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 ரப்:  
 ரப் ன்தது கஃததுல்னரஹ்வ  ழு டவகள் னம் ருவக் குநறக்கும் . ரப் ன்ந 

க்கம் அந் இடத்றல் ட்டும செய்ப்தட  மண்டும். அதுவும் ஒரு க்கம் ன்ந 
அடிப்தவடில் அல்னரஹ்வுக்கு ரத்றம செய்ப்தட  மண்டும் . 

 தின்ணர் அர்கள் ( வனபடி இநக்கற, கம் சட்டி, குபித்துத் ) ம் அழுக்குகவப ீக்கற, ங்கள் 
மர்ச்வெகவப றவநமற்நற (அந்ப் புணிரண ) பூர்கீ ஆனத்வ "ரபும்" செய் மண்டும் .(30) 

இதும ( பவநரகும் .) மலும் அல்னரஹ்ின் புணிரண கட்டவபகவப ரர் 
மன்வப்தடுத்துகறநரமர  அது அருக்கு , அருவட இவநணிடத்றல்  ெறநந்ரகும் . (22:29,30)  

 

 ஆணரல் இன்று ரப் ன்தது கப்ருகளுக்கு சூரகவும் , ல்னடிரர்கள் ன்மதரமரடு 
ெம்தந்ப்தட்ட இடங்கபிலும் மற்சகரள்பப்தடுகறன்நது . அது சுத்ரண றர்க்கரகும் . தித் 
மரர்கள் றர்க்கறன் ிவடத்றல் ந் அபவு தந்துள்பரர்கள் ௭ன்தவ  தரருங்கள் . 

 உர்ர ன்ந மரர் அநறித்ரர்கள் : ரன் ஆிர(நற) அர்கபிடம் 'றச்ெரக மதர ர்ர 
(ன்னும் வனகள் ) அல்னரஹ்ின் அவடரபங்கபில்  உள்பவ . ணம , (கஃதர ன்னும்) 
அவ்டீ்வட யஜ் அல்னது உம்ரச் செய்தர்கள் அவ்ிண்வடபம்  னம் ருது குற்நறல்வன " 
ன்ந ( றருக்குர்ஆன் 02:158) இவநெணப்தடி , அல்னரஹ்ின் ீது ஆவரக ! மதர 
ர்ரவுக்கறவடம  னம் ரிட்டரலும் குற்நறல்வன ன்தது தற்நற ீங்கள் ன்ண கருதுகறநரீ்கள் ? 

ணக் மகட்மடன் . அற்கு ஆிர(நற), 'ன்னுவட ெமகரரிின் கமண! ீர் செரன்ணது று. 
அந் ெணத்றல் அவ்ிண்வடபம்  னம் ரனறருப்தது குற்நறல்வன ன்நறருந்ரமன ீர் கூறும் 
கருத்து ரும். ஆணரல் , இவ்ெணம் அன்மரரிகபின் ித்றல் இநங்கறரகும் . அர்கள் 
இஸ்னரத்வ ற்றுக் சகரள்ளும் பன் அர்கள் ங்கற ந் பல்னல் ன்னும் குன்நறலுள்ப 
ணரத் ன்னும் ெறவனக்கரக இஹ்ரம் அிபம் க்கம் உள்பர்கபரக இருந்ணர் . ணம, 

இப்மதரது ( இஸ்னரத்வ ற்நதின்) அந் மதர, ர்ரவ னம் ருது தரரகும் ணக் 
கருறணரர்கள் . ணம, இஸ்னரத்வ அர்கள் ற்நதும் தி(மல்) அர்கபிடம் இது தற்நற, 
இவநத்தூர் அர்கமப ! ரங்கள் மதர - ர்ரவ னம் ருவப் தரரகக் கருதுகறமநரம் ? 

ணக் மகட்டரர்கள் . அப்மதரதுரன் அல்னரஹ் , 'றச்ெரக மதரவும் ர்ரவும் அல்னரஹ்ின் 
அத்ரட்ெறகபில் உள்பவ " ன்ந ( றருக்குர்ஆன் 02:158) ெணத்வ அருபிணரன் . மலும் தி(மல்) 
அர்கள் அவ்ிண்டுக்குறவடம  னம் ருவச் செல்தடுத்றக் கரட்டிபள்பணர் . ணம , 

அவ்ிண்டிற்குறவடம  னம் ருவ ிடுற்கு ரருக்கும் அனுறில்வன ' ணக் 
கூநறணரர்கள் . (புயரரி: 1643) 

 

 ணம இன்வநக்கு கப்ருகவப சுற்நற னம் ருன் பனம் றர்க்கறல் ஈடுதடும் பஸ்னறம்கள் 
ஈரவண தரதுகரக்கும் பற்ெறில் ஈடுதடமண்டும் . 

 

 துஆ திரர்த்வண:  

 இதுவும் அல்னரஹ்வுக்கு ரத்றம் செலுத்மண்டி க்கரகும் . இறலும் றவந 
பஸ்னறம்கள் அல்னரஹ் அல்னர சதரிரர்கவப , ல்னடிரர்கவப அல்னரஹ்மரடு மெர்த்துக் 
சகரள்கறன்நணர் . இது சபிரண றர்க்கரகும் . 

 (இவநர !)உன்வணம ரங்கள் ங்குகறமநரம் ; உன்ணிடம ரங்கள் உிபம் மடுகறமநரம் . (1:5) 
 (ஆகம, பஃறன்கமப !) உங்களுவட இவநணிடம் திரகவும் , அந்ங்கரகவும் திரர்த்வண 

செய்பங்கள் - ம்பு ீநறர்கவப றச்ெரக அன் மெறப்தறல்வன . (7:55) 
 றச்ெரக அல்னரஹ்வன்நற  ர்கவப ீங்கள் அவக்கறன்நரீ்கமபர , அர்களும் உங்கவபப் 

மதரன்ந அடிவகமப ; ீங்கள் உண்வரபர்கபரக  இருந்ரல் ீங்கள் அர்கவப அவத்துப் 
தரருங்கள் - அர்கள் உங்களுக்கு தறல் அபிக்கட்டும் .(195) அர்களுக்கு டக்கக்கூடி கரல்கள் 
உண்டர? அல்னது அர்களுக்கு திடிப்தற்குரி வககள் உண்டர? அல்னது அர்களுக்குப் தரர்க்கக் 
கூடி கண்கள் உண்டர? அல்னது அர்களுக்குக் மகட்கக் கூடி கரதுகள் உண்டர? (திம!) ீர் கூறும்:  

“ீங்கள் இவ வத்து ங்கும் ( உங்கள்) சய்ங்கவப ( ல்னரம்) அவத்து , ணக்கு(த் ீங்கு 
செய்றட) சூழ்ச்ெற செய்து தரருங்கள் - (இறல்) ணக்குச் ெறநறதும் அகரெம் சகரடுக்கரீர்கள் " ன்று.(196) 
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“றச்ெரக ன் தரதுகரனன் அல்னரஹ்ம . அமண மத்வ இநக்கற வத்ரன் . அமண 
ல்னடிரர்கவபப்  தரதுகரப்தன் ஆரன்.(197) அவணன்நற ீங்கள் ரவ திரர்த்றக்கறநரீ்கமபர  
அர்கள் உங்களுக்கு உி செய்வும் ங்களுக்குத் ரங்கமப உி செய்து சகரள்பவும் ெக்ற சதந 
ரட்டரர்கள் . (7:194- 197)  

 அவணன்நற ( மறு சய்ங்கள் இருப்தரக ) ீங்கள் ண்ிக்சகரண்டிருப்தர்கவப  
அவத்துப்தரருங்கள் ; அர்கள் உங்களுவட கஷ்டத்வ றர்த்றக்கமர அல்னது றருப்திிடமர 
ெக்ற சதநில்வன ( ன்தவ அநறரீ்கள் ).(57) (அல்னரஹ்வன்நற ) இர்கள் ரவ 
திரர்த்றக்கறன்நரர்கமபர  அர்கள் , ன் அர்கபில் றகவும் (இவநனுக்கு ) சருக்கரணர்கள்  கூட 
ங்கள் இவநன்தரல் ( சகரண்டு செல்ன) ற்கருங்கவப செய்து சகரண்டும் அணது அருவப 
றர்தரர்த்தும் அணது ண்டவணக்கு அஞ்ெறபம இருக்கறன்நணர் . றச்ெரக உது இவநணின் 
ண்டவண அச்ெப்தடத் க்கரகம உள்பது. (17:56,57)  

 தி (மல்) அர்கள் இப்னு அப்தரஸ்(நற) அர்களுக்கு அநறவுவ செய்பம் மதரது: ீ மகட்தரணரல் 
அல்னரஹ்ிடம் மகள், உி மடுரக இருந்ரலும் அணிடம உி மடு. ன்று கூநறணரர்கள் .  
(றர்றீ) 

 தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் : துஆ ன்தது க்கம . (அபூரவுத் , றர்றீ) 
 

 மலும் அல்னரஹ் அறரத்வ ணக்கு யரரக்கறக் சகரண்டரகவும், ணிர்களுக்கும் 
யரரக்கற இருப்தரகவும் கூநறிட்டு, அணிடம் திரர்த்வண செய்பரமந மண்டுகறன்நரன். 
ன் அறரத்வ டுத்துிட்டு திரர்த்வணவ அல்னரஹ் கூந மண்டும்? திரர்த்வண 
ன்தது ரன் அல்னரஹ்வுக்கு அடிவ ன்தவ ெரிரகம கரட்டும். அறல் ரன் றவந மதர் 
அல்னரஹ்வுக்கு இவகற்தித்து அறரம் செய்ணர். 

 அல்னரஹ் கூநறரக தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் (யீமளல் குதுமற): அல்னரஹ் கூறுகறநரன் : 
ணது அடிரர்கமப , அறரம் இவப்தவ ரன் ன்ீது டுத்துள்மபன் . உங்கபிவடமபம்  
டுக்கப்தட்டரக ஆக்கறிருக்கறன்மநன் . ணம ஒருருக்சகரருர்  அறரம் இவக்கரீர்கள் . 
ணது அடிரர்கள் ீங்கள் அவணரும் றநற இருந்ீர்கள் . ரன் மர்றப் தடுத்றர்கவபத்  
ி. ணம ன்ணிடம் மர்றவ மகளுங்கள் . ரன் மர்ற கரட்டுகறன்மநன் . ணது அடிரர்கள் 
ீங்கள் அவணரும் தெறத்ர்கபரக இருந்ீர்கள் . ரன் உபித்வத்  ி. ணம ன்ணிடம் 
உவக் மகளுங்கள் . ரன் உபிக்கறன்மநன் . ணது அடிரர்கள் ீங்கள் அவணரும் 
றர்ரிகபரக இருந்ீர்கள் . ரன் ஆவட அபித்ர்கவபத்  ி. ணம ன்ணிடம் ஆவடவக் 
மகளுங்கள் . ரன் ஆவட அிிக்கறன்மநன் . ணது அடிரர்கள் ீங்கள் அவணரும் இவு தகனரக 
தரம் செய்தர்கபரக இருக்கறன்நரீ்கள் . ரமணர உங்கள் தரங்கவப ண்ிப்தணரக 
இருக்கறன்மநன் . ணம ன்ணிடம் தர ண்ிப்புத்மடுங்கள் . ரன் உங்கவப ண்ிக்கறன்மநன் . 
ணது அடிரர்கமப ீங்கள் ணக்கு சகடுற செய்பம் அபவுக்கு சகடுறவ அவடவும் ரட்டீர்கள் . 

னவு செய்பம் அபவுக்கு னவ அடிவும் ரட்டீர்கள் . ணது அடிரர்கமப உங்கபில் 
பனரரும் , கவடெறரக இருப்தரும் பழு ணி ெபகபம் ஜறன்களும் இவநச்ெம் உள்ப ஒரு 
உள்பத்வ சகரண்டர்கபரக  இருந்ரல் அது ணது ஆறகரத்றமன ந் ஒன்வநபம் 
அறகரிக்கரட்டரது . மலும் ஒரு சகட்டன் உள்பத்வப் மதரன்நறருந்ரலும்  ணது ஆட்ெறில் ந் 
ஒன்வநபம் குவநக்கரட்டரது . ணது அடிரர்கமப உங்கபில் பனரரும் , கவடெறரக 
இருப்தரும் பழு ணி ெபகபம் ஜறன்களும் ஒம இடத்றல் றன்று ன்ணிடம் மகட்டு, 

ஒவ்சரருருக்கும்  அர் மகட்டவ சகரடுத்ரலும் , ன்ணிடத்றல் இருப்தறல் வணபம் 
குவநக்கரது . கடனறல் தவபக்கப்தட்ட ஊெற பவண ீர் செரட்வடத் ி. ணது அடிரர்கமப , உங்கபது 
க்கங்கவப உங்களுக்கரகம மெர்த்து  வத்றருக்கறன்மநன் . தின்பு உங்களுக்கு பூரக 
ங்குமன் . ரர் ல்னரக கரணுகறன்நரமர அர் அல்னரஹ்வ புகட்டும் . ரர் அதுல்னரரக 
(சகட்டரக) கணுகறன்நரமர அர் ன்வணத்ரமண தறத்துசகரள்பட்டும் . (பஸ்னறம்) 

 
 

 மலும் இப்தடி அல்னரஹ் அல்னர கப்ரில் அடக்கப்தட்ட சதரிரர்கவபபம் , ல்னடிரர்கவபபம் 
அவத்து திரர்த்றப்தது றர்க் அனரஹ்வுக்கு இவ கற்திப்தது ன்று கூறும் மதரது, ரம் 
அர்கவப அல்னரஹ் ன்று கூநில்வனம . ரநரக அர்கள் ங்கவப அல்னரஹ்ின் தக்கம் 
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சருக்கற, ங்கள் மகரநறக்வகவ சதற்றுத்ருதர்கள் ன்றுரமண கூறுகறன்மநரம் ன்று கூநற 
அந் றர்க்வக ெரிதடுத்துகறன்நணர் . உண்வில் இர்கபது இம கூற்வநத் ரன் க்கில் 
இருந் பஷ்ரிக்குகளும் கூநறணர். அல்னரஹ் அர்கவப பஷ்ரிக்குகள் ண கண்டித்ரன் . 

 அநறந்து சகரள்ீரக ! கபங்கற்ந ரர்க்கம் ( றதரடு, துஆ) அல்னரஹ்வுக்மக உநறது; இன்னும் , 

அவணன்நறப் தரதுகரப்தரபர்கவப டுத்துக் சகரண்டிருப்தர்கள் , (க்கர பஷ்ரிக்குகள்) “அர்கள் 
ங்கவப அல்னரஹ்ின் அருமக ெீதரகக் சகரண்டு செல்ரர்கள் ன்தற்கரகமன்நற  ரங்கள் 
அர்கவப ங்கில்வன”(ன்கறன்நணர் ).(39:3) 

 அர்கள் (பஷ்ரிக்குகள் ) அல்னரஹ் அல்னரற்வந (த் ங்களுக்குப் ) தரிந்து மதசுதர்கபரக டுத்துக் 
சகரண்டரர்கபர ? (திம!) கூறுீரக ! “அவ ந் ெக்றவபம் , அநறவபம் சதநரல் இருந் 
மதரறலுர?” (ன்று)(44) “தரிந்து மதசுல் ல்னரம், அல்னரஹ்வுக்மக உரிது; ரணங்களுவடவும் , 

பூறபவடவும் ஆட்ெற அனுக்மக உரிது; தின்ணர் அணிடம ீங்கள் ீட்டப்தடுரீ்கள்” ன்று 
(திம!) ீர் கூறுீரக !(45) மலும், அல்னரஹ்(ின் சதர்) ட்டும் ணித்ணரகக் கூநப்தட்டரல் 
றுவவ ஈரன் சகரள்பரர்கபின்  இருங்கள் சுருங்கற ிடுகறன்நண ; மலும் அவண அன்நற 
ற்நர்(கபின் சதர்)கள் கூநப்தட்டரல் , உடமண அர்கள் சதரிதும் கறழ்வடகறநரர்கள் . (39:43-45) 

 

 தரருங்கள் , "அல்னரஹ்வ ட்டும் அவபங்கள்" னும்மதரது சறுப்பு ருகறன்நது . வண 
கடவுள்கவபக் கூறும்மதரது ெந்மரெம் ருகறன்நரம் . பஷ்ரிக்குகளுக்கு , இன்வநக்கு 
கப்ரபிகபிடம் திரர்த்றப்தர்கபது றவனபம் அதும ன்நரல் அறல் ெந்மகம் இல்வன. 

அல்னரஹ்ம ம் ெபகத்வ இவவப்தினறருந்து கரப்தரற்நமண்டும் . 
 

 மலும் ரங்கள் தரம் செய்ர்கள் . அல்னரஹ்வ மடிரக சறுங்க குறற்நர்கள் . 

ணம "ல்னடிரர்கள் பனம் சருங்குகறன்மநரம்" ன்று கூறுகறன்நணர் . இதுவும் அல்னரஹ்வப் 
தற்நற ெரிரக சரிரன் கரரகம இப்தடி கூறுகறன்நணர் . இது பற்றும் பழுரக 
நரகும். அல்னரஹ் கூறுவக் மகளுங்கள். 

 ன் அடிரர்கமப ! (உங்கபில் ) ரும் ம்பு ீநற க்குத்ரம ீங்கறவத்துக் சகரண்ட மதரறலும் , 

அல்னரஹ்வுவட ஹ்த்றல் அர் ம்திக்வகிக்க மண்டரம் - றச்ெரக அல்னரஹ் தரங்கள் 
ரவபம் ன்ணிப்தரன் - றச்ெரக அன் றக்க ன்ணிப்தன் ; றக்கக் கருவபவடன்” (ன்று 
ரன் கூநறவ திம!) ீர் கூறுீரக .54. ஆகம (ணிர்கமப !) உங்களுக்கு மவண ரும் பன்ணம 
ீங்கள், உங்கள் இவநன் தரல் றரும்தி , அனுக்மக பற்நறலும் றதடுங்கள் ; (மவண ந்துிட்டரல் ) 
தின்பு ீங்கள் உி செய்ப்தடரட்டீர்கள் .   (39:53,54) 

 தி (மல்) அர்கள் அல்னரஹ் கூறுரக கூநறணரர்கள் (யீமளல் குதுமற): ரன் ணது அடிரன் 
ன்வண றவணக்கும் இடத்றல் இருக்கறன்மநன் . அன் ன்வண ஞரதகப்தடுத்தும் மதரசல்னரம் 
அனுடன் இருக்கறன்மநன் . அல்னரஹ்ின் ீது ெத்றரக ஒரு ணின் தர ண்ிப்புமடும் மதரது, 

தரவன ணத்றல் ன் சதரருட்கவப சரவனத்ன் அவண சதற்றுக் சகரண்டரல் 
ெந்மரெப்தடுவிடவும்  அல்னரஹ் ெந்மரெப்தடுகறன்நரன் . மலும் ரர் ன்ணபில் ஒரு ெரன் 
சறுங்குகறன்நரமர  அபில் ரன் ஒரு பனம் சறுங்குமன் . ரர் ன்ணபில் ஒரு பனம் 
சருங்குகறன்நரமர அபில் ரன் ஒரு அடி சறுங்குமன் . அன் ன்ணபில் டந்து ந்ரல் 
ரன் அணபில் ஓடி ருமன் .  (பஸ்னறம்) 

 

 தரருங்கள் ஒரு தரி சௌதர செய்பம் மதரது அல்னரஹ் ெந்மரெப்தடுகறன்நரன் னும் மதரது, 

அந் ணிமணரடு அல்னரஹ் சறுங்கும் ித்வப் தரர்க்கும்மதரது ன் ரம் மசநரருர் 
பனம் சறுங்கற, அல்னரஹ்வ ிட்டும் தூரக மண்டும். இவ ஒரு பஸ்னறம் ெரிரக 
ிபங்கறணரல் ல்னடிரர்கவப ரடிச் சென்று அல்னரஹ்வுக்கு துமரகம், அறரம் 
இவப்தரணர? 

 ணம ந் கரத்வக் கூநற ல்னடிரர்கவப சறுங்கறணரலும் அது சபிப்தவடரண 
இவணவப்தரகம அவபம்.  

 ஸீனர மடுல்:  
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 ஸீனர ன்நரல் ஒன்வந அவடற்கரண ற, ெரணம் ன்று சதரருள் . இன்று ஸீனர 
ன்தவ ல்னடிரர்கவபக் சகரண்டு அர்கபின் சதரறுட்டரல் அல்னரஹ்வ சறுங்குது 
ன்ந கறுத்றல் அறகரண பஸ்னறம்கபரல் தரிக்கப்தடுகறன்நது . 

 

 இப்தடி அரா்த்ம் சகரள்ற்கு குர்ஆணிமனர அல்னது யறமறமனர ெரன்றுகள் தும் 
இருக்கறன்நர? ன்று தரர்த்ரல் சபிரக ந் ெரன்றுகளும் இல்வன. அல்னரஹ் 
அல்குர்ஆணில் இண்டு இடங்கபில் ஸீனர ன்ந செரல்வன தரிக்கறன்நரன் . அந் இண்டு 
இடங்கபிலும் அல்னரஹ்ிடம் சறுக்கத்வ மடுவம குநறதிடுகறன்நரன் . ணம 
அல்னரஹ்வ சறுங்குசன்தது  க்க  றதரடுகள் பனம உருரகும். ணம 
அல்னரஹ்வ சறுங்க ரம் செய்பம் க்கங்கமப ஸீனரக அவபம் . 

 

 மலும் ஸீனர ன்தது றுவில் திகபரருக்கு கறவடக்கும் அந்ஸ்து ன்தவபம் 
யீஸ்கபில் தரர்க்கபடிபம் . இக்கறுத்துக்களுக்கு  ரநரக இன்று ெறனர் கூறுவ மதரன்று ஒரு 
ணிவணக் சகரண்டு அல்னரஹ்வ சறுங்குது ன்ந அறுத்ம் அற்கு இல்வன 
ன்தவபம் ரம் ிபங்கறக்சகரள்பமண்டும் . 

 பஃறன்கமப ! அல்னரஹ்வ அஞ்ெறக் சகரள்ளுங்கள் ; அன்தரல் சருங்குற்குரி  ( ஸீனரவ ) 
றவ(க்கங்கபின் பனம்) மடிக் சகரள்ளுங்கள் ; அனுவட தரவில் மதரர்புரிபங்கள் ; 

அப்சதரழுது ீங்கள் சற்நற சதநனரம் . (5:35) 
 (அல்னரஹ்வன்நற ) இர்கள் ரவ திரர்த்றக்கறன்நரர்கமபர  அர்கள் , ன் அர்கபில் றகவும் 

(இவநனுக்கு ) சருக்கரணர்கள்  கூட ங்கள் இவநன்தரல் (சகரண்டு செல்ன) ற்கருங்கவப 
(ஸீனரவ ) செய்து சகரண்டும் அணது அருவப றர்தரர்த்தும் அணது ண்டவணக்கு அஞ்ெறபம 
இருக்கறன்நணர் . றச்ெரக உது இவநணின் ண்டவண அச்ெப்தடத் க்கரகம உள்பது. (17:57) 

 

 ணம அல்னரஹ்ிடம் சறுங்குற்கரக  செய்ப்தடும் க்கங்கள்ரன்  ஸீனர ணப்தடும் . 
 இவநத்தூர் (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் : தரங்கு செரல்வக் மகட்ட தின், 'பூரண இந் 

அவப்தின் இட்ெகணரண அல்னரஹ்ம ! றவனரண சரழுவகக்குரிமண ! பயது தி(மல்) 
அர்களுக்கு ஸீனர ன்ந அந்ஸ்வபம் ெறநப்வதபம் ங்குரரக ! ீ ரக்கபித்ரறு 
புகழுக்குரி இடத்றல் அர்கவப ழுப்புரரக !' ன்ந துஆவ ஓதுகறநருக்கு றுவ ரபில் 
ன்னுவட தரிந்துவ கறவடத்து ிடுகறநது '.  (புயரரி: 614)  

 தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் : ீங்கள் தரங்கு செரல்வ மகட்டரல் பஅத்றன் செரல்வப் 
மதரன்று தறல் கூறுங்கள் . திநகு ன்ீது மனரத் செரல்லுங்கள் . சணணில் ரர் ன் ீது ஒரு 
ிடுத்ம் மனரத் செரல்கறன்நரமர அர்ீது அல்னரஹ் தத்துிடுத்ம் அருள் புநறகறன்நரன் , தின்பு 
அல்னரஹ்ிடம் ஸீனரவக் மகளுங்கள் , ஸீனர ன்தது சுணத்றல் உள்ப ஒரு அந்ஸ்ரகும் , 

அது அல்னரஹ்ின் அடிரர்கபில் ஒரு அடிரனுக்மக கறவடக்கும் , அந் அடிரணரக ரன் இருப்தவ 
ஆவெவக்கறன்மநன் . ரர் ணக்கரக அந் ஸீனரவக் மகட்கறன்நரமர அருக்கு ணது தரஅத் 
கடவரகறிடும் .  (பஸ்னறம்) 

 


