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11:117. (நபியே!) ஓர் ஊராரர, அவ்வூரார் சீர்திருந்திக் க ாண்டிருக்கும் நிரையில் - அநிோேமா
அழிக் மாட்டான்.

உம் இரைவன்

மலர் விாியும் முன் உங்கள் மனரதாடு ..
அன்பிற்கினிய சரகாதர , சரகாதாிகரை ! ஈமானிய வசாந்தங்கரை !
அஸ்ஸலாமு அளலக்கும் (வரஹ்)
பூரண சுகத்ரதாடும் சீாிய ஈமானுடனும் இம்மலர் உங்களை சந்திக்கட்டுமாக.

அல்லாஹ்வுளடய கிருளபயால் ரமற்குறிப்பிட்ட இளறவசனங்கள் மற்றும் இறுதிெபியின்
வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவற்ளற அடிப்பளடயாகக் வகாண்டு Eruvadi Muslim AssociationN எனப்படும்
ெமது ஈமான் அறக்கட்டளை, கடந்த 40 வருடங்கைாக, ெமதூர் ஏர்வாடி மக்கைின் கல்வி, வபாருைாதார ,
சமூக ரமம்பாட்டுக்காக பல்ரவறு தைங்கைில் வபாருைாதார உதவிகளையும் அறப்பணிகையும் சிறப்பாக
வசய்து வருகிறது. 1978 ஆம் ஆண்டு தங்கள் வைம் ரதடி, கடல் தாண்டி வசன்ற சரகாதரர்கள், ஊர் ெலன்
ொடி ஒன்று கூடி உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஈமான் அறக்கட்டளை.
பிாிவுகள் அன்ளப அதிகாிக்கும் என்பது குடும்ப உறவுகளுக்கு மட்டுமல்ல, ஊர்/ சமூக உறவுகளுக்கும்
தான் என்பளத உணர்த்தும் விதமாக, வவைிொட்டில் இருப்பவர்களுக்கு ஊர்ப் பாசமும் , ஊர் மக்கள்
மீதுள்ை அக்களறயும் சற்று அதிகமாக இருப்பது உண்ளம தான். இந்த அக்களற தான் , தாங்கள்
சிரமப்பட்டு ரசர்க்கும் பணத்ளதயும், ரெரத்ளதயும் ஊாில் தன்ளன விட சிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கு
உதவிட ரவண்டுரம என அல்லாஹ்வின் திருப்திளய ரொக்கமாக வகாண்டு வகாடுக்க ளவக்கிறது. இந்த
இஃலாஸான எண்ணங்களும் சரகாதரத்துவமும் தான் ஈமான் ஆரம்பிப்பதற்கும் ொற்பது ஆண்டுகள்
கடந்து இன்று வளர வசயல்படுவதற்கும் அடித்தைமாக இருக்கிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்,

அமீரகத்தில் ஆரம்பித்த ஈமான் தற்ரபாது சவுதி அரரபியா, கத்தர், ஒமான், குளவத் என அங்கு
வசன்றுள்ை சரகாதரர்கைின் முயற்சியினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு சிறப்பாக வசயல்பட்டு வருகின்றன.
அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஏர்வாடியில் அரசு பதிவு வபற்ற அறக்கட்டளையாக , முஹல்லா வாாியான
பிரதிெிதிகைின் ஒத்துளழப்புகளுடன் ஊாிலுள்ை அளனத்து ஜமாஅத் மற்றும் சமூக அளமப்புகளுடன்
சுமூகமான ெல்லுறவுகளுடன் சிறப்பாக கைப் பணிகள் வசய்து வருகிறது. அளனத்து ஈமான்
அளமப்புகளும் அல்லாஹ்வின் திருப்திளய மட்டும் ரொக்கமாக வகாண்டு வதாடர்ந்து பணியாற்றிட
பிரார்த்தளன வசய்யும்படி அன்புடன் ரகட்டுக் வகாள்கிரறாம்.

”ரவளர இழந்த மரமும் வரலாற்ளற மறந்த இனமும் வைர்ச்சி அளடவதில்ளல”. என்ற வபான்வமாழியின்
அடிப்பளடயில், ஈமான் அளமப்பின் 40 ஆண்டுகால வரலாற்றுப் பயணத்ளத ஆவணப்படுத்த
ரவண்டும்; அதன் மூலம் அடுத்து வரும் தளலமுளறகளும் சமுகப் பணிகைில் தங்களை ஈடுபடுத்திக்
வகாள்ை இது ஒரு உந்துதலாக அளமய ரவண்டும் என்ற உயாிய ரொக்கத்தின் வவைிப்பாடு தான்
உங்கள் ளககைில் தவழ்ந்து வகாண்டிருக்கும் இந்த ஈமானிய மலர்.,
பூந்ரதாட்டத்ளதக் காணும் எவரும் மலர்கைின் அழகில் மனளதப் பறிவகாடுத்து , அதற்கு அடித்தைமாக
விைங்கும் ரவர்களைரயா , தண்ணீளரரயா , தண்டுகளைரயா கவனிக்கத் தவறுவது இயல்பு. அது
ரபாலன்றி , இந்த ஈமானிய பூந்ரொட்டத்தில் ரவர்கைாக, விழுதுகைாக தங்களை அர்ப்பணித்த
சரகாதரர்களையும் , பணிகளையும் இந்த மலாின் மூலம் வவைிக் வகாணரும் முயற்சி தான் இந்த
ஈமானிய மலர். இந்த மலாில் ஈமானிய ரவர்கள், ஈமானிய பயணம் , ஈமானிய கிளைகள், ஈமானிய
அமர்வுகள் , ஈமானிய வமாட்டுக்கள் , ஈமானிய கதம்பம், , ஈமானிய இலக்குகள் என்ற தளலப்புகைின்
கீழ் பல்சுளவ அம்சங்கள் இடம்வபற்றுள்ைன. படித்து தங்கைது கருத்திளன பகிருங்கள்.
இந்த மலர் உருவாக ஒத்துளழத்த ஈமானிய ரவர்கைான ெிறுவனர்கள் மற்றும் ஆரம்ப கால
உறுப்பினர்களுக்கும், அளனத்து ஈமான் கிளை ெிர்வாகிகளுக்கும் முன்னாள் ெிர்வாகிகளுக்கும்,
ஆரலாசளனக் குழு உறுப்பினர்களுக்கும், ஈமான் ஒருங்கிளணப்பாைர் மற்றும் பிரதிெிதிகளுக்கும்,
அச்சுக் ரகார்ளவ சாிபார்த்து உதவிய சரகாதரர்களுக்கும், தங்கைது கட்டுளர மற்றும் ஆக்கங்களை
வழங்கிய சரகாதரர்களுக்கும், விைம்பரங்கள் தந்து உதவிய ெிறுவனத்தார்களுக்கும், அச்சிட்ட
பதிகப்பத்தார்களுக்கும், QR Code , வளலதை இளணப்புகளை தந்த nellaieruvadi,com ெிர்வாகிகளுக்கும்
மற்றும் இந்த மலர் வவைிவர அளனத்து வழிகைிலும் உறுதுளணயாக இருந்த அளனத்து
ெல்லுள்ைங்களுக்கும் ஈமானிய மலர்க்குழு சார்பாக எங்கைின் வெஞ்சார்ந்த ென்றிகளை வதாிவித்துக்
வகாள்கிரறாம்.
சிறியதாக இருந்தாலும் வதாடராக வசய்யும் வசயல்தான் அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பமானது என்று
வசான்ன ெமது உயிாினும் ரமலான ெபிகள் ொயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹி வஸல்லம் அவர்கைின்
வாக்குக்ரகற்ப பணிகள் சிறியதாக இருந்தாலும் அல்லாஹ்வின் ரபரருைால், ஈமான் கடந்து வந்த 40
ஆண்டுகைில் ஏர்வாடி ஊர் மற்றும் ஏர்வாடி மக்கைின் ெலனுக்காக தனது பங்கைிப்பிளன வதாடராக
வழங்கி வருகிறது. இரத இளறப்பாளதயில் உங்கள் அளனவாின் ஒத்துளழப்புடன் ஈமான் என்றும்
ஈமானிய உணர்வுடன் தனது பயணத்திளன வதாடரவும் , ெமது ஈமானிய இலக்கான ”மீண்டும் ஒரு
மதினா” ளவ ெம் மண்ணில் ஏற்படுத்தவும் வல்ரலான் அல்லாஹ்விடம் மனமார பிரரர்த்திக்குமாறு
அன்புடன் ரகட்டுக்வகாள்கிரறாம்

.அன்புடன்,

ஈமானிய மலர்க் குழு

01-ஆகஸ்டு-2018

ஈமானிய துவக்கம் – அந்த ொள் ஞாபகம்
- முஹம்மது ஷாஃபி –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------அைவற்ற அருலாைானும் ெிகரற்ற அன்புளடரயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்வபயரால்..

சலவாத்தும் சலாமும் ெபிகள் ொயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும்
அவர்களை பின் பற்றி வாழ்ந்த அளனவாின் மீதும் உண்டாகட்டுமாக..
ெமது ஈமான் அறக்கட்டளை ொற்பது வருடங்களை கடந்துவிட்டது என ெிளனக்கும் ரபாது
மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆச்சாியமாகவும் இருக்கின்றது. ஆண்டுகள் உருண்ரடாடி விட்டன,
இருப்பினும் ஈமான் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த ஆரம்ப ொட்கள் இன்றும் பசுமரத்தாணி ரபால
என்னுளடய உள்ைத்தில் பசுளமயாக இருந்து வகாண்டிருக்கிறது. ஈமானுளடய
ெிறுவனர்கைில் ஒருவன் என்ற முளறயில் ஈமானுளடய ஆரம்ப கால ெிகழ்வுகளை இந்த ெல்ல
சந்தர்ப்பத்தில் இங்கு பகிர்ந்து வகாள்ை விரும்புகிரறன்.

இளறவனுளடய கிருளபயால் 1978 ஆம் ஆண்டு,இந்த ஈமான் அறக்கட்டளை ெமதூளர
ரசர்ந்த சரகாதரர்கைாலும் எங்கரைாடு ெண்பர்கைாக இருந்த வவைியூர் சரகாதரர்கைாலும்
இனணந்து ெமதூர் மக்களுக்கு உதவி வசய்வதற்காக ரவண்டி முதலில் துபாயில்
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

அன்ளறக்கு எழுபதுகைில் , மிக வசாற்பமான ரபர் தான் ஏர்வாடியில் இருந்து துபாய்
ரபான்ற வளைகுடா பகுதிகளுக்கு வசன்றிருந்தார்கள். 1975ல் ொன் துபாய் வந்தரபாது,
அமீரகத்தில் ெமதூர் ஏர்வாடி மக்கள் எங்கிருக்கிறார்கள் என்பளத அறிந்து உடனடியாக
வதாடர்பு வகாள்ை வதாளலவதாடர்பு சாதனங்கரைா,ெவீன,ரபாக்குவரத்து வசதிகரைா
இல்லாத ஒரு கால கட்டம். அன்ளறய ொட்கைில் ொன் துபாயில் எனது அருகிலிருந்த மற்ற
ஊளரச் ரசர்ந்த ெண்பர்களுடன் சமூக விசயங்கள் குறித்து கலந்துளரயாடுவது வழக்கம்.

அப்படி இருக்கும் வபாழுது ஊாிலிருந்து ஒரு குமருளடய உதவிக்காக ரவண்டி என்னுளடய
தந்ளதயார் ஒரு கடிதம் அனுப்பி,இந்த குடும்பம் மிகவும் கஷ்டப்படும் ஏளழக் குடும்பம்
அவர்களுக்கு ஏரதனும் வசய்ய ரவண்டும், ெீ உனக்கு வதாிந்தவர்கைிடம் எடுத்துக்கூறி
அவர்கைிடம் வசூலித்து இக்குமருக்கு உதவி வசய்யும்படி ரகட்டிருந்தார்கள். அன்ளறக்கு
என்னுடன் இருந்த வவைியூர் சரகாதரர்கள், குறிப்பாக வசால்ல ரவண்டும் என்றால்
அருப்புக்ரகாட்ளடளய ரசர்ந்த சாஹுல் ஹமீது காக்கா,அவர்களுளடய தம்பி யூசுப் காக்கா,

களடயெல்லூளர சார்ந்த அபூ சாலிஹ் காக்கா, உடன்குடிளயச் ரசர்ந்த மர்ஹூம் அனஸ்
காக்கா மற்றும் என்னுளடய ெண்பர் வமைலவி இக்பால் மதனி அவர்கள் ரபான்றவர்களுடன்
இந்த விஷயத்ளத பகிர்ந்து வகாண்ட வபாழுது, அவர்கள் தங்கைால் இயன்ற உதவிகளை
வகாடுத்தார்கள். அந்த பணத்ளத வசூலித்து அந்த குமர் வளகக்கு அனுப்பி ளவத்ரதாம். இந்த
பணத்ளத வகாண்டு அந்த வபண்ணின் திருமனம் ெல்ல படியாக ெிளறரவறியளத அறிந்து
அளனவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்ரறாம்.

அதளனத் வதாடர்ந்து அன்ளறக்கு ஏர்வாடியில் ெளடவபற்று வந்த இஸ்லாமிய இளைஞர்
முன்ரனற்ற மன்றத்தின் சார்பாக வதாடங்கப்பட்ட ஹிஸ்னுல் உலூம் அரபிக் கல்லூாி யின்
பிரதிெிதியாக இருந்த ஜனாப் SOS பீர் முஹம்மத் அவர்கள் மூலமும் ஒரு சில கடிதங்கள்
தனிப்பட்ட முளறயில் குமர்களுக்கு உதவி ரவண்டி வர ஆரம்பித்தது. இதளன அறிந்த எனது
ெண்பர்கள், ஒரு ரயாசளன வசான்னார்கள். அதாவது ெீங்கள் இதளன தனிப்பட்ட முளறயில்
வசூலித்து வசய்வதற்குப் பதிலாக இளதரய ஏன் ஓர் அளமப்பு ாீதியாக, ஓர் ஜமாத்தாக
கூட்டாக ரசர்ந்து வசய்ய கூடாது என்ற ஓர் ஆரலாசளனளய வழங்கினார்கள்.
அப்படிவயன்றால் ெமதூர் ஏர்வாடிகாரர்கள் யாவரல்லாம் அமீரகத்தில் இருக்கிறார்கள்
என்பளத முதலில் கண்டறிந்து அவர்களுடன் இளணந்து ஒரு கூட்டாக வசய்யலாம் என்ற
எண்ணத்தின் அடிப்பளடயில் ெமதூர் காரர்களை ரதடி கண்டுபிடிப்பதற்காக ரவண்டி முயற்சி
எடுத்ரதாம்.

அதில் முதலாவதாக ெமதூளர ரசர்ந்த சரகாதரர் அபூபக்கர் ஜின்னா அவர்கள் ஷார்ஜாவில்
பணி புாிந்து வகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பளத அறிந்து அவர்களை கண்டு சந்தித்து இந்த
விஷயத்ளத பற்றி கலந்தாரலாசித்ரதாம். அவர்களைத் வதாடர்ந்து ஜமால் சார்
அவர்களையும் சந்தித்ரதாம். ொங்கள் மூன்று ரபரும் எங்களுடன் இருந்த மற்ற வவைியூர்
ெண்பர்களும் இளணந்து , ெம் ஏர்வாடி ஊாிலுள்ை ெலிவுற்ற ஏளழ எைிய மக்களுக்கு
குறிப்பாக வபண் குமர்களுக்கு உதவ ரவண்டும் என்றும் இதளன ொம் ஒரு அளமப்பாக ஒரு
ஜமாத்தாக வசயல்படுரவாம் என்றும் முடிவவடுத்ரதாம். அதற்காக ரவண்டி இன்னும் யார்
யாவரல்லம் ஏர்வாடி சரகாதரர்கள் அமீரக்த்தில் ( துபாயில்) இருக்கிறார்கள் என கண்டறிந்து
, எல்ரலாளரயும் இளணத்து இந்த புதிய முயற்சிளய துவங்குரவாம் என்று தீர்மானித்ரதாம்.

அதனடிப்பளடயில் வதாடர்பில் கிட்டிய சில ஏர்வாடி சரகாதரர்களையும் மற்றுமுள்ை
எங்கைது வவைியூர்,ெண்பர்கள் என அளனவளரயும் ஒன்றிளணத்து , துபாய் ”ரஹார் அல்

அண்ஸ்” என்ற பகுதியில் உள்ை ஒரு ரூமில் ளவத்து (சரகாதரர் அபூ சாலிஹ் அவர்கைின்
ரூம் என்று ெிளனக்கிரறன்) ஏர்வாடி முஸ்லிம் அரசாசிரயசன் – ஈமான் சங்கம் என்ற இந்த
அளமப்பு அல்லாஹ்வுளடய கிருளபயால் 1978 ஆம் ஆண்டு வதாடங்கப்பட்டது. அச்சமயம்
எங்கரைாடு இருந்த எனது வெருங்கிய ெண்பர் மவ்லவி இக்பால் மதனி அவர்களுளடய
துஆவுடன் இந்த அளமப்பு இனிரத ஆரம்பம் ஆகியது. இளத இன்ளறக்கு ெிளனத்தாலும்
மனதிற்ககு மிகவும் சந்ரதாசமாக இருக்கிறது. அன்ளறக்கு ஈமான் சங்கத்தில்
உறுப்பினர்கைாக இருந்த சரகாதரர்கள் தரும் சந்தாக்களைக் வகாண்டு, ஊாிலிருந்து
வரக்கூடிய கடிதங்களை பாிசீலித்து விசாாித்து அவர்களுக்கு இயன்ற உதவிகளை ொம்
வசய்ய ரவண்டும் என்ற அடிப்பளடயில் ஈமானின் இந்த சமூகப்பணி வதாடங்கியது.
அல்ஹம்துலில்லாஹ் அன்று ஆரம்பிக்கப் பட்ட இந்த அளமப்பு இன்று வளர சிறப்பாக
வசயல்பட்டுவகாண்டிருக்கிறது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்..

ஈமானுளடய ஆரம்ப காலங்கைில், ஊாிலிருந்து புதிதாக யாரும் துபாய்க்கு வந்திருக்கிறார்கள்
என அறிந்தால், அவர்களை சந்தித்து ஈமானில் இளணப்பதற்காக அவர்களை ரொில் சந்திக்க
வசல்வரத ஒரு சவாலான விஷயமாகும்..இன்ளறக்கு உள்ைது ரபால் தகவல் வதாழில்னுட்ப
சாதனங்கரைா,ரபாக்குவரத்து வசதிகரைா ஏன் அன்ளறய துபாய் ெகரத்திலும் ஷார்ஜா
ெகரத்திலும் முகவாி,.கதவு எண் கூட கிளடயாது.இப்படிப்பட்ட ரெரத்தில் ஒரு ெபளர சந்திக்க
ரவண்டும் என்று வசான்னால் அவருளடய ரபான் ெம்பர் அதுவும் குறிப்பாக அலுவலகத்தின்
ெம்பர் கண்டுபிடித்து அளழத்து அவாிடம் முதலிரலரய இந்த ொள் இந்த கிழளம இந்த
இடத்தில் ொன் இந்த கலர் சட்ளட ரபாட்டு காத்திருப்வபன் என்று வசால்லி வசல்ல
ரவண்டும். இந்த முளறயில் தான் பல்ரவறு சிரமங்களுக்கு இளடயிலும் ஈமானிய பணிக்காக
அன்ளறக்கு இருந்த சரகாதரர்கள் அர்ப்பணிப்புடன் வசயலாற்றினார்கள். ஒரு சில
கட்டங்கைில் சில குமர்கைின் உதவிக்காக , கிளடத்த சந்தாத் வதாளக பற்றாத சமயத்தில் ,
ரதரா, ரஹார் அல் அன்ஸ் பகுதிகைில் உள்ை பள்ைிவாசல்கைில் துண்டு விாித்து வசூல்
வசய்த ெிகழ்வுகளும் உண்டு.

ரமலும் ,ஊாில் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வருவதாக இருந்தால் கிட்டதட்ட 15 முதல் 20
ொட்கள் வளர ஆகும்.அந்த 20 ொட்கள் கழித்து வந்த பிறகு துபாயில் மாதாந்திர ஈமான்
மீட்டிங் ெடக்கும். இந்த ஈமான் மீட்டிங் என்பது தான் ெமதூர் சரகாதரர்களுக்கும் சாி மற்ற
ெண்பர்களுக்கும் சாி ஒரு மிகப்வபாிய திருவிழாவாக ஒரு வபருொள் ரபால இருக்கும்.
அளனவரும் சிறப்பாக வந்து கூடி விருந்து சாப்பிட்டு, தங்களுளடய சுக துக்கங்களை

பகிர்ந்து வகாண்டு, பின்பு களலந்து வசல்வது ஓர் வழக்கமாக இருந்தது. அது உண்ளமயில்
சரகாதரத்துவத்ளதயும் பாசத்ளதயும் மக்களுக்கு மத்தியில் ஏற்படுத்தியது என்றால் அது
மிளகயல்ல. அளத ரபான்ரற எங்கைது ெண்பர்கைான மற்ற ஊர் சரகாதரர்களும் ( மாற்று
மத சரகாதரர்கள் உட்பட) , இந்த ஈமானுளடய பணிக்காக ரவண்டி தங்கள்
வபாருைாதாரத்ளதயும் ரெரத்ளதயும் வசலவிட்டது உண்ளமயில் வெகிழ்ச்சிக்குறிய விஷயம்.
அதாவது உதவிகள் ரபாய் ரசரக்கூடியது என்னரவா, ஏர்வாடிக்குத்தான் ரபாய்
ரசரப்ரபாகிறது. இருந்தாலும் அதற்கு பங்கைிப்பு வசய்தார்கள். இளறவனுக்காக ரவண்டி
அவர்கள் வசய்த இந்த பணிளய அல்லாஹ் வபாருந்திக்வகாள்வானாக. என்று இந்த ெல்ல
ரெரத்தில் இளறவனிடத்தில் ொம் அவர்களுக்காக பிரார்த்திப்ரபாமாக.

திருமண உதவிகளைத் வதாடர்ந்து ஊாில் உள்ை சமூக ெல விஷயங்கைான - ஊாில்
வபண்கள் உயர்ெிளல பள்ைியில் கழிவளற வசதி ரதளவப்படும்ரபாது அவர்களுக்கு
கழிவளற வசதி ஏற்படுத்திக்வகாடுத்தல் மற்றும் ரபச்சுப் ரபாட்டிகள்,கட்டுளர ரபாட்டிகள்
ெடத்தி ஊாில் உள்ை மாணவ மணிகளை கல்வி விஷயத்தில் ஊக்குவிப்பது, பள்ைி வபாதுத்
ரதர்வில் முதலிடம் வந்த மாணவ மாணவியருக்கு பாிசைிப்பது ரபான்ற இன்னும்
பலவிதமான உதவிகளையும் ொம் வசய்ய ஆரம்பித்ரதாம்.அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்று அளத
விட அதிகமாக அதிக அைவில் மிகப்வபரும் சமூகப்பணிகளையும்,உதவிப்பணிகளையும்
ஈமான் வசய்து வருகிறது.

அல்லாஹுளடய கிருளபயால் இந்த ஈமான் 40 அகளவகளைத் தாண்டி வைர்ந்து ெிற்பளத
பார்க்கும் ரபாது, ஒரு சிறிய விளதளய ஒன்றாக ரசர்ந்து ெட்டி விட்டுப் ரபான சரகாதரர்கள்,
பின்பு வந்து அது ஒரு வபாிய ஆலமரமாகி,உறுதியான விழுதுகளுடன்,ெிழலும் பழங்களும்
தரும் மரமாக அதளன பார்க்கும் ரபாது; அதில் இளைப்பாறும் ரெரத்தில் எப்படி ஒரு
சந்ரதாஷம் ஏற்படுரமா அந்த ஒரு சந்ரதாஷம் தான் எங்களை ரபான்றவர்களுக்கு இன்ளறய
ஈமாளனப் பார்க்கும் ரபாது அது ஏற்படுத்திக்வகாண்டிருக்கிறது என்றால் அது மிளகயல்ல.
இது மட்டுமின்றி இதனால் கிளடக்கக் கூடிய பலன்கள் வருங்கால தளலமுளறக்கும் வசல்ல
ரவண்டும்.வதாடர்ந்து இந்த ஈமானிய பயணம் சிறப்பாக ெளடவபற ரவண்டும். ஊாில் உள்ை
அளனத்து மக்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ை பலன்களைத் தரக்கூடிய பணிகளை ஈமான்
முன்வனடுக்க ரவண்டும் என்பளத ரவண்டி விரும்பி ரகட்டுக் வகாண்டவனாக
பிரார்த்திக்கின்ரறன். அல்லாஹ் ெம் அளனவருக்கும் அருள் புாிவானாக. ெம்முளடய
ெல்லறங்களை வபாருந்திக் வகாள்வானாக. ஆமீன்

ஈமானிய ரவர்கள்
1981 ஆம் ஆண்டு ெளடவபற்ற
ஈமான் வபருொள் சந்திப்பு
இடம்: ஜனாப். சாகுல் ஹமீது அவர்கைின் இல்லம், ரதரா, துபாய்

ரமலிருந்து – இடமிருந்து வலம் :
வாிளச 1: வசய்யது அலி(கட்டளைத் வதரு) , ரஷக் அப்துல் காதர்(புதுக்குடி),
புஹாாி(காயல்பட்டிணம்), யூசுஃப் (அருப்புக்ரகாட்ளட), அபூபக்கர் ஜின்னா(முளகதீன் புரம்),
முஹம்மது ஷா(6 வது வதரு), சஹாபுதீன் (அருப்புக்ரகாட்ளட), அஜீஸ்(முளகதீன் புரம்),
ஆர்டிஸ்ட் ஹமீத்(6 வது வதரு), ரசனாப்பா(6 வது வதரு), கமால்(வலப்ளப வைவு)
வாிளச 2: திட்டுவிளை சரகாதரர், முஹம்மது ஷாஃபி(6 வது வதரு), லிங்கண்ணன்
(அன்ளறய ஏர் இந்தியா ரமலாைர்), ஷாஹுல் ஹமீத் (அருப்புக்ரகாட்ளட), கிருஷ்ணமூர்த்தி
பாவா (மதுளர), ஜமால் சார்(புதுக்குடி), தாவூத் (காயல்பட்டிணம்)
வாிளச 3: கருப்ளபயா (மதுளர), ஹனீஃபா(பணகுடி), ஹாஜா(6 வது வதரு) , அபூபக்கர்(5
வது வதரு), மக்தூம்(கட்டளைத் வதரு), அலாவுத்தீன்(8வது வதரு)

ஈமான் அறக்கட்டளை 2015ம் ஆண்டு ெடத்திய சிறுகளதப்ரபாட்டியில் முதல் பாிசு
வபற்ற சிறுகளத

திருமதி யாஸ்மின் ஸலாஹுதீன்

அம்மா, நான் வெளியே யைாய்ெிட்டு ெருகியேன் என்று ஆணிேில் மாட்டிேிருந்த பைக்
சாெிபே எடுத்துக்வகாண்டு வெளிேில் வசல்லும் சுபைமானுக்கு ெேது 26, துைாேில்
இருந்து லீவுக்கு ஊருக்கு ெந்துள்ளான்.
சுபைகா,

மன்சூர்

தம்ைதிேின்

ஒயே

மகன்.

நல்ை

இஸ்ைாமிே,

சமூக

சிந்தபையுள்ள ைட்டதாாி இபளஞன். நடுத்தே ெர்க்கத்பதச் சார்ந்தெர்கள்.
சுபைமானுக்கு வைண் வகாடுக்க சிை ெசதி ொய்ந்த குடும்ைத்திைருக்கு ஆபச இருந்தது.
மன்சூர், சுபைகா தம்ைதிேருக்கும் அந்த ஆபசகள் நிபேேயெ உண்டு, இருந்தாலும்
மகனுபடே ெிருப்ைம் முக்கிேமல்ைொ – அதைால் மகைிடம் யகட்டு முடிக்க வைற்யோர்
காத்திருந்தைர்.
சபமேல் யெபைகபள முடித்துெிட்டு சுபைகா பககபள துபடத்தைடியே
ஹாலில் ெந்து உட்கார்ந்தார்கள். அயத யநேம் ைள்ளி யெபைோக வெளியே
வசன்ேிருந்த மன்சூர் உள்யள நுபைந்தார்.
அஸ்ஸைாமு அபைக்கும் (ெேஹ்). என்ை சுபைகா யெபைவேல்ைாம்
முடிந்ததா? சுபைமான் எங்யக? எைக் யகாட்டார்.
ெஅபைக்கும் ெஸ்ஸைாம். யெபை முடிந்தது. சுபைமான் நண்ைர்கபள ைார்க்க
யைாேிருப்ைான், அெனும் ெரும் யநேம்தான். உங்களுக்கு சாப்ைாடு பெக்கட்டுமா? எை
சுபைகா யகட்டாள்.
இல்பை, சுபைமான் ெேட்டும் நாம் யசர்ந்யத சாப்ைிடைாம் என்று கூறும்யைாயத
சுபைமான் உள்யள நுபைந்தான்.
இருெரும் சாப்ைிட ொருங்கள் சாப்ைாடு எடுத்து பெக்கியேன் என்று சுபைகா
எழுந்து உள்யள யைாைதும், அெபைத் வதாடர்ந்து மன்சூரும், சுபைமானும் உள்யள
வசன்ேைர்.
சாப்ைிடும்யைாது மன்சூர் வமதுொக யைச்பச ஆேம்ைித்தார்.
சுபைமான், ”இன்று மாபை நீ எங்கும் வெளிேில் யைாக யெண்டாம்.
வீட்டியையே இருப்ைா” என்ோர்.
ஏன் ொப்ைா?
வைண் வீட்டார் உன்பை ைார்க்கனும் என்று ஆபசப்ைடுகிோர்கள் எைக்
கூேிேதும்,
ொப்ைா, எைக்கு வைண் ைார்த்து முடித்து ெிட்டீர்களா? எைக் யகட்டான்

இல்ைப்ைா,

அெர்கள்

யைசி

ெருகிோர்கள்.

நீ

ெந்திருக்கிோய்

எைக்

யகள்ெிப்ைட்டு உன்பை ைார்க்க ஆபசப்ைடுகிோர்கள் என்ோர்.
சுபைமான்

சிை

யநேம்

வமௌைமாக

இருந்துெிட்டு

ொப்ைா,”நான்

ஆேம்ைத்தியையே வசான்ைதுதான். நம் வதருெில் ெசிக்கும் சுபமோபெ தான்
திருமணம் வசய்ே ெிரும்புகியேன். இபத எப்யைாயத உங்களிடம் வசால்லிெிட்யடன்.
இருந்தாலும் ஏன் வைண் ைார்க்கிேீர்கள் என்றுதான் புாிேெில்பை” எை சிறு
எாிச்சலுடன் கூேிைான்.
அதற்கு அெர் யகாைத்யதாடு, எத்தபையோ ெசதிொய்ந்த இடத்திலிருந்து
வைண் ெருகிேது. ஆைால் நீ என்ைடாவென்ோல் அடுத்த யெபள யசாத்துக்யக
ெைிேில்ைாத குடும்ைத்தில் வைண் எடுக்கனும் என்கிோய். உைக்வகன்ை பைத்திேமா?
என்ோர்.
ொப்ைா ெசதிோை குடும்ைத்தில் வைண் எடுக்க ஆேிேம் யைர் இருப்ைாங்க
ஆைால் ஏபை குடும்ைத்தில் வைண் எடுக்க ோருயம இல்பை என்ோன்.
“உைகம்

புாிோம

யைசுேியேப்ைா,

நாலுயைர்

நம்மபளப்ைத்தி

என்ை

நிபைப்ைாங்க. ஒரு நல்ை சம்மந்தம் அபமே யெண்டாமா” என்று தன் ைங்குக்கு
சுபைகா முணுமுணுத்தாள்.
நான் என்ை தப்ைாை ெிஷேமா வசய்யேன். நூலுயைபே ைார்த்து ைேப்ைட,
அல்ைாஹ்வும், தூதரும் யநசிக்கும் காாிேத்பததான் வசய்ே யைாயேன். இன்ஷா
அல்ைாஹ் உறுதிோக வசால்ை
யடய், இவதல்ைாம் யைச நல்ைாத்தான் இருக்கும் ொழ்க்பகக்கு சாிைட்டு
ெோது என்று யகாைத்துடன் எழுந்து வசன்ோர்.
அத்துடன் அன்பேே யைச்சு முடிவுற்ேது.
------------------------------சுபைமான் கிளம்புெதற்கு இன்னும் ஒரு ொேயம இருந்த நிபைேில் அென்
யைாெதற்குள் திருமண ெிஷேமாக யைசி முடிவெடுக்க யெண்டும் என்றும், வகாஞ்சம்
வைாறுபமோகயெ யைசனும் என்று முடிவெடுத்து சுபைமானுடன் யைச
உட்கார்ந்தார்.
சுபைமான் என்ைப்ைா முடிவெடுத்து இருக்கிோய் எை யைச்பச ஆேம்ைித்தார்.
ொப்ைா என் முடிவுை எந்த மாற்ேமும் இல்பை. ஆைால் எல்ைாம் புாிஞ்சும்
நீங்களும், அம்மாவும் புாிோத மாதிாி யைசுேதுதான் வோம்ை சங்கடமாக இருக்கு.
ொப்ைா, சுபமோ குடும்ைம் ைாெம்ைா. யநாோளிோை தகப்ைன், பீடி சுற்றும் தாய்,
எந்த ெைியும் இல்ைாமல் சுபமோபெ எப்ைடி கபேயேற்றுொர்கள். அொின்
மருத்துெச் வசைவுக்கு ெட்டிக்கு கடன் ொங்கி, அந்த ெட்டிபே சுட அபடக்க
முடிோத நிபை. இந்த முபேேில் அெர்களுக்கு உதவுேது தெோ ொப்ைா?
வசால்லுங்க.
சுபைமான், உதவுெதற்கு ஆேிேம் ெைிகள் இருக்கப்ைா. நாம ைண உதெி
வசய்ேைாயம. யநான்ைில் கூட எவ்ெளயொ வசய்கியோம் என்ோர்.

எதுப்ைா உதெி? யநான்ைில் ொசலில் ெரும் மிஸ்கீன்களுக்கு 1ரூைாய்
வகாடுப்ைதும், வகாஞ்சம் வதாிந்த முகம் என்ோல் 10ரூைாய் வகாடுப்ைதும், அபதெிட
கூடுதல் தேத்தில் இருந்தால் 100, 200ம் வகாடுப்ைதும்மா ஜகாத் என்று சுபைமான்
யகட்க
யெறு என்ைப்ைா வசய்ேனும் எை மன்சூர் யகட்க ொப்ைா, நம் தூதர் (ஸல்)
அெர்கள் இப்ைடி ஜகாத், ஸதகா வசய்ே வசால்லி நமக்கு காட்டித் தேயெ இல்பை
ொப்ைா “யதபெயுபடேெர்களுக்கு எது யதபெயோ அபத வகாடுப்ைதுதான்
உண்பமோை

ஜதாத்”.

அல்ைாஹ்

தன்

திருமபேேில்

“உங்களுக்கு

நன்பமோைெற்ேில் இருந்து தர்மம் வசய்யுங்கள்” என்று கூறுகிோன். அப்ைடி
இருக்க 10, 100ம் எப்ைடி தர்மமாகும்.
சுபைமான், இபதெிட எப்ைடிதான் வகாடுக்கனும் நமக்கும் ொழ்க்பக
இருக்கிேது. நாமும் யசமிக்க யெண்டாமா? எல்ைாெற்பேயும் வகாடுத்து ெிட்டால்
நாம் என்ை வசய்ெது எை மன்சூர் யகட்டார்.
ொப்ைா, நான் எல்ைாெற்பேயும் வகாடுக்கச் வசால்ைெில்பை. நம்முபடே
ஜகாத் முபேோக யைாய் யசருெதில்பை என்று தான் கூறுகியேன். நீங்களும்தான்
ைள்ளிேில் ஒரு வைாறுப்ைில் இருக்கிேீர்கள். என்ோெது நம் ைள்ளிேில் ஒரு
பைத்துல்மால்

வதாடங்கனும்

என்ே

சிந்தபை

இருந்திருக்கா?

ஒரு

ஊாில்

எத்தபையோ ைள்ளிகள் இருக்கைாம் ஆைால் ஒரு ைள்ளிேில் கூட பைத்துல்மால்
கிபடோது. அப்ைடி இருக்க யதபெயுபடேெர்களுக்கு எப்ைடி ஜகாத் யைாய் யசரும்.
சிை யைர் வெட்கத்பத ெிட்டு ைடியேேி ெந்து யகட்கிோர்கள். ஆைால் மாைத்துக்கு
அஞ்சி எத்தபையோ குடும்ைங்கள் ைட்டிைிோல் ொடுகிேது. கபேயேத்த
ெைிேில்ைாமல் குமர்களின் நிபை ைாிதாைத்தில் இருக்கிேது. இப்ைடிப்ைட்டெர்களின்
நிபை அேிந்து, நாம் தர்மம் வசய்ெதில்பை. அெர்களுக்கு முபேோக ஜகாத் யைாய்
யசர்ெதில்பை எை ஆதங்கத்துடன் சுபைமான் வசால்ை
மன்சூரும், சுபைகாவும் ைதில் வசால்ை வதாிோமல் வமௌைம் காத்தைர்.
நைி (ஸல்)அெர்கள் மஸ்ஜிதுன் நைெிேில் எபதவேல்ைாம் நிகழ்த்திைார்கள்.
தாொ வசய்யும் இடம், ெைக்குகபள ெிசாாித்து நீதி ெைங்கும் இடம், தர்மப் வைாருள்
ைங்கீடும் இடம் இப்ைடி எல்ைா நன்பமோை வசேலும் ைள்ளிேில் நடந்தது. ஆைால்
இன்று வதாழுபகக்காக மட்டும் ைள்ளிகள் திேக்கப்ைடுகின்ேை. நம்முபடே
ஒவ்வொரு ைள்ளிகளிலும் பைத்துல் மால் இருந்தால் நம் யதபெக்காக ெட்டிக்கு
கடன் ொங்கும் நிபை ஏற்ைடாது. நம்முபடே இந்த ஜகாத், ஸதகாொல் ோசகம்
யகட்ைது வைருகிெிட்டது. ஆைால் நைி (ஸல்)அெர்கள் ோசகம் யகட்ைபத
தடுத்துள்ளார்கள். ஆைால் பைத்துல் மால் மூைம் எத்தபையோ குடும்ைங்களுக்கு
நிதியுதெி வசய்துள்ளார்கள் என்ைபத ெேைாறு வசால்கிேயத ொப்ைா இது
வதாிோதா?
இவதல்ைாம் சாிதான் சுபைமான். அதற்கு நாம் என்ை வசய்ே முடியும்.
எல்யைாரும் ஒத்துபைக்கனும் அல்ைொ என்று மன்சூர் யகட்டார்.

ைிேபே வசால்லிச் வசால்லி நாம் வசய்ெதில் யகாட்பட ெிடுகியோம். முதலில்
எபதயும் நாம் வசய்ேனும், ைிேகுதான் மத்தெங்களுக்கு எத்தி பெக்கனும். ைிோிடம்
வைாறுப்பு காட்டியே நம் சமுதாேம் ைின்தங்கி நிற்கிேது.
ொப்ைா, நாம எல்யைாரும் ஐந்து கடபமகபள இஸ்ைாமிே கடபமோக
எண்ணுகியோம். ஆைால் அபதயும் தாண்டி நைி (ஸல்) அெர்கள் ொழ்ந்து காட்டிே
ெிஷேங்கள் ஏோளம். ஆைால் அதில் நமக்கு சாதகமாைபத மட்டும் எடுத்துக்
வகாள்யொம். மற்ேபெகபள நாம் நிபைத்து ைார்ப்ையத இல்பை. நம்முபடே நைி
அைபக ைார்த்யதா, ைணத்பதப் ைார்த்யதா திருமணம் வசய்ே வசால்ைாமல் மாோக
மார்க்க ைற்றுள்ள வைண்பண திருமணம் வசய்ே வசால்லிேிருக்காங்க. அந்த
ெபகேில் சுபமோ மார்க்கத்தில் அதிக ஈடுைாடு மிக்கெள். இஸ்ைாமிேக் கல்ெிபே
குைந்பதகளுக்கு கற்றுக் வகாடுக்கிோள். ஆைால் ஏபை என்ே காேணத்திைால்
ோரும்

அெபள மணக்க

முன்ெேெில்பை.

ஏன்?

நீ

அெளுக்கு

ொழ்க்பக

வகாடுத்தால் என்ை? என்று ைிேபே யகட்டு, நான் ஒதுங்க எைக்கு ெிருப்ைமில்பை.
அந்த ஏபைக்கு ொழ்க்பக வகாடுத்து, அந்த குடும்ைத்பத கடைில் இருந்து மீட்க
நீங்களும் உதவுங்கள். தேவு வசய்து என்பை புாிந்துக் வகாள்ளுங்கள் என்று
சுபைமான் நம்ைிக்பகயுடனும், உறுதியுடனும் வைற்யோபேப் ைார்த்தான்.
அென் கண்களில் உறுதிபேக் கண்டு வைற்யோருக்கு தன் மகைா இப்ைடி
யைசுகிோன்

எை

ஆச்சிாிேமாகவும்,

அயத

சமேம்

பூாிப்புடனும்

மைபை

ைார்த்தார்கள்.
சுபைமான், உன் யைச்பசக் யகட்டு என்பை நிபைத்து வெட்கப்ைடுகியேன்.
எவ்ெளவு சுேநைமாக இருக்கியோம் என்று. இன்ஷா
ெிருப்ைப்ைடியே சுபமோபெயே யைசி முடித்து ெிடுகியேன்.

அல்ைாஹ்

உன்

ொப்ைா, இன்வைாரு யகாாிக்பக முதலில் நாம் வகாஞ்சம் ைணம் யைாட்டு ஒரு
பைத்துல்மால் வதாடங்குயொம். அதன் மூைமாக ஏபைகளுக்கு கடனுதெி
வசய்யொம். நாம் அைகிே முபேேில் தர்மம் வசய்யொம். நாம் அைகிே முபேேில்
தர்மம் வசய்தால் அல்ைாஹ் இேட்டிப்ைாக்கி தருொன் இன்ஷா அல்ைாஹ். ைாருங்கள்
நாம் ஆேம்ைித்த ைிேகு இதில் நிபேே யைர் இபணொர்கள் என்று நம்ைிக்பகயுடன்
சுபைமான் வசால்ை
கண்டிப்ைாக சுபைமான் இதற்கு எல்ைா ஒத்துபைப்பும் நான் தருகியேன்.
உன்பைப் யைால் எத்தபையோ இபளஞர்கள் இபத வசேல்ைடுத்த நிபைப்ைார்கள்.
ஆைால் சூல்நிபைோல் ெிைகி நிற்ைார்கள். இதற்கு நாம் முன்யைாடிோக இருந்து
இஸ்ைாமிே குடும்ைங்கபள ெட்டிேில் இருந்து காப்ைாற்றுயொம். உன்பை ஒரு
ஸாலிஹாை ைிள்பளோக தந்த இபேெனுக்கு நன்ேி வசலுத்துகியேன் என்று கூேி
வைற்யோர் எழுந்து வசன்ேைர்.
----------------------------------------------துைாய் - இேவு 9 மணி
நண்ைர்கள் மூெருடன் சுபைமான் உட்கார்ந்து யைசிக் வகாண்டடிருந்தான்.
என்ை சுபைமான், ஊாில் ஏதும் ெியஷசம் உண்டா எை ஆதில் யகட்டான்.

சுபைமான், தன்னுபடே பைத்துல்மால் திட்டத்பத கூேிைான். இபத யகட்ட
ைஷீர் ஆச்சிாிேமும், ஆைந்தமும் அபடந்தான்.
சுபைமான், எைக்கும் நம் ஊாில் பைத்துல்மால் ஏற்ைடுத்தனும் என்ே ஆபச
நிபேே உண்டு. ஆைால் அபத எப்ைடி வசேல்ைடுத்தனும் என்ைது வதாிோமல்
தடுமாேிக் வகாண்டிருந்யதன். இன்ஷா அல்ைாஹ் உன்னுபடே திட்டத்தில்
என்பையும் யசர்த்துக்வகாள் எை ைஷீர் கூேிைான்.
இபத யகட்டு ஆதில், அஷ்ைாக் இருெரும் எங்கபளயும் இந்த நன்பமோை
காாிேத்தில் யசர்த்துக்வகாள் என்ோர்கள்.
இபதக்யகட்டு சுபைமான் மகிழ்ச்சிேில் அல்ஹம்துலில்ைாஹ் எை கூேிைான்.
சுபைமான் வைண் யைசிேிருப்ைதாக கூேிைாயே வைண்ணுடன் யைசிைாோ
எை ஆதில் யகட்டான்.
இல்பை ஆதில்
ஏன் யைச யெண்டிேதுதாயை. இப்ைதான் எல்யைாரும் யைாைில் யைசிக்
வகாள்கிோர்கயள எை ைஷீர் கூேிைான்.
இது தெேில்பைோ எை சுபைமான் யகட்டான்.
இதில் என்ைப்ைா தெறு. சாதாேணமாக நம் ெிருப்பு, வெறுப்புகபள ைாிமாேி
வகாள்ெதில் சந்யதாஷம்தாயை எை சாதாேணமாக ஆதில் கூேிைான்.
நண்ைர்களின்
உபேோடல்
சுபைமான்
மைதில்
தடுமாற்ேத்பத
உண்டாக்கிேது. முதலில் தேக்கம் ெந்தது. ைின்பு அது மபேந்தது. ஊருக்கு யைாகும்
நண்ைன் மூைம் யைான் ொங்கி, வைற்யோர் மூைம் சுபமோெிடம் வகாடுக்கச்
வசான்ைான். வைற்யோர்களுக்கும் இது
சுபமோெிடம் வகாடுத்தார்கள்.
--------------------------------------------------

தெோக

வதாிேெில்பை.

யைாபை

ஒரு நாள் சுபைமான், சுபமோவுக்கு யைான் வசய்தான்.
ஹயைா! சுபைமான் அஸ்ஸைாமு அபைக்கும் நான் சுபைமான் யைசுகியேன்,
சுகமாக இருக்கிோோ?
ெஅபைக்கும் ெஸ்ஸைாம். நான் நைமாக இருக்கியேன். நான் எந்த அந்நிே
ஆணுடனும் இதுெபே யைசிேதில்பையே!
நான்
என்ை
அந்நிேைா!
உைக்காக
நிச்சேம்
வசய்திருக்கும்
மாப்ைிள்பளதாயை. இங்கு அப்ைடிதான் நண்ைர்கள் வைண்ணுடன் யைசுகிோர்கள்.
நான் உன்கிட்ட நிபேே யைசக் கூடாதுதான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சிை
ெிஷேங்கபள வதளிவுைடுத்துகியேன். நம்ம மார்க்கப்ைடி திருமணம் முடியும் ெபே
ஆணும்
வைண்ணும்
அந்நிேங்கதான்.
நிக்காஹ்வுக்கு
முன்யை
யைான்
யைசுெது,ளுஆளு அனுப்புெது, யநாில் சந்திப்ைது எல்ைாயம ஹோம்தான். என்ை
வசய்ே நல்ை குடும்ைத்திலும் இந்த தீே ைைக்கம் இருக்கத்தான் வசய்கிேது. நீங்க நல்ை
சிந்தபையுள்ளெர். இது உங்களுக்கு வதாிோதா?
புாிகிேது சுபமோ நீ வசால்ெது உண்பமதான். நண்ைர்கள் வசான்ைதும்
தடுமாேி ெிட்யடன். உடயை பஷத்தான் புகுந்து ெிட்டான் என்று சுபைமான்
ெருத்தத்துடன் கூே

மார்க்கத்பத வதாிந்த நாயம, ைிேருக்கு எடுத்து வசால்ெபத ெிட்டுெிட்டு அந்த
தெபே நாம் வசய்ேைாமா? இதில் நன்பம இல்பை. தீபமதான் அதிகம் இருக்கிேது.
இபத நாமதான் வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக அகற்ே யெண்டும்.
புாிகிேது சுபமோ, இன்ஷா அல்ைாஹ் இைி யைான் ைண்ண மாட்யடன்.
நம்மால் முடிந்தெபே இந்த தீபமபே ைிேருக்கு எடுத்துச் வசால்லி தடுப்யைாம்.
பெக்கியேன் அஸ்ஸைாமு அபைக்கும் (ெேஹ்)
அல்ஹம்துலில்ைாஹ் என்று கூேி யைாபை பெத்தாள் சுபமோ. இது தெறு
எை

வதாிந்தும்,

தெறு

எை

வதாிோமலும்

இந்த

தீபமபே நிபேே

யைர்

வசய்யும்யைாது, அல்ைாஹ் இதிலிருந்து நம்பம காப்ைாற்ேி ெிட்டாயை எை
இபேெனுக்கு நன்ேி கூேி உேங்க வசன்ோள் சுபமோ.
----------------------------------------------------குேிப்பு:

ஒவ்வொரு

முஹல்ைாெிலும்

பைத்துல்மால்

அெசிேம்

என்ைபத

உணர்த்தவும், அந்நிே ஆணும், அந்நிே வைண்ணும் தைித்திருப்ைது தெறு என்ைது
வடலியைான் உபேோடல் ஆைாலும் சாியே அதன்ைடி நிச்சேிக்கப்ைட்ட ஆணும்
வைண்ணும் யைாைில் யைசுெது தெறு என்ைபத உணர்த்தவுயம இந்தக் கபத.

ஈமானிய தூண்கள்
ஈமான் ெிர்வாகிகள் 1978 முதல் இன்று வளர…
ஈமான் ெிறுவன ெிர்வாகிகள் ( 1978 – 1987 )

ெிறுவன தளலவர்
ஜனாப். முஹம்மது ஷாஃபி
6 வது வதரு

ெிறுவன வசயலாைர்
ஜனாப். அபூபக்கர் ஜின்னா
முளகதீன் புரம்

ெிறுவன வபாருைாைர்
ஜனாப். மர்ஹூம். ஜமால் முளகதீன்
புதுக்குடி வதரு

ெிறுவன துளண வசயலாைர்
ஜனாப். பீர் முஹம்மது
5 வது வதரு . ( மாத்தளை , இலங்ளக )

ெிறுவன பிரதிெிதி
ஜனாப். S.O.S.பீர் முஹம்மது
6 வது வதரு

ஈமானிய ரவர்கைாக 1978 ல் இருந்து ஈமான் வைர்ச்சிக்கு பங்காற்றிய
வவைியூர் சரகாதரர்கள்

மர்ஹூம் ரஷக் இக்பால் மதனி
மணப்பாளற
( முன்னாள் இமாம், மார்க்க அறிஞர்)
ஈமான் ெிறுவன கவுரவத் தளலவர், ஆரலாசகர்

ஜனாப். சாகுல் ஹமீது
அருப்புக்ரகாட்ளட
( Former General Manager , Abu Dhabi Airport )

ஜனாப். முஹம்மது யூசுஃப்
அருப்புக்ரகாட்ளட
(Correspondent, Iqra Matric School, Aruppukottai )

ஜனாப். அபூ ஸாலிஹ்
களடயெல்லூர்

ஜனாப். தாவூத்
காயல்பட்டிணம்

ஈமான் ெிர்வாகிகள் ( 1987– 1990 )

தளலவர்
ஜனாப். மர்ஹூம். ஜமால் முளகதீன்
புதுக்குடி வதரு

வசயலாைர்
ஜனாப். முஹம்மது இப்ராஹிம் கனி
5 வது வதரு

வபாருைாைர்
ஜனாப். ரஷக் அப்துல் காதர்
புதுக்குடி வதரு
ஈமான் ெிர்வாகிகள் ( 1990– 1997)

தளலவர்
ஜனாப். முஹம்மது மீராசாகிப்
6 வது வதரு

துளணத் தளலவர்
( from 1996 )

ஜனாப். ஷம்சுதீன் ஷாஃபி
7 வது வதரு

வசயலாைர்
ஜனாப். முஹம்மது இப்ராஹிம் கனி
5 வது வதரு

வபாருைாைர்
ஜனாப். முஹம்மது அலி
8 வது வதரு

ஈமான் ெிர்வாகிகள் ( 1997– 2009 )

தளலவர்
ஜனாப். ஷம்சுதீன் ஷாஃபி
7 வது வதரு

வசயலாைர்
ஜனாப். முஹம்மது இப்ராஹிம் கனி
5 வது வதரு

துளணச் வசயலாைர்
ஜனாப். முஹம்மது ஹஸன்

வபாருைாைர்
( from 1997 to 1998 )

ஜனாப். முஹம்மது அலி
8 வது வதரு

வபாருைாைர்
( from 1998 to 2004 )

ஜனாப். முஹம்மது உளவஸ்
4 வது வதரு

வபாருைாைர்
( from 2004 to 2006 )

ஜனாப். சர்ஃப்ராஸ் அலி
முளகதீன் பள்ைித் வதரு

வபாருைாைர்
( from 2006 to 2009)

ஜனாப். B.K. முளகதீன்
4 வது வதரு

ஈமான் ெிர்வாகிகள் ( 2009 – இன்று 2018 வளர.. )

தளலவர்
ஜனாப். முஹம்மது உளவஸ்
4 வது வதரு

துளணத் தளலவர்
ஜனாப். பீர் முஹம்மது
புதுக்குடித் வதரு

வசயலாைர்
ஜனாப். முஹம்மது இப்ராஹிம் கனி
5 வது வதரு

வபாருைாைர்
( from 2009 to 2013)

ஜனாப். B.K. முளகதீன்
4 வது வதரு

வபாருைாைர்
( from 2013 to till now )

ஜனாப். சர்ஃப்ராஸ் அலி
முளகதீன் பள்ைித் வதரு

ஈமான் ஏர்வாடி பிரதிெிதிகள்

ஈமான் பிரதிெிதி 1984 – 1994
ஜனாப். பீர் முஹம்மது ( பர்மா ஸ்ரடார்ஸ்)
3 வது வதரு

ஈமான் பிரதிெிதி 1994 – 1997
ஜனாப். M.A. ஆஸாத்
5 வது வதரு

ஈமான் பிரதிெிதி 1997 – 2011
ஜனாப். முஹம்மது மீராசாகிப்
6 வது வதரு

ஈமான் முஹல்லா வாாி பிரதிெிதிகள் ( 2011 - இன்று 2018 வளர.. )

ஈமான் ஏர்வாடி ஒருங்கிளணப்பாைர்
ஜனாப். அஹமது பீர் முளகதீன்
வலப்ளப வைவு
ஈமான் ரமலமுஹல்லா பிரதிெிதி
ஜனாப். வசய்யது
3வது வதரு
ஈமான் ெடுமுஹல்லா பிரதிெிதி
ஜனாப். அஹமது முஸ்தஃபா
6 வது வதரு
ஈமான் கீழமுஹல்லா பிரதிெிதி
ஜனாப். முத்துவாப்பா
7 வது வதரு
ஈமான் ளபத்துஸ்ஸலாம் பிரதிெிதி
ஜனாப். Dr, ஜமீல் அஹமது
வமயின் ரராடு
ஈமான் முளகதீன் பள்ைி முஹல்லா பிரதிெிதி
ஜனாப். முளகதீன்
முளகதீன் பள்ைி வதரு
ஈமான் வலப்ளப வைவு முஹல்லா பிரதிெிதி
ஜனாப். க.மு. அப்துல் காதர்
வலப்ளப வைவு

ஈமான் சந்திப்புகள் – அன்றும் இன்றும் – மலரும் ெிளனவுகள் …
- மாத்தளை பீர் முஹம்மது –
---------------------------------------------------------------------------------------------------மாஷா அல்லாஹ் ! துபாயில் ஏர்வாடி முஸ்லிம் அரசாசிரயசன் EMAN ஆரம்பம் வசய்தது
இன்றுரபால் மனதில் இருக்கும் இனிளமயான பசுளமயான ெிளனவு. துளபயில் EMAN
ஆரம்பம் வசய்தது 1978 ல் . ெம்ம ஏர்வாடி காரங்க ஆக கூடியது 10 ,12 ரபர்கள்தான் அந்த
ரெரத்தில் துளபயில் உண்டு
துவக்க ெிகழ்ச்சிக்கு அன்று துளபயில் உள்ை 'சவுதி வசன்டாில் ' பணியாற்றிய இக்பால்
மதனி அவர்கள் தளலளம தாங்க ,ெிகழ்வுக்கு அளழக்கப்பட்டவர்கைில் வந்திருந்த 7 ,8
ஏர்வாடி சரகாதரர்களும் மற்றும் ெமதூர் ெண்பர்களுக்கு வெருங்கிய ெண்பர்கைாகிய சாகுல்
ஹமீத் காக்கா , ஹனஸ் காக்கா , மற்றும் ரவலுளர ரசர்ந்த ெண்பர் அலி , களடயெல்லூர்
அபுஸாலிஹ் காக்கா இவர்களைவயல்லாம் அன்ரபாடு வரரவற்று சரகாதரர் முகம்மது
ஷாபி அவர்கள் உளரயாற்றி , EMAN எதிர்கால திட்டங்கள் பற்றி விைக்கினார் .ெிகழ்வின்
இறுதியில் EMAN னின்

தளலவராக : சரகாதரர் முகம்மது ஷாபி அவர்களும் ,
வசயலாைராக : சரகாதரர் அபூபக்கர் ஜின்னா அவர்களும்
இளண வசயலாைராக : பீர் முகம்மதாகிய ொனும்
வபாருைாைராக : ஜமால் சார் அவர்களும் ரதர்ந்வதடுக்க பட்ரடாம் .

அன்று ெமதூர் சரகாதரர்களை விட ெிளறய வவைியூர் ெண்பர்களும் சந்தா தருவார்கள் அதில்
ொன் பணியாற்றிய அல் குளரர் ெிறுவனத்தில் என்னுடன் பணியாற்றிய எனது ரமலதிகாாி பி
. ராஜா ரகாபால் அவர்களும் மாதா மாதம் ஈமானுக்கு சந்தா தருவார். இவர் தஞ்சாவூளர
ரசர்ந்த ஆச்சாரமான ஐயர் என்பது குறிப்பிட தக்கது .
இளவகள் எல்லாம் இன்னும் எனது மனதில் பசுளமயாய் , மலரும் ெிளனவுகைாய்….

இன்று துபாய் EMAN மிக வபாிய அைவில் மிக அதிகமான உறுப்பினர்களை வகாண்டதாய்
பூமியின் அடி நுனிவளர ரவர் விட்டு விளைந்த வபருமரமாய், வசழித்து வைர்ந்து பூத்து
காய்த்து
கனி தந்து வகாண்டிருப்பது பார்க்க படிக்க ரகட்க மனசுக்கு இதமாய் மகிழ்ச்சியாய்
இருக்கின்றது .
இதற்க்வகல்லாம் காரணம் அன்று1978இல் ஊன்றிய வீாியமான வித்துதான் என்று
வசான்னால் மிளகயாகாது அல்ஹம்துலில்லாஹ் . எல்லா புகழும் இளறவனுக்ரக. அன்று
ஊனிய வித்ளத இன்றுவளர பழுதாகாம்மல் பாதுகாத்து வரும் இன்ளறய EMAN சங்க
ெிர்வாகிகளையும் , உறுப்பினர்களையும் பாராட்டி மகிழ்கின்ரறன் இவ்வருடத்தின் (2018 )
ஈமான் இஃப்தார் சந்திப்பு ெிகழ்ச்சியின் புளகப்படங்கள் பார்த்ரதன் . அதில்
தம்பி முஹம்மத் அலி, தம்பி சம்சுதீன் ஷாபி, தம்பி இப்ராஹிம் கனி உள்ைிட்ட சில
சரகாதரர்களைதான் வதாிகின்றரத வயாழிய மற்ற சரகாதரர்களை வதாிய வில்ளல
எல்ரலாரும் எனக்கு புது முகங்கள்
EMAN னின் சிறப்பான வசயல்பாடுகளும் அதன் உறுப்பினர்களும் ெிளறயரவ மாறிதான்
இருக்கு மகிழ்ச்சி .. மாறி இருப்பது EMAN னின் ெல்ல வசயல்பாடு மட்டும்மல்ல ., " துபாயும்
தான் "
வாழ்த்துக்கள் சரகாதரர்கரை ...

ஈமானிய ெிளனவுகள் - காவனாைித் வதாகுப்பு
------------------------------------------------------------------------------------ஜனாப். முஹம்மது ஷாஃபி
ஈமாைின் முதல் தபைெர்
 ஈமான் ஆேம்ைித்த சூைல். ெவீன வதாளல வதாடர்பு
வசதிகள் இல்லாத காலத்தில் ஊர்க்காரர்கள்
ஒவ்வவாருவளரயும் ரதடி ரபாய் சந்திப்ரபாம்
 தற்யைாபதே சூைலில், நலிெபடந்த சிறுவதாைில்
வசய்யொருக்கு முதலீடு வசய்ே ஈமான் உதெ
யெண்டும்.
………………….

ஜைாப். அபூைக்கர் ஜின்ைா
ஈமாைின் முதல் வசேைாளர்


மணப்ைாபே மவ்ைெி இக்ைால் மதைி அெர்கள்
வகௌேெத் தபைெோக இருந்து ஈமான் ைணிகளில்
மிகுந்த ஒத்துபைப்பு தந்தார்கள்.



ஆேம்ை காைத்தில் , ஈமான் சார்ைாக ,
ஏர்ொடி சயகாதேர்களுக்கு ஊர்
வசல்ெதற்காக கடன் உதெி வழங்கப்பட்டது
………………………

ஜைாப். மாத்தபள பீர் முகம்மது
ஈமாைின் முதல் துபணச் வசேைாளர்
 மாற்றுமத சயகாதேரர்களும் ஆேம்ை காைத்தில் தாைாக
முன்ெந்து ஈமானுக்கு சந்தா வசலுத்திைார்கள்.

 ஈமாைின் தற்யைாபதே ெளர்ச்சியும் வசயல்பாடுகளும்
மகிழ்ச்சியாக உள்ைது.
…………………..

ஜனாப் அஜீஸ்
ஈமாைின் ஆேம்ைகாை உருப்ைிைர்
ஏழைகளின் திருமணம் , பள் ளிக்கூடம்
பபோன்றழைகளுக்கு ஈமோன் உதவி
செய் திருக்கிறது. சமன்பமலும் சிறப்போக ைளர
பைண்டும் .

ஜைாப். முகம்மது மீோசாகிப்.
ஈமாைின் முன்ைாள் தபைெர்.

ஈமோனின் மூலம் திருமணம் , மருத்துைம் ,
கல் வி என அத்தியோைசிய பதழைகளுக்கு
உதவி செய் து ைருகிறது.

ஜைாப் S.O.S. பீர் முகம்மது
ஈமானின் முதல் பிரதிெிதி.

ஈமானுக்கு ஆேம்ைகாைத்தில் ஊாிலிருந்து
ெிண்ணப்ைங்கபள அனுப்ைி பெக்கும் ைிேதிநிதிோக
வசேல்ைட்டுக் வகாண்டிருந்யதன்


.

தற்யைாபதே சூைலில், ஈமாைில் இருந்து ஏபை

வைண்கள், மற்றும் ெிதபெ வைண்களுக்கு யெபை ொய்ப்பு
ஏற்ைடுத்தி தேயெண்டும்.
…………………….

ஜைாப் யஷக் அப்துல் காதர்
ஈமான் ஆேம்ைகாை உறுப்ைிைர் , முன்ைாள் வைாருளாளர்
 ஈமான் வைருநாள் சந்திப்புகள் வநகிழ்ொை தருணங்கள்
 இன்பேே சூைலில் , கல்ெி உதெிபே ெிாிொக்க
யெண்டும்.

ஜைாப் கமால்
ஈமான் உறுப்ைிைர்.


வைருநாள் சந்திப்பு



ஈமாைின் ைணிகள்.உதெிபே ெிாிொக்க

யெண்டும்.

ஜனாப் . காஜா- ஆரம் ப கால ஈமான்
உறுப் பினர்

ஏழைக்குமர ்களுக்கு
கல் யோணத்தின் பபோது அைர ்களுக்கு
பண உதவி செய் ைது பபோன்ற நல் ல
கோரியங் கழள செய் துைந்தோர ்கள்

ஜனாப் . செய் யது மக்தூம் - ஆரம் ப கால ஈமான்
உறுப் பினர்

என்ழனப்சபோறுத்தைழர மறக்க முடியோத
நிகை் வு என்றோல் சபருநோள் அன்று ஈமோன்
உறுப்பினர ்கள் அழனைரும் ெந்தித்து பபசி
ெந்பதோெமோக இருப்பபோம் . அதன் பின் நடக்கும்
மீட்டிங் கில் ஏர ்ைோடிக்கு என்ன செய் ய பைண்டும்
என்பது குறித்து பபசுைோர ்கள் .

ஏழைக்குமர ்களுக்கு உதை ஆரமித்த
அழமப்பு இன்று அதன் செயல் போடு எங் பகோ சென்றுவிட்டது.

ஜனாப் . முஹம் மத் ஹபீபுல் லாஹ
் – ஆரம் ப
கால ெவூதி ஈமான் உறுப் பினர்.

துழபயில் ஏர ்ைோடி மக்களோல் ஈமோன்
என்ற அழமப்பு இயங் கிக்சகோண்டிருந்தது.
நலிைழடந்த ஏர ்ைோடி மக்களுக்கோன
திருமண உதவி, கல் வி உதவி என
செய் துசகோண்டிருந்தோர ்கள் . அழத போர ்த்த
பின்பு ெவூதி- ரியோதில் உள் ள ஏர ்ைோடி மக்களும் இழதப்பபோன்ற
அழமப்ழப ஆரமித்து நம் மோல் முடிந்த உதவிழய செய் ய பைண்டும்
என்ற எண்ணத்தில் ஈமோன்- ரியோத் என்று ஆரமித்தோர ்கள் . துழப
ஈமோபனோடு ஒருங் கிழணந்பத செயல் பட்டது ரியோத்- ஈமோன்.

ஜனாப் . ெம் சுதீன் ஷாஃபி- ஈமான் ஆரம் ப
கால உறுப் பினர்.


ஈமோனில் நோனும் ஒரு உறுப்பினரோ
இருந்பதன் என்பதற் கோகபை
அல் லோஹ்வுழடய கிருழபயோல் சரோம் ப
சபருழம அழடகிபறன். அது செய் த பணிகள்
மகத்தோனது.

1990ல் ஏர ்ைோடி முழுைதும் ஈமோன்
ெோர ்போக என்ழனயும் மர ்ஹூம் முழகதீன்
கோக்கோழையும் எடுக்க செோல் லியிருந்தோர ்கள் .
ஊர ் முழுதும் ெர ்பை எடுத்து ரமலோன் 27ல் 9ைது சதரு முஸ்தபோ
ஆஸ்பத்திரிக்கு எதிரில் ழைத்து முதன் முதலில் பித்ரோ சகோடுக்க
ஆரமித்தோர ்கள் . இந்த பணிழய ெமுதோயத்தில் எல் லோ அழமப்பும் ,
எல் லோ ஜமோத்து செய் ைதற் கு முன்பனோடி ஈமோன் தோன்.

ஜனாப் . ஆொத்- ஈமான் முன்னாள் பிரதிநிதி,
ஏர்வாடி பபரூராட்சி மன்ற முன்னாள்
தலலவர்.



 மக்களுக்கு உதைனும் என்ற எண்ணம்
யோரிடமும் இல் லோத கோலகட்டத்தில் தோன் ஈமோன்
ஆரமிக்கப்பட்டது.
 ஏர ்ைோடிழய ழமயமோக சகோண்டு
எத்தழனபயோ அழமப்புகள் துைங் கப்பட்டோலும்
உயிபரோட்டமோக இன்று ைழர செயல் பட்டுக்சகோண்டிருப்பது
ஈமோன் தோன்.
திருமண ையழத எட்டிய பின்னும் ைறுழமயின் கோரணமோக
கழரபயறோத குமர ்களுக்கு உதவி செய் தது ஈமோன் தோன்.

ஜனாப் .இப் ராஹீம் கனி – செயலாளர்,
ஈமான்

ஈமோன் மீட்டிங் இரண்டோைது
சைள் ளிக்கிைழம எப்ப ைரோதுனு எல் லோரும்
கோத்துட்டு இருப்பபோம் , அப்பபோது தோன்
அழனைழரயும் ெந்திக்கலோம் என்ற
ெந்பதோெமோன நிகை் வு
நடந்துசகோண்டிருந்தது.

ஈமோபனோடு இருக்கும் பபோது
அல் லோஹ்வின் சிந்தழன மட்டுபம
இருக்கும் .

ஜனாப் ரஃபீக் – ஈமான் மூத்த
உறுப் பினர்.

ைணக்க ைழிபோடுகள் என்பது
சைறும் சதோழுழக, பநோன்பு
மற்றுமில் ழல. மக்கள் பணி செய் ைதும்
ைணக்க ைழிபோடுகள் தோன்

மக்களில் கஷ்டங் களில்
பங் சகடுக்க பைண்டும் என்று
ஆரமிக்கப்பட்டது தோன் ஈமோன்.
ஜனாப் . முஹம் மது அலி – முன்னாள் சபாருளாளர்,ஈமான்


ஒரு குைந்ழத பிறந்து கூடபை

ைளர ்ந்து அதழன போர ்க்கும் பபோது
எப்படி இருக்குபமோ அழதப்பபோன்ற ஒரு
சபருமிதமோக இருக்கிறது.


முன்ழப விட இப்பபோது ஈமோனின்

இலக்கு விரிைழடந்துவிட்டது. இப்பபோது
ஈமோன் முன்ழப விட நன்கு
பக்குைமழடந்துவிட்டது

ஜனாப் .ெம் சுதீன் ஷாபி-ஈமான்
முன்னாள் தலலவர்.

ஈமோன் என்றோபல என் மனதில் ஒரு
இனம் புரியோத பூரிப்பு ஏற் படும் .

நோன்கோைது தழலமுழறழய
தோண்டி இன்று ஈமோன்
பயணித்துக்சகோண்டிருக்கிறது. இது
சமன்பமலும் விருட்ெகமோக ைளர
பைண்டும் .

ஜனாப். சாகுல் ஹமீத்ஆரம்ப கால ஈமான் ஆரலாசகர்
முன்னாள் வபாது ரமலாைர்அபுதாபி விமான ெிளலயம்

ஆரம் ப கோலத்தில் ஈத் மிலன்
நிகை் ெ ்சியில் தோன் ஈமோன்
மீட்டிங் சென்பறோம் .

ஒருைழர ஒருைர ் செோந்தம்
சகோண்டோடி பைகுைதில்
ஏர ்ைோடிகோரர ்களுக்கு
நிகரில் ழல.

ஜனாப் . முஹம் மது இப் ராஹீம் –
நிறுவனர் NAF, Trainer Understand Quran


எனக்கும் ஈமோனுக்குமோன

சதோடர ்பு என்பது குர ்ஆன் மூலமோகவும் ,
அல் லோஹ்வின் மூலமோகவும்
சதோடர ்புழடயது.


மீண்டும் ஒரு மதினோ என்ற

இலக்கில் ஈமோன்
செயல் படுத்திக்சகோண்டிருப்பது. நோமும்
நமது ஊழர அப்படி மோற் ற பைண்டும்
என்று உந்துதழல தருகிறது.

ஈமானிய ெிளனவுகள் - காவனாைித் வதாகுப்ளப காண கீழுல்ல QR
ரகாளட ஸ்ரகன் வசய்யவும்

ஈமானிய ெிளனவுகள்
- இப்ராஹிம் கனி ___________________________________________________________________________
ைிஸ்மில்ைாஹிர்ேஹ்மாைிர்ேஹீம்
ஏர்ொடி முஸ்லிம் அயசாசியேஷன் – (EMAN) 1978 ஆம் ஆண்டு நமதூர் சயகாதேர்களால்
ஆேம்ைிக்கப்ைட்டது. நான் 1982ல் ஏப்ேல் 24ந்யததி அபுதாைிக்கு ெந்யதன். ெந்த மறுொேம்
முதன்முதைாக சந்தித்தது அஜீஸ் காக்கா அெர்கள் . அந்த வெள்ளிக்கிைபம முஸஃைா
யகம்ப்ைில் யைாய் 5ெது வதரு யசமது மாமா (மர்ஹும்), ைணகுடி ஹைிைா ஆகியோர்கபள
சந்தித்ததின் மூைம் ஈமான்

என்ே அபமப்பு நமதூர் சயகாதேர்களால் வசேல்ைடுத்தப்ைட்டு

ெருெபத அேிந்யதன்.
யெபை

மாற்ேைாகி,

அயத

ெருடம்

துைாய்

ெந்ததும்,

மாதத்தின்

இேண்டாெது

வெள்ளிக்கிைபம ஜின்ைா காக்காபெ வதாடர்பு வகாண்யடன். என்பை ெந்து அபைத்து
வசன்ோர்கள். அன்று அருப்புக்யகாட்பட யூசுப் காக்கா இல்ைத்தில் (கிபஸஸ்) பெத்து ஈமான்
கூட்டம் நபடவைற்ேது. அதில் நான் முதன்முதைாக கைந்து வகாண்யடன். வோம்ைவும்
சந்யதாஷமாக இருந்தது. மீட்டிங்கில் கைந்து வகாண்டெர்கள் 1. ஜின்ைா காக்கா 2. மர்ஹும்
ஜமால் சார் 3. ஷாைி காக்கா 4. மர்ஹும் ைக்கீர் முபகதீன் காக்கா 5. அபூைக்கர் அலிமாலிக் புதுமபை 6. யசைாப்ைா மாமா 7. யூசுப் காக்கா, ஷாஹுல் ஹமீது காக்கா – அருப்புக்யகாட்பட
8. தாவூத் காக்கா – காேல்ைட்டிணம் 9. மர்ஹும் ,அஜிஸ் காக்கா வைப்பைெளவு வதரு 10.
மர்ஹும் ைக்கீர் காக்கா 9ெது வதரு 11. அபூைக்கர் காக்கா (நவ்ஷாத் அபுதாைி - ொப்ைா) 12.
நூர் காக்கா – (தற்யைாது வசன்பைேில்) 13. காஜா காக்கா 6ெது வதரு
ஈமான் அபமப்ைில் அல்ைாஹ்ெின் கிருபைோல் என்பையும் 1982 முதல் இபணத்து எைது
ஈமாைிே ைேணம் ஆேம்ைமாைது – அல்ஹம்துலில்ைாஹ். அன்பேே ஈமாைின் மாதச்சந்தா 20
திர்ஹமாக இருந்தது. குேிப்ைாக ஏபை குமர் ெபகக்காக ஒரு குமருக்கு ரூ.1500 வீதம்
வகாடுத்து ெந்தார்கள். ஊாில் மதேஸா ஹிஸ்னுல் உலூம் அேைி ைாடசாபை ைிேதிநிதி SOS பீர்
மாமா அெர்கள் மூைம் ஊாில் ைணம் வகாடுக்கப்ைட்டு ெந்தது.
அந்த ொட்கைில் மாதாந்திே கூட்டம் மற்றும் சயகாதேர்கள் சந்திப்பு எல்ைாம் ஜின்ைா காக்கா
வீட்டில் அதிகமாக நபடவைறும். ஜின்ைா காக்காவுடன் Khaleej Times ல் யெபை வசய்து ெந்த
யெலூபேச் யசர்ந்த சயகாதேர் அலி அெர்களும் ஈமானுடன் இபணந்து வசேல்ைட்டு
ெந்தார்கள்.

சந்தா வாங்குவதற்காக யெண்டி ஜின்ைா காக்கா, ஷாைி காக்கா, ஜமால் சாருடன் நானும்
இளணந்து மாதம் ஒரு முபேோெது யைாய் ெருயொம். ோோெது புதிதாக அமீேகம் ெந்தபத
அேிந்தால் யநேடிோக யைாய் ைார்த்து அெர்கபளயும் ஈமானுடன் இளணத்துக் வகாள்யொம்.
ஈமாைின் வசேல்ைாட்டிற்கு ஈமான் ஆரலாசகராக இருந்த இக்ைால் மதைி ஹஸேத் (மர்ஹும்)
அெர்கள் வைாிதும் உதெிோக இருந்தார்கள். முதன்முதலில் ஃைித்ோ ெசூல் யதோெிலுள்ள
ைாத்திமா ைள்ளிேில் ெளடவபற்றது. நமதூர் மற்றும் வெளியூர் சயகாதேர்களிடம் வைற்று அபத
ஊருக்கு அனுப்ைி பெத்யதாம். அன்று ஃைித்ோ அமீேக வதாபக திர்ஹம் 15- ஆக இருந்தது.
இக்ைால் ஹஸேத் பமத்துைர் ைஷீர் ஹஸ்ேத்தும் ஈமானுடன் இளணந்து வசயல்பட்டரதாடு
ைை ஆயைாசபைகபளயும் ஊக்கத்பதயும் தருொர்கள்.
மாதந்யதாறும் நபடவைறும் கூட்டத்தில் நமதூர் சயகாதேர்கள் ெந்து கைந்து வகாள்ொர்கள்.
ஆேம்ை காைங்களில் ஈமான் சந்திப்புகள் நபடவைற்ே இடங்கள் 1.ஜின்ைா காக்கா இல்ைம்
2.ஷாைி காக்கா இல்ைம் 3. அருப்புக்யகாட்பட யூசுப் காக்கா இல்ைம் 4.யசைாப்ைா மாமா,
ஜமால் சார் இல்ைம் 5.ஷம்சுதீன் ஷாைி இல்ைம் 6.அலிேப்ைா Enoc இல்ைம்.
அன்பேக்கு நான் சந்தித்த , என் நிபைெிலுள்ள குேிப்ைிட்டு வசால்லும்ைடிோை சில்
சயசாதேர்கபள இங்கு நிபைவு கூே ஆபசப்ைடுகியேன். முதைாெதாக வைப்பைெளவு
சைாகுதீன் காக்கா (மர்ஹும்), இவர்கள் பழகுவதற்கு இனிளமயானவர்கள். இவர்கள் எல்ைா
நிகழ்ச்சிகளிலும் கைந்து வகாள்ொர்கள். குடும்ைத்துடன் சத்ொெில் தங்கி இருந்தார்கள்.
இெர்கள் துைாய் ெரும்முன், வடல்லிேில் ஜெஹர்ைால் யநருெின் சயகாதாி ெிஜேைட்சுமி
ைண்டிட் அெர்களின் ஓட்டுநோக யெபை வசய்தெர்கள் என்ைது குேிப்ைிடத்தக்க ெிஷேம்.
இெர்கபள குேித்து குமுதம் இதைில் ஒரு கட்டுபே வெளிெந்திருந்தது. “ஏர்ொடி முதல் வடல்லி
ெபே” (தபைப்பு சாிோக ஞாைகம் இல்பை). நீண்ட நாட்களாக துைாேில் இருந்தெர்கள்,
தங்கள்

இறுதி மூச்பசயும்

இபேென் நாட்டப்ைடி

அங்யகயே

முடித்து ெிட்டார்கள்.

இன்ைாலில்ைாஹி ெ இன்ைா இபைஹி ோஜிஊன்
யமலும் மாத்தபள பீர் காக்கா, நூ வீட்டு மர்ஹும் பீர் காக்கா, மக்தூம் காக்கா, அபூைக்கர்
காக்கா (தக்கபை), நஸீர் காக்கா (தக்கபை), அபுசாலிஹ் காக்கா, மற்றும் ஷார்ஜாெில் இருந்து
TipTop கம்வைைிேில் யெபை வசய்துெரும் 4 சயகாதேர்கள் ஆகியோரும் மாதந்யதாறும்
தெோமல் கைந்து வகாள்வார்கள்.
ஈமானுடன் , அதிலுள்ள சயகாதேர்களுடன் வதாடர்பு ஏற்ைட்ட ைின்பு தான் அல்ைாஹ்ெின்
வைாருத்தத்பத நாடக்கூடிே வசேலில் நானும் முழுபமோக என்பை ஈடுைடுத்திக் வகாண்யடன்
என்ோல் அது மிபகேல்ை. அளனத்து உறுப்ைிைர்களுக்கும் ஃைித்ோ ரவண்டி தைால் மூைம்
வதாடர்பு

வகாள்யொம்.

குேிப்ைாக

அபுதாைி,

அல்அய்ன்

யைான்ே

இடங்களுக்கும்,

மீட்டிங்கிற்கு ெே இேைாதெர்களுக்கும் அனுப்புரவாம். இந்த ரெரத்தில் ஜமால் சார் துைாய்

யெபைபே முடித்துெிட்டு ஊர் வசன்ோர்கள். அச்சமேம் அெர்கள்தான் இப்ோகிம் தான் இைி
ஈமாைின் வசேைாளர் என்று வசால்லி கூட்டத்தில் வசான்ைார்கள். அெர்களின் அந்த அொவும்
துஆவும் தான் கடந்த 31 ெருடங்களாக என்பை இந்த ஈமாைிே ைணிேில் வசேைாளோக
வசேல்ைட பெத்துக் வகாண்டிருக்கிேது. அல்ஹம்துலில்ைாஹ்,
குமர் ெபகக்கு வகாடுத்துக் வகாண்டிருக்கும் காைத்தில் கத்ைா ெபகக்கும் உதெி யகட்டு
ெிண்ணப்ைம் ெந்தது. அபதயும் வகாடுக்க ஆேம்ைித்தார்கள். அதன்ைின் ஸ்கூலுக்கு கைிெபே
யதபெ, வடஸ்க், வைஞ்ச், ைிள்பளகளுக்கு ைாட புத்தகங்கள் என்று ஈமாைின் யசபெகள் சிேிது
சிேிதாக ெளேத் வதாடங்கி இன்று அல்ைாஹ்வுபடே கிருபைோல் அளப்வைரும் ைணிகபள
வசய்து வகாண்டிருக்கிேது. 40 ெருடங்கபளக் கடந்து இன்றும் 2 ெது வெள்ளிக்கிைபம ஈமான்
சந்திப்புகள் வதாடர்ந்து நபடவைற்றுெருெது அல்ைாஹ்ெின் அருளாகயெ ைார்க்கியேன்,
ஈமானுபடே இன்பேே ெளர்ச்சிக்கும் அதன் வதாடர்ச்சிக்கும் , ஆேம்ை காைத்தில் அதற்காக
உபைத்த சயகாதேர்களின் தன்ைைம் ைாோ மைப்ைான்பமயும் ஒரு முக்கிே காேணமாகும்.
அவ்ெிதம் ஈமானுக்காக எப்யைாதும் ஒத்துபைப்பு தந்த, ஈமாைிே சந்திப்புகளில் ைங்வகடுத்து
ைணிோற்ேிே

சிை சயகாதேர்கள் இன்று நம்முடன் இல்பை. இன்ைாலில்ைாஹி ெ இன்ைா

இபைஹி ோஜிஊன். ஈமான் 40 அகபெபேத் தாண்டும் இந்த நல்ை சந்தர்ப்ைத்தில் அெர்கபள
நம் துஆக்களில் நிபைவு கூே கடபமப்ைட்டுள்யளாம். அெர்களில் எைக்கு நிபைெில்
ெந்தெர்களின்

வைேபே

கீயை

ைட்டிேலிட்டுள்யளன்.

(

வைேர்கள்

ெிடுைட்டிருந்தால்

மன்ைிக்கவும் )
1.

சைாகுதீன் காக்கா வைப்பைெளவு வதரு – துைாய்

2.

அஜிஸ் காக்கா வைப்பைெளவு வதரு – அல்அய்ன்

3.

ைக்கீர் முபகதீன் காக்கா 5ெது வதரு – துைாய்

4.

முபகதீன் காக்கா ( Khaleej Times ) 7ெது வதரு – துைாய்

5.

அப்துல் காதர் – 8ெது வதரு (அைாவுதீன் காக்கா மகன்)

6.

முகம்மது ஹஸன் – முபகதீன் புேம்

7.

ஹைீைா காக்கா – 9ெது வதரு ( டிப்டாப்)

8.

ைக்கீர் காக்கா – 9ெது வதரு

9.

மாமுட்டி அலி காக்கா –7ெது வதரு)

10.

ஜைால் – 8ெது வதரு – (அைாவுதீன் காக்கா மகன்)

11.

பீர் முபகதீன் – 5ெது வதரு ( ETA)

12.

பீர் காக்கா – 7ெது வதரு (நூ வீடு)

13

ஜமால் சார் – புதுக்குடி – ஈமான் நிறுெைர்களில் ஒருெர்

இெர்கள் அபைெருக்கும் ( வைேர் ெிடுைட்டெர்களுக்கும்) ெல்ை இபேென் , அெர்களுபடே
ைாெங்கபள மன்ைித்து , ஈமான் வசய்து ெரும் அேப்ைணிகளின் நன்பமகள் அெர்களுக்கு
வதாடர்ந்து கிபடக்கச் வசய்து , அெர்களின் மண்ைபேபே ெிசாைமாக்கி, மறுபமேில்
ஜன்ைத்துல் ஃைிர்தவ்பஸ வகாடுப்ைாைாக… ஆமீன்.

ஜமால் சார் - ஒரு ஈமானிய ஆளுளம
-அப்துல்லாஹ் இப்னு ஷாஃபி –

--------------------------------------------------------------------------------------------------கடந்த 2017 ம் ஆண்டு ெம்ளம விட்டு மளறந்த ஜமால் சார் அவர்கள் ெமது ஈமான் சங்கத்தின்
ெிறுவனர்கைில் ஒருவர் என்பதும் அதன் முதல் வபாருைாைர் என்பதும் ெிளனவுகூரத்தக்கது.
ஈமான் சங்கம் மூலமாகவும் முஹல்லா மற்றும் தனிப்பட்ட முளறயிலும் பல்ரவறு சமூக
ெலப்பணிகைில் தன்னலம் பாராமல் தன்ளன ஈடுபடுத்திக் வகாண்டவர்கள். வபாதுப்
பணிகைில் உள்ைவர்களுக்கு அவசியம் இருக்க ரவண்டிய சகிப்புத் தன்ளமயும் ெிதானமும்
மார்க்கப் பற்றும் அவர்கைிடமிருந்து ொம் வபற ரவண்டிய படிப்பிளனகள்.
ஈமானுளடய தற்ரபாளதய பணிகைிலும் வயது வித்தியாசம் பாராமல் தன்ளன ஈடுபடுத்திக்
வகாண்டவர்கள். கடந்த வருடம் முதல் ராணி வமட்ாிக் பள்ைியில் ஈமான் சார்பாக
ெடத்தப்படும் தீனியாத் வகுப்புகள் ஆரம்பிப்பதற்கு ஜமால் சார் அவர்கள் தான்
அஸ்திவாரமாக இருந்தார்கள் என்பது மறக்கமுடியாது..
ஈமானின் ரவர்கைில் ஒருவரான அவர்கள் ஈமானிய வமாட்டுக்களுக்காகவும்
உளழத்துள்ைார்கள். ஒவ்வவாரு வருட ெிகழ்ச்சிக்கும் காவல்துளற அனுமதி மற்றும் முஹல்லா
ெிர்வாகிகளை அளழப்பது ரபான்ற பணிகைில் மனமுவந்து தன்ளன ஈடுபடுத்திக்
வகாண்டார்கள்.
இந்த வருடத்தில் ( 2018) , 40 ஆண்ளட பூர்த்தி வசய்யும் இந்த மகத்தான ஈமான் அளமப்பின்
மூலமாக இன்ஷா அல்லாஹ் இறுதி ொள் வளர வசய்யப்படும் அளனத்து ெற்காாியங்கைின்
ென்ளமகைிலும் ஈமானிய விளதகளை விளதத்தவர்கைில் ஒருவர் என்ற முளறயில்
அன்னாருக்கும் அதன் ென்ளமகள் வதாடர்ந்து கிளடத்துக் வகாண்ரட இருக்கும் இன்ஷா
அல்லாஹ். அல்லாஹ் கபூல் வசய்வானாக.

ஜமால் சார் அவர்கைின் மளறவு ஒரு ஆரவாரமில்லாத ஆளுளமயின் இழப்பு என்றால்
மிளகயல்ல. அவர்களுக்கு அல்லாஹ் உயர்ந்த சுவனத்ளதயும் அவர்கைின் குடும்பத்தார்க்கு
சிறந்த வபாறுளமளயயும் வழங்குவானாக.

அவ்ர்கள் விளதத்து விருட்சமாய் வைர்ந்திருக்கும் இந்த ஈமானிய மரம் ரசாளலயாகி கனிகள்
தருவதற்காக ொம் ஒவ்வவாருவரும் அதில் பங்வகடுப்பதும் அவர்கள் முன்வனடுத்து வசன்ற
பணிளயத் வதாடர்வதன் மூலம் மீண்டும் ஒரு மதீனாவிற்கான முயற்சிகைில் ெம்ளம
முழுளமயாக இளணத்து வகாள்வதுரம ொம் அவர்களுக்கு வசய்யும் சிறந்த ெிளனரவந்தலாக
இருக்கும் என எண்ணுகிரறன்.
மண்ணளற மணம் வீச .. மனமார்ந்த பிரார்த்தளனகளுடன்...
அப்துல்லாஹ் இப்னு ஷாபி

Old is Gold – EMAN Memories in Pictures
-------------------------------------------------------------<Photos>

ஈமானிய குடும்பத்தின் வபாற்(ஆரம்ப)கால ெிளனவுகைாய் ெிற்கும் ெிழற் படங்களை காண
இந்த QR ரகாளட ஸ்ரகன் வசய்யவும்:

திருக்குர்ஆன் ைிபணத்த ஈமாைிே உேவு
- வைாேிோளர் ஃவையோஸ்கான், வநல்லிக்குப்ைம் –
-----------------------------------------------------------------------------------------------------மபைெி,

மக்கள்,

வைற்யோர்,

சயகாதேர்

எை

வசாந்தங்கபள

இைந்து

அெர்களின்

நல்ொழ்வுக்காக வமழுகுெர்த்திகளாக, சுபமதாங்கிகளாக ெபளகுடாக்களில் நம்மெர்கள்
ொழ்ந்தாலும் அெர்களின் மூைம் நம் தாேகம் நிபேே ைைன்கபள வைற்றுள்ளபத ோரும்
மறுக்க இேைாது. வசாந்தஊாில் கூட உேவுகயளாடு கூடி ொைாத எத்தளனயோ நைர்கள்
அேல்நாடுகளில் குடும்ைங்கள் இல்ைா வெறுபமபே யைாக்க உேவுகயளாடு யைசவும் ஊர்
மக்கயளாடு அைெளாெவும் ஆேம்ைித்து ைின் தாம் ைிேந்த மண்ணுக்கு நம்மால் முடிந்தபத
வசய்யொம்

எனும்

இைக்யகாடு

ஊருக்காை

அபமப்புகள்

ஆேம்ைிக்கப்ைடுெது

ெபளகுடாவுக்கு புதிதல்ை. அவ்ெபகேில் சமூக முன்யைற்ேத்பத அடிப்ைபடோகக் வகாண்டு
40 ஆண்டுகளாக நீர்த்துப் யைாகாமல் மீண்டும் ஒரு மதீைாொக மிளிே யெண்டும் என்ே
இைட்சிே உணர்யொடு ைேணிப்ைது சமூக முன்யைற்ேம் குேித்து சிந்திப்யைார் மகிழ்ச்சி
அளிக்ககூடிே ஒன்று என்ோலும் முஹல்ைா ஜமாத் புணேபமப்பை இைக்காகக் வகாண்டு
வசேல்ைடும் ஏர்ொடிேின் முதல் NRE ஆகிே எைக்கு அது இன்னும் இேட்டிப்ைாை மகிழ்ச்சிபே
தரும் என்ைது ேதார்த்தயம.
40

ெது

ஆண்டு

ெிைாபெ

நிபேவு

வசய்துள்ள

ஈமாபை

முதற்கண்

ைாோட்டும்

அயதயெபளேில் 20 ெருடங்கள் ைின்யைாக்கி ைார்க்கியேன். யதய்ோ துபைேில் சிை
சயகாதேர்களின் வீட்டு வமாட்பட மாடிேில் இப்தார் ெிருந்து பெக்கும் எளிபமோை
அபமப்ைாக ஈமான் இருந்த வதாடக்க காைகட்டத்தில் அதன் கூட்டங்களில் ைங்யகற்ே என்பை
தற்யைாது

மிகப்

யநர்த்தியோடும்

ைிேம்மாண்டமாய்
தாேகத்திலிருந்தும்,

கார்ப்ையேட்

நிறுெைங்களுக்கு

அேைகத்திலிருந்தும்

சொல்

ெிடும்

வசாற்வபாழிவாற்றுவதற்காக

யைச்சாளர்களாக புதிே என்.ஆர்.ஈக்கள் தருெிக்கப்ைடும் இத்தருணத்திலும் இந்த எளிேெபை
நிபைெில் பெத்ததற்காக இதேத்தின் அடிோைத்திலிருந்து நன்ேிபே உாித்தாக்குகின்யேன்.
ஈமானுடைாை

உேவு

உண்பமேில்

ஈமாயைாடுதான்

வதாடங்கிேது.

ஆம்.

உண்பமபேதான்வசால்கியேன். நமது ஈமானுக்கு அடிநாதமாக ெிளங்கக் கூடிே குர்ஆைின்
மூைம் தான் ஈமானுடைாை என் உேவு வதாடங்கிேது. 1998ல் அமீேகத்தில் தமிைர்களின்
யெடந்தாங்கைாக இருந்த ஈ.டி.ஏ. நிறுெைத்தில் ைணிக்காக ெந்த யைாது அமீேகத்தில் மார்க்க
வசாற்வைாைிவுகள் மாத்திேம் ொோந்திேம் வைரும்ைாலும் வெள்ளிக்கிைபமகளில் நபடவைறும்.
இந்த உம்மத் உைகளெில் சந்திக்கும் ைிேச்பைகளுக்கு அடிப்ைபட காேணம் ெஹிேின்
ொர்ப்ைில் ெளர்ந்த சமூகம் ெஹிபே மேந்து ெஹ்ைில் உைலும் சமூகமாக மாேிேயத என்ைதால்

அபத நிெர்த்தி வசய்யும் ெபகேில் திருக்குர்ஆன் கூட்டாய்வு ெகுப்புகபள துபைேில் நடந்தி
ெந்யதாம். அச்சமேம் தமிைகத்தில் வெளிெந்த வைரும்ைான்பமோை இஸ்ைாமிே இதழ்களில்
நான் கட்டுபேகள், ெிமர்சைங்கள் புபைப் வைேர்களில் எழுதுெதுண்டு. எழுந்யதாம்,
யெபைக்குவசன்யோம்,

வைாருள்ஈட்டியைாம்

என்று

ொழ்க்பகபே

முடக்காமல்

அலுெைகத்திற்கு வசல்லும்யைாது யைருந்தில் புத்தகம் ொசிக்ககூடிே ைைக்கம் உள்ளதால்
புத்தகம்

எடுத்துச்

வசல்ெபத

ொடிக்பகோக

பெத்திருந்யதன்.

அப்ைடி

ஒருநாள்

என்ைிடமிருந்த ஒரு புத்தகத்பத என்னுடன் ைணிபுாிந்த ோஜகிாி சயகாதேர் ைடிப்ைதற்காக
எடுத்துச் வசன்ோர். அந்தப் புத்தகத்தில் எழுதப்ைட்டிருந்த என் வைேபேப் ைார்த்த அொின்
அபே நண்ைர் நமது வநல்பை ஏர்ொடிளயச் சார்ந்தவர். அெர் என்பைத் வதாடர்பு வகாண்டு
ைைகுெதற்கு அபைக்க நாயைா அெபே திருக்குர்ஆன் ெகுப்புகளின் ைால் அபைத்யதன்.
இப்ைடிோக ஈமாைின் ொசல்கள் இந்த எளிேெனுக்கு திேக்கப்ைட்டை.
1980

கைில்

முஹல்ைாெின்

பமேங்களுக்குச்

ைிேச்பைகள்

வசல்ைாமல்

குேிப்ைாக

முஹல்ைாெிற்குள்யளயே

சிெில்

ைிேச்பைகள்,

முடிக்கப்ைட்டை.

அதிகாே

நாளபடெில்

நம்மிபடயே ஏற்ைட்ட அதீத ெிைிப்புணர்ச்சியே முஹல்ைா ஜமாத்பத ைைவீைப்ைடுத்தி
ெிட்டை

என்று

வசால்ெது

மிபகோை

ஒன்ேல்ை.

முஹல்ைா

ஜமாத்துகபள

புணர்

நிர்மாணப்ைடுத்துெயத அந்த ஊாின் ைிேச்சிபைகளுக்குத் தீர்ொக இருக்க இேலும் என்று
என்பைப் யைான்யோர் இன்று எழுதுெதற்கும், அப்ைடி ஒரு கட்டபமப்பை உருொக்க
ைாடுைடுெதற்கும் எங்கபள உற்சாகப்ைடுத்திே வெகுசிை ஊர்களில் நமது ஏர்ொடிேின்
ஈமாைின் வசேல்ைாடுகளுக்கு முக்கிே இடமுண்டு.
1999 ஆம் ஆண்டில் ஜின்ைா காக்கா மற்றும் அபுைக்கர் காக்கா தங்கிேிருந்த யதோ தமிழ் ைஜார்
அபே மாடிேில் இப்தார் நிகழ்வு நபடவைற்ேது. ெிருந்துக்காகச் வசன்ே என்பை திடீவேன்று
யநான்பு குேித்து உளர ெிகழ்த்தச் வசான்ைார்கள். அன்ேிலிருந்து ஈமாைின் ஆஸ்தாை
ெித்ொைாக முதல் என்.ஆர்.ஈ ோக கிட்டத்தட்ட 2006 ெபே ஈமாைின் வைரும்ைான்பமோை
யநான்பு , ஹஜ்ஜு வைருநாட்களில் கைந்து வகாண்டயதாடு மட்டுப்ைடுத்திக் வகாள்ளாமல்
கிட்டத்தட்ட ஏர்ொடிேில் ெசிக்காத ஏர்ொடிேைாகயெ உணரும் அளவு ைாசத்பத ஈமான்
சயகாதேர்கள்

வைாைிந்தார்கள்.

ஏர்ொடிேின்

மூத்த

தபைமுபேேிைரும்,

அடுத்த

தபைமுபேேிைரும் வநருங்கிப் ைைகிேயதாடு குர்ஆன் ெிளக்கவுபே கூட்டாய்வு ெகுப்புகபள
ஏர்ொடி மக்களுக்குக் வகாண்டு வசல்ைவும் உதெி வசய்தைர்.
2006 இறுதிேில் ஊருக்குச் வசன்யேன். என்பை ெிட என் யதபெபே உணர்ந்த இபேெைின்
நாட்டத்தால் மீண்டும் 2008 இறுதிேில் இேண்டு ஆண்டுகள் கைித்து துைாய் ெந்தயைாது
வமட்யோ இேேில், புதிே ஷாப்ைிங் மால்கள், அபுதாைி யஷக் ஜாயீத் க்ோண்ட் மசூதி எை

அமீேகத்தின் முகம் மட்டுமல்ை, ஈமானும் ைிேம்மாண்டமாய் மாேிேிருந்தது கண்டு உெபக
அபடந்யதன். ஆைால் துைாேிலிருந்து 450 கி.மீ. தூேமுள்ள லிொ அருயக உள்ள ைாபைெைப்
ைகுதிேில் யெபை என்ைதால் ஈமானுக்கும் எைக்கும் இபடயேோை உேவில் வைளதீகாீதிோக
வதாய்வு ஏற்ைட்டாலும் உேவு ஆைமாகயெ இருந்தது. அதன் நீட்சிோக ஏர்ொடிேில்
‘உணர்ொய் உன்பை’ எனும் சுேமுன்யைற்ே ெகுப்பை 2008ல் வெற்ேிகேமாக நடத்தியைன்.
அதுமாத்திேமின்ேி திருக்குர்ஆன் ெகுப்புகள் மூைம் ஈமாைின் புதிே என்.ஆர்.ஈக்களாக
சரகாதரர்கள் காேல்ைட்டணம் ஜக்காிோ மற்றும் வைாதக்குடி ஜைால் யைான்யோர் ஈமானுக்கு
சிேப்ைாை யசபெபுாிந்தைர். யமலும் 2010ல் குபெத்துக்கும் வசன்றுெிட்டு இபேெைின்
நாட்டத்தால் 2012 ேமைாைில் அபுதாைி திரும்ை ெந்தைிேகு மீண்டும் ஈமானுடைாை உேவு
மீண்டும் மைேத் வதாடங்கிேது.
அல்ஹம்துலில்ைாஹ்! இந்த இபடப்ைட்ட காைங்களில் ஈமான் என்ற இந்த அளமப்பு வநல்பை
ஏர்ொடிக்கு வசேற்காிே ைல்யெறு சாதபைகபள வசய்திருந்தது. ஆேம்ை தபைமுபேேில் ைைர்
ஏர்ொடிேில் வசட்டிைாகி இருக்க, அடுத்து ெந்த சூயடற்ேப்ைட்ட புதிே தபைமுபே ைல்யெறு
சாதபைகபள இன்னும் அைகாகச் வசய்து வகாண்டுள்ளைர். முந்பதே சயகாதேர்கயளாடு
இபணந்து

புதிே

சயகாதேர்கள்

ைல்யெறு

ஆக்கபூர்ெமாை

வசேல்கபள

வசய்து

வகாண்டுள்ளைர்.
ேமைாைில் ஜகாத் ெிநியோகம், ைித்ோ ெிநியோகம் யைான்ே ைணிகபள அபைத்து தேப்பு
மக்கபளயும் அேெபணத்து திேம்ைட ெருடந்யதாறும் ெிநியோகிப்ையதாடு ஏர்ொடிேின் மிக
முக்கிேமாை தண்ணீர் ைிேச்சிபைக்கு ஓர் அேசு வசய்ே யெண்டிே யெபைபே ஈமான் வசய்தது.
ஆம். ஒரு காைத்தில் 30,40 அடி ஆைத்தில் யைார் யைாட்டால் நீர் கிபடத்த காைம் மாேி
நூற்றுக்கணக்காை

மீட்டர்

ஆைத்திலும்

நீர்

கிபடக்காமல்

அெதிப்ைடுகின்ேைர்.

இப்ைிேச்சிபை தமிைகம் முழுபமக்காை ைிேச்பை என்ோலும் ஈமான் ஆதங்கப்ைடுெயதாடு
நிறுத்திக் வகாள்ளாமல் நிைெிேல் ெல்லுநர்கபள ைணிக்கு அமர்த்தி சர்யெ எடுத்தைர்.
அெர்களின்

ஆயைாசபை

அடிப்ைபடேில்

பூமிக்கு

அடிேில்

உள்ள

நீயோட்டத்பதக்

கண்டுைிடித்து யமம்ைடுத்தும் ெைிபே ஈமான் வசய்து ெருெது ஈமாைின் வதாபையநாக்கிற்கு
வதளிொை சான்ோகும்.
வைாதுொக ஊர் கூட்டங்களில் வெகு வசாற்ைமாைெர்கயள கைந்து வகாள்ளும் இக்காைச்
சூைலில் அமீேகத்தில் ஏர்ொடிேின் மாதாந்திேக் கூட்டங்களிலும் வைருநாள் கூட்டங்களிலும்
சயகாதேர்கள் கைந்து வகாள்ெதில் காட்டும் அக்கபே அைாதிோைது. அதுயைால் ஈமாைிே
வமாட்டுக்கள் எனும் தபைப்ைில் ஹஜ்ஜுப் வைருநாபள ஒட்டி ஏர்ொடிேில் ஈமான் நடத்தும்
நிகழ்வுகள் எதிர்காை தபைமுபேபே வசதுக்கும் வதாபையநாக்கு

நடெடிக்பக என்ோல்

மிபகோகாது. ஏர்ொடிேில் உள்ளெர்களின் எழுத்தாற்ேபை ஊக்குெிக்கும் வைாருட்டு
ெருடந்யதாறும் கட்டுபே யைாட்டி நடத்துெது உண்பமேியை நல்ை ெிடேம். ஏவைைில்
கட்டுபே தபைப்புகளில் கூட ஏர்ொடிேின் முன்யைற்ேத்பத அடிப்ைபடோகக் வகாண்டும்
ஏர்ொடிேின் ெளர்ச்சிக்கு வசய்ே யெண்டிே வதாபையநாக்கு திட்டங்கள் எை ஒவ்வொரு
வநாடிப்வைாழுதும் ஊாின் ெளர்ச்சிக்காக ைாடுைடுகிேது ஈமான். ெருடந்யதாறும் ைாேம்ைாிே
மருத்துெம், ைாேம்ைாிே உணவுகள் எை எத்துளன ெைிகளில் முேலுயமா அத்துளன
ெைிகளிலும் ஏர்ொடிேின் முன்யைற்ேத்துக்காகப் ைாடுைடுகிேது ஈமான் என்ோல் ோரும்
மறுக்க மாட்யடாம். ஈமாைின் வசேல்ைாடுகளிைால் உந்தப்ைட்ட அச்சயகாதேர்களில் சிைர்
இஸ்மா எனும் அபமப்பை நிறுெி மருத்துெஉதெிகபள யதபெயுபடயோருக்கு வசய்து
ெருகின்ேைர்.

யமலும்

எல்யைாருக்கும்

தேமாை

மருத்துெம்

எனும்

அடிப்ைபடேில்

இைாையநாக்கு இல்ைாமல் மருத்துெமபை கட்டும் திட்டத்தில் இேங்கியுள்ளது ைாோட்டப்ைட
யெண்டிே ெிடேம்.
மார்க்க கல்ெி, உைக கல்ெி எை கல்ெிபே கூறு யைாடாமல் ெஹிேின் அடிப்ைபடேில்
ஒருங்கிபணந்த கல்ெிேின் அடிப்ைபடேில் முஸ்லிம்கள் ைேின்ேயைாது ஒட்டு வமாத்த உைகும்
ைேன்வைற்ேது. ெஹிேின் அடிப்ைபடேில் கல்ெி கற்ே முஸ்லிம்கள் கல்ெிபே ஒரு ெணக்கமாக
கருதிே முஸ்லிம்கள் தாங்கள் கற்ே அேிெிேல், புெிேிேல், கணித அேிபெக் வகாண்டு ஒட்டு
வமாத்த உைகும் ைேன் வைறும் கண்டுைிடிப்புகபளக் வகாடுத்து உைபக ெசந்தமாக்கிைார்கள்.
யமற்குைகம் கல்ெிபே இருகூோக்கிேது முஸ்லிம் உம்மத்தின் வீழ்ச்சிக்கு ெைிெகுத்தயதாடு
இவ்வுைகம் அைிவுைாபதபே யநாக்கி வசல்ை காேணமாகிேது. எையெ மீண்டும் அடுத்த
தபைமுபேபே ைடித்த தபைமுபேோக, அதிலும் குேிப்ைாக ெஹ்ன் ைிடித்த சமூகமாய்
உருொைதற்கு காேணமாை சடொத கல்ெிமுபேக்குப் ைதிைாக ெஹிேின் நிைலில் ொழும்
சமூகத்பத உருொக்கும் முேற்சிேில் ஈமான் வசேல்ைட்டு ெருகிேது. அல்ஹம்துலில்ைாஹ்!

துைாேில் ஆேம்ைித்த ஈமான் தற்வைாழுது கத்தார், சவூதி எை ைல்யெறு ைகுதிகளுக்கும் ைேெி
உைவகங்கும் உள்ள ஏர்ொடிேர்கபள ஒருங்கிபணத்து திேம்ைட ைல்யெறு காாிேங்கபள
வசய்து ெருகிேது. இத்தருணத்தில் ஈமாைிடம் யெண்டுெது என்ைவெைில் ஏர்ொடியோடு
தங்கள் ைணிகபள நிறுத்திக் வகாள்ளாமல் குபேந்த ைட்சம் தங்களின் நண்ைர்களின் ஊர்களில்
ஈமாபைப்

யைான்று

முழுபமோய்

யசபெேில்

ஈடுைடும்

அபமப்பை

உருொக்க

முேற்சிக்கைாம் அல்ைது வசேல்ைடும் அபமப்புகளுடன் யசர்ந்து இன்னும் அெர்களின்
வசேல்ைாட்பட யமம்ைடுத்தைாம். அதுயைால் ஏர்ொடிேில் வசய்து ெரும் சமூக ைணிகயளாடு
ஈமான் தன் உறுப்ைிைர்கபள குர்ஆயைாடு வநருங்கிே வதாடர்பு வகாண்டெர்களாக மாற்றும்

ெபகேில்

தஜ்கிோ

யெபையிைந்து

நிகழ்வுகபள

ஊருக்கு

நடத்தைாம்.

வசல்ைெர்களுக்கு

தற்யைாதுள்ள

ெைிகாட்டும்

ெபளகுடா

முகமாக

சூைலில்

ஆயைாசபைகள்

ெைங்கைாம். இதுயைான்ே ெிடேங்களில் எந்தளவுக்கு சாத்திேயமா அந்தைவிற்கு, ைிே ஊர்
அபமப்புகளுடன்

யசர்ந்து

ைணி

வசய்ெது

ஈமாபை

இன்னும்

ெிாிொக்கும்

என்று

கூேிேெைாக ஈமான் இன்னும் ஆைமேமாய் ெளர்ந்து தன் ெிழுதுகபள வமன்ரமலும் ைேப்ைி
இந்த உம்மத்துக்கு ைேைளிக்கட்டும் என்று ெல்யைாபை ைிோத்திக்கின்யேன்.

2017 ஆம் ஆண்டு ஈமான் ெடத்திய ”ெம்பியாறு ெிளனவளலகள்” கவிளதப் ரபாட்டியில்
முதல் பாிசு வபற்ற கவிளத
-அப்துல் ரசாக் –
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

வதன்வைாதிபக வதாடர்மீது

எங்களூர் நடுெிைியை

யதன் வைாைியும் நம்ைிமபை

இதேம் யைால் ஓடிெரும்

நம்ைிமபைசிற்றூரு

நம்ைிோற்ேின் ஓபசேியை

நைிசிேக்கும் யதன்யைாை

நாங்கவளல்ைாம் வமய்மேந்யதாம்

ொைேங்கள் கைிவகாள்ளும்

ஓங்கிநிற்கும் வதங்குகளும்

ெண்டிைமும் ைண் ைாடும்

ஒலிவேழுப்பும் ைேபெகளும்

புள்ளிைங்கள் ெிபளோடும்

ைாங்குடயை காட்சிதரும்

புகலிடமாம் நம்ைிோறு.

எட்டுதிபசபுகழ் மணக்கும்
எங்களூர் ஏர்ொடி
மட்டிைாமாந்தர்களும்
மருெிொழும் ஏர்ொடி
புகழ் மணக்கும் நல்ைேிஞர்
யைாற்ேிநிற்கும் ஏர்ொடி
சாதிமதயைதமின்ேி
சமத்துெமாய் இருக்கும் ஊர்.

ைாசமிகு எங்களூர்.

நம்ைிோற்ேின் சிேப்ைாயை
நைி சிேந்த வதங்களூர்
வெற்ேிபைக் வகாடிகளும்
யெேகத்திகீபேகளும்
நஞ்பச நற்ைேிர்களும்
ைஞ்சு ைருத்திகளும்
ைேந்த ெிெசாேமும்
ைேெி ெந்த எங்களூர்.

இந்த நிபை ஏன் என்று
எத்திபச யநாக்கினும்

இதேத்தில் யகள்ெியுண்டு

இதேத்பத ஈர்க்கின்ே

ெளம் வகாைித்த நிபைமாேி

கண் வகாள்ளா காட்சிகளும்

ொன் மபைதான் வைாய்த்ததன்யோ

காண கிபடக்கும் அற்புதமாய்

நீாின்ேி தெித்ததற்கும்

சைசைத்து ஓடிெரும்

நிபை மாேியைாைதற்கும்

சண்டமாருதம் தான் தெழும்

இபேமபேேின் யைாதபைபே

நம்ைிோற்ேின் குளிர் நீாில்

இதேத்தில் ஏற்ேநிபை?

நங்பககளும் நீோட.
அபேகுபேோய் அமல் வசய்து
ைாங்வகாலி யகட்கும் முன்

அைட்சிேமாய் நடந்து ெந்தால்

“ைக்கட்பட”(ொளி) சுமந்துவகாண்டு

இபேயோைின் யகாைத்தால்

யதாைிகள் புபட சூை

ஏற்ைட்ட ெேட்சிதான்

யதாதாக நீோடி

ஆைாலும் தவ்ைாபெ

ொழ்ந்து ெந்த எங்களூர்
ெேண்டு யைாை நம்ைிோறு
வைாலிெிைந்து காணும்யைாது

அனுதிைமும் யகட்டுெந்தால்
வைருக்வகடுத்து ஓடிெரும்
வைருவெள்ளம் நம்ைிோற்ேில்.

புகலிடந் தான் யெறுண்யடா.
- அப்துல் ரசாக்

ஈமாைிே ைேணம்
-----------------------------------------------------------------அளெற்ே அருளாளன் நிகேற்ே அன்ைாளன் அல்ைாஹ்ெின் திருப்வைேோல்
ُاْلِحْسَان
ْ َاْلِحْسَانِ اِْل
ْ ُ هَلْ جَزَآَء55:60
நன்பமக்கு நன்பமபேத் தெிே (யெறு) கூலி உண்டா? (55:60)
அல்ஹம்துலில்ைாஹி ேப்ைில் ஆைமீன்

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் ெல்லருைால் ஏர்வாடி மக்கைின் ெலனிற்காக 1978ஆம் ஆண்டு
வசப்டம்பர் மாதம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் துளப ெகரத்தில் ஏர்வாடி முஸ்லிம்
அறக்கட்டளை (Eruvadi Muslim AssociatioN - EMAN) ஏர்வாடி சரகாதரர்கைால்
வதாடங்கப்பட்டு இன்பேே நாள் ெபே அல்ைாஹ்ெின் திருப்திபே யநாக்கமாக வகாண்டு
வசேல்ைட பெத்திருக்கும் ெல்ை ேஹ்மானுக்யக புகழ் அபைத்தும் …

ரொக்கம்:
வைாருளாதாேத்தில் ைின் தங்கிே வைண்களின் திருமண ொழ்க்பகக்காக உதெி வசய்திட
யெண்டும் என்ே யநாக்கத்துடன் நல்லுள்ளம் ைபடத்த நமதூர் சயகாதேர்கள் மற்றும்
அெர்களுபடே நன்ைர்களால் ஆேம்ைிக்கப்ைட்ட ஈமான் ைின்ைர் இபேேருளால் தைது
ைணிேிபை ெிாிவுைடுத்திேது.
1. ைள்ளிக் கூடங்களுக்கு யமபச நாற்காலிகள் ொங்கிக் வகாடுப்ைது
2. ஏபைக் குைந்பதகளுக்காக கத்ைா வசய்ே உதவுெது
3. ைள்ளி கல்ெிக்காக உதெிடுெது, கல்லூாி ைடிப்புக்காக கடன் உதெி வசய்ெது
4. சிறு வதாைில் வதாடங்க உதவுெது
5. முதல் மதிப்வைண்கள் வைற்ே மாணெ மாணெிகளுக்கு ஊக்கப்ைாிசு ெைங்குெது
6. வறியவர்களுக்கு மருத்துவ உதவி வழங்குவது
எை ைை அேப்ைணிகளில் ஈமான் தன்பை ஈடுைடுத்திக் வகாள்கிேது. இத்ரதாடல்லாமல்,
திருக்குறுங்குடி ைள்ளிொசல் கட்டிட ைணிக்கும், ைள்ளிொசல் ஆேம்ைித்த காைங்களில்
யநான்புக் கஞ்சிக்கும் ஈமான் ஏற்ைாடு வசய்தது மீைாட்சிபுேத்தில் கட்டப்ைட்ட முதல்
ைள்ளிொசலுக்கு ஈமான் கட்டிட நிதி ெைங்கியுள்ளது என்ைது குேிப்ைிடத்தக்கது
வைண்கள் உேர்நிபைப் ைள்ளிக்கு முதன் முதைாக கைிெபே கட்டிக் வகாடுத்தது ஈமான்
என்ைது ைைரும் அேிோத தகெல். ரமல முஹல்லா பள்ைிவாசலுக்கு புதிய கழிவளறகளை
கட்டிட ெிதி உதவி வழங்கியது.

ஏர்வாடி ஆண்கள் பள்ைி தளலளம ஆசிாியாின் ென்றிக் கடிதம்

இஸ்லாமிய மார்க்கப் பிரச்சாரத்திற்கு உபகரணங்கள் வழங்கியும், ஏர்வாடியில் அவசர
ஊர்திக்கு உறுப்பினர்கைிடம் ெிதி திரட்டியும் வகாடுத்துள்ைது. ஆண்கள் பள்ைியில் சி சி டி வி
வபாருத்த ரவண்டும் என்ற தளலளம ஆசிாியாின் ரகாாிக்ளகளய ஏற்று அங்கு ஈமான்
சார்பாக கண்காணிப்பு ரகமரா வபாருத்தப்பட்டது. .
அேசு மருத்துெமபைக்கு ெரும் மக்கள் உட்காருெதற்காக ஈமான் நாற்காலிகள்
ெைங்கியுள்ளது. வபண்கள் ரமல்ெிளலப் பள்ைியில் புதிய கழிப்பிடங்கள் கட்டிக் வகாடுக்க
ஈமான் ெிதி வழங்கியது. ெிக்காஹ் ஏர்வாடி குழு சார்பாக ெளடவபற்ற திருமணத்திற்கும்
ஈமான் உதவி அைித்துள்ைது. 1990 கைில் ஒரு திருமணத்திற்கான முழு வசலவுகளையும் ஏற்று
ெடத்தப்பட்டது. ைிே ஊர்களுக்கு ைடிக்க வசல்லும் வைண்களின் நைைிற்காக அெர்களுக்வகை
தைி யைருந்து ெசதிேிபை ஏற்ைடுத்திட ஈமான் எடுத்த முேற்சி ைைன் தந்துள்ளது
அல்ைாஹ்ெின் அருளால் இந்த உதெிகளின் ைின்புைத்தில் இருப்ைது நமதூர் சயகாதேர்கள்
மாதந்யதாறும் ெைங்கிடும் சந்தா. வைாருள் யதடி கடல் கடந்து ெந்து கடிை உபைப்ைிபை

வகாடுக்கும் நமது சயகாதேர்கள் அருள் யதடி அளித்திடும் சந்தாக்கள் ைேக்கத் நிபேந்தபெ
என்ைதற்கு இந்த உதெிகள் ஒரு சான்று.
உதெிகபள அளித்திடும் சயகாதே சயகாதாிகளுக்கு இபேென் ஈருைகிலும் மகத்தாை
வெற்ேிபே அளித்திட யெண்டும்.
ைித்ோ வதாபகபே கூட்டாக வைற்று, அதபை வமாத்தமாக ஏர்ொடிக்கு அனுப்ைி வைருநாள்
திைத்தில் அபைெரும் மகிழ்ச்சிோக இருக்க யெண்டும் எை உோிே யநாக்கத்துடன் கூட்டு
ைித்ோபெ அமீேகத்தில் ஆேம்ைித்து பெத்தது ஈமான்தான். ஈமாபை ைின்ைற்ேித்தான்
நாங்கள் ைித்ோ ெசூல் வசய்து ஊருக்கு அனுப்புகியோம் எை ைிே மாெட்ட மக்கள்
குேிப்ைிடுெது ஒரு இைிபமோை தகெல். நன்பமபே ைார்த்து ோர் ைின்ைற்றுகிோர்கயளா
அதற்குாிே கூலியும் அந்த நன்பமபே ஆேம்ைித்தெர்களுக்கு உண்டு என்ே அடிப்ைபடேில்
ஈமாைில் இந்த நன்பமபே ஆேம்ைித்த அந்த நல்ைெர்கள் நன்பமபே வதாடர்ந்து
இபேேருளால் வைற்று ெருொர்கள்.
எவ்ெித ைாகுைாடின்ேி அபைத்து சமுதாே மக்களுக்கும் ஈமான் தைது உதெிகபள வசய்து
ெருகிேது. இவ்ொோக வைாருளாதாே ாீதிோக உதெிகள் வசய்துக் வகாண்டிருந்த ஈமான்,
ஏர்ொடிேின் ைிே நைத்திட்டங்களிலும் தைது ைங்களிப்ைிபை தற்யைாது வசய்து ெருகிேது.
இந்தப் ைணிகபள ெிபேொகவும் வீாிேமாகவும் வசேல்ைடுத்திட யெண்டும் என்ைதற்காக
தைித்தைிோக கீழ் கண்ட குழுக்கள் அபமத்து வசேல்ைடுத்தப்ைட்டு ெருகிேது.

ஈமான் ஜகாத் குழு (2011)
தைிப்ைட்ட நைர்களுக்கு உதெி வசய்ெபத ெிாிவுைடுத்தும் ெிதமாக இஸ்ைாத்தின்
கடபமகளின் ஒன்ோை ஜகாத்பத, இபேத்தூதர் நாேகம் (ஸல்) அெர்களின் ெைிமுபேேில்
நமதூாிலும் கூட்டாக யசர்ந்து வசேல்ைடுத்தி ைை குடும்ைத்திைருக்கு உதெிட யெண்டும் எை
மாதாந்திே கூட்டத்தில் ெந்த கருத்து ஈமான் ஜகாத் குழுொக நெம்ைர் 2011 அன்று
உருப்வைற்ேது.
அதற்காை களப்ைணிகள் வசய்ேப்ைட்டு 2012ஆம் ஆண்டு ேமைாைில் நம்
சயகாதேர்களிபடயே ஜகாத் ெசூலிக்கப்ைட்டு, அயத ெருடம் டிசம்ைர் மாதத்திலிருந்து
நமதூருக்கு முபேோக திேபம ொய்ந்த ைிேதிநிதிகள் மூைம் ெிநியோகம்
வசய்ேப்ைட்டுெருகிேது . தற்சமேம் நாம் ஜகாத் உதெித் வதாபகபே அனுமதிேளிக்கப்ைட்ட
கீழ்கண்டெர்களுக்கு மாதாமாதம் ெைங்கி ெருகியோம் :

1. கணெபை இைந்து, தன் ைிள்பளகளுடன் ெருமாைம் யைாதிேளவு

இல்ைாமல்

ொடுைெர்கள்
2. ஆதேெற்று ைிோின் உதெிபே மட்டும் நாடி நிற்கும் ெேதாை தாய்மார்கள்
3. கஷ்டப்ைட்டு ொழ்ந்து வகாண்டிருக்கும் மாற்றுத்திேைாளிகள்
4. மாத ெருமாைத்தால் தைது குடும்ைத் யதபெகபள பூர்த்தி வசய்ே இேைாமல்
கஷ்டப்ைடுைெர்கள்.
இது மட்டுமல்லாமல் ஏளழகளை கடனிலிருந்து மீட்வடடுப்பது. ஜகாத் வபரும் குடும்பங்கைில்
சுய வதாழில் வசய்ய ஆர்வம் உள்ைவர்களுக்கு அதற்கான ஏற்பாடுகள் வசய்து வகாடுப்பது
ரபான்ற பணிகளையும் ஈமான் ஜகாத் குழு வசவ்வவரன வசய்துவருவது எமதிளறவனின்
அருள்.

வசேல்முபே :
முதலில் ஊர் ைிேதிநிதிகள் மூைம் ஜகாத் வைறும் தகுதிேில் உள்ள ெிண்ணப்ைதாேர்கபளக்
கண்டேிந்து, அெர்கள் திருகுர்ஆன் கூறும் எட்டு ைிாிெிைாில் உள்ளெர் தாைா என்ைபத
ஆோய்ந்த ைின்ைர் ெிண்ணப்ைம் பூர்த்தி வசய்ேப்ைட்டு, ஈமான் ஜகாத் ைிாிெிற்கு அனுப்ைி
பெக்கப்ைடுகிேது. அந்த ெிண்ணப்ைங்கள் ஆயைாசபைக் குழு மூைம் ைாிசீலிக்கப்ைட்டு,
ெிண்ணப்ைதாோின் யதபெக்யகற்ை மாதமாதயமா அல்ைது வமாத்தமாகயொ ஜகாத் உதெி
நிர்ணேிக்கப்ைட்டு, ெைங்கப்ைடுகிேது.
ஜகாத் ஆயைாசபைக் குழுெிலிருக்கும் சயகாதேர்கள் ஊர் வசல்லும் வைாழுது, யநேடிோக
ஜகாத் வைறுைெர்கபள சந்தித்து, அெர்களிடம் ைணம் கிபடப்ைது உறுதி வசய்ேப்ைடுகிேது.
யமலும் அெர்களுபடே ொழ்க்பகத்தேத்தில் மாற்ேம் ஏதும் இருந்தால் அெர்களின்
ெிண்ணப்ைம் மீள்ைாிசீைபைக்கு எடுத்துக் வகாள்ளப்ைட்டு முடிவுகள் எடுக்கப்ைடுகின்ேை.
இவ்ொறு நன்கு ஆோய்ந்து அபதப்வைே தகுதி உபடேெர்களுக்கு மட்டுயம ஜகாத்
ெைங்கப்ைட யெண்டும் என்ைதில் ஜகாத் குழு தங்களால் இேன்ே முேற்சிகபள யமற்வகாண்டு
ெருகிேது.
தற்யைாது ஏேத்தாை 80 குடும்ைங்களுக்கு மாதந்யதாறும் உதெிகள் ெைங்கப்ைட்டு ெருகிேது.

ெிண்ணப்ைங்கள் யமலும் ெந்தாலும் ெைங்கிட யதபெோை வைாருளாதாேம் இல்ைாத
காேணத்திைால் , ஜகாத் வைேத் தகுதியுள்ள அபைெருக்கும் உதெிகள் ெைங்கிட இேைாத
நிபை. ஆகயெ நாம் அபைெரும் இதில் ைங்வகடுத்து, இன்னும் சிேப்ைாக வசேல்ைட
அல்ைாஹ் ெிடம் துஆச் வசய்யுமாறும், அன்புடனும் ஆர்ெமுடனும் யகட்டுக் வகாள்கியோம் .

ஈமான் மக்தப் குழு (2013)
ஈமான் சார்ைாக நபடவைற்ே கட்டுபேப் யைாட்டிேில் ைங்யகற்ே ைை சயகாதே சயகாதாிகள்
ஒரு கருத்திபை பமேமாக பெத்திருந்தைர். ெளரும் குைந்பதகள் கைாச்சாே சீேைிவுகளில்
சிக்கிடாமல் இருக்க இஸ்ைாமிே வநேிப்ைடி தங்கள் ொழ்பெ அபமத்துக் வகாள்ள
ெைிநடத்தப்ைட யெண்டும் என்ைது தான்.
இந்த தூே எண்ணத்திபை வசேல்ைடுத்துெது சம்ைந்தமாக சிந்திக்பகேில் வெள்ளிபட
மபைோக வதாிந்த ஒன்று – குர்ஆபை கற்ைிக்கும் மதேஸாக்கள் குபேந்து ெந்துக்
வகாண்டிருந்தது. இதற்காக ஈமான் சார்ைாக கடந்த 2013ம் ஆண்டு மக்தப் குழு
உருொக்கப்ைட்டது. ஈமானுபடே இைக்காக “மீண்டும் ஒரு மதிைா” நிர்ணேிக்கப்ைட்டது.
எனரவ இதளன அடிப்பளடயாகக் வகாண்டு, ெமதூளர ஒரு முன்மாதிாி முஸ்லிம் ஊராக்க
முயற்சிக்கும் ஈமானிய சிந்தளனயின் அடிப்பளடயில், ெம் வைரும் தளலமுளறளய
வார்த்வதடுக்கவும், ஒழுக்க சீர் ரகடுகைிலிருந்து பாதுகாக்கவும், ெமது குழந்ளதகள் மார்க்க
அறிவுடன் தனித்தன்ளமயுடன் சிறந்து விைங்கவும் , இம்ளம மறுளம ஈருலக வவற்றிளய
அடிப்பளடயாகக் வகாண்ட, முளறயான பாடத்திட்டத்துடன் கூடிய ஒரு முன்மாதிாி மக்தப்
மதரஸாக்களை ெமதூாில் வதாடங்க ஈமான் அறக்கட்டளை முடிவு வசய்தது.
இதைடிப்ைபடேில் மக்தப் இல்ைாத மஹல்ைாக்களில் ஜமாத்துடன் இபணந்து
முபேப்ைடுத்தப் ைட்ட ைாடத்திட்டத்துடன் கூடிே மக்தப் மதேஸாக்கள் ஆேம்ைிப்ைது என்றும்
ஏற்கையெ வசேல்ைட்டு வகாண்டிருக்கும் மக்தப் மதேஸா ஆசிாிேர்கள் மற்றும்
மாணெர்கபள ஊக்குெிக்கும் முகமாக புதிே கருத்யதாட்டங்களுடன் கூடிே மார்க்க திேன்
யைாட்டிகள் நடத்தி சிேப்ைாை ைாிசுகள் ெைங்குெது என்றும் முடிவெடுக்கப்ைட்டது .
அன்யொ (United Welfare Organisation) சார்ைாக ைை நாடுகளில் வசால்லிக் வகாடுக்கப்ைட்டு
ெரும் அன்ொருஸ் ஸுஃப்ைாெின் தீைிோத் ைாடத்திட்டத்தின் அடிப்ைபடேில் ஏர்ொடிேில்
முன்மாதிாி மக்தப் ஒன்ேிபை ஆேம்ைிக்க யெண்டும் என்ே எண்ணத்தில் 2013 டிசம்ைாில்
அபைத்து முஹல்ைா ஜமாத் நிர்ொகிகளுடன் ஈமான் மற்றும் அன்யொ ைிேதிநிதிகளின்
சந்திப்பு நபடவைற்ேது.
இதன் வதாடர்ச்சிோக ஏர்ொடிேில் முதல் தீைிோத் மக்தப் மதேஸா ஈமான் சார்ைாக ைள்ளி
நிர்ொகத்துடன் இபணந்து, பைத்துஸ்ஸைாம் ைள்ளிொசலில் 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்ைாில்
ஆேம்ைம் வசய்ேப்ைட்டது. . முதலில் 80 மாணவ மாணவியளரக் வகாண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த
மக்தபில் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகைில் 140 க்கும் அதிகமான குழந்ளதகள் ரசர்ந்து பலன் வபற்றனர்.
அல்ஹம்துலில்லாஹ் இதளனத் வதாடர்ந்து ரமலும் சில மக்தப்களை மற்ற
ஜமாஅத்தார்களும் ஆரம்பித்துள்ைனர் (2017 முதல் பைத்துஸ்ஸைாம் மக்தப் மதேஸா, ைள்ளி

நிர்ொகத்தின் முழுப் வைாறுப்ைில் சிேப்ைாக வசேல்ைடுத்தப்ைட்டு ெருகிேது.

இதபைத் வதாடர்ந்து யமை முஹல்ைாெில் நெம்ைர் 2014 ஆம் ஆண்டு மற்வோரு மக்தப்
மதேஸா ஈமான் மூலம் ஆேம்ைிக்கப்ைட்டது..
சயகாதாிகளுக்காக, ஈமாைிே மைர்கள் மகளிர் மக்தப் ஆகஸ்ட் 2015 வதாடங்கப்ைட்டது
தற்யைாது இந்த மக்தைில் 39 மாணெிகள் ைடித்து ெருகின்ேைர். குடும்ைத் தபைெிகளுக்கு
ைிேத்யேக ெகுப்புகள் நடத்தப்ைட்டு ெருகிேது. இங்கு பயிலும் 6 மாணெிகள் 3 ஜுஸ்வுகபள
மைைம் வசய்துள்ளைர். மாஷா அல்ைாஹ்.
ைள்ளிக் கல்ெி காேணமாக மக்தப் ெே முடிோத சூைலில் குைந்பதகளும் இருந்தைர்.
அெர்களுக்கும் மார்க்கம் கற்றுக் வகாடுக்கப்ைட யெண்டும் என்ே உோிே யநாக்கத்தில் ோணி
வமட்ாிக் ைள்ளிேில் தீைிோத் ெகுப்புகளுக்வகை தைி ெகுப்புகள் ஏற்ைாடு வசய்ே முடியுமா
எை ோணி வமட்ாிக் ைள்ளி தாளாளாிடம் ஒப்புதல் யகட்க மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புதல்
அளித்தார்கள். அெர்களுக்கு எங்களின் நன்ேிபேத் வதாிெித்துக் வகாள்கியோம். 2016 ஆம்
ஆண்டு ஜுபை முதல் ோணி வமட்ாிக் ைள்ளிேில் தீைிோத் ெகுப்புகள் நபடவைற்று ெருகிேது.
180 மாணெ மாணெிகள் இந்த ெகுப்புகளில் கைந்துக் வகாள்கின்ேைர். ொேந்யதாறும் 3
ெகுப்புகள் நடத்தப்ைட்டு ெருகிேது. ைள்ளி ெளாகத்தில் லுஹர் வதாழுகவும் பள்ைிக்கூட
ெிர்வாகம் ஏற்ைாடு வசய்துள்ளது என்ைபத நன்ேியுடன் நிபைவு கூே கடபமப்ைட்டுள்யளாம்.
அல்ைாஹ்ெின் மாவபரும் அருளிைால் ஈமான் எடுத்த முேற்சிகளின் காேணமாக, 2013 ஆம்
ஆண்டு 680 ஆக இருந்த வமாத்த ஏர்ொடிேின் மக்தப் மதேஸா மாணெ மாணெிேர்களின்
எண்ணிக்பக, 2017 ஆம் ஆண்டு 1102 ஆக அதிகாித்துள்ளது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்

குைந்பதகளின் மார்க்கப் ைற்ேிபை அதிகாிக்கும் ெிதமாக இன்வைாரு அங்கமாக, ஏற்கையெ
வசேல்ைட்டுக் வகாண்டிருக்கும் மக்தப் மதேஸாக்கபள ஊக்குெிப்ைதற்காக , "ஈமாைிே
வமாட்டுக்கள்" நிகழ்ச்சிேிபை கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் நடத்தி ெருகியோம். இதில்
ைல்யெறு ெிதமாை யைாட்டிகள் பெத்து சிேப்ைாை ைாிசுகள் ெைங்கப்ைடுகின்ேது.
இந்நிகழ்ச்சிேின் ஒரு ைகுதிோக ஊருக்கும் சமூகத்துக்கும் சிேப்ைாக யசபெ வசய்துெரும்
வைருமக்கபள யதர்ந்வதடுத்து அெர்களின் ைணிகபளப் ைாோட்டி நன்ேி வதாிெிக்கும்
ெபகேில் "ஈமான் ெிருது" ெைங்கி கவுேெிக்கப்ைடுகிோர்கள். வமர்ஸி மருத்துெமபை
மருத்துெர் வஜேச்சந்திேன் மற்றும் ஆசிாிேர் தங்கயெலு ஆகியோர் கடந்த ெருடங்களில்
ஈமான் ெிருது வைற்ேெர்கள் என்ைது குேிப்ைிடத் தக்கது.

ளபத்தூஸ்ஸ்லாம் மக்தப் – முதல் ொள் ெிகழ்ச்சி

மக்தப் – வதாழுளக பயிற்சி

ஈமானிய வமாட்டுக்கள் 2017

நீர் யமைாண்பமக் குழு (2017)
நமதூர் ஏர்ொடிேில் அல்ைாஹ் அருளிேிருந்த நம்ைி ஆற்ேில் நீர் ஓடிக்வகாண்டிருந்த
காைவமல்ைாம் நாம் குபேெில்ைாமல் அதன் நீர் ெளத்பத அனுைெித்து ெந்யதாம். ஆைால்
வகாடுமுடிோரு நீர் யதக்கம் உருொக்கப்ைட்டு ஆற்ேில் நீர் ெேத்து முற்ேிலுமாக தபட
ைட்டதாலும், மபை இல்ைாத காேணத்திைாலும் நீருக்கு மக்கள் சிேமத்திற்குள்ளாகும் நிபை
சிை ெருடங்களுக்கு முன்ைர் ஏற்ைட்டது. நிைத்தடி நீரும் வவகுவாக குபேந்து ெந்தது. கடந்த
12 ஆண்டுகைில் ெமதூாின் ெிலத்தடி ெீர் மட்டம் 35 அடியில் இருந்து 200 அடிக்கும் ரமலாக
குளறந்துள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. நீர் ஆதாேங்கபள ைாதுகாக்க யெண்டும், நம்ைிோற்ேில்
தண்ணீர் வதாடர்ந்து ஓடிட யெண்டும், நிைத்தடி நீபே வைருக்க ெைிெபக வசய்ே யெண்டும்
என்ே யநாக்கத்தில் ஏர்ொடிேில் உள்ள சயகாதேர்கபள ஒன்ேிபணத்து நீர் யமைாண்பமக்
குழுபெ ஈமான் ஏற்ப்ைடுதிக் வகாடுத்தது. ஏப்ேல் 2017 ஆம் ஆண்டு ஊாில் நீர் யமைாண்பம
குேித்த கருத்தேங்கம் நடத்தப்ைட்டது.
முதற்கட்டமாக நீர் யமைாண்பமக் குழு சார்ைாக , நிை அபமப்ைிேல் ெல்லுைர் – பஹட்யோ
புெிேிேைாளர் திரு சசிக்குமார் மூைமாக ஏர்ொடி முழுெதும் ஆோய்சி வசய்ேப்ைட்டு நிைத்தடி
நீர் ைற்ேிே முழுபமோை தகெல்கள் ஏர்ொடிேின் ஈமான் ஆயைாசபைக்குழு
உறுப்ைிைர்களின் உதெியுடன் யசகாிக்கப்ைட்டது.

ெீர்
வை ஆராய்ச்சியின் முடிவுகைின் வதாகுப்பு புத்தகம்

அல்லாஹ்வின் மகத்தாை கருபணேிைால், இந்த தகெல்கபள அடிப்ைபடோக பெத்து ஏர்ொடிேின்
நீர் ெளத்பத ைாதுகாக்க கீழ்கண்ட திட்டங்கபள வசேல்ைடுத்த திட்டமிட்டுள்யளாம்.

1. வதருக்களில் மபை நீர் யசகாிப்பு தளங்கள் அபமப்ைது.
2. ஆற்ேில் கைக்கும் கைிவு நீபே தடுப்ைது மற்றும் சுத்திகாிப்ைது.
3. ஆற்ேில் தடுப்ைபணகள் அபமத்து நீைத்தடி நீபே அதிகாிப்ைது,
4. வீடுகளில் மபை நீர் யசகாிப்பு வதாட்டிகள் அபமப்ைது.
5. வீடுகளில் கைிவு நீபே உேிஞ்சும் வதாட்டிகபள அபமப்ைது.
இதன்

ஆேம்ைமாக

தற்வைாழுது,

மூன்று

இடங்களில்

நீர்

யசகாிப்பு

வதாட்டிகள்

அபமக்கப்ைட்டுள்ளது. அல்ஹம்துலில்ைாஹ். இந்த முபே வெற்ேி வைற்ோல் அடுத்தடுத்த
வதருக்களிலும் இயத முபேேில் அபமக்கப்ைடும் இன்ஷா அல்ைாஹ்.
அடுத்த கட்டமாக இேண்டாெது வதரு மற்றும் மதிைா நகாில்
சாக்கபடகபள தடுத்து யசாக் ைிட் முபேேில் தூய்பமப் ைடுத்தப்ைடும்.

ஆற்ேில்

கைக்கும்

நமது வீடுகளில் கைிவு நீர் சுத்திகாிப்பு மற்றும் மபை நீர் யசகாிப்பு வதாட்டிகள் அபமக்க
யெண்டும். இதபை உடைடிோக நாம் எல்யைாரும் வசய்ெதற்கு முன்ெே யெண்டும்.
இந்தக் குழுெின் சார்ைாக பீர்க்குளம் தூர் ொேப்ைட்டுள்ளது.

யமலும் கைிவு நீபே சுத்திகாித்து ஆற்ேில் ெிடுதல், ஆற்ேில் தடுப்ைபணகள் அபமத்தல்
யைான்ே

ெிடேங்களுக்காக மாெட்ட ஆட்சிோிடம்

மனு வகாடுக்கப்ைட்டுள்ளது. ைிே

குளங்கபள ெிபேெில் தூர் ொருெதற்காை ைணிகபளயும் வசய்ே யெண்டும்.
இந்த ைணிக்காக ெபளகுடா நாடுகளில் உள்ள ஈமான் உறுப்ைிைர்கள் உள்ளிட்ட ைைர் உதெி
வசய்தைர் என்ைது குேிப்ைிடத்தக்கது. வபருந்வதரு வாழ் மக்கள் உபரயாகிப்பதற்காக “ரபார்”
ரபாட்டுக் வகாடுக்கப்பட்டது.

மூன்ோம் உைகப் யைார் ஏற்ைடுெதாக இருந்தால் அது நீாின் காேணமாகத்தான் இருக்கும்
என்ே அளெிற்கு நீாின் அத்திோெசிேம் உைகம் முழுெதும் உணேப்ைட்டுள்ளது. நமது
வைாறுப்ைாை வசேல்ைாடுகள் நீர் ெளத்திபை ைாதுகாக்க உதெிடும். எந்த சூைலிலும்
அதிகமாக நீபே வசைவு வசய்ோமல் நாமும் இருப்ையதாடு நமது குைந்பதகளுக்கும் கற்றுக்
வகாடுக்க யெண்டும்
ஜும்ஆ யமபடகளில் சுற்றுப்புே சூைல் ைாதுகாப்பு, நீர் யமைாண்பம யைான்ே ெிசேங்கள்
மக்களுக்கு

எடுத்து

வசால்ைப்

வகாண்டிருக்கின்றன,

நீர் யமைாண்பம குேித்த கருத்தேங்கம்

மளழெீர் ரசமிப்பு வதாட்டிகள்

ைட

யெண்டும்.

இதற்கான

முயற்சிகள்

ெடந்து

இதர அறப்பணிகள்:
வைண்களின் சுே யெபை ொய்ப்புக்காக பதேல் ைேிற்சி நிபைேம் ஒன்ேிபை சயகாதாி
ஒருொின் உதெியோடு ஈமான் நடத்தி ெருகிேது. ஏர்ொடி மக்களின் நைைிற்காக
அேிஞர்கபள ெேெபைத்து அேிவுப்பூர்ெமாை வசாற்வைாைிவுகபள ஈமான் ஏற்ைாடு
வசய்துள்ளது. மர்ஹும் டாக்டர் அப்துல்ைாஹ், வமளைெி கான் ைாகெி, வமௌைெி முைாேக்
மதைி, வமௌைெி இஸ்மாேில் ஹஸைி, வமௌைெி மன்சூர் காஷிைி, வமௌைெி முஜிபுர்
ேஹ்மான் உமாி, சயகாதேர் ஜைாலுதீன், சயகாதேர் வையோஸ்கான் ஆகியோர் ஏர்ொடிேில்
ஈமான் நடத்திே நிகழ்ச்சிகளில் கைந்துக் வகாண்டு சிேப்புபே ஆற்ேியுள்ளைர்.

2011 ஆம் ஆண்டு முதல் ஈமான், அேசில் ைதிவு வசய்ேப்ைட்ட அேக்கட்டபளோக
வசேல்ைட்டு ெருகிேது
ஏர்ொடி சயகாதேர்களுக்காக அமீேகத்திலும் ைல்யெறு நிகழ்ச்சிகபள ஈமான் நடத்தி
ெருகிேது.
1. எளிதாக திருக்குர்ஆபை புாிந்து வகாள்ளல்
2. உணர்ொய் உன்பை
3. அல்ஹம்துலில்ைாஹ்
4. ைாதுகாப்பு, யநே யமைாண்பம, கல்ெி ெிைிப்புணர்வு,
5. வைாருளாதாே யமைாண்பம மற்றும் திட்டமிடுதல்
6. உேவுகபள யமம்ைடுத்தல்
7. ைாேம்ைாிே ெிபளோட்டு நிகழ்வு
8. கிாிக்வகட் யைாட்டிகள்
9. வைருநாள் சந்திப்புகள்
10. இஃப்தார் நிகழ்சிகள்
11. குைந்பதகளுக்காை ைாபைெை யோஜாக்கள்
எை ைல்யெறு தளங்களில் நிகழ்ச்சிகள் நபடவைற்று ெருகிேது.
நன்பமோை காாிேங்களில் அபைெருடனும் இபணந்து வசேல்ைடுெபத தன் தபைோே
கடபமோக வகாண்டுள்ளது ஈமான். 2015 ஆம் ஆண்டு வசன்பைேில் ஏற்ைட்ட வெள்ள
அைர்த்தத்தின் யைாது நமதூபே சார்ந்த அல் நுஸ்ேத் டிேஸ்ட் நிொேண உதெிகபள ெைங்கிே
யைாது, ைல்யெறு தேப்ைட்ட மக்களிடம் நன்வகாபடகபள வைற்று வோக்கம், மீன்ைிடி
ெபைகள் எை ெைங்கிேது ஈமான். உதெிகள் ெைங்க யெண்டும் அதுவும் முபேோக
ெைங்கப்ைட யெண்டும் என்ைதற்யகற்ை, ெரும் ெிண்ணப்ைங்கபள நமது ஊாிபை சார்ந்த ைிே
வதாண்டு அபமப்புகளாை இப்னு ஸீைா மருத்துெ அேக்கட்டகபள, நுஸ்ேத் கல்ெி ,

மருத்துெ அேக்கட்டபள ஆகியோருடன் ைகிர்ந்து யதபெப்ைடும் உதெிகள் சாிோக கிபடக்க
ஏற்ைாடு வசய்ேப்ைட்டுள்ளது.
ைிே ஊபேச் சார்ந்த சயகாதே சயகாதாிகளின் உேிர் காக்கும் சிகிச்பசக்காக அபைத்து
மக்களிடமும் நன்வகாபடகள் வைற்று உதெிகள் ெைங்கி ெருகிேது ஈமான். இபணந்து
வசேல்ைடுெதன் மூைம் அல்ைாஹ்ெின் கருபணேிைால் உேிர்கபள காக்க ைை ைட்ச
ரூைாய்கபள திேட்ட முடிகிேது. நமதூபேச் சார்ந்த ஒரு குைந்பதேின் சிகிச்பசக்காக ஏேத்தாை
10 ைட்சம் ரூைாய் நன்வகாபடோக வைற்ேபதயும், ெி யக புேத்திபை சார்ந்த சிறுெைின்
உேிர் காத்திட உதெி வசய்ததும் குேிப்ைிடத்தக்கது. ரமலும் மயிலாடுதுளறளயச் சார்ந்த
சிறுவன், மும்ளபளய சார்ந்த சரகாதாி, ரகரைாளவ சார்ந்த குழந்ளத என ஈமான் மாவட்ட
மாெில எல்ளலகளை கடந்தும் உதவிகள் வசய்துள்ைது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.
தற்யைாபதே சூைலில் மருத்துெ வசைவு மிகவும் அதிகமாகி ெருகின்ேது. அல்ைாஹ் யநாேற்ே
ொழ்ெிபை நமக்கு ெைங்கிடுொைாக. மருத்துெத்திற்காக அேசு அளிக்கும் உதெிகபள
வைற்று யதபெயுள்ளெர்களுக்கு ெைங்கிட யெண்டும். இதற்காை முேற்சிகபளயும் ஈமான்
எடுத்து ெருகின்ேது.
பூக்களால் புளகாங்கிதம் அபடோமலும் கற்களால் காேப்ைடாமலும் ஈமான் வதாடர்ந்து
வசேல்ைட ெல்ை ேஹ்மான் அருள் புாிொைாக. அல்ைாஹ்ெின் அருளால் ஈமாைிேப் ைணிகள்
வதாடர்ந்து நபடவைற்ேிடவும், நமது இைக்காை மீண்டும் ஓர் மதிைாபெ அபடந்திடவும்
அபைத்து சயகாதே சயகாதாிகளும் ைிோர்த்திப்ையதாடு , ஈமான் ைணிகளில் தங்கபளயும்
ஈடுைடுத்திக் வகாள்ள யெண்டும் எை அன்யைாடு யகட்டுக்வகாள்கியோம்.

َ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِ ُيهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُصْلِحُوْن17
11:117. (நைியே!) ஓர் ஊோபே, அவ்வூோர் சீர்திருந்திக் வகாண்டிருக்கும் நிபைேில் அநிோேமாக உம் இபேென் அைிக்கமாட்டான்.

இறுதி நாள் ெபே ஈமாைிே உறுதியுடன் ஈமான் வதாடர்ந்து சிேப்ைாக வசேல்ைட்டு அபைத்து
மக்களுக்கும் ைேனுள்ளதாக இருக்க அல்ைாஹ்ெிடயம மன்ோடுகியோம்

ஈமானும் நானும்...
- தஞ்ளச ஜலாலுதீன் –
---------------------------------------------------------------------------------------------------அல்ஹம்துலில்ைாஹி ேப்ைில் ஆைமீன். அஸ்ஸைாத்து ெஸ்ஸைாமு அைா ேஸூலிஹில் காீம்
ஏர்வாடி முஸ்லிம் அரஸாசிரயஷன் (ஈமான்). ஈமான் - வைேர் எவ்ெளவு வைாருத்தமாக
அபமந்திருக்கிேது. அல்ஹம்துலில்ைாஹ்! வைேருக்யகற்ோர் யைாையெ ஈமானுபடே
வசேல்ைாடுகளும் அபமந்திருப்ைது அல்ைாஹ்ெின் மிகப்வைரும் அருட்வகாபட.
அல்ைாஹ்வுபடே மாவைரும் கிருபைோல் கடல் கடந்து ெந்தாலும் தடம் புேண்டு யைாகாத
ெண்ணம் இபேேச்சத்பதயும் ஈமாைிே ைைத்பதயும் அதற்காை சூைபையும் ஏற்ைடுத்திக்
வகாடுத்த எல்ைாம் ெல்ை அல்ைாஹ்வுக்யக எல்ைாப் புகழும்!
அபுதாைிேிலிருந்து துைாய் மாற்ேைாகி ெருெதற்கு முன்யை ஏர்ொடி சயகாதேர்களின் நட்பு
கிபடத்ததுவும் இபேெைின் யைேருரை. 2002ல் துைாய் மாற்ேைாகி ெந்த ைிேகு
திருக்குர்ஆனுடைாை வதாடர்பை ெலுப்ைடுத்திக் வகாள்ள மிகவும் உறுதுபணோய்
அபமந்தது ஏர்ொடிபேச் யசர்ந்த சயகாதேர்களின் நட்பு.
சிறுசிறு வசேல்ைாடுகளில் அெர்களுடன் ஈடுைடும்யைாது அந்த ஒட்டுவமாத்த சயகாதேர்களின்
ஈமாைிே உணர்வும், வசேல் நுணுக்கமும் என்பை வெகுொக ஈர்த்தது. ஒவ்வொருெோக
ைைகப் ைைக அந்த ஊாின் மீயத ஒருெித ஈர்ப்பு ெே ஆேம்ைித்தது. ஆளுக்வகாரு ைகுதிேில்
இருந்தாலும் அபைொின் ஒருமித்த ஆர்ெமும் யநாக்கமும் திருக்குர்ஆயைாடு தன்பை
இபணத்துக் வகாள்ளும் இைக்யகாடு வசேைாற்ேிேது, அதுவும் அந்த இளம் ெேதில் தஞ்பச
மாெட்டத்துக்காேைாை எைக்கு ஆச்சாிேத்பதயும் வைாோபமபேயும் ஏற்ைடுத்திேபத
மறுக்க இேைாது.
2006ல் ‘உணர்ொய் உன்பை’ நிகழ்ச்சி நடத்த ஆேம்ைித்ததும் எைக்கும் ஈமாைின்
சயகாதேர்களுக்கும் வநருக்கம் ெசமாகவும் ைபசோகவும் ஒட்டிக்வகாண்டது. மஸ்கட்டில்
‘உணர்ொய் உன்பை’ நிகழ்ச்சி நடத்துபகேில் 70 ெேபதத் வதாட்டிருந்த ஒரு இபளஞர்
அெர் காட்டிே ஆர்ெம் மூைம் என் இதேத்பதத் வதாட்டார். அெரும் ஏர்ொடிக்காேர்.
அஜ்மாைில் நடந்த நிகழ்ச்சிேில் கைந்துவகாண்டு அெர் வதாைில் சார்ந்த துபேேின்
அனுைெத்பத ஒப்ைிட்டு, எைக்கும் திேபமயுண்டு எை தன் ெிமாிசைக் கடிதத்தால்
என்பையே உணே பெத்தெரும் ஒரு ஏர்ொடிக்காேர்தான்.

‘அல்ஹம்துலில்ைாஹ்’ என்ே நிகழ்ச்சி நடத்தும் எண்ணமும் ஆர்ெமும் இருந்தாலும் அதபை
ெடிெமாக்க வைாிதும் துபண நின்று இேெின் வெகு யநேத்பத எைக்காக அர்ப்ைணித்தெரும்
ஒரு ஏர்ொடிக்காேர்தான்.
இப்ைடிோக என்பை நாயை புடம் யைாட்டுக் வகாள்ள எைக்கு அல்ைாஹ் அருளிே
மிகப்வைரும் ெேம் ஏர்ொடிக்காேர்களின் யதாைபம என்ைதில் எள்ளின் நுணிேளவும்
ஐேமில்பை.
2010 ல் ‘Understand Quran’ நிகழ்ச்சி
ஒரு முழுநாள் நிகழ்ச்சிக்கு ஊயே கூடி ெந்து ஏற்ைாடு வசய்து ஒத்துபைப்பு தந்தது ஏர்ொடிேின்
மீதிருந்த மதிப்பையும் அயதசமேம் வைாோபமபேயும் அதிகப்ைடுத்திேது உண்பமயே. இந்த
ஊாில் ைிேக்கும் ைாக்கிேம் எைக்கு இல்ைாமல் யைாையத என்ே ஆதங்கமும் மைதில் வதாற்ேி
வகாள்ளத்தான் வசய்தது.
2011 ஓர் ஈத் நிகழ்ச்சி ஏற்ைாடு வசய்திருந்தார்கள், ெிகழ்ச்சிக்கு என்பையும்
அபைத்திருந்தார்கள். அதில் எைக்கு, நான் எதிர்ைார்த்து ஏங்கித் தெித்த ைசிக்கு
ெிருந்திடப்ைட்டது. அதுதான் NRE (Non Resident Eruvadian) என்ே ைட்டம். மாஷா
அல்ைாஹ்! எைக்கு முபைெர் ைட்டம் கிட்டிே மகிழ்ச்சி. இன்றுெபே நான் கைந்து வகாள்ளும்
ஏர்ொடி நிகழ்ச்சிகளிவலல்ைாம் இதபைச் சுட்டிக் காட்டத் தெறுெதில்பை. அவ்ெளவு
மகிழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் ைிேகு ஈமான் ஏற்ைாடு வசய்த அபைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும்
என்பை அபைத்தார்கள். நானும் அலுெல்கபளயும் ஒதுக்கி பெத்து ெிட்டு மைமகிழ்வுடன்
கைந்து வகாள்யென்.
மகளின் மகப்யைறுக்காக இந்திோ வசன்ேிருந்த சமேம், ஈமாைின் கட்டபள ஏர்ொடிேில்
‘அல்ஹம்துலில்ைாஹ்’ நிகழ்ச்சி நடத்தயெண்டுவமன்று. அப்யைாது வைங்களூாில் இருந்த
நான் மூச்சுப் ைிடிப்புக்கு ெள்ளியூாில் ஊசி யைாட்டுக் வகாண்டு ஏர்ொடி சயகாதேர்களின்
அன்பு மபை மற்றும் யதாட்டத்து யைார் நீாில் நபைந்யதன்.
அன்று மாபை அல்ஹம்துலில்ைாஹ் நிகழ்ச்சிேில் ஆண்களும் வைண்களும் (ெேதாைப்
வைண்மணிகளும்) இடெசதி ைற்ோக்குபேோக இருந்தும், இருந்து அெர்கள் ஆர்ப்ைாித்த
ெிதம் என்பை உளுக்கித்தான் யைாட்டது. இெர்களுக்கு வசால்லிக்வகாடுக்குமளவு எைக்கு
இபேயுணர்வு இருக்கிேதா என்று உேசிப் ைார்க்கவும், ஈமாைிே ைைத்பத அதிகப்ைடுத்திக்
வகாள்ளவும் அந்த நிகழ்ச்சி எைக்கு ைாடமாக அபமந்தது.

அெர்களின் மசூோக்களில் யநர்த்தி இருக்கும்; யநாக்கத்தில் வதளிவு இருக்கும்;
அபைெருக்கும் ஒருமித்த கண்யணாட்டம் இருக்கும்; இது எைக்கு புதுபமோை ெிசேம்;
அதபை நான் வசௌதி ெந்த ைிேகும் ஏர்ொடி சயகாதேர்களிடம் காணமுடிந்தது. ஜுபைலில்
ஒரு கட்டுபேப்யைாட்டி பெத்திருந்தார்கள். 10 அல்ைது 12 கட்டுபேகள், சுப்ஹாைல்ைாஹ்!
அபைத்துக் கட்டுபேகளின் பமேயநாக்கமும் யகார்த்து பெத்தபதப் யைால் ஒயே
யகாணத்தில் இருந்தது. அப்யைாது புாிந்துவகாண்யடன், இது இந்த ஊாின் மகிபம,
மகத்துெம் என்று. அல்ஹம்துலில்ைாஹ்!
அந்தக் கட்டுபேகளில் ஒன்று, 25 ெருடங்கள் கைித்து உள்ள ரததியுடன் இருந்தது. இந்த
சிற்ேேிவுக்கு அப்யைாது ஏன் என்று எட்டெில்பை. ஒரு மாணெயைா மாணெியோ இப்யைாது
வதாடங்கியுள்ள மக்தப் மதேஸாெில் ைடித்ததால், ஊர் ஏற்ைடுத்திக் வகாடுத்த மாற்ேத்தால்
தான் அபடந்த ைைைாக 25 ெருடம் கைித்து எழுதிேபதப் யைால் ஆக்கப்ைட்டிருந்த அந்தக்
கட்டுபேபேப் ைார்த்து ஆடிப் யைாய் ெிட்யடன். என்ரன வதளிவு! என்ரன தீர்க்கம்!
எழுதிேொிடமும் ஏற்ைாட்டாளர்களிடமும் உத்தேவு ொங்கி எைக்குத் வதாிந்த அத்தபை
குரூப்ைிலும் ைதிெிட்யடன்.
இப்ைடிோக என்ைில் ஏற்ைடுத்திே தாக்கத்பதயும் மாற்ேத்பதயும் ைட்டிேலிட ைக்கம்
யைாதாது. ஈமாைின் உேவுகைில் ஒவ்வொருெரும் எைக்கு ஒவ்வொரு ெபகேில் ஈமாைிே
ைைத்பத ைாியசாதிக்கவும் புதுப்ைித்துக்வகாள்ளவும் உதெிக் வகாண்யட இருக்கிோர்கள்
என்ைபதச் வசால்ெதில் வைருபமேபடகியேன். அல்ஹம்துலில்ைாஹ்!
எல்ைாம் ெல்ை அல்ைாஹ் உங்கள் அபைெபேயும் ஒற்றுபமபேப் ைற்ேிப் ைிடித்தெர்களாய்,
ஈருைக வெற்ேிோளர்களாய் ஆக்கிேருள்ொைாக! NRE ஆகிே என்பையும் உங்கள்
பகயகார்த்து சுெைம் நுபைே அருள் ைாலிப்ைாைாக! உங்கள் வதாண்டுகள் அரும்ைணிகள்
உைகுக்கு முன் மாதிாிோக ெிளங்கி உைக மக்கள் சுைிட்சம் வைே அல்ைாஹ் அருள்
புாிொைாக! ஆமீன்! ஆமீன்! ோேப்ைல் ஆைமீன்!
என்பையும் இந்த மைாில் இடம் வைே பெத்த ெல்ை அல்ைாஹ்வுக்யக எல்ைாப் புகழும்..
ெஸ்ஸைாம்..
தஞ்பச ஜைாலுதீன்
அல்-யகாைர்,சவுதி அயேைிோ.

உங்களுக்குத் வதாியுமா ? !!
---------------------------------------------------------------------------------அமீரகத்தில் கால் பதித்த முதல் ஏர்வாடி சரகாதரர்
தற்ரபாது வபாருைாதாரத்தில் முன்ரனறியுள்ை அமீரகத்தில் நூற்றுக்கணக்கான ஏர்வாடி
சரகாதரர்கள் வசித்து வருகின்றனர். ஆனால் சாதாரணமாக அமீரகம் என்ற ஒரு ொடு
உருவாக்கப்படும் முன்பு 1968 ஆம் ஆண்ரட ெமதூர் சரகாதரர் இங்கு துபாயில் கால் பதித்து
முன்ரனாடியாக திகழ்ந்துள்ைார். அவர் புதுக்குடி வதருளவ சார்ந்த சரகாதரர் மர்ஹும்
கஸ்ஸாலி அவர்கள்.

முதல் இந்திய பிரதமாின் தங்ளகயின் கார் ஓட்டுனர்
இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக இருந்தவர் ஜவஹர்லால் ரெரு.
அவாின்

தங்ளக

விஜயலட்சுமி

பண்டிட்.

ஐக்கிய

ொடுகள்

அளவயின் முதல் வபண் தளலவர், மஹாராஷ்டிராவின் ஆளுெர்,
மக்கைளவ உறுப்பினர் உள்ைிட்ட பதவிகளை வகித்த இவாிடம்
ஓட்டுனராக பணி புாிந்தவர் வலப்ளப வைளவ ரசர்ந்த சரகாதரர்
மர்ஹும் ஸலாஹுதீன் அவர்கள்
அதன் பின்பு அங்கிருந்து துபாய் வந்து பணி புாிந்தார்கள்.
சரகாதரர் மர்ஹும் கஸ்ஸாலிக்கு பின்பு ஏர்வாடியில் இருந்து
துளப வந்தவர் சரகாதரர் மர்ஹும் ஸலாஹுதீன் அவர்கள் தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

ஐக்கிய ொட்டு சளப மாொட்டில் உளரயாற்றிய ெமதூர் சரகாதரர்
ஏர்வாடி 8 வது வதருளவச் ரசர்ந்த சரகாதரர் ஜமால்
அவர்கள், ஆப்ைிாிக்க கண்டங்களில் உள்ள LLDC’s
(Landlocked

Developing

Countries)

எைப்ைடும்

வைாருளாதாேத்தில் ைின் தங்கிே ஆப்ைிாிக்க நாடுகபள
ைற்ேிே ஒரு ஆய்வு கட்டுபேபே தோர் வசய்து African
Union

(Organ

of

United

Nations

)

எைப்ைடும்

அபமப்ைிடம் வகாடுத்தார்.
அக்கட்டுபேேில் குேிப்ைிட்டிருந்த சிை திட்டங்களுக்காக ஐ.நா. சபைேின் உைக ெர்த்தக
மாநாட்டு அபமப்ைிடம் (UN-CTAD) இருந்து அவருக்கு அபைப்பு ெந்தது. 2014 ஆம் ஆண்டு
ஜூபை ஒன்று முதல் மூன்று ெபே வஜனிவாவில் நபடவைற்ற சிேப்பு கூட்டத்தில் கைந்து
Brighten Africa என்ற தளலப்பில் உபே நிகழ்த்தி ஐ.நா, மாநாட்டில் கைந்து வகாண்ட மிக
அாிதாை இந்திே முஸ்லிம்களுள் ஒருெர் என்ே வைருபமபே வைற்ோர்

துபாய் இைவரசாிடம் விருது வபற்ற ஏர்வாடி ஆசிாியர்.
ஏர்வாடி 4வது வதருளவச் ரசர்ந்த சரகாதரர் சித்தீக் அவர்கள்,

அல்-அய்ன் மாநகேத்தில்

இருக்கும் GLOBAL ENGLISH SCHOOLல் இயற்பியல் ஆசிாிேோக ைணிோற்றுகிோர். இெர்
தைது மாணெர்கபள பெத்து நான்கு சக்கே ொகைத்திற்காை கருப்பு வைட்டி(ெிைத்துகபள
தடுக்கும் கருெி) ஒன்பே கண்டுைிடித்தார்.
கடந்த 2017ம் ஆண்டு துபாயில் ெளடவபற்ற THINK
SCIENCE

CONFERENCE

என்ே

அேிெிேல்

மாநாட்டில், இந்த முேற்சிபே ைாோட்டும் ெிதமாக
அவரது

குழுவிற்கு,

துைாய்

இளெேசர்

யஷக்

ஹம்தான் ைின் முகம்மது ைின் ோஷித் அல் மக்தூம்
ெிருது ெைங்கி வகௌேெித்தார்.
அமீேகத்தில்

ஏற்படும்

சாளல

விபத்துக்களை

குளறப்பதற்காக இந்த கண்டுைிடிப்பு பயன்படும்
என இதளன ைாோட்டி துபை அேசாங்கம் இெருக்கு ெிருது ெைங்கியது.

ஈமான் அறக்கட்டளை 2015ம் ஆண்டு ெடத்திய சிறுகளதப்ரபாட்டியில் இரண்டாம்
பாிசு வபற்ற சிறுகளத

அய்…
சரகாதரர் : தவ்பீக்
---------------------------------------------------------------------------------------------------ஊருக்கு நடுயெ அைகாை முடி திருத்தும் நிபைேம் பெத்திருப்ைெர் அப்துல்ைாஹ்.
இேண்டு ஆண் ைிள்பளகள், அைகாை மபைெி, சிேந்த ெருமாைம் என்று திைமும்
இேவு வீட்டுக்கு வசல்லும் யைாவதல்ைாம் குைந்பதகளுக்கு ைன்டங்களும் ொங்கிக்
வகாண்டு வசல்ெது ெைக்கம்.
இஷா

வதாழுபக

முடிந்தைின்

இரு

சயகாதேர்களின்

கண்களும்

தந்பதேின்

ெருபகக்காக வீட்டு ொசபையே யநாக்கி இருக்கும்.
தந்பதபே கண்டவுடன் “அஸ்ஸைாமு அபைக்கும்” ொப்ைா, உம்மா யசட்பட
ைண்ணியடன்னு அடிச்சிடாங்க ொப்ைா, என்ோன் இபளே மகன் அய். அப்ைடிோ
தங்கம் அைாத ொப்ைா உைக்கு மிட்டாய் ொங்கி ெந்துள்யளன் இைியமல் நீ யசட்பட
ைண்ணக் கூடாது என்ோர் தந்பத அப்துல்ைாஹ்.
அப்ைடிோ சாி ொப்ைா இைியமல் நான் யசட்பட வசய்ேமாட்யடன் என்ோன்
குைந்பதத்தைத்துடன். “எைக்கு மிட்டாய்” என்ோன் மூத்த மகன் ஹாலிப். உைக்கும்
தான்ைா ொங்கி ெந்துள்யளன்.
இப்ைடிோக

திைமும்

அப்துல்ைாஹ்

ொழ்க்பக

சந்யதாஷமாக

வசன்று

வகாண்டிருந்தது.
ஒரு நாள் அந்த ஊாில் இரு ைிாிெிைர்களுக்கிபடயே ஏயதா யமாதல் ஏற்ைட்டு அது
நாளுக்கு நாள் தீெிேம் அபடந்துவகாண்யட வசன்ேது.
ஊாில் உள்ளெர்கள் வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக ஊபே காலி வசய்து வெளியே வசல்ை
வதாடங்கிைர். அப்துல்ைாஹ்ெின் ெருமாைம் நாளுக்கு நாள் குபேே வதாடங்கிேது.
யமலும் ெறுபம அெர் வீட்டின் ொசபை ெந்து தட்டிேது.
உம்மா? ொப்ைா ஏன் இப்யைாவதல்ைாம் மிட்டாய் ொங்கி ெருெதில்பை? என்ோன்
இபளே மகன் அய்…
உம்மா என் கூட ெிபளோடிே அஹமத்பத துணிேில் சுத்தி எங்கம்மா வகாண்டு
யைாைாங்க? ஏம்மா இப்ை ோரும் ெிபளோட ெற்;ேதில்பை? என்று தன் ைங்குக்கு

யகட்டான் மூத்த மகன் ஹாலிப். எப்ைடி ைதில் வசால்ெது, எப்ைடி வசான்ைால்
இெர்களுக்கு புாியும், வசான்ைாலும் அச்சப்ைடுொர்கயள என்று எண்ணி
அபமதிோக இருந்துெிட்டார் தாய் வேய்ஹான்.
அப்துல்ைாஹ்வும், வேய்ஹானும் திைமும் ஒரு யெபள அல்ைது இரு யெபள
சாப்ைிட்டு குைந்பதகபள ைட்டிைிேின்ேி காப்ைாற்ேிைர்.
கைெேம் தீெிேமபடந்தது! இப்யைாவதல்ைாம் இேெில் யைேடி சப்தம் ைேத்தில்
ெிைித்து உேங்காமல் அழுதான் இபளே மகன் அய்…
மறுநாள் காபைேில்… ஏங்க! அய்க்கு காய்ச்சல் அடிக்குது என்ோல் மபைெி.
மருத்துெமபைக்கு வசல்லும் ெைிவேல்ைாம் இடிைாடுகளும், அழுகுேல்களும்,
சிபதந்த வீடுகளும், இேந்தெர்கபளயும் ைார்த்து ெிேந்தான் ஹாலிப்.
மருத்துெமபைேில் யமலும் ைாிதாைத்திற்குாிே காட்சி காத்திருந்தது.
தன்னுடன் ைள்ளிேில் ைடித்த நண்ைர்கள் எல்ைாம் யைச்சி மூச்சின்ேி கிடக்க,
அெர்கள் வைற்யோர்கள் அந்த குைந்பதகபள ஆேத் தழுெி அழுது வகாண்டிருக்கும்
காட்சி கண்டு தன்பையும் அேிோமல் ஹாலிைின் கண்கள் கைங்கிேது.
அய்பே மருத்துெர் ைாியசாதித்து ஊசி யைாட்டார், ம்மா ெலிக்குதும்மா என்று
கத்திைான் அய்…
இைியமலும் தாமதிக்கக்கூடாது இங்யக இருந்தால் இயத நிபைபம நமக்கும்
ஏற்ைடும் என்ே அச்சத்துடன் ஊபே ெிட்டு கிைம்ை யெண்டும் என்று மைதுக்குள்
எண்ணிக்வகான்டார் அப்துல்ைாஹ். வீட்டிற்கு வசன்ேதும்
வேய்ஹான்நம்ம ஊாின் நிபைபம மிகவும் யமாசமாக உள்ளது. அதைால் நாம
நாபளக்யக ஊபேெிட்டு காலி வசய்ே யெண்டும். எபெவேல்ைாம் அெசிேமாை
வைாருள்கயளா அபெ மட்டும் தோர் வசய்து பெத்துக்வகாள் என்ோர்
அப்துல்ைாஹ்.
அப்துல்ைாஹ் தன் வசாந்த ஊபேெிட்டு யைாகும் முன் இந்த உைபக ெிட்டு வசன்ே
தன் நண்ைர்களின் மண்ணபே யநாக்கி வசன்ோர். வசல்லும் ெைிேில் நண்ைர்
சாலிஹின் குேல் “அப்துல்ைாஹ் அப்துல்ைாஹ்” உைக்கு ெிஷேம் வதாியுமா நமக்கு
உதெி வசய்ே யெண்டிே நல்ை ெசதிொய்ந்த வசாந்தங்கள் அபைெரும் நம்பம
மேந்து ஆைந்தமாய் உள்ளைர். அெர்களிடமிருந்து உதெி ெரும் என்று
எண்ணியைாம் ஆைால் இப்ைடி ஆேிற்யே என்று புைம்ைிைான். இபத யகட்டதும்

அப்துல்ைாஹ்ெின் கண்கள் கைங்கிை. தங்கள் கஷ்டம் நீங்க இபேெபை
ைிோர்த்தித்தார் அப்துல்ைாஹ்.
மறுநாள் காபை ஃைஜ்ர் வதாழுபகபே முடித்துெிட்டு தான் கஷ்டப்ைட்டு சம்ைாதித்த
வீடு, தான் ொழ்ந்த ஊர் எை அபைத்பதயும் ெிட்டுெிட்டு கைத்த இதேத்துடன்
கண்ணீருடன் அந்த குடும்ையம ைக்கத்து ஊருக்கு புைம் வைேே வதாடங்கிேது.
ைக்கத்து ஊருக்கு ெந்தவுடன் ஒரு மிகச்சிேிே வீடு ஒன்ேில் தங்கிைர்.
ைக்கத்து ஊாில் தைக்கு ஏற்ே ெருமாைம் கிபடக்காததால் ொழ்க்பகபே நடத்த
மிகவும் சிேமப்ைட்டார் அப்துல்ைாஹ். குைந்பதகள் இருெரும் ைசிோல் ொடிைர்.
“உம்மா ைசிக்குதும்மா” என்று அழுெது ெைக்கமாேிற்று.
அப்யைாதுதான் அப்துல்ைாஹ்ெிற்கு தைது சயகாதாி பீமாெின் நிோைகம் ெந்தது.
உடயை பீமாபெ வதாடர்பு வகாண்டு “ஹயைா பீமா, அஸ்ஸைாமு அபைக்கும் நான்
அப்துல்ைாஹ் என்று ஆேம்ைித்து நடந்த அபைத்பதயும் கூேிைார். நாங்க உங்க
ஊருக்கு ெேைாமா என்று ெிைெிைார்? அதற்கு சயகாதாி தங்கள் ஊர்காேர்களிடம்
யகட்டுெிட்டு வசால்ெதாக கூேிைார்.
ஒரு ொேம் வசன்ேது. மீண்டும் பீமாபெ வதாடர்புவகாண்டு யைசிைார். ஆைால்
சயகாதாி தன் ஊர்காேர்கள் அனுமதிேளிக்க மருத்துெிட்டைர் என்று கூேிெிட்டார்.
இதைால் மிகவும் ஏமாற்ேமபடந்தார்.
நாட்கள் நகர்ந்தை! ஒரு நாள் அெர் கண்ட காட்சி அெபே கண்கைங்க பெத்தது.
தன் ைிள்பளகள் உணெிற்காக குப்பைத் வதாட்டிேில் யதடிேதுதான் அந்தக்
காட்சி…
எப்ைடிோெது நல்ை யெபை தா என் ேப்யை! என்று கண்கைங்கி ைிோர்த்தபை
வசய்தார். இப்ைடிோக அெர் காதுக்கு அந்த வசய்தி எட்டிேது.
ைக்கத்து தீெில் யெபைேிருப்ைதாகவும் ஆைால் அங்யக கள்ளத்யதாைி மூைமாக
தான் யைாக முடியும் யமலும் அதற்கு மூன்று இைட்சம் ெபே வசைொகும்
என்ைதுதான் அந்த வசய்தி.
எப்ைடியோ அபைந்து திாிந்து தன் நண்ைர்களிடமும் சயகாதாிேிடமும் அந்த காபச
திேட்டி தன் குடும்ைத்துடன் ைேணத்பத வதாடங்கிைார். அந்த ைடகில் ைேணிகள்
அதிகமாக இருந்தைர். ைடகு நன்ோக வசன்று வகாண்டிருந்தது. அப்யைாதுதான்
அந்த துேேச் சம்ைெம் நிகழ்ந்தது. கண் இபமக்கும் வைாழுதில் வைாிே அபை ஒன்று
ைடபக கெிழ்த்தது. உம்மா என்ே குேலுடன் குைந்பதகளும், இபேொ என்ே
குேலுடன் வைாிேெர்களும் சப்தமிட்டார்கள். இவ்ொோக சப்தங்கள்

குபேந்துவகாண்யட வசன்ேது. எப்ைடியோ அப்துல்ைாஹ்பெயும் மற்ேெர்கபளயும்
கபே ஒதுக்கிேது. மேக்கம் வதளிந்து ெிைித்தவுடன் தன் ைிள்பளகபளயும்
மபைெிபேயும் யதடி அபைந்தார். அப்யைாது அெர் கண்ட அந்த காட்சி அெபே
உபேேச் வசய்தது. வநஞ்சில் ைதற்ேத்துடனும் கண்கள் முழுதும் கண்ணீருடனும்
அெர் அந்த காட்சிபே கண்டு நிபைகுபைந்த ெண்ணம் அருகில் வசன்ோர்.
அங்கு அெர் கண்ட காட்சி “சிெப்பு நிே சட்படேில் வசங்குறுதி உபேந்த
நிபைேில்”, கடற்கபேேில் முகம் ைதிந்து கிடக்கும் அய்யும், வதருெில் ெிபளோட
யெண்டிே ெேதில் கடல் சீற்ேத்தின் ெிபளோட்டால் தன் இன்னுேிபே ஈர்த்த
ஹாலிப்பையும், இரு ைிள்பளகளின் தாோய், தன் இன்ைத்திலும் துன்ைத்திலும்
தன்னுடன் ைேணித்த மபைெிபேயும் இபேெைடி யசர்ந்தபத அெோல் ஜீேணிக்க
முடிேெில்பை. அய்பே அேெபணத்து கடல் அபைகளுக்கு எதியே ஆைி
யைேபைோய் அழுதார் அப்துல்ைாஹ்…
அெசே ஊர்தி ெந்தது அபைெபேயும் ஏற்ேிே ைின் அப்துல்ைாஹ்ெிடம்
இேந்தெர்களின் வைேர் யகட்டார் அதிகாாி. மபைெி மற்றும் மூத்த மகன்
இருெர்களின் வைேபே வசால்லிெிட்டு கைத்த இதேத்துடன் அழுகுேலுடன் தன்
இேண்டாெது மகன் வைேபேயும்
“அய்ைான் அல்குர்தி” என்ோர்

ஏர்ொடி முஸ்லிம் கூட்டபமப்பு, ாிோத், சவுதி அயேைிோ
அல்லாஹ்வின் திருப்வபயரால்..
துளபயில் ஈமான் ெலிந்த மக்களுக்கு உதவி வசய்வளத ரகள்விப்பட்டு அவ்வாறு ஏர்வாடி
மக்களுக்காக உதவிகள் வசய்ய ரவண்டும் என ஏக இளறவனின் கிருளபயினால் ஈமான்,
ாியாத் 1987 ஆம் ஆண்டு வதாடங்கப்பட்டது. ெிர்வாகிகைாக சரகாதரர்கள் வபாறியாைர்
அபுபக்கர், மூஸி மீராஸாஹிப், ஹபீபுல்லாஹ் உள்ைிட்ட சரகாதரர்கைால் ஈமான் ாியாத்
வதாடங்கப்பட்டது.
ஆரம்பத்தில் ஈமான், அமீரகத்துக்கு வரும் விண்ணப்பங்களுக்கு இளணந்து உதவிகள்
வழங்கியது ஈமான், ாியாத். பின்னர் ாியாதில் ெமது ஊர் சரகாதரர்கைின் எண்ணிக்ளக
அதிகாித்தளதயடுத்து ஈமான், ாியாதும் விண்ணப்பங்களை தனியாக வபற்று உதவிகளை
அதிகப்படுத்தியது.
ஆரம்பத்தில் திருமணத்திற்காக உதவி வசய்யப்பட்டு வந்தது. பின் அளவ ெிறுத்தப்பட்டு,
மருத்துவ, கல்வி உதவிக்காக தங்கைது பங்கைிப்பிளன ஈமான் வழங்கி வருகிறது
ஊாில் இருக்கும் சில வபாருைாதாரத்தில் பின் தங்கிய குடும்பத்தினருக்கு மாதாந்திர
உதவிகளும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. வபருொள் தினங்கைில் ாியாத் சரகாதரர்கைின் சிறப்பு
ஒன்று கூடலுக்கும் ஏற்பாடு வசய்யபட்டு வருகிறது.
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ஈமான் ாியாத் ெிறுவனர்கள் கவுரவிப்பு
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ஏர்ொடி முஸ்லிம் கூட்டபமப்பு , கிைக்கு மாகாணம், சவுதி அயேைிோ
(EMAN, Eastern Province, KSA)
அல்ைாஹ்ெின் திருப்வைேோல்..
அல்ைாஹ்ெின் கிருபைோல் 1978 ஆம் ஆண்டு நமது ஊர் ஏர்ொடிேின்
முன்யைற்ேத்திற்காகவும், ெளர்ச்சிக்காகவும் மற்றும் கஷ்டப்ைடும் மக்களின்
யதபெகளுக்காகவும் அமீேகத்தில் ெிபதக்கப்ைட்ட ஈமான் என்னும் அபமப்பு
தற்யைாது ைை கிபளகளாக இந்த ெபளகுடா நாடுகளில் தன்னுபடே யசபெ
ைணிபே சீாிே சிந்தபையுடனும், வதாபையநாக்கு ைார்பெயுடனும் ைை
திட்டங்கபள ெகுத்து ஏபை மக்களின் நிபைபமேிபை அேிந்து அெர்களுக்கு
உதெிகளும் வசய்து ெருகிேது அல்ஹம்துலில்ைாஹ். அல்ைாஹ் நாம் வசய்கின்ே
அபைத்து நற்காாிேங்கபளயும் வைாருந்திக் வகாள்ொைாக. ஆமீன்.
 ஈமான் அபமப்ைின் ஒரு ைகுதிோக
சவுதி அயேைிோ கிைக்கு மாகணத்தில்

மக்களுக்காக சிை ைை உதெிகள் வசய்து
ெந்தார்கள் அல்ஹம்துலில்ைாஹ்.

1993 ஆம் ஆண்டு மர்ஹூம். ஹமீது



உஸ்மான் (கம்ைவுண்டர் உஸ்மான்)
அெர்களின் தபைபமேில் நமது ஈமான்
அபமப்பு அப்துல் ேவூப் (8ெது வதரு),

அல்ஜுபைல்
மாநகேத்தில்
நடந்த
ஈமான் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிேில்
புதிே
நிர்ொகிகள்
யதர்வு

ைாபளேங்யகாட்படேில் ெசித்துெரும்

வசய்ேப்ைட்டைர்.

நமது ஊர் 4ெது வதருபெ சார்ந்த

சார்ந்த

ஜின்ைா,

அெர்கள்

அஸன்மீோன்

(யகாசிைி),

ைதுருதீன்

ஸ்டுடியோ),

பீர்முஹம்மது

சாகிப்
(ஜெகர்
(9ெது

வதரு), மர்ஹூம் கம்மடி மீோசாஹிப்

கடந்த

2013

ஆம்

ஆண்டு

2ெது வதருபெ

சயகா.சித்திக்

முஹம்மது

தபைபமேில்,

மர்ஹூம்

கம்மடி. மீோ ஸாகிப் (5ெது வதரு),
சயகா.சித்திக் (புதுக்குடி)
நிர்ொகிகளாக

ஆகியோர்
யதர்வு

வசய்ேப்ைட்டைர்.

(5ெது வதரு), சதக்கதுல்ைாஹ் (1 ெது



வதரு), யசக் உதுமான் (4 ெது வதரு),

முதியோர்களுக்குகாை

மர்ஹூம். மதார்சாகிப் (5ெது வதரு)

ெைங்கப்ைட்டுள்ளது. அல்ைாஹ் நமது

மற்றும்

உறுப்ைிைர்களின்

ைணிகபள அங்கீகாிப்ைாைாக. இந்த

துெங்கப்ைட்டது.

உதெிகபள நல் உள்ளம் வகாண்ட
சவுதிேில்
ொழும்
நமது
சயகாதர்களிடம் வைேப்ைட்ட நிதிேின்

உதெியுடன்

சிை

ஆேம்ைித்த காைம் முதல் நமது ஊர்

இதுெபே

மருத்துெம்,

கல்ெி,

உதெிகள்,

மூைமாக அல்ைாஹ்ெின் மாவைரும்
கிருபைபே
வகாண்டு
வசய்து
வகாண்டிருக்கியோம். உதெிகள் வசய்த
அபைத்து சயகாதர்களுக்கும் ஈருைக
வெற்ேிக்காக அல்ைாஹ்ெிடம் துஆ

வசய்கியோம்.
நீங்களும்
எங்களுக்காகவும்
எங்கள்
குடும்ைத்திற்காகவும்
துஆ
வசய்ே
அன்புடன் யகட்டுக் வகாள்கியோம்.

2018 ஈமான் அபமப்ைின் நிர்ொகிகளாக இருப்ைெர்கள்

சயகாதேர்.சித்திக்
தபைெர்

சயகாதேர்.சதக்கத்துல்ைாஹ்

சயகாதேர்.ஸபீக் அஹமது

துபணத் தபைெர்

வைாருளாளர்

சயகாதேர்.உமர் ைாரூக்

சயகாதேர்.ாிோஸ்

வசேைாளர்

துபணச் வசேைாளர்

ஈமான் தமாம் இஃப்தார் ெிகழ்ச்சி

< Advt Space >

74

ஏர்ொடி முஸ்லிம் கூட்டபமப்பு , ஜித்தா, சவுதி அயேைிோ ( EMAN, Jeddah, KSA)
ைல்யெறு

அஸ்ஸைாமு அபைக்கும் ெேஹ்,

மாற்ேப்ைட்டதாலும்,

அல்ைாஹ்ெின் அருளால் 2000 ஆம்
ஆண்டு,

வசேல்ைாடு

ஜித்தா ஈமான் ஆேம்ைிக்க
ஜைாப்

இக்ேம்

அெர்கள்

(புதுமபை)

அபமப்ைின்

அதிகமாக

இல்ைாத

அதன் ைின்ைர் ெந்த ஆண்டுகளில்
நமது
இபளே
தபைமுபேகளின்

தபைெோக யதர்வு வசய்ேைட்டு ஜைாப்
ஜெஹர்

ஈமான்

நிபைேில் இருந்தது.

ைட்டது. இதில் இேண்டாெது வதருபெ
யசர்ந்த

இடங்களில்

முேற்சிேின் மூைம் 2012 – ம் ஆண்டு

அெர்கள்

மீண்டும்

புதுப்ைிக்கைட்டு

ஜைாப்

வைாருளாளோகவும்,

அஜீஸ் (புதுமபை) தபைெோகவும்,

புதுமபை யசர்ந்த சயகாதேர் ஹமீது

ஜைாப் மீோஸாஹிப் (மீேன்ைா 7-ெது

அலி

வதரு)

வசேைாளோகவும்

யதர்ந்வதடுக்கப்ைட்டைர்.
ஆேம்ைத்தில்

ஈமான்,

இப்ோஹிம்

சிை

ெந்தது.

உதெிகபள

வசய்து

ஜித்தா

ஈமான்

அதிகமாக

காேணத்திைாலும்,
எடுக்கப்ைட்ட

சிை

(7-ெது

வதரு)

யதர்ந்வதடுக்கப்ைட்டைர்.
அல்ஹம்துல்லிைாஹ்

நமது

உறுப்ைிைர்களின்

ஆேம்ைிக்கப்ைட்ட காைத்தில், ஏர்ொடி
சயகாதேர்கள்

ஜைாப்

வைாருளாளோகவும்

ஜித்தாெில்

ொழும் ஏர்ொடி சயகாதேர்களுக்காக
மட்டும்

வசேைாளோகவும்,

ஈமான்

ைங்களிப்பு

வகாண்டு மருத்துெம், கல்ெி, மற்றும்

இல்ைாத

ஜித்தாெில்

யதர்ந்து

ொழும்

சயகாதேர்களுக்காக

நிர்ொகிகள்

ஏர்ொடி
ைல்யெறு

உதெிகபள வசய்து ெருகின்ேது.

தங்களது வசாந்த யெபை காேணமாக

அதில் சிை உங்களது ைார்பெகாக...,
 2012ல், நமது ஊபேச் யசர்ந்த இேண்டு மாணெனுக்காக ITI மற்றும் என்ஜிைீேர்
ைடிப்ைதற்காக அெர்களது இேண்டு ெருட கல்ெி வதாபக ெைங்கிேது.
 2013–14ல், நமது ஊர் யசர்ந்த இேண்டு குைந்பதகளின் மருத்துெ வசைவுக்காக
உதெி ெைங்கைட்டது.
 2018ல், நமது ஊர் யசர்ந்த மாணென் யமற்ைடிப்புக்காக உதெி ெைங்க ைட்டது.

75

இன்னும் மற்ே ெபளகுடாெில் வசேல்ோற்ேிெரும் ஈமான் சங்கத்தின்
மூைமாக

ெேக்கூடிே

ெிண்ணப்ைங்கபளயும்

ைாிசீலித்து

உதெிகள்

ெைங்கைட்டுள்ளது. யமலும் அதிகம் உறுப்ைிைர்கபளயும் யசர்த்து ஜித்தா
ஈமான் ெலுப்வைே முேற்சிகள் வசய்து வகாண்டு இருக்கியோம். தாங்களும்
இதற்காக ைிோர்த்தபை வசய்யும்ைடி அன்புடன் யகட்டுக் வகாள்கியோம்.
தற்யைாது உள்ள நிர்ொகிகள் ெிைேம் ...,

தபைெர்
அஜீஸ்
(முபகதீன் புேம்)

வைாருளாளேர்

வசேைாளர்

ஷமீர் வமாஹிதீன்

சாமு ஸஹாபுதீன்

(முபகதீன் புேம்)

(வைப்பை ெபளவு வதரு)

76

ஈமான் ஜித்தா உறுப்பினர்கள் சந்திப்பு ெிகழ்ச்சி
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ஏர்வாடி முஸ்லிம் கூட்டளமப்பு, ஒமான் – Eruvadi Muslim Association,
Oman

அஸ்ஸைாமு அபைக்கும் ெேஹ்மதுல்ைாஹி ெைேக்காத்துஹு........
அல்ஹம்துலில்ைாஹ் அல்ைாஹ்ெின் கிருபைோல் ஈமான் ஓமான் 2011
டிசம்ைர் மாதம் ஏர்ொடிேின் முன்ைால் ஐக்கிே ஜமாஅத் தபைெர் ஜைாப் J.A.
Abdul Azeez அெர்கள் தபைபமேில்,
தபைெோக ஜைாப் அஷ்ேஃப் அலி அக்ைர்,
வசேைாளோக ஜைாப் முஹம்மது இப்ோஹிம்,
வைாருளாைோக ஜைாப் அன்ஸாாி ஆகியோர் யதர்ந்வதடுக்கப்ைட்டு
இைியத துெங்கப்ைட்டது....
 ைேந்து ைட்ட இடங்களில் யெபை வசய்யும் ஓமான் ொழ் ஏர்ொடி
சயகாதேர்கள் ஏேத்தாை சுமார் 50 நைர்கபள வதாடர்பு வகாண்டு
ஒன்ேிபணத்யதாம்..
 ஓமாைில் ொழும் யெபைபே இைந்து தெிக்கும் நமதூர்
சயகாதேர்களுக்கு யெபை ொய்ப்புகபள அபமத்துக்
வகாடுத்தல்.......................
 ஏர்ொடிேில் நலிவுற்ே மக்களுக்கு கல்ெி மற்றும் மருத்துெம் சார்ந்த
உதெிகள் யைான்ேபெகள் வசய்ெதாக முடிவு
எடுக்கப்ைட்டது..................
 யமலும் ெசதிகள் குபேந்த சிேிே ைள்ளிொசல்களுக்கு ஜும்ஆ மற்றும்
மாதாந்திே வசைவுகளுக்கும் உதெி வசய்ெதாக முடிவு
வசய்ேப்ைட்டது.................
 2011-2016 ெபே நாங்குயநாி ைள்ளிொசலுக்கு யதபெோை நிதி உதெி
ெைங்கப்ைட்டது.................
 ஏர்வாடியில் ரதளவயுளடய மக்களுக்கு மருத்துெ உதெிகளும் மற்றும்
கல்ெி சார்ந்த உதெிகளும் ெைங்கப்ைட்டு வருகிறது...
நிர்ொகிகள்:

78

சயகாதேர். ஜாஹிர்
தபைெர்

சயகாதேர். ஷாைி
துபணத் தபைெர்

சயகாதேர்.குத்தூஸ்
வசேைாளர்

சயகாதேர். அன்ஸாாி
வைாருளாளர்

இன்னும் நன்பமேிலும்; ைேைக்திேிலும் நீங்கள் ஒருெருக்வகாருெர் உதெி
வசய்து வகாள்ளுங்கள்; ைாெத்திலும், ைபகபமேிலும் நீங்கள்
ஒருெருக்வகாருெர் உதெி வசய்து வகாள்ள யெண்டாம்; (திருக்குர்ஆன் 5:2)
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ஈமான் ஓமன் 7ம் ஆண்டு சந்திப்பு ெிகழ்ச்சி
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ஏர்ொடி முஸ்லிம் கூட்டபமப்பு - ( Eruvadi Muslim AssociatioN - EMAN ,
Qatar)
எல்ைாம்

ெல்ை

அல்ைாஹ்ெின்

நல்ைருளால்

ஏர்ொடி

மக்களின்

நைைிற்காக ஏர்ொடி சயகாதேர்களால் 2012 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்ைர் மாதம்
கத்தார் நாட்டின் யதாஹா நகேத்தில் ஏர்ொடி முஸ்லிம் கூட்டபமப்பு (
Eruvadi Muslim AssociatioN - EMAN ) வதாடங்கப்ைட்டது.
 நமது ஈமான் உறுப்ைிைர்களின்
ைங்களிப்பு வகாண்டு
ஏர்ொடிேில் இருக்கும்
வைாருளாதாேத்தில்

 அெசே மருத்துெ நிதி
திேட்டுதலுக்கும், நம் ஊர்
ைள்ளிொேில்களுக்கு மாத
ெருமாைத்பத அதிகப்ைடுத்தும்
சமூக கூடம் அபமக்கவும்

ைின்தங்கிேெர்களின் திருமண,
மருத்துெ மற்றும் கல்ெி
உதெிகபள வசய்து ெருகின்ேது.
 ஏர்ொடிேில் நடத்தும் ஈமாைிே
வமாட்டுக்கள் நிகழ்ச்சிக்கு
வதாடோக ைங்களித்து

ைங்களித்துள்ைது.
 நிக்காஹ் ஏர்ொடி நடத்திே
திருமணத்திற்கு உதெி
அளித்துள்ளது.

ெருகிேது.
 உறுப்ைிைர்களுக்காக

 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் நமது

கிாிக்வகட் யைாட்டிகள்,

ஈமான் உறுப்ைிைர்களின்
ஜகாத் வதாபகபே ெசூலித்து
சமுக ைங்களித்து ெருகிேது.

மருத்துெ நிகழ்ச்சிகள் ஏற்ைாடு
வசய்துள்ளது.
 இன்னும் மற்ே ெபளகுடாெின்
ஈமான் கிபளகள் மூைமாக
ெேக்கூடிே அபைத்து
ெிண்ணப்ைங்கபளயும்
ைாிசீலித்து உதெிகள்
ெைங்கைட்டு ெருகிேது.

 நமது ஊபேச் யசர்ந்த
மாணெைின் டிப்ளயமா

 கத்தார் ஈமான் சார்ைாக
மாதந்யதாறும் சந்தாக்கள்
ெசூலிக்கப்ைட்டு
நைப்ைணிகளுக்கு

 யமலும் சுகவீைம் அல்ைது
ெிைத்தில் ைாதிப்ைபடந்த நமது
ஊர் சயகாதேர்கபள மருத்துெ

வைாேிேிேல் ைடிப்ைிற்காக 3
ெருடத்திற்காை கல்ெி வதாபக
ெைங்கிேது.

மபை வசன்று சந்திப்ைது,

ைேன்ைடுத்தப்ைடுகிேது. யமலும்
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சிபேப்ைட்ட சயகாதேர்கபள

வைருநாள் மற்றும் ெிடுமுபே
திைங்களில் ெியசஷ சந்திப்பு
நிகழ்ச்சிகபள நடத்தி

கண்டு அெர்களுக்கு
யதபெோை வைாருளாதாே
மற்றும் ஆயைாசபைகள்
யைான்ே உதெிகள்
வசய்துள்ளது.

ெருகிேது.

சூோ அடிப்ைபடேில் யதர்ந்வதடுக்கப்ைட்ட தற்யைாபதே நிர்ொகிகள்.

சயகாதேர் ஹசன் அப்துல் காதர்
தபைெர்

சயகாதேர் ஸூல்ஃபிகார்

சயகாதேர் ஹசன் பீர்
வைாருளாளர்

சயகாதேர் முஹம்மத் முபஹதீன்
வசேைாளர்

துபணத் தபைெர்
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ஈமான் கத்தார் சந்திப்புகள்
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அல்ைாஹ்ெின் உதெிோல் 01/01/2016 ஆம் ஆண்டு முதல் குபெத்தில் ொழும்
ஏர்ொடி சயகாதேர்களால் வநல்பை ஏர்ொடி முஸ்லிம் கூட்டபமப்பு
வதாடங்கப்ைட்டது.

ஏேத்தாை 50 சயகாதேர்கள் நமது அபமப்ைில் தற்யைாது உறுப்ைிைோக
உள்ளைர். சயகாதேர்களிடமிருந்து வைேப்ைடும் சந்தாக்கள் மூைமாக
ஏர்ொடிேில் யதபெயுபடே மக்களுக்கு

 கல்ெி
 மருத்துெம்
 மாதாந்திே உதெிகள் ெைங்கப்ைட்டு ெருகின்ேது.
அல்ைாஹ்ெிற்யக அபைத்துப் புகழும்

நமது ஊர் சார்ந்த அபைத்து காாிேங்களிலும் எமது ைங்களிப்பு இன்ஷா
அல்ைாஹ் வதாடர்ந்து இருக்கும் என்ைபத வதாிெித்துக் வகாள்கியோம்.
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தற்யைாது நிர்ொகிகளாக இருப்ைெர்கள்

தபைெர்

துபணத் தபைெர்

B. ஹாஜா முபஹதீன்

A. முஹம்மத் ஸைாஹுதீன்

வசேைாளர்

துபணச் வசேைாளர்

H. மீோன்

A. மீோஸாஹிப்

வைாருளாளர்

துபணப் வைாருளாளர்

S.A. ஜாஹிர் ஹுபசன்

A.யஷக் முபஹதீன்
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பாதுகாக்கப்பட ரவண்டிய அமானிதம் – உயிர் ….
- M.I. ரஷக் பீர் முஹம்மது –
-------------------------------------------------------------------------------------------------மரணம் என்பது ெிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்று என்ற ெம்பிக்ளக உள்ைவர்கள் ொம், அரத ரவளை
ஒவ்வவாருவரும் தத்தம் உயிளர பாதுகாப்பளத கடளம என மார்க்கம் வலியுறுத்தியுள்ைளதயும் ொம்
கருத்தில் வகாள்ைரவண்டும். ஆம் உயிர் என்பது அல்லாஹ் ெமக்கு தந்த அமானிதம். சமீப காலங்கைில்
பரவலாக ெளடவபறும் சாளல / ளபக் விபத்துகளும் அதனால் ஏற்படும் இழப்புகளும் ெம்மில்
ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள் வசால்லி மாைாது. இளத கருத்தில் வகாண்டு ெம்ளம பாதுகாத்துக்
வகாள்வதற்கான சிறிய விழிப்புணர்வு முயற்சிரய இந்தக் கட்டுளர.
சாபை ெிைத்து:
வைரும்ைாைாை சாபை ெிைத்து, உேிாிைப்புகளுக்கு ஓட்டுநர்களின் கெைக்குபேயெ காேணம் எை
புள்ளிெிெேங்களின் மூைம் வதாிேெந்துள்ளது. ஓட்டுநர்களின் கெைக்குபேவு, ொகைங்களின் யெகம்
அதிகாிப்பு,

ைாதசாாிகளின்

யைாக்குெேத்து

ெிதிகபள

கெைக்குபேவு,
மீேி

யமாசமாை சாபைகள்,

ொகைங்கபள

இேக்குதல்

ொகைங்கள்

உள்ளிட்டபெயே

அதிகாிப்பு,

ெிைத்துகளுக்கு

காேணங்களாக இருக்கின்ேை.
என்ை காேணம்?
1. முபேோை ைேிற்சி வைோத, ஓட்டுநர் உாிமம் இல்ைாதெர்கள் ொகைத்பத இேக்குெது
2. ொகைங்கபள உாிே ைோமாிப்ைில்ைாமல் ைேன்ைடுத்துெது
3. சாபை ெிதிகபளக் கபடப்ைிடிப்ைதில் அைட்சிே யைாக்குடன் ொகைத்பத இேக்குெது
4. அதிக யெகம்
5. அனுமதிக்கப்ைட்ட அளபெெிட அதிகமாை நைர்கபள ொகைத்தில் ஏற்றுதல்
6. ஓட்டுைர்கள் ஓய்வு இன்ேி / ஓய்வு வகாடுக்காமல் வதாடர்ந்து ொகைம் ஓட்டுெது
7. வசல்யைாைில் யைசிக்வகாண்யட இேக்குெது
8. வஹட்வசட் அல்ைது புளூடூத் அணிந்து ொகைங்கபள ஓட்டுெது
9. டேர்கபள முபேோக மாற்ோமல் யதய்மாைங்களுடன் இேக்குெது
10. மதுயைாபதேில் இேக்குெது
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ெிைத்பத தெிர்ப்ைது எப்ைடி?
ஓட்டுநர்கள் மட்டும் இல்ைாமல், சாபைபேப் ைேன்ைடுத்தும் ஒவ்வொருெரும் சாபை ெிதிகபளக்
கபடப்ைிடிக்க யெண்டும்.
பநட்ேஜன் காற்று
யகாபட காைங்களில் டேர்களில் பநட்ேஜன் காற்பே நிேப்ை யெண்டும். இந்த காற்று எளிதில் சூடாகி
ஆெிோகாது. இதைால் டேர் வெடிப்ைது, காற்று குபேெது யைான்ேபெ சாதாேணமாக நிகைாது. டியூப்
இல்ைாத டேர் வைாருத்த யெண்டும். ஏவைன்ோல் இந்த ெபக டேர்கள் எளிதில் ைஞ்சர் ஆெதில்பை.
ைஞ்சர்

ஆைாலும்

எளிதில்

காற்று

இேங்குெதில்பை.

இதைால்

ெிைத்பதத்

தெிர்க்கைாம்.

யேடியேட்டாில் தண்ணீருக்குப் ைதிைாக கூைண்ட் ஆேில் ஊற்ேிைால் எஞ்சின் எளிதில் சூடாகாமல்
ொகைத்தில் யதய்மாைங்களுடன், யசதாேம் ஏற்ைடுெது தெிர்க்கப்ைடும்.
இரு சக்கே ொகைம்
இரு சக்கே ொகைங்களில் முழு வகாள்ளளவுக்கு வைட்யோல் நிேப்ைக்கூடாது. வைட்யோல் அதிகமாக
இருந்தால் வெப்ைத்தால் யடங்க் சூடாகி வெடித்து தீ ெிைத்து ஏற்ைட அதிக ொய்ப்புள்ளது. இதைால்
வெேில் காைத்தில் வகாள்ளளெில் 4-ல் 3 ைங்குக்கு வைட்யோல் நிேப்ைிைால் யைாதுமாைது. யமலும்
வைட்யோல் யடங்க் கொில் வசல்யைாபை பெக்கக்கூடாது.
ஒரு பகோல் ஓட்டக்கூடாது
இந்த ஸ்டிோிங் வீபை முபேப்ைடி ைேன்ைடுத்த யெண்டும். ஆைால், ைை ஓட்டுநர்கள் ஸ்டிோிங்பக ஒரு
பகோல், ஒரு ெிேைால், சிைர் அதன் யமல் ைடுத்துக்வகாண்டு ஓட்டுகின்ேைர். இவ்ொறு வசய்யும்யைாது
வநாடிப்வைாழுதில் ொகைம் கட்டுப்ைாட்பட இைந்து ெிைத்தில் சிக்க யநாிடுகிேது.
குைந்பதகபளக் காக்க..
2008

முதல்

சாபை

ெிைத்துகளில்

இந்திோெில்

55,000-க்கும்

யமற்ைட்ட

குைந்பதகள்

உேிாிைந்துள்ளைர். 2016-ல் மட்டும் சாபை ெிைத்துகளில் இேந்தெர்களில் 7% யைர் 18 ெேதுக்கும்
குபேொை குைந்பதகயள. வைாிே நகேங்களில் இது நடந்தது எை எடுத்துக்வகாள்ள யெண்டாம், அட
நம்ம ஊர்ை இது யைாை ெிைத்துகள் மூைமாக எத்தபை குைந்பதகள் ைாதிக்கப்ைட்டு இருக்கிோர்கள்
என்ைபத நாம் சிந்திக்க கடபம ைட்டுள்யளாம். ஸ்கூட்டர், பைக் யைான்ே ொகைங்களில் வசல்லும்
நான்கு ெேதுக்கு யமற்ைட்ட அபைெரும் கட்டாேமாக ‘வஹல்வமட்’ யைாட யெண்டும். கார்களில்
அபைத்துச் வசல்ைப்ைடும் குைந்பதகபள அதற்வகன்யே ெடிெபமக்கப்ைட்ட இருக்பகேில்தான்
உட்காே பெக்க யெண்டும், அெர்களுக்கு சீட் வைல்ட் கட்டாேம் அணிெிக்கப்ைட யெண்டும் என்கிேது
யைாக்குெேத்து ெிதி
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தபைக் கெசம்:
“தபைக் கெசம் – உேிர்க் கெசம்”
தபைக் கெசம் தபைக்கு மட்டுயம……………… வைட்யோல் டாங்குக்கு அல்ை!
யைாலீஸார் எந்வதந்த இடத்தில் இருப்ைார்கள் என்ைபத அேிந்து அதற்கு சிேிது தூேம் முன்ைாக
பைக்பக நிறுத்தி தபைக் கெசம் அணிந்து, அந்த இடத்பதக் கடந்ததும் ெைக்கம்யைாை வஹல்வமட்பட
கண்ணாடிேில் மாட்டிெிட்டு காற்ேில் ைேப்யைாயே அதிகம்.
அேிோபமோ, சிக்கைமா?
வஹல்வமட் கட்டாேம் எை அேிெித்த ைிேகு தேமாை வஹல்வமட்பட ொங்கி அணிந்து வசல்யொர்
எண்ணிக்பக மிக மிகக் குபேவு. சாபையோேங்களில் குபேந்த ெிபைக்கு ெிற்கப்ைடும் வஹல்வமட்பட
ொங்கிச் வசல்யொயே அதிகம்.
ஒரு ைட்சம் ரூைாய்க்கு பைக் ொங்குே நமக்கு தேமாக வஹல்வமட்பட ொங்க யெண்டும் என்ே சிந்தபை
இல்ைாமலிருப்ைது எந்த ெபகேில் சாிோக இருக்கும். குபேந்த ெிபைேில் யைாலிோை, தேம் குபேந்த
வஹல்வமட்பட ொங்குெதும், வஹல்வமட் அணிோமல் ெிைத்பத சந்திப்ைதும் ஒன்றுதான். தேமில்ைாத
யைாலிோை வைாருட்களால் ைேைில்பை.
வைாதுொக வஹல்வமட் அணிோமல் இருப்ைபதக் காட்டிலும் ஏயதனும் ஒரு வஹல்வமட்பட அணிெது
ைாதுகாப்ைாைது என்ே கருத்து நிைவுகிேது. ஆைால் உண்பமேில் தேமற்ே வஹல்வமட் அணிெதால்,
ெைக்கமாக எதிர்வகாள்ளும் காேங்கபள காட்டிலும் அதிக அளவுக்கு ைாதிப்பு ஏற்ைடுகிேது என்ைபத
உணே நம் மைம் மறுக்கிேது.
யைாலி மருந்துகள் எந்த அளவுக்கு அைாேகேமாைபெயோ அயதயைாைத்தான் தேம் குபேந்த யைாலி
வஹல்வமட்டும். இேண்டுயம உேிபேக் குடித்துெிடும்.
வதாிந்து வகாள்க:
2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ேல் மாதத்துக்குப் ைிேகு தோோை அபைத்து இருசக்கே ொகைங்களிலும்
இம்முபே கட்டாேமாக ைின்ைற்ேப்ைடுகிேது. ஏவஹச்ஓ (All time Headlight On / Automatic Headlight
On) எைப்ைடும் தாைிேங்கி முகப்பு ெிளக்கு ஒளிரும் நுட்ைம் கட்டாேமாக்கப்ைட்டுள்ளது. இதைால்
ொகைத்பத ஸ்டார்ட் வசய்தவுடன் முகப்பு ெிளக்கு ஒளி உமிழும். இபத அபணக்க ொகை ஓட்டி
நிபைத்தாலும் முடிோது. இேவு யநேங்களில் முகப்பு ெிளக்கு வெளிச்சத்பத அதிகாிக்கயொ அல்ைது
குபேக்கயொ மட்டும்தான் முடியும். அதற்காை ஸ்ெிட்ச் மட்டுயம இருக்கும்.
சாபை ைாதுகாப்பு வதாடர்ைாக உச்ச நீதிமன்ேம் நிேமித்த குழு அளித்த ைாிந்துபேேின்ைடிதான் இந்த
வதாைில்நுட்ைத்பத கட்டாேம் வசேல்ைடுத்த யெண்டும் என்ே உத்தேபெ அேசு ைிேப்ைித்துள்ளது.
யமற்கத்திே மற்றும் ஐயோப்ைிே நாடுகளில் 2003-ம் ஆண்டிலிருந்யத இது நபடமுபேேில் உள்ளது
குேிப்ைிடத்தக்கது. அதிகாபை மற்றும் மாபை யநேங்களில் முகப்பு ெிளக்கு ஒளிர்ெதால் சாபை
ெிைத்துகள் குபேயும். இதன் அடிப்ைபடேில் ஏவஹச்ஓ வதாைில்நுட்ைம் ைின்ைற்ேப்ைடுகிேது.
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மாற்ேம் நம்மில் இருந்து:
ைாதுகாப்பு ெிதிமுபேகபள கபடைிடிக்கத் தைிோக யநேம் ஒதுக்க யதபெ இல்பை. நமது
அைட்சிேத்தால் நமக்கு கிபடக்கும் ைாிசு ெிபை மதிப்ைில்ைாத மைித உேிர் இைப்பும் மற்றும்
வைாருளாதாே இைப்பும் தான். நாம் மாோத ெபே நம் குடும்ைமும் நம் சமுதாேமும் மாோது. யெறு
ோபேயும் வகாண்டு உங்கள் இடத்பத உங்கள் குடும்ைத்தில் நிேப்ை முடிோது என்று நிபைெில்
வகாள்ளுங்கள். நம் அபைெர்க்கும் யதபெ ெிைிப்புணர்வு. அல்லாஹ் ெமக்கு அமானிதமாக அைித்த
உயிளரயும் ஆரராக்கியத்ளதயும் முளறயாக ரபணி, ெம் குடும்பத்துக்கும் சமுகத்துக்கும் பலனைிக்கக்
கூடியவர்கைாக வாழக்கூடிய பாக்கியத்ளத அல்லாஹ் ெமக்கு அருள்வானாக. ஆமீன்.

” ளபக் விபத்தில் மரணம் என்ற வசய்திரய மனம் பளதக்க ளவக்கிறது. வபரும்பாலும்
ரவகமாக வசல்வரத இந்த விபத்துகளுக்கு காரணம், ெமக்காக ெமது குடும்பத்தினர்
காத்துக் வகாண்டு இருக்கிறார்கள் என்பளத கவனத்தில் வகாள்ளுங்கள்.
இளைஞர்கரை - சமூகத்திற்காக ொம் ஆற்ற ரவண்டிய பணிகள் அதிகம். திாில்

ரவண்டும் என்றால் தீளமகளை எதிர்த்து ெில்லுங்கள். அக்கிரமத்ளத அழிக்க
முற்படுங்கள்.

பார்த்து ஓட்டுங்கள். பிறர் பார்க்க ஓட்டாதீர்கள்.
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ஈமான் அறக்கட்டளை 2015ம் ஆண்டு ெடத்திய சிறுகளதப்ரபாட்டியில் மூன்றாம்
பாிசு வபற்ற சிறுகளத

ஏடுகளை சுமக்கும் கழுளதகள்
- சயகாதாி நஸீோ முபஹதீன் –
-----------------------------------------------------------------------------------------------------மகபை” தே தே” எை இழுத்து ெந்தான் ைஷீர். வீட்டிற்குள் நுபைந்ததும் அந்த ைிஞ்சு
முதுகில் இேண்டு அடியும் ெிழுந்தது.எதற்கு ொப்ைா அடிக்கிோங்க?_என்ே காேணம்
புாிோமல்

அழுதான்

ைத்து

ெேது

சிறுென்

முஹ்ஸின்.

என்ை நடந்திருக்கும் என்று ஊகிக்க முடிோமல் ெந்த ஜமீைா “என்ைங்க
ஆச்சு”_என்ோள்.
” உன் ைிள்பளக்கு ெிபளோட யெறு இடயம கிபடக்கலிோ? அந்த யெண்டாதென்
வீட்ை யைாய் ெிபளோடிக்கிட்டிருக்கான். ”
நடந்தபத ஓேளவு புாிந்து வகாண்ட ஜமீைா ஒன்றும் யைசாமல் மகபை உள்யள
அபைத்து வசன்று சமாதாைப்ைடுத்திைாள். அழுபக நின்ேதும் ”ஏம்ப்ைா முஹ்ஸின்,
வைாிோப்ைா வீட்டுக்கு யைாைிோ?” - என்ோள்.
“ஆமாம்மா. ஸ்கூல்ை இருந்து ெரும் யைாயத ஸமீர் காக்காவும் ஹஸீைாவும்
ெிபளோடொன்னு கூப்ைிட்டாங்க. வீட்டுக்கு யைாய் யுைிஃைார்ம் மாத்திட்டு
ெயேன்னு வசான்யைன்மா. அதான் யைாயைன். ெிபளோடிட்டு வெளியே ெரும்
யைாது ொப்ைாபெ ைார்த்யதன். என்பை ைார்த்ததும் யகாெத்யதாட பகேைிடிச்சு
இழுத்துட்டு ெந்துட்டாங்க.ஏம்மா? - என்ோன் முஹ்ஸின்.
ஜமீைாவுக்கு என்ை வசால்ெவதன்யே வதாிேெில்பை. ைஷீர் யெண்டாதென் என்று
வசான்ைது யெறு ோபேயும் அல்ை. அென் உடன் ைிேந்த அண்ணன் நஸீபே தான்.
ஒரு நான்பகந்து நாள் முன்பு ெபே இருெரும் ஒற்றுபமோக தான் இருந்தார்கள்.
மாமாவும் மாமியும் மூத்த மகனுடன் இருந்தாலும் இெர்கள் வீட்டுக்கும் ெந்து யைாய்
இருந்தார்கள். தாய் தந்பதக்கு ஒரு குபேயும் இல்ைாமல் ைார்த்து வகாண்டார்கள்
இரு மகன்களும். இருொின் மபைெிேரும் உடன் ைிேந்த சயகாதாிகபள யைாை
வநருக்கமாக இருந்தார்கள். எல்ைாம் நன்ோக தன் யைாய் வகாண்டிருந்தது.
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ைஷீாின் தந்பத இேண்டு மகபையும் அபைத்து “எைக்கும் ெேசாகுதுப்ைா.அதைாை
நான் இருக்கும் யைாயத வசாத்துக்கபள உங்க வேண்டு யைருக்கும் ைிாிச்சு
வகாடுத்திடைாம்னு நிபைக்கியேன்” என்று வசான்ை யைாது ஆேம்ைித்தது ைிேச்பை.
அண்ணன் தம்ைி இருெருக்கும் ைண ெிஷேத்தில் அல்ைாஹ் ஒரு குபேவும்
பெக்கெில்பை. ஆைாலும் வசாத்து ைிாிெிபை என்று ெரும்யைாது உேெிலும்
ைிாிெிபை ெந்துெிடுகிேது. இருெரும் ெிட்டு வகாடுக்க தோோக இல்பை. இைி நீ
அண்ணனும் இல்பை. நான் தம்ைியும் இல்பை என்று கூேிெிட்டு ெந்த ைஷீர் ஐந்து
நாட்களாக வைற்ேெர்கபளயும் யைாய் எட்டி ைார்க்கெில்பை.
இந்த ெிைேம் ஏதும் அேிோத முஹ்ஸின் ெைக்கம் யைால் வெள்ளிக்கிைபம ஸ்கூல்
முடித்து ெந்ததும் வைாிேப்ைா வீட்டுக்கு அண்ணயைாடும் தங்பகயோடும்
ெிபளோட யைாேிருக்கிோன். இதுயெ ைஷீாின் யகாைத்துக்கு காேணம். ஜமீைா
எவ்ெளயொ எடுத்து வசான்ைாலும் யகாைம் கண்பண மபேத்த காேணத்தால்
எதுவும் அென் காதுகளில் ஏேெில்பை.
பகோைாகாத நிபைேில் அல்ைாஹ்ெிடம் ஒற்றுபமக்காக துஆ யகட்க மட்டுயம
ஜமீைாவுக்கு முடிந்தது. வதாபையைசி மணி ஒலிக்க யைாய் எடுத்தாள்.
மறுமுபைேில்

ைஷீாின்

தாோர்.

“அஸ்ஸைாமு

அபைக்கும்

மாமி.

எப்ைடி

இருக்கிேீங்க?” - ஜமீைா.
“ெ அபைக்குமுஸ்ஸைாம். நல்ைா இருக்கியேன்மா. நீங்க எல்யைாரும் நல்ைா
இருக்கிேீங்களா? ைஷீர் எப்ைடி இருக்கிோன்?” - யகட்கும்யைாயத வைற்ேெளின்
குேல் தழுதழுத்தது.
நல்ைா இருக்காங்க. இயதா அெங்க கிட்ட ஃயைாபை வகாடுக்கியேன்” - என்ேெள்
ாிசீெபே யமபஜேில் பெத்து ெிட்டு கணெைிடம் யைாய் “என்ைங்க,மாமி பைன்ை
இருக்காங்க” - என்ோள்.
முதலில் எழுந்தென் ைின்ைர் ஏயதா நிபைத்தெைாக”அந்த வீட்டில் இருக்கும்
ோயோடும் இைி இந்த வீட்டுக்கு ஒட்யடா உேயொ கிபடோது. ோயோடும் யைச
முடிோது” - என்று கத்திைான்.
ொேபடத்து யைாை ஜமீைா மாமிேிடம் என்ை வசால்ெது என்று யோசித்து
வகாண்யட ாிசீெபே எடுத்து, மாமி ...-என்று வதாடங்கும் யைாயத “அென்
வசான்ைது எைக்கும் யகட்டதும்மா” - என்று அழுது வகாண்யட கூேிேொறு
ஃயைாபை பெத்துெிட்டாள்.
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ஞாேிற்று கிைபம, மகபை மதேசாவுக்கு அனுப்ைி ெிட்டு குர் ஆபை எடுத்து ஓத
ஆேம்ைித்தாள் ஜமீைா. ைஷீர் சஹீஹுல் புஹாாி ொசித்து வகாண்டிருந்தான். ஊாில்
நடக்கும் எந்த ைோபையும் தெே ெிடமாட்டான். நிபேே ஹதீஸ்களும்
ெிளக்கங்களும் அைகாக வதளிொக வசால்ொன். குர் ஆனுக்கும் வதளிொக
ெிளக்கம் வசால்ொன்.

62:5 َحمِلُ َاسْفَارًا َٓ بِئْسَ مَثَلُ الْ َقوْمِ الَذِ ْين
ْ َحمَارِ ي
ِ ْحمِلُ ْوهَا كَمَ َثلِ ال
ْ َمَثَلُ الَذِ ْينَ حُملُوا ال َتوْرٰٮةَ ُثمَ َلمْ ي
َميْن
ِ الظّٰ ِل

َالْ َقوْم

يَهْدِى

َْل

هّٰللا
ُ َو

َٓ

ِهّٰللا

ِِباٰيٰت

كَذَبُوْا

எெர்கள் தவ்ோத் (யெதம்) சுமத்தப்வைற்று ைின்ைர் அதன்ைடி நடக்கெில்பையோ,
அெர்களுக்கு உதாேணமாெது: ஏடுகபளச் சுமக்கும் கழுபதேின் உதாேணத்திற்கு
ஒப்ைாகும்; எச்சமூகத்தார் அல்ைாஹ்ெின் ெசைங்கபளப் வைாய்ப்ைிக்கிோர்கயளா
அெர்களின் உதாேணம் மிகக் வகட்டதாகும்
சமூகத்தாபே யநர்ெைிேில் வசலுத்தமாட்டான்.

-

அல்ைாஹ்

அநிோேக்காே

என்ே ஆேத்பத ஜமீைா ஓதி வகாண்டிருக்கும் யைாது ‘மதேஸாெில் இருந்து ெந்த
முஹ்ஸிைின் முகம் சாிோக இல்பை. “ொப்ைா, நான் இைியம மதேஸாவுக்கு யைாக
மாட்யடன்”-என்ோன். “ஏன்ப்ைா?”-என்று மகபை அபணத்தொயே யகட்டான்
ைஷீர்.
“ொப்ைா, யநத்து உஸ்தாத் ஹதீஸ்ைாடம் நடத்தும் யைாது ,..ொப்ைா நம்ம யமை
யகாெப்ைடுே மாதிாி நாம நடந்தால் அல்ைாஹ்வும் நம்ம யமை யகாெப்ைடுொன்னு
வசால்லி தந்தாங்க” - என்று கூேி நிறுத்திைான்.
”அெங்க வசான்ைது சாிதாயை!”-ைஷீர்.
“ஆைால் இன்பைக்கு வசால்ோங்க, வசாந்தங்கயளாடு சண்பட யைாடக்கூடாது.
உேவுகபள யசர்த்து ொைணும்னு வசால்ோங்க”
“அது எப்ைடி ொப்ைா முடியும்? ஒன்னு வைாிேப்ைா வீட்டுக்கு யைாக கூடாது.
அல்ைது உங்கபள யகாைப்ைடுத்தனும்.. ஏதாெது ஒன்னு தாயை வசய்ே முடியும்.
அதைாை இவதல்ைாம் யெண்டாம். நான் ஸ்கூலுக்கு மட்டும் யைாயேன், மதேஸா
யெண்டாம்”-என்ோன் முஹ்ஸின்.
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“ நீங்க தாயை ொப்ைா வசான்ைீங்க, .ைடிக்கிேது மார்க் ொங்க மட்டும் இல்ை, ைடிச்ச
மாதிாி நடக்கனும். ைடிச்ச மாதிாி நடக்க முடிேைன்ைா ைடிக்கிேதுை எந்த யூஸும்
இல்ைன்னு”
மகைின் ொர்த்பதகள் ைஷீாின் தபைேில் ஓங்கி சம்மட்டிோல் அடித்தது யைாை
இருந்தது. உேவுகபள யைணுெது, வைற்யோபே மதிப்ைது குேித்த அல்ைாஹ்ெின்
ெசைங்களும்,

அண்ணல்

நைிகள்

நாேகத்தின்

ொர்த்பதகளும்

எைக்கு

வதாிோதபெ அல்ையெ! எல்ைாம் வதாிந்தும் ைாெம் வசய்ே துணிந்து ெிட்டது
எப்ைடி? யகாைப்ைட்டு பஷத்தானுக்கு இடம் வகாடுத்து ெிட்யடயை! அேிந்து
வகாண்யட என் வைற்யோபே யெதபைப் ைடுத்தி என் சயகாதேபை ைபகத்து
வகாண்டு இருக்கியேயை, குர் ஆபையும் ஹதீபஸயும் நபடமுபேப்ைடுத்தாமல்
வெறுமயை ைடித்து பெப்ைதால் என்ை ைேன்? அல்ைாஹ் கூேிேது யைால் புத்தகம்
சுமக்கும்

கழுபதக்கும்

எைக்கும்

என்ை

ெித்திோசம்?

” ைத்து ெேது சிறுெனுக்கு உள்ள சிந்திக்கும் திேன் தைக்கு இல்பையே!” - என்று
தன்பையே வநாந்து வகாண்ட ைஷீர்,” முஹ்ஸின், தெோை ெிஷேங்கபள வசய்ே
வசால்லி வைற்யோர்கயள கூேிைாலும் அபத வசய்ே கூடாதுப்ைா” - என்று மகைின்
சஞ்சைத்துக்கு முடிவு கட்டிைான்.” ஆைால் அப்ைடிப்ைட்ட யமாசமாை ொப்ைாொக
நான் இருக்க மாட்யடன்”-என்று மகபை அபணத்து வகாண்டான்.
“ஜமீைா! எைக்கு இவ்வுைக வசாத்பதயும் கவுேெத்பதயும் ெிட மறுபம வெற்ேியும்
வசார்க்கமுயம முக்கிேம். நான் காக்கா வீட்டுக்கு யைாய் காக்கா, ம்மா, ொப்ைா
எல்ைார் கிட்டயும் மன்ைிப்பு யகட்டுட்டு ெர்யேன்” - வதளிந்த மையதாடும் சிாித்த
முகத்யதாடும் கிளம்ைிைான்ைஷீர்.
“ நாங்களும் ெர்யோம். அெங்க எல்ைாபேயும் ைார்த்து வோம்ை நாள் ஆை மாதிாி
இருக்கு” - என்று கூேிக்வகாண்யட சந்யதாஷத்யதாடு கிளம்ைிைார்கள் ஜமீைாவும்
முஹ்ஸினும்.
அல்ைாஹ் தான் நாடியோபே யநர்ெைிேில் வசலுத்துகின்ோன்.
மகைின் ொர்த்பதகளின் மூைமாக அல்ைாஹ் ைஷீருக்கும் யநர்ெைி காட்டி
ெிட்டான்.
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ஈமாைிே அமர்வுகள்
----------------------------------------------------------------------------கடந்த 40 ெருடங்களாக ஈமான், மக்கபள ஒருங்கிபணக்கும் சந்திப்புகள், சிந்பதக்கு
ெிருந்தாக்கும் மார்க்க நிகழ்ச்சிகள், ஆளுபமத் திேன் மற்றும் உளெிேல் ெகுப்புகள்,
ைாேம்ைாிேத்பத ைபேசாற்றும் நிகழ்ச்சிகள், உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் உற்சாகம் தரும்
ெிபளோட்டு யைாட்டிகள், யமலும் வைருநாள் சந்திப்பு மற்றும் இஃப்தார் ெிருந்து
உைசாிப்புகபளயும் வதாடர்ந்து நடத்தி ெருகிேது. இதுெபே நடந்த ைல்யெறு நிகழ்வுகளின்
சிை வதாகுப்புகள் உங்கள் ைார்பெக்காக…
உணர்ொய் உன்பை
நாள்: ைிப்ேொி 09, 2007 / ெைங்கிேெர் : சயகா. ஜைாலுதீன்
இந்த நிகழ்ச்சி Islamic Voice என்ே ஆங்கிை ைத்திாிக்பகேின் ஆசிாிேர் ஜைாப்.
ஷாதத்துல்ைாஹ் கான் அெர்கள் Discover Yourself என்ே வைோில் ைை நாடுகளில்
வெற்ேிகேமாக நடத்திக்வகாண்டு இருக்கும் ஆங்கிை நிகழ்ச்சிபே நம் தாய் வமாைிோம்
தமிைில் அதன் வீாிேம் சிேிதும் குபேோது நமதூர் மக்களுக்காக ெைங்கி சிேப்ைித்தார்கள்
சயகா.ஜைாலுதீன் அெர்கள்.

அல்ஹம்துலில்ைாஹ்
நாள்: ஆகஸ்ட் 24, 2007 / ெைங்கிேெர் : சயகா. ஜைாலுதீன்
அைகிே ைபடப்ைாளன் அல்ைாஹ் தைது ைபடப்ைாற்ேபை ைை இடங்களில் சாட்சிோக்கி
இருப்ைினும் நமது உடல் எனும் மாவைரும் அதிசேமும் அதன் வசேல்ைாடுகளும்
உடலுறுப்புகளின் முக்கிேத்துெங்கபள நிரூைணமாை அேிெிேல் ஆோய்ச்சிகள் மூைமாக
ெிளக்கி ஓர் அடிோன் இந்த அருட்வகாபடகளுக்கு எந்த அளெிற்கு நன்ேியுள்ளெைாக
இருக்க யெண்டும் என்று மிக எளிே முபேேில் எடுத்துக்கூேிே சிேப்ைாை நிகழ்ொக
இருந்தது.
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சிேப்பு வைாதுக்குழு
நாள்: மார்ச் 06, 2009
ஈமான் தைது வசேல்ைாடுகபள இன்னும் வீாிேப்ைடுத்த இந்த வைாதுக்குழுபெ கூட்டி,
ஷூோ அபமப்ைிைாை வசேற்குழுபெ நிறுெிேது. இதன் மூைமாக ஷூோ குழு
உறுப்ைிைர்கபள யதர்ந்வதடுத்து ஒவ்வொரு ஷூோ உறுப்ைிைருக்கும் 15-20 வைாது
உறுப்ைிைர்கபள ைகிர்ந்தளித்து மாதாந்திே சந்தா ெசூல், ஈமாைிே நிகழ்வுகளுக்காை
அபைப்ைிதல், வசேல்ைாடுகள், மற்றும் அேிெிப்புகபள எத்தி பெப்ைது யைான்ே
வைாறுப்புகள் வகாடுக்கப்ைட்டு, அதற்யகற்ை பைைாக்களில் யதபெோை மாற்ேங்கள்
வசய்தது. அல்ஹம்துலில்ைாஹ்! இன்றுெபே இந்த முபேேியையே சிேப்ைாக தைது
ைங்களிப்பை வசய்து ெருகிேது ஈமாைின் ஷூோ குழு.

குைந்பதகள் உளெிேல்
நாள்: யம 15, 2009 / ெைங்கிேெர்: சயகா. முபகதீன் ைாட்சா
குைந்பத ெளர்ப்பு என்ே கபைபே குைந்பதகளின் மைநிபைக்கு ஏற்ை வைற்யோர்கள்
எவ்ொறு பகோள்ெது என்ே ாீதிேில் உைகநாடுகளின் ைல்யெறு ைட்ட ஆோய்ச்சிகளின்
ஆக்கபூர்ெ முடிவுகபள பமேப்ைடுத்தி, நமது இஸ்ைாமிே ைாேம்ைாிேங்களுக்கு உட்ைட்டு
வைற்யோர்கள் எவ்ொறு அணுகயெண்டும் என்று மிக சிேப்ைாக கைந்துபேோடி
வதளிவுைடுத்திைார் உளெிேைாளர் முபகதீன் ைாட்சா அெர்கள்.
யநே யமைாண்பம
நாள்: மார்ச் 12, 2010 / ெைங்கிேெர்: சயகா. ஹூபசன் ைாஷா
யநேத்தின் முக்கிேத்துெம் குேித்து நமது மார்க்கம் ெலியுறுத்திேிருந்தும் இஸ்ைாமிேர்கள்
வைரும்ைாலும் இதில் வைாடுயைாக்காகயெ இருக்கிோர்கள் என்ைபதயும், இபத யமபை
நாடுகளில் சாிோக ைின்ைற்றுெதால் அெர்களின் மாற்ேங்கபளயும் எடுத்துக் கூேி இபத
நாமும் ைின்ைற்ே என்வைன்ை ெபககளில் முேைைாம் என்ே ாீதிேில் சுைைமாக ைின்ைற்ேக்
கூடிே ைை நுணுக்கங்கபள அைகாக எடுத்துபேத்தார் நிகழ்ச்சி வநேிோளர் Dr.ஹூபசன்
ைாஷா அெர்கள். இந்த நிகழ்ச்சி அபுதாைி ொழ் ஈமான் சயகாதேர்களும் அதிகம் கைந்து
வகாள்ள ஏதுொக அபுதாைிேில் சிேப்ைாக நபடவைற்ேது.
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கல்ெி ெிைிப்புணர்வு
நாள்: டிசம்ைர் 10, 2010 / ெைங்கிேெர் : சயகா. CMN சலீம்
நைிகளார் காைம் முதல் கல்ெித் துபேேில் வைரும் சாதபைகள் புாிந்து அதன் மூைம் மைித
சமூக உேர்வுக்கு ெித்திட்டெர்கள் முஸ்லிம்கள். இபடப்ைட்ட காைத்தில் முஸ்லிம்கள்
தங்களது அைட்சிேத்தால் உைகில் எல்ைா மட்டத்திலும் ைின் தங்கிப் யைாைார்கள். மீண்டும்
முஸ்லிம்கள் முதன்பமச் சமூகமாக முன்யைாடி சமூகமாக மாறுெதற்கு கல்ெித் துபேேில்
கால் பெத்து வைரும் சமூக மாற்ேத்பத ஏற்ைடுத்த யெண்டும் என்ே வசய்தி மக்களிடத்தில்
சயகா. CMN சலீம் அெர்கள் வதளிொக உணர்த்தி, இதற்காை மாற்று ெைிகள் உடைடிோக
யமற்வகாள்ளப் ைடயெண்டும் என்ைபதயும் ெலியுறுத்திைார்கள்.

தகெல் வதாைில் நுட்ைமும், தக்ொவும்
நாள்: மார்ச் 09, 2012 / ெைங்கிேெர் : சயகா. வசய்ேது அலி
தற்காை சூைலில் ொழ்ெின் இன்ேிேபமோத யதபெோகிெிட்ட தகெல் வதாைில்நுட்ைம்
மூைமாக ஏற்ைடும் சமூக சீர்யகடுகபளயும், இது இபளே சமூகத்தாபே எவ்ொவேல்ைாம்
மார்க்கத்பத ெிட்டு தூேமாக்கி சீேைிக்கிேது என்ைபதயும், இதபை சாிோக பகோளும்
முபேபேயும் இஸ்ைாமிேப் ைார்பெேில் வதளிொக எடுத்துபேத்தார் சயகா. வசய்ேது அலி
அெர்கள்.

ெபளகுடாெில் மக்கள் சந்திக்கும் உளெிேல் ைிேச்சிபைகள்
நாள்: நெம்ைர் 06, 2011 / ெைங்கிேெர் : சயகா. முபகதீன் ைாட்சா
வெளிநாடுகளில் ைணிோளர்களாக இருப்ைெர்கள் சந்திக்கும் உளெிேல் ாீதிோை
ைிேச்சிபைகபளயும் அதற்காை மாற்று ஏற்ைாடுகபளயும் தைது அனுைெங்களின் மூைமாக
ைகிர்ந்துவகாண்டயதாடு, ெிபளோட்டு யைாட்டிகள், நபகச்சுபெ நிகழ்ச்சிகள், வைாது
சந்திப்புகள் அடிக்கடி நடத்துெதன் மூைமாக மை அழுத்தம் வெகுொக குபேே
ொய்ப்புள்ளது எை ஈமானுக்கு தைது யகாாிக்பகோக பெத்தார் . அதபை ஏற்று ெருடா
ெருடம் ஈமான் ெிபளோட்டு யைாட்டிகளுடன் கூடிே வைாது சந்திப்புகபள இன்றுெபே
நபடமுபேப்ைடுத்தி வகாண்டிருப்ைதும் இதைால் நமதூர் மக்கள் வைரும் ைைன்
அபடகிோர்கள் என்ைதும் கூடுதல் தகெல்.
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Sports Meet, Al Nahda Park
நாள்: மார்ச் 16, 2012
யமற்கூேிேைடி ஈமான் ஸ்யைார்ட்ஸ் என்ே வைோில் தைது முதைாெது கிாிக்வகட்
யைாட்டிபே நடத்திேது. இதில் வைரும்ைான்பமோை ஏர்ொடி இபளஞர்கள் ஆர்ெத்துடன்
கைந்து வகாண்டார்கள்.
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திேக்கப்ைடாத வைாக்கிஷம்
நாள் : ஏப்ேல் 06, 2012 / ெைங்கிேெர் : சயகா. ஜைால்
அல் குர்ஆன் எனும் வைாக்கிஷம் இந்த உைகில் இேக்கைட்ட காைம் முதயை
காட்டுமிோண்டிகள் என்று உைகயம ஒதுக்கி பெத்திருந்த அேைி குைத்தெர்கபள
புைிதர்களாக்கி அந்த உைபகயே ஆட்சி வசய்யும் அளெிற்கு கண்ணிேம்
வைாருந்திேெர்களாக மாற்ேிேபமத்த அந்த வைாக்கிஷம் இன்றுெபே ஏற்ைடுத்திக்
வகாண்டிருக்கிே மாற்ேங்கபள எடுத்துக் கூேி அதற்கு வசாந்தக்காேர்கள் என்று மார்தட்டி
வகாண்டிருக்கும் நம்மில் அது ஏற்ைடுத்திே தாக்கம்தான் என்ை? என்று சிந்தபைபே தட்டி
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எழுப்ைி, அல் குர்ஆன் சிேப்ைிேல்புகபள தற்காை முக்கிே நிகழ்வுகயளாடு அருபமோக
எடுத்துக்கூேிைார் சயகா.ஜைால் அெர்கள்
சயகா. எம். ஏ. ஆசாத்துடன் ஒரு சந்திப்பு
நாள்: ஜூன் 29, 2012.
ஏர்ொடி ைஞ்சாேத்து தபைெோக அந்த ெருடம் யதர்ொை சயகா. ஆசாத் அெர்களுக்கு
ைாோட்டும், அதயைாடு கூடயெ ஒரு சந்திப்பை ஈமான் வைாது உறுப்ைிைர்களுடன் ஏற்ைாடு
வசய்து நமதூர் ஏர்ொடி ேின் ெளர்ச்சிக்கு ைஞ்சாேத்து தபைெோக தாங்கள் எடுக்கும் எல்ைா
முேற்சிகளுக்கும் ஈமான் தைது ஒத்துபைப்பை ெைங்கும் என்று உறுதிேளிக்கப்ைட்டது.

இஃப்தார் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி
நாள்: ஆகஸ்ட் 03, 2012
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வைருநாள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி
நாள்: அக்யடாைர் 26, 2012
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அக்யடாைர் 15, 2013 / வைருநாள் நிகழ்ச்சி
இந்த ெருடத்தின் வைருநாள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி கீழ்க்கண்ட தபைப்புகளில் இைியத
நடந்யதேிேது.
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முேன்ோல் முடியும்
தைது ெிடா முேற்சிகபளக் வகாண்டு ொழ்ெில் ைை முன்யைற்ே ைடிகபள கடந்த அமீேக
ொழ் நமதூர் சாதபைோளர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிேில் தைது அனுைெங்கபள ைகிர்ந்து
வகாண்டெிதம் மற்ே சயகாதேர்கபளயும் ஆர்ெமூட்டிேதாய் அபமந்தது. அல்ஹம்துலில்ைாஹ்
சயகா. ஜமால் (யமட்ாிக்ஸ்)
ைி.காம் ைடடதாாிோை சயகா. ஜமால் ெிஸிட் ெிசா ெில் யெபை யதடி ெந்து ஒரு ஏற்றுமதி /
இேக்குமதி நிறுெைத்தில் கபடநிபை ஊைிேோக தைது யெபைபே ஆேம்ைித்து, தைது
யெபைப்ைளுெிற்கு நடுயெ, தைது யமற்ைடிப்பு யதர்பெ ைண்டைில் எழுதி யதர்ொைார்.
ஆப்ைிாிக்க நாடுகபள வைாருளாதாே ாீதிேில் யமம்ைடுத்த கப்ைல் யைாக்குெேத்து மற்றும்
துபேமுக யமம்ைாடு என்ே அெேது ஆோய்ச்சிக் கட்டுபே ஐக்கிே நாடுகள் சபைோல்
அங்கீகாிக்கப்ைட்டு, 20 நிமிடம் உபேோற்ே வஜைிொெிற்கு அெபே அபைத்திருந்தது. அந்த
அனுைெங்கபள ஈமான் சயகாதேர்களுடன் ைகிர்ந்து மற்ே சயகாதேர்கபளயும்
ஆர்ெமூட்டிைார்.
சயகா ஹுபசன் (சின்ைாப்ைா),
மிக வசாற்ை ஊதிேத்தில் சாதாேண யெபை ஆளாக (General Helper) தைது யெபைபே
ஆேம்ைித்து டிபேெிங் பைசன்ஸ் எடுத்து யெறு நிறுெைத்துக்கு யெபை மாற்ேைாகி ைின்பு
கைேக/சிேப்பு ேக ொகைங்களுக்காை உாிமம் வைற்று இன்று ஒரு வைாிே நிறுெைத்தில்
நல்ை ஊதிேத்தில் இருப்ைபதயும் அதற்கு தான் வசய்த முேற்சிகபளயும் ெைிமுபேகபளயும்
நமது சயகாதேர்கயளாடு ைகிர்ந்துவகாண்டது ைிே சயகாதேர்களுக்கு ஆர்ெமூட்டி அபத
யநாக்கி ைேணிக்க ஒரு உந்துதபை தந்தது. அல்ஹம்துலில்ைாஹ்!
அமீேகத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்து ெரும் ஈமாைின் மூத்த சயகாதேர்கபளக் வகாண்டு
புதிதாக அமீேகம் ெந்திருக்கும் சயகாதேர்களுக்கு ைேைளிக்கும் ெபகேில் ொழ்வு சிேக்க என்ே
தபைப்ைில் ஜைாப் ஷம்சுத்தீன் ஷாஃைி அெர்களும், ைிேகாசமாை எதிர்காைம் என்ே
தபைப்ைில் ஜைாப் பீர் முஹம்மது அெர்களும், சிகேம் வதாடுயொம் என்ே தபைப்ைில்
ஜைாப்.முஹம்மது அலி அெர்களும், இபேேச்சத்பத ெளர்க்க எளிே ெைிகள் என்ே
தபைப்ைில் ஜைாப். ஜைாலுதீன் அெர்களும் சிேப்ைாக உபேோற்ேி இறுதிோக “அமீேக
ொழ்க்பக ஆைந்தமா? ஆதங்கமா?” என்ே தபைப்ைில் ஒரு நபகச்சுபெ கைந்துபேோடல்
நிகழ்ச்சியுடன் சந்யதாஷமாை வைருநாள் கைகைப்புடன் இைியத நிபேெபடந்தது.
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கிாிக்வகட் – ஜபீல் ைார்க்
நாள்: ஜைொி 01, 2013

ஈமான் ஸ்யைார்ட்ஸ் வைாறுப்புதாாிகள் தங்களது ெருடாந்திே கிாிக்வகட் யைாட்டிபே வெகு
சிேப்ைாக நடத்திேது. இதில் வைரும்ைான்பமோை ஏர்ொடி இபளஞர்கள் ஆர்ெத்துடன்
கைந்து வகாண்டார்கள்.
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யைருந்து நிபைேத்திற்கு இடமளித்த சயகா. முஹம்மது அலி அெர்களுக்கு ைாோட்டு
நாள் : ைிப்ேொி 14, 2014
நமதூருக்காை யமம்ைடுத்தப்ைட்ட வைாிே யைருந்து நிபைேம் ஒன்பே நிறுெ ைை
ஆண்டுகாைமாக யதபெோை ைல்யெறு முேற்சிகளில் இடத்திற்காை யதர்வும் வைரும்
சொைாக இருந்தது. இந்நிபைேில் ஊாின் பமேப்ைகுதிேில் ைாைம் அருகில் யகாடி ரூைாய்
மதிப்புபடே தைக்கு வசாந்தமாை இடத்பத ஊர் மக்களின் வைாதுநைன் கருதி தாைமாக
ெைங்கிே சயகா. முஹம்மது அலி அெர்களுக்காை ைாோட்டு நிகழ்ச்சிபே ஈமான் ஏற்ைாடு
வசய்து அன்ைாபே கவுேெித்தது.

வைாருளாதாே யமைாண்பம மற்றும் திட்டமிடுதல்
நாள்: ஜூன் 06, 2014 / ெைங்கிேெர்: சயகா. யக.ெி. ஷம்சுத்தீன்
வைேக்கூடிே ஊதிேத்பத சாிோை முபேேில் எவ்ொறு சிேப்ைாக பகோள யெண்டும்,
இல்ைத்தேசிகளுக்காை ெேவு / வசைவு திட்டமிடல், மற்றும் ெபளகுடா நாடுகளில் வைரும்
சிேமத்துடன் ஈட்டும் வைாருளாதாேத்பதக் வகாண்டு ஓய்வு காைத்தில் ைைைளிக்க
யதபெோை முதலீடுகள் ைற்ேித் வதளிொக எடுத்துபேத்தார். சயகா. யக .ெி . ஷம்சுத்தீன்
அெர்கள் அமீேக FM யேடியோக்களில் வைாருளாதாே சிேப்பு நிகழ்ச்சிகபள வதாடர்ந்து
நடத்திெருைெர் என்ைது குேிப்ைிடத்தக்கது.

வைருநாள் நிகழ்ச்சி
நாள்: அக்யடாைர் 04, 2014
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சுற்றுைாவுடைாை ெிபளோட்டு யைாட்டிகள்
நாள்: ஜைொி 01, 2015
2015 ஆம் ெருடத்திற்காை கிாிக்வகட் யைாட்டி சுற்றுைாத் தளமாை அல்-அய்ன், யுைிெர்சிட்டி
பமதாைத்தில் ஏற்ைாடு வசய்ேப்ைட்டு துைாேிலிருந்து ஒரு யைருந்து மூைம் அபைெரும் அல்அய்ன் க்கு அபைத்துச் வசல்ைப்ைட்டு, சுற்றுைாவுடன் கிாிக்வகட் யைாட்டியும் இைியத
நடந்தது. அமீேகத்தின் ைிே ைகுதிகளில் இருந்தும் அபைத்து சயகாதேர்களும் ஆர்ெமுடன்
கைந்து வகாண்டைர்.
அகமும், புேமும்
நாள்: வசப்டம்ைர் 24, 2015 / ெைங்கிேெர்: சயகா. ஹூபசன் ைாஷா
தற்காைங்களில் குடும்ை உேவுகளுக்கு நடுயெ இருக்கும் மைஸ்தாைங்கள்,
உேவுமுேிவுகளுக்காை காேணங்கள், குேிப்ைாக திருமண உேவுகளில் ஏற்ைடும் மணமுேிவு
யைான்ே சிக்கல்களுக்காை காேணங்களும் அபத பகோளும் முபேகபளயும், மார்க்க மற்றும்
ெிஞ்ஞாை அடிப்ைபடேில் ஒரு சிேந்த கைந்துபேோடல் நிகழ்ச்சிோக Dr. ஹுபசன் ைாஷா
மிகச் சிேப்ைாக ெைங்கிைார்.
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இஃப்தார் – குற்ேொளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்
நாள்: ஜூன் 26, 2015 / ெைங்கிேெர்: சயகா. ஜக்காிய்ோ
2015 ஆம் ெருடத்து ேமைான் மாதத்தின் இஃப்தார் நிகழ்ெின் சிேப்பு யைச்சாளோக
இந்திோெில் இருந்து ெருபக தந்து இருந்த காேல்ைட்டிைம் தஃொ வசன்டர் சயகா.
ஜக்காிோ அெர்கள், இஸ்ைாமிேர்களாகிே நமக்காை கடபம என்ை? அபத நிபேயெற்றும்
ெிசேத்தில் நமது நிபை என்ை? என்ே ாீதிேில் சிந்தபைபேத் தூண்டும் சிேப்ைாை
உபேோற்ேிைார்.

இந்த ெிகழ்சியின் புளகப்படங்களை காண கீழுல்ல QR ரகாளட ஸ்ரகன் வசய்யவும்

Photos Part 1

Photos Part 2

107

சிேப்பு வைாதுக்குழு – வைாருளாதாே ெிைிப்புணர்வு சம்ைந்தமாை கைந்துபேோடல்
நாள்: நெம்ைர் 13, 2015
குபேந்த மாத ஊதிே ெருமாைத்தில் இருப்ைெர்கள் தங்கபள வைாருளாதாே ாீதிோக
யமம்ைடுத்த யதபெோை ஆயைாசபைகபளயும், முதலீடு / யசமிப்பு திட்டங்கபளயும்
அமீேகத்தில் வதாைில் வசய்ே கூடிே வதாைில் அதிைர்கள் ைகிர்ந்து வகாண்டது மிக
ைேனுள்ளதாக இருந்தது.
யநற்றும், இன்றும், நாபளயும் நமயத
நாள்: யம 20, 2016 / ெைங்கிேெர்: சயகாதேர். அப்துல்ைாஹ்
உைபகயே ஆண்ட இஸ்ைாமிே ைாேம்ைாிேமும், அதன் ெைித்யதான்ேல்களாை
அச்சமூகத்தின் நமது இன்பேே நிபைபேயும் ெேைாற்று ஆய்வுகளுடன் எடுத்து கூேிே
அருபமோை நிகழ்ச்சி. ஆதாேப்பூர்ெமாை ெேைாற்று யமற்யகாள்களுடன் இைந்து ெிட்ட
ஆளுபமபே மீளாய்வு வசய்து மீட்வடடுக்கும் ெைிகபளயும் அைகாக எடுத்துபேத்தார்
வதாகுப்ைாளர் சயகா. அப்துல்ைாஹ் அெர்கள்.
இதன் வதாடர்ச்சிோய் ஈமான் ஜகாத் கமிட்டிேின் கட்டபமப்பையும், வசேல்ைாடுகபளயும்
சயகா. ஹைீஃப் ெிளக்கிேயதாடு, ஜகாத் ெைங்கல் முபேப்ைடுத்தப் ைடுமாேின்
கிபடக்கப்வைறும் ைைன்கபளயும் வெகுொக எடுத்துபேத்தார்.
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ஈமான் ைாேம்ைாிே ெிபளோட்டு யைாட்டி
நாள்: மார்ச் 17, 2017
அல்ைாஹ்வுபடே மாவைரும் கிருபைோல், நமது அமீேகம் ஈமான் சார்ைாக, நமதூர்
ைாேம்ைாிேத்பத நிபைவூட்டும் ெபகேில், ஈமாைிே கைாச்சாே சங்கமம் & ைாேம்ைாிே
ெிபளோட்டுகள் நிகழ்ச்சி, ஜபீல் பூங்காெில் இைியத நபடவைற்ேது.
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முன்ைதாக Safety Engineer சயகாதேர் யஷக் பீர் அெர்களின் warm up ைேிற்சி மற்றும்
முதலுதெி ெிளக்கங்களுடன் ெிபளோட்டுக்கள் ஆேம்ைிக்கப்ைட்டை. ஆேம்ைமாக நமதூர்
மண்ொசபையுடன் கூடிே மண் ெிபளோட்டுக்களாை ைம்ைேம், வைாெபள (யகாலிக்காய்)
மற்றும் குச்சிக்கம்பு யைான்ே ெிபளோட்டுக்கபள ெந்திருந்த சயகாதேர்கள் ெிபளோடி
மகிழ்ந்தைர்.
ஏர்ொடிேிலுள்ள முஹல்ைாக்களின் வைோில், பைத்துஸ்ஸைாம் (BS), வைப்பை ெளவு (LV),
கட்டபளத் வதரு (MMM) மற்றும் யமை நடு கீை முஹல்ைா (MNK) எை நான்கு அணிகளாகப்
ைிாிக்கப்ைட்டு, அெற்றுக்கு முபேயே சயகாதேர். யஷக் உதுமான், சயகாதேர். ஷம்சுதீன்
ஷாஃைி, சயகா. இப்ோஹிம் கைி மற்றும் சயகா. ேஃபீக் ஆகிே ஈமான் மூத்த உறுப்ைிைர்கள்
அணித் தபைெர்களாக நிேமிக்கப்ைட்டு யைாட்டிகள் நபடவைற்ேை.
குழுப் யைாட்டிகளில் முதைாெதாக, ஏழு கல் ெிபளோட்டு மிக சுொேஸ்ேமாக நபடவைற்ேது.
ெேது ெித்திோசம் ைாோது, அபைெரும் ைந்பத மாற்றுெதும், கல்பை அடுக்குெதுமாக குழு
உணர்யொடு கைகச்சிதமாக நபடவைற்ேது.
அதபைத் வதாடர்ந்து ெேது ொாிோக (40 ெேதுக்கு யமல், 30 to 40 மற்றும் 30க்கு கீழ்)
ஓட்டப்ைந்தேம் நபடவைற்ேது. ெேதாைெர்கள் கூட தன்பை மேந்து துடிப்புடன் ஓடிேது
சுகமாை சுொேஸ்ேம். நம் சங்கமத்பத சங்பக வசய்யும் ெிதமாக இபேேருளால் யமகங்களும்
ொைில் சங்கமித்து வமல்லிே வதன்ேலுடன் யமலும் ைேெசப்ைடுத்திேது. சுப்ஹாைல்ைாஹ்!

ஜு ம்மா வதாழுபகக்குப் ைின் மதிே உணவு ெைங்கப்ைட்டது. ைந்திேிலும் ைாேம்ைாிேத்பத
ைபே சாற்றும் ெிதமாக தபை ொபை இபைேில் நமதூர் வநய்ச்யசாறு, கேியுடன் கத்தாிக்காய்
ைருப்பும் ைேிமாேப்ைட்டது. ைையைருக்கு அது கல்ோணப் ைந்திபே நிபைவூட்டிேது.
உண்ட மேக்கம் முடியும் முன்யை கேிறு இழுக்கும் யைாட்டி வதாடங்கிேது. கேிற்றுடன்
கல்புகளும் ைிண்ணிப் ைிபணந்து சயகாதே ொஞ்பசயும், சலிப்ைில்ைா மகிழ்ச்சியும்
சங்கமித்தது. முத்தாய்ப்ைாக நபடவைற்ே கைடி யைாட்டி காண்யைாபே கெரும் ெண்ணம்
சுறுசுறுப்ைாக இருந்தது. கைடி கைடி எை ைாடி ெருைெர் மட்டுமின்ேி கூடிேிருப்யைாரும்
மைக்கண்ணில் தங்கள் ைதின்ைருெ கைடிகபள அபசயைாட்டுக் வகாண்டிருந்தைர்.
இதைிபடயே ைாேம்ைாிேத்பத ைபே சாற்றுெதில் நாங்களும் சபளத்தெர்கள் அல்ை எைக்
கூறும் ெிதமாக, வைண்களும் தங்கள் ைங்குக்கு ைல்ைாங்குைி, ைாண்டி, யகாயகா எை
ைைெிதமாை வைண்களுக்யக உாித்தாை புோதை ெிபளோட்டுக்கபள களித்து மகிழ்ந்தைர்.
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நமதூாின் யைச்சு ெைக்கில் இருந்த புோதை வசாற்கபள எழுதிக் வகாடுக்கும் யைாட்டிேில்
அபைெரும் ஆர்ெமுடன் கைந்து, “நாோங்கி”, “ைாந்தர்” வதாடங்கி “வெள்ளக்யகாைி”,
“வைால்ைாமுருெம்” ெபே நம் மண்ணுக்யக உாித்தாை ெைக்கு வசாற்கபள ொாிக்
வகாட்டிெிட்டைர். யமலும் இளம் சிறுெர் சிறுமிேருக்காை சிேப்பு யைாட்டிகளாக ஓட்டப்
ைந்தேம், மியுசிக்கல் ைால் மற்றும் ைலூன் உபடத்தல் யைாட்டிகள் குட்டீஸ்களின் ெைக்கமாை
ஆேொேத்துடன் நபடவைற்ேது. அல்ஹம்துலில்ைாஹ்!
சங்கமத்தின் இறுதி அமர்ொக , சிந்பதக்கு ெிருந்தளிக்கும் ெிதமாக , நமதூாின் கைாச்சாேம்,
ைண்ைாடுகளின் ெேைாற்று சுெடுகளிலிருந்து , ெிைாடி ெிைா யகட்கப்ைட்டு, சாிோை ைதில்
வசான்ைெர்களுக்கு “ேர்ைாத்” ஆெணப்ைட USB ைாிசாக ெைங்கப்ைட்டது.
யமலும் சிறுெர் சிறுமிோின் கைாச்சாே உபடக் காட்சி நபடவைற்ேது. அதில் சிறுெர்கள்
நமதூர் ைாேம்ைாிே சாேம், யெட்டி, வதாப்ைியுடனும், சிறுமிகள் ைொபட, சட்பட, தாெணி
மற்றும் ைட்டு யசபையுடனும் ெந்தது – நம்ம ஊர் கண்மா ைாபஷேில் வசால்ெதாைால் “ஒரு
மாாி ைட்சணமா இருந்துச்சு”.

ைாேம்ைாிேம் – வெறும் ெிபளோட்டிலும் உபடேிலும் நின்ோல் யைாதுமா?.. அதபை அடுத்த
தபைமுபேக்கும் எடுத்துச் வசல்லும் ெிதமாக, “ யெர்கபளத் யதடும் ெிழுதுகள்” என்ே
தபைப்ைில் குைந்பதகள் தங்களின் குடும்ை ெம்சா ெைிபே வசால்லும் யைாட்டி நபடவைற்ேது.
சிை குைந்பதகள் 4 மற்றும் 5 தபைமுபேகபள வசால்லி அபைெபேயும் அசத்திேது.
அல்ஹம்துலில்ைாஹ்! அதபைத் வதாடர்ந்து ைாிசளிப்புகளுடன் நிகழ்ச்சி இைியத நிபேவு
வைற்ேது.
ஈமான் ெிபளோட்டுத் துபே வைாறுப்ைாளர் பஜனுல், ஆயைாசபைக் குழு உறுப்ைிைர்
அல்தாஃப் மற்றும் தவ்ஃபீக் குழுெிைர் நிகழ்ச்சிக்காை ஏற்ைாட்பட சிேப்ைாக
வசய்திருந்தார்கள். முதல் முேற்சி என்ோலும் சிேப்ைாக இருந்தது என்றும், வதாடர்ந்து இது
யைான்ே சந்திப்புகள் நடத்தப்ைட யெண்டும் எைவும் கைந்து வகாண்யடார் கருத்து
வதாிெித்தைர்.
இந்நிகழ்ச்சி மூைம் இபளயோர் முதல் வைாியோர் ெபே தங்களது இளபமக் காைத்துக்கு ஒரு
ாிபெண்ட் ைட்டன் அழுத்தி வசன்று ெந்தபதப் யைான்ே ஒரு உணர்பெப் வைற்ோர்கள்
என்ோல் அது மிபகேல்ை. கணிணி ெிபளோட்டுகளிலும் பகப்யைசிகளிலும் சிக்கித்
தெிக்கும் இந்த காைகட்டத்தில், உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் புத்துணர்வூட்டும் நமது
ைாேம்ைாிே ெிபளோட்டுக்கபள ைல்ைாண்டுகள் கைித்து ஆடி, ஓடி களித்த உெபகயுடனும்
மைரும் நிபைவுகளுடனும் அபைெரும் துஆவுடன் ெிபடவைற்று வசன்ோர்கள். அல்ைாஹ்
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நம் சயகாதேத்துெத்பத இம்மாதிாி நிகழ்ச்சிகளின் மூைம் யமலும் வமருயகற்ேி இம்பமக்கும்
மறுபமக்கும் ைேனுள்ள மக்களாக நம்பம ஆக்கி அருள்புாிொைாக! ஆமீன்!
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ஈமான் ைாேம்ைாிே ெிபளோட்டு யைாட்டி
நாள்: டிசம்ைர் 29, 2017
சிேப்ைம்சங்கள் :
நமது ைாேம்ைாிே ஊர் ெிபளோட்டுக்கபள நாமும் நமது தபைமுபேகளும் அேியும்
வைாருட்டு கீழ் காணும் ெிபளோட்டு யைாட்டிகள் ஏற்ைாடு வசய்ேப்ைட்டுள்ளை.
சயகாதேர்களுக்காக…
1. கைடி
2. ஆைிேம் மைிோைிேம்
3. கசகசா
4. உேிேடி
5. ஏழு கற்கள்
6. யகாலிக்காய்
7. ைம்ைேம்
8. குச்சி கம்பு
9. ொர்த்பத ெிபளோட்டு (தற்யைாபதே புைக்கத்தில் இல்ைாத மபேந்து யைாை நமதூர்
ொர்த்பதகபளக் வகாண்டு 3 நிமிடம் யைச யெண்டும் அதிகமாை ொர்த்பதகபள
ைிேயோகிப்ைெர் வெற்ேிோளர்)
சயகாதாிகளுக்காக…
1. சிட்டிக்கல்
2. ைல்ைாங்குைி
3. ைாண்டி (வநாண்டி)
4. வகாை வகாைோ முந்திாிக்கா
5. குச்சி குச்சி தாம்பூைம்
6. வமாைிேின்ேி ைைவமாைி (சீட்டில் எழுதி பெக்கப்ைட்டுள்ள ைைவமாைிகபள
ஒவ்வொருெோக ெந்து எடுத்து அந்த ைைவமாைிபே நடித்து காட்ட யெண்டும். மற்ேெர்கள்
அதபை எது எை வசால்ை யெண்டும்)
குைந்பதகளுக்காக…
• ைாேம்ைாிே உபட யைாட்டிகள் (Traditional Dress Competition) ,
• ைபைே ஏர்ொடி ைற்ேி புதிே தபைமுபே
முந்திே காைத்தில் நமதூாின் ைாேம்ைாிேம் கைாச்சாேம், இேற்பக ெளம் (நம்ம ஆறு) மற்றும்
நிபைவுகள் ைற்ேி வீட்டிலுள்ள வைாிேெர்களிடம் யகட்டு குைந்பதகள் 3 நிமிடங்களில்
வசால்லும் யைாட்டி. இதன் மூைம் நமக்கு சிேந்த நிபைவுகள் மட்டுமின்ேி , அடுத்த
தபைமுபேக்கு ஒரு எழுதப்ைடாத ெளமாை ஏர்ொடிேின் ெேைாறு pass ைண்ணப்ைடும்
ொய்ப்பு ஏற்ைடும். இன்ஷா அல்ைாஹ், இதற்காக தங்களது குைந்பதகபள தோர் வசய்ேவும்.
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• ஐஸ்ைால், கன்ைி மூபை மற்றும் கிளி ெந்து நுள்ளி யைா
• எளிே ஆங்கிை ொக்கிேங்களுக்கு கைப்ைின்ேி தமிைில் வசால்லுதல்
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Photos Part 3

இைிே இஸ்ைாமிே குடும்ைம் / ெளரும் தபைமுபேபே ொர்த்வதடுக்கும் ெைிமுபேகள்
ெைங்கிேெர்: டாக்டர். அப்துல்ைாஹ் வைாிோர்தாசன், ஏர்ொடி
நாள் : யம 23, 2011

2011 ஆம் ஆண்டு யம மாதம் 23 ஆம் யததி ஏர்ொடி க்கு ஈமான் அேக்கட்டபளேின்
அபைப்பை ஏற்று டாக்டர். அப்துல்ைாஹ் வைாிோர்தாசன் அெர்கள் ெருபக
புாிந்திருந்தார்கள். அன்று காபை பைத்துஸ்ஸைாம் மஸ்ஜித் மாடிேில் “இைிே இஸ்ைாமிே
குடும்ைம்” என்ே தபைப்ைில் வைண்களுக்காை ஒரு சிேப்பு அமர்பெ ஏற்ைாடு
வசய்திருந்யதாம். வைண்கள் எதிர்வகாள்ளும் அபைத்து ெிதமாை உளெிேல் ைிேச்சபைகபள
மிக எளிபமோை முபேேில் தைது சிற்றுபேேில் எடுத்துபேத்தார். யகள்ெி ைதில் நிகழ்ச்சிக்கு
முக்கிேத்துெம் வகாடுக்கப்ைட்டிருந்த இந்த காபை அமர்ெில் வைண்கள் வைாிதும் ைேன்
வைற்ேைர்.

அயத நாள் மாபை 5 மணி முதல் மீைாது பமதாைத்தில் ஏற்ைாடு வசய்திருந்த வைாதுக்
கூட்டத்தில் டாக்டர் அப்துல்ைாஹ் (வைாிோர்தாசன்) அெர்கள் “ெளரும் தபைமுபேபே
ொர்த்வதடுக்கும் ெைிமுபேகள்” என்ே தபைப்ைில் சிேப்புபேோற்ேிைார்கள். ஏர்ொடி
மட்டுமல்ைாது சுற்று ெட்டாேப் ைகுதிகளாை காேல்ைட்டிணம், திருவநல்யெலி மற்றும்
நாகர்யகாெிலில் இருந்தும் கூட ஏோளமாை மக்கள் கைந்து வகாண்டு ைேைபடந்தார்கள்.
குைந்பதகளின் உளெிேல் முதல், இபளஞர் ைருெ யகாளாறுகள், தம்ைதிகளுக்காை
அேிவுபேகள், ெேதாை வைற்யோர்கள் எதிர்ைார்க்கும் உேவுகளும், அனுசேபையும் எை
ொழ்ெின் அபைத்து ைகுதிகபளயும் தைது நீண்ட உபேேில் ெிளக்கமாக எடுத்துபேத்து
ைார்பெோளர்கள் அபைெபேயும் தைது நபகச்சுபெ கைந்த யைச்சாற்ேைால்
கெர்ந்திழுத்தார் என்ோல் மிபகோகாது. வதாடர்ந்து ஏற்ைாடு வசய்ேைட்டிருந்த யகள்ெி ைதில்
நிகழ்ச்சிேில் யகட்கப்ைட்ட அபைத்து யகள்ெிகளுக்கும் ெிளக்கமாக ைதிைளித்தார்.
காபை மாபை அமர்வுகளில் நூற்றுக்கும் யமற்ைட்ட யகள்ெிகள் யகட்கைட்டது. மிக மிக
சுொேஸ்ேமாக நள்ளிேவு ெபே நீடித்த இந்த இேண்டாம் அமர்வு, யநேம் கருதியே முடிக்க
யெண்டிே நிபைக்கு ஏற்ைாட்டாளர்கள் தள்ளைட்டார்கள்,
மறுநாள் யம மாதம் 24 ஆம் யததி காபை கட்டபளத் வதருெில் பெத்து ைிேத்தியேகமாக
ஜமாஅத் / இேக்க வைாறுப்புதாாிகளுக்காை சிேப்பு அமர்வு ஏற்ைாடு வசய்திருந்ததில்
இஸ்ைாமிே சமூகம் எதிர்வகாண்டிருக்கும் சொல்களும் அதற்காை தபைபமத்துெ
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ஏற்ைாடுகளும் என்ே ாீதிேில் ஒரு கைந்துபேோடல் அமர்வும், அதில் குேிப்ைாக ெிொகேத்து
ெிடேங்களில் வைாறுப்புதாாிகள் எவ்ொறு யைணுதைாக நடந்து வகாள்ள யெண்டும் என்று
தைது உளெிேல் வதாடர்ைாை ஆய்வுகள், தாம் சிகிச்பச அளித்த அனுைெங்களின்
அடிப்ைபடேிலும் டாக்டர் அப்துல்ைாஹ் அெர்கள் நிர்ொக வைாறுப்ைில் இருக்கும்
சயகாதேர்களுக்கு ைேிற்சிேளித்தது மிகவும் ைேனுள்ளதாக இருந்தது.
மைச்சிபதவு ைாதிப்புள்ளெர்களுக்காை தைிப்ைட்ட கவுன்சிலிங்கும் ஏற்ைாடு
வசய்ேப்ைட்டதில் சுற்று ெட்டாே மக்கள் உட்ைட ஏோளயமாயைார் Dr. அப்துல்ைாஹ்
அெர்களிடம் ஆயைாசபை வைற்று ைேைபடந்தைர்.
அப்துல்லாஹ் வபாியார்தாசன் அவர்கைின்
இந்த நிகழ்சிக்காை வீடியோ காண கீயை
உள்ள QR ரகாளட ஸ்ரகன் வசய்யவும்
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திருக்குர்ஆன் ஒரு ொழும் அற்புதம்.
- தஞ்பச ஜைாலுதீன் –
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------அல்ஹம்துலில்ைாஹி ேப்ைில் ஆைமீன். அஸ்ஸைாத்து ெஸ்ஸைாமு அைா ேஸூலிஹில் காீம்..
உைகில் உள்ள அபைத்தும் அகிைம் வதாடங்கி அகிைத்தின் அத்தபையும், சுெைம், நேகம்,
ஆதம் வதாடங்கி அபைத்து மைித இைங்கள் எை அபைத்துயம எல்ைாம் ெல்ை
அல்ைாஹ்ொல் ைபடக்கப்ைட்டது. ஒன்யே ஒன்பேத் தெிே, அதுதான் திருக்குர்ஆன். அது
ைபடக்கப்ைடெில்பை.. மாோக ஏக இபேெைால் யைசப்ைட்ட அருளப்ைட்ட அற்புதம்.
يَاأَيُّهَاالنَاسُقَدْجَاءَكُمْبُرْهَانٌمِنْرَبكُمْوَأَنْزَلْنَاإِلَيْكُمْنُورًامُبِينًا

(4:174)

மைிதர்கயள! உங்கள் இபேெைிடமிருந்து உங்களுக்கு (உறுதிோை) அத்தாட்சி

ெந்து ெிட்டது. வதளிொை யைவோளிபேயும் உங்களிடம் இேக்கி பெத்துள்யளாம்.
அத்தாட்சி என்கிோன் அல்ைாஹ். நைிமார்கள் அபைெருக்கும் அத்தாட்சிகபள அற்புதங்கபள
அல்ைாஹ் அருளிைான். மூஸா நைிக்கு பகத்தடி கிபடத்தது யைால், ஈஸா நைிக்கு பகயே
அத்தாட்சிோய் அபமந்தது யைால் சுபைமான் நைிக்கு ைேபெகள் கட்டுப்ைட்டது யைால் யூசுப்
நைிக்கு

கைவு

ெேப்ைட்டது

யைால்

அபைத்து

நைிமார்களுக்கும்

அத்தாட்சிகபள

அற்புதங்கபள அருளிே அல்ைாஹ் அெைது ஹபீப் நைிகள் நாேகம் (ஸல்) அெர்களுக்கு
அருளிே அத்தாட்சி தான் திருக்குர்ஆன்.
இந்த

இபேயெதம்

ேஸுலுல்ைாஹ்

(ஸல்)

அெர்கள்

இறுதித்துாதயே

என்ைதற்காை

சான்ோகவும் அத்தாட்சிோகவும் கூட அருளிேிருப்ைதும் ஓர் அற்புதயம! எப்ைடி? மூஸாெின்
(அபை) பகத்தடி மூஸா நைிக்கு மட்டுயம. ஈஸாெின் (அபை) பகயோ ஈஸா நைிேிடம்
மட்டுயம. ஆைால் ேஸுலுல்ைாஹ்வுக்கு (ஸல்) கிபடத்த அத்தாட்சியோ அெர்களுக்குப்
ைிேகும்

நம்

எல்யைாாிடத்திலும்

வதாடர்ந்து

கிோமத்

நாள்

ெபேக்கும்

அற்புதமாய்,

அத்தாட்சிோய்.
திருக்குர்ஆன் மானுடத்பதப் புேட்டிப் யைாட்ட மாற்ேங்கள் மற்வோரு ஆச்சாிேம். அேபுைகம்
அேிவுச் வசருக்கில் ஆணெத்தில் ஆட்டம் யைாட்ட காைத்தில் ஒரு உம்மி நைிபேக் வகாண்டு
தன் ெசைங்கபளப் ைேெச் வசய்தாயை ெல்ை அல்ைாஹ்.
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தறிவகட்டுத் திாிந்த அேைிேர்கபள புடம் யைாட்ட சஹாைாக்களாக மாற்ேிேது இந்தக் குர்ஆன்
தாயை. குைச் வசறுக்கில் யகாயைாச்சிே மைிதர்கபள குணக்குன்றுகளாய் மாற்ேிேது இந்தக்
குர்ஆன் தாயை.
உபடபம முதல் உேிர் ெபே அபைத்பதயும் இஸ்ைாத்திற்கு முன் துச்சவமை வசேல்ைட
பெத்தது இந்தக் குர்ஆன்தாயை.

உேம் வகாண்ட உமர் ேலி அெர்கபள உருக பெத்த ொர்த்பதகளும் இந்தக் குர்ஆைில் தாயை.
ஏன் இறுமாப்புக் வகாண்டிருந்த மக்கத்துக் காஃைிர்கபளயும் மபேந்திருந்து யகட்டு கிேங்க
பெத்ததும் இந்தக் குர்ஆன் தாயை.
ஆேினும்.. ஆேினும்.. ஆேினும்..

மாற்ேத்தின் மூைதைமாை இந்தக் குர்ஆன் இப்யைாது

நம்மிடம்.. நாயமா..
ைேக்கத்துக்காய் யைார்த்தி பெத்து ைாத்திஹா ஓதுெதற்கு மட்டும் ைேன்ைடுத்துகியோம்.
ஓதுகியோம் .. ஒன்றும் ெிளங்காதெர்களாய்..
யகட்கியோம்.. எந்தச் சைைமும் ஏற்ைடாதெர்களாய்..
இதேத்திற்காை அருமருந்து எை அல்ைாஹ் கூறுெபத உணோமல் எங்வகங்யகா நிொேணம்
யதடுகியோம்.
வசால்ெதும் புாிெதில்பை. வசால்லிக் வகாடுக்கவும் வதாிெதில்பை.
ஆேிேக் கணக்கில் புத்தகங்கபள யமேத்வதாிந்த நமக்கு, யமபதோய் திாிந்த நமக்கு இந்த
ஒயேவோரு புத்தகம் மட்டும் புாிோமல் யைாைது ோாின் சூழ்ச்சி?
ٍمدَكِر
ُ ْوَلَقَدْيَسَرْنَاالْقُرْآنَلِلذكْرِفَهَلْمِن
புாிந்து வகாள்ெதற்காக இந்தக்குர்ஆபை எளிதாக்கிேிருக்கியோம் எை ஒன்றுக்கு நான்கு
முபே அதுவும் ஒயே அத்திோேத்தில் வசால்கிோன். (அல் கமர்) ம்ஹும் புாிேைன்ைா
புாிேைதான் எை வதளிொக இருக்கியோம்..
ஆங்கிைம் இந்தி மபைோளம் ... ஏன் அந்த மாதச் சம்ைளம் ைார்க்க அேைிபேக் கூட ஹாதா
மால் ஹாதா என்று கற்றுக் வகாண்யடாம். ஆைால் அல்ைாஹ்ெின் ெசைம் மட்டும்.. ம்ஹும்..
மறுபமேில் நமக்கு சிைாாிசு வசய்யும் இேண்டு: ஒன்று குர்ஆன், மற்வோன்று கண்மணி நாேகம்
ஸல் அெர்கள்.
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அந்த மறுபமேின் மஹ்ஷர் பமதாைத்தில் நைிமார்கள் அத்தபை யைரும் ோ நஃப்ஸ்! ோ
நஃப்ஸ்! என்று அேற்ேிக்வகாண்டிருக்கும் யெபளேில்.. ோ உம்மத்தி ோ உம்மத்தி எை
நம்பமப் ைற்ேியே கெபைப்ைடும் நமது நாேகம் (ஸல்) அெர்கள். திருக்குர்ஆபை புேக்கணித்து
ொழ்ந்தால், அல்ைாஹ்ெின் மன்ேத்தில் முபேேிடுொர்கள் என்ோல் நமது கதி என்ை என்று
எண்ணிப் ைார்ப்யைாமா?

َاْللرَسُولُيَارَبإِنَقَوْمِياتَخَذُواهَٰذَاالْقُرْآنَمَهْجُورًا
َ وَق

25:30 ''என்னுபடே இபேொ நிச்சேமாக என் சமூகத்தார் இந்த குர்ஆபை முற்ேிலும்
புேக்கணித்து ஒதுக்கி ெிட்டார்கள்'' என்று (நம்) தூதர் கூறுொர்.
ெிஞ்ஞாைம் முன்யைேிே இந்தக் காைத்தில் திருக்குர்ஆன் கற்றுக் வகாள்ள ஏகப்ைட்ட எளிே
ெைிகள் ெபககள் ெந்து ெிட்டது. ஏர்ொடி சயகாதேர்கள் சிைர் அபதப் யைான்ே எளிே
ெபகப்ைாடங்கபளப் ைடித்து ஆசிாிேத் தகுதிபேயும் அபடந்து ெிட்டார்கள். மாஷா
அல்ைாஹ்!
الرَحْمَٰنُ عَلَمَ الْقُرْآن
அர் ேஹ்மான், அென் தான் குர்ஆபைக் கற்றுத் தந்தான் எை அல்ைாஹ் அர் ேஹ்மான்
அத்திோேத்தில் கூறுகிோன். அல்ைாஹ் கற்றுக் வகாடுத்தது நிச்சேமாக எளிதாகத்தான்
இருக்கும், மைதாே நம்புயொம். திருக்குர்ஆன் ைடிக்க உறுதி வகாள்யொம். அதன் அர்த்தத்பத
அேிந்து நம்பம வசம்பமப் ைடுத்திக் வகாள்யொம். அென் வைாருத்தம் வைறுயொம்.
மறுபமேில்

திருக்குர்ஆனும்

சிைாாிசு

வசய்யும்.

திருக்குர்ஆைிே

மைிதர்களாைதால்

ேஸுல்ைாஹ் (ஸல்) அெர்களின் சிைாாிசும் கிபடக்க சுெைத்தின் வசாந்தக்காேர்களாய் ெைம்
ெருயொம். ெல்ை அல்ைாஹ் அருள் புாிொைாக! ஆமீன்!

ெஸ்ஸைாம்.
தஞ்பச ஜைாலுதீன்
அல்யகாைர் – சவுதி அயேைிோ.
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ஈமான் அறக்கட்டளை 2017ம் ஆண்டு ெடத்திய ெம்பியாறு ெிளனவளலகள்
கவிளதப் ரபாட்டியில் இரண்டாம் பாிசு வபற்ற கவிளத
நம்ைிோறு நிபைெபைகள்
- சரகாதரர் பஷீர் (மின்பாஷி) இப்னு ஸாஹிப்-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------யமாண்ட ைாய்ச்சுருட்டி..
தபைேில் சுமந்தைடி..
ெிடிந்தும் ெிடிோத..

சிக்குப் ைிடித்து
சிக்கி தெிக்கிேது.
***************************
ஆற்ேின் ைடுபககயளாடு
அபடோளம் வதாபைத்தது

பெகபே ெிளும்ைில்..
அபேத் தூக்கத்துடன்..
குளித்வதழுந்த நாள்முதயை
ஒட்டிக்வகாண்டது..
என் ஆறு....
***************************
ஆற்யோே... அபைவமாைிேில்..
காற்ேில் தன்
ொழ்வெழுதிே நாணலில்.
பம நபைத்து
ெண்ணத்தில் ஒளிர்ந்த
அலிப்... யை.. யதக்கள்..
உேிர் வமய்கள்.
***************************
நிர்மா வநகிைிக்குள் நீந்தி...
ைள்ளிொசல் அகலுக்குள்..

ஆறு யநான்பு.... வைருநாட்கள்.
***************************
அன்று..
கட்டிே மணல்வீடுகபள...
ஆறு கபேத்தது.
இன்று...
கட்டிே வீடுகள்..
ஆற்பே கபேத்தது.
***************************
உைக்கா..
ஊற்ோல் ஊட்டியைன்...?
புதர்களுக்கிபடேில்..
வெட்கிப் ைதுங்கி..
புழுொய் வநளியும்.. ஆறு.
***************************
அைியும்... ஆற்ேின்
மிக சமீைமாகயெ..
நம் மண்ணபேகள்...
குேியீடு.

புைம்வைேர்ந்த மீன்களின்,
அபசவுகளால்.. எழுதப்ைட்டை
ைள்ளிக்கும் எைக்குமாை..
வதாடர்புகள்.
***************************
அத்தபை கள்ளக்குளிேலுக்கு

***************************

ைின்னும், ைிாிோமல்...

ைொைி, வைாத்தி, வகண்பட

கால்சட்பட பைக்குள்
தங்கி யைாை
மணல் துகள்தான்..
மவுை சாட்சிகளாய்..
அன்றும் இன்றும்..
***************************
ஊருக்கு நடுயெ

நீை நிே ஊசித்தட்டான்
அத்தபை ஓைங்களும்
மண்யணாடு குபைந்த சாந்தாக..
வீட்டுச் சுெர்களுக்குள்..
ஒலித்துக் வகாண்டிருக்கும்..
மேந்தும் வசெிமடுத்து
ெிடாதீர்கள்..
குற்ே உணர்வுகளில்
உங்கள் தூக்கம்
கபைந்து ெிடக்கூடும்

ெகுவடடுத்து ஓடுபகேில்..
கபேகளாய்...
அைகு ைார்த்துக்வகாண்ட
ஊர்தான்
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”குர்ஆபைக் கற்று அதபைப் ைிேருக்கும் கற்று வகாடுப்ைெயே உங்களில்

மிகச் சிேந்தெர் ”
( நைிவமாைி - அறிவிப்பாைர்: உஸ்மான்(ரலி) - நூல்: புஹாாி)
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ஈமானிய வமாட்டுக்கள் – மீண்டும் ஓர் மதீனாவுக்கான வித்துக்கள்
1978 ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட ெமது ஈமான் அறக்கட்டளை கடந்த 40 வருடங்கைாக .
அல்லாஹ்வுளடய கிருளபயால் , ெமதூர் ஏர்வாடி மக்கைின் கல்வி, வபாருைாதார , சமூக
ரமம்பாட்டுக்காக பல்ரவறு வபாருைாதார உதவிகளையும் அறப்பணிகையும் சிறப்பாக
வசய்து வருகிறது . இந்தப் பணிகைின் ஒரு பகுதியாக ெமதூளர ஒரு முன்மாதிாி முஸ்லிம்
ஊராக மாற்றுவதற்கும் , அளனத்து சிந்தளனப் பிாிவினளரயும் சமூகத்ளதயும்
ஒருங்கிளணத்து ஒரு inclusive society உருவாக்கவும் , ெமது வருங்கால வைரும்
தளலமுளறளய சீாிய முளறயில் வார்த்வதடுக்கவும் - " மீண்டும் ஓர் மதீனா " என்ற
தளலப்பில் ஒரு ெீண்ட கால இலக்ளக ெிர்ணயித்து வசயல்படுவது என்று கடந்த 2012 ம்
ஆண்டு ெளடவபற்ற ஆரலாசளனக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்ப்பட்டது .
ஏர்வாடியில் சில சமூக சீர்ரகடுகள் ெளடவபற்று வருவளத அறிந்து , கவளலயுற்று, அவற்ளற
மாற்றுவதற்கான வழிவளககளை ஆராயும்ரபாது, ஊாில் மார்க்க கல்வியின் அடிப்பளட
பீடங்கைான மக்தப் மதரஸாக்கள் ெலிவளடந்து வருகின்றன என்பது வதாிய வந்தது. எனரவ
ெமதூாின் வைரும் தளலமுளறளய ெல்வலாழுக்கத்துடன் மார்க்க சிந்தளனயுளடயவர்கைாக
வைர்க்க ரவண்டும் என்பதற்காக, மக்தப் இல்லாத மஹல்லாக்கைில் ஜமாத்துடன் இளணந்து
முளறப்படுத்தப் பட்ட பாடத்திட்டத்துடன் கூடிய மக்தப் மதரஸாக்கள் ஆரம்பிப்பது என்றும்
ஏற்கனரவ வசயல்பட்டுக் வகாண்டிருக்கும் மக்தப் மதரஸா ஆசிாியர்கள் மற்றும்
மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் முகமாக புதிய கருத்ரதாட்டங்களுடன் கூடிய மார்க்க திறன்
ரபாட்டிகள் ெடத்தி சிறப்பான பாிசுகள் வழங்குவது என்றும் முடிவாக்கப்பட்டது .
இதன்படி முதலாவதாக ஒரு முன்மாதிாி மக்தப் மதரஸா, UNWO அன்வாருஸ் ஸுஃப்பாவின்
பாடத்திட்டத்தில் ளபத்துஸ் ஸலாம் என்ற முஹல்லாவில் 2014 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவாியில்
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. முதலில் 80 மாணவ மாணவியளரக் வகாண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த
மக்தபில் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகைில் 140 க்கும் அதிகமான குழந்ளதகள் ரசர்ந்து பலன்
வபற்றனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ் இதளனத் வதாடர்ந்து ரமலும் ொன்கு மக்தப்கள் மற்ற
ஜமாஅத்தார்கைாளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது
இன்வனாரு பக்கம், ஏற்கனரவ வசயல்பட்டுக் வகாண்டிருக்கும் மக்தப் மதரஸாக்களை
ஊக்குவிப்பதற்காக , "ஈமானிய வமாட்டுக்கள்" என்ற இந்த ெிகழ்ச்சி கடந்த 2013 ஆம்
ஆண்டு முதல் ெடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் பல்ரவறு விதமான ரபாட்டிகள் ளவத்து
சிறப்பான பாிசுகள் வழங்கப்படுகின்றது.
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இந்த ரபாட்டிகள் குர் ஆன் , சுன்னா, ஸீரா , அஹ்லாக் , இலக்கியம் , ரபச்சுக்களல , களல
மற்றும் பாரம்பாியம் ஆகிய தைங்கள் சார்ந்த திறளமகளை வவைிக்வகாணரும் வண்ணம்
அளமக்கப்பட்டிருக்கும் .இந்த ரபாட்டிகைில் ஊர் முழுவதிலுமுள்ை சுமார் 18 லிருந்து 20
மதரஸாக்களை ரசர்ந்த சுமார் 300 க்கும் அதிகமான மாணவ மாண்வியர்கள் ஆர்வத்துடன்
கலந்து வகாள்கிறார்கள். 2018ம் ஆண்டு முதல் ெமதூளர சுற்றியுள்ை மற்ற ஊர்கைில் உள்ை
மக்தப் மதரஸாக்களுக்கும் அளழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ைது
ஈமானிய வமாட்டுக்கள் ெிகழ்ச்சியில் இதுவளர ெடத்தப்பட்ட மார்க்க அறிவுத்திறன்
ரபாட்டிகள் ெமது வைரும் தளலமுளறக்கு மார்க்க விழுமியங்கள் மீது பற்றும் ஆர்வமும்
ஏற்படுத்தும் வண்ணம் அளமந்துள்ைன, குழந்ளதகள் ஒவ்வவாருவரும் தனித்தன்ளம மற்றும்
தனித் திறளம மிக்கவர்கள் என்பளத கருத்தில் வகாண்டு எல்லா விதமான வவவ்ரவறு திறளம
வகாண்ட மாணவ மாணவியரும் கலந்து வகாள்ளும் வளகயில் வித்தியாசமான ரபாட்டிகள்
பல்சுளவயாக பகுக்கப்பட்டுள்ைன,
குர்ஆன் மனனம் / கிராஅத் ரபாட்டிகள் :
ஈமானிய வமாட்டுக்கள் ெிகழ்ச்சியின் அடிப்பளட அம்சமான அல்லாஹ்வின் ரவதத்ளத
அறிந்து மன்னம் ரசய்யும் இந்த ரபாட்டி, அருள்மளற குர்ஆளன அழகிய முளறயில் ,
சாியான உச்சாிப்புகளுடன் முளறயான தஜ்வீத் அடிப்பளடயில் ஓதுவதற்கான பயிற்சி.
சிறப்பான ெடுவர்களைக் வகாண்டு , தரமான ரதர்ந்வதடுப்பு வசய்து தங்க ொண்யங்கள்
பாிசாக வழங்கும் ரபாட்டி. ெமதூாிலிலிருந்து ஹாஃபிழ்கள் உருவாகி பல வருடங்கள்
ஆகிவிட்டன என்ற மனக்குளற எல்ரலாாிடமும் உள்ைது. இன்ஷா அல்லாஹ் இது ரபான்ற
வதாடர் மனனப் ரபாட்டிகள், ஹாஃபிழ்களை உருவாக்க ஈமான் எடுத்து வரும்
முயற்சிகளுக்கு முதற்படியாக இருக்கும் என்ற ஊக்கத்ளத அளனவருக்கும் ஏற்படுத்துகிறது
ஹதீத்கள் /துஆ மனனப் ரபாட்டிகள் :
ெம் வபருமானார்(ஸல்) அவர்கள் கற்றுத் தந்த வாழ்க்ளக வழிமுளறகளை மனதில் பதிந்து
அதன்படி வாழ வழிரகாலும் முயற்சியாகும், 40 ஹதீஸ்களை மனனம் வசய்பவர்கள்
மறுளமயில் மார்க்க அறிஞர்கைாக எழுப்பப்படுவார்கள் என்ற ெபிவமாழியும் ெிளனவுக்கு
வருகிறது.
ஸீரா - வினாடி வினா (QUIZ) ரபாட்டி :
ெபிகள் ொயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹிவஸல்லம் அவர்கைின் வாழ்விலிருந்து வினாடி
வினா (QUIZ) ரபாட்டி - ெபிகள் ொயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹிவஸல்லம் அவர்கைின்
வாழ்க்ளகளய ஸீராளவ முழுளமயாக மாணவர்கள் மற்றும் வபாது மக்கள் அறிந்து
வகாள்ளும் முயற்சியாகும்.ஒவ்வவாரு சுற்றும் சுவாரஸ்யமாக , அறிவுப் பசிக்கு விருந்தாக
அளமயும்
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சுட்டிக் குழந்ளதகைின் குட்டிக் களதகள் :
இது அளனவளரயும் வவகுவாக கவரும் ஒரு ெிகழ்ச்சியாகும், பால்மணம் மாறா இரண்டு ,
மூன்று வயது பிஞ்சு குழந்ளதகள் , தங்கள் மழளல வமாழியில் ெபிமார்கள் வரலாறு மற்றும்
இஸ்லாமிய வரலாறுகளை களத வடிவில் காண்ரபார் ரசிக்க வசால்லும் அழரக தனி தான் .
இதளனக் கண்டு ரசித்த ஒரு வவைியூர் சரகாதரர், ொவனல்லாம் 10ம் வகுப்பு படிக்கும் ரபாது
தான் ரமளடரயறும் வாய்ப்பு கிளடத்தது, அதுவும் ஒரு பாரதிளயரயா , ரெருளவரயா பற்றி
ரபசத் தான் வாய்ப்பு கிளடத்தது. ஆனால் இந்த மழளலகள் இைம் வயதிரலரய அவர்களுக்கு
ரமளடயில் உளரயாற்றும் பயிற்சியும் அதுவும் அல்லாஹ்ளவயும் அவனது ெபிமார்களையும்
பற்றி ரபசும் வாய்ப்பு கிளடத்துள்ைளத ெிளனத்தால் மிக்க சந்ரதாஷமாக இருப்பதாக
வெகிழ்ந்து கூறினார்.
இஸ்லாமிய ொடகங்கள் ரபாட்டி:
காட்சி ஊடகங்கைின் தாக்கம் உச்ச கட்டத்தில் இருக்கும் இந்த கால கட்டத்தில் , அந்த காட்சி
மற்றும் ரெரடி வசயல்முளற மூலமாக சமூகத்தில் விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு
மாறுபட்ட முயற்சி. இது ெமது மாணவர்கைின் ஆளுளமத் திறளமளய வைர்ப்பதற்காகவும்
பயன்படுகிறது. ஈமானிய வமாட்டுக்கைில் ெடந்த இந்த ொடகங்கைில் மக்களுக்கு
ரதளவயான பல்ரவறு கருத்துக்களை அழகாகவும் அற்புதமாகவும் வவைிக்வகாண்டு வந்தனர்
குழந்ளதகள். குறிப்பாக உறவுகளுக்கிளடரயயான பிரச்சளனகள், இளைஞர்கள் சந்திக்கும்
சமூக சீர்ரகடுகள், வட்டி , வரதட்சளண ரபான்ற சமூகக் வகாடுளமகள், ெீர் ரசமிப்பு மற்றும்
சுற்றுப்புற சுகாதாரம் ரபான்ற சூழலியல் பிரச்சளனகள் ரபான்ற அளனத்து தைங்கைிலும்
ெளடவபறும் யதார்த்த விஷயங்களையும் அதற்கான தீர்வுகளை வசால்லும் விதமாகவும்
வரலாற்று ெிகழ்வுகளை ெம் கண் முன் வகாண்டு வரும் விதமாகவும் இந்த ொடகங்கள் ெல்ல
தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
பட்டிமன்றம் மற்றும் கலந்துளரயாடல் ரபாட்டிகள்:
இந்தப் ரபாட்டிகள், அறிவுப் பாிமாற்றம் மற்றும் மதரஸா மணவர்களுக்கு ரபச்சாற்றளல
வைர்ப்பதற்கான வாய்ப்ளபக் வகாடுக்கும் ஒரு ெிகழ்ச்சி . ெடுவளரரய திணற ளவக்கும்
அைவுக்கு மாணவர்கைின் பங்கைிப்பு ஆச்சாியப் பட ளவத்தது.
கனவுகள் வமய்ப்படரவண்டும் ( ரபச்சுப் ரபாட்டி) :
இது மாணவ மாணவிகைின் ரபச்சுத்திறளனயும் சமூக ஆர்வத்ளதயும் வவைிக்வகாணரும் ஒரு
முயற்சியாகும். வருங்காலத்தில் தான் என்னவாக ஆக விரும்புகிரறன் என்பளதயும், அப்படி
ஆனால் ,அதன் மூலம் இந்த சமூகத்திற்கு என்ன வசய்ய விரும்புகிரறன் என்பளதயும்
ரகார்ளவயாக அழகிய வதானியில் ரமளடயில் உளரயாற்றி ெம் முக்கின் ரம விரல் ளவக்க
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ளவத்தனர் ெம் வருங்கால தளலவர்கள். பத்திாிக்ளக ஊடகவியலாைர், மாவட்ட ஆட்சிய்ர்,
காவல் துளற என பல்ரவறு கனவுகளை வவைிப்படுத்தினார்கள். இதில் சிறந்த
சிந்தளனகளை வவைிப்படுத்திய ரபாட்டியாைர்களை வதாடர்ந்து ஊக்குவித்து அவர்கைின்
கனவுகள் ெனவாக ஈமான் அறக்கட்டளை ஒத்துளழக்க ரவண்டும் என ரபாட்டியின்
ெடுவர்கள் ரகட்டுக் வகாள்ளும் அைவுக்கு சிறப்பாக இருந்தது,
களலப் வபாருள் மற்றும் ஓவியப் ரபாட்டிகள் :
குழந்ளதகைின் களல ஆர்வத்ளதயும், பளடப்பாற்றல் திறளமளயயும் வைர்ப்பதற்காகவும் ,
அறிவு சார் ரபாட்டிகளுக்கிளடயில் மாணவ மாணவியாின் இன்வனாரு பகுதியினளரயும்
ஊக்கப்படுத்தும் வபாருட்டு இந்த ரபாட்டிகள் வருடந்ரதாறும் வவவ்ரவறு தளலப்புகைில்
வவவ்ரவறு முளறகைில் ெளடவபறுகின்றன. முதல் இரண்டு வருடங்கைில் இஸ்லாமிய களல
கண்காட்சி ரபாட்டியாக ெடத்தப்பட்டது இஸ்லாம் சார்ந்த மாதிாி வடிவங்கள் , ஓவியங்கள்
அல்லது களலப் வபாருட்களை கண்காட்சிக்கு ளவத்து அளதப் பற்றி மானவர் குழுவினர் ஒரு
சிறு விைக்கம் வசான்னர்கள். அதளன அடுத்த ஆண்டில் என் எண்ணத்திலும் வண்ணத்திலும்
ஏர்வாடி என்ற தளலப்பில், ெமதூர் ஏர்வாடி பற்றிய தன்னுளடய எண்ணங்களை காட்சி
வடிவமாக ஓவியமாக, வளரந்து ளவத்திருந்தனர். அதளனத் வதாடர்ந்து கடந்த இரண்டு
வருடங்கைாக, காகிதத்தில் களலவபாருள் ரபாட்டி என்ற ரபாட்டியில் , வல்லவனுக்கு
புல்லும் ஆயுதம் என்ற முதுவமாழிக்கு ஏற்ப , காகிதம் அல்லது சார்ட் ரபப்பளர
அடிப்பளடயாகக் வகாண்டு தங்கள் வசாந்த முயற்சியில் கண்கவரும் களலவபாருள் மாதிாி
வசய்து காட்டினர் ெம் இைம் களல வல்லுெர்கள்
பாரம்பாிய ரபாட்டிகள் / கண்காட்சி :
இந்த தைத்தில் முதல் வருடத்தில் (2013), ெமது முந்ளதய தளலமுளற மக்தப் ஆசிாியர்கைின்
புளகப்படங்களையும் , பாரம்பாிய வபாருட்கைான ஓதும் பலளக ., மாலா ., அதன் எழுது
ரகால் மற்றும் பளழய குர் ஆன் பிரதிகள் ரபான்றவற்ளற கண்காட்சியாக
ளவக்கப்பட்டிருந்தது. அதளன அடுத்த வருடத்தில் திருக்குர் ஆனின் அறிவியல் உண்ளமகள்
பற்றிய கண்காட்சியும் , அடுத்து 2016 ம் ஆண்டில் ஒரு மிக வித்தியாசமான முயற்சியாக ,
ரவர்களைத் ரதடும் விழுதுகள் என்ற தளலப்பில் வம்சா வழி வளரபடப் ரபாட்டி
ெளடவபற்றது. இது மாணவ மாணவிகள் தங்கள் குடும்ப பாரம்பாியத்ளதயும், உறவுகளையும்
வதாிந்து ரபணுவதற்கான ஒரு புதிய முயற்சி அல்லாஹ்வுடய கிருளபயால்
ஆச்சாியப்படத்தக்க அைவில், குழந்ளதகளும் வபற்ரறார்களும் சிரத்ளத எடுத்து மறந்த
பரம்பளர வசாந்தங்களை ெிளனவில் வகாண்டு வந்து , அதிக பட்சம் 10 தளலமுளற வளர
படமாக வளரந்து ளவத்திருந்தது அளனவளரயும் வமய்சிலிர்க்க ளவத்தது. இந்த வாிளசயில்
கடந்த 2017ம் வருடம் , பாரம்பாிய மருத்துவ கண்காட்சி ரபாட்டி ெடத்தப்பட்டது. இன்று
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வணிகமயமாகிவிட்ட மருத்துவ உலகில் மளறந்துக் வகாண்டிருக்கும் ெமது அற்புதமான
பாரம்பாிய மருத்துவ முளறகளைப் பற்றிய விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துதல் மற்றும் ெமது
பாரம்பாிய மருத்துவ மகிளமகளை வைரும் தளலமுளறகளுக்குத் வதாியப் படுத்தும் முகமாக
இந்த ரபாட்டி ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டிருந்தது. இதளனக் கண்டு மகிழ்ச்சியளடந்த சில மூத்த
கண்மாமார்கள், இன்ளறய தளலமுளற மறந்த இந்த ளகமருந்துகளைவயல்லாம் கண்டு,
எங்கைது இைவயது ெிளனவுகளுக்கு வசன்றுவிட்ரடாம் என பூாிப்புடன் பாராட்டினார்கள்.
இளைஞர்களுக்கான ஆளுளமத்திறன் ரபாட்டிகள் :
குழந்ளதகளுக்கான இந்த ெிகழ்ச்சியில் , இளைஞர்களுக்கான பிரத்திரயக ரபாட்டிகளும்
ெடத்தப்பட்டு வருகின்றது. ெமதூர் இளைஞர்கைின் ஆளுளமத் திறளனயும் , சமூக
வபாறுப்புணர்ளவயும், வதாழில்நுட்ப அறிளவயும் வவைிக்வகாணரும் ஒரு புதிய முயற்சியாக
இந்த ரபாட்டிகள் திகழ்கின்றன. இதில் 2015ம் ஆண்டு ”ொன் எதிர்பார்க்கும் ஏர்வாடி” என்ற
தளலப்பில் இளைஞர்களுக்கான திளரக்காட்சித்திறன் ரபாட்டி (Power point Presentation
Competition) ெடத்தப்பட்டது . அதில் ரெர்மளறயாக , சமூக வபாறுப்புணர்வுடன் ெமதூர்
எப்படிவயல்லாம் இருக்கரவண்டும் என ொன் விரும்புகிரறன் என்பளதயும் ெமதூர் மார்க்க ,
சமூக , கல்வி , வபாருைாதார , சுற்றுபுற , சுகாதார மற்றும் கலாச்சார அடிப்பளடகைில்
ரமம்படுவதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான வழிமுளறகளையும் Power Point Presentation ல்
வதாகுத்து திளரயிட்டு விைக்கமைித்தார்கள் ெமதூாின் திறளம மிகு இளைஞர்கள். அதன்
வாிளசயில் கடந்த வருடம் 2017ம் ஆண்டு, ”எதிர்கால ஏர்வாடி” என்ற தளலப்பில் திட்ட முன்
வளரவு ரபாட்டி ( Project Presentation Competition) ெளடவபற்றது. இப்ரபாட்டி ஏர்வாடி
இளைஞர்கைிடம் ஆளுளமளய வைர்ப்பதற்காகவும் ஒரு வதாளல ரொக்கு சிந்தளனளய
உருவாக்குவதற்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டது. திட்டத்ளத சமர்ப்பித்த சரகாதரர்கள், சமூக ,
கல்வி , வபாருைாதார மற்றும் சுற்றுபுற , சுகாதார தைங்கைில் ெமதூளர ரமம்படுத்த ொம்
முன்வனடுக்க ரவண்டிய திட்டங்கள் பற்றி விாிவாக விைக்கமைித்தார்கள்.
வபாியவர்களுக்கான இலக்கியப் ரபாட்டிகள் :
ஈமானிய வமாட்டுக்கள் ெிகழ்ச்சிளய ஒட்டி , வபாியவர்கள் மற்றும் வபண்களுக்காக, மக்கைின்
சிறந்த எண்ணங்களையும், வைமான சிந்தளனகளையும் வவைிப்படுத்தும் விதமாக
இலக்கியப் ரபாட்டிகள் , கட்டுளர, களத மற்றும் கவிளத வடிவங்கைில் ெடத்தப்பட்டு
வருகின்றது, இதுவளர “மீண்டும் ஓர் மதீனா”, “உறவுகளைப் ரபணுரவாம்”, “ெிாின்றி
அளமயாது ெிளறவான ஏர்வாடி “ ரபான்ற தளலப்புகைில் கட்டுரளரப் ரபாட்டிகளும் ,
சிந்தளனளயத் தூண்டும் சிறுகளதகள் என்ற தளலப்பில் சிறுகளதப் ரபாட்டியும் , “ெம்பியாறு
ெிளனவளலகள்” என்ற தளலப்பில் கவிளதப் ரபாட்டியும் ெடத்தப்பட்டுள்ைன. இதில் மக்கள்
திரைாக கலந்து வகாண்டு தங்கள் ஆக்கங்களை சமர்ப்பித்து சிறந்த பாிசுகள் வபற்றுள்ைனர்.
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ஈமான் விருதுகள்:
இந்ெிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக ஊருக்கும் சமூகத்துக்கும் சிறப்பாக ரசளவ வசய்துவரும்
வபருமக்களை ரதர்ந்வதடுத்து அவர்கைின் பணிகளைப் பாராட்டி ென்றி வதாீவிக்கும்
வளகயில் "ஈமான் விருது" வழங்கி கவுரவிக்கப்படுகிறார்கள். இவ்வளகயில் மாற்று
மதங்களை ரசர்ந்த சமூக ரசவகர்களும் கண்ணியப்படுத்தப் படுகிறார்கள். வமர்ஸி
மருத்துவமளன மருத்துவர் டாக்டர் வஜயச்சந்திரன் மற்றும் ஆசிாியர் தங்கரவலு ஆகிரயார்
கடந்த வருடங்கைில் ஈமான் விருது வபற்றவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சிறப்பு வசாற்வபாழிவுகள்:
ெிகழ்ச்சியின் இறுதியில் வந்திருக்கும் வபற்ரறார்கள் மற்றும் வபாதுமக்கைின் சிந்தளனக்கு
விருந்தைிக்கும் வளகயில் தளலசிறந்த மார்க்க அறிஞர்களைக் வகாண்டு , இன்ளறய
காலகட்டத்துக்கு ரதளவயான தளலப்புகைில் சிறப்பு வசாற்வபாழிவும் ெடத்தப்பட்டு
இறுதியாக பாிசுகள் வழங்கப்படும் .இந்ெிகழ்ச்சியில் வபாதுமக்கள் சுமார் 700 to 800 ரபர்
திரைாக கலந்து பலன்வபறுவார்கள். இதில் குறிப்பாக வபண்கள் அதிக அைவில் கலந்து
வகாள்வார்கள்.
இது வளர ெடந்த சிறப்பு வசாற்வபாழிவுகைில்….
2013 ஆம் ஆண்டு திருச்சி ஜமால் முஹம்மது கல்லூாி ரபராசிாியர் "வமௌலவி இஸ்மாயில்
ஹஸனி" அவர்கள் " கலாச்சார சீர்ரகடுகளும் தீர்வுகளும் " என்ற தளலப்பிலும் ,
2014 ஆம் ஆண்டு இஸ்லாமிய அளழப்பாைரும் உைவியல் வல்லுனருமான "வமௌலவி
முஜிபுர் ரஹ்மான் உமாி" அவர்கள் "ெிம்மதி ரதடும் வெஞ்சங்கரை" என்ற தளலப்பிலும் ,
2015 ஆம் ஆண்டு மூத்த அறிஞரும் ெபிவமாழிகள் வமாழிவபயர்ப்பாைருமான "மவ்லவி
முஹம்மது கான் பாகவி அவர்கள் "மீண்டும் ஓர் மதீனா - ெம் உள்ைத்திலிருந்து ஊர் வளர .
" என்ற தளலப்பிலும் ,
2016 ஆம் ஆண்டு சிறந்த எழுத்தாைரும் ரபச்சாைருமான மவ்லவி. நூஹ் மஹ்லாி அவர்கள்
"சுவனம் ெமது வீடுகைில் " என்ற தளலப்பிலும்
2017 ஆம் ஆண்டு வசன்ளன மக்கா மஸ்ஜித் இமாமும் ஜம்மியத்துல் உலமா ஹிந்தின் மாதில
தளலவருமான மவ்லவி . மன்ஸூர் காஷிஃபி அவர்கள் " அய்ன தத்கபூன் - ெீங்கள் எங்ரக
வசல்கிறீர்கள் ? " என்ற தளலப்பிலும்
கலந்துக் வகாண்டு சிறப்பு உளரயாற்றினார்கள்.
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இவ்வாிளசயில் இவ்வருடம் 2018ம் ஆண்டு ஈமானின் 40ம் ஆண்டு விழாளவ முன்னிட்டு
ெடக்கவிருக்கும் ஈமானிய வமாட்டுக்கள் ெிகழ்ச்சியில் இலங்ளகயச் ரசர்ந்த பிரபல்
இஸ்லாமிய அறிஞரும் , இலங்ளக ஜம்மியத்துல் உலமாவின் துளணத் தளலவரும் , ஜம்ஜம்
அறக்கட்டளையின் ஸ்தாபகருமான ”மவ்லவி, யூசுஃப் முஃப்தி அவர்கள்”, “சமூக சீரளமப்பும் ,
சந்திக்கும் சவால்களும் “ என்ற தளலப்பில் உளரயாற்ற இருக்கிறார்கள் இன்ஷா அல்லாஹ்
மீண்டும் ஒரு மதினா என்ற ெமது இலட்சியப் பயணத்தில் ஒரு ளமல் கல்லாகரவ ஒவ்வவாரு
ஈமானிய வமாட்டுக்கள் ெிகழ்ச்சியும் அளமந்துள்ைது என்றால் அது மிளகயல்ல.
அல்ஹம்துலில்லாஹ் . அல்லாஹ்வின் மாவபரும் கிருளபயால் , இம்மாதிாி ஊக்கமூட்டும்
முயற்சிகள் காரணமாக, தற்ரபாது ெமதூாில் குறிப்பிடத்தக்க அைவில் மக்தப் பற்றி
விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ைது என்பதும் ஊர் முழுவதும் அளனத்து மக்தபுகைிலும் பயிலும்
மாணவ மாணவியாின் எண்ணிக்ளக கடந்த 5 வருடங்கைில் இரண்டு மடங்கு
அதிகாித்துள்ைது என்பதும் மகிழ்ச்சிக்குாிய விடயம் . அல்லாஹ்வுக்ரக எல்லாப் புகழும்
அல்லாஹ் ெம் எண்ணங்களை வபாருந்திக் வகாண்டு , முயற்சிகளை அங்கீகாித்து ,ெமது
இலக்கான மீண்டும் ஓர் மதினாளவ இவ்வுலகில் அளடயவும், ஈமானிய வமாட்டுக்கள்
மலர்ந்து மணம் வீசவும் மறுளமயில் ரமலான பாக்கியங்களை வபறவும் அல்லாஹ் கிருளப
வசய்வானாக,
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EMANIYA MOTTUKKAL 2013 photos

129

EMANIYA MOTTUKKAL 2014 photos

Link :
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EMANIYA MOTTUKKAL 2015 photos

Link :
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EMANIYA MOTTUKKAL 2016 photos

Link :

132

EMANIYA MOTTUKKAL 2017 photos

Link :
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ஈமானிய வமாட்டுக்கள் ரபாட்டிகைின் கண்வணாைித் வதாகுப்ளப
காண கீழுல்ல QR ரகாளட ஸ்ரகன் வசய்யவும்

ஈமானிய வமாட்டுக்கள் 2013

ஈமானிய வமாட்டுக்கள் 2014
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ஈமானிய வமாட்டுக்கள் ரபாட்டிகள் வளகப்பாடு
ஈமானிய வமாட்டுக்கள் ெிகழ்ச்சியில் ெடத்தப்படும் அளனத்து ரபாட்டிகளும் இஸ்லாமிய
விழுமியங்கள், களல மற்றும் பாரம்பாிய Theme அடிப்பளடயிரலரய
அளமக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அவற்ளற கீழ்க்கண்டவாறு வளகப்படுத்தலாம்

Theme
குர் ஆன்

Competitions
3 ஜுஸ்வு மனன்ம்,
அம்ம ஜுஸ்வு மனனம்,
சூரா கஹ்ஃப் மனனம், பகரா
பாக்கியசாலிகள்…etc

சுன்னா / ஹதீத்

அன்றாட வாழ்வின் அற்புத துஆக்கள்,
ெபிவமாழிரய ெம் வழி ( 40 ஹதீஸ்கள்)

ஸீரா

வினாடி வினா ரபாட்டி ( Quiz )

அஹ்லாக் ( ெற்பண்புகள்)

இஸ்லாமியக் குறு ொடகங்கள்

வரலாறு

சுட்டிக் குழந்ளதகைின் குட்டிக் களதகள்

ரபச்சுக்களல, தஃவா

பட்டிமன்றம், கருத்தரங்கம் ( Group Discussion)

களல

இஸ்லாமிய களல கண்காட்சி ,
என் எண்ணத்திலும் வண்ணத்திலும் ஏர்வாடி,
காகிதத்தில் களலவபாருள்,
இயற்ளக மூலப்வபாருைில் களலவபாருள்

பாரம்பாியம்

ரவர்களைத் ரதடும் விழுதுகள்,
பாரம்பாிய மருத்துவம் கண்காட்சி,
பாரம்பாிய உணவு கண்காட்சி

ஆளுளம, சமூகப்

என் கனவுகள் வமய்ப்பட ரவண்டும்

வபாறுப்புணர்வு

ொன் எதிர்பார்க்கும் ஏர்வாடி ( PPT Competition)
எதிர்கால ஏர்வாடி ( Project Proposals)
என் இலட்சியத்திற்கான ரெர்காணல் ( Interview)

இலக்கியம்

கட்டுளர, சிறுகளத மற்றும் கவிளத ரபாட்டிகள்
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மாற்ேத்பத யநாக்கி
- அபு அம்மாோஹ் (முஹம்மது சாதிக்) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ஒவ்வொரு ஊருக்குமான - வசேல்முபே திட்டங்கள்

சிறு ெேதில் யகட்ட ஒரு ொி... "நாடு நமக்வகன்ை வசய்தவதன்ே யகள்ெி நல்ைெர் நாெில்
எழுெதில்பை.நாட்டுக்கு நாம் என்ை வசய்யதாம் என்று வநஞ்பச வதாட்டு வசான்ைால்
அதுயெ வைருபம"
இன்று, நபடமுபேேில் நாம் அதிகமாக யகட்கும் ொிகள்.."இந்த சமுதாேத்பத திருத்தயெ
முடிோது", "அடுத்த தபைமுபேபே நிபைத்தாயை ைேமாக இருக்கிேது", "நாங்கவளல்ைாம்
அந்த காைத்தில் எப்ைடி வதாியுமா" என்று இன்னும் ைை ொிகள். இது
உண்பமோக வதாிந்தாலும் முழுபமோக ஏற்க முடிோது. இபத ெிட யமாசமாை
சமுதாேத்பத மாற்ேிக் காட்டி நமக்கு நல்ை முன்னுதாேணத்பத நம் வைருமாைார்
ஸல்ைல்ைாஹு அபைஹிெஸல்ைம் அெர்கள் காட்டி வசன்றுள்ளார்கள்.
இன்வைாரு புேம். நம்மில் ைை "புைம்ைல் மன்ைர்கள்". எப்யைாதும்,
காண்ைெர்களிடவமல்ைாம், "அது சாிேில்பை, இது சாிேில்பை" என்று, நம் ஊாிலுள்ள
குபேகபள கூேி புைம்ைிக் வகாண்யட இருப்ைார்கள். இெர்களால் ைேன்கள் எதுவும்
இருக்காது. அது மட்டுமா, ைை "ஐடிோ மன்ைர்கள்" இெர்கள் மற்ேெர்கள் எது வசய்தாலும்,
"அப்ைடி வசய்திருக்கைாம், இப்ைடி வசய்திருக்கைாம்" எை ைை ஐடிோக்கபள அள்ளி
வீசுொர்கள். நிச்சேமாக நல்ை கருத்துக்கபள ெேயெற்க யெண்டும். ஆைால், எந்த ஒரு
ைங்களிப்புக்கும் ெோமல், தூே இருந்து யைசுெதால் மட்டும் ைேைில்பை. சிை யநேம்
வைாதுொக யைசாமல் ஆக்கபூர்ெமாை திட்டங்களுக்கு உதெிைாலும் யைாதுமாையத.
இன்று ஒவ்வொரு ஊருக்குமாை அத்திோெசிே யதபெ, ஆக்கபூர்ெமாை, சிேந்த முபேேில்
திட்டமிடப்ைட்ட, காைம் நிர்ணேிக்கப்ைட்ட திட்டங்கள். இதன் மூைம் ைை ெிஷேங்கபள,
வகாள்பக யெறுைாடுகபள மேந்து ஒற்றுபமோக அணுக முடியும். இதைால் சமூகத்தில்
இபே வைாருத்தம் கிபடப்ையதாடு, ஒரு ஒற்றுபமோை சமுதாேம் உருொகி, ஒவ்வொரு
ஊரும் இஸ்ைாமிேப்ைட ஒழுக்க மாண்யைாடு உருொகைாம்.
ைின்ெரும் உதாேணம் இந்த கருத்பத யமலும் ெலுப்ைடுத்தும்.
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நம் ஊாில் "சிகேட், மது ஒைிப்பு திடடம்" எை ஒரு 3 மாதத்பத ைிேகடைப்ைடுத்தைாம்.
உதாேணமாக அக்யடாைர் 2018 முதல் டிசம்ைர் 2018 ெபே. நமது இைக்கு "ZERO
SMOKERS & DRINKERS (பூஜ்ஜிேம் புபக ைிடிப்யைார், மது அருந்துயொர்"). முழுபமோக
அபடகியோயமா இல்பையோ.. மிகப்வைாிே வெற்ேிபே அல்ைாஹ் தருொன், இன்ஷா
அல்ைாஹ்.. இதற்காை வசேல் முபே திட்டங்கள் இயதா...
1. அளனத்து ஜமாத்களும், இதற்காக ஒன்று கூடி திட்டங்கள் தீட்டி வசேற்ைடுத்த யெண்டும்.
(மற்ே ெிஷேங்களில் சிேிே கருத்து யெறுைாடுகள் இருந்தாலும், இப்ைடிைடட நல்ை
திட்டங்களில் ஒன்றுைடுொர்கள்) இது யைான்ே வைாது ெிஷேத்தில் அெர்கள் ஒன்று
ைடும்யைாது, நாபள அெர்களது சயகாேதத்துெம் அதிகாித்து, ைிற்காைங்களில் இன்னும் ைை
ஆக்க பூர்ெ ெிஷேங்கபள வசய்ேைாம், இன்ஷா அல்ைாஹ்.

2. ெணிகர் சங்க அபமப்புகள் இபணந்து இைியம நாங்கள் சிகவேட், மது ெிற்க மாட்யடாம்
எை முடிவு வசய்து, சிகவேட் ெிோைாாிகளுக்கு, ஒரு "குட் பை" வசால்ை யெண்டும்.
"இங்கில்ைாெிடடால் ைக்கத்து ஊாில் ொங்கைாம் எை ைிேர் கூேைாம்". எப்ைடியோ முதலில்
குடிக்கும் அளவு யெகமாக குபேயும்.
3. ைாடசாபைகள், கல்லூாிகள், தைிோர் கல்ெி அபமப்புகள் தம் ெளாகத்தில் ஆசிாிேர்,
வைாறுப்புதாாிகள் சிகவேட் குடிக்க தபட ெிதிக்க யெண்டும். யமலும், புதிேெர்கபள
நிேமிக்கும்யைாதும் இபத கருத்தில் வகாள்ள யெண்டும்.

4. ைள்ளி ஜும்மாக்களில், குபேந்தது இந்த 3 மாதத்தில், மாதம் ஒரு ஜும்மாெிைாெது இது
ைற்ேி ைோன் யைச யெண்டும்.
5. துண்டுப் ைிேசுேங்கள், வதரு முபை ைிேச்சாேம், வீதி நாடகங்கள் எை இதன் யெகம்
அதிகாிக்கப் ைட யெண்டும். உண்பமபே வசான்ைால், ஒருென் ெிரும்ைிைாலும், வதருெில்
சிகவேட், மது குடிப்ைபத வெட்கமாக கருதும் நிபைபே உண்டாக்க யெண்டும்.

6. வைண்களுக்காை ெகுப்புகளில், அெர்கள் இதற்கும் முன்னுாிபம வகாடுக்க யெண்டும். தன்
கணென், தன் தந்பத, தன் சயகாதேன், தன் மகன் என்யைாபே இந்த ைைக்கத்திலிருந்து
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மீடவடடுத்த வைண்கள் தைது அனுைெங்கபள ைிேருக்கு வசால்லிக் வகாடுக்க யெண்டும்.

7. ைள்ளி நிர்ொக வைாறுப்புகள், ஆலிம்கள் யைான்ே வைாறுப்புக்கள், அபமப்புகளின்
வைாறுப்புகள், யைான்ேெற்ேில் இப்ைைக்கம் இல்ைாதெர்களுக்கு முன்னுாிபம அைிப்ையதாடு,
இருக்கும் நிர்ொகிகளுக்கும் அதன் ெிைிப்புணேபெ ெைங்க யெண்டும்.
8. ஆஸ்ைத்திாிகள், மருத்துெ அபமப்புகள் இது சம்ைந்தமாை ெிைிப்புணர்வுகபள நடத்த
யெண்டும். மதுவுக்கு அடிபமோயைாபே மீட்ைதற்காை ைை திட்டங்கள் நாடளெில் உண்டு.
அதன் மூைம் நம் மக்கபளயும் ைேன் வைே வசய்ே யெண்டும்.
9. சிோர்களாை அடுத்த தபைமுபேக்கு இதன் ைாேதூேத்பத அெர்கள் ைாடசாபைகள்
ஊடாக ெைங்கி, இதன் மீது ைேத்பதயும் வெறுப்பையும் உண்டாக்க யெண்டும்.

இப்ைடி இன்னும் ைை திட்டங்கபள, காைம் நிர்ணேித்து வசேல்ைடுத்த யெண்டும். அதபை
மாதாந்திர ஒன்று கூடலில் மீட்டிப் ைார்க்க யெண்டும். இவ்ொறு திருந்திேெர்கபள கவுேெப்
ைடுத்த யெண்டும். இந்த மூன்று மாதம் கைிந்த ைின்னும், ைபைே திட்டங்கபள அவ்ெப்யைாது
கண் காணிக்க யெண்டும். இதன் மூைம் மிகப் வைாிே மாற்ேத்பத, நம் தபை முபே தாண்டி
அடுத்த தபை முபேகளுக்கும் வகாண்டு வசல்ைைாம். இப்ைடி ெருடத்திற்கு 3
திட்டங்கபளோெது நாம் வசேல்ைடுத்தைாம். இைஷா அல்ைாஹ்.
ெேதட்சபை ஒைிப்பு, ைாதுகாப்ைாை ைேணம், மேம் ெளர்ப்யைாம், இேற்பக ைாதுகாப்பு,
ெட்டி ஒைிப்பு, குர்ஆன் மைைம், அபைெருக்கும் கல்ெி, சிைிமா ஒைிப்பு, என்று இன்னும் ைை
திட்டங்கபள அடுக்கிக் வகாண்யட யைாகைாம்.
இது சாத்திேமா? சாத்திேயம.
ஏன் தாமதம்? பூபைக்கு ோர் மணி கட்டுெது (அதாெது ோர் ஆேம்ைிப்ைது) என்ே ைிேச்சிபை
ைேன்கள்? – ஏோளம்.
முதலீடுகள்? - வைாிே அளெில் யதபெேில்பை. நல்ை ெிஷேங்களில் ஒன்று கூடிைால்,
இபேெைில் அருள் நிச்சேமாக கிபடக்கும்.
எப்யைாது ஆேம்ைிப்ைது? - நாபளயே. இன்ஷா அல்ைாஹ்.
தைி நைோ வசய்ே யெண்டும்? - ஊர் ஜமாத்யதாடு கூட்டாக வசய்தால் மிக நல்ைது
சமூக ஒற்றுபம? - நிச்சேமாக கூடும். குபேோது.
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ோர் ஆேம்ைிப்ைது? - எைது எழுத்தில் வதாடக்கப் புள்ளிபே பெத்து ெிட்யடன்.
அல்ஹம்துலில்ைாஹ். அடுத்த புள்ளி ஊருக்கு ஊர் மாேைாம். ஆைால் "முந்துைெருக்கு ஒரு
சதகதுல் ஜாாிோஹ் - நிேந்தே நன்பம". அல்ைாஹ்யெ மிகப் வைாிேென்.

எல்யைாரும் தோோ? இயதா, புேப்ைடுயொம் ஒன்ேிபணந்து..
இன்ஷா அல்ைாஹ். இன்வைாரு மதீைா ஒவ்வொரு ஊாிலும் உருொகட்டும்.
ெரும் தபைமுபேேிைர், சீாிே ஒழுக்கத்யதாடு உருொகட்டும். இன்ஷா அல்ைாஹ்.

ெஸ்ஸைாம்
அபு அம்மாோஹ் (முஹம்மது சாதிக்)
www.abuammaarah.com
Feedback: abuammaarah@gmail.com
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ஈமானிய மக்தப் முயற்சிகள் ஏற்படுத்தியுள்ை இனிய மாற்றங்கள் …
அல்ஹம்துலில்லாஹ் . அல்லாஹ்வின் மாவபரும் கிருளபயால் , ஈமானிய வமாட்டுக்கள்
மற்றும் ஈமான் மக்தப் மற்றும் சரகாதர ஜமாஅத்துகள் மற்றும் அளமப்புகள் ரபான்றவற்றின்
ஊக்கமூட்டும் முயற்சிகள் காரணமாக, தற்ரபாது ெமதூாில் குறிப்பிடத்தக்க அைவில் மக்தப்
பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ைது என்பதும் ஊர் முழுவதும் அளனத்து மக்தபுகைிலும்
பயிலும் மாணவர் மாணவியாின் எண்ணிக்ளக கடந்த 5 வருடங்கைில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு
மடங்கு (100%) அதிகாித்துள்ைது என்பதும் மகிழ்ச்சிக்குாிய விடயம் . அல்லாஹ்வுக்ரக
எல்லாப் புகழும்
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ஈமான் விருதுகள்
கடந்த இரண்டு வருடங்கைாக, ஒவ்வவாரு வருடமும் ஈமானிய வமாட்டுக்கள் ெிகழ்ச்சியில் ,
ஊருக்கும் சமூகத்துக்கும் சிறப்பாக ரசளவ வசய்துவரும் வபருமக்களை ரதர்ந்வதடுத்து
அவர்கைின் பணிகளைப் பாராட்டி ென்றி வதாிவிக்கும் வளகயில் "ஈமான் விருது" வழங்கி
கவுரவிக்கப்படுகிறார்கள். கடந்த 2017ம் வருடத்தில் , இவ்விருது மளறந்த ஈமான்
ெிறுவனர்கைில் ஒருவரான மர்ஹூம் . ஜமால் முளகதீன் அவர்கள் ெிளனவாக “ ஜமால் சார்
ெிளனவு விருது” என வழங்கப்பட்டது.

இதுவளர விருது வபற்றவர்கள் விபரம்:

2016ம் வருட ஈமான் விருதுகள்;
- ஜனாப். ஆஸாத் அவர்கள் – முன்னாள் ரபரூராட்சி மன்ற தளலவர்
- திரு. தங்கரவல் – மூத்த ஆசிாியர் மற்றும் சாரணர் இயக்க வழிகாட்டி
- ஜனாப். முஹம்மது ஆதில் – யர்பாத் ஆவணப்பட இயக்குனர்

2017ம் வருட ஈமான் ஜமால் சார் ெிளனவு விருதுகள்;
- அல்ஹாஜ். S. முஸ்தஃபா அவர்கள் – சமூக ஆர்வலர் , ெிர்வாக
இயக்குனர், சிட்டி ரகால்டு ெிறுவனங்கள் குழுமம்
- அல்ஹாஜ். முஸ்தஃபா கமால் அவர்கள் – சமூக ஆர்வலர் , ெிர்வாக
இயக்குனர், சிங்கார் ெிறுவனங்கள் குழுமம், அல்ஹுதா அறக்கட்டளை
- Dr. வஜயச்சந்திர பாண்டியன் அவர்கள் – வமர்ஸி ெர்ஸிங் ரஹாம்
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ஈமானிய வமாட்டுக்கள் – 2015 -”அல் குர் ஆனும் அறிவியலும்” சிறப்பு கண்காட்சி
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With ever-growing technological advancements, we live in a digital era where digital disruption is
affecting all walks of our life whether it is personal, professional, social, or spiritual. According to the
famous quote by Benjamin Disraeli “The Youth of a Nation are the trustees of posterity”, it is essential
for every individual especially the youngsters to learn and understand the positive/negative and
direct/indirect impacts of the emerging digital technologies in our lives and take it as their moral
responsibility to ensure that the technology is being used for the good cause.

Tips to become a Successful Youth
You are only young once, and if you work it right, once is enough - Joe E. Lewis
 Build your career in the domain of your interest
With the rapid growth in technologies such as Artificial Intelligence, Robotics, Analytics and
Machine Learning and their application in every industry, it is essential to embrace these
technologies irrespective of your domain of interest whether it is IT/Non-IT in order to survive
and advance in your career path.
 Set long-term goals
Set SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) goals that give you
long-term vision and short-term motivation to realize your vision.
 Constantly update and upgrade your knowledge in order to adapt to changes
“It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage
change.” - Leon C. Megginson
 Develop technical/non-technical skills
Better communication skills and soft skills lead to better personal and professional relationships.
Verbal & non-verbal cues and listening skills play an important role in the communication process.
Attend special soft skills training programs that build confidence and the overall sense of
professionalism. Confidence allows you to feel more connected to the audience, be more natural
and present yourself well in all circumstances.
 Read Books
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Reading is to the mind what exercise is to the body - Joseph Addison
An inspirational book can be incredibly powerful and can act as an executive coach to motivate
you, teach you how to move forward, and help you get much closer to what you consider success.
Ask you the question, what book did I read in the last one month that could help and guide me in
achieving my career objectives?
 Be Creative
Everyone is born with a core of creativity. Activating your creativity helps you to tap into
emotions, be sensitive to the world around you, to be innovative in the workplace and to contribute
positively to the challenges around you by thinking out of the box. Three steps that could help you
to be creative are increasing self-respect, recognizing the hidden talents through silence & selfcritic and actively engaging in creative expressions, be it vocal or non-vocal.
 Inculcate Leadership Qualities
“Be the change that you wish to see in the world.” - Mahatma Gandhi
WITHOUT POWER AND AUTHORITY, YOU MAY NOT BE ABLE TO IMPLEMENT
ANY CHANGES ANYWHERE. SO ASPIRE TO BECOME A LEADER BY INCULCATING
LEADERSHIP QUALITIES SUCH AS COURAGEOUSNESS, HONESTY, INTEGRITY,
ACCOUNTABILITY, DECISION-MAKING CAPABILITY, POSITIVITY, ETC.
The meaning of success varies from person to person based on their perception towards life. The real
success lies in achieving inner peace by contributing to ensuring peace in the entire world. Let’s all
work together with the motivation of ensuring peace for the whole of humanity and become successful
in both the worlds.
About the Author
Br. Mohamed Ibrahim B.E, CCIE, VCIX, NSE3 has over 20 years of experience in IT Industry, in
areas such as Networking, Security, Data Centre, Virtualization and HCI. He has handled major ICT
projects across the Middle East region, covering UAE, Saudi, Qatar, and Kuwait. He has trained
hundreds of students from basic to expert level courses, across the globe. He is the Founder of Net
Achievers Forum, a Non-Profitable IT Forum, based in the Middle-East that focuses on career
guidance, training and employment assistance for youth. He also holds a bachelor degree in Islamic
Studies (BAIS) from Islamic Online University and is one among the trainers in Understand Quran
Academy.
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About Net Achievers Forum (NAF)
NAF is a non-profitable forum started with a vision of serving the fellow brothers and sisters in the
field of Information Technology, with a focus on career guidance, training, certifications, personality
development and employment assistance. Emphasizing the prophetic saying, “Whoever follows a
path to seek knowledge, Allah will make easy for him the path to paradise”, NAF encourages its
members to seek knowledge that benefits the individual and the entire humanity.
Managed by a group of core members of multi-faceted personalities, NAF has already groomed over
hundreds of members who are presently serving government organizations, MNCs, and leading
amalgamations across the globe in various capacities. NAF members have spread across the Middle
East, Singapore, Sri Lanka, Australia and India who are resourceful, well-positioned professionals
who constantly contribute for strengthening “NAF”. The spirit of NAF is reflected in all its activities
which is the spirit to care and rise much higher than just academic and professional skills. NAF
imbibes the spirit of caring: from caring for oneself to caring for families, caring for neighbors, caring
for society, caring for the nation we all live in, caring for individuals around the globe and most
importantly caring for the environment that we all live in.
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2017 ஆம் ஆண்டு ஈமான் ெடத்திய ”ெம்பியாறு ெிளனவளலகள்” கவிளதப் ரபாட்டியில்
மூன்றாம் பாிசு வபற்ற கவிளத
- ஹக்கீம் பாத்திமா பிந்த் ச.சம்சுதீன் –
----------------------------------------------------------------------------------------------------------வெண்பம நிபேந்த ைால்

வஜாலிக்கும் வைான் யமைிோய்…

வைாங்கி ெைிெதபைப் யைான்று

ைால் நிைெின் குளிர் ஒளி

மபைேிலிருந்து துள்ளிக் குதித்து

உன் யமல் ைேந்து

முதலில் ைிேந்தாய் அருெிோய்…

உன் அைகுக்கு அைங்காேமிட்டு

உைக்காக,உந்தன் ெேவுக்காக

காட்டிேது வெள்ளிக் வகாடிோய்…

கண்கள் இேண்படயும் சுைைெிட்டு

உன்பைப்யைால் வதாடர்ச்சிோய்

காத்திருக்கும் உைது வசாந்தங்களாகிே

ஓய்ெின்ேி சிேப்பு ைணிோற்றும்

எங்கபள மகிழ்ெிக்க ெந்தாய்

நன்மக்கள் எெரும் உளயோ?

ஆோய்…

அைகிே ஏர்ொடி நகபே

நீவசல்லும் ெைியதாறும்

யமலும் அைகாக்கிே உந்தன்

மேங்கபளயும் வசடிக்
வகாடிகபளயும்

வைருபமபே உணோதெரும் உளயோ?

வசைிப்ைாக ெளே வசய்து

ஆப்ைிாிக்காெின் பநல் நதிபே மிஞ்சும்
உமது எண்ணத்திற்கு

கற்றுத் தந்தாய் யசபெ
மைப்ைான்பமபே

தபடக்கல் அபமத்தெர் ோயோ?

உேிர்களுக்கு இபடயே ைாகுைாடு

அள்ளிஅள்ளி ெைங்கும்

எதுவும் கருதாமல் ெேண்டு

தோளகுணத்பதக் வகாண்டெர்

தாகித்து யைாைொின் தாகம் தீர்த்து

உன்பைத் தெிே ோயோ?

நிபைநாட்டிைாய் சமத்துெத்பத…

வசைிப்புமிகுந்த உன் ொழ்வு

மஞ்சள் கதிேெைின் ஒளிக்கதிர்கள்

யசாதபைக்கூடமாய் மாேகாேணம்

உன்பை தழுவும்யைாது உன்

ோயோ?

கண்ணாடி யமைி காட்சிேளித்தது

வைௌர்ணமி நிைவு கருநிே
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அமாொபச ஆெதுயைாை

அமாொபசக் கூட மீண்டும்

உந்தன் யமைியும் கைிவுநீோல்

ஒருநாள் வைௌர்ணமிோகும் !
கரு இருளும்கூட மீண்டும்

இருளத் வதாடங்கிேது…

ஒருநாள் ஒளிோகும் !

அந்யதாைாிதாைம் ! அன்று

எங்கபள ொை பெத்த உன்பை

யதங்கும் கைிவுகபள நீக்க

ொைபெக்க ஒன்று திேள்யொம்…

ைேன்ைட்டநீ, இன்று

வீடுயதாறும் மேம் ெளர்த்து உைது

கைிவுகள் யதங்கும்
இடமாகிெிட்டாய் !

நீயோட்டத்பத
உேியோட்டமாக்குயொம்…

அன்றுவகாஞ்சம் மேங்கயளாடும்
மணம் வீசும் மைர்கயளாடும்

மேங்களின் மூைம் தூதனுப்ைி
மபைோல் உன்பை

ெிபளோடிே நீ, இன்று

தூய்பமோக்குயொம்…

கபளச் வசடிகளுக்கு நடுயெ
தெிக்கிோய் !

தூர்ொாி உன் ைாபதக்கு

அன்று உன்பை இேசித்தெர்கள்

மறு அைங்காேம் இடுயொம்…

இன்று உன்பை ைாிகசிக்கிோர்கள்

கபேஓேம் ைேந்திருக்கும்

!

உன் வசாத்துக்கபள

அன்று உன்பைத் தழுெி

(மணல்)ைாதுகாப்யைாம்…

மகிை ெிரும்ைிேெர்கள்

இன்று உன்பை வெறுப்ைெர்கபள

இன்று உன் அருகில்

நாபள உைக்கு

ெருெபதக்கூட

புகைாேம் சூட்டச் வசய்யொம்

வெறுக்கிோர்கள்…
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ஈமான் அறக்கட்டளை ெடத்திய கட்டுளர , களத,
கவிளத ரபாட்டிகைில் பாிசு வபற்றவர்கள்
2011 ம் ஆண்டு ெளடவபற்ற “மீண்டும் ஓர் மதீனா” கட்டுளரப் ரபாட்டியில் பாிசு வபற்றவர்கள்
முதல் பாிசு :

சரகாதாி . அனிஸா அலி

இரண்டாம் பாிசு :

சரகாதாி . அஹமது பாத்திமா பீர் முஹம்மது

மூன்றாம் பாிசு :

சரகாதரர். ஃபாீத் அஹமது &
சரகாதரர். ஜமால் முளகதீன்

2013 ம் ஆண்டு ெளடவபற்ற “உறவுகள் ரமம்பட, சமுதாயம் சீரளடய” கட்டுளரப் ரபாட்டியில்
பாிசு வபற்றவர்கள்
முதல் பாிசு :

சரகாதாி . அனிஸா அலி

இரண்டாம் பாிசு :

சரகாதரர். ஹஸன்

மூன்றாம் பாிசு :

சரகாதாி. இர்ஃபானா வசய்யத் &
சரகாதாி. ஃபாீனா அல்தாஃப்

2015 ம் ஆண்டு ெளடவபற்ற சிறுகளதப் ரபாட்டியில் பாிசு வபற்றவர்கள்
முதல் பாிசு :

சரகாதாி . யாஸ்மின் சலாகுதீன்

” உதவி “

இரண்டாம் பாிசு :

சரகாதரர். உதுமான் தவ்பீக்

” அய்...”

மூன்றாம் பாிசு :

சரகாதாி, ெஸீரா முளகதீன்

” ஏடுகளை சுமக்கும் கழுளதகள்”

2016 ம் ஆண்டு ெளடவபற்ற “ெீாின்றி அளமயாது ெிளறவான ஏர்வாடி” கட்டுளரப் ரபாட்டியில்
பாிசு வபற்றவர்கள்
முதல் பாிசு :

சரகாதாி . பாிதா ஷஜிஆ

இரண்டாம் பாிசு :

சரகாதாி . அஹமது பாத்திமா பீர் முஹம்மது

மூன்றாம் பாிசு :

சரகாதாி. மாைவிகா &
சரகாதரர். ஏஜாஸ் அகமது

2017ம் ஆண்டு ெளடவபற்ற “ெம்பியாறு ெிளனவளலகள்” கவிளதப் ரபாட்டியில் பாிசு
வபற்றவர்கள்
முதல் பாிசு :

சரகாதரர். அப்துல் ரஸாக்

இரண்டாம் பாிசு :

சரகாதரர். பஷீர் (மின்பாஷி)

மூன்றாம் பாிசு :

சரகாதாி. ஹக்கீம் பாத்திமா
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ஈமான் தம்மாம் ெடத்திய “இளைஞர்கைின் முன்ரனற்றத்திற்கான திட்டங்கள்” கட்டுளரப்
ரபாட்டியில் பாிசு வபற்றவர்கள்
முதல் பாிசு :

சரகாதரர். முஹம்மத் உமர் பாரூக்

இரண்டாம் பாிசு :

சரகாதாி. ஹஸ்னா
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2011 ஆம் ஆண்டு
முதல் பாிசு வபற்ற
கட்டுளர

திருமதி: அைிசா அலி
முன்னுபே:
வநற்ைேிர் நாற்ேங்கால்களில்
இதற்கு யநர் மாோக நைி (ஸல்) அெர்கள்
ெிபதக்கப்ைட்டு
ைின்பு
அந்நாற்றுக்கள்
மதீைாெில் மது அருந்துெபத அல்ைாஹ்
ைிடுங்கி ெேல்களில் நடப்ைடுெது, யைாை தபட வசய்து இருக்கிோன் என்று அேிெித்த
இஸ்ைாம் மக்கா என்னும் தாய்நகேத்தில் யைாது,
உடைடிோக
மதுப்ைாபைகள்
ெிபதக்கப்ைட்டு அங்கிருந்து மதீைாெிற்கு
உபடக்கப்ைட்டை. அன்று மதீைாெின்
புைம்வைேர்ந்து ெிருட்சமாகி உைகவமல்ைாம்
வதருக்களில் மது ஆோக ஓடிேது. மது
நிைல் ைேப்ைிக் வகாண்டிருக்கிேது. ேத்ாிப்
அருந்திக் வகாண்டிருந்த சிைர் ொேில்
என்னும் அந்நகேம் மதீைத்துன்நைி எனும்
உள்ளபத உடயை துப்ைிைர். யெறு சிைர்
நைிேின் நகேமாகி உைக ெேைாற்ேில் நீங்காத
ொந்தி எடுத்து வெளியேற்ேிைர். அந்த
இடம் வைற்ேது. அத்தபகே வைரும் யைபே
அளவுக்கு எந்த வைாருட் வசைவுமின்ேி எந்த
மதீைா அபடே என்ை காேணம் என்ைபத
ோணுெத்தின் துபணயுமின்ேி மதுெிைக்கு
ஆோய்யொம்.
உடைடிோக அமலுக்கு ெந்தது.
மதீைாெின் சிேப்பு:
சமீைத்தில் இேந்து ெிட்டதாக கருதப்ைடும்
இமாம் அன்ெர் அவ்ைக்கி அெர்கள் தைது
மறுபம
நாள்
என்னும்
உபேேில்
கீழ்கண்டொறு குேிப்ைிடுகிோர். 1970 களில்
அவமாிக்க
அேசாங்கம்
மதுெிைக்கு
சட்டத்பத
அமல்
வசய்தது.
வைரும்
வைாருட்வசைெில் ோணுெம் மற்றும் காெல்
துபேேின் உதெிகயளாடு மது தோாிப்பை
தபட வசய்தது. எைினும் மதுபெ ஒைிக்க
அெர்களால் முடிேெில்பை. கள்ளச் சாோே
தோாிப்பு, அதைால் ைைாின் உேிாிைப்பு
காேணமாக அந்தச் சட்டத்பதயே பகெிட
யெண்டி ெந்தது.

இத்த்பகே மகத்தாை ெித்திோசத்துக்கு
என்ை காேணம் ேஸூல் (ஸல்) அெர்கள்
இஸ்ைாத்தின் சட்ட திட்டங்கபள அமல்
ைடுத்தும் முன்பு மதீைா மக்களின் மைதில்
மேணம், மண்ணபே ொழ்வு, சுெைம், நேகம்,
இபேெைின் தண்டபை ஆகிேபெ குேித்து
ஆைப் ைதிேச் வசய்திருந்தார்கள். இதன்
காேணமாகயெ அல்ைாஹ்ெின் கட்டபள
இேங்கிேயைாது
அபத
உடைடிோக
நிபேயெற்றுெதில்
அம்மக்கள்
அைாே
வெற்ேி கண்டைர். மதீைா முைவ்ெோொக
ஒளிர்ந்தது.
அதன்
ைிேகாசம்
உைகம்
முழுபமக்கும்
உதாேணமாக
ஆைது.
இன்றும் ஆகிேது.
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ஏர்ொடிேின் நிபை:

முக்கிேத்துெம் ைற்ேி நமதூர் மக்கள் மிகவும்
அேிோபமேில் இருக்கிோர்கள். அதபைப்
நமதூர் மக்கபள வைாறுத்தமட்டில் மறுபம ைற்ேிே ெிைிப்புணர்பெ நமது ஏர்ொடி ொழ்
ொழ்வு என்ைபத ைற்ேிே ெிைிப்புணர்வு சயகாதே,
சயகாதர்கள்
மத்திேில்
மிகவும்
குபேவு.
ெபளகுடா
ொழ்
ஏற்ைடுத்துெயத
மீண்டும்
மதீைாபெ
சயகாதேர்கள் மத்திேில் இதன் ெிைிப்புணர்வு
யநாக்கிே நமது ைேணத்தின் முதல் அடி எை
காணப் ைட்டாலும் ஊபேப் வைாறுத்த
நான் கருதுகியேன்.
ெபேேில்
மிக
மிகக்
குபேவு.
இபேயுணர்ெின்ேி

வதாழுபக,

யநான்பு மாற்ேத்துக்காை ெைிகள் :
யைணாதெர்கள் ஒருபுேம். அது மட்டுமன்ேி
நல்ை வதாழுபகோளிகளாக இருப்ைெர்கள் நமது ஊர் மஸ்ஜிதுகளின் இமாம்கள்
கூட வதாழுபக, யநான்பு, ஹஜ் யைான்ே ஒவ்வொரு மாதத்திலும் உள்ள நான்கு
ஜும்மாக்களில்
குபேந்தது
ஒரு
கடபமகள் மட்டும்தான் இஸ்ைாம் என்ே
எண்ணயம
வகாண்டுள்ளைர். ஜும்மாெிைாெது மேணம், மறுபம ொழ்வு
குேித்து
கடுபமோை
ொர்த்பதகளில்
கருபணோளனும்,
எச்சாிக்க யெண்டும்..
வைருங்கிருபையுபடேெைாகிே அல்ைாஹ்
அெனுக்கு நன்ேி வசலுத்துெதற்காக நாம் ஜும்மா வசாற்வைாைிெின்யைாது ஊாில்
வசய்ே யெண்டிே ைர்ளு கடபமகளில்
நடக்கும் இபணபெப்பு, தெோை உேவுகள்,
ஏயதனும் குபேைாடுகள் இருந்தால் கூட நாம்
தவ்ைா
வசய்யும்யைாது
கட்டாேம் ெட்டி, ஹைால்- ஹோம் யைணாபம, ஊாின்
குபைத்தல்
யைான்ே
மன்ைிக்கிோன். ஆைால் ைிே மைிதர்களிடம் ஒற்றுபமபே
ோர்
வசய்திருந்தாலும்
ைட்ட கடன், ைிோின் வைாருட்கபள யமாசடி தெறுகபள
ைாேைட்சமின்ேி
ென்பமோக
கண்டிக்க
வசய்ெது, நமது வசால் , வசேல்கள் மூைமாக
யெண்டும்.
ைிேபே புண் ைடுத்துெது என்ைது யைான்ே
அநீதங்களுக்கு அதைால் ைாதிக்கப்ைட்டெர் ொேம் ஒருமுபே மார்க்க அேிஞர்களின்
மன்ைிக்கும்
ெபே
அல்ைாஹ் வசாற்வைாைிவுகபள
இபணேத்திலிருந்து
மன்ைிப்ைதில்பை. யமலும் கிோமத் நாளில் தேெிேக்கம் (download) வசய்து, வைாது ஒலி
ைபடப்ைிைங்கள் ோவும் ெல்ை ேஹ்மாைின்
வைருக்கிகள்
அபமத்து
அந்தந்த
முன்பு
ெிசாாிக்கப்ைடும்யைாது
அநீதம்
முஹல்ைாக்களில் வைரும்ைாைாைெர்களின்
இபைத்தொிடமிருந்து
நன்பமகள்
ஓய்வு யநேத்பத யதர்வு வசய்து, அந்யநேத்தில்
ைேிக்கப்ைட்டு ைாதிக்கப்ைட்டொின் கணக்கில்
யசர்க்கப்ைடும்.
ஸுபுஹாைல்ைாஹ். ஒலி ைேப்ை யெண்டும்.
அல்ைாஹ்
நீதிோளன்.
இத்தபகே
முக்கிேத்துெம் ொய்ந்த மறுபம ொழ்வு குேிப்ைிட்ட நாள், குேிப்ைிட்ட யநேத்தில்
ஒலி
ைேப்புெதன்
மூைம்
குேித்த ெிைிப்புணர்வு, ஈபக, இேக்கம், புேம் தபடேின்ேி
தெோமல் ொேம் ஒரு முபேயேனும் மார்க்க
யைசாபம, ொய்பம, வைற்யோாிடம் அன்பு, ெிசேங்கபள அேிே யெண்டும் என்ே
மூத்யதாாிடம் மதிப்பு, அண்பட அேைாாிடம் ைைக்கத்பத ஏற்ைடுத்த யெண்டும்.
நட்புேவு, இேத்த வசாந்தங்கபள யைணுதல்
யைான்ே இஸ்ைாமிே ஒழுக்க மாண்புகளின்
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அபைத்து முஹல்ைாக்களும் யசர்ந்து மாதம்
ஒருமுபே முப்திகபள அபைத்து மார்க்கம்
சம்ைந்தப்ைட்ட நபடமுபே சந்யதகங்களுக்கு
ெிபடேளிக்க யெண்டும்.
இளம்

ொலிைர்கள்,

முபே எை வீடுகளுக்கு பசக்கிள் மூைம்
புத்தகங்கபள
ெிநியோகித்து
திரும்ை
வைேைாம் இதைால் நல்ை இஸ்ைாமிே
புத்தகங்கபள
ொசிக்கும்
ைைக்கத்பத
மக்களிபடயே ஏற்ைடுத்த முடியும்..

யுெதிகபள

ஆண்டு
யதாறும்
நூைக
உறுப்ைிைர்களுக்கிபடயே ெிைாடி ெிைா

யதர்ந்வதடுத்து
அெர்களுக்கு
மார்க்க
ெிசேங்கபள
மற்ேெர்களுக்கு
எத்தி
பெப்ைதற்காை ைேிற்சி அளிக்க யெண்டும்.

யைாட்டி, கட்டுபே யைாட்டி யைான்ேபெ
நடத்தி ைாிசளிக்கைாம். அதிக புத்தகங்கள்
ொசிப்ைெர்களுக்கும் ைாிசுகள் ெைங்கைாம்.

இஸ்ைாமிே ொடபக நூைகம் ஒன்று நிறுெி
ஒவ்வொரு முஹல்ைாவுக்கும் ொேம் ஒரு
மதீைத்து வைண்களின் நிபை:

நைி (ஸல்) அெர்கள் காைத்தில் வைண்கள் கல்ெிேில் யதர்ச்சி வைற்ேெர்களாக, தீபை
மற்ேெர்களுக்கு எடுத்துபேப்ைெர்களாக, குர்ஆபை மைைம் வசய்தெர்களாக, அதிகமாை
ஹதீஸ்கபள அேிெிப்ைெர்களாக திகழ்ந்தைர். உதாேணம் அன்பை ஆேிஸா (ேலி),
அன்பை ஹப்ஸா (ேலி) . யைார்க்களங்களுக்கு வசன்று ொயளந்தி யைாாிட்டயதாடு
மட்டுமல்ைாமல், காேம் ைட்டெர்களுக்கு சிகிச்பச அளித்து, தாகத்துக்கு நீர் புகட்டி
தாதிகளாகவும் ைணிோற்ேியுள்ளைர். உதாேணம் நுபஸைா (ேலி), உம்முசுபைம் (ேலி).
இங்ஙைம் குடும்ைத்துக்கும், சமூகத்துக்கும் அபைத்துக் காாிேங்களிலும் பக வகாடுத்து
உதவும் உதாேண மங்பககளாக திகழ்ந்தைர்.
ஏர்ொடி வைண்களின் நிபை:
நமதூர் வைண்களில் வைரும்ைாைாயைார் வதாழுபகேில் வைாடும் யைாக்காக உள்ளைர்.
கல்ெி அேிவு மிகவும் குபேவு. மறுபம ைற்ேிே அேிவு, ஃைர்தாெின் அெசிேம், அன்ைிே
ஆண்கள் முன் யைண யெண்டிே ஒழுக்கங்கள், கணெனுக்கு அடி ைணிெதின் அெசிேம்,
மஹ்ேம் ைற்ேிே அேிவு ஆகிேபெ மிகக் குபேவு. ைடித்த இைாதத்தாை வைண்களிடம் கூட
இஸ்ைாத்துக்கு ஏற்ைடும் இபடயூறுகள், உைகம் மேமாக்கலின் (Globalization) தாக்கம்,
ஊடகங்கள் (MEDIA), ஃயைஸ் புக், ஆர்குட் யைான்ே சமூகஈ இபணே தளங்கள் மூைம்
குைந்பதகளிடம் ஏற்ைடும் ைாதிப்புகள், மதீைத்து வைண்கபள யைால் நமது வைண்களும்
நம்பமச் சூழ்ந்துள்ள ஆைத்துகள் குேித்து ெிைிப்புணர்வு வைே யெண்டும். அதுயெ எதிர்காை
தபைமுபேபே காக்கும் ெைி.
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ைாதிப்புகள் குபேயும். குடும்ை ெருமாைமும்
வைருகும்.

மாற்ேத்துக்காைெைிகள்:

முஹல்ைா யதாறும் மகளிர் குழுக்கள்
நிச்சேமாை
உடன்
அபமக்கப்ைட யெண்டும். அெர்கள் ொேம் திருமணம்
ஒரு முபே ஒருொின் இல்ைத்தில் கூடி மணமகள்களுக்கு தகுதி வைற்ே முஸ்லிம்
மார்க்க
வசாற்வைாைிவுகள்
யகட்ைது, வைண் ெல்லுநர் மூைம் உடல் ாீதிோை,
தங்கlளுக்குத் வதாிந்த ஒரு நைி வமாைியோ, மைாீதிோை, ஆன்ம ாீதிோை கவுன்சலிங்
ைடித்த
ஒரு
ஆக்கத்பதயோ
ைகிர்ந்து (physical, psychological and spiritual)
வகாள்ளயெண்டும். கற்பு வநேி யைணுதல், ெைங்கப்ைட யெண்டும். இதன் மூைம்
புைிதம்,
கணெைின்
ைர்தாெின்
முக்கிேத்துெம்
குேித்து திருமணத்தின்
இெர்களுக்கு யைாதிக்கப்ைட யெண்டும்.

திருப்திபே

எல்ைா மகளிர் குழுக்கபளயும் மாதம் ஒரு
முபே ஒன்றுகூட்டி ஏதாெது ஒரு துபே
ெல்லுைர் / ஒரு மார்க்க அேிஞபே
ெேெபைத்து அெர்களின் ஆயைாசபை
வைேைாம்.

வசல்ெதற்காை

அபடெது

சுெைத்துக்கு

முக்கிேமாை

அம்சம்,

குைந்பத ெளர்ப்பு யைான்ே ெிசேங்கள்
யைாதிக்கப் ைட யெண்டும். இதைால் ெிொக
ேத்துக்கள் குபேயும் ொய்ப்புகள் உண்டு.
இன்ஸா அல்ைாஹ்

ஒவ்வொரு முஹல்ைாெிலும் ஓய்வு வைற்று
தற்யைாது
தமிைகத்தில்
உள்ள
ைை
வைரும்ைாைாை
யநேங்களில்
வீட்டில்
சுேவதாைில் மகளிர் குழுக்களுக்கு தைிோர்
இருக்கும்
முதிேெர்கள்
ஆண்கபள
நிறுெைங்கள் சலுபக ெிபைேிலும், சிை வதாிந்வதடுத்து அந்த முஹல்ைாக்களில்
அேசு நிறுெைங்கள் இைெசமாகக் கூட உள்ள
வீடுகளில்
வைண்கள்
தைியே
யெபை
ொய்ப்பு
ைேிற்சிகள் இருக்கும் யைாது அன்ைிே ஆடெர்கள் ெே
ெைங்குகின்ேை. அத்தபகே ைேிற்சிகளுக்கு யநாிட்டால்
(மின்
ொாிே
ஊைிேர்,
ஆர்ெமுள்ளெர்கபள
யதர்ந்வதடுத்து
வதாபையைசி ஊைிேர், தச்சர், வகாத்தைார்,
அனுப்ைைாம். அல்ைது
யைான்ேெர்கள்) அெர்கள் ைணி முடியும்
அத்தபகே ைேிற்சிகபள நமதூாில் நடத்த ெபே ோோெது ஒரு முதிேெர் உடைிருக்கச்
ஆெை வசய்ேைாம்.. உதாேணமாக கணிைி வசய்ே யெண்டும்.
ைேிற்சி,

பதேல்

ைேிற்சி,

எம்ப்ோய்டாி

இந்த முதிேெர்களின் அனுமதிேின்ேி எந்த
வைாருட்கள் அன்ைிே
ஆடெரும்
முஹல்ைா
ைதப்ைடுத்துதல், பகெிபை வைாருட்கள் வைண்களிடம் யைசக் கூடாது என்ைபத
கண்டிப்ைாக
ெலியுறுத்த
தோாிப்பு, ஊறுகாய், மசாைா வைாருட்கள் கணெர்களும்
யெண்டும்.
மீேி
நடப்ைெர்களுக்கு
தோாிப்பு யைான்ேபெ.. இதன் மூைம்
அைோதங்கள் ெிதிக்கப்ைட யெண்டும்.
வைண்களிபடயே
வதாபைக்காட்சிேின்
ைேிற்சி,

உணவுப்
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மதீைாெில் கல்ெிேின் நிபை:
நைி
(ஸல்)
அெர்களின்
காைத்தில்
மக்கா
வெற்ேிக்கு
ைின்பு
ைல்யெறு
யகாத்திேத்தெர்களும் குழுக்குழுொக ெந்து இஸ்ைாத்தின் வநேிமுபேகபள கற்ேேிந்தைர்
.அெர்கள் திரும்ைிச் வசன்று ெேமுடிோதெர்களுக்கு கற்ைித்தைர். மதீைா கல்ெிேின்
தபைநகோக திகழ்ந்தது. ெல்ைெயை தைது தூதர் மூைம் உன்ைத ஸஹாைாக்கபள
ைேிற்றுெித்த வைாற்காைமல்ைொ அது.
நமதூாில் கல்ெிேின் நிபை:
முன்பு யைால் இல்ைாமல் கல்ெிேில் மக்களின் ஆர்ெம் அதிகாித்து உள்ளது.
அல்ஹம்துலில்ைாஹ். எைினும் குைந்பதகளுக்கு முபேோை ெைிகாட்டல் இல்பை.
வைரும்ைாைாை தகப்ைைார்களும் வெளியூர் / வெளிநாடுகளில் இருப்ைதால் கண்டிக்கவும்
ெைிகாட்டவும் ொய்ப்புகள் குபேவு.
மாற்ேத்துக்காை ெைி:
குைந்பதகளுக்கு ஞாேிறுயதாறும் மதேஸா அல்ைாத சிேப்பு தீைிோத் ெகுப்புகள் நடத்தி
இஸ்ைாமிே ொழ்க்பக வநேிபே ைேிற்றுெிக்க யெண்டும்.
யம /டிசம்ைர் மாதங்களில் சிேப்பு ெிடுமுபே முகாம்கள் நடத்தி வெளியூர்களிலிருந்து ெரும்
குைந்பதகளுக்கும் தீைிோத் ெகுப்புகள் எடுக்க யெண்டும்.
இதற்கு அந்தந்த முஹல்ைாக்களில் முன்பு கூேிேைடி ைேிற்சி அளிக்கப்ைட்ட ொலிைர்கள் /
யுெதிகபள ைேன் ைடுத்திக் வகாள்ளைாம். அெர்களுக்கு ஒரு சிேிே வதாபக வகாடுத்தால்
உபைப்ைின் முக்கிேத்துெமும், தீைின் மகத்துெமும் அேிந்து வகாள்ெயதாடு அபைத்து
தேப்ைிைாின் ெிடுமுபே திைங்களும் ைேனுள்ளதாக கைியும்.
10ஆம் ெகுப்பு / +2 மாணெர்களுக்கு சிேப்பு கல்ெி ஆயைாசபைகள் ெைங்கப்ைட
யெண்டும். இதைால் யமற்வகாண்டு என்ை ைடிக்கைாம் எங்கு ைடிக்கைாம் என்ே
ெைிகாட்டல்கள் கிபடக்க ஏதுொகும்.
ஓேளவு ைாதுகாப்ைாை ைள்ளிச்சூைல் மாேி ைேந்த வெளி உைகத்தில் அடிவேடுத்து
பெக்கும் அெர்களுக்கு நண்ைர்கள், இபணேதளங்கள், இந்துத்ொ சக்திகள் யைான்ேபெ
மூைம் ஏற்ைடக்கூடிே ஆைத்துகபள குேித்தும் சிேப்பு ஆயைாசபைகள் ெைங்கப்ைட
யெண்டும்.
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இதற்காை நிதி வைறுெது எப்ைடி?:
அல்ஹம்துலில்ைாஹ் நமதூர் சயகாதேர்கள் எல்ைா துபேகளிலும் ைடித்து ைட்டம் வைற்று
வெளியூர் / வெளிநாடுகள் எை ைேெியுள்ளைர். இெர்கபள ஒருங்கிபணத்து
ஒரு ைேந்த கூட்டபமப்பை ஏற்ைடுத்த யெண்டும்.
அதன் உறுப்ைிைர்கள் அெேெோல் எப்ைடி முடியுயமா ைணம் / யநேம் / திேபம இெற்ேின்
மூைம் ஏர்ொடிபே ெளப்ைடுத்த முடியும்.
யமற்கண்ட கூட்டபமப்ைின் உறுப்ைிைர்கள் வகாண்ட ஒரு குழுபெ நிேமித்து
அெர்களின் நிர்ொகத்தில் ஒரு பைத்துல்மால் அபமப்பை ஏற்ைடுத்த யெண்டும். இதன்
மூைம் எல்ைா நற்காாிேங்களுக்கும் நிதி திேட்ட முடியும். இன்ஸா அல்ைாஹ்
அந்த பைத்துல் மால் அபமப்பு ஆண்டு யதாறும் independent ஆடிட்டர்களால் தணிக்பக
வசய்ேப் ைட்டு கணக்குகள் சமர்ப்ைிக்கப்ைட யெண்டும். இதைால் அந்த அபமப்பு
அபைத்து சாோாின் நம்ைிக்பகக்கு ைாத்திேமாக ெிளங்கும்.
இேண்டு அல்ைது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முபே இந்த கூட்டபமப்ைின்
உறுப்ைிைர்களுக்காை சிேப்பு மாநாடு ஒன்பே ஏர்ொடிேில் நடத்த யெண்டும்.
இதைால் அபைொிடத்தும் ைேஸ்ைே அன்பும் நட்பும் புாிந்துணர்வுகளும் ஏற்ைடும். ஊர்
வதாடர்புகள் ெிட்டுப் யைாகாது. யமலும் ைை ஆக்கபூர்ெமாை ைணிகளுக்கு இது
தூண்டுயகாைாக அபமயும்.
முடிவுபே:
இங்கு எடுத்துபேக்கப்ைட்ட கருத்துக்கள் மற்றும் இந்த கட்டுபே யைாட்டிேில்
ைங்களிக்கும் ஒவ்வொருொின் கருத்துக்கபளயும் ைாிசீைபை வசய்து அபைெருக்கும்
ஏற்புபடே கருத்துக்கபள ஒருங்கிபணத்து வசேல் திட்டம் ெகுத்து நாம் அபைெரும்
முேற்சி வசய்யொம். இன்ஸா அல்ைாஹ் நம் தபைமுபேேில் இல்ைாெிட்டாலும்,
எதிர்காை சந்ததிகள் காைத்தில் நமது ஏர்ொடி மதீைாொக மாறும். கருபணோளைாகிே
அல்ைாஹ் நம் அபைத்து நல்ை முேற்சிகளுக்கும் வெற்ேி அளிப்ைாைாக. நம்
அபைெருக்கும்

மறுபமேில்

சுெை

ைாக்கிேத்பதயும்,

அெர்களின் யதாைபமபேயும் அளிப்ைாைாக. ஆமீன்.

159

நம்

வைருமாைார்

(ஸல்)

2013 ஆம் ஆண்டு முதல் பாிசு வபற்ற
ட்டுரர

திருமதி அனிசா அலி
முன்னுபே
எெர்கள் அல்ைாஹ்ெிடம் அளித்த ொக்குறுதிபே உறுதிப்ைடுத்திே ைின்ைர்
முேித்துெிடுகிோர்கயளா. இன்னும், அல்ைாஹ் யசர்த்து பெக்க யெண்டுவமை(இேத்த ைந்தத்பத)
ஏெிேபதப் ைிாித்து ெிடுகிோர்கயளா பூமிேில் குைப்ைம் வசய்கிோர்கயளா – அத்தபகயோருக்குச்
சாைந்தான். யமலும் அெர்களுக்கு மிகக் வகட்ட வீடும் இருக்கிேது. சூோ அர் ேஅத் – ெசைம் 25

உேவுகபளப் யைணி ொழ்ெதற்கு இஸ்ைாம் அைாிதமாை முக்கிேத்துெம்
வகாடுத்திருக்கின்ேது. குர்ஆைில் இேண்டு இடங்களில் அல்ைாஹ் உேவுகபள முேித்துக்
வகாள்ைெர்கபள சைிக்கிோன். அல்ைாஹ்ெின் சாைம் என்ைபத அெைது அளெிைாக்
கருபணபே ெிட்டும் தூேமாக்கி ெிடுெது எை அேிஞர்கள் ெிளக்கம் தருகிோர்கள்.
அல்ைாஹ் அந்நிபைபே ெிட்டும் நம் அபைெபேயும் ைாதுகாப்ைாைாக. இதிலிருந்து
உேவுகபள முேிப்ைது என்ைது இம்பமேிலும், மறுபமேிலும்
தண்டபைக்குாிே வசேல் எை அேிே முடிகிேது. ைை வைரும்ைாெங்களுக்கு நிகோை
தண்டபை என்று அல்ைாஹ் ஏன் இதற்கு ஏற்ைடுத்திேிருக்கிோன்? திருமணம், குடும்ைம்,
உேவுகள் இெற்றுக்கு இஸ்ைாம் இத்தபை முக்கிேத்துெம் வகாடுக்க என்ை காேணம்?
நாம் அபைெரும் சிந்தித்துப் ைார்க்க யெண்டிே ஒரு ெிஷேம்இது.

முக்கிேத்துெம் ஏன்?
குடும்ைம் என்ைது ஒவ்வொரு மைிதைின் ொழ்ெிலும் ஒரு இன்ேிேபமோத அம்சம்.
ஒரு மைிதைின் குணம், ைைக்க ெைக்கங்கள், வசேல்ைாடுகள், தன்ைம்ைிக்பக,வெற்ேி
யதால்ெிகள் இபெ அபைத்பதயும் வசதுக்கி நிர்ணேப்ைடுத்துெதில் அெைது குடும்ைமும்,
உேவுகளும் வைரும் ைங்கு ெகிக்கிேது என்று வசான்ைால் அது மிபகேல்ை.
ஒரு நல்ை குடும்ைம் நல்ை மைிதபை சமுதாேத்திற்கு அளிக்கிேது. ஒவ்வொரு குடும்ைமும்
நல்ை மைிதர்கபள உருொக்கிைால், அந்தச் சமுதாேயமஉன்ைதமாை சமுதாேமாக
ெிளங்கும் அல்ைொ? அதைால்தான் நம் இபேென் குடும்ை உேவுகபளப் யைணுெபத நம்
மீது கட்டாேக் கடபமோக ஆக்கி பெத்திருக்கிோன். அதைால்தான் நைிகள் நாேகம் ஸல்
அெர்கள் அேிெிக்கிோர்கள் 160

” எெர் ஒருெர் அல்ைாஹ்பெயும், இறுதி நாபளயும் நம்புகிோயோ அெர்
உேவுகபளப் யைணிக் வகாள்ளட்டும்” - புஹாாி

உேவுகபளப் யைணுதல் என்ோல் என்ை?
உேவுகபளப்

யைணுதல்

என்ைது

உேெிைர்களிடம்

மூத்த

ைணிவுடனும்,

மார்க்கம் கட்டபளேிடுகின்ேது.
அண்பட அேல் வீட்டுக்காேர்களுக்கு நம்
மீது அதிகமாை உாிபமகள் இருக்கின்ேது.

இபளேெர்களிடம் கைிவுடனும் நடந்துக்
வகாள்ளல்,

அபைெருக்கும்

இன்முகத்துடன்எப்யைாதும்

ஸைாம்

வசால்லுதல்,

யதபெ

உேெிைர்கள்

உபடயோோேின்

உதெி

வசய்தல்,

யநாயுற்று இருப்ைின் நைம் ெிசாாித்தல்,
அைாபதகள் எைில் அெர்கபள
ஆதாித்தல்,

ஒருெருக்வகாருெர்

எதிர்ைார்ப்புகளுமின்ேி
அளித்தல்,

அடிக்கடி

வீடுகளுக்குச்

வசன்று

எந்த

அன்ைளிப்புகள்
அெர்களின்
ெருதல்,

அெர்களுக்காக
துஆவசய்தல்
என்று
ைைப்ைை ெிஷேங்கபள கூேிக் வகாண்யட
யைாகைாம்.
ஆைால் இஸ்ைாம் இபத இத்துடன் நிறுத்தி
ெிடெில்பை.
உேெிைர்களுடன்
யமற்வகாண்ட
முபேேில்
கட்டாேம்
நடந்தாக
யெண்டும்.
அெர்கள்
உங்களுடன்நல்ை உேெில் இருக்கும்யைாது
மட்டுமல்ை.
அெர்கள்
உங்களுடன்
கடுபமோக நடந்தாலும் அெமதித்தாலும்
அெர்கபள மன்ைித்து, மேந்து உேெிபைத்
வதாடேயெண்டும். ஆம் அதுதான் ெல்ை
இேஹ்மாைின் கட்டபள.

”இன்ைா வசய்தாபே ஒறுத்தல் அெர்நாண
நன்ைேம் வசய்து ெிடல்”
என்ே திருக்குேபள ைடித்திருக்கியோம். நம்
இஸ்ைாமும் அதபைத்தான் வசால்கிேது.
தமக்கு
தீபம
வசய்தெருக்கும்
நன்பமயேவசய்தல்,
ஒதுக்கிேெபேயும்

தன்பை

வெறுத்து

யநசித்தல்,

தன்பை

அெமதித்தெபேயும் வகௌேெிப்ைது இபெ
ோவுயம எம் வைருமாைார் நைிகள் நாேகம்
ஸல் அெர்களின் முத்திபேக் குணங்களாக
திகழ்ந்தது
நாம்
அபைெரும்
அேிந்ததுதாயை.
குர்ஆபையே
தைது
ொழ்ொக ொழ்ந்துக் காட்டிே முஹம்மத்
முஸ்தைா (ஸல்) அெர்கள் நமக்கு காட்டிே
நபடமுபேபே
ெிட
யெறு
என்ை
முன்மாதிாி யெண்டும்? அெர்கள் அகிை
உைகங்களுக்கும்

அல்ைாஹ்

அனுப்ைிே

”அைகிேமுன்மாதிாி” அல்ைொ?

இன்பேே சூைலில் குடும்ை உேவுகளின்
நிபை

வசாந்தங்கள் மட்டுமல்ை, தூேத்து உேவுகள்,

இத்தபகே உேர்ொை யகாட்ைாடுகளின்
ெைிெந்த முஸ்லிம்களின் நிபை இன்று
மிகவும் ெருந்தத்தக்க நிபைேில் உள்ளது.

முஸ்லிம்

குடும்ைங்களுக்கிபடேில்,

அது மட்டுமல்ை, உேவுகள் என்ோல் இேத்த
சயகாதேத்துெம்

அபைத்துயம

அதில் உட்ைடும். இவ்ெளவுஏன்? உங்கள்
உேெிைர்
முஸ்லிம்
அல்ைாதெோக
இருந்தாலும் கூட அெருடன் அைகிே
முபேேில் நடந்துக் வகாள்ளும்ைடி நமக்கு
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சயகாதேசயகாதாிகளுக்கிபடேில்,
அண்பட

வீட்டார்களுக்கிபடேில்,

இேக்கங்களுக்கு இபடேில் எை எங்குப்

ைார்த்தாலும்

குைப்ைங்கள்,

சண்பட

சச்சேவுகள். என்ை காேணம்?
1. மக்களின் அேிோபம - இதன் முழு
முதற்காேணம் அல்ைாஹ்வும் அெைது
தூதரும்
உேவுகள்
யைணுெபத
இவ்ெளவு
தூேம்
முக்கிேம்
எை
அேிவுறுத்தி இருக்கிோர்கள் என்ே
வசய்தியே
நம்மில்
ைைருக்குத்
வதாிோது. வதாழுபககபளயும் மற்ே
இைாதத்துகபளயும்
ைற்ேி
ஜூம்ஆக்களில்
வசாற்வைாைிொற்றும்இமாம்கள் கூட

இல்ைாமல் இைப்பை ஏற்ைடுத்தும் ஒரு
காாிேமாகயெமக்களுக்குத் வதாிகிேது.
3. சுருங்கி ெரும் உைகம் - அதிகாித்து
ெரும் தகெல் வதாடர்புச் சாதைங்கள்
காேணமாக உைகம் ஒரு ”global village"
எனும்

உள்ளது.யமற்குைக

நடத்தல்,

யைணுதல்,

நமது

பக,

நீதியுடன்

சமூக,

”இேந்திேங்களின் ஆட்சிேில் இதேங்கள்
இேந்து ெிட்டை”
வதாபைக்காட்சிப்

நம்

வைட்டிகளும்,

இபணேத்தளங்களும்,

2. உையக ைிேதாைம் - ஒரு முஸ்லிமின்
ொைக்பகயுபடே ைிேதாை யநாக்கம்
மறுபமேில் சுெை வீட்பட அபடெதும்
இபேெைின்
திருப்திபேப்
வைற்றுக்வகாள்ெதுமாகயெ
இருக்க
ஆைால்

நாடுகளின்

நாவு,உடல்

மூைமாக
எந்த
உேிருக்கும்
துன்ைம்ெிபளெிக்காமல்
ொழ்ெதும்
இஸ்ைாத்தின் மிக முக்கிேமாை அம்சம்
என்ைபத ெலியுறுத்துெதில்பை.

யெண்டும்.

சுருங்கி

கைாச்சாே ைாேம்ைாிேங்களின் தாக்கங்கள்
இஸ்ைாமிே சமூகத்திபைக் கடுபமோக
ைாதித்துள்ளது.
கெிஞர்
அல்ைாமா
இக்ைால் தைது
கெிபதேில் குேிப்ைிடுெது யைால்

இைாதத்துகள் மட்டும் இஸ்ைாம் அல்ை,
உேவுகபளப்

ெபகேில்

வசல்லுைர்

வதாபையைசிகளும்
ஒவ்வொரு
மைிதபையும் ஒரு தைித்தீவு ஆக்கி
ெிட்டை.
ஒயே
வீட்டில்எதிவேதியே
அமர்ந்திருக்கும்
உேெிைர்கள்
தங்களுக்குள்
யைசாமல்
அெேெர்
வதாபையைசிேில்
யைசுெது
சர்ெ
சாதாேணமாக ஆகி ெிட்டது. தகெல்
வதாடர்புெசதிகள்
அதிகாித்து

மக்கள்,

இவ்வுைக
ொழ்ெின்
கெர்ச்சிக்கும்
ைணத்துக்கும் மேங்கி மறுபம ொழ்வு
ைற்ேிே ைேத்பத இைந்துெருகிோர்கள்.
இந்த நிபை உேவுகள் ெிஷேத்தில்
மிகுந்த ைாதிப்பை ஏற்ைடுத்தி ெருகிேது.
ஏவைைில் உேவுகபளப் யைணுெது

ெிட்டாலும்,

உேவுகளுக்கு

இபடயே

வதாடர்புகள் குபேந்து ெிட்டது. குடும்ை
உேவுகளில் சுமுகம் இல்பை. இந்நிபை

ைணம்,உபைப்பு

வதருபெப் ைாதித்து,ஊபேப் ைாதித்து,

எைஅபைத்பதயும் வசைவு வசய்ே
யெண்டிே வசேல். யநாக்கங்கள் ைணம்
மட்டுயம
எனும்யைாது
ஆதாேம்

நாட்படப் ைாதித்து, உைபகயே ைாதித்து

என்ைது

யநேம்,

ெிட்டது.
எங்கு
ைார்த்தாலும்
அபமதிேின்பம. உேவுகள் வதாடர்பு
எல்பைக்கு வெளியே யைாய் ெிட்டை.
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இந்நிபைக்காை தீர்வு என்ை?
நல்ைவதாரு குடும்ைம் ைல்கபைக் கைகம்

குடும்ை சூழ்நிபைகள் என்ைபத நாம் மறுக்க
இேைாது.
வைற்யோாின் கடபமகள்

இபேெனுக்கு அஞ்சி நடக்கும் ஒரு நல்ை
குடும்ைம்
ஆயோக்கிேமாை
சமுதாேம்
அபமெதற்காை
முதல்ைடி
எைைாம்.
இதற்கு

அக்குடும்ைத்தின்

நம் குைந்பதகள் இபேெைால் நமக்கு
அளிக்கப்ைட்ட அமாைிதங்கள். எதிர்காை
சந்ததிகபள நல்ை முபேேில் ெளர்க்க
யெண்டிே ைாாிேப் வைாறுப்பு ஒவ்வொரு

கணென்,

மபைெி இருெரும் அெேெருக்கு அல்ைாஹ்
ெைங்கிே உாிபமகள், கடபமகள் ைற்ேி

முஸ்லிம்

முழுபமோக அேிந்து அதன்ைடி நடத்தல்
அெசிேம்.
ஆண்கபள
அல்ைாஹ்யெ
என்ைபதப்

முக்கிேயமா,

தைது

குைந்பதகள்தான்

ெிட

முக்கிேம்

ெரும் தாய்மார்கள் நம் ஆன்மாவுக்கு
உணவு
குர்ஆன்
என்ைபத
மேந்து
ெிடைாகாது. உைகக் கல்ெிக்கு ெைங்கும்
அயத
முக்கிேத்துெத்பத
மார்க்கக்

குடும்ைத்திைபேயும் அனுசாித்து நடப்ைது
அபமதிோை குடும்ை ொழ்வுக்கு ெைி
ெகுக்கும்.

ெளரும்

அபத

உணபெப் ைார்த்து, ைார்த்துக் வகாடுத்து

அன்பும், மதிப்பும் வகாடுத்து இருொின்

அன்ைாை

உள்ளது.

குைந்பதேின்
ஆன்மாவுக்காை
கல்ெி
என்ைபத மேக்கக் கூடாது. சத்தாை

குைந்பதகளின் சுெைம் அெர்களின் தாேின்
காைடிேில் உள்ளது என்ைபத ஆண்களும்
உணே
யெண்டும்.
ஒருெருக்வகாருெர்

அபமதிோை

தந்பதக்கும்

உணவு, உபட, கல்ெி எல்ைாம் எவ்ெளவு

குடும்ைத்தபைெைாக
நிேமித்திருக்கிோன்
வைண்களும்,

தாய்,

கல்ெிக்கும்

ெைங்க

யெண்டும்.

கல்ெி,

யெபை, திருமணம் யைான்ே ொழ்க்பகேின்
முக்கிே முடிவுகளின் யைாது மறுபம
ொழ்வுக்கு
உெப்ைாை
முடிவுகபள
எடுப்ைது வைற்யோர் கடபம ஆகும்.

குடும்ைங்களில்
அேியொடும்,

ஆயோக்கிேத்யதாடும் ெளே முடியும். நல்ை

ஒரு நாளின் ஒரு யெபள உணபெயேனும்

மூமின்களாக, முஹ்ஸின்களாக உருொக

அபைெரும் யசர்ந்து சாப்ைிடுதல், வைண்

முடியும்.

குைந்பதகள் தாயுடனும், ஆண் குைந்பதகள்
தந்பதயுடன்

ெிொகேத்து அல்ைாஹ் அனுமதித்த ஒன்று

ைள்ளிேிலும்

யசர்ந்து

வதாழுதல், ஸக்காத், ஸதக்காக்கபள நமது

என்ே யைாதிலும், அென் ெிரும்ைாத ஒன்று

குைந்பதகள் மூைம் வகாடுக்கச் வசய்தல்,

என்ைபத தம்ைதிகள் மைதில் வகாள்ளல்
யெண்டும். தற்யைாபதே சூைலில் சிறு
ெேதுக்
குற்ேொளிகள்
உருொெதற்கு
அடிப்ைபடக் காேணம் உபடந்துப் யைாை

ஒருெர் ஓத மற்ேெர்கள் வசெி மடுத்தல்
யைான்ே
வசேல்கள்
குைந்பதகளுக்கு
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நபடமுபே ைேிற்சி அளிக்கும் நற்வசேல்கள்
ஆகும்.

யெண்டும். இந்த மசூோக்களின் யைாது
நமது
குைந்பதகபளயும்
அதில்
ைங்வகடுக்கச் வசய்ே யெண்டும். இது
அெர்களின்
எதிர்காை
ொழ்வுக்குப்
ைேைளிக்கும் ைேிற்சிோகும்.
குடும்ை உறுப்ைிைர்கள் அபைெருயம ோர்
தெறு வசய்தாலும் உடயை ஒப்புக் வகாண்டு
மன்ைிப்பு யகட்ைது ைை ைிேச்பைகபள
தெிர்க்கும். இந்த ெிஷேத்தில் மூத்தெர்கள்
இபளேெர்களுக்கு முன்மாதிாிோக இருக்க
யெண்டும். இபேென் நாடிைால் இவ்வுைக

தற்யைாபதே
சூைலில்
ெளரும்
குைந்பதகளுக்கு குடும்ைம் என்ோல் தைது
உம்மா, ொப்ைா, சயகாதே சயகாதாிகள்
மட்டும் என்ே எண்ணம் இருக்கிேது.
ஆைால்
இஸ்ைாம்
கூறும்
குடும்ைம்
இதுெல்ை.

தாய்,

தந்பத

இருொின்

குடும்ைங்களிலும்
உள்ள
மூன்றுத்
தபைமுபேகள் நம் குடும்ைம்தான் எைச்
வசால்லிக் வகாடுக்க யெண்டும்.
உேெிைர்களின்

மறுபம ொழ்க்பகயோ முடிெில்ைாதது.
எையெ
மறுபமேில்
சுெையம
நம்
அபைொின்
யநாக்கமாக
இருக்க
யெண்டும்.

வீடுகளுக்கு

குைந்பதகளுடன்

யைாய்

ெருெது,

உேவுமுபேகபள

ைற்ேிச்

வசால்லிக்

வகாடுப்ைது,

ொழ்கபக 60 அல்ைது 70 ெருடங்கள்தான்.

யமலும்

சமுதாேம் யமம்ைட

முதிேெர்களின்

அனுைெங்கபளப் ைற்ேி இபளேெர்களிடம்
ைாிமாற்ேம்
வசய்ே
யெண்டும்.
மூத்தெர்கபள நாம் மதிப்ைபத ைார்க்கும்
குைந்பதகள் தாங்களும் அபதக் கற்றுக்
வகாள்ள
ஏதுொகும்.
யமலும்
வைாிேெர்களுடன் வநருக்கமாக இருக்கும்
குைந்பதகள்
தெோை
ைாபதகளுக்கு
யைாகும் ொய்ப்புகள் குபேவு என்கிேது ஒரு
சமூக ஆய்வு.

யமற்கண்டொறு
சமுதாேத்தின்
சிறு
ெடிெமாை குடும்ைங்கள் சீர்ைடும்யைாது நம்
சமுதாேம் நிச்சேமாக சீேபடயும். எையெ
சமூகம் சீேபடே இது ைற்ேி மக்களுக்கு
எடுத்துபேத்து வதளிவு வைேச் வசய்ே
யெண்டும். மாற்று மதத்திைாின் சதி நம்பம
ைின்ைி
ைிபணந்து
ெருகிேது.
இைி
அெர்கள் ஆட்சிக் கட்டிலிலும் ஏேி ெிட்டால்
நம் சமூகம் என்வைன்ை ெிபளவுகபளச்
சந்திக்குயமா வதாிேெில்பை. ஆைால் நம்
மக்களுக்கு குேிப்ைாக வைண்களுக்கு இது
ைற்ேிே எந்த ெிைிப்புணர்வும் இல்பை.

”வீட்டுக்கு வீடு ொசற்ைடி” என்ைதற்யகற்ை
சிறு சிறு ைிேச்பைகள் குடும்ைங்களில்
ஏற்ைடுெது
இேற்பகயே.
ஆைால்
ைிடிொதங்கள்,
”அல்ைாஹ்வுக்காக
வகாடுக்கியேன்”

”இைி

எதிர்ொதங்கபள

ொழ்வு,

ெிட்டுக்
என்ே

ெந்தாலும்,

நம்மில்

மட்டுயம

ஒற்றுபம

நமக்கு

நீங்கிைால்

அபைெருக்கும் தாழ்வு” என்ே எச்சாிக்பக

நிய்ேத்துடன்

உணர்பெ நம் சமுதாே மக்களுக்கு ஊட்ட
யெண்டும்.

ெிட்டுக் வகாடுத்து ெிட்டால் நம் வீடுகளில்
ஆைந்தம்
ெிபளோடும்.
என்ை
ைிேச்பைகள்

ஒன்றுைட்டால்

குடும்ை

”ஒற்றுபம”

உறுப்ைிைர்கள்
அபைெரும்
அமர்ந்து
கைந்து ஆயைாசித்து முடிவுகள் எடுக்க

எட்டாக்
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அது

இன்பேே

கைிோகயெ

சூைலில்
உள்ளது.

ஒவ்வொருெருக்கும்

மற்ேெபேச்

காட்டுெபத ெிட, குபே

கூே

சுட்டிக்

நிபைபே ஆோய்ந்து அதில் வெளிேிடைாம்.

நீட்டும்

உதெி

கேங்கபள ஒன்று யசர்த்து வசேலில்
இேங்குெதுதாயை புத்திசாலித்தைம். ஊர்
கூடித்தான்
யதர்
இழுப்யைாம்.
நான்
மட்டும்தான் இழுப்யைன் என்ோல் நகோது.
ஒரு

வதருெில்,

ஒரு

ஊாில்,

யதபெோை ைணம் யசர்ந்தவுடன் நிறுத்தி
ெிட்டு,

ஒரு

குடும்ைங்களில்
ைைருக்கு

ஸக்காத்

ெைங்கும்
ொங்கும்

உண்பமேில்

ஒத்தக்

ொய்ப்புகள்

System" என்யே ஒரு முபே உண்டு. அபத
முன்மாதிாிோகக் வகாண்டு இபணேத்தின்
மூைம்
ைல்யெறு
துபேகளில்
உள்ள
நம்மெர்கபள
யமற்கண்ட
இபளஞர்களுடன் ஒன்ேிபணப்ைது இரு
தேப்ைிைருக்கும் சமுதாேத்திற்கும் வைரும்
ைேனுபடேதாக இருக்கும்.

யதபெ

உபடேெர்கள் யகட்க அஞ்சி ெறுபமேில்
ொடுெபதயும்
காண்கியோம்.
பைத்துல்மால்கள்
இருந்தாலும்
ஒரு
இேக்கம் ஆேம்ைிக்கும் பைத்துல் மாலில்
மற்ேெர்களுக்கு நம்ைிக்பக இல்ைாததால்
அதிலும் ைேன் இருப்ைதாக வதாிேெில்பை.
இதைால்

யெபை

இபளஞர்கள்

ைல்கபைக்கைகங்களில், இதற்காக ”Mentor

மக்களுக்கும் இபடேில் ஒரு வைாிே
இபடவெளி
உள்ளது.
இதைால்
யதபெேற்ேெர்கள் பகேில் அதிகப் ைணம்
வசல்ெபதயும்,

கல்ெி,

உள்ள

குேித்த
தகெல்கள்
வதாிெதில்பை.
அெர்கபள ெைிநடத்த சாிோை ஆட்கள்
இல்பை. சமுதாேத்தில் நன்கு ைடித்து நல்ை
நிபைேில் உள்ள இபளஞர்கள் தங்கள்
துபே
சார்ந்த
ைடிப்ைிபைப்
ைடிக்க
ெிரும்பும் ைிள்பளகளுடன் இபணேம்
மூைம் வதாடர்புக் வகாண்டு அெர்கபள ெைி
நடத்தைாம்.
யமபை
நாட்டு

ஆர்ெமும் இருந்தால் இதபை ெிட நல்ை
திட்டங்கபள நம்மால் வசய்ே முடியும்.

மக்களுக்கும்,

அடுத்தெர்களுக்கு

2. இன்பேே சூைலில் ைடிப்ைேிவு இல்ைாத

சிை உதாேணங்கள் மட்டுயம. திேபமயும்,

ஸக்காத்

யதபெயுள்ள

உதெிகள் கிபடக்கச் வசய்ேைாம். இவ்ொறு
ைணத்பதக் பகோளமயையே உதெிகபள
ஒருங்கிபணத்து ஒயே நைர் ைைாிடமும்
ைணம் ொங்காமல் நிோேமாை யதபெ
உபடே நைர்களுக்கு ஜகாத் யைாய் யசே
உதெி வசய்ேைாம்.

குபே கூறுெபத ெிட அபத நமக்கு
சாதகமாக ைேன்ைடுத்துெது ைற்ேி சிை
யோசபைகள் கூேிைார்கள். அதபையும்
இங்கு சமர்ப்ைிக்க ெிரும்புகியேன். இபெ

ஊாில்

ோர்

இவமேில் வசய்தால், குேிப்ைிட்ட நைருக்கு

எைது கணெர் இன்பேே technology ைற்ேி

நமது

ோர்

எவ்ெளவு அனுப்ைிைார்கள் என்ே ெிைேமும்

மாெட்டத்தில் ( இபணேத் தளங்களின்
துபணக் வகாண்டு தூே இடங்களில்
உள்ளெர்கள்
கூட)
ஒத்தக்
கருத்துபடேெர்கள் ஒன்றுக் கூடி சமுதாே
நிபைபே மாற்றுெதற்காை ஆக்கப் பூர்ெ
நடெடிக்பககளில் இேங்கைாம்.

1.

அனுப்புைெர்கள்,

சிறு குழுெிைோக இருந்தாலும் ஒருமித்தக்
கருத்துக்கள் உபடேெர்கள் ஒன்று கூடி
முேற்சித்தால் சிேிதளயெனும் மாற்ேங்கள்
ஏற்ைடைாம். எத்தபை சிறு ெிஷேமாக

கருத்தும், கம்ப்யூட்டர்

அேிவும் வகாண்ட இபளஞர்கள் ஒன்று
யசர்ந்து
ஒரு
இபணேத்தளம்
வதாடங்கிைால்
உதெி
யதபெப்ைடுைெர்களின்
உண்பம

இருந்தாலும் நமது நிய்ேத் ”அல்ைாஹ்ெின்
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திருப்திபே நாடி” என்ைதாக இருந்தால்,

தெழும் ”ஸஹீஹ் புஹாாி”. அபத அெர்கள்

அதன்
மூைம்
அல்ைாஹ்
ைேக்கத்துகபள
அருளுொன்
அல்ைாஹ்.

எழுதும்

வைாிே
இன்ஷா

யைாதும்,

அதன்

ைின்ைரும்

அெர்கபள எள்ளி நபகோடிேெர்கள் ைைர்.
ஆைால் இன்றும் காைங்கபளக் கடந்து
அெர்களின் உபைப்பு சமுதாேத்திற்கு ைேன்
அளிக்கிேது. இதுயைால் எத்தபையோ
உதாேணங்கபள இஸ்ைாமிே ெேைாற்ேில்
காணைாம். எையெ முேற்சி சிேிதாக
இருந்தாலும்
நமது
யநாக்கம்
தூய்பமோைதாக
இருந்தால்
சிேிே
ெிபதேில் இருந்து வைாிே ெிருட்சத்பத
ஏற்ைடுத்தி ெிடுொன் நமது ேப்ைில் ஆைமீன்
இன்ஷா அல்ைாஹ்.

நண்ைர்கள் ஒன்று கூடிே ஒரு மஜ்லிஸின்
யைாது
ஸஹீஹ்
ஹதீஸ்கள்
மட்டும்
ஒன்ோகத் வதாகுத்து ஒயே புத்தகமாக
இருந்தால் சமுதாேத்துக்கு அதிக ைேன்
தருெதாக இருக்குயம என்று அபைெரும்
கருத்துத் வதாிெித்தார்கள். ஏன் ோயோ
வசய்ொர்கள் என்று காத்திருக்க யெண்டும்,
நாயம வசய்ேைாம் என்று எடுத்த இமாம்
புஹாாி (ேஹ்) அெர்கள் வதாகுத்த நூல்தான்
இன்று நம் அபைொின் பககளிலும்

முடிவுபே
இேண்டாம் உைகப் யைாாில் மிகப்வைரும் அைிவுகபள சந்தித்த ஜப்ைாைிேர்களும்,
யூதர்களும் தங்கள் கல்ெி, கடிை உபைப்ைின் காேணமாக உைகில் உன்ைத நிபைபே
அபடேெில்பைோ? இபே மறுப்ைாளர்களாை அெர்களாயையே அது முடிந்தது எைில்
இபேென் நம் ைக்கம் இருக்க நாம் ஏன் கைங்க யெண்டும்? எையெ ஒத்தக் கருத்துள்ளெர்கள்
சிறு குழுெிைோக இருந்தாலும் நாம் வசல்லும் ைாபதகபளயும் அபடயும் இைக்பகயும்
நிர்ணேித்து வசேல்ைடுயொம். குபே கூறுைெர்கள் ைின்ைால் ெந்துச் யசர்ந்து
வகாள்ொர்கள். இல்பை என்ோல் ைின்ெரும் தபைமுபே நம்முடன் ெந்துச் யசர்ந்துக்
வகாள்ளவும்.
இபேமபேபேயும், நைிெைிபேயும் நம் ெைிகாட்டிகளாகக் வகாண்டு தைிப்ைட்ட ெிருப்பு
வெறுப்புகபள ஒதுக்கி ஒற்றுபம யநாக்கி நம் ைேணத்திபைத் வதாடங்குயொம். நமது
சிற்சிறு முேற்சிகள் ோெற்பேயும் யகார்த்து நம் சமுதாேத்பத ஒன்றுைடுத்தும் மாவைரும்
சக்திோக ெல்ை நாேன் ஆக்கி பெப்ைாைாக.ஆமீன்.
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ைிஸ்மில்ைாஹிர்ேஹ்மாைிர்ேஹீம்…

ைாிதா ஷஜிஆ
2016 ஆம் ஆண்டு முதல் பாிசு வபற்ற கட்டுளர

ெ.எண்.

தபைப்பு

ெ.எண்.

தபைப்பு

1.

முகவுபே

12.1. மபை நீபே யசமித்தல்

2.

வைாதுவுபே

12.2. மணல் ைாதுகாப்பு

3.

நமது ஊர் ஏர்ொடி

12.3. காங்கிாீட் சாபை கூடாது

4.

நீர் ெளத்தில் அன்பேே ஏர்ொடி

12.4. குளம் தூர்ொருதல் யெண்டும்

5.

நீர் ெளத்தில் இன்பேே ஏர்ொடி

12.5. குறுகிே நீர் யதக்கம் அபமத்தல்

6.

நீர் ெளத்தில் நாபளே ஏர்ொடி

12.6. மேம் நடுதல்

7.

நீர் ெேட்சிக்காை காேணம்

12.7. கூடாத மேங்கள்

8.

ஏர்ொடி மக்களும், குடிநீர் யதபெயும்

12.8. ைிளாஸ்டிக் தபட யெண்டும்

9.

நீர் மகத்துெம் (முக்கிேத்துெம்)

12.9. தாிசு நிைங்கள்

10.

நீர் ெளங்கள் ைற்ேிே ெிைிப்புணர்வு

12.10. “ெிபளநிைம்” ெிபைநிைம்

11.

ெளமிக்க ஏர்ொடிோக மாற்றுெது

13.

நீர்ெளம் யமம்ைடுத்தும் அபமப்பு

12. நீர் ெளத்பத ெளமாக்க சிை நல்ெைிகள்

14.

முடிவுபே
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முகவுபே:
ஏர்ொடி ொழ் மக்கயள, ஒரு நிமிடம் நமது ஊாின் முன்ைால் இேற்பக
ெளத்பத நிபைத்துப் ைாருங்கள். நம்ைிோற்ேியை நைமாை தண்ணீர் ஓடிேது,உப்பு
ஒபடேில் ஓேளவு தண்ணீர் ஓடிேது, கால்ொய்களிலும் கைங்கமில்ைாமல் தண்ணீர்
ஓடிேது,

யமலும்

குளங்களிலும்,

கிணற்றுகளிலும்

மணம்

யைால்

தண்ணீர்

காணப்ைட்டது. யமற்வசான்ை அபைத்தும் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உள்ள காைம்.
ஆைால்,இன்று ஏர்ொடி அவ்ொறு இல்பையே என்ை காேணம்? ைோமாிக்க
மேந்தார்கள்

மற்றும்

மேக்கடிக்கப்ைட்டார்கள்.

ைணம்

யைசிேது

“ெிபள”

நிைம்

“ெிபை”ோைது, இதைால் ஏர்ொடிேின் நீர் ெளம் யகள்ெிக் குேிோைது.
வைாதுவுபே:
நீர் இன்று அபமோது உைகு எைின் ோர் ோர்க்கும்
ொன் இன்று அபமோது ஒழுக்கு
எத்தபகே யமம்ைட்டெருக்கும் நீர் இல்ைாமல் இவ்வுைகில் ொை முடிோது.
அதுயைாை மபை இல்பைவேன்ோல் இல்பைோகும் தண்ணீர் நீாின் முக்கிேத்துெத்பத
உணர்த்தும் திருக்குேள் இது. யமலும் தண்ணீபே “திேெத் தங்கம்” என்றும் அபைக்கிேது.
நீர் இல்ைாமல் நம் ொழ்க்பகபே வதாடே முடிோது. உைகில் உள்ள நீாில் 3 சதவிகிதம்
மட்டுயம நல்ை தண்ணீர், அதில் 2சதவிகிதம் தண்ணீர் ைைிக்கட்டிோக உள்ளது. வெறும்
1 சதவிகிதம் தண்ணீர் மட்டுயம பூமி முழுெதும் நாம் ொழும் ைகுதிேில் கிபடக்கிேது.
நமது ஊர் ஏர்ொடி:
திருவநல்யெலி மாெட்டத்தில் இந்த அைகிே கிோமம் அபமந்துள்ளது. இந்த
கிோமம் 800 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைால் உருொைதாக ெேைாறு கூறுகிேது. இந்த
கிோமத்தில் ெேலும் ெேல் சார்ந்த வதாைில்களும் இருந்தை. யமலும் ஆேம்ை நிபைேில்
இந்த கிோமத்பத “குறுங்பகக்கு ஏறும்ைடி” என்றும் “ஏற்ேம் ைாடும்ைடி” என்றும்
அபைத்தார்கள். நாளபடெில் அது மருெி “ஏர்ைாடி” என்றும் ைின்பு அதும் நாளபடெில்
மருெி இந்த கிோமம் “ஏர்ொடி” என்று அபைக்கப்ைடுகிேது.
அபைக்கப்ைடுகிேது.
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“ஏர்பெ” என்றும்

நீர் ெளத்தில் அன்பேே ஏர்ொடி (1990ஆம் ஆண்டு ெபே)
இந்த அைகிே கிோமத்தின் நடுயெ நம்ைி ஆறு, ெைது ஓேம்

இேட்பட

கால்ொய், இடது ஓேம் உப்பு ஓபட இபெ அபைத்தும் நல்ை தண்ணீயோடு
ஓடிக்வகாண்டிருந்தை. இந்த கிோமத்பத சுற்ேி ைை குளங்களும், கிணறுகளும்,
குட்படகளும் நிபேொை தண்ணீயோடு காண்ைட்டை. நமது ஊாின் வைரும்ைாைாை
வதருக்களின் முடிவுகள் தண்ணீர் ஓடிக்வகாண்டிருந்த நம்ைிோற்ேின் கபேயோேம்
முடிந்தை. இந்த இேற்பகோை ெளம் மூைம் நீபே யதக்கி பெத்து நிைத்தடி நீபே
ைாதுகாத்தார்கள். 20 அடிேில் நிைத்தடி நீர் காணப்ைட்டது அன்பேே ஏர்ொடிேில்.
நீர் ெளத்தில் இன்பேே ஏர்ொடி (1991 - 2016ஆம் ஆண்டு ெபே)
இன்பேே ஏர்ொடிேில் நடுயெ நம்ைிோற்ேில் தண்ணீர் ஓடிேதாக “நம்ைி” ஆக
யெண்டியுள்ளது. ஏவைன்ோல் நம்ைிோற்ேின் ைடுபகேில் ைை ைட்சம் டன் மணல்கள்
அள்ளப்ைட்டும்,

திருடப்ைட்டும்,

கடும்

அழுக்யகாடும்,

உேிாிை

கைிவுகயளாடும்,

கைிவுநீயோடு துர்நாற்ேத்யதாடு தண்ணீர் நகோமல் உேங்கிக்வகாண்டு இருக்கின்ேை
இன்று… நம்ைிோற்ேின் தண்ணீபே ைேன்ைடுத்தி சுத்தம் வசய்து வகாண்யடாம் அன்று,
அந்த

தண்ணீபேயே

நாம்

சுத்தம்

வசய்ே

யெண்டிே

துர்ைாக்கிே

நிபைக்கு

ஆளாகிெிட்யடாம் இன்று… நிைத்தடி நீரும் 70 அடிக்கு யமல் தான் காணப்ைடுகிேது
இன்று…
யமலும் இேட்பட கால்ொேில் “கால்“ொய் மட்டுயம உள்ளது இன்று. உப்பு
ஓபட ஒப்புக்கும் காயைாம் இன்று. ைை குளங்களும் மைித “குைம்” குடிேிருக்க
தூர்ந்துெிடப்ைட்டை இன்று.
நீர் ெளத்தில் நாபளே ஏர்ொடி (2017ஆம் ஆண்டிற்கு ைிேகு)
சைத்வதாபக அதிகாித்து ெரும் ஏர்ொடிேில், இந்த கிோமத்து ஆேேிவு
மைிதர்களாகிே நாம் அெதாைமாக நடந்து வகாள்ளாெிட்டால் நீர் ெளத்திற்கு
தீங்கிபைப்ைதற்கு ைங்குதாேர் ஆகி ெருகியோம். ஆம் 100அடிக்கு யமைாெது ஏர்ொடி
கிோமத்தில் நிைத்தடி நீர் காணப்ைடுமா? என்ைது ஒரு (கைவு) காைல் நீர்…
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நீர் ெேட்சிக்காை காேணம்:
ஏர்ொடி நகாில் நீர்ெளம் குருகி ெருகிேது. இன்று இேற்பகோைது அைிெின்
ெிைிம்புக்கு அபைத்து வசல்ைப்ைடுகிேது மைிதைால். காேணம் நீயோபடகள், குளங்கள்,
குட்படகள் எல்ைாம் ைணெலிபம உள்ளெர்களால் ஆக்கிேமிக்கப்ைட்டு

“ெிபை

நிைங்கள்” ஆகிக்வகாண்டு இருக்கின்ேை. நீர் நிபைகபள அபடத்து அதபை சுற்ேி
கட்டிடங்கள் கட்டி ஆக்கிேமித்துக் வகாள்ெதும் அதிகாித்துெிட்டது. இதைால் மபை நீர்
பூமிேில் யதங்காமல் ஓடி கடலில் கைக்கின்ேை. இதுவும் நீர் ெேட்சி ஏற்ைட காேணம்.
ஏர்ொடி மக்களும், குடிநீர் யதபெயும்:
2011ஆம் ஆண்டு யைரூோட்சிேின் மக்கள் வதாபக கணக்குப்ைடி ஏர்ொடி
நகாில் 18,000 யைர் ெசிக்கிோர்கள். நீர்ெள நிபுைர்கள், ஆய்ொளர்கள் கூற்றுப்ைடி
யமற்வசான்ை நைர்களுக்கு ஒரு நாள் மட்டும் குடிநீருக்காக ஆகும் தண்ணீர் ைேன்ைாடு
90,000 லிட்டர். ஒரு மாதத்திற்காை குடிநீருக்காக ஆகும் தண்ணீர் ைேன்ைாடு 27,00,000
லிட்டர். ஒரு ெருட குடிநீருக்காக ஆகும் தண்ணீர் ைேன்ைாடு 3,24,00,000 லிட்டர் ஆகும்.
இைிெரும் காைத்தின் குடிநீாின் யதபெ இபதெிட அதிக மடங்கு யதபெப்ைடைாம்.
ஆைால் ஏர்ொடிேின் நிைத்தடி நீர்ெளம் ஒரு யகள்ெி குேிோக உள்ளது.
இத்தபகே நீர்ெள அெைங்களுக்கு தீர்வு தான் என்ை? இதற்கு அேசும்
யைரூோட்சியும் ைங்கு என்ை? ஏர்ொடி வைாதுமக்களின் ைங்களிப்பு என்ை? இந்நிபை
வதாடர்ந்தால் ெருங்காை சந்ததிேிைர் ொழ்ெின் நிபை எப்ைடி? என்ைது யைான்ே
யகள்ெிகள் நம் முன் எழுகின்ேை.
நீாின் மகத்துெம் (முக்கிேத்துெம்):
வைாதுொக

நீாின்

முக்கிேத்துெமாைது

இன்று,

யநற்ேல்ை,

உைகம்

ைபடக்கப்ைட்ட காைம் முதல் உணேப்ைட்யட ெந்துள்ளது. உேிருள்ள அபைத்து
ஜீென்களின் இேக்கத்திற்கு ஆதாேம் நீர். உேிேற்ே ஜடங்களின் தூய்பம யைணவும்
உதவுெது நீர். நீாின்ேி உைகயம இல்பை,எல்ைா ெளங்களுக்கும் மூைெளம் நீயே…
உணவு இல்பைவேன்ோல் அதபை உற்ைத்தி வசய்ேைாம், ஆைால் நீர் இல்ைாது
யைாய்ெிட்டால் அதபை எந்த ஒரு சக்திோலும் (அல்ைாஹ்பெ தெிே) உற்ைத்தி வசய்ே
முடிோது. மைித சமுதாேத்திற்கு நீர் ைிேப்ைிலும், இேப்ைிலும் இன்ேிேபமோத
சாதைமாக ெிளங்குகிேது தண்ணீர்.
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‘யதபெக்கு யமல் எஞ்சியுள்ள தண்ணீபே ைிேர் உையோகிப்ைபத தடுக்க
கூடாது எை நைி முஹம்மது (ஸல்) அெர்கள் கூேிைார்கள், (1090 புகாாி)”
நீர் ெளங்கள் ைற்ேிே ெிைிப்புணர்வு:
ஏர்ொடி நகாில் மக்கள் வதாபக அதிகாிப்ைதின் காேணமாக நீாின் யதபெயும்
அதிகாிக்கிேது.

நீாின்

ைற்ோக்குபேபே

யநாக்கி

நகர்ந்து

வகாண்டு

இருக்கும்

நாம்,”நீாின்ேி அபமோது நிபேொை ஏர்ொடி” என்ே மகத்தாை வகாள்பகபே மக்கள்
அபைெருக்கும் ெிைிப்புணர்வு ஏற்ைடுத்த யெண்டும். குறுஞ் வசய்தி, நாடகம், யமபட
யைச்சு, வைாம்மைாட்டம், ெிளக்க சுற்ேேிக்பக, ைட்டே ைேிற்சி, கல்ெிக்கூடம், யசபெ
நிறுெைம், யைரூோட்சி, இபேோன்பம யைனும் இடம் மூைமாக நீபே சிக்கைமாக
ைேன்ைடுத்தும்

முபேபேயும்

நீாின்

மதிப்பையும்

வசால்லி

வைாதுமக்களுக்கு

ெிைிப்புணர்வு ஏற்ைடுத்த யெண்டும்.
ெளமிக்க ஏர்ொடிோக மாற்றுெது:
உைக இேக்கத்தின் ஜீெநாடி தண்ணீர் என்ைதால், நீர் ெளத்பத ைாதுகாக்கும்
ெைிமுபேகயளாடு, ஒரு நீர் ெளமிக்க ஏர்ொடிோக மாற்ே யெண்டும் என்ைது எைது
ஆபச. எைக்கு வதாிந்த கருத்துகபள இங்கு ைாிமாாிக்வகாள்கியேன்.

நீர் ெளத்பத ெளமாக்க சிை (நல்) ெைிகள்:
மபை நீபே யசமித்தல்:
ஏர்ொடி ொழ் ஒவ்வொரு குடிேிருப்புகளிலும் ஏயதா ஒரு ைகுதிேில் மபை நீபே
பூமிேில் யசர்க்க, அடுப்புகாி, கூைாங்கல் அல்ைது சிறுகற்கள், மணல் இபெகபள
வகாண்டு 1 x 1சதுே மீட்டர் அகைமும்,1 மீட்டர் ஆைமும் வகாண்ட மபைநீர் யசகாிப்பு
வதாட்டி கட்டாேம் அபமத்தல் யெண்டும். இதன் ைேன்கள் - மபைநீர் வதாட்டி
அபமப்ைதின் மூைம் சோசாிோக வைய்யும் மபைேில் 14% பூமிேில் உேிஞ்சப்ைடுகிேது.
இதைால் மண்ணின் ஈேப்ைதத்திற்கும், நிைத்தடி நீர்மட்டம் உேேவும் உதவுகிேது.
தண்ணீாின் உப்பு தன்பம ஏற்ைடுெபத தடுக்கிேது.
மணல் ைாதுகாப்பு:
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நம்ைிோற்ேிலும், உப்பு ஓபடேிலும், நீர்நிபைகளிலும் ஒப்புடன் மணல்
அள்ளப்ைடுெபதயும்,

திருடப்ைடுெபதயும்

முபேோக

சட்டப்ைடி

தடுக்கப்ைட

யெண்டும்.
மணல்கள் அள்ளுெதிைால் நகாின் நீர்ெளம் குபேந்து வகாண்யட யைாகும். நல்ை நீர்
உப்ைாக

மாறும்.

நீர்மட்டம்

குபேயும்யைாதும்

கட்டிடங்களில்

ெிாிசல்

ஏற்ைட

ொய்ப்புள்ளது.
காங்கிாீட் சாபை கூடாது:
ஏர்ொடி

யைரூோட்சிக்கு

உட்ைட்ட

எல்பகேில்

(மட்டுமல்ை

எங்குயம)

காங்கிாீட் சாபை அபமத்தல் கூடாது. மபை காைங்களில் மணல் ொசபை வீசிே
ஏர்ொடி நகேத் வதருக்களில் இன்று மபைநீர் பூமிேில் இேங்க முடிோமல் காங்கிாீட்
சாபைகளால் மூச்சபடத்து இருக்கிேது. காங்கிாீட் சாபை அபமப்ைதிைால் மபை நீபே
0% கூட பூமிோல் உேிஞ்சப்ைட முடிேெில்பை. இதைால் பூமிேின் ஈேப்ைதத்திற்கும்
நீர்ெளம் உேேவும் தபடோக உள்ளது. யமலும் பூமி வெப்ைமேம் ஆகும்.
குளம் தூர்ொருதல் யெண்டும்:
ஏர்ொடி நகபே சுற்ேியுள்ள மற்றும் அருகாபமேில் உள்ள குளங்கபள மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முபே முபேோக தூர்ொே யெண்டும். இப்ைணிபே அேயசா,
யைரூோட்சியோ, வதாண்டு நிறுெையமா, நீர்ெள ைாதுகாப்பு அபமப்யைா முன்ைின்று
வசய்ே யெண்டும்.
ைேன்கள் - குளங்கள் முபேோக தூர்ொேப்ைட்டால் மபைநீர் மூைம் அதிக தண்ணீபே
யசமிக்க முடியும். இவ்ொறு யசமிக்கும் தண்ணீாில் 35% பூமிோல் உேிஞ்சப்ைட்டு
நீர்மட்டம் உேருகிேது. யமலும் தண்ணீர் உப்பு தன்பமோக மாறுெபத தடுக்கிேது.
குறுகிே நீர் யதக்கம் அபமத்தல்:
நீர் நிபைகளின் (நம்ைிோற்ேின்)இபட இபடயே குறுகிே நீர் யதக்கம் (தடுப்பு
அபண) அபமக்க யெண்டும். இந்த நீர் யதக்கம் ஒவ்வொரு 2 கி.மீ தூேத்திற்கு ைிேகு ஒரு
நீர் யதக்கம் அபமக்கைாம்.
ைேன்கள் - குறுகிே நீர் யதக்கம் அபமத்தால் அதில் உள்ள யதக்கமாை நீர் பூமிோல்
உேிஞ்சப்ைடுகிேது. மண்ணின் ஈேப்ைதத்திற்கு உதவுெதாகவும் கணக்கிடப்ைடுகிேது.
நிைத்தடி நீர்ம்ட்டம் உேே ெைிெபக வசய்கிேது.
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மேம் நடுதல்:
ஏர்ொடிேில் வதருக்களிலும், முக்கிே சாபை ஓேங்களிலும், கல்ெிக்கூடங்கள்
அருகிலும், அேசு சம்ைந்தப்ைட்ட கட்டிடங்கள் அருகிலும், மற்றும் யதபெோை
இடங்களிலும் மேங்கள் கண்டிப்ைாக நட யெண்டும். ஒவ்வொரு மேமும், ஒவ்வொரு 15
அடிக்கு ஒரு மேம் நட யெண்டும். யமலும் அபத முபேோக ஒரு குேிப்ைிட்ட காைம்ெபே
ைோமாிக்க யெண்டும்.
ைேன்கள் - மேம் நடுெதின் மூைம் மபைநீர் வைே முடியும். மபைநீர் வைறுெதின் மூைம்
நீர்ெளம் வைே முடியும். மேம் நடுெதால் பூமி வெப்ைமேமாகுதல் தடுக்கப்ைட்டு நீர்
ஆெிோெபத தடுக்கிேது. இதைால் நீர்ெளம் ைாதுகாக்கப்ைடுகிேது.
கூடாத மேங்கள்:
வைாதுொக ஏர்ொடி நகபே சுற்ேியுள்ள கருயெை (சீபம கருபெ) மேங்கபள
முழுபமோக அைிக்க யெண்டும். இந்த மேம் ஒரு நச்சுத்தன்பம வகாண்ட மேமாகும் எை
ஆோய்ச்சிோளர்கள் கூேிெருகின்ேைர்.
தீபமகள் - கருயெை மேங்கள் பூமிேில் உள்ள தண்ணீபே யெகமாக உேிஞ்சும்
தன்பம வகாண்டது. இதைால் நீர் நிபைகள் ெேட்சி ஏற்ைட காேணமாகிேது. யமலும் நீர்
உப்பு தண்ணீோக மாே ொய்ப்புள்ளது.
ைிளாஸ்டிக் தபட யெண்டும்:
நமது கிோமத்தில் (மட்டுமல்ை எங்கும்) குபேந்த பமக்ோன் ைிளாஸ்டிக்
உைகேணங்கள் முழுபமோக தபடவசய்ே யெண்டும்.
தீபமகள் - குபேந்த பமக்ோன் ைிளாஸ்டிக் பூமிக்கடிேில் வசன்ோல் ைை ஆண்டுகள்
ஆைாலும் அைிோமல் மபைநீர் பூமிக்கடிேில் வசல்ெபத தடுக்கிேது. இதைால் நீர்ெளம்
குபேே ொய்ப்புள்ளது.
தாிசு நிைங்கள்:
நமது யைரூோட்சிக்கு உட்ைட்ட தாிசு நிைங்களில் யதபெக்யகற்ை குறு, சிறு,
வைரும் குட்படகபள அபமக்க யெண்டும்.
ைேன்கள் - குறு, சிறு, வைரும் குட்படகபள அபமத்து அதில் மபைநீர் யசமிக்க
யெண்டும். இதைால் நிைத்தடி நீர்ெளம் 14% வைருக ொய்ப்புள்ளது.
“ெிபள” நிைம் “ெிபை”நிைம்:
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ஏர்ொடி நகாில் தற்யைாது அன்பேே “ெிபள” நிைம் இன்று “ெிபை” நிைம்
ஆெபத முபேப்ைடி தடுக்க யெண்டும்.
ெிளக்கம் - ஏர்ொடி நகாில் தற்யைாது நீர்ெளம் உள்ள “ெிபள” நிைங்கள் எல்ைாம்
ைண ஆதிக்கர்களால் “ெிபை” நிைம் ஆகிக்வகாண்டிருக்கிேது. இதைால் நீர்ெளம் உள்ள
அந்த இடம் தகர்ந்துயைாய் ெேட்சிக்கு ெைிெபக வசய்கிேது. இவ்ொறு வதாடர்ந்தால்
நாம் குடிநீருக்காக ைை பமல்கள் நடக்கும் காைம் ெந்துெிடும்.
நீர் ெளம் யமம்ைடுத்தும் அபமப்பு:
இந்திோெியையே மபைநீர் யசகாிப்பை கட்டாேமாக்கிே முதல் மாநிைம்
தமிழ்நாடு.

இத்திட்டம்

2001-ம்

ஆண்டு

அன்பேே

தமிைக

முதல்ெோல்

வகாண்டுெேப்ைட்டது. இதுயைாை நமது ஊர் யைரூோட்சிேிலும் நீர்ெளம் யமம்ைடுத்த
நல்ை திட்டம் வகாண்டுெே யெண்டும். ஏர்ொடிேில் நீர்ெளம் ைாதுகாக்க ஓய்வு வைற்ே
நீர்ெள ஆோய்ச்சிோளர்கள், வைாேிோளர்கள், ஆயைாசபை குழு உறுப்ைிைர்கள்,
ஏர்ொடி ெளர்ச்சி ஆர்ெைர்கள் இெர்கபள வகாண்டு மக்கள் மைதில் ெிைிப்புணர்வு
ஏற்ைடுத்தி மபைநீர் வீைாெபத கணக்கிட்டு ொய்ப்புள்ள இடங்களில் மபைநீபே
யசமித்து “மபைநீர் மண்ணிற்யக, கடலுக்கு அல்ை” என்ே உணர்யொடு ஏர்ொடி
மக்கபள வசேல்ைடுத்த யெண்டும்.
முடிவுபே:
யமற்வசான்ை கருத்துகபள பெத்து நீர் ஆதாேங்கபள உாிே முபேேில் ைாதுகாத்து
யமற்வகாள்கின்ே ஒரு சமுதாேமாக நாம் மாே யெண்டும். அவ்ொறு நாம் மாற்ேம்
வைறுகின்ே யைாது இேற்பகேின் (இபேெைின்) அருளாகப் ைபடக்கப்ைட்ட தண்ணீபே
ைாதுகாப்ைதற்காை முன்யைாடிகளாக நம்பம மாற்ேிக் வகாள்ள முேற்சிப்ைதின் மூைமாக
ஏர்ொடி நகாின் நீர் ெளத்பத ைாதுகாக்கைாம்.
அருபமோை நீர்ெளத்பத ஏர்ொடி மக்கள் தற்யைாது எவ்ொறு ைாெிக்கின்ோர்கள்
என்ைபத வைாருத்யத எதிர்காை ஏர்ொடி மக்களுக்கு நீர்ெளம் அபமயும்.
ஏர்ொடிேில் ெளமாை நீர்ெளம் அபமே யெண்டும் எை நான் ைிோர்த்தபை
வசய்தெைாக…இந்த கட்டுபேபே நிபேவு வசய்கியேன்.
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எழுதியவர்: முஹம்மத் உமர் பாரூக்

ஈமான் தமாம் கட்டுளரப் ரபாட்டியில்

முதல் பாிசு வபற்ற கட்டுளர

“ொம் உமக்கு அவர்களுளடய வரலாற்ளற உண்ளமளய வகாண்டு அறிவிக்கின்ரறாம். ெிச்சயமாக அவர்கள்

இளைஞர்கள் தங்கள் இளறவளன ெம்பிக்ளக வகாண்டார்கள். இன்னும் ொம் அவர்களை ரெர்வழியில்
அதிகப்படுத்திரனாம்”. (அல்குர்ஆன் – 18:13)

இைளம பருவம் என்பது குழந்ளத
பருவத்திற்கும்
வைர்ச்சி

(CHILD

HOOD)

சிறந்த

முழு

பருவத்திற்கும்

முளறயில்

பயன்படுத்தி

வகாள்ைாதவன் பின்னாட்கைில் வைமான

(FULL

வாழ்ளவ

கண்டு

வகாள்ை

MANHOOD) இளடப்பட்ட ஒரு பருவம்

இதனாலரய

என்று

இைளமளய சாியாக பயன்படுத்துமாறு

அளடயாை

படுத்தப்படுகிறது.

முதுளம

முடியாது.

இது உடல் வலிளமளயயும் வீாியமும்

ஓர்

வகாண்ட

வலியுறுத்துகிறது இஸ்லாம்.

பருவமாகும்.

வபற்றுள்ை

வைங்கள்,

ஓர்

சமூகம்

வசல்வங்கள்,

அந்த

சமூகத்தின்

மற்றும்

இளைஞர்களை

வைர்ச்சி

"அவர் வாலிபத்ளத அளடந்த ரபாது

அழிக்கப்பட்டு,
ெிளலயிலும்

அவருக்கு கல்விளயயும், ஞானத்ளதயும்

கூட

வகாடுத்ரதாம்,

தனது மனித வைத்ளத உாிய முளறயில்
பயன்படுத்தி

அந்த

இழப்புகளை

யுத்த

ஈடு

கல்விளயயும்

ஞானத்ளதயும்
வழங்கிரனாம்”

ஏகத்துவ எழுச்சிளய சுட்டி காட்டி அவர்

முடியும் என்பதற்கு ஜப்பான் ஒரு சிறந்த
தனது

அறிவு

என்று இப்ராஹிம் (அளல) அவர்கைின்

வசய்து முன்ரனற்ற பாளதயில் வசல்ல

உதாரணமாகும்.

அவர்கைது

ெபிமார்களை இவ்வாறு வர்ணிக்கிறது.

அடிப்பளடயாகும். எல்லா வித பவுதீக

ெிர்மூலமாக்கப்பட்ட

பற்றியும்

வசயல்பாடுகள் பற்றியும் ரபசுகிறது. பல

முன்ரனற்றத்தின்

வைங்களும்

பார்ளவயுடன்

அல்குர்ஆன் பல சந்தர்ப்பங்கைில்

அளனத்ளதயும் காட்டிலும் அதன் மனித
வைரம!

ஆழமான

வருமுன்

ஓர் இளைஞர் என்றும் குறிப்பிடுகிறது.

வாலிபத்ளத

இன்னும்
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இப்ரபரண்டத்தின்

அதிபதியான அல்லாஹ் சூரா க'ஃஹ்பின்
13

வது

WARFARE

“அவர்கள் சில

வசனத்தில்

காலித்

பின்

வலீதின்

ரபார்தந்திரம் என்று ரபசும் அைவிற்கு

இளைஞர்கள்” என்று தனது அழகிய

வீரமும்,

வசால்லினால் ஆழமாக கூறியுள்ைளம

வசாத்தில்

எம்ளம

சிந்தளனக்கு

சரகாதரனுக்கு (வகாள்ளக ரதாழனுக்கு)

இட்டுச்வசல்கிறது. எம் வபருமானாாின்

எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி வழங்கிய

23 ஆண்டுகால பயணத்தின் ஆரம்பம்

மிகப்வபாிய மனிதரெய வசயலும் என்று

ஒரு

வரலாறு ெீண்டு வசல்கிறது

ஆழ்ந்த

சிறு

ஊாிலிருந்துதான்

வபற்றது.

இன்று

வகாள்ளககள்,

பல

வதாளலத்து

ெபிகைாாின்

“இரவும்

இசங்கள்,

ரகாட்பாடுகள்

முகவாிகளை
ஆனால்

துவக்கம்

பகலும்

வசல்லுரமா
மார்க்கம்

ரபாய்

கூறியதும்

அது

தனது

அவர்கைால்

பயிற்று

விக்கப்பட்ட

சில

உறவாடாத

உலகில்

ஆட்சி

சாதிக்க

இயலாது.

ஒரு

மிகப்வபாிய

வசாந்தக்காரர்கள்

வசய்த

சிற்பிகள்.

ெிளல

அழகிய

பாரம்பாியமும்

அவர்கைின்

ஆண்டு

ொகாிகத்தின்

ெமக்வகன்று

மரபுாிளமயும்
(ரழி)

மனிதனாலும்

உலகத்தின் மூன்றில் இரண்டு பகுதிளய

ொட்டபட்டது.
முஸ்அப்

அதன்

ஒரு

ொம்

வரலாற்றுக்கு

தான்.

இந்த

எந்த

உண்ளமயில்

அவர்களுக்கூடாகரவ பல சமூக மாற்ற
ெிகழ்வுகள்

சுமக்காத,

எவற்ளறயும்

இளைஞர்கைின்

ஆளுளமகைால்

இளைஞனின்

கருத்துக்களை சுவாசிக்காத அதரனாடு

என்று

இருப்பதும்

தனது

எழுப்பப்படரவண்டும்.

அல்குர்ஆளன

எனது

ெிஜமாகி

ஏர்வாடி

அஸ்திவாரம்

எங்வகல்லாம்

இன்று

சாிபாதிளய

எமது

கூற்றுப்படி

ரசரும்”

தனது

இந்த அல்குர்ஆனின் பின்னணியில் தான்

ெிற்கிறது.

அங்வகல்லாம்

ரபார்தந்திரமும்,

ஒரு

ஒரு
உள்ைது.

கால

அறிவு

பன்னாட்டு
கடந்த

வரலாற்றில்

1430
ொம்

தனித்துவமிக்க வகாள்ளக அளழப்பும்,

ெிளறயரவ

உமர்

இஸ்லாமிய கதாொயர்களையும் கடந்து

(ரழி)

ரமற்குலகம்

அவர்கைின்
இன்றைவும்

ஆட்சியும்,

அறிவாைிகளையும்,

தங்கள்

வந்துருக்கிரறாம்.

அந்த

பாடபுத்தங்கைில் KHALID TACTICS IN

முன்ரனற்றத்தின்

முதல்
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வளகயில்
எட்டாக

இன்ளறய சூழலில் எமதூர் இளைஞர்கள்,
யுவதிகள் முகம் வகாடுக்கும் சில முக்கிய
பிரச்சளனகளை அடுத்து காணுரவாம்.

முன்ரனற்றத்ளத

சீர்குளலக்கும்

பின்னணியில்

முதலில்

இருப்பது

இவ்வாறான

(BROKEN

HOMES)

குடும்பம் சார்ந்த பிரச்சளனரய ஆகும்.

பிரச்சளனகளும் காரணிகளும்:-

70% - 80% சதவீதமான வபண்களுக்கு

ஓர் சமூகம் முன்ரனற ரவண்டுமானால்,

ஏற்பட்டுள்ை மாதவிடாய் பிரச்சளனகள்,

அதன் தளடக்கற்களை எளவ என்பளத

மது, ரபாளத, கூடாெட்பு இளவவயல்லாம்

நுணுக்கமாக

கடந்து

கண்டறிதல்

அதளன

ரவண்டும்.

சீர்படுத்தல்

என்பரத

ரமாசமான

முன்ரனற்றத்திற்கான முதற்படி.
இன்ளறய

பல்ரவறு

சமூக

உளரயாடல்கள்

வழிகைில்

ரபாக்கு

பிரச்ளன

என்னும்

ரபான்றளவகள்

ஏற்பட காரணம் சமூகத்தில் ஏற்பட்டுள்ை

இளைஞர்கள்

வளலத்தைங்கள்,

அலட்சிய

என

சமசீரற்ற

உணவுமுளற

பாலிய

பருவங்கைில்

ஏற்படும்

உை,

உடல்,

ஒரு

வளக

கலாச்சார

தவல்களையும்,

ாீதியான

அறிளவயும் திரட்டி ளவத்திருக்கின்றனர்.

ரபாராட்டம். சினிமாக்கள் மூலம் ஏற்படும்

ஆனால் அவற்ளற எவ்வாறு ெளடமுளற

மாதிாி வசய்தல் (IMITATION) ரபான்ற

படுத்துவது ரபான்றவற்றுக்கான விளட

குணமாற்றம் ஆகியவற்றின் விளைவு 2014

அவர்கைிடத்தில்

ம் ஆண்டின் ஆரம்பங்கைில் ஏற்பட்ட சில

இல்ளல.

இதில்

மிகப்வபாிய துரதிர்ஷ்டம் என்னவவனில்

அசம்பாவிதங்கள் (வகாளல)

சிலர் விளடகாணும் ரெரமும் வவைிொட்டு

"கூடா ெட்பும் காமமும் வகாண்டு வருவது

ரவளலக்கான

விமான

டிக்வகட்டும்

வகாளலயும்

ரசர்ந்ரத வந்தளடகிறது. இதில் குடும்ப
சூழ்ெிளல

மிகப்வபாிய

காரணியாக

உள்ைது.

ஊாில்

காணப்படும்

(GROUPISM)

பலவளக

வறுளமயும்”

என்பது

ெிஜமாகிறது
இந்த இடத்தில ொம் பல விஷயங்களை

இளைஞர்

கவனிக்க

கூட்டத்தின் ரமாசமான ெடவடிக்ளககைின்

தவறுகிரறாம்.

ெல்லுளரகள்,ெிகழ்ச்சிகைின்
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எத்தளனரயா
பின்னாலும்

இளவ ரபான்றளவ ெிகழ்கிறரத என்று
முகம்

சுழிக்கிரறாம்.

சமூகத்தின்

அவ்வாறல்ல

பிரச்சளனகள்

தீர்வாக

தீர்விற்கான

சிக்கல்கைின்

அளவ

அடிப்பளடகளும்

சில

திட்டங்களும்:-

மிகச்சாியாக

முன்ளவக்கப்பட்டதா? என்பளதயும் எமது

பளடப்புகளையும்

பிரச்சார முளறளயயும் மீள் பாிசீலளன

அறிந்திருப்பரத அடிப்பளடயான கல்வி.

வசய்யரவண்டும் காரணம் வழிகாட்டுதல்

இன்ளறக்கு எம்மீது திணிக்கப்பட்டுள்ை

என்பது ஒரர ரகாணத்தில் வசல்வது அல்ல

ஏட்டுக்கல்வி மற்றும் எமது ொட்டின் கல்வி
வகாள்ளககள் (EDUCATIONAL SYSTEM)

சில மாதங்களுக்கு முன் மும்ளபயில்

பற்றி

ெடத்தப்பட்ட ஆய்வு, ஆய்வின் ரொக்கம்

என்பதாகும்

ரபாில்

பயணிக்கின்றனர்
அளடரவாமா?
இல்லாமலும்

100

ரபர்

என்ற
25

மட்டுரம

வகாண்ட

ஊட்டம்வபற்றுள்ை எமது குழந்ளதகைிடம்
அல்லாஹ்தான்

அளத

வசய்கிறான்

ெம்பிக்ளக

ரபர்தான்

தீர்மானிக்கின்றனர்
பயணிப்பதில்ளல

அவற்றிற்க்கான

மளழ வபாழிகிறது என்ற எண்ணத்ளத
இலக்கின்றி

50

அறிந்து

அதன் ஆரம்பமாக இயற்ளகயாக வானம்

அதில்

கிளடத்த தகவல்கள் இரதா:200

ென்கு

மாற்றங்களை தயார் வசய்தல் ரவண்டும்

இளைஞர்கள் எளத இலக்காக வகாண்டு
பயணிக்கிறார்கள்

பளடத்தவளனயும்

இலக்ளக

இலக்கில்

25

என்ற

வபாழியச்

ஆழ்ந்த

இளற

சிந்தளனகளை விளதக்க ரவண்டும்.
குர்ஆளன

ஆனால்
என்றும்,

மளழளய

கற்கும்

ரபர்

சிந்தித்து,

சாியாக

வாசிப்பதற்காக

ெிளலமாறி,
ஆய்வு

அரபுவமாழி

அதளன
வசய்யும்

புாிந்து,
ெிளலயில்

பயணிக்கின்றனர் என்றும் கூறுகிறது. ஆக

குர்ஆன்

இஸ்லாமிய எதிாிகைின் திட்டம் கச்சிதமாக

வபற்ரறார்களுக்கு

ெிளறரவறி இருப்பளத காணமுடிகிறது.

ெடத்தப்பட்டு குழந்ளத வைர்ப்பு குடும்பம்

அதுதான்

பற்றிய

SERIOUSNESS

இளைஞர்கைிடம்
என்பளத

அறரவ

இல்லாமல் இல்லாமல் ஆக்குவதாகும்.
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கற்பிக்கபடரவண்டும்.
வகுப்புகள்

வதைிளவ

வழங்கரவண்டும்.

இவவாறான

அடிப்பளடயின்

எழுப்பப்படும்

கல்வியினால்

பிள்ளைகைின்

சிந்தளன

மீது
எமது

ரொய்வாய்

படாது.

பலொடுகளுக்கு

படித்தாலும்

வசன்று

ஆய்வு

ரவண்டும்.

“இைளமயில்

ஏற்படும்

வசய்தாலும்

பிரச்சளனகள்”, “சிறந்த துளண வபறுவது

சிந்தளனகள் மாற்றம் வபறாது. அதற்க்கு

எப்படி?” “அந்ெியர்கள் வதாடர்பு” என பல

அல்லாமா

தளலப்புகைில்

இக்பாலின்

வாிகள்

ெல்ல

உதாரணம்:

கருத்துக்களை

பதியப்படரவண்டும். அதற்காக எமதூாில்
(RESEARCH AND GUIDANCE CENTER)

“ரமற்குலகின் ொகாிகம்

ஆய்வு

ெிளலயம்

ெிறுவப்பட்டு

என் கண்களை மளறக்கவில்ளல!

வழிகாட்டளலயும்

காரணம்

எதிர்காலத்திட்டங்களையும்

பாலியல்,

மதீனாவின்

பார்ளவளய

ரதர்ச்சி

வபற்ற

ஆராய்ச்சி)

சர்ரவதச

வபண்கைின் ெிளல, திருமணத்திற்கு பின்
எத்துளறயிலும் பயன்படுத்த படுவதில்ளல

எமதூாில் அளமக்க பட ரவண்டும்.

மாத

வதாழில்களை

ெல்ல மருத்துவர்களை உருவாக்க முளனய
மருத்துவம்,

ரவண்டும்.

என்று

இளைஞர்களை ஆர்வமூட்ட ரவண்டும்.

ஏவனனில்…….

வபண்கள்,

இது

யுவதிகளுக்வகன்ரற

அதனூடாக
கலந்துளரயாடல்களுக்கு

சிந்தளன

உற்பத்திாீதியான
கண்டறிந்து

எமது

இதில்

மற்வறாரு

பிரச்சளனயான தாமதம் அறரவ கூடாது.

காலத்தின் ரதளவயான துளறகைில் எமது

வகுப்புகள்

என்ற

இளைஞர்களுக்கு அவற்ளற பயிற்றுவிக்க

சட்டம்,

ஊடகம்

சம்பைம்

உளடக்கப்பட்டு

மருத்தவமளனகைில் தீவிரம் காட்டும் ொம்

பத்திாிக்ளகத்துளற,

சுயவதாழில்,

ஏவனனில் எமதூாின் 60% - 70% பட்டதாாி

சமூகமாக

ெிளலயங்கள் என்று வாசிப்பிற்கான தைம்

பிரத்திரயாக

வகுக்க

தரத்தில் கற்றல் அளமயப்படரவண்டும்.

மாறரவண்டும். பல நூலகங்கள் ஆராய்ச்சி

ரவண்டும்.

வபாருைாதாரம்,

விளையாட்டு

இட்டுருந்ரதன்”....
வாசிப்பின்

சிறந்த

ரவண்டும் அவற்றில் (உணவு, குடும்பம்,

என் விழிகளுக்கு
ொன்

ஆழமாக

ெடத்தப்பட்டு

கவளலப்படுகின்ற

அக்களறயாைர்களையும்

மிகப்வபாிய

கவளலப்படாத

வழிவகுக்க
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சில

சமூக

எதற்குரம

அரசியல்வாதிகளையும்

ரவடிக்ளக பார்ப்பளத மட்டுரம முழுரெர

காத்துக்வகாண்டிருக்கிறது.

ரவளலயாக

வபாிய

ளவத்திருக்கும்

வபாதுமக்களையும் வகாண்ட ரதசம் (ஊர்)

சவால்களும்

உயர்வு

வஜனிவாவில் ெடந்த சர்வரதச மாொட்டில்

ரதளவகள்

உளரெிகழ்த்தும்

துளறாீதியான விழிப்புணர்வு ஆகியளவ

வளர

பாிணமித்திருக்கின்றது. அவரும் எமதூர்

ஏற்படுத்தப்பட ரவண்டும் எழுத்தாற்றல்
இளைஞர்களை

உதாரணம்

ஓட்டுெராக ஆரம்பித்த அவரது பயணம்

என்று பத்திாிக்ளக தயார் வசய்யப்பட்டு

உள்ை

தாழ்வும்

ெமக்ரகார்

அண்ளடவீட்டானின்

ERUVADI TODAY, ERUVADI TIMES

பிரச்சளனகள்

மிக

ரமடுபள்ைமும் ெிளறயரவ உள்ைது.
இறுதியாக

ஊாின்

அதில்

இளைஞரன்ரறா

இவற்றில்

ஈடுபடுத்த ரவண்டும்.

உறுதி வகாள் உனது முன்ரனற்றம் இன்று
எமது ஊாில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அது எமது
ொட்டில் பரவி சர்வரதசத்தில் உயர்ந்து

அந்ெியர்களுடன்

ரபசாரத!

ெிற்கட்டும். ளஹர் உம்மத்தாக அளனத்து

வதாளலக்காட்சி

பார்க்காரத!

என்று

ஜாஹிலியத்ளதயும்

முரட்டு

அதட்டலாய்

பாடம்

ஸ்தாபிக்கட்டும்

குரலில்

ெடத்தாமல்

மாற்றீடாக

உளடத்து

அது

மகளனரயா

மகளைரயா சிறு தூர பயணம் அளழத்து
வசன்று

மனிதர்களையும்

உலளகயும்

புறப்படு

அளடயாைம் காட்டரவண்டும்.

இரட்சகனும்

அளனவரும்

இதில்

மன்னிக்கும்

எமக்காக

******************************

ஒற்றுளமயுடன் கைமிறங்க ரவண்டும்.
எனது இளைஞரன!!!
ளகரபசியின் அழளக தாண்டி மிகப்வபாிய
உலகம்

ரதசமும்

வகாண்டிருக்கின்றனர்

சமூக மாற்றத்ளதயும் முன்ரனற்றத்ளதயும்
சிந்திக்கக்கூடிய

தூய

உனக்காக
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காத்து

ஏர்ொடி இபளேசமுதாேத்தின் யமம்ைாட்டிற்காை திட்டங்களும்
ெைிமுபேகளும்
- ைஷீர் (மின்ைாஷி) ஆக்க தபைப்பு: காத்திருக்கும் கடிதம்

….!

நன்பமபே ஏெி, தீபமபேத் தடுத்து நல்ெைிபே யநாக்கி அபைக்கும் சமுதாேம்
உங்களிடம் இருக்க யெண்டும். அெர்கயள வெற்ேி வைற்யோர்.(அல்குர்ஆன் 3:104)
யைோசிாிேர்.ஆேிஷா சித்திக்
ொைெிேல் ஆோய்ச்சிோளர்
27-12-2039
அன்புள்ள இஸ்ைாமிே சமூகத்திற்கு.....
ஏக

இபேெைின்

சாந்தியும்

சமாதாைமும்

உைக

மக்கள்

அபைெருக்கும்

நிபைத்திருக்கட்டுமாக (ஆமீன்)
சந்திேைின் ஒளிவீச்பசயும் அதன் சுைற்சிபேயும் ஆோய்ந்து உைகிற்கு நான்
சமர்ப்ைித்த "கமர்10:5 யகாட்ைாட்பட” அேிெிேல் உைகம் அங்கீகாித்து இருப்ைபத
யகள்ெிப்ைட்டு

மைமகிழ்ச்சி

அேிெிேல்ாீதிோக

அபடகியேன்.

வமய்ப்ைிக்கும்

எைது

திருகுர்ஆைின்
இைட்சிேத்தின்

அத்தாட்சிகபள
முதல்

இைக்பக

அபடந்துள்யளன். அல்ஹம்துலில்ைாஹ்!
இந்திோெின் ஒரு மாநிைத்திற்குள் ஒளிந்து இருக்கும் சிேிே ஊோை ஏர்ொடிேில்
ைிேந்த ஒரு வைண்ணால் எப்ைடி இத்தபகே சாதபைபே வசய்ேமுடிந்தது? என்ே
யகள்ெி ைைருக்கும் ெேைாம். நான் மட்டுமல்ை, எைது ஊாில் என்பை யைான்யே,
ைை

ஆோய்ச்சிோளர்கள்,

ைணிோளர்கள்,

அேிஞர்கள்,

ெிபளோட்டு

மருத்துெதுபே

வீேர்கள்,

நிபுணர்கள்,

சமூகயசெகர்கள்

அேசு

எைப்ைேெைாக

இருக்கிோர்கள்.
இதற்கு முக்கிேகாேணம் ஊர்நைைில்
சிந்தபைோளர்கள்
ஒன்ேிபணந்து

அக்கபே
எங்கள்

வகாண்ட
ஊாின்

வதாபையநாக்கு
இபளஞர்களின்

யமம்ைாட்டிற்காக சிை திட்டங்கபள ெகுத்து வசேல்ைடுத்திே ெிதயம!
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ைருெெேதில்
கடபமோக்கப்ைட்ட
வதாழுபகபே
ஏழு
ெேதிலிருந்யத
ைைக கற்றுதந்த மார்க்கத்தின் ெைிேில், “சிோர்களுக்காை மக்தப் மதேஸாபெ”
ஆேம்ைபுள்ளிோய் வகாண்டு ஆளுபம வைாருந்திே இபளஞர்கபள உருொக்கும்
திட்டத்பத ெகுத்தார்கள். ஊாில் வசேல்ைடும் அபைத்து மக்தப் மதேஸாெிலும்
மாணெர்களின்

திேபமபே

கண்டுவகாள்ளும்

சிந்தபைோளர்கபள,

வைாறுப்புதாாிகளாக நிேமித்தார்கள். ைிேதி ஞாேிறு ைகல்யநே ெகுப்புகள், அேசு
ெிடுமுபே நாட்கள் மற்றும்
யகாபடகாை ைேிற்சி ெகுப்புகள் எை களம்
அபமத்தைர். அபெ எங்கள் திேபமபே எங்களுக்கு அேிமுகம் வசய்த ைேிற்சி
களங்கள்.
ைத்து ெேதுெபே மாணெர்களுக்காை ைேிற்சி
மக்தப் மதேஸாெில் அேைிேில் குர்ஆபை ஓத கற்றுக்வகாடுத்தயதாடு, நைிமார்கள்
ெேைாற்பேயும்,

ஸஹாைாக்கள்

ொழ்ெிேல்

சம்ைெங்கபளயும்

சின்ைசிறு

கபதகளாய் வசால்லி மைதில் ைதிே பெத்தார்கள். யமலும் தும்மலின் யைாது
வசால்ை யெண்டிே அல்ஹம்துலில்ைாஹ்யொடு அந்த தருணத்தில் பமக்யோவநாடி
யநேம் இதேம் நின்று இேங்கும் தகெபையும், இபத யைான்ே
ைை அேிெிேல்
உண்பமகபள ஆன்மிகத்யதாடு கைந்து கற்று தந்தார்கள்.
ைேிற்சி

ெகுப்பு

வைாறுப்புதாாிகளின்

அணுகுமுபேயோ,

ெித்திோசமாைது!

ஒருநாள் "யடாோ" ைடம் ெபேந்த என்பை "அெயை இேபெயும், ைகபையும்,

சூாிேபையும்,

சந்திேபையும்

நீந்துகின்ேை"

என்ே

தப்பும்

தெறுமாய்

ைபடத்தான்.

குர்ஆைின்
ெபேந்யதன்.

ஒவ்வொன்றும்

ெசைத்பத ெபேந்து
அந்த

ெசைத்பத

ொன்வெளிேில்
தே

வசான்ைார்.

கற்ைபைேிடுபகேில்

சந்திேனுக்கு முன் சூாிேபை வசால்ெது ஏன்? மிதக்காமல் நீந்துெதாய் ஏன்
வசால்ைப்ைட்டுள்ளது? எை என்னுள் எழுந்த

யகள்ெிகள், என் கற்ைபைபே

எதிர்காைத்யதாடு இபணக்க வசய்தது. சந்திேைின் சுைற்சிைற்ேி என்பை சிந்திக்க
தூண்டிேது.
யமலும் ைேிற்சி ெகுப்புகளில் குழுக்களாய் அமர்ந்து ஒயே தபைப்பு ைற்ேி
யநர்மபேோகவும், எதிர்மபேோகவும் யைசவும் எழுதவும் வசால்லி தந்தார்கள்.
நளிைமாக யைசவும், எழுதவும் கற்றுவகாண்ட நாட்கள் அது.
ைத்து ெேதிலிருந்து ைதிமூன்று ெேதுெபே
அடுத்த கட்டமாக ைத்திலிருந்து ைதிமூன்று ெேது ெபேக்காை ெகுப்புகளுக்கு
நாங்கள் தோோயைாம். எங்கள் கற்ைபைகபள ெளர்த்த ெகுப்புகள் அபெ.
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இஸ்ைாமிே

சாதபைோளர்கள்,

ஆோய்ச்சிோளர்கள்

இெர்கபளப்ைற்ேிே

ெேைாறுகள் எங்களுக்கு யைாதிக்கப்ைட்டது.
ைத்துெேது ெபே “டாக்டர் ஆயென்” “இஞ்சிைிேர் ஆயென்” என்று அர்த்தம்

“அல்பஹதம்”
“அல்ைிரூணி” “அல்ோஜீ” “இப்னுசீைா” “அல்தைாி” “இப்னுஜுஹ்ர்” “இப்னுருஸ்து”
“அல்இத்ாிஸி” “ஜாைிர் இப்னு”
இெர்கபள யைால் ஆய்ொளர்களாகி
வதாிோமல்

வசான்ை

சாதிக்கயெண்டும்

அல்குொாிஸ்மி,

ெளர்ந்ததும் “அல்குொாிஸ்மி”

நாங்கள்.

என்ே

இைட்சிேம்

அல்பஹதம்

எங்கள்

ஆகியோாின்

மைதில்

யெரூன்ேிேது.

ெேைாறுகள்

“ொைெிேல்

ஆோய்ச்சிோளோகும்” ைட்சிேபத யநாக்கி என்பை ைேணிக்க வசய்தது
ெைக்கமாை

யைச்சு

மற்றும்

கட்டுபேப்

யைாட்டிகள் யைால்

எங்களுக்கு

நடத்தப்ைடெில்பை. ஐம்ைது ைக்கங்கள் வகாண்ட சிறு நூல்கள் எங்களுக்கு
அன்ைளிப்ைாய் தேப்ைட்டது. அந்த புத்தகத்தின் கருத்திபை உள்ொங்கி வகாண்டு
நமது

கற்ைபைபேயும்

தைித்துெத்பதயும்

நிரூைிக்கும்

ெபகேில்

யைசயொ

எழுதயொ யெண்டும். கட்டுபே யைாட்டிோளர்கள் அந்த புத்தகத்பத ைார்த்து கூட
எழுதைாம்
எங்களில் ஒவ்வொருெரும் தன் ஆளுபமபேயும் தைித்துெத்பதயும் நிரூைிக்க
தைித்தைி

யுக்திகபள

ைேன்ைடுத்தி

யைாட்டிேில்

கைந்துவகாண்யடாம்.

அப்வைாழுதுதான் நாங்கள் உணே வதாடங்கியைாம் யைாட்டி ஏற்ைாட்டார்களின்
யநாக்கம்

எங்கள்

திேபமபே

ெளர்ப்ையதாடு

எங்கபள

வகாண்யட

திேபமோை அடுத்த தபைமுபேபே உருொக்குெது.
அயதயைால் சிைிமா, டிெி ெிரும்ைி ைார்க்கும் மாணெர்கபள அபைத்து குர்ஆன்
ஹதீஸின் மாண்பை மீோமல் நாடகம் நடத்த ைணித்தார்கள். இன்று அந்த
குழுெிைர் அபைெரும் ஊடகதுபேேில் சாதிக்கிோர்கள்.
யகளிக்பக ெிபளோட்டில் மூழ்கிே மாணெர்கபள ஆக்கபூர்ெமாை ெிபளோட்டில்
ைேிற்சிவேடுக்க ஊக்கைடுத்திைார்கள்.
ைதிமூன்ேிலிருந்து ைதியைழு ெேது ெபே
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ைதிமூன்று ெேயதாடு மக்தப் மதேஸா முடிந்தது. நாங்கள் அடுத்த இைக்பக யநாக்கி
ைேணமாயைாம். அபைத்து முகல்ைா மாணெர்கபள ஒருங்கிபணத்து அெர்களின்
தைித்திேபம, ஆர்ெம், எதிர்காை இைட்சிேம் இபெகபள பமேப்ைடுத்தி தைித்தைி
குழுொக்கி அதற்யகற்ோர்யைால் ைேிற்சி ெகுப்புகள் நடந்தது.
இபளஞர்களின் எதிர்காைத்திற்க்காக ைாடுைடும் தன்ைார்ெளர்களின் முேற்சிக்கு
எங்கள் வைற்யோர்களும் தன் ைிள்பளேின் எதிர்காைம் கருதி ஒத்துபைத்தார்கள்.
வைற்யோர்களுக்கும் தைி ெகுப்புகள் நடந்தது.
ைதிமூன்ேில் இருந்து ைதியைழு ெேது ெபேேிைாை ைருெத்தில் எதிர்காை ொழ்பெ
இஸ்ைாமிே ெிளிம்யைாடு எதிர்வகாள்ள கற்று தந்தைர் அபெகளில் சிை
 இஸ்ைாமிே

மார்க்கத்தில்

ஆணுக்கு

உள்ள

வைாறுப்புகபள

ைற்ேி

வைண்களுக்கும், அேிொர்ந்த சமூகத்பத உருொக்கும் வைண்ணின் கடபம ைற்ேி
ஆணுக்கும்

ெகுப்வைடுக்கைட்டது. இருசாோருக்கும்

வைாதுொக

“ஹிஜாப்”

மற்றும் “ெிைச்சாேம்” இபெகபள ைற்ேிே மார்க்கப்ைாடங்கள் நடத்தப்ைட்டது.
இேல்ைியையே அந்த ெேதில் ஹார்யமான் யகாளாேிைால் ஏற்ைடும் சிந்தபை
மாற்ேத்பத கட்டுக்குள் வகாண்டுெே இந்த ெகுப்புக்கள் உதெிேது.


சமகாை அேசிேல் நிகழ்வுகள் எங்களுக்கு கற்ைிக்கப்ைட்டது. இஸ்ைாமிே
வநேியோடு கல்ெிேில் சாதிப்ையத சமுதாே முன்யைற்ேத்திற்காை நிேந்தே தீர்வு
எை எங்கள் மைதில் ைதிேபெத்தார்கள். அந்த தீர்பெ யநாக்கி ைேணிப்ைபத
எங்கள் இைட்சிேமாக்கிைார்கள்.



எங்களின் தைி திேபமகபள அபடோளம் கண்டு அதற்யகற்ே யமற்ைடிப்பு
ைற்ேிே

ெிெேங்கபள

வசைவுகபள

உத்யதச

அளித்தார்கள். யமலும்
மதிப்பீடு

வசய்ேவும்

யமற்ைடிப்ைிற்கு
நல்ை

ஆகும்

மதிப்வைண்களின்

அெசிேத்பத உணர்த்திைார்கள். கல்ெி உதெித்வதாபக வைறும் முபேகள்
வசால்லி தேப்ைட்டது.


அேசுப்ைணிகள், அதற்காை கல்ெித்தகுதி மற்றும் யதர்வுகள் அந்த ைணிேின்
மூைம் சமூகத்திற்கு வசய்யும் நன்பமகள் இபெகபளப்ைற்ேிே ெிைிப்புணர்வு
ைாடம் ஒவ்வொரு மாணெைின் இைட்சிேத்பதயும் கூர்தீட்டிேது
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ொழ்ெில் ஏற்ைடும் ைிேச்சபைகபள உணர்ச்சி பூர்ெமாக எதிர்வகாள்ளாமல்
எப்ைடி அேிபூர்ெமாக சாதுர்ேமாக எதிர்வகாள்ள யெண்டும் என்ைபத
அேிவுறுத்திைார்கள்.

யமலும்

அெர்களாகயெ

சிை

ைிேச்பைக்குாிே

சூழ்நிபைகபள ெிொித்து அபத சமாளிக்கும் முபேபே நம்மிடம் யகட்டு சிை
யுக்திகபள கற்று தந்தார்கள்.


இருைாைருக்கும்

தைித்தைிோக

உடற்ைேிற்சி

பமேங்கபள

ஊாில்

ஏற்ைடுத்திைார்கள். நாங்கள் மைாீதிோகவும் உடல்ாீதிோகவும் ைைமாயைாம்.
கல்லூாி காைம்
எங்கபள யமம்ைடுத்த வசேல்ைடுத்திே திட்டத்தின் ைைைாய் நாங்கள் ைண்ைட்ட
மாணெர்களாகி, எங்கள் கைவுகபள நைொக்கும் துபேகபள யதர்ந்வதடுத்யதாம்.
அந்த தருணத்தில் ஊாிலும் சிைமாற்ேங்கள் ஏற்ைட்டது.
வெளிநாடுகபள ைணிபுாியும் எங்கள் ஊர்ொசிகள் இபணந்து நடத்திே வதாண்டு
நிறுெைம்தான்
எங்கள்
யமம்ைட்ட
எதிர்காைத்திற்காை
திட்டங்கபள
வசேல்ைடுத்திேது. வெளிநாட்டில் ைணிபுாிந்து வகாண்யட ஊர்நைைில் ைங்யகற்ே
ைைர் ஓய்வு வைற்று திரும்ைிைார்கள். ைைதுபேகளில் உேர் ைதெி ெகித்த
அெர்களின் அனுைெம் எங்கபள ெைிநடத்திேது. எங்களுக்காை திட்டங்கள்
வதாடர்ந்தை.


அேசு யெபைக்காை யதர்வுகபள எழுத எங்கபள தோர் வசய்தார்கள். யமலும்
யநர்முக யதர்ெில் வெற்ேி வைே யதபெோை ைேிற்சிபே அளித்தார்கள்.



எங்களுபடே துபேசார்ந்த ைாடங்கபள சிேந்த முபேேில் கற்க அந்த
துபேசார்ந்த நிபுணர்கபள எங்களுக்கு அேிமுகப்ைடுத்திைார்கள்.



மாணெர்கள் உள்ளூாியைா அல்ைது வெளியூாியைா ைடித்தாலும் அெர்கள்
இஸ்ைாமிே

மேபை

ெிட்டு

ெிைகாமல்

இருக்கிோர்களா?

என்ைபதயும் கண்காணித்து வகாண்டார்கள் எங்கள் அருகாபமேில் நடக்கும்
தர்ைிேத் ெகுப்புகளில் கைந்து வகாள்ள எங்கள் ஆர்ெத்பத தூண்டிைார்கள்.
 ஏற்கையெ எங்கள் ஊாில் இஸ்ைாமிே வைாருளாதாே மண்டைம் சிேப்ைாக
நடப்ைதால் ஏபை மாணெர்கள் தங்கள் கல்ெிபே வதாடே வைாருளாதாே ாீதிோக
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எந்த

தபடயும்

ஏற்ைடெில்பை

இருப்ைினும்

அேசு

தரும்

கல்ெி

உதெி

வதாபககபள வைே உதெிைார்கள்.
ஐந்தில் ெபளோதது ஐம்ைதில் ெபளோது என்ே ைைவமாைிபே உணர்ந்து
வகாண்டு யமம்ைட்ட இபளஞர்கபள உருொக்க சிறுெேதில் இருந்து எங்களுக்கு
ைேிற்றுெிக்கப்ைட்ட வதாபையநாக்கு திட்டத்தால் எங்கள் ஊர் இபளஞர்கள்
அபைெோலும் சாதிக்க முடிந்தது.
கல்ெி

ைேின்று

ைணிேில்

அமர்ந்தயதாடு

ஊர்நைன்

ெிரும்ைிகளுக்கும் எங்களுக்குமாை வதாடர்புமுடிந்து ெிடெில்பை. அெர்களின்
வைாறுப்பை

எங்கயளாடு

ைகிர்ந்து

எங்கபள

வைாது

ொழ்க்பகக்கு

தோர்

வசய்தார்கள். அடுத்த தபைமுபேகளுக்கு எங்கபள வைாறுப்புதாாி ஆக்கிைார்கள்.
ஊாின் வைாருளாதாே மணடைத்தில் (பைத்துல்மால்) எங்கள் ஜக்காத்பதயும்
ஸதகாபெயும்

முபேோக

வசலுத்த

ெலியுறுத்திைார்கள்.

எங்களில்

சிைர்

பைத்துல்மாலில் “அைகிே கடன்” வைற்று வதாைிைதிைர் ஆகி தைது ஜக்காத்பத
வசலுத்திைார்கள்.
எங்கள் ஊாில்,

இஸ்ைாமிேவநேிபே

அடிப்ைபடோக வகாண்டு வசேல்ைடும்

ைள்ளிகள் மற்றும் கல்லூாிகபள உருொக்கி இருந்தார்கள். அபத யைான்று தமிைகம்
முழுெதும் உருொக நாங்கள் ைணிோற்ே வதாடங்கியைாம்.
யமலும் நமது
கல்லூாிகபள ஒருங்கிபணத்து தைி
ைல்கபைகைகமாக
உருொக்க அேசு
தேப்யைாடு முேன்று ெருகியோம்.
மணெிைா காணும் மணமக்களுக்கு தைித்தைிோக "இஸ்ைாம் கூறும் இல்ைேெிேல்"
ைற்ேி இேண்டு நாள் ெகுப்வைடுத்து சான்ேிதழ் அளித்தார்கள். திருமணத்திற்கு முன்
மணமக்கள் இந்த ெகுப்ைில் கைந்து வகாள்ெபத கட்டாேம் ஆக்கிைார்கள்.
இதைால் இபளஞர்கள் இல்ைேொழ்ெிலும் இஸ்ைாமிே வநேிோடு ொழ்ந்ததால்
எங்கள் ஊாில் தைாக் ெிகிதாச்சாேம் மிக மிக குபேவு.
ஏர்ொடி
ெைிமுபே

இபளே

சமுதாேத்தின் யமம்ைாட்டிற்கு

உள்ள திட்டங்கபள அெர்கள்

யமயை

குேிப்ைிட்ட அைகிே

வசேல்ைடுத்திேதால்

தான்

இன்று

நாங்கள் முன்மாதிாி சமுதாேமாயைாம். அெர்களின் வைாறுப்பை ஏற்று வகாண்ட
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நாங்கள்

எங்கள்

ைேணத்தின் அடுத்த

வசேல்ைடுத்தி வகாண்டு

ெருகியோம்.

இைக்காக
உங்கள்

தமிைகம் முழுெதும்

ஊாிலும்

இபத

இபத

நபடமுபே

ைடுத்தயெ இந்த கடித்பத உங்களுக்கு எழுதுகியேன்.
இன்ஷா அல்ைாஹ் உங்கள் ஊாிலும் இபத யைான்று வசேல்ைடுத்த நாங்கள்
ஆர்ெத்துடனும் மிகுந்த அக்கபேயுடனும் முழு மையதாடு ைணிவசய்ே முன்மாதிாி
ெபேவுகயளாடு காத்திருக்கியோம்.
இப்ைடிக்கு
(ஆேிஷா சித்திக்)
எது தூக்கத்தில் ஆழ்த்துகிேயதா அது கைெல்ை..எது நம்பம தூங்கெிடாமல்
வசய்கிேயதா அதுதான் நாம் காணயெண்டிே கைொக இருக்கிேது..
ஏர்ொடி அருகில் உள்ள யகாபதயசாி கிோமத்தில் ைிேந்த சுப்பைோ அருணன்
வசவ்ொய் கிேக ஆோய்ச்சிோை “மங்கள்ோன்” திட்ட இேக்குநர் ஆகி சாதிக்கும்
இந்த காைகட்டத்தில் ஏர்ொடி மக்கள் ஒன்ேிபணதால் இபேென் நாடிைால்..
"ஆேிஷா சித்திக்" நிச்சேம் உருொகுொள். அதற்காை திட்டங்கபள ெபேவு
வசய்ேத் துெங்குயொம். நமது எண்ணங்கபள யைான்யே அமல்களும் அபமயும்.
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ஈமானிய இலக்குகள்
அறிமுகம்
ஒவ்வவாரு அளமப்புக்கும் இலக்குகள் என்பது அதன் ஆணி ரவராகும். இலக்குகள்
இல்லாமல் பயணித்த எந்த ஒரு அளமப்பும் வெடுந்தூரம் பயணிப்பதில்ளல மற்றும்
சாதிப்பதில்ளல என்பரத வரலாறு ெமக்கு உணர்த்தும் உண்ளம. இலக்குகள் மற்றும்
திட்டங்கள் முன்னிருத்தப்பட்டு அதளன ரொக்கி ொம் பயணித்தாவலாழிய ெம்மால் எந்த
சாதளனகளையும் வசய்ய முடியாது என்பது ொம் அளணவரும் அறிந்த உண்ளம.
மீண்டும் ஒரு மதினா - இதுரவ ஈமானின் இறுதி இலக்கு என்பளத ொம் அளணவரும்
அறிரவாம். இந்த இலக்ளக ளமயமாக வகாண்ரட ெமது ஈமானிய பயணம் வதாடர்ந்து
வகாண்டிருக்கிறது. எப்படி ரசூலுல்லாஹ் (ஸல்லல்லாஹு அளலஹி வஸல்லம்) அவர்கள்
இந்த உலகிற்ரக முன் மாதிாியாக மதீனாளவ உருவாக்கி காட்டினார்கரைா அரத ரபால்
ெமது ஊளரயும் இந்த உலகுக்ரக ஒரு முன் மாதிாி கிராமமாக உருவாக்கி காட்ட ரவண்டும்
என்பதற்காகரவ மீண்டும் ஒரு மதீனா எனும் இறுதி இலக்ளக தனது முழக்கமாக ஈமான்
ளகயில் எடுத்துள்ைது. இதளன அளடவதற்கு, பல தைங்கைில் பணியாற்றி வவற்றி வபற
ரவண்டும். அதனால், ஈமான் சங்கம் தனது 40 ஆவது ஆண்டில் அதன் காலடித்தடத்ளத
பதிக்கும் இந்த தருணத்தில், அதன் அடுத்த 10 ஆண்டுகைில் அது சாதிக்க ரவண்டிய பல
ளமல் கற்களை ொம் ெிர்ணயிக்கரவண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிரறாம். இன்ஷா அல்லாஹ்
இனி வரும் அடுத்த பத்தாண்டு காலத்தில் ஈமான் கீழ்கண்ட ளமல்கற்களை அளடய
தன்னுளடய பயணத்ளத வதாடரும் என்பளத ொம் இந்த பகுதியில் அறியதருகிரறாம்.

கல்ெி யமம்ைாட்டு
திட்டங்கள்

யெபை ொய்ப்பு
மற்றும் இபளஞர்
நைத்திட்டங்கள்

வைாருளாதாே

சுற்றுபுே/சுகாதா

யமம்ைாட்டு

ே யமம்ைாட்டு

திட்டங்கள்

திட்டங்கள்

சமூக அைிெிருத்தி
திட்டங்கள்
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கல்வி ரமம்பாட்டு திட்டங்கள்


ஊாில் ஒரு ஹிஃப்ழ் மதரஸா உருவாக்குவது.



ஊாில் உள்ை அளனத்து மதரஸாக்கைிலும் முளறயான தஜ்வீத் முளறப்படி ஓதி
வகாடுப்பதற்காக உஸ்தாத்களுக்கும பயிற்சி அைிப்பது.



அளனத்து பள்ைிவாயில்கைிலும் ஜமாத்துடன் இளணந்து ஒரு இஸ்லாமிய நூலகம்
அளமப்பது.



ஏர்வாடி குழந்ளதகள் பயிலும் பள்ைிக்கூடங்கைில் பள்ைி ெிர்வாகத்துடன் இளணந்து
தீனியாத் வகுப்புகள் ெடத்த வளக வசய்வது.



ஈமான் இஸ்லாமிய வசன்டர் அளமத்து கீழ்கண்ட வகுப்புகள் வசயல் படுத்துவது.
குழந்ளதகளுக்கான இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம். வாரம் ஒரு ொள்(Sunday class)
காளல முதல் மதியம் வளர. முளறப்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய
பாடத்திட்டத்தின் படி ெடத்துதல்.
மாணவர்களுக்கான ரகாளட கால வகுப்புக்களை வடிவளமப்பது மற்றும்
ெடத்துவது.
ஆண்கள் வபண்களுக்கான தஜ்வீத் வகுப்புகள்.
ஆண்கள் வபண்களுக்கான understanding Quran வகுப்புகள்.
ஆண்கள் வபண்களுக்கான அரபி வமாழி பயிற்ச்சி.
குழந்ளதகளுக்கான ஸீரா வகுப்புகள்
வபாியவர்களுக்கான இஸ்லாமிய வரலாறு வகுப்புகள்
ரமலும் பல...



வபண்களுக்கான உைவியல் கவுன்சலிங் வசன்டர் அளமப்பது.



இளைஞர்களுக்கான ஆளுளமத் திறன் வகுப்புகள் ெடத்துவது.



உள்ைத்ளத பண்படுத்தும் தஸ்கியா மற்றும் வரலாற்று பயிலரங்குகள் ெடத்துவது.



அரசு ரவளல வாய்ப்புக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் ெடத்துவது.



ரமற்படிப்புகளுக்கான ஆரலாசளன வகுப்புகள் ெடத்துவது.



தகுதியான ஏளழ மாணவர்களுக்கு ரமற்படிப்புக்கான உதவிகள் வழங்குவது.

வபாருைாதார ரமம்பாட்டு திட்டங்கள்


ஏர்வாடி ெலத்திட்டங்கள் மற்றும் உதவிகளை ஒருங்கிளணக்க, அளனத்து அளமப்புகளும்
உபரயாகிக்கும் வளகயில் ஒரு வமாளபல் அப்ைிரகஷன் உருவாக்குவது.



அளனத்து ஊர்கைில் உள்ை ஏர்ளவ மக்களை ஒருங்கிளனத்து அவர்களுளடய வபாருைாதார
உதவிகளை ஒருமுகப்படுத்துவது அல்லது கல்வி, திருமணம் என தனித்தனி பிாிவுகளை
ஒவ்வவாரு ொட்டின் ஈமான் கிளைகள் வபாறுப்ரபற்று வசய்ய முயற்சி ரமற்வகாள்வது.
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UNWO மற்றும் முஹல்லாக்களுடன் இளணந்து அரசு உதவி வதாளககள் மற்றும் அரசின்
ெலத்திட்டங்களை முழுளமயாக மக்களுக்கு கிளடக்க முயற்சி வசய்வது.



ஒருங்கிளணந்த ஏர்வாடி ளபத்துல்மால் ெிறுவுவது.



ஜன்ரசவா ரபான்ற வட்டியில்லா வங்கிகள் ஏர்வாடியில் வதாடங்க உதவுவது.

சுற்றுப்புற / சுகாதார ரமம்பாட்டு திட்டங்கள்


அளனத்து வீடுகைிலும் மளழ ெீர் ரசகாிப்பு வதாட்டிகள் அளமக்க ஊக்குவிப்பது.



அளனத்து வதருக்கைிலும் மளழ ெீர் ரசகாிப்பு வதாட்டி அளமப்பது.



அளனத்து வீடுகைிலும் கழிவு ெீளர இயற்ளக முளறயில் சுத்திகாித்து ெிலத்தடி ெீராக மாற்றும்
வதாட்டிகள் அளமத்து கழிவு ெீர் வவைிரயறுவளத குளறப்பது அல்லது முழுளமயாக
தடுப்பதற்கு முயற்சிகள் ரமற்வகாள்வது.



அளனத்து வதருக்கைிருந்தும் ஆற்றில் கலக்கும் கழிவு ெீளர தூய்ளமப்படுத்தி ஆற்றில் கலக்க
விடுவது.



ஆற்றின் குறுக்ரக ென்னீர் ரதங்க சிறு சிறு ெீர் ரதக்கிகள் அளமப்பது.



ஊளர சுற்றியுள்ை அளனத்து குைங்களையும் தூர் வாாி தூய்ளமப்படுத்துவது.



அளனத்து வதருக்கைிலும் மரக்கன்றுகள் ெட்டு பராமாிப்பது.



அரசாங்க பள்ைிக்கூடங்கைில் ரதளவயான கழிவளறகளை அளமத்து அதளன பராமாிப்பது.



ஆற்ளற தூய்ளமப்படுத்தி விளையாட்டு திடல்கள், ஓய்வு எடுக்கும் இடங்கள் அளமப்பது.



ெமது ஊாின் வபாது வசாத்துகள் , வைங்கள் வதாடர்பாக மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்துவது.



இயற்ளக விவசாயம் மற்றும் இயற்ளக உணவுகளை ஊக்குவிக்க விழிப்புணர்வு முகாம்கள்
ெடத்துவது.



வீட்டுத்ரதாட்டம், மாடித்ரதாட்டம் அளமப்பதற்கு பயிற்சி அைிக்கும் சந்திப்புகளை ஏற்ப்பாடு
வசய்வது.

ரவளல வாய்ப்பு மற்றும் இளைஞர் ெலத்திட்டங்கள்


ஈமான் பயிற்சி ளமயம் ஏற்படுத்தி, NAF(NET ACHIEVERS FORUM) ரபான்ற
அளமப்புகளுடன் வதாடர்பு ஏற்படுத்தி இளைஞர்களுக்கு ரவளல வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி
வகாடுப்பது.



இளைஞர்களுக்கான ரவளலவாய்ப்பு வழிகாட்டி ளமயம் ஒன்று ெிறுவுவது.



விளையாட்டு மன்றம் ஒன்று ஏற்படுத்தி விளையாட்டுகளை ஊக்கப்படுத்தி அதற்கான
திடல்கள் மற்றும் உபகரணங்களை அளமத்து வகாடுத்தல்.
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பாரம்பாிய வீர விளையாட்டுக்கைான சிலம்பம் சுருள்வாள் கற்று வகாடுக்கும் தலங்களை
அளமப்பது. மற்ற தற்காப்பு களலகளலயும் கற்றுவகாள்ை இடம் அளமத்து வகாடுப்பது.



ரபாளத ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ெிகழ்ச்சிகள் மற்றும் அதற்கான உைவியல் ஆரலாசளனகள்

சமூக அபிவிருத்தி திட்டங்கள்


பிற சமூகங்களுடனான சமூக ெல்லிணக்க சந்திப்புகள் மற்றும் உறவுகளை வலுப்படுத்துவது.



இஸ்லாமிய அளழப்பு பணிக்கான ஏற்பாடுகளை வசய்து வகாடுப்பது.



ஹலாலான வபாழுதுரபாக்குகளுடன் கூடிய Eruvadi Shopping Festival ( ESF) ஒன்ளற
வருடந்ரதாரும் ெடத்த முயற்சி வசய்வது.

இன்ஷா

அல்லாஹ்

,

இந்த

இலக்குகளை

வசயல்படுத்திட

உங்கள்

அளனவாின்

ஒத்துளழப்புடன் முயற்சிகள் ரமற்வகாள்ைப்படும். ெமது எண்ணங்கள் விளரவில் ெிளறரவறி
ெமது இலக்கான மீண்டும் ஓர் மதீனளவ அளடந்திட எல்லாம் வல்ல இளறவனிடம்
பிரார்த்தளன வசய்யும்படி அன்புடன் ரகட்டுக் வகாள்கிரறாம்.
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சமூகத்தின் உயிர்ொடியான இளைஞர்கரை!
ெீங்கள் இன்றி சமூகமில்ளல!!.
- S. பீர் முஹம்மது –

---------------------------------------------------------------------------ஒரு சமூகத்தின் அடிப்பளட அச்சமூகத்தில் வாழும் குடும்பங்கள். ஒரு குடும்பத்தின்
அடிப்பளட அதில் உள்ை தனிப்பட்ட ெபர்கள். தனி மரம் காடாகாது. ஆனால் மரங்கள்
இல்லாமல் காடுகள் இல்ளல. ஒரு தனிப்பட்ட ெபரரா, குடும்பரமா ஒரு சமூகமாக முடியாது.
ஆனால் ெபர்கள் இல்லாமல் குடும்பங்கள் இல்ளல. குடும்பங்கள் இல்லாமல் சமூகம் இல்ளல.
மனிதர்கள் ஒருவருக்வகாருவர் ரதளவகள் உளடயவர்கள். சமூகங்கள் இல்லாமல் ஒரு
மனிதன் தன்னந்தனியாக வாழ முடியாது. ஏவனனில் அவனது வாழ்க்ளகப் பருவத்தில் பல
கட்டங்கள் இருக்கின்றன. எல்லாக் கட்டங்கைிலும் அவன் பலசாலியாக இருப்பதில்ளல. சில
கட்டங்கைில் அவன் மிகப் பலகீனமனவாக இருக்கின்றான். அப்ரபாது அவனுக்கு
மற்றவர்கைின் துளண ரதளவப் படுகின்றது. முக்கியமாக அவன் பிறந்து வைரும் ரபாதும்,
அவன் இறந்தபிறகு அவனது இறுதிக் காாியங்களைச் வசய்யவும் மற்றவர்கைின் துளண
அவசியம் ரதளவப் படுகிறது.
மனித வாழ்ளவ மூன்று கட்டமாக பிாிக்கலாம். குழந்ளதப் பருவம், இைளமப் பருவம் மற்றும்
முதிய பருவம். ஒரு மனிதனின் வாழ்வில் மிக முக்கியமான கட்டம் இைளமப் பருவம். ஒரு
சமூகத்தின் வாழ்வும் தாழ்வும் முதிரயார்கைின் வழிகாட்டுதலிலும் அளத வசயல் படுத்தும்
இளைஞர்கைின் ளகயிலும் தான் இருக்கின்றது. முதுளமப் பருவத்ளத அளடந்து விட்டால்
இைளமப் பருவம் மீண்டும் திரும்ப வராது. இளைளமப் பருவத்ளத முளறயாக கழித்த
முதிரயார்கைால் தான் ஒரு சமூகத்ளத வவற்றிகரமாக வழிெடத்தவும் முடியும். சமூகம்
அவர்கைிடம் தான் பிரச்சிளனகளுக்குத் தீர்ளவ எதிர்ரொக்கும். இைளமப் பருவத்ளத
வீண்டித்தவர்கைால் அவர்கள்து முதுளமப் பருவத்தில் சமூகத்திற்கு எந்தவித பலளனயும்
வகாடுக்கமுடியாது.
ஒரு வைமான இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு ஐந்து அடிப்பளட விசயங்கள் இருக்கரவண்டும் என
மார்க்க அறிஞர்கள் வளரயறுத்துள்ைனர். ஒரு சமூகத்தின் வைர்ச்சிக்கும் முன்ரனற்றத்திற்கும்
இளவகள் மிக மிக அவசியம். இவற்றில் எதில் ஒன்றில் குளற இருந்தாலும் அது
அச்சமூகத்ளதப் பாதிக்கும். அதனால் முன்ரனற்றப் பாளதயில் அடிவயடுத்து ளவக்க
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முடியாது. பிற சமூகங்க்ைிளடரய எந்தவித தாக்கத்ளதயும் ஏற்படுத்தவும் முடியாது.
காலச்சுவட்டில் அச்சமூகம் காணாமல் ரபாய்விடும். சமூகத்தின் ஒவ்வவாரு இளைஞர்களும்
இதளனப் பற்றி அறிந்து அதனடிப்பளடயில் தங்கைது வசயல்பாடுகளை அளமத்துக்
வகாள்ைரவண்டும்.
1. உயிர் பாதுகாப்பு: எளதச் வசய்யரவண்டுமானாலும் முதலில் உயிரராடு இருக்கரவண்டும்.
ொம் வாழும் சமூகம் ெமது உயிருக்கு உத்தரவாதமைிக்க ரவண்டும். உயிருக்காக ரபாராடிக்
வகாண்டிருக்கும் சமூகத்தினால் எளதயும் சாதிக்க முடியாது.
2. சிந்தளன பாதுகாப்பு:
இந்த உலகத்ளதரய புரட்டிப் ரபாட்ட ஒவ்வவாரு மாறுதல்களுக்கும் பின்னால் இருப்பது
சிந்தளனரய. ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தளனகளும் அதனடிப்பளடயில் அளமந்த வசயல்கைின்
மூலம் இந்த உலகம் ென்ளமகளைப் வபற்றுள்ைது. அரதப் ரபான்று தீயச் சிந்தளனகள்
மூலமும் அதனடிப்பளடயில் அளமந்த வசயல்கைின் மூலம் இந்த உலகம் பல தீளமகளைச்
சந்தித்துள்ைது.
சிந்தித்து ெல்லுணர்ச்சி வபறுவளதப் பற்றி குர்ஆன் பல இடங்கைில் ரபசுகிறது. சிந்தித்தால்
மட்டுரம அவனது அத்தாட்சிகளை புாிந்துக் வகாள்ை முடியும் ெமது ஈமாளன வலுப்படுத்த
முடியும், தீளன ெிளல ெிறுத்த முடியும்.
ெிச்சயமாக உங்கள் இளறவன் அல்லாஹ்ரவ; அவன் வானங்களையும் பூமிளயயும் ஆறு
ொட்கைில் பளடத்தான் - பின்னர் தன் ஆட்சிளய அர்ஷின் மீது அளமத்தான்; (இளவ
சம்பந்தப்பட்ட) அளனத்துக் காாியங்களையும் அவரன ஒழுங்குபடுத்துகின்றான்.
அவனுளடய அனுமதிக்குப் பின்னரரயன்றி (அவனிடம்) பாிந்து ரபசுபவர் எவருமில்ளல.
இத்தளகய (மாட்சிளம மிக்க) அல்லாஹ்ரவ உங்களைப் பளடத்துப் பாிபக்குவப்
படுத்துபவன், ஆகரவ அவளனரய வணங்குங்கள்; (ெல்லுணர்ச்சி வபற இளவ பற்றி) ெீங்கள்
சிந்திக்க ரவண்டாமா? (அல்-குர்ஆன்: 10:3)
வசயல்கள் சிந்தளனயிலிருந்ரத பிறக்கின்றன. சிந்தளனகள் ெல்லளவகைாக இருந்தால்
மட்டுரம வசயல்களும் ென்றாக அளமயும். ெல்ல சிந்தளனகளுக்கு உள்ைம் ெல்ல ெிளலயில்,
விழிப்பான ெிளலயில் இருக்கரவண்டும். இதற்கு ரெர் மாற்றம் ரபாளத. சமூகம்
ஆரராக்கியமான பாளதயில் அடிவயடுத்து ளவக்கரவண்டுமானால் ரபாளதயிலிருந்து
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முற்றிலுமாக விடுபட்டிருக்கரவண்டும். இன்று முஸ்லீம் சமூகம் வபரும்பான்ளமயாக வாழும்
பல ஊர்கைில் மதுவும் ரபாளத வஸ்துக்களும் ஊடுறுவிக் வகாண்டிருக்கின்றன. பல
இளைஞர்கள் மதுவிற்கும் மற்ற ரபாளத வஸ்துகளுக்கும் அடிளமப் பட்டுக் கிடக்கின்றனர்.
ரபாளத என்பது மனித சிந்தளனகளை மழுங்கடித்துவிடும். இஸ்லாம் ரபாளதளய மிக
வன்ளமயாக கண்டித்து கடுளமயான தண்டளனளய அதற்காக ெிர்ணயித்துள்ைது.
இஸ்லாமிய குற்றவியல் சட்டம் ெளடமுளறயில் இல்ளலயாதலால், இஸ்லாத்தில் ரபாளத
தண்டளனக் குறிய குற்றம் என்பளதயும் மறந்து இதற்கு சமூகத்தினர் அடிளமயாகிக்
வகாண்டிருக்கின்றனர். இந்த அடிளமத் தைத்திலில் இளைஞர்கள் சிக்கிக்வகாள்ைாமல்
தங்களை பாதுகாத்துக் வகாள்ைரவண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த தீளமளய
சமூகத்திலிருந்து முற்றிலுமாக துளடத்வதறிய முன்னணியில் ெின்று ரபாராடரவண்டும்.
பாலஸ்தீனப் பிரச்சிளனகளை அறிந்தவர்களுக்குத் வதாியும் எப்படி இஸ்ரரல்
பாலஸ்தீனர்கைின் ெிலத்ளத ஆக்கிரமித்து அவர்களை வவைிரயற்றி அங்ரக யூதர்களை
குடியமர்த்திக் வகாண்டிருக்கின்றது என்று. ஆனால் இளதவிட பயங்கரமானது ெமது
சிந்தளனகள் மழுங்கடிக்கப்படுவது. ஒரு மார்க்க அறிஞாின் கருத்துப்படி. ” ெிலங்கள்
ஆக்கிரமிக்கப்படுவளத விட மூளைகளும், உணர்ச்சிகளும் ஆக்கிரமிக்கப்படுவது மிகவும்
பயங்கரமானது”. ஆம் சிந்தளனளய இழந்த சமூகம் வீழ்ச்சிளய ரொக்கி ரவகமாக
பயணிக்கும்.
3.வபாருைாதார பாதுகாப்பு: ெமது வபாருளுக்கும் ெம்ளமச் சுற்றியிருப்பவர்கைின்
வபாருளுக்கும் பாதுகாப்பான சூழல் இருக்கரவண்டும். வபாருளைப் பற்றிய பாதுகாப்பான
சூழ்ெிளல இல்ளலவயனில் ெமது சிந்தளன முழுவதும் அளத எப்படிப் பாதுகாப்பது என்ற
வட்டத்ளத விட்டு வவைிரய வராது. சமூகமும் முன்ரனறமுடியாது. ஆரம்பகால மதினாவில்
அன்ஸாாி விவசாயிகள் தங்கைது விளைச்சலில் வபரும்பங்ளக யூதர்களுக்கு வட்டியாக
வகாடுக்கரவண்டியிருந்தது. மதினாவில் ெபிகள் ொயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹிவஸல்லம்
அவர்கள் வசய்த முக்கியமான பணிகைில் ஒன்றாக இந்த ெிளலளய மாற்றி முஸ்லீம்கைின்
வபாருைாதார ெிளலளய உயர்த்தினார்கள். வபாருைாதார பாதுகாப்பிற்கு இஸ்லாம் மிகுந்த
முக்கியத்துவத்ளத அைிக்கின்றது.
"யார் தனது வபாருளைப் பாதுகாப்பதற்காக ரபாாிட்டு வகால்லப் படுகிறாரரா அவர்
ஷஹீதாவார்" (திர்மிதி 4772)
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ஷஹீதுளடய மகத்தான அந்தஸ்ளதப் பற்றி வசால்லித் வதாியரவண்டியதில்ளல. தனது
வபாருைாதாரத்ளதப் பாதுகாக்கும் முயற்சியில் உயிளரவிடுபவருக்கு ஷஹீதுளடய
அந்தஸ்ளத இஸ்லாம் வழங்குகின்றது. அரத ரெரத்தில் திருடுபவர்களுக்கு இஸ்லாம்
கடுளமயான தண்டளனயும் வழங்குகின்றது. இஸ்லாமிய குற்றவியல் சட்டப்படி
திருடுபவர்கைின் ளக வவட்டப் படரவண்டும்.
"திருடரனா திருடிரயா அவர்கள் சம்பாதித்த பாவத்திற்கு, அல்லாஹ்விடமிருந்துள்ை
தண்டளனயாக அவர்கைின் கரங்களைத் தாித்து விடுங்கள். அல்லாஹ் மிளகத்தவனும்,
ஞானம் மிக்ரகானுமாக இருக்கின்றான்". (அல்-குர்ஆன் 5 : 38)
மார்க்கத்ளத ொம் இலகுவானதாக ஆக்கியிருக்கின்ரறாம் என்று கூறும் இஸ்லாம் சமூகங்கள்
சீராக இயங்குவதற்காகரவ கடுளமயான சில குற்றவியல் சட்டங்களையும் கூறுகின்றது. எந்த
சமூகத்தில் இந்த குற்றவியல் சட்டங்கள் ெளடமுளறப் படுத்தப்படுரமா அந்தச் சமூகத்தில்
குற்றங்கள் குளறந்துவிடும் என்பதில் எந்தவித சந்ரதகமுமில்ளல.
உலகிற்ரக ரஹ்மத்தாக அனுப்பப் பட்ட அண்வணலும்வபருமானார் ஸல்லல்லாஹு
அளலஹிவஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் இந்தச் சட்டங்களை அமல்படுத்துவதில் மிகவும்
கண்டிப்பாக இருந்தார்கள்.
ஒருமுளற உயர்குலத்ளதச் ரசர்ந்த வபண்மணி ஒருவர் திருடிவிட்டார். குற்றம் ெிரூபிக்கப்
பட்டுவிட்டது. இஸ்லாமிய சட்டப்படி அப்வபண்ணின் ளக வவட்டப் படரவண்டும். ஆனால்
அது அந்தக் குலத்திற்ரக அவமானம் என்பதால் அவளர மன்னித்து விடும்படி ெபிகள் ொயகம்
ஸல்லல்லாஹு அளலஹிவஸல்லம் அவர்கைிடம் ரகாாிக்ளக ளவக்க விரும்பினர் சிலர்.
ஆனால் ெபிகள் ொயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹிவஸல்லம் அவர்கைிடம் இளதக் ரகட்கும்
துணிவு அங்ரக யாருக்கும் இல்ளல. ஆதலால் அவர்கள் ெபிகள் ொயகத்திற்கு மிகவும்
விருப்பமான ெபராகிய உஸாமா (ரலி) அவர்களை அணுகினார்கள். அவரும் அளத ஏற்றுக்
வகாண்டு ெபிகள் ொயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹிவஸல்லம் அவர்களை அணுகி இதளனக்
கூறினார்.இதளனக் ரகட்டதும் சாந்தத்தின் வமாத்த உருவமான ெபிகள் ொயகத்தின் முகம்
ரகாபத்தினால் சிவந்துவிட்டது. அவர்கள் உஸாமாரவஅல்லாஹ்வுளடய தண்டளனயில் ெீ
பாிந்துளர வசய்ய வந்துவிட்டாயா? என்று ரகட்டுவிட்டு, மக்களுக்கு இதுபற்றி ஓர் உபரதசம்
வசய்தார்கள்.
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இதற்கு முன் வாழ்ந்த சமுதாயம் அழிக்கப்பட்டதன் காரணம்.. அவர்கைில் வசதி
பளடத்தவர்கள் திருடினால் விட்டு விடுவார்கள்,, பலவீனர்கள் திருடினால் தண்டளன
வகாடுப்பார்கள்.. ''அல்லாஹ்வின் மீது ஆளணயாக ! முஹம்மதுளடய மகள் பாத்திமா
திருடியிருந்தாலும் அவைின் ளகளயயும் ொன் வவட்டியிருப்ரபன்'' என்றார்கள்.
நூற்கள்.. புகாாீ, முஸ்லிம் ]
இன்று ஏளழக்வகாரு ெீதி பணக்காரனுக்வகாரு ெீதி ொட்டில் ெிலவுகின்றது.
ரகாடிக்கணக்கான பணத்ளத வகாள்ளையடிப்பவர்கள் வவைிொட்டுல் சுகமாக
வாழ்கின்றனர். ஒரு ஏளழத் திருடிவிட்டால் அவனுக்கு உடரன தண்டளன வழங்கப்
படுகின்றது. அதாவது ெபிகள் ொயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹிவஸல்லம் அவர்கைின்
வாக்குப்படி அழிவுப் பாளதயில் சமூகம் வசன்றுக் வகாண்டிருக்கின்றது. இது ரபான்று
ஏளழவகாரு ெீதி பணக்காரனுக்வகாரு ெீதி ொட்டில் மட்டுமல்ல ெமது சமூகத்திலும்
இருக்கின்றது. இளவகள் களையப் படரவண்டு,. இளைஞர்கரை உங்கைது கவனமும்
வசயல்பாடுகளும் இங்ரகத் ரதளவப் படுகின்றது.
4, மானம் பாதுகாப்பு: சமூகம் மானமுள்ை சமுதாயமாக இருக்கரவண்டும். சமூகத்து
மக்களுக்கு மானத்துடன் வாழக்கூடிய சூழ்ெிளலளய உருவாக்கிக் வகாடுக்கக் கூடியதாக
இருக்கரவண்டும். இஸ்லாம் மனிதனின் மானத்திற்கு உயர்ந்த அந்தஸ்ளதக்
வகாடுக்கின்றது. ஒரு சமூகம் சீராக சிறப்பாக இயங்குவதற்கு இஸ்லாம் சில குற்றவியல்
தண்டளனகளைத் தருகிறது. வகாளலக்குக் வகாளல. திருட்டுக்கு ளகளய வவட்டுதல்.
ஆனால் அதிகபட்ச கடுளமயான தண்டளன விபச்சாரத்திற்குத் தான்.
வகாளலக் குற்றத்திற்குக் கூட வகாளலச் வசய்யப்பட்டவனின் குடும்பத்தினர்
மன்னித்துவிட்டால் அதற்கான ெஷ்டஈளடப் வகாடுத்துவிட்டு உயிர் பிளழப்பதற்கு வழி
உண்டு. ஆனால் விபச்சார குற்றத்திற்கு எந்தவவாரு மாற்றுவழியுமில்ளல. விபச்சாரத்தில்
ஈடுபட்டவர்கள் வகாளலச் வசய்யப் படரவண்டும் அதுவும் வபாதுஇடத்தில் ளவத்துக்
கல்லால் அடித்து. ஏவனனினில் விபச்சாரம் என்பது மற்றவர்கைின் மானத்தில் ளகளவக்கும்
வசயல் மட்டுமள்ை அதன் பாதிப்பு தளலமுளறகளைரய பாதிக்கும். சமூகத்தின்
அடிப்பளடயான குடும்ப அளமப்புகளைரய சீர்குளலத்துவிடும்.
ரமலும் அல்லாஹ் மனிதர்களை அவனது பிரதிெிதியாக இவ்வுலகிற்கு அனுப்பியுள்ைான்.
அவர்கள் ஹலாலான முளறயில் சந்ததிளயப் வபருகச் வசய்யரவண்டும். அதற்கு மாற்றமாக
இயங்கினால் சமூக அளமப்ரப அடிபட்டுரபாய்விடும். முன்ரனற்றப் பாளதயில் முதலில்
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வசன்றுக் வகாண்டிருக்கின்ரறாம் என்ற மமளதயுடன் வசன்றுக் வகாண்டிருந்த ரமல் ொட்டுக்
கலாச்சாரம் இன்று ெின்று ரயாசித்துக் வகாண்டிருக்கின்றது. தந்ளதகைற்ற குடும்பங்கள்
வபருகிக் வகாண்டிருக்கும் பிரச்சிளனகளுக்கு எவ்வாறு தீர்வு காண்பவதன்று. சமூக
விவாதங்கள், கருத்தரங்கங்கள் முன்னிறுத்தப் படுகின்றன. புத்தங்கள் எழுதப் படுகின்றன.
அப்படிப் பட்ட புத்தங்கைில் ஒன்று தான் “Fatherless America”. தளலப்ரப ரபாதும்
இன்ளறய “முன்ரனறிய” சமூகம் எங்ரக வசன்றுக் வகாண்டிருக்கின்றது என்பளத வதைிவுப்
படுத்துவதற்கு.
இளைஞர்கள் தங்கைது மானத்ளதப் பாதுகாத்துக் வகாள்வதுடன் சமூகத்தின் மானம்
மாியாளதளயயும் பாதுகாக்கரவண்டும். அல்லாஹ்வின் தூதர் ெபிகள் ொயகம்
ஸல்லல்லாஹு அளலஹிவஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் :
எவர் தம் இரு தாளடகளுக்கு இளடரய உள்ைதற்கும், தம் இரு கால்களுக்கு இளடரய
உள்ைதற்கும்என்னிடம் உத்தரவாதம் அைிக்கிறாரரா அவருக்காகச் வசார்க்கத்திற்கு ொன்
உத்தரவாதம் அüக்கிரறன். இளத சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். நூல் :
புகாாி (6474)
அத்துடன் பிறளரப் பற்றி ரகலி கிண்டல் வசய்தல் ரபான்றளவகளையும் தவிர்க்கரவண்டும்.
பிறாின் கண்ணியத்ளதக் குளலக்கும் எந்தவித வசயல்கைிலிம் ஈடுபடக் கூடாது.
அண்வணலும் வபருமானார் ெபிகள் ொயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹிவஸல்லம் அவர்கள்
ஒரு முஸ்லீமின் கண்ணியத்ளத கஅபாவின் கண்ணியத்திற்கு ஒப்பிட்டுக் கூறியுள்ைார்கள்.
அவர்கள் தன்னுளடய இறுதி ஹஜ்ஜின் ரபாது ஆற்றிய உளரயில் பின் வருமாறு
குறிப்பிட்டார்கள்:
'இந்த மாதமும் இந்த புனிதமிக்க மக்கமா ெகரமும் இந்;த ொளும் எப்படி புனிதமானரதா
அவ்வாரற ஒரு முஸ்லிமின் கண்ணியம் உயிர்உடளமகள் புனிதமானளவ. ஒரு
முஸ்லிமுளடய கண்ணியம் அவனுடய இரத்தம் அவனுளடய வசாத்து-வசல்வங்கள் மற்ற
முஸ்லிம்களுக்கு ஹராமாகும.;'
அறிவிப்பாைர் : இப்னு அப்பாஸ் (ரழி)
ஆதாரம் : புகாாி 1652
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5.மார்க்கம்:
ெமக்குத் ரதான்றும். ெமது மார்க்கம் அல்லவா முதல் அடிப்பளடயான விசயமாக
இருக்கரவண்டும்,இது எப்படி களடசியாக இருக்க முடியும் என்று. ஆனால் மார்க்க
அறிஞர்கள் சாியாகத் தான் வகுத்துள்ைார்கள். வரலாறு ெமக்கு கற்றுத் தரும் பாடமும்
அதுரவ. முற்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கைின் வரலாறுகைில் பகுத்தறிவுளடரயாருக்கு அாிய
படிப்பிளன உள்ைது என்று குர்ஆன் கூறுகிறது.
(ெிச்சயமாக) அவர்கைின் வரலாறுகைில் அறிவுளடரயாருக்கு (ெல்ல) படிப்பிளன
இருக்கிறது; இது இட்டுக்கட்டப்பட்ட வசய்தியாக இருக்கவில்ளல, மாறாக இதற்கு முன்
உள்ை (ரவதத்)ளதயும் இது உண்ளமயாக்கி ளவக்கிறது. ஒவ்வவாரு விஷயத்ளதயும் இது
விவாித்துக் காட்டுவதாகவும், ெம்பிக்ளக வகாண்ட சமூகத்தவருக்கு ரெர்வழியாகவும்,
ரஹ்மத்தாகவும் இருக்கிறது. (12:111)
ெமது சமூகம் தனது மார்க்கத்ளத சீராக சிறப்பாக பாதுகாத்து பின்பற்றி அதன் ஒைிளய
மற்றவர்களுக்கும் கிளடப்வபறச் வசய்ய ரவண்டுமானால் ரமற்கண்ட அடிப்பளட விசயங்கள்
சமூகத்தில் குளறவின்றி இருக்கரவண்டும். வரலாற்ளற ஆராய்ந்தால் வதாியும், எங்வகல்லாம்
இஸ்லாமிய சமூகங்கள் ரமற்கண்ட விசயங்கைில் சிறப்பாக இருந்தரதா அங்வகல்லாம் மற்ற
சமூகம் இஸ்லாத்ளத தானகரவ முன்வந்து ஏற்றுக் வகாண்டது. எங்வகல்லாம் சமூகத்தில்
ரமற்கண்ட விசயங்கைில் குளறபாடுகள் இருந்தரதா அங்வகல்லாம் முஸ்லீம்கள்
இஸ்லாத்ளத விட்டு விட்டு ரவறு மதங்களுக்கு வசல்லும் ெிளல ஏற்பட்டது. சில
உதாரணங்களை காண்ரபாம்.
ஸ்வபயின் சுமார் 700 ஆண்டுகாலம் முஸ்லீம்கைின் ஆட்சியில் சீரும் சிறப்புமளடந்தது.
ஆனால் அதன் முடிரவா மிகப் பயங்கரமானது. மிக நுணுக்கமாக திட்டமிடப்பட்டு
வசயல்படுத்தப் பட்ட எதிாிகைின் சதித் திட்டத்தால் இஸ்லாம் அம்மணிலிருந்து அகற்றப்
பட்டது. இலட்சக்கணக்கான முஸ்லீம்கள் வகால்லப்பட்டனர்.
இந்தியாளவ சுமார் 800 ஆண்டுகாலம் முஸ்லீம்கைின் ஆட்சி ெளடவபற்றது. இந்தியாளவ
ஒருங்கிளணத்தவர்கள் முஸ்லீம்கள். இந்தியா (ஹிந்த்) என்று வபயர் ளவத்தவர்கள்
முஸ்லீம்கள். முஸ்லீம் சமூகம் ஆங்கிரலயர்கைின் ஆக்கிரமிப்பினால் தனது ஆட்சிளய
அதிகாரத்ளத இழந்தது. சுதந்திரப் ரபாராட்டத்தில் முன்னின்று ரபாராடிய முஸ்லீம்களை,
உலமாக்களை குறிளவத்து ரவட்ளடயாடினர் ஆங்கிரலயர்கள். இவர்கைின் இத்தளகய
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வகாடூர ெடவடிக்ளகயினால் உயிர், வபாருள் மானப் பாதுகப்புளை இழந்து வறுளமயளடந்த
பல முஸ்லீம்கள் மதம் மாற்றப் பட்டனர். இன்ளறக்கும் கூட இந்தியாவில் பல இடங்கைில்
முஸ்லீம்கைின் பாதுகாப்பற்ற சமூக சூழளல பயன்படுத்திக் வகாண்டு முஸ்லீம்களை மற்ற
மதங்களுக்கு மாற்றிக் வகாண்டிருக்கின்றனர்..
ரமற்கண்ட விசயங்கைில் எப்ரபாது ெமது சமுதாயம் சிறந்து விைங்குகின்றரதா அப்ரபாது
பிற சமூகங்கள் ெம்ளம ஏவறடுத்து பார்ப்பரதாடு மட்டுமல்லாமல் தாமாகரவ ெம்ளமப்
பின்பற்றும். வரலாறு ரபாதிப்பதும் அதுரவ. ஸஹாபாக்கள் பாரசீக, ரராமப் ரபரரசுகளை
வவன்வறடுத்தப் பின்னர் முஸ்லீம்கைின் ெீதமான ரெர்ளமயான ெடவடிக்ளககளைப் பார்த்து
மக்கள் கூட்டங்கூட்டமாக தாமாகரவ முன்வந்து இஸ்லாத்ளத ஏற்றனர். இன்றைவும்
உலகில் உண்ளமயான முஸ்லீம்கைின் ெடவடிக்ளககளைப் பார்த்து இஸ்லாத்ளத
ஏற்பவர்கள் ஏராைாம்.
சமூகத்தின் உயிர் ொடி:
ஒரு சமூகத்தின் ஜீவ ொடியாகவும் ெிகரற்ற, மகத்தான வைமாகவும் அதன் உயிரராட்டமுள்ை
ஓர் ஆக்க சக்தியாகவும் அதன் ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கு வபாறுப்பானவர்கைாகவும் திகழ்பவர்கள்
தான் இளைஞர்கள். இைளமப் பருவத்தின் முக்கியத்துவத்ளத அல்லாஹ்வும் அவனது
தூதரும் பல வழிகைில் வவைிப்படுத்தியிருக்கின்றனர்.
'அல்லாஹ்வின் ெிழளலத் தவிர ரவறு எந்த ெிழலும் இல்லாத (கியாமத்) ொைில் அல்லாஹ்
தனது ெிழலில் ஏழு ரபருக்கு ெிழல் வழங்குவான் என ெபி (ஸல்) அவா;கள் கூறினார்கள்.
அவர்கள்:
01. ெீதமிகு தளலவர்
02. அல்லாஹுத் தஆலாவின் வணக்கத்தில் வைர்ந்த ஒரு இளைஞர்
03. மஸ்ஜித்களுடன் இதயபூர்வத் வதாடர்பு வகாண்ட மனிதர்
04. அல்லாஹ்வுக்காக ரெசித்து, அவனுக்காகப் பிாியும் இரு மனிதர்கள்.
05. அழகும், கவர்ச்சியுமிக்க வபண் (விபச்சாரத்திற்காக) அளழக்கும் ரபாது, ொன்
அல்லாஹ்ளவ அஞ்சுகின்ரறன் என்றுளரக்கும் மனிதன்.
06. தனது வலக்கரம் தர்மம் வசய்வளத, இடக்கரம் அறியாதைவு இரகசியமாக வசலவு
வசய்யும் மனிதன்.

200

07. தனிளமயில் இளறயச்சத்தில் ஈடுபடும் ரபாது, (அல்லாஹ்வின்) அச்சத்தால் அழும்
மனிதன்.” அறிவிப்பவர் அபுஹுளரறா (ரலி) நூல்: புகாாி 6806
இந்த ஹதீஸில் அண்வணலும் வபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அளலஹிவஸல்லம் அவர்கள்
தனது வாலிபத்ளத ெல்ல முளறயில் கழித்தவர்களுக்கு அர்ஶிின் ெிழலில் இடமைிப்பான்
எனக் கூறுகிறார்கள். இந்த உலகில் ரகாளடயில் சுமார் 15 ரகாடி கிரலாமீட்டர் வதாளலவில்
உள்ை சூாியனின் வவப்பத்ளத ெம்மால் தாங்கமுடியாமல் ெிழளலத் ரதடி அளலகிரறாம்.
கியாமத் ொைில் சூாியன் தளலக்கு அருகாளமயில் வகாண்டுவரப்படும். அர்ஷின் ெிழளலத்
தவிர ரவவறந்த ெிழலும் அங்ரக இருக்காது. ெமது எந்த வசல்வாக்கும், வசல்வமும் அங்ரக
எடுபடாது. அந்ொைின் கடுளமளயப் பற்றி குர்ஆனிலும் ஹதீஸ்கைிலிம் வதைிவான
எச்சாிக்ளககள் இருக்கின்றன.
மற்வறாரு ஹதீஸில் வருகிறது ஐந்து விசயங்கள் வரும் முன் ஐந்து விசயங்களை வசயல்
படுத்துங்கள் என்று
1. மரணம் வரும் முன் வாழ்க்ளகளயயும்.
2. ரொய் வரும் முன் உடலாரராக்கியத்ளதயும்.
3. அதிக ரவளலப்பளுக்கள் வரும் முன் ஓய்வு ரெரத்ளதயும்.
4. முதுளம வரும் முன் இைளமப் பருவத்ளதயும்.
5. வறுளம வரும் முன் வசல்வெிளலளயயும்' என ெபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர் : இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) நூல் : ெஸாயீ.
இதில் மற்ற ெிளலகள் கூட மாறி மாறி வரலாம். ஆனால் முதுளம வந்துவிட்டால் மறுபடியும்
இைளம ஒரு ரபாதும் வராது.
ஆயுள் முழுவதும் சஜ்தாவில் கிடந்தாலும் ெம்ளம முஸ்லீமாக அண்வணலும் வபருமானார்
ெபிகள் ொயகம் ஸல்லல்லாஹு அளலஹிவஸல்லம் அவர்கைிம் உம்மத்தினராக
பிறக்களவத்த அந்த மாவபரும் கிருளபயாைான் அல்லாஹ்விற்கு ென்றிவசலுத்திவிட
முடியாது. அவனது அருட்வகாளட மற்றும் இல்ளலவயனில் ரவவறங்ரகா பிறந்து ொளை
ெரகிற்கு விறகாக ஆகியிருப்ரபாம்.
இஸ்லாத்துக்கு அன்ளறய முஸ்லிம் இளைஞர்கள் ஆற்றிய பணியும் மகத்தான ரசவகைின்
துைிகளுரம இன்று பரந்த விாிந்து கிளைவிட்டு காணப்படும் முஸ்லிம் சமூகம். அன்ளறய

201

இளைஞர்கைிடம் காணப்பட்ட, தியாகம், வீரம், ெல்வலாழுக்கும் இன்ளமரய இந்த பலமான
முஸ்லிம் சமூகம் இன்று பலவீனமளடவதற்கான மிகமுக்கிய காரணியாகும். சிந்து
சமவவைிளய முஹம்மத் பின் காஸிம் ளகப்பற்றிய ரபாது அவர்கைிம் வயது 17.
கான்ஸ்டாண்டிரொபிளல (இன்ளறய இஸ்தான்புல், துருக்கி) முஹம்மத் பின் பாதிஹ்
ளகப்பற்றிய வபாழுது அவர்கைின் வயது 21. ஸ்வபயிளன தாாிக் பின் ஸியாத் ளகப்பற்றிய
வபாழுது அவர்கைின் வயது 21. இது ரபான்ற வீரதீர வசயல்களை வசய்து இஸ்லாத்தின்
வைர்சிக்கு தூண்கைாக இருந்த இளைஞர்கள் இன்று எமது சமூகத்தில் எங்ரக? ெபி (ஸல்)
அவர்கள் மதீனாவுக்கு இஸ்லாத்ளத ரபாதிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்ட ஸஹாபி முஸ் அப்
பின் உளமர் (ரழி) ஒரு இளைஞர். அபிசீனியாவுக்கு முதன் முதலில் ஹிஜ்ரத் வசய்த
ஆண்களும், வபண்களும் இளைஞர்களும், யுவதிகளுரம ஆவார்கள். வயமனுக்கு
ெீதிபதியாகவும், விாிவுளறயாைராகவும் அனுப்பட்ட முஆத் பின் ஜபல் (ரழி) ஒரு இளைஞர்.
மூத்த ஸஹாபாக்கள் பங்கு பற்றிய ஒரு பளடயணிக்கு தைபதியாக ெியமிக்கப்பட்ட உஸாமா
பின் ளஸத் (ரழி) ஒரு இளைஞர். அபூபக்கர் (ரழி) அவர்கைது காலத்தில் அல் – குர் ஆளன
ஒன்றுதிரட்டும் பணியில் பங்கு வகாண்டர்வகளுள் பலர் இளைஞர்கரை ஆவார்கள்.
எனது அன்பின் வாலிபச் சரகாதரர்கரை! இவர்கள் யாவரும் உங்களுக்குாிய முன்மாதிாிகள்.
முன்வசன்ற சமூகத்தின் முன்ரனற்றகரமான இளைஞர்கள், அவர்கள் வீண்
விளையாட்டுக்கைிலும், ரகைிக்ளககைிலும் மூழ்கியிருந்த இளைஞர் பரம்பளரயன்று.
'மறுளம ொைில் ஓர் அடியான் ொன்கு வினாக்களுக்கு விளடயைிக்கும் வளர அவனது
கால்கள் இரண்டும் ெகர முடியாது. அளவ:
1. தனது (உலக) வாழ்ளவ எவ்வாறு கழித்தான்?
2. தனது வாலிபப் பருவத்ளத எவ்வழிகைில் ஈடுபடுத்தினாய்?
3. வசல்வத்ளத எவ்வாறு சம்பாதித்தாய்? அளத எவ்வாறு வசலவழித்தாய்?
4. வபற்ற அறிவின் மூலம் என்ன வசய்தாய்?' என ெபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர் : முஆத் இப்னு ஜபல் (ரழி) நூல் : தபரானி.
தனது இைளமப் பருவத்ளத இளறத் திருப்தியில் கழித்தவர்களுக்கும் மகத்தான் கூலிகள்
இருக்கின்றன என்பது மட்டுமல்ல. அதளனப் பற்றி கணக்கு ரவறு வகாடுக்கரவண்டும்.
இவ்விசாரளண ெடக்குமிடத்தில் உலக மக்கள் அளனவரும் அங்ரக திரண்டிருப்பார்கள்
என்பளதயும் கவனத்தில் வகாள்ைவும்
.
ரமரல தனிெபர்கள் சமூகமாக முடியாது என்று கூறிரனன், ஆனால் அல்லாஹ் குர்ஆனில் ெபி
இப்ராஹீம் அளலஹிவஸல்லம் அவர்களை ஒரு சமூகம் என்ரற குறிப்பிடுகின்றான்.
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ஏவனனில் ஒரு சமூகம் வசய்யரவண்டிய பணிகளை அவர்கள் தன்னந்தனியாகரவ
வசய்தார்கள்.
உண்ளமயில் இப்ராஹீம் ஒரு முழுச் சமுதாயமாய்த் திகழ்ந்தார். அல்லாஹ்வுக்கு
அடிபணிபவராகவும் ஒருமனப்பட்டவராகவும் விைங்கினார். அவர் ஒருரபாதும்
இளறவனுக்கு இளணளவப்பவராய் இருந்ததில்ளல. (அல்குர்ஆன்: 16:120).
மற்ரறாாிடத்தில் மக்கள் ரபசிக்வகாண்டதாக வரும் வசனத்தில் அம்மக்கள் அவர்களை ஒரு
இளைஞர் என்ரற கூறியதாக குர்ஆன் கூறுகின்றது.
அதற்கு (அவர்கைில் சிலர்) “இளைஞர் ஒருவர் இவற்ளறப் பற்றி (அவதூறாகக்) குறிப்பிட்டு
வந்தளத ொங்கள் ரகள்விப்பட்டிருக்கிரறாம், அவருக்கு இப்ராஹீம் என்று வபயர்
வசால்லப்படுகிறது” என்று கூறினார்கள். (அல்குர்ஆன்: 21:60)
சமுதாயத்தின் உயிர்ொடிகைான இளைஞர்கரை இந்த உன்னதமான சமுதாயத்தின்
ரமன்ளமக்கும் வைர்ச்சிக்கும் உங்கைது பங்கைிப்பு மிக மிக அவசியம். ெமதூர் சமுதாயத்தில்
முதல் விசயமான உயிர் பாதுகாப்பு அல்லாஹ்வின் ரபரருைால் எந்தவித குளறகளுமின்றி
இருக்கின்றது. ஆனால் மற்ற விசயங்கைில் உங்கைது கவனமும் சிந்தளனயும்
வசயல்பாடுகளும் உடனடியாகத் ரதளவப் படுகின்றது. ெமது சமூகம் ரபாளதயிலிருந்து
முற்றிலுமாக விடுபடரவண்டும். திருட்டும், மதுவும், ரபாளத வஸ்துக்களும் ஒழிக்கப்பட்ட
சமூகமாக ெமது சமூகம் திகழரவண்டும். உயாியச் சிந்தளனகளுடன் வபாருைாதார
வசதிகளுடன் மானத்துடன் மற்ற சமூகத்திற்கு ஒரு முன்மாதிாியாக திகழரவண்டும். ெம்ளமப்
பார்த்து பிறசமூகத்தினர் இஸ்லாத்தின்பால் ஈர்க்கப்படரவண்டும்.

வரலாறு திரும்பரவண்டும். ஏர்வாடி மீண்டும் ஒரு மதினாவாக உருவாக ரவண்டும். ரமரல
கூறப்பட்டகைமளமத்துக் வகாடுக்க ஈமான் தயாராக இருக்கின்றது. 40ஆண்டுகளுக்கு
முன்னால் இந்த ஈமான் சங்கத்ளத ஆரம்பித்து ளவத்தவர்களும் இளைஞர்கரை.
சமூதாயத்தின் உயிர் ொடிகரை உங்கைது ரதாள்களுக்காக காத்துக் வகாண்டிருக்கின்றது.
வாருங்கள் ஏர்வாடிளய மீண்டும் ஒரு மதினாவாக, 1400 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னும் உலகில்
தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துக் வகாண்டிருக்கும் அந்த மதினாவாக, ெமதூர் சமுதாயத்ளத
உருவாக்குரவாம். இன்ஷா அல்லாஹ் அர்ஷின் ெிழல் ெமக்காக காத்திருக்கும்.
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இறுதியாக அல்லாஹ் விரும்புகின்ற அவன் வபாருந்திக் வகாண்ட விஷயங்களை அவன் ெம்
அளனவருக்கும் அருள்புாிவானாக. அகில உலக இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்வுக்ரக
புகழளனத்தும். அல்ஹம்துலில்லாஹ்
உங்கைில் எவர் ஈமான் வகாண்டு (ஸாலிஹான) - ெற்வசயல்கள் புாிகிறார்கரைா அவர்களை,
அவர்களுக்கு முன்னிருந்ரதாளர(ப் பூமிக்கு) ஆட்சியாைர்கைாக்கியது ரபால், பூமிக்கு
ெிச்சயமாக ஆட்சியாைர்கைாக்கி ளவப்பதாகவும், இன்னும் அவன் அவர்களுக்காக
வபாருந்திக் வகாண்ட மார்க்கத்தில் அவர்களை ெிச்சயமாக ெிளலப்படுத்துவதாகவும்,
அவர்களுளடய அச்சத்ளதத் திட்டமாக அளமதிளயக் வகாண்டு மாற்றி விடுவதாகவும்,
அல்லாஹ் வாக்கைித்திருக்கிறான்; “அவர்கள் என்ரனாடு (எளதயும், எவளரயும்)
இளணளவக்காது, அவர்கள் என்ளனரய வணங்குவார்கள்;” இதன் பின்னர் (உங்கைில்) எவர்
மாறு வசய்(து ெிராகாிக்)கிறாரரா அவர்கள் பாவிகள்தாம். (அல்குர்ஆன்: 24:55)

Nellai Eruvadi S.Peer Mohamed.
www.nellaiEruvadi.com
Reference: சூரா அந்நூர் விைக்கவுளர. ரபராசிாியர் ஆவூர் முஹம்மது இஸ்மாயில் ஹஸனி
M.A, M.Phil.
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Important Contact Numbers in and around Eruvadi
Name

Contact Nos

HOSPITALS in ERUVADI
Government Hospital

+91 4637 240 134

Mercy Nursing Home

+91 4637 240 100
+91 93606 40 117

Dr. Thangaraj polyclinic

+91 4637 240 170

Dr. Sree Kumar Clinic

+91 9443614802

Alhudha Hospital

+918124300360

Dr Peer Mohideen Clinic

+917639992786

HOSPITALS in VALLIOOR
Arul Mission Hospital

+91 4637 222 324

Eswari Hospital

+91 4637 220 222

Suham Hospital

+91 4637 220979

Mathumitha Hospital

+91 4637 223 460

Anna Laxmi Hospital

+91 4637 222 436

Annai Amaravathi Hospital

+91 4637 220 347

Dr. Abraham Hospital

+91 4637 220 254

Dr. Balaji Hospital

+91 4637 221 599

Thiraviyam Hospital

+91 4637 220 648

Kanthan Hospital

+91 4637 220 447

HOSPITALS in KALAKAD
Suham Hospital

+91 4635 260 580

Veema Hospital

+91 4635 260 621
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Parvathi Nursing home

+91 4635 260 616

HOSPITALS in TIRUNELVELI
Shifa Hospital

+91 462 232 3041

Galaxy Hospital

+91 462 250 1951

Aravind eye hospital

+91 462 435 6100

Royal Hospital

+91 462 255 4237

Annai Velankanni hospital

+91 462 250 1661

Lakshmi Hospital

+91 462 233 3830

HOSPITALS in NAGERCOIL
Mathias

+91 4652 279 501

Merlin

+91 4652 232123

Gopala Pillai

+91 4652 225 010

Abdul Khader hospital

+91 90800 11010

Dr Jeyasekaran Hospital

+91 4652 230 019

Sushrushah Hospitals

+91 4652 232 346

AMBULANCE Services
Ambulance Driver

+91 9443416497

TMMK Medical wing

+91 94427 66188

Charitable Trust Organizations
Nellai Eruvadi Makkal Nala Mandram

+919444764625

Eman Charitable Trust (EMAN)

+917538800121

Ibn Sina Medical Aid Association (ISMA)

+918098744047
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An Nusrath Charitable Trust

+9199445 55949

Eruvadi Welfare Committee

+919486660970

SCHOOLS
Government Higher Secondary School ( Boys )

+914637 241097

Government Higher Secondary School ( Girls )

+914637 241098

Alhudha Matriculation School

+914637 241955

Rani Matriculation School

+914637 240363/241497

Annai Matriculation school Eruvadi / Vallioor

+914637 222760

Nellai Eruvadi Model School ( NEMS)

+914637 240740

POLICE STATIONS
Police Station Eruvadi

+914637 240134

Police Station Vallioor

+914637 220256

Police Station Nanguneri

+914635 250761

Police Station Thirukurungudi

+914635 265036

BANKS
Canara Bank

+91 95517 57368

IOB

+914637 240233

Pandian Grama Bank

+914637 240632

Tamil Nadu Mercantile Bank

+914637 241888

Axis Bank Thirukurungudi

914635 265739/40/41

Railway Stations
Nanguneri

+914635 265036

Vallioor

+914637 220209
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Tirunelveli

+91462 2501777

Nagercoil

+914652 244142

Airports
Tuticorin

+91 461 227 1863

Madurai

+91 452 269 0717

Trivandrum

+91 471 270 2600

GOVERNMENT OFFICES
Panchayat Board

+914637 240966

EB office

+914637 241449

Post Office

+914637 242022

Colleges
Sarah Tucker

+91 462 253 0597

Annai Hajira

+91 462 235 3067

Sadakathullah Appa College

+91 462 254 0763

Arignar Anna College Aralvaimozhi

+91 4652 263 122

Pet Engineering College

+91 4637 220 999

Noorul Islam College of Engineering

+91 4651 250 566

National College of Engineering

+91 4635 256353

JANAZA (Funeral) Service

Sheriff (Thambi Bhai )

+91 9443416497
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Amin Pudukudi

+91 9994138092

Anwar

+91 9585515557

Silicon Adam

+91 9952671620
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