
  

பெருகி வரும் தற்ப ொலை  ைொச்சரமும், அதன் தீர்வு ளும்... 
           நாம் வாழும் தற்ப ாததய கால சுழலில் தற்ககாதலகள் என் து மிகவும் மலிந்த ஒன்றாக நாளுக்கு, 
நாள் அதிகரித்துக்ககாண்பே க ால்கின்றது, மனிதா ம் இல்லாமல் மனிதன் தன்தைத்தாபை ககாதல க ய்து 
மாய்த்துக்ககாள்வது தற்ககாதல எைப் டும். 

யார் ஒருவன் துன் த்தின் உச் த்தில் இனி வாழ்வதற்கு வழிபய இல்தல எை நிதைக்கிறாபைா அவபை இவ்வழிதய 
பதடிக் ககாள்கிறான். எைபவ இவ்வழி  ரிதாைா? இதற்க்கு இஸ்லாம் கூறும் தீர்வு என்ை? என் ததப்  ற்றியும் 
தற்ககாதல ப ான்ற எண்ணங்கள் வந்தால் அதத எப் டி கதையலாம் என் ததப்  ற்றியும் காண்ப ாம். 

உலகத்தில்  ந்பதா மாகவும், ஆப ாக்கியமாகவும், புகபழாடும் வாழும் மனிதர்கள்.. துன் மும், இன் மும் இ ண்ேற 
கலந்ததுதான் வாழ்க்தக எை புரிந்து ககாண்டு தைது வாழ்தவ பமற்ககாண்ோல் தற்ககாதல எனும் க றும் 
 ாவத்தில் இருந்து தப்பித்துக்ககாள்ைலாம். 

தற்ககாதல க ய்யத் தூண்டும் கா ணிகள். 

ஒரு மனிதன் தற்ககாதல க ய்வதற்கு கீழ்க்கண்ே கா ணங்கள் உந்துதலாகக் கருதப் டுகின்றை. 

பநாய், கநாடி, முதுதம, குடும் த்தாரின் அலட்சியம், தனிதமப் டுதல், யம், குழப் ம்,  ாதுகாப் ற்ற சூழல்,  
மைஅழுத்தம், , மைக்கவதல, குற்றவுணர்வு,  இயலாதம,  கவட்கம், கடுதமயாை உேல்வலி, க ாருைாதா ச் 
சிக்கல்கள், நம்பிக்தகயிழத்தல், ஆழ்ந்த துக்கம், வ தட் தை ககாடுதம, காதல்பதால்வி, கள்ைக்காதல், 
கேன்கதால்தல, உயிரிழப்புக்கள் மற்றும் ப தங்கள்  சி,  ட்டினி,  ஞ் ம்,  , கேவுளுக்கு  லி ககாடுப் து, 
விவாக த்து, பிரிவுகள் மற்றும் உறவு முறிதல் ப ான்ற  லத ப் ட்ே கா ணிகள் இருந்தாலும், நாம் தற்க ாழுது 
வாழும் சுழலும் தற்ககாதலக்காை கா ணமாக திகழ்கின்றை அவற்றில் முதல் இேத்தத பிடிப் து, தற்ககாதலதயப் 
ப ாற்றும் கததகள்,தித ப் ேங்கள், கதாதலக்காட்சித் கதாேர்கள் ப ான்றதவயாகும். 
 
அற் மாை விஷயங்களுக்காக தற்ககாதலகள். 

திை ரி  த்திரிக்தககளிலும், க ய்திகளிலும் நாம் காணும் அற் மாை தற்ககாதலகளில் சில…. 

ஆசிரிதய திட்டியதால் அல்லது  ரிட்த யில் பதால்வி அதேநத்தால் மாணவ மாணவியர் தற்ககாதல,காதலி பவறு 
ஒருவருேன் ப சியதால் வாலி ர் விஷம் குடித்து தற்ககாதல, நடிகர், நடிதககளின்/அ சியல் ததலவர்களின் இறப்பு 
க ய்தியால் தற்ககாதல, குடும் த் தக ாறு அல்லது கணவன் மதைவிதய திட்டியதால் பவதல இழப்பு, 
 ணிபுரியுமிேத்தில் பி ச் தை என்று வதகவதகயாை தற்ககாதல க ய்திகள் ஏதழ- ணக்கா ர், ஆண்-க ண், 
சிறியவர்-க ரியவர் என்ற ப தமின்றி நேந்பதறுவதத காண முடிகிறது. 

விதி ஓர் விைக்கம். 

விதிதய நம்புவது இஸ்லாமிய நம்பிக்தகயில் முக்கியமாை ஒரு அம் ம். விதிதய நம்  பவண்டும்; அபத பந த்தில் நம் 
க யல் ாட்தே விதியின் மீது  ழி ப ாட்டு விோமல் அதமத்துக் ககாள்ை பவண்டும்... விதிதய நம்புவதால் மனித 
குலத்திற்கு ஏற் டுகின்ற நன்தமதய இஸ்லாம் கூறுகிறது. 

விதிதய நம் ாதவனுக்குத் தாங்க முடியாத இழப்பு ஏற் ட்ோல் அதத எண்ணி எண்ணிபய அவன் மாய்ந்து 
ப ாவான். விதிதய நம்பு வனுக்கு இழப்பு ஏற் ட்ோல் "நம் தகயில் என்ை இருக்கிறது? எல்லாம் இதறவன் தகயில் 
இருக்கிறது” என்று எண்ணுவான். இந்த இேத்தில் விதி,சுதம தாங்கியாக வந்து நின்று அவைது கவதலதயப் 
ப ாக்கும். 

அைவுக்கு அதிகமாை க ல்வத்தத, புகதழ, மதிப்த  ஒருவன் க றும் ப ாது அது அவனுக்கு ஆணவத்தத ஏற் டுத்தும். 
அப்ப ாது "இது எல்லாம் இதறவனின் நாட்ேம்” என்று நிதைத்துக் ககாண்ோல் அவன் தன்ைேக்கம் க றுவான். 
இது ப ான்ற பந த்தில் விதியின் மீது  ழிதயப் ப ாட்டு விட்டு கவதலதயப் ப ாக்கிக் ககாள்ை பவண்டும்; 
ஆணவத்தத அேக்கிக் ககாள்ை பவண்டும். 

நேந்து விட்ே விஷயத்திற்குத் தான் விதிதய நிதைக்க பவண்டும்; நேக்காத விஷயங்களில் எது விதி என்று நமக்குத் 
கதரியாத கா ணத்தால், விதி இல்லாதது ப ால் நமது நேவடிக்தககதை அதமத்துக் ககாள்ை பவண்டும் என்ற 
தத்துவத்தத கீழ் உள்ை இதற வ ைத்திலிருந்து நாம் அறிந்து ககாள்ைலாம். 

உங்களுக்குத் தவறி விட்ேதற்காக நீங்கள் கவதலப் ோமல் இருப் தற்காகவும், அவன் உங்களுக்கு வழங்கியதில் 
நீங்கள் பூரித்துப் ப ாகாமல் இருப் தற்காகவும் (விதிதய ஏற் டுத்தியுள்ைான்). கர்வமும் க ருதமயும் ககாண்ே 
ஒவ்கவாருவத யும் அல்லாஹ் பநசிக்க மாட்ோன். (திருக்குர்ஆன் 57:23) 

மனித மைம் எல்லாவற்தறயும் தாங்கும் வலிதம ககாண்ேதல்ல! தன் மீது விழும்  ா த்ததத் தாங்குவதற்கு ஓர் சுதம 
தாங்கி பவண்டும். அது தான் விதி! 

இந்த விதியின் மீதுள்ை நம்பிக்தக தான் மனிததை, ப ாததை சூறாவளிகள் முற்றுதகயிடும் ப ாது, வாழ்க்தகக் 
கப் தல சுைாமிப் ப  தலகள் அதலக்கழிக்கும் ப ாது, ஒரு நங்கூ மாக அதமந்து விடுகின்றது. இதயத்தில் ஏற் ட்ே 
காயத் தேங்களுக்கு சுகமாை ஒற்றேமாக அதமந்து விடுகின்றது. இங்பக மை அழுத்தம் வலுவிழந்து ப ாகின்றது. 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 



 எைபவ விதியின் மீது ககாள்ளும் நம்பிக்தகயிைால் ஏற் டும் இத்ததகய  லைாலும்,மனித அறிவுக்குப் 
புலப் ோத எண்ணற்ற  லன்கைாலும் தான் இஸ்லாம் விதிதய நம்பிக்தக ககாள்ைச் க ால்கின்றது. இத்ததகய 
கா ணங்கள் இல்லாவிட்ோலும் ஒரு முஸ்லிம் விதிதய நம்பித் தான் ஆக பவண்டும். அப் டி விதிதய 
நம் ாதவர்கதை முஸ்லிம் என்று இஸ்லாம் ஏற்றுக் ககாள்வதில்தல. ஒரு ப ாததை ஏற் டும் ப ாது, அது இதறவன் 
நம் மீது ஏற்கைபவ தீர்மானித்தது. நம் தகயில் என்ை இருக்கின்றது? எைக் கருதி, இதற முடிதவத் திருப்தி 
ககாள்பவாம் என்று ஒரு மனிதன் நிதைத்தால் அவைது மை அழுத்தம் அவதைப்  ாதிக்க விோமல் தற்காத்துக் 
ககாள்கிறான். அல்லாஹ்வும் அவன் மீது அன்பு ககாள்கிறான். அல்லாஹ்வின் முடிவில் திருப்தி ககாள்ைாமல் 
அவ  ப் ட்டு தற்ககாதல க ய்து ககாண்டு தன்தை அழித்து விடின் அவனுக்கு சுவைத்ததத் ததே க ய்து, அவதை 
நி ந்த  ந கவாதியாக ஆக்கி விடுகின்றான். 

ஒருவருக்கு ஒரு காயம் இருந்தது. (இததத் தாங்க முடியாமல்) அவர் தற்ககாதல க ய்து ககாண்ோர். உேபை 
அல்லாஹ், எைது அடியான் அவைது ம ணத்தில் அவ  ப் ட்டு என்தை முந்தி விட்ோன். எைபவ அவனுக்குச் 
க ார்க்கத்தத ஹ ாமாக்கி விட்பேன் என்று கூறிைான் எை நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிைார்கள். அறிவிப் வர்: 
ஜுன்துப் ( லி) நூல்: புகாரி 1364  

மபைாதத்துவ ரீதியிலாை சிகிச்த ! 

ஒரு இழப்பு ஏற் டும் ப ாது அது விதியிைால் ஏற் ட்ேது என்று நம்பி க ாறுத்திருந்தால் அவனுக்கு ஏற் ட்ே 
இழப்த   ரி கட்டி பவகறாரு சிறந்த  ரிகா த்ததயும் இதறவன் வாங்குவான். 

   ங்கேம் ஏற் டும் ப ாது ஒருவர், இன்ைாலில்லாஹி வஇன்ைா இதலஹி  ாஜிஊன். அல்லாஹும் மஃஜிர்னீ ஃபீ 
முஸீ தீ வஅக்லிஃப்லீ தக ன் மின்ஹா (க ாருள்: நாம் அல்லாஹ்வுக்குச் க ாந்தமாைவர்கள். அவனிேபம திரும் ச் 
க ல் வர்கள். அல்லாஹ்பவ! எைக்கு ஏற் ட்ே  ங்கேத்தில் எைக்குப்  க மாக ஆக்குவாயாக!) என்று கூறிைால் 
அததவிேச் சிறந்த ஒன்தற அல்லாஹ்  க மாக ஆக்கி விடுகின்றான் எை நபி (ஸல்) அவர்கள் க ால்ல நான் 
பகட்டிருக்கின்பறன். 

(என் கணவர்) அபூஸலமா ( லி) இறந்த ப ாது, "முஸ்லிம்களில் அபூஸலமாதவ விே சிறந்தவர் யார் 
இருக்கின்றார்? நபி (ஸல்) அவர்களிேம் ஹிஜ் த் க ன்ற குடும் த்தில் அவர் முதல் மனித ாவார்’ (எை எண்ணிபைன்) 
பின்பு நான் அந்தப் பி ார்த்ததைதயக் கூறிபைன். அல்லாஹ் எைக்கு  சூல் (ஸல்) அவர்கதைப்  க மாக 
வழங்கிைான். அறிவிப் வர்: உம்மு ஸலமா ( லி) நூல்: முஸ்லிம் 1525 

இங்கு இஸ்லாம் பமற்கண்ே பி ார்த்ததைதய கவறும் மந்தி  வார்த்ததகைாகச் க ால்ல பவண்டும் என்று 
கூறவில்தல. அவைது மை  ா த்தத இந்த வார்த்ததகள் கீபழ இறக்கி தவக்கின்றது. அவைது  ா த்தத வாயா ச் 
க ால்லி, அவதை அதமதிப் டுத்துகின்றது. மை அழுத்தத்ததப் ப ாக்க இதத விே மாமருந்து உலகில் கிதேயபவ 
கிதேயாது. 

மறுதம மீது மாறாத நம்பிக்தக. 

இஸ்லாமிய மார்க்கம் மறுதம நம்பிக்தகதய அடிப் தேயாகக் ககாண்ேது. ஒருவர் இழந்து விட்ே இழப்புக்கு ஓர் 
ஈோக, அவர்  ந்தித்த ப ாததைக்கு ஒரு  ரிகா மாக சுவைத்ததப்  ரி ாக இதறவன் அளிக்கின்றான். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: இதற நம்பிக்தகயுள்ை என் அடியான் அவனுக்குப் பிரியமாை ஒருவ து உயித  நான் 
தகப் ற்றி விடும் ப ாது, நன்தம நாடிப் க ாறுதம காப் ா ாைால் க ார்க்கபம நான் அவருக்கு வழங்கும் 
பி தி லைாக இருக்கும். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிைார்கள். அறிவிப் வர்: அபூஹுத  ா 
( லி) நூல்: புகாரி 6424, அஹ்மத் 9024  

இதுவும் மை அழுத்தத்திற்கு ஒரு சிறந்த மருந்தாக அதமந்து விடுகின்றது, இப் டி பமற்கண்ே இந்த வழிமுதறகளில் 
மை அழுத்தத்ததப் ப ாக்கிக் ககாள்ைாமல் தற்ககாதல என்ற க யரில் தன்தை அழித்துக் ககாண்ோல் அவன் இதற 
ஏற் ாட்தேக் குதற கூறியவைாக ஆகி விடுகின்றான். இதைால் தான் அவனுக்கு அல்லாஹ் சுவைத்ததத் ததே 
க ய்து விடுகின்றான், இப் டித் தற்ககாதல க ய் வர் ப ார்க்கைத்தில் வந்து இஸ்லாத்திற்காக ப ா ாடியவ ாக 
இருந்தாலும்  ரி தான். இததை ப ான்று தற்ககாதல க ய்து ககாள் வர்களுக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜைாஸா 
கதாழுதக நேத்தவும் மறுத்து விட்ோர்கள். (ஆதா ம் நூல்: அபூதாவூத் 3185) 

எைபவ தற்ககாதலதயப்  ற்றி மக்களிேம் விழிப்புணர்வுப் பி ச் ா ம் க ய்து நி ந்த  ந கத்ததத் தரும்  ாவமாை 
தற்ககாதலயிலிருந்து நம்தமயும் நமது  முதாயத்ததயும் காப்ப ாமாக! 

தமிழ்நொடு தவ்ஹீத் ஜமொஅத் 

இஸ்ைொத்லத அதன் தூயவடிவில் அறிந்து ப ொள்ள: 

www.onlinetntj.com 

மொர்க் ம் மற்றும் சமுதொய பசய்தி ளுக்கு: 

www.tntj.net 

இரத்த தொனம் பசய்வீர்! உயிர் லள  ொப்பீர்!! 
ரியாத் மண்டலம் 

அன்புடன் பவளியிடுவவொர்... 


