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ஏப்பல் பதம் தகத!!!   (தன்னத் தன பட்டக்கும் தம்) 

இன்னன உகல் ஒவ்வயன்றுக்கும் ஒவ்வயபே தத்னத குத்துக்கட்டி, 

அத்தத்தல் யிமக் வகண்டடுயது யமக்கம். அந்த அடிப்னடனில் ஒவ்வயபே 
யபேடபம் ஏப்பல் பதம் தகத யபேகன்னது 'அது வய் வ ல்லும் தம், 

அடுத்தயர்கன ஏநற்றும் தம், பட்டள் தம்' என்று நக்கள் அந்த ன 
வகண்டட பன்யந்து யிடுகன்ர். 

உண்ம என்னவலனில்; அடுத்தலர்கமர ஏாற்மி இந்த நாமரக் வகாண்டாடும் 
வ்வலாருலனும் 'தன்மனத் தானன முட்டாராக்கிக் வகாள்கின்மான்' என்பனத!!! 

ஏவில் ஒவ்வயன்றுக்கும் கபணம் னதடும் நிதன் ஏன் இந்த தத்னதக் 
வகண்டடனயண்டும், இதல் நித  பகத்தற்கு என் ன்னந இபேக்கன்து என்று 
 ந்தக்கத் தயயிட்டன் என்ன வ ல்ம். அடுத்து; இந்த ள் ஏன் 
வகண்டடப்டுகன்து என்று யபற்னப் ிட்டிப் ர்த்தல், அதுவும் 'ஏப்பல் பூல்' 

கனதனகனய இபேக்கன்து. 

இந்தில் நிதர்கள்  தபணநகத்தன் எநற்ப்டுகன்ர்க என்ல்,   
னபங்கில் இதன் யினவுகள், ( ர் தற்வகன வ ய்து உனினப நய்த்து, இன்னும் 
 ர் தடீர் நபணம் என்று கூறும் அவுக்கு)  ஆத்ததகவும் இபேந்தபேக்கன்து. 

எது எப்டி னலும்; ஒபே பஸ்னநப் வபேத்தயனப எந்த ஒன்னபம் 
இஸ்நன யபம்புக்குள் இபேந்னத னக்குயன். அயன உண்னந பஸ்பம் கூட. 
இஸ்த்னதப் வபேத்தயனப நிதின் ஈபேக வயற்க்கும் னதனயப்ட்ட 
அனத்னதபம் வ ல்த் தந்தபேக்கும் ஒபே நர்க்கநகும். 

இப்னபாது இஸ்யாத்தின் நிறயில் இருந்து அந்த நாமர னநாக்குனலாம்! 

இஸ்த்தன் அடிப்னடனன நீல்; 

ஒபே னக் குப்ிட்டு வகண்டடுயது என்து இஸ்த்தன் அடிப்னடகளுள் 
ஒன்கும். அந்த அடிப்னடனில் இஸ்ம் அதற்கு ஒபே அடிப்னடனன இட்டு, எந்த 
னக் வகண்டடி  ந்னத நக இபேக்க னயண்டும் என்று வ ல்யிட்டது. அதற்கு 
கபக வகண்டட்டத்தற்கு என்று ஒபே ன அபகப்டுத்த படினது. 

ி (ஸல்) நதீ யந்த னது அங்கபேந்த நக்கள் இபண்டு ட்கில் யினனடி 
நகழ்யர்கக இபேந்தர்கள், யிக்கம் னகட்ட ிகர், 'அல்ஹ், அந்த இபண்டு 
ட்களுக்கும் தக வகண்டடி, நகழ்யதற்கு  ந்த இபண்டு டகனத் 
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தந்துள்ன். னன்புப் வபேள், ஹஜ்ஜப் வபேள் ஆகன தங்ககும்.' என்று 
கூர்கள். (அபூதவுத்:1134) 

எனய வுக்கக வகண்டட்டம் டத்தனய ஒபே ன அபகப்டுத்த படினது 
எனும் னது, (ில் குத்துக் கட்டப்டும்) தீனநகளுக்கக ஒபே னக் 
வகண்டடுயது எந்த யனகனிலும் ஒபே பஸ்பக்கு வபேந்தது. 

நற்று நதத்தயர்களுக்கு நறு வ ய்தல்; 

இஸ்த்னதப் வபேத்தயனப 'ஒபே பஸ்ம் எந்த கட்டத்தலும் நற்று 
நதத்தயர்களுக்கு ஒப்க டந்து யிடக்கூடது' என்தல் கயம் வ லுத்துகன்து. 
அதலும் குப்க பெத, ஸபக்கள் . 

அந்த அடிப்னடனில் இன்று உகல் அபகப்டுத்தப்ட்டிபேக்கும் அனகந 
யிமக்கள் அயர்கள் னதற்றுயித்தனத.  

இந்த 'நிதன பட்டக்க னத்து, தன்ன பட்டக்கும்' தபம் 
(யபற்னத் னதடிப் ர்க்கும் னது) அயர்கல் னதற்றுயிக்கப்ட்டதகனய 
இபேக்கன்து. 

(ரு சிய தகலல் படி;ார்ச் ாத இறுதிியிருந்து ஆம்பித்து, ஏப்ல் முதல் 
திகதிில் நிமமவு வசய்யும் புது லருட லிறா முமமன பண்மட காயத்தில் 
இருந்தது, பிமகு அது ஜனுலரி முதயாம் திகதிாக ாற்மப் படுகின்மது, பிமகு 
பமற லறமப்படி எப்மயக் வகாண்டாடிலர்கமர மடர்கராக காட்டனல 
இந்த தினம் அப்படி ாற்மப்பட்டுள்ரது. அது பிான்சில் ஆம்பிக்கப்பட்டு, பிமகு 
ஐனாப்பா முழுக்கவும் பலிது. என்று கூமப்படுகிமது {இமைம்})  

ி ( ஸல்) ( நறுனநனின் அனடனநக) கூர்கள்: ீங்கள் உங்களுக்கு 
பன்ிபேந்தயர்கன பத்துக்கு பம்,   னுக்கு  ன் ின்ற்றுயரீ்கள், அயர்கள் 
உடும்பு யழும் வந்துக்குள் நுனமந்தல் ீங்களும் ( கபணம் னகட்கநல் 
அயர்கனப் ின்வதடர்ந்து) நுனமயரீ்கள். பெத, ஸபக்கனன குப்ிடுகன்ரீ்கள் 
என்று னகட்கப்ட்ட னது அயர்கள்தன் என்ர்கள் ினயர்கள்.  ( புஹரி:3456,  
பஸ்ம்) 

எனய நிதன நனடனக்க அயர்கல் னதற்றுயிக்கப்ட்ட இத்தத்னத 
கஷ்கரிப்து ஒபே பஃநின் கடனநனகும். 
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இத்தம் ஈநனுக்கு னயட்டு னயக்கும் தநகும். 

வய் வ ல்யது, அடுத்தயர்கன ஏநற்றுயது, அடுத்தயர்கன பட்டக்க 
னப்து இஸ்த்தன் ர்னயனில் வபேம்யங்ககும். அனயகளுக்கு 
யந்தபேக்கும் எச் ரிக்னககளும் கடுனநனதகும். இத்தவநன்து பன் வ ன் 
யங்கன அடிப்னடனக வகண்டனத.  

எனய ஒபே பஃநன் ின்யபேம் ஆதபங்கனப் ர்த்துயிட்டு அந்த தத்னதக் 
வகண்டட படிபந என்று  ந்தக்கட்டும்!!! 

َ   تَّلقُو  آَمنُو   اَّلِ ييَ  أَيَُّها يَا   اِا ِييَ  َم َ  َوُكونُو   اَّل   الَّل

ஈநன் வகண்டயர்கன! அல்ஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள்; னநலும் உண்னநனர்களுடன் 
ீங்களும் ஆகயிடுங்கள். (9:119) 

ி ( ஸல்) அயர்கள் கூர்கள்:  உண்னந, ச் னநக ன்னநக்கு யமகட்டும், 

ன்னநனது ச் னம் வ ர்க்கத்தற்கு யமகட்டுந. ஒபேயர் உண்னந 
ன க்வகண்னட இபேப்ர். இறுதனில் அயர் 'உண்னநனர்' ( த்தீக் எனும் வனபேக்கு 
உரினயர்) ஆகயிடுயர். ( இனதப் னன்ன) வய் ச் னநகத் தீனநக்கு 
யமயகுக்கும்; தீனந பகத்தற்கு யமயகுக்கும். ஒபேயர் வய் ன க் 
வகண்னடனிபேப்ர். இறுதனில் அயர் அல்ஹ்யிடம் 'வபேம் வய்னர்' எப் தவு 
வ ய்னப்ட்டுயிடுயர். (புஹரி: 6094, பஸ்ம்) 

ி (ஸல்) அயர்கள் கூர்கள்; னயஞ் கின் அனடனம் பன்கும்; ன ல் 
வய் னசுயன்....... (புஹரி: 33, பஸ்ம்) 

َ ْل َ ِ   ااَّل ْل ِ  اِي  اْلُمنَااِِقييَ   ِيَّل   نَِليً   اَُه ْل  تَِ اَ  َواَي  انَّلا ِ  ِميَ   اْل  

ச் னநக இந்னயஞ் கர்கள் பகத்தன் நகவும் கம அடித் தத்தல்தன் 
இபேப்ர்கள்; அயர்களுக்கு உதயினபக எயனபபம் ீர் கண நட்டீர்.  (4:145) 

ி ( ஸல்) அயர்கள் கூர்கள்; ஒபே நிதன் னகள்யிப்ட்ட அனத்னதபம் 
(உறுதப்டுத்தநல்) எடுத்துச் வ ல்யனத வய்னல் னதுநதகும்.  (பஸ்ம்) 

ி ( ஸல்) அயர்கள் கூர்கள்: னர் எநற்றுகன்ன அயன் என்ன 
 ர்ந்தயன் அல்ன்.  (பஸ்ம்) 

ி ( ஸல்) அயர்கள், 'வய் னசுகன் நிதன் தன் னகனில் வபேப் ஒபே 
கத்தரினன னயத்துக் வகண்டு அதல் தது இபே க்க தனடகனபம் கத்தரிக்கும் 
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னனில் பகல் இபேப்ன்'. என்று தக்கு கயில் கட்டப்ட்டதக கூர்கள். 
(புஹரி: 1386) 

ி (ஸல்) அயர்கள் யடீ்னட யிட்டு வயினபேம் னது,  

ِلَ ، أَوْل  أَُز َّل، أَوْل  أَِز َّل، أَوْل  أَُض َّل، أَوْل  أَِض َّل، أَيْل   ِ َ  أَُ و ُ   الَّلُه َّل  لََ ، أَوْل  أَظْل َهَ ، أَوْل  أُظْل َه َ  أَوْل  أَ ْل َ لَيَّل  يُ ْل » 

'அல்ஹ்னய! ன் யமவகடுப்தபேந்தும், யமவகடுக்கப்டுயதபேந்தும், ன் 
அனனம் வ ய்யதபேந்தும், எக்கு அீத இனக்கப்டுயதபேந்தும், ன் 
(அடுத்தயர்கன ஏநற், தீங்கனமத்து) நடத்தநக டப்தபேந்தும், அடுத்தயர்கள் 
பம் ன் நனடனக்கப்டுயதபேந்தும்  உன்ிடம் துகயல் னதடுகன்னன்.  
(அபூதவுத்: 5094, தர்நதீ) 

எனய இஸ்ம் எதனக் கண்டிக்கன்னத அதன  ந்னத ம் என் 
னர்னயனிலும், ிகர் எதனயிட்டு துகயல் னதடிர்கன அதன நகழ்ச்  
என் அடிப்னடனிலும் வ ய்யக ிகனப ன க்கும் ஒபே பஸ்ம் 
இபேக்கநட்டன். 

எனய நிதன நனடனக்க, ஏநற், னக வ ய்து, தன்ன வம்ர் யன் 
(நறுனநனன நந்த) பட்டக ஆக்க, ஒவ்வயபே யபேடபம் ஒபேயிடுத்தம் தன  
என்று கூ பகப் டுகுமனன னக்க எட்டுக்கன எடுத்து னயக்கநல், இந்த 
தீனநனிபேந்து எம்  பகத்னத கத்து, சுயத்துக்கு அனமத்து வ ல் பனற்  
வ ய்னயம். 

அல்ஹ் எம் அனயபேக்கும் துனண ற்கட்டும்!!! 


