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இந்த நூலிலுள்ள கருத்து, லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் 
ரஸூலுல்லாஹ் என்ற தூய கலிமாவின் மீது ேநசம் ெகாண்ட 
குற்றத்திற்காக சிைறபிடிக்கப்பட்டவர்கள், வழக்குகைளயும், 
சிைறப்பிடிப்ைபயும், ெகாடுைமப்படுத்தப்படுவைதயும்  ெகாைல 
ெசய்யப்படுவைதயும் பிலால் (ரலி) அவர்களின் ஆன்மாவுடன் 
சகித்துக்ெகாள்ளும் அஹ்மதிகளின் சார்பாக உலகளாவிய 
அஹ்மதிய்யா முஸ்லிம் ஜமாஅத் நூற்றாண்டு விழாவின் 
சந்தர்ப்பத்தில் (1989-ஆம் ஆண்டு) வழங்கும் ஒரு தூய 
அன்பளிப்பாகும்.    
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 � 
ہ الکریم عٰلی رسول لی  ہ و نص د نحمد سیح الموعو ہ الم و عٰلی عبد  

 
பதிப்புைர 

அஹ்மதிய்யா முஸ்லிம் ஜமாஅத்தின் ேதாற்றுநர் 
ஹஸ்ரத் மிர்ஸா குலாம் அஹ்மது (அைல) அவர்கள் நமது 
அன்பிற்குரிய எஜமானரும் அைனத்துலக தைலவரும் 
காத்தமுல் அன்பியாவும் ஆகிய ஹஸ்ரத் முஹம்மது 
முஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்களின் ஆன்மீக மகனாவார்கள். 
அவர்கைள அல்லாஹ் இக்காலத்தில் மனித குலத்திற்கு 
வழிகாட்டுவதற்காகவும், வழிநடத்துவதற்காகவும் 
வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் ஆகவும் இறுதி காலத்தின் 
இமாம் ஆகவும் அனுப்பியிருக்கிறான். 

அவர்கள் இைறவனால் நியமிக்கப்பட்ட பிறகு 
இஸ்லாத்திற்கு ஆதரவாகவும் உதவியாகவும் தனது மகத்தான 
எழுதுேகாலினால் ஜிஹாது ெசய்ய ஆரம்பித்தார்கள்.  
அதனால் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சுல்தானுல் கலம் 
(எழுதுேகாலின் அரசர்) எனப் பட்டம்  சூட்டினான். 
அவர்களின் எழுத்துகள் உலகில் மகத்தான புரட்சிைய 
உருவாக்கி விட்டது. ேமலும் இஸ்லாமிய உலகில் ஒரு புதிய 
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வாழ்ைவ உருவாக்கி விட்டது. ேமலும் முஸ்லிம்களின் ேசாக 
முகங்களில் ேபாலிவுகள் ெதன்படத் ெதாடங்கின. 

1889-ஆம் ஆண்டு இஸ்லாத்ைத உயிரூட்டும் இைறத்  
திட்டம் உலகில் முைறப்படி ஆரம்பமானது. உண்ைமயான 
இஸ்லாத்தின் ெகாடிைய உயர்த்துகின்ற, அதற்காக 
அர்ப்பணிக்கின்ற அஹ்மதிய்யா முஸ்லிம் ஜமாஅத்ைத 
ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அைல) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் கட்டைளயினால் நிைலநாட்டினார்கள். 1989-
ஆம் ஆண்டில் அஹ்மதிய்யா முஸ்லிம் ஜமாஅத்தின் 
நூற்றாண்டு நன்றி விழா ெகாண்டாட்டத்ைதெயாட்டி உலக 
அளவில் அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்தின் ேதாற்றுநர் அவர்களின் 
எழுத்துகளிலிருந்து பல்ேவறு ேமற்ேகாள்களின் 
ெமாழியாக்கங்கள் பல்ேவறு ெமாழிகளில் ெவளியிடப்பட்டன. 

சய்யிதுனா ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் 
அவர்களின் அனுமதி மற்றும் ஒப்புதலுடன் ஜமாஅத் 
சேகாதரர்களின் ேதைவைய கருத்தில் ெகாண்டு காதியான் 
நஸாரத் நஷ்ேரா இஷாஅத் ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட 
மஸீஹ் (அைல) அவர்களின் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட 
நன்ெமாழிகைள ெபாது மக்களின் பயனுக்காக 
ெவளியிடுகிறது. 

இந்த நூல் ெவளியீட்ைட அல்லாஹ் 
அருளுக்குரியதாக ஆக்குவானாக. ேமலும் ஹஸ்ரத் 
வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அைல) அவர்களின் தூய 
ெசாற்களிலிருந்து உரிய முைறயில் பயன்ெபறும் 
நல்வாய்ப்ைப வழங்குவானாக. ஆமீன்.  

எளியவன் 



 

7 
 

ஹாஃபிஸ் மக்தூம் ஷரீஃப் 
நாஸிர் நஷ்ேரா இஷாஅத், காதியான் 
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م ہ الکری عٰلی رسول لی  ہ و نص  نحمد
 

முன்னுைர 
இன்றிலிருந்து சரியாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 

அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்தின் ேதாற்றுநர் ஹஸ்ரத் மிர்ஸா 
குலாம் அஹ்மது காதியானி (அைல) அவர்கள் (1835-1908) 
இைறவன் தன்ைன இக்காலத்ைத சீர்திருத்துவதற்காக 
நியமித்திருக்கிறான் என்றும், தாேம இறுதி காலத்தின் மஹ்தி 
மற்றும் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் என்றும், இஸ்லாம் எல்லா 
மார்க்கங்களின் மீதும் ெவற்றி ெகாள்வது தம் மூலமாகேவ 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், தம்ைமப் பற்றிேய ஹஸ்ரத் 
காத்தமுன் நபிய்யீன் (ஸல்) அவர்கள் முன்னறிவித்தார்கள் 
என்றும் வாதிட்டார்கள். 

அவர்கள் இந்த வாதம் ெசய்து ஒரு நூற்றாண்டு 
ெசன்று விட்டன. இந்த காலகட்டத்தில் அவர்களின் ஜமாஅத் 
அல்லாஹ்வின் ஆதரவு மற்றும் உதவியினால் மிகவும் 
எல்ைலயற்ற கடினமான நிைலைமகள் மற்றும் 
எல்லாவிதமான எதிர்ப்புகள் இருந்தும் உலகின் எல்லாப் 
புறங்களிலும் வியத்தகு முன்ேனற்றம் அைடந்தது. ேமலும் 
இப்ேபாது (அதாவது இந்த முன்னுைர எழுதப்படும் 1989-
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ஆம் ஆண்டில்) இந்த ஜமாஅத் நூற்றுப் பதினான்கு 
நாடுகளில் நிைலநாட்டப்பட்டு விட்டது. 

ஜமாஅத்தின் தூைதயும், அதன் கண்ணியத்ைதயும் 
அது எடுத்து ைவக்கும் நிகழ்ச்சிையயும் பற்றி சரியான 
புரிதைலப் ெபறுவதற்கும், அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்தின் 
ேதாற்றுநர் ஹஸ்ரத் மிர்ஸா குலாம் அஹ்மது காதியானி 
(அைல) அவர்களின் வாதங்கைள சரியான முைறயில் 
புரிவதற்கும் அவர்களின் எழுத்துக்கைள ேநரடியாக விருப்பு 
ெவறுப்பின்றி படிப்பேத ெபாருத்தமான வழியும், 
உறுதிப்பாடான வழிமுைறயும் ஆகும். 

இந்த நூலில் ஹஸ்ரத் மிர்ஸா சாஹிப் அவர்களின் 
சில உைரநைடகள், கவிைதகளிலிருந்து சில ேமற்ேகாள்கள் 
எடுத்து ைவக்கப்படுகின்றன. அைவ மார்க்கத்தின் 
அடிப்பைடயான தூண்கள் மற்றும் ஜமாஅத்தின் 
ெகாள்ைககள் பற்றி விளக்குகின்றன. இவற்ைற படிப்பது 
அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்தின் 80 க்கும் அதிகமான 
மதிக்கத்தக்க நூல்கைளப் பற்றி எந்தெவாரு தவறான 
எண்ணமும் ெகாள்ளாமல் இருப்பதற்கு உதவுகின்ற அேத 
ேநரத்தில் அவற்ைறப் படிப்பது சிந்தைனக்கு ஒளியூட்டக் 
கூடியதற்கும், உள்ளங்களுக்கு பிரகாசத்ைத அளிப்பதற்கும், 
ஆன்மாக்களுக்கு வளத்ைத வழங்குவதற்கும் காரணமாக 
இருக்கும் என நம்புகிேறாம். 

உலகின் பல்ேவறு மார்க்கங்கள் தமது தூய ேவதங்களில் 
முன்னறிவிக்கப்பட்டதற்ேகற்ப எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருந்த    
இறுதி காலத்தின் வாக்களிக்கப்பட்ட சீர்திருத்தவாதி என 
இைறவன் தனக்கு அறிவித்திருக்கிறான் என அஹ்மதிய்யா 
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ஜமாஅத்தின் ேதாற்றுநர் கூறினார்கள். இந்துக்கள் 
கிருஷ்ணைரயும், புத்த மதத்ைத பின்பற்றுபவர்கள் கவ்தம 
புத்தைரயும் எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தனர். யூதர்களும், 
கிறித்தவர்களும் ஒரு மஸீைஹ எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தனர். 
ேமலும்  உறுதிெமாழி வழங்கப்பட்ட மஹ்தி, வாக்களிக்கப்பட்ட 
மஸீஹ் ேதான்றுவதாக முஸ்லிம்கள் எதிர்பார்த்துக் 
ெகாண்டிருந்தனர். எல்லா மார்க்கங்களிலும் 
வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கின்றவர்  ஒரு நபராகேவ இருக்க 
ேவண்டும் என்பது இைற ேவதத்தின்படி விதிக்கப்பட்டிருந்தது. 
அவர் காத்தமுன் நபிய்யீன் (ஸல்) அவர்களின் 
உம்மத்தியாகவும், அவைரப் பின்பற்றுபவராகவும் இருக்க 
ேவண்டியதிருந்தது. அவருைடய ேதாற்றத்தின் ேநாக்கம் எல்லா 
மனித குலத்ைதயும் அல்லாஹ்வின் கைடசி மார்க்கமும் 
முழுைமயான வாழ்க்ைக ெநறிமுைறயுமான இஸ்லாத்தின் 
ெகாடியின் கீழ் ஒன்று ேசர்ப்பதாகும். தமது ேதாற்றம் என்பது  
எத்தைகய ெபான்னான காலத்ைத எதிர்பார்த்து மனித குலத்தின் 
எண்ணற்ற தைலமுைறகள் காலம் ெசன்று விட்டனேவா அதன் 
துவக்கமாகும் என அவர்கள் கூறினார்கள். நீதி, சமாதானம் 
ஆகியைவ நிைலெபற்றிருக்கும் அந்த ெபான்னான 
காலகட்டத்தில் பூமியில் வாழும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒேர 
மார்க்கம்தான் இருக்கும். அதாவது இஸ்லாம் மார்க்கம். ேமலும் 
ஒேர தைலைவர்தான் இருப்பார். அதாவது ஹஸ்ரத் முஹம்மது 
ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம்.  

இந்த வாக்களிக்கப்பட்டவருைடய ேதாற்றத்தின் 
உயரிய ேநாக்கங்கைளப் ெபறுவதன் நிகழ்ச்சி உலக அளவில் 
இருப்பது மட்டுமின்றி காலத்ைதப் ெபாருத்தவைர பல 
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நூற்றாண்டுகள் வைர பரவியிருக்கிறது. எனேவ தமது 
உயிைரயும் ேநரத்ைதயும் ெதாடர்ந்து தியாகங்கள் ெசய்து 
இஸ்லாத்தின் ெவற்றியின் திட்டத்ைத முன்ேனற்றப் பாைதயில் 
ெகாண்டு ெசல்லும் முயற்சிைய மறுைம வைர ெதாடர்வதற்கு 
ஒரு ஜமாஅத் ேதைவப்பட்டது. இதன்படி அல்லாஹ்வின் 
கட்டைளயினால் ஹஸ்ரத் மிர்ஸா குலாம் அஹ்மது காதியானி 
(அைல) அவர்கள் 1989-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 23-ஆம் ேததி 
புனித நாளில் இந்தியாவிலுள்ள லூதியானா நகரத்தில் தம்ைம 
இைறவனின் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவராக உறுதி 
ெகாண்டவர்களும், தமது அைனத்து வாதங்களின் மீதும்   
உறுதி ெகாண்டவர்களும், இந்த முயற்சியில் தமக்கு ஒத்தாைச 
ெசய்வதற்கு உறுதி ெகாண்டவர்களுமாகிய   தூய மனம் 
உைடயவர்களிடம் ைபஅத் வாங்கினார்கள். அவர்கள் 
ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் அருளுக்குரிய 
ெபயரான அஹ்மத் என்பைத ெபாருத்தமாகக் ெகாண்டு தமது 
ஜமா அத்திற்கு அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத் எனப் 
ெபயரிட்டார்கள். 

அவர்கள் தமது வாழ்வில் ஆரியர்களும், கிறித்தவ 
பாதிரிமார்களும் இஸ்லாத்தின் மீது ெசய்த தாக்குதல்கைள 
பாதுகாப்பதற்காகவும் திருக்குர் ஆனின் ேபாதைனகைள 
ெவளியிடுவதற்காகவும் 80-க்கும் ேமற்பட்ட நூல்கைள 
இயற்றினார்கள். ேமலும் குைறந்த வசதிகள் இருந்தேபாதிலும் 
உலகில் இஸ்லாத்ைத பரப்பினார்கள். 1908-ஆம் ஆண்டு 
அவர்களின் மரணத்திற்குப் பிறகு அவர்களின் ஜமாஅத்தில் 
கிலாஃபத்தின் அைமப்பு நிைலெபற்றது. அதன் அருளால் 
ஜமாஅத் தனது ஆற்றல்கைள ஒன்று ேசர்த்து உலகத்தின் 
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மூைல முடுக்குகளில் இஸ்லாத்ைத தப்லீக் ெசய்வது  மற்றும் 
திருக்குர்ஆைன ெவளியிடுவது ஆகிய மகத்தான பணிைய 
ெதாடர்ந்தது. 

1947-ஆம் ஆண்டு துைணக்கண்டமான இந்தியா 
பாகிஸ்தான் பிரிவிைனயின்ேபாது அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்தின் 
இலட்சக்கணக்கான நபர்களுக்கு பாகிஸ்தான் ஹிஜ்ரத் ெசய்ய 
ேநர்ந்த காலத்தில்  அங்கு (அதாவது பாகிஸ்தானிலுள்ள) 
பஞ்சாபில் சனாப் ஆற்றின் ஓரத்தில் ஒரு புதிய ேமலிடத்ைத 
ஜமாஅத்திற்கு உருவாக்க ேவண்டியது ஏற்பட்டது. அது 
ரப்வா என்ற ெபயரால் புகழ்ெபற்றது.  

ஆரம்பத்திலிருந்ேத பைகவர்களான  ஆலிம்களின் 
சார்பாக ஜமாஅத்திற்கு எதிராக திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டுக் 
ெகாண்டிருக்கின்றன. அவற்றில் 1953, 1974, 1984 ஆகிய 
ஆண்டுகளிலுள்ள சதித் திட்டங்கள் அதிகமான ெபயர் 
ெபற்றைவ. கைடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட (1984-ஆம் 
ஆண்டின்) திட்டத்திற்கு அக்காலத்திலுள்ள  அரசாங்கத்தின் 
முழுைமயான ஆதரவும் உதவியும் இருந்தது. அரசாங்கம் 
ஜமாஅத்தின் முன்ேனற்றத்ைத தைட ெசய்வதற்காகவும், 
அஹ்மதிகைள அடிப்பைடயான மனித உரிைமகளிலிருந்து 
விலக்கிைவத்து பல அநியாயமான சட்டங்கைள இயற்றியது. 
அவற்றில் 1984-ஆம் ஆண்டின் ஆன்டி அஹ்மதிய்யா 
சதாரதீ ஆர்டினன்ஸ் எண் XX ெபயர் ெபற்றது. இதன்படி 
பாக்கிஸ்தானில் அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்ைத, முஸ்லிம் 
அல்லாதவர்கள் என்றும், காஃபிர்கள் என்றும் கூறப்பட்டது. 
அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்தின் உறுப்பினர்கள் மிகவும் 
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ெபாறுைமயுடனும், சகிப்புத்தன்ைமயுடனும் ஆலிம்களின் 
முயற்சிகைள ேதால்வியுறச் ெசய்தனர்.  

பாக்கிஸ்தானில் அஹ்மதிகளுக்கு எதிரான இந்த 
அநியாயமான நடவடிக்ைககளின் விைளவாக மற்ற 
நாடுகளிலுள்ள அஹ்மதிகளிடம் நிகரற்ற ஆன்மீக 
விழிப்புணர்வு உருவானது. ேமலும் ஜமாஅத் இந்த 
காலகட்டத்தில் முன்னைர விட மிக அதிகமாக முன்ேனற்றம் 
அைடந்தது.  

1989-ஆம் ஆண்டு அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்தின் 
நூற்றாண்டு நன்றி விழாைவ முன்னிட்டு உலக அளவில் 
உருவாக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சியிலுள்ள  குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் 
என்னெவனில், அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் 
இைறவனிடத்தில் அவனது  அருைள ெவளிப்படுத்துவதற்காகவும், 
தனது நன்றியுணர்ைவ ெவளிப்படுத்துவதற்காகவும் நூற்றுக்கும் 
அதிகமான ெமாழிகளில் திருக்குர்ஆனின் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட 
வசனங்கள், ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நபிெமாழிகள், அஹ்மதிய்யா 
ஜமாஅத்தின் ேதாற்றுநரின் எழுத்துக்களிலிருந்து 
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ேமற்ேகாள்கள் ஆகியவற்றின் 
ெமாழியாக்கங்கைள  ெவளியிடுகிறது. இந்த நூல் அந்த 
மகத்தான அருளுக்குரிய திட்டத்தின் ஒரு பகுதிேயயாகும். 

                     
                    நஸாரத் இஷாஅத், ரப்வா                             
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1. அல்லாஹ் 

 “நமது ெசார்க்கம் நமது இைறவேன. நமது 
ேபரின்பங்கள் நம் இைறவனிடத்ேத உள்ளன. ஏெனனில் நாம் 
அவைனக் கண்ேடாம். அழகு அைனத்தும் அவனிடத்ேத 
கண்ேடாம். இந்தச் ெசல்வம் உயிைரக் ெகாடுத்தாயினும் 
ெபறத்தக்கது. ஒருவர் தன்ைன முற்றிலும் இழந்தாகிலும் 
ெபறத்தக்கது இம்மாணிக்கம். இழப்பிற்குரிேயாேர! இந்த 
நீரூற்றின் பக்கம் விைரந்து வாருங்கள். இது உங்கள் 
தாகத்ைதத் தணிக்கும். இது உங்கைளக் காக்கும் உயிர் 
ஊற்றாகும். நான் என்ன ெசய்ேவன்? இந்த ெசய்திைய 
உள்ளங்களில் எவ்வாறு உைறயச் ெசய்ேவன்? இதுதான் 
உங்கள் இைறவன் என்று மக்கள் ேகட்கும் ெபாருட்டு 
ெதருக்களிேல எந்த முரைச அைறந்து ெதரிவிப்ேபன்? 
மக்கள் ேகட்கும் ெபாருட்டு  அவர்கள் காதுகள் திறக்க என்ன 
மருத்துவம் ெசய்ேவன்? உண்ைமயிேலேய நீங்கள் 
இைறவனுக்குரியவர்களாக ஆகிவிட்டால், அந்த இைறவன் 
உங்களுக்ேக உரியவன் என்பைத உறுதியாக உணர்ந்து 
ெகாள்ளுங்கள்.”  

   (கிஷ்தி நூஹ். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 19 பக்கம் 21,22) 

 ேகட்பவர்கேள! ேகளுங்கள். அல்லாஹ் உங்களிடம் 
என்ன நாடுகிறான்? அது நீங்கள் அவனுக்ேக உரியவர்களாகி 
விட ேவண்டும் என்பைதத்தான். வானத்திேலா, பூமியிேலா 
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அவனுக்கு எவைரயும் இைணைவக்காதீர்கள். முன்னர் 
உயிருடன் இருந்தைதப் ேபான்று இப்ேபாதும் உயிருடன் 
இருக்கும் இைறவேன நம் இைறவன். முன்னர் அவன் 
ேபசியைதப் ேபான்று இப்ேபாதும் அவன் ேபசுகின்றான். 
முன்னர் அவன் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தைதப் ேபான்று 
இப்ேபாதும் அவன் ேகட்கிறான். இந்த காலத்தில்  அவன் 
ேகட்கிறான்; ஆனால் ேபசுவதில்ைல என்ற சிந்தைன 
தவறானது. மாறாக, அவன் ேகட்கவும் ெசய்கிறான்; ேபசவும் 
ெசய்கிறான். அவனுைடய எல்லா பண்புகளும் 
நிைலயானைவயும், என்ெறன்றும் நிைலத்து நிற்கக் 
கூடியைவயுமாகும்.  

 அவனுைடய எந்தப் பண்பும் ெசயல் இழந்து 
விடவில்ைல. இனி ஒருேபாதும் ெசயலிழந்தும் ேபாகாது. 
ஈடிைணயற்ற தனித்தவன் அவேன. அவனுக்கு மகேனா, 
மைனவிேயா இல்ைல. இைண இல்லாதவன் அவேன. 
தனக்ெகன குறிப்பிட்ட பண்ைபக் ெகாண்டவன் அவைனப் 
ேபான்று ேவறு எவனுமில்ைல. அவனுக்கு நிகராக 
எவனுமில்ைல........குணயியல்புகளில் அவைன ஒத்தவன் 
ேவெறவருமில்ைல.  

 அவனுைடய ஆற்றல்களில் எந்தக் குைறயும் இல்ைல. 
அவன் ெதாைலவில் இருந்தாலும் ெநருக்கமானவன்; 
ெநருங்கி இருந்தாலும் ெதாைலவில் உள்ளவன்............. 
அவன் மிக உயரியவன்; ஆயினும் அவனுக்குக் கீழ் எதுவும் 
இருப்பதாகக் கூற முடியாது. அவன் அர்ஷில் உள்ளவன்; 
ஆயினும் பூமியில் அவன் இல்ைல எனக் கூற முடியாது. 
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 அவன் எல்லா முழுைமயான பண்புகைளயும் ஒருங்ேக 
ெகாண்டவன். அவன் எல்லா உண்ைமயான புகழின் 
ேதாற்றமாவான். அவன் ெவளிப்படுத்துகின்ற நற்பண்புகள் 
புகழத்தக்கைவயாகும். அவன் எல்லா சிறப்புகளின் 
தைலயூற்றாவான். அவன் எல்லா ஆற்றல்கைளயும் ஒருங்ேக 
ெகாண்டவன் ஆவான். எல்லா நன்ைமகளின் ஆரம்பமும் 
எல்லா ெபாருள்களின் முடிவும் அவேன ஆவான். எல்லா 
நாடுகளுக்கும் அவேன எஜமானன். முழுைமகள் எல்லாம் 
அவனிடத்தில் நிைறந்துள்ளன. எல்லாக் குைறகளிலிருந்தும், 
பலவீனங்களிலிருந்தும் தூய்ைமயானவன் ஆவான். பூமியில் 
வாழும் அைனவரும் விண்ணிலுள்ளைவயும் வணங்கத்தக்க 
தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தவன் அவேன  ஆவான். 

(அல்வஸிய்யத். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 20 பக்கம் 309-310)  

2. இைறவைனக் காணுதல் 

எவர் சந்ேதகங்களிலிருந்து மீட்சி ெபற மாட்டாேரா 
அவர் ஆக்கிைனயிலிருந்தும் பாதுகாப்பு ெபற மாட்டார். 
இவ்வுலகில் இைறவைனப் பார்க்கும் ேபறிழந்தவர்கள் 
மறுைமயிலும் இருளிேலேய இருப்பர். இவ்வுலகில் குருடராக 
இருப்ேபார் மறுைமயிலும் குருடராக இருப்பர் என இைறவன் 
கூறுகிறான். (திருக்குர்ஆன் 17:73 காண்க).  

(கிதாபுல் பரிய்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 13 பக்கம் 65) 
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3. நல்லடியார்களுடன் இைறவன் நடந்து ெகாள்ளும் முைற 

உண்ைமயில் அந்த இைறவன் மிக்க வல்லவனும், 
ஆற்றல் மிக்கவனும் ஆவான். அவனிடம் ேநசத்துடனும் 
நன்றியுடனும் நடப்பவர்கள் ஒருேபாதும் வீணாக 
மாட்டார்கள். எதிரி தன் சூழ்ச்சிகளால் அவர்கைள அழித்து 
விடுேவன் என  கூறுகின்றான். தீய ேநாக்கம் உைடயவர்கள் 
அவர்கைள நசுக்கிவிட எண்ணுகின்றனர். ஆனால் இைறவன் 
கூறுகிறான்: அறிவிலிேய! நீ என்னுடன் ேமாதுவாயா? என் 
அன்பிற்குரியவைர இழிவுபடுத்த முடியுமா? உண்ைமயில், 
வானத்தில் ஏற்கனேவ தீர்மானிக்கப்பட்டைவ தவிர பூமியில் 
எதுவும் நிகழாது. உலகில் உள்ள எந்தக் ைகயும் வானத்தில் 
தீர்மானிக்கப்பட்ட அளேவ அன்றி நீள முடியாது. எனேவ  
அநீதிக்கான திட்டங்கைளத் தீட்டுபவர்கள் மிக அறிவிலிகேள 
ஆவர். அவர்கள் தங்களின் ெவறுக்கத்தக்க, ெவட்கமில்லாத 
திட்டங்கைளத் தீட்டியேபாது மிக ேமலான இைறவைன 
மறந்து விட்டனர். அவனுைடய நாட்டமின்றி ஓர் இைல கூட 
உதிராது. எனேவ அவர்கள் தங்கள் திட்டங்களில் எப்ேபாதும் 
ேதால்வியுற்றவர்களாகவும் ெவட்கித் தைலகுனிந்தவர்களாகவும் 
இருக்கின்றனர். ேமலும் அவர்களின் தீங்கினால் 
நல்லடியார்களுக்கு எந்த இழப்பும் ஏற்படுவதில்ைல. மாறாக, 
இைறவனின் அைடயாளங்கள் பரவலாக ெவளிப்படுகின்றன. 
இைறவைன பற்றிய மக்களின் ஞானம் வளர்கிறது. ஆற்றல் 
மிக்க வல்லவனாகிய அந்த இைறவன் புறக் கண்ணுக்குப் 
புலப்படுவதில்ைல என்றாலும் அவன் தன் அற்புதமான  
அைடயாளங்களால் தன்ைன ெவளிப்படுத்துகிறான். 
(கிதாபுல் பரிய்யா முன்னுைர. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 13 
பக்கம் 19-20) 
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இைறவன் வானங்கள் பூமி ஆகியவற்றின் ஒளி ஆவான். 
அதாவது, காணும் ஒளியைனத்தும் - அது ேமேல இருப்பினும் கீேழ 
இருப்பினும், ஆன்மாக்களிேலா உடல்களிேலா இருப்பினும், 
இயல்பானதாகேவா ஒன்ைறச் சார்ந்ததாகேவா இருப்பினும், 
ெவளிப்பைடயானதாகேவா           மைறமுகமானதாகேவா 
இருப்பினும், சிந்தைனகளில் இருப்பினும்  உண்ைமயானதாக 
இருப்பினும்  அது அவனுைடய அருட்ெகாைடயாகும். இது, 
அைனத்துலகங்கைளயும் பைடத்துக் காத்ேதாம்பும் இைறவனின் 
ெபாதுவான அருள் எல்லாவற்ைறயும் சூழ்ந்திருக்கிறது என்பைதக் 
காட்டும் அத்தாட்சியாகும். அவனுைடய அருளுக்கு 
அப்பாற்பட்டது எதுவுமில்ைல.  

அைனத்து அருளின் பிறப்பிடம் அவேன; அைனத்து 
ஒளியின் மூல காரணமும், எல்லா கருைணயின் தைலயான ஊற்றும் 
அவேன ஆவான். எல்லா உலகங்களும் நிைலத்திருப்பது அவன் 
இருப்பதனாேலேய ஆகும். ேமேலார் கீேழார் ஆகிேயாரின் 
அைடக்கலம் அவேனயாவான். அவன் எல்லாவற்ைறயும் 
இல்லாைமயாகிய இருட்டைறயிலிருந்து ெவளிக்ெகாணர்ந்து இருப்பு 
எனும் ஆைடைய  வழங்கினான். தன்னளவில் வாழக்கூடியேதா 
நிைலத்து வாழக்கூடியேதா  அவைனத் தவிர ேவெறதுவுமில்ைல. 
மற்றைவெயல்லாம் அவன் அருைளப் ெபற்ேற வாழ்கின்றன. 
இன்னும் கூறுவெதன்றால், மண்ணகமும், விண்ணகமும், மனிதனும், 
விலங்கும், கற்களும், மரங்களும், ஆன்மாக்களும், உடல்களும் 
எல்லாம் அவன் அருளினாேலேய நிைலத்துள்ளன.  
(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா அடிக் குறிப்பு. ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 1 அடிக்குறிப்பு பக்கம் 191-192) 
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என்ெறன்றும் நிைலத்தவனுக்ேக எல்லாப் புகழும் 
அவனுக்கு நிகரானவனும் ஒப்பானவனும் இல்ைல 

 
என்ெறன்றும் இருப்பவன் அவேன மற்றைவெயல்லாம் 
இறப்பைவேய அவைனத் தவிர பிறவற்றில் ெகாள்ளும் 

அன்ெபல்லாம் கற்பைனேய 
 
என் இதயம் கவர்ந்தவன் அவேன! அவனன்றி யாைரயும் 
அறிேயன் என்ைனக் காணும் அவன் எத்துைண தூயவன்! 
 
என் உள்ளம் வியக்கிறது எல்லாருக்கும் ஏந்தல் அவேன 

எல்லாரும் அறிந்தேத அவன் கருைண நம் உள்ளம் 
நிைறந்தவனும் நம் அன்பிற்குரியவனும் அவேன 

 
அவனன்றி வாழ்வில்ைல மற்றைவெயல்லாம் ெபாய்ேய 

இந்த நாள் அருளுக்குரியதாகுக என்ைனக் காணும் அவன் 
எத்துைண தூயவன்! 

 
(மஹ்மூது கீ ஆமீன். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 12 பக்கம் 319.) 

நான் உண்ைமயாகக் கூறுகிேறன். ஆன்மாக்களில் 
உண்ைமயான ேதட்டமும், உள்ளங்களில் உண்ைமயான 
தாகமும் ஏற்பட்டால் மக்கள் இவ்வழிைய -  இந்த 
முைறையத் ேதடட்டும். ஆனால் அந்த வழி எவ்வாறு 
திறக்கும்? அந்தத் திைரையப் ேபாக்கும் முைற எது? 
ேதடுபவர்களுக்கு நான் உறுதியளிக்கிேறன். இஸ்லாம் 
ஒன்றுதான் அந்த வழிையப் பற்றிய நற்ெசய்திைய 
வழங்குகிறது. 
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மற்ற சமுதாயங்கள் இைறயறிவிப்பு என்ற அைமப்புக்கு 
என்ேறா முற்றுப் புள்ளி ைவத்து விட்டன. இது இைறவன் ைவத்த 
முற்றுப் புள்ளியன்று என்பைத உணர்ந்து ெகாள்ளுங்கள். மாறாக, 
மனிதன்  இழப்பின் காரணமாக ஒரு சாக்குப்ேபாக்ைக ஏற்படுத்திக் 
ெகாள்கிறான். 

ேமலும் உறுதியாக அறிந்து ெகாள்ளுங்கள். நாம் 
கண்ணின்றி காண முடியாதைதப் ேபான்று காதின்றி ேகட்க 
முடியாதைதப் ேபான்று நாவின்றி ேபச முடியாதைதப் 
ேபான்று திருக்குர்ஆனின் உதவியின்றி அந்த அன்பிற்குரிய 
இைறவனின் முகத்ைதப் பார்க்கவும் இயலாது.  

நான் ஒரு காலத்தில் இைளஞனாக இருந்ேதன். 
இப்ேபாது முதுைம அைடந்து விட்ேடன். ஆனால் இந்தத் 
தூய ஊற்றின் உதவியின்றி ெதளிவான இைறஞானத்தின்  
ேகாப்ைபைய அருந்திய எவைரயும் நான் கண்டதில்ைல. 

(இஸ்லாமீ உஸூல் கீ ஃபிலாஸஃபி. ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 10 பக்கம் 442-443)  

எல்லா ஒளியின் பிறப்பிடமாகிய அந்த ஒளி ெதளிவானது 
முழு உலக கண்களும் காணுவதற்குரிய கண்ணாடியாக அது 

விளங்குகிறது 

ேநற்றிரவு நான் நிலைவக் கண்டு மிக வியப்புற்ேறன் 
ஏெனனில் அதன் ஒளியில் என் அன்பனின் அழகின் 

அைடயாளங்கள் இருந்தன 
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அந்த அழகின் முழுைம என் உள்ளத்தில் அைல ேமாதுகிறது 
எனேவ ஸார் ஸார் அல்லது துருக்கி குறித்து என்னிடம் 

ேபச ேவண்டாம் 

என் அன்பேன! எங்கும் உன் வல்லைமயின் ேதாற்றம் 
அற்புதேம! எத்திைச ேநாக்கினும் அது உன்ைனக் காணும் 

வழிேய சூரியனின் ஊற்றில் உனது அைலகள் 
ெதன்படுகின்றன விண்மீன் ஒவ்ெவான்றிலும் உன் ஒளி 

விைளயாடுகிறது 

நீ உன் ைககளால் ஆன்மாக்களில் உப்ைபத் தூவினாய் 
இதன் காரணமாக ேநசர்களின் அன்பின் குரல் 

ஒலிக்கின்றன 

ஒவ்ேவார் அணுவிலும் எவ்வளவு அற்புதமான சிறப்பிைன 
நீ ைவத்துள்ளாய்! இந்த இரகசியக் கருவூலம் முழுவைதயும்  

யாரால்தான் கற்க முடியும்? 

உன் வல்லைமயின் எல்ைலைய எவரும் கண்டதில்ைல சிக்கலான 
முடிச்சின் கட்டிைன யாரால்தான் அவிழ்க்க முடியும்? 

உன் வனப்பின் ேதாற்றேம இனிய காட்சிகளில் உள்ளது. 
உன் பண்பின் வண்ணேம ஒவ்ெவாரு மலரிலும் 

பூஞ்ேசாைலயிலும் உள்ளது 

அழகிய ெபாருள் ஒவ்ெவான்றின் ேபாைதக் கண்ணும் 
கணந்ேதாறும் உன்ைனேய காட்டுகிறது சுருண்ட 

ேபைழயின் சுட்டு விரல் உன்ைனேய சுட்டிக் காட்டுகிறது 

(சுர்மேய சஷ்ேம ஆர்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 2 பக்கம் 52) 
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ஓரிைற ெகாள்ைக ஓர் ஒளியாகும். அது, அகத்திலும் 
புறத்திலும் உள்ள ெபாய்க் கடவுள்கைள மறுப்பதன் பின் 
உள்ளத்தில் உருவாகிறது. பின்னர் அது மனித உடலின் 
ஒவ்ேவார்  அணுவிலும் பரவி விடுகின்றது. எனேவ இதைன 
அல்லாஹ் மற்றும் அவனுைடய தூதர் மூலேமயன்றி மனித 
ஆற்றல்களால் எவ்வாறு ெபற முடியும்? மனிதனின் ேவைல 
தற்ெபறுைமையக் ெகான்று விட்டு தீய தன்ைமகைள 
விட்டுவிடுவதாகும். தான் அறிவில் வளர்ந்தவன் என்று 
நிைனக்காமல் தன்ைன ஓர் அறிவிலியாக எண்ணி 
பிரார்த்தைனகளில் ஈடுபட ேவண்டும். அப்ேபாது 
ஏகத்துவத்தின் ஒளி இைறவனிடமிருந்து  அவர் மீது இறங்கி 
அவருக்கு புத்தம் புதிய ஒரு வாழ்ைவ அளிக்கிறது. 

(ஹக்கீகத்துல் வஹீ. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 22 பக்கம் 148) 

அந்த இைறவன் மிகவும் நன்றியுணர்வுள்ள இைறவன் 
ஆவான். ேமலும் நன்றியுணர்வுள்ளவர்களுக்கு அவனது 
அற்புதமான ேவைல ெவளிப்படுகின்றன. அவர்கைள 
விழுங்கி விட ேவண்டுெமன்று உலகம் விரும்புகிறது. 
ஒவ்ேவார் எதிரியும் அவர்கள் மீது பல்ைலக் கடிக்கின்றார். 
ஆனால் அவர்களின்   நண்பன் (ஆகிய இைறவன்) 
அவர்கைள  எல்லா அழிவிலிருந்தும் காப்பாற்றுகிறான். 
ேமலும் எல்லா களத்திலும் அவர்களுக்கு ெவற்றிைய 
வழங்குகிறான். அந்த இைறவைன விட்டு விடாதவர் 
எவ்வளவு நல்லவர் ஆவார்! 

(கிஷ்தி நூஹ். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 19 பக்கம் 20) 
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4. ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 

 மனிதனுக்கு அருளப்ெபற்ற - அதாவது முழுைமயான 
மனிதனுக்கு அருளப்ெபற்ற உயர்தகுதியுைடய அந்த ஒளி 
வானவர்களிேலா, விண்மீன்களிேலா, சந்திரனிேலா, 
சூரியனிேலா இருந்ததில்ைல. ேமலும் பூமியிலுள்ள கடல், 
ஆறு ஆகியவற்றிலும் இருந்ததில்ைல. அது மாணிக்கம், 
மரகதம், நீலமணி, முத்து ஆகியவற்றிலும் இருந்ததில்ைல. 
அதாவது பூமி, வானம் ஆகியவற்றில் எப்ெபாருளிலும் அது 
இருந்ததில்ைல. அது மனிதனிடேம இருந்தது. அதாவது 
முழுைமயான மனிதனிடம். அதன் முழுைம, முடிவு, உயர்வு, 
ேமன்ைம எல்லாம் ஒருங்ேக ெகாண்டவர் நம் தைலவரும், 
நம் அன்பிற்குரியவரும், தூதர்களின் தைலவரும், 
உயிரினங்களில் உயர்ந்தவருமாகிய ஹஸ்ரத் முஹம்மது 
முஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கேள ஆவார்கள். 

எனேவ அந்த ஒளி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. பின்னர் 
அவர்களின் பண்புகைள சிறிேதனும் ெகாண்டவர்களுக்கும் 
அவர்களின் தகுதிக்ேகற்ப ெகாடுக்கப்பட்டது. ேமலும் இந்தச் சிறப்பு 
முழுைமயாகவும், நிைறவாகவும், உயர்வாகவும் நம் தைலவரும் நம் 
அன்பிற்குரியவரும் நம் வழிகாட்டியும், கல்விகற்காத நபியும், 
உண்ைமயானவரும், உண்ைமயாளர் என உறுதி 
ெசய்யப்பட்டவருமான ஹஸ்ரத் முஹம்மது முஸ்தஃபா (ஸல்) 
அவர்களிடேம இருந்தது.  

(ஆயினேய கமாலாத்ேத இஸ்லாம். ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 5 பக்கம் 160-162) 
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இந்த அரபு நாட்ைடச் சார்ந்த முஹம்மது என்னும் 
ெபயருைடய (ஆயிரமாயிரம் அருள்களும் சாந்தியும் 
அவருக்கு உண்டாவதாக) இைறத்தூதர் எவ்வளவு உயர்வான 
தகுதிையக் ெகாண்ட இைறத்தூதர் ஆவார் என நான் 
எப்ேபாதும் வியப்புடன் பார்க்கின்ேறன். அவருைடய உயரிய 
அந்தஸ்தின் எல்ைலைய  கண்டறிய முடியாது. அவருைடய 
பரிசுத்தமாக்கும் தாக்கத்ைதப் பற்றி அனுமானிப்பது  
மனிதனின் ேவைலயன்று. பிரித்தறியப்பட ேவண்டிய 
முைறயில் அவருைடய உயர் பதவி பிரித்தறியப்படவில்ைல 
என்பது வருந்தத்தக்கதாகும். உலகிலிருந்து மைறந்த அந்த 
ஓரிைறைமைய (தவ்ஹீைத) மீண்டும்  உலகிற்கு ெகாண்டு 
வந்தவர் அந்த வீரர் ஒருவேர! அவர் இைறவனிடம் 
எல்ைலயற்ற அன்ைபக் ெகாண்டிருந்தார். 
பைடப்பினங்களிடம் ெகாண்டிருந்த எல்ைலயற்ற இரக்கத்தில் 
அவர் உயிேர உருகி விட்டது. எனேவ அவருைடய 
உள்ளத்தின் இரகசியத்ைத உணர்ந்த இைறவன் அவருக்கு 
எல்லா நபிமார்கைள விடவும்-முன்னவர் பின்னவர் 
அைனவைர விடவும் சிறப்பிைன வழங்கினான். ேமலும் 
அவருைடய குறிக்ேகாள்கைள  அவர் வாழ்நாளிேலேய 
நிைறேவற்றினான். 

(ஹகீகத்துல் வஹீ. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 22 பக்கம் 118-119) 

நம் நபி (ஸல்) அவர்கள் எல்லா நபிமார்களின் 
ெபயர்கைளயும் தம்முள் ெகாண்டுள்ளார். ஏெனன்றால் 
அத்தூய தன்ைமயில் பல்ேவறு வைகயான முழுச் 
சிறப்புகைள ஒருங்ேக ெகாண்டவர் ஆவார். எனேவ அவர் 
மூஸா, ஈஸா, ஆதம், இப்ராஹீம், யூசுஃப், யஃகூப் 
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ஆகிேயாரும் ஆவார். இதைனக் குறித்ேத அல்லாஹ், 
இவர்களின் ேநர்வழிையப் பின்பற்றுங்கள் எனக் கூறினான். 
(திருக்குர்ஆன் 6:91 காண்க) அதாவது இைறதூதேர! எல்லா 
நபிமார்களும் தங்களுக்ெகன தனிப்பட்ட முைறயில் 
ெகாண்டிருந்த பல்ேவறு வைகயான ேநர்வழிைய தம்முள் 
ேசர்த்துக் ெகாள்வீராக. இதிலிருந்தும் எல்லா நபிமார்களின் 
தனிச் சிறப்புகளும் ஹஸ்ரத் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
தனித்தன்ைமயில் இைணந்திருந்தன எனத் ெதரிகிறது. ேமலும் 
உண்ைமயில் முஹம்மது என்பதன் ெபாருள் அதிகமாக 
புகழப்பட்டவர் என்பேதயாகும். மிக அதிகமாகப் 
புகழப்படுவதற்கு எல்லா நபிமார்களின் ெவவ்ேவறான தனிச் 
சிறப்புகளும் குறிப்பிட்ட பண்புகளும் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ஒருங்கிைணந்திருத்தல் ேவண்டும். 

(ஆயினேய கமாலாத்ேத இஸ்லாம். ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 5 பக்கம் 343) 

எல்லா நபிமார்கைள விடவும் முழுைமயான 
ேபாதைனகைள அளித்தவர், தூய்ைமயில் மிக உயர்ந்தவர், 
தத்துவ மிக்க ேபாதைனகைள அளிப்பவர், மனித 
முழுைமகளின் உயர்வான முன்மாதிரிைய தம் வாழ்வின் 
மூலம் காட்டித் தந்தவர் நம் தைலவரும், நம் நண்பருமாகிய 
முஹம்மது முஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கள் ஆவார்கள் என்று 
எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

(அர்பயீன் எண் 1 ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 17 பக்கம் 345) 

நாம் ேநர்ைமயுடன் ேநாக்கும்ேபாது  நுபுவ்வத் 
ெதாடர்ச்சியில் (இைறதூதர் ெதாடரில்) மிக உயர் 
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தகுதியுைடய, கண்ணியமிக்க நபியாகவும், உயிருள்ள 
நபியாகவும், இைறவனின் ேபரன்பிற்குரிய நபியாகவும் 
ஒருவைரேய காண்கிேறாம். அவர் நபிமார்களின் தைலவரும், 
இைறதூதர்களில் மிகப் ெபருைமக்குரியவரும் அனுப்பப்பட்ட 
அைனவரின் கிரீடமும் ஆகிய ஹஸ்ரத் முஹம்மது முஸ்தஃபா 
(ஸல்) அவர்கேள ஆவார்.  

(சிராேஜ முனீர். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 12 பக்கம் 82) 
அேரபிய பாைலவனத்தில் ஓர் அற்புதம் நிகழ்ந்தேத! 

அதாவது இலட்சக்கணக்கான இறந்தவர்கள் சில நாட்களில் 
உயிர் ெபற்றனர். பல தைலமுைறகளாக ெகட்டுப் 
ேபாயிருந்தவர்கள் இைறபண்புகைளப் ெபற்றனர். குருடர்கள் 
கண்ெணாளி ெபற்றனர். ஊைமகளின் நாவில் இைறஞானம் 
ெபருக்ெகடுத்தது. எக்கண்ணும் கண்டிராத, எக்காதும் 
ேகட்டிராத அத்தகு புரட்சி உலகில் மலர்ந்தது. அது என்ன 
என்று உணர்ந்தீர்களா?  

அது இைறவனில் தன்ைன மாய்த்துக் ெகாண்ட ஒருவர் 
இருள் நிைறந்த இரவுகளில் ெசய்திட்ட துஆக்களின் 
பயன்கேள! (துஆக்களாகிய) அைவ உலகில் ஒரு 
ேபெராலிைய எழுப்பின. ேமலும் அந்த கல்லாத, இயலாத, 
அம்மாமனிதரால் ெசய்ய முடியாதது என்று காணப்பட்ட 
அற்புதங்கைள ெசய்து காட்டின.  

அல்லாஹ்ேவ! அவர்களுக்கும் அவர்களின் 
குடும்பத்தினருக்கும் அவர்கள் இந்த (முஸ்லிம்) 
சமுதாயத்தின் மீது ெகாண்டிருந்த பரிவு, பற்று, கவைலக்கு 
ஏற்ப அருட்ெகாைடையயும், சாந்திையயும் வழங்குவாயாக. 
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ேமலும் உன் கருைணயின் ஒளிகைள என்ெறன்றும் அவர்கள் 
மீது இறக்குவாயாக. 

(பரகாத்துத் துஆ. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 6 பக்கம் 10-11) 

ஆதமின் மக்கள் அைனவருக்கும் முஹம்மது 
முஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கைளத் தவிர இப்ேபாது எந்தத் 
தூதரும் பரிந்துைரயாளரும் இல்ைல. எனேவ ஆற்றலும் 
கம்பீரமுமிக்க அந்தத் தூதரிடம் உண்ைமயான அன்பு 
ெகாள்ள முயலுங்கள். பிறருக்கு அவைர விட எவ்வைக 
ெபருைமையயும் ெகாடுக்காதீர்கள். இதனால் நீங்கள் வானில் 
மீட்புக்குரியவராக எழுதப்படுவீர்கள். ேமலும் நிைனவில் 
ெகாள்ளுங்கள். மீட்பு என்பது மரணத்திற்குப் பின்னர் 
நிகழ்வதன்று. மாறாக,  உண்ைமயான மீட்பு இவ்வுலகிேலேய 
தன் ஒளிையக் காட்டுகிறது.  

மீட்பு கிைடக்கப் ெபற்றவர் யார்? இைறவன் 
இருக்கின்றான் என்பது உண்ைம என்றும், அவனுக்கும் 
பைடப்பினங்களுக்கும் இைடேய பரிந்துைர ெசய்பவர் 
முஹம்மது முஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கள் ஒருவேர என்றும் 
வானத்தின் கீழ் அம்மாநபிைய விட ேமலான தகுதியிைனப் 
ெபற்றவர் ேவறு எவரும் இல்ைல என்றும் திருக்குர்ஆைன 
விட உயர்ந்த ஒரு மைறநூல் இல்ைல என்றும் நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கைளத் தவிர என்ெறன்றும் 
ெகாள்ைகயாலும், ேகாட்பாட்டாலும் ேவெறவரும் உயிர் 
வாழுவைத இைறவன் விரும்பவில்ைல என்றும் உறுதியாக 
நம்புபவேர மீட்பு ெபற்றவர் ஆவார். 

(கிஷ்தி நூஹ். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 19 பக்கம் 13-14) 
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ஹஸ்ரத் காத்தமுல் அன்பியா (நபிகள் நாயகம்) 
ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் அவர்களுைடய 
வாழ்க்ைக நிகழ்ச்சிகைள உற்று ேநாக்கினால் அவர்கள் 
ஒப்பிடயியலாத தன்ைம ெபற்றவரும் தூய உள்ளம் 
உைடயவரும் இைறவனுக்காக உயிைர இழக்கத் தயாராக 
இருந்தவரும் மக்களின் உதவி ஒத்தாைசகைள எதிர்பாராமல் 
இைறவைன மட்டும் நம்பி வந்தவருமாவார் என மிகத் 
ெதளிவாக புலனாகிறது. இைறவன் மீேத அவர்கள் 
முழுைமயாக நம்பிக்ைக ைவத்தார்கள். இைறவனின் 
விருப்பத்திற்காகவும் அவனது மகிழ்ச்சிக்காகவும் தம்ைமேய 
அர்ப்பணித்துக் ெகாண்டார்கள். ஓரிைற ெகாள்ைகைய 
உலகுக்கும் எடுத்துைரப்பதனால் என்ெனன்ன தீங்குகள் 
தமக்கு ஏற்படும் என்பைதயும் இைண ைவப்ேபாரின் 
ைககளால் என்ெனன்ன துன்பமும் துயரமும் ேநரும் 
என்பைதயும் அவர்கள் சிறிதும் ெபாருட்படுத்தவில்ைல. 

(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 1 
பக்கம் 111) 

இது ஒரு வியத்தகு நிகழ்ச்சியன்ேறா! எல்லா 
சமுதாயங்களும் ெசல்வம், பைட, அறிவு ஆகியவற்றில் 
முழுைமயான ஆற்றல் ெபற்றிருந்த காலத்தில் வசதியும் 
ஆற்றலும் இல்லாத, உதவியற்ற, எழுத்தறிவு ெபறாத, 
ெபற்ேறாைர இழந்த, தனித்த ஓர் ஏைழ ெகாண்டு வந்த 
ஒளிமிக்க ேபாதைன அதன் வலிய சான்றுகளாலும், 
ெதளிவான ஆதாரங்களாலும் எதிரிகளின் வாைய அைடத்து, 
தத்துவ ஞானிகள் எனக் கூறித் திரிந்த ெபரும் புள்ளிகள் 
ேபரறிஞர்கள் ஆகிேயாரின் தவறுகைள சுட்டிக் காட்டியது.  
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ேமலும் உதவியற்ற ஏைழகளாக இருந்தும் மன்னர்களின் 
அரியைணகைள வீழ்த்தி அந்த அரியைணகளில் ஏைழ 
எளியவர்கைள ஏற்றிவிடும் அளவுக்கு ஆற்றல் 
ெபற்றிருந்தார். இது இைறயுதவி இல்ைல என்றால் 
ேவெறன்ன? முழு உலைகயும் அறிவு, ஞானம், ஆற்றல், 
வலிைம ஆகியவற்றால் ெவன்று ேமேலாங்குதல் என்பது 
இைறயுதவி இன்றி நடக்குமா? 

(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 1 
பக்கம் 119) 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், ஆயிரக்கணக்கான 
ஆபத்துகள் ஏற்பட்டும் இலட்சக்கணக்கான எதிரிகளும் 
பைகவர்களும் அச்சுறுத்துேவாரும் இருந்தும் தங்களின் 
நபித்துவ வாதத்தில் இறுதி மூச்சு வைர எவ்வளவு 
உறுதியுடன் நிைலத்திருந்தார்கள் என்பைத நிைனத்துப் 
பார்க்க ேவண்டும். ெவற்றியிைனப் பற்றி முற்றிலும் 
நம்பிக்ைக இழக்கச் ெசய்கின்ற ேசாதைனகைளயும் 
துன்பங்கைளயும் நீண்ட காலம் தாங்கிக் ெகாண்டார்கள். 
அைவ நாள்ேதாறும் வளர்ந்து வந்தன. அத்துன்பம், 
துயரங்கைள தாங்குவதனால் உலக இன்பங்கள் கிைடக்கும் 
என்று எண்ணேவ முடியாது. மாறாக, நுபுவ்வத் வாதத்தினால் 
ஏற்கனேவ தமக்கு இருந்த ெசல்வாக்ைக இழந்து விட்டார்கள். 
தாம் கூறிய ஒரு ெசய்தி மூலம் இலட்சக்கணக்கான கருத்து 
ேவறுபாடுகைளயும் ஆயிரக்கணக்கான ேசாதைனகைளயும் 
ஏற்றுக் ெகாண்டார்கள். ஊரிலிருந்து ெவளிேயற்றப்பட்டார்கள். 
பின்ெதாடர்ந்து ெசன்று அன்னாைரக் ெகாைல ெசய்ய 
முயன்றனர். வீடும், உைடைமகளும் அழித்ெதாழிக்கப்பட்டன. 



 

31 
 

நஞ்சும் ெகாடுத்தனர். அவரது நலத்தில் நாட்டம் ெகாண்ேடார் 
தீைம ெசய்ய விரும்பினர். நண்பர்கள் பைகவர்களாயினர். 
நீண்ட கால துன்பங்கைளயும் துயரங்கைளயும் தாங்கி ெவற்றி 
ெபறுவது ஒரு ெபாய்யரால் இயலாது. 

(பாராஹீேன அஹ்மதிய்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 1 
பக்கம் 108-109) 

 
இைறவா! முஹம்மத் முஸ்தஃபா மீது உன் எல்ைலயில்லா 

அருளும் கருைணயும் உண்டாவதாக. இைறவா! உன் 
ஒளியிைன நாம் அவரிடமிருந்து ெபற்ேறாம். 

 
என் ஆன்மா முஹம்மதின் ஆன்மாவுடன் என்ெறன்றுமாக 
இறுக்கப் பிைணந்துள்ளது அவரது அன்பார்ந்த நீைர  

என்னுள்ளம் நிரம்பப் பருகச் ெசய்ேதாம். 
 

உலகில் அவைர விட சிறந்தவர் ேவறு  யாைரயும் நாம் 
கண்டதில்ைல. நிச்சயமாக நாம் மற்றவரிடமிருந்து நம் 

உள்ளத்ைத விடுவித்ேதாம். 
 

உமது பண்பில் இைறவனின் மகத்துவம் ெதன்படுகிறது. 
உம்ைம அைடந்ததனாேலேய நாம் அவைன  

அைடந்ேதாம். 
உம் ஆைடயின் விளிம்ைபத் ெதாட்டதனால்  எல்லா 
மாையயிலிருந்தும் விடுதைல கிைடக்கிறது. நிச்சயமாக 

உமது வாசலில் நாம் சிரம் பணிகிேறாம். 
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உள்ளத்தில் நிைறந்திருப்பவேன! உன்  ஏகத்துவத்தின் மீது 
ஆைணயாக! உன்ைனப்  பற்றிய அன்பில் நாம் நம்ைம 

மறந்து விட்ேடாம். 
 

இைறவன் மீது ஆைணயாக! உன்ைனப் பற்றிய நிைனைவ 
உள்ளத்தில் நிைலநாட்டியதிலிருந்து மற்ற அைனவைரப் 

பற்றிய நிைனவும் அழிந்து விட்டன. 
இைறதூதர்களில் சிறந்தவேர! உம் மூலமாகேவ நாம் சிறந்த 

சமுதாயமாக ஆேனாம். நீர் காைல முன்ெனடுத்து 
ைவத்ததனால்தான் நாம் காைல முன்ெனடுத்து ைவத்ேதாம். 

 
மனிதர்கள் என்ன! வானவர்களும் நாம்  உம்ைமப் புகழ்ந்து 

பாடியைதத்தான் பாடுகின்றனர் 
 

(ஆயினேய கமாலாத்ேத இஸ்லாம். ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 5 பக்கம் 225-226) 
 

நம் தைலவரும், எஜமானரும் நபிமார்களில் 
ெபருைமக்குரியவரும், மக்களில் சிறந்தவருமாகிய ஹஸ்ரத் 
முஹம்மது முஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்களின் வழிகைளப் 
பின்பற்றாதிருந்தால் இந்த அருட்ெகாைடையப் ெபறுவது 
எனக்கு சாத்தியமில்லாதிருந்தது. நான் ெபற்றெதல்லாம் 
அவைரப் பின்பற்றியதால் ெபற்ேறன். ேமலும் அந்த நபி 
(ஸல்) அவர்கைள பின்பற்றாமல் எந்த மனிதனும் இைறவன் 
வைர ெசன்றைடய முடியாது என நான் எனது உண்ைமயான, 
முழுைமயான ஞானத்தால் அறிகிேறன். இன்ெனான்ைறயும் 
நான் இங்ேக கூறுகிேறன். ஹஸ்ரத் நபி (ஸல்) அவர்கைள 
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உண்ைமயான, முழுைமயான முைறயில் பின்பற்றிய பின்னர் 
உள்ளத்திலிருந்து உலகப் பற்று ெவளிேயறி இதயம் 
நிைலயான, என்றும் அழியாத ஓர் இன்பத்ைத ேதட 
ஆரம்பிக்கிறது. இதன் பின்னர் அந்த கல்ேப சலீம் 
காரணமாக தூயதும் முழுைமயானதுமான இைற ேநசம் 
கிைடக்கிறது. இந்த அருள் அைனத்தும் ஹஸ்ரத் நபி (ஸல்) 
அவர்கைளப் பின்பற்றுவதனால் பரம்பைர ெசாத்தாகக் 
கிைடக்கிறது.   

(ஹக்கீகத்துல் வஹீ. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 22 பக்கம் 
64-65) 
 

ஒளிகளின் பிறப்பிடம் அவேர! அவேர எமது தைலவர் 
அவரது ெபயர் முஹம்மது எம் உள்ளம் கவர்ந்தவர் அவேர 

 
தூதர் எல்லாரும் தூயவேர! ஒருவர் மற்றவரில் சிறந்தவேர!  

ஆனால் இைறதூதருள் உயர்ந்தவர் பைடப்பினத்தில் 
தைலசிறந்தவர் அவேர! 

 
ெசன்ேறாருள் சிறந்தவர்; சிறப்பிற்ெகாரு சந்திரன்; எல்லா 
ேநாக்கும் அவரிடத்ேத! காரிருளில் அவர் ெவண்ணிலவு! 

 
முன் ெசன்றவர் எல்லாம் இைடவழியில் நின்றவேர! 
முன்னவர் ஒருவேர முழு வழி கடந்தவர். என் உயிர் 
அவருக்கு அர்ப்பணம் அன்னவேர நமது தைலவர் 

 
பரந்து விரிந்த உள்ளத்தில் புகுந்து வாழும் இைறேயாைன 

காட்டித் தந்த வழிகாட்டி 
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மார்க்கங்களுக்கு இன்று மன்னவர் தூதர்களுக்ெகல்லாம் 
மணிமகுடம் அவர் தூயவர் நம்பிக்ைகக்கு உரியவர் 

இதுேவ அன்னவரின் புகழும் துதியுமாகும் 
 

அவர் நீண்ட ெதாைல ேநாக்கினார் இதயத்தால் 
இைறவைன ெநருங்கியவர் அவர் ைகயில் மார்க்கத்தின் 
ஒளி விளக்கு எல்லா ஒளிகளின் உைறவிடம் அவேர 

 
மார்க்கத்தின் மைற ஞானங்கைள விளக்கியவர் ஆன்மீக 

கருவூலங்கைள வாரி வழங்கிய ெபரும் புகழ் பைடத்த ேபரரசர் 
 

அந்த ஒளிக்கு எல்லாம் அர்ப்பணம் நான் அவருைடயதாக 
இருக்கிேறன் அவர்தான் எல்லாம்; நான் எதுவுமல்லன். 

இதுேவ இறுதித் தீர்ப்பு 
 

(காதியான் ேக ஆர்யா அவ்ர் ஹம். ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 20 பக்கம் 456) 
 

ஹஸ்ரத் நபி (ஸல்) அவர்களின் ஆற்றல் மற்றும் 
ெபருைம பற்றி குறிப்பிட்டவாறு ஹஸ்ரத் தாவூது (அைல) 
அவர்கள் சங்கீதம் அத்தியாயம் 45-ல் இவ்வாறு 
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்: எல்லா மனிதருள்ளும் நீர் 
அழகானவர்; உம்முைடய உதடுகளில் அருள் ெபாழிகிறது. 
ஆைகயால் இைறவன் உம்ைம என்ெறன்றும் 
ஆசீர்வதிக்கிறார்.  வல்லைம மிக்கவேர! உம் மகிைமயும் 
உம் மகத்துவமுமாகிய உம் வாைள நீர் உம்முைடய 
அைரயிேய கட்டிக் ெகாண்டு, உண்ைமயின் ெபாருட்டும் 
நீதியுடன் கூடிய சாந்தத்தின் நிமித்தமும் உம் மகத்துவத்திேல 
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ெவற்றியுடன் ஏறி வருக. உமது வலக்கரம் பயங்கரமான 
ேவைலகைள விளங்கச் ெசய்யும். 

(சுர்மேய சஷ்ேம ஆர்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 2 
பக்கம் 281-282)       

5. திருக்குர்ஆன் 

 திருக்குர்ஆன் ஓர் இரத்தினப் ேபைழயாகும். ஆனால் 
மிகக் குைறந்தவர்கேள இதைன உணர்ந்தவராவர். 

(மல்ஃபூஸாத் ெதாகுதி 2 பக்கம் 344) 

 திருக்குர்ஆனின் உயர் தகுதி மற்ெறல்லாத் 
தகுதிகைளயும் விட ேமலானது. அது ஹகம் ஆகும். 
அதாவது தீர்ப்பு வழங்கக் கூடியது. அது முைஹமின் ஆகும். 
அதாவது எல்லா ேநர்வழிகைளயும் தன்னகத்ேத ெகாண்டது. 
அது எல்லாச் சான்றுகைளயும் ஒருங்ேக ெகாண்டுள்ளது. 
எதிரிகளின் ஒற்றுைமைய சின்னா பின்னமாக்கி விட்டது. 
எல்லாப் ெபாருள்களின் விளக்கங்கைளயும் தன்னகத்ேத 
ெகாண்டது இந்த நூல். அதனுள் முன்பின் உள்ள ெசய்திகள் 
எல்லாம் அடங்கி இருக்கின்றன. ெபாய்களால் முன்னிருந்ேதா, 
பின்னிருந்ேதா அதைன அணுக முடியாது. அது இைறவனின் 
ஒளியாகும். 

(குத்பா இல்ஹாமிய்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 16 பக்கம் 103) 

திருக்குர்ஆனின் மிகத் ெதளிவான அற்புதங்கள் அதன் 
எல்ைலயற்ற இைறஞானமும் உண்ைமகளும் தத்துவமிக்க 
ஞானங்களும் ஆகும் என்பைத அறிந்து ெகாள்ளுங்கள். இைவ 
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எல்லா சமுதாயங்களாலும் எல்லா ெமாழியினராலும் விளங்கக் 
கூடியதாகும். இதன் மூலம் எல்லா நாட்டினைரயும் - அவர் 
இந்தியேரா பாரசீகேரா ஐேராப்பியேரா அெமரிக்கேரா அல்லது 
ேவறு எந்த நாட்ைடச் சார்ந்தவேரா ஆக இருப்பினும் அவர்கைள 
நாம் குற்றவாளியாக்கி,  வாயைடக்கச் ெசய்து, முற்றிலும் பதில் கூற 
முடியாதவராக்கி விட முடியும். அைவ எல்லாக் காலத்தும் 
காலத்திற்ேகற்ப ெவளியாகிக் ெகாண்டிருக்கின்றன. அைவ எல்லாக் 
காலங்களின் பிரச்சைனகளுக்கும் எதிரில் ேபார்க்ேகாலம் பூண்ட 
வீரர்களாக விளங்குகின்றன. திருக்குர்ஆன் தன்னகத்ேத 
ெகாண்டுள்ள உண்ைமகள் நுட்பங்கைளப் ெபாருத்தவைர 
எல்ைலக்கு உட்பட்டைவயாக இருந்திருந்தால் அது முழுைமயான 
அற்புதமாக ஒருேபாதும் விளங்கியிருக்காது.  

(இஸாலேய அவ்ஹாம். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 3 பக்கம் 
255-256) 

 திருக்குர்ஆைனப் ேபான்ற ஓர் அற்புதம் இதற்கு முன் 
இருந்ததில்ைல. இனிேமலும் வரப்ேபாவதுமில்ைல. அதன் 
அருள், வளம் ஆகியைவ என்ெறன்றும் நீடித்திருக்கக் 
கூடியைவயாகும். அது நபி (ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் 
இருந்தது ேபான்று எக்காலமும் ெதளிவாக ஒளிவிட்டு 
விளங்கக் கூடியதாகும். இன்னும் ஒன்ைற நிைனவில் ெகாள்ள 
ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரின் கூற்றும் அவரது 
தகுதிக்ேகற்பேவ இருக்கும். அவருைடய துணிவும் உறுதியும் 
உயர்வான குறிக்ேகாளும் இருக்கும் அளவுக்கு ஏற்ப அவரது 
ேபச்சும் அைமந்திருக்கும். இைற அறிவிப்பின் (வஹியின்) 
நிைலயும் இது ேபான்றேதயாகும். இைறயறிவிப்பு கிைடக்கப் 
ெபறுபவர் ெகாண்டிருக்கும் உயர் தகுதிக்கு ஏற்பேவ வஹி 
அவருக்குக் கிைடக்கிறது. எனேவ நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
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கிைடத்துள்ள வஹி மிக உயர்தரமானது. அந்தத் தகுதியும் 
துணிவும் உைடயவர் ஒருவர் இனிேமல் பிறக்க மாட்டார். 

(மல்ஃபூஸாத். ெதாகுதி 3 பக்கம் 57) 

 நாம் உண்ைமையேய கூறுகிேறாம். அைதக் கூறாமல் 
இருக்க இயலாது. நபிெபருமானார் (ஸல்) அவர்கள் 
ேதான்றாமலும், நமது ெபரிேயார்களாலும் ஆன்மீக 
தைலவர்களாலும் கண்டுணர்ந்த - நாம் இன்று கண்டு 
ெகாண்டிருக்கின்ற ெபருஞ் ெசல்வமான திருக்குர்ஆன் 
அருளப்படாமலும் இருந்திருந்தால் ைபபிள் 
கூறுகின்றவற்றிலிருந்து மட்டும் மூஸா நபி (அைல) 
அவர்கைளயும், ஈஸா நபி (அைல) அவர்கைளயும் இன்னும் 
கடந்த கால இைறதூதர்கள் அைனவைரயும் இைறவனால் 
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட தூதுவர்களாக கருதுவது மிகக் 
கடினமாக இருந்திருக்கும்.  திருக்குர்ஆனின் இந்த 
ஆன்மீக உதவிைய நாம் நிச்சயமாக ஒப்புக்ெகாள்ளத்தான் 
ேவண்டும். அது தனது ஒளிைய ஒவ்ெவாரு காலகட்டத்திலும் 
ெவளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த முழுைமெபற்ற ஒளியின் 
உதவியால் கடந்த கால இைறதூதர்களின் உண்ைமகைள 
நம்மால் உணர்ந்து ெகாள்ள முடிந்தது. இந்த உபகாரம் நமக்கு 
மட்டும் காட்டப்பட்டதன்று. மாறாக, ஆதம் நபி முதல் ஈஸா 
நபி வைர திருக்குர்ஆன் ேதான்றுவதற்கு முன் ேதான்றிய 
எல்லா இைறதூதர்களுக்கும்  காட்டப்பட்டதாகும். 

(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா. ரூஹானி கஸாயின் ெதாகுதி 1 
பக்கம் 290) 
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 இன்று உலகில் இைறநூல்கள் எனக் கூறப்படுபவற்றுள் 
தான் உறுதியான சான்றுகளால் இைறவசனம் என 
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது திருக்குர் ஆன் ஒன்ேறயாகும். மீட்பு 
பற்றிய அதன் ெகாள்ைக முற்றிலும் ேநர்ைமயானதாகவும் 
மனித இயல்புக்கு இையந்ததாகவும் அைமந்துள்ளது. அது 
எடுத்தியம்பும் ெகாள்ைககள் மறுக்க இயலாத, பலமிக்க 
சான்றுகளால் நிைறவானைவயாகவும், உறுதியானைவயாகவும் 
நிைலநாட்டப்படுகின்றன. 

 அதன் கட்டைளகள் முற்றிலும் உண்ைமைய 
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டைவயாகும். அதன் ேபாதைனகள் 
எல்லாவைகயான இைணைவத்தல், புதியன புகுதல், 
பைடப்பின வழிபாடு ஆகிய கலப்படங்களிலிருந்து முற்றிலும் 
தூய்ைமயானைவயாகும். அது ஓரிைறக்ெகாள்ைக, 
இைறவனின் உண்ைமயான மதிப்பு மற்றும் இைறவனின் 
முழுைமயானதன்ைமகைள ெவளிப்படுத்துவதற்கான 
எல்ைலயற்ற ஆர்வத்ைத தன்னகத்ேத ெகாண்டுள்ளது. அதில் 
இைறவனின் தனித்தன்ைம நிரம்பியுள்ளது. இைறவனின் தூய 
தன்ைமக்கு எவ்வைகயான கைறையயும் குைறையயும் 
களங்கத்ைதயும் அது கற்பிப்பதில்ைல. எந்தக் 
ெகாள்ைகையயும் ஏற்கும்படி கட்டாயப்படுத்துவதில்ைல. 
மாறாக, ஒவ்ெவாரு ேபாதைனயுடனும் அதன் 
உண்ைமையயும் காரணங்கைளயும் எடுத்துக் கூறுகிறது. 
ஒவ்ெவாரு ேநாக்கங்கைளயும் வாதங்கைளயும் 
சான்றுகளுடனும் ஆதாரங்களுடனும் நிரூபிக்கின்றது. 
ஒவ்ெவாரு ெகாள்ைகயின் உண்ைமக்கும் ெதளிவான 
சான்றுகள் வழங்கி உறுதியின் தகுதிைய முழுைமப் படுத்தி, 
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இைறஞானத்தின் எல்ைலைய எட்ட ைவக்கிறது. மக்களின் 
ெகாள்ைக, ெசயல்கள், கூற்று, பழக்கங்கள் ஆகியவற்றில் 
ஏற்பட்டிருக்கும் எல்லா வைகயான குைறபாடுகைளயும் 
தூய்ைமயின்ைமையயும் ஒழுங்கீனங்கைளயும் குழப்பங்கைளயும் 
ெதளிவான சான்றுகளுடன் நீக்குகிறது. ேமலும் மனிதனிடம் 
மனிதத்தன்ைமகைள வளர்ப்பதற்குத் ேதைவயான எல்லாப் 
பண்புகைளயும் கற்றுத் தருகிறது. இன்ைறய நாளில் குழப்பங்கள் 
எத்துைண ேவகத்துடன் பரவுகிறேதா அத்துைண ேவகத்துடன் 
அவற்ைற எதிர்க்கிறது. அதன் ேபாதைனகள் மிகவும் 
ேநர்ைமயானைவயும் வலுவானைவயும் மிகவும் நிைறவானைவயும் 
ஆகும். எவ்வாெறனில், அைவ இயற்ைகைய பிரதிபலிக்கும் 
கண்ணாடியாகும். அது இயற்ைகச் சட்டத்தின் மறு வடிவமாகும். 
அகப்பார்ைவக்கும் உள்ெளாளிக்கும் ஒளிவிடும் சூரியனாக அது 
விளங்குகிறது. 

(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 1 
பக்கம் 81-82) 

எல்லா ஒளிகைளயும் விட அதிக ஒளிமிக்கதாக 
திருக்குர்ஆனின் ஒளிேய விளங்கியது எதிலிருந்து 
ஒளிகளின் நதி ெவளியானேதா அது தூயதாகும் 

தவ்ஹீதின் ெசடி காய்ந்து ெகாண்டிருந்தது.  
மைறவிலிருந்து இந்த தூய நீரூற்று ெவளிப்பட்டது 

இைறவா! உனது குர்ஆன் ஓர் உலகமாகும்  
ேதைவயானைவ அைனத்தும் இதில் காணக்கிைடக்கின்றன 
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முழு உலைகயும் எல்லா கைடவீதிகைளயும் கண்டு 
விட்ேடாம் இைறஞானத்தின் மதுவுக்கு இது ஒன்ேற  

ேகாப்ைபயாக அைமந்தது 

இந்த ஒளிக்கு உலகில் என்ன ஒப்புைம இருக்க முடியும்? 
அது எல்லாவற்றிலும், எல்லா பண்பிலும் 

தனிச்சிறப்பானதாக விளங்கியது 

முதலில் நாம் திருக்குர்ஆைன மூஸாவின் ைகத்தடி என்ற 
அளவுக்கு மட்டுேம கருதிேனாம். பின்னர் சிந்தித்தேபாது 

குர்ஆனின் ஒவ்ெவாரு ெசால்லும் அற்புதமாகத் 
ெதன்பட்டது 

இதன் ஒளிைய பார்க்காதது குருடர்களின் குைறேயயாகும் 
மற்றபடி அது  ஒளிவீசும் வாைளப் ேபான்று பிரகாசித்தது. 

இது இருந்தும் எவர்களின் உள்ளங்கள் குருடாக 
இருக்கின்றனேவா அவர்களின் வாழ்வு இவ்வுலகில் என்ன 

மண்ணானதாகும்! 

(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா பாகம் 3 அடிக்குறிப்பின் கீழ் 
அடிக்குறிப்பு. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 1 பக்கம் 305-306)   

அன்பர்கேள ேகளுங்கள்! குர்ஆன் இன்றி மனிதன் 
உண்ைமையப் ெபற முடியாது 

அது, இதயத்தில் என்றும் ஒளி நிரப்புகிறது. உள்ளத்ைத 
நன்ேற தூயதாக்குகிறது 

அதன் சிறப்புகைள எப்படி எடுத்துைரப்ேபன்! அது 
இவ்வுயிருக்ேக இன்ேனார் உயிரூட்டுகிறது. 
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அேதா பாருங்கள்! ெபருஞ் சூரியைனப் ேபான்று அது ஒளி 
வீசிப் பிரகாசிக்கிறது அதைன எவ்வாறு மறுக்க முடியும்? 

அதன் ெசால்ெலல்லாம் ஞானக் கடேல! அது 
இைறயன்பின் பானத்ைத அருந்த ைவக்கிறது 

துன்புறுேவாருக்கு அது ஒன்ேற மருந்து இைறவைனக் 
காட்டுவதற்கு இைறவனிடமிருந்து வந்தது அது ஒன்ேற! 

நாம் கண்ட வழிகாட்டும் சூரியன் அது ஒன்ேற.       
உள்ளத்ைதக் கவரக் கூடியேத 

நாம் கண்டது அது ஒன்ேற. மறுப்ேபார் கூறும் 
கூற்ெறல்லாம் மடைமயன்றி ேவறில்ைல. 

(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 1 
பக்கம் 299-300) 
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6. வஹீ மற்றும் இல்ஹாம் (இைறயறிவிப்புகள்) 

 இைறவன் தன் அடியார் ஒருவருக்கு அவருைடய 
ேவண்டுதல்களுக்குப் பிறேகா அல்லது தானாகேவா மைறவான 
ஒன்ைற அறிவிக்க நாடினால் தன் அடியாருக்கு உணர்வற்ற மயக்க 
நிைலைய ஒருகணம் ஏற்படுத்துகிறான். அதனால் அவர் தன்ைன 
முற்றிலும் இழந்து விடுகிறார். ஒருவர் நீரில் மூழ்கி, கீழ் ேநாக்கிச்  
ெசல்வது ேபான்று விழிப்புணர்வற்ற மயக்க நிைலயில் அந்த 
அடியாரும் மூழ்கி விடுகிறார். நீரில் கீழ் ேநாக்கி நீந்துவதற்கு 
முற்றிலும் ஒப்பான இந்த மயக்க நிைலயிலிருந்து அந்த அடியார் 
ெவளிவரும்ேபாது தன்னுள் ஏேதா எதிெராலிப்பது ேபான்று 
உணர்கின்றார். அந்த எதிெராலி மங்கும்ேபாது அவர் தன்னுள் மிக 
இனிய, ெபாருத்தமான, ேநர்த்தியான உைரயாடைல உணர்கின்றார். 
இந்த மயக்க நிைலயில் மூழ்குவது என்பது மிக அற்புதமான 
ஒன்றாகும். அதன் அற்புதங்கைள எடுத்துைரப்பதற்கு ெசாற்கள் 
இல்ைல. இேத நிைலயில்தான் இைறஞானத்தின் ஓர் ஆறு 
மனிதனுள் பாய்கிறது. ஏெனனில் ெதாடர்ந்து ேவண்டுதல் 
ெசய்யும்ேபாது மயக்கத்தில் மூழ்கும் நிைலைய அல்லாஹ் 
தன்னிடமிருந்து அடியாருக்கு வழங்கி அடியாரின் எல்லா 
ேவண்டுதல்களுக்கும் இனிய, நுண்ணிய உைரயாடல் மூலம் 
பதிலளிக்கின்றான். ஒவ்ெவாரு ேவண்டுதலின்ேபாதும் மனித 
ஆற்றலுக்குப் புலப்படாத உண்ைமகள் அவருக்குப் புலப்படுகின்றன. 
எனேவ இது அவனுக்கு இைறஞானம் வளர்வதற்கும், முழுைம 
ெபறுவதற்கும் காரணமாக அைமக்கிறது. மனிதனின் இைறஞ்சுதலும் 
இைறவன் தன் இைறைமயின் ேதாற்றத்தின் மூலம் அவன் 
ேவண்டுதல்களுக்கு பதில் அளிப்பதும் இவ்வுலகிேலேய அடியார் 
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இைறவைனக் காண்பதாகும். ேமலும் அவருக்கு ஈருலகங்களும் 
எந்த ேவற்றுைமயுமின்றி ஒன்றாகி விடுகிறது. 

(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா. அடிக்குறிப்பின் கீழ் அடிக்குறிப்பு.  
ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 1 பக்கம் 260- 262)  

இைறயறிவிப்பின் ஐந்தாவது வைக எத்தைகயது என்றால், 
அதற்கு மனித உள்ளத்துடன் எந்தத் ெதாடர்பும் இருக்காது. மாறாக, 
ெவளியிலிருந்து ஒலி ஒன்று வருகிறது. அந்த ஒலி ஒருவன் 
திைரக்குப் பின்னாலிருந்து ேபசுவது ேபான்று ெதரிகிறது. ஆனால் 
அந்த ஒலி மிகவும் இனியதாகவும், மகிழ்ச்சி  மிக்கதாகவும் ஓரளவு 
விைரவுடனும் இருக்கும். அதனால் உள்ளத்தில் ஓர் இன்பம் 
ஏற்படுகிறது. மனிதன் ஏதாவெதான்றில் மூழ்கியிருக்கும்ேபாது 
திடீெரன அந்த ஒலி வருகிறது. அந்த ஒலிையக் ேகட்பவன் இது 
எங்கிருந்து வருகிறது? யார் தன்னுடன் ேபசுவது? என்று 
வியப்பைடக்கின்றான். அவன் வியப்பிற்கு உள்ளானவன் ேபான்று 
முன்னும் பின்னும் பார்க்கிறான். ெபாதுவாக ெவளியிலிருந்து வரும் 
இந்த ஒலி மனிதன் ஏதாவெதாரு பிரச்சைன குறித்து மிக ஆழ்ந்த 
சிந்தைனயில் இருக்கும்ேபாது நற்ெசய்தியாக வருகிறது. 

(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா அடிக்குறிப்பின் கீழ் அடிக்குறிப்பு. 
ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 1 பக்கம் 287) 

 ஒளிைய அருள்வதிலும் அவனுைடய சட்டம் 
என்னெவனில், சிறிதளவு ஒளிையக் ெகாண்டிருப்பவருக்ேக 
ேமலும் ஒளி வழங்கப்படுகிறது. எதுவும் இல்லாத ஒருவருக்கு 
எதுவும் ெகாடுக்கப்படுவதில்ைல. கண்ெணாளி உள்ளவேர 
சூரிய ஒளிையக் காண முடியும். கண்ெணாளி ெபறாதவர் 
சூரிய ஒளிைய அறியாதவராக இருக்கிறார். இயல்பிேலேய 
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குைறந்த ஒளியுைடயவருக்கு பிற ஒளியும் குைறவாகேவ 
கிைடக்கும். ேமலும் இயல்பிேலேய மிகுதியான ஒளி 
ெபற்றவருக்கு பிற ஒளியும் மிகுதியாகேவ கிைடக்கிறது. 

(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 1 
பக்கம் 195-196) 

 இைறவன் தன் வியத்தகு உலகங்கைள மூன்று 
வைகயாகப் பிரித்துள்ளான். ஒன்று, கண்கள், காதுகள், 
ஏைனய ெவளிப்புலன்கள் மூலமாகவும் ெவளிக் கருவிகைள 
ஊடகமாகக் ெகாண்டும் உணரக் கூடிய ெவளியுலகம். 
இரண்டு, பகுத்தறிவினாலும் அனுமானங்களாலும் உணரக் 
கூடிய உள் உலகம். மூன்றாவது, மிக நுட்பமானதும், உணர 
முடியாததும் எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதுமாகிய உள் 
உலகக்திற்கும் அப்பாற்பட்ட ஓர் உலகம். அதைன அறிந்தவர் 
மிகக் குைறந்தவர்கேளயாவர். அது முற்றிலும் மைறவான 
உலகம். அைத உணர்வதற்காக யூகத்ைத தவிர ேவறு 
ஆற்றல் மூைளக்குக் ெகாடுக்கப்படவில்ைல. ஆன்மீகக் 
காட்சி, வஹீ, இல்ஹாம் ஆகிய இைறயறிவிப்புகள் 
மூலமாகேவ அந்த உலகத்ைதப் பற்றி அறிய முடியுேம 
அன்றி ேவறு எந்த முைறயிலும் அறிய முடியாது. ேமேல 
குறிப்பிட்ட முதல் இரண்டு உலகங்கள் பற்றியும் 
ஆராய்வதற்கு மனிதனுக்கு உணர்வுகளும், ஆற்றல்களும் 
அளிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது நமக்குப் புலனாகும் 
இைறவனது ெசயல் முைறயாகும். அவ்வாேற இந்த 
மூன்றாவது உலகிைன அறிவதற்காக அருள்மிக்க இைறவன், 
மனிதனுக்கு ஒரு வழியிைன ஏற்படுத்தி இருக்கிறான். அந்த 
வழி வஹீ, இல்ஹாம் என்னும் இைறயறிவிப்புகளும் 
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ஆன்மீகக் காட்சிகளும் ஆகும். அது ஒரு நாளும் முற்றிலும் 
நின்று விடுவதில்ைல. மாறாக, அதற்குரிய 
தகுதியுைடயவர்கள் அைத என்றும் ெபற்றனர்; என்றும் 
ெபறுவர். 

(சுர்மேய சஷ்ேம ஆர்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 2 
பக்கம் 127-128) 

7. நம் ேகாட்பாடுகள் 

 நம் மார்க்கத்தின் சாரம் லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் 
முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ் என்பதாகும். வணக்கத்திற்குரியவன் 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு எவருமில்ைல. முஹம்மது 
அவனுைடய தூதர் ஆவார். இவ்வுலக வாழ்வில் நாம் 
ெகாண்டுள்ளதும் இவ்வுலகிலிருந்து நாம் பிரியும் வைர 
இைறயருளால் நம்முடன் இருப்பதுமான ெகாள்ைக என்னெவனில், 
நமது ஆன்மீகத் தைலவரும், எஜமானருமாகிய ஹஸ்ரத் முஹம்மது 
முஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கள் காத்தமுன் நபிய்யீனும் (நபிமார்களில் 
சிறந்தவரும்), ைகருல் முர்ஸலீனும் (இைறதூதர்களில் 
ேமலானவரும்)  ஆவார்கள். அவர்களின் ைகயால் மார்க்கம் 
முழுைம ெபற்று விட்டது. அருட்ெகாைடகளின் தகுதிகள் 
நிைறவைடந்து விட்டன. அவர்களின் மூலமாக மனிதன் 
ேநர்வழிையத் ேதர்ந்ெதடுத்து இைறவைன அைடய முடியும். 
ேமலும் திருக்குர்ஆன் இைறநூல்களில் முழுைமயானது என மிக 
உறுதியாக நம்புகிேறாம். அந்த நூலின் சுழிேயா, புள்ளிேயா, 
சட்டங்கேளா, கட்டைளகேளா, ஆைணகேளா, ேபாதைனகேளா 
கூடேவா குைறயேவா ெசய்யாது. இனிேமல் திருக்குர்ஆனின் 
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ேபாதைனகைள மாற்றேவா, நீக்கேவா கூடிய அல்லது ஏதாவெதாரு 
கட்டைளைய மாற்றேவா திருத்தேவா கூடிய எந்த இல்ஹாேமா 
வஹிேயா வர முடியாது. எவராவது அவ்வாறு நிைனப்பாெரன்றால் 
எம்ைமப் ெபாருத்தைர அவர் நம்பிக்ைகயாளர்களின் 
கூட்டத்திலிருந்து ெவளிேயறியவரும் மறுப்ேபாரும் 
மார்க்கமிழந்ேதாரும் ஆவார்.  

(இஸாலேய அவ்ஹாம். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 3 பக்கம் 
169-170) 

 அல்லாஹ்ைவத் தவிர வணக்கக்திற்குரியவன் 
எவனுேம இல்ைல என்றும் ெசய்யிதுனா ஹஸ்ரத் முஹம்மது 
முஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கள் அவனுைடய தூதரும் காத்தமுல் 
அன்பியாவும் ஆவார்கள் என்றும் நாங்கள் நம்பிக்ைக 
ெகாள்கின்ேறாம். அல்லாஹ் திருக்குர்ஆனில் குறிப்பிடும் 
அைனத்ைதயும் நம்புகிேறாம். இஸ்லாமிய ஷரீஅத்திலிருந்து 
ஒரு கடுகளவு அதிகப்படுத்தேவா, குைறக்கேவா அல்லது 
அதன் கட்டைளகைள ைகவிடேவா துன்மார்க்கத்திற்கான 
அடித்தளம் இடேவா ெசய்கின்றவர் ஈமான் இல்லாதவரும் 
இஸ்லாத்திற்கு அப்பாற்பட்டவரும் ஆவார். 

 நாம் நமது ஜமாஅத்திடம் ேபாதிப்பது என்னெவன்றால், 
அவர்கள் உளப்பூர்வமாக லாயிலாக இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் 
ரஸூலுல்லாஹ் என்ற கலிமா மீது ஈமான் ெகாண்டு அதிேலேய 
நிைலத்து அதிேலேய மரணிக்க ேவண்டும். ேமலும் 
திருக்குர்ஆனிலிருந்து ெதரியவரும் எல்லா நபிமார்களின் மீதும் 
நம்பிக்ைக ெகாள்ள ேவண்டும் என்பதாகும். அடுத்து, அவர்கள் 
ெதாழுைக, ேநான்பு, ஸகாத்து, ஹஜ் ஆகியவற்ைற கைடபிடிக்க 
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ேவண்டும். அத்துடன் அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதர் நபி 
ெபருமானார் (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ள கட்டைளகைளயும் 
கடைமகளாகக் ெகாண்டு அவற்ைற நிைறேவற்றி வர ேவண்டும் 
என்பதுமாகும். சுருக்கமாகக் கூறுவெதன்றால், எந்த ெகாள்ைககைள 
சலஃபுஸ் ஸாலிஹ்கள் (முன் ெசன்ற சான்ேறார்கள்) ஒருமனதாக 
ஏற்றிருந்தார்கேளா எந்த ெகாள்ைககள் அஹ்ேல சுன்னத்தின் 
ஒருமனதான கருத்தில் இஸ்லாம் எனக் ெகாள்ளப்படுகிறேதா 
அவற்றின் மீது நம்பிக்ைக ெகாள்வது கடைமயாகும். இதுேவ 
எங்களின் மார்க்கம் என்பைத வானத்ைதயும் பூமிையயும் 
சாட்சியாகக் ெகாண்டு நான் கூறுகிேறன். 

(அய்யாமுஸ் சுலஹ். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 14 பக்கம் 323) 

பூமியில் வாழும் மனித இனேம! ேமற்கிலும் 
கிழக்கிலும் வாழும் ஆன்மாக்கேள!! நான் மிக அழுத்தமாக 
இதன் பக்கம் அைழக்கிேறன். அதாவது இப்ேபாது பூமியில் 
உண்ைமயான ெநறி இஸ்லாம் மட்டுேமயாகும். திருக்குர்ஆன் 
கூறும் இைறவேன உண்ைமயான இைறவன் ஆவான். 
நிைலயான ஆன்மீக வாழ்ைவக் ெகாண்ட இைறத்தூதர், 
ஆற்றல் மற்றும் தூய்ைம ஆகியவற்றின் அரியைணயில் 
அமர்ந்திருக்கும் ஹஸ்ரத் முஹம்மது முஸ்தஃபா (ஸல்) 
அவர்கேள ஆவார்கள்.  

(திர்யாக்குல் குலூப். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 15 பக்கம் 141) 
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8. வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அைல) அவர்களின் 
அந்தஸ்து 

அந்த நாட்களில் ஒரு கனவு கண்ேடன். மக்கள் புத்துயிர் 
அளிக்கும் ஒருவைர ேதடி அைலகின்றனர். ஒருவர் என் முன்னால் 
வந்து என்ைனச்சுட்டிக்காட்டி,  ‘அல்லாஹ்வின் தூதைர ேநசிப்பவர் 
இவேர’ எனக் கூறினார். அதாவது ரஸூலுல்லாஹ்வுடன் அன்பு 
ெகாண்ட ஒருவேர மக்கைள சீர்திருத்தும் தகுதி ெபற்றவர் என்பது 
அவர்களின் கருத்தாகும். அவர்களின் கண்ேணாட்டதில் நாேன 
அந்த நிபந்தைனக்ேகற்றவனாக இருந்ேதன். 
(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 1 
பக்கம் 598) 

 உலகு என்ைன ஏற்காது. ஏெனனில் நான் இவ்வுலைகச் 
சார்ந்தவன் இல்ைல. ஆனால் மறுைமயின் பங்கு கிைடக்கப் 
ெபற்ற இயல்புைடயவர்கள் என்ைன ஏற்கின்றனர்; 
ஏற்பார்கள். என்ைனப் புறக்கணின்றவர் என்ைன 
அனுப்பியவைனப் புறக்கணிக்கின்றார். என்ேனாடு ெதாடர்பு 
ெகாண்டவர் நான் யாரிடமிருந்து வந்ேதேனா அவனுடன் 
ெதாடர்பு ெகாண்டவர் ஆவார்.  

 என் ைகயில் ஒரு தீபம் உள்ளது. என்னிடம் வருபவர் 
அந்த ஒளியிலிருந்து நிச்சயம் ஒளி ெபறுவார். ஆனால் 
தவறான எண்ணத்தாலும் தீய யூகத்தாலும் விலகி ஓடுபவர் 
இருளில் எறியப்படுவார். இக்காலத்தில் உறுதி வாய்ந்த 



 

49 
 

ேகாட்ைட நாேன! என்னுள் நுைழபவர் திருடர், 
ெகாள்ைளயர், ெகாடிய விலங்கு ஆகியவர்களிடமிருந்து தன் 
உயிைரக் காத்துக் ெகாள்வார். 

(இஸ்லாத்தின் ெவற்றி. ரூஹானி கஸாயின் ெதாகுதி 3 பக்கம் 34) 

 என் உயிைர தன் ைகயில் ைவத்துள்ள அந்த இைறவன் மீது 
ஆைணயாக! திருக்குர்ஆனின் உண்ைமகைளயும் ஆழிய 
ஞானத்ைதயும் புரிவதில் எல்லா ஆன்மாக்கைள விட எனக்கு 
ெவற்றி கிைடத்துள்ளது. ேமலும் எந்த எதிரி மவ்லவியாவது 
திருக்குர்ஆனுக்கு விளக்கம் எழுதுவதற்காக நான் அவர்கைள 
மீண்டும் மீண்டும் அைழத்திருந்தும் எனக்ெகதிராக நின்றிருந்தால் 
அல்லாஹ் அவைர இழிவிற்குள்ளாக்கி ெவட்கத்திற்குள்ளாக்கி 
இருப்பான். எனேவ எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் திருக்குர்ஆன் 
ஞானம் ேமன்ைம மிக்க அல்லாஹ்வின் ஓர் அைடயாளமாகும். 
நான் இக்கூற்றில் உண்ைமயாளன் என்பைத விைரவில் உலகம் 
உணரும் என்று இைறயருளால் நான் நம்புகிேறன். 

(சிராேஜ முனீர். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 12 பக்கம் 41) 

 நான் தனித்தவன் அல்லன். கண்ணியத்திற்குரிய 
இைறவன் என்னுடன் இருக்கிறான். அவைன விட 
ெநருங்கியவர் எனக்கு ேவறு எவரும் இல்ைல. துன்பங்கைள 
சகித்தும் அவன் மார்க்கத்திற்கு ெதாண்டு ெசய்ய ேவண்டும்; 
இஸ்லாத்தின் திட்டங்கைள மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் 
உண்ைமயுடனும் முழுைமயாக ெசயல்படுத்த ேவண்டும் 
என்ற எழுச்சி மிக்க ஆவி அவன் அருளினால் எனக்கு 
கிைடத்துள்ளது. அவேன இப்பணியில் என்ைன 
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அமர்த்தியுள்ளான். எவரின் ேபச்ைசக் ேகட்டும் நான் 
இதிலிருந்து பின்வாங்க மாட்ேடன். 

(ஆயினேய கமாலாத்ேத இஸ்லாம். ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 5 பக்கம் 35) 

 இைறயச்சமுைடய ஒருவருக்கு இதுேவ ேபாதுமானது. 
அதாவது இட்டுக்கட்டுபவர்கைள (ெசய்வது) ேபான்று 
இைறவன் என்ைன அழிக்கவில்ைல. மாறாக, என் புறத்திலும் 
அகத்திலும் உடலிலும் ஆன்மாவிலும் என்னால் எண்ணிப் 
பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அருள் புரிந்துள்ளான். 
இைறவனின் வஹியும் இல்ஹாமும் எனக்கு கிைடத்ததாக 
வாதிட்டேபாது நான் இைளஞனாக இருந்ேதன். தற்ேபாது 
முதியவனாகி விட்ேடன். நான் வாதிக்கத் ெதாடங்கி 20 
ஆண்டுகளுக்கு ேமலாகி  விட்டன. என்ைன விட இைளய 
நண்பர்கள் பலர் இறந்து விட்டனர். எனக்கு அவன் நீண்ட ஆயுைள 
அளித்துள்ளான். ேமலும் எல்லா சிக்கல்களின்ேபாதும் அவன் 
எனக்குப் பாதுகாவலனாகவும் உதவியாளனாகவும் இருந்தான். 
எனேவ இைறவன் மீது இட்டுக்கட்டிக் கூறுபவரின் நிைல இதுவா 
என்ன? 

(அஞ்சாேம ஆத்தம். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 11 பக்கம் 50) 
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9. தூய ஜமாஅத்ைத நிைலநாட்டுவதும் அறிவுைரகளும் 

 என்னுடன் உள்ள ைபஅத் உடன்படிக்ைகயில் 
இைணந்து ெகாண்ட எனது நண்பர்கேள! அவன் திருப்தி 
ெகாள்ளும் ெசயல்கைளச் ெசய்யும் ேபற்றிைன இைறவன் 
எமக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருள்வானாக. இன்று நீங்கள் 
சிறுபான்ைமயினராக இருக்கிறீர்கள். ஏளனத்துடன் நீங்கள் 
பார்க்கப்படுகின்றீர்கள். ெதான்று ெதாட்டு இயங்கி வரும் 
இைற ெசயல்முைறக்ேகற்ப இன்னுெமாரு ேசாதைனக் காலம் 
உங்களுக்கு வர இருக்கிறது. உங்கைள தடுமாற ைவக்க 
ஒவ்ெவாரு திைசயிலிருந்தும் முயற்சிகள் நைடெபறும். எல்லா 
முைறயிலும் ெதால்ைலக்கு ஆளாவீர்கள். பல்ேவறு 
வைசமாரிகைளக் ேகட்க ேநரும். நாவாேலா, ைகயாேலா 
உங்களுக்கு துன்பமிைழப்பவன் இஸ்லாமிய ெதாண்டாக 
அதைனக் கருதுவான். எல்லா வைகயிலும் ேசாதிக்கப்பட 
விண்ணிலிருந்தும் சில ேசாதைனகள் உங்களுக்கு வரும்.  

 எனேவ இப்ேபாது ேகளுங்கள். உங்களின் ெவற்றிக்கும் 
முன்ேனற்றத்திற்கும் உரிய வழி உங்களின் வறட்டு வாதத் 
திறைமேயா, கிண்டலுக்குப் பதிலாக கிண்டேலா, எச்சுக்கு 
எதிராக ஏசுவேதா அல்ல. ஏெனனில் நீங்களும் இவ்வழிகைள 
ைகக்ெகாண்டால் உங்கள் உள்ளம் கடினமாகி விடும். 
உங்களுள் ேபச்சு மட்டுேம எஞ்சியிருக்கும். அதைன 
இைறவன் விரும்பாமல் ெவறுப்புடன் பார்க்கிறான். எனேவ 
நீங்கள் இரண்டு விதமான சாபங்களுக்கு அதாவது 
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மக்களுைடய சாபத்திற்கும் இைறவனுைடய சாபத்திற்கும் 
ஆளாகும் வண்ணம் நடந்து ெகாள்ளாதீர்கள். 

(இஸாலேய அவ்ஹாம். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 3 பக்கம் 
546-547) 

 இைறவன் உங்கைள வீணாக்கி விடுவான் என நீங்கள் 
ஒருேபாதும் கருத ேவண்டாம். நீங்கள் உண்ைமயில் 
இைறவன், தன் கரத்தினால் மண்ணில் விைதத்த விைத 
ஆவீர்கள். இந்த விைத முைளக்கும்; பூக்கும்; எல்லாத் 
திைசயிலும் இதன் கிைள படரும்; பின்னர் வலுவான ஒரு 
மரமாகி விடும் என இைறவன் கூறியுள்ளான்.  

 எனேவ இைறவனின் வசனத்தில் நம்பிக்ைக ெகாண்டு 
இைடயில் ஏற்படும் ேசாதைனகளுக்கு அஞ்சாதவர்கள் 
அருளுக்குரியவர்கள் ஆவர். ஏெனன்றால் ேசாதைனகள் வருவதும் 
மிகத் ேதைவயாகும். உலக வாதத்தில் உண்ைமயாளர்கைளயும் 
ெபாய்யர்கைளயும் ேசாதிக்கேவ இைறவன் அவ்வாறு ெசய்கிறான். 
ஏதாவது ேசாதைனயில் தடுமாறியவன் இைறவனுக்கு சிறிதும் 
இழப்ைப ஏற்படுத்துவதில்ைல. ேமலும் தவறான எண்ணம் அவைன 
நரகத்திற்கு இட்டுச் ெசல்லும். அவன் பிறக்காமல் இருந்திருந்தால் 
அது நன்றாக இருந்திருக்கும். ஆனால் இறுதி வைர ெபாறுைமைய 
ேமற்ெகாள்வதுடன் ேசாதைன எனும் பூகம்பங்கைளயும் 
ஆட்டங்காணச் ெசய்யும் புயல்கைளயும் தாங்கி சமுதாயத்தின் 
ஏளனப் ேபச்ைசயும், எள்ளிநைகயாடுதைலயும், இழிைவயும் 
ெபாருட்படுத்தாது இருப்பவர்கேள இறுதியில் ெவற்றி அைடவர். 
அருள்களின் வாசல்கள் அவர்கைள வரேவற்பதற்காக திறக்கப்படும்.  
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 என் ஜமாஅத்திற்கு அறிவிற்கும்படி இைறவன் 
எனக்குக் கூறியதாவது: உலகப் பற்று கலவாத, வஞ்சகேமா, 
ேகாைழத்தனேமா கலவாத, கட்டுப்பாட்டின் எத்தகுதிையயும் 
இழக்காத நம்பிக்ைகையக் ெகாண்டவர்கள் இைறவனின் 
விருப்பத்திற்குரிேயார் ஆவர். ேமலும் அவர்கேள 
உண்ைமயான பாைதயில் ெசல்பவர்கள் ஆவர். 

(அல்வஸிய்யத். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 20 பக்கம் 309) 

 நீங்கள் அநீதியில் பிடிவாதங்ெகாண்டு உண்ைமைய 
ெகாைல ெசய்யாதீர்கள். உண்ைமைய ஒரு சிறுவனிடமிருந்து 
ெபற்றாலும் அைத ஏற்றுக் ெகாள்ளுங்கள். உண்ைமைய 
எதிரியிடம் கண்டால் உடனடியாக உங்கள் வீண் வாதங்கைள 
விட்டு விடுங்கள். உண்ைமயில் நிைலத்திருங்கள். 
உண்ைமயான சாட்சி கூறுங்கள். ஏெனனில் சிைலகளின் 
அருவருப்பிலிருந்து விலகிக் ெகாள்ளுங்கள்; ெபாய் 
கூறுவதிலிருந்தும் விலகிக் ெகாள்ளுங்கள் என அல்லாஹ் 
கூறுகிறான். (22:31) 

 ஏெனனில் ெபாய் சிைலைய விடக் குைறந்ததன்று. 
உண்ைமயிடமிருந்து உங்கள் முகத்ைதத் திருப்பக் கூடிய 
எதுவும் உங்கள் வழியில் இருக்கும் சிைலேயயாகும். உங்கள் 
ெபற்ேறார்கள், உடன் பிறப்புகள், நண்பர்கள் ஆகிேயாருக்கு 
எதிராக இருப்பினும் உண்ைமயான சாட்சி கூறுங்கள். எந்த 
ஒரு பைகைமயும் உங்கைள ேநர்ைமயிலிருந்து தடுக்கக் 
கூடாது. மற்றவர்களிடம் கருமித்தனத்துடேனா, 
பைகைமயுடேனா, ெபாறாைமயுடேனா, ெவறுப்புடேனா, 
துேவஷ மனப்பான்ைமயுடேனா நடந்து ெகாள்ளாதீர்கள்.  
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 திருக்குர்ஆனின் முக்கிய ேபாதைனகைள இரு 
வைகயாகப் பிரிக்கலாம். ஒன்று, ஓரிைற ெகாள்ைக. இைற 
அன்பும், இைறவனுக்கு கட்டுப்படுதலும் ஆகும். மற்ெறான்று, 
தன் உடன் பிறப்புகளுக்கும் அண்ைட அயலாருக்கும் 
இரக்கம் காட்டுதல் ஆகும். 

(இஸாலேய அவ்ஹாம். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 3 பக்கம் 550) 

உண்ைமைய ேமற்ெகாள்ளுங்கள்; உண்ைமைய 
ேமற்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள் உள்ளம் எப்படி இருக்கின்றது 
என அவன் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கின்றான். மனிதன் 
அவைன ஏமாற்ற முடியுமா என்ன? அவனுக்கு முன்னாலும் 
தந்திரங்கள் ெசல்லுபடியாகுமா என்ன? 

(இஸாலேய அவ்ஹாம். ரூஹானீ கஸாயின். ெதாகுதி 3 பக்கம் 549) 

என்னுைடய இந்த ஜமாஅத்தில் தங்கைள இைணத்துக் 
ெகாண்டுள்ள மக்கேள! இைறயச்சத்தின் வழியில் 
உண்ைமயிேலேய நீங்கள் முன்ேனறும்ேபாதுதான் வானத்தில் 
என்னுைடய ஜமாஅத்ைத சார்ந்தவராக கருதப்படுவீர்கள். 
எனேவ உங்களுைடய ஐேவைள ெதாழுைககைள நீங்கள் 
ேநருக்கு ேநர் இைறவைன காண்பது ேபான்ற முழுைமயான 
இைறயச்சத்துடன் ெதாழுது வாருங்கள்.  இைறவனுக்காக 
உளப்பூர்வமாக ேநான்ைபக் கைடபிடியுங்கள். ஸக்காத் (ஏைழ 
வரி) ெகாடுக்கக் கடைமப்பட்டவர்கள் அைத தவறாது 
ெகாடுக்க ேவண்டும். ஹஜ் என்னும் புனித கடைமையச் 
ெசய்ய தகுதி ெபற்றவர்கள் எந்தத் தைடயும் அவர்களுக்கு 
இல்லாதிருந்தால் அைதச் ெசய்ய ேவண்டும்.  
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 எல்லா நற்ெசயல்கைளயும் அழகிய முைறயில் ெசய்து 
வாருங்கள். தீய ெசயல்கைள ெவறுத்து ஒதுக்குங்கள். 
இைறயச்சத்தின் அடிப்பைடயில் அல்லாத எந்தச் ெசயலும் 
அந்த இைறவைன ஒருேபாதும் ெசன்றைடயாது என்பைத 
நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள். ஒவ்ெவாரு நன்ைமயின் ஆணி 
ேவர் இைறயச்சமாகும். எந்தச் ெசயலில் இந்த ஆணி ேவர் 
வீணாகவில்ைலேயா அந்தச் ெசயலும் வீணாகாது. 
உங்களுைடய முன்ேனார்களான நம்பிக்ைகயாளர்கள் 
ேசாதிக்கப்பட்டது ேபான்ேற பலவித இன்னல்களாலும், 
இடர்களாலும் நீங்கள் ேசாதிக்கப்படுவீர்கள். எனேவ 
அத்தைகய தருணங்களில் உங்களுைடய கால்கள் 
தடுமாறாமலிருக்க விழிப்புடன் இருங்கள். உங்களுக்கு 
வானத்துடன் ெதாடர்பு இருக்குமானால் இந்த பூமியில் 
உங்களுக்கு யாராலும் எத்தீங்கும் இைழத்து விட முடியாது. 
உங்களுக்கு ஏதாவது இழப்பு ஏற்படுகிறெதன்றால் அது 
உங்களின் ைககளாேலேய ஏற்படுகிறேதெயாழிய 
எதிரிகளுைடய ைககளால் அல்ல.  

 உலகியல் மதிப்ைப நீங்கள் இழந்து விட்டால் 
இைறவன் உங்களுக்கு என்றும் அழியாத கவுரவத்ைதயும்,  
மதிப்ைபயும் வானத்தில் தந்தருள்வான். எனேவ நீங்கள் 
அந்த இைறவைன விட்டு விடாதீர்கள். அவன் வழியில் 
நீங்கள் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா என அவன் உங்கைள 
ேசாதிக்கிறான். உங்களுைடய பல நல்ல திட்டங்களும் 
ெசயல்களும் ேதால்வியைடயலாம். ஆனால் இந்த 
மாதிரியான நிைல ஏற்படும்ேபாது நீங்கள் தளர்வைடந்து 
விடக் கூடாது. ஏெனனில் இைறவழியில் நீங்கள் உறுதியாக 
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நிற்கின்றீர்களா என்று அந்த இைறவன் உங்கைள ேசாதைன 
ெசய்கிறான். வானத்தில் உள்ள வானவர்கள் உங்கைள 
புகழ்ந்து வாழ்த்த ேவண்டுெமன்று நீங்கள் விரும்பினால் 
இகழப்பட்டாலும் மகிழ்ச்சி அைடயுங்கள்; தூற்றப்பட்டாலும் 
நன்றி கூறுங்கள்; ேதால்வி கண்டாலும்  இைறவனுடன் நீங்கள் 
ெகாண்டுள்ள உறைவ துண்டித்துக் ெகாள்ளாதீர்கள். நீங்கள் 
இைறவனின் இறுதியான ஜமாஅத்தாக இருக்கிறீர்கள். எனேவ 
உயர்தகுதிக்கு உங்கைள இட்டுச் ெசல்லக் கூடிய நற்ெசயைல 
ெசய்து காட்டுங்கள். 

(கிஷ்தி நூஹ். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 19 பக்கம் 15) 

 வானத்தில் உங்கள் மீது இைறவன் திருப்தி ெகாள்ள 
ேவண்டுெமன்று எண்ணினால் நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் ஒேர 
வயிற்றில் பிறந்த இரு சேகாதரர்கைளப் ேபான்று ஆகி விடுங்கள். 
உங்களிைடேய கண்ணியத்திற்குரியவர் தன்னுைடய சேகாதரனின் 
தவறுகைள மன்னிக்கின்றவேரயாவார். பிடிவாதம் ெகாண்டு 
அவ்வாறு மன்னிக்கத் தவறுகின்றவர் ேபறிழந்தவர் ஆவார். 
அத்தைகயவேராடு எனக்கு எவ்வித உறவுமில்ைல.  

 இைறவனுைடய சாபத்திற்கு மிகவும் அஞ்சிக் 
ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில் அவன் தூய்ைமயானவனும் 
தன்மானம் ெகாண்டவனுமாவான். ெகட்ட நடத்ைத உைடய 
ஒருவனால் இைறவைன அணுக இயலாது. அகம்பாவமும் 
இறுமாப்பும் நிைறந்த ஒருவனால் அவைன அைடயேவ 
முடியாது. அநியாயக்காரனால் அவைன அணுக முடியாது. 
நம்பிக்ைக துேராகியாலும் அவைன ெநருங்க முடியாது. 
அவனுைடய திருநாமங்கைள உணர்ந்து இைறயச்சத்துடன் 
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நடக்காதவன் அவைன ஒருேபாதும் ெநருங்க முடியாது. 
உலகின் மீது நாய்கைளப் ேபான்றும், எறும்புகைளப் 
ேபான்றும், கழுகுகைளப் ேபான்றும் விழுகின்றவர்களும் 
உலக சுக ேபாகங்களில் மூழ்கியிருப்பவர்களும் இைறவனின் 
ெநருக்கத்ைத அைடவது என்பது முடியாது. தூய்ைமயற்ற 
ஒவ்ெவாரு கண்ணும் அவைன விட்டும் ெவகுதூரம் அகன்று 
ேபானதாகும். தூய்ைமயற்ற எந்த உள்ளமும் அவைன 
அறியாது. எவர் இைறவனுக்காக ெநருப்பில் வீழ்வாேரா 
அவர் அதிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார். எவர் 
இைறவனுக்காக அழுவாேரா அவேர சிரிப்பார். எவர் 
அவனுக்காக உலகிலிருந்து தன்ைன விடுவித்துக் 
ெகாள்வாேரா அவர் அவைன அைடவார்.  

 நீங்கள் உளப்பூர்வமாகவும், தூய்ைமயாகவும், 
தீவிரமாகவும்  இைறவனுடன் நட்பு ெகாள்வீர்களாயின் அவனும் 
உங்களுைடய நண்பனாக ஆகி விடுவான். உங்கள் 
அடிைமகளிடமும் உங்கள் மைனவிமார்களிடமும் உங்களுைடய 
ஏைழ சேகாதரர்களிடமும் நீங்கள் கருைண காட்டுங்கள். 
அப்ேபாதுதான்  வானத்தில் உங்களுக்கு கருைண காட்டப்படும். 
உண்ைமயாகேவ நீங்கள் இைறவனுக்காக ஆகிவிட்டால் 
இைறவனும் உங்களுக்காக ஆகி விடுவான். 

(கிஷ்தி நூஹ். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 19 பக்கம் 12-13) 

ஆணவத்திலிருந்து விலகிக் ெகாள்ளுங்கள் என நான் 
என் ஜமாஅத்திற்கு அறிவுறுத்துகிேறன். ஏெனனில் 
கண்ணியமிக்க நமது இைறவனின் பார்ைவயில் ஆணவம் 
ெவறுக்கத்தக்கதாகும். ஆனால் ஆணவம் என்னெவன்று 
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நீங்கள் அறியாமல் இருக்கலாம். எனேவ என்னிடமிருந்து 
ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள். நான் இைறவனின் ஆவியால் 
ேபசுகிேறன்.  

 ஒருவன் தன் சேகாதரைன விட தன்ைன அறிவாளி, 
புத்திசாலி, திறைம மிக்கவன் என எண்ணி அவைன 
தாழ்ந்தவனாகக் கருதினால் அது ஆணவமாகும். ஏெனனில் 
அவன் இைறவைன அறிவு, ஞானம் ஆகியவற்றின் 
உைறவிடமாகக் கருதவில்ைல. தன்ைனேய ெபரியவனாக 
மதிக்கிறான். அவைனப் ைபத்தியமாக்கி விட்டு 
தாழ்ந்தவனாக எண்ணும் அவன் சேகாதரனுக்கு அவைன 
விட சிறந்த அறிைவயும், ஞானத்ைதயும், திறைமையயும் 
ெகாடுக்க இைறவனுக்கு வல்லைம இல்ைலயா? அவ்வாேற 
தன் ெசல்வம், ெசல்வாக்கு, கவுரவம் ஆகியவற்ைற கருத்தில் 
ெகாண்டு தன் சேகாதரைன அற்பமாக மதித்தால் அவனும் 
ஆணவம் ெகாண்டவேன. ஏெனனில் அவன் அப்ெபயைரயும் 
புகைழயும் இைறவேன அவனுக்கு அளித்தான் என்பைத 
மறந்துவிட்ட குருடனாவான். அவைன கால சுழற்சியால் ஒரு 
ெநாடியில் அடிமட்டத்தில் ஆழ்த்தி அவன் அற்பமாக மதித்த 
சேகாதரனுக்கு அவைன விடச் சிறந்த ெசல்வத்ைதயும் 
ெசல்வாக்ைகயும்  அளிக்க அந்த இைறவன் வல்லைம 
மிக்கவன் என்பைத அவன் உணர்வதில்ைல. அவ்வாேற 
நல்ல உடற்கட்டும், கம்பீரமும், பலமும் உள்ள ஒருவன் தன் 
சேகாதரைன ேகலியும், கிண்டலும் ெசய்து இழிவான ெபயர் 
சூட்டி, அவனுைடய உடற்குைறகைள பிறரிடம் எடுத்துக் 
கூறினால் அவனும் ஆணவமுைடயவன் ஆவான். ஆனால் 
ஒரு ெநாடியில் அவனுக்கு உடற்குைறகைள ஏற்படுத்தி அந்த 
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சேகாதரைன விடக் கீழ்த்தரமான நிைலயில் ஆக்கக் கூடிய 
இைறவன் இருக்கிறான் என்பைத உணராதேத அதற்குக் 
காரணமாகும். 

(நுஸூலுல் மஸீஹ். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 18 பக்கம் 402) 

தவறான எண்ணம் ெகாள்வது, மற்றவர்களின் 
ெசயலுக்கு தீய ேநாக்கம் கற்பிப்பது ஆகியைவ 
மனிதனிடமுள்ள ெகாடிய ேநாயாகும். ெநருப்பு காய்ந்த 
விறைக எரிப்பது ேபான்று அது ஈமாைனயும் 
(இைறநம்பிக்ைகையயும்), நன்னடத்ைதையயும் எரித்து 
விடுகிறது. ேமலும் இந்த ேநாயுள்ள மக்கள் இைறவனால் 
அனுப்பப்பட்டவைரப் பற்றி தவறான எண்ணம் ெகாண்டு 
அவைரத் துன்புறுத்துகின்றேபாது இைறவேன அவர்களுக்கு 
எதிரியாகி அவர்களுடன் ேபாரிட ஆயத்தமாகின்றான். 
அவன் தன் நல்லடியார்களின் கண்ணியத்ைத காப்பதில் 
ைவத்துள்ள உணர்வு ஈடிைணயற்றது. நான் பல்ேவறு 
தாக்குதல்களுக்கு ஆளானேபாது அந்த இைறவனின் அேத 
தன்மானக் காப்புணர்ேவ பாதுகாப்பாக ெசயல்பட்டது. 

(அல்வஸிய்யத். அடிக்குறிப்பு.  ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 
20 பக்கம் 317) 

 நான் உண்ைமயாகேவ கூறுகிேறன். தவறான எண்ணம் 
ெகாள்வது மிகத் தீய ஆபத்தாகும். அது மனிதனின் 
நம்பிக்ைகைய அழித்து விடுகிறது. ேமலும் உண்ைம, 
ேநர்ைம ஆகியவற்றிலிருந்து உங்கைள ெநடுந்ெதாைலவு 
எறிந்து விடுகிறது. நண்பர்கைளப் பைகவர்களாக்குகிறது. 
சித்தீக் எனும் உண்ைமயாளரின் உயர்தகுதிைய அைடவதற்கு 
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ஒருவன் தவறான எண்ணங்களிலிருந்து முற்றிலும் விலகுவது 
இன்றியைமயாதது. ஒருவைரக் குறித்து தவறான எண்ணம் 
ஏற்பட்டால் அந்த தவறான எண்ணத்தால் ஏற்படக் கூடிய தீய 
விைளவுகளிலிருந்து காத்துக் ெகாள்ளவும், அக்குற்றத்திற்காக 
மிகுதியாக பாவமன்னிப்புக் ேகாரி அல்லாஹ்விடம் 
இைறஞ்சுதலும் ேவண்டும். இதைன இேலசானதாகக் 
கருதாதீர்கள். இது மனிதைன விைரவில் அழித்து விடும் 
மிகக் ெகாடிய ேநாயாகும். 

(மல்ஃபூஸாத். ெதாகுதி 1 பக்கம் 372) 

 நீங்களும் இரக்கத்தன்ைம, தனது ஆன்மாக்கைள 
தூய்ைம ெசய்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் தூய ஆவியின் 
பங்கிைனப் ெபறுங்கள். ஏெனனில் தூய ஆவியின்றி 
உண்ைமயான இைறயச்சத்ைதப் ெபற முடியாது. மன 
இச்ைசயிைன முற்றிலும் விட்டு விட்டு இைறவிருப்பத்ைதப் 
ெபறும் ெபாருட்டு எல்லா வழிகைளயும் விட குறுகலான 
அவ்வழியிைன ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள். உலக 
இன்பங்கைளக் கண்டு ஏமாந்து விடாதீர்கள். அது 
இைறவனிடமிருந்து விலக்கி விடுகின்றது. இைறவனுக்காக 
கசப்பான வாழ்ைவ ேமற்ெகாள்ளுங்கள். இைற விருப்பத்ைத 
ெபறக் கூடிய துன்பம் அவன் ெவறுப்ைபப் ெபறக் கூடிய 
இன்பத்ைத விட சிறந்தது. இைற ேகாபத்திற்குக் காரணமாகக் 
கூடிய ெவற்றிைய விட இைறதிருப்திைய ெபறக் கூடிய 
ேதால்விேய சிறந்தது. இைறவனின் ேகாபத்ைத ெநருங்கச் 
ெசய்யும் அன்ைப விட்டு விடுங்கள். நீங்கள் உள்ளத்ைத 
தூய்ைம ெசய்து அவன் பக்கம் வருவீர்கள் என்றால் 
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ஒவ்ெவாரு வழியிலும் அவன் உங்களுக்கு உதவி ெசய்வான். 
எந்தப் பைகவனாலும் உங்களுக்கு தீங்கிைழக்க முடியாது. 

(அல் வஸிய்யத். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 20 பக்கம் 307) 

லிபாஸுத் தக்வா (இைறயச்சத்தின் ஆைட) என்பது 
திருக்குர்ஆனின் ஒரு ெசால் வழக்காகும். ஆன்மீக அழகும், 
அலங்காரமும் இைறயச்சத்தின் மூலமாக மட்டுேம ெபற 
முடியும் என்பைத திருக்குர்ஆன் இவ்வாறு சுட்டிக் 
காட்டுகிறது. நம்பி ஒப்பைடக்கப்பட்ட ெபாருைளப் ேபான்று 
தனக்கு வழங்கப்பட்ட (அறிவு, ெசல்வம் ஆகிய) தகுதிகைள 
முைறயாகப் பயன்படுத்துவதும், நம்பிக்ைக ெதாடர்பான 
உறுதி ெமாழிகைள ஒருவர் தன்னால் இயன்ற அளவுக்கு 
ேபணுவதுேம தக்வா (இைறயச்சம்) என்பதன் ெபாருளாகும். 
மக்களிடமும் இைறவனின் ஏைனய பைடப்பினங்களிடமும் 
தனக்குள்ள கடைமகைள தன்னிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
ெபாறுப்புகளாக உணர்ந்து ெசயல்படுவதும் இைறயச்சமாகும். 
இைறயச்சத்தின் பாைதயில் மிக நுட்பமான பகுதிகைளயும் 
ஒருவர் முடிந்த அளவுக்கு கைடபிடிக்க ேவண்டும். 

(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா பாகம் 5. ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 21 பக்கம் 210) 
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10. அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்தின் எதிர்காலம் 

 நான் மிக வாதிட்டும், உறுதியுடனும் கூறுகிேறன். நான் 
உண்ைமயாளன். இைறயருளால் இந்த அரங்கில் எனக்ேக 
ெவற்றியாகும். இயன்ற அளவு ெதாைல ேநாக்குடன் 
பார்க்கும்ேபாது முழு உலகத்ைதயும் என் உண்ைமயின்  
காலடியில் காண்கிேறன். மிக விைரவில் நான் சிறப்பு மிக்க 
ெவற்றி ஒன்றிைன அைடேவன். ஏெனனில் என் நாவிற்குத் 
துைணயாக இன்ெனாரு நாவு ேபசுகிறது; என் ைகைய 
வலுவூட்ட இன்ெனாரு ைக ெசயல்படுகிறது. அைத உலகம் 
காண்பதில்ைல. ஆனால் நான் அைதக் காண்கிேறன். என் 
உள்ளத்தில் விண்ணுலைகச் ேசர்ந்த ஆவி ஒன்று ேபசுகிறது. 
அது என் ெசால் ஒவ்ெவான்றுக்கும், ஒவ்ெவாரு வாக்கிற்கும் 
உயிரூட்டுகிறது. விண்ணில் ஒரு துடிப்பும் ெகாதிப்பும் 
எழுந்துள்ளது. அது இந்த ஒரு பிடி மண்ைண ெபாம்ைம 
ேபான்று எழுப்பியுள்ளது. எவர் மீது பாவமன்னிப்பின் வாசல் 
மூடப்படவில்ைலேயா அவர் நான் சுயமாக எைதயும் 
ெசய்யவில்ைல என்பைத மிக விைரவில் கண்டு ெகாள்வார். 
உண்ைமயாளைரப் பிரித்தறிய முடியாத கண்கள் 
ஒளியுள்ளனவா? இந்த விண் ஒளிைய உணராதவன் 
உயிருள்ளவனா? 

(இஸாலேய அவ்ஹாம் பாகம் 2. ரூஹானி கஸாயின் ெதாகுதி 
3 பக்கம் 403) 
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 உறுதியாக அறிந்து ெகாள்ளுங்கள். இது இைறவன் 
ைகயால் நடப்பட்ட ெசடியாகும். இைறவன் ஒருேபாதும் 
இைத வீணாக்க மாட்டான். இைத முழுைம ெபறச் 
ெசய்யாதவைர அவன் திருப்தியைடய மாட்டான். அவன் 
அதற்கு நீர் ஊற்றுவான்; ேவலியைமப்பான்; வியத்தகு 
ெவற்றிகைள வழங்குவான். நீங்கள் என்ைன எதிர்ப்பதில் 
குைற எதுவும் ைவத்தீர்களா? எனேவ இது மனிதனின் 
ேவைலயாக இருந்திருப்பின் என்ேறா ெவட்டப்பட்டிருக்கும். 
அதன் எந்த அைடயாளமும் எஞ்சியிருக்காது. 

(அஞ்சாேம ஆத்தம். ரூஹானி கஸாயின் ெதாகுதி 11 பக்கம் 64) 

11. இறுதி ெவற்றி 

 இறுதியில் கிறித்தவ மார்க்கம் பூமியில் பரவி விடும் 
என்ேறா அல்லது புத்த மதம் முழு உலைகயும் சூழ்ந்து 
ெகாள்ளும் என்ேறா உலக மக்கள் நிைனக்கலாம். அவர்களின் 
இந்த எண்ணம் தவறானது. நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள். 
விண்ணில் எழுதப்படாத வைர மண்ணில் எதுவும் 
நிகழ்வதில்ைல. இறுதியில் இஸ்லாேம மக்களின் 
உள்ளங்கைள ெவல்லும் என விண்ணுலகின் இைறவன் 
எனக்கு அறிவித்துள்ளான். 

(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா பாகம் 5 ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 21 பக்கம் 427) 
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12. ஆன்மா 
 உடல், ஆன்மாவின் தாயாக விளங்குகிறது என்ற 
உண்ைம ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் ெதரிய வரும். ஆன்மா 
என்பது எங்ேகா ெவளிப்புறத்திலிருந்து கர்ப்பவதியின் 
கருப்ைபயினுள் வந்து இறங்குவதன்று. அது ஆணின் 
விந்துவில் மைறந்துள்ள ஓர் ஒளியாகும். கரு வளர, வளர 
ஆன்மாவும் வளர்ந்து ஒளி வீசத் ெதாடங்கும். 
விந்தணுவிலிருந்து ஏற்பட்டு தாயின் கருப்ைபயில் 
உருவாக்கப்படும். ஆன்மா உடலுடன் வளர்ந்து வருவதாக 
வல்லைமயுள்ள இைறவனின் ெசால்லும் நமக்குத் 
ெதரிவிக்கின்றது. அந்தத் திருவசனம்:  

பிறகு (கருப்ைபயில் உருவாக்கிய) அதைன நாம் 
ேவெறாரு புதிய பைடப்பு நிைலக்குக் ெகாண்டு வருகிேறாம். 
ஒப்பற்ற பைடப்பாளனாகிய இைறவன் எல்லாப் புகழுக்கும் 
உரியவன். (23: 18) 

 கருப்ைபயில் உருவான உடலைல இைறவன் மற்ெறாரு 
புதிய பைடப்பாக ெவளிப்படுத்துகின்றான். அப்புதிய 
பைடப்ேப ஆன்மா எனப்படும் என இந்தத் 
திருவசனத்திலிருந்து அறிகிேறாம். தன்னிகரில்லாத 
பைடப்பாளனாகிய இைறவேன எல்லா புகழுக்கும் உரியவன். 

(இஸ்லாமீ உஸூல் கீ ஃபிலாஸஃபி. ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 10 பக்கம் 321) 
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 தண்ணீரில்லா ேதாட்டம் வளர்ச்சியும், ெசழிப்பும், பசுைமயும் 
இல்லாமற் ேபாவைதப் ேபான்று நற்ெசயல்கள் இல்லாத ஈமான் 
உயிரும், வளர்ச்சியும் அற்றுப் ேபாய்விடுகிறது. எனேவ அவ்வைக 
ஈமான் பயனற்றதாகும். அேத ேபான்று ஈமான் இல்லாமல் 
ெசய்யப்படும் நற்ெசயல்கள் - அதாவது நன்னம்பிக்ைகயால் 
தூண்டப்ெபறாத நற்ெசயல்கள் ெவறும் நடிப்பு அல்லது பகட்ேட 
ஆகும்.  

 இஸ்லாம் கூறும் ெசார்க்கமானது, இவ்வுலக வாழ்வின் 
நன்னம்பிக்ைக, நற்ெசயல்கள் ஆகியவற்றின் பிரதிபலிப்பாக 
இருக்குேமயன்றி ெவளியிலிருந்து கிைடப்பதன்று. மனிதனுைடய 
ெசார்க்கேமா அவனுைடய அந்தரங்கத்திலிருந்ேத - உள்ளத்திலிருந்ேத 
உருவாகின்ற ஒன்றாகும். ஒவ்ெவாருவருக்கும் கிைடக்கும் ெசார்க்கம் 
அவருைடய நன்னம்பிக்ைகயாலும் நற்ெசயலாலும் 
உருவாகுவதாகும். இவ்வாறு அந்த ெசார்க்கத்தின் ேபரானந்தத்ைத 
இவ்வுலகிேலேய அனுபவிக்கத் ெதாடங்குகிறார். 

(இஸ்லாமீ உஸூல் கீ ஃபிலாஸஃபி. ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 10 பக்கம் 390)  

13. மரணத்திற்குப் பின்னுள்ள வாழ்க்ைக 
 ஒவ்ெவாருவருக்கும் கபரிேலேய இன்பத்ைதயும் 
தண்டைனையயும் உணரத் ேதைவயான உடல் கிைடக்கிறது 
என்பது இஸ்லாத்தில் உள்ள மிக உயரிய ஒரு தத்துவமாகும். 
அந்த உடல் எந்தப் ெபாருளால் உருவாக்கப்படுகிறது 
என்பைத நம்மால் சரியாகக் கூற முடியாது. ஏெனனில் 
அழியக் கூடிய  இந்த உடல் நிைலயற்றேதயாகும். ேமலும் 
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உண்ைமயில் இந்த உடேல கபரில் உயிர் ெபறுவதாக எவரும் 
காண்பதுமில்ைல. ஏெனன்றால் சிலேவைள இந்த உடல் 
எரிக்கப்படுகிறது. ேமலும் அருங்காட்சியகங்களில் காட்சிக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது. கபருக்கு ெவளிேய நீண்ட காலம் 
ைவக்கப்படுகிறது. இேத உடல் உயிர் ெபறுவதாக இருந்தால் 
மக்கள் அதைனப் பார்த்திருத்தல் ேவண்டும். ஆனால் அேத 
ேவைளயில் அது உயிர் ெபறுகிறது எனத் 
திருக்குர்ஆனிலிருந்து நிரூபணமாகின்றது. எனேவ நாம் 
காணாத ஒரு ேவறு உடல் மூலம் மனிதன் 
உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறான் என நம்ப ேவண்டியது வருகிறது. 
ெபரும்பாலும் அந்த உடல் இந்த உடலின் மிக நுண்ணிய 
மூலக்கூறுகளால் உருவாகிறது. உடல் ெபற்ற பின்னர் மனித 
புலனுணர்வுள்ள பைழய நிைலைய அைடகிறது. இந்த 
இரண்டாவது உடல் முதல் உடைல விட மிக நுட்பமானது. 
எனேவ ஆன்மீகக் காட்சிகளின் வாசல்கள் அதற்கு மிகவும் 
விரிவாக திறக்கப்படுகின்றன. 
(கிதாபுல் பரிய்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 13 பக்கம் 70-71) 

14. உலக சமயங்கள் 
 உலகில் தூதர்கள் மூலம் பரவியுள்ளைவயும் உறுதியாக 
நிைலெகாண்டைவயும் உலகின் ஒரு பகுதிைய சூழ்ந்து 
ெகாண்டைவயும் ெநடுங்காலம் நிைலத்தைவயும் நீண்ட 
ஆயுைளப் ெபற்றைவயும் ஆகிய அத்தைன சமயங்களும் 
எதுவும் அதன் அடிப்பைடயில் ெபாய்யானது அன்று 
என்றும், அத்தூதர்களுள் எவரும் ெபாய்யர் அல்லர் என்றும் 
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இைறவன் எனக்கு அறிவித்துள்ளான். இதுேவ நாம் 
உறுதியாக ெகாண்டுள்ள அடிப்பைடகளுள் ஒன்றாகும். 

(துஹ்ஃபேய ைகஸாரிய்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 12 
பக்கம் 256) 

 இது மிகவும் அன்பானதும் அைமதிைய வழங்கக் 
கூடியதும் சமாதானத்தின் அடிப்பைடைய நாட்டக் கூடியதும் 
நல்ெலாழுக்க நிைலகளுக்கு உதவக் கூடியதுமான ஒரு 
ெகாள்ைகயாகும். அதாவது, உலகில் ேதான்றிய எல்லாத் 
தூதர்கைளயும் அவர் இந்தியாவிேலா, பாரசீகத்திேலா, 
சீனாவிேலா ேவறு ஏதாவது நாட்டிேலா ேதான்றியவராக 
இருப்பினும் அத்தூதர்கள் எல்லாைரயும் நாம் 
உண்ைமயாளர்கள் என ஏற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும். 
அவர்களுக்காக இைறவன் ேகாடிக்கணக்காேனாரின் 
உள்ளங்களில் அவர்களிடத்து மதிப்ைபயும், மரியாைதயும் 
உருவாக்கியுள்ளதுடன் அவர்களின் உண்ைம சமயத்ைத 
நிைலநிறுத்தியும் உள்ளான். 

(துஹ்ஃபேய ைகஸரிய்யா. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 12 
பக்கம் 259) 
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15. பாவம் 

 உண்ைமயில் பாவம் என்பது மனிதன் இைறவனுக்குக் 
கட்டுப்படுவது, எழுச்சி மிக்க இைற ேநசம், அன்புடன் 
இைறவைன நிைனவு கூர்தல் ஆகியவற்ைற இழந்துவிடும் 
ேநரத்தில் உருவாகும் விஷமாகும். ஒரு மரம் மண்ணிலிருந்து 
பிடுங்கப்பட்டு அது தண்ணீைர உறிஞ்சுவதற்குள்ள தகுதிைய 
இழந்து விட்டால் நாளுக்கு நாள் காய ஆரம்பித்து விடுகிறது. 
அதன் பசுைமெயல்லாம் மைறந்து விடுகிறது. இைற 
ேநசத்திலிருந்து பிடுங்கப்பட்ட உள்ளமுைடயவரின் நிைலயும் 
இது ேபான்றேதயாகும். காய்ந்து உலர்வைதப் ேபான்று 
பாவம் அவரிடம் ேமேலாங்குகிறது. எனேவ இந்த 
உலர்தலுக்கு இைறவனின் இயற்ைகச் சட்டத்தில் மூன்று வைக 
மருந்துகள் இருக்கின்றன. 1. அன்பு. 2. இஸ்திஃபார். இதன் 
ெபாருள் மைறத்தல் அல்லது புைதத்தலுக்கு உரிய நாட்டம். 
ஏெனனில் மரத்தின் ஆணிேவர் மண்ணில் உறுதியாக 
இருக்கும் வைர அது ெசழிப்புடன் வளர்வதற்கு வாய்ப்பு 
இருக்கிறது. 3. கழிவிரக்கம் (தவ்பா). அதாவது வாழ்வின் 
நீைர உறிஞ்சுவதற்காக பணிவுடன் இைறவனிடம் திரும்பி 
அவன் பக்கம் ெநருங்கி பாவத்தின் திைரயிலிருந்து 
நற்ெசயல்கள் மூலம் தங்கைள ெவளிக்ெகாணர்வதாகும். 
கடந்த குற்றங்களுக்காக நாவால் மட்டும் இரங்குதல் 
கழிவிரக்கம் ஆகாது. மாறாக,  கழிவிரக்கம் ெகாள்வது 
நற்ெசயல்களால் முழுைம ெபறுகிறது. எல்லா நன்ைமகளும் 
கழிவிரக்கம் முழுைம ெபறுவதற்காகேவ ஆகும்.  

(சிராஜுத்தீன் ஈஸாயீ ேக சார் சவாேலான் கா ஜவாப். 
ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 12 பக்கம் 328-329) 
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16. மீட்பு 

மீட்பு பற்றி சுவிேஷசங்களில்  கூறப்பட்டிருக்கின்ற 
விவகாரமாகிய அதாவது ஹஸ்ரத் ஈஸா (அைல) அவர்களின் 
சிலுைவ மரணத்ைத நம்புவதன் மூலமாக மீட்பு ெபறலாம் என்ற 
ெகாள்ைகைய திருக்குர்ஆன் ஏற்றுக் ெகாள்ளவில்ைல. 
திருக்குர்ஆன் ஈஸா (அைல) அவர்கைள ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஒரு 
நபியாக ஏற்றுக் ெகாள்கிறது. ேமலும் இைறவனின் அன்பிற்கும் 
ெநருக்கத்திற்கும் உரியவரும், புகழுக்கு உரியவரும் ஆவார் எனக் 
கூறுகிறது. ஆயினும் அவைர ஒரு மனிதனாக மட்டுேம 
குறிப்பிடுகிறது. மீட்பிற்கு ஒரு பாவியின் சுைமைய பாவமற்ற 
இன்ெனாருவரின் தைலயில் சுமத்துவது ேதைவ எனத் 
திருக்குர்ஆன் கூறவில்ைல. ைஸத் என்பவர் ெசய்த பாவத்திற்கு 
பக்ர் என்பவர் தண்டிக்கப்படுவைத பகுத்தறிவும் ஏற்றுக் 
ெகாள்வதில்ைல. இதன்படி மனித அரசுகள் கூட 
ெசயல்படுவதில்ைல. கிறித்தவ நண்பர்கள் பாவமன்னிப்பு 
விஷயத்தில் தவறு இைழத்துள்ளைதப் ேபான்ேற ஆரிய 
நண்பர்களும் தவறு இைழத்து விட்டனர் என்பது வருந்தத்தக்கது. 
உண்ைமைய அவர்கள் மறந்து விட்டனர். ஏெனனில் கழிவிரக்கம் 
ெகாண்டு பாவமன்னிப்பு ேகாருவது ஆரிய நண்பர்களின் 
ெகாள்ைகயின்படி ெபாருளற்ற ஒன்றாகும். ஒருவர் ஒரு குற்றம் 
ெசய்தால் அக்குற்றத்திற்காக வைரயறுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா மறு 
பிறவிகளும் எடுக்காத வைர மன்னிப்பு ெபற முடியாது என்பது 
அவர்களின் கருத்தாகும்.  

(சஷ்மேய மஃரிஃபத். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 23 பக்கம் 414) 
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17. இைறவழியில் அறப்ேபார் 

 பலவந்தத்ைத இஸ்லாம் ஒருேபாதும் 
ஆதரிக்கவில்ைல என்பது ெதளிவானது. திருக்குர் 
ஆைனயும், ஹதீஸ் நூல்கைளயும், வரலாற்று நூல்கைளயும் 
கவனமாக ஆராய்ந்து முடிந்த வைர சிந்தைனேயாடு 
படித்தாேலா, கவனித்தாேலா மார்க்கத்ைதக் கட்டாயமாகப் 
பரப்புவதற்காக இஸ்லாம் வாெளடுத்தது என்ற குற்றச்சாட்டு 
முற்றிலும் அடிப்பைடயற்றதும், இஸ்லாத்திற்ெகதிரான 
இழிவான குற்றச்சாட்டுமாகும் என்பைத உறுதியாக 
உணரலாம். இது திருக்குர்ஆைனயும், ஹதீைஸயும், 
நம்பத்தகுந்த இஸ்லாமிய வரலாற்ைறயும் பற்றற்ற நிைலயில் 
படிக்காமல் ெபாய்ைய தாராளமாக பயன்படுத்தி தவறான 
குற்றச்சாட்டுகைள சுமத்தியவர்களின் கூற்றாகும். ஆனால் 
உண்ைமயின் பக்கம் பசியும் தாகமும் ெகாண்டவர்கள் இந்தக் 
குற்றச்சாட்டுகளில் உண்ைம இல்ைல என்பைத உணர்ந்து 
ெகாள்ளும் காலம் ெநருங்கி விட்டது என்பைத நான் 
அறிேவன். மார்க்கத்தில் கட்டாயமில்ைல என்றும், யாைரயும் 
இஸ்லாத்ைத ஏற்கச் ெசய்வதற்காக வற்புறுத்தைலேயா, 
கட்டாயத்ைதேயா பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதி இல்ைல 
என்றும் அந்த மார்க்கத்தின் மைறநூல் - திருக்குர்ஆன் 
ெதளிவாகத் ெதரிவிக்கும்ேபாது அந்த மார்க்கத்ைத - 
கட்டாயப்படுத்தும் மார்க்கம் என்று விமர்சிக்க முடியுமா 
என்ன? மார்க்கத்தில் பலவந்தம் இல்ைல என்ேற 
திருக்குர்ஆன் கூறுகிறது. 



 

71 
 

எதிரிகளின் தீைமக்குப் பதிலாக தீைமையச் ெசய்ய 
ேவண்டாம் என்றும், சகிப்புத் தன்ைமையயும், 
மன்னிப்ைபயும் கைடபிடிக்க ேவண்டுெமன்றும் பதிமூன்று 
காலம் மாக  மக்காவில் இரவு பகலாக தம் ேதாழர்கள் 
அைனவருக்கும் அறிவுைர ெசய்து வந்த அந்த சிறப்பு மிகு 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பற்றி அவர்கள் 
பலவந்தத்ைத ைகயாண்டார்கள் என குற்றம்சாட்ட முடியுமா? 
ஆனால் எதிரியின் தீய ெசயல்கள் உச்ச கட்டத்ைத 
அைடந்தேபாது -இஸ்லாத்ைத துைடத்ெதறிவதற்கு எல்லாரும் 
முயன்றேபாது - இைறவனின் தன்மானம் வாைள 
எடுத்தவர்கள் வாளாேலேய அழிக்கப்பட ேவண்டும் 
என்பைத ெசயல்படுத்தியது. இது தவிர 
கட்டாயப்படுத்துவைதப் பற்றித் திருக்குர்ஆன் ஒருேபாதும் 
ேபாதிக்கவில்ைல. கட்டாயப்படுத்துவைதப் பற்றி இஸ்லாம் 
ேபாதைன ெசய்திருந்தால், மதமாற்றம் ெசய்வதற்கு 
பலவந்தம் ெசய்யப்பட்டிருந்து நபித்ேதாழர்கள் அந்த 
பலவந்தத்தின் கனிகளாக இருந்திருந்தால் ேசாதைனயான 
தருணங்களில் அவர்கள் நன்னம்பிக்ைகயாளர்கைளப் 
ேபான்று உறுதியுடனும், உளப்பூர்வமாகவும் ெசயல்பட்டிருக்க 
மாட்டார்கள். எங்கள் எஜமானர் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 
அவர்களுைடய ேதாழர்களின் நம்பிக்ைகயுணர்வும் 
ேநர்ைமயும் எப்படிப்பட்டது என்பது அைனவருக்கும் 
ெதரிந்த ஒன்றாகும். அைத நாம் குறிப்பிட்டுக் கூற ேவண்டிய 
ேதைவயில்ைல.  

 அவர்களுைடய உண்ைமயான பற்று ேநர்ைமயின் 
முன்மாதிரி எந்த அளவுக்கு உயர் தகுதியுைடயது என்றால் மற்ற 



 

72 
 

எந்த சமுதாயத்திலும் அதற்கு எடுத்துக் காட்டு காணவியலாது 
என்பது யாருக்கும் மைறவான ஒன்றல்ல. அந்த நன்றி மறவா 
சமுதாயம் வாளின் கீழும் கூட தங்களின் நன்றி மறவாைம, ேநர்ைம 
ஆகிய பண்புகைள ைகவிடவில்ைல. மாறாக, அவர்கள் தூய நபி 
(ஸல்) அவர்களின் ேதாழைமயினால் மட்டுேமயன்றி ேவறு 
எவராலும் காட்ட முடியாத அளவுக்கு ெநஞ்சிலும், இதயத்திலும் 
உண்ைமயான ஒளியால் பிரகாசிப்பவர்களாக ேநர்ைமக்கு சான்றாக 
திகழ்ந்தனர். சுருக்கமாகக் கூறுவெதன்றால், இஸ்லாத்தில் 
பலவந்தத்திற்கு இடேம இல்ைல. 

(மஸீஹ் ஹிந்துஸ்தான் ேம. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 15 
பக்கம் 11-12 ) 

 உலகில் வாழ்ந்திருந்த உண்ைம முஸ்லிம்கள் எவரும் 
இஸ்லாத்ைத வாளால் பரப்ப ேவண்டும் என்ற ெகாள்ைக 
உைடயவர் அல்லர். மாறாக, எப்ேபாதும் இஸ்லாம் 
தனக்குரிய சிறப்புகளின் காரணமாகேவ உலகில் பரவியது. 
எனேவ முஸ்லிம் எனக் கூறிக் ெகாண்டு இஸ்லாத்ைத 
வாளால்தான் பரப்ப ேவண்டும் என்று கூறுபவர் 
இஸ்லாத்திற்குரிய தனிச் சிறப்புகைள அறியாதவர்கள் என்ேற 
கூற ேவண்டும். 

(திர்யாக்குல் குலூப். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 15 பக்கம் 167) 
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18. பிரார்த்தைன (துஆ) 

 இைறயருள் ெநருங்கிவிடும்ேபாது பிரார்த்தைன 
ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படுவதற்கான வழிவைககைள இைறவன் 
ஏற்படுத்துகிறான். உள்ளத்தில் ஒரு பணிவும் உருக்கமும் 
ஏற்படுகிறது. ஆனால் பிரார்த்தைன ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும் 
காலம் வரவில்ைல என்றால் உள்ளத்தில் நிம்மதியும் திரும்பும் 
நிைலயும் ஏற்படுவதில்ைல. இயல்ைப எவ்வளவு 
வற்புறுத்தினாலும் இயல்பு கவனம் காட்டுவதில்ைல. இதன் 
காரணம் என்னெவன்றால், சில ேவைள இைறவன் 
தன்னுைடய குறிப்பிட்ட முடிைவ ஏற்க ைவக்க நாடுகிறான்; 
இன்னும் சில ேவைள ேவண்டுதைல ஏற்றுக் ெகாள்கிறான். 
எனேவ இைற கட்டைளயின் அறிகுறிையக் காணாத வைர 
ஏற்றுக் ெகாள்வைதக நான்  குைறவாகேவ எதிர்பார்க்கிேறன். 
ேமலும் பிரார்த்தைன ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படுவதனால் ஏற்படும் 
மகிழ்ச்சிைய விட இைறவனின் குறிப்பிட்ட முடிவில்  மிகுந்த 
மகிழ்ச்சியுடன் திருப்தியைடகிேறன். ஏெனனில் இைற 
முடிவில் மனநிைறவு ெகாள்வதனால் ஏற்படும்  காரணிகளும் 
அருள்களும் அதைன விட மிகுதியானைவயாகும். 

(மல்ஃபூஸாத் ெதாகுதி 1 பக்கம் 460) 
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19. மக்களிடத்து அனுதாபம் காட்டுதல் 

 முழு மனித இனத்திடமும் அன்பு காட்ட ேவண்டும் 
என்பது நம் ெகாள்ைகயாகும். ஒருவன் அக்கம்பக்கத்தில் 
வாழும் இந்துவின் வீடு தீப்பற்றி எரிவைதக் கண்டும் 
அத்தீைய அைணக்க முன்வரவில்ைல என்றால், நான் 
உண்ைமயாகேவ கூறுகிேறன் அவன் என்ைன ேசர்ந்தவன் 
இல்ைல. ேமலும் என்ைனப் பின்பற்றும் ஒருவன், கிறித்தவர் 
ஒருவர் ெகாைல ெசய்யப்படுவைதக் காணும்ேபாது அவைர 
விடுவிக்கவில்ைல என்றால் அவர் என்ைனச் ேசர்ந்தவர் 
இல்ைல என நான் உண்ைமயாகேவ கூறுகிேறன்.  

(சீராேஜ முனீர். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 12 பக்கம் 28) 

 முஸ்லிம் கிறித்தவர், இந்து, ஆரியர் ஆகிய 
எல்லாருக்கும் நான் ஒன்ைற ெதளிவுபடுத்துகிேறன். உலகில் 
எவரும் எனக்குப் பைகவர் இல்ைல. பாசமிக்க தாய் ஒருத்தி 
தன் குழந்ைதகைள ேநசிப்பைத விட மிகுதியாக மனித 
இனத்ைத நான் ேநசிக்கிேறன். உண்ைமைய ெகாைல 
ெசய்கின்ற தவறான ெகாள்ைககளுக்ேக நான் எதிரியாேவன். 
மனித ேநயம் என் கடைமயாகும். ெபாய், இைண ைவத்தல், 
ெகாடுைம, எல்லா வைகயான தீய ெசயல்கள், 
ேநர்ைமயின்ைம, அநியாயம், தீய ஒழுக்கம் ஆகியவற்ைற 
ெவறுத்து ஒதுக்குவது ஆகியைவ எனது ெகாள்ைகயாகும். 

(அர்பயீன் எண் 1 ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 17 பக்கம் 344) 
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20. வானவர்கள் 

 திருக்குர்ஆைன ஆழமாக சிந்தித்தால் மனிதன் மற்றும் 
உலகிலுள்ள எல்லாப் ெபாருள்களின் அகப்புற வளர்ச்சிக்கும் 
சில ஊடகங்கள் ேதைவ எனத் ெதரிகிறது. திருக்குர்ஆன் 
கூறும் இன்னும் சில சாத்தியக் கூறுகளிலிருந்து வானவர்கள் 
என அைழக்கப்படும் தூய ஆவிகளுக்கு விண்ணுலகப் 
ெபாருள்களுடன் உள்ள ெதாடர்புகள் ெவவ்ேவறானைவ 
எனத் ெதளிவாகத் ெதரிகிறது. சில அதற்ெகனக் குறிப்பிட்ட 
விைனத் திறத்தால் காற்ைற வீசச் ெசய்கின்றன. இன்னும் சில 
மைழையப் ெபாழியச் ெசய்கின்றன. இன்னும் சில தாம் 
விைனத் திறைன பூமியில் ெசயல்படுத்துகின்றன.  

(தவ்ஸீேஹ மராம். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 3 பக்கம் 70) 

 இன்னும் ஒன்ைற நிைனவில் ெகாள்ள ேவண்டும். 
இஸ்லாத்தின் ஷரீஅத் சட்டத்தின்படி வானவர்களின் ெசயல் 
திறன், தகுதி மனிதரின் ெசயல் திறைன விட மிகுந்ததன்று. 
மாறாக, மனிதர்களின் ெசயல் திறன்கள் வானவர்களின் ெசயல் 
திறன்கைள விடச் சிறந்தைவயாகும். ெபளதீக மற்றும் 
ஆன்மீக அைமப்புகளில் அவற்றின் ஊடகமாக வானவர்கள் 
இருப்பது அந்த வானவர்களின் சிறப்புக்கு சான்றாக 
அைமயாது. மாறாக, திருக்குர்ஆனின் ேபாதைனயின்படி 
அவர்கள் ஒரு ெதாண்டர்கைளப் ேபான்று அவ்ேவைலயில் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.  

(தவ்ஸீேஹ மராம். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 3 பக்கம் 74) 
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 வானவர்கள் இறங்குகின்றனர் என்பதன் ெபாருள் என்ன? 
என்று அறியாைமயால் சிலர் ேகட்கலாம். ஒரு மக்கள் கூட்டத்ைத 
சீர்திருத்தி அவர்கைள மார்க்கத்தின் பக்கம் மீண்டும் 
திருப்புவதற்காக ஒரு தீர்க்கதரிசி அல்லது இைறவனின் திருத்தூதர் 
அல்லது ஒரு முஹத்தஸ் (இைறவனுடன் உைரயாடுபவர்) 
வானத்திலிருந்து இறங்கும்ேபாது வானவர்களும் அவேராடு ேசர்ந்து 
இறங்குகின்றனர் என்பைத அவர்கள் அறிந்து ெகாள்ளட்டும். இந்த 
வானவர்கள் மனிதனின் உள்ளங்களில் - ஆர்வம் ெகாண்டுள்ள 
உள்ளங்களில் நுைழக்கின்றனர். நற்பண்பின் பக்கம் அவர்கைள 
இழுக்கின்றனர். இதனால் நிராகரிப்பும் வழிேகடுமான இருள் 
மைறந்து இைறநம்பிக்ைக, ேநர்ைம ஆகியவற்றின் விடியற்காைல 
உதயமாகிறது. திருக்குர்ஆனில் கூறப்படுவதாவது: ‘அதில்  - சக்தி 
மிக்க அந்த இரவில் - மலக்குகளும் ஒரு புதிய ஆவியும் தங்கள் 
இைறவனின் கட்டைளயின்படிேய எல்லா விவகாரங்களுடன் 
இறங்குகின்றனர். சாந்தி சமாதானத்துடன் விடியற் காைல 
உதயமாகும் வைர.’ (திருக்குர்ஆன் 97:5,6) இன்னும் 
ெசால்லப்ேபானால் வானத்திலிருந்து வானவர்களும் பரிசுத்த ஆவியும் 
இறங்கி வருவது என்பது ஒரு மகான் - ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஒருவர் 
இைறவனின் பிரதிநிதியாகவும் இைறயறிவிப்புகளால் 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராகவும் இப்பூமியின் மீது இறங்கும்ேபாதுதான் 
நைடெபறுகிறது. பரிசுத்த ஆவி அந்த மனிதருக்காக சிறப்பான 
ேவைல ெசய்யுமாறு ஏவப்பட்டிருக்கிறது.  

(ஃபத்ேஹ இஸ்லாம். அடிக்குறிப்பு ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 3 பக்கம் 12). 
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21. யாஜூஜ் மாஜூஜ் ஆகிேயாரின் உண்ைமத்தன்ைம 

 யாஜூஜ் மாஜூஜ் எனப்படுேவார் ெநருப்ைப பல்ேவறு 
துைறகளில் பயன்படுத்துவதில் மற்றவர்கைள விட 
வல்லவர்களும் அதில் நிபுணத்துவம் ெபற்றவர்களும் ஆவர். 
அவர்களின் ெபயர்களும் (அரபி ெமாழியில் யாஜூஜ் 
மாஜூஜ் என்ற ெசாற்கள் அஜீஜ் என்ற மூலச் ெசால்லிலிருந்து 
வந்ததாகும்) அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளாகிய கப்பல், 
ெதாடர் வண்டி மற்றும் எந்திரங்கள் ஆகியைவயும் 
ெநருப்பினால் இயங்குவைத சுட்டிக் காட்டுகின்றன. ேமலும் 
அவர்கள் ெநருப்ைபக் ெகாண்ேட ேபாரிடுவார்கள். 
ெநருப்ைப பயன்படுத்தும் திறனில் உலகிலுள்ள எல்லா 
சமுதாயங்கைளயும் விட சிறந்து விளங்குவர். இதனாேலேய 
அவர்கள் யாஜூஜ் மாஜூஜ் என அைழக்கப்படுகின்றனர். 
அவர்கள் ஐேராப்பிய சமுதாயமாவர். அவர்கள் எந்த 
அளவுக்கு ெநருப்ைப பயன்படுத்துவதில் ஆற்றலும், 
திறைமயும், அறிவுக் கூர்ைமயும், ெதாழில் நுட்பமும் 
வாய்ந்தவர்கள் என்பைத எடுத்துைரக்கத் ேதைவயில்ைல. 
இஸ்ேரல் தூதர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ெசன்ற கால 
நூல்களிலும் ஐேராப்பிய மக்கைளேய யாஜூஜ் மாஜூஜ் 
எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமன்று. பழங்கால 
ரஷ்யாவின் தைலநகரான மாஸ்ேகாவின் ெபயரும் 
எழுதப்பட்டுள்ளது. எனேவ (ேகாக் மேகாக்) யாஜூஜ் மஜூஜ் 
காலத்தில் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் ேதான்றுவார் என 
விதிக்கப்பட்டது.  

(அய்யாமுஸ் ஸுலஹ். ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 14 பக்கம் 
424-425) 
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22. ஒளியின் காலம் 

 பருவக் காலத்தின் கனிகள் ேதான்றுவது ேபான்று 
இந்த ஒளியும் உரிய ேநரத்தில் இறங்குகிறது. அது தானாகேவ 
இறங்குவதற்கு முன் யாராலும் அைதக் ெகாண்டு வரவும் 
முடியாது; அது இறங்கும்ேபாது அைத யாரும் தடுத்து 
நிறுத்தவும் முடியாது. ேவற்றுைமகளும், கருத்து 
ேவறுபாடுகளும் இருந்தாக ேவண்டும்; ஆயினும் முடிவில் 
உண்ைம நிைலெபறும். ஏெனனில் இது மனிதனின் 
ேவைலயன்று; மனிதக் குமாரனுக்கு இதில் எந்தப் பங்கும் 
இல்ைல. இது, பருவக் காலங்கைள மாறச் ெசய்யும்; 
காலத்ைத நகரச் ெசய்யும்; இரைவப் பகலாகவும், பகைல 
இரவாகவும் மாற்றும் இைறவனின் ெசயலாகும்.  

 அவன் இருைளப் பைடத்திருக்கிறான். ஆனால் 
அவன் ஒளிைய விரும்புகிறான். அவன் ஷிர்க்ைக-
இைறவனுக்கு இைணைவக்கும் பல ெதய்வ வழிபாட்ைட 
பரவ விட்டிருக்கிறான். ஆனால் தவ்ஹீைத - ஓரிைற 
ெகாள்ைகைய அவன் ெபரிதும் விரும்புகிறான். அவன் தனது 
மகத்துவம் ேவறு யாருக்கும் ெகாடுக்கப்படுவைத 
விரும்புவதில்ைல. மனிதன் பிறந்த நாள் முதல் மனிதன் 
உலகிலிருந்து மைறயும் நாள் வைர இைறவன் தனது 
தவ்ஹீைத - அவனது ஏகத்துவத்ைத ஆதரிக்கின்றான் 
என்பேத அவனுைடய இயற்ைகச் சட்டமாகும்.  
(மஸீஹ் ஹிந்துஸ்தான் ேம. ரூஹானீ கஸாயின் ெதாகுதி 15 
பக்கம் 65) 
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இைறவா! எல்லாம் பைடத்தவேன! குைறகைள 
மைறப்பவேன! எல்லாம் வல்லவேன என் அன்பேன! 
எனக்கு அருள் பாலிப்பவேன! என் பாதுகாவலேன. 

நீ என்ைன விரும்பியது முற்றிலும் உன் அருளும் 
கருைணயுேம ஆகும். மற்றபடி உன் சன்னிதியில் 

ெதாண்டர்களுக்கு என்றும் குைறவில்ைல. 

நண்பர்கள் என தம்பட்ட மடித்தவர்கள் எல்லாம் பைகவர்கள் 
ஆகிவிட்டனர் ஆனால் ேதைவைய நிைறேவற்றுபவேன! 

என்றும் நீ என்ைன ைகவிட்டதில்ைல. 

ஒப்பற்ற நண்பேன! உயிரின் அைடக்கலேம! எனக்கு நீேய 
ேபாதும். நீயன்றி நானில்ைலேய. 

உன் அன்ைப இழந்திருப்பின் மண்ேணாடு மண்ணாகி 
இருப்ேபன் பின்னர் அப்புழுதி எங்ேக எறியப்படும் 

என்பைத இைறவேன நன்கறிவான். 

இைறவேன! என் உடல் உயிர் உள்ளம் எல்லாம் உன் 
வழியிேல! உன்ைனப் ேபான்று ஓர் அன்பைன 

காண்பதில்ைலேய. 

உன் நிழலிேல என் ஆரம்ப நாள்கள் கழிந்தன. உன் 
மடியிேல பால் அருந்தும் குழந்ைத ேபான்று நான் 

வளர்ந்ேதன். 

உன்ைனப்ேபான்று அன்புைடயாைர உலகினில் எங்கும் 
கண்டதில்ைல. உன்ைனப் ேபான்று இரக்கமுள்ள 
நண்பைன என்னால் எங்கும் காணமுடியவில்ைல. 
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தகுதியற்றவன் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படுவதில்ைலயாம்! 
தகுதியற்ற எனக்ேகா உன் அைவயில் உயர் தகுதி 

கிைடத்துள்ளேத! 

எனக்காக ெபாழிந்த உனது அருளும் உதவியும் இறுதி 
நாள் வைரயில்  என்னால் எண்ணி முடியாத அளவினேவ! 

(பராஹீேன அஹ்மதிய்யா. பாகம் 5. ரூஹானீ கஸாயின் 
ெதாகுதி 21 பக்கம் 127 


