
 

 

மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்வுக்கு நன்மம 

தரும் வழி முமைகள் 

1. மகிழ்ச்சியான வாழ்வுக்கு 

ஈமானும் நற் கருமங்களுமம 

அடிப்பமைக் காரணங்கள். 2. 

முஃமின், தனக்மகற்படும் நன்மம 

தீமமகளுக்கு நன்ைி சசலுத்துவதன் 

மூலமும், சபாறுமம மூலமும் எதிர் 

சகாள்வான். 3. முஃமினல்லாதவன் 

தான் விரும்பியமத அமையும் 

மபாது, அதமன 



 

 

அகங்காரத்துைனும், நன்ைி மகைான 

நிமலயிலுமம எதிர் சகாள்வான். 

அதனால் அவனின் குணங்கள் 

மமலும் மமாசமமையும். 

மிருகங்கமைப் மபான்று 

மபராமசயும், உலக இச்மசயும் 

அவனிைம் அதிகாிக்கும். 

https://islamhouse.com/2782092 
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o மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்வுக்கு 

நன்மம தரும் வழி 

முமைகள்!  

o ஆசிாியாின் முன்னுமர  

o மகிழ்ச்சியான வாழ்வுக்கு 

ஈமானும் நற் கருமங்களுமம 

அடிப்பமைக் காரணங்கள்  

o நல்ல காாியங்கைிலும், 

பயனுள்ை அைிவு சார்ந்த 

விையங்கைிலும் கவணம் 

சசலுத்தல்.    

o அல்லாஹ்மவ நிதமும் 

நிமனவு கூைல்       

o தன்மன விை கீழ் நிமலயில் 

இருப்மபாமர 

அவதானித்தல் மவண்டும்    



 

 

o கவமல தரும் 

காாியங்கமைத் தவிர்த்தல்   

o மன, சாீர மநாய்களுக்கு 

சஞ்ஜீவி  

o ஒருவர் இன்சனாருவர் 

நிமலமயத் துருவி பார்க்க 

மவண்ைாம்  

o நிம்மதியான வாழ்மவ நல் 

வாழ்வு  

 மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்வுக்கு 

நன்மம தரும் வழி முமைகள் 

ஆசிாியாின்சபயர் 

 அஷ்மைக் அப்துர் ரஹ்மான் பின் 

நாஸிர் அஸ் ஸஅதீ 



 

 

கிழ்ச்சிகரமான வாழ்வுக்கு நன்மம 

தரும் வழி முமைகள் 

என்னுமர 

அைவற்ை அருைாைனும் நிகரற்ை 

அன்புமைமயானுமாகிய 

அல்லாஹ்வின் திரு நாமம் சகாண்டு 

ஆரம்பம்  சசய்கிமைன். 

புகழ் யாவும் அல்லாஹ்வுக்மக 

சசாந்தம். கருமணயும் சாந்தியும் 

நமது தூதர் முஹம்மது (ஸல்) 

அவர்கைின் மீதும் அன்னாாின் 

கிமையார், மதாழர்கள் யாவாின் 

மீதும் உண்ைாவதாக 



 

 

பரபரப்பான உலகில் மனிதன் 

ஏதாகிலும் ஒரு காாியத்தில், அல்லது 

பிரச்சிமனயில் சிக்குண்ை 

வனாகமவ இருக்கின்ைான். 

காமலயில் எழுந்தது முதல் இரவில் 

நித்திமரக்குச் சசல்லும் வமரயில் 

சபரும்பாண்மமயான மக்கைின் 

மனதில் கவமலகள் நிமைந்து, 

நிம்மதி இழந்மத காணப் 

படுகின்ைன. அவர்கள் 

எப்சபாழுதும் மன அமமதிக்காக 

ஏங்குகின்ைனர். அதமன அமைந்து 

சகாள்வதற்ைகாகப் பலரும் பல 

வழிகைிலும் முயன்ை மபாதிலும் 

அமவ உாிய பலமனத் தந்ததாகத் 

சதாியவில்மல. 



 

 

உண்மமயில் மன அமமதி என்பது 

அல்லாஹ்மவ நிமனவு 

கூறுவதாலும், அவனின் 

கட்ைமைகளுக்கு 

அடிபணிவதாலுமம சாத்தியமாகும். 

எனமவ யார் 

அந்த  வழிமுமையிமன ஏற்று 

நைந்தார்கமைா, அவர்கள் சஜயம் 

சபற்ைனர் என்பதற்கு அவர்கைின் 

வாழ்க்மக சாட்சி கூறும். 

மன நிம்மதிக்கு இஸ்லாம் மார்க்கம் 

தரும் வழி முமைகமைத் சதாகுத்து 

 என்ை الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

சபயாில், அஷ்மைக் அப்துர் 

ரஹ்மான் பின் நாஸிர் அஸ் ஸஅதீ 

அவர்கள் மைல் ஒன்மை 



 

 

எழுதியுள்ைார். அதமனமய 

அடிமயன் “மகிழ்ச்சிகரமான 

வாழ்வுக்கு” என்ை சபயாில் சமாழி 

சபயர்த்துள்மைன். யாவரும் இதன் 

மூலம் பயன் சபை அல்லாஹ் அருள் 

புாிவானாக.  

Ymsi.Imam (Rashadi-Bangaloor) 

10/11/2015 
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அைிமுகம் 

அைவற்ை அருைாைனும் நிகரற்ை 

அன்புமைமயானு மாகிய 



 

 

அல்லாஹ்வின் திரு நாமம் சகாண்டு 

ஆரம்பம்  சசய்கிமைன் 

நம் முன்னுள்ை இம்மைல், மனித 

சார்புகமை விட்டும் நீங்கி 

அல்குர்ஆன், அல்ஹதீஸ்கைின் 

அடிப்பமையில் உண்மமயான 

மகிழ்ச்சிமயயும், ஈமைற்ைத்மதயும் 

மதடும் மனிதனுக்குத் மதமவயான 

திட்ைங்கமை முன் மவக்கின்ைது. 

உண்மமயில் எல்லா விசுவாசிகளும் 

இந்த மகிழ்ச்சியிமனமய சவகுவாக 

எதிர்பார்க்கின்ைனர். இஸ்லாமிய 

சமூகம் அவ்வாைான ஒரு சூழலில் 

வாழ்வமதமய விரும்புகின்ைது. 

ஏசனனில் இத்தமகய வழி ஒன்ைின் 

மூலம்தான்  அல்லாஹ்வின் மீதான 



 

 

அச்சத்மதயும், அவனின் 

திருப்திமயயும்  அமைவதற்கு ஏற்ை 

வழிவமக கமைச் சசய்ய முடியும். 

இம்மைலின் ஆசிாியர், அப்துர் 

ரஹ்மான் பின் நாஸிர் பின் 

அப்துல்லாஹ் அஸ்ஸஅதீ, என்ை 

மாசபரும் அைிஞர்  ஸவுதி 

அமரபியாவின் அல் கஸீம் 

மாகாணத்தின், உமனஸா எனும் 

நகரத்மதப் பிைப்பிைமாகக் 

சகாண்ைவர். இவாின் சிறு 

பிராயத்திமலமய அவாின் தந்மத 

இமையடி ஏகினார். இருப்பினும் 

அவாிைம் விமவகமும், கல்வியின் 

பால் மதட்ைமும் நிமைந்து 

காணப்பட்ைன. எனமவ அவர் 



 

 

தன்னுமைய சிறு வயதிமலமய 

அல்குர்ஆமன மனனமிை 

ஆரம்பித்தார். தனது 

பண்ணிரண்ைாவது வயதில் 

அதமன முற்ைாகத் திைம்பை 

மனனம் சசய்து முடித்தார். 

அதமனத் சதாைர்ந்து உள்ளூர் 

அைிஞர்கைிைமும், தன் ஊருக்கு 

வருமக தந்த சவைியூர் 

அைிஞர்கைிைமும் பல்வமக 

கமலகமையும், கல்விமயயும் அவர் 

கற்கலானார். அவருமைய அயராத 

இந்த முயற்சியின் பயனாக கல்வி 

ஞானத்தின் சபரும் 

பாக்கியத்மதயும், அந்தஸ்மதயும் 

அமையப் சபற்ைார்.   



 

 

மமலும் அவர் தன் இருபத்து 

மூன்ைாம் வயதில் கற்பிக்கும் 

பணிமயத் ஆவம்பித்தார். 

அப்மபாதும் அவர் கல்விமய 

மமலும் மதடுவதிலும், அதமன 

அபிவிருத்தி சசய்து அதமன 

வைப்படுத்திக் சகாள்வதிலும் 

சதாைர்ந்தும் ஆர்வம் காட்டி 

வந்தார். இவ்வாறு அவர் 

தன்னுமைய ஆயுட் காலத்மத 

அைிவுப் பணிக்காகமவ அர்ப்பணம் 

சசய்தார். எனமவ இவாின் 

அைிவின் மூலம் 

பயணமைந்தவர்கைின் 

எண்ணிக்மக ஏராைம். இவருக்குக் 

கல்வியூட்டிய ஆசான்கைில் 



 

 

முக்கியமாக இருவமரக் 

குைிப்பிைலாம்: 

1:அஷ்சைய்க் இப்ைாஹீம் பின் 

ஹம்து பின் ஜாஸிர் என்பவர். இவர் 

அன்னாாின் ஆரம்ப ஆசான் 

ஆவார். 

2: “உமனஸா”வில் நீதிபதியாகக் 

கைமமயாற்ைிய அஷ்சையக் 

ஸாலிஹ் பின் உமஸமீன். 

இவாிைமிருந்து அல் உஸூல், அல் 

பிக்ஹு, அத்சதௌஹீத், தப்ஸீர், 

அைபு சமாழி மபான்ை கமலகமைக் 

அவர் கற்றுத் மதர்ந்தார். மமலும் 

தன் ஆசானின் இறுதி காலம் வமர 

அவாின் சாவகாசத்துைன் இருந்த 



 

 

வந்தார். இவ்வாறு தன் ஆசானிைம் 

கல்வி ஞானம் சபற்றுத் மதர்ந்த 

சைய்க் அப்துர் ரஹ்மான் அவர்கள் 

பிக்ஹு கமலயிலும், உஸூலுல் 

பிக்ஹிலும் நல்ல பாண்டித்தியம் 

சபற்ைிருந்தார். அது மாத்திரமின்ைி 

சதௌஹீத் சம்பந்தமான நூல்கைில், 

குைிப்பாக இப்னு மதமிய்யா, 

இப்னுல் மகயிம் (ரஹ்) 

ஆகிமயாாின் ஆக்கங்கைில் அதிகக் 

கவணம் சசலுத்தி வந்தமமயால் 

சதௌஹீத் விையத்திலும் 

அன்னாருக்கு பூரண பாிச்சயம் 

இருந்தது. அவ்வாமை தப்ஸீர் 

கமலமயயும் கற்றுத் மதர்ந்த 

அன்னாருக்கு அத்துமரயிலும் அதிக 



 

 

ஈடுபாடிருந்தது. எனமவ 

தப்ஸீாிலும், ஏமனய துமரகைிலும் 

பல நூல்கமை அவர் எழுதினார். 

அவற்ைின் விவரம் வருமாறு: 

*தப்ஸீர் துமர நூல்கள் 

:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان 1

 )ثمانية أجزاء(

 :تيسير اللطيف المنان في خالصة تفسير القرآن 2

 :القواعد الحسان لتفسير القرآن3

கால மநர பராமாிப்புப் பற்ைிய 

நூல்கள் 

 :اإلرشاد إلى معرفة األحكام 4

 :الرياض الناضرة5

 :بهجة قلوب األبرار 6



 

 

 :منهج السالكين7

 :حكم شرب الدخان8

 :الفتاوى السعدية9

 :خطب منبرية10

 :الحق الواضح المبين11

 :توضيح الكافية الشافية 12

இமவ தவிர்ந்த பிக்ஹு, சதௌஹீத், 

உஸூல், சமூக ஆய்வுகள் மற்றும் 

மார்க்கத் தீர்ப்புக்கள் சம்பந்தமான 

பத்வாக்கள் பற்ைிய ஆக்கங்கள் என 

இன்னும் பல நூல்கள் 

எழுதியுள்ைார். 

இவ்வாறு கல்விப் பணியில் தன் 

ஆயுைின் சபரும் பகுதிமயக் கழித்த 



 

 

சைய்க் அவர்கள் திடீர் என கடும் 

சுகவீனத்திற்கு இலக்கானார். அது 

அன்னாாின் மரணத்திற்குக் 

காரணமாக அமமந்தது. ஹிஜ்ாீ 

1376 ம் ஆண்டு, ஜமாதுல் தானீ, 

23ம் தியதி வியாழக்கிழமம 

உமனஸா நகாில் அன்னவாின் 

உயிர் பிாிந்தது. சைய்க் 

அவர்கமைப் பற்ைி அைிந்த, 

மகள்வியுற்ை சகலாின் மனதிலும் 

அது ஆழமான தாக்கத்மதயும், 

கவமலமயயும் ஏற்படுத்தியது. 

அல்லாஹ் தன் அருமை 

அன்னாருக்குத் தாராைமாகத் 

தந்தருள் வானாக. மமலும் 

அன்னாாின் அைிவின் மூலம் நாமும் 



 

 

பயன் சபை அருள் பாைிப்பானாக. 

ஆமீன்.  

                         ___________________

__________________________ 

 ஆசிாியாின் முன்னுமர 

புகழ் யாவும் அல்லாஹ்வுக்மக 

சசாந்தம். வணக்கத்திற்குத் 

தகுதியானவன் அல்லாஹ் 

ஒருவமன யன்ைி யாரும் இல்மல 

என்று சாட்சி பகர்கின்மைன். 

மமலும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 

அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதரும் 

ஆவார் என்றும் சாட்சி 

பகர்கின்மைன். கருமணயும் 

சாந்தியும் அன்னார் மீதும், 



 

 

அன்னாாின் கிமையார், மதாழர்கள் 

மீதும் உண்ைாவதாக. 

நிச்சயமாக மனிதன் தன் மனக் 

கவமலகள் நீங்கி, நிம்மதியாகவும் 

மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க மவண்டு 

சமன்பமதமய விரும்புகிைான். மன 

அமமதி மூலம் தான் வாழ்வு நலம் 

சபறும், முகமலர்ச்சி உண்ைாகும். 

இதமன மார்க்க வழிமுமைகள், 

இயற்மக வழிமுமைகள், மற்றும் 

அனுஷ்ட்ைான வழிமுமைகள் என 

பல அணுகு முமைகள் மூலம் 

சபற்றுக் சகாள்ளும் வாய்ப்புக்கள் 

உள்ைன. எனினும் இமவ 

அமனத்மதயும் ஒருங்மக அமையப் 

சபறும் வாய்ப்பு ஒரு 



 

 

முஃமினுக்மகயன்ைி மவறு 

எவருக்கும் கிட்ைாது. ஆயினும் 

ஏமனமயார் இவற்ைில் ஏதாகிலும் 

ஒரு அணுகு முமைமய அமையப் 

சபைலாம். அது அவர்கைின் 

சிந்தமன மூலம் கண்ைைிந்த ஒரு 

வழியாகவும் அமமயலாம். எனினும் 

அது பூரணப் பயமணத் தராது. 

அத்துைன் பூரணப் பயமணத் 

தரக்கூடிய மிகவும் சிைந்த 

வழிமுமைமயப் சபறும் 

வாய்ப்மபயும் அவர்கள் இழந்து 

விடுவர். 

எந்த உயர்ந்த இலட்சியத்மத 

அமையும் சபாருட்டு மக்கள் 

அமலகின்ைனமரா, அதமனப் 



 

 

சபற்றுக் சகாள்ளும் வமகயில் என் 

மனதில் மதான்ைிய சில 

காாியங்கமை இந்த மைல் மூலம் 

முன் மவக்க விமைகின்மைன். 

இந்த வழிமுமைகமை ஏற்று 

சசயல்பட்ை சிலர் மகிழ்ச்சியான, 

சிைந்த வாழ்க்மகயிமன அனுபவித் 

தனர். மமலும் சிலர் அதமன 

முற்ைிலும் புைக்கணித்தனர். அதன் 

காரணமாக அவர்கள் 

துரதிஷ்ைமான சநருக்கடியான 

வாழ்க்மகமய எதிர் சகாண்ைனர். 

இன்னும் சிலர் தமக்குக் கிமைத்த 

வாய்ப்புக்கைின் பிரகாரம் 

இரண்டுக்கும் இமைப் பட்ை 

நிமலயில் இருந்தனர். 



 

 

எவ்வாைாயினும் நற் கருமங்கமைச் 

சசய்யவும் தீய காாியங்கமை 

விட்டும் தவிர்ந்து சகாள்ைவும் 

வாய்ப்பும் உதவியும் அைிப்பவன் 

அல்லாஹ் ஒருவமன. ஆமகயால் 

நம்மமனவருக்கும் அவன் துமண 

புாிவானாக. 

                        ___________________

__________________________  

 மகிழ்ச்சியான வாழ்வுக்கு ஈமானும் 

நற் கருமங்களுமம அடிப்பமைக் 

காரணங்கள் 

இவற்மை அமைய முக்கிய 

அடிப்பமைக் காரணிகைாக 

விைங்குபமவ ஈமானும் 



 

 

ஸாலிஹான அமல்களுமம. இதமன 

அல்லாஹ்வின் வாக்கு இவ்வாறு 

இயம்புகிைது. 

ن ذََكٍر أَْو أُنثَٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمِّ

أَْحَسِن َما َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرُهم بِ  ۖ   فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً َطيِِّبَةً 

 /النحل﴾97﴿ َكانُوا يَْعَملُونَ 

“ஆண் அல்லது சபண் – அவர் 

விசுவாசம் சகாண்ைவராக இருக்க, 

யார் நற்சசயமல சசய்தாமரா 

நிச்சயமாக நாம் அவர்கமை நல்ல 

வாழ்க்மகயாக வாழச் சசய்மவாம். 

இன்னும் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு 

அவர்கைது கூலிமயமய  அவர்கள் 

சசய்துக் சகாண்டிருந்தவற்ைில், மிக 

அழகானமதக் சகாண்டு நாம் 

சகாடுப்மபாம். (16:97) 



 

 

இவ்வசனத்தின் மூலம் யார் 

ஈமானும் நற்சசயல்களும் 

உமையவராக இருக்கின்ைாமரா, 

அவருக்கு இவ்வுலகில் 

நல்வாழ்மவயும், இம்மமயிலும் 

மறுமமயிலும் நற்கூலிமயயும் 

தருவதாக அல்லாஹ் 

வாக்கைித்துள்ைான். 

நற்சசயலுக்குப் பயன் தரக்கூடிய, 

மற்றும் உள்ைத்மதயும் 

பண்புகமையும் சீர்படுத்தக்கூடிய 

சாியான ஈமாமனப் சபற்ை 

முஃமின்கைிைம் இந்த அடிப்பமை 

காரணிகள் இருக்கின்ைபடியால், 

அவர்கள் ஈருலகிலும் 

மகிழ்ச்சிமயயும் முக மலர்ச்சிமயயும் 



 

 

தருகின்ை, மற்றும் துக்கம் 

துயரங்கமை அகற்றுகின்ை 

வழிமுமைகமை அமையப் 

சபறுவார்கள் என்பது நிச்சயம். 

நிச்சயமாக ஒரு முஃமின் எதிர் 

சகாள்ளும் சந்மதாைங்கள், 

சவறுப்பூட்டும் விையங்கைின் 

ஊைாக அவனின் சம்பாத்தியமும், 

நலன்களும் இரட்டிப்பமையும் 

என்பமத அடுத்து வரும் நபி 

சமாழியில்  அைிவுறுத்தப்பட்டுள்ை

து. 

َجبًا ألمِر عَ  ":"قال رسوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم

المؤمِن إِنَّ أْمَره ُكلَّهُ لهُ َخيٌر وليَس ذلَك ألَحٍد إال 

اُء َشَكَر فكانْت َخيًرا لهُ وإْن  للُمْؤمِن إِْن أَصابتهُ َسرَّ

اُء َصبَر فكانْت َخيًرا لهُ   .رواهُ ُمْسِلمٌ  ." أَصابتهُ َضرَّ



 

 

“முஃமினின் காாியங்கள் 

அமனத்தும் விசித்திர மானமவ. 

முஃமினான அடியானின் எல்லா 

காாியங்களும் நன்மம பயக்கக் 

கூடியமவமய. இது முஃமிமனத் 

தவிர மவறு எவருக்கும் சாத்திய 

மாகாது. ஏசனனில் அவனுக்கு 

மகிழ்ச்சி தரும் காாியம் ஏதும் 

மநாிட்ைால், அவன் நன்ைி 

சசலுத்துவான். அப்சபாழுது அது 

அவனுக்கு நன்மமயாக அமமந்து 

விடும். மமலும் அவனுக்கு தீமம 

ஏதும் ஏற்பட்ைாமலா, 

சபாறுமமமய கமைப்பிடிப்பான். 

அப்சபாழுது அதுவும் அவனுக்கு 

நன்மமயாக ஆகிவிடும்” என்று 



 

 

ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் 

நவின்ைார்கள்.(முஸ்லிம்)  

மமலும் இதிலிருந்து முஃமின், 

அவனின் ஈமானினதும், 

அமல்கைினதும் ஏற்ைத் தாழ்வுகளுக் 

மகற்ப அவன் நன்மம தீமம 

இரண்டு விையங்கமையும் 

சந்திக்கின்ைான் என்பமதக் காண 

முடிகின்ைது. எனமவ இவ்விரு 

நிமலகமையும் ஏற்றுக் சகாள்ளும் 

பண்மபப் சபற்ைவன், நாம் 

குைிப்பிட்ைது மபால அவன் 

தனக்மகற்படும் நன்மம 

தீமமகளுக்கு நன்ைி சசலுத்துவதன் 

மூலமும், சபாறுமம மூலமும் எதிர் 

சகாள்வான். அதனால் அவன் 



 

 

வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், 

முகமலர்ச்சியும் ஏற்படும். மமலும் 

அவனின் துக்கம் துயரம் நீங்கும். 

அவனின் மன உமைச்சலும் 

துரதிஷ்ைமும் விழகி அதமனத் 

சதாைர்ந்து அவனின் உலக வாழ்வு 

வைம் சபறும். 

ஆனால் இதற்கு மாைாக 

முஃமினல்லாதவன் தான் 

விரும்பியமத அமையும் மபாது, 

அதமன அவன் 

அகங்காரத்துைனும், நன்ைி மகைான 

நிமலயிலுமம எதிர் சகாள்வான். 

அதனால் அவனின் குணங்கள் 

மமலும் மமாசமமையும். 

மிருகங்கமைப் மபான்று 



 

 

மபராமசயும், உலக இச்மசயும் 

அவனிைம் அதிகாிக்கும். அவனின் 

மனம் ஒரு மபாதும் 

சாந்தியமையாது. மாைாக 

அவனுக்குப் பல சநருக்கடிகள் 

உண்ைாகும். தான் சபற்ை 

அபிலாமைகள் நீங்கி விடுமமா 

என்ை அச்சம் அவமன வாட்டும். 

அதனால் பல முரண்பாடுகமை 

அவன் சந்திப்பான். அவனின் மனம் 

ஒரு மபாதும் திருப்தியமையாது. 

ஆமகயால் மமலும் பல 

விையங்கைின் மீதும் அவனுக்கு 

மமாகம் அதிகாிக்கும். சில மவமை 

அவன் அபிலாமைமய 

அமையலாம், அல்லது அமையாமல் 



 

 

இருக்கலாம். அப்படி அதமன 

அவன் அமைந்து சகாண்ைாலும், 

அவனின் கவமல அவமன விட்டும் 

அகலாது. இது இவ்வாைிருக்க 

சவறுப்பூட்டும் சம்பவங்கள் 

அவமனக் குறுக்கிடும் மபாது 

அதமனக் கவமலயுைனும் 

அச்சத்துைனுமம அவன் எதிர் 

சகாள்வான். அவன் வாழ்வில் 

ஏற்படும் துரதிஷ்ைத்மதயும், மன 

அழுத்தத்மதயும் பற்ைிக் மகட்க 

மவண்டியமத இல்மல. இத்தமகய 

அச்சங்களுக்கு இலக்காகும் அவன், 

சில மவமை மிகவும் மமாசமான 

நிமலகளுக்கும், சநருக்கடி 

களுக்கும் ஆலாகலாம். 



 

 

இவற்மை  நல்ல கருமங்கள் மூலம் 

நன்மமமய ஈட்டிக் சகாள்ை 

மவண்டு சமன்ை எண்ணமும், 

கஷ்ைத்மதச் தாங்கிக் சகாள்ளும் 

சபாறுமமயும் அவனிைம் 

இல்லாததன் விமைமவ இது. 

இமவ யாவும் அனுபவத்தில் 

சதாிகின்ைமவ. இப்படிப்பட்ை 

ஒருவமர சக மனிதர்கைின் 

நிமலமயாடு நீங்கள் ஒப்பிட்டு 

மநாக்கினால், ஈமானின் 

மஜாதியுைன் சசயலாற்றும் ஒரு 

முஃமினுக்கும், அதற்கு மாைான 

இன்சனாரு வனுக்கும் இமைமய 

உள்ை சபரும் வித்தியாசத்மத 

நீங்கள் காண்பீர்கள். ஏசனனில் 



 

 

இஸ்லாமிய மார்க்கமானது 

அல்லாஹ், தன் அடியார்களுக்கு 

வழங்கிய அருட்சகாமை எதுவாக 

இருந்தாலும் அதமன அடியான் 

பூரண திருப்தியுைன் ஏற்றுக் 

சகாள்ை மவண்டும் என்பமதத் 

தூண்டி வருகின்ைது. 

எனமவ யாவரும் இலக்காகும் 

மநாய், வறுமம மபான்ை 

மசாதமனகள் ஒரு முஃமிமன எதிர் 

சகாள்ளும் மபாது, அவன் தான் 

சபற்றுள்ை ஈமானின் 

காரணமாகவும், அல்லாஹ் தனக்கு 

அைித்துள்ை திருப்தியமையும் 

மமனா பாவத்தின் காரணமாகவும் 

அந்த மசாதமனகமை அவன் தன் 



 

 

கண் குைிர்ச்சிக்கான 

காரணங்கைாகமவ காண்பான். 

எனமவ தன்னால் அமைய இயலாத 

ஒன்மைத் மதைமாட்ைான். மாைாகத் 

தன்மன விை தாழ்ந்த நிமலயில் 

இருப்பவமன அவதானிப் பாமன 

யன்ைி, தன்னிலும் மமல் நிமலயில் 

இருப்பவமன அவதானிக்க 

மாட்ைான். சில மவமை உலக வசதி 

வாய்ப்புக்கள் யாவும் கிமைக்கப் 

சபற்ை ஒருவன், திருப்தியற்ை 

நிமலயில் இருப்பமத அவன் 

காணும் பட்சத்தில், அவனுக்கு தன் 

நிமல கண்டு மமலும் சந்மதாசமும், 

முகமலர்ச்சியும் அதிகாிக்கும்.    



 

 

ஆனால் ஈமானின் பிரகாரம் கரும 

மாற்ைாதவனின் நிமலமயா, அவன் 

ஏதாகிலும் ஒரு மநாயால் 

மசாதிக்கப்படும் மபாது, அல்லது 

உலகத் மதமவ எதமனயும் அவன் 

இழக்கும் மபாது அவன் 

அழிவினதும், துரதிஷ்ைத்தினதும் 

விைிம்பில் இருப்பமதக் 

காண்பீர்கள். 

இன்சனாரு உதாரணத்மதக் 

கவணிப்மபாம். ஏமதனும் பயங்கர 

சம்பவம் நிகழும் மபாதும், 

மனிதர்கமை சநருக்கடிகள் வந்து 

மசரும் மபாதும் சாியான ஈமாமனப் 

சபற்ைவனின் மனம் உறுதியாகவும் 

அமமதியாகவும் இருக்கக் 



 

 

காண்பீர்கள். மமலும் 

தன்னிைமிருந்து மமைந்து மபான 

அந்த சசல்வாக்கு, சிந்தமன, வாக்கு 

வன்மம, சசயற் திைன் என்பவற்மை 

மீண்டும் நிர்வகித்து அவற்மை 

மறுபடியும் நமை முமைப் படுத்தும் 

தமகமமயும் வலிமமயும் அவனிைம் 

இருக்கவும் காண்பீர்கள். 

இதுசவல்லாம் சநருக்கடி கமைத் 

தாங்கும் மனவலிமம அவனிைம் 

இருக்கின்ை படியால்தான். 

இத்தமகய நிமலதான் மனிதனுக்கு 

ஆறுதமலயும், மன உறுதிமயயும் 

தர முடியும்.     

ஆனால் ஈமாமன இழந்தவனின் 

நிமலமயா மாறுபட்ைது. அச்சமும் 



 

 

பீதியும் ஏற்படுகின்ை மபாது 

அவனின் மனம் உமைந்து விடும். 

அவனின் நாைங்கள் இறுகி விடும். 

அவனின் சிந்தமனகள் சிதைி விடும். 

அவனுள்மை பயமும் பீதியும் குடி 

சகாள்ளும். மமலும் அவனின் 

அகத்திலும் புரத்திலும் அச்சமும் 

கவமலயும் வியாபிக்கும். அவனின் 

இந்த நிமலமய வார்த்மதகைால் 

வடிக்க இயலாது. 

இப்படிப்பட்ைவர்கள் தங்கைின் 

சநருக்கடிகமை அகற்றுவதற்கு 

இயற்மகயான பயிற்சி முமைகள் 

மூலம் வழி காணாது மபானால், 

அவர்கைின் மனப்பலம் அழிந்து 

விடும். அவர்கைின் இரத்த 



 

 

நாைங்கள் இறுகி விடும். 

இதுசவல்லாம் அவர்கைிைம் 

எமதயும் தாங்கும் ஈமானிய 

சபாறுமம இன்மமயாலாகும். 

குைிப்பாக கவமலயும் 

சநருக்கடிகளும் மிகுந்த மநரத்தில் 

இந்தப் பலவீனம் அவர்கைிைம் 

மமமலாங்கிக் காணப்படும். 

முயற்சி மூலம் வீரத்மத அமையப் 

சபறும் விையத்தில் நல்லவனும் 

சகட்ைவனும், முஃமினும் காபிரும் 

சமமானவர்கள். இத்தமகய 

வீரத்தின் மூலம் பயங்கரங்கமை 

இலகுவானமவயாகவும், 

அற்பமாகவும் காணலாம். ஆனால் 

ஒரு முஃமிமன சபாருத்த வமர, 



 

 

அவனின் பலமான ஈமான், 

சபாறுமம, அல்லாஹ்வின் மீதான 

அவனின் தவக்குல், நம்பிக்மக, 

மற்றும் அல்லாஹ்விை மிருந்து நற் 

கூலிமய எதிர்பார்த்தல் 

என்பவற்ைின் காரணமாக அவனின் 

வீரம் மமலும் அதிகாிக்கும். 

பயத்தின் அழுத்தம் அவனிைம் 

தணிந்து விடும். இவ்வாறு பல 

வமகயிலும் அவன் சிைப்புற்று 

விைங்குவான். இனி அல்லாஹ் 

கூறுவமதக் கவணியுஙகள். 

إِن تَُكونُوا تَأْلَُموَن فَإِنَُّهْم يَأْلَُموَن َكَما 

ِه َما اَل  ۖ   تَأْلَُمونَ  َوتَْرُجوَن ِمَن اللَـّ

 (104)النساء/ۖ   يَْرُجونَ 



 

 

“நீங்கள் துன்பமமைந்தது மபான்று 

அவர்களும்  துன்பம் அமைவர். 

மமலும் அவர்கள் ஆதரவு 

மவக்காதமத (நற்கூலிமய) 

அல்லாஹ்விைமிருந்து 

நீங்கள்    ஆதரவு மவக்கிைீர்கள்.” 

(4:104)   

துக்கம் துயரங்கமை அகற்றும் 

மற்றுசமாரு காரணமாக 

விைங்குவது, சசால்லாலும் 

சசயலாலும் ஏமனய  வழிகைாலும் 

சிருஷ்டி களுக்கு நன்மம பயக்கும் 

காாியங்கமைச் சசய்வதாகும். 

நல்லவராயினும் சகட்ைவராயினும் 

அவர்கள் மமற்சகாள்ளும் உதவி 

உபகாரங்கைின் 



 

 

அடிப்பமையிமலமய அவர்கைின் 

துயரங்கமை அல்லாஹ் 

அகற்றுகிைான். ஆனால் 

முஃமிமனப் சபாருத்த வமர அவன் 

உதவி உபகாரங்கமைச் சசய்கின்ை 

மபாது அதமன அவன் உைத் 

தூய்மமயுைனும் அல்லாஹ்விைம் 

பிரதிபலமன 

எதிர்பார்த்தவனாகவுமம 

சசய்கின்ைான். அதனால் நல்ல 

காாியத்மதச் சசய்வதும், தீய 

காாியங்கமை விட்டும் தவிர்ந்து 

சகாள்வதும் அவனுக்கு இலகுவாகி 

விடுகின்ைன. அல்லாஹ் அதமன 

அவனுக்கு இலகுவாக்கித் 



 

 

தருகின்ைான். அல்லாஹ் தன் அருள் 

மமையில் இவ்வறு கூறுகிைான், 

ن نَّْجَواُهْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصدَقٍَة أَْو  الَّ َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمِّ

ِلَك  ۖ   َمْعُروٍف أَْو إِْصاَلحٍ بَْيَن النَّاِس  َوَمن يَْفعَْل ذَٰ

ِه فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجًرا اْبتِغَاَء َمرْ  َضاِت اللَـّ

 /النساء﴾114﴿ َعِظيًما

“தர்மத்மத பற்ைி  அல்லது 

நன்மமயாவற்மைப் பற்ைி 

மனிதர்களுக்கிமையில் சமாதானம் 

ஏற்படுத்து வமதப் பற்ைி ஏவியமரத் 

தவிர அவர்கள் மபசும் 

இரகசியங்கைில் சபரும்பாலான 

வற்ைில் யாசதாரு 

நன்மமயுமில்மல. மமலும் எவர் 

அல்லாஹ்வின் சபாருத்தத்மத நாடி, 

அமத  சசய்தால்  நாம் அவர்களுக்கு 



 

 

மகத்தான  (நற்) கூலிமய தருமவாம். 

(4:114) என்று கூறுகிைான் 

அல்லாஹ் இவ்வசனத்தின் மூலம் 

அடியானின் இந்த கருமங்கள் 

யாவும் நல்ல காாியங்கமை என்றும், 

நல்ல காாியம் நல்லமதக் சகாண்டு 

வரும், மமலும் அது தீமமகமை 

விட்டும் தடுக்கும் என்றும், 

அல்லாஹ்விைம் பிரதி பலமன 

எதிர்பார்க்கும் முஃமினான 

அடியானுக்கு அல்லாஹ் மகத்தான 

கூலிமயத் தருவான் என்றும் 

அைிவிக்கின்ைான். மமலும் 

அடியானின் துக்கம் 

துயரங்கமையும், அகத்தின் 

அழுக்குகமையும் இல்லாது 



 

 

ஒழிப்பதும், அல்லாஹ் வழங்கும் 

மகத்தான கூலியில் ஒன்றுதான் 

என்பது இவ்வசனத்தின் மூலம் 

புலனாகின்ைது. 

 நல்ல காாியங்கைிலும், பயனுள்ை 

அைிவு சார்ந்த விையங்கைிலும் 

கவணம் சசலுத்தல்.    

நல்ல காாியஙகைிலும் பயனுள்ை 

அைிவு சார்ந்த விையங்கைிலும் 

கவணம் சசலுத்துவது, நரம்புத் 

தைர்ச்சி, மற்றும் அசுத்தமான 

விையங்கைில் உள்ைம் ஈடுபாடு 

சகாள்ளுதல் காரணமாக 

உண்ைாகும் மனக்கவமலகமைப் 

மபாக்குவதற்கு ஏற்ை சிைந்த 



 

 

காரணிகைாகும். எனமவ 

இவ்வாைான காாியங்கைில் 

ஈடுபடுவதன் மூலம் மனதில் குடி 

சகாண்டுள்ை கவமலமய 

நீக்கலாம். மமலும் இவ்வாறு 

கவமல மைக்கடிக்கப்படும் 

பட்சத்தில் உள்ைம் 

மகிழ்ச்சியமையும். அதனால் 

உட்சாகமும் அதிகாிக்கும். இந்த 

அணுகு முமையானது காபிருக்கும், 

முஃமினுக்கும் சபாதுவானது. 

எனினும் முஃமினான அடியான் 

கற்கின்ை மபாதும், கற்பிக்கின்ை 

மபாதும், அல்லது அவன் ஒரு 

காாியத்மதச் சசய்கின்ை மபாதும் 

அவனிைமுள்ை ஈமானின் 



 

 

காரணமாக அவன் 

ஏமனயவர்கமை விை 

வித்தியாசமாக சிைப்புற்று 

விைங்குவான். மமலும் அவன் மமற் 

சகாள்ளும் காாியம் இபாதத்துைன் 

சம்பந்தப்பட்ை விையம் எனில் 

அதுசவாரு இபாதாவாகமவ 

அமமந்து விடும். அவ்வாைின்ைி 

அது உலக விவகாரமாகமவா, மரபு 

சார்ந்த விையமாகமவா இருப்பின், 

அவன் அதமன 

நல்சலண்ணத்துைனும், 

மற்ைவர்களுக்கு உதவ மவண்டும் 

என்ை எண்ணத்திலும் சசய்கின்ை 

படியால் அதுவும் ஒரு இபாதத்தாக 

மாைிவிடும். ஆமகயால் முஃமினின் 



 

 

இத்தமகய சசயல் அவனின் மனக் 

கவமலமயயும், துக்கம் 

துயரங்கமையும் அகற்றுவதில் 

சபரும் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும். 

சபாதுவாக மனக் கவமலயும், 

மாசுபட்ை உள்ைமும் 

சகாண்ைவர்கள் பலதரப்பட்ை உை 

மநாய்களுக்கு ஆைாகின்ை மபாது, 

அவர்கள் முக்கியமான 

காாியங்கைில் கவணம் சசலுத்தி, 

தங்களுக்குக் கவமல தரும் 

காாியத்மத மைக்கச் சசய்வது 

அவர்களுக்குப் பயன் தரும் 

மாமருந்தாகும். 

எவ்வாைாயினும் இத்தமகய 

காாியங்கைில் ஈடுபாடு சகாள்ளும் 



 

 

மபாது மனதுக்கு இணக்கமான, 

அது விரும்பும் காாியங்கமைச 

சசய்வமத சிைந்த பயமனத் தரும்.   

கவமலகள் நீங்க மற்சைாரு 

காரணம் அன்ைாை காாியத்தில் 

தன்னுமைய முழுக் கவணத்மதயும் 

சிந்தமனமயயும் சசலுத்துவதாகும். 

அத்துைன் நிமைமவைாமல் மபான, 

காலம் கைந்த விையங்கமைப் பற்ைி 

கவமலப் படுவமதத் தவிர்ப்பது 

அவசியம். ஆமகயால் தான் ரஸூல் 

(ஸல்) அவர்கள் கவமலமய 

விட்டும் அல்லாஹ் விைம் 

பாதுகாவல் மதடினார்கள். 

ஏசனனில் நைந்து முடிந்த 

கருமங்கமைப் பற்ைிக் கவமல 



 

 

அமைவதில் பயனில்மல. அது 

திரும்பவும் வரப்மபாவதும் இல்மல. 

அவ்வாமை எதிர் காலத்மதப் பற்ைி 

பீதி அமையவும் கூைாது. அதன் 

மூலம் கவமல தான் அதிகாிக்கும். 

எனமவ அடியான் அவனின் 

அன்ைாை காாியத்தின் மீது 

தன்னுமைய முழுக் கவணத்மதயும் 

சசலுத்துவது அவசியம். இவ்வாறு 

தன்னுமைய வழமமயான 

காாியங்கமை அவன் சசம்மமப் 

படுத்திக் சகாள்வது அவசியம்.  

இவ்வாறு மனமத ஒரு 

முகப்படுத்துவதன் மூலம் 

காாியங்கமை பாிபூரணமாக 

நிமைமவற்ைவும் கவமலகமை 



 

 

விட்டும் அடியான் நிம்மதி சபைவும் 

இயலுமாகும். எனமவதான் நபிகள் 

நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 

பிராத்தமன சசய்யும் மவமையில், 

அல்லது பிரார்த்தமன புாியும்படி 

தன் சமுதாயத்திற்கு வழி காட்டும் 

மபாது தம் மவண்டுமகாமலப் 

சபற்றுக் சகாள்ளும் சபாருட்டு 

அவ்விையத்தில் மிகுந்த 

பிரயாமசமய சவைிப் படுத்தி 

அல்லாஹ்வின் உதவிமயக் 

மகாருமாரும், அல்லாஹ்வின் 

அருைின் மீது ஆமச 

சகாள்ளுமாரும், மற்றும் 

மவண்டுமகாலுக்குத் 

தமையாகவுள்ை காாியங்கமைத் 



 

 

தவிர்ந்து சகாள்ளுமாரும் 

தூண்டினார்கள். ஏசனனில் 

பிரார்த்தமன, காாியத்துைன் 

சதாைர்புப் பட்டிருப்பது 

இன்ைியமமயாத தாகும். எனமவ 

மார்க்க விையத்திலும், உலக 

விையத்திலும் பயன் தரும் 

காாியத்திமலமய அடியான் 

முயற்சித்தல் மவண்டும். மமலும் தன் 

மநாக்கம் மககூை அல்லாஹ்விைம் 

பிரார்த்தமன சசய்வமத மைக்கவும் 

கூைாது. இதமனமய நபி (ஸல்) 

அவர்கைின் வாக்கு இவ்வாறு 

குைிப்பிடுகின்ைது. 

احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تَْعَجز وإن 

أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت كذا، كان كذا 



 

 

وكذا، ولكن قل قدَّر هللا وما شاء فعل فإن لَْو تفتح 

  .عمل الشيطان" رواه مسلم

“உனக்குப் பயன் தரும் விையத்தில் 

ஆர்வம் சகாள். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் உதவிமயத் மதடு. 

பலத்மத இழந்து விைாமத. மமலும் 

ஏதாகிலும் உனக்கு மநர்ந்தால், 

“நான் இவ்வாறு சசய்திருந்தால் 

இப்படி நைந்திருக்கும், அப்படி 

நைந்திருக்கும்” என்று சசால்லாமத. 

எனினும் அல்லாஹ், அவன் 

நிர்ணயித்தபடி அவன் நாடியமதச் 

சசய்தான், என்று கூறுவீராக. 

ஏசனனில் ‘அப்படிச் 

சசய்திருந்தால்’ என்ை கூற்று 

மைத்தானின் விவகாரத்மத 



 

 

ஆரம்பிக்கும்படி சசய்து விடும்.” 

(முஸ்லிம்)  

ஒரு காாியம் சவற்ைி சபை 

அவ்விையத்தில் ஆர்வமும், 

அல்லாஹ்வின் உதவியும் மதமவ. 

மமலும் அதில் மசாம்பல் காட்ைக் 

கூைாது. நைந்து முடிந்தமத எண்ணி 

கவமல சகாள்ைவும் கூைாது. 

மாைாக அல்லாஹ்வின் 

எண்ணத்தின் பிரகாரமம அது 

நைந்மதைியது என அதமன 

திருப்தியுைன் ஏற்று சகாள்ை 

மவண்டும், என்பமத நபியவர் 

கைின் இந்த வாக்கு சதைிவு 

படுத்துகின்ைது.  



 

 

மமலும் நபியவர்கள், ஒரு 

காாியத்மத இரண்டு வமககைாக 

வகுத்துள்ைார்கள் என்பதும் 

இதிலிருந்து புலனாகிைது. ஒன்று 

அடியான் தன் முயற்சி மூலம் 

அமைய அல்லது தவிர்ந்து 

சகாள்ைக் கூடிய விையம். 

இவ்விையத்தில் தன் முயற்சிமய 

சவைிப்படுத்தும் அமத சமயம் 

அல்லாஹ்வின் உதவிமயத் 

மதடுவதும் 

அவசியம்.  இரண்ைாவது அவ்வாறு 

அமைய முடியாதமவ. அவ்வாைான 

சந்தர்ப்பத்தில் அதமன அடியான் 

ஆறுதலுைன் ஏற்றுக் சகாள்ை 

மவண்டும். அதிருப்தி 



 

 

அமையக்கூைாது. இந்த ஒழுங்கு 

முமைமய அடியான் மபணி 

வருவானாகில் அவனின் 

கவமலகள் நீங்கும். அவனின் 

வாழ்வில் மகிழ்ச்சி உண்ைாகும். 

இதில் எந்த ஐயமும் இல்மல.  

 அல்லாஹ்மவ நிதமும் நிமனவு 

கூைல்       

உள்ைத்தின் கவமலகள் நீங்கி 

மலர்ச்சிமயயும், அமமதிமயயும் 

சபற்றுத் தரும்  இன்சனாரு வழி 

அல்லாஹ்மவ அதிகமாக நிமனவு 

கூறுவதாகும். 

ِه تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ   /الرعد﴾28﴿ أاََل بِِذْكِر اللَـّ



 

 

“அல்லாஹ்மவ நிமனவு கூர்வதால் 

இதயங்கள் நிச்சயமாக அமமதி 

சபறும் என்பமத அைிந்திக் 

சகாள்வீகைாக’”(13:28) 

அல்லாஹ்மவ நிமனவு கூறுவதும், 

அவனின் சபயமர துதி சசய்வதும் 

மநாக்கத்மதயும், மதமவகமையும் 

சபற்றுத் தருவதில் சபரும் 

தாக்கத்மத ஏற்படுத்தக் கூடியமவ 

என்பமத இத்திரு வசனம் சதைிவு 

படுத்துகின்ைது.  

மமலும் அல்லாஹ் தமக்கைித்துள்ை 

சவைிப்பமை யான, மமைவான 

நிஃமத்துக்கமைப் பற்ைி 

பிரஸ்தாபிப்பதும் கவமலகமை 



 

 

நீக்கும் மற்று சமாரு வழியாகும். 

இதன் மூலம் அவனின் கவமலமய 

அல்லாஹ் நீங்கும் படி சசய்கிைான். 

எனமவ மிகவும் மமலான நன்ைி 

சசலுத்தும் காாியத்மத அடியான் 

சசய்து வரமவண்டுசமன அவமன 

அல்லாஹ் தூண்டுகின்ைான். 

அடியாமன வறுமம, மநாய் 

மபான்ை மசாதமனகள் பீடிக்கின்ை 

மபாதும் கூை அவற்மை அல்லாஹ் 

தனக்கு தந்துள்ை அைவிலா அருட் 

சகாமைகளுைன் அவன் ஒப்பிட்டு 

பார்ப்பானாகில்,  தனக்மகற்பட்டிரு

க்கும் சநருக்கடிகமை அவன் 

கனமற்ைதாகக் காண்பான்.  



 

 

எனமவ சநருக்கடிகமைக் சகாண்டு 

அடியாமன அல்லாஹ் 

மசாதிக்கின்ை மவமையில், அவன் 

அதமன சபாறுமமயுைன் ஏற்றுக் 

சகாள்வானா கில், அதன் அழுத்தம் 

அவமன விட்டும் நீங்கும். மமலும் 

அச்சந்தர்ப்பத்தில் அதற்காக 

அல்லாஹ் விைம் அவன் 

கூலிமயயும், பிரதி பலமனயும் 

எதிர்பார்ப்பதும், சபாறுமமயுைன் 

அதமன ஏற்றுக் சகாள்வதும் 

கசப்மப இனிப்பாக மாற்ைிவிடும். 

மமலும் அந்த இனிப்பானது 

சபாறுமமயின் கசப்மப மைக்கச் 

சசய்திடும்.   



 

 

 தன்மன விை கீழ் நிமலயில் 

இருப்மபாமர அவதானித்தல் 

மவண்டும்    

இது பற்ைி நபியவர்கள் கூறும் 

மபாது 

 انظروا إلى من هو أسفل منكم وال تنظروا إلى " :

تزدروا نعمة هللا  ، فهو أجدر أن ال من هو فوقكم

 " عليكم

“உங்கமை விை கீழ் நிமலயில் 

இருப்பவமனப் பாருங்கள். 

உங்கமை விை உயர்ந்த நிமலயில் 

இருப்பவமனப் 

பார்க்காதீர்கள்.  ஏசனனில் இதுமவ 

நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 

நிஃமத்துக்கமை அற்பமாக 



 

 

காணாமல் இருக்க மிகவும் 

சபாருத்தமானது.” (புகாாீ, 

முஸ்லிம்) என்று கூைினார்கள். 

இந்த மமலான முமைமய அடியான் 

அனுசாித்து நைப்பானாகில் அவன் 

ஏமனய மனிதர்கமை விைவும் 

தன்மன உயர்வாகக் காண்பான் 

என்பது நிச்சயம். அப்சபாழுது 

அவனுமைய நிமல எப்படி இருந்த 

மபாதிலும் உைல் 

ஆமராக்கியத்திலும், ஆகாரத்திலும் 

தன்னுமைய நிமல எத்தமனமயா 

மபர்கமை விைவும் மமமலாங்கி 

இருக்கக் காண்பான். அதனால் 

அவனின் கவமலகள் நீங்கி 

அவனுக்கு சந்மதாசம் அதிகாிக்கும். 



 

 

மமலும் தன்னிலும் 

உயர்ந்தவர்கமை அவன் காணும் 

மபாது அவர்கமைப் பற்ைிய 

சபாைாமமயும் அவனுக்கு 

ஏற்பைாது.     

இவ்வாறு அல்லாஹ் 

தனக்கைித்துள்ை சவைிப் 

பமையான, மமைவான 

நிஃமத்துக்கமையும் மற்றும் மாக்க 

விையத்திலும், உலக விையத்திலும் 

அல்லாஹ் தனக்கைித்துள்ை 

அருட்சகாமை கமையும் பற்ைி 

அடியான் எப்சபாழுதும் 

சிந்திக்கின்ை மபாது, தனக்கு 

அல்லாஹ் நிஃமத்துக்கமை நிமைய 

தந்துள்ைான் என்பமதயும் 



 

 

பலதரப்பட்ை தீமமகைிலிருந்து 

தன்மனப் பாதுகாத்துள்ைான் 

என்பமதயும் அவன் காண்பான். 

இதனால் அவனின் கவமலகள் 

நீங்கி அவனுக்கு மகிழ்ச்சி 

அதிகாிக்கும் என்பதில் ஐயமில்மல. 

 கவமல தரும் காாியங்கமைத் 

தவிர்த்தல்   

கவமலகள் நீங்கி மகிழ்ச்சிமயற்பை 

மற்றுசமாரு வழியாக விைங்குவது, 

கவமல ஏற்படுத்தும் விையங்கமை 

மனமத விட்டும் நீக்கிவிடுவதாகும்.  

கவமலகள் நீங்கி மகிழ்ச்சி ஏற்பை 

மற்றுசமாரு வழி மனமத விட்டும் 

கவமல தரும் காாியங்கமை 



 

 

அகற்றுவதாகும். கைந்த 

காலங்கமை திரும்பப் சபை 

வாய்ப்பில்மல. எனமவ அது பற்ைிச் 

சிந்திப்பது வீண். மமலும் அது 

மைமமயும் மபத்தியமுமாகும். 

ஆமகயால் இவற்மை மைந்து விை 

மவண்டும். இதனால் மகிழ்ச்சி சபை 

வழி பிைக்கும். இத்தமகய 

விையங்கமை மைக்க மனதுைன் 

மபாராடுவது அவசியம். மமலும் ஒரு 

காாியத்தில் இைங்கும் மபாது 

அதனால் எதிர் காலத்தில் வறுமம 

அல்லது ஏமதனும் மநாய்களுக்கு 

தான் முகம் சகாடுக்க மநாிடுமமா 

என்று கற்பமன சசய்யக் கூைாது. 

ஏசனனில் எதிர்காலத்மதப் பற்ைிய 



 

 

அைிவு அல்லாஹ் ஒருவனிைமம 

உண்டு. எனமவ அது பற்ைி வீணாக 

சிந்திக்காது, நல்லமத அமையவும், 

தீயமவகமை விட்டும் தவிர்ந்து 

சகாள்ைவும் முயற்சி சசய்வமத 

அடியானின் சபாறுப்பு. மமலும் 

எதிர் காலத்மதப் பற்ைிக் கவமல 

சகாள்ைாமல் அதன் சபாறுப்மப 

அல்லாஹ் விைம் ஒப்பமைத்து 

விட்டு அமமதி யுைன் காாியத்தில் 

ஈடுபைல் மவண்டும். அப்சபாழுது 

மனம் ஆறுதல் 

அமையும்,  நிமலமமகள் 

சீரமையும், கவமலகள் நீங்கும் 

என்பமத அடியான் புாிந்து 

சகாள்வது அவசியம். 



 

 

மமலும் எதிர்கால விமைவுகளுைன் 

சதாைர்புள்ை விையங்கைில் 

கவணம் சசலுத்தும் மபாது ரஸூல் 

(ஸல்) அவர்கள் ஓதி வந்த இந்த 

துஆமவ ஓதிக் சகாள்வது பயன் 

மிக்கதாகும்.  

أَْمِرْي،  اللَُّهمَّ أَْصِلْح ِلي ِدْينِي الَِّذْي ُهَو ِعْصَمةُ َۖ )

َوأَْصِلْح ِلي دُْنيَاَي الَّتِْي فِْيَها َمعَاِشْي، َوأَْصِلْح ِلي 

آِخَرتِي الَّتِي فِْيَها َمعَاِدي، َواْجعَِل اْلَحيَاةَ ِزيَادَةً ِلي فِي 

((. ُكلِِّ   َخْيٍر، َواْجعَِل اْلَمْوَت َراَحةً ِلي ِمْن ُكلِِّ َشرٍِّ

“யா அல்லாஹ்! என்னுமைய 

காாியத்துக்கு பாதுகாப்மபத் தரும் 

என்னுமைய மார்க்கத்மத எனக்கு 

சீராக்கித் தருவாயாக. என் வாழ்வு 

அமமந்திருக்கும் எனது உலக 

விவகாரங்கமையும் சீராக்கித் 



 

 

தருவாயாக.  மமலும் நான் திரும்பிச் 

சசல்லவுள்ை மறுமமமயயும் 

சீராக்கித் தந்தருள் வாயாக. 

நன்மமகள் சசய்வதற்காக என் 

வாழ்க்மகமய 

அதிகப்படுத்துவாயாக. எல்லா 

தீமமகமை விட்டும் என் மனமத 

நிம்மதி சபைச் சசய்வாயாக.” 

(முஸ்லிம்)  

ٍن، اَلَّلُهمَّ َرْحَمتََك أَْرُجو فاَلَ تَِكْلنِي إِلَى نَْفِسي َطْرفَةَ َعيْ 

 أبو داود  رواه .اَل إِلَه إال أنت َوأَْصِلْح ِلي َشأْنِي ُكلَّهُ 

“யா அல்லாஹ்! நான் உன் அருமை 

எதிர்பார்த்த வண்ணம் 

இருக்கின்மைன். ஒரு சநாடிமயனும் 

என்மன என் மனதிைம் சாட்டி 

விைாது, எனது சகல 



 

 

காாியங்கமையும் சீராக்கித் 

தந்தருள். உன்மனத் தவிர 

வணக்கத்திற்குத் தகுதியானவன் 

ஒருவனும் இல்மல. (அபூ தாவூத்)  

எனமவ அடியான் தன் 

காாியங்கைில் முயற்சி சசய்யும் 

மவமையில், மார்க்கம் மற்றும் உலக 

விவகாரங்கைின் எதிர்கால 

நலன்கமை உள்ைைக்கிய இந்த 

பிரார்தமனகமை தூய 

எண்ணத்துைன் ஓதி வருவானாகில் 

அவனின் எண்ணத்மத அல்லாஹ் 

அநுகூலமாக்கித் தருவான், 

தன்னிைம் அவன் மகட்ைமதயும் 

தந்தருள்வான். அப்மபாது அவனின் 



 

 

கவமலகள் சந்மதாைங்கைாக 

மாைிவிடும். 

மமலும் மபாிழப்புக்கள் ஏற்படும் 

மபாது அவற்மைத் தாங்கிக் 

சகாள்ளும் மனப் பலத்மத சபறுவ 

தற்காக, சாதாரண அவலங்கமை 

இமலசானமவ யாகக் காண்பதுவும் 

அதற்கு மனமதப் பழக்கப் படுத்திக் 

சகாள்வதும் அவசியம். இவ்வாறு 

முடிந்த வமரயில் எல்லா 

சநருக்கடிகமையும் இலகுவான 

மவயாக ஆக்கிக் சகாள்ை முயற்சி 

எடுத்துக் சகாள்வது அவசியம். 

அப்சபாழுது கவமலகளும் 

துன்பங்களும் இல்லாமல் மபாய் 

விடும். அது மட்டுமில்லாமல் 



 

 

அதற்குப் பதிலாக நன்மமகமைக் 

சகாண்டு வரவும், அடியானுக்கு 

ஏற்பட்டுள்ை கஷ்ைங்கமை நீக்கிக் 

சகாள்ைவும் அல்லாஹ்விைம் 

வாய்ப்புண்ைாகும்.  

அடியாமன பீதி, மநாய், வறுமம, 

மற்றும் அவனின் விருப்பத்திற்குாிய 

விையங்கைின் இழப்புக்கள் மபான்ை 

நிகழ்வுகள் பீடிக்கும் மபாது 

அவனின் மனம் அதமன 

அமமதியுைன் ஏற்றுக் சகாள்ளும். 

பின்னர் அதமன விைவும் சபாிய 

கஷ்ைங்கள் வருகின்ை மபாது 

அதமனயும் அவன் ஏற்றுக் 

சகாள்ளும் மன உறுதி அவனிைம் 

இருக்கும். ஏசனனில் 



 

 

சவறுப்புக்கமை ஏற்றுக் சகாள்ளும் 

மனப்பாண்மமயானது சபாிய 

துயரங்கமை இலகுவாக்கும். அதன் 

கடுமமமயக் குமைக்கும். குைிப்பாக 

தன் சக்திக்கு உட்பட்ை வமர 

கஷ்ைங்கமைத் தாங்கிக் 

சகாள்வதற்கான பழக்கத்மத 

ஏற்டுத்திக் சகாண்ைால், பீடித்துள்ை 

துன்பங்கைின் பால் கவணம் 

சசலுத்த  இைம் அைிக்காத, 

பயனுள்ை இந்த முயற்சி, 

தீமமகமை எதிர்க்கும் மனப்பலம் 

ஆகிய இரண்டு தன்மமகளும் 

அவனிைம் சங்கமிக்கும். அத்துைன் 

அவனிைம் அல்லாஹ்வின் மீதான 

நம்பிக்மக உறுதியாக 



 

 

இருக்கின்ைபடியால், அவன் இந்த 

கஷ்ைங்கமைத் தாங்கிக் 

சகாண்ைதன் பயனாக, 

அல்லாஹ்விைம் அவன் 

உைனுக்குைனான மற்றும் 

தாமதமான கூலிமய எதிர்பார்த்த 

வண்ணம் இருக்கின்ைான் 

என்பதிலும்,  அத்துைன் சிைப்பான 

இவ்வணுகு முமையில் அவனுக்கு 

மமலும் சந்மதாைத்மதயும், மன 

மலர்ச்சிமயயும் ஏற்படுத்தத் தக்க 

சபரும் பயன் உண்சைன்பதிலும் 

சந்மதகமில்மல. இமவ 

அனுபவத்தில் காணப்படும் 

உண்மமகள். இதமன 



 

 

அனுபவத்தில் கண்ைவர்கள் 

ஏராைம்.                      

 மன, சாீர மநாய்களுக்கு சஞ்ஜீவி 

மனச் மசார்வுக்கும், தீய 

கற்பமனகளுக்கும் இைம் தராமலும் 

அடிபணியாமலும் இருக்கும் மன 

உறுதி யானது, மன மநாய்களுக்கு 

மாத்திரமின்ைி உைல் சம்பந்தமான 

மநாய்களுக்கும் ஏற்ை 

சஞ்சீவியாகும். ஏசனனில் மனிதன் 

எப்சபாழுது வீணான 

கற்பமனகளுக்கு அடிபணியவும், 

பீதி, மநாய்கள் மபான்ைவற்ைால் 

ஏற்படும் தாக்கங்களுக்கும், 

துன்பங்களுக்கும், மற்றும் 



 

 

சவறுப்பூட்டும் சம்பவங்கைாலும், 

அவ்வாமை தன்னிைமிருந்து 

தன்னுமைய விருப்பத்திற்குாிய 

சபாருட்கள் தவைி விடும் மபாதும் 

உண்ைாகும் மகாபத்திற்கும் மனக் 

குழப்பத்திற்கும் இைமைிக்கின்ை 

மபாது, அமவ துக்கம் 

துயரங்கைிலும், மன மநாயிலும், 

உைல் மநாயிலும் அவமன சிக்க 

மவத்து விடுகின்ைன. மமலும் 

வாழ்வில் மமாசமான விமைவுகமை 

ஏற்படுத்தும் நரம்புத் தைர்ச்சிமயயும் 

அமவ ஏற்படுத்தி விடுகின்ைன. 

ஆனால் எப்சபாழுது மனிதன் 

வீணான கற்பமனகளுக்கு இைம் 

சகாடுக்காது, அவன் அல்லாஹ்வின் 



 

 

மீது பூரண நம்பிக்மக மவத்து 

அவனிைம் தன் சகல 

சபாறுப்புக்கமையும் ஒப்பமைத்து 

விடுவாமனா, அப்சபாழுது 

அவனின் கவமலகள் அவமன 

விட்டும் அகன்று விடும். மமலும் 

அவனிைம் குடி சகாண்டுள்ை பல 

வமகயான உைல், உை மநய்களும் 

நீங்கி விடும். அத்துைன் 

வார்த்மதகைால் வர்ணிக்க 

முடியாத, மனப்பலமும், மன 

மலர்ச்சியும், மகிழ்வும் அவன் 

வாழ்வில் ஏற்பட்டு விடும். ஆனால் 

தீய கற்பமனகளுக்கும், 

எண்ணங்களுக்கும் அடிமமப் 

பட்ைவர்கைின் நிமலமயா 



 

 

பாிதாபமானது. அவர்கைில் பலர் 

மநாய்வாய்ப்பட்டு ஆஸ்பத்திாி 

கைில் தஞ்சமமைந்துள்ைனர். 

இவ்வாறு இதன் தாக்கத்திற்குப் 

பலவீனர்கள் மாத்திரமின்ைி, 

பலசாைிகளும் இலக்காகியுள்ைனர். 

மமலும் பலர் மபத்தியங்கைாக 

ஆகியுள்ைனர். ஆமகயால் 

இத்தமகய அவலங்கைிலிருந்து 

அல்லாஹ் யாருக்குப் 

பாதுகாப்பைித்தாமனா 

அவர்கமையும், மமலும் யாருக்கு 

மனதுைன் மபாராடும் 

மனவலிமமமய அவன் 

சகாடுத்தாமனா  அவர்கமையும் 

தவிர மவறு எவராலும் இவற்ைின் 



 

 

பிடியிலிருந்து பாதுகாப்புப் 

சபைமவா, நிவாரணம் சபைமவா 

இயலாது. 

ِه فَُهَو َحْسبُهُ   (3)الطالق/ۖ   َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى اللَـّ

“எவர் அல்லாஹ்வின் மீது 

முழுமமயாக நம்பிக்மக 

மவக்கின்ைாமரா, அவருக்கு 

அவமன (முற்ைிலும்) 

மபாதுமானவன்.” (65:3) என்று 

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான். 

இவ்வுலகிலும் மறு உலகிலும் 

அடியானுக்குத் மதமவயான சகல 

விையங்களுக்கும் அல்லாஹ் 

ஒருவமன மபாதுமானவன் என்பமத 

இவ்வாக்கின் விைக்கமாகும். 



 

 

எனமவ பூரணமாக அல்லாஹ்மவ 

நம்புகின்ை ஒருவமன யாராலும் 

வீணான கற்பமனயால் எந்தத் 

தாக்கத்மதயும் ஏற்படுத்த இயலாது. 

ஏசனனில் இமவ யாவும் மனதின் 

பலவீனத்தாலும், அடிப்பமையற்ை 

பயத்தாலும் ஏற்படுகின்ைமவ 

என்பமதயும், யார் அல்லாஹ் வின் 

மீது பூரணமாக நம்பிக்மக 

மவக்கின்ைாமரா அவமன 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

பாதுகாப்பான் என்பமதயும் அவன் 

அைிவான். எனமவ இத்தமகய 

மனப் பிராந்தி எதுவும் அவமன 

மசார்வமையச் சசய்யாது என்பது 

நிச்சயம்.  



 

 

 ஒருவர் இன்சனாருவர் நிமலமயத் 

துருவி பார்க்க மவண்ைாம்  

) ال يَْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنَةً إِْن قال صلى هللا عليه وسلم 

 رواه مسلم  َكِرهَ ِمْنَها ُخلُقًا َرِضَي ِمْنَها آَخَر (

“ஒரு முஃமின் இன்சனாரு 

முஃமினான சபண்மணப் பற்ைி 

துருவிப் பார்க்க மவண்ைாம். 

ஏசனனில் அவைின் ஒரு குணம் 

அவனுக்கு சவறுப்பூட்டும் படியாக 

இருக்குமாயின், அவைின் மற்சைாரு 

பண்பு அவனுக்கு திருப்தி தரும்” 

(முஸ்லிம்) என ரஸூல் (ஸல்) 

அவர்கைின் வாக்கில் 

பதிவாகியுள்ைது. இந்நபி 

சமாழியில் இரண்டு பயன்கள் 

அைங்கியுள்ைன. 



 

 

1- ஒரு மனிதன், அவனுைன் 

சதாைர்புமைய மமனவி, பந்துக்கள், 

மதாழன், ஊழியர் 

மபான்ைவர்களுைன் எவ்வாறு 

நைந்து சகாள்ை 

மவண்டுசமன்பதற்கு இந்த ஹதீஸ் 

வழி காட்டுகின்ைது. எனமவ 

பரஸ்பரம் சதாைர்புமைய 

வர்களுக்கிமைமய  அவர்கள் 

விரும்பாத  ஏமதனும் குமைபாடு 

அல்லது சவறுக்கத் தக்க காாியம் 

நிச்சயம் இருந்மத ஆகும். 

ஆமகயால் அவர்கைின் 

குணங்கைில்  நமக்கு ஒத்துப் மபாகக் 

கூடிய வற்மையும், அல்லது 

தங்களுக்கிையிலான சதாைர்மப 



 

 

அன்பு வழியில் பலப்படுத்திக் 

சகாள்ை ஏதுவானவற்மையும் 

கருத்தில் 

சகாண்டு,  அவர்கைிைமுள்ை 

மமாசமான குணங்கமை மைந்து, 

அவர்கைின் நல்ல பண்புகைின் 

பக்கம் கவணம் சசலுத்துவதன் 

மூலம் தங்கைின் நற்மபயும், 

சதாைர்மபயும் சதாைரலாம். இதன் 

மூலம் நிம்மதியும் உண்ைாகும். 

2- இந்த நபி சமாழி தரும் 

இரண்ைாவது பயன்: துக்கம் 

துயரங்கள் நீங்கி மனம் தூய்மம 

அமையும். மமலும் இரண்டு 

தரப்பினரும் தம் மீதுள்ை கட்ைாய, 

மற்றும் விரும்பத்தக்க கைமமகமை 



 

 

சதாைர்ந்து முன்சனடுத்துச் 

சசல்வர். மமலும் அவர்களுக்கு 

மத்தியில் நிம்மதி உண்ைாகும். 

ஆனால் நபியவர்கைின் இந்த 

வழிகாட்ைமல யார் அணுசாித்து 

நைக்கவில்மலமயா அவாின் நிமல 

தமலகீழாகி விடும். அப்சபாழுது 

அவன் மற்ைவாி ைமிருக்கும் நல்ல 

விையங்கமை பார்க்க மைந்து 

விடுவான். எப்சபாழுதும் 

அவர்கைின் தீமமகைின் பக்கமம 

கவணம் சசலுத்துவான். அவ்வமயம் 

கவமலகள் ஏற்படுவது நிச்சயம். 

மமலும் தனக்கும், தனக்குத் 

சதாைர்புமையவர்களுக்கும் 

இமையி லான அன்பில் கலங்கம் 



 

 

ஏற்படுவதும் நிச்சயம். அத்துைன் 

இரு சாராரும் பரஸ்பரம் ஒருவருக் 

சகாருவர் மமற்சகாள்ை மவண்டிய 

கைமமகைிலும் மகாட்மை 

விடுவார்கள் என்பதும் நிச்சயம். 

சபாிய அவலங்களும் 

சநருக்கடிகளும் ஏற்படு கின்ை 

மபாது அவற்மை சபாருமமயுைனும் 

அமமதியுைனும் எதிர் சகாள்ளும் 

பல இலட்சிய வாதிகள், அற்பமான 

விையங்கள் சம்பவிக்கும் மபாது 

கலக்கமும் கவமலயும் அமைந்து 

விடுகிைார்கள். அவர்கைிைம் 

காணப்பட்ை அன்பில் கலங்கம் 

ஏற்பட்டு விடுகின்ைது. இதற்குக் 

காரணம் பாாிய விையங்கைில் தம் 



 

 

உள்ைங்கமைக் கட்டுப் படுத்திய 

அவர்கள், சிைிய விையங்கைில் 

அப்படிச் சசய்ய தவைியமமமய. 

அதனால் அமவ அவர்களுக்குத் 

தீமமயாக அமமந்தன. அவர்கைின் 

நிம்மதியில் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தி 

விட்ைன. ஆனால் உறுதியான 

கட்டுப்பாடுமையவன் சிைிய, சபாிய 

சம்பவங்கைின் மபாதும் மனமதக் 

கட்டுப்படுத்தி அவ்விையத்தில் 

அல்லாஹ்வின் உதவிமயயும் 

மவண்டுவான். மமலும் தன் மனதின் 

பால் தன்மன ஒரு சநாடிப் 

சபாழுமதனும் சாட்டி விை 

மவண்ைாசமன அல்லாஹ்விைம் 

பாது காவலும் மதடுவான். 



 

 

அவ்வமயம் அவமன எதிர் 

சகாண்ை பாாிய பிரச்சிமனககள் 

இலகுவமைந்தது மபான்று, சிைிய 

பிரச்சிமனகளும் அவனுக்கு 

இலகுவானமவயாக மாைிவிடும். 

அப்சபாழுது அவனது மனம் நிம்மதி 

அமையும். அவன் வாழ்வில் நிம்மதி 

உண்ைாகும். 

 நிம்மதியான வாழ்மவ நல் வாழ்வு 

நிம்மதியான சந்மதாசமான 

வாழ்மவ, சாியான நல் வாழ்வு, 

எனினும்  அது குறுகியது என்பமத 

புத்திசாைி அைிவான். எனமவ 

கவமலமயக் சகாண்டு வரும், 

உைத்தூய்மமமயக் கலங்கப் 



 

 

படுத்தும் காாியங்கைின் மூலம் 

அதில் குமை ஏற்பைாதவாறு 

கவணித்துக் சகாள்வது அவசியம். 

இல்லா விட்ைால் நல் வாழ்வில் 

கலங்கம் ஏற்பட்டு விடும். 

ஆமகயால்  வாழ்வில் கவமல தரும் 

காாியங்கமையும், 

உைத்தூய்மமமயக் கலங்கப் 

படுத்தும் காாியங்கமையும் அப்புைப் 

படுத்தும் விையத்தில்  அவன் 

கவணம் சசலுத்துவான். 

இவ்விையத்தில் நல்லவனுக்கும் 

சகட்ைவனுக்கும் மத்தியில் 

மவறுபாடு எதுவும் இருக்காது. 

எனினும் இந்தப் பண்மப 

உறுதிப்படுத்திக் சகாள்ளும் 



 

 

விையத்தில் முஃமினின் 

பங்கைிப்பும், அதன் மூலம் அவன் 

அமையும் பயனும் அதிகம். 

மமலும் தனக்கு விருப்பமில்லாத 

ஏதும் ஏற்படும் மபாது அல்லது 

ஏமதனும் பீதி உண்ைாகும் மபாது 

அதமன தான் சபற்றுள்ை மார்க்க 

சம்பந்தமான, உலக சம்பந்தமான 

அருட்சகாமைகளுைன் ஒப்பிட்டு 

பார்த்தல் மவண்டும். அப்சபாழுது 

தனக்குக் கிமைத்துள்ை 

நிஃமத்துக்கள் அதிகம் என்பதும், 

தன்மன அமைந்துள்ை சவறுப்பான 

சம்பவங்கள் அற்பமானமவ 

என்பதும் சதைிவாகும். 



 

 

அவ்வாமை தனக்மகற்பட்டிருக்கும் 

அச்சமூட்டும் தீய நிகழ்வுகமை, 

தான் சபற்றுள்ை அமமதியான 

வாய்ப்புக்களுைன் ஒப்பிட்டு 

பார்த்தல் மவண்டும். அச்சமயம் 

வலிமம வாய்ந்தமத, 

பலவீனம்  மிமகத்து விடும் படி 

இைமைித்தலாகாது. இதன் 

மூலம்  அவனுமைய  துக்கம் 

துயரங்கள் அகலும். மமலும் 

அவமன அணுகச் சாத்தியமான 

சபரும் கஷ்ைங்கமை அவனால் 

கட்டுப்படுத்திக் சகாள்ை வும் 

இயலுமாகும். இவ்வாறு 

அவலங்கள் ஏற்படும் மபாது 

அவற்மைத் தாங்கிக் சகாள்ைவும், 



 

 

அல்லது அவற்மைக் இலகு படுத்திக் 

சகாள்ைவும், மமலும்  அமவ 

ஏற்பைாது தடுத்துக் சகாள்ைவும், 

தக்க மன வலிமமமய அவன் 

சபறுவான்.    

மனிதர்கைிைமிருந்து உங்கமை 

சதால்மலகள் வந்தமையும் மபாது, 

குைிப்பாக அவர்கைின் வமச 

சமாழிகள் உங்கமைச் சீண்டும் 

மபாது நீங்கள் அதன் பால் கவணம் 

சசலுத்தாமலும், உங்கைின் 

உணர்ச்சிகளுக்கு இைம் தராமலும் 

இருப்பது பயன் மிக்கதாகும். 

அப்சபாழுது அவர்கைின் 

சதால்மலகள் உங்களுக்குக் 

மகைாக அமமயாது, அமவ 



 

 

அவர்களுக்மக மகைாக அமமந்து 

விடும். 

உங்கைின் வாழ்க்மக, உங்கைின் 

சிந்தமனகைின் சதாைர்ச்சியாகும். 

எனமவ உங்கைின் சிந்தமனகள் 

மார்க்கம் அல்லது உலகம் 

சம்பந்தமான நலன் களுைன் 

சதாைர்புபட்டிருப்பின், உங்கைின் 

வாழ்வு சிைப்புற்று விைங்கும். 

அவ்வாைில்மல எனில் விமைவு 

எதிர் மாைானது என்பமதப் புாிந்து 

சகாள்வது அவசியம். 

கவமலகள் நீங்க பயன் தரும் 

மற்றுசமாரு வழி, தான் புாியும் நல்ல 

காாியத்திற்கு அல்லாஹ்மவ யன்ைி 



 

 

மவறு யாாிைமும் நன்ைிக் கைமன 

எதிர்பாராமல் இருத்தல். எனமவ 

எவருக்மகனும் உதவி உபகாரம் 

சசய்யும் மபாது அதமன 

அல்லாஹ்வுக்காகச் சசய்கின்மைன் 

என்ை எண்ணம் இருக்க மவண்டுமம 

தவிர உதவி சபற்ைவனின் நன்ைிக் 

கைமனப் சபாருட்படுத்தக் கூைாது. 

இதுதான் அல்லாஹ்வின் சிைந்த 

அடியார்கைின் பண்பாகும். 

இவர்கமைப் பற்ைி அல்லாஹ் 

இவ்வாறு கூறுகின்ைான்: 

ِه اَل نُِريدُ ِمنُكْم َجَزاًء َواَل  إِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَـّ

   ﴾9﴿ ُشُكوًرا

“உங்களுக்கு நாம் 

உணவைிப்பசதல்லாம் 



 

 

அல்லாஹ்வின் முகத்மத 

நாடிமயதான். உங்கைிை மிருந்து 

நாம் யாசதாரு பிரதிபலமன 

அல்லது (நீங்கள்) நன்ைி சசலுத்து 

வமதமயா நாங்கள் 

நாைவில்மல.”(76/9)  

தாங்கள் புாியும் உபகாரங்களுக்காக 

மனிதர் கைிைம் பிரதி பலன் 

எதமனயும் அல்லாஹ்வின் 

நல்லடியார்கள் எதிர்பார்ப்பதில்மல 

என்பமத இத் திருவசனம் எடுத்துக் 

கூறுகின்ைது. 

எனமவ உங்களுைன் சதாைர்புள்ை 

குடும்பம், பிள்மைகள் மற்றும் 

பந்துக்கள் மபான்ை அமனவர் 



 

 

களுைனும், 

அன்ைாை  நைவடிக்மககைின் 

மபாது இதமனக் கருத்தில் 

சகாள்வது அவசியம். மமலும் 

அவர்கைிைமிருந்து உங்களுக்குத் 

தீமமகள் ஏற்படுகின்ை மபாது 

அவற்மை நீங்கள் புைக்கணித்து 

விடுவீர்கைாயின் அதனால் 

உங்களுக்கு மன அமமதி 

உண்ைாகும்.    

பயன் தரும் கருமங்கமை 

எப்சபாழுதும் கண்கைின் எதிாில் 

மவத்து, அதமன சாத்தியப் 

படுத்தும் காாியத்தில் ஈடுபைல் 

மவண்டும். தீமம பயக்கும் 

கருமங்கைின் பக்கம் கவணம் 



 

 

சசலுத்தக் கூைாது. இவ்வாறு 

துக்கம் துயரங்கமை ஏற்படுத்தும் 

காாியங்கமை சசயலிழக்கச் 

சசய்வதன் மூலமும், முக்கிய 

பணிகைில் மன அமமதியுைன் 

ஈடுபாடு சகாள்வதன் மூலமும் 

உதவி சபறுவது அவசியம்.  

பயன் தரும் இன்சனாரு 

விையம்தான் எல்லா 

காாியங்கமையும் உாிய காலத்தில் 

சசய்து முடித்து விட்டு, எதிர் கால 

மவமலகளுக்காக மநர காலத்மத 

ஒதுக்கி மவத்துக் சகாள்ைல். 

அவ்வாைின்ைி உாிய காலத்தில் 

மவமலகமைச் சசய்து முடிக்காது 

மபானால், முந்திய மவமலகளுைன் 



 

 

புதிய மவமலகளும் மசர்ந்து கைமம 

அதிகாித்து விடும். அப்சபாழுது 

அதன் அழுத்தம் அதிகாித்து விடும். 

எனமவ ஒவ்மவாரு காாியத்மதயும் 

உாிய காலத்தில் சசய்து முடிப்பதன் 

மூலம் அடுத்து வரும் காாியங்கமை 

நல்ல சிந்தமனயுைனும், 

உறுதியாகவும் நிமைமவற்றும் 

வாய்ப்பு கிட்டும்.  

நல்ல கருமங்கமைத் சதாிவு 

சசய்யும் மவமையில் மிக 

அவசியமான முக்கியமான 

காாியத்திற்கு முதலிைம் அைித்தல் 

மவண்டும். அதிலும் மனதுக்கு 

பிடித்தமான விையத்மத 

இனங்காண்பது அவசியம். 



 

 

ஏசனனில் மனதுக்கு ஆர்வமில்லாத 

விையத்தில் உள்ைம் ஈர்ப்புக் 

சகாள்ைாது, அதனால் மசாம்பலும், 

சலிப்பும் உண்ைாகும். மமலும் அந்த 

காாியம் பற்ைி நல்ல முமையில் 

சிந்திப்பதுைன், மற்ைவர்கைின் 

ஆமலசமனமயயும் உதவியும் 

சபைல் மவண்டும். ஏசனனில் யார் 

ஆமலாசமன கமைப் சபற்றுக் 

சகாள்கின்ைாமரா, அவர் கவமல 

அமைய மாட்ைார். எனமவ நீங்கள் 

சசய்யப் மபாகும் காாியத்மதப் 

பற்ைி ஆழமாக சிந்தியுங்கள். 

பின்னர் காாியத்மத சசயல் படுத்த 

உறுதி சகாண்டு விட்டீர்கைாயின், 

அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்மக 



 

 

மவத்து காாியத்தில் இைங்குங்கள். 

நிச்சயமாக தன் மீது நம்பிக்மக 

மவக்கின்ை வர்கமை அல்லாஹ் 

மநசிக்கின்ைான். 

 


