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ப�ற�� 

ஹி�� நா�கா� ஆ�� (1) ஷஃபா� மாத� "�றா� நா# அல$ , பா%திமா 
த�பதிகள�� இர�டா� (ழ*ைத ஜனனமாகிய-, வஹிய�ன-� வ�லாய%தின-� 
வ ./01 இ�ெனா3 தாரைக உதயமாகிய-. 

(ழ*ைத ப�ற*த ெச6திைய7 ேக/ட நப�யவ�க# அல$ , பா%திமா த�பதிய�ன�� 
வ ./�7( வ�ைர*- வ*தா�க#. த� (ழ*ைதைய% த3மா9 அ�மா (2) வ�ட� 
ேக/டா�. ெவ#ைள நிற� �டைவய�1 (ழ*ைதைய: ;<றி அ�ணலா�� அ3ைம7 
கர>கள�1 ஒ�பைட%தா� அ�மா. (ழ*ைதைய7 கரேம*திய 
அ�ணலா�; (ழ*ைதய�� வல- காதி1 அதா@� இட7காதி1 இகாம%-� 
Aறினா�க#, (3) 

ப�ற*- ஏC நா/க# கட*தன. ஹ�ர% ஜி�D1, நப�கள�ட� வ*தா�. “உ>கE7( 
அ1லாF ஸலா� ெசா�னா�. "ஸாG7( ஹாH� இ3*தவா9 உம7( அல$  
இ37கிறா�. எனேவ (ழ*ைத7( ஹாHன�� ப�#ைளய�� ெபயைர இ�வ .ராக. 
அ�ப�#ைள7( ஷுைப� (4) என� ெபய�. அரப�ய�1 ஹுைஸ� என� ெபா3# 
ப��.” எ�றா�க#. அJவாேற ெபய�ட�ப/ட-. (5) 

ஹஸர% பா%திமா அ�ைனயா�, த� (ழ*ைதகE7( ஏழா� நாள�1 அகீ7கா 
ெகா�%தா�. (6) L0ைய சிைர%- அத� பார%-7( தான� வழ>கினா�. (7) 

அ�ணலா3ட� 

ஹி.4 இ1 இமா� ஹுைஸ� ப�ற*தா�. அதிலி3*- ஆ9 வ3ட>கE� சில 
மாத>கE� கழிய நப�யவ�க# காலமானா�க#. அ-வைரய�1 ப1ேவ9 
ச*த��ப>கள�1 ஹுைஸ� ம$தான தம- அ�ைபM� க�சைனையM� 
ெவள��ப�%தினா�க#. ம7கE7( "�றாவ- இமாமி� மகிைமகைள: ;/07 
கா/0னா�க#. 

ஸ1மா@1 பா�ஸN  (றழி) A9கி�றா�: “ஒ3 Lைற நப�யவ�க# (ழ*ைத 
ஹுைஸைன ம0ய�லம�%தி L%தமி/டவா9 இ�ப0: ெசா�னா�க#: “ந. ஒ3 
தைலவ�. தைலவ�� �த1வ�, தைலவ�கE7(% த*ைத. இமாமி� மக�. 
இமா�கள�� த*ைத. ந.� ஒ3 ஹு�ஜ%. ஏைனய ஹு�ஜ%-கள�� ப�தா. உம- 
பர�பைரய�1 ஒ�ப- ேப� உள�. ஒ�பதாமவ� தா� காஇ� (மFதி) ஆவா�. (8) 

அன� இ�@ மாலி7 அறிவ�7கிறா�: “உ>க# வ ./டா�1 தா>க# யாைர அதிக� 
வ�3��கிற.�க#? என ெப3மானா�ட� வ�னவ�ப/ட ேபா-, ஹஸ@� 



ஹுைஸ@� (9) எ�றா�க#. “எ� (ழ*ைதகைள இ>ேக அ@��எ�பா� 
பா%திமாவ�ட�. அJவ�3வைரM� த� ெநOேசா� அைன%- L%தமைழ 
ெபாழிவா�க#. (10) 

அP ஹுைரரா அறிவ�7கிறா�: “ஹஸைன ஒ3 ேதாள�Q� ஹுைஸைன ம<ைறய 
ேதாள�Q� ;ம*தவராக,அவ�கைள மாறி மாறி7 ெகாOசிய வ�ண� நாமி3*த 
ப7கமாக வ*த அ�ணலா� ெசா�னா�க#: “இவ�க# இ3வைரM� ேநசி�பவ� 
எ�ைன ேநசி7கிறா�. இவ�கைள7 ேகாப�%தவ� எ�ைன7 ேகாப�7கிறா�. (11) 

நப�யவ�கE7(� இமா� ஹுைஸ@7(மிைடய�1 இ3*த ஆ%ம$க ம<9� 
ெத6வ .க% ெதாட�ைபM� அத� சிற�ைபM� ப��வ3� சி�னO சி9 நப�ெமாழி 
ெசJவேன வ�ள7(கிற-. “ஹுைஸ� எ�ன�லி3*- உ#ளவ�. நா� 
ஹுைஸன�லி3*- உ#ளவ�. (12) 

த*ைதMட� 

இமா� ஹுைஸ� ஆ9 வ3ட>கேள அ�ணலாேரா� அ�0 வாR*தா�. த� 
த*ைதயா3ட� L�ப- வ3ட>க# வாR*தா�. ந.திேயா�� நியாய%ேதா�� ஆ/சி 
நட%தியவ� அவ� த*ைத. S6ைமMட@� இைறய0பண�தQட@� வாR*தவ�. 
அ1லாFைவ% தவ�ர எைதM� காணாதவ�. எைதM� ேவ�டாதவ�. அவ�� 
கிலாப%ைத� பறி%ெத�%த ேபாதி1 ம/�ம�றி, அவ� கல$பாகவ�3*த கால%திQ� 
நிலவ�ய TRநிைலக# அவைர அைமதியாக வாழ வ�டவ�1ைல. 

இ*த7 க�ைமயான ேசாதைன நிைற*த காலக/ட>கள�1 உ#ள%தாQ� 
உண�வாQ� த� த*ைதயா�� க/டைளகE7(� L<றிQ� பண�*தவராக இமா� 
ஹுைஸ� வாR*தா�. ெவள��பைடய�லான கிலாப%ைத இமா� அல$  ஏ<9 நடா%திய 
காலக/ட%தி1, ஹுைஸ@� அவர- சேகாதரைன� ேபா�ேற தியாக உண�Gட� 
ேபாரா�� ேபாராள�யாக வ�ள>கினா�. இ�லா%தி� இல/சிய>க# நிைறேவற 
த�மாலான அைன%ைதM� நிைறேவ<றினா�. சி�பN�, ஜம1, நFரவா� ேபா�கள�1 
ெப3� ப>ேக<றா�. (13) 

தம- த*ைத அம$31 Lஃமின .� அைலஹி� ஸலா� ப7க� எ�ேபா-� நி�9 
ேதா#ெகா�%தா�. அவ�� கிலாப%ைத வOசி%ேதாைர சில ேநர>கள�1 
பகிர>கமாகG� சா0னா�. 

உம�� கிலாப%தி1 ஒ3நா# ம�ஜி-7(# Uைழ*தா� ஹுைஸ�. கல$பா மி�ப�1 
அம�*- உைரயா<றி7 ெகா�03*தா�. இைறSத�� மி�ப�1 ஏறிய 
இமா�, “எ>க# த*ைதய�� மி�ப�1 இ3*- இற>கி: ெச1Q>க#என உர7க: 
ெசா�னா�. (14) 

சேகாதர@ட�; 

ஹ�ர% அல$  ஷஹ.தானைத% ெதாட�*- அ�னா�� வஸி6ய%தி� ப0M� 
நப�களா�� வழிகா/டலி� ேப�Q� L�லி�கள�� இமாம%, இமா� ஹஸன�ட� 



வ*த-. இமா� ஹஸன�� வழிகா/டைல ஏ<ப- அைனவ37(� கடைமயாகிய-. 
வஹிய�� ம0ய�1 த� சேகாதர3ட� ப�ற*- வள�*த ஹுைஸ�, சேகாதரன�� 
இைணப��யாத ேதாழராக% திகR*தா�க#. 

L�லி� உ�ம%தி� நல� க3தி இமா� ஹஸ�, Lஆவ�யாவ�� சமாதான%-7( 
இண>கிய ேபா-� அJவழிய�1 ப1ேவ9 இ�ைசகைளM� -�ப>கைளM� 
அ@பவ�%த ேபா-� த� சேகாதர@டேனேய நி�றா�. 

த� சேகாதர� L�லி�கள�� நல@7காகேவ சமாதான� ெச6- ெகா�டா� 
எ�பைத ஹுைஸ� அறி*தி3*தா�. அதனா1 அதைன அ>கீக�%தா�. 

ஒ3 Lைற இமா� ஹஸ�, ஹுைஸ� இ3வ3� அம�*தி3*த ஒ3 சைபய�1 
இமா� ஹஸைனM� இமா� அல$ையM� பழி%-� ேபசினா� Lஆவ�யா. இதைன% 
தா>கி7 ெகா#ள L0யாத இமா� ஹுைஸ� Lஆவ�யாG7(� பதி1 ெசா1ல 
எC*த ேபா-, அைமதியாக இ37(மா9 இமா� ஹஸ� சாைட 
கா/டேவ,சேகாதரன�� ெசா1ைல ேய<9 உ/கா�*- ெகா�டா�. ப��ன� இமா� 
ஹஸ� தாமாகேவ எC*- Lஆவ�யாG7( வாயைட%-� ேபா(� வ�த%தி1 
பதிலள�%தா�. (15) 

Lஆவ�யாவ�� கால%தி1 

இமா� ஹஸன�� மைறG7(� ப��ன� இைறவ@ைடய தி/ட�ப0M� 
நப�யவ�கள- வழிகா/டலி� ப0M� இமா� அல$ய�� வஸி6ய% ப�ரகாரL� இமா� 
ஹுைஸ� அ�%த இமாமாகினா�. 

அ�ேபா- Lஆவ�யாவ�� ஆ/சி நிலவ�ய-. இ�லாமிய உ�ம%தி� அதிகார%ைத7 
ைகய�ேல*திய�3*த Lஆவ�யாவ�� ெசய1க# அ*த உ�ம%தி� 
அ0�பைடகைளேய சிதற0�பதாக: காண�ப/டன. சீ�ேகடான இ*த அரசி� 
ெசய<பா�க#, இமா� ஹுைஸைன ஆ%திர� ெகா#ள: ெச6தன. மி7க 
மனேவதைனயைட*தாQ� அத<ெகதிராக7 கிள�*ெதC*- ேபா�/� 
Lஆவ�யாைவ கிலாப%திலி3*- -ர%திய07க� ேபாதிய பல� இ37கவ�1ைல. 
இமா� ஹஸ@ைடய கால%தி1 காண�ப/ட நிைலைமகேள ெதாட�*-� நிலவ� 
வ*தன. 

தம- க3%-7கைள� பகிர>கமாக எ�%-ைர%- ம7கைள% திர/0 உைமயா 
ஆ/சிைய7 கைல7க Lய<சி%தா1,எ-G� Lைறயாக: ெச6வத<கிைடய�1 தா� 
ெகா1ல� ப�ேவா� எ�பைத இமா� மிக ந�றாகேவ அ<*தி3*தா�க#. எைதM� 
சாதி7கா- ெவ9மேன ெகா1ல�ப�வைத வ�3�பாத இமா�, எ1லா 
ேநாவ�ைனகைளM� தா>கி7 ெகா�� த� சேகாதரைன� ேபா�9 ெப9ைமக 
கா%தா�க#. 



என�@� ஆ>கா>( மிக% ேதைவ�ப/ட இட>கள�1 தன- ஆ/ேசபைணகைள% 
ெத�வ�7க% தவறவ�1ைல. இத� "ல� ம7க# உ#ள%தி1 ந1லெதா3 எதி�கால� 
ப<றிய ந�ப�7ைகைய வள�7க L0*த-. 

யஸN-7( ைபஅ% ெச6ய ேவ��ெமன Lஆவ�யா ம7கைள வ<�9%திய ெபாC- 
இமா� அதைன மிக7 க�ைமயாக எதி�%தா�. யஸN-7( ஆ/சிைய வழ>(வைத 
அ>கீக�7காத, இமா� ைபஅ% ெச6யாத- மட�ம�றி க�� வசன>களா1 
Lஆவ�யாG7(7 க0த>க# வைர*தா�. Lஆவ�யாவ�� மரண� வைர இ*நிைல 
ந.0%த-. (16) 

ஹுைஸன�ய எC:சி 

இ�லாமிய ரா�ய%தி� அர; பதவ�ைய% தனதா7கி7 ெகா�ட யஸN %, தன- 
அநியாய ஆ/சிைய �திர�ப�%தி7 ெகா#ள வ�3�ப�னா�. தன7( ைபஅ% 
ெச6Mமா9 ேகா� ப�ரப1ய� வா6*த தைலவ�கE7( க0த� வைரய% 
த.�மான�%தா�. அ*த அ0�பைடய�1 மத.னாவ�1 இ3*த தன- கவ�ன37(7 க0த� 
எCதினா�. அதி1 இமா� ஹுைஸ� அைலஹி�ஸலா� அவ�கள�ட� தன7( 
ைபஅ% ெப9மா9� அத<( ம9%தா1 அவைர7 ெகாைல ெச6- வ��மா9� 
வலிM9%தினா�. 

அ*த கவ�ன� இ*த: ெச6திைய இமா� ஹுைஸ@7( அறிவ�%- அவர- பதிைல 
ேவ�0 நி�றா�. இமா� அத<(� பதிலாக, “இ�னா லி1லாஹி வஇ�னா இைலஹி 
றாஜிஊ�. யஸN% ேபா�ற ஓ� ஆ/சியாள� "ல� L�லி� உ�ம% ேசாதி7க� 
ப/டா1 இ�லா%-7(� ப��யாவ�ைட ெகா�7க ேவ�0 வ3ேம என7 கவைல 
ெத�வ�%தா�. (17) 

ம-பான� அ3*-கி�ற, T- வ�ைளயா�கி�ற, மிக7 ெக/ட 
நட%ைதகE#ள, ெவள�% ேதா<ற%திலாவ- இ�லா%ைத� ப��ப<றாத ஒ3வ� 
L�லி� உ�ம%தி� ஆ/சி7( வ3கி�ற ேபா- இ�லா%-7( மிகG� ச>கடமான 
காலமா(�. ஏெனன�1 இ%தைகேயா� இ�லா%தி� அதிகார%ைத ைவ%- 
இ�லா%தி� ேபரா1 ஆ/சி ெச6ேத இ�லா%ைத அழி7க L<ப�வா�க#. 

யஸN தி� ஆ/சிைய ஏ<க ம9%த ேபாேத, இன� மத.னாவ�1 த>(வ- த� உய�37( 
ஆப%தான- எ�பைத இமா� ஹுைஸ� ந�( ��*- ெகா�டா�க#. எனேவ 
இைறெவள��பா/0� ப�ரகார� இரேவா0ரவாக இரகசியமாக ம7காG7(� 
பயணமானா�க#. 

இமா� ைபஅ% ெச6த ம9%தைமM� ம7கா ெச�றைமM� ம7காவ�Q� 
மத.னாவ�Q� Tடாக� பரவ�ய-. AபாG7(� ெச6தி பற*த-. த�மிட� வ*- ஆ/சி� 
ெபா9�ைப ஏ<(மா9 இமாL7( அவசர அைழ�� வ��%தன� Aபாவாசிக#. Aபா 
ம7கள- அைழ�ைப� ப<றிM� அ>(#ள ச"க உண�GகைளM� ஆ6*தறி*- 
தகவல@��மா9 L�லி� இ�@ அகீ1 அைலஹி�ஸலா� அவ�கைள7 



AபாG7( அ@�ப�ைவ%தா�. இமாமி� ப�ரதிநிதியான L�லிமிட� ப1லாய�ர7 
கண7கான ம7க# ைபஅ% ெச6தன�. ம7கள�� அேமாகமான வரேவ<ைப7 க�ட 
L�லி�, ப�ரயாண�ப/� வ3மா9 இமா� ஹுைஸ@7(% தகவ1 அ@�ப�னா�. 

Aபா ம7கள�� மேனாநிைல இமாL7( ந�( ெத�M�. தம- த*ைத ம<9� 
சேகாதர�� ஆ/சிய�� ேபா- அ�ம7க# ெச6த -ேராக>கE� கா/0ய 
எதி���கE� அவர- நிைனவ�1 ப;ைமயாக இ3*தன. அவ�கள- 
வா�%ைதகைளM� ைபஅ% ெச6தைதM� LC7க ந�ப�வ�ட L0யா- என% ெத�*- 
ைவ%தி3*தா�. என�@� இைறக/டைளய�� ப0 Aபா ெச1ல% த.�மான�% தா�க#. 

-ழ1ஹ� மாத� எ/டா� நா#, ஹாஜிக# மினா ேநா7கி வ�ைர*- ெகா�03*தன�. 
(18) ம7காைவ வ*தைடயாத ஹாஜிக# மினாைவ: ேச�*- வ�ட ப�ரயாண%ைத% 
-�த�ப�%தி வ*-ெகா�03*ன�. என�@� இமா� அவ�க# ம7காவ�ேலேய 
த>கிய�3*தா�. தன- (��ப%தின� ம<9� சகா7கEட� இரா7 ேநா7கி� 
�ற�ப/டா�. 

இத� "ல� தன- சமய7 கடைமெயா�ைற நிைறேவ<ற வ�3�ப�னா�. யஸNைத 
ஆ/சியாளராக% தா� அ>கீக�7கவ�1ைல எ�பைதM� அJ ஆ/சி7( எதிராக� 
ேபாராட% தயா� எ�பைதM� ம7கE7( ெத�ய�ப�%த வ�3�ப�னா�. 

AபாG7( L�லி� இ�@ அகீ1 வ*த வ�டயL� அவ�ட� ம7க# ைபஅ% ெச6- 
ெகா�ட ெச6திM� யஸN-7( எ/0ன. யஸN தி� அ0யா/கள�1 மிகG� 
ேமாசமானவ@� உைமயா7 ேகா%திர%தி� ஆ/சி7(� பல வ�த%திQ� உதவ� 
ெச6தவ@� ப�பாதக@மாகிய இ�@ ஸியாைத7 AபாG7( அ@�ப�ைவ%தா�. 

Aபாவாசிகள�ட� (0ெகா�03*த அ:ச%ைதM� அவ�கள- பலவ .னமான 
ஈமாைனM� சீரழி*த ச"க நிைலைமகைளM� தன- சதி%தி/ட>கE7(: சா�பாக 
இ�@ சியா% பய�ப�%தி7 ெகா�டா�. அ:;9%தலாQ� பலா%காரமாகG� 
ம7கைள L�லிமிடமி3*- ேவ9ப�%தினா�. இ9தியாக இ�@ சியாதி� 
சி�பா6கேளா� தன�%-� ேபாரா0, வ .ர மரண%ைத% தCவ�னா� ஹ�ர% L�லி�. 
அவ� ம$- சா*தி உ�டாவதாக. ப��ன� சீரழி*த,நயவOசக� நிைற*த 
வழிதவறி�ேபான Aபாவாசிகைள ஹுைஸ@7( எதிராக% திர/0னா�. 

AபாG7( வ3�ப0 இமாL7( அைழ�� வ��%தவ�கைளேய இமாைம7 ெகாைல 
ெச6யெவன ஒ�9 திர/0னா�. இமா� ஹுைஸ� வ*த-� ெகாைல ெச6- 
வ��வத<காக அவர- வ3ைக7காக எ1ேலா3� கா%தி3* தன�. 

நப� ெப3மானா� ஸ1ல1லாஹு அைலஹி வஆலிஹி வஸ1ல� அவ�கE� 
ஹ�ர% அம$31 Lஃமின .� அல$  அவ�கE� இமா� ஹஸ� அவ�கE� ஏலேவ 
இமா� ஹுைஸ@ைடய ஷஹாத% ப<றி எதி�G Aறிய�3*தன�. ஹுைஸ� 
அைலஹி� ஸலா� ப�ற*த ேபாேத நப�யவ�க# இ- ப<றி அறிவ�%தி3*தா�க#. 



(19) இ*த� பயண� ஷஹாத%தி1 தா� L0M� எ�ப- இமாமாகிய ஹுைஸ@7( 
ந�( ெத�M�. 

அ1லாFவ�� பாைதய�1 உய�ைர7 ெகா��பதிேலா இைற க/டைளைய 
நிைறேவ<9வதிேலா உேலாப�%தன� பா��பவராக அவ� இ37கவ�1ைல. இதி1 த� 
(��ப%தின� சிைற� ப�வா�கேள எ�ப- ப<றி7 Aட அல/07 ெகா#ளவ�1ைல. 
இ*த ரண>கE� மரண>கE� க�ண�யெமன7 க3தினா�. 

தம- இய7க%தி� ஒேர இல7( யஸN தி� இ�லாமிய வ�ேராத ஆ/சிய�� 
Lக"0ைய7 கிழி�ப-� ந�ைமைய ஏவ�% த.ைமைய எதி��ப-� அநியாய%ைதM� 
அடாவ0%தன%ைதM� ம9�ப-� (�ஆன�ய ேபாதைனகைள� பாSகா%- 
Lஹ�மதிய இ�லா%ைத உய���ப�%தQேம என இமா� ஹுைஸ� அ07க0 
Aறிவ*தா�. 

தா� மத.னாவ�1 இ3*- ெவள�ேயறிய இரவ�Q� ம7காவ�1 த>கிய�3*த 
கால%திQ� ம7காவ�லி3*- க�பலாG7(� பயண� ெச6த ேபா-� தம- ஷஹாத% 
வைரM� இதைன மிக7 ெதள�வாக வலிM9%தினா�க#. அவர- ேதா#கள�1 
இைறவ� இ�ெபா9�ைப: ;ம%திய�3*தா�. தம-ய�3� தம- (��ப%தினா 
ம<9� ந�ப�கள�� உய�3� இதி1 பறிேபா6, ெப�கE� ப�#ைளகE� சிைற� 
ப�07க�ப/டாQ� ச�, அதைன நிைறேவ<9வெதன திட� ெகா�03*தா�க#. 

க�பலாவ�1 இமா� ஹுைஸ� ஷஹ.தா(வ- ச�ப*தமான ஹத.�க# L�லி� 
உ�ம%-7(# பரவலாக� �ழ>க�ப/� வ*தன. இதனா1 இமாமி� ப�ரயாண%தி� 
L0G ப<றி� ெப3�பாQ� எ1ேலா3� ஏேதா ஒ3 வைகய�1 அறி*- 
ைவ%தி3*தா�க#. நப�ெமாழிகள�Q� இமா� அல$ , இமா� ஹஸ� ம<9� ஆர�ப 
கால இ�லாமிய� ெப�யா�கள�� "லL� இJவ�ஷய� ப<றி7 
ேக#வ��ப/03*தா�க#. 

கYட>க# -�ப>கE7( ம%திய�Q� இமா� ஹுைஸ� த� பயண%ைத% 
ெதாட�*ததான- அவர- ஷஹாத% உ9தியான- எ�ற எ�ண%ைத ம7க# 
உ#ள%தி1 ேதா<9வ�%த-. இமா� ஹுைஸ� த� ப�ரயாண%தி1 அ07க0 இ�ப07 
Aறிவ*தா�. “எம7காக% த� வசதிகைள அ��பண�7க% தயாராேனா�, அ1லாFவ�� 
ச*நிதி7(% த�ைம இ/�: ெச1ல வ�3��ேவா� எ�ேமா� ப�ரயாண�படலா� (20) 

இமா� ஹுைஸ� ம$- அ��� க�சைனM� ெகா�ட சில� அ�னா�� 
ப�ரயாண%ைத% தைட ெச6ய Lய�றத<( இ-ேவ காரண�. 

கல$பாG� இமாLமாகிய ஹுைஸ� இ�@ அல$ , த� கடைமைய ஏைனேயாைர 
வ�டG� ந�(ண�*தவ�. இைறவ� அவ37( வழ>கிய ெபா9�ைப எ�ேபாதிQ� 
த/07 கழி�பவ� அ1ல� எ�ற உ�ைமைய சில� ��யா- இ3*தன�. 

அவைர: TழG� L�ைவ7க�ப/ட சி%தா*த>க# ம<9� நியாய>க# எைதM� 
ெபா3/ப�%தா- த� ப�ரயாண%ைத உ9திMட� L�ென�%-: ெச1லலானா� 



இமா�. அJவா9 ெச�றவ�, தன�யாக அ�றி த� உறGக# சகா7க# பலேரா� 
ஷஹாத%ைத அரவைண%-7 ெகா�டா�. அவ�க# ஒJெவா3வ3� இ�லாமிய 
வான�1 ஒள�� வ��� தாரைககளா6% திகR*தன�. 

சீ�ெக/ட உைமயா� பர�பைரைய: ேச�*த யஸN% கல$பாவாவைத ம97கிேறா� 
இ�லா%-7(� யஸN-7(� எ*த% ெதாட��� கிைடயா- எ�பைத இ�லாமிய 
உ�ம%-7(� ��யைவ�பத<காக L�ேனறி: ெச�றன�. ேபாரா0 உய�� ந.%தன�. 
அவ�கள- Sய இர%த%தா1 க�பலா ம�ைண7 கCவ� வ�/டா�க#. 

அதி�:சிM� ேசாகL� நிைற*த இமா� ஹுைஸன�� ப�ெகாைல� படல� 
நட7கவ�1ைலெயன�� �ர/சி7(� ம7க# இய7க%-7(� அ- காலாக 
அைமயவ�1ைல ெயன��, யஸN % தா� நப�யவ�கEைடய கல$பா எ�ற ந�ப�7ைக 
ம7க# மனதி1 ேவH�றிய�37(�. இ�ெனா3 ப7க%தி1 யஸN தின-� அவன- 
அ0யா/கEைடய அடாவ0%தன>க# ப<றிய தகவ1கைள: ெசவ�M9கி�ற 
ம7க#, நப�யவ�கEைடய ப�ரதிநிதி இ�ப0% தா� ெசய<ப�வா� எ�ற எ�ண%தி1 
இ�லா%ைத ெவ97கG� அதிலி3*- வ�லகி நி<கG� தைல� ப/03�பா�க#. 
யஸN-� அவன- அ0யா/கE� இ�லா%தி� ெபய�1 ெச6த அ/Zழிய>க# 
உ�ைமய�1 எவ3� ெவ97(�;வ�த%திேலேய இ3*தன. 

இமாமி� (��ப%தின�, -ெப�கE� ப�#ைளகEமாக- சிைற� ப�07க�ப/� 
எ1லாவ�த இ�ைசகE7(� இழிGகE7(� ஆளா7க�ப/டன�. அவ�கE� Aட 
நகர>க#, ச*ைதக# ேதா9� இC%-: ெச1ல�ப/ட ேபாெத1லா�, அ>(� இ�@ 

சியாதின-� யஸNதின-� அர�மைன த�பா�Q� உர7க: ெசா1லி, உைமயா 
வ�ச7 ெகாZர� கள�� அட7(LைறகைளM� இ�லா� வ�ேராத� ேபா7ைகM� 
ப<றிய ெச6திைய ம7கE7(% ெதள�G ப�%தின�. 

நா6கEட� வ�ைளயா�� ம-வ3*-� யசீ- இ�லாமிய கிலாப%-7(� 
ெபா9%தம<றவ� எ�ற உ�ைமைய ம7கE7( எ�%-: ெசா�னா�க#. அவ�கள- 
உைரகE� அைறAவQ� ஹுைஸன�ய� ப�ெகாைலய�� தா%ப�ய� ப<றிய 
ெச6திைய� பைறசா<றின. இதய>கைள அதிரைவ%தன. 

எ1லா: சீ�ேக�கE7(� வழிேக�கEக(� நிர*தர உதாரணமாக யஸN % எ@� 
நாமேம எ1ேலாராQ� ஏ<97 ெகா#ள�ப/ட-. அவன- ைஷ%தான�ய ஆைசக# 
இதனா1 தவ�� ெபா0யாய�ன. இமா� ஹுைஸன�� உய��% தியாக%தி� 
ப�ரதிபலி��க# ப<றி ஆழமாக ஆரா6:சி ெச6ேவா�, அத� ப1ப�மாண% த�ைமைய 
ந�( ��*- ெகா#வ�. 

இமா� ஹுைஸ� ஷஹ.தான நா# ெதா/� இ�9 வைர அவர- ேபாரா/ட� 
நிைனGகள�1 வாCகிற-. அவைர ேநசி�ேபா3� ப��ப<9ேவா3� 
ம/�ம�றி, மன�தன�� மகிைமைய� ேபா<9� எவ3� அவர- நிைனG நா/கள�1 
கவைல ெத�வ�7கி�றன�. அ�ைறய அேகார%ைத நிைன%- ஏ>கி அCகி�றன�. 



ப�;%தவா�களான இமா�க# க�பலா நிைனGகைள உய���ப��பதி1 அதிக க�சைன 
கா/0ன�. இமா� ஹுைஸன�� அட7க�தல%-7(% த�சன%-7காக: 
ெச1வேதா� ம/�� நி�9வ�டா-, ேசாக%ைத நிைனGப�%-� நிகR:சிகைள 
நடா%-வ- ம<9� இமா� ஹுைஸ@7காக கவைலைய ெவள��ப�%-வத� 
சிற��க# ப<றிய ஹத.�கைளM� அறிவ�%-#ளன�. 

அP அமாரா அறிவ�7கிறா�. ஒ3 Lைற இமா� ஸ�ஜா% எ�ன�ட�, ‘அP அமாராேவ 
ஹுைஸைன� ப<றி� பா�>கேள�’ எ�றா�. நா� பா0ேன�. அவ� அதைன7 
ேக/� அCதா�. ம$��� பாட ம$��� அCதா�. தி3�பG� அ- ேபாலேவ நட*த-. 
நா� பா�� ேபாெத1லா� அவ� அCத வ�ணமி3*தா�. அவர- அCைகைய 
வ ./0லி3*ேத ெசவ�M<ேற�. ப��ன� இமா� ஹுைஸ� ப<றி7 கவ� பா�ேவா� 
ெப9� ந�ைமகைள: ெசா1லி% த*தா�. (21) 

இமா� சாதி7 அைலஹி� ஸலா� A9கிறா�: “-�ப>கE7( அCவ-� 
ஓலமி�வ-� L�லிL7( வ�3�ப%த7கத1ல. ஆனா1 ஹுைஸ@7காக 
அCவ- வ�தி வ�ல7கான-. அத<(7 AலிM��.” (22) 

“இமா� ஹுைஸன�� க�ைற சியார% ெச6Mமா9 எம- ஷ.யா7கைள� பண�M>க# 
ஹுைஸன�� இமாம%ைத ஏ<ேறா� ம$- அ- கடைமயாகிற- என இமா� பாகி� 
அைலஹி� ஸலா� Lஹ�மதி�@ L�லிைம7 ேகா�னா�. (23) 

க�பலாைவ% த�சி�பான-, உ�ைமய�1 மன�த இன%-7( ஈமான�@� 
ந<கா�ய>கள�ன-� பாட>கைள7 க<9% த3கி�ற-. இமா� ஹுைஸைன 
சியார% ெச6வ-, அவர- -�ப>கE7காக ெநO;3கி7 க�ண .� 
வ0�ப-,நிைனGகைள உய���ப��ப- எ�பன மிக: சிற*த கா�ய>க# எ�பதி1 
ஐயமி1ைல. ஆய�@� அவ<ேறா� நி�9வ�ட7 Aடா-. அவ<97( ஒ3 ேநா7க� 
இ37கிற-. இ*த ெவள��பா�க# "ல� மா�7க%தி� ம$தான 
ப<9,தியாக�, இைறவழிைய7 கா�பத<காக� ேபாரா�வ- ப<றிய உண�Gகளா1 ந� 
இதய>க# நிைறய ேவ��� எ�ப-ேவ இJ இல/சிய�. 

ஹுைஸன�ய� ேபாரா/ட%தி� பாட>கைள மன�த இன%-7(� ேபாதி7கி�ற பண� 
ந� ம$- உ#ள-. ெவ9மேன ச�ப�ரதாய>கேளா� ம/�� நி�9வ�டா- இ� பண� 
ெசJவேன நிைறேவற Lய<சி ெச6த1 அவசிய�. (24) 

ப��ெநறிக# 

இமா� ஹுைஸன�� 56 ஆ�� கால வாR7ைக, இைறவன�� தி3�தி7காக ம/�ேம 
வாR*த, இ�லா%தி� �ன�த ெச6திைய� பர�வத<ெகன வாR*த, S6ைமயான 
வாRG எ�ப- �லனாகிற-. அ*த அ<�த வாRவ�� சில அ�ச>ைள ேநா7(ேவா�. 

வண7க� 



ெதாCைகய�1 அதிக இ�ப� க�டா�க#. ப�ரா�%தைனய�Q� (�ஆ� ஓ-வதிQ� 
பாவம�ன���7 ேகா3வதிQ� அதிக ஈ�பா� ெகா�03*தா�க#. ஒேர நாள�1 பல 
\9 ற7அ%-க# ெதாCத-� உ��. (25) 

அவர- வாRவ�� இ9தி இரG இைரO;வ-� ப�ரா�%தி�ப-மாக7 கழி*த-. இ9தி 
இரைவ -ஆG7(� ப�ரா%தைன7(மாக: ெசலவ�ட ேவ�0ய அவசிய%ைத 
எதி�கள�டL� ெசா�னா�க#. “நா� ெதாCைகையM� (�ஆ� ஓ-வைதM� 
அதிகமாக பாவம�ன���% ேத�வைதM� -வா7 ேக/பைதM� ேநசி%தவ� எ�ப- 
எ� இைறவ@7(% ெத�M�. இJ இரைவ% ெதாCைகய�Q� -வாவ�Q� 
ஈ�ப�வத<காக எம7( வ�/�% தா3>க#”என ெச6தி அ@�ப�னா�. (26) 

அரபாவ�1 

கா1 நைடயாகேவ ெச�9 பல Lைற ஹ� ெச6தா�க#. (27) காலிப�� 
�த1வ�களான ப�Y3� பஷ.3� அறிவ�7கிறா�க#: அரபா இரவ�1 நா� இமா� 
ஹுைஸ@ட� இ3*ேதா�. இமா� மிக� பண�Gட� ெவள�ேய வ*தா�. ெம-வாக 
நட*- மைல அ0வார%ைத அைட*தா�. அ>( அவேரா� அவ3ைடய 
(��ப%தின3� ந�ப�கE� பண�யாள�கE� கி�லாைவ ேநா7கி நி�றி3*தன�. 
ப��ன� த� ைககைள Lக%-7( எதிராக ஏ*தி ப�:ைச ேக/கி�ற ேதாரைணய�1 
இைரOசலானா�க#: 

“இைறவா! உன7ேக எ1லா� �கC� உ�%தான-. உ� வ�திைய% த��ேபா� 
யா3மில�. உ� ெகாைடைய யாரா1 த�7க L0M�? உ�ைன� ேபா�9 
கா�யமா<ற யாரா1 L0M�. தாராள% த�ைம ெகா�டவ�. அ<�த> கைள� 
பைட%தவ�. சி3Y0கைள% த� அறிG U]7க%தா1 சிற�பா7கியவ�;. எ-G� 
அவ@7( மைற*தைவய1ல. ந�ப�7ைகக# அவன�ட� வ .� ேபாவதி1ைல. 
ெசயலகE7(7 Aலி ெகா��பா�. -�ப� ப�ேவா�7( க3ைண கா/�வா�. 
ஒள�மயமான இைறேவத%ைத இற7கியவ�. அைழ�ைப: ெசவ�ம��பவ�. 
கYட>கைள7 கைளபவ�. அ*த�-கைள உய�%-பவ�. ெகா�>ேகாலைர 
அட7(பவ�. அவன�றி7 கடGள�1ைல. அவ@7( ஒ�பா� யா3மி1ைல. அவ� 
ெசவ�ம��பவ�. பா��பவ�. அறிG#ளவ�. அ��#ளவ�. (28) எ1வா<றி� ம$-� 
மிைக%தவ�. 

அ1லாFேவ! நா� உ�ன�ட� இைரO;கிேறா�. உ� இைறைம7(: சா/சி 
பக�கிேறா�. என- இர/சக@� ந.ேய. இல/சியL� ந.ேர. அறிய�படாத நிைலய�1 
இ3*த எ�ைன ஆர�ப�%தவ� ந.தா�. ம�ண�லி3*- உ3வா7கினா6. பல கால� 
வாC� வைகய�1 உ9தியா7கின .�. ப��� Pமி7( எ�ைன ந1ல நிைலய�1 
ெவள�யா7கின .�. ெதா/0லி1 எ�ைன% தா>கி7 கா�பா<றினா6. பா^/0� ப�G 
கா/0னா6. பராம�%ேதா�ட� எ� ம$- இர7க%ைத� ெபாழிய ைவ%தா6. 
தா6மா�ட� எ�ம$- பாச%ைத% S�0 வ�/டா6. (ைறகள��றி� பா-கா%தா6. 



க3ைண7 கடலான ந. க�ண�யமைட*தவ�. என7(� ேபச7 க<9% த*தா6. நாE� 
ெபாC-� வளர வழி ெச6தா6. எ� இய1� LCைம ெப<ற-. எ� உண�Gக# 
சமபலமாய�ன. உ� அ%தா/சிைய எ� ம$- ஏ<ப�%தினா6. உ� ஞான%ைத என7( 
ெவள��ப�%தினா6. உ� அறிவ�� அ<�த%தா1 எ�ைன அதிசய%தி1 ஆR%தினா6. 
Pமிய�Q� வான%திQ� ந. ��*த சி3Y0 அ<�த%ைத7 காண: ெச6தா6. உன7( 
ந�றி ெச6- நிைனG A3� ந<பண�ைய� ��ய ைவ%தா6. உ�ைன� பண�*- வழி� 
ப�வைத என7(7 கடைமயா7கினா6. உ� Sத�க# ெகா�� வ*த ெச6திைய 
என7( வ�ள>க: ெச6தா6. உ� தி3�திைய ஏ<பைத இல(வா7கினா6. எ1லா 
வ�டய%திQ� உ� அ�ைபM� உதவ�ையM� ெசாறி*தா6. 

மிக: சிற*த "ல%தினா1 எ�ைன: சி3Y0%ததிேல இ3*- எ� ம$- ந. ெசாறி*த 
அ3E� க3ைணM� ஒ�றிர�ட1ல. வ�தவ�தமான வாRவ�� இ�ப>கைள என7( 
அ#ள� அ3ள�னா6. ந. எ� ம$- ��யாத அ3# எ-Gேம இ1ைல இைறவா! எ1லா% 
-�ப>கைளM� எ�ன�டமி3*- த�%- வ�/டா6. நா� உ�ைனயறியா- அச/�% 
தனமாக நட*- ெகா�ட ேபாதி1 Aட ந. எ�ைன7 ைகவ�டா- உ�ைம ெந3>(� 
வழிைய என7(7 கா/0னா6. அதி1 என7( ெவ<றிM� த*தா6. 

ந. என7( அ3ள�ய அ3/ெகாைடகைள நா� எ�ப0 எ�ண�7 கண7கி�ேவ�. எ*த 
உதவ�7காக நா� ந�றி ெசா1ேவ�. அைவ எ�ண�7ைக7( அ�பா<ப/டைவ. 
எவராQ� நிைனவ�1 ைவ%-7 ெகா#ள L0யா-. என7( மகிR:சிையM� 
;க%ைதM� ம/�ேம த*தா6. எ�ைன எ%தைன ேகா0 -�ப -யர>கள�1 இ3*- 
பா-கா%தா6. 

எ� வ�;வாச� உ�ைமயான- இைறவா. நா� பல Mக>க# வாR*- உன- 
அ3/ெகாைடகE7( ந�றி ெசQ%த Lய<சி%தாQ� ந. எ� ம$- ��*த ஒேரெயா3 
அ3E7காகவாவ- ந�றி ெசQ%த L0யா- ேபா(�. 

இைறவா! நா� உ�ைன� பா�%-7 ெகா�037(� நிைலய�1 இ3�ப- ேபா�ற 
அ:ச%ைத என7( அ3#வாயாக. உ� ம$தான காதலா1 எ�ைன மகிRவ��பாயாக. 
பாவ>களா1 எ�ைன� பாழாக வ�டாேத. 

ப�Pரணமான மன% தி3�திைய என7(% த3வாயாக. உ#ள%தி� உ9திையM� 
ெசயலி1 S6ைமையM� க�]7( ஒள�ையM� மா�7க%தி� ெதள�ைவM� 
உடலி1 ஆேரா7கிய%ைதM� த*- அ3Eவாயாக. 

எ� ம$- ந. ெசாறி*த அ@7கிரக>கைள நா� எ�ண� L0�ப- எJவா9? என7( 
அ3# ��*தா6. அ#ள�% த*தா6. ந1லைதேய ெச6தா6. அழ( ப�%தினா6. 
சிற�பா7கி ைவ%தா6. ப�Pரண� ப�%தினா6. உணவள�%தா6. ெவ<றியள�%தா6. 
ெகாைடயள�%தா6. நிர�பமா7கினா6. தி3�தி�ப�%தினா6. உைறவ�ட� அள�%தா6. 
ேபா- மா7கினா6. வழிகா/0னா6. (ைறகைள மைற%தா6. பா-கா��% த*தா6. 
ம�ன��பள�%தா6. ச7திைய% த*தா6. க�ண�ய� த*தா6. உதவ� ெச6தா6. ேதா# 



ெகா�%தா6. உ9தி� ப�%தினா6. ஒ%தாைச ��*தா6. ;க� ப�%தினா6. ச>ைக� 
ப�%தினா6. 

எ� இைறவனாகிய ந. க�ண�ய� மி7கவ�. �கC� ந�றிM� உன7( ம/�ேம 
ெசா*தமான-. எ�@ைடய தவ9கைளM� பாவ>கைளM� ��*- ெகா�� 
ம�ன���7 ேகா3கிேற�. அவ<ைற ம�ன�%- வ��வாயாக. (29) 

இமா� ஹுைஸ@ட� ேச�*- A0ய�3*த ம7கE� இ*த -ஆைவ ஓதின�. இ*த 
-ஆ எ1ேலா� மனைதM� ப�ள�*- எ�%த-. உர7க7 க%தி அC- ம�றா0ன�. 

ம7கEட�.. 

உஸு-1 காபா| எ@� \லி1 இ�@1 அத.� இ�ப0 எC-கிறா�: “இமா� ஹுைஸ� 
றழிய1லாஹு அ�ஹு அவ�க# அதிமாக ெதாCைகய�Q� ேநா�ப�Q� 
ஹ�ஜிQ� த3ம>க# ெச6வதிQ� ம/�ம�றி ஏைனய எ1லா ந<கா�ய>கள�Q� 
அதிகளG ஈ�பா� ெகா�டவராக இ3*தா�. (30) 

இமா� ஹுைஸ� தன- சேகாதர� இமா� ஹஸ@ட� ேச�*- கா1நைடயாக 
ஹ�ஜு7(: ெச1Q� ேபாெத1லா� அ7கால� ெப3� L7கிய�த�க# 
எ1ேலா3� இவ�கE7( க�ண�யமள�7(� வ�த%தி1 வாகன>கைள வ�/� 
இற>கி இவ�கEட� ேச�*- கா1நைடயாகேவ பயண�%தன�. இ- அ�னா�� 
மகிைம7(: சிற*த சா�றா(�. (31) 

இமா� ஹுைஸ� ம7க# ம%திய�1 ேம�ைமMட� மதி7க� ப�வத<( இ�ெனா3 
காரணL� இ3*த-. இமா� எ�ேபா-� சாதாரண ம7கEடேன வாR*தா�. 
அவ�கள- உண�GகEட� ஒ�றி� ேபாய�3*தா�. சLதாய%தி� நா0% -0�ைப 
ந�( அைடயாள> க�03*தா�. அவர- மிக உ9தியான வ�;வாச� அவைர 
ம7கEட@� அவ�கள- ;க-7க>கEட@� மிக ெந37கமாக வாழ ைவ%த-. 

ப�ரமா�டமான அர�மைனேயா பைடப/டாள>கேளா ப�வார>கேளா அவ�ட� 
இ3*ததி1ைல. சாதாரணமான வாR7ைகேய வாR*- வ*தா�. ஒ3 Lைற பாைத 
ஓர%தி1 சில ஏைழக# உணவ3*த% தயாராகி7 ெகா�03*தன�. 
இமா�, அவ�கைள7 கட*- ெச�ற ேபா- த�Lட� உணவ3*த வ3மா9 அவைர 
அைழ%தன�. மி7க மகிR:சிேயா� உ/கா�*- அவ�கEட� 
உணவ3*தின�. “ெப3ைம அ0�பவ�கைள அ1லாF வ�3��வதி1ைல” (32)எ�ற 
(�ஆ� வசன%ைத ஓதிய இமா� அ*த எள�யவ�கள�ட�, “ந.>க# அைழ%த.�க#. நா� 
ஏ<97 ெகா�� த>கEட� உணவ3*திேன�. இ�ேபா- எ�@ட� 
வா3>க#” என7 Aறி அவ�கைள வ ./�7( அைழ%-: ெச�9 வ�3*- பைட%- 
மகிழ*தா�க#. (33) 

;ஐ� இ�@ அ�-1 றFமா� (ஸாயN A9கிறா�: “க�பலாவ�� ேபா- இமா� 
ஹுைஸன�� L-கி1 அைடயாள� ஒ�9 காண�ப/ட-. அ- ப<றி ஹ�ர% 
ெஸ6@1 ஆப�த.ன�ட� வ�சா�7க�ப/ட-. “ஏைழக#, வ�தைவக#,அநாைதக# 



ஆகிேயா37காக இரG ேநர>கள�1 உணG� ெபா3/கைள: ;ம*- ெச1வதா1 
ஏ<ப/ட வ�” எ�றா� அவ�. (34) 

வறிேயா37( உதவ� ெச6வதிQ� அவ�கைள� பா-கா�பதிQ� இமா� 
ெகா�03*த க�சைன7(� ப��வ3� ச�பவ� சிற*த சா�றா(�. 

எ1லாவ�த ெச1வ>கE� ெசா(;கE� பதவ� ப�வார>க#, ெப�க# என யஸN தி� 
கால0ய�1 (வ�*- கிட*தன. என�@� ஏைனேயா�� மான%ைத நசி%- (��ப� 
ெப�கைள7 Aட அபக�7(� ப�பாதக%ைத வ�/�வ�ட வ�1ைல. அ�-1லாF 

இ�@ ஸலா� எ�பா�� மைனவ� உைரன� இ�பாதகன�� க�ண�1 ப/ட அ�பாவ�. 
தன- மகன�� கீR%தரமான நட%ைத7காக அவைன% த�07க ேவ�0ய 
Lஆவ�யா, ெபா6யாQ� வOசக%தாQ� அதிகார பல%தாQ� அவைள7 
கணவன�டமி3*- பலா%காரமாக� ப�றி%ெத�%- த� மகன�� ேகார7 கர>கள�1 
ஒ�பைட%தா�. இ*த7 கீR%தரமான ெசயலா1 இமா� ஹுைஸ� க�� சீ<ற� 
ெகா�டா�. Lஆவ�யாGட� க�ைமயாக வாதி/டா�. இ�லாமிய ச/ட வ�திகள�� 
ப�ரகார� இ: ெசய1 ப�ைழயான- என நிHப�%- அJ அபைலய�� க�ண�ய%ைதM� 
(��ப%ைதM� கா�பா<றினா�. இவர- இ��ன�த ெசயலான- நப�ய�� 
(��ப%தின� இ�லாமிய ச/ட>க# ம$- ெகா�03*த ப<ைறM� அ�பாவ� ம7க# 
ம$- ெகா�03*த ேநச%ைதM� உலகறிய: ெச6த-. (35) உைமயா7கள�� 
அடாவ0%தன%ைதM� அ- அ�பலமா7கிய-. 

க�ண�ய� 

அலாய�ல$  எ�பவ� எC-கிறா�: “வ .ர%தா1 சிற��<றவ�கைளM� தியாக%தா1 
மகிைம ெப<றவ�கைளM� -றவா1 உய�*தவ�கைளM� அறிவா1 
ேம�ைமயைட*ேதாைரM� நா� அறி*தி3*ேதா�. இJவைன%- ப��கைளM� 
ஒ�றா67 ெகா�ட சிற�ைப இமா� ஹுைஸன�ட� க�ேடா�. அவர- த*ைதM� 
அவைர� ேபா�9 வ�ள>கியவ�.|| (36) 

எ1லா: சிற��கE7(� உ:சிய�1 நி<கி�ற சில� உ#ளன�. நப�%-வ%தி� சிற�� 
நப� Lஹ�ம% ஸ1ல1லாஹு அைலஹி வஆலிஹி வைர ெச1கிற-. 
ஆ�ைம7( அல$ , ேம�ைம7( பா%திமா... இ%தைகேயார- நிைனG ெவ9� ஒ3 
தன� மன�தன�� நிைனவ�றி மன�த இன%தி� நிைனவா(�. இமா� ஹுைஸ�; ஒ3 
மன�த� ம/�ம�றி மன�தனாக இ3�பத<( அவ� ஓ� அ%தா/சி. அவ� க�ண�ய� 
மி7கவ�. ஆனா1 க�ண�ய%தி� உ�ைம வ0வ� அவ�. அவர- நிைனைவ7 
ெகா�டா�ேவா�. அவ�டமி3*- க<ேபா�. அவ� Aறிய ந1 வா7(கைள நா� 
ேநா7(ேவா�. மன�த இன� த� அC7(கள�1 இ3*- S6ைம ெபற அைவ 
ேபா-மானைவ. 

ெபா�ெமாழிக# சில: 



“மன�த�க# -�யாவ�� அ0ைமக#. த.� அவ�கள- நா7( Uன�ய�ேலேய 
இ37கிற-. தம- வாR7ைக ேபா(� திைசைய ேநா7கி அதைன 
இC%-:ெச1கி�றன�. -�ப>க# வ3� ேபா- மா�7க� ப<9#ேளா� (ைற*- 
வ��வா�க#” (37) 

தன- மக� ெஸ6@1 ஆப�த.ைன வ�ள�%-: ெசா1கிறா�;: “உதவ�7( 
அ1லாFைவ% தவ�ர யா3� இ1லாதவ�கள�ட� அநியாய� ெச6யாேத.|| (38) 

ஒ3 மன�த� இமாமிட� இ�ைம7( ம9ைம7(� ந�ைம பய7(� வ�ஷயெமா�ைற 
எCதி% த3மா9 ேக/டா�. இமா� இ�ப0 எCதி7 ெகா�%தா�. “அ3ளாள@� 
அ��ைடேயா@மாகிய அ1லாFவ�� ெபயரா1. ம7க# ேகாப�ப/ட ேபா-� 
இைறதி3�திையேய நா0யவ37( அவ� ம7கள�ட� ேதைவயவ<றவனா7(வா�. 
அ1லாF ேகாப�ப�� ேபா-� மன�த�� தி3�திைய நா�பவைர மன�த�கள�டேம 
ஒ�பைட%- வ��வா�. வ�ஸலா�. (39) 

இமா� ஹுைஸன�ட� ஒ3வ� வ*-, “நா� பாவ� ெச6தவ�. பாவ%திலி3*- 
வ�லக� பா�ப�கிேற�. என7( உபேதச� ெச6M>க#” எ�றா�. 

பதிலாக இமா� ெசா�னா�: “ஐ*- வ�டய>கைள: ெச6- வ�/�, நிைன%தவா9 
பாவ� ெச6. Lதலாவ- அ1லாFவ�� றி�ைக உ�ணாேத. ப��ன� பாவ� ெச6. 
இர�டாவ-. அ1லாFவ�� ஆ/சிய�1 இ3*- ெவள�ேய9. ப��ன� 
வ�3�ப�யவா9 பாவ� ெச6. "�றாவ-, உய�ைர வா>(� மல7( வ*தா1 உ� 
உய�ைர எ�7காம1 த�%- வ��. ப��ன� மன� வ�3�ப�யவா9 பாவ�ெச6. 
நா�காவ-, அ1லாFவ�� பா�ைவ படாத இட� ஒ�ைற% ேத07ெகா#. அ>கி3*- 
ந�றாக பாவ�ெச6. ஐ*தாவ-, உ�ைன நரக%தி1 Uைழ%தா1 அ>( Uைழயாேத. 
அ- L0Mெம�றா1 தாராளாமாக� பாவ� ெச6. (40) 
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