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“மத
னா நக�� வா� த ஏைழ எள%யவ'க()* இர,கள%� உண,/ ெபா01கைள 
வழ2கி வ தா' ஒ0 ம'ம மன%த'. இமா� ஸ�ஜா� அைலஹி�ஸலா� அவ'க4 
மைற த ேபா7 தா� அ� ம'ம மாமன%த' இவ' தா� எ�பைத/ 8� 7 
ெகா9டா'க4..|| 

ஜனன� 

அவர7 இய; ெபய' அல< . ப�ரப�யமான ெபய'க4 ஸ�ஜா�> ெஸ��� ஆப�த
� 

எ�பன. ஹி�� 38 (1) ஜமா7� அ=வ� 15� நா4 இமா� ஹுைஸ�)*� அ�ைன 

ஷ@'பா�,)*� ெச�ல) *ழ ைதயாக மத
னா நக�� ப�ற தா'க4. (2) 

ந;ப98க4 

இமா� ஸ�ஜாதி� உறவ�ன'க(4 ஒ0வ' ஒ0 Aைற ஏைனேயா' ம�திய�� 
ைவ�7 மிக ேமாசமான வா'�ைதகளா� அ�னாைர ஏசிவ�1B/ ேபா�வ�1டா'. 
இமா� தன7 சகா)கைள/ பா'�7> “ேக1;C';களா அவ' ெசா�னவ;ைற. இன% 
இத;* எ�ன பதி� ெசா�கிேற� எ�பைத/ பா')க ேவ9Bமாய�� எ�ேனாB 
வா02க4||எ�றா'. 

“நா� த2ேளாB வ0கிேறா�> ஆனா� அவ� ெக1ட வா'�ைதகளா� வைச பாDய 
ேபாேத நா� பதிலள%�தி0 தா� ந�றாக இ0 தி0)*ேம|| என) Eறிய சகா)க4 
இமாைம/ ப��ெதாட' 7 ெச�றன'. 

நB வழிய�� ப��வ0� *'ஆ� வா)கிய�ைத ஓதி வ�ள)கினா'. அ7 சிற த 
வ�Gவாசிகள%� உய' ப98கைள வ�ள)*கிற7. “அவ'க4 ேகாப�ைத அட)கி) 
ெகா4வா'க4> ம)கைள ம�ன%�7 வ�Bவா'க4. அ�லா@ ந�ல7 ெச�பவ'கைள 
ேநசி)கிறா�.|| (3) 

இமா� பழிவா2கH ெச�கி�றாேரா என நிைன�த சில சகா)க(� இ த வசன�ைத 
இமா� ஓதிய ேபா7 இமாமி� ேநா)க� ேவறான7 எ�பைத/ 8� 7 ெகா9டா'க4. 

அ த மன%தன%� வ 
1ைட அைட த7�> இமா� அ� மன%தைர அைழ�தா'. ‘அல<  
இ/�� ஹுைஸ� வ தி0/பதாகH ெசா�I2க4| எ�றா'. இமா� த�ன%ட� 
பழிவா2கேவ வ தி0/பதாக) க0திய அ� மன%த0� ச9ைட)*� தயாராக 
ெவள%ேய வ தா'. 

இமா� அவைர அJகி> “எ� ேசாதரா> ெகாKச� A�னாD எ�ன%ட�தி� 
வ தி0 த
'. ஏேதேதா தாLமாறாக) கைத�த
'. ந
' ெசா�ன ேமாசமான ப98க4 



எ�ன%ட� இ0/ப�� இைறவ� எ�ைன ம�ன%)க1B�. அ/பD எ�ன%ட� 
இ;�லாவ�1டா� அ�லா@ உ�ைம ம�ன%)க1B�|| எ�றா' மிக ெம�ைமயாக. 

இமாமி� இ த வா'�ைதகைள) ேக1B ெவ1கி� தைல *ன% தா' அ� மன%த'. 
இமாமி� அ0ேக வ 7 அவர7 ெந;றிய�� A�தமி1டவ' மி)க வ0�த�ேதாB 
ெச�னாh': “நா� ெசா�னைவ எ7,� த2கள%ட� இ�ைல. நா� அபா9டேம 
ெசா�ேன�.|| (4) 

இமா� ஜஃப' ஸாதி) அைலஹி� ஸலா� அறிவ��த ஒ0 ச�பவ� இ7. மத
னாவ�� 
ஒ0 வ�கட� வா� 7 வ தா�. அவன7 ெபய' தி�க). தன7 ேவD)ைககளா� 
ம)கைளH சி�)க ைவ/ப7 அவ� வழைம. என%�� அல<  இ/�� ஹுைஸைன 

மடB� இ7வைர சி�)க ைவ)க ADயவ��ைல என அD)கD Eறிவ தா�. 

ஒ0 Aைற இமா� அவ'கைள) கட 7 ெச�ல ேந�1ட ேபா7 அ�னார7 ேதாள%� 
இ0 த அவர7 ேபா'ைவைய எB�7H ெச�Lவ�1டா�. இமா� இதைன) 
கவன%)கவ��ைல. இமாமி� சிNய'க4 ஓDH ெச�L ேபா'ைவைய) ெகா9B 
வ தன'. “அவ� யா'?|| இமா� வ�சா��தா'. “அவ� ஒ0 ேகாமாள%;> ெபய' 
தி�க)|| சகா)க4 Eறின'. இமா� ெசா�னா': “அவன%ட� EL2க4. 
ேவD)ைகயாள'க4 ைகேசத/பB� ஒ0 நா4 நிHசயமாக இைறவன%ட� உ9B||. (5) 

ைஸ� இ/� உஸாமா ேநாO;L மரண/ பB)ைகய�� இ0 தா'. ெச�தி ேக1ட 
இமா� நல� வ�சா�)க வ�ைர தா'. இமாைம) க9ட7� ைஸ� ேத�ப�� ேத�ப� 
அழலானா'. இமா� வ�சா��தா': “ஏ� கவைல/பBகிற
'?|| ைஸ� 
ெசா�னா';: “பதிைனயாய�ர� த
னா' கட� இ0)கிற7. அைதH ெசI�7கி�ற 
அள,)* எ�ன%ட� ேபாதிய ெச�வ� கிைடயா7.|| இமா� அவைர� 
ேத;றினா'. “கவைல/பட ேவ9டா�. உ� கட�கைள நா� 

ெபாL/ேப;கிேற�.|| இமா� வா)கள%�த ப�ரகாரேம அைவ அைன�ைதO� தாமாகH 
ெசI�தினா'. (6) 

மத
னாவ�� வா� த எள%யவ'கள%ட� அைடயாள� ெத�யாத வ�த�தி� ந4ள%ரவ�� 
ெச�L உண,/ ெபா01கைள வ�நிேயாகி/ப7 இமாமி� வழ)க�. பண உதவ�க(� 
ெச�7 வ தா'. அவர7 மைற,)* ப��ன' தா� ந4ள%ரவ�� உதவ�ய ந�லவ' 
இமா� ஸ�ஜா� எ�பைத அ= ஏைழக4 8� 7ெகா9டன'. மத
னாவ�� இ0 த 
P;L) கண)கான ஏைழ) *B�ப2கைள அ�னாேர பராம��7 வ தா' எ�ப7 
அ�னா�� வபா�தி� ப��னேர ெத�ய வ த7. த�ைம/ பராம��த7 இமா� அல<  
இ/�� ஹுைஸ� தா� எ�பைத அவ'க4 ெத� தி0)கேவய��ைல.(7) 

இமா� ஸ�ஜாதி� சேகாத�ய�� 8த�வ' ஒ0வ' ெசா�கி�றா': மாமனாராகிய 
இமா� ஸ�ஜாதிட� ெந02கிய�0 7 பழக ேவ9Bெமன,� அவ0ட� இL)கமான 

உறைவ/ ேபJமாL� எ2க4 தாயா' அD)கD எம)*) ELவா'. அவ�ட� நா� 

ெச�ற ேபாெத�லா� அவ�டமி0 7 எைதயாவ7 க;L) ெகா9ேட�. 



சிலேவைளகள%�> ெதாQைகய�ேல அவ' கா1Bகி�ற பண�,� உ4ளHசA� 
என74ள�தி� பண�வட)க�ைத உ0வா)கின. அவர7 அறிவ�� அ4ள% அ0 திய 
ச த'/ப2க4 ஏராள�. (8) 

இமா� பா)கி' அைலஹி�ஸலா� வ�வ�)கிறா'க4: “எம7 தக/பனா' 
ெதாQைகய�� ேபா7 ஒ0 பலவ 
னமான அDைம தன7 எஜமா�)* A�னா� 
ம9Dய�1D0)*� ேதாரைணய�� Eன%) *0கி நி�றி0/பா'. இைறயHச�தா� 
அவர7 உட� நB2*�. அவர7 Aக�தி� நிற� மாறி வ�B�. ஒ=ெவா0 
ெதாQைகய�I� அைத� தன7 இLதி� ெதாQைகயாக) க0தி� ெதாQ7 வ தா'.|| (9) 

சிற/8க4 

உைமயா வ�ச ஆ1சியாள' அ/7� மலி)கி� 8த�வ' ஹிசா� ஒ0 Aைற ஹ� 
ெச�ய வ தி0 தா'. தவாப�� ேபா7 ஹஜ0� அ�வ� க�ைல� ெதா1B A�தமிட 
Aைன தா'. என%�� ஏக/ப1ட ம)க4 E1ட� அ2* A9DயD�ததா� 
ஹிசாமா� ஹஜ0� அ�வ� ப)க� ெச�ல) Eட ADயவ��ைல. A1D ேமா7� 
சன) E1ட� ஓரள, *ைறய1Bேம என ஓ' ஓரமாக நி�L எதி'பா'�தி0 தா'. 

அ=ேவைள இமா� ெச��� ஆப�த
� ஹர� ஷR8)*4 ப�ரேவசி�7 தவாப�� 
ஈBப1டா'. ஹஜ0� அ�வைத ேநா)கி அவ' வ0ைக த த ேபா7 ம)க4 E1ட� 
வ�லகி அவ0)* வழிவ�1ட7. அவ' எ த ெந0)கDO� இ�றி அைமதியாகH ெச�L 
ஹஜ0� அ�வைத A�தமி1டா'. ம)க4 இமாA)* வழ2கிய அப�மிதமான 

ம�யாைதைய) க9ட ஹிசாA)* ேகாப� ேகாபமாக வ த7 ப)க�தி� இ0 த ஒ0 
ஷா� வாசி ஹிசாமிட� இமாைம) கா1D> “மன%த'க4 இ/பD ம�யாைத 
ெச�கிறா'கேள. அ த மன%த' யா'?|| என வ�னவ�னா'. ஹிசாேமா“என)* அவைர� 
ெத�யா7|| என கBைமயாக/ பதிலள%�தா'. 

ப)க�தி� இ0 7 இதைனH ெசவ�மB�7) ெகா9D0 தா' 8க�ெப;ற கவ�ஞ' 
பர�த). “என)* அவைர� ெத�O�||என ஹிசாமிட� Eறிய வாேற இமா� 
ஸ�ஜாதி� மகிைமைய வ'ண��7 ந
9டெதா0 கவ�ைதையேய பாD AD�தா'. 
பர�த)கி� இ தH ெசயலா� ஹிசாA)* வ�ஷேமறிய7. பர�த)ைக உடேன 

சிைறய�BமாL க1டைளய�1டா'. 

பர�த) சிைற/ப�D)க/ப1ட ெச�தி ேக1ட இமா� அவ0)* ெபா;கிழிெயா�ைற 
(10) அ�/ப� ைவ�தா'. அதைன ஏ;L) ெகா4ள மL�த கவ�ஞ'> “நா� 

அ�லா@,)கா,� அவன7 றஸூI)காக,ேம இ)கா�ய�ைதH ெச�ேத�|| எனH 
ெச�திய�/ப�னா'. கவ�ஞ�� உள� V�ைமைய ெமHசிய இமா� பண/ ெபாதிைய 
ம<9B� அவ0)* அ�/ப� ைவ�தா'. அதைன/ ெப;L) ெகா4(மாL� 
அ�லா@வ�ட� அவ0)*) கிைட)*� Eலிைய அ7 பாதி)கா7 எ�L� 
ெகாB�தவ;ைற� தி0/ப�/ ெபLவ7 தம)* Aைறய�ல என,� Eறிய�/ப�னா'. 
பர�த) அதைன ஏ;L) ெகா9டேதாB அதைன ெகௗரவமாக,� க0தினா'. (11) 



எQHசி)* வ��தி1ட இமா� 

இமா� ஹுைஸ� அைலஹி�ஸலா� அவ'கள7 *B�ப�தின' ைகதிகளாக/ 
ப�D)க/ப1B ப�ேவL இட2க()* கா1சி)காக) ெகா9B ெச�ல/ 
ப1டைமயான7 அ�னா' ேதா;Lவ��த எQHசிய�� தா)க�ைத A�லி� 
சAதாய�தி� பதிய ைவ/பதி� ெப0� ெச�வா)*H ெசI�திய7 எனலா�. 

அவ'க4 ெகா9B ெச�ல/ப1ட இட2கள%ெல�லா� க'பலாவ�� அேகார2கைள 
ம)க()* வ�ப��தன'. ம)க(� இவ'கைள ேநரDயாகேவ க9டன'. இ7 இமா� 
ஹுைஸன%� வ 
ர� தியாக� ப;றிய ெச�திைய ஊரறியH ெச�ய உதவ�ய7. 
தவ�ர,� உைமயா வ�ச�தின�� *றி/பாக யஸYதி� அ1டகாச2க(� 
அ�பலமாகிய7. 

ஏைனய ைகதிகைள/ ேபா�றி�லாம� இமா� ஹுைஸன%� *B�ப�தின' தா� 
ெகா9B ெச�ல/ப1ட இட2கள%�> ம)க4 நிைன/ப7 ேபா�L தா� 
ேதா�வ�யைட தவ'க4 அ�ல' மாறாக தாேம ெவ;றி ெப;றவ'க4. 
அநியாய)கார'களான யஸY7� அவன7 ஆ1க(ேம ேதா�வ�யைட தவ'க4 என 

வ�ள)கி வ தன'. 

ைகதிகளா)க/ ப1ேடா�� *றி/பாக இமா� ைஸ�� ஆப�த
� அைலஹி� ஸலா� 
ம;L� ஹ�ர� ைஸன/ ஸலாA�லாஹி அைலஹா ஆகிய இ0வ0� ம)கைள 
உI)கி வ�Bவதி� ெப0� ப2கா;றின'. 

த� த ைதO� சகா)க(� பBெகாைல ெச�ய/ப1ட ேபா7 கB� 
ேநா�வா�/ப1D0 த இமா� ஸ�ஜா� Zரணமாக) *ணமைட தி0) க,மி�ைல. 
க'பலாவ�� ேகார�தாI� ைகதிகளாக) க1Dய�Q�7H ெச�ல/ப1டதாI� ஏ;ப1ட 
7யர2களா� கBைமயாக/ பாதி)க/ப1B� இ0 தா'க4. இ0/ப��� இைவ த� 
கடைமையH ெச=வேன ெச�ய� தைடயாக அைமயவ��ைல> அைன�7 
ச த'/ப2கைளO� ம)கைள) க9வ�ழி)கH ெச�ய/ பய�பB�தினா'க4. 

Eபாவ�� ஹ�ர� ைஸன/ ம;L� பா�திமா ஸுஃ)ரா ஆகிேயா�� அன� க)*� 
உைரகைள) ேக1B ம)க4 கல2கி/ ேபாய�0 தன'. ெவ1கி� தைல*ன% தவ'களாக 
க9ண 
ேராB கா1சி த தன'. இமா� எ�ேலாைரO� அைமதியைடOமாL ேகா�னா'. 
எ�ேலா0� ெமௗன� சாதி�தன'. இமா� அ�லா@ைவ/ 8க� 7 நப� ம<7 
ஸலவா�7) Eறி ம)கைள வ�ழி�7/ ேபசினா': 

“ம)கேள... நா� அZ தாலிப�� மக� அல<ய�� மகனாகிய ஹுைஸன%� மகனாகிய 
அல<  ஆேவ�. எவ�� ெபா01க4 ெகா4ைளய�ட/ப1டேதா எவ�� *B�ப� 
ைகதியாக) க1D இQ�7 வர/படனேரா அவ�� 8த�வ� நா� ஆகேவ�> 8றா� 
நதி) கைரய�ன%ேல பBெகாைல ெச�ய/ப1டவ�� 8த�வ' நா� ஆேவ�. 

“ம)கேள! ந
2க4 என7 த ைத)*) கDத� எQதின 
'க4. அவ' உ2கள%ட� வ த 
ேபா7 பBெகாைல ெச�த
'க4 அ�லவா? 



“ம)கேள! மLைம நாள%� ந
2க4 நப�களா�� A�னா� எ த Aக�ேதாB 
ெச�வ 
'க4? அவ'க4 உ2கள%ட� எ� *B�ப�தினைர/ பBெகாைல 
ெச�த
'கேள> அவ'கள7 ம�யாைதைய) கள2க/பB�தின 
'கேள> ந
2க4 எ� 

உ�ம�ைதH ேச' தவ'க4 இ�ைலயா? எ�L ேக1டா� எ�ன பதி� ELவ 
'க4?” 

இமாமி� ஈ1D Aைன ேபா�ற இ த வசன2க4 Eபா ம)கள%� ெநKச2கைள 
*�தின. Eபாவ�� [ைல AB)*கள%லி0 ெத�லா� ம)க4 ைகேசத/ப1B 
ஓலமிB� ச/த� ேக1கலாய�;L. நாெம�லா� அழி 7 ேபா�வ�1ேடா� என 

ஒ0வ0)ெகா0வ' *;ற� ெசா�லி) E)*ரலி1டன'. (12) 

இமா� இ=வாறாக> V2கிய�0 த உ4ள2கைள� த1D எQ/ப�னா'. க'பலாவ�� 

ேகார2கைள உய�ேரா1டமாக வ�ப��தா'. Eபாவாசிக()* அவ'க4 ெச�த 
7ேராக�தி� த�ைமைய/ 8�ய ைவ�தா'. 

இமா� ஹுைஸன%� *B�ப�தின' இ/� சியாதி� அர9மைன)*) ெகா9B 
ெச�ல/ப1டன'. இமா� ஸ�;ஜாைத) க9ட இ/� சியா� ேக1டா�: “இவ' யா'?|| 

“இவ' ஹுைஸன%� மக� அல< || -பதிலள%�தன' ேசவக'க4. “ஹுைஸன%� மக� 

அல<ைய இைறவ� ெகா�L வ�டவ��ைலயா?|| இ/� சியா� ஆHச�யமாக 
வ�னவ�னா�. 

“அல<  எ�ற ேப�� என)* ஒ0 சேகாதர' இ0 தா'. அவைர� தா� உ� ஆ1க4 
ெகாைல ெச�தன'.|| -இமா� பதிலள%�தா'. 

“இ�ைல, இைறவ� தா� அவைர) ெகாைல ெச�தா�|| எ�றா� இ/� 

சியா�. “மரண�தி� ேபா7 அ�லா@ உய�'கைள எB)கிறா�|| (13)எ�ற *'ஆ� 

வசன�ைத இமா� ஒதினா'. 

“எ2க4 A�னா� பதி� ெசா�I� ைத�ய� இ��� உ�ைம வ�1B/ 
ேபாகவ��ைல ேபாI�|| என) க'ஜி�த இ/� சியா� இமாைம) ெகாைல ெச�OமாL 
க1டைளய�1டா�. 

ஹ�ர� ைஸன/ ேவ2ைகயாக எQ 7 நி�றா'. “எ2கள%� ஆ9க4 எவைரO� ந
' 
வ�1B ைவ)கவ��ைல. இவைர) ெகாைல ெச�வதாய�� எ� எ�ேலாைரO� 
ேச'�ேத ெகாைல ெச�7 வ�B�|| என ஆ1ேசப��தா'. 

ஹ�ர� ைஸனைபH சா த/பB�திய இமா� தாேம இ/� சியாதி� A� ெச�L 

ேபசலானா'. “இ/� சியா� எ�ைன) ெகாைல ெச�வதாக எ�ன அHGL�தலா 
வ�B)கிற
'> ெகா�ல/பBவ7 எம7 வழைம. உய�'� தியாக� ெச�வேத எம)*/ 
ெப0ைம எ�பைத அறிய மா1Cேரா?|| (14) 

ஷா� ேதச�தி� 

இமாA� அவர7 *B�ப அ2க�தின' சில0� ஒேர கய�;றா� க1ட/ப1ட 
நிைலய�� யஸY தி� அர9மைன)*) ெகா9Bவர/ப1டன'. யஸY தி� A� 



வ 
ராேவச�ேதாB உைரயா;றிய இமா�> “நா� கய�Lகளா� க1Dய�Q�7H 
ெச�ல/பB� இ த) ேகால�ைத நப�யவ'க4 க9டா� எ/பDய�0)*� என 

நிைன)கிற
'?|| என) கைண ெதாB�தா'. இமாமி� இHசிறிய வசனமான7 அ2* 
ப�ரச�னமாகி இ0 ேதாைர) கBைமயாக/ பாதி)கH ெச�த7. வ�ைள,>எ�ேலா' 
க9க(� *ளமாய�ன. (15) 

ஷாமி� நட த ச�பவ� ஒ�ைற ஒ0 A�லிமானவ' வ�ப��7H 
ெசா�னா'. ‘Aஹ�ம7 ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி வஸ�ல� 
அவ'கள%� *B�ப�தின' ைகதிகளாக ஷா� ெகா9B வர/ப1ட ெபாQ7 அ2* 
நா�� இ0 ேத�> ைகதிகளாக/ ப�DபBேவாைர வழைமயாக) கா1சி)* ைவ)*� 
ஷா� நகர) கைட� ெத0)க4>ப4ள%வாச� A;றெவள% ேபா�ற பல இட2கள%� 
இவ'க(� நிL�தி ைவ)க/ப1டன'. 

அ2* வய7 Aதி' த ஷா� வாசி ஒ0வ' A�ேன ெச�L அவ'கைள இழிவாக ஏச� 
ெதாட2கினா'.‘உ2கைளெய�லா� அழி�7 ப��னாைவ AறியD�த இைறவ�)ேக 
8கழைன�7�|| எ�ெற�லா� தாLமாறாக/ ேபசினா'. அவ' ேபசி AD த7� இமா� 
ெஸ��� ஆ/த
� அ� மன%தைர/ பா'�7H ெசா�னா': 

“ந
2க4 ேபசியவ;ைற நா� ேக1B) ெகா9B தான%0 ேதா�> உ2க4 மனதி� 
அைட�7 ைவ�தி0)*� ெவL/ைபO� *ேராத எ9ண�ைதO� ெவள%/பB�தின 
'. 
இன% நா� உம7 ேபHைச) ேக1ட7 ேபால ந
0� எம7 ேபHைசH 
ெசவ�மB/பY'|| எ�றா'> வயதானவ0� அத;* இண2கினா'> இமா� ேக1டா': 

“*'ஆைன ஓதிய79டா Aதியவேர?|| 

“ஆ�|| 

“எ� *B�ப�தின'க4 ம<7 ந
2க4 அ�8 ெசI�த ேவ9B� எ�பைத� தவ�ர 
உ2கள%ட� நா� எ த/ ப�ரதி பலைனO� ேக1கவ��ைல என) EL2க4|| (16) எ�L 
வ0� ஆய�ைத ஒதிய79டா?|| 

“ஆ� ஒதிய�0)கிேற�.|| 

“அ2* *றி/ப�ட/பB� நப�யவ'க(ைடய *B�ப�தின' நா2க4 தா� ெப�யவேர.|| 

“உ;றா')* அவ' ப2ைகH ெசI�72க4|| (17)எ�� வசன� ஒதிய79டா?|| 

“ஆ�.|| 

“உ�ைமகைள வழ2*மாL நப�யவ'க()* அ�லா@ க1டைளய�1ட7 எ�ைம/ 
ப;றி� தா�.|| 

“உ9ைமய�ேல அ7 ந
2க4 தானா?|| 

“ஆமா�. *�� ப;றிய ஆய�ைத ஓதிய�0)கிற
'களா? ந
2க4 கன 
ம�தாக/ ெபL� 
எதிI� ஐ தி� ஒ0 ப2* (*��) Vத0)*� அவர7 *Bமப�தின0)*� உ4ள7 
எ�பைத அறிவா'களாக| (18) எ�� ஆய�ைதH ெசா�கிேற�.|| 



“ஏன%�ைல. ஓதிய�0)கிேற�.|| 

“அ2* *றி/ப�ட/பB� *B�ப�தின' நாேம தா�. 

“நப�ய�� *B�ப�தினேர! உ2கள%டமி0 7 அG�த2கைள/ ேபா)கி மி)க 
ப�G�தவா�களாக ஆ)*வத;* வ�0�8கி�ேறா�.| (19) எ�L வ0� 
ப�G�தமா)க�| ப;றிய ஆய�ைதO� ஓதிய�0/பY'க4.|| 

இவ;ைறெய�லா� ெசவ�மB�த அ த வேயாதிப' திகிலைட தா'. வான�தி� பா� 
இ0கர2கைளO� ஏ தி> “எ� இைறவா! நா� த=பா ெச�கிேற�. நப�களா�� 

*B�ப�தின0)* இழிH ெசா� ெசா�ன பாவ�யாேன�. எ�ைன ம�ன%�7 
வ�Bவாயாக. நா� எ�தைன Aைற *'ஆைன ஓதிய�0/ேப�. ஆனா� 
இைதெய�லா� 8� 7 ெகா4ளாம� வ�1Bவ�1ேடேன|| என) ைகேசத/ ப1B) 
கதறினா'. (20) 

ஷா� ப4ள%வாசலி� 

ஒ0 Aைற ஷா� ம�ஜிதி� ப�ரச2க� ெச�O� ஒ0வ0)* த� உப நியாச�தி� 
இமா�களான அல<ையO� ஹுைஸைனO� V;றி/ ேபGமாL க1டைளய�1டா� 

யஸY �. அ த/ ேபHசாள0� க1டைள/ ப�ரகார� அ�ேனா' ம<7 வைசபாD 
Aஆவ�யாவ�ன7� யஸY தின7� 8க�பாDனா'. 

அ2* ப�ரச�னமாகிய�0 த இமா� ஸ�ஜா� உர�த *ரலி� ச/தமி1BH 
ெசா�னா': ேபHசாளேர! மன%த'கள%� தி0/தி)காக இைற ேகாப�ைத ஏ� ேதD) 
ெகா4கிற
'. நரக�தி� உ� இட�ைத இ/ேபாேத ஒ7)கி) ெகா4ள வ�0�8கிற
' 
ேபாI�.|| 

யஸYைத/ பா'�7H ெசா�னா': “அ�லா@வ�� தி0/திைய/ ெபL� வ�த�திI� 
இ2*4ள ம)க()* ந�ைம கிைட)*� வ��திI� நா� இவ'க()* 
உைரயா;Lகிேற�. மி�ப�� ஏLவத;* என)* வழிவ�B�.|| 

யஸY ேதா> இமா� ப�ரச2க� ெச�வைத வ�0�பவ��ைல. என%�� ம)கேளா 
இமாைம அ�மதி)*மாL யஸYைத வலிOL�தலாய�ன'. என%�� யஸY தி� 

அப�/ப�ராய� இ/பD இ0 த7. அவ' மி�ப�� ஏறினா� எ�ைனO� அZ G/யான%� 

பர�பைரய�னைரO� அவமான/பB�தாம� இற2க மா1டா'. 

“அவ' எைத� தா� ெசா�Iவா'. அவ' இெத�லா� ெத� 7 ைவ�தி0/பாரா?|| -
ம)க4 ெசா�னா'க4. “அவ' *ழ ைத/ ப0வ�திேலேய பாேலாB ேச'�7 
ஞான�ைதO� அ0 தி வள0� *B�ப�ைதH ேச' தவ' எ�ப7 ெத�யாதா?|| யஸY� 
ேக1டா�. 

ம)கள%� வலிOL�த� அதிக�)கேவ ேவL வழி இ�றி யஸY � ஒ/8) ெகா9டா�. 
இமா� மி�ப�� ஏறி உ1கா' தா'. ஹ�7 ஸலவா� ெசா�லி உைர 
நிக��தினா'. “ஆர�பAமி;�லாத> AD,மி�லாத அ�லா@,)ேக 8கழைன�7�. 



ஆர�ப� இ�லாத ஆர�ப� அவேன. ADவ��லாத இLதிO� அவேன. சி0ஷ;Dக4 
எ�லா� அழி த ப�ற* எKசி நி;ப7 அவ� ம1Bேம.|| (21) 

“ம)கேள! அ�லா@ எம)* அறிைவO� ெபாLைமையO� தாராள� 
த�ைமையO� அழகிய ேபHைசO� Aஃமி�க4 ம�திய�� கல/ப��லாத அ�ைபO� 
ந1ைபO� அ0ள%னா�. இைறVத' (ஸ�) அவ'க4 எம7 *B�ப�ைதH ேச' தவ'. 
அம<0� Aஃமின 
� அல<O� ஹ�ஸா,� ஜஃப0� எம7 *B�ப�தின'. 
இமா�களான ஹஸ�� ஹுைஸ�� நப�களா�� *ழ ைதக4. ந� 
*B�ப�தவராவ'... (22) 

“நா� ம)கா! மத
னா ம;L� மினாவ�� ப�4ைள. ஸ�ஸமி�> ஸபா ம'வாவ�� 

*ழ ைத> ஹஜ0� அ�வைத� V)கி கஃபாவ�� ைவ�தவ�� *ழ ைத. 
(23) இ@ரா� க1D� தவா/ ெச�ய,� ஸஈ ெச�ய,� க;L� த தவ�� *ழ ைத 
நா�. ம�ஜி7� ஹராமிலி0 7 ம�ஜி7� அ)ஸா,)*� அ2கி0 7 
வ�9Jல*)*� ஓ�ரவ�� ப�ரயாண� ேம;ெகா9டாேர அ�னவ�� *ழ ைதக4 
நா�. (24) 

“மக�தான இைறவன%டமி0 7 வஹி அறிவ�)க/ப1டவ�� ப�4ைள நா�. 
க'பலாவ�� பBெகாைல ெச�ய/ப1ட ஹுைஸன%� 8த�வ� நா� Aஹ�ம7 
A�தபாவ�� *ழ ைத. நா� பா�திமா ஸ@ராவ�� ப�4ைள. த� இர�த�திேலேய 
[�கி/ ேபானவ�� *ழ ைத நா�..|| (25) 

ம)க4 பரவச�ேதாB ைவ�த க9 வா2காம� இமாைம உ;L ேநா)கிய வ9ண� 
இ0 தன'. இமா� ெமாழி த ஒ=ெவா0 வா)கிய�திI� த� *B�ப�தின�� 

மகிைமையO� இமா� ஹுைஸன%� தியாக�ைதO� ப;றி வலிOL�தினா'. 

ம)கள%� இதய2க4 கன�தன. க9க4 *ளமாய�ன. ெதா9ைட அைட)க ம�ஜிதி� 

[ைல AB)*கள%� இ0 ெத�லா� வ�G�ப�யQ� ச/த� ெம7ெம7வாக 
ஆர�ப��7 வI/ ெபறலாய�;L. இ த) கா1சி யஸYைத ேமI� ஆ�திர� ெகா4ளH 
ெச�த7. ம)கைள அைமதி/பB�தி இமாமி� உைரைய இைட நிL�7வத;காக 
அதா� ெசா�IமாL Aஅ�தி�)*/ பண��தா�. 

Aஅ�தி� அதா� ெசா�னா'. அ�லாஹு அ)ப'..|| இமா� மி�ப�� இ0 7 
ெசா�னா'. “ஆ�. அ�லா@ேவ மிக/ ெப�யவ�. அவேன மிக க9ண�யமானவ�. 
அதிOய' தவ�. அதிக க9ண�ய�7)*�யவ�. நா� அKGகி�ற எ�லாவ;ைறO� 
வ�ட,� உய' தவ�..|| 

Aஅ�தி�: “அNஹ7 அ� லாஇலாஹ இ�ல�லா@.|| 

இமா�: அவைன� தவ�ர இைறவ�� வண2க� த* தவ�� இ�ைலெயன சா1சி 
பக'கிேற�.|| 

Aஅ�தி�: அNஹ7 அ�ன Aஹ�மத� றஸூல�லா@.|| 



எ�ேலா' பா'ைவக(� தா� தன. நப�களா�� ெபய' Eற/ப1ட ேபா7 ெம7வாக 
இமாைம ேநா)கின'. நப�களாைரேய கா9ப7 ேபா�ற உண'ைவ அவ'க4 ெப;றன'. 

இமா� தைல/ பாைகைய) ைகய�ெலB�தவாL ெசா�னா'.: “Aஅ�தினாேர! அ த 
Aஹ�மதி� ேபரா� ெகாKச� நிL�72க4.|| 

Aஅ�தி� நிL�தினா'. ம)க4 சிைலயாகின'. அதா� ெசா�லிO� இமாமி� 

ேபHைச நிL�த ADயாத7 க9B யஸY � கB� சினA;றா�. 

இமா� யஸYைத/ பா'�7H ெசா�னா': “யஸY ேத! இ த Aஹ�ம7 என7 
பா1டனாரா? அ�ல7 உம7 பா1டனாரா?உன7 பா1டனா' எனH ெசா�வ 
ராய�� ந
 
ெபா� ெசா�கிறா� எ�ப7 எ�ேலா0)*� ெத�O�. எம7 பா1டனா' எ�பைத 
ஏ;பYராய�� என7 த ைதைய ஏ� ெகாைல ெச�த
'? அவர7 ெசா�7கைள ஏ� 

]ைறயாDன 
'. அவர7 *B�ப/ ெப9கைள ஏ� சிைற/ ப�D�7 இQ�7H ெச�கிற
'?.|| 

இ=வளைவO� ெச�7 ெகா9B தானா அ�னாைர நப�ெயன/ ேபா;Lவ 
'. 
கி/லாைவ ேநா)கிய�0 7 ெதாQைக நிைறேவ;Lவ 
'. எ� பா1டனா0� த ைதO� 
கியாம நாள%� உ�ைம வ�1Bவ�ட மா1டா'க4.|| 

இகாம� ெசா�IமாL Aஅ�திைன/ பண��தா� யஸY�. என%�� மிக,� 
மனAைட த நிைலய�� ம)க4 காண/ப1டன'. சில' ெதாQைகய�� 
கல 7 ெகா4ளாமேல ம�ஜிைத வ�1B ெவள%ேயறின'. (26) 

அ த/ ப�ரயாண�தி� ேபா7 இமா� நிக��திய ெசா;ெபாழி,க4 A�லி� 
உ�ம�தி� எ தள, தா)க�ைத ஏ;பB�தின எ�பத;* வரலாL சா�றா*�. 

இமா� ஸ�ஜாைத� த
'�7) க1B� ேநா)க� இ0 த ேபாதிI� அ�னாைரO� 
ஏைனய அ@I� ைப�தினைரO� எ=வ�த த
2*மி�றி மத
னா,)* அ�/ப� 
ைவ)க யஸY � நி'/ப தி)க/ப1டா�. 

ந
9ட கால� ெச�ல A�னேர உைமயா ஆ1சி)ெகதிரான கிள'Hசிக4 இரா)கிI� 
ஹிஜாஸிI� ெவD)கலாய�ன. ப�லாய�ர) கண)கான ம)க4 க'பலா ஷஹ
7கள%� 

இர�த�7)* நியாய� ேக1B/ 8ர1சி ெச�யலாய�ன'. இமா� ஹுைஸன%� 

*B�ப�தின' ைகதியா)க/ ப1B நடா�த/ப1ட அவலநிைல ப;றிய தகவ�க(�, 
இமா� ஸ�ஜா7� ஹ�ர� ைஸன8� ஏைனேயா0� ப�ேவL ச த'/ப2கள%� 
நிக��திய உ0)கமான உைரக(� இமா� ஹுைஸன%� எQHசி இய)க�ைத உய�' 
ெபறH ெச�தி0 தன. 

ேநா�வா�/ப1D0 தாரா? 

நா�காவ7 இமாைம/ ப;றிH ெசா�I� ேபா7> வ�வரமறியாத சில'> அவ' 
ேநா�வா�/ப1D0 தவ' எ�ற எ9ண�ைதO� Eடேவ ெகா9B4ளன'. அ�னா' 
வா�நா4 Zராக,� ேநாயாள%யாகேவ இ0 ததாக/ பல' நிைன/ப79B. 



என%�� இத� உ9ைம நிைல அ=வாற�L. க'பலாவ�� இமா� ஹுைஸ� 

பBெகாைல ெச�ய/ப1ட நா1கள%� மா�திர� -சிறி7 கால� ம1B�- ேநா�வா�/ 
ப1D0 தா'. இ த ேநா� [லமாக அ�லா@ யஸY தி� ைகயா1களா� 
ெகாைலO9டாம� அ�னாைர/ பா7கா�தா�. அத� [ல� இமாம� ெதாடர,� 
A�லி� உ�ம�தி� எதி'கால� உLதி ெச�ய/பட,� வழிப�ற த7. 

இமாமி� ேநா� ப;றிய சில றிவாய�7கைள) கவன%/ேபா�: 

‘சி�'> இ��� சில சி/பா�க(ட� Eடார2கள%� ப)கமாக வ தா�. அல<  இ/�� 
ஹுைஸ� ேநாO;றவராக/ பB)ைகய�� இ0 தா'.|| (27) 

“அல<  இ/�� ஹுைஸ� ேநாO;ற நிைலய�� காண/ப1டதா� அவைர) ெகாைல 
ெச�யா7 வ�1டன'.|| (28) 

“இமா� ஹுைஸன%� ஷஹா�ைத� ெதாட' 7 சி�'> அல<  இ/�� ஹுைஸைன 

ேநா)கி வ தா�. அவ' கBைமயாக ேநா�வா�/ப1D0 தா'. த� காவலாள'கள%ட� 
அவைரO� ெகா�L வ�BமாL பண��தா�. அவ'கள%� 
ஒ0வ'> ஸு/ஹான�லா@! இ த ேநாயாள%ைய O�த�திI� கல 7 ெகா4ளாத 
ஒ0வைர) ெகாைல ெச�வதா?||என) ேக1டா�. 

“அ=ேவைள உம' ப�� ஸஅ� அ2* வ தா�. இ த ேநாயாள%ய�� ம<7� ெப9க4 
ம<7� யா0� ைகைவ)க) Eடா7 என) க1டைளய�1டா�.|| (29) 

Eபா,)* வ 7 ேச0� வைர இ த ேநா� அவ�� காண/ப1டதாக சில' க07வ'. 
(30) 

இ தH சில நா1கைள� தவ�ர வாழநா4 Zராக,� ேநாயாள%யாக இ0 தா' எ�பத;* 
எ=வ�த வரலா;L ஆதாரA� கிைடயா7. ஏைனய இமா�கைள/ ேபா�ேற இமா� 
ஸ�ஜா7� ந�ல ேதகாேரா)கிய�ேதாB இமாம�7)*�ய கடைமகைள 
நிைறேவ;றி வ தா'க4. (31) 

ஆ1சியாள'க(ட� 

தம7 இமாம�தி� கால�தி� இமா� ஸ�ஜா� ஆ1சியாள'க4 பலைரO� 
எதி'ெகா9டா'. யஸY �> அ/7�லா@ இ/� ஸுைப'> ம'வா� இ/� 

ஹக�> அ/7� மலி) இ/� ம'வா�> வல<� இ/� அ/7� மலி) Aதலிேயா' 
இமாமி� கால�தி� ஆ1சி நட�தியவ'க4. இ த அநியாய)கார ஆ1சியாள'கள%� 

அடாவD�தன2கைள அறிவ7 அ)கால ]�நிைலகைள ஓரள,)* வ�ள)க/ 
ேபா7மான7. 

இமா� ஹுைஸன%� பBெகாைல)*/ ப��ன' ஹி�� 62� ஆ9B மத
னாவ�� 

A)கிய�த'க4 சில'; ஷா� நக' ெச�றன'. யஸYதி� சமய மாLபாடான 

நடவD)ைககைள> -ம7 அ0 7த�> நா�க(ட� வ�ைளயாBத�> இர, பக� 
எ�றி�லாம� ேகள%)ைககள%� [�கிய�0�த� ேபா�றவ;ைற- ேநரDயாக) 
க9Bவ 7 மத
னாவ�� ம)கள%ட� ெத�ய/பB�தின'. ஏ;கனேவ இமா� 



ஹுைஸன%� பBெகாைலயா� ஆ�திரA;றி0 த மத
னா வாசிக4 ஆ1சி)* 
எதிராக) கிள'Hசிய�� ஈBப1டன'. (32) 

A�லி� இ/� உ)பா எ�� ெகாB2ேகா4 தளபதிய�� கீழ. யஸYதி� பைட 
மத
னா,)* உடனDயாக அ�/ப� ைவ)க/ப1ட7. கிள'Hசிைய ஒB)*வேத 
அவ'கள%� பண�யாக இ0 த7. மத
னாவ�� [�L நா1களாக இ த/ பைட 8� த 
அ1டகாச�தி� ப�தாய�ர�7)* ேம;ப1ட மத
னாவாசிக4 பBெகாைல 
ெச�ய/ப1டன'. அவ'க4 எ த அ1_ழிய�ைதO� அ)கிரம�ைதO� வ�1B 
ைவ�தாக� ெத�யவ��ைல. (33) 

ஹி�� 64இ� யஸYதி� மரண�ைத� ெதாட' 7 அவர7 மக� Aஆவ�யா ஆ1சி 
பYடேமறினா'. என%�� மிக) *Lகிய காலேம ஆ1சி ெச�த Aஆவ�யா இ/� யஸY � -
நா;ப7 நா1க4 அ�ல7 ேவெறா0 தகவலி� பD [�L மாத கால�- அரG/ 
ெபாL/ப�லி0 7 வ�லகி) ெகா9டா'. (34) 

யஸY தி� மரண�ைத� ெதாட' 7, கிலாப�தி� ம<7 ந
9ட காலமாக) 
க9ைவ�தி0 த அ/7�லா@ இ/� ஸுைப' ம)காவ�� த�ைன கல<பாவாக/ 
ப�ரகடன� ெச�தா'. ஹிஜா�> யம�> இரா) ம;L� *ராஸா� ம)க4 அவ0)* 
ைபஅ� ெச�தன'. யஸY தி� மக� Aஆவ�யா ஆ1சி/ ெபாL/ப�லி0 7 ஒ72கி) 
ெகா9ட ப�ற* த திரமாக அ த இட�ைத) ைக/ப;றினா' ம'வா� ப�� ஹக�. 
ஷாைமO� மி�ைரO� பல த திர2க4 [ல� த� ஆ1சி)*4 ெகா9B வ த 
ம'வா� ந
9ட கால� ஆ1சிய�� இ0)கா7 மரண��தா'. ம'வா�)*/ ப�ற* ஆ1சி 
பYடேமறிய7 அவர7; 8த�வ� அ/7� மலி). (35) 

ஹி�� 65இ� அ/7� மலி) ஆ1சி)* வ தா'. தன7 ஆ1சிைய/ பல/பB�7வதி� 
EDய கவன� ெசI�திய அவ'>ஷாமிI� மி��I� தன7 அதிகார�ைத �திர/ 
பB�தி) ெகா9டா'. ப��ன' ம)கா ம<7 பைடெயB�7 அ நகைர A;Lைகய�1B 
அ/7�லா@ இ/� ஸுைபைர) ைக7 ெச�7 பBெகாைல ெச�தா'. (36) 

கKச�7)*� வKச�7)*� ெபய' ெப;றவ' அ/7� மலி). ஸஃ7 இ/� 

Aஸ�யப�ட� ஒ0 Aைற இ=வாL Eறினா': “என7 நிைல இ/ேபா7 எ�தைகய7 
என%� ந�ல கா�ய2க4 ெச�வதா� என)* மகி�Hசி வ0வேத கிைடயா7. ெக1ட 
கா�ய2க4 ெச�வதாேலா மன7 சKசலி/பேத இ�ைல..|| இதைன) ேக1ட ஸஃ7 
இ/� Aஸ�ய/ இ/பD) Eறினா': “உம7 இதய� AQைமயாகH ெச�7வ�1ட7 
எ�ப7 இதிலி0 7 ெதள%வாகிற7. 

||அ/7�லா@ இ/� ஸுைபைர/ பBெகாைல ெச�த ப��ன' ெச�த ப�ரச2க� 
ஒ�றி� அ/7� மலி) ப��வ0மாL Eறினா': “த)வாவ�� பாI� ந;கா�ய2க4 
பாI� எ�ைன யாராவ7 அைழ�தா� அவ�� தைலைய) ெகா�7 வ�Bேவ�.|| (37) 

அ/7� மலி)கி� அடாவD�தன�7)* அைடயாளமாக> Eபாவ�I� பஸராவ�I� 
அவர7 தளபதியாக நியமி)க/ப1ட ஹ�ஜா� இ/� `ஸு/ ஸகபY திக� தா'. 



உைமயா வ�ச ஆ1சிய�� அதிக இர�த/ பசிO� ெகாைல ெவறிO� ெகா9ட [')க 
*ண� பைட�த தளபதி என வரலாL இவைர/ ப;றி பதி,ெச�7 ைவ�தி0)கிற7. 
ம)கைள இ�ைச)*4ளா)*வதிI� சி�திரவைத ெச�வதிI� பBெகாைல 
ெச�வதிI� *றி/பாக நப�யவ'கள%� *B�ப�தினரான ஹாஷிமி)கைளO� இமா� 
அல<  அவ'கள%� ேநச'கைளO� வைத ெச�வதி� ெப0� இ�ப� க9டா'. அவர7 
கால/ ப��வ�� ஒ0 ல1ச�7 இ0பதினாய�ர�7)*� ேம;ப1ேடாைர/ பBெகாைல 
ெச�த சாதைன|யாள'. (38) 

அ/7� மலி)> இமா� ஸ�ஜா� அவ'கைள) கBைமயாக) க9காண��7 வ தா'. 
இமாமி� நடவD)ைககள%� ஏதாய��� ஒ0 த/8 காண) கிைட�தா� அதைனH 
சா1டாக ைவ�7 இமாைம இழி, பB�த,� அவ' ம<7 க1B/பாBகைள 
அதிக�)க,� ச த'/ப� ேதDய வ9ண� இ0 தா'. 

இமா� ஸ�ஜா� த�மிடமி0 த ஓ' அDைம/ ெப9ைண வ�Bதைல ெச�7> ப��ன' 
அ/ெப9ைண� தி0மண� ெச�7 ெகா9டா'. இ7 அ/7� மலி)கி� ஒ;ற'கள%� 

வா�)* அவ� கிைட�த7 ேபாலாய�;L. உடனDயாக ம�ன0)*� தகவ� 
அ�/ப�ன'. 

அ/7� மலி) GடH Gட இமாA)* ஓைல அ�/ப�னா': தா2கேள வ�Bதைல ெச�த 
அDைம/ ெப9ைண� தி0மண� ெச�7 ெகா9டதாக) ேக4வ�/ப1ேட�. 
*ைறஷி) ேகா�திர�ைதH ேச' த ெகௗரவமான ெப9க4 எ=வளேவா ேப' இ��� 
இ0)கி�றன'. அவ'கைள மண� ெச�வ7 த2கள7 மா98)*/ ெபா0�தமான7. 
ேமI� அவ'க4 [ல� கிைட)*� *ழ ைதக4 மிகH சிற த வ�ச� ெதாட'ைபO� 
ெப;றி0/ப'. என%�� தா2கேளா த2கள7 மதி/ைப/ ப;றி) க�சைன 

ெகா4ள,மி�ைல. த2க()*/ ப�ற)*� ப�4ைளக()* ெகௗரவமான 

வ�ச�ைதO� ஏ;பB�தவ��ைல. வ�ஸலா�.|| 

இமா� பதி� வைர தா': “த2க4 கDத� கிைட�த7. நாேன வ�Bதைல ெச�த 
ெப9ைண� தி0மண� ெச�வைத) *ைறயாக எQதிய�0 த
'. ம;L� *ைறஷி) 
*ல/ ெப9கைள AD/பதா� எ� சிற/8� *ழ ைதகள%� *லH சிற/8� ஓ2*� 
என,� ெத�வ��தி0 த
'. 

அ�லா@வ�� Vதைர வ�ட சிற/8/ ெப;றவ0� அவர7 *B�ப�தினைர வ�ட 
மா98;றவ0� ேவறி�ைல எ�ப7 த2க()*� ெத� தேத. தி0மண� 
ெச�வதா� நா� சிற/8/ ெபL� அள,)* எ�ைம வ�ட,� *ல/ ெப0ைமO4ளவ' 
யா' உள'? ேமI�> ஒ0வ' இ�லா�தி� இைணவத� [ல� அ�லா@ அவர7 
*ைற *;ற2கைள ந
)கி வ�Bகிறா�. A�லிமான எவ0� ெகௗரவானவேர. அவர7 
ச[க> ெபா0ளாதார நிைலைமக4 கவன�தி; ெகா4ள/ பBவதி�ைல. அ�தைகய 
ஒ0 A�லிைம மண� ெச�7 ெகா4வதி� எ தH சிற/8� *ைற 7 
வ�Bவதி�ைல.|| (39) 



இமாைம அவமதி)க,� ம)க4 மததிய�� அHச�ைத வ�ைளவ�)க,� அரச வ�ேராத 
ெசய�கள%� ஈBபடாம� தB/பத;*� வ�0�ப�ய அ/7� மலி)> இமா� ஸ�ஜாைத 
பலவ தமாக ஷா� ேதச�7)* வரவைழ�தா'. ப��ன' ம<9B� மத
னா,)* 
அ�/ப� ைவ�தா'. (40) 

அ/7� மலி)கி� மைற,)*/ ப��ன' அவர7 மக� வல<�> ஹி�� 86இ� 
ஆ1சிய�� அம' தா'. ஜலாI�த
� ஸு`�த
> வல<ைத/ ப;றி 
வ�வ�)ைகய��> “வல<� ஓ' அநியாய)கார அட)*Aைறயாள'|| எ�கிறா'. (41) 

தன7 Aதலாவ7 சி�மாசன உைரய�� வல<� Eறியதாவ7: “எம)* எதிராக யா0� 
அ�7ம<றி நட தா� அவைர நா� ெகாைல ெச�ேவா�. எவராய��� ெமௗன� 
சாதி�தா� அவர7 ெமௗனேம அவைர) ெகா�L வ�B�.|| (42) 

ஏைனய ெகாB2ேகால'கைள/ ேபாலேவ வல<7� இமாமி� 8கைழ) க9B 
அKசினா�. அ�னார7 ஆ�ம<க ம;L� அறி, ேம�ைமைய வல<தா� சகி�7) 
ெகா4ள ADயவ��ைல. ம)க4 இமா� ஸ�ஜாைத/ ப��ெதாடர A;ப1டா� அ7 
ஆ1சியதிகார�7)* அHGL�தலாகி வ�B� என/ பய த வல<� நா�காவ7 
இமாைம� த
'�7) க1ட AD, ெச�7 த திரமான Aைறய�� நK]1Dனா�. (43) 

ஹ�ர� ஸ�ஜா� அவ'க4 வா� த கால� ப�ேவL ப1ட அரசிய�> ச[க 
ெந0)கDக(� தள�ப�க(� நிைற 7 காண/ப1ட7. ெகாB2ேகா� 
ஆ1சியாள'க4 இமாமி� நடவD)ைககைள அHச�ேதாB கBைமயாக) 
க9காண��7 வ தன'. இமாAட� இைண 7 தியாக சி ைதOட� ெசய;பட) 
EDய ேபாராள%க(� அவேராB காண/படவ��ைல. 

இ நிைலய�� ேபாரா1ட� நடா�7வைத வ�1B அறி,/ பண�O� ஆ�ம<க/ பண�O� 
ஆ;றி மாணா)கைர/ பய�;Lவ�/பதி� AQ) கவன�ைதO� ெசI�7வைத இமா� 
ேத' ெதB�தா' எனலா�. 

ஒ0 Aைற ம)கா,)*H ெச�I� வழிய�� ஒ0வ' இமாைம மறி�7 ஆ1ேசபைண 

ெத�வ��தா': “ஜிஹாைதO� அத� கNட2கைளO� ைகவ�1B மிக ேலசான 

ஹ�ைஜ� ெத�, ெச�தி0)கிற
'க4 ேபாI�.|| 

இமா� ெசா�னா': உLதியான வ�GவாசA� தியாக உண',� மி)க ேபாராள%க4 
எ�ேனாB இ0/பா'க4 என%� நிHசயமாக ஹ�ைஜ வ�ட ேபாராBவேத சிற ததாக 
இ0)*�.|| (44) 

“ம)காவ�ேலா> மத
னாவ�ேலா ந�ப�)ைக)*�ய ேபாராள%க4 இ0PL ேபைர) Eட 
காண) கிைட)க வ��ைல|| என இமா� ஸ�ஜா� Eறியதாக அZ உம' ந@த
 
ெத�வ��தா'. (45) 

சி�ய'க4 

க'பலாவ�� நட த ேகாரH ச�பவ�தி� ப�ற* மத
னா,)*� தி0�ப�ய 
இமா�> ஹத
�கைள அறிவ�/பதிI� மாணவ'க()* இ�லாமிய அறி, 



ஞான2கைள/ ேபாதி/பதிI� EDய கவன� ெசI�7வைத தம7 ப�ரதான 

நடவD)ைகயாக ேம;ெகா9B வ தா'. 

இமாமி� சீட'களாக இ0 த அ�ல7 இமாமிட� இ0 7 ஹத
�கைள றிவாய� 
ெச�த 170 ேப�� ெபய' வ�பர2கைள ெஷ�) VஸY  பதி, ெச�74ளா'. (46) 

அவ'கள%� A)கியமான [வ' ப;றிய சிL வ�பர� ப��வ0மாL: 

ஸயY� இ/� Aஸ�ய�/: இவ' ப;றி இமா� ெச��� ஆப�த
� ELவதாவ7: ஸயY� 
கட த கால நிக�,க4 ப;றி ம;றவ'கைள வ�ட) EBதலாக� ெத� 7 
ைவ�தி0 தா'. அவர7 சமகால�தி� அவைர வ�ட அறிஞ' இ0)கவ��ைல.|| (47) 

அZ ஹ�ஸா ஸுமால< : 

இவ' ப;றி எ1டாவ7 இமா� இ=வாL வ�ப��தா': “ஸ�மா� அவர7 கால�தி� 
எ/பD இ0 தாேரா அZ ஹ�ஸா,� தம7 கால�தி� அ=வாL 
தா�; காண/ப1டா'.|| (48) 

ஸயY� இ/� ஜுைப': 

“ஜுைப�� மகன%ட� அறி, ெபற� ேதைவய��லாத எவ0� Zமிய�� 
இ0)கவ��ைல” என) EL� அள,)* ஸயY� அறி, ஞான�தி� மிைக�7) 
காண/ப1டா'. (49) 

இமா� ஸ�ஜாதிட� சீடராக இ0 த *;ற�7)காக) ைக7 ெச�ய/ப1ட 
ஸயYைத, ஹ�ஜா� ஸகபYய�� A� ெகா9B வ 7 நிL�தின'. 

“ந
 ஸயY� இ/� ஜுைப' அ�ல. “ஷகீ இ/� கஸY ' ஆவ 
'|| (50) எ�L ஹ�ஜா� அவைர 
ஏளனமாக வ�ள%�தா�. 

“எ�ைன ஸயY� எ�L ெபய�1ட என7 தாயா0)* இைவ ந�* ெத� தி0)*�.|| -
இ7 ஸயYதி� அன� ெதறி)*� பதி�. 

ஹ�ஜா� வ�டவ��ைல. “அZப)'> உம' ப;றி எ�ன ந�ப�)ைக 
ைவ�74ள 
'? Gவ')க�தி� உ4ளா'களா? நரக�தி� உ4ளா'களா?|| (இ த) 
ேக4வ�)* ஸயY� அள%)*� பதிைல) காரணமாக ைவ�7 அவைர) ெகாைல ெச�7 
வ�டலா� எ�ற எதி'பா'/ப�ேலேய இ=வாL ேக1க/ப1ட7.) 

ஸயY�: “நா� Gவ')க�7)*/ ேபானா� அ2*4ளவ'க4 யா' எ�பைத/ ப;றி� 
ெத� 7 ெகா4ளலா�. நரக�7)*/ ேபானா� அ2*4ளவ'க4 யா' எ�பைத அறி 7 
ெகா4ள ADO�.|| 

ஹ�ஜா�: கல<பா)க4 ப;றி உம7 க0�7 எ�ன? 

ஸயY�: நா� அவ'க()காக/ ேபGபவ� அ�ல. 

ஹ�ஜா�: கல<பா)கள%� யாைர ந
' அதிக� ேநசி)கிற
'? 

ஸயY�: எவைர இைறவ� ேநசி)கிறாேனா அவைர. 



ஹ�ஜா�: ச�> இைறவ� அவ'க(4 எவைர அதிக� ேநசி)கிறா�. 

ஸயY�: எ�லா மைறவான வ�டய2கைளO� அறி த அ�லா@,)* ம1Bேம அ7 
ெத�O�. (51) 

ஹ�ஜா�: ஏ� உ� Aக�ைதH சி�/ைப) காணவ��ைல. 

ஸயY�: ம9ணா� எ�ைன இைறவ� பைட�தா�. ஆனா� ெந0/8 எ�ைன எ��7 
வ�டலா�. இதி� சி�/பத;* எ�ன இ0)கிற7. 

ஹ�ஜா�: நா2க4 ச ேதாசமாக இ0)கிேறாேம. 

ஸயY�: மன%த'கள%� உ4ள2க4 ஒேர மாதி�யாக இ�ைல. 

ஹ�ஜா�: ந
' எ=வாL ெகாைல ெச�ய/பட ேவ9B� என வ�0�8கிற
'. 

ஸயY�: ந
' வ�0�8கி�றவாேர ெச�. இைறவ� ம<7 ஆைணயாக> எ�ைன எ=வாL 
ெகாைல ெச�கி�RPேரா அ=வாேற இைறவ� மLைமய�� உ�ைம த9D/பா�. 

ஹ�ஜா�: உ�ைம நா� ம�ன%/பைத வ�0�ப மா1Cரா? 

ஸயY�: ம�ன%/8 அ�லா@வ�ட� ம1B� ேக1ேப�. ஒ0 ேபா7� உ�மிட� 
ம�ன%/8) ேக1க மா1ேட�. 

ஸயYைத) ெகாைல ெச�ய ஆய�தமா*மாL க1டைள ப�ற/ப��தா� ஹ�ஜா�. 
ஸயY� ஓதினா'. “வான2கைளO� ZமிையO� சி0ND�ேதான%� ப)க� எ� 

Aக�ைத� தி0/ப�ேன�. நா� V�ைமயானவ�. நா� A�லி� ஆேவ�. 
இைணைவ)கிறவ' அ�ேல�.|| (52) 

ஹ�ஜா�: அவர7 Aக�ைத கி/லா,)* மLப)கமாக� தி0/82க4. 

ஸயY�: “உ2க4 Aக2கைள எ2* தி0/ப��� அ�லா@ அ2* இ0)கிறா�.|| (53) 

ஹ�ஜா�: Aக�ைத நில�தி� ைவO2க4. 

ஸயY�: “அதிலி0 ேத உ2கைள நா� சி0ஷ;D�ேதா�. அத;ேக ம<9B� ெகா9B 
வ0ேவா�. அதி� இ0 ேத ம<9B� ஒ0 Aைற உ2கைள ெவள%யா)*ேவா�.|| (54) 

ஹ�ஜா�: கQ�ைத� 79D�7 வ�B2க4. 

ஸயY�: “ஏக இைறவைன� தவ�ர ேவL நாய� இ�ைல. அவேன இைணய��லாத 
ஏக�. Aஹ�ம7 நப� (ஸ�) அவ'க4 அவன7 அDயா0� தி0� Vத0� ஆவா'. 
இைறவா! என)*/ ப�ற* எவ' ம<7� அநியாhய� ெச�வத;* இவைன வ�1B 
ைவ)காேத யா அ�லா@.” 

சிறி7 ேநர�தி� ஸயY� இ/� Aஸ�யப�� ப�G�த இர�த�தா� த� ச��திர�ைத� 
ேதா��7) ெகா9டா� ஹ�ஜா�. (55) அவ' ெகா�ல/பட) காரண� இமா� 
ஸ�ஜா7ட� ெகா9D0 த ெதாட'ேப எ�பைத ஹ�ஜா� Eட 
வலிOL�திய�0 தா'. (56) 

ஸஹ
பா ஸ�ஜாதி�யா 



7�ப 7யர2கள%� ேபா7� வ�D,)* வழி ெத�யா7 ெந0)கDகளா� 
ேசாதி)க/பB� ேபா7� இைறய0ைளO� க0ைணையO� ேவ9D இ0கரேம தி/ 
ப�ரா'�தி/ப7 மன%த இய�ேபாB ஒ1Dயதா*�. 

இ=வாL த� ப�ரHசிைனகைள> உள) *Aற�கைள ச'வ வ�லைமO� ெகா9ட 
இைறவன%ட� சம'/ப��7 அவன7 க0ைண) கடலி� [�கி எQகி�ற 
ேபா7, சைள/8� சலி/8� த1Dய உ4ள2க4 அைமதிO� வ�GவாசA� 
அைடகி�றன. உLதிO� திடA� 8டமிட/பBகி�றன. 

மன%த உ4ள�7)* சிற த சKசீவ� ம1Bமி�றி நலிவைட த உ4ள�ைத/ 
ெபாழிவைடயH ெச�O� சிற த ஊ)கி ப�ரா'�தைனேய எ�ப7 உளவ�ய� நி8ண'க4 
ஏேகாப��7 அ2கீக��த உ9ைமயா*�. 

இ த மன%த இய�ைப இ�லா�> அவ�)* ேந'வழிைய) கா1ட,� அறிa1D/ 
பய�;Lவ�)க,� பய�பB�7கிற7. இ�லாமிய/ ெப�யா'க4 ம;L� வழிகா1Dய 
இமா�க4 ேபா�ேறா'> ப�ேவLப1ட தம7 ப�ரா'�தைனக4 இைரKGத�க4 
ம;L� ேதா�திர2க4 [லமாக ச�யான7� மிக� ெதள%வான7மான 

ஞான2கைளO� ந�ப�)ைககைளO� த�ைம/ ப��ெதாட' தவ'க()* வ�1BH 
ெச�L4ளன'. மன%த'கள7 சி)க�க()*� த
',� ேநா�க()* நிவாரண�O� 
அவ;றி� காண) கிைட)கி�றன. 

ஒ0 ப�ரபல சி தைனயாள' இ7 ப;றி இ=வாL எQ7கிறா': அ�லா@வ�� Vத' 
ஸ�ல�லாஹு அைலஹி வஆலிஹி ம;L� Vய இமா�க4 ஆகிேயா' தம7 
அறி, ம;L� ஆ�ம<க Rதியான மிகHசிற த ெபா)கிஷ2கைள ப�ரா'�தைனகள%� 

வDவ�� எம)* வ�1BH ெச�L4ளன'. 

இ த 7ஆ)கள%� ஏக�7வ�> இைறய�ய�> நப��7வ�> இமாம�> இ�லாமிய ஆ1சி 
Aைற> அைழ/8> ஒQ)க�>சிவ�� ச1ட�> மா')க நைடAைறக4. 
பழ)கவழ)க2க4 என இனேனார�ன அ�ச2க4 ப�ரதிபலி)கி�றன. ேம;Eறிய 
ப�ரா'�தைனக4 A�லி�கள7 சி தனா வள'Hசிய�I� ஆ�ம<க அப�வ�0�தி ய�I� 
ச[க> ப9பா1B;/ பய�;சிய�I� அள/ப�ய ப2கா;L� ச)தியாக வ�ள2*கி�றன. 
அவ;ைறH சிற/8ற/ 8� 7 ெகா4ளாத வைர A�லி� தன7 ஆ(ைமய�� 

AQைமைய அைட 7 ெகா4ள ADயா7.|| 

நா�காவ7 இமா� ஹ�ர� ெஸ��� ஆப�த
� அைலஹி�ஸலா� அவ'கள%� 

7ஆ)க4 அட2கிய ‘அ�-ஸஹ
பா அ�-ஸ�ஜாதி�யா| என அைழ)க/பB� 
ெதா*/8� இ த வைகயான 7ஆ)கள%� ேச' ததா*�. 

ஜவாஹி';| என/பB� ப�ரபல த/ஸYைர எQதிய அ@I� ஸு�னா அறிஞ0)* 
ஒ0 Aைற ‘*�’ஞானபYட�திலி0 7 ேம;பD ஸஹ
பா ஸ�ஜாதி�யாவ�� 

ப�ரதிெயா�L அ�/ப� ைவ)க/ப1ட7. 



அதைன வாசி�த ப��ன' அவ' ப��வ0மாL எQதினா': “என7 ைககள%� கிைட�த 
இ P� மிக/ ெபLமதி வா� த7. எ த PலிI� கிைட)காத அள, இ�லாமிய 
அறி, ஞான2கைள� த�னக�ேத ெகா9B4ள7. நப�யவ'கள%� *B�ப�தின�� 

உய�ய பார�ப�ய2கைளH ேச' த இ P� இ7 வைர காலA� எம)*) 
கிைட)காம; ேபான7 எம7 7ரதிNடமா*�. அைத நா� ஆ� 7 ேநா)*கி�ற 
ேபாெத�லா� மன%தனா� Eற AD த உய�ய வசன2கைள அதி� க9J;ேற�. 
இ=வள, அ;8தமான இ/8�தக�ைத என)*/ ப�சள%� தைம)காக இைறவ� 

த2க()* அதிசிற த Eலிைய� த0வா�.|| (57) 

ஸஹ
பா ஸ�ஜாதியா எ�� இ த 7ஆ)கள%� ெதா*/ப�� காண/பB� 7ஆ)க4 
சிலவ;றி� ெபய' அ1டவைணைய இ2* த0கிேறா�: 

1. இைற 8க�. 

2. நப�களா' ம;L� *B�ப�தின�� கீ'�தைன. 

3. அ'ைஷH Gம)*� மல)*கள%� 8கழார� 

4. நப�மா'கைள/ ப��ெதாட' ேதா0)* இைறய0ைள) ேகார�. 

5. தம)*� சீட'க()*� இைறய04 ேகார�. 

6. காைல> மாைல ப�ர�திேயக ப�ரா'�தைன. 

7. கவைல த0� நிக�HசிையH ெசவ�O;றா� 

8. த/பான *ண2க4 ம;L� ெக1ட ெசய�கள%� இ0 7 அ�லா@வ�ட� 
பா7கா/8� ேதட�. 

9. பாவம�ன%/8) ேகார�. 

10. இைறவன%ட� சரணாகதி அைடத�. 

11. ந�ல ADைவ) ேகார�. 

12. பாவ�ைத ஏ;றI� அதிலி0 7 ம<ள) ேகாரI�. 

13. ேதைவகைள நிைறேவ;ற) ேகார�. 

14. அநியாய)கார'கள%� ெதா�ைலக()* இல)கா*� ேபா7� அநியாய2கைள) 
காJ� ேபா7� அ�னா' ெச�த ப�ரா'�தைனக4. 

15. தம)* ேநா� அ�ல7 கவைல ஏ;ப1ட ேபா7 ஓதியைவ. 

16. தா� A�ன' ெசயத த/8க()* ம�ன%/8) ேகார�. 

17. ைஷ�தான%டமி0 7� அவன7 ஊசலா1ட2கள%� இ0 7� இைறவன%ட� 
பா7கா/8� ேதட� 

18. ஒ0 தட2க� அ�ல7 ஆப�7 ந
2கிய ேபா7� ேதைவக4 வ�ைரவ�� ைகEDய 
ேபா7� ஓதிய7. 

19. ந;*ண2கைள ேவ9D ஓதிய 7ஆ. 



20. கவைல த0� ஏ7� நிக� த ேபா7. 

21. ப�ரHசிைனக(� ெந0)கDக(� அதிக��த ேபா7. 

22. மைழ ேதD ஓதிய 7ஆ. 

23. ேதக Gக�ைத ேவ9டI� அ7 கிைட�தைம)* ந�றி EறI�. 

24. ெப;ேறா'க()காக) ேக1ட 7ஆ. 

25. ப�4ைளக()காக) ேக1ட7. 

26. அயலவ'க4 ம;L� ந9ப'க()காக. 

27. இைறவன%ட�மதி� த� அDைம�தன�ைதO� ப)தி வ�Gவாச�ைதO� 
ெவள%/பB�த�. 

28. இ�லாமிய ஆ1சிய�� காவல'க()காக. 

29. உணவ�� ெந0)கD ேதா�L� ேபா7. 

30. கடைன அைட/பத;* இைறOதவ�ைய நாட�. 

31. த=பா. 

32. தஹ�ஜ� ெதாQைகய�� ப�� ஓ7� 7ஆ. 

33. ந�ைமைய ேவ9Bத�. 

34. பாவமான கா�ய2கைள) காJ� ேபா7. 

35. மன நிைறவ�� ேபா7� உலகாைச) கார'கள%� கவைலைய) காJ� ேபா7�. 

36. இD மி�னலி� ேபா7. 

37. இைறய0()* ந�றி ELவ7. 

38. அ�லா@வ�� அDயா'க()* அவ'கள%� உ�ைமய�� தவL ெச�7 வ�1டா�. 

39. இைறய0(� ம�ன%/8� ேகாரI�. 

40. மரண� ப;றிய நிைன, அ�ல7 ெச�தி வ தா�. 

41. பாவ2கள%லி0 7 வ�Bதைல ேதட�. 

42. *'ஆைன ஓதி தமா� ெச�O� ேபா7. 

43. தைல/ ப�ைறைய) க9டா�. 

44. றமழா� ஆர�ப�)*� ேபா7. 

45. றமழா� ADO� ேபா7. 

46. ெப0நா4 ம;L� ஜு�ஆ தின2கள%�. 

47. அரபா தின�தி�. 

48. எதி�கள%� ]�Hசிகைள AறியD)க) ேகார�. 

49. ஹ� ெப0நா4. 



50. இைறயHச�ைத ெவள%/பB�த�. 

51. ம�றா1ட�. 

52. ம�றாD ம�ன%/8) ேகார�. 

53. பண�,� தா�ைமO�. 

54. 7�ப2கைள வ�ல)க) ேகார�. 

இமா� ஸ�ஜா� அவ'க4 ஓதி வ த 7ஆ)கள%� இ� ெதா*/8)* அர8> பாரசீக 
ெமாழிகள%� ப�ேவL வ��,ைரக4 எQத/ப1B4ளன. அ�லாமா ெஷ�) ஆகா 
8ஸு') ெத@ரான 
 தம7 ‘அ� தRஆ| (58)எ�� Pலி� 
அ�தைகய 70வ�ய'கியான2கள%� ெபய' வ�பர2கைள) *றி/ப�1B4ளா'. 

றிஸால�7� ஹுE) 

இமா� ஸ�ஜா� அைலஹி�ஸலா� அவ'கள7 சி தைனகள%� ேதா�றிய மிக 
A)கியமான ஒ0 ெதா*/8‘றிஸால�7� ஹுE)| என/பB� கடைமக4 ப;றிய 
வ�ள)கமா*�. ஷ
யா)கள%� பைழய கிர த2கள%� இ7 ப;றி) 
Eற/ப1B4ள7. ‘7ஹ8� உE�| எ�� கிர த�தி� ேம;பD றிஸால�7� 
ஹுE) AழைமயாகH; ேச'�7) ெகா4ள/ப1B4ள7. ம�லா ய@Q0ஹு� 
ஃபகீ@|> ஹிஸா�| ம;L� ஆமால< | கிர த2கள%I� றிஸால�தி� G0)க� 
காண/பBகிற7. (59) அதி� சில ப*திகைள இ2* த0கிேறா�: 

அ�லா@வ�� ம<தான கடைம:இைறவ� ம<தான கடைம அவைன வண2கி 
வழிபBவ7� இைணைவ)காதி0/ப7� ஆ*�. உள� V�ைமேயாB அவ;ைற 
நிைறேவ;L� ேபா7 உம7 இ�ைம, மLைம வ�டய2கைள சிற/பா)கி� த0வா�. 

ந/�: ந/� ம<தான கடைம அைத இைறவ�)* அDபண�ய ைவ�தலா*�. 

நா,: நா, ம<தான கடைம ெக1ட ேபHGகள%லி0 7 பா7கா�த�. ந�லேத ேபச 
அதைன/ பழ)கி) ெகா4ள�. ப�ரேயாசனம;ற ேபHG)கள%� இ0 7 
தவ�'�த�> மன%த'கைள/ ப;றி ந�லைதேய ேபச�. 

கா7: 8ற� ேபச) ேக1பதிலி0 7 பா7கா�த� ம;L� ஹராமானவ;ைறH 
ெசவ�மB)கா7 தB�த�. 

க9: ஹராமானவ;ைற ேநா)கா7 தவ�'�7) ெகா4ளI� பா')*� வ�டய2களா� 
பD/ப�ைன ெபறI�. 

ைகக4: ஹலா� அ�லாத எைதO� ெதாடா7 பா7கா�த�. 

கா�: ஹராமான இட2க()*/ பயண� ெச�யாேத. ஸிரா�7� A�தகீ� 
பால�தி� அ)கா�கைள) ெகா9B நட)*� ேபா7 நB2கி நரக) கிட2கி� வ�ழாம� 
பா7கா�7) ெகா4ள�. 

வய�L: பசி ந
2கியத� ப�� சா/ப�டாேத. ஹராமானவ;ைற) ெகா1B� இடமாக 
ஆ)கி) ெகா4ளாேத. 



அ=ர�: ெக1ட நட�ைத ம;L� வ�பசார�தி� இ0 7 பா7கா�7) ெகா4. 
மன%த'கள%� க9கள%� இ0 7 மைற�7) ெகா4. 

ெதாQைக: இ7 இைறவ� A� ஆஜராவதா*�. வ�லைம மி)க அ�லா@வ�� 

A� அட)கமான> பண�வான அDைமய�� ேதா;ற�தி� நி�L ெகா4. உ� 

உ4ள�தா� அவைன) காண Aய;சி ெச�. மிகH சிற த Aைறய�� அதைன 

நிைறேவ;L. 

ஹ�: இ7 அ�லா@வ�� வ 
1B)*H ெச�வதா*�. பாவ2கைள) கைள 7 வ�1B 
அவ� ப)க� ஓDH ெச�வதா*�. உ� கடைமகள%� ஒ�L அ7. உ� பாவ2க4 
ம�ன%)க/ பBவத;*H சிற த வழி. 

ேநா�8: இ7 உம7 நா,> கா7> க9> வய�L> அ=ர� எ�பவ;றி� ம<7 இைறவ� 

இ1ட ஒ0 திைர. இத� [ல� நரக ெந0/ப�லி0 7 உ�ைன/ பா7கா�7) 
ெகா4ளலா�. ேநா�ைப வ�Bவ7 ேம;Eறிய திைரைய) கிழி�7 வ�Bவதா*�. 

ஸதகா: இைறவ� A�ன%ைலய�� உ�ன%டA4ள ேசமி/8 இ7 தா�. இ த 
ேசமி/8)* அ�தா1சி ேதைவய��ைல. இைதH ச�யாக/ 8� 7 ெகா4வ 
ராய�� 

பகிர2கமாக ந�ெகாைட ெச�வைத வ�ட மைறவாகேவ வழ2க Aய;சி/பY'. 
இ�ைமய�� 7�ப2கள%� இ0 7� ேநா�கள%� இ0 7� உ�ைன) கா/பா;Lவ7 
த'ம�. மLைமய�� நரக�திலி0 7 பா7கா)*�. 

ஆசி�ய': அவ0)* ம�யாைத ெச�. அவ' A�ன%ைலய�� ஒQ)க� ேபJ. அவர7 
ேபHைச அைமதியாகH ெசவ�மB. அவர7 *ரைல வ�ட உ� *ரைல உய'�தாேத. 
அவ�ட� யா0� ேக4வ� ேக1டா� ந
 அத;*/ பதி� ெசா�லாேத. அவ' 
A�ன%ைலய�� ஏைனேயா0ட� கைத)காேத. அவ�ட� ம;றவ' *ைறகைள) Eற 
A;படாேத. அவர7 *ைறகைள யா0� உ�ன%ட� Eற A;ப1டா� அவர7 
ெகௗரவ�ைத/ பா7கா/ப7 உன7 கடைம எ�பைத மறவாேத. அவ�ட� த/8) 
க9டா� மைற�7 வ�B. அவைர/ ப;றி ந�லவ;ைற/ பர/8. அவர7 எதி�க(ட� 

சகவாச� ெகா4ளாேத. அவர7 ந9ப'கைள/ பைகயாேத. இ�தைகய ந�னட�ைத 
உ�மிடமி0//p� ந
' மன%த'க()காகவ�றி அ�லா@,)காகேவ க�வ� க;றா� 
எ�பத;* மல)*க4 சா1சிகளாக இ0/பா'க4. 

சிNய': இைறவ� உம)* அறி, ஞான�ைத� த 7 அ� மாணவ'க()* 
அவ;ைற/ 8க1B� ெபாL/ைப உம)* வழ2கிய�0)கிறா�. எனேவ ந�ல 
Aைறய�� அறி, 8க1D அவ'க4 ம<7 க0ைணேயாB நட 7ெகா9டா� அ�லா@ 

உ� ம<7 ேமI� அ04 8�வா�. ச�யான Aைறய�� ம)க(ட� உ� அறிைவ/ 
பகி' 7 ெகா4ளாவ�D�> ம)க4 ம<7 இர)க� ெகா9B அவ'கைள ந�வழி)* 
இ1BH ெச�லாவ�D� அ�லா@ உ� ம<7 ெசாறி ;த பா)கிய2கைள� தி0�ப�/ 
ெப;L) ெகா4வா�. 



வா�)ைக� 7ைண: உம7 வா�)ைக� 7ைணைய உம)* நி�மதியான7� 
�திரமான7மான வா�,)* வசதியாக ஏ;பாB ெச�7 த 74ளா�. இ7 இைறவ� 

அள%�த ெப0� ஆசீ'வாத� எ�பைத மறவாேத. அவ0ட� அ�ல7 அவ(ட� 

க9ண�யமாக,� கன%ேவாB� கா�யமா;L. 

தா�: உ�ைன) க;ப�தி� Gம தவ'. இர�த�ைத/ பாலாக ஊ1Dயவ'. த� 

உடலாI� உ4ள�தாI� உ� வள'Hசிய�� ப2ேக;றவ'. தா� பசிய�� வாDய 
வ9ண� உ� வய�;ைற நிர/ப Aய;சி�தவ'. த� தாக�ைத/ ெபா01பB�தா7 
உ� தாக�ைத� த
';ததவ'. பைழயைத அண� 7ெகா9B உன)ெகன/ 8�தாைட 
அண�வ��தவ'. ெவய�ைல� தா� வா2கி) ெகா9B உன)* நிழ� த தவ'. ந
 
V2*வத;காக வ�ழி�தி0 தவ'. ]1Dலி0 7� *ள%�லி0 7� கா�7 உன)*/ 
பண�வ�ைட 8� தவ'. ந
' எ த அள,)* அவ0)*) கடைம/ப1டவ' எ�பைத 
நிைன�7/ பா'. ஏேதா இைறய0ளா� வள' 7 ெப�யவராகி வ�1ட ப�ற* அவைள 
மற 7 வ�Bவதா? 

த ைத: உ� ப�ற/8)*/ ப��னண�. அவ��ேற� ந
' இ�ைல. உம)*) கிைட)*� 
சிற/8க()* [லேம அவ' தா�. இைறவ�)* ந�றி ெசா�. த ைத)* ந�றி 
மறவாேத. 

ப�4ைள: ப�4ைளக4 உ�ன%லி0 7 வ தவ'க4. அவ'கள7 நல�� த
2*� 
உ�ேமாB ெதாட'8ைடயைவ எ�பைத மற 7 வ�டாேத. இைறவழிய�� அவ'கைள/ 
பய�;Lவ�/ப7 உன7 ெபாL/8. இைற க1டைளைய/ ேபண� நட)க/ ேபாதி/ப7� 
உ� கடைம. அவ'க4 ந�ல7 ெச�கி�ற ேபா7 ப�G ெகாB�7 ஊ)*வ�)க 
ேவ9B�. ெக1ட7 ெச�தா� த9D�7� தB�7வ�ட ேவ9B�. 

சேகாதர�: சேகாதர'க4 உம7 7ைணO� ெகௗரவA� ச)திO� ஆவ'. 
இைறவ�)* மாL ெச�வத;* அவ�� உதவ�ைய நாடாேத. எதி�)* A�னா� 
சேகாதரைன) ைகவ�டாேத. அவ0)* ந�ைமேய நாB. த/8H ெச�தா� த1D) 
ெகாB)காேத. 

அய�வ 
1டா�: அவ� இ�லாத இட�தி� அவன7 உ�ைமகைள/ ேபJ. அவ� 

இ0)கி�ற ேபா7 ம�யாைதைய/ ேபJ. அநியாயய� ெச�ய/ப1டவராய�� 

உதவ�)கர� ந
1B> அவ' *ைறகைள ெவள%/பB�தாேத. ேதைவ/பB� ேபா7 
அவ0)* ந;ேபாதைன ெச�. கNட�தி� ேபா7 உதவ� ெச�. தவL ெச�தா� 
ம�ன%�7 வ�B. அவேராB ெப0  த�ைமேயாB நட 7 ெகா4. 

ந9ப': நியாயA� ந18� பாரா1B. உ�ைன அவ� மதி/ப7 ேபா� அவ�)*� 
மதி/8) ெகாB. அவ�)*� ெதா�ைலயாக இ0)காம� அைட)கலமாக இ0. 

பண�: ஹலா� அ�லாத பண�ைத� ெதாடாேத. ஹலா� அ�லாத வழிய�� ெசல, 
ெச�யாேத. எ/ேபா7� அ�லா@ைவ/ பய 7 ெகா4. உேலாப��தன� 
7�ப�ைதேய த0�. 



கட� ேக1பவ': கட� ேக1பவ0)* உ�மிட� இ0 தா� ெகாB�7 வ�B. 
இ�லாவ�1டா� ந�ல வா'�ைதகளா� உபச�/8H ெச�. மL�7/ ேபசாம� 
மதி/பள%/பY'. 

ஆேலாசைன ேக1பவ': அவ' ஆேலாசைன ெபற வ�0�8� வ�டய� ப;றி ந�* 
ெத�O� என%� அவ0)* வழிகா1B. ெத�யா7 வ�1டா� ந�* ெத� த 
ஒ0வ�ட�தி� அ�/ப� ைவ�7 வ�B. 

ெப�யவ': உ�ைன வ�ட வயதி� [�தவ'> ெப�யவ'> உ�ைன வ�ட அதிக கால� 
A�லிமாக இ0 தவ' எ�பத;காக ம�யாைத ெச�. இ�ைச ெகாB)காேத. 
அவ0)* A�னா� நட)காேத. *L)கிடாேத. 

சிறியவ': இர)க� கா1B. ெசா�லி) ெகாB. ம�ன%/8) ெகாB. த/ைப 
ெவள%/பB�தா7 மைற�7 வ�B. உதவ� ெச�. 

மகி�Hசி த0பவ': இவ0)காக Aதலி� அ�லா@,)* ந�றி EL. ப�ற* 
இவ0)*� ந�றி ெசா�. 

ெதா�ைல த0பவ': ம�ன%�7 வ�B. ம�ன%/பா� அவ' ைத�ய� அைடO� 
ேபாலி0 தா� அவ0)*/ ெபா0�தமான மா;L நடவD)ைகையH ெச�7 
வ�B. ‘அநியாய� ெச�ய/ப1ட ப�ற* அத;*/ ப�கார நடவD)ைக 
ேம;ெகா4பவ0)* அ7 த/ப�ல| எ�ற அ'�த� ெதான%)*� *'ஆ� வா)கியேம 
இ0)கிற7. (ஷூரா:41) 

சமய�தவ': அவ'கள7 நல�)காக உள/ Z'வமாக/ ப�ரா'�தைன ெச�. அவ'கள7 
7'நட�ைத)காக ெவL�7H ெச�லாேத. க0ைண கா1B. ந;கா�ய�7)* ந�றி 
பாரா1B. உ�னா� அவ'க()*� 7�ப� வ�ைளய) Eடா7. ந
' உம)* 
வ�0�8பவ;ைற அவ0)காக,� வ�0�8. ந
' ெவL/பவ;ைற அவ0)காக,� 
ெவL)க ேவ9B�. ெப�யவ'கைள உ� ெப;ேறா'கைள/ ேபால,� 
இைளயவ'கைள உ� சேகாதர'களாக,� Aதி' த ெப9கைள உ� தாயாக,� 
*ழ ைதகைள உ� ெச�வ2களாக,� ேபா;றி மதி/8) ெகாB. 

மைற,: 

த� வா�நாைள ெசா�ெலாணா� 7யர2க()*� ெதா�ைலக()*� ம�திய�� 
கழி�த அ�னா' ஹி.95 Aஹ'ர�25 அ�L ஷஹ
தா)க/ ப1டா'க4. அ/ேபா7 
அவ0)* வய7 57. அ/ேபாைதய உைமயா ஆ1சியாள' வல<தி� க1டைள/பD 
அவர7 சேகாதர� ஹிஷா� த திரமாக இமாA)* நK]1Dனா�. (60) 

அ�னா�� 8ன%த ஜனாஸா மத
னாவ�� ஜ�ன�7� பகீய�� இமா� ஹஸ�ைடய 
அட)க�தல�7)*/ ப)க�தி� ந�லட)க� ெச�ய/ப1ட7. 

பர�த)கி� கவ�ைதய�� சில ப*திக4: 



இவைர யாெர�L ேக1பவேன! இேதா வ�ள)*கிேற� ேக4. ெகாைடO� உபச�/8� 
அைட)கல� ேதDய7 அவ�ட�தி� தா�. 

அவர7 கா� �ப�ச�ைத இ த ஹிஜா� Zமிேய அறிO�. ம�ஜி7� ஹராA� 
ஏைனய இட2க(� அவைர ந�* ெத� 7 ைவ�74ளன. 

மன%த'கள%� மிகH சிேரNடமானவ�� ப�4ைள இவ'. V�ைமO� 8ன%தA� மி)க/ 
ேபரறிஞ'. 

இைறவ� எவ' ம<7 ஸலவா� ெசா�கிறாேனா அ த அஹம7 நப� இவ�� த ைத. 

இவ' ெபய' அல< . அ�லா@வ�� Vத�� ேபர/ ப�4ைள. இைறவன%� 

வழிகா1டைலH Gம தவ'. ம)க4 அவ�டமி0 7 வழிகா1டைல/ ெபLகி�றன'. 

ெப0� ஷஹ
7களான ஜஃப'> ஹ�ஸா ேபா�ேறா�� வா�G இவ'. 

இவர7 தாயா' ெப9கள%� தைலவ� பா�திமா. வ 
ர�7)* மLெபயரான அல<  இவர7 
த ைத. 

*ைறஷிக4 இவைர/ பா'�தாேலா எ�லா சிற/8க(� இவ'கள%ட�தி� தா� 

ெச�றைடகி�றன எ�பைத/ 8� 7 ெகா4வ'. 

இ7 யா' எ�L ந
' ேக1பதா� அவ0)*4ள 8கQ� ம�யாைதO� *ைற 7வ�ட/ 
ேபாவதி�ைல. ந
 வ�0�பா வ�1டாI� அர8க()*� அஜ�க()*� அவைர ந�* 
ெத�O�. 

உம)*� ெத�யாவ�1டா� இவ' தா� பா�திமாவ�� ெச�வ�. அவ�� பா1டனா�� 
தா� நப��7வேம A;L/ ெப;ற7. 

அவ'கைள உவ/ப7 வ�Gவாசெமன,� ெவL/ப7 இைறமL/8 என,� அவ'கைள 
அ9Dய�0/ப7 ம<1சி)* வழிெயன,� ேபா;ற/ ப1டவ'க4. 

எ�லா/ ேபHG)கள%� ஆர�ப�திI� AதலிI� அ�லா@ைவ/ 8க� த ப�� 

இவ'க4 ம<7 ஸலவா� ெசா�ல/பBகிற7. 

த)வா உைடயவ'க()* அவ'க4 தா� தைலவ'க4. Zமிய�� அதி சிற தவ'க4 
யா' எ�L ேக1டா� இவ'கைள� தா� கா1Bவா'க4. 

அ�லா@ைவ அறி தவ' இவ'கள%� சிற/ைப� ெத� 7 ெகா9டன'. இவ'கள%� 

வ 
1D� இ0 7 தாேன உலகேம த
ைன) க;L) ெகா9ட7. 

அவர7 பா1டனா0ட� ப�ைர) க9டவ' அவர7 ப�தா அல< . ஷிஃப�� தன%�தவ'. 
உஹதி� ேபா�1டவ'. க த)கி�>ம)கா ெவ;றிய�� பள%Hசி1டவ'. 

க�ப0� ஹுைன�� *ைறழா,� இவர7 பா1ட� அல<ய�� வ 
ர�7)*H 
சா�Lக4. 

இவர7 Aக�தி� ேஜாதியா� க0)கி01B� பகலாகி வ�B�. 



நாண�தா� அவ' க9க4 கீ� ேநா)கிய�0)*�. அவ' ம<7 ெகா9ட ப)தியா� 
ம)கள%� க9க4 கீ� ேநா)கிய�0)*�. யாேராB அவ' கைத�தாI� அவ' 
Aக�தி� 8�னைக தவQ�. 

பர�த)கி� ந
9ட கவ�ைதய�� சில அDகைளேய தமி� உைர நைடய�� த ேதா�. 
இமாமி� சிற/8)க4 ப;றி பர�த) ெசா�ன7 ெவL� ஓ�0 7ள%கேள. அ�னா�� 

த)வா,� பண�,� மன%தாப�மானA� இைறவண)கA� வழிகா1டI� அ�8� 
இர)கA� உ9ைமO� வ 
ரA� ப1ட 7�ப2க(� ெபாLைமO� என 

எ=வளெவ�L வ�ப�/ப7. 

அ�லா@ நம)* வழிகா1Bவானாக. 

அD)*றி/8க4 

(1)ெஷ�) AபY�> மஸா0N ஷ
யா> ப.34 (ஹி.1315) 

(2)உஸூI� காபY> பா.1> ப.467. (ஆE�தி பதி/8) 

(3)ஆல இ�ரா�:134 

(4)ெஷ�) AபY�> இ'ஷா�> ப.240 (ஆE�தி பதி/8) 

(5)ெஷ�) ஸV)> ஆமால<> ப.133 (பைழய பதி/8) 

(6)இ'ஷா�> ப.242 

(7)இ/�� ஜ=ஸY > த�கிர�7� கவா�> ப.184 

(8)இ'ஷா�> ப.238 

(9)ெஷ�) ஸV)> ஹிஸா�> ப.517 

(10)ெப0� ப�ரAக'க4 த�ைம/ பாB� கவ�ஞ'க()* இ=வாL ப�G வழ2*வ7 
மர8. 

(11)ெஸ�ய� Ahதழாவ�� ஆமால<ய�� இ0 7 ெதா*)க/ப1ட7. பா.1> ப.69. 

(12)த/RஸY > இ@திஜா�> ப.166> நஜ/ ஹி.1350. 

(13)ஸூரா அ� ஸும':42 

(14)இ/� தாa�> Iஹூஃ/> ப.144> ஹி.1317 

(15)த�கிர�7� கவா�> ப.149. 

(16)ஸூரா அ� ]ரா:23 

(17)ஸூரா அ� இ�ரா:26 

(18)ஸூரா அ� அ�பா�: 40 

(19)ஸூரா அ� அ@ஸா/: 33 

(20)தபRஸY > இ@திஜா�> ப.167> நஜ/ ஹி.1350. 

(21)பஹாயY> காமில> பா.2> ப.300 



(22)Aஹ�தி� *�ம<> ந/ஸு� ம@[�> ப.284 

(23)யாைன வ0ட� 25இ� நப�களா�� ைககளா� ஹஜ0� அ�வ� ெபா0�த/ப1ட 
வரலாL க;றிய சாைட. 

(24)இ7 மிஃறாைஜ) *றி)கிற7. 

(25)காமி�> பா.2> ப.300 

(26)ேம.*. பா.2> ப.300-302 G0)க�. 

(27)இ'ஷா�> ப.226 

(28)த�கிர�7� கவா�> ப.183. 

(29)தப)கா�> பா.5> ப.157 -ெல�ட� பதி/8. 

(30)Iஹூ/> ப.128> ஹி.1317 

(31)அ� காபY> பா.7. ப.56 

(32)இ/� அஸY '> காமி�> பா.4> ப.103. 

(33)இ/� கத
'> அ�ப�தாய�7 அ�ன%ஹாயா> பா.8> ப.221 

(34)இ/� அஸY '> காமி�> பா.4> ப.130 

(35)ஸு`�த
, தாR*� *லபா> ப.212> ஹி.1383 

(36)இ/� அஸY '> காமி�, பா.4. ப.348 Aத�. 

(37)ேம.*. ப.521-522 

(38)ேம.*. ப.587 

(39)அ� காபY> பா.5> ப.344 

(40)த�கிர�7� கவா�> ப.183 

(41)தாR*� *லபா> ப.223 

(42)தபR. தR)> பா.8> ப.1178> ல9ட�. 

(43)இ/� ஷ@' ஆ]/> மனாகி/> பா.3> ப.311> நஜ/. 

(44)அ� இ@திஜா�> ப.171> நஜ/ ஹி.1350 

(45)இ/� அப�� ஹத
�> ஷர@ ந@ஜு� பலாஹா> பா.4> ப.104 (20 பாகA4ள பதி/8) 

(46)ெஷ�) VஸY > றிஜா�> ப.81 Aத�. 

(47)கNஷ
> றிஜா�> ப.119, மஷஹ� ப�கைல) கழக�. 

(48)ேம.*. ப.485 

(49)மனாகி/> பா.3> ப.311 



(50)ஸஈ� எ�றா� அதி'Nடசாலி> ஜபY' எ�றா� இைண/பவ' எ�L ெபா04. இழி, 
பB�7வத;காக ஷகீ -7ரதி';Nட� ப�D�தவ'> கஸY ' -உைட/பவ' என ஹ�ஜா� 
ஸயYைத அைழ�தா'. 

(51)கNஷ
> ப.119 

(52)ஸூறா அ� அ�ஆ�: 79 

(53)ஸூறா அ� பகறா:115 

(54)ஸூறா தாஹா: 55 

(55)ற=ழா�7� ஜ�னா�> பைழய இர9டா� பதி/8> ப.310> G0)க�. 

(56)கNஷ
> ப.119 

(57)ஆE�தி�� பதி/ப�� ெவள%வ த பாரசீக ெமாழிெபய'/ப�� இbதிய�� 
பா')க,�. 

(58)அ� தRயா> பா.13> ப.345 Aத�. 

(59)இ/� ஷுஃபா (ஹி.4� P;றா9B ஷ
யா அறிஞ')> 7ஹ8� உE�> ப.255> ம� 

லா ய@Q0ஹு� பகீ@> பா.2>ப.618> ஹிஸா�> ப.564> ஆமால<  ப.221. 

(60)மனாகி/> பா.3> ப.311 


