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Abstract 

Islamic inheritance law is considered to be the most important part of all the guidance, scriptures and 

scriptures that Allah has given to man.  It explains partisanship as a right of an individual and it is the 

duty of Muslims to accept it without violating it.  He has built up the burden of disobeying his command 

even into the most terrible heavens.  Although verses 11 and 12 of Sura Anniza clearly explain that 

there is no denying that the Muslim community is ignorant and ignorant about it.  It is necessary to 

clarify that the Sri Lankan Muslim community and to divide the share on the basis of the Inheritance 

Act without economic progress.  The study is conducted based on primary data such as interview and 

observation.  It can be seen that during the division of property in this area, men are generally subjugated 

and often only women are given property.  This has greatly affected the economic progress of men.  In 

order to redress the dilemma, Islamic inheritance law, its necessity and importance are explained with 

the heb of scholars and lawyers at all levels, and the creation of examplary families based on Islamic 

inheritance law. 

ஆ���� !க� 

அ�லா� ம�த
�காக வழ����ள அைன�� வ�கா�ட�க�, ேவத�க� ம��� 
ேவத�க�டைளக � !க "��யமானெதா% ப'(யாக இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட� 
காண0ப1�ற�. ஒ%வ%�' உ�ள உ+ைம6ன70பைட6� பாக0ப�8�ைட 9ள����ள�ட: அ� 
;ற"7யாம� "*<�க� அதைன ஏ�� நட0ப� கடைமயா'�. அவன� க�டைளைய ;�வத: 
பார@ர�ைத !க0 பய�கரமான வசன�க �Aடாக ,�7� கா�7��ளா:. ஸுறா அ:�ஸா9: 11 
ம��� 12ஆ� வசன�க� இதைன� ெதGவாக 9ள��6%Hதேபா(I� "*<� சJக� அ� 
ெதாடKபாக0 ெப%�பாI� அLயாமI� அLH�� அதைன0 Mற�கN0ேபாராக இ%0பைத 
ம��க"7யா�. இல�ைக "*<� சJக�(ன+ட�(� இ�ப�Lய ெதGO�1வதPடாக0 
ெபா%ளாதார ":ேன�ற�(�' இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�(: அ70பைட6� ப�' 
Q+0பதான� அவRயமா'�. இSவாTவான� "த�தர தரUகளான ேநKகாண�, அவதான� 
எ:பனவ�ைற அ70பைடயாக� ெகாW1 ேம�ெகா�ள0ப�1�ள�. இSவாTU0 Qரேதச�(� 
ெசா��0 Q+0Q:ேபா� ெபா�வாக ஆWக� அX(�' உ�ப1�த0ப�7%0பதைன�� ெப%�பாI� 
ெபWQ�ைளக �' மா�(ரேம ெசா�� வழ�க0ப�7%0பதைன�� காண�A7யதாக உ�ள�. இ� 
ஆWகள� ெபா%ளாதார ":ேன�ற�(� ெப+�� பா(0ைப ஏ�ப1�(ய�ள�. இHYைல6ைன- 
ZKெசTவத�காக இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�, அத: அவRய� ம��� "��ய��வ� எ:பன 
எ�லா ம�ட�(I� �ைறசாK உலமா�க�, ச�ட�தரNகG: �ைணெகாW1 9ள�'த�, இ*லா!ய 
வா+,+ைம- ச�ட�(: அ70பைட6லான ":மா(+ '1�ப�க� உ%வா�க0ப1த� எ:பன 
ேபா:ற இ:
� பல 9தH�ைரக � இ�' ":ைவ�க0ப�1�ளன. 
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 1.அMNக� 

"*<� சJகமான� அ�லா�9: க�டைளக �' 8�0ப7H� வாழ ேவW1� எ:பேத 
அ�லா�9ன�� ரஸு<ன�� அவாவாக உ�ள�. ம�த: ேநKவ� ெப�வத�காக அ�லா� 
கால���'� கால� நQமாKகைள�� ரஸு�மாKகைள�� அ
0Q ைவ��, அவKகG: ஊடாக� த: 
ேவத�கைள�� ேவத�க�டைளகைள�� இற�� ைவ���ளா:. இSவைக6� 'Kஆ
�, 
நQயவKகள� வா��ைக வ�"ைறக � எம�கான ேநKவ�கா�ட�களாக உ�ளன. வா�9: 
அைன��� �ைறக �'மான வ�கா�ட�கைள அைவ த:
� ெகாW1�ளன. (அ:வா%��: 
பாக9, 1992) 

இSவைக6� அவ�LPடாக அ�லா� ம�தைன உைழ�'மா� பN�த�ட: அத�கான 
வைரயைறகைள 9(�த� மா�(ரம:L, அவ: உ6ேரா1 இ%�'�ேபா� அதைன எSவா� 
ெசலவG�க ேவW1� எ:ப� ப�L��, அவ: இறHதQ:னK அவன� ெசா���க� எSவா� 
ப�ர0பட ேவW1� எ:ப� ப�L�� 9ள����ளா:. இSவைக6� ெசா���க� ப�ர0பட 
ேவW7ய ஒ��'க� ெதாடKபாக அ�லா� 9(�த ச�ட�கேள இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�க� 
என0ப1�:றன. ("ஹ�ம� �ஸு0 !*பா�, 2013) 

ம�தன� இற0Q: Q:னK அவன� ெசா���க� அவன� வா+,க �' ம�(6� Xதமாக0 ப�ர0பட 
ேவW1� எ:ேற அ�லா� 9%�M�:றா:. Xதமான "ைற6� ெசா���க� Q+படாைமயா� இ:� 
பல '1�ப�கG� 'ழ0ப�க� உ%வா� Rல ேவைளகG� அைவ பா+ய "ரWபா1கG� ெச:� 
"7வைடவதனா� அ�லா� இதைன !கU� வ<���(� AL��ளா:. (அரபா� க��, 2011) 

“இ% ெபWக �'+ய ப�' ேபா:ற� ஒ% ஆ��' உW1 என உ�க� Q�ைளக� 9டய�(� 
அ�லா� உ�க �'� க�டைள61�றா:. அவKக� இரW1�' ேம�ப�ட ெபWகளாக இ%Hதா� 
அவ: 9�1- ெச:ற(� J:L� இ% ப�' அவKக �'W1. அவ� ஒ%�(யாக இ%Hதா� (அ(�) 
அைரவாR அவ �'W1 (மரN�த) அவ%�'0 Q�ைள இ%0Q: அவK 9�1- ெச:ற(� அவர� 
ெப�ேறாK ஒSெவா%வ%�'� ஆL� ஒ% ப�'W1. அவ%�'0 Q�ைள6�லாம� அவர� 
ெப�ேறாைர அவ%�' வா+சாக இ%0Q: அவர� தாT�' J:L� ஒ% ப�'W1. அவ%�'- 
சேகாதரKக� இ%0Q: அவர� தாT�' ஆL� ஒ% ப�'W1. (இSவா� ப�81 ெசTவ�) அவK ெசTத 
மரண சாசன�, அ�ல� கட: எ:பனவ�ைற Yைறேவ�Lய Q:னேரயா'�. உ�க� ெப�ேறாK ம��� 
உ�க� Q�ைளகG� உ�க �' அ(கமாக0 பயனG0ப(� உ�க �' !க ெந%�கமானவKக� யாK? 
எ:பைத X�க� அLயமா��Kக�. (இைவ) அ�லா�9னா� 9(�க0ப�டைவயா'�. Y-சயமாக 
அ�லா� ந:கLHதவனாகU� ஞான!�கவனாகU� இ%��:றா:.”(அ�-'Kஆ: அHYஸா: 11). 

“உ�க� மைன9ய%�'0 Q�ைள இ�ைலெய�� அவKக� 9�1- ெச:ற(� உ�க �' அைரவாR 
உW1. அவKக �'0 Q�ைள இ%0Q: அவKக� 9�1-ெச:ற(� உ�க �' நா<� ஒ% ப�'W1. 
(இ�) அவKக� ெசTத மரண சாசன�, அ�ல� கட: எ:பவ�ைற Yைறேவ�Lய Q:னேரயா'�. 
உ�க �' Q�ைள இ�ைலெய�� X�க� 9�1- ெச:ற(� (மைன9யKகளான) அவKக �' நா<� 
ஒ% ப�'W1. உ�க �'0 Q�ைள இ%0Q: X�க� 9�1- ெச:ற(� அவKக �' எ�7� ஒ% 
ப�'W1. (இ�) X�க� ெசTத மரண சாசன�, அ�ல� கட: எ:பவ�ைற Yைறேவ�Lய 
Q:னேரயா'�. (ெப�ேறாK, Q�ைளக� ஆ�ய) வா+,கG�லாத ஒ% ஆேணா அ�ல� ஒ% ெபWேணா 
மரN��, அவ%�' ஒ% சேகாதர:, அ�ல� ஒ% சேகாத+ இ%Hதா� அவKக� ஒSெவா%வ%�'� 
ஆL� ஒ% ப�'W1. அவKக� இைத9ட அ(கமாக இ%Hதா� J:L� ஒ% ப��� அவKக� 
ப�'தாரராவாKக�. (இ�) பா(0M அ�ற 9த�(� ெசTய0ப�ட மரண சாசன�ைத��, அ�ல� 
கடைன�� Yைறேவ�Lய Q:னேரயா'�. இ� அ�லா�9ட!%H��ள க�டைளயா'�. அ�லா� 
யாவ�ைற�� ந:கLHதவ
� ச�0M�த:ைம�ைடயவ
மாவா:.”(அ�-'Kஆ: அHYஸா: 12). 
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ேபா:ற 'Kஆ: வசன�க� வா+,+ைம ப�L !க� ெதGவாக0 ேப,�:றன. ஆனா�, J@K "*<� 
சJக�ைத0 ெபா��தள9� அவKகGட�(� !கU� அL"க!�லாத, நைட"ைற6<�லாத 
ப'(யாக இHத வா+,+ைம- ச�ட�க� காண0ப1�:றன. இதனா� அவKக� தம� 
9%0ப�(:ேப+� தம� வா+,க �' ம�(6� ெசா���கைள0 ப�81 ெசTவைத நா� 
காண�A7யதாக உ�ள�. அ��ட: இ*லா���' மா�றமான "ைற6� ெபW Q�ைளக �' 
அ(கமாக ெசா�� வழ�'வதைன��, ெசா��0 ப�8�7:ேபா� ெப%�பாI� ஆWக� 
Mற�கN�க0ப1�:றைமைய�� காண"7�:ற�. இதனா�, ெபா%ளாதார �(யாக ஆWக� 
Q:னைடU அைடH��ளைமைய அவதா��க� A7யதாக உ�ள�.   

அ��ட: ெசா��+ைமயாளK தன� இற0Q�' ":னேர தம� வா+,க �' ெசா�ைத0 Q+��� 
ெகா1�'� Yைலைய நா� காணலா�. ெசா��+ைமயாள+: இற0Q: Q:னேர ெசா���க� அவர� 
வா+,க �' ம�(6� இய�பாக Q+ப1�:ற� எ:பைத அவKக� அLயாம� உ�ளனK. RலK 
அLH�� அதைன நைட"ைற0ப1�த� தவ��:றனK. J@K "*<� சJகமான� இ*லா!ய 
வா+,+ைம- ச�ட�(: அ70பைட6� ெசா��0 Q+�காைம6னா� "*<� சJக�(ன+ட�(� 
ஆWகG: ெபா%ளாதார ":ேன�ற�(�' இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�(: அ70பைட6� 
பாக0Q+9ைன6: "��ய��வ�ைத 9ள�� அ� ெதாடKபான 9�0MணKைவ��7 அதைன 
நைட"ைற0ப1��வத�கான ஆேலாசைனகைள ":ைவ0பைத ேநா�காக� ெகாW1 இSவாTU 
அைமH��ள�. 

"*<�க� இல�ைக6: ெமா�த சன�ெதாைக6� 9.7 சத�த�(னராவK (Department of Census and Statistics 
- Sri Lanka, 2012). "� இல�ைக6I� RதL வா�� "*<�க�, �ழ��ல�ைக6� !கU� ெசLவாக 
வா�H� வ%�:றனK. எ�
� "*<�கG: ெமா�த சன�ெதாைக6� 2/3 ப'(6னK �ழ�' 
மாகாண�(�' ெவGேய வா�H� வ%�:றைம 'L0Qட�த�க�. வரலா�� �(யாக "*<�க� 
ெப%�பா:ைம R�களவKக ட
� R�பா:ைம த!� ம�க ட
� !க ெந%�கமான சJக, 
கலாசார0 Qைண0Qைன� ெகாW1�ளனK (Fowsar, 2013). 

2. ஆ�OP இல!Sக( 

• இ*லா!ய ச�ட�(�' அைமவாக பாக0Q+0M ெசTயாைம�கான காரண�கைள� 
கWடLத�. 

• இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�(: அ70பைட6� பாக0Q+U ெசTயாைம6னா� ஆWக� 
எ(Kெகா� � ெபா%ளாதார0 Qர-Rைனகைள கWடLத�. 

• அ0Qர-Rைனக �கான மா�� வ�வைககைள0 ப+H�ைர�த�;. 

3. ஆ�� NைறUயW 

இSவாTவான� "த�தர தரUகைள� (Primary) ெகாW1 பWMசாK அ�'"ைற6� 
வ7வைம�க0ப�1�ள�ட: தரUக� இ% வ�"ைறகG� ேசக+�க0ப�1�ளன. J@K Qரேதச�(� 
உ�ள M�(�9க�, சJக� தைலவKக�, வா+,-ெசா�தா� பா(�க0ப�டவKகGட!%H� ேநKகாண� 
JலமாகU� ஆTU0 Qரேதச�(� ஆTவாளKகG: அவதா�0Q: JலமாகU�ெப�ற தரUக� 
பய:ப1�த0ப�1�ளன. 

4. ெபXேபXகZ� கல[\ைரயாட_� 

4.1 இ*லா!ய வா+,+ைம ச�ட�(: அ70பைட6� J@K "*<� சJக�(� ெசா��0 
Q+�காைம�கான காரண�க� 

J@K "*<� சJக�(ன+ட�(� இ*லா!ய வா+,+ைம ச�ட�(: அ70பைட6� ெசா�� 
Q+�காைம�கான காரண�கைள கWடL�� ெபா%�1 ேம�ெகா�ள0ப�ட ேநKகாண<� 
அ-சJக�(� காண0ப�ட M�(�9க�, சJக� தைலவKக� ம��� வா+,+ைம �ைட�க0ெபறாம� 
பா(�க0ப�ட ஆWக� ேபா:றவKக� ேநKகாண<� ப�'ப�LனK. அேதேபா:� அவKகGட!%H� 
ெபற0ப�ட தரUகG: அ70பைட6� வா+,+ைம- ச�ட�(: அ70பைட6� அ-ெசா���கைள 
Q+�காைம�கான காரண�க� Q:வ%மா� அவதா��க� A7யதாக��ளன. 

• இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட� ப�Lய ெதG9:ைம 
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J@K "*<� சJகமான� இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�(: அ70பைட6� ெசா�� 
Q+�காைம�கான அ70பைட� காரண� அ� ப�Lய ெதG9:ைம ஆ'�. அதாவ� இ*லா�(: 
ஏைனய கடைமகளான ெதா�ைகஇ ேநா:M, ஹ� எ:பன ெதாடKபாக பாமர
� அLவா:. ஆனா�, 
இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட� ப�Lய அLU பரவலாக "*<�கGட� இ�ைல எ:ேற Aறலா�. 

J@K Qரேதச "*<�கைள0 ெபா��தவைர6� ெப%�பாI� அவKக� எ�த வாR�க� 
ெத+HதவKக�. இவKகG� மாK�க� க�ேறா%� பலK. இவKகG� பலK க�9� தைகைம6னாI� க7ன 
உைழ0QனாI� ெதா��தைகைம6னாI� சJக�(� உயK அHத*(� ைவ�� ேநா�க0ப1�:றனK. 
ஆ6
�, அவKகG� RலK இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட� ப�Lய அLைவ !கU� 'ைறவாகேவ 
ெகாW1�ளனK. 

• இ*லா!ய வா+,+ைம� க�96: "��ய��வ� உணர0படாைம 

அ1��, "��ய காரணமாக இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�(: "��ய��வ� அவKகளா� 
உணர0படாம� உ�ளைமைய� Aறலா�. இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�டமான� எHதளU 
"��ய��வ� வாTHத�, எHதளU RறHத� எ:பன ேபா:ற 9டய�க� அவKகளா� 
அLய0ப1வ(�ைல. இ*லா� A�� ச�ட�(:ப7 வா+,க� ம�(6� ெசா�� Q+0பதனா� 
சJக�(�இ '1�ப�(� ேதா:�� பல Qர-Rைனக �' �KU காணலா� எ:ற 9டய� அவKக �' 
ெத+யாம� உ�ள�. அ��ட: இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�(ைன நைட"ைற0ப1�தாம� 
91பவ
�' அ�லா� ம�ைம6� வழ�'� தWடைன�� அவKகளா� இ:
� 
உணர0பட9�ைல. 

• வா+,+ைம- ச�ட� ��பமான கNத ச�ட9(கைள� ெகாW1�ளைம 

இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�டமான� !க ��பமான கNத ச�ட 9(கைள� ெகாW1 
அைமய0ெப���ளதனா� அHத பாடமான� க7ன� எ:ற மனYைலேய க�'� மாணவKக� ம�(6� 
காண0ப1�:ற�. இதைன� க�டமான ஒ% 9டயமாகேவ அவKக� ேநா�'�:றனK. அதனாேலேய 
இ� 9டய�(� உலமா�க� Aட த1மாL Y�பைத0 பாK�கலா�. யாராவ� ஒ%வK இ*லா!ய 
வா+,+ைம- ச�ட�(:ப7 இ:ன ஆ �' எ:ன ப�' வழ�க0பட ேவW1� என ேக�9 எ�0M� 
சHதK0ப�(� மாK�க� க�ற உலமாU� த1மாL 91�:றாK. காரண� அவKகேள இ� 9டய�(� 
அ(க� ஈ1பா1 கா�டாதவKகளாக உ�ளனK. 

ெபா�வாக இ*லா!ய வா+,+ைம ெதாடKபாக க�ேறாK தா� க�9 க�'� கால�(� ம�1ேம அதைன 
ஒ% பாடமாக� க�L%0பK. ப��ைச6: Q:M அ� அ0ப7ேய மற�க7�க0ப�7%�'�. இதனாேலேய 
அவKகள� ெசா�� ளQ+0Q:ேபா� "*<�களாh�ய நா� இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�(: 
அ70பைட6� ெசா�� Q+�க ேவW1� எ:ற 9டய�ைத மறH� 91�:றனK. 

• மாK�க உணK9:ைம                                    

அ1�த "��ய காரண� எ:னெவ�� பல%�' இ*லா!ய �(6� ெசா�� Q+0ப(� உட:பா1 
இ�ைல. ஏென��ெசா�� Q+0Q:ேபா� இறHதவர� Q�ைளக� ம�1ம:L ஏைனேயா%� ப�' 
ெப�வK. ஆகேவ, தன� ப�' 'ைறவைட�� என ,ய நலமாக எW�பவKக� இ*லா!ய 
வா+,+ைம- ச�ட�(: அ70பைட6� ெசா�� Q+0பைத 9%�Mவ(�ைல. இத�கான காரண� 
மாK�க �(யான உணKU அவKகGட�(� !க� 'ைறவாக உ�ளைமயா'�. 

• ஈமா�ய0 பல�ன� 

அ� த9ர மாK�க�(� ெதGU�ேளா%� இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�(: அ70பைட6� ெசா�� 
Q+�க 9%�Mவ(�ைல. இத�கான காரண� அவKகள� ஈமா�ய0 பல�ன� ஆ'�. இSவா� 
மாK�க�(� ெதG9%0ேபாK இ*லா�(: அ70பைட6� ெசா�� Q+�காைம�கான காரணமாக 
உடன7யாக அவKக �' இ*லா�(:ப7 Q+0பத�கான மேனாYைல இ:ைமைய Aறலா�. 
இ�வைர யா%ேம ஷ�ஆ ச�ட�(: அ70பைட6� தம� ெசா���கைள0 Q+�க9�ைல. தா: 
அSவா� ெசTவதா� தன� Q�ைளக �' ந�ட� ஏ�ப�1 91ேமா என0 பய0ப1பவKக� அSவா� 
ெசTய 9%�Mவ(�ைல. ேமI� இ:ன Qற ,யநலமான காரண�க� அவKகைள இ*லா!ய �(6� 
ெசா�� Q+�க 9டாம� க�70 ேபா�1 91வைத�� நா� காணலா�. 
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• இல�ைக6: கலாசார� 

ேமI� இல�ைக நா�7: கலாசார"� இத�கான "��ய காரணமாக அைமH� 91�:ற�. அதாவ� 
இHநா�7� ெபா�வாக "*<�க� உ6ேரா1 இ%�'�ேபாேத ெசா���கைள0 Q+�� 91� 
Yைலேய காண0ப1�:ற�. ஒ%வK இறHத Q:ேப வா+,+ைம வ%� எ:ற 9டய� அவKகளா� 
அLய0ப1வ(�ைல. 

அவKக� உ6ேரா1 இ%�'�ெபா�ேத அ:பG0M எ
� ெபய+� தம� Q�ைளக �'- ெசா�� 
வழ�� 91�:றனK. அ(I� ெபW Q�ைளக �' அ(க� வழ�� 91�:றனK. அத�கான "��ய 
காரண� (%மண� ஆ'�. (%மண� ேப,� சமய�(ேலேய இ:ன ெசா��� த%ேவா� என� ALேய 
மா0Q�ைள ேபச ேவW7��ள�. த�கால�(� Zதன�(�ெக(ரான ேப-,, எ����க� காரணமாக 
Zதன� எ
� அ�சமான� சJக�(� ெவ'வாக� 'ைறய� �வ����ள�. ஆனா�, இ:
� 
ஒ�ய9�ைல. க�டாய� ெபW��' நைக ேபாட ேவW7��ள�. இSவா� ெபWN: 
(%மண�(:ேபா� ெசா�ைத வழ�� 91வK. அத: Q: மரண�(: Q:னK Q+�க ெசா�� 
இ%0ப(�ைல. J@K Qரேதச�(� பார�ப+யமாக0 Q:ப�ற0ப�1 வ%�:ற கலாசார� ம��� 
பார�ப+ய- ெசய�பா1க� அைன��ேம வா+, உ+ைம- ச�ட�ைத அ70பைடயாக� ெகாWடைவ 
அ�ல. 

• "*<� சJக�(� உ�ள RHதைன- R�க�க� 

ேமI� இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�(: அ70பைட6� ெசா�� Q+�காைம�' அ1�த "��ய 
காரண� எ:னெவ�� "*<� சJக�(� உ�ள ெசா�ேதா1 ச�பHத0ப�ட RHதைன- R�க�க� 
ஆ'�. அதாவ� வ�Tய�, �பா, வா+,+ைம எ:பன ெதாடKபாக ெதG9�லாத Yைலைம6� 
அவKக� இ%0பைத நா� காணலா�. அதாவ� இ*லா!ய ப+பாைஷ6�, 

வa�யb:- ஒ%வK மரN�'� ":னK� தன� மரண�(: Q:னK தன� இHத- ெசா�� இ:ன ஆ �' 
அ�ல� Y�வன�(�'- ேசர ேவW1� என எ�(ைவ0பாK. ஒ%வK தன� வா+,தாரKக �' வ�Tய� 
ெசTய "7யா�. வா+, அ�லாேதா%�ேக வ�Tய� ெசTயலா�. அ��ட: வ�Tய� 
ெசTய0ப�டவ%�கான அ-ெசா�(: ;தான உ+ைம ெசா��ைடைமயாளK இறHத Q:ேப 
உ+ைமயா'�. 

cபb:- அ:பG0M எ
� 9டய�ைதேய இ� 'L�'�. அதாவ� ஒ%வK இ:ன ஆ �' இ:ன 
ெசா�ைத அ:பG0பாக வழ�'�ேற: என எ�(ய உடேன அ� உ+ைம மா�ற� ெசTய0ப�1 91�. 

வா���ைம:- இ� ஒ%வர� மரண�(: Q:னK அவர� வா+,க� 'Kஆ�� Aற0ப�1�ள ப�' 
9�த�(� அவர� ெசா�(� ெசா�� ெப�வத�கான உ+ைம ஆ'�.    

ஆனா� இ-சJக�(� இ�J:� 9டய�க� ெதாடKQI� ெதG9:ைம பரவலாக காண0ப1�:ற�. 
இSவாறான காரண�கGனா� இ-சJகமான� இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�ைத 
நைட"ைற0ப1�தாம� உ�ள�. 

• ெசா��0 ப�81 ெதாடKQ� J@K "*<�கG: Yைல0பா1 

வா�9: அைன��0 Qர-Rைனக �'� வ�கா�1� இ*லா� வா+,+ைம ப�L�� !க� 
ெதGவானெதா% வ�"ைறைய� கா�7��ள�. ப�ேவ� வ�"ைறகG� ெபா%ைள அைடய 
"7HதாI� அைத ஈ�1வத�கான RறHத வ� எ�? அைத எSவைககG� ெசல9ட ேவW1� எ:பன 
ேபா:ற 9னா�க �'0 ெபா%Gய� YMணKகேள 9யH� பாரா�1� வWண� எ�கால�(�'� 
ெபா%�தமான �Kைவ இ*லா� வழ����ளைமைய ம�0பத���ைல. அேதேபா� ெபா%ளாதார� 
ஓ+ட�(� '9H� RலK எ:�� ெபா%ளாதார வச( பைட�ேதாராகU� RலK எ:�ேம 
வLயவKகளாகU� இ%�'� Yைலைய இ*லா� அ
ம(0ப(�ைல. Q:வ%� அ�-'Kஆ: வசன� 
சா:� பகK�:ற�. 

“உ�கGட"�ள ெச�வHதKக� ம�(6� ெச�வ� (ர�Rயைடயாம <%0பத�காக அ�லா� 
அSவா� ெசTதா:….” (அ�-'Kஆ: 59:7) 
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4.2 இ*லா�(: அ70பைட6� J@K "*<� சJக�(� ெசா�� Q+�காைம6னா� ஆWக� 
எ(Kேநா�'� ெபா%ளாதார Qர-Rைனக� 

இ*லா� ெபா�வாக "� வா�U�'� வ�கா�7, வா�9: அைன�� �ைறக �'மான ச�ட�கைள 
வழ��யேபா(I� 'L0Q�ட Rல �ைறக �' A7யக+சைன ெசI�( !கU� 9+வான 
ச�ட�கைள வழ����ள�. ந�Q�ைககேளா1 ெதாடKபான 9டய�க�, '1�ப வா�ேவா1 
ெதாடKபான Yகா�, தலா�, வா+,+ைம ேபா:ற ப'(க �' !கU� ெதGவாக� க%�� 
ேவ�பா1க �' இடமG�கா� ச�ட�கைள 9ள����ள�. 

இSவைக6� வா+,+ைம ெதாடKபாக அ�லா� !கU� வ<���(� AL6%0Q
� இல�ைக 
நா�7� 1931 ஆ� ஆW7: 10 ஆ� இல�க ெசா���(ய�ற வா+,+ைம� க�டைள- ச�டமான� 
"*<�கG: ெசா���க� 9டய�(லான ச�டமாக இ%0Q
� "*<� சJகமான� அ� 
9டய�(� க+சைன அ�ேறாராக உ�ளனK. அதாவ� இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�ைத0 
Q:ப��பவKக� நைட"ைற6� !க� 'ைறU. அதாவ� இல�ைகைய0 ெபா��தவைர6� 
அைனவ%�'� ஏ�ற ெபா�வான ச�டமாக 9%0பாவண- ச�டமான� காண0ப1�:ற�. அதாவ� 
ெசா��+ைமயாளரா�ய ஒ%வK இற�'�ேபா� அவர� ெசா���க� "�வைத�� 9%0பாவண� 
க�டைள- ச�ட�(: Qரகார� ஒ%வ%�' வழ�கலா�. ஆனா� ஷ�ஆ ச�ட�(: அ70பைட6� 
இSவா� ஒ% "*<� ெசTய "7யா�. தன� ெசா�(� J:Lெலா% பாக�ைதேய வ�Tய� 
ெசTயலா�. 

அ��ட: ெசா�� 9டய�(� வா+,க �' ம�(6� 'ழ0ப�க� ஏ�ப7: அ� X(ம:ற�(�'� 
ெகாW1 ெச�ல0ப�டா� இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�(: அ70பைட6ேலேய அ-ெசா�� Q+0M 
ேம�ெகா�ள0 ப1�:றைமைய� காணலா�. 

இSவா� இ*லா�(: அ70பைட6� ெசா��0 Q+0M ேம�ெகா�ள0படாைம6னா� Q:வ%� 
ெபா%ளாதார Qர-Rைனகைள ஆWக� எ(Kெகா��:றைமைய� காண�A7யதாக உ�ள�. 

• ஆWக� தம� ெதா�<� ":ேன�ற� காண "7யாைம 

தம� ெதா�<� ":ேன�ற� காண "7யாைம6னா� அவKகG: வ%மான� 'ைறவைட��. 
RலேவைளகG� வ%மான இழ0M ஏ�ப1�. இதனா� ெபா%ளாதார ெந%�க7�'� த�ள0ப1வK. 
ேமI� அவKக� மன உைழ-சI�' உ�ப�1 ெவSேவ� வைகயான Qர-Rைனகைள 
எ(Kெகா��:றனK. இSவா� தம� ெதா�� ஆ�ட� கா�� Yைல6� தம�கான வா�9ட�ைத 
அைம��� ெகா�வ(� அைம(யான, Y�ம(யான வா�ைவ வா�வ(� அவKக� பல R�க�கைள 
எ(Kெகா��:றனK. Rலேவைள இ0Qர-Rைன அவKகைள உள9ய� R�க�க �'� இ�1-ெச�I�. 
அ��ட: ெசா�� வழ�க0ப�ட சேகாத+க ட
� தம� ெப�ேறா%ட
� 'ேராத� உ%வாகU� 
அ(க வாT0M�ள�. 

• அவKகG: '1�ப�(: ;தான பா(0Mக� 

'1�ப�(: ெபா�0பாள: த:னா� இ0ெபா�0ைப ,ம�க "7யா� எ:ற உணKைவ0ெபற 
'1�ப�தவKக� தம� மன அைம(ைய இழ0பK. "��'1�ப"� Y-சயம�ற எ(Kகால� 'L�த 
அ-ச�இ 'ழ0ப�, கல�க� ேபா:ற Yைலைமகைள எ(Kேநா�'�. இதனா� '1�ப�(
� 
அைம(யான ,"கமான ஒ% உறைவ ேபண "7யாம� ேபா'�. 

• தம� (%மண- ெசலUக �' ஏைனேயா+ட� ைகேயHந ேவW7ய Yைல 

ஆWக� தம�' வா+,+ைம0 ப�' வழ�க0படாைம6னாI� அதனா� அவKக� அவKகள� 
ெதா�ைல ச+யாக ெகாW1 நடா�த "7யாைம6னாI� தம� (%மண�ைத த�G ைவ��:றனK. 
இ�லா97: தம� (%மண ெசல9�காக கட:ப1ேவாராகU� ஏைனேயா+ட� 
ைகேயH�ேவாராகU� உ�ளனK. அேதேவைள தா: (%மண� "7�'� ெபW ��டா+ட!%H� 
Zதன� வா�� அதனா� அவ: பாவ�(
� த�ள0ப1வ�ட: அவKகள� ம��-Rகரமான '1�ப 
வா�9I� RலேவைளகG� அ� R�கலாக அைமவ�W1. 

• Zதன� வா�� (%மண� "7�க ேவW7ய க�டாய� ேதைவ�' த�ள0பட� 
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ஆWக� தம�கான வா+,+ைம0 ப�' வழ�க0படாைம6னா� தம�கான வா�9ட�ைத அைம��� 
ெகா�ள "7யாம� ேபா�:ற�. இதனா� அவKக� ெபW ��7� �1 வா�� அதPடாக தம� 
வா�ைவ அைம��� ெகா�ள ேவW7ய Yைல�' த�ள0ப1�:றனK. இதனா� சJக�(I� அவ: 
ம(0ைப இழH� ஒ% வைகயான தா�U மன0பா:ைம�' உ�ப1�த0ப1வா:. 

• கட: ெப�த� 

ஆWக� த�க �'� �ைட�கேவW7ய வா+,- ெசா��� �ைட�க0 ெபறாைம6னா� அவKக� 
த�க ைடய ெதா��"ய�Rக�, ெதா�� 9%�(, ேம�ப70Mக�, அேதேபா:� த�க ைடய 
அ:றாட- ெசலUக� ேபா:ற ேதைவகைள YவK�( ெசTவத�காக0 ப�ேவ�ப�ட ேகாண�கG� 
வ��கGட!%H� அ�ல� த�0ப�ட நபKகGட!%H� அ�ல� ச�க�கGட!%H� கடைன0 ெபற 
ேவW7ய Yைல�'� த�ள0ப�1�ளனK. த�க ைடய வா+,க �'- RறHத எ(Kகால�ைத 
வழ�'�ெபா%�1 அவKக� Rல சHதK0ப�கG� கடைன0 ெப�றேபா�� அ�கடைன� 
(%0Qவழ�க "7யாம� YK�க(யாக�A7ய Yைல, Rலேவைள அவKக� கடனாGகளாகேவ 
மரN��0 ேபாவ�� சJக�(� ம<H(%��ற�. அ�ம�1ம�லாம� த�கள� Q�ைளக �காக 
உைழ�க ேவW7ய ேதைவ வ<���த0ப1வதைன�� அLய "7�ற�. கட: எ:ப� நQ 
ஸ�ல�லா{ஹ அைல� வஸ�ல� அவKக ைடய A����ண�க அவKக� 'L0Q1வ� ேபா:� 
“எ�லா பாவ�கைள�� தா: நா7ேயா%�' அ�லா� ம:���றா:இ கடைன� த9ர..” (ஹ�*) 

நQ (ஸ�) அவKக� கடனாGகG: ஜனாஸா�கைள� Aட ெதா�90ப(�ைல (ஹ�*) எ
� 
நQெமா�க� கட�
ைடய பார@ர�ைத கா�7 Y��:றன.எனேவஇ இHத ஹ�*கG: 
அ70பைட6� பாK�'�ேபா� ஓK ம�த: க�ட�(னா�; அவ: கட
�'� YK�க(யான 
¥�Yைல�'� த�ள0ப1�:றா: எ:பைத யா%� ம�0பத���ைல. 

4.3 NPெமாe�க( 

J@K Qரேதச�(� இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�ைத நைட"ைற0ப1�த0 Q:வ%� 
9தH�ைரகைள ":ைவ�கலா�. J@K "*<�கைள இ�தவறான Yைல6<%H� 
;�ெட10பத�காக ஆேலாசைனகைள வழ�கலா� எனU� ேநா�க0ப�ட�. அத: அ70பைட6� 
ெபற0ப�ட Rல ":ெமா�Uக� இ�(6� ":ைவ�க0ப�1�ளன. 

• வா+,+ைம- ச�ட�(: "��ய��வ� உணK�த0பட� 

"த<� இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�ைத0 Q:ப��வத: அவRய� J@K Qரேதச ம�களா� 
உணர0பட ேவW1�. இத: "��ய��வ� அவKக� உணர0படாைம�கான "��ய காரண�களாக 
இ� ப�Lய ெதG9:ைம, அல�Rய�, Qரேதச மரM எ:பவ�ைற� Aறலா�. ேமI� ப�Gவாச�க�இ 
பாடசாைலக�, ம�ரஸா�க�இ இ*லா!ய இய�க�க� இ� 9டய�(� கா�(ரமான ப�ைக வழ�க 
"7��.  'L0பாக 'Kஆ�: அ70பைட6� 9(யா�க0ப�ட ஒ% கடைமேய இ� எ:பைத�� 
உணK�த ேவW1�. 

• 9�0MணKU Yக�Uகைள நட��த� 

இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட� ப�Lய 9�0MணKU J@K Qரேதச "*<� சJக�(� 
ஏ�ப1�த0பட ேவW7ய� !கU� அவRய� ேதைவயாக உ�ள�. இHத 9�0MணKைவ 
ஏ�ப1��வதPடாக- சJக�(� RறHதெதா% மா�ற�ைத� ெகாW1வர "7��. சJக�(� 
வா+,+ைம ப�Lய ெதGைவ மாணவKக�, ஆR+யKக�, ப7�தவKக�, பாமரKக� என எ�லா 
ம�ட�(I� �ைறசாK உலமா�க�, ச�ட�தரNக� இ*லா!ய �(யாக வழ�க ேவW1�. இ*லா!ய 
வா+,+ைம, வ�Tய�, ந:ெகாைட ப�Lய ெதGைவ வழ�'வத�ெகன 9�0MணKU Yக�-Rகைள0 
பரவலாக- ெசTத� RறHததா'�. 

அ��ட: ஆWக� ெபா%ளாதார வள� !�ேகாராக இ%�க ேவW7யத: ேதைவைய வ<���( 
ஆWக �'- ெசா��+ைம வழ�க0பட வ�ெசTய ேவW1�.  

வா+,+ைம ப�Lய இ*லா!ய ச�ட"� ெசல9ன� ப�Lய ச�ட ஒ��'� J@K Qரேதச "*<� 
சJக�(: ம�(6� !க0 பரவலாக 9ள�க0பட ேவW1�. இS9% ச�ட0 ப'(க � '1�ப�(: 
ெந%��ய உறU�' காரணமாக அைமவைத ,�7�கா�ட ேவW1�. பயா: Yக�-Rக�, '�பா 
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Qரச�க�க� எ:பன Jல� இ�ப�Lய ெதGO�ட� Yக�-Rகைள நடா�தலா�. ேமI� ஆWக �' 
ேவறாகU� ெபWக �' ேவறாகU� என 9ேசட அைம0ெபா:ைற Y�9 இ*லா!ய வா+,+ைம- 
ச�ட� ப�Lய 9ள�க� அG�க0பட ேவW1�. 

• ெசா��+ைம ெதாடKபான தவறான மன0ப(ைவ அக�ற� 

பாக0Q+9ைன ப�Lய தவறான மன0ப(ைவ J@K Qரேதச "*<� சJக�(<%H� எ1�ெதLவ� 
!க "��யமான ஒ% 9டயமா'�. இத�காக இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�(: அ70பைட6� 
ஆ��'� ெசா��W1 ெபW��'� ெசா��W1 எ:ற 9டய� உ�தரவாத0ப1�த0பட ேவW1�. 
ேமI� வா+,+ைம� க�9யான� கNத�ேதா1 ெதாடKMப�டதாக இ%0பதா� அ� க�ட� என 
ஒ��'ேவா%�' எGைமயான "ைற6� அதைன 9ள�க ேவW1�. 

• ":மா(+� '1�ப�கைள உ%வா�க� 

மாK�க0 ெபா�0Mதா+க� வா+,+ைம- ச�ட�ைத நைட"ைற0 ப1��வத�கான நடவ7�ைககைள 
ேம�ெகா�ள ேவW1�. ெச�வா�'�ள அரRய�வா(க�, க�9மா:கGPடாகU� "*<� 
சJக�(�' 9ேசடமாக இல�ைக "*<� த�யாK ச�ட�ைத "�ைமயாக நைட"ைற0ப1�த 
வ�வைக ெசTத� ேவW1�. இத�காக இ*லா!ய வா+,+ைம- ச�ட�ைத 
நைட"ைற0ப1��வத�கான ஓK ெசய�L�ட� ஒ��கைம�க0பட ேவW1�. இத�காக இ*லா!ய 
வா+,+ைம- ச�ட�ைத அ"�ப1�த�A7ய ":மா(+ '1�ப�க� ஒ%வா�க0ப�1 நைட"ைற6� 
அதைன0 Q+��� கா�ட ேவW1�. 

• ஆேலாசைன� '��கைள Yய!�த� 

வா+,+ைம- ச�ட� ப�Lய 9ள�க� அG0பத�'� R�கலான Yைலைம6� �KU வழ�'வத�'� 
ஆேலாசைன� '��க� ஒSெவா% ம�ட�(<%H�� அைம�க0பட ேவW1�. ேமI� இ� 
9டய�(� "*<� ச�ட�தரNக�, ெநா�தா+,க� "த<ேயா%�' 9ள�கமG�க0ப�1 
நைட"ைற0 ப1�த<� அவKகள� ஒ��ைழ0ைப0 ெபற ேவW1�. 

அ��ட: ெசா�� 9டய�(� Qர-Rைன�'�ளாேனாைர� கW1 "*<� த�யாK ச�ட�ேதா1 
ெதாடKபாேனா+: உத9�ட: அவKக �' 9ள�க0பட ேவW1�. கா( X(ம:ற�கG� ெசா��0 
Q+0M� ெதாடKபான Qர-RைனகGனா� Qண�'க ட: வா�� த�ப(6னK ம�(6� ச+யான 
9�0MணKைவ ஏ�ப1�த ேவW1�. அவKக �கான 9ேசட Yக�Uகைள இத�காக ஒ��'ப1�த 
ேவW1�. 

• Zதன ஒ�0M- ெசய�L�ட�ைத ேம�ெகா�ள� 

எ(Kகால- சHத(ெயா:ைற� க�7ெய�0M� பா+யெதா% ெபா�0M !�க நடவ7�ைகேய (%மண�. 
இ%வ%� ஒ% ெப%� அமா�த�ைதேய ,ம��றாKக� எ:ற க%�� (%மண� "7�க 
இ%0பவKக �'  9ள�க0பட ேவW1�. இதனா� �W ஆட�பர"� ேகG�ைகக � (%மண 
Yக�9� 'ைறவேதா1 Zதன� ப�Lய எWண"� 'ைறவத�' வ�வ'�'�. Zதன� ஒ% பாவமான 
ெசய�, �யதான நட�ைத எ:ற க%�ைத- சJக அQ0Qராயமாக மா�றலா�. இைளஞKகG: 
ப�கG0Mட: Zதன எ(K0M இய�க�ைத உ%வா�� அத:Jல� Zதன ஒ�0M- ெசய�L�ட�ைத 
ேம�ெகா�ள ேவW1�. 

• வா+,+ைம� க�9ைய� 8� ம�ட�(<%H� ஊ�1த� 

அஹ(Tயா, பாடசாைலக�, ச¦Rைகக�, M�தக�க� என எ�லா ம�ட�(I� இ*லா!ய 
வா+,+ைம- ச�ட�(: "��ய��வ� உணK�த0பட ேவW1�. ேமI� சJக�(� 8�ம�ட�(� 
இ%0ேபா%�'� ெசா���க� இ%�'�. ஆனா� வா+,+ைம- ச�ட� ப�Lய அL9:L இ%0பK. 
அவKக �' அவKகள� தர�(� Y:ேற 9ள�க ேவW1�. அ��ட: M�தக�க� வாR�'� அளUAட 
அL9�லாேதாK இ%0பK. அவKகள� மஹ�லாைவ அ70பைடயாக ைவ�� அவKக �கான 
9�0MணKU Yக�Uகைள எGய "ைற6� ஒ��கைம�க ேவW1�. அ��ட: 9ேசட வ'0M�க� 
ப6�R ெநLக� Jல� வய� வHத ஆWக� ெபWக �' இ� ப�L அLO�ட� !க "��யமான�. 

5. Nf�ைர 
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J@K Qரேதச "*<�கG� பலK ெப%�பாI� பல வைககGI� இ*லா!ய ச�ட�ைத ைமயமாக� 
ெகாWடதாக� தம� வா�ைவ அைம��� ெகாWடாI� ெசா��0 ப�81 ெதாடKQ� 
9�0MணKவ��� காண0ப1�:றனK. சJக0 ெபா�0M !�க தைலவKக� இ� 9டய�(� க+சைன 
ெகாW1 ெசய�ப1வத: Jல� சJக�(� பா+யெதா% மா�ற�ைத� ெகாW1வர "7��. இ*லா!ய 
வா+,+ைம- ச�ட� ெதாடKQலான அ�லா�9: வசன�க� ெதGவாக YKண6�க0ப�டனவாகU� 
பார@ரமானைவயாகU� இ%Hதேபா(I� அத: அவRய� ஆTU0 Qரேதசமா�ய J@K Qரேதச 
"*<�களா� உணர0படாம� உ�ள�. ஆ6
� J@K "*<� சJகமான� இதைன "�� 
"�வ�மாக0 Mற�கN0பதாக� காண0ப1�:ற�. அதாவ� இ�' "*<�க� இ*லா!ய 
வா+,+ைம- ச�ட� ப�Lய அLU அ�ேறாராகU�, தம� இற0Q�' ":னேர ெசா���கைள 
வா+,க �'0 Q+��� ெகா10பத�கான அ
ம( இ%Hதேபா(I� அதைன Yயாயம�ற வைக6� 
Q+0ேபாராகU� இதனா� ஆWகG: ெபா%ளாதார ":ேன�ற�(� பா(0ைப 
ஏ�ப1��ேவாராகU�, ெபWQ�ைளக �' அ(க ெசா�� வழ�'ேவாராகU�, ஆWQ�ைளகைள 
ெப%�பாI� Mற�கN0பவK களாகU�, தம� 9%0ப�(:ேப+� ெசா��0 ப�81 ெசTேவாராகU�, 
வ�Tய� ெதாடKபாக அLH(%Hதேபா(I� அதைன நைட"ைற0 ப1�தாேதாராகU� 
காண0ப1�:றனK. 

ேம�Aற0ப�ட ஆேலாசைனகG: அ70பைட6� "*<� சJக�ைத மா��வத�கான 
வ�வைககைள- ெசய�ப1��வதPடாக Y-சய� "*<�கG: ஈமாைன0 பல0ப1�(, அதைன- 
ெசSவேன நைட"ைற0ப1��வத�கான வ�கைள ேம�ெகா�ளலா�. இதனா� "*<� சJக�(� 
!க- RறHதெதா% மா�ற�ைத� ெகாW1வர "7�� எ:ப(� எ�தைகய ஐய"� இ�ைல. 
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