஸ அ்சிிமயனதஸ என்ஸ ம��தஸ

்ர்்யலஸ ப�நதடைக்�ப�்ி்த.ஸ அவ்யே்ஸ

இை�த�திலஸ�ைதமஸ் ்ரசசிஸஅடப்ததறமஸ�லயலஸ

உ்�ஸஅ்சிிெமனஸ்ணப்ிி�ப்ஸ�ட்த. 

மன�தனஸ ்யழ்தத்ய்ஸ அடன�தமஸ பினப��ஸ

த�ப�்தஸ ேபயலஸ மன�தஸ ்யழ�கறஸ பயத்மஸ

ஏதப��தகக�ிட்டஸ அழிக்�ப�்ின்ன.ஸ

்�்சயிமஸெசயடமஸேபயதஸக�ிஸஅ்்டபஸெப்ஸ

்ி�மி்டஸ அழிக்�ப�்ின்ன.ஸ ப்ட்கஸ

்யயசசலினஸேபயதஸஇல்சகஸ் ்க்யனஸே்யழி்டஸ

ெ்யட்�ஸப்பன.ஸஸ்ி�த்ிலஸஉட்ஸ�ச க்ட்ஸ

அழி�பதத்ய்ஸ நயனறஸ மயத�திதறஸ ஒ�ஸ �ட்ஸ

ம�நதஸ பய்�க்�ப�்ி்த.ஸ ெபஙறஸ ெமேல�ியஸ

ேநயய்டஸ ெதயத்யமலஸ ்�ஷஸ ம�நத்டஸ
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ெத்�க்�ப�்ின்ன.ஸ ப�ேசயதடனஸ ்டஸ

ேமதெ்யட்தத்ய்ஸ மி�்ங்டஸ அடப�தஸ

ட்க்�ப்�ஸ ப�்றஸ ெ்்ப�ஸ ப�்ின்னஸ

இ�ப�ிய்ஸபலஸ�ிதசசி்டஸேமதெ்யட்�ஸப�மஸ

ேபயதஸ அட்்ட்�பயர�தஸ எ்�மஸ

்�ட்ி�லலயத்ர்டஸ ெ்ய�ைமயனஸ உட்மஸ

படப�த்ர்டஸஎன்ஸ் �மரசி�பதிலடல.ஸமன�தன, 

மன�த�கறஸத�ஙறஸ்�ட்்��ப்னய்ஸஇ�நதயலஸ

அலலதஸ த�்�ைஸ ்யதிிய்ஸ இ�நதயலஸ அ்டனஸ

ெ்யல்தஸபய்மலலஸஎன்ஸ்�்யதிகஸ்ி்யர்ட.ஸ

ெசிதப��த்ி்யர்ட.ஸ இதத்ய்ே்ஸ ந் �னஸ

ஆடதங்டஸ ்ண��ப��க்�ப�்ின்ன.ஸ

பினப��த�ப�்ின்ன.ஸஸ 

ே்யழி,ஸஆ�,ஸபன்ி,ஸபயம�,ஸஎலிஸஉ்பபஸஅடன�தஸ

்ட்ியனஸ மி�்ங்ட்டமஸ உ்�க்ய்ஸ

ெ்்�மஸ ேபயதஸ ்�ட்டிஸ பத்ிஸ ிய�மஸ

ேப ்திலடல.ஸ ஆனயலஸ மய்டபஸ உ்�க்ய்ஸ

அ்�தயலஸ ம்�மஸ ்�ட்ஸ ி�லலயத்ர்டஸ

என்ஸபத்்ி்யர்ட. 
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ஒ�்�கறஸ பயம�ஸ ்ப�்ய்�மஸ இன�ஸ

ெமய�்�கறஸப ்ப�்ய்�மஸமதெ்ய�ஸ் �கறஸ

சிங்மஸ்ப�்ய்�மஸப�்ிெதய�ஸ்�கறஸே்யழிஸ

்ப�்ய்�மஸ இ�க்லயம.ஸ அ்ரஸ ்ப�்ய்ஸ

எ��தகஸெ்யணபடதஸமத்்ரஸ் மஸ்ப�்ய்ஸ

எ��தகஸெ்யட்ஸ ே்ண�மஸஎனஸக்��ியதஸ

எனபதஸ ேபயலஸ நயனஸ உண்மஸ உ்ட்�தயனஸ

ந�ங் மஸஉ்்ய்ஸ எ��தகஸ ெ்யட்ே்ண�மஸ

என்ஸக்�மஸ��ியத. 

ப ்�னஸபயலஸப ்�னஸ்ன்கற�ிதஸே்யழிி�னஸ

�்டபஸ அதனஸ றஞசிகற�ித.ஸ �்டபடிஸ

எ��தஸ சய�ப��்தயனயலஸ ஒ�ஸ உி�ரஸ

உ�்யற்தஸ (ே்யழிஸ றஞ ஸ ப�்�பத)ஸ ந க்�ஸ

ப�்ி்தஸ ஸ எனபதஸ பத்ிேியஸ அலலதஸ ப ்�னஸ

பயடலஸஎ��தஸஅ�நத்தனஸ�லமஸ் ன்கஸற�ிஸ

பயடலஸ ப்ி�தஸ ப�ற்ிே்யமஸ எனபதஸ பத்ேியஸ

அதனஸ�லமஸ உி�ர்டதஸ ெசய்ிே்யமஸ எனபதஸ

பத்ிேியஸ இ்ர்டஸ சிநதி�பஸ திலடல. அதடனஸ

பய்மயனஸ ்ய�ிமய்ஸ ்யணபதமிலடல இநதஸ

இப�திலஸ தயனஸ ்யழ்ததறஸ இ�ேபயஷயகறஸ

அ்சிிமஸ எனஸ க்ிஸ நடப�ட்�ஸ
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ப��த்ி்யர்ட.ஸ இேதஸ நிடலஸ தயனஸ

இட்சசிி��மஸ உட்தஸ எனபடதஸ இ்ர்டஸ

உ்ரநதஸெ்யட்ஸம்நதஸ்�்பயர்ட. 

்ண��பய்ஸ ஒ�்ரஸ �லயலஸ உணேபஸ ஆ்ஸஸ

ே்ண�மஸஎன்ஸநிரபநதமஸஇாலய�திலஸஇலடலஸ

எனபதஸேபயலஸஎநதஸஒ�ஸமத�மஸ�லயலஸஉ்ட்ஸ

த�க்்�லடல எனபதஸதயனஸஉணடம.ஸமத�ஸதினஸ

அ��படபடிஸ தயண�ஸ சிலரஸ த�்�ைமய்ஸ மயமிசஸ

உ்ட்ஸ்ண�க்ிஸ்யர்டஸத�க்ி்யர்ட.ஸ 

அ�மதிக்�ப்பஸ ப�ைய்�்ட்ஸ மய�திைமஸ

�ட்ிய்ஸ அ்�தஸ சய�ப��மய்ஸ இாலயமஸ

க்்ி்த.ஸஸ

அ��தஸ ெ்யல்த,ஸ ந க்ிஸ ெ்யல்த,ஸ

உிை�திலி�நதஸ தட்�ஸ ஸ ்�்�ஸ ெ்யல�்தஸ

ேபயன்ஸ �ட்ி�லஸ ெப்மஸ மயமிச�டதஸ

சய�ப��்தஸதடபியறமஸ.ஸஇாலயமஸக்மஸஇநதஸ

அ��படப்ட்ஸ்்ன�டங்ட.ஸ

وَن 
ُ
ل
ُ
�
ْ
ٌء َوَمَنافُِع َوِمْنَها تَأ

ْ
ُ�ْم �ِيَها دِف

َ
َقَها ل

َ
ْ�َعاَم َخل

َ ْ
ُ�ْم �ِيهَ ) ٥(َواأل

َ
ا َجَاٌل ِحَ� َول

ُُوَن وَِحَ� ََْسَُحونَ  ِِ
 تُ
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்ா� ந்ட்்க�ம அைேன உங்க�்ா்ப 

ப்டாதா�. அைற்்� �கள�்்�ந் 

பா்்ாப�ம மற்ம ப் பவ�்கம இ�� 

்்�்ன. இ�்ம அைற்்்்�ந் ந�ங்க 

உணண�ம ெசய்்்�ர்க.(௧௬;௭) 

ِيَن آَمُنوا
ّ
َهَها اَ

َ
ْيُ�ْم َ�ْ�َ  يَا ُ

َ
 َما ُهْتَ� َعل

ّ
ْ�َعاِم َِِ

َ ْ
ُُ األ ََ ُ�ْم ََِهي

َ
ْْ ل

ّ
ِحل
ُ
ُعُقوِد ح

ْ
وا َِال

ُ
ْوف
َ
ح

ِِ�ُد 
ُْ�ُم َما يُ َُ  َ َّ ٌُِم ِِّن ا ْ�ُتْم ُح

َ
ِال اّّيْيِد وَح ُِ 

நமப�கட்ஸெ்யணேபயேை!ஸஒ�பநதங்ட்ஸநிட்ஸ

ே்த்ங்ட.ஸஉங் கறஸக்�ப�்டத�ஸத்�ைஸ

்யலநடப்டஸ உங் கறஸ அ�மதிக்�ஸ

ப்�ட்ன.ஸ(5:01). 

ْمُ 
َ
ُم َول ّّ ُُ َوا ْيَت ََ

ْ
ْيُ�ُم اّ

َ
ْْ َعل َم ِل وَذةُ  ُح

ُ
ْوق ََ
ْ
ُُ َواّ ْنَخنَِق َُ

ْ
ِ َِِه َواّ َّ ْ�ِ ا ََ ِ ّّ ل ِل

ُ
ِِ َوَما ح �ِ ِْ ِ

ْ
اِ

ْن ََْسَتْقسِ 
َ
َ اَُُيِب وَح ََ ْيُتْم َوَما ُذََِل 

ّ
 َما َذت

ّ
ُُِع َِِ َّ اّّس

َ
�
َ
ُُ َوَما ح ُُ َواُِّ يَم يَ َ َدل َُ

ْ
وا َواّ َُ

ِم َذلُِ�ْم فِْسٌق 
َ
ْزَ
َ ْ
 َِاأل

தயமய்ஸெச�தட்,ஸஇை�தம,ஸபன்ிி�னஸஇட்சசி,ஸ

அலலயாஸஅலலயேதய�க்ய்ஸஅ்க்�ஸப்பட்.ஸ

உங் கறஸ தடபெசயி�ஸ ப்�ட்ன.ஸ ்��தஸ

ெந்ி�தஸ ெ்யலல�ஸ ப்பட்,ஸ அ��தஸ
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ெ்யலல�ப்பட்,ஸ்��நதஸெச�த�ஸேபயனட்ஸ

தமக்ிடபேிஸ ேமயதிகஸ ெ்யண�ஸ மத்மஸ ்னஸ

்�லஙற்டஸசய�ப�்பஸப�ைய்�்டஸஆ்ிி்த்ிலஸ

(உி�ரஸஇ�நதஸஅ்தட்ஸஉி�ரஸ ேபயறமஸ�ன)ஸ

ந�ங்டஸ�ட்ிய்ஸஅ்�தட்ஸத்�ைஸமத்ட்ஸ

தடபெசயி�ப்�ட்ன.ஸ(5:03) 

பலிஸ ப�பங்்�லஸ அ்க்�ப்பட்டமஸ த�க்�ஸ

ப்�ட்ன.ஸ(5:03) 

 
ّ
ُُ َوَما َعل َِا ُ�ُم الّ يل

َ
ّّ ل ِح

ُ
ّْ ح
ُ
ُهْم ق

َ
ّ ّّ ِح

ُ
ومََا َماَذا ح

ُ
ّ
َ
َِِ� ََْسأ

ل ََ ََواحِِ  ُم
ْ
ُتْم مَِن اَ َْ

ْيِه 
َ
ِ َعل َّ َم ا ْْ وا ا ُِ

ُ
ت
ْ
ْيُ�ْم َواذ

َ
َسْ�َن َعل ْْ

َ
ا ح َّ ِْ وا 

ُ َُ ُ فَ َّ ُ�ُم ا ََ ا َعلّ َّ ِْ وَ�ُهّن  َُ
ل
َُُعل

َِساِب 
ْ
ِ�ُع ال

ََ  َ َّ َ ِِّن ا َّ ُُّقوا ا  َوا

தமகறஸ அ�மதிக்�ப்பட்ஸ ியட்? என்ஸ

நப�ேிஸ அ்ர்டஸ உமமிபமஸ ே்்்ின்னர.ஸஸஸ

�யடமஸ ியனட்் மஸ ே்்டபிய�மஸ

ப�ைய்�்்�லஸஎ்த்கறஸந�ங்டஸபி�தசிி்��தஸ

அலலயாஸ உங் கறகஸ ்த்�ஸ தநத்தட்கஸ

்த்கஸ ெ்ய�க்ி்�ர்ே்ய,ஸ அட்ஸ (ே்்டபஸ

ிய�ிட்)் மஸ உங் கறஸ அ�மதிக்�ஸ

ப்�ட்னஸஎனஸநப�ேிஸந�ரஸக்் �ைய்.ஸ 
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அட்ஸஉங் க்ய்ஸப���தகஸெ்யண�ஸ் நதடதஸ

உண்ங்ட.ஸ (அடதஸ ே்்டபகறஸ

அ���மேபயத)ஸ அதனஸ ம�தஸ அலலயா்�னஸ

ெபிடைகஸக்ங்ட.ஸஅலலயாட்ஸஅஞ ங்ட.ஸ

நிசசிய்ஸஅலலயாஸ்�டைநதஸ்்கெ்��ப்னஸ

(5:04). 

“இ்றஸ இலலயதஸ அமப�னஸ �லமஸ ே்்டபஸ

ியப�ப்பஸ ப�ைய்�ஸ பத்ிஸ நயனஸ நப�ஸ (ஸல)ஸ

அ்ர்்�பமஸே்்ேபன.ஸஅததறஸஅ்ர்டஸப�ைய்�ஸ

அமப�னஸ �டனியலஸ ெ்யலல�ஸ ப்��நதயலஸ

அடதசஸ சய�ப��ங்ட.ஸ அமப�னஸ பக்்ய்��ஸ

பறதிியலஸதயக்�ப்�கஸெ்யலஸல�ப்��நதயலஸ

அதஸ த�ியலஸ அ��தஸ ெ்யலஸ ல�ப்ப(தஸ

ேபயன்)ேதியறம.ஸ(எனே்)ஸஅடதஸஉண்யத�ர்டஸ

என்ஸபதில்��தயர்ட. 

நயனஸ அ்ர்்�பமஸ (பி�தசிி்�க்�ப்ப)ஸ நயயஸ

ே்்டபிய�ிஸப�ைய்�ஸபத்ிஸே்்ேபன.ஸஅததறஸ

அ்ர்டஸ உங் க்ய்ஸ அதஸ ்வ்�கஸ ெ்யண�ஸ

்�்டதஸ ந�ங்டஸ சய�ப��ங்ட.ஸ ஏெனன�லஸ

(பழக்�ப்ப)ஸ நயயஸ (ே்்டபஸ ப�ையஸ ்�டிக)ஸ



 

11 

்வ்��ஸ ப���பதமஸ (அடதஸ �ட்�ஸ ப�)ஸ

அ்�பதய்ே்ஸஅடமடம.ஸ 

உங்்தஸநயடபனஸஅலலதஸஉங்டஸநயய் பனஸ

ே்ெ்ய�ஸநயடிடமஸந�ங்டஸ்ண�ஸஅநதஸநயடமஸ

உங்்தஸ நயடபனஸ ேசரநதஸ ே்்டப�ஸ

ப�ைய்�டி�ஸ ப���தகஸ ெ்யன்ஸ இ�கறேமயஸ

என்ஸந�ங்டஸஅஞசினயலஸஅடதஸஉண்யத�ர்ட.ஸ

ஏெனன�லஸ ந�ங்டஸ அலலயாஸ ்�னஸ ெபிடைசஸ

ெசயனனத.ஸ உங்்தஸ நயடிஸ அ��ப�ிஸ ேபயதஸ

தயனஸ ே்ெ்ய�ஸ நயயக்லலஸ என்ஸ

பதில்��தயர்ட.ஸ (அ்ி்��ப்ர:ஸ அத�ஸ ப�னஸ

ஹய�திமஸ(ைழி)இஸ�ல:ஸ�்ய�). 

நயனஸ எனதஸ நயடிஸ (ே்்டபக்ய்)ஸ அ்�ழ�தஸ

்�்ேபனஸ (அதஸ ே்்டபிய�கஸ ெ்யண�ஸ ்�ஸ

்டதஸ நயனஸ சய�ப�பலயமய?) என்ஸ ே்்ேபன.ஸ

அததறஸ நப�ி்ர்டஇஸ ந�ங்டஸ அலலயா்�னஸ

ெபிரஸ ெசயலலிஸ அநதஸ நயடிஸ அ்�ழ�தஸ

்�்��நதயலஸ (அதஸ ே்்டபிய�கஸ ெ்யண�ஸ

்�்டத)ஸ ந�ங்டஸ சய�ப��ங்டஸ என்ஸ

பதில்��தயர்ட.ஸ 
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அநதஸ நயயஸ ே்்டப�ஸ ப�ைய்�டிஸ தின்ிஸ

�நதயல...? என்ஸ ே்்ேபன.ஸ அதத்்ர்டஸ அ�ஸ

ப�ெின்யலஸ அடதஸ உண்யத�ர்ட.ஸ ஏெனன�லஸ

அதஸ உங் க்ய்ஸ அடதகஸ ெ்யண�ஸ ்ைஸ

்�லடல.ஸதனக்ய்ே்ஸ்வ்��ஸப���தி�கஸ்ி்தஸ

என்ஸபதில்��தயர்ட.ஸ (அ்ி்��ப்ரஸஅத�ஸ ப�னஸ

ஹய�திமஸ(ைழி)இஸ�ல:ஸ�்ய�). 

அலலயா்�னஸநப�ேி!ஸநயங்டஸே்தமஸெ்ய�கஸ

்�ப்பஸ ஒ�ஸ ச�தயி�தய�னஸ நய்�லஸ இ�கஸ

்ிே்யம.ஸ அ்ர் டபிஸ பய�திை�திலஸ நயங்டஸ

சய�ப�பலயமய? 

ேம�மஸ ே்்டப�ஸ ப�ைய்�்டஸ உட்ஸ ஒ�ஸ

நய்�லஸ நயங்டஸ இ�க்ினே்யம.ஸ நயனஸ எனதஸ

்�லலய�மஸ பி�தசிி்�க்�பபயதஸ மத்மஸ

பி�தசிி்�க்�ஸ ப்பஸ எனதஸ நயடிஸ ஏ்�டமஸ

ே்்டபிய�ே்ன.ஸ (இ்த்ில)ஸ எதஸ எனகறஸ

ஆறமயனத? என்ஸே்்ேபன.ஸ 

அததறஸ நப�ி்ர்டஸ ந�ங்டஸ ற்ி�ப�்பஸ ே்தகஸ

்யைர்்�னஸ (பய�திை�திலஸ உண்ம)ஸ ்�ஷிமஸ

எ�ப�ெின�லஸஅ்ர்்�னஸபய�திைமலலயதஸே்்ஸ
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பய�திைமஸஉங் கறஸ ்ிடப�தயலஸஅ்ரஸ ்்�னஸ

பய�திை�திலஸ ந�ங்டஸ சய�ப�பயத�ர்ட.ஸ ே்்ஸ

பய�திைமஸ ்ிடபக்ய்�்பயலஸ ்�்�ஸ ்�்�ஸ

அ்ர்்�னஸபய�திைங்்�லஸஉணஸ்ங்ட.ஸ 

அலலயா்�னஸ ெபிரஸ க்ிஸ உங்டஸ ்�லலயலஸ

ந�ங்டஸ ே்்டபிய�ிஸ ப�ைய்�டிஸ உண்ஙஸ

்ட.ஸ பி�தசிி்�க்�ப்பஸ உங்டஸ நயடிஸ அலஸ

லயா்�னஸெபிரஸக்ிஸஅ��ப�ஸே்்டபஸிய�ிஸ

ப�ைய்�டிடமஸசய�ப��ங்ட.ஸ 

பி�தசிி்�க்�பபயதஸ உங்டஸ நயடிஸ அ��ப�ஸ

ந�ங்டஸ ே்்டபிய�ிஸ ப�ைய்�டிஸ (அதஸ

இ்�பததறஸ �னபய்)ஸ ந�ங்டஸ (அலலயா்�னஸ

ெபிரஸ க்ி)ஸ அ்க்ஸ ��நதயலஸ அடதசஸ சய�ஸ

ப��ங்டஸஎன்ஸெசயனனயர்ட.ஸ(அ்ி்��ப்ர:ஸஅ�ஸ

ஸஅலபயஸ(ைழி)இஸ�ல:ஸ�்ய�ஸ5478).  

்�லஙற்்�லஸ ே்யடை�ஸ பத்டஸ உடபி்தட்ஸ

உணபததறஸ நப�ஸ (ஸல)ஸ அ்ர்டஸ தடபஸ

ெசயதயர்ட.ஸ (அ்ி்��ப்ர:ஸ அ�ஹுடைையஸ (ைழி)ஸ

�லஸ�்ய�-5527) 
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ெதயப�மஸஇனஷயஸஅலலயாஸ

(அ��தஸ ஹிநதஸ மத�தி�ட்ட்பஸ பத்ிஸ

பயர�ேபயம.) 

 


