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“எல்னரல்ன ணிர்கலம் உனகத்றற்கு குந்தடி ங்கஷப ரற்நறக் 
வகரள்கறநரர்கள்.சறன பண்தட்ட ணிர்கள் ட்டுஶ ங்கலக்கு 
ஏற்நதடி உனகத்ஷ ரற்நறஷப்தறல் சஷபக்கரல் தரடுதட்டுக் 
வகரண்டிருக்கறநரர்கள். உனகத்றன் எல்னர ி பன்ஶணற்நங்கலம் 
இப்தடிப்தட்ட தர்கஷபபம் அர்கபின் புதுஷக் 
கண்ஶரட்டத்ஷபம் ரன் ம்தி இருக்கறன்நண .”  

-ஜரர்ஜ் வதர்ணரர்ட் ர 

துங்கும் பன்…  

 
 

யீஸ்கள் தற்நற ஒர் சறநற அநறபகம், 

 

என்சம்தந்ரக எஷபம் எலற ஷக்கரீர்கள் எண பகம்துதி  உத்ிட்டிருந்ரர்கள் . 

 

குர்ஆன்  எலறப்தறவு வசய்ப்தடும் சூழ்றஷனில் யீமளம் எலப்தட்டரல் எது குர்ஆன் சணம் ? 

எது  பகம்துதிின் வதரன்வரற ? என்தறல்  குப்தம் ஶர்ந்துிட ரய்ப்புள்பரல் இப்தடி ரு 
உத்ஷ பகம்துதி வசரன்ணரர்கள் . ஆகஶ  திகள் ரகம் அர்கபது வதரன்வரறகஷப 
அது ஶரர்கள் எலறப் தறவு வசய்ில்ஷன 
 

ஆினும்  அபூயழஷர ஶதரன்ந ஒரிரு பகம்துதிின் ஶரர்கள் ங்கலக்கு அத்ஷக 
குப்தம் ஏற்தடரது என்று வபிவு வதற்நறருந்ஷரல் சறன வதரன்வரறகஷப ஏடுகபில் எலற 
ஷத்றருந்ரர்கள். எணினும்  அஷ வதரி அபிஶனர வகுப்பு டிிஶனர இருக்கில்ஷன. 

 

பகம்துதிின்ஶரர்கள்  அதரிறரண ங்கபது றஷணரற்நனறல் இருந்ஶ பகம்துதிின் 
வதரன்வரறகஷப ரய்றரக உனகுக்கு வரிித்துக் வகரண்டிருந்ரர்கள் . அணரல்  
அக்கரனங்கபில் பகம்துதிின் வதரன்வரறகஷப ணணம் வசய்து சறநந்ரர்க்க ஶசஷரக 
கருப்தட்டது. இன்ஷந  கரனத்றல் றருக்குர்ஆஷண ணணம் வசய்தர் யரதிழ் என்று 
அஷக்கப்தடுகறநரர். அன்ஶநர  ரு இனட்சம் வதரன்வறகஷப ணணம் வசய்ர் யரதிழ் எண 
அஷக்கப்தட்டரர். அதுட்டுல்ன  ணணம் வசய்ப்தடும் வதரன்வரறகபின் எண்ிக்ஷகக்ஶகற்த 
யரகறம், யழஜ்ஜத்துல் இஸ்னரம் ஆகற சறநப்புவதர்கள் ங்கப்தட்டண.  

 
 

யீஸ் என்நரல் என்ண? 

யஸ் என்ந ஶர்ச் வசரல்னறனறருந்து வதநப்தட்ட வசரல்ரன் யீஸ் என்தது . யீஸ் என்நரல் 
உஷ, உஷரடல் , புற வசய்ற எணப்வதரருள்தடும் . இஸ்னரற உனகறல் யீஸ் என்நரல் திகள் 
ரகம் (மல்) அர்கபது வசரல் வசல் ஆகறற்றுக்கும் அர் வௌணரக இருந்து அங்கலகரித் 
ிசங்கலக்கும் வசரல்னப்தடும். 

 அஶ ஶதரன பகம்துதிின் ஶரர்கபது வசரல் வசல் அங்கலகரத்றற்கும் யீஸ் என்று 
வசரல்னப்தடுதுண்டு. ரு சரரர் இற்கு அமர் என்று ஶறுவதரிட்டு அஷப்தர். 
 
 

யீஸ் குத்மற 
யீஸ் குதுமற என்நரல் அல்னரஹ் வசரல்கறநரன் என்று பன்னுஷிட்டு திகள் ரகம் (மல்) 

அர்கள் வசரல்லும் வதரன்வரறரகும். இந் கல் குர்ஆணில் இருக்கரது. 

 

உரரக, வதருரணரர் (மல்) அர்கள் வசரன்ணரர்கள் “அல்னரஹ் வசரல்கறநரன் ; ணின் 
என்ஷண றட்டுகறநரன் . ணின் கரனத்ஷ றட்டுகறநரன் . கரனத்ஷ ரணல்னர தஷடத்ஶன் ” என்று 
பகம்துதி வசரல்ரக ரும் யீதுகள் . யீதுகள் வரகுத்து றட்டப்தடும்ஶதரது அறல் 
குநறப்திடப்தடும் அநறிப்தரபர்கள் எரும் வதரும்தரலும் ஶரிஷடரக வரகுப்தரசறரிர்கபிடம் 



கூநில்ஷன. ற ற ந்ர்கள் கூநறஷகஶப. கரம்  நூற்நரண்டுகலக்குப் திநஶக அஷ 
வரகுக்கப்தடுகறநது. 
 

யீஸ் ஷககள் 

மயீஹ்: 
அநறிப்தரபர் வரடர் பலஷரக வசரல்னப்தட்டு அர்கள் அஷணரும் தரிபூர் ம்புக்கஷகக்குரி 
ஶர்ஷரபரகவும் றக்க ணணம் வசய்பம் சக்றபள்பர்கபரகவும், ணித்ன்ஷ றக்கரகவும் 
இருந்து அர்கபரல் வசரல்னப்தடும் யீஸ் அர்கஷபிடச் சறநந்ர்கபின் அநறிப்புக்கு 
பன்தடரலும் இருந்ரல் அது மயீஹ் என்ந பல் ரண யீஸ் ஆகும்  என்று அர்கள் 
கூறுகறநரர்கள். 
 

யமன் 
அநறிப்தரபரின் குறகள் பலஷ வதற்நறர றஷனில் ரு யீமறன் கருத்துக்கள் ஶறு தன 
றகபில் அநறிக்கப்தட்டிருக்குரணரல் அது யமன் என்நஷக்கப்தடுகறநது. 

 

னபீ் 
அநறிப்தரபர்கபின் குறில் குஷநப்தரடுகள் இருந்து ற்ந ிறபஷநகபில் ஶநர யீஸ்கள் 
னபீ் எணப்தடும். 

 

வ்லூஉ 
உண்ஷ அல்னர வதரய்ரக இட்டுக்கட்டி வசரல்னப்தட்ட யீஸ்கள் வ்லூஉ எணப்தடும். 

 

அலர்கள் ஶர நம்பஷக்ரககுமஷலர்கள் என்று கூறுகஷமஶர்களரஶஅலர்களர ஶன்  க் 

குரமலஶனது, ஆ ஶற்மது, நம்பஷக்ரகக் குமஷது அல்ய என்று இசுயஶஷர்கள் கூறும் 

வ ஸதுகரரயும்  ஷட்டி எழு ஷயுரரரஶகள். இரலகரரயும் ஏன் இலர்கள் ப ஷவு 

தெய் ஶர்கள் என்பது ளகள்லஷக்குமஷஶக உள்ரது.  ற்கஶயத் ஷல் உள்ர அமஷலஷல்லரர்ச்ெஷக்கு 

ஏற்ப அலர்கரஶளயள லஷரக்கம் கூமபடிஶ  வ ஸதுகரர இலர்கள் ஒருளலரர இவ்லஶறு 

கூறுகஷமஶர்களரஶ? 
 

பல்  வரகுப்பு 
யறஜ்ரீ  பனரம் நூற்நரண்ஷடச் சரர்ந் உஷய்ர ம்ச ஆட்சறரபர் யஜ்த் உர் தின் அப்துல் 
அமீஸ் (கற.தி 681-717.) ஆட்சறக் கரனத்றல்  ஷடவதற்ந ரு பத்த்றல் வதருபில் தித்ஶரர்கள் 
ஷடந் ஶதரது யீஸ்கள் நூல் டித்ற ல் வரகுக்கப்தட ஶண்டின் அசறம் 
உப்தட்டது. 

 

உர் தின் அப்துல் அமீஸ் அர்கபது உத்ிற்ஶகற்த இரம் பயம்து தின் பஸ்னறம் தின் 
`யரப் அஸ்மழயரீ ( யற 124 ) பகம்துதிின் வதரன் வரறகபின் பல் வரகுப்ஷத றட்டிணரர். 

அற்குப்தின் தக்றசறத்ஷஶரடும் அக்கஷநஶரடும் தனரும் பகம்துதிின் வதரன்வரறகஷப 
றட்டத் வரடங்கறணரர்கள். 

 

அந்த ஆர்யத்தழன் படியழல் சழ ழபச்சழகளும் எளந்த . பகம்நதுழனழன் ஸளன்ஸநளமழகள் அல்ளத 

வும் தழபட்டுக்கழல் இடம் ஸற் . தயள எண்ணத்ஹதளடு நளர்க்கத்தழல் குமப்த்த 

ஏற்டுத்துயதற்களக அபசழனல் நற்றும் குளஉணர்யழன் தளக்கத்தளலும் ர் ஸளய்னள ஸசய்தழக 

இட்டுக்கட்டடினழ பகம்நதுழனழன்தபஶன்தஶறஷகள் என் ஸனளழல் உளய யழட்டிருந்தர் என்றும், 

அயபெம் தழபட்டுக்கழல் இடம் ஸத் ஸதளடங்கழ இசுயஶத் ஷற்கும்சபதளனத்தழற்கும் ஸரும் ஆத்தளக 

அநந்தஎன்றும்இலர்கள்பண்பட்டுக்தகஶண்டிருந் னர்.  

 

இந்ழனழல் தளன் இநளம் பலம் நது ழன் இஸ்நளபல் புகளளழ லழஜ்ளவ இபண்டளம் நூற்ளண்டில் 

ஆதளபப்பூர்யநள ஸளன்ஸநளமழக தழபட்டித்தப பதன்நனள உறுதழ பூண்டளர் . இசுயஶத்தழற்கும் 



சபதனத்தழற்கும் நழகப்ஸளளழன ஹசயனளற்றுயதற்களக ழப்ஸடுத்தது ஹளல் 16 ஆண்டுகள ஸரும் 

பனற்சழக்குப்ழன் தக்கு கஷரடத் 6 இட்சம் ஸளன்ஸநளமழகழலிருந்து 7586 ஸளன்ஸநளமழக 

ஹதர்வுதெய்து ஆதபப்பூர்யநள ஸளன்ஸநளமழக ரஷன் ஸதளகு ப்புஎன்று யமங்கழளர் . அதற்குப்ழகு 

அயருடன யமழன அடிஸனளட்டி ரும் ஆதபளப்பூர்ய ஸதளகுப்புக தழபட்டித்தந்தர் . அயற்றுள் 

நக்களல் ஸருநயழல் அங்கவகளழக்கப்ட்ட ஸதளகுப்புகள் ஆறு . 

 

1. மயீயழல் புகரரீ 
நூனறன் வதர் : அல்ஜரறஉஸ் மயீஹ் (புகரரீ) 

பலப் வதர் : அல்ஜரறஉஸ் மயீஹ் அல்பமணத் அல்பக்மர் றன்  
உபரி சூனறல்னரயற  சுணணியற  அய்ரறயற) 
ஆசறரிர் வதர் : அபூஅப்றல்னரஹ் பயம்த் தின் இஸ்ரலீ் அல்புகரரீ  
திநப்பு  : யறஜ்ரீ 194 (கற.தி. 810) வ்ரல் ரம் 13ஆம் ரள்  

வள்பிக் கறஷ இவு 
இநப்பு  : யறஜ்ரீ 256 (கற.தி. 870) வ்ரல் ரம் பல் ரள்  

சணிக்கறஷ இவு 
 

இநளம் புகளளவ அயர்கள் தநது தழஸட்டளம் யனதழல் றலவலஷல் புகளளவ லதவஸ் ஸதளகுப்பு நூ 

எளதத் துயங்கழளர்கள் . தநது பப்த்து ளன்களம் யனதழல் ஏத்தளம தழளறு ஆண்டு கள த் ஷற்குப் 

ழகு அத எளதழ படித்தளர்கள் . அலர் அஹ்நத் ழன் லன்ல் அயர்கழன் நளணயர் ஆயளர் . 

இந்நூலில் 7563 (ஃத்லஷல் ளளவனழன் இக்கம்) லதவஸ்கள் இடம்ஸற்றுள்.  

 
2. சுன் அபூதளவூத் 
நூனறன் வதர் :  சுணன் அபூரவூத் 
ஆசறரிர் வதர் : அபூரவூத் சுஷனரன் தின் அல்அ`அஸ் அஸ்மறஜறஸ்ரண ீ(ஹ்) 

திநப்பு  : யறஜ்ரீ 202 

இநப்பு  : யறஜ்ரீ 275 (கற.தி. 889) யவ்ரல் 16ஆம் ரள் வள்பிக்கறஷ 
   

ஆதளபபூர்யநள ஆறு லதவஸ் ஸதளகுப்பு நூற்கழல் (வலளஹ் சழத்தள ) றலவலஷல் புகளளழக்கு 

அடுத்ததளக அபூதளவூத் எனும் நூல்தளன் இனற்ப்ட்டது . 

ஈபளழலுள் வஜழஸ்தளன் களழல் ழந்த அபூதளவூத் சுநளன் ழன் அல்அ `அஸ்  (சஜழஸ்தளவ) 

அயர்களும் அஹ்நத் ழன் லன்ல் அயர்கழன் நளணயர் ஆயளர் . லதவஸ்களுக்களகஹய இவ்வுகழல் 

ழந்து யளழ்ந்தயர் என்று இயபக் குழத்துப் கூறுயர் . இயர் தம்படன ழபசழத்தழ ஸற் சுன் 

அபூதளவூத் எனும் லதவஸ் ஸதளகுப்பு நூ இனற்ழ தம்படன ஆசழளழனர் அஹ்நத் ழன் லன்ல் 

அயர்கழடம் சநர்ழத்தஹளது அயர்கள் தநது நளணயப நழகவும் ளபளட்டிளர்கள் . இந்நூலில் 5274 

(பஹ்னழத்தவன் இக்கம் ) லதவஸ்கள் இடம்ஸற்றுள் . இதனடுத்து ஶன் றலவஹ் பஸ்லிம் 

இனற்ப்ட்டது. 

 

3. மயீஹ் பஸ்னறம் 
நூனறன் வதர் : அல்ஜரறஉஸ் மயீஹ் 
ஆசறரிர் வதர் : அபுல் யஷமன் பஸ்னறம் தின் அல்யஜ்ஜரஜ் அந்ஷசரத  

ரீ அல்கு ரீ  

திநப்பு  : யறஜ்ரீ 204 (கற.தி. 819) 

இநப்பு  : யறஜ்ரீ 261 (கற.தி. 875) ஜப் ரம் 25ஆம் ரள் ஞரிறு  

ரஷன 
   

இன்ஷந ஶற்கு ஈரன் ரட்டிலுள்ப ஷசரபூர் கரில் திநந் அபுல் யமன் பஸ்னறம் தின் 
அல்யஜ்ஜரஜ் அல்குரீ அன்ஷசரபூரீ அர்கலம் அஹ்த் தின் யன்தல்அர்கபின் ரர்கபில் 



ஒருயர் ஆயளர் . ழற்களத்தழல் புகளளவ (பஹ்) அயர்கழன் நளணயபளகவும் இருந்துள்ளர்கள் . ஆதளபபூர்யநள ஆறு லதவஸ் 

ஸதளகுப்பு நூற்கழல் (வலளஹ் சழத்தள) றலவவஹல் புகளளழக்கு அடுத்ததளக றலவஹ் பஸ்லிம் கருதப்டுகழது . ஆளல் இந்நூல் 

அநக்கப்ட்டுள் பனபெம் அதழல் லதவஸ்கள் தழவு ஸசய்னப்ட்டிருக்கும் ஒளங்கபெம் கயழத்து இது றலவலஶல் 

புகளளவனயழட ஹநம்ட்டதளகும் எ ஸநளபளக்ஹகள ஹளன் ஹநற்கத்தழன ளட்டிர் சழர் கூழபெள்ர் . இந்நூலில் 7345 (யவீ 

இநளம் இக்கம்) லதவஸ்கள் உள். 

 

4. ஜரறஉத் றர்றீ 
நூனறன் வதர் : அல்ஜரறஉஸ் மயீஹ் 
ஆசறரிர் வதர் : அபூரூடவ்சர பயம்த் தின் ரூடவ்சர தின் சூர  

அத்றர்றீ  

திநப்பு  : யறஜ்ரீ 209 

இநப்பு  : யறஜ்ரீ 279 (கற.தி. 892) 

இன்ஷந உஸ்திகறஸ்ரன் ரட்டிலுள்ப றர்றத் கத்றல் திநந் அபூஈசர பயம்த் தின் ஈசர தின் 
சூர அத்றர்றீ அர்கள் புகரரீ அர்கபின் ரர்கபில் றக பக்கறரணர் ஆரர் . புகரரீ 
அர்கபின் திறறற (கனீஃதர) என்று இஷக் குநறத்துக் கூநப்தடுதுண்டு. இந்நூனறல் 3891 யீஸ்கள் 
இடம்வதற்றுள்பண. 

 
 

5. இப்னுரஜர 
நூனறன் வதர் : சுணன் இப்னுரஜர 
ஆசறரிர் வதர் : அபூஅப்றல்னரஹ் பயம்த் தின் மீத் அல்கஜ்ணீ ீதின்  

ரஜர அர்ருப்ஈ (ஹ்) 

திநப்பு  : யறஜ்ரீ 209 

இநப்பு  : யறஜ்ரீ 273 (கற.தி. 887) 

  

களஸ்ழனன் கடலுக்கு ஸதற்ஹக அநந்துள் ஈபளழன கபநள கஸ்வீழல் ழந்த அ பூஅப்தழல்ளஹ் 

பலம்நத் ழன் னவத் அல்கஜ்வீவ ழன் நளஜள அர்பப்ஈ அயர்கள் தநது சுன் இப்னு நளஜள நூ 

லளஃழழ் அ பூஜர்ஆ அர்பளஜவ அயர்கழடம் சநர்ழத்தஹளது அதழல் இடம்ஸற்றுள் லதவஸ்க 

அன்ளர் ஆபளய்ந்து இந்நூலில் சுநளர் பப்து வீநள லதவஸ்கள் நட்டுஹந உள் என்று 

கூழளர்கள். இதழல் 4341 (அப்துல் ளகவனழன் இக்கம்) லதவஸ்கள். 

 

 

6. சுணன் ம ீ
நூனறன் வதர் : சுணன் ம ீ
ஆசறரிர் வதர் : அபூஅப்துர்ஹ்ரன் அஹ்த் தின் ஐப் அந்ம ீ(ஹ்) 

திநப்பு :  யறஜ்ரீ 215 

இநப்பு :  யறஜ்ரீ 303 (கற.தி. 915) 

 

கறக்கு ஈரணிலுள்ப சர எனும் கத்றல் திநந் அபூஅப்துர்ஹ்ரன் அஹ்த் தின் ஐப் அன்ணம ீ
அர்கள் பஸ்னறம் அர்கஷபிட அறகரக யீஸ்கஷப ணணம் வசய்றருந்ரர்கள் . இந்நூனறல் 
5769 யீஸ்கள் இடம்வதற்றுள்பண. 

 

இஷ ி இன்னும் ஏரபரண ஆரப்பூர்ரண வதரன்வரறத் வரகுப்புகள் உண்டு. 

இரம் புகரரி அர்கபின்ரழ்க்ஷக னரறு 
  

ழவஸவஹல்புகஶஶஷ அபழ பத்தழன் ஆசழளழனர் அபூஅப்தழல்ளஹ் பலம்நத் ழன் இஸ்நளனழல் ழன் 

இப்பளலவம் ழன் பஃகவபள ழன் ர்தழஸ்ள அல்ஜஷஅஃழ அல்புகளளவ அயர்கள் ஆயளர் .இன்ன பஷ்னக் 

குடினபசுகழல் ஒன்ள உஸ்ஸகழஸ்தளழல் உள் புகளபள எனும் கபத்தழல் லழஜ்ளழ 194ஆம் ஆண்டு 

(கழ.ழ.810) ளவ்யளல் நளதம் 13ஆம் ளள் ஸயள்ழக்கழமந இபவு ழந்தளர்கள் . 

 



சழறு யனதழஹஹன தந்தன இமந்த இலர் தளனளளழன் அபயணப்ழல் யர்ந்தளர்கள் . 

உள்ளூளழஹஹனஆபம்க் கல்யழனக் கற்று படித்த ழன் தளனளர் நற்றும் சஹகளதபருடன் தநது 12ஆயது 

யனதழல் (லழஜ்ளழ206இல்) லஜ் புழத ப் னணம் ஹநற்ஸகளண் டஶர். லதவஸ் எனும் ழஸநளமழகத் 

தழபட்டுயதற்களக நக்களயழஹஹன தங்கழயழட்டளர்கள் . 

 

நக்கள நதவள உள்ழட்ட லழஜளஸ் குதழனழல் ஆளண்டுகள் தங்கழனழருந்த இநளம் புகளளவ 

அயர்கள் ழஸநளமழக அழந்தழருந்ஹதளளழடநழருந்து ஹபடினளக அயற்க் ஹகட்டுத் ஸதளழந்துக் 

ஸகளள்யதற்களக எகழப்து சழளழனள இபளக் பதள ளடுகளுக்குக் கல்யழப் னணம் ஹநற்ஸகளண்டளர்கள் . 

அன்ன ழஸநளமழ அழயழப்ளர்கழடநழருந்து ஹகட்டு நம் ஸசய்த லதவஸ்கள்  

ட்சங்களகும் இருப்ழனும் . ம்த் தகுந்த ஆதளபப்பூர்யநள அழப்ளர் ஸதளடர் யமழனளகக் கழடத்த 

ழஸநளமழக நட்டுஹந இந்நூலில் இடம் ஸச் ஸசனயதற்கு அலர்தநக்குத் தளஹந சழ 

யழதழபக ஏற்டுத்தழக் ஸகளண்டளர்கள் . 

 

இந்த ழந்தகளுக்குட்ட்டு இந்நூலில் அலர் இடம்ஸச் ஸசய்தழருக்கும் லதவஸ்கழன் 

எண்ணழக்க 7563. இயற்ழல் தழரும்த் தழரும் யரும் ழஸநளமழக வக்கழப் ளர்த்தளல் சுநளர் 4000 

ழஸநளமழகஹ நழ ஞ்சும். இந்த எண்ணழக்கஹன இநளம் இப்னுலஜ்ர் அல் அஸ்களவ அயர்கழன் 

யழளழவுப பத்தழல் களணப்டுகழது . 

 

இந்நூலுக்கு இநளம் புகளளவ அயர்கள் சூட்டின பளப்ஸனர் அல் ஜளநழஉல் பஸ்துஸ் 

றலவலஷல் பக்தறர் ழன் கழ பசூலில்ளலழ (றல்) ய அய்னநழலழ . ஆதளபப்பூர்யநள 

அழயழப்ளர், ஸதளடர் பழவுளத ழந்தகளுக்குட்ட்ட அழயழப்புகள் நட்டுஹந இடம்ஸற் , 

அல்ளஹ்யழன் தழருத் தூதர் (றல்) அயர்கழன் ஸசளல் ஸசனல் அங்கவகளபம் யளழ்க்கச் சளழத 

குணன்கள் அத்தும் உட்ஸளதழயளய் அநந்த சன்நளர்க்கத்தழன் சக துகபெம் 

உள்டக்கழன ஸதளகுப்பு என்து இதன் ஸளருளகும் . இத றலவலஷல் புகளளவ (இநளம் புகளளவ 

அயர்கழன் ஆதளபப்பூர்ய ழஸநளமழத் ஸதளகுப்பு ) என்று சுருக்கநளகக்கூறுயர் . 16 ஆண்டு களக் கடி 

உமப்புக்குப் ழன் இத்ஸதளகுப்பு உருயளது . 

 

இநளம் புகளளவ (பஹ்) அயர்கள் இந்நூன்ழ ஹயறு  நூல்களும் எளதழனபெள்ளர்கள் . அயற்ழல் 

சழ, 

1. அல் அதபுல் பஃப்பத் 

2. அத்தளளவகுல் கபீர் 

3. அத்தளளவஸ் றஃகவர் 

4. அல் பஸ்துல் கபீர் 

5. அத்தஃப்சவபல் கபீர் 

6. அல் நப்சத் 

7. அல்லழள 

8. அல் அ`ளழள    

9. அல்யஹ்தளன்  

10. அல் இல் 

 

இநளம் புகளளவ அயர்கள் இயமழளடு ,  ழயமழ யளழ்க்க , ல்ஸளளக்கம் ஆகழனயற் மஷல் பற்று 

ஷக்கலஶக யளழ்ந்தளர்கள். யபளற்ழல் வங்கள இடம்ஸற்றுயழட்ட அலர் லழஜ்ளழ 256 (கழ.ழ. 870) 



ரவ்யளல் நளதம் பதல் ளள் சழக்கழமந இபவு சநர்க்கந்து களழல் தநது 62ஆயது யனதழல் 

இமந் ஶர்கள் 

http://www.rahmath.netன்துரையுடன் 

 

http://www.rahmath.net/

