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இஸ்லாத்�ன் தூதர், இறு� ந� முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் தமக்குக் 
�ைடத்த மகத்தான இைறச் ெசய்�யா�ய அல்குர்ஆன் மற்றும் ஹ��ன் 
அ�ப்பைட�ல், தடுப்பு நடவ�க்ைககள் என தற்ேபாது ெப�தும் 
வரேவற்கப்படும் முைறைய எமக்கு 14 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னதாகேவ 
கற்றுத் தந்துள்ளார்கள். ேநர்வ�, அருள், மக்களுக்கான ஒ�, ேநாய் �வாரணம் 
ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்�ய நூேல அல்குர்ஆன் ஆகும். இது எமக்கு 
சந்ேதாசத்ைதயும், மன �ம்ம�ையயும் தருவேதாடு, �ங்குகள், பயம், 
ேநாய்ெநா�கள், COVID – 19 ெகாேரானா ைவரஸ் ேபான்ற ெதாற்று ேநாய்கள் 
என அைனத்��ருந்தும் பாதுகாப்ைப வழங்கு�றது. 

ஒருவர் ேநாய்ெநா�க��ருந்து பாதுகாப்பு ெபற்று சந்ேதாசமாக இருக்க 
�ரும்�னால், அவர் முத�ல் அைனத்ைதயும் பைடத்த வல்ல இைறவன் 
அல்லாஹ் ஒருவைன மாத்�ரம் நம்�க்ைக ெகாள்ள ேவண்டும். எவ்�த 
இைணயுமற்ற அவைன மாத்�ரேம வணங்�, அவ�டேம தனது ேதைவகள் 
அைனத்ைதயும் முைற�ட ேவண்டும். அல்லாஹ்�ன் ைக�ேல 
இப்�ரபஞ்சத்�ற்கான கட்டைளகளும், பலமும், இவ்வுல�ன் ஆட்� 
அ�காரங்களும் இருக்�ன்றன. அவேன அைனத்ைதயும் ெசய்வதற்கு சக்� 
ெபற்றவன். �ங்குக��ருந்து பாதுகாப்ப�ப்பதும், ேநாய்க��ருந்து எமக்கு 
�வாரணம் அ�ப்பதும் அவேன. இப்றா�ம் அைல அவர்கள் தன் 
சமூகத்தா�டம் அல்லாஹ்ைவப் பற்� �ன்வருமாறு கூ�யுள்ளார்கள், “நான் 
ேநாயுற்றால், அவேன என்ைனக் குணப்படுத்து�றான்” (அல்குர்ஆன் 26:80).  
ந� (ஸல்) அவர்களுக்கு கட்டைளயாக அல்லாஹ் �ன்வருமாறு கூறு�றான், 
“அல்லாஹ் எமக்கு ��த்தைதத் த�ர ேவறு எதுவும் எம்ைமப் ��க்காது. 
அவேன எங்கள் பாதுகாவலன். அல்லாஹ்�ன் �ேத நம்�க்ைகயாளர்கள் 
முழுைமயாகப் ெபாறுப்புச் சாட்டட்டும் என (ந�ேய) �ர் கூறு�ராக” 
(அல்குர்ஆன் 09:51). 

இவ் உறு�யான இைறநம்�க்ைக�ன் அ�ப்பைட�ல் நாம் எமது 
உண்ைமயான ஏகத்துவக் ெகாள்ைகைய உறு�ப்படுத்�க் ெகாள்ள ேவண்டும். 
நன்ைம, �ைம, உணவு, வாழ்வு என அைனத்ைதயும் தன் வசம் ைவத்துள்ள 
அல்லாஹ்�ன் �து எமது அைனத்து �டயங்கைளயும் முழுைமயாக 
ெபாறுப்புச் சாட்ட ேவண்டும். 

அல்லாஹ்�ன் �து ெபாறுப்புச்சாட்டுவதுடன் மாத்�ரம் �ன்று �டாது 
அதற்கான காரண கா�யங்க�லும் ஈடுபட ேவண்டுெமன ந� (ஸல்) அவர்கள் 
எமக்கு கற்றுத் தந்துள்ளார்கள். �ங்குகள், ேநாய்கள், ெதாற்று ேநாய்கள் 
ேபான்றவற்��ருந்து பாதுகாப்புப் ெபறும் தற்காப்பு நடவ�க்ைகக�ல் 
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ஈடுபடுமாறு எம்ைம ஊக்கு�த்துள்ளார்கள். அைதயும் �� ேநாய் ஏற்பட்டால் 
அதற்கான மருத்துவத்ைத ெசய்து, ��ச்ைச ெபற்றுக்ெகாள்ளுமாறும் 
ஏ�யுள்ளார்கள். 

தற்ேபாைதய ைவத்�ய உல�ல் ெதாற்று ேநாய்கள் பரவும் ேபாது சுகாதார 
நடவ�க்ைகக்காக ெசய்யுமாறு கூ�யுள்ளவற்ைற ந� (ஸல்) அவர்கள் 
எமக்கான வாழ்ைகப் பாடமாக அவற்ைறக் கற்றுத் தந்துள்ளார்கள். இதற்காக 
வணக்க வ�பாடுகளுக்கும், ஐேநரத் ெதாழுைககளுக்கும் தயாராகுவதற்கு 
சுத்தத்ைத வ�யுறுத்�யுள்ளார்கள். அதற்காக எமக்கு ஒரு நா�ல் ஐந்து முைற 
வுழூ ெசய்யுமாறு கட்டைள�ட்டுள்ளார்கள். வுழூ என்பது கு�ப்�ட்ட �ல 
உறுப்புக்கைளக் கழு�க் ெகாள்வைதக் கு�க்கும். இதன் ேபாது இரு ைககைள 
ம�க்கட்டு வைர கழு�, வா�லும், நா�க்குள்ளும் �ர் �ட்டு அைத சுத்தம் 
ெசய்து, முகம், முழங்ைக வைர இரு ைககள் ஆ�ய இரு உறுப்புக்கைளயும் 
கழு�க்ெகாள்ள ேவண்டும். �ன்னர் �று தண்�ர் ெகாண்டு தைல மு�ையயும், 
இரு காதுகைளயும் தட�க்ெகாள்ள ேவண்டும். இறு�யாக கரண்ைட வைர 
இரு கால்கைளக் கழு�க்ெகாள்ள ேவண்டும். ஒரு நாைளக்கு ெதாடர்ந்து 
இவ்வாறு ஐந்து முைற ெசய்யும் ேபாது எமது உட�ள் நுைழய இருக்கும் 
ைவரஸ்கள், நுண்ணு�ர்கள் என அைனத்தும் ஒ�த்துக் கட்டப்படும். 
அவ்வாேற இருமல், தும்மல் ஏற்படும் ேபாது வாைய மூ�க் ெகாள்ளுமாறும் 
எமக்கு ந�யவர்கள் ஏ�யுள்ளார்கள். 

உலக சுகாதார �றுவனமும், ைவத்�யர்களும், ைவத்�யசாைலகளும், 
உத்�ேயாகப்பூர்வ மருத்துவ �றுவனங்களும் உறு�ப்படுத்�க் கூ�யுள்ள 
ஆேராக்�ய வ�காட்டல்கள், தற்பாதுகாப்பு நடவ�க்ைககள், சுகாதார 
ஆேலாசைனகள், த�நபர் சுகாதாரம், ைககழுவும் �ட்டம் என அைனத்தும் 
பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னேர ந� (ஸல்) அவர்க�ன் வ�காட்ட�ல் 
உள்ளைவகளாகும். 

ெதாற்று ேநாைய ெவற்�ெகாள்வதற்கான சுகாதாரம், த�ைமப்படுத்தல் 
ேபான்றைவ ந�யவர்க�ன் வ�காட்ட�ல் உள்ளது என்பைத 
உறு�ப்படுத்தும் �தத்�ல் �ன்வரும் ேகள்�யும், அதற்கான ப�லும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. அெம�க்க அ�ஞரான ேபரா��யர் ெக�க் கான்�ைடன் 
என்பவர் ச�பத்�ல் �யூஸ்�க் சஞ்�ைக�ல் ெவ��ட்ட தனது �றப்புக் 
கட்டுைர�ல் �ன்வரும் ேகள்�ையக் ேகட்டுள்ளார்: 

“ெதாற்றுேநா�ன் ேபாது பாதுகாப்பு நடவ�க்ைககளுக்காக �றந்த 
சுகாதார வ�காட்டல்கைளயும், த�ைமப்படுத்தும் முைறையயும் 
ப�ந்துைரத்தவர் யார் என்று ெத�யுமா?” 
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இதுேவ அக்ேகள்�. அதற்கான ப�ைலயும் அவேர கு�ப்�டு�றார். 
“1400 வருடங்களுக்கு முன்னர் இருந்த இஸ்லாத்�ன் தூதுவர் முஹம்மத் 

என்பவர் தான்”. 

இதற்கு ஆதாராமாக ேபரா��யர் �ன்வரும் ஹ�ஸ்கைளக் 
கு�ப்�டு�றார்: 

 “ஓர் ஊ�ல் ெகாள்ைள ேநாய் பர��ருப்பதாக �ங்கள் ேகள்�ப்பட்டால் 
அந்த ஊருக்கு �ங்களாகச் ெசல்லா�ர்கள். �ங்கள் ஓர் ஊ�ல் இருக்கும்ேபாது 
அங்கு ெகாள்ைளேநாய் பர�னால் அ��ருந்து ெவருண்ேடாடுவதற்காக 
(அவ்வூைர�ட்டு) ெவ�ேயறா�ர்கள்”. 

(அ��ப்பவர்: அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் (ர�), நூல்: புஹா� 5729). 

 “�யா� ��த்த ஒட்டகத்ைத ஆேராக்�யமான ஒட்டகத்�டம் ெகாண்டு 
ெசல்லா�ர்கள்”. 

(அ��ப்பவர்: ஸுைஹப் அர்ரூ� (ர�), நூல்: முஸ்�ம் 6115). 

 

“சுத்தம் இைற�சுவாசத்�ன் பா�யாகும்”. 

(அ��ப்பவர்: அபூமா�க் அல்அஷ்அ� (ர�), நூல்: முஸ்�ம் 
(அ��ப்பவர்: ஸுைஹப் அர்ரூ� (ர�), நூல்: முஸ்�ம் 223). 

ந� (ஸல்) அவர்கள் ��ச்ைச ெபறுமாறு கட்டைள�ட்டுள்ளைதயும் 
ேபரா��யர் சுட்�க்காட்டு�றார். 

�ராமப்புற அர�கள் ந� (ஸல்) அவர்க�டம் வந்து, ‘நாம் ��ச்ைச ெசய்ய 
ேவண்டுமா?’ எனக் ேகட்டனர். அதற்கு ந�யவர்கள், “ஆம் அல்லாஹ்�ன் 
அ�யார்கேள! ��ச்ைச ெசய்துெகாள்ளுங்கள். �ச்சயமாக ேநாய்க்கான 
�வாரணேமா மருந்ேதா இல்லாமல் அல்லாஹ் ஒரு ேநாையயும் 
இறக்குவ�ல்ைல. ஒரு ேநாையத் த�ர” என்றார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் ‘அது 
என்ன’ எனக் ேகட்டனர். அதற்கு ந�யவர்கள் “வேயா�பம்” என்றார்கள். 

(அ��ப்பவர்: உஸாமா இப்னு ைஸத் (ர�), நூல்: �ர்��2038, 
அபூதாவுத்3855). 
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�ன்வருபைவ ச�யான ஹ�ஸ்க�ல் இடம்ெபற்ற ந� (ஸல்) அவர்கள் 
கற்றுத் தந்த �ல துஆக்களாகும். இைவ ஒரு இைற�சுவா�ைய பாதுகாக்கவும், 
அல்லாஹ்�ன் �தான அவ�ன் நம்�க்ைகைய வலுப்படுத்தும் முகமாகவும் 
அைமந்த ஆண்�கம் சார்ந்த பாதுகாப்பு நடவ�க்ைகயாகும். 
பைடப்பாளனா�ய அல்லாஹ்�ன் பக்கம் �ண்டு, அவன் �து மாத்�ரேம 
தனது ப�சுத்த நம்�க்ைகைய ைவத்து, அைத உறு�ப்படுத்�, அல்லாஹ்�ன் 
���ல் உறு�யான நம்�க்ைக ைவப்பதற்கு இைவ ஓர் இைற�சுவா�க்கு 
ெப�தும் துைணயாய் இருக்கும். ஏென�ல் ஆேராக்�யம், �வாரணம், 
பாதுகாப்பு ேபான்றைவ அல்லாஹ்�ன் ைக�ல் உள்ளைவகளாகும். அதன் 
�ன்னேர நாம் ெபௗ�க காரண கா�யங்க�ல் ஈடுபட ேவண்டும். 
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�ஆ எண் 01 

ந� (ஸல்) அவர்கள் கூ�னார்கள்: 

“யார் ஸூரா பகரா�ன் இறு� இரு வசனங்கைளயும் ஓ�ர�ல் 
ஓது�ன்றாேரா அது அவருக்குப் ேபாதுமானதாகும்”. (அ��ப்பவர்: 
அபூமஸ்ஊத் (ர�), நூல்: புஹா� 5009, முஸ்�ம் 808). 

�ஆ எண் 02 

ந� (ஸல்) அவர்கள் கூ�னார்கள்: 

“சூறா இஹ்லாஸ், சூறா அல்ஃபலக், சூறா அந்நாஸ் ஆ�ய மூன்று 
அத்�யாயங்கைளயும் காைல, மாைல�ல் 3 தடைவகள் ஓதுவது அைனத்துத் 
�ங்குகளுக்கும் ேபாதுமான பாதுகாப்பாகும்” (அ��ப்பவர்: அப்துல்லாஹ் 
இப்னு ஹுைபப் (ர�), நூல்: அபூதாவூத் 5082, ஸ�ஹ் அல்ஜா�ஃ 4406). 

�ஆ எண் 03 

ந� (ஸல்) அவர்கள் ஆயதுல் குர்��ன் �றப்பு பற்� அ�க ஹ�ஸ்க�ல் 
கூ�யுள்ளார்கள். அ�ல் ஒன்ேற �ன்வரும் ஹ�ஸாகும். 

அபூ ஹுைரரா (ர�) அவர்கள் கூ�னார்கள் : “ைஷத்தான் என்�டம், � 
தூங்கச் ெசன்றால், 

ُ َالۤ اِٰلهَ اِالَّ ُهَو اْلَحـىُّ اْلقَيُّْومُ  َال نَْومٌ  �ّٰ  َمْن ذَا  ؕ  َلٗه َما فِى السَّٰمٰوِت َوَما ِفى اْالَْرِض  ؕ َال تَاُْخذُٗه ِسَنةٌ وَّ
ْن ِعْلِمٖهۤ ِاالَّ ِبَما َشآَء ۚ َوِسَع   َوَال  ۚ  يَْعَلُم َما بَْيَن اَْيِدْيِهْم َوَما َخْلفَُهمْ  ؕ يَْشَفُع ِعْندَٗهۤ اِالَّ بِِاْذِنهٖ الَِّذْى  يُِحْيُطْوَن ِبَشْىٍء ّمِ

   اْلعَِظْيمُ  َو ُهَو اْلعَِلىُّ  ۚ ِحْفُظُهَما  ـْودُهٗ �  َوَال يَــــ ۚ ُكْرِسيُّهُ السَّٰمٰوِت َواْالَْرضَ 

"அல்லாஹூ லாஇலாஹ இல்லா ஹூவல் ஹய்யுல் கய்யூம் லா 
தஃஹுதுஹு �னத்துவ்வலா நவ்ம் லஹு மா�ஃஸ் ஸமாவா� வமா�ல் 
அர்� மன்தல்ல� யஷ்பஃஉ இன்தஹு இல்லா � இத்�� யஃலமு மாப�ன 
அய்��ம் வமா கல்பஹும் வலா யு�தூன �ஷய்இம்�ன் இல்�� இல்லா 
�மா ஷாஅ வ�அ குர்�ய்யுஹுஸ் ஸமாவா� வல்அர்ல வலா யஊதுஹு 
�ப்லுஹுமா வஹுவல் அ�ய்யுல் அ�ம" 

ெபாருள்: அல்லாஹ்ைவத் த�ர வணக்கத்�ற்கு�யவன் ேவறு 
யாரு�ல்ைல. அவன் என்ெறன்றும் உ�ருடன் இருப்பவன். அவனுக்கு �று 
உறக்கேமா, ஆழ்ந்த உறக்கேமா ஏற்படாது. வானங்க�ல் உள்ளைவயும், 
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பூ��ல் உள்ளைவயும் அவனுக்ேக உ�யன. அவன் அனும�த்தால் த�ர 
அவ�டம் யார் தான் ப�ந்து ேபச மு�யும்? அவர்களுக்கு முன்ேனயும் 
�ன்ேனயும் உள்ளைத அவன் அ��றான். அவன் அ�ந்�ருப்பவற்�ல் 
எைதயும் அவர்களால் அ�ய மு�யாது, அவன் நா�யைதத் த�ர. அவனது 
ஆசனம் வானங்கைளயும், பூ�ையயும் உள்ளடக்கும். அவ்�ரண்ைடயும் 
காப்பது அவனுக்குச் �ரமமானதன்று அவன் உயர்ந்தவன், மகத்துவ�க்கவன். 

எனும் ஆயதுல் குர்�ைய முழுைமயாக ஓது, அல்லாஹ்�ட�ருந்து 
உனக்ெகாரு காவலா� இருந்து ெகாண்ேட இருப்பார். காைல வைர 
ைஷத்தான் உன்ைன ெநருங்கேவ மாட்டான்” என்று கூ�னான். (அ��ப்பவர்: 
அபூஹுைரரா (ர�), நூல்: புஹா� 2311). 

�ஆ எண் 04 

ந� (ஸல்) அவர்கள் கூ�னார்கள்: 

“யார் �னமும் காைல, மாைல�ல்  

 بِْسِم هللاِ الَِّذي َال َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء فِي اْألَْرِض َوَال ِفي السََّماِء ، َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ 

“�ஸ்�ல்லா�ல்ல� லா யழுர்ரு மஅஸ்�� ைஷஉன் ஃ�ல் அர்� வலா 
ஃ�ஸ்ஸமாஇ, வஹுவஸ் ஸ�உல் அ�ம்”  

ெபாருள்: அல்லாஹ்�ன் �ருப்ெபயர் ெகாண்டு (ஆரம்�க்�ன்ேறன்). 
அவனுைடய ெபயருடன் இப்பூ��லும், வா�லும் எப்ெபாருளும் 
�ங்�ைழத்�ட மு�யாது. அவன் எல்லாவற்ைறயும் ேகட்பவன், பார்ப்பவன்.  

என்று 3 தடைவ ஓதுவாேரா அவருக்கு எவ்�தத் �ங்கும் ஏற்படாது”. 

(அ��ப்பவர்: உஸ்மான் இப்னு அஃப்பான் (ர�), நூல்: �ர்�� 3388, 
இப்னு மாஜாஃ 3869). 
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�ஆ எண் 05 

ந� (ஸல்) அவர்கள் �ன்வரும் துஆைவ �னமும் காைல, மாைல�ல் ஓ� 
வருவைத �டேவ மாட்டார்கள் : 

ِفي ِدينِي َودُْنَياَي َوأَْهِلي  اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك اْلَعاِفَيةَ ِفي الدُّْنيَا َواْآلِخَرةِ ، اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك اْلعَْفَو َواْلعَاِفيَةَ 
ِمْن َبْيِن يَدَيَّ َوِمْن َخْلِفي ، َوَعْن يَِميِني َوَعْن َوَماِلي ، اللَُّهمَّ اْستُْر َعْوَرِتي َوآِمْن َرْوَعاِتي ، اللَُّهمَّ اْحفَْظنِي 
 ِشَماِلي ، َوِمْن فَْوقِي ، َوأَُعوذُ ِبَعَظَمِتَك أَْن أُْغتَاَل ِمْن تَْحتِي

அல்லாஹும்ம இன்� அஸ்அலுகல் ஆஃ�யத ஃ�த்துன்யா வல் ஆ�ரா, 
அல்லாஹும்ம இன்� அஸ்அலுகல் அஃப்வ  வல் ஆஃ�யத � �� வதுன்யாய 
வஅஹ்� வமா�, அல்லாஹும்மஸ்துர் அவ்ரா�, வஆ�ன் ெரௗஆ�, 
அல்லுஹம்மஹ்பழ்� �ன் ைப� யதய்ய, வ�ன் ஹல்�, வஅன் ய��, வஅன் 
�மா�, வ�ன் ெபௗ�, வஅஊது �அழம�க அன் உஃக்தால �ன் தஹ்�.  

ெபாருள்: இைறவா! நான் உன்�டம் ஈருலக ஆேராக்�யத்ைதயும் 
ேகட்�ேறன். இைறவா! நான் உன்�டம் எனது மார்க்கம், இவ்வுலக வாழ்வு, 
குடும்பம், உடைம அைனத்�லும் மன்�ப்ைபயும், ஆேராக்�யத்ைதயும் 
ேகட்�ன்ேறன். இைறவா! என்னுைடய குைறகைள மைறப்பாயாக. எனது 
அச்சங்கைள �க்குவாயாக. இைறவா! எனக்கு முன்�ருந்தும், �ன்�ருந்தும், 
வலது, இடது புறங்க��ருந்தும், ேம�ருந்தும் என்ைனப் பாதுகாப்பாயாக. 
�ேழ இருந்தும் எ�ர்பாராத �தமாக தாக்கப்படுவ��ருந்து உனது 
கண்�யத்ைதக் ெகாண்டு நான் பாதுகாப்புத் ேதடு�ேறன். 

(அ��ப்பவர்: அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் (ர�), நூல்: அபூதாவூத் 5074, 
ஸ�ஹ் இப்னு �ப்பான் 961). 

இந்த துஆைவ ஓதுபவருக்கு எல்லாத் �ைசக��ருந்தும் பாதுகாப்பு 
�ைடப்பது �ச்சயமாகும். 
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�ஆ எண் 06 

ந� (ஸல்) அவர்கள்,  

 "اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الَبَرِص َواْلُجنُوِن َواْلُجذَاِم،وِمَن َسيِِّئ األَْسَقامِ 

“அல்லாஹும்ம இன்� அஊது �க �னல் பர� வல்ஜுனூ� 
வல்ஜுதா�, வ�ன் ஸய்�இல் அஸ்காம்” 

ெபாருள்: இைறவா! ெவண்குஷ்டம், ைபத்�யம், ெதாழுேநாய் மற்றும் 
ெகா�ய ேநாய்கைள �ட்டும் உன்�டம் பாதுகாவல் ேதடு�ேறன். 

எனும் தூஆைவ ஓதக் கூ�யவராக இருந்தார்கள். 

(அ��ப்பவர்: அனஸ் இப்னு மா�க் (ர�), நூல்: அபூதாவூத் 1554, 
அஹ்மத் 13027, நஸஈ 5493). 

இது உள�யல் ��யான ேநாய்கள், உடல் ��யான ேநாய்கள், ெதாற்று 
ேநாய்கள், கடந்த கால, தற்கால, எ�ர்கால ேநாய்கள் ேபான்ற 
அைனத்��ருந்தும் பாதுகாப்புத் தரும் ஓர் முழுைமயான துஆவாகும். 

 

�ஆ எண் 07 

ந� (ஸல்) அவர்கள் கூ�னார்கள்: 

“�ட்��ருந்து ெவ�ேயறும் ேபாது, 

ةَ ِإالَّ بِا�ِ   بِْسِم هللاِ تََوكَّْلُت َعلَى هللاِ َال َحْوَل َوَال قُوَّ

"�ஸ்�ல்லா� தவக்கல்து அலல்லா� லா ஹவ்ல வலா குவ்வத இல்லா 
�ல்லாஹ்"  

ெபாருள்: அல்லாஹ்�ன் ெபயரால் அவன் �து ெபாறுப்புச் 
சாட்�யவனாக (ெவ�ேயறு�ேறன்). நன்ைம ெசய்ய சக்�ேயா 
பாவத்��ருந்து �ள்தேலா அல்லாஹ்ைவக் ெகாண்ேட த�ர நைடெபற 
மாட்டாது. 
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என்று கூ�னால் அச்சந்தர்ப்பத்�ல், "உனக்கு ேநர்வ� �ைடத்து�ட்டது. 
(அல்லாஹ்) உனக்கு ேபாதுமானவனா��ட்டான், � பாதுகாப்புப் 
ெபற்று�ட்டாய்" என்று கூறப்படும். ைஷத்தான் அவைர �ட்டும் 
தூரமா��டு�ன்றான். இந்த ைஷத்தாைனப் பார்த்து ேவறு ஒரு ைஷத்தான், 
‘ேநர்வ� ெபற்ற, அல்லாஹ்ைவ ேபாதுமாக்�க் ெகாண்ட, அவ�ன் 
பாதுகாப்ைபப் ெபற்ற ம�த�டத்�ல் எவ்வாறு உன்னால் இருக்க மு�யும்?!’ 
எனக் கூறுவான். 

(அ��ப்பவர்: அனஸ் இப்னு மா�க் (ர�), நூல்: �ர்�� 3426, அபூதாவுத் 
5095). 

�ஆ எண் 08 

ந� (ஸல்) அவர்கள் கூ�னார்கள்: 

“யார் ஒவ்ெவாரு ஃபஜ்ர் ெதாழுைகக்குப் �ன்னரும் தன் இருப்�ல் 
இருந்தவாேற, 

ُ ، وحدَهُ ال شريَك لَهُ، َلهُ الملُك ولَهُ الحمدُ ، ُيحيي ويُميُت َوهَو على كّلِ   شيٍء قديرٌ ال إَلهَ إالَّ �َّ

லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷ�க லஹு லஹுல் முல்கு 
வலஹுல் ஹம்து யுஹ்� வயு�து வஹுவ அலா குல்� ைஷஇன் க�ர் 

ெபாருள்: வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ்ைவத் த�ர (ேவறு) இைறவன் 
இல்ைல. அவன் த�த்தவன். அவனுக்கு இைண�ல்ைல. அவனுக்ேக ஆட்� 
உ�யது. அவனுக்ேக எல்லா புகழும் உ�யது. அவேன அைனத்ைதயும் உ�ர் 
ெபறச் ெசய்�றான், மரணத்ைதயும் ஏற்படுத்து�றான். அவேன ஒவ்ெவாரு 
ெபாரு�ன் �தும் �க்க ஆற்றலுைடயவன். 

என பத்து தடைவ கூறுவாேரா அல்லாஹ் அவருக்கு பத்து நன்ைமகைள 
எழு�, பத்து பாவங்கைள அ�த்து, பத்து ப�த்தரங்கைள உயர்த்��டு�றான். 
அவ�ன் அன்ைறய நாள் சூழ்ச்�க��ருந்தும், ைஷத்தா��ருந்தும் 
பாதுகாப்பு ெபறுவார். இைணைவத்தைலத் த�ர ேவறு எந்த பாவமும் 
அவ�ட�ருந்து அன்ைறய நா�ல் ெபாருட்படுத்தப்படாது”. 

(அ��ப்பவர்: அபூதர் அல்�ஃபா� (ர�), நூல்: �ர்�� 3474). 
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�ஆ எண் 09 

ந� (ஸல்) அவர்கள் தங்க�ன் படுக்ைகக்கு (உறங்கச்) ெசன்றால் ஒவ்ேவார் 
இர�லும் தம் உள்ளங்ைககைள இைணத்து, அ�ல் 'குல் ஹுவல்லாஹு 
அஹத்', 'குல் அஊது �ரப்�ல் ஃபலக்', ' குல் அஊது �ரப்�ன்னாஸ்' ஆ�ய 
(112, 113, 114) அத்�யாயங்கைள ஓ� ஊ�க்ெகாள்வார்கள். �றகு தம் 
இரண்டு ைககளால் (அைவ எட்டும் அள�ற்கு) தம் உட�ல் இயன்ற வைர�ல் 
தட�க் ெகாள்வார்கள். முத�ல் தைல�ல் ஆரம்�த்து, �றகு முகம், �றகு தம் 
உட�ன் முற்பகு��ல் ைககளால் தட�க் ெகாள்வார்கள். இவ்வாறு மூன்று 
முைற ெசய்வார்கள். 

(அ��ப்பவர்: ஆஇஷா (ர�), நூல்: புஹா� 5017). 

குணப்படுத்தல் முைற�ல் ேமலும் �ல வ�காட்டல்கைள ந� (ஸல்) 
அவர்கள் கூ�ய ெசய்�க��ருந்து ெபற்றுக்ெகாள்ள மு�யும். 

 

வ�காட்டல் 01 

ந�த்ேதாழர்க�ல் �லர் ஒரு பயணத்�ல் ெசன்�ருந்தேபாது, ஓர் அர�க் 
குலத்�ன�டம் தங்�னார்கள். அப்ேபாது அக்குலத்தா�ன் தைலவைன ேதள் 
ெகாட்��ட்டது. ந�த்ேதாழர் ஒருவர், ேதள் ெகாட்டப்பட்டவர் �து 
(இேலசாகத் துப்�) ஊ�, 'அல்ஹம்து�ல்லா� ரப்�ல் ஆல�ன்..' என 
(சூறதுல் பா�ஹாைவ) ஓதலானார். உடேன பா�க்கப்பட்டவர், 
கட்டுக��ருந்து அ�ழ்த்து �டப்பட்டவர் ேபால் நடக்க ஆரம்�த்தார். 
ேவதைன�ன் அ�கு�ேய அவ�டம் ெதன்பட�ல்ைல! ந� (ஸல்) 
அவர்க�டம் ந�த்ேதாழர்கள் வந்து நடந்தைதக் கூ�னார்கள். அப்ேபாது ந� 
(ஸல்) அவர்கள் “அது (சூறதுல் பா�ஹா) ஓ�ப் பார்க்கத் தக்கது என்று உமக்கு 
எப்ப�த் ெத�யும்?” என்று ேகட்டு�ட்டு, அைத அங்�க�த்தார்கள். -ஹ��ன் 
சுருக்கம்-. 

(அ��ப்பவர்: அபூஸஈத் அல்ஹுத்� (ர�), நூல்: புஹா� 2276, முஸ்�ம் 
2201). 
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வ�காட்டல் 02 

‘ஒரு முைற உஸ்மான் இப்னு அபுல் ஆஸ் (ர�) அவர்கள் ந�யவர்க�டம் 
தனது உட�ல் உணரும் வ�ையப் பற்�க் கூ�னார்கள். அதற்கு ந�யவர்கள், 
“உனது உடம்�ல் உனக்கு வ�க்கும் இடத்�ல் உன் ைகைய ைவத்து, 

 بسم هللا

�ஸ்�ல்லாஹ் 

ெபாருள்: அல்லாஹ்�ன் ெபயரால் 

என மூன்று முைற கூ��ட்டு, 

 رُ اذِ حَ أٌ وَ  دُ جِ ا أَ مَ  رِّ شَ  نْ مِ  هِ تِ رَ دْ قُ وَ  هللاِ  ةِ زَّ عِ بِ  ذُ وْ عُ أَ 

அஊது �இஸ்ஸ�ல்லா� வகுத்ர�� �ன் ஷர்� மா அ�து வஉஹா�ரு 

ெபாருள்: நான் உணர்�ற, பயப்படு�ன்ற �ங்��ருந்து அல்லாஹ்�ன் 
கண்�யத்�னாலும், அவ�ன் ஆற்ற�னாலும் பாதுகாவல் ேதடு�ேறன். 

என ஏழு தடைவ கூறு” எனக் கூ�னார்கள். நானும் அவ்வாறு ெசய்ேதன். 
எனக்கு ஏற்பட்டைத அல்லாஹ் �க்��ட்டான்’ எனக் கூ�னார்கள். 

(அ��ப்பவர்: நாஃ�ஃ இப்னு ஜுைபர் (ர�), நூல்: முஸ்�ம் 2202). 

 

வ�காட்டல் 03 

ஒரு ம�தர் ந� (ஸல்) அவர்க�டம் வந்து, ‘அல்லாஹ்�ன் தூதேர! 
ேநற்�ரவு ஓர் ேதள் என்ைனக் ெகாட்��ட்டது’ எனக் கூ�னார். அதற்கு 
அல்லாஹ்�ன் தூதர் அவர்கள், 

اِت ِمنْ   َشّرِ َما َخلَقَ  أَُعوذُ ِبَكِلَماِت هللاِ التَّامَّ

"அஊது � க�மாத்�ல் லா�த் தாம்மாத்� �ன் ஷர்� மா ஹலக்" 

ெபாருள்: அல்லாஹ்�ன் ப�பூரணமான வார்த்ைதகைளக் ெகாண்டு 
அவன் பைடத்த அைனத்துப் பைடப்புக்க�ன் �ைமைய �ட்டும் நான் 
பாதுகாவல் ேதடு�ன்ேறன். 
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என மாைல ேநரத்�ல் � கூ��ருந்தால் உனக்கு எவ்�த �ங்கும் 
ஏற்பட்�ருக்காது” எனக் கூ�னார்கள். 

(அ��ப்பவர்: அபூஹுைரரா (ர�), நூல்: முஸ்�ம் 2709). 

 

வ�காட்டல் 04 

ந� (ஸல்) அவர்கள் தம் துைண�யார் ஒருவருக்காக (ேநா��ருந்து) 
பாதுகாப்புக் ேகா�வந்தார்கள். தம் வலக் கரத்தால் (வ�யுண்டான இடத்ைதப் 
ப�வுடன்) வரு�க் ெகாடுத்து, 

 االلَُّهمَّ َربَّ النَّاِس أْذِهِب الَباَس، اْشِفِه وأَْنَت الشَّاِفي، ال ِشَفاَء إالَّ ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء ال يَُغاِدُر َسَقمً 

'அல்லாஹும்ம ரப்பன்னாஸ்! அத்��ல் பஃஸ், வஷ்ஃ��. வ 
அன்த்தஷ் ஷாஃ� லா �ஃபாஅ இல்லா �ஃபாஉக. �ஃபாஅன் லா 
யுஃகா�ரு சகமன்' 

(ெபாருள்: இைறவா! மக்கைள இரட்�ப்பவேன! துன்பத்ைதப் ேபாக்� 
இவருக்குக் குணம�த்�டுவாயாக! �ேய குணம�ப்பவன். உன் 
�வாரணத்ைதத் த�ர ேவறு �வாரண�ல்ைல. ேநாய் அறேவ இல்லாதவாறு 
குணம�ப்பாயாக!) 

என்று �ரார்த்�த்தார்கள். 

(அ��ப்பவர்: ஆஇஷா (ர�), நூல்: புஹா� 5743). 

 

வ�காட்டல் 05 

நானும் ஸா�த் இப்னு அஸ்லம் அல்புனா� (ரஹ்) அவர்களும் அனஸ் 
இப்னு மா�க் (ர�) அவர்க�டம் ெசன்ேறாம். ஸா�த் (ரஹ்) 'அபூ 
ஹம்ஸாேவ! நான் ேநாய் வாய்ப்பட்டுள்ேளன்' என்று ெசால்ல, அனஸ் (ர�), 
'இைறத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எதனால் ஓ�ப்பார்த்தார்கேளா அதனால் 
உங்களுக்கும் நான் ஓ�ப் பார்க்கட்டுமா?' என்று ேகட்டார்கள். ஸா�த் (ரஹ்), 
'ச� (அவ்வாேற ஓ�ப்பாருங்கள்)' என்று ெசால்ல, அனஸ் (ர�), 
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ال يُغَاِدُر َسقًَما إالَّ أْنَت، ِشفَاًء اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس، ُمْذِهَب الَباِس، اْشِف أْنَت الشَّافِي، ال َشافِيَ   
'அல்லாஹும்ம ரப்பன்னாஸ்! முத்�பல் பஃ�, இஷ்ஃ� அன்த்தஷ் ஷாஃ�, 
லா ஷாஃ�ய இல்லா அன்த்த, �ஃபா அன் லா யுஃகா�ரு சகமன்' 

(ெபாருள்: இைறவா! மக்கைள இரட்�ப்பவேன! துன்பத்ைதப் 
ேபாக்குபவேன! குணம�ப்பாயாக! �ேய குணம�ப்பவன். உன்ைனத் த�ர 
குணம�ப்பவர் ேவறு எவரு�ல்ைல. அறேவ ேநாய் இல்லாதவாறு 
குணம�ப்பாயாக.) 

என்று கூ� ஓ�ப் பார்த்தார்கள். 

(அ��ப்பவர்: அனஸ் இப்னு மா�க் (ர�), நூல்: புஹா� 5742). 

  



16

 
 

15

���ைர 
உண்ைமயான இைற �சுவா�  பைடப்பாளனா�ய அல்லாஹ் ஒருவைன 

மாத்�ரேம உறு�யாக நம்�க்ைக ெகாள்ள ேவண்டும். அவேன அைனத்து 
�ங்குகள், ேநாய்கள், ெதாற்றுேநாய்கள் என அைனத்��ருந்தும் எம்ைமப் 
பாதுகாக்�றான். அவன் �ேத முழுைமயாக தனது அைனத்து �டயங்கைளயும் 
ெபாறுப்புச் சாட்�, அவ�டம் முழுைமயாக சரணைடந்து, பாவமன்�ப்புக் 
ேகார ேவண்டும். அவ�டம் உள்ளச்சத்துடன் �ரார்த்தைன பு�ய ேவண்டும். 
எத்தைகய துன்பம் தமக்கு ேந�ட்டாலும் உள ம�ழ்வும், சாந்�யும், 
பாதுகாப்பும் ஒருவருக்குக் �ைடக்க ேவண்டுமாக இருந்தால் அவன் இறக்�ய 
வ�யா�ய அல்குர்ஆைனயும், அதைனக் ெகாண்டு வந்த ந� (ஸல்) 
அவர்கைளயும் ச�யாகப் �ன்பற்ற ேவண்டும். 

அல்லாஹ் கூறு�றான், “உமக்கு முன்னரும் பல சமூகங்களுக்கு �ச்சயமாக 
நாம் தூதர்கைள அனுப்�ேனாம். அச்சமூகத்தவர்கள் அ�ப�யும் ெபாருட்டு 
வறுைமயாலும் துன்பத்தாலும் அவர்கைள நாம் ��த்ேதாம்” (அல்குர்ஆன் 
06:42). 

ேமலும், “�ங்கள் உங்கள் இரட்சக�டம் பாவமன்�ப்புக் ேகா�, �ன்னர் 
அவ�டேம �ளுங்கள். �ச்சயமாக எனது இரட்சகன் �கரற்ற 
அன்புைடயவனும் �க்க ேந�ப்பவனுமாவான் (என்றும் கூ�னார்)” 
(அல்குர்ஆன் 11:90). 

ேமலும், “நம்�க்ைகயாளர்கேள �ங்கள் ெவற்�ெபறும் ெபாருட்டு �ங்கள் 
அைனவரும் அல்லாஹ்�டம் பாவமன்�ப்பு ேகாருங்கள்” (அல்குர்ஆன் 
24:31). 

இைறவா! எங்கைளயும், எங்கள் ேதாழர்கைளயும், முஸ்�ம்கைளயும், 
உலக மக்கள் அைனவைரயும் அைனத்து கஷ்டங்க��ருந்தும், ெதாற்று 

ேநாய்க��ருந்தும் பாதுகாப்பாயாக! 




