
 

 

மன�தைன அழகிய பைட�பா�கிய அ�லா�, மன�த� ம�� அள�கட�த அ��� இர�க�� 
க�ைண!� ெகா#$%ளா�. இ�ைமய&'� ம(ைமய&'� மன�த� ெவ*றி ெப*றிட ேவ#$� 
எ�பத*காக, அத*. ேதைவயான இைற ேந0வழிகா1டைல!� வ.2தள�2தி��கி�றா�. 
.றி�பாக, ரமளா� மாத2தி*ெக�( 5$த� சிற���கைள வழ7கி ஒ9ெவா� �:லி�� 
அ�மாத2தி� �;ைமயான பயைன!� அ�ைள!� அைடய வழி வ.2�%ளா�. 

'ரமளா� மாத	 எ�தைகயெத�றா� அதி�தா� மன�த�க��� (��ைமயான) வழி 

கா !யாக"	, ெதள�வான சா�%கைள� ெகா&டதாக"	, (ந�ைம, த)ைமகைள) 

ப+,�தறிவ+-ப.மான அ���ஆ� அ0ள- ெப1ற.'. (அ���ஆ� 2:185) 

ேநா���.<ய மாத�. 

    உலகமகா அ*�தமான தி��.0ஆ� ரமளா� மாத2தி� இற�க�ப1ட காரண2தி*காக அ�த 

ரமளா� மாத2தி� ேநா�� ைவ�க ேவ#$� எ�ப� அ�லா�வ&� க1டைள. இ� அத*.<ய 

ம*ெறா� சிற��. 

 'ஆகேவ எவ� அ	மாத�ைத அைட9. ெகா:கி�றாேரா அவ� அ	மாத	 (��வ.	) ேநா�; 

ேநா1க <	'. (அ���ஆ� 2:185) 

வான2தி� வாய&�க% திற�க�ப$� மாத� / அ�ள�� வாய&�க% திற�க�ப$� மாத�. 

'ரமளா� மாத	 வ9. வ+ டா� வான�தி� வாய+�க: திற�க-ப<கி�றன...' - நப+ெமாழி. 

(அறிவ+-பவ�: அ>ஹுைரரா (ரலி), B�: ;கா, 1899) 

'ரமளா� மாத	 ஆகிவ+ டா� அ0ள�� வாய+�க: திற�க-ப<கி�றன'.... - நப+ெமாழி. 

(அறிவ+-பவ�: அ>ஹுைரரா (ரலி), B�: �Dலி	 1957) 

“ரமளா� மாத� வ��வ&1டா� Aவ0�க2தி� வாச�க% திற�க�ப$கி�றன, நரக2தி� வாச�க% 

அைட�க�ப$கி�றன” எ�பத� க�2�, நா� நரகிலி��� த�ப&2� இல.வாக ெசா0�க� 

ெச�வத*கான வாC��கைள இைறவ� ரமளா� மாத2தி� ைவ2�%ளா�. மன�த� தா� 

ெசC!� பாவ7களா�தா� நரக2தி*.D ெச�கிறா�. இைற2Eத0(ஸ�) அவ0க% Iல� நம�. 

இைறவ� க*(�ெகா$2த சி( வண�க7கைள இ�மாத2தி� ெசCதா� அவ*றி� Iல� ந� 

பாவ7க% அைன2ைத!� அ�லா� ம�ன��கிறா�. இ�ேபா�ற வண�க7கJ�. ப�மட7. 

ந�ைமகைள!� Aவன2� பா�கிய7கைள!� அ�லா� வழ7.கிறா�. 

 

நரக2தி� வாய&�க% அைட�க�ப$� மாத� / ைஷ2தா�கJ�. வ&ல7கிட�ப$கி�ற மாத�. 

....நரக�தி� வாய+�க: அைட�க-ப<கி�றன....' - நப+ெமாழி. (அறிவ+-பவ�: அ>ஹுைரரா 

(ரலி), B�: �Dலி	 1956) '....ைஷ�தா�க: சHகிலியா� வ+லHகிட-ப<கி�றன�'. - 

நப+ெமாழி. (அறிவ+-பவ�: அ>ஹுைரரா (ரலி), B�: �Dலி	 1957)    
 

“யா0 ெபாCயான ேபDA�கைள!� ெபாCயான நடவL�ைககைள!� வ&டவ&�ைலேயா அவ0 
பசி2தி��பேதா தாகி2தி��பேதா அ�லா���.2 ேதைவ இ�ைல” எ�( நப&க% நாயக� (ஸ�) 
அவ0க% 5றினா0க%. (M�: �ஹா< 1903) 
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 ஆய&ர� மாத7கைள வ&ட சிற�த மாத�. 

'...ரமளான�� கைடசி- ப�. நா கள�� ைலல�.� க�ைர ேத<Hக:' எ�% நப+ (ஸ�) 

அவ�க: Lறினா�க: எ�% ஆய+ஷா (ரலி) அவ�க: அறிவ+�கிறா�க:. (B1க:: ;ஹா,, 

�Dலி	, தி�மிதி - 722)    

 

ைலல2��க2<� ப&ரா02தைன: 
ைலல�.� க�,� அதிக அள" ப+ரா��தைன ;,ய நப+(ஸ�) அவ�க: ஒ0 .வாைவ 
க1%த9.:ளா�க:.  
 
 

அ�லாஹு	ம இ�னக அஃ;"� .ஹி-;� அஃ-வ ஃபஅஃ;அ�ன) 
 

ெபா0::  இைறவா ந) ம�ன�-பவ�. ம�ன�-ைபேய வ+0	;பவ�. எனேவ எ�Pைடய 
பாவHகைள ம�ன�� த0:வாயாக. - அறிவ+-பாள�: ஆய+ஷா (ரலி). 
 
இ2தைகய �ன�தமி�க ரமளான�� கைடசி� ப2� நா1கள�� ஒ*ைற�பைட இர�கள�� அதிக 
உப<யான வண�க வழிபா$கள�� ஈ$ப1$ வ�ல இைறவன�� அ�ைள அைடேவாமாக! 

உ�ரா ெசCதா� ஹQ ந�ைம 
ரமலா� மாத2தி� உ�ரா ெசCவ� ஹQ ெசCத ந�ைமைய ெப*(2 த��. 

“ரமலா� மாத2தி� உ�ரா ெசCவ� ஹQ (ெசCத ந�ைம) ஆ.�” எ�( நப& (ஸ�) அவ0க% 
5றினா0க%. அறிவ&�பவ0: இ�R அ�பா: (ரலி), M�: �ஹா< (1782) �:லி� (2408) 
 

�� பாவ7க% ம�ன��க�ப$� மாத�. 

'ந	ப+�ைகQடP	 ந�ைமைய எதி�பா��.	 யா� ரமளான�� ேநா�; ேநா1% 

வணH�கிறாேரா அவர. �� பாவHக: ம�ன��க-ப<கி�றன'. (நப+ெமாழி) (அ>ஹுைரரா 

(ரலி), தி�மிதி - 619)    

மக2தான ந*ேப(க% நிைற�த �ன�த ரமளா� மாத2தி� இைறவழிபா$கள�� ஈ$ப1$ 

கடைமயான ெதா;ைககைள2 தவ&ர உப<2 ெதா;ைககைள!� தவறா� ெதாழ ேவ#$�.  

‘‘எவ0 ரமளா� மாத2தி� ஒ� கடைமயான ெசயைல நிைறேவ*றினாேரா (அத*.) ம*ற 

மாத7கள�� 70 கடைமகைள நிைறேவ*(வத*கான ந*5லிைய இைறவ� வழ7.வா�’’ எ�( 

நப&களா0 5றினா0க%. 

ஹலாலான அம�கைள ெசCவ� சிற�த�;  அைதவ&ட ஹராமான ெசCைககள�லி��� ந�ைம 
கா2�� ெகா%வேத மிக மிக ��கியமான�, ேம�ைமயான�. எனேவ �ற� ேபAவைத வ&1$�, 

அவE( ெசா�வைத வ&1$�, ெபாCய&லி����, வ X# ேபDA�கள�லி����, ேநர2ைத வ Xணா�.� 
ெசய�கள�லி���� கா2��ெகா%J7க%. 
 

ம%ைமய+� நிர9தர ெசா��க�ைத அைட9. ெகா:ள, அ�லாSவ+� அ0: நிைற9த 

ரமளா� மாத�ைத, ந�ல வ+த�தி� பய�ப<�தி� ெகா:ள ேவ&<	 எ�பைத நா	 

வ+ளHகி� ெகா:ேவாம.  

  

����� ���������... 


