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பா�திமாபா�திமாபா�திமாபா�திமா 

ஸ�றாஸ�றாஸ�றாஸ�றா 

ஸலா��லாஹிஸலா��லாஹிஸலா��லாஹிஸலா��லாஹி அைலஹாஅைலஹாஅைலஹாஅைலஹா 

வா��ைகவா��ைகவா��ைகவா��ைக வரலா�வரலா�வரலா�வரலா� 

அறி�க�அறி�க�அறி�க�அறி�க� 

ெபய�: 

பா�திமா, ஸி�த �கா, �பாரகா, தாஹிரா, ஸகி!யா, ரழி!யா, ம�ழி!யா, �
ஹ�திஸா, ஸ�ரா. (1) 

ேவ� ெபய�க$: 

உ��� ஹஸ�, உ��� ஹுைஸ�, உ��� அய'�மா, உ�� அப(ஹா. 
(2) 

சிற*+* ெபய�: 

ஸ�ரா, ப,�, ஸி�த �கா -*றா, �பாரகா, அ.ரா, ெச!ய'த�/� நிஸா. (3) 

த1ைத: 

இைற,த�கள�� இ�தியானவரான நப' �ஹ�ம� ப'� அ*/�லா� 

ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி. 

தா!: 

நப'மண'யவ�கள�� �த� மைனவ'5� இ.லா�ைத ஏ7ற �த7 
ெப8மண'5மாகிய ஹ.ர� கத ஜா நாயகி. 

ப'ற*+: 

:+;வ� ஐ1தா� ஆ8=, ம�கா நக�� (4) 

இற*+: 

ஹி. 11� ஆ8=, மத னாவ'� 

(நப'களா�� வபா�திலி>1/ இர8டைர மாத@கள��) (5) 

அட�க.தல�: 



சில ��கிய காரண@கA�காகB� பா�திமா நாயகிய'� ேவ8=ேகாள�� 
ப'ரகார�� அ�னார/ ஜனாஸா ந$ள�ரவ'� அட�க� ெச!ய*பCட/. 

(6) அ�னார/ அட�க.தல� எ@கி>�கிற/ எE� வ'ஷய� இ/ கால வைர 
ம�மமாகேவ உ$ள/. 

ப'$ைளக$: 

இமா� ஹஸ�, இமா� ஹுைஸ�, ெஸ!ன*, உ�� 

-�ஸு�, ��ஸி�. (7) 

நப'�/வ�தி�நப'�/வ�தி�நப'�/வ�தி�நப'�/வ�தி� -ழ1ைத-ழ1ைத-ழ1ைத-ழ1ைத 

அ�� ெவ$ள��கிழைம. நப'க$ ேகாமாE�- ,/�/வ� வழ@க*பC= 
ஐ1/ ஆ8=க$ கழி1/ ஜமா/� ஸான� மாத�தி� 20� நா$. (8) 

ஹிஜா. மாநில�/ ந ல வான�/�-� கீேழ ம�கமா நக�� 
மைலHசார�கA�கிைடய'� ஒள��ெப7�� திக�1த/ இைற ஆலய�. 

கஃபாB�- மிக அ>கி�, அ8ண� நப'ய'� அ>ைம நாவ'லி>1/ வான�/ 
வஹிய'� வாKைசயான ந�மண� எ@-� வ'ரவ'� காண*பCட 
Lழலி�, வானவ�கA�- ந�- ப�Hசயமாகிய அ1த இ�ல�தி� 
இைற,தர/ ெதாMைகய'� �N �N*+கA� அ@- ஓத*ப=கி�ற 
இைறவசன@கள�� இன�ைமயான ஓைசகA� வான�ேதா= Pமிைய 
இைண�/� ெகா8Q>1தன. 

அனாைதகA�- ஆதரவழி�/, ஏைழகA�- அ$ள� வழ@கி, பரேதசிகA�- 
தKசமள��/... இ�ேனார�ன சிற*+கைள* ெப7ற, வ'8NலகிR� 
ம8NலகிR� ந�- அறி�கமான அ1த வ  CQ� ஒ> ெப8 -ழ1ைதய'� 
ப'ரசவ� நிக�கிற/. 

இைறவன�� ,த>�-� அ�ைனய� திலக� கத ஜாB�-� நப'�/வ�தி� 
ப�சாக� கிைட�த/ ேவ� யா>ம�றி இைறேநச� அலSயா�� இ�லாளாக 
இ>1/ ப���தவா�க$ ப�ன�>வ>�-� தாயாக அைம1த ம@கா* +க� 
ெப7ற மாத�-ல மாண'�க� ஹ.ர� பா�திமா ஸ�ரா ஆவா�. 

-ழ1ைத பா�திமாவ'� வ>ைக, க=ைமயான ப'ரசார* பண'ய'� வ=�களா� 
அQ�கQ ேசா�1/ ேபா-� நப'யவ�கA�-� நப'களா�� /�ப@கைள� 
க8= கண*ெபாMதி� வாQ* ேபா-� அ�ைன கத ஜாவ'� அ�+ ெபா@-� 
இதய�/�-� இதமள��/ உ7சாகமள��-� சிரKசீவ'யாக அைம1த/. 

ைவயக� தைலவ�� உ$ள�ைத அைமதி5றH ெச!5� ஒ> ெப8 -ழ1ைத 
எ;வளB சிற*+கைள* ெபாதி1தி>�க ேவ8=�. அ8ண� நப'களாேர 



அ>Aவைத� ேகA@க$. 

“பா�திமா என/ உய'�. அவ�ட� நா� �வன�/ வாைடைய :க�கிேற�.” (9) 

பா�திமாவ'� மக�/வ� இ;வளB உய�1நதா என நா� திைக*பத7- 
ஒ��மி�ைல. இைறவன�� +ற�திலி>1ேத அவ�கள/ ப���த� த�ைம 
பைறசா7ற*பட:Q>�கி�ற/. 


	ا��
��� ا���� اه� ا���� و
���آ� �����ا ا��10( ��!ه  � ) 

அ�லா� வ'>�+வெத�லா� நப'களா�� -=�ப.த�களாகிய 
உ@கள�லி>1/ -ைறகைள� கைள1/ ப���தவா�களாக ,!ைம* 
ப=�/வத7ேக ஆ-�. (11) 

ஹ.ர� பா�திமா, அ8ணலாைர உ>வ�தி� மC=ம�றி ஒM�க�திR� 
-ணாதிசய@கள�R� ெமா�தமாகேவ ஒ�தி>1தா�. வ'8Nலகி� அ�தைன 
+கM�-� அ>கைத5ைடயவராக� திக�1தா� பா�திமா. இைற 
ச1நிதான�தி� ெப8க$ ம�திய'லி>1/ ேத�1ெத=�க*பCட பா�திமா த� 
+ன�த� த�ைமய'� சிற*பா� ெப8கள�� ெப�மதிைய5� மகிைமைய5� 
நிTப'�/� காCQனா�. 

ஆ�மSகH சிற*ப'� அதி5ய� பQ�தர�ைத மகள�>� அைடய �Q5� எ�ற 
ேப>8ைம�-H சா�றாக எ��� வ'ள@-பவ� பா�திமா. 

த1ைத5ட�த1ைத5ட�த1ைத5ட�த1ைத5ட�.. 

பா�திமாவ'� த1ைத வ�ணைனகA�- அ*பா7பCடவ�. “அதி5ய� 
ந7ப8+கள�� உைறவ'ட�”(12) என இைறவனா� ேபா7ற*பCடவ�. “அவேரா 
த�ன�Hைச* ப'ரகாரமாக எைத5� Uற மாCடா�. அவ� ேப�வ/ 
இைறெவள�*பா=களா-�” (13) என ேவதநாயகனாேல வ'த1/ைர�க* 
பCடவ�. 

பா�திமா தம/ ஒள�மயமான வா�வ'� அைன�/� கCட@கைள5� 
வஹிய'ன/� நப'ய'ன/� நிழலி� அைம�/� ெகா8டா�. தன�- 
ஏ7க-ைறய இர8= வயைத அைட1தி>1த -ழ1ைத* ப>வ�திேலேய 
-ைறஷி� காப'�கள�� ெகா=ைமகைள� தா@க ேவ8Q ஏ7பCட/. 

காப'�க$ ஏ7ப=�திய ப=ேமாசமான ெபா>ளாதார �7�ைக�- உ$ளாகி 
தன/ அ>ைம� தா! த1ைதயேரா= அPதாலி* ப$ள�தா�கி� (14) �மா� 
V�� வ>ஷ@களாக பசி, பCQன� ேபா�ற இ�ன�கைள அEபவ'�தா�. 

அP தாலி* ப$ள�தா�- �7�ைகய'லி>1/ வ'=பC= ச7ேற VH� வ'Cட 
சமய�, :+;வ�தி� ப�தாவ/ ஆ8Q� எ8ண7ற இ�ன�கைள இைற 



மா��க�/�காக ஏ7� வா�1த த� அ>ைம� தாைய இழ1தா�. 

தாைய இழ1த பா�திமாைவ கவைல5� மனேவதைன5� ஒ>ேசர 
வைத�தாR�, இ1நிக�வ'� ப'� த� த1ைதய'� நிழலாக எ��� எ*ேபா/� 
இ>1/ ஆ�மSக அறெநறி* பய'7சிகைள சிற*+ற* ெப�� ச1த�*ப�ைத 
வள��/� ெகா8டா�. 

த1ைத நப'யவ�க$ மத னாவ'7-H ெச�ற ைகேயா=, அ8ணலா�� ஏைனய 
-=�ப* ெப8கேளா= ேச�1/ ஹ.ர� அலS  அைழ�/H ெச�ல மத னா வ1/ 
ேச�1தா�. (15) அ*ேபா/ அவ>�- வய/ எC=. 

இ@-� த� த1ைதைய நிழலாக� ெதாட�1த பா�திமா நப'களா� 
எதி�ேநா�கிய இ�ேனார�ன ப'ரHசிைனகள�� ேபா/ அவ�� 
அ>காைமய'ேலேய இ>1/வ1தா�. உஹ� 5�த�தி� �.லி�க$ 
ப'�வா@க ேந�Cட ேபா/ இள� பா�திமா அ8ணலா�� �கா��- 
வ'ைர1/ ெச�றா�. அ@- காயமைட1தி>1த த� அ>ைம� த1ைத�- 
சிகிHைசயள��-� ெப>� பண'ய'� ஹ.ர� அலS5ட� இைண1/ 
ெகா8டா�. (16) 

பா�திமா இ.லா�தி� வள�Hசிேயா= தா�� வளரலானா�. 
வஹிய'�, :ப;வ�தி� கா7ைறேய �வாசி�தா�. நப'க$ ப'ரான�� 
வா�வ'லி>1/ ேவ�பCடதாக த� வா�ைவ அைம�/� ெகா$ள வ'�ைல. 

தி>மண� ெச!/ ப'$ைளக$ ெப7�� தாயான ப'�ன>� Uட நப'களா�� 
இ�ல�ேதா= த� இ�ல�ைத5� இைண�/� ெகா8டா�. அ8ணலா>� 
ேவ� இட@கைள வ'ட அதிகமாக பா�திமாவ'� வ  C=�ேக ேபா! வ1தா�. (17) 

ஒ;ெவா> நாA� அதிகாைல ப$ள�வாசR�-H ெச�ல ��ன� 
பா�திமாவ'� வ  C=�-H ெச�� வ>வைத வழ�கமாக� ெகா8Q>1தா�. 
நப' ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி அவ�கA�-� தி>* பண'+�1த 
ஒ>வ� U�கிறா�. “நப'யவ�க$ எ*ேபாதாவ/ ப'ரயாண� ெச!ய* 
+ற*பCடா� இ�தியாக வ'ைடெப�வ/ பா�திமாவ'டேம. அ;வாேற 
ப'ரயாண� �Q1/ தி>�ப' வ>� ேபா/ �தலி� ெச�� ச1தி*ப/� 
பா�திமாைவேய.” (18) 

அ8ணலா�� வா�வ'� அ1திம ேநர�திR� அவர/ அ>கி� இ>1/ 
ப'�வா7றாைமயா� ேத�ப' அMத ேபா/ ஏைனேயாைர வ'ட �தலி� 
த�ைனH ச1தி*பதாக வா�-� ெகா=�த/B� பா�திமாB�ேக. (19) 

தா5ட�தா5ட�தா5ட�தா5ட�.. 



பா�திமா த� ஆர�ப வா�வ'� ஐ1/ ெபா�னான வ>ஷ@கைள 
அ�ைனய'� மQய'� கழி�தா�. அ�ைன கத ஜா இஸலா�ைத �த� 
�தலி� ஏ7ற ெப8மண'. இ1த உ�ம�தி� அதிசிற1த ெப8கள�� ஒ>வ� 
(20) என நப'களா� வ'த1/ைர�த/� அவைர� தா�. 

கத ஜா நாயகி அ8ண� நப'ளா�� அ�+�-� ம�யாைத�-� எ1தளB 
உ�யவராக� காண*பCடா� என��, அவர/ வா�நாள�� ேவ� எ1த* 
ெப8ைண5� தி>மண� ெச!யேவ இ�ைல. அ�ைனய'� வபா�/�-* 
ப'�ன>� Uட அவைர அQ�கQ அ�ேபா= நிைனB U>வா�. அவர/ 
ந8ப�கைள� Uட ச@ைக*ப=�தி வ1தா�க$. அ�பள�*+* ெபா>Cக$ 
வழ@க*பCட பல ச1த�*ப@கள�� அதைன இ�னா>�-� ெகா8= ேபா!� 
ெகா=@க$. அவ� கத ஜாவ'� ந8ப'கள�� ஒ>வ� என� U�வா�. (21) 

அ�ைன ஆய'ஷா அறிவ'�கிறா�: 

ெப>மானா� ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி அவ�க$ எ*ேபா/� 
அ�ைன கத ஜாைவ* ப7றி மிகH சிற*பாகேவ வ�ண'*பா�க$. நா� ஒ>நா$ 
அ�னா�ட�, “அ�லா�வ'� ,தேர, கத ஜா வய/ேபான ெப8ணாக� 
தாேன இ>1தா�. த7ெபா/ அவைர வ'டH சிற1த இள� ெப8ைண அ�லா� 

த@கA�-� த1தி>�கிறா� அ�லவா?” எ�� ெசா�ேன�. நப'யவ�க$ 
இதைன� ேகC= மிகB� ேகாப*பC=H 
ெசா�னா�க$. “ஆய'ஷா,அ�லா�வ'� மS/ ஆைணயாக அவைர வ'டH 
சிற1த எவைர5� அ�லா� மைனவ'யாக� தரவ'�ைல. எ�ேலா>� 
எ�ைன நிராக��த ேபா/ �த� �தலி� எ�ைன வ'�வாசி�த/ கத ஜா. 
ஏைனேயா� எ�ைன* ெபா!ய� என ஒ/�கிய ேபா/ என/ ச�திய�ைத 
அ@கீக��/ ஆதரவள��தவ�. ஏைனேயா� என�- ெபா>ளாதார தைடைய 
உ>வா�கிய ேபா/ த� ெச�வ�ைத தாராளமாக� த1/தவ'யவ�. அ/ 
மC=ம�ல, என/ பர�பைரைய� Uட அ�லா� அ�னா�லி>1ேத 
பா/கா�கிறா�” (22) 

இ.லாமிய வரலா7�* ேப>8ைமகைள இ1த அறிவ'*+ எ=�/� 
காC=கிற/. கத ஜாவ'� தியாக@க$ இ.லா�தி� வள�Hசிய'� ெப>� ப@- 
ெகா8டவ7ைற வ'ள�க* +ற*பCட அறிஞ�க$, நப'களா�� ,/* பண'ய'� 
/�த வள�Hசி�-* ப'�னண'யாக அைம1த ச�திகA$ கத ஜாவ'� 
ெகாைட5� அலSய'� வ  ர�� ��கியமானைவ என� க>/கி�றன�. 
�.லி�க$ எ�கால�தி� வா�1தாR� நப'யவ�கA�- அ=�தபQயாக 



அ;வ'>வ>�-� கடைம*பCடவ�களாவ�. 

:+;வ�தி� ப�தாவ/ வ>ட�தி� அ�ைன கத ஜா வபா�தாகிய ப'ற-, 
(23) த�ைன அரவைண�/ வள��த அ�ைனைய பா�திமா இழ1த ப'ற-, அ� 
-=�ப�தி� தாய'� ெவ7றிட�ைத நிர*ப'யவ� சி�மி பா�திமாேவ. 

ஹிXர�ஹிXர�ஹிXர�ஹிXர� 

ேகாமா� நப'யவ�க$ தம/ பாச மைனவ'ைய இழ1த அேத வ>ஷ�தி� தன/ 
ேப>தவ'யாள>� பா/காவல>மாகB� இ>1த ஹ.ர� அP தாலி* (றழி) 
அவ�கைள5� இழ1தா�க$. , (24,25) 

அ8ணலா�� பண'கள�� அவ>�- மிக ெந>�கமாக இ>1/ அவ>�-* 
பா/கா*+� ஒ�/ைழ*+� வழ@கியைமைய வரலா� ம��க �Qயா/. 

-ைறஷி வ�ச�தி� அதி க8ண'ய�/�-�ய தைலவராக� காண*பCட அP 
தாலி* அவ�கA�- ம�காவ'� ெப>1 தைலவ�க$ Uட க8ண'ய�� 
பண'B� காCQ வ1தன�. 

அவ� நப'யவ�கA�-� �.லி�கA�-� ஆதரB வழ@கி வ1தைமயா� 
ம�கா� தைலவ�களா� எ/Bேம ெச!ய �Qயாம� இ>1த/. (26) இ/ 
நப'யவ�கள�� பண'கA�- வழ@க*பCட உதவ'5� �.லி�கA�- 
வழ@க*பCட பா/கா*பாகB� இ>1த/. 

நப'களா>�-� இ.லா�/�-� பண' ெச!வதி� ஹ.ர� அP தாலி* எ1த� 
-ைறைய5� எ*ேபா/� ைவ�ததி�ைல. காப'�கள�� அடாவQ�தன@கள�� 
இ>1/ நப'யவ�கைள5� �.லி�கைள5� பா/கா�-� ெப>� அரணாக� 
திக�1தா�. வரலா7�* பதிBகள�� ப'ரகார� அ�னா�, இ*பண'ையH 
ெச;வேன ெச!வத7- தன/ சVக அ1த.ைத* பா/கா�/� ெகா$ள 
ேவ8Qய'>1ததனா� இ.லா�தி� நலE�காக தன/ ஈமாைன5� 
இ.லா�ைத5� ெபா/ வா��ைகய'� மைறவாகேவ ைவ�தி>1தா�. (27) 

�ஹ�ம� தன/ -=�ப* ப'$ைள எ�பதா� தா� அவைர* பா/கா�/ 
ஆதரB வழ@-வதாக� காCQ� ெகா8டதா� ஹ.ர� அP தாலி* த�ைமH 
ேச�1த ஒ>வ� எ�ற க>�திலி>1/ -ைறஷிக$ மாறவ'�ைல. இ1த 
உபாய�ைத* +�1/ ெகா$ளாத பலராR� ஹ.ர� அP தாலி* அவ�கைள 
காப'� ம7�� �Z�� ேபா�ற பாரமான வா�;�ைதகளா� வ'ப��க 
��வ1தி>*ப/ வ'சன�/�-�யேத. (28) 

ஹஸர� அP தாலிப'� வபா�ேதா= ம�காவ'� நப'களா>�- பா/கா*+ 
வழ@கிய அர8 ச�1த/. �Qவாக,ஒ;ெவா> ேகா�திர�தின/� 



ப'ரதிநிதிகைள� ெகா8ட ேசைனயாக நப'யவ�கள�� வ  Cைட 
�7�ைகய'C= அவ�கைள இரேவா= இரவாக� த ��;/� கC=வ/ என 
காப'�க$ த �மான��தன�. (29) 

ஆனா� இைறவன�� திCட� ேவறாக இ>1த/. அத�பQ உடனQயாகேவ 
மத னாB�- ஹிXர� பயண�ைத ேம7ெகா8டா�க$. (30) 

ஏ7கனேவ நப'யவ�கைள வ'�வாசி�த பல>� மத னாB�- வ>ைக த>மா� 
நப'யவ�கள�ட�; ேகCQ>1தன�. எனேவ தம/ ப=�ைகய'� ஹ.ர� 
அலSைய உற@க ைவ�/வ'C= இரேவாQரவாக மத னா ேநா�கி* 
+ற*பCடா�க$. தம/ ெகாைல� திCட�ைத அ�� ப=�த� கா�தி>1த 
-ைறஷிH ேசைன நப'யவ�கள�� ப=�ைகய'� அலSைய� க8ட/� அச1/ 
ேபானா�க$. (31) 

மத னாB�- அ>கிR$ள -பா எEமிட�ைத அைட1த நப'யவ�க$, ஹ.ர� 
அலS  வ1/ேச>� வைர அ@- கா�தி>1தா�க$. (32) 

ம�காவ'� நப'களா�� எKசிய'>1த சில க>ம@கைளH ெச;வேன நிைறB 
ெச!/ வ'C= ஹ.ர� அலS ,நப'களா�ன/� தம/� -=�ப* ெப8கைள5� 
ம7�� உ�*ப'ன�கைள5� அைழ�/� ெகா8= மத னாB�- 
வ'ைர1தா�க$. (33) 

ஹ.ர� அலSைய� த=�க வ1த பல காப'�கA� அவர/ வா$ வ  Hசி� 
��னா� நி�� ப'Q�காம� நிைல-ைல1/ ஓQனா�க$. அ�ைன 
பா�திமாB� இ1த� UCட�தின>ட� மத னாB�- வ>ைக த1தா�க$. (34) 

வாEலகவாEலகவாEலகவாEலக மகிைமமகிைமமகிைமமகிைம ெப7றெப7றெப7றெப7ற ம@ைகம@ைகம@ைகம@ைக 

அ�ைன பா�திமா ஸலா��லாஹி அைலஹா அவ�க$ பாவ அLசிைய 
ெவ�ற அதி ப���தவா�கள�� பCQயலி� இட� ெப�கி�றவ�. ஆகேவ 
அ�னார/ சிற*+�கைளH சி�த�*ப/ எ�ப/ இல-வானத�ல. (35) அ�ைன 
பா�திமாைவ5� அவர/ -=�ப�தினைர5� ேநசி�/ அவ�கள/ வழிப7றி 
நட*ப/ எம/ கடைமயா-�. (36) 

பா�திமாவ'� ேகாப�தா� இைறவ� ேகாப* ப=கிறா�. பா�திமா 
வ'>�+வைத இைறேயாE� வ'>�+கி�றா�. (37)இ�த- மாCசிைம 
ெபா>1திய ம@ைகய'� சிற*ைப மாEட வா��ைத�-$ வ�ண'*ப/ 
எ;வ'த� சா�தியமா-�? 

அ�ைனயா�� மகிைம ப7றி அ8ண� நப'கA� உ�னத இமா�கA� 
ெசா�வைத� ேகA@க$. 



இைற,த� ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி அவ�க$: 

“அ�லா�வ'� கCடைள*பQ எ�ன�ட� வ1த வ'8ணவ� ஒ>வ�, பாதிமா 
�வன�திR$ள ெப8கA�-� தைலவ'யாவா� எனB� ஹஸE� 
ஹுைஸE� �வ��க�/ இைளஞ�கள�� தைலவ�க$ எனB� ந�மாராய� 
UறிH ெச�றா�.” (38) 

“உலக மாத�கள�� உ�னதமானவ�க$ நா�வ�. இ�றான�� மக$ 
ம�ய�, -ைவலிதி� மக$ கத ஜா, மஸாஹிமி� மக$ (ப'�அ;ன�� மைனவ') 
ஆஸியா ம7�� �ஹ�மதி� மக$ பா�திமா.” (39) 

“�வன� நா�- ெப8கைள� காண ஆைச*ப=கிற/. அவ�க$, இ�ரான�� 
மக$ ம�ய�, ப'�அ;ன�� மைனவ' ஆஸியா, -ைவலிதி� மக$ 
கத ஜா, ம7�� �ஹ�மதி� மக$ பா�திமா ஆவ�.” (40) 

“இைறவ� பா�திமாவ'� ேகாப�தா� ேகாபமைடகிறா�. பா�திமாவ'� 
மகி�சிைய வ'>�+கின$றா�.” (41) 

இமா� Vஸா இ*E ஜஉப� அைலஹி. ஸலா�: 

“இைறவ� நா�- ெப8கைள சிற*+$ள ெப8களாக� 
ேத�1ெத=�/$ளா�. அவ�க$ ம�ய�, ஆஸியா, கத ஜா,பா�திமா 
(அைலஹி�ன.ஸலா�) ஆவ� என நப'யவ�க$ அறிவ'�/$ளா�க$.” (42) 

இமா� றிழா அைலஹி. ஸலா�: 

“என�-� அலS�-� ப'ற- இ;Bலகி� சிற1தவ�களாக ஹஸE� 
ஹுைஸE� உ$ளன�. ெப8கள�� சிற1தவராக இ;வ'>வ�� தாயாரான 
பா�திமா திக�கிறா� என நப'யவ�க$ நவ'�றா�க$.|| (43) 

இமா� +கா� ம7�� இமா� �.லி� இ>வ>� தம/ ஹத . 

கிர1த@கள�� ப'�வ>� ஹத ைஸ அறிவ'�/$ளா�க$: 

“பா�திமா �வன�/* ெப8கள�� தைலவ'யாவா�.” (44) 

“பா�திமா �வன�/* ெப8கA�-� தைலவ' எ�ற நாயக�தி� 
U7��-, பா�திமா தன/ கால�/* ெப8கA�- மC=� தா� தைலவ' என 
ெபா>$ ெகா$ளலாமா?” என இமா� சாதி� அவ�கள�ட� ேகCக*பCட ேபா/: 

“இ� U7� ஹஸர� ம�ய�ைத� தா� -றி�கிற/. அவ� தா� தம/ 
கால�/* ெப8கA�-� தைலவ'யாக� திக�1தா�, ஆனா� பா�திமாேவா 
�வன�திR$ள ஆர�ப �த� கைடசி வைரய'லான அைன�/* 
ெப8கA�-� தைலவ'யாவா�” என� Uறினா�க$. (45) 



அ�லா�வ'� ,தேர, பா�திமா தன/ கால* ெப8கA�கா தைலவ'? என 
வ'னவ'*பCட ேபா/, “இ�றான�� மகளான ம�ய� தா� தன/ கால* 
ெப8கள�� தைலவ'யாக இ>1தா�. ஆனா� என/ மக$ பா�திமா 
உலக�திR$ள ஆர�ப �த� கைடசி வைரய'லான அைன�/* 
ெப8கள�ன/� தைலவ'யா-�” என* பதிலள��தா�க$. (46) 

கியாம� நாள�� இைறவன�� அ�ஷு�-� கீ� இ>1/ ஒ> ச*த� 
ெவள�யா-�. “சி>ZQகேள, �ஹ�மதி� மக$ பா�திமா ஸிரா� 
பால�ைத� கட�க வ>கிறா�. த@கள�� பா�ைவகைள� தா��தி� 
ெகா$A@க$” என� Uற*ப=� என அ8ண� நப'யவ�க$ அ>ள�யதாக 
தம/ த1ைத அறிவ'�ததாக இமா� றிழா அைலஹி. ஸலா� Uறினா�க$. 
(47) 

நப'க$ நாயக� ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி அ>ள�யதாக, அP 
ஐ[* அ�ஸா� (றழி) அறவ'*பதாவ/: கியாம� நாள�� அ�லா�வ'� 
அ�ஷி� கீழி>1/ ஒ> ச*த� ெவள�யாகி, சன@கேள, பா�திமா சிரா� 
பால�ைத� கட�க* ேபாகிறா�. உ@கள�� பா�ைவகைள� தா��தி� 
ெகா$A@க$ என� U��. அ*ேபா/ பா�திமா நாயகி அவ�க$ 
எMபதினாய'ர� ஹு>� ஈ� ெப8கAட� சிரா�/� �.தகீைம� கட1/ 
ெச�வா�க$. (48) 

நாயக� ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி, அ�ைன பா�திமாைவ 
ேநா�கி, “பா�திமாேவ! இைறவ� மS8=� ஒ> �ைற மான�ட வ��க�ைத* 
பா��/ வ'C= அவ�கள�லி>1/ உம/ கணவைர� ேத�;1ெத=�/ உம�- 
அவைர மண�Q�/� ெகா=�-� பQ என�- வஹ  Vல� அறிவ'�தா�. 

உ�ைம ச@ைக*ப=�/வத7காக �த� �தலி� இ.லா�ைத ஏ7�� 
ெகா8ட ஒ>வைர மண�Q�/� த1/$ளாேன” என நவ'�றா�க$. (49) 

இமா� சாதி� (அைல) அறிவ'�கிறா�க$: 

ஹஸர� அலS  அவ�கைள இைறவ� பா�திமாB�- கணவராக* 
பைட�கவ'�ைல எ�றி>1தா� பா�திமாB�- இ1த உலகி� கணவேர 
இ>1தி>�கா/. (50) 

இமா� சாதி� Uறியதாக �*யா� இ*E உையன�!யா அறிவ'*பதாவ/: 


&%$��ن '
�இர8= ச��திர@க$ ஒ�ைறெயா�� ச1தி‘- *�ج ا��)�க 
அEமதி�தா�’ எ�ற தி>வசன@கள�� வ'யா�கியான� ஹஸர� அலS5� 
பா�திமாB� ஆவ�. அ;வாேறن���� ا�&,ُِ�ً, وا���
/�ج * ‘அைவ இர8QR� 



இ>1/ ��/� மாண'�க�� ெவள�யா-�’ எ�றா� ஹஸE� 
ஹுைஸE� ஆவ�. (51) 

அ�ைன பா�திமா ஏ� அ.ஸ�ரா (பள�HசிC= இல@க� UQய/) என 
அைழ�க*ப=கிறா� என இமா� ஸாதி� அவ�கள�ட� ேகCக*பபCட 
ேபா/, பா�திமா த� ெதாMைக�காக மி�ராப'� நி7கி�ற ேபா/, Pமிய'� 
வசி*ேபா>�- நCச�திர@க$ இல@-வைத* ேபா�� வாேனா>�- 
பா�திமா இல@கி� ெகா8Q>*பா� என வ'ள�கினா�க$. (52) 

பா�திமா எ*ேபாதாவ/ இைற வண�க�தி� திைள�/வ'=� ேபா/ 
அவ�கள�� சி� -ழ1ைத அMதா� அ�-ழ1ைதய'� ெதாCQைல 
இைறமல�- ஒ>வ� ஆCQ வ'=வதாக றிவாய�/கள�� Uற*பC=$ள/. 
(53) 

இமா� பா�கி� அைலஹி. ஸலா� அறிவ'�கிறா�க$: 

ச�மா� பா�ஸி (றழி) அவ�க$ Uறினா�க$. நப' ெப>மானா� எ�ைன ஒ> 
கா�யமாக பா�திமாவ'� வ  C=�- அE*ப' ைவ�தா�. நா� அ@- ெச�ற 
ேபா/ அ�ைன வண�க�தி� ஈ=பC= ஓதி� ெகா8Q>*பைதH 
ெசவ'57ேற�. அவர/ வ  CQR$ள ேகா/ைம அைர�-� க� இய@கி� 
ெகா8Q>*பைத5� க8N7ேற�. (54) 

த1ைதய'�த1ைதய'�த1ைதய'�த1ைதய'� பாச�பாச�பாச�பாச� 

அ8ண� நப' ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி அவ�க$ அ>ைம மக$ 
பா�திமா மS/ ெகா8Q>1த அளவ7ற பாச� பா�திமாைவ* ெபா��த வைர 
மக�/வமி�க த� வா�ைவ ேமR� ஒள�மயமா�-வதாகேவ இ>1த/ 
மC=ம�றி நப'களா�� வா�வ'R� Uட வ'ய�க�த�க அ�சமாகேவ 
காண*பCட/. 

அ8ண� நப'களா�� சிற*+க$ வ�ண'*+கA�- அ*பா7பCடதா-�. 

ந7-ண@கள�� சிகரமாக� திக�1த அ�னா�� மகிைம மன�த -ல�ைத� 
தா8Q வ'8Nலக�தா�7-� அறி�கமாகி இ>1த/. ‘இைறஞான 
ெவள�*பாடாகேவ அ�றி த� இHைச*பQ எைத5� ெசா�பவ� அ��” என 
இைறவனாேலேய வ'த1/ைர�க*பCடவ�. 

அ�தைகய சிற*+க$ ெப7ற அ8ண� நப'யவ�கள�� அள*ப�ய 
ேநச�/�-� பாச�/�-� ஆளா-� சிற*+� கிைட�க* ெப�பவ� ஐய� 
எ/Bமி�றி மி�க ம�யாைத�-� க8ண'ய�/�-� +ன�த�/�-� 
உ��தானவ� ஆவா�. இதனா� தா� அ�ைன பா�திமாைவ 



இமா�க$, ப���தவா�கள�� பCQயலி� Uட ேச��/� கண'*ப'=கிறா�க$. 

அ>ைம நப'யவ�க$ தம/ ஏைனய ப'$ைளக$ மS/� பாச� 
ைவ�தி>1தா�க$. என�E� பா�திமா மS/ காCQய பாச� 
வ'�தியாசமானதாகேவ இ>1த/. அ/ ஒ> பாசமி�க த1ைத த� மக$ மS/ 
ைவ�கி�ற சாதாரண பாசமாக மC=� இ>�கவ'�ைல. பா�திமாவ'� 
மகிைமைய உல-�- வ'த1/ைர�-� பாசமாக அைம1த/. 

அ1த இைணய7ற பாச�தி� ெவள�*பா=களாக அைம1த சில ச�பவ@கைள� 
கவன�5@க$. 

1. அ8ண� நப'யவ�க$ எ*ேபாதாய'E� ப'ரயாண� ேம$ெகா$ள 
வ'>�ப'னா� இ�தியாக ஹ.ர� பா�திமாவ'டேம வ'ைடெப7�� 
ெகா$வா�க$. அ;வாேற ப'ரயாண�திலி>1/ தி>�ப' வ1த/� �தலி� 
பா�திமாைவேய காணH ெச�வா�க$. (55) 

2. இைற�,த� ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி அவ�க$ ,@கH 
ெச�R� ��ன� பா�திமாவ'� தி>�க�தி� ��தமிC= அவர/ தைலைய 
த� ெநKேசா= அைண�/� ெகா$வா�க$ என இமா� பா�கி� ம7�� இமா� 
ஸாதி� இ>வ>� அறிவ'�கி�றா�க$. (56) 

3. அ�ைன பா�திமா நவ'�றதாக இமா� ஸாதி� அறிவ'�கிறா�க$: “ந @க$ 
ஒ>வைரெயா>வ� வ'ள��/ அைழ�/� ெகா$வைத* ேபா�� 
நப'யவ�கைள அைழ�க ேவ8டா�” (Lரா அ1 \�:63) எ�ற -�ஆ� வசன� 
அ>ள*பCட ப'�ன� நப'களாைர த1ைதயாேர என அைழ�க* பய1/ 
அ�லா�வ'� ,தேர எ�� அைழ�கலாேன�. ஓ�> தடைவக$ இதைன 
ந�- அவதான��த நப'யவ�க$ ஒ> �ைற எ�ன�ட� ெசா�னா�க$: 

“பா�திமாேவ, இ1த� தி>வசன� உம�காகேவா உம/ ச1ததிையH 
ேச�1தவ>�காகேவா இற�க*பCடத�ல. நாேனா உ�ைனH சா�1தவ�. 

ந >� எ�ைனH சா�1தவ$..... எனேவ ந � எ�ைன வழைம ேபா�� த1ைதேய 
எ�ேற அைழ�/ வ>வ  ராக. அ/ என/ உ$ள�/�- அைமதிைய� 
த>வேதா= இைறவைன5� மகி�வ'�கிற/.” (57) 

4. இைற� ,த� ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி 
அ>ள�னா�க$: “பா�திமா எ� உட�ப'� ஒ> ப-தியாவா�. எவ� 
பா�திமாைவ ச1ேதாஷ* ப=�/கிறாேரா அவ� எ�ைன 
ச1ேதாஷ*ப=�/கிறா�. எவ� அவைர ேநாவ'ைன ெச!கிறாேரா அவ� 
எ�ைன5� ேநாவ'ைன ெச!தவாராவா�. பா�திமா எ�ன�ட� மிகB� ச@ைக 



மி�கவ� ஆவா�.” (58) 

5. அ8ண� நப'யவ�க$ மS8=� இய�ப'னா�க$: “பா�திமா என/ 
உடலின/� உய'�ன/� உ$ள�தின/� ஒ> ப-தியாவா�. எவ� 
பா�திமாைவ� ெதா�ைல* ப=�/கி�றாேரா அவ� எ�ைன ேநாவ'ைன 
ெச!கிறா�. எவ� என�- ேவதைனைய� த>கி�றாேரா அவ� அ�லா�ைவ 
ேநாவ'ைன ெச!வ/ ேபாலா-�.” (59) 

6. ஆமி� ஷஃப(, ஹஸ� பஸ], �*யா� ஸ;], �ஜாஹி�, இ*E 

ஜுைப�, ஜாப'� இ*E அ*/�லா� அ� அ�ஸா], இமா� பா�கி� ம7�� 
இமா� ஸாதி� ேபா�ேறா� அறிவ'*பதாவ/: “பா�திமா என/ உடலி� ஒ> 
ப-தியா-�. எவ� பா�திமாைவ ேநாவ'�கி�றாேரா அவ� எ�ைன 
ேநாவ'�கி�றா�” என நப'யவ�க$ தி>Bளமானா�க$. (60) 

7. நப'க$ நாயக� (ஸ�) அவ�க$ ஒ> �ைற பா�திமாவ'� ைகைய* 
ப'Q�தவ�களாக வ  CQலி>1/ ெவள�ேய வ1தா�க$. ப'�ன� 
��ன��ேறாைர ேநா�கிH ெசா�னா�க$: “இவைர (பா�திமாைவ)- 

யா>�ெக�லா� ெத�5ேமா அவ�க$ இவைர அறி1/ ெகா8டா�க$. 

இ�E� எவ�க$ பாததிமாைவ அறி1/ ெகா$ளவ'�ைலேயா அவ�க$ 
அறி1/ ெகா$ளC=�. இவ� தா� �ஹ�மதி� +�தி� பா�திமா. இவ� என/ 
உட�ப'ன/� உ$ள�தின/� உய'�ன/� ஒ> ப-தியாவா�. எனேவ எவ� 
பா�திமாைவ ேநாவ'ைன ெச!கி�றாேரா அவ� எ�ைன ேநாவ'�கி�றா�. 
எவ� எ�ைன ேநாவ'�கி�றாேரா அவ� அ�லா�ைவ 
ேநாவ'�தவராவா�” (61) 

8. ேமR� ஒ> �ைற நப'யவ�க$ நவ'�றா�க$: “எ� மக$ பா�திமா 
உலக�தி� ஆர�ப� �த� கைடசி வைர�-�$ள அைன�/ 
ெப8கள�ன/� தைலவ'யாவா�. பா�திமா என/ உடலி� ஒ> ப-தி. என/ 
க8ண'�ஒள�. என/ ஆ�ய'�, என/ இதய� கன�. பா�திமா மன�த� 
ேதா7ற�தி� வ1த வ'8Nலக* ெப8மண'. பா�திமா ெதாMைக�காக 
நி7-� ேபா/, Pமிய'R$ேளா>�- வான�/ நCச�திர@க$ இல@- வைத* 
ேபா�� வாEலக�ேதா>�- இல@கி� ெகா8Q>*பா�. அ;ேவைள 
இைறவ� தன/ மல�-கைள ேநா�கி, எ� ச1நிதான�தி� எ�ைன அKசி 
ந=@கி வழிப=கி�ற எ� அQைம பா�திமாைவ* பா>@க$. பா�திமா 
எ�ைன உ8ைமயாகேவ வண@-பவ�. பா�திமாைவ வழி*ப=கி�ற 
எவைர5� நா� நரக�தி� ேபாடமாCேட�. இத7- ந @க$ சாCசியாக 



இ>@க$ என� U�வா�.” (62) 

ெத!வ  கெத!வ  கெத!வ  கெத!வ  க நிHசயா��த�நிHசயா��த�நிHசயா��த�நிHசயா��த� 

ஹிX� இர8டா� வ>ட� அ8ண� நப' (ஸ�) அவ�க$ ம@ைக 
பா�திமாைவ அ8ண� அலS�- மண�Q�/ ைவ�தா�க$. 

(63) இ;வ'>வ�ன/� தர�/�-� அ1த./�-� ஏ7+ைடயதாக 
அ�தி>மண� அைம1த/. இமா�கள�� U7�*பQ பா�திமாB�-� 
கணவராக ஹ.ர� அலS  பைட�க*பபடவ'�ைல ெய�றி>1தா� 
பா�திமாB�- உக1த /ைண யா>� இ>1தி>�க �Qயா/. (64) 

ஹ.ர� அலSய'ன/� அ�ைன பா�திமாவ'ன/� சிற*+கைள ேமR� 
+ல*ப=�/� வ'தமாக இ�தி>மண� அைம1தி>1த/. பா�திமாைவ 
மண1/ெகா$ள -ைறஷி ��கிய.த�க$ பல� ��வ1த ேபாெத�லா� 
நப'யவ�க$‘பா�திமாவ'� தி>மண� அ�லா�வ'� ைகய'ேலேய 
இ>�கிற/’(65) என* பதிலள��தா�க$. 

ஆனா� ஹ.ர� பா�திமாைவ* தன�- மண�Q�/ த>மா� ஹ.ர� அலS  
நப'யவ�கள�ட� ேகC=Hெச�ற ேபா/ எ;வ'த ம�*+மி�றி ச�மத� 
ெத�வ'�தேதா=, ச7� ��ன� தா� ஜி*ரய(� (அைல) 

ப'ரச�னமாகி, பா�திமாைவ அலS�- மண�Q�/� ெகா=�க 
கCடைளய'Cடதாக அறிவ'�/H ெச�றதாக� Uறினா�க$. (66) 

தி>மண ெசலBகA�காக த�மிட� எ�ன ைவ�தி>�கிற �க$ என 
நப'யவ�க$ ஹ.ர� அலSய'ட� வ'னவ'ய ேபா/,ஒ> ேபா�� ேகடய�� ஒ> 
வாA� ந � ெகா8=வர* பய�ப=� ஓ� ஒCடைக5� த�மிட� இ>*பதாக 
அலS  பதிலள��தா�க$. ேகடய�ைத வ'7� 
வ>� 500 தி�ஹ�கள��, வ  C=�-� ேதைவயான அ�தியாவசிய* 
ெபா>Cகைள வா@-மா� அவைர* பண'�தா� அ8ண� ெப>மா�. 

அ;வாேற -றி*ப'Cட சில ெபா>Cக$ வா@க*பCடன. ஏைனய 
�.லி�கA� அைழ�க*பC= வ'>1/ உபசார�� வழ@க*பC= 
நப'யவ�கள�� ப'ரா��தைனேயா= தி>மண ைவபவ� இன�ேத நட1ேதறிய/. 
(67) 

ஒள�மயமான இ�தி>மண�தி� எ*ப-திைய உ7� ேநா�கினாR� 
இைறவன�� தன�� கி>ைப5� அ>A� அதி� நிைற1/ காண*பCடைத 
உணர �Q1த/. அ/ மC=ம�றி தி>மண@க$ மிக எள�ைமயாக நடா�த* 
ப=வத7- சிற1த ��மாதி�யாகB� திக�1த/. 



எள�ைமயானஎள�ைமயானஎள�ைமயானஎள�ைமயான இன�யஇன�யஇன�யஇன�ய இ�லற�இ�லற�இ�லற�இ�லற� 

ஹ.ர� அலS  பா�திமாைவ* ெப8ேகC= நப'யவ�கள�ட� வ1த 
ேபா/, நப'யவ�க$ ெசா�னா�க$. உம�- ��ன>� பல� பா�திமாைவ� 
ேகC= வ1த ேபா/� நா� பா�திமாவ'ட� அ/ ப7றி வ'சா��த/8=. 

அ*ேபாெத�லா� அதி>*திேயா= �க�ைத� தி>*ப'� ெகா8டா�. ந @க$ 
சிறி/ இ@ேக உCகா�1/ ெகா$A@க$. பா�திமாவ'ட�� ஒ> வா��ைத 
ேகC= வ>கிேற� எ�� Uறியவா� வ  = ெச�றா�. பா�திமாவ'Cம 
வ'டய�ைத� Uறிய ேபா/ ��ன� ேபா�� அதி>*தி ெத�வ'�கா/ 
ெமௗன� சாதி�தா�. நப'யவ�க$, “அ�லா� மிக* ெப�யவ�. பா�திமாவ'� 
ெமௗன� ச�மத�/�- அைடயாளமா-�” என� Uறினா�க$. 

ஹ.ர� அலS  தம/ ேகடய�ைத வ'7� வழ@கிய மஹ� பண�தி� ஒ> 
ப-திையH ெசலவ'C= ப'�வ>� ெபா>Cக$ இ�லற�/�காக 
வா@க*பCடன. 

1. ெப8கA�கான ந 8ட ேமலாைட ஒ��. 

2. ஒ> ெப�ய /*பCQ. 

3. ைகப� /வா! ஒ��. 

4. ஒ> கய'7�� கCQ�. 

5. ஈ�த� ஓைல நிர*ப'ய ஒ> �/- அைண. 

6. ஆC= ேராம� நிர*ப'ய ஒ> �/- அைண. 

7. நா�- தைலயைணக$. 

8. ஒ> திைரH சீைல. 

9. ஓ� ஈ�த� பா!. 

10. மாவைர�-� க� ஒ��. 

11. ஒ> />�தி. 

12. ேதா� ைப ஒ��. 

13. ஆைட /ைவ�-� பா�திர� ஒ��. 

14. ஒ> பா� ேகா*ைப. 

15. ந ேர1/� பா�திர� ஒ��. 

16. சில ம8 Uசா�க$. 

17. ஒ> சாQ. (68) 



ஹ.ர� அலS5� த� ப@-�- வ  C= நில�ைத மண� ,வ' 
ெம�ைம*ப=�தினா�க$. ஆைடகைள� ெகாMவ' ைவ*பத7காக மர� 
தQெயா�ைற வ  C= ந=ேவ நCடா�க$. பதன�ட*பCட ஆC=� ேதா� 
ஒ�ைற5� ஈ�த� ஓைலயா� ஆன �/- அைண ஒ�ைற5� ேமலதிகமாக 
வா@கி வ1தா�க$. (69) 

ப8+கள��ப8+கள��ப8+கள��ப8+கள�� ெபCடக�ெபCடக�ெபCடக�ெபCடக� 

ப7ற7ற த�ைம 

இமா� ஸாதி� ம7�� ஜாப'� இ*E அ*/�லா� ஆகிேயா� 
அறிவ'�கிறா�க$: 

கQனமான ஆைட அண'1/ -ழ1ைத�-* பா_CQய வ8ண� மாவைர�-� 
த� அ>ைம மகைள� க8ட நப' ெப>மா�, அ>ைம மகேள, “/�யாவ'� 
கZட�ைத ம�ைம�காக* ெபா��/� ெகா$” எ�றா�க$. 

அத7- பா�திமா, அ�லா� எ� மS/ ெசாறி1/$ள அ>ைள5� 
க>ைணைய5� நிைன�/ அவE�- ந�றி U�கி�ேற� எ�றா�. 
அ�கண� ப'�வ>� இைறவசன� அ>ள*பCட/. (70) 

“மிகH சீ�கிர�தி� உம/ இரCசக� உம�- (ேமR�) அ>$ +�வா�. 

அ*ெபாM/ ந � மிகB� +ளகா@கித� அைடவ  �.”(Lறா Mஹா:5) 

இ�ல�தரசி 

இமா� ஸாதி� U�கி�றா�: “ இமா� அலS  வ'ற-� த8ண  >� ெகா8= 
வ>வா�. பா�திமா மா அைர�/* ப'ைச1/ உணB தயா�*பா�. கிள�1த 
ஆைடகA�- அ8ைட ேபா=வா�. அவர/ கல@கம7ற அழ-�- உவைம 
கிைடயா/. அவ� மS/� அவர/ த1ைத மS/� அவர/ கணவ� ம7�� 
ப'$ைளக$ மS/� அ�லா�வ'� ேசாபன� உ8டாவதாக.|| (71) 

த8ண  �� />�திையH �ம*பதா� பா�திமாவ'� ெநK�* ப-தி 
பாதி*+7ற/. மாB அைர�-� ேவைலைய� தாமாகேவ ேம1ெகா8டதா� 
தி>� கர@க$ +8ணாகின. வ  Cைட ��த*ப=�/த� ம7�� அ=*+ 
VC=த� ேபா�ற ேவைலகள�� ஈ=ப=வதனா� அவர/ உ=*+க$ +ைக 
நிறமாக ஆகிவ'=�. இ*பQ*பCட கா�ய@கள�� அவ� மி�க சிரம�ைத 
ேம7ெகா8டா�. என ஹ.ர� அலS  அைலஹி. ஸலா� நவ'�றா�க$. (72) 

த1ைதய'� உதவ' 

நப' ெப>மா� ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி அவ�க$ மகள�� 



வ  C=�-H ெச�றா�. ஹ.ர� அலS5� பா�திமாB� இ>வ>மாக 
மாவைர�-� க�ைலH �7றி� ெகா8Q>1தா�க$. “உ@கள�� யா� அதிக� 
கைள*பைட1தி>�கிற �க$?” என வ'னவ, “பா�திமா தா� இைற 
,தேர” எ�றா� அலS . “மகேள எM1தி>�” என மகைள* பண'�க பா�திமாB� 
எM1தா�. பா�திமாB�-* பதிலாக அ;வ'ட�தி� உCகா�1த 
அ*+ன�த�, ஹ.ர� அலS5ட� இைண1/ மாவைர�கலானா�க$. (73) 

கணவ�ட� எைத5� ேகCகாதவ� 

இமா� பா�கி� அைலஹி. ஸலா� U�கிறா�: வ  C= 
ேவைலக$, மாவைர�த�, உணB சைம�த� ேபா�றவ7ைற� தா� 
ெச!வதாக அ�ைன பா�திமாB� வ'ற-, த8ண  � ம7�� உணB* 
ெபா>Cகைள� ெகா8= வ>� பண'ைய அலS5� ேம7ெகா$வதாக 
இ>வ>� ெபா>1தி� ெகா8டன�. 

ஒ> �ைற வ  C=�- வ1த ஹ.ர� அலS , ‘சா*ப'=வத7- ஏ/� 
இ>�கிறதா?’ என பா�திமாைவ� கன�Bட� ேகCடா�. அத7- 
அ�ைனயாேரா, ‘த@கைள ச@ைக* ப=�திய இைறவ� மS/ 
ஆைணயாக, கட1த V�� நாCகளாக வ  CQ� உணB ஏ/� 
கிைடயா/’ எ�றா� வ'னயமாக. 

‘இைத* ப7றி எ�ன�ட� ஏ� தா@க$ ெசா�லவ'�ைல, நப'ய'� மகேள’ என 
வ'சா��தா� இமா� அலS . 

அத7- அ�ைனயா�, ‘உம/ கணவ� ஏ/� ெகா8= வ1தா� அதைன* 
ெப7�� ெகா$A@க$. அ/ தவ'ர அவ�ட� எதைன5� ேகCக ேவ8டா� 
எ�� அ8ண� நப'யவ�க$ என�-* பண'�தி>�கிறா�க$. அதனா� தா� 
எ/B� ேகCகவ'�ைல| எ�றா�. (74) 

+�1/ண�B 

அமS>� �ஃமின  � U�கிறா�க$: 

“அ�லா�வ'� மS/ ஆைணயாக, பா�திமாBட� வா�கைக நட�திய 
கால�தி� நா� எ*ேபாதாய'E� அவைர� ேகாப* ப=�தியதி�ைல. எ1த� 
கா�ய�ைத5� ெச!5மா� நா� கCடாய* ப=�திய/மி�ைல. அவ>� 
எ�Eட� ேகாப� வ>�பQ நட1த/ கிைடயா/. எ� ேபH��- மா7றமாக 
நட1த/� கிைடயா/. அவைர� க8N7ற ேபாெத�லா� எ� /�ப@கைள 
மற*ேப�. உ$ள� அலாதியான அைமதி ெப7� வ'=�.|| (75) 

உ8ைமய'� சிகர� 



“நப'களா>�-* ப'ற- பா�திமாவ'� அளB உ8ைம ேப�பவ� எவைர5� 
நா� க8டதி�ைல” என அ�ைன ஆய'ஷா அறிவ'�/$ளா�க$. (76) 

வண�க� 

ஹஸE� பஸ] அறிவ'�கிறா�: 

“நப'யவ�கள�� உ�ம�தி� பா�திமாைவ வ'டB� இைறவண�க� +�1தவ� 
எவ>� இ>�கவ'�ைல. த� +ன�த கா�க$ வ  @-� அளB�- நி�� 
வண@-வா�க$”(77) 

த�னலமி�ைம 

இமா� ஹஸ� அைலஹி. ஸலா� அறிவ'�கி�றா�க$: 

“எம/ தாயா� இரB ேவைளகள�� ந 8ட ேநர� ெதாMைகய'� ஈ=ப=வா�. 
ஒ> �ைற ைவகைற வைர அ;வாேற வண�க�தி� ஈ=பCடா�க$. 

வ'�வாசிகளான எ�லா ஆ8கA�காகB� ெப8கA�காகB� 
ஒ;ெவா>வ�� ெபயைர5� -றி*ப'C= /வாH ெச!தா�க$. நம�காகேவா 
தம�காகேவா எதைன5� இைறவன�ட� ேகCகவ'�ைல. 

“ஏைனயவ�கA�காக /வாH ெச!5� ந @க$ தம�காகB� ஏ� /வாH 
ெச!ய� Uடா/?” என நா� அவ�ட� வ'சா��ேத�. அத7- அவ�க$, 
“�தலி� அயலவ�க$. ப'�ன� தா� ந�மவ�க$ மகேன என* 
பதிலள��தா�க$.” (78) 

ஹிஜா* 

இமா� அலS  அைலஹி. ஸலா� ெசா�னதாக தம/ த1ைதமா� வழியாக 
இமா� Vஸா இ*E ஜஉஃப� அறிவ'�கிறா�க$: ‘க8பா�ைவய7ற மன�த� 
ஒ>வ� பா�திமாவ'� வ  C=�- வர அEமதி ேகா�னா�. த�ைம மைற�/� 
ெகா8ட அவ�, அ� மன�த>�- அEமதி வழ@கினா�. அவ� 
க8பா�ைவய7றவ� அ�லவா?அ*பQய'>�க ந @க$ ஏ� இ;வளB 
மைற1/ ெகா$ள ேவ8=�? என அ@கி>1த அ8ண� ெப>மா� 
வ'னவ'னா�க$. 

“அவ� எ�ைன* பா��காவ'CடாR� நா� அவைர* பா��கலா� 
அ�லவா? தவ'ரB� அவரா� வாச@கைள :கர �Qகிறத�லவா. அவர/ 
பா�;ைவய'ல�றி :க�;தலி� -ைறய'�ைல தாேன” எ�ற பா�திமாவ'� 
பதிைல� ேகCட ெப>மா� நப'யவ�க$, “ந � எ�ன�லி>1/� ஒ> ப-தி தா� 
எ�பத7- சா�� பக�கிேற�” என� Uறினா�க$. (79) 



க7+�கரசி 

“ெப8N�- மிகB� சிற1த/ எ�ன?” என வ'னவ*பCட ேபா/ அ�ைன 
பா�திமா “அவ�க$ ஆ8கைள* பா��காம� இ>*ப/� ஆ8கள�� 
க8கள�� படாதி>*ப/� ஆ-� “ என* பதிலள��தா�க$. 

“ஒ> ெப8 இைறவE�- மிகB� ெந>�கமாக இ>*ப/ எ*ேபா/?” என 
நப'யவ�க$ த� ேதாழ�கள�ட� வ'னவ'யத7- அ�ைன பா�திமா 
அவ�க$, “த� வ  CQ� ஒ/�கமான இட�தி� இ>�கி�ற 
ச1த�*பமா-�” என� Uறினா�க$. 

இ*பதிைலH ெசவ'57ற அ8ண� நப'யவ�க$, “பா�திமா நிHசயமாக 
எ�ன�� ஒ> ப-தியாவா�” என சிலாகி�/� Uறினா�க$. 

இ�க>�தி� உ8ைம வ'ள�க� எ�னெவன�� ெப8 வ  Cைட வ'C= 
ெவள�ேய வ>வதா� ஹராமான ெசய�கA�- �க� ெகா=�க ேவ8Q 
வ>� எ�றி>1தா� அ�தைகய ெசய�கள�� இ>1/ தவ'�1/ வ  Cேடா= 
இ>*ப/ சிற*பான/. அ;வாறான ப'ரHசிைனக$ ஏ/� இ�லாத பCச�தி� 
தம/ ேதைவகA�காக ெவள�ேய ெச�வதி� எ1த த*+மி�ைல. 

பண'*ெப8ணாக 

ஸ�மாE� பா�ஸி (றழி) அறிவ'*பதாவ/: ஒ> நா$ பா�திமா அவ�க$ 
Pமிய'� அம�1தவ�களாக ேகா/ைமைய அைர�/� ெகா8Q>1தா�. 
க�லினா� மாB அைர�/ எ=*பதா� அவ�� இ> ைககA� +8ணாகி 
இ>1தன. அ;ேவைள சி� -ழ1ைதயாக இ>1த இமா� ஹுைஸ� 
பசிய'னா� அM/ ெகா8Q>1த/. 

நா� பா�திமாவ'ட�, இைற ,த�� மகேள, ைகக$ +8ணாகி இ>*பதா� 
மாB அைர�-� ெபா�*ைப ஏ� த@கள�� பண'*ெப8 ஃப'�ழாவ'ட� 
ெகா=�கலாேம? என வ'னவ'ேன�. அத7- அவ�க$, “மாB அைர�-� 
பண'ைய ஒ> நா$ எ�ைனH ெச!5மா�� ம� நா$ ஃப'�ழாைவH 
ெச!5மா�� நப' ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி அவ�க$ 
பண'�/$ளா�க$. எனேவ ேந7� ஃப'�ழா மாB அைர�தா�. இ�� என/ 
�ைறயாHேச” எ�றா�க$. (80) 

அழ-�- அQைம இ�ைல 

அ.மா ப'1� உைம. Uறியதாக இமா� ஸXஜா� அைலஹி. ஸலா� 
அறிவ'�கிறா�க$: நா� என/ பாCQயாரான பா�திமாவ'� வ  C=�-$ 
ெச�றி>1ேத�. அ�கண� நப'யவ�கA� அ@ேக வ>ைக த1தா�க$. 



பா�திமா தம/ கM�தி� ஹ.ர� அலS  அவ�களா� கன  ம� ெபா>$ வ'7� 
வா@க*பCட த@க�திலான கM�/ ஆபரண� ஒ�ைற அண'1தி>1தா�க$. 

இைத� க8N7ற நப'யவ�க$, “எ�ன>ைம மகேள, ம�க$ பா�திமாைவ* 
பா��/, ஆCசியாள�க$ அண'5� ஆபரண@கைள அண'1/$ளா� எ�� 
ெசா�ல� Uடா/” எ�றா�க$. 

உடேன அ�ைனயவ�க$ தம/ கM�/ ஆபரண�ைத� கழ7றி வ'7� வ'C= 
அத� ெப�மதிைய� ெகா8= ஓ� அQைமைய வா@கி வ'=தைல 
ெச!தா�க$. 

பா�திமாவ'� இH ெசயைல� க8ட ெப>மானா� அவ�க$ மிகB� மகி�Hசி 
அைட1தா�க$. (81) 

இமா� பா�கி� அைலஹி. ஸலா� U�வதாவ/: 

‘நாயக� ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி ஒ> பயண�ைத 
ேம7ெகா$ள வ'>�ப'னா� எ�ேலா�ட�� வ'ைடெப7�� ெகா8ட ப'ற- 
இ�தியாக பா�திமாவ'ட� ெச�� வ'ைட ெப�வா�க$. பா�திமாவ'� 
வ  CQ� இ>1/ தா� அ8ணலா�� ப'ரயாண� ஆர�பமா-�. 

ப'ரயாண�திலி>1/ தி>�ப' வ>� ேபா/ �த� �தலி� ச1தி�-� நப>� 
பா�திமாவா-�. 

ஒ> �ைற நப'யவ�க$ ப'ரயாண� ேம7ெகா8= ேபா!வ'Cடா�க$. 

ஹ.ர� அலS  அவ�கA� கன  ம�தாக� கிைட�த ஒ> ெபா>ைள 
பா�திமாவ'ட� ைகயள��/ வ'C= ப'ரயாண� ெச�றா�க$. 

அ�ைனயவ�க$ அ*ெபா>ைள வ'7� இ> ெவ$ள�� கா*+கைள5� ஒ> 
ந 8ட திைரH சீைலைய5� வா@கினா�க$. திைரH சீைலைய �� வாய'லில 
ெதா@கவ'C= கா*+கைள த� ைககள�� அண'1/ ெகா8டா�க$. 

ப'ரயாண�திலி>1/ தி>�ப'ய நப'யவ�க$ வழைம ேபால பா�திமாவ'� 
வ  C=�- வ1தா�க$. வாசலி� ெதா@-� திைர5� பா�திமாவ'� ைககள�� 
அண';தி>1த கா*+கA� அவ�கள/ க8கள�� பCடன. 

வ  CQ� :ைழய வ1த நப'யவ�க$ வ  CQ� �7ற�திேல அம�1/ 
ெகா8டா�க$. நப'களா�� எ��மி�லாத இ1 நட�ைதைய� க8ட 
பா�திமா வ'டய�ைத வ'ள@கியவ�களாக திைரைய5� இ> கா*+கைள5� 
கழ7றி ஹஸன�ட�� ஹுைஸன�ட�� ெகா=�/ நப'யவ�கள�ட� எ=�/H 
ெச�� என/ சலா�ைத எ�திைவ�/ வ'C=,ந @க$ பயண�தி� இ>�-� 
ேபா/ நா@க$ இ;வ'> ேவைலைய5� தா� ெச!ேதா�. உ@கள/ 



வ'>*பமி>1தா� இைத நா� பாவ'�கலா�. இ�ைலெயன�� அைத 
எவ>�காவ/ ெகா=�/வ'டலா� எ�� U�மா�� 
ெசா�லியE*ப'னா�க$. 

அ;வ'>வ>� நப'களாைர அைடய நப'களா� அவ�கைள� தாவ'யைண�/ 
��தமிC= வ'டய�ைதH ெசவ'57றா�க$. ப'�ன� இ;வ'> கா*+கைள5� 
அ�திைரைய5� தி8ைண� ேதாழ�கைள அைழ�/ ப@கிC= 
வ'C=, “பா�திமாB�- இைறவ� �வ��க�தி� அழ- ஆபரண@கைள5� 
அழ- ஆைடகைள5� அண'வ'*பா�” எ�� Uறினா�க$. (82) 

தி>மண ஆைட 

அ�ைன பா�திமாவ'ட� இ>1த ஆைட அ8ைட ேபாட*பCடதாக 
இ>1ததா� தி>மண�தி� ேபா/ நப'யவ�க$ +/ அ@கிெயா�ைற வா@கி� 
ெகா=�தி>1தா�க$. 

ஓ� ஏைழ ஹ.ர� பா�திமாவ'� வ  C=�- வ1/, உ=*பத7- ஏ/� பாவ'�த 
ஆைடக$ ஏ/� இ>1தா� த1/தBமா� ேகCடா�. பைழயைத� ெகா=�க 
நிைன�த பா�திமாB�-, “ந @க$ ஆைசேயா= வ'>�+பவ7ைற� தான� 
ெச!யாம� எ;வ'த�திR� ந @க$ ந�ைமயைடய மாC`�க$.” (ஆல 
இ�ரா�:92) எ�ற இைறவசன� ஞாபக�/�- வர உடேன +�த� +/ தி>மண 

ஆைடைய அ1த ஏைழய'ட� மகி�Hசிேயா= ைகயள��தா�க$. (83) 

அற�� /றB� 

“நிHசயமாக அவ�க$ அைனவ>� ெச�றைடவ/ நரக�ைத� தா�. அ/ ஏM 
:ைழவாய'�கைள� ெகா8ட/. அைவ ஒ;ெவா�றி� ஊடாகB� 
-றி*ப'Cட ெதாைகய'ன� உ$ :ைழவா�க$” (ஹஜ�:43-,-44) எ�ற தி>வசன� 
அ>ள*பCட ெபாM/ நப'யவ�க$ க=ைமயான கவைல ெகா8= அழ 
ஆர�ப'�தா�க$. நப'யவ�கள�� அMைக�கான காரண�ைத* +�யாத 
ஸஹாபா�க$ அ�னா�ட� அ/ ப7றி வ'சா��கB� ைத�ய� இ�லாம� 
நப'களா�� அMைகைய மற�கH ெச!ய ஒேர வழி பா�திமாைவ வரH 
ெசா�வ/ தா� எ�� த �மான��தா�க$. 

ஹ.ர� பா�திமாவ'ட� வ'டய�ைதH ெசா�R� பண' ஸ�மா� பா�ஸ(  
(றழி) அவ�கA�- வழ@க*பCட/. 

ஹ.ர� ஸ�மா� அ@- ெச�ற ேபா/, ஹ.ர� 
பா�திமா “அ�லா�வ'ட� உ$ள/ சிற*பான/� நிர1தரமான/� 
ஆ-�” எ�ற தி>�-�ஆ� வசன�ைத ஓதி� ெகா8ேட சிறி/ ேகா/ைமைய 



க�லி� ைவ�/ அைர�/� ெகா8Q>1தா�க$. கQனமான ஆைடெயா�ைற 
அண'1தி>1தா�. அதி� ப�ன�ர8= இட@கள�� அ8ைட 
ேபாட*பCQ>*பைத ேமேலாCடமாக� க8டா� ஸ�மா�. ஸ�மாைன� 
கவைல ஆCெகா8ட/. ேராம, பாரசீக ம�ன�கள�� -மா�க$ எ�ன 
அழகான +�த� +/ ஆைடகைள அண'1/ ெசா-சாக வா�கிறா�க$. 

ஈ>லகிR� ம�கள�� தைலவ� �ஹ�மதி� +த�வ'ய'� ஏ�ைம� ேகால� 
இ*பQய'>�கிற/ எ�ற நிைன�/� ெகா8ேட அ�ைனய'ட� அ8ணலா� 
அM� வ'டய�ைத� Uறினா�க$. 

உடனQயாக நப'யவ�கள�� ச1நிதான�/�- வ>ைக த1த அ�ைன 
பா�திமா, “அ>ைம� த1ைதேய, எ� ஆைடைய� க8= ஸ�மா� வ'ய1/ 
வ'Cடா�. த@கைள� ,/வனாக அE*ப' ைவ�த அ�லா�வ'� மS/ 
ச�தியமாக நாE� அலS5� கட1த ஐ1/ வ>ட@களாக பகலி� ஆ=கA�- 
உணB ெகா=*பத7-* பாவ'�-� ஆC=� ேதாைலேய இரவ'� எ@கள/ 
ப=�ைகயாக* பய�ப=�/கிேறா�. அத� உேராம@கள�லி>1/� ஈHச 
ஓைலகள�� இ>1/� ப'�ன*பCட தைலயைணகைள5� 
ைவ�தி>�கிேறா�” எ�றா�. 

அத7- நப'யவ�க$. “அ�ப� ஸ�மாேன, எ� மக$ பா�திமா 
அ�லா�B�- மிக ெந>@கிய அQயா�கள�� ஒ>வராவா�” என� 
Uறினா�க$. 

ப'�ன� நப'களா�� அMைக�கான காரண�ைத வ'சா��தா� பா�திமா. 
அத7- நப'யவ�க$ ச7� ��ன� ஹ.ர� ஜி*ரய(� அைலஹி. ஸலா� 
ெகா8= வ1த தி>� -�ஆ� வா�கிய�ைத ஓதி� கா8ப'�தா�க$. அதைன� 
ேகCட ஹ.ர� பா�திமாB� ேகவ'� ேகவ' அழ� ெதாட@கினா�க$. 

நரக�தி� வ'MபவE�-� ேக= தா� எ�� Uறி� ெகா8ேட இ>1தா�க$. 
(84) 

பCQன�5� �வன�/ உணB� 

ஹ.ர� அP ஸய(� அ� -�] அவ�க$ அறிவ'*பதாவ/: 

ஒ> நா$ பசி ேமலிCட நிைலய'� வ  = வ1த ஹ.ர� அலS , அ�ைன 
பா�திமாவ'ட� சா*ப'=வத7- ஏ/� உணB கிைட�-மா? என 
வ'னவ'னா�க$. 

அத7- அ�ைனேயா, “அ�லா�வ'� மS/ சாCசியாக, கட1த இர8= 
நாCகளாக வ  CQ� உணB* ெபா>$ எ/B� இ�லாத நிைலய'� 



இ>�கிேறா�” என ச@கட�ேதா= Uறினா�. “இைத ஏ� எ�ன�ட� ஏ7கனேவ 
Uறவ'�ைல. ஏதாவ/ ஒ> வழி பா��தி>*ேபேன” எ�றா� அலS . 

“உ@க$ மS/ எ1த ேவைலைய5� திண'*பைதய'C=� நா� அ�லா�வ'� 
ச1நிதான�தி� ெவCக*ப=கிேற�” எ�� ப;வ'யமாக* பக�1தா� அ�ைன. 

அ�லா�வ'� மS/ தவ�க� ைவ�தவராக த�ன�ப'�ைகேயா= �=� 
ெவய'ைல* ெபா>Cப=�தாம� ெவள�ேயறினா� அலS . 

ந8ப� ஒ>வைர நாQH ெச�� ஒ> த னா� பண� கடனாக* ெப7றா�. அத7- 
ஏ/� உணB* ெபா>$ வா@கி� ெகா8= வ  = ெச�லலா� எ�ற 
எ8ண�தி� கைட� ெத>* ப�க� நட�கலானா�. 

அ*ேபா/, அ1த� க=� ெவ*ப�ைத5� கவன��கா/ ேசா�1த �க�/ட� 
பாைதய'� வ1/ ெகா8Q>1த மி�தா� இ*E� அ.வ� எ�ற ேதாழைர� 
க8N7�, அவைர ெந>@கி, உ>�-� இ1த ெவய'லி� உ�ைம 
ெவள�ேயறH ெச!த/ எ/? என அ�ேபா= வ'சா��தா�. 

‘தயB ெச!/ எ�ைன� தன�யாக வ'C= வ'=@க$. எ�ன�ட� எைத5� 
ேகCக ேவ8டா�’ எ�றா� மி�தா�. ஹ.ர� அலSேயா அவைர வ'டவ'�ைல. 

பல �ைற வ7+��திய ப'�ன� மி�தா� ேவ� வழிய'�றி த� அவல 
நிைலைய வ'ள�கினா�. 

‘அ�லா�வ'� மS/ சாCசியாக, பசிய'� ெகா=ைமய'னா� வாQ வைத5� 
மைனவ', -ழ1;ைதகள�� அM-ரைல� தா@க �Qயாம� �Cெட��-� 
ெவய'ைல5� ெபா>Cப=�தாம� ெவள�ேயறிேன�. அ�லா� ஏதாவ/ 
வழிகாCட மாCடானா எ�ற ஆவ� தவ'ர ேவ� ஒ��� கிைடயா/’ எ�றா�. 

இைதH ெசவ'57ற அலSய'� க8க$ பன��தன. த� சCைட* ைபய'லி>1த 
ஒ> த னா� நாணய�ைத மி�தாதி� ைகய'� திண'�தவ� ம.ஜி/�னப'ைய 
ேநா�கி நைடைய� கCQனா�. 

நப'களா�� ப'�னா� நி�� Mஹ� ெதாMைகைய �Q�தா�. ப'�ன� 
அஸைர5� ெதாMதா�. இரB� ெதாMைக5� �Q1த/. ெதாMைக �Qய 
த�ைமH ச1தி�-மா� நப'யவ�க$ ஹ.ர� அலS�- சமி�ைஞ காCQனா�. 

ம.ஜி/�னபவ'ய'� ��கதB�- அ>கி� நப'களாைரH ச1தி�த 
அலSய'ட�, ‘இரBH சா*பாC=�- த@க$ வ  C=�- வரலா� எ�� உ$ேள�. 

அEமதி58டா?| என� ேகா�னா�க$. வ  C= நிைலைம ப7றி ந�- 
ெத�1தி>1த அலS  எ�ன ெசா�வெத�� +�யாம� ெவCக�தா� 
தைல-ன�1தா�. 



ஹ.ர� அலS  கட� வா@கிய த னாைர� த>ம� ெச!/ வ'C= பCQன�ய'� 
இ>�-� ெச!திைய ஜி*ரய(� அைலஹி.ஸலா� அ8ணலா>�- 
அறிவ'�தி>1தா�. 

வ  CQ� உணB கிைடயா/ எ�� நப'களா�ட� ெசா�வ/ எ;வா�? த@கள/ 
வ>ைக எ@கA�-* பா�கியேம இைற ,தேர என� Uறி நப'களாைர த� 
வ  C=�- வ'>1/8ண அைழ�/H ெச�றா�க$. 

வ  Cைட அைட1த ேபா/ அ�ைன பா�திமா அ*ேபா/ தா� ெதாMைகைய 
�Q�/� ெகா8Q>1தா�க$. நப'யவ�கள/ வ>ைகைய அறி1த/� 
உடனQயாக எM1/ ெச�� வரேவ7றா�க$. 

“அ�+ மகேள, இ�ைறய நா$ உ@கA�- எ*பQ� கழி1த/. உ@கA�- 
அ�லா� அ>$ பாலி*பானாக. இரB உணB�காக ஏ/� இ>1தா� 
ப�மா�@க$” என� Uறினா�க$. 

ஹ.ர� அலS  மிகB� ச@கட* பCடவராக� காண*பCடா�. அ�ைனேயா 
மி�க மகி�Hசிேயா= எM1/ ெச�� அ=*ப'� மS/ கிட1த அ��ைவ 
உணைவ� ெகா8= வ1/ தம/ த1ைதய'ன/� கணவ�ன/� ��னா� 
ைவ�/ உணவ>1த அைழ�தா�க$. 

ஹ.ர� அலSய'� திைக*+ ப�மட@காகிய/. எ�ன நட�கிற/ எ�பைத 
அவரா� +�1/ ெகா$ள �Qயவ'�ைல. த� அ>ைம 
மைனவ'ய'ட�, “இைற,த�� மகேள, இ1த உணB எ@கி>1/ 
கிைட�த/? இ;வளB �ைவ5� ந�மண�� உ$ள உணைவ நா� எ��� 
க8டதி�ைலேய” என ப�ேவா= வ'னவ'னா�, வ'ய*+� கல1த நிைலய'�. 

அ8ண� நப'யவ�க$, ஹ.ர� அலSய'� �ழ@காலி� த� ைகைய 
ைவ�/H ெசா�னா�க$. “இ/ ந � இ�� ெச!த த�ம�/�க அ�லா� த1த 
ைக�மா�. அ�லா� தா� வ'>�ப'யவ>�- தாராளமாக 
உணவள��கிறா�” (85) 

ஆன1த� க8ண  � ேமலிCடவ�களாக நப'யவ�க$ ெதாட�1/ 
ெசா�னா�க$. “ந @க$ ெச!5� ந7கா�ய@கள�� ப'ரதிபலைன உலகிேலேய 
அEபவ'�-� பா�கிய�ைத உ@கA�-� த1த அ�லா�ைவ* +க�கிேற�. 

ஹ.ர� ஸக�!யா அவ�க$ ஹ.ர� ம�யமிட� ெச�R� ேபாெத�லா� 
அவ>�- அ>கி� உணB� தC=க$ இ>*பைத� க8டா� எ�� -�ஆ� 
U�வ/ ேபால� தா� உ@க$ கைத5� இ>�கிற/.” (86,87) 

ஒ> மாைலய'� கைத 



ஜாப'� இ*E அ*/�லா� அ�சா� ெசா�கிறா�: 

ஒ> நா$ மாைல ேநர� அஸ�� ெதாMைக�-* ப'ற- நா� நப'யவ�கள�� 
ச1நிதான�தி� அம�1தி>1ேதா�. அ*ெபாM/, வேயாதிப� ஒ>வ� அM�-* 
பQ1த ஆைடேயா= அ@- வ1தா�. �/ைமய'� பலவ  ன� காரணமாக 
அவரா� ஒM@காக அமர� Uட �Qயவ'�ைல. நப'யவ�க$ அவ�ட� �க 
நல� வ'சா��தா�. அத7- வேயாதிப�,‘அ�லா�வ'� ,தேர, நா� 
பசிேயா= வா�கிேற�. என�- ஏ/� உணB தா>@க$. ஆைடய'�றி 
இ>�கிேற�. உ=�க ஏ/� ெகா=�/ வ'=@க$. ஏைழ. எ/Bம7ற பரம ஏைழ. 

ஏதாவ/ ெகா=�/ உதB@க$’என �ைறய'டலானா�. 

‘உம�-� த>வத7- எ�ன�ட� த7ேபாைத�- எ/B� கிைடயா/. 

ஆைகயா� எ/B� தர� UQய ஒ>வ�ட� அE*ப' ைவ�கிேற�’ என� 
Uறி, ஹ.ர� ப'லாRட� அவைர பா�திமாவ'� வ  C=�- அE*ப' 
ைவ�தா�. 

அ�ைன பா�திமாவ'� வ  C= வாசR�- வ1த வேயாதிப� உர�த 
-ரலி�: ‘நப'களா�� -=�ப�தினேர, மல�-மா� வ1/ ேபா-� வ  CைடH 
ேச�1ேதாேர, வஹ  இற@-கி�ற இட�தி� உ$ேளாேர உ@க$ மS/ ஸலா� 
உ8டாகC=�’எ�றா�. 

அ�ைன5� அவர/ சலா�/�-* பதி� ெசா�லி �க� வ'சா��தா�க$. 

‘அ�ைனேய, நா� ஒ> பரம ஏைழ. த@க$ த1ைதய'ட� உதவ' ேகா� 
வ1ேத�. த@கள�ட� எ�ைன அE*ப' ைவ�தா�. ஒM@கான உணவ'�றி 
ஆைடய'�றி வ�ைமய'� ெரா�பB� வா=கிேற�. ஏ/� இ>1தா� 
ெகா=�/ உதB@க$. இைறவ� த@கA�-� க>ைண +�வா�’ எ�றா� 
வேயாதிப�. 

அ�ைறய தின� அ�ைன பா�திமாB� ஹ.ர� அலS5� அ8ண� 
நப'கA� ஒM@காக உணB உCெகா8= V�� நாCகளாகிய'>1த/. 

நப'களா>� இதைன அறி1ேத இ>1தா�. அ�ைனயா�, வ  CQ� ஒ> �ைற 
�7றி* பா��தா�. சி�வ�களான ஹஸE� ஹுைஸE� இரவ'� 
,@-வத7-* பய�ப=�திய பதன�ட*பCட ஆC=� ேதா� மC=ேம 
கிைட�த/. அதைன* ப�ேவா= வேயாதிப�ட� ெகா=�/ வ'C= 
அவ>�காக* ப'ரா��தி�தா�க$. 

ஆய'E� வேயாதிபேரா, ‘நப'களா�� +�தி�ேய, எ� கZட@கைள 
த@கள�ட� சம�*ப'�ேத�. இ1த ஆC=� ேதாலா� நா� எ�ன தா� ெச!ய 



�Q5�?’ என� Uறினா�. 

அதைனH ெசவ'ம=�த அ�ைன, தம/ கM�தி� அண'1தி>1த மாைலைய� 
ைகய'� எ=�தா�. அ/ ஹ.ர� ஹ�ஸாBைடய மக$ பா�திமா 
அ�பள�*பாக அ�ைனயா>�- வழ@கிய'>1தா�. அதைன அ1த மன�த�ட� 
ெகா=�/, ஷஇதைன வ'7� உ� ேதைவகைள நிைறேவ7றி� ெகா$A�. 

இதைன வ'டH சிற1த ஒ�ைற அ�லா� உம�-� தர* 
ப'ரா��தி�கிேற�’என� Uறி அE*ப' ைவ�தா�க$. 

ம.ஜி/�னபவ'�- மS8= வ1த வேயாதிப� நப'களா�ட� நட1தவ7ைற 
வ'ள�கிH ெசா�னா�. நப'களா�� க8க$ பன��தன. “மாத��கரசி 
பா�திமாவ'� ெகாைடய�லவா, நிHசயமாக அ�லா� உம/ ேதைவகைள 
மிகH சிற*பாக நிைறேவ7றி ைவ*பா�” என அ8ணலா� அவ>�- வா��/� 
Uறினா�க$. 

அ@- ப'ரச�னமாகிய'>1த அ�மா� ப'� யாசி� (றழி) தாேம அ� மாைலைய 
வ'ைல ெகா=�/ வா@க நப'களா�� அEமதிைய� ேகா� நி�றா�. 

அத7- நப'யவ�க$, “அ�மாேர அதைன வா@கி� ெகா$. ஏெனன�� அதி� 
ச�ப1த*ப=கி�ற எவைர5� அ�லா� நரக�தி� ேவதைன ெச!ய 
மாCடா�” எ�றா�க$. 

அ�மன�த>�, “என/ பசிைய* ேபா�க ேகா/ைம5� இைறHசி5� 
உ=*பத7-� ெதாMைக�-மாக ஒ> ெயம� ேதச�;/ ஆைட5� வ  = 
ெச�றைடவத7- வழிH ெசலB� கிைட�தா� ேபா/மான/, இதைன வ'7� 
வ'=ேவ�”எ�றா�. 

ைகப� 5�த�தி� கன  ம� கிைட�ததி� ஓரளB பண� அ�மா�ட� 
இ>1த/. “இ1த மாைல�-* பகரமாக 20ெபா7கா�கA� 200 ெவ$ள�� 
கா�கA� ேபாதிய அளB ேகா/ைம5� இைறHசி5� பயண� ெச!வத7காக 
ஓ� ஒCடைக5� த>கி�ேற�” எ�றா� அ�மா�. 

எ;வளB ெப>1 த�ைமயான மன�த� ந @க$ எ�� வ'ய1த வேயாதிப� 
அ�மா>ட� கைட வ  தி ேநா�கிH ெச�றா�. வா�கள��த ப'ரகார� 
ெபா>Cகைள அ�மன�த>�- வா@கி� ெகா=�தா� அ�மா�. 

மS8=� நப'யவ�கள�ட� வ1த வேயாதிப�ட� உம/ ேதைவக$ 
நிைறேவறிவ'Cடனவா என� ேகCடா� நப'களா�. 

“எ� த1ைத5� தா5� த@கA�- அ�*பணமாகC=�. நிைறேவறி வ'Cடன 
நாயகேம” எ�றா� வேயாதிப�. 



“அ*பQயாய'� உம�-H ெச!த உதவ'�காக பா�திமாB�காக /ஆH 
ெச!5@க$” என நப'களா� ேகார, “இைறவா,இ/வைர�-� எ1த� க8N� 
காணாத, எ1த� கா/� ேகளாத ந7ேப�கைள பா�திமாB�- 
வழ@-வாயாக” என* ப'ரா��தி�தா�. நப'யவ�க$ ஆமS� ெசா�னா�க$. 

ப'�ன� த�ேமா= அம�1தி>1தவ�கள�ட� அ�ைன பா�திமாவ'� 
சிற*+கைள வ'ள�கி� Uறலானா�க$. ‘க+றி� இர8= மல�-க$ ேதா�றி 
ேக$வ' கண�- ேகC-� ேபா/, உம/ நப' யா�? எ�� ேகCடா�, என/ 
த1ைத எ�� U�வா�க$. ந � வழி*பCட இமா� யா�? என� ேகCடா� இேதா 
எ� க+��- அ>கி� நி�� ெகா8Q>�கிறாேர அலS , அவ� தா� எ�� 
U�வா�க$’ எ�ெற�லா� நப'யவ�க$ வ'ப��கலானா�க$. 

வ  C=�- வ1த அ�மா� (றழி) அவ�க$, மாைலைய க.,�ய'� 
/ைவ�ெத=�/ யமன�ய /ண'ய'� �7றினா�. ப'�ன� தம/ அQைமய'ட� 
அதைன� ெகா=�/, “இதைன� ெகா8= ெச�� நப'க$ ெப>மான�ட� 
ைகயள��/ வ'=. உ�ைம5� அவ�கA�ேக உ�ைமயா�கி வ'Cேட�” என� 
Uறி அE*ப'னா�க$. 

நப'யவ�கள�ட� மாைலைய� ெகா=�/ வ'டய�ைதH ெசா�னா� 
அQைம. ‘இைத அ*பQேய ெகா8= ெச�� பா�திமாவ'டேம ைகயள�*ப(ராக. 

ந 5� அவ>�ேக ெசா1த�| என பா�திமாவ'டேம அE*ப' ைவ�தா�க$ 
அ8ணலா�. 

அ�ைன பா�திமாவ'� வ  C=�-H ெச�றா� அQைம. மாைலைய* ெப7�� 
ெகா8ட அ�ைன, அQைமைய வ'=தைல ெச!/ வ'Cடா�. அQைமய'� 
�க�தி� சி�*+� ேதா�றிய/. காரண�ைத� ேகCடா�க$ அ�ைன. 

அQைம ெசா�னா�. “அ�ைனேய, இ1த மாைலய'� பர�க�ைத எ8ண' 
நா� சி��கலாேன�. இ/ ஒ> ஏைழய'� ேதைவகைள நிைறேவ7றிய/. 

பசியாள��- உணB வழ@கிய/. ஆைடய'�லாதவE�- ஆைட வழ@கிய/. 

ஓ� அQைமைய வ'=தைல ெச!த/. இ�திய'� அத� ெசா1த� கார�� 
ைககA�ேக தி>�ப' வ1/$ள/” 

ஒள�ஒள�ஒள�ஒள� வ  சியவ  சியவ  சியவ  சிய ஆைடஆைடஆைடஆைட 

இமா� அலS  ஒ> �ைற ஒ> யஹுதிய'ட� ஒ> ெதாைக ேகா/ைம கடனாக 
வா@கிய'>1தா�. அடமானமாக ஏதாவ/ ஒ> ெபா>ைள� த>மா� அவ� 
ேகா�னா�. அ�ைன பா�திமாB�-H ெசா1தமான ேமல@கிெயா�ைற இமா� 
அவ�ட� வழ@கிய'>1தா�. 



அ�� இரவ'� அ1த ஆைட ைவ�க* பCQ>1த அைற�-� த7ெசயலாகH 
ெச�ற அ1த யஹுதிய'� மைனவ',PரணH ச1திர� த� வ  C=�-$ வ1/ 
வ'Cட/ ேபா�ற ஒ> ப'ரகாச�ைத த� அைறய'� க8= வ'ய*+7� 
கணவன�ட� ஓQH ெச�� வ'பர�ைதH ெசா�னா�. 

ப'�ன� இ>வ>மாக அைற�-H ெச�� ந�- அலசி* பா��த ேபா/ ஹ.ர� 
அலS  ெகா=�த ஆைடய'லி>1ேத ஒள� வ  �வைத� க8N7றன�. த� அயலா� 
ம7�� உறவ'ன�கA�-� இ1த அ7+த�ைத அவ�க$ காCQன�. அவ�கள�� 
பல� ப'�ன� இ.லா�தி� இைணவத7- இHச�பவ� காலாக அைம1த/. 
(88) 

உதவ'�-உதவ'�-உதவ'�-உதவ'�- வ'ைர1தவ'ைர1தவ'ைர1தவ'ைர1த வ'8ணவ�வ'8ணவ�வ'8ணவ�வ'8ணவ� 

ஹ.ர� அPத� (றழி) அவ�க$ U�கிறா�க$: 

ஒ> �ைற ஹ.ர� அலSைய அைழ�/ வ>மா� அ8ண� நப'யவ�க$ 
எ�ைன அE*ப' ைவ�தா�க$. நா� அவ�கள/ வ  C= வாசலி� நி�� 
ெகா8= ஹ.ர� அலSைய அைழ�ேத�. அவ�க$ பதி� Uறவ'�ைல. 

வ  CQE$ இ>1த மாவைர�-� தி�ைக தானாகேவ �7றி� ெகா8Q>1த/. 

அ>கி� எவ>� இ>*பதாக� ெத�யவ�ைல. 

மS8=� அைழ�த ேபா/ ஹ.ர� அலS  ெவள�ேய வர நப'யவ�கள�ட� 
அைழ�/H ெச�ேற�. இ>வ>� எைதேயா ேபசி� ெகா8டா�க$. அ*ேபா/ 
நா� தானாக இய@-� தி�ைகைய* ப7றி வ'சா��ேத�. அத7- ெப>மா� 
நப'யவ�க$ ெசா�னா�க$: 

‘என/ மக$ பா�திமாவ'� உ$ள�� உட�+� Uட இைறயHச�தாR� 
இைற ேநச�தாR� நிைற1/$ள/. அவர/ நிைலைமைய அறி1/ 
அ�லா� அவ>�- உதவ' ெச!கி�றா�. அPதேர! �ஹ�ம/ைடய 
-=�ப�தின>�- உதவ' ெச!வத7காக இைறவ� சில வ'8ணவ�கைள 
ஏவ'5$ளா� எ�ப/ ெத�யாதா?| (89) 

இைறவ�இைறவ�இைறவ�இைறவ� ெமHசிெமHசிெமHசிெமHசியயயய த�ம�த�ம�த�ம�த�ம� 

ெபா/வாக ஷியா ம7�� ஸு�னா றாவ'க$ இH ச�பவ�ைத 
அறிவ'�கி�றா�க$. அமS>� Vமின  � அலS , அ�ைன 
பா�திமா, ஹஸ�, ஹுைஸ� ம7�� பண'* ெப8 ப'�ழா ஆகிய 
அைனவ>� ஏ7கனேவ ெச!த ேந�Hைசய'� ப'ரகார� ேநா�+ ைவ�தன�. 

�தலா� நா$ இ*தா�� ேபா/ வ1த ஏைழ உ8பத7- ஏதாவ/ ெகா=�� 
ேகாரேவ தயா��/ ைவ�தி>1த சிறிதளB உணைவ அவ>�-� ெகா=�/ 



வ'C= ெவ�� த8ண  ைர� -Q�/ ேநா�+ /ற1தா�க$. இர8டாவ/ 
நாA� V�றாவ/ நாA� Uட அ;வாேற நட1த/. 

அ*ேபா/ இைறவ� +ற�திலி>1/ ஹ� அதா அல� இ�ஸான� என� 
/வ@-� Lறா இற@கலாய'7�. (90) அதி� இவ�கள/ ெப>1 த�ைமைய 
ெமHசிய அ�லா�, “அ�லா�வ'� மS/ ெகா8ட அ�ப'� காரணமாக 
ஏைழகA�-� அனாைதகA�-� சிைற*பCடவ�கA�-� அ$ள� 
வழ@-கி�றா�க$” என அ�R� ைப�தினைர* ப7றி சிலாகி�/$ளா�. 

(இHச�பவ� ப7றிய ேமலதிக வ'ள�க�/�- ஸம�ஷ�ய'� த*ஸ( � 
கZஷா* பா��கB�) 

அ�R�அ�R�அ�R�அ�R� ைப�தின��ைப�தின��ைப�தின��ைப�தின�� ப���த�ப���த�ப���த�ப���த� 

ெபா/வாக ஷ யா �ப.ஸி�கA� ராவ'கA� ம7�� ெப>�பாலான 
��ன� ஜமாஅ� �ப.;ஸி�கA� ஏேகாப'�/� U�� வ'டய� 
எ�னெவன��, ஆய�/� த�ஹ � என*ப=கி�ற, “அ�லா� 

வ'>�+வெத�லா�,நப'ய'� -=�ப�தினராகிய, உ@கள�லி>1/ சகல 
-ைறகைள5� ந �கி உ@கைள* ப���த*ப=�தேவ ஆ-�” (91)எ�ற 
தி>வசன�, அ�ைன பா�திமா ம7�� இமா�களான 
அலS , ஹஸ�, ஹுைஸ� ஆகிேயா� ச�ப1தமாக இற@கியதா-�. (92) நப' 
ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி அவ�கள�� -=�ப�தின� அ�R� 
ைப� என இவ�கேள -றி�க*ப=கி�றா�க$. 

ேம7-றி*ப'Cட அ�R� ைப� நப'ய'� -=�ப�தின� சகல 
-ைறகள�லி>1/� ,!ைம ெப7ற, அ�லா�வ'� +ற�தி� இ>1ேத 
ப���தவா�களா�க*பCடவ�க$ எ�பத7- ஆதாரமாக -�ஆ� 
வ'ள�கBைரயாள�க$ இ1த ஆய�ைதேய ஆதாரமாக� ெகா$கிறா�க$. 

அதைன உ�தி*ப=�/� வைகய'லான றிவாய�/க$ பலB� இ>*ப/ 
கவன��க�த�க/. உதாரண�/�- ஒ�ைற இ@- த>கி�ேறா�. 

நாப'ஃ இ*E அப( ஹ�ரா அறிவ'�கி�றா�: 

நா� மத னாவ'� �மா� எC= மாத@க$ த@கிய'>1ேத�. தின1ேதா�� 
�பஹு� ெதாMைக�காக ெவள�ய'� வ>� ெப>மானா� அவ�க$ ேநராக 
அ�ைன பா�திமாவ'� வ  C= வாசலி� ெச��, “நப'ய'� அ�R� 
ைப�தினேர,உ@க$ மS/ ஸலா� உ8டாவதாக. ெதாMைக ேநர� 
வ1/வ'Cட/. நிHசயமாக அ�லா� வ'>�+வெத�லா� அ�R� 
ைப�தினராகிய உ@கள�� இ>1/ -ைறகைள ந �கி ,!ைமயாக ப���த* 



ப=�தேவயா-� என� -ர� ெகா=*பைத வழ�கமாகH ெச!/ வ1தைத� 
க8N7ேற�.|| (93) 

�பாஹலாவ'��பாஹலாவ'��பாஹலாவ'��பாஹலாவ'� கல1/கல1/கல1/கல1/ ெகா8ேடா�ெகா8ேடா�ெகா8ேடா�ெகா8ேடா� 

ஒ> வ'டய� ப7றி வ'வாத� ப8ண'ய ப'�ன>� இ> தர*ப'ன>� தா� 
ெசா�வேத ச� என� த ��கமாக� U�ைகய'� �பாஹலாB�- அைழ*+ 
வ'=*ப/ நப'மா�கA�- அEமதி�க* பCQ>1த/. இ>தர*ப'ன>� தம/ 
மைனவ'மா�, ப'$ைளகAட� தா�� ஓ�ட�தி� ச1தி�/, தா� ெசா�வ/ 
ப'ைழயாய'� இைறவ� சாப� எ� மS/� -=�ப�தின� மS/� உ8டாகC=� 
என ச�திய* ப'ரகடன� ெச!வைதேய �பாஹலா எ�ப�. 

ஹ.ர� ஈஸா அைலஹி.ஸலா� அவ�க$ ப7றி நXரா� கிறி.தவ�க$ 
நப'யவ�கAட� வ'வாத� +�யலாய'ன�. இ�திய'� கிறி.தவ�க$, ஈஸா 
நப'யவ�க$ ப7றிய இ.லா�தி� நிைல*பாCைட (94) ஏ7�� 
ெகா$ளவ'�ைல. ஆகேவ இ>தர*ப'ன>� �பாஹலா ெச!வதாக 
�Qவாகிய/. (95) 

அத� ப'ரகார� நப'யவ�க$, மக$ பா�திமா, ம>மக� அலS  ம7�� ேபர* 
ப'$ைளகளான ஹஸ� ஹுைஸ� ஆகிேயா� சகித� ப'ரச�னமாகின�. 
என�E� கிறி.தவ�க$ அதிலி>1/ வாப. ெப7றன�. (96) 

இ1த நிக�வ'� கல1/ ெகா8டவ�கேள நப'ய'� -=�ப�தின� என 
அைழ�க*ப=கி�றன�. இதி� அ�னார/ மைனவ'ய� அைழ�/H 
ெச�ல*படவ'�ைல எ�ப/ கவன��க�த�க/. 

த1ைத�காகத1ைத�காகத1ைத�காகத1ைத�காக வ'Cடவ'Cடவ'Cடவ'Cட க8ண  �க8ண  �க8ண  �க8ண  � 

அ*/�லா� இ*E ஹஸ� எ�பவ� அறிவ'�கிறா�: 

ஒ> �ைற நப' ெப>மானா� மக$ பா�திமாைவ* பா��கH ெச�றி>1தா�. 
த�மிட� இ>1த கா!1த ெராCQ� /8ைட� ெகா=�/ த1ைதைய 
உபச��தா� அ�ைன. அதைனH சா*ப'Cட நப'யவ�க$ அ>ைம மகள�ட� 
தா� V�� நாCகA�-* ப'ற- சா*ப'Cட �தலாவ/ உணB இ/ தா� என� 
Uறினா�க$. 

இதைனH ெசவ'57ற ம@ைகய��கரசியா� தா@கி� ெகா$ள �Qயாத 
/�க�தா� வா!வ'Cேட அழலானா�க$. அ8ணலா� தம/ +ன�த� 
கர@களா� மகளா�� க8ண  ைர� /ைட�/ வ'C= ஆ�த� ெசா�னா�க$. 
(97) 

நப'ய'�நப'ய'�நப'ய'�நப'ய'� க8ண'ய�க8ண'ய�க8ண'ய�க8ண'ய� 



அ�ைன ஆய'ஷா அறிவ'�கி�றா�க$: பா�திமா எ*ேபாதாவ/ 
நப'யவ�கள�ட� வ1தா� நப' ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி அவ�க$ 
தம/ இ>*ப'ட�தி� இ>1/ எM1/ �� ெச�� மகைள வரேவ7பா�க$. 

அவர/ ெந7றி* ெபாCQ� ��தமிC= தம/ இ>*ப'ட�தி� அம��தி� 
ெகா$வா�க$. அேத ேபா�� பா�திமாைவ� காண நப'களா� வ1தாR� 
ஒ>வைர ஒ>வ� ��தமிC=� ெகா$வா�க$. (98) 

மைறBமைறBமைறBமைறB 

த1ைதய'� மைறைவ� ெதாட�1/ பா�திமா நாயகி எதி� ேநா�க 
ேவ8Qய'>1த ப�ேவ� ப'ரHசிைனக$ அவ>�- க=ைமயான /யர�ைத� 
த>வனவாக அைம1தன. த1ைதய'� ப'�B, கிலாப�தி� அ�R� 
ைப�தின� +ற�கண'�க*பCடைம, பத� ேதாCட� பறி�த� ெச!ய*பCடைம 
ேபா�ற ப�ேவ� ப'ரHசிைனக$ அவைர வாCQன. 

நப'ய'� மைறவ'� ப'�ன� அ�ைன பா�திமா க8ண  >� கவைல5மாகேவ 
காண*பCடா�. தம/ த1ைதய'� அட�க.தள�/�- அQ�கQ ெச�� 
வ1தா�. (99) �ஹதா�கள�� அட�க.தள@கைள அQ�கQ த�சி�தா�. 
(100)வ  CQ� Uட க8ண  � வ'C= அMவதாகேவ நாCக$ கழி1தன. மத னா நகர 
ம�கைள� Uட அ�னார/ இ�கவைல ெப�/� பாதி�த/. ஹ.ர� அலS  
அவ�க$, ஜ�ன�/� ப�கீய'� ஒ> +ற�தி� ஓைலயா� கCடடெமா�ைற 
அைம�/� ெகா=�தா�. காைலய'� த� -ழ1ைதகAட� அ@- ெச�R� 
அ�ைனயா� மாைல வைர அM/ெகா8ேடய'>1தா�. இ�கCடட� 
ப'7கால�தி� ேசாக�தி� இட� ைப�/� அ�ஸா� என 
அைழ�க*படலாய'7�. 

இ1த நிைல பல நாCக$ ெதாடர அ�ைனயா� க=ைமயாக ேநா!வா!*பC= 
ப=�ைகய'� வ  �1நதா�க$. (101) 

ஒ> �ைற அ�ைனய'� ேவ8=ேகாள�� ேப�� ஹ.ர� ப'லா� அதா� 
ெசா�லலானா�. அZஹ/ அ�ன �ஹ�மத� றஸூல�லா� என 
ப'லா� ெசா�ன/ தா� தாமத� அ�ைன மய�க�7� வ  �1தா�. அதாைன 
நி��திய ப'லா� ெதாட�1/ ெசா�னா� அ�ைனய'� உய'>�ேக ஆப�தாகி 
வ'=ேமா எ�� அKசினா�. (102) 

ஓயாத இ�ன�கைள5� தாளாத /�ப@கைள5� எ;வளB கால� தா@க 
�Q5�. இள� பா�திமா க=� �கவ  ன�7� ப=�த ப=�ைகயானா�. 
அ�ைனயா�� மைறB நிக�1த தின� ப7றி க>�/ ேவ�பா= 



நிலBகி�ற/. ெபா/வான க>�தி� ப'ரகார� ஹிX� பதிேனாரா� ஆ8= 
ஜமா/� அ;வ� 13� நா$ அ�ல/ ஜமா/� ஸான� V�றா� நா$ அதாவ/ 
நப'களா�� மைறB�- 75 அ�ல/ 95 நாCகA�-* ப'ற- இH ேசாக� 
நட1த/. (103) 

அ�னா� மS/� அவர/ த1ைத மS/� கணவ�, ப'$ைளக$ மS/� அ�ேனார/ 
வழி�ேதா�ற�க$ மS/� ஸலா� உ8டாவதாக. 

அQ�-றி*+க$அQ�-றி*+க$அQ�-றி*+க$அQ�-றி*+க$ 

(1) ெச!� ஸ,�, ஆமாலS . ப�. 688. ம7�� இலRZ ஷராய'உ ப�.178 ம7�� 
மXலிஸ( , ப'ஹா�. பாக� 86, ஹத .18 ம7�� பாக� 43, ப�. 10 

(2) கZ+� ஹு�மா, பாக� 2, ப�. 18 ம7�� ஸ�� 
ஆL*, மனாகி*, பாக� 3, ப�.132, மXலிஸ( , ப'ஹா>� அ�வா�,பாக� 43, ப�16. 

(3) மனாகி*, பாக� 3, ப� 133 ம7�� ப'ஹா�,பாக�. 43, ப�.16 

(4) மனாகி*, பாக� 3, ப� 132 ம7�� -ைலன�, உஸூR� காப' ,பாக�. 1, ப�.458 

(5) மனாகி*, பாக� 3, ப� 132 ம7�� -ைலன�, உஸூR� காப' ,பாக�. 1, ப�.458 

(6) மனாகி*, பாக� 3, ப� 132 ம7�� -ைலன�, உஸூR� காப' ,பாக�. 1, ப�.458, 

(7) மனாகி*, பாக� 3, ப� 132 ம7�� -ைலன�, உஸூR� காப' ,பாக�. 1, ப�.458 

(8) கZ+� ஹு�மா, பா.2, ப�.4 ம7�� மனாகி* பா.3, ப�.132, ��தஹா அ� 
ஆமா�, பக.156, ைப�/� அ�ஸா� ப�.4 

(9) கZ+� ஹு�மா, பா.2, ப�.24, ப'ஹா� பா.43, பக.4,7,54, உ[E அ�பா�� 
�ழா பா.1, பக.116 

(10) Lர�/� அ�ஸா*:33 

(11) ெச!- ,ஸ( , ஆமாலS , பா.2, ப�.162,172.212 

(12) Lரா அ� கல�:4 

(13) Lரா அ� நX�:4 

(14) ��தஹா அ� ஆமா�, ப� 63-64 

(15) ெச!� ,ஸி, ஆமாலS , பா 2, ப�.84-85 

(16) மனாகி*, ஸஹ� ஆL*, பா 2, ப�.65 ம7�� ��தஹா அ� ஆமா� ப�.78-
79. 

(17) கZ+� ஹு�மா, பா.2, ப�.13 

(18) ேம.-. ப�.6 



(19) ஆமாலி, பா.2, ப�. 84-85 

(20) ஸி*/ இ*E� ஜ;ஸ( , த.கிர�/� ஹலா., ப�.302 

(21)ஸப(ன�/� ப'ஹா�, பா.1, ப�.380 

(22) த�கிர�/� ஹவா., ப�.303 

(23) ப'ஹா�, பா.16, ப�.8,13 

(24) கZ+� ஹு�மா பா.2, பக.77, ��தஹா பக.65 ம7�� தா]-� 
யஃUப(, பா.2, ப�.35 

(25) ஆமாலS , பா.2, ப�.79 

(26) ேம.- ம7�� ��தஹா ப�.63-65 

(27) ெச!� ஸ,�, ஆமா�, ப�.419,492 ம7�� ��தஹா ப�.136, +ஸூR� 
��தாரா�, ப�.228-232 

(28) இ;வாறான அபா8ட@க$ �ஆவ'யாBைடய ம7�� உைமயா வ�ச 
அரசாCசிய'ேலேய அதிகமாக* பரவ'ய/. நப' (ஸ�) அவ�கAைடய 
பர�பைர5ட� ெகா8Q>1த -ல* பைகைமயா� அவ�;கைளH சி�ைம* 
ப=�த இ�தைகய த1திர@கைள� ைகயா8டா�க$. 

(29) ஆமாலS , பா.2, ப�.80 ம7�� மனாகி*, பா.1, ப�.158 

(30) ஆமாலS , பா.2, ப�.80 

(31) ஆமாலS , பா.2, ப�.82-83 ம7�� +ஸூR� �ஹி�மா, ப�.45-47 

(32) ற;ழ�/� காப', ப�.339 

(33) ஆமாலS , பா.2, ப�.82 ம7�� இ*E ஷ*பா�, +ஸூR� �ஹி�மா ப�.52 

(34) ஆமாலS , பா.2, ப�.84 ம7�� மனாகி*, பா.1, ப�.159 

(35) ெச!� ஸ,�, ஆமா�, ப.393 

(36) ெச!� �ப(�, இ�ஷா�, ப�.27-37 
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