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��ஆைன� ெகா�� அ��ைர ���ராக! (50:45)
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தைலய�க�

2

    அ�ஹ�����லா�

    ��ஆ� ம��ேம மா��க� எ�� �ற தமிழி� ெதாட�க� ப�� ெவளிவ�� 
��தக� இ� அகில�க��ெக�லா� அதிபதி�� வான�, �மி ஆகியவ�றி� 
அைன�� ரகசிய�கைள�� அறி�தவராகிய அ�லா�வி� ெசா��களான 
அ���-ஆனி� ப�க� ம�கைள அைழ�பைத ம��ேம இல�சியமாக� 
ெகா�� இ�ஷா அ�லா� இ�த ��தக� எ�த�ப���ள�.

     

       ��ஆ� எளிதி� வில�கா�, அத�� த�திக� பல ேவ��� எ�� ப�பல 
வித�களி� ைஷ�தா�க� ேபா�� ைவதி���� ேபா��தைடகைள, அைவ 
ேபா��தைடகேள எ�� நி�பி�� ��ஆ� இல�வான� (54:17) எ�ற 
அ�லா�வி� ெச�ைல ம�களிட� எ�திைவ�பைத�� இ�வித� 
கடைமயாக� ெகா���. அதி� உ�ள �திய நிைன��ட�கைள ந�பி�ைக 
ெகா�டவ�க��� ெவளி�ப����. அ��� ஆ� ெபா�� ெச�திகளி� 
ஆதார�கைள தக��ெதறிவைத இவித� எ���� கா���.

   ��ஆைன அைனவ�� க��� ெகா�ள ஆ�வ����, வா�விய� 
விஷய�களி� ��ஆ� ��� தீ�ைவ ம�க� �� ைவ��� அ�லா� 
எ�வாெற�லா� ந�பி�ைகயாள�க��� ��ஆைன� க���ெகா��கிறா� 

(55:1-2) எ�பைத நைட�ைற� ப��தி�கா��� ஆதார��டேனேய எைத�� 
எ���, ஏ���ெகா���. அ�லா�வி� ஆதார�க� எ�வள� 
உ�தியானைவ எ�பைத� ெதளி�ட� ���. இ��� ��ஆ� கா��� 
வழியிேலேய ெதாட��� ெச���.

இ�வித�தைன வா�கி� ப���� வாசக�க� விைல மதி�பி�லா ப�பல 
பய�கைள� ெபற ேவ��� எ�பேத எ�க� வி��ப�. ப�பல உலக 
ேவைலகளி� ��கி இ���� சேகாதர�க���, �� ஆ� ��� ெச�திகைள 
இல�வாக, ெதா���� த�� பணியி� இ�வித� ஈ�ப��. இத� �ல� 
அ�லா� த� ந�ல�யா�க���� த� ேவ��தி� ��வெத�ன எ�� 
அறி�� ெகா�ள வா���� கி���. ேம�� இதி� �ற�ப���ள 
வசன�கைள� த�களிட��ள ��ஆ� ெமாழிெபய��ேபா� ஒ��� 
பா��பதா� அவ�க��� ��ஆேனா� ேநர�� ெதாட��� உ�டா��. 
இ��� ப�பல பய�கைள�� இதழி� வசக சேகா�ர�க� அைடய ேவ��� 
எ�பேத எ�க� வி��ப�.

இ�விதழி� ேமலான வள��சி�� வாசக சேகாதர�க� த�க� 
ஆேலாசைனகைள வழ�கினா� அவ�ைற� பாிசீ��� ெசய�ப��த�ப��, 
இ�ஷா அ�லா�, அ�லா� த� �த� �ல� த�த ெச�திகைள ம�களிட� 
எ�திைவ�பதி� நா�ட� உ�ள சேகாதர�க�. இ�விதைழ சி�தி�க ��ய 
த�க� சேகாதர�க��� அறி�க�ப��தி ைவ�க ேவ���. இத� �ல� 
அ�லா� த�   அ��மைறயி� 3:104� ��வ�    ேபா� ெவ�றி   ெப�ேறா�

��ட�தி� இ�ஷா அ�லா� நா� அைனவ�� இட� ெபறலா�.
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�திய நிைன��ட� ெச�ட�ப� 1999)

                                                                  (ெதா���:- K.H. அ�ப�க� ��தீ�)

   ந��ைடய இைறவனாகிய அ�லா� (GOD, கட��) எ�லா ம�கைள�� 
��ஆைன ப��� அைத �ாி�� ெகா�ள அ�மதி�கவி�ைல. காரண� 
��ஆ� ஒ� சாமானியமான ��தக� அ�ல. இ� இ��லகி�� இைற� 
ெச�திகைள தா�கிய இைற���தக�.

   இ�த ��ஆ� க�ணிய� மி�க� (50:1) இ�த ��ஆ� மக�தான� (15:87) 
இ�த ��ஆ� ச�ைகயான� விவாி�க�ப�ட� (55:77, 5:114) 

   மிக�� பிர�திேயாகமான ம�க� ம��ேம �� ஆ�ைடய ெச�திகைள 
உண��� அத� பயைன� ெபற அ�மதி�க� ப�கி�றன�. 

   ��ஆைன ஏ��� ெகா�டவராக நா� ஆவத�� உ�ள வர��கைள நா� 
அறி�� ெகா�ள ேவ���. இ�ேபா� "��ஆனி� திற�ேகா�" ப�றி அறி�� 
ெகா�ேவா�. இ�த திற� ேகா� இ�லாம� ஒ� மனித� ��ஆனி� ஒ� 
வசன�ைதேயா அ�ல� ஒ� வா��ைதேயா �ட நி�சயமாக உண���, �ாி�� 
அத� பயைன� ெப��� ெகா�ளேவ ��யா�.

   அரபி ெமாழிைய� தா� ெமாழியாக ெகா�டவ�க�� ேம�� அர� 
ெமாழியி� மீ� அதிகார�� உாிைம�� ெப�ற அறிஞ�க�� �ட ��ஆைன 
�ாி�� ெகா�வைத வி��� த��க�ப�� உ�ளன�. ��ஆ� அ�லாத ம�ற 
��தக�கைள �ாி�� ெகா�ள ���த பலரா� ��ஆைன �ாி�� ெகா�ள 
இயலவி�ைல. காரண� இைறவ� தாேம இ�த �� ஆைன �ாி�� ெகா�வைத 
வி��� அவ�கைள த����ளா�.

   நா� ��ஆைன அ��வைத அ�லா��ைடய மைறவான ேசைனக� 
க��� ப���கி�றா�க�. எவ�க� வச� '��ஆனி� திற�ேகா� 
இ��கிறேதா அவ�க� ம��ேம ��ஆைன அ��வத�� அறி��, �ாி�� 
பயனைடவத�� அ�மதி�க� ப�கிறா�க�.

  

    ��ஆனி� திற�ேகா� எ�றா� எ�ன?

   �� ஆனி� திற�ேகா� எ�ப� ��ஆைன ந��வ�. ��ஆ� 
��ைமயான�, ��ஆ� நிைறவான�. ��ஆ� �� விள�கமான�. ேம�� 
மா��க ஆதார� ��ஆ� ம��ேம எ�� உ�தியாக ந��வ� {6:19,38,114)- 
இ�ேவ ��ஆனி� திற� ேகாலா��.

   

   ேம�� மனித�களி� எவ�க� ��ஆ� அ�லாத ேவ� எைத�� மா��க 
ஆதாரமாக� ெகா�கி�றா�கேளா, உதரணமாக நபி அவ�க� 
ெசா�னதாக��, ெச�ததாக�� ெபா�யாக அவ�க� மீ� இ���க��ய பல 
ெச�திகைள�� மா��க ஆதாரமாக� ெகா�� ெசய� ப�கிறா�கேளா 
அவ�க� நி�சயமாக ஒ� ேபா�� ��ஆைன அ�க��. �ாி�� அத� பயைன 
ெப��� ெகா�ள�� ��யா�. இைத அ�லாஹுத ஆலா ��ஆனி� �ரா 18� 
வசன� 57� �றி�பி�கி�றா�.

*****��ஆன�� திற�ேகா�*****
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   இைத அரபி அ�லாத ெமாழியி� நா� ஆ�கியி��தா� அவ�க� ஏ� அ�த 
ெமாழியி� இற�கிய� எ�� ேக����பா�க�! அரபியேரா, அ� 
அ�லாதவேரா, ���: ந�பி�ைக ெகா�ேடா��� இ� ேந� வழிகா���� 
ம���� ஆ��. ஆனா� இைத ந�பாதவ�கேள அவ�க� இ� �றி�� 
ெசவி��� தன�தி��, ����� தன�தி�� இ��பா�க�. மிக நீ�ட 
ெதாைலவி���� அைழ�க�ப�வ� ேபாலாவ�க�" (41:44)

   

   “அவ� ஒ�ெவா� விஷய�ைத�� எ�ணி�ைகைய� ெகா�� ம��� 
ப��தி��ளா�" (72:28)

  

  கண�கி�வதி� ேமைதக��ெக�லா� ேமைதயான (அ� ஹ��) 
அ�லா�வி� ��ஆனி� காண�ப�� ேம�கா�� வசன�தி�ப� 
��ஆ���� எ�ணி�ைக��� உ�ள ெதாட�ைப�� அவ�றி� அைம�பி� 
உ�ள அ��த�கைள�� கா�ேபா�.

2��ஆனி� :-

1.   ஷஹ� - (மாத�) எ��� வா��ைத - 12 �ைற உ�ளன.

2.   ய�� - (நா�) எ��� வா��ைத 3 5 �ைறக� உ�ளன.6  

3.   இ�யா� - (நா�க�) எ��� வா��ைத 30 �ைறக� உ�ளன. 

4. ைஷ�த� ம��� மல�� (வானவ�) ஆகிய இர���சமமாக88  

            �ைறக� உ�ளன.

5.   �னியா (இ�ைம ) ம��� ஆகிரா (ம�ைம) ஆகிய 

      இர��� சமமாக 115 �ைறக� உ�ளன.

6. ஈமா� (ந�பி�ைக) ம��� �ஃ�� (நிராகாி��) 

     ஆகிய இர��� 25 �ைறக� சமமாக உ�ளன.

7. �� (ெசா��ராக) ம��� கா� (அவ�க� ெசா�னா�க�)

    ஆகிய இர��� 332 �ைறக� சமமாக உ�ளன.

8. கி�� (நீத�) ம��� ஜு�� (அநீத�) ஆகிய இர��� 15 

    �ைறக� உ�ளன.

   மாத�க� 12, மாத�தி� நா�க� 30, வ�ட�தி�� 365 நா�, ேம�� 
ந�லைவ�� தீயைவ�� சமமான எ�ணி�ைகயி� ��ஆனி� 
அைமய�ெப�றி��ப� த�ெசய� எ�றா எ��கிறீ�க�? இைவ அ�லா� 
த� ேவத�ைத ஒ� அ��தமான கனித க�டைம�பி� அைம�தி��பைத 
ெதளிவாக எ���கா�டவி�ைலயா?
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அ�லா���� க���ப��க�
�த���� க���ப��க�

ெதாட� - 1 அ��ஷரா                                                                                         

   அ�லா� இற�கிய�ளிய அ� ��ஆ� ம��� நம�� வழிகா�ட�ேபாதா� 

ந� ��ேனா�க� �ல� ெப�ற ெச�திகைள�� மா��க ஆதாரமாக� ெகா�ள 

ேவ���! எ�ேபா� அ��க� ��� வசன� இ�. அவ�க� இ�வசன�தி�� 

��� விள�க� எ�ன ெவ�றா� அ�லா� இற�கிய ேவத� அ��� ஆ�, 

அத��� க���ப�த� அ�லா����� க���ப�த�. �த� �ஹ�ம� 

�றியெத�லா� ஹதீ�களாக� பதி� ெச�ய�ப����கிற� எனேவ 

�த���� க���ப�வெத�றா� ஹதீ�க���� க���ப�வ� தா� 

எ�பேத! 

  ஒ�ெவா�றாக இ�விள�க�தி� உ�ள ப�பல ேகாளா�கைள� பா��ேபா�. 

�த��, இ�விள�க�தி�ப� அ�லா� ஒ�ைற��, நபி ம�ெறா�ைற�� 

�றியி��கி�றா�க� எ�� ஆகிற�. ஆனா� ��ஆ� எ�ன ��கிற� 

ெதாி�மா? �ரா 69 வசன� 40 ஐ பா��க� "நி�சயமாக இ�ேவ (��ஆ�) 

க�ணியமி�க �தாி� ெசா�லா��"  ேம�� 43� வசன� �த� "இ� 

அகில�தாாி� இைறவனிடமி��� இற�க�ப�டதா�� இ� அ�லாத ேவ� 

எைத�� அவ� �றியி��பாரானா�, அவ�டய நா� நர�ைப நா� 

தாி�தி��ேபா� எ���  அ�லா� ��கிறா�. இ�, �த� தனி�ப�ட 

�ைறயி� எ��� ��வத�கி�ைல. அ�லா� ��வைத (��ஆைன) 

��வ� ��வா�. �த� நம��� த� நாவா� �றிய ��ஆ��� 

க���ப�வதா� அ�லா����� �த���� க���ப�வதா�� எ�பைத 

ெதளி�ப���கிற�.

  அ�லா� ேநர�யாக� ��ஆைன நம��� தரவி�ைல. �ஹ�ம� நபி�� 

வஹி �லமாக சிறி� சிறிதாக�த� ��ஆ� இற�க�ப�ட�. எனேவ �த��� 

க���ப�வ� எ�ப� �த� நம��� த�த �தாி� அ�கீகர� ெப�ற ��� 

ெச�தி �� ஆ���� க���ப�வேத (6:19)

  ��ஆ� ம��மி�றி �த� தனி�ப�ட �ைறயி� �றியைவ�� வஹி�ல� 

அவ� அ�லா�விட� இ��� ெப�றேத, �த� த� நாவா� �றிய 

அைன��� வஹியி� அ��பைடயிேலேய எ�� வதி�ேபா� ஒ� 

��கியமான விஷய�ைத மற�� வி�� அ�லா�வி� மீ� பழி ��கி�றன�, 

எ�பைத� ��ஆைன� ெகா�ேட நா� நி�பி�க ����.

  உதாரணமாக 66:1 � அ�லா� ஹலால�கிய ஒ� ெபா�ைள த� 

மைனவியாி�  தி��திைய நா� நபி ஹராமா�கியத�காக அ�லா� நபிைய� 

க���கிறா�. �த� �றிய அைன��� வஹீயி� அ��பைடயிேலேய 

எ�ேபா� எ�ன ��கிறா�க�? அ�லா� தா� ஹலா�கிய ஒ�ைற 

ஹராமா��� ப� வஹீ அறிவி�� வி�� பி�ன� நபி அ�வா� ெச���ேபா� 

க���ப� ேபா� க���கிறா� எ�றா? (ஸு�ஹான�லா�)

   ேம�� 80வ� �ரா 1 �த� 10 வைர உ�ள வசன�களி� �ஹ�ம� நபிைய 

ஆ�வ��ட� ேத� வ�த ��டைர� க�க���, �ற�கணி�� வி�� ஒ� 

பண�காரனி�, பா� த� கவன�ைத� ெச��தியைத அ�லா� 
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க���கிறா�. இ�� ஒ� பண�காரனி� பா� த� கவன�ைத� ெச��தியைத 

அ�லா� க���கிறா�. இ��� நபி �றிய, ெச�த அைன��� வஹீேய 

எ�ேபா� எ�ன ��கிறா�க�? நபிைய, ��டைர� �ற�கணி���ப� 

அறிவி�� வி�� பி�ன� க���ப�ேபா� க���கிறா� எ�றா? 

அ�லா�வி� மீேத பழி �ம��வ� மாெப�� ��றம�லவா இ�? ஒ� 

ெம�யான ந�பி�ைக ெகா�டவ� எ�வா� இ�ப� நிைன�க ����? 

(ேம�� பா��க, சி�தி�க: (33:36)

     வசன� 10:15 � அ�லா� நபிைய� ���ப� பணி�பெத�ன? 

"ம�ைமயி� ந� ச�தி�ைப ந�பாதவ�க� ��கிறா�க�" இ� அ�லாத ேவ� 

��ஆைன� ெகா�� வா�� அ�ல� இைத மா�றி வி�� எ�� நீ� ���: 

எ� மன இ�ட�ப� இைத மா�றிவிட என�� உாிைமயி�ைல, என�� எ�ன 

வஹீயாக அறிவி�க�ப�கிறேதா அைத தவிர ேவ� எைத�� நா� 

பி�ப�றவி�ைல.

  ேம�� 6:19� இ�த ��ஆ� என�� வஹீயாக அறிவி�க�ப�கிற� எ�� 

சா�சிகளிேலேய ெபாிய சா�சியான அ�லா�ைவ� சா�சி ைவ��� 

���ப� அ�லா� நபிைய� பணி�கிறா�. இத� பி�ன�� நபி �றிய 

அைன��� வகிேய எ�ேபா� சி�தி�க ம��பவ�கள�றி ேவ� யா�? 

சி�தி�ேபா��� ம��ேம இ� ��ஆ� வழிகா��� எ�� அ�லா� 

��ஆனி� பல இட�களி� ��கிறா�. (பா��க 7:179, 8:22, 47:24)

  ��ஆ� ��வத�� ஒ� �ைற ப��� வி�ட ந�பி�ைகயாள�க��� 

��ஆைன� தவிர ேவ� எத��� �தாி� அ�கீகார� இ�ைல எ�ப� 

ெதளிவாக விள�கி வி��.(பா��க 5:48-50; 6:19; 7:2-3; 10:36,37; 13:36,37; 

179,41; 18:27,54; 21:24; 31:6,7; 39:27,28,29)

  �ரஆைன� தவிர ேவ� எ�த ஒ� ெச�தி�� ��ைமயான ந�பி�ைக��� 

த�தியானத�ல. ��ஆ� அ�லா�வி� ெசா�. ��ஆ��� ஆசிாிய� 

அ�ல� ��ைமயான ந�பி�ைக�� உாியவ� அ�லா� ஒ�வ� ம��ேம. 

ஹதீ�க��� ஆசிாிய� �ஹ�ம� நபி அ�ல ஹதீ�க� மனித�க� �ல� 

நா� ெப�ற�. அைத ��ைமயாக ந��வ� எ�ப� அ�லா�ைவ� ேபா� சில 

மனித�க�� ��ைமயான ந�பி�ைக�� உாியவ�கேள என  ந��வதா��. 

இ� ஷி�� (இைணைவ��) எ�ப� சி�தி�பவ�க���� ெதளிவாக விள���.

  இ��� ஹதீ�கைள� பி� ப��ேவா� எ��� ைவ��� வாத�கைள 

ஒெவா�ைற�� இ�ஷா அ�லா�, ெதாட��� ��ஆனி� ஒளியி� 

அல�ேவா�.

  

அ�லா�ைவ ம��� வண���க�

அ�லா���� வண�க�ைத ��ைமயா�கியவ�களாக, பி����ளவ�களாக 

அ�லா�ைவ அவ�க� வண�க ேவ���. ெதா�ைகைய நிைலநா�ட 

ேவ���. ேம�� ஜ�கா�ைத அவ�க� வழ�க ேவ��� எ�பைத தவிர 

அவ�க��� க�டைளயிட�படவி�ைல. இ� தா� ேநரான மா��கமா��. (98:5)

4.

6



�திய நிைன��ட� ெச�ட�ப� 1999)

             ஆ�க� : அ� ந�ர�

           அ���ஆ� அ�லாத ேவ� ஆதார�கைள பி�ப��ேவா� அைனவ�� 

ந��� ஒ� விஷய� எ�னெவ�றா� இைறவனிட�தி� மகா�க� நம�காக� 

பாி��ைர ெச�வா�க� எ�பதா��. கிறி��வ�க� ேய� (ஈஸாநபி) 

பிதாவிட�தி� ��க��காக� �ாி�த ேப�வா� எ�� ந��வ� ேபாலேவ 

இ�ைறய ����க�� �ஹ�ம� நபி அ�லா�விட�தி� த�க��காக� 

பாி��ைர ெச�வா�க� எ�� ந��கிறா�க�. 'லா இலாஹ இ�ல�லா�' 

என� �றிவி�டா� ேபா�� �ஹ�ம� நபியி� பாி��ைர கி��� எ��� 

ஹதீ�க� அவ�க��� வா�களி�கிறன.

    பாி��ைர ப�றி� ��ஆ� எ�ன  ��கிற� எ�� பா��ேபா� �ரா 39 

(அ� ஜும�) 3 வ� வசன�தி� அ�லா� ��கி�றா�.

   அறி�� ெகா��ராக! (39:03) மா��க� அ�லா���� ம��ேம 

��ைமயாக அற�பணி�கபட ேவ����. இ���, அ�லா�ைவ ய�றி� 

பா�காவல�கைள எ���� ெகா����பவ�க� ��கிறா�க� "இவ�க� 

எ�கைள அ�லா�வி� அ�கி� சமீபமாக� ெகா�� ெச�வா�க� 

எ�பத�காகேவ அ�றி நா�க� இவ�கைள வண�கவி�ைல." அவ�க� 

த��க� ெச�� ெகா�வ� ப�றி அ�லா� தீ��பளி�பா� அ�லா� 

இ�தைகய ெபா�ய�கைள, நிராகாி�பவ�க� ேந�வழியி� ெச��தமா�டா�.”

  மிக�ெதளிவான இ�வசன� �ஹ�ம� நபி நம�� ஷஃபாஅ� ெச�வா� 

அ�லா�வி� பா� ந�ைம ெந��கி ைவ�பா�, எ�� ந��வ� தவ� எ��� 

அ� ெபா�ெய��� அ�வித� ந��வ� நிராகாி�� எ��� 

நம�����கிற�.

  ேம�� 39:38� அ�லா� அ�லா� ��கிறா� "���: அ�லா� என�� 

ஏேத�� ெக�திைய நா�னா� நீ�க� அைழ��� அ�லா� அ�லாதைவ 

அ�ெக�திைய நீ�கி விட ���மா?

        அ�ல� அவ� என�� அ�� ெச�ய நா�னா� அ�த அ�ைள இைவ 

த��� விட ���மா? ��� அ�லா� என��� ேபா�மானவ� ந�பி�ைக 

ைவ�ேபா� அவ� மீ� ம��ேம ந�பி�ைக ைவ�க ேவ���." (பா��க 36:23)

  அ�லா� ேக��� ேக�வி! "அ�லா� த� அ�யா�க���� ேபா�மானவ� 

அ�லவா?" -39:36

  இத� பி�ன�� இவ�க� உ�ள� ஏ� �க�ம� நபியி� பாி��ைரைய 

நா�கிற�? அ�லா�ைவ விட �ஹ�ம� நபி க�ைண�ைடவ� எ�� 

எ��கிறா�களா? அ�ல� மனித�களி� க�ட நிைலைய அ�லா� 

அறியமா�டார. மனித� எ�ற �ைறயி� �ஹ�ம� நபி மனித�க�ைடய 

க�ட�கைள அ�லா���� விள�கி� ��வா�, அ�லா� ஏ���ெகா�வா� 

எ�� எ��கிறா�களா! �ஹ�ம� நபி�� மனித�கைள நரகி���� 

ெவளிேய��� ச�தி��, �வன�தி�� யா� த�தி�ைடயவ�க� எ�ற அறி�� 

இ��பதாக எ��கிறவ�க� 39:43 ஐ� பா��� ெதளி� ெப���ெகா�ள���.

பாி��ைர - ஷஃபா�
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  39:44 ேம�� "அ�லா� ��கிறா� பாி��ைர அைன��� அ�லா���ேக 

உாிய� வான�க� �மியி� ஆ�சி அைன��� அவ��ேக உாிய� அவாிடேம 

நீ�க� தி��ப�ப���க�.”

 இ�தைன வ�ைமயான அ�லா�வி� வசன�கைள �றி 

நிைன���னா�� இ�ைறய ����க� இைவ அைன��� காஃபி�க��� 

உ�ள வசனக� ந�பி�ைகயாள�க��� நி�சய� ஷஃபா அ� உ�� எ�ப�. 

ஷஃபாஅ� நி�சய� ேவ��� எ�� அ��தமாக ��வ�. 

இ�தைகேயா��காகேவ அ�லா� 6:51� ெதளி�ப���கிறா�.

  "எவ� த� இைறவ��� ெகா��வர�ப�வ� ப�றி அ��கிறா�கேளா 

அவ�க� மீ�சி ெப�� ெபா��� அவ�க��� இ� ேவத�ைத ெகா�� நீ� 

எ�சாி�ைக ெச���. அவைர (அ�லா�) தவிர ேவ� பா�கா�பாளேரா, 

பாி�� ேப�பவேரா அவ�க��� இ�ைல." (6:51)

    இத� பி�ன�� ஷஃபாஅ� உ�� எ�பவ�க� ம�ைமயி� இைறவ� 

�� ெகா�� வர�ப�வைத� ப�றி அ�சமி�லாம� இ��கிறா�க� 

எ�பத�றி இத�� ேவ� எ�ன ெபா��?

   ேம�� நரகி���� ந�ைம ஈேட�ற �ஃபாஅ� உ�� எ�றா� பி�ன� 

இைறவ� �� ெகா��வர�ப�வைத� ப�றி எ�ன அ�ச� இ��க����?

  அ�லா� இ�வள� ெதளிவாக �ஃபா அ� கிைடயா� எ�� ேநர�யாக� 

�றி�� "அவ�டய அ�மதியி�றி யா�தா� அவாிட� பாி��ைர ெச�ய 

����?"(2:55) எ�ற வசன�ைத��, "அ�நாளி� அ�ர�மா� யா���  

அ�மதி அளி��, யா� அவ� வி��ப�தி�� ஒ�ப ேப�கிறா�கேளா 

அவ�கைள� தவிர ேவ� எவ�ைடய பாி��ைர�� பலனளி�கா� (20:109) 

எ�ற வன�ைத��, " (�த�க���) அவ�க��� ��னா� நட�தைத�� 

அவ�க��� பி�னா� நட�பைத�� அவ� ந�கறிவா�. யாைர அவ� 

ெபா��தி ஏ��� ெகா�வாேரா அவ��கனி அவ�க� பாி�� 

ேபசமா�டா�க�. அவ�கேள அவ� ேம��ள அ�ச�தா� ந���பவ�களாக 

இ��பா�க� (21:28)"எ�ற வசன�ைத�� ஹதீ�க��காக வாதா�ேவா� 

எ���� கா��பா�. எ���� கா�� பி�ன� அதி� இ�லாத விஷயமான 

`�ஹ�ம� நபி�� ம��� �ஃபாஅ� உ�� எ�ற விஷய�ைத 

இ�வசன�க� ��வத�க� �றி ��ஆைன� �ர����ட� பா��திராத பாமர 

����கைள வழிெக��பா�க�.

   ேமேல �றி�பி���ள ��� வசன�கைள�� �� பி� ெதாடேரா� 

��ஆ� ெமாழிெபய��ைப� ப��பவ�க� அ�வசன�க� ஷஃபாஅ� இ�ைல 

எ���, பலனளி�கா� �ைறயி� எ���, அ�லா� நா�யவ� ம��ேம 

�வன� ெச�ல ���� எ��� ெதளி�ப���கிற�  எ�பைத ெம�யான 

ந�பி�ைக ெகா�டவ�க� விள�கி� ெகா�ள ����.

   இ�வசன�களி� ப� �வன�தி� �ைழ�த அைனவ�� த�த� அ�பி� 

�ாியவ�க��காக� பாி��ைர ெச�வ� எ���, அ�த நப� �வன�தி��� 

த�தி உைடயவராக இ��பி� அவ� �வன� �ைழவா� எ��� நா� விள�கி� 

ெகா�ள ��கிற�.
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9
  ஆக ஷஃபாஅ� எ�ப� ம��� ந�ைம �வன�தி� �ைழய� ெச�� 

விட��யா� எ�ப� ந�� �லனாகிற�.

    இ�றாஹி� நபி த� த�ைத�� பாி��ைர ெச�ய ��யா� (9:114) �� நபி 

த� மக���� மைனவி��� பாி��ைர ெச�ய ��யா� (11:46) �ஹ�ம� 

நபி த� சிறிய த�ைத�ேகா, உறவின�க��ேகா பாி��ைர ெச�ய ��யா� 

(9:80) நிைலைம இ�வா� இ���� ேபா� , ஒ� நபிேயா, அ��யாேவா 

��பி� ெதாியாத தன�காக� பாி��ைர ெச�வா�க� எ�� எ�வா� 

ஒ�வ� எதி�பா��க ���மா? ேம�� ஷஃபாஅ� ச�ப�தமான கீ�க�ட 

��ஆனி� வசன�கைள�� பா��க�� (2:48,123, 6:70,94, 7:53, 10:3, 19:87, 

26:100, 30:13, 32:4, 36:23, 40:18, 43:86, 53:26, 74:48.) 

  அ�லா� ��ஆனி� இ�வள� ெதளிவாக ஷஃபாஅ� கிைடயா� எ��� 

பலனளி�கா� எ��� அறிவி�� வி�ட பி�ன� ேவ� ஆதார�கைள ந�பி 

ஷஃபாஅ� உ�� எ�பவ�க��� ஒ� வசன�.

       "எவ� த� இைறவ�ைடய வசன�கைள� ெகா�� உபேதசி�க�ப��� 

அவ�ைற� �ற�கணி�� த�னி� கர�க�� ெச�த ��ற�கைள மற�� 

வி�கிறாேனா அவைன விட� ெபாிய அ�கிரம�கார� ேவ� யா� ? நி�சயமாக 

நா� அவ�க�ைடய இ�தய�களி� மீ� இைத விள�கி� ெகா�ளாதவா� 

திைரகைள��,    அவ�க�ைடய ெசவிகளி� ெசவி���தன�ைத��, 

ஏ�ப��தியி��கி�ேறா�. ஆகேவ நீ� அவ�கைள ேந�வழியி� பா� 

அைழ�தா�� அவ�க� ஒ� ேபா�� ேந�வழி அைடய மா�டா�க�. (18:57)

    எனேவ ெம�யான ந�பி�ைகயாள�க�, �� ஆ��� ேபா�� 

ைவ�தி���� திைரகைள வில�கி அ�லா� எ�ன ��கிறா� எ�பைத 

கவன��ட� ேக��, �� ஆைன விள�கி� ெகா�ள �ய�சி�ேபா�.

       �க�ம� ஆஜ� 
  அ�லா�ைவ ம��� வண�கி��க�

 1. வண�க�தி��ாியவ� அவர�றி ேவ� இைறவ� இ�ைல, அவ� அவ�க� 

இைணைவ�பவ�ைற வி��� மிக�� பாி��தமானவ� (அ��� ஆ� 9:31 )

 2.  அவேர அ�லா�, வண�க�தி��ாிய இைறவ� அவைர� தவிர ேவ� 

யா�� இ�ைல. அவேர ேபரரச�, மிக�பாி��தமானவ� ,சா�தியளி�பவ�, 

த�சமளி�பவ�, பா�கா�பவ�, மிைக�பவ�, அட�கியா�பவ�, ெப�ைம� 

�ாி�தானவ� அவ�க� இைணைவ�பவ�ைறெய�லா� வி�� அ�லா� 

மிக� ��ைமயானவ�. (59:23)

3. மனித�கேள! நீ�க� உ�கைள��, உ�க��� ��னி��ேதாைர�� 

பைட�த உ�க� இைறவைனேய வண���க�. நீ�க� த�வா (பயப�தி) 

உைடேயாராகலா�. (2:21)
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ெதாட� – 1 இ�� தாஜுதீ�                   

ேவத�தி� அ��த�க�

  மனித�க� ப�ேவ� ெமாழிகளி� எ�திய ேகா��கண�கான ��தக�க� 

எதி�� காண�படாத, ஓ� அ��தமான, தனி�த�ைம வா��த அைம�பி�, 

அ�லா�வி� ெசா�லான அ���ஆ� அைமய�ெப�றி��கிற�. ��ஆனி� 

உ�ள எ�லா விஷய�க�� மனிதச�தி�� அ�பா�ப�ட ஒ� கணித 

அைம�பி� க�ட�ப����கிற�. அதி� உ�ள �ரா�க�,  வசன�க�, 

வா��ைதக� சில�றி�பி�ட எ����களி� எ�ணி�ைகக� ஒேர �ல� 

ெசா������ பிற�த வா��ைதகளி� எ�ணி�ைகக�,  இைறவனி� 

ெபய�களி� எ�ணி�ைகக�,  அத� வைகக�,  சில வா��ைதகளி� 

தனி�த�ைம வா��த எ��� அைம��க� இ��� அத� 

உ�ளட�க�தி��� அ�பா�ப�ட ப�பல விஷய�க�� அ��த�கணித 

அைம�பி� ஆ�க�ப����கிற�. இ�க��பி���க� இர�� 

விஷய�கைள நி�பி�கி�றன. ஒ�� இ�வைம�� மனித�க�� , ஜி�க�� 

ஒ�� ேச��� த�களிட��ள அைன�� சாதன�கைள�� 

பய�ப��தினா�� இைத�ேபா�ற ஒ�ைற அைம�க ��யா� எ�பதா�� 

இ� இைறவனா� ம��ேம ���� எ�பதா��, இைறவனிடமி��� தா� 

இற�கிய� எ�பைத நி��பி�ப�, இர�டாவ� அ���ஆனி� எ�த ஒ� சி� 

மா�ற� ெச�தா�� உடன�யாக� ெதாி�� வி�� எ�பதா� (இ�வ��த 

அைம�� ஏேத�� மா�ற�க� ெச�ய�ப����பி� ெவளி�பைடயாக 

கா��� ெகா���� வித�தி� அ�லா�வா� அைம�க�ப���ள�.) அ� 

��ஆ� பா�கா�க�ப����கிற� எ�பைத�� நி�பி�கிற�.

           ஆ�! மனித சாி�திர�தி� �த� �ைறயாக ஒ� ேவத� ,தன���ேளேய, 

அ� இைறவனிடமி��� வ�த�தா� எ�பத�கான ஆதார�கைள� 

ெகா�டதாக அைம�� உ�ள� . இ�தகவ�க� அைன��� க�ணா� 

காண� ��ய, அறிவா� உணர���ய உ�ைமக� ஆ�� (Physical Facts) 

த�னிட� ஒ� ��ஆ� பிரதி ைவ�தி���� எ�த ஒ� மனித�� இதி� உ�ள 

உ�ைமக�,  தகவ�க� சாியான�தானா எ�பைத� சாிபா���� ெகா�ள 

���� . ��ஆ� ��ைம�� ` 1 9 '  எ�ற எ�ணா� கணித அைம�பி� 

க�ட�ப����கிற� . இ�த� 19 எ�ற எ� யா�ைடய �யமான க��பி���� 

அ�ல அ�லா� அ��� ஆனி� இ�த 19 எ�ற எ�ைண �ரா 74 � வசன� 25 

� இ��� ஆ� மனிதனி� ெசா�ேல என���� கயவ�க��� பதில�யாக 

வசன� 30� அ�லா� ��கிறா�, " அத�மீ� “19 " (இ��கிற�)

 ேம�� ெதாட��� வசன� 3 1 � " 1 9 " எ��� எ�ணி�ைக 

நிராகாி�ேபா���� �ழ�பமாக,  ேசாதைனயாக,  ெதா�தர� த�வதாக 

அைம�� எ��� (ii) ேவத� ெகா��க�ப�ட �த, கிறி��வ�க���, இ� 

இைறவனிடமி��� வ�த உ�ைமதா�, இைறேவத�தா�, எ�ற உ�திைய� 

ெகா���� எ��� (iii) ெம�யான ந�பி�ைக ெகா�டவ�க��� ேம�� 

ந�பி�ைகைய அதிக�ப���� , உ�தி�ப����, எ���, (IV)
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ேம�� ேவத�ெகா��க�ப�ேடா����, ந�பி�ைக ெகா�ேடா����, 

(அத�� �� இ�லாத) உ�திைய� ெகா���� எ��� (V) ெந�ச�களி� 

ச�ேதக� எ��� ேநா�ைடய நயவ�சக�க����, நிராகாி�பாள�க���� 

விள�கி� ெகா�ள ��யாம� ேபாவத� �ல� அவ�களி� உ�ைம 

நிைலைய ெவளி�ப���� எ��� ��கிறா�. (பா��க �ர 74) 

  �� ஆனி� அ�லா� ப�பல விஷய�கைள� கால� கனி�� ேபா� தாேன 

ந�பி�ைக ெகா�டவ�க��� விள��வதாக வா�களி�கிறா�. (பா��க 6:67, 

75:16-19, 55:1-2, 2:242, 3:103,118)

  ேமேல �றி�பிட�ப�ட (74:30,31) வசன�தி�� விள�கமாக ஒேர ஒ� 

ஹதீைஸ� �ட, "�� ஆ� வசன�க��� ஹதீ�க� தா� விள�க�" 

எ�ேபா� ெகா�� வர��யா�. ஏெனனி� இதி� �ற�ப���ள 

விஷய�க�, ஹதீ�கைள உ�வா�கி, மா��கமா�கி ைவ�தவ�களி� 

அறி��� அ�பா�ப�டதாக இ��தி��கிற� ஆகேவ அவ�க� 

இ�விஷய�ைத� ப�றி (ஹதீ�களி�) ���� �ட விடவி�ைல. பி�னா� 

வ�த �ஃப��ாி�க� (விாி�ைரயாள�க�) சில�, சில �க�கைள� 

�றினா�� அைவ த�க� �க�கேள எ��� ஒ���ெகா�� வி�டன�. ஆக 

இ�வசன�க��� உாிய சாியான விள�க� இ� வைர மனித ச�தாய�தி��� 

கி�டவி�ைல எ�ப� ெதளி�. இைத�ேபா�ற ம�ெறா� விஷய� ��ஆனி� 

காண�ப�� ��திைர எ����க� (�� ஆனி� உ�ள 29 �ரா�க� 

சில�றி�பி�ட எ����கைள ஆர�ப�தி� ��திைரயாக� ெகா���ள�, 

உ�, அ�ஃ�, லா�, மீ�,  இ�ெவ����க��� எ�ன விள�க� எ�ப� 

ஹதீ�களி�� இ�ைல, 1400 வ�ட�களாக எ�த அறிஞ�� அத�� சாியான 

விள�க� ���� இ�ைல.

  ஆ� அ�லா� ம�க��� அறிவி�க இ���� விஷய�ைத அவ��� ��ன� 

யா�தா� அறிவி�க ����! அ�லா� "19" எ�ன எ�பைத��, ��திைர 

எ���� க��� அ��த� எ�ன எ�பைத�� க����ட� �க�தி� 

(C o m p u t e r E r a )  ம�க��� அறிவி�க நா�யி��கிறா�. இ�ெபா�� 

அவ�றி�கான �� விள�க�கைள�� அ�லா� நம�� அறிவி��� 

த�வேதா� ம��ம�லாம� அ��ட� ப�பல காாிய�கைள�� 

நட�தியி��கிறா�. அைவ எ�ன எ�பைத�� அ� விள�க�க� எ�ன 

எ�பைத�� ெதாட��� இ�விதழி� விாிவாக�� விள�கமாக�� கா�ேபா� 

இ�ஷா அ�லா�.

   அ�லா� இற�கிய�ளிய அ���ஆ� ��ைம�� க����டாி� ெச��தி 

��ஆைன ஒ�ெவா� எ��தாக ஆரா��த ேபா� கிைட�த தகவ�க�, ��ஆ� 

���� ஒ� அ��தமான கணித�க�டைம��� ெகா�டதாக��, "19" எ�ற 

எ�ைண� ெபா�வானதாக� ெகா�� ��ஆ� க�ட�ப����கிற� எ��� 

உலகி�� அறிவி�த�. அத� �ல� இ��லகி�� ஒ� �திய 

நிைன��டைல�� அளி�த�. அ�தகவ�களி� சிலவ�ைற இ�விதழி� 

கா�ேபா�.

1.��ஆனி� �த� வசனமான பி�மி�லாஹி�ர�மானி�ரஹீ� எ�பதி� 

இட�ெப�� அரபி எ����க�---------------------------------------------------------19 
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2. ��ஆ� 114 �ரா�கைள ெகா�ட� 114 = ------------------------------------19X6

3.'பி�மி�லா�'   ��ஆனி� 114 �ைற உ�ள� 114-------------------------19X6 
(�ரா 9 � பி�மி இ�லாவி�டா�� 19 �ரா�க� த�ளி 27 வ� �ராவி� இ� 

�ைற உ�ள�) �ரா 27 வசன� 30 ஆக  27+30=57-----------------------------19X3.

4. பி�மி இ�லாத �ரா 9 �த� பி�மி இ��ைற 
இட� ெப�� �ராவான 27 வைர ���னா�
(9+10+11....27) வ�� ����ெதாைக 342=------------------------------------19X18

5. இதி� ��கிய விஷய� எ�னெவ�றா� இ��ைற பி�மி இட�ெப�� 

�ராவி� �த� பி�மி��� இர�டா� பி�மி��� இைடயி� உ�ள 

வா��ைதக� சாியாக அேத 342 =--------------------------------------------------19X18

6. �க�ெப�ற �த� வஹீ (96:1 �த� 5) யி� இட� 
ெப�� வா��ைதக� சாியாக-------------------------------------------------------------19

7. 19 வா��ைதக� ெகா�ட அ�த �த� வஹீயி� 
இட� ெப�� எ����க� சாியாக 76---------------------------------------------- 19X4

8. இற�க�ப�ட வாிைசயி� �த� �ராவான 96 � 
இட�ெப�� வசன�க�------------------------------------------------------------------19

9. 96 � �ரா ���� இட�ெப�� எ����க� 304------------------------19X16

10. இ�தி வஹீயான �ரா 110� இட�ெப�� வா��ைதக�� சாியாக.-----19

11. ��திைர எ��� ெகா�ட �த� �ராவான 2 ��� ��திைர எ��� 

ெகா�ட கைடசி �ராவான 68� �� இைடயி�
��திைர எ��� இ�லாத �ரா�க� 38 உ�ளன------------------------------19X2

12. ��ஆனி� 30 எ�க� �றி�பிட�ப�கி�றன. அைவ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50,  60, 70, 80, 99, 100, 200, 

300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50,000, 100,000 இ�த எ�களி� 

����ெதாைக 162146-----------------------------------------------------------19x8534 

 ஆ�சய�மாக உ�ளதா? அதிக� ஆ�ச�ய�படாதீ�க�! இ��� ஏராளமான 

ஆ�ச�ய�க� மி�ச��ளன அவ�ைற இ�ஷா அ�லா� ெதாட��� கா�ேபா�. 

அ�லா�ைவ ம��� வண���க�

உ�க� இைறவ� ��கிறா�: எ�ைனேய நீ�க�பிரா��தி��க� நா� 

உ�க��� பதிலளி�கிேற�. எவ�க� எ�ைனவண��வைதவி���

ெப�ைமய���ெகா����கி�றா�கேளா அவ�க� சி�ைமயைட�தவ�களாக

நரக�தி� �ைழவா�க�. (40:60)

5.



க�ணிய� அ�லா���ேக!

  இ�த இதழி� இைறவைன� �றி�பி�� எ�லா இட�களி��' 

அவ�' எ�ற ெசா���� பதிலாக' அவ�' எ�ற ெசா�ேல 

பய�ப��த�ப���ள�. 

   'அவ�', 'அவ�', எ�ற இர�� ெசா�க�� ஒ�ைமயாக 

இ��பி�� க�ணியமானவ�கைள, உதாரணமாக 

நபிமா�கைள மகா�கைள, ஆசிாிய�கைள, த�ைதைய, ம��� 

மாியாைத� �ாிய அைனவைர�� �றி�பத�� 'அவ�' எ�ற 

ெசா�ைலேய நா� பய�ப���கிேறா�.

  ஆனா� எ�லா வ�லைம��, க�ணிய�� மி�க 

இைறவைன� �றி�பி��ேபா� க�ணியம�றவ�கைள� 

�றி�பி��' அவ�' எ�ற ெசா�ைல� பய�ப��தி 

வ�கிேறா�.' 

  'அவ�' எ�ற ெசா� ம��ேம ஒ�ைமைய� �றி��� எ�� 

வாதி�பவ�க� ேமேல �ற�ப�ட மாியாைத� �ாியவ�கைள' 

அவ�' எ�ற ெசா�லா� அைழ�பா�களா?

  ந� இ�லாமிய ��தக�களி� ைஷ�தா�கைள, 

வழிேகட�கைள ம��� க�ணிய� �ைறவானவ�கைள� 

�றி�பிட ' அவ�'  எ�ற ெசா�ைலேய 

உபேயாக�ப���கிேறா�. இ�தைகய ெசா�லா� க�ணிய� 

மி��த இைறவைன அைழ�கலாமா? 

  "அறி�� ெகா�க! க�ணிய� எ�லா� அ�லா���� 

உாிய�." (35:10) எ�ற வசன�தி� அ��பைடயி�' அவ�', 

எ�� �றி�பைத விட' அவ�' எ�� �றி�ப� சிற�த�, 

க�ணியமி�க�.

    �றி��: ��ஆ� வசன�கைள ம��� ஆதாரமாக� 

ெகா�ேட நம� இதழி� அைன�� ஆ�க�க�� அைம��. 

வாசக�க� இதி� �றி�பி������ வசன�கைள, த�களிட��ள 

எ�த ஒ� ��ஆ� ெமாழிெபய��பி�� ஒ��� பா���� 

ெகா�ளலா�. 



சி�தைன�� :-

ெதா��� : - ஜீன� ம�ஜ��

மா��க அறிஞ�களி� கவன�தி��

தி����ஆனி� ெகா��க�ப������ கீ�க�ட வசன�க� 

எ���� ��� உ�ைமகளி� எைத� ெபா�யா�க� ேபாகிறீ�க�?

ேவத� ெகா��க� ெப�றவ�களிட� "ேவத�ைத மைற�� விடா� 

”ஜன�க��� ெதளிவாக எ���ைர�க ேவ���.  எ�� 

அ�லா� உ�திெமாழி வா�கியைத ஞாபக����. எனி��, 

அவ�க� இ���தி ெமாழிைய� த�களி� ���களி� �றமாக 

எறி��வி�� இத��� பிரதியாக� ெசா�ப� கிரய�ைத� ெப��� 

ெகா�கி�றன�. அவ�க� ெப��� ெகா�ட� மிக� ெக�ட�. 

(3:187)

ஒ� மனித��� அ�லா� ேவத�ைத�� ஞான�ைத�� 

நபி��வ�ைத�� ெகா��தபி�ன�, அவ� மனித�கைள ேநா�கி,

" அ�லா�ைவய�றி எ�ைனேய வண���க�" எ�� ��வத� 

கி�ைல. ஆயி��, நீ�க� ேவத�ைத� க��� ெகா���� 

ெகா���, க��� ெகா���, இ��பத� காரணமாக, 

இைற அ�யா�களாக ஆகிவி��க�." (3:79)

எவ�க� மடைமயினா� பாவ�ைத� ெச�� பி�ன�. 

ப�சா�தாப�ப��, அதிசீ� கிர�தி� நீ�கி வி�கி�றா�கேளா 

அ�தைகேயாைர ம�னி�ப�தா� அ�லா�வி� மீ� கடைமயாகி 

வி�கி�ற�. ஆகேவ அ�லா� அவ�கைள அ��ட� 

ேநா��கி�றா�. அ�லா� ந�கறி�ேதா�� 

ஞான�ைடேயா�மாயி��கி�றா�. (4:17) 

அ�லா� உ�கைள (3:18)� எ�சாி�ைக ெச�கி�றா�.

�ஹ�ம� நபியவ�க� �றாதைத �றியதாக�(ஸலவா��) 

ெசா�� ெதா�ைகயி� �ைறபா� ெச�வைத (3:79)� 

நிைன���கிறா�.

அ�லா� உ�க��� (4:17)� ந�பி�ைக���கிறா�. அ�லா� 

உ�கைள அ��ட� ேநா��வாராக!

1.

2.

3.

1.

2.

3.



�திய நிைன��ட� மாத இத�

அளவ�ற அ��� நிகர�ற அ��� உைடய 

இைறவனி� தி��ெபயரா�

அறிவி�கிேறா�

அைன�� ம�க���� ஒ��கிைண�த மா��க�.

அ��� ஆ� ச�ேதகமி�றி அகில�களி� அதிபதியிட� 

இ��� வ�தேத.

இ�தி ேவத�,  அ� இைறவனிட� இ��� வ�த�தா� 

எ�பத�கான ெதளிவான அ�தா�சிகைள தன���ேளேய 

ெகா�டதாக இ��கிற�. அ� மனித ச�தி�� அ�பா�ப�ட 

�ைறயி� கணித அ��பைடயி� அைம�க�ப���ள�.

இ�, இைறவ� தா� ச�திய� எ�பைத��, அவ� 

மரணி�தவைர உயி��பி�பா� எ�பைத�� அவ� 

அைன�தி��� ஆ�ற� உைடயவ� எ�பைத�� 

நி�பி�கிற�.

எ�லா இைற�த�க�� த�த ெச�திகைள ஒ�� கிைண�� 

ஒேர ெச�தியாக உலகி�� த�கிற�.

��றி�� இைறவ��ேக அ�பணித� இைறவைன ம��ேம 

வண�கி, வண�க�ைத கல�பி�றி அவ��� ம��ேம ெச�த�

ஓ� உலக�ஓ� உலக�

ஓ� இைறஓ� இைற

ஒேர ெச�திஒேர ெச�தி

ஓ� உலக�

ஓ� இைற

ஒேர ெச�தி
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