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தரிசுத்ரன்கபின் னரறு - 7 

 

ஹஸரத் இமம் முஹம்மது பக்கர் அலலஹஸ்ஸலம் 

அறமுகம் 

அநறவுக் கடல், ஞரணக் கபஞ்சறம் ணப் ஶதரற்நப்தடும் இரம் அபூ ஜஉதர் 

தரக்கறபேல் உலூம் அர்கள் யறஜ்ரி ம்தத்ஶரம் பேடம் ஜப் ரம் ஷனப் 

திஷநன்று வள்பிக் கறஷ ீணர கரில் திநந்ரர்கள்.1 

பயம்து ன்தது அது இற் வதர். இரம் ஜஃதர் மரறக் அர்கபின் 

ந்ஷ ன்தரல் அபூ ஜஃதர் ணவும் அநறவுக் கடனரகத் றகழ்ந்ஷரல் 

தரக்கறபேல் உலூம் ணவும் அஷக்கப்தட்டரர். 

ரய் றிலும் ந்ஷ றிலும் திகள் ரகம் -மல்னல்னரயள அஷனயற 
ஆனறயற- அர்கபின் தம்தஷரகறநரர். இரம் யளஷமணின் புல்ரண 

இரம் மஜ்ஜரத் ண அஷக்கப்தடும் இரம் வமய்னுல் ஆதிீன் ரன் 

அபேக்குத் ந்ஷ. அவ்ரஶந இரம் யமணின் கண்ிறக்க புல்ிரண 

உம்ப அப்றல்னரஹ் அன்ணரரின் ரரரர்.2 

இரம் தரக்கறரின் சறநப்ஷதபம் கறஷஷபம் தற்நற சறநறஶரர் வதரிஶரர் 

ஶறுதரடின்நற அஷணபேம் அநறந்து ஷத்றபேந்ணர். யரறீக்கள், 

அனகீ்கள் அல்னது தரத்றீக்கள் தற்நறப் ஶதசப்தடும் ஶதரவல்னரம் அர்கள் 

அஷணதும் சறநப்புக்கஷபவல்னரம் எபேங்ஶக வதற்ந கரணரக இரம் 

தரக்கறர் அஷனயறஸ் மனரம் அஷணரலும் ஶரக்கப்தடுகறநரர். 

ஶதச்சறல் ரய்ஷ, பகத்றல் னர்ச்சற, தண்புகபில் இம் இது அது 

சறநப்தம்சங்கபில் சறன. 

மகத்துவம் 

றபேதி ( மல்) து மயரதிரண ஜரதிர் அப்னு அப்றல்னரஹ் அல் 

அன்மரரீிடம் தின்பேரறு கூநறணரர். அலீ இப்னு அத ீ ரனறதின் கன் 

யளஷமனுக்கு கணரண அலீக்கு பயம்த் னும் கன் திநப்தரர். அது ஷ 

கரனபம் ீபேம் உிர் ரழ்ரீ், வ்நரத்றல் அது வதர் அல் தரக்கறர் ண 

பேகறன்நது. அஷச் சந்றத்ரல் ணது மனரத்ஷ அபேக்கு த்ற 
ஷப்தீரக.  
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திகள் வதபேரணின் தரத்துக்குப் திநகும் ஜரதிர் ீண்ட கரனம் உிர் 

ரழ்ந்ரர். எபே பஷந இரம் மஜ்ஜரத் அர்கஷபச் சந்றக்கவண அது 

இல்னம் கறிபேந்ரர். சறறுரிபேந் இரம் தரக்கறஷ யஸ்த் ஜரதிர் 

நறல்னரயள அன்யள கண்டற்நரர். சறறுஷணப் தரர்த்து வகரஞ்சம் பன்ஶண 

ரபேங்கள் ன்நரர். தின்ணர் வகரஞ்சம் தின்ஶண வசல்லுங்கள் ன்நரர். 

சறறுனும் அவ்ரஶந வசய்ரர்.  அது அங்க அஷசவுகஷபபம் 

உடனஷப்ஷதபம் கண்டற்ந யஸ்த் ஜரதிர், கஃதரின் ட்சகணின் ீது 

ஆஷரக, இது திகபரரின் அங்க னட்சங்கபரகும் ணக் கூநற ிந்ரர். 

தின்ணர் இரம் வமய்னுல் ஆதிீணிடம், இச்சறறுன் ரர்? ண ிணிணரர். 

ணது கன். ணக்குப் திநகு இரரக வுள்ப பயம்த் அல் தரக்கறர் இர் 

ரன் ண இரம் அநறபகப்தடுத்றணரர். 

ன் ஆசணத்றனறபேந்து ழுந்து றன்ந ஜரதிர் ( நற), சறறுணரகிபேந் இரம் 

தரக்கறரின் கரல்கஷப பத்றட்டுக் கூநறணரர். அல்னரஹ்ின் தூரின் கஶண, 

ன் உிர் ங்கலக்கு அர்ப்தரகட்டும். உங்கள் தரட்டணரரகற திகள் 

ரரின் சனரத்ஷ ற்றுக் வகரள்ீரக. உங்கலக்கு மனரம் த்ற ஷக்குரறு 

அன்ணரர் ன்ஷணப் தித்ரர் ன்நரர். 

இரம் தரக்கறரின் கண்கள் தணித்ண. து தரட்டணரர் இஷநதூர் ீது 

ன்வநன்றும் மனரம் உண்டரரக. ணக்கு அன்ணரது மனரஷச் சுந்து 

ந் உங்கள் ீதும் மனரம் உண்டரகட்டும் ணக் கூநறணரர்கள்.3 

அறவு 

ஷண தரிசுத் இரம்கஷபப் ஶதரன்ஶந யறின் ஊற்நறனறபேந்து து அநறவு 

ஞரணத்ஷ ரரிசரகப் வதற்நரர். அர்கலக்கு ந் ணிபேம் கற்றுக் 

வகரடுத்றல்ஷன. ந் ணிரிடபம் கற்நதுறல்ஷன. ஶற்கூநற ஜரதிர் (நற) 
அர்கலம் இரம் தரக்கறடம் வசன்று அநறவு ஞரணங்கஷபக் கற்று ந்ரர். அர் 

எபே பஷந ம் ிப்ஷத வபிப்தடுத்தும் ஷகில், இரம் தரக்கறஶ, 

உண்ஷில் ங்கலக்கு சறறு றஶனஶ அநறவு ஞரணங்கள் 

ங்கப்தட்டரக ரன் சரட்சற கூறுகறஶநன் ன்று கூறுரர்.4 

அப்துல்னரஹ் இப்னு அர அல் க்கல  வரிிக்கறநரர். யகம் இப்னு உய்தர எபே 

ஷன சறநந் அநறஞர். க்கள் த்றில் அநறின் சறகம் ணப் ஶதரற்நறப் 

புகப்தட்டரர். இரம் தரக்கறரின் பன்ணரல் அர் திந்து ரிரஷ 

வசய்ஷப் ஶதரல் ந் அநறஞனும் ரிரஷ வசலுத்துஷ ரபேம் 
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கண்டறல்ஷன. இரம் தரக்கறரின் பன்ணரல் யகம் எபே சறறு திள்ஷபஷப் 

ஶதரன ஆகறிடுரர்.5 

இரம் தரக்கறரின் றகற்ந ஆலஷபம் அபற்ந அநறவு ஞரணபம் 

அநறஞர்கஷபஶ றக்குபக்கரட ஷத்து. ஜரதிர் இப்னு ஜஅத,ீ 

அன்ணரிடறபேந்து ரிரத் வசய்பம் ஶதரது திரர்கபின் அநறஷ ரரிசரகப் 

வதற்நரகற பயம்து இப்னு அலீ இப்னுல் யளஷமன். ணக் 

குநறப்திடுகறநரர்.6 

யஸ்த் அப்துல்னரஹ் இப்னு உரிடம் எபே பஷந எபே ணிர் எபே 

சந்ஶகத்ஷக் ஶகட்டரர். இப்னு உரல் தறல் வசரல்ன படிில்ஷன. ணஶ, 

சறறுரக இபேந் இரம் தரக்கறஷச் சுட்டிக்கரட்டி, அந்ச் சறறுணிடம் 

ஶகலங்கள். ிஷடஷ ணக்கும் வசரல்லுங்கள் ன்நரர். அம் ணிர் இரம் 

தரக்கறரிடம் அக் ஶகள்ிஷத் வரடுத்ரர். றபேப்றகரண தறலும் கறஷடத்து. 

இப்னு உரிடம் அஷண அநறித் ஶதரது அர் கூநறணரர்: அர்கள் திகபரரின் 

குடும்தத்றணர். அநறவு ஞரணம் அர்கலக்கு அல்னரஹ் ிடறபேந்ஶ 

கறஷடக்கறநது.7 

அபூ தஸீர் ிசறத்றரண இந் சம்தத்ஷ அநறிக்கறநரர். ரன் எபே பஷந 

இரம் தரக்கறபேடன் ஸ்ஜறதுன்ணதிக்குச் வசன்நறபேந்ஶன். ஸ்ஜறதுக்கு க்கள் 

பேதும் ஶதரதுரக இபேந்ணர்.  

இரம் ன்ணிடம், இங்குள்ப ணிர்கள் ன்ஷணக் கரடகறநரர்கபர ணக் 

ஶகட்டுப் தரபேங்கள் ன்நரர். 

சந்றக்கறன்ந எவ்வரபேரிடபம் ரன், அபூ ஜஃதஷக் கண்டீர்கபர? ண 

ிசரரித்ஶன். இல்ஷனவன்ஶந தறல் கறஷடத்து.  ணக்குப் தக்கத்றல் றன்று 

வகரண்டிபேந் அன்ணரஷ ரபேம் கண்டுவகரள்பில்ஷன. இப்ஶதரது இரறன் 

றக ம்திக்ஷகக்குரி ஶசர்கபில் எபேரண அபூ யரபைன் அங்கு ந்ரர். 

தரர்ஷில் அபேக்கு சறக்கல் இபேந்து. அரிடபம் ிசரரிக்குரறு இரம் 

கூநறணரர்.  

அபூ ஜஃதஷக் கண்டீர்கபர? அபூ யரபைணிடம் ஶகட்ஶடன். 

உக்குப் தக்கத்றல் ரஶண றற்கறநரர்ன்நரர் தறனரக. 

ப்தடித் வரிபம்?ரன் ஶகட்ஶடன். 

எபிரகப் திகரசறக்கும் அஷ ப்தடி ரன் இணம் கரரல் இபேக்க 

படிபம் ன்நரர் அபூ யரபைன்.8 
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அபூ தஸீர் இன்வணரபே சம்தம் தற்நறக் கூறுகறநரர். ஆதிரிக்கரில் இபேந்து 

எபேர் இரஷக் கர ந்றபேந்ரர். இரபக்கு வபேக்கரண ரசறத் 

ன்தஷப் தற்நற அம்ணிரிடம் ிசரரித்ரர். அர் சுகரக இபேக்கறநரர். 

உங்கலக்கு மனரபம் வசரன்ணரர்ன்நரர் அம் ணிர். 

இரம் தறலுக்கு, அல்னரஹ் அபேக்கு ஹ்த் வசய்ரணரகன்நரர். 

இஷணக் ஶகட்டு ிந் அம்ணிர் ஶகட்டரர்: ன்ண அர் கரனரகற 
ிட்டரர? 

ஆம். 

ப்ஶதரது? 

ீங்கள் புநப்தட்டு இண்டு ரட்கபில்.அர் 

ஶரய்ரய்ப்தட்டிபேக்கவுறல்ஷனஶ. 

ஶரய் ந்ரல் ட்டும் ரன் ிப்தரர்கஶபர? 

அபூ தஸீர் கரனரண அம்ணிஷப் தற்நற இரறடம் ிசரரித்ரர். இரம் 

வசரன்ணரர்: அர் து ஶசர்கபில் எபேர். க்கு அற்ஷநத் வரிந்து 

வகரள்கறன்ந ன்ஷ அநஶ கறஷடரது ணத் ப்வதண்ம் வகரள்ப 

ஶண்டரம். அல்னரஹ் ீது ஆஷரக. உங்கள் வசல்கபில் துவும் க்கு 

ஷநக்கப்தடுறல்ஷன. ரம் உங்கலடன் வபேக்கரக இபேக்கறஶநரம் 

ன்தஷத் வரிந்து வகரள்லங்கள். ல்னது வசய்ப் தகறக் வகரள்லங்கள். 

அதுஶ உங்கலக்கு அஷடரபரக அஷட்டும். ணது திள்ஷபகலக்கும் 

ஶசர்கலக்கும் இஷணஶ ஶதரறக்க ிபேம்புகறஶநன்.9 

இன்வணரபேர் அநறித் சம்தம் இது:. 

கூதரில் எபே வதண்டக்கு ரன் குர்ஆஷணக் கற்றுக் வகரடுத்ஶன். எபே ரள் 

அபேடன் க் குஷநரக டந்து வகரண்ஶடன்.  

இச்சம்தத்துக்குப் தின்ணர் இரம் தரக்கறஷச் சந்றக்க ீணர வசன்நறபேந்ஶன். 

ன்ஷணக் கண்டதும் இரம் அர்கள்: ணிஷில் கூடப் தரம் 

வசய்தர்கஷப அல்னரஹ் சகறத்துக் வகரள்ப ரட்டரன். அந்ப் வதண்ிடம் 

ன்ண வசரன்ணரீ்?ணக் கண்டித்ரர்.  

வட்கத்ரல் ரன் ஷன குணிந்ஶன். தரன்ணிப்புக் ஶகரரிஶணன். இணி 
ஶலும் இவ்ரநரக டந்து வகரள்பக் கூடரதுணக் கண்டித்ரர்.10 
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பண்பு 

சறரிர ஶசத்ஷப் திநப்திடரகக் வகரண்ட எபே ணிர் ீணரில் சறத்து 

ந்ரர் அர் இரம் தரக்கறர் அர்கபது டீ்டுக்கு அடிக்கடி வசன்று பேரர். 

இரஷப் தரர்த்து அர் எபேபஷந இவ்ரறு கூநறணரர். 'உனகறஶன ங்கஷப 

ிட ணக்கு றக வறுப்புக்குரிர் ஶறு பேறல்ஷன. ங்கள் ீதும் 

ங்கபது அஹ்லுல்ஷதத்றணர் ீது வகரண்டுள்பது ஶதரல் ஶறு ரர் ீதும் 

ணக்கு ிஶரறல்ஷன அல்னரஹ்வுக்கும் சூலுக்கும் அீபேல் பஃறணனீ் 

ஆகற கலீதரவுக்கும் றப்தடுவன்தது உங்கள் தஷகஷ தரரட்டுன் 

பனஶ பழுஷ வதறும் ன்று ம்திக்ஷக வகரண்டுள்ஶபன். ஆினும் 

ரங்கஶபர ஶதச்சரபரகவும் வரற ல்லுரகவும் இபேக்கறநரீ்கள் அணரல் 

ரன் ரன் உங்கபது டீ்டுக்கு அடிக்கடி ந்து வசல்கறஶநன்'. 

            இந்றஷனிலும் இரம் தரக்கறர் அம்ணிர் ீது இக்கம் கரட்டிஶரடு 

அன்பும் கணிவும் றக்க பஷநில் டந்து வகரண்டும் ந்ரர்கள். சறன ரட்கள் 

வசன்நண அந் சறரி ரட்டு ணிர் கடுஷரக ஶரய்ரய்ப்தட்டு ப் 

தடுக்ஷகில் ிழுந்ரர். ணது த்துக்குப் தின் ணக்கரண ஜணரமர 

வரழுஷகஷ இரம் தரக்கறர் அர்கஶப டரத் ஶண்டும்வண ணது 

குடும்தத்றணரிடம் இறுற உதஶசம் வசய்ரர். 

            ஏர் இின் டுறசறில் அம்ணிர் இநந்து ிட்டஷ அது 

குடும்தத்றணர் அரணித்ணர் அர்கபில் எபேர் இரம் தரக்கறஷச் 

சந்றப்தற்கரக அறகரஷனில் தள்பிரசலுக்கு ந்ரர். இரம் வரழுஷகஷ 

படித் தின் ஷ ஶதரன்று திரர்த்ஷண ற்றும் றக்ர் வசரய்றல் பழ்கற 
இபேந்ரர். ந் ணிர் இரஷ வபேங்கற அந் சறரிர ஶசத்து ணிர் இநந்து 

ிட்டரர். அபேக்கரண ஜணரமர வரழுஷகஷ ரங்கள் ரன் றஷநஶற்ந 

ஶண்டுவன்தது அது இறுற ஆஷசரக இபேந்து ணக் கூநறணரர். 

            அஷக் ஶகட்ட இரம் அர் இன்னும் ிக்கில்ஷன ீங்கள் 

அசப்தட்டு துவும் வசய்து ிட ஶண்டரம்  ரன் அங்கு பேம் ஷ 

றதரர்த்றபேங்கள் ன்று கூநற அஷ அனுப்தி ஷத்ரர். 

அன் திநகு இரம் வுழு வசய்து இண்டு கஆத் வரழு தின் து 

ஷககஷபஶந்ற திரர்த்ஷணில் ஈடுதட்டரர்கள். சுஜழதுக்கு வசன்று அறஶன 

சூரி உம் ஷ ரித்றபேந்ரர்கள். அன்தின் குநறப்திட்ட அந் சறரி 

ஶசத்து ணிபேஷட டீ்டுக்கு ந்ரர்கப. அபேஷட ஷனப்தக்கரக 

வசன்று அர்ந்து அது வதஷக் கூநற அஷத்ரர்கள். ித்து ஶதரல் 

தடுத்றபேந் அம்ணிர் இரறன் குல் ஶகட்டதும் கண்கஷபத் றநந்ரர். 
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            இரம் அம்ணிஷ ழுந்து உட்கர வசய்து சுரில் சரய்ந்து இபேக்க 

ஷத்ரர்கள். குடிதரணம் என்ஷந ஷத்து அஷண அபேக்குப் 

தபேக்கறணரர்கள். அது குடும்தத்ரஷப் தரர்த்து 'குபிர்ஷரண உஷ 

இபேக்கு ங்குங்கள்' ணக் கூநறணரர்கள் திநகு து இபேப்திடத்துக்கு 

றபேம்தி ிட்டரர்கள். 

            ீண்ட ரட்கள் வசல்னில்ஷன அம்ணிர் பூ சுகம் வதற்று ழுந்து 

ிட்டரர் திநகு இரஷத் ஶடி ந்து வசரன்ணரர்: 'றச்சரக ரங்கள் 

ணிர்கலக்கரண அல்னரஹ்ின் அத்ரட்சற ன்று ரன் சரட்சற 
கூறுகறன்ஶநன்'11 

            அக்கரன சூதிரக்கபில் எபேரக இபேந் பயம்த் இப்னு பன்கறர் 

கூறுகறன்நரர்: ரன் கடிணரண உஷ்ம் றஷநந் எபே ரபில் ீணரினறபேந்து 

வபிஶநறஶணன். அப்ஶதரது இரம் தரக்கறர் அர்கப திர்ச்வசய்ஷகஷப் 

தரர்ஷிட து ல் ஶசஷணஷ ஶரக்கறச் வசன்று வகரண்டிபேப்தஷபம் 

அர்கலடன் அர்கபது திரபர்கள் அல்னது ஶரர்கள் இபேர் உடன் 

அரணித்ஶன். குஷநறக்குன பக்கறஸ்ர் இது ஶதரன்ந எபே ஶத்றல் 

உனகரஷசபடன் வசன்று வகரண்டிபேக்கறநரர். அபேக்கு ரன் உதஶசம் வசய் 

ஶண்டும்' ன்று ரன் ன் ணதுக்குள் ண்ிக் வகரண்ஶடன். 

            இரஷ ரன் வபேங்கறஶண; அர்கலக்கு மனரம் வசரன்ஶணன். வதபேம் 

சறத்துடன் அர்கள் ணக்கு தறனபித்ரர்கள். அர்கபது ஷனினறபேந்தும் 

பகத்றனறபேந்தும் ிர்ஷ டிந்து வகரண்டிபேந்து. ரன் அர்கஷப ஶரக்கற 
'அல்னரஹ் உங்கஷண ஈஶடற்நடரக்கற ஷப்தரணரக உங்கஷபப் ஶதரன்ந எபே 

ணிர் இப்தடிரண ஶத்றல் உனகரஷசபடன் டந்து வகரள்பரனரர? இஶ 

றஷனில் உங்கபது இறுற படிவு ந்து ிட்டரல் உங்கபது றஷனவன்ண?' 

ன்று ிணிஶணன். 

            அர்கள் கூநறணரர்கள் 'அல்னரஹ் ீது ஆஷரக ரன் இவ்ரநரண 

றஷனில் இபேக்கும் ஶதரது ணக்கு ம் பேரணரல் றச்சரக ரன் 

அல்னரஹ்வுக்கு றப்தட்ட றஷனில் வய்துஶன். வணணில் இந் 

றபஷநின் பனரக ரன் உங்கஷப ிடடும் ஷண ணிர்கஷண 

ிட்டும் ஶஷற்நறபேக்க பஷணகறன்ஶநன் அஶஶஷப ரன் 

தரகரரிங்கபில் பழ்கறிபேக்கும் றஷனில் ணது படிவு ன்ஷண 

ந்ஷடஷத்ரன் ரன் அஞ்சுகறன்ஶநன்' 

            ரன் கூநறஶணன்: அல்னரஹ் ங்கள் ீது அபேள் புரிரணரக ரன் 

உங்கலக்கு உதஶசம் புரி ஶண்டும்வன்று ண்ி ந்ஶன் ஆணரல் 

ீங்கள் ணக்கு உதஶசம் புரிந்து ன்ஷண ிறப்தஷடச் வசய்து ிட்டீர்கள்'12 
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உலமயக்களுடன்  

ஏர் இரம் அஷ ணிர்கஶபரடு கூடி ரழ்ந்ரலும் அர்கபில் இபேந்து 

எதுங்கற ரழ்ந்ரலும் அது இரத்றல்; அஷ வ்ி தரறப்ஷதபம் 

ற்தடுத்றிடப் ஶதரறல்ஷன வணணில் இரத் ன்தது எபே வய்கீ 

அந்ஸ்ரகும் ணஶ ணிர்கள் து உபிபேப்புப்ஶகற்நரற் ஶதரல் க்கரண 

இரஷத் வரிந்வடுத்துக் வகரள்ப படிரது. 

            வகரடுஷக்கரர்கலம் உரிஷகஷபச் சூநரடுஶரபேம் இரத்றன் 

உரி அந்ஸ்ஷ ப்ஶதரதும் வதரநரஷக் கண்வகரண்டு 

ஶரக்குதர்கணரகஶ இபேந்ணர். ஶர எபே ஷகில் இரத்றற்குரி 

ிஶசடத் ன்ஷகபில் என்நரண கறனரதத்ஷபம் ஆட்சற றர்ரகத்ஷபம் 

தநறத்துக் வகரள்றல் பழு பச்ஶசரடு ஈடுதட்டணர் இந் இனக்ஷக அஷடந்து 

வகரள்லம் ிடத்றல் அர்கள் குற்நச் வசல்கஷபபம் கூட 

ிட்டுஷக்கில்ஷன. 

            உஷர ஆட்சறரபரக இபேந் யறரம் இப்னு அப்றல் ரனறக்கறன் 

ஆட்சறக்கரனத்றல் இரம் தரக்கறரின் றஷனபம் இத்ஷகரகஶ 

அஹ்லுல்ஷதத் இரம்கலக்கறபேக்கறன்ந உந்ஸ்ஷ வபிப்தஷடில் 

அர்கபினறபேந்து கஷபற்கும் அர்கள் ீது அீறஷபம் 

அட்டூறத்ஷபம் றிப்தற்கும் யறரம் உள்பிட்ட உஷரக்கள் 

அஷணபேக்கும் ம்ரனரண அஷணத்ஷபம் ணிர்கலஷட உள்பங்கபில் 

அந் இரம்கபரல் இபேந்து ந் றப்ஷதபம் உர்வகௌத்ஷபம் 

அர்கபரல் கஷபஶ படிில்ஷன. 

இரம்கலஷட ஆன்ீக கத்துரணது தஷகர்கலஷட உள்பங்கபிலும் 

அன்ஷத ற்தடுத்துக் கூடிதும், இரம்கலக்கு ரிரஷ வசய்ன் தரல் 

அர்கஷப தூண்டக் கூடிதுடரண றக உர்ந் ல்ஷனஷ அஷடந்றபேந்து.  

எபே பேடம் யறரம் யஜ்ஜளக்கரக க்கரவுக்கு வசன்நரர். அவ்பேட 

யஜ்ஜரஜறகபில் இரம் தரக்கறர், இரம் மரறக் ஆகறஶரபேம் 

உள்படங்கறிபேந்ணர். இரம் மரறக் அர்கள் எபே ரள் க்கள் த்றில் 

உஷ றகழ்த்றணரர்கள்: ல்னரப் புகழும் அல்னரஹ்வுக்ஶக அன் தி 
பயம்த் மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அர்கஷப சத்றத்ஷக் 

வகரண்டு அனுப்தி ஷத்ரன். அஷக் வகரண்ஶட ம்ஷ சறநப்தரக்கறணரன். 

ரங்கள்  அல்னரஹ்ிணரல் ஶர்ந்வடுக்கப் தட்டர்கபரஶரம். ரங்கள் 

பூறில் அல்னரஹ்வுஷட திறறறகபரஶரம். ம்ஷப் தின்தற்றுதர் 

வற்நற வதறுரர். ம்ஷப் புநக்கித்து, தஷகஷ தரரட்டுதர் 

ஷ்டஷடரர். 
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அற்குப் தின் டந்ஷ தற்நற இரம் மரறக் அஷனயறஸ்மனரம் அர்கள் 

ிதரிக்கறன்நரர்கள்: ரன் ஶதசறஷ யறரபக்கு  டுத்துச் வசரல்னப்தட்டண. 

ணினும் ரம் ீணரவுக்கும் அர் டஸ்கமளக்கும் றபேம்பும் ஷ அர் 

க்கு வ்ி ீங்கும் இஷக்க ில்ஷன. தின்ணர் ீணரினறபேந் ணது 

கர்ணரிடம் ன்ஷணபம் ணது ந்ஷஷபம் டஸ்கமளக்கு அஷத்து 

பேரறு  தித்ரர். 

ரம் டஸ்கஸ்ஷம அஷடந்ஶரம். ணினும் பன்று ரட்கபரக அஷ 

சந்றப்தற்கு யறரம் க்கு அனுற ில்ஷன.ரன்கரம் ரள் அரிடம் 

வசன்ஶநரம். அர் ணக்குநற சறம்ரசணத்றல் றீ்நறபேந்ரர். அது தஷட 

ீர்கள் அபேக்கு பன்ணரல் து றநஷகஷப வபிக் கரட்டும் பகரக ஏர் 

இனக்ஷக ஶரக்கற அம்புகஷப ய்து கரண்தித்துக் வகரண்டிபேந்ரர்கள். 

 யறரம் ன்னுஷட ந்ஷின் வதஷக் கூநற அஷத்து உங்கபது 

ஶகரத்றப் வதரிர்கலடன் இஷந்து அம்வதய்றல் ீங்கலம் கனந்து 

வகரள்லங்கள் ன்று கூநறணரர். 

ணது ந்ஷ  இரம் தரக்கறர் அர்கள் கூநறணரர்கள் ரன் து பறர்ந் 

தனணீணரகற ிட்ஶடன் ன்ஷணப் வதரறுத் ஷ அம்வதய் கரனவல்னரம் 

படிந்து ிட்டது. ஆகஶ ன்ஷண ன்ணிபங்கள். 

ணினும் யறரம் ன் ீது சத்றறட்டு ற்புறுத்ற உஷரக்கபில் இபேந் 

எபே ஶரறதஷ அஷத்து, அது ஷகில் இபேந் ில்ஷன இரறடம் 

வகரடுக்கும் தடிரகப் தித்ரர்.அவ்ஶரறதரிடறபேந்து ில்ஷனப் வதற்றுக் 

வகரண்ட ணது ந்ஷ ில்னறனறபேந் அம்ஷத ய்ரர்கள். அது சற்றும் திசகரது 

இனக்கறன் ஷப் புள்பிஷ ஊடறுத்துச் வசன்று குத்றட்டு றன்நது. 

இண்டரது அம்ஷத ய்ரர்கள். அது பனரது அம்ஷத இண்டரகக் 

கறறத்துஇனக்கறன் ஷப் புள்பிஷத் வரட்டது. பணடநரது அம்ஷத 

ய்ரர்கள். அது இண்டரது அம்ஷதப் திபந்து இனக்கறன் ஷப் புள்பிஷத் 

வரட்டது. இவ்ரறு என்தது அம்புகஷப ய்து படித்ரர்கள். இரறன் 

ல்னஷ கண்டு அங்கறபேந் ல்ஶனரபேம் கறழ்ச்சறபடன் ஆரரறட்டணர். 

சங்கடத்றகுள்பரண யறரம் சத்றட்டு இவ்ரறு கூநறணரர்: இரம் தரக்கறஶ! 

சறநப்தகரக வசய்ீர்கள். ீங்கள் அதிகபிலும் அஜறகபிலும் றகச் சறநந் 

ில்ித்ஷக் கரர். இவ்ரநறபேக்க ரன் அம்வதய் கரனவல்னரம் படிந்து 

ிட்டது ன்று ப்தடிக் கூறுரீ்கள்! வபிப்தஷடில் யறரம் இவ்ரறு 

கூநற ஶதரதும் அஶ ஶத்றஶனஶ ணது ந்ஷஷக் வகரஷன 

வசய்ற்கரண ீர்ரணத்ஷபம் அர் டுத்றபேந்ரர். அது தற்நறஶ அர் 

சறந்றத்துக் வகரண்டிபேந்ரல் ம்ஷ அபேம்தடிபம் அர் திக்கில்ஷன. 

அபேக்கு பன்ணரல் ரங்கள் றன்று வகரண்டிந்ஶரம். ஶம் ீண்டது 
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கனறதரின் இவ் அனட்சறம் ணது ந்ஷக்கு சலற்நத்ஷ ற்தடுத்றற்று. 

அர்கலக்கு ஶகரதம் ற்தட்டரல் ரணத்றன் தரல் தரர்ஷஷ 

வசலுத்துரர்கள். அர்கபது பகத்றல் ஶகரதத்றன் அஷடரபம் வபிரகத் 

வரிபம். ணது ந்ஷின் ஶகரதத்ஷ ிபங்கறக் வகரண்ட யறரம் உடஶண 

ம்படன் ந்து அர்ந்து வகரள்லரறு ம்ஷப் தித்ரர்.ணது 

இபேப்திடத்றனறபேந்து ழுந்து ந்து ணது ந்ஷக்கு னது புநத்றலும் ன்ஷண 

ணது ந்ஷின் இடது புநத்றலுரக உட்கரச் வசய்ரர். திநகு ணது 

ந்ஷபடன் ஶதச ஆம்தித்ரர். 

றச்சரக குஷநறர், அதிகள் அஜறகள் அஷணஷபம் ிட உங்கபின் 

பனரக உள்ப து சறநப்ஷதிட்டு வதபேறம் வகரள்ப படிபம்.உங்கபது 

ஷககலக்கு அர்கள் அடிதிகறன்நரர்கள். இந் ில்ித்ஷத் றநஷஷ 

ரரிடம் இபேந்து ீங்கள் கற்றுக் வகரண்டீர்கள்? இஷணக் கற்றுக் 

வகரள்ற்வகண வ்பவு ஶத்ஷ  வசிட்டீர்கள்?  

ணது ந்ஷ கூநறணரர்கள்: ீணர ரசறகள் அஷணபேம் ில்ித்ஷில் 

சறநந்ர்கள் ன்தது உங்கலக்குத் வரிபல்னர! ரன் இபறல் 

இஷணக் கற்றுக் வகரண்ஶடன். இப்ஶதரது ீங்கள் கூறும் ஷ ரன் அஷணத் 

ிர்த்ஶ ந்துள்ஶபன். 

யறரம் கூநறணரர்: ிம் புரிந்  ரபினறபேந்து இன்று ஷ இவ்ரரக 

துல்னறரகவும்,கச்சறரகவும் அம்வதய் ஷபம் ரன் கண்டறல்ஷன. 

உங்கஷப ிட சறநப்தரக அம்வதய்க் கூடி பேம் இபேக்கரட்டரர்கள் ண 

ரன் றஷணக்கறன்ஶநன். ீங்கள் ய்து ஶதரனஶ உங்கபது புல்ர் ஜஃதபேம் 

அம்வதய்க் கற்றுக் வகரண்டுள்பரர? 

ணது ந்ஷ கூநறணரர்: றச்சரக ரங்கள் தரிபூம், பழுஷ ன்தற்ஷந 

அல்னரஹ் வ்ரறு து திின் ீது இநக்கற ஷத்ரஶணர அவ்ரஶந 

அணந்ச் வசரத்ரகப் வதற்று வகரண்டு பேகறன்ஶநரம்.அல்னரஹ் 

கூறுகறன்நரன்: இன்ஷந றணம் உங்கலக்கரக உங்கபது ரர்க்கத்ஷ 

தரிபூதடுத்ற ிட்ஶடன்.ணது அபேட்வகரஷடகஷப பழுஷரக்கற 
ிட்ஶடன். உங்கலக்கரண ரர்க்கரக  இஸ்னரத்ஷ றபேப்ற வகரண்ஶடன்.13   

பூறரணது இத்ஷக வசற்தரடுகஷப தரிபூத்து அஷப்தில் 

ஶற்வகரள்பச் சக்ற வதற்நர்கஷப ிட்டும் ணிஷப்தட்டிபேக்க ரட்டரது. 

இந் ரர்த்ஷகஷபக் ஶகட்டதும் யறரறன் கண்கபிண்டும் ிரிந்ண. 

ஶகரதத்றணரல் அது பகம் சறந்து. சறநறது ஶம் வௌணரக இபேந் அர் 

தின் ஷனஷ உர்த்ற, ரங்கலம் ீங்கலம் அப்துணரபுஷட 
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தம்தஷில்ஷனர? தம்தஷஷப் வதரறுத்ஷ ரங்கள் உங்கலக்கு 

சரணர்கஶப! ன்று கூநறணரர். 

ணது ந்ஷ இரம் தரக்கறர் அர்கள் கூநறணரர்கள்: ஆம் ணினும் அல்னரஹ் 

திநபேக்கு ங்கர தன ிஶசட அம்சங்கபின் பனம் ம்ஷ சறநப்புப் 

தடுத்றபள்பரன். 

யறரம் ிணிணரர்: அல்னரஹ் அப்துணரபுஷட தம்தஷினறபேந்து ணது 

திஷ வள்ஷப, கறுப்பு, சறப்பு றநரண அஷணத்து ணிர்கலக்குவண 

வதரதுரக அனுப்த ில்ஷனர? தி மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற 
அர்கலக்குப் தின் ஶறு திில்ஷன. அவ்ரநறபேக்க அந் அநறஷ ீங்கள் 

ங்கறபேந்து அணந்ம் வதறுகீள்? ீங்கள் திரர்கலம் அல்னஶ? 

இரம் தரக்கறர் அஷனயறஸ்மனரம் அர்கள் தறனபித்ரர்கள்: அல்னரஹ் 

திர்கஷப ிபித்து ணது அல்குர்ஆணில் குநறப்திடுகறநரன்,திஶ! ீர் 

அசப்தட்டு அல்குர்ஆஷண ஏ உம்பஷட ரஷ அஷசக்கரீர். வணணில் 

அஷண என்று ஶசர்த்து ீர் ஏதும்தடி வசய்து றச்சரக ம்ீதுள்ப 

கடஷரகும். ஆகஶ அஷண ரம் உக்கு ஏறக் கரண்தித்ரல் அவ்ரஶந ீர் 

அஷண தின் வரடர்ந்து ஏதும்.14 

அர்கபது ரவு அல்னரஹ்ஷத் வரடர்ந்து ஏறது ண அல்குர்ஆன் சணம் 

ிதரிக்கறன்ந கத்துறக்க தி மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற 
அர்கள் திநபேக்கு ங்கப்தடர தன சறநப்தம்சங்கஷபக் வகரண்டு ம்ஷ 

ணித்துப் தடுத்றபள்பரர்கள். திநபேக்கு வசரல்னர தன இகசறங்கஷப 

அர்கள் யமத் அலீ அஷனயறஸ்மனரம் அர்கலக்கு வபிப்தடுத்றக் 

கூநறபள்பரர்கள். அல்குர்ஆன் கூறுகறன்நது, அஷண கரரல் ஶகட்தர் 

தரதுகரத்து  ஞரதகத்றல்ஷத்துக் வகரள்ரர்15 (சூர அல்யரக்கர) தி 
மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அர்கள் யமத் அலீஷப் தரர்த்துக் 

கூநறணரர்கள்: றச்சரக உது கரதுகள் அத்ஷகரக இபேக்க ஶண்டுவண 

ரன் அல்னரஹ்ிடம் ஶண்டிபள்ஶபன். 

யமத் அலீ அஷனயறஸ்மனரம் அர்கள் கூதரில் எபேபஷந 

கூநறணரர்கள்: தி மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அர்கள் ணக்கு 

அநறின் ஆிம் ரசல்கஷபத் றநந்து ஷத்ரர்கள். எவ்வரபே 

ரசனறனறபேந்தும் ஶறு ஆிம் ரசல்கள் றநக்கறன்நண.   

அல்னரஹ் குநறப்திட்ட தரிபூத்துத்ஷக் வகரண்டு தி மல்னல்னரயள 

அஷனயற ஆனறயற அர்கஷபத் வரிவு வசய்து ஶதரனஶ தி 
மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அர்கள் யமத் அலீஷத் 
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ஶர்ந்வடுத்து, திநபேக்குக் கற்றுக் வகரடுத்ரர்கள். அந் சுஷணக்கும் 

ஊற்நறனறபேந்து ரங்கள் அநறஷப் வதற்றுக் வகரள்கறன்ஶநரம். அந் தரிபூ 

அநறஷ அணந்ரகப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடிர்கள் ரங்கள் ரத்றஶ. 

இவ்ரறு இரம் தரக்கறர் அஷனயறஸ்மனரம் அர்கள் கூநற படித்ரர்கள். 

யறமரம் ிணிணரர்: றச்சரக அனற க்கு ஷநரண ிடங்கஷபப் 

தற்நற அநறவு இபேப்தரக ரறட்டரர். ஆணரல் அல்னரஹ் ஷநரண 

ிடங்கஷப பேக்கும் வபிப்தடுத்துறல்ஷனஶ? 

இரம் தரக்கறர் அர்கள் அற்கு தறனபித்ரர்கள்: அல்னரஹ் து திின் 

ீது புணி அல்குர்ஆஷண இநக்கறணரன். அறல் றுஷ ஷபரண கடந்கரன 

றர்கரன றகழ்வுகலடன் வரடர்புஷட அஷணத்து ிடங்கஷபபம் 

வபிவுதடுத்றணரன். அத்றபேஷநில் அல்னரஹ் கூறுகறநரன்: ''(திஶ!) 

எவ்வரபே ித்ஷபம் வபிரக ிதரிக்கக்கூடி இவ்ஶத்ஷ ரம் 

உம்ீது இநக்கறபள்ஶபரம்''16 திநறவரபே சணத்றல், '' எவ்வரன்ஷநபம் 

வபிரண ட்டில் ரம் தறவு வசய்து ஷத்றபேக்கறன்ஶநரம்''17 திநறவரபே 

சணத்றல் ''ற்ஷநபம் ஶத்றல் குநறப்திடரது ரம் ிட்டு 

ஷக்கில்ஷன''18 ண அல்னரஹ் கூறுகறநரன். 

அல்னரஹ் யமத் அலீ அர்கலக்கு அல்குர்ஆணின் இகசறங்கள் 

அஷணத்ஷபம் கற்றுக் வகரடுக்கும்தடி தி மல்னல்னரயள அஷனயற 
ஆனறயற அர்கஷபப் தித்ரன். தி மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற 
அர்கள் குநறப்திடுகறன்நரர்கள்: ''அலீ உங்கபில் சறநந் ீர்ப்தரபர்''   

இரம் தரக்கறர் அஷனயறஸ்மனரம் அர்கபின் இவ்ிபக்கத்ஷக் ஶகட்டதும் 

யறமரம் வௌணரணரர். இரர்கள் அங்கறபேந்து வபிரகறச் 

வசன்நரர்கள்.19 

முரண்பட்டளர்களுக்கு  ஆதரம் கண்பித்தலம  

அப்துல்னரஹ் இப்னு ரதிஃ ன்தர், அீபேல் பஃறணனீ் யமத் அலீ 

அஷனயறஸ்மனரம் அர்கஷப ிஶரம் தரரட்டிர்கபில் எபேரக 

இபேந்ரர். அர் வசரல்ரர்: ''அலீ, ஹ்ரன் பத்த்றல் கரரிஜனீ்கஷப 

வகரஷன வசய்ஷ றரப்தடுத்க் கூடிர் உனகறல் இபேக்கறன்நரர் ன்நரல், 

அர் கறக்கறஶனர ஶற்கறஶனர உனகறன் ப்தகுறினறபேந்ரலும் அஷ ரன் 

சந்றத்து ிரம் தண் ஶண்டுவண ிபேம்புகறஶநன்'' 

அப்ஶதரது சறனர் அரிடம் ''யமத் அலீின் புல்ர்கள் அஷண றரப் 

தடுத்துற்கு சக்ற வதநரட்டரர்கள் ன்று றஷணக்கறநரர?'' ன்று ஶகட்டணர். 
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அற்கர் அபேஷட திள்ஷபகபில் அநறஞர்கள் இபேக்கறன்நரர்கபர? ன்று 

ிணிணரர். ''இக்ஶகள்ிஶ உணது அநறரஷக்கு ஆரரகும். யமத் 

அலீபஷட புல்ர்கள் அநறஞரக அல்னரல் இபேக்க படிபர?'' ன்று 

அர்கள் றர்ிணரத் வரடுத்ணர்.''அப்தடிரணரல் அபேஷட புல்ர்கபில் 

உள்ப இன்ஷந கரன அநறஞர் ரர்? ண அர் ஶகட்டரர். ''இரம் தரக்கறர்'' ண 

அர்கள் அபேக்கு வசரல்னறக் வகரடுத்ணர். 

அப்துல்னரஹ், இரம் தரக்கறஷ சந்றப்தற்கரக ணது ஶரர்கலடன் 

ீணரவுக்குப் புநப்தட்டரர். அங்கு வசன்று இரம் தரக்கறஷ சந்றப்தற்கரக 

அனுற ஶண்டிணரர். 

இரம் தரக்கறர் அர்கள், அப்துல்னரஹ்ஷ குநறத் ஏரிடத்றல் தப் 

வதரபேட்கலடன் இநங்கற ங்கறிபேக்குரறும் ரஷப ம்றடத்றற்கு ந்து 

ம்ஷ ந்து ம்ஷ சந்றக்குரறும் து திரல் பனம் 

வசய்றனுப்திணரர்கள். 

றுரள் கரஷன அப்துல்னரஹ்வும் அது ஶரர்கலம் இரம் தரக்கறர் 

அர்கபின் அர்வுக்கு  ந்ணர். இரர்கள் பயரஜறரீன்கள், 

அன்மரரிகபின் திள்ஷபகள், குடும்தத்றணஷ து அர்வுக்கு என்று 

ஶசர்த்றபேந்ரர்கள். கூட்டம் அறகரகறதும் இரர்கள் து திசங்கத்ஷ 

ஆம்தித்ரர்கள். அர்கள் வண்ஷ கனந் சறப்பு றநரண ஆஷட 

அிந்றபேந்ணரல் வதௌர்ணற இின் பழுறனவு ஶதரல் திகரசரகத் 

வரிந்ரர்கள். அர்கள் தின்பேரறு ஶதசறணரர்கள்: 

''அல்னரஹ்வுக்ஶக ல்னரப் புகழும் அஶண கரனத்ஷபம் இடத்ஷபம் 

சறபேஷ்டிகஷபபம் தஷடத்ரன். அல்னரஹ்வுக்ஶக ல்னரப் புகழும். அனுக்கு 

து இல்ஷன. தூக்கம் இல்ஷன. ரணங்கள் பூறினுஷட ஆட்சற 
அனுக்குரிது. அல்னரஹ்ஷத் ி க்கத்துகுரி இஷநன் ஶறு 

ரபேறல்ஷன ன்று ரன் சரட்சற கூறுகறஶநன். பயம்த் மல்னல்னரயள 

அஷனயற ஆனறயற அர்கள் அணது ஶர்வு வசய்ப்தட்ட அடிரபேம் 

அணது வபேக்கரண தூபேரரர்கள் ன்றும் ரன் சரட்சற கூறுகறஶநன். 

தபுவ்த்றன் பனரக ங்கஷப ஶன்ஷப் தடுத்ற ினரத்றன் பனரக 

ம்ஷச் சறற்ப்புப் தடுத்ற அல்னரஹ்வுக்ஶக ல்னரப் புகழும். 

பயரஜறரீன்கள், அன்சரரிகபின் திள்ஷபகஶப! யமத் அலீினுஷட 

சறநப்புக்கஷப அநறந்ர்கள் அஷண இந் சஷதில் குநறப்திடுங்கள். 

இரம் தரக்கறர் அஷனயறஸ்மனரம் அர்கள் இவ்ரறு கூநறதும், அந் 

சஷதக்கு சபகபித்றபேந் எவ்வரபேபேம் ரம் அநறந்ஷகில் யமத் 
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அலீிணஷட சறநப்புக்கஷபப் தற்நற டுத்துக் கூநறணர். ஷகதர் பத் றகழ்வும் 

அங்கு திஸ்ரதிக்கப் தட்டது. அர்கள் குநறப்திட்டரர்கள்: ஷகதர் 

பெர்கலடணரண பத்த்றன் ஶதரது தி மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற 
அர்கள் குநறப்திட்டரர்கள்: ''ரன் பத்ம் ஷடவதநவுள்ப ரஷப றணம் து 

வகரடிஷ              எபே ணிபேஷட ஷகில் எப்தஷடப்ஶதன். அர் 

அல்னரஹ்ஷபம் சூஷனபம் ிபேம்தக் கூடிர். அல்னரஹ்வும் சூலும் 

அஷ ிபேம்புகறன்நணர். ஶகரஷத்ணற்ந சறநந் ீரண அபேஷட 

ஷககபிஶனரன் அல்னரஹ் வற்நறஷ ங்குரன்.'' 

றுரள் தி மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அர்கள் யமத் 

அலீினுஷட கங்கபிஶன இஸ்னரத்றன் வகரடிஷ ங்கறணரர்கள். றக 

ஆக்ஶரரக ஷடவதற்ந அந் பத்த்றல் பெர்கள் 

தடுஶரல்ிஷடந்ஶரடு, அர்கபது ரவதபேம் ஶகரட்ஷடபம் 

பஸ்னறம்கபரல் வற்நற வகரள்பப் தட்டது. 

சஷதில் இபேந்ஶரர் இச்சம்த றகழ்ஷ ஞரதகறத்துக் கூநறன் தின்ணரர், 

இரம் தரக்கறர் அஷனயறஸ்மனரம் அர்கள், அப்துல்னரஹ் இப்னு ரதிஃின் 

தக்கம் றபேம்தி, '' இந் யீஷமப் தற்நற ன்ண கூறுகறன்நரீ்? ணக் ஶகட்டரர்கள். 

''இது சயயீரண யீரகும். ஆணரல் அலீ அற்குப் தின்ணரல் குப்ரில் ிழுந்து 

அறரரக கரரிஜனீ்கஷப தடுவகரஷன வசய்ரர்'' ண அப்துல்னரஹ் 

கூநறணரர். 

  இரம் தரக்கறர் அஷனயறஸ்மனரம் ,அப்துல்னரஹ்ஷப் தரர்த்துக் 

ஶகட்டரர்கள்: ''அல்னரஹ் அனறஷ ிபேம்புகறன்ந ஶத்றல், அர் தின்ணரபில் 

கரரிஜனீ்கஷப வகரஷன வசய்ரர் ன்று அநறறறபேந்ரணர? அல்னது 

அநறரறபேந்ரணர? அல்னரஹ் அநறந்றபேக்கில்ஷனவன்று ீர் கூநறணரல் 

கரதிரகற ிடுரீ்'' 

''அல்னரஹ் அநறந்துரன் இபேந்ரன்'' ன்று அப்துல்னரஹ் கூநறணரர். 

''அலீ ணக்கு றப்தடக்கூடிர் ன்தணரல் அல்னரஹ் அஷ 

ிபேம்திணரணர? அல்னது அர் தரம் வசய்க்கூடிர்,அீறிஷக்கும் 

குற்நரபி ன்தணரல் அஷ ிபேம்திணரணர?'' ண இரர்கள் 

ிணிணரர்கள். 

ஆம் அர் ணக்கு றப்தடக்கூடிர் ன்தணஶனஶ அல்னரஹ் அஷ 

ிபேம்திணரன் ண அப்துல்னரஹ் கூநறணரர். ( அரது அலீ திற்கரனத்றல் 

தரம் புரிரர் ன்நறபேந்ரல் அல்னரஹ் அஷண அநறந்றபேப்தரன். அனறஷ 



 14 

ிபேம்திிபேக்கவுரட்டரன். இன்தடி கரரிஜனீ்கலடன் யமத் அலீ பத்ம் 

புரிந்து அல்னரஹ்வுக்கரண றதடுஶன ன்தது வபிரகறன்நது) 

இரம் தரக்கறர் அஷனயறஸ்மனரம் ''ழுந்றபேம். ீர் ஶரல்ிபந்த ிட்டீர் 

உக்கு ந் ிஷடபம் வரிில்ஷன'' ன்று அப்துல்னரஹ்ஷ தரர்த்துக் 

கூநறணரர்கள். 

றடுக்கறட்ட அர், உத்ஶகம் வதற்நரக தின்பேம் அல்குர்ஆன் சணத்ஷ 

ஏறக் கரண்தித்ரர்: 

''குரி இபேட்டு ீங்கற ிடிற் கரஷன ஆகறிட்டவன்று உங்கலக்குத் 

வபிரகும்......'' ( சூர அல்தகர) 

அறகரஷன உத்ஷப் ஶதரல் ணக்கு உண்ஷ வபிரகற ிட்டது ன்தஷ 

சுட்டும் பகரக இவ்சணத்ஷ ஏற அர், வரடர்ந்து தின்பேம் 

சணத்ஷபம் ஏறக் கரண்தித்ரர்: 

   ''ன்னுஷட தூதுத்துத்ஷ ங்கு பேக்கு ங்குது ன்தஷ 

அல்னரஹ்ரன் ன்கநறரன்'' (சூர அல்அன்ஆம்) 

இஸ்லமய தர்ஹம்களும் ணயங்களும்  

யறஜ்த்றன் ஆம்த தற்நரண்டுகபில் கரகற உற்தத்றரணது ஶரம் ஶசத்றல் 

ரத்றம் ட்டுப்தடுத்ப்தட்டரக இபேந்து. அன்தின் கறப்றல் கரகற 

உற்தத்ற ஶற்வகரள்பப்தட்டது. ரட்டின் வதரபேபரர வகரடுக்கல் ரங்கல்கள் 

அஷணத்றற்கும் ஶரரணி வசன்பஷநகஶப பன்ஶணரடிகபரகக் 

வகரள்பப்தட்டு ந்ண. 

கறப்றனறபேந் கறநறஸ்ர்கள் ரட்டின் தத்ரள்கள் ஶரரணி 

றபஷநஷப் தின்தற்நற, திர - கன் - தரிசுத் ஆி னும் கறநறஸ் 

அஷடரபங்கள் அடங்கற வசரற்திஶரகத்ஷ அச்சடித்துக் வகரண்டிபேந்ணர். 

உஷர கலீதர அப்துல் னறக் புத்றக்கூர்ஷ றக்கரக இபேந்ரர். கறப்றன் 

தத்ரள்கஷபக் கண்ட அர், அது தற்நற அரணிப்தில் இநங்கற, 
அற்நறலுள்ப ரர்த்ஷஷ அதிில் வரறவதர்க்குரறு 

கடடஷபிட்டரர். வரறவதர்ப்தில் கறநறஸ் ச் வசரற்திஶரகரணஷக் 

கண்ட கலீதர, பஸ்னறம் ரடரண கறப்றல் இவ்ரநரண டடிக்ஷக ப்தடி 

சரத்றரகும் ன்று சலற்நம் வகரண்டரர். கறப்றனறபேந் ணது கர்ணபேக்கு 

உடணடிரக அர் அனுப்தி ஷத் கடித்றல், தத்ரல்கள் அஷணத்றலும் 

யரர கனறஷ வதரநறக்குரறு கட்டஷபிட்டரர். இக்கட்டஷப ஷண 
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இஸ்னரற ரடுகபிலும் ஷடபஷநப் தடுத்ப்தட்டது. இன்தணரக 

தத்ரள்கபினறபேந் கறநறஸ் அஷடரபங்கள் அறக்கப்தட்டு இஸ்னரற 

அஷடரபங்கலடணரண புற ரள்கள் ஷடபஷநக்கு ந்ண. 

இஸ்னரற கத்து அஷடரபங்கலடணரண இப்தத்ரள்கள் உனகறன் 

ரனர றக்கறலும் தந்து ஶரம் ஶசத்து சக்கர்த்றஷபம் வசன்நஷடந்து 

சக்கர்த்ற, கலீதர அப்துல் ரனறக்குக்கு ழுற கடித்றல் கரகற 

உற்தத்றரணது ப்ஶதரதும் ஶரரணி அஷடரபங்டகலடஶணஶ இபேந்து 

ந்துள்பது. ீர் இஷண ஷட வசய்து சரிரணரல், இற்கு பன்ணர் இஷண 

தன்தடுத்றக் வகரண்டிபேந் உக்கு பந்ற கலீதரக்கள் அஷணபேம் வசய்து 

ரகும். இக்கடித்துடன் உக்கு வதரபேத்ரண அன்தபிப்புகஷபபம் ரன் 

அனுப்தி ஷக்கறஶநன். து அஷடரபங்கஷப அறக்கறன்ந டடிக்ஷககஷப 

ிட்டும் இற்கரண உது தறலுறுப்பு து ன்நறக்கும் றப்புக்கும் உரிரக 

இபேக்கும். 

ணினும் அந் அன்தபிப்புகஷப ற்றுக்வகரள்பரது றரகரித் அப்துல் னறக், 

சக்கர்த்றின் தூணிடம் ''இந்க்கடித்துக்கு தறனபிக்க படிரது ன்றும் 

வசரல்னறனுப்திணரர். 

ஶரம் சக்கர்த்ற, அப்துல் னறக்ஷக றபேப்றப்தடுத்துற்கரக ீண்டும் 

இட்டிப்தரண வதரபேட்கபடங்கற அன்தபிப்புகஷப அனுப்தி ஷத்ரர். 

இனுடன் எபே கடிபம் இஷக்கப்தட்டிபேந்து. அக்கடித்றல் 

குநறப்திடப்தட்டிபேந்ரது: 

 ''ணது அன்தபிப்புகபின் வசரற்தரண அபவு உம்ஷ சறறுஷப்தடுத்ற ிடும் 

ணதற்கரகஶ ீர் அஷண ற்றுக் வகரள்பரது றரகரித்து இபேக்கறநரீ் ண ரன் 

றஷணக்கறஶநன். ரம் ற்கணஶ குநறப்திட்ட ிடத்ஷ ீர் ற்றுக் வகரள்ப 

ஶண்டுவன்ந றர்தரர்க்கறஶநன்''  

ணினும் இண்டரம் பஷநபம் வ்ி தறலுரபிக்கரது, அந் 

அன்தபிப்புக்கஷபவல்னரம் அப்துல் னறக் றபேப்தினுப்தி ிட்டரர். 

அவ்ஶஷப அப்துல் னறக்குக்கு ஶரம் சக்கத்ற ழுற கடிரது: 

''இண்டரம் பஷநபம் ணது அன்தபிப்புக்கஷப ீர் ட்டிக்கறத்து ிட்டீர். 

ணது ஶண்டுஶகரள்கஷப றரகரித்து ிட்டீர். இஶர பன்நரது டஷரக 

பன்ணர் அனுப்திறலும் தரர்க்க தன்டங்கரண அன்தபிப்புக்கஷப ரன் 

அனுப்தி ஷக்கறஶநன். இற்ஷந ற்றுக் வகரண்டு தத்ரள்கபிலுள்ப து 

அஷடரபங்கஷப அறக்கும் பற்சறஷ ஷகிட ஶண்டுவணக் 

ஶகரபேகறன்ஶநன். இஷணபம் ீர் றரகரித்ரல் அற்குப் தறலீடரக உங்கபது 
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திஷத் தூற்நக் கூடி, இகக்கூடி வசரல்னரடல்கலடன் ங்கம், 

வள்பிினரண ரங்கஷப ரன் வபிிடுஶன். ரக்குற்நறகஷப 

வதரநறப்தவன்தது ஶரரணிர்கலஷட ிஶசட ஆற்நல் ன்தஷ ீர் அநறரீ். 

இந் ரங்கஷப உது ஆட்சறக்குட்தட்ட திஶசத்றல் ரழும் 

பஸ்னறம்கலம் தன்தடுத்துரர்கள். அறலுள்ப உது திின் ீரண இகழ்வு 

உங்கஷப வதபேம் அரணத்றற்குள்பரக்கற ிடும். அத்ஷக 

அரணத்ஷிட ன்னுட இந் அன்தபிப்புகஷப ற்றுக் வகரள்து உக்கு 

சறநந்து. அவ்ரறு ற்றுக் வகரண்டரல் ம்றஷடஶரண சறந் ட்புர்ஷ 

கடந் கரனங்கஷபப் ஶதரன்று வரடர்ந்தும் ரம் ஶதி படிபம்''  

இற்கு ிஷடபிக்க படிரல் அப்துல் னறக் டுரநறப் ஶதரணரர். 

'இஷநத்தூர் றந்றக்கப்தடுற்கு கரரக அஷந்து ிடும் றஷன 

ணக்வகற்தட்டு ிட்டஶ. ரன் றகுந் துறஷ்டசரனற, இஸ்னரத்றல் றக 

வகட்டன்' ண அர் அங்கனரய்த்ரர்.   

பஸ்லீம்கள் தனஷ அஷத்து ஆஶனரசஷண ஶகட்டரர். ஆணரல்,இற்கரண 

ீர்ரக ரபேம் சறநந் ஆஶனரசஷண கூநில்ஷன. அப்ஶதரது 

அங்கறபேந்ர்கபில் எபேர், 'இந் வபேக்கடிினறபேந்து ீள்ற்கரண 

றஷத் வரிிக்கக்கூடி எபேர் இபேக்கறன்நரர். ஆணரல், ீங்கள் அஷ 

அனட்சறப்தடுத்றக் வகரண்டிபேக்கறநரீ்கள்' ன்று கூநறணரர்.  

அஷக் ஶகட்டு ஶகரதபற்ந அப்துல் னறக் 'உணக்கு ரசபண்டரரக. 

இப்ஶதரது அற்வகல்னரம் ஶறல்ஷன. அம்ணிர் ரவன்று கூறு' ன்று 

கடிந்து வகரண்டரர். 'கனறதரஶ! இந்ப் திட்சறஷக்கரண ீர்ஷ இரம் தரக்கலர் 

அர்கபிடஶ வரிந்து வகரள்;ப ஶண்டும்' ன்று அர் கூநறணரர். 

அஷண ற்றுக் வகரண்ட அப்துல் னறக், உடணடிரக ீணரின் கர்பேக்கு 

அனுப்தி கடித்றல், 'இரம் தரக்கறஷ அன்தரகவும் ரிரஷரகவும் 

சறரிரவுக்கு அஷத்து பேரறு' தித்றபேந்ரர். 

ஶரறனறபேந்து ந் சக்ர்த்றின் தூன், இரம் தரக்கறர் அர்கள் பேம் 

ஷ சறரிரிஶனஶ ங்கறிபேந்ரன். 

இரர்கள்   அங்கு ந்தும் அர்கலக்கு சகன ிதங்கலம் டுத்துக் 

கூநப்ட்டண. இரர்கள் கூநறணரர்கள்: 

''தி மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அர்கஷப இறவுதடுத்தும் 

வசஷன ஶரம் சக்கர்த்ற எபே ஶதரதும் வசய்ரட்டரர். அத்ஷக 

ஶரசரண வசஷன வசய்ற்கு அஷணத்து சக்றபம் வகரண்ட அல்னரஹ் 

அனுறக்கரட்டரன். இந்ப் திச்சறஷணக்கரண ீர்வு றகவும் இனகுரணரகும். 
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வரறனரபர்கள் அஷணஷபம் இப்ஶதரது என்றுகூட்டுங்கள். 

ரக்குற்நறகஷப உபேரக்குரறு அர்கலக்குக் கட்டஷபிடுங்கள். 

ரத்றன் எபே தக்கத்றல் சூர வௌயஷீபம் றுபுறுத்றல் தி 
மல்னல்னரயள அஷனயற ஆனறயற அர்கபது வதஷபம் அர்கள் 

வதரநறக்கட்டும் இவ்ரறு ரஶ ரக் குற்நறகஷப வபிிடுன் பனரக 

ஶரரணி ரங்கபின் ஶஷினறபேந்து ரம் ீங்கறிட படிபம். 

இவ்ரறு கூநற இரம் தரக்கறர் அர்கள் ரக்குற்நறகஷப உபேரக்குது 

தற்நறபம் எவ்வரபே ரபம் அற்நறன் வதறுறக்ஶகற்த வகரண்டிபேக்க 

ஶண்டி றஷந, அபவு தற்நறபம் ிதரித்ரர்கள். தத்து றர்யம் ரக் 

குற்நறகள் ழு றஸ்கரல் கணபவு வகரண்டிபேக்க ஶண்டுவணவும் ற்றும் 

தன ிதங்கஷபபம் டுத்துக் கூநறணரர்கள். அந் ரக் குற்நறகபில் அஷ 

வபிிடப்தட்ட இடம், கரனம் ன்தற்ஷநபம் வதரநறக்கும் தடிபம் 

தித்ரர்கள். 

இரம் தரக்கறர் அர்கள் குநறப்திட்ட அஷணத்ஷபம் அபல்தடுத்துரறு கலீதர 

அப்துல் னறக் கட்டஷப திநப்தித்ரர். பஸ்னறம் உனகறன் அஷணத்து 

ரடுகபிலும் புற ரக் குற்நறகஶப தன்தடுத்ப்தட ஶண்டுவண அர் 

உத்ிட்டஶரடு, க்கள் ம்றடபள்ப தஷ ரங்கஷப அற்றுக்குப் 

வதரறுப்தரணர்கபிடம் எப்தஷடத்து, அற்குப் தறனரக புற ரங்கஷப 

வதற்றுக் வகரள்லரறும் கட்டஷபிட்டரர். 

தின்ணர் ஶரம் சக்கர்த்றின் தூணிடம் து டடிக்ஷகவல்னரம் 

பழுஷ வதற்று ிட்டவணக் கூநற அஷண ஶரபக்கு றபேப்தினுப்தி 
ஷத்ரர். 

ிதங்கஷபக் ஶகட்டநறந் ஶதரது, சக்கர்த்றின் சஷதினறபேந் 

அஷச்சர்கள் வகுண்வடழுந்து உடணடிரக திஷ இகழும் இகழும் 

ரக்குற்நறகஷப வபிிட ஶண்டுவண கர்ஜறத்ணர். ஆணரல் 

சக்கர்த்ற அஷறரக தறனபித்ரர்:  

''திஷத் தூசறப்தன் பனரக, அஷப்தரர்க்கும் அப்துல் னறக்ஷக ஶகரத பட்ட 

ஶண்டுவன்றுரன் ரன் ிபேம்திஶணன். ஆணரல் இப்ஶதரது இஷண அபல் 

தடுத்துவன்தது ீரண வற்று ஶஷனரகஶ இபேக்கும். வணணில், 

பஸ்லீம் ரடுகள் ஶரணி ரங்கபின் ஶஷினறபேந்து றங்கறிட்டண''20 

இரம் தரக்கறர் அர்கபது ஶரர்கள் 
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இரம் தரக்கறர் அர்கபது அநறவுச் ஶசரஷனில் கல்ி வதற்று, அநறிலும் 

எழுக்கத்றலும் ஶன்ஷிலும் சறநப்புற்று ிபங்கறஶரர் தனர்.அர்கபில் 

சறனஷ இங்கு சுட்டிக்கரட்டிிபேக்கறன்ஶநரம். 

அதரன் இப்னு ஹ்னப்: இர்கள், இரம்கபரண ஷமனுல் ஆதிீன், 

பயம்த் தரக்கலர், ஜஃதர் மரீக் ஆகற பபேஷட ஜ்னறமறலும் 

கனந்துவகரண்டு அநறஷ வதற்நறபேக்கறன்நரர். ணது சகரன அநறஞர்கபில் 

குநறப்திடத்க்கரக ிபங்கற அதரன் ப்ஸீர், யீஸ், திக்யள, கறரஅத், 

ற்றும் வரறத்துஷந ஆகறற்நறல் சறநந் ஶர்ச்சற வதற்நறபேந்ரர். 

            அது அநறவுத்ம் றக உர்ந்து ிபங்கற ஶதரது அணரல்ரன், 

இரம் தரக்கலர் அர்கள், அதரணிடம் ீணர தள்பிரனறல் அர்ந்து க்கலக்கு 

ரர்க்கத்ீர்ப்பு ங்குரறு கட்டஷபிட்டிபேந்ரர்கள். 

            ஶலும் ''உம்ஷப் ஶதரன்நர்கஷப து ஶசர்கள் த்றில் 

கரண்தஷ ரன் றகவும் ிபேம்புகறஶநன்'' ன்று அதரஷணப் தரர்த்துக் 

கூநறிபேக்கறபேக்கற ன்நரர்கள்.  

அதரன், ீணர தள்பிரலுக்குல் தஷபம் ஶதரவல்னரம் க்கள் 

அஷச் சுற்நற அர்ந்து அரிடறபேந்து அநறவு ரர் ிபக்கங்கஷபபம் 

வபிவுஷகஷபபம் வதற்றுக் வகரள்ரர். 

அஷட  வசய்ற அநறந் ஶதரது இரம் ஜஃதர் ஜரறக் அர்கள் 

இரரறு குநறப்திட்டரர்கள்: ''அல்னரஹ்ீது ஆஷரக அதரணின் பம் 

ணது உள்பத்ஷ றகவும் பேத்துகறன்நது''21 

மளரர: இரம் தரக்கலர், இரம் மரீக் ஆகறஶரரிணரல் 

உபேரக்கப்தட்டர்கலள் றக பக்கறரணர்கபரக ஆறு ஶதஷ அஹ்லுல் 

ஷதத் அநறஞர்கள் வரிவு வசய்துள்பணர். அர்கலள் எபேரக மளரர 

ிபங்குகறன்நரர். 

இரம் மரறக் அர்கள் குநறப்திடுரர்கள்: தரீத் இப்னு பஆிர, 

அபூதஸீர், பயம்த் தின் பஸ்லீம், ற்றும் மளரர ஆகறஶரர் 

இல்ஷனவன்நறபேந்ரல் தபுவ்த்றன் அஷடரபங்கள், தம்தனறல் இத்ஷக 

திரத்ஷப் வதற்நறபேக்கரது இர்கள் அல்னரஹ்வுஷட 

ம்திக்ஷகரபர்கபரக இபேக்கறன்நரர்கள்.  

ஶலும் இரம் மரறக் அர்கள் குநறப்திட்டரர்கள்: 

''உிஶரடுள்பர்கபிலும், ித்ர்கபிலும் தரீத், மளரர, பயம்த் 
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தின் பஸ்னறம், அல்அஹ்ல் ஆகறஶரர் ணக்கு றக ிபேம்தரணர்கபரக 

இபேக்கறன்நரர்கள்'' 

 மளரர, இரம்கஷப றகவும் ஶசறத்ஶரடு அர்கலக்கு திிஷட 

வசய்றல் றக்க ஈடுதரடுஷடரகவும் இபேந்து ந்ரர். வ்ி 

அச்சபறன்நற வபிப்ஷடரகஶ இற்ஷந ஶற்வகரண்டு ந்ரர். இணரல் 

இரம் மரறக் அர்கள், அஷப் தரதுகரக்கும் ஶரக்குடன் வபிப்தஷடரண 

இத்ஷக டடிக்ஷககஷபத் ிர்ந்து வகரள்லரறும், அஹ்லுல் ஷதத் 

ஶசர்கஷப அறப்தறல் ஈடுதட்டுள்ப அக்கறக்கரர்கபின் தரர்ஷில் 

அகப்தட்டு ிடரறபேக்குரறும் அநறவுஷ தகர்ந்துள்பரர்கள்.  

கறரஅத், திக்யள, த்துில், கிஷ, அபு இனக்கறம் பனரண 

ிஷடங்கபில் சறநந் புனஷவதற்நரக மளரர றகழ்ந்ரர். அபேஷட 

னரற்றுச்சரன்றுகள் இஷண உறுறப்தடுத்துகறன்நண.22 

அல் குஷத் அல் அமீ:  

இர் ஆலஷ றக்க கிஞரக ிபங்கறர். ணது ல்னஷ றக்க 

ரஷபம் இணி கிஷ புஷணபம் ஆற்நஷனபம் அஹ்லுல்ஷதத்றணஷ 

தரதுகரக்கும் ிஷடத்றற்வகண தன்தடுத்றணரர். அது கிஷகள், 

அஹ்லுல் ஷதத்றணஷ றர்க்கும் தஷகர்கபின் வபிப்தரடுகஷப 

கட்டுப்தடுத்க் கூடிரகவும் அர்கஷப இகழ்ந்துஷப்ஶதரஷ 

ஷசதரடுரகவும் இபேந்ண. இணரல் தன சஷங்கபில் அஷ வகரஷன 

வசய்ற்கரண பற்சறகள் உஷர கனறதரக்கபின் புநத்றனறபேந்து தல் ஶறு 

ஶகரங்கபில் கட்டிழ்த்து ிடப்தட்டண. 

            அஹ்லுல் ஷதத்றணஷ தரதுகரப்தது ட்டுன்நற, அர்கலடன் 

வரடர்புஷட அஷணத்து றகழ்வுகலம் உப-உடல் ஷரிபம் 

ீபறக்கர்கபரல் ரத்றஶ வசற்தடுத் படிபரணபவுக்கு றகவும் 

அச்சுறுத்ல் றஷநந்ஷரக அஷந்றபேந்ண. 

உஷரக்கலஷட ஆட்சறக் கரனப்தகுறில் த்ஷ வற்நற 
வகரண்டர்கபில் அல் குஷத்தும் எபேரக இபேந்ரர். 

 அர் ணது சக்கறின் உச்சகட்டம் ஷ உண்ஷஷ உர்த்துற்குப் 

தரடுதட்டஶரடு, உஷரக்கலஷட உண்ஷ வசபைதங்கஷப க்கள் 

த்றில் வபிக் வகரபேம் ிஷடத்றலும் பழுபச்சரக ஈடுதட்டரர். 

உஷரக்கள் தற்நற ணது கிஷவரன்நறல் அர் தின்பேரறு 

தரடுகறன்நரர்;: 



 20 

''அப்துல்னறக், லீத், சுஷனரன், 

திநகு யறரம் ல்ஶனரபேம் து 

ஆட்சறின் ஶதரது 

கரல் ஷடகஷப பர்ப்தற்கும் 

ணிர்கஷப ஆலற்கும் இஷடிஶன 

சத்துத்ஷ ஶதிணரர்கள்'' 

அல்குஷத், இரம் தரக்கலர் அர்கஷப ஶசறப்தறல் ஆழ்ந்ரக இபேந்ரர். 

அந் ஶசறப்தில் ன்ஷணஶ நந் ிடும் அபவு அது தற்று 

ிரதித்துபேந்து. எபே ரள் அர், இரர்கபின் புகழ் தரடும் சறன 

கிஷகஷப அர்கலக்கு பன்ணரல் தடித்து கரன்தித்ரர். 

அஷக் ஶகட்ட இரர்கள், கஃதரின் தக்கம் றபேம்தி, ''ர அல்னரஹ்  

அல் குஷத் ீது அபேள் புரிரரக!'' ன்று திரர்த்றத்து ிட்டு, தின் 

குஷத்றன் தக்கம் றபேம்தி '' உக்கரக ணது குடும்தத்றணரிடறபேந்து ஆிம் 

றர்யம்கஷப ரன் ஶசகரித்து ஷத்துள்ஶபன்'' ன்று கூநறணரர்கள். 

அல்குஷத் கூநறணரர்:''அல்னரஹ் ீது ஆஷரக ரன் ங்கத்ஷஶர 

வள்பிஷஶர ிபேம்த ில்ஷன. ரன் ங்கபிடம் ிபேம்புவல்னரம் 

ங்கபது ஆஷடகபில் என்ஷந ணக்குத்  ஶண்டும் ன்தஷத்ரன்'' 

இரர்கள் து ஆஷடகபில் என்ஷந அபேக்குக் வகரடுத்ரர்கள்.23 

ற்வநரபே ரள், இரம் தரக்கறர் அர்கலடன் அல்குஷத் அர்ந்றபேரர் 

அப்ஶதரது இரர்கள் எபே கிஷ தடித்ரர்கள். அன் வதரபேள் 

'' பன்ஶணரடிகபரக ரழ்ந்ர்கவபல்ஶனரபேம் 

வசன்று ிட்டரர்கள். 

வதரநரஷபம் ஞ்சகபம் வகரண்ஶடரர் ங்கும் 

றஷநந்து ிட்டரர்கள்'' 

உடஶண இரர்கள் தரடி அஶ ஏஷச, கிஷ அஷதப்புடன் அல்குஷத் 

தின்பேம் கபேத்துஷட தறல் கிஷஷப் தரடிணரர்கள்: 
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''ஆினும் பூறின் ஶஶன ல்னர் 

எபேர் ஞ்சறபள்பரர் 

ங்கஶப அர்--க்கபின் 

ிபேப்தம் வதற்நர்''24 

பயம்த் தின் பஸ்னறம்: இர் சறநந் ரர்க்க சட்ட ல்லுணரகவும் 

இரம்கபரண பயம்த் தரக்கறர், ஜஃதர் மரறக் அஷனயறர மனரம் 

ஆகறஶரரின் ஶரர்கபில் எபேரகவும் ிபங்கறணரர். ற்கணஶ 

குநறப்திடப்தட்டது ஶதரன்று, இரம் மஃதர் மரறக் அர்கள், தபுத்றன் 

அஷடரபங்கஷப றஷனப்தடுத்ற ரல்ரில் எபேரக இஷக் 

குநறப்திட்டரர்கள். 

பயம்த், கூதர ரசறரரர். இரம் தரக்கறர் அர்கபிடறபேந்து அநறஷக் 

கற்றுக் வகரள்ற்கரக அர் ீணரவுக்கு ந்ரர். இந்ஶரக்கத்றற்கரக 

ீணரில் ரன்கு பேடங்கள் ங்கறிபேந்ரர். 

அப்துல்னரஹ் தின் ஃபூர் கூறுகறன்நரர்: ரன் எபேபஷந  இரம் ஜஃதர் 

மரறக் அர்கபிடம் வசன்று,'' சறன சங்கபில் ன்னுள் ழும் சறன 

ஶகள்ிகலக்கு ணக்கு ிஷட வரி ில்ஷன. ங்கஷப அடிக்கடி சந்றத்துக் 

வகரள்பவும் ன்ணரல் படிறல்ஷன. இந்றஷனில் ரன் ன்ண வசய்து?'' 

ன்று ிணிஶணன். இரர்கள், பயம்த் தின் பஸ்னறஷக் குநறப்திட்டு '' 

அரிடம் ீர் ன் தறல் ஶடக் கூடரது?'' ணக் குநறப்திட்டரர்கள்.25 

கூதரஷச் ஶசர்ந் எபே வதண், இவு ஶவரன்நறல் பயம்த் தின்  

பஸ்னறபஷட டீ்டுக்கு ந்ரள். அரிடம் வசரன்ணரள்: '' ணது கனுஷட 

ஷணி ித்து ிட்டரள். அபது ிற்நறல் சறசு உிஶரடு இபேக்கறன்நது. 

இச்சத்றல் ப்தடி ரன் டந்து வகரள்து?'' 

பயம்த் தின் பஸ்னறம் கூநறணரர்: '' இரம் தரக்கறர் அர்கள் ிறன் 

தடி, ரின் ிற்ஷநப் திபந்து சறசுஷ வபிஶ டுங்கள். திநகு ஷித்ஷ 

அடக்கம் வசய்பங்கள்'' தின்பு பயம்த் தின் பஸ்னறம் அப்வதண்ஷப் 

தரர்த்து, ''ன்ஷணப் தற்நற உணக்கு ரர் அநறித்து?'' ணக் ஶகட்ட ஶதரது '' ரன் 

அபூயணதீர அர்கபிடம் இற்கரண ரர்க்க ிபக்கம் தற்நற ிணிஶணன். 

ிஷடபிக்க படிரது டுரநற அர், 'பயம்த் தின் பஸ்னறறடம் 

வசன்று இற்கரண ிபக்கத்ஷக் ஶகள். அர் வசரல்லும் ிபக்கத்ஷ ணக்கும் 

அநறித்துக் வகரடு' ன்று கூநறணரர்'' ண அப்வதண் கூநறணரள். இந்றகழ்வுக்குப் 

தின் எபே ரள் பயம்த் தின் பஸ்னறம், கூதர தள்பிரனறல் 
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அபூயணதீரஷ சந்றத்ரர். அபூயணதீர ஶற்குநறப்திட்ட ிடம் 

(ஸ்அனர)தற்நற ணது ஶரர்கபிஷடஶ உஷரடிக் வகரண்டிபேந்ரர். 

அற்கரண ரர்க்க ிபக்கத்ஷ ரஶண அப்வதண்டக்கு வசரல்னறக் வகரடுத்து 

ஶதரன்று அர் ஶதசறக் வகரண்டிபேந்ரர். அஷக் ஶகட்டுக் வகரண்டிபேந் 

பயம்த் தின் பஸ்னறம், அபூயணிதரவுக்கு ிபங்கும் தடிரக சத்றட்டுக் 

கஷணத்துக் கரட்டிணரர். அது கஷணப்தின் அர்த்த்ஷப் புரிந்து வகரண்ட 

அபூயணிதர, புன்சறரிப்புடன் அஷப் தரர்த்து கூநறணரர்: '' அல்னரஹ் உங்கபது 

தரங்கஷப ன்ணிப்தரணரக. ங்கஷபபம் ர ிடரட்டீர்கபர?'' 26 

இரம் தரக்கறர் அர்கபது யரத் 

இரம் தரக்கறர் அர்கலக்கு அர்கபது றரிகபரல் ஞ்சூட்டப்தட்டது. 

அர்கள் யறஜ்ரி 114 துல்யஜ் ரம் ரள் தரத்ரணரர்கள். அப்ஶதரது 

அர்கபது து ம்தத்து ரகும். இது உஷய்க்கபின் 

வகரடுங்ஶகரனரட்சறரபர் யறரம் இப்னு அப்றல் னறக்கறன் கரனத்றல் இடம் 

வதற்நது. தரத்ரண இவு இரம் தரக்கறர் அர்கள், து புல்ர் ஜஃதர் 

மரறக் அர்கலக்குச் வசரன்ணரர்கள்:  

   ''இந் இவு உனஷக ிட்டுச் வசன்று ிடுஶன். ணது ந்ஷ துரண 

எபே தரணத்ஷ ணக்குக் வகரண்டு பேரகவும் ரன் அஷப் தபேகுரகவும் 

கணவு கண்ஶடன். றந்ரண உனஷகபம் இஷந சந்றப்ஷதபம் தற்நற அர் 

ணக்கு ன்ரரம் கூநறணரர்''  

று ரள், இரம் தரக்கறர் அர்கபது தூ உடல், ஜன்ணதுல் தகலஃில் இரம் 

யமன், இரம் மஜ்ஜரத் ஆகறஶரபேஷட கப்றுக்கு அபேகரஷில் 

ல்னடக்கம் வசய்ப்ட்டது. அர்கள் ீது அல்னரஹ்ின் மனரத்தும் 

மனரபம் உண்டரரக.27 

இரம் தரக்கறர் அர்கபது வதரன் வரறகள் 

தனறன் இறுறப் தகுறில் இரம் தரக்கறர் அஷனயறஸ் மனரம் அர்கபது 

வதரன்வரறகபில் சறன ற்ஷந இங்கு தகறர்ந்து வகரள்ஶரம். அநறின் 

வதரக்கறரக ிபங்கற அர்கபது கூற்றுக்கள் எவ்வரன்றும் 

பஸ்னறம்கபது ரழ்க்ஷகில் றகரட்டும் திகரசரண எபிிபக்குகபரகும்.  

1) வதரய் ன்தது ஈரணின் ஆதத்ரகும்.28 

2) உண்ஷரண இஷநிசுரசற திநஷ அச்சுறுத்துதணரகஶர, ஶதரஷச 

வகரண்டணரகஶர, கஞ்சத்ணபஷடணரகஶர இபேக்க ரட்டரன்.29 
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3)பஃறன்கஷப தூறப்தஷ கண்டிப்தரக ிர்ந்து வகரள்லங்கள்.30 

4)உணது சஶகர பஸ்னறஷ ஶசறப்தரரக.உணக்கு ிபேப்தரணற்ஷந 

அனுக்கும் ிபேம்புரரக. உணக்கு வறுப்தரணற்ஷந அனுக்கும் 

வறுப்தரரக. 27-1 

5) எபே பஸ்னறம் ற்வநரபே பஸ்னறபஷட டீ்டுக்கு அஷண 

சந்றப்தற்கரக, அல்னது அணிடம் எபே ஶஷஷ றஷநஶற்நறக் 

வகரள்ற்கரக வசன்நறபேக்கும் ஶதரது, டீ்டிலுள்ப பஸ்னறம், ந்ஷ 

உள்ஶப தஷ அனுறக்கரலும், டீ்டில் இபேந்து வபிஶ ந்து அஷ 

சந்றக்கரலும் அஷத் றபேப்தினுப்புரரணரல் அர் அல்னரஹ்ின் 

சரதத்றற்கு றகப் வதரபேத்ரண எபேரக ஆகறிடுகறரர்.27-2 

6) றச்சரக அல்னரஹ் வதரறுஷபம், வட்க உர்வும் உள்ப ணிஷண 

றகவும் ஶசறக்கறன்நரன்.27-3 

7)ர் ணிர்கஷப ிட்டும் ணது ஶகரதத்ஷத் டுத்துக் வகரள்கறன்நரஶர, 

றுஷ ரபில் அல்னரஹ் அஷ ிட்டும் கறரத்றன் ஶஷணஷத் 

டுத்து ிடுரன்.27-4 

8) ன்ஷஷ ி,ீஷஷ டுக்கும் ிடத்ஷ ஶஷற்ந 

ிடரகக் கபேதும் கூட்டம் றகக் வகட்ட கூட்டரகும்.27-5 

9)ணது டீ்டுக்கள் றரி தஷந்து ிட்ட ஶதரதும் கூட ற்கரப்புக்கரக 

ழுச்சற வதநரது ஶசரர்ந்து கறடக்கும் ணின் அல்னரஹ்ின் ிஶரறரரன்.27-

6 

  

 

1 றஸ்ரயளல் பயஜ்ஜறத் - வய்க் து{மற  தக் 557  

2 இரம் மரறக் ( உம்ப அப்றல்னரஹ்) பஃறணரண , இஷநச்சபள்ப ல்ன 

வதண்ணிரரர் (ரரிகுந் தி ஆல்) தக் 47   

3 ஆரனற – வய்க் மதூக் தக் 211  

4 இனலுஷ் ரிஃ தரக 1 தக் 222  

5 அல் இர்ரத் - வய்த் பததீ் தக் 246  

6 அல் இர்ரத்  தக் 246  
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7 அல் ணரகறப் னறப்ணி ஹ்ரிஆளப் தரக 3 தக் 329  

8 தியரபேல் அன்ரர்  தரக 46 தக் 243  

9 ஶல் குநறப்திட்டஷ  

10 தியரபேல் அன்ரர் தரக 46 தக் 247  

11 ஆரனற – வய்க் தூமற தக் 261  

12 அல் இர்ரத் தக் 247  

13 அல் ரிர சணம் 3  

14 சூர கறரர  சணம் 16  

15 சூர அல் யரக்கர சணம் 12  

16 சூர அந்ஹ்ல்   

17 சூர ரசலன்    

18 சூர அன்ஆம்    

19 னரிலுல் இரர தக் 104--106 

20 அல் யரமறனு ல்பமரிப - ஷதயகல தரக 2 தக் 232 - 236 

21 ஜரறபர்பேரத் தரக 1 தக் 9  

22 ஜரறபர்பேரத்  தரக 1 தக் 117, 324 - 325   

23 சதணீதுல் தியரர்  தரக 2 தக் 496  

24 பன்யல் ஆரல்  தரக 2 தக் 7  

25 துஹ்ததுல் அஹ்தரப் தக் 351  ஜரறபர்பேரத் தரக 2 தக் 164  

26 ரிஜரலுல் கஷ்ீ  162  

27 தமரிபேத் ஜரத் தக் 141  

28 மரிலுஷ்ீஆ  

29 மரிலுஷ்ீஆ  

30 மரில்    
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