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தரிசுத்ரன்கபின் னரறு - 10 

 

ஹஸ்ரத் அலீ இப்னு மூஸ 

இமம் றழ 

அலலஹஸ்ஸலம் 

 
திநப்ன 

 

இரம் நறர அஷனயறஸ் மனரம் யறஜ்ரி 148ல் தறஶணரரம் ரம் 
தறஶணரரம் ரள் ீணரில், இரம் னெமர இப்னு ஜஃதர் அஷனயறஸ் 
மனரம் அர்கபின் டீ்டில் திநந்ரர்கள். (1)  

 

அது இற் வதர் அலீ. நறர ணப் திசறத்ரகற இனந்ரர். அன்ணரரின் 
ரரரின் வதர் ஜ்ர. அர் ஈரன், இஷநச்சம், அநறவு ஶதரன்நஷகபில் 
றக திசறத்ற வதற்ந வதணிரக றகழ்ந்ரர். (2) 

 

வதரதுரக இரம்கள் அஷணனம் சறநந் ந்ஷர்கபின் 
றத்ஶரன்நல்கபில் உறத்து சறநப்னகள் தன வகரண்ட ரரர்கபின் டிகபில் 
ஷத்து திற்றுிக்கப்தட்டரர்கள் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 
 

இரத் 

 

இரம் நறர அஷனயறஸ் மனரம் யறஜ்ரி 183இல் து ந்ஷ இரம் 
கரறம் அஷனயறஸ் மனரம்; யரனொணின் சறஷநில் யீரக்கப் தட்டன் 
தின்ன து 35ஆது றல் உம்த்ஷ ஶர்றில் வசலுத்துகறன்ந 
இரத் னும் வதரறுப்ஷத ற்றுக் வகரண்டரர்கள். அர்கபது இரத்தும் 
ஷண ஃசூீன்கபின் இரத்ஷப் ஶதரன்று திகபரரின் மல்னல்னரயள 
அஷனயற ஆனறயற குநறப்தின்தடினேம் இரம் கரறறன் அஷனயறஸ் மனரம் 
னன்ணநறிப்னடனும் இடம்வதற்நது.  

 

இரம் கரறம் அஷனயறஸ் மனரம் சறஷநப்தட்டுச் வசல்ற்கு னன், க்குப் 
திநகு உம்த்றணர் றஶகட்டில் ி ிடரல் டுத்து அர்கஷப 
ஶர்றின் தரலும் உண்ஷின் தரலும் றடரத்தும் இரம் ரவண 
வசரல்னறினந்ரர்கள்.  
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ஹ்மழீ கூறுகறன்நரர்: 
இரம் கரறம் அஷனயறஸ் மனரம் ம்ஷ அஷத்து, “ற்கரக 
அஷத்ஶன் வரினேர?” ன்று ஶகட்டரர்கள்.  

 

„வரிரது” ன்று ரம் கூநறஶணரம் 

 

இரம் நறர அஷனயறஸ்மனரம் அர்கஷப சுட்டிக் கரட்டி “இந் கன் 
ணக்குப் திநகு ணது திறறறரகும். இற்கு ீங்கள் சரட்சறரக 
இனந்துவகரள்ளுங்கள்” ன்நரர்கள்.  (3) 

 

சலத் இப்னு சலீத் கூறுகறன்நரர்: 
 

ரன் உம்ர கடஷஷ றஷநஶற்றுற்கரக க்கர வசன்ந ஶதரது றில் 
ஏரிடத்றல் இரம் கரறஷச் -அஷனயறஸ் மனரம்- சந்றத்ஶன்.  

 

அப்ஶதரது அர்கபிடம், “இவ்ிடத்ஷ அநறரீ்கபர?” ண ிணிஶணன். அர் 
“ஆம்” ன்றுிட்டு, “உக்கும் இவ்ிடத்ஷத் வரினேர?”ன்று ஶகட்டணர்.  

 

“ஆம்” ன்ந ரன், “என ரள் ரனும் ன் ந்ஷனேம் இவ்ிடத்றல் 
ங்கஷபனேம் ங்கள் ந்ஷ இரம் சரறக் அஷனயறஸ் மனரம் 
அர்கஷபனேம் சந்றத்ஶரம். அவ்ஶஷபில் ங்கபது ஷண 
சஶகரர்களும் ங்களுடன் இனந்ணர். ன் ந்ஷ இரம் சரறக்கறடம் 
“ீங்கள் அஷணனம் து றகரட்டிகபரரீ்கள். ரம் அஷணனம் 
த்ஷ சுஷத்ஶ ஆகஶண்டும். ஆனரல் ரன் ற்நர்கஷப 
றஶகட்டினறனந்து ஶர்றப்தடுத்துற்கரக ணக்கு சறன ிடங்கஷபச் 
வசரல்லுங்கள்” ன்நரர்கள்.  

 

இரம் சரறக் அஷனயறஸ் மனரம் வசரன்ணரர்கள்: “அனஅம்ரஶ! இர்கள் 
ணது திள்ஷபகபரகும். ( இரம் கரறஷ ஶரக்கற) அர்கபில் வதரிர் 
இரகும். இரில் ீற ங்கும் குற, ிபக்கம், ற்நர்களுக்கு உவும் 
தக்கம் றஷநந்றனக்கறன்நண. ணிர்களுக்குத் ஶஷரணஷ ன்கநறந்ர். 
ஶலும், ணிர்கள் கனத்து ஶற்றுஷ வகரண்டினக்கும் ஆன்ீக, இவனௌகலக 
ிடங்கபில் ன அநறவு வகரண்டர். சறநந் ன்ணடத்ஷனேஷடர். 
அர் இஷநணது ஶசர் ஆரர்” ன்நரர்கள்.  

அப்ஶதரது ரன் இரம் கரறம் -அஷனயறஸ் மனரம்-அர்கபிடம் 'ரங்களும் 
ங்கள் ந்ஷரர் ஶதரன்று ங்களுக்குப் திநகுள்ப இரஷ க்கு 
அநறினேங்கள்' ன்ஶநன். 
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'இரத் இஷநணது னரகும். இரம் இஷநணதும் இஷநத்தூதும் 
னநத்றனறனந்து வரிவு வசய்ப்தடுகறன்நரர்' ன்ந இரத்ஷப் தற்நற 
சறறுிபக்கத்றன் தின் இரம் கரறம் வசரன்ணரர்கள்: “ணக்குப் திநகு 
இரத்வனும் வதரறுப்ன னனரதும் ரன்கரதும் இரம்கபின் வதஷக் 
(அலீ) வகரண்ட ணது கன் அலீஷ ந்ஷடனேம்” ன்நரர்கள். 
 

அக்கரனத்றல் னஸ்னறம் சனரத்றன் அசர்கபரக ஶரசரணர்கஶப 
இனந்றணரல் இரம் கரறம் து உஷின் இறுறில் வசரன்ணரர்கள்: 
“சலஶ! உணக்குச் வசரல்னப்தட்டது, அஷணத்தும் உன்ணிடத்றல் அரணித்ஷப் 
ஶதரன்று தரதுகரப்தரக இனக்கட்டும். அஷ ீ ர்கஷபவல்னரம் 
உண்ஷரண ம்திக்ஷகரபர்கள் ன்று அநறஶீர அர்கஷபத் ி ஶறு 
னக்கும் வசரல்ன ஶண்டரம்” ன்நரர்கள்.  

 

சலத் இப்னு சலீத் வசரல்கறநரர்: இரம் னெமர இப்னு ஜஃதர் அஷனயறஸ் 
மனரம் யீரணதின் ரன் இரம் ரிரிடம் ந்ஶன். அப்ஶதரது இரம் 
ன்ணிடம், “சலஶ! உம்ரிற்குச் வசல்ஶரம் னகறன்நீர?” ன்று ஶகட்டரர்கள்.  

 

ரனும் “ங்கள் ினப்தம் ஶதரல் ஆகட்டும்” ன்று ிட்டு, “ன்ணிக்க 
ஶண்டும். ற்ஶதரஷக்கு ன்ணிடம் திரச் வசனவு இல்ஷன” ன்ஶநன்.  

 

அற்கு இரம், “ரன் அஷத் னகறன்ஶநன்” ன்நரர்கள். தின் ரனும் இரம் 
ரிரவும் க்கரஷ ஶரக்கற வசன்று வகரண்டினக்கும் ஶதரது றில் னன்ன 
இரம் மரறக் அஷனயறஸ் மனரம், இரம் னெமர இப்னு ஜஃதர் 
அஷனயறஸ் மனரம் இனஷனேம் சந்றத் இடத்ஷ அஷடந்ஶரம்.  

 

அப்ஶதரது ரன் னெமர இப்னு ஜஃதர் அஷனயறஸ் மனரம் சந்றத்ஷனேம் 
அர்கள் கூநற அஷணத்து ிடங்கஷபனேம் இரம் ரிரவுக்குச் வசரன்ஶணன்.  

 

நற்குணமும் நன்னடத்லைமம் 

 

து இரம்கள் க்களுக்கு த்றில் க்களுடன் ரழ்ந்ரர்கள். ம் 
வசல்கபின் னெனரக அர்களுக்கு ரழ்க்ஷகவனும் தரடத்ஷப் 
னகட்டிணரர்கள். அர்கள் இரத் னும் திரல் க்கஷப ிட 
உர்ந்ர்கள், னறில் இஷநணரல் வரிவு வசய்ப்தட்டர்கள் ன்தணரல் 
ற்நர்களுக்கு னன்ரறரிரக றகழ்ந்ரர்கள். ம்ஷ க்கஷப ிட்டும் 
எதுக்கறக் வகரள்பில்ஷன. அடக்குனஷந ஆட்சறரபர்கஷபப் ஶதரன்று 
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ஷணனேம் க்வகண வசரந்ரக்கறக் வகரள்பவுறல்ஷன எனஶதரதும் அர்கள் 
க்கஷப அடிஷகபரக்கஶர, இறவுதடுத்ஶர இல்ஷன. 
 

இப்ரயமீ் இப்னு அப்தரஸ் வசரல்கறன்நரர்: 
“இரம் ரிர ன் ஶதச்சறல் ற்நர்கஷபப் னநக்கித்ரகஶர 
எனனஷட ஶதச்சு னடிஷடனேம் னன் துண்டித்ஷஶர ரன் ங்கும் 
ப்ஶதரதும் கரில்ஷன.  

“ஶலும் எனனஷட ஶஷஷ ம்ரல் றர்த்ற வசய் னடினேரின், 

எனஶதரதும் அஷண றரகரிக்கரது றர்த்ற வசய்து ந்ரர்கள். 
ற்நர்களுக்கு த்றில் ம் கரல்கஷப ீட்டி அ ரட்டரர்கள். 
எனஶதரதும் அர்கள் ம் திரட்களுக்கு சறரகஶர, துன்தஷடனேம் 
ரர்த்ஷகஷபக் கூநறரகஶர இதுஷ னம் கூந ரன் ஶகட்கில்ஷன. 
அர்கபின் சறரிப்ன ப்ஶதரதும் னன்னறுனரகஶ இனந்து.  

 

“சரப்திடும் ஶம் ந்தும் கரனரபி, இஷடன் உட்தட டீ்டரர் 
அஷணஷனேம் அஷத்து அர்களுடன் உவு உண்டரர்கள். இவு 
ஶஷபகபில் சறநறது ஶம் தூங்குரர்கள். அறகரக ிறத்றனந்து 
இஷநக்கத்றல் ஈடுதடுரர்கள். அறகரக ஶரன்னம் ஶரற்தரர்கள். (4) 

 

“ல்ன கரரிங்கபில் ஈடுதடல், ஷநரக உவுல் ஶதரன்நஷ அர்கபிடம் 
றஷநந்து கரப்தட்டண. கூடுனரக இனண்ட இவு ஶங்கபில் ஷகளுக்கு 
உி வசய்து ந்ரர்கள்.  (5) 

 

னயம்த் இப்னு அன உப்தரத் கூறுகறநரர்: 
இரம் ஶகரஷட கரனத்றல் தூங்குற்கு ஏஷனிணரல் தின்ணப்தட்ட 
தரஷனேம் ரரி கரனத்றல் கம்தபிரல் ஆண ிரிப்ஷதனேம் உதஶரகறத்து 
ந்ரர்கள். டீ்டில் அர்கபின் ஆஷட றகவும் சரரரக இனந்து. 
வதரதுரண சஷதகளுக்குப் ஶதரகும் ஶதரது அற்குகந் வதரனத்ரண 
ஆஷடஷ அிந்து ம்ஷ அகுதடுத்றக் வகரள்ரர்கள். (6) 

 

என ரள் இவு இரறன் டீ்டில் ினந்ரபி எனர் ங்கறணரர். இரனடன் 
ஶதசறக் வகரண்டினக்கும் ஶதரது, அர்களுக்கு த்றில் இனந் ிபக்கு 
ங்கறது. அஷ சரிப்தடுத் ினந்ரபி ன் ஷகஷ ீட்டி ஶதரது, இரம் 
அஷணத் டுத்து ம் ஷகரல் அஷண சரிதடுத்ற ிட்டுச் வசரன்ணரர்கள். 
“ரங்கள் து ினந்ரபிகபிடம் ஶஷன ரங்கும் கூட்டத்றணர் அல்ன.| (7) 
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எனனஷந இரம் வதரதுக் குநறனஷநக்குச் வசன்நறனந்ரர். இரஷ 
அநறனகறல்னர எனர், ன் உடம்திலுள்ப அழுக்குகஷபத் ஶய்த்து ீக்கற 
ிடுரறு இரறடம் ஶண்டிணரர். இரனம் அவ்ரஶந வசய்ரர்கள்.  

 

அப்ஶதரது அங்கறனந்ர்கள், அம்ணினக்கு இரஷப் தற்நற அநறிக்க, அர் 
வட்கறத் ஷனகுணிந்ரக இரறடம் ன்ணிப்னக் ஶகரரிணரர், இரஶர 
அஷக் கணிக்கரது ம் ஶஷனில் ஈடுதட்டுக் வகரண்டினந்ரர்கள். ஶஷன 
னடிந்தும் என்றும் டக்கரது ஶதரல் அம்ணினக்கு ஆறுல் கூநறணரர்கள்.  
(8) 

 

என ணிர் இரம் ரிரஷ ஶரக்கற, “இஷநன் ீது ஆஷரக 
இப்னறில் ங்கஷபப் ஶதரன்ந சறநந் ந்ஷில்ஷன. ன்று கூநறணரர். 
இரம் அனக்கு க்ரஷ உதஶசறத்து ம் அஷணத்து ிடங்கபிலும் 
இஷநஷண னன்ணிறுத்றக் வகரள்ளுரறு உதஶசம் வசய்ரர்கள்.  (9) 

 

தல்யள ரட்ஷடச் ஶசர்ந் எனர் கூறுகறன்நரர்:  

எனனஷந ரன் குரசரஷண ஶரக்கற இரனடன் திரம் வசன்ஶநன். என 
ரள் இரம், ம்னடன் இனந் கறுப்தர்கள் உட்தட அஷணத்து 
திரபர்கஷபனேம் ம்னடன் இனந்து உவு உண்டரறு அஷத்ரர்கள்.  

 

அப்ஶதரது ரன் இரஷ ஶரக்கற, “அர்கள் ஶநரக இனந்து உண்டரல் 
ன்நரக இனக்குஶ” ன்று கூந, இரம் ன்ஷண அஷறரக இனக்குரறு 
கூநறிட்டு, “து அஷணது இஷநனும் எனஶண. அஷணது ந்ஷனேம் 
எனஶ. எவ்வரனது கூனறனேம் அர்கபது ற்கனங்களுக்கு ற்நரகும்” 

ன்று கூநறணரர்கள்.  (10) 

 

இரறன் திரட்கபில் எனரண ரசறர் கூறுகறன்நரர்: 
இரம் ரிர ங்கஷப ஶரக்கற, “ீங்கள் உனந்றக் வகரண்டினக்கும் ஶதரது 
ரன் உங்கஷப அஷத்ரல், ீங்கள் சரப்திட்டு னடினேம் ஷ ழுந்து 
ிடரீர்கள்”ன்நரர்கள்.  

 

தன டஷகள் ரங்கள் உனந்றக் வகரண்டினக்கும் ஶதரது இரம் 
ங்கஷப அஷப்தரர்கள். 'சரப்திட்டுக் வகரண்டினக்கறன்நரர்கள்' ண 
அர்களுக்குக் கூநப்தட்டதும் 'னடித்து ிட்டு ரனங்கள்' ன்று கூறுரர்கள்.  
(11) 
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எனனஷந எனர் இரறடம் ந்து மனரம் கூநறிட்டுச் வசரன்ணரர்: “ரன் 
ங்கஷபனேம் ங்கள் ந்ஷர், னெரஷர்கஷபனேம் ஶசறக்கும் எனன். 
இப்ஶதரது ரன் யஜ் கடஷஷ றஷநஶற்நற ிட்டு னகறன்ஶநன். ஆணரல் 
ணது தம் அஷணத்தும் னடிந்து ிட்டது. ணக்கு ீங்கள் உி வசய் 
ினம்திணரல், ணது ஊஷப் ஶதரய்ச் ஶசர்ற்கரக சறறு வரஷகப் தம் 
ரனங்கள்” ன்றும், “ரன் ணது ஊரில் ஷரணன் அல்ன. ஆணரல், 

இப்ஶதரது ஶஷரணணரக உள்ஶபன். ரங்கள் ணக்குக் வகரடுப்தஷப் 
ஶதரன்நவரன தங்ஷக அங்கு ரன் மகர வசய்ஶன்”ன்றும் கூநறணரர்.  

 

இஷக் ஶகட்ட இரம் ழுந்து ஶவநரன அஷநக்குச் வசன்று இனதறு 
ீணரர்கஷப டுத்து, கவுக்கு ஶனரல் ம் ஷகஷ ீட்டிச் வசரன்ணரர்கள். 
“இந் இனதறு ீணரர்கஷபனேம் டுத்து உங்கள் திரத்றற்கு ஷத்துக் 
வகரள்ளுங்கள். ஊஷ அஷடந்தும் இது ஶதரன்நவரன தங்ஷக ன் 
ப்தினறனந்து சகர வசய்து அசறறல்ஷன” ன்நரர்கள்.  

 

அம்ணிஶர ீணரர்கஷபப் வதற்றுச் வசன்ந தின் இரம் அவ்ஷநினறனந்து 
து இடத்றற்கு ந்ரர்கள். அப்ஶதரது ஶரர்கள் “இரஶ! அம்ணிர் 
ங்கபிடறனந்து ீணரர்கஷபப் வதறும் ஶதரது அர் ங்கஷபக் கரக்கூடரது 
ன்தற்கரகர இவ்ரறு வசய்ீர்கள்?” ணக் ஶகட்டணர்.  

 

அற்கு இரம், “அம்ணிர் ணக்குத் ஶஷரணஷக் ஶகட்டுப் வதறும் ஶதரது 
அர் வட்கப்தடுஷ ரன் தரர்க்கக் கூடரது ன்தற்கரகஶ இவ்ரறு 
வசய்ஶன்” ன்நரர்கள்.  (12) 

 

இரம்கள் ம் ஶரர்கஷபப் திற்றுிப்தறலும் அர்களுக்கு ஶர்றஷக் 
கரண்திப்தறலும் ஈடுதரடு கரண்தித்ஶரடு, ஶதரறப்தஶரடு ரத்றம் றன்று 
ிடரல், அர்கபது டடிக்ஷககள் அஷணத்ஷனேம் கண்கரித்தும் 
ந்ரர்கள். க்கபின் ரழ்ில் திஷவரன்று குறுக்கறடும் ஶதரது அஷ 
திஷவணக் கூநற அறனறனந்து ீளுற்கரண றனஷநகஷப அர்களுக்குச் 
வசரல்னறக் வகரடுத்ரர்கள். 
 

இரம் ரிரின் சலடர்கபில் எனரண சுஷனரன் அல் ஜஃதரி கூறுகறன்நரர்:  
ரன் சறன ஶஷகளுக்கரக இரறடம் வசன்நறனந்ஶன் ன் ிடம்  னடிந்து 
டீு வசல்ன அனுற ஶகட்ட ஶதரது இரம் ன்ஷணத் ம் டீ்டில் ங்குரறு 
தித்ரர்கள்.  
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தின்ணர் இரம் ன்ஷண அஷத்ன் திகரம் அன்ணரஶரடு; டீ்ஷட 
ஶரக்ஷக டந்து வசன்ஶநரம். அது ரஷன ஶம். றில் இரனஷட 
திரட்கள் கட்டட ஶஷனவரன்நறல் ஈடுதட்டுக் வகரண்டினந்ரர்கள். 
அர்களுக்கறஷடில் என னறனம் கரப்தட்டரர்.  

 

அப்ஶதரது இரம் “ரர் அர்?” ண ிண, “அர் து கூனறக்கரர். ஶஷன 
னடிந்தும் அனக்கு ரது வகரடுப்ஶதரம்” ன்று அர்கள் கூநறணர்.  

இரம், “அது கூனறஷப் ஶதசறத் ீர்ரணித்ீர்கபர?” ண ிண, “இல்ஷன. 
வ்பவு வகரடுத்ரலும் அர் ற்றுக் வகரள்ரர்” ன்நணர். 
 

இஷக் ஶகட்டதும் இரம் ஆச்சரினம் ஶகரதனம் அஷடந்ரர்கள். “ஶகரதப்தட 
ஶண்டரம்” ன்று ரன் அர்களுக்குக் கூநறஶணன். அற்கர்கள்: 
 

“ந்வரன வரறனரபிஷனேம் அது கூனறஷ றர்ிக்கரது ஶஷனக்கு 
அர்த் ஶண்டரம் ண தன டஷகள் ரன் இர்களுக்குக் கூநறனேள்ஶபன். 
வ்ி னன் ஶதச்சுறன்நற எனஷ ஶஷனக்கு அஷத்து, இறுறில், 

வகரடுக்கும் கூனறஷ ிட னென்று டங்கு அறகரகக் வகரடுத்ரலும் கூனற 
குஷநரகக் வகரடுத்ரகஶ அர் றஷணப்தரர். ரநரக அனடன் ஶதசற 
கூனறஷ றர்ித் தின் இறுறில் அஷக் வகரடுத்ரல், உடன்தடிக்ஷகின் 
திகரம் வசய்ஷிட்டு அர் சந்ஶரப்தடுரர். அத்ஶரடு, இறுறில் 
குநறப்திட்ட வரஷகஷ ிட அறகரகக் வகரடுத்ரல், ஶதசறஷ ிட 
அறகரகக் வகரடுத்ஷிட்டு அர் ணது ன்நறஷத் வரிிப்தரர்” ன்று 
கூநறணரர்கள்.  (13) 

 

இரறன் றக வனங்கற ஶரர்கபில் எனரண அஹ்த் இப்னு அதிஸ்ர் 
தமந்ற அநறிக்கறன்நரர்:  

 

ரனும் ஶறு னென்று ஶதனம் இரறடம் வசன்று சறன ிஶம் 
அர்களுடன் உஷரடிஶணரம். தின் ரம் இனப்திடங்களுக்குச் வசல்ன ழுந் 
ஶதரது, இரம் ன்ஷண ஶரக்கற 'அஹ்ஶ! ீர் வகரஞ்சம் இனப்தீரக' 

ன்நரர்கள்.  

 

ன்னுடன் இனந்ர்கள் வசன்றுிட்டணர். ரன் இரறடம்  இனந்ஶன். 
ன்ணிடம் இனந் ஶகள்ிகளுக்வகல்னரம் இரறடறனந்து தறல்கஷபப் 
வதற்றுக் வகரண்ஶடன்.  
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இின் என தகுற கறந்து. ிஷடவதறுற்கரக ழுந் ஶதரது 
“ஶதரகறன்நீர? அல்னது இங்கு ங்குகறன்நீர?” ணக் ஶகட்டரர்கள். ரன், 

“அஷணத்தும் ங்கள் சறத்ம். ஶதர ன்நரல் ஶதரகறஶநன். இன ன்நரல் 
இனக்கறஶநன்” ன்று கூநறஶணன்.  

 

இரம் ன்ஷணத் ங்குரறு தித்து ஏர் இடத்ஷ சுட்டிக் கரட்டி „இங்ஶக 
தூங்கனரம்‟ ணக் கூநற ிட்டு து அஷநக்குச் வசன்நரர்கள்.  

 

ரன் கறழ்ச்சறின் கரத்ரல் சுஜழதுக்குச் வசன்று, “இந் திகபரரின் 
தம்தஷில் உறத் அல்னரஹ்ின் அத்ரட்சறக்கு திிஷட வசய்ற்கரக 
தனர் ந்தும் ன்ஷண ினம்தித் ஶர்ந்வடுத்ற்கு அல்னரஹ்வுக்கு ன்நற 
வசலுத்துகறன்ஶநன்” ன்று திரர்த்றத்ஶன்,  

 

சஜ்ரினறனந்து ழும்ன னன் இரம் ீண்டும் ந்றனப்தஷ உர்ந்து 
றடீவண சுஜழறனறனந்து ழுந்ஶன். அப்ஶதரது , இரம் ன் ஷகஷப் திடித்து 
வதுரக அழுத்ற ிட்டுச் வசரன்ணரர்கள்: 
 

“அஹ்ஶ! அீனல் னஃறணனீ் அலீ ம் வனங்கற ஶரர்கபில் எனரண 
சஃசஆ இப்னு வசௌயரன் ன்தஷ ஶரய் ிசரரிக்கச் வசன்நரர். அர் 
அீனல் னஃறணஷீணக் கண்டதும் ழுந்து றற்க னற்சற வசய்ரர்.  

 

அப்ஶதரது அீனல் னஃறணனீ் சஃசஆஷ ஶரக்கற, „ரன் உம்ஷ சந்றக்க 
ந்ற்கரக ீர் ற்நர்கபிடம் வதனஷடித்துக் வகரள்ப ஶண்டரம். 
அரது ரன் உன்ஷணப் தரர்க்க ந்ஶன் ன்தற்கரக ற்நர்கஷப ிட 
ீர் உர்ந்ர் ஆக னடிரது. ணஶ, இஷநஷணப் தந்து வகரள். அனுக்கு 
அடிதிந்து ரழ்ந்ரல், அன் உக்கு உர்ந் அந்ஸ்து திகஷபத் 
னரன்‟ ன்று கூநறணரர்கள். (14) 

 

ந்வரன கரினேம் சறநந் ற்கனங்கபின் இடத்ஷ அஷடரட்டரது 
ன்தஷ து வசரல் வசனறன் னெனரக இரம் அலீ அம்ணினக்குப் 
ஶதரறத்ரர். அத்ஶரடு ரம் ந்ச் வசலுக்கரகவும் எனஶதரதும் 
வதனஷடிக்கக் கூடரது. அது ரம் இரறன் அன்ஷதனேம் ஆசலர்ரத்ஷனேம் 
வதற்நறனந்ரலும் சரிஶ. எனஶதரதும் ரம் அன் னெனம் ற்நர்கஷப ிட 
சறநந்ர்கபரகவும் கன னடிரது. 
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ஆட்சறரபர்களுடன் 

 

இரம் அலீ இப்னு னெமர ரிர அஷனயறஸ் மனரம் இரரக இனந் 
கரனகட்டம் யரனொன் அல் ீத், அது இண்டு திள்ஷபகபரண அீன், 

ஃனென் ஆகறஶரரின் ஆட்சறகரனரக இனந்து. அரது யரனொன் ீறன் 
கஷடசறப் தகுறின் தத்ரண்டுகள் அீனுஷட ஆட்சறக் கரனத்றல் 
ந்ரண்டுகள், ஃனெணது ஆட்சறக் கரனத்றல் ந்ரண்டுகள். 
 

யரனொனுடன் 

இரம் ரிர அஷனயறஸ் மனரம் ம் ந்ஷ இரம் கரறறன் 
யரத்றற்குப் திநகு து இரத் வதரறுப்ஷத வ்ி அச்சனம் 
கனக்கனம் இன்நற ற்றுக் வகரண்டன் திநகு, தகறங்கரக சனெகத்ஷ 
றடரத்த் வரடங்கறணரர்கள்.  யரனொன் ீறன் கரனத்றன் அசறல் 
சூழ்றஷனகள் க்களுக்கு தத்ஷ ற்தடுத்துரக இனந்ரல், இரறன் 
வனங்கற ஶரர்கள் இரறன் இந் கனக்கற்ந, அச்சற்ந திகபரல் 
அர்கபின் உினக்கு ஆதத்து ிஷக்கூடுவணப் தந்ரர்கள்.  

 

சப்ரன் இப்னு ஹ்ர கூறுகறன்நரர்: 
இரம் ரிர து ந்ஷின் யரத்றற்குப் திநகு சறன ரர்த்ஷகள் 
வசரன்ணரர்கள். ரம் அர்கபது உினக்கு ரது றகழ்ந்து ிடுவணப் 
தந்து ிட்ஶடரம். இணரல், ரம் அர்களுக்குக் கூநறஶணரம்: “றகப் வதரி 
ிடங்கஷப தகறங்கரக கூறுகறநரீ்கள். ஆணரல், ரம் இந் 
அறரக்கரணரல் ங்களுக்கு ரது ஆதத்து ற்தடுவண அஞ்சுகறன்ஶநரம்” 

 

அற்கு இரம் “அன் ினம்திது ஶதரன்று ணது றட்டங்கஷபத் ீட்டிக் 
வகரள்பட்டும். இணரல் ணக்கு என்றும் ற்தடப் ஶதரறல்ஷன”  (15)ன்று 
கூநறணரர்கள்.  

 

னயம்த் இப்னு சறணரன் வசரல்கறன்நரர்: 
யரனொனுஷட ஆட்சறக் கரனத்றல் ரம் இரறடம் கூநறஶணரம். “ரங்கள் 
ங்கபது ந்ஷின் இடத்றல் அர்ந்துள்பரீ்கள்.  யரனொனுஷட ரபில் 
இன்னும் குனற துபித் துபிரக டிந்து வகரண்டினக்கறநது.' அற்கு இரம் 
வசரன்ணரர்கள்: 
“ரன் இவ்ரறு ங்கரது, கனங்கரது, தப்தடரது இனப்தற்கு தி 
மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அர்கபின் வதரன்வரறரன் கரம். 
அர்கள் என னஷந கூநறணரர்கள்.: 
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“அனஜஹ்ல் ன் ஷனினறனந்து என னடிஷக் கூட குஷநக்க னடிரது. 
அவ்ரறு குஷநத்து ிட்டரல், ரன் திில்ஷன ன்தற்கு ீங்கள் 
சரட்சறரபர்கபரக இனந்து வகரள்ளுங்கள்.' 
 

ரன் வசரல்கறன்ஶநன் “யரனொன் ன் ஷனினறனந்து என னடிஷக் கூட 
கஷபந்து ிட்டரலும் ரன் இரறல்ஷன ன்தற்கு ீங்கள் சரட்சறரபர்கபரக 
இனந்து வகரள்ளுங்கள்” (16) 

 

இரம் கூநறது ஶதரன்று இரனக்கு அீற ிஷபிப்தற்கு ந்வரன 
சந்ர்ப்தனம் யரனொனுக்குக் கறஷடக்கில்ஷன.; ஈரணின் கறக்குப் தகுறில் 
ற்தட்ட கனத்றன் கரரக ணது தஷடகஶபரடு குரசரனுக்கு வசல்ன 
ஶண்டி றர்ப்தந் றஷன யரனொனுக்கு ற்தட்டது. இவ்ரறு வசன்நர் 
இஷடில் சுகணீஷடந்து யறஜ்ரி 193ல் தூஸ் கரில் ித்ரர்.  

 

அீனுஷட கரனம் 

 

யரனொனுஷட த்றற்குப் திநகு ஆட்சற ிடத்றல் அீனுக்கும் 
ஃனெனுக்கும் இஷடில் கடும் கனத்து ஶறுதரடுகஶபரடு கரறுகளும் 
ற்தட்டண. யரனொன், அீஷண ணக்குப் திநகு னம் கலீதரவண றணம் 
வசய்றனந்ரர். இன்னும் அீனுக்குப் திநகு ஃனென் கலீதரரக 
ஶண்டுவணவும் அணிடம் உறுறவரற வதற்நறனந்ரர்.  

 

அத்துடன் அீனுஷட ஆட்சறக் கரனத்றல் வகரரசரன் ரறனம் ஃனெனுஷட 
வதரறுப்தில் இனக்க ஶண்டுவணவும் கூநறினந்ரர். ஆணரல், அீன் 
யரனொணின் த்றற்குப் திநகு யறஜ்ரி 194இல் ஃனெஷண இபசர் 
திினறனந்து ீக்கற ிட்டு ணது கன் னெமரஷ இபசணரக்கறணரர்.   
(17) 

 

இறுறில் அீனுக்கும் ஃனெனுக்குறஷடில் இத்க் கனங்கள் 
உனப்வதற்நண. இன் ிஷபரக, யறஜ்ரி 198இல் அீன் வகரஷன வசய்ப்தட்டு 
ஃனென் ஆட்சற தடீம் நறணரர். 
 

இரம் ரிர, ஆட்சறில் கனங்கள் ற்தட்ட கரனத்ஷ றகவும் தன்தடுத்ற 
ம்ஷப் தின்தற்றுதர்களுக்கு ரர்க்க அநறவுகஷபப் ஶதரறத்து அர்கஷப 
ன்கு திற்றுித்ரர்கள்.  
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ஃனெனுஷட கரனத்றல்  

 

ஃனென் அப்தரசற கலீதரக்களுள் றகவும் அநறரபிரகவும் 
ந்றசரனறரகவும் கரப்தட்டரர். ரர்க்க சட்டக் கஷனிலும் ஶறுதன 
கஷனகபிலும் அர் ஶர்ச்சற வதற்நறந்ரர். இணரல், சறன அநறஞர்கபிடம் 
ர்க்கம் னரிவும் னஷணந்ரர்.  

 

சகரனத்றற்ஶகற்ந அநறவு அரிடம் கரப்தட்டரல், அது அது ணித் 
ன்ஷற்ந ந்றங்கஷப னன்வணடுத்துச் வசல்ன அனக்கு உிரக 
அஷந்து. அவ்ரநன்நற; எனஶதரதும் இஸ்னரத்ஷ ஶசறத்து இஸ்னரறணரக 
இனந்ர் அன்று. து வ்ரறு இனந் ஶதரறலும் ந்றம், அறரம், 

அட்டூறம், இறரண வசல்கபில் ஈடுதடல் ஶதரன்நற்நறல் ற்ந 
கலீதரக்கஷப ிட ித்றரசப் தடில்ஷன.  

 

இனந்தும் ஃனென் ற்ந கலீதரக்கஷப ிட க்கபிடம் றகவும் 
ச்சரிக்ஷகனேடன் டந்து வகரண்டரர். ன் னகஸ்துறரல் அறகரக தர 
க்கஷப ரற்நறக் வகரண்டினந்ரர். ணது ஆட்சறக்குத் ஶஷரண 
ீர்ப்னகஷபப் வதறுற்கரக ரர்க்க அநறஞர்களுடன் அர்ந்து ஆஶனரசறப்ததும் 
கனந்துஷரடுதும் அது க்கரக இனந்து. 
 

ஃனென் கூடுனரக கரற ஹ்ர இப்னு அக்மம் னும் ீங்கு ணப்தரங்கு 
வகரண்டினந் ணினடன் ஶசர்ந்றனந்ரர். இது ஃனெணின் ரர்க்கப் தற்நற்ந 
ன்ஷக்கும் ஶரசரண வசல்கபில் ஈடுதட்டற்கும் சறநந் டுத்துக் 
கரட்டரகும்.  

 

வணணில், ஹ்ர இப்னு அக்ம் க்கள் த்றில் றக ஶரசரண என 
ணிவண திதல்ம் வதற்நறனந்ரர். அது ீங்குகஷப  ழுதுற்கு 
ஶதஷண கூட வட்கப்தடுகறநது. இனந்தும் ஃனென் இ'ஷக எனனடன் 
ஶசர்ந்றனந்ரல் அர்கள் தள்பி, குபினஷந, ஶரட்டத்துத் ஶரர்கள் ண 
கிக்கப்தடுகறன்நணர். ஶலும், அஷ இஸ்னரற சனெகத்றன் உர் ீறசர் 
னும் திிலும் அர்த்ற அனடன் அசறல் ிகரங்கபில் 
ஆஶனரசஷணகஷபனேம் வதற்நரர்.  (18)  

 

ஃனெனுஷட கரனத்றல் கல்ி ஶஶனரட்டரக ினத்றஷடந்து. 
அநறஞர்கள் ஆட்சறக் கூடத்றற்கு அஷக்கப்தட்டு வகௌிக்கப் தட்டரர்கள். அது 
திற்கரனத்றல் அநறஞர்கஷபனேம் ஆய்ரபர்கஷபனேம் ன் தக்கம் 
ஈர்த்வடுப்தற்கு ஏர் உந்து சக்றரக அஷந்து. தரடங்களும் ர்க்க 
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னஷநகளும் எழுங்குதடுத்ப்தட்டஶரடு அஷப் தற்நற சம்தரஷகள் 
அஷணத்து இடங்கபிலும் இடம்வதற்நது கண்வகரள்பரக் கரட்சறரகத் 
ஶரன்நறது. 
 

அத்ஶரடு ஃனென் ீரக்கபிணதும் இரறன் ஆரபர்கபிணதும் 
ஆஷத் றட்டுற்கரக தன றகபில் னற்சற வசய்ரர். உரரக, 

அீனல் னஃறணனீ் அலீ அஷனயறஸ் மனரம் ரன் திர்கபின் -
மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற- திறறறரக இனப்தற்கு றகத் 
குறரணர்கள் ன்று ஶதசத் வரடங்கறணரர்.  

 

னஆிரஷ சதிப்தஷனேம் றர்ப்தஷனேம் உத்றஶரகனர்ரண 
கடஷரக்கறணரர். யஸ்த் தரத்றர மனரனல்னரயற அஷனயர ிடம் 
இனந்து அதகரிக்கப்தட்ட 'தக்” னும் ஶரட்டத்ஷ அர்கபது 
குடும்தத்றணர்களுக்கு ீட்டுக் வகரடுத்து, ணது அன்ஷதனேம் ஆஷனேம் 
இரம் அலீின் குடும்தத்றணனக்கு வபிப்தடுத்றக் கரட்டிணரர்.  (19) 

வதரதுரக ஃனென், யரனொனுஷட டடிக்ஷககஷபனேம் அது 
அட்டூறங்கஷபனேம் கணித்து, க்கள் த்றில் கனங்கள் தும் ழுந்து 
ிடரல், அர்கபது கன ண்ங்கஷப அர்கபிடறனந்து கஷபந்வநற 
னற்சற வசய்ரர். ப்ஶதரதும் கறனரதத்வனும் ரகணத்றல் ரஶண திரம் 
வசய் ஶண்டுவன்தற்கரகஶ இந் ற்தரடு. ரட்டினறனக்கும் குஷநகஷப 
றர்த்ற வசய்து ற்ந அசர்கபில் ரன் ித்றரசரணன் ண ன்ஷணக் 
கரண்திப்தற்கரக சறன அதிினத்ற ற்றும் சலர்றனத் ிகரங்கஷபனேம் 
ற்நர்கபின் வதரறுப்தில் ிட்டரர்.  

 

அசறன் ரரிசரக 

 

ஃனென் ன் சஶகரர் அீஷண அறத்வரறத்து ிட்டு சறம்ரசணத்றல் அ, 

அது வதனம் ததப்ஷத ற்தடுத்றது. அரது அப்தரசற ஆட்சறின் 
ஷனகரண தக்ரறல் இனந் அப்தரசற ஆரபர்கள் அீஷணஶ 
ினம்திணரர். அர்கள் ஃனெணது ஆட்சறஷ உகந்ரகக் கனில்ஷன. 
இணரல் வரடர்ச்சறரக கடும் திச்சறஷணகள் ழுந்ண.  

 

ஶவநரன னநம் அனிரக்கபின் ழுச்சற ஃனெனுஷட அசுக்கு றகப் 
வதனம் தத்ஷக் வகரடுத்து. வணணில், யறஜ்ரி 199இல் அனனீ்கபில் 
எனரண னயம்த் இப்னு இப்ரயமீ் தரதர ன்தர் அனஸ்மரர 
ன்தனடன் இஷந்து கறபர்ச்சற வசய்ரர். அனனீ்கபில் ஶவநரன 
குழுிணர் ஈரக்கறலும் யறஜரசறலும் தன ழுச்சறகஷப ஶற்வகரண்டணர்.  
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அப்தரசறர்கபின் தனணீத்றணரலும் அீனுக்கும் ஃனெனுக்கும் இஷடில் 
ற்தட்ட கரறுகபரலும் அஷணத்து ிடங்களும் அங்குறங்கும் கும்திக் 
கறடந்ண. அற்ஷந இர்கள் ன்கு தன்தடுத்றக் வகரண்டணர். அத்ஶரடு சறன 
னக்கற கங்கஷபனேம் ம் கட்டுப்தரட்டின் கலழ் வகரண்டு ந்ணர். கூதர 
வரடக்கம் வன் ஷனேம் கனங்களும் கறபர்ச்சறகளும் கரப்தட்டண. 
ஃனென் ணது ிடரனற்சறிணரல் இக் கறபர்ச்சறகஷப னநறடித்ரர்.  (20) 

 

ஶலும் ஈரணிர்கள் கூட அனினக்கு சரர்தரக கறபர்ச்சற வசய்தும் 
சரத்றரக இனந்து. வணணில், ஈரணிர்கள் அீனல் னஃறணனீ் அலீ -
அஷனயறஸ் மனரம்-  குடும்தத்றணர்கபின் உரிஷ தற்நற; ம்திக்ஷக 
வகரண்டினந்ணர். அப்தரசறர்கபின் ஆம்த கட்ட டடிக்ஷககபில் கூட 
உஷர அஷசக் கிழ்ப்தற்கரக, தி மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற 
அர்கள் ீதும் அர்கபது குடும்தத்றணர்கள் ீதும் க்கள் வகரண்டினந் 
தற்ஷந ன்நரகஶ தன்தடுத்றணரர்கள்.  

 

ஃனென் னத்றசரனறரகவும் ந்றசரனறரகவும் இனந்ஷரல் இஷ தற்நற 
ன்கு சறந்றத்ரர். அரது அசுப் வதரறுப்ஷதஶர அல்னது ரரிசு 
உரிஷஷஶர இரம் ரிர ஶதரன்ந எனனக்குக் வகரடுத்து ணது அஷச 
உறுறப்தடுத்றக் வகரள்ப ஶண்டுவண றட்டறட்டரர். அத்துடன் இன் 
னெனரக அசுக்கு றரண கறபர்ச்சறகபில் ஈடுதடும் அனிர்கஷப 
சரபிக்கவும் அர்கபது ினப்தங்கஷப என்று றட்டி ஈரணிர்கஷபக் கூட 
ணது அஷச ற்றுக் வகரள்ப ஷப்தற்கும் ற்தரடுகள் வசய் 
னடினேவணவும் ம்திணரர்.  

 

இங்கு ஆட்சறஷஶர அல்னது ரரிசரக இனப்தஷஶர இரனக்கு ிட்டுக் 
வகரடுப்தது வறும் அசறல் ந்றரகஶ இனந்து ன்தது வட்டத் 
வபிரகறன்நது. அவ்ரநறல்ஷனவணில் ஆட்சறப் வதரறுப்னக்கரக ணது 
சஶகரஷணக் வகரஷன வசய் எனர் ணது ணிப்தட்ட ரழ்ில் 
வ்ிரண தரங்கள், ஶரசரண வசல்கபினறனந்து ன்ஷணத் டுத்துக் 
வகரள்பர எனர் றடீவண ன்ஷண ஆட்சறினறனந்து ீக்கறக் வகரள்ரர? 

 

இரம் ரிர அஷனயறஸ் மனரம் ஃனெணின் இந் னன் வரறவுகஷப 
ற்றுக் வகரள்பரது ஃனெணின் ந்றத்றற்கும் சறனற்சறக்கும் சறநந் 
டுத்துக் கரட்டரகும். வணணில், ஃனென் ணது வசரல் வசனறல் 
உண்ஷரபணரக இனந்றனந்ரல் எனஶதரதும் இரம் ன்ஷணத் ிந 
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ஶறு எனனம் குற இல்னர ஶதரது; அசுப் வதரறுப்ஷத டுப்தறல் 
தரனகரக வதரடுஶதரக்கரக இனந்றனக்க ரட்டரர்கள். 
 

னரற்று டுகபில் ஶறு தன ஆரங்களும் ஃனெனுஷட வகட்ட 
ண்த்ஷ வபிரக டுத்துக் கரட்டுகறன்நண. அஷஷணத்ஷனேம் 
கூறுது இனரரல், ிபக்கத்றற்கரக என சறனற்ஷந கலஶ னகறன்ஶநரம்.  

 

ஃனென் இரஷ ன் கட்டுப்தரட்டுக்குள் ஷத்து, அது வசற்தரடுகள் தற்நற 
கல்கஷபத் னற்கரக சறன உபரபிகஷப றறத்றனந்ரன். இது 
இரறன் ீதுள்ப ஃனெணின் ிஶரத்ஷனேம் குஶரத்ஷனேம் 
ல்வனண்றன்ஷஷனேம் டுத்துக் கரட்டுகறன்நது. 
 

இரறடத்றல் றக வனங்கறர்கபில் எனரக இனந் யளமரம் இப்னு 
இப்ரயமீ் அல் ரீ ன்தர் இரம் “ர்ிற்கு” அஷத்துப்தடுற்கு 
னன்ணர் இரறன் சகன ிடங்கஷபனேம் வசய்தரக இனந்ரர். ஆணரல், 

இரம் ர்வுக்கு அஷத்து ப்தட்டன் தின் ஃனெனுஷட அஷச்சரக 
இனந் தழ்ல் இப்னு மஹ்னறன் வரடர்ன கறஷடத்தும் ரநறிட்டரர். 
அஷணத்து ிடங்கஷபனேம் ஷனேம் ஷநக்கரது அசஷக்கு அநறித்ரர். 
இணரல், ஃனென் அஷ இரறன் வய்ப்தரதுகரனணரக ஆக்கறணரர்.  

 

யளமரம் ணக்கு ினப்தரணர்கஷப ரத்றம் இரறடம் வசல்ன 
அனுறத்து இரஷக் கடும் கஷ்டத்றற்குள்பரக்கறணரர். இரனக்கு தரதுகரப்ன 
ஶண்டுவணக் கூநற றக வனக்கரண இடத்றல் இரஷ இனக்க ஷத்ரர். 
இணரல் இரறன் ண்தர்கபரலும் ஶசர்கபரலும் அர்கஷப சந்றக்க 
னடிரது ஶதரணது.  ஶலும் இரம் ம் டீ்டில் ஷப் தற்நறப் ஶதசறணரலும் 
அஷ யளமரம் உடணடிரக ஃனெனுக்கு கனநறித்ரர்.  (21) 

 

அன மல்த் ன்தர் இரறன் ீறனந் ஃனெணது ிஶரத்ஷனேம் 
குஶரத்ஷனேம் இவ்ரறு கூறுகறன்நரர்:  

 

“இரம் ரிர அஷனயறஸ் மனரம் தன அநறஞர்களுடன் ர்க்கம் னரிந்து 
அர்கஷப வன்ந ஶதரது, இஷநன் ீது சத்றரக இர் ஃனெஷண ிட 
ஆட்சற னரிற்கு குறரணஶ. ண க்கள் அஷணனம் வசரன்ணரர்கப. 
றஷனஷகஷபக் கணித்து வசய்றனுப்னற்கரக றறக்கப்தட்டினந் 
உபரபிகள் இஷண உடணடிரக ஃனெனுக்கு அநறித்ணர்.   (22) 
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 ஜஃதர் இப்னு னயம்த் இப்னு அல்அஷ்அஸ், இரம் குரசரணில் இனந் 
ஶதரது கடிங்கள் அனுப்தி ந்ரர். ன் கடிங்கஷபப் தடித்ன் திநகு 
ற்நர்கபின் ஷககளுக்குச் வசல்னரறனப்தற்கரக அற்ஷந ரித்து 
ிடுரறு அர் இரஷக் ஶகரரிணரர். இரனம் அம்ணிர் ணக்ஶகற்தடும் 
ஆதத்றனறனந்து அச்சற்நறனப்தற்கரக அரின் கடிங்கஷபப் தடித்ன் தின் 
ரித்து ந்ரர். (23) 

 

இரம் ரிர, ஃனெணின் னடிக்குரி ரரிசரக அநறிக்கப் தட்டினந் ஶதரது 
அஹ்த் இப்னு னயம்த் தமன்ற ன்தரின் தறல் கடித்றல் இவ்ரறு 
குநறப்திட்டரர்கள். “ீர் ன்ஷண சந்றப்தற்கரக அனுற ஶண்டிினந்ீர். 
ஆணரல், ன்ணிடம் னது றகவும் கஷ்டரகும். வணணில், இர்கள் ணக்கு 
றகவும் கடத்ஷத் னகறன்நரர்கள். ணஶ, ற்ஶதரது உன்ணரல் ன்ஷண 
சந்றக்க னடிரது. இணரஅல்னரஹ் றக ிஷில் ன்ஷண சந்றப்தது றக 
றக இனகுரகறிடு.;”  (24) 

 

சுனறக்க ஃனென், இரஷப் தற்நற அர் வகரண்டினந் வகட்ட 
ண்த்ஷ ன் குடும்தத்ரர்கபிடத்றலும் ணக்கு வனங்கறர்கபிடத்றலும் 
தன சந்ர்ப்தங்கபில் றகத் வபிரக கூநறனேள்பரர்.  

 

ஃனென் ணது ந்றரி சஷதில் எனரண அஹ்த் இப்னு வஹ்ரன் 
ன்தனக்கும், னடிக்குரி ரரிசரக இரஷ றறத்ஷ ஆட்ஶசதித் 
அப்தரசறர்கபின் என கூட்டத்றணனக்கும் தறல் வகரடுக்கும் ஷகில் 
கூநறணரர்:  

 

“இந் ணிர் ம்ஷ ிட்டுத் தூரக இனந்து க்கஷப அரின் தக்கம் 
அஷத்துக் வகரண்டினந்ரர். ஆணரல், அரின் அஷப்னப் திசரம் க்கு 
சரர்தரக இனக்க ஶண்டும், து ஆட்சறஷ ற்றுக் வகரள்ப ஶண்டும், 

ற்கரக அர் ரறட்டுக் வகரண்டினக்கறன்நரஶர அது அனக்கறல்ஷன, ஆட்சற 
க்குரிது ரன் ன்தஷ அரின் சறஷ்ர்களுக்குப் னரிஷக்க ஶண்டும் 
ன்தற்கரகஶ அனக்கு ரன் இப் திஷ ங்கறனேள்ஶபன்.; 
ினம்திஷச் வசய்னேரறு ரம் அஷ ிட்டுிடுஶரரணரல், க்கு 
றரக கறபர்ச்சறகள் ஶரன்நனரம். சறனஶஷப அஷத் டுக்கப் ஶதரற 
சறகள் ம்றடம் இல்னரது ிடனரம். அல்னது என றஷனஷ ஶரன்நனரம். 
அஷ றர்வகரள்ப சக்றற்று ிடுஶரம் ண அச்சம் வகரண்டினந்ஶன்.” (25) 

 

ணஶ, ஃனென் இரனக்கு அசு திஷஶர, னடிக்குரி உரிஷஷஶர 
வகரடுப்தறல் ல்வனண்ம் வகரண்டினக்கில்ஷன, ரநரக, இந் அசறல் 
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ிஷபரட்டில் அர் ஶறு ஶரக்கங்கஷபஶ வகரண்டினந்ரர். என னநம் 
இரஷ ணது றஷனப்தரட்டுக்குக் வகரண்டு ந்து அர்கபின் 
இஷநச்சத்ஷனேம் தரிசுத்த் ன்ஷஷனேம் அந்ஸ்ஷனேம் ரசுதடுத் 
ினம்திணரர். றுனநம் ரன் னன்ஷத் இண்டு ஶண்டுல்கபில் (கறனரதத் 
அல்னது ினரத்) என்ஷந ஃனென் ினம்திரறு இரம் ற்றுக் 
வகரண்டினந்ரல், அது ஃனெனுக்குச் சரர்தரக னடிந்றனக்கும்.  

 

அரது இரம் கறனரதத்ஷ ற்றுக் வகரண்டினந்ரல் றச்சரக ஃனென் 
ரஶண னடிக்குரி ரரிசரக இனப்தரர். அணரல் ணது அஷச தனப்தடுத்றக் 
வகரண்ட தின், ஷநனகரண ணது சறத்றட்டத்றணரல் இரஷ 
எதுக்கறினப்தரர். இரம் னடிக்குரி உரிஷஷ ற்றுக் வகரண்டரல் 
ீண்டும் ஃனெனுஷட ஆட்சற றஷனத்து றற்தற்கு ஷகவரப்தம் இட்டுக் 
வகரடுத்ரய்ப் ஶதரய்ிடும். 
 

ஆணரல், இரம் உண்ஷில் னென்நரது றஷத் வரிவு வசய்ரர்கள். 
தனரத்கரத்றணரல் னடினேரிஷஷ ற்றுக் வகரண்டரலும் ணிப்தட்ட 
னஷநில் ஃனெனுஷட இனக்கறல் அகப்தடரது இனப்தற்கரகவும் 
ஃனெனுஷட அசு அறரக்கர அசு ன்தது க்களுக்கு வபிரக 
ஶண்டும் ன்தற்கரகவும் இரம் என ணிப்தட்ட னஷநஷக் ஷகரண்டு 
அன்தடி து டடிக்ஷககஷப அஷத்துக் வகரண்டரர்கள்.  

 

ீணரினறனந்து ர்வ் ஶரக்கற 
 

ஶஶன கூநறது ஶதரன்று ஃனென் ன் அசறல் இனரதத்றற்கரகவும் வதனம் 
அநறஞர்கஷபனேம் ீர்கஷபனேம் இஷநஶசர்கஷபனேம் வகரண்டினந் 
அனிர்கஷப ணது ஆட்சறஷ ற்றுக் வகரள்பச் வசய்ற்கரகவும் 
சனெகத்ஷ குநறப்தரக இரஷ ஶசறக்கறன்நர்கஷப ன் தக்கம் கச் 
வசய்ற்கரகவும் இரஷ ீணரினறனந்து ர்வுக்கு அஷத்து  னடிவு 
வசய்ரர்.  

 

ஃனென் வபிில் றகவும் ல்னரகவும், தடக்கரகவும் டித்ரல் சறன 
சங்கபில் இரனக்கு வனக்கரண என சறன ஶசர்களும் ரந்ணர். 
இணரல், இரம் து ஶரர்கபில் ரநக் கூடிர்கள் ணக் 
கித்ர்கஷப ஶரக்கற, “ஃனென் வசரல்ஷக் ஶகட்டு 
வதனஷடிக்கரீர்கள். ரநரீர்கள். இஷநன் ீது ஆஷரக ரன் 
ஃனெணரல் ரன் வகரஷன வசய்ப்தடுஶன். இனந்தும் ரன் அறனறனந்து ஏடி 
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எறத்து ிட ரட்ஶடன். அந் ரள் னம் ஷ வதரறுஷரக இனப்ஶதரம்” 

ன்று கூநறணரர்கள்.  (26) 

 

ஃனென் ணது னடிக்குரி ரரிசரக இரஷப் திகடணப்தடுத்ற யறஜ்ரி 
இனதநரம் ஆண்டு ீணரினறனந்து ர்வுக்கு அஷத்து னரறு 
கட்டஷபிட்டரர்.  (27) 

 

ஃனெனுஷட ிஶசட தூதுர் ஜர இப்னு அதிஹ்யரக் கூறுகறன்நரர்: 
 

“ஃனென் ன்ஷண ீணர வசன்று இரம் ரிரஷ அஷத்து னரறு 
தித்து, இவும் தகலும் அஷக் கண்கரிக்குரறும் அர்கஷபப் 
தரதுகரக்கும் வதரறுப்ஷத ஶவநரனரிடம் எப்தஷடக்க ஶண்டரவணவும் 
கட்டஷபிட்டரர். கும் றரக ரல், தஸ்ர, அஹ்ரஸ், தரர்ஸ், றரக 
ர்ஷ ந்ஷட கட்டஷபிட்டினந்ரர். ரனும் அது கட்டஷபக்குப் 
திந்து ீணரினறனந்து ர்வ் ஷ இவும் தகலும் இரனடன் இனந்ஶன். 
இஷநன் ீது ஆஷரக அந் ரணிஷப் ஶதரன்று இஷநனுக்கு 
றதட்டு அஷணப் தப்தடக் கூடிரக ந்வரன ணிஷனேம் ரன் 
கரில்ஷன. இரம் ப்ஶதரதும் அல்னரஹ்ஷ றக்ன வசய்து 
வகரண்ஶடினந்ரர்கள்.  (28) 

 

„ரம் ீணரினறனந்து ர்வு ஷக்குனள்ப கறரங்களுக்குள் தஷந் 
ஶதரது அங்குள்ப ணிர்கள் அஷணனம் இரனக்கு திிஷட 
வசய்ற்கரக னண்டிடித்துக் வகரண்டு ந்ணர். அத்ஶரடு, ரர்க்க 
ிடங்கபில் அர்களுக்கு ற்தட்டினந் சந்ஶகங்களுக்கும் ஶகள்ிகளுக்கும் 
ரர்க்கத் ீர்ப்னம் ஶகட்டணர். இரனம் அர்களுக்குப் ஶதரதுரண ிபக்கத்ஷ 
வகரடுத்துக் வகரண்ஶடினந்ரர்கள். அத்ஶரடு, தி மல்னல்னரயள அஷனயற 
ஆனறயற அர்கபிடறனந்து து தரட்டணரர்கள் ற்றும் ந்ஷ னெனரக 
அநறிக்கப்தட்ட அறகரண யீஸ்கஷப அம்க்களுக்கு வசரல்னறக் 
வகரடுத்ரர்கள்  (29) 

 

அனயரறம் ஜஃதரி ன்தர் கூறுகறன்நரர்: 
ஜரஃ இப்னு அதி ஹ்யரக், இரஷ அஹ்ரஸ் றரக அஷத்து 
ந்ரர். இரம் அஹ்ரசறற்கு னம் வசய்ற ணக்குக் கறஷடத் ஶதரது ரன் 
இரஷ னன்னனரய் சந்றக்கச் வசணஶநன், ன்ஷண அர்களுக்கு 
அநறனகப்தடுத்றஶணன். அது ஶகரஷட கரனரக இனந்ரல் கடும் உஷ்ரக 
இனந்து. இணரல் இரம் கூட சுகணீஷடந்றனந்ரர்கள்.  
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தின் இரம் ன்ஷண ஶரக்கற ஷத்றஷ அஷத்து னரறு தித்ரர்கள். 
ரன் ஷத்றஷ அஷத்து ந்ஶன். இரம் ஷத்றனக்கு என 
ரத்ஷப் தற்நறக் கூநறணரர்கள். அஷக் ஶகட்ட ஷத்றர் „உம்ஷத் ி 
ஶறு னம் இத்ரத்ஷப் தற்நறக் கூந ரன் ஶகட்டறல்ஷன‟ ன்று 
கூநறிட்டு, „இத்ரம் இந்க் கரனத்றல் இந் இடத்றல் இல்ஷன‟ ன்று 
கூநறணரர்.  

 

அற்கு இரர்கள், “அப்தடிரணரல், கனம்ன டுத்து ரனங்கள்” ன்று 
கூநறணரர்கள். ஷத்றஶர, “கனம்ன டுப்தது, னன்ன கூநற ரத்ஷ 
டுப்தஷ ிட கடிணரணது. வணணில் இப்தனம் கனம்ன வசய்னேம் 
தனல்ன” ன்று கூநறணரர்.  

 

அற்கு இரம், “இஷிண்டும் இக்கரனத்றல் உங்கபது இந் இடத்றல் 
உள்பது” ணக் கூநறிட்டு, அனயரறஷ அஷத்து, ஷத்றஷ 
குபக்கட்டுக்கு அஷத்துச் வசல்லுரறு தித்ரர்கள். “குபக்கட்டுக்கு அப்தரல் 
ஏர் ஈத்த் ஶரட்டம் இனக்கும். அங்ஶக வசன்நரல் என கறுத் ணிஷக் 
கரண்தரீ்கள். அரிடம் கனம்ன இனக்கும் இடத்ஷனேம், குநறத் ரம் 
இனக்கும் இடத்ஷனேம் ஶகளுங்கள்” ன்றும் கூநறணரர்கள். 
 

ரம் இரம் கூநற அஷடரபங்கஷபக் வகரண்டு குநறத் இடத்றற்குச் வசன்று 
அவ்ின ரங்கஷபனேம் வகரண்டு ந்ஶரம். அதஶதரது இரம் 
அல்னரஹ்வுக்கு ன்நற கூநறணரர்கள்.  

 

தின் ஷத்றர் ன்ணிடம் இம்ணிர் ரவணக் ஶகட்டரர். ரன் 'தி 
மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அர்கபின் திள்ஷப' ன்ஶநன். 
ஷத்றர், “திரர்கபிடறனந் அநறவுகபில் தும் இரிடம் உண்டர?” ண 
ிணிணரர். அற்கு ரன், “ஆம். இப்ஶதரது சறன ிடங்கஷப ரம் 
கண்டுவகரண்ஶடரஶ. ஆணரல், அர் தில்ன” ன்ஶநன்.  

 

ஷத்றர், “அர் தினேஷட திறறறர?” ன்று ஶகட்டரர். “ஆம். தினேஷட 
திறறறகபில் எனர்” ன்று ரன் கூநறஶணன். இச்வசய்ற ப்தடிஶர 
ஜரவுஷட கரதுக்கு ட்டி ஶதரது, அர் ன் ஶரர்கஷப ஶரக்கற, “இன் 
தின்னும் இரம் இங்கு இனப்தரஶரணரல், க்கள் அஷணனம் அரிடம் 
ந்து ிடுரர்கள். உடணடிரக இரஷ இங்கறனந்து வகரண்டு வசன்றுிட 
ஶண்டும்” ணக் கூநற அங்கறனந்து ஶவநரன இடத்றற்கு அர்கஷப 
அஷத்துச் வசன்நணர்.  (30) 
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ஷரனரில்  

 

இரம் ஷரனரில் எனரின் டீ்டுக்குச் வசன்நரர்கள். அவ்டீ்டினறனந் 
வதண்வரனர் இவ்ரறு கூறுகறன்நரர்:  

 

“இரம் ரிர ஷரனனக்கு ந் ஶதரது, அன் ஶற்குப் தகுறில் 
னரரதரத் ண திதல்ம் வதற்நறனக்கும் இடத்றற்கு ந்து, தமந்ஶ ண 
அஷக்கப்தடும் ணது வதரி ந்ஷின் டீ்டுக்கு ந்ரர்கள். 
 

இரம் ன் வதரி ந்ஷஷத் ஶர்ந்வடுத்து அரின் டீ்டுக்கு ந்ன் 
கரத்ரல் ணது வதரி ந்ஷ தமந்ஶ ( ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டர்) ண 
வதர் சூட்டப்தட்டரர்.  

 

இரம் து டீ்டின் என னெஷனில் ிஷவரன்ஷந ரட்டிணரர்கள். அது 
என னடத்றன் தின் ரகற கணினேம் வகரடுக்கத் வரடங்கறது. த்ஷக 
ஶரரபினேம்; சுகம் னம் னும் றஷணப்னடன் அக்கணிஷ சரப்திட்டரல் அர் 
னற்நரகக் குஷடரர். இவ்ரறு தனர்; சரப்திட்டு ம் ஶரய்கபினறனந்து 
குஷடந்ணர்.  (31) 

 

இரனஷட ஶரர்கபில் எனரண அன மறனத் ய ீகூறுகறன்நரர்:  

“ரன் இரம் ரிரவுடன் இனந்ஶன். இரம் ஷரனரினறனந்து 
வபிரற்கரக சரம்தல் றநனஷட குறஷில் நற அர்ந் ஶதரது 
னயம்த் இப்னு ரதிஉ, அஹ்த் இப்னு அர்யத், ஹ்ர இப்னு ஹ்ர, 

இஸ்யரக் இப்னு நரயஷயற ஶதரன்ஶநரனம் உனரக்கபில் என 
கூட்டத்றணனம் இரஷச் சூழ்ந்து வகரண்டணர்.  

 

இரறன் குறஷின் கடிரபத்ஷப் தற்நறப் திடித்துக் வகரண்டு “ரங்களும் 
ரங்கபது ந்ஷர்கள் ஶதரன்று தரங்கபில் இனந்து தரிசுத்ரணர் ண 
ரம் சரட்சற கூறுகறன்ஶநரம். உங்கள் ந்ஷரரிடறனந்து ஶகட்ட என 
யீஷம க்கு வசரல்லுங்கள்” ண ஶகட்டுக் வகரண்டணர்.  

 

இரம் வசரன்ணரர்கள்:  

 

“ஜறப்ரீல் அஷனயறஸ் மனரம் அர்கள் வசரன்ணரக தி மல்னல்னரயள 
அஷனயற ஆனறயற அர்கள் கூநறனேள்பரர்கள்: “அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன்: 
றச்சரக ரஶண இஷநன், ன்ஷணத் ி ஶறு இஷநன் இல்ஷன. 
ஆகஶ ீங்கள் ன்ஷணஶ ங்குங்கள். உங்கபில் ர் 
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உபத்தூய்ஷனேடன் னரஇனரய இல்னல்னரஹ் ன்ந திரத்ஷக் 
கூறுகறன்நரஶர, அர் ணது தரதுகரப்தில் தஷந்து ிடுரர். ர் ணது 
தரதுகரப்திஶன தஷந்து ிடுகறன்நரஶர, அர் ணது ஶஷணினறனந்து 
அச்சம் ீர்ந்து ிடுரர்”  (32) 

.  

இந் யீஷம திகபரரிடம் இனந்து வசிடுத் இரம் அனறிடம் இனந்து 
தின்ணர் ந் எவ்வரன இரனம் அடுத்து னதனக்கு அநறித்துள்பஷ 
குநறப்திடத்க்கது. 
 

ற்வநரன அநறிப்தில், அந் கூட்டத்றனறனந்ர்கபில் எனரண இஸ்யரக் 
இப்னு ரயஷயற ன்தர் கூறுகறன்நரர்: இரம் ரிர ஶற்தடி யீஷமக் 
கூநறதின்ணர் சறநறது தூம் வசன்று ிட்டு தின் ம்ஷ ஶரக்கறச் 
வசரன்ணரர்கள்: 
 

“அல்னரஹ் எனன் ன்று ம்திக்ஷக வகரண்டரல், அணது 
ண்டஷணினறனந்து தரதுகரப்னக் கறஷடக்கும். ஆணரல், அற்கு சறன 
றதந்ஷணகள் உள்பண. அந் றதந்ஷணகபில் ரனும் எனன்.”  (33) 

 

அரது அல்னரஹ்ின் கத்துத்ஷப் னரக ற்தறல் தனவ்த், 

ற்றும் அஷணடுத்து இரத் தற்நற ம்திக்கனேம் அடங்கும். 
 

ஶறு சறன னரற்று டுகபில் அநறிக்கப்தட்டினப்தரது: இரம் இந் 
யீஷம வசரன்ண ஶதரது ஷரனர் க்கள் ( அக்கரனத்றல் ஷரனர் 
குரசரணின் றகப் வதரி ரட்டங்கபில் என்நரக இனந்து. அறல் அறக 
சணம் சறத்துக் வகரண்டினந்ணர். அது சறப்தற்கு ற்ந இடரகவும் 
கரப்தட்டது. தின் ங்ஶகரனறரின் தஷடவடுப்தில் அஷ அறந்து ிட்டண) 
இரஷக் கரடம் ஆஷசஶரடு அங்கு என்று ஶசர்ந்றனந்ரல், க்கபின் 
வரஷக அறகரித்து அர்கபின் அழுஷகக் குல்கபரலும் க்தரீ் 
னக்கங்கபரலும் தகல் ஶம் ஷ யீஸ் வசரல்ன னடிரது ஶதரய் 
ிட்டது. அணரல் ஷனர்களும் கரனரபரகளும்; க்கஷப ஶரக்கற, 
“க்கஶப! தி மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அர்கஷப அர்கபது 
குடும்தத்றணர் ிடத்றல் கஷ்டப்தடுத்ரீர்கள். அஷறரக இனங்கள்” ண 
கூக்குனறட்டரர்கள். இரம் அந்வனக்கடிக்கு த்றில் க்கபது ஆஷன 
றர்த்ற வசய்ற்கரக யீஷமச் வசரன்ணரர்கள். அப்ஶதரது சுரர் 24000 
ஶதஷணகள் இரனஷட ரர்த்ஷஷ ழு ஆத்ரகறண. (34) 

 

யி ஶலும் கூறுகறன்நரர்:  
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இரம் ஷரனரினறனந்து னநப்தட்டு யம்மர  ( 35)னும் இடத்ஷ அஷடந் 
ஶதரது இரஷ ஶரக்கற “ளுயர் ஆகறிட்டது, வரழுஶரர?” ன்நரர்கள். 
உடஶண இரம் குறஷினறனந்து கலஶ இநங்கற ண்ரீ் ஶகட்டரர்கள். 
ணினும் ம்றடம் ண்ரீ் இல்னரரல், இரம் து ஷககபிணரல் 
ண்ஷத் ஶரண்ட அறனறனந்து ஊற்றுக் கண்வரன்று வபிரணது. 
அத்ண்ரீினறனந்து அஷணனம் வுழுச் வசய்து வரழுரர்கள். அவ்வூற்றுக் 
கண் இப்ஶதரதும் கரட்சற னகறன்நது.  (36) 

 

இரம் சணரதரத் னுறடத்ஷ அஷடந் ஶதரது தரத்றங்கள் வசய்ற்கரக 
தன்தடுத்ப்தடும் ஷனடிில் றன்று, “இஷநர! இம்ஷனின் னெனரக 
க்களுக்கு திஶரசணத்ஷ ங்குரரக. ஶலும், அறனறனந்து 
வசய்ப்தடுகறன்ந தரத்றங்கபில் உணது அனஷபப் வதரறரரக” ன்று 
திரர்த்றத்து ிட்டு, அக்கல்னறனறனந்து ணக்கும் என தரத்றம் வசய்னேரறும், 

ணக்குரி உஷ அப்தரத்றத்றல் ரத்றம் சஷக்குரறும் 
கட்டஷபிட்டரர்கள். இரம் ப்ஶதரதும் சறநறபவு உவு உண்தரகஶ 
இனந்ரர்கள். (37) 

 

இரம், தூஸ் னும் கறரத்றல் யீத் இப்னு கஹ்தர ன்தனஷட 
டீ்டுக்கு ந்து அறல் யரனொன் ீத் அடக்கம் வசய்ப்தட்டினக்கும் 
இடத்றல்;  தஷந்ரர்கள். யரனொன் ீதுஷட கப்றுக்கு அனகறல் ம் 
ஷகரல் சறறு ஶகரடு என்ஷநக் கலநறிட்டுச் வசரன்ணரர்கள். “இது ணக்குரி 
இடரகும். இறஶன ரன் அடக்கம் வசய்ப்தடுஶன். இஷநன் ிஷில் 
இந் இடத்ஷ; ன்ஷண ஶசறப்தர்கள் ந்து வசல்லும் இடரக ஆக்குரன்” 

ன்று கூநறணரர்கள்  (38) 

 

இறுறரக இரம் ர்ஷ அஷடந்ரர்கள். ஃனென், இரஷ றகவும் 
ரிரஷனேடன் ஶற்று னறல்னர ணிப்தட்டஶரர் இல்னத்றற்கு 
அஷத்துச் வசன்நரர்.  (39) 

 

ஃனெணின் ஶரசஷண 

 

இரம் ர்ஷ அஷடந்ன் திநகு, ஃனென் இரனக்கு அனுப்தி வசய்றில் 
“ரன் ஆட்சறினறனந்து எதுங்கற அஷ ங்களுக்குத்  ினம்னகறன்ஶநன். 
ங்கள் கனத்து ன்ண?” ன்று ஶகட்டினந்ரர். இரம் அஷண ற்றுக் 
வகரள்பில்ஷன. ீண்டும் ஃனென் அனுப்தி கடித்றல், “ஆம்தத்றல் ரன் 
ிடுத் ஶண்டுஶகரஷப ரங்கள் ற்றுக் வகரள்பில்ஷன. ணஶ, 
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கட்டரரக ணது னடிக்குரி ரரிசரக இனக்க ற்றுக் வகரள்ளுங்கள்” ணக் 
ஶகட்டினந்ரர்.  

 

இரம் இஷண ற்தஷனேம் கடுஷரக றுத்ரர்கள். இறுறில் ஃனென் 
இரஷ ணிஷில் அஷத்துப் ஶதச ஆம்தித்ரர். அப்ஶதரது திரண 
ந்றரி தழ்ல் இப்னு மஹ்லும் உடணினந்ரர். 
 

ஃனென் ணது ஶதச்சறன் ஆம்தத்றல், “ஆட்சறஷனேம் னஸ்னறம்கபின் 
ிடத்ஷனேம் ங்கபிடம் எப்தஷடக்கறன்ஶநன்” ன்று கூநறணரர். இரம் 
ற்றுக் வகரள்பில்ஷன. ீண்டும் ணது ரரிசரக இனக்கச் சம்றக்குரறு 
ஶண்டிணரர். அஷனேம் இரம் ற்க றுத்துிட்டரர்கள். 
 

இறுறில் ஃனென், இரஷ ஶரக்கற, “உர் இப்னு கத்ரப் ணக்குப் திநகு 
ஆட்சறக்கரக ஆறுஶதர் வகரண்ட குழுவரன்ஷந ற்தடுத்றணரர். அர்கபில் 
எனர் உங்கள் தரட்டணரர் அலீ இப்னு அதீரனறப் ஆரர். திநகு உர், 

அர்கபில் எனர் இற்கு ரற்நம் வசய்ரல் அரின் ஷன 
துண்டரடப்தடும் ன்று கட்டஷபிட்டரர். இப்ஶதரது ரன் கூநறினப்தஷ 
ற்றுக் வகரள்ஷத் ி உங்களுக்கு ஶறுறில்ஷன. வணணில், ரனும் 
அஷத் ி ஶறு றஷக் கரில்ஷன” ன்று கூநறணரர்.  

 

இன் னெனம் இரனக்கு ஷநனகரண  அச்சுறுத்ஷன ஃனென் 
ிட்டரர். இரனம் தனரத்கரத்றணரல் ஶறு றின்நற வறுப்னடனும் 
அறனப்றனேடனும் னடிக்கு ரரிசு ன்ந அந்ஸ்துக்கு றதந்ஷணகஶபரடு 
சம்ம் வரிித்ரர்கள். 
 

“சறன றதந்ஷணகஷப னன்ஷத்து இஷண ற்றுக் வகரள்கறன்ஶநன். அரது 
தி றரக ரன் ன்ஷஷ ி ீஷஷத் டுப்தணரகஶர அல்னது 
ீறசணரகஶர கரறரகஶர அல்னது ரர்க்கத் ீர்ப்ன ங்குதரகஶர 
இனக்கரட்ஶடன். ரஷனேம் தி ீக்கம் வசய்ஶர, திில் அர்த்ஶர 
ரட்ஶடன். அசறன் ந்வரன ிடத்ஷனேம் ரற்நறஷக்கவும் ரட்ஶடன்” 

ன்று கூநறணரர்கள். ஃனென் அஷணத்து றதந்ஷணகஷபனேம் ற்றுக் 
வகரண்டரர். (40) 

 

இன்னெனம் ஃனென், இரஷத் ன் கட்டுப்தரட்டின் கலழ் ஷத்து, அர்கள் 
க்கஷப ம் தக்கம் அஷக்கரல் இனப்தற்கும், அனகீ்கஷப 
அஷறப்தடுத்ற ன் அறகரத்ஷ உறுறப்தடுத்றக் வகரள்பவும் றட்டறட்டரர்.  
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னடிக்குரி ரரிசரக 

 

நய்ரன் இப்னு மறனத் கூறுகறன்நரர்: 
 

“ரன் இரம் ரிர அஷனயறஸ் மனரம் அர்கபிடம் வசன்று, „திின் 
னல்ஶ! ரங்கள் ஃனெணது திஷ ற்றுக் வகரண்டரல், சறன ணிர்கள், 

ரங்கள் உனக ஆசரதரசங்களுக்கரக இஷண ற்றுக் வகரண்டரகக் 
கனதுகறன்நரர்கள்” ன்று கூநறஶணன். 
 

இரம் வசரன்ணரர்கள்: “இஷநன் சரட்சறரபன். இது ணக்கு 
ினப்தரணல்ன. ஆணரல், ரன் இஷண ற்தற்கும் த்றற்கும் 
இஷடில் அகப்தட்டுக் வகரண்ஶடன். இணரல் ஶறு றின்நற ற்ஶநன். 
இஷநத்தூர் தி னைசுப் அஷனயறஸ் மனரம்; கறப்து அசரின் கபஞ்சறப் 
வதரறுப்தரபரஷ அசறவணக் கண்டு அஷ ற்றுக் வகரண்டரர்கள். அஶ 
ஶதரனஶ இதுவும் ற்னறுத்ப் தட்டது. ஶலும், ரன் இந்ப் திக்குள் 
ன்ஷண னழுஷரக அர்த்ில்ஷன. ரன் இஷநணிடம் இது தற்நற 
னஷநிட்டு அணிடம் உினேம் ஶடுகறன்ஶநன்.”(41) 

 

னயம்த் இப்னு அதர கூறுகறன்நரர்: 
ரன் இரம் ரிரிடம் வசன்று, “திின் னல்ஶ! ன் அச ரரிசரக 
இனக்க ற்றுக் வகரண்டீர்கள்?” ணக் ஶகட்ட ஶதரது, “ஷக் வகரண்டு ன் 
தரட்டணரர், அலீ அஷனயறஸ் மனரம், அந்க் குழுில் இனக்க ஶண்டுவண 
அச்சுறுத்ப்தட்டரர்கஶபர அற்கரகத் ரன்” ன்று கூநறணரர்கள்.  (42) 

 

இரறன் திரபர் ரசறர் கூறுகறன்நரர்: 
இரம் இப் திஷ ற்றுக் வகரண்டன் தின்ணர் அர்கஷபக் கண்ஶடன். 
ம் ஷககஷப ரணத்றன் தக்கம் உர்த்றப் திரர்த்றத்ரர்கள். “இஷநர! ரன் 
இஷண ஶறு றின்நற வறுப்னடன் ரன் ற்ஶநன் ன்தஷ ீநறரய். 
ணஶ, ீ ன்ஷண உணது தூர் னைசுஷத அர் கறப்றன் வதரறுப்ஷத ற்ந 
ஶதரது வ்ரறு அஷ ண்டிக்கில்ஷனஶர அவ்ரறு ன்ஷணனேம் உன் 
ண்டஷணக்குள்பரக்கற ிடரஶ!” ன்று திரர்த்றத்ரர்கள். (43) 

 

இரம் அடுத் ஆட்சறரபரக அஷப் ஶதரஷக் கண்டு சந்ஶரப்தட்ட 
என ஶரஷப் தரர்த்துச் வசரன்ணரர்கள்: “சந்ஶரப்தடரஶ! அது எனஶதரதும் 
டக்கரது. றஷனஷகள் இஶ ஶதரன்று எனஶதரதும் இனக்கரது” (44) 
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இரறன் றஷனப்தரடு 

 

இரம் வதபில் ரத்றம் ரரிசுப் திஷ ற்றுக் வகரண்டினந்ரர்கள். 
ஆணரல், வசனரல் அஷ ற்றுக் வகரண்டினக்கில்ஷன. வணணில், அர்கள் 
ந்வரன வசலுக்கும் வதரறுப்தரகஶர அறகரரிரகஶர இனந்து அசறல் 
திகபில் தங்வகடுக்க ரட்ஶடன் ண றதந்ஷண ிறத்றனந்ரர்கள். 
ஃனெனும் அஷ ற்றுக் வகரண்டினந்ரர்.  

 

சறன சங்கபில் இரஷப் தி ஷத்து ணது ண்த்ஷ 
ஷடனஷநப்தடுத் னற்சறகள் வசய்ரர். ஆணரல், இரம் அஷ றகக் 
கடுஷரக றர்த்ரர்கள். எனஶதரதும் ஃனெனுக்கு எத்துஷப்ன 
ங்கில்ஷன.  

 

னஅம்ர் இப்னு யல்னரத் அநறிக்கறன்நரர்: 
இரம் ரிர அஷனயறஸ் மனரம் அர்கள் ன்ணிடம் வசரன்ணரர்கள்: 
ஃனென் ன்ணிடம், „ணக்வகறரகக் கறபர்ச்சற வசய்னேம் கறரங்கபின் ஆட்சறப் 
வதரறுப்ஷத சறனரிடம் எப்ஷடக்கப் ஶதரகறஶநன். இணரல், உங்களுக்குப் திடித் 
உறுறரண சறனஷக் கூறுங்கள்‟ ன்று ஶகட்டரர்.  

 

அற்கு ரன் வசரன்ஶணன்: „ீர் ற்றுக் வகரண்ட றதந்ஷணகஷப சரி 
றஷநஶற்நறணரல் ரனும் ணது உடன்தடிக்ஷகஷ றஷநஶற்றுஶன். ரன் 
இறல் ன்ஷஷ ி ீஷஷத் டுப்தரகஶர, ஆஶனரசகரகஶர, தி 
ீக்கம் வசய்தரகஶர, அல்னது திில் அர்த்துதரகஶர 
இனக்கரட்ஶடன் னும் றதந்ஷணனேடன் ரன் இறல் தஷந்ஶன்.‟  
 

„இஷநன் ீது ஆஷரக கறனரதத் தற்நற ண்ம் கறஞ்சறத்தும் ன்ணிடம் 
இல்ஷன. ரன் ீணரில் இனந் ஶதரது ணது ரகணத்றல் நற திரம் 
வசய்து வகரண்டினந்ஶன். கரசறகளும் ற்நர்களும் து ஶஷகஷப 
ன்ணிடம் கூநறணர். ரனும் அஷ றஷநஶற்நறஶணன். அங்கு ரனும் 
அர்களும் என குடும்தத்றணர் ஶதரன்று இனந்ஶரம்.  

 

„அந்கங்கபில் ணது வசய்றகள் ற்றுக் வகரள்பப்தட்டரகவும் 
கண்ிரகவும் கரப்தட்டது. ீ இஷநணரல் ணக்கு ங்கப்தட்டினக்கும் 
அனட்வகரஷடகஷப ிட அறகரக தும் ந்துிடில்ஷன. 
ற்ஷநவல்னரம் ினம்னகறன்நரஶர அதுவும் ணக்கு இஷநணரல் 
ப்தடுது ரன்.‟ 
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இன் தின் ஃனென், 'ரன் ணது உடன்தடிக்ஷகின் திகரம் டந்து 
வகரள்கறஶநன்' ன்று கூநறணரர்” (45) 

 

னடிக்குரி ரரிசரகப் திகடணம் 

 

இரம் ஶற்குநறப்திட்டது ஶதரன்று ரரிசுப் திஷ றதந்ஷணகஶபரடு 
ற்றுக் வகரண்டன் திநகு இது தற்நற; க்களுக்கு அநறித்து அசறல் 
இனரதம் வதறுற்கரக ஃனெண ிர என்ஷந ற்தரடு வசய்ரர்.  

 

ிரக்கறஷ ன் அஷஶரர் தரிரங்களுடன் கூட்டம் டரத்றணரர். 
தழ்ல் இப்னு மஹ்ல் ழுந்து றன்று இரம் ரிர, ஃனெணது னடிக்குரி 
ரரிசரக றறத்ஷ க்களுக்கு வரிப்தடுத்ற ிட்டு அஷச்சர்கஷப 
அடுத்ரம் ிரக்கறஷ அனகீ்கபின் ஆஷடரக இனந் தச்ஷச 
ஆஷடஷ அிந்து இரனக்கு ஷதஅத் வசய் சனகம் னரறு 
ஶண்டிணரர்.  

 

குநறப்திட்ட ரபில் அஷணத்து அஷச்சர்களும் ஆளுணர்களும் 
தஷடத்பதறகளும் ீறசர்களும் ஷணஶரனம் தச்ஷசறந ஆஷட 
அிந்ர்கபரக னஷக ந்ணர். ஃனெனும் ந்ர்ந்ரர்.  

 

இரனக்கு ணிரண இனக்ஷக ற்தரடு வசய்ப்தட்டினந்து. இரனம் தச்ஷச 
றந ஆஷட அிந்து ஷனப்தரஷகனேம் அிந்ர்கபரக ரளுடன் 
ந்ர்ந்ரர்கள்.  

 

இரறடம் ணது கன் அப்தரஸ் னனறல் ஷதஅத் வசய் ஶண்டுவண 
ஃனென் கட்டஷபிட்டரர். இரம், னநங்ஷக ம் தக்கனம், உள்பங்ஷக ஷதஅத் 
வசய்தரின் தக்கனம் இனக்குரறு து ஷகஷ உர்த்றணரர்கள்.  

 

இஷக் கண்ட ஃனென் இரஷ ஶரக்கற, “உங்கபது ஷகஷ ஷதஅத் 
வசய்ற்கு ீட்டுங்கள்” ன்நரர்.  

 

தி மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அர்கள் இஶஶதரன்று ரன் 
ஷதஅத் வசய்ரக இரம் டுத்துக் கூநறணரர்கள்.  

 

அப்ஶதரது க்கள் இரறடம் ஷதஅத் வசய்ரர்கள். அச்சஷதில் 
அன்தபிப்னகளும் தப்வதரறகளும் ங்கப்தட்டண. ஶதச்சரபர்களும் 
கிஞர்களும் இரறன் சறநப்னகஷபனேம் ஃனென் இரனக்குச் வசய் 
வகௌத்ஷனேம் னகழ்ந்துஷத்ணர்.  
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தின் ஃனென் இரஷ ஶரக்கற, “ீங்களும் உஷரற்றுங்கள்” ன்நரர். இரம் 
அல்னரஹ்ஷப் னகழ்ந்ன் தின் சனகபித்றனந் அஷணஷனேம் 
ிபித்துச் வசரன்ணரர்கள்:  

 

“தி மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற ப்தினறனந்து ங்களுக்கு உங்கள் 
ீது சறன வதரறுப்னகள், கடஷகள் இனக்கறன்நண. அஶஶதரன்று தி 
மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அர்களுக்கும் ங்களுக்கும் உங்கள் 
ீதும் சறன கடஷகள், வதரறுப்னகள் உள்பண. ீங்கள் உங்கள் ீதுள்ப 
கடஷஷ சரி றஷநஶற்றுகறன்ந ஶதரது ங்கள் ீதும் உங்கபது 
வதரறுப்னகஷப கண்ிப்தடுத்துது கடஷரகும்” ன்று கூநற ஶவநதுவும் 
கூநரது து உஷஷ னடித்துக் வகரண்டரர்கள்.  

 

தின்ணர்; ரிர ன்ந வதரில் றர்யம் ரம் என்ஷந வபிிடுரறு 
ஃனென் திப்ன ிடுத்ரர். (46) 

 

வதனரள் வரழுஷக 

 

அடுத் ரள் ிடிந்ரல் வதனரள். வதனரள் றணத்ன்று, வதனரள் 
வரழுஷகஷ டரத்ற ஷக்குரறு இரம் ரிரவுக்கு ஃனென் வசய்ற 
அநறித்ரர்.  

 

ஆணரல் இரஶர, “ீர் உக்கும் ணக்கும் இஷடிலுள்ப றதந்ஷணஷ 
ன்கநறரீ். இணரல் அற்நறனறனந்து ரன் ினகறக் வகரள்கறன்ஶநன்” ண தறல் 
அனுப்திணரர்கள்.  

 

ஃனென் ீண்டும் அனுப்தி வசய்றில், “ீங்கள் இஷ 
றஷநஶற்றுரீ்கபரின், க்கள் ணது திஷ உறுறரக ம்னஶரடு 
உங்கபது சறநப்னகஷபனேம் அநறந்து வகரள்ரர்கள்” ணக் குநறப்திட்டினந்ரர். 
 

இவ்ரறு இரனக்கும் ஃனெனுக்கும் இஷடில் தூதுர் வசன்று ந்ரல், 

ஃனென் இரஷ றகவும் ற்னறுத்றணரர். இறுறரக இரம் வசரன்ணரர்கள்: 
“ன்ஷண இறினறனந்து ினக்கறக் வகரள்பஶ ரன் ினம்னகறன்ஶநன். 
ஆணரல் ீஶர ிடுரகில்ஷன. கட்டரரக இஷ ரன் றஷநஶற்ந 
ஶண்டுரின் வரழுஷகஷ றஷநஶற்றுற்கரக தி மல்னல்னரயள 
அஷனயற ஆனறயற அர்கஷபப் ஶதரன்றும், இரம் அலீ அஷனயறஸ் 
மனரம்; ஶதரன்றும் ரன் ரன் வபிில் னஶன்”. 
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ஃனென் அஷண ற்றுக் வகரண்டு 'ீர் ினம்திரறு வபிில் னரம்' 

ன்று கூநறிட்டு தஷடகளுக்கும் சஷதஶரனக்கும் வதரதுக்களுக்கும் 
வதனரள் அறகரஷனில் இரனஷட டீ்டுக்கு னன் சனகம் னரறு 
கட்டஷப திநப்தித்ரர். 
 

வதனரள் அறகரஷன சூரின் உறப்தற்கு னன் ீறகபிலும், சந்துகபிலும் 
க்கள் றம்தி ிட்டரர்கள். வதண்களும் குந்ஷகளும் கூட இரனஷட 
னஷகஷ றர்தரர்த்துக் வகரண்டினந்ரர்கள். தஷடத்பதறகள் த்து 
தஷடகளுடன் குறஷகபில் நறர்கபரக இரனஷட டீ்டுக்கு னன் 
றன்று வகரண்டினந்ரர்கள்.  

 

சூரின் உரணது. இரம் குபித்து ஆஷடிந்து தனத்றத் 
ஷனப்தரஷகஷ ஷனில் ஷத்து அன் என தணிஷ ரர்தின் ீதும் று 
தணிஷ ஶரபின் ீதும் வரங்கிட்டு ஷகத் டிஷ ஷகில் 
டுத்ர்கபரக வபிஶநறணரர்கள். 
 

ம்னடன் இனந்ர்கஷப ஶரக்கற, „ரன் வசய்து ஶதரன்று வசய்னேங்கள்‟ ண 
தித்ரர்கள்;. இரம் வறுங்கரஶனரடு டப்தஷக் கண்ட தஷடிகள் கூட 
ரகணத்றல் இனந்து கலஶ இநங்கறணர். ம் தரிகஷப அகற்நறக் 
வகரண்டணர். 
 

இரம் வறுங்கரலுடன் ஆஷட கண்ஷடக் கரஷன ிட்டு; உர்த்றப் திடித்து 
இனக்கும் றஷனில் டப்தற்கு ஆம்தித்ரர்கள். சறறுதூம் கடந்தும் 
ஷனஷ ரணத்றன் தக்கம் றனப்தி க்தரீ் வசரன்ணரர்கள்;. இக்கரட்சற 
தரர்ப்தற்கு ிக்கத்க்கரகக் கரப்தட்டது. சறன சங்கபில் ரணனம் 
னறனேம் ஶசர்ந்து க்தரீ் வசரல்து ஶதரன்று வன்தட்டது. அன்று ர்வ் கம் 
அஷணத்ஷனேம் அழுஷகனேம் கறழ்ச்சறனேம் ஆக்கறறத்துக் வகரண்டது. 
 

தழ்ல் இப்னு மஹ்ல் இந்றஷனஷக் கண்டு உடஶண ஃனெனுக்கு 
கனநறித்ரர். „அீஶ! இஶ ஶதரன்று ரிர னமல்னரிற்குச் வசன்நரல் 
குப்தங்களும் கறபர்ச்சறகளும் ற்தட்டு அது உினக்கு ஆதத்து ற்தட்டு 
ிடும். ணஶ, அஷ ீளுரறு அநறினேங்கள்‟ ன்று ஶண்டிணரர். 
 

ஃனென், இரறற்கு „ரம் உங்களுக்கு கடும் சறத்ஷக் வகரடுத்து ிட்ஶடரம். 
உங்களுக்கு தும் ற்தடுஷ ரம் ினம்தில்ஷன. ணஶ, ீங்கள் ீண்டு 
ரனங்கள். ஷரக வரழுஷக டரத்துதர்கள் இம்னஷநனேம் அஷ 
டரத்துரர்கள்‟ ண வசய்றநறித்ரர்.  
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வசய்ற கறஷடத்தும் இரம் து தரிகஷபத் னித்து அற்ஷந 
அிந்து வகரண்டு குறஷில் நற ம் டீ்ஷட ந்ஷடந்ரர்கள். (47) 

 

க்கள், இன் தின்ணர், ஃனெணின் ஞ்சகத்ணத்ஷனேம் வதரதுக்கஷப 
ரற்றுஷனேம் இரனக்கு வசய்றனக்கும் அஷணத்தும் ணது அசறல் 
இனரதத்றற்கரகஶ ன்ந உண்ஷஷனேம் உர்ந்து அதுதற்நற 
எனனக்வகரனர் ஶதசறக் வகரள்பனரிணர்.  

 

ஆய்வு ன்நங்கள் 

 

ஃனென் ணது ஆட்சறிஶன இரனக்கு றரக ஶறு தன 
சறத்றட்டங்கஷபனேம் ீட்டிணரர். இரனக்கு க்கபிடத்றல் இனக்கும் 
சறநப்ஷதனேம் வகௌத்ஷனேம் குஷநத்து ிடும் ண்த்றல் தன துஷநகபில் 
தரண்டித்றம் வதற்ந தன அநறஞர்கஷப இரனடன் ர்க்கத்றற்கு அர்த்ற 
இரஷத் ஶரல்ிஷடச் வசய் னன்நரர், சனெகத்றல் இரனக்கறனக்கும் 
அந்ஸ்தும் கண்ினம் இத்ஶரல்ிரல் குஷநனேவன்றும் அர் 
றஷணத்ரர்.  

 

ஆணரல், இச்சறத்றட்டத்றன் னெனரக க்கள் த்றில் இரனக்கறனந் 
கண்ிம், அந்ஸ்து ஶலும் அறகரித்து, ஃனென் வட்கனம் ஷகஶசனம் 
அஷடந்ஷத் ி ஶவநதுவும் டக்கில்ஷன. இரறடறனந் வய்கீ 
ஞரணம் ஃனென் ஶதரன்ந என வபரஷன வதரநரஷவனும் வனப்தில் 
தனடஷகள் குனடரக்கறது.  

 

சுரர் ஆிம் ஆண்டுகளுக்கு னன் ரழ்ந் அஹ்லுல் ஷதத் சரர்ன யீஸ் 
அநறிப்தரபனம் ரர்க்க ஶஷனேரண வய்க் சதூக் குநறப்திடுகறன்நரர்:  

 

„ஃனென், இரனடன் ர்க்கம் னரிற்கரக றவகட்ட கூட்டங்கஷபச் ஶசர்ந் 
தன அநறஞர்கஷப அஷத்து அர்கள் இரஷ ஶரற்கடிப்தரர்கள் ண 
ப்தரஷச வகரண்டினந்ரர். ஆணரல், இரனடன் ர்க்கம் னரி ந் 
அஷணனம் இறுறில் இரனஷட ஆரங்களுக்கு னன் சஷடந்து 
அர்கபின் சறநப்ஷதனேம் அந்ஸ்ஷனேம் ற்றுக் வகரண்டரர்கள்‟. (48) 

 

வௌதலீ கூறுகறன்நரர்: கலீதர ஃனென், தழ்ல் இப்னு மஹ்ஷன ஶரக்கற, 
ரட்டிலுள்ப னை, கறநறஸ், கத்ஶரனறக்க, வசரரஸ்றரி, சரிதனீ்; 
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ஷனர்கள், அநறஞர்கள், ஶதரன்ஶநரரின் ஷனசறநந் அநறஞர்கஷப என்று 
றட்டுரறு தித்ரர்.  

 

இரம் ரிர அஷனயறஸ் மனரம் தன வகரள்ஷகரறகளுடன். ஶதச 
ினம்னகறன்நரர ன்தஷ ஶகட்டு னரறு இரறன் திரள் ரசறர் 
னெனரக ஃனென் வசய்ற அனுப்திணரர்.  

 

இரனம் அஷ ற்றுக் வகரண்டு ரஷப னகறன்ஶநன் ன்று 
வசரல்னறனுப்திணரர்கள்.  

 

ரசலர் வசன்நவுடன் இரம் ன்ஷண ஶரக்கற, „வௌதலீ! ீர் இரக்ஷகச் 
ஶசர்ந்ர். அர்கஷப ிட கூரி னத்றனேம் சறந்ஷணனேம் வகரண்டரக 
இனக்கறன்நரீ். ஃனென் இந் இஷந றரகரிப்தரபர்கஷபனேம் 
வகரள்ஷகரறகஷபனேம் என்று ஶசர்த்றனப்தறல் இனந்து ஷப் னரிந்து 
வகரள்கறநரீ்?‟ ணக் ஶகட்டரர்கள்.  

 

“உங்கஷபப் தரீட்சறத்து உங்கபது அநறிணது த்ஷ அநற 
ினம்னகறன்நரர்கள் ஶதரலும்” ன்று ரன் கூநறஶணன். 
 

இரம்: அர்கள் ணது கனத்ஷனேம் ஆரங்கஷபனேம் வதரய்திப்தரர்கள் ண 
ீர் அஞ்சுகறன்நீர? 

வௌதனற: இஷநன் ீது ஆஷரக எனஶதரதும் இவ்ரவநரன அச்சம் 
ணக்கு ற்தட்டறல்ஷன. இஷநன் அர்கஷப ஶரற்கடிக்கச் வசய்து 
உங்கஷப வற்நறஷடச் வசய்ரன் ன்ஶந ம்னகறன்ஶநன். 
 

இரம் : வௌதலீ! ஃனென் ப்ஶதரது ஷகஶசப்தடுரன் ண அநற 
ினம்னகறன்நீர? 

வௌதலீ : ப்ஶதரது இரஶ?. 

 

இரம் : ரன் னைர்களுக்கு அர்கபது வௌரத் னெனரகவும் இன்ஜலீ் 
உஷடஶரர்களுடன் இன்ஜலீ் னெனரகவும், மனர் உஷடஶரனடன் மனர் 
னெனரகவும் சரிதனீ்களுடன் அர்கபது யறப்று வரற னெனரகவும் 
வசரரஸ்றனக்கு தரசலக னெனரகவும் அர்கள் எவ்வரனனடனும் 
அர் வரறகபில் ஶதசும் ஶதரதும், அர்கபது ஆரங்கஷபத் கர்த்து 
அர்கள் ங்கபது வகரள்ஷகினறனந்து எதுங்கற ணது ஆரங்கபின் தரல் 
ஷனசரய்க்கும் ஶதரதும் ஃனென் ரன் அர்ந்றனக்கும் ஆசணம் 
ணக்குரில்ன ன்று அநறந்து ஷகஶசஷடரன். கத்துனம் உர்வும் 
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வகரண்ட அல்னரஹ்ின் னெனரகஶன்நற வ்ி றனப்தனம் சக்றனேம் 
இல்ஷன. 
 

றுரள் கரஷனில் இரம் அஷக்கு ந்ரர்கள். அப்ஶதரது னைப் வதரிரர் 
இரஷ ஶரக்கற “ரம் உம்றடறனந்து வௌரத்ஷனேம் இன்ஜஷீனனேம் 
மனஷனேம் இப்ரயமீ், னெமர ஆகறஶரரின் சுயளனகஷபனேம் ி 
ஶவநஷனேம் ற்றுக் வகரள்பரட்ஶடரம்” ன்நரர்.  

 

இன்ஜலீ், மனர் ஶதரன்நஷகபினறனந்து ிரிரண ஆரங்கஷப இரம் 
வகரடுத் ஶதரது அர்கள் இரஷ உண்ஷப்தடுத்றணர். அஶஶதரன்று இரம் 
ற்நர்களுடன் ஶகள்ிகள் வரடுகக அஷணனம் ிஷடபிக்க னடிரல் 
வௌணம் சரறத்ணர். தின் இரர்கள், ர்க்கம் னரி ந்ஶரஷ ஶரக்கற, 
“அநறஞர்கஶப, உங்கபில் ரனம் னண்தடுரக இனந்ரல் அல்னது 
உங்கபிடம் ஶகள்ிகள் இனப்தின் வட்கம் க்கறன்நற ஶகளுங்கள்' 

ன்நரர்கள்.  

 

அப்ஶதரது ர்க்கத்றல் தரண்டித்றம் வதற்நறனந் சரதிீன்கபின் அநறஞர் 
ழுந்து, “அநறஞஶ! ீங்கள் ஶகள்ிகள் இனப்தின் ஶகளுங்கள் ன்று 
வசரல்னரறனந்றனப்தின் ரன் இஷ ஶகட்டினக்கரட்ஶடன். வணணில், ரன் 
கூதர, தமர, ரம் ஶதரன்ந திஶசங்கள் உட்தட தன இடங்களுக்கு வசன்று, 

அங்கறனந் தன அநறஞர்களுடன் உஷரடினேள்ஶபன். ஆணரல், அர்கபில் 
எனனம் இஷநன் எனன் ன்தஷ ணக்கு றனொதிக்கில்ஷன” ன்று 
கூநறணரர்.  

 

இரம், இஷநன் எனன் ரன் ன்தஷ வபிரண ிரிரண தன 
ஆரங்கள் னெனம் றனொதித்துக் கரட்டிணரர். ( 49) இஷணக் ஶகட்டு 
சந்ஶரஷடந் அர் “ன் ஷனஶ! அநறந்து வகரண்ஶடன். ீங்கள் 
கூநறது ஶதரன்று இஷநன் எனன் ரன் ன்றும் னயம்த் 
மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அல்னரஹ்ின் அடிரர்கஷப 
ஶர்றப்தடுத்துற்கரக அனுப்தப்தட்ட அணது தூர் ன்றும் சரட்சறம் 
கூறுகறன்ஶநன்' ணக் கூநற கறப்னரஷ ஶரக்கற சுஜழறல் ிழுந்து இஸ்னரத்ஷ 
ற்றுக் வகரண்டரர்.  

 

அநறஞர்கள் சரதிீன் அநறஞரின் ரர்த்ஷகஷபக் ஶகட்டதும் இரறடம் 
ஶவநதுவும் ஶகட்கில்ஷன. ரஷனரணதும் ஃனென் ழுந்து வசன்நரர். 
ற்நர்களும் இரனடன் டீ்டிற்குச் வசன்நணர். கூடிினந் க்களும் 
கஷனந்து வசன்நணர். (50) 
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யரத் 

 

இறுறரக ஃனென் இரஷக் வகரஷன வசய்ற்கு னடிவு வசய்ரர். 
வணணில், அரல் வ்ித்றலும் இரஷ ணது ஷகப்வதரம்ஷ ரக்க 
னடிில்ஷன. இரனக்கு சனெகத்றனறனக்கும் அந்ஸ்ஷனேம் றப்ஷதனேம் 
குஷநத்து அர்கள் ீது ஏர் இறஷ ற்தடுத்துற்கரக ன்ணரனரண 
சக்றகஷபக் வகரண்டு னற்சற வசய்தும் அஷ தணபிக்கில்ஷன. அணரல் 
ரள்ஶரறும் சனெகத்றன் த்றில் இரறணது அந்ஸ்தும் வகௌனம் 
அறகரித்துச் வசன்நஶ ி குஷநில்ஷன. 
 

எனனநம் கரனனம் ஶனம் வசல்னச் வசல்ன இரனஷட ரர்த்னம், 

ணது வதரய்ஷனேம் வபிரகுவண ஃனென் அநறந்றனந்ரர். றுனநம் ணது 
ரரிசரக இரஷ றறத்ற்கரக அப்தரசறர்களும் அர்கபது ப்திணனம் 
ஃனெஷண தனரக றர்த்ணர்.  

 

இர்கள் து றர்ப்ஷத வபிக்கரட்டுற்கரக தக்ரறல் இப்ரயமீ் இப்னு 
ஹ்றனேடன் ஷதஅத் வசய்ணர். இணடிப்தஷடில் ஃனெனுஷட அசு 
தனஷகிலும் ஆதத்றல் ரட்டிக் வகரண்டினந்து.  

 

 இரஷக் வகரல்ன் னெனரக ரன் றம்றஷடதுடன், 

அப்தரசறஷனேம் அர்கபது ஆரபர்கஷபனேம் ன் தரல் ஈர்த்துக் வகரள்ப 
னடினேவணத் றட்டறட்ட ஃனென், இறுறில் ணது சறனற்சறினூடரக 
இரனக்கு ஞ்சூட்டி அன் னெனம் அர்கஷபக் வகரஷன வசய்ரன்.  

 

இரனஷட யரத்றற்குப் திநகு அப்தரசறனக்கு ஃனென் ழுற 
கடித்றல் இவ்ரறு குநறப்திடப்தட்டினந்து: “ணது னடிக்குரி ரரிசரக அலீ 
இப்னு னெமர அர்ரிரஷ றறத்ஷக்கரக ன்ஷண ிர்சறத்துக் 
வகரண்டினந்ீர்கள். அர் ித்து ிட்டரர் ன்தஷ இப்ஶதரது அநறந்து 
வகரண்டு ணக்கு ஆவு ரனங்கள்.” (51) 

 

இரம் யீரகறனேள்பரர்கள் ன்தஷ அர்கபது ஆரபர்களுக்குத் 
வரிப்தடுத்ரல் இரம் இற்ஷகரகஶ உிரிந்ரர்கள் ன்று கூநற, 
ணது குற்நச் வசஷன ஷநப்தற்கரக ஃனென் தனப்தட்ட னற்சறகஷப 
ஶற்வகரண்டரர். ஆணரல் உண்ஷ எனஶதரதும் ஷநந்து ிடுறல்ஷன. 



 32 

டந் ிசங்கள் அஷணத்ஷனேம் இரனக்கு றக வனங்கற ண்தர்கள் 
அஷணனம் அநறந்து வகரண்டரர்கள். 
 

இரனஷட றக வனங்கற ண்தரண அன மல்த் யி ன்தர் ஃனென் 
இரஷ வகரல்ற்குத் துிந் கரத்ஷ க்கு இவ்ரறு 
வசரல்கறன்நரர்: 
 

“அஹ்த் இப்னு அலீ அன்சரரி அநறிக்கறநரர்: „இரனக்கு றக கண்ிம் 
வகரடுத்து அர்கஷப ணது ரரிசரக றறத் ரனென், வ்ரறு அர்கஷப 
வகரஷன வசய்ற்கு னன்ந்றனப்தரர்? ணக் அன மனத்றடம் ஶகட்டற்கு 
இவ்ரறு கூநறணரர்:  

 

„ஃனென், இரனஷட சறநப்ஷதனேம் கண்ித்ஷனேம் க்கள் 
த்றினறனக்கும் அந்ஸ்ஷனேம் தரர்த்து அர்கஷப ரனும் 
கண்ிப்தடுத்துரக டித்து க்கள் த்றில் இரம் உனகப் 
தற்றுஷடர் ன்தஷ வசரல்ன இரஷ ணது ரரிசரக றறத்ரர்.  

 

ஆணரல், இன் ிஷபரக இரனஷட ற்வசலுக்கும் ற்கு 
ன்ணடத்ஷக்கும் வ்ி தங்கனம் ற்தடரது, ரள்ஶரறும் அர்கபது 
கண்ிம் க்கள் த்றில் ஶலும் பர்ந்து.  

 

ஶலும், ஃனென், தன தகுறகபினறனந்து  தனதுஷநகபில் தரண்டித்றம் வதற்ந 
அநறஞர்கஷப அஷத்து அர்கள் னெனரக இரஷத் ஶரற்கடித்து இரம் 
னழுஷரண அநறஞர் அல்ன ண க்கள் த்றிஶன தப்னற்கு 
த்ணித்ரர். ஆணரல், ந்வரன னைஶணர, கறநறஸ்ஶணர, வனப்ன 
ங்கறஶர, அல்னது னஸ்னறம்கபின் ர்க்கரறகஶபர இரனஷட 
அநறவுனர்ரண ஆரத்றற்கும் ஆக்கனர்ரண ிபக்கத்றற்கும் 
ஷனஷசத்ரர்கஶப ி, இரஷத் ஶரற்கடிக்க னடிில்ஷன.  

 

இணரல், க்கள் இஷநன் ீது சத்றம் வசய்து, ஆட்சற னரிற்கு ஃனெஷண 
ிட இரம் ரிரஶ றகப் வதரனத்ரணர் ன்று கூநறணர். இஷண 
ஃனெனுஷட எற்நர்கள் அரிடம் வசரல்ன, கடுஷரக ஶகரதஷடந் 
ஃனெணில் வதரநரஷவனும் வனப்னக் கறடங்கு ஶகரரக ரிந்து.  

 

அத்ஶரடு ஃனெனுக்கு னன் உண்ஷஷச் வசரல்றல் இரம் எனஶதரதும் 
ங்கறது கறஷடரது. தன சந்ர்ப்தங்கபில் ஃனென் ினம்தர ிடங்கஷப 
இரம் வசரல்னறக் வகரண்டினந்ரர்கள். ஃனென், இரம் ீது கடுங்ஶகரதம் 
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வகரள்ற்கு இஷ கரரகறண. அர் இரனக்கு றரக வசய் 
சறத்றட்டங்கபில் என னடிஷக் கரரரல், இறுறில் ஷநனகரக 
அர்களுக்கு ஞ்சூட்டிக் வகரஷன வசய்ரர்.  (52) 

 

இரனடன் இறுறஷ இனந்து கஷடசறில் ல்னடக்கத்றலும் கனந்து 
வகரண்ட அன மறனத் கூநறணரர்: “ர்ினறனந்து தக்ரதுக்குச் வசன்று 
வகரண்டினக்ஷகில் றில், ஃனென் தூமறல் ஷத்து றரட்ஷசச் சரற்நறல் 
ஞ்சூற்நற இரஷக் வகரஷன வசய்ரர்”. (53) 

 

இரனஷட னணி உடல் யரனொன் அடக்கம் வசய்ப்தட்டினந் 
ஶகரட்ஷடக்குள் அது கப்றுக்கு அனகரஷில் ல்னடக்கம் வசய்ப்தட்டது. 
உள்பத்ஷ உனக்கும் இந்றகழ்வு யறஜ்ரி 203, மதர் கஷடசற ரபில் 
இடம்வதற்நது. அப்ஶதரது இரனக்கு து 55. 

 

னரறு வௌணம் சரறத்ரல், ஃனெஷணப் ஶதரன்ந அரஜகர்கபின் 
அீறகஷபனேம் அட்டகரசங்கஷபனேம் அட்டூறங்கஷபனேம் னங்கரன 
சந்றிணர் சரி அநறந்து வகரள்ப னடிரது ஶதரய்ிட்டது. ஃனென் ணது 
குள்பரித் ணத்ரல் இரஷ ரத்றம் ஞ்சூட்டிக் வகரல்னில்ஷன. 
இரறணது குடும்தத்றணரில் அஶகரஶணரஷனேம் இரனக்கு உி 
வசய்ர்கஷபனேம் சலடர்கஷபனேம் அறத்வரறத்ரர்.  

 

சறனர், ஆட்சறரபர்கபின் கண்டக்குப் தடரரறு னெஷன னடுக்குகவபல்னரம் 
தந்து தஶசறகபரகச் வசன்று தல்ஶறு சறங்களுக்கு த்றிஶன ம் 
ரழ்ஷனேம் திஷனேம் வரடர்ந்ரர்கள். இறுறில் அர்கபில் தனர் 
யரத்வன்னும் உர் அந்ஸ்ஷப் வதற்நணர். இன்னும் சறனர் 
ஷநனகரக ரழ்ந்து உனகறற்கு திரிரிஷட கூநறணர்.  

 

வதரன்வரறகள் சறன 

 

“எவ்வரன ணினும் ணது ரின் கலழ் ஷநந்றனக்கறன்நரன்.” (54) 

 

“வசலுக்கு னன் சறந்றப்தது ஷகஶசப்தடுறனறனந்து கரப்தரற்றும்.”  

 

“ீர்களுடன் அர்ந்றனப்தது, ல்னர்கஷபப் தற்நற ீ ண்த்துக்கு 
றகுக்கு.” 

 

“அல்னரஹ்ின் அடிரர்கஷப தஷகஷ தரரட்டுது றுஷக்கரண 
ஆத்த்றல் றகக் வகட்டரகும்.” 
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“ன் சக்றஷ அநறந்து வகரண்டன் ப்ஶதரதும் அற ரட்டரன்.” 

 

“அன்தபிப்னகள், வஞ்சங்கபில் உள்ப ஞ்சங்கஷப ீக்கறிடும்” 

“உங்கபில் றுஷ ரபில் ணக்கு றக வனக்கத்றல் அர்ந்றனப்தர் 
ரவணில், உங்கபில் ற்குனஷடஶரனம் ணது குடும்தத்றற்கு ல்னது 
வசய்தனரரர்.” (55) 

 

“என னஸ்னறனக்கு துஶரகறஷப்தன் ம்ஷச் சரர்ந்ணல்ன” 

 

“னஃறன் ரவணில், ஶகரதஷடனேம் ஶதரது அணது ஶகரதம் அஷண 
உண்ஷஷ ிட்டும் வபிரக்கற ிடரது.” 

 

“றச்சரக அல்னரஹ், ந்றகஷபப் தப்னஷனேம் வசல்த்ஷ ிம் 
வசய்ஷனேம், குர்க்கம் னரிஷனேம் ினம்த ரட்டரன்.” 

 

“ணிர்கஷப ஶசறத்ல் னத்றில் தரற.” 

 

“கடிணரண வசல்கள் னென்று: உரிஷகஷபக் வகரடுப்தது. சர இஷநஷணத் 
றரணிப்தது. வசல்த்றல் ன் சஶகரனுடன் சத்தும் ஶதடது.” 

 

“ள்பல் க்கஶபரடு அர்ந்து உண்டரர் அர்கஶபரடு தகறந்து 
வகரள்ற்கரக.” 

 

“குர்ஆன் இஷநணது ஶதச்சரகும். அஷண ீந ஶண்டரம் அஷ ஷத்து 
ிட்டு ஶவநரன்நறல் ஶர்றஷத் ஶடரீர்கள். றநறிடுரீ்கப.” (56) 

 

இரறன் தறல்கள் சறன 

 

ஶகள்ி : அல்னரஹ் த்ஷகன்? ங்ஶக இனக்கறன்நரன்? 

 

தறல் : னனறல் இந்க் கற்தஷண அடிப்தஷடில் திஷரணரகும். வணணில் 
இஷநன் இடத்ஷப் தஷடத்ரன். அன் இடத்துக்கு அப்தரல் உள்பன். 
சறனஷ்டிகபின் ன்ஷகஷப அஶண சறனஷ்டித்ரன். ன்ஷகளுக்கு அப்தரல் 
அன் உள்பரன். ணஶ, இஷநஷண த்ன்ஷரணன் ன்றும் அணது 
இடம் தற்நறனேம் னனணநறரஶனர ஶவநரன்ஶநரடு எப்திட்ஶடர அநற னடிரது. 
 

ஶகள்ி : அல்னரஹ் ப்ஶதரது ஶரன்நறணரன்? 
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தறல்:; ப்ஶதரது இனக்கில்ஷன ணக்கூறுங்கள். ப்ஶதரது ஶரன்நறணரன் ணக் 
கூறுகறஶநன். 
 

ஶகள்ி: உனகம் னதுஷரணது (னர்கீரணல்ன) ன்தற்குரி ஆரங்கள் 
ன்ண? 

 

தறல் : ீ னன்ன இனக்கில்ஷன. திநகு உனரகறணரய். உன்ஷண ீஶ 
உனரக்கில்ஷன ன்ததும்; அத்துடன் உன்ஷணப் ஶதரன்ந எனனம் உன்ஷண 
உனரக்கில்ஷன ன்ததும் உணக்குத் வரினேம். 
 

ஶகள்ி: உங்கபரல் இஷநஷண ர்ித்துக் கூந னடினேர? 

 

தறல்: இஷநஷண ஶவநரன்ஶநரடு எப்திட்டு ர்ிக்கும் எனர் ப்ஶதரதும் 
ப்னச் வசய்கறநரர். அர் கூறுது அஷணத்தும் றரகரிக்க ஶண்டிஷரகும். 
ரன் இஷநஷண அன் ன்ஷண ர்ித்றனப்தது ஶதரன்று ணது 
சறந்ஷணில் அணது உனஶர, கற்தஷணஶர இல்னரல் ர்ிக்கறன்ஶநன். 
இஷநஷண ணிணது ம்னனன்கபரல் அநறந்து வகரள்ப னடிரது. 
தஷடப்னகளுடன் எப்னஶரக்கவும் னடிரது. எப்தரகரது அநறப்தடுரன். 
அனுக்கு தஷடப்திணங்கஷப உரம் கூந னடிரது. ீற ங்குறல் 
னக்கும் அீறிஷக்கரட்டரன். அத்ஶரடு தன அத்ரட்சறகஷபக் வகரண்டு 
அநறப்தடுரன்.  (57) 

 

ஶகள்ி : னற ஏர் இரறன்நற இனப்தது சரத்றர? 

 

தறல் : கண்வகரட்டும் ஶரது னற இரம் - றகரட்டி இல்னரல் 
இனந்ரல், அது ன் ீது இனப்தர்கஷப ிழுங்கற ிடும். 
 

ஶகள்ி: இரம் ஹ்ற வபிரகுது தற்நற அநறத் னரீ்கபர? 

 

தறல்: அஷ றர்தரர்த்றனப்ததுஶ அர் வபிப்தடுஷத் ரஶண 
கரட்டுகறநது 

 

ஶகள்ி : ஈரன், இஸ்னரம் ன்நரல் ன்ண? 

 

தறல் : இரம் தரக்கறர் அஷனயறஸ் மனரம் வசரன்ணரர்கள்: ஈரன், 

இஸ்னரத்ஷிட உர்ந் தடித்ரகும். க்ர, ஈரஷணிட உர்ந் 
தடித்ரகும். கலன், க்ரஷிட உர்ந் தடித்ரகும். க்களுக்கு 
த்றில் கலஷண ிட குஷநரக துவும் தங்கறடப்தடில்ஷன. 
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ஶகள்ி : கலன் ன்நரல் ன்ண? 

 

தறல் : அல்னரஹ்ின் ீது க்குல் ஷத்ல், அணது கட்டஷபக்கு னன் 
தில், இஷநணது ீர்ப்னகஷப ண றஷநஶரடு ற்நல், து 
ிகரங்கஷப அணிடம் எப்தஷடத்ல்.  (58) 

 

ஶகள்ி : ற்வதனஷ ற்கனங்கஷப அறத்துிடுவன்நரல் ன்ண? 

 

தறல் : ற்வதனஷக்கு தன தடித்ங்கள் உண்டு. அறல் என்று என 
அடிரனுக்கு ணது ீ வசல்கள் அகரக, ற்கரரிம் ஶதரல் ஶரன்றுது. 
அஷண சறத்து, வச்சற, ரன் ற்கரரிம் னரிரக ம்னரன். 
 

ஶகள்ி : தி இப்ரயமீ் அஷனயறஸ் மனரம் „ணது உள்பம் சரந்ம் 
வதறுற்கரக‟ ன்று கூநறணரர்கள். அர்கபது உள்பத்றல் சந்ஶகம் 
இனந்ர? 

 

தறல்: இல்ஷன. தி இப்ரயமீ் அஷனயறஸ் மனரம் அர்கபது உள்பத்றல் 
கலன் இனந்து. அது ஶரக்கம் இஷநன் ீரண கலஷண வன்ஶலும் 
அறகரிப்தஶரகும்.  

 

ஶகள்ி: அீனல் னஃறணனீ் அலீ அஷனயறஸ் மனரம் தற்நற சறநப்னகஷப 
க்கள் ன்கு அநறந்றனந்தும் திகரபரனடணரண அது அந்ஸ்ஷப் 
னரிந்றனந்தும் அரிடம் இனந்து எதுங்கற றற்கக் கரம் ன்ணரினக்கும்? 

 

தறல்: அது சறநப்ஷத அநறந்து ஶதரன்ஶந, அல்னரஹ் நசூலுக்கு ரறு வசய் 
த்ம் கூட்டத்ஷச் ஶசர்ந் உநிணர்கள் ண்தர்கள் தனனம் அன்ணரது 
ரளுக்கு இஷரணதும் அர்களுக்குத் வரினேம். அர்கபது உள்பங்கபில் 
ஷண ஷப் தரற்நறனேம் அத்ஷக உர்வு இனக்கில்ஷன. ஜறயரறல் 
திகபரடம் இரம் அலீக்கு இனந் அந்ஸ்து ணித்துரணது. ணஶ 
அஷ ஆரிக்க, தனர் ினம்தில்ஷன. 
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