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இரஙகலரர.

இநத�யரவ�ன தம�ழகதத�ல& ந(யலவல எனம ஊரரப ப�றப ப�டமரகக நகரணடவரதரன 
சலகரதரர எம .யஸ4ப பரய அவரகள.  ச�றப�ரரயதத�லரநலத  தஃவரபபண�ய�ல தமரம ஈட 
படதத�க நகரணடவரகள.  ம�க (
ணடகர&மரகலவ தபலக ஜமரஅத அரமபப�ல இரணநத 
நசயறபடட பலலவற இடஙகளகநகல&ரம (
ணட வகதககள�ல நசனற,  ப& தபலக 
நபர�யரரகரளச சநத�தத அளவ&ரவ�ய அனபவஙகள அவரகளகக (�ரறயலவ உணட. 
தபலக அரமபப�லளள ப& வ�டயஙகள கரஆன ஹத
ஸ4கக மரணரவதரக அவரத மனம 
உறததலவ நபர�யரரகள�டம அத பறற�கலகடக அவரகள நசரனன பத�ல 
த�ரபத�யள�ககரததரல அத�லரநத தமரம வ�டவ�ததக நகரணட  கரஆன ஹத
ஸன 
ப�ரகரரம தஃவததச நசயயம அரமபபகலளரட இரணநத நகரணடரர.  அலஜ4ரபல 
தஃவர (�ர&யதத�ல (
ணட கர&மரகலவ தனனரரவத நதரணடரரக தஃவரப பண�ய�ல 
ஈடபடட வநத இவர தரய�களகக ஒர மனமரத�ர�யரனவரரக ப& அரஙகணஙகள 
ம�ககவரரய�ரநதரர. அவர தரன லமறபட தர&பப�ல ஒர நல எழதம எணணம இரபபதரக 
(ரன நசரனனலபரத எனரன ஊககபபடதத� இபபடயரன ஒர நல எழதபபட 
லவணடயதன அவச�யதரதயம உணரதத� அதறகரன உஷரததரண நலகள ப&வறரறயம 
லதடநயடததத தநத உதவ�யவர. ப�னனர அவலர இநத நல மறறப நபறறதம அதரனப 
நபறற சர�பரரததம தநதரர.  அனனரர கடநத ச�& (ரடகளகக மன (டநத சரர& 
வ�பதநதரனற�ல த�டர மரணமரடநத வ�டடரரகள.  இனனரலல&ரஹ� வஇனனர இ&யஹ� 
ரரஜ�ஊன.  அல&ரஹ அனனரர�ன பரவஙகரள மனன�தத அவரகளகக ஜனனததல 
ப�ரதவரஸக நகரடபபரனரக. ஆம
ன யர ரபபல ஆ&ம
ன .

   
நபரரளடககம

 
1 மனனரர ....                             
2 இஸ&ரதத�ல நமஞஞரனமர ?                     
3 ஸ4ப�ததவம எனறரல எனன ?            
4 ஸ4ப�ததவதத�ன லதரறறம .                     
5 ஸ4ப�ஸதத�ன அடபபரடக நகரளரககள    
6 (ஷர
அத, தர
ககத ,ஹகக
ககத , மஃர�பத)    
7 அனன�ய மதஙகள�ல சப�ததவம இரநததர?        
8 யஹ4த�கள�டதத�ல சப�ததவம .                
9 க�லரகக,யனரன�ய தததவஙகள�ல சப�ததவம .      
10 க�ரஷ;ததவ மததத�ல& சப�ததவம              
11 இநத மததத�ல& சப�ததவம .                 
12 இஸ&ரதரதத தகரககம சப�ததவம .            
13 ஸ4ப�கள�ன வழ�நகடட நகரளரககள ச�&    
14 வஹதததல வஜ4த ...                            
15 பரலயல வ�வகரரஙகள ..                      
16 இபரததகரளக நகரசரசபபடததல;...               
17 ப& உரவ�ல ஓலர ல(ரதத�ல அவதரரம ...                  
18 கரஆன ஹத
ரஸ மறககம ஸ4ப�கள ...            



19 ப�ளரளவரம நகரடககம சப�கள ...                
20 மரணலடரரர ம
டகம சப�கள ...                
21 தபலக ஜமரஅத அரமபப பறற�... ஓர அற�மகம    
22 தபலக ஜமரஅதத�ன லதரறறம .             
23 தபலக அரமபப�ன அடபபரட அமசஙகள..    
24 கலமர .&ரய�&ரஹ இல&ல&ரஹ... 1 ம (மபர.    
25 சப�கள லபச�ய அதரவதம தபலகக�லம ?..    
26 தபலக நபர�யரரகள�ன (ப�வழ�கநகத�ரரன
           கரததககள .                             
27 இபரததத�ன நபயரரல ஷ�ரகககள ..             
28 இரணடரம (மபர .. நதரழரக ...             
29 தபலக நபர�யரரகளம மதஹப நவற�யம .    
30 நதரழரகய�ன ச�றபபம தஃலம நதரகபபம .    
31 ஹத
ஸ லபரதரனயர ?கபஸரப லபரதரனயர ?    
32 (ப�வழ�யர ? (ரச வழ�யர ?..                      
33 கபர�ல நதரழத நபர�யரர .                      
34 பதத�ககப ப&பபடரத பத�ரச சர�ரதகள             
35 மனறரம (மபர ... இலம த�கர...             
36 ச�& உணரமச சமபவஙகள ..                      
37 ப&வனமரன ஹத
ஸரல இலம த�கர லபரதரன...    
38 இலம த�கர�ல நபயரரல ப�தஅததககள             
39 இரவகளம இலம த�கர தரனர...?  ஜ�ஸத�யர தர
ககரவ�ன ரஷகமரர வர&ரறகள     

ச�&.....    
40 (ரனகரம (மபர .. இகரரமல மஸலம
ன பறற�..                                        
41  ஐநதரம (மபர .. இக&ரஸ பறற�...    
42 ஆறரம (மபர ..தஃவத தபலக பறற�...    
43 தபலக அரமபபப பறற� இஸ&ரம�ய அற�ஞரகள    
44 தபலக அரமபப�னர�டம இரககம (றபணபகள ச�& ...    
45 மஸ4ரரவ�ன அடபபரடய�ல நசயறபடல;. ----    
46 அம
ரககக கடடபபடல;. ---    
47 சறசறபபரன நசயறபரடம வ�டரமயறச�யம. ---    
48 கரரககனகளகக பண�வரன லவணடலகரள...    
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50 இஸ&ரம�யக கலவ� பறற�ய நபரனநமரழ�கள ச�&...    

 
                              
                                          மனனரர

பகழரனததம ஒலர இரறவனரக�ய அல&ரஹவகலக உர�ததரகடடம.  சரநத�யம 
சமரதரனமம இறத�த ததர மஹமமத (ப� (ஸல)  அவரகள ம
தம அவரகளத லதரழரகள, 
கடமபததவரகள, அவரகள�ன வழ� (டநலதரர அரனவர ம
தம உணடரகடடமரக . ஆம
ன 

தர
ககரககள�ன வர&ரற எனபத ம�க (
ணட கர&ம நதரடலட மஸலம மககள�ன மனத�ல& 
பரரலயரடப லபரய தவறரனநதரர கண�பப�ல பவன� வநத நகரணடரகக�னறநதனறரல 
அத ம�ரகயரகரத.  இநதத தர
ககரககள�ன சயரபம பறற� அற�வதறக மன இதன 
ஸதரபகரகளம இயககனரகளமரன சப�கள பறற� -  இவரகளத நகரளரக லகரடபரடகள 
பறற� அற�வத இனற�யரமயரததரகம .
 
இனரறய மஸலம சமதரயதத�ல 'தர
ககரககள,சப�ததவம,  சப�கள'  லபரனற 
நசரறப�ரலயரகஙகள அரனவரககம மதத�ய�ல பர�சசயமரனநதரனறரகம.  ஆனரல இதன 



கரதலதரடடம எவவரற இவரகள மதத�ய�ல பர�நத ரவககபபடடரகக�னறத எனபரதப 
பரரககம லபரலத ஆசசர�யம க&நத லவதரனரய எமகக அத அள�கக�னறத.  ஆமரம 
சரதரரண மஸலம சமகதத�னர பணடதர மதறநகரணட பரமரர வரரககம 'சப�கள 
எனபபடலவரர இரறல(சச நசலவரகள.  நதரழரக,  ல(ரனப,  த�கர,  லபரனற இனன ப& 
வணககஙகள�ல தமரம அத�கமரக ஈடபடதத�க நகரணடவரகள.  இதனரல சரதரரண 
மககரள வ�ட ஒரபட லமல&நசனற அல&ரஹவ�ன ந(ரககதரதப நபறறவரகள எனறம, 
மழகக மழகக இஸ&ரம�ய அனஷ;டடரனஙகரளப ப�னபறற� (டபபவரகள இவரகள 
தரன'  எனபத லபரனற ஒர லபரலயரன கரததக கணலணரடடமம அத�கபபடயரன 
மஸலம மககள�ன உளளஙகள�ல பரரலயரடப லபரய�ரபபரத வரததததடன ஏறறக 
நகரளளததரன லவணட யளளத.  எனலவ சப�ததவம எனறரல எனன?  இத எஙக�ரநத 
லதரறறம நபறறத?  இதறகம இஸ&ரதத�றகம எனன சமபநதம?  இதபறற� இஸ&ரதத�ன 
(�ர&பபரட எனன?  இஸ&ரதத�ன அடபபரடக லகரடபரடகளகக இத எநதளவ 
மரணபடட (�றக�னறத லபரனற வ�டயஙகரளச சரககமரகத நதள�வ படததவலத 
இபப�ரசரதத�ன ல(ரககமரகம.

அலத லபரனற இனற (வன சப�ததவமரக வ�ஷபரபநமடதத  இலத சப�ததவதத�ன 
அடபபரடக நகரளரககள�ன (�ழலல கடடநயழபபபபடடரககம ஒர அரமபபதரன 
தபலக ஜமரஅத எனம அரமபபரகம.  இத இனற பரமர மககள மதத�ய�ல ம�கநத 
நசலவரககப நபறற த
ன வழ� (டககம ஒலர அரமபப எனறம,  இத�ல& தமரம 
ஈடபடதத�க நகரளளரதவரகள த
ரன வ�டடம தரமரனவரகள எனறம தபபககணககப 
லபரடடப ப�ரசசரரம நசயத நகரணடரககம அரமபபரகம.  இவவரமபப�ன அடபபரட 
வ�த�கள எபபட சப�ததவக கரததககரளச சரரநத�ரகக�னறன எனறம,  இதன ஆரமப 
ஸதரபகரகள, சமகர& மகக�யஸததரகளகக சப�ததவததடன இரககம நதரடரப பறற�யம 
மடநதளவ சடடக கரடடவதம இபப�ரசரதத�ன ல(ரககமரகம. 
         
அததடன உ&க�லளள மகக�ய மரரகக அற�ஞரகள,  மபத
கள லபரனலறரர இவவரமபபப 
பறற� நவள�ய�டடளள பதவரககள ச�&வறரறயம எடததக கரடடவதடன 
(ப�யவரகளரடய தய ஸ4னனரவகக எநதநதநத வரகய�ல இவ வ�யககதத�ன 
நசயலமரறகள ப& மரணபடட (�றக�னறன எனறம மடநதளவ சடடக கரடட 
வ�ரமபக�னலறன.
                                 
எனலவ அல&ரஹ எமமரனவரககம  இஸ&ரதரத அலகரஆன�ன,  தய ஸ4னனரவ�ன 
ஒள�ய�ல (ப�த லதரழரகளம,  தரப�யனகளம வ�ளஙக�யத லபரல அலத வழ�ய�ல வ�ளஙக� 
அதனபட நசயறபடட ஈர&க�லம நவறற�நபறற�ட அரள பரலபபரனரக  ஆம
ன.. 
                            
                                                  

உளலள நசலலமன... .

சப�ததவத தர
ககரககளபறற� தம�ழக, இ&ஙரக மஸலமகள மதத�ய�ல மடடம�னற� அரப&க 
மஸலமகள�ல கண� சமரலனரர�டம கட இனற வரரககம சர�யரன கரததக 
கணலணரடடம வரவ�லர&நயனலற நசரல&லவணடம .  கரரணம கர&ரத� கர&ரமரக 
இவரகரளப பறற�ய உணரம அற�மகம உ&மரகளரல&ர தம�ழ&க எழததரரகளரல&ர 
அதன தய வடவ�ல மனரவககபபடவ�லர& எனபரத ஏறறக நகரணடதரன ஆக 
லவணடயளளத .
         
எனலவ இதபறற�ய உணரமகரள அலகரஆன அலஹத
ஸன ஒள�ய�ல லதரலர�ததக 
கரடடவலத இசச�ற நலன ல(ரககமரகம.  இதன ம&ம இஸ&ரதரத அதன தய வடவ�ல 
மககள வ�ளஙக உதவவதடன இநதத தர
ககரக களககம, சப�களககம - தய இஸ&ரம�யக 
லகரடபரடகளககம எவவ�த சமபநதமம இலர&நயனபரத எடததக கரடடவதம என 
ல(ரககமரகம .



     
எனலவ மடநதளவ ஆதரரபபரவமரன தகவலகளடன இரதத நதரகததளலளன. 
இரநதலபரத�லம மன�தன தவற�ரழபபவன எனம வரகய�ல எனககம ப& தவறகள 
ஏறபட&ரம. அவவரற உஙகளககப ப&பபடம�டதத அதரன என கவனததககக நகரணட 
வரமரற வரசக சலகரதரரகளரன உஙகரளக லகடடக நகரளக�னலறன.

                                    -உஙகள சலகரதரன...

இஸ&ரதத�ல  நமஞஞரனமர ?

(ப�கள (ரயகம மஹமமத (ஸல)  அவரகள மழ மன�த சம தரயததககலம (ப�யரக 
அனபபபபடடவரகள.  அவரகளகக அல&ரஹ மககள ல(ரவழ� நபறலவணடம 
எனபதறகரக அலகரஆரன அரள�னரன .  (ப�யவரகளம உ&க மககள அரன வரககம 
இவவ&க�ல ஒரமன�தன ப�றநதத�லரநத மரண�ககம வரர அவன எத�ர ல(ரககம 
லதரவகள, ப�ரசச�ரனகள அரனதத�றகம த
ரவ�ரன இன�லத கற�ச நசனற�ரகக�னறரரகள 
.  அவரகளத வழ�மரறய�ரன (ரம 'ஸ4னனர'  எனற அரழகக�னலறரம.  (ப�யவரகள 
இவவ&ரக வ�டட மரறநத நசலலம லபரத இவவரற கற�னரரகள.
 
'மககலள  (ரன உஙகரளத நதடடத நதள�வரனநதரர பரரதய�ல& வ�டடச நசலக�னலறன  
அதன இரள சழநத இரவபபகத� கட படடபபகர&ப லபரல ப�ரகரசம�ககதரய  
வ�ளஙகமளவகக அவவழ� ம�கத நதள�வரன வழ�யரகம.  தனரனத தரலன அழ�வ�ன பககம  
லபரடடக நகரளளம தரத�ஷடம�ககவரனத தவ�ர லவற எவரம இவவழ�ரய வ�டடம தடம  
பரணட நசல& மரடடரரகள' (இபன மரஜர 43)

லமலம கற�யளளரரகள '(ரன உஙகள மதத�ய�ல இரணட வ�டயஙகரள வ�டடச  
நசலக�னலறன . அவவ�ரணரடயம ப&மரகப பறற�ப ப�டதத�ரககம கர&நமல&ரம (
ஙகள  
வழ�தவற� வ�ட மரடடரகள ,  அரவதரன ஒனற அலகரஆன அடததத எனத  
கடமபதத�னர�ன வழ�மரறயரகம' எனறரரகள .  
(மஸலம 2137) 
                  
(ப�தலதரழர இபன மஸஊத (ரழ�)  அவரகள அற�வ�கக�னறரரகள. 'ஒர மரற (ப�யவரகள  
(
ணடநதரர லகரடடரன வரரநதரரகள.  ப�ன அகலகரடடகக வ&த இடத பறமரகப  
ப&லகரடகரள வரரநதரரகள.  ப�னப இலதர இரககம ல(ரலகரட (லபரனறத)  தரன (ரன  
உஙகளககக கரடடய வழ� மரறயரகம.  அதறகக கறகலக இர மரஙக�லம இரககம  
பரரதகள ரஷததரனரடய பரரதகளரகம .  அரவ ஒவநவரனற�லம ஒவநவரர 
ரஷததரன இரநத நகரணட அதன பககம அரழபப வ�டததக நகரணடரகக�னறரன  
எனற கற� வ�டடப ப�னவரம வசனதரத ஓத�க கரடடனரரகள .

'(�சசயமரக இத தரன எனத ல(ரரன பரரதயரகம ,  எனலவ இரதலய (
ஙகள 
ப�னபறறஙகள (இதவல&ரத) லவற பரரதகரளப ப�னபறற லவணடரம. ஏநனன�ல அரவ 
ல(ரரன வழ�ரய வ�டடம உஙகரளப ப�ர�ததத தடதத�டம.  (
ஙகள (ல&ற�வ 
நபறலவணடநமனபதறகரக அல&ரஹ உஙகளகக இநத உபலதசதரதச நசயக�னறரன. 
(அலஅனஆம153 )
 .
எனலவ லமறபட (ப�நமரழ�கள�லரநத (ப�யவரகள அரனதத மஸலமகரளயம 
அலகரஆன அலஹத
ஸ வழ�ய�ல&லய (டகக லவணடநமனற வலயறதத�ய�ரபபதடன 
அரதப பறககண�தத லவற வழ�ய�ல (டகக மறபடம லபரத (�சசயமரக அத வழ�லகடடன 
பககலம இடடச நசலலம எனறம எசசர�தத�ரபபரத அற�ய மடக�னறத.  



ஸ4ப�ததவம எனறரல எனன ?...

ஸ4ப�ததவம எனறரல எனன எனபத பறற�ய நதள�வரன வரர வ�&ககணதரத 
ஸ4ப�ததவ வரத�கள�ன நலகள�ல கட வ�ர�வரகக கரணமடயவ�லர&.  என�னம 
அவரகளத கரததககள ச�நதரனப லபரகககள�லரநத இவவரற வ�ளஙக மடக�னறத. 
        
ஸ4ப�ததவம எனபத 'இஸ&ரம�யப லபரரரவய�ல உரவரககபபடட யத,  க�ரஸததவ, 
க�லரககம லபரனற மரறற மத தததவஙகள�லரநத  கரபப�யடககபபடட ச�ததரரததஙகரள 
அடபபரடயரக ரவதத தறவரம பணட  ஆதம
கவழ� (டபபதரகக கற�க நகரளளம ஒர 
நகரளரககலக ஸ4ப�ததவம எனபபடம'  இதன வழ� (டபபவரகள ஸ4ப�கள என 
அரழககபபடவரரகள . 
                     
எனலவ பரமர மககள (மபவரதப லபரனற உ&க ஆசரபரசஙகரளக கடடபபடதத� 
ஆதம
கப பரரதய�ன பககம அரழககம ஒர அரமபலப ஸ4ப�ததவம ,  ஸ4ப�கள 
அல&ரஹவ�ன ந(ரககதரதப நபறற இரறல(சச நசலவரகள எனபநதல&ரம 
உணரமககப பறமபரன அபபடடமரன மடததனமரன கரததரகம.  ஸ4ப�ததவம பறற� 
எடததக கற�ய தம�ழ நலகள கட இவரகள�ன யதரரதத (�ர& பறற�ப நபர�தரக ஆரரயரத 
இரதப பறற� (ல&ப�பப�ரரயம நதர�வ�தத�ரபபதன வ�ரளலவ இநத இரற மறபபச 
ச�ததரநதம இனற பரமர மககள மதத�ய�ல பரவ� (னமத�பரபப நபறறளளத.  எனலவ 
இதறகம இஸ&ரததககம எவவ�த சமபநதமம இலர&.  இதறகம (ப�களககம எவவ�த 
நதரடரபம இலர&.  மரறரக (ப�யவரகள கற�யத லபரல ச
ர�ய (ப� வழ�ரய வ�டடம ந(ற� 
தவற�ய வழ�நகடட கடடஙகள�ல ம�கம�க வழ�நகடட கடடதத�னலர இநத ஸ4ப�ததவ 
வரத�கள எனபரத ஒவநவரர மஸலமம அற�நத ரவதத�ரபபத அவச�யமரகம .

ஸ4ப�ததவதத�ன லதரறறம .

இவவ�டதத�ல மகக�யமரன ஒர வ�டயதரத அற�நத நகரளள லவணடயத அவச�யம. 
அதரவத அல&ரஹவ�ன பக�ரஙக வ�லரரத�யரன ரஷததரன மன�த சமகதரத ல(ரவழ�ரய 
வ�டடம த�ரச த�ரபப� (ரகதத�ல வழததவதறகரக இரணட வ�தமரன யகத�கரளக 
ரகயரளவரன.  ஓனற இஸ&ரம�யக லகரடபரடகள சடட த�டடஙகரளக கரடபப�டபபத�ல 
நவறபரப ஏறபடதத� அதன ம&ம இஸ&ரதரத வ�டடம தரமரகக� நவள�லயறற� பரவச 
நசயலகள�ல ஈடபடச நசயத வழ�நகடதத வ�டவரன.  நகரஞசம இரற பகத� ஆதம
கப 
பறற  வணகக வழ�பரடகள�ல ஆரவம நசலததலவரர வழ�நகடபபதறக மற நறரர 
வழ�மரறரயக கரடப ப�டபபரன .  அதரவத அவரகள�ன மரரகக அற�வ�னரமரயப 
பயனபடதத� இஸ&ரதத�ல இல&ரத,  –  இஸ&ரம தடதத வ�டயஙகரள அரவதரன  
இஸ&ரம�ய அனஷடடரனஙகள என (மப ரவதத அதன வழ�ய�ல (டகக ரவதத 
வழ�நகடதத வ�டவரன. இநத வரகய�ல ரஷததரனரல சழசச� நசயயபபடட  ஆதம
கதத�ன 
நபயரரல வழ�நகடககபபடடவரகலள ஸ4ப�ததவ வரத�கள எனம உணரம ஆரமப கர& 
ஸ4ப�கள�ல வர&ரறரறப படககம லபரத நதள�வரகம.

உணரமரயச நசரல&ப லபரனரல ஸ4ப�ததவ வரத�கள தமகக இரபபதரக வரத�டம 
மரறவரன அற�வ,  கஸப,   தர
ககத,  ஹகக
ககத,  மஃர�பத ஞரனம,  ஜதப (  தனரன மறநத 
(�ர&),  பனரஃ (கடவலளரட சஞசர�ததல)  இரவ லபரனற அரனதத வ�வகரரஙகளம 
இவரகள ம
த ரஷததரன ஆத�ககம நசலதத� இவரகரள வழ� நகடபபதறகரக இவரகள�ன 
ச�நதரனய�ல ஏறபடததம கழபபஙகலளயரகம.  இரவயரனததம அவன�ன மர யரஜர& 
யகத�கலள எனபரத மதலல நதள�வரக (ரம அற�நத நகரளள லவணடம .

சர� வ�டயததகக வரலவரம.



ஸ4ப�ததவம எபலபரத ஆரமபமரனத எனற ஆரரயம லபரத (ப� (ஸல)  அவரகள�ன 
கர&தத�ல&ர அவரகள உரவரகக� வ�டடச நசனற ஸஹரபரச சமகதத�னர மதத�ய�ல&ர, 
அதன ப�ன ச�றநத கர&தத�னநரன (ப�யவரகள வ�தநதரரதத தரப�யனகளத கர&தத�ல&ர 
இவவரறரன ஒர வரசகலம உபலயரகதத�ல இரநதத�லர&நயனற அடததச நசரல& 
மடயம.  ஆனரல (ப�யவரகள�ன கர&தத�லம அதறக மநத�ய கர&தத�லம கட இனரறய 
வழ�நகடட ஸ4ப�கள நகரணடளள கரததககளம,  ச�ததரநதஙகளம அககர& யத 
,க�ற�ஸததவ,  இநத,  க�லரகக,  யனரன�ய தததவஙகள�ல (�ரறநத கரணபபடடரதயம, 
அரவ அநதநத சமகதத�ல உளள ஒர ப�ர�வ�னர�டம நசலவரககப நபறற நவவலவற 
நபயரகள�ல அரழககபபடட வநதரதயம நதள�வரக அற�ய மடயம. 

என�னம ஆரமப கடடமரக இஸ&ரம�ய சமகதத�ன மதத�ய�ல (ப�யவரகள ஏறகனலவ கற� 
ரவததத லபரல ப�ரசச�ரனகளம கழபபஙகளம ஏறபடட லவரள இஸ&ரம�ய சமகதத�ல 
வரழநத ச�& (ல& மககள கட இபப�ரசச�ரனகள�லரநத ஒதஙக� எவறற�லலம 
சமபநதபபடரமல வரழமறபடடத உணரம. ஆனரல அவரகள மழகக மழகக இஸ&ரம�ய 
வரரயரறககள இரநதரரகள. இஸ&ரம தறவரதரதப லபரத�ககவ�லர&. அரத 
எத�ரகக�னறத. ஆனரல அலதலவரள  உ&க மரரயகள�ல அதன ஆசரபரசஙகள�ல வழநத 
அதன அ&ஙகர ரஙகள�ல மயஙக� தனத மறரம வரழரவ அழ�ததக நகரளளக கடரத 
எனற எசசர�கக�னறத . 

அலகரஆன கறக�னறத ...                                                                             

அற�நதநகரளளஙகள!!.  இவவ&க வரழகரகயரனத வணவ�ரளயரடடம,  லகள�கரகயம, 
ஆடமபர -  அ&ஙகரரமம,  நசலவதரதயம ப�ளரளகரளயம ரவததப நபரரமயடததக 
நகரளவதலமயனற� லவற�லர& . எபபட ஒர மரழய�ன ம&ம பய�ரகள நசழ�தத வளரவத 
கணட வ�வசரய�கள ஆசசர�யபபடட லவரள ப�னனர அத கரயநத மஞசள (�றமரக� ப�ன 
சரகரக� வ�டக�னறலதர .(இவவரறதரன உ&க வரழகரகயம)  .  மறரமய�ல (இவவ&க�ல 
த
ரம பர�நலதரரகக) ம�கக கடரமயரன லவதரனயம, ((லல&ரரகக) அவனத கரரனயம 
மனன�பபம கரதத�ரகக�னறன.  இவவ&க வரழகரக (மன�தரன)  மயககம நசரறப 
இனபலமயனற� லவற�லர& .   
(ஸ4ரர அலஹத
த : 20)
                              
(
 உ&க வரழவ�ல ஒர வழ�பலபரககரனப லபரனற அல&த அ(ரதரவரனவரனப லபரனற 
வரழநத நகரள.    எனககம இவவ&க ஆடமபரதத�றகம எனன சமபநதம?  (ரன 
இரளபபரறவதறகரக ஒர மர (�ழலல தஙக�ய�ரககம வழ�பலபரககரனப லபரனலற 
இவவ&க�ல வரழக�னலறன என (ப�யவரகள இபன உமர (ரழ�)  அவரகளகக 
உபலதச�தத�ரகக�னறரரகள . 

இபன உமர அடககட இபபடக கறவரரகள...  கரர&ய�ல (
 வ�ழ�தநதழநதரல மரர& 
வரர உய�லரரடரபலபரநமனற உறத� நகரளளரலத.  மரர&ப நபரழரத அரடநத 
வ�டடரல மற(ரள கரர& வ�ழ�தநதழலவரநமன  உறத� நகரளளரலத. இவவ&க�ல ரவதலத 
மறரமககத லதரவயரனரதச லசகர�ததக நகரள . (ஆதரரம:  பகரர� 5937  த�ரம�த� 2299 
இபன மரஜர 4099)

எனலவ இஸ&ரம�ய சமகதத�ன மதத�ய�ல உதமரன (ரழ�) அவரகளத படநகரர&ககப ப�ன 
கழபபஙகளம ப�ளவகளம,  அரச�யல அரரஜகஙகளம லதரனற ஆரமப�ததலபரத 
ஸ4ப�ததவம எனற நபயர�ல&ரவ�டடரலம -  மஸலம சமகதத�ன மதத�ய�ல அற�மகமரன 
ஒர இரறபகத� ம�க கடடதத�னர இஸ&ரம�ய வரரயரறககடபடட இஸ&ரம  லபரத�தத 
வ�டயஙகரள மரதத�ரம சமகதத�ன மதத�ய�ல மனரவதத மககரள உ&க ஆரசய�லரநத 
வ�டவ�தத ஆதம
கதத�ன பககம அரழததக நகரணடரநதனர எனபத  உணரம .  அதன 
கரரணமரகலவ அக கர&ப பகத�ய�ல வரழநத உ&மரககள இமரமகள கட இநதப 



ப�ர�வ�னரகக ஆதரவ (லக�யதம உணரம.   ஆனரல கர&ப லபரகக�ல&தரன அதரவத 
(ப�யவரகள ச�றபப�ததக கற�ய மனற தர&மரறய�னர�ன கர&தத�ன ப�னனலர அனன�ய 
இநத,  க�லரகக,  யஹ4த�ய (சசக கரததககள,  வ�ஷமததனமரன ச�நதரனகரளநயல&ரம 
ப�னவநத ஸ4ப�கள அவரகளத நலகள�ன நமரழ�நபயரபப�லரநத இரவல நபறற 
அவறறகக இஸ&ரம�யச சரயம பச� சமகதத�ன மதத�ய�ல ஸ4ப�ததவம எனம நபயர�ல 
உ&வ வ�டட வ�டடரரகள.  தரம லகரரரவ நசயத நறகள�லம  இநத ச�நதரரததஙகரள 
வ�பர�தத அதறக உரமடடம வ�தமரக ஒர ச�& கரஆன வசனஙகரளயம,  (ப� 
நமரழ�கரளயம அவறற�ன வ�ளககதரதத த�ர�பபடதத�க கற� இநத (சசக கரததககளம 
அலகரஆன ஹத
தகள�ல கறபபடடரவகளதரன எனப பரமரரகரளயம (மபச நசயத 
வ�டடரரகள . 

இதன ப�னப வரரழயட வரரழயரக இநத வழ�நகடட நகரளரகரயத ததநதடதத 
ஸ4ப�ததவ வரத�கள அத�லளள தவறரன வழ� நகடட ச�ததரரததஙகரள (�யரயபபடதத� 
அதறக வலவடடம வ�தமரக கரஆன ஹத
ஸ வசனஙகரள வரளபபத�லம த�ர�ப 
படததவத�லலம தமரம ஈடபடதத�க நகரணடரரகள.  அதமடடம�னற� அபபரஸய 
ஆடச�ய�ல அலனக க�லரகக தததவ நலகள அறப�ய�ல நமரழ� நபயரககபபடடரநதன. 
இவற ற�லளள தமத நகரளரகககச சரரபரன வ�டயஙகரளயம  அவறற�லரநத த�ரட 
அவறரறத தமத நசரநதக கரததககளரக நமஞஞரனம எனற நபயர�ல பரமர மககளககம, 
தமத நலகள�லம அற�மகபபடதத�னரரகள.  இஙக ஒர கவர&ககர�ய வ�டயம யரநதன�ல 
உணரமயரகலவ,  சமகதத�ன மதத�ய�ல மத�ககபபடட கஸஸரல லபரனற ச�& லபரற�ஞர, 
உ&மரககள ச�&ரம இநத வழ�நகடட ச�நதரனயரல உநதபபடட  கவரபபடட,  ச�நதரனக 
கழபபததககறபடட ப�னனர இகநகரளரகரய ஒரவரகய�ல அஙக
கர�ககம (�ர&கக 
வநத வ�டடர ரகள.  அனரறய மஸலம சமகலம லபரறற� வநத இத லபரனற (ல& 
உ&மரககள�ன த�டர மரறறலம இவவழ�நகடட நகரளரக மககள மதத�ய�ல நசலவரககப 
நபறவதறக உரமரக இரநதத எனபலத உணரம.  கஸஸரல இமரம ச�நதரனக 
கழபபதத�ல இரநத கர&பபகத�ய�ல லகரரரவ நசயத 'இஹயர உலமதத
ன'  எனம 
ஆதம
கப பய�றச�ககர�ய வ�டயஙகரள வ�ளககம இநத நலல இநத ஸ4ப�ததவ அதரவதக 
நகரளரக பறற� ஆஙகரஙலக பக�ரஙகமரகக கற�பப�டடரபபரதயம,  இகநகரளரகயளள 
வழ�லகடரகளகக இடம நபறற ரஷததரன�ய லசடரடகள ச�&ரதக 'கரரமத'  எனம 
நபயர�ல தம நலல கற�பப�டடரபபரதயம அவதரன�கக மடயம.   எனலவ சமக 
ஆதரவளள இவர�ன இசநசயல சமகதத�ன வழ�லகடடகலக பர&ம அரமததக நகரடதத 
வ�டடத. 'இஹ யர உலம�தத
ன' மரரகக அற�வகளகக உய�ரடடல  எனம நபயர�ல நவள� 
வநத இநநல தய இஸ&ரம�ய மரரககதரதலய சரவடககக கடயதரக -  (ஞசரக ஆக� 
வ�டடநதனறரல  ம�ரகயரகரத . 

எனலவ அககர& ஸ4ப�ததவ வரத�கள�ன வழ�நகடட ச�ததரநதஙகரளச சரககமரகச 
நசரல&ப லபரனரல  இவரகள தமத அடபபரடக நகரளரககரள (ரனக ப�ர�வகளரக 
வககக�னறனர.  இஸ&ரதரத இவவரற கற லபரடட எநத  ஷ�ரகரகயம ப�தஅதரதயம 
அழ�தநதரழ�பபதறகரக (ப�யவரகள அனபபபபடடரரகலளர அநதக கற�கலகரரளலய 
இடததத தரரமடடமரககம வரகய�ல இஸ&ரதத�ல  வ�ரளயரடய�ரகக�னறனர. 
அவரகளத வழ�நகடட நகரளரகபபட ப�னவரமரற இஸ&ரதரதககற 
லபரடடரகக�னறரரகள .

சப�ததவதத�ன அடபபரடக நகரளரககள .

  ஷர
அத -   (மரரககம)
  தர
ககத --   (ஆனம
கப பய�றச� நபறல) 
  ஹகக
ககத -- (யதரரதததரத அற�தல)

  மஃர�பத--    (நமஞஞரன  மகத�யரடதல)



என இவரகள இஸ&ரதரத (ரனகரக வகதத�ரபபரத அற�நத நகரளள மடயம.  இரவ 
பறற�ச சரககமரகத நதர�நத ரவதத�ரபபத (ல&த .

                                           ஷர
அத

ஸ4ப�கள�டதத�ல ஷர
அத எனபபடவத நதரழரக,  ல(ரனப,  ஜககரத,  ஹஜ லபரனற 
சரதரரண மரரகக அனஷடடரனஙகரளக கற�ககம.  இவரகள�ன கரததபபட ஆரமப 
(�ர&ய�லளள,  –உணரம தரரதததரத அற�யரத பணபடரத சரதரரண பரமர  
மககளககர�ய ஆதம
கப பய�றச� ந(ற�கலள இவவரக வணககஙகளரகம.  இவறறரல 
மன�தனகக எவவ�த பயனம ஏறபடப லபரவத�லர&,  ந(லர& மடய�ரககம உம� 
லபரனறலத ஷர
 அத சடடஙகள.  உளலளய�ரககம அர�ச�ரயப லபரனறததரன ஹகக
ககத. 
ஆரமபப பரவதத�ல உளள�ரககம அர�ச�ரயக நகடரமல கரகக உம� அவச�யமதரன . 
என�னம கர&ப லபரகக�ல கத�ர மறற�யதம அறவரடய�ன ப�ன உம�ரய (
கக�த தர வச� 
வ�டவத லபரனற ஹகக
ககதரத அற�நதவடன ஷர
அதரத -  மரரகக 
அனஷடடரனஙகரளத தகக� எற�நதவ�ட லவணடம எனபலத இவரகள�ன லகரடபரட. 
ஆரமபதத�ல ஒர பய�றச� ல(ரகக�ல&லய இவறரற ஒரவன நசயக�னறரன.  ந(லலன 
உளள�ரககம அர�ச�ரய அரடய வ�ரமபபவன உம� ரயத தகக� வச� வ�டவத அவச�யம 
லபரனற ஒரவன  எதரரதததரத அற�நததம நவள�பபரடயரன அமலகரள  மரரகக 
அனஷடடரனஙகரள வ�டட வ�ட லவணடம எனபலத இவரகளத லகரடபரட.

 ப�ரப& ஸ4ப�யரன கஸஸரல இமரமதரன இவவரறரன ஒர நகரளரகரய அபபரவ� 
சமகதத�ன மதத�ய�ல பகதத� &டசககணககரன மககள�ன வழ�லகடடககக 
கரரணமரய�ரநதவர.  இவர ஒர மரரகக அற�ஞரம கட.  என�னம ஸ4ப�ததவததரல 
கவரபபடட இந(�ர&கக ஆளரக� வ�டடரர.  இவர இறத�த தரவரய�ல இவவழ�நகடட 
நகரளரககள அரனதரதயம வ�டட ம
ணட தவபரச நசயத வ�டடதரகவம, ஸ4னனத வல 
ஜமரஅதத�னர�ன நகரளரககக மரற� வ�டடதரக வரககம&ம நகரடதததரகவம வர&ரற 
உணட எனபத தன� வ�டயம.  இவர எழத�ய'  இஹயர உலமதத
ன'  எனம நல 
ப�ரப&மரனத. இரத இவர (ரனக பகத�யரகப ப�னவரமரற வகதத�ரகக�னறரர . 

அ- இபரதரத - வணககஙகள . 
ஆ- ஆதரத - பழகக வழககஙகள . 
இ- மஹலகரத- மன�தரன அழ�ததவ�டததகக பரவஙகள .  
ஈ- மனஜ�யரத - (ரரக வ�டடம பரதகரககக கடயரவகள . 

இபபட (ரனக பகத�களரகப ப�ர�தத வ�டட (ரனகரவத பகத� இரகக�னறலத அதரவத 
மனஜ�யரத - (ரரக வ�டடம பரத கரககக கடயரவகள�ன படடயலல அவர கற�பப�டவத 
எனன நதர�யமர?  (ரரக வ�டடம பரதகரககம ஒலர வழ� தர
ககத மரதத�ரலம!!  தர
ககதரத 
-அதரவத ஆதம
கப பரரதரய அரடய  லவணடமர? ரஷகக�டம ரபஅத நசய,  அவரகக 
அடரமயரக,  அவர�ல& அல&ரஹரவக கரண,  அவர நசரலவரதச நசய.  அபபட (
 
தர
ககதத�ன வழ� (டநதரலதரன உனனரல ஹகக
ககதரத அரடய மடயம.  ஹகக
ககதரத 
அற�வததரன (ரரக வ�டடம உனரனக கரககம எனபலத அதன வ�ளககம.  இதன பட 
இபரததகள ,  நதரழரக ல(ரனப ,  ஹஜ லபரனற வணககஙகள நசயவத எதவலம ஒர 
மஸலரம (ரரக வ�டடம கரபபரறறரத.  மரறரக ஹகக
ககதரதத நதர�நதரலதரன 
சவரககம எனபத தரன கஸஸரலய�ன நகரளரக எனபத நதள�வரக�னறத .

ஆனரல அலகரஆன�ல&ர அல&ரஹ கறரகய�ல ...

(ரக வரத�கரளப பரரதத சவரகக வரத�கள (
ஙகள (ரகத தகக வரக கரரணம எனன 
எனற லகடட லபரத அவரகள எனன பத�ல கறவரரகள எனற இவவரற கறக�னறரன ..
 



 
சவன வரத�கள (ரகககச நசனற பரவ�கள�டம '(
ஙகள (ரகம வரக கரரணம யரத'  எனற 
வ�னவவரரகள.  அதறக அவரகள (ரஙகள நதரழக கடயவரகள�ல இரககவ�லர&, 
ஏரழகளகக உணவள�ககவ�லர&,  வணரகளடன கடதத�ர�நலதரம,  (�யரயத த
ரபப 
(ரரளப நபரயபப�ததக நகரணடரநலதரம' எனபரரகள.        (ஸ4ரர மததத�ர 41)

(ப� (ஸல )  அவரகள�டம ஒரவர வநத அல&ரஹவ�ன ததலர..  (ரன கடரமயரன  
நதரழரகரயத நதரழத,  ரமழரன�ல ல(ரனப ல(ரறற,  ஹ&ர&ரனவறரற எடததம,  
ஹரரமரனவறரறத தவ�ரநதம வரழக�னலறன.  இத தவ�ர லவற எதவலம (ரன  
நசயயவ�லர&. இபபடய�ரகக (ரன சவரககம நசலலவனர? எனற லகடக (ப�யவரகள ஆம  
எனற கற�னரரகள. (ஆதரரம மஸலம 18)
                    
இவவ�ர ஆதரரஙகள�ன ம&மரகத நதரழரத�ரததல,  இபரதத நசயயரத�ரததல தரன 
ஒரவன (ரகம நசல&க கரரணமரக�னறத எனபதம நதரழவதம இதர இபரததகரளச 
நசயவதம சவனம லசரககம எனபதம நதள�வரக�னறத.  ஆனரல கஸஸரலலயர 
தர
ககரவ�ல லசரரவ�டடரல சரககலம க�ரடயரத எனக�னறரலர??

இவவரலற கஸஸரல இமரமவரகள அற�ரவ இரணட வரகயரகப ப�ர�கக�னறரரகள. உ&க 
அற�வ, மறரமய�ன அற�வ எனற. லமல&ரடடமரகப பரரபபவரகள சர�தரலன.. இத�ந&னன 
தவற எனபரரகள. ஆனரல கஸஸரல அதறகக கறம வ�யரக க�யரனதரதப பரரஙகள...

'உ&க அற�நவனபத உ&க�ல நசயயம இபரதத,  (ல& நகடட கரர�யஙகள ஹரரம ஹ&ரல 
பறற�ய அற�வரகம.  மறரமய�ன அற�நவனபத ஹகக
கததரடய அற�வரகம.  அதரவத 
அல&ரஹ தரன இபப�ரபஞசமரக நவள�யரக�யளளரன எனம ஹகக
ககதரத எதரரதததரத 
சப�ததவப பரசரறய�ல தர
ககரவ�ன வழ�ய�ல பய�னற அற�வலத மறரமய�ன அற�வரகம. 
இநத அற�வ அதரவத (ஹக
ககதரத அற�தல)  மறரம அற�ஞரகள�ன (சப�யரககள�ன) 
த
ரபபபபட ஒவநவரரவரககம பரழ ஐன - கடடரயக கடரமயரகம. எபபட ஒரவன உ&க 
அற�ரவச சரரநத இபரததகரளச நசயயரதவ�டதத உ&க உ&மரககள�ன த
ரபபப ப�ரகரரம 
அபபகத� அரசன�ன வரளகக இரரயரக ல(ர�டலமர அலத லபரனற நமஞஞரன அற�வரன 
இவவற�ரவக கறகரத பறககண�பபவரகள மறரமய�ல அரசரகநகல&ரம அரசனரன 
அல&ரஹவ�ன தணடரனககளளரக� அழ�நதவ�ட ((ரகம நசல&) லவணடலயறபடம எனற 
கஸஸரல நசரலக�னறரரகள.. (இஹயரஉலமதத
ன பககம 1-114) 
                       
இவவரற மதலக கடடமரக இஸ&ரதரதத நதர�நத நகரளள வநத எதவமற�யர அபபரவ� 
மஸலரம அரழதத அவனககக கரழயடதத,  மரளரயச ச&ரவ நசயத இவவரறரன 
ரஷததரன�ய ச�நதரனகரள ஊடட அவரகரளத தமத தர
ககரவககள (தர
ககததன(ரர 
(ரகததக�ன பரரத எனபலத ம�கப நபரரததம)  அரழததச நசலக�னறனர.  இன� அஙலக 
எனன (ரடநபறக�னறத எனற பரரபலபரம. ...

தர
ககத الطريقة

அனரறய பரரதன ஸ4ப�ததவ வரத�கள மதல இனறளள (வன ஸ4ப�கள உடபட 
அரனவர�டமம பரரலயரடப லபரயளள ஒர வ�டயமதரன இநத தர
ககரவரகம. இத�ல& ப& 
படததரஙகள உளளன.  சரஙகக கற�ன யதரரதததரத அற�நத நகரளள வ�ரமபபவர 
மதலல ஒர ரஷகக�டதத�ல ரபஅதநசயத அவரநசரலலம வழ�ய�ல (ரட பய�லவரத 
இவரகள தர
ககத எனறரழகக�னறனர.  அதரவத ஒர ஆதம
கப பய�றச� நபறம ச
டர தனத 
உணரவகள,  ப&னகரளநயல&ரம மரண�ககச நசயயமளவ தனரனச ச�ரமததககளளரகக� 
தனரனததரலன வரதத� 'அதஹ'  எனம  ரபதத�யம லபரனற சய (�ரனவ�ழநத (�ர&ககக 
நகரணட வரதல லவணடம.  இதறகரன பய�றச�கரள அநத தர
ககரவ�ன ரஷகலக 
மனன�னற நசரலலக நகரடபபரர. இத பறற� கஸஸரல இவவரற கறக�னறரர...



 
'தர
ககதத�ரன அரடவதறக கலவத (தன�தத�ரததல),  ஜ4உ (பச�தத�ரததல),  ஸஹர 
(வ�ழ�தத�ரததல),  ஸ4மத (நம_னமரய�ரததல)  லபரனறன அவச�யமரகம.  (இஹயர 
உலமதத
ன 2-243)

அததடன தனத உடர&த தரலன ச�&லவரள வரதததக நகரளளவம லவணடம. 
இதறகரக (
ணட ல(ரம ஒறரறக கரலல (�றறல,  தர&க
ழரக (�றறல,  மளள�ன ம
த 
அமரதல,  ந(ரபபரல உடர&ப நபரசககல லபரனற பய�றச�கரளயம ரஷககரனவர 
லமறநகரளவரர.

இவர கறம அரனதரதயம மர
த (ச
டர)  எவவ�த மறபலபர,   நவறபலபர இனற� 
லமறநகரளள லவணடநமனபத ஸ4ப�ததவதத�ன நபரதவ�த�.  சரஙகக கற�ன அவரகள 
கறவத லபரல 'ஒர (மர
த)  ச
டனரனவன தனத ரஷகக�ன மனனரல மயய�தரதக 
கள�பபரடடபவன மன ரவககபபடட சட&தரதப லபரல (டநத நகரளள லவணடம. 
அவனகக எநதவ�த வ�ரபப நவறபலபர சய ச�நதரனலயர இரககக கடரத. அவர�ன மன 
(�னறரல இவனககப லபசலச வரக கடரத,  அவரத அனமத�ய�னற� இவன (தன மரனவ� 
உடபட)  எவர�டமம நதரடரப நகரளவலதர,  கரஆனஓதல,  த�கர;  அற�ரவதலதடல லபரனற 
எவறற�லலமர ஈடபடக கடரத. (அல அனவரரல கதஸயயர 1- 187)

 அப யஸத அல பஸதரம� எனம ஸ4ப� கறக�னறரர ...

'ஒர ரஷககரனவர தனத மர
ரத ஒர லவர&ய�ன (�ம�ததம நவள�லய அனபப�னரல 
அவன லபரகம வழ�ய�ல&லய நதரழரகககரக பரஙக நசரல&பபடடரல -  இநத 
மர
தரனவன இபலபரத உடனடயரகத நதரழத வ�டட அதனப�ன அநத லவர&ரய 
மடகக&ரம தரலன எனற எணண�வ�டடரல கட அவன ஆழமற�யரத ஒர பரதரளக 
க�ணறற�னள வழநதவரனப லபர&ரவரன எனக�னறரர. ( ஸதஹரததஸ ஸ4ப�யயர ப 343 )

ரஷக ற�பரய�ஃ கறவரதப பரரஙகள.

'ஒர மர
தகக இரகக லவணடய பணபகள�ந&ரனறதரன தனத ரஷக எபலபரதம 
ல(ர�லம, மரறவ�லம தனரனப பரரததக நகரணடரபபதரக உணர லவணடம. அவரககம 
அவரத கடமபதத�னரககம ஊழ�யஞ நசயவத�ல தனரன  மழரமயரக ஈடபடதத 
லவணடம.  எநத லவர&ரயச நசயயம லபரதம அவரத (�ரனவ மனத�ல வர லவணடம. 
அவர நசயயம எநதவ�தமரன லமரசமரன கரர�யஙகரளயம கணட அரதக கணடககக 
கடரத.  ஒர மரற இபபடததரன ஒர ரஷகக�ன  வடடகக அவரத மர
தரனவர நசனற 
லபரத தனத ரஷக ஒர அழக�ய நபணண�டம சல&ரப�தத,  அவரளக கடடபப�டதத, 
மததம�டட உடலறவ�ல ஈடபடடரககக கணடரர.  இரதக கணடதம அத�ரசச�யறற அவர 
அவசரபபடட 'எனன கரர�யம பணண�வ�டடர'!!  என ரஷகரகக கணடதத வ�டடரர. 
உடலன அவர ரஷகக�டம�ரநத கறற அரனதத ந(ற�களம அவர�டம�ரநத அநத 
இடதத�ல&லய பற�ககபபடடவ�டடன. (நல: க�&ரததல ஜவரஹ�ர; பககம: 278)

ப�ரப& ஸ4ஃப� இபன அஜ
னர கறக�னறரர ... 

ரஷகககக ச�ஷயன நசயயம மர�யரரத யரநதன�ல அவன ரஷகக�ன ரககரளயம 
கரலகரளயம மததம�ட லவணடம.  அவர�ன மன இரககம லபரத தர& தரழதத� 
வரயமடய�ரகக லவணடம.  மர
தகக ஏலதனம ல(ரய ஏறபடட வ�டடரல அவனத 
மனககண மன ரஷகரக மனன�றதத� அவர�டலம தனத ல(ரரய (
ககமரற மரறய�ட 
லவணடம.  ஏநனன�ல இவவரற நசயதரல அல&ரஹவ�ன உதவ�யரல சநலதகம�னற� 
(�சசயம சகம க�ரடககம. (பதஹரததல இ&ரஹ�யயர : 308-309)



வழ�நகடட ஸ4ப� ஸஃரரன� நசரலவரதக லகளஙகள ....

ஒர ரஷகக�ன ம
த உணரமயரன அனப நகரளவத எபபடநயன�ல அல&ரஹவககரகலவ 
ஒனரற ல(ச�தத அவனககரகலவ ஒனரற நவறபபத லபரனலற இநத ரஷகககரகலவ 
எரதயம ல(ச�கக லவணடம. அவரககரகலவ எரதயம நவறககவம லவணடம . அவவரலற 
ரஷகக�ன கபரரத தர�ச�ககச நசனறரல அவர மயய�த,  மரண�தத வ�டடவர (ரம லபசம 
எரதயம நசவ�யற மரடடரர என எணண�வ�டக கடரத.  என�னம அவர த�ரரய&க�ல 
உய�ரடன இரபபதரகலவ (மப லவணடம.  அபலபரததரன அவரத பரககத -  அரரளப 
நபற மடயம.  ஏநனன�ல மர
தரனவர ரஷகக�ன கபரர ஸயரரத நசயத அல&ரஹரவ 
த�கர நசயதரல அநத ரஷகம கபர�ல எழநத உறகரரநத நகரணட இவரடன த�கர 
நசயக�னறரர.  இரத (ரஙகள ப& தடரவகள ல(ரடயரகலவ கணகளரல&லய 
பரரதத�ரகக�னலறரம. (அனவரரல கதஸயயர 1-169)

அபதல கரத�ர ஜ
&ரன� கறக�னறரர...

ரஷக- கரவரனவர நவள�பபரடயரகச நசயயம எககரர�யததககம மர
த மரறறஞ நசயயக 
கடரத.  மரறமகமரகச நசயயம வ�டயஙகள�ல கறகக
ட நசயத எத�ரக லகளவ� லகடகவம 
கடரத .             (அலகனயஹ 2- 164 )

நதரடரநத மஹய�தத
ன அபதல கரத�ர ஜ
&ரன� கறரகய�ல...  

'(�சசயமரக ரஷகக�ன ம&ம ஒரவனகக  (னரமயமணட,  த
ரமயமணட.  தனத 
ரஷகரக ல(ச�பபத மறரமய�ல ஒரவன  (ல&டயரரகள�ன கடடதத�ல லசரநத நகரளளக 
கரரணமரக� வ�டம.  இத அவர�ல ம&ம க�ரடககம (னரமயரகம,  அவரடன மறணபடட 
வரதம நசயவத அவன�ன (ரசதத�றகக கரரணமரக� வ�டம. இத அவர�னரல ஏறபடம த
ஙக. 
(
 என கரதரதப ப�டபபதன ம&மரக நவறற�நபற வ�லர&நயனறரல  உனகக ஒர 
லபரதம நவறற�லய க�ரடயரத. (அலபதஹ4ர ரபபரன� )

ஒர தடரவ ஷக
க பலக
,  அபதரரப ஆக�ய இர ஸ4ஃப�களம அப யஸத அலபஸதரம� 
எனம ஸ4ஃப�ய�டம வநதனர. இரவரககம உணவ பர�மரறபபடடத. அஙக ஒர வரலபன 
அவரகளககப பண�வ�ரடககரக இரநதரன.  அவவ�ரவரம வரலபலர..  எமமடன வநத 
சரபப�ட எனற கற அதறகவன '(ரன ல(ரனப' எனறரன. அதறகவரகள பரவரய�லர& ஒர 
மரத ல(ரனப�ன (னரமரயத தரக�னலறரம வர..  எனககற அதறகம அவன மறதத 
வ�டடரன.  சர� ஒர வரடகர& ல(ரனப�ன (னரமரயத தரக�னலறரம வர எனற கற�னர. 
அவன அதறகம மறதத வ�டலவ ஆதத�ரமரடநத அவரகள�ல ஒரவர 'அல&ரஹவ�ன 
பரரரவரய வ�டடம வ�ழநத வ�டட அவரன அவன பரடடகக வ�டட வ�டஙகள'  என 
லகரபததடன கற�னரர.  இதன கரரணததரல அவவரலபர த�ரடடக கறறநமரனற�ல 
ப�டபடட அவன ரக தணடககபபடடத.  (ர�ஸர&ர கரஷர�யயர ப :151 )

ஒர ச
டன தன ரஷகரக ல(ச�பபத சரத -  (�பநதரனயரகம எனபத அரனதத சப�களம 
ஏலகரப�தத வ�டயமரகம.  எநதளவகக ல(ச�கக லவணடநமனறரல தனத ரஷக அல&ரத 
எவரம எரதக கற�னரலம அரதக கரத�ல வரஙக�க நகரளளரத நசவ�டரனப லபர& 
(டநத நகரளள லவணடம.  யரர வ�மரச�ததரலம அரத ஏறறக நகரளளக கடரத .  அநதப 
பகத�ய�லளள மககள அரனவரலம ஒனற கட மயறச�ததரலம அவரகளரல இவரன 
அநத ரஷகரக வ�டடம தடகக மடயரதளவகக அவனத கரபபறற இரகக லவணடம. 
ரஷககரடய மகததவதரத மனத�ல (�றதத� மனககணணரல அவரரப பரரததக 
நகரணடரநதரல அவனககப பச�,  தரகம எதவலம ஏறபடக கடரத.  ஒர ச
டரகக 
இவவரறரன (�ர& ஏறபடடத.  அவர எதவம உணணரமல கடககரமல சதர தன 
ரஷகரகலய (�ரனததக நகரணடரநதரர.  ஆனரலம அவர இரநதரத வ�டக நகரளதத 
வ�டடடரர. (அனவரரல கதஸயயர 1-168) 



இத லபரனற ஸ4ஃப�ததவ வரத�கள�ன தர
ககத வ�த�கரளயம (�பநதரனகரளயம 
அடகக�க நகரணலட லபரக&ரம.  இவவரறரன அபததம�கக ரபதத�யகரரததனமரன 
இஸ&ரதத�றக மரணரன,  இஸ&ரதத�ன அடபபரடரயலய தகரதநதற�யககடய 
கரதகரளயம பரரணஙகரளயம &டசககணகக�ல ஸ4ப�ததவ நலகள�ல (
ஙகள 
கரண&ரம.  வ�ர�வஞச� அவறரறக கரறததக நகரளக�னலறன.  இககடடக கரதகள�ல 
நபரத�நத�ரககம அபததஙகரள வ�மரச�கக,  வ�பர�கக மறபடடரல பததகம (
ணட வ�டம. 
எனலவ அரத வரசகரகளரன உஙகள�ன ஆயவகக வ�டட வ�டக�னலறன.   ம�கக 
கரறநதளவ இஸ&ரம�ய அற�வரடய ஒர பரமரன கட இக கரததககள இஸ&ரதரதத 
தகரககக கடய ம�கப நபர�ய நவட கணட,  இதறகம இஸ&ரததககம எள மரனயளவ 
கட சமபநதம க�ரடயரத எனபரத அடததச நசரலவரன எனபத மடடம உணரம .

சரககமரகச நசரலவதரய�ன ஸ4ஃப�கள�ன தர
ககத எனம இநத மரரயய�ன ப�னனண�ய�ல 
ஒர நபர�ய சத�வர&லய ப�னனப படடரகக�னறத.  அதரவத அபபரவ�ப பரமரரகள 
மதத�ய�ல தமரம வ�&ரயத நபறற இரற ல(சச நசலவரகள,  ரஷகமரரகள என 
அற�மகபபடதத� அபபரமரரகரள இஸ&ரதத�ன நபயரரக கற� ஏமரறற�த தமத 
ச
டரகளரகக� ஆதம
கம எனம நபயர�ல நபரயகரளயம பரடரககரளயம,  அத�சயம�கக 
கறபரனச சமபவஙகரளயம கற� மரளசச&ரவ நசயத தனரனப ப�னபறறரவ�டடரல 
வழ� லகடடல வழநத (ரகததககததரன நசல& லவணடம எனம அளவககப பயமறதத� 
தரமம வழ� நகடட எதவமற�யர அபபரவ� மககரளயம வழ�நகடககம ஒர ரஷததரன�ய 
ஊடகம தரன இநத தர
ககத ஆகம. 

இரத வ�ட மகக�யமரன பயஙகர வ�டயம யரநதன�ல இநதத தர
ககத வரத�கள 
அரனவர�னதம ம�க மகக�ய கற�கலகரள யரநதன�ல இஸ&ரதரதலய அழ�தத இடதத 
வழதத�வ�டக கடய இர நகரளரகள�ன பககம தம ச
டரகரள அரழதத அவறரறப 
லபரத�தத அதன ம&ம சய&ரபம லதடவலத இவரகள�ன அடபபரட ல(ரககமரகம. 
அரவயரவன... 

வஹதததல வஜ4த -  அதரவதக நகரளரக அதரவத பரடபப�னஙகளரன (ரமம 
பரடததவனரன அல&ரஹவம ஒனறதரன.  அவனதரன ப& வடவஙகள�ல 
இபப�ரபஞசமரகவம, அத�லளள வஸததககளரகவம கரடச� தரக�னறரன எனம நகரளரக. 

அலஹ4லல வலஇதத�ஹரத: அதரவத இரறவன பரடபப�னஙகள�ன ம
த இறஙக� 
சஞசர�கக�னறரன ப�ன இறணடறக க&நத வ�டக�னறரன எனம இநதததவ,  க�ரஸததவக 
நகரளரக .

அல&ரஹ கறக�னறரன ...
 

'அல&ரஹ மனற கடவளகள�ல மனறரவத கடவநளனக கற�ய (அதரவத அல&ரஹ 
இலயசவ�லம அவர தரய�லம இறஙக அவரகளம கடவளரக� வ�டடரரகள எனக கற�ய 
க�ரஸததவரகள)  கரப�ரகளரக� வ�டடரரகள.  (உணரமக)  கடவள ஒலர கடவலளயனற� 
லவற�லர&.  அவரகள தரம நசரலவரத வ�டடம வ�&க�க நகரளளரவ�டல அவரகள�ல (இக 
நகரளரக ம&ம) கரப�ரகளரக� வ�டடவரகரள கடரமயரன லவதரன ப�டததக நகரளளம. 
அவரகள அல&ரஹவ�டதத�ல (தமத இகநகரளரகரய வ�டட வ�டட) தவபரச நசயத பரவ 
ம
டச� நபற லவணடரமர?  அல&ரஹ ம�கக மனன�பபவனம க�ரரபயரடயவனமரக 
இரகக�னறரன.  (அலகரஆன: மரய�தர 73.) 
 
எனலவ சப�கள உரவரகக�ய தர
ககத எனம ரஷததரன�யக லகரடரடய�ல& ரஷக 
எனபபடபவர தரன அல&ரஹவ�ன அரனதத ஆறறலகள,  சகத�கள,  வல&ரமகளம 
நபறறவரரகக கரதபபடவரர. அவர�ன ச
டரகளகக அவர கர(ரதர மரதத�ரமல& கடவளம 



அவரதரன.  ரஷககக நதயவகத தனரமகள -  கடவள�ன சகத�கள இரபபரத ஏறறக 
நகரளளரத ச�ஷயன (�சசயமரக உணரமயரன நவறற�ப பரரதரய அரடநத நகரளள 
மரடடரன. நவறற�ப பரரதநயனபபடவத இவரகள�டதத�ல வஹதததல வஜ4த-கணணரல 
கரணபநதல&ரம கட வலள எனம நகரளரகரயக கற�ககம.  ஆம (ரகததககர�ய இ&வச 
நரழவச ச
டரட நவனற தரம பரரத இததரன சநலதகலமய�லர&.  தனத ரஷக 
கடவள�ன வல&ரமகள நபறறவர,  சகத�ம�ககவர என எணணம ச
டனககக கர&ப 
லபரகக�ல 'ஜதப' (ரபதத�யம லபரனற சய (�ரனவறற)  (�ர& ஏறபடம.  அதன ப�ன அவன 
தனத ரஷகரகலய கடவளரகக கரணபரன எனபலத தர
ககத லபரத�ககம தததவமரகம. 
இநதப லபரணரமரய?  வ�ளஙக�க நகரளளலவ தர
ககரவ�றகப ப�ரலவச�பபத அவச�யம 
அஙக�ரநத ல(லர (ரகமதரன!!!.  இரதப பக�ரஙகமரக மககள மதத�ய�ல நசரனனரல 
ரஷகமரரகளகக அவரகள ரபதத�யக க�றககரகள எனற படடம சடட வ�டவரரகள 
எனபத மடடம உணரம.


ஹக   الحقيقةககத . (ரகச�யம)

ஹக
ககத எனபபடவத சப�கள�ன ரஷததரன�ய அடபபரட வ�த�கள�ல மனறரவத 
இடதரத வக�கக�னறத. தன வழ�ய�ல மஃம�னரக வரழநத நகரணடரநத அபபரவ� மன�தன 
மரரகக வ�ளககம நபற ரஷததரன�ய லதரழரகளரக�ய சப�கரள (ரடம லபரத மதலல 
ஷர
அத சடடஙகரள மடநதளவ கரடபப�டதத மஸலமரக இரநத அவரன தர
ககத எனம 
பரதரளக கழ�ய�ல தளள� தமரமத தவ�ர லவற யரர எத நசரனனரலம லகடகக கடரத 
எனம ரபதத�ய (�ர&கக அவரன ஆளரகக� அவன�டம ரபஅத -  ஞரன த
டரச?  நபறற 
ப�னனர அவனகக சப�கள கறறக நகரடககம ஒர இரகச�யமதரன இநத ஹக
ககத எனம 
சமரசசரரம. –அவரகள�ன கரததபபட இத ஒர ரகச�யம இத தரன உணரம தரரதத (�ர& . 
ஆனரல இவவணரம அரனவரககம நதர�வத�லர&.  அவரகள�டம ஞரனத
டரச 
நபறரதவரகளககத நதர�வ�பபதம�லர&.  கரரணம இவரகள கறம ரபதத�யகரரத 
தனமரன உளறலகரளயம,  சரததரன�ய வசனஙகரளயம,  பகததற�வககப நபரரநதரத 
கறபரனக கடடக கரதகரளயம (மப� ஏமரறம (�ர&ய�ல எநதப பரமரனம இலர&. 
எனலவ இவனரல எழபபபபடம லகளவ�களககக கட இவரகளரல வ�ரடயள�கக 
மடயரத.  ஒனறமற�யரத பரமரனம இவரகள கறவரதக லகடடரல இவரகள�ன 
கடம�ரயப ப�டதத ஆதரரம லகடபரன.  ஆபப�ழதத கரஙக லபர& அவன�டம மரடடத 
தவ�கக ல(ர�டம. ஆதரரம இரநதரல தரலன சமரபப�கக மடயம. இநதப பரரணஙகள�ல யத, 
க�ரஸததவ,  க�லரகக தததவஙகள�ல லவணடமரனரல ஆதரரம க�ரடகக&ரம.  கரஆன 
ஹத
த�ல க�ரடககமர? அதனரலததரன தமத சப�ததவ வர&ய�ல வழநத த
டரச நபறற -- 
மரளரய அடக ரவதத மடனரக� வ�டடவரகள�டம மரதத�ரலம இநத ஹக
ககதரதச 
நசரலலக நகரடபபரரகள.  அதவம அவனரக கரவ�ன அனமத�ய�னற� எவர�டதத�லம இத 
பறற� வரய த�றககக கடரத எனம (�பநதரனயடன...  அத எனன ரகச�யம?  எனன 
ஹக
ககத? எனற பரரபலபரம. 

அதரவத இபப�ரபஞசலம அல&ரஹதரன.  அவன�ன நவள�பபரலட இபப�ரபஞசம 
எனபரதத நதர�நத நகரளவலத ரகச�யம.  (ரம பரரககம,  லகடகம,  நதரடம அரனததலம, 
(ரன,  (
,  அவன,  அவள,  அத,  வரனம,  பம�,  சநத�ரன,  சர�யன,  ஆட,  மரட,  ஏன (ரய,  பனற� 
அரனததலம அல&ரஹதரன.  கடலலளள (
ரதரன அர&யரகவம,  நரரயரகவம, 
உபபரகவம பர�ணம�தத�ரபபத லபரல அல&ரஹதரன இபப�ரபஞசமரகத லதரறறம 
தரக�னறரன.  அரனததப நபரரளகளககம லசரததததததரன அல&ரஹ எனபபடம 
எனபலத இபரபதத�யககரரரகள�ன மஃர�பத எனம மடத தததவம.  இரத அற�நதவர தரன 
ஞரன�, ஆர�ப என இவரகள�டம அரழககபபடவரர.

ப�ரப& சப� கஸஸரல நசரலக�னறரர...

அல&ரஹரவ அற�நத நகரணட ஒர ஞரன� அரனததப நபரரடகள�லம அல&ரஹரவக 



கரணபரர.  ஏநனன�ல அரனதத வஸதககளலம அவன�லரநலத,  அவரன ல(ரகக�லய, 
அவன ம&மரகலவ,  அவனககரகலவ உரவரக�ய�ரகக�னறன.  த
ரககமரன மடவ�னபட 
எல&ரம அவலன... (இஹயரஉலமதத
ன. 1 — 254)

நதரடரநத கஸஸரல நசரலக�னறரர..

நமஞஞரன�கள (ரகச�யம)  ஹக�ககத எனம வரன�ல உயரநத அஙலக சஞசர�ககம லபரத 
உ&க�ல& அவரகள ஒலர (அல&ரஹவரன)  ஒரவரனத தவ�ர லவற எரதயலம 
கரணவ�லர&நயன ஏலகரப�தத ஒரம�ததத கறக�னறனர.  என�னம ச�&ரகக இந(�ர& 
நதடடதநதள�வரக அற�வ�யல ர
த�யரகப ப&பபடம. (அவரகள இநத ரகச�யததரல கழமப�ப 
லபரகமரடடரரகள.)  இனனம ச�&ரகலகர அவரகள இதன உசச இனபதரதலய சரவதத 
வ�டவரரகள.  அபபடயரனவரகள எல&ரம ஒனலற எனம ஓரரமய�ல மழக�த த�ரளதத 
ஒனறககள ஒனறரகக க&நத (غيرية)  லவநறரனற எனற வரரதரத -  பனரம எனபலத 
அவரகள�டம�ரநத அடலயரட (
ஙக� வ�டம. அவர கள�ன வ�ழ�களகக அல&ரஹரவத தவ�ர 
லவற எதவம ப&பபடரத. அரனததலம அல&ரஹவரகலவ நதனபடம. இதனரல ஏறபடட 
அத�ரசச�யரல ஒரவரக லபரரதலயறபடடதன கரரணதத�னரல&லய அவரகள�ல ச�&ர '(ரன 
தரன அல&ரஹ'  எனறம,  லவற ச�&லரர '(ரலன அல&ரஹ (ரன தயரம ம�ககவன, 
வல&ரம ம�ககவன' எனறம, லவற ச�&ர 'எனத ஜ4பபரவ�லம அல&ரஹரவயனற� லவற 
யரரம�லர&' எனறம கற�ய�ரகக�னறரரகள. (ம�ஸகரதல அனவரர. ப: 122 )

கஸஸரல நசரலக�னறரர... 

ஆர�பனகள நசரலக�னறரரகள '(ரஙகள (ரக ந(ரபபககப பயபபடவம�லர&. 
நசரரககததக கனன�யரகக ஆரசபபடவம�லர& எஙகள ல(ரககம இரற தர�சனலம. அவன 
எம கணகளககப ப&பபடரமல கணப நபரழலதனம தரடபபடக கடரத எனலற (ரஙகள 
யரச�கக�னலறரம'. (அல இஹயர 4--22)

இபன அரப� இவவரற கறக�னறரர...

ஆர�ப எனபவர எல&ர வஸததககள�லம அல&ரஹரவலய கரணபரர. ஒவநவரர நபரரலம 
அவரகக அல&ரஹவரகததரன நதனபடம.  மழரம நபறற ஒர ஆர�பகக ஞரன�கக ப�ற 
மத மககள வணககம நசலததம ஏரனய ச�ர&கள,  வ�கரகஙகள அரனததலம 
அல&ரஹவ�ன தஜலல நவள�பபரடரகலவ நதர�யம.  இதனரல&லய அவரகள ப�ற 
மதததவரகளரல வணஙகபபடம அரனதத மததத ச�ர&கரளயம இ&ரஹ -  அல&ரஹ 
எனலற அரழததரரகள.  அநத ஒவநவரர ச�ர&ககம கறச�ர&,  நபரறச�ர&, 
நவஙக&சச�ர& என தன�பபடட நபயரகள இரபப�னம கடவள -  அல&ரஹ எனம 
நபரதபநபயர கற�லய அவரகள அவறரற அரழததரரகள.  (பஸ4ஸ4ல ஹ�கம -  இபன 
அரப�  ப: 192 ) 

இததரன வழ�நகடட இநத ஸ4ஃப�கள நசரலலம ரகச�யம.?  இத வழ�லகடடன உசசம, 
இதறகம இஸ&ரதத�றகம எள மரனயளவம சமபநதம�லர&.  மரறரக இரத 
அழ�தநதரழ�ககலவதரன அல&ரஹ (ப�மரரகரள அனபப�னரன எனபரதப பரமரன கட 
எடததக கறரமல&லய அற�நத நகரளவரன.  இத சதத ரபதத�ய கரரரகள�ன உளறல. 
மறற�ய ரபதத�யம எனபரதச சரதரரண ரபதத�யகரரன கடச நசரலவரன. அல கரஆன�ன 
அரனதத வசனஙகள�லம  இகநகரளரக கபர,  க&பபறற ஷ�ரக எனற 
வ�பர�ககபபடடரபபரத  அரனவரம படததரல அற�நத நகரளள மடயம .

மஃர�பத (நமஞஞரனம) المعرفة

சப�கள�ன கறறபபட லதரவயறற சர
அத சடடஙகளரல தனரனததரலன வ�&ஙக�டடக 



நகரணட ஒர மன�தன ஒர சப�க கரவ�ன ச
டனரக� தர
ககத எனம லசறற�னள வ�ழநத 
மரளரயயம சய ச�நதரனரயயம பற�நகரடதத ப�னனர ஹகக
ககத எனம மரரயய�ல 
வழநத ப&மப ஆரமப�தததம அளவககத�கம இரற (�ரனவ�ல? (சப�கள�ன இரறவனரன 
ரஷததரன�ன (�ரனவ�ல மழக�யதரல)  'பனரஃ'  எனம (�ர& ஏறபடமரம.  இதறக இரற 
(�ரனவரல மழக� தனரனலய அழ�ததக நகரளளல (அதரவத தனன�ர& மறநத வ�டம 
(�ர&) எனற சப�கள வரத�டக�னறனர.  உணரமய�ல இத லபரரத மயககதத�ல லபதலதத 
வ�டவதரல,  அல&த ஊன உறககம�னற� சதரகர&மம ஏலதர ஒனரற (�ரனததக கழமப�க 
நகரணடரபபதரல ஏறபடம ஒர வரக மரளககழபபம அல&த ரபதத�யதத�ன ஆரமப 
(�ர& எனபத�ல சநலதகம�லர&.  அரனவரரயம வ�ட அல&ரஹவகக வ�ரபபமரன, 
அவனகக அத�கம அஞச� (டநத,  இபரதத,  வணககம உடபட அரனதத வ�டயஙகள�லம 
மனமரத�ர�யரக அனபபபபடட மஹமமத (ப�யவரகளகலக இவவரறரன ஒர (�ர& 
ஏறபடவ�லர&லய.  இபபடநயரர பனரஃ (�ர&ககக நசனற இவரகரளப லபரல உளற 
வ�லர&லய.  (ப�யவர கரளவ�ட இநத சப�கள இரற ல(சரகளர?  அவரகரள வ�டக 
கடரமயரன வணககவரள�களர?  அவரகளககத நதர�யரத ஹகக
ககதரத (ரகச�யதரத) 
இவரகள நதர�நத நகரணடரரகளர?

(ப�யவரகள�ன ஆதம
கப பரசரறய�ல பய�றச� நபறற &டசககணககரன ஸஹரபரககள�ல 
ஒரவரகலகனம இபபடநயரர (�ர& ஏறபடடப ப&மப�யதரக வர&ரற உணடர?  அபபட 
இநத சப�கள (�ரப�பபரரகளர?  அல&ரஹ நபரரநத�க நகரணடதரக அல கரஆன�ல&லய 
வ�ளமபரபபடததபபடட அநத இரறல(சரகளககக கறப�ககரத ரகச�யதரத இநத 
சப�களகக கறறக நகரடததரனர?  இநத வ�னரககளகக ஒவநவரர தன� மன�தனம 
வ�ரடயள�ககக கடரமபபடடளளரன.

சர� வ�டயததகக வரலவரம.
 
இபலபரத இபப�ரபஞசதத�ல உளள அரனததலம அல&ரஹவ�ன ப�ரத�பலபலப.  தணம 
அவலன தரமபம அவலன,  வரனமம அவலன ரவயமம அவலன (
யம அவலன (ரனம 
அவலன எனம  ரகச�யம அவரககப ப&பபட ஆரமப�தததம அவரகக அரனதத வ�த 
மரறவரன ஞரனஙகளம ப&பபட ஆரமப�ககம.   இவலர மன கடடலய கடவளரக 
இரநத�ரநததன ரகச�யதரத இபலபரத இவர கணட நகரணடதரல கடவள�ன ஆறறல, 
அற�வ வல&ரம மரறவரன ஞரனம அரனததம இவரககம வநத வ�டம.  இதறகததரன 
இவரகள�டதத�ல மஃர�பர நமஞஞரன மகத� நபறல எனபபடம.  இநத (�ர&ரய 
அரடநதவரகளகக ஆர�பனகள நமஞஞரன வரனகள எனம நபயர சடடபபடம.

அபதல அஸஸ தபபரக எனம அணரமககர& சப� ஒரவர கறக�னறரர..

'அல&ரஹ4ததஆ&ர--தரன யரநரனற மஃர�பர ஞரனதரத ஒரவரககக நகரடககமவரர 
எவரரயம ல(ச�பபத�லர&.  அநத ஞரனம நபறறதம அவர அல&ரஹவ�ன 
ரகச�யஙகரளநயல&ரம கரண ஆரமப�பபரர. அபலபரத அவரகக ஜதப எனம இரற ஈரபப 
(�ர& ஏறபடம. (இபர
ஸ ப: 217  )

இலர&!  உணரமய�ல இத லதரவயறற ச�நதரனக கழபபததரலம,  அளவககத�கமரன 
த�கர எனம நபயர�ல அரஙலகறற�ய லபயரடடததரலம ஏறபடட கரககரயவலபப 
ல(ரயதரன இத!. 

அதரஉல&ரஹ இஸககநதர� எனம சப� மகரன? கறக�னறரர...  
 
' –மஃர�பர னற ஞரனநமனபத ஒர கறகக கடய அற�வல& .  அத ல(ரடயரகக கரணம ஒர 
(�கழவரகம,  அத நசரலலத நதர�யம ஒனறல&,  அத வரண�கக மடயர ஒர ரசரனம�க 
ஓவ�யம,  த�ரரய�டபபடரத ஒர கரடச�.  இரதக கணணறறவரகள ஏரனலயரரரப 



லபரனறல&, ஏரனலயரர கணணறலறரரரப லபரனறமல&ர. 

மஃர�பர எனம ஞரனம நபறற ஆர�பனகள�டதத�ல அல&ரஹ அல&ரத எபநபரரளம 
இரகக�னறநதனலறர இலர&நயனலறர நசரல&பபட மரடடரத.  ஏநனன�ல அவலன 
எல&ரம எனபலத உணரமயரத&ரல அவனல&ரத எதவம இலர&நயனபத 
நதள�வரக�னறத. (கஸபல அஸரரர . ப: 139)

எதவமற�யர அபபரவ�ப பரமர சமகம சப� மகரனகள,  நமஞஞரன கர(ரதரகள எனற 
லபரறற�ப பகழநத நகரணடரககம இநத ரஷததரன�ன ததரகளரன லகடநகடட இநத 
சப�கள�ன அநதரஙகம இததரன.  கபரரயம ஷ�ரகரகயம பரமரரகள மதத�ய�ல நபயரர 
மரறற� நமஞஞரனம எனம லபரரரவய�ல வ�ரததத (ரகதத�ன (ரயகனரன ரஷததரன�ன 
அண�கக ஆடலசரபப நசயத ரஷததரன�ன ல(சரகள�ன எணண�கரகரய அத�கர�ககத 
த�டடம லபரடட பசதலதரலப லபரரதத�ய பலகள லபரனற சமகதத�ல& ஊடரவ�ய, 
இபலபரதம  ஊடரவ� ய�ரககம இநதக லகட நகடடவரகரள அரனவரம அரடயரளங 
கணட நகரளள லவணடம.  இவரகரளப பறற� சமகதத�ன மதத�ய�ல உளள தவறரன 
கரதலதரடடதரதக கரளநயடதத இவரகள�ன சயரபதரதத லதரலர�ததக கரடட 
லவணடம. இத ஒவநவரர மஃம�னதம இஸ&ரம�ய தரரம
கக கடரமயரகம . 

அனன�ய ப�ற மதஙகள�ல சப�ததவம.

சப� மகரனகள இஸ&ரதத�ல லமனரமககம அநதஸததககம உர�யவரகள, தம வரழரவலய 
இஸ&ரதத�றகரக அரபபண�ததவரகள எனற தவறரகப பர�நத ரவதத�ரபலபரரகக 
ம
ணடம ஒர மரற நசரலலக நகரளக�னலறன.  இநத சப�ததவததககம இஸ&ரததககம 
கடகளவ கடச சமபநதம இலர&.  இனனம நசரல&பலபரனரல இநத சப�ததவம 
இஸ&ரதத�றக மனனளள கர&தத�ல&லய பலலவற மதஙகள�லம அநதநத மதஙகள�ன 
ப�ரதரன ச�ததரநதமரக இரநத வநதளளரதயம,  இநத சப�கள அனறம இனறம கறம 
அலத அதரவதக நகரளரகரய அநதநத மதஙகரளச லசரநத கரககளம ஞரன�களம 
லபரத�தத வநதளளனர எனபரதயம (ரம கரண மடக�னறத.   இனறம கட அநதநத 
மதஙகள�ன அடபபரடக நகரளரககள�ல ஒனறரக இநத சப�கள நசரலலத த�ர�யம 
அதரவத நமஞஞரனக நகரளரக??  அரமநத�ரபரதக கரண&ரம.  இரத (ரன 
அனமரனமரகச நசரல&வ�லர&.  தகநத ஆதரரஙகளடன இகநகரளரக அனன�ய 
லவதஙகள�ல உளளநதனபரத (�ரப�கக அநதநத மதஙகள�ன லவத நலகள�லரநலத இத 
பறற�க கறபபடம பகத�கரள எடததக கறக�னலறன.  அவறரறப படதத வ�டட 
சநலதகபபடடரல அநததநத லவத ம& நலகரள எடததப பரரதத உறத�பபடதத�க 
நகரளளஙகள.  இநத ரஷததரன�யக நகரளரககரளநயல&ரம அழ�தநதரழ�பபதறகரகலவ 
இஸ&ரம வநதத.  அழ�தநதரழ�ததத.  ஒலரநயரர கடவளதரன அல&ரஹ.  அவன ல&ரத 
அரனததம அவனத அடரமகள.  பரடபபககள எனபரத நதள�வரக எடததக கற�யத. 
சப�கள நசரலவத லபரல இநத எல&ரம அவலன எனபததரன அல&ரஹ கற வ�ரமப�ய 
ரகச�யநமன�ல மஹமமத (ப�கக இஸ&ரதரதக நகரடதத அரதப லபரத�கக லவணடய 
அவச�யம�லர&.  ஏநனன�ல இகநகரளரகதரன இஸ&ரததகக மனலப அரனதத 
மதஙகள�லம இரநதளளலத. 

எனலவ சரஙகக கற�ன சப�கள அரனவர�னதம ஒரம�தத அடபபரடக நகரளரக 
'எல&ரம அவலன'  எனம அதரவதக நகரளரகயம,  கடவள கற�பப�டட ச�&ர�ல இறஙக� 
அவரகள கடவள அவதரரம எடகக�னறனர எனம ஹ4லல இஹத�ஹரத எனம 
நகரளரகயமரகம.  இத மழகக மழகக ரஷததரன�யக நகரளரக.  இதறகம 
இஸ&ரததககம எவவ�த சமபநதமம�லர&.  ஏரனய பலலவற மரறற மதஙகள�லரநத 
கரபப�யடககபபடட ஒர ச�ததரரததலம இத எனபரத அநதநத மதஙகள�ன ம& 
நலகள�லரநலத- மடநத வரரககம எடததக கரடட மயறச�கக�னலறன.



ஸ4ப�ததவம... யஹ4த�கள�டதத�ல;

சப� எனற ம&ச நசரல எத�லரநத ப�றநதத எனபத�ல ப& கரததககள இரகக�னறன. 
 .சப-கமபள� எனம நசரலலலரநத ப�றநத�ரகக லவணடநமன ச�&ர வரத�டக�னறனரالصوف
இனனம ச�&ர (الصفاء)  ஸபர -  நதள�வ எனம நசரலலலரநத ப�றநத�ரகக&ரம எனக 
கரதக�னறனர. என�னம இககரததககரள ஏறறக நகரளள மடயரததறக ப& (�யரயஙகள 
இரகக�னறன.  அத பறற�ய வ�பரஙகரள சப�ததவம பறற�ய ஏரனய நலகள�ல அற�நத 
நகரளள&ரம .

என�னம இசநசரறபதம எஙக�ரஙத வநதநதனபரத நணககமரக ஆரரயமலபரத 
அத�ரசச�யரன ச�& தகவலகள க�ரடகக�னறன. அதரவத இசநசரல 'சப�யர' (ஞரனம) எனம 
யனரன�ய நசரலலலரநத அனலறல சப�ய எனம யஹ4த�ய நசரலலலரநத தரன 
வநத�ரகக லவணடநமனபத ஆரரயம லபரத ஐயததகக�டம�னற�த நதள�வரக�னறத.

ஆம!  யஹ4த�ய சமகதத�ன மதத�ய�ல இரநத ஒர ச�& மதகரககளகக சப�ய எனற 
கறபபடட வநதத.  அஷரஷக அல மஸலக -  ல(ரவழ� கரடடம கரககள என இவரகள 
அற�மகமரக�ய�ரநதனர.  இவரகள (டததம ச�& ரகச�ய ஆதம
க நமஞஞரன சரபகளகக 
(ப�மரரகளம வரரக தரவரரகள என இவரகள (மப� வநதரரகள.  இவரகள ஒனற கடம 
இடதத�றக (مصفاة )  ம�ஸபர என அரழககபடடத.  இஸரலவ&ரகள கனஆன பகத�ரய 
ஆகக�ரம�ததக நகரணடதன ப�னனர இவவரறரன லதவர&யஙகள�ன எணண�கரககள 
அத�கர�கக ஆரமப�ததன.  ப�னனர மதஆ&யஙகளரகவம,  கலவ�க கடஙகளரகவம 
பர�ணம�கக ஆரமப�ததன. இநத ஆதம
கப பய�றச�ரய வழஙகபவரகக (பம எனம நபயரம 
இரநத வநதளளத.  அதரவத இவர சப�ய எனபவரகக ஒர படததரம கரறநதவரரவரர. 
இவரகள தமரம (ப�மரரகள எனவம வரத�டடளளனர.  யஹ4த�கள இவரகரள அளவ 
கடநத ல(ச�தத கணண�யபபடதத� வநதளளனர.  உணரமயரன (ப�மரரகரளக நகரர& 
நசயதம வநதளளனர.  இநத ம�ஸபரத எனம ஞரனககடதத�ல கறறத லதரநதவரகள 
தமரம (ப�மரரகள எனவம அற�மகபபடதத�னர. 

ஹ�ஜர� இரணடரம மனறரம ஆணடகள�லமடடம�னற� (ப�களரர�ன கர&தத�ல&லய  அரப 
(ரடடல ச�& நபரய (ப�மரரகள லதரனற�னர.  இவரகள ச�&ர�ன வர&ரறரற எடததப 
பரரககம லபரதம ம�ஸபரத எனம யஹ4த�க கலலர�ய�ல பய�னற யஹ4த�ளரக இவரகள 
இரநதரம வர&ரற நசரலலம பரடமரகம. (பரரகக :  மஹமமத ப�ல க�தரப�ல மகததஸ ப 
72) (அலகஸப அன ஹக�ககத�ஸ ஸ4ப�யயர ப 742)

க�லரகக யனரன�ய தததவஙகள�ல சப�ததவம..
 
யனரன, க�லரககம லபரனற பகத�கள�ல பலலவற தததவஙகளம நகரளரககளம லதரறறம 
நபறறளளன.  இவறற�ல ம�கப ப�ரப&ம நபறற�ரநத  நகரளரகதரன '  (  (اسرارإلويس 
'அஸரரர  இல வஸ' எனம நகரளரகயரகம.  யனரன�யரகள இஸகநதர எனபவர�ன 
தர&ரமய�ல ச�ர�யர,  எக�பத,  ஈரரக லபரனற (ரடகரளக ரகபபறற�ய லவரளய�ல 
அபபகத�கள�ல இவரகளத க&ரசசரரஙகள ப�ரத�பலகக ஆரமப�ததன.  இவரகள தம 
கடவரள வணஙகமன (டனம,  ஆடல,  பரடல,  (ரடடயம லபரனறவறற�ல ஈடபடட ஜதப 
எனம ஒர வரக தனன�ர& அற�யர லபரரத  (�ர&கக வரவரரகள.  வஹதததல வஜ4த 
அரனததம கடவள�லரநத லதரனற�யரவலய எனம தததவலம இவரகள�டம இரநதத. 
ஒரவரக நதயவக ந(ரபலப இவரகள�ன கடவளரக இரநதத.  ((ரமற�நத ந(ரபபல&) 
இநத நதயவக ந(ரபப�லரநலத அரனததம லதரனற� இறத�ய�ல அரவ அழ�நத 
ந(ரபபடன ந(ரபபரக சஙகம�கக�னறன என (மப� வநதரரகள.  (ரஸரய�ல இபன ஸபஈன 
ப :268)



க�ரஸதவதத�ல சப�ததவம.

க�ரஸததவ மததத�ல மனப�ரநலத தறவறம கரடபப�டககபபடட வநதரத அலகரஆன 
இபபடக கறக�னறத. 
        
'(ரஙகள அவரகளககத தறவறதரதக கடரமயரககவ�லர& அரத அவரகளரகலவ 
உரவரகக�க நகரணடரரகள. (அலஹத
த 27)    

க�ரஸததவககப ப�ன இரணடரம நறறரணடகள�ல சப�ததவத தததவம க�ரஸததவ 
மததத�லம ஊடரவ ஆரமப�ததத.

 அலகனஸயயர எனம நபயர�ல&லய க�ரஸததவ மககள�ரடலய இத الغنوسية  
அற�மகமரனத.  கனஸயயர எனபதறக நமஞஞரனம  எனற நபரரளபபடம.  கனஸய 
எனபவர நமஞஞரன�யரவரர.  ஆரமபதத�ல க�ரஸததவத த�ரசசரப இநத அதரவத 
சப�ததவத தததவதரத ஏறறக நகரளளரவ�டடரலம கர&ப லபரகக�ல அதரன 
அஙக
கர�தத வ�டடத.  இவரகள�ல ஒர ப�ர�வ�னர ஹ4லல -இதத�ஹரத -  அதரவத 
மன�தன�ல கடவள அவதர�கக�னறரன எனம நகரளரகய�லம இனனம ஒர ப�ர�வ�னர 
பரடபபககள அரனததலம கடவள�ன நவள�பபரலட எனம வஹதததல வஜ4த 
நகரளரகய�லம இரகக�னறனர.

கத
ஸர த�லரஸர எனம க�ரஸததவப பரத�ர� இபபடக கறக�னறரர. 

'மன�த ஆதமர இரற ஆனமரவடன இரணவநதனபத எர�யம இர நமழகத�ர�கரளப 
லபரனறதரகம.  இரணடம நவவலவறரக எர�நதரலம அவறற�லரநத நவள�பபடம 
ப�ரகரசம ஒனலறயரகம. (இலயசவ�ன லபரதரனகள ப : 212)

இனநனரர க�ரஸததவப பரடலல...

'இலதர கரத&லன..  (ரன உனன�டம ப�ரசனனமரக� வ�டலடன.  (ரன உனரன ந(ரஙக 
லவணடம.  எனத இநத ச�றறடல உன உடலடன சஙகம�கக லவணடம.  எனனய�ர என 
கரதலக கடவள�ன ரககள�ல தவழ லவணடம. (உமர பரர�லன கவ�ரதகள ப : 77)

எனத கரதல கடவள..  மர&களம அவலன  ஓரடகளம அவலன,  மரஙகளம அவலன, 
த
வகளம அவலன,  (த�கள,  கரறற,  இரவ அரனததம அவலன.  (மஜல&தல அரப� இதழ : 
305 ப: 40 )

இநத மததத�ல சப�ததவம.

இநத மதம பறற� நதள�வரனநதரர மரறய�ல வரரவ�&ககணபபடதத�க நகரளவத ம�கவம 
ச�ரமமரக உளளத.  கரரணம ஒனறகநகரனற மரணபடட பலலவற நகரளரககள�ன 
கடடக க&ரவலய இநத மதமரக உளளத.  இரபப�னம கற�பப�டட ஒரச�& வ�டயஙகள�ல 
மரதத�ரம அவரகளகக மதத�ய�ல ஒறறரம (�கழவரதக கரண மடக�னறத . 

இநதககள�ன வரணரசச�ரமக நகரளரகய�ன பட மன�தன கடவள�லநலத ப�றகக�னறரன. 
கடவள ச�&ரரத தனத ந(றற�ய�லரநதம,  ச�&ரரத தன ந(ஞசப பகத�ய�லரநதம,  லவற 
ச�&ரரத தன வய�றறப பகத�ய�லரநதம மறறம ச�&ரரத தனத கரலபகத�ய�லரநதம 
பரடதத�ரபபதரகவம -  கடவள�ன தர&ய�லரநத பரடககபபடடவரகள ப�ரரமணரகள - 
உயரநதவரகநளனறம, கரலலநத ப�றநதவரகள சதத�ரரகள -த
ணடததகரதவரகள எனறம 



இநத லவத நலகளரன ர�க, அதரவன, யஜ4ர லபரனறவறற�ல கரண மடக�னறத.
இபலபரத பர�க�னறதர? அதரவதக நகரளரக எஙக�ரநத வநதநதனற.

இநதககள�ன லவத ந&ரன பகவக க
ரதரய அரனதத இநதககளம தமத லவத ந&ரக 
ஏறறக நகரணடரகக�னறரரகள.   அலதலபரல ஆத� பரரசகத� எனம (�தத�ய ஜ
வ ஆதமர 
இரபபதரகவம (மபக�னறனர.  ச�&ர லவற நபயர கற�யம இரத அரழபபதணட. 
இவரகள�டதத�ல ஆய�ரககணககரன கடவளகள இரகக�னறன.  என�னம ப�ரதரனமரன 
கடவளகள மனற என அரனவரம (மபக�னறனர. அரவகளரவன...

ப�ரமமன - பரடபபதறக, இதறகப பரமச�வன எனறம நசரல&பபடம. 
வ�ஷன - கரபபதறக . 
யமன -  அழ�பபதறக .

பகவக க
ரதய�ல வரவதரவத...

'கரககம கடவளரன வ�ஷன ஒர மரற மன�த உரநவடதத க�ரஷணன�ன வடவ�ல 
அரசசனன எனம லதவர�டதத�ல வநதரர.  (இவர ப�னப கடவளரக மரற� வ�டடத லவற 
வ�டயம.) 

அரசசனன:  எனகக ஒர பத�ரகக வ�ரட நதர�ய லவணடம.  (
 எனககக தநத ஆதமரவ�ன 
ரகச�யம எனன?  அதனரல&லய (ரன அழ�யரமல (�ர& நபறற�ரகக�னலறன.  (ரன உனத 
த�ர வடவதரதக கரண வ�ரமபக�னலறன.  உனரனக கரணககடய சகத� எனகக�ரபபதரக 
(
 (மப�னரல உனத அழ�வறற ஆதமரரவ நவள�பபடததவரயரக.

கடவள :  அரசசனர..  எனவடவஙகரளப பரர. அரவ நறறக கணகக�ல ஆய�ரககணகக�ல 
இரகக�னறன.   அவறறககப ப& (�றஙகளம வடவஙகளம இரகக�னறன. 
இபப�ரபஞசதரதப பரர.  அத�ல (
 பரரககம அரனததம  என உடலல&லய  இரணநத 
க&நத�ரகக�னறன.  என�னம உன மன�தக கணகளரல எனரனக கரண மடயரத. 
இரபப�னம இயறரகரய நவனற நதயவகககணகரள உனககத தரக�னலறன அபலபரத 
உனனரல எனரனக கரண மடயம. 

ப�னனர அரசசணனகக நதயவகக கணகள நகரடககபபடடதன ப�ன  பரரததலபரத 
கடவள�ன உடலல&லய பலலவற வடவஙகள�ல மழபப�ரபஞசதரதயம அவர கணடரர . 
(லமறலகரள: அல ப�கர அல பலஸப�யயர அல ஹ�னத�யயர ப :204)

மன�தன பணபடட ப�ரமமனடன இரணடறக க&நத வ�டமலபரத அவனம ப�ரமமனரக� 
வ�டவரன.  அவனத உய�ர அரமத� நபறற வ�டம.  அவன எதறகம ஆரசபபடலவர 
எதறகரகவம கவர&பபடலவர மரடடரன.  தரன யரர எனபரதயம தன (�ர& யரத 
எனபரதயம அற�நத நகரளளம லபரத அவன எனனள சஙகம�தத கட நகரணட 
வ�டக�னறரன. (அலத நல ப: 234) 

எனலவ அரனததம கடவலள எனம அதரவதக நகரளரகயம  ஜதப எனபபடம தனன�ர& 
மறககம (�ர&யம,   அதன ப�ன ஏறபடம ஏரனய ரஷததரன�யத நதரடரபகளரல 
உணடரகம வழககதததகக மரறரன ச�& அத�சயஙகளம சரத�மத லபதம�னற� அரனதத 
மததத�னதத�னர�டமம இரநத�ரபபரத (ரம அற�ய மடக�னறத.  எனலவ இரதநயல&ரம 
கரரமத எனறம இவரகரளநயல&ரம அவலயரககள -  இரற ல(சச நசலவரகள எனறம 
நசரல& மடயமர? ச�நத�பலபரமரக! 

இலத அதரவதச ச�ததரநதம பதத மததத�லம இரபபரத அற�ய மடக�னறத பதத மத லவத 
ந&ரன 'பரயஸயசதரர'  எனம நலல இத பறற� நதடடத நதள�வரகக கறபபடடளளத. 



வ�ர�வஞச� இஙலக அத தவ�ரககபபடக�னறத.

எனலவ சரககமரகச நசரலவநதன�ல சப�ததவமம அதன ஆண� லவரரன அதரவதக 
நகரளரகயம பழரம வரயநதத.  நதரணரம ம�ககத.  இஸ&ரதரத (ப�யவரகள 
அறப(ரடடல ப�ரசசரரம நசயவதறக மனலப இநதக நகரளரக உ&க�ன ப& பரகஙகள�லம 
பலலவற நபயரகள�ல அற�மகமரக�ய�ரநதத.  பரரச
கம,  இநதஸததரன லபரனற 
இடஙகள�ல சமயக நகரளரகயரகவம, எக�பத, ச�ர�யர, ஈரரக லபரனற பகத�கள�ல ஒர பத�ய 
ச�ததரநதமரகவம,  அரபப பகத�ய�ல 'கஹரனர'  (சரஸதத�ரம)  எனம நபயர�லம 
அற�மகமரக�ய�ரநதத.  அவவரலற யஹ4த�கள�டதத�லம,  க�ரஸததவரகள�டதத�ல 
இகநகரளரக கரணபபடடத. 

ப�னனர இஸ&ரம அற�மகமரக�ச ச�& நறறரணடகள�ன ப�னனர ச�& வ�சம�களரல 
இஸ&ரதத�லம இகநகரளரக ஊடரவல நசயயபபடடத.  மஸலம சமகதத�ன மதத�ய�ல 
(னமத�பரபப நபறற மரரகக அற�வறற ச�& மகக�ய பளள�கள�ன நசலவரகக�னரல 
மஸலமகள�ன மதத�ய�லம ச�& பகத�கள�ன இகநகரளரக கரலபத�கக ஆரமப�தத. 

அபபரஸய மனனரரன அபதல மலக ப�ன மரவரன�ன ஆடச�க கர&தத�ல ஹரர�த 
அதத�மஸகக� எனம ஒரவன இக நகரளரகரயப ப�ரசசரரம நசயத வநதரன.  இவன ஒர 
மனனரள சன�யககரரன.  ப�றபரட தனரன (ப�நயன வரத�ததரன.  தனகக 
இரறவன�டம�ரநத வஹ
 லவத அற�வ�பப வரவதரகவம வரத�ததரன.  ஆனரல இவன�டம 
வநதத நகடட ரஷததரனகளதரன.  தனனரடய கபர இரற மறபப�ன கரரணமரக 
ரஷததரன�யத நதரடரரப ஏறபடதத�க நகரணட ச�& வழககததகக மரறரன நசயலகரளச 
நசயய ஆரமப�ததரன.  ஏமரநத ச�& பரமர மககள இரதயம கரரமத என (�ரனதத அவன 
ப�னனரல நசல& ஆரமப�ததனர.  உணரமய�ல ரஷததரன�யத நதரடரபகரள ஏறபடதத�க 
நகரணட அதன ம&ம இவனககச நசயதகரடடம வ�தரதகலள இரவ .  நபரத மககள�ன 
ஈமரனகக அசசறதத&ரகவ�ரநத இவனத நசயறபரடகரள அவதரன�தத அககர& மனனர 
இவரன அரழதத வ�சரர�தத வ�டட அவனகக மரண தணடரன வ�த�ததரர.  ஆனரல 
அவரனக நகரர& நசயய மறபடட லபரதம மடயரமல லபரய வ�டடத.  அவன உடலல 
ஈடட ஏற மறதத வ�டடத.  அவலனரட இரநத ரஷததரன�ன லவர&லய இத.  இறத�ய�ல 
ப�ஸம�ல&ரஹ�ர ரஹமரன�ர ரஹ
ம எனற நசரலல அமநபயத லபரத அத அவரனத 
தரகக�யதம அவன இறநதரன . 

எனலவ சப�ததவத லபரரரவய�ல அதரவதக நகரளரகயரடய இவரகள�டம�ரநத ச�& 
அத�சயஙகள ஏறபடடரல அரதக கணட பரமர மஸலம மககள ம�ரணட ஆசசர�யபபடட 
இவரகள இரற ல(சச நசலவரகளதரன எனற மடவ நசயத நகரணட அவன�ன கரலல 
வ�ழநத கமப�டவதறகக தயரரரக� வ�டக�னறனர .  இததரகய லபரல ரஷததரன�ய 
வ�தரதகள இநத சப�கள�டம மடடமல& யத,  க�ரஸததவ ஏன இநத நப_தத மத 
கரககள�டமம இடம நபறக�னறனலவ எனபரத லயரச�கக மறநத வ�டக�னறனர.

இஸ&ரதரதத தகரககம ஸ4ப�ததவம.

மககரள ஆதம
கப பரரதய�ல பய�றறவ�ககம பளள� எனம லபரல நபயர�ல மககள�ரடலய 
அற�மகமரக�ய�ரககம இநத சப�ததவ அதரவத தததவம எநதளவகக இஸ&ரதரதத 
தகரககம வ�ஷமததனமரன,  (சசக கரததககரளக நகரணடரகக�னறத எனபரதக 
நகரஞசம நதரடடக கரடடவததரன இநதப பகத�ய�ன ல(ரககம.  எநதளவகக சரதரரண 
மககள பர�நத நகரளள மடயரதபட ம�கக தநத�ரமரக இநத (சசக கரததககரள மககள 
இதயஙகள�ல பகதத�ய�ரகக�னறரரகள எனபரதப பரரககம லபரத ஆசசர�யமரக 
இரகக�னறத. எனலவ இத பறற� சறற வ�ர�வரகப பரரபலபரம.



 எல&ரம இரறவலன எனற கறம சப�ததவம  .  

எல&ரம அவலன எனம தததவலம சப�ததவதத�ன அட(ரதமரகம.  சப�ததவதத�ன 
அரனததப ப�ர�வகளம  இநத வ�டயதத�ல உடனபடடக கரணபபடக�னறன.  ஆனரல 
இரத ஆரமபப படததர மககளககச நசரலவத க�ரடயரத.  எமத பகத�கள�ல உளள 
கரத�ர�யயர,  ஷரதலயயர,  ஜ�ஸத�யயர இத லபரனற அரனததத தர
ககரககளலம 
இவவதரவததரத நவள�பபரடயரகச நசரல&ரவ�டடரலம அததர
ககரககள�ன நம_லத 
நல கள�ல கட இரவ மலநத கரணபபடக�னறன.  இநத அரனததத தர
ககரககளம 
மனரனய சப�ததவ வரத�களரல எழதபபடட ஒலர வ�த நலகள�லரநலத தமத 
சரகககரள எடதத�ரகக�னறன.  இபலபரதம எடகக�னறன.  இநத தர
ககரககள�ல நபயரகள 
சம
பதத�ய சப�ததவ வரத�கள�னரல&லய லதரறறவ�ககபபடடன . 

எல&ரம அவலன எனம கரதத�ல ச�& மறகர& சப�கள நசரலலரவதத தததவஙகள? 
இலர&! வழ�லகடகள ச�&ரதப பரரபலபரம.

ப�ரப& சப�யரன கஸஸரல இமரம அவரகள த�ரவளமரக�னறரரகள?.

தவஹ
த எனபரத (ரனக படததரஙகளரக வரகபபடதத&ரம.  மத&ரவத (ரவ�னரல 
&ரஇ&ரஹ இல&ல&ரஹ எனற கறவத,  இரணடரவத அதன அரதததரத கலபரல 
இதயததரல உணரமப படததவத,  இத பரமரமககள�ன பட(�ர&யரகம,  மனறரவத 
இரற ஒள�ய�னரல கஷபரடய ஞரனதரதக கரணபதரகம.  இத இரறந(ரககம 
நபறறவரகள�ன (�ர&யரகம,  (ரனகரவத ப�ரபஞசதத�ல அல&ரஹரவததவ�ர எரதயலம 
கரணரத (�ர&யரகம.  தனரனயம அவர கடவளரகலவ கரணபரர.  இந(�ர&கக 
சப�யரககள�டதத�ல பனரஃ --  இரறவனடன சஙகம�தத வ�டதல எனற கறபபடம.  இநத 
(�ர&ரய அரடநதவரதரன உணரமயரன தவஹ
தவரத�யரவரர.  (இஹயர உலமதத
ன . 
245-4 மபரகம )

இவவரற கஸஸரல கற� வ�டட ப�னவரமரற வ�னரநவழபபக�னறரர. ஒரவன வரனம பம� 
கடல,  கரர,  பறரவ,  ம�ரகம இபபடப பலலவற பரடபபககரளக கரணம (�ர&ய�ல 
எஙஙனம அரனதரதயம ஒனறரக ஒலர கடவளரகக கரணபத சரதத�யமரகநமன (
 
வ�னவ&ரம.  என�னம இத கஸபரடய ஞரனதத�ன உசசகடட (�ர&யரல ஏறபடவதரகம. 
இநத ஞரனதத�ன ரகச�யதரத எழததககளரல வடகக மடயரத.  ரபப�ன இநத ரகச�யதரத 
பக�ரஙகபபடததவத கபரரகநமன ஆர�பனகள கறவரரகள. (அலத நல அலத பககம)

மனஸ4ர அல ஹல&ரஜ� எனபவன வழ� நகடட சப�கள�ல ஒரவன.   இவனத கர&தத�ல 
த
னர எனம ஊர�ல ஒரவர மடநமரனற�ல தன�ரமய�ல இரநத வநதரர. இவரத மடதரதச 
ச�&ர சநலதகதத�ன லபர�ல லசரதரன லபரடடலபரத அஙக�ரநத கடதநமரனரறக 
கணநடடததனர.  அககடததத�ல 'அளவறற அரளரளனம (�கரறற அனபரடலயரனமரன 
மனஸ4ர அலகல&ரஜ�ய�டம�ரநத இனனரரகக.'  எனற எழதபபடட ரநதத.  இககடதம 
அரசர�டம சமரபப�ககபபட அவர ஹல&ரஜ�ரய வரவரழதத  இதவரர (
 (ப�நயனறதரன 
வரதரட வநதரய. இபலபரத (
தரன கடவள எனற கறத தண�நத வ�டடரயர? எனக லகடக 
(ரன அபபடக கறவ�லர&.  என�னம அரனவரம கடவள எனபலத எஙகள தததவம. 
இககடதம எனககர�யலத...  அலத லவரள இரத எழத�யவனம அல&ரஹலவ எனறரன.  ( 
இகநகரளரக கரரணமரகலவ அவனகக இஸ&ரம�ய அரசரல மரணதணடரன 
வ�த�ககபபடடத. (தலபஸ4 இபலஸ பககம 171)

மறறநமரர சப�ததவ வழ�லகடனரக�ய இபன அரப� எனபவன ஒர கவ�ரதய�ல 
கறக�னறரன. 

மன�தலன கடவள. கடவலள மன�தன இபபடய�ரகக யரர யரரககக கடடரளய�டவத? 



(
 மன�தநனன அரழததரலம கடவநளன அரழததரலம இ ணடலம  ஒனறதரன 
இபபடய�ரகக யரர யரரர வணஙகவத.? (அலபதஹரததல மகக�யயர 213 )

இபன அரப�ய�ன மறறநமரர உளறர&ப பரரஙகள....

ஒர மன�தன தன மரனவ�யடன உடலறவ நகரளளம லபரதம அல&ரஹவடலனலய உறவ 
நகரளக�னறரன.  (ரன அவரன அல&ரஹரவ வணஙகக�னலறன அவன எனரன 
வணஙகக�னறரன. (ஸ4ப�யயர 17)

அப யஸத அல பஸதரம� எனம மடச சப� ப�னவரமரற ப�ரரரதத�கக�னறரன..

'உனத வஹதரன�யதரத எனககம தரவரயரக.  உனத ரபப எனம க�ர
டதரத எனககம 
அண�வ�பபரயரக.  எனரனயம உனத ஒரரமததவததடன லசரததக நகரளவரயரக. 
எனரன மககள கணடரல உனரனக கணடதரகலவ நசரல& லவணடம எனற 
ப�ரரரதத�கக�னறரன.

இத லபரனற (சசக கரததளள ச�நதரனகள வ�டயதத�ல அரனதத சப�களலம ஒரம�தத 
கரதத�ல இரகக�னறனர. சப�ததவ நலகள�ல இரவ (�ரறநத கரணபபடக�னறன. 

எமமதமம சமமதலம எனபலத சப�ததவ இ&சச�ரன  .  

லமல& கற�யதறலகறப கரணபநதல&ரம கடவலள எனம ச�ததரநததத�ன பட ஒரவன எநத 
மததத�லரநதரலம எநதச ச�ர&ரய வணஙக�னரலம அவன அல&ரஹரவலய 
வணஙகக�னறரன எனபலத இவரகள�ன கரததரகம. இதறலகறப இஸ&ரதத�ன ரவர�யரன 
ப�ரஅவனம ம�கபநபர�ய தவஹ
த வரத�யரவரன.  இனனம நசரல&ப லபரனரல '(ரனதரன 
உஙகளகநகல&ரம ம�கப நபர�ய கடவள'  எனற கற� உணரமயரன கடவள தததவதரத 
அவன (�ர& (�றதத�னரன எனற கறக�னறனர.  அனரறய மககததக கரப�ரகரள 
அல&ரஹ 'யரஅயயஹல கரப�ரன  கரப�ரகலள'  எனற வ�ழ�தததறகக கரரணம அவரகள 
எல&ரலம கடவளதரன எனம ச�ததரநததரதக ரகவ�டட வ�டட 313 வ�கரஹஙகள மரதத�லம 
கடவள எனற (மப� கரணநபநதல&ரம கடவலள எனபரத மறததனர.  இதனரல&லய 
அவரகள கரப�ரகள என அரழககபபடடனர எனற இவவழ�லகடரகள கறக�னறனர.
 
ஜ&ரலதத
ன ரம� எனபவன கறக�னறரன... 

(ரன ஒர மஸலம ஆனரலம (ரன க�ரஸததவனமதரன,  ப�ரரமணனம தரன  (ரன 
பளள�ய�லம நதரழலவன லகரய�லலம கமப�டலவன,  ச�ர&கரளயம வணஙகலவன 
ஏநனன�ல எல&ரலம ஒனறதரன. (ஸ4ப�யயர பககம : 45)

இபன அரப�ய�ன மறறநமரர உளறல....

'என மதமம என மரறறமத (ணபன�ன மதமம ஒலர மதலம எனற�ல&ர வ�டடரல எனனரல 
தஙக மடயரத.  எனனளளம எல&ர மதஙகரளயம ஒனறரகலவ ல(ரககம (�ர&கக வநத 
வ�டடத.  அத�ல& க�ரஸததவப பரத�ர�களககம இடமணட.  ச�ர& வணஙக�களககம 
இடமணட .கஃபரவககம இடமணட. அத ஒலர ல(ரதத�ல நத_ரரததரகவம கரஆனரகவம 
இரகக�னறத. (ஸ4ப�யயர  17) 

ஸ4ப�கள�ன லமலம ச�& ஷ�ரககரன வழ� நகடட நகரளரககள.
                                             

1.   கர வணககம பர�தலம கரரவ அல&ரஹரவ வ�ட லமமபடதத� ஷ�ரக ரவததலம  .  



வழ�லகட 1:  கஸஸரல,  அப தரலப மகக� லபரனலறரர கறவத..  ஒர மரற அப தரரப 
எனம ஸ4ஃப� தனத ச
டரகள�ல ஒரவரரக கணடரர. அவர சதர ல(ரமம இரற (�ரனவ�ல 
ஸதமப�ததப லபரய�ரபபரதக கணணறற ஆசசர�யபபடட அவர�டம நசனற லபச�னரர. 
ப�னனர அவர�டம 'இபபடலய இரககரமல ப�ரப& சப�யரன அப யஸரதயம லபரயச 
சநத�தத வர&ரலம'..  எனக கற ச
டர சறற ஆதத�ரபபடட 'எனன ரஷக நசரலலக�ற
ரகள? 
(ரன இஙக�ரநத நகரணலட அல&ரஹரவப பரரததக நகரணடரகக�னலறன. 
அபபடய�ரகக (ரன எதறகரக அவர�டம நசல& லவணடம'  எனறரர.  அதறக அநத ரஷக 
ஆதத�ரபபடடவரரக (
 (ரசமரயப லபரக ..  அல&ரஹரவக கணடவடன அரனவரரயம 
மறநதவ�டடரயர? மகரன அப யஸத அவரகரள ஒர தடரவ (
 சநத�ததரல அல&ரஹரவ 
எழவத தடரவகள சநத�பபரத வ�ட அத உனகக ம�கச ச�றநதத எனறரர இரதக லகடட 
ஆசசர�யபபடட அச ச
டர அத எபபடநயன வ�னவ (
 உனன�டதத�ல அல&ரஹரவக 
கரணம லபரத உனத (�ர&கலகறற அளவ�ல&லய உனன�டம நவள�பபடக�னறரன. 
ஆனரல அவரரக கரணம லபரத அவர�டதத�ல அவரத (�ர&கலகறப மழரமயரகத 
லதரனறக�னறரன எனறரர. (இஹயர 34 -305)     

     
இநத வழ�லகடரட எனனநவனற வ�பர�பபத?  (ப� மஸர அவரகள அல&ரஹரவக கரண 
லவணடநமன அவன�டம லகடடலபரத '(�சசயமரக உனனரல எனரனக கரண மடயரத' 
எனற கற�னரன.  (அலகரஆன) (ப�யவரகள தனத ஸஹரபரககளகக 'அற�நத 
நகரளளஙகள (�சசயமரக (
ஙகள மரண�ககமவரர உஙகளரல அல&ரஹரவக கரண 
மடயரத எனற கற�னரரகள. (இபன மரஜர 4067)
 
இபபடய�ரகக சப�கள எபபட அதவம சதர ல(ரமம அல&ரஹரவக கரணபத? 
ரஷததரனதரன இவரகள�ன கணகள�ல லதரனறக�னறரன எனபத�ல சநலதகம�லர&.  இத 
ஒர பறம�ரகக அப யஸத எனம ஸ4ஃப�ரயக கரணபத அல&ரஹரவ எழபத தடரவகள 
கரணபரத வ�டச ச�றநதநதனறரல இவரகள எநதளவகக வழ�நகடடப லபரயளளனர 
எனபரத (
ஙகலள நதர�நத நகரளளஙகள. 

வழ�லகட 2:  கஸஸரலயம அபதரலப மகக�யம கறம மறறநமரர ப�தறறல.  ஒர மரற 
பஸரர (கரததககள எத�ர�ப பரடகள பகநத அடடகரசம நசயத லபரத மககள 'ஸஹல 
எனம சப�நயரரவர�டம நசனற தமரமக கரககமரற மரறய�டடனர.   (
ஙகள 
அல&ரஹவ�டம லகடடரல அவன உடலன அரத அஙக
கர�பபரன எனக கற�னர 
.அதறகவர நம_னமரய�ரநத வ�டட இவவர�ல ச�& (ல&டயரரகள இரகக�னறரரகள. 
அவரகள உ&க�லளள அரனதத அ(�யரயககரரரகரளயம அழ�கக லவணடமனப 
ப�ரரரதத�ததரலம அலத இரவ�ல&லய அரனவரம அழ�ககபபடட வ�டவரரகள.  அவரகள 
மறரம (ரள இடம நபறக கடரநதனற லகடடரலம அல&ரஹ மறரம (ரரள ஒர 
லபரதம ஏறபடதத மரடடரன எனறரர. (இஹயர 4- 305 கததல கலப 2 – 71)

அல&ரஹரவலய ம�ஞச� வ�டட வல&ரம நபறறதரக வரத�டம இவரகள இரற ல(சரகளர? 
ரஷததரன�ன பஙகரள�களர ? மககளதரன மடவ நசயய லவணடம .

வழ�லகட 3:  ஷ�ரக -  இரண ரவபரப இபரதத எனற கறம ஸ4ப�ததவம .  அபதல கன� 
அந(ரப�லஸ எனம சப�ப நபர�யரர?  ஷ�ரக சமபநதமரக எபபபட வ�ளககக�னறரர 
பரரஙகள!  'ஷ�ரக எனபத இர வரகபபடம நதள�வரன ஷ�ரக,  மரறவரன ஷ�ரக. 
நதள�வரன ஷ�ரக எனபத அல&ரஹவடன லவநறரரவர இரபபதரக எணணவதரகம. 
அல&ரஹ பரரபபவன லகடபவன.  மன�தனம பரரபபவன லகடபவன.  எனலவ ஒரவன 
அல&ரஹவம மன�தனம லவற லவற எனற (�ரனததரல அவன பரரததல,  லகடடல 
லபரனற பணபகள�ல அல&ரஹவகக இரணயரன இனநனரனரற ஆகக�வ�டடரர. 
(ர�ஸர&தத அரஸ&ரன  75 ,76) 



இத தரன சப�ததவ ச�நதரனய�ன அசசரண� ,  எல&ரம ஒனலற எனபலத சப�ததவ 
வரத�கள�ன நத_ஹ
த மழககமரகம.   மரளயளளவரகள -  பரமரரகளரய�னம இத சததப 
ப�தறறல லபரரதய�ல ஏறபடம உளரலகள எனபரத எள�த�ல அற�நத நகரளள மடயம. தம 
மரளய�ரன சப�களகக கரண�கரகயரகச நசலதத� கரலல வ�ழநத சரஷடடரஙகம 
நசயதவரகள பல&ற�வ லமரதகளரய�னம இத அவரகளககத நதர�யபலபரவத�லர&. 
(அல&ரஹ வழ�நகட வ�ரமப�யவரகளகக ல(ரவழ�கரடட யரரரல மடயம?)

2-  பரலயல அரரஜகம  ,   கரம லர&கள பர�யம ஸ4ப�கள  .  

அபதல வஹஹரப ஷஃரரன� எனம சப�ததவப ப�ததன தனத தபகரதஸஷஃரரன
 எனம 
நலல எழத�ய�ரபபதரவத ...

எனத தர&வர கர(ரதர அல வஹ
ஸ எனபவரகள ம�கப நபரம சப� மகரனரவரரகள. 
அவரகளகக ம�கப நபரம கரரமததகள (டநதளளன.  அவரகக ஒர கரடய�ரநதத. 
அககரட மககள எவரம அரலக ந(ரஙக மடயரத பட தர வரரட வச�க நகரணடரநதத. 
கரரணம நதரவ�ல க�டககம நசதத (ரய,  ஆட லபரனறவறரறநயல&ரம இழததக 
நகரணட வநத இவர தனத கரடககள லபரடட வ�டவரர.  எவரலம அவரர ந(ரஙக 
மடயரதவரற அவர�டமம தர(ரறறம வசம.  ஒர மரற அவர மஸஜ�தககச நசல& 
வ�ரமப�னரர.  நசலலம வழ�ய�ல (ரயகள கடபபதறகரக ரவககபபடட (
ரபபரதத�ரதரதக 
கணட அத�ல&லய ஒழச நசயதரர.  ப�னனர க�ழடடக கழரதநயரனறடன பரலயல 
பணரசச� நசயதரர .

லமறபட மகரனவரகள நபணகரளலயர வ�டர&ச ச�றவரகரளலயர கணடரல அவரகளத 
ப�னபறதத�ல& ரகயரல தடவ� கசசஙகரடட தனத கரமப பச�ரயச த
ரகக வரமரற 
அரழபபரர.  அவரகள அவவரத தர&வர,  அரமசசரரடய மரனவ�யரக�லம சர�லய. 
அபநபணண�ன தநரதய�ன மனன�ர&ய�ல&யம இபபடச நசயயத தவற மரடடரர.  மறற 
மககள பரரபபரரகலள எனபரதக கணட நகரளளலவ மரடடரர. 

லமறபட ரஷக ஊரத தர&வரரலயர மகக�ய ப�ரமகரகரளயர கணடரல அவரகரளக 
கழரதய�லரநத இறகக� '(
 கடவரளதரதப ப�டததக நகரள'  எனற கற�க கழரதயடன 
பரலயல லர&ய�ல ஈடபடவரர.  அவரகள இவரத ஆரசகக இணஙக மறததரல அலத 
இடதத�ல&லய சப�தத தரரயடன லசரதத ஆண�யரறநத வ�டவரர. அதன ப�ன அவரகளரல 
அவவ�டதரத வ�டடம (கரவம மடயரத. (ஹக
ககதஸ ஸ4ப�யயர ப 439)

இபரததகரளக நகரசரசபபடததம ஸ4ப�கள...

பஸதரம (கர�ல மககள மதத�ய�ல (னமத�பபப நபறற ஒர வணககவரள� இரநதரர.  இவர 
அப யஸத அல பஸதரம�ய�ன மஜலஸல தவறரமல க&நத நகரளபவரரக இரநதரர.  ஒர 
(ரள இவர அப யஸத�டம ரஷக அவரகலள!  (ரன மபபத வரடஙகளரகத த�னமம 
வ�டரமல ல(ரனப ல(ரறற வரக�னலறன. இரவ மழகக தஙகரமல (�னற இரற வணககம 
நசயக�னலறன.  அபபடய�ரநதம உஙகள�டமளள நமஞஞரன அற�வ எனககக 
க�ரடககவ�லர&லய! எனற ஆதஙகபபடடரர. அதறக அப யஸத '(
 மனனற வரடஙகள 
ல(ரனப ல(ரறற இரவ�ல (�னற வணஙக�னரலம இநத நமஞஞரனம உனககக 
க�ரடககரத' எனற கற அவர ஏன? என வ�னவ�னரர. அதறகவர உனரனச சறற� சய(&ம 
எனம த�ரர இரகக�னறத (அதரவத வணகக வழ�பரடகரள உனகக (னரம க�ரடகக 
லவணடநமனற தனன&ம கரதம எணணததடன நசயக�னறரய.  (னரமயம லவணடரம 
சவனமம லவணடரம இரறககரதல& லவணடம எனம எணணம உனன�டம�லர& 
எனறரர.  அதறக அவர அபபடயரய�ன அதரன (
கக ஏலதனம மரநதணடர?  என வ�னவ 
உணட.  ஆனரல (
 அதரன ஏறறக நகரளளமரடடரய எனறரர.  இலர& ஏறறக 
நகரளலவநனன அவர அடமப�டகக இவர  இவவரற கறக�னறரர.   (
 இபபடலய 



சவரககரடககச நசனற உன தர& மடரயயம தரடரயயம மழ�ததக நகரள. உனத இநத 
உரடரயக கரளநத வ�டட ஒர லபரரரவரய உடதத�க நகரள.  உன கழதத�ல ஒர 
லதரலப ரபரயத நதரஙக வ�டட அதனள தரன�யஙகரளப லபரடடக நகரணட சநரதககச 
நசனற ச�றவரகரளக கடட ரவததக நகரணட 'எனகக (
ஙகள ஒர மரற மகதத�ல 
அரறநதரல,  கல&ரல எற�நதரல ஒர பரபபத தரலவன எனற கற�க நகரணட அவரகள 
கறகள�னரல எற�யம (�ர&ய�ல&லய உனககத நதர�நதவரகள இரககம�டநமல&ரம நசல 
எனறரர.   இதரனக லகடட அவர 'ஸ4பஹரனல&ரஹ இநதபபட மடயநமனறரர. 
அதறகவர (
 ஸ4பஹரனல&ரஹ எனற கற�யத ஷ�ரககரகம.  ஏநனன�ல உனரனலய (
 
தயரமபபடதத�னரய அல&ரஹரவயல& எனறரர. 

இசசமபவதரதத தனத நலல கறம கஸஸரல 'தரன நசயத அமலனரல தறநபரரம 
நகரளலவரரகக இபபடயரன மரநதகலள பயன தரம.  இநத மரநரதப பரவ�கக 
மடயரதவன இத மரநதல& எனற எஙஙனம மறகக மடயம? என வ�னரநவழபபக�னறரர. 
(இஹயர உலமதத
ன2-456 )

இசசமபவதத�லளள மரரகக மரணபரடகரள வர�வர�யரக வ�ளகக ஆரமப�ததரல ப& 
பககஙகள வணரக�வ�டம எனபதரல வ�மரசனதரத வரசகரகளகலக வ�டட வ�டக�னலறன. 

சப�ததவக க�றககன ஷஃரரன� லமலம கறவதரவத...  இபறரஹ
ம உரஸபர எனபவரம 
ப�ரப& சப�மகரனரவரரகள.  அனனரரகக கஷப எனம ஞரனம நகரடககபபடடரநதத. 
அவரகள ச
ற(
ர கழ�ததரல அத பரல லபரல நவணரமயரய�ரககம.  அவரகளகக 
ச�&லவரள ஞரனம மறற� வ�டடரல மகதத�ல நமரயதத�ரககம நகரசவடனம லபச 
ஆரமப�தத வ�டவரரகள. பளள�ய�ல மஅதத�ன�ன அதரலனரரசரயக லகடடரல  அவரககக 
கல&ரல எற�நத '(ரலய..  (ரஙகநளனன கரப�ரகளர?  எஙகளகக அதரன நசரல க�னறரலய' 
எனபரரகள.  எனரனப நபரறததவரரககம க�ற�ஸததவரகரளப லபரனற ஆடடரறசச� 
வரககள உணணரமலரபபவலன உணரமய�ல ல(ரனப ல(ரறறவனரவரன.  ஆட,  லகரழ�, 
இரறசச� வரகயறரககரள உணபவன ல(ரககம ல(ரனப ல(ரனலபய�லர& எனற 
கறவரரகள.  கத�ரரய�ன சரணதரதக கவ�தத ரவதத அதன ம
லத த�னமம அவரகள 
உறஙகவரரகள. (தபகரததஸ ஷஃரரன�ய  2-140 )

ப& உரவஙகள�ல அவதரரம எடககம? வழ� நகடட சப�கள.

நஸயய�த மஹமமத கர&ற� எனபவரகளம ம�கப நபரம சப� மகரனரகம.  ஒர மரற 
கதபரப லபரரர (�கழததமரற மககள இவரர அரழததனர.  உடலன இவர ம�மபர�ல ஏற� 
'உஙகள�ன வணககததககத தகத�யரனவன இபலரஸத தவ�ர லவநறவரம�லர&நயனற 
(ரன சரடச� கறக�னலறன'  எனறரர.  இதரனக லகடட மககள கபர கபர எனற 
லகரசம�டடனர.  உடலன இவர க
லழ இறஙக� வரரள உரவ�க நகரணட கபர எனற 
நசரனன மககரள ல(ரகக� ஓட வர அவரகள பளள�ரய வ�டட வ�ரணலடரடனரரகள. 
ம
ணடம அவர த�ரமப� வநத தன�ரமய�ல&லய ம�மபர�ல அஸரத நதரழரக வரரககம 
(�னற நகரணடரநதரர.  ப�ன அவவரப ப�ரமகரகள ச�&ர வநத அவர�டம சமரதரனம லபச� 
வழ�ககக நகரணட வநதனர.  ப�னனர அககமபகக ஊரகளகக இசநசயத� பரவ�யலபரத 
அவவரவரகள லமறபட ரஷயக தமத ஊர�ல அலத த�னம, அலத ல(ரதத�ல கதபர ஓத�யதரக 
வரத�டடனர.  இவவரற கணகக�டட லபரத மபபத ஊரகள�ன மபபத இடஙகள�ல அலத 
(ரள அலத ல(ரதத�ல இவர கதபர ஒத�ய�ரநதரம நதர�யவநதத. ஆனரல அவர எஙகளர�ல 
எஙகள கணநணத�லரலய ம�மபர�ல இரநத நகரணடரககக கணலடரம.  (ஸ4ப�யயர ப 
ம
ஸரன�ஸ ஸ4னனர 20)

அல&ரஹ தரன அனபப�ய எநத (ப�ககலம இவவரறரனநதரர அத�சயதரதக 
நகரடககவ�லர&.  இத உனரமநயன�ல (ப�யவரகளகக எபலபரதரவத இபபட 
(�கழநதளளதர?  ச�நத�யஙகள!  அவரகளகக எபபடயரன இககடடரன (�ர&கநளல&ரம 



ஏறபடடன.  இபபட உரமரற� ஒலர ல(ரதத�ல ப& இடஙகள�லம லதரனறம வ�டயம 
உனரமநயன�ல சரதத�யநமன�ல ஒலர ல(ரதத�ல உ&க�ன ப& இடஙகளககம நசனற 
இஸ&ரதரதப பரபப�ய�ரகக மடயலம?  அநத இடஙகளகநகல&ரம லதரழரகரள அனபப 
லவணடயத�லர&லய?. 

எனலவ அல&ரஹவரல அரளபபடட பகததற�வ�ல அணவளலவனம பரகக� 
ரவதத�ரககககடய ஒரவன கட இவவரறரன நசயத�கரள உணரமபபடதத மரடடரன. 
வழ�நகடட சப�களரல மரளசச&ரவ நசயயபபடட பகததற�ரவ மகரனகளககக 
கரண�கரகயரகச நசலததவ�டட மரளயறறவரகள லவணடமரனரல இவவரறரன 
வ�டயஙகரள உணரமபபடதத&ரம.  இவவ�டயம ஒனற�ல த�டடம�டபபடட நவறம 
ஏமரறற லவர&யரக இரககம.  இல&ரவ�டல ரஷததரனகள�ன உதவ�யடன நசயயபபடம 
நசடடபபரக இரகக லவணடம.  சப�கள தமத இ&கரக அரடவதறகரக ரஷததரனகக 
ச�ரம பண�நத சரஷடடரஙகம நசயயவம தயஙகமரடடரரகள.  

கரஆன ஹத
ஸ சடடஙகரள மறககம சப�ததவம.

ஸ4ஃப�கள அலகரஆரனப நபரறததவரரககம அத அல&ரஹவரடயத எனற ஏறறக 
நகரணடரலம அதன சடடஙகரள மறபபதறக (ரடமரறப படததரமல பறககண�கக 
இரணட வழ�கரளக ரகயரளக�னறனர.

1- கரஆன�ன சடட த�டடஙகள அரனததலம அடமடடதத�லள-  அல&ரஹரவ (னக 
அற�யரத பரமர மககளககரகலவ நசரல&பபடடரகக�னறன.  உணரமயரன நமஞஞரன 
அற�ரவபநபறற சப� மகரனகள எவவ�த வணகக வழ�பரடகளம நசயய லவணடயத�லர&, 
அவரகள சர
அத சடடஙகரளக கரடபப�டகக லவணடயதம�லர& எனபரரகள.
 
இஸ&ரதத�ல ஹரரமரககபபடடரவகள அரனததம இவரகளகக ஹ&ர&ரகம.  மத,  மரத 
உறபட அரனததலம இவரகரளப நபரறதத வரரககம இபரததகள  எனற கபரரன 
கரதரதக நகரணடரகக�னறனர.  அபபடயரனரல மஹமமத (ஸல)  உறபட அரனதத 
(ப�மரரகளலம இறத� மசசவரர நதரழத நகரணடதரலன இரநதரரகள?  (ப�யவரகள 
மரணப படகரகய�லரககம லபரத கட தமத லதரழரகள�ன உதவ�யடன இர பறமம 
ரகததரஙக&ரகப ப�டததக நகரளள பளள�ககச நசனற நதரழதரரகலள அவரகளத 
வரழகரக பறற� அவரகள�ன அனப மரனவ� ஆய�ஷர!  '(ப�யவரகள�ன பணபகள 
அரனததம கரஆனரகலவ கரஆனகலகறபலவ இரநதத'  எனற கற�யளளரரகலள... 
அபபடயரய�ன (ப�யவரகள அடமடட பரமர மன�தரர?  அவரகளகக இநத நமஞஞரனம 
க�ரடககவ�லர&யர எனற லகடடரல அதறகத தரம பத�ல கபர�ன லமல கபரரகலவ 
இரகக�னறத.  ஆம!  அவரகள நசரலக�னறரரகள (ப�மரரகளகக இநத நமஞஞரனம 
நகரடககபபடவ�லர&தரன.   (ப�மரரகள நமஞஞரனம எனம அற�வக கடலன 
கரரய�ல&லய (�னற நகரணடரநதரரகள.  ஆனரல சப�களரன (ரஙகலளர அநத 
நமஞஞரனதத�ன ஆழகடல வரரககம நசனற மழக�ய�ரகக�னலறரம எனக�னறனர.   
ஆதரரம: (சப�ததவதத�ன சய ரபம 450.)

2- அலகரஆன லபரதரனகரள மறகக இவரகள கரடபப�டககம அடதத யகத� 
அலகரஆனகக உள அரததம நவள� அரததம என இரணட வரகயரன அரததஙகள 
உளளன என வரத�டக�னறனர.  சரதரரண அற�ஞரகள இதன உள அரததஙகரள அற�நத 
நகரளள மரடடரரகள.  சப�ததவ நமஞஞரன லமரதகளகலக??  இதன உணரம அரததம 
ப&பபடம எனற  கரதயளகக�னறனர.

உதரரணதத�றக  மஸர (ப�கக அல&ரஹ  (ப�ததவதரத வழஙக�யலவரள 'உனத இர 
கர&ண�கரளயம கழடட ஏநனன�ல (
 பன�தமரன ஒர இடதத�ல இரகக�னறரய'  எனறரன. 
இஙக  'இரணட கர&ண�கரளயம'  எனபதறக அரததம உ&க ஆரச ,  நசரரககதத ஆரச 



ஆக�யவறரறக கரளநத வ�ட எனபதரகம என வரத�டக�னறனர. 

அலத லபரனற (ப� இபறரஹ
ம அவரகள ப�ரரரதத�ககம லபரத 'எனரனயம என 
ப�ளரளகரளயம ச�ர&கரள வணஙகவரத வ�டடம  கரபபரறறவரயரக எனற 
ப�ரரரதத�ததரரகள.  அதறக வ�ளககமள�ககம சப�கள 'ச�ர&கள எனபதன அரததம தஙகம 
நவளள� லபரனறவறற�லளள உ&க லமரகமதரன, மரறரக உணரமய�ல ச�ர& வணககதரத 
வ�டடம அவரகள பரதகரபபத லதடவ�லர&.  ஏநனன�ல ச�ர&யம அல&ரஹதரன என 
உளறக�னறனர.. (நல: சப�ததவமம கஸஸரலயம ப: 131 )

அல&ரஹவ�ன அனப மரதத�ரம தரன உளளதத�ல இரகக லவணடநமன வரத�டம இநதப 
லபரகக�ர�கள�ன கரததபபட தஙகம நவளள� உ&க வஸததககளகட அல&ரஹதரலன? 
ப�றக ஏன அவறற�ன ஆரச மனத�ல இரககக கடரத.?  அவறரற நவறகக லவணடநமன 
ப�ரசசரரம எதறக? அல&ரஹவகலக நவள�சசம!!.

அவவரலற (ப� (ஸல) அவரகளரடய ஹத
ஸகரள, நபரனநமரழ�கரள மறபபதறக இநதக 
கயவரகள மறறநமரர யகத�ரயக ரகயரளக�னறனர.  இதபறற� ப�ரப& சப�ததவப 
ப�ததனம க�றககனமரக�ய இபன அறப� இவவரற உளறக�னறரன.......  
           
'எததரனலயர ஹத
ஸகள அவறற�ன அற�வ�பபரளரகள வர�ரசரயப பரரககமலபரத அரவ 
ஸஹ
ஹரனதரக,  ஏறறகநகரளளக கடய அரமபப�ல உளளன.  (அதனபட மககள அமல 
நசயத நகரணடம இரகக�னறனர.)  ஆனரல தனயர லமரகம எனம  லபரலதத�ரரகள 
(
ககபபடட சப�கள�ல ஒரவர தனத கஷபரடய    (�ர&ய�ல ஞரனப பரரரவயரல 
(ப�யவரகரளச சநத�பபரர.  அவரகள�டதத�ல இநத ஹத
ஸ பறற�க லகடட லபரத 
(ப�யவரகள (ரன அபபடநயரர ஹத
ரஸச நசரல&வ�லர&லய அபபடநயரர த
ரபரப 
வழஙகவ�லர&லய  எனக கற� மறதத வ�டவரரகள. எனலவ அநத சப�மகரன இநத ஹத
ஸ 
லபரலயரனத,  ப&வனமரனத எனபரத அல&ரஹவ�டம�ரநத (ப� ம&ம ல(ரடயரகக 
க�ரடதத ஆதரரதத�ன அடபபரடய�ல அற�நத நகரணட அதனபட நசயறபடவரத வ�டட 
வ�டவரர.  என�னம பரமரரகள (அதரவத ஹத
ஸ கர& அற�ஞரகள)  அதன அற�வ�பபரளர 
வர�ரச சர�யரக உளளலத எனபரத மரதத�ரம பரரததக நகரணட அதன பட அமலச நசயத 
நகரணடரபபரரகள.  யதரரதததத�ல உணரம அதவல&.  (நல:  கரஆன தரரச�ல 
சப�ததவம ப: 17)

எனலவதரன சப�கள மரரககம எனம லபரரரவய�ல தமத (சசக கரததககரளப 
பரபபவதறக ஏதவரக தரம அற�ரவ அல&ரஹவ�டம�ரநதம (ப� (ஸல) 
அவரகள�டம�ரநதம ல(ரடயரக தகவலகரள எடபபதரக (ரடகமரடக�னறனர. 'ஹதத தன
 
கலப அன றபப'  எனனளளம எனத இரறவன நசரனனதரக அற�வ�கக�னறத எனற 
ஆரமப�தத தம வ�சக கரதரத மககள மதத�ய�ல வ�ரதபபரரகள.

இத பறற� ப�ரப& வழ�லகடன இபன அறப� லபசரகய�ல.. 

எஙகள�ல ச�&ர (ப�யவரகள�ன ப�ரத�(�த�யரவரரகள.  தமககக லதரவயரன சடடஙகரள 
ல(ரடயரக (ப�யவரகரளச சநத�ததக லகடடற�நத நகரளவரரகள,  அல&த தமத சய 
ஆரரயசச�ய�ன ம&ம அதறகத த
ரவ கணட நகரளவரரகள.  எஙகள�ல இனனம ச�&ர 
ல(ரடயரக அல&ரஹவ�டம�ரநலத தமககத லதரவயரன சடடஙகரள எடததக 
நகரளக�னறனர.  இவரகள உ&க�லளள அல&ரஹவ�ன ப�ரத�(�த�யரவரரகள.  (ஆதரரம 
தபகரததஸ ஷஃரரன�-- சப�ததவம கரஆனதரரச�ல 31 )

உ&கதரதலய ஆடச�நசயயம   '  ஸ4ப� ரரஜஜ�யம  '.  

ஆடரடக கடதத,  மரடரடக கடதத,  மன�தரனலய கடதத களள (ர� எனற 



மதநமரழ�கலகறப இநத மத�நகடட சப�கள இஸ&ரதத�ன ஒவநவரர தணகள�லம ச�ற�த 
ச�ற�தரகக ரக ரவதத ஆடடஙகரணச நசயத மதறகடடமரக தரம இரற ல(சசநசலவரகள 
எனற பரடர வ�டட அதறகபபரல தமககக கரரமத இரபபதரகக கற� (ப�மரரகளகக 
அல&ரஹ நகரடதத மஃஜ�ஸர அறபதஙகரளத லதரறகடககம வரகய�ல லபரல 
அறபதஙகரளப பரனநத,  அதறகபபரல ஒர பட லமல& நசனற (ப�மரரகரள வ�டவம 
தரம உயரநதவரகள எனற வரதரட இறத�ய�ல அல&ரஹரவலய (ரஙகள லதரறகடதத 
வ�ரடட வ�டட அவன�டம�ரநத ஆடச�ப நபரறபரபப பற�ததக நகரணலடரம.  எனற 
நசரலவரதப லபரனற அல&ரஹவககர�ய அரனதத வல&ரமகள அத�கரரஙகள 
அரனததம தமககம இரபபதரக வரத�ககம (�ர&கக வநத வ�டடனர.  இதரன ச�&ர 
(மபரமல இரகக&ரம.  ஏறக மறகக&ரம.  அதறகரகததரன அவரகள கறம ச�& அத�சய 
(�கழவகரள மரதத�ரம நதரடடக கரடடக�னலறன.  படடக கரடடவதரனரல அதறலக 
தன�யரக நபர�யநதரர பததகம எழத லவணடய�ரககம.  இசசமபவஙகரள ச�& சப�ததவ 
பகதரகள ஆதரர மறறரவ,  மகரனகள�ன நபயரரல இடடககடடபபடடரவ எனற கடக 
கற&ரம.  ஆனரல இசசமபவஙகள உணரமயர?  எனற ஆரரயநதற�வத�ல அரததம�லர&. 
கரரணம இவறற�ல அலனக சமபவஙகள�ல இடமநபறம பரதத�ரஙகளகக 
மகவர�லயய�லர&.  எனறரலம இசசமபவஙகள அவரகளத பததகஙகள�ல உளளன. 
அவரகளரல லபரத�ககபபடக�னறன.  அதறகம லம&ரக அவரகள�டம இநத (மப�கரக 
பரரலயரடபலபரய அவரகள�ன இதயஙகள�ல சஙகம�தத (�றக�னறன.  அவறரற இவரகள 
நவள�பபரடயரகலவ லபசக�னறனர,  ப�ரசசரரம நசயக�னறனர.  எனலவ அல&ரஹவ�ன 
சகத�கள அரனததம தமககம இரபபதரக சப�கள வரத�கக�னறனர எனபரத (�ரப�ககலவ 
ப�னவரம (�கழவகரளக கற�பப�டக�னலறன.

இபபடயம ப�ளரள வரம.

ஞரன வழ� (டநத இரறல(சச நசலவரகள�ல ஒரவர�டதத�ல  ஒரவர வநத  தனககரக ஒர 
ஆணகழநரத க�ரடகக இரறவன�டம  தஆச நசயயமரற லவணடனரர.  அதறக ரஷக 
அவரகள 'அதறகரக நபரநநதரரகப பணம நச&வரகலம ஒர நதரரகத தஙகககரசகள 
ஸதகரச நசயவதறகரக எனககத தர லவணடம எனறரர.  அதறகச சமமத�தத அவர 
நசரனனபட பணமடசரசக நகரணட வநத நகரடததரர.  அதன ப�ன ஆண கழநரத 
க�ரடபபதறகரக தஆச நசயதரர.  ஆனரல அவரககப நபணகழநரதலய ப�றநதத. 
இதனரல ஆசசர�யபபடட அவர ரஷக அவரகலள!!  ஆணகழநரத க�ரடககநமனற
ரகலள 
நபண கழநரத தரலன ப�றநதளளத எனறரர.  இரதக லகடட ரஷக '(
 தரலவணடய 
பணதத�ல கரறபரட நசயத வ�டடரய, அதனரல உனககக க�ரடதத கழநரதய�லம கரற 
ஏறபடட வ�டடத' எனறரர. அதனரல ரகலசதபபடட அநத (பர ரஷக அவரகலள உணரம 
தரன.  அதறக ஏலதனம பர�கரரமணடர?  என வ�னவ ஆம உணட.  ம�கத�பபணதரதத 
த�ரபப�த தர லவணடம எனறரர.  உடலன அநத மன�தர ம�கத�ப பணதரதத த�ரபப�க 
நகரடதததம,  ஆம இபலபரத வடடககச நசனற பரர எனறரர.  எனன ஆசசர�யம!! 
வடடககச நசனற பரரதததம அலத நபண கழநரத ஆண கழநரதயரக மரற�ய�ரநதத. 
(கஸப ஸ4ப�யயர 444)

நசரரககதரத வ�றபரன நசயயம சப�கள .

ரஷக மதயன அஹமத அவரகளம ப�ரப& சப� மகரனரவரரகள.  ஒரமரற அவர�டதத�ல 
ஒர நபண வநத மபபத நபரறகரசகரளக நகரடதத எனகக மறரமய�ல நசரரககம 
லவணடம எனறரள.  அதறகவர இதநதரரக லபரதரத எனறரர.  இரதத தவ�ர லவநறதவம 
தனன�டம இலர&நயனற அவள கற�யதம ச�ற�த லயரச�தத வ�டட ப�னனர அவள 
சவரககம நசலவதறகத தரன நபரறபநபன ஒபபக நகரணடரர.  ப�னனர அபநபண 
இறநததம அவள�ன உறவ�னரகள இவநவரபபநதம நசல&ரத எனற கற� அபபணதரதக 



லகடட ரஷகக�டம வநதரரகள.  அனற�ரவ அபநபண அவரகள�ன கனவ�ல வநத  'ரஷக 
அவரகள வரககறத�யள�ததவரற எனகக நசரரகக தரதத தநத வ�டடரரகள.  எனலவ 
அவரகரளத நதரநதரவ நசயயரத
ரகள' எனறரள.       
(தபகரததஷ;ஷஃரரன� 2-102)

சப�கள�ன ரரஜஜ�யமர ? லகடகள�ன அரரஜகமர? 

&வஹ4ல மஹபள�ல உளளரத அற�யம ஸ4ப�கள  .  

நசயயத மஹமமத  ஸ4ரவம�ய அவரகளம ப�ரப& சப�ததவ மகரனரவரரகள. 
அவரகளகக மரண லவரள ந(ரஙக�ய லபரத ம&ககல நம_ததரனவர அவரகள�டம 
உய�ரரக ரகபபறற வநதரரகள. அதறக ரஷககவரகள (
ர தவறரன தகவலனடபபரடய�ல 
எனன�டம வநத�ரகக�னற
ர.  எனகக இனனம அஜல இரகக�னறத இபலபரத நசனற 
&வஹ4ல மஹபள ப&ரகரயபபரர எனறரர.  இதறலகறப அவர நசனற பரரததலபரத 
இனனம பதத வரடஙகளகக அவரத வரழ (ரள (
டககபபடடரநதத.  ப�ன அவரகளகக 
மரணலவரள ந(ரஙக�ய லபரத தனத மரனவ�ய�டம 'தனககபப�ன (
 எவரரயம மணககக 
கடரத' எனற கடடரளய�டடரரகள.

(அவர�ன மரனவ�யடன அவர ஒர லபரதம உடலறவ நகரளளரததரல)  மரனவ� கனன�ப 
நபணணரகலவ இரநதரர.  இத பறற� அபநபண உ&மரககள�டம லகடட லபரத இசசடடம 
(ப�யவரகளகக மரதத�ரமளளத.  எனலவ (
 தரரரளமரக மற மணம நசயய&ரம 
எனறரரகள. இதனபட அபநபண மறமணம நசயத லபரத மதலரவ�ல கணவனடன இரநத 
லவரள அநத ரஷக அஙக லதரனற� அவள�ன கணவரன ஈடடயரல கதத�க நகரர& 
நசயதவ�டடரர.  அதன ப�ன அபநபண மரண�ககம வரரககம கனன�யரகவ�ரநலத இரநத 
இறநதரர.    (தபகரததஷ;ஷஃரரன� 2-103)

கரபபதத�லளளரதயம  ,   &வஹ4ல மஹபரளயம அற�நத சப� மகரன  .  

ஜரகக
ர கரதத
 எனபவர ப�ரப& சப�யரவரரகள.  இவர ஒரமரற வத�ய�ல நசலலம லபரத 
நபணகள கடடமரகச நசலவரதக கரண ல(ரநதத.  உடலன ரஷக அவரகள ஒர 
நபணரணச சடடககரடட இபநபண கரரள மரடடன ம&ம கரபபமறற�ரகக�னறரள. 
அதன (�றம ச�வபப அதன வடவம இனனத எனற நசரனனரர.  ப�னனர அபநபண 
ப�ரசவ�தத ப�ன கரரள மரடடன கழநரதரய அறகக ல(ரசரச நசயத அதறநகன ஒர 
(பரரயம (�யம�ததரர.   மறறநமரரவர அவர�டம வநத தரன கடறபயணம 
நசயயவ�ரபபதரகக கற�னரர.அதறக அநத மகரன கடலல உனகக ஏலதனம இனனலகள 
ஏறபடடரல உடலன என நபயரரக கற� அரழதத அபயம லதட.  (ரன அபயமள�பலபன 
எனறரர.  அதன ப�ன ரஷக கற�னரர.  (ரன ஒரவரரப பரதகரபபதரக 
வரககறத�யள�பபநதனறரல அவர�ன நபயரரயம அவர பறற�ய தகவலகரளயம &வஹ4ல 
மஹபள எனம ஏடரடப பரரதத அற�நத நகரணடதன ப�னனலர 
வரககறத�யள�கக�னலறன எனறரர. (அலத நல 2-106)

மரணலடரரர ம
டட உய�ர நகரடககம சப�.

ரஷக அத�ய அவரகள�டம (ரன ஒர மரற நசனற�ரநலதன.  அபலபரத நவள�யர�லரநத 
ஹ4ரஸன எனபவர�ன தர&ரமய�ல ஒர கடடதத�னர அவரரச சநத�கக வநத�ரநதனர. 
அப லபரத ரஷககவரகள வரரஙகள இநதத லதரடடதரதச சறற� சவரரமபலபரம 
எனறரர.  உடலன அரனவரம அவரடன நசனற மர&ரயப நபயரததக கறகரள 



எடததக நகரணடரநலதரம.  அபலபரத ஒர பரறரஙகல ஒரவர ம
த வ�ழ அவர 
ஸத&தத�ல&லய உய�ர�ழநத அவரத உடல ச�னனரப�னனமரக� வ�டடத.  இதரன மககள 
ரஷக அவரகள�டதத�ல மரறய�டடலபரத ரஷக வரனதத�ன பககம ரகரய உயரதத�னரர. 
உடலன அமமன�தர எவவ�த மரறறமம�னற� மனப�ரநதத லபரல உய�ர நபறநறழநதரர. 
(ஜரம�உன (பபஹரன� 2- 297)

பரரதத
ரகளர?...  இநதச சப�யரககள எவவளவ தநத�ரமரக பரமர மககள�ன ஈமரனடன 
வ�ரளயரடய�ரகக�னறரரகள.  அல&ரஹவ�ன தன�பபடட வல&ரமகள�ல எரதயலம வ�டட 
ரவககரத ஆககல,  அழ�ததல ,கரததல,  உய�ர நகரடததல,  ப�ளரள நகரடததல,  உ&க�ல 
அத�கரரம நசலததல லபரனற அல&ரஹவ�ன தன�பபடட வல&ரமகள அரனதரதயம 
தமகக இரபபதரக வரத�ககம இபலபரலச சரம�யரரகரள ஓட ஓட வ�ரடடக நகரல& 
லவணடம.

இவரகளரல எததரன &டலசரப&டசம மககள ஈமரரன இழநத இவரகள கர&டய�ல தவம 
க�டநத (ரகசச
டரடப நபறறக நகரளக�னறரரகள .

கரரமத கரடடக�னறரரகளரம   !!  

மதலல கரரமத எல&ரம இபபட இரறவரன மறதத (ரன தரன அல&ரஹ எனபதரக 
வரத�டம ரஷததரனகளகக ஏறபடமர?  அபபடலய (டநதரலம அத கரரமத அல&, 
ரஷததரன�ன சழசச� !!.  இத லபரனற சழசச�கரள இவரகநளனன ச�ர& ரவதத 
வணஙகம இநதசரம�களம,  மடரத�பத�களம சனன�யரச�களம கடச நசயக�னறரரகள 
தரலன! அபபடநயன�ல அவரகளம இரறல(சச நசலவரகலளர?.

எனலவ கரரமத எனபத அல&ரஹவ�ன கடடரளகரள எடதத (டககம (ல&டயரரகள�ல 
ச�&ரகக அல&ரஹ தன பறதத�லரநத அமமன�தன�ன எவவ�த வ�ரபப நவறபப�னற� 
அவர�டம நவள�பபடததம ச�&வறரறக கற�ககம.  இவவரற கரரமத ஏறபடரதவரகள 
கரரமத உளளவரகரள வ�ட அல&ரஹவ�டம ந(ரஙக�யவரகளரகவம இரகக&ரம. 
ஏநனன�ல (ப�யவரகளககடதத அல&ரஹவ�ன அனபககர�யவரகள ஸஹரபரககள. 
இவரகள�ல அத�கம லபரகக எவவ�தமரன கரரமததகளம இடமநபறவ�லர&. ஒர மஃம�ன 
தனகக ச�&லவரள கரரமத (டநதரலம கட அரத மரறதத மககள பரரததவ�டக கடரலத 
எனபபயநத ஒர லவரள ரஷததரன�ன சழசச�யரக இரககலமர,  அல&த அல&ரஹவ�ன 
லசரதரனயரகவ�ரககலமர என அஞச� அடககததடன இரபபரன.  இபபடததரன 
உணரமய�ல&லய கரரமத நகரடககபபடட ச�& (ல&டயரரகள கட 
வரழநத�ரகக�னறரரகள.  இவரகள ஒர லவரள அல&ரஹ (மரமச லசரத�பபதறகரகததரன 
இபபடத தநத�ரகக�னறரலனர என அஞச� (டஙகவரரகள.  மறறவரகள அரதப பரரதத 
வ�டடரல ப�ரப&பபடதத� வ�டவரரகலளநயனற பயபபடவரரகள.

(ப� ஸ4ர&மரன (அர&) அவரகளகக உ&க�ன அரனதரதயம வசபபடதத� (�ரனததரத 
(டதத�க கரடடம அறபததரத அல&ரஹ அவரகளககக நகரடதத�ரநதரன.  பலக
ஸ 
ரரண�ய�ன ச�மமரசனம ஒர ந(ரடபநபரழத�ல தனன�டதத�ல இரககக கணட அவரகள 
எனன நசரனனரரகள...

'அவர ச�மமரசனம தன மனனரல இரபபரதக கணடதம (�சசயமரக இத அல&ரஹ 
எனககரள�ய அரளரகம.  (ரன அவனகக (னற� நசலததக�னலறனர?  அல&த 
மரறநசயக�னலறனர?  என எனரனச லசரத�பபதறகரகலவ எனகக இரதத தநதளளரன' 
எனறரரகள. (ஸ4ரர அந (மல 40 ம வசனம.)

எனலவ அல&ரஹவகக அடபண�நத (டககரத அவனரடய வல&ரமயடன 
லபரடடலபரடம இச சப�கள�டம நவள�பபடவத உணரமய�ல ரஷததரன�ய 



லசஷரடகலள!  எனபத நதள�வரக�னறத.  எனலவ இவரகள�ன சத� வர&ய�ல வழநத 
ஈமரரன இழநத வ�டரமல கரஆன,  ஹத
ஸன பககம த�ரமப� ஸஹரபரககள�ன வரழவ 
வரழநத இரற ல(சரகளரக மரண�பலபரமரக. ஆம
ன ...

அனரறய ஸ4ப�ததவமம இனரறய தபலக ஜமரஅததம.

சப�ததவம பறற�ய பகத�ய�ல அவரகளத அடபபரடக நகரளரககள பறற� ஆரரயம லபரத 
அவரகளத ச�நதரனகள,  நகரளரககள பறற�நயல&ரம வ�ர�வரக அ&சலவணடய 
அவச�யம�ல&ரத வரகய�ல --  &ரய�&ரஹ இல&ல&ரஹ எனம கலமரவகக அவரகள 
நகரடககம அரதததரத ரவதலத அவரகள இஸ&ரதரத வ�டடம நவள�லயற�யவரகள 
எனற மடவ நசயத வ�ட மடயம..

இபப�ரபஞசதத�ல அல&ரஹரவத தவ�ர லவநறதவலம இலர&நயனபலத அவரகள 
கலமரவககக நகரடககம அரததமரக உளளத என அற�நலதரம.  அலத சப�ததவதத�ல& 
வரரழயட வரரழயரக வநதத�ததவரகலள தபலக ஜமரஅதத�ன பரவக கர&ம நதரடட 
இனற வரர நபரறபப வக�ககம தபலகக�ன மகக�யஸதரகள எனபததரன ஆசசர�யம�கக 
உணரம.  இதரன ஜ
ரண�பபத சறற கடனமதரன.  ஆனரல அததரன உணரம.  இநத�யர, 
பரகக� ஸதரன லபரனற (ரடகள�ல தபலகக�ன உயர நபரறபப�ல இரககம 
நம_&ரனரககள, நபர�யரரகள அரனவர�டதத�லம இலத சப�ததவக நகரளரக இரநதத - 
இனறம இரகக�னறத எனபரத ஆதரரபபரவமரக (�ரப�பபலத இபபகத�ய�ன மகக�ய 
ல(ரககம.   ஆனரல மனற (ரள (ரறபத (ரள எனநறல&ரம வகதக நகரடதத 
நவள�கக�ளமப�ச நசலலம அபபரவ� மககளகக இத பறற�நயல&ரம எதவம 
நதர�வத�லர&.  அத பறற� அவரகள அ&டடக நகரளவதம�லர&.  சப�ததவ வரத�கள 
எபபட தமம�டம வரம மர
த
னகளகக பகதரகளகக தமம
த மழ (மப�கரக வரமவரர 
தமத வ�சககரததககள எரதயம நவள�ய�டவத�லர&லயர அவவரலற இவரகளம சரதரரண 
ஆரமப (�ர&ய�லளள தபலக பகதரகளகக இதபறற�நயல&ரம எதவம நசரலவத�லர&.
 
அவரகளககத தபலகக�ன அடபபரட வ�த�களரன கலமர, நதரழரக, இலமத�கர, இகரரம 
இக&ரஸ,  தபலக ஆக�யவறரறப பறற� மரதத�ரலம லபசபபடம.  லபரத�ககபபடம.  தபலக 
இயககதத�ன ம
த மககளகக அப�மரனம ஏறபட லவணடநமனபதறகரக நசயயபபடட 
மயறச�லய இத.  இநத வழ� தன�ல& ப& கர&ம ஒரவர பய�றறவ�ககபபடடதன ப�ன ஒர 
வரடம இரவரடம எனநறல&ரம ஒரவர டலல மரககஸ, டரர வ�ந மரககஸ4கநகல&ரம 
நசனற வநத தபலகக�ன நம_&ரனரககள,  நபர�யரரகள ம
த (
ககமடயரத ஒர ப�டபப 
பறற,  அரசகக மடயரத (மப�கரக  ஏறபடடதன ப�னலப சப�ததவக கரததககரளப 
படபபடயரக  அவரககக கறப�ககம மயறச� லமறநகரளளபபடம.  இரதயம நவறம 
கறபரனயரகலவர வரயப லபசசரகலவர (ரன  நசரல&வ�லர&.  ஆதரரப பரவமரக தகநத 
ஆதரரஙகளடன (�ரப�ததக கரடடவளலளன.   கரஆன ஹத
ஸ லபரதரனகள 
எபபடய�ரநதரலம  தனகக தன டலல நபர�யரர -  நம_&ரனர நசரனனலத சர� எனற 
ப�டவரதம ப�டககம அளவகக அஙக அவரகளகக மரளச ச&ரவ இடம நபறம. 
சப�ததவப லபரதரனகள நவள�ரஙகதத�ல ஆதம
க ச�நதரனய�ன பககம அரழபபத லபரல 
இவரகள நதரழரகய�ன பககம மககரள அரழககம இயககம எனற பரமரரகள மதத�ய�ல 
தமரம அற�மகபபடதத�க நகரளக�னறனர.  சநதரபபம வரம லபரலத தம சப�ததவக 
கரததககரளப பகததக�னறனர .
 
நபரதவரகககற�ன அத�கமரன சலகரதரரகள ஏன தபலகரக ஆதர�கக�னறரரகள?.  அத�ல 
நவள�கக�ளமப வ�ரமபக�னறரரகள எனற ஆரரயமலபரத இனரறய பஸரதகளம 
கழபபஙகளம (�ரறநத இநத ப�தனரவரடய ஜமரன�ல கழபபஙகள அத�கர�ததளள 
கர&கடடதத�ல வரழம இசசலகரதரரகள இஸ&ரதத�ன ம
த தரம நகரணடளள பறற�ன 
கரரணமரகவம (ப�வழ�பபட (டகக லவணடநமனற ஆரவ லமலடடரலம தமகக 



இஸ&ரம�ய வழ�கரடடர& வழஙகக கடய ஒரவரரத லதட இவரகள�ன மனம 
வ�ரமபக�னறத.  லமல&ரடடமரகத லதடப பரரகக�னறரரகள.  தபலக ஜமரஅததததரன 'த
ன 
எனபத அல&ரஹவ�ன கடடரளயம (ப� (ஸல)  அவரகளரடய வரழகரக வழ� 
மரறயமரகம இரத பரர மன�த சமதரயததககம நகரணட லபரயச லசரககம பண�ய�ல 
நசரநத பணதரத,  உடலரழபரப,  கர&தரதத த�யரகம நசயத உரழககம ஒர 
அரமபபததரன தபலக ஜமரஅத' எனற வ�ளமபரதரதக லகடக�னறரரகள.
 
அதரனயடதத கரரககனகள�ன வ�டரமயறச�யரலம,  நதரடரசச�யரன சநத�பபரலம 3 
(ரடகள நவள�கக�ளமப�ச நசல&ச சமமத�கக�னறரரகள.  அஙகளள சழல அவரகள�ன 
மனதகக இதமள�பபதரக,  மனத�லளள கவர& கஷடஙகரள மறகக ஒர (னமரநதரக, 
நதரழ�ல மறறம கடமபச சரமகரள வ�டடப ப�ர�நத சதநத�ரமரக ல(ரததககத நதரழத 
நகரணட லவளரலவரள சரபப�டடக நகரணட பளள�யரடய சழலல இரககம ஒர  அர�ய 
சநதரபபம.  எவரரடய நதரநதரவம�லர&.  நசலலம இடநமல&ரம வரலவறப 
அலமரகமரய�ரகக�னறத.  சணரட சசசரவ ப�ரசச�ரனககர�ய எநத வ�டயஙகள�லம 
தர&ய�டவத�லர&.  இபபடயரன ஒர சழல தபலகக�ல க�ரடபபதரல இரதலய எத�ர 
பரரதத�ரநத அத�க லவர&பபளம�கக வரழகரகயரல வ�ரகத�யறற�ரநத பரமர சலகரதரரகள 
இரத ல(ச�தத இதனபரல &ய�தத வ�டக�னறனர.  இதனரல இநத அரமபப�ல உளள 
மரரகக மரணபரடகரளப பறற� அ&டடக நகரளளத தவற� வ�டக�னறனர.  இத�ல அத�கம 
லபர மரரகநமனறரல எனனநவனற நபர�தரக அற�யரத (�ர&ய�ல&லய --  அற�நத 
நகரளளம ல(ரகக�ல&லய தபலகக�ல கர&டநயடதத ரவகக�னறனர.  எனலவ இத�லளள 
கரறகரள அற�வத ஒரபககம�ரகக அரவதரன இஸ&ரம எனற அவரகளகக 
அற�மகபபடததபபடவதரல அபபடலய அவறரற ஏறறக நகரளக�னறனர.  அதன 
மகக�யஸதரகள கட அடககட தமத பயரனகள�ல 'இநத லவர&ய�ல கரற ப�டகக 
மறபடபவர லவர&ரய வ�டடம தரமரககபபடவரர.  ப�னனர த
ன�லரநலத 
தரமரககபபடட வ�டவரர எனற அடககட எசசர�பபதரல பயம கரடடவதரல அத�க 
அபபரவ�ப பரமர மககள இரதப பறற� ஆரரயவதறலக அசசம நகரணட தரனம ஒர 
லவரள அவரகள நசரலவத லபரல த
ரன வ�டடம தரமரக� வ�டலவரலமர எனப பயநத 
'தர&வன எவவழ�லயர தரனம அவ வழ�லய'  எனற லகரஷததடன (ரடபய�& ஆரமப�தத 
வ�டக�னறனர.  அதனரல யரலரனம இரதபபறற� இதன கரறகரளப பறற� அவர�டம 
எடததச நசரனனரலம அரதக கரத�ல வரஙக�க நகரளவத�லர&.

இதனரல&லய இனற தபலக அரமபப பரமர மககள�ன ஹ
லரரவரகச நசலவரககப நபறற 
ப& (ரடகள�லம வ�யரப�ததக கரணபபடக�னறத. 

அரபககள கட இதறக ஆதரவள�பபத ச�&ரகக ஆசசர�யதரத ஏறபடதத&ரம.  அரபககள 
எனன ம&கககளர?  (ப�மரரகளர?  அவரகளம மன�தரகலள.  எமரம வ�டவம மரரகக 
அற�வ�ல மடடமரன (�ர&ய�லளள ஏன பரதத�ஹர ஸ4ரரலவ ஒழஙகரக ஓதத நதர�யரத 
அரபகளம (�ரறயலவ இரகக�னறனர.  அரபககள�ல ஒர ச�& சலகரதரரகள இத�ல 
மமமரமரக ஈடபடவத உணரம தரன.  அதனரல அத மரரகக அஙக
கரரம நபறறவ�டமர? 
அபபடயரனரல அரப�களகக எதறகரக அல&ரஹ (ப�ரய அனபப லவணடம.??? 
அவரகளதரன லமரதகளரசலச... 

ஆக தபலக அரமபப இனற அக&மரக வளரநதளளத,  ஆனரல ஆழமரக வளர 
வ�லர&நயனபலத உணரம. 
 
இனற தபலகக�ல ஈடபரட நகரணடளள எம சலகரதரரகளகக இககரததககள 
ஆசசர�யதரதயம ஆதத�ரதரதயம தர&ரம. இதரனநயல&ரம ஏறறக நகரளள மறகக&ரம. 
ஆனரல உணரமரய அற�ய வ�ரமபபவர (ட(�ர&யரக இத�ல கறபபடம கரததககரள 
தபலக அரமபபடன ஒபபட நசயத ஆரரயம லபரத இனஷர அல&ரஹ உணரம 
ப&பபடம. உணரமகக உறககம க�ரடயரத. ஆனரல அரத வ�ரமபரதவரகக அத எள�த�ல 



ப&பபடரத.  அதறகரகததரன தபலக ஜமரஅதத�ன நவள�பபரடயரன,  ரகச�யமரன 
அரனதத (டவடகரககரளயம -- அவறற�ல கரஆன ஹத
தகக மரணபரட எநத வ�ததத�ல 
உளளன எனபரதயம ஆதரரபபரவமரக எடததக கரடடக�னலறன.

இனனம ஒரச�&ர 'தபலகக�ல கரறபரட இரநதரல இரநத வ�டடப லபரகடடம. 
எத�லதரன கரறபரட இலர&.  கரறகரள வ�டட வ�டட (�ரறய (ல& வ�டயஙகள 
இரகக�னறன.  அவறரற எடதத (டபலபரலம'  எனற (ட(�ர&வரதம லபசக�னறனர. 
இவவரதமம அரததமறற வரதலம.  உ&க�லளள எநத வ�டயதரத எடததக நகரணடரலம 
அத�ல& அவறற�ல சமகததகக (னரம த
ரம இரணடலம இரககததரன நசயக�னறன. மத 
பரனதத�ல கட (னரமயம இரபபதரகலவ அலகரஆன நசரலக�னறத.
 
'((ப�லய (
ஙகள நசரலலஙகள அத�ல& (சரரரயதத�ல)  அத�கம த
ஙக�ரகக�னறத,  அததடன 
அத�ல மககளகக (ன ரமயம�ரகக�னறத. அதனரல ஏறபடம த
ரம அதன (னரமரய வ�ட 
ம�க அத�கமரகம' எனக கறக�னறத.    (ஸ4ரததல பகரர 219).

எனலவ (னரம இரகக�னறநதனபதரல ஒர வ�டயதரத (ல&நதன (�யரயபபடதத 
மடயரத.  அதனரல ஏறபடம வ�பர
தம த
ரம எநதளவககப பரத�பரப ஏறபடததம 
எனபரதயம த
ர ஆரரயநலத மடநவடகக லவணடம.  அநத வரகய�ல (ரன சப�கள�டம 
இரபபதரகக கற�ய இஸ&ரதரதத தகரதநதற�யம ஷ�ரககரன -  இஸ&ரம�ய அக
தரரவக 
கழ�லதரணடப பரதககம கபரரன வ�டயஙகள அரனததலம இதன ஸதரபகரகளரன 
டரரவ�ந மரகஸ நம_&ரனரககள�டமம,  டலலப நபர�யரரகள�டமம  இரகக�னறன. 
அரதயம ஆதரரப பரவமரக (�ரப�ததக கரடடவளலளன. 

அலத லபரனற ஆற (மபரரடய வரழகரக பரர மககள�டமம வரலவணடநமனபத�ல ஒலர 
கற�யரக இரககம இபநபர�யரரகள அநத ஆற (மபரகரளயம மரதத�ரம எடதத ஏரனய 
இஸ&ரம�ய வ�டயஙகரள எவவளவ சரதரயமரகப பறநதளளக�னறனர எனபரதயம, ஆற 
(மபர�லளள வ�டயஙகள நவள�பபரடய�ல (ல&ரவகளரகத லதரனற�னரலம அதறக 
அவரகள நகரடககம வ�யரகக�யரனம எநதளவ கறக�ய வடடதத�ல உளளத எனபரதயம 
மடநதளவ ஆதரரஙகளடன நதள�வபடததவளலளன.  அதமடடம�னற� சப�கள�ன 
நகரளரககரள அபபடலய அசநசரடடரகப ப�னபறறம இவரகள�டம இபரததகளரகக 
கரதபபடட வரம ஏரரளமரன மரரகக வ�லரரத வ�டயஙகரளயம மடநதளவ சரககமரகத 
நதள�வபடதத வ�ரரக�னலறன. 

தபலக சலகரதரரகள அரனவர�னதம ஒரம�தத வரதம எனன நவனறரல ச�& வழ� நகடட 
கடடதத�னர இநத (ப�மரரகள நசயத வநத மகததரன லவர&ரயப பறற� இல&ரதத 
நபரல&ரததரதநயல&ரம நசரலலவரரகள.  அரவநயல&ரலம அவரகள�ன 
நபரறரரமய�ன நவள�பபரட.  இநத ஹககரன லவர&ய�ன பரககததரல எததரன &டசம 
லபர ல(ரவழ� நபறற�ரகக�னறரரகள.  கடயம லபரரதயமரக இரநத எததரன லபர (ல& 
மன�தரகளர க�ய�ரகக�னறரரகள.  ஒர ரகய�ல நவடடர�வரளம மறரகய�ல சரரரய 
லபரததலமரக அர&நத ஆய�ரக கணககரலணரர இனற ஒர ரகய�ல தஸபஹ மண�யம 
மறரகய�ல ம�ஸவரக கசச�யடனம கரடச� தரக�னறரரகள. எததரன ஆய�ரம படடகக�டநத 
பளள�கள உய�ரபப�ககபபடட இனற இபரததகளரல நஜரலகக�னறன.  மஸலம 
நபணகள�டதத�ல பரதரவரடய வரழவ வநத�ரகக�னறத.  கலமரச நசரலவதறலக நதர�யரத 
எததரனலயர லபர இனற த�ரநத� இஸ&ரம�ய வரழவ வரழநத நகரணடரகக�னறரரகள. 
இத அல&ரஹவரல ஏறறக நகரளளபபடட இயககம எனபதறக இதன த
வ�ர வளரசச�லய 
சரனநறனற அடகக�கநகரணலட நசலவரரகள. 
 
உணரமய�ல இரவநயல&ரம (ல& வ�டயஙகள எனபத�லம தபலக இயககதத�ன 
மயறச�லய இதறக மகக�ய பஙக எனபத�லம சநலதகலமய�லர&.  ஆனரல இநத 
(னரமகரளக கட வ�ஞச�வ�டக கடய இஸ&ரம�ய லகரடபரடடகக எத�ரரன (சசக 



கரததளள நகரளரககள ஒர பககமம,  இஸ&ரதரதக கறக�ய வடடததககளளரகக� அத 
கற�ய ப&வறரறக கததர�தத வ�டட அத கறரத (�ரறய வ�டயஙகரள இஸ&ரம�யச 
சரயம பச� வ�ளமபரபபடததம லபரககம இவரகள�டம கரணபபடவதனரல&லய இதரன 
வ�மரசச�ககம (�ர& ஏற படக�னறத.  இத பறற� ப�னனர வ�பரமரகச கறவளலளன.  அலத 
லபரனற ஒர இயககதத�றகக க�ரடககம த
வ�ர வளரசச�யம நபரமபரனரம மககள 
ஆதரவம சமக வரலவறபம அத அல&ரஹவரல ஏறறக நகரளளபபடட இயககம 
எனபதறக ஒரலபரனறம சரனறரக ஆகரத.  பதர யதததரத எடததக நகரளளஙகள. 
(ப�களரரடன 313  லபர.  கரப�ரகள 1000  லபர.  மஸர (ப�யடன  ஒர ச�ற கடடம. 
ப�ரஅவன�டம ஒர நபர�ய படடரளம.  எணண�கரகரய ரவததச நசரலவநதனறரல 
கரரஷ�களம ப�ரஅவனம சதத�யதத�ல இரநததரகலவ நசரல& லவணடம.  இனறம கட 
உ&க மககள நதரரகய�ல மஸலமகள�ன எணண�கரகரய வ�ட க�ரஸதவரகள�ன 
எணண�கரகலய அத�கம.  உ&கச நசலவதத�ன நபரமபகத� அவரகள�டம இரகக அலனக 
(ரடகள அவரகரள ஆதர�தத அவரகள�ன உதவ�ககரகக ரகலயநத�க கரதத�ரகக�னறன. 
எனலவ எணண�கரகரய ரவதலத சதத�யமர அசதத�யமர?  எனற த
ரமரன�பபதரய�ன 
இஸ&ரதரத வ�டக க�ரஸதவ மதலம ம�க உணரமயரனத.  அல&ரஹவ�ன அரரளப 
நபறறத எனற நசரல& லவணடம. அபபடச நசரல& மடயமர? எனற தபலக சலகரதரரகள 
ச�நத�பபரரகளரக. 

எனககம தபலக ஜமரஅததககம கட ஒர கர&தத�ல ந(ரஙக�ய நதரடரப இரநதத. 
அபலபரத தபலகக�ன நபர�யரரகள மரரகக வ�லரரதக கரததககள ச�&வறரறக கறம 
லவரள அதரன (ரனம அபபடலய ஏறறக நகரளளம (�ர&ய�லதரன இரநலதன.  தபலக 
ம
த�ரநத அபரர பகத�யம அப�மரனமம அத�லளள கரறகரளக கணடநகரளளக கடய 
மலனர(�ர&ரய எனன�ல இல&ரம&ரகக� வ�டடன எனலற கற லவணடம. இலத லபரனற 
இரத வரச�ககம தபலக அப�மரன�களககம இநத மலனரபரவம இரககம எனலற 
(மபக�னலறன.  இரபப�னம உணரம கசததரலம அரத ஏறலற ஆகலவணடய�ரகக�னறத. 
(ப�வழ�கக மரறறமரக யரர�ன நசயல இரபப�னம  அதரனப பறககண�தலத ஆக 
லவணடயளளத. அத ஒர மஸலம�ன இஸ&ரம�ய, மறறம தரரம
கக கடரமயரகம. எனலவ 
கரஆன ஹத
ஸன ஆதரரததடன தபலகக�ல தவற இரபபதரக (
ரப�ததரல அதரன 
ஏறறகநகரளலவன எனற உறத�யடன இதரன வரச�கக ஆரமப�யஙகள.  இத தவ�ர 
தன�பபடட வரகய�ல எனகக தபலககடலனர தபலக சலகரதரரகளடலனர எவவ�த 
கரழபபணரசச�லயர கசபபணரலவர க�ரடயரத.  இனற வரரககம (ரன அவரகளடன 
சலகரதரததவ வரஞரசயடலனலய பழக� வரக�னலறன.  ஒர மஸலம தரன வ�ரமபவரத 
தனத சக சலகரதரனககம க�ரடகக லவணடநமன வ�ரமப லவணடநமனற 
(ப�நமரழ�கலகறப இத�லளள வ�டயஙகரள தபலக சலகரதரரகள படதததன ப�ன அத 
பறற�ச ச�நத�ககத தர&பபட லவணட நமனபலத எனத அவர.

அல&ரஹவ�ன ம
த சதத�யமரகச நசரலக�னலறன. இனறம கட கரஆனககம (ப�வழ�ககம 
ப& லகரணஙகள�ல மரணபடக�னறத எனற ஒலர கரரணததககரகலவ (ரன தபலகரக 
வ�டட ஒதஙக�யளலளன. இனறம கட டலல, டரரவ�ந மரகஸ நதரடரபகரளக கததர�தத 
வ�டட அலகரஆன ஹத
ஸன அடபபரடய�ல நசயறபடவத எனற (�பநதரனகக 
கரரககனகள சமமத�ததரல இனற�லரநலத (ரன என ஆயரளக நகரடதத தபலகக�ல 
இரணநத நசயறபடக கரதத�ரகக�னலறன எனற அல&ரஹவ�ன ம
த சதத�யம�டடக 
கறக�னலறன.  (ரன மடடமல& கரஆன ஹத
ஸ வழ�ய�ல (டககம அரனதத 
சலகரதரரகளம இதறக சமமத�பபரரகள எனலற (மபக�னலறன. (ரம அரனவரலம (�சசயம 
எனலறர ஒர (ரள மரண�ககக கடயவரகள. அதன ப�ன கபர�ல பரதககபபடட வ�டலவரம. 
அஙலக எமகக ம
ணடம உய�ரடடபபடட ம&கககள வ�சரர�பபரரகள.  (ப� (ஸல) 
அவரகளரடய உரவதரதக கரடடபபடட இநத மன�தரரபபறற� (
 எனன நசரலக�னறரய? 
எனபரரகள.  அபலபரத (ப�வழ�ய�ல (டநதவரகலள சர�யரன பத�ர&க கற மடயம. 
(ப�வழ�ரயப பறககண�தத (டநதவரகள�ன (�ர& அநலதர பர�தரபம!!  (ரரள மறரமய�ல 
அல&ரஹ (மமரனவரரயம மஹஷர நவள�ய�ல ஒனற கடடவரன வ�சரரரண நசயவரன. 



(ப�வழ�பபட நசயறபடடரநதரலதரலன அல&ரஹவ�ன வ�சரரரணய�லரநத நவறற� நபற 
இயலம.  (ப�யவரகரள (ரம மறரமய�ல கவதர எனம ஆறற�ன பககம சநத�கக 
இரகக�னலறரம.  அவலவரள (ப�வழ� (டநதவரகளகலக (
ர பகடடபபடம.  அதறக 
மரறறமரக (டநதவரகரள (ப�யவரகலள ம&கககள�டம கற� 'இவரகரளத தரததஙகள 
தரததஙகள எனற வ�ரடடவரரகள என ஹத
ஸல உளளலத....  (மகக இநத (�ர& 
ஏறபடடரல (ம கத� எனன?  எனபத பறற�ய ச�நதரனயடன நதரடரநத வரச�யஙகள. 
அல&ரஹவ�ன (ல&டயரரகளரக (ரம அரனவரலம வரழநத மரண�கக லவணடநமனற 
அவரனப ப�ரரரதத�கக�னலறன. 

தபலக ஜமரஅதத�ன லதரறறம.

இநத�யரவ�ன வடபகத�ய�லளள லதவபநத எனம ஊர�லளள லமவரத எனம க�ரரமதரதச 
லசரநத மஹமமத இலயரஸ கரநத�ஹ&வ� லதவபநத� (ரஹ)  எனபவரகளரல 
ஆரமப�ககபபடட -  அற�மகபபடததபபடட ஒர அரமபலப தபலக ஜமரஅத எனம 
அரமபபரகம.  இநத தபலக அரமபப�ன லகநத�ரஸத&ம இநத�யரவ�ன தர&(கரரன 
டலலய�ல அரமநதளளத.  லதவபநத எனபபடவத அஙகளள ஹனப� மதஹப லபரத�ககம 
மதரஸரககள�ல ம�கப பரழரம ம�ககதம, நபர�யதமரகம. மதரஸதத தரரல உலம எனபத 
இதன நபயரரகம.  மஹமமத கரஸம (ரனததவ�ய�ன லமறபரரரவய�ல;  (ப� (ஸல) 
அவரகலள  இதரன ஆரமப�தததரகவம,  இநத மதரஸரவகக அடககட மஹமமத 
(ப�யவரகள தமத கலபரத லதரழரகளடன வரரக தநத மதரஸரவ�ன  வரவநச&வக 
கணகககரளச சர�பரரபபதரகவம தபலக மகக�யஸதரகள வரத�டக�னறனர.     ஆதரரம:  ( 
லதர ரஹரன�யயத அரபநமரழ� நபயரபப ப:434)

இநத மதரஸரவ�ல இஸ&ரம�ய அடபபரடக நகரளரக வ�ளககம (அக
தர) இஸ&ரததககப 
பலலவற லகரணஙகள�ல மரணபடம மரததரத�யயர ப�ர�வ�னர�ன நகரளரகய�னபட 
லபரத�ககபபடக�னறத.  மரரககச சடடஙகள ஹனப� மதஹப�ன ஊடரகக 
கறப�ககபபடக�னறன.  இநத மதஹப (ப�வழ�கக மரறறமரன ஆய�ரக கணககரன 
சடடஙகரளப லபரத�கக�னறநதனபத தன� வ�டயம.  அபபடயரனரல அல&ரஹ கற�ய 
நகரளரககக மரறறமரன (மப�கரககளம,  (ப�யவரகள�ன லபரதரனகளகக மரறறமரன 
சடடஙகளம லபரத�ககபபடம மதரஸர ஒனரற எபபட (ப�யவரகலள நதரடஙக� ரவகக 
மடயம?  அடககட வரரக தநத கணகககரளச சர�பரரகக மடயம?  அவரகளகலக 
நவள�சசம இபபட (�கழவத சரதத�யமர? எனபத தன� வ�டயம.

இத ஒரபககம�ரகக இநத தபலக நபர�யரரகள அரனவரலம ஜ�ஸதத�யயர தர
ககரவ�ன 
ரஷகமரரகள -  தரம கரததரககளரவரரகள எனபததரன ஆசசர�யமரன வ�டயம.  இநதத 
தர
ககரரவத லசரநதவரகள;  ஹரஜர மஈனதத
ன ஜ�ஸத� அவரகரளத தமத ஆதம
க 
வழ�கரடடயரக ஏறறக நகரணடவரகள. 

இவரகள�டம '  ஜ�ஸத�யயர தர
ககரவ�ன ரஷகமரர�ன வர&ரறகள  '   எனம நபயர�ல ஒர 
பததகம உணட.  இத�ல அநத தர
ககரவ�ன மகக�ய ரஷகமரரகள�ன வரழகரகத நதரகபப 
உளளடககபபடடரகக�னறத.  இத�ல மத&ரவத இடதத�ல (ப� (ஸல)  அவரகளரடய 
நபயரர இடமநபறச நசயத�ரகக�னறரரகள.  எனனலவர (ப�யவரகலள ஜ�ஸதத�யயரத 
தர
ககரரவ ஆரமப�தத அதன மத&ரவத ரஷககரக இரநத (டதத�யத லபரனற ஒர 
ப�ரரமரயப பரமரரகளககப லபரத�பபதறகரக இவவரற நசயதளளரரகள.  அடதத வரம 
ஜ�ஸதத�யரத தர
ககரவ�ன ரஷகமரரகளரக அபபகர ,உமர,  உதமரன, அல ரலயல&ரஹg-
அனஹ4ம அவரகளத நபயரகரள இடமநபறச நசயத இஸ&ரதத�ன வர&ரலற 
ஜ�ஸத�யயர தர
ககரவ�லரநலத லதரறறமநபறறத லபரனற ஒர மரரயரயத 
லதரறறவ�கக�னறரரகள.



அத மடடம�னற� (ப�யவரகள தமத மரணதத�ல கபரரடய வரழகரகய�ல இரநத 
நகரணடரகக�னறரரகள.  மரண�ததவரகள த�ரமப மறரமய�ல தரன எழபபபபடவரரகள 
எனபத இஸ&ரம�யப லபரதரன.  அவரகள நசரரககவரச�களரய�ன அஙகளள 
இனபஙகரளக கணணறறதம உ&க�றக வரலவ வ�ரமப மரடடரரகள.  உய�ரதத�யரகம 
நசயத ஷஹ
த மரதத�ரம ம
ணடம உ&ககக வநத 10  தடரவகள  லபரர�ல நகரல&பபட 
லவணடநமன வ�ரமபவரர எனபத (ப�நமரழ�. (பகரர� 2606 மஸலம 3488)

இதறக மரறறமரக மரணதத�ன ப�னனம ஒரவர உ&க�றகக ம
ணட பலலவற 
நசயறபரடகரளச நசயய மடயநமனற  வழ�நகடட சப�கள கறம இநதக 
நகரளரகய�ரனலய இவரகள நகரணடரகக�னறனர.  (ப�யவரகள லதவபநத மதரஸரவ�ன 
கணகக வழகககரளச சர�நசயயத லதரழரகளடன அடககட வரவதரக இவரகள 
கறவத�லரநத இதரன வ�ளஙக�க நகரளள&ரம.  தபலக ஜமரஅத சப�ததவம ப�ரசவ�தத 
கழநரத எனபதறக இநத ஒர ஆதரரம மரதத�ரலம லபரதம.

இலயரஸ நம_&ரனர (ரஹ)  அவரகரளபபறற�ச நசரலவதரனரல  இவரகள ஹனப� 
மதஹரபச லசரநதவரகள.  சப�ததவப பரரதய�ல தனரன மனனர ஈடபடதத�க 
நகரணடவரகள. மரரகக அற�வ�ல லபரத�ய லதரசச� நபறற�ரககரவ�டடரலம இஸ&ரதரதப 
பரபப லவணடநமனற ஆரவம அவரகள�டம லமல&ரஙக�ய�ரநதத.  அதரவத அவர 
சரரநத�ரநத,  சர�கணடரநத சப�ததவ தர
ககரவ�ன பககம மககரள ஒனற லசரதத ல(ர 
வழ�பபடதத லவணடநமனற ஆதஙகததடன இரநதரரகள.  ரஸத அஹமத கரனலகரஹ�, 
அஷரப அல தரனவ�  லபரனற ரஷகமரரகள�டமம ரபஅத -  கரஞரன த
டரச நபறறக 
நகரணடவரரய�ரநதரரகள.  ((ளரத அல ஆப�ரர ப: 7,8)

கரமரரகள�டம நசனற ஞரன த
டரச -  ரபஅத நசயவத இஸ&ரததகக மரனரன 
வ�டயநமனபத இஙக கற�பப�ட ததககத.
  
தனத ஊரரன லமவரதத�ய�லளள மககள இஸ&ரதரத வ�டடம தரமரன (�ர&ய�ல -- 
வ�கரக வழ�பரட (டததம இநதககள�ன க&ரசசரரதரத மறற�லம தழவ�ய (�ர&ய�ல&, 
எவவ�த வணகக வழ�பரடகலளர இபரததகலளர இனற� வயலம வரழவமரக இரநத அநத 
அற�யரரமக கடடதரதக கணட  இவரகரள ல(ரவழ�ப படதத எணண�ய ரஷக அவரகள 
தனத கரமரரகள�டம இத பறற�ப லபச� தனத த�டடதரதத நதர�வ�ததலபரத அவரகளம 
அதறகச சமமத�ககலவ இவரகள தமத இநத அரமபரபத நதரடஙக� நதரழரகய�ன பககம 
மககரள அரழககம இயககநமன அரத அற�மகபபடதத�னரரகள.  ((ளரத அல ஆப�ரர ப: 
7,8).

இஙக கற�பப�டபபட லவணடய வ�டயம யரநதன�ல  ரஷக அவரகள�ன இஸ&ரம�யப 
பறறம,  மககரள (லவழ�பபடதத அவரகள லமறநகரணட மயறச�கள ,  படட ச�ரமஙகள 
அரனததம பரரரடடததககலத.  ஆனரல அவரகள எதன பககம மககரள அரழததரரகள 
எனபலத லகளவ�?.  சப�ததவதரதப பறற�யம அதன நகரளரககள லகரடபரடகள பறற�யம 
ஏறகனலவ உஙகளககக கற�ய�ரகக�னலறன.  அநத தர
ககரககள�ன;  பககமதரன மககரள 
அரழததரரகள.  அதரவத அனற அவரகளககத நதர�நத இஸ&ரம அததரன.  இதறகரக 
அவரகரளக கரறகறவம மடயரத.  கரரணம அவரகள வரழநத கர&கடடதத�ல இநத�ய 
மஸலமகள மதத�ய�ல இஸ&ரம இபபடததரன அற�மகபபடததபபடடரநதத.  இஸ&ரம, 
கரஆன ஹத
ஸன வ�ளககஙகநளல&ரம ஆலமகளககக கடத நதர�நத�ரககரத கர&மத. 
மதஹப நலகரள மரரகக ஞரனநமனவம,  சப�ததவக கரததககரள நமஞஞரனநமனவம 
(மப� பரமர மஸலமகள வரழநத நகரணடரநத கர&ம.  கரஆன ஹத
ஸ 
லபரதரனபபடதரன மககள வரழலவணடநமன ஆஙகரஙலக ஓர�ர உ&மரககள ப�ரசசரரம 
நசயதரலம அவரகநளல&ரம கழபபவரத�கள,  வஹரப�கள எனற படடஞ சடடபபடட 
சமகதத�லரநலத ஒத�கக� ரவககபபடட கர&ம.  எனலவ ரஷக இலயரஸ (ரஹ) 
அவரகள�டமம இஸ&ரதத�ன அக
தர அற�வகள அதன தய வடவ�ல நசனறரடயவ�லர&. 



அவரகள�டம இஸ&ரம�யப ப�ரசசரரம பறற�ய அவர ஓஙக�ய�ரநத லபரதம கட அதரனச 
நசயறபடததவதறகரக அவர கள நதர�வ நசயத வழ�மரற சப�ததவ வழ�மரறயரகலவ 
இரநதத.  அவரகளம கட சப�ததவ தர
ககரவ�ன ரஷகமரரகள�டம கரத
டரச 
நபறற�ரநதரரகள.  அவரகளககப ப�ன வநத தபலகக�ன மகக�யஸததரகளம அலத ஞரன 
வழ�ய�ல (ரட பய�லபவரகளரகலவ இரநதரரகள. 

எனலவ சரஙகக நசரலவதரனரல ஒர இயககதத�ன ஸதரபகர தனனகதலத நகரணடரநத 
(றகணஙகள,  பகத�,  இஸ&ரம�யப ப�ரசசரரதத�ன ம
த�ரநத ஈடபரட லபரனவறரறக 
நகரணட அவரத இயககதத�றகம (ல& இயககம எனற சரனற வழஙக�ட மடயரத. 
உதரரணமரக நஹ (ப� லத (ப� ஆக�லயரர (ல&டயரரகள எனறபடயரல அவரகள�ன 
மரனவ� மககளம (ல&வரகநளன வரத�டவத எபபட அபததமரனலதர அத லபரனற தரன 
இதவம.  (ப�யவரகள இஸ&ரதரத வ�டடம நவள�லயற�ய கடடநமனப ப�ரகடனம நசயத 
கவரர�ஜகரளப பரரஙகள.  ஸஹரபரககரளலய ம�ஞச� வ�டமளவகக அத�க 
இபரதததரள�களரக இரநதரரகள.  கணச
&ரகளரய�ரநதரரகள.  இரத ரவதத அவரகள 
(ல&வரகள எனற நசரலலட மடயமர?  எனலவ ஒர இயககதரத இஸ&ரம�ய 
இயககநமனற நசரலவதரனரல அத இஸ&ரதத�ன லபரதரனகளகக எநதளவகக ஒததப 
லபரக�னறத,  எநதளவகக மரணபடக�னறத எனபரத எரட லபரடடப பரரதலத 
மடநவடகக லவணடம.  எனலவ தபலக இயககம உரவரகக�யளள அடபபரடகள சடட 
வரரயரறகள நகரளரககள பறற�நயல&ரம சறற வ�ர�வரக வ�ளகக லவணடயத அவச�யம. 
எனலவ தபலக சலகரதரரகள தயவ நசயத நபரறரமயடன ப�னவரம வ�டயஙகரளயம 
வரச�கக லவணநமனபலத எனத எத�ரபரரபபம லவணடதலமரகம.

தபலகக�ன அடபபரட அமசஙகள (ஆற (மபர)

தபலக ஜமரஅதத�ன அடபபரட அமசஙகள�ல ஒனறரக அவரகள ஆற வ�டயஙகரள 
அரமதத�ரகக�னறரரகள.  ஆற (மபரரடய வரழகரக வரழ லவணடம எனற 
ப�ரசசரரதரதயம மனரவகக�னறனர.  இலயரஸ (ரஹ)  அவரகலள இநத ஆற (மபரகரள 
வகதத அற�மகபபடதத�ய�ரநதரலம கட அவரகள அட(�ர& மககள நதள�வ 
நபறவதறகரகலவ இவறரற மன ரவததரரகலளயனற� இவவளவம   தரன இஸ&ரம 
எனற ஒர லபரதம அவரகள கறவ�லர&.  மரறரக ஏரனய மரரகக வ�டயஙகரளயம 
நதர�நத ரவதத�ரகக மயறச�கக லவணடம எனலற ஆரவபபடதத�யளளரரகள.  ஆனரல 
அதன ப�ன வநத மகக�யஸதரகள அளவகக ம
ற�ய கரபகத� கரரணமரக அநத ஆற 
வ�டயஙகளம தரன இஸ&ரதத�ன அடபபரட அரவயல&ரத அரனததம இஸ&ரததகக 
அபபரறபடடரவ எனற எணணம ஏறபடம அளவகக ஏரனய மரரகக வ�டயஙகள 
அரனதரதயலம பறககண�தத பறநதளள�வ�டட இவறறகக மகக�யததவம நகரடகக 
ஆரமப�தத வ�டடரரகள.  அத  மடடம�னற� இநத ஆற (மபர�லளள மரரகக அமசஙகளகக 
வ�ர�வரரலயர வ�ளககலமர அவரகளத தஃலம நலகள�லரநத மரதத�ரமதரன நபறபபட 
லவணடநமனற லபரதரனரயயம லமல மடடதத�லரநத அடமடடம வரர ஒர வரக 
ரகச�யம க&நத ப�ரசசரரமரக மனரவககபபடவத மறகக மடயரத உணரமயரகம. 
ஆனரல ஆரமப (�ர& தபலக சலகரதரரகளககப லபரதரன நசயயபபடம லபரத  'ச�& 
வ�டயஙகள இரகக�னறன அவறற�ன லபர�ல நதரடரநத மயறச� நசயதரல (ரமம மழ 
மன�த சமதரயமம த
ன�ன பட வரழவத இ&கவரக� வ�டம '  எனற நசரலலலய 
ஆரமப�பபரரகள.  ஆற (மபர எனபத மழரமயரன த
ன அல&.  த
ன வரவதறகரன 
வழ�தரன எனறம நசரலலக நகரளவரரகள.  ஆனரல கர&பலபரகக�ல 40  (ரள 4  மரதம 1 
வரடம எனநறல&ரம நவள�கக�ளமப� நபர�யரரகரளச சநத�தததன ப�னனலர -  அஙக 
லமறநகரளளபபடம மரளசச&ரவய�ன ப�னனலர ஆற (மபரர வ�டட நவள�லயற�னரல 
த
ரன வ�டலட நவள�லயற� வ�டடதரக ஆக� வ�டம எனற மடவகக வநத வ�டக�னறரரகள. 
இதரனப பலலவற (�கழவகரளயம சமபவஙகரளயம லமறலகரள கரடடப ப�னனர 
வ�ளககக�னலறன .



எனலவ இநத ஆற (மபரககள மரரககதத�ன ஒர பகத� மரதத�ரம உளவரஙகபபடட வ�டட 
ஏரனயரவ பறககண�ககபபடக�னறன எனபத ஒர பறம�ரகக இநத ஆற (மபர�லளள 
மரரகக வ�டயஙகளகலக இவரகள எபபடத தவறரன வ�ளககம நகரடகக�னறரரகள 
எனபரதயம சறற வ�ர�வரகப பரரகக லவணடயளளத. 

தபலக ஜமரஅதத�னர�ன ஆற (மபர எனற நசரல&பபடம ஆற அடபபரட அமசஙகளம 
வரமரற:

கலமர  -&ரய�&ரஹ இல&ல&ரஹ.
நதரழரகரய (�ர& (ரடடல.

இலம - த�கர.
இகரரம -(ப�ற சலகரதரரகரளக கணண�யபபடததல) 

இக&ரஸ - (மனததயரம,)
தபலக - (வகத�ல நவள�கக�ளமப�ச நசல&ல)

இநத ஆற வ�டயஙகளககம ல(ரககம ச�றபப, மயறச�  எனற ச�& வ�டயஙகரள இரணதத 
அ&ஙகர�ததளளனர. இபலபரத இரவ ஒவநவரனரறயம சறற வ�ர�வரக ஆரரயலவரம.  

மத&ரம (மபர   'கலமர'

ஆற (மபர�ல மத&ரவத வ�டயம கலமர '&ரய�&ரஹ இல&ல&ரஹ'  இதன ல(ரககம பறற� 
இவரகள நசரலலம லபரத.... 'வஸததககளரடய (மப�கரகரய உளளதத�லரநத அகறற� 
வஸததககள�ன இரறவனரன அல&ரஹவ�ன (மப�கரகரய இதயதத�ல பத�பபததரன 
இதன ல(ரககம எனக�னறனர.  அதரவத (மரமப பரடததத அவலன,  (மகக 
உணவள�பபத அவலன,  நசலவதரதத தரவத வறரமரயத தரவத ல(ரரய வ�டவத, 
கணபபடததவத கஷடதரத (
ககவத, உயரததவத தரழததவத அரனததம அவனதரன 
எனற (மப�கரக இரகக லவணடம எனற கலமரவகக வ�ளககம கறக�னறனர. 

ஆனரல (ப� (ஸல)  அவரகள கரரஷ�க கரப�ரகள மதத�ய�ல அனற இநதக கலமரரவ 
மனரவதத லபரத அதன ல(ரககம பறற� எனன கற�னரரகள அதறக எபபட 
வ�ளககமள�ததரரகள எனபத இஙக கற�பப�டததககத.  கரரஷ�க கரப�ரகள அனற 
கலர&யம மணரணயம வ�கரகஙகரளயம தரன வணஙக�க நகரணடரநதரரகள.  ஆனரல 
அல&ரஹரவப பறற�ய இரற (மப�கரக அவரகள�டம எபபட இரநதத எனபத பறற� 
அல&ரஹ இவவரற கறக�னறரன...

                                                                                                                          
(ப�லய பம�யம அத�லளளரவகளம யரரககசநசரநதநமனற (அவரகள�டம லகளஙகள). 
அல&ரஹவககர�யரவலய எனற அவரகள பத�&ள�பபரரகள.  அபபடயரய�ன அவரகள 
ச�நத�கக லவணடரமர? ஏழ வரனஙகள�ன அத�பத�யம ப�ரமரணடமரன  அரஷ�ன அத�பத�யம 
யரநரனக லகளஙகள.  அல&ரஹதரன என அவரகள கறவரரகள. 
(
ஙகளஅற�வரடலயரரரய�ன அரனதத வஸததககள�ன ஆடச� அத�கரரஙகரளயம 
தனரகய�ல ரவதத�ரககம - (ப�றரகக )  அரடகக&ம நகரடககம,  எவர�ன அரடகக&மம 
லதரவயறறவன யரர என அவரகரளக லகளஙகள அல&ரஹதரன என அவரகள 
பத�&ள�பபரரகள. (மஃம�னன .  84  ---88)

இநத வரனஙகரளயம பம�ரயயம பரடததவன யரநரனற அவரகரளக (  கரரஷ�க 
கரப�ரகரளக) லகடடரல அல&ரஹ தரன எனற அவரகள (�சசயம கறவரரகள (அனகபத 
66 வசனம)  

(ப�லய (அவரகள�டம )  நசரலலஙகள.  உஙகளகக வரனதத�லரநதம பம�ய�லரநதம 



உணவள�பபவன யரர? உஙகளத பரரரவ லகளவ� (அரனததககம)  நசரநதககரரன யரர.? 
நசததத�லரநத உய�ரளளரதயம உய�ரளளத�லரநத நசததரதயம நவள�பபடததபவன 
யரர?  எனக லகளஙகள.  அல&ரஹதரன எனற அவரகள கறவரரகள அபபடயரனரல 
அவரகள (அவரனப) பயபபட லவணடரமர? (ஸ4ரததல யனஸ 31 ம வசனம)

இத லபரனற அலகரஆன வசனஙகள பலலவற இடஙகள�ல  இடமநபறற�ரபபரத 
அவதரன�கக மடக�னறத.

எனலவ இநத வசனஙகள�ன பட அனரறய கரறஷ�க கரப�ரகள�டம கட அல&ரஹதரன 
அரனதரதயம பரடததவன.  ஆககபவன அழ�பபவன,  கரபபவன,  உணவள�பபவன, 
ல(ரரயக கணபபடததபவநனல&ரம அவனதரன எனம (மப�கரக இரககததரன 
நசயதத.  

அல&ரஹ கறக�னறரன...
                                                                                       َ
அவரகள (கரப�ரகள)  கபபலல ஏற�னரல (கடலல மழக� வ�ட லவரலமர எனப பயநத) 
அல&ரஹவ�டம பயபகத�யடன ப�ரரரதத�பபரரகள.  கடலலரநத அவன அவரகரளக 
கரபபரறற�யதம அவனகக இரண ரவபபரரகள எனற கறக�னறரன.  (ஸ4ரர அனகபத 
65 ம வசனம)

அககர&தத�ல அபறஹர எனம மனனன கஃபரரவத தகரபபதறகரக யரரனபபரடயடன 
வநதரன.  இரடய�ல (ப�யவரகள�ன பரடடனரரரன அபதல மததலப�ன ஒடடகஙகரளச 
சவகர�ததக நகரணடதம அவனடன லபச அபதல மததலப வநலபரத அவன '(ரன 
கஃபரரவ இடகக வநதளலளன (
லயர உன ஒடடகஙகரளப பறற�ப லபசக�னறரலய' 
எனறரன.  அதறக அபதல மததலப 'ஒடடகதத�ன நசரநதககரரன (ரன.  அவறரற (ரன 
தரன பரதகரகக லவணடம. கஃபரவ�ன நசரநதககரரலனர அல&ரஹ. எனலவ அரத அவன 
பரதகரததக நகரளவரன  எனற கற�யத அல&ரஹவ�ன ம
த அவரகக�ரநத  யக
ன - 
அரசகக மடயரத (மப�கரகரயப படம ப�டததக கரடடக�னறத. இததரனககம அவர ஒர 
கரப�ர எனபதம கற�பப�டததககத. (ரஹ
க அல மகதம அ&ர ஸரதத�ர ரஸ4ல ப: 95.)

இத�லரநத அல&ரஹதரன எமகக அரனததககம நபரறபபரளன,  அவலன 
உணவள�பபவன,  கணமள�பபவன எனம (மப�கரக கரப�ரகள�டம இரநதநதனபத 
நதள�வரக�னறத.  என�னம இததரகய மககரளததரன அல&ரஹ 'கல யர அயயஹல 
கரப�ரன -  கரப�ரகலள!  எனற அரழகக�னறரன.  அபபடயரனரல  இநதக கலமரவ�ன 
ல(ரககமதரன எனன எனற வ�னரநவழக�னறத. 

ஆம இககலமரவகக கலமததத நத_ஹ
த --  ஓர�ரறக நகரளரகய�ன வரசகம எனற (ரம 
நசரலக�னலறரம.  நத_ஹ
த எனம லபரத லமறநசரனனவரற அல&ரஹதரன 
அரனதரதயம பரடதத (�ரவக�பபவன எனற (மபவதம ஒர பகத�தரன.  ஆனரல அரத 
வ�ட மகக�யமரக அவரன மரதத�ரலம வணககததககர�யவனரக ஆகக� அவனல&ரத எநத 
சகத�ககம அல&ரஹவ�ன ஆறறலல எவவ�தப பஙகம�லர& எனற உறத�யரக (மப� எநத 
இபரதத ஆக�லம அல&ரஹவககரகலவ அரதச நசயவதடன அதனபட நசயறபடவலத 
இநதககலமரவ�ன அடபபரட ல(ரககமரகம.  இரதததரன கரரஷ�க கரப�ரகள நசயயத 
தவற�னரரகள.  நவறமலன அல&ரஹரவ (மப� வ�டட ப�னனர அல&ரஹவகக இரககம 
சகத� லவற ச�&ரககம இரகக�னறநதனற (மப�கரகய�ல&ர அல&த அல&ரஹவ�டதத�ல 
ந(ரககதததரதப நபறறததர இவரகள வல&வரகள எனற ல(ரகக�ல&ர லவற ச�& 
வ�கரகஙகளககம கடவளத தனரமகரளக கறப�ததரரகள.  இதரனததரன (ப�யவரகள 
கணடததரரகள.  வ�மரச�ததரரகள,  எத�ரததரரகள.  இதனரல&லய யததநமல&ரம கட 
மணடன.  எனலவ நவறமலன கலமரச நசரலலவ�டட அதனபட நசயறபடர வ�டடரலம 
அநத (மப�கரக லபரலயரனத எனலற அரததமரகம.  எனலவ &ரய�&ரஹ இல&ல&ரஹ 



எனம கலமரவ�ன அரததலம பகத� எனம லபர�ல தபலக மகக�யஸததரகளகக கணரண 
மடகநகரணட கடடபபடல,  அவரகள�ன வரரதரதகரள லவத வரககரக மத�ததல, 
அவரகளகக மரறநசயதரல சரபம ஏறபடட வ�டநமன எணணல,  அவரகளத ஆச�யரல 
(மகக பரககத ஏறபடநமன (மபதல,  அவரகளகக லவறப& சகத�கள இரபபதரகக கட 
(மபதல லபரனற தபலக கரரககனகள�டம கரணபபடம மட (மப�கரககள அரனததககம 
லவடட ரவகக�னறத.
 
அலதலபரல அல&ரஹ தனத நபயர (ரமஙகள தனரமகள பணபகள பறற� அலகரஆன�லம 
ஹத
ஸலம எவவரற நசரலலய�ரக�னறரலனர அலத லபரனற எவவ�த கடடல 
கரறததலனற� மரறறல மரறததலனற�,  த�ர�ப படததல இரடடடபபச நசயதலனற� 
அபபடலய (மப�யரக லவணடம.  இநத மனற வ�டயஙகரளயம இநத ச�ற�ய கலமர 
தனனகதலத உளளடகக�ய�ரகக�னறத. இதரனலய..

அதநத_ஹ
த அர ரபப�யயர.
அதநத_ஹ
த அல உலஹ�யயர.

நத_ஹ
தல அஸமரய� வஸஸபரத.
 
என மனற தன�ததன�ப நபயரகள நகரணட அரழகக�னலறரம.

ஆனரல தபலக ஜமரஅத அரமபரபப நபரறததவரரககம இநத கலமரவ�ன ஒர 
பகத�யரன அல&ரஹதரன அரனதரதயம பரடததரன,  அவனதரன அரனதரதயம 
இயககக�னறரன எனற லகரணதத�ல மரதத�ரமதரன வ�ளககம நகரடககபபடக�னறலதயனற� 
அல&ரஹரவததவ�ர லவற எவரககம வணககதத�ல எவவ�த பஙகம நகரடததவ�டக 
கடரத.  அவனத கரஆன�லரநதம (ப�யவரகள�ன ஹத
ஸலரநதம மரதத�ரலம இஸ&ரம 
அரமககபடடளளத.  அத�ல& எவரககம ரகயரடல நசயய அனமத�ய�லர&.  ம
ற�னரல 
அத ஷ�ரககரன,  ப�த அததரக -  நம_டடகமரக ஆக�வ�டம எனபத பறற�லயர,  ஷ�ரக 
ப�தஅதத�ன வ�பர
தஙகரள வ�ளககவத பறற�லயர எவவ�தக கர�சரனயம எடததக 
நகரளளபபடவத�லர&.
   
இதன ப�ரத�பலபபம வ�பர
தமம அவரகளத அனறரட (டவடகரககள�ல நதடடத 
நதள�வரகத நதர�ய வரவரதக கரணககடயதரக இரகக�னறத (ப�யவரகள தமத 
ப�ரசசரரதத�ல ஷ�ரக ப�தஅததககரள ஒழ�பபத�ல அதன வரரடரயலய லவரட மணலணரட 
ப�டஙக� எற�வதறகரகததரன இவவளவ பரடபடடரரகள.  இனனலகரளச சக�ததரரகள. 
யததஙகள பர�நதரரகள. ஆனரல இவவ�டயஙகள பறற� தபலகக�ல எவவ�த மகக�யததவமம 
நகரடபபத�லர& எனபரத அடததச நசரல&&ரம.  சமகதத�ல (�&வககடய ஷ�ரககரன - 
ப�தஅததரன அனஷடடரனஙகரளப பறற� எஙகரவத இவரகள லபச�யதணடர?  சமகச 
ச
ரலகடகள,  ப�ரசச�ரனகள அதறகரன த
ரவகள பறற�நயல&ரம எஙலகனம இவரகளத 
இஜத�மரககள�ல லபசபபடடதணடர?  லகடடரல அநதல&ரம தனயரவரடய வ�டயஙகள 
எனற (ழவவரரகள.  பக�ரஙக ஷ�ரகரக எத�ரததப லபசவத தனயரவரடய வ�டயம, 
இஸ&ரம�ய ல&பர& ரவததக நகரணடவரகள அதன நபயரரல சமகதத�ல (டததம 
ப�தஅததரன நம_டடகஙகரளச சடடககரடடவத தனயரவரடய வ�டயம. 
மஸலமகளகநகத�ரரன எத�ர�கள�ன  சத�கரளப பறற�ப லபசவத தனயரவரடய வ�டயம, 3 
(ரள அவரகளடன பறபபடட வ�டடரல மடடம அத த
னரடய வ�டயமரக� வ�டம. 

இதன கரரணமரகததரன ஒனறமற�யர பத�ய அபபரவ� தபலக சலகரதரரகள உடபட 
அரனதத தபலக நதரணடரகளம தமத பகத� பளள�வரயலகள,  அபபகத� தரஹரககள�ல 
இடமநபறம கநதர�,  பரதத�ஹர,  நகரடலயறறம ,  நம_லத மஜலஸ லபரனறவறரற 
எத�ரபபத�ல&ர அரத (�றததம மயறச�ய�ல&ர ஈடபடரத�ரபபரதயம அரத 
எத�ரபபவரகரளக கழபபவரத�கள எனற எணணவரதயம,  இனனம ச�&லரர இரவ 
லபரனற சப ரவபவஙகள�ல தரரரளமரகக க&நத நகரணட ச�றபப�தத (ரஸடர - 



அனனதரனம நபறறச நசலவரதயம சரவ சரதரரணமரகக கரண மடக�னறத.  

இரதவ�டப லபரரசசர�யததககர�ய கவர& தரம வ�டயம யரநதன�ல இநத தபலகக�ன 
லவரரகத த�கழம ப& உ&மரககலள ஒவநவரர பகத�கள�லம இவவரறரன ப�தஅததரன 
அனரசசரர (�கழவகளககத தர&ரம தரஙக� பளள�கள லதரறம அரஙலகறற� ரவதத 
ச�றபப�பபரதக கரணம லபரத??  ந(ஞசலம பறற�நயர�க�னறத.  உஙகள�ல ச�&ரகக இத 
ஆசசர�யதரதத தர&ரம.  ஆனரல எனன�டம அதறக (�ரறய ஆதரரஙகள உணட. 
அவவரறரன நறறக கணககரன உ&மரககள�ன நபயரபபடடடயல எனன�டமணட . 
அணக�னரல அளள�ததர (ரன தயரர.

லமலம இநத தபலக நபர�யரரகள கலமததத நத_ஹ
த  &ரய�&ரஹ இல&ல&ரஹ 
வ�டயதத�ல தஙகள மதஹபரன மரததரத�யயர,  அஷஅர�யயர லபரனற மதஹபவரத�கள�ன 
கரதரதலய நகரணடரகக�னறனர.  இநதப ப�ர�வ�னர�டம கரஆன ஹத
ஸ4கக மறற�லம 
மரறபடட லகரடபரடகள (�ரறயலவ இரகக�னறன.  உதரரணதத�றக அஷஅர�யயர எனம 
ப�ர�வ�னர அல&ரஹ தனகக இரபபதரகச நசரனன பணபகள�ல ஏலழ ஏழ பணபகரள 
மரதத�ரம ஏறறக நகரணட ஏரனயவறரற மறகக�னறனர.   உதரரணதத�றக அல&ரஹ 
அரஷ�ல& (�ர& நகரணடரபபதரக கரஆன�லம ஹத
ஸகள�லம இரகக இவரகள 
அல&ரஹ உ&நகஙகம இரகக�னறரன எனக�னறனர.  லவற ச�& தபலக  லமதரவ�கலளர 
அல&ரஹ எஙக�ரநதரலம (மகநகனன?  அதவர மகக�யம வகத�ல நவள�கக�ளமபவத 
தரலன மகக�யம எனக�னறனர.  அபபடயரனரல மகக�யமறற ஒர வ�டயதரத அல&ரஹ 
ஏன கரஆன�ல 20 ககம லமறபடட இடஙகள�லம (ப�யவரகள நறறககணககரன 
இடஙகள�லம நசரலல ல(ரதரத வணடகக லவணடம ச�நத�பலபரமரக.  இபபட கலமர 
&ரய�&ரஹ இல&ல&ரஹலவரட சமபநதபபடட எவவளலவர வ�டயஙகள ஒவநவரர 
மஸலமம வழ�தவற� வ�டரமலகக அவச�யம நதர�நத ரவதத�ரகக லவணடய வ�டயஙகள 
தபலகக�ல நசரல&பபடரமல மட மரறககபபடக�னறன.  கலமரவகக (ப�யவரகள 
நசரலலததநத அரதததத�ல மனற�ல ஒனரற மரதத�ரம எடததக நகரணட ம
த� இரணட 
பகத�களம கழ� லதரணடப பரதககபபடக�னறன. 

இத ஒர பறம�ரகக கலமரவககச நசரல&பபடம மனற�ந&ரர பகத� வ�ளககதரதயரவத 
அலத தயரமயடன வ�டட ரவகக�னறரரகளர எனறரல அதவம இலர&. வஸததககளகக 
எவவ�த சகத�யம�லர&.  அல&ரஹவகககதரன அரனதத சகத�களம உணட எனற 
நசரல&பபடம தததவம கர&பலபரகக�ல ச�ரதய ஆரமப�தத 4  மரதம 1  வரடம 
எனநறல&ரம நசனற வநதவடன தரஙகள ப�னபறறம தபலக நபர�யரரகளககம ஆதம
க 
சகத�களணட.  அவரகளரல உய�லரரடம மரண�தத ப�னபம கட உ&க�ல பலலவற 
மரறறஙகரளச நசயய மடயம எனற (மப�கரக -  (சசக கரதத தபலக 
நபர�யரரகளரல&லய அவரகளகக ஊடடபபடட வ�டக�னறத.  எபபட ஸ4ஃப�ததவ 
வரத�கள அனற இஸ&ரதத�ன --  ஷர
ஆ எனம நபயரர ரவதத மககரளத தம பககம 
அரழதத ப�னனர தர
ககர எனம லபர�ல அவரகளத இரற (மப�கரகரயச ச�ரதததச 
ச�னனரப�னனமரகக� தமககம கடவள�ன சகத�கள இரபபதரக (மபரவதத தரம கறபரவ 
அரனதரதயம எவவ�த ச�நதரனயம�னற� லயரச�ககரமல இஸ&ரம எனபதரக ஏறகம 
தர&யரடட நபரமரமகளரக மரளச ச&ரவ நசயத வ�டக�னறரரகலளர அலத (�ர&தரன 
இஙக தபலக நபர�யரரகள�டமம கரணபபடக�னறத.  இதரன நவறம அனமரனமரகலவர 
அல&த கரழபபணரசச�ய�ல&ர நசரல&வ�லர&.  ஆதரரததடனதரன நசரலக�னலறன. 
அதவம அவரகளத பததகதத�லரநலத.. இரதத நதரடரநத படயஙகள. 

அஷரப அல தரனவ� அவரகள தபலகக�ன ப�ரப& நபர�யரரகள�ல ஒரவர.  இவரகள�டம 
(�ரறய ச�ஷயரகள ரபஅத (ஞரன த
டரச)  நபறற�ரநதனர.  ஒரமரற அவர�ன 
ச�ஷயரகள�ல ஒரவர ஒர கனவ கணடரர.  கனவ�ல அவரகக சகரரத -  இறத� ல(ரம 
ந(ரஙக� மரணததககரகப லபரரரடக நகரணடரகக�னறரர.  அவ லவரள கலமரரவ 
நமரழ�வதறகரக &ரய�&ரஹ இல&ல&ரஹ மஹமமதர ரஸ4லல&ரஹ எனற நசரல& 



மயறச�கக�னறரர.  ஆனரல அதறகப பத�&ரக அவர�ன வரய�லரநத &ரய�&ரஹ 
இல&ல&ரஹ அஷரப அல தரனவ� ரஸ4லல&ரஹ எனறதரன  வரக�னறத.  இதனரல 
த�டகக�டட வ�ழ�தத அவர இத ஷ�ரககரன வ�டயமரய�றலற எனற பரதபரததத ம
ணடம 
தஙக�யதம ம
ணடம அலத கனவ. இபபடலய மனற தடரவகள அலத கனரவக கணடதம 
அசசதத�னரல மறத�னம வ�ழ�தததம (ப�யவரகளகக ஸ&வரத நசரல& மயறச�ததரர. 
அதறகம அல&ரஹ4மம ஸலல அ&ர (ப�யய�னர அஷரபஅல தரனவ� ரஸ4லல&ரஹ 
எனறதரன (ரவ�லரநத நவள�பபடடத.  உடலன அசசததடன  நபர�யரர அவரகள�டம 
வநத இககனரவத நதர�வ�ததரரகள.  அதறக அஷரப அல தரனவ� அவரகள 'இத பறற� 
(
ஙகள கவர&பபடத லதரவய�லர&.  அத (ல& கனவதரன ஏநனன�ல (ரனம (ப� 
அவரகளரடய அநதஸதத�ல உளளவனதரன (
ஙகள அஷரப அல தரனவ� ரஸ4லல&ரஹ 
எனற நசரனனரல அதவம சர�தரன அதனரல பயபபடத லதரவய�லர& எனற 
நசரனனரரகள .  இநத வ�டயம அனரறய உ&மரககளகக�ரடய�ல ம�கநத சரசரசரய 
ஏறபடதத�யத.  லமறபட பதவர மரரககததகக மரணரனத,  கபரர ஏறபடததக கடயத 
எனலவ உடனடயரக அதரன வரபஸ வரஙக லவணடநமன அனரறய அக�& இநத�ய 
உ&மரககள அரமபப லகரர�கரக வ�டததத.  இதறக மறபபள�தத தபலக ஜமரஅதத�ன 
ம
தரன கறறசசரடடகளம பத�லகளம எனம நலல லமறபட அஷரப அல தரனவ�ய�ன 
பதவர சர�யரனலத என (�யரயப படதத� எழத�யளளரரகள ரஷகல ஹத
ஸ ஜககர�யயர 
நம_&ரனர அவரகள.  (ஆதரரம .  தபலக ஜமரஅதத�ன ம
தரன கறறசசரடடகளம 
பத�லகளம .ப: 144-145)

(அதரவத அஸரப அல தரனவ�யம அவரகள அளவககளள மவ&ரனரமரரகளம 
(ப�மரரகள�ன அநதஸதககச சமமரனவரகள. எனலவ அவரகள நசரலவரதநயல&ரம லவத 
வரககரக ஏறற கணரண மடகநகரணலட ப�னபறற&ரம எனபலத இதன உள அரததம.)

பரரஙகள இததரன வஸதககள�ன பககம இரககம (மப�கரகரய (
கக� அல&ரஹவ�ன 
பககம  (மப�கரகரய ஏறபடததம இ&சசனம??  கலமரவகக அவரகள வழஙகம 
நவள�பபரடயரன வ�யரகக�யரனம எபபட? இநத ரசச�ய வ�யரகக�னம எபபட? 

வஸததககளகக எவவ�த சகத�யம�லர& அல&ரஹவகக மரதத�ரம தரன எல&ர 
சகத�யமளளத  எனபரத எபபட (�ரப�கக�னறரரகள எனற பரரஙகள .

ஹஜஜ�ன ச�றபப எனம தபலக நலல வநதளளதரவத...   ரஷக அப ஜஃபர எனற ஒர 
நபர�யரர மத
னரவ�ல இரநதரர.  அவர ஒரமரற மககரவககச நசல&த தயரரரனரர. 
அபநபரழத அவரத ச
டரகள�ல ஒரவர (ரனம தஙகளடன வரக�னலறன எனற லகடடக 
நகரளள அதறக அபநபர�யரர (ஹ�ளற (அர&)  மஸர (ப�ககச நசரனன பரண�ய�ல) 
அதறக (
 சகத� நபற மரடடரய எனறரர.  அதரனக லகடகரத ச
டர அடம ப�டககலவ 
நபர�யரர அவரகள சர� அபபடநயனறரல (ரன எடதத ரவககம கர&டச சவடடன ம
லத 
(
யம கரந&டதத ரவகக லவணடம எனற (�பநதரனய�ட அதறகச சமமத�தத இரவரம 
பயணதரதத நதரடரநதனர.  இஷரத நதரழரகய�ன ப�ன பயணதரதக 
கரல(ரடயரகததரன லமறநகரணடனர.  அநதச ச
டர நசரலக�னறரர.  இரவ�ல நகரஞச 
ல(ரநதரன (டநத�ரபலபரம.  தரதத�ல வ�ளகககள நதர�ய ஆரமப�ததன. அரலக ந(ரஙக�க 
நசனறலபரத மககர மஸஜ�லத ஆய�ஷரவ�ன வ�ளகககலள அரவ.  ல(ரம அபலபரத தரன 
தஹஜஜததரடய லவரள.  இவவளவ கறக�ய ல(ரததககள மத
னரவ�லரநத மககர வநத 
லசரநதரம பறற� எனகக ஆசசர�யம.  ரஷக அவரகள�ன வல&ரம ஒரச�& மண� 
ல(ரததககள கரல(ரடயரக மககரவகக வநத வ�டடரரகள.  ((ப�யவரகளகலக 
மககரவ�லரநத மத
னரவகக ஹ�ஜரத லமறநகரளள ஒர வரரம எடததரம 
கற�பப�டததககத.)  ஸgபஹ4த நதரழரகரய மடதததம அஙகளள ச�& சலகரதரரகரளச 
சநத�தலதன.  எஙக�ரநத வநததரக அவரகள வ�னவ�னரரகள.  (ரன மத
னரவ�லரநத 
எனலறன. எபலபரத பறபபடடரகள எனறதம இரவ இஷரவககப ப�ன எனலறன. எபலபரத 
வநத லசரநத
ரகள எனறதம தஹஜஜ4த ல(ரதத�ல எனலறன.  அரதக லகடட அவரகள 



ஆசசர�ய லமலடடரல யரரடன வநத
ரகள எனறதம (ரன ரஷகக�ன நபயரரச 
நசரனலனன அதறக அவரகள ஆசசர�யததடன இலர&.  எபபட இத??  ரஷக அவரகள 
ல(றற�ரவ இஷரவககப ப�னன�ரநத தஹஜஜ4த வரரககம இஙக மஸஜ�தல ஹரரம�ல 
எஙகளககப பரடம (டரதத�க நகரணடரநதரரகலள.  எனற ஆசசர�யபபடடரரகள.  அதறக 
மறறம ச�&ர அநத ரஷகரகப நபரறதத வரரககம இதநவல&ரம சரதரரண வ�டயம 
எனற கற�னர.
                             
வஸததககளரல எதவம ஆவத�லர& எனபத தபலக லபரதரன ஆனரல இநதப 
நபர�யரரகளரல அல&ரஹவரல மடயமரன அரனததம நசயயமடயம.  அவரகள 
(�ரனததரல கணப நபரழத�ல உ&ரக வ&ம வர&ரம.  ஒலர ல(ரதத�ல ஒரவர ப& 
இடஙகள�ல தர�சனந தநத ப& அவதரரநமடதத சரகசச நசயலகள நசயய&ரம. 
இரவநயல&ரம இஸ&ரதத�ன நகரளரகயர? சப�ஸதத�ன நகரளரகயர,  தபலக அரமபப 
இஸ&ரதரத வளரகக�னறதர ஸ4ஃப�ஸதரத வளரகக�னறதர?  (
ஙகலள நசரலலஙகள. 
இநதக நகரளரக -  ஒலர ல(ரதத�ல ப& இடஙகள�ல ப& உரவநமடககம நகரளரக 
சப�கள�ன நகரளரகயர இலர&யர?  அபபடயரனரல தபலககம சப�ததவததககம 
நதரடரப இரகக�னறதர இலர&யர? நசரலலஙகள.  வஸததககளரல எதவம ஆவத�லர&. 
அல&ரஹவரலதரன அரனததம ஆக�னறன எனபதறக இதவம ஒர எடததககரடட?? 

அலத லபரனற இஸ&ரதத�ன ஆண�லவரரகத த�கழவத இஸ&ரம�ய அக
தர எனம இரற 
(�ரணயக லகரறபரட.  அல&ரஹரவப பறற�ய அவனத ம&கககள  லவதஙகள (ப�மரரகள 
பறற�ய வ�டயஙகநளல&ரம அக
தர -  ஒவநவரர மஃம�னம கடடரயம (மப�கரக நகரளள 
லவணடய பகத�ய�ல அரமயம.  இவவ�டயதத�ல ஒர மஸலம�டம சர�யரன (மப�கரக 
இரததல அவச�யம. இத�ல& லகரளரற இரநதரல அவனத இரற (ம ப�கரகய�ல லகரளரற 
உளளதரகலவ கரதபபடம.  ஆனரல தபலகக�ன நபர�யரரகள�டதத�ல இத சமபநதமரக 
இரநத ச�& (மப�கரககரளப பரரககம லபரத இநதப பரரணஙகள,  மட(மப�கரககலள 
லதரறறப லபரகமளவகக அரவ இரபபரதக கரண மடக�னறத.  கலமர &ரய�&ரஹ 
இல&ல&ரஹ எனபரத மத&ரவத (மபரரக ரவததச நசயறபடம தபலக 
நபர�யரரகள�டலம இககலமரவ�ன லபரதரனகக மரறறமரன ஈமரனகநகத�ரரன 
எததரனலயர ரரங (மபரகள -  தவறரன (மப�கரககள இரபபரத அவதரன�கக 
மடக�னறத. அவறற�ல ச�&வறரற இஙக சடடககரடட வ�ரமபக�னலறன.

சமபவம:  1-  ரஷக இலயரஸ (ரஹ)  அவரகள நசரலக�னறரரகள.  'இநத தபலகக�ன 
அடபபரட வ�த�மரறகரள (ரன எனத வ�ரபபபபட உரவரககவ�லர&.  அத எனககக 
நகரடககபபடடத.   அவவரற நசயயமரற எனககக கடடரளய�டபபடடத.  இதறக 
வ�ளககமரக மறநறரர இடதத�ல அபல ஹஸன அல (தவ� அவரகள;   'அல&ரஹதரன 
இலயரஸ அவரகளகக இநத வ�டயதரத உத�பபரகக� அவரகளத இதயதத�ல லபரடடரன' 
எனக�னறரரகள இரவ இலமரகலவர கனவ�ல&ர அவரகளககத நதள�வ 
படததபபடடனவரம. (ஆதரரம - தபலகலக தஹர
க ப:57) 

கடடரளய�டபபடடத எனறரல யரரரல??  அதறக வ�ரடயரக அல&ரஹவரல என 
நதள�வரகக கற�வ�டறரரகள.  அல&ரஹவ�ன கடடரள வரவத (ப�கலக அபபடயரனரல 
அவரகளம (ப�லயர??  (ப�மரரகரளத தவ�ர லவற யரரரக�னம ஒரவர�ன எணணதத�ல 
கனவ�ல வரவநதல&ரம உணரமயரக மடயரத.  அரவ சர�யர தவறர?  என கரஆன 
ஹத
ரஸக நகரணலட மடவ நசயய லவணடயளளத.  ஒவநவரரவரம எனத கனவ�ல 
அல&ரஹ இபபடக கடடரளய�டடரன,  (ப� வநத இபபடச நசரனனரரகள எனற நசரல& 
ஆரமப�ததரல கரஆன எதறக ஹத
ஸ எதறக?? 

எனலவ கனவ�ல வரவத இரறவரகக எனற (மபவலத ஈமரனகக மரணரன வ�டயமரகம. 
இலஹரம�ல நசரல&பபடடத எனபதம ஈமரனகக மறணரனதரகம. 
'மஹமமதரரஸ4லல&ரஹ' எனம கலமரவ�ன அரதததத�ல&லய இத வ�ளககபபடக�னறத. 



(ப� (ஸல)  அவரகள அல&ரஹவ�ன ததர எனற ஏறறக நகரளவத (ரனக அமசஙகரள 
உளளடகக�ய�ரபபதரக அலகரஆன லபரத�கக�னறத.

அவரகள இடட கடடரளகக அட பண�தல;
அவரகள நசரலவரதநயல&ரம உணரமபபடததல; 
அவரகள தடததவறரற வ�டடம தவ�ரநத வரழதல; 

அவரகள நசரலலததநதவரலற அல&ரஹரவ வழ� படல.  

ஆனரல தபலகக�ல இரவநயல&ரம மட மரறககபபடட வ�டட அவரகள�ன நசரநத 
வ�யரகக�யரனஙகலள  இஸ&ரநமனப லபரத�ககபபடக�னறன. 

சமபவம:  2-  அல&ரமர ஸ4ஃப� இகபரல அவரகள தபலக மகக�யஸததரகள�ல ஒரவர. 
இவரகள கறக�னறரரகள.  ம�கபநபர�ய தபலக நபர�யரர ஒரவர இரநதரரகள. 
இவரகள�டம கஸபரடய ஞரனம இரநதத. இதனம&மரக அவரகள (ப� (ஸல) அவரகள�ன 
மனன�ர&ய�ல ப�ரசனனமரக� உரரயரட மக�ழவத வழககம.  அவரகள�டதத�ல   ரஷக 
ஜககர�யயர நம_&ரனர அவரகள ஒர மரற வரரக தநத தரன ஒர பயணம நசயய 
இரபபதரகவம அதறகரகத தஙகள�டதத�ல இஸத�கரரரத லதடவதறகரக வநத�ரபபதரகவம 
நதர�வ�ததரரகள.  இதரனக லகடட ரஷக அவரகள 'ஜககர�யயரவரடய இதயதத�ல 
உத�பபரகம,  அரனதத வ�டயஙகளலம லமலடதத�லரநலத க�ரடகக�னறன.  எனலவ 
இநதப பயணதரத வ�டவம ச�றநத ஒர கரர�யம க�ரடயரத'  எனறரரகள.  (மஹபபல 
ஆர�பன 52)

வணககததககர�யவன அல&ரஹரவததவ�ர லவற யரரம�லர& எனம கலமரவ�ன 
அரததலம எநத வணககமரனரலம அத அல&ரஹவகக மரதத�ரலம நசயயபபட லவணடம. 
அல&ரஹ அல&ரத ப�றரகக எவவ�த வணககதரதலயனம நசயதரல அதலவ நகரடய 
ஷ�ரககரக ஆக� வ�டம. இரதததரன கரஆனம ஹத
ஸ4ம ப& இடஙகள�ல லபரத�கக�னறன. 
(ப�கள�டதத�ல ஒரவர ம�கபநபர�ய பரவம எத எனற லகடடதறக அல&ரஹ உனரனப 
பரடதத�ரககம லபரத (
 அவனல&ரத ஒரவரன வணஙகவத எனறரரகள.  (பகரர�: 9)

இஙக ரஷகல ஹத
ஸ - ஹத
ஸககர& லமரத எனப லபரறறபபடம ஜககர�யயர மவ&ரனர 
அவரகலளர இஸத�கரரர -  (னரம (ரடல எனம இபரததரத தனத கரவரன ரஷக 
ஒரவரகக நசயத�ரகக�னறரரகள. கர (ரதர எனன சரளததவரர? அவர அரதவ�ட ஒரபட 
லமல& நசனற உஙகள இதயதத�ல உத�பபரகம அரனததலம லமலடதத�லரநத தரன 
அதரவத அல&ரஹவ�டம�ரநததரன வரக�னறத எனற லசரநத பரடக�னறரர.  கரவம 
(ல& கர ச�ஷயனம (ல& ச�ஷயன. அல&ரஹரவ ல(ர�ல சநத�தத உரரயரடல எனம வழ� 
நகடட நகரளரக (ப�வழ� வநததர?  சப�கள வழ�வநததர?  தபலக அரமபப சப�கள 
வழ�வநதத எனபரத இபலபரதரவத ஏறக�னற
ரகளர? 

(ப� (ஸல)  அவரகள கட தரன நசயபரவ,  நசரலபரவ அரனததம அல&ரஹவ�டம�ரநத 
வரபரவ எனற நசரல&வ�லர&.  மரறரக (ரனம உஙகரளப லபரனற மன�தனதரன தபப 
தவற எனககம ஏறபடம எனலற நசரலலயளளரரகள.
(ப�யவரகளகக நதரழரகய�ல தவற ஏறபடடத. (பரரகக : பகரர� 460 -673)

வழகக வ�சரரரனய�ன லபரத த
ரபபகள�ல தனகக தவற ஏறபடநமன கற�யளளரரகள. 
(பகரர� 227 -6452)

லபரர பறற�ய வ�யகம அரமபபத�ல அவரகளககத தவற ஏறபடடளளத. (பதர யததம- 
ரஹ
க 128)

இபபட எததரனலயர உதரரணஙகரள அடகக&ரம.  (ப�யவரகளகலக மரரகக 



வ�டயஙகள�ல மரதத�ரலம தவற ஏறபடரத. ஏறபடடரலம உடலன அல&ரஹ சடடக கரடட 
வ�டவரன.  இபபடய�ரகக தனத ரஷகக�டம இஸத�கரரர லதடவததரன &ரய�&ரஹ 
இல&ல&ரஹ கலமரவகக இவரகள நகரடககம மத�பபர? 

சமபவம: 3- ரஷக அபதர ரஸத கனலகரய� எனம தபலக நபர�யரர கறக�னறரர.
'பனரஃ எனம (ஒரவரக நமயமறநத)  (�ர&ய�ல (ரன இரககம லபரநதல&ரம எநத 
வ�டயதரத மடவ நசயவதரய�னம ரஷக இமதரதல&ரஹவ�டம ஆல&ரச�தலத நசயவத 
வழககம.  ப�னப பனரஃ (�ர&ய�ன உயர அநதஸததகக வநததம (ப� (ஸல)  அவரகரளக 
கணட ஆல&ரச�தலத மபபத வரடஙகளரக எநத வ�த மடரவயம எடதத வரக�னலறன. 
அதறக அடதத (�ர& இஹஸரன எனம (�ர&தரன எனறரரகள.  (த
ஸ மஜரலஸ ப: 311 , 
மஹபபல ஆர�பன : ப: 57)
 
அதரவத இவரகள�டம இஹஸரன எனறரல அல&ரஹரவ ல(ர�ல கணட அவனடன 
ல(ரடயரக உரரயரடம (�ர&ரய அரடநலதன எனற அரததம.  பனரஃ எனபபடவத 
சப�கள தமகக இரபபதரகக கறம ஒரவரக லபரரத (�ர&.  அதரவத தர
ககதத�ன வழ� 
(டநத இவரகளகக மனறரவத பட(�ர&யரக ப�ரபஞசம அரனததலம அல&ரஹவ�ன 
நவள�பபரலட எனபத ப&பபடமரம.  அநத அத�ரசச�யரல ஏறபடம லபரரதகலக பனரஃ 
எனபபடம.   இபலபரத நசரலலஙகள தபலக நபர�யரரகள�ன நகரளரகயம சப�கள�ன 
நகரளரககளம ஒனறர இலர&யர? .
 
இலத லபரனற தரலன சப�களம அல&ரஹரவ ல(ர�ல கரணபதரகப பரடர வ�டடக 
நகரணடரநதரரகள.  அபபடயரய�ன இவவ�ர ப�ர�வ�னரம ஒனறர இலர&யர?  (
ஙகலள 
மடவ நசயயஙகள.        

மறகர&தத�ல வரழநத இபன அரப�, மனஸ4ர கல&ரஜ� லபரனலறரரம கட தரம (ப�யடன 
ல(ரடயரக உரரயரடவதரகக கற�லய ஹத
ஸகரள எடகக மறததனர.  அல&ரஹரவ 
ல(ரடயரகக கரணபகதரகக கற� மரரககச சடடஙகரளப பறககண�ததனர. இரவநயல&ரம 
மரரககததகக மரணரனரவநயன அககர&தத�ல வரழநத உ&மரககள 
மறபபள�ததளளனர.  எனலவ அககர& ஸ4ஃப�களககம இககர& தபலக நபர�யரர 
களககம லவறபரட எனன இரகக�னறத.??  

ஸ4ஃப�கள லபச�ய அதரவதம தபலகக�லம உணடர??

அதரவதம எனபத 'இபப�ரபஞசதத�ல உளள அரனததம அல&ரஹலவ,  அரனததம 
அவன�லரநத லதரறறம நபறறரவகலள'  எனனம நகரளரகரயக கற�ககம. 
இகநகரளரகலய ஸ4ஃப�கள�ன அடபபரடக நகரளரகயரக இரநதத எனபரத மனனர 
(ரம அற�நத�ரகக�னலறரம. இலத நகரளரக தபலகக�ன நபர�யரரகள�டமம இரகக�னறதர? 
எனபத பறற� ப�னவரம தகவலகரளப படததப�ன வரசகரகளரன (
ஙகலள மடவ 
நசயயலவணடயளளத.  இத சமமநதமரன இனனம ச�& ஆசசர�யஙகரள உஙகளகக 
எடததககரடட வ�ரளக�னலறன.

ஆசசர�யம:1- ஜககர�யயர நம_&ரனர அவரகள;  கறக�னறரரகள. 
'அல&ரஹ4ததஆ&ரதரன உணரமய�ல அரனதத அழக�னதம ஊறறரக இரகக�னறரன. 
உணரமய�ல உ&க�ல இரககம அழக அரனததம அவனத அழலகயனற� லவற�லர&. 
(தபலக தஃலம நதரகபப ப: 300)

அதரவத உ&க�லளள அழகரனரவ அரனததம அவனத ப�ரத�பலலப எனபலத இதன 
அரததம.



தனத மறறநமரர நலல: 'ஒர அடயரன தன எஜமரனரன அல&ரஹவ�ன கடடரள, 
வரமபகரள ம
றவதன ரகச�யம யரநதன�ல அல&ரஹ அடயரரகரளத தனத 
வடவதத�ல&லய பரடததளளரன.  எனலவ அல&ரஹவகக ஜ&ரலயததரன (அத�கரரம�கக) 
பணபகள இரபபதரல அவனத அடயரரகள�டதத�லம அநதப பணப�ன நவள�பபரடகள 
லதரனறக�னறன அதனரலதரன அவன�டம�ரநத பரவச நசயலகள இடமநபறக�னறன 
(உமமல அமரரழ  ப: 7)

அல&ரஹ மன�தன�ன உரவதரத உரடயவன எனற நசரலவத மடடம�னற� அவன ஏன 
பரவம பர�க�னறரன எனபதன கரரணதரத வ�ளகக� பரவம பர�வரத (�யரயபபடததம 
வ�ததரதப பரரஙகள.  எனலன வ�ளககம??.  அபபடயரனரல பரவம பர�நதவரனத 
தணடபபதம அரததமறறத தரலன!                       

ஆசசர�யம:  2- ஜககர�யயர நம_&ரனர தனத கர(ரதர ரஷக இமதரதல&ரஹ அவரகள 
(வ�னறதரகக கறக�னறரரகள.  'ரஷக அவரகள ஹகக
ககத (யதரரதததரதக)  கரணக 
கடயவரகளரக இரநதரரகள. (அதரவத அல&ரஹரவ ல(ரடயரகக கரணபவரகள எனபத 
அரததம)  அவரகள நசரலவரரகள  'ஒர ஆண;  நபணண�ன லதரறறதத�ல இரகக�னறரன; . 
நபணலணர அல&ரஹவ�ன லதரறறதத�ல இரகக�னறரள.  ஆண நபணணககக 
கணணரடரயப லபரனறவன.  நபண அல&ரஹவககக கணணரடரயப லபரனறவள . 
எனலவ நபணணம அல&ரஹரவக கரடடம கணணரட தரலன!  அதனரலதரன அவள�ல& 
அல&ரஹவ�ன அழக நவள�பபடடளளத.  அரத அவச�யம (ரம கரண லவணடம. 
(ஸமரய�ல இமதரத�யயர  ப:70)

ஆசசர�யம:  3-லமலம ஜககர�யயர நமர&ரனர கறக�னறரரகள.  'ஸ4ப�ததவதத�ன 
ஆரமபலம வஹதததல வஜ4த (எல&ரம அவலன எனம அதரவதக நகரளரகதரன) எனற 
கற�வ�டட மறநறரர இடதத�ல 'இபலபரதளள கர&ம மழ மசசடன சப�தததத�ன பககம 
அரழபபதறகம,  அதனபட நசயறபடவதறகம நபரரததமரன கர&மரகம'  எனற 
கறக�னறரரகள. (த�கர இஃத�கரப லக அஹம�யயத ப: 95)

இபலபரத பர�நத வ�டடதர ?  இவரகளத சயரபம.  எல&ரலம அல&ரஹதரன எனபலத 
சப�ததவதத�ன அடபபரட என அவரகலள ஏறறக நகரணட வ�டட ப�னனர அதன பககம 
மழ மசசடன அரழபபதறகரன தரனம இதலவ  எனக�னறரரகலள!  அபபடயரனரல 
இவரகள 'எல&ரலம அல&ரஹலவ'  எனம சப�ததவதத�ன பககமதரன அரழகக�னறரரகள 
எனபதறக இரதவ�டப நபர�ய ஆதரரம எனனவ�ரகக�னறத?

ஆசசர�யம:  4- மறறநமரர இடதத�ல ஜககர�யயர நம_&ரனர நசரலக�னறரரகள. 
அல&ரஹ4ததஆ&ர கரஆன�ல&  'ஹ4வல &ரஹ�ற'  அவலன  நவள�யரனவன எனற 
கறம வரரதரத உஙகள ச�நதரனய�லரநத (
ஙகரத�ரகக லவணடம.  (
ஙகள (னக 
ச�நத�யஙகள ஒர ச�ஷயன�ன யதரரதததத�லம நவள�தலதரறறதத�லம அல&ரஹலவ 
இரகக�னறரன.  இதரன அவன (னக இதயதத�ல பத�ததரல அல&ரஹவ�ன தரதததரன 
(சடம தரன)  உ&கதத�லம (மன�தனரக)  நவள�யரக�யளளத எனபரத ச�நத�பபரன. 
(ஸககர&ததல கலப  ப: 89)

நம_&ரனர அவரகள�ன நகரளரக 'எல&ரலம அல&ரஹதரன';  எனம சப�கள�ன 
நகரளரகதரன எனபத�ல இன�லயனம யரரககம சநலதகம இரகக மடயமர?
 
அவரகள எல&ரம இரறவலன எனம நகரளரகய�ல இரநதரரகள எனபதறக இரதவ�டப 
நபர�ய ஆதரரம லவற எனன லவணடய�ரகக�னறத.

ஆசசர�யம:  5- சப�ததவ ப�ததரரன 'எல&ரலம அல&ரஹதரன'  எனம நகரளரகய�ன 
ஆரமபபப ப�ரசசரரகனரக�ய மனஸ4ர அலஹல&ரஜ� எனபவரனப பரரரடடக கற�ய 



கவ�ரதநயரனற�ல ஜககர�யயர நம_&ரனர அவரகள கறக�னறரரகள.

'மனஸ4ர ஹல&ரஜ�ரய (இஸ&ரம�ய ஆடச�யரளரகள)  ச�லரவய�ல அரறநததறகக 
கரரணம.  அவர அல&ரஹவரடய வ�டயதத�ல மர�யரரதககரறவரக (டநத நகரணடரர. 
(ரனதரன அல&ரஹ எனற நசரனனரர.  அவரத இநத வரரதரத உணரமதரன.  என�னம 
அரத அவர அபபடப பக�ரஙகப படதத�ய�ரககக கடரத.  (வலய கரம�ல ப: 249)

(ரனதரன அல&ரஹ என அநதக க�றககன கற�யரதயம உணரமநயனக கறம 
நம_&ரனரரவ எனனநவனற கறவத எனற (
ஙகலள மடவ நசயயஙகள. 

ஆசசர�யம: 6- த�கர நசயயம ஒழஙககள பறற� நம_&ரனர ஜககர�யயர அவரகள நசரலலம 
லபரத...  'த�கர�ன லபரத அல&ரஹ4 நரஸஸமரவரதத� வல அரழ - அல&ரஹ வரனஙகள, 
பம�யரடய ஒள�யரவரன எனம வசனதரத மனத�ல மனன�றதத லவணடம.  எல&ர 
இடஙகள�லம அல&ரஹ இரகக�னறரன அவனத ஒள� அணட சரரசரஙகள அரனதத�லம 
வ�யரப�ததளளத எனற எணண�க நகரணட அவனத ஒள�ய�ல தரனம சஙகம�தத மழக� 
வ�டடதரக எணண லவணடம. (ஸகர&தல கலப ப: 144)

கலமர &ரய�ஹ இல&ல&ரஹ -- வணககததககர�யவன அல&ரஹரவததவ�ர எவரம�லர& 
எனற கலமரரவ தம அடபபரட வ�த�கள�ல மதனரமயரனதரக ஆகக�ய தபலக 
நபர�யரரகள தமத நலகள�ல எழத� ரவததளள கலமரவகக மரணரன வ�டயஙகள 
ச�&வறரற இஙலக சடடககரடடயளலளன.  இரவலபரனற நறறககணககரன 
ஆய�ரககணககரன வ�டயஙகள இவரகள�ன நலகள�ல மலநத க�டகக�னறன. 
இவறற�லரநத நதர�ய வரவத யரநதன�ல கலமரவககர�ய அரதததரத வ�ளஙகவத�ல 
இவரகளம சப�ததவ வரத�கரள ஒதத அலத (�ர&பபரடரடததரன நகரணடரகக�னறனர. 
அலத அதரவதக கரததககரளத தமத பததகஙகள�ல பரவ&ரகக கற�ய�ரபபத�லரநதம, 
அனரறய உ&மரககளரல வழ�லகடரகள எனற பதவர - த
ரபபக நகரடககபபடட சப�கரள 
மனன�ர&பபடதத� அவரகள�ன கரததககளகக மனனர�ரமயள�தத சப�யரககள, 
நபர�யரரகள,  ஞரனவரனகள எனற தமத நலகள�ல லபரறறவத�லலரநதம இரவ 
நதள�வரக�னறன.

நபர�யரரகள எனற கரரணததரல -  (ரம வ�ரமபபவரகள எனம கரரணததரல,  (ரம 
நதரழரகயரள�களரக மரறவதறகக கரரணமரய�ரநதவரகள எனம கரரணததரல அவரகள 
நசரலவத அரனதரதயம (ரம ஏறக லவணடமர?  அல&ரஹ ரஸ4லகக மரறறமரனதர 
இலர&யர எனற நகரஞசம ச�நத�கக லவணடரமர?  இஸ&ரதத�கக மரறறமரன ஒர 
கரதரத ஒர கர(ரதர நசரலலவ�டடரல அத தவறரனத என மரணவனககம 
நதர�நத�ரநதரல அநதத தவரற கரவககப பககவமரகச சடடக கரடடப பர�ய 
ரவபபததரன ஒர உணரமயரன ச�ஷயனகக இ&டசலமயனற� அவர நசரலலவ�டடரல 
அத எபபடத தவ றரக மடயம?  என வறடடப ப�டவரதம ப�டபபத அற�வறற மடரகள�ன 
நசய&ரகம.  (ப�யவரகளகலக தவற ஏறபடடரககம லபரத இவரகளககத தவற 
ஏறபடவத எனன ஆசசர�யமர? எலல&ரரலம மன�தரகளதரலன! 

அனறரடம தபலக சலகரதரரகளரல தஃலம எனம நபயர�ல வரச�ககபபடம நறகளரன. 
அமலகள�ன ச�றபப,  ஸதகரவ�ன ச�றபப,  ஹஜஜ�ன ச�றபப லபரனற நலகள�ல கட 
இவவரறரன (சசககரததககள பரவ&ரகக கரணபபபடக�னறன.  ஆனரல இவறரற 
நமரழ�நபயரதத வல&வர  தநத�ரமரக இபபடயரக அதரவதக கரததககரள பரமர 
மககளகக எழ�த�ல பர�யரத வணணம ம�கக சமலயரச�தமரக நமரழ�நபயரததளளரர. 

ஆனரல இதவரர தம�ழ�ல நமரழ� நபயரககபபடரத தபலக நபர�யரரகள�ன நலகள�ல 
இவவரறரன (சசககரததககள தரரரளமரக பசரச பசரசயரகச கறபபடடளளன. 
அவறற�ல ச�&வறரறததரன லமல& சடடககரடடயளலளன.  தபலக சலகரதரரகள (ப�வழ� 



எத எனபரதப பர�நத நகரளள லவணடம எனற ஒலர ல(ரககதத�ல தரன இரவகரளக 
கறக�னலறன.  லவற எவவ�த ல(ரககஙகலளர கரழபபணரலவர அல&ரஹ ம
த சதத�யமரக 
தபலக சலகரதரரகள ம
த எனகக�லர& எனபரத சதத�யம�டடக கறக�னலறன.  ஒர ச�& 
பயபகத� ம�க லபணத&ரன கரரககனகள கட 'உய�லரரட உளளவரகரளப பறற�லய 
வ�மரச�பபத பறமலபச�யதரக ஆக�வ�டமலபரத மரண�தத இநத நம_&ரனரககரளப பறற� 
எபபட தரறமரறரகப லபசவத ஆகம இத பறம லபசவதரகரதர? மரண�ததவரகரளப பறற� 
(ல&வறரறலயயனற� லவற எரதயம லபச லவணடரநமன (ப�யவரகள கற�யளளரரகலள' 
எனநறல&ரம நசரலல தபலக அரமபப�லளள தவறகரளச சடடககரடடம 
ப�ரசரஙகரளப படகக லவணடரநமன மககரளத தடகக�னறனர.  இதவம ஒர அரததமறற 
வரதமரகம.  உதரரணதத�றக ஒரவர (ல& ஆடடரறசச� எனற நசரலலக நகரணட நசதத 
ஆடடன இரறசச�ரய வ�றறக நகரணடரகக�னறரர.  (
ஙகள அரத அவரகக இதமரக 
எடததச நசரலலயம,  கணடததம எவவ�தப ப&னம இலர&.  இபலபரத அவனத 
நசயர&ப பறற�ப லபச�னரல பறம லபச�யதரக� வ�டம என எணண�கநகரணட வரய மட 
இரகக லவணடமர?  அல&த இதபறற� மககளககத நதர�யபபடதத லவணடமர?  இரதச 
சடடககரடடவத பறமர? அவதறர? இலர&. இத ஒர இஸ&ரம�யக கடரம மரதத�ரமல&. 
தரரம
கக கடரமயம கட.  அபபடததரன இஙகம த
ன எனற நசரலலக நகரணட - 
இஸ&ரம எனம ல&ப�ரள ஒடடக நகரணட த
னகக மரறறமரன எததரனலயர வ�டயஙகள 
இனனம நசரல&பலபரனரல ஷ�ரககரன ப�தஅததரன வ�டயஙகள கட இஸ&ரம எனற 
லபரத�ககபபடக�னறன.  எனலவ இதரன வ�டயம நதர�நத அரனவரலம சடடககரடட 
லவணடம எத�ரககவம லவணடம.  (ப�யவரகள ப�ரஅவன ஹரமரன,  அப ஜஹல 
லபரனறவரகரளப பறற� உமமததகக எசசர�ததரம எபபட பறம லபச�யதரகரலதர, கவரர�ஜ 
எனம இஸ&ரததகக மரறறமரன, ஆனரல (�ரறய வணககமபர�யக கடயவரகரளப பறற� 
எசசர�ததரம எபபடப பறம லபச�யதரகரலதர அபபடததரன இதவம எனபரத அவரகள 
பர�நத நகரளள லவணடம .

அல&ரஹ எஙகம (�ரறநத�ரகக�னறரனர  ?  

அலகரஆன�லம (ப� நமரழ�கள�லம அல&ரஹ4ததஆ&ர தனத அரஷ எனம படதத�ல 
(�ர&நபறற�ரபபதரகவம தன பரடபப�னர�ன அரனதத நசயறபரடகரளயம 
அவதரன�தத வணணம இரபபதரகவம கற�ய�ரபபரதக கரணக கடயதரய�ரகக�னறத.
 
"ரஹமரனரன அல&ரஹ அரஸல& (�ர& நகரணடரகக�னறரன" (ஸ4ரர தரஹர 5 ம 
வசனம) 

இதபறற� லமலம வ�ளககமரக அனஆம 18, மலக 16, பரத�ர 10, மஆர�ஜ 4, ஆ& இமரரன 55, 
(ஹல 102, ஸஜதர 5, லபரனற இனனம ப& வசனஙகள�ல நதள�வ படதத�யளளரன. இதன 
வ�தம மரறரமரயப நபரறதத வரர பரடபபககள�ன கறபரனகக மரறறமரகலவ 
இரககம எனவம (ரம அற�ய மட க�னறத. (ப�யவரகள அல&ரஹ லமல& அரஷ�ல& (�ர& 
நபறற�ரகக�னறரன எனபரத பலலவற (ப�நமரழ�கள�ல நதள�வ படதத�ய�ரகக�;றரரகள. 
'வரனதத�லளளவலன (மப�ய எனரன (
ஙகள (மப மரடடரகளர?  என ச�&ர�டம 
வ�னவ�யளளரரகள. (பகரர� ப:4004) 

ஒர அடரமப நபணண�டம அல&ரஹ எஙக�ரகக�னறரன எனற (ப�யவரகள லகடக அவள 
வரனதத�ல (லமல&)  என பத�&ள�கக இவள மஃம�ன இவரள வ�டதர& நசயயஙகள 
எனறரரகள. (மஸலம 836)

அரனதத ஸஹரபரதலதரழரகளம இநத வ�டயதத�ல இவவரலற (மப�கரக 
நகரணடரநதரரகள.  இத இபபடய�ரகக தபலக நபர�யரரகள அல&ரஹ எல&ர 
இடதத�லம இரகக�னறரன எனம இநதககள�ன நகரளரகய�லரநத கரபப�யடககபபடட 
மரததரத�யர,  அஷஅர�யயர லபரனலறரர�ன நகரளரகய�ரனலய நகரணடரகக�னறனர 



எனபரத அற�யம லபரத தரன லவதரனயரக இரகக�னறத.  இநதககள தரன  கடவள 
தண�லம�ரபபரன தரமப�லம�ரபபரன எனம வழ�நகடட  நகரளரகககர�யவரகள 
அவரகள கரப�ரகளரத&ரல இகநகரளரகரயச நசரலவத ஆசசர�யமல& ஆனரல தபலக 
நபர�யரரகள?? 

த�கர�ன ச�றபபப பறற� ஜககர�யயர நம_&ரனர கறம லபரத  'அல&ரஹ எல&ர 
இடஙகள�லம  இரகக�னறரன.  அவனத ஒள� உ&ரகலய வ�யரப�தத�ரகக�னறத எனற 
(�ரனததக நகரணட த�கர நசயய லவணடம' எனக�னறரகள. (ஸககர&ததல கலப 144)

தபலக சலகரதரரகலள!  (ரம அரனவரம ல(ரவழ�ரய அரடய லவணடநமனம 
ல(ரகக�லதரலன இவவளவ ச�ரமபபடட த�யரகததகக மதத�ய�ல நவய�ல மரழரயப 
நபரரடபடததரத பரடபடக�னலறரம.  எதறகரக?  எமமரல ஒரவன ல(ரவழ� நபறற 
வ�டடரல அதன அளபபர�ய (னரம மழகக எமககக க�ரடககம எனம ஆரசயரல தரலன! 
அபபடயரய�ன (ரம ப�றரககக கறறக நகரடபபதம நறறகக நற (ப�வழ�ய�ல 
உளளததரனர?  எனற பரரகக லவணடமதரலன!  இல&ரவ�டடரல (ரம இஸ&ரதத�ல 
இல&ரத ஒனரற இஸ&ரம எனற நசரலலக நகரடதத வ�டடரல,  அதனபட அவன அமல 
நசயதரல அதனரல க�ரடககம கறறதத�லம எமககப பஙகணடதரலன!  அல&ரஹ 
பரதகரகக லவணடம அபபட (டநத வ�டடரல எமத (�ர& எனன?  கள�ககப லபரய லசற 
பச�யதரகவல&வர ஆக�வ�டம?  எனலவ (
ஙகளம நபர�யரரகரளப பறற� அற�நத நகரளள 
லவணடம எனபதறகரகததரன இவறரறநயல&ரம கறக�னலறன.  உணரம சறற 
கசபபரகததரன இரககம.  ஆனரல பர�நத வ�டடரல அதலவ கரமபரக� வ�டம.  எனலவ 
நபரறரமயடன வரச�யஙகள.

நபர�யரரகள�ன (ப� வழ�கநகத�ரரன நசயலகள, கரததககள

'தபலக ஜமரஅததகநகத�ரரன கறறசசரடடககளம பத�லகளம'  எனற ஒர பததகமணட. 
ஜககர�யயர நம_&ரனர தனத ரகபபட எழத�யத.  அத�ல லதவபநத ஆலமகள 
நபர�யரரகள�ன ஏலகரப�தத நகரளரககள பறற� அவரத ரஷக நம_&ரனர மதன
 
எழத�யரதப ப�னவரமரற எடததக கறக�னறரர.

1- லதவபநத நபர�யரரகள உஸ4ல,  பரஉ ஆக�ய அரனதத வ�டயஙகள�லம இமரம 
அபஹன
பரரவப ப�னபறறபவரகளம அவவரற ப�னபறறவத வரஜ�ப எனற 
நசரலபவரகளமரவரரகள.  இவரகள வஹஹரப�களகக எத�ரரனவவரகள.  வஹரப�கள 
தமரம ஹமபல மதஹப எனக கற�க நகரணடரலம அதன சடடஙகள�ந&ரனரற 
ஹத
ஸ4கக மரறறநமனக கரத�னரல அதரன வ�டட வ�டவரரகள.  ஆனரல (ரஙகள 
ஹனப� மதஹரபப ப�ன பறறவத கடடரயக கடரம எனபவரகள.

2- லதவபநத நபர�யரரகள (ப�யவரகள தமத கபர�ல இவவ&க�ல இரநதத லபர&லவ 
ஹயரததரக இரகக�னறரரகள. உ&க�ல ஒரவர தன�ரமய�லரநத த�யரனம நசயவத லபரல 
(ப�யவரகள தன�ரமய�ல இரகக�னறரரகள எனம கரதரதயரடயவரகள.   

3-  (ப�யவரகள�ன ச�றபபகள அரனததம (�ரநதரமரனரவ.  உ&க�ல இபலபரத ஏறபடடக 
நகரணடரபபரவ இன� ஏறபடபரவ அரனததம அவரகளத நபரரடடரல&லய 
ஏறபடக�னறன.  அவரகலள எல&ரவறறககம அசல -  சர�யரனப லபரனறவரகள. 
அவரகரளக நகரணட வஸ&ரத லதட&ரம எனபலத லதவபநத உ&மரககள�ன மடவரன 
நசரல&ரகம. 

4-  தஸவவப -  நமஞஞரனம ம�கவம ப&ன ம�ககத.  ரஷகக�டம ரபஅத நசயத நகரளவத 
மரரகக மனலனறறததககக கரரணமரக ஆகம.



5- (ப�யவரகளகக மரரகக அற�வ மரதத�ரம�னற� இரறவரனப பறற�ய எல&ர அற�வம, 
மறற வரகயரன எல&ர அற�வகளம இரநதன.  மனலனரர ப�னலனரர அரனவர�ன 
அற�வம அவரகளகக இரநதத.  அவரகளககச சமனரன அற�வளள எவரம 
ப�றககவம�லர&, ப�றககப லபரவதம�லர& . 

6-  த&ரய�லல ரகரரத,  பரதர ஷர
ப  லபரனறவறரற ஓதவதம அத�கம ப&னள�பபதரகம. 
லதவபநத நபர�யரரகள இவறற�ல அத�கம ஈடபடட வநதளளலதரட பரதர லபரல தரலம 
இயறற�யமளளனர.  (ப�யவரகள�ன ப�றபப (ம
&ரதன(ப�)  மடடமல& அவரகரளப பறற� 
எரதப லபச�னரலம அதனரல (னரமயம பரககததம உணடரகம.   (தபலக - பத�லகள 180)
 
இரவயரனததம லதவபநத உ&மரககள�ன நகரளரகநயன ஜககர�யயர நம_&ரனர 
அவரகள கற�யரவகள.  இவறற�லளள மரரகக மரணரன வ�டயஙகரள (
ஙகளரகலவ 
பர�நத நகரளவரகள. வ�ளகக லவணடயத�லர& என (�ரனகக�னலறன.
  
பரமர மககளகக தபலக அரமபப�ன ம
தம அதன நபர�யரரகள ம
தம அளவ கடநத பறறம 
(மப�கரகயம ஏறபட லவணடநமனற ல(ரககதத�ல&ர எனனலவர இநதப நபர�யரரகள�ல 
ச�&ர தமரமப பறற�லயர,  ப�ற சகநபர�யரரகரளப பறற�லயர ச�& எலர& ம
ற�ய 
லபசசககரளயம இவரகள நவள�பபடததத தவறவத�லர&.  அத�ல& இரககம மரரகக 
வ�லரரத வ�டயஙகரளக கணட நகரளவத�லர&லயர அல&த கணடம கரணரமல வ�டட 
வ�டக�னறரரகலளர அல&ரஹவகலக நவள�சசம.

மஹமமதர ரஸ4லல&ரஹ -  (ப� (ஸல)  அவரகள அல&ரஹவ�ன ததரரவரரகள எனற 
கலமரரவ (ரம நமரழ�நத இஸ&ரமரக�ய�ரகக�னலறரம.  தபலக சலகரதரரகளம 
கலமரவரடய வரழகரக வர லவணடம எனபதறகரகலவ தரமம பரடபடவதரக 
வரத�டக�னறனர.  அபபடயரனரல மஹமமதர ரஸ4லல&ரஹ எனறரல எனன? (ப� (ஸல) 
அவரகரள ஏறற அவரகரள வரழகரக வழ� கரடடயரகக� அவரகள ஏவ�யரத எடதத 
(டகக லவணடம.  தடததவறரற வ�டடம வ�&க�க நகரளள லவணடம.  அபலபரததரன 
(ப�யவரகரள அனப ரவததவரகளரகவம அவரகள வழ� (டநதவரகளரகவம ஆக மடயம. 
இத�ல தபலக சலகரதரரகளகநகனன எநத மஸலமககம மரறறக கரததக க�ரடயரத. 
மரறறக கரததரடயவர மஸலமரக இரககவம மடயரத.  இதரன மனத�ல பத�ததக 
நகரணட ப�னவரம சமபவஙகரளக நகரஞசம கவன�ததப பரரஙகள.

1- ஜககர�யயர நம_&ரனர அவரகள நசரலக�னறரரகள.

'எனகலகறபடட ரகலசதலம அநலதர பர�தரபம,  உஙகள ம
த சதத�யமரகச நசரலக�னலறன 
எனகக வ�ரகத�யரக இரகக�னறத. எனரன வ�டட வ�டஙகள (ரன அபபடலய பரர&வனம 
நசல& வ�ரமபக�னலறன. (அகரப�ர லக ஸ4லக வ இஹஸரன . ப: 230)

பரர&வனததகநகனன?  அலசரக வனததகக லவணடமரனரலம லபரயவரடடம.  ஆனரல 
'உஙகள ம
த சதத�யமரக'   எனற வரரதரதரயக கவன�யஙகள.  சதத�யம நசயவதரய�ன 
அல&ரஹவ�ன ம
த மரதத�ரம நசயயஙகள, அல&த வரய மடய�ரஙகள எனற (ப�யவரகள 
கற�ய�ரகக (ப�வழ�ய�ன பககம அரழபபதரகக கறம ரஷககல ஹத
ஸ -  ஹத
ஸகர& 
லமரதகலள இபபடச நசரனனரல....  ப�றக பரமர தபலக சலகரதரரகள�ன (�ர& 
எனனலவர? 

 2- ஜககர�யயர நம_&ரனர இயமபக�னறரரகள.

இபரரஹ
ம இபன அதஹம எனம ஸ4ஃப� மகரன ஒர தடரவ இஷரத நதரழரகரய 
மடதத வ�டட லபரரரவயரல லபரரதத�க நகரணட ஒரககண�ததத தஙக ஆரமப�தத 



வ�டடரரகள.  ப�னனர எழநத உளச நசயயரமல&லய ஸgபஹ4த நதரழரகரய 
(�ரறலவறற�னரரகள.  (
ஙகள உளச நசயயவ�லர&லய என அனனரர�டம 
லகடகபபடடலபரத (ரநனஙலக தஙக�லனன?  இரவ மழகக நசரரககததப பஙகரககள 
கக�ரடய�லம (ரகதத�ன ஓரடகளகக�ரடலயயமல&வர சதர சறற�க நகரணடரநலதன 
எனறரரகள. (த�ஸத�யயர ரஷகமரர வர&ரற 162)
  

(ப� (ஸல) அவரகள பறற� தபலகக�ல... 

(ப�கள (ரயகம (ஸல)  அவரகள இநத உமமதத�னர அரனவரககம ததரரகவம 
வழ�கரடடயரகவம அனபபப படடரகக�னறரரகள. அவரகள இறத� (ப� அவரகளககபப�ன 
(ப�மரர�ன வரரக மறறபநபறற வ�டடத.  இதரன ஏறறக நகரளளரதவரகளம 
இஸ&ரம�ய வடடதரத வ�டடம நவள�லயற�யவரகளரகலவ கண�ககபபடவரரகள. (ப�யரகள 
அல&ரஹவ�டம�ரநத வஹ� எனம இரறகடடரளகரளப நபறற அதரன மககளககச 
நசரலவதறகப பண�ககபபடடவரகள.  அவரகளகநகன தன�பபடட மரறய�ல அர�தரக ச�& 
சடடத�டடஙகரள அல&ரஹ அவரகளகக அரள�யளளரன.  இத தவ�ரநத ஏரனய 
வ�டயஙகள�ல அவரகளம எமலபரனற மன�தலர.  அனறரட மன�தனகக ஏறபடக கடய 
பச�தரகம,  ஊன,  உறககம,  ல(ரயந(ரடகள,  லகரபம,  மக�ழசச�,  ப�றபப இறபப லபரனற 
அரனதத வ�டயஙகள�லம அவரகள எமரமப லபரனற மன�தலர.
 
இத பறற� அலகரஆன�ல.....

'(ப�லய (�சசயமரக (ரனம உஙகரளபலபரனற மன�தலன,  எனகக வஹ� 
அற�வ�ககபபடக�னறத. ((ரன இரறவனல&) உஙகள�ன இரறவன ஒரவலன எனற (ப�லய 
(
ஙகள கறஙகள'. (ஸ4ரததல கஹப110 ம வசனம)  

இவவரலர உ&க வ�டயஙகள�ல (ரன உஙகரளப லபரனறவனதரன எனற (ப�யவரகள ப& 
இடஙகள�ல வலயறதத�க கற�ய�ரகக�னறரரகள.  ஆனரல (ப�யவரகரளப பறற� தபலக 
நபர�யரரகள�ன (மப�கரக எபபட இரகக�னறத எனபரதத நதள�வ படததவதறகரக 
அவரகளரல ரகபபட எழதபபடட ச�& நலகள�லரநலத ஒர ச�& தகவலகரளத 
தரக�னலறன.  அசநத லபரய வ�டரத
ரகள.  ஆசசர�யபபடரத
ரகள.  படதத வ�டட 
உணரமதரனர என ஆரரயநதம பரரதததன ப�ன அல&ரஹவககப பயநத சர�யரனநதரர 
மடரவ தபலக சலகரதரரகள எடகக லவணடம.

1- நபர�யரரகரள தர�ச�கக வரம (ப� ( ஸல) அவரகள.

ஜககர�யயர நம_&ரனர அவரகள நசரலக�னறரரகள...  எனத மரம�கக மரணலவரள 
ந(ரஙக�யலபரத அவரகள 'எனரனததகக� இரததஙகள.  இலதர (ப�யவரகள எனன�டம 
வநத�ரகக�னறரரகள'  எனறரரகள.  அதன ப�ன அவரகளத இனனய�ர ப�ர�நதத.  எனத 
பரடடனரர மஹமமத இஸமரயல அவரகள மரண�ததலபரத அவரகள�ன மரண 
ஊரவ&தத�ன அளலவ மனற ரமல தரம (
ளமரய�ரநதத. அவரகள�ல கஸபரடய ஞரனம 
நகரடககபபடட ஒரவரம இரநதரர.  அவர ரஷக அவரகள  எனரன வ�ரரவரக அடககம 
நசயயஙகள.  எனகக நவடகமரக இரகக�னறத.  ஏநனன�ல (ப�யவரகள எனத வரரவ 
எத�ரபரரதத வணணம (�னற நகரணடரகக�னறரரகள' எனற கற�யதரகக நசரனனரர. 
(த
ஸ மஜரலஸ134, நம_&ரனர இஸயரஸ ஓர த
ன
 தஃவத )

அபபடயரனரல (ப�யவரகள  இனனம மரண�கக வ�லர&லயர??  (ரம (ப�யவரகள 
மரண�தத வ�டடதரகவல&வர  (மப�ய�ரகக�னலறரம. எத சர�? 

இத பறற� ஸவத� அலரப�ய உ&மரககள பதவரக கழவ�டம லகடகபபடடலபரத, 



இபபடயரன (�கழவகள (�கநததரககக கறவநதல&ரம கரஆன ஹத
ஸ4கக மறற�லம 
மரறறமரனதரகம.  (ப�யவரகள ல(ரடயரகலவர அல&த அவரகளத உரவம மரதத�ரலமர 
மரண�ககவ�ரபபவர�டம வரவநதனபத அலகரஆன ஹத
ஸ4கக மரணரன வ�டயமரகம. 
அவரகரள மறரமய�ல அரனவரம எழபபபபடடதன ப�ன சநத�ககம வரரககம யரரரலம 
கரண மடயரத எனற பலலவற ஆதரரஙகள�ன அடபபரடய�ல பதவர மரரககத த
ரபப 
அள�ததளளனர. பரரகக: (பதரவர இஸ&ரம�யர 1- 134)

2- (ப�மரரகரளப லபரல பரசரஙக பணணம நம_&ரனரககள.

நம_&ரனர (ரனதவ� அவரகள கறக�னறரரகள.  '(ரன ச�& லவரளகள�ல தஸபஹ 
மண�ரயத தககமலபரத அதன ஒவநவரர மண�யம பரறரஙகறகரளப லபரனற சரமயரக 
இரபபரத உணரலவன.  இதயதத�லம (ரவ�லம ஒரவ�த அரடபப ஏறபடவத லபரனறம 
உணரநலதன.  இத பறற�  நம_&ரனர ஹரஜ� மகக� அவரகள�டம வ�னவ�ய லபரத 'இநதச 
சரம இரகக�னறலத...  இததரன  அல&ரஹவ�டம�ரநத வஹ�ரயப நபறம லபரத 
(ப�மரரகளககம ஏறபடடத.  உமககம அல&ரஹ (ப�மரரகளரடய நபரறபரபத 
தரபலபரக�னறரன எனறரரகள.  இலத லபரனற (�கழவ இலயரஸ நம_&ரனர 
அவரகளககம ஏறபடடத.  அத பறற� ரஸத அஹமத கரனலகரய�ய�டம லகடட லபரத 
அவரகளகக (டககம ஏறபடட (ப�யவரகளககம இலத (�ர&தரன வஹ� வரம லபரத 
ஏறபடடத எனறரரகள. (ஸவரன�ஹ கரஸம� 1- 134) 

அல&ரஹவ�ன இரற த�யரனதத�ல &ய�ததபலபரன ஒரவர (ப�யவரகரளச சநத�ததலபரத 
அவரகள இவவரற கற�னரரகளரம;  ஜககர�யயர நம_&ரனர அவரகளத இதயதத�லரநத 
உத�பபரகக கடய அரனததலம அல&ரஹவ�ன பறதத�லரநத க�ரடபபரவலய 
எனறரரகளரம. (மஜரலஸ த�கர . ப :12)

அனபம�க சலகரதரரகலள..  சறற ஆழமரகச ச�நத�யஙகள.  அனற சப�யரககள தமரம 
மகரனகள என அற�மகபபடதத�க நகரணட தமம
த மர
தகளககப ப�டபபம 
(மபகததனரமயம ஒரவரக அசச உணரவம இரகக லவணடநமனபதறகரக இபபடததரன 
தமரமபபறற� த�க�லடடககடய சரகசக கரதகரளயம,  பஞசதநத�ரப பத�ரகரளயம 
மர
தகளகக அளள� வச� அவரகரள ஆசசர�யதத�லம அசசதத�லம வழதத� தரம 
நசரலபரவ அரனததலம லவதவரகக எனற (மபம அளவககப பணண� வ�டடரரகள. 
அதறகம இநத தபலக நபர�யரரகள�ன லபசசககளககம எவவ�த வ�தத�யரசமம எனககத 
நதர�வ�லர&.  இவறரறச நசரலவதன ல(ரககம அவரகள ம
த பகதரகளகக அபரர மத�பப 
ஏறபட லவணடம எனபரதத தவ�ர -  அவரகளத லபசரச வஹ�நயன (மப� மரறறப லபசச 
லபசக கடரத எனபரதத தவ�ர லவநறனன இரகக மடயம.  இஸ&ரதத�ன பககம 
அரழபபவர .  கரஆன ஹத
ஸன பககம அரழபபவர தனரனப பறற�ய சய பகழரரம 
பரடவதன -  தம கர(ரதரகள பறற�த லதவரரம பரடவதன ரகச�யம எனன?.  பகழ 
வ�ரமப�னரல கட பகழநத நகரளளடடம.  ஆனரல எதறகரக (ப�மரரகள�ன சமபவஙகள 
லபரல தமககம (�கழநததரகக கற� (ப� லபரனற பரசரஙக பணண லவணடம?? 

சறற ச�நத�யஙகள (ப�யவரகள�ன வரய�லரநத வரபரவகரளப நபரறததவரரய�லம கட 
மரரகக வ�டயஙகள மரதத�ரலம அல&ரஹவ�ன பறதத�லரநத வரபரவ. இத தவ�ர ஏரனய 
ல(ரஙகள�ல அவரகளகலக ப& தவறகள ஏறபடடரகக�னறன. அபபடய�ரகக (ப�யவரகலள 
ல(ர�ல வநத அநதப நபர�யரர�டம ஜககர�யயர நம_&ரனரவ�ன இதயதத�ல உத�பபரகம 
அரனததம அல&ரஹவ�ன பறதத�லரநத வநததரகம என எபபடச நசரலலய�ரகக 
மடயம?.  ஒனற அபநபர�யரர (ப�யவரகள�ன நபயர�ல பசரசப நபரயரயக கற�ய�ரகக 
லவணடம அல&த அவர�டம ரஷததரன ஆஜரரக� லமறபட வ�டயதரதக கற�ய�ரகக 
லவணடம.  அபபடயல& அத உணரமதரன எனற வரத�டம சலகரதரரகரளப 
நபரறததவரர  ஜககர�யயர நம_&ரனர (ப�யவரகரள வ�ட உயரநதவரகள எனற 
அவரகள வரத�டக�னறனர எனலற அரததம.  ஏநனன�ல தரன நசரலபரவ நசயபரவ 



இதயதத�ல உத�பபரவ அரனததம அல&ரஹவ�ன பறததலரநத வரபரவ எனபத 
(ப�யவரகளகலக நகரடககபபடரத ஒர அநதஸதத அல&வர ? 
 
நம_&ரனர தக�யயதத
ன அல (தவ� அவரகள கறரகய�ல ஜககர�யயர நம_&ரனர 
அவரகள தஙகவரரகள ஆனரல (ப�யவரகரளப லபரனற அவரகள�ன கணகளதரன 
தஙகம இதயம தஙகரத. (த
ஸ மஜரலஸ: ப: 29)

லபசரமல ஜககர�யயர நம_&ரனரவம ஒர (ப�தரன எனற இவரகள நசரலல ஒர லபரட 
லபரடடரலம ஆசசர�யபபடவதறக�லர& .

3- (ப�யவரகள மரண�ககவ�லர&யர?

அலகரஆன ஹத
ஸ லபரதரனபபட (ப�யவரகள இவவ&ரக வ�டடம மரண�தத 
வ�டடரரகள.  மரண�ததவரகள ம
ணடம மஹஷர�ல எழபபபபடமவரர கபர�ல& பரஸக 
உரடய வரழவ�ல இரகக�னறனர.  இவரகளரல எரதயம லகடகலவர,  பரரககலவர, 
நசயயலவர,  பத�&ள�ககலவர மடயரத.  இநத வரழகரக எபபடபபடடத எனபரத 
அல&ரஹதரன அற�வரன.  ஆனரல இத உ&க வரழகரககக மறற�லம லவறபடடத. 
(ப�யவரகள ம
த (ரம ஸ&வரத நசரலலமலபரத அவரகளத உய�ரர அல&ரஹ ம
டடக 
நகரடதலத பத�&ள�கக ரவகக�னறரன எனற (ப�யவரகலள கற�ய�ரகக�னறரரகள.  எனலவ 
அல&ரஹ உய�ரர ம
டட மககள ஸ&ரம நசரனன வ�டயதரத அற�வ�ககரதவரர 
(ப�யவரகளகலக அத பறற� எதவம நதர�யரத எனபத இத�லரநத நதள�வரக�னறத.
ஆனரல தபலக நபர�யரரகள�ன கரதத இநத வ�டயதத�ல எபபடய�ரகக�னறத எனற 
நதர�நதநகரளள லவணடமல&வர???

ஜககர�யயர நமர&ரனர அவரகள நசரலவத  ....  

'மல&ர ஜரம� அவரகள ஹஜஜ4ககச நசனறரரகள ஹஜரஜ மடததக நகரணட 
(ப�யவரகரளப பகழநத பரடந&ரனரற இயறற�கநகரணட மத
னர நசல&த 
தயரரரனரரகள.  அபலபரத மககர அம
ர�ன கனவ�ல (ப�யவரகள லதரனற� அவரர 
மத
னரவககச நசல& வ�டரமல தடககமரற நசரனனரரகள.  இரதயற�நத அபநபர�யரர 
யரரககம நதர�யரமல ஒழ�நத மத
னர நசல&த தயரரரனரர.  ம
ணடம (ப�யவரகள அம
ர�ன 
கனவ�ல லதரனற� இவரரத தடககமரற கற அம
ரரனவர கரவ&ரகரள அனபப� அவரரப 
ப�டதத ச�ரறய�ல அரடதத ர(யப பரடகக ஆரமப�ததரரகள.  ப�ன (ப�யவரகள 
மறமரறயம கனவ�ல லதரனற� ஏன அவரரத தனபறததக�னற
ரகள.  அவர எவவ�த 
கறறமம நசயயவ�லர&.  மரறரக அவர ஒர பரடர&ப பரனநத ரவதத�ரகக�னறரர. 
அரத அவர என மனன�ர&ய�ல பரடனரல மஸரபஹரச நசயவதறகரக (ரன என ரகரய 
நவள�லய நகரணட வர லவணடய�ரககம.  அதனரல மககள மதத�ய�ல ப�தனர ஏறபடம 
எனற அஞசக�னலறன என (ப�யவரகள கற�னரரகள. (ஹஜஜ�ன ச�றபப 803)

இபறரஹ
ம ப�ன ரஸபரன எனபவர (ப�யவரகள�ன ஜ�யரரததககச நசனற ஸ&ரம கற�ய 
லபரத வ அர&ககஸஸ&ரம என அசர
ர� லகடடத. (ஹஜஜ�ன ச�றபப 153)

இத லபரனற சமபவஙகள இனனம ப&ரகக ஏறபடட வ�பரஙகரள ஜககர�யயர 
நம_&ரனர எடததககற� (ப�யவரகள கபர�ல எமரமப லபரனற உய�ரடன 
இரகக�னறரரகள (ரம லபசவரத அவரகள லகடக�னறரரகள.  அதறக பத�லம 
அள�கக�னறரரகள எனம (ப�வழ�கக மரறறமரன கரதரத (�ர& (ரடடக�னறரரகள.  த
ன 
எனபத அல&ரஹவ�ன கடடரளயம (ப�யவரகளரடய வரழகரக மரறயம எனற 
இவரகள லபரடம லகரஷதத�றக இததரன அரததலமர?  இபபட தனத கபர�ல வநத 
மணடய�டட பரடல இரசககமரற தரன (ப�யவரகள வழ�கரடடச நசனறரரகலளர?



மறறநமரர அத�சய (�கழசச�  ...  

ர�பரய (ரயகம அவரகள (ப�யவரகரள ஜ�யரரத நசயய வநத லவரள கபர�ன மனனரல 
(�னற நகரணட ஒர பரடர&ப பரடனரரகள. அதன கரததரவத...

(ரன உமரம வ�டடம தரதத�ல இரநதலபரத உமரம சநத�கக என உய�ரரத 
ததனபப�லனன.  பம� எனத லகரர�கரகரய ஏறற என சரரபரக எனனய�ரர உமம�டம 
அரழதத வநதத.  இபலபரத (ரலன உஙகள சமகததகக வநதளலளன.  எனனதடகள 
(மததம�டட)  லபற நபறவதறகரக உம கரதரத (
டடஙகள எனற பரடனரரகள.  உடலன 
(ப�யவரகள�ன ரக கபர�லரநத நவள�பபடடத.  அதரன ர�பரய (ரயகமவரகள 
மததம�டடரரகள இதரன அவவரடம ஹஜஜ4ச நசயத நதரணணறரய�ரம லபர தமத 
கணகளரல கணடரரகள அவரகள�ல அபதல கரத�ர ஜ
&ரன�யம ஒரவரரவரரகள. 
(ஸதகரவ�ன ச�றபப ப : 941)

4- (ப�யவரகள�டம ல(ரடயரக லபசம நபர�யரரகள.

ஸ4ஃப�கள மரதத�ரம தரன (ப�யவரகரள ல(ரடயரகச சநத�தத தமககத லதரவயரன 
சடடத�டடஙகரளப நபறறக நகரளக�னறரரகள என எணணக�னற
ரகளர?  அலத 
இஸ&ரததகக மரணரன நகரளரக தபலக நபர�யரரகள�டமம தரரரளமரக உளளலத! 
(மபமடயவ�லர&யர? இரதப படயஙகள.

ஜககர�யயர நம_&ரனர தமத   21    ஆவத மஜலஸல கற�யதரக  ரஷக தக�யயதத
ன   
அவரகள கறக�னறரரகள  .  

'ரஷக (�&ரமதத
ன அவலயர,  கததஸல&ரஹ4 ஸர ரஹ4ல அஸஸ அவரகள ( 
இவரகளத தரஹர இனரறய டலல தபலக மரககஸன வளரகதத�ல உளளத 
கற�பப�ததககத)  இரச லகடகம வழககமரடயவரரய�ரநதரரகள.  அபலபரத டலலய�ன 
மஃபத�யரக இரநத கரழ�இயரஉதத
ன அவரகள இதரனக கடரமயரகக கணடதத 
வநதரரகள.  ஆனரல ரஷக அவரகலளர எனகக மரதத�ரம இரச லகடக 
அனமத�ககபபடடரகக�னறத.  ஏநனன�ல அத ச�& ல(ரயகளகக (�வரரண�யரகம 
எனறரரகள. ஆனரல இரத ஏறறக நகரளளரத மஃபத� அவரகள கடரமயரக வ�மரச�ககலவ 
ரஷககவரகள '(ரன (ப�யவரகள�டம எனகக இரச லகடபத ஆகநமன அனமத�நயடததத 
தநதரல ஏறறக நகரளவரகளர?  என மஃபத�ய�டம லகடக அவரகளம சமமத�ததரரகள. 
அனற�ரவ மபத�யவரகள�ன கனவ�ல (ப�யவரகள லதரனற� ரஷக (�ழரமதத
ன அவரகள 
இரச லகடபத ஆகம அவரகளகக சலரகயள�ககபபடடளளத எனறரரகள.  அதறக 
மஃபத�யவரகள யர ரஸ4&ல&ரஹ மரரககதத�னபட த
ரபபள�ககவர?  அல&த கனவ�ல 
கணடபட த
ரபபள�ககவர?  என வ�னவ�னரரகள.  அடதத (ரளகரர& மபத�ரயச சநத�தத 
ரஷக அவரகள இன�யரவத எனனரடய வ�டயதத�ல தர&ய�டரமல எனரன வ�டட 
வ�டவரகளல&வர? எனறரரகள. (த
ன மஜரலஸ எனம நலல) 

ஜககர�யயர நம_&ரனரரவ தர�ச�கக வநத (ப�யவரகள  .  

ஜககர�யயர நம_&ரனர அவரகள ஒரமரற தம மஜலஸல பரடம (டதத�க 
நகரணடரநதலபரத (ப�யவரகள அவவ�டதத�ல சறற உயரநத மஜலஸல 
உடகரநத�ரநதரரகள.  அவரகளகக மனன�ர&ய�ல அழக�ய பததகஙகள ப& அடகக� 
ரவககபபடடரநதன.  அரவ அரனததககம லமல& ஹஜஜ�ன  ச�றபப எனற தஃலம 
பததகம இரநதத.  அதறகக க
ழ ஸ&வரதத�ன ச�றபபம,  அதனக
ழ ஹயரததஸ ஸஹரபர 
க�தரபம இரநதன.  அவலவரள அஙலக யஸ4ப ப�னனர� அவரகள வநத (ப�யவரகளம 
ஜககர�யயர நம_&ரனரவம லபச�க நகரணடரபபரதக நசவ�யறற பனனரகதத 
வணணலம நசனறரரகள.



(அற�வ�பபவர அபதல ஹம
ம நம_&ரனர (ஆப ரபதத
 ப: 134 )

ஹஜஜ�ன ச�றபப,  ஹயரததஸ ஸஹரபர ஆக�ய இர நலகள�லம உளள கரதகள 
சமபவஙகள அரனததலம நறறகக நற உணரம எனற ஒர லபசசகக ரவததக 
நகரணடரலம கட அரவ பகரர� மஸலம லபரனற ஹத
ஸ நறகரளயம தரணட 
மத&ரவத இடதத�ல இரபபதரகக கற� தபலக நலகலள அரனதத க�ரநதஙகரளயம வ�ட 
ச�றநதத எனற தவறரன கரதரத மரறமகமரகச ச�ததர�கக�னறரரகலள!!  பரரதத
ரகளர?. 
தமத தவறரன வழ�நகடட சப�க நகரளரகரய மககளகக வலககடடரயமரகத த�ண�கக 
எபபடநயல&ரம (ரடகமரடக�னறரரகள பரரஙகள.

இபரததத�ன நபயரரல அரஙலகறம ஷ�ரகககள .

இபபகத�ய�ல (ப� (ஸல)  அவரகரள அல&ரஹரவப லபரல நதயவகதனரம 
வரயநதவரகளரகச ச�ததர�தத  அவரகள�ன நபயரரல நசயயபபடம ஷ�ரககரன வ�டயஙகள 
ச�&வறரறச சடடககரடடக�னலறன. இவரகளத வழககமரன வழ�மரற யரநதன�ல மதலல 
(ப�யவரகரளப பகழவதரகக கரடடக நகரளவரரகள. ப�னனர அவரகள தமரமயம தர�ச�கக 
வரவதரகக கரதயளபபரரகள. அதனப�ன (ப�யவரகளகக நதயவகத தனரமகள இரபபத 
லபரனற ச�ததர�பபரரகள.  இறத�ய�ல தமககம அவவரரரன ஆறறல உளளதரக 
வரத�பபரரகள.  இத இவரகள சப�கள�டம�ரநத ததநதடதத வழ�மரற.  இஙக அதறகரன 
ச�& ஆதரரஙகரள மன ரவகக�னலறன.
 
அல&ரஹ அல&ரதவரகள�டதத�ல ப�ரரரதத�பபத,  உதவ� லதடவத நகரடய ஷ�ரககரகம 
என அல&ரஹவம (ப�யவரகளம லபரத�தத�ரகக�னறனர.

அல&ரஹ அலகரஆன�ல கறக�னறரன...

அல&ரஹரவ வ�டதத (
ஙகள ப�ரரரதத�ககம எவரலம அணவளவ உதவ�யம நசயய 
சகத�யறறவரகளரகம.  (
ஙகள அவரகள�டம ப�ரரரதத�ததரலம அவரகளரல அரதக லகடக 
மடயரத.  அபபடததரன லகடடரலம அதறகப பத�&ள�கக மடயரத.  மறரமய�ல (
ஙகள 
ஷ�ரக ரவதததனரல உஙகரள அவரகளம (கரபபரறற)  மறதத வ�டவரரகள.  (ஸ4ரர 
பரத�ர 13-14) 

மறறநமரர இடதத�ல..
                                                                                                 
(ப�லய நசரலலஙகள. (ரன எவவ�த (னரம நகரடககம சகத�ரயலயர, (மககளகக ல(ரம) 
த
ஙரகத தடககம சகத�லயர நசரநதமரகக�ய�ரக வ�லர&.  எனகக மரறவரன வ�டயஙகள 
பறற�ய ஞரனம இரநத�ரபப�ன (ல&வறரற மரதத�ரலம அத�கமத�கம (ரன நசயத�ரபலபன. 
அததடன எனகக எவவ�த நகடத�களம ஏறபடடரககர(தவரறம நசயத�ரபலபன.) 
(ஸ4ரததல  அஃரரப 188)
 
(ப�யவரகள�டதத�ல ஒரவர ம�கவம நகரடய நசயல எத? எனக லகடடலபரத அல&ரஹலவ 
உனரனப பரடதத�ரககம லபரத அவனகக (�கரரக ஒரவரர ஆககவலத ம�ககநகரடய 
பரவமரகம எனறரரகள.  ( ஆதரரம பகரர� 4117 .)

இத இபபடய�ரகக தபலக நபர�யரரகள நசயத ச�& கரர�யஙகரள இநத (ப� நமரழ�லயரட 
ஒபப�டடப பரரஙகள.

1- ஜககர�யயர நம_&ரனர தரன ஹஜஜgச நசயத வர&ரற பறற� எழதரகய�ல 
'ஹஜஜg10_ககப பறபபடட (ரறபத த�னஙகள நசனற ப�றக (ரஙகள (ப�யவரகள�ன 



கபரகக மனனரல வநத (�னற (ப�யவரகரள ல(ரகக� '(ரஙகள ப�றரகக ஹஜஜgச நசயய 
வநதளலளரம,  எஙகளகக வரகன வசத� க�ரடககரவ�டடரல ம�கநத ச�ரமலமறபடம 
(ப�களரலர!  எனற மரறய�டலடரம.  எனன ஆசசர�யம (ரஙகள கடட வநத கரடடரப�கக 
ஒடடகநமரனற க�ரடததத. (த
ஸ மஜரலஸ ப: 44)

2-  ஸதகரவ�ன ச�றபப�ல வரவதரவத   ..  

மத
னரரவ அணம�தத பகத�ய�ல ஒர ஹரஷ�ம க&பநபண வரழநத வநதரள.  அஙக�ரநத 
ச�& லவர&யரடகள அவளககத நதரநதரவ நகரடதத வநதனர.  இவரகள�ன நதரலர& 
நபரறககமடயரமல அவள (ப�யவரகள�டதத�ல தனகக அபயமள�ககமரற ப�ரரரதத�ததரள. 
அபலபரத (ரவழர)  (ப�யவரகள�ன கபர�லரநத எனன�டம உனகக (லவழ�கரடடல 
இலர&யர?  நபரறரமரயக கரடபப�டபபரயரக என அசர
ர� லகடடத.   அதன ப�ன 
வ�ரரவ�ல&லய அநத மனற (பரகளம மரண�தத வ�டடனர.  அவரகளத நதரலர&யம 
மடவறற வ�டடத. (ஸதகரவ�ன ச�றபப 961) 
                     
(ப�யவரகள தம கபர�லரநதவரலற பணம நகரடதத அத�சயம  .      

ஸதகரவ�ன ச�றபப�ல வரவதரவத ...

மஹமமத�பன மனகத�ர எனபவர நசரலக�னறரர.  எனத தநரதய�டதத�ல  ஒரவர 
ஒரநதரரகப பணதரத அமரன�தமரக ஒபபரடதத வ�டட ஜ�ஹரதககச நசனறரர. 
உமககத லதரவபபடடரல அரத எடததச நச&வ நசயயஙகள.  ப�றக எடததக 
நகரளள&ரம எனறம நசரலலச நசனறரர.  எனத தநரதகக அவச�யதலதரவ 
ஏறபடடதனரல அரத எடததச நச&வ நசயயமபடயரக� வ�டடத. ப�னனர அமமன�தர வநத 
தனத பணதரதக லகடடலபரத (அவர�டம பணம�லர&)  அடதத (ரள தரக�னலறன எனற 
வரககள�தத வ�டடரரகள. ப�னப கவர&யடன (ப�யவரகளரடய கபறககச நசனற அஙக 
தனத ப�ரசச�ரனரய (ப�யவரகள�டம மரறய�டடப ப�ரரரதத�ததரரகள.  ப�ன ம�மபறககப 
பககதத�லம நசனற ப�ரரரதத�ததரரகள.  ஸgபஹ லவரள ந(ரஙக�ய�ரககம.  எனத தநரத 
கபர�டதத�ல ப�ரரரதத�ததக நகரணடரநதரரகள.  எனன ஆசசர�யம!!  இரள�ல& ஒர அசர
ர�. 
மஹமமத�ன தநரதலய இரதப ப�டயஙகள!  எனற ஒர சததம.  என தநரத ரகரய 
(
டடயதம ஒர பணபரபரய (ப�யவரகள கபறககள இரநதவரலற நகரடததரரகள. அரத 
எடதத தனத அமரன�ததரத தநரத உர�யவர�டம ஒபபரடததரர. (ஸதகரவ�ன ச�றபப 943 )

த
ன எனபத அல&ரஹவரடய கடடரளயம (ப� (ஸல)  அவரகளரடய வரழகரக 
வழ�மரறயம எனற கற�க நகரளளம இவரகள அல&ரஹவம (ப�யவரகளம தடதத, 
(ப�யவரகள தமத வரழ(ரள அரனதரதயம எரத ஒழ�ததககடடப பரடபடடரரகலளர அநத 
ஷ�ரகரகயம தரஹர வழ�பரடரடயம இபரதத எனம லபர�ல பரவமற�யர பரமர நவளரள 
உளளம நகரணட மககள�டம வ�ரதககம இநத (�ர&ரய யரர�டம மரறய�டவத? 
அல&ரஹதரன ல(ரவழ� கரடட லவணடம .  இவவரறரன வ�டயஙகள த
னரடயரவ 
எனபரத இவரகளகக அல&ரஹ நசரனனரனர?  (ப�யவரகள நசரனனரரகளர? 
இரவநயல&ரம பசரச ஷ�ரக எனற அல&ரஹவம ரஸ4லம நசரல&வ�லர&யர? 
அபபடய�ரகக கரஆன ஹத
ஸல தடககபபடடரவகரளநயல&ரம இபரதத என 
அற�மகபபடததம இவரகள த
ன எனபத அல&ரஹவ�ன கடடரளயம (ப�யரடய வழ�யம 
எனற நசரலல அரழபபத எவவளவ நபர�ய லமரசட!

இநத பசரச ஷ�ரககரன தரஹர வழ�பரடம கபர�ல மரண�ததவரகள�டம ப�ரரரதத�பபதம 
இவரகரளப நபரறததவரர இபரததகளரகக கரதபபடவதரலதரலனர எனனலவர 
தபலகக�ன லகநத�ர ஸதத&மரக�ய டலல மரககஸன மன இரககம தரஹரவ�ல (டககம 
அததரன அனரசசரரஙகரளயம லவடகரக பரரததக நகரணட இரகக�னறரரகள.  டலல 
மரகஸ பளள�வளரகதத�லம மனற கபரகள இனற வரரககம அகறறபபடரமல உளளன. 



இவரகரளப நபரறததவரரககம கபர வணககநமல&ரம இபரததகளல&வர?  அவறரற 
எபபட அகறற மடயம?.  
  
இத லபர& ஹஜஜ4ககச நசனற ஒரவர பச�லயறபடடலபரத (ப�யவரகள�டம (ரன உஙகள 
வ�ரநதரள� எனற கபர�ல நசரலல வ�டட உடகரநத�ரகக கபர�லரநத (ப�யவரகள�ன 
ரகநவள�பபடட ஒர பண மடபரபக நகரடததரகவம அத�லளள பணதத�ன பரககத 
கரரணமரக (
ணட (ரடகளகக அரத நச&வ நசயத கரதரயப பரரஙகள.  (பளரய�லல 
ஹஜ 925) 

(ப�யவரகள கபர�லரநதவரலற ஒரவரககப லபரரரவ நகரடதத கரத பரரகக:   ஹஜஜ�ன 
ச�றபப பககம: 944.

(ப�யவரகள கபர�லரந வரலற நரரடட நகரடதத சமபவம பரரகக லவணடமர ? பரரஙகள 
ஹஜஜ�ன ச�றபப பககம: 797 
 
மறறநமரரவர (ப�யவரகள�டம பச�கக உணவள�ககமரற ப�ரரரதத�தததம க�சசடயம 
கழமபம நகரடதத (�கழசச�ரயப பரரகக வ�ரமப�ன பரடடஙகள ஹஜஜ�ன ச�றபப பககம 
945. 

ஷரஹ வலயயல&ரஹ ஒரமரற (ப�யவரகள�டம உணவ லகடட மரறய�டடலபரத 
(ப�யவரகள கனவ�ல  சரவயரன லசரறம ந(யயம அடஙக�ய மரரவரயக நகரடததரகவம 
ப�னனர (
ர பகடடயதரகவம வ�ழ�ததப பரரததலபரத ரகய�ல உணவ�ன ந(யமணம 
வச�யதரகவமளள சமபவதரதப பரரகக: ஸதகரவ�ன ச�றபப பககம 799

(ப�யவரகள தமத லதரழரகளககப லபரதரன நசயதலபரத (
 எரதக லகடடரலம 
அல&ரஹவ�டலம லகள எவவ�த உதவ� லதடவதரய�னம அல&ரஹவ�டலம லதட எனற 
லபரத�ததரரகளல&வர?  அவரகள�ன கபர�ன மனனரல&லய அவரகளத நபயர�ல&லய 
இததரன அனரசசரரஙகளம அரஙலகறறபபடக�னறன.  இததரனககம வஸததககளரல 
எதவம ஆவத�லர&.  அல&ரஹவ�னரலதரன அரனததலம ஆக�னறன எனறம நசரலலக 
நகரளவரரகள.    அபபடயரனரல (ப�களரர உடபட கபர�ல அடககபபடடரககம 
அரனவரலம அல&ரஹதரலனர? (ஊத ப�ல&ரஹ.

கபர வணககம கடமர?  கபர�டம பரககத லதட&ரமர?  கபரரள�களகக (ல&மலகள நசயத 
அனபப&ரமர?  அவரகளகக (டபபரவ எமககத நதர�யமர?  எமகக (டபபரவ 
அவரகளககத நதர�யமர?

ஆம எனபலத தபலக நலகள�லரநதம அதன நபர�யரரகள�ன வழ�கரடடலகள�லரநதம 
எமககக க�ரடககம பத�&ரகம.  அதறக மன இரதப பறற� (ப�யவரகள எனன 
நசரலலய�ரகக�னறரரகள?

(ப�யவரகள நசரலலயளளரரகள..
எனத கபரர வ�ழர எடககபபடம இடமரகக� வ�டரத
ரகள.  யத க�ற�ஸதவரகளகக 
அல&ரஹவ�ன சரபம உணடரகடடம.  ஏநனன�ல அவரகள�ல ஒர (ல& மன�தர இறநத 
வ�டடரல அவரர அடகக� வ�டட (அத�ல கடடடம கடட )  அதரன வணஙகம�டமரகக�க 
நகரளவரரகள.  இவரகளதரன பரடப ப�னஙகள�ல&லய ம�கக நகடடவரகள எனறரரகள. 
(ஆதரரம பகரர� 480).

அலத லபரனலற கபரர வ&ம வரல,  கபர�ன மணரண எடதத பரககததப நபறல,  அதன 
நபயர�ல ல(ரசரச நசயதல,  கபரரள�களகக (னரமகரளச நசயத ஹத�யயரச நசயதல 
அரனததலம இஸ&ரம தரட நசயத ப�தஅததரன ஷ�ரககரன வ�டயஙகளரகம. 



இநத அரனதத வ�டயஙகளம தபலக நபர�யரரகளரல அஙக
கர�ககபபடடதரகவம ஏன? 
அவரகலள மனன�னற இநத வ�டயஙகரளச நசயததறகரக ஆதரரஙகரளக கரணம லபரத 
தரன ஆசசர�யம க&நத லவதரனயரக இரகக�னறத.

நம_&ரனர ஜககர�யயர நசரலக�னறரரகள ...
'கபற�லளள நபர�யரரகளகக (ல&மலகரளச நசயத அனபபவத�ல அத�க கவனஞ 
நசலததஙகள.  ஏநனன�ல (
ஙகள இபபடச நசயயம லபரத கபரரள�களரடய ரஹ4கள 
உஙகள�ன பககம த�ரமபம அவறற�லரநத ப& பரககததககளம உதவ�களம உஙகளகக 
உணடரகம. (த
ஸ மஜரலஸ 211)

லமறபட நசயதத அல&ரஹவ�ன கடடரளயர? (ப�ய�ன வழ�மரறயர?

மறறநமரர இடதத�ல...  அவலயரககளரடய கபரகரளத தர�ச�தத அதன ம&ம ஏலதனம 
–உதவ�கரள ஒரவர நபறறரல அத தரன ரபஅத நசயத�ரககம கர(ரதர�ன  

ரஷகக�டம�ரநலத உணடரனத என எணண லவணடம.  ஏநனன�ல அநத அவலயரவ�ன 
கபர�லரநத க�ரடதத பரககத இநத ரஷகக�ன ஊடரகலவ க�ரடதத�ரகக�னறத. 
(ஸககர&ததல கலப 137)

ஸவரன�ஹ4 மஹமமத எனம தபலக நபர�யரர�ன நந&ரனற�ல உளளதரவத...
'ஜககர�யயர நம_&ரனர அவரகளத ச
டரகள�ல ஒரவர ரஷக கனலகரய� அவரகள�ன 
கபரரத தர�ச�ததரர.  அபலபரத ரஷக அவரகள கபர�னள 'கவகப தரர�ய'  எனம க�தரரப 
வரச�ததக நகரணடரககக கணடரர.  அலத லபரல கனலகரய� அவரகள மரண�தத லவரள 
நசயய�த மஹமமத எனபவர அவரகளத கபரகக அரக�ல&லய மறரககபரவ�ல இரநத 
நகரணடரநதரரகள. (ஸவரன�வ மஹமமத யஸ4ப  135) 

ரஷக சரதரர மஹமமத பரகக�ஸததரன� அவரகள கறக�னறரரகள.  மத
னரவ�லளள 
மஸஜ�தன (பவ�ய�ன அல மஜ
த கதவககடபடட இடம பதத வரடஙகளரக தபலக 
ஜமரஅதத�னர�ன லகநத�ர ஸதத&மரக இரநத வநதத.  அபலபரத தபலகக�ன அம
ரரக 
இரநத  மஹமமத யஸ4ப த�ஹ&வ� அவரகளடன டலலய�ல (�ஜரமதத
ன பகத�ய�ல 
இரநத இலயரஸ (ரஹ) அவரகள�ன கபறகக (ளள�ரவ�ல நசலலவரம. அஙக கபரரச சறற� 
(
ணட ல(ரம தர&கரளத தரழதத�யவரகளரக மறரககபர எனம ச�நதரனய�ல இரபலபரம. 
அபலபரத (ஹயரததஸ ஸஹரபர)  எனம நர& எழத�ய யஸ4ப (ரஹ)  நசரலவரரகள 
'(�சசயமரக இநதக கபற�லரககம நம_&ரனர இலயரஸ (ரஹ)  அவரகள தனகக 
அல&ரஹவ�ன பறதத�லரநத இறஙகம ஒள�ய�ரனத தமத ச
டரகளகக அவரவர 
தர
ககரவ�ன ம
த நகரணட பறற  (மப�கரககலகறப பஙக ரவததக நகரடபபரரகள' எனற 
கற�னரரகள. (தபலக ஜமரஅத எனம நல 63-65)

மரறவரன ஞரனதரத மன�தனம அற�ய&ரமர?

அல&ரஹ கறக�னறரன... 
(ப�லய நசரலலஙகள.  அல&ரஹரவத தவ�ர வரனதத�ல&ர பம�ய�ல&ர உளள எவரலம 
மரறவரன வ�டயஙகரள அற�ய மரடடரரகள. (அந (மல 65) 
 
(ப�லய கறஙகள..  எனகக மரறவரன வ�டயஙகள நதர�யநமனற�ரநதரல எனகக (னரம 
பயபபரவகரள மரதத�லம நசயத நகரணடரநத�ரபலபன.  எவவ�த த
ஙககளம எனகக 
ஏறபடடரககரத. (அல அனபரல 188 )

இவறரறக கவனதத�ல ரவததக நகரணட ப�னவரம நபர�யரரகள பறற�ய த�க�லடடம 



சமபவஙகரளயம வரச�யஙகள.

1-  தரன மரண�ககம ல(ரதரத மனகடடலய நசரனன நபர�யரரகள  .  

யஃகப அஸஸனஸய நசரனனதரக ஜககர�யர நம_&ரனர நசரலக�னறரரகள.
'எனத ச
டரகள�ல ஒரவர எனன�டதத�ல வநத (ரன (ரரள ளஹரககப ப�ன மரண�பலபன 
எனறரர.  மற(ரள ளஹர ல(ரமரனதம நசனற கஃபரரவத தவரப நசயதரர.  அதன ப�ன 
நசரனனத லபரனலற மரண�தத வ�டடரர. (ரலன அவரரக கள�பபரடட கபனம நசயலதன. 
கபறககள அவரர ரவதத லபரத கணகரளத த�றநத வ�டடரர.  (ரலனர ஆசசர�யததடன 
மரண�தததன ப�ன எபபட உய�ர நபறறரய?  எனறதம ஆம (ரன உய�ரடன தரன 
இரகக�னலறன அல&ரஹவ�ன ம
த கரதல ரவதத�ரககம எவரம மரண�பபத�லர& 
எனறரர. (ஸதககரவ�ன ச�றபப 657)

இத�ல எததரன அபததஙகள எனபரதப பரரபலபரம  .  

ரஷகககலக நதர�யரத ஞரனம ச�ஷயனககத நதர�நத�ரகக�னறத.  இவவரகய�ல இவர 
கரரவ ம�ஞச�ய ச
டன.  இவர மரணமரடநத ல(ரம (ரள லபரனறவறரறத தலலயமரக 
அற�நத ரவதத�ரநத�ரகக�னறரர.  அபபடயரனரல அல&ரஹ கரஆன�ல கறம ப�னவரம 
வசனம பறற�...             
    
எநதநவரர ஆதமரவம (ரரளகக எனன (டககநமன அற�யரத.  எநத ஆதமரவம 
எவவ�டதத�ல மரண�ககநமனறம அற�யரத அல&ரஹதரன (�சசயமரக அரனதரதயம 
அற�நதவனம ஞரனமளளவனமரகம.  (ஸ4ரர 34) எனற நசரலவத நபரயலயர ?  எரத 
(மபவத ??
 
இவர உய�லரரட இரநத�ரபப�ன தனரனப ப�றர கள�பபரடட தனத மரறவ�டஙகரளப 
பரரகக அனமத�தத�ரகக�னறரலர!  இவரகக நவடகம சட நசரறரண எதவம�லர&யர? 
நவடகம ஈமரன�ன ஒர பகத�நயன (ப�யவரகள நசரலலய�ரகக�னறரரகலள அபபடயரய�ன 
ஈமரன மழரமயறற இவர எபபட இரற ல(சரரக மடநதத.?
 
இவர உய�லரரடரகக�னறரர எனற அற�நத நகரணலட இவரத கர இவரரப 
பரததத�ரகக�னறரர.  இத பரரதரமரனநதரர நகரர&ககறறமரகம.  இஸ&ரம�யச 
சடடதத�ன பட இவரகக மரண தணடரன வ�த�கக லவணடலம? 

இத லபரனலற ஜககர�யயர நம_&ரனரவ�ன தரயம ச�ற�ய தநரதயம தரம மரண�ககம 
ல(ரதரதத தலலயமரகக கற�ததக கற�யதரகவம அலத ல(ரதத�ல நசரனனபட 
மரணமரடநததரகவம நசரலலம அத�சய (�கழசச�. பரரகக:  (வழரய�ப றமழரன 22)   

நம_&ரனர யஸ4பககம இனஆமல ஹஸன இரவரககம�ரடய�ல (டநத உரரயரடல  ..  

யஸ4ப :  (ரன என கடரமரயச நசயத மடதத வ�டலடன  இன� (ரன உ&க�லரகக 
லவணடய அவச�யம�லர&. 

இனஆம:  அபபடயல&.  (
ஙகள நசயய லவணடய (�ரறய லவர&கள 
பரகக�ய�ரகக�னறனலவ.

யஸ4ப: எனகக எததரன வயத நதர�யமர? 

இனஆம: (ரபபதத�நயடட வயத.



யஸ4ப: இநத வயத லபரதம.

இனஆம: இலர&ய�லர&.   உ&க�கக (
ர நசயய லவணடய லசரவகள (�ரறயலவ 
இரகக�னறன. 

யஸ4ப: 48 வரடஙகள லசரவ நசயதத லபரதரதர?  

இனஆம: எதறகரக இபபடப லபசக�னற
ரகள.  மரணம எனபத எபலபரதம வரக கடயலத. 
அரத வ�டடம யரரம தபப�கக மடயரத.  ஆனரல (
ஙகள இனனம (�ரறய நசயய 
லவணடய வ�சயஙகள இரகக�னறனலவ.

யஸ4ப: (ல&த (
ஙகள உஙகளககள மஸ4ரரச நசயத (ரன எவவளவ கர&ம இரநத 
எனத பண�கரளச நசயத மடகக லவணடநமனற நசரலலஙகள எனறதம இத�ல 
மஸ4ரரப பணண எனன லதரவய�ரகக�னறத.  அஜல மடநதரல மறரமககக நசல& 
லவணடயததரன எனறரர.

யஸ4ப:   அபபடயரய�ன எனகக 48  வயத லபரதம.  (ரன எனத த�டடதரத மடதத 
வ�டலடன.  ம
தமளளரத இரபபவரகள பரரததக நகரளளடடம.  (ரன இரகக லவணடய 
அவச�யம�லர& எனறரர.  உணரமதரன அனரறகக அடதத (ரலள அவரகள 
இரறயடநயயத� வ�டடரரகள. இனனர லல&ரஹ�.

இபபட தரன மரண�ககம தரணம ஒரவரககத நதர�நத�ரநதரல மரறவரன ஞரனம 
அல&ரஹவகக மரதத�ரலம இரகக�னறத எனபத�ல எனன அரததம இரகக�னறத.  இபபட 
அற�ய மடயமரய�ன கர&ம மழதம ஒரவன பரவஞ நசயத வ�டட இறத�ய�ல தரன 
மரண�கக மன தவபரச நசயத நகரணடரல லபரதநமன ஒவநவரரவரம (�ரனததரல இநத 
ஷர
அத சடடஙகள�ன (�ர& எனனலவர?.  இவவரநறல&ரம இவரகள கறவதன உள 
ல(ரககம யரநதன�ல தமரம சரதரரண மககரள வ�ட ஒர பட உயரதத� யரரககம நதர�யரத 
ச�& வ�டயஙகள தமககத நதர�யம எனபதரக பரமரரகரள (மபரவதத ஒரவ�த 
கரபகத�ரய உரவரககவலதயனற� லவநறனன இரககமடயம?.

தபலக நபர�யரரகள�ன மறறம ச�& மரரகக வ�லரரதக  கரததககள.

கஃபரரவப பறற�...
மரண�ததவரகள பறற�...

தர
ககரககள பறற�...
ரபஅத நசயவத பறற�...
ஜ�ஹரத நசயவத பறற�...

 
இவவரற எததரனலயர வ�டயஙகள�ல தபலக நபர�யரரகள ஷர
ஆவகக மரணபடம 
வ�டயஙகள ஆய�ரககணகக�ல உளளன. மடநதளவ அரவ பறற� வ�ளகக மயறச�கக�னலறன.

                                    இரணடரம (மபர.

நதரழரக  .  

இஸ&ரதத�ன அடபபரட வ�டயஙகள�ல இரணடரவத இடதரத வக�பபத 
நதரழரகயரகம.  நதரழரகரய வ�டடவன மஸலமரக இரகக மடயரத.  நதரழரகய�ன 
மகக�யததவம ச�றபப அதரன வ�டவதரல ஏறபடம இனனலகள பறற�நயல&ரம அல 
கரஆன�லம (ப�நமரழ�ய�லம அத�க இடஙகள�ல வ�பர�ததக கறபபடடளளன. 



தபலக ஜமரஅதரதப நபரறததவரரககம அவரகள�ன தஃலம நதரகபபரன அமலகள�ன 
ச�றபப�ல நதரழரகககரக ஒர பகத�லய ஒதககபபடடளளத.  அத�ல& நதரழரகய�ன 
அவச�யம,  அதன ச�றபபகள,  நதரழரகரய வ�டடவரகளககர�ய தணடரணகள 
பறற�நயல&ரம வ�ளககமரகக கறபபடடளளன.  இரதநயல&ரம எவரம கரற கற 
லவணடயத�லர&.

தஃலம நதரகபப பததகதத�ன வடவரமபலப வ�தத�யரசமரனத த�டடம�டட இதரன 
ஜககர�யயர நம_&ரனர ம�கக வ�யகம வகதத தமத மரரகக வ�லரரதக கரததககள 
பரமரரகளகக இ&கவ�ல பர�நத வ�டரதபட த�டடம�டட  வகதத�ரகக�னறரரகள.  அரதத 
தம�ழ�ல தநத (�ஜரமதத
ன அரதவ�ட லமல& நசனற நம_&ரனர கற�ய மரரகக வ�லரரதக 
கரததககரள இ&கவ�ல பர�யரத வரகய�ல இ&கக�ய (யமபட இர&மரற கரயரக 
ஆஙகரஙலக பகதத�ய�ரகக�னறரரகள.  ஆரமபதத�ல அலகரஆன வசனஙகரள அரப�ய�ல 
லபரடட அதன அரதததரதயம தரவரரகள.  இதன ப�ன ஆதரரபபரவமரன (ப� நமரழ�கள 
ச�&ரதக கற� வ�டயததகக வலவடடவரரகள.  இதனரல வரககரகள கவரபபடட 
ஆரவததடன நதரடரநத படகக மறபடவரரகள.  அதன ப�ன ச�& ப&வனமரன 
ஹத
ஸகள�ன வ�ளககஙகள வரம. ப�னனர பரனயபபடட மகவர�ய�ல&ரத ச�& வ�டயஙகள 
'ஒர ஹத
ஸல வரவதரவத;  ஒர அற�வ�பப�ல நசரல&பபடடளளதரவத'  எனம நபயர�ல 
இடம நபறம.  அதனப�னனர நபர�யரரகள�ன வர&ரற எனம நபயர�ல பலலவற வ�தமரன 
லபரலககரதகளம (டககரத கறபரனச சமபவஙகளம சரகசச நசயலகளரகச 
ச�ததர�ககபபடட (வரசக கரதகளகக உரமடடவத லபரல அசநத லபரன மககளகக 
உறசரகப பரனமரக ஊடடபபடம.  ஏமரநத பழக�பலபரன எம சமதரயம அரவ 
அரனததலம இஸ&ரமதரன எனற எணண�த நதரர&தத வ�டம இததரன தஃலரமப 
பறற�ய சரககம.

வ�ர�வரகக கறவதரய�ன  ...  
தபலக சலகரதரரகள மககரளத நதரழரககக அரழகக�னறரரகள எனபரத எவரம மறகக 
மடயரத.  ஏநனன�ல எனகலக தபலகக�ல ப&தடரவகள (
ணட வகதககள�ல 
நவள�கக�ளமப�சநசனற அனபவமணட.  இவரகளத மயறச�யரல ப&ர 
நதரழரகயரளரகளரக ஆனரதயம ப& பரழரடநத பளள�கள எழசச� நபறறரதயம கட 
மறகக மடயரத.  அரவநயல&ரம இதனரல க�ரடககம (னரமகள.  அலத லபரல 
இத�லளள பரதகஙகரளயம கவன�ககததரலன லவணடம.  ஒர மன�தன ஐலவரள நதரழக 
கடயவனரக இரகக�னறரன எனபதறகரக அவன நசயக�னற ஏரனய தவறகள எரதயம 
கணட நகரளளரமல வ�டட வ�டமடயமர?  மடயரததரலன!  அபபடயரனரல இபலபரத 
இஙக நதரழரக வ�டயதத�ல தபலக மககள�டதத�லளள தவறகரளயம நசரல&ததரலன 
லவணடம.  அத தரலன (
த�?  எனலவ தபலக சலகரதரரகளரய�னம ஏரனய நபரத 
சலகரதரரகளரய�னம சர� ப�னவரம கறறசசரடடககரளச நசவ�மடஙகள.  அவதரன�யஙகள 
ப�ன அத சர�தரனர?  என ச�நத�யஙகள.  த
ரபபக கறவத உஙகள ரககள�ல. 
அல&ரஹவககப பயநத (ரரள மறரமய�ல அவன எமரம வ�சரர�பபரன எனபரத 
உளமனத�ல (�றதத� வரச�யஙகள.  சர�யரய�ன அரத ஏறறகநகரணட உஙகள மடரவ 
மரறறவரதத தவ�ர லவற வழ�ய�லர&.  ப�டவரததரத வ�டஙகள.  அதனரல மறரமய�ல 
எமகக எவவ�த ப&னம ஏறபடப லபரவதம�லர&.  அல&ரஹ (ரரள மறரமய�ல எமரம 
வ�சரர�ககம லபரத கரஆன நசரனனபட வரழநதரயர?  (ப�கள�ன வழ�கரடடலகள�னபட 
வரழநதரயர?  எனலற வ�சரர�பபரன.  (
 அநத ஜமரஅதரத ஆதர�ததரயர?  இநத 
இயககததககரகப பரடபடடரயர?  எனநறல&ரம லகடகப லபரவத�லர&.  ஒர அரமபரப 
ஒரவர ஆதர�பபதம பறககண�பபதம அவரவர தன�பபடட வ�ரபபதரதப நபரறததத. 
ஆனரல (ப� வழ�ரய ஒவநவரரவரம ஆதர�தலத ஆகலவணடம.  அதனபடலய வரழநதரக 
லவணடம. இல&ரவ�டடரல நசலலம�டம (ரகநதரன.
          
இபலபரத வ�டயததகக வரலவரம.
 



மரறபபரட : 1. தபலக நபர�யரரகளம மதஹப நவற�யம  ...?  

மஸலமகள�ல மதத�ய�ல (ரனக மதஹபகரளப ப�னபறறலவரர�ன எணண�கரக கண�சமரக 
இரநதரலம அரனதத அற�ஞரகளலம (ப�வழ�கக மரறறமரக மதஹபச சடடஙகள 
அரமயமலபரத (ப� வழ�பபடலய (டகக லவணடநமனற மடவ�லளளனர.  அதலவ 
சர�யரனதமரகம.  (ரனப மதஹபகள எனபத அநத (ரனக இமரமகளம த�டடம�டட 
உரவரகக� வ�டட இரதததரன மககள ப�னபறற லவணடநமனற எணணதத�ல நசயததனற. 
மரறரக அவரகள வழஙக�ய த
ரபபககள கரததககள லபரனறன.  கர&பலபரகக�ல மககளரல 
ப�னபறறபபடட வநததரல ஏலதசரசயரக உரவரனலத மதஹபகளரகம.  அபலபரதம கட 
அநத இமரமகள தரம கற�ய கரததககளம த
ரபபககளம (ப�வழ�கக மரறறமரக இரபப�ன 
தமத கரதரதத தகக�நயற�நத வ�டட (ப�வழ�பபட அமலச நசயயமரற 
கடடரளய�டடளளரரகள.

இமரம ஷரப� அவரகள கறக�னறரரகள...
எமம�ல ஒரவர (ப� (ஸல) அவரகள�ன ஹத
ஸ4கக மரறறமரகச நசரனனரல அரத யரரலம  
எடததச நசயறபடததக கடரத எனபலத எனத கரததரகம.  எநத ஒர அற�ஞரககம  
ஆதரரப பரவமரன ஹத
ஸ4கக மரறறமரகப லபசம உர�ரம க�ரடயரத. (நல :  ர�ஸர&ர 
219 ம பககம)

எஙகளரடய லபசசககரள மரதத�ரம ஆதரரமரகக நகரணட (ரஙகள எஙக�ரநத  
(எனனஆதரரதத�ன அடபபரடய�ல)  நசரனலனரம என அற�யரமல த
ரபப  வழஙகவத  
யரரககம கடரத என இமரம அபஹன
பர,  மரலக ஷரப�,  அஹமத ஆக�ய (ரலவரலம 
கற�யளளரரகள. (நல : அல இனத�கரஃ 145 பககம).
 
(ரன ஒர வ�டயதரதச நசரலலய�ரநதரல அதரன அல&ரஹவ�ன லவததலதரடம 
(ப�யவரகள�ன ஸ4னனதலதரடம உரச�ப பரரஙகள.  அவவ�ரணடககம மரறறமரக என 
நசரல இரநதரல என நசரலர&ச சவறற�ல தகக� வச� வ�டஙகள.  எனற (ரனக 
இமரமகளம கற�யளளரரகள.  ((வவ�ய�ன அல மஜமஃ 1-63)

இமரம அபஹன
பர (ரஹ)  அவரகள மரரககதத
ரபப வழஙக�வ�டட இவவரற 
கறவரரகளரம;  இததரன எனனரடய அற�வகக எடடய வ�ளககம.  இரதவ�டத 
நதள�வரன வ�ளககம யரரககம க�ரடததரல அவர அரதப ப�னபறறவததரன சர�யரனத. 
(தனபஹ4ல கரப�லன மனனரர)

அத மரதத�ரமல& இவரகளககப ப�னவநத எவவளலவர இமரமகள தரன ஒர கற�பப�டட 
மதஹபரடய இமரமகளரக கண�ககபபடடரலம கட எததரனலயர வ�டயஙகள�ல 
மதஹபரவப ப�னபறறவத கடடரயம�லர& என வலயறதத�யளளரதப பரரகக&ரம.

ஹனப� மதஹப�ன லமரதயரக�ய மல&ர அலகரர� அவரகள நசரலக�னறரரகள.  'இநத 
சமதரயதத�ல யரரம ஹனப�யரகலவர,  மரலககரகலவர ஷரப�யரகலவர,  ஹனபலயரகலவர 
இரகக லவணடநமனபத அவச�யம�லர&.  (ரனக இமரமகளம அற�ஞரகளதரன எனலவ 
யரர ஒர அற�ஞரரப ப�னநதரடரக�னறரலரர அவர (�மமத�யரக இரறவரனச சநத�பபரர 
எனற நசரல&பபடக�னறத. ஆனரல பரவ வயரதயரடநத ஒவநவரரவரம (ப�மரரகள�ன 
தர&வரரன மஹமமத (ப� அவரகரளப ப�னபறறமரலற கடடரளய�டபபடடளளனர. 
அவரகள தரன ப�னபறறபபடலவணடய இமரம ஆவரரகள.

ஹனப� மதஹப லமரதயரன அபதல ஹக த�ஹ&வ� அவரகள கறம லபரத 'ப�னபறறபபட 
லவணடய ஒலர இமரம மஹமமத (ப�யவரகள மடடலம.   அவரகள அல&ரதவரகரளப 
ப�னபறறவத அற�வககப நபரரநதரத.  இததரன ஆரமபக கர& (லல&ரரகள 
கரடபப�டதத (ல& மரறயரகம.  அல&ரஹ (மரமயம அவரகளடன லசரபபரனரக! 



(ஷரஹ-ஸஸரரததல மஸதக
ம.)

இத இபபடய�ரகக தபலக ஜமரஅதத�ன நபர�யரரகரள எடததக நகரணடரல அவரகள 
த
ன எனபத அல&ரஹவ�ன கடடரளயம (ப�யவரகள�ன வரழகரக வழ�மரறயமரகம 
எனற நசரலலக நகரளக�னறரரகள.  ஆனரல ஹனப� மதஹப�ல உளள சடடஙகரள 
அசசரம ப�சகரமல ப�னபறறவத�ல ரபதத�யகரரததனமரக இரபபரத அவதரன�கக 
மடக�னறத.  அவவரற நசயவத கடரம எனற பக�ரஙகமரகலவ ப�ரகடனப 
படததக�னறவரகள இவரகள. (ப� வழ� எகலகட நகடடரவத லபரகடடம. ஹனப� மதஹலப 
எமத வழ� எனம வரகய�ல அவரகள�ன நசயறபரடகள இரபபரத (னறரகலவ (ரம 
அவதரன�கக&ரம.   ஏரனய மதஹபரவச சரரநத தபலக நதரணடரகள ஹனப� 
மதஹரபததரன ப�னபறற லவணடநமனற இவரகள நவள�பபரடயரக 
வலயததவத�லர&.  இரநதரலம இவரகள�டம பரடம நபறற மரளச ச&ரவகக 
உறபடததபபடட கரரககனகளம கர&பலபரகக�ல இவரகரளப ப�னபறற� அவரகள 
நசயவரதப லபரனலற நசயவரதயம, இனனம ச�&ர இலத ப�டவரததரத தமத மதஹபரன 
ஷரப� மதஹப எனம லபர�ல ஊர வழகக�ல உளள நம_டடக அனஷடடரனஙகரள பகத�ப 
பரவசததடன நசயத வரவரதயம கரணக கடயதரக இரகக�னறத.  சரககமரசச 
நசரலவதரய�ன இனரறய டலல மரககஸன தபலக நபர�யரரகள ஹனப� மதஹரபக 
கணமடததனமரகப ப�னபறறக�னறனர.  இவரகள ல(ரவழ� கரடடவரரகள எனற 
இவரகரள (மப� தபலகக�ல தமரம இரணததக நகரணட அபபரவ� கரரககனகள 
(ப�வழ�ரயப ப�னபறறக�னலறரம எனற எணண�கநகரணட டலல மரககஸ 
நபர�யரரகரளயம,  டரரவ�ங மரககஸ நபர�யரரகரளயம ப�ன பறறக�னறரரகள. 
இரவரலம (ப�வழ�ரயத தகக� வச� வ�டடரரகள.

(ப�கள (ரயகம மஹமமத (ஸல)  அவரகள கற�யளளரரகள;  '(ரன எவவரற நதரழவரத 
(
ஙகள கணடரகலளர அவவரலற (
ஙகளம நதரழஙகள. ஆதரரம (பகரர� 595)

ஆனரல தபலக நபர�யரரகள இனற வரரககம ஹனப� மதஹப�ன ம
த நகரணடளள 
ஒரவரக நவற�யரல நதரழரக வ�டயதத�ல எநதரனலயர மஸரய�லகள�ல - தம அமமதஹப 
(ப�வழ�கக மரறறமரக இரநதம ஹத
ரஸத தகக�நயற�நத வ�;டட மதஹப�ன 
படயல&லவர நதரழக�னறனர. உதரரணததகக ச�& உணரமகள ...

1- நதரழரகககப ப�ன ஓதபபடம கடட தஆ (ப�யவரகள நசரலலததரரத ப�தஅததரகம. 
ஹனப� தபலக நபர�யரரகள இரதச நசயவத�லர&.  (ப�வழ�கக மரறரனத எனபதறகரக 
அல&.  தமத மதஹப�ல இலர& எனபதனரலதரன.  (ப� வழ�ய�ல இலர& 
எனபதறகரகததரன இவரகள நசயயரத�ரகக�னறரரகள எனற ரவததக நகரணடரல ஷரப� 
மதஹப தபலக வரத�கள கடட தஆ ஓதமலபரத இவரகளம லசரநத ஜரலரர 
லபரடவரரகளர?  ஆனரல லபரடக�னறரரகலள.  ஆக நமரதததத�ல (ப�வழ�பபட (டபபத�ல 
இரசரரரரககம ப�டபப�லர&.  ஒர ச�& உளளர தபலக மரககஸகள�ன நபரறபபதரர�கள 
டலல மரகஸல (டபபத லபரலதரன இஙகம (ரடநபற லவணடம எனபதறகரக கடட 
தஆரவ வ�டலவணடநமன அடமப�டதத சமபவஙகளம உணட.  எனலவ யரர எநத 
மதஹரப,  எநத வழ�நகடட இயககதரதச லசரநலதரரரக இரபப�னம தபலக ஜமரஅத 
அவரகரள ஏறறக நகரளளம.  அவரகள�டம இரககம எரதயம பறற� அ&டடக 
நகரளளரத.

எனத ஊர�ல உளள தபலக மரககஸல ஜ4ரமரரத பயரன (ரடநபறறக நகரணடரககம 
லபரத இஷரத நதரழரககக ஏரனய பளள�கள�ல அதரன நசரல&பபடமலபரத 
மரககஸலம அதரன நசரலவதர அல&த பயரரனத நதரடர&ரமர?  எனம சரசரச ஒனற 
ஏறபடடத. இத பறற� (ப�வழ�ய�ல ஸ4னனரவ�ல த
ரவ இரநதம கட, 100 ககம லமறபடட 
உ&மரககள ஊர�ல இரநதம கட, உ&மரககள ஒனற�யலம அவவர�ல இரநதம கட, பளள� 
வரயலகள மஸலம (�றவனஙகள�ன சமலமளனம இரநதமகட இரவ அரனதரதயம 



பறககண�தத வ�டட இவவ�டயதரத நகரழமப நபர�ய மரககஸன கவனததகக எடததச 
நசனற அஙக�ரநத டலல மரககஸ4கக அனபபபபடலட மடவ நபறபபடடத. ஏறகனலவ 
ப& உ&மரககள நசரனன மடவதரன அத.  இத எரதக கரடடக�னறத?  இவரகளகக 
டலல தபலக நபர�யரரகள ம
த ஏறபடட கரபகத�யம,  தன� மன�த வழ�பரடம (ப� 
வழ�ரயயம மறககச நசயத -  தரன சரரநத�ரநத மதஹரபயம மறககச நசயத கரவழ� 
(டககம கரடரகளரகக� வ�டடலத.

2- (ப�வழ�தரன (மவழ�நயன ஒனறமற�யரத அபபரவ� தபலக நதரணடரகள கற�கநகரணட 
த�ர�க�னறரரகள.  ஆனரல இவரகள�ன தர&வரரன ஜககர�யயர நம_&ரனர தபலக 
அரமபப வஹரப�ஸ அரமபப எனலறரரகக மறபபரக எனன கறக�னறரர எனற 
பரரஙகள... 

(ரஙகள வஹஹரப�களல&.  'வஹஹரப�கள எனபபடலவரர ஹனபல மதஹரபப 
ப�னபறறவதரகக கற�க நகரணடரலம அநத மதஹப�ல ஏதரவத ஒனரற ஹத
ஸ4கக 
மரறறநமன அவரகள கரத�னரல உடலன மதஹரப வ�டட வ�டவரரகள.  ஆனரல தபலக 
நபர�யரரகளரன லதவபநத ஆலமகலளர இமரம அபஹன
பர அவரகரளப 
ப�னபறறக�னறவரகள ஹனப� மதஹபபபட (டபபவரகள.  அவவரற ப�னபறறவத வரஜ�ப 
எனற கறக�னறவரகள. (தபலக பறற�ய கறறசசரடடககளம பத�லகளம  ப:176)

(ப�வழ�லய த
ன எனற இவரகள�ன கறற உணரமயரய�ன லமறபட ஜககர�யர 
நம_&ரனரவ�ன வரகக ம&தத�ன கத� எனன??? ச�நத�பலபரமரக.

3- நதரழரகககரக அதரன நசரலலம லபரத ஒவநவரர  வரசகஙகரளயம இரமரற 
நசரலலமபடயம இகரமதத�ன லபரத ஒவநவரர தடரவ நசரலலம படயம (ப�யவரகள 
கடடரளய�டடளளரரகள. 
ஆதரரம: (பகரர� 167)

இதறக மரறறமரக தபலக மரககஸகநளனன?  ஏரனய ஹனப� தபலக கரரககனகள�ன 
மஸஜ�தகள�லம ஹனப� மதஹப�னபட இரதடரவகள அதரரனப லபரனலற இகரமததம 
நசரல&பபடக�னறத.  ஷரப� மதஹப பளள�களகக இவரகள வநதரல -  அஙக தமத 
மதஹப�ன பட அஙக (டகக மறபடடரல -  மதஹப நவற�ரய நவள�பபடதத�னரல சரசரச 
ஏறபடட ஷரப�ய�கள தபலக வகத�ல க�ளமபவத தரடபபட&ரம எனற அசசததரல 
நபர�யரரகலள அநதநத இடஙகள�ல எபபடத நதரழக�னறரரகலளர அபபடலய நதரழத 
நகரளளஙகள எனற கரரககனகளகக அற�வரர வழஙகக�னறனர. 

எனலவ இவரகரளப ப�டததளள மதஹப நவற� ஸgனனரரவக கணநடல&ரம (
ஙகரத. 
மரறரக தம இயககதத�ன எணண�கரக பரத�ககபபட&ரம எனமலபரத அவரவர மதஹபபட 
நசயய&ரம என சலரகயள�ககபபடம.  எனலவ தம மதஹப ம
த இவரகளககளள 
(மப�கரக கட (ப�ய�ன ஸ4னனரவ�ன ம
த க�ரடயரத எனபலத உணரம. 

4-அலத லபரனற நதரழரகய�ல பரதத�ஹர ஸ4ரரவககபப�ன சததம�டட ஆம
ன கறவத 
(ப� வழ�யரகம.

உஙகளககத நதரழரக (டததம இமரம ஆம
ன கற�னரல (
ஙகளம ஆம
ன கறஙகள. 
ஏநனன�ல எவர�ன ஆம
ன ம&கககள�ன ஆம
னகக ல(ரபடக�னறலதர அவரத மனரனய 
பரவஙகள மனன�ககபபடட வ�டக�னறன என (ப�யவரகள கற�யளளரரகள. (பகரர� 
மஸலம 738)

ஹனப� மதஹபககரரரகள இவவரற சததம�டட ஆம
ன நசரலவத�லர&.  இலத மதஹப�ன 
அடபபரடய�ரனலய தபலக நபர�யரரகளம தமத டலல,  டரரவ�ந மரகஸகள�ல 



அமலபபடததக�னறரரகள.

5-இவவரலற மஃர�பரடய அதரனககபப�னனர இரணட ரகஅத ஸ4னனதத 
வ�ரமப�யவரகள நதரழத நகரளள (ப�யவரகள அனமத�ததளளனர. ஹனப� மதஹப�ல இத 
க�ரடயரத.  ஆகலவ தபலக நபர�யரரகள�டமம க�ரடயரத.  இவவரலற ரகககபப�ன 
ரககரள உயரததவத (ப�வழ�யரகம ஹனப�கள�டம அத இல&ரததரல தபலக 
நபர�யரரகள�டமம இலர&.

இரவநயல&ரம உதரரணததககததரன.  இத லபரனற எததரனலயர ஸ4னனரவகக 
எத�ரரன மதஹப சடடஙகளகக தபலக நபர�யரரகள கடடபபடட ஸ4னனரரவ வ�ட 
மதஹலப நபர�நதன வரழநத நகரணடரகக�னறனர. அவவரற கறறம நகரடகக�னறனர. 

இததரனயம நசயத நகரணட அச&ரன (ப�கள�ன வரழகரகரயக கரடபப�டபபத�ல தரன 
தனயர ஆக�ரர இரணடன நவறற�யம�ரகக�னறத எனற சஙகதவம நசயக�னறனர.

மரறபபரட : 2 நதரழரகய�ன ச�றபபம  ...   தஃலம நதரகபபம  ...  

நதரழரகயரனத இஸ&ரதத�ன இரணடரவத தணரகம.  இரத வ�டடவனககம 
இஸ&ரததககம இரடய�ல எவவ�த நதரடரபம�லர& எனபதம (ப�நமரழ�யரகம.  தபலக 
தஃலம நதரகபப�ல நதரழரகககரக ஒர தன�ப பகத�லய ஒதககபபடடளளத.  இத�ல 
நதரழரகய�ன ச�றபபகள,  அதனரல க�ரடககம (னரமகள,  வ�டவதரல ஏறபடம 
தணடரணகள பறற�நயல&ரம வ�&ரவரர�யரக வ�ளககமரகக கறபபடடளளன.  இரத 
எவரம மறகக மடயரத.  ஆனரல (ப�யவரகள நதரழரகய�ன ச�றபபகரளக கற�யத 
லபர&,  நதரழரதவரகளககர�ய தணடரணகள பறற�க கற�யத லபர&,  எவவரற 
நதரழலவணடநமனவம கற�னரரகளர இலர&யர?  அபபடயரய�ன (ப� வழ�பபட நதரழம 
மரறலயர, நதரழரகய�ன சடடத�டடங கலளர ஏன தபலகக�ல லபரத�ககபபடவத�லர&?.

உதரரணமரக ஒர பரடசரர&ய�ல கமயடடர கலவ�ய�ன ச�றபப அதன மகக�யததவம பறற� 
மரதத�ரம லபரத�ககபபடக�னறத. கமயடடரக கலவ� லபரத�ககபபடவத�லர&. இந(�ர&ய�ல 
இநதக கலவ�யரல மரணவரகளககக க�ரடககம பயன யரத?  பசச�யம தரன ம�சசம. 
இததரன இனற தபலகக�லம (டநத நகரணடரகக�னறத.  (ப� வழ�பபட நதரழம மரற 
பறற� அதன சடடத�டடஙகள பறற�, நதரழரகய�ல ஓத லவணடயரவ,  வழ, நதரழரகய�ன 
பரழ ஷரதத,  சனனததககள,  நதரழரகரய மற�பபரவகள பறற�நயல&ரம ஏரரளமரன 
ஹத
ஸகளம சடடத�டடஙகளம உளளன.  இரவ தஃலம நதரகபப�ல மரநதகலகனம 
உணடர?.  இலர& தபலக மகக�யஸததரகளகலகனம நதர�யமர?  அவரகளரவத 40  (ரள 
உடல நபரரள,  நதரழ�ர&த த�யரகம நசயத தபலகக�ல நவள�க க�ளமபம அபபரவ�க 
கரரககனகளகக அனறரட மஸ4ரரவ�ல ஒர ல(ரம ஒதகக�க கறறக 
நகரடகக�னறரரகளர?  ஓவநவரர (ரளம தஃலம வரச�கக 6-7  மண�ல(ரஙகள 
ஒதககபபடக�னறலத.  (ப�யவரகள நசரலலததநத சடடத�டடஙகள பறற�க கறப�கக 
அரரமண� ல(ரமரவத ஒதககபபடக�னறதர?  இலர&லய?  அனப�ன கரரககனகலள! 
(
ஙகள எவவளவ தடரவகள வகத�ல நவள�க க�ளமப�யளள
ரகள.  மரரகக சடடத�டடஙகள 
பறற� எநதளவகக (
ஙகள தபலகக�ல நசனற கறறக நகரணடரகள எனற உஙகள 
இதயதத�ல ரக ரவததச நசரலலஙகள. 

இத பறற� அவரகள�டம வ�னவ�னரல தயரரரக ஒர பத�ல ரவதத�ரகக�னறரரகள. 
'பழரய�லகரளப பறற� தஃலம பததகதத�ல படபபத,  மஸரய�லகரள (சடடஙகரள)  ஆலம 
உ&மரககரள அணக� கரலமடதத ஹத�யயரககரளக நகரடததப படததக நகரளவத' 
இததரன பத�ல.  சர� 40  (ரள 4  மரதம எனநறல&ரம (
ணட கர&ஙகள நதரழ�ல தரற, 
உதத�லயரகம நபரறபபககரளத தறநத மககள நவள�கக�ளமப�ச நசலக�னறரரகள. 



இத�&ரவத நதரழரக பறற�ய இனனம மரரகக சமபததபபடட எநத (�கழசச�யரவத 
இடமநபறக�னறதர?  அஙகம அலத தஃலம அலத அமலகள�ன ச�றபப,  சலததப லபரனரல 
உசரரபடதத ஹஜஜ�ன ச�றபப ஸதககரவ�ன ச�றபப எனம நபயர�ல இர (ரவலகள. இத�ல& 
தபபற�யம கரதகளம,  நமயச�லரகக ரவககம கரதகளம தரரரளமரக எவவ�த 
மகவர�யம�ல&ரத அவ�ழதத வ�டபபடக�னறன. 

இநதப நபரனனரன ல(ரதரத மரரகக நதரழரக வ�டயஙகரளக கறப�பபத�ல 
நச&வ�ட&ரலம எனற நசரலலப பரரஙகள. அதறகம ஒர  நரடலமட பத�ல 'ஆற (மபரகக 
அபபரல லபசவத உஸ4லகக மரறறமரனத.  அரதப நபர�யரரகள அனமத�பபத�லர&. 
கணட கணட நம_&வ�மரரகள�டநமல&ரம மரரககம கறகக கடரத.  லபணத&ரன,  இநத 
ஹககரன லவர&ய�ல ஊற�யவரகள�டதத�ல&லய மரரககம படகக லவணடநமனற தததவம 
லபசவரரகள. அவரகள�டமரவத லகடடப படகக�னறரரகளர எனறரல அதவம இலர&.  

இனரறகக ஒவநவரர ஊர க�ரரமஙகள�லம கட 4 மரதஙகள ஒரவரடம வகத 
மடததவரகள கட உணட.  இவரகள�டம எநதளவ மரரகக வ�டயஙகரளத லதடப 
படததளள
ரகள, நதரழரக தஆககள, அதன சடடஙகள, இனனம நதரழரக பறற�த நதர�ய 
லவணடய நறறக கணககரன சடடஙகள உளளனலவ!!  இவறற�ல ச�ற�தளவரவத 
நதர�யமர?  எனற வ�சரர�ததப பரரஙகள.  அபபட ஒர ச�&ரககத நதர�நத�ரநதரலம அத 
அவரத தன�பபடட மயறச�யரல -  ஏரனய இஸ&ரம�ய நலகரளப படதததரல கறற 
வ�டயஙகளரகததரன இரககம.  இரத (
ஙகள ஏறகத தயஙக�னரல (
ஙகலள பதத தபலக 
கரரககனகரள அரழதத அவரகள�டதத�ல ச�& நதரழரகய�ன சடடஙகரளக 
லகடடபபரரஙகள எததரன லபர சர�யரன பத�ல நசரலக�னறரரகள எனற பரரஙகள. 

தபலக நபர�யரரகள மரரகக சடடத�டடஙகரளப பறற� தமத தபலக கரரககனகளகக 
கறறக நகரடககத தயஙகவத�லம ஒர உணரம மரறநத�ரகக�னறத.  அதரவத டலல 
நபர�யரரகள ஹத
ஸன அடபபரடய�லளள சடடஙகரள ஏறறக நகரளவத�லர&. 
அவரகளத ஹனப� மதஹப நலலளள சடடஙகலள இஸ&ரம எனறம அரதததரன 
ப�னபறறவத கடரமநயனறம கற� (ப�வழ�ச சடடஙகரள மடடமனற�,  ஏரனய மதஹபச 
சடடஙகரளயம பறககண�பபவரகள. எனலவ மரரகக சடடஙகள கறப�பபநதனறரல ஹனப� 
மதஹபப படதரன கறப�கக லவணடநமனபத�ல இவரகளகக நவற�.  ஆனரல ஏரனய 
மதஹபகரளச சரரநத கரரககனகள, தபலக உ&மரககள இதரன ஜ
ரண�கக மரடடரரகள. 
ஆகலவ இநத மதஹபச சடடப ப�ரசச�ரனயரல தபலகக�ன இயகக ஆதரவரளரகள�ன 
எணண�கரக அத�கர�பபத தரடபபட&ரம எனற கறக�ய சய(& எணணததரல&லய 
இவரகள ஆற (மபரகக அபபரல லபரய சடடத�டடஙகள லபரத�ககபபடவதறகத தரட 
வ�த�ததளளரரகள.  தமத இயககதரத வளரபபதறகரக இஸ&ரதத�ன ஆண�லவரரன மரரகக 
சடடஙகள மககளககப லபரயச லசரரமல தரட லவல லபரடடரகக�ககம இவரகளதரன 
(ப�யவரகரள ல(ச�பபவரகளர? (ப�வழ�பபட வரழபவரகளர? ச�நத�பபரகளரக.

மரறபபரட : -3 ஹத
ஸ லபரதரனயர  ,   கபஸர லபரதரனயர  ?  

(ப�கள (ரயகம மஹமமத (ஸல)  அவரகள எமமரனவரககம ஈர&க வழ�கரடடயரக 
வநதவரகள.  எமககத லதரவயரன எவவ�டயதரதயம அவரகள நசரலலத தரரமல 
வ�டடத�லர&.  எனலவ ஒர மஸலம எபபடதநதரழ லவணடம என அற�நத நகரளள 
வ�ரமப�னரல ஹத
ஸன ஒள�ய�ல எவவ�த சநலதகஙகளம ம
த�ய�ரககரத அளவககத நதடடத 
நதள�வரக அற�நத நகரளளம அளவகக நதரழம மரற, அதன ச�றபப, அரத மற�பபரவ, 
அதரன வ�டடரல க�ரடககம தணடரண இபபட ஏரரளமரன (ப�நமரழ�கள இரகக�னறன. 
ஆனரல தபலக தஃலம நதரகபரப எடததக நகரளளஙகள.  அத�ல நதரழரக பறற�ய 
பகத�ய�ன ஆரமபதத�ல மரதத�ரம ச�& அலகரஆன வசனஙகளம ச�& (ப� நமரழ�களம இடம 
நபறம அதறக அடதத கடடமரக 'ஒர ஹத
ஸல வரவதரவத....  '  ஒர அற�வ�பப�ல 
வரவதரவத...  '  எனற நபயர�ல ப&வனமரன மறறம இடடககடடபபடட நபரயயரன 



ஹத
ஸகள இடமநபறம. 

ஜககர�யயர நம_&ரனரலவர ஹத
ஸகர& லமரதயரக�றலற..  20-25  வரடஙகள பகரர� - 
மஸலம லபரனற ஹத
ஸ நறகள (டதத�யவரகளரய�றலற..  பகரர� மஸலம�ல நதரழரக 
பறற� ஹத
ஸகலள இலர&யர?  எனற உஙகளகக ஆசசர�யம ஏறபட&ரம.  உணரமதரன 
அத�ல வரம ஹத
ஸகரளநயல&ரம நசரனனரல மககள (ப�வழ�பபட நதரழ ஆரமப�தத 
வ�டவரரகலள ஹனப� -ஷரப� மதஹப�ன ஹத
ஸ4கக மரறறமரன சடடஙகரள அ&டச�யம 
நசயத வ�டவரரகலள.  அதன ப�னப எலல&ரரம (ப�களககததரன மத�பபள�பபரரகள. 
நபர�யரரகளகக மத�பபள�கக மரடடரரகலள!  (ப�வழ�ரயப படததக நகரடததரல 
இவரகளத த�ஸதத�யயரத தர�ககரவ�டம ரபஅத நசயய எவன வரபலபரக�னறரன.?? 
எனலவதரன தமத ல(ரககம (�ரறலவற லவணடநமனபதறகரகலவ ஆதரரபபரவமரன சடட 
சமபநதபபடட ஹத
ஸகரளக கறவரதத த�டடம�டடத தவ�ரததளளரரகள.  இவரகளத 
ல(ரககம பரமரரகரள ஹனப� ஷரப� மதஹபககளலளலய ரவததக நகரணட -  அரத 
வ�டட நவள�லயற வ�டரத இபரதத எனம லபரரரவய�ல&லய ஹத
ஸ எனம நபயர�ல&லய 
நபர�யரரகள�ன வர த
ர சரகசக கரதகரளக கற� நபர�யரரகள ம
த கறடடப பகத�ரய 
உணட பணண� ப�னனர த�ஸதத�யயரத தர
ககரவககள உளவரஙக�க நகரளவததரன 
இவரகளத அநதரஙக உள ல(ரககம. இரத (
ஙகள இபலபரத ஒபபகநகரளளர வ�டடரலம 
லபரகக லபரக ஏறறக நகரளவரகள. எனரனப லபரனற.

உதரரணததகக ச�& ப&வனமரன ஹத
ஸகள  ...  

1-  நதரழரகரயப லபண�த நதரழபவரகக 5  வ�த உபகரரமம வ�டபவரகக 15  வரக 
தணடரனயம ஹத
ஸல வரவதரக ச�&ர நசரலக�னறரரகள எனற இசசமபவம 
ஆரமப�கக�னறத. (அமலகள�ன ச�றபப பககம 50) (னரம தணடரணநயல&ரம மறரம 
பறற�ய வ�டயம.  அரதக கரஆன ஹத
ஸல இரநதரல மடடலம ஏறக மடயம. 
அபபடநயனறரல இநத 'ச�&ரகக' இவறரறச நசரலலக நகரடததத யரர?  
 
2- ஒர ஹத
ஸல வரவதரவத...  நதரழரகரயப லபணவதரல மஃர�பர எனம இரறஞரன 
ஒள� உணடரக�னறத.  (58 ம பககம) இநத ஹத
ஸ எஙக�ரகக�னறத.  அதன தரம எனன 
எனற எடததக கரடட மடயமர?

3- நதரழரகரய வ�டடவரனப பரரதத நசரரககம உனககரக (ரன�லர& எனககரக 
(
ய�லர&நயனறம,  (ரகம எனன�டம வநதவ�ட உனககரக (
 எனககரக (ரன எனறம 
கறம. பககம: 63

4- (ரகதத�ல '&ம&ம' எனம கரடணட அத�ல ஒடடகக கழததளள பரமபணட.  அதன (
ளம 
ஒர மரதம (டநத நசலலமளவகக இரககம.  நதரழரகரய வ�டலடரர அத�ல 
லபரடபபடவரரகள.  (ரகதத�ல ஜ4பபல ஹ4ஜன எனம ரமதரனம இரகக�னறத.  அத�ல 
லகரலவற கழரதய�ன அளவ நபர�ய லதள இரகக�னறத.  நதரழரகரய வ�டடவரகரள 
அத லவதரன நசயக�னறத என ஒர ஹத
ஸல வநதளளத.  (பககம 63  அலத அமலகள�ன 
ச�றபப)

இரவநயல&ரம மரறவரன வ�டயஙகளல&வர?  இபபடயரன நசயத�கரளச 
நசரலலமலபரத அவறற�ன (மபகத தனரமரய உறத� நசயவத அவச�யமல&வர? 
மககரளப பயமகரடட லவணடநமனபதறகரக (�ரனததரதநயல&ரம நசரலல வ�ட 
மடயமர? 

6- எவநனரரவன�ன மதல வரரதரதயம இறத� வரரதரதயம &ரய�&ரஹ இல&ல&ரஹ 
எனம கலமரவரக இரகக�னறலதர அவர ஆய�ரம வரடஙகளதரன வரழநத லபரத�லம தரன 
நசயத எநதப பரவதரதப பறற�யம வ�சரரரண நசயயபபட மரடடரர.  (தபலக தஃலம 



நதரகபப ப: 596) 

இதன அற�வ�பபரளர வர�ரசய�ல ப& களறபடகள இரநதம அவறரறநயல&ரம 
லவணடநமனலற ஜககர�யயர நம_&ரனர கணட நகரளளரமல பறககண�தத�ரகக�னறரர. 
இநத ஹத
ஸனபட கலமரச நசரனன ஒரவன எனனதரன கறறம நசயதரலம அதறக 
வ�சரரரணலயர தணடரணலயர இலர&நயன வ�ளஙகக�னறத.  இத தவறரகம. 
எனனதரன மஃம�னரக இரநதரலம அவன நசயத கறறதத�றகரக வ�சரர�ககபடரதவரர, 
அதறகரக தணடரன நபறரதவரர அல&த அரத அல&ரஹ மனன�ககரத வரர எவனம 
நசரரககம நசல& மடயரநதனறம,  கலமரரவ ஏறறக நகரணட &டசககணககரன 
பரவ�கள லவதரன நசயயபபடடதன ப�னனர (ரரக வ�டடம நவள�லயறறபபடவதரகவம 
பலலவற ஹத
ஸகள�ல வநதளளலத. 

7- யரர நவளள�கக�ழரம த�னதத�ல எணபத தடரவகள நதரழக�னறரலறர அவரத எணபத 
வரடததப பரவஙகள மனன�ககபபடம. பககம 721 இதவம ம�கபப&வனமரன ஹத
ஸரகம. 

8- ஜ4ரமரரத இரவ�ல பளள�ய�ல தஙகவரத ஆரவ மடடவதறகரக'  அல&ரஹவ�ன 
(ரடடதரத வ�ரமப� யரர ஒர(ரள பளள�ய�ல இஃத�கரப இரகக�னறரலறர அல&ரஹ 
அவரர மனற கனதக தரம (ரரக வ�டடம தரமரககவரன ஒவநவரர கனதககககம 
இரடபபடட தரம வரனம பம�கக இரடபபடட தரதரத வ�ட அத�கமரனதரகம எனற 
ஹத
ஸல உளளத'. என எழத� ரவதத�ரகக�னறரர. (அமலகள�ன ச�றபப பககம 466) 

இரதயம ப&வனமரனநதனற நதர�நத நகரணலட நம_&ரனர அவரகள ஜ4ரமரரத 
(�கழசச�ரய த�றமபட (டததவதறகரக இடமநபறச நசயதளளரரகள .

9-  யரர த�னமம ஸ4ரததல வரக�ஆரவ ஓத� வரக�னறரலரர அவரகக வறரமலய வரரத. 
இபன மஸஊத அவரகள தன நபண மககளகக இவவரற நசயயமரற கடடரளய�ட 
டரநதரரகள.  யரர யரஸன ஸ4ரரரவ ஓதக�னறரலரர அவரத மனரனய பரவஙகள 
அரனததம மனன�ககபபடட வ�டக�னறன.  (ப: 292 ,293 )  இரவயம ஆதரரததகக எடகக 
மடயரத ப&வனமரனரவயரகம.

10- உஙகரளப ரபதத�யககரரரகள எனற நசரலலமளவகக அல&த மனரப�க எனற 
மககள நசரலலமளவகக (
ஙகள (சததம�டட ) த�கர நசயயஙகள எனற ஹத
ஸ அமலகள�ன 
ச�றபப நலல உளளத.  'சததம�டட'எனம நசரல ஹத
ஸல இல&ரத�ரநதம நம_&ரனர 
தமத தர
ககரவ�ன கடட த�கரர (�யரயபபடதத அரத அரடபபககற�ககள 
இடடளளரரகள. இநத ஹத
ஸ4ம கடம ப&வனமரன ஹத
ஸரகம பரரகக: (ச�லச�&ர 518)

11- எனத பறககண�ககபபடட ஸ4னனததககள�ல ஒனரற உய�ரபப�பபவரகக நற 
ஷஹ
தகளரடய (னரம க�ரடககநமன (ப�யவரகள கற�னரரகள.  (126) இதவம 
தபலகக�ல அடககட கறபபடம ஹத
ஸ ஆனரல இத ப&வனமரனத. இதன அற�வ�பபரளர 
வர�ரசய�ல இனநநதர�யரத ச�&ர உளளனர. (மஜமஉஸஸவரய�த  1-172) 

12- யரர &ரய�&ரஹ இல&ல&ரஹ என ஒர தடரவ நசரனனரல அவரத 50  வரட 
பரவஙகள மனன�ககபபடநமன (ப�யவரகள கற�யலபரத அவர�டம 50  வரட பரவஙகள 
இல&ரத�ரபப�ன??  என லதரழரகள லகடக அவரத  நபறலறரர உறவ�னரகளரடய 50 
வரட பரவஙகள மனன�ககபபடம எனறரரகள.  (தபலக தஃலம 596 )

இநத ஹத
ஸபட ஒர கடமபதத�ல ஒரவன மரதத�ரம இரத ஒர தடரவ நசரலல வ�டட 
ஏரனய அரனவரம அவரகளத ஆயள வரரககம (�ரனதத அரனததப பரவஙகரளயம 
நசயய&ரம?   இறத�ய�ல அரனவரககம நசரரககமதரன?  அபபடயரனரல நதரழரக 
எதறக ல(ரனப எதறக?  ஹரரம ஹ&ரல எதறக?  இனற க�ரஸதவரகள�ன நகரளரகயம 



இததரன.  ச�நத�ததப பரரஙகள.  ஒர ப&வனமரன ஹத
ஸரல ஏறபடம வ�ரளவ 
எனனநவனற?  இதனபட ஒரவர ஒர தடரவ கலமர நசரலல வ�டட 50  வரடம பரவம 
நசயதரல மறரமய�ல அல&ரஹ அவரர (ரககக அனபபம லபரத ஜககர�யயர 
நம_&ரனரவரல அவரரக கரபபரறற மடயமர?  இத லபரனற நறறககணககரன 
ப&வனமரன ஹத
ஸகள இத�ல இடம நபறக�னறன.  இவறறககப பத�ல பகரர� மஸலம�ல 
உளள ஆதரரப பரவமரன ஹத
ஸகரள இடமநபறச நசயத�ரகக&ரம தரலன. 

இபபடகலகடடரல அவரகள நசரலலம பத�ல ப&வனமரன ஹத
ஸகரளயம மககளகக 
ஆரவமடடம ல(ரகக�ல நசரனனரல எனன?  (ல&ததரலன எததரனலயர அரப நலகள�ல 
ப&வனமரன ஹத
ஸகள இடமநபறவ�லர&யர?   என பத�&ள�பபர.  அரப நலகள�ல 
ப&வனமரன ஹத
ஸகள இடம நபறற�ரபபரத இவரகள ஆதரரமரகக கற மடயரத. 
ஏநனன�ல அரவ ச�& நறகள�ல இடமநபறற�ரபப�னம அரவ ம& நலகள.  நபரம 
ஏடகள.  அற�ஞரகளகநகன எழதபபடடரவ.  இவறரறப படபபவரகளம நபர�ய நபர�ய 
ஹத
ஸ பறற� அற�நத அற�ஞரகலள.  அவரகள அத�ல இரபபரதநயல&ரம அபபடலய 
ஏறகபலபரவத�லர&.  லதட ஆரரயநததன ப�ன ப&வனமரனவறரறப பறநதளள�வ�டவர. 
ஆனரல பரமரரகளககரக லவற எததரனலயர நலகள உளளன.   பரமர அபபரவ� 
மககளககச நசரலலம வ�டயஙகள உணரமதரனர?  ஆதரரப பரவமரனரவதரனர எனப 
பரரததச நசரலவத உ&மரககள�ன கடரமயல&வர?  அவரகள -  உ&மரககள 
இஸ&ரதரதலய நசரலக�னறனர எனற எணண� ஆலமகரள (ரட வரம லபரத 
ப&வனமரன,  நபரயயரன நசயத�கரள இஸ&ரம எனம நபயர�ல  நசரலவத 
அவரகளககச நசயயம (மப�கரகத தலரரகமல&வர?  லமரசடயல&வர?.

இத மடடம�னற� தபலக தஃலம நதரகபப�ல ப&வனமரன ப& ஹத
ஸகரளக கற�ய 
நம_&ரனர அவரகள அநத ஹத
ஸன ந&ரச�ர�யலர அதன க
ழ இநத ஹத
ஸ 
ப&வனமரனத,  அற�வ�பபரளர வர�ரச ச
ரறறத எனற கற�ய�ரநதம --  அதரன அரப�ய�ல 
மரதத�ரம இடமநபறச நசயத வ�டட நமரழ� நபயரபப�னலபரத அத நபயரககபடரமல 
இரடடபபச நசயயபபடடளளத.  இதவம பரமர மககளககச நசயத மறறநமரர 
(மப�கரகத தலரரகமரகம.
 
ஆரவமடடவதறகரக ப&வனமரனவறரற மககளககக நசரல&&ரநமனற கரதரத 
ஒரச�&ரரத தவ�ர ஏரனய அற�ஞரகள ஏறகவ�லர&.  ச�& அற�ஞரகள அவவரற 
நசரலலய�ரபப�னம ப& (�பநதரனகளடனதரன நசரலலய�ரகக�னறனர.  அத�ல மதல 
(�பநதரன அக�தர -  இரற (மப�கரக பறற�ய,  மரறவரன வ�டயஙகள பறற�ய தகவலகள 
கறம ப&வனமரன ஹத
ஸகரள ஆரவமடடம ல(ரகக�ல கட கற மடயரத எனற 
ஒரம�தத மடவ�ல உளளனர.  எனலவ இஙக நதரழரகய�ன ச�றபப பகத�ய�ல 
கறபபடடரககம ப&வனமரன ஹத
ஸகள  மரறவரன வ�டயஙகள பறற�ப 
லபசபரவயரகலவ உளளன.  சவரககதத�ல (டபபரவ,  (ரகதத�ல (டபபரவ,  கபர�ல 
(டபபரவ பறற�நயல&ரம நசரலலம ஹத
ஸ ப&வனமரய�ரநதரல அரத பறநதளள 
லவணடயத தரன. ஒரலபரதம ஆதரரததகக எடகக மடயரத. இத அரனதத இஸ&ரம�ய 
அற�ஞரகள�னதம ஒரம�தத கரததரகம.  தபலக நபர�யரரகள இவவ�டயதத�ல மரற 
நசயக�னறரரகள.

சர� இரதததரன வ�டட வ�டலவரம.  இதலதரட ஜககர�யயர நம_&ரனர (�றதத�த 
நகரணடரரகளர?  இவறறகக அடதத படயரக வ�ளககவரர எனம நபயர�ல ஆரமபமரகம 
கபஸரப பகத�ய�ல ஆய�ரககணககரன மகவர�ய�ல&ரத சமபவஙகள.  ஒர நபர�யரர 
நசரனனத,  ஆர�பனகள நசரனனத,  சப�யரககள நசரனனத,  (ல&டயரரகள வரழவ�ல 
(ரட நபறறத,  உணரமச சமபவம எனம நபயரகள�ந&ல&ரம (வரசக கரதகள, 
நபர�யரரகள�ன சரதத�யமறற சரதரனகள,   தள க�ளபபக�னறன.  அலகரஆரனயம 
ஹத
ரஸயம படகக லவணடம அதன வழ�(டகக லவணடம எனம ஆரவதத�ல தமத உடல 
நபரரள நதரழ�ல லபரனறவறரறத த�யரகம நசயத வரம அபபரவ� மககள�ன ல(ரஙகரள 



இபபட மகவர�யறற கபஸரககரள வரச�ததப பரழபடததவத தகமர?  அல&ரஹவககப 
நபரரநதமர?. 

இத ஒர பறம�ரகக இநதக கரதகளம கபஸரககளம ல(ரதரதக கடததவதறகரக அல&த 
மககள�ன தககதரதக கர&தத வ�ழ�பரபயம பததணரசச�ரயயம தரவதறகரக எனற 
கடச நசரலல ச�& லவரள (�யரயபபடதத� வ�ட&ரம.  ஆனரல இககரதகள நகரணடளள 
அபததஙகள,  மரரகக மரணபரடகள,  (ப�களரரககம உததம சஹரபரககளககம இழகரக 
அவமரனதரத ஈடடததரம அவரகரள மரறமகமரகக நகரசரசப படததம (�கழவகள, 
இஸ&ரம�ய அக
தர - இரற (மப�கரககக மரறறமரன வ�டயஙகள எல&ரம இககரதகள�ல 
மரறமகமரகப லபரத�ககபபடவதரல தரன இவறரற கரரசரரமரக வ�மரச�கக 
லவணடயளளத சடடக கரடட லவணடயளளத.

இத�ல வரம கபஸரககரள இரநபரம ப�ர�வகளரக வரகப படதத&ரம 

1- பகததற�வகக அபபரறபடட (ரடமரறச சரதத�யமறறரவ  .  

2- இஸ&ரதத�றக   -   அதன ஓர�ரரக நகரளரககக லவடட ரவககக கடயரவ  .  
 

பர�நத நகரளவதறகரக ச�& உதரரணஙகள. 

பகததற�வ ஏறகரத சரதத�யமறறரவ ச�&. 
நதரழரகய�ல உளளசசம இரகக லவணடயத உணரமதரன;  மஃம�னகள நதரழரகய�ல 
உளளசசததடன இரபபரரகள எனற அல&ரஹ ப�ரஸததரப�கக�னறரன.  (ப� (ஸல) 
அவரகளம நதரழரகரய உளளசசததடன நதரழ லவணடம எனற 
லபரத�தத�ரகக�னறரரகள.  அவரகரள வ�ட அல&ரஹரவ அஞசககடயவரகள 
எவரம�லர&. அவரகரள வ�ட பயபகத�யடன நதரழதவரகளம எவரம�லர&. இரபப�னம 
(ப�யவரகள பயபகத�யடன நதரழவ�ததலபரலத ப�னனரல உளள மஃமமகள�ன 
நசயறபரடகரளயம அவதரன�தத�ரகக�னறரரகள. (ப�யவரகள நதரழம லபரத பரதண�ய�ல 
(ஜ
ஸ இரநததரல பரதண�ரயக கழடட ப�னனரல (�னறவரகளம கழடட அரதக கணட 
(ப�யவரகள நதரழரகய�ன ப�ன வ�சரர�தத�ரகக�னறரரகள.      (பகரர� 376)
 
அலத லபரல (ப�யவரகள நதரழவ�ககம லபரத ப�னனரல உளளவரகள ஓத�ய ஓதலகரளச 
நசவ�யறற நதரழத மடநததம அத பறற� வ�சரர�தத வ�டட ஸ4ரததல பரதத�ஹரரவத 
தவ�ர லவற எரதயம தனககபப�னனரல (�னற நகரணட ஓத லவணடரம எனற 
லபரத�ததளளரரகள. (அபதரவத 701)

இதறக மரறறமரக தஃலம நதரகபப�ல நதரழரகய�ல நபர�யரரகள�ன பயபகத� எனம 
தர&பப�ல ப& அரததமறற சரதத�யமறற இனனம நசரனனரல மகவர�லயயறற 
சமபவஙகள ஏரரளம ஏரரளம.

ஒர ச�&வறரற மரதத�ரம நதரடடக கரடடக�னலறன.
 
1-  ஹஜரத அல (ரழ�)ய�ன சமபவம ப�ரப&மரனதரகம.  அவரகள உடமப�ல அமப ரததத 
வ�டடத.  அரத அவரகள நதரழம லபரத எடதத வ�ட&ரம எனநறணண� அவவரலற 
நசயதனர நதரழத மடநததம அமரப எடககவர வநத
ரகள?  என அல (ரழ�)  லகடக 
(ரஙகள எடதத வ�டலடரலம எனறனர. (நதரழரகய�ன ச�றபப 143)

இநதப ப�ரப& சமபவம எஙக�ரநத க�ரடததலதர??? அல&ரஹவகலக நவள�சசம.

2- ஒர நபர�யரர�ன உடலறபப பழதரடநத வ�டடத.  அரத நவடடநயடகக 



லவணடலயறபடடத.  அவர நதரழ தகபர கடடயதம அரத நவடடநயடதத வ�டடனர. 
அவரகக எதவலம நதர�யவ�லர&. ( நதரழரகய�ன ச�றபப 144)

இநதச சமபவஙகநளல&ரம மகவர�யறறரவ,  ப�ரம�பபடடவதறகரகச நசரல&பபடபரவ 
எனபத�ல சநலதகம�லர&.  இபபடநயல&ரம அமரப உடலலரநத உரவ�நயடபபரதலய 
அற�ய மடயரதளவகக நதரழரகய�ல &ய�ததல எனபத மன�த சபரவதத�றலக 
அபபறபடடத.  (ப�யவரகளகலக இபபடநயல&ரம ஏறபடவ�லர&லய!     இவறரறப 
பகததற�வ கட ஏறக மறகக�னறலத.  எபபட?  (ப�யவரகளகலக நதரழரகய�ல 
இபபடயரனநதரர பகத� ஏறபடவ�லர&.  (ரனதரன உஙகள அரனவரரயம வ�ட பகத� 
ம�ககவன எனவம (ப�களரர கற�ய�ரகக�னறரரகள. அபபடநயனறரல?.

(ப�யவரகளகலக ஏறபடரத பகத� அலயவரகளகக ஏறபடடதர?

இபபடநயரர (�கழவ அல (ரழ�)கக இடமநபறறதரக எவவ�த ஆதரரபபரவமரன தகவலம 
இலர&.  இபபடயரன சமபவஙகரள இவரகள பரனநத நசரலவதறக மறறநமரர 
உளல(ரககமம உணட.  அதரவத வலமரரகள,  ரஷகமரரகள�ன நதரழரக,  வணககஙகள 
(மலபரனற பரமரரகள�ன நதரழரக லபரனறதல&.  அரவ உய�லரரடடமளளரவ எனம 
லபரல ப�ரரமரய பரமரரகக ஏறபடதத� அதன ம&ம கரபகத�ரய அத�கர�பபலத இதன 
உளல(ரககம.

இரநவல&ரம நதரழத பகந&ல&ரம ல(ரனப�ரபபத (ப�வழ�யர  ??   (ரச வழ�யர  ?  

(ப�கள (ரயகம (ஸல) அவரகளத வடடகக ச�& (ப�தலதரழரகள வநத (ப�களரரத வணகக 
வழ�பரடகள பறற� அவரகள�ன மரனவ�ய�டம லகடடனர.  அதறக அவர கற�ய பத�ல 
த�ரபத�யள�ககரததரல '(ரஙகளம (ப�யவரகளம ஒனறர?  (ரலமர பரவ�கள அவரகலளர 
மனப�ன பரவஙகள மனன�ககபபடடவரகள.  எனலவ (ரம (ப�களரரர வ�ட அத�கம 
வணககம பர�ய லவணடம என மடநவடததனர'  அவரகள�ல ஒரவர (ரன இனற மதல 
இரவ�ல தஙகலவ மரடலடன .இரவ மழகக நதரழத நகரணடரபலபன எனறம மறறவர 
(ரன இன�லமல கர&நமல&ரம ல(ரனப ல(ரறறக நகரணடரபலபன எனறம மனறரமவர 
இன� (ரன மரனவ�ய�டம ந(ரஙகலவ மரடலடன எனறம சதத�யம நசயத நகரணடனர. 
இநதச நசயத� (ப�யவரகள�ன கரதககச நசனறதம (ப�யவரகள இமமவரரயம அரழதத 
(
ஙகள தரனர இவவரநறல&ரம சதத�யம நசயத நகரணடவரகள??.  அற�நத 
நகரளளஙகள.  அல&ரஹவ�ன ம
த சதத�யமரக (ரலன உஙகள அரனவரர வ�டவம 
அல&ரஹவகக ம�கப பயபபடபவனம தகவர உரடயவனமரலவன.   இரபப�னம (ரன 
இரவ�ல நதரழவம நசயக�னலறன.  தஙகவம நசயக�னலறன.  ச�& (ரள பகலல ல(ரனபம 
ல(ரறக�னலறன,  ச�& (ரள ல(ரனரப வ�டட சரபப�டவம நசயக�னலறன.  ப& மரனவ�யரர 
மணநத இனபம அனபவ�ககவம நசயக�னலறன. எனலவ இததரன எனத வழ�மரற. எனத 
வழ�மரறரயப பறககண�பபவன எனரனச சரரநதவனல& என (ப�யவரகள கற�னரரகள . 
(ஆதரரம பகரர� 4675 மஸலம 2487)

(ப�தலதரழர ஸலமரன பரர�ஸயம அபதரதரவம ந(ரஙக�ய (ணபரகள.  ஒர(ரள சலமரன 
தனத (ணபர அபதரதரவ�ன வடடககச நசனறரர.  அஙக அவரத மரனவ� 
அ&ஙலகர&மரன அழககரடநத ஆரடகளடன இரபபரதக கணட அபதரதர எஙலக? 
(
ஙகள ஏன இபபட அவ&டசனமரன ஆரடயடன இரகக�னற
ரகள?  என வ�னவ�னரர. 
அதறக அநத அமரமயரர 'எனத கணவரகக தனயரவ�ல எவவ�த லதரவயலம இலர&. 
எபலபரதம வணகக வழ�பரடகளழல&லய அவர ஈடபடடரபபரர என பத�&ள�ததரர'  இதன 
ப�ன ஸலமரன தன (னபரரச சநத�தத (னபலர'  வரரஙகள சரபப�டலவரம என அரழகக 
அவர (ரன ல(ரனப எனறரர.  ல(ரனரப வ�டச நசரலலவ�டட இரவரம சரபப�டடனர. 
இரவரனதம அபதரதர நதரழ ஆரமப�தத வ�டடரர.  உடலன ஸலமரன லவணடரம 
இபலபரத தஙக எனற தஙக ரவததரர.  ப�னன�ரவ�ல இரவரம எழநத நதரழதனர. 



கரர&ய�ல அவரர ல(ரகக� அபதரதரலவ (
ஙகள உஙகள உடலககச நசயயம கடரமகள 
ச�& உளளன,  உம மரனவ�ககச நசயயம ச�& கடரமகள உளளன,  அல&ரஹவககச 
நசயயம ச�& கடரமகளம உளளன.  எனலவ ஒவநவரர கடரமரயயம ஒழஙகரக 
(�ரறலவறற லவணடம எனப லபரத�ததரர.  ப�னனர இத பறற� அபதரதர (ப�யவரகள�டம 
மரறய�டடலபரத 'ஸலமரன நசரலவத உணரமதரன' என (ப�யவரகள கற�னரரகள.
(ஆதரரம : பகரர� 1823)

இததரன (ப�யவரகள மஸலமகளககக கறறததநத வணகக வழ�மரற. 
இரதபபறககண�தத (டபபவர எனரனச சரரநதவரல&ர என (ப� (ஸல)  அவரகள 
அற�வ�தத வ�டடரரகள.  இரதக கவனதத�ல ரவததக நகரணட ப�னவரம சமபவஙகரளப 
படயஙகள.

பகந&ல&ரம ல(ரனப ல(ரறறதரலம இரநவல&ரம (�னற வணஙக�யதரலம இரளததக 
கரளதத இளவயத�ல&லய மரணமரடநத வ�டட ஏரழ வரலபரகள�ன சமபவம. 
(நதரழரகய�ன ச�றபப 10 ம ஹத
ஸ வ�ளககம.)

இசசமபவதத�ல அவர�டம ஏன இபபட உடர& வரதத� இபரதத நசயக�னற
ரகள என 
ஒரவர லகடடதறக '(ரஙகள ச�& வரலபரகள அத�க இபரதத நசயபவர யரர எனப லபரடட 
ரவதலதரம.  மறற அரனவரம இபரதத நசயலத மரண�தத வ�டடனர (ரன மரதத�ரலம 
ம�ஞச�ய�ரகக�னலறன.  ஒவநவரர (ரளம இர தடரவகள என அமலகள அவரகளகக 
எடததக கரடடபபடம (�ர&ய�ல அத�ல அவரகள கரற கணடரல எனரனபபறற� எனன 
(�ரனபபரரகள எனறரர வரலபர. 

இவர நசயத இபரதத மரற (ப�வழ�கக எத�ரரனத.  அபபடலய சர�நயன ரவததக 
நகரணடரலம தன (ணபரகளகக தன இபரதத கரடடபபடமலபரத அத�ல அவரகள 
கரறகரணக கடரத எனம எணணதத�ல அமல நசயத�ரபபதரல இதலவ இவரத அமர& 
இக&ரஸறற மகஸததத�ககர�யதரகக� வ�டடத   

3- கபர�ல நதரழத நபர�யரர�ன சமபவம. (நதரழரகய�ன ச�றபப 14 ம சமபவம.)

தரப�த அல பனனரன� எனம நபயரரடய இபநபர�யரர�ன பதலவ� தம தநரத 50 
ஆணடகளரக இரவ மழகக வ�ழ�தத வணஙக� ஸgபஹ4 ல(ரதத�ல தனகக கபர�ல நதரழம 
பரகக�யதரதத தரமரற தஆ லகடடதரகச நசரலக�னறரர. 

ஹத
ஸககர& லமரதயரன இவர (ப�வழ�கக மரறறமரக எபபட 50  ஆணட இரவ மழதம 
வணஙக�ய�ரகக மடயம?  கபர�ல லகளவ� கணகக மடவறறதம மறரம(ரள வரர தஙக 
எனச நசரலல வ�டட ம&கககள நசனற வ�டவரரகள என (ப�களரர கற�ய�ரகக இவர 
எபபட கபர�ல எழநத  நதரழத�ரகக மடயம?. இரதததரன வ�டட வ�டலவரம இரத ல(ர�ல 
கணடதரகச நசரலக�னறரலர. அவரரச சறற கறகக வ�சரரரண நசயலவரம.  

'ரமய�தரத அடகக�க நகரணடரககம லபரத நசஙகல வ�ழநத தவரரலமறபடடதரல 
அதனடரக நபர�யரர நதரழதரதப பரரதத�ரகக�னறரர இவர. மயய�த அடககபபடட அதன 
உறவ�னர சறற தரம நசனறதன ப�னனலர ம&கககள வநத உய�ர நகரடதத அவரர 
எழபப� வ�சரர�கக�னறனர.  அத வரரககம அவரரல எதவம நசயய மடயரத. 
நதரழவதரய�னம ல(ரனப ப�டபபதரய�னம அத உய�ர நகரடதததன ப�னனலர 
சரதத�யபபடம.   அபபடய�ரகக அதறக மன நபர�யரர நதரழவரத இவர பரரதத�ரகக 
மடயமர?

'கபரககள ஒரவர அடககபபடடதம அவரககம உ&கககம�ரடய�ல த�ரரய�டபபடட 
வ�டக�னறத. இத பறற� அல&ரஹ



'அவரகளககப ப�னனரல அவரகள எழபபபபடம (ரள வரரககம ஒர த�ரர 
லபரடபபடடரகக�னறத.' எனக�னறரன. (ஸ4ரர மஃம�னன)

இவவசனம கபற�ல (டககம வ�டயஙகள மரறவரனரவ.  அவறரற சரதரரண எமலபரனற 
மன�தரகளரல பரரகக மடயரத எனபரதத த�டடவடடமரக எடததரரகக�னறத.

(
ஙகள இறநதவரகரள அடககரத வ�டட வ�டவரகலளர எனம அசசம எனகக�ல&ர 
வ�டடரல (ரன நசவ�யறம கபரரடய லவதரனரய (
ஙகளம நசவ�யறமரற 
நசயத�ரபலபன என (ப�யவரகள கற�னரரகள. (ஆதரரம மஸலம)

(ப�யவரகரளத தவ�ர லவற எவரம கபர�ல (டபபவறரறச நசவ�யறமரடடரரகள என 
நசரலலய�ரகக லமறபட (பர எஙஙனம நபர�யரர நதரழதரதப பரரதத�ரகக மடயம.

கபர�ல (டககம வ�சரரரண ம&கககள அவரர எழபப� இரகக ரவபபத,  லவதரன 
நசயவத, (ல&வரகள�ன கபற நதரர&தரதத�றக வ�சர&மரககபபடவநதல&ரம ஹத
ஸல 
வநதளளத.  ஆனரல இரவ (ரம வ�சரர�பபத லபரனலறர,  (ரம எழநத�ரபபத லபரனலறர 
அல&.  இதன மரற எபபடநயனபரத அல&ரஹலவ அற�வரன.  இவர நபர�யரர கபர�ல 
நதரழவரதப பரரதத�ரநதரல வழககமரக மன�தரகள நதரழம மரறய�ல நதரழவரதலய 
பரரதத�ரகக லவணடம. அத எபபட மனறட உயர கபர�னள (�கழவத சரதத�யமரகம?.  
 
அலத லபரல அரப (ரடட கபற�ன அரமபபம வ�தத�யரசமரனத. இதறக &ஹத எனபபடம. 
வழககமரன கபற லபரலத லதரணடயதன ப�ன அதன வ&த பககமரக பகக வரடடல 
நபரநத லபரனற உளஅரற ஒனற லதரணட அதனளலளலய ஜனரஸர ரவககபபடம. ப�ன 
அவவரற கறகளரல மடபபடம.  கபறகக மணலபரட மனப கட நவள�லய 
இரபபவரகளகக ஜனரஸர நதர�யம வரயபலப க�ரடயரத.

இரவ அரனதரதயம ரவதத ஆரரயநத பரரககமலபரத லமறபட சமபவததகக 
ஆதரரம�கக சரனற இல&ரததரலம, இசசமபவம ஹத
ஸ4கக மரணரவதரலம பகததற�வம 
ஏறக மறபபதரலம இத நபர�யரரகள ம
த பகத�ரய உரவரககவதறகரகப பரனயபபடட 
சமபவம எனபத நதள�வரக�னறத.

4-  அறபத ஆணடகள நதரடரநத அழத நகரணலட இரநத நபர�யரர.  நதரழரக ச�றபப 
2 ம சமபவம.

5-  அறபத ஆணடகளரக இஷரவககச நசயத ஒழவடன ஸ4பஹ நதரழத நபர�யரர.  நதர 
ச�றபப 17 ம சமபவம.

6-  தஙகலவ மரடலடன என சதத�யம நசயத 40  ஆணடகளரகத தஙகரத நபர�யரர.  நதர 
..ச�றபப  1 ம சமபவம .

7- எழபத ஆணடகளரக இரடவ�டரத வணஙக�ய நபர�யரர. நதர.. ச�றபப 15 ம சமபவம.

8- பத�ரனநத ஆணடகள நதரடரநத படககரத நபர�யரர. நதர ச�றபப 11 ம சமபவம.

9-  அரசனரனத மதல மரனவ�யடன உறவ நகரளளரத உமர இபன அபதல அஸஸன 
சமபவம.   (நதர ச�றபப 12 ம சமபவம.) (ப�வழ� வரழநத ஒர (
த�யரன அரசர இபபட 
மரனவ�ய�ன ஹகககரளப பரழபடதத�ய�ரபபரரர? 

10- (ரறபத ஆணடகள இரநவல&ரம அழத நகரணடம பகந&ல&ரம ல(ரனப ரவததக 



நகரணடம�ரநத நபர�யரர. (நதர..ச�றபப 13 ம சமபவம.) 

11- பத�ரனநத (ரடகளகக  ஒர தடரவ சரபப�டட நபர�யரர. (நதர. ச�றபப  7 ம ஹத
ஸன 
வ�ளககம)

இபபட நபர�யரரகள�ன சரதரனப படடயலகள (
ணட நகரணலட நசலக�னறன. 
இரவநயல&ரம ஆசரபரசஙகள,  உ&க லதரவகளடன பரடககபபடடரககம 
மன�தரகள�டம�ரநத (டபபத சரதத�யமர?  எனபத இரணடரவத வ�டயம.  சர� (டநதத 
எனலற ஒர லபசசகக ரவததக நகரளலவரம.  ஆனரல இதறக மரரககம அஙக
கரரம 
வழஙக�யளளதர?  எனபலத லகளவ�.  மரரககம தடதத�ரககம வ�டயதரதச நசயத வ�டட 
இபரதத நசயத வ�டலடன எனற எபபடச நசரல& மடயம.? த
ன எனபத அல&ரஹவரடய 
கடடரளயம (ப� (ஸல)  அவரக ளரடய வரழகரக வழ�மரறகளம எனற நபர�யரரகள 
நசரலலததநத மநத�ரதரத பளள�நயஙகம ப�ரசசரரம நசயத நகரணடரககம எனதனப�ன 
கரரககன சலகரதரரகலள!!  லமறபட நபர�யரரகள�ன வரழகரகச சரகச (�கழவகள 
அல&ரஹவ�ன கடடரளயர?  அல&த (ப�யவரகளரடய வரழகரக வழ� மரறயர?  எனற 
ஒர தடரவலயனம (
ஙகள ச�நத�தததணடர?  ச�நத�யஙகள!  இஸ&ரம ச�நத�ககக தணடம 
மரரககம.  பகததற�வகக லவர& நகரடககம மரரககம.  இஸ&ரதரத ஏறக வரம அனன�ய 
மததத�னரரக கட இஸ&ரதரதப பறற�ச ச�ந த�தத அதன ச
ர�ய ல(ர�ய தனரமரய அற�நத 
வ�ளஙக� ஏறறக நகரளளமரலற அத தணடக�னறத.  எததரனலயர மரறறமத (ணபரகள 
இஸ&ரதரத அற�ய வ�ரமப� கரஆன ஹத
ரஸப படதத இஸ&ரதத�ன மரணபகரள 
அற�நத அதரன ஏறற வர&ரறகள (�ரறய உணடல&வர?  அபபடயரய�ன பரமபரர 
மஸலமகளரன (ரம ஏன இபபட கரஆன ஹத
ரஸப படபபத வ�ளஙகவரத வ�டடம 
எமகக (ரலம தரடலவல லபரடடக நகரளள லவணடம.  கரஆன ஹத
ஸ (மகக 
வழ�கரடடம எனற (மப�கரக இரநதரல இனலற அதன பககம வரரஙகள.  அதன ம&ம 
இஸ&ரதரதப பறற�ப படயஙகள.  லகவ&ம பதத ரபரவகக மணபரரன ஒனரற (
ஙகள 
வரஙகம லபரதம அத�ல நவடபலபதம உளளதர எனப பத�ரனநத தடரவகள தடவ�ப 
பரரகக�னற
ரகள.  எதறகரக?  (ரம பதத ரபரய வ�டயதத�ல கட ஏமரநத வ�டக 
கடரநதனபத�ல ஜரகக�ரரதயரக இரகக�னற
ரகள.  இநத மணபரரன வ�டயததககக 
நகரடககம மகக�யததவம கட மரரகக வ�டயததககக நகரடகக மரடலடன 
எனக�னற
ரகலள! ஏனஇபபட?  எனலவ யரர எரதச நசரனனரலம சடநடன (மப� வ�டரமல 
கரஆன ஹத
ஸல உளளதர?  எனற ஆதரரததடன மரரககதரதப படயஙகள.  (�சசயமரக 
அல&ரஹ எம அரனவரககம ல(ரவழ� கரடடவரன.  அல&ரஹ ல(ரவழ� கரடட 
(ரடயவரகரள எவரரலம வழ�நகடகக மடயரத இத இரறவன வரகக.  கடவரள 
(மப�னரர ரகவ�டப படரர!!!.

பதத�ககப நபரரநதரத பத�ரச சர�ரதகள.
  
ஹஜரத ஷகக
க பலக� எனம சப� மகரன கறவதரவத ..
(ரஙகள ஐநத வ�டயஙகரளத லதடலனரம அவறரற  ஐநத இடஙகள�ல 
நபறறகநகரணலடரம.

- இரணதத�ல பரககதத ளஹரத நதரழரகய�லம..
- கபரகக ஒள� தஹஜஜத நதரழரகய�லம..
- மனகர (க
ர�ன லகளவ�கக பத�ல க�ரரஅதத�லம..
- ச�ரரததல மஸதக
ம பர&தரத  எள�தரகக கடபபத ல(ரனப�லம ஸதககரவ�லம..
- அரஷgரடய (�ழல தன�ரமய�லரபபத�லம க�ரடககப நபறலறரம.. (நதரழ ..ச�றபப 32 ம 
பககம.) 

இரணதத�ல பரககத ஏறபடடரகக&ரம.  அத லஹரத நதரழரகயரலதரன எனற எபபட 
இவர அற�நதரர?  கரஆன ஹத
ஸ ஆதரரம ரவதத�ரகக�னறரரர?.  அல&த இவரககத 



தன�பபடட மரறய�ல வஹ� வநததர?  கபரகக ஒள� தஹஜஜ4த நதரழரகய�ந&னறரல 
இவர கபரககச நசனற பரரதத வ�டட வநதரரர?  ஸரரததல மஸதக
ம பர&தரதயம 
பரரதத�ரகக�னறரர லபரலம.  அரஷ�ன க
ழம நசனற உடகரரநத வ�டட 
வநத�ரகக�னறரலரர??....  மககள�ன மரரகக அற�யரரமரய ம&தனமரகப பயனபடதத�க 
நகரணட எனனநவல&ரம நசரலலக�னறரரகள?  உணரமய�ல&லய இபரததத�ன ம
த 
மககளகக ஆரச ஆரவதரத ஏறபடதத லவணடமரய�ன அதறகரக கரஆன ஹத
ஸல& 
நறறககணககரன சமபவஙகள உளளன.  (ப�யவரகள லபரறற�ச நசனற மனற ச�றநத 
நறறரணட கர&பபகத�ய�ல  (ப�வழ�ரய அசநசரடடரகப ப�னபறற� வரழநத (லல&ரர�ன 
வரழகரகக கற�பப ஆதரரபபரவமரன சரனறகளடன இரகக�னறன.  இவறரறநயல&ரம 
வ�டட வ�டட மகவர�யறறவரகள�ன மடததனமரன -  (ப�வழ�கக மரணரன,  பகததற�வ 
பழ�ததரரககம ஆதரரமறற சமபவஙகரள பகத�க பரவசததடன பளள�ய�ல உடகரரநத 
படபபதரல இஸ&ரதரத அற�ய மயமர?  நபர�யரரகள நபர�யரரகள எனற அவரகள ம
த 
ஒர கறடடப பகத�ரய ஏறபடதத� ப�னனர தஙகரளயம மககள நபர�யரரகளரக மத�கக 
லவணடம எனற கறக�ய -  சய(& ல(ரககததடனதரன இரவநயல&ரம த�டடம�டட 
எழதபபடடனவர? எனற எணணத லதரனறக�னறத.

(ப�யவரகரள வ�டச ச�றநத நபர�யரர யரர?  ஸஹரபரதலதரழரகரள வ�டச ச�றநத 
நபர�யரரகள யரர?   இவரகளரடய வரழகரக எமகக மனமரத�ர�யரக இரபபதறகப 
லபரதரவ�டடரல (மரமவ�ட லமரசமரன வழ�லகடர யரரம இரகக மடயரத. 
ஸஹரபரககள�ன சமபவஙகளம தஃலம நதரகபப�ல கறபபடடளளததரலன என ச�&ர 
வ�னவ&ரம.  ஸஹரபரககள�ன சமபவஙகளம இத�ல கறபபடடளள நபர�யரரகள�ன 
சமபவஙகளம ஒனறகநகரனற மரணரனரவ.  ஸஹரபரககள�ன சமபவஙகள (ப�வழ�ரய 
ரமயமரக ரவதத இடமநபறற�ரபபரவ.  இநதப நபர�யரரகள�ன வரழவ�ல 
இடமநபறறதரகச நசரல&பபடம சமபவஙகள மழகக மழகக (ப�வழ�கக மரணரனரவ. 
இரத ஏறறரல அரத மறகக லவணடம.  அரத ஏறறரல இரத மறகக லவணடம. 
இரநவல&ரம (�னற வணஙகவத (ப�வழ�யர? பகந&ல&ரம ல(ரனப ல(ரறபத (ப�வழ�யர? 
மரனவ�யடன உறவ நகரளளரமல இரபபத (ப� வழ�யர? கபர�ல அடககபபடடவரகள�டம 
தஆக லகடபத (ப� வழ�யர?  தறவறம பணட கரலட கத�நயனச நசலவத (ப�வழ�யர? 
நசரலலஙகள. சறற ச�நத�ததபபரரஙகள. எநத வழ� (மகக லவணடம? (ப�வழ�யர அல&த 
இநத மகவர�யறற நபர�யரரகள�ன வழ�யர?  (
ஙகலள ச�நத�யஙகள!  (
ஙகலள மடவ 
நசயயஙகள.  (ரரள அல&ரஹவ�ன மனன�ர&ய�ல (�றததபபடவரகள எனபரத 
(�ரனததப பரரஙகள. கபர�ல& ஒவநவரரவரககம லகளவ� கணகக உணட. (ப�யவரகரள 
ஒவநவரரவரககம கரடடபபடட இவரரபபறற� எனன கறக�னறரய எனற லகடகபபடம. 
அபலபரத (ப�வழ�பபட (டநத (ல&வரகள 'இவரதரன எஙகள (ப� மஹமமத.  இவர 
எஙகளகக ல(ர வழ�ரயக கரடடனரர.  அரத (ரஙகள ப�னபறற� (டநலதரம'  எனறம 
(ப�வழ�ரயப பறககண�தத வரழநதவரகள'  இவரர?  இவரர எனககத நதர�யரலத 
இவரரபபறற� யரரரலரர எனநனனனலவர நசரலலக நகரணடரநதரரகள.  (ரனம 
அரதலய நசரலலக நகரணட த�ர�நலதன' என பத�&ள�பபரர. (பகரர� 1252 -மஸலம 1557)

இவவ�ர சரரரர�ல எநதப ப�ர�வ�ல (ரம லசர லவணடநமனற (
ஙகலள மடநவடஙகள. 
அதறகரக எனன நசயய லவணடநமனறம மடநவடஙகள.  (ரமம (ப�வழ�பபட 
(டநத�ரநதரல தரலன தகக பத�ர& அள�கக மடயம. இரத மனத�ல நகரணட (ரம நசலலம 
பரரதரய ச
ரபடதத�க நகரளவத ஒவநவரரவர�னதம கடரமயரகம எனபரதக 
கவனதத�ல நகரளளஙகள.

மனறரவத அடபபரட.
இலம த�கர  .  

ஆரமபதத�ல அல&ரஹ4ததஆ&ர தனயர ஆக�ரரவரடய நவறற�ரய த
ன�ல 
ரவதத�ரகக�னறரன.  த
ன எனபத அல&ரஹவரடய கடடரள,  (ப� (ஸல)  அவரகளரடய 



வரழகரக வழ�மரற.  இநத வரழகரக எமம�டதத�லம பரர மன�த சமதரயதத�டதத�லம 
வரவதறகரன ஒர உரழபலப தபலக நசயயம லவர& எனம லகரஷலம தபலகக�ல மர& 
மடகநகஙகம படட நதரடடநயஙகம ப�ரசசரரம நசயயபபடம.  ஆனரல அஙலக 
அல&ரஹவரடய கடடரளயம (ப� (ஸல)  அவரகளரடய வரழகரக வழ�மரறயம தரன 
லபரத�ககபபடக�னறதர? எனபலத லகளவ�ககற�யரகம. 

இலம�ன ச�றபப பறற� தபலகக�ல இலமரடய மஜலஸல ஒர ஸரஅதத ல(ரம 
அமரநத�ரபபத இநத உ&கம உ&க�லளள வஸததககள அரனதரத வ�டவம ச�றநதத 
எனறம த�கர�ன ச�றபபப பறற� 'த�கரரடயவன உய�ரரடயவன த�கரறறவன உய�ரறற 
ப�ணம'   எனறம ஒவநவரரததரரக ஜமரஅதத�ல எழநத இநத வசனதரதச நசரலவரத 
வழககமரகக�க நகரணடரகக�னறரரகள.

இலம எனறரல மரரகக அற�வ எனற அரததம.  மரரகக அற�நவனமலபரத அல&ரஹவம 
அவனத ததரம லபரத�ததரவகளகலக மரரகக அற�வ எனபபடம. இத தவ�ர இவறரற சர� 
வரக கறறக நகரளவதறக உதவ�யரக இரககம கர&களககம இலம எனற 
நசரல&பபடம.

ஆனரல மரரகக அற�வ பறற� எநதளவ கறக�ய கணலணரடடததடன இவரகள 
இரகக�னறரரகள எனபரத (ரம சறற வ�ர�வரக அற�ய லவணடயளளத.  சரஙகக 
கறவதரய�ன இவரகள�டதத�ல இலம --  மரரகக அற�வ அவச�யம எனற நசரல&பபடம, 
லபசபபடம வ�டயஙகள�ல 25  சதவதமரனரவ ப&வனமரன,  இடடககடடபபடட 
நசயத�களரகவம, 25  வதமரனரவ (ப�யவரகள எசசர�ததச நசனற ப�தஅததரன நம_டடக 
வ�டயஙகளரகவம இனனம 25  வதமரனரவ ச�ரகரக -  இரண ரவபரப வளரககம, 
ஆதர�ககம வ�டயஙகளரகவம இரபபரத அற�ய மடக�னறத.  ஆக கரலவரச� தய மரரகக 
அற�வம கரலவரச� ப�தஅததககளம இனனம கரலவரச�   ஷ�ரககககத தரணலபரகம 
வ�டயஙகளம மறறம கரலபபகத� ப&வனமரன இடடககடடபபடட ஹத
ஸகள�ன வழ�வநத 
நசயத�கரளயம க&நத க&ரவயரல உரவரனலத தபலக அரமபப என&ரம இன� இரவ 
பறற� சறற வ�ர�வரகப பரரபலபரம.

ப&வனமரன  ,   பரனயபபடட ஹத
ஸல உரவரன இலம த�கர லபரதரன   ...  

ஸஹ
ஹ எனறரல ஆதரரபபரவமரன ஹத
ஸரகம.  (ப�யவரகள�டம�ரநத தரம நபறறதரக 
ல(ரரமயரன,  (�ரனவரறறல ம�கக அற�வ�பபரளரகள எவவ�த களறபடகலளர,மரறறலமர 
இனற� அற�வ�ககம ஹத
ஸகலள ஆதரரபபரவமரக ஹத
ஸ எனக நகரளளபபடம.

இதறக மரறறமரன ஹத
ஸகள ப&வனமரன ஹத
ஸகளரகம.  ப&வனமரன ஹத
ஸகரள 
ஆதரரததகக எடகக மடயரத எனப லத ஹத
ஸககர& அற�ஞரகள�ன ஏலகரப�தத 
மடவரகம.  ஆனரல தபலக நபர�யரரகரளப நபரறதத வரரககம இத வ�டயதத�ல 
எவவ�தக கவனமம இல&ரத அ&டச�யமரக (டநத நகரளவலத அவரகள�ன வழககமரகம .
 
இவரகள லபரறற�ப பகழம ஸ4ஃப�ததவப ப�ததரகள�ல ஒரவனரன இபன அரப� எனபவன 
ஹத
ஸ பறற� எனன கறக�னறரன பரரஙகள...
   
'எததரனலயர ஹத
ஸகரள தனயரவரடய உ&மரககள ஸஹ
ஹ எனற (�ரனதத அமல 
நசயத நகரணடரகக�னறரரகள ஆனரல (ரஙகள கஸபரடய ஞரன (�ர&ய�ல (ப�கரள 
ல(ரடயரகச சநத�தத இநத ஹத
ரஸ (
ஙகள நசரனன
ரகளர உஙகளரடயததரனர?  என 
வ�னவமலபரத இலர&லய! எனற மறதத வ�டவரரகள. எனலவ ல(ரடயரக (ப�ய�டம�ரநத 
க�ரடதத வரககம&தத�ன அடபபரடய�ல (ரஙகள அநத ஹத
ஸனபட அமல நசயவரத 
வ�டட வ�டக�னலறரம.  அவவரலற ப&வனமரன ஹத
ரஸ தனயரவரடய உ&மரககள 
பறககண�கக�னறரரகள.  ஆனரல (ரஙகள (ப�ய�டதத�ல ல(ரடயரக சநத�தத இதபறற�க 



லகடடலவரள இலர&லய (ரனதரலன அரதச நசரனலனன எனபரரகள.  எனலவ தரன 
தனயரவரடய கறக�ய அற�வளள இநத ஹத
ஸகர& உ&மரககள�ன 'இநத ஹத
ஸ 
ப&வனமரனத.  அத இடடககடடபபடடத'  எனம லபசரசநயல&ரம (ரம 
நபரரடபடததவத�லர& எனற உளறக�னறரன.
 
இத லபரனற தரன தபலக உ&மரககள�ன ஹத
ஸ பறற�ய அணகமரறயம உளளத. பரமர 
தபலக சலகரதரரகரளப நபரறததவரர அவரகளகக (ப�வழ�ரயததரன ப�னபறற 
லவணடம எனம ரவரரகக�யம இரநதரலம கட அவரகளககப லபரத�ககபபடம தவறரன 
வ�ளககஙகளரல அவரகளம இவவ�டயதத�ல ஒரவரக அற�வனததடலனலய நசயறபடம 
அவ& (�ர&ரயக கரண மடக�னறத.
 
உதரரணததகக ச�& (�கழவகள  ....  

1- (ரன தபலக ஜமரஅதத�ல த
வ�ர ஈடபரட நகரணடரநத கர&தத�ல ஓரமரற வகரத 
மடதத வ�டட வட த�ரமப இரநதலவரள வகத மடததச நசலபவரகளகக வரபபஸ 
பயரன எனம ஒர பயரன (ரடநபறவத வழககம.  அதரன (�கழதத ஒர கரரககன 
வநத�ரநதரர.  எனகக (னக நதர�நதவர இனறம உய�லரரட இரகக�னறரர.  நபயரரக 
கறரத வ�டயதரதத கறக�னலறன.  இவர தனத பயரன�ல உயரபட தபலக நபர�யரரகள 
நசரனனதரக எஙகளககச நசரனன நசயத�...
  
'(ரம (ப�யவரகள ம
த எபபட மஹபபத ரவகக லவணடநமனறரல (ப�யவரகள 
நசரனனதரக,  நசயததரக எநதச நசயத�ரய அற�நதரலம -  அத மடயமர மடயரதர? 
சரதத�யமர? எனநறல&ரம எதவம லயரச�ககரத அரதத நசயயத தண�நத வ�ட லவணடம. 
மரறரக அத பகரர�ய�ல உளளதர,  மஸலம�ல உளளதர?,  ம�ஷககரதத�ல உளளதர? 
ஸஹ
ஹர,  ளயபர எனநறல&ரம ஆரரயககடரத.  இவவரற தரவ� ஆரரயவத (ப�ரய 
மஹபபத ரவககம பகத�மரனகள�ன நசய&ல&'  எனற வ�ளககம கற�னரர.  (இதரன 
ல(ர�ல லகடட சரடச�கள இனனம  ப&ர உளளனர.)

2- இலத லபரனற நகரழமப நபர�ய மரகஸ4கக டலல மரககஸல இரநத 2002 ம ஆணட 
ச�& மகக�ய நபர�யரரகள வநத�ரநதனர.  இவரகள ஸஹ
ஹ-ளயபரன ஹத
ஸ4கக ஒர 
அத�சய வ�ளககதரதக நகரடததரரகள...

பயரன�ல அபநபரர�யரர நசரனனரர 'ஸஹ
ஹரன ஹத
ஸ எனபத பரலதலதன
ர லபரனறத, 
ளயபரன ஹத
ஸ சரதரரண லதன
ர லபரனறத.  பரலதலதன
ர க�ரடககரவ�டடரல (ரம 
சரதரரண லதன
ரரப பரகவத�லர&யர?  அத லபரனறதரன ஸஹ
ஹரன ஹத
ஸ 
க�ரடககரவ�டடரல ப&வனமரன ஹத
ஸன பட அமலச நசயவத�ல எவவ�தத தவறம 
இலர&' எனற த�ரவரய ம&ரநதரர. இனனலமரர�டதத�ல 'ளயபரன ஹத
ஸ எனறரல எனன 
நதர�யமர? நபர�தரக ஒனறம�லர&.  அரத அற�வ�தத அற�வ�பபரளர எபலபரதரவத கரலல 
நசரபபப லபரடரமல (டநத�ரபபரர,  எபலபரதரவத (�னற நகரணட தணண
ர 
கடதத�ரபபரர.  அதனரல அவர அற�வ�தத ஹத
ரஸப பறநதளள� வ�டடரரகள.  எனலவ 
இவர நசயத இநதச ச�ற�ய தவறககரக (ரம அநத ஹத
ரஸலய மறதத வ�ட மடயமர?  ' 
எனற வ�னரத நதரடததரர. (இதரன ல(ர�ல லகடட சரடச�கள ப&ர இனறம உளளனர.)

ப&வனமரன ஹத
ஸரல இலம த�கர லபரதரன  ...  

இத லபரனலற ஜககர�யயர நம_&ரனர தனத அமலகள�ன ச�றபப எனம நலல& 
ஏகபபடட கரதகரளயம மகவர�யறற கபஸரககரளயம அளள� வ�ரததத வ�டடப 
ப�னவரமரற இயம பக�னறரரகள.

'(பளரய�ல)  ச�றபபகரளக கற�பப�டம அற�வ�பபககரளக கறவத�ல மஹதத�த
னகள 



மதத�ய�ல சறறத தரரரளமரன (�ர& இரகக�னறத.  எனலவ சரதரரணமரன ப&வனமரன 
அற�வ�பபககளம இபபததகதத�ல கறபபடடளளன.  சப�யயரககளரடய சமபவஙகள 
சர�தத�ர வரகரயச சரரநததரகம.  அரவ ஹத
ஸன அநதஸதரத வ�டக கரறவரனரவ 
எனபதம நதள�வரன வ�டயமரகம.  எனலவ இநநலலளள ப&வனமரன ஹத
ஸகள 
சமபவஙகள அரனததம ஏறறக நகரளளததககரவலய'. (அமலகள�ன ச�றபப ப: 147)

ச�றபபகள பறற� லபசம ஹத
ஸகள�ல ம�க அத�கமரன உ&மரககள ப&வனமரனவறரற 
அற�வ�ககலவ கடரத எனற ஒலரயடயரகத தரட வ�த�ததவ�டடனர.  ஒர ச�& 
மஹதத�த
னகள கடரமயரன (�பநதரனகள�ன ப�ன ப&வனமரன ஹத
ஸகரளக 
கற�பப�டவத கடம எனக�னறனர. அவரகள வ�த�தத  (�பநதரனகரளப பரரஙகள.

1- ஆதரரபபரவமரன ஹத
ஸகள�னரல உறத�பபடததபபடட ஒர வ�டயததகக வலவடடம 
வரகய�ல&லய  ளயபரன ஹத
ஸ இரததல லவணடம. 

2-  அக
தர -இரற (மப�கரக,  மரறவரனரவ பறற�ய வ�டயமரகலவர,  சடடத�டடஙகள 
பறற�யதரகலவர இல&ரத�ரததல லவணடம.

3- ளயபரன ஹத
ஸ ம&ம நசயயம அமலககக கல க�ரடககநமனற உறத� 
நகரளளரத�ரததல லவணடம.

ச�றபப பறற�ய ளயபரன ஹத
ஸகள�ல இவவளவ கடரமயரன (�பநதரனகள 
வ�த�ககபபடடரகக�னற (�ர&ய�ல ஜககர�யயர நம_&ரனர இபபடப நபரததம நபரதவரக 
தரரரளமரக ளயபரனவறரற ரவதத அமல நசயய&ரம எனற நசரலலய�ரபபத எபபட 
(�யரயமரகம. 

சப�யரககள�ன சமபவஙகள ஹத
ரஸவ�டத தரம கரறநதரவ எனற நசரலலவ�டட 
'எனலவ இத�லளள ஹத
ஸகளம சமபவஙகளம ஏறறக நகரளளததககரவலய'  எனற 
நசரலக�னறரர.  ளயபரன ஹத
ஸகரள அற�வ�கக அற�ஞரகள�ன சலரக இரகக�னறத என 
(�யரயம கற�யவர, அரத வ�ட தரம கரறநத சப�யரககள�ன சமபவஙகரள (�யரயபபடதத 
எவவ�த கரரணமம கறரத (ழவ� 'சப�யரககள�ன சமபவஙகளம ஏறறக 
நகரளளததககரவலய' எனற மரதத�ரம கற� மடகக�னறரர. 

இத�லரநத நதர�வத யரநதன�ல தபலக நபர�யரரகளரனவரகள ஹத
ஸ கர& அற�ஞரகள 
(ப�நமரழ�கரள தரம கரணக கரடபப�டதத வழ� மரறகள அரனதரதயலம உதற�ததளள� 
வ�டட (மத கரதரத,  ல(ரககதரத மககள மதத�ய�ல பரபபவதறக ப&வனமரன, 
இடடககடடபபடட ஹத
ஸகள மரதத�ரமல& இஸ&ரதத�ன  அடபபரடரயலய தகரககக 
கடய ஷ�ரககரன சமபவஙகரளயம தரரரளமரகக கறத தயஙக மரடடரரகள எனபரதப 
பர�நத நகரளள&ரம.

ஆனரல ஆசசர�யம!!!  இரவநயல&ரம இலம எனம நபயர�ல தபலக சலகரதரரகளரல 
பளள�வரயலகள லதரறம அரஙலகறறபபடக�னறன.  

இத அமலகள�ல ச�றபப�ல இரககம அநதரஙகஙகள அடதத தஃலம நலகளரன 
ஸதககரவ�ன ச�றபப,  ஹஜஜ�ன ச�றபப லபரனறவறரறப பறற� நசரல& மடயரதளவகக 
கபரபகள (�ரறநதளளன.  அத�லளள அரனதத வ�டயஙகரளயம ஒரவன சர�நயனற 
(மப�னரல அவனரடய ஈமரலன பற�லபரய வ�டம எனற நசரலலம அளவகக 
இரற(மப�கரககக லவடட ரவககம வ�டயஙகள (�ரறநத கரணபபடக�னறன. ஆழமரகப 
படததரல இரவ அழகரகப ப&பபடம.  இவறரற ஒவநவரனறரக எடதத வ�ளகக�க 
கரடடவத மடயரத கரர�யமரத&ரல மதலல ஒவநவரர மஸலமம ஈமரனகக ஊற 
வ�ரளவ�ககம ஷ�ரக,  ப�தஅத பறற� ஒரளவ அற�நத ரவதத�ரநதரல -  ஈமரன எனம 



டரரசர&டரட உஙகள ரககள�ல எடததக நகரணட அதன ஒள�ய�ல இநத இர 
பததகஙகள�லமளள வ�டயஙகரள அ&ச�னரல பககததககப பககம,  பநத�ககப பநத�, 
வர�ககவர� மரரகக வ�லரரதக கரததககரளத தரஙக�ய (சசக கரததககள வழ� ந(டக�லம 
இரபபரத (
ஙகளரகலவ ஏறறக நகரளவரகள. 

இலம த�கர எனம நபயர�ல அரஙலகரம ப�தஅததகள  ...  

'ப�தஅதத'  எனறரல (ப�யவரகள�ன வழ�கரடடலகக மரறறமரக மரரககதத�ன நபயரரல 
உரவரககபபடம நதன அனஷடடரனஙகரளக கற�ககம.  (ப�யவரகள எரத மரரகக 
வ�டயநமனப லபரத�ததரரகலளர அரவ மரதத�ரலம த
ன ஆகம.   (ப�யவரகள ப�தஅத 
பறற�யம அதன த
ய வ�ரளவகள பறற�யம ம�க மகக�யததவம நகரடதத மககளககப 
லபரத�ததரத (ரம அவதரன�கக மடக�னறத.  எநத அளவகநகனறரல (ப�யவரகள ஏதரவத 
உரர (�கழதத ஆரமப�ககம லபரத ப�தஅத பறற�ய எசசர�கரகரய வ�டததவணணம 
ப�னவரமரற  தமத உரரரயத நதரடஙகவரரகள.
 
'பகழரனததம அல&ரஹவகலக..  அவரனப பகழநத அவன�டலம உதவ� லதடக�னலறன. 
லபசச�ல ச�றநதத அல&ரஹவ�ன க&ரமரக�ய அலகரஆனரகம.  வழ�கரடடலகள�ல ச�றநதத 
(ப� மஹமமத அவரகள�ன வழ�கரடட&ரகம.  அரனதத�லம ம�கக நகடட வ�டயம 
மரரககதத�ன நபயரரல உரவரககபபடட ப�தஅததகள -  இஸ&ரதத�ல இல&ரத 
நம_டடகஙகளரகம.  இரவ அரனததலம ப�தஅததரகம.  ப�தஅததகள அரனததலம 
வழ�லகடரகம.  அரனதத வழ�லகடகளம (ரகதத�ன பககலம நகரணடலபரயச லசரககம' 
எனற கற�லய ஆரமப�பபரரகள. (அபதரவத 1060 (ஸரய� 3991)               . 

லமலம (ப�யவரகள கற�னரரகள...
'எனத மரரககமரன இஸ&ரதத�ல எவர அத�லல&ரத ஒனரறப பத�தரக 
உரவரககக�னறரலறர அத (�ரரகர�ககபபடடதரகம' எனறம 'எவர (ரஙகள நசரல&ரத ஒர 
கரர�யதரத மரரககதத�ன நபயரரல நசயக�னறரலரர அத (�ரரகர�ககபபடடதரகம'  எனவம 
எசசர�ததளளரரகள. (ஆதரரம பகரர� மஸலம.) 

எனலவ ப�தஅத எனபபடவத நசரல,  நசயல எணணம லபரனற மனற�ன ம&மம ஏறபட 
மடயம. தபலக அரமபப�னர�டம அபபட எனன ப�தஅததககள இரகக�னறன.???

தபலக உஸ4லன ப�ரகரரம இவரகள 3 (ரள,  40  (ரள,  4 மரதம ஒரவரடம என 
நவள�கக�ளமப�ச நசலக�னறரரகள.  இநத (ரடகரள எநத ஆதரரதத�ன அடபபரடய�ல 
(�ரணயம நசயத
ரகள எனற லகடடரல தமரமர எனம கரப�ரரன உளவரள�ரய (ப�யவரகள 
3 (ரடகள கடடபலபரடடரரகள. மஸர (ப�ரய அல&ரஹ தனனடன உரரயரட 40 (ரடகள 
அரழததரன. 4  மரததத�ல கரவ�ல ச�சவகக உய�ர நகரடககபபடக�னறத எனற ஏலதலதர 
சமபநதம�ல&ரத கரரணஙகரளயம ஆதரரஙகரளயம கற� நமரடரடத தர&ககம 
மழஙகரலககம மடசசப லபரட மயறச�ததக நகரணடரபபரரகள.  அபபடநயனறரல 
(ப�யவரகள�ன தரய அவரகள�ன ஆறரவத வயத�ல இறநதரரகள.  அதறகரக ஆற 
வரடஙகளம,  (ப�யவரகள 40  வயத�ல (ப�யரனரரகள எனபதறகரக 40  வரடஙகளம 
நவள�கக�ழமப�ச நசலவரரகளர?  எஙகள தன�பபடட (&னககரக (�ரணய�தலதரம எனறரல 
வ�டயம மடக�னறத. ஆனரல அபபடச நசயய மரடடரரகள. அதரவத சறற� வரளதத தமத 
எணணம லதரவகலகறப (ரடகள�ன அளரவ (�ரணய�தத வ�டட அதறக மரரகக சரயம பச 
மறபடவததரன ஆசசர�யமரன வ�டயம. இன� வ�டயததகக வரலவரம....

1-  தபலகக�ல நசல& தமத வசத�கலகறப (ரள (�ரணய�பபரதத தவநறனற நசரல& 
மடயரத.  அத அவரவர வசத�கலகறப (�ரணய�ககபபடம வ�டயம.  ஆனரல இநத தபலக 
நபர�யரரகள மரததத�ல ஒரவர 3  (ரள நவள�கக�ழமபவலத ஒர ம�கபநபர�ய வணககம 
எனபத லபரனற ப�ரரமரய உரவரகக� 3  (ரள நசல&ரவ�டடரல அவர மரநபர�யநதரர 



நதயவக கறறதரதச நசயத வ�டடரர எனபத லபரனற ஒர லபரல அசசதரத உரவரகக� 
வ�டக�னறனர.  3  (ரள நசல&ரவ�டடரல அல&ரஹவ�ன சரபம வநதவ�டம,  அவனத 
லவதரன (மரமச சமமர வ�டரத.  எதறகரகப லபரகரத வ�டலடரலமர அநதக கரர�யமம 
(�ரறலவறரத எனபத லபரனற லபரல பகத�ரய,  பயதரத இவரகள பரமரரகளககத 
லதரறறவ�கக�னறரரகள.  3  (ரடகள நசனற ஒரவர அதத�யரவச�ய லவர& (�ம�ரததம வட 
நசல& ஏறபடடரல ச�& மகக�யஸததரகள 'அபபடச நசனறரல வகத மற�நத வ�டம எனற 
கற�ப பயமறததவதம உணட.  இதன ம&ம இதவம நதரழரக ல(ரனப லபரனறநதரர 
வணககம எனபத லபரனற ச�ததர�கக மயலக�னறனர. இத ஒர ப�தஅத ஆகம. நவறமலன 
ஊரர வ�டட நவள�கக�ளமபவத வணககமரகமர?  நவள�கக�ளமபரமலபபத கறறமரகமர? 
இலர&லய!!  அபபடய�ரகக ஏன இவவரற மரரககதத�ன நபயரரல இயககததகக ஆள 
லசரகக�னறரரகள??  

இனற தபலகக�ன மகக�யஸததரரக இரககம கரததரனகடரயச லசரநத எனத உஸதரத 
ஒரவர அடககட இபபடச நசரலவரர...
        
'ஊர�ல ஏதரவத ப�ரசச�ரனகள லதரனறம அபரயம ஏறபடடரல உடலன ஊர�லளள ஜமரத 
நவள�லய (�றக�னறதர?  அல&த நவள� ஜமரஅத ஊர�ல லவர& நசயக�னறதர?  எனற 
பரரபலபன.  அபபடய�ரநதரல அலஹமதலல&ரஹ (�சசயம எவவ�தப ப�ரசச�ரனயம 
ஏறபடரத எனற எணண�க நகரளலவன. ஏநனனறரல ஊர�ல ஜமரத (�றகம லபரத எவவ�த 
லவதரனரயயம அல&ரஹ அனபபமரடடரன எனற கறவரரகள.  இரத எநத 
ஆதரரதத�ன அடபபரடய�ல நசரனனரரகள.  இத ப�தஅததரன லபசச இலர&யர? 
அபபடயரனரல நகரழமப தபலக மரககஸலரநத த�னமம ஜமரதகள நவள�கக�ழமப�க 
நகரணட தரலன இரகக�னறன.  ஆனரல இ&ஙரகய�ல மஸலமகளககப ப�ரசச�ரனகள 
கரறநதபரடலர&லய.  ஜமரஅதகள நவள�க க�ழமப�ய�ரநத கர&பபகத�ய�ல&லய 
கரததரனகடய�ல ப& ப�ரசச�ரனகள இடமநபறறளளலத...  இனனம ப& இடஙகள�ல 
இவவரற இடமநபறறளளலத...

2- ஜ�ஹரத எனபத இஸ&ரதரத (�ர&(�றததவதறகரக இஸ&ரதத�ன வ�லரரத�களடன 
ஆயதலமநத�ச  நசயயபபடம பன�தப லபரரரகம.  இதன ச�றபப தன�யரனத.  உயரவரனத. 
இத�ல& க&நத நகரளபவரகளகக அளபபர�ய (னரமகள க�ரடபபதரகவம,  அவர 
மஃம�னரக மரண�பபரர எனற (றலசரபனமம, இத�ல& க&நத நகரணட தனத இனனய�ரர 
(
றபவர 'ஷஹ
த'  த�யரக� படடம சடடபபடட நக_ரவ�ககபபடவதரகவம,  இவரத 
பரவஙகள இவர�ன மதலததள� இரததம தரரய�ல ச�நதபபட மனலப மனன�ககபபடட 
வ�டவதரகவம அலகரஆனம அலஹத
ஸ4ம நசரலலக நகரணடரகக�னறன.

இத தவ�ர இஸ&ரதத�ன உயரவககரக இஸ&ரதத�ன பககம மஸலமல&ரத மககரள 
அரழபபதறகரன மயறச�ரய தஃவர மயறச� எனபபடம.  இதறகம ப& ச�றபபககள 
இஸ&ரதத�ல நசரல&பபடடரநதரலம இத லவற ஜ�ஹரத லவற.   மஸலம மககளகலக 
அவரகளககத லதரவயரன மரரகக சமபநதபபடட வ�டயஙகரளக கறறக நகரடபபத 
அதறகரக நவள�கக�ழமபவத லவற இதறக தஃலம,  தரப�யர -  அறபலபரதரன எனபபடம. 
இரவயரனததலம (ல& வ�டயஙகளரய�ரபப�னம இரவ நவவலவறரனரவ. இவறறககக 
நகரடககபபடம (னரமகளம நவவலவறரனரவ. ஆக (ப�யவரகள�ன கர&தத�ல வரலளநத� 
ஜ�ஹரத நசயவதறகரகவம (ப�யவரகள ப& ஜமரஅததககரள அனபப� ரவததரரகள. 
மஸலமல&ரதவரகரள இஸ&ரதத�ன பககம அரழபபதறகரகவம ப& ஜமரஅதகரள 
அனபப�யளளரரகள.  மஸலமகளகக மரரகக வ�டயஙகரளக கறறக நகரடபபதறகம 
ஜமரஅததககரள அனபப�ய�ரகக�னறரரகள.  ஒவநவரர ப�ர�வ�னரககம நவவலவற வரக 
(னரம க�ரடபபதரகவம வரககள�ததளளரரகள.                               

ஆனரல இனரறய தபலக நபர�யரரகள இவவ�டயதத�ல மரநபரம லமரசடரயயம ப�தஅத 
ஒனரறயம நசயத நகரணடரகக�னறரரகள. ஜ�ஹரத சமபநதமரக, அத�ல நசலவதன ச�றபப 



அத�ல ஈடபடபவரககக க�ரடககம (னரமகள சமபநதமரக வநதளள நறறககணககரன 
கரஆன வசனஙகரளயம (ப�நமரழ�கரளயம மரறற�த த�ர�பபடதத� அவறரறநயல&ரம 
இவரகள பர�யம தபலக மயறச� சமபநதமரன,  அதறக ஆதரரமரக வநதளள வசனஙகளரக 
அரனதத இடஙகள�லம ப�ரசசரரம பர�நத வரக�னறனர.  இத இவரகள அலகரஆன 
வசனஙகளகக நபரரள நசரலலம வ�டயதத�ல பர�யம மகர நபர�ய ப�தஅததகள�ல 
ஒனறரகம.  அலத லபரனற இவரகளத ஜமரஅதத�ல நவள�கக�ளமபரதவரகரள 
ஜ�ஹரதககச நசல&ரத�ரநதவரகரளக கணடதத இறஙக�ய வசனஙகரள ஆதரரமரகக 
கரடட சரடக�னறனர.  தறறக�னறனர.  அசசறததக�னறனர.  இத எவவளவ நபர�ய கறறம 
எனற நதர�யமர??  இபபடயரன இரற வசனஙகள�ல லமரசட நசயத யஹ4த�கரளக 
கணடதத அல&ரஹ...

'அவரகள (இரற வசனஙகரள)  அதன இடதரத வ�டடம த�ர�ப படததக�னறனர. 
இவரகளத இதயஙகரளத தயரமயரகக அல&ரஹ வ�ரமபவ�லர&.  இவரகளகக 
உ&கதத�ல&லய நபரஙலகவ&மம,  மறரமய�ல அல&ரஹவ�ன கடரமயரன லவதரனயம 
உணட' எனற கறக�னறரன. (அல மரய�தர 41 ம வசனம)

(ப�யவரகளம 'யரர அலகரஆனகக தமத மலனர இசரசபபட -  தனத அப�பப�ரரயதத�ன 
பட வ�யரக�யரனம வழஙகக�னறரலரர அவர தனத தஙகம�டதரத (ரகமரக ஆகக�க 
நகரளளடடம எனறம ஒரவர தனத நசரநத அப�பப�ரரயதத�ன பட கரஆனகக 
வ�ளககமள�கக மறபடடரல அவர சர�யரகச நசரனனரலம தவற�ரழததவரரகலவ 
கரதபபடவரர எனவம  கற�யளளரரகள. (ஆதரரம த�ரம�த� 3676)

ஆனரல இவரகலளர இவவரற ஜ�ஹரத சமபததபபடட வசனஙகரளயம (ப�நமரழ�கரளயம 
தமத இயககததகக ஆளச லசரககப பயனபடதத�யதன வ�ரளவ இனற ஜ�ஹரத எனறரல& 
கர& (டஙகமளவககக லகரரழததனமம,  ஜ�ஹரரதப பறற�ய தவறரன கணலணரடடம 
மஸலம சமகதத�ன மதத�ய�ல&லய  உரவரக�யளளத.  ஏலதர (ப�யவரகலள தபலக 
ஜமரஅதத�ன அம
ரரக இரநத ஜமரஅததககரள அனபப� ரவததத லபரனற '(ப�யவரகள 
ஜமரத ஒனரற அனபப�னரஙலகர'  எனற தமத பயரனகள�ல அல&ரஹவககக நகரஞசமம 
பயபபடரமல நசரலலக நகரணடரகக�னறரரகள.  அல&ரஹதரன ல(ரவழ�கரடட 
லவணடம.  

3- த
ன எனபதன நபரரள ஆளமரனத,  வ�ர�வரனத.  ஒர மன�தன இஸ&ரதத�ன 
வழ�கரடடலபபட நசயயம மரரகக உ&க சமபநதபபடட கரர�யஙகள அரனததலம த
ன 
எனற நசரலலககள அடஙகம. (ப�யவரகள ஒரவன தனத மரனவ�கக ஒர கவளம உணவ 
ஊடட வ�டவரதககட ஏன..  தன அவன மரனவ�யடன இல&றதத�ல ஈடபடவரதக கட 
த
னரடய வ�டயம, (னரமரய ஈடடததரம வ�டயம எனற கற�யளளரரகள. (பகரர
)
 
ஆனரல இனரறய தபலக நபர�யரரகள த
ன எனற நசரலர&ச சரகக� கறக�ய 
வடடததககளளரகக� தபலக ஜமரஅதத�ல நசலவதம அதன நபர�யரரகள 
அஙக
கர�ததவறற�ல ஈடபடவதம,  தஃலம பததகஙகரள பகத�யடன வரச�பபத மரதத�ரலம 
த
ன எனற பரமர கரரககனகள பர�யமளவகக ஆகக�வ�டடரரகளர இலர&யர?  இதறகப 
நபயர ப�தஅததர இலர&யர? (
ஙகலள நசரலலஙகள. 

இனற தபலக கரரககனகள தமககள ஒரவரரப பறற�ப லபச�க நகரளளமலபரத அவர 
எவவளவதரன (ல&வரரக ஆலமரகக கட இரபப�னம தபலககடன 
நதரடரப�ல&ரதவரரய�ன'  அவர த
ரன வ�டடம தரமரனவர'  எனற நசரலக�னறரரகளர 
இலர&யர? (
ஙகலள த
ரபபள�யஙகள.

3-  இநத தபலக நபர�யரரகள இவரகளத ஜமரஅத மரதத�ரம தரன த
ன வழ� (டககம 
ஜமரஅத.  இத�ல பஙநகடககரதவரகள த
ரன வ�டடம தரமரனவரகள.  இத�ல 



வரச�ககபபடம -  இவரகளத உ&மரககளரலப லபரத�ககபபடம வ�டயஙகள மரதத�லம 
த
னரடய வ�டயஙகள.  ஏரனய அரனததலம த
னகக அபபரறபடடரவ எனற 
இவரகளககக கறறகநகரடததளளதரல தபலக கரரககனகள இபபடப லபச�தத�ர�வரத 
நதள�வரக அவதரன�ககக கடயதரக இரகக�னறத.  இதவம இஸ&ரததககத 
தவறரனநதரர வடவம நகரடககம மகர நபர�ய ப�தஅததககள�ல ஒனறரகம.  இநத 
ஹககரன த
னரடய லவர&ய�ல (ரம இஸதத�கரமததரக இரகக லவணடம.  இத�ல கரற 
கரணபவர இரத வ�டடம நவள�லயறறபபடவரர'  லபரனற வரரதரதபப�ரலயரகஙகள 
இவரகள�டம சரவசரதரரணமரக உபலயரக�ககபபடக�னறன.  இரவ ம�க அபரயகரமரன 
வரரதரதகள.  தபலகக�ல இல&ரத அரனவரம வழ�லகடடல இரகக�னறரரகள எனற 
மரறமகமரக உணரததம வரரதரதகள.

எனரன ஒர தடரவ தபலகக�ல பயரன நசயவதறகரக அரழதத�ரநதரரகள.  எனககம 
தபலககம இரநத நதரடரப கரறய ஆரமப�தத�ரநத கர&ம அத.  (ரன (ல&படயரகலவ 
பயரன நசயத வ�டட தஷகக
ல பணணம லபரத (வகத�ல நவள�க க�ளமப� ஆளதத�ரடடல) 
பயரன�ல இரநதவரகரளப பரரதத 'சலகரதரரகலள!  இனற ஒவநவரரவரம த
ரனபபறற� 
அற�நத�ரகக லவணடய�ரகக�னறத. இனற த
ரனத நதர�நத நகரளள ப& வழ�கள உளளன. 
அத�ந&ரனறதரன இநத தபலக ஜமரஅத அரமபபரகம எனலவ தயஙகரத நபயரகரளத 
தரரஙகள எனலறன'  அவவளவதரன.  பயரன�ன ப�னனர அவரகள எனலனரட (டநத 
நகரணட வ�தலம லவற. அததரன (ரன தபலகக�ல நசயத இறத� பயரனரகம. அதன ப�னப 
எநத பயரனககம எனரன அரழபபத க�ரடயரத.  அவரகளத கறறசசரடட எனன 
நதர�யமர?  (ரன 'இனற இஸ&ரதரத -  த
ரன அற�நத நகரளவதறகர�ய ஒலர வழ� 
தபலகக�ல நவள�க க�ளமப�ச நசலவத மரதத�ரமதரன'  எனற நசரலலய�ரநதரல எனரன 
பரரரடடய�ரபபரரகள.  ப�ர�யரண� சரபபரடம தநத உபசர�தத�ரபபரரகள.  ஆனரல??.. 
இதனப�ன (ரன தபலகக�ல இரநத ஓரஙகடடடபடட வ�டலடன.  எபலபரதரவத 
இவரகள�ன ஜ4ரமரரத பயரன�ல இரநத வ�டடரல ஒறறரகரளப பரரபபத லபரல ம�கவம 
எசசர�கரகயடன எனத (டவடகரககரள அவதரன�பபரரகள.

இனற இநத அரமபபகக ஆதரவ வழஙகவத லபரல நசயறபடம அத�க நம_&வ�மரர தரம 
இநத அரமபப�னரகக ஆதரவரக இரககரவ�டடரல ஒதககபபடட ஓரஙகடடபபடட 
வ�டலவரம.  ஆதரவள�ததரல கணண�யததடன (டததவரரகள எனற கறக�ய 
ல(ரககததடலனலய நசயறபடக�னறரரகள.  அவரகள�டம (
ஙகள மனநத�றநத லபசமலபரத 
இத உணரமநயனபரத அற�நத நகரளவரகள. இரத (ரன ப&மரற ப& உ&மரககள�டம 
பர
டச�ததற�நத�ரகக�னலறன.

4- ரபதல (கரல(ரடயரக) ஜமரஅதத�ல நசலலதல.

கரல(ரடயரக ஜமரஅதத�ல நசலவரத ம�கபநபர�யநதரர மரரககபலபரர நசயவத 
லபரனற இவரகளககச ச�ததர�ககபபடக�னறத.  யரரரடய இரபரதஙகளம 
இரறபரரதய�ல பழத� படநதனவரக�னறலதர அவறரற அல&ரஹ (ரகததகக ஹரரமரகக� 
வ�டக�னறரன எனம ஹத
ரஸ இதறக ஆதரரமரகக நகரளக�னறனர. இநத ஹத
ஸ ஆதரரப 
பரவமரனததரன. (பகரர�, த�ரம�த�, தரரம�, அஹமத,மஜமஉஸஸவரய�த) 

ஆனரல இவரகளத நசயலகக அத ஆதரரமரகரத.  ஏநனன�ல அல&ரஹவ�ன பரரத 
எனபத ஜ�ஹரரதலய கற�ககம.  அற�ரவதலதடம பயணததககம ச�&லவரள 
அல&ரஹவ�ன பரரத எனமநபயர உபலயரகபபடததபபடடரலம இநத ஹத
ரஸப 
நபரறததவரரககம அத நபரரநதரத.  கரரணம இநத ஹத
ஸன நதரடர�ல&லய எவர 
அல&ரஹவ�ன பரரதய�ல கரயமறற அதன ம&ம இறகக�னறரலரர அவரத இரததம 
மறரமய�ல கஸததர� வரரடரய வ�டவம மணம வசம எனவம உளளத.  எனலவ இநத 
ஹத
ஸல அல&ரஹவ�ன பரரதநயனபத ஜ�ஹரரதலய கற�ககம எனபத நதள�வரக�னறத. 
ஒர லபசசகக அபபட ரவததக நகரணடரலம கட எலதரசரசயரக அவரத கரல 



மணண�ல ம�த�படட பழத� படவலத இஙக ல(ரககலமயனற� லவணடநமனற பழத�ய�ல 
லபரடட கரர&ப பரடடநயடபபத ல(ரககமனற.  ஆனரல தபலகக�ன கரல(ரட 
ஜமரஅதத�ன ல(ரககம இதவரகலவ உளளத.  எல&ர வரகன வசத�ய�ரநதம 
ப�ரயரணததககர�ய நச&வ�னஙகள�ரநதம இவவரற (டநத நசலவத ப�றரகக தரம 
நசயயம த�யரகதரத நவள�ககரடட ஒரவ�த நசயறரக பகத�ரய உரவரககவலத 
இவரகளத உளல(ரககம.  
 
லரரமரபர�ப லபரர�ன லபரத மரலக எனம ஒர (ப�தலதரழர வரகனம�ரநதம தரரய�ல 
(டநத நசனறதரகவம மறற மஸலமகள அவர�டம இதபறற�க லகடடலபரத லமறபட 
ஹத
ரஸக கற�யதரகவம அதன ப�னப அஙக�ரநதவரகள�ல அத�கம லபர வரகனதரத 
வ�டட இறஙக� கரலல பழத� படய லவணடநமனபதறகரக கரல(ரடயரக வநததரகவம ஒர 
சமபவம உளளத.  இத (ப�யவரகளத கர&தத�றகப ப�றக (டநதத.  இதறக (ப�யவரகள�ன 
அஙக
கரரம இல&ரததரல இத ஹத
ஸ இலர&.  ஒர ச�& (ப�தலதரழரகள�ன தன�பபடட 
நசயல& இத.  எனலவ இரத ஆதரரததகக எடகக மடயரத.  லமலம இத லவற ச�& 
(ப�நமரழ�களககம மரணபடக�னறத. எபபட?

(ப�யவரகள ஒரமரற பளள�கக வநதலபரத ஒர மன�தர ம�கநத ல(ரமரக நவய�லல (�னற 
நகரணடரபபரதக கணட அத பறற� ஒரவர�டம வ�னவ அவர 'பகல மழதம லவகம 
நவய�லல (�னற (�ர&ய�ல&லய உடகரரரமல ல(ரனப ல(ரறபதறக ல(ரசரச 
ரவதத�ரபபதரகக கற�னரர.  அதறக (ப�யவரகள அவரத ல(ரனரப (�ரறலவறறச 
நசரலலஙகள.  நவய�லல (�றகலவர,  உடகரரரமல (�னற நகரணடரககலவர லவணடரம. 
(
ஙகள படம இநத வணச�ரமதரத வ�டடம அல&ரஹ லதரவயறறவன எனறரரகள. 
(ஆதரரம மஸலம 3100)

மறறநமரர (ப�தலதரழர தரன கரல(ரடயரக (டநதநசனற ஹஜஜ4ச நசயய ல(ரசரச 
ரவதத�ரபபதரகக கற�யலபரத (�சசயமரக இவவரற ஒரவர தன உடமரப வரதத�க 
நகரளவத�ல எவவ�தத லதரவயம�லர&  அவர வரகனதத�ல ஏற�ச நசனலற ஹஜ 
நசயயடடம எனற கடடரளய�டடரரகள. (பகரர� 1732 மஸலம 3100)

எனலவ (ப�யவரகள தடதத ஒர வ�டயதரத இனற தபலக அரமபப�னர த
ன எனற 
லபரரரவய�ல நசயத மககள�ன அனதரபதரதத தம பககம த�ரபப மயறச�ததக 
நகரணடரகக�னறரரகள.  எனலவ (ப�யவரகள இபரதத இலர& எனற நசரனன ஒர 
நசயர& (ரபதல ஜமரஅதரத)  இபரததத�ன நபயரரல நசயவதறகப நபயர எனன? 
ப�தஅததர? ஸgனனததர? (
ஙகலள மடவ நசயயஙகள.

5-  இவரகள�ன தஃவர கஸதகள�ன லபரத கடட தஆ ஓத� வ�டட நவள�லயற�ச நசல&ல. 
இதவம (ப�யவரகள கரடடததரரத ப�தஅததரகம.  (ப�யவரகள எததரனலய 
ஸஹரபரககரள மரரககதரதக கறறக நகரடபபதறகரகவம,  லபரரககரகவம 
அனபப�ய�ரகக�னறரரகலள!  அவலவரள கடடபப�ரரரததரன பர�நத வ�டடததரன 
வழ�யனபப�னரரகளர? இதறகரன சர�யரன ஆதரரதரத (ப�வழ�ய�லரநத கரடட மடயமர? 
எனலவ இநதக கடடப ப�ரரரததரன (ப�வழ�யர? அல&த அவரகள எசசர�தத ப�தஅததர?

6-  கரர& மரர& த�கர எனம நபயர�ல ஹத
ஸல வநத த�கர மரறகக மரறறமரகவம, 
இவரகள�ன நபர�யரரகள நசரலலக நகரடதத ப�தஅததரன மரறய�லம த�கர நசயதல.

கரர&ய�லம மரர&ய�லம அத�கமத�கம த�கர நசயயஙகள என அலகரஆன�ல 
அல&ரஹலவ நசரலலக�னறரலன!  எனக கற�னரல...  உணரமதரன.  நதரழமரறம 
அல&ரஹ கறக�னறரன. அதறகரக 6 லவரள நதரழ மடயமர? ளஹரர 5 ரகஅததகளரகத 
நதரழ மடயமர?  ஏன மடயரத (ப�யவரகள அபபடச நசயயவ�லர& எனக�னலறரம. 
அபபடயரனரல த�கரர மடடம எபபட கரர& மரர&ய�ல  (ப�வழ�கக மரறறமரக நற, 



நற தடரவகள நசயய மடயம?.  &ரய�&ரஹ இல&ல&ரஹ எனபரத மரதத�ரலம 100 
தடரவகள கரர& மரர&ய�ல ஓத� வரவதறக ஆதரரம�ரகக�னறத. ஏரனயவறறகக??

7- ஜ4ரமரரத எனம நபயர�ல நவளள�கக�ழரம இரவ�ல ஒனற கட அனற�ரவ பளள�ய�ல 
இஃத�கரப இரநத வணககஙகள பர�தல நவளள�கக�ழரம இரரவ மரதத�ரம வணககஙகள 
பர�வதன ம&ம வ�லசஷபபடததக கடரநதன (ப�யவரகள தரட நசயதளளதரல இத 
ப�தஅததரக�னறத.  எலதசரசயரகததரன மககள�ன வசத�கலகறப இநத (ரள நதர�வ 
நசயயபபடநதனற நசரல& மடயரத.  ஏநனன�ல நவளள�ய�ரவ�ல இபரதத நசயதல 
ஆரமபதத�லரநலத சப�கள�ன மரப வழ�வநத வழ�மரறகள�ல உளளதரகம.

எனலவ (ரன லமல& சடடககரடடயபட தபலக ஜமரஅதத�ல இலம - மரரகக அற�வ எனம 
நபயர�ல ப&வனமரன,  இடடக கடடபபடட நசயத�கள லபரத�ககம பரடஙகளம, 
இஸ&ரதத�லல&ரத ப�தஅததரன நம_டடக வ�டயஙகளம,  ஏன ஷ�ரககரன வ�டயஙகளம 
தரரரளமரகப லபரத�ககபபடக�னறன எனபரத மடநதளவ ஆதரரஙகளடன (�ரப�ததக 
கரடடயளலளன.  இத தவ�ர இலம த�கர�ன லபரரரவய�ல பலலவற ஷ�ரககரன 
வ�டயஙகளம இநத அரமபப�ல லபரத�ககபபடக�னறன.  வ�ர�வஞச� அவறரறத தவ�ரததக 
நகரளக�னலறன.

இரவகளம இலம த�கர தரனர  ???  

ஜ�ஸத�யயரத தர
ககரவ�ன ரஷகமரர வர&ரற எனற ஒர பததகமணட.  ஜககர�யயர 
நம_&ரனர அவரகலள தமத ரகபபட எழத�யத.  இத�ல ரஷகமரரகள�ன கரரமத எனம 
நபயர�ல ச�& சமபவஙகரளக கறக�னறரரகள.  இரவ (டநததறக எவவ�த ஆதரரமம 
இல&ரதத தன� வ�டயம.  இரபப�னம இத எபபட இஸ&ரததகக மரணபடக�னறத 
எனபரதக கட கவன�ககரத ரஷகல ஹத
ஸ -  ஹத
ஸககர& லமரதயரன இவரகள 
எழத�யளளலத ஆசசர�யமரன வ�டயமரகம.  அவறற�ல ச�&வறரற இஙக சடடககரடடக 
கடரமபபடடளலளன.

1- ஹஸன பஸர� எனபவரகள ப�&ப&மரன தரப�யனகள�ல ஒரவரரவரரகள. இவரகளககம 
தர
ககரககளககம எவவ�த சமபநதமம�லர&.  இரநதம ஜககர�யயர நம_&ரனர அவரகள 
இவரகரள ஜ�ஸத�யர தர
ககரவ�ன ஐநதரவத ரஷககரக கற�பப�டடரகக�னறரரகள. 
(ப�யவரகரளலய ஜ�ஸத�யயரவ�ன மத&ரவத ரஷக எனறவரகக இத நபர�ய வ�டயமர? 
அவரகளத நபரனநமரழ�கள என கறவதரவத...

(
ஙகள ஹறரமரன நபரரடகள�ன ம
த கட நவறபபக கரடடவத�லர&.  ஆனரல 
ஹ&ர&ரன நபரரடகள�ன ம
லத நவறபபக கரடடம நபர�யரரகரள (ரம 
சநத�தத�ரகக�னலறரம. (ஜ�ஸத�யர ரஷககள வர&ரற 153)

ஹ&ர&ரனவறரற உணணரமல தவ�ரநத�ரபபத லவற வ�டயம ஹ&ர&ரனவறரற 
நவறபபவர எபபடப நபர�யரரரக இரகக மடயம.?  இரத ஹஸன பஸர� 
நசரலலய�ரபபரரர?

ஹஸன பஸர�யவரகள ப& தடரவகள (ரரயக கணடரல யர அல&ரஹ இநத (ரய�ன 
நபரரடடரல எனரன ஏறறக நகரளவரயரக எனற ப�ரரரதத�பபரரகள.  (ஜ�ஸத�யர 
ரஷககள வர&ரற 150)

(ரய எனன அல&ரஹவகக ந(ரககமர (ல&டயரரர?  இத அல&ரஹரவலய 
அவமரனபபடததவத லபரலலர&யர?  இநத வரக வஸ&ரலவ தரடநசயயபபடடதரகம. 
அபபடய�ரகக லகவ&ம (ரய�ன நபரரடடரல லகடபத??  ஹஸன பஸர� ஒர ஹத
ஸகர& 
லமரத இரத அவரகள நசரலலய�ரபபரரகளர? (�ரப�ததககரடட மடயமர?



கரஜர அபதல வரஹ�த   :  

இவரகள பறற�ககறம லபரத இவரகள இரநவல&ரம (�னற வணஙகபவரரகவம,  பகலல 
ல(ரனப ல(ரறபவரரகவம மனற (ரடகளகக ஒரமரறலய ல(ரனப த�றபபவரரகவம 
இரநதரர. (அலத நல 154)

இரவநயல&ரம (ப�கள தரடநசயத வ�டயஙகளல&வர? இவறரற ஒர ஆலம இரறல(சச 
நசலவர எபபடச நசயய மடயம.  சர� அவரர வ�டலவரம.  இரத இபரதத என ச�ததர�தத 
எழதம ஆச�ர�யர ஜககர�யயர நம_&ரனர நபர�ய ரஷகல ஹத
ஸ ஹத
ஸககர& 
லமரதயரசலச.. அவரர இபபட?

3- பரளல இபன இயரழ அவரகரளப பறற�க கறம லபரத..

'இவரகள ஒளச நசயரகய�ல ஒரமரற ஒவநவரற உறபபககரளயம மனற தடரவ 
கழவவதறகப பத�&ரக இரணட தடரவகள கழவ� வ�டடரரகள.  அனற�ரவ (ப�யவரகள 
இவரரச சநத�தத ((�ரனவ�ல&லய!!)  பரளல&!  எனனரடய ஸ4னனதரத வ�டடதறகரக 
(
ர தரமரக� வ�டடர எனறரரகள.  இநதக கரறரய (�வரதத� நசயவதறகரக அவரகள 
ஒரவரடம த�னமம ஐநற ரகஅததககள (ப�ல நதரழவரதத தன ம
த கடரமயரகக�க 
நகரணடரரகள.

லமலம எனரன யரர சநத�ககரமலம (ரன ல(ரயவரயபபடடரல (&ன வ�சரர�கக வரரமலம 
இரகக�னறரலரர அவரகக (ரன (னற� கறலவன எனறரரகளரம.  (அலத நல ப: 168-169)
 
உழவ�ன லபரத உறபபககரள இரணட தடரவகள கழவவதம (ப�வழ�லய!  (ப�யவரகள 
அவவரற நசயதளளரரகள. ஆதரரம:  (பகரர� 154) இபபடய�ரகக (ப�யவரகள எஙஙனம 
எமத ஸ4னனதரதப பறககண�தத வ�டடரய எனக கற மடயம. ல(ரயறறவரரச சநத�ககச 
நசலவத (ப�வழ�.  அரத இவர எபபட உதரச
னம நசயய மடயம??.  அதறக லமல ரஷகல 
ஹத
ஸ4கக எபபட இரவநயல&ரம க�ரடதத�ரகக மடயம. எபபட க�ரடததரதநயல&ரம 
இஸ&ரததகக மரணரக�னறதர என ஆரரநத பரரககரமல எபபட எழத மடயம?? . 

4- இபறரஹ
ம இபன அதஹரமப பறற�க கறமலபரத..

இவரகள நதரடரநத ல(ரனப ல(ரறற (ரனக அல&த ஐநத (ரடகளகக ஒர மரற 
ல(ரனப த�றபபரரகளரம.  அதவம பறபணடகரளக நகரணடதரன ல(ரனப 
த�றபபரரகளரம. (அலத நல ப: 174) 

இவவரற நசயவத (ப�வழ�யர? இரதத தரன (ப�யவரகள லபரத�ததரரகளர?.  உணரமய�ல 
அதஹம இபபடச நசயத�ரநதரலம கட அத அவரத அற�யரரமலய!  ஆனரல ரஷகல 
ஹத
ஸ இரத எபபட எழத மடயம?.  இரத அவலயரககள�ன அறபத வர&ரறரகக கற 
மடயமர?.  இரதப ப�னபறற�ப ப�றரம இபபடச நசயதரல அவரகள அல&ரஹவ�ன 
அரரளப நபற மடயமர?. 

(ப�யவரகள ல(ரனப த�றககமலபரத கன�நத லபர
சரச நகரணடம அத இலர&நயன�ல 
கரயநத பழததரலம அதவம இலர&நயன�ல தணண
ரரக நகரணடலம ல(ரனப 
த�றபபரரகள. (த�ரம�த� : 657) 

இரத வ�டதத பறபணடகளரல ல(ரனப த�றபபத (ப� வழ�யர? ரஷததரன�ன வழ�யர?
இவரகள லதரடட லவர& நசயத நகரணடரநதலபரத ஒரவன வநத இவர�டம பழம 
லகடக இவர மறககலவ அவன தர&ய�ல அடதத வ�டடரன. உடலன இவர அல&ரஹவகக 



மரற நசயயம இததர& அட வரஙகவதறகர�யலத எனககற�னரரகள. (அலத நல ப 178)

ஹரஜர ஹ4ரதபதல மரஅஸ  ...  

இவரகள ஞரனத லதரசச� நபறறவரகளரய�ரநதரரகள.  ஆற (ரளகளகக ஒர தடரவலய 
ல(ரனப த�றபபரரகள.  இத பறற�க லகடடரல ஆனம
க மககள�ன உணவ &ரய�&ரஹ 
இல&ல&ரஹ ஆகம'  எனற கறவரரகள.  அபபடயரய�ன ஆற (ரடகளகநகரர மரற 
எதறகரக ஆனம
க மககள�ன உணரவப பறககண�தத வ�டட உ&க மககள�ன உணரவ 
உணட ல(ரனரப மற�கக லவணடம?

(னரமகள அரனதத�லம ச�றநதத மன�தன தனத வடடல&லய இரபபதரகம.  பரழத 
நதரழரகககரக பளள�ககப லபரக லவணயத�லர&நயனறரல (ரன வடடல&லய 
இரபலபன எனறரரகள எபலபரதம வடடல&லய மடஙக�ய�ரபபத (ப�யவரகள 
கரடடததநத வழ�யர?  தறவ�கள�ன வழ�யர?  வடடல&லய இரநதரல எபபட மககரள 
இஸ&ரதத�ன பககம அரழபபத.??

கரஜர மமஷரத அ&வ� அவரகள கழநரதப பரவதத�லம பகலல ஒரலபரதம பரலக 
கடபபத�லர&.  ஆகலவ இவரகள கழநரதய�ல&லய அவலயரவரக இரநதரரகள எனற 
கறவர. இநத அற�யரரமரய எனனநவனற வ�பர�பபத.

இவரகள இறககம லபரத அரக�லரநத ஒரவர இவரகக சவனதரதக நகரடககமரற 
இரறவன�டம ப�ரரரதத�ததரர.  இதரனக லகடட இவர மபபத வரடமரக சவரககம 
தனரனப பரணமரக அ&ஙகர�ததக நகரணட என மன வநத நகரணடரநதத.  (ரன ஒர 
மரற கட அதரன ஏநறடததம பரரககவ�லர&.  (ரன சவரககதத�ன எஜமரனரன 
ஆச�கக�னலறன எனறரரகள. (அலத நல ப: 192)

அடபபரவலம! (ப�யவரகள நசரரககதரதக லகடடப ப�ரரரதத�ககமரற  கற இவரகலளர .... 

 கரஜர ரஸய�த அப யஸ4ப   ..  

'இவரகளத சனன�தரனதத�ல ஒர மன�தன மனற (ரடகள தஙக�ய�ரநதரல அவன கரரமத 
உரடயவனரக� வ�டவரனரம. இவர ஒர மரற தரலவஸ ஒரவர�ன வடடல வ�ரநத�னரரகத 
தஙக�னரர.  அனற�ரவ அவர�ன மகள நப_ரணம� (�&வ வரனதத�லரநத தன மடய�ல 
இறஙகவத லபரல கனவ கணடரர.  கரர&ய�ல அவர ஹஜரதத�டம வ�ளககம லகடகச 
நசனறலபரத அவர கனரவச நசரலவதறக மனலப ஹஜரததவரகள அபநபண கணட 
கனரவயம அதறகரக வ�ளககதரதயம கற�னரர.  அதன ப�ன தரலவஸ தனமகரள 
அவரகலக மணமடதத ரவததரர.  ஒர மரற இவரகளகக வணககதத�ல நகரஞசம 
லசரமபல ஏறபடலவ அதறகரக இரபத ஆணடகள வரர தணண
லர கடககரமல 
இரநதரரகள.  வடடல ஒர தன�யரற அரமதத அத�ல தன�தத�ரநத பனன�ரணட வரடம 
வணககம பர�நதரரகள. (அலத நல பககம : 201)

இத உணரமயரக இரககமர? (
ஙகள தரன நசரல& லவணடம.

கரஜர மவதத ஜ�ஷத�  ...  

இவரகளகக பம�ரய ந(ரடபநபரழத�ல கடககம சகத� இரநதத.  கஃபரரவ தவரப நசயய 
மனம (ரடனரல கரறற�ன ம&மரக மககர நசனற வ�டவரரகள. ஒர (ரள ஒர அரசகமரரன 
இவரகள�டதத�ல வநத பரககததககரக தனகக ஏலதனம நகரடககமரற லவணடனரன. 
ரஷக மதலல மறதத வ�டட ப�ன ச�பரர�ஷ�ன லபர�ல ஒர நதரபப�ரய அவனககக 
நகரடதத இரதப பரதகரககரவ�டடரல வரநத லவணடலயறபடம எனக கற�னரரகள. 



அவன அத வ�டயதத�ல கவனயனமரக இரபபத நதர�ய வநததம நதரபப� தன 
லவர&ரயச நசயயவ�லர&யர?  எனறரரகள.  இதனரல அவன ஒர கறறதத�ன லபர�ல 
ரகத நசயயபபடட அவனத இர கணகளம லதரணடபபடடன. (அலத நல ப: 204)

கரஜர உஸமரன ஹரரன�  ...  

இவரகள ஒர (த�ரயக கடகக லவணடய�ரநதத.  உடலன தனன�டம�ரநதவரகள�டம 
கணகரள மடக நகரளளஙகள எனறரரகள.  அதன ப�ன கணத�றநத பரரததலபரத 
அரனவரம (த�ரயக கடநத�ரநதரரகள. எபபடக கடநதரரகள எனலற நதர�யவ�லர&.  ஒர 
மரற ஒரமன�தர வநத தனத மகரனக கரணவ�லர&நயனறம கணடப�டததத தரமரறம 
நசரனனரர.  அதறக அவரகள உன மகன உன வடடலரகக�னறரன எனறரரகள.  அவர 
ஆசசர�யததடன நசனற பரரததலபரத அஙலக மகன இரககக கணடரரகள. அவன�டம இத 
பறற�க லகடக (ரன ஒர கரடடல அரடககபபடடரநலதன.  அபலபரத இநத ரஷக வநத 
எனரன அவ�ழதத எனகரல ம
த தன கரர& ரவததரர.  உடலன கணரணத த�றநத 
பரரததலபரத (ரன என வடடலரநலதன எனறரன. (அலத நல ப: 211)

கரஜர மயனத
ன த�ஸத� நசரலக�னறரரகள. '(ரன ஒர மர
ரத அடககம நசயவத�ல க&நத 
நகரணலடன. அடககம நசயத ப�ன எலல&ரரம லபரய வ�டடரரகள. கபரடய�ல ச�ற�த ல(ரம 
அமரநத�ரநலதன. ஒர கறறததககரக அதரப நசயயம ம&கக அவர�டம வநதரர. அபலபரத 
ரஷக உதமரன கரரன� வநத இவர எனரனச சரரநதவர எனறதம கபறரள�ய�ன லவதரன 
(�றததபபடடத. (அலதநல 212 ம பககம.) 

இபபட இநதப பததகதரத (
ஙகள ரகய�ந&டததரல எததரனலயர ஷ�ரககரன 
வ�வகரரஙகள உஙகரள ஆசசர�யதத�ல ஆழததம.  ரஷகமரரகள�ன கரலல வ�ழநத 
பகதரகள கமப�டலபரடடதரகவம,  இநத மஸலம நபயர தரஙக�ய தறவ�கள தமரம 
எத�ரததவரகளகக சரபம�டட (ரகததகக அனபப�யதரகவம,  தமத பகதரகரள 
சவரககதத�ல நரழவ�ககம நபரறபரப ஏறறதரகவம ஆய�ரககணககரன கபஸரககள 
(�ரறநத கரணபபடக�னறன.  இவறற�ல உளளவறரற ஒரவன உணரமப படதத�னரல 
அவன�ன ஈமரன பற�லபரயவ�டம எனபத மடடம உணரம.  ஆனரல இவறரற தரன 
சரரநத�ரககம த�ஷதத�யயரத தர
ககரவ�ன அவலயரககளகக (டநத கரரமததககள என 
ரஷகல ஹத
ஸ ஹத
ஸககர& லமரதயரன ஜககர�யயர நம_&ரனர அவரகள 
நசரலக�னறரரகள.  அரவகரளயம இலம த�கர என ஏறற (
ஙகளம த�ஸத�யயரத 
தர
ககரவ�ல இரணநத அவரகள�ன ஆசரர பகதரரக ஆக லவணடநமன 
வ�ரமபக�னறரரகள. (
ஙகள தயரரர? 

அபபட (
ஙகள தயரரரக� வ�டடரல அநதத தர
ககரவ�ன ரஷகமரரகலள உஙகள பரவஙகள 
அரனதரதயம மனன�தத (
ஙகள எனனதரன பரவ�யரக,  கறறவரள�யரக இரநதரலம 
அவறரறப நபரறதத உஙகரள நசரரககததகக அரழததச நசனற வ�டவரரகள?. 
நசரரககதத�ன த�றபப-  சரவ� அவரகள�ன கரஙகள�லதரலன இரகக�னறத?.  அதன ப�னப 
கட (
ஙகள லவணடய பரவஙகரளத தரரரளமரகச நசயத நகரளள&ரம?.  (
ஙகள 
அவரகள�ன மர
தரக ச
டனரக இரககம கர&நமல&ரம இநதப பரவநமல&ரம உஙகள�ன 
நசரரககப ப�ரலவசதரத ஒரலபரதம தடதத வ�டரத?.
 
இபலபரத உஙகள மனன�ர&ய�ல இரணட பரரதகள உளளன.  ஒனற (ப�யவரகள 
கரடடததநத பரரத.  அடததத ஜ�ஸதத�யயரத தர
ககரவ�ன ரஷகமரரகள கரடடததநத 
பரரத.  இரணடல எரதத நதர�வ நசயவத எனம உர�ரம உஙகள ரகய�ல உளளத. 
மடநவடபபதம (
ஙகளதரன அதறகரன ப&ரனப நபறவதம (
ஙகளதரன.  (ப�வழ� 
(டநதரல (ரகம�லர&. அரத (ரடரதவரகளககச நசரரககம�லர&. நசரரககம�லர&. 
                

(ரனகரம (மபர.



இகரரம   -   மஸலமகரளக கணண�யபபடததல  .  

இநத உஸ4ல இஸ&ரம வலயறதத�ய ஒர வ�டயம எனபத�ல சநலதகமம�லர&. ஒவநவரர 
மஸலமம மறற மஸலமககச சலகரதரன எனபத (ப�நமரழ�.  ஒர மஃம�னககம மறற 
மஃம�னககமர�ய உதரரணம ஒர கடடடதரதப லபரனறத.  அதன ஒவநவரர பகத�யம 
மறறப பகத�ரயப ப&மரகப ப�டதத�ரகக�னறத எனறம,  மஸலமகள தஙகளகக�ரடய�ல 
நகரணடரககம (டப பரசம எனபவறறகக உதரரணம ஒர உடமப�ன ப& பகத�கரளப 
லபரனறத.  அவறற�ல ஒரபகத� ல(ரயரல படககபபடமலபரத ஏரனய உறபபககள 
அரனததலம தனபம அனபவ�கக�னறன எனபத லபரனற (�ரறய (ப�நமரழ�களம இத 
வ�டயமரக (�ரறயலவ வநதளளன. 

தபலக சலகரதரரகளகக அல&ரஹ றஹமததச நசயவரனரக. மறறவரகரள வ�ட இவரகள 
இநத வ�டயதத�ல மகக�ய கவனம நசலததவரத அவதரன�ககக கடயதரக இரகக�னறத. 
இரபப�னம இவரகளத இகரரம ஒர கற�பப�டட வரரயரறககள இரபபததரன 
வரததமரன வ�டயமரக இரகக�னறத. 

ஒர மஸலம பளள�கக வர லவணடம நதரழரகயரள�யரக மரற லவணடம எனபத�ல 
இவரகள தமத நசரநத லவர&ரயக கட வ�டட வ�டடச நசயறபடவத பரரடடததககலத. 
ஆனரல இவரகளத இநத எணணதத�ல இபலபரத தவறரனநதரர கரததக கணலணரடடம 
உரவரக� வ�டடத.  அதரவத இவரகளத உதவ�ரய,  உபசர�பரப,  இகரரரம ஒரவர நபற 
லவணடமரனரல அவர தபலக ஜமரஅதத�ல தமரம ஈடபடதத�க நகரளபவரரக இரகக 
லவணடம,  அல&த அதறக ஆதரவரக இரகக லவணடம.  கரறநத படசம எத�லம 
சமபநதபபடரதவரரக ஒர அபபரவ� மகனரக இரகக லவணடம.  இதறக மரறறமரக அவர 
தபலகக�ல நசல&ரதவரரக அதரன வ�மரச�பபவரரக,  அல&த லவற ஒர அரமபப�ல 
இரபபவரரய�ன அவரகளகக தபலக அரமபப�னர இகரரம நசயவத ஒர பறம�ரகக 
அவரகரள எத�ர�கரள,  கரப�ரகரளப பரரபபத லபரல ஒரவ�த வ�லரரதக 
கணலணரடடதத�ல பரரபபரத சரதரரணமரக (ரம அவதரன�ககக கடயதரக இரகக�னறத. 
அத மரதத�ரமல& தபலக அரமபப�னர�டம உளள இஸ&ரம�ய மரணபரடகரள ஏரனய 
உ&மரககள சடடககரடடய சமயம அதரன ஏறறம நகரளளரத,  அல&த அவரகள�டம 
அற�வ ர
த�யரக தம அரமபப�ன லமல சமததபபடட கறறசசரடடகக மறபபமள�ககரத 
அவரகரள அசசறததல,  ஆளரவததத தரககதல லபரனற ரவடச நசயலகள�ல 
ஈடபடவரதயம லமலடம இரதக கணடம கரணரமல இரபபரதயம அற�நத நகரளள 
மடக�னறத.

இவறரறநயல&ரம இஸ&ரதத�ன எத�ர�கரள வழததவதறகரக லமறநகரளளபபடம 
அறபலபரர எனற கரதலதரடடம லமலடஙகள�லரநலத இவரகளககப லபரத�ககபடவத 
தரன வரநதததகக உணரம.  இவரகள இ&ஙரகய�ல மரதத�ரம லமறநகரணட 
தரககதலகள,  கதத�ககததககள,  வரளநவடடககள,  படநகரர& ம�ரடடலகரளத 
த�ரடடனரல தன�யரக ஒர பததகமரகலவ நவள�ய�ட&ரம. 

இதனரல&லய இதன வளரசச� ஏரனய (ரடகரள வ�ட இ&ஙரகய�ல அத�க வற (ரட 
லபரடக�னறத.  கரரணம இவரகரள வ�மரச�ககலவ அற�ஞரகள பயபபடக�னறனர.  தமககம 
ம�ரடடல வரலமர,  தரககதல (டககலமர ஓதகக� வ�டவரரகலளர எனற அசசததரல அத�கம 
லபர லபசரமடநரதகளரக வரயமட நம_ன�களரக இரகக�னறனர.  இனற உ&க அளவ�ல 
இ&ஙரகரய தபலகக�ன தர�த வளரசச�கக மனனதரரணமரகச நசரல&பப டக�னறத. 
'இநத லவர&ரயச நசயயம மரறரயச சர�வரப படபபநதனறரல ச�ல&ரனககச 
நசலலஙகள'  எனற டலலப நபர�யரரகலள ச�ல&ரரன மனனதரரணமரகக கரடடவதன 
ரகச�யம இததரன. இஙக தபலகககக எத�ரரக மறலபசசப லபச மடயரத ம
ற�ப லபச�னரல 
இரடடட,  இனநநதர�யரத (பர�ன தரககதல,  அசசறததல லபரனறவறறகக மகம 
நகரடகக லவணடய�ரககம.  இநத அரரஜகப லபரகலக இ&ஙரகய�ன கற�பபரக நகரழமப 



லபரனற பகத�கள�ன த
வ�ர தபலக வளரசச�ய�ன ரகச�யம.

எனககத நதர�நத ஒரவரதரன ரமஸரன நம_&வ�.  நகரழமரபச லசரநதவர.  ஆரமபதத�ல 
இதன த
வ�ர கரரககனரக இரநதவர. 4 மரதஙகள இநத�யர பரகக�ஸதரன நசனற வநததன 
ப�ன தஃலம பததகதத�ல வரம 'கபர�ல நதரழத நபர�யரர' சமபவம கட சரதத�யமதரன என 
பயரன நசயதவர ப�னனர மத
னரவ�ல இஸ&ரம�ய உயரகலவ� கறறதன ப�ன 
தபலகக�லரநத வ�&க�க நகரனடவர. இவரர அநத பகத� மஸஜ�த�ன (�ரவரக�கள ஜ4மஆ 
கதபர (�கழததமரற லவணடனர.  அவர அதறகத தயரரரக இரநதலவரள அனற�ரவ ச�& 
தபலக இயககதத�னர இவர வட வநத '  (ரரள (
ஙகள கதபர (�கழதத�னரல (ரஙகளதரன 
உஙகளகக ஜனரஸர நதரழவ�கக லவணட வரம'  என இர தடரவகள ம�ரடடனர. 
இதறகப பயநத அவர அனற கதபர (�கழதத வ�லர&.

இவர இனற ஹயரததரக இரகக�னறரர மடநதரல அவரரக லகளஙகள மகவர� 
தரக�னலறன.  இபபட உணரமய�ல (டநததர?  என அவர�டம அனற (ரன 
உறத�பபடதத�யதறக ஆசசர�யததடன 'இத�ந&னன சநலதகம எனறதடன,  இவவரற 
இனனம ப& (�கழவகள உளளன எனறரர.  இபபட (�ரறய சமபவஙகரளச நசரல& 
மடயம.

எனலவ இவரகள�டதத�ல இகரரமல மஸலம
ன -  மஸலமகரளக கணண�யபபடததல 
எனம வ�டயம உஸ4லல ஒனறரக இரநதரலம 'மஸலம'  எனபதன நபரரரளலய 
இவரகள சரகக� கறக�ய வடடதத�றகள வரரயறதத வ�டடரரகள.  இநத அரமபரபக 
கரறகறம,  எத�ரககம (பர எவவளவதரன நபர�ய தகவரதரர�யரய�னம படததவரரய�னம 
அவர இவரகள வரரயறதத மஸலம எனற வடடதரத வ�டட நவள�லயற� வ�டடவரரகலவ 
கரதபபடக�னறரர.  லபரததலம ரகயமரகத த�ர�யம ரவட -  கரவரலகரளக கட இவரகள 
அனதரபக கண நகரணட பரரபபரரகள.  அவனகக இகரரம நசயத அவன வட நசனற 
சநத�பபரரகள. அனரல இவரகரள வ�மரச�பலபரரர இஸ&ரதத�ன வ�லரரத�யரகச ச�ததர�தத 
தமத கரரககனகளககம அவவரலற அற�மகம நசயத வ�டவரரகள.  அதமடடமனற� 
அவரம
த இல&ரத கறறசசரடடககரளயம நபரயகரளயம கடடவ�ழதத வ�டவதறகம 
தயஙக மரடடரரகள.  உணரமய�ல இவரகளத (டவடகரககள கரஆன ஹத
ஸன 
அடபபரடய�ல இரககமரய�ன கறறசசரடடகளகக அற�வ�யல ர
த�யரக,  கரஆன 
ஹத
ஸலரநத பத�&ள�கக ஏன தயஙகக�னறரரகள?? இலம த�கரர மகக�ய உஸ4&ரகக�ப 
லபரத�பபவரகள இலம�ன ம&ம பத�&ள�ததரல எனன?  அர�வரரள வச� வ�டட அற�வரல 
பத�&ள�கக மடயரதர?  தய இஸ&ரம�ய அற�வ இவரகளககப லபரத�ககபபடடரநதரல 
இநத (�ர& (�சசயம ஏறபடடரககரத.

உதரரணததகக மத
னரவ�லளள அலஜரம�ஆ இஸ&ரம�யர க&ரபடம இவரகளகக 
நபர�யநதரர தர&ய�டரயக நகரடககம வ�டயம.  கரரணம தமத தபலக அரமபப�ல 
த
வ�ரமரக ஈடபரட நகரணடரநத எததரனலயர மதரஸர மரணவரகள --  தபலகக�ன 
எத�ரகர& வரர�சகள என மகக�யஸததர மனபபரல கடததக கனவ கணட 
நகரணடரநதவரகள மத
னரவகக ஓதச நசனற ப�னனர தர&க
ழரக மரற� வ�டடரரகள. 
இதனரல ஆதத�ரமரடநத இவரகள அமமரணவரகள தபலக அரமபலபரட இரணநத 
நசயறபடரததன (�யரயஙகரள -  அவரகள�ன கறறச சரடடககரள ஏறறம நகரளளரத, 
அதறக அற�வ�யல ர
த�யரக மறபபம நதர�வ�ககரத பலலவற அபரணடஙகரள ஜரம�யர 
ம
தம அமமரணவரகள ம
தம இனறம சமதத�க நகரணடரகக�னறரரகள.

உ&க வஙக�ய�லரநத அத ஒதககம வடடபபணதத�ல&லய ஜரம�ஆ 
இயஙகக�னறநதனறம,  இஙக படததக நகரடபபவரகள யஹ4த�களம 
(ஸரரரககளமரவரரகள எனறம,  யஹ4த�யதரதயம,  (ஸரரன�யயதரதயலம இஙக 
லபரத�கக�னறரரகள எனறம,  அதனரல&லய இவரகள தபலகரக எத�ரகக�னறரரகள 
எனறம,  இஙகளள ஆச�ர�யரகள தரடய�ல&ரமல,  டரவஸர அண�நத ச�கலரட 



பரகததவரகளரகலவ படபப�பபரரகள எனறம மரணவரகளகக பணததரரச கரடட 
க�ரஸததவப ப�ரசசரரரகளரக மரறறக�னறரரகள எனறம,  எனலவ ஹரரதரதலய 
ஊடடபபடட ஹரரதத�ல&லய வளரநத இவரகள�டம�ரநத ஹரரமரன வ�டயஙகலள 
நவள�பபடக�னறன எனறம,  எததரனலயர அபரணடஙகரளக கடடவ�ழவ�தத 
வ�டடரகக�னறரரகள.

இத நவறம ஆதரரமறற லபசச�லர&.  மரறரக ப& கரரககனகளககர�ய வ�லஷட 
பயரனகள�ல இத கறபபடக�னறத.  அத மடடம�னற� இவவரற கற�தத�ர�நத ஒர தபலக 
மகக�யஸததர ஒரவரர அணக� இத பறற� வ�சரர�ததவ�டதத அவர ச�ர�ததக நகரணலட 
நம_னம சரத�ததரர.  அவர�டம�ரநத ல(ரடயரக இரதக லகடட சரடச�களம இனறம 
உளளனர.

ஐநதரம (மபர .

இக&ரஸ  :   மனத தயரம  .  

இக&ரஸ எனம நசரல மனததயரம,  க&பபறற எணணம லபரனற நபரரளகரளக 
நகரணடரகக�னறத.  மரரகக சமபநதபபடட வ�டயதரதச நசயயமலபரத அத�ல 
மகஸததத�லயர,  உ&க ல(ரககஙகலளர இல&ரத மழகக மழகக அல&ரஹவ�ன 
த�ரபத�ரய மரதத�ரம இ&ககரகக நகரணட நசயயபபடம லபரலத அத இக&ரஸரன அமல 
எனம நபயரரப நபறக�னறத.  அல&ரஹ நசரலக�னறரன...  
 
'(ரம அவரகள  நசயத அமலகள�ன பககம வநத ல(ரடடம�டட வ�டட (அரவ 
இக&ரஸ4டன நசயயபபடரததன கரரணமரக)  அவறரற வச�நயற�யபபடட பழத�ரயப 
லபரனற ஆகக� வ�டலடரம' எனக�னறரன. (ஸ4ரததல பரககரன வசனம 23)

எனலவ ஒர மஸலம கற�பப�டட ஒர இபரததரத இரறவனககரக இக&ரஸ4டன 
நசயக�னறரனர?  அல&த அவனத எணணதத�ல மகஸததத� க&நத வ�டடதர,  அல&த 
உ&க இ&கரக ரமயமரக ரவததச நசயக�னறரனர?  எனபத உளளம சமபநதபபடட 
வ�டயம. அல&ரஹரவத தவ�ர உளளதத�ல உளளரத அற�லவரர யரரம�லர&. இரபப�னம 
ஒரவர�ன பறசநசயறபரடகள (டவடகரககள�ன ம&மரக அவரத ல(ரககம 
எனனநவனபரத ஓரளவகக அனமரன�கக மடயம.
             
தபலக அரமபப�னரரப நபரறததவரரககம அவரகரள இநத இக&ரஸ வ�டயதத�ல 
(டததர தபலக நபரறபபதரர�கள,  அத�யயர தபலக மகக�யஸததரகள என இர ப�ர�வரகப 
ப�ர�கக&ரம.
 
இவரகள�ல (டததர மடடதத�ல உளள கரரககனகள மஹல&ர ஏர�யரப நபரறபபதரர�கள 
லபரனலறரர பரமர மககரளப பளள�யடன நதரடரபபடதத லவணடம எனற எணணதத�ல 
தயரமயரக இக&ரஸ4டன (டநத நகரளவரதப பரரககக கடயதரக இரகக�னறத. 

மககள (லவழ� (டகக லவணடநமனபதறகரக அவரகளத வடவரர லதடசநசனற 
அவரகள�டம உரரயரடல,  கஸ4ஸ  உமம� கஸததககள�ல ஈடபடவதறகரக தமத 
அநதஸதத நதரழ�ல வரததகம அரனதரதயம த�யரகங நசயத ல(ரம ஒதககல,  அர&நத 
த�ர�நத மர& மடகககநளல&ரம நசலவதரல ஏறபடம ச�ரமஙகரள அல&ரஹவககரகப 
நபரறததக நகரளளல,  எவவ�த சய(& உ&க ல(ரககமம�னற� தனரனவ�டப படபப�ல 
அநதஸதத�ல நசலவ (�ர&ய�ல தரழநதவரகள�டதத�ல கட அவரகள�ன கர&டககச நசனற 
பளள�கக அரழததல,  ஒர கரர�யதரதத த�டடம�டட மஸ4ரர அடபபரடய�ல நசயதல 
லபரனற வ�டயஙகரளச நசரல&&ரம.  இவரகள�டம இவவ�டயஙகள�ல உ&க ல(ரககஙகள 
எதவம இலர& - இவறரற இவரகள பரண இக&ரஸ4டலனலய நசயக�னறனர எனபரதக 



கரடடக�னறன. இதறகரக இவரகரள அரனவரம பரரரடடததரன ஆக லவணடம.
           
ஆனரல இவரகள தமத ஆதம
க வழ�கரடடகளரக அலகரஆன-ஹத
ரஸ (மப�ய�ரககரமல 
இரத வ�டதத இவரகளத லமலடதத உததரவகரளயம வழ�கரடடலகரளயலம நறறகக 
நற (மப�ய�ரபபதரல இவரகள�டம ஷ�ரககரன ப�த அததரன வ�டயஙகள ப& 
இவரகரளயற�யரமல& ஏறபடட வ�டக�னறன.  கற�பப�டடச நசரலவநதனறரல தபலக 
நபர�யரரகள�ன லவத ந&ரன அமலகள�ன ச�றபப,  ஹஜஜ�ன ச�றபப,  ஸதககரவ�ன ச�றபப 
லபரனறவறற�லளள அரனதத வ�டயஙகரளயம இவரகள உணரமபபடததவதரல, 
சர�யரனரவநயன உறத�பபடததவதரல அத�லளள (ரன மனனர சடடககரடடய கரடடரத 
அரனதரதயம (மப�தநதரர&தத வ�டவதரல,  அதன ம&ம ப&வ�த ப�தஅததரன 
ஷ�ரககரன (மப�கரககள இவரகள�டம லதரனற� வ�டக�னறன.  எனலவ இவரகரளப 
நபரறததவரரககம அலகரஆனகலகர ஹத
ஸ4கலகர மரணரன எநதநவரர 
வ�டயதரதயம இவரகள நசயவத�லர&.  அரதத தமத லமலடததப நபர�யரரகள 
வலயதத�னரலம சர�தரன.  லமலம அவரகள நசரலபரவ இஸ&ரததகக மரறறமரனதர 
இலர&யர?  எனப பரரதலத எடதத (டபலபரம என இவரகள மட நவடததரலதரன 
இவரகள பர�யம இக&ரஸரன தபலக (டவடகரககளகக அல&ரஹவ�டதத�ல (றகல 
நகரடககபபடநமன அடததச நசரல& மடயம.  ஏநனன�ல (ரம பர�யம ஒர இபரததத 
ஸரலஹரன அம&ரக அல&ரஹவ�னரல ஏறறக நகரளளபபட லவணடமரய�ன அத மழகக 
இக&ரஸ4டனம நசயயபபட லவணடம.  அலதலபரல (ப�ய�ன வழ�கரடடலபடயம 
நசயயபபட லவணடம எனபரத அலகரஆனம (ப�நமரழ�களம உறத�பபடததக�னறன.    

இவரகள�ல அடதத வரககதத�னர தபலக உயரலமலடஙகள.  டலல டரரவ�ன லபரனற 
மரககஸகள�ன மகக�யஸதரகள.  இவரகள�ல சயரபம தபலக கரரககனகளரன 
பகதரகளகலக சர�வரத நதர�யரத.  இஸ&ரதரதப ப�னபறற லவணடநமனப 
லபரத�பபரரகள.  ஆனரல தரமநசரலபரவதரன இஸ&ரம என வரத�பபரரகள.  (ப�வழ�தரன 
(மவழ�நயன பயரனகள�ல மழஙகவரரகள.  ஆனரல மத&ரம (மபர ஹனப� மதஹப 
நவற�யரகளரக இரபபரரகள.  ஹனப� மதஹரபப ப�னபறறவத வரஜ�ப எனபரரகள. 
அல&ரஹதரன எல&ரவறரறயம பரடததவன ர�ஸக அள�பபவன அரனதத 
சகத�யமளளவன -  வஸததககளகக எவவ�த சகத�யம�லர& என பயரனகள�ல 
நசரலவரரகள,  ஆனரல மறபககம தமத வ�லஷட பயரனகள�ல தம ரஷகமரர, 
கரமரரகளகக அறபதஙகள எனம லபர�ல (டநத இஸ&ரதரதலய அழ�ககம ஷ�ரககரன 
வ�டயஙகரளக கரரமத எனம நபயர�ல கடடவ�ழதத வ�டட கபர வழ�பரடடகக (�யரயம 
கறப�பபரரகள.  அதன பககம மககரள அரழககவம நசய வரரகள.  பரமர அரப�யல&ரத 
மககளகக வரச�கக அமலகள�ன ச�றபப.  அரப�கரளக கணடரல ர�யரலஸ ஸரலஹ
ன 
ஹத
ஸக க�தரரபக கரடட (டபப.  ஏன இதவரர இநத அமலகள�ல ச�றபப,  ஹஜஜ�ன 
ச�றபப லபரனறரவ இததரன நமரழ�கள�ல நபயரககபபடடத லபரனற அரப�ய�ல 
நபயரககபபடவ�லர& நதர�யமர?.  அஙகதரன ரகச�யமளளத.  மழ அரப உ&கதத�ன 
எத�ரபரபயம அதனரல சமபரத�தத தமத த�டடஙகள நசய&றறவ�டம எனற பயமதரன 
கரரணம.  ஸஹரபரககள�ன வரழகரக எமம�டம வரலவணடநமனக கற� வ�டட  தமத 
தஃலம பததகதத�ல ஏலதலதர ஷ�ரக (�ரறநத கபரபகரள யரரயரரகலகர (டநததரக எழத� 
ரவதத�ரகக�னறரரகள .  எனலவ இவரகளகக இர பககமணட.  இரடரட லவடமணட. 
இவரகள தமரம இஸ&ரதத�ன பரதகரவ&ரகள எனற நசரலலக நகரணடரலம 
இவரகளத உணரமயரன ல(ரககம இவரகள நசரலவரதக லகடட அலத லபரனற 
நசயறபடககடய ஒரபகதர கடடதத�றக இவரகள தர&ரம வக�பபலத.  யதரரதததத�ல 
இவரகந&ல&ரம சப�கள,  தர
ககரவரத�கள.  வரரழயட வரரழயரக சப�ததவக 
கரககள�டம ரபஅத நபறற ஆய�ரககணககரன மககள�டம�ரநத ரபஅததம 
வரஙக�யளளனர.  சப�ததவம,  தர
ககர எனநறல&ரம மககள மதத�ய�ல தமரம 
அற�மகபபடதத�னரல லபரத�ய ஆதரவ க�ரடககரத எனம கரரணததரல இபலபரதளள 
பத�ய நபயர�ல தமத தர
ககர (டவடகரககரள லமறநகரணட வரக�னறனர.  எனலவ 
இவரகள இக&ரஸ4டன நசயறபடக�னறரரகள எனற பரமரரகள (மபவத லவடகரகயரன 



வ�டயம.  இததகவலகள ச�&ரகக வ�யபரபத தர&ரம.  அபபடபபடடவரகள லமறநகரணட 
இத சமபநதமரக ஆரரயநத உறத�பபடதத�யதன ப�ன- தபலக மகக�யஸததரகள�டலம இத 
பறற� வ�னரநவழபப� தபலகக�ன (டவடகரககள அரனதரதயம கரஆன ஹத
ஸ 
ஆதரரஙகரளககற� (�ரப�ககமரற வலயறதத� சர�யரன மடநவடககக 
கடரமபபடடளளரரகள.  மறறம ச�&ரகக இத ஆதத�ரதரதயள�கக&ரம. 
அபபடபபடடவரகள உணரசச� வசபபடட வ�டரமல ஆதத�ரதரதத தகக�நயற�நத வ�டட 
அரமத�யரடநத லமறபட சடடககரடடபபடட வ�டயஙகள தபலக அரமபப�ல இரகக�ன 
றதர?  என அவதரன�ககக கடரமபபடடளளரரகள.  (ப�வழ� தரன (மவழ� எனம 
நகரளரகரய ஏறறவரகளரய�ரநதரல (
ஙகள (�சசயம இபபடச நசயவரகள.  இதறக 
மரறறமரக கரவழ�லய கடயரனவன வழ� ஆசரன வழ�லய அடலயன வழ� எனம 
நகரளரகய�ல வரழபவரகளகக இதநவல&ரம பயனள�ககரத.  அல&ரஹ (ரடனரல - 
அவனரக இவரகளகக ல(ரவழ�கரடடனரலதரன உணட.  அதறகரகவம (ரம 
ப�ரரரதத�பலபரம.

ஆறரம (மபர  

தஃவத  தபலக  .  

தஃவத தபலக எனபத உயரதரமரன அமல. இத (ப�மரரகள நசயத வநத லவர& எனபத�ல 
எவவ�த சநலதகமம�லர&.  (ப�மரரகள அல&ரஹவ�ன கடடரளகரள மககளகக எடததச 
நசரலல அவறற�ல எவவ�த கடடல&ர கரறததல&ர மரறறலமர இனற� மககரள 
அதனபககம அரழததரரகள.  அதன ப�ரகரரலம இறத� (ப�யரன எஙகள மஹமமத (ஸல) 
அவரகளம இஸ&ரம�யபபண� நசயதவ�டட மரண�ககமலபரத தனத உமமததரன எமம�டம 
அபநபரறபரப ஒபபரடதத வ�டடச நசனறளளரரகள.  இத ஒர அமரனத.  இரத (ரம 
அவரகள நசரனனவரற நசயயலவணடமர இலர&யர? தபலக அரமபப�னர அபபடததரன 
நசயக�னறரரகளர?  லமல& (ரன எடததக கரடடய மரரககததகக மறணரன வ�டயஙகள 
இவரகள�டம இரகக�னறனவர? எனற பரரஙகள. அதன ப�ன (
ஙகளரகலவ மடநவடஙகள.
 
இஙக தபலக அரமபப பறற� இஸ&ரம�ய அற�ஞரகள கற�ய ச�& தகவலகரளத 
தரக�னலறன.  இரவ நவறம அவரகள�ன நசரநதக கரததககளல&.  பலலவற தர&ச�றநத 
அற�ஞரகள தபலக அரமபப பறற� நவள�ய�டட கரததககரளச லசகர�தத சவத� 
பதவரககழ ரமயதத�னலர நவள�ய�டட பததகநமரனற�லரநத நபறபபடட தகவலகள...

இவரகநளல&ரம ஏன தபலக அரமபரபக கணடகக�னறரரகள எனபரதத தகக 
கரரணஙகலளரட சடடக கரடடக�னறரரகள.  இரவகளம உஙகளகக லம&த�கத 
நதள�ரவத தரககடம எனம (மப�கரகய�ல அநத பதவரககள�ல ச�&வறரறக 
கறக�னலறன.  வ�ர�வரகப பரரகக வ�ரமபபவரகள சவத� அலரப�ய பதவர (�ர&யததரல 
நவள�ய�டபபடட '  கஸபஸஸதரர அமமர தஹம�லஹ4 பஃலல ஜமரஆத ம�ல அகதரர  '   
எனம நர&ப பரரககவம.

தபலக அரமபப பறற� ச�& உ&மரககள  ..  

1- அபதல&ர இபன பரஸ (மனனரள சவத� அலரப�யரவ�ன மபத�). 

தபலக அரமபப�னரரப நபரறததவரரககம அவரகள�டதத�ல அக
தர -இரற (மப�கரகக 
லகரடபரட பறற�ய (மப�கரகய�ல எவவ�த நதள�வம இலர&.  எனலவ ஸ4னனத வல 
ஜமரஅதத�னர�ன ((ப�களரரம ஸஹரபரககளம நகரணடரநத அக
தரவ�ல லபரத�ய 
நதள�வ�ல&ரத எவரலம இத�ல நவள�க க�ளமப�ச நசலவத கடரத.  சர�யரன இரற 
(மப�கரகக லகரடபரடரட கறறவரகள லவணடமரனரல அதபறற� வ�ளககவதறகரக, 
கறறக நகரடபபதறகரக அவரகளடன நசல&&ரம.  தபலக அரமபப�னர தமத பண�ய�ல 



ம�க உறசரகமரனவரகள.  என�னம  தவஹ
த ஸgனனர,  ப�கஹ4 -  மரரககச சடடம 
லபரனறவறற�ல லபரத�ய நதள�வளள உ&மரககள ம&ம இவரகளகக (�ரறய வ�டயஙகள 
லபரத�ககபபட லவணடய�ரகக�னறத.  இவரகள�டம (�ரறய நம_டடக,  ப�த அததரன, 
ஷ�ரகக�யயதரன வ�டயஙகள கரணபபடக�னறன.  எனலவ இதபறற� வ�ளககம அல&த 
தடககம சகத�யளளவரகலள இத�ல நசல&&ரம.  அவரகளடன நவள�கக�ழமப� அவரகள 
நசயவரதநயல&ரம பரரததக நகரணடதரன இரகக மடயம எனம (�ர&ய�லளளவரகள 
இத�ல நசல&க கடரத.
(மஜமஉல பதரவர -இபன பரஸ)

2-  அல&ரமர (ரஸரதத
ன அலபரன� அவரகள தபலக அரமபப பறற�..  (  ப�ரப& 
ஹத
ஸககர& லமரத )

'தபலக ஜமரஅதரதப நபரறததவரரககம அத அலகரஆன -(ப�வழ�ய�ல&ர,  மனநசனற 
(லல&ரர (ஸஹரபரககள,  தரப�யனகள)  வழ�ய�ல&ர (டககம ஓர அரமபபல&.  எனலவ 
அவரகளடன நவள�கக�ளமப�ச நசலவத கடரத.  கரரணம (மத வழ� (ப�வழ�யரகம. 
இவரகள�ன வழ� அதறக மரறறமரனதரகம.  இவரகளடன நவள�கக�ழமப�ச 
நசலபவரகரளப நபரறததவரர அவரகள அரத வ�டடவ�டட தமத பகத�ய�லளள கரஆன 
ஹத
ஸன பககம அரழககம உ&மரககள�டதத�ல இஸ&ரதரதப படபபத அவச�யமரகம. 
அலத லபரல தய இஸ&ரதரதப படதத உ&மரககள இவரகரள அணக� கரஆன ஹத
ஸ 
வழ�பபட இவரகளகக இஸ&ரதரதக கறறக நகரடபபதம அவச�யமரகம.  தபலக 
அரமபப�னர கரஆன ஹத
ஸ அடபபரடய�ல&லய தமத அரழபபபண� அரமய லவணடம 
எனபத�ல அசடரடயரக இரபபவரகள.  இவவ�டயதத�ல இகவரனல மஸலம
ன எனம 
அரமபப�னரம இவரகளம ஒனலற.   தமத தஃவரபபண� கரஆன ஹத
ஸ வழ�ய�லளளத 
என வரத�டவரரகள.  ஆனரல அத நவறம வரயபலபசலசயரகம.  இவரகள�டம எநத 
அக
தரலவர,  நகரளரகலயர க�ரடயரத.  அரனவரககம அஙக இடம க�ரடககம.  யரர 
வ�ரமப�னரலம அத�ல இரணநத நகரளள&ரம.  ஒரவர அஸஅர�,  மறநறரரவர 
மரததர�த�ய,  இனனநமரரவர ஸ4ப�ய இபபட அரனவரககம அத பகலடம ஏநனன�ல 
அவரகள 'நவள�கக�ளமப�ச நசனற ப�ன பட'  எனக�னறரரகள.  (ரம நசரலக�னலறரம 
படததவ�டட நவள�கக�ளமப எனற.  ஏநனன�ல இஸ&ரதரதச சர�வர கறகரதவரகள 
நவள�கக�ழமப� எதன பககம மககரள அரழகக மடயம?. எரதககறறக நகரடகக இயலம. 
இஸ&ரதத�ன நபயரரல தமககத நதர�நத கடடககரதகரளயம கபஸரககரளயலம 
நசரலலக நகரடகக மடயம.  அததரன இனறம (டநத நகரணடரகக�னறத. 
சமகதத�லளள ச
ரலகடகள,  மரரகக வ�லரரதக நகரளரககரள (
ககவத�லம இவரகள 
எவவ�த பஙகள�பபம நசயய மரடடரரகள.  ஏநனன�ல இத அவரகள�ன எணணபபட 
ப�ர�வ�ரனரயத லதரறறவ�தத வ�டம.  ஒர ச�&ர இவரகளரல ஏறபடடளள (னரமகரளச 
சடடககரடட இவரகளடன நவள�க க�ளமபவரத (�யரயபபடததக�னறனர.  எநதநவரர 
அரமபபரக இரபப�னம அதறக ஆதரவரளரகளம அதனரல (னரமகள ஏறபடவதம 
இயலலப.  அவரகள எதன பககம அரழகக�னறரகள எனபலத எமத லகளவ�.  இவரகள 
மககளகக அல கரஆரனப படததக நகரடகக�னறரரகளர?  (ப�நமரழ�கரள அதன 
சடடத�டடஙகரளப படததக நகரடகக�னறரரகளர?  ஸ&பகள�ன அக
தரவ�ன பககம 
அரழகக�னறரரகளர?  மதஹப ம
தரன நவற�ரயக கரளநத சனனரவ�ன வழ�(டககப 
பரடபடக�னறரரகளர?  எதவலம இலர&.  எனலவ இவரகள�டம இஸ&ரம�ய அற�வ எனற 
நசரலவதறக எதவம�லர&.  எநநதநத இடஙகள�ல இரகக�னறரரகலளர, 
நசலக�னறரரகலளர அதறலகறப (டநத நகரளவதம லதரவலயறபடன (�றமமரற�க 
நகரளவதலம இவரகளத வழ�மரறயரகவளளத.
(பதரவர இமரரரதத�யயர  - அலபரன� ப: 37)

3-  ரஷகஅபதர ரஸஸரக அல உரபப�.  (சவத� உ&மரககள ஒனற�யதத�ன உறபப�னர) 
தபலக பறற�...



தபலக அரமபப�னர உணரமரயச நசரல&பலபரனரல ப�தஅத வரத�கள.  கரத�ர�யர 
ஜ�ஸத�யர லபரனற தர
ககரககரளச சரரநதவரகள. அவரகளடன நவள�கக�ழமப�ச நசலவத 
அல&ரஹவ�ன பரரதய�ல நவள�கக�ளமபவதரக ஆகரத - இலயரஸ (நம_&ரனர) கரடடய 
பரரதய�ல நசனறதரகலவ அரமயம.  அவரகளத தஃவத கரஆன ஹத
ஸன பககம 
உளளதல&.  அவரகள�ன தரவ&ரரன இலயரஸ (நம_&ரனர)  பககலம உள ளத. 
அலகரஆன�ல நசரல&பபடட 'அல&ரஹவ�ன பரல அரழததல,  நவள�கக�ழமபதந&னபத' 
ஜ�ஹரத நசயவரதலய கற�ககம.  தபலகக�ல நவள�கக�ழமபவதறகம இதறகம எவவ�த 
சமபநதமம�லர&.  எனகக ம�க (
ணட கர&ம நதரடலட அவரகரளப பறற�த நதர�யம. 
அவரகள ப�தஅத வரத�கள.  அவரகள அநமர�ககர,  இஸலரல,  யக�பத,  ஸவத� லபரனற 
எஙக�ரநத லபரத�லம தமத ரஷகமரரகளடலனலய தம மழத நதரடரபகரளயம 
ரவதத�ரபபரரகள. (பதரவர அபதர ரஸஸரக  பரகம 1 ப: 174)

4-அஸநஸயக ஸரலஹ அல நப_ஸரன  . (  சவத� உ&மரககள ஒனற�ய உறபப�னர  .)  

அல&ரஹவ�ன பரரதய�ல நவள�யரகதல எனபத தபலக அரமபப�னர நசரலவரதப 
லபரனறதல&.  அல&ரஹவ�ன பரரதய�ல நவள�கக�ழமபல எனபத யதததத�றகரக 
நவள�கக�ளமபவரதலய கற�ககம.  இவரகள அபநபயரர தமத நசயலககச சடடக 
நகரணடத ப�தஅத ஆகம. அலதலபரல அரழபபபபண�ககரக நசலபவர இஸ&ரம�ய அற�வ 
நபறறவரரக இரபபத அவச�யம அல&ரஹ கறக�னறரன....
 
 (ப�லய 'இததரன எனத வழ� (ரனம எனரனப ப�னபறற�யவரகளம அல&ரஹவ�ன பககம 
நதள�வரன அததரடச� -  அற�வ�ன ம&ம அரழகக�னலறரம'  எனற நசரலலஙகள 
எனக�னறரன. (ஸ4ரர யஸ4ப வசனம 108) 
                                                 
ஏநனன�ல இஸ&ரதத�ன பககம அரழபபவர ஷ�ரக எத ப�தஅத எத?  ஹரரம எத ஹ&ரல 
எத?  எனபன லபரனற வ�டயஙகரள ஆதரரததடன நதர�நத ரவதத�ரததல அவச�யம. 
இஸ&ரம�ய அற�வ ஒவநவரரவரககம அவச�யம.  அத இலஹரம�யயத (நமஞஞரனம) 
ம&லமர,  நவறமலன நவள�கக�ளமப�ச நசலவதரல&ர ஏறபடபலபரவத�லர&.  வழ�நகடட 
சப�கலள இவவரற கறவர.   இலம இல&ரமல அமல நசயவதரல வழ� லகடடககச 
நசலலம அபரயம உளளத.  கறகரமல அற�வ க�ரடககம என (�ரனபபத க�ணற 
லதரணடரமல தணண
ரநபற (�ரனபபத லபரல மனபபரல கடபபதறகச சமனரகம. 
(மனற மகக�ய உரரகள - 155 நப_ஸரன)

5- ரஷக அபதல கரத�ர அர(ரவத   (  பலலவற ஆயவ நலகள�ன ஆச�ர�யரம ஹத
ஸகர&   
லமரதயம  .)  

தபலக ஜமரஅதத�னர கரத�ர�யயர (ககபநத�யயரத தர
ககரககள�ன பககம மரறமகமரக 
அரழபபவரகள.  அக
தர  -  இஸ&ரம�ய இரற(மப�கரகக லகரடபரடடடன அதறக 
மரணரன (மப�கரககரளயம க&நத வ�டடவரகள.  ஸ4னனததரன வ�டயஙகளடன 
ப�தஅததரனரவகரளயம க&நத வ�டடவரகள.  இஸ&ரதத�ல ஜ�ஹரத பறற�ய நசயத�கரள 
மரறதத வ�டட மனதடன (ரஷததரனடன)  லபரரரடவலத ஜ�ஹரத எனம ஸ4ஃப�ததவக 
கரதரதப லபரத�பபவரகள. இஸ&ரதத�ன அடபபரட ம&மநத�ரமரன அக
தரரவப பறற�ப 
லபசரத அதன பககம மககரள அரழககரத அதறகடததளள வ�டயஙகள�ல 
ஈடபடபவரகள. எனலவ (ப�யவரகள கரடடததநத கரஆன கற�ய வழ�ய�ன பககம அவரகள 
ம
ள லவணடயத அவச�யம.  அல&ரஹ ரஸ4லடம�ரநத தஃவத பண�ரய எஙக�ரநத 
ஆரமப�கக லவணடமனக கடடரளய�டபபடடலதர அநத தவஹ
த�லரநத தஃவதரத 
ம
ணடம இவரகள ஆரமப�கக லவணடம.  இவறரறநயல&ரம இவரகள ச
ரநசயயரத 
(�ர&ய�ல இவரகளடன நவள�கக�ழமபவத ப�தஅததரகலவ,  இவரகள�ன அரமபரப 
ஆதர�பபதரகலவ அரமயம.  இவரகள தமரமத த�ரதத�க நகரணட (ப�வழ�பபட தஃவத 
நசயத தய அக
தரரவ ஏறற (லல&ரரக வரழநத மரண�கக அல&ரஹ அரள 
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6- (  மத
னர இஸ&ரம�யப பலகர&ககழக அத�பர  )    ரஷக ஸரலஹ அல அபத தபலகரகப   
பறற�  ...  

இஸ&ரம எனம (
த�த தரரச�ல& தபலக ஜமரஅத,  இகவரனல மஸலம
ன ஆக�ய இர 
அரமபபககரளயம (�றததப பரரபபத (ல&நதன (�ரனகக�னலறன.  இவவ�ர இயககமம 
தரம மரதத�ரலம தய இஸ&ரதத�ன பககம அரழபபதரக (�ரனததக நகரணட ஷ�ரகக�லம 
ப�தஅதத�லம மழக�ய�ரககம தமத (ரடடல தஃவரச நசயயரத ஆய�ரககணககரண 
உ&மரககள உளள சவத�ய�ல அவரகளகக எவவ�த லவர&யம இல&ரத�ரநதம இஙக 
ப�ரலவச�தத தமத அண�கக ஆளசலசரபப (டவடகரககள�ல ஈடபடக�னறனர.  தமத 
(ரடடல இவரகள நசயய லவணடய இஸ&ரம�யபபண�கள (�ரறயலவ இரகக இஙலக 
எதறகரக இவரகள வரலவணடம?.  இவரகள தய இஸ&ரதத�ன பககம அரழககவ�லர&. 
மதலல இவரகள�டமளள மதஹப நவற�, இயகக நவற�, ஆணவம லபரனறவறரற இவரகள 
கரளநத வ�டட இக&ரஸ4டன தய இஸ&ரதரதப படகக லவணடயளளத. 
(கஸபஸஸதரர  பககம: 84) 
 
7- மத
னர ஜரம�ஆ இஸ&ரம�யயரவ�ன லபரதனரச�ர�யர ஸரலஹ அஸஸ4ரஹம� 
தபலகரகப பறற�   ...  

'தபலகக�ன நபர�யரரகள ஸ4ஃப�ஸ தர
ககரககளரன (ககபநத�யயர,  ஸஹரவரத�யயர, 
கரத�ர�யயர,  ஜ�ஸத�யயர லபரனற தர
ககரககள�ல ரபஅத நசயதவரகளரக அதன பககம 
ரகச�யமரக அரழபபவரகளரக இரகக�னறனர.  மர
தகள�டம ரபஅத வரஙகவதறக 
இஸ&ரதத�ல எனன ஆதரரம இரகக�னறத?  என இவரகள�ன தர&வரரன இனஆமல 
ஹஸன�டம லகடடதறக (ரஙகள அவரகள�டம ரபஅத நபறரவ�டடரல அவரகள லவற 
தர
ககரவ�ன ரஷக மரரகள�டம நசனற ரபஅத நபறற வ�டவரரகள எனபதனரல&லய 
அவவரற நசயக�னலறரம என பத�&ள�ததரம கற�பப�டததககத.)  லமலம ஜ�ஹரத 
சமபநதபபடட வசனஙகள ஹத
ஸகரளநயல&ரம த�ர�பபடதத� அரவ தபலக ஜமரஅதத�ல 
நசலவரதததரன கற�கக�னறன எனபத லபரனற ப�ரரமரய ஏறபடதத� மனரதப பககவப 
படததவததரன ஜ�ஹரத எனற தவறரக வ�ளககதரத இவரகள மககளககப 
லபரத�கக�னறனர.  இஸ&ரதத�ன அடபபரட வ�டயஙகள பறற�லய நதள�வ�ல&ரத,  அக
தர 
பறற� எதவம நதர�யரத,  ப�தஅதத�லம நம_டடகதத�லம மழக�யளள இவரகளடன 
நவள�கக�ளமப�ச நசலவத தரட நசயயபபட லவணடயநதரர வ�டயமரகம. 
(கஸபஸஸதரர பககம 85)

(கரஆன ஹத
ஸன பககம அரழககம ஏரனய உ&மரககள இஸ&ரம�ய அரழபபககரக 
நசயயம லசரவகள த�யரகஙகள அதறகரகச நச&வ நசயயம நபரரளரதரரஙகள பததக 
வ�ன�லயரகம,  ஆடலயர-வடலயர கரஸட,  இனடரந(ட ம&மரன தஃவரபபண�, 
மஸலமல&ரலதரர�ன சநலதகததககர�ய பத�லகள,  இவரகள�னரல மஸலமரலனரர�ன, 
த�ரநத�லயரர�ன வ�பரஙகள எரதயலம மககளககக கறரத இரடடடபபச நசயத வ�டட 
மழ உ&க�லம இஸ&ரம வளரவதறகத தரலம மழககரரணம எனப நபரய கற�த 
தமபடடம அடகக�னறனர இவரகள.  ஒவநவரர அ ra ப அரசகளம தனத நச&வரல 
ஜலரரபப�ய ஆபப�ர�கக ஆச�ய (ரடகள�ல &டசககணககரன பளள�கரளக கடடய�ரகக, 
இஸ&ரம�ய வளரசச�ககரக லகரடககணகக�ல நச&வ நசயத�ரகக,  இவரகளத நச&வரல, 
மயறச�யரல &டசககணககரலணரர இஸ&ரதரதத தழவ�ய�ரகக இவரகலளர தபலகக�ன 
மயறச�யரல ப�ரரனஸல ஆய�ரம பளள�கள,  அநமர�ககரவ�ல பல&ரய�ரம பளள�கள 
நஜரமன�ய�ல பல&ரய�ரம பளள�கள உரவரக�ய�ரகக�னறன,  இநத லவர&ய�ன 
உரழபபரல அஙநகல&ரம &டசககணகக�ல மககள இஸ&ரதத�ல இரணநத�ரகக�னறனர 
எனக கரதயளநத எவலனர நசயத லவர&ரயக கரடடத தமககப பகழலதட 
மயலக�னறனர)



  
8- ரஷக ஸரலஹ நப_ஸரன அவரகள தபலக பறற�  ...    

'தபலக அரமபபரனத அக
தர வ�டயதத�லம, தஃவர அணக மரறய�லம தவறரன கரதத�ல 
இரககம ஒர இயககமரகம.  எததரனலயர இஸ&ரம�ய அற�ஞரகள இதன தவறரன - 
இஸ&ரதத�றக மரறறமரன நகரளரககள பறற� எடததரரதத இத�ல நவள�கக�ழமப�ச 
நசலவலதர,  அதறக உதவ� நசயவலதர கடரநதனற வ�ளகக�ய�ரகக�னறரரகள.  எனலவ 
ஒவநவரர மஸலமம இவவ�டயதத�ல எசசர�கரகயரக இரபபதடன ப�றரரயம எசசர�கக 
லவணடம.  இநத தபலக மகக�யஸததரகளகக (ரன கற வ�ரமபவத எனனநவனறரல 
இவரகள தமத தவறரன நகரளரககரள வ�டட வ�&க�த தவபரச நசயத தய இஸ&ரதரத 
கரஆன ஹத
ஸன அடபபரடய�ல  மககளகக எதத�ரவகக லவணடம.  ஸ4னனத வல 
ஜமரஅதத�னர�ன (ஸஹரபரககள தரப�யனகள�ன)  நகரளரககலகறப தமத தஃவதரத 
மரறற�யரமதத தவஹ
த�லரநத ஆரமப�தத தமத (ரடடல இரககம ஷ�ரக ப�தஅதரத 
அகறற மதலல உரழபபச நசயய லவணடம. அலத லபரனற தவஹ
த - அக
தர வ�டயதத�ல 
அத�க கவனம நசலதத� இத பறற�ய நதள�ரவ மககளகக ஏறபடதத லவணடம. ஏநனன�ல 
அதலவ அடபபரட,  அரதலய (மத (ப�யவரகளம ஏரனய அரனதத (ப�மரரகளம 
ஆரமபமரகப லபரதரன நசயதரரகள. தவஹ
ரத அடபபரடயரகக நகரளளரத எநத தஃவர 
அரமபபம இறத�ய�ல லதரலவ�ரயத தழவவத (�சசயம.  (ஏநனன�ல அத (ப�யவரகள�ன 
தஃவத மரறகக மரறறமரனத)  இநத அற�வரரகரளத தபலக மகக�யஸததரகள ஏறறக 
நகரணடரல சர�.  இல&ரவ�டடரல  ஏரனய அபபரவ� பரமர மஸலம சலகரதரரகள 
இவரகளடன நவள�க க�ளமப� தமத அக
தரரவயம பரழபடதத�வ�டக கடரநதனற 
எசசர�கக�னலறன. (ஹ�ஜர�1422 ல நவள�ய�டட பதவர கஸபஸஸதரர 72)

9- ரஷக ஸரலஹ இபன உரதம
ன   (  ப�ரப& மரரகக லமரத  )    தபலக பறற�  ...    

'தபலக அரமபப�னர தமத ஆற (மபரககப பத�&ரக (ப�யவரகள கறறததநத 
இஸ&ரதத�ன ஐநத கடரமகள,  ஈமரன�ன ஆற வ�டயஙகள,  இக&ரஸ ஆக�யவறரற தமத 
அடபபரட வ�த�மரறகளரக ஆகக�ய�ரகக லவணடம.   ஆனரல எனககத நதர�நதவரர 
தபலக நபர�யரரகள எவரலம இநத ஹத
ஸன வ�ளககம பறற�ப லபரத�பபத க�ரடயரத. ஒர 
மரற ர�யரதத�லளள ஒர மஸஜ�த�ல தவஹ
த -  ஷ�ரக பறற�ப லபச�யலபரத இவரகள 
அஙக�ரநத நவள�லயற�ச நசனறரம எனககத நதர�யம.  இரதவ�ட லமரசமரன வ�டயம 
இவரகள தவஹ
த பறற�ப லபசபவரகரளயம,  அத சமபநதபபடட பததகஙகரளயம 
தரககரறவரகப லபச� அவறரற வரச�ககக கடரத எனத தடதத சமபவஙகளம எனககத 
நதர�யம. 

&ரய�&ரஹ இல&ல&ரஹ எனம கலமரவகக இவரகள வஸததககளரல ஆகம எனற த
ய 
எணணதரத உளளதத�லரநத அகறற� அல&ரஹவரலதரன அரனததம ஆகம அவலன 
அரனதரதயம பரடததவன, உணவள�பபவன, கரபபவன எனற (மப�கரகரயக நகரணட 
வரவலத ல(ரககம எனற வ�ளககம நகரடகக�னறனர.  இநத வ�ளககம கரறயளளதரகம. 
அல&ரஹவரலதரன அரனததம ஆகம என (மபவதரல மரதத�ரம ஒரவன�டதத�ல ஈமரன 
வநத வ�ட மரடடரத.  அல&ரஹரவ மரதத�ரலம வணஙக லவணடம.  இபரதத வ�டயதத�ல 
யரரககம எநதப பஙகம நகரடததரல அத ஷ�ரககரகம.  (ப�வழ�கக மரறறமரக (டநதரல 
அத ப�தஅத வழ�லகடரகம எனற வ�டயதரதயம (மப� (டககமலபரலத அவன மஃம�னரக 
மடயம. (பதரவர உரதம
ன -கஸப பககம 12)

10-  ரஷக ஸஃத அல ஹ4ரஸன  .  (  மரரகக சடட ஆல&ரசகரம மனனரள தபலக   
ஆதரவரளரம  )   தபலகரகப பறற�  ...  

(ரன சமரர எடட வரடஙகளரக தபலக அரமபப�ல பஙகபறறபவனரக இரநலதன.  (ரன 



அவதரன�ததவரர அவவரமபப தனத தஃவத மரறய�ல&ர,  அத�ல லபரத�ககபபடம 
வ�டயஙகள�ல&ர மரரககதத�றக ஒதததரக இலர&.  டலலய�லளள (�ழரமதத
ன பகத�ய�ல 
ஏரரளமரன தரஹரககள�ல பலலவற இரணரவபபககள இடமநபறறம இநத 40 வரட 
கர&மரக அரத ஒழ�கக எவவ�த மயறச�யம அவரகளரல எடககபபடவ�லர&.  அத�லளள 
நபர�யரரகள சப�களரத&ரல அரத மரறமகமரக ஆதர�கக�னறரரகள.  ஏநனன�ல கபர 
வணககததரத ஆதர�தத இபநபர�யரரகள தமத உரரகள�லம ஆஙகரஙலக நசரலவதணட. 
இவரகளத பயரன (�கழசச�நயல&ரம கரதகள,  சமபவஙகரள ரமயமரக ரவதலத 
நபரமபரலம (�கழததபபடக�னறன.  இவரகள கபர வணககதரத ஆதர�கக�னறரரகள 
எனபதறக டலல தபலக மரககஸலம,  பரகக�ஸததரன டரரவ�ந மரககஸலம சடரன 
தபலக மரககஸலமளள தரஹரககள இததரன வரட கர&மரக அகறறபபடரமலரபபலத 
அஙக (டககம அனரசசரரஙகள பறற� இவரகள கணட நகரளளரமலரபபலத ம�கபநபர�ய 
ஆதரரமரகம.  

இதறக (�ரறய ஆதரரவரளரகள இரகக�னறரரகள எனபதரல இத ஷர
அத அஙக
கரரம 
நபறறநதனற ஒர லபரதம நசரலலவ�ட மடயரத. ஏநனன�ல அல&ரஹ ஒர வசனதத�ல...

'அவரகள�ல அத�கம லபர அல&ரஹவகக இரணரவதத (�ர&ய�ல&லய அவரன 
வ�சவரச�தத�ரகக�னறனர. (ஸ4ரர யஸ4ப பககம 106) எனக�னறரன.

(ரரள மறரமய�ல ஒவநவரர (ப�யம தமத உமமததடன வரமலவரள ச�& (ப�யடன இர 
மன�தரகள ச�&ரடன ஒலர ஒரவர மரதத�லம வரவர.  நஹ (ப� 950  வரடஙகள தஃவத 
நசயதம ஒர ச�&ரரலய தமமடன லசரகக மடநதத.  எனலவ அத�க ஆதரவரளரகள 
இரநதரல அவவரமபப சர�யரனநதனலறர கரறநத ஆதரவரளர உளள அரமபப 
லபரலயரனநதனலறர ஒர லபரதம மடநவடகக மடயரத. 

அலதலபரனற அத�க மககள த�ரநத� வரழவதறகம இபரதத நசயபவரகளரக மரற�யதறகம 
இநத அரமபப கரரணமரகம எனபதரலம இரத அபபடலய (�யரயபபடதத� வ�ட மடயரத. 
ஏநனன�ல ஒர கர&தத�ல (மத மஸலம சமகதத�ன நபரம பகத�ய�னர இஸ&ரததககப 
பறமபரன பரவசநசயலகள�ல தரரரளமரக மழக�ய (�ர&ய�ல&லய இரநதனர.  வணகக 
வழ�பரடகள எத�லம அககரற க�ரடயரத.  இவவரறரன ஒர (�ர&ய�ல இநத தபலக 
அரமபப தரம நதரழரககக மககரள அரழககம அரமபப எனம நபயர�ல மககள 
மதத�ய�ல அற� மகமரக�யதரல தகவர பயபகத�, அல&ரஹவ�ன அசசம உளள இபரததகள�ல 
ஆரவம நகரணட பரமர மககள இதன ஆழ அக&ஙகரளச சர�வர ஆரரயரமல&லய இதறக 
லபரரதரவ வழஙக மறபடடனர.  அலதலபரல இமமககள�டம நவறம மரரககபபறறம, 
இரறயசசமம இரநதலதயனற� இவவரமபப�ன நகரளரக லகரடபரடகள 
சர�யரனததரனர? என இஸ&ரம�ய ஒள�ய�ல உரச�பபரரதத ஆரரயமளவகக அவரகளககப 
லபரத�ய இஸ&ரம�ய அற�வம இரககவ�லர&.  அலதலபரல அனரறய கர& கடடதத�ல 
இஸ&ரதத�ன பககம அரழகக இரதத தவ�ர லவற அரமபபககளம நபர�தரக 
இரககவ�லர&.  அதனரல கர&ததரல மநத�ய தபலக அரமபப மரதத�ரலம இஸ&ரம�ய 
தஃவத நசயயம ஒலர அரமபப எனம (�ர&லய அனற (�&வ�யத.  இனறம கட இநத 
(�&ரமகள மழரமயரக மரறறமரடயவ�லர&.  அலனக மஸலமகளகக லபரத�ய மரரகக 
அற�வ இலர&. உ&க வ�டயதத�ல இவரகள மனலனற�ய அளவ�ல பதத�ந&ரர பகத�லயனம 
மரரகக அற�வ வ�டயதத�ல இவரகள கவனம நசலததவத�லர&.  எனலவ தஙகதரத இனம 
கரணத நதர�யரதவன 'ம�னனவநதல&ரம நபரன'  எனற நசரலவரதப லபர& இவரகளம 
தபலக அரமபப�ன நவள�ச நசயலபரடகரள மரதத�ரம அவதரன�தத வ�டட லபரத�ய 
மரரகக வ�ளககம�னரமயரல இததரன சர�யரன இஸ&ரம�ய அரமபப எனத தமககததரலம 
த
ரபபள�ததக நகரளக�னறனர.  லபரதரககரறகக இவரகள�ன தர&ரமகள இவரகளககப 
லபரத�பபரவகளம தய கரஆன ஹத
ஸ லபரதரனகள�லர&.  இவரகள இஸ&ரம�ய 
ஆரவம நகரணட பரமர மககள.  இவரகரள (ரம கறறம கற மடயரத இவரகரளயம 
வழ�நகடதத மழககறறதரதயம (ரரள மற ரமய�ல தபலகக�ன டலல,  டரரவ�ந 



நபர�யரரகலள சமகக லவணடலயறபடம.  

அலத லபரல சவத�ய�லம ஏரனய அரப (ரடகள�லமளள ப& மரரகக அற�ஞரகள இதன 
உணரம (�ர&ரய வ�ளஙக� இதறக ஆதரவ வழஙகவதரகக கற� இவரகள 
இவவரமபபககப ப&ம லசரகக�னறனர. எனககத நதர�நதவரர சவத�ய�லளள எநத மரரகக 
அற�ஞரம இத�ல நவள�கக�ளமப�ச நசனற அத�லளளவறரறப பரரததவ�டட இனறம 
அதறக ஆதரவ வழஙக�க நகரணடரககவ�லர&.  ஒர ச�&ர இத�ல நவள�கக�ழமப�ச 
நசல&ரமல,  அத�ல (டககம (�கழவகரள ல(ரககரமல ஆரரயரமல அதறக ஆதரவரகப 
லபச�ய�ரகக&ரம.  அத தவ�ர இத�ல& நவள�கக�ளமப�ச நசனற உ&மரககள எவரம 
இத�லளள மரரகக மரணபரடகரளக கணணரலக கணட வ�டட அரத வ�டடம தம 
நதரடரரபத தணடககரமல இரநதத�லர&.  இதறகச சரனறகள ஏரரளம ஏரரளம.  இத�ல 
இனறம நவள�க க�ழமபபவரகள லபரத�ய மரரகக அற�வறற பரமர அரப�கள ச�&லர. 
அவரகள இதன ஆழம அக&ம பறற�த நதர�யரதவரகள அவரகளத நசயறபரட எபபட 
ஆதரரமரக மடயம. ஒர மன�தனகக ல(ரய�லர&நயன அவனத (னபன நசரல&, இலர& 
இவன ல(ரயரள�நயன அவரனச லசரத�தத ரவதத�யர நசரலக�னறரர.  இந(�ர&ய�ல யரர 
லபசரச உணரமபபடததவத.?

அபதரரஸஸரக,  ஸரலஹ லஹயதரன,  நப_ஸரன,  ஸரலஹ கதயரன,  லபரனற 
எததரனலயர லபரற�ஞரகள இத�ல நவள�கக�ளமப�ச நசனறவ�டட ப�னனர இதன 
மறபககதரத,  சய ரபதரத அற�நததன ப�ன அரத அரப உ&கககத லதரலர�ததக 
கரடடனர.  அவரகள�ன ரகச�ய ஸ4ஃப�ச அரழபப பறற�யம ரகச�ய ரபஅத பறற�யம 
அத�லல& எணண�&டஙகரத ஷ�ரககரன ப�தஅததரன வ�டயஙகள பறற�யம மககளகக 
வ�ளகக�ய�ரகக�னறனர.  ஏன?  (ரனம மனப தபலக அரமபபகக அதரவ (லக�க நகரணட 
அத�ல நசல& மககரளத தயரரபடதத�க நகரணடரநலதன. தபலகக�ல உளள அநத மரரகக 
மரணரன வ�டயஙகள நதள�வரக�யதன ப�னனர இநத ஜமரஅதரத வ�டடம வ�&க�க 
நகரணலடன. (-இவண ஸஃத அலஹ4ரஸன நல: கஷபஸஸதரர)

லமறபட உ&மரககள�ன கரததககரளயம,  வரகக ம&ஙகரளயம அவரகள தபலகககக 
ஆதரவள�ககரததன கரரணஙகரளயம பரரதலதரம.  இவரகள சரதரரண உ&மரககளல&. 
மரநபரம லமரதகள. சவத�ய�லளள  இஸ&ரம�யக கலவ�ரயத தரற வரர�யரகக கறறற�நத 
இ&சசககணககரன உ&மரககள�ல நணணற�வம அனபவமம (�ரறயபநபறற ஒரச�&ரர 
மரதத�ரம நதர�வ நசயத உரவரககபபடடததரன இநத உ&மரககள ஒனற�யம.  இத�ல 
அஙகததவம நபறம அரனவரலம இநத தபலக அரமபபப பறற� இபபடச 
நசரலலய�ரகக�னறரரகள.  தமத கறரற கரஆன ஹத
ஸ,  மறறம (ரட மரற 
உணரமகரளக நகரணட (�ரப�ததம கரடடய�ரகக�னறரரகள.  (ட(�ர&யரகச 
ச�நத�பலபரரகக இபலபரத நதள�வ க�ரடதத�ரககம என (மபக�னலறன.  இரபப�னம 
தபலக மகக�யஸதரகளம லமலடஙகளம இபபடக கற&ரமல&வர?..  அதரவத அரப 
உ&மரககள அரனவரலம வஹஹரப�கள.  அவரகள மதஹபகரளப ப�னபறறக கடரத 
எனபவரகள.  (ரலமர ஹனப�கள,  ஷரப�கள (ரம இநத வ�டயதத�ல அவரகள லபசரசக 
லகடகக கடரத எனற கற�ப பரமர மககரளத த�ரச த�ரபப மயறச�கக&ரமல&வர? 
ஆத&ரல இ&ஙரக இநத�யரவ�ல இரககம ஆரமபகர& தபலக த
வ�ர 
ஆதரவரளரகளரய�ரநத தறலபரத அத�லளள ரகச�யஙகரள அற�நததன ப�னனர அரத 
வ�டட நவள�லயற� கரஆன ஹத
ஸன பககம மககரள அரழததக நகரணடரககம 
உ&மரககள இநத தபலக பறற�க கற�யளள ச�& கரததககரளயம தரக�னலறன. 

1- ரஷக இஹத�ஸரம ஹஸன கரநத�ஹ&வ� லதவபநத� அவர கள தபலகரகப பறற�  ...  

இவர இலயரஸ நம_&ரனரவ�ன சலகரதர�ய�ன கணவரரவரர.  ம�க (
ணட கர&தரதத 
தபலகக�ல கழ�தத இவர அககர&தத�ல இலயரஸ நம_&ரனரவ�ன வ&த ரகயரக 
இரநதவர.  இவர நசரலக�னறரர.  டலல (�ஜரமதத
ன மஸஜ�த�ல நசயறபடம தபலக 



ஜமரஅத எனத அற�வககம ஆயவககம எடடயவரர கரஆன ஹத
ஸன படலயர ரஷஹ 
வலயயளளரஹ த�ஹ&வ�,  மறறம ஏரனய உ&மரககள சடடககரடடயத லபரல&ர 
(டககம ஒர அரமபபல&. எனலவ இத�ல ஈடபடம உ&மரககள மதலலவர&யரக இதரன 
கரஆன ஹத
ஸன அடபபரடய�ல -  ஸ&பஸஸரலஹ
னகள�ன வழ�மரறய�ல ஆகக�யரக 
லவணடம.  மஹமமத இலயரஸ நம_&ரனர கர&தத�ல வகககபபடட வ�த�மரறகள 
ஒழஙககள�ன படலய இத இனறம நசயறபடக�னறத.  ஸ4னனரவ�ன அடபபரடய�&ல&. 
அததடன அனற இல&ரத�ரநத எததரனலயர மறககபபட லவணடய ப�தஅததரன 
வ�டயஙகளம இனற இதனடன லசரநத வ�ல எத (ரண எத எனத நதர�யரதளவகக 
இரணடறக க&நத வ�டடத.  இரதச சடடககரடடவத என கடரம.  அதறகரகலவ இரதச 
நசரலக�னலறன.  (அவரத 'ஸனதக� லகஸரரத மஸதக
ம' எனமநலலரநத')

2- ரஷக அபதரரஹ
ம ஷரஹ லதவபநத� அவரகள தபலகரகப பறற�  ...  

இவரகளம (
ணட கர&ம இலயரஸ நம_&ரனர,  அவரத பதலவர மறறம யஸ4ப 
நம_&ரனர ஆக�லயரரடன தபலக�ல ஈடபடடவரகள. இவரகள நசரலக�னறரரகள.

'தபலகரகப பறற� அத�லளள மரணபரடகள பறற�ச நசரல& லவணடயத என கடரம 
எனபதரல நசரலக�னலறன.  தரய�களகக இரகக லவணடய மரரகக அற�வ எதவலம 
இல&ரதவரகநளல&ரம மககள மதத�ய�ல பக�ரஙக பயரன�ல இநத தபலகக�ன ச�றபபப 
பறற� எலர& கடநத பகழநத லபசவதம,  ஏரனய மரரககச லசரவய�ல 
ஈடபடலவரரரநயல&ரம கரறபடட லகல நசயயம லபரகரகயம இவரகள�டம (ரன 
அவதரன�தலதன.  இத பறற� (ரன எவவளலவர எடததக கற�யம அவரகள 
லகடடபரடலர&.  ஒரவர ரவதத�யரரகலவர ரவதத�யத தரத�யரகலவர கடப பண� 
பர�வதரய�ன அவர�டம அதறகர�ய தகத� தரகரமச சரனற�தழ லபரனறரவ 
இரகக�னறனவர?  எனக கரநத அவதரன�ககம சமகம மரரகக வ�டயதத�ல மரதத�ரம 
இபபடப லபசரமடநரதயரக இரகக�னறத.  யரர எரதச நசரனனரலம எத�ரகலகளவ� 
லகடகரத ஏறறக நகரளளம மககள�ன ப&வனலம இவரகரள இநத அளவகநகல&ரம லபச 
ரவததளளத.  ஓர�ர தடரவகள தபலகக�ல (
ணட வகத�ல நசனற வ�டடரல தரம த
ரனப 
பறற� எல&ரம நதர�நத வ�டலடரம எனம எணணம இவரகளகக ஏறபடட தபலகரக 
மரறயரக வ�மரச�பபவரகரளநயல&ரம தகரத வரரதரதகளரல தறற� த
ரன வ�டடம 
தரமரனவரகள -  நவள�லயற�யவரகள எனநறல&ரம பதவரக நகரடககம (�ர&கக வநத 
வ�டக�னறரரகள.  இநத அரமபப மழகக மழகக ஸ4னனரவ�ன அடபபரடய�லதரன 
இயஙகக�னறநதனறரல அரதததகக ஆதரரஙகரளக நகரணட (�ரப�ததக 
கரடடஙகலளன.!  இநத அரமபப மரதத�ரம தரன (ப� வழ� அரமபப எனறரல 
ஸஹரபரககள�ன கர&ம நதரடட இலயரஸ நம_&ரனரவ�ன கர&ம வரர த
னரடய 
லவர& உ&க�ல (ரடநபறவ�லர& எனறல&வர கறலவணடலயறபடம?  ஏநனன�ல 
ஸஹரபரககளம இநத அரமபப�ல தஃவரச நசயயவ�லர&லய!!  .இவரகள வகதத 
வ�த�மரறகளகலகறப (டககவ�லர&லய! (உஸ4ல தஃவதலக தபலக ப :61)

3- ரஷக ரசபரரஹமரன ஹ�நத� அவரகள தபலக பறற�  ...  

இநத உமமதத�ன யஹ4த�கள ரஷககள ஆவரரகள.  ஸ4னனத வல ஜமரஅதத�னர�ன 
வ�லரரத�களரன,  இவரகள கறடடத தனமரக தமத மதஹபகரளப ப�னபறறபவரகள. 
ஆனரல தபலக அரமபப�னரம கறடடததனமரக ஏன எதறகநகனற�ல&ரமல தமத 
நபர�யரரகரளயம,  நபர�யரரகள கறடடததனமரக ஹனப� மதஹரபயம,  பலலவற 
தர
ககரககரளயம ப�னபறறபவரகளரகலவ இரகக�னறரரகள.  

இவவரலற தபலக கரரககனகள�டதத�லம இநத (�ர& ஏறபட ஆரமப�தத அவரகளம 
தபலக நபர�யரரகரள ஒர வரக நதயவக பகத�யடன கணண�யம நகரடகக ஆரமப�தத 
அவரகள நசரலவரதநயல&ரம லவத வரகக என (மப ஆரமப�தத அவரகள லபரத�ககம 



ப�தஅததககரளயம ஷ�ரககரன வ�டயஙகரளயம மரரககம எனம நபயர�ல மககள மதத�ய�ல 
அவ�ழதத வ�டட மககள இத�ல நவள�கக�ளமபவத கடடரயம எனற அல&ரஹ 
கடரமயரககரதவறரற இவரகளரகலவ மககளககக கடரமயரகக� அதறக 
ஆதரவள�ககரதவரகரளநயல&ரம வரச பரட ஆரமப�தத வ�டக�னறனர.  எனலவ இவரகள 
தமத ப�தஅத ரத வ�டட வ�&க லவணடம.  இவரகள இவறரறப பர�நத நகரளவரரகளரக. 
((ளரர ஆப�ரர எனம நல ப: 57)

தபலக அரமபப�னர�டதத�ல இரககம ச�றபபமசஙகள .

தபலக அரமபப�ல& தமரம ஈடபடதத�க நகரணட (ம சலகரதரரகள�டதத�ல (ப�யவரகள 
கறறததநத,  ஸஹரபரககள�டம கரணபபடட ப& அரஙகணஙகளம (�ரறயலவ 
இரகக�னறன.  அவறற�ல ச�&வறரறயம இஙக நசரல& லவணடநமன என மனம 
வ�ரமபக�னறத. எனலவ சரககமரசச நசரனனரல...

1- மஸ4ரரவ�ன அடபபரடய�ல நசயறபடதல  .   

மஸ4ரரவ�ன (ஆல&ரசரன)  அவச�யதரத வலயறதத� அலகரஆனம அலஹத
ஸ4ம 
பலலவற இடஙகள�ல லபரத�கக�னறன.  இவவ�டயததகக ஏரனய எவரரயம வ�ட தபலக 
அரமபப�னர�டலம அத�க மகக�யததவம நகரடககபபடக�னறத.  மஸ4ரரவ�ல 
மடநவடககபபடடரல தனகக வ�ரபபம�ல&ரவ�டனம அதறகக கடடப படல,  அரத 
அமலபபடதத அயரரத பரடபடல லபரனறவறரறக கற&ரம.

2- அம
ரககக கடடபபடட (டககம மனபபரஙக  .   

(ப�யவரகள லபரத�தத மறறநமரர வழ�மரறதரன இத.  தனகக வ�ரபபம�ல&ரத ஒர 
வ�டயதத�ல அம
ர ஈடபடம லபரத கட அதறகரக அவரர எத�ரதத ஒறறரமரயக 
கர&தத வ�டரமல --  ஹரரமரன ஒனரறச நசயயமரற (மரம வறபறததரத வரரககம 
அவரககக கடடபபடட வரழமரற (ப�யவரகள லபரத�ததளளரரகள.  அம
ரககக 
கடடபபடட (டபபத�ல இவரகள�டம ச�& ல(ரஙகள�ல ஷர
அதத�ன வரரயரறரய ம
றம 
(�ர& (�&வ�னம நபரதவரக இவரகளத லமலட அம
ரகளகக இவரகள 
கடடபபடடரமதரன இவவரமபப�ன அபரர த
வ�ர வளரசச�கக மறறநமரர கரரணமரகம. 
லமலட அம
ரமரர இவரகளககச சர�யரன கரஆன ஹத
ஸ வழ� கரடடலகரள 
வழஙகவ�லர&நயனபத தன� வ�டயம.  ஏரனய அரமபப�னர  இவவ�டயதத�ல 
(ப�யவரகள�ன ஸ4னனரரவக கரடபப�டககரரமலய பலலவற ச�ல&ரறப ப�ரசச�ரனகள 
ஏறபட ச�& இடஙகள�ல வழ� வககக�னறன. 

3- சறசறபபரன நசயறபரடம வ�டர மயறச�யம  .  

இநதப பணபதரன இவரகளத அரமபப மர& மடகநகல&ரம படட நதரடநயல&ரம 
பரவவதறகக கரரணமரகம. ஒரவரரச சநத�தத அவர 3 (ரள நவள�கக�ழமபப  நபயர தநத 
வ�டடரல மறபட சரளககரமல ப& தடரவகள அவரரச சநத�தத இவரகளத நதரலர& 
தரளரமல 3  (ரள நசனற வநதவரகளம இரகக�னறரரகள.  அநதளவகக இவரகள�டம 
இரககம அயரரத உரழபப வ�டரமயறச� லபரனறன பரரரடடத தககரவயரகம.

4- தம நசரநத நபரரரள ல(ரதரத நச&வ நசயதல  .  

ஒரவரரத தஷகக
ல பணணவதறகரக தமத பணம வரகனம ஆக�யவறரறச நச&வ நசயத 
தமத லவர& நவடடகரளக கட ஒதகக� வ�டட இவரகள பரடபடவத பரரரடடததகக 
நதரனறரகம. இத (ப�யவரகள�ன வழ�மரறயரகம.



5- தமத தபலக பண�ய�ன லபரத ஏறபடம கஷடஙகரளச சக�ககம மன (�ர&  .  

தபலகக�ல நசலலவரர ச�& லவரள நபர�ய நசலவநதரரக,  படடதரர�யரக,  அத�கரர�யரக 
இரகக&ரம இரபப�னம அவரம லவறபரடனற� தமத அநதஸதத நக_ரவதரத ஒதகக� 
ரவதத வ�டட சரதரரண மன�தர�டம நசல&ல,  அவர ஏச�னரலம கட சக�ததக நகரளளல 
லபரனறனவம பரரரடடததகக வ�டயஙகளரகம. 

6- வடவடரகத லதடசநசனற அர&நத தபலக லமறநகரளளல  .  

இதவம (ப�யவரகள கரடபப�டதத தஃவர மரறயரகம. தஃவரப பண�ய�ன அரழபப மரற 
வ�சர&மரனத. இரதப பததகம வரநனரல, நதரர&ககரடச� என வ�ர�நத பரவ&ரகச நசயய 
அனமத�ய�ரபப�னம வட வடரகத லதடசநசனற தன�பபடட மரறய�ல சநத�ததப 
லபசவத�ல அத�க (னரமகளம அணக&ஙகளம உளளன.  இத இனற ஏரனய 
அரமபப�னரரல ரகவ�டபபடடதன வ�ரளவ கரஆன ஸ4னனரவ�ன பககம அரழககம 
தஃவரபபண�ய�ன அபரர வளரசச� தரடபபடடளளநதனலற கற லவணடம. 
 
7- பளள�வரயர& ரமயமரகக நகரணட தஃவர (�கழச�கள  .  

தபலக சலகரதரரகள தமத (�கழச�கரள (டதத பளள�வரயலகரளக லகநத�ரஸத&மரகப 
பயனபடததவத அவரகளத தபலகக�ன வளரசச�ககர�ய மறறநமரர கரரணமரகம. 
பளள�வரயலகள�ல மககரள ஒனற லசரபபதரல பலலவற வ�தமரக சரதகமரன 
அணக&ஙகள உளளன. (ப�யவரகள�ன கர&தத�ல கட பளள� வரயலகள நதரழம இடமரக 
மரதத�ரமல&ரத கலவ�க கடஙகளரகவம ஆல&ரசரன படமரகவம,  லபரரபபய�றச� 
மகரமரகவம இனனம பலலவற லதரவகளககரகவம பயனபடததபபடடரம 
ஆதரரபபரவமரன உணரமயரகம.  கரஆன ஹத
ஸ லபரதரனய�ன பககம அரழககம 
சலகரதரரகள இவவ�டயதத�ல கவனயனமரக இரபபதம அவரகள�ன தஃவர 
மனலனறறததககத தரடயரக இரகக�னறத.  பளள�வரயல எனபத நபரத இடம. 
மஸலமகள அரனவரககம அத�ல பஙகணட.  எனலவ கரஆன ஹத
ஸ அடபபரடய�ல 
இஸ&ரதத�ன பககம அரழககம அரனவரககம பளள�ய�ல தஃவத (�கழசச�கள நசயய 
உர�ரமயளளத.  அதறக எவலரனம தரடயரக இரபபத அல&ரஹவ�டதத�ல ம�கப நபர�ய 
தணடரணககர�ய கறறமரகம.  எனலவ பளள�வரயல (�ரவரக�கள இதரனக கவனதத�ல 
நகரணட இவவ�டயதத�ல அல&ரஹரவப பயநத  நசயறபடக கடரமபபடடளளனர. 

பண�வரன லவணடலகரள!!
 
இதவரரககம தபலக அரமபப�னர�டம இரககம கரஆன -  ஸ4னனரவகக மரறறமரன 
ச�& (டவடகரககள பறற�யம அவரகள�டம கரணபபடம (றநசயலகள ச�&வறரறப 
பறற�யம அற�நலதரம.  இரவகரளச சடடககரடடயரம அவவரமபப�னர�ன ம
த நகரணட 
ஆதத�ரதத�னரல&ர,  கரழபபணரசச�ய�னரல&ர சதத�யமரக ஏறபடடரவயல&.  ஏநனன�ல 
(ரன தன�பபடட வரகய�ல தபலக அரமபப�னர�ன ச�& (டவடகரககரள, 
நசயறபரடகரள மனதரர ல(ச�கக�னலறன.  பரரரடடக�னலறன.  எம அரனவர�ன ஒலர 
ல(ரககம (ரம அல&ரஹவ�ன அனபககர�யவரகளரக ஆக லவணடம.  அவனத அனரபயம 
அரரளயம நபறறவரகளரக மஃம�னகளரக மரண�கக லவணடம.  (ப�யவரகளத 
ஷபரஅதரதப நபறற அவரகளத லதரழரகள பரட சழ கவதர எனம ஆறற�ல 
நசரரககதத�ல (
ரரநத லவணடம.  இரவதரலம எம அரனவர�னதம ஆரச இ&டச�யம! 
அபபடயரனரல இரவயரனதரதயம நபற ஆரசய�ரபப�ன அலகரஆன வழ�ய�லம, 
(ப�யவரகள�ன ஸgனனரவ�ன லபரதரனபபடயம (டகக லவணடய�ரகக�னறலத! 
கணபரரரவயறற கறடன ஒரவன கள�ரபரனம என (�ரனததக நகரணட லபத� மரநரத 



அரநத எதத�ககம லபரத (ரம தடதத (�றததக�னலறரம ஏன!  (மத மன�தரப�மரனம 
அவவரற நசயயத தணடக�னறத.  எமத மனசசரடச� எமரம உறததக�னறத.  இத ஒர 
தரரம
கக கடரம என எம உளமனம லபரத�கக�னறத.  அலதலபரலதரன இனற எம ச�& 
சலகரதரரகள மரரகக அற�வ�ல லபரத�ய நதள�வறற கரரணததரல (ப�வழ� என (�ரனததக 
நகரணட (ரசவழ�ரய (ரடச நசலக�னறரரகள.  எனலவ இரதச சடடக கரடடவத எமத 
கடரமயல&ரவர?.  இதறகரக இரதச நசரனனவரரக லகரப�பபத மரறயர? 
(�யரயமதரனர?.  (�சசயமரக இலர&.  அல&ரஹவ�ன வ�ரபபலம நபர�த,  (ப�ய�ன 
ஸgனனரலவ எம உய�ர என (�ரனககம எவரம இதறகபப�ன ஸgனனரவ�ன வழ�ய�ல 
(டகக மடவ நசயய லவணடயளளத.  ப�தஅததககரளயம ஷ�ரககரன வ�டயஙகரளயம 
அரவ எஙக�ரநத எவர�டம�ரநத வநதரலம பறககண�கக லவணடயளளத.  இதலவ என 
லகரர�கரகயம அவரவமரகம. மடநவடபபத வரசகரகளரன உஙகள ரககள�ல...

எனலவ இநதப ப�ரசரதத�ல கறபபடட வ�டயஙகள பறற� தபலக சலகரதரரகள ச�நத�ககக 
கடரமபபடடளளனர. தமத தவறகரளத த�ரதத�க நகரணட (ப�வழ�பபட அவரகள தபலக 
நசயய மடநவடபபரரகளரய�ன அரத வ�ட இவவ&க�லம மறரமய�லம ச�றநதநதரர 
கரர�யம லவற எதவம இரகக மடயரத.  தபலக லமலடம இதறநகல&ரம சமமத�ககரத 
படசதத�ல அநதநத பகத�கள�ல உளள தபலக உ&மரககள,  கரரககனகள ஆக�லயரர 
தமககள மஸ4ரரச நசயத (ப� வழ�கக மரறறமரன வ�டயஙகரளத தவ�ரதத அவரகள�ன 
வழ�கரடடலபபட தபலக நசயயக கடரமபபடடளளரரகள. 

இரவ எவறரறயலம கரத�ல வரஙக�க நகரளளரத அளவகக தபலக நபர�யரரகள�ன 
ஏவ&ரளரகளரக ஆக� வ�டடவரகள தயவ நசயத (ப�வழ�பபட தவஹ
ரதயம கரஆன 
ஹத
ரஸயம லபரத�ககம -  அதன பககம அரழககம அரமபபககரள தரறமரறரகப லபச�, 
இல&ரத அவதறகரளக கற� மககள மதத�ய�ல கழபபதரத வ�ரளவ�தத அல&ரஹ 
லகரபததகக ஆளரக�வ�டரமல தன பரடடகக தபலக நசயத நகரணடரபபத அவரகளத 
கடரமயரகம.  அதலவ அவரகளகக ஆலரரகக�யமரனதம கட..  இதரன ம
ற� அவரகள 
லமறநகரளளம நசயறபரடகள அரனதரதயம இஸ&ரததகக எத�ரரக லமறநகரளளபபடம 
எத�ரபபரகலவ கண�ககபபட லவணடயளளத.
 

(ம  கடரம எனன ?

தபலக ஜமரஅதத�ல லமறபட ரஷகமரரகள�ன ப�தஅததரன நசயறபரடகள�ல 
உடனபரடல&ரத தனனரரவத நதரணடரகளரன - மககரள (லவழ�பபடததவரத மரதத�ரம 
கற�கலகரளரகக நகரணட தபலக கரரககனகரளப நபரறததவரரககம உஙகளகக 
அல&ரஹவ�ன பயம இரபப�ன ரஸ4லல&ரஹ ம
த உணரமயரன அனப�ரபப�ன கரஆன 
ஹத
ஸ4கக மரறறமரன தபலக நபர�யரரகள�ன நசயறபரடகரள (�ரரகர�தத வ�டட 
(ப�வழ�பபட தபலக நசயயஙகள.  அல&த லசரநத நசயலவரம வரரஙகள.  உஙகள 
நகரளரகய�ரன மரறற�க நகரளளமளவகக உஙகளகக மனம இடம நகரடககரவ�டடரல - 
தபலக நபர�யரரகள�ன நசரறபடலய அசசரம ப�சகரமல (டபலபரம எனபத�ல 
ப�டவரதமரய�ரநதரல (
ஙகள ஸgனனரரவப ப�னபறறவ�லர&.  ரஷகமரரகரளப 
ப�னபறறக�னற
ரகள எனபத உணரமயரக� வ�டடத.  எனலவ 'த
ன எனபத 
அல&ரஹவரடய கடடரள,  (ப�யவரகளரடய வரழகரக வழ�மரற.  இநத வரழகரக 
எமம�டமம பரர மன�த சமதரயதத�டமம வரவதறகரக மயறச� நசயலவரம வரரஙகள' 
எனற பளள�ய�ல இஃ&ரன நசயவரத வ�டட வ�டஙகள.  ஏநனன�ல இத நபரயயல&வர? 
(
ஙகளதரன (ப�வழ�பபட (டககவ�லர&லய!  கரவழ�பபடயல&வர (டகக�னற
ரகள? இரத 
(மப� ஒரவன இததரன (ப�வழ�நயன (�ரனதத (டநதரல அதன கறறம யரரகக?
 
அவவரலற (ப�வழ�பபட தபலக நசயயம சலகரதரரகள தபலக கரரககன சலகரதரரகளடன 
(ல& மரறய�ல (டபடன (டநத நகரளள லவணடய�ரகக�னறத.  அபலபரததரலன 



(ப�வழ�ரய அவரகளகக எடததச நசரல& மடயம?.  அவரகள எமரமப பறககண�பபதரல 
(ரமம ஏன அவரகரளப பறககண�கக லவணடம.?  அலத லபரல இவரகள�டம கரணபபடம 
(றபணபகள ஸgனனரவ�ன அடபபரடய�&ரன வ�டயஙகள ச�&ரத ஸgனனரவ�ன வழ� 
(டபபதரகக கறம ச�& தரய�கள எடதத (டககத தவற� வ�டக�னறனர. உதரரணததகக வட 
வடரகச நசனற தஃவரச நசயதல,  பளள�ரய ரமயமரகக நகரணட நசயறபடல 
லபரனறவறரறக கற&ரம.  (ரம பளள�வரயலல தஃவத நசயயத தவற�யதரல இனற 
பளள�கள அரனதரதயம இவரகள ஆகக�ரம�ததக நகரணடரரகள.  எனலவ (ப�வழ�ரய 
(மவழ�யரக எடதத அதன பரல (டநத - மககரள அரழதத ல(ரவழ�கரடட இமரமய�லம 
மறரமய�லம அல&ரஹவ�ன அனரபயம அரரளயம (ப�யவரகள�ன ஷபரஅதரதயம 
நபறற நவறற�யரடய வல& அல&ரஹ எம அரனவரககம அரள பரலபபரனரக. ஆம
ன.

ஸல&ல&ரஹ4 வஸல&ம அ&ர (ப�யய�னர மஹமமத�ன வஆலஹ
 வஸஹப�ஹ
 
அஜமஈன. வலஹமதலல&ரஹ� ரபப�ல ஆ&ம
ன.

      
                                  இஸ&ரம�ய   வழ�கரடடல   (�ர&யம .
                                    சவத�  அலரப�யர  அலஜ4ரபல

الطرق الصوفية بالمس واليوم                                          
العداد  : محمد جليل عبد الغفور                                         

மரரகக அற�வ�ன அவச�யம பறற�  ...  

(ப�கள (ரயகம (ஸல) அவரகள கற�யதரவத...

-மரரகக அற�ரவப படககச நசலபவரககச சவனம நசலலம பரரதரய அல&ரஹ இ&க 
படததக�னறரன. -த�ரம�த�

-மரரககதரதப படககச நசலபவரகக ம&கககளம ஏரனய உய�ர�னஙகளம கடலலளள 
ம
னகளம பரவ மனன�பபக லகரரக�னறன. -த�ரம�த�

-மரரககக  கலவ�ரயத லதடப படபபத ஒவநவரர மஸலம�ன ம
தம கடரமயரகம.  - 
இபனமரஜர

-மரரககக கலவ� லதட ஒரவர பறபபடடச நசனறரல அவர ம
ணடம வரமவரர இரற 
வழ�ய�ல லபரர பர�நதவர லபர&ரவரர.

-அற�ரவக கறறவரககம கறகரதவரககம�ரடய�ல லவறபரட எனககம உஙகள�ல ம�கத 
தரழநதவரககம  இரடய�லளள லவறபரடரடப லபரனறதரகம. -மஸலம 

-ல(ர வழ�ய�ன பககம எவர லவநறரரவரகக அரழபப வ�டகக�னறரலரர அநத (ல(ரவழ� 
நபறறவர) நசயயம (னரமய�ன அளவ இவரககம க�ரடககம. -பகரர� மஸலம

-அல&ரஹ எநத (பரகக (னரம நசயய வ�ரமபக�னறரலனர அவரகக மரரகக 
வ�டயஙகரளக கறறக நகரடபபரன. (கறறக நகரளளம மலனரபரவதரதக நகரடபபரன) 
-பகரர�

-மரரகக அற�வளளவரகள கரறநத வ�டவத இறத� (ரள ஏறபடவதறகரன 
அரடயரளமரகம. -த�ரம�த�



-எனத ஹத
ஸகள�ல  ஒனரறக கறறற�நத ப�ன அதரனப படததபடலய ப�றர 
ஒரவரககககம கறறக நகரடககம மன�தரகக அல&ரஹவ�ன லசரபனம உணடரகடடம. 
-பகரர� 

-எவர அற�ரவக கறகப பறபபடட வ�டடரலரர அத அவரத கடநத கர&ப பரவஙகளககக 
கறறபபர�கரரமரக�  வ�டக�னறத. -த�ரம�த�
 
-மனததயரமய�னற� நபரரமயடபபதறகரகலவர, ப�றரடன அகமபரவமரக (டபபதறலகர, 
அற�யரலதரரரக லகல நசயயம ல(ரகக�ல&ர கலவ�ரயக கறபவர (ரகததகலக நசலவரர. 
-த�ரம�த�

அல&ரஹ அற�ரவ உயரதத� வ�டவநதனபதறக மன�தர�ன இதயதத�லரநத அரத பற�தத 
வ�டவநதனற அரததமல& என�னம கறறவரகரள மரண�ககச நசயவதன ம&லம 
அற�ரவப பற�ததக நகரளவரன. ஒர கர&தத�ல கறறவரகள அரனவரம மரண�தததன ப�ன 
மககள மரரகக அற�வ�ல லபரத�ய ஞரனமறற  அற�வ�லகரளத தர&வரகளரகக�க நகரணட 
(கரஆன ஹத
ஸ லபரதரனரயப பறககண�தத)  அவரகள�ன நசரறபட (டநத அவரகள 
லபரத�ய அற�வறற (�ர&ய�ல நசரலலம த
ரபபகரள எடதத (டநத அரனவரலம 
வழ�நகடட வ�டவரரகள. -மஸலம.

இஸ&ரம�யக கலவ�ரய கரஆன ஹத
ஸலரநத கறலபரம.  அதன வழ� (டபலபரம.  அதன 
பரல அரழபலபரம. அற�ரவத லதட...... உ&கம உனரனத லதடம.

அனபடன...
மஹமமத  ஜலல. 

இஸ&ரம�ய   ஊழ�யன.

நமனனல ஆககம :
jafarsafamarva
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