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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

முன்னுமர: 

ைைிதர்களில் ெிலர் ஜின்களில் ெிலரது 

கர்வத்மத அதிகைாக்கிவிட்டைர்., 

                                               -அல்குர்ஆன் 72:6 

             "இலுைினாட்டிகள்" இவர்கமள பற்றி நம்ைில் பலருக்கு 

த ரிந் ிருக்கலாம், என்றாலும் உண்மையில் இலுைினாட்டிகள் என்று ஒரு 

கூட்டம் இருக்கிற ா என்ற சந்ல கம் நம்ைில் பலருக்கு இருக்கிறது., 

இன்னும் சிலர் உண்மையில் இலுைினாட்டிகள் என்பது தவறும் கட்டுக் 

கம  என்று அடித்துச் தசால்கிறார்கள்., யூ  சிலயானிஸ்ட்கள் 

கட்டவிழ்த்து விட்ட கட்டுகம   ான் இந்  இலுைினாட்டிகள் என்றும், 

ைக்கள்  ங்கமள பார்த்து அச்சப்பட லவண்டும் என்ப ற்காவும், ைக்களின் 

கவனத்ம   ிமச  ிருப்ப லவண்டும் என்ப ற்காவும் சிலயானிஸ்ட்கள் 

ஏற்படுத் ி இருக்கும் ைாமய  ான் இது என்றும் சிலர் கருதுகின்றனர்., 

             ை த் ிற்கு உள்லளயும், தவளிலயயும் இவர்களின் த ாடக்கம் 

ைற்றும் இவர்களின் இருப்மப உறு ி தசய்யும் ஆ ாரங்கமள த ாகுத்து 

வழங்குவல  இந்  நூலின் லநாக்கம்., 

             இம  படிக்கும் நீங்கள் ஒரு இமறைறுப்பாளராக இருந் ால் இந்  

புத் கம் உங்களுக்கு லவடிக்மகயாகவும், லகலிக்கூத் ாகவும், 

லநரவிரயைாகவும்  ான் ல ான்றும்., உங்களுக்கு அப்படி ல ான்றுவ ற்கு 

நான் தபாறுப்லபற்க முடியாது., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

இலுைிைாட்டிகள்: 

             இலுைினாட்டி என்ற வார்த்ம க்கு ஒளி தபற்லறார், ஞானம் 

அமடந்ல ார் அல்லது முக் ி அமடந்ல ார் என்று தபாருள்., 

              ங்கமள அ ீ  ஞானம் உமடயவர்கள் என்று எண்ணி,  ாங்கள் 

ைட்டுலை உலமக ஆள  கு ி வாய்ந் வர்கள் என்று நம்பிக் 

தகாண்டிருக்கும் ஒலர இரத்  வழியில் வந்  13 குடும்பத் ார்களால் 

உறுவாக்கப்பட்டது இயக்கப்பட்டு தகாண்டிருக்கும் இரகசிய குழுவின் 

தபயர்  ான் இலுைினாட்டி., இந்  குழுமவ லசர்ந்  குறிப்பிட்ட அந்  

குடும்பத் ார்கள் இலுைினாட்டிகள் என்று அமழக்கப்படுகிறனர்., 

             சிலர் இந்  குழுவில் யார் லவண்டுைானாலும் இமணயலாம் என்று 

எண்ணிக் தகாண்டிருக்கின்றனர்., உண்மையில் அப்படி அல்ல, ஒரு 

இலுைினாட்டி இலுைினாட்டியாகலவ பிறக்கிறாலன  விர, 

இலுைினாட்டியாக உறுவாக்கப் படுவ ில்மல., நீங்கலளா, நாலனா 

இலுைினாட்டி குழுவில் லசர்ந்து ஒரு இலுைினாட்டியாக ைாற முடியாது, 

லவண்டுைானால் அவர்களின் கீழ் ைட்ட அடிமைகளாய் இருந்து 

அவர்களுக்கு அடிமை லவமல தசய்யலாம்., அதுவும் அவர்கள் நம்மை 

ல ர்ந்த டுத் ால்  ான் சாத் ியலை  விர, நாைாக லபாய் இமணய 

முடியாது., 

             இம  நான் இங்லக குறிப்பிடுவ ற்கு காரணம், இலுைினாட்டிகளின் 

குழுவில் இருந்து கருத்து முரண்பாட்டால் தவளிலயறிய ஒருவர் மூலலைா 

அல்லது Double Agents என்று தசால்லப்படும் துலராகிகள் மூலலைா இந்  

குழுவின் இரகசியங்கள் எதுவும் இதுவமர தவளியாகவில்மல என்பம  

மவத்து சிலர் இப்படி ஒரு குழு இருப்ப ற்கு வாய்ப்லப இல்மல என்று 

தசால்கின்றனர்., இவர்கள் உண்மையில் இல்மல என்ப ற்கு இம  ஒரு 

 ர்க்கரீ ியான காரணைாக எடுத்துக் தகாண்டாலும், இவர்களது இருப்மப 

உறு ி தசய்யும் ஆ ாரங்கள் த ளிவாக இருக்கிறது, அ ன் அடிப்பமடயில் 

இது வமர யாராலும் இரகசியம் தவளியாகவில்மல என்ற சூழமல 

அணுகும் லபாது அது இலுைினாட்டிகளின் ைிக நுணுக்கைான 

 ிட்டைிடமலலய நைக்கு எடுத்துமரக்கிறது., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

இலுைிைாட்டிகளின் சதாடக்கம்: 

             பலர் இந்  குழு சைீப காலத் ில் உறுவாக்கப்பட்ட ாகலவ 

கருதுகின்றனர்., நான் ஏற்கனலவ தசான்னது லபால் சிலர் இது 

சிலயானிஸ்ட்களால் உறுவாக்கப்பட்ட ைாமய என்று நிமனக்கின்றனர்., 

             இம  உறு ி தசய்யும் வி ைாக விக்கிப்படீியாவின் இமணய 

பக்கத் ில், இலுைினாட்டி என்ற இரகசிய குழு Adam Weishaupt என்பவரால் 01-

05-1776 அன்று த ாடங்கப்பட்டது என்ப ாக ஒரு தபாய்யான  கவமல 

உலாவ விட்டுள்ளனர்., 

             இவர்கமள பற்றி ைக்களுக்கு எந்  வி  புரி லும் இருக்கக்கூடாது 

என்றும், ைக்கள் இவர்கமள இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் 

ல ான்றியவர்கள் என்று எண்ண லவண்டும் என்லற இலுைினாட்டிகள் 

விரும்புகின்றனர்., 

             உண்மையில் இந்  குழு சற்லறறக்குமறய ஐயாயிரம் 

வருடங்களுக்கு முன் ைிகச் சரியாக லபரரசர் சாலைனின்(Peace Be Upon Him) 

ஆட்சி காலத் ில் த ாடங்கப்பட்டது., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

தமலவர்: 

             ஒலர இரத்  வழியில்(Blood Line Family) இருந்து வந்  13 குடும்பத்ம  

லசர்ந்  இலுைினாட்டி குடும்பங்களின் லைல்ைட்ட உச்ச அ ிகாரம் தகாண்ட 

 மலவர் யார்? என்ற லகள்விக்கு கிறிஸ் வர்களும் இஸ்லாைியர்களும் 

ஒலர ப ிமலத்  ான் தசால்கிறார்கள், ஒற்மறக் கண்ணனான Anti-Crest 

என்று தசால்லப்படும்  ஜ்ஜால்  ான் இவர்களின்  மலவன் என்பது  ான் 

அந்  ப ில்., 

             ஆனால் உண்மையில் உச்ச அ ிகாரம்  ஜ்ஜாலிடம் இல்மல., 

அவனும் ஒரு சா ாரண அடிமை  ான்., 

              ஜ்ஜாமலயும், இலுைினாட்டிகமளயும் (ஏைாற்றி) அடிமையாக்கி 
மவத் ிருக்கும் ஒருவன் இருக்கிறான்., இலக்கு,  ிட்டைிடு ல் என 

அமனத்தும் அவனுமடயது  ான்., இலுைினாட்டிகள் சுயைாக 

தசயல்படுபவர்கள் அல்ல., அவர்கள் என்ன தசய்ய லவண்டும் என்ற 

கட்டமள லவறு ஒருவனிடம் இருந்து வருகிறது., பூைிமய ஆளத்துடித்துக் 

தகாண்டிருக்கும் இந்  இலுைினாட்டிகள் அவனுமடய சா ாரண 

அடிமைகள்  ான்., 

             இலுைினாட்டிகமள அடிமைபடுத் ி அவர்களுக்கு கட்டமளயிட்டுக் 

தகாண்டிருக்கும் அந்  ஒருவன், ைனி  இனத்ம  லசர்ந் வன் அல்ல., 

அவன் ஒரு ஜின்., 

             ஜின் என்பது ஒரு இனத்துமடய தபயர்., ைனி  இனம் 

பமடக்கப்படுவ ற்கு முன்லப பமடக்கப்பட்ட இனம்., ஜின்கள் தநருப்பால் 

பமடக்கப்பட்ட ஒரு இனம்., இவர்களால் எந்  கிரகத் ிலும் வாழ முடியும்., 

உண்மையில் இன்று நம்ைில் பலர் லவற்று கிரகவாசிகள் என்று தசால்லிக் 

தகாண்டிருப்பது இவர்கமளத்  ான்., இவர்களுக்கு தநருப்பிற்லக உரித் ான 

லபறாற்றலும், கர்வமும் அ ிகம்., இந் ிய ைரபு வழி புராணங்கள் 

இவர்கமள ராக்ஷசர்கள் என்ற தபயர் தகாண்டு அமழக்கிறது., 



8 

ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

              ங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட லபறாற்றலின் ைீது தகாண்ட கர்வத் ால் 

ஜின்களில் ஒருவன் (A1 13, இது இலுைினாட்டிகள் அவனுக்கு 

மவத் ிருக்கும் Code Name) இமறவனின் சிம்ைாசனத்ம  மகபற்ற 

லவண்டும் என்று லபராமசக் தகாண்டான்., இமறவமன அழித்துவிட்டு 

 ான் இமறவனாக ஆக லவண்டும் என்பல  அவன் தகாண்ட முட்டாள் 

 னைான லபராமச., 

எங்களில் மூடன் அல்லாஹ்வின் ைீது சபாய்மய 

கூறுபவைாக இருந்தான்., 

                                                                                       -அல்குர்ஆன் 72:4 

             இந்  வசனம் நான் லைலல தசான்ன லபராமசக் தகாண்ட ஜின்மனப் 

பற்றி தசால்கிறது., ஆரம்பத் ில் இந்  A1 13 உடன் இருந்து பிறகு 

இமறவமன அஞ்சி லநர்வழி தபற்ற லவதறாரு ஜின்  ான் இம ச் 

தசால்கிறது., 

             இந்  வசனத் ில் வரும் மூடன் என்ற வார்த்ம  இப்லீமை 

குறிப்ப ாக சிலர் கருதுகின்றனர்., ஆனால் உண்மையில் இந்  வசனம் 

இப்லீமை குறிக்கவில்மல ஜின் இனத்ம  லசர்ந்  லவற ஒரு ஜின்மனத் 

 ான் குறிக்கிறது., இம  இ ற்கு அடுத்  வசனம் (72:5) உறு ி தசய்கிறது., 

             அவன் இமறவமன பற்றி எத் மகய தபாய்மய பரப்பினான் 

என்பம யும் அந்  ஜின்லன தசால்கிறது., 

பூைியில் அல்லாஹ்மவ நம்ைால் சவல்ல முடியாது 

எைவும் (தப்பித்து) ஓடியும் அவமை சவல்ல முடியாது 

எைவும் (இப்வபாது) உணர்ந்து சகாண்வடாம்., 

                                                                                     -அல்குர்ஆன் 72:12 

             இந்  வசனத் ில் வரும் இப்லபாது உணர்ந்து தகாண்லடாம் என்ற 

வார்த்ம  இ ற்கு முன் இவர்கள் இம  உணரவில்மல என்பம  நைக்கு 

தசால்கிறது., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

             பூைியில் உள்ளவர்கமளக் தகாண்டு இமறவமன தவன்றுவிடலாம் 

என்பல  அந்  A1 13 பரப்பிக் தகாண்டிருந்  தபாய்., 

             இம  ைற்ற ஜின்களும் நம்பினார்கள் என்பம  வசனம் 5 ைற்றும் 7 

உறு ி தசய்கிறது., 

             இமறவன் லபரரசர் சாலைனுக்கு(pbuh) தபரும் ஆட்சி அ ிகாரத்ம  

வழங்கினான்., அந்  அ ிகாரத் ின் படி அவர் ஒலர லநரத் ில் ைனி ர்கள், 

ஜின்கள், பறமவகள், விலங்குகள், காற்று என கிட்டத் ட்ட ஒட்டு தைாத்  

பிரபஞ்சத் ிற்கும் அரசராய் நியைிக்கப்பட்டார்., 

             இவமர பார்த்  பிறலக இவன்  னது லபராமசமய நிமறலவற்ற 

முடியும் என்ற உறு ியான நிமலப்பாட்டிற்கு வந் ான்., 

             இந்  நிமலயில்  ான் லபரரசர் சாலைன்(pbuh) அநியாயம் தசய்து 

தகாண்டு  ிரிந்  ஜின்கமள சிமற பிடித்து கடுமையான 

 ண்டமனகமளயும், லவமலகமளயும் வழங்கினார்., இவரால் சிமற 

பிடிக்கப்பட்டவர்களில் இந்  A1 13ம் அடங்குவான்., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

ஃபிரி வைஷன்ஸ்: 

             இலுைினாட்டிகமள பற்றி த ரிந் ிருக்கும் அமனவருக்குலை இந்  

ஃபிரி லைஷன்ஸ் பற்றியும் த ரிந் ிருக்கும்., உலகில் சலகா ரத்துவத்ம  

பரப்ப வந் வர்கள் என்று தசால்லிக் தகாண்டு  ிரியும் இவர்கள் 

உண்மையில் இலுைினாட்டிகளின் மு ல் கட்ட அடிமைகளாவார்கள்., 

             ஆரம்பம் மு ல் இன்று வமர இந்  குழுவின் லைல்ைட்டத் ில் 

இலுைினாட்டி குடும்பத்ம  லசர்ந் வர்கள் ைட்டுலை இருந்து வருகின்றனர்., 

             இந்  குழு லபரரசர் சாலைனின்(pbuh) ஆட்சியில், யூ ர்களுக்கான 

மு ல் லகாயிமல அ ாவது மபத்துல் முகத் மை கட்டுவ ற்கு 

வந் வர்கமள தகாண்டு உறுவாக்கப்பட்டது., இம  இவர்கலள ஒப்புக் 

தகாள்வார்கள்., 

             லைலும் இவர்கள், லபரரசர் சாலைன்(pbuh)  ான் இந்  குழுமவ 

ஏற்படுத் ினார் என்றும் அவர்  ான் ஃபிரி லைஷன்ைின்  ந்ம  என்றும் 

தசால்லிக் தகாண்டிருக்கின்றனர்., 

             இலுைினாட்டி குழுவும், இந்  ஃபிரி லைஷன்ஸ் குழுவும் கிட்ட ட்ட 

ஒலர குழு  ான் இவர்களின் லநாக்கம்,  மலமை எல்லாலை ஒன்று  ான் 

தபயர்கள் ைட்டுலை லவறு., 

             ஃபிரி லைஷனில் லைல் ைட்டத் ில் இருக்கும் இலுைினாட்டி 

குடும்பத்ம  லசர்ந் வர்கள்  ங்களது  ிட்டங்கமள தவற்றிகரைாக 

தசயல்படுத்  Black Magic என்று தசால்லப்படும் ைந் ிர சூனிய வித்ம கள் 

உ வும் என்று நம்புகிறார்கள்., இது லபான்ற ைந் ிர சூனியத்ம   ங்களுக்கு 

லபரரசர் சாலைன்(pbuh)  ான் கற்றுக் தகாடுத் ார் என்றும், அவலர  ங்களில் 

 மலசிறந்  சூனியக்காரராய் (Grand Master) இருந் ார் என்றும் தசால்லிக் 

தகாண்டிருக்கின்றனர்., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

உண்மை: 

சுமலைான் நிராகரிக்கவில்மல, ைாறாக 

மஷத்தான்கவள நிராகரித்தைர்., 

                                                                                     -அல்குர்ஆன் 2:102 

             லபரரசர் சாலைன்(pbuh)  ான் சிமறபிடித்து வந்  ஜின் மக ிகமள 

தகாண்லட அந்  ஆலயத்ம  கட்டினார்., அம  கட்டிய மக ிகளில் A1 13 ம் 

ஒருவன்., 

             லபரரசர் சாலைன்(pbuh)  னது ஆட்சி குறிப்புகமள எழுதுவ ற்கு 

ஆஸீஃப் என்பவமர நியைித் ார்கள்., இவர் எழுதும் குறிப்புகமள அரசரின் 

கட்டமளப்படி சிம்ைாசனத் ிற்கு அடியில் பும த்து மவப்பார்., 

             லபரரசர் சாலைனின்(pbuh) ைரணத் ிற்கு பிறகு இந்  A1 13 அந்  

குறிப்புகமள அங்கிருந்து  ிருடி அந்  குறிப்புக்கு இமடஇமடயில் 

சூனியத் ிற்கான ைந் ிர வார்த்ம கமள லசர்த்த ழு ி, இந்  சூனியத்ம க் 

தகாண்டு  ான் சாலைன்(pbuh) ஆட்சி புரிந் ார் என்று இலுைினாட்டிகமள 

நம்ப மவத் ான்., 

             சிலர் ஃபிரி லைஷன்ஸ் என்பதும் சைீபத் ில் த ாடங்கப்பட்டது 

என்றும், இன்னும் சிலர் இந்  குழு நல்ல விஷயத் ிற்காகத்  ான் 

த ாடங்கப்பட்டது, இமடப்பட்ட காலத் ில்  ான் நரபலி, ஷாத் ானிய 

வழிபாடு என்று இவர்கள் வழி வறி லபாய்விட்டார்கள் என்றும் சிலர் 

கருதுகின்றனர்., 

             ஆனால், நான் லைலல குறிப்பிட்டிருக்கும் வசனம் லபரரசர் சாலைன் 

ஃபிரி லைஷலனா, சூனியக்காரலரா இல்மல என்பம  உறு ி தசய்யும் 

அல லவமளயில், ஃபிரி லைஷன்ஸ் லபரரசர் சாலைனின்(pbuh) ஆட்சியில் 

 ான் உறுவானார்கள் என்பம யும் இவர்கள் ஆரம்பத் ில் இருந்ல  

லபராமச தகாண்டு நரபலி, சூனிய ைந் ிரங்கமள பயன்படுத் ி வந் ார்கள் 

என்பம யும் உறு ி தசய்கிறது., அந்  வசனத் ில் வரும் மஷத் ான்கள் 

என்பது A1 13 யும், அவனது ைனி  ஜின் சகாக்கமளயும் குறிக்கிறது., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

வநாக்கம்: 

             A1 13, இவனின் லபராமச என்னதவன்று நான் ஏற்கனலவ 

குறிப்பிட்டிருந்ல ன்., இமறவமன ல ாற்கடித்து இமறவனின் ஆட்சிமய 

மகபற்ற லவண்டும் என்பல  இவர்களது இறு ி இலக்கு., இம த்  ான் 

இவர்கள் பு ிய உலக கட்டமள அ ாவது NWO (New World Order) என்று 

அமழக்கிறார்கள்., உலகில் இருக்கும் எல்லா ை ங்கமளயும் குறிப்பாக 

ஏகத்துவத்ம  அழிப்பது  ான் இவர்களின் பு ிய உலக கட்டமளயின் 

பிர ான அம்சைாக உள்ளது., 

 

திட்டம்: 

             இவர்களது இந்  லநாக்கம் நிமறலவறுைா? என்ற சந்ல கம் நம்ைில் 

பலருக்கு இருக்கலாம்., ஆனால் ைனி ,  

ஜின் இலுைினாட்டிகளுக்கு இ ில் துளியும் சந்ல கம் இல்மல., 

             A1 13 இமறவமன தவல்ல லவண்டும் என்று எண்ணுவ ற்கும், அது 

சாத் ியம் என்று நம்புவ ற்கும் இரண்டு காரணங்கள் உண்டு., 

 

 

முதல் காரணம்: 

ைைிதர்களில் உள்ள ஆண்களில் ெிலர் ஜின்களில் உள்ள 

ெில ஆண்கமளக் சகாண்டு பாதுகாப்புத் வதடிக் 

சகாண்டிருந்தைர்., 

                                                                                       -அல்குர்ஆன் 72:6 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

             லைாலசவின்(pbuh) கலம் மு லல ைனி ர்களில் சிலர் ஜின்களில் 

குறிப்பிட்ட சில குடும்பத் ார்களிடம்  ங்கமள பாதுகாக்கும் படி லவண்டிக் 

தகாண்டிருந் னர்., அந்  வம்சாவளி குடும்பத்ம  லசர்ந் வன்  ான் இந்  

A1 13.,  

             பரம்பமர பரம்பமரயாக ைனி ர்களுக்கு நாம்  ாலன பாதுகாப்பு 

அழிக்கிலறாம் என்ற எண்ணம் அவன் கர்வத்ம  அ ிகைாக்கியது., கர்வம் 

 மலக்லகறிய அவன்  னக்கு கடவுளாகும்  கு ி இருக்கிறது என்று 

நம்பத்த ாடங்கினான்.,  னது லநாக்கத்ம  தசயல்படுத்துவ ற்கான 

சூழமல உறுவாக்க முயற்சிக்கும் லபாது ான் இவன் லபரரசர் 

சாலைனால்(pbuh) சிமறபிடிக்கப்பட்டான்., 

 

இரண்டாவது காரணம்: 

              ைது லநாக்கம் நிச்சயம் தவற்றி தபறும் என்று இவன் நம்புவ ற்கு 

இவன் சந் ித்  இரண்டு நபர்கள்  ான் காரணம்., 

             அந்  இரண்டு ைனி ர்களுலை முழு ைனி  ஆற்றமல 

தவளிப்படுத்தும்  ிறன் தபற்றவர்களாக இருந் ார்கள்., அந்  இருவரில் 

ஒருவமர பயன்படுத் ி இந்  பூைி முழுவம யும் மகபற்றி விட்டால், 

பிறகு ைிக எளி ாக பூைியில் இமறவமன தவன்றுவிடலாம் என்று அவன் 

நம்பினான்., 

             அவர்களில் ஒருவர்  ான் லபரரசர் சாலைன்(pbuh)., இமறவன் 

அவருக்கு முழு ைனி  ஆற்றமல தவளிப்படுத்துவ ற்கான 

வழிமுமறகமள கற்றுக் தகாடுத் ிருந் ான்., அம க் தகாண்லட அவர் 

பறமவகள், விலங்குகள், ஜின்கள் என அமனத்ம யும் அடக்கி பூைி 
முழுவம யும் ஆட்சி தசய் ார்.,   ஆனால் லபரரசர் சாலைன்(pbuh) ஒரு 

இமற நம்பிக்மகயாளராக இருப்ப ால் இவனது  ிட்டத் ிற்கு இவர் ஒரு 

லபாதும் சம்ை ிக்க ைாட்டார் என்பம  இவன் நன்கு அறிந்து 

மவத் ிருந் ான்., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

             அந்  இரண்டாவது ைனி ன்., ஒரு யூ ன், அரசர்  ாவூ ின்(pbuh) 

குடும்பத்ம  லசர்ந் வன்.,  இவன் லபரரசர் சாலைனின்(pbuh) ஆட்சி 
காலத் ில் பாபிலலானில் வசித் ான்., இவன் லபரரசர் சாலைனுக்கு(pbuh) 

ைிக தநருங்கிய இரத்  தசாந் ைாய் இருந்  ால் இவனாலும் சராசரி 

ைனி ர்கமள விட சற்று அ ிகைாகலவ ைனி  ஆற்றமல தவளிப்படுத்  

முடிந் து., லைலும் இவனுக்கு லபரரசர் சாலைனுக்கு(pbuh) இமறவன் 

அழித் ிருந்  அருட்தகாமடகளின் ைீது தபரும் தபாறாமை இருந் து., இந்  

தபாறாமைமய A1 13  னக்கு சா கைாய் பயன்படுத் ிக் தகாண்டான்., அந்  

தபாறாமை பிடித்  யூ ன்  ான்  ஜ்ஜால்., இவன் அரசர்  ாவூ ின்(pbuh) 

குடும்பத்ம  லசர்ந் வன்  ான் என்பம  இலுைினாட்டிகள் பல 

சந் ர்ப்பங்களில் தவளிப்படுத் ி இருக்கின்றனர்., 

              

             லபரரசர் சாலைன்(pbuh) சூனிய ைந் ிரங்கமளக் தகாண்டு  ான் ஆட்சி 
புரிகிறார் என்று அவன்  ஜ்ஜாமல நம்ப மவத் ான்., 

              

             A1 13  ஜ்ஜாலுக்கு லபரரசர் சாலைனின் சூனிய ைந் ிரங்கமள  ிருடித் 

 ருவ ாகவும் அம க் தகாண்டு  ஜ்ஜால் பூைி முழுவ ற்கும் 

ஈடுயிமணயில்லா லபரரசராய்  ிகழலாம் என்றும் லபராமசமய 

தூண்டினான்., 

             

              அவன்  ஜ்ஜாலுக்கு பூைியின் அ ிகாரத்ம  மகபற்றி  ருவ ற்கு 

ப ில் உபகாரைாய்  ஜ்ஜால்  னது பமட முழுவம யும் அவனுக்கு வழங்க 

லவண்டும் என்று ஒப்பந் ம் தசய்து தகாண்டான்., 

              

             இ ன்படி,  ஜ்ஜாமல பூைியின் நிகரற்ற அரசனாய் ஆக்கி, பின் 

 ஜ்ஜாலின் பமடகமளயும்  னது ஜின் பமடகமளயும் ஒன்றிமனத்து 

இமறவன் ைீது லபார் த ாடுத் ால் தவன்றுவிடலாம் என்பல  இவனது 

 ிட்டம் 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

 

 

தஜ்ஜால்: 

             இவனது முழு தபயர் ைஸீஹுத்  ஜ்ஜால்., இ ில் ைஸீஹ் என்பது 

இவனது தபற்லறார்கள் இவனுக்கு மவத்  தபயர், இ ற்கு இமறவனின் 

அருட்தபாழிவு தபற்றவன் என்று தபாருள்.,  ஜ்ஜால் என்பது இவனுக்கு 

இடப்பட்ட காரணக் குறிப்பு தபயர்.,  ஜ்ஜால் என்ற வார்த்ம க்கு தபரும் 

தபாய்யன் என்று தபாருள்., 

             இவமன பற்றிய எச்சரிக்மக லநாவாவின்(pbuh) காலம் மு லல 

இருக்கிறது என்ப ினால் இவன் ஆரம்ப காலம் மு லல பூைில் 

இருக்கிறான் என்று சிலர் கருதுகின்றனர்., ஆனால் இவன் ஒரு யூ ன் 

என்ப ற்கான குறிப்பு சந்ல கத் ிற்கு இடைில்லாைல் ைிகத் த ளிவாக 

இருக்கிறது., 

             யூ ன் என்ற வார்த்ம  யாமரக் குறிக்கும் என்றால், இஸ்ரலயல் 

என்று இமறவனால் அமழக்கப்பட்ட யாக்கூபின்(pbuh) பனிதரண்டு 

ைகன்களில் மூத்  ைகனான யூ ாவின்(எஹூ ா) வம்சாவளிமயச் 

லசர்ந் வர்கமள ைட்டுலை குறிக்கும்., 

             எனில்  ஜ்ஜால் யூ ா பிறந்  ற்கு பிறகு  ான் பிறந் ிருக்கிறான், 

எனலவ  ான் அவன் ஒரு யூ னாக இருக்கிறான் என்பதும், ஆரம்பத் ில் 

இருந்ல  இருக்கிறான் என்றால் அவன் யூ னாக இருக்க வாய்பிருக்காது 

என்பதும் த ளிவாகிறது., 

ைைிதர்களில் ெிலர் மூலம் வவறு ெிலமர அல்லாஹ் 

தடுக்காதிருந்தால் பூைி (என்வறா) ெரீ்சகட்டிருக்கும்., 

                                                                                     -அல்குர்ஆன் 2:251 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

              ஜ்ஜாலின் லபராமசமயயும், A1 13ன் சூழ்சிமயயும் அறிந் ிருந்  

ஒருவர் அவமன  டுத்து நிறுத்தும் தபாருட்டு அவமன சிமறபிடித் ார்., 

சிமற பிடிக்கப்பட்ட லபாது அவனுக்கு வயது முப்பது., (இன்மறக்கும் 

அவனுக்கு வயது முப்பது  ான்) சிமற பிடிக்கப்பட்ட லபாது அவன் சராசரி 

ைனி ர்கமள விட சற்லற அ ிகைாகலவ ைனி  ஆற்றமல பயன்படுத் க் 

கூடியவனாக இருந் ான்., அவமன சிமறபிடித் வர் யார் என்று எனக்கு 

உறு ியாக த ரியவில்மல., இருப்பினும் இவமன லபான்றவர்கமள 

சிமறபிடிக்கும் அளவிற்கு அந்  காலகட்டத் ில் லபரரசர் சாலைமன(pbuh) 

 விர லவறு யாரும் இருக்கவில்மல என்ப ாலும், இன்று வமர ைனி  ஜின் 

இலுைினாட்டிகளில் யாராலும் அவமன சிமற மவத் ிருக்கும் சங்கிளிமய 

உமடக்க முடியவில்மல என்பம  மவத்தும் இவமன சிமறமவத் து 

லபரரசர் சாலைனாகத் ான்(pbuh) இருக்கும் என்லற கரு ப்படுகிறது., 

             இவமன அவர் கிழக்கு கடல் பகு ியில் அமைந்துள்ள ஒரு  ீவில் 

சிமற மவத் ிருக்கிறார். 

             ைிகுந்  சிரைத் ிற்கு பிறகு இலுைினாட்டிகள் அந்   ீமவ 

கண்டுபிடித் னர்., இன்று எந்  வமகயிலும் தவளியாட்கள் அந்   ீமவ 

கண்டுபிடிக்க முடியா  அளவிற்கு அந்   ீமவ இவர்கள் பாதுகாத்து 

வருகின்றனர்., 

             சிமற மவக்கப்பட்டிருந் ாலும் அந்   ீவிற்கு அவன்  ான் அரசன்., 

A1 13  னது  ிட்டங்கமளயும், கட்டமளகமளயும் அந்   ீவில் இருக்கும் 

 ஜ்ஜாலுக்கு அறிவிக்கிறான், அவற்மற  ஜ்ஜால் அங்கிருந்து பூைி 
முழுவதும் உள்ள அவனது அடிமைகளுக்கு கட்டமள இடுகிறான்., 

இவ்வாறாக  ஜ்ஜால் ைனி  இலுைினாட்டிகளுக்கும் ஜின் 

இலுைினாட்டிகளுக்கும் இமடயில் இவர்கமள இமணக்கும் ஒரு பாலைாக 

இருக்கிறான்., அந்   ீவிலும் கூட அவனுக்கு அடிமைகள் இருக்கின்றனர்., 

              ஜ்ஜாலுக்கு வலக்கண் குருடு.,  பச்மச நிறத் ிலான இடக்கண்மன 

உமடயவன்.,  இவமன சிமறமவக்க நடந்  சண்மடயின் தபாழுது 

இவனது வலக்கண் குருடாக ஆக்கப்பட்ட ாக சில குறிப்புகள் 

கிமடக்கின்றன., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

             இவனுக்கு முதுமைலய ஏற்படாது, நீண்ட காலைாய் உயிலராடு 

இருக்கிறான்., 

இது எப்படி ொத்தியம்? 

             இந் ிய பாரம்பரிய ைருத்துவம் ைற்றும் உடலியலின் அடிப்பமடயில் 

இவனது உடல் அமைப்மப ஆய்வு தசய்யும் தபாழுது, ைனி  உடலில் 

கல்லீரல் ஆகாயத் ின்(உயிரின்) அம்சத்ம  தபற்ற ராஜ உறுப்பு., கண் 

கல்லீரலின் தவளிப்புற உணர்வுறுப்பு., பாரம்பரிய  த்துவவியலின் படி 

வலது இயக்கத்ம யும் இடது இருப்மபயும் பச்மச நிறம் உயிமரயும் 

குறிக்கும்., 

             இவன்  னது கல்லீரலின் உயிராற்றமல அ ிக அளவில் 

பயன்படுத்துகிறான்., ஆகாய அம்சைான கல்லீரமல பயன்படுத் ிலய 

இவன் அற்பு ங்கமள நிகழ்த்துகிறான், நீண்ட காலைாய் இளமைலயாடும் 

இருக்கிறான்., கல்லீரலின் அ ீ  இயக்கத் ினால்  ான் இவனது வலக்கண் 

பா ிக்கப்பட்டது., லைலும் இவன் கல்லீரல் முழுவதும் உயிராற்றலால் 

நிமறந் ிருப்ப ாலும்,  னதுக்கு ல மவயான அமனத்து ஆற்றல்கமளயும் 

இவன்  னது கல்லீரல் லசைித்து மவத்துக் தகாள்கிறான் என்ப ாலும்  ான் 

இவனது வலக்கண் பச்மச நிறத் ில் ஆ ாவது உயிரின் நிறத் ில் 

இருக்கிறது., 

             அ ாவது, கல்லீரலின் அ ீ  இயக்கத் ால் இயக்கத் ின் அம்சைான 

வலக்கண் அழுகி குருடாகிவிட்டது, கல்லீரல் முழுவதும் உயிர், 

ஆற்றலாக இருப்பு நிமலயில் லசைிக்கப்படுவ ால் இருப்பின் அம்சைான 

இடக்கண் பச்மச நிறத் ில் இருக்கிறது., 

             இவமன யாராலும் அழிக்க முடியாது., ஒலர ஒருவமர  விர., அந்  

ஒருவர்  ான் இலயசு(pbuh)., 

             இலயசுவால்(pbuh)  ைட்டும் இவமன எப்படி அழிக்க முடியும் என்ற 

லகள்வி இம  படிக்கும் பலருக்கு இருக்கலாம்., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

             இலயசு(pbuh)  ந்ம  இல்லாைல் (இமறவனின் வல்லமையால்) ஒரு 

கன்னி தபண்ணின் கர்பத் ில்  ானாக உருவாகிய ஒரு உயிர்., அவருக்கு 

அ ிக அளவில் லநர்ைமற பிரபஞ்ச ஆற்றல் (Positive Cosmic Energy) 

வழங்கப்பட்டுள்ளது., கடந்  காலங்களில் இம க் தகாண்லட இவர் 

அற்பு ங்கமள நிகழ்த் ினார்., இலயசுவின்(pbuh) பிரபஞ்ச லபறாற்றலுக்கு 

முன்  ஜ்ஜாலின் உயிராற்றல்  ாக்குப்பிடிக்க முடியாது., 

              ஜ்ஜாலின் தநற்றியில் ஒரு  ழும்பு இருக்கும், அது பார்ப ற்கு 

அலரபிய எழுத்துக்களான காஃ ஃலப லர என்பம  லபால் இருக்கும்., இம  

லசர்த்து வாசிக்கும் தபாழுது காஃபரீ் என்ற அரபு வார்த்ம  வரும்., இ ற்கு 

இமற ைறுப்பாளன் என்று தபாருள்., 

             உண்மையில் லபரரசர் சாலைன்(pbuh) இவமன தகாமல தசய்யலவ 

விரும்பினார்., அவரால் அது முடியாைல் லபாகலவ அவமன  ீவில் 

சங்கிலியால் சிமற மவத் ார்., எ ிர்காலத் ில் இவன் சங்கிலிமய 

உமடத்து  ீமவவிட்டு ைக்களுக்கு ைத் ியில் தவளிலயறுவான் என்பதும், 

அவ்வாறு அவன் தவளிப்படும் சையத் ில் இவனும் இவனது  மலவனும் 

நிச்சயம்  ங்கள்  ிட்டத்ம  நிமறலவற்ற ைக்கமள அமழப்பார்கள் 

என்பதும் லபரரசர் சாலைனுக்கு(pbuh) த ரிந் ிருந் து., எனலவ  ான் 

லபரரசர் சாலைன்(pbuh)  னது வாள் தகாண்டு அவனது தநற்றியில் காபஃீர் 

என்று எழு ினார்., அ ன்  ழும்பு இன்னமும் அவன் தநற்றியில் 

இருக்கிறது., அவன் தவளிப்படும் லபாது ைக்கள் இம க் தகாண்லட 

அவமன அமடயாளம் காண்பர்., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

ெில தவறாை புரிதல்கள்: 

             நம்ைில் பலர் இலுைினாட்டிகள் பற்றிய சில முக்கியைான 

விசயங்களில்  வறான புரி லில்  ான் இருக்கிலறாம்., 

             குறிப்பாக, இலுைினாட்டி குடும்பங்கள் எந்  வம்சாவளிமயச் 

லசர்ந் து என்பது பற்றியும், லூசிஃபர் யார் என்பது பற்றியும், பிரைிடு, 

மும்முமன ஈட்டி, முக்லகாணம் ஆகிய இலுைினாட்டி குறியடீுகளுக்கும் 

இலுைினாட்டிகளுக்கும் இமடயிலான த ாடர்பு ஆகிய விசயங்களில் நாம் 

ைிகவும்  வறான ஒரு புரி லில்  ான் இருக்கிலறாம் என்பது 

குறிப்பிடத் க்கது., 

 

 

 

 

 

இலுைிைாட்டி குடும்பங்கள்: 

             இன்று இலுைினாட்டிகமள பற்றி ஆய்வு தசய்பவர்களில் பலர் 

இலுைினாட்டி குடும்பம் என்பது லைாலசவின்(pbuh) காலத் ில் எகிப்த்ம  

ஆன்ட ஃலபலரானின் (ஃபிர்அவ்ன்) இரத்  வழி வம்சத்ம  லசர்ந்  குடும்பம் 

என்று நம்புகின்றனர்., உண்மைமய லசால்ல லவண்டும் என்றால் ஆறு 

ைா த் ிற்கு முன்பு வமர நானும் அப்படித்  ான் நம்பியிருந்ல ன்., ஆனால் 

அ ற்கு பிறகு கிமடத்  அடுக்கடுக்கான காரணங்கள் அந்  கருத்ம  

ைாற்றிவிட்டன., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

             ஃலபலரானின் குடும்பத் ில் எல்லலாரும் தகால்லப்பட்டு விட்டனர்., 

யாருலை எச்சியிருக்கவில்மல., 

             யாக்கூபின்(pbuh) வம்சாவளிமயச் லசர்ந்  இஸ்ரலவலர்கமள 

எகிப் ில் இருந்து தசல்வ ற்கு அனுை ி ைறுத்  ால் இமறவன் 

ஃலபலரானுக்கும் அவனது குடும்பத் ார்களுக்கும் ஒன்பது தபரும் 

துன்பங்கமள தகாடுத் ான்., அ ிலும் குறிப்பாக அரச குடும்பத்ம  லசர்ந்  

ஒவ்தவாரு மூத்  ைகனும் இறந்து லபாயினர்., [விடுதமல பயணம் 12:29] 

             பிறகு எஞ்சி இருந்  ஃலபலரானும் அவமன சார்ந்  அமனவரும் 

கடளில் மூழ்கி இறந்து லபாயினர்., 

(ஃபிர்அவ்ன்) அவமையும், அவனுடன் இருந்த 

அமைவமரயும் மூழ்கடித்வதாம்., 

                                                                                   -அல்குர்ஆன் 17:103 

             இந்  வசனத் ில் வரும் அமனவமரயும் என்ற வார்த்ம  

ஃலபலரானின் குடும்பத் ில் யாரும் எஞ்சி இருக்கவில்மல என்பம  உறு ி 
தசய்கிறது., 

             உண்மையில் இவர்கள் அரசர்  ாவூ ின்(pbuh) இரத்  வழிமய 

லசர்ந் வர்கள்., 

தான் நாடிவயாருக்கு தைது அருமள அல்லாஹ் 

அருளியதில் (அவர்கள்) சபாறாமைபட்டவத இதற்கு 

காரணம்., 

                                                                                       -அல்குர்ஆன் 2:90 

             அரசர்  ாவூ ின்(pbuh) குடும்பத் ார்களில் லவறு சிலருக்கும் 

 ஜ்ஜாமல லபாலலவ லபரரசர் சாலைனுக்கு(pbuh) வழங்கப்பட்ட ஆட்சி 
அ ிகாரத் ின் ைீது தபாறாமை இருந் து., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

              ஜ்ஜால் சிமறமவக்கப்பட்ட பிறகு, லபரரசர் சாலைனின்(pbuh) 

ைரணத் ிற்கு பின் சு ந் ிரைமடந்  A1 13 அரசர்  ாவூ ின்(pbuh) 

குடும்பத் ார்களில் தபாறாமை தகாண்ட 13 நபர்கமள ல ர்ந்த டுத் ான்., 

லபரரசர் சாலைன்(pbuh) பும த்து மவத் ிருந்  ஆட்சி குறிப்புகமள  ிருடி 

அ ற்கு இமடஇமடயில் சூனியத் ிற்கான ைந் ிர வார்த்ம கமள 

லசர்த்த ழு ி இம க் தகாண்லட சாலைன்(pbuh) ஆட்சி புரிந் ார், இந்  

குறிப்புகளில் உள்ளவற்மற முயற்சித் ால் நம்ைாலும் அவர் தசய் ம ப் 

லபால் அ ிகாரம் தசலுத்  முடியும்  ஜ்ஜாமலயும் விடு மல தசய்ய 

முடியும் என்று அவர்களிடம் ஆமச வார்த்ம கமள கூறினான்., அம  

அந்  13 லபரும் நம்பினார்கள்., இவ்வாறு உறுவாக்கப்பட்டது  ான் ஃபிரி 

லைஷன்ஸ், இந்  13 லபர் ைற்றும் இவர்களது வம்சாவளி குடும்பத்ம  

லசர்ந் வர்கள்  ான் இலுைினாட்டிகள்., 

 

 

 

 

 

இலுைிைாட்டி குறியீடுகள்: 

             பிரைிட், இவர்கள் எகிப் ிய வம்சாவளிமயச் லசர்ந் வர்கள் 

என்ப ால்  ான் இவர்களின் குறியடீுகளில் அ ிகம் பிரைிடு இடம் 

தபறுகிறது என்று சிலர் கருதுகின்றனர்., இன்னும் சிலர் இ ற்கும் ஒரு படி 

லைலல லபாய், பிரைிடு  ஜ்ஜாலின் வருமகக்கு முன்லனற்பாடாக 

ஃலபலரான் கட்டியது என்று தசால்லிக் தகாண்டு இருக்கின்றனர்., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

             ஃலபலரான்  ன்மன கடவுள் என்றும் இஸ்ரலவலர்களும், யூ ர்களும் 

 னக்கு அடிமைகள் என்றும் தசான்னான்., இந்  நிமலயில் 

இஸ்ரலவலர்களில் லலவி குல ில் இருந்து வந்  லைாலச(pbuh)  ன்மன 

இமறத்தூ ர் என்றும்,  ன்மன அனுப்பியவலன உண்மைக் கடவுள் 

என்றும் தசான்னம  ஃலபலரான் ஏற்கவில்மல.,  னது அடிமைகளில் 

இருந்து வந்  ஒரு தூ மரலய ஏற்கா  ஃலபலரான்,  னது அடிமைகளில் 

இருந்து வந்து  ன்மன கடவுள் என்று தசால்லும்  ஜ்ஜாமல எப்படி 

ஏற்பான்., 

             ஒருலவமள, ஃலபலரான் உயிலராடிருந்  காலத் ில்  ஜ்ஜால் 

தவளிப்பட்டிருந் ால் என்ன நடந் ிருக்கும்.,  ஜ்ஜால்  ான்மன கடவுள் 

என்பான், ஃலபலரான் அம  ஏற்றுக் தகாள்ள ைறுத்து  ஜ்ஜாலுடன் யுத் ம் 

தசய் ிருப்பான்,  ஜ்ஜாலின் ஆ ரவாளர்கமள தகால்ல 

உத் ரவிட்டிருப்பான், யுத் த் ில், ஒன்று ஃலபலரான்  ஜ்ஜாமல தகாமல 

தசய் ிருப்பான் அல்லது  ஜ்ஜால் ஃலபலராமன தகாமல தசய் ிருப்பான்., 

இந்  இரண்டில் எ ாவது ஒன்று  ான் நடந் ிருக்குலை  விர ஒரு காலமும் 

ஃலபலரான்  ஜ்ஜாமல கடவுளாக ஏற்றிருக்கலவ ைாட்டான்., இம  

ஃலபலரானின் வரலாறு நைக்கு த ளிவாக உணர்த்துகிறது., 

             இவ்வாறு இருக்மகயில், ஃலபலரான்  ஜ்ஜாமல வரலவற்ப்ப ற்காக 

பிரைிமட கட்டினான் என்று தசால்வது சரியானது அல்ல., 

             லைலும் இலுைினாட்டிகள்  ங்களது குறியடீுகளில் பிரைிமட அ ிகம் 

அ ிகம் பயன்படுத்துவம  ஒரு  ர்க்கரீ ியான ஆ ாரைாக காட்டி 

இலுைினாட்டிகள் எகிப்த்ம  ஆன்ட ஃலபலரானின் வம்சாவளிகள் என்று 

தசால்கின்றனர்., இவர்கள் உண்மையில் யாரின் வம்சாவளிகள் என்பம  

பற்றி முந் ிய பக்கத் ில் த ளிவாக லபசிவிட்லடாம் என்ப ால், இப்லபாது 

ஏன் இவர்கள் பிரைிடு குறியடீ்மட பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பம  

பார்க்கலாம்., இ ற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

              மு ல் காரணம், பிரைிடு ஜின்களால் கட்டப்பட்டது., அ ிலும் 

குறிப்பாக A1 13 ன் மூ ாம யர்களால் கட்டப்பட்டது., இரண்டாவது, பிரைிடு 

என்பது தவறும் கட்டிடைல்ல, அது ஆற்றலின் உமறவிடம், Cosmic 

எனப்படும் பிரபஞ்ச ஆற்றமல அ ிக அளவில் ஈர்க்கும் வமகயில் 

வடிவமைக்கப்பட்ட கட்டிடம்., 

              ங்களது முன்லனார்கமள தபறுமை படுத்  லவண்டும் 

என்ப ற்காகவும், பிரபஞ்ச ஆற்றமல அ ிக அளவில் ஈர்த்து, லசைிக்க 

லவண்டும் என்ப ாலும்  ான் பிரைிமட குறியடீாக பயன்படுத்துகிறார்கள்., 

             அல  லபால் மும்முமன ஈட்டி, இது சாத் ானின் ஈட்டி என்றும், 

கடவுளின் அ ிகாரம் சாத் ானின் மககளுக்கு ைாறிவிட்டது என்பம  

குறிப்ப ற்காகத்  ான் அம  பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றும், 

முக்லகாணத்ம யும் இல  காரணத் ிற்காகத்  ான் பயன்படுத்துகிறார்கள் 

என்றும் சிலர் தசால்கின்றனர்., 

             ஆனால், இந்  மும்முமன ஈட்டிமய மவத் ிருப்பது தபாமஷடன்., 

இவர் கிலரக்க புராணங்களின் படி 12 ஒலம்பஸ்களில் (கடவுள்களில்) 

ஒருவர்., லராைக் கடவுள் தநப்டியூனுக்கு இமணயானவராக 

கரு ப்படுகிறார்.,  இவமர கிலரக்கம் சாத் ான் என்லறா கடவுளுக்கு 

எ ிரானவர் என்லறா குறிப்பிடவில்மல., இவமர கடல் ைற்றும் 

ஆற்றலுக்கான கடவுள் என்லற குறிப்பிடுகிறது., லைலும் அவர் மகயில் 

மவத் ிருக்கும் ஈட்டி சாத் ாமன குறிக்கவில்மல, அது ஆக்கல், 

அழித் ல், உறுைாற்று ல் என்ற ஆற்றலின் மூன்று வடிவங்கமள 

குறிக்கிறது., இல  லபான்ற ஒரு மும்முமன ஈட்டி இந் ிய ைரபு வழி 
ை ங்களில் ஒன்றான மசவத் ின் கடவுளாக கரு ப்படும் சிவனின் 

மகயிலும் இருப்பது குறிப்பிடத்  க்கது., அம  அவர்கள்  ிரிசூலம் என்று 

அமழப்பார்கள்., ஆற்றலின் மூன்று வடிவங்களின்  த்வார் ம்  ான் அந்  

மும்முமன ஈட்டி என்பம  இந் ிய பாரம்பரிய  த்துவவியலாலர்கள் 

உறு ி தசய்கிறார்கள்., முக்லகாணமும் இல  ஆற்றலின் மூன்று 

வடிவங்கமள  ான் குறிக்கிறது., 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

             பிரைிடு, மும்முமன ஈட்டி, முக்லகாணம் ஆகிய இந்  குறியடீுகமள 

இலுைினாட்டிகள் பயன்படுத்துவ ற்கு, அவர்கள் அபரிைி ைான 

லபறாற்றல் ைீது தகாண்ட லபராமச  ான் காரணம்., 

 

லூெிஃபர்(Lucifer): 

             லூசிஃபர் என்பது சாத் ாமன குறிப்ப ாக சிலர் கருதுகின்றனர்., 

இஸ்லாம் யாமர இப்லீஸ் என்று அமழக்கிறல ா அவனது ைற்தறாரு 

தபயர்  ான் லூசிஃபர் என்றும் தசால்கின்றனர்., உண்மையில் லூசிஃபர் 

என்பது A1 13 ன் ைற்தறாரு குறிப்பு தபயராகும்., 

             லூசிஃபர் என்று வார்த்ம க்கு ஒளிமய தகாணர்ந் வன் அல்லது 

ஒளிமய தகாண்டு வந் வன் என்று தபாருள்., 

             A1 13 இவர்கமள இலுைினாட்டிகள் என்று அ ாவது ஒளி 
தபற்றவர்கள் அல்லது ஒளிமய தபற்றுக் தகாண்டவர்கள் என்று 

அழக்கிறான்., இவர்கள் அவமன லூசிஃபர் என்று அ ாவது ஒளிமய 

தகாண்டு வந் வன் என்று அமழக்கின்றனர்., 

             இ ில் ஒளி என்பது லபரரசர் சாலைனின்(pbuh) சிம்ைாசனத் ிற்கு 

அடியில் இருந்து  ிருடப்பட்டு ைாற்றி அமைக்கப்பட்ட அந்  குறிப்புகமள 

குறிக்கும்., 

             அம க் தகாண்லட உலகத்ம  ஆள முடியும் என்று இவர்கள் 

நம்புவ ால் அம  ஒளி என்றும் அம   ங்களிடம் தகாண்டு வந் வமன 

ஒளிமய தகாண்டு வந் வன் அ ாவது லூசிஃபர் என்று அமழக்கின்றனர்., 

தங்கமள எதற்காக விற்றார்கவளா அது ைிகவும் 

சகட்டது., இமத அவர்கள் அறிய வவண்டாைா? 

                                                                                     -அல்குர்ஆன் 2:102 
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

முடிவுமர: 

             நான் இந்  நூலில் த ாகுத் ிருக்கும்  கவல்கள் அமனத்தும் 100% 

நம்பகத்  ன்மை வாய்ந் து என்று தபாய் தசால்லைாட்லடன்., நான் 

லவறுலவறு இடங்களில் இருந்து சிறிது சிறி ாக லசகரித்   கவல்களில் 

எனக்கு சரிதயன்று ல ான்றிய விசயங்கமளலய நான் இங்கு 

த ாகுத் ிருக்கிலறன்., இங்கு நான் தகாடுத் ிருக்கும்  கவல்கள் 70% 

ஆ ாரப் பூர்வைானலவலய  விர 100% அல்ல என்பம  நான் 

தவளிப்பமடயாகலவ தசால்கிலறன்., 

             நான் எனது ஆய்வில் எனக்கு சரிதயன்று ல ான்றிய விசயங்கமள 

ைற்றவர்களும் அறிந்து தகாள்ள லவண்டும் என்ப ற்காக ைட்டுலை இந்  

நூமல எழு ிலனன்., இட்டுகட்ட லவண்டும் என்பல ா, தபாய்யான 

 கவல்கமள தகாண்டு ைக்கமள குழப்ப லவண்டும் என்பல ா எனது 

லநாக்கம் அல்ல., 

எவன் மக வெம் என் உயிர் உள்ளவதா, அவன் உங்கள் 

எல்லாமரயும் விட என் உள்ளத்மத நன்கு அறிந்தவன்., 

தரீ்பளிக்க அவன் வபாதுைாைவன்., 

-Dr.S.M.M., 

நன்றி............, 

த ாடரும்........,  
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ஆளத்துடிக்கும் அடிமைகள்   Dr.S.M.M., 

இலுைினாட்டிகள் பற்றிய லைல ிக  கவல்களுக்கும், ஆய்வுகளுக்கும், 

த ாடர்பு தகாள்ளுங்கள்., 

உண்மைய ோ ?  ஆரோய்க! 

வமைப்பூ  :  isittrueresearchit.blogspot.com 

இமை ம்      :www.IsItTrueResearchIt.in 

முகநூல்   :  facebook.com/isittrueresearchit 

YouTube             :     Is It True ? Research It ! 

TWITTER   :  twitter.com/isittrueresearch 

WHATSAPP  :  +91 9514440528 

E-mail   :  isittrueresearchit@gmail.com 

 

http://isittrueresearchit.blogspot.com/
http://www.isittrueresearchit.in/
http://facebook.com/isittrueresearchit
https://www.youtube.com/channel/UCiPSx0GalO9L9qdHZAfD9CA
http://twitter.com/isittrueresearch

