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அத்தியியம:ம12 ஜனயஸயமசட்டங் 
 

ஹ்�ஸம1672ம–ம1785மவைரம

 

பய்யம:ம1 இறபபப�ம் ெநஙத்ததமஇெப்பயமெநேம"லயமஇலயஹம

இதலதலயல' (எ�ய ஙலதமய)ைவம தைன�ட்்த.  

 

1672 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஇறபபப�ம

் ெநஙத்ததமஇெபம்பயெநேம"லயமஇலயஹமஇதலதலயல ' 

("அதலயலைவதம்வபரம்வறமஇைறவன�தைல ' எ�யமஙலதமய)ைவம

 தைன்ப்த�டங்.2 இை்மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�சி தம(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெ  

அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�:   

1673 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஇறபபப�ம

் ெநஙத்ததமஇெபம்பயெநேம"லயமஇலயஹமஇதலதலயல ' (எ�யம

ஙலதமய)ைவம தைன்ப்த�டங். இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம2 ��பயம் ெய்பய�மா்ம்வ ேிமபபரயபத்ைன.   

1674 உய�மசலமயமஹத�தமபப�தமஅப மஉமயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

"ஒெம�ஸலத�நேமட்்�யம��பயம் ெய்பய�மஅவபமஅதலயலவப�ம

ஙட் ைளந்ஙபபம"இ�னயமலததலயஹதமவமஇ�னயமஇைலஹதமரயஜதா� ' 

( தசசிமயஙம யய அதலயல்ந்ஙமஉ ிவபங்; அவன�்்மம்தெயபபசம

்சதபவபங்)மஎ�றய, "அதலயமஹஹயமஃஜஹபன �மஃப ம��பத �்மவமஅநலதஃபமலம

ைஙரயமமத�ஹய' (இைறவய, எனந்ஙபபட்மஇத��பதை்ம ய�ம
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்பயறைமட்�மடபற்பேமமயபறயஙமஎனநே   �ைமைிமவவடேவயியங!)ம

எ�றயம்றதனயத, அ்பேம ்யஙமஅை்வப்சமசதற�்ை் அவெநேம

அதலயலமவவடஙயமதமஇெபப்ததைல '' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்ம்றதனயபங். (எ�ம�்தமஙணவப)மஅ�சலமயம(ரலத)மஅவபங்ம

இற�்்பய�ம ய�ம"அ�சலமயைவவப்  �ஸலதயமஙள�தமசதற�்வபமஎவபம

இெநஙம�ேடய? அதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபஙள�்யம�்��்லததம

 ய்ம�ற��வ�்மே்யபயம(அவெை்ி  ே்யபய்ய�)'' எ�றம்றத்ன�.ம

லிப�ய, (அதலயலமவப�மன்பம(ஸத) அவபஙள�ம்பறந்ஙபப)ம

இ�னயலததலயஹத...மஎ�றம ய�ம்சய�்ன�.மஅவவய்ற  அவெநேம ்யஙம

அதலயலம்��ை்ிமன்ைர்ிம(இர ்யவ�மஙணவரயங)மஎனநே  

வவடஙதனய�. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ன�்யமஹயத்தபமபப�ம

அப பத்லம(ரலத) அவபஙைளமஅ�பபப, ்மநஙயஙமஎ�ைனபம்ப ம்ஙட்யபமங்.ம

அப்பய�ம ய�ம"எனநே ஒெமமங்மஇெநஙதறய்.ம ய்னயம��்ஙயபநஙய ம

ல்வ�'' எ�றம்றதவபட்்�. (என�மப்தைலநம்ஙட்)மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம"அவெை்ிமமங்  (அவர�ம�ைணிப�றத்ி)ம

்�ன�ைற்்�மஇெநஙம யயமஅதலயலவப்ய  பபரயபத்தநஙத்றயய.மஅவர�ம

��்ஙயபதை்பம்பயநங்யம ய�மஅதலயலவப்ய  பபரயபத்தநஙத்ற�'' எ�றம

்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1675 உய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: "ாபமஅேியபம்மநேமஒெம

��பயமடபப்ய்பய�ம"இ�னயலததலயஹதமவமஇ�னய  இைலஹதமரயஜதா�.ம

அதலயஹஹயமஃஜஹபன �மஃப ம��பத �்மவமஅநலதஃபமலமைஙரய  மத�ஹய' எ�றம

்றதனயத, அவபம��பயமஅை்�்்பமஙயஙமஅவெநேமஅதலயல   �ைமைிம

வவடஙத, அை்வப்சமசதற�்மஒ�ைறமஅ்பேம ்யஙமவவடஙயமத  

இெபப்ததைல'' எனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதிை்ம ய�ம

்ஙட்்�. (எ�ம�்தமஙணவப)மஅ�சலமயம(ரலத)மஅவபங்மஇற�்்பய� , 

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்மஙட்ைளிபட்ை்பம்பய�்றம(இ�னயம

லததலயஹத...மஎ�ற)ம ய� ்றத்ன�.மஅதலயலமஅ�சலமயைவவப்சம

சதற�்வரயனமஅதலயலவப�மன்ைர்ிமஎனநே  மயபறயஙம(ஙணவரயங)ம

வவடஙதனய�.  
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1676 ்மபங ்மஹ �்ஸம பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமஉய�மசலமயம

(ரலத) அவபஙள�்மமதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்ததமபப�வெமயறமஙயணபப்ஙதற�:  அ�சலமயம(ரலத)மஅவபங்ம

இற�்்பய�,  ய�ம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��  ்்யவபம

அ�சலமயைவவப்சமசதற�்வபமஎவபமஇெநஙம�ேடய?' எ�றம்றத்ன�. 

பபறேமஅதலயலமஎ�மஉ்ளத்ததம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��  

ஙட்ைளபபேம்றய)மஉற்தைிமஅள�த்ம்பய� ,  ய�மஅவவய்றம

்சய�்ன�. அதலயலவப�மன்ைர்ிமமண��்ஙய ்்�.   

பய்யம:ம3 ் யியள�ிப்�யமஇறபபபபேம் ெநமஙத்ததமஇெபபவ ்�யம

்சயதலம்வ ேிைவ.  

 

1677 உய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�: " �டங்ம் யியள�ைி்ியம

இற�்வைரம்ியமச�்தநஙசம்ச�றயதம தலை்்ிம்சயத   டங்.ம

ட்னன�த,  �டங்ம்சயதவ்பேமவயனவபங்ம"லம � ' ்றஙத�றனப'' என 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.  (எ�மஙணவப)மஅ�சலமயம

(ரலத)மஅவபங்மஇற�்்பய�ம ய�ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  ்ச�ற, 

"அதலயலவப�மன்்ர, அ�சலமயமஇற��வபட்யப'' எ�றம்றத்ன�. அ்பேம

 பபம(ஸத)மஅவபங்ம"இைறவய, எ�ைனடயமஅவைரடயமம�ன�பபயியங!  

அவெநேமமயபறயஙமஅவைரவப்சமசதற�்ம�ைணைிமஎனநேம

வவடேவயியங'' எ�ற ்றமயறமஎ�ன�்யம்சய�னயபங்.ம ய�மஅவவய்றம

பபரயபத்தத்்�. அவைரவப்சமசதற�்வரயனம�ஹயமதம(ஸத)மஅவபஙைள்ிம

அதலயலமஎனநேதம�ைணியங  வவடஙதனய�. இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 பய்யம:ம4 உிபபமபப �்்்�மஇற�்வ �மங ஙைளமணேவப்வ�யம

இற�்வெநஙயஙப பபரயபத்தபப�ய.  

 

1678 உய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: (எ�ம�்தமஙணவப)ம

அ�சலமயவப�ம(இற்தம யள�தமஅவர�)மபயபைவம தைலேத்த   த�ற்பய�ம
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அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மவ�� , அவெை்ிமங ஙைள 

ணேவபட்யபங்.மபபறே, "உிபபமைஙபபபறபப்ய்பய�மபயபைவமஅை்ப  

பப�்்ய்பஙதற�'' எ�றம்றதனயபங்.மஅப்பய�மஅ�சலமயவப�மே்யபத்யப  

சப்மதட்ம(்லயபப)மஅ ்னப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

"உடங்நஙயஙம �டங்ம தலை்தம்வபரம்வ்றை்டயம்வ ்ய �்பங்.ம

ட்னன�த,  �டங்ம்சயதமவ்பேமவயனவபங்ம"லம � ' ்றஙத�றனப'' எ�றம

்றதனயபங். ்ம ய, "இைறவய!மஅ�சலமயைவமம�ன�பபயியங!ம தவவதம

்பபறவபஙள�ை்்ிமஅவர� ்ே்தைிமஉிபத�வயியங!மஅவெநமேபமபபறேம

எிசதிபெப்பயெநேமஅவைரவப்ச  சதற�்ம�ைணைிமவவடேவயியங!ம

அஙதலதம்த�மஅ்தப்த்ி!மஎடங்நேயமஅவெநேய  ம�ன�ப்மஅெ்வயியங!ம

அவர�மம ணமைறைிம(ஙபற)மவபசயலமயநேவயியங!மஅ்தத  அவெநேம

்வள�சசதை்மடபப்த�வயியங!'' எ�றமபபரயபத்தத்யபங்.  

 1679 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "அவபமவபட்சம்ச�றவபஙள�தமஅவெநேபமபஙரமயஙம

அவைரவப்சமசதற�் வைரமடபப்த�வயியங'' எ�றயம("இைறவய, அவர�ம

ம ணைறைி வபசயலமயநேவயியங!'' எ�பை்நமேறதநங)ம"இஃபசலமலஹஹ ' 

எ�யம்சயப்றய்ைர லளயமதம"அவசதஃமலஹஹ' எ�றம்றதி்யங்யம

இ்ய்பபற்ள�.ம"பபரயபத்ைனிபத  டவயவ்யஙம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதிம

மப்றய�ைறம ய�மமற��மவபட்்� '' என அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனம

ஙயலததமஅதஹஃத்யம(ரல)மஅவபங்ம்றமஙதறயபங்.  

 பய்யம:ம5 இறபபவ �மபயபைவம்ன�மஉிபைரம் யநஙதம தைலேத்தம தபறத.   

1680 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "ஒெமமன�்�மஇறநேய்பய�மஅவன�மபயபைவ   தைலமேத்தம

 தபபை்ம �டங்மஙவன�த்தெநஙதற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்யபங். மநங்ம"லயம

(ஙவன�த்தெநஙதம்றயய)'' எ�றமவபை்ிள�த்னப.ம"உிபபமபப ��  

்சத ய்பய�, அை்பமபயபைவமபப�்்ய்பவ�ம்ய�மஅ� '' எ�றம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   
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பய்யம:ம6 இற�்வெநஙயஙமஅ வ�  

 

1681 உய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: (எ�ம�்தமஙணவப)ம

அ�சலமயம(ரலத)மஅவபங்மஇற�்்பய� ,  ய�ம"(எ�மஙணவப)மஒெ 

்வள��பஙயரப; அ� திமம ணபதம(இற��்பயிபெநஙதறயப).மஅவெநஙயஙம ய�  

(ஒபபய ைவத�)ம �ேமஅ ்வ�.மஅ�பபறதம(ா்ரதலயய)ம்பசபப்ம

்வ ்ய'' எ�றம்றதந்ஙய ்மஅவதம்ியரய்ன�.3 அபம்பய�ம

(ம �்னயைவ்ியடேிம"அவயல ' எனபமப்ய)ம்மட்பமபே்திபலதெ��மஒெம

்ப மஎனநேமஒத்யைசம்சயடய  ் யநஙததமவ��ம்ஙய ேெ�்ய்.மஅவைளம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  எ்தப்ஙய ்ம"அதலயலமாபம

இதலத்தலதெ��ம(அ�்மஇதலத்யப  இைற யபபநைங்ஙய ்்�மணலய)ம

ைஷதம்யைனம்வள�்ிபறதிமபப�மஅவைனம �மஉ்்ள  அ�ம்தநஙம

வபெய்ஙதறயிய?'' எ�றமஇர ்ம�ைறம்ஙட்யபங்.மஎன்வ ,  ய� 

அ ைஙைிம தறத்தந்ஙய ்்� ; (அ்�மபப�மஅவெநஙயங)ம ய�ம

அவவபதைல. இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1682 உசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம பபம(ஸத)ம

அவபங்மஅெஙததமஇெ�்்யய.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)  அவபங்ை்ிம

்்தவபி தமஒெவபம(ைஸனப-ரலத)ம"்ம�மேவ�ை் ' அதல�ம"்ய மங�' 

இறநேயம்றவயிபதமஇெபப்யதமஉ்்னமவெயபேம பபம(ஸத)  அவபங்நேசம

்சய்தமஅ�பபபனயப.ம்சய்தம்ஙய ்மவ�்வ ்ய , "எ�மமஙள�்ய ்ச�ற, 

எ்த்�யம்ஙய்த்�யமஅதலயல்நே ி்்!மஒவ்வய�றநமேய  

அவன�்யமஒெமேறதபபபட்ம்வைணமஉ ்.மஎன்வ , ்பயறைமியஙமஇெ��ம

 �ைமைி எ்தபபயபநஙசம்சயத!'' எ�றம்றதி�பபபனயபங்.மஅவபம

(்ச�றவபட்) ்தெயபபவ��ம"்டங்மமங்மஅதலயலவப�மம �ம

லைணிபட்தம்யடங்  ங ேபபயஙமவரம்வ ்யமஎனநம்றஙதறயப"ம

எ�றயப.மஉ்்னம பபம(ஸத)மஅவபங்  எ �்யபங்.மஅவபங்்�மசஅதமபப�ம

உபய்ய, �லதமபப�மஜபதம(ரலத) லஙத்ியெயம்ச�றனப.மஅவபங்்�ம

 ய�யம்ச�்ற�. (வ �ட்நேசம்ச�ற)ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�ம்ய, (தவயசதநஙம
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�ேியமத) ணசததம்தணறதநம்ஙய ேெநேயமேவ�ை்ம்ஙய்நஙபபட்� ; 

இபறப்பயனமபைவி ்்யதமைபிபதமஇெபபமை்பம்பய�றம(ேவ�ை்ிப�ம

மயப்மடறதமஇறடமஙதபற). அப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபஙள��மங ங்ம

ங ண�ைரசம்சய �்ன.மசஅதமபப�மஉபய்ய  (ரலத)மஅவபங்ம"அதலயலவப�ம

ன்்ர, எ�னமஇ�ம(ட�மஅ ஙதற�பங்)?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.மஅ்பேம பபம(ஸத)ம

அவபங், "இ�, அதலயலம்�மஅேியபஙள��  உ்ளடஙள�தமடபப்த்திம

இரநஙமஉணபவயேய.ம தசசிமயஙமஅதலயலம்�  அேியபஙள�தம

இரநங�ை்ிவெந்ஙமஇரநஙயமஙயட்ஙதறய� '' எ�றயபங்.4 - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

இெபபப�ய, ஹயமயதமபப�மைஸதம(ரல)மஅவபஙள�ம்மபங ்மஅறதவபப்பம

(ஹ �்ஸ- 1682)  தைறவயன�யமவப வயன�மயேய.  

1683 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  சஅதமபப�மஉபய்யம

(ரலத)மஅவபங்ம் யடபற்பய�, அவபஙைளமஉ்தம லய வபசய பப்பஙயஙம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅப�பமரலமய�மபப�  அவஃப, சஅதம

பப�மஅப வநஙயஸ, அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மலஙத்ியெ்�  

்ச�றயபங்.மவ �ட்நே்மறைவ�்்பய�ம(சஅதமபப�மஉபய்யமஅவபஙள��  

ே்யபத்யபமஅவைரச)ம�ழ�்தெபபை்நமங ்�யமஎ�ன , "இற�� 

வபட்யரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅவபங் , "இதைல, அதலயலவப�மன்்ர!'' 

எ�றனப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅவலயனயபங்.மஅவபஙள��  

அ ைஙைிநமங ்மமநங்யமஅவதம்்ய்டஙதனப.மஅப்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங், "(மநங்ள!)ம �டங்ம(்சவபமசயயத�ந)ம

்ஙடஙமயடடபஙளய?  தசசிமயஙநமங ங்மஅ வ்ய யமஉ்ளயமஙவைலம

்ஙய்வ்ய யமஅதலயல ் ேபப்ததைல.மமயறயங, இ்்யமஇ்�ம

ஙயரணமயங்வம் ேநஙதறய�மஅதல�ம்ி்  ஙயட்ஙதறய�'' எ�றம்றதம்ம�ம

 யைவநமஙயடேனயபங்.5 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  
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பய்யம:ம7 ் யியள�ஙைளசமச�்தத�மஉ்த லயமவபசய த்த  

 

 1684 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெம�ைற)ம

 யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஅமப�்தெ�்்யய.  

அப்பய�மஅ�சய ஙள�தமஒெவபமவ��.மசலயயம்றதவபட்பமபபறேம்தெயபபச  

்சதலபம்பயனயப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"அ�சய ஙள�� ச்ஙய்ர்ர!மஎ�மச்ஙய்ரபமசஅதமபப�மஉபய்யமஎபபேம

இெநஙதறயப?'' எ�ற வபசய த்யபங்.மஅ்பேம" ல�்�மஇெநஙதறயப '' எ�றம

அவபமப்தலமள�த்யப. அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

"உடஙள�தமியபமஅவைரமஉ்தம லய வபசய பப(்பேம ய�்�மவெப)வப?'' 

எ�றம்ஙட்மஎ �்யபங்.  அவபங்்�ம யடங்யமஎ �்்யய.மஅப்பய�ம

 யடங்மபத�நேயம்மபபட்்யப  இெ�்்யய.ம யடங்மஙயலணபங்ளயம

ஙய ைறங்ளயம்்யபபபங்ளயம �ளடஙதங்ளய  அணப�்தெநஙவபதைல.மஙர்ம

�ர்யனமஅ�்பமபயை்ிபதம ்�்்மஅவ ்யம்ச�  ்றயய.மஅப்பய�மசஅதம

(ரலத)மஅவபஙைளசமதபறத மதெ�்மஅவெை்ிம்ட்த்யப  அவைரவபட்ம

வபலஙதந்ஙய ்யபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ய  

அவபங்்ன�ெ�்ம்்யவபங்யம(சஅதம(ரலத)மஅவபஙைள)ம் ெடஙதனயபங்.   

பய்யம:ம8 ��பயமடபபட்ம�்தமஙட்த்ததமஙை்பபபேபப்்ம்பயறைமம

லேய.  

1685 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ்பயறைமமஎ�ப�ம

��பயமடபபட்ம�்தமஙட்த்ததமஙை்பபபேபப்்மலேய.  இை்மஅனஸம

பப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.6  

1686 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், ஒெம்ப மணபமஅெ்ஙம்ச�றயபங்.மஅ�்ப  ்ப , 

(இற��்பயயவபட்)ம்�மேவ�ை்மஅெ்ஙமஅ �்ஙய ேெ�்ய்.மஅவள�்ய  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அதலயலைவமஅிசதந்ஙய்.ம

்பயறைமியஙமஇெ'' எ�றம்றதனயபங்.மஅ்பேமஅப்ப ம"எ�ம�ிரதை்ம
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 �டங்மஉணரவபதைல'' எ�றம்றதனயப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்ச�ற�யமஅப்ப ணப்ய  "அவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத) '' 

எ�றம்சயதலபபட்�.மஅப்ப  நே  மரண்மமவ��வபட்ை்பம்பய�றம

வெத்யமடபபட்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபஙள��மவ �ட்மவயச நேம

வ�்யப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�  வ �ட்மவயசலததம

வயிபபஙயவலபமஎவெயமஇெநஙவபதைல.மஅப்ப ம"அதலயலவப�  ன்்ர!ம

 ய�மஉடஙைளம(ிய்ரன)மஅறதிவபதைல '' எ�றம்றதனயப.மஅப்பய� 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"்பயறைமமஎ�ப� , ��பயமடபபட்ம

�்த ஙட்த்ததமஙை்பபபேபப்யேய '' எ�றம்றதனயபங்.7 - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. 

அவபறதத, அப�ஸமஸமதமபப�மஅப்ததமவய ஸம(ரல)மஅவபஙள�ம

அறதவபபபபத " பபம(ஸத)மஅவபங்மஒெமம ணைறம(ஙபற)மஅெஙததமஇெ��ம

(அ �)்ஙய ேெ�் ஒெம்ப ைணநமங்��ம்ச�றயபங் '' எனமஹ �்ஸம

�வடேஙதற�. 

 பய்யம:ம9 இற�்வெநஙயஙநமே்யபத்யபம(ஒபமபய ைவத�)மஅ வ்யதமஅவபம

்வ்ைன ்சயிபப்ஙதறயப. 

 1687 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�ம்�ை்)மஉமபம

பப�மஅதஙத்யபம(ரலத)மஅவபங்மஇற�்்பய�மஅவபங்நஙயங  (எ�மச்ஙய் )ம

ஹஃபஸயம(ரலத)மஅ ்யப.மஅப்பய�ம ய�ம"அெைமமமங்ள!ம்பயறைமியங  

இெ!ம"இற�்வெநஙயஙமஅவெை்ிமே்யபத்யபமஅ வ்யதமஅவபம்வ்ைன  

்சயிபப்ஙதறயப' எனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதிை்ம �ப  

அறதிவபதைலிய?'' எ�றம்ஙட்்�. இை்ம யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநம

ஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

1688  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இற�்வெநஙயஙமஒபபய ைவத�மஅ ம

வ்யதமம ணைறிபதம(ஙபற)மஅவபம்வ்ைன  ்சயிபப்வயப. இை்மஉமபம

(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதமறயபங்.8 - ்மபங ்மஹ �்ஸமஉமபம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்ப  வவதியங்யமவ��்ள�.  
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1689 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உமபம(ரலத)மஅவபங்ம

(ஙத்தியத)மேத்பபட்மமிநங�பறதெ�்்பய� , ்வஙமயங அ ேரதம்ஙட்�.ம

மிநஙயம்்ள��்�யமஅவபங் , " "உிப்ரயேெபபவப அ வ்�மஙயரணமயஙம

இற�்வபம்வ்ைனம்சயிபப்ஙதறயப ' எனமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபங்ம்றதிை்ம �டங்மஅறதிமவபதைலிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.  

1690 அ�ணசயமஅதஅ அதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உமபம(ரலத)மஅவபங்ம

(ஙத்தியதமேத்பமபட்)மஙயி�பறதெ�்்பய� , ஸஹைஹப (ரலத)மஅவபங்ம

(சப்மதட்மஅ ்வபஙளயங)ம"அ�்்ய!மச்ஙய்ர்ர! '' எ�ற ்றலயனயபங்.ம

அப்பய�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம"ஸஹைஹ்ப!ம"உிப்ரயேெபபவபங்  அ வ்�ம

ஙயரணமயஙமஇற�்வபம்வ்ைனம்சயிபப்ஙதறயப ' எனமஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபங்ம்றதமிை்ம �பமஅறதிவபதைலிய?'' எ�றம்ஙடம்யபங்.9  

1691 அ�ணசயமஅதஅ அதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உமபம(ரலத)மஅவபங்ம

(ஙத்தியதமேத்பமபட்)மஙயி�பறதெ�்்பய� , ஸஹைஹப (ரலத)மஅவபங்ம

்ம�மஇதலத்தலதெ��மஉமபம(ரலத)மஅவபஙைளம் யநஙதமவ�� , அவபங்நேம

எ்த தம த�றமஅ �்ஙய ேெ�்யபங்.மஅப்பய�மஉமபம(ரலத)  அவபங்ம"ட�ம

அ ஙதற�ப? எனநஙயஙவயமஅ ஙதற�ப?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஸஹைஹப  (ரலத)ம

அவபங்ம"லய, அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம்டங்நஙயங்வமஅ ஙத்ற� , 

இைற யபபநைஙியளபஙள��ம்ைவ்ர! '' எ�றம்றதனயபங்.மஉமபம(ரலத)ம

அவபங் "அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம"எவெநஙயஙமஅவபப்ஙத�ற்்யம

அவபம்வ்ைன ்சயிபப்வயப' எனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதிை்ம �பமஅறத�்் உ்ள �ப'' எ�றம்றதனயபங். இ்�மஅறதவபபபயளரயனம

அப�தமமலதநமபப�மஉைமபமபப�மதைவதம(ரல)மஅவபங்  ்றஙத�றயபங்: 

இ�்மஹ �்ைஸம ய�ம்தஹயமபப�மஉைப்ததலயலம(ரல)மஅவபஙள�்யம

்றத்ன�. அப்பய�மஅவபங்ம"இ�்வதலயயமஅ�்ம�்பங்நஙயஙத்ய�ம

எனமலிபஷயம(ரலத) அவபங்ம்றதவ�்யபமங்'' எ�றயபங். 

 1692 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: உமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)ம

அவபங்ம(ஙத்தியத)மேத்பபட்்பய� , அவபங்நஙயஙம(அவபங்ை்ிம

்்தவப)மஹஃபஸயம(ரலத)மஅவபங்மசப்மதட்  அ ்யபங்.மஅப்பய�மஉமபம
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(ரலத)மஅவபங்ம"ஹஃபஸய!ம"சப்மதட்மஎவெநஙயங  அவபப்ஙத�ற்்யமஅவபம

்வ்ைனம்சயிபப்ஙத�றயப ' எனமஅதலயலமவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்ம

்றதிை்ம �பமஅறதிவபதைலிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம(அவமவய்ற  உமபம �ம

அ்தஙமஅ�்்ஙய ேெ�்)மஸஹைஹபம(ரலத)மஅவபங்மசப்மதட்மஅ ்  

்பய�யம"ஸஹைஹப!ம"சப்மதட்மஎவெநேமஅவபப்ஙத�ற்்யமஅவபம்வ்ைனம

்சயிப ப்வயப' எனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதிை்ம �பம

அறதிவபதைலிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.  

1693 அப�தலயலமபப�மஉைப்ததலயலமபப�மஅப �ைலநஙயம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி ்யவ�:  ய�ம(மநஙயவபத)மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்நேபமபநஙத்தத  

அமப�்தெ�்்�.மஅப்பய�ம யடங்மஉஸமய�ம(ரலத)மஅவபஙள��ம்்தவபியப  

உய�மஅபய�மஅவபஙள�மஜனயஸயைவமஎ்தபபயபத�நமஙயத்தெ�்்யய.ம

இப�மஉமப (ரலத)மஅவபங்நேமஅெஙததமஉஸமய�ம(ரலத)மஅவபங்மை்ிம

்்தவபமஅயெய இெ�்யப.மஅப்பய�மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம

வ�்யபங்.மஅவபஙைள ஒெவபமைஙத்யடஙலயஙமஅைவத�வ��மஇப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபங்மஅமப�்தெ�் இ்தை்நமஙயடேனயப.மஉ்்னமஅவபங்மவ��ம

எனநேபமபநஙத்தத அமப�்யபங்.ம ய�மஅவபங்மஇெமவெநேமதை்்ிம

இெ�்்�.மஅப்பய� வ �டேலதெ��மஅ ேரதம்ஙட்�.மஉ்்னமஇப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபங்மஅய ்ய " �டங்மஎ ��ம்ச�ற, அவபஙைளமஅவம்வ ்யயம

எனதம்ை்ம்சயடடங் '' எ�றமைசைஙம்சய�வபட், "ே்யபத்யபம

அ வ்�மஙயரணமயஙமஇற�்வபம்வ்ைன  ்சயிபப்ஙதறயபமஎனம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதிை்ம ய�  ்ஙட்்்ள�'' 

எ�றயபங். அப்பய�மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம("இற�்வபம

இைறமறபபயளரயஙமஇெ�்யத ' எ�றமேறதபபபட்சம்சயதலயமத)ம

்பய�பபை்ியஙம("இற�்வபம்வ்ைன  ்சயிபப்ஙதறயப' எ�ற)்ய�ம

்றதனயபங். உ்்னமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம(பப�வெமயற)ம

்றதனயபங்:  யடங்ம(ஒெமபிணத்தத)மஇைற யபபநைஙியபஙள��ம்ைலவபம

உமபமபப� அதஙத்யபம(ரலத)மஅவபமங்்�மஇெ�்்யய.ம யடங்ம

(மநஙயவபபேய ம �்னயவபபேயமஇை்ிப ்ள)ம"ைப்யஉ ' எ�மத்த்ததம

இெ�்்பய�, அடேமஒெ மரத்தபேநமஙக்வமிய்ரயமஒெவபம்டஙதிபெ�்யப.ம
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(இை்நமங ்)மஉமபம(ரலத) அவபங்மஎ�ன�்யம" �டங்ம்ச�றமஅவபம

ிய்ரனபமபயபத�மவ��மஎ�ன�்ய  ்றடங்'' எ�றயப.ம ய�ம்ச�றமபயபத்ம

்பய�மஅடேமஸஹைஹபம(ரலத)மஅவபங்  இெ�்யபங்.ம ய�மஉமபம(ரலத)ம

அவபஙள�்யம்தெயபபவ��ம" �டங்  பயபத�வபட்மவ��ம்் வபநஙசம்சய�னம

அ�்மமன�்பமஸஹைஹபம(ரலத)'' எ�்ற�.மஅ்பேமஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

"அவைரம ய�்�ம்சப��ம்ஙய்ளச  ்சயத டங்!'' எ�றயபங்.ம ய�ம

"அவெ்�மஅவெை்ிமே்யபத்யெயமஉ்  ளயபங்'' எ�்ற�.மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்ம"அவெ்�மஅவெை்ிமே்யபத்யப  இெ�ம்ய யமச ்ி!ம(அவைரம

 ய�்�மவ��ம்சப��்ஙய்ளசம்சயத டங்) '' எ�றயபங்.ம யடங்ம

(அைனவெயமம �்னய்நே)மவ��ம்சப��ம்வே யடங்  லஙதிபெநஙவபதைல.ம

அ்பே்மஇைற யபபநைஙியளபஙள��ம்ைலவபமஉமபம(ரலத)  அவபங் 

(ஙத்தியதமேத்பபட்)மஙயி�பறயபங்.மஅப்பய�மஸஹைஹபம(ரலத)  அவபங்ம

"ச்ஙய்ர்ர!ம  ப்ர!'' எனநம்றதிபே்ிம(அ �்ஙய ்)மவ�்யப.  அப்பய�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங்ம"ே்யபத்ய �மஅ ைஙஙள�தமசதலவபறயத  இற�்வபம

்வ்ைனம்சயிபமப்ஙதறயபமஎனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

்றதிை்ம" �பமஅறதிவபதைலிய?' அதல�ம" �பம்சவபடறவபதைலிய?' எ�ற 

்ஙட்யபங்.ம(" �பமஅறதி்யம்ங்வபபப்்மததைலிய?' எ�றம்ஙட்்யங 

அய�பம(ரல) அவபஙள�மஅறதவபபபபதமஇ்ய்பபற்ள�.)மஇப�மஉமபம(ரலத)  

அவபங்ம(ேறதபபபட்நம்றயமத)ம்பய�வயஙசம்சயதலதட்ளயபங்.மஉமபம

(ரலத) அவபங்ளயம"ே்யபத்ய �மசதலமஅ ைஙியத ' எ�றம(ேறதபபயநஙதந) 

்றதனயபங்.10 (அறதவபபபயளபமஅப�தலயலமபப�மஉைப்ததலயலமபப�ம

அப �ைலநஙயம(ரல) அவபங்ம்்ய்ப��ம்றஙத�றயபங்:)  உ்்னம ய�ம

எ ��மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�்ற� ; இப�மஉமபம(ரலத) அவபங்ம

்சய�னமஹ �்ைஸமஅவபஙள�்யம்் வபத்்�.மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங் , 

"இதைல; அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம"எவ்ரயமஒெவபமஅ வ்�ம

ஙயரணமயஙமஇற��வபட் (இைற யபபநைஙியளரயன)மமன�்பம்வ்ைனம

்சயிபப்ஙதறயப' எனமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்மஒெ்பய�யம்றம

வபதைல.மமயறயஙம"ே்யபத்யபமஅ வ்�  ஙயரணமயஙமஇைறமறபபயள�நேம

அதலயலமஇ��யம்வ்ைனைிமஅ்தஙபப்த�ஙத�றய� ' எ�்றம
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்றதனயபங்.மஅதலயல்வமசத நங்யமைவநஙதறய� ; அவ்யமைவநஙதறய� 

(53:43). ாபமலதமயவப�ம(பயவச)மதைமைிமமப்றயபமலதமயமதமநஙய�ம(35:18)'' 

எ�றம்றதனயபங். ஙயசதயமபப�ம�ஹயமதமபப�மஅப பநபம(ரல)மஅவபங்ம

்றதனயபங்: உமபம(ரலத)மமபறயமஇப�மஉமபம(ரலத)மலஙத்ிய �ம்பறம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங ்நேமஎடேி்பய�ம" �டங்ம்பயயிபங்ளயம

்பயயபபபநஙபபட்வபங்ளயமஅதலய்மஇெ  வபம்சய�னமஹ �்ைஸமஎ�ன�்யம

்றஙத�மற�பங்.மலிப�ய, ்சவபம(சதல ் ரடஙள�த)ம்வறயஙம

வபளடஙதவப்ஙதற�'' எ�றம்றதனயபங்.  

1694 அப�தலயலமபப�மஉைப்ததலயலமபப�மஅப �ைலநஙயம(ரல)மஅவபங்  

்றதி்யவ�: மநஙயவபதமஉஸமய�மபப�மஅஃபபய�ம(ரலத)மஅவபங்ை்ிம

்்தவபியபமஇற�்்பய�,  யடங்மஜனயஸயவபதமஙல��்ஙய்வ்பஙயஙசம

்ச�்றயய.மஅடேமஇப�மஉமபம(ரலத), இப�மஅபபயஸம(ரலத)மலஙத்ியெயம

வ�்தெ�்னப.ம ய�மஅவபங்மஇெவெநேய   ்வபதமஅமப�்தெ�்்�.ம

(�்லதத)மஅவபஙள�தமஒெவெநேமஅெஙததம ய�  அமப�்்�.மபபறேம

மப்றயெவபமவ��மஎனநேபமபநஙத்ததமஉடஙயப�்யப.  அப்பய�மஇப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபங்ம்மநேமஎ்த்ரமஅமப�்தெ�்மஉஸமய�  (ரலத)மஅவபங்ை்ிம

்்தவபமஅயபமஅவபஙள�்யம" �டங்ம(சப்மதட்)  அ பவபஙைளதம்்நஙநம

்்ய்ய? "இற�்வெநஙயஙமஅவெை்ிமே்யபத்யப  (சப்மதட்)மஅ வ்�ம

ஙயரணமயஙமஇற�்வபம்வ்ைனம்சயிபப்ஙதறயப ' என அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்'' எ�றயபங். உ்்னமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங்ம"உமபம(ரலத)மஅவபங்மஇ்்ம்பய�றமசதலமஹ �்ஸ  ஙைளநம

்றதிபெநஙதறயபங்.ம ய�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்்�மமநஙயவபலதெ��  ்தெயபபம

வ��ம்ஙய ேெ�்்�.ம யடங்ம"ைப்யஉ ' எ�யமஇ்தை்மஅை்�்்யய.  

அடேமஒெமமரத்த�ம தவலததமஒெமவயஙனநம்ட்தை்நமங ்்யய.ம

அப்பய� " �டங்ம்ச�றமஇ�்மவயஙனநம்ட்த்யபமியபமஎனபமபயபத�ம

வயெடங்!'' எனமஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதம(எ�ைனமஅ�பபப)னயபங்.ம ய�ம

(அடேம்ச�ற) பயபத்்பய�மஅட்ஙமஸஹைஹபம(ரலத)மஅவபங்மஇெ�்யபங்.ம

அை்ம ய�மஉமபம(ரலத) அவபஙள�்யம்றத்ன�.ம"அவைரமஎ�ன�்யம

அைவத�மவயெடங்' எனமஉமபம(ரலத) அவபங்ம்றதனயபங்.ம ய�மம  ்யம
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ஸஹைஹபம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�ற " �டங்ம்றபப்டங்; 

இைற யபபநைஙியளபஙள��ம்ைலவெ்�  ்சப��்ஙய்்டங்'' எ�றம

்றத்ன�. பப�னபம(சதறத�ம யடங்நேபமபப�)மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

(ஙத்தியத) ேத்பபட்்பய�மஅவபஙள�்யம"ச்ஙய்ர்ர!ம  ப்ர! ' எனநம்றதம

அ ்வரயஙமஸஹைஹப (ரலத)மஅவபங்ம(வ �டே�்)மறைவ�்யபங்.மஅப்பய�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங் "ஸஹைஹ்ப!மஎனநஙயஙவயம �டங்மஅ ஙதற�பங்? 

"இற�்வெநஙயஙமஅவெை்ி  ே்யபத்யபமஅ யமசதலமஅ மைஙிப�ம

ஙயரணமயஙமஇற�்வபம்வ்ைன  ்சயிபப்ஙதறயப' எனமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்றதட்ளயபங்  அதலவய?'' எ�றயபங். உமபம(ரலத)மஅவபங்ம

இற�்்பய�, (அவபங்மஇறபப்பேம��ம்றதி)மஅ�்ச  ்சய்தைிம ய�ம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்றத்ன�.மஅ்பேமலிபஷயம(ரலத)  அவபங், 

"அதலயலமஉமபம(ரலத)மஅவபங்நேமஅெ்் வயனயங!மஅதலயலவப�  

ம ்யைணியங!ம"(எவ்ரய)மஒெவபமஅ வ்�மஙயரணமயஙம

இைற யபபநைஙியளைரமஅதலயல  ்வ்ைனம்சயவய�' எனமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றவபதைல.மமயறயங , "ே்யபத்யபமசப்மதட்ம

அ வ்�மஙயரணத்யதமஇைறமறபபயளெநேமஅதலயல  ்வ்ைனைிம

அ்தஙபப்த�ஙதறய�' எ�்றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

்றதனயபங்'' எ�றம்சயதலதமவபட், "ாபமலதமயவப�ம(பயவச)மதைமைிம

மப்றயப லதமயமதமநஙய�' எ�யம(35:18லவ�)மஇைறமவசன்மமஉடங்நேம

(சய�றநே)ப ்பய�ய'' எ�றயபங். இை்நம்றதம�ேத்்பய�ம"அதலயல்வம

சத நஙமைவநஙதறய�; அவ்ய ைவநஙதறய�'' (53:43) எ�றமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங்ம்றதனயபங். (அறதவபபபயளப)மஇப�மஜஹைரஹம(ரல)மஅவபங்ம

்றதனயபங்: "அதலயலவப�மம ்யைணியங!மஇ(ப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம

இவவயறம்றதி)்பே இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம(லட்சபைண)மஎ�்யம

்் வபநஙவபதைல'' என (அறதவபபபயளப)மஅப�தலயலமபப�மஉைப்ததலயலம

பப�மஅப �ைலநஙயம(ரல) அவபங்ம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅப�தலயலம

பப�மஉைப்ததலயலமபப�மஅப �ைலநஙயம(ரல)  அவபஙள�்மமதெ�்்ம

மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம" யடங்ம
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உஸமய�மபப�மஅஃபபய�ம(ரலத)மஅவபங்ை்ிம்்தவபமஉய�  அபய�ம

அவபஙள��மஜனயஸயவபதமஇெ�்்யய '' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.ம

மபறைவ ்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்றமஇ்யம்பபற்ளன.  

இ�்மஅறதவபபபபத, அய�பமபப�மஅப ம்ம மயம(ரல)மமபறயமஇப�மஜஹைரஹ  

(ரல)மலஙத்ிய �ம(��ை்ி)மஹ �்ஸஙள�தமஉ்ளமை்பம்பய�றம பபம

(ஸத) அவபஙள�்மதெ��மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யஙநமேறதப்மஇதைல.ம

லிப�ய, அவவபெவ �மஹ �்்ஸமஅயபமபப�ம �்னயபம(ரல)மஅவபஙள�ம

(இ�்)மஹ �்ைஸவப் � ைமியன்யேய.  

1695 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உிப்ரயேெபபவபம

அ வ்�மஙயரணமயஙமஇற�்வபம்வ்ைனம்சயிபப்ஙதறயப.  இை்ம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  1696 உபவயமபப�ம

அஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "இற�்வெநஙயஙமஅவெை்ிம

ே்யபத்யபமஅ வ்�மஙயரணமயஙமஇற�்வபம்வ்ைன  ்சயிபப்ஙதறயப' 

எனமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யஙமலிபஷயம(ரலத)  அவபஙள�்யம

்் வபநஙபபட்�.மஅப்பய�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங் , "அதலயல அ�அப்தபம

ரலமய�நேமஅெ்் வயனயங!மஅவபமஒெமஹ �்ைஸசம்சவபடபறயப ; 

லனயத, அை்மஅவபம தைனவபதமைவத�நம்ஙய்ளவபதைல.ம(உ ைமிபதம

எ�னம ்�்� எ�றயத,) அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைளநமங்��ம

ஒெம�் �மச்லய ்ச�ற�.மஅவெநஙயஙம�்பங்மஅ �்ஙய ேெ�்னப.ம

அப்பய�ம்ய� அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம" �டங்ம

அ �்ஙய ேெநஙதற�பங்.  லனயத, அ�்வயம்வ்ைனம்சயிபப்ஙதற�' 

எ�றம்றதனயபங். (இைற யபபநைஙியளபங்மவபஷித்ததமஇவவயறம பபம

(ஸத)மஅவபங்ம்றவபதைல)'' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1697 உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "இற�்வெநஙயஙம

அவெை்ிமே்யபத்யபமஅ வ்�மஙயரணமயஙமஇற�்வபமம ணைறிபத  

(ஙபற)ம்வ்ைனம்சயிபப்ஙதறயப '' எ�றம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்சய�ன்யஙம

இப� உமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்மஎனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய  
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்் வபநஙபபட்�. அப்பய�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:மஇப�ம

உமபம்வறயஙமவபளடஙதந ்ஙய ்யப.ம( பபம(ஸத)மஅவபங்மஅபபேசம

்சயதலவபதைல.)ம"இற�்வபம்� (வயழ யள�தம் �்)மசதறதி, ்ப ிம

பயவடஙள��மஙயரணதம்யதம்வ்ைன  ்சயிபப்ஙதறயப.மஅவெை்ிம

ே்யபத்ய்ரய, இப்பய�மஅவெநஙயங அ �்ஙய ேெநஙத�றனப ' எ�ற்ய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்றதனயபங். இ(ப�மஉமபம

அறதவபத்தெபப)�மஎபபேிபமெநஙதற்்�றயத , (ேைறஷதத ்ைலவபஙளயன)ம

இைணைவபபயளபங்மபதெபம்பய தம்ஙயதலபபட்மஎறதிபபடேெ�்  

பய டஙதணபறநேமஅெஙததம த�ற்ஙய ்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் ட்்யம்பசதனயபங்.ம(அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம"உிபரபற ச்லடஙள�்மயம்பதஙதற�பங்?' எ�றமஉமபம(ரலத)ம

அவபங்ம்ஙடங,) " ய� ்றவை்மஅவபங்ம்சவபடறஙதறயபங் ' எ�றம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ப்தலள�த்்யஙமஇப�மஉமபம

்வறயங்வமவபளடஙதநம்ஙய ்யப.  " ய�மஅவபங்நேசம

்சயதலதவ�்்்தலயயமஉ ைமமஎ�றமஇப்பய�மஅவபங்  அறதஙதறயபமங்' 

எ�ற்ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.  ("இப்பய�ம

 ய�ம்றவை்மஅவபங்ம்சவபடறஙதறயபங் ' எ�றம்சயதலவபதைல). பபறே, 

(இற�்வபங்ம யயம்பதவை்சம்சவபடறவ்ததைலமஎ�றம்ம�  ஙெத்தபேசம

சய�றயங)மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம(பப�வெய)மவசனடஙைள  ா்தனயபங்: 

( பப்ி!)மஇற�்வபஙைளமஉடஙளயதம்ஙடஙசம்சயிம�ேிய�ம( 27:80). ( பப்ி!)ம

ம ணைறஙள�தம(ஙபற)மஇெபபவபஙைளமஉடஙளயதம்சவபடறசம்சயி  

�ேிய�ம(35:22). " ரஙத்ததமஅவபங்ம்டஙள��மஇெபபப்டஙள�தம

ஒ�டேய்பய�ம(இ� தைல டபப்ய)'' எனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம(வபளநஙய)ம

்றதனயபங்.11 - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. அ�உசயமயம(ஹயமயதமபப�மஉசயமயமபப�மைஸத-

ரல)மஅவபங்மஅறதவபத்ம(��ை்ி)  ஹ �்்ஸம� ைமியன்யேய.   

1698 அயரயமபப�தமஅப்தபமரலமய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

"உிப்ரயேெபபவபமஅ வ்�மஙயரணமயஙமஇற�்வபம்வ்ைனம

்சயிபப்ஙதறயப'' என அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யஙம
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லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்்  வபநஙபபட்�.மஅப்பய�மலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங், "அதலயல.மஅ�அப்தப ரலமயைனமம�ன�பபயனயங!மஅவபம

 தசசிமயஙம்பயயடைரநஙவபதைல; என��ய.மஅவப மற�ம்தெநஙலயய.ம

அதல�ம்வறயஙமவபளடஙதிபெநமஙலயய ; ( ்�்�மஇ�்ய�:) அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஒெம�்பம்ப ணப�மபப்ர்தை்ந  

ங்��்ச�றயபங்.மஅவ்நமஙயஙசமசதலபமஅ �்ஙய ேெ�்னப.மஅபம்பய�  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"இவபங்மஇவ்நஙயஙமஅ ஙத�றனப.ம

இவ்ளய ்ன�மசவநமேவதிபதம்வ்ைனம்சயிபப்ஙதறய் ' எ�ற்ய�ம

்றதனயபங்'' எ�ற ப்தலள�த்யபங்.12  

1699 அலமபப�மரப லமஅதஅஸ �்ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ்ஃபயவபதம

ஙரளயமபப�மஙஅபம(ரலத)மஅவபங்மஇற�்்பஙயங்வம�்��்லதத  ஒபபய ம

ைவநஙபபட்�.மஅப்பய�ம(்ஃபயவப�மலடசதியளரயிபெ�்)ம�ஃஙகரய  பப�ம

ஷஹஅபயம(ரலத)மஅவபங்ம"ியெநஙயஙமஒபபய மைவநஙபப்ஙதற்்யமஅவபம

அ்னயத மறைமம யள�தம்வ்ைனம்சயிபப்வயப '' எனமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங் ்றதிை்ம ய�ம்சவபடபற்்ள�மஎ�றம

்றதனயபங்.13 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  - 

மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம்மபங ்மஹ �்ஸம

வ��்ள�.14  

பய்யம:ம10 ஒபபய மைவத்தமேறதத�மவ��்ளமங்ைமியனமங ்னய.  

 

1700  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  எ�மச�்யித்ய ை்்ிம தல்ஙத�றம

 ய�ேம ை்�ைறங்மஅறதியைமநமஙயல  வவநஙடஙளயேய.ம(்பெயபயலயன)ம

மநங்மஅவபைறநமைஙவப்மயட்யபங்.ம(அைவ  ியவன:)மேலப்பெைமம

பயரயட்வ�, (அ்த்மவ �)மபயரயப ிதை்ந  ேைற்றவ�, ஙதரஙடஙளயதம

மைவம்பயவதடயமஎனமஎ்தபமபயபபப�மமபறய  ஒபபய ைவத�மஅ வ�. 

ஒபபய ைவநேயமவவநங�ை்ிம்ப , ்ய�மஇறபப்பேம��ம

பயவம�ன�ப்ந ்ஙய ம(அ்தலதெ��)மம ளயவபட்யத , மறைமம யள�தம்யரயதம
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(ஙகத)மலன  �ளடஙதடயம்சயறதசதரடேசமசடை்டயமஅணப�்வளயஙமஅவ்ம

 தறத்பப்வய்.15 இை்மஅ�மயலதநமஙஅபமபப�மலஸதயமஅதஅ அதம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

1701 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  (ணத்யபம்பய த)மைஸதமபப�ம

ஹய ஸயம(ரலத), ஜஅஃபபமபப�மஅப ் யலதபம(ரலத), அப�தலயலமபப�மரவயஹயம

(ரலத)மலஙத்ியபம்ஙயதலபபட்ம்சய்தமவ�்்பய�மஅதலயல  வப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஙவைலம்்யய�்ம�ஙத�்�மஅமப�்தெ�்யபங்.   ய�ம

ங்வப்நஙததமஙவன�த�ந்ஙய ேெ�்்�.மஅப்பய�மஒெவபமவ��  

"அதலயலவப�மன்்ர, ஜஅஃபபம(ரலத)மஅவபஙள��மே்யபபம்ப ங்  

(ஒபபய ைவத�)மஅ ஙத�றனப '' எனநம்றதனயப. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(அவவயறமஅ வை்த)ம்்நேயபே  ஙட்ைளிபட்யபங்.மஅவபம

்ச�றவபட்தம்தெயபபவ��ம"அவபங்மஎன�  ்சயத நேநம

ஙட்பப்வபதைல'' எ�றயப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  " �பம

்ச�றமஅவபஙைளதம்்த�ம தறத�வ �ரயங! '' எனமஇர ்யவ�ம�ைறடய 

ஙட்ைளிபட்யபங்.மஅவபம்ச�றவபட்ம(ண�றயவ�ம�ைறியங)மவ��  

"அதலயலவப�மம ்யைணமியங , எயைமமஅப்ப ங்மமதைஙத�வபட்னபம

(அவபஙைள எடஙளயதமஅைம்தபப்த்ம�ேிமவபதைல) , அதலயலவப�ம

ன்்ர!'' எ�ற ்றதனயப. அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம" �பம

்ச�ற, அப்ப ஙள�� வயிபதமம ைணமஅ்ள�ப்பய்ய '' எனநம(ஙே��)ம

்றதனயபங்மஎனம ய�   தைனநஙத்ற�.மபப�னபம ய�ம(அவைரம் யநஙத)ம

"அதலயலமஉம�மணநைஙமம ைணந  ஙவவசம்சயவயனயங!மஅதலயலவப�ம

ம ்யைணியங!மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  உமநேநம

ஙட்ைளிபட்ை்டயமஉயமயதம்சயிம�ேிவபதைல ; இ��யம

அவபஙைளத ்்ய�்ர்ம்சயவை்டயம �பம தறத்வபதைல '' எ�றம

்றத்ன�.16 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறதத, அப�தமஅ�ஸமபப�ம�ஸலதயம(ரல)மஅவபஙள�ம
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அறதவபபபபத, (்்ய�்ர்மஎ�பை்நமேறதநஙம"அதஅ யஉ ' எ�யம்சயத நேம

ப்தலயங)ம"அதஇயட' எ�யம்சயதமலளபபட்்ள�.  

 1702 உய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஎடஙள�்யம(இைற யபபநைஙநஙயன)மஉற்தம்மயவத  

வயடஙதி்பய�, ஒபபய ைவநஙநம்்ய�மஎ�றயமஉற்த்மயவதம

வயடஙதனயபங். என��ய, இ�்மவயநேற்தைிமஎடஙள�தமஐ��ம்ப ஙைளதம

்வபரம்வ்றவெய  தைற்வபறமவபதைல.மஅப்ப ங்:மஉய�மதைலயம(ரலத), 

உய�தமஅலயம(ரலத), "�லதம(ரலத)மஅவபமஙள��ம�ைணவபியனமஅ�சபரயவப�ம

மங்' அதல� "அ�சபரயவப�மமங்மமபறயம�லதம(ரலத)மஅவபஙள��ம

�ைணவப'.17 இை்ம�ஹயமதமபப�மசகத�ம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

1703 உய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒபபய மைவநஙநம்்ய�ம

எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎடஙள�்ய  உற்த்மயவதம

வயடஙதனயபங்.மஎன��ய, இ�்மவயநேற்தைிமஎடஙள�தமஐ��  ்ப ஙைளதம

்வபரம்வ்றவெயம தைற்வபறவபதைல.மஅவபஙள�தமஉய�மதைலயம(ரலத)  

அவபங்யமஒெவரயவயப. இை்மஹஃபஸயமபப�தமசகத�ம(ரல)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

1704 உய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  " பப்ி!மஇைற யபபநைஙம

்ஙய ்ம்ப ங்மஉயமத்யமவபதவயசபமபபரமயணய  ்சயவ்பஙயஙம

வ�்யபஙளயிப�'' (60:12) எ�றம்்ய்டேயமஇைறவசனய அெளப்பபறம்பய�, 

ஒபபய ைவபப�ம்்ய்பபயனமஉற்தம்மயவதடயமஅ்ததமஒ�றயங  அைம�்�ம.ம

அப்பய�ம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர, இ�னமமன�் � ே்யபத்யெநேம

 ய�மஒபபய ைவபப்பேமமட்யமஎனநேமவபலநே  அள�டடங்.மட்னன�த, 

அறதியைமநமஙயலத்ததமஅவபங்ம(எ��்�ம்சப��மஎ�  உறவபனபம

ஒெவெநஙயஙமஒபபய ைவத�)மஎனநேமஉ்வபம் �்னப.மஎன்வ , (ப்த நேம

அவபங்்�ம்சப��ம ய�மஒபபய மைவத�)மஅவபங்நேப  பபர்தட்வபம

்சயிம ய�மங்ைமபபட்்்ள� '' எ�றம்றத்ன�.மஅ்பே அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம"இ�னமமன�் �மே்யபத்தபேதம்வபர '' எ�றம

்றதனயபங்.18 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
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பய்யம:ம11 இற்தமாபவலதை்ம(ஜனயஸயைவ)பமபப�்்ய்ப��ம்சதலம

்ப ங்நேமவ��்ளம்ை்   

1705 உய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம(்ப ங்)ம

இற்தமாபவலதை்பமபப�்்ய்ப��ம்சதலம்வ ்ய்மனதம்ை்  

வப்தநஙபபடேெ�்்யய.மலனயத , வ�ைமியஙதம்்நஙபபட்்யமததைல.  

இை்ம�ஹயமதமபப�மசகத�ம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

1706 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறததம" யடங்ம(்ப ங்)மஇற்தமாபவலதை்பம

பப�்்ய்ரநம்்ய�மஎனத  ்்நஙபமபட்்யய.மலனயதமவ�ைமியஙதம

்்நஙபபட்்யமததைல'' எ�றமஉய� அத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்ம

எனமஇ்ய்பபற்ள�.19  

பய்யம:ம12 பப்ர்தை்நமேள�பபயட்்த  

 

1707 உய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம

்்தவபமஇற��மவபட்்பய�20 அவர�மபப்ர்தை்ம யடங் 

 �ரயடேந்ஙய ேெ�்்யய.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங்மஎடஙள�்யமவ�� , 

"இல�ை்மஇைலமஙல�்ம �ரயதமண�ற , அதல�மஐ��, அதல�ம

்்ைவ்ினந ஙெ்தனயதமஅ்பங்தஙமமயனம்்ைவங்மஅவைரம �ரயட்டங் ; 

இற்திபத "ஙப�ரதை்' அதல�ம"சதறத�மஙபம�ரதை்'சம

்சபத�ந்ஙய்்டங்.மஇவபைற  �ேத்�யமஎனநேமஅறதவபடடங் '' எ�றம

்றதனயபங்.ம யடங்ம �ரயடே  �ேத்�யமஅவபங்நேமஅறதவபத்்யய.ம

அவபங்ம்ம�மஙகவயை்ைிமஎடஙள�்ய  ்பயட்ம"இை்மஅவர�மஉ்லததம

்பயபத�டங்'' எ�றம்றதனயபங். இை்ம�ஹயமதமபப�மசகத�ம(ரல)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.21  

1708 உய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஅவெநேதம

்ைலவய மண�றமபப�னதங்மஇட்்யய.  இை்மஹஃபஸயமபப�தமசகத�ம

(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  
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1709 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�. அவபறததம" பபம(ஸத)மஅவபங்ை்ிம்்தவபி தம

ஒெவபமஇற�்்பய�'' எ�ற ஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�. இப�மஉைலயியம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதமவபபபபத, "எடஙள�்யமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்ம

வ�்யபங்.மஅப்பய�ம யடமங்மஅவபங்ை்ிம்்தவபைி   �ரயடேநம

்ஙய ேெ�்்யய'' எ�றமஉய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்  ்றதனயபங்மஎனம

ஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�. மயலதநமபப�மஅனஸம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபஙள��ம்்தவபமஇற��வபட்்பய�ம

அவபங்மஎடஙள�்யமவ�்யபங் '' எ�ற ஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�. 

 1710 ்மபங ்மஹ �்ஸமஉய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததமபப�வெயம

(்ஙவதமஅ்தஙப)பேியஙமஇ்ய்பபற்ள�:  "இல�ை்மஇைலமஙல�்ம �ரயதம

ண�ற, அதல�மஐ��, அதல�மட , அதல� ்்ைவ்ினநமஙெ்தனயதம

அ்பங்தஙமயனம்்ைவங்மஅவைரம �ரயட்டங் '' எ�றம பப (ஸத)மஅவபங்ம

்றதனயபங். ்ம ய, "அவபஙள�ம்ைலிபதமண�றமபப�னதமஇட்்யய ' 

எ�றயமஉய� அத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யங்யமஇ்ய்பபற்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஉய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம"ஒபைறபபை்ியங(தம

் ண�பமாபறத)ம �ரயட்டங்; ண�ற, அதல� ஐ��, அதல�மட ம்்ைவங்ம

(் ண�பமாபறடங்)'' எ�றம பபம(ஸத)மஅவபங்  ்றதி்யங்யம" யடங்ம

அவெநேதம்ைலவய மண�றமபப�னதங்மஇட்்யய '' என உய�மஅத்தயியம

(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யங்யமஇ்ய்பபற்ள�.   

1711 உய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ை்ிம்்தவபியப  ைஸனபம(ரலத)மஅவபங் இற�்்பய�ம

"இவைரமண�றம�ைற, அதல�மஐ��ம�ைறமஒபைறமஎ ணபநைஙிபத  

 �ரயட்டங்.மஐ�்யவ�ம�ைறிபதம"ஙப�ரதை் ' அதல�ம"சதறத� 

ஙப�ரதை்'ச ்சபத�ந்ஙய்்டங்.ம �ரயடேம�ேத்�யமஎனநேத  

்் வபடடங்'' எ�றமஎடஙள�்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  
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்றதனயபங்.ம யடங்ம(அவவய்றம்சய�ம�ேத்�ய)மஅவபங்நேமஅ�பபறத  

அறதவபத்்யய.மஅவபங்ம்ம�மஙகவயை்ைிமஎடஙள�்யம்��ம"இை்ம

அவெநேப ்பயபத�டங்'' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 1712 ்மபங ்மஹ �்ஸமஉய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமஙள��ம்்தவபி தமஒெவைரம யடங்  

 �ரயடமேந்ஙய ேெ�்்யய.மஅப்பய�மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் எடஙள�்யமவ��ம"இவைரமஐ��.மஅதல�மஅ்பேயமஅ்தஙமயஙம

ஒபைறமஎ ணபநைஙிபத  �ரயட்டங்'' எ�றம்றதனயபங்மஎனமஉய�ம

அத்தயியம(ரலத)மஅவபங் ்றதி்யஙமஇ்ய்பபற்ள�. ்ம ய, " யடங்ம

அவர�ம்ைல�ேைிமபப் பமபே்திபதமஇர ்ய , ��் பறதபமபே்திபதம

ஒ�றமயஙமண�றமபப�னதஙள�டம்்யய '' எ�றமஇ�் அறதவபபபபதமஇ்ய்பபம

ற்ள�. 

 1713 உய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள��ம்்தவபைிம �ரயட்ய்பய� , "அவர�மவலப ்றத்தலதம

ெ��யமஅடஙதமனயைமம(உ�)ம்சயிம்வ ேிமபே்தஙள�லதெ��ய  

( �ரயட்ைல)மலரயபபடடங் '' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

்றதனயபங்.22  

1714 உய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்ய�ை்ிம்்தவபைி   �ரயடேந்ஙய ேெ�்வபஙள�்யம

"அவர�மவலபம்றத்தலதெ��யமஅடஙத னயைமம(உ�)ம்சயிம்வ ேிம

பே்தஙள�லதெ��யம( �ரயட்ைல) லரயபபடடங்'' எ�றம்றதனயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  
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பய்யம:ம13 மயிபத்தபேம"ஙஃப�' அணபவபத்த23  

 

1715 ஙபபயபமபப�மஅதஅரதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

அதலயலவப�ம்தெப்தைிம யேமஅதலயலவப�மபயை்ிபதமஅதலயலவப�  

ன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம ய்ம�ற��ம(ஹதஹரத)ம்ச�்றயய.மஎடங்நஙயன  

பபர்தமபலைனமஅள�பப�மஅதலயலவப�ம்பயறபபயஙதமவபட்�.மஎடஙள�தம

சதலப ்மநே ிமபபர்தமபலன�தமஎை்டயம(இவ்லஙதத)மஅ�பவபநஙயமம்ல்ிம

(உலைஙப பப ��)ம்ச�றவபட்னப.மஅவபஙள�தம�ஸஅபமபப�மஉைமபம(ரலத)ம

அவபமங்ய ஒெவப.மஅவபங்மஉஹஹ�பம்பய தம்ஙயதலபபட்யபங்.ம

அவெநேம"ஙஃப�' அணபவபநஙநம்ஙய்்பயட்மவ ணதம�ணபமஒ�றம

மட்்மம(அவெை்ிமஉை்ைமமஙள�த)  ஙதை்த்�.மஅை்ந்ஙய ்மஅவர�ம

்ைலபமபே்தைிமமைறத்யதமஙயதங்ம்வள�்ி  ்் �்ன; ஙயதஙைளம

மைறத்யதம்ைலம்வள�்ிம்் �்�.மலங்வ , அவர�ம்ைலப பே்தைிம

அ�்தம�ணபியதமமைறத�மவபட் , அவெை்ிமஙயதங்ம �ம"இதஙதப ' எ�யம

ஒெமவைஙமவயசைனபம்தைலமஇட்மமைறநேமயறமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபங்மஙட்ைளிபட்யபங்.  எடஙள�தம( ய்ம�ற��ம்ச�ற்�)ம

பல�மஙன���மஅை்பமபறதத� (அ�பவபத�)ந்ஙய ேெபமபவபங்யம

உ்ளனப.24 இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஐ��மஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. 

 1716 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(இற�்்பய�)மண�றம்வ ணபறபமபெத்த  லை்ஙளயதம

ஙஃபன�்பபட்யபங்; அவபமறததம �ளடஙத்ியம்ைலபபயைங்ியமஇெநங  

வபதைல. (அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மஉ்லதத)ம்பயபைவம

அணபவபநஙபபட்்யஙமஒெ  ேவபபயமமநஙள�ை்்ிமஉ ்.ம(அபபே)மஒெம

்பயபைவமஅவபஙள��மஙஃப�நஙயங  வயடஙபபட்�ம(உ ைம்ய�.மலனயத ,) 
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பப�னபமஅ�்பம்பயபைவைிமவபட்வபட்  ண�றம்வ ணபறபமபெத்தம

லை்ஙளயதமஙஃப�மஅணபவபநஙபபட்�.மஅ�்பம்பயப  ைவைிம(எ�ம

ச்ஙய்ரப)மஅப�தலயலமபப�மஅப பநபம(ரலத)மஅவபங்  ்பபறந்ஙய ், "இை்ம

( ய�மஇற�்மபபறே)மஎனநேநமஙஃப�மஅணபவபபப்பஙயஙப  பத்தரபப்த�்வ�'' 

எ�றம்றதனயபங்.மபபறேம"அதலயலமஇ�்பம்பயபைவைி  ்�ம

ன்ெநஙயஙதம்்ப�்்்தம்தெ�்யத , அ்ததமஅவபஙைளநமஙஃபன�்ச 

்சய்தெபபய�.ம(லனயதமஅை்மஇைறவ�ம்்ப்ம்சயிவபதைல.) '' எ�றம

்றத, அை் வபபற, அ�்நமஙயைசதம்பமயம்சய�வபட்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1717 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(இற�்மபப�னபமஎ�மச்ஙய்ரப)மஅப�தலயல  பப�மஅப பநபம(ரலத)ம

அவபங்நேசம்சய�்மயனமிம�ம யட்பம்பயபைவிபத  தபறபபட்யபங்.ம

பப�னபமஅ�மஅஙபறபபட், ிம�ம யடே�மண�ற பெத்தமலை்ஙளயதம

ஙஃபன�்பபட்�.மஅவபறததம்ைலபமபயைங்ியம �ளடஙத்ிய  இெநஙவபதைல.ம

பபறேமஅப�தலயலமபப�மஅப பநப , அ�்பம்பயபைவைிமஎ்த�  ைஙிபதம

ைவத�ந்ஙய ், "இ்தத்ய�ம ய�மஙஃபன�்பப்ம்வ ்ய '' எ�றயப. பப�னபம

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம(உ்லதத)மஙஃபனயஙம

அணபவபநஙபப்ய்  இ�்மலை்ியதம ய�மஙஃபன�்பப்வ்ய?'' எ�றம

்றதவபட், அை்தம்பமய ்சய�வபட்யப. - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமலறம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததமஅப�தலயலம

பப�மஅப பநபம(ரலத)மஅவபஙள�ம தஙழசசதம்்ய்பபயன  ேறதப்ம

இ்ய்பறவபதைல.  

1718 அ�சலமயமஅப�தலயலமபப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரல)ம

அவபங் ்றதி்யவ�:  ய�ம பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபமியபமலிபஷயம

(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "அதலயல வப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நேமஎத்ைனம

லை்ிபதமஙஃபன�்பபட்�?'' எ�றம்ஙட ்்�.மஅ்பேம"ண�றமபெத்தம

லை்ஙள�த'' எனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்  வபை்ிள�தம்யபங். பய்யம:ம14 

மயிபதை்மணேைவத்த  
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 1719 இைற யபபநைஙியளபஙள��மஅ�ைனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇற�்்பய�மஅவபஙள��ம

உ்தம(பெத்தியலயன) ிம�ம யட்பம்பயபைவியதம்பயபத்தமண்பமபட்�.  

இை்மஅ�சலமயமஅப�தலயலமபப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரல)ம

அவபங் அறதவபநஙதறயபங்.25 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள� - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�. 

 பய்யம:ம15 மயிபத்தபேமஅவஙதிம�ைறிபதமஙஃப�மஅணபவபத்த   

1720 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெம ய்ம பபம

(ஸத)மஅவபங்ம(எடஙள�ை்்ி)மஉைரியபறைஙிபத , ்யம்்யவப ஒெவைரம

 தைன்்ப�்யபங்.மஅவபமஇற�்்பய�ம தைறவயனமஙஃப�  

அணபவபநஙபப்யமதம(அைரேைறமஙஃபன�த)மஇரவப்ல்ிமஅ்நஙயம

்சயிபபட்யப. என்வ,  பபம(ஸத)மஅவபங்ம(்யயமஙல��்ஙய ்)ம

்்யவைவநமஙபப்யமதமஇரவப்ல்ி  ஒெவபமஅ்நஙயம்சயிபப்வை்நம

ங ேத்யபங்.மஒெவமெநேம தபபப�்ய  டபபட்யதம்வபரம(அவவயறம்சயிம

்வ ்யயமஎனதம்ை்மவப்தத்யபங்).ம்ம ய , "உடஙள�தமஒெவபம்யம

ச்ஙய்ரமெநேநமஙஃபன�்ய்பய�மஅவஙதிம�ைறிபத  ஙஃபன�்ட்ய!'' எ�றம

்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம16 பப்ர்தை்தம� ்மயஙமஎ்த�சம்சதலத   

1721  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  பப்ர்தை்தம� ்மயஙநம்ஙய ்்சதம

 டங்.மட்னன�த, அ�ம(பப்ர்ய)ம தல றடங்ம் �்்யிபெ�்யதம

(அ்பஙயன)ம �ைமிப�மபநஙயமஅை்  வபைர்ப்த�ஙதற�பங்.ம்வறமவப்மயஙம

அ�மஇெ�்யத, ஒெம �்டைஙமஉடங் ்்ய்ஙள�லதெ��ம(வபைரவயங)ம

இறநஙதைவநஙதற�பங். இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.26 

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. 

அவபறதத, மஅமபமபப�மரயஷததம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"இை்ம பபம
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(ஸத) அவபஙள�்மதமெ�்்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபத்யபங்ம

எ�்றம ய� ஙெ�ஙத்ற�' எனமஇ்யம்பபற்ள�. 

 1722 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  பப்ர்தை்தம

� ்மயஙநம்ஙய ்ம்சத டங்.மட்னன�த , அ�ம தல்யிபெ� ்யத, 

 �ைமிப�மபநஙயமஅை்நம்ஙய ்ம்சபநஙதற�பங்.மஅ�ம்வறவப்மயங  

இெ�்யத, ஒெம �்டைஙமஉடங்ம்்ய்ஙள�லதெ��ம(வபைரவயங)ம

இறநஙதைவத்வபங் லவ �பங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

பய்யம:ம17 ஜனயஸயம(பப்ர்)தம்்ய ைஙமமபறயமஜனயஸயைவபம

பப�்்ய்ப்தமலஙதிமவபறத� சதறப்.  

 

1723 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "ியபமஜனயஸயம(பப்ர்)தம

்்ய ைஙிபதமபட்ஙபஙத�றய்ரயமஅவெநேமஒெம"ஙகரயத '  �ைமட ்; 

அ்நஙயம்சயிபப்யவைரமியபமஙல��்ஙய்ஙதறய்ரயமஅவெநே  இர ்ம

"ஙகரயத'ங்ம �ைமமஉ ்'' எனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

்றதனயபங்.மஅபம்பய�ம"இர ்ம"ஙகரயதங் ' எ�றயதமஎ�ன?'' என 

வபனவபபட்�.மஅ்பேமஅவபங்ம"இர ்ம்ப ிமமைலஙைளபம்பய�றம

அள்ம( �ைம)'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.27 இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததமஹபமலயமபப�மிலியம

மபறயமஹயஹ�மபப�மசி தம(ரல)மலஙத்ியர�  அறதவபபபபதமஇப�மஷதஹயபம

(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யஙம(பப�வெமயற)  இ்ய்பபற்ள�: "இப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபங்மஜனயஸயதம்்ய ைஙம்்ய வபத(�ம�ேத)்�ய  ்தெயபபசம

்ச�றமவப்வயபங்.மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபமஙள��மஇ�்மஹ �்ஸ  

அவபங்நேமஎடேிம்பய� , " யயமடரயளமயனம"ஙகரயத ' ( �ைம)ஙைள 

வ �ணயநஙதவபட்்யய' எ�றம்றதனயபங்'' எனமசயலதயமபப�மஅப்ததலயலமபப�  

உமபம(ரல)மஅவபங்ம்றதனயபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றம

அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. அவபறதத, அப�தமஅஃலயம

(ரல)மஅவபமஙள�மஅறதவபபபபதம்மபங ்மஹ �்ஸத�ம�  வேவ�யம
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இ்ய்பபற்ள�.மமபறமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம"இர ்ம்ப ி  

மைலஙைளபம்பய�றமஅள்ம( �ைம) ' எ�ப�வைர்ிமஇ்ய்பபற்ள�.ம

அ்பேப பப��்ளம்ஙவதமஇ்ய்பறவபதைல.  அப�தமஅஃலயம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதமவபபபபதம"அ்நஙயம�ேடயவைரமஙல��்ஙய்  பவெநே' 

எ�றமவயசங�ய, அப�பமரஸஸயநம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத  "ேவதிபதம

ைவநஙபப்யவைரமஙல��்ஙய்பவெநேமஇர ்ம"ஙகரயத 'ங்ம( �ைம) 

உ ்' எ�றமவயசங�யமஇ்ய்பபற்ளன.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. அ்ததம"அ்நஙபப்யவைரமஅ(�்மபப்ர்த)ை்பம

பப�்்ய்பபவெநேமஇர ்  "ஙகரயத'ங்ம( �ைம)மஉ ்'' எனம

இ்ய்பபற்ள�.மஇ்ரமவபவரடங்ம்மபங ்  ஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம

்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.   

1724 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "ஜனயஸயம(பப்ர்)தம

்்ய ைஙிபதமபட்ஙபறமஒெவபம(அை்மஅ்நஙயம்சயடயவைர)  பப�ம

்்ய்ப��ம்சதலவபதைலியனயத , அவெநேமஒெம"ஙகரயத' ( �ைம்ி)ம

உ ்; அை்ம(அ்நஙயம்சயடயவைர)மபப�்்ய்ப�்யதமஅவெநேமஇர ்ம

"ஙகரயத'ங் ( �ைம)மஉ ்'' எனம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.மஅப்பய�ம

"இர ் "ஙகரயத'ங்மஎ�றயதமஎ�ன?'' எ�றமவபனவபபட்�.மஅ்பேமஅவபங்ம

"இர ் "ஙகரயத'ஙள�தமமதஙசமசதறதிமஅள், உஹஹதமமைலமஅளவயேய'' எ�ற 

வபை்ிள�த்யபங்.  

1725 அ�ஹயஸதயமசதமய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "ஜனயஸயம(பப்ர்)தம

்்ய ைஙிபதமபட்ஙபறவெநேமஒெம"ஙகரயத ' ( �ைம)மஉ ். 

ம ணைறிபதம(ஙபற)மைவநஙபப்யவைரமஅை்பமபப�்்ய்ப�்வெநேம

இர ் "ஙகரயத'ங்ம( �ைம)மஉ ்'' எ�றம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்சய�ன்யஙம

அ�ஹஹைரரய (ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.ம ய�ம"அ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்ள!ம"ஙகரயத' எ�றயதமஎ�ன?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங்ம

"உஹஹதமமைலமஅள்' எ�ற வபை்ிள�த்யபங்.  
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1726  யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  " "ியபமஜனயஸயைவபம

பப�்்ய்பஙதறய்ரயமஅவெநேமஒெம"ஙகரயத '  �ைமமஉ ்' என 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதிம்யஙமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங் ்றதவெஙதமறயபங்ள!'' எனமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�ம்யம

வபனவபபட்�. அ்பேம"அ�ஹஹைரரயம யமத்யமஅ்தஙபப்த�ஙதறயப '' எ�றம

இப�மஉமபம(ரலத) அவபங்ம்றதவபட், லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம

லள�பபபமஇை்பமபபறதந ்ஙட்யபங்.மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள��ம்பைற உற்தபப்த்தனயபங்.மஇை்நம

்ஙட்மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்  "(அபபேியிப�)ம யயமடரயளமயனம

"ஙகரயத'ஙைளதம்வறவபட்வபட்்யய '' எ�றயபங்.28 

 1727 லமதபமபப�மசஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்நேமஅெஙததமஅமப�்தெ�்்�.  

அப்பய�ம்ப ிமவ �ட்நஙயரபமஙபபயபமஅதம்ன �ம(ரலத)மஅவபங்மஅடேமவ�� , 

"அப�தலயலமபப�மஉமபமஅவபங்ள!ம"ஒெமஜனயஸயவப�மவ �டேலதெ��ம

அ்�்� ்றபபட்சம்ச�ற, (ஜனயஸயதம்்ய ைங)ம்்ய �வபட் , 

அ்நஙய ்சயிபப்யவைரமஅை்பமபப�்்ய்பஙத�றவெநேமஇர ்ம

"ஙகரயத'ங்ம �ைம உ ்; ஒவ்வயெம"ஙகரயத'�யமஉஹஹதமமைலம

அள்ை்ி்யேய; (ஜனயஸயத)ம்்ய � வபட்ம(அ்நஙயம்சயிபப்யவைரம

ஙயத்தரயமத)ம்தெயபபவப்ஙத�றவெநே  உஹஹதமமைலிள்ம(ஒெம"ஙகரயத ') 

 �ைமமஉ ்' எனமஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம்சய�ன்யஙம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதவெஙத�மறயபங்ள?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.ம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங் , ஙபபயைபமலிபஷயம(ரலத) அவபஙள�்யம

்ச�றமஅ�மபபறதநம்ஙட்வபட்மஅவபங்மஅள�நேயமப்தைலத  ்யமத்யம

வ��ம்் வபநேமயறமஅ�பபபைவத்யபங்.மஅப�தலயலமபப�மஉமப  (ரலத)ம

அவபங், ்பயனவபம்தெயபபமவெயவைரமப்ள�வயசதம்ைரிபதமஙத்�்மசதற  

ஙபஙள�தமஒெமைஙபபபேிள்மஅ்ள�ம்ம�மைஙிபதமைவத�  

ஙதளறதந்ஙய ேெ�்யபங்.  (ஙபபயபமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�றம

்ஙட்்பே)மலிபஷயம(ரலத)மஅவபமங்  "அ�ஹஹைரரயம்சய�ன�மஉ ைம்ி '' 

எ�றயபங்.ம(இை்நம்ங்வபபபட்)மஅப�த  லயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம
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்ம�மைஙிபமலதெ�்மசதறமஙபஙைளமஙக்வ  எறத��வபட், " யயமடரயளமயனம

"ஙகரயத' ( �ைம)ஙைளம்வறமவபட்வபட்்யய '' எ�றம்றதனயபங்.  

1728 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  ஜனயஸயதம

்்ய ைஙம்்ய ்வெநேமஒெம"ஙகரயத ' ( �ைம)மஉ ்; (்்ய ைஙிபத 

ஙல�்்்ய்)மஅ்�மஅ்நஙத்த யமஙல��்ஙய ்யத , அவெநேமஇர ்ம

"ஙகரயத' ( �ைம)ங்மஉ ்; "ஙகரயத' எ�ப�மஉஹஹதமமைலமஅளவயேய.  இை், 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙளயதமவப்்ைலம்சயிபபட்ம

அவபஙள�� அேைமியனமஸவபய�ம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறதத, சி தமமபறயமஹதஷயயம(ரல)மலஙத்ியர�ம

அறதவபபபபதம" பபம(ஸத) அவபஙள�்யம"ஙகரயத' பபறதநம்ஙடஙபபட்�.மஅ்பேம

அவபங்ம"உஹஹத மைலிள்' எ�றமப்தலள�த்யபங் '' எனம

இ்ய்பபற்ள�. 

 பய்யம:ம18 ியெநேம றம்பபம(இற்ததம்்ய ைங)ம்்ய ஙத�றயபங்ளயம

அவெநஙயஙமஅவபங் ்சயடயமப ��ைரமடபஙபப்ய.   

1729  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இற�்மஒெவெநேம ற்பபம்ஙய ்ம

�ஸலதயமே வபனபம(இற்தத)ம்்ய ைங  ்்ய �, அவபஙள�தம

ஒவ்வயெவெயமஅவெநஙயஙபமப ��ைரம்சய்யதமஅவபமஙள��  ப ��ைரம

டபஙபப்யமதமஇெபபம்ததைல.29 இை்மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநம

ஙதறயபங். (இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயன)மசதலயயமபப�மஅப � �்உம

(ரல)மஅவபங் ்றதமனயபங்: இ�்மஹ �்ைஸம ய�மஷஹஐபமபப�மஅதம

ஹபஹயபம(ரல)மஅவபஙள�்யம்றத்ன�.மஅ்பே  அவபங்ம"இவவய்றம

எனநேமஅனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம பபம(ஸத)  அவபங்ம்றதி்யஙம

அறதவபத்யபங்'' எ�றயபங்.  

பய்யம:ம19 ியெநேம யபப�ம்பபம(இற்ததம்்ய மைங)ம்்ய ஙத�றயபங்ளயம

அவெநஙயங அவபங்ம்சயடயமப ��ைரமடபஙபப்ய.   
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1730 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙளயதமவப்்ைலம்சயிபபட்மஅவபஙள��  

அேைமியனமேைறபமபப�மஅப �ஸலதயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ை்ி ்்தவப ஒெவபம"ேை்த' அதல� "உஸஃபய�' 

எ�மத்தம்ததமஇற��வபட்யப.மஅப்பய�மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)  அவபங், 

"ேைறப!மமநங்மஒ�ற்ேவபட்மனரயமஎனபமபயப '' எ�ற ்றதனயபங்.ம ய�ம

்ச�றமபயபத்்பய�மஅடேமமநஙள�தமசதலப  ே மதிபெ�்னப.ம ய�மஇப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்யமவ��மவபஷிதை்ச  ்சய�ன்பய�ம"அவபங்ம

 யபப�ம்பபமஇெபபயபஙளய , ்சயத'' எ�றயபங்.ம ய� "லய' எ�்ற�.ம"அை்ம

(மயிபதை்)மஎ்த�ந்ஙய ்ம்றபப்டங் '' எ�ற ்றதவபட், "ஒெம

�ஸலதயமஇற�்்்�மஅதலயலவபபேமஎை்டயமஇைணைவநஙய்   யபப�ம

்பபமஅவெநஙயஙம(இற்ததம்்ய ைங)ம்்ய ்யதமஅவபஙள��மப ��ைரைி  

அதலயலமடபஙயமதமஇெபப்ததைல ' எனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்றத ிை்ம ய�ம்சவபடபற்்ள� '' எ�றமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங் ்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம20 இற�்வபமேறதத�பம்ஙழ��ம்பசபமப்்த; அதல�மஇஙழ��ம

்பசப ப்்த.  

1731 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ( பபம(ஸத) அவபஙைளநம

ங்��)மஜனயஸயம(பப்ர்ய)மஒ�றம்ஙய ்்சதலபபட்�.  அ�மேறதத�ம

 தலமவப்மயஙபம(்ஙழ��)ம்பசபமபட்�.மஇை்நம்ஙட்ம பப  (ஸத)மஅவபங்ம

"உற்தியஙதவபட்�; உற்தியஙதவபட்�; உற்தமியஙதவபட்�'' எ�றம

்றதனயபங்.மபப�னபமமப்றயெமபப்ர்யம்ஙய ்்சதலபபட்�.மஅ�  

ேறதத�மஇஙழவயஙபம்பசபபட்�.மஅப்பய�யம பபம(ஸத)மஅவபங்  

"உற்தியஙதவபட்�; உற்தியஙதமவபட்�; உற்தியஙதவபட்�'' எ�ற 

்றதனயபங். உமபம(ரலத)மஅவபங்ம"(அதலயலவப�மன்்ர!)மஎ�ம்�ை்டயம

எ� ்யடயம்டங்நேமஅபபபணமயஙட்ய!மஒெமபப்ர்யம

்ஙய ்்சதலபபட்ம்பய� அ�மேறதத�ம தலவப்மயஙபம்பசபபட்�.ம

அ்பேம �டங்ம"உற்தியஙதவபட்�; உற்தியஙதமவபட்�; உற்தியஙதவபட்�;' 
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எ�றம்றதன �பங்.மபபறேமமப்றயெ  பப்ர்யம்ஙய ்்சதலபபட்�.மஅ�ம

ேறதத�மஇஙழவயஙபம்பசபபட்�. அ்பேயம �டங்ம"உற்தியஙதவபட்�; 

உற்தியஙதவபட்�; உற்தியஙதவபட்�;' எ�றம்றதன �பங்.ம(இர ேபே்மம

இவவயறம்யடங்ம்றநமஙயரண்ம�ன?)'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �டங் ியைரபமபபறதம தலமவப்மயஙபம

்பசதன �பங்ளயமஅவெநேசம்சயபநஙய  உற்தியஙதவபட்�;  �டங்மியைரபமபபறதம

இஙழமவயஙபம்பசதன �பங்ளயமஅவெநே   ரஙயமஉற்தியஙதவபட்�.ம �டங்ம

�மதிபதமஅதலயலவப�மசயடசதமங்  லவ �பங்;  �டங்ம�மதிபதம

அதலயலவப�மசயடசதங்மலவ �பங் ;  �டங் �மதிபதமஅதலயலமவப�ம

சயடசதங்மலவ �பங்'' எ�றம(�ய�ைற) ்றதனயபங்.30 இ�்மஹ �்ஸம ய�ேம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெம

அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, " பபம(ஸத)ம

அவபங்மஇெ�்மஇ்த்த�மவவதியஙமபப்ர்யமஒ�றம்ஙய ்  

்சதலபபட்�'' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேமஙதற�.மஇ்ரமவபவரடங்ம்மபங ்  

ஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.மலிப�ய , ்மபங ்ம

ஹ �்்ஸ � ைமியனம்யேய. 

 பய்யம:ம21 ாய்ம்பபறவெயமாய்மஅள�த்மவெய.31 

 

 1732 அ�ஙத்ய்யமஹய ஸம ப ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙைளநமங்��மஒெமபப்ர்யம(ஜனயஸய)ம்ஙய ்  

்சதலபபட்�.மஅப்பய�மஅவபங்ம"(இவப)மாய்ம்பபறவரயவயப ; அதல� 

(பபறெநே)மாய்மஅள�த்வரயவயப '' எ�றம்சய�னயபமங்.மமநங்  

"அதலயலவப�மன்்ர, ாய்ம்பபறவப; அதல�மாய்மஅள�த்வபமஎ�றயத  

எ�ன?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

"இைற யபபநைங்ஙய ்மஅேியபம(இறநேய்பய�)மஇவ்லஙத்த�  

��பத்தலதெ��மாய்ம்பறஙதறயப.மபயவபியனமஅேிய�ம(இறநேய்பய�)  

அவன�(�மஎதலயமவப்மயனம்்யதைலிப)லதெ��மமபறமஅேியபங் , ( ய்)ம

 ஙரடங், மரடங்மமபறயமஙயத ை்ங்மலஙதினமாய்(்பபறம தயம்த)ம
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்பறஙத�றன'' எ�றம்சய�னயபங்.32 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, ிலியமபப�ம

சி தம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , "இவ்லஙத்த� ்்யதைலிபலதமெ��யம

��பத்தலதெ��யமாய்ம்பபறமஇைறிெைளம் யநஙதச  ்சதஙதறயப'' எ�றம

இ்ய்பபற்ள�.  

பய்யம:ம22 ஜனயஸயதம்்ய ைஙிபதம்சயதலம்வ ேிம்நப பங்.   

 

1733 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், (அபபசகன�ிமம�னப)ம ஜயஷ�ம( �ஙஸ)33 இற�் அ�்றமஅவர�மமரணசம

்சய்தைிமமநங்நேமஅறதவபத்யபங்.மபபறேமமநங்்�  "�ஸதலய' எ�யம

்்ய யம்த் நேபம்றபபட்சம்ச�றம("அதலயஹஹமஅநபப ' எ�ற)ம ய�ேம

"்நப ப'ங்ம்றதம(ஜனயஸயதம்்ய ைஙம ்த்த)மனயபங்.34  

1734 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அபபசகன�ிமம�னபம ஜயஷ�ம

இற�்மஅ�்றமஅவர�மமரணசம்சய்தைிமஎடஙள�்ய  அறதவபத்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"உடங்மச்ஙய்ரெநஙயஙப  

பயவம�ன�ப்நம்ஙயெடங் '' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததமசி தமபப�மஅத�சயிபம

(ரல)மஅவபஙள�்மதெ��மஇப�மஷதஹயப  அஸஸஹலதம(ரல)மஅறதவபநேயம

அறதவபபபபதம"பபறேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்மமநஙைளம

்்ய ைஙதம்த்லததமஅணபவேநஙசம்சய�ம ய�ேம"்நப ப 'ங் ்றதம

ஜனயஸயதம்்ய ைஙம ்த்தனயபங் '' எனமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யங இ்ய்பபற்ள�.35 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபம

பயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�.  

1735 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அஸஹமய ' எ�யம ஜயஷ�ம(ம�னெ)நேம ய�ே  "்நப ப' 

்றதம(ஜனயஸயதம்்ய ைஙம ்த்த)னயபங்.36  
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1736 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெம ய்)ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"இ�றமஅதலயலவப�ம தலேியப  

ஒெவபம( ஜயஷ�மம�னப)மஅஸஹமயமஇற��மவபட்யப '' எ�றம்றதனயபங். 

பப�னபமஎ ��மஎடங்நேம��னயதம த�றமஅவெநஙயஙம(இற்ததம

்்ய ைங) ்்ய ்யôபங்.37  

1737 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ( ஜயஷ�மம�னபம

இற�்மஅ�ற)மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"உடங்  ச்ஙய்ரபம

ஒெவபமஇற��வபட்யப.மஎன்வ , அவெநஙயஙமஎ ��ம்்ய டங்! '' எ�றம

்றதனயபங்.ம யடங்மஎ ��மஇெமவ ைசியஙமஅணபமவேத்்யய.  இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

1738 இயரய�மபப�மஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ( ஜயஷ�மம�னபம

இற�்மஅ�ற)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"உடங்  ச்ஙய்ரபம

ஒெவபம-அ்யவ�ம ஜயஷ�-மஇற��வபட்யப.மஎன்வ , அவெநஙயஙமஎ �� 

்்ய டங்'' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம23 ம ணைறம(ஙபற)மஅெஙததம(இற்ததம்்ய ைங)ம்்ய வ�.  

 

1739 தைலமய�மபப�மஅப தைலமய�மஅ ைஷபயன �ம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஒெமபப்ர்யமஅ்நஙயம

்சயிபபட்மபப� அ்�மம ணைறம(ஙபற)மஅெஙததம த�றம ய�ேம"்நப ப 'ங்ம

்றதம(ஜனயஸயத ்்ய ைஙம ்த்த)னயபங்மஎனமஷஅப ம(லமதபமபப�ம

ஷரயஹ�த-ரல)மஅவபங் ்றதனயபங்.  ய�ம"இை்மஉடங்நேமஅறதவபத்வபம

ியப?'' எனமஷஅப மஅவபஙள�்யம்ஙட்்�.  அ்பேம" யபதம்ே�்மவ வயனம

அறதவபபமபயளரயனமஇப�மஅபபயஸம(ரலத) '' எ�ற வபை்ிள�த்யபங்.38 இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததமஹச�மபப�ம

அபரப உம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபப்ல்ி  ்மபங ்மவயசஙய 

இ்ய்பபற்ள�. �ஹயமதமபப�மஅப்ததலயலமபப�மறைமபம(ரல)ம
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அவபஙள�மஅறதவபபபபத, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம ரயம

உலப�்தரய்ம(்்தி)மம ணைறம(ஙபற)  ் யநஙதசம்ச�றம ய�ேம"்நப ப'ங்ம

்றதம்்ய வபத்யபங்.மமநங்  அவபங்நேபமபப�னயதம த�றம்்ய ்னப '' 

எனமஇ்ய்பபற்ள�. ைஷபயன �ம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:ம ய�மலமதபம

பப�மஷரயஹ�தம(ரல) அவபஙள�்யம"(இை்)மஉடங்நேமஅறதவபத்வபமியப?'' 

எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பே அவபங், " யபதம்ே�்வெயம( தஙழசசதிபத)ம

ஙல��்ஙய ்வெமயனமஇப�  அபபயஸம(ரலத)மஅவபங்்யய'' எ�றயபங். - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமட  

அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததமஎ்த யம பபம

(ஸத)மஅவபங்மஅத்்ய ைஙிபதம ய�ேம"்நப ப 'ங் ்றதனயபங்மஎ�யம

ேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல.  

1740 ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

ண�ற அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  இயண�றம

அறதவபப்ஙள� யம" ய�ேம்நப பங்ம்றதனயபங் ' எ�றமேறதப் இ்யம

்பறவபதைல.  

1741 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங்மஒெம

ம ணைறம(ஙபற)மஅெஙததம(அ்பஙயனமஇற்ததம்்ய ைங)  ்்ய ்யபங்.  

1742 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  (மஸஜத��ம பவ �)ம

ப்ள�வயசைலநம்டேபம்பெநேபவரயஙமஇெ�்மஙறத்  "்ப ' அதல�ம

"இைளஞப' ஒெவைரநமஙயணயமதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

வபசய த்யபங்.ம"அவபமஇற��வபட்யப ' எனமமநங்ம்் வபத்னப.ம" �டங்  

எனநேதம்் மவபத்தெநஙந்்ய்ய?'' எனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் ்ஙட்யபங்.மஅவபம(இற�்)மவபஷிதை்மமநங்மஅபபமயஙநமஙெ்தம

வபட்னப ்பய ய.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அவர�ம

ம ணைறைிமஎனநேந ஙயட்டங்'' எ�றம்றதனயபங்.மமநங்மஅை்நம

ஙயடேி�யமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅடேம(்ச�ற)ம

அவெநஙயஙம(இற்தத)ம்்ய ைங   ்த்தனயபங்.மபபறேம"இ�்ம

அ்நஙத்லடங், அவபறததமவசதப்பயெநேமஇெ் ம ேநமஙயணபப்ஙத�றன.ம
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வலத்யமமய ்யமஉை்ிமஅதலயல, என�ம்்ய ைஙிப� ணலயம

அவபறததமஅவபங்நேம்வள�சசதை்மடபப்த�வய� '' எ�ற ்றதனயபங்.39 

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1743 அப�பமரலமய�மபப�மஅப ைலலயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ைஸதம

பப�மஅபஙயம(ரலத)மஅவபங், எடஙள�தமஇற�்வபங்நேம(ஜனயஸயத  

்்ய ைங)ம்்ய வபநேய்பய� , (்பெயமபய ய)ம ய�ேம்நப பங்ம

்றவயபங். (லனயத)மஒெமஜனயஸயதம்்ய ைஙிப�ம்பய�மஐ��ம்நப பங்ம

்றதனயபங். இ�பபறதம ய�மஅவபஙள�்யம்ஙட்்பேம"அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங் (சதலம்வைளஙள�த)மஐ��ம்நப பங்ம்றபவபஙளயயம

இெ�்யபங்'' எ�ற வபை்ிள�த்யபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�. 

 பய்யம:ம24 ஜனயஸயைவநமங ்மஎ ��ம தபறத40  

 

1744 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  பப்ர்தை்நம

ங ்யதமஅ�ம"உடஙைளநமங்��ம்சத யவைர ' அதல�ம"(ஙக்வ) ைவநஙபம

ப்யவைர' அ்பஙயஙமஎ ��ம தத டங்.  இை்மலமதபமபப�மரப லம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.41 இ�்மஹ �்ஸம ய�ேம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1745  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபமபப்ர்தை்நம

ங ்யமஅ்�்�ம( ்��)ம்சதலப்பயவ்ததைல  எ�றயத, அ�மஅவைரநம

ங்��்சத யமவைர, அதல�மஅ�மஅவைரநமங்��்சத வ்பேம��னயதம

(ஙக்வ)மைவநஙபப்யவைரமஅவபமஎ ��ம தபஙட்ய!  இை்மலமதபமபப�மரப லம

(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஐ��மஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�.  

1746 ்மபங ்மஹ �்ஸமலமதபமபப�மரப லம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

ஐ�� அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, இப�ம

ஜஹைரஹம(ரல)மஅவபமஙள�மஅறதவபபபபதம"உடஙள�தமஒெவபமபப்ர  ்தை்நம
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ங ்யதமஅை்பமபப�்்ய்ெயமஎ ணயமஇதலய்்பய� , அ�மங்�� 

்சத யவைரமஅவபமஎ ��ம தபஙட்ய'' எனம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதி்யங  

இ்ய்பபமற்ள�.  

1747 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   �டங்மபப்ர்தை்பம

பப�்்ய்ப��ம்ச�றயத, அ�ம(ஙக்வ)மைவநஙபப்யவைர உடஙயரம்வ ்யய! 

இை்மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

1748 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   �டங்மபப்ர்தை்நம

ங ்யதமஎ ��ம தத டங்.மஅை்பமபப�்்ய்ப��  ்சதபவப, அ�ம(ஙக்வ)ம

ைவநஙபப்யவைரமஉடஙயரம்வ ்யய.  இை்மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.42 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�. 

1749 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமபப்ர்யம

(ஜனயஸய)மஎடஙைளநமங்��ம்ச�ற்பய�மஉ்்னமஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபங்மஎ ��ம த�றயபங்.மஅவபங்்�ம யடங்யமஎ ��  

 த�்றயய.ம யடங்ம"அதலயலவப�மன்்ர , இ�ம�்பம்ப ணப�மபப்ர்ய '' 

எ�்றயய.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"மரணயமஎ�ப�  

்த்நஙத்சம்சயடயமஒெமவபஷிமயேய.மஎன்வ , பப்ர்தை்நமங ்யதம

எ ��  தத டங்!'' எ�றம்சய�னயபங்.43 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

1750 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்மஒெமபப்ர்யம்யைமநமங்��ம்ச�ற்பய�மஎ �� , அ� (்ம�ம

ங ைணமவபட்)மமைறடயவைரம த�றயபங்.   

1751 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெம�் �ம

பப்ர்த்தபஙயஙம பபம(ஸத)மஅவபங்யமஅவபங்ை்ிம்்யவபங்ய  எ ��, 

அ�ம(ங ைணவபட்)மமைறடயவைரம த�றனப.  
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1752 அப�பமரலமய�மபப�மஅப ைலலயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ைஙஸம

பப�மசஅதம(ரலத), சலதமபப�மஹஹைனஃபம(ரலத)மலஙத்ியபம(இரயந   யடே ்ள)ம

"ஙய்தசதயிய' எ�யமஇ்த்ததமஇெ�்்பய� , ஒெமபப்ர்ம(ாபவல)ய 

அவபஙைளநமங்��ம்ச�ற�.மஉ்்னமஅவபங்மஇெவெயமஎ ��ம த�றனப.  

அப்பய�மஅவபஙள�்ய, "இ� இ�்ம யட்ம(�ஸலதமதலய்)மபபரைஜமிப�  

பப்ர்மயிபப்ற?'' எ�றம்றபபட்�.மஅ்பேமஅவவபெவெய , 

"அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபஙைளநமங்��மஒெமபப்ர்யம்ஙய ்ம

்சதலபபட்்பய�, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ ��ம

 த�றயபங்.மஅப்பய�மஅவபஙள�்ய , "இ�ம�் �மபப்ர்ய' எனநம்றபபட்�.ம

அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம"இ�மாபம(மன�்)ம

உிப தைலிய?' எ�றம(்தெபபபந)ம்ஙட்யபங் '' எ�றனப.44 இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமைஙஸம

பப�மசஅதம(ரலத), சலதமபப�மஹஹைனஃபம(ரலத)மலஙத்ியப  வவதியஙமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்  யமவ��்ள�.  அ்ததம"அ்பேமஅவபங்மஇெவெயம

" யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்்�மஇெ�்்யய.மஅப்பய�ம

ஒெமபப்ர்ம(ாபவல)யமஎடஙைளநமங்��  ்ச�ற�'' எ�றம்றதி்யஙமஹ �்ஸம

்்ய்பஙதற�. 

பய்யம:ம25 ஜனயஸயைவநமங ்மஎ ��ம தபேயமவப்தமமயபறபபட்வபட்�.  

 1753 வயஙததமபப�மஅயபமபப�மசஅதமபப�ம�லதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

 யடங்மஒெம தல்நஙம தஙழசசதிபதமஇெ�்்பய�ம ய�ம

 த�ற்ஙய ்்ிபெ�்ை்   யஃபபஉமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்மங ்யபங்.ம

லனயத, அவபங்மபப்ர்ய ைவநஙபப்வை்மஎ்தபபயபத�ம

உடஙயப��்ஙய ேெ�்யபங்.மஅப்பய�  அவபங்ம"ட�ம தபஙதற�பங்?'' எ�றம

எ�ன�்யம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"பப்ர்ய  ைவநஙபப்வை்மஎ்தபபயபத�ம

 தபஙத்ற�.மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங் அறதவபநேயமஒெமஹ �்்ஸம

இ்பேநமஙயரணய'' எ�்ற�.மஅ்பேமஅவபமங்மமஸாத  பப�மஅதஹஙயம

(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யஙம(பப�வெய)மஹ �்ைஸமஅறதவபத்யபங்:  

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(பப்ர்தை்நமங ்யதமலரயபநம
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ஙயலத்தத) எ ��ம த�றயபங்.மபப�னபமஉடஙயப��மவபட்யபங் '' எனமஅலம

பப� அப ் யலதபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

1754 மஸாதமபப�மஅதஹஙயமஅதஅ�மசய ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அலமபப�மஅப ் யலதபம(ரலத)மஅவபங்மபப்ர்டங்நஙயஙமஎ ��ம தபப�  

்்ய்பபயஙம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(லரயபநமஙயலத்தத)ம

எ ��  த�றயபங்; பப�னபமஉடஙயப��வபட்யபங் '' எ�றம்றதனயபங். 

அறதவபபபயளபமிலியமபபனமசி தம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  வயஙததமபப�ம

அயபம(ரல)மஅவபங்மபப்ர்யமைவநஙபப்யவைரம த�ற்ஙய ே  ெபபை்நம

ங ்்பய�்ய�ம யஃபபஉமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்மஇ�்மஹ �்ைஸ  

அறதவபத்யபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�.  

1755 அலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

(லரயபநமஙயலத்தத)மபப்ர்தை்நமங ்  எ ��ம தபபை்பமபயபத்்பய�ம

 யடங்யம த�்றயய; (பபபஙயலத்தத) அவபங்மஉடஙயப�்்பய�ம யடங்யம

உடஙயப��வபட்்யய. இை்மமஸாதமபப�மஅதஹஙயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅலம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

்ம யமஇெ அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

 பய்யம:ம26 இற�்வெநஙயஙமஜனயஸயதம்்ய ைஙமிபதம்சயடயம

பபரயபத்ைன. 

 1756 அவஃபமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஒெமபப்ர்த்தபஙயஙதம்்ய ைங   ்த்தனயபங்.மஅப்பய�ம

அவபங்மா்திமபபரயபத்ைனைிம ய�மமனனமதட்்்ள�.  அவபங், "அதலயம

ஹஹயமமஃநபபபமலஹஹ, வபஹயஹஹ, வமலஃபபஹத, வஉஃ்மஅ�ஹஹ, வ அந யம

றஸஹலஹஹ, வமவஸஸதஃம�தஙலஹஹ, வஃநசததஹஹமபபதமயிபமவஸஸதஜத  

வதபரத, வம நஙதஹதமமதனதமஙத்யியமஙமயம நைஙத்ஸமஸவபதமஅபிளம
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மதனதம்னஸத, வமஅப்ததஹஹம்யர�மைஙரயமமத�ம்ய ஹத , வமஅலல�ம

ைஙரயமமத�மஅலலதஹத, வ ஸவஜ�மைஙரயமமத�மஸவஜதஹத, வம

அதஙததஹஹதமஜ�னத், வமஅஇதஹஹமமத�மஅ்யபபத  ஙப ம/மமத�மஅ்யபப�ம

 யப'' எ�றமபபரயபத்தத்யபங்.  (்பயெ்:மஇைறவய!மஇவெநேமம�ன�ப்ம

அள�பபயியங; ஙெைணம் வயியங; (மறைமிப�ம்சய்ைனஙள�லதெ��)  

இவைரநமஙயபபயியங; பயவடஙைளமமயயபபயியங ; இவெநேம தஙபப்யம

வபெ�ை்ம தல்யநேவயியங!மஇவபம்ேமத்தை்ம(ஙபைற)  

வபசயலமயநேவயியங; இவெை்ிமேபறடமேைறஙள�லதெ��மஇவைரம �ரய யம

பன�ந ஙடேிய யமலலடஙடேிய யம(ங வப) , அ நஙதலதெ��ம

்வ ைமியனமலை்ைிம �  னயைமபப்த�வை்பம்பய�ற  

னயைமபப்த�வயியங; ்ம ய, இடே்ள வ �டை்வப்சமசதற�்மவ �டை்ம

அவெநேமவவடேவயியங; இடே்ள ே்யபதை்வப்சமசதற�்மே்யபதை்ம

வவடேவயியங; இடே்ளம�ைணைிவப்ச சதற�்ம�ைணைிமஇவெநேம

வவடேவயியங; இவைரசம்சயபநஙத்ததமபபர்வசதநஙச ்சயவயியங; இவைரம

ம ணைறிப�ம்வ்ைனிபலதெ��மஙயத்ெ்வயியஙம/ம ரஙத்த�  

்வ்ைனிபலதெ��மஙயத்ெ்வயியங!)  அவஃபம(ரலத)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:ம

அ�்பமபப்ர்யம யனயஙமஇெ�்தெநஙந  ்்ய்யமஎனம ய�மலைசபபட்்�.  

இ�்மஹ �்ஸமஅவஃபமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

 1757 அவஃபமபப�மமயலதநமஅதஅ ஜ ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்மஒெமஜனயஸயதம்்ய ைஙிபதம"அதலயஹஹயமமஃநஃபபபமலஹஹ , 

வபஹயஹஹ, வஉஃ்மஅ�ஹஹ, வமலஃபபஹத, வமஅந யமறஸஹலஹஹ, வம

வஸஸதஃம�தஙலஹஹ, வஃநசததஹஹமபபமமயிப�மவமஸதஜத�மவமபர்த� , வம

 நஙதஹதமமதனதமஙத்யியமஙமய  டனநஙஸமஸவ்தமஅபி்மமதனதம்னஸ , வம

அப்ததஹஹம்யர�மைஙரயமமத�ம்ய ஹத , வமஅலல�மைஙரயமமத�ம

அலலதஹத, வமஸவஜ�மைஙரயமமத�மஸவஜதஹத, வமஙதஹத ஃபபதனத்தமஙபறதம

வமஅ்யப�ம யப'' எ�றமா�வை்ம ய�ம்சவபமடப்ற�.  (்பயெ்:மஇைறவய!ம

இவெநேமம�ன�ப்மஅள�பபயியங ; ஙெைணம் வயியங; இவெமை்ி 
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பயவடஙைளமமயயத�மஇவைரநமஙயபமபயியங!மஇவெநேம தஙபப்யம

வபெ�ை்ம தல ்யநேவயியங!மஇவபம்ேமத்தை்ம(ஙபைற)ம

வபசயலமயநேவயியங; இவெை்ிமேபறட ேைறஙள�லதெ��மஇவைரம �ரய யம

பன�நஙடேமிய யமலலடஙடேிய யமங வப , அ நஙதமலதெ��ம

்வ ைமியனமலை்மனயைமபமப்த்பப்வை்பம்பய�ற  

னயைமியநேவயியங; ்ம ய, இடே்ளமவ �டை்வப்சமசதற�்மவ �டை்டய  

இடே்ளமே்யபதை்வப்சமசதற�்மே்யபதை்டயமஇடே்ளம

�ைணைிவப்ச சதற�்ம�ைணைிடயமஇவெநேமவவடேவயியங ; 

ம ணைறிப�ம்வ்ைனிபலதெ��யம ரங  ் ெபபப�ம்வ்ைனிபலதெ��யம

இவைரநமஙயத்ெ்வயியங.)  அ�்பமபப்ர்த்தபஙயஙமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மபபரயபத்தத்ை்ப  பயபத�வபட், அ�ம யனயஙமஇெ�்தெ�்யதம

 �றயஙிபெ�்தெநே்மமஎ�ற   ய�மலைசபபட்்�. இ�்மஹ �்ஸம ய�ேம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம27 ஜனயஸயதம்்ய ைஙிப�்பய�மஇமயயமஎ�்மஇ்த்ததம தபஙம

்வ ்ய?  

1758 ச�ரயமபப�மஜஹ��பம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உய�மஙஅபம(ரலத)ம

எ�யம்ப மணபமபபரசவமஇரத்ப்பயநேமடபபடேெ�்   தைலிபதம

இற��வபட்யப.மஅவெநஙயஙம பபம(ஸத)மஅவபமங்மஜனயஸயதம்்ய ைங  

்்ய வபத்யபங்.மஅப்பய�மஅவபஙைளபமபப�பபறதம ய�யம்்ய ்்�.  

அத்்ய ைஙிபதமஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மபப்ர்த்த�ம

ைமிப பே்தநேம் ரயஙம த�றம்்ய வபத்யபமங்.45 - ்மபங ்மஹ �்ஸம

ச�ரயமபப�மஜஹ��பம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம ய   ய�ேம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததம"உய�மஙஅப' 

எ�யம்பிபமஇ்ய்பறவபதைல.   

1759 ச�ரயமபப�மஜஹ��பம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபமஙள�மஙயலத்ததமசதறவனயஙமஇெ�்்�.   ய�ம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்மதெ��ம(பலம்ஙவதமஙைள)மமனனமதட்வ�்்�.மஇடே  

எ�ைனவப்மவி்ததம்ப ிவபங்மஇெபப்்மஎ�ைனமஅவபைறசம
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்சயதலவப்யமத ்்நஙதற�.ம ய�ம(ஒெம�ைற)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்நேப பப�னயதம த�ற, பபரசவமஇரத்ப்பயநஙததமஇற��்பயனம

்ப ணபபஙயஙமஜனயஸயத  ்்ய ைஙம்்ய ்தெநஙத்ற�.மஅத்்ய ைஙிபதம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  பப்ர்த்த�மைமிபமபே்தநேம் ரயஙம

 த�றம்்ய வபத்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.மஅவபறததம�ஹயமதமபப�  அத�ஸ�னயம(ரல)மஅவபங், 

அப�தலயலமபப�ம்ைர்யம(ரல)  அவபஙள�்மதெ��மஅறதவபநேயம

அறதவபபபபதம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்மஅப்ப ணபபஙயஙம

்்ய வபத்்பய�, ச்லதம்த�மைமிபமபே்தநேம் ரயங   த�றயபங்'' எ�றம

(ச�ரயம(ரலத) ்றதி்யங)மஇ்ய்பபற்ள�.46 

 பய்யம:ம28 ஜனயஸயதம்்ய ைஙம்்ய �வபட்மவயஙனத்ததம்தெயபபசம

்சதவ�.  

1760 ஜயபபபமபப�மச�ரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

இப�தம்ல்யலம(ரலத)மஅவபஙள�ம தல்நஙதை்  �ேத்்பய�ம

அவபஙள�்யம்சணயம�ட்பப்ய்ம்வபற்மலயனமே்தைர்ிய�ற  

்ஙய ்வரபபட்�.மஅ்த்லறதமஅவபங்ம்தெயபபனயபங்.ம யடங்ம

அவபஙைளச தபறதம ்��வ�்்யய.47 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�. - ஜயபபபமபப�மச�ரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇப�தம்ல்யலம(ரலத)மஅவபங்நே  

ஜனயஸயதம்்ய ைஙம்்ய வபத்மபபறேமஅவபஙள�்யம்சணயம�ட்பப்ய்ம

்வபற்லயன ே்தைர்ிய�றம்ஙய ்வரபபட்�.மஅை்மஒெமமன�்பம

பபேத�ந்ஙய்ளமஅ்தத  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

டறதந்ஙய ்யபங்.மஅ�மசகரயஙமா்லயிபபற.   யடங்மஅை்பமபப�ம

்்ய்ப��மவபைர��ம ்நஙலய்னயய.மஅப்பய�மஅடஙதெ�்  மநஙள�தம

ஒெவப, "இப�தம்ல்யலமஅதல�மஅ்த்ல்யலம(அறதவபபபயளப  

ஷஹஅபயவப்மதெ��மஅறதவபபபவ �மஐிய)மஅவபங்நஙயஙம்சயபநஙத்ததம

எத்ைன்ிய ்பதசசடேைலங்ம்்யடஙதந்ஙய ேெநஙத�றன ' எனம பபம
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(ஸத)மஅவபங் ்றதனயபங்'' எ�றயப.48 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம29 உடேவதடயமபப்ர்த்த�மம �ம்சடஙபமஙைளமஅ்நேவ�ய.49  

1761 லமதபமபப�மசஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�ம

்�ை்)மசஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)மஅவபங்மஎ�்ம் யிபத  

இற��்பயனயபங்ளயமஅ�்ம் யிபதமஇெ�்்பய� , "( ய�மஇற�்�ய)ம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்நஙயஙசம்சயிபபட்ை்பம்பய�ற , 

(ேவதிப�்)மஎனநஙயங உடேவத்ிய�ைறம்வட்டங்; எ�ம �ம �ேம

்சடஙபஙைளமஅ்நஙதைவடடமங்!'' எ�றம்சய�னயபங்.  

பய்யம:ம30 ஙபறநமேவதிப�்ம்பயபைவைிமவப த�ம(பப்ர்தை்)மைவபப�.   

1762 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள��மஙபறநே்மசதவப்பம்பயபைவமஒ�ற  வப நஙபமபட்�.50 

இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  (�ஸலதயமபப�ம

அதஹஹஜயஹமலஙதிம ய�ம்றஙத�்ற�:)மஇ�்மஹ �்ஸத�  அறதவபபபயளபம

்்ய் தமஇ்ய்பபற்ளமஅ�ஜயரயமஎ�பவ �ம்பிபம ஸபமபப�  இயரய�ம

எ�ப்யேய.ம(இடேமஇ்ய்பறய்மமப்றயெவரயன)மஅ்த்யியலமஎ�பய �  

்பிபமி�தமபப�மஹஹைமதமலேய.மஇவபங்மஇெவெயம(ேரயசய�ம

 யடே ்ள) "சபஙஸ' எ�யம ஙரத்ததமஇற�்னப.  

பய்யம:ம31 ம ணைற(ிப�ம்மபபே்த)ைிதம்ைரநேசமசமமயநே்த51  

 

1763 ஸஹமயமயமபப�மஷஹஃைபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஃபளயலயம

பப�மஉைபதம(ரலத)மஅவபங்்�ம்ரயயம யடே ்ளம"்ரயேஸ ' �்வபதம

இெ�்்யய.மஅடேமஎடங்ம  பபமஒெவபமஇற��வபட்யப.மஅப்பய�  

ஃபளயலயமபப�மஉைபதம(ரலத)மஅவபங் , அவர�மஙபைறதம்ைரமமட்மயஙம

அைமநேயபே உத்ரவபடம்யபங்.மபப�னபம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஙபைறதம்ைர மட்மயநேயபேமஉத்ரவபட்ை்ம ய�ம
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்ஙட்்்ள�'' எ�றம்சய�னயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�.  

1764 அ்தஹயியஹமஅதஅச �்ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அலமபப�ம

அப ் யலதபம(ரலத)மஅவபங்மஎ�ன�்ய , "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம

எ�்மஅ வ நஙயஙமஎ�ைனமஅ�பபபனயபங்ளயமஅ�்மஅ வ நஙயஙம

உயைம  ய�மஅ�ப்ஙத்ற�.ம(அ�்மஅ வதமஎ�ன்வ�றயத)மஎ�்மஉெவசம

சதைலஙைளடய  �பமஅவதநஙயமதமவபட்வப்ய �்ப ; (்ைரைிவப்)மஉிப��்ளம

எ�்நமஙபைறடய ்ைரமமட்மயநஙயமதமவப்ய �்ப! '' எ�றம்றதனயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அலமபப�மஅப ் யலதபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளபம்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்ததம"எ�்மஉெவபமப்டஙைளடய   �மஅவதநஙயமதம

வப்ய �்ப!'' எ�றம்றதி்யஙமஇ்ய்பபற்மள�.  

 பய்யம:ம32 ஙபறஙைளநமஙயைரியதம�தவ்்யமஅ்�மம �மஙட்்யம

எ ப்வ்்யம்்ய�. 

 1765 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஙபறங்ம

ஙயைரியதம(த ணயய்நமஙலைவியத)ம�சபப்வை்டயமஅ்�மம �  

உடஙயெவை்டயமஅ்�மம �மஙட்்யமஎ பமபபப்வை்டயமஅதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபங்ம்ை்ம்சய்யபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஜயபபபமபப�ம

அப்ததலயலம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம ய  இெமஅறதம

வபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

 1766 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஙபறங்ம

ஙயைரியதம�சபப்வ�ம்ை்ம்சயிபபட்்ள�.  

 பய்யம:ம33 ஙபறம �மஅமபவ்்யமஅ்�மம �ம்்ய வ்்யம்்ய�.   

1767 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவப, 

ஒெம் ெப்நமஙடஙத�மம �மஅமப��மஅ�மஅவர�மலை்ைிந  ங த�ம

அவர�மசெமயவைரம்ச�றை்வ்யன�, ாபமஅ்நஙதம்லத்த�ம(ஙபற)ம �  
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அவபமஉடஙயெவை்வப்மஅவெநேசமசதற�்்யேய.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெ  அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�. 

 1768 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அ்நஙதம்லடங்ம

(ஙபற)ம �மஉடஙயரயம �்பங்; அவபைறம் யநஙதத ்்யவய �்பங். இை்ம

அ�மபஸதமங�னயஸமபப�மஅதமஹஹைஸ�மஅதஃஙனவ �ம(ரலத)மஅவபங்  

அறதவபநஙதறயபங்.  

1769 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அ்நஙதம்லடஙைளம

(ஙபற)ம் யநஙததம்்யவய �்பங் ; அவபறத�மம � உடஙயரய �்பங். இை்ம

அ�மபஸதமஅதஃஙனவ �ம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

 பய்யம:ம34 ப்ள�வயசலததமஜனயஸயதம்்ய ைஙம ்த�வ�.  

 

1770 அபபயதமபப�மஅப்ததலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: லிபஷயம(ரலத)மஅவபங், சஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)ம

அவபஙள��மபப்ர்தை்ப  ப்ள�வயச நேநம்ஙய ்்ச�றம்்ய ைஙம

 ்த�மயறம்றதனயபங்.மமநங்  அ்பேமலட்சபயம்் வபத்னப.மஅப்பய�ம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஎவவள்மவபைர  வயஙமமநங்மமற��வப்ஙத�றனப!ம

அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , தைஹத பப�மஅதைபளயம(ரலத)ம

அவபங்நேபமப்ள�வயசலதத்ய�ம்்ய ைஙம ்த்தனயபங் '' எ�றம

்றதனயபங்.52 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1771 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  சஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)ம

அவபங்மஇற�்்பய�மஅவர�மபப்ர்தை்பமப்ள�  வயச நேநம

்ஙய ்வெமயறய, ்யடங்மஅவெநேம(இற்ததம்்ய ைங)ம்்யவப்பயவ  

்யங்யம பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபிபம்சயதலதமஅ�பபபனயபங்.ம

அவவய்ற மநங்யம்சய்னப.மஅப்பய�மஅவர�மபப்ர்யம பபம(ஸத)ம

அவபஙள��ம�ைணவப ி �மஅைறங்நேமஅெஙததம்ஙய ்வ�� , அவபங்ம
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்்ய �்ஙய்வ்பஙயஙமைவநஙப  பட்�.மபபறேம"மஙயஇத' எ�யமஇ்யம

் யநஙதமஇெ�்ம"பய்தமஜனயிபஸ ' ்ைலவயிபதமவவதமியஙபமபப்ர்யம

்வள�்ிம்ஙய ்்சதலபமபட்�.மஇ�மேறதத�  மநங்மேைறம்றவ்யம

ங்யம"பப்ர்டஙைளபமப்ள�வயச நே்  ்ஙய ்்சதலபப்ய� ' எ�றம

அவபங்ம்பசதந்ஙய்வ்யங்யம பபம(ஸத)மஅவப  ங்ை்ிம

�ைணவபிெநேசம்சய்தமஎடேி�.மஅப்பய�ம ய�ம"மநங்ம்டங  ்நேதம

்் ிய்மவபஷித்ததமட�மஅவசரபமபட்நமேைறம்றஙத�றனப ? 

ப்ள�வயச நமே்மஒெமபப்ர்தை்நம்ஙய ்்ச�ற்பமஙயஙமஎடஙைளம

அவபங்மேைற ்சயதஙத�றனப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

தைஹதமபப�மஅதைபளயம(ரலத) அவபங்நேபமப்ள�வயசலத�ம ்பம

பே்திபத்ய�ம்்ய ைஙம ்த்தமனயபங் '' எ�றம்றத்ன�. இை்மஅபபயதம

பப�மஅப்ததலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்  அறதவபநஙதறயபங்.  

1772 அ�சலமயமபப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: சஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)மஅவபங்மஇற�்்பய�ம"அவர�ம

பப்ர்தை்ப ப்ள�வயச நேநம்ஙய ்்சத டங் ; அவெநஙயஙம ய�ம

்்யவப்பயஙத்ற�' என லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.மலிபஷயம(ரலத)ம

அவபஙள�்யமலட்சபய ்் வபநஙபபட்்பய� , "அதலயலவப�ம

ம ்யைணியங!மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்மைபளயமஎ�யம

்ப மணபிப�மஇெம்்தவபமஙளயனமதைஹ நேயமஅவெை்ி  

ச்ஙய்ரெநேயமப்ள�வயசலதத்ய�ம்்ய ைஙம ்த்தனயபங் '' எ�ற 

்றதனயபங்.53 (�ஸலதயமபப�மஅதஹஹஜயஹம்றஙத�ம்ற�:)மதைஹதமபப�ம

்அதமஎ�ப்்மஅவர�  ்பிரயேய.மைபளயமஎ�ப�மஅவெை்ிம்யிய �ம

(்ைன)ம்பிரயேய. இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம35 அ்நஙதம்லடஙள�தமறைவடய்பய�ம்றம்வ ேி�யமஅ்நஙயம

்சயிப படேெபபவபங்நஙயஙபமபபரயபத்தபமப�ய.   

1773 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(்யமஇற்தம யடஙள�த)மஎ��்�  ்டஙதிபெ�்மஒவ்வயபமஇரவப�ம
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பபபபே்திப யம(ம �்னயவப ்ள)ம"பஙகஉத  ஃஙபஙத' ்பய�மைமிவயேநேசம

்சதவயபங்.மஅடேம(பப�வெமயற)  ்றவயபங்: அஸஸலய�மஅைலநேயம

்யரமஙவமத�ம�ஃமதன ��.மவமஅத்யநேயமமயமனஅனனமஃங்�  �அஹஜ��.ம

வமஇ�னயமஇ�ஷயமஅதலயஹஹமபபநேயமலயஹத்�.மஅதலயஹஹயமஃநஃபபப  

லதமஅலலதமபஙகஇதமஃஙபஙத. (்பயெ்:மஇ�்மஅ்நஙதம்லத்ததமஉ்ளம

இைற யபபநைஙியளபங்ள!மஉடங்ம �  சய�்தம்பயவதமிட்ய!ம �டங்ம யைளம

ச�்தநஙப்பயவ்யஙமவயநஙள�நஙபபட்  ஒ�ற, ்வைணமஅள�நஙபபட்மபப�னபம

உடஙள�்யமவ��வபட்�.ம யடங்மஅதலயல   யேனயதமஉடங்நேபம

பப�னயதமவ��ம்சரந்ேிவபஙளயஙமஉ்்ளயய.மஇைறவய!  பஙகஉதமஃஙபங்ததம

உ்்ளயெநேம �மம�ன�பபள�பபயியங!)  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததமேை்பயம(ரல)மஅவபஙள�ம

அறதவபபபபதம"உடஙள�்யமவ��வபட்� ' (அ(த)்யநேய)மஎ�யம்சயப்றய்பம

இ்ய்பறவபதைல.  

1774 அப�தலயலமபப�மங�பமஅத�த்லதபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

(ஒெம ய்)மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம" ய�ம பபம(ஸத)மஅவபஙைளபமபபறதடய  

எ�ைனபமபபறதடயமஉடங்நேமஅறதவபநஙம்வ ்யமய?'' எ�றம்ஙட்யபங். 

அ்பேம யடங்ம"லயம(அறதவபடடங்) ' எ�றம்றதம்னயயமஎனம�ஹயமதம

பப� ைஙஸமபப�மமநரமயம(ரல)மஅவபங்ம்் வபத்யபங்.  மப்றயபம

அறதவபபபபதம(பப�வெமயற)மஙயணபப்ஙதற�:  ஒெம ய்ம�ஹயமதமபப�ம

ைஙஸமபப�மமநரமயமபப�மஅத�த்லதபம(ரல)மஅவபங் , " ய�மஎ�ைனபம

பபறதடயமஎ�மஅ�ைனைிபமபபறதடயமஉடங்நேமஅறதவபநங  ்வ ்யமய?'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.மஅவபங்ம்யைமம �்ற்த்மஅ�ைனைிப  பபறதத்ய�ம

ேறதபபப்ஙதறயபங்மஎ�றம யடங்மஎ ணபம்னயய.மபபறேமஅவபங்  

்றதனயபங்: (ஒெம ய்மஅ�ைன)மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம" ய�மஎ�ைனபம

பபறதடயமஅதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபஙைளபமபபறதடயமஉடங்நேம

அறதவபநஙம்வ ்யமய?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.ம யடங்ம"லயம(அறதவபடடங்) ' 

எ�றம்றத்னயய.மஅப்பய�மலிபஷய  (ரலத)மஅவபங்மபப�வெமயறம

்றதனயபங்:  பபம(ஸத)மஅவபங்மஎ��்�ம்டஙம்வ ேிமஇரவபதம

(எ�ன�்ய)மவ�்யபங். ்ம�ம்மலயை்ைிம(எ்த�நமஙக்வ)மைவத்யபங் ; 
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்யமஙயலணபஙைளநமஙவபறததம்ம�  ஙயதமயடேதமைவத�வபட்தம்ம�ம

ஙகவயை்ிப�மாரதை்பமப்நைஙிபத  வப த�மஅ்ததமஒெநஙள�த�பம

ப்த்தெ�்யபங்.ம ய�மஉறடஙதவபட்்�  எ�றமஅவபங்மஎ  யமஅள்ம

்பயறத்தெ�்யபங்.ம( ய�மஉறடஙதவபட்்யங  எ ணபி�ய)ம்ம�வயஙதம

்ம�ம்மலயை்ைிமஎ்த�ம(அணப��)்ஙய ம்யபங் ; ்ம�வயஙநம

ஙயலணபஙைளமஅணப�்யபங் ; ங்ைவதம்தற��ம்வள�்ிம்ச�றம்ம�வயஙந  

ங்ைவமணேனயபங். உ்்னம ய�மஎன�ம்ைலதம�ணபைிமஎ்த� , 

்ைலிபதமைவத�மமைறத�ந்ஙய ்்� ; ஙகவயை்ைிமஅணப��்ஙய ்ம

அவபஙைளபமபப�்்ய்ப��ம ்�்்�.மஅவபங்  "அதபஙகஉ' ்பய�ம

ைமிவயேநேசம்ச�றம த�றயபங்; அடேம � ்ம் ரய  த�றதெ�்யபங்.ம

பபறேமண�றம�ைறமைஙஙைளமஉிபத்தனயபங்.மபபறேம(வ �்  ் யநஙதத)ம

்தெயபபனயபங்;  ய�யம்தெயபப்ன�.மஅவபங்மவபைரவயங   ்�்்பய�ம

 ய�யமவபைரவயஙம ்�்்�.மஅவபங்மாேவ�்யபங் ;  ய�ய (அவவய்ற)ம

ாேவ�்்�; அவபங்நேம��மனயதம(வ �ட்நே)மவ��  ப்த�ந்ஙய ்்�.ம

 ய�மப்த்மசதறத�ம் ரத்ததமஅவபங்ம(வ �ட்நே்)  வ��ம"லிப !மஉனநேம

எ�னம் ப�்�? உனநேமட�மணசதமவயடேஙதற�?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம

"ஒ�றமததைல' எ�்ற�.மஅ்பேமஅவபங்ம"ஒ�ற ,  �ியஙசம்சயதலதவப்!ம

இதலயவபட்யதமற ணறதவயளம�யம்ம�ைமியனவ�மயன  அதலயலம

எனநேமஅறதவபத�வப்வய�'' எ�றம்றதனயபமங்.ம ய�ம"அதலயலவப�  

ன்்ர, எ�ம்�ை்டயமஎ�ம்யடயம்டங்நேமஅபபபணமமயஙட்ய! '' எ�ற 

்றதவபட்,  ்�்ை்மஅவபஙள�்யம்் வபத்்�.மஅவபங்ம"ாம �்ய�ம

எனநே ��னயதம ய�மங ்மஅ�்மஉெவமய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம

"லய' எ�்ற�. உ்்னமஅவபங்மஎ�ம் ிசததமைஙைிமைவத�தம

்்ள�னயபங்.மஎனநேமவலதத்�.  பபறேம"அதலயல்யமஅவ�ை்ிமன்ெயம

(உனநே)மஅ �்திபைவத�வப்வயபங்மஎன   �மஎ ணபநம்ஙய ்ய்ிய?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.ம ய�ம"லய!மமன�்பங்மஎ�ன்ய�  மைறத்ய யமஅதலயலம

அை்மஅறத��வப்வய்ன!'' எ�றம்றத்ன�. அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், " �மஎ�ைனநமங ்்பய�ம(வயனவப)  ஜதபததமஎ�ன�்யமவ��ம

மைறவயஙமா ்த்ததம த�ற்ஙய ்மஎ�ைனமஅைவத்யப.   ய�யமஅவர�ம
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அைவபைபமடபறமஉனநேதம்் ியமதமமைறவயஙமஅவ ்யம்ச�்ற�.  -

(்பய�வயங)ம �மஉன�மலை்ைிமஙவபறதைவத�வபட்ம் ரடஙள�தமஅவபம �ம

இெநேய இ்த்தபேமவரமயட்யப-ம(என்வம்ய� , மைறவயஙம த�றமஅவபம

எ�ைனமஅைவத்யப.)  ய�ம �மஉறடஙதவபட்்யஙம தைனத்்�.மஉ�ைனம

எ பபபவப்்யம ய�  வபெயபவபதைல.ம �ம்ன�ைமிபதமஇெபபை்ம தைனத�ம

பி��வப்வயயமஎ�றம ய�  அிசத்ன�.ம(என்வ, உ�ைனம

உறநஙத்தலதெ��மஎ பபவபதைல.)மஅப்பய�  ஜதபததம"உயமஇைறவ�ம

உயைமம"பஙகஉ'வயசதஙள�்யம்ச�றமஅவபங்நஙயஙப  பயவம�ன�ப்நம

்ஙயெயபேமஙட்ைளிப்ஙத�றய� ' எ�றம்றதனயப'' எ�றயபங். ்்ய்ப��ம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:   ய�ம"அதலயலவப�மன்்ர!ம

அ(்நஙதம்லடஙள�தமஇெபப)வபங்நஙயஙம ய�மஎ�ன  ்சயதலம்வ ்ய?'' 

எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , "அஸஸலய�மஅலயமஅலலதத ்திய ம

மதனதம�ஃமதன �னமவதம�ஸலதம �.மவமிபஹ�தலயஹஹதம�ஸ்ந்தம ன  

மத�னயமவதம�ஸ்ஃஙதத�.மவமஇ�னயமஇ�ஷயமஅதலயஹஹமபப(ந)ேயமலம

லயஹத்�'' எ�றம்சயத'' எ�றயபங். (்பயெ்:மஅ்நஙதம்லடஙள�தமஉ்ளம

இைற யபபநைஙியளபங்நேய  �ஸலதயங்நேயமசய�்தம்பயவதிட்ய!ம

 யமததம��்தச ்ச�றவபட்வபங்நேயமபப�்தமவெபவபங்நேயம

அதலயலமஙெைணம் வயனயங!   யயமஅதலயலம யேனயதமஉடமங்நேபம

பப�னயதமவ��ம்சரந்ேிவபஙளயங  உ்்ளயய.) 

 1775 ்ைர்யமபப�மஅதஹ�பமஅதஅஸலம ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மமநங்நே , அவபங்மஅ்நஙத 

்லடங்நேசம்சத ய்பய�ம்றம்வ ேிை்நமஙபறநம

்ஙய்த�வ�்யபங். அ(வவயறமஙபறநம்ஙய ்)வபஙள�தமஒெவபம

"அஸஸலய�மஅலயமஅலலததம்திய  மதனதம�ஃமதன �னமவத�ஸலதம �.மவம

இ�னயமஇ�ஷயமஅதலயஹஹமலமலயஹத்�.  அஸஅ தலயஹமலனயமவம

ல(ந)ே�தமலஃபபயிய' எ�றம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம

ஙபறந்ஙய்த்்யஙந)ம்றதனயப.  (்பயெ்:மஅ்நஙதம்லடஙள�தமஉ்ளம

இைற யபபநைஙியளபங்நேயம�ஸலதய  ங்நேயமசய�்தம்பயவதிட்ய!ம

 யயமஅதலயலம யேனயதம(உடஙள�்ய)மவ��  ்சரந்ேிவபஙளயஙம

57

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

ஜனாஸா சட்டங்கள் ஹதீஸ் 1672 - 1785



உ்்ளயய.ம ய�மஎடங்நஙயங்யமஉடங்நஙயங்ய  வப்மயசனதை்ம

்வ ்ஙத்ற�.) இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

அவபறதத, அ�பநபமபப�மஅப ைஷபயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

்மபங ்மவயசங அைமப்மஇ்ய்பபற்ள�. ஸஹைஹபமபப�மஹபபம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதவபபபபதம"அஸஸலய�மஅைலநேயமஅலலத  ்திய '' எ�றம

்்ய்டேஙதற�.  

பய்யம:ம36  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்யம்யிய �மஅ்நஙதம்லதை்சமச�்தநஙம 

இைறவன�்ய அ�ம்தம்ஙய ி�.  

1776 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   ய�மஎ�ம

இைறவன�்யமஎ�ம்யியெநஙயஙபமபயவம�ன�ப்நம்ஙயரமஅ�ம்தம்ஙட்்�.  

அவ�மஅ�ம்தமவவடஙவபதைல.மஅவர�மஅ்நஙதம்லதை்சமச�்தநஙம

அ�ம்த ்ஙட்்�.மஎனநேமஅ�ம்தமவவடஙதனய�.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

1777 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம்யம

்யிய �மஅ்நஙதம்லதை்சமச�்தத்்பய�மஅ ்யபங் ; (இை்நமங ்)ம

அவபஙைளசமதபறதிபெ�்வபமங்யமஅ ்னப.மஅப்பய�  அவபங், " ய�மஎ�ம

இைறவன�்யமஎ�ம்யியெநஙயஙபமபயவமம�ன�ப்நம்ஙயர  அ�ம்தம

்ஙட்்�. எனநேமஅ�ம்தமவவடஙபப்வபதைல.மஅவர�மஅ்நஙதம்லதை்ச  

ச�்தபப்பேமஅ�ம்தம்ஙட்்�.மஎனநேமஅ�ம்தமவவடஙதனய�.மஎன்வ , 

அ்நஙத ்லடஙைளசமச�்தடடங்.மட்னன�த , அைவமமரணதை்ம

 தைன�ட்ய!' எ�ற ்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�.  

1778 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   ய�மஉடஙைளம

அ்நஙதம்லடஙைளசமச�்தநஙம்வ ்ய்ம�றம்ை்  வப்தத்தெ�்்�.மஇன�ம

 �டங்மஅவபைறசமச�்தடடங்.மேபபயன�மஇைறசசதைி  ண�றம யடங்நேம

்மதம்சமதத�ைவநஙம்வ ்ய்மனமஉடங்நேதம்ை்  வப்தத்தெ�்்�.ம
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இன�ம �டங்மவபெய்யம யடங்வைரம்சமதத�ைவடடங்.  பவசசயறம

ம�பயனடங்மாபறதைவநஙபமபி�ப்யமபயத்தரடஙைளபமபி�ப்த்  

்வ ்ய்ம�றமஉடங்நேதம்ை்மவப்தத்தெ�்்�.மஇன�ம �டங்மஎதலயப  

பயத்தரடஙள� யமபெஙலயய.மலனயத , ்பயை்�ட்ஙத�றமவபைறம

அெ�்ய �்பங். இை்ம்ைர்யம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

 ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ைர்யம

(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஐ��மஅறதவபப  பயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�.  

பய்யம:ம37 ்ப்ஙயைலம்சய்வ�நேம(இற்த)தம்்ய ைஙைிநம

ைஙவபட்�  

1779 ஜயபபபமபப�மச�ரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அஙலமயனமஅயபயதம

்ப்ஙயைலம்சய�ம்ஙய ்மஒெமமன�்பம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  

்ஙய ்வரபபட்்பய�, அவெநஙயஙம பபம(ஸத)மஅவபங்ம

்்யவைவநஙவபதைல.54  

1780  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  (்யன�ிடஙள�த)மஐ��ம"வஸந'ேஙைளம

வப்நமேைறவயனவபறததமஸஙயதமஇதைல; (ஙயத ை்ஙள�த)மஐ��ம

ஒட்ஙடங்நேநமேைறவயனவபறததமஸஙயதமஇதைல.  (்வ்ள�ிபத)மஐ��ம

"ாநஙதிய'நங்நேநமேைறவயனவபறததமஸஙயதமஇதைல.2 இை்மஅ�சி தம

அதேததம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

 1781 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநேயம்மபங ்மஹ �்ஸம

்ம ய இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  - அ�சி தம

அதேததம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநேயம்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம"அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(்மபங ்வயற)ம்றதிை்ம ய�  ்ஙட்்�.மஅப்பய�ம

அவபங்ம்ய�ை்ிமஐ��மவபரதஙளயதமைசைஙம்சய்யபங் '' எ�றமஹ �்ஸம

்்ய்டேஙதற�.மபபறேம்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளமவபவரடஙைளபம்பய�்ற  

இ்ய்பபற்ளன.  

59

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

ஜனாஸா சட்டங்கள் ஹதீஸ் 1672 - 1785



1782 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  (்யன�ிடஙள�த)ம

ஐ��ம"வஸந'ேஙைளமவப்நமேைறவயனவபறததமஸஙயத  இதைல; 

(ஙயத ை்ஙள�த)மஐ��மஒட்ஙடங்நேநமேைறவயனவபறததமஸஙயதம

இதைல. (்வ்ள�மிபத)மஐ��ம"ாநஙதிய'நங்நேநமேைறவயனமவபறததம

ஸஙயதமஇதைல. இை்மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

 1783 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ்பதசசயமபவத்த யம

்யன�ித்த யமஐ��ம"வஸந'ேஙைளவப்ந ேைறவயனவபறததமஸஙயத 

இதைல. இை்மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1784  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ்யன�ித்த யம்பதசசயமபவத்த யம

ஐ��ம"வஸந'ேஙைளமஎட்ய்வைரமஸஙயத  இதைல; ஐ��மஒட்ஙடங்நேநம

ேைறவயனவபறததமஸஙயதமஇதைல.ம(்வ்ள�ிபத)  ஐ��ம

"ாநஙதிய'நஙைளவப்நமேைறவயனவபறததமஸஙயதமஇதைல.  இை்மஅ�சி தம

அதேததம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  - அ�சி தமஅதேததம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதமவபநேயம்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயப  அறதவபபமபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபம

பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  லிப�ய, அவபறததம"்பதசசயம

பவய' (்யப)மஎ�ப்பேமப்தலயஙம"பவய ' (ஸமப)மஎ�றம(்பய�வயங)ம

இ்ய்பபற்ள�. 

1785 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ்வ்ள�ிபதமஐ��ம

"ாநஙதிய'நஙைளவப்நமேைறவயனவபறததமஸஙயதமஇதைல.மஐ��  

ஒட்ஙடங்நேநமேைறவயனவபறததமஸஙயதமஇதைல.ம்பதசசயமபவத்ததம

ஐ�� "வஸந' ேஙைளமவப்நமேைறவயனவபறததமஸஙயதமஇதைல.  இை்ம

ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�   
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அத்தியியம:13  ஜஙயத 

ஹ �்ஸம1786ம-1955மவைரம

 பய்யம:ம1 பத்த்லயெமபயஙய, அதல�மஅ்ததமபய்தமங்ைமியேயமஸஙயத.3  

 

1786  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   ்தஙளய யமமைவிய யம�ைளத்ம

வபறததமபத�மச்வ �் யம(ஸஙயதமங்ைம)மலேய.  ஒட்ஙத்த�மணலயம �பம

பயயசசதம�ைளத்மவபறததமஐ��மச்வ �் யம(ஸஙயத  ங்ைம)மலேய. இை்ம

ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

 ய�ேமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 பய்யம:ம2 ஒெம�ஸலதயம்யமஅேைமநஙயங்யமே்தைரநஙயங்யமஸஙயதம

்ஙய்நங ்வ ேி்ததைல.4  

1787 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெம�ஸலதமத�ம

அேைமநஙயங்வயமே்தைரநஙயங்வயமஅவபம �ம(ஸஙயதமங்ைம)மஇதைல.  

இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.5  

1788  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெம�ஸலதமத�மஅேைமநஙயங்வயம

ே்தைரநஙயங்வயமஅவபம �ம(ஸஙயதமங்ைம)மஇதைல.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமண�றமஅறதவபப  பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�.  

1789 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அேைமநஙயஙம

(உ ைமியள�ம �)மஸஙயதம(ங்ைம)மஇதைல ; ் ய�்பம்பெ ய்  ்பமதை்தம

்வபர. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
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பய்யம:ம3 (ாரய ்ம� ைமமஅை்வ்பேம��்ப)மஸஙயதமவவடேவ�யம

ஸஙயதமவவடங மறபப�ய. 

  

1790 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஸஙயதமவ�லதபப்பஙயஙமஉமபம(ரலத)மஅவபஙைள  அ�பபபனயபங்.ம

அப்பய�ம"இப�மஜம த, ஙயலததமபப�மஅதவலதமமபறய  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ை்ிம்ப ிம்�ை்மஅபபயஸம(ரலத)மலஙத்ியப  (ஸஙயதம

வவடங)மமறத�வபட்னப'' எ�றம்றபபட்�.மஅப்பய�மஅதலயலவப�  

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "இப�மஜம தமடைவியஙமஇெ�� , அதலயலமஅவைரச 

்சதவ(�்)ரயஙமலநஙதிமபபற்ஙமஅவபம(ஸஙயதமவவடங)மமறத�்ளயப.ம

ஙயலதை்ப ்பயறத்வைர,  �டங்மஙயலத�நேமஅ �்தமஇைவநஙத�ற�பங்.ம

அவ்ரயம்யமஙவசமஉை் ஙைளடயம்பயபதம்ளவய்டஙைளடயம

அதலயலவப�மபயை்ிபதம(அறந்ஙயை்ியங)மவவடங  �ே்ம்சய்தெ�்யப.ம

அபபயஸமஅவபஙைளபம்பயறத்வைரிபதமஅவர�  ஸஙயதை்டயமஅை்பம

்பய�றமஇ�்னயெமம்டைஙடயமவவடேவ�மஎ�ம �  ்பயறபபயேய.மஉம்ர!ம

ஒெவெை்ிம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமஅவெை்ிம்�ை்ைிபம்பய�ற  வபம

லவயபமஎ�ப�மஉமநேதம்் ிய்ய?'' எ�றம்றதனயபங்.6  

பய்யம:ம4 ் ய�்பம்பெ ய்ம்பமமயஙபம்பதசசயமபவய , ்்யதம �நஙபப்ய்ம

்ஙய�ைம லஙதிவபைறமவவடேவ�ம�ஸலதயங்ம �மங்ைமியேய.7 

1791 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  �ஸலதயஙள�தம

த்�்தரமயனவபங், அேைமங், ல ங்மமபறயம்ப ங்மலஙதி  

அைனவபம �யம்பதசசயமபவத்ததமஒெம"ஸயஉ ' அதல�ம்்யதம �நஙபப்ய்  

(வயப)்ஙய�ைமிபதமஒெம"ஸயஉ' (டைவங்நேமவவடேவ�மங்ைமமியேய)ம

எனமரமளய� ் ய�்பம்பெ ய்ம்பமதை்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மமநஙம்நே  தபணிபத்யபங்.8 இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
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1792 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அேைமங், 

த்�்தரமயனவபங்மலஙதம்ிய தமசதறதிவப , ்ப ிவபமஅைனவபம �ய 

்பதசசயமபவத்ததமஒெம"ஸயஉ' அதல�ம்்யதம �நஙபப்ய்ம

(வயப)்ஙய�ைமிபத ஒெம"ஸயஉ' (டைவங்நேமவவடேவ�மங்ைமியேய)ம

எனம் ய�்பம்பெ ய்  ்பமதை்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

 தபணிபத்யபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

1793 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  த்�்தரமயனவபங், 

அேைமங், ல ங்மமபறயம்ப ங்மஅைனவபம �ய  ்பதசசயமபவத்ததம

ஒெம"ஸயஉ' அதல�ம்்யதம �நஙபமப்ய்ம(வயப)்ஙய�ைமிபத  ஒெம"ஸயஉ' 

(டைவமங்நேமவவடேவ�மங்ைமியேய)மஎனமரமளய�ம்பமதை்ம பப  (ஸத)ம

அவபங்ம தபணிபத்யபங்.மபபறேமமநங்ம(்்யதம �நஙபபட்)  

மணபந்ஙய�ைமிபதமஅைரம"ஸயஉ 'ைவமஅ்பேசமசமமயஙமலநஙதனப.  

1794 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஒெம"ஸயஉ ' ்பதசசயபவதை்்ியமஅதல�மஒெ  

"ஸயஉ' ்்யதம �நஙபப்ய்ம(வயப)்ஙய�ைமைி்ியம் ய�்பம்பெ ய்ம

்பமமயங வவடேயபேமஙட்ைளமிபட்யபங்.  மநங்மஒெம"ஸயஉ' ்்யதம

 �நஙபப்ய்ம்ஙய�ைமநேசமசமமயஙமஇர ்ம"�த '� (அைரம"ஸயஉ') ்்யதம

 �நஙபபட்ம(மணபந)ம்ஙய�ைமைிமலநஙதந்ஙய ்யபங். 9 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.10  

1795 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  �ஸலதயஙள�தம

த்�்தரமயனவபங், அேைமங், ல ங், ்ப ங், சதறதிவபங், ்ப ிவபங்ம

லஙதிமஅைனவபமம �யம்பதசசயமபவத்ததமஒெம"ஸயஉ ' அதல�ம்்யத 

 �நஙபப்ய்ம(வயப)்ஙய�ைமிபதமஒெம"ஸயஉ ' (டைவங்நேமவவடேவ�ம

ங்ைம ியேய)மஎனமரமளய� ்பமதை்மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்  தபணிபத்யபங்.  
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1796 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம் ய�்பம

்பெ ய்ம்பமமயஙமட்்�யமஉணவபலதெ��மஒெம"ஸயஉ ', அதல� ்்யதம

 �நஙபப்ய்ம(வயப)்ஙய�ைமமிபலதெ��மஒெம"ஸயஉ ', அதல�மபயலயை்ந 

ஙடேிபலதெ��மஒெம"ஸயஉ', அதல�மஉலப�்ம்தரயடைசிபலதெ��மஒெம

"ஸயஉ' வவடஙதவ�்்யய.11  

1797 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  எடஙள�ை்்ிம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇெ�்மஙயலத்ததமசதறதிவப , ்ப ிவப, 

த்�்தரமயனவப, அேைமமஎனமஅைனவெநஙயங்யம யடங்மட்்�ய  

உணவபலதெ��மஒெமஸயஉ, அதல�மபயலயை்நமஙடேிபலதெ��மஒெம"ஸயஉ ', 

அதல� ்்யதம �நஙபப்ய்ம(வயப)்ஙய�ைமிபலதமெ��மஒெம"ஸயஉ ', அதல�ம

்பதசசய பவத்தலதெ��மஒெம"ஸயஉ', அதல�மஉலப�்ம்தரயடைசிபலதெ��ம

ஒெம"ஸயஉ' ் ய�்பம்பெ ய்ம்பமமயஙமவவடஙதவ�்்யய.ம�லவபியமபப�ம

அப மதஃபிய� (ரலத)மஅவபங்மஹஹமஅதல�மஉயரயவபபஙயஙமஎடஙள�்யம

வெயவைரிபதமஇவவய்ற  யடங்மவவடஙதவ�்்யய.ம�லவபியம(ரலத)ம

அவபங்ம(எடஙள�்யமவ�்�ய)  ்சயப்பயவத்ம்மை்ம(மதயபப)ம �ம த�றம

மநங்நேமஉைரியபறதனயபங். அவபங்மமநங்நேமலபறதிமஉைரிபதம

"ஷயயம(சத ிய)மபே்திப�ம்்யத   �நஙபபட்ம(மணபந)ம்ஙய�ைமிபதமஇெம

"�த'�ங், ்பதசசயமபவத்த�மஒெ "ஸயஉ'நேம தஙரயன்யேயமஎனம ய�ம

ஙெ�ஙத்ற�'' எ�றமேறதபபபட்யபங். மநங்மஅை்பமபபேத�ந்ஙய ்னப.  

 ய்னயம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மஙயலத்தத)மவவடஙதிை்பம

்பய�்ற  ய�மஉிபபமவய யவைரமவவடஙதந்ஙய ேமெப்ப�.   

1798 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  எடஙள�ை்்ிம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇெ�்மஙயலத்ததமசதறதிவப , ்ப ிவப, 

த்�்தரமயனவப, அேைமமஎனமஅைனவெநஙயங்யம்பதசசய  பவத்தலதெ��ம

ஒெம"ஸயஉ', பயலயை்நமஙடேிபலதெ��மஒெம"ஸயஉ ', ்்யத  �நஙபப்ய்ம

(வயப)்ஙய�ைமிபலதெ��மஒெம"ஸயஉ ' லஙதிமண�றமஇனடஙள�லதெ�� 

் ய�்பம்பெ ய்ம்பமயமவவடஙதவ�்்யய.ம�லவபியம(ரலத)மஅவபங்  

வெயவைரிபதமஇவவய்றமவவடஙதவ�்்யய.மபபறேம�லவபியம(ரலத)ம
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அவபங்ம்்யத  �நஙபபட்ம(மணபந)ம்ஙய�ைமிபலதெ��மஇெம"�த '�, ஒெம

"ஸயஉ' ்பதசசய பவத்தபேம ்யன்யேயமஎ�றமஙெ்தனயபங்.   ய்னயம

(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மஙயலத்தத)மவவடஙதிை்பம்பய�்ற  

வவடஙதநம்ஙய ேெப்ப�.   

1799 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

பயலயை்நஙடே, ்பதசசயமபவய, ்்யதம �நஙபப்ய்ம(வயப)்ஙய�ைம  லஙதிம

ண�றமஇனடஙள�லதெ�்்ம் ய�்பம்பெ ய்ம்பமதை்மவவடஙதவ�்்யய.   

1800 இிய்மபப�மஅப்ததலயலமபப�மஅப சபலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

�லவபியம(ரலத)மஅவபங்ம்்யதம �நஙபமபட்மஅைரம"ஸயஉ ' 

(மணபந)்ஙய�ைமைிமஒெ  ஸயஉம்பதசசயபவத்தபேம ்யநஙதி்பய�ம

அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங் அை்மலட்சபபத்யபங்.ம" ய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மஙயலத்தத  வவடஙதமவ�்ை்பம

்பய�றம்பதசசயபவத்ததமஒெம"ஸயஉ ', அதல�மஉலப�் ்தரயடைசிபதமஒெம

"ஸயஉ', அதல�ம்்யதம �நஙபப்ய்ம(வயப)ம்ஙய�ைமிபதமஒெ  "ஸயஉ', 

அதல�மபயலயமை்நஙடேிபதமஒெம"ஸயஉ 'ைவதம்வபர ்வ்றை்டய 

் ய�்ப்பெ ய்ம்பமமயஙமவவடஙமயட்்� '' எ�றம்றதனயபங். 

 பய்யம:ம5 ்பெ ய்ம்்ய ைஙநேம��்பம்பெ ய்ம்பமதை் 

வவடஙத்மயறமவ��்ள ஙட்ைள.  

1801 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  மநங்ம்பெ ய்ம

்்ய ைஙநேபம்றபப்மவ்பேம��்பம் ய�்பம்பெ ய்  ்பமயம

வவடஙபப்ம்வ ்யமஎனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

ஙட்ைளிபட்யபங்.  1802 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: மநங்ம்பெ ய்ம்்ய ைஙநேபம்றபப்வ்பேம��்பம

் ய�்பம்பெ ய் ்பமயமவவடஙபப்ம்வ ்யமஎனமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங் ஙட்ைளிபட்யபங்.   
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பய்யம:ம6 ஸஙயதமவவடஙமமறபப�மேபறய.  

 

1803 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "்பய�, ்வ்ள�ம

லஙதிவபைறசம்சங த�மைவத�ந்ஙய ்மஅவபறநே ிமங்ைமைி  

(ஸஙயத)ம தைற்வபறயமதமஇெபபவெநே , மறைமம யள�தம ரஙம் ெபபபத  

அவபைறபமப நஙநமஙயயசசத, உ்லயஙபமபயளமயஙமமயபறத, அவெமை்ிம

வபலயப ்றத்த யம் பறதிப யம��ஙத யம�்ம்பய்பப்ய.மஅைவம

ேள�ப�� வப்ய்பய்்தலயயமம  ்யமஅவவய்றம(ப நஙநமஙயய�்ம

பயளமயங)மமயறதவப்ய. இவவயறமஒெம ய்மஅவபம் ேநஙபப்வயப.மஅ(�)்ம

(ஒெம யள�)�மஅள்மஐயப� லிபரயமல ்ஙளயேய.மஇற்திபதமஅேியபஙள�ம

ை்்ிமஇற்ததம �்பப் வவடஙபப்ய.மஅப்பய�ம்யயம்சதலம்வ ேிம

்சபநஙத்த�மபயை்ைி, அதல�  ரஙத்த�மபயை்ைிமஅவபமஙய பயப '' எ�றம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்றதனயபங். அப்பய�ம"அதலயலவப�ம

ன்்ர!மஒட்ஙடஙள��ம தைலமஎ�ன? (அவபறநே ி ங்ைமைிம

 தைற்வபறயவபட்யதமஎ�னம் ்ைன?)'' எ�றம்ஙடஙபபட்�.மஅ்பே  

"ஒட்ஙடஙள��மஉ ைமியளபமஅவபறதலதெ��மஅவபறநே ிமங்ைமைிம

(ஸஙயத)  தைறம்வபறயவபட்யதம-ம் ண �பம்ஙட்யம யள�தமபயதமஙற��ம

டைவங்நே வவடேவ�யமஅவபறநே ிமங்ைமஙள�தமஒ�றயேய-மமறைமம

 யள�தமஅவபமஒெ வபசயலமயனமைம்யனத்ததமனநஙத்ிறதிபப்வயப.மஅ�்ம

ஒட்ஙடஙள�தமபயதேே மற�்மேடேமஉ்ப்மஒ�ற்்மவப்ப்யமதம

எதலயயமவ��மஅவைரநமஙயத ேளய்ஙளயதமமத்தநேய; வயியதமஙேநேய.ம

அவபறததமஙை்சதமஒட்ஙய மத்தத�வபட்சம்ச�ற�யமம  ்யம�்தம

ஒட்ஙயமஅவபம � டவபவப்பப்ய.மஇவவயறமஒெம ய்மஅவபம

் ேநஙபப்வயப.மஅ(�)்ம(ஒெ   யள�)�மஅள்மஐயப�மலிபரயமல ்ம

ஙளயேய.மஇற்திபதமஅேியபஙள�ை்்ி  இற்ததம �்பப்மவவடஙபப்ய.ம

அப்பய�ம்யயம்சதலம்வ ேிம்சபநஙத்த�  பயை்ைி, அதல�ம ரஙத்த�ம

பயை்ைிமஅவபமஙய பயப '' எ�றமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்ம

்றதனயபங். அப்பய�ம"அதலயலவப�மன்்ர!மல் , மய்ஙள��ம தைலம

எ�ன? (அவபறநே ி ங்ைமைிம தைற்வபறயவபட்யதமஎ�னம
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் ்ைன?)'' எ�றம்ஙடஙபபட்�.மஅ்பே  "ல், மய்ஙள��மஉ ைமியளபம

அவபறநே ிமங்ைமைிம(ஸஙயத)   தைற்வபறவபதைலியிப�மமறைமம

 யள�தமஅவபமஒெமவபசயலமயனமைம்யனத்தத  னநஙத்ிறதிபப்வயப.ம்ஙயய்ம

வைள�், ்ஙயய்மஇதலய், ஙய�ங் ஙதவதநஙபபட்மஅவெை்ிமல், மய்ங்ம

ஒ�றவப்யமதமவ��மஅவைரம�டேத  ்்்ய; ஙயலயதமஅவைரமமத்தநேய.ம

அவபறததமஙை்சதபமபபரயணபமஅவைர மத்தத�வபட்சம்ச�ற�யமம  ்யம

�்லததம்ச�றமபபரயணபமஅவபமம �  டவபவப்பப்ய.மஇவவயறமஒெம ய்ம

அவபம் ேநஙபப்வயப.மஅ(�)்ம(ஒெ   யள�)�மஅள்மஐயப�மலிபரயம

ல ்ஙளயேய.மஇற்திபதமஅேியபஙள�ை்்ி  இற்ததம �்பப்மவவடஙபப்ய.ம

அப்பய�ம்யயம்சதலம்வ ேிம்சயபநஙத்த�  பயை்ைி, அதல�ம

 ரஙத்த�மபயை்ைிமஅவபமஙய பயப '' எ�றமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபங்ம்றதனயபங். அப்பய�ம"அதலயலவப�மன்்ர!மே்தைரங்ம( தைலம

எ�ன)?'' எ�றம்ஙடஙப பட்�.மஅ்பேம"ே்தைரமண�றமவைஙியேய.மஅ�ம

ஒெமமன�்ெநேபமபயவச  தைமியேய; மப்றயெமமன�்ெநேம(்பயெளய்யர)பம

பய�மஙயப் அள�நஙந்ேி்யேய; இ�்னயெமமன�்ெநேம

(இைறவன�்மதெ��)ம பபலைனப ்பபறத்ெவ்யேய: ே்தைரமபயவசம

தைமியஙமமயறயமமன�்�மிய்ரன�த , பஙட்நஙயங்ய ்பெைமநஙயங்யம

இஸலயமதிெ்�மபைஙைமமபயரயட்வ்பஙயஙம்யமஅை்மைவத�ப  

பரயம த�வ�்மமன�்�மலவய�.மஅ�மஅவ�நேபமபயவசமதைமியேய.  

ே்தைரம(்பயெளய்யரப)மபய�ஙயப்மஅள�நஙந்ேி்யஙமமயறயமமன�்பம

ிய்ரன�த, அவபமஅை்மஇைறவவதிபதமபி�ப்த�வ்பஙயஙநம

ஙடேைவத்தெ�்யப.மபபறே  அ்�ை்ிமபப் ிப�ம(பரயம பபப�)ம

வபஷித்த ய, (அ்னயதம்யடஙவபி ய  தைமைிமமட்்ம)மஅ்�ம��ஙத�ம

(ம �மனநஙதைவநேய)மவபஷித்த ய  அதலயலவப�மஙட்ைளைி  

( தைற்வபற)மமறநஙய்வபமலவயப.மஇபபேபபட்வெநே  அ�்நமே்தைரம

பய�ஙயப்மஅள�நஙந்ேி்யேய.  ே்தைரம பபலைனபம்பபறத்ரந்ேி்யஙம

மயறயமமன�்பமிய்ரன�த, இஸலயமதிெநஙயஙமஇைறவவதிபதமஅை்பம

பதய்தம்வள�ிபதமஙடேைவத�ப  பரயம த�வ�்வபமலவயப.மஎ�்ம

அளவபபேம"அ�்பமபதய்தம்வள�ிபத ' அதல�ம"அ�்தம்்யட்த்தத ' அ�ம
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்மட்மயமஅ�்மஅளவபபேமஅவெநேம �ைமங்  ஙதை்நேய.மஅ்�ம்ஙடேசம

சயணய, சதற �பமலஙதிவபறத�மஅளவபபேமஅவெநே  �ைமங்மஎ ்பப்ய.ம

அ�ம்�ம � ்மஙிபபறதைனதம� ேத�ந்ஙய ்மா ெ  �ைறமே்தத�ம

(அதல�மஒ�றதர ்ம்ம்ஙைளநமங்��)ம்ச�றயத , அ்�மபய்ச தவ்ங், 

்ஙடேசமசயணடங்மஅளவபபேம �ைமஙைளமஅவெநேமஇைறவ�  

எ ்யமலதெபப்ததைல.மஅ்�மஉ ைமியளரயனமஅ�்மமன�்பமஅை்ம

ாடேந்ஙய ்மாப லபைறநமங்��ம்சத ய்பய�, அ்தலதெ��மஅ�ம

் ண�பமேேத்யத  அ்பேதம் ண�பம்ஙட்யமஎ ணயமஅவெநேம

இதலயமலதெ�்ய யமஅ� ேேத்ம் ண� �மஅளவபபேமஅவெநேம

அதலயலம �ைமஙைளமஎ ்யமத  இெபப்ததைல'' எ�றமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.  அப்பய�ம"அதலயலவப�மன்்ர , 

ங ை்ஙள��ம தைலமஎ�ன?'' எ�றம்ஙடஙபபட்�. அ்பேமஅவபங், 

ங ை்ங்மேறதத�மஎ�்நமஙட்ைளடயமஎனநே  அெளப்பறவபதைல; "எவபம

அ வள்ம �ைமம்சய்தெ�்ய்ரயமஅவபமஅ்(�   பபல)ைனநம

ங ்்ஙய்வயப.ம்ம ய, எவபமஅ வள்ம �்ைமம் �்தெ�ம்ய்ரய  அவெயம

அ்(பஙயனம் ்)ைன(ைி)நமங ்்ஙய்வயப ' எ�யம்ன�த�வயமவயய�்  

ஒெடஙதைண�்மஇ�்ம(99:7,8) வசனடஙைளதம்வபர'' எ�றம்சய�னயபங்.12 

 1804 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபப பயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  லிப�யமஅ்தத, 

"ஒட்ஙடஙள��மஉ மைமியளபமஅவபறநே ிமங்ைமைிம(ஸஙயத)  

 தைற்வபறயவபட்யத'' எ�றமஇ்ய்பபமற்ள�.ம"அவபறதலதெ�� 

அவபறநே ிமங்ைமைி' எ�றமஇ்ய்பறவபவைல. ்ம ய, இ�்ம

அறதவபபபபதம"அ�்மஒட்மஙடஙள��மபயதேேமமற�்மேடேங்்்  வப்ம

ப்யமதமஎதலயயமவ��மஅவைரநமஙயதமேளய்ஙளயதமமத்தநேய '' எ�ய 

ேறதப்மஇ்யம்பபற்ள�.ம"அவெை்ிமஇெமவபலயபம்றடஙள� யம

் பறதிப ய ��ஙத யம�்ம்பய்பப்ய '' என்யமஇ்ய்பபற்ள�. 

 1805 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  (்பய�, ்வ்ள�ம

்பய�ற)மஙெ�லசம்சதவடஙைளசம்சங த�ைவத்தெநேய  ஒெவபம
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அவபறநே ிமஸஙயதை்ம தைற்வபறவபதைலியிப� , மறைமம யள�தம

அவபைற  ரஙம் ெபபபதமஇட், உெநஙத, உ்லயஙபமபயளடஙளயஙமமயபறத , 

அவெை்ிமவபலயப ்றடஙள� ய, ் பறதிப யம�்ம்பய்பப்ய.மஇற்திபதம

அதலயலம்� அேியபஙள�ை்்ிமஒெம யள�தம-அ(�)்ம(ஒெம யள�)�மஅள்ம

ஐயப�மலிபரய ல ்ஙளயேய-ம �்பபபள�பபய�.மபபறேமஅவபம்யயம்சதலம

்வ ேி ்சபநஙத்த�மபயை்ைி, அதல�ம ரஙத்த�மபயை்ைிநமஙய பயப.  

ஒட்ஙடஙள��மஉ ைமியளபமஅவபறநே ிமஸஙயதை்ம

 தைற்வபறவபதைலியிப�, (மறைமம யள�த)மஅவபமஒெமவபசயலமயனம

ைம்யனத்ததமனநஙத்ிறதிபப்வயப.  அவ்வயட்ஙடங்ம��ம

பபெ�்ை்வப்மமதங்யம்ஙய த்ைவியஙமமயறத , அவபம � டறதநம

ே்தத்்ய்ய.மஅவ்வயட்ஙடமஙள�தமஙை்சதமஒட்ஙயமஅவைர  

மத்தத�வபட்சம்ச�ற�யமம  ்யம�்தமஒட்ஙயமஅவபம �  

டவபவப்பப்ய.மஇற்திபதமஅதலயலம்�மஅேியபஙள�ை்்ிமஒெம யள�தம-

அ(�)் (ஒெம யள�)�மஅள்மஐயப�மலிபரயமல ்மஙளயேய-ம �்பபபள�பபய�.ம

பபறே அவபம்யயம்சதலம்வ ேிம்சபநஙத்த�மபயை்ைி , அதல�ம

 ரஙத்த�மபயை்ைிந ஙய பயப. ல்ஙள��மஉ ைமியளபமஅவபறநே ிம

ஸஙயதை்ம தைற்வபறவபதைலியிப�ம(மறைம   யள�த)மஅவபமஒெம

வபசயலமயனமைம்யனத்ததமனநஙத்ிறதிபப்வயப.மஅ�்மல்ங்  

��பபெ�்ை்வப்மமதங்யம்ஙய தம்ைவியஙமமயறத , அவபம �மடறத, 

ேளய்ஙளயத அவைரமமத்தநேய; ்ஙயய்ஙளயதமஅவைரம�ட்ய.மஅவபறததம

்ஙயய்ங்மவைள�் ைவடயமஇெநஙய�; ்ஙயய்ஙளபறைவடயமஇெநஙய�.ம

அவபறததமஇற்தமல்மஅவைரத ்யநஙதவபட்சம்ச�ற�யமம  ்யம

�்லயவ�மல்மஅவபம �மடவபவப்பப்ய.  இற்திபதமஅதலயலம்�ம

அேியபஙள�ை்்ிமஒெம யள�தம-அ(�)்ம(ஒெம யள�)�  அள்ம �டங்ம

எ ணபநமஙணநஙத்யம யடஙள�தமஐயப�மலிபரயமல ்ஙளயேய-  

�்பபபள�பபய�.மபபறேமஅவபம்சதலம்வ ேிம்சபநஙத்த�மபயை்ைி , 

அதல�  ரஙத்த�மபயை்ைிநமஙய பயப  -இ�்மஹ �்ஸத�ம

அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமதைஹதமபப�மஅப ஸயலதலம(ரல)  அவபங்ம

்றஙதறயபங்:ம(இ�்மஹ �்ைஸமஎனநேமஅறதவபத்மஎ�ம்�ை்  அ�ஸயலதல-
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ரல)மஅவபங்மமயடை்பமபபறதநமேறதபபபட்யபஙளய , இதைலைிô எ�றம

எனநேதம்் ிவபதைல.- அப்பய�மமநங்ம"ே்தைரங்ம( தைலமஎ�ன)ம

அதலயலவப�மன்்ர?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், "ே்தைரஙள�� பப் ஙள�தமமறைமம ய்வைரம �ைமங்ம

பபைணநஙபபட்்ளன.மே்தைரமண�ற  வைஙியேய: அ�மஒெமமன�்ெநே 

(இைறவன�்மதெ��)ம பபலைனபம்பபறத்ெவ்யேய ; மப்றயெ மன�்ெநேம

(்பயெளய்யரப)மபய�ஙயப்மஅள�நஙந்ேி்யேய.  இ�்னயெமமன�்ெநேபம

பயவசமதைமியேய. ே்தைரம பபலைனபம்பபறதம்ரந்ேி்யஙமமயறயம

மன�்பமிய்ரன�த, இைறவவதிபதமபி�மப்த�வ்பஙயஙம��்னபபய்யஙம

அை்மைவத்தெபபவபமலவயப.  அ்�மவிபபறநே்மஎ�்தம �்வணயம

்ச�றய யமஅ்பஙயஙமஅவெநேமஅதலயல   �ைமைிமஎ ்யமதம

இெபப்ததைல.மஅை்மஅவபமஒெமபதய்தம்வள�ிபத  ்மிவபட்யத, அ�ம

எ�்மஒ�ைறதம்த�றய யமஅ்பஙயஙமஅதலயலமஅவெநேமஒெ   �ைமைிம

எ ்யமலதெபப்ததைல.மாபமலபறதலதெ��மஅ்பேமஅவபம �ப  ்ஙடேனயத, 

அ்�மவிபபறத�்ம்சத யமஒவ்வயெம�ள�ம �ெநஙயங்ய  அவெநேமஒெம

 �ைமமஙதை்நேய.ம(அ்�மசதற �ப, சயணயமலஙதிவபறநஙயஙந்்  அவெநேம

 �ைமமங்மஎ ்பப்யமஎ�றயமேறதபபபட்யபங்.)மஅ�மா ெ  �ைறம

ே்தத�ம(அதல�மஒ�றதர ்ம்ம்ஙைளநமங்��)ம்ச�றயத , அ� 

எ்த�ைவநேயமஒவ்வயபமஎட்நேயமஅவெநேமஒெம �ைமமஉ ்.  

ே்தைரம(்பயெளய்யரப)மபய�ஙயப்மஅள�நஙந்ேி்யஙமமயறயமமன�்பம

ிய்ரன�த, அை்மஅ�்ஸ்தபஙயங்யமஅலடஙயரத்தபஙயமங்யம

ைவத்தெபபவபமலவயப. லிப�ய, இ�பத்த யம��பத்த யம(அ்னயதம

்யடஙமஇி யமதைமைிமமட்்ம  தமத�வ்த ய, அ்�மபசதைிதம

்ணபபப்த ய) அ்�ம��ேமமபறய விபபறத�மஉ ைமைிமஅவபமமறநஙயம

்வபமலவயப. ே்தைரமபயவசமதைமியஙமமயறயமமன�்�மிய்ரன�த , ஙபவய, 

்செநே, அஙயபயவய, மநஙள�்யமஙயடேந்ஙய்ளதமலஙதிம(ேறஙதி)ம

் யநஙடங்நஙயஙமஅை்  ைவத்தெநேயமமன�்�மலவய�.மஅவ�ந்ஙமஅ�ம

பயவசமதைமியேய'' எ�ற ்றதனயபங். மநங், "அதலயலவப�மன்்ர, 

ங ை்ிப�ம தைலமஎ�ன?'' எ�றம்ஙட்யபங். அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம
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(ஸத)மஅவபங்ம"ங ை்ங்மேறதத�மஎ�்ந  ஙட்ைளைிடயமஅதலயலம

எனநேமஅெளவபதைல; "எவபமஅ வள்ம �ைம ்சய்தெ�்ய்ரயமஅவபம

அ்(�ம பபல)ைனநமங ்்ஙய்வயப.ம்ம ய , எவபமஅ வள் �்ைமம

் �்தெ�்ய்ரயமஅவெயமஅ்(பஙயனம் ்)மைன(ைி)நமங ்்ஙய்வயப ' 

எ�யம்ன�த�வயமவயய�்மஒெடஙதைண�்மஇ�்ம(99:7,8) வசனடஙைளதம

்வபர'' எ�றம்சய�னயபங். இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம"்ஙயய்ங்ம

வைள�்ைவ' (அநஸய)மஎ�ப்பேமப்தலயஙம"ஙய�  ஙதவதநஙபபட்ைவ' (அ்பய)ம

எ�றமஇ்ய்பபற்ள�. ்ம யம"அவெை்ிமவபலயபம்றடஙள� யம

��ஙத யம�்ம்பய்பப்ய ' எ�ற இ்யம்பபற்ள�.ம"அவெை்ிம

் பறதிப ய' எ�யமேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல. - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மஇ�்னயபமஅறதவபப  பயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, "ஒெமமன�்பம்யமஒட்ஙடஙள�தம

"இைறவ�நே ிமஉ ைமைி' அதல� "்பமதை்'  தற்வபறயவபேத'' எனம

ஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.  

1806 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒட்ஙடஙள��ம

உ ைமியளபமஅவபறநமே ிமங்ைமஙைளசம்சயியமதமஇெ�்யத , மறைமம

 யள�தமஅைவ, ��்மஒெ்பய�யமஇெ�்தரய்மஅளவபபேநம்ஙய த்  

 தைலிபதமவெய.மஅவபறநஙயஙமஅவபமவபசயலமயனமஒெமைம்யனத்தத  

உடஙயெவயப. அ�்மஒட்மஙடங் ே்தத்்யேமவ��ம்யமஙயதஙளயதமஅவைரம

மத்தநேய. மய்ஙள��மஉ ைமியளபமஅவபறநே ிமங்ைமஙைளசம

்சயியமதமஇெ�்யத, மறைம  யள�தமஅைவமடப்ஙன்வமஇெ�்ை்வப்பம

்பெத்ம தைலிபதமஅவ ்யமவெய.மஅவப  றநஙயஙமஅவபமவபசயலமயனமஒெம

ைம்யனத்தத உடஙயெவயப.மஅ�்மமய்ங்மவ��  அவைரநம்ஙயய்ஙளயதம

�ட்ய; ஙயதஙளயதமமத்தநேய.மஅவவய்றமல்ஙள��  உ ைமியளபம

அவபறநே ிமங்ைமைிசம்சயியமலதெ�்யத , அைவம��் 
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இெ�்ை்வப்பம்ப ிைவியஙமமறைமம யள�தமவெய.மஅவபறநஙயஙமஅவபம

வபசயலமயன ்்யெமைம்யனத்ததமஅமபவயப.மஅைவம்யம்ஙயய்ஙளயதம

அவைரம�ட்ய; ஙயத ேளய்ஙளயதமமத்தநேய.மஅ�்மல்ஙள�தம

்ஙயயபபறைவ்ியம்ஙயய்ம�றத�்ைவ்ிய  இெநஙய�. (்பய�, ்வ்ள�ம

்பய�ற)மஙெ�லசம்சதவடஙைளமஉை்ிவபமஅவபறநஙயனமங்ைமஙைளச  

்சயியமலதெ�்யத, அவெை்ிம்சதவடங்மமறைமம யள�தம்ஙயேிம

 ிதை்ிம்ப ி பயயபயஙமமயறத, ்ன�மவயைிதம்தற�்ம தைலிபதமஅவைரபம

பப�்்ய்ெய.மஅவ ்ய  அ�மவ�்�யமஅவபமஅடஙதெ��ம்வெ ்்ய்வயப.ம

அப்பய�ம" �ம்சமதத�ைவத் உன�மஙெ�லதை்ம �்ிமஎ்த�நம்ஙய்.மஅ�ம

எனநேம்வ ்யய'' எ�றமஅ� அவைரமஅைவத�நம்றய.மஅ்ன�்மதெ��ம

்யமயதம்பபம�ேிய�மஎ�றமஅவப  அறதடயம்பய�, ்ம�மைஙைிமஅ்�ம

வயயநே்மறைவபபயப.மஅ�மஅவர�மைஙைி  ஒட்ஙய ஙேபபை்பம்பய�றம

ஙேநேய. இை்மஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலமஅதமஅ�சய ம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஅ்ஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம

்றஙத�றயபங்: இ�்மஹ �்ைஸமஉைபதமபப�மஉைமபம(ரல)ம

அவபஙள�்மதெ��ம ய�ம்சவபடப்ற�.  பபறேமஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)ம

அவபஙள�்யமஇை்பமபபறதநம்ஙட்்பய� , அவபங்யமஉைபதமபப�மஉைமபம

(ரல)மஅவபங்ம்றதிமை்பம்பய�்ற  அறதவபத்யபங். உைபதமபப�மஉைமபம

(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"ஒெமமன�்பம"அதலயலவப�  ன்்ர!ம

ஒட்ஙடங்நே ிமங்ைமமஎ�ன?' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஅதலயலவப�  

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"் ண�பம்ஙட்யம யள�தமஅவபறததமபயதமஙற��  

டைவங்நேமவவடேவ�ய, அவபறத�மவயள�ைிமஇரவலயஙமவவடேவ�ய, 

்பயலத ஒட்ஙடஙைளமஇரவதம்ெவ�ய, அ(்�மபயத, உ்ரயமயம

லஙதி)வபைறப பி�ப்த்தந்ஙய்்மயறமஅவபைறமஅ�பள�பபயஙமவவடேம

வ�ய, அதலயலவப� பயை்ிபதமஅவபறத�மம �மதைமஙைளமடபறவ�யம

லேய' எ�றம்றதனயபமங்'' என இ்ய்பபற்ள�. இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 1807 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங், "ஒட்ஙய, மய், ல்மலஙதிமஙயத ை்ஙள��மஉ ைமியளப  
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அவபறநமே ிமங்ைமைிம தைற்வபறயவபட்யதமமறைமம யள�தமஅவபம

ஒெமவபசயலமயன ைம்யனத்ததமஉடஙயரைவநஙபப்வயப.மஅப்பய�மஙயதம

ேளய்ங்மஉை்ிைவம்ய ஙயதேளய்ஙளயதமஅவைரமமத்தநேய; 

்ஙயய்ை்ிைவம்ம�ம்ஙயயபயதமஅவைர  �டேதம்்்ய.மஅ�ைறிம

்தனயமஅவபறநமஙதை்்ிம்ஙயய்ஙளபறைவடய  இெநஙய�; ்ஙயய்ங்ம

�றத�்ைவடயமஇரய�'' எ�றம்றதனயபங்.ம யடங், "அதலயலவப�மன்்ர!ம

அவபறநே ிமங்ைமங்மஎ�ன?'' எ�றம்ஙட்்யய.மஅ்பே அவபங், 

"்பயலதமஒட்ஙடஙைளமஇரவலயஙமவவடேவ�ய, அவபறத�மவயள�ைிம

இரவலயஙந ்ஙய்பமப�ய, அவபறதலதெ��மபயதமஙற��்ஙய்வ்பே(யம

உ்ரயமதை் எ்த�ந்ஙய்வ்பேய)மஅனபள�பமபயஙமவவடேவ�ய , ் ண�பம

்ஙட்யம யள�த அவபறதலதெ��மபயதமஙற��மடைவங்நேமஅள�பமப�ய, 

அதலயலவப�மபயை்ிபத  அவபறத�மம �மதைமஙைளமடபறவ�யமலேய'' 

எ�றம்றதனயபங். ்ம ய, "(்பய�, ்வ்ள�, பணயமஉ்ள�ட்)ம்சதவடஙைளம

உை்ிவபமஅவபமறநே ி ஸஙயதை்ம தைற்வபறயவபட்யத, மறைமம

 யள�தமஅைவம்ஙயேிம ிதை்ிமபயயபயங  மயறதம்யமவைரமஎடேம

்ச�றய யமவப்யமதமபப�்்ய்ெய.மஅப்பய�ம"இ�்ய�ம �  ஙெமதத்னயம

்சய�ம(்சபத�)மவ�்மஉன�ம்சதவய'' எ�றம்றபப்ய.மஅவப அ்ன�்ம

மதெ��ம்வெ ்்ய்வயப.மஅ்ன�்மதெ��ம்யமயதம்பபம�ேிய�  எ�றம

அவபமஙய யம்பய�, ்ம�மஙரதை்மஅவபமஅ்�மவயயநமே்மைவபபயப.  

ஒட்ஙயமஙேபபை்பம்பய�ற  அ�மஅவர�மஙரதை்நமஙேநஙமலரயபபநேய.  

பய்யம:ம7 ஸஙயதமவ�லதபபவபஙள�்யம்பயெத்மமயஙம ்��்ஙய்ளத.   

1808 ஜதபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமசதலமஙதரயமவயசதங்மவ�� , "எடஙள�்ய ஸஙயதம

வ�லதநஙமவெபவபஙள�தமசதலபமஎடஙள�்யமவரய்மம றத   ்��்ஙய்ஙதறயபங்'' 

எ�றம்றதனப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், "உடஙள�்யம

ஸஙயதமவ�லதநஙமவெபவபஙைளம(அவபஙள�மங்ைமைிசம்சயி  

ஒத�ைவத�)ம்தெப்திை்ிசம்சயடடங் '' எ�றம(மநஙள�்ய)ம்றதனயபங்.  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇவவயறம்றதிை்ம ய�ம

்ஙட்��்த, எ�ன�்யமஸஙயதமவ�லதநஙமவ�்மஎவெயமஎ�ைனநமேறதத�ம
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்தெப்தம்ஙய்ளயமத ்தெயபபச்ச�ற்ததைல. - ஜதபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநேயம்மபங ்மஹ �்ஸ  ்ம யமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.   

பய்யம:ம8 ஸஙயதமவவடஙய்வெநேநமஙதை்நேயமங்ைமியனம் ்ைன.  

 

1809 அ�்பம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங்ம(இைறிபதலய)ம

ஙஅபயவப�ம தவலததமஅமப�்தெ�்்பய�  அவபஙள�்யம ய�ம்பயயச்சப�்்�.ம

எ�ைனமஅவபங்மங ்�யம"ஙஅபயவப�  அ்தப்தம �மலைணமியங!மஅவபங்ம

  ்வயள�ங்'' எ�றம்றதமனயபங்.ம ய�  ்ச�றம(அவபங்மஅெஙதத)ம

அமப�்்�.மஎ�னயதமஇெப்ந்ஙய்ளம�ேிய்்யத  உ்்னமஎ ��, "எ�ம

்�ை்டயமஎ�ம்யடயம்டங்நேமஅபபபணமயஙட்ய!  அவபங்மியப, 

அதலயலவப�மன்்ர?'' எ�றம்ஙட்்�.ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "அவபங்ம

அ்தஙமயனம்சதவயமபை்த்வபமங்.மலனயத , ( தவவதிபதம்சதவதை் 

 �்)மசதலைரதம்வபர'' எ�றம்றதிபேமஇவவயறமஇவவயறமஇவவயறமஎ�றம

(்ய ��மபநஙய, பப�மபநஙய, வலபமபநஙய, இ்பமபநஙய)மைசைஙம்சய� 

( தவவதங்மபலமஉ்ளனமஎ�பை்சமதடேநஙயடே)வபட் , "லனயத, அவபங் 

மதஙநமேைறவயனவபங்ள.மஒெவெநேமஒட்ங்மயமமய்்யமல்்யமஇெ��ம

அவபமறநஙயன ஸஙயதை்மஅவபம தைற்வபறமவபதைலியிப� , மறைமம

 யள�தமஅைவமடப்ஙன்வ இெ�்ை்வப்பம்ப ினவயங்யம

்ஙய த்ைவியங்யமவ��மஅவைரநம்ஙயய்ஙளயத  �ட்ய; ஙயதம

ேளய்ஙளயதமமத்தநேய.மஅவைரமஇற்தபமபபரயணப  மத்தத�வபட்சம்ச�ற�யம

ம  ்யம�்தமபபரயணபமஅவைரமமத்தநஙமவெய.  இ� தைலமமநஙள�ை்்ிம

இற்ததம �்பப்மவவடஙபப்யவைரம �ேநேய '' எ�ற ்றதனயபங்.13 - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமஅ�்பம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்ப  

வவதியஙம்யமவ��்ள�. அ்ததம" பபம(ஸத) அவபங்ம(இைறிபதலய)ம

ஙஅபயவப�ம தவலதத அமப�்தெ�்்பய�மஅவபமஙள�்யம ய�ம

்பயயச்சப�்்�'' எ�றம்்ய்டஙத, ்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம

்பய�்றமஇ்ய்பபற்ள�. லிப�யமஅ்தத, "என�மஉிபபமஎவ�ம
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ைஙிப ்ள்்யமஅவ�ம �மசத்திமயங!மஒெ  மன�்பமஒட்ஙதை்்ியம

மயடை்்ியமலடை்்ியமஅவபறநே ிமஸஙயதை்மவவடஙய்   தைலிபதம

வபட்மவபட்மஇற��வப்வயரயிப� '' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�.  

1810  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உஹஹதமமைலமஅளவபபேமஎ�ன�்யம

்டஙயமஇெ��, அ்தலதெ��மஒ்ர்ியெம்பயபஙயத  எ�ன�்யம(எிசத)ம

இெ�்ய யம(அை்மமநங்ம ல�நஙயஙசம்சலவப்யமத)மண�ற  

இர்ங்்்மஙவத��்சதவ�மஎனநேமமஙதழசசதிள�நஙய� ; ங்ைனம

அை்பப்பஙயங  ய�மஎ்த�மைவநேயம்பயபஙயைசதம்வபர.  இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.14 - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அ�ஹஹைரரயமரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. 

 பய்யம:ம9 ்பமயம்சயடமயறமவ��்ளமலபவமணட்த.   

1811 அ�்பம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ய�மஇர்ம் ரத்ததம பபம(ஸத)ம

அவபமங்்�மம �்னயவப�ம(பயைறங்ம தைற�்)  "ஹபரய'பமபே்திபதம

(எ்த லதெ�்)மஉஹஹதமமைலைிபமபயபத்வய்ற   ்��்ச�றம

்ஙய ேெ�்்�.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"அ�்ப்ர!' எ�றமஎ�ைனமஅைவத்யபங்.ம ய�ம"இ்்ய!மஙயத்தெநஙத்ற� ; 

்றடங்மஅதலயலவப�மன்்ர! '' எ�்ற�.ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம"இ�்ம

உஹஹத மைலமஅளவபபேமஎ�ன�்யம்டஙயமஇெ�� , அ்தலதெ��மஒ்ர்ியெம

்பயபஙயத எ�ன�்யம(எிசத)மஇெ�்ய யமஅை்மஅதலயலவப�ம

அேியபஙள�ை்்ிமஇபபே  இபபேமஇபபே்ிதலயயம்சலவப்யமதமண�றம

இர்ங்்்மஙவத��்சதவை்ம ய� வபெயபவபதைல.மங்ைனம

அை்பப்பஙயஙம ய�மஎ்த�ைவநேயம்பயபஙயைசதம்வபர '' எ�றம்றத, வய ம

இைறபபை்பம்பய�றம்ம�ம��மபநங�யமவலபமபநங�யமஇ்ப  பநங�யம

ைசைஙம்சய்யபங். பபறேம(சதறத�மனரய)ம யடங்ம ்�்்யய.மஅப்பய�ம பபம

(ஸத)மஅவபங் "அ�்ப்ர!' எ�றம(ம  ்ய)மஅைவத்யபங்.ம ய�ம"இ்்ய!ம

ஙயத்தெநஙத்ற�; ்றடங்மஅதலயலவப�மன்்ர! '' எ�்ற�.ம பபமஸத)ம

அவபங்ம"(இயைமிபத ்சதவய)மஅ்தஙயமஉ்ளவபங்ளமமறைமம யள�தம
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( பபல�)மேைற�்வபங்மலவப'' எ�றம்றதவபட், ��்ம்சய்ை்பம

்பய�்றம்சய�, "இபபேமஇபபேமஇபபே  ( தவவதிபத)ம்சல்ம்சய்வபங்ம

்வபர'' எ�றம்றதனயபங். பபறேம(இ��யமசதறத�மனரய)ம யடங்ம்ச�ற�யம

 பபம(ஸத)மஅவபங் எ�ன�்யம"அ�்ப!ம ய�மவெயவைரமஇட்ங்ிம

இெடங்!'' எ�றம்றதவபட் (இெ்நே்ம ்��)மஎ�ைனவபட்யம

மைற��வபட்யபங்.மஅப்பய�மட்்ய  மபமமயனமஉரத்மசப்யமஒ�ைறம ய�ம

்ஙட்ம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்நேமட்்யமடபபட்வபட்�ம

்பய ய' எ�றம்றதந்ஙய ், அவபஙைளப பப�்்ய்ரமஎ ணப்ன�.மபபறேம

எ�ன�்யம பபம(ஸத)மஅவபங்ம" ய�மவெயவைர  இட்ங்ிமஇெடங்' எ�றம

்சய�ன�மஎ�ம தைன்நேமவ�்�.மல்லயத , அவபங் எ�ன�்யம

வெயவைரமஅவபஙைளமஎ்தபபயபதம�நமஙயத்தெ�்்�.மஅவபங்  வ�்�யம

 ய�ம்ஙட்மசப்தை்பமபபறதமஅவபஙள�்யமஎ்த�சம்சய�்ன�.  அப்பய�ம

 பபம(ஸத)மஅவபங்ம"அ�ம(வயனவப)மஜதபதத்யய.மஅவபமஎ�ன�்ய  வ��ம

"உடங்மச�்யித்ய தமியபம(டஙமஇைறவனயய)மஅதலயல்நேமஎை்டய  

இைணைவநஙயமதம(வயழ��)மஇற��வப்ஙதறய்ரயமஅவபம்சயபநஙயம

்சதவயப'' எ�றயப.ம ய�ம(ஜதபதலத்ய)ம"அவபமவபபசயரயம் �்ய யம

்தெேனய மய (்சயபநஙயம்ேவயப)?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅவபம"(லய)மவபபசயரய  

் �்ய யம்தெேனய யமச ்ிம(இற்திபதமஅவபம்சயபநஙயம்சதவயப) '' 

எ�றமப்தலள�த்யபமஎனம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

 ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 1812 அ�்பம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ய�மாபமஇர்ம் ரத்ததம

்வள�ிபதம்றபபட்சம்ச�ற்பய�மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்ன�ியஙம ்��ம்ச�ற்ஙய ேெ�்யபங் ; அவபங்்� எ�்மமன�்ெயம

இெநஙமவபதைல.மஅவபங்ம்ய�்�மியெயமவெவை்  வபெயபவபதைலம

எ�றம ய�மஎ ணபநம்ஙய ்்�.ம தலயம்வள�சசயமப்ய்மஇ்த்தத   ய�ம

(அவபங்நேபமபப�னயத)ம ்நஙலய்ன�.மஅவபங்ம்தெயபபமஎ�ைனப  

பயபத�வபட், "ியபமஇ�?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம"( ய�)மஅ�்ப , அதலயல 

எ�ைனதம்டங்நேமஅபபபணமயநஙட்ய '' எ�றமப்தலள�த்்�.மஅவபங்ம

"அ� ்ப்ர, இட்ஙமவயெடங்'' எ�றமஅைவத்யபங்.ம ய�மஅவபங்்�ம
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சதறத� ் ரயம ்�்்�.மஅப்பய�மஅவபங் , "(இயைமிபதம்சதவய)மஅ்தஙயம

உ்ளவபங்ள மறைமம யள�தம( பபல�)மேைற�்வபமலவப.மஅதலயலம்�்ம

 தலை்ம(்சதவதை்) அ்ள�தம்ம� வலபமபநங�யமஇ்பமபநங�ய  ��ம

பநங�யமபப�மபநங�ய வய மஇைறத�,  �ைமம் �்வைரதம்வபர'' எ�றம

்றதனயபங்.மபபறேமஇ��ய சதறத�ம் ரயம ய�மஅவபங்்�ம ்�்்�.ம

அப்பய�மஅவபங்ம"இ�்மஇ்த  ்த்ல்ிமஅமப�்தெடங் '' எ�றம

்றதனயபங்.மபயைறங்ம�ழ�்மஒெம்வட்  ்வள�ிபதம" ய�ம்தெயபபம

வெயவைரிபதமஇ�்மஇ்த்தம்ல்ிமஅமப�்தெடங் '' எ�றம்றதமஎ�ைனம

உடஙயரைவத்யபங்.மபப�னபம(பயைறங்ம தைற�்மஅ�்)  "ஹபரய'பமபே்திபதம

 ்��ம்ச�றயபங்.மஅவபஙைளம ய�மபயபநஙம�ேிய்  இ்த்தபேசம்ச�றம

 � ்ம் ரயமஇெ��வபட், எ�ைனம் யநஙதமவ�்யபங்.  அப்பய�ம"அவ�ம

்தெேனய யமவபபசயரயம் �்ய யமச ்ி! '' எ�ற ்றதந்ஙய ேெ�ம்ை்ம

 ய�ம்சவபடப்ற�.மஅவபங்ம(எ�மஅெஙதத)மவ�்�ய  எ�னயதம

்பயறைமட்�மஇெநஙம�ேியமத , "அதலயலவப�மன்்ர!மஅதலயல  

எ�ைனதம்டங்நேமஅபபபணமமயநஙட்ய!ம"ஹபரய 'பமபே்திபதம்யடங் 

ியெ்�ம்பசதந்ஙய ேெ� �்பங்? ியெயம்டங்நேமஎ�்மப்த யம

அள�பபை்  ய�ம்சவபடறவபதைல்ி?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம"அவப்யயம

(வயனவப) ஜதபதத.மஅவபமஹபரயபமபே்திபதமஎ�ன�்யமவ��ம"ியபம

அதலயலவபபே எை்டயமஇைணைவநஙயமதமஇற��வப்மஙதறய்ரயமஅவபம

்சயபநஙத்ததமறைவவயபமஎ�ய   ப்சய்தைிமஉடங்மச�்யித்ய ்யம

்றதமவப்டங்'' எ�றயப.மஉ்்னம ய� "ஜதபத்ல!மஅவபம்தெேனய யம

வபபசயரயம் �்ய மய?'' எ�றம்ஙட்்�. அ்பேமஅவப, "லய' எ�றம

ப்தலள�த்யப.ம ய�ம"அவபம்தெேனய யமவபபசயரய  ் �்யம மய?'' எ�ற 

(ம  ்ய)ம்ஙட்்�.மஅவபம"லய ' எ�றயப.ம ய� "அவபம்தெேனய யம

வபபசயரயம் �்ய மய?'' எ�ற (ம  ்ய)ம்ஙட்்�. அவபம"லய; அவபமம�ம

அெ�்தனய யமச ்ி!'' எ�றம்றதனயபமஎ�றயபங்.   

பய்யம:ம10 ்சதவதை்நமேவபத�மைவத(�ந்ஙய ்மஅ்பஙயனமங்ைமைிம

 தைற்வபறய)ம்்யப ேறதத�மவ��்ளமங ்னய.  
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1813 அலனஃபமபப�மைஙஸம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மம �்னயவபபேசம

்ச�்ற�.மஅடேமாபமஅைவிபதமபட்ஙப்ற�.மஅ�்மஅைவிபத  ேைறஷதப 

பபர�ஙபங்யமஇெ�்னப.மஅப்பய�மமதங்யம்சயர்சயரபபயனமலை்டய  

�ரட்த்னமயனம்்யபற�யம�ங�யம்ஙய ்மஒெமமன�்பம(அடே)மவ��ம

அவபங் ��ம த�ற, "(ஸஙயதமவவடஙயமத)ம்சதவதை்நம

ேவபத�ைவத்தெப்பயெநே " ப்சய்த' ்றங:ம ரஙம் ெபபபதம�்யநஙபபட்ம

ஒெமஙதமஅவெநேமஉ ். அ�்நமஙதமஅவபஙள�தமஒெவர�மமயப்நம

ஙயயபப�ம்மதமைவநஙபப்ய.மஉ்்ன  அ�மஅவர�ம்்யள��ம்மபபே்தம

எ யபப�மவவதியஙம்வள�்ிறய.மபபறேமஅ�்நமஙத  அவர�ம்்யள��ம

்மபபே்திபதமைவநஙபமப்ய.மஉ்்னமஅ�மமயப்நமஙயயபப�  வவதியஙம

ா்ெவபம்வள�்ிறய'' எ�றம்றதனயப. (இை்நம்ஙட்்்�)மமநங்ம

்டங்ம்ைலஙைளதம்யழத்தந்ஙய ்னப.மஅவபமஙள�த  ஒெவப்்ம

அவெநேமஎ�்பமப்த யமஅள�த்ை்ம ய�மபயபநஙவபதைல.  பபறேமஅ�்ம

மன�்பம்தெயபபச்ச�றயப.மஅவைரபமபப�்்ய்ப��ம ய�  ்ச�்ற�.மஅவபம

ஒெமன நேமஅெஙததம்பயயமஉடமஙயப�்யப.மஅப்பய�  அவ ்யம ய�, 

"்யடங்ம்றதிை்நம்ஙட்மஇயமநங்ம்வறபபை்�்மை்்ிம ய�  

ங ்்�'' எ�்ற�.மஅ்பேமஅவப, "இவபங் வபவரமபறமமநங்.மஎ�மஉபற 

்்யவபமஅ்தஙயசதயம(�ஹயமத-ஸத)மஅவபங்ம(ஒெம�ைற)மஎ�ைனம

அைவத்யபங்.  ய�மஅவபஙள�மஅைவபபபபேபமப்தலள�த்்�.மஅப்பய�ம

அவபங்ம"உஹஹதமமைலைி  �பமபயபநஙதமற�ரய?' எ�றம்ஙட்யபங்.ம்ம�ம

்்ைவமஒ�றநஙயஙமஅவபங்  எ�ைனமஅடேமஅ�பபப்பயஙதறயபமங்மஎனம

எ ணபிவயறம(் ரதை்மஅறத��்ஙய்ள)  எனநேம்ம்லமஉ்ளம� ிைனபம

பயபத�மவபட், "(லய; உஹஹதமமைலைிப) பயபநஙத்ற�' எ�்ற�.மஅப்பய�ம

"இ�்ம(உஹஹதமமைல)மஅளவபபேமஎ�ன�்ய  ்டஙயமஇெ�்ய ய, அ்ததம

அைனதை்டயம ��மமஙதவ்வம ய�மவபெய்ம்வ�.  (அ்ததமஎை்டயம

்சங த�மைவநஙமயட்்�.மஎ�மங்ைனமஅை்பப்பஙயஙம ய�  எ்த�ம

ைவநேய)மண�றம்பயபஙயதஙைளதம்வபர '' எ�றமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபங்ம்றதனயபங்.மலனயத , இ�்மமநங்ளயமஎை்ட்மமஅறதிய்வபஙளயயம

உலங ல்யிடஙைளசம்சங த�மைவத�நம்ஙய ேெநஙதறயபங் '' எ�றம
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்றதனயப.  ய�, "உடங்நேயமஉடங்ை்ிமேைறஷதமச்ஙய்பங்நேயம

எ�னமலிபபற?  �டங்மஅவபஙைளமஅ ஙதமஅவபஙள�்மதெ��மஎை்டயம

்பபறந்ஙய்வ்ததைல்ி?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவப, "உய�ை்ிம

இைறவ�மம ்யைணியங!ம ய�  அதலயலைவடயமஅவ�மன்ைரடயம

ச�்தநேயவைரமஇவபஙள�்யமஇவ்லஙப  ்பயெடங்மஎை்டயம

்ஙடஙமயட்்�; மயபநஙமவபஷிடமஙைளபமபபறதிமஎ�்த  �்பபைபடயம

்ஙயர்மயட்்�'' எ�றம்றதனயப.15 

 

1814 அலனஃபமபப�மைஙஸம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மேைறஷதநம

ேலத்யபமசதலெ்�ம(ாபமஅைவிபத)மஇெ�்்�.மஅப்பய�மஅவவவத  ியஙசம

்ச�றமஅ�்பம(ரலத)மஅவபங்ம"(ஸஙயதம்ஙய்நஙயமத)ம்சதவதை்ந  ேவபத�ம

ைவபபமவபங்நேம(ப நஙநமஙயயசசபபட்மஙயபபியத)மஅவபஙள�  ��ஙததம

�்ம்பய்பப்ய.மஅ�மஅவபஙள�மவபலயவபலதெ��ம்வள�்ிறய.  அவபஙள�ம

பப் பமபே்திபதமஒெம�்ம்பய்பப்ய.மஅ�மஅவபஙள��ம் பறதிப  லதெ��ம

்வள�்ிறயமஎனம ப்சய்தம்றடங் '' எ�றம்றதவபட், அடஙதெ��ம

வபலஙதப்பயயம(ா ்த்தத)மஅமப�்யபங்.ம ய�ம"இவபமியப ?'' எ�றம

்ஙட்்�.மமநங்ம"இவப்யயமஅ�்பம(ரலத) '' எ�றம்றதனயபங்.மஉ்்ன   ய�ம

எ ��மஅவபஙள�்யம்ச�ற , "சபறம��பயஙதம்யடங்மட்்யம்றதந்ஙய  

ேெ� �்பங்ளமஅ�மஎ�ன?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங்ம

"அவபங்ை்ிம பப (�ஹயமத-ஸத)மஅவபஙள�்மதெ��ம ய�ம்சவபடபறம

ஒெம்சய்தைி்ிம ய� ்றத்ன�'' எ�றயபங்.ம ய�, "(்ைலவபங்ம

�ஸலதயங்நேமவவடேய)மஇ�்  �்ஙயை்ம்்ய்பபயஙதம்யடங்மஎ�னம

்றஙதற�பங்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பே  அ�்பம(ரலத)மஅவபங், "அை்ம �டங்ம

்பபறந்ஙய்்டங்.மட்னன�த , இ�ற அ�மஉடங்நேமஉ்வபியஙம

இெநேய.மஅ�மஉடஙள�மமயபநஙத்தபஙயனம்லதியங  இெநேமயிப�, அை்ம

வபட்வப்டங்ம(்பபறந்ஙய்ளய �்பங்) '' எ�ற ப்தலள�த்யபங்.  

பய்யம:ம11 ்பமயம்சயடமயறமவ��்ளமன ் ய , ்பமயம்சயபவெநேம

(சதற�்) பபர்தபல�மஉ ்மஎ�றம ப்சய்தடய.   
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1815  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  வள�யமஉிப்யமமதநஙமஅதலயல , 

"ல்மத�மமங்னம(மன�்ய)!ம �ம(பபறெநே)   �்த்.மஉனநேம ய�ம ்வ�'' எ�றம

்சய�னய�. ்ம ய,  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலவப�மவலநம

ஙரயம தரயபபட்ள�; இரவப யமபஙலத யமஅ�மவய  வவடேஙதற�.மஅை்ம

எ�்யமேைறத�வப்ய�. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1816 ஹயமயயமபப�ம�னபபபலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இைவம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமஙள�்மதெ��மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங் அறதவபத்மஹ �்ஸஙளயேய.மஅவபறததமபப�மவெயமஹ �்ஸஹயம

ஒ�றயேய: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  எ�ன�்யம

அதலயல, " �பம(பபறெநேம �்த்ங.ம ய�மஉமநேம ்வ� '' எ�ற ்சய�னய�. 

்ம ய, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலவப�ம

வலநமஙரயம தரயபபட்ள�.மஅ�மஇரவப யமபஙலத யமவய  வவடஙதநம

்ஙய ்்ிபெநஙதற�.மஎ�்யமஅை்நமேைறத�வப்வபதைல.  வயனதை்டயம

�மதைிமடயமஅவ�மபை்த்��்தமவவடஙதி�மஎ�்யமஅவன�மவலந  

ஙரத்த ்ளம(்சதமவத)ை்மேைறத�வப்வபதைலமபயபத �்பஙளய ? 

(வயனடஙைளடய �மதைிடயமபை்பப்பேம��னப)மஅவன�மஅ ியசனயம

 � �மம (� அைம�)்தெ�்�.மஅவன�மமப்றயெமஙரத்ததமமரணயம(உ்ள�ட்ம

்ைலவப்திப� ்ரயத)மஉ்ள�.மஅவ்னமஉிபத�ஙதறய� ; ்யழத�ஙதறய�.16  

பய்யம:ம12 ே்யபத்யப, அேைமங்ம(பணபியடங்)மலஙத்ியெநேசம

்சலவவதபப்� சதறப்யமஅவபஙைளம(ல் நஙயமத)மவ �ணயநஙதவப்பவ� , 

அதல�மஅவபங்நே வவடஙம்வ ேிமவயழநைஙபமபேைிமவவடஙம

மறபபவ�மஅை்டயமபயவ�ய.   

1817 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெமமன�்பம்யம

ே்யபத்யெநஙயஙசம்சலவப்ஙத�றமஒெம்பயபஙயதய  ( �்னயப), அதலயலவப�ம

பயை்ிபதம்ம�மவயஙனத்தபஙயஙசம்சலவப்ஙத�றமஒெ  ்பயபஙயதய, 

அதலயலவப�மபயை்ிபதம்யம  பபங்நஙயஙசம்சலவப்ஙத�றமஒெ  

்பயபஙயத்மமஅவபம்சலவப்ஙத�றம்பயபஙயதஙள�ம்ல்ிமசதற�்்யேய.  இை்ம
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ஸவபய�ம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநமஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஅ�ம

ஙதலயபயம(ரல)மஅவபங், "அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்ம

ே்யபத்யெநேசம்சலமவப்வை்்ிமலரயபமயஙநம்றதனயபங் '' எ�றம

்றதவபட், "்யமசத�னிமசதறதிமபப்மைளங்நேச  ்சலவப்ஙத�றவைரவப்ம

அ்தஙம பபல�மஅை்��்ஙய்்யமமன�்பமியப? (ட்னன�த) அவபம்யம

பப்ைளஙைளசமதிமம ியை்்ிய்மவயவசம்சயஙதறயப.மஅதல�மஅவபம

ணலய அதலயலமஅவபங்நேமஉ்வப, அவபஙைளதம்�ன�ைற்்�மவயவசம

்சயமஙதறய�'' எ�றயம்றதனயபங்.  

1818 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   �டங்ம

அதலயலவப�மபயை்ிபதம்சலவபட்மஒெம்பயபஙயத ,  �டங்மாப 

அேைம(ிப�மவப்ம்ைல)நஙயஙசம்சலவபட்மஒெம்பயபஙயத ,  �டங்மாபம

டைவநேத ்பமயம்சய்மஒெம்பயபஙயத ,  �டங்மஉடங்மே்யபத்யெநஙயஙசம

்சலவபட் ஒெம்பயபஙயதம-மஇவபறததம �டங்மஉடங்மே்யபத்யெநஙயஙசம

்சலவபட் ஒெம்பயபஙய்சமஅ்தஙம பபலைனமஉை்ி்யேய.  இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1819 ைஙஸமயமபப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅப சபரயம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�:  யடங் அப�தலயலமபப�மஅயபமபப�மஅதலஸம(ரலத)ம

அவபங்்� அமப�்தெ�்்யய.மஅப்பய�மஅவபங்ை்ிமஙெ�லநம

ஙயபபயளபமவ �ட்நே் வ�்யப.மஅவ ்யமஅப�தலயலமபப�மஅயபம(ரலத)ம

அவபங்ம"அேைமங்நேமஉண்  ்ஙய்த�வபட்யிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம

அவப, "இதைல' எ�றயப.ம"உ்்ன ்ச�றமஅவபங்நேமஉண்ம்ஙய் '' எ�றம

அப�தலயலமபப�மஅயபம(ரலத) அவபங்ம்றதவபட்பமபப�வெமயறம

்றதனயபங்: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:மஒெவர�ம

உண்மஎவர� அ்தஙயரத்ததமஉ்ள்்யமஅவப, அவெநேமஉணவள�நஙம

மறபப்்மஅவபமபயவப எ�ப்பேபம்பய�(மயனமசய�றயே)ய.  
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 பய்யம:ம13 ஒெவபம�்லததம்மநேய, பபறேம்யமே்யபத்யெநேய, பபறேம

்ய உறவபனபமங்நேய ்சல்ம்சயிம்வ ்ய.  

1820 ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: "ப�மஉதரய' ேலதை்சம்சப�்மஒெம

மன�்ப, ்யயமஇற�்மபபறேம்ய�ை்ி  அேைம ஒெவபம

வப்்ைலியஙதந்ஙய்ளட்யமஎ�றம(பப�வப்்ைல)  அறதவபத்தெ�்யப.மஇ�்ம

வபஷியமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நே  எடேி்பய�ம(அவ ்ய), 

"அ�்மஅேைமைிதம்வபரம்வறம்சதவயமஎ�்யமஉயமத்ய  இெநஙதற்ய?'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.மஅவபம"இதைல ' எ�றயப.மஅப்பய� அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(அ�்மஅேைமைிநமஙயடே) , "இவைர எ�ன�்மதெ��ம

வயடஙதந்ஙய்பவபமியப?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மறஐயமபப�  அப்ததலயலம

அதஅ்வ �ம(ரலத)மஅவபங்மஅவவேைமைிமஎ  றம்வ்ள�நமஙயத  ங்நேம

வயடஙதந்ஙய ்யபங்.மறஐயம(ரலத)மஅவபங்மஅ�்நமஙயதஙைள  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம்ஙய ்வர , அதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபங்மஅ�்மஅேைமிப�மஉ ைமியள ்யமஅவபைறநம்ஙய்த� , 

"உம�ம்பமதை் �்லததமஉயமத்மதெ��ம்்ய்டேவ �ரயங!மபபறேமஉம�ம

்்ைவ்பயஙமட்்�ய எிசதனயத, அ�மஉய�ை்ிமே்யபத்யெநேம

உ ி்யேய!மஉ�மவ �ட்யெநே  வவடஙதி�்பயஙமட்்�யமஎிசதனயத , அ�ம

உயமஉறவபனபங்நேமஉ ி்யேய.மஉய  உறவபனபங்நேமவவடஙதி�்பயஙம

ட்்�யமஎிசதனயத, அ�மஇவவயறமஇவவயற உமநேம��மபநங�யமவலபம

பநங�யமஇ்பமபநங�யம(அறவவதஙள��மஅைனத�  �ைனஙள� யம்சல்ம

்சயவ �ரயங!)'' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஜயபபபம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்ப  வவதியங்யமவ��்ள�. 

அ்ததம"அ�சய ஙள�தம"அ�மத்ப' எ�றம்சயதலபப்யமஒெமமன�்பம

"ிஅ்ப' எனபப்யம்யமஅேைம, ்ம�மஇறப்நேபமபபறேமவப்்ைலம

்பபறவரயவயபமஎன (பப�வப்்ைல)மஅறதவபதம்தெ�்யப '' எ�றமஹ �்ஸம

்்ய்டேஙதற�.மமபற வபவரடங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம

்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.  
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பய்யம:ம14 உறவபனபங், மைனவப, மநங்மமபறயம்யயம்�ை்ிபமலஙத்ியபம

இைண ைவபபயளபஙளயயமஇெபபப�யமஅவபமங்நஙயஙசம்சலவவதபப�ம

மபறயம்பமய ்சயவ்�மசதறப்.  

1821 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ம �்னயம

அ�சய ஙள�்ல்ிமஅ�்தஹயம(ைஸதமபப�மசலத-ரலத)மஅவபங்ம்பெய  

்சதவரயஙமஇெ�்யப.மஅவெை்ிம்சதவடமஙள�தம"ைபரஹய ' எ�யம

்்யட்்மமஅவெநே மதங்யமவபெபபமயன்யஙமஇெ�்�.மஅ�ம(மஸஜத��ம

 பவ �)மப்ள�வயச நே எ்த தமஇெ�்�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஅத்்யட்த்தபேச  ்ச�றமஅடே்ளம தலம(தைவ)ம �ைரம

அெ��வ�மவவநஙய.ம" �டங் வபெய்ஙத�றவபறதலதெ��ம்யனயம்சயிய்ம

வைரமஒெ்பய�யம �டங்ம( தைறவயன) பலைனமஅை்ிமயடடபங் '' எ�யம

இ�்ம(3:92லவ�)மவசனயமஅெளப்பபற்பய� , அ�்தஹயம(ரலத)மஅவபங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஎ ��  ்ச�ற, "அதலயலம்ன�ம

்வ்த்ததம" �டங்மவபெய்ஙத�றவபறதலதெ��  ்யனயம்சயிய்மவைரம

ஒெ்பய�யம �டங்ம( தைறவயன)மபலைனமஅை்ிமயடடபங் ' எனந 

்றஙத�றய�.மஎ�ம்சதவடஙள�தமஎனநேமமதங்யமவபெபபமயன�ம"ைபரஹய ' 

(எ�யமஇ�்தம்்யட்்ம)மலேய.ம(இன�)மஅ�மஅதலயல்நஙயஙம( ய�ம

வவடேய) ்பமமயேய.மஅ்பஙயனம �ைமைிடயமஅ�ம(மறைமிபதம

எனநே ி)ம்சமதபபயங இெபபை்டயம ய�மஅதலயலவப்யம

எ்தபபயபநஙத்ற�.மலங்வ , அதலயலவப� ன்்ர!ம்யடங்மவபெயபபிம

வவதிபதமஅை்பமபி�ப்த்தந்ஙய்்டங் '' எ�ற ்சய�னயபங். அ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம" தல�.மஅ�ம(மறைமிபத)மஇலயபய  

்ெயம்சதவய்ய்ன!மஅ�ம(மறைமிபத)மஇலயபயம்ெயம்சதவய்ய்ன!ம

 �டங்மஅ� ்்ய்பபயஙநம்றதிை்ம ய�ம்சவபடப்ற�.மஅை்மஉடங்ம

் ெடஙதி உறவபனபஙள�ை்்ிம(்யனமயங)மவவடேவை்்ிம ய�ம

(உசத்மயஙந)மஙெ�ஙத்ற�'' எ�ற ்சய�னயபங்.மஎன்வ , அை்மஅ�ம்தஹயம

(ரலத)மஅவபங்ம்யம் ெடஙதி உறவபனபங்நேய, ்யம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபம

மநங்நேயமபடஙதட்ந ்ஙய்த�வபட்யபங்.17  

83

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

ஜகாத் ஹதீஸ் 1786 - 1955



1822 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  " �டங்ம

வபெய்ஙத�றவபறதலதெ��ம்யனயம்சயிய்மவைரமஒெ்பய�யம �டங்  

( தைறமவயன)மபலைனமஅை்ிமயடடபங் '' எ�யமஇ�்ம(3:92லவ�)மவசனய 

அெளப்பபற�யமஅ�்தஹயம(ரலத)மஅவபங் , " யமஇைறவ�ம ய 

்சதவடஙள�லதெ��மசதலவபைறம யமத்யம(்பமயம்சயடமயற)ம

்ஙயெவ்யங்வம ய�  ஙெ�ஙத�்ற�.மலங்வ,  ய�மஎன�ம"பதஹய' (ைபரஹய)ம

எ�யம தலதை் அதலயல்நஙயஙமவவடஙதவபட்்�.மஇ்பேதம்டஙைள்ிம

சயடசதியஙமலநேஙத்ற�, அதலயலவப�மன்்ர!'' எ�றம்றதனயப.மஅ்பேம

அதலயலமவப�மன்பம(ஸத) அவபங், "அை்மஉடங்ம் ெடஙதிம

உறவபனபஙள�ை்்ிம(்யனமயங)மவவடேவ �ரயங! '' எ�றம்றதனயபங்.மஅவம

வய்றமஅ�்தஹயம(ரலத)மஅவபங்மஅை்ம(்யமஉறவபனபஙளயன)  ஹஸஸய�ம

பப�மஸயபபதம(ரலத), உைபமபப�மஙஅபம(ரலத)மலஙத்ியெநேம(்யனமயங)  

வவடஙதவபட்யபங்.  

1823 ேைறபமபப�மஅப �ஸலதயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (அ�ைன)ம

ைமணனயமபப�தமஅதஹய ஸம(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபஙள�மஙயலத்ததம(்ய�ை்ி)மஅேைமபம்ப மஒெத்தைிமவப்்ைலம

்சி்யபங். அை்மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம

்றதனயபங்.மஅப்பய� அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �மஉ�ம்யிப�ம

ச்ஙய்ரபங்நேமஅவைள (அ�பள�பபயஙந)ம்ஙய்த்தெ�்யதமஉனநேபம

்பெயம பபல� ஙதை்த்தெநே்ம!'' எ�றம்றதனயபங்.18  

1824 அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபஙள��  �ைணவபியபமைஸனபம

பப�த �லவபியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"்ப ங்ள!மஉடங்ம ைஙஙள�லதெ�்யவ�  ்பமய ்சயமடடங்!'' 

எ�றம்றதனயபங்.ம ய�ம(எ�மஙணவப)மஅப�தலயல  பப�மமஸாதம(ரலத)ம

அவபஙள�்யம்ச�றம" �டங்ளமைஙிபதமஙயசததலய்வப ; அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(்ப ஙளயஙதி)மஎடஙைளதம்பமயம்சயடமயற  பணபத்யபங்.ம

 �டங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமஙள�்யம்ச�ற  (வறைமிபதம

வய யமஉடஙம்ந்ஙமஅை்ம ய�மவவடஙலயமயமஎனந)ம்ங்டங்.மஅ�்வ  
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எனநேபம்பய�மயேயமஎ�றயதம( ய�மஉடங்ந்ஙமவவடஙதமவப்்வ�).ம

இதைல (ஙணவ�நேமமைனவபமவவடேவ�ம்பமமயஙநமஙெ்பப்ய�)ம

எ�றயத, அை்ம ய� பபறெநேநம்ஙய்த�வப்்வ� '' எ�றம்றத்ன�.ம

அப்பய�ம(எ�மஙணவப) அப�தலயலம(ரலத)மஅவபங்மஎ�ன�்யம"இதைல , 

 �்ிமஅவபஙள�்யம்சத'' எ�ற ்றதவபட்யபங்.மஎன்வ,  ய�ம

(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய)  ்ச�்ற�.மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�மவ �ட்வயசலததம(டப்ஙன்வ)மாப  அ�சய பம்ப  யம

இெ�்யப.மஅவர�ம் யநங�யமஎன�ம் யநஙமயங்வமஇெ�்�.  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம �ம(எடங்நே)மம்தப்மஙல�்மஅசசய  

இெ�்�.ம(என்வ, ்வள�ிபம்ல்ிம த�ற்ஙய ேெ�்்யய.)  பப�னபமபபலயதம

(ரலத)மஅவபங்மஎடஙள�்யம்றபபட்மவ�்்பய�மஅவ ்ய   யடங், " �டங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம்ச�ற , இெம்ப ங் 

வ �ட்வயசலததம த�ற்ஙய ், ்யமஙணவ�மயபங்நேயம்ம�மமேிபதம

வளெய (்�ை்ிபற)மஅ யை்நமேவ�ை்ங்நேயம்யம �மங்ைமியனம

்பமதை்மவவடஙலயமய  எனமவபன்ஙதறயபங்மஎ�றம்ங்டங்.மலனயத , 

 யடங்மியபமஎ�றமஅவபஙள�்ய  ்சயதலம்வ ்யய'' எ�றம்றத்னயய.ம

பபலயதம(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபஙள�்யம்ச�றம

அவவய்றம்ஙட்்பய�, அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்ம

"அவவபெவெயமியப?'' எ�றமபபலயலத்யம்ஙட்யபங்.மஅ்பேம"ாப  அ�சய பம

்ப  யமைஸன்ய'' எ�றமபபலயதமப்தலள�த்யப.  அ்பே அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"எ�்மைஸனப?'' எ�றம்ஙட்யபங்.  "அப�தலயலம

பப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங்ை்ிம�ைணமவபியப ''' எ�றமபபலயத 

ப்தலள�த்யப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவவபெ 

வெநேயமஇெம �ைமங்மஉ ்.மஒ�றம் ெடஙதிமஉறவபனைர  

அரவைணத்்பே ி�; மப்றய�றம்பமத்தபே ி� '' எ�றம்றதனயபங்.19  

1825 அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமைஸனபம

(ரலத) அவபங்மஅறதவபத்ம்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்  வவதியங்யமவ��்ள�. அவபறததம" ய�ம

ப்ள�வயசலததமஇெ�்்பய�மஎ�ைனபமபயபத்ம பபம(ஸத)மஅவபங்  "உடங்ம
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 ைஙஙள�லதெ�்யவ�ம்பமயம்சயடடங் ' எ�றம்றதனயபங்'' என ஹ �்ஸம

்்ய்டேமஙதற�.மமபறம்ஙவதங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம

்பய�்ற இ்ய்பபற்ளன.  

1826 (அ�ைன)மஉய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம( பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்ய), "அதலயலமவப�மன்்ர!ம(எ�ம�்தமஙணவரயன)மஅ�  

சலமயவப�மபப்ைளங்நேசம்சலவவதபப்யதம(்பமயம்சய்)ம �ைமம

எனநே உ ்ய? அவபஙைளம ய�மஇ�ன��னவயறம(பபற ்யமைங்ி��யம

 தைலிபத) வபட்வப்மயட்்�.மஅவபங்யமஎ�மபப்ைளங்ள '' எனநம

்ஙட்்�.மஅ்பே அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "லய.ம

அவபங்நஙயஙம �ம்சலவபட்(ôத அ)்பஙயனம �ைமமஉனநேமஉ ் '' எ�றம

்றதனயபங்.20 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�.  

1827  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெம�ஸலதயம(இைறவன�்ய)ம

 �ைமைிமஎ்தபபயபத்வரயஙதம்ய  ே்யபத்யெநேசம்சல்ம்சய்யதம

அ�்யமஅவபம்சய்ம்பமமயேய.  இை்மபதெபம்பய தம

ஙல��்ஙய ்வரயனமஅ�மஸாத  (ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙத றயபங்.21 - 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�.  

1828 அஸமயமபப�தமஅப பநபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம( பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்ய), "அதலயலவப�மன்்ர!ம(இைணைவபபவரயன)மஎ�  ்யியபம

எ�ன�்யம"லைசட்�' அதல�ம"அசசதம�்�' வ��்ளயப.ம ய� அவெ்�ம

உற்ம்ஙய ்ய்லயமய?'' எ�றம்ஙட்்�.ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம"லய ' 

எ�றயபங்.22  

1829 அஸமயமபப�தமஅப பநபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மேைறஷதிெ்�மசமய்யனமஒபப�்யம்சய்த  ெ�்ம

ஙயலத்ததமஇைணைவபபவரயஙமஇெ�்மஎ�ம்யியபமஎ�ன�்யமவ�்யப.ம ய� , 

"அதலயலவப�மன்்ர!மஎ�ம்யியபமஎ�ன�்யமலைசட்�மவ��்ளயப ; 
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 ய�மஎ� ்யியமெ்�மஉற்ம்ஙய ்ய்லயமய?'' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்ய �்பப்நம்ஙட்்�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"லய.ம �மஉ� ்யிப�மஉறைவபம்பணபம ்��்ஙய் '' எ�றம்சய�னயபங்.23 

 பய்யம:ம15 இற�்வெநஙயஙதம்பமயம்சய்யதமஅ்�மபல�மஇற�்வைரசம

்ச�றை்டய.  

 

1830 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்யமவ��, "அதலயலவப�மன்்ர!மஎ�ம்யியப  இற்தமவபெபபயம

(வஸதயித)ம்் வபநஙயமதம்தட்ரனமஇற��வபட்யப.மஅவப  (மட்யமஇற்தம

் ரத்தத)ம்பசதிபெ�்யதம்பமயம்சயடமயற  அறத்றத்திபெபபயபமஎ�றம

 ய�மஎ  ஙத்ற�.மஇ� தைலிபதமஅவெநஙயஙம ய�  ்பமயம்சய்யதம

அவெநேம �ைமமஙதட்மய?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேம பப (ஸத)மஅவபங்ம

"லய' எ�றயபங்.24 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யம ய�ேமஅறதவபபம

பயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. அவபறததமஅ�உசயமயம(ஹயமயதம

பப�மஉசயமயமபப�மைஸத-ரல)மஅவபஙள�  அறதவபபபப்ல்ிம"அவபமஇற்தம

வபெபபயம(வஸதயித)ம்் வபநஙயமத ' எ�ய ேறதப்மஇ்ய்பபற்ள�.ம

மபறவபஙள�மஅறதவபபபபதமஇநேறதப்மஇதைல.   

பய்யம:ம16  தலறடங்மஒவ்வய�றநேயம"ஸ்ஙய' (்பமய)மஎ�யம்பிபம

்பயெ��ய.  

1831  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  எதலயம தலற�யம்பம்ம. இை்ம

ஹஹை்ஃபயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

1832 அ�்பம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபத்்யவபஙள�தம(டைவஙளயன)ம

சதலபம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம"அதலயலவப�மன்்ர!  வச்தபை்த்்யபம

 �ைமஙைளம(்டே)நம்ஙய ்ம்பயயவப்ஙத�றனப.ம யடங்ம்்ய  வை்பம

்பய�்றமஅவபங்யம்்ய ஙத�மறனப ;  யடங்ம் ய�்ம் யபபை்பம

்பய�்ற அவபங்யம் ய�்ம் யபஙத�றனப ; (லனயத, அவபங்)ம்டஙள�ம
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அ்தஙபபேியன ்சதமவடஙைளதம்யன்பமயம்சயஙத�றனப.ம(அவவயறம

்யன்பமடங்ம்சயி  எடஙள�்யமவச்தமஇதைல்ி!)'' எ�றம்றதனப.மஅ்பேம

 பபம(ஸத)மஅவபங், " �டங்யம்பமயம்சயவ்பஙயனம(�ஙய�்ரத)ை்ம

அதலயலமஉடங்நே டபப்த்வபதைலிய? இைறவைனதம�்தநேயம

ஒவ்வயெம�்தசம்சயத ய (தபஹயனதலயல)ம்பமமயேய ; இைறவைனபம

்பெைமபப்த�யமஒவ்வயெம்சயத ய  (அதலயஹஹமஅநபப)ம்பமமயேய ; 

ஒவ்வயெம்ஙழமயைலடயம(அதஹய�மலததலயல)  ்பமமயேய; ஒவ்வயெம

"ா ைறமஉற்த்மயவத'டயம(லயமஇலயஹமஇதலதலயல)  ்பமமயேய;  தலை்ம

ட்் யம்பம்ம; �்ைமைிதம்்த் யம்பம்ம ; உடஙள�த ஒெவபம்ம�ம

பய றபபப(ைனபமபி�ப்த�ஙத�றமவப்த்த) யம்பமய  உ ்'' எ�றம

்றதனயபங்.மமநங், "அதலயலவப�மன்்ர!மஎடஙள�தமஒெவப  (்யம

�ைணவபிப்ய)மஇசைசஙைளதம �்பத�ந்ஙய்வ்பேயம �ைமமஙதை்நேமய ?'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , "( �டங்ள)ம்சயத டங்:ம

்ை் ்சயிபபட்மவவதிபதமஅவபம்ம�மஇசைசைிதம �்பத�ந்ஙய ்யதம

அவெநேந ேபறயமஉ ்தலவய!மஅவவய்றமஅ�ம்தநமஙபபட்மவவதிபதம

அவபம்ம�மஇசைசைி  தைற்வபறதந்ஙய்்ய்பய�மஅ்பஙயஙமஅவெநேம

 �ைமமஙதை்நங்வம்சயடய'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.   

1833 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெமவபஷியம

(்சயதஙத்ற�:)மல்மத�மமநஙள�தமஒவ்வயெமமன�்ெயம���பற  அறப�ம

ணட்மஎ ய்ங்்�மபை்நஙபமபட்்ளயபங்.மஎன்வ , ியபமஅ�் 

���பறமஅறப�மணட்மஎ ய்ஙள��மஎ ணபநைஙமஅளவபபேம

அதலயலைவப ்பெைமபப்த்தம(்நப ப), அதலயலைவபம்ஙழ��ம(்லம த) , 

அதலயலைவத ்வபரம்வறமஇைறவன�தைலமஎ�றம(டஙத�வமஉற்த)ம்றத , 

அதலயலைவதம�்தத� (்ஸப ல), அதலயலவப்யமபயவம�ன�ப்நம்ஙய ம

(இஸ்தஃநஃபயப), மநஙள��  ை்மபயை்ிபதம(இை்�றயஙந)மஙத்�்மஒெம

ஙதைல்ியமஅதல�ம�்ைள்ியமஅதல�  எ யைப்ியமஅஙபறத,  தலை்ம

டவப, அதல�ம �்ைமைிதம்்த(�ம தலறடங்  ் �)்ய்ரயமஅவபமஅ�ைறிம

்தனத்தத ்யைமம ரஙம் ெபபபலதெ�� அப்றபப்த்தவபட்ம தைலிப்ல்ிம

 ்மய்ஙதறயப. இை்மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  (இ்�ம
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அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயன)மஅ�்வபயமஅபரப உமபப�ம யஃபபஉம(ரல)  

அவபங்மசதலம் ரடஙள�தம("அவபம ்மய்ஙதறயப ' எ�ப்பேமப்தலயங)ம"அவப 

மயைலபம்பய ை்மஅை்ஙதறயப ' எ�றமஅறதவபத�்ளயபங். - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம

(" தலை்மடவப' எ�ப�்�ம"அதல�' எ�பை்சம்சபத�)ம"அதல�ம தலை் 

டவப' எ�றய, "அவபமமயைலபம்பய ை்மஅை்ஙதறயப ' எ�றயம

இ்ய்பபற்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. அ்ததம"ஒவ்வயெமமன�்�யம(��ம�பறம

அறப�மணட்மஎ ய்ங்்�)  பை்நஙபபட்்ளய� '' எ�றமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதி்யங  ஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.மஇ�்மஅறதவபபபபதம

"அ�ைறிம்தனத்ததம(்யைமம ரங  ் ெபபபலதெ�� அப்றபப்த்தவபட் 

 தைலிப்ல்ி)மஅவப  ்மய்ஙதறயப'' எ�்றமஇ்ய்பபற்ள�.  

1834 அ�ணசயமஅதஅ அதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

"்பமயம்சயவ�மஒவ்வயெம�ஸலதமத�மம �யமங்ைமியேய '' எ�றம

்றதனயபங்.மஅப்பய�ம"(்பமயம்சயிமட�ய)மஅவெநேந  ஙதை்நஙவபதைலம

ியனயதம(எ�னம்சயவ�), ்சயத டங்?'' எ�றம்ஙடஙபபட்�.  பபம(ஸத)ம

அவபங், "அவபம்யமைஙஙளயதமஉைவத�தம்ய�யமபினை்வயப ; பபறெநேயம

்பமயம்சயவயப'' எ�றம்சய�னயபங்.ம"அவெநேம(உைவநங  உ்லதத)ம்்ய்ம

இதைலியனயதம(எ�னம்சயவயப) , ்சயத டங்?'' எ�றம்ஙடஙப பட்�.ம பபம

(ஸத)மஅவபங்ம"பய்தநஙபபட்ம்்ைவியள�நேமஅவபமஉ்வட்ய '' 

எ�றயபங்.ம"(இ்பேயமஅவப)மசந்தம்பறயவபட்யதம(எ�னம்சயவ�) , 

்சயத டங்?'' எ�றம்ஙடஙபபட்�.ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம"அவபம" தலை் ' 

அதல�ம" ப்சிைல'(சம்சயடயபேமபபறைர)மடவட்ய '' எ�றயபங். 

"(இிலயைமியதமஇை்டய)மஅவபம்சயியவபட்யதம(எ�னம்சயவ�) , 

்சயத டங்?'' எ�றம்ஙட்்பே,  பபம(ஸத)மஅவபங், "அவபம �்டேம

்சயியமத இெநஙட்ய.மஅ�்வம்பமய்ய� '' எ�றயபங்.25 - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  
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1835 ஹயமயயமபப�ம�னபபபலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இைவம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஎடங்நேமஅதலயலவப�மன்பம�ஹயமதம

(ஸத) அவபஙள�்மதெ��மஅறதவபத்மஹ �்ஸஙளயேய.மபப�வெயமஹ �்ஸஹயம

அவபறதத ஒ�றயேய: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:ம

மன�்பங்ம� ி� உ்தநஙத�றமஒவ்வயெம யள� யம்ய�ை்ிமஒவ்வயெம

ணட்மஎ ய்நஙயங்ய ்பமயம்சயவ�மங்ைமியேய.மஇெவெநஙதை்்ிம

 �்தம்ச தம�வ�ய ்பமமயேய.மஒெவபம்ம�மவயஙனதம்த�மம �மடறதமஅமரம

உ்்வ�யமஅதல�மஅவர� பிணசமதைமஙைளமஅ்ததமடபறதவப்மவ�யம

்பமமயேய.மஇ�்சயத யம்பமமயேய.  ஒெவபம்்ய ைஙநேசம்சதலம

எ்த�மைவநேயமஒவ்வயபமஅேடயம்பமமயேய.  �்டேம்ெயம்பயெைளபம

பயை்ிபலதெ��மஅஙபறவ�யமஒெம்பம்மியேய.26  

பய்யம:ம17 ( தவவதிபத)ம்சல்ம்சயபவெயம்சல்ம்சயிமமறபபவெய.   

 

1836 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒவ்வயெம ய்யம

அேியபங்மஙயைலம் ரதை்மஅை்டய்பய�மஇெமவயனவபங்  

(வயனத்தலதெ��)மஇறடேஙத�றனப.மஅவபஙள�தமஒெவப , "இைறவய!ம

( தவவதிபத) ்சல்ம்சயபமவெநேபமபபர்தபலைனமஅள�பபயியங! '' எ�றம

்றவயப. மப்றயெவப, "இைறவய!ம(ங்ைமமியனவபறதத்்ச)ம்சல்ம

்சயிமமறபபவெநே இவபைபநம்ஙய்பபயியங! '' எ�றம்றவயப. இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.27 

 பய்யம:ம18 ்யன்பமதை்மடபஙமல்மஙதை்நஙயமத்பயவ்பேம��ம்பமயம

்சயடமயறமவ��்ள ன ்த. 

 1837 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  (இப்பய்்)ம

்யன்பமயம்சய�்ஙய்்டங்.மட்னன�த , மநங்நேமஒெமஙயலய வரபம

்பயஙதற�; அப்பய�மஒெவபம்ம�ம்பமபம்பயெைளமஎ்த�ந்ஙய ்ம

(அை்ப ்பறமபவபமிய்ர�யமஙதை்பபயரயமஎன)மஅைலவயப.மலனயத , அை்ம

டபபவபமஎவைரடய ஙயணமமயட்யப.மஅ�்பம்பயெ்மவவடஙபப்ஙத�றம
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ஒெவ�ம"் ப்றமஇை்ம � ்ஙய ்வ�்தெ�ம்யலயவ�ம ய�ம

டபறந்ஙய ேெப்ப� ; இ�்றயமஇ�மஎனநேத ்்ைவிபதைல'' எ�றம

்றதவப்வய�. இை்மஹய ஸயமபப�மவலபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.28 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. 

 1838  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  மநங்நேமஒெமஙயலயமவெய.ம

அப்பய�மஒெவபம்டஙதை்மஎ்த�ந்ஙய ்  ்பமயம்சயவ்பஙயஙம

அைலவயப.மலனயத, அை்பம்பபறந்ஙய்ளந்ேிமஎவைரடய  அவபம

ஙயணமயட்யப.ம்ம ய, (அப்பய�ம்பயபங்மமதே��)மல ங்மேைற�� , 

்ப ங்மஅ்தங த�வப்வ்யதமாபமலைணம யபப�ம்ப ங்ம

பப�்்ய்ப��வ��, அவைனசமசயப�்தெநேயம தைலமஙயணபப்ய.  இை்ம

அ�ணசயமஅதஅ அதம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.29 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததமஅப�தலயலமபப�மபபரயதம

(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"ாபமலைண  (இ�்ம தைலிபத)ம �டங்ம

ஙய ப பங்'' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�.  

1839 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ்சதவயம்பெஙதநம

்ஙயவதநஙய்வைரமடங�ே்ம ய்ம தஙவய�.மஎ�்மஅளவபபே  (்சதவயம

்பெேய)மஎன�த, ஒெவபம்ம�ம்சதவத்தபே ிமஸஙயதை்  

எ்த�ந்ஙய ்ம்றபபட்சம்சதவயப.மலனயத , அவ ்மதெ��மஅை்ப 

்பபறநம்ஙய்ளமஒெவைரடயமஅவபமஙயணமயட்யப.ம்ம ய , அர்மம ம

்மயசசத  தலடஙளயங்யம(ஙைரம்ர ்்ய்ய)மவயயநஙயதஙளயங்யம

மயறய்வைரம(டங�ே்  ய்ம தஙவய�).30 இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

1840  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�ை்்ிம்சதவயம்பெஙதநம

்ஙயவதநஙய்வைரமடங�ே்ம ய்மடபப்ய�.மஎ�்  அளவபபேம(்சதவயம

்பெேய)மஎன�த, அ� யள�தம்பயெள��மஉ ைமியளெநே , அவ ்மதெ��ம

்பமதை்பம்பபறந்ஙய்மபவபமேறதத்மஙவைலமடபப்ய.  ்பமதை்பம

்பபறந்ஙய்்மயறமஒெவபமஅைவநஙபமப்வயப.மலனயத , அவ்ரயம"இ� 
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எனநேதம்்ைவிபதைல' எ�றம்றதவப்வயப. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

1841 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  �மதம்ன�ம

விபபறத ்ளம்ை்ிதஙளயனம்டஙநமஙடே , ்வ்ள�நமஙடே லஙதிவபைறத 

ன ஙைளபம்பய�றமவய�்த்ி்நேய.மஅப்பய�ம்ஙயைலம்சய்வ�  வ��, 

"இ்பஙயங்வம ய�ம்ஙயைலம்சய்்� '' எ�றம்றவய�.மஉற்ஙைள 

அரவைணநஙய்வ�மவ��, "இ்பஙயங்வம ய�மஎ�மஇரத்மஉற்ஙைளதம

� ேத்்�'' எ�றம்றவய�.ம்தெ்�மவ��, "இ்பஙயங்வமஎன�மஙரயம

� ேநஙபபட்�'' எ�றம்றவய�.மபபறேமஅை்ம(அபபே்ி)ம

வபட்வப்வயபங்; அ்தலதமெ�� எை்டயமஎ்நஙமயட்யபங்ம(அ�்ம

அளவபபேமஅவபங்மடப்ஙன்வமவச்தட்ன�ெப  பயபங்). இை்மஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

பய்யம:ம19 �ைறியனமசயபயத்தித்தலதெ��ம்சயடயம்பமயம  

(இைறவன�்ய)மடபஙப ப்வ�யமஅ�மவளபசசதிை்வ�ய.  

1842 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலம

னயைமியனை்மமட்்மமடபபய�.மியபமனயைமியனமசயபயத்தித்தலத  

ெ��ம்பமயம்சயஙதறய்ரயமஅை்மஅளவபறமஅெளயள(னயனமஇைறவ)�  ்ன�ம

வலநமஙரத ்யதமவயடஙதந்ஙய்ஙதறய�.மஅ�மஒெம்பதசசடஙன�ியஙம

இெ�்ய யமச ்ி!மஅ� அ�்மஅெளயளன��மைஙிபதமவளபசசதமஅை்��ம

மைலைிவப்பம்ப ி்யஙதவப்  ஙத�ற�.மஉடஙள�தமஒெவபம"்ம�மே்தைரநம

ேடேைி' அதல�ம"்ம�மஒட்ஙந ேடேைி' வளபபபை்பம்பய�ற. இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.31  

1843 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ியபம�ைறியனம

சயபயத்தித்தலதெ��மஒெம்பதசசயமபவதை்தம்பமய  ்சய்ய்ரயமஅை்ம

அதலயலம்ன�மஙரத்யதமவயடஙத , உடஙள�தமஒெவபம"்ம� ே்தைரநம

ேடேைி' அதல�ம"்ம�மஒட்ஙநமேடேைி ' வளபபபை்பம்பய�ற  

வளபசசதிை்ிசம்சயஙதறய�.மஇற்திபதமஅ�மமைலைிபம்பய�ற , அதல�ம
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அை்வப் மதஙபம்ப ி்யஙமமயறதவப்ஙத�ற�.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததமரவலமபப�ம

அதஙயசதயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"�ைறியன  சயபயத்தித்தமலதெ��ம

அவபமஉ ிம�ைறிபதம்பமயம்சய்யத ' எ�ற இ்ய்பபற்ள�. தைலமய�ம

பப�மபபலயதம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"அவபமஉ ிமஇ்டஙள�த  (்பமயம

்சய்யத)' எ�றமஙயணபப்ஙதற�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

1844 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"மநங்ள!மஅதலயலமனிவ�.மனயைமியனமை்்ி  அவ�ம

டபஙத�றய�.மஅதலயலம்��ை்ிமன்பங்நேநமஙட்ைளிபட்ம

வபைற்ி இைற யபபநைஙியளபங்நேயமஙட்ைளிபட்்ளய� '' எ�றம

்றதவபட்(ப பப�வெயமஇெமவசனடஙைள)மா்தநஙயடேனயபமங்:மன்பங்ள!ம

னயைமியன ்பயெ்ஙள�மலதெ��மஉ  டங்.ம ப்சிைலசம்சயடடம

ங்.ம்த ணமயஙம ய�,  �டங்ம்சயவை்ம �ேமஅறதபவ�மல்வ�ம(23:51). 

" யபபநைஙியளபமங்ள!ம யய  உடங்நேமவவடஙதிமனயைமியனம

்பயெ்ஙள�லதெ��மஉ  டங்.ம �டங்  (உ ைமிபத)ம

அதலயலைவத்ய�மவணடேமஙதற�பங்ள�றயத , அவ�நேம �றத 

பயரயட்டங்ம(2:172). பபறேமஒெமமன�்ைரபமபபறதசம்சய�னயபங்.ம"அவபம

்ைலவப ம்ஙயலத�்�ய ் ்தமபே�்ம தைலிப யம � ்மபிணயம்மபம

்ஙய்ஙதறயப.மஅவபம்யமஙரடஙைள  வயைனம் யநஙதமஉிபத்தம"எ�மஇைறவய , 

எ�மஇைறவய' எ�றமபபரயபத்தநஙதறயப. லனயத, அவபமஉ  யமஉண்ம்ை்ம

்சயிபபட்்யஙமஇெநஙதற�; அவபமஅெ��ய பயனயம்ை்ம்சயிபபட்்யஙம

இெநஙதற�; அவபமஅணபடயமஉை்ம்ை்ம்சயிபபட்்யங  இெநஙதற�; ்ை்ம

்சயிபபட்மஉணைவ்ிமஅவபமஉட்ஙய ேெநஙதறயப.  இத்ைஙிவெநேம

எவவயறம(அவர�மபபரயபத்ைன)மடபஙபப்ய?'' எ�ற ்றதனயபங்.  
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பய்யம:ம20 ்பதசசயமபவத்த�மஒெம� ை்்ி�ய , அதல� 

(இ�)்சயதைல்ி�யம்பமய ்சயடமயறமவ��்ளமன ் யமஅ�ம ரஙம

் ெபபபலதெ��மஙயநேயம்தைரியங  அைமடயமஎ�ப�ய.  

1845  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமியபம்பதசசயமபவத்த�மஒெம

� ை்ம்பமயம்சய்்�ய   ரங ் ெபபபலதெ��ம்யைமநமஙயத�ந்ஙய்ளம

இி�றவரயஙமஇெநமஙதறய்ரயமஅவப  அவவய்றம்சய�்ஙய்மளட்ய! இை்ம

அ �்மபப�மஹய(த)்தயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.32  

1846 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலமமறைமம

 யள�தமஉடஙள�தமஒவம்வயெவெ்�யம(்ன�த்ன�ியஙப)ம்பசயம  

லதெபப்ததைல.மஅப்பய�மஅதலயலவபபேயமஉடஙள�தமஒெவெநேயம

இை்்ிம்மயவத ்பிபபபயளபமஎவெயமஇெநஙமயட்யப.மபபறேமஅவபம்ம�ம

வலபமபநஙய பயபபபயப.ம்யயமடபம்ஙன்வம்சய்(பயவத)ை்தம்வபரம

்வ்றை்மடயமஅடேமஅவப ஙயணமயட்யப.மபப�னபமஅவபம்ம�மஇ்பமபநஙயம

பயபபபயப.ம்யயமடப்ஙமன்வ  ்சய்(பயவத)ை்தம்வபரம்வ்றை்டயமஅடேயம

அவபமஙயணமயட்யப.ம்ம ய , அவப ்மநேம��னயதமபயபபபயப.ம்ம�ம

�ஙத�நம்ங்த்ரம ரஙம் ெபைப்ிமஅவப  ஙய பயப.மலங்வ, �ே�்யதம

்பதசசயமபவத்த�மஒெம� ை்ம்பமய  ்சய்்�யம ரஙத்தலதெ��ம

உடஙைளநமஙயபபயபறதந்ஙய்்டங்.  இை்மஅ �்மபப�மஹய(த)்தயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.33 இ�்மஹ �்ஸமஐ��மஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. அவபறததமஅலமபப�மஹஹஹபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

"இ�்சயதைலந ்ஙய ்்�யம( ரஙத்தலதெ��மஉடஙைளநம

ஙயபபயபறதந்ஙய்்டங்) '' எ�ற அ்தஙபபேியஙமஇ்ய்பபற்ள�.  

 1847 அ �்மபப�மஹய(த)்தயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெம�ைற)ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம ரஙதை்பமபபறதந  ேறதபபபட்யபங்.ம

(அப்பய�ம ரஙதை்பமபயபத�மஅிதவை்பம்பய�ற)ம்ம�  �ஙதை்தம

்தெபபபந்ஙய ்யபங்.மபப�னபம" ரஙத்தலதெ��  ்பபபத�ந்ஙய்்டங் '' 

எ�றம்றதனயபங்.மபபறேம( ரஙதை்நமங ்  அிதவை்பம்பய�ற)ம்ம�ம

�ஙதை்ம(ம  ்ய)ம்தெபபபந்ஙய ்யபங்.  அவபங்ம ரஙதை்்ிம
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பயபநஙதறயபங்ம்பய யமஎ�றம யடங்மஎ ணப்னயய.  பப�னபம"்பதசசயம

பவத்த�மஒெம� ை்ம்பமயம்சய்்�யமஉடஙைள   ரஙத்தலதெ��ம

ஙயபபயபறதந்ஙய்ம்டங்.மஅ�்யமஇதலய்வபமஇ�்சயதமைலந  

்ஙய ்்�யம( ரஙத்தலதெ��ம்யமைமநமஙயபபயபறதந்ஙய்ளட்ய) '' எ�ற 

்றதமனயபங்.34 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

அவபறததமஅ�ேைறபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"(பயபநஙதறயபங்)ம

்பய ய' எ�யமேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல.ம("அவபங்ம ரஙதமை்்ிம

பயபநஙதறயபங்ளய எ�றம யடங்மஎ ணப்னயய ' எ�்றமஇ்ய்பபற்ள�.) - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅ �்மபப�மஹய(த)்தயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

இெ அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.மஅவபறததம

பப�வெமயற இ்ய்பபற்ள�: (ஒெம�ைற)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம ரஙதை்பமபபறதந ேறதபபபட்வபட்மஅ்தலதெ��மபய�ஙயப்நம

்ஙய னயபங்.ம்ம ய, ( ரஙதை்நமங ்மஅிதவை்பம்பய�ற)ம்ம�ம

�ஙதை்த ்தெபபபந்ஙய ்யபங்.மஇவவயறமண�றம�ைறம்சய்யபங்.ம

பப�னப "்பதசசயமபவத்த�மஒெம� ை்ம்பமயம்சய்்�யமஉடஙைளம

 ரஙத்தலதெ�� ஙயபபயபறதந்ஙய்்டங்.மஅ�்யமஇதலய்வபம

இ�்சயதைலநம்ஙய ்்�ய ( ரஙத்தலதெ��ம்யைமநமஙயபபயபறதநம

்ஙய்ளட்ய)'' எ�றம்றதனயபங்.  

1848 ஜதபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெம ய்)ம

 யடங்ம�பபஙதம் ரத்ததமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  

இெ�்்யய.மஅப்பய�ம்செபபணபிய் , (அைர)ம தபவயணபஙளயன, வட்மயயம

ஙதவத�் "ஙயபள�மலை்' அதல�ம" �ளடஙத' அணப�்மஒெம்ட்த்யபம்யம

(ங த�ஙள�த) வயடஙைளதம்்யடஙவபட்வபஙளயஙமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்ய வ�்யபங்.மஅவபஙள�தம்பெயபயலய்னயபம"�ளப ' ேலதம

ை்சம்சப�்வபஙளயங இெ�்னப.மஇதைல; அவபஙள�தமஅைனவெ்மம"�ளப' 

ேலதை்சம்சப�் வபங்்யய.மஅவபஙள�மடழைமம தைலைிநமங ்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபஙள�ம�ஙயம தறமயறதவபட்�.மஉ்்னம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  (ஒெவப்தம்வபப்ம தைலட்�)ம

வ �ட்நே்ம்ச�றவபட்ம்வள�்ிமவ�� , பபலயதம(ரலத)மஅவபஙள�்யம
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உத்ரவப், பபலயதம(ரலத)மஅவபங்ம்்ய ைங  அறதவபப்சம்சய�மஇஙயமத�யம

்றதனயபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம்்ய �வபட், மநஙம

்நேமஉைரம தஙழத்தனயபங்.மஅப்பய�ம"மநங்ள!  உடஙைளமஒ்ரம

ல�மயவபலதெ��மபை்த்மஉடங்மஇைறவைனமபி��்ஙய்ம்டங் '' 

எ�யம(4:1லவ�)மஇைறவசனதை்ம� ைமியஙமா்தநஙயடேனயபங்.ம

்ம ய, "அதஹ ப' அத்தியித்த ்ளம" யபபநைஙமியளபங்ள!ம �டங்ம

அதலயல்நே அிதடமங்.மஒவ்வயெமல�மய்யம யைளந்ங�றம

எ்ைனமஅ�பபபட்ள�மஎ�பை்  ஙவனத்தபம்ஙய்ளட்ய.மஅதலயல்நேம

அிதடங்'' எ�யம(59:18லவ�) வசனதை்டயமா்தநமஙயடேம(�ளபம

்ட்த்யெநேம்பமயம்சயடமமயற  ்றத)னயபங்.மஅப்பய�ம"(உடஙள�த)ம

ஒெவபம்ம�ம்பயபஙயத, ்வ்ள�நமஙயத, �ணப, ஒெம"ஸயஉ' ்ஙய�ைம, ஒெம

"ஸயஉ' ்பதசசயமபவயமலஙதிவபைறதம்பமய  ்சயிட்ய'' எ�றம்றத, 

"்பதசசயமபவத்த�மஒெம� ை்ம்ி�யம்பமய  ்சயிட்ய'' எ�றம

வலதடறதம்தனயபங். உ்்னம( பபத்்யவபஙள�த)மஒவ்வயெமவெயம

்யமத்மதெ�்ம்பயபஙயதஙள�லதெ��ய  ்வ்ள�நமஙயதஙள�லதெ��ய 

லை்ஙள�லதெ��யமஒெம"ஸயஉ' ்ஙய�ைமிபலதெ��யமஒெம"ஸயஉ' ்பதசசயம

பவத்தலதெ��யம்பமய ்சய்யபங்.மஅப்பய�மஅ�சய ஙள�தமஒெவபமஒெம

ைபம( தைறிம்பயெடஙைளந)  ்ஙய ்வ�்யப.மஅை்தமனநஙம�ேியமதம

அவர�மைஙம்தணறதி�; ட�மனநங்வ �ேிவபதைல.மபப�னபம்்ய்ப��ம

மநங்ம(்டஙள��ம்பமபம்பயெடங்்�)  வ��்ஙய ேமெ�்னப.மஇற்திபதம

உண்பம்பயெடஙளய யமலை்ஙளய யமஇெ  ேவபிதங்ம்சப��வபட்ை்ம

 ய�மங ்்�.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபஙள�ம�ஙயம

்பய�ைனபம்பய�றமமத�ன�ந்ஙய ேெபபை்டயம ய�மங ்்�.  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "ியபமஇஸலயத்ததமாபமஅவஙதிம

 ை்�ைறைி உெவயநேஙதறய்ரயமஅவெநேமஅ்பே ிம �ைமடயம

அவெநேபமபப�மஅ்�பே  ்சிதப்பவபஙள��ம �ைமடயமஉ ் ; அ்பஙயஙம

அவபஙள�ம �ைமிபதமஎ�்ய ேைற��வப்ய�.மஅவவய்ற, ியபம

இஸலயத்ததமஒெம �்ிம ை்�ைறைி  உெவயநேஙதறய்ரயமஅவெநேமஅ்�ம

பயவ�யமஅவெநேபமபப�மஅ்�பே  ்சிதப்பவபஙள��மபயவ�யம-அ(்�பேம
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்சிதபட்)வபஙள��மபயவத்தலதெ��  எ�்யமேைறியமத-மஉ ்'' எ�றம

்றதனயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஜதபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்ம்ம ய  இெமஅறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�.மஅவபமறத யம"(ஒெம ய்) �பபஙதம் ரத்ததம யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  இெ�்்யய'' எ�்றமஹ �்ஸம

்்ய்டேஙதற�. உைப�தலயலமபப�ம�லதம(ரல)மஅவபமஙள�மஅறதவபபபபதம

"பப�னபமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம லபம்்ய ைஙம

்்ய வபத�வபட்பமபபறேமஉைர   தஙழத்தனயபமங்'' எ�றமசபறம்்்லயஙம

இ்ய்பபற்ள�.  

1849 ்மபங ்மஹ �்ஸமஜதபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

்ம ய ண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததம

" ய�ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅமப�்தெ�்்�.மஅப்பய�மஅவபஙள�்ய  

வட்மயயமஙதவத�்மஙயபள�மலை்மஅணப�்மஒெம்ட்த்யபமவ�்யபங் '' 

எ�ற ஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.மமபறமவபவரடங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததம

உ்ளை்பம்பய�்ற இ்ய்பபமற்ளன. ்ம யமஇவவறதவபப்ஙள�தம

பப�வெயம்ஙவதங்யமஇ்ய்பபற்ளன:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம லபம்்ய வபத்யபங்.மபபறேமசதறதி  ்சயப்பயவத்ம்மை்ம

(மதயபப)ம �மடறதமஅதலயலைவபம்பயபறதபம்ஙழ�்யபங்.  பப�னபம"அயமயம

பஅத' ("இைறமவயழத�நேபமபப�...)மஎ�றம்றதவபட், "அதலயலம்ன�ம

்வ்த்ததம"மநங்ள!மஉடஙைளமஒ்ரமல�மயவபலதெ��மபை்த்  உடங்ம

இைறவைனபமபி��்ஙய்்டங்... ' (4:1) எ�றம்றதட்ளய�'' எ�றயபங். 

 1850 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறதத, "ஙதரயமவயசதஙள�தமசதலபமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்ய வ�்யபங்.மஅவபங்ம �மஙயபள�ியை்ங்மஙயணபபட்ன.ம

அவபஙள�மவறதிம தைலைி அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

ங ்யபங்.மஅவபங்நேதம்்ைவ  டபபடேெ�்�...'' எ�றமஜதபம(ரலத)ம

அவபங்ம்றதி்யஙமஹ �்ஸ  ்்ய்டேஙதற�. 

97

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

ஜகாத் ஹதீஸ் 1786 - 1955



 பய்யம:ம21 ்பமயம்சயவ்பஙயஙநம்லதநேசமதைமமனநேவ�ய , சதறத்ள்ம

்பமய ்சய்வ(ரயிப�யமஅவ)ைரந ேைறம்றவ�மேறதத�மவ��்ளமங்ைமம

ியன ்ை்டத்ர்ய.  

1851 அ�மஸாதமஅதஅ�சய ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ்யன்பமயம

்சயடயபேமஎடங்நேநமஙட்ைளிப்பபட்்பய� ,  யடங்ம(தைம னநஙத)ம

்லதம்வைலம்சயிலய்னயய.மஅ�மஅஙகதம(ஹபஹயப-ரலத)மஅவபங்ம(்லத  

்வைலம்சய�)மஅைரம"ஸயஉ' ்பதசசயமபவயம(்ஙய ்மவ��)ம்பமயம

்சய்யப. மப்றயெமமன�்பமஅை்வப்சமசதறத�மஅ்தஙமயஙநம்ஙய ்வ�(�ம

்பமயம்சய)்யப. இை்நமங ்ம ிவிசஙபங், (அைரம"ஸயஉ' ்ஙய ்வ�்)ம

இவர�ம்பம்மதலயய அதலயலவபபேதம்்ைவிபதைல; (அை்மவப்ம

அ்தஙமயஙநம்ஙய ்வ�்)மஇ�்மமப்றயெ  மன�்பமபபறபமபயரயட்ம

்வ ்்ம�ப்பஙயங்வம(்பமய)ம்சய்யப '' எ�ற (ேைற)ம்சய�மனயபங்.ம

அப்பய�்ய�ம"( ிவிசஙபஙளயன)மஅவபங்மஎத்ைஙிவபங்  எ�றயத, இைறம

 யபபநைஙியளபஙள�தமமன�வ��மவய மவவடே்வய �  ்யன்பமடஙைளபம

பபறதடயமேைறம்பதஙத�மறயபங்.ம(இைறமவவதிபதம வ்பஙயஙச)  சதரமபபட்ம

சயபய்தத்ை்தம்வபரம்வ்ற�்யமஇதலய்வபமஙைளபமபபறதடய  அவபங்ம

 ைஙநஙத�றயபங்.மஅதலயலமஅவபஙைளம ைஙநஙத�றய�.ம்ம ய , 

அவபங்நேதம��்றத�யம்வ்ைனடயமஉ ் '' எ�யம(9:79லவ�)ம

இைறவசனய அெளபம்பபற�.35 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததமபப பமபப�மஙயலததம(ரல)ம

அவபங்ம்ம�மஅறதவபபபபதம"மன�வ��  வய மவவடே்வயப' எ�யம

்சயதைலநமேறதபபப்வபதைல. - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, சி தமபப�ம

அபரப உம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம" யடங்  எடங்ை்ிம��ேமஙள�தம

(தைம)மனநஙதம்லதம்வைலம்சயிலய்னயய '' எ�ற (அ�மஸாதம(ரலத)ம

அவபங்ம்றதி்யங)மஇ்ய்பபற்ள�.  
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பய்யம:ம22 பய நஙயஙமஇரவதமவவடஙபப்யமஙயதம ை்ஙள��மசதறப்.36  

1852  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஙயைலிபதமஒெம்ப ிமபயத்தரயம

( தைறமிப)மபய யமமயைலிபதமஒெம்ப ி  பயத்தரயம( தைறிப)மபய யம

்ெஙத�றமாபமஒட்ஙதை்மஒெமவ �ட்யெநே  இரவலயஙதம்ரந்ேிமமன�்பம

எவ்ர�யம(உடஙள�த)மஉ ்ய? இ்பமே ிம பபல�  தசசிமயஙமமதஙபம

்ப ி்யேய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

 1853 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங்மபலம

வபஷிடங்நேதம்ை்மவப்தத்யபங்.ம்ம ய , அவபங் (பப�மவெமயற)ம

்றதனயபங்: ஒெவபமஒெமஙயத ை்ைிம(பயதமஙற��ம்ஙய்வ்பஙயங)ம

இரவலயஙமவவடஙதனயத, அ� ஙயைலிபதமஒெம்பமத்த�ம �ைமைிடய , 

மயைலிபதமஒெம்பமத்த�ம �ைமைிடய  ்பபறதம்ெவ்யஙமஅைமடய ; 

ஙயைலிபதமஙறநஙபபட்மபய நஙயங்யமமயைலிபத  ஙறநஙபபட்ம

பய நஙயங்யம(இ�்ம �ைமங்மஙதை்நேய).  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

பய்யம:ம23 (்யரயளமமனத�்�)ம்சல்ம்சயஙத�றவெநேயமஙிச�நேயம

உ்ளமஉ்யரணய.  

1854  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  (ஙிசன��ம தல்ிய்மஒபபப்ைஙிபதம

்யரயளமமனத�்�)ம்சல்ம்சயஙத�ற  ்பமசகல �ம தைலியன�, 

மயபபபலதெ��மங த்் ய்மவைரம(இெயபயலயன)  "இெம �ளடஙதங்' அதல�ம

"இெமஙவசமலை்ங்' அணப��்ளம(இெ)மமன�் �   தைலைிபம

்பய�ற்யேய.ம"(்யரயளமமனத�்�)ம்சல்ம்சயஙத�றவப ' அதல� "்பமயம

்சயஙத�றவப' ்பமயம்சயிமஎ  ய்பய�  அவர� ஙவசய "வப வை்��' 

அதல�ம"( � ்)ம்ச�ற' அவர�மவபரதமறன�ஙைளமமைறத� (அ்பஙபபயத)ம

அவர�மபய்சமதவ்ஙைளந்்(தம்்யட்)மஅவதத�மவப்ஙதற�.  (லனயத,) 

ஙிச�ம்சல்ம்சயிமஎ  ய்பய�மஅவன�மஙவசயமஅவைனமஅ த்த , 

அ்� ஒவ்வயெமவைளி�யமஅ்ன்�மஇ்தை்ம(இறஙப)ம

பபேத�வப்ஙதற�.மஅவ�மஅை் வப நஙம�ி�றய யமஅ�மவப ிய�.  இை்ம
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அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.37 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�  - அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஙிச�நேயம்பமயம

்சயஙத�றவ�நேய பப�வெமயறமஉ்யரணயம்றதனயபங்:மஅவவபெவ �ம

 தைலியன�, இெயபயலயனமஇெ  ஙவசடங்மஅணப��்ளமஇெமமன�்பஙள��ம

 தைலைிமஒத்தெநஙதற�.மஅவபஙள��  ைஙங்மஅவபங்ை்ிமமயப்பய்யம

ங த்் ய்ங்ளய்யமபபைணநஙபபட்்ளன.  ்பமயம்சயஙத�றவபம

ஒ�ைறதம்பமயம்சயடயம்பய்்தலயயமஅவர�மஙவசய  வப ��, அவர�ம

வபரதறன�ஙைளமமைறத�, பய்சமதவ்ஙைளநம்்(தம்்யட்)  அவதநஙதம

்்ய்டேஙதற�.ம(லனயத,) ஙிச்னயமஒ�ைறதம்பமயம்சயிமஎ  ய  

்பய்்தலயயமஅவன�மஙவசயமஅவைனமஅ த்த , அ்�மஒவ்வயெம

வைளி�யமஅ்ன்�மஇ்தை்  (இறநஙதப)மபபேநஙதம�வடேஙதற�.மஅவ�ம

்ன�மஙவசதை்மவப ்ப்த்  �ி ய்பய�ம �மபயபத்யதம(வபிப்த்ய�ம

டபப்ய; ட்னன�த,) அ� வப ிய�. இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத)மஅவபங்ம்றஙத�றயபங்:ம(இை்ந  ்றதி்பய�)மஅதலயஹவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்ம�மவபரலயதம்ம�மசடை்ந  ங தை்ம(் ெநஙத), 

(இவவயற)மதடேநமஙயடேனயபங்.   

1855 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஙிச�மமபறயம

்பமயம்சயஙத�றவ �ம தைலியன� , இெயபயலயனமஇெமஙவசடங்  அணப�்ம

இெமமன�்பஙள��ம தைலநேமஒத்தமெநஙதற�.ம்பமயம்சயபவபமஒ�ைறத  

்பமயம்சயிமஎ  ய்பய� , அவர�மஙவசயமவப மவை்��, அவர�மபய்ச 

தவ்ஙைளந்்(தம்்யட்)மஅவதத�வப்ஙதற�.ம(லனயத ,) ஙிச்னயம

ஒ�ைறத ்பமயம்சயிமஎ  யம்பய� , அவன�மஙவசயமஅவைனமஅ த்த, 

அவ�ை்ிமைஙங் ங த்் ய்வைரம்ச�றமஒடேந்ஙய்ஙத�றன.ம

ஙவசத்த�மஒவ்வயெமவைளி�ய  மபற்�மஇ்தை்மஇறநஙதபமபபேநஙதற�.ம

அை்மவப ்ப்த்மஅவ�ம�ைனவய�.  லனயத, அவனயதமஇிலய�. இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   
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பய்யம:ம24 ்பமயம்சய்வெநேம தசசியம பபல�மஉ ்; 

 உ ிவ �மைஙநேம்பமய ்பயயசம்சரயவபட்ய யமச ்ி!   

1856  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  (�பஙயலத்தத)மஒெவபம" ய�ம

இ�றதர்ம்பமயம்சயிப்பயஙத்ற� ' எனந ்றதந்ஙய ், (இரவபத)ம

்பமத�்�ம்வள�்ிமவ��, (்் ியமத)மஅை்மஒெ  வபபசய ிப்யம

்ஙய்த�வபட்யப.மஙயைலிபதமமநங் , "இ�றதர்மஒெ வபபசய நேதம்பமயம

்ஙய்நஙபபட்்ள� ' எனபம்பசதநம்ஙய ்னப.ம(இை்ந  ்ஙட்)மஅவப, 

"இைறவய!மவபபசய நேதம்பமயம்சய்்பஙயஙமஉனந்ஙம்ஙழ  அைனத�யம

உ ி�.ம( யைளடய)ம ய�ம்பமயம்சய்வ� ' எ�றம்றதனயப. மற ய்மஅவபம

்பமத�்�ம(இரவபத)ம்வள�்ிமவ�� , அை்மஒெமபணநஙயர �  ைஙிபதம

்ஙய்த�வபட்யப.மமற ய்மஙயைலிபதமமநங் , "ஒெமபணநஙயரெநேத  ்பமயம

்சயிபபட்்ள�' எனபம்பசதந்ஙய ்னப.ம(இை்நம்ஙட்)மஅவப , "இைறவய!ம

பணநஙயரெநேதம்பமயம்சய்்பஙயஙமஉனந்ஙம்ஙழமஅைனத�ய  உ ி�.ம

( யைளமடய)ம ய�ம்பமயம்சய்வ� ' எ�றம்றதனயப. (ண�றயயம ய்)மஅவபம

்பமத�்�ம்றபமபட்சம்ச�ற , ஒெம்தெ்ன�� ைஙிபதமஅை்நம

்ஙய்த�வபட்யப.மஙயைலிபதமமநங் , "இ�றதர்மஒெ ்தெ்�நேதம்பமயம

்சயிபமபட்்ள�' எ�றம்பசதந்ஙய ்னப.மஉ்்ன  அவப, "இைறவய!ம

வபபசய நேயமபணநஙயர�நமேயம்தெ்�நேயம்பமய  ்ஙய்த்்பஙயஙம

உனந்ஙமஎதலயபம்ங யமஉ ி� ' எனநம்றதனயப.மபப�னப  (ஙனவபத)ம

அவ ்யம(வயனவப)மஅ�பபபைவநஙபபட்ம(பப�வெமயற)ம்றபபட்�:  உம�ம

்பமயமடபஙபபட்மவபட்�.மவபபசய நேம �பம்ஙய்த்ம்பமய , அவ் 

வபபசயரத்தலதெ��மவபலஙதமஙபைபபம்பணநமஙயரணமயஙமஅைமிலயய.ம

பணநஙயர �நேநம்ஙய்நஙபபட்ம்பமத்யதமஅவ�மபேபபபைனம்பபற , 

அதலயலம்னநே வவடஙதிவபறதலதெ��ம்பமயம்சயிந்்ய.ம

்தெ்�நேநம்ஙய்நஙபபட்  ்பமயமஅவ�மஙளைவநமைஙவப்நமஙயரணமயஙம

அைமிலயய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

பய்யம:ம25 ் பைமியனமஒெமஙயசயளபம்யம�்லயள�ிப� , அதல�மஒெம

மைனவபம்�மஙணவமன��  ் ரேியனமஅ�ம்திப�ம்ப த , அதல�மஅவர�ம
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அ�ம்தைிமேறதபபயதமஅறத�� வ �டே ்ளம(்பயெள�லதெ��)மஎை்டயம

வ �ணயநஙயமதம்பமயம்சய்யதமஅ�்ந  ஙயசயளெநேயமஅ�்ம

மைனவபநேய்்ம �ைமமஙதை்நேய.   

1857  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ்மநேநமஙட்ைளிப்பபட்ம(்பம)ம

ஙய ிதை்சம்சிதப்த்ந்ேிம-அதல�  அ�்நமஙய ிதம்தபஙயஙம

வவடஙந்ேி-ம் பைமியனம�ஸலதயமஙயசயளப , ்பமத்ததமபடேமவஙதநேயம

இெவ தமஒெவரயவயப.மஅவபம� ைமியங்ய  ேைறவப�றதடயம

மனப�பவமயங்யமஅநஙய ித்தபேமவவடேஙதறயப.  இை்மஅ�ணசயம

அதஅ அதம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.38 இ�்மஹ �்ஸம ய�ேம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1858 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெம்ப ம்ன�ம

வ �டே ்ளமஉணைவம�ைற்ிய்ம்பமயம்சய்யத , (அறவவதிபத) 

்சலவவதத்பஙயஙமஅவ்நேயம பபல�மஉ ்.மஅை்சமசயபய்தத்வ�ம

எ�றமஅேப பை்ிபதமஙணவ�நேயம பபல�  உ ்.மஅை்பம்பய�்றம

ஙயசயளெநேயம(்சலவப் உ்வபி்பஙயஙம பபல�)மஉ ்.மஇவபஙள�தம

ியெயமியெை்ிம பபலன� ய  சதறத�யமேைறத�வப்மயட்யபங். இை்ம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநமஙதறயபங்.39 இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம("்ன�மவ �டே ்ளம

உணைவ' எ�ப்பேபமப்தலயங)ம"அவ்ை்ிமஙணவன��  உணவபலதெ��' 

எ�றமஇ்ய்பபற்ள�.  

1859 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெம்ப ம்�ம

ஙணவன��மவ �டே ்ளவபைறம�ைற்ிய்ம(அறவவதிபத)ம்சலவவதத்யத  

அவ்நேயம பபல�மஉ ்.மஅை்பம்பய�்ற , அை்சமசயபய்தத்வ�ம

எ�ற அேபபை்ிபதமஙணவ�நேயம பபல�மஉ ்.மஅை்பம்பய�்ற , 

ஙயசயளெநேய (்சலவப்மஉ்வபி்பஙயஙம பபல�)மஉ ்.மஅவபங்ை்ிம

 பபல�ஙள�தமசதறத�ய ேைற��வப்ய�. இை்மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம
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அறதவபநஙதறயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�.  

பய்யம:ம26 ாபமஅேைமம்�மஉ ைமியள �ம்சதவத்தலதெ��ம

(அறவவதிபத)ம்சலவவதத்த. 

 1860 "லபபதமலலய' எ�பய �மஅேைமமியிபெ�்மஉைமபம(ரலத)மஅவபங்  

்றதி்யவ�:  ய�மஅேைமியஙமஇெ�்்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்ய, " ய�மஎ� உ ைமியள �ம்சதவத்தலதெ��மஎை்்ி�யம

்பமயம்சயிலயமய?'' எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேம"லய.ம(்பமயம்சயிமலயய.)ம

உடங்மஇெவெநேயமச பய்த   பபல�மஉ ்'' எ�றமஅவபங்ம

ப்தலள�த்யபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

1861 "லபபதமலலய' எ�பய �மஅேைமமியிபெ�்மஉைமபம(ரலத)மஅவபங்  

்றதி்யவ�: (ஒெம�ைற)மஎ�மஉ ைமியளபமஎ�ன�ம்யமஇைறசசதைிம

( �ளமயஙம்வடேமஉப்ந ங ்த்தபஙயங)நமஙயிப்பய்மயறமஙட்ைளம

ிபட்யப.மஅப்பய�மஎ�ன�்யமாபமடைவ  வ�்யப.மஅ்தலதெ��மசதறத்ள்ம

இைறசசதைிமஅவெநேம ய�மவவடஙதவபட்்�.  இை்மஎ�மஉ ைமியளபம

அறத�்்பய�மஎ�ைனமஅேத�மவபட்யப.ம ய�மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம்ச�றம ்�்ை்தம்் வபத்்�.மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபங்மஎ�மஉ ைமியளைரமஅைவத� , "அவைரமட�மஅேத �்பங்?'' எ�ற 

்ஙட்யபங்.மஅ்பேம" ய�ம்சயதலயம்ல்ிமஎன�மஉணைவம

மபறவபங்நேமஇவப ்ஙய்நஙதறயப'' எ�றமஎ�மஉ ைமியளபம்றதனயப.ம

அப்பய�மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்ம"(டைவநேமவவடஙதி்யத)ம

உடங்மஇெவெநே்மம றபல�மஉ ் '' எ�றம்றதனயபங்.  

1862 ஹயமயயமபப�ம�னபபபலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இைவம

அதலயலவப�மன்பம�ஹயமதம(ஸத)மஅவபஙள�்மதெ��மஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத) அவபங்மஎமநேமஅறதவபத்மஹ �்ஸஙளயேய.மஅவபறததமபப�வெயம

ஹ �்ஸஹய ஒ�றயேய: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  
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ஒெம்ப ம்�மஙணவ�மஉ்� தமஇெநேய்பய�மஅவன�மஅ�ம்தம

இதலயமத (்்்லயன-ம ஃபபத)ம் ய�்ம் யபஙம்வ ்யய.மஙணவ�மா தம

இெநேய்பய� அவன�மஅ�ம்தமஇதலயமதமியைரடயமஅவன�மவ �ட்நே்ம

அ�ம்தநஙம்வ ்யய. அவ்ம்�மஙணவன��மஉத்ர்மஇதலயமதமஅவன�ம

சயபயத்தித்தலதெ�� (அறவவதிபத)ம்சல்ம்சய்யதமஅ்�ம பபலன�தம

பய்தமஅவ�நேயமஙதை்நேய.40  

பய்யம:ம27 ்பமதை்டயமஇ்ரம ப்சிதஙைளடயம்சபத�சம்சய்வப.  

  

1863 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "எவபமஅதலயலவப�மபயை்ிபதமஒெம்ஜயேப  ்பயெடஙைளசம

்சலவபட்ய்ரயமஅவபம்சயபநஙத்த(�மவயசதஙள�தமஒவ்வய�றத)த  இெ��ம

"அதலயலவப�மஅேிய்ர!மஇ�மசதற�்்யேய.ம(இ்�மவவதியங  றைவடடங்)' 

எ�றமஅைவநஙபப்வயப.மஅ்யவ�ம்்ய மைஙியள�ியஙமஇெ�்வப , 

்்ய ைஙநே ிமவயசலததமஇெ��மஅைவநஙபப்வயப.மஅறபம்பயரயள�ியஙம

இெ�்வப, அறப்பயெநே ிமவயசலததமஇெ��மஅைவநஙபப்வயப.ம்பமயம

்சயபவரயங இெ�்வபம்பமத்தபே ிமவயசலததமஇெ��மஅைவநஙபப்வயப.ம

் ய�பயள�மியங இெ�்வபம(் ய�பயள�ங்ந்ஙமஉ ி)ம"அபரயிய� ' எ�யம

வயசலததமஇெ�� அைவநஙபப்வயப'' எ�றம்சய�னயபங்.மஉ்்னமஅ�பநபம

அஸஸதத �்நம(ரலத) அவபங், "அதலயலவப�மன்்ர!மஇ�்மவயசதஙள�தம

இெ��மஅைவநஙபப்யமஒெவ  ெநேம(்வறவயசதமவவதியஙசம்சதலம

்வ ேி)மஅவசதியமஇரய�.ம(ட்னன�த , எ�் வவதிபலயவ�மஅவபம்சயபநஙயம

்ச�றவப்வயப.மஇெ�்ய ய,) அ�்த ்ைலவயிபதங்ம

ஒவ்வய�றதலதெ��யமஎவரயவ�மஅைவநஙபப்வயரய?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.ம

அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "லய.மஅவபஙள�த  �டங்யம

ஒெவரயஙமஇெநஙம்வ ்்ம�றம ய�மஎ்தபபயபநஙத்ற� '' எ�றயபங்.41 இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

்ம யம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�.  
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1864 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "எவபமஅதலயலவப�மபயை்ிபதமஒெம்ஜயேப  ்பயெடஙைளசம

்சலவபட்ய்ரயமஅவைரசம்சயபநஙத்த�மஙயவலபங்மஅைவபபயபங்.  

ஒவ்வயெமவயசலத�மஙயவலபங்யம"இ�னமமன�்்ர!மஇட்ஙமவயெய! ' எ�றம

அைவப பயபங்'' எ�றம்றதனயபங்.மஇை்நம்ஙட்மஅ�பநபம(ரலத)மஅவபங்  

"அதலயலவப�மன்்ர!மஇபபேபபட்வெநேநமஙவைல்ிமஙதை்ிய�ம(எ�்ம

வயசத வவதியங்யமஅவபம்சயபநஙத்த�்மறைவிலயய) '' எ�றம்றதனயபங். 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவபஙள�தம �டங்யமஒெவரயஙம

இெநங ்வ ்்மனம ய�மஎ்தபபயபநஙதம்ற� '' எ�றம்சய�னயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

1865 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெம ய்)மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(எடஙள�்ய) , "இ�றமஉடஙள�த ் ய�்ம் யபறதெபபவபம

ியப?'' எ�றம்ஙடம்யபங்.மஅ�பநபம(ரலத)மஅவபங்  " ய�' எ�றயபங்.ம

"இ�ைறிம்தனயமஉடஙள�தமஜனயமஸயைவம(பப்ர்ய)  பப�்்ய்ப��ம

்ச�றவபமியப?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ�பநபம(ரலத)மஅவபங்  " ய�' 

எ�றயபங்.ம"இ�ைறிம்தனய  ாபமடைவநேமஉணவள�த்வபமஉடஙள�த  ியப?'' 

எ�றமஅவபங்ம்ஙடங, அ்பேயமஅ�பநபம(ரலத)மஅவபங்ம" ய� ' எ�றயபங்.ம

"இ�ைறிம்தனயமஒெம் யியள�ைிமஉ்தம லயமவபசய த்வபமஉடஙள�த  

ியப?'' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ஙடங , அ்பேயமஅ�பநப 

(ரலத)மஅவபங்ம" ய�' எ�றயபங்.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங், "எ�்மமன�்பம( தலறடஙளயன)மஇைவமஅைனதை்டயம

்மயத்மயஙசம்சய்ய்ரய  அவபம்சயபநஙத்ததமறைவியமதமஇெபப்ததைல '' 

எ�றயபங்.  

பய்யம:ம28 அறவவதிபதம்யரயளமயஙசம்சலவப்யபேமவ��்ளமன ் ய , 

எ ணபமஎ ணபச  ்சலவவதபப�மவபெயபதம்நங்தலமஎ�ப�ய   

1866 அஸமயமபப�தமஅப பநபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ன�்ய , "(்யரயளமயஙம தவவதிபத) ்சலவவதபபயியங.ம

(அதல�ம"( ைஙமமைவ) ்பயவதவயியங' அதல�ம"அ்ள� வவடேவயியங'). 
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எ ணபமஎ ணப(சம்சலவவதத�)ந்ஙய ேரய்்.மஅபபேச  ்சய்யத, 

அதலயல்யமஉனநேமஎ ணபமஎ ணப்ிம்ெவய� '' எ�ற ்றதனயபங்.42 - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅஸமயமபப�தமஅப பநபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம ய  

ண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.மஅவபறததம

பப�வெமயற இ்யம்பபற்ள�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதனயபங்:மஅ்ள�மவவடேவயியங.(அதல�  "( ைஙமமைவ)ம்பயவதவயியங' 

அதல�ம"்சலமவவதபபயியங'). எ ணபமஎ ணப(சம்சல  

வவதத�)ந்ஙய ேரய்்.ம(அபபேசம்சய்யத)மஅதலயல்யமஉனநேம

எ ணப்ி ்ெவய�.மஙிசத்னமயஙபமைபிபதம(�ே��)மைவத�நம

்ஙய்ளய்்.மஅவவயற ்சய்யதமஅதலயலம்யமஉ�மவபஷித்ததம(்ன�ம

அெ்மவளடஙமைளபம்பயவதியமத  ்ன�)மைபைிம�ே��ம

ைவத�ந்ஙய்வய�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅஸமயமபப�தமஅப பநபம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

 1867 அஸமயமபப�தமஅப பநபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம்ச�றம"அதலயலவப�மன்்ர!மஎனநேம(எ�மஙணவப)  ஸஹைபபம

பப�மஅதஅவவயயம(ரலத)மஅவபங்மஅள�த்ை்தம்வபரம்வறம்சதவய  எ�்யம

ஙதை்ிய�.மஅவபமஅள�பபவபறததமசதலவபைறம ய�ம்பமயம்சய்யதமஅ�  

ேபறமயேமய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , "உ�னயதம

இி�ற அள்மசதறத்ள்வ�யம்பமயம்சய.மஙிசத்னமயஙமைபிபதம

(�ே��) ைவத�ந்ஙய்ளய்்.மஅவவயறம்சய்யதமஅதலயல்யமஉ�ம

வபஷித்ததம(்�மஅெ்  வளடஙைளபம்பயவதியமதம்ன�)மைபைிம�ே��ம

ைவத�ந்ஙய்வய�'' எ�ற ப்தலள�த்யபங். இை்மஅபபயதமபப�ம

அப்ததலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்  அறதவபநஙதறயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம29 சதறத்ளவயிப�யம்பமயம்சயடமயறமவ��்ளமன ் ய , 

அபபமயஙநமஙெ்த சதறத்ளைவதம்பமயம்சயிமமறநஙலயஙய�மஎ�ப�ய.   

1868 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "�ஸலதயம்ப ங்ள!ம

(உடஙள�த)மஎ�்பம்ப  யம்�மஅ ை்மவ �ட்நஙய நே  ாபமலடே�மஙயதம
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ேளயைபம(அ�பள�பபயங)மஅள�த்ய யமஅை்மஅவ்மஅபபமயஙந  ஙெ்ம

்வ ்யய'' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றவயபங்.43 இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம30 இரஙசதிமயஙதம்பமயம்சயவ்�மசதறப்.  

 

1869  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலம்ன�ம(அ ிைணிப�)ம

 தவைலதம்வபரம்வறம தவ்லமஇதலய்ம(மறைம)ம யள�த  ்ன�ம தவலததமட ம

்பெநேம தவதமஅள�பபய�: 1.  �்தமமதநஙமலடசதியளப. 2. இைறவவதபயடே்ல்ிம

வளப�்மஇைளஞ�. 3. ப்ள�வயசதங்்�ம(எப்பய�ய)ம்்ய்ப்ம

ைவத�ந்ஙய்்யமஇ்ி�ை்ிவப.  4. இைறவ�நஙயங்வம் சதத�, 

அவ�நஙயங்வமஇைண��, அவ�நஙயங்வமபப �் இெவப. 5. ்ே்தடயம

அவேயமஉை்ிமஒெம்ப ம்யைம(தம்வறம்சயி)மஅைவத்்பய�ய  " ய�ம

அதலயலவபபேமஅிதஙத்ற�' எ�றம்றதிவப. 6. ்ம�மஇ்நமஙரயம்சய்ம

்பமதை்மவலநமஙரய்்மஅறதிய்மவைஙிபதமஇரஙசதிமயஙத  ்பமயம

்சய்வப. 7. ்ன�ைமிபதமஅதலயலைவம தைனத�ம(அவன�மஅசசத்யத)ம

ங ண �பமசத�்தி மன�்ப. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.44 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�� , 

அதல�மஅ�சி தமஅத ேததம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��மமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்ய  வ��்ள�. அ்ததம"ப்ள�வயசலதலதெ��ம

்றபபட்சம்ச�றய யம்தெயபபமவெயவைர  அ்�்ம்ன்ிம்்ய்ப்ம

ைவத�ந்ஙய்்யமஇ்ி�ை்ிவப '' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�.  

பய்யம:ம31 உ்தம லத்்ய்யமபணதம்்ைவம்ிய்யமஇெபபவபம்சயடயம

்பம்மமமதஙசமசதற�் ்பமயமலேய.45  

1870 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ��, "அதலயலவப�மன்்ர! மஙத்யனம்பமயம

எ�?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், " �டங்ம
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உ்தம ல�்ளமவரயங்ய, பணதம்்ைவமஉ்ளவரயங்ய, வறைமைி 

அிசத, ்சதவதை்மஎ்தபபயபத்வரயங்யமஇெநேய்பய�ம �டங்ம்சயடய  

்பமம்மம(மஙத்யனம்பமயமலேய).மஉிபபம்்ய ை்நமேவதைி  

அை்��வபடேெநங, இ�னமமன�்ெநேமஇவவள்ம(்ஙய்டங்) ; இ�னம

மன�்ெநே இவவள்ம(்ஙய்டங்)' எ�றம்சயத யம(் ரயமவெய)வைரம

்பமயம்சயவை்த ்்ள�ப்பய்ய �்பங்!மட்னன�த , அப்பய�மஉடங்ம

்சதவயம(வய சயஙதி)மஇ�ன மன�்ெநேமஉ ி்யஙதவபடேெநேய '' எ�றம

ப்தலள�த்யபங்.46  

1871 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்யமவ��, "அதலயலவப�மன்்ர!மமஙத்யன   �ைமடமை்ிம

்பமயமஎ�?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், 

"உயம�ை்ிம்�ை்ம �மஅற்தியங!மஅ�மேறதத�ம தசசியமஉமநே  

வபளநஙமள�நஙபப்ய.ம �டங்மஉ்தம ல�்ளவரயங்ய , பணதம்்ைவ 

உை்ிவரயங்ய, வறைமைிமஅிசதிவரயமங்யம � ்ம ய்மவயவம

்வ ்்மனமஎ்தப பயபத்வரயங்யமஇெநேய்பய� ,  �டங்ம்சயடயம்பம்மம

(மஙத்யனம �ைம ்ரநம்ேி்யேய).மஉிபபம்்ய ை்நேவதைிம

அை்��வபடேெநங, இ�ன மன�்ெநேமஇவமவள்ம(்ஙய்டங்); இ�னம

மன�்ெநேமஇவமவள்ம(்ஙய்டங்) ' எ�றம்சயத யம(் ரயமவெய)வைரம

்பமயம்சயவை்தம்்ள�பம்பய்ய �்பங்!  (ட்னன�த,) அப்பய�மஉடங்ம

்சதவயம(வய சயஙதி)மஇ�னமமன�ெநேமஉ ி  ்யஙதவபடேெநேய'' எ�றம

ப்தலள�த்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம"ஒெமமன�்பம

"்பமத்ததமசதற�்�மஎ�?' எ�றம்ஙட்யப'' எனமஹ �்ஸ ்்ய்டேஙதற�.  

பய்யம:ம32 ்மதமைங்ய�மஙகழமைஙைிவப்சமசதற�்்யேய.ம்மதமைஙமஎ�ப�ம

்ஙய்நஙந ்ேி�ய, ஙகழமைஙமஎ�ப�மவயடஙந்ேி�யமலேய.  

 1872 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்சயப்பயவத்ம்மை்ம(மதயபப)ம ்தெ�்பே  ்பமயம
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்சயவ�, பபற ்யமைங்ி�்யமதம்�மயனத�்�மஇெபப�மலஙதிவபைறப  

பபறதமஉப்்சதத்யபமங்.மஅப்பய�ம"்மலதெநேயமைஙமஙகவதெநேயம

ைஙைிவப்ச சதற�்்யேய.ம்மதமைஙமஎ�ப�ம்ஙய்நஙந்ேி�ய , ஙகழமைஙம

எ�ப� ியசதநஙந்ேி�யமலேய'' எ�றமேறதபபபட்யபங்.47 

1873 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ்்ைவ்பயஙம

எிசதிை்நம்ஙய்பப்்ம"்பமத்ததமசதற�்� ' அதல�ம" தலம்பமய' லேய.ம

்மதமைங, ஙகழமைஙைிவப்சமசதற�்ம்யேய.மஉடங்  ே்யபத்ய லதெ�்்ம

(உடஙள�ம்பமதை்த)ம்்ய்டேடங்.  இை்மஹஙகயமபப�மஹதஸயயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

1874 ஹஙகயமபப�மஹதஸயயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம(்பமய)ம்ஙட்்�.மஅவபங்மஎனநேந  ்ஙய்த்யபங்.மபபறேயம

 ய�மஅவபஙள�்யம்ஙட்்�.மஅவபங்மஎனநேந  ்ஙய்த்யபங்.மம  ்யம

அவபஙள�்யம ய�ம்ஙட்்�.மஎனநேந  ்ஙய்த்யபங்.மபபறேம"இ�்சம

்சதவயமபதைமியன�யமஇன�ைமியன�யமலேய.  ியபமஇை்(பம

்பரயைசிப�றத)ம தலமஎ ணதம�்�ம்பறஙதறய்ரயமஅவெநேமஅ்தத  வளயம

(பரநஙத)மவவடஙபப்ய.மியபமமனதை்மஅைலிவபட்(பம்பரயைசட்�)ம

இை் எ்த�ந்ஙய்மஙதறய்ரயமஅவெநேமஅ்ததமவளயமவவடஙபப்வ்ததைல.ம

அவபமஉ ் பப�்யமவிபறம தரயபய்மவைரபம்பய�றவரயவயப.ம்மதம

ைங்ய�மஙகழநமைஙைிவப்ச  சதற�்்யேய'' எ�றம்சய�னயபங்.48 இ�்ம

ஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 1875 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ல்மத�மமங்ன!ம

(மன�்்ன!)மஉ�ம்்ைவ்பயஙமஎிசதிை்ம �ம்பமயம்சயவ்்மஉனநே  

 தல்யேய.மஅை்ம(ியெநேயம்ஙய்நஙயமத)மஇறநஙதைவபப�மஉனநேத  

�்ைமியேய.ம்்ைவட்ளமஅள்ம்சமதத�ைவத்யதம �மபவதநஙபப்மயட்யய.ம

உ� வ �ட்ய லதெ�்்மஉன�ம்பமதை்தம்்ய்டே.ம்மதமைங்ய�மஙகழநம

ைஙைிவப்ச சதற�்்யேய. இை்மஅ�உமயமயம(ரலத)மஅவபங்ம
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அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம33 ியசதபப்பேமவ��்ளம்ை்  

 

1876 அப�தலயலமபப�மலமதபமஅதிலஸப ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

�லவபியம(ரலத)மஅவபங், "மநங்ள!ம(வைர�ைறிப�றத)ம பப்மயவதஙைளம

அறதவபபமப� ேறதத�மஉடஙைளம ய�மஎசச நஙத்ற�.மலனயத , உமபம(ரலத)ம

அவபங்மஙயலத்தத இெ��வ�்ம பப்மயவதஙைளதம்வபர.மட்னமன�த , உமபம

(ரலத)மஅவபங்மவலத்ய மய ்யமஉை்ிமஅதலயலவப�ம(மயபநஙய)ம

வபஷித்ததம(்பயயடைரபப்தலதெ��)  மநஙைளபமபிம�றத்தவ�்யபங்.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அதலயலமஎவெநேம �ைமம

 ய்ஙத�றய்னயமஅவைரமமயபநஙத்ததமவபளநங�்ளவரயங  லநேஙத�றய�.ம

 ய�மஙெ�லநமஙயவல�மமட்்ம.மஒெவெநேம ய�  மனப�பவமயஙநம

்ஙய்த்யத, அவெநேமஅ்ததமவளயமவவடஙபப்ய.மஒெவப  ியசதத்ை்ம

��ன�ட், அதல�மஅவர�ம்பரயைசைிநமங ்மஅவெநேம ய�  

்ஙய்த்யத, அவபமஉ ்ய யமவிபறம தரயபய்வைரபம்பய�றவபமலவயப ' 

எ�ற ்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்்ள� '' எ�றயபங்.  

1877 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ்பமயம்ஙட்ம

(எ�ைன)ம சச நஙய �்பங்.மஅதலயலவப�மம ்யைணியங!மஉடஙள�த  ஒெவபம

எ�ன�்யமட்்�யம(்பமய)ம்ஙட் , அை்ம ய�ம்வறத்ம தைலிபதமஅவப  

எ�ன�்யம்ஙட்�மஅவெநேநமஙதை்த்யத , அ்ததமஅவெநேமவளய 

வவடஙபப்வ்ததைல. இை்ம�லவபியம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

அ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஅயபமபப�ம �்னயபம(ரல)மஅவபங்ம்ற  

ஙதறயபங்:ம ய�மவலபமபப�ம�னபபபலம(ரல)மஅவபஙைளமஸ�லவபதம

(ிம�)மஉ்ள அவர�மஇதலத்ததமச�்தத்்�.மஅப்பய�மஅவபங்ம்ம�ம

இதலத்ததமஇெ�் வய�ைமநம்ஙயடை்ைிமஎனநேமவவடஙதனயபங்.மஅவபம

ஙள��மச்ஙய்ர ்மதெ��மஇ�்  ஹ �்ைஸமஎனநேமஅறதவபத்யபங்.   
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1878 �லவபியம(ரலத)மஅவபங்ம்ம�மஉைரிபதம்றதனயபங்:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அதலயலமஎவெநேம �ைமம ய்ஙதறய்னயமஅவைர  

மயபநஙத்ததமவபளநங�்ளவரயஙமலநேஙதறய�.ம ய�மபடஙத்பவ�மமட்்ம.  

அதலயல்ய�ம்ஙய்நஙதறய� '' எ�றம்சயதலம ய�ம்ஙட்்�.  இை்ம

ஹஹைமதமபப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅவஃப  (ரல)மஅவபங் 

அறதவபநஙதறயபங்.49  

பய்யம:ம34 (உ ைமியன)மடைவம(மதஸஙக�)மிய்ர�றயத , எ�்சம

்சதவதை்டயமஅவ�ம்பப றதரய்்்ய், அவன�ம தைலைிமஅறத��ம

அவ�நேதம்பம�யமவவடஙபப்வம்ததைல.   

1879 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"ா ெமஙவளயமஉணைவ , அதல�மா ெ ்பதசசயமபவடஙைளபம

்பறவ்பஙயஙமஇவவயறமமநஙள�்யமஅைலபவ�மடைவிதல� '' எ�றம

்றதனயபங்.மமநங், "அபபேியனயதமடைவமஎ�றயதமியப , அதலயலவப� 

ன்்ர?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங் , 

"'(்�ம்்ைவஙைளபம�பத்தம்சய�ம்ஙய்ள)மஎ�்சம்சதவதை்டயமஅவ�ம

்பப றதெநஙமயட்ய�; அவன�ம தைலைிமஅறத��மஅவ�நேதம்பம�ய  

வவடஙபப்வ்ததைல.ம்ய�யமவலதிசம்ச�றமமநஙள�்யம்ஙடஙமமயட்ய�ம

(அவ்ன உ ைமியனமடைவ)'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.   

1880 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ா ெமஙவளயம

உண்நஙயங, அதல�மா ெம்பதசசயமபவடங்நஙயஙமஅைலபவ�  

டைவிதல�.மடைவமஎ�பவ�ம(்�ம்்ைவமஙைளபம�பத்தம்சய�்ஙய்ளபம

பபற ்ய ்ஙடஙம்வடஙபபட்)ம்�மயனத�்�ம ்��ம்ஙய்பவ்னமலவய�.ம

 �டங் வபெயபபனயத, "அவபங்மமநஙள�்யம(எை்டய)மவப்றத்தந  

்ஙடஙமயட்யபங்'' (2:273) எ�யமஇைறமவசனதை்மா்தந்ஙய்்டங்.  இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.50 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெம

அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ�்்ள�.   
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பய்யம:ம35 மநஙள�்யமியசதபப�ம்வறநஙபபட்்யேய.   

1881  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமியசதபபை்்ிமவவநஙமயஙநம

்ஙய ்வப, ்ம�ம�ஙத்ததமசை்தம� ்  ட�யமஇதலய்வரயங்வம(மறைமம

 யள�த)மஅதலயலைவசமச�்தபபயப. இை்மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம("சை்தம� ்' 

எ�ப்தத)ம"� ்' எ�யம்சயதமஇ்ய்பறவபதைல.  

1882 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  மநஙள�்யம

ியசதபபை்்ிமவவநஙமயஙநம்ஙய ்மமன�்� , ்ன�ம�ஙத்ததமசை்த 

� ்மட�யமஇதலய்வனயங்வமமறைமம யள�தமவெவய�.  இை்ம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

1883 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அ்தஙயம்பயெ்ம

்சபபப்பஙயஙமமநஙள�்யமியசதபபவ� , ( ரஙத�)ம் ெப்ந ஙடைங்ிம

ியசதநஙதறய�; அவ�மேைறவயஙமியசதநஙட்ய; அதல�மஅ்தஙமயங 

ியசதநஙட்ய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

1884 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபம

ஙயைலிபதமஒெமஙிபபைறமஎ்த�ந்ஙய ்ம(்ச�ற) , வபறே ்வடேமஅை்தம

்ம�ம��ஙததமதம��ம(வபபறபமபபைவத�), மநஙள�்ய ைங்ி�்யமதம

்�ன�ைற்்�ம(திம ியை்மட்�)மவயழவ�யமஅை்தம்பமய  ்சயவ�ய, 

ஒெமமன�்ன�்யமியசதபபை்வப்சமசதற�்்யேய.மஅவெநேமஅவ�  

்ஙய்த்ய யச ; மறத்ய யச .ம்மலதெநேயமைங , ஙகவதெநேய ைஙைிவப்சம

சதற�்்யேய.ம்ம ய, உன�மவ �ட்ய லதெ�்்மஉன�ம்பமதை்த  ்்ய்டே. 

இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. அ்ததம"உடஙள�தமஒெவபமஙயைலிபதமஒெம

ஙிபபைறமஎ்த�ந்ஙய ்ம(்ச�ற), வபறேம்வடேமஅை்தம்ம�ம��ஙததம
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தம��மவபபப�'' எ�றம பபம(ஸத) அவபங்ம்றதனயபங்மஎனமஹ �்ஸம

்்ய்டேஙதற�. 

 1885 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபம

வபறேநமஙட்மஒ�ைறதம்ம�ம��ஙததமதம��மவபப(றப  பபைவப)ப்யன�, 

ஒெமமன�்ன�்யமியசதபபை்வப்சமசதற�்ம்யேய.மஅவெநேமஅவ�  

்ஙய்நங்யம்சயமிலயய; மறநங்யம்சயிலயய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.51 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. 

 1886 அவஃபமபப�மமயலதநமஅதஅ ஜ ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

ஒ�ப�ம்பப, அதல�மஎட்பம்பப, அதல�மட ம்பபமஅதலயலவப�  ன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்யமஇெ�்்யய.மஅப்பய�மஅவபங்ம" �டங்மஅதலயலவப�  

ன் ்யமஉற்த்மயவதமஅள�நஙநம்்ய்ய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ�ம யடங்  

உற்தம்மயவதமஅள�த்தெ�்ம்்த்யேய.மஎன்வ , "அதலயலவப�மன்்ர!ம

 யடங் ��்பமஉற்த்மயவதமஅள�த�வபட்்யய '' எ�றம்றத்னயய.மபப�னபம

அவபங் " �டங்மஅதலயலவப�மன் ்யமஉற்த்மயவதமஅள�நஙநம்்ய்ய ?'' 

எ�ற (ம  ்ய)ம்ஙடம்யபங்.ம"அதலயலவப�மன்்ர!ம யடங்ம(டப்ஙன்வ)  

உற்த்மயவதமஅள�த�வபட்்யய '' எ�றம யடங்ம(்தெயப்ய)ம்றத்னயய.  

பப�னபம(ண�றயவ�ம�ைறியங)ம" �டங்மஅதலயலவப�மன் ்யம

உற்த்மயவத அள�நஙநம்்ய்ய?'' எ�றம்ஙட்்பய�,  யடங்மஎடங்ம

ைஙஙைளம �டே "அதலயலவப�மன்்ர!ம்டஙள�்யம யடங்மஉற்த்மயவதம

அள�நஙத்றயய.மஎ்பஙயங  யடங்ம்டஙள�்யமஉற்த்மயவதமஅள�நஙம

்வ ்ய?'' எ�றம்ஙட்்யய.மஅ்பே  அவபங், "அதலயலமஒெவைன்ிம

 �டங்மவவதப்ம்வ ்ய; அவ�நேமஎை்டய இைணியநஙநம்்ய�; 

ஐ்வைளதம்்ய ைஙஙைளதம்்யவம்வ ்ய ; எனநேநமஙட்ப பட்ம ்நஙம

்வ ்யம(எ�றமஉற்த்மயவதமஅள�டடங்) '' எ�றம்றதவபட், (அ்த்)மஒெம

வயபதை்ைிம்ம�வயஙசம்சய�னயபங்:ம"மநஙள�்யமஎை்டய  (ைங �டே)ம

ியசதநஙநம்்ய�'' எ�றயமஉற்த்மயவதம்ஙட்யபங்.ம(அவவய்ற   யடமங்யம

உற்த்மயவதமஅள�த்்யய.)மபபறேமஅ(வமவயறமஉற்திள�த்)வபஙள�த  சதலைரம
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 ய�மபயபத்தெநஙத்ற�.மஅவபஙள�தமஒெவர�மசயடை்ம(வயஙனத்த�  

்மலதெ��)மவப �ம்யத்்மஅை்மிய ்�ய  எ்த�தம்ெமயறமஅவபங்  

்ஙட்்ததைல. இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஅ��ஸலதயமஅதஙவலயன �ம(ரல)ம

அவபங்ம்றஙதறயபங்: இ�்மஹ �்ைஸ  யபபநைஙநே ிம் சபமஒெவபம

எனநேமஅறதவபத்யப.மஅவபமஎன�  ் சத்தபேமஉ ிவப; அவபமஎ�ன�்யம

 யபபநைஙநே ிவப.ம(அவப்யய)  அவஃபமபப�மமயலதநமஅதஅ ஜ ம(ரலத). இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம36 ியபமியசதநஙலயய?  

1887 ஙப ஸயமபப�ம�ஙய நமஅதஹதலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

(மப்றயெவபம்ச த்ம்வ ேி)மாபமஇவபப ட்தம்்யைஙநேப  

்பயறப்பபறந்ஙய ், அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமட்்�ய  

்ஙடப்பஙயஙசம்ச�்ற�.மஅப்பய�மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"்பமபம்பயெடங்ம யமத்யமவெயவைரமஇட்ங்ிமஇெடங்.மஅ்ததம

ட்்�ய உடங்நேதம்ரசம்சயதஙத்றயய'' எ�றம்றதனயபங்.மபபறேம

(பப�வெமயற) ்றதனயபங்: ஙப ஸய!மண�றம்பெநேமமட்்மமியசதநஙம

அ�ம்தமஉ ்.மஒெவபமமபறவர�   ட்தம்்யைஙநமேபம

்பயறப்பபறந்ஙய ்வப.மஅவபமஅத்்யைஙைிம(உ ிவ ்ய  

ஒபபை்பப்பஙயஙமஅை்ப)ம்பறஙத�றமவைரமியசதநஙலயய.மபபறேம

(ியசதபபை்)  தறத்தந்ஙய்ளம்வ ்ய.மமப்றயெவப  (இிபைஙச)ம்ச்யம

டபபட் ்சதவடஙைளமஇவ�்வப.மஅவபம"வயழநைஙிப�மஅேபபை்ைி ' 

அதல�ம"வயழநைஙிப� அவசதிதம்்ைவைி' அை்��்ஙய்்யவைரம

ியசதநஙலயய.மஇ�்னயெவபமவறைமநே  லடபட்வப.மஅவெை்ிம

்ட்த்ய தம(அவைரபமபபறத)மவபவரயம்் �்மணவப  ��மவ��, "இ�னம

மன�்பமவறைமநேமலடபட்்ளயப '' எ�றம(சயடசதிய) ்றஙத�றனபம

எ�றயத, அவபம"வயழநைஙிப�மஅேபபை்ைி ' அதல� "வயழநைஙிப�ம

அவசதிதம்்ைவைி' அை்ஙத�றமவைரமியசதபப�மஅவெநேச ்சத ய.ம

ஙப ஸய!மஇைவி�றதமமபறமியசஙடங்மிய்யம்ை்ம்சயிபபட்ைவ்ி  

(ஹரயய)மலேய.ம(இயண�றமஙயரணடஙள��றதமஒெவபமியசதத�சமசயபபபடம
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்யத) அவபம்ை்ம்சயிபபட்ை்்ிம(ஹரயய)மசயபபப்ஙதறயப.  இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம37 லைச்ிய்மஎ்தபபயபநஙயம யமியசதநமஙயம யமஒெவெநேம

வவடஙபபட்யதமஅை் அவப ்பபறந்ஙய்ளலயய.  

1888 உமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஎனநேம �்ஙயை்மவவடேயமவவநங�ை்ி  வபஙளயஙம

இெ�்யபங்.ம(அப்பய்்தலயய)ம ய�ம"எ�ைனவப்மஅ்தஙதம்்ைவடை்ி  

வெநேமஇை்நம்ஙய்டங்ள� '' எ�றம்சயத்வ�.ம(ஒெம�ைறமஇவவயற)ம

அவபங் எனநேபம்பயெ்மஒ�ைறநம்ஙய்த்்பய�ம"எ�ைனவப்மஅ்தஙதம

்்ைவடை்ிவெநே இை்நம்ஙய்டங்'' எ�றம ய�ம்சய�்ன�.மஅ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங், "இை்ம �டங்மவயடஙதந்ஙய்்டங்.ம

இ�்சம்சதவத்தலதெ��மஎ�  �டங்மலைச்ிய்மஎ்தபபயபநஙயம யம

 �டஙளயஙநம்ஙடஙயம யமஉடஙள�்ய  வெஙதற்்யமஅை்ம(மறநஙயமத)ம

்பபறந்ஙய்்டங்.மஇ(வவயறமட�ய  ஙதை்நஙவப)தைலியிப�,  �டஙளயஙம

அை்தம்்ேசம்சதலய �்பங் '' எ�றயபங்.52 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1889 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(எ�ம்�ை்)மஉமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)  அவபங்நே 

 �்ஙயை்மவவடேயமவவநங�ை்ிவபஙளயஙமஇெ�்யபங்.மஅப்பய�  உமபம

(ரலத)மஅவபங், "எ�ைனவப்மஅ்தஙதம்்ைவமஉ்ளவெநேமஇை்ந  

்ஙய்த�வப்டங்'' எ�றம்றவயபங்.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங், "இை்மவயடஙதமஉை்ைமியநஙதந்ஙய்்டங் ; அதல�ம்பமய 

்சய�வப்டங்.ம �டங்மலைச்ிய்மஎ்தபபயபநஙயம யம �டஙளயஙந  

்ஙடஙயம யமஇ�்சம்சதவத்தலதெ��மஉடஙள�்யமஎ�மவெஙதற்்யமஅை்ம

 �டங் வயடஙதந்ஙய்்டங்.மஅபபேமவரயவபட்யதமஅை்தம்்ேம �டஙளயஙச  

்சதலய �்பங்'' எ�றம்சய�னயபங். இ�்மஹ �்ஸத�மஅறதவபபபயளரயனம

சயலதயமபப�மஅப்ததலயலமபப�மஉமபம(ரல)  அவபங்ம்றஙத�றயபங்: 

இ்னயத்ய�ம(எ�ம்�ை்)மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம
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ிய ்�ய எை்டயம்ஙடஙமயட்யபங்.ம்யமயஙம��வ��மவவடமஙபபட்யதம

அை் மறநங்மயட்யபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஉமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ��மமப்றயப அறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

1890 அப�தலயலமபப�மஅஸஸயஇ �்மஅதமயலதஙகம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: உமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)மஅவபங்மஎ�ைனமஸஙயதம

வ�லதநேயமஅ்தஙய ியங  திமதத்யபங்.ம ய�மஅ�்பமபணபைிம�ேத�ம

வபட்ம(வ��), உமபம(ரலத) அவபஙள�்யமஸஙயதம்பயெடஙைளம

ஒபபை்த்்பய�மஎனநேமா்தியம்ஙய்நங  உத்ரவபட்யபங்.மஅப்பய�ம

 ய�, " ய�மஇ�்ம்வைலைிமஅதலயலவபபஙயங்வ  ்சய்்�.மஎனநே ிம

ா்தியமஅதலயலவப்்மமஉ்ள� '' எ�றம்சய�்ன�.மஅ்பே உமபம(ரலத)ம

அவபங்ம(பப�வெமயற)ம்றதனயபங்:ம( �டஙளயஙநம்ஙடஙயமத)  உடங்நேம

(ட்்�ய)மவவடஙபமபட்யத , அை்ம �டங்ம்பபறந்ஙய்ம்டங்.  

ட்ன�றயத,  ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மஙயலத்ததமஸஙயத  

வ�லதபபவனயஙமஇெ�்்�.மஅ்பஙயஙமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

எனநே ா்தியமவவடஙதனயபங்.ம �டங்ம்சய�னை்பம்பய�்றம ய�யம

்சய�்ன�.மஅப்பய� எ�ன�்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

" �டஙளயஙநம்ஙடஙயமதமட்்�ய  உடங்நேம( �டங்ம்சய்மபணபநஙயங)ம

வவடஙபபட்யதமஅை்ம �டங்ம(வயடஙத)  உடம்ஙய்்டங்; ்பம�யம

்சயடடங்'' எ�றம்சய�னயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅப�தலயலமபப�ம

அஸஸயஇ �்மஅதமயலதஙகம(ரலத) அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

பய்யம:ம38 உலங(ô்யி)த்த�மம �ம்பரயைசம்ஙய்வ�மவபெயபதம

்நங்�ற.  

1891  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  �்திவ �மமனய்்மஇர ை்ம

் சதபமப்ததமஇளைமியங்வமஉ்ள�:  1, இயைமமவயழவப�மம �்ளமலைச. 2, 

்பயெளயைச. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

1892 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  �்திவ �ம

மனய்்மஇர ை்ம் சதபமப்ததமஇளைமியங்வமஉ்ள�:  1.  � ்ம ய்ம
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வயவம்வ ்யமஎ�றமலைச.ம2. ்பயெளயைச. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.53 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

1893 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ல்மத�மமங�ம

(மன�்�)ம��ைமைிமஅை்டய்பய�யமஅவன�மஇெமேணடங்மமட்ய  

இளைமியங்வமஇெநேய: 1. ்பயெளயைச.ம2. ( � ்)மலட்ம �்ளமலைச.  

இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅனஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ��ம்ம யமஇெ  அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅனஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��மஇ��யம

இெ அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.   

பய்யம:ம39 ஒெமமன�்�நேமஇெமாை்ங்ம( தைறிம்சதவய)மஇெ�்ய யம

ண�றயமவ�மாை்ைி அவ�மஎ்தபபயபபபய�.   

1894 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ல்மத�மமங�நேம

(மன�்�நே)மஇெமாை்ங்ம( தரயப)ம்சதவயமஇெ�்ய ய  ண�றயவ�ம

ாை்ைிமஅவ�ம்்்வய�.மமன�்ன��மவயைிம(சவநமேவதிப�)மம ம

ைணத ்வபரம்வ்ற�்யம தரபபய�.ம(இ�ம்பய�றம்பரயைசிபலதெ��)ம

்தெ�்தமபயவம� ன�ப்நம்ஙய மம  ்வபட்வ �ம்ஙய நமைஙைிம

அதலயலமடபறந்ஙய்ஙதறய�. இை்மஅனஸம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதம

றயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅனஸம(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெம

அறதவபபபயளப ்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, 

"(்மபங ்வயற)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதிை்ம ய�  

்ஙட்்�.ம(இ�்மவயசஙயமஅதலயலவப்மதெ��)மஅெளப்பபறம

இைறவசனமய, அதல� அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதவ�்ம

்பய�்மயவதியமஎ�றமஎனநேத  ்் ிய�'' எ�றமஅனஸம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதனயபங்மஎனமஇ்ய்பபற்ள�.   
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1895 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ல்மத�மமங�நேதம

்டஙத்யலயனமஒெம �்ரயை்மஇெ�்ய ய , (அை்பம்பய�ற) மப்றயெம

 �்ரயை்டயமஇெநஙம்வ ்்ம�றமஅவ�மலைசபப்வய�.அவன�ம

வயைி (சவநமேவதிப�)மம ைணதம்வபரம்வ்ற�்யம தரபபய�.ம(இ�ம

்பய�ற ்பரயைசிபலதெ��)ம்தெ�்தமபயவம�ன�ப்நம்ஙய மம  ்வபட்வ �  

்ஙய நைஙைிமஅதலயலமடபறந்ஙய்ஙதறய�.  இை்மஅனஸம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங் 

1896 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ல்மத�மமங�நேம

(மன�்�நே)மஒெம �்ரயை்ம தைறிம்சதவயமஇெ�்ய ய  அ்�்�ம

அை்பம்பய�றமமப்றயெம �்ரயை்ம்னநேமஇெநஙம்வ ்்ம�்றம

அவ� வபெய்மவய�.மஅவன�மமனதை்ம(சவநமேவதிப�)மம ைணதம்வபரம

்வ்ற�்ய  தரபபய�.ம(இ�ம்பய�றம்பரயைசிபலதெ��)ம்தெ�்தமபயவம

ம�ன�ப்நம்ஙய  ம  ்வபட்வ �ம்ஙய நமைஙைிமஅதலயலம

டபறந்ஙய்ஙதறய�. இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம

்றஙதறயபங்: இ�்மவயசஙயமேபலன�தமஉ்ள்ய , அதல�மஇதைலியமஎ�றம

எனநேதம்் ிய�.54 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. அவபறதத, ஸஹைஹபமபப�மஹபபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

"இ�்மவயசஙயமேப லன�தமஉ்ள்யமஎ�றமஎனநேதம்் ிய� ' எ�றம

(மட்ய)மஇ்ய்பபற்ள�. (இவவயற)மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யஙநமஙயணபப்வபதைல.   

1897 அ்தமஅஸவதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அ�ணசயமஅதஅ அதம

(ரலத)மஅவபங்மபஸரயம(இரயந)ம ஙரத்த ்ளமேபல�  அறதஞபஙள�்யம

(அவபஙைளமஅைவத�மவெமயற)மலள�பபபனயபங்.ம(அவபஙள�  அைவபைபம

டபற)மேபலைனநமஙபறறத�்ம���றம்பபமஅவபஙள�்யமவ�்யபங்.  

அப்பய�மஅவபஙள�்யமஅ�ணசயம(ரலத)மஅவபங்ம(பப�வெமயற)ம்றதனயபங்:  

பஸரயவயசதஙள�்ல்ிம �டங்்யயமசதற�்வபங்மலவ �பங் ; அவபஙள�்ல்ிம

ேபலைன  �ஙறத�்வபங்யமலவ �பங்.மஎன்வ , (்்ய்ப��)மேபலைனம

ா்தவயெடங். ஙயலயம � ்வபட்ம்பய�மஉடங்நேம��மவயழ�்ம(்வ்யம
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அெளப்பபற ச�்யித்)வபஙள��மஉ்ளடங்மஇறஙதமவபட்ை்பம்பய�றம

உடங்ை்ி உ்ளடங்யமஇறஙதவப்ம்வ ்யய.ம யடங்ம( பபம(ஸத)ம

அவபஙள�மஙயலத்தத) ாபமஅத்தியிதை்மா்தவ�்்யய ;  �ளத்த யம

ங்ைம(ியனமஎசச நைஙமவப்நேய  ்்யரைண)ிப யம"பரயஅத ' எனபப்யம

(9லவ�)மஅத்தியித்தபேம தஙரயஙமஅை்   யடங்மஙெ்த்னயய.மலனயத , அ�்ம

அத்தியிதை்ம ய�மமறநஙச  ்சயிபபட்வபட்்�.மலிப�ய , அ்ததம

"ல்மத�மமங�நேம(மன�்�நே)மஇெ  ாை்ங்ம( தரயப)ம்சதவயம

இெ�்ய யமண�றயவ�மாை்ைிமஅவ�ம்்்வய�.  ல்மத�மமங�ை்ிம

விபபைறம(சவநமேவதிப�)மம ைணதம்வபரம்வ்ற�்ய   தரபபய�'' எ�யம

வசனதை்ம ய�ம தைனவபதமைவத�்்ள�.ம்ம ய , மப்றயப 

அத்தியிதை்டயம யடங்மா்தவ�்்யய.மஅை்ம(சபபஹ , டசபபபஹஹ, 

சபபபலமஎன) இைறத�்திபதம்்ய்டேயமஅத்தியிடமஙள�தமஒ�றநேம

 தஙரயங்வம யடங் ஙெ்தம்னயய.மஅ�்மஅத்தியிதை்டயம ய�மமறநஙசம

்சயிபபட்வபட்்�.  லிப�ய, அ்ததம" யபபநைஙம்ஙய ்வபங்ள!ம �டங்ம

்சயியம்ை்மட� ்சயதஙதற�பங்? (அவவயறம �டங்ம்சயிய்ை்பம

பபறெநேசம்சயதவ �பஙளயிப�)  அ�மஉடங்நேமஎ்தரயனமசயடசதியஙமஉடஙம

்ை்ிமங த�ஙள��மம �  எ ்பப்ய.மபப�னபமமறைமம யள�தமஅ�ம

ேறதத�ம �டங் வபசய நஙபப்வ �பங் '' எ�யமவசனதை்ம ய�ம தைனவபதம

ைவத�்்ள�.ம(இ�் அத்தியமிடங்மபப�னபமமயபறபபட்வபட்ன.)   

பய்யம:ம40 வயழநைஙமவச்தங்மஅ்தஙமயஙமஇெபப�ம்சதவம�ற.   

1898 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  வயழநைஙமவச்தங்ம

அ்தஙமயஙமஇெபப�ம்சதவம�ற; மயறயங, ்பய�்ம�றமமன்ம (உ ைமம

ியன)ம்சதவமயேய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.55 

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
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பய்யம:ம41 இவ்லஙத்த�மஙவபசசதமேறதத�மஅித்த  

 

1899 அ�சி த அதேதத (ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: (ஒெம ய்)ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  எ ��ம(்சயப்பயவத் ்மை்ம �)ம

 த�றமமநங்நேமஉைரியபறதனயபங்.மஅப்பய� , "மநங்ள! அதலயலவப�ம

ம ்யைணியங!மஅதலயலமஉடங்நஙயஙம்வள�பப்த�யமஇவ்லஙத�  

ஙவபசசதபம்பயெடங(ளயனமஙன�மபம்பயெடங் , லை்மஅணபஙல�ங், பிபபம

வைங)ஙைளத ்ய�மஉடங்மவபஷித்ததம ய�மஅ்தஙயமஅிதஙத்ற� '' எ�றம

்றதனயபங். அப்பய�மஒெவப, "அதலயலமவப�மன்்ர!ம(்சதவயமஎ�ய)ம

 �ைமம �்ைமைி உெவயநேமய?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேம(ப்தலள�நஙயமத)ம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்மசதறத�ம் ரயம்ம னமமயஙம

இெ�்யபங்.மபபறேம(அ�்மமன�் ்ய)  "எ�னம்ஙடடபங்?'' எ�றயபங்.ம

அ்பேமஅவப, "அதலயலவப�மன்்ர,  �ைம �்ைமைிமஉெவயநேமயமஎ�றம

்ஙட்்�'' எ�றயப. அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

" �ைமியதம �ைம்ிமவபைளடய.  லனயத, இ(�்நமஙவபசசதியன)�மஒெம

 �ைமிய? வச�்மஙயலத்ததமவபைளஙத�ற (பிபபங்)மஒவ்வய�றயம

(ஙயத ை்ஙைள,) விபறம்ை்நஙதம்த�னைவத�ந  ்ஙய�றமவப்ஙத�றன; 

அதல�ம்ஙயத யமஅளவபபேசம்ச�றவப்ஙத�றன; (அப்பய�்ய�ம�ள�பம

வபட்)மபதயம்பஙைளதம்த��யமஙயத ை்மைிதம்வபர.  (அ�மமேவ்ததைல.ம

ட்னன�த,) அ�ம(பதயம்தைலத)ம்த�றமவிபற  தரயபபவப்யம்பய�, 

(அைச்பய்வ்பஙயஙச)ம� ிைனம் யநஙத(ப  ப்த�)ந்ஙய்ஙதற�.ம(இ்னயதம

 �ேமசகரணமயஙதமேைவ்ம தைலிபத) சயணமத்ஙத�ற�.மஅதல�மசதற �ைரம

்வள�்ிபறஙதற�.மபப�னபம(விபற ஙயலதியன்்�மம  ்யம்மய��வபட்ம

வ��)மஅைச்பய்ஙத�ற�.மபபறேம(விபற ஙயலதியன்்�)மமறபேடயம்ச�றம

்மயஙதற�.ம(அவவயற்ய�)மியபமஒெ  ்சதவதை்மஉ ிம�ைறிபதம

எ்த�நம்ஙய்ஙதறய்ரயமஅவெநேமஅ்ததமவளயம(பரஙத)  வவடஙபப்ய.மியபம

ஒெம்சதவதை்ம�ைறிபறமவவதஙள�தமஎ்த�ந்ஙய்ஙதறய்ரய  அவபம
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உ ்யமவிபறம தரயபய்வைரபம்பய�றவபமலவயப '' எ�றம்றதனயபங். 

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1900 அ�சி தமஅதேதத (ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: (ஒெம ய்)ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "இைறவ�மஉடங்நஙயங 

்வள�பப்த�யமஇவ்லஙத�மஙவபசசதபம்பயெடஙைளத்ய�மஉடங்ம

வபஷித்தத  ய�மஅ்தஙயமஅிதஙத்ற�'' எ�றம்றதனயபங்.மஅப்பய�ம

மநங், "இவ்லஙத� ஙவபசசதபம்பயெடங்மஎைவ , அதலயலவப�மன்்ர?'' 

எ�றம்ஙட்யபங். அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "(ஙன�மபம

்பயெடங், லை் அணபஙல�ங், பிபபமவைஙங்மலஙதி)ம�மதிப�ம

வளடங்(்யயமஅைவ)'' எ�ற ப்தலள�தம்யபங்.மமநங் , "அதலயலவப�ம

ன்்ர!ம �ைமம �்ைமைி உெவயநேமய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங், " �ைமியதம �ைம்ிமவபைளடய.ம

 �ைமமியதம �ைம்ிமவபைளடய.   �ைமியதம �ைம்ிமவபைளடய.ம

வச�்மஙயலத்ததமவபைளஙத�றம(பிபபங்)  ஒவ்வய�றயம(ஙயதம ை்ஙைள), 

விபறம்ை்நஙதம்த�னமைவத�ந  ்ஙய�றவப்ஙத�றன; அதல�ம்ஙயத யம

அள்நேசம்ஙய ்்ச�றமவப்ஙத�றன; பதைமியனம்தைலதம்த��யம

ஙயத ை்ைிதம்வபர.ம(அ�மமேவ்ததைல.மட்னன�த ,) அ�ம(்தைலத)ம்த�றம

விபறம தரயபபவப்ய்பய�, � ிைனம் யநஙத(ப ப்த�ந்ஙய ்)ம

அைச்பய்ஙத�ற�.ம(இ்னயதம �ேமசகரணமயஙதமேைவ்ம தைலிபத)  

சதற �ைரடயம்வள�்ிபறதமசயண�மத்ஙதற�.மபப�னபம(விபறம

ஙயலதியன்்�) ம  ்ய ்ச�றம்மயஙதற�. இ�்ம(உலஙத�)ம்சதவயம

பதைமியன�யமஇன�ைமியன�மயேய.மியபமஅை்மஉ ி  �ைறிபதம

சயபய்தத�மஉ ிம�ைறிபதம்சலமவப்ஙதறய்ரயமஅவெநேமஅ�  

 த ்வபியஙமஅைமடய.மியபமஅை்ம�ைறிபறமவவதஙள�தம

சயபய்தநஙதறய்ரயமஅவப உ ்யமவிபறம தரயபய்வைரபம்பய�றம

இெநஙதறயப'' எ�றம்றதனயபங்.56 

 1901 அ�சி தமஅதேதத (ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: (ஒெம ய்)ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , ்சயப்பயவத்ம்மை்ம � 
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அமப�்யபங்.மஅவபஙைளசமதபறதம யடங்யமஅமப�்்யய.மஅப்பய�ம

அவபங் "எனநேபமபப�, உடஙள�ை்்ிமஇவ்லஙத�மஙவபசசதடயமஅ்�ம

அலடஙயரடங்ய ்யரயளமயஙதம்தற��வப்பப்வ்யன� , உடங்மவபஷித்ததம

 ய� அிதஙத�றவபறததமஒ�றயேய'' எ�றம்றதனயபங்.மஅப்பய�மஒெம

மன�்ப, "அதலயலவப�மன்்ர!ம(்சதவயமஎ�ய)ம �ைமம �்ைமைிம

உெவயநேமய?'' எ�ற ்ஙட்யப.மஅ்பேம(ப்தலள�நஙயமத)மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(சதறத� ் ரய)ம்ம னமயஙமஇெ�ம்யபங்.மஅப்பய�ம

அ�்மமன�் ்யம"உமநேமஎ�ன  லிபபற?  �பமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம்பசதந்ஙய்நஙதற�ப.  லனயத, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ளயமஉயமத்யம்பசயமலதெநஙதறயபங்ள! '' எ�றம்ஙடஙபபட்�.ம

(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம்ம னயம்்ய்ெவை்ந  ங ்)ம

 யடங்மஅவபங்நேமஇைறமஅறதவபப்ம(வஹ�)மஅெளபப்ஙதற�மஎ�ற  

ஙெ்த்னயய.மபபறேமஅவபங்மஇித்ம தைலநேமவ��ம்யம ்தெ�்ம

வபிபைவத �ள�ஙைளதம�ை்த�வபட், "இ�்நம்ங்வபம்ஙட்வபம(எட்ங?)'' 

எ�ற (அவைரபமபயரயட்வை்பம்பயல)ம்ஙட்யபங்.மபப�னப , "" �ைமியதம

 �ைம்ி வபைளடய.மவச�்மஙயலத்ததமவபைளஙத�றம(பிபபங்)ம

ஒவ்வய�றயம(ஙயத  ை்ஙைள), விபறம்ை்நஙதம்த�னமைவத�நம

்ஙய�றவப்ஙத�றன; அதல� ்ஙயத யமஅளவபபேசம்ச�றவப்ஙத�றன.ம

பசைசபம்பஙைளதம்த��ய ஙயத ை்ைிதம்வபர.ம(அ�மமேவ்ததைல.ம

ட்னன�த,) அ�ம(பசைசபம்பஙைளத) ்த�றமவிபறம தரயபபமவப்ய்பய� , 

� ிைனம் ரயஙம் யநஙத(பமப்த�ந்ஙய ்  அைசம்பய்ஙத�ற�); சயணம

மதட்மசதற �ெயமஙவதநஙத�ற�.மபப�னபம(விபற  ஙயலதியன்்�மம  ்யம

்ச�ற)ம்மயஙதற�. இ�்ம(உலஙத�)ம்சதவயமஇன�ைமடயமபதைமடயம

உை்ி்யேய.மஒெம�ஸலதயம்ம�  ்சதவத்தலதெ��மடைவங்நேயம

அ யை்மங்நேயமவவதப்பயநஙபங்நேய  ்ஙய்த�நம்ஙய ேெநேயவைரம

அ(வர�ம்சதவமயன)�மஅவெநேசமசதற�் ்்யவனயேய.ம-(இவவய்றம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்)மஅதல�  அவபங்ம

்றதிை்பம்பய�ற.-மியபம�ைறிபறமவவதஙள�தம்சதவதை்மஎ்த�ந  

்ஙய்ஙத�றய்ரயமஅவபமஉ ்யமவிபறம தரயபய்வைரபம்பய�றவபமலவயப.ம
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்ம ய, மறைமம யள�தமஅ�்சம்சதவயமஅவெநேமஎ்தரயனமசயடசதியஙம

அைமடய'' எ�ற ்றதனயபங்.  

பய்யம:ம42 திம ியை்மமபறயம்பயறைமிப�மசதறப்.  

 

1902 அ�சி தமஅதேதத (ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அ�சய ஙள�தமசதலபம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம(பசதநேமஉண்ய  ்சல்நேபம

பண�ய)ம்ஙட்யபங்.மஅவபங்நேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம

்ஙய்த்யபங்.மபபறேம(ம  ்யமம  ்ய)மஅவபங்ம்ஙட்்பய�ய  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ஙய்த்யபங்.மஇற்தியங , 

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஇெ�்மஅைனத�யம(்ஙய்த�த)ம

�்ப��மவபட்்பய�, "எ�ன�்த்ததமஉ்ளமஎ�்சம்சதவதை்டயமஉடங்நேம

வவடஙயமதம ய� ்சமதத�மைவநஙப்பயவ்ததைல.ம(இெபபப�ய ,) ியபம

திம ியை்்ிய்  ்��்ஙய்ஙதறய்ரயமஅவைரமஅதலயலம

்�மயனத�்�மவயவச்சயவய�.மியபமபபற ்ய  ்்ைவியஙயமதம

(்�ன�ைற்்�)மஇெநஙதறய்ரயமஅவைரமஅதலயலம்�ன�ைற்ம

உ்ளவரயங லநேவய�.மியபம(இ�னதஙைளச)மசஙதத�ந்ஙய்ஙதறய்ரயம

அவெநேமஅதலயல (்ம ய)மசஙதப்தம்�ைமைிமவவடேவய�.ம

்பயறைமைிநமஙயடே யம்மலயனமவபசயல  மயன்்யபமஅெட்ஙயை்ம

்வ்ற�்யமஎவெநேயமவவடஙபப்வ்ததைல '' எ�ற ்றதனயபங்.57 - 

்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம43 ்பய�மயனமவயழவய்யர�யம்பய�ம்ம�றமமன�ய.   

1903 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ியபம�ஸலதமயஙதம

்பய�மயனமவயழவயம்யரயமவவடஙபபட் , அதலயலமவவடஙதமிை்ப 

்பய�்மனநமஙெ்தனய்ரயமஅவபம(வயழநைஙிபத)ம்வபறதம்பபறவபட்யப.  

இை்மஅப�தலயலமபப�மஅயபமபப�மஅதலஸம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  
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1904 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "இைறவய!ம�ஹயம்த�ம

ே்யபத்யெநேபமபசதைிதம்ணபநஙதம்்ைவியனமஉணைவ  வவடேவயியங' 

எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  பபரயபத்தத்யபங்.58 இ�்ம

ஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 பய்யம:ம44 அெவெபபயஙபம்பசதடயமங்ிம்சயபமஙைளபமபி�ப்த்தடயம

்ஙட்மவெநேய வவடேவ�.  

1905 உமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெம�ைற)ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(சதலெநேதம்யனபம்பயெடஙைள)  

படஙதட்நம்ஙய்த்யபங்.மஅப்பய�ம ய� , "அதலயலவப�மன்்ர, 

அதலயலவப�மம ்யைணியங!  இவபஙைளவப்மஇவபங்மஅதலய்ம

மபறவபங்ளமஇ(�்ப ்பயெடஙைளபம்பறவ)்பே  மதங்யம

்ே்தடை்ிவபங்'' எ�றம்சய�்ன�. அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "இவபங்மஅெவெபமபயஙபம்பசத , அதல�மஎ�ைனநமஙிச�மஎ�றம

்சயதலதமஎ�ன�்யம்ஙடேயமஅளவபபேமஎ�ைனந  ்ஙய ்வ��ம

 தறத்தவபட்யபங்.மலனயத ,  ய�மஙிச�மஅதல�'' எ�ற ்றதனயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1906 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெம ய்)ம ய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம ்��்ஙய ேெ�்்�.  அப்பய�ம

அவபங்ம்ேத்மஙைரட்ளம ஹரய�ம(ிம�)ம யட்மசயதைவமஒ�ைறப  

்பயபத்திபெ�்யபங்.மஅப்பய�மஙதரயமவயசதமஒெவபமஅவபஙைளமஅை்�� , 

அ�்ச சயதைவைிம்வஙமயஙமஇ த்யப.மஅ�்நமஙதரயமவயசதம்வஙமயஙம

இ த்்யதமசயதைவிப�  ாரபமபே்தமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�மங த்த�மஒெமணைலிபத  (ஙயிபப்த்த)மஅை்ியளயம

ப்தத�வபடேெ�்ை்ம ய�மங ்்�.மபபறேமஅவப , "�ஹயம்்!ம

உடஙள�்�்ளமஅதலயலவப�ம்சதவத்தலதெ��மஎனநேந  ்ஙய்நேயபேம

ஙட்ைளிப்டங்'' எ�றம்சய�னயப.மஉ்்னமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபங்மஅவைரதம்தெயபபபமபயபத�சமசத த�வபட் , பபறே அவெநேம

 �்ஙயை்மவவடேமயறமஉத்ரவபட்யபங்.59 இ�்மஹ �்ஸமஇெம
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அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றம

அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. அவபறதத, இந மயமபப�ம

அயமயபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"பபறேமஅ�்ந  ஙதரயமமவயசதமஅ�்சம

சயதைவைிம்வஙமயஙமஇ த்ம்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம

(அவபம �ம்ஙயபபப்யமத)ம்ம�ம் ிைசமஅ�்நமஙதரயமவயசதநேம் ரயஙத  

்தெபபபனயபமங்'' எ�றம்்்லயஙமஇ்ய்பபற்ள�.  ஹயமயயமபப�ம

ிலியம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"அவபம்வஙமயஙமஇ த்்பய�  

சயதைவம(இர ்யஙந)மஙதவத��வபட்�.மஅ்�மாபமாரயமஅதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபமஙள�மங த்த்ல்ிமஇெ�்� '' எ�றமஇ்யம்பபற்ள�.  

1907 மதஸவபமபப�மமநரமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம("ஙபய' எ�ய)ம்மலடஙதஙைள(தம்யம்்யவப  ங்நே)பம

படஙதட்யபங்.ம(லனயத, எ�ம்�ை்)மமநரமயம(ரலத)மஅவபங்நே  எை்டயம

்ஙய்நஙவபதைல.மலங்வ, மநரமயம(ரலத)மஅவபங்ம(எ�ன�்ய), "அ�் மங்ன! 

(எ�்னய்மவய!)ம யயமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமஙள�்யம

்சத்வயய'' எ�றம்சயதல, அவபங்்�ம ய�ம்ச�்ற�.ம(அடேம்ச�றம

்சப�்�ய)ம" � உ்்ளம்பயயமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைளம

எ�ன�்யமஅைவத�மவய'' எ�ற ்சய�னயபங்.ம ய�மஅவவய்றமமநரமயம(ரலத)ம

அவபஙள�்யமவெயபேமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபஙைளமஅைவத்்�.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மமநரமய  (ரலத)மஅவபஙள�்யம்றபபட்ம

வ�்யபங்.மஅப்பய�மஅவபஙள�்யமஅ�்  அடஙதஙள�தமஒ�றமஇெ�்�.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"உடங்நஙயங  இை்ம ய�ம

பத்தரபப்த்தமைவத்்� '' எ�றம்சய�னயபங்.மமநரமயம(ரலத)  அவபங்மஅ�்ம

அடஙதைிநம்ப��மபயபத�வபட் , "மநரமயம்தெப்தமஅை்�� வபட்ய�'' எ�றம

்சய�னயபங்.60  

1908 மதஸவபமபப�மமநரமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்நேமசதலம்மலடஙதங்மவ�்ன.மஎ�ன�்யமஎ�ம்�ை்மமநரமய  (ரலத)ம

அவபங், "(எ�்னய்மவய!)ம யயம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம்சத்வயய.  

அவபங்ம மநேமஅவபறதலதெ��மஎை்்ி�யம்ெவயபங் '' எ�றம
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்றதனயபங். எ�ம்�ை்ம( பபிவபமஙள��மவ �ட்)மவயசலெ்ஙம த�றம

்பசதனயபங்.ம பபம(ஸத) அவபங்மஅவர�மேரைலபம் ��ம்ஙய ், 

்ய�்�மாபமஅடஙதைிமஎ்த�ந  ்ஙய ், அ்�ம தைறஙைளநமஙயடேிபேம

்வள�்ிமவ�்யபங்.மஅப்பய�மஅவபங்  "உடங்நஙயஙமஇை்ம ய�ம

பத்தரபப்த்தமைவத்்�; உடங்நஙயஙமஇை்ம ய�  பத்தமரபப்த்தம

ைவத்்�'' எ�றம்றதனயபங்.  

பய்யம:ம45 ஒெவர�மஇைற யபபநைஙம( மய�)மேறதத�மஅிசபப்ய்பய�ம

அவமெநே (்பயெளய்யரமஉ்வபங்)மவவடமே்த.   

1909 சஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஒெம

ே வபன ை்்ிமஅமப�்தமெ�்்பய� , அநே வபனெநேமஅதலயலவப�  

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்பமபம்பயெடஙைள)மவவடஙதனயபங்.மலனயத , 

அநே வபன தமஎனநேபமபபேத்மஒெவெநேமட�யம்ஙய்நஙயமதம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்மவபட்வபட்யபங்.மலங்வ ,  ய�ம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபஙள�்யமஎ ��ம்ச�ற , "அதலயலவப�ம

ன்்ர!ம(அவைரமட� வபட்வபடடபங்?) அவபம �மஉடங்நேமஎ�னம

(அ்தெப்த)? அதலயலவப� ம ்யமைணியங!மஅவபமாபமஇைற யபபநைஙியளபம

(�ஃமத�)மஎனம ய�மஅறத்வ�'' எ�ற இரஙசதிமயஙநம்றத்ன�.மஅ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவைர �ஸலதயம(்வள�தம

்்யபறத்ததமஇைற யபபநைஙியளப)மஎ�றம்சயத '' எ�றயபங். சதறத�ம் ரயம

 ய�மஅைம்தியஙமஇெ�்்�.மபப�னப ,  ய�மஅவைரபமபபறத அறத�்தெ�்ம

வபஷிடங்மஎ�ைனடயமஅறதியமதம(எ�ம யவபத)மவ��வப்்வ , 

"அதலயலவப�மன்்ர!மஅவபம �மஉடங்நேமஎ�னம(அ்தெப்த) ? 

அதலயலவப� ம ்யைணியங!மஅவபமாபமஇைற யபபநைஙியளபமஎ�றம ய�ம

அறத்வ�'' எ�ற (ம  ்ய)ம்றத்ன�.மஅ்பேயமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "அவைர �ஸலதயமஎ�றம்சயத'' எ�றயபங்.மசதறத�ம் ரயம ய�ம

அைம்தியஙமஇெ�்்�. ்்ய்ப��,  ய�மஅவைரபமபபறதமஅறத�்தெ�்ம

வபஷிடங்மஎ�ைனடயமஅறதியமத  (எ�ம யவபத)மவ��வப்்வ, 

"அதலயலவப�மன்்ர!மஅவபம �மஉடங்நேமஎ�ன  (அ்தெப்த)? 
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அதலயலவப�மம ்யைணியங!மஅவபமாபமஇைறம யபபநைஙியளபமஎ�ற   ய�ம

அறத்வ�'' எ�்ற�.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"அவைர �ஸலதயமஎ�றம்சயதம ய�மஒெவெநேநம்ஙய்நஙத்ற� ; லனயத, 

மப்றயெவப இவைரவப்மஎ�மஅ�்நே ிமவரயயமஇெபபயப.ம

(அபபேிபெ��யமஅவெநே   ய�ம்ஙய்பப்பேந)மஙயரணய, ( ய�மட�யம

்ஙய்நஙய்தெ�்யதமவறைமியத  அவபமேபற்ம�யமஇைவத�, அ்னயத)ம

அவபம ரஙத்ததம�ஙயமேப்ற வ �ழத்பப்வய்ரயமஎ�யமஅசசய்ய� '' எ�றம

்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

அவபறததமஹச�மபப�மஅலமஅதமஹஹதவயன �ம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , 

சஅத (ரலத)மஅவபங்மஇர ்ம�ைறமஅவவயறம்ஙட்்யஙமஇ்ய்பபற்ள�.  

- ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யம ய�ேமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸ மப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, (ண�றம�ைறம்ஙட்மப்த ைரத்மபப�)மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத) அவபங்மஎன�மங த்தபேயம்்யள�பேயமஇை்ிபதமஅேத� , 

"சஅ்்!ம(எ�ன�்ய வவநஙயே)ம்மய்மவெஙத�ற�பஙளய?  ய�மஒெவெநேநம

்ஙய்நஙத்ற�...'' எ�ற ்றதி்யஙமஇ்யம்பபற்ள�.  

பய்யம:ம46 இஸலயத�்�மஉ்ளடங்மஇணநஙமயநஙபப்ம்வ ேிம(்்த்யஙம

இஸலயதை்த ் வபி)வபங்நேமவவடேவ�ய, இைற யபபநைஙமவ வயஙம

உ்ளவபங் (வபட்ந்ஙய்த�)ம்பயறைமமஙயபப�ய.  

1910 அனஸ பப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயல, ்�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்நேம"ஹவயஸத�' ேலத்ய �ம்சதவதை் (்பய �றதம

்வபறதபமப சயங)மஅள�த்்பய�, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

(்்த்யஙமஇஸலயதை்தம் வபி)மசதலமேைறஷதிெநேம றமஒட்ஙடஙைளந  

்ஙய்நஙலயனபங்.மஅப்பய�மஅ�சய ஙள�தமசதலபம"அதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபஙைளமஅதலயலமம�ன�பபயனயங!ம(எ்த ஙளயன)மேைறஷதஙள��ம

இரத்யம ய வயடஙள�தம்சயடேந்ஙய ேெநங , ( மநேநம்ஙய்நஙயமமத)ம

இவபங்நேந ்ஙய்நஙதறயபங்ள; லனயத, (்தியஙடங்மபலம் �்)ம யைம  

வபட்வப்ஙத�றயபங்ள!'' எ�றம(ஙவைலட்�)ம்சய�னயபங்.  அவபஙள��ம
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இ�்பம்பசதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நேத  ்் வபநஙபபட்�.ம

இை்்ியடேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  அ�சய ங்நேம

லள�பபபமஅவபஙைளபமப்ன�்பபட்ம்்யலயலயனமஒெம்்யரத்தத  

ஒ�ற்தரடேனயபங்.மஅவபங்மஒ�ற்ேி�யமஅவபஙள�்யமஅதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபங்மவ��, "உடஙைளநமேறதத�மஎனநேமஎடேட்ளம்சய்தம

எ�ன? (உ ைம்யனய?)'' எ�றம்ஙடங, அ�சய ஙள�லதெ�்மவபவரமயனவபங் , 

"அதலயலவப�மன்்ர!மஎடஙள�தமஙெத�ை்ிம(்ைல)வபங்மஎ�்யம

்சயதலவபதைல. எடஙள�தமஇளவி�ை்ிமமநங்மசதலப்யயம

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைள  அதலயலமம�ன�பபயனயங!ம

 ய�ை்ிமவயடஙள�தமேைறஷதஙள��மஇரத்ய  ்சயடேந்ஙய ேெநங, 

 யைமமவபட்வபட்மஅவபங்நேநம்ஙய்நஙதறயபங்ள! ' எ�றம

்பசதந்ஙய ்னப'' எ�றம்றதனயபங். அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "இைறமறபைபமவபட்மஇப்பய�்ய�  ்்த்யஙமஇஸலயத்ததம

இைண�்மசதலெநேம ய�ம்ஙய்நஙத்ற�.ம(அ்�மவயிபலயங  இஸலயத்ததம

அைசிய்ம யபபநைஙைிடயமஒட்றைவடயமடபப்த்த)மஅவபஙள�  

உ்ளடங்்�ம ய�மஇணநஙயமடபப்த�ஙத்ற�.மமநங்மஉலஙசம

்சதவடஙைள எ்த�ந்ஙய ்ம்சதல,  �டங்மஉடங்மஇதலடமங்நேம

இைறதன்ைர்ி ்ஙய ்்சதவை்மவபெயபமயடடபஙளய? அதலயலவப�ம

ம ்யைணியங!மஅவபங்  ்பபறதம்தெய்யம்சதவடஙைளவப்ம �டங்ம

்பபறதம்தெய்வ்் சதற�்்யேய'' எ�றம்சய�னயபங்.மஉ்்னம

அ�சய ங், "லய, அதலயலவப� ன்்ர!ம யடங்ம(எடங்்�மஉடஙமைளநம

்ஙய ்்சதவை்்ி)மவபெய்ஙத்றயய '' எ�றம்சய�னயபங்.மஅப்பய�ம

அவபஙள�்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "வபைரவபதம

(உடஙைளவப்பமபபறெநேமலடசதி்தஙயரத்தத)மஅ்தஙமயஙம��� ைம  

வவடஙபப்வை்நமஙய ப பங்.மலங்வ , அதலயலைவடயமஅவ�ை்ிம

ன்ைரடய (மறைமிபத)ம �டங்மச�்தநேயவைரம்பயறைமியிபெடங்.ம

ட்னன�த, அ�ற  ய�ம(எனநேமவவடஙபப்்்ளமசதறப்பமப சயனம

"அதஙவஸப' எ�ய) ்்யஙத்த�மஅெ்ஙமஇெப்ப� '' எ�றம்சய�னயபங்.ம

அ்பேமஅ�சய ங், " யடங்ம்பயறைமியஙமஇெப்பயய '' எ�றம
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்சய�னயபங்.61 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�. அவபறததம"அதலயல, ்�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்நேமஹவயஸத�மேலத்ய �ம்சத  வடஙைளம்வபறதபமப சயஙம

அள�த்்பய�'' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.மலிப�ய , இற்திபதம"லனயத, 

 யடங்ம்பயறைமியஙமஇெநஙவபதைல '' எ�்ற இ்ய்பபற்ள�.ம்ம ய, 

"இளவி�ை்ிமமநங் ' எ�ற்ய�மஇ்ய்பபற்ள�. (எடஙள�தம

இளவி�ை்ிமமநங்' எ�றமஇ்ய்பறவபதைல.) - ்மபங ்மஹ �்ஸம

மப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம்மபங ்ம

(1910லவ�)மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்றம" யடங்ம்பயறைமியங  

இெப்பயய'' எ�ற அ�சய ங்ம்றதி்யங்வமஇ்ய்பபற்ள�.   

1911 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஅ�சய ஙைளமஒ�ற்தரடே , "உடஙள�ை்்ி உடங்ை்ிம

்ட்த்யபம(அ�சய ங்)மஅதலய்மமபறவபங்மஎவ்ர�யம(இடே  வ��)ம

இெநஙதறயரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅ�சய ங் , "எடங் ச்ஙய் ம

ஒெத்திப�ம்்தவபமஒெவைரதம்வபரம(மபறவப)ம்வ்றவெமததைல '' எ�றம

ப்தலள�த்யபங்.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "ஒெ 

ச�்யித்ய �மச்ஙய் ம்்தவபமஅவபஙைளசம்சப�்வ்ர! ' எ�றம

்றதவபட், "ேைறஷதிபமஅறதியைமநமஙயலத்தலதெ��யம��படஙள�லதெ��யம

வப்பட் இப்பய�ம்ய�மஇஸலயத்ததமஇைண�்தெநஙதறயபங்.மஅவபங்நேம

லற்த அள�நங்யமஅவபங்்�மஇணநஙதை்மடபப்த்்யமவபெயபப்ன�.ம

(அ்னயத்ய� அவபங்நேநம்ஙய்த்்�.)மமநங்மஉலஙசம்சதவடஙைளபம

்பபறந்ஙய ்ம்ய வ �் ங்நேதம்தெமபபச்சதல,  �டங்மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙைள்ி  ்பபறந்ஙய ்மஉடங்மவ �் ங்நேதம்தெயபபசம

்சதவை்மவபெயபமவபதைலிய? மநங்மஒெமஙணவயிபதம ்��ம்சதல , 

அ�சய ங்ம்வ்றயெமஙணவயிபதம்ச�றயத   ய�மஅ�சய ஙள��ம

ஙணவயிப்ல்ிம்சத்வ� '' எ�றம்சய�னயபங்.62 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
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1912 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  மநஙயம்வபறதம

்ஙய்ளபபட்்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

ேைறஷதி ை்்ிம்பயபசம்சதவடஙைளபமபடஙதட்யபங்.மஅப்பய�ம

அ�சய ங் (சதலப), "இ�்மவபஷியமஎடங்நேமலசச ிதை்மஅள�நஙதற�.ம

எ்த ஙள�� இரத்யமஎடஙள��மவயடஙள�தம்சயடேந்ஙய ேெநங , எடங்நம

ேசம்சர ்வ ேிம்பயபசம்சதவடங்ம(்்திம�ஸலதயஙளயன)ம

ேைறஷதி ை்்ி ்தெபபபவப்பப்ஙத�றன '' எ�றம்பசதநம்ஙய ்னப.மஇ�்ம

வபஷியமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்நேமஎடேி்பய� , 

அ�சய ஙைளம(ஒெம்்யரத்த�்)மஒ�ற  ்தரடே, "உடஙைளநமேறதத�ம

எனநேமஎடேிம்சய்தமஎ�ன? (உ ைம்யனய?)'' எ�றம்ஙடம்யபங்.மஅ்பேம

அ�சய ங்ம"உடங்நேமஎடேி�மஉ ைம்ய� '' எ�றமப்தலள�தம்னப.ம-

அ�சய ங்ம்பயயம்பசய்வபஙளயயமஇெ�்னப-மஅப்பய�  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "மநங்மஉலஙசம்சதவடமஙைளப ்பபறந்ஙய ்ம்யம

வ �் ங்நேதம்தெயபபச்சதல,  �டங்மஅதலயலவப� ன்ைரபம

்பபறந்ஙய ்மஉடங்மவ �் ங்நமேதம்தெயபபச்சதவை்  

வபெயபவபதைலிய? மநங்மஒெமஙணவயிப்லயமப்ளத்யநஙத்லயம ்��ம

்சதல, அ�சய ங்ம்வ்றயெமஙணவயிப்லயமப்ளத்யநஙத்லயம

 ்��்ச�றயத,  ய�மஅ�சய  ஙள��மஙணவயிப்ல்ிமஅதல�ம

அ�சய ஙள��மப்ளத்யநஙத்ல்ிம்சத்வ� '' எ�ற ்சய�மனயபங்.  

1913 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஹஹைன�ம

்பய �்பய�ம(எ்த ஙளயன)ம"ஹவயஸத� ' ேலத்யெயம"ஙதஃபய�' ேலத்யெயம

்யமேவ�ை்மேடேங்்�யமஙயத ை்ங்்�யம(இஸலயமதிப  

பை்ிபனைர)ம் யநஙதமவ�்னப.மஅபம்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங்்�ம(அறப)ம

்பயரயள�ங் பத்யிபரயம்பெயம(மநஙயம்வபறதிப�்பய�)மம�ன�ப்ம

அள�நஙபபட்வபங்ய இெ�்னப.மஅவபங்ம(அைனவெயமஎ்த ஙள��ம

்யநே்ைலதம்யநேபமபபேநங  �ேியமத)ம பபம(ஸத)மஅவபஙைளதம்ன�ியஙம

வபட்வபட்பமபப�வயடஙதச ்ச�றனப.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங்  இெம

�ைறமஅைவப்மவப்த்யபங்; அவவபர ்நேமதை்்ிம்வ்ற�்யம

்பசயமதம(்்ய்பசசதியங)மஅைவத்யபங்.  ்ம�மவலபமபநஙயம்தெயபபம
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"அ�சய ங்ள!' எ�றமஅைவநங, அவபங், "அதலயலவப� ன்்ர!மஇ்்யம

வ��வபட்்யய.ம ப்சய்தம்பறடங்;  யடங் உடங்்�்ய�ம

இெநஙத்றயய'' எ�றம்றதனப.மபபறேம்யமஇ்பமபநஙய  ்தெயபப, "அ�சய ங்ள!' 

எ�றமஅைவதம்யபங்.மஅவபங்ம"அதலயலவப�மன்்ர!  இ்்யம

வ��வபட்்யய.ம ப்சய்தம்பறடங்;  யடங்மஉடங்்�்ய�  

இெநஙத்றயய'' எ�றம்றதனப.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்வ்ைளநம

்ஙய்வற ங ை்ிப�மம �மஇெ�்யபங்.மபபறேமஅ்தலதெ��மஇறடஙத , " ய�ம

அதலயலவப� அேியெயமஅவ�மை்ிமன்ெமய்வ� '' எ�றம

்சய�னயபங்.மபபறேம(அ�்ப  ்பய தமஹவயஸத�மமபறயமஃஙதஃபய�ம

ேலதை்சம்சப�்)மஇைணைவபமபயளபங்  ்்யதவபமங ்்யதம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅ்தஙமயனம்பயபச  ்சதவடஙைளபம

்பபறயபங்; அவபைறம�ஹயஜதபஙள�ை்்ிடயம(மநஙய  ்வபறதிப�்பய�)ம

ம�ன�ப்மஅள�நஙபபட்வபஙள�ை்்ிடயமபடஙதட்யபங்.  அ�சய ங்நேம

எை்டயம்ஙய்நஙவபதைல. லங்வ, அ�சய ங்ம(சதலப), "ங்ைமியனம

பபரசசதைனமஎ�றயதம யடங் அைவநஙபப்ஙத்றயய.ம்பயபசம்சதவடங்ளயம

மபறவபங்நேந ்ஙய்நஙபப்ஙத�றன'' எ�றம(மனநமேைறட்�)ம

்பசதந்ஙய ்னப.மஇச்சய்த   பபம(ஸத)மஅவபங்நேமஎடேி்பய� ,  பபம

(ஸத)மஅவபங்மஅ�சய ஙைளமஒெ  ்்யரத்ததமஒ�றம்டே, "அ�சய ங்ள!ம

உடஙைளநமேறதத�மஎனநேமஎடேி  ்சய்தமஎ�ன? (உ ைம்யனய?)'' எ�றம

்ஙட்யபங்.மஅவபங்ம(அை்  ஒப்ந்ஙய்வை்பம்பய�ற)ம

்ம னமயிபெ�்யபங்.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "அ�சய ங்ள!மமநங்ம

உலஙசம்சதவதை்தம்டங்்�ம்ஙய ்்சதல ,  �டங் (இைறதன்ப)ம

�ஹயமை்மஉை்ைமியநஙதநம்ஙய ்மஉடங்மஇதலடங்நேச  

்சதவை்ம �டங்மவபெயபவபதைலிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ�சய ங் , 

"லய, அதலயலவப�மன்்ர!ம யடங்ம(அை்்ி)மவபெய்ஙத்றயய '' எ�ற 

ப்தலள�த்யபங்.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "மநங்ளதலயயமஒெ 

ப்ளத்யநஙததம்சதல, அ�சய ங்மமட்யமஒெமஙணவயிபதம

்சதவயபஙளயிப�,  ய�மஅ�சய ங்ம்சத யமஙணவயமைி்ிம

்்ப�்்்ப்ப�'' எ�றம்சய�னயபங். இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனம
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ஹதஷயயமபப�மைஸதம(ரல)மஅவபங்ம(இை்த  ்மநேமஅறதவபத்ம்யம

பயட்னயரயனமஅனஸம(ரலத)மஅவபஙள�்ய) , "அ�ஹயஸய! (இ� தஙழசசதம

 ை்்பபறம்பய�)ம்யடங்மஅடேமஇெ� �்பஙளய?'' எ�றம்ஙடங, அனஸம(ரலத)ம

அவபங், " ய�ம பபம(ஸத)மஅவபஙைளவபட்மஎட்ஙம்பய்வ� ?'' எ�ற 

ப்தலள�த்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1914 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மமநஙயைவம

்வபறத்ஙய ்்யய.மபப�னபமஹஹைனைனம் யநஙதபம்பயெநஙயஙப  

்றபபட்்யய.மஅப்பய�ம(எ்த ஙளயன)மஇைணைவபபயளபங்ம ய�ம

பயபத்வபறதம்ல்ி மதஙமஅவஙயனம�ைறிபதமஅணபவேத�மவ�்னப.ம

�்லததமே்தைரபமபை்ங்  தறத்பமபட்ன.மபபறேமஙயலயடமபை்ிபனெயம

அ்பமேபமபப� ்ப ங்மஅணபடய   தறத்பபடம்�.மபபறேமல்ங்யமபப�னபம

இ்ரமஙயதம ை்ங்ய  தறத்பபட்ன.மஅப்பய�ம(எடங்மஅணபிபத)ம

அ்தஙமயனமவ �ரபங்மஇெ�்னப ;  யடங்மலறயிபரயம்பபமஇெ�ம்்யய.63 

எடங்மசயைல்ியரநமே்தைரபமபை்நே  ஙயலததமபப�மவலதம(ரலத)மஅவபங்ம

(்ளப்தியங)மஇெ�்யபங்.மஎடங்மே்தைரப  பை்மஎடங்ம��ேநேபம

பப�னயதம்தெயபமலயிபபற.மசதறத�ம் ர்ம  ஙவத�்தெநேய; அ்பே்மஅைவம

எடங்ம(ஙளத்தலதெ��)மவபலஙதசம்சதலத  ்்ய்டஙதன.மஎடங்ம

(அணபிபலதெ�்)மஙதரயமவயசதங்யம யடங்மஅறத�்ம்வற  சதலெயம

்வெ ்்ய்லயிபனப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

"�ஹயஜதபங்ள, �ஹயஜதபங்ள' எ�றமஅைவத்யபங்.மபப�னபம

"அ�சய ங்ள, அ�சய ங்ள' எ�றமஅைவத்யபங். -இ�மஎ�ம்�ை்ிப�ம

ச்ஙய்ரபங்ம(அதல�மஎ�ம்ட்த்யப)மஅறதவபத்  ்ஙவலயேய- அப்பய�ம

 யடங், "அதலயலவப� ன்்ர!ம்டங்மஅைவப்நேந  ஙகழபே�்்யய'' எ�றம

்றத(��்னமவ��மஎ்த ங்்�ம்பய ்லய)்னயய.  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்யம��்னறதனயபங்.மஅதலயலவப�  ம ்யைணியங!ம யடங்ம

எ்த ஙைளம் யநஙதம��்னறதசம்ச�றம்பய� , அதலயலமஎடங் எ்த ஙைளம

்்யதவபடறசம்சய்ய�.ம(எ்த ங்மவபட்சம்ச�ற)மஅ�்(ப  ்பயப)சம

்சதவடஙைளம யடங்மைஙபபபறத்னயய.மபப�னபம்யிபஃபம( ஙரமமநஙைள)  

் யநஙதம ்��மஅவபஙைளம யபப�மஇர்ங்ம�பறைஙிபட்்யய.மபபறே  
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மநஙயவபபேதம்தெயபபமவ��ம(அடே)ம்டஙத்னயய.மஅப்பய�மஅதலயலவப�  

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(எடஙள�த)மஒெவெநேம றமஒட்ஙடங்ம(்பயபப  

ப சயங)மவவடஙலயனயபங். மபறமவபவரடங்ம��ை்ிமஹ �்ஸததம

உ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.  இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

1915 ரயஃபபஉமபப�மங �்ஹம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(ஹஹைன�ம்பயபசம்சதவடஙள�லதெ��)  அ�தஃபிய�மபப�ம

ஹபபம(ரலத), ஸஃபவய�மபப�மஉமயியம(ரலத), உைினயமபப� ஹதஸ�ம(பப�ம

பதப-ரலத)மமபறயமஅநரஉமபப�மஹயபபஸம(ரலத)மலஙத்ியெநேத  ்லயம றம

ஒட்ஙடங்ம்ஙய்த்யபங்.மஅபபயஸமபப�மமதப்யஸம(ரலத)  அவபங்நேம

அை்வப்நமேைறவயங்வம்ஙய்த்யபங்.மஅப்பய�மஅபபயஸமபப�  மதப்யஸம

ரலத)மஅவபங்மபப�வெமயறமஙவபமபயேனயபங்:  என�மபடைஙடய (எ�மே்தைர)ம

உைப்த�மபடைஙடய உைினய்நேயமஅநரஉநேமதை்்ி  படஙத்ஙதற�ரய? 

சைபஙள�தமமதப்யைஸமமதிதபவபஙளயங  பதெமததைல; ஹயபபஸஹயமஇதைல. 

அவவபெவைரடயவப்  ய�மேைற�்வ�மததைல. ியைரமஇ�றம �பம

்யழத்தவபடட்ரய அவபமஉிபத்பப்ப்பயவ்ததைல.  அப்பய�மஅவெநேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம றமஒட்ஙடஙைளம� ைம  ியநஙதம

(வவடஙத)னயபங். 

 1916 ்மபங ்மஹ �்ஸமரயஃபபஉமபப�மங �்ஹம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, " பபம(ஸத)ம

அவபங்மஹஹûû�ம்பய தமஙதை்த்ம்சதவடஙைளப  படஙதட்யபங்.ம

அப்பய�மஅ�தஃபிய�மபப�மஹபபம(ரலத)மஅவபங்நேம ற  ஒட்ஙடங்ம

்ஙய்தம்யபங்'' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.ம்ம யமஅ்தத , "அதஙமயம

பப�மஉலயஸயம(ரலத)மஅவபமங்நேயம றமஒட்ஙடங்மவவடஙதனயபங் '' எனநம

்்்லயஙமஇ்ய்பபற்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, அதஙமயமபப�மஉலயஸயம(ரலத)ம

அவபஙைளபமபபறத்ியமஸஃபவய�மபப�மஉமயிய  (ரலத)மஅவபஙைளபமபபறத்ியம

ேறதப்மஇதைல.ம்ம ய, ்மபங ்மஙவபை்டய  இ்ய்பறவபதைல. 
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 1917 அப�தலயலமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஹஹைன�ம்பய தம்வபறதமங ்்பய� , ்பய த 

ஙதை்த்ம்சதவடஙைளபமபடஙதடம்யபங்.மஅப்பய�மஉ்ளடங்ம

இணநஙமயநஙபப் ்வ ேிம(மநஙயம்வபறதிப�்பய�ம்்த்யஙம

இஸலயதை்தம் வபி)வபங்நே  (மட்ய)மஅவபைறநம்ஙய்த்யபங்.ம

(அ�சய ங்நேமஎ�்ய ்ஙய்நஙவபதைல.)மஅ�்மமநங்நேநமஙதை்த்ை்பம

்பய�றம்மநேயமஙதை்நங ்வ ்்மனமஅ�சய ங்மவபெய்ஙத�றயபங்ம

எ�றம்சய்தமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்நேமஎடேி�.ம

இை்ி்த�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  எ ��ம த�ற, 

அ�சய ஙள�ை்்ிம(அவபங்நேமலற்லள�நேயமவப்மயங)  

உைரியபறதனயபங். அதலயலைவபம்பயபறதபம்ஙழ��வபட்பமபபறே , 

"அ�சய ங்ள!மஉடஙைள  வவத்வறதிவபமஙளயஙம ய�மங ்்� ; அதலயலம

எ�மணலமயஙமஉடங்நேம் பவவத  ஙயட்வபதைலிய?  �டங் டைவஙளயஙம

இெ� �்பங்.மஅதலயல, எ�மணலமயங உடஙைளதம

்�ன�ைற்ை்ிவபஙளயயமலநஙமவபதைலிய?  �டங்ம(இனவய்யம்பசத) 

பப ��ம(சத்றதந)மஙத்� �்பங்.மஅதலயலமஎ�மணலமயஙமஉடஙைள  

இணநஙமயநஙவபதைலிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம(்ம�மவெைஙியதம

அ�சய ங் அை்�்ம �ைமஙைளமஒவ்வய�றயஙம பபிவபங்ம

்சயத ய்பய்்தலயய)ம"அதலயல்ய  அவ�ை்ிமன்ெ்மமஅ்தஙம

உபஙய ங்'' எ�றமஅ�சய ங்ம்றதனப.மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபங், "அவவயறதெநங, எனநேம �டங் ப்தலள�நஙமயடடபஙளய?'' எ�றம

்ஙடங, அ�சய ங், "அதலயல்யமஅவ�ை்ி ன்ெ்மமமதஙபம்பெயம

உபஙய ங்'' எ�றம்சய�னயபங்.மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங், 

" �டங்யமவபெயபபனயதமஇ�ன��னவயறமஇ�ன��னம் ரத்தத   ்�்�ம

எ�றம( �டங்மஎனநேசம்சய்மஉ்வபஙைளடயமபடேிலதட்ந)  ்றலயய'' 

எ�றமசதலமவபஷிடஙைளசம்சயதலதநஙயடேனயபங்.  -அ�்மவபஷிடங்ம

எைவ்ிைவமஎ�பமை்தம்யயமமனனமத்வபதைலமஎனமஇ்�  

அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஅயபமபப�மிலியம(ரல)மஅவபங்  

ேறதபபபட்்ளயபங்.- ்ம யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "(்்த்யஙம
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இஸலயதை்மடபற்ள) இ�்மமநங்ம( ய�ம்ஙய்நேய)மல்ஙைளடயம

ஒட்ஙடஙைளடயம(ாடேந)  ்ஙய ்்சதல,  �டங்மஉடங்மஇதலடங்நேம

இைறவன��மன்ைர்ிம(எ�ைன்ி)  ்ஙய ்்சதவை்ம

வபெயபமயடடபஙளய? அ�சய (ஙளயஙதிம �ட)ங்ம(்மன�ட்�  ஒடேி)ம

உ்ளயை்ங்ம்பய�றவபமங்.மமபறவபங்ம்மலயை்ம்பய�றவபங்.ம

ஹதஹரத (மயபநஙத்தபஙயஙபமபபற�்ஙதை்தம�ற��ம்சதவ�)மமட்ய  

 ்�்தரயவபட்யத,  ய�மஅ�சய ஙள�தமஒெமவனயிபெ�்தெபம்ப�.  

மநங்ளதலயயமஒெமஙணவயிப யமப்ளத்யநஙத யம ்��ம்ச�றயத ,  ய� 

அ�சய ங்ம்சத யமஙணவயிப யமப்ளதம்யநஙத ய்ய�ம்சத்வ�.  

(அ�சய ஙளயஙதி)ம �டங்மவபைரவபதம(லடசதி்தஙயரத்தத)மஉடஙைளவப்ப  

பபறெநேம��� ைமம்ரபப்வை்நமஙய ப பங்.மலங்வ , (எனநேசம

சதறப்ப ப சயஙமமறைமிபதமஙதை்நஙவபெநேயம"ஹவ்தமஙவஸப ' எ�ய)ம

்்யஙயமஅெ்ங எ�ைனசமச�்தநேயவைரம்பயறைமட்�மஇெடங் '' எ�றம

்சய�னயபங்.64  

1918 அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஹஹைன�ம

்பய �்பய�, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மமநங்மசதலெநே  

��� ைமம(அள�த�பம்பயபசம்சதவடஙள�லதெ��மஅ்தஙமயங)ம

வவடஙதனயபங். (்்திம�ஸலதயஙள�தமஒெவரயன)மஅநரஉமபப�மஹயபபஸம

(ரலத)மஅவபங்நேம ற ஒட்ஙடஙைளநம்ஙய்த்யபங்.மஉைினயம(பப�  

ஹதஸ�-ரலத)மஅவபங்நேயமஅை்ப ்பய�்றம( றமஒட்ஙடங்)ம

்ஙய்த்யபங்.மஅர்ஙள�தம�நஙதிமயனவபங்  சதலெநேயம்ஙய்த்யபங்.ம

அ�ைறிம்தனயமஅவபங்ந்ஙதலயயமபடஙகடேத  ��� ைமமஅள�த்யபங்.ம

அப்பய�மஒெமமன�்ப, "அதலயலவப�மம �மலைணியங  இ�்பமபடஙகடேதம

 �்தமவவடஙபப்வபதைல; அதலயலவப�ம்தெப்த   ய்பப்வபதைல'' எ�றம

்சய�னயப.மஉ்்னம ய�, "இை்ம தசசிமயஙமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம்் வபப்ப� '' எ�றம்சயதலதவபட், அவபஙள�்ய ்ச�றமஅவபம

்சய�னை்தம்் வபத்்�.மஇை்நம்ஙட்்்�மஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபஙள��ம�ஙயமசதவப்சமசயியம்பயதமமயறதவபட்�.மபபறே  

"அதலயல்யமஅவ�ை்ிமன்ெயம �்தமட்�ம ்��்ஙய்ளயவபட்யதம
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்வறியப ்யயம �்தட்�ம ்��்ஙய்வயபங்? அதலயலம(இைறதன்ப)ம

ணசயம(அைல) அவபங்நேமஙெைணம் வயனயங!மஅவபங்மஇை்வப்ம

அ்தஙமயஙமமனம்வ்ைனநே  லளயநஙபபடம்யபங்.மலிப�ய , (அை்ச)ம

சஙதத�ந்ஙய ம்யபங் '' எ�ற ்றதனயபங்.65  ய�ம"உற்தியங!மஇன�்மதம

எ�்சம்சய்தமைிடயமஅவபஙள��மஙவனத்தபேந  ்ஙய ்ம்சதலமயட்்�'' 

எ�றம்சய�்ன�. இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

1919 அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெம�ைற)ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்பயபசம்சதவடஙைளபமபடஙதட  

்யபங்.மஅப்பய�மஒெமமன�்ப , "இ�மஇைறவன��ம்தெப்தம ய்பப்ய்  

படஙக்யேய'' எ�றம்சய�னயப.ம ய�ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம்ச�றமஅவப  

்றதிை்மஇரஙசதிமயஙசம்சய�்ன�.மஇை்நம்ஙட்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபங்மங்ைமியஙநம்ஙயபபபட்யபங் ; (்ஙயபத்யத)மஅவபஙள��ம

�ஙய சதவ��வபட்�.மஅை்மஅவபஙள�்யம்சயதலயமதமஇெ�்தெநஙலய்மம

எ�றம ய� எ ணப்ன�.மபபறேமஅவபங்ம"(இைறதன்ப)மணசயம(அைல)ம

அவபங்மஇை்வப்மஅ்தஙமயங  மனம்வ்ைனநேமஉ்ளயநஙபபட்யபங்.ம

லிப�ய, அவபங் சஙதத�ந்ஙய ்யபங்'' எ�றம்றதனயபங். 

 பய்யம:ம47 ஙய ஜதயியநங்யமஅவபஙள��ம்�ைமங்ய66  

 

1920 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஹஹைன�ம்பயைரம�ேத�தம்தெயபபமவ��  

்ஙய ேெ�்்பய�, அவபஙள�்யம"ஜதஃரயனய' எ�மத்த்ததமஒெமமன�்பம

வ�்யப. பபலயதம(ரலத)மஅவபஙள�மலை்ிபதம்வ்ள�மஇெ�்�.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்மஅை்மஅ்ள�மமநங்நேநம்ஙய்த�நம

்ஙய ேெ�்யபங்.மஅப்பய�  அ�்மமன�்ப, "�ஹயம்்!ம �்தட்�ம ்��ம

்ஙய்்டங்'' எ�றம்றதனயப. அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "உமநேநம்ங்்ய�.ம ய�   �்தட்�ம ்��்ஙய்ளயமவபட்யதம

்வறமியப்யயம �்தட்�ம ்��ம்ஙய்வயப?  ய�ம �்தட்�ம ்��்ஙய்ளயம
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வபட்யதம ய�ம  ்மை்��வபட்்� ; இவபபபபே்ளயஙதவபட்்�'' எ�றம

்றதனயபங்.மஅப்பய�மஉமபம(ரலத)  அவபங், "எ�ைனமவப்டங், 

அதலயலவப�மன்்ர!மஇ�்ம ிவிசஙன��ம்ைலைிந  

்ஙயய�வப்ஙத்ற�'' எ�றம்சய�னயபங்.மஅ்பேம"அதலயலம

ஙயபபயபறவயனயங!  ய�மஎ�ம்்யவபஙைள்ிம்ஙயைலம்சயஙத்ற�மஎ�றம

மநங்ம்பதவயபங்.மஇ்்யமஇவெய  இவெை்ிம்்யவபங்யமேபலைனம

ா�வயபங்.மலனயத, அ�மஅவபங்ை்ிம்்ய ை்ந  ேவதைிதம்ய ேம

(உ்ளத்தபே்)ம்சதலய�.ம(்வடை்நஙயரன��)மஅய்  ்வடை்ிய்பபட்ம

பபரயணபிப�மஉ்லதலதெ��ம(மறமபநஙமயங)ம்வள�்ிறதவப்வை்ப  ்பய�றம

அவபங்மமயபநஙத்தலதெ��ம(தவ்்ம்் ியமத)  ்வள�்ிறதவப்வயபங்'' 

எ�றம்சய�னயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்ம்ம ய  இெ அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள� அவபறதத, " பபம(ஸத)மஅவபங்ம்பயபசம்சதவடஙைளபம

படஙதட்யபங்'' எ�ற ஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.  

1921 அ�சி தமஅதேதத (ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அலம(ரலத)மஅவபங்ம

ிம�ம யடேலதெ��மம மஅஙபறபபடேரய்ம்டஙநஙடே  ஒ�ைறம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நேமஅ�பபபைவத்யபங்.மஅை்  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம யதவ ை்்ிமபடஙதட்வபட்யபங்:ம

அநரஉ பப�மஹயபபஸமஅதஹ�வலம(ரலத), உைினயமபப�மபதப அதஃபஸயதம

(ரலத), ப� ஙதலயபமேலத்ய தமஒெவரயனமஅதஙமயமபப�மஉலயஸயமஅதலமததம

(ரலத)மமபறயமப�  பஹய�மேலத்ய தமஒெவரயனமைஸதமஅதைஙபம

அத்யி ம(ரலத)மலஙத்ிய்ர அ� யதவெய. இை்நமங ்மேைறஷதம

(�ஸலதய)ங்ம்ஙயபமை்�்னப.ம" ஹதவயசதஙள��ம்ைலவப  ங்நேநம

்ஙய்நஙதற�பங்; எடஙைளமவபட்மவப்ஙதற�பங்ள!'' எ�ற ்ஙட்னப.மஅ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "(்்தம்யஙமஇஸலயதை்த ் வபட்ள)ம

அவபங்ம்�மஇணநஙதை்மடபப்த�வ்பஙயங்வம ய�மஇவவயற  

்சய்்�'' எ�றம்றதனயபமங். அப்பய�மஅ்பத்தியனம்யேம்ஙய ் , 

ங�னடங்ம்ேத்தெ�் , ங ங் பிசை்�், ் பறதம்ை்த்தெ�், ்ைல�ேம

மவதநஙபபடேெ�்மமன�்ப  ஒெவபமவ��, "�ஹயம்்!மஅதலயலவபபேம
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அிதவ �ரயங!'' எ�றம்றதனயப. அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

" ய்னம(அதலயலவபபே)மமயற  ்சய்யதம்வ்றவப்யயமஅவ�நேநம

ஙகழபபேவயப? �மதிபதமவசதபபவபங் வபஷித்ததமஅவ(பஙைளபமபை்த்ம

இைறவ)�மஎ�ம �ம யபபநைஙமைவத்தெநங ,  �டங்மஎ�ம �ம யபபநைஙம

ைவநஙமயடடபஙளய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மபப�னப  அ�்மமன�்பம்தெயபபசம

்ச�ற்பய�, அடஙதெ�்மமநஙள�தமஒெவபமஅவைரந  ்ஙயதலமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅ�ம்தம்ஙட்யப.ம(அ�ம்த  ்ஙட்வபமஙயலததமபப�ம

அதவலதம(ரலத)மஅவபங்மஎ�்றமஙெ்பப்ஙதற�.)மபபறே  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "இ(வவயறமஎ�ன�்யம்பசதிமஅ)�்  மன�் �ம

பரயபைரிபலதெ��மஒெமச�்யித்யபம்்ய�றவப.மஅவபங்மேபலைன  

ா�வயபங்.மலனயத, அ�மஅவபங்ை்ிம்்ய ை்நேவதஙைளதம்ய ேசம

்சதலய�; இஸலயமதிபஙைளநம்ஙயதவயபங்:மசதைலமவணநஙயம்சயபவபம

ஙைள வபட்வப்வயபங்.ம(்வடை்நமஙயரன��)மஅய்ம்வடை்ிய்பபட்ம

பபரயணபமிப� உ்லதலதெ��ம(மறமபநஙமயங)ம்வள�ம்ிறதவப்வை்பம்பய�றம

அவபங்மஇஸலயத ்தலதெ��ம்வள�்ிறதவப்வயபங்.ம ய�மஅவபங(்ம

வய யம யடங)ைளமஅை்�்யத  "லத' ்ட்த்யபமஅவதநஙபபட்ை்பம்பய�றம

அவபஙைளம ய�ம தசசிய அவதத�வப்்வ�'' எ�றம்சய�னயபங்.67  

1922 அ�சி தமஅதேதத (ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அலமபப�மஅப ் யலதபம(ர-)ம

அவபங்மஙெ்வலமஇைலியதமப்ன�்பபட்ம்்யதைப  ஒ�றதத, ம ம

அஙபறபபடேரய்ம்டஙநமஙடேமஒ�ைறமிமன�-ெ��மஅதலயலவப�  ன்பம

(ஸத)மஅவபங்நேமஅ�பபபைவத்யபங்.மஅை்ம பபம(ஸத)மஅவபங்  

 யதவ ை்்ிமபடஙதட்யபங்:மஉைினயமபப�மஹதஸ�ம(ரலத) , அநரஉமபப�ம

ஹயபபஸ (ர-), ைஸதமஅதைஙதம(ர-).ம ய�ஙயமவபமஅதஙமயமபப�மஉலயஸயம(ர-) ; 

அதல�மலமதப பப�மஅத�ஃைபதம(ரலத). அப்பய�ம பபத்்யவபஙüதமஒெவப, 

"இை்பம்பறவ்பேமஇவபஙைளவப்தம்ே்த  வயய�்மவபங்ம யய்யய '' எ�றம

்றதனயப.மஇ�்மவபஷியம பபம(ஸத)  அவபங்நேமஎடேி�.மஅப்பய�ம

அவபங், " ய�மவயனத்த ்ளவன��   யபபநைஙநே ிவனயிபெநங , எ�ம �ம

 �டங்ம யபபநைஙமைவநஙமயடடபஙளய? ஙயைலிப யமமயைலிப யமஎனநேம

வயனத்த�ம்சய்தங்மவ�்வ ணம�்ளன '' எ�ற ்சய�னயபங்.மஅப்பய�ம
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ங ங்மபிசை்�், ங�னடங்மஉபபபி, ் பறத ்ை்த், அ்பத்தியனம்யேம

்ஙய ், ்ைல�ேமமவதநஙபபடேெ�், ஙகவயை்ைி வ ��மஙடேமிபெ�்ம

மன�்பமஒெவபமஎ �� , "அதலயலவப�மன்்ர! அதலயல்நேமஅிதடங்'' 

எ�றம்றதனயப.மஉ்்னம பபம(ஸத)மஅவபங் , "உமநேநம்ங்்ய�.ம�மதிப-

ெபபவபஙüதமஅதலயலைவமஅிதவ்பேம யனதலவய  மதங்யமஅெஙை்ம

வயய�்வ�?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மபபறேமஅ�்மமன�்ப  ்தெயபபசம்ச�றயப.ம

அப்பய�மஙய-தமபப�மஅதவலதம(ர-)மஅவபங் , "அதலயலவப�மன்்ர!ம ய�ம

அவெை்ிம்ைலைிநம்ஙயய�வப்ட்மய?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.ம பபம(ஸத)ம

அவபங், "(அவைரநம்ஙயதல)ம்வ ்யய.மஅவப  ்்யவந்ேிவரயஙம

இெநஙலயய'' எ�றம்சய�னயபங்.மஅ்பேமஙய-தம(ரலத)  அவபங், "எத்ைன்ியம

்்ய ைஙியüங்ம்ம�மஇ்ித்ததமஇதலய்ை்ம யவபத  ்மயவதஙத�றயபங்'' 

எ�றயபங்.மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "மநஙü� இ்ிடஙைளதம

�ைளிபட்பமபயபநங்வயமஅவபஙü�மவிபறஙைளநமஙதவதத�பமபயபந  ங்வயம

எனநேமஉத்ரவப்பப்வபதைல '' எ�றம்றதனயபங். பப�னபம்தெயபபசம

்ச�ற்ஙய ேெ�்மஅ�்மமன�்ைரபமபயபத்மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபங், "இ�்மமன�் �மபரயபைரிப-ெ��மஒெமச�்யித்யப  ்்ய�றவப.ம

அவபங்மஅதலயலவப�ம்வ்தை்மஇன�ைமியஙமா�வயபங்.மலனயத , அ� 

அவபங்ை்ிம்்ய ை்நமேவதஙைளதம்ய ேசம்சதலய�.ம(்வடை்நம

ஙயரன��) அய்ம்வடை்ிய்பபட்மபபரயணபிப�மஉ்லதலதெ��ம(மறம

பநஙமயங)ம்வள�்ிறத வப்வை்பம்பய�றமஅவபங்மமயபநஙத்தலதெ��ம

(தவ்்ம்் ியமத) ்வள�்ிறதவப்வயபங்'' எ�றம்றதனயபங்.ம" ய�ம

அவபங(்மவய யம யடங)ைள  அை்�்யதம"ஸணத' ்ட்த்யபம

அவதநஙபபட்ை்பம்பயலமஅவபஙைளம தசசிய  அவதத�வப்்வ�'' எ�றம

்றதி்யங்யம ய�மஎ  ஙத்ற�.  

 1923 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "(அதஙமயமபப�மஉலயஸயவய, அதல�மலமதபமபப�ம

அத�ஃைபலயமஎ�ற ஐிபபயே�றத)மஅதஙமயமபப�மஉலயஸயமஎ�்றம

இ்ய்பபற்ள�.மலமதபமபப� அத�ஃைபதம(ரலத)மஅவபஙள�ம்பிபம

ஙயணபப்வபதைல.ம்ம யம("் பறதம்ை்த் ' எ�பை்நமேறதநங)ம" யத்தஉதம
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ஜபஹய' எ�யம்சயப்றய்்ரமஇ்ய்பபற்ள�.  " யஷதஸஹதமஜபஹய' எ�யம

்சயப்றய்பமஇதைல. ்ம ய, இ�்மஅறதவபபபபத, "அப்பய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய உமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)மஅவபங்மஎ ��ம

வ��, "அதலயலவப�மன்்ர!  ய�மஅவர�ம்ைலைிநம்ஙயய�வப்ட்மய?' 

எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பே  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"்வ ்யய' எ�றம்றதவபட்யபங்.  பப�னபமஅ�்மமன�்பம்தெயபபசம

்ச�ற்பய�, அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபஙள�்யம"அதலயலவப�ம

வய்' (எ�றம்சயதலபபட்)மஙயலததமபப�மஅதவலத  (ரலத)மஅவபங்மஎ ��ம

வ��, "அதலயலவப�மன்்ர!ம ய�மஅவர�ம்ைலைிந  ்ஙயய�வப்ட்மய?' 

எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், 

"்வ ்யய' எ�றம்றதவபட், "இ�்மமன�் �மபரயபைரிப-ெ��  ஒெம

ச�்யிதம்யபம்்ய�றவப.மஅவபங்மஅதலயலவப�ம்வ்தை்ம

இன�ைமியங, அ யிசமயஙமா�வயபங்'' எ�றம்றதனயபங்மஎனநம்்்லயஙம

இ்ய்பபற்ள�. ்ம ய, " ய�மஅவபங(்மவய யம யடங)மைளமஅை்�்யதம

"ஸணத' ்ட்த்யப அவதநஙபபட்ை்பம்பய�றமஅவபஙைளம தசசியம

அவதத�வப்்வ�'' எ�றமஅதலயல வப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதி்யஙம

 ய�மஙெ�ஙத்ற�மஎனமஅறதவபபபயளப  உமயரயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

வ��்ள�.  

1924 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅ�்தம்டஙநம

ஙடேைிம யதவ  ை்்ிமபடஙதட்யபங்:மைஸதமஅதைஙபம(ரலத) , அநரஉமபப�ம

ஹயபபஸம(ரலத), உைினய பப�மஹதஸ�ம(ரலத)மமபறயமஅதஙமயமபப�ம

உலயஸய, அதல�மலமதபமபப� அத�ஃைபதம(ரலத)ம(லஙத்ிய்ரமஅ� யதவெய) '' 

எ�றமஇ்ய்பபற்ள�. ்ம ய, ("் பறதம்ை்த்' எ�பை்நமேறதநங)ம

" யஷதஜஹதமஜபஹய' எ�ய ்சயப்றய்்ரமஇ�்மஅறதவபபபப யம

லளபபட்்ள�. இ்தத, "இ�்மமன�் �மபரயபைரிப-ெ��மஒெம

ச�்யித்யபம்்ய�றவப '' எ�ப�யமஇ்யம்பபற்ள�.ம" ய�மஅவபங(்ம

வய யம யடங)ைளமஅை்�்யத  "ஸணத' ்ட்த்யபமஅவதநஙபமபட்ை்பம
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்பய�றமஅவபஙைளம தசசியம(� ்்ய்)  அவதத�வப்்வ�'' எ�யமேறதப்ம

இ�்மஅறதவபபபபதமஇதைல. 

 1925 அ�சலமய பப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅவஃபமமபறயமஅ்யஉமபப�மிசயப  

(ரல)மலஙத்ியபம்றதி்யவ�:   யடங்மஇெவெயமஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)ம

அவபஙள�்யம்ச�ற "ஹஹ யிய'நங்ம(ஙய மஜதயியநங்)மேறதத�நம

்ஙட்்யய.ம"அவபஙைளப பபறதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

ட்்�யம்றதிை்ம �டங் ்ஙட்்ள �பஙளய?'' எ�றமவபனவப்னயய.மஅ்பேம

அ�சி தம(ரலத)மஅவபங் ்றதனயபங்:ம"ஹஹ யிய 'நங்மியபமஎ�றமஎனநேதம

்் ிய�.மலனயத, (பப�வெமயற)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்்ள�:  இ�்சமச�்யித்ய ை்்ிமஒெம்ட்த்யபம

்றபப்வப.ம(அதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்ம"இ�்சம

ச�்யிதை்வபட்ய' எ�றம்றய்ை்நமஙவனத்தத  ்ஙய்ங.)மஅவபஙள�ம

்்ய ைஙட்�மஉடஙள�ம்்ய ைஙைிமஒபபபட்பமபயபத�  உடஙள�ம

்்ய ைஙைிம �டங்மஅபபமயஙநமஙெ�வ �பங்.மஅவபங்ம(அ்தஙமயஙந)  

ேபலைனமா�வயபங்.மலனயத , அ�மஅவபஙள��ம்்ய ை்நேவதமஙைளதம

்ய ேச ்சதலய�.ம்வடை்பமபபரயணபைிவபட்ம(அ்�மஉ்ைலதம�ைளநம

ஙத�ற)மஅய் (உ்லத�மமறமபநஙய)ம்வள�பபட்சம்ச�றவப்வை்பம்பய�ற  

மயபநஙத்தலதெ��மஅவபங்ம(தவ்்ம்் ியமத)ம்வள�்ிறதச  

்ச�றவப்வயபங்.மஅய்பய்வபம(அ�்பமபபரயணபிப�மஉ்ைலதம�ைளத�  

்வள�வ�்்பஙயனமஅை்ியளயமஎ�்யமஇெநஙதற்யமஎ�ற)மஅயபப�ம�ைனம

ைிடய, (அயபபத)மஅ்�ம�ைனைிபம்பயெத�வ்பேபமபி�ப்யம

 யைணடயமபயபபபயப.  (அவபறததமஅை்ியளயமஎை்டயமஙயணமயட்யப.)ம

அயபப�ம�ைனிபதம யைணப  ்பயெத�யமஇ்த்ததமஇரத்யமபே��்ள்யம

எ�ற்்மஅவப ச�்்ஙபப்வயப.68  

1926 அ�சி தமஅதேததம(ர-)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம("ஹவயஸத�') ்பய தமஙதை்த்ம்சதவடஙைளப  

படஙதட்ந்ஙய ேெ�்்பய�மஅவபஙü�மஅெ்ஙம யடங்மஇெ�்்யய.ம

அப்பய� "ப�ம்ம ய' ேலதை்சம்சப�்ம"�தேைவஸதரய' எ�யமமன�்பம
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வ��, "அதலயலவப�மன்்ர!ம �்தட்�ம ்��்ஙய்்டங் '' எ�றம

்சய�னயப.மஉ்்ன  பபம(ஸத)மஅவபங், "உனநேநம்ங்்ய�.ம ய�ம �்தட்�  

 ்��்ஙய்ளவபதைல்ி�றயதம்வறமியப்யயம �்தட்�ம

 ்��்ஙய்வயப?  ய�  �்தட்�ம ்��்ஙய்ளவபதைல்ி�றயதம ய�ம

இவப்நே்ளயஙத   ்மை்��வப்்வ�'' எ�றமப்தலüத்யபங்.மஉ்்னம

உமபமபப�மஅதஙத்யப  (ர-)மஅவபங், "அதலயலவப�மன்்ர!மஇவர�ம

வபவஙயரத்ததமஎனநேமஅ�ம்த ்ஙய்டங்.மஇவர�மங தை்நம

்ஙயய�வப்ஙத்ற�'' எ�றம்ஙட்யபங். அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "இவைரமவபட்வப்டங்.  தசசிமயங, இவெநேதம்்யவபங்மசதலபம

இெநஙத�றயபங்.மஅவபஙள� ்்ய ைஙட்�மஉடஙள�ம்்ய ைஙைிடய , 

அவபமஙள�ம் ய�்்�மஉடஙள�ம் ய�ைபடய  ஒபபபட்பமபயபத�மஉடஙள�ம

்்ய ைஙைிடயமஉடஙள�ம் ய�ைபடய  அபபமயனைவியஙநமஙெ�வ �பங்.ம

(அ�்மஅளவபபேமஅவபஙü�மவவதபய்மஅ்தஙமயங இெநேய.மலிப�ய,) 

அவபங்மேபலைனமா�வயபங்.மலனயத , அ�மஅவபஙள� ங த்் யைபம

(்்ய ை்மைி)தம்ய ேசம்சதலய�.ம்வடை்பமபபரயணபைிவபட்  (அ்�ம

உ்ைலதம�ைளநமஙத�ற)மஅய்ம(உ்-�மமறமபநஙய)ம்வüபமபட்ச 

்ச�றவப்வை்பம்பய�றமமயபநஙத்தம-ெ��மஅவபங்ம(தவ்்ம்் ியமத)ம

்வü ்ிறதசம்ச�றவப்வயபங்.ம(அ�்பமபபரயணபமிப�மஉ்ைலதம�ைளத�  

்வüவ�்்பஙயனமஇரத்நமேறதமஎ�்யமஇெநஙதற்யமஎ�ற)மஅயபப�ம�ைன  

பயபநஙபப்ய.மஅ்ததம(அை்ியளய)மஎ�்யமஙயணநமஙதை்நஙய�.மபபறே  

(அயபபத)மஅ்�ம(�ைனைிபம்பயெதம�வ்பேபமபி�ப்ய)ம ய  

பயபநஙபப்ய.மஅ்த யம(அை்ியளய)மஎ�்யமஙயணநமஙதை்நஙய�.மபபறே , 

அயபப�ம(அேபமபயஙந)மேசசதமபயபநஙபப்ய.மஅ்த யமஎ�்யமஙயணப  ப்ய�.ம

பபறே, அயபப�மஇறேமபயபநஙபப்ய.மஅ்த யம(அை்ியளய)மஎ�்ய  ஙயணபம

ப்ய�.மஅயபயன�மசயணதை்டயமஇரத்தை்டயம(அைவம்�ம �ம

ப்ய்வயற) ��்தந்ஙய ்வபடேமெநேய.மஅவபஙü�மஅை்ியளயமஒெம

ஙறப்ம தற மன�்ரயவயப.மஅவெை்ிமஇெமைஙம்ஜடஙüதமஒ�றம"்ப ணப�ம

்ஙயடைங ்பய�றதெநேய' அதல�ம"�ேநேயமஇைறசசததம� ்ம

்பய�றதெநேய'. அவபங்மமநஙüை்்ிமபப வபைனமடபப்யம்வைளிபதம
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்றபப்வயபங்'' எ�ற ்சய�னயபங்.  ய�மஇ�்ம பப்மயவதைிம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙü்மதெ��ம்ஙட்்� எ�றமஉற்தம

அüநஙத�்ற�.ம்ம ய, அ�்நம்ட்த்யெ்�மஅலம(ர-)மஅவபங்  ்பயபம

் �்யபங்.மஅப்பய�ம ய�யமஅலட்�மஇெ�்்�.மஅலம(ர-)  அவபங், ( பபம

(ஸத)மஅவபங்மஅை்ியளயம்றதி)மஅ�்மமன�்ைரநம்ஙய ்வெயபே  

ஙட்ைளிப், அவவய்றமஅவபம்்்பபட்ம்ஙய ்மவரபபட்யப.ம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்மேறதபபபட்மவபணைனிப�பே்ிமஅவபம

இெபபை்ம ய� பயபத்்�மஎ�றயமஉற்தம்றஙத�்ற�.  இ�்மஹ �்ஸமஐ��ம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1927 அ�சி தமஅதேததம(ர-)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம்யம

ச�்யித்ய தம்்ய�றவபெநஙத�றமஒெம்ட்த்யைரப  பபறதநம

்றைஙிபத, "அவபங் மநஙüை்்ி பப வபைனமடபப்யம்வைளிபத  

்றபப்வயபமங்.ம்மயடை்ம்பய்வ(ை்மபந்தமமயபநஙமயமங்யம

வவதபய்யங்ய ்ஙய ேெபப)�்ய�மஅவபஙள��மஅை்ியளமயேய.ம"அவபங்ம

்யய பை்பபபனடஙள�்ல்ிம �்ிவபங் ' அதல�ம"பை்பபபனடஙள�தம

�்ிவபஙள�த உ்ளவபஙளயவப'. இர ்மபப வபனபஙள�தமஉ ைமநேமமதங்யம

் ெநஙமயனமஒெ பப வபனபமஅவபஙைளமஅவதபபயபங் '' எ�றம்றதனயபங்.ம

பபறேமஅவபங்நே உ்யரணமயஙமஒெமமன�்ைரநமேறதபபபட்யபங்.ம"ஒெவபம

்வடை்பமபபரயணபைி  ் யநஙதமஅயைபமஎய�வபட் , அயபப�ம�ைனைிபம

பயபபபயப.மஅ்ததம(பபரயணபிப�  உ்ைலதம�ைளத�மவபட்்பஙயன)மஎ�்ம

அை்ியளதை்டயமஅவபமஙயணமயட்யப.  பபறேமஅயபப�மஅேபமபயஙநம

ேசசதைிபமபயபபபயப.மஅ்த யம(பபரயணபைி  வ �ழத்தவபட்்பஙயன)மஎ�்சம

சய�ைறடயமஅவபமஙயணமயட்யப.மபபறேமஅயபப�  �ைனிபதம யைணபம

்பயெத்பமபி�ப்யமஇ்தை்பமபயபபபயப.மஅ்த ய  (பபரயணபைிதம

்யநஙதவபட்்பஙயன)மஎ�்சமசய�ைறடயமஅவபமஙயணமமயட்யப '' எ�றம

்றதனயபங். அ�சி தம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இரயநவயசதங்ள!ம

 �டங்்யயமஅவபஙைளநம்ஙய�்றயவதத �்பங்.69  
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1928 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  �ஸலதயஙüை்்ி 

பப வபைனமடபப்யம்வைளிபதம(ஙதளபசசதியளபங்)ம்ட்ய  ஒ�றம

்்ய�றய.மஇெமபப வபன தமசத்தித்தபேமமதஙம் ெநஙத்தலதெநேய  

பப வபனபமஅவபஙைளநம்ஙய�்றயவதபபயபங்.  இை்மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

1929 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  எ�மச�்யித்யபம

இெமபப வபனரயஙதம தபேய்பய� , அவபஙள�ை்்ிிபெ�� (ஙதளபசசதியளபங்)ம

்ட்யமஒ�றம்்ய�றய.மஅவவபெமபப வபன த  சத்தித்தபேமமதஙம

அெஙதலதெநமேயமஒெமசயரயபமஅவபஙைளநம்ஙய�ம்றயவதநஙப  

்பயறப்பபறந்ஙய்வப. இை்மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

1930 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  மநஙüை்்ிம

பப வபைனமடபப்யம்வைளிபதம(ஙதளபசசதியளபங்)ம்ட்யமஒ�ற  

்்ய�றய.மஇெமபப வபன தமசத்திதம்தபேமமதஙமஅெஙதலதெநேயமபப வபன்ர  

அவபமஙைளநம்ஙய�்றயவதநஙபம்பயறப்பபறநம்ஙய்வப.  இை்மஅ�சி தம

அதேததம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

 1931 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, " பபம(ஸத)மஅவபங்மஒெம்ட்த்யைரபமபபறத , பப வபைனம

டபப்ய ்வைளிபதமஅவபங்ம்்ய�றவயபங்.மஇெமபப வபன தம

சத்தித்தபேமமதங அெஙதலதெநேயமபப வபன்ரமஅவபஙைளநம

்ஙய�்றயவதபபயபங்'' எ�ற ேறதபபபட்்யஙமஇ்ய்பபற்ள�.  

பய்யம:ம48 ஙய ஜதயியநஙைளநம்ஙயத மயறமவ��்ளமன ்த.70  

1932 அலம(ர-)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙைளபமபபறதம ய�மஉடங்நேமஅறதவபநஙத்ற�  எ�றயத, (உ ைமிபதம

அவபங்ம்சய�னை்்ிமஅறதவபநஙத்ற�.மட்னன�த ,)  ய� வயனத்த-ெ��ம

ஙக்வமவப ��வப்வ�, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம �  அவபங்ம

்சயதலய்ை்பம்ைன��ம்சயதவை்வப்மஎனநேமவபெபபமமயன்யேய.  
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எனநேயமஉடங்நேயமஇை்்ிமஉ்ளமஒெமவபவஙயரத்ததம ய�மஉடங ü்யம

்பசதனயத (ரயஜ்�்தரதை்பமபி�ப்த்யமதமஇெநஙம�ேிய�.மட்னன�த ,) 

்பயபமஎ�ப� �ழசசத்ய�ம(எ�பை்ம தைனவபதம்ஙய்ள்ய).மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத) அவபங், "இற்தநமஙயலத்ததமஒெம்ட்த்யபம்்ய�றவயபங்.ம

அவபங் இளய வி்தனரயிபெபபயபங்.ம�்தபசசதிபறம

்த்தடை்ிவபஙளயிபெபபயபங்.  �மதிபம்ல்ிமமதஙசமசதற�்ம்சயதைலம

(ேபல�மவசனடஙைள)மஎ்த�ச்சயதவயபங்.  ேபலைனமா�வயபங்.ம

்வடை்பமபபரயணபைிமவபட்ம(அ்�மஉ்ைலதம�ைளநஙத�ற)  அய்ம

(உ்லத�மமறமபநஙய)ம்வள�பபட்சம்ச�றமவப்வை்பம்பய�ற  

மயபநஙத்தலதெ��மஅவபங்ம(தவ்்ம்் ியமத)ம்வள�்ிறதச  

்ச�றவப்வயபங். (இஸலயமதிமலடசதியமளபங்ள!)மஅவபஙைளம �டங்ம

எடே ச�்தத்ய யம்ஙய�றவப்டங்.மட்னன�த , அவபஙைளநம

்ஙய�றவபங்நே, அவபங ைளநம்ஙய�ற்பஙயஙமமறைமம யüதம பபல�ம

ஙதை்நேய'' எ�றம்றதனயபங்.71 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸ ்ம யம

 ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. அவபறததம

"்வடை்பமபபரயணபைிவபட்ம(அ்�மஉ்ைலதம�ைளநஙத�ற)மஅய்  (உ்லத�ம

மறமபநஙய)ம்வள�பபட்சம்ச�றவப்வை்பம்பய�ற  மயபநஙத்தலதெ��ம

அவபங்ம்வள�்ிறதசம்ச�றவப்வயபங் '' எ�ய ேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல.  

1933 அப ் யமபப�மஅயபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெம�ைற)மஅலம(ரலத)ம

அவபங்மஙய ஜதயியநஙைளபமபபறதநம்றைஙிபத , "அவபஙள�ை்்ி 

ானமயனமைஙடை்ிமஒெமமன�்பமஇெபபயப.ம �டங்மவரய்  ம றதவப்வ �பங்ம

எ�றமஅசசயமஎனநஙததைலியிப� , அவபஙைளநம்ஙயதமபவபங்நே  

அதலயலம்�மன் �ம யவபமனயதமவயநஙள�த�்ளம பபலைனமஉடங்நே  

 ய� அறதவபத�வப்்வ�'' எ�றம்றதனயபமங்.ம ய�, "இை்தம்யடங்ம

�ஹயமத (ஸத)மஅவபஙள�்மதெ��ம்சவபடபற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.ம

அ்பேமஅல (ரலத)மஅவபங், "லய; ஙஅபயவப�மஅ்தப்தம �மசத்திமயங!மலய ; 

ஙஅபயவப� அ்தப்தம �மசத்திமயங!மலய; ஙஅபயவப�மஅ்தப்தம �மசத்திமயங! '' 
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எ�ற (ண�றம�ைற)ம்சய�னயபங். இ�்மஹ �்ஸமஐ��ம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  ("ானமயனமைஙடை்ிமமன�்ப ' 

எ�பை்நமேறதநஙமஹ �்ஸத�மணலத்தத)ம"�ந்ஜஹத  ி்த' அதல�ம"ண்�தம

ி்த' அதல�ம"மஸன�தமி்த' எ�யம்சயப்றய்பங் லளபபட்்ளன. - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅலம(ரலத)மஅவபஙள�ம்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்ப வவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, அறதவபபபயளபமஅப ் யம

(ரல)மஅவபங்ம" ய�ம்சவபடபறம்சய்தைித்ய�  உடங்நேமஅறதவபப்ப�'' 

எ�றம்றதவபட், அலம(ரலத)மஅவபங்ம்்ய்பபயன ்மபங ்மஹ �்ைஸம

அறதவபத்யபங். 

 1934 ைஸதமபப�மவலபமஅதஜஹஹன�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

( லரவய�ம ஙரதை்சம்சப�்)மஙய ஜதயியநஙைளம் யநஙதசம்ச�றமஅலம

(ரலத) அவபஙள��மபை்ிபதம ய�யமஇெ�்்�.ம(்சத யமவவதிபத)மஅலம

(ரலத) அவபங், "மநங்ள!மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"எ�  

ச�்யித்தலதெ��மஒெம்ட்த்யபம்்ய�றவயபங்.மஅவபங்மேபமலைன  

ா�வயபங்.மஅவபஙள��மா் ்�மஉடஙள��மா்ைலமஒபபப்ய்பய� , 

உடஙள�� ா்தமஒ�ற்மிபதைல; அவபஙள�ம்்ய ைஙட்�மஉடஙள�ம

்்ய ைஙைிமஒபபப்ய்பய� , உடஙள�ம்்ய ைஙமஒ�ற்மிபதைல ; 

அவபஙள�ம் ய�்்�மஉடஙள�ம் ய�ைப  ஒபபப்ய்பய�, உடஙள�ம் ய�்ம

ஒ�ற்மிபதைல.ம(அ�்மஅளவபபேமஅவபங்ை்ி  வணநஙமவவதபய்ங்ம

அ்தஙமயிபெநேய.)ம்டங்நேசமசய்ஙமயனமல்யரயமஎ�ற  எ ணபந்ஙய ்ம

அவபங்மேபலைனமா�வயபங்.மலனயத , அ�மஅவபமங்நேமஎ்தரயன 

ல்யரமயங்வமஇெநேய.மஅவபஙள�ம்்ய ைங(ிபதமஅவபங்மேபலைனம

ா�வ�), அவபஙள�மங தம்் யைபதம்ய ேசம்சதலய�.ம்வடை்பம

பபரயணபைிவபட் (அ்�மஉ்ைலதம�ைளநமஙத�ற)மஅய்ம(உ்லத�மமறம

பநஙய)ம்வள�பமபட்ச ்ச�றவப்வை்பம்பய�றமஇஸலயதம்தலதெ��ம

அவபங்ம(தவ்்ம்் ியமத)  ்வள�்ிறதசம்ச�றவப்வயபங்' எ�றம

்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்்ள�.  அவபஙைளமவ �ழத�யமபை்ிபனப , அ்பமஙயஙதம

்மநேமவவடஙபப்்்ளம பபல�  ேறதத�தம்டங்ை்ிம பபிப�ம

 யவபனயதமஅறதவபநஙபபட்்ளை்  அறதவயபஙளயிப�, அை்்ிம
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 யபபந்ஙய ்ம ப்சிதம் ியமத  இெ��வப்வயபங்.மஅவபஙள�ை்்ிம

ைங்ஜயமமட்்மமஉ்ளமஒெமமன�்�மஅவப  ங்நேமஅை்ியளயமலவய�.ம

�வடைஙநேநமஙக்வமஅவ�நேநமைஙிபெநஙய�.  அவன�மைஙம்ஜத்த�மம �ம

மயப்நமஙயயைபபம்பய�றமஒெமஙடேிபெநேய.  அ்�மம �ம்வ்ைளம�ேங்ம

�ைளத்தெநேய.ம �டங்மச�்்தஙைளடய  ்சதவடஙைளடயமஙவன�நேயம

பபர்த த்தஙளயஙமஇவபஙைளமவபட்வபட் , �லவபிய (ரலத)மஅவபஙள�்�யம

ஷயயவயசதஙள�்�யம(ஸதஃபப �ம்பயெநஙயஙச)ம்ச�ற  வப்வ �பங்.ம(இ�்ம

ஙய ஜதயியநங்ளயமஉடங்மேவ�ை்மேடேஙைளத  ��்றத�வயபங்.ம

உடங்ம்சயத�நஙைளசம�ைறிய்வயபங்.)மஅதலயலவப�  ம ்யைணியங!ம

(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மவபணபத்)மஅ�்(ஙய ஜதயிய)ந  

்ட்த்யபமஇவபஙளயஙத்யயமஇெபபயபங்மஎ�றம ய�ம ய்ஙத்ற�.  

ட்னன�த, இவபங்மஅதலயலம்ன�்பப்த்தட்ளமஉிபபஙைளநம்ஙயைலம

்சய�் ளயபங்; மநங்ை்ிமஙயத ை்ஙைளநம்ஙய்ைளிேத�்ளயபங்.ம

என்வ, அதலயலவப�ம்தெபம்பிபம்றத , அவபஙைளம் யநஙதசம்சத டங்ம

(அவபஙைள ்வத டங்)'' எ�றம்சய�னயபங். இ்�மஅறதவபபபயளரயனம

சலமயமபப�மேைஹதம(ரல)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  (அ�்பமபிணத்தத)ம

ைஸதமபப�மவலபம(ரல)மஅவபங்ம(ஙய ஜதயியநங்)  �ஙயமதடேெ�்ம

ஒவ்வயெம்ளடஙைளடயமஎனநேநமஙயடேனயபங்.மஇற்தியங   யடங்ம

("அத்பரஜய�' எ�ய)மஒெமபயலதை்நமங்��்ச�்றயய.  (ஙலஙநஙயரபஙளயனம

ஙய ஜதயியநஙைள)ம யடங்மச�்தத்்பய� , ஙய ஜதயியநஙள�� அ�ைறிம

்ளப்தியஙமஅப�தலயலமபப�மவலபமஅபரயசதப மஎ�பய�மஇெ�்ய�.  அவ�ம

ஙய ஜதயியநஙள�்யம"ஹஹரயம்பய �்பய�மஇவபங்மஅதலயலவப�ம

்பிரயத லைணமிபட்மஉடஙள�்யம(சமய்யனமஒபப�்ந)ம்ஙய நைஙைிம

��ைவத்ை்பம்பய�ற  இப்பய�யம்ஙய நைஙமைவத�வப்வயபங்ளயம

எ�றம ய�மஅிதஙத்ற�.ம(அ்பே  இ்மள�த�வப்யமத)ம டேைிம

எறதடடங்; வயடஙைளமஉைறஙள�மலதெ��மஉெவப(த  ்ியரயஙமைவத�)நம

்ஙய்்டங்'' எ�றம்றதனய�.மஉ்்னமஅவபங்ம்தெயபபச  ்ச�றமனரத்ததம

 த�றம்ஙய ்ம்டங்ை்ிம டேஙைளமவ �சதனப ; ்டங்ை்ி வயடஙைளம

உெவப(ிவயறமமநஙள�ை்்ிம்ே�்)னப.ம(அலம(ரலத)மஅவபங்ை்ி  

147

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

ஜகாத் ஹதீஸ் 1786 - 1955



பை்ிபலதெ�்)மமநங்யமஅவபங்ம �ம்டங்ை்ிம டேஙைளபம

பயயசசதனப. அவபங்மஒெவபமபப�மஒெவரயஙநம்ஙயதலபபட்னப.மஅ�ைறிம

்தனயம(அலம(ரலத) அவபஙள��மஅணபிபலதமெ�்)மமநஙள�தமஇெவபமமட்்மம

்ஙயதலபமபட்னப. பபறேம(எடஙள�்ய)மஅலம(ரலத)மஅவபங், "அவபஙள�ை்்ிம

ானமயனமைஙடை்ிமஅ�்  மன�்ைனதம்்ேபமபயெடங் '' எ�றம

்றதனயபங்.மமநங்ம்்ேபமபயபத்்பய�  அவ�ம்ட்பப்வபதைல.மஎன்வ , 

அலம(ரலத)மஅவபங்ள எ ��ம்ச�ற, ஒெவபம �மஒெவரயஙமஅவபங்ம

்ஙயதலபபட்நமஙத்�்மபே்தநேமவ��  "உ்தஙைளம ஙபத�டங்'' எ�றம

்றதனயபங்.மஅவன�மஉ்தம்ைரபமபே்திப�  அேிபதமஙத்பபை்நம

ங ்யபங்.மஅப்பய�மஅலம(ரலத)மஅவபங்ம"்நப ப ' (அதலயலமமதஙபம

்ப ிவ�மஎ�ற)ம்றதனயபங்.மபபறேம"அதலயலமஉ ைம்ி  ்சய�னய�; 

அவ�ை்ிமன்பம(அவன�ம்சய்தைி)மஎட்சம்சய்யபங் '' எ�ற 

்சய�னயபங். அப்பய�மஅலம(ரலத)மஅவபஙள�்யமஅப ் யமஅஸஸதமயன �ம

(ரல)மஅவபங்மவ��, "இைற  யபபநைஙியளபஙள��ம்ைலவ்ர!மஎவைனதம

்வபரம்வறமஇைறவ�மஇதைல்ியமஅவ�ம �  சத்திமயங!ம(ஙய ஜதயியநங்ம

ேறதத்)மஇ�்மஹ �்ைஸம �டங்மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்ெ��ம்சவபடபற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பே  அலம(ரலத)ம

அவபங், "லய; எவைனதம்வபரம்வறமஇைறவ�மஇதைல்ியமஅவ�ம �  

சத்திமயங!'' எ�றமப்தலள�த்யபங்.மஇவவயறமண�றம�ைறமசத்திய  

்சயடமயறமஅலம(ரலத)மஅவபஙைளமஅப ் யம(ரல)மஅவபங்ம்ஙய னயபங்.மஅலம

(ரலத) அவபங்யமஅவவய்றமசத்தியம்சய்யபங்.   

1935 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��மஅேைமியிபெ�்ம

(பபபஙயலத்தத இஸலயதை்தம் வபி)மஉைப�தலயலமபப�மஅப ரயஃபபஉம

(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ஹஹரயவயசத(ஙளயனமஙய ஜதயியந)ங்ம

்்ய�றதி்பய�ம ய�மஅலம(ரலத)மஅவபங்்�  (அவபஙள�மஅணபிபத)ம

இெ�்்�.மஹஹ யியநங்ம"லடசதமஅதலயலைவதம்வபர  ்வ்றவெநேம

மததைல' (லயமஹஹநமமஇதலயமலததலயல)மஎ�யம்ஙயஷதை்மஎ பமபபனப.  

அலம(ரலத)மஅவபங், "(இ�)மசத்திமவயபதை்்ய�.மலனயத , ்வறயனம் யநஙய 

்ஙய்ளபப்ஙதற�.72 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மசதலம
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மன�்பஙைளப பபறத(ிமஅை்ியளடஙைள)மஎடங்நேதம்் வபதம்யபங்.ம பபம

(ஸத)மஅவபங் ேறதபபபட்மஅபமப ்ங்ம(ஙய ஜதயியநஙளயன)மஇவபஙள�்யம

(இெபபை்)ம ய� அறதஙத்ற�.மஇவபங்ம யவயதமஉ ைமம்சயதஙதறயபங்.ம

லனயத, அ�மஅவபஙள� ்்ய ை்ைிதம்ய ்ய�ம(எ�றம்றத , 

்்ய ை்ைிசமதடேநஙயட்மஙதறயபங்) ; அதலயலவப�மபை்ப்ஙள�்ல்ிம

அவன�்யமமதங்யம்வறப்நே ிவ�, இவபஙள�த ஙறப்ம தற�ை்ிமஒெம

மன�்னயவய�.மஅவன�மைஙஙள�தமஒ�றம"லடே�மபயத  மேைிபம

்பய�றதெநேய' அதல�ம"(்ப ணப�)மமயப்நமஙயயைபப  ்பய�றதெநேய' '' 

எ�றம்றதனயபங். அலம(ரலத)மஅவபங்ம(்யமபை்ிபனெ்�ம்சப��ம

ஙய ஜதயியநங்்�ம்பய ட்)  அவபமஙைளநம்ஙய�்றயவதத்்பய� , "(அ�்நம

ஙறப்மமன�்ைனதம்்ேப)  பயெடங்'' எ�றம்றதனயபமங்.மஅவபங்ம

(்்ேப)பயபத்்பய�  அவபங்நேநமஙதை்நஙவபதைல.மஅலம(ரலத)மஅவபங்ம

"்தெயபம்யம்ச�ற பயெடங்.மஅதலயலவப�மம ்யைணியங!ம ய�ம

்பயயடைரநஙவபதைல; எ�ன�்ய ்பயயடைரநஙபப்்மததைல'' எ�றம

இர ்மஅதல�மண�றம�ைறம்சய�னயபங்.  பபறேமஅவபங்மஅவன�ம

உ்ைலமஒெமேவதிபதமங ்னப.மஅை்நம்ஙய ்வ��மஅல  (ரலத)ம

அவபங்நேம��னயதமைவத்னப.மஇ�்ம தஙழசசதம ்�்்பய�ய  

ஙய ஜதயியநங்மேறதத�மஅலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்பய�யமஅ�்மஇ்த்தத  

 ய�மஇெ�்்�. இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

��ஸமபப�மஅப்ததமஅஃலயம(ரல)மஅவபஙள�மமப்றயபமஅறதவபபபபத , "அ�்ந 

ஙறப்மமன�ம்ைனம ய�மபயபத்்� '' எ�றமஇப�மஹஹைன�ம(ரல)மஅவபங்  

்றதி்யஙமஇ்ய்பபற்ள�.  

பய்யம:ம49 ஙய ஜதயியநங்மமன�்பங்மமபறயமஉிப னடஙள�்ல்ிம

்மயசமயனமவபங்மலவப.  

1936 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  "எனநேபமபப�மஎ�ம

ச�்யித்தத' ("அதல�மஎனநேபமபப�மவபைரவபதமஎ�மச�  ்யித்தத') ஒெம

்ட்த்யபம்்ய�றவயபங்.மஅவபங்மேபலைனமா�வயபங்.  லனயத, அ�ம

அவபங்ை்ிமங த�ஙைளதம்ய ேசம்சதலய�.ம்வடை்ப  
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பபரயணபைிவபட்ம(அ்�மஉ்ைலதம�ைளநஙத�ற)மஅய்ம(உ்லத�மமறம

பநஙய) ்வüபபட்சம்ச�றமவப்வை்பம்பய�ற , மயபநஙத்த-ெ��மஅவபங்ம

(தவ்் ்் ியமத)ம்வü்ிறதசம்ச�றவப்வயபங்.மபபறேமஅ்�மபநஙய  

்தெயபமயட்யபங்.மஅவபங்்யயமமன�்பங்மமபறயமஉிப னடஙள�்ல்ிம

்மயசமயன வபங்மலவப. இை்மஅ�்பம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

(இ�்மஹ �்ைஸமஅ�்பம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��மஅறதவபநேய)மஅப�தலயலம

பப� அஸஸயமததம(ரல)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   ய�மஹஙயமஅதஙதஃபயதம(ரலத)ம

அவபங்ை்ிமச்ஙய்ரபமரயஃபபஉமபப�மஅயப  அதஙதஃபயதம(ரலத)மஅவபஙைளசம

ச�்தத்்பய�, "அ�்பம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��  ய�ம்சவபடபறமஇ�ன��னம

ஹ �்ஸங்மஎ�ன?'' எ�றம்றதவபட், ்மபங ் ஹ �்ைஸடயமஅவபஙள�்யம

்சய�்ன�.மஅப்பய�மரயஃபபஉமபப�மஅயபம(ரலத)மஅவபங் , " ய�யமஇ�்ம

ஹ �்ைஸமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்மதெ��  ்சவபடப்ற�'' 

எ�றம்சய�னயபங். 

1937 டைசபமபப�மஅயபம(ர-)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மசலதமபப�ம

ஹஹைனஃபம(ர-)மஅவபஙü்ய, "ஙய ஜதயியநங்மேறதத�ம பப  (ஸத)மஅவபங்ம

்றமட்்�யம்ஙட்்ள �பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பே  அவபங்,  பபம

(ஸத)மஅவபங்மஙதவநேம(இரயந)ம்தைசிபதம்ம�மைஙியதமைசைங  

்சய்வயறமஇபபேநம்றதனயபங்மஎ�றயபங்:ம(இடஙதெ��)மஒெம்ட்த்யப  

்றபப்வயபங்.மஅவபங்மேபல�மா�வயபங்.மலனயத , அ�மஅவபஙள� 

ங த்் யைபம(்்ய ை்நமேவதைி)தம்ய ேசம்சதலய�.ம்வடை்பம

பபரயணபைி வபட்ம(அ்�மஉ்ைலதம�ைளத்)மஅய்ம(உ்-�மமறம்றய)ம

்வü்ிறதசம்சதவை்ப ்பய�ற, இஸலயத்த-ெ��மஅவபங்ம(தவ்்ம

்் ியமத)ம்வü்ிறதசம்ச�ற வப்வயபங்.73 - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, "இடஙதெ��மசதலம

்ட்த்யபமஙதளய்வயபங் '' எ�ற இ்ய்பபற்ள�.  

1938  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஙதவநேம(இரயந)ம்தைசிபலதெ��மவவதம

்வறதிமஒெம்ட்த்யபமஙதளய்வயபங்.  அவபங்ை்ிம்ைலங்ம

மவதநஙபபட்ம(்மயடை்ியங)மஇெநேய.  இை்மசலதமபப�மஹஹைனஃபம(ரலத)ம
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அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம50 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நேயமஅவபங்ை்ிம

ே்யபத்யெநேய ஸஙயதம(்பறவ�)ம்ை்ம்சயிபபட்்ள�.மப�ம

ஹயஷதயமமபறயமப�த �த்லதபமேலத்ய்ரமஅவபங்ை்ிமே்யபத்யபம

லவப; மபறவபங்மஅதலப.74 

 1939 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: (ஒெம�ைற)மஹச�மபப�ம

அலம(ரலத)மஅவபங், ்பமபம்பதசசயமபவடஙள�தமஒ�ைற  எ்த�மவயிபதம

்பயட்யப.மஇை்நமங ்மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  "சக...சக...மஙக்வம

்பய்;  யயம்பமபம்பயெைளசமசயபபப்நம்்ய�மஎ�ப�  உனநேதம

்் ிய்ய?'' எ�றயபங்.75 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபம

பயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. அவபறதத, " மநேம்பமபம

்பயெடங்மஅ�ம்தநஙபப்வபதைலமஎ�ப�மஉனநேத  ்் ிய்ய?'' எ�றம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதி்யங  இ்ய்பபற்ள�. - 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�. அவபறதத, " யயம்பமபம்பயெைளசமசயபபப்நம்்ய� '' எ�றம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதி்யங்வமஇ்ய்பபற்ள�.   

1940 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:   ய�மஎ�ம

வ �ட்ய ்யம்தெயபபச்சத யம்பய�மஎன�மப்நைஙிப�மம �  ்பதசசயம

பவயமஙத்பபை்பமபயபத� , அை்மஉ ப்பமஙயஙமஎ்பப� ்.  பப�னபமஅ�ம

்பமபம்பயெளயஙமஇெநே்மயமஎ�றம ய�மஅிசத , உ்்னமஅை்ப 

்பயட்வப்ஙத�்ற�. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ர-)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

 1941 ஹயமயயமபப�ம�னபபபலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இைவம

அதலயலவப�மன்பம�ஹயமதம(ஸத)மஅவபஙள�்மதெ��மஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத) அவபங்மஎடங்நேமஅறதவபத்மஹ �்ஸமஙளயேய.மஅவபறததமபப�வெயம

ஹ �்ஸஹய ஒ�றயேய: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:ம

அதலயலவப�மம � சத்திமயங.!ம ய�மஎன�மவ �ட்ய ்யம்தெயபபசம்சத யம
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்பய�ம"என� ப்நைஙிப�மம �' (அதல�ம"என�மவ �டேத') ்பதசசயமபவயம

ஙத்பபை்ப பயபத�, அை்மஉ ப்பஙயஙமஎ்பப� ்.மபப�னபமஅ�ம"்பமபம

்பயெளயங' (அதல�ம"்பமபம்பயெடஙள�தமஒ�றயங ') இெநே்மயமஎ�றம

அிசதமஉ்்னமஅை்ப ்பயட்வப்ஙத�்ற�.  

1942 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

ஒெம்பதசசயமபவதை்நமங ்்பய� , "இ�ம்பமபம்பயெளயங  இெநஙய�ம

எ�றதெ�்யதமஇை்ம ய�மசயபபபடேெப்ப� '' எ�றயபங்.76  

1943 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மசயைலிபதம(ஙத்�்)மஒெம்பதசசயமபவதை்ந  ங்��ம

்ச�ற்பய�, "இ�ம்பமபம்பயெளயஙமஇெநஙய�மஎ�றதெ�்யதமஇை்ம ய�  

சயபபபடேெப்ப� '' எ�றயபங்.  

1944 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங்மஒெம்பதசசயம

பவதை்நமங ்்பய� , "இ�ம்பமபம்பயெளயங இெநஙய�மஎ�றதெ�்யத , 

இை்ம ய�மசயபபபடேெப்ப� '' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம51  பபம(ஸத)மஅவபஙள��மே்யபத்யைரம்பமபம்பயெடஙைளம

வ�லதநேய ்பயறபபபதமஅமபத்லயஙய�.   

1945 அப�தம�த்லதபமபப�மரப லமபப�மஅதஹய ஸம(ரலத)மஅவபங்  

்றதி்யவ�: (எ�ம்�ை்)மரப லமபப�மஅதஹய ஸம(ரலத)மஅவபங்யம(எ�ம

பயட்னய � ச்ஙய்ரப)மஅபபயஸமபப�மஅப்ததம�த்லதபம(ரலத)மஅவபங்யம

(ா ்த்தத) ஒ�ற்ே, (எ�ைனடயமஃப்தமபப�மஅபபயைஸடயமதடேநம

ஙயடே)ம"இவவபெ இைளஞபஙைளடயமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யமஅ�பபப, அவவபெவைரடய இ�்தம்பமபம்பயெடஙைளம

வ�லதநேயம்பயறபபபதமஅமபத�மயறம்ஙடஙச  ்சயத்வயய.ம(அவவயறம

இவபங்மஅமபத்பமபட்யத ,) மநங்மவவடேஙத�ற (ஸஙயத)ை்மஅவபங்ம

இெவெயமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  ஒபபை்பபயபங்.ம

(இ�்பமபணபநஙயங)மமநங்நேநமஙதை்நஙத�றம(ச�மயனப)  ்பயெ்ம

152

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

ஜகாத் ஹதீஸ் 1786 - 1955



இவபங்நேநமஙதை்நேய'' எ�றம்பசதந்ஙய ்னப. இவவயறமஅவபங்ம

இெவெயம்பசதந்ஙய ேெநேய்பய்்மஅலமபப�மஅப ் யலதப  (ரலத)மஅவபங்ம

அடேமவ��மஅவபங்நேம��னயதம த�றயபங்.மஅப்பய�  அவபங்ம

இெவெயமஅலம(ரலத)மஅவபஙள�்யமஅ(வபஙள�ெவெயம்பசதந்ஙய ்)ை்த  

்் வபத்னப.மஅை்நம்ஙட்மஅலமபப�மஅப ் யலதபம(ரலத)மஅவபங் , "அவவயற 

்சயிய �்பங்.மஅதலயலவப�மம �மசத்திமயங!மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்மஅவவயறம்சயிமயட்யபங் '' எ�றம்சய�னயபங்.மரப லமபப�  

அதஹய ஸம(ரலத)மஅவபங்மஅலம(ரலத)மஅவபஙைளம் யநஙதம"அதலயலவப�ம

ம ்யைணியங! எடங்ம �்ளம்பயறயைமியத்ய�மஇவவயறம �டங்ம

்சயஙதற�பங்.மஅதலயலவப� ம ்யைணியங!ம �டங்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்(ை்ிமமஙைள மண�ேத�ந்ஙய ்்�மணலயம

அவபங்)்�ம்தெமணமப�்தை்  அை்��்ஙய ்வபடடபங்.மஅை்நம

ங ்ம யடங்மஉடங்மம �ம்பயறயைம  ்ஙய்ளவபதைல்ி!'' எ�றம்றதனப.ம

அலம(ரலத)மஅவபங், "(ச )மஅவபங்மஇெ வைரடயமஅ�பபபைவடடங்'' எ�றம

்றதனயபங்.ம யடங்மஇெவெய  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைளம

் யநஙதம ்�்்யய.மஅலம(ரலத)மஅவபங்  (அட்ங்ி)மசயய��ம

ப்த�ந்ஙய ்யபங்.  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம லபம

்்ய ைஙைிம�ேத்�யமஅவபஙள�  அைறைிம் யநஙதம யடங்ம(இெவெய)ம

��்தந்ஙய ்ம்ச�ற, அவபஙள�மஅைறநே அெஙததம த�்றயய.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மவ��மஎடங்ை்ி  ஙய�ஙைளபம

பபேத�, " �டங்மஇெவெயமஉடங்மஉ்ளநஙத்நைஙைிம்வள�பப்த  �டங்'' 

எ�றம்சய�னயபங்.மபபறேமஅைறநமே்மறைவ�்யபங்.ம யடங்ய  உ்்ளம

றைவ�்்யய.மஅ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்யம

�ைணவபியப) ைஸனபமபப�தமஜல ம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்டஙதிபெ�ம

்யபங்.ம யடங் இெவெய (" �ம்பத,  �ம்பத' என)மஒெவைர்ியெவபம்பசசம

்சயதலதந ்ஙய ேெ�்்யய.மபபறேமஎடஙள�தமஒெவப , "அதலயலவப�ம

ன்்ர!ம �டங் மநஙள�ம்ல்ிமமதங்யம ைஙமேணயம்ஙய ்வெயம

உறவபனபஙைளம �ே அரவைணத�ந்ஙய்மபவெயமலவ �பங்.ம யடங்ம

மண�ேநேயமவிை் அை்��வபட்்யய.மஎன்வ, இ�்தம்யன்பமடஙைளம
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வ�லதநேயம்பயறப்ஙள�த ஒ�றததமஎடஙைளம �டங்ம திமதபப்பஙயஙம

 யடங்மவ��்்ளயய.மமநங்  வவடேயமஸஙயதம்பயெடஙைளமஅபபே்ிம

உடஙள�்யம்ஙய ்வ��மஒபபை்ப்பயய.  (இபபணபநேசமச�மயனமயங)ம

அவபங்ம்பபறந்ஙய்வை்ம யடங்ய  ்பபறந்ஙய்்வயய'' எ�றம

்றதனயப. இை்நம்ஙட்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம � ்ம் ரயம

அைம்தியங இெ�்யபங்.மஇற்திபதமஅவபஙள�்யம யடங்ளம்பசலயமயம

எ�றமஎ ணப்னயய.  (இ்பே்)மைஸனபம(ரலத)மஅவபங்ம்தைரநேம

அபபயலதெ��ம்பசம்வ ்யயமஎன  எடங்நேசமைசைஙம்சயிலயனயபங்.ம

பபறேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "்பமபம்பயெ்ம�ஹயம்த�ம

ே்யபத்யெநேதம்ஙய�.ம(ட்னன�த ,) அைவ மநஙள��ம(்சதவத்தலதெ��ம

வெய)மஅ நேங்்யய'' எ�றம்றதவபட், "(ப�மஅசதம்ட்தை்சம

்சப�்வரயன)மமலமதியைவடயம வஃபதமபப�மஅதஹய ஸ  பப�மஅப்ததம

�த்லதைபடயமஎ�ன�்யமவரசம்சயத டங் '' எ�ற ்றதனயபங்.ம(அப்பய�ம

மலமதியம(ரலத)மஅவபங்ம்பய தமஙதை்த்மஐ�்ததமஒெ  பயஙயம(ே�ஸ)ம

 த்தைிபமபய�ஙயநேயம்பயறபபபதமஇெ�்யபங்.)மஅவபங்  இெவெயம

வ�்்பய�மமலமதியம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "இ�்மஇைளஞெநேம(ஃப்த  பப�ம

அபபயஸஹநே)மஉடங்ை்ிமமஙைளமமண�ேத�மைவடடங் '' எ�ற 

்சய�னயபங்.மஅவவய்றமமலமதியம(ரலத)மஅவபங்மமண�ேத�ம

ைவத்யபங்.மபபறே  வஃபதமபப�மஅதஹய ஸம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , (எ�ைனசம

தடேநஙயடே), "இ�்மஇைளஞெநேமஉடங்ை்ிமமஙைளமமணம�ேத�ம

ைவடடங்'' எ�ற ்சய�னயபங்.மஅவவய்றம வஃபதம(ரலத)மஅவபங்ம

எனநே(தம்யம�ை்ிமமஙைள)  மண�ேத�மைவத்யபங்.ம்ம ய , 

மலமதியம(ரலத)மஅவபஙள�்யம"இவபங்  இெவெநஙயங்யம்பய தமஙதை்த்ம

ஐ�்ததமஒெபயஙயம த்திபலதெ��மஇ�ன  இ�னை்மமணநம்ஙயை்ியஙம

(மலப)ம்ஙய்டங்'' எ�றம்சய�னயபங்.77 இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஸஹலதம

(ரல)மஅவபங், "அப�தலயலமபப�மஅப்ததலயல  பப�ம வஃபதம(ரல)ம

அவபங்ம(அ�்)மமலபம்்யைஙம(எவவள்மஎ�ப�)மேறதத�  எ�ன�்யம

ேறதபபப்வபதைல'' எ�றம்றதனயபங்.  
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1946 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅப�தம�த்லதபமபப�மரப லமபப�மஅதஹய ஸம

(ரலத) அவபமஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "எ�ம்�ை்மரபபலமபப�மஅதமஹய ஸமபப�மஅப்ததம

�த்லதபம(ரலத) மபறயமஅபபயஸமபப�மஅப்ததம�த்லதபம(ரலத)மலஙதம்ியபம

எ�ன�்�யமஃப்த பப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்�யம" �டங்மஇெவெயம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபஙள�்யம்சத டங்' எ�றம்றதி்யஙம

ஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.மமபற வபவரடங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம

்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.  ்ம யமஅ்தத, அலம(ரலத)மஅவபங்ம்ம�ம

்மத� ை்பம்பயட்மஅ்�மம �  சயய��மப்த�ந்ஙய ்யபங்.ம்ம ய , 

" ய�மஹசன��ம்�ை்ம(அ்தமஹச�)  ல்வ�; ஙெத�ை்ிமவ�யம

ல்வ�.மஅதலயலவப�மம ்யைணியங!ம �டங்  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம்றதி�பபபிமவபஷித்தபேமஉடங்ை்ி  ்்தவபங்ம

இெவெயமப்ததம்ஙய ்மவெயவைரமஇவவப்தை்வபட்ம ய�  

 ஙரமயட்்�'' எ�றமஅலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யங்யமஇ்யம்பபற்ள�.  

்ம யமஇ�்மஹ �்ஸததமபப�வெமயறயமஙயணபப்ஙதற�:  பபறேமஎடஙள�்யம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"இ�்தம்பமப  ்பயெடங், மநஙள��ம

(்சதவத்தலதெ��மவெய)மஅ நேங்்யய.மஇைவ  �ஹயம�ந்ஙயம

�ஹயம்த�மே்யபத்யெந்ஙயமஅ�ம்தநஙபப்வபதைல '' எ�ற 

்றதனயபங்.ம்ம ய, "மலமதியமபப�மஜஸஉைவமஎ�ன�்யமவரசம

்சயத டங்'' எ�றயபங்.மஅவபமப�மஅசதமேலதை்சம்சப�்வரயவயப.ம

அவைரம்பய தமஙதை்த் ்சதவடஙள�தமஐ�்ததமஒெமபயஙம(ே�ஸ)ம

 த்தைிபமபய�ஙயநேயம்பயறபபபத  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

 திமதத்தெ�்யபங். 

 பய்யம:ம52  பபம(ஸத)மஅவபங்நேயமப�மஹயஷதயமமபறயமப�தம

�த்லதப ே்யபத்யெநேயமஅ�பள�ப்ங்மவவடஙலயய ; அ�பள�பபவபம

ஸ்ஙயமஎ�ற �ைறிபதமஅை்மஉை்ைமியநமஙதிபெ�்ய யமச ்ி!ம்பமயம

வவடஙபம்பபறவப ்பமபம்பயெைளநமைஙபமபபறதி்்்ன்ிம

"்பமப்பயெ்' எ�யம்பிபமஅை் வபட்யம �டஙதமவப்ய; ்பமயமவயடஙநம

்்ய்வபமஅை்பம்பறலயய.78  
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1947  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமஜஹைவ ியம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: (ஒெம ய்)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ன�்யம

வ��, "உண்வ�ய உ்ள்ய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய� , "இதைல; 

அதலயலவப�மம ்யைணியங!  எடஙள�்யமலடே�மாபமஎ யைபதம்வபரம

்வ்ற�்மஉண்யமஇதைல, அதலயலவப� ன்்ர!மஅ�்மஎ ய்்்மஎ�ம

��னய்மஅேைமபம்ப  நேதம்பமமயங  வவடஙபபட்்யேய'' எ�றம

்சய�்ன�.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , "அை் எனநேமஅெஙததமைவ!மஅ�ம

்ன�மஇ்தை்ம(அ�பள�பபப�ம்ே்தைி)  அை்��வபட்�'' எ�றம

்சய�னயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. 

1948 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பதரயம(ரலத)மஅவபங்ம

்மநேதம்பமமயஙநம்ஙய்நஙபபட்மஇைறசசதைிம பபம(ஸத)  அவபமங்நேம

அ�பள�பபயஙமஅள�த்யபங்.மஅபம்பய�ம(இ�ம்பமமயஙந  ்ஙய்நஙபபட்ம

இைறசசதியிபப்றமஎ�றமவபனவபபட்�.மஅ்பே)ம பபம(ஸத)  அவபங்ம"இ�ம

பதரயம்நேத்ய�ம்பமமயேய ; லனயத,  மநே அ�பள�பபயேய'' எ�றயபங்.79 

இ�்மஹ �்ஸமஐ��மஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

1949 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம

மயடேைறசசதம்ஙய ்வரபபட்�.மஅப்பய�ம"இ�மபதரய  ்நேதம்பமமயஙநம

்ஙய்நஙபபட்்யேய'' எ�றம்சயதலபபட்�.மஅ்பேம பப (ஸத)மஅவபங், 

"இ�மபதரய்நேத்ய�ம்பமமயேய ; லனயத,  மநே அ�பள�பபயேய'' 

எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 1950 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (அேைமியிபெ��மவப்்ைலம

்பபற)மபதரயம(ரலத)மஅவபஙளயதம(மநங்நே)  ண�றம �்பப்ங்மஙதடேன.மமநங்ம

பதரய்நேதம்பமயம்ஙய்பபயபங்.  அை்மபதரயமஎடங்நேமஅ�பள�பபயஙம

வவடேவயபங்.மஇை்ம ய�ம பபம(ஸத)  அவபஙள�்யம்் வபத்்பய� , 

அவபங்ம"இ�மபதரய்நேத்ய�ம்பமமயேய ; உடங்நேமஅ�பள�பபயேய.ம
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என்வ, இை்ம �டங்மசயபபப்லயய'' எ�றயபங். (இ�மஅத �்பப்ஙள�தம

ஒ�றயேய).80 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

1951 ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெம

அறதவபப பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

மப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  லிப�யமஅ்தத, 

"இ�ம மநேமபதரயவப்மமதெ��மஅ�பள�பபயஙமவ�்்யேய '' எ�றம பபம(ஸத)ம

அவபங்ம்றதி்யங இ்ய்பபமற்ள�.  

1952 உய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்பமமல்மஒ�ைறமஎனநேமஅ�பபபைவத  ்யபங்.மஅ்ததம

சதறத�மஇைறசசதைிம ய�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்நேந  ்ஙய்த்�பம

பப்ன�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மலிபஷயம(ரலத)  அவபஙள�்யம

்ச�ற்பய�, "உடஙள�்யம(உ ப்பே)மட�யமஉ்ள்ய?'' எனந ்ஙட்யபங்.ம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங், "இதைல.  �டங்மறைஸபயம(உய� அத்தயிய)ம்நேம

(்பமமயங)மஅ�பபபிமலடே�மஒெமபே்தைிமஅவபம மநே  அ�பபபைவத்யப.ம

அை்தம்வபரம்வ்றய�றமததைல'' எ�றம்றதனயபங்.மஅ்பே 

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங், "அ�ம்ன�மஇ்தை்ம(அ�பள�பபப�  

்ே்தைி)மஅை்��வபட்�'' எ�றம்சய�னயபங்.80  

பய்யம:ம53  பபம(ஸத)மஅவபங்மஅ�பள�பைபமடபற�யம்பமதை்மமறத்�ய.  

 1953 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமாபம

உண்பம்பயெ்ம்ஙய ்வரபப்ய்பய� , அ�மேறதத� (இ�மஅ�பள�பபய, 

்பமமயமஎ�ற)ம்ஙடபயபங்.மஅ�மஅ�பள�ப்மஎ�ற  ப்தலள�நஙபபட்யத, 

அை்சமசயபபப்வயபங்; ்பமயமஎ�றம்றபபட்யத  அை்சம

சயபபப்மயட்யபங்.   
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பய்யம:ம54 ்பமயம்ஙய ்வ�்வெநஙயஙபமபபரயபத்தத்த.  

 

1954 அப�தலயலமபப�மஅப அவஃபயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஒெம்ட்த்யபம்யம

்பமப்பயெடஙைளந  ்ஙய ்வ�்யத, "இைறவய!மஇவபங்நேம �மஅெ்ம

் வயியங!'' எ�ற பபரயபத்தபபயபங்.மஎ�ம்�ை்மஅ�அவஃபயம(ரலத)மஅவபங்ம

்யம்பமப ்பயெடஙைளம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம்ஙய ்்ச�ற்பய� , 

"இைறவய!மஅ�மஅவஃபயவப� ே்யபத்யெநேம �மஅெ்ம் வயியங! '' எ�றம

பபரயபத்தத்யபங்.82 இ�்மஹ �்ஸமஐ��மஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. அ்ததம("அ�அவஃபயவப�மே்யபத்யமெநே ' 

எ�ப்பேமப்தலயங)ம"அவபங்(ை்ி  ே்யபத்யபங்)நேமஅெ்ம் வயியங ' 

எ�றம(பபர்தபம்பிபசம்சயதலயங)  இ்யம்பபற்ள�.  

பய்யம:ம55 ஸஙயதமவ�லதபபவப, ்ை்ம்சயிபமபட்ை்நம்ஙயரய்வைரம

அவைரம்தெப்தப்த�வ� (அவசதிமயேய).  

1955 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�்யமஸஙயதம

வ�லதபபவபமவ�்யத, உடங்ம �ம்தெப்தம்ஙய ்   தைலிப்ல்ிமஅவபம

உடஙள�்மதெ��ம்தெயபபசம்சதலட்ய.  இை்மஜதபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமட மஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  
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அத்தியியம:14 ் ய�் ஹ்�ஸம1956ம–ம2177மவைர 
 

 

பய்யம:ம1 ரமளய�மமய்த்த�மசதறப்2  

 

1956 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ரமளய�ம

வ��வபட்யதம்சயபநஙத்த�மவயிபதங்ம்தறநஙபப்ஙத�றன ;  ரஙத்த�ம

வயிபதங்மஅை்நஙபப்ஙத�றன ; ைஷத்ய�ங் வபலடஙத்பப்ஙத�றனப. 

இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1957 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ரமளய�மமய்யம

லஙதவபட்யதமஅெள��மவயிபதங்  ்தறநஙபப்ஙத�றன;  ரஙத்த� வயிபதங்ம

அை்நஙபப்ஙத�றன; ைஷத்ய�மங்மசடஙதலதியத  வபலடஙத்பப்ஙத�றனப.3 

இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸ 

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெமஅறதவபப  

பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததம"ரமளய�மமய்யம

றைவ��மவபட்யத' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.  

பய்ய : 2 (�்த)மபபைறைிபமபயபத�மரமளய�ம் ய�்ம் யபப�யம(மற)ம

பபைறைிப பயபத�ம் ய�ைபமவப்வ�யமங்ைமியேய.மமய்த்த�ம

லரயபத்த்லயமஅதல� இற்திப்லயம(வயன�த)ம்மஙணட்யம்்�பட்யதம

அயமய்த்த�மஎ ணபநைஙம�பப�   யடஙளயஙம� ைமியநஙபப்ய.4  

1958 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்மரமளய�ம

பபறதநம்றமைஙிபத, "ரமளய�மபபைறைிநமஙயணய்மவைர  ் ய�்ம

் யபஙய �்பங்; (மற)மபபைறைிநமஙயணய்மவைரம் ய�ைபமவப்ய �்பங் ; 

உடங்நேம்மஙணட்யம்்�பட்யத , அ�்மமய்தை்ம(�பப�ம யடஙளயங)ந  

ஙணநமஙதட்ந்ஙய்்டங் '' எ�றம்றதனயபங்.5  

நநான்ப� 
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1959 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மரமளய�மபபறதநம்றைஙிபத  ்யமதெமைஙங ைளடயம(ண�றம

்்ைவ)மஅேத்வயற, "மய்யமஎ�ப�மஇவவள் , இவவள், இவவள் ்ய�'' 

எ�றம்றதனயபங்.ம(ண�றயவ�ம்்ைவிபதம்ம�ம்பெவபரைலமம்நஙதந  

்ஙய ்யபங்.)6 ்ம யம"பபைறமபயபத�ம் ய�்ம் யறடங் ; பபைறமபயபத்் 

் ய�ைபமவப்டங்; உடங்நேம்மஙமணட்யம்்�பட்யத , அ�்மமய்தை் 

�பப�ம( யடங்)மலஙநமஙணநஙதட்ந்ஙய்்டங் '' எ�றம்றதனயபங்.  

1960 ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, "உடங்நேம

்மஙணட்யம்்�பட்யத , �பப்யஙம(அ�்மமய்த்த�   யடஙைள)ந 

ஙணநஙதட்ந்ஙய்்டங் '' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸம

இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்ததமபப�வெமயற  இ்ய்பபற்ள�: 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மரமளய�மமய்யமேறதத�நம

்றைஙிபத, "மய்யமஎ�ப�மஇெபத்்ய�ப�ம யடஙளய(ங்யமஇெந)ேய ; 

மய்யமஎ�ப� இவவள், இவவள், இவமவள்்ய�'' எ�றம்றதம

(ண�றயவ�ம்்ைவமிபத ்பெவபரைலமம்நஙத)னயபங்.ம்ம ய , அ்தத, 

"(்மஙணட்யம்்�பட்யத ,) அ�் மய்தை்நமஙணநஙதட்ந்ஙய்்டங் '' 

எ�றமமட்்மமஇ்ய்பபற்ள�.  "�பப்யங' எ�யமேறதப்ம

இ்ய்பறவபதைல.  

1961 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெமமய்யமஎ�ப�ம

இெபத்்ய�ப�ம யடஙளய(ங்யமஇெந)ேய.மஎன்வ , பபைறமைிப பயபநஙயமதம

 �டங்ம் ய�்ம் யபஙய �்பமங்.மபபைறைிபமபயபநஙயமதம் ய�ைப  

வப்ய �்பங்.மஉடங்நேம்மஙணட்யம்்�பட்யத , அ�்மமய்தை்ம(�பப� 

 யடமஙளயங)நமஙணநஙதட்ந்ஙய்்டங்.  இை்மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

1962 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெமமய்யமஎ�ப�ம

இெபத்்ய�ப�ம யடஙளய(ங்யமஇெந)ேய.மஎன்வ ,  �டங் பபைறமபயபத்�யம

நநான்ப� 
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் ய�்ம் யறடங்; பபைறமபயபத்�யம் ய�ைபமவப்டங்.  உடங்நேம

்மஙணட்யம்்�பட்யத , அ�்மமய்தை்ம(�பப�ம யடஙளயங)ந  

ஙணநஙதட்ந்ஙய்்டங்.  இை்மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

1963 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   �டங்மபபைறம

பயபத்�யம் ய�்ம் யறடங்.ம(மற)மபபைறமபயபத்�யம் ய�ைப  வப்டங்.ம

உடங்நேம(வயன�த)ம்மஙணட்யம்்�பட்யத , அ�்மமய்தை் (�பப�ம

 யடஙளயங)நமஙணநஙதட்ந்ஙய்்டங்.  இை்மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.7  

1964 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெமமய்யமஎ�ப�ம

இெபத்்ய�ப�மஇர்ஙளய(ங்யமஇெந)ேய.மஎன்வ , பபைறமைிப பயபநஙயமதம

 �டங்ம் ய�்ம் யபஙய �்பமங்.மபபைறைிபமபயபநஙயமதம் ய�ைப  

வப்ய �்பங்.மஉடங்நேம(வயன�த)ம்மஙணட்யம்்�பட்யதம்வபர.ம

அவவயற உடங்நேம்மஙணட்ய ்்�ப்மயனயத, அ�்மமய்தை்ம(�பப�ம

 யடஙளயங)ந ஙணநஙதட்ந்ஙய்ம்டங்.  இை்மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

1965 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம(ரமளய�ம

பபறதநம்றமைஙிபத) "மய்யமஎ�ப�மஇவவள் , இவமவள், இவவள்்ய�'' 

எ�றம்றதனயபங்.மண�றயவ�ம்்ைவிபதம்ம�  ்பெவபரைலம

ம்நஙதந்ஙய ்யபங்.   

1966 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெமமய்யமஎ�ப�ம

இெபத்்ய�ப�ம யடஙளய(ங்யமஇெந)ேய.  இை்மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

1967 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்ம(ரமளய�மபபறதநம்றைஙிபத)  "மய்யமஎ�ப�மஇவவள், இவவள், 
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இவவள்்ய�'' எ�றம்றத, பத�ம+மபத�ம+மஒ�ப� (=இெபத்்ய�ப�)மஎ�றம

(ைஙஙளயதமைசைஙம்சய�)ம்றதனயபங்.  

 1968 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், இெமைஙமவபரதஙைளடயமஇெம�ைறமஅேத�  (ைங்டே), ண�றயவ�ம

�ைறமவலநமைங, அதல�மஇ்நமைஙிப�ம்பெவபரைல  ம்நஙதிவயறம

"மய்யமஎ�ப�மஇவவள்மஇவவள்மஇவவள்ம்ய� '' எ�ற ்சய�னயபங்.  

969 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "ஒெமமய்யமஎ�ப�மஇெபத்்ய�ப�ம யட  ஙளய(ங்யமஇெந)ேய'' 

எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸத�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஷஹஅபயம

(ரல)மஅவபங்மஇை்ந ்றைஙிபத, இெமைஙைஙைளடயம��றம�ைறம

்ஙயத�நமஙயடே, ��றயவ�ம்்ைவ ிபதம்பெவபரைலம

மேத�ந்ஙய ்யபங்.  அறதவபபபயளபமஉநபயமபப�மஹஹைரஸம(ரல)மஅவபங் , 

"ஒெமமய்யமஎ�ப�ம�பப�   யடஙளயேயமஎனமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

்றத, ்யமதெமைஙஙைளடயமண�ற  �ைறம்ஙயத�நமஙயடேி்யங்வம ய�ம

ஙெ�ஙத்ற�'' எ�றம்றதனயபங்.  

1970 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங், " யயம

எ ்பமபேநஙதம்் ிய்மச�்யியம(உயமத��  உயமதயிய)மல்வயய; 

எ �வை்ம யயமஅறதிமயட்்யய ; ( டசத்தரந)மஙணப்தை்டய   யயம

அறதிமயட்்யய.மமய்யமஎ�ப�ம(சதலம்வைளஙள�த)மஇபபேடயமஇபபேடய  

இபபேடயம(இெபத்்ய�ப�ம யடஙளயங)மஇெநேய '' எ�றம(ண�றம்்ைவ) 

்றத, ண�றயவ�ம்்ைவிபதம்பெவபரைலமம்நஙதநம்ஙய ்யபங்.ம்ம ய , 

மய்ய எ�ப�ம(சதலம்வைளஙள�த) இபபேடயமஇபபேடயமஇபபேடய  -அ்யவ� 

�பப�ம யடஙளயங்ய-மஇெநேயமஎ�றம்றதனயபங்.8 இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளபம்்ய்  யமவ��்ள�.மஅ்தத  இர ்யவ�மமய்தை்நம

ேறதபபப்ைஙிபத, "அ்யவ�ம�பப�மஇர்ங்' எ�ய வபளநஙநமேறதப்ம

இ்ய்பறவபதைல.  
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1971 சஅதமபப�மஉைப்யம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பம

"இ�ைறிமஇர்ம(மய்த்த�)மபய்தமஇரவயேயம(இ�றதர்்�மஅைர  

மய்மயஙதற�)'' எ�றம்றதிை்மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்சவபடபறயபங்.  

உ்்னமஅ�்மமன�் ்யம"இ�ைறிமஇர்்ய�ம(மய்த்த�)மபய்தியேயமஎனம

உமநே எபபேதம்் டய? அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்ம�மைஙம

வபரதஙளயத இர ்ம�ைறமபத�மபத�மஎனசமைசைஙம்சய�)ம"மய்யம

எ�ப�மஇவவள்மஇவவள் இர்மஙளயேய'' எ�றம்றதவபட், (ண�றயவ�ம

்்ைவிபத)ம"இவவள்' (எ�ற ்றதிவயறமஎதலயமவபரதஙளய யமைசைஙம

்சய�ம்பெமவபரைலமமட்யமம்நஙதந  ஙயடேமமய்யமஎ�ப�ம

இெபத்்ய�ப�மஇர்ஙளயங்யமஇெநேய)மஎ�றம்றதிை்   ய�ம

்ஙட்்்ள�'' எ�றயபங்.  

1972 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   �டங்மபபைறைிபம

பயபத�ம் ய�்ம் யறடங்.ம(மற)மபபைறைிபமபயபத�  ் ய�ைபமவப்டங்.ம

(ரமளய�மபபைறமஇெபத்்ய�ப்யயம ய்மமயைல)மஉடங்நே  ்மஙணட்யம

்்�ப்மயனயதம�பப்யவ�ம ய்யம் ய�்ம் யபறந்ஙய்்டங்.  இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

1973  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  பபைறமபயபத�ம் ய�்மைவடடங் ; 

(மற)மபபைறமபயபத�ம் ய�ைபமவப்டங் ; உடஙம்நேம்மஙணட்யம

்்�பட்யத, (ஷஅபய�மமய்த்த�)மஎ ணபநைஙைி  (�பப�ம யடஙளயங)ம

� ைமியநஙதந்ஙய்்டங்.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

1974 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  பபைறமபயபத�ம

் ய�்மைவடடங்; (மற)மபபைறமபயபத�ம் ய�ைபமவப்டங் ; (்மஙம

ணட்த்யத)மஉடங்நேதம்தடங்ம்்�ப்மவபதைலியனயதம�பப�  

 யடஙளயஙமஎ ணபநம்ஙய்்டங்.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.9  
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1975 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மபபைறமேறதத�நம்றைஙிபத , " �டங் பபைறமைிபமபயபத�ம் ய�்ம

ைவடடங்.ம(மற)மபபைறைிபமபயபத�ம் ய�ைப  வப்டங்.மஉடங்நேம

்மஙணட்யம்்�பட்யத , (மய்தை்)ம�பப�  யடஙளயஙநமஙணநஙதட்நம

்ஙய்்டங்'' எ�றம்றதனயபங்.  

பய்ய:ம3 ரமளய�நேம��ை்ிம ய்யமஅ்பேம��ை்ிம ய்யம

் ய�்ம் யபஙய்�ப.  

 

1976 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ரமளய�நேம

��ை்ிம ய்யமஅ்பேம��ை்ிம ய்யம் ய�்ம் யபஙய �்பங்.  

(வவநஙமயஙமஅ�்ம யள�த)  ட்்�யம் ய�்ம் யபேயமமன�்ைரதம்வபர!ம

அவப அ� யள�தம் ய�்ம் யபஙட்ய.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.10 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஐ��மஅறதவபபமபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. 

பய்ய:ம4 மய்யமஎ�ப�மஇெபத்்ய�ப�ம யடமஙளயங்யமஇெநேய. 11  

1977 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்யம�ைணவபிெ்�மஒெமமய்மஙயலயம்சரப  ்பயவ்ததைலமஎ�றம

சத்தியம்சய�வபட்ம(வபலஙத)மஇெ�்யபங்.மபப�னப  இெபத்்ய�மப�ம

இர்ங்ம�ே�்�யம-அ�்மஇர்ஙைளம ய�மஎ ணபந்ஙய ்்  இெ�்்�-ம

எ�ன�்ய்ய�ம�்��்லததமவ�்யபங்.மஅப்பய�ம ய� , "அதலயலவப�ம

ன்்ர!ம்யடங்மஒெமமய்யமஎடஙள�்யமவரமயடடபங்மஎ�ற  சத்தியம

்சய்தெ� �்பங்ள, இெபத்்ய�ப�ம யடங்ம�ே�்�ய  வ��வபடடபங்ள? 

 ய�மஅ�்மஇர்ஙைளமஎ ணபந்ஙய ேெ�்்்ன! '' எ�றம்ஙட ்்�.ம

அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "மய்யமஎ�ப� 

இெபத்்ய�ப�ம யடஙளயங்யமஇெநேய '' எ�றயபங்.  
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1978 ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், ்யம�ைணவபி ்மதெ��மஒெமமய்மஙயலய  

வபலஙதிபெ(நஙப்பயவ்யஙநம்றதிபெ)�்யபங்.மபப�னபமஇெபத்்ய�ப்யயம

 ய் எடஙள�்யமவ�்யபங்.மஅப்பய�ம யடங் , "இ�றமஇெபத்்ய�ப்யவ�  

 ய்்ய�'' எ�றம்சய�்னயய.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

ண�ற ்்ைவமைஙஙைளதம்டே, இற்திபதமஒெமவபரைலமமட்யமவப நம

ஙயமத ம்நஙதைவத்தெ��வபட், "மய்யமஎ�ப�மஇபபேம(இெபத்்ய�ப�ம

 யடஙளயங ்ய)மஇெநேய'' எ�றம்சய�னயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1979 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்ம்யம�ைணவபி ்மமதெ��மஒெமமய்மஙயலயமவபலஙதிபெ(நஙப  

்பயவ்யஙநம்றதிபெ)�்யபங்.மபப�னபமஇெபத்்ய�ப்யயம ய்ம

ஙயைலிப்ல்ி ்றபபட்மஎடஙள�்யமவ�்யபங்.மஅப்பய�மசதலப , 

"அதலயலவப�மன்்ர! (இ�ற)மஇெபதம்்ய�ப்யயம ய்மஙயைல்ய� '' 

எ�றம்றதனப.மஅ்பேம பபம(ஸத)  அவபங்ம"மய்யமஎ�ப�மஇெபத்்ய�ப�ம

 யடஙளயங்யமஇெநேய'' எ�ற ்சய�னயபங்.மபபறேம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்யம

ைஙமவபரதஙைளம(வப த�)மண�ற  �ைறம்சபத�நமஙயடேனயபங்.மஇர ்ம

்்ைவமஎதலயமவபரதமஙைளடய  வப த்யபங்; ண�றயவ�ம்்ைவமஒ�ப�ம

வபரதஙைளமமட்்மமவப த்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1980 உய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங் ்யம

�ைணவபி தமசதல ்யமஒெமமய்மஙயலய  ்சதலப்பயவ்ததைலமஎனசம

சத்தியம்சய�ம(வபலஙத)மஇெ�்யபங்.மபப�னப  இெபத்்ய�ப�ம யடங்ம

�ே�்�யமஅ�றம"ஙயைலிபத' அதல�ம"மயைலிபத' அவபமஙள�்யம

்ச�றயபங்.மஅப்பய�, "இைறவன��மன்்ர! எடஙள�்யமஒெமமய் ஙயலயம

வரமமயடடபங்மஎனசமசத்தியம்சய்தெ� �்பமங்ள ?'' எ�ற ்ஙடஙபபட்�.ம

அ்பேம பபமிவபங், "மய்யமஎ�ப�மஇெபத்்ய�ப�   யடஙளயங்யம
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இெநேய'' எ�றம்சய�மனயபங்.12 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெம

அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

 1981 சஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ம�மஒெமைஙைிமமப்றயெமைஙிபதம(ண�ற  

்்ைவங்)மஅேத�, "மய்யமஎ�ப�மஇபபேடயமஇபபேடயமஇெநேய ' எ�ற 

்சய�னயபங்.மண�றயவ�ம்்ைவிபதமஒெமவபரைலமம்நஙதந்ஙய ்யபங்.   

1982 சஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

"மய்யமஎ�ப�மஇபபே, இபபே, இபபேமஇெநேய'' எ�ற ்றதம(்யமைஙம

வபரதஙைளம�்லதெம�ைற)மபத�, பத�மஎ�றய, (ண�றயவ்யங) ஒெம�ைறம

ஒ�மப�மஎ�றயமைசைஙம்சய�மஙயடேனயபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யம

இெமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

 பய்யம:ம5 ஒவ்வயபமாபநஙயரபங்நேயமஅவரவபமபயபநேயமபபைற்ிம

(ஙணநஙததமஎ்த�ந ்ஙய்ளபப்ய).மாபமா தமபபைறமபயபத்யத , ்வேம

்்யைலவபதமஉ்ளவபங்நே  அ�ம்பயெ�்ய�. 

 1983 (இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள��மஅேைமியிபெ�்)மேைறபமபப�  

அப �ஸலதயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உய�தமஃப்தமபப�தம

அதஹய ஸம(ரலத)மஅவபங்ம(ஒெம்வைலம தமதத்ய)மஎ�ைன  ஷயயம(சத ிய)ம

 யடேலதெ�் �லவபியம(ரலத)மஅவபஙள�்யமஅ�பபபனயபங்.   ய�மஷயயம

்ச�றமஅவர�ம்்ைவைிம தைற்ம்சய்்�.ம ய�மஷயமததமஇெ�்்பய�  

ரமளய�ம(�்த)மபபைற எனநேதம்்�பட்�.ம்வ்ள�நஙதவைமமஇரவபதம ய�  

பபைறைிநமங ்்�. பபறேமஅ�்ம(ரமளய�)மமய்த்த�மஇற்திபதம ய�ம

ம �்னயமவ��்சப�்்�. அப்பய�மஅப�தலயலமபப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங்ம(பிணயமேறதத�)மஎ�ன�்ய  வபசய த்யபங்.மபப�னபமபபைறம

ேறதத�யம்பசதனயபங்.மஅப்பய�ம" �டங்  (ஷயமதத)மஎப்பய�மபபைறம

பயபத �்பங்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�, " யடங்ம்வ்ள�ி�றமபபைறம

ங ்்யய'' எ�றமப்தலள�த்்�.மஅவபங் , " �்ி அை்நமங ்யிய?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.ம ய�, "லயம( ய�யமங ்்�). மநங்யமஅை்நமங ்யபங்.ம
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மநங்யம் ய�்ம் யபறனப.ம�லவபியம(ரலத)  அவபங்யம் ய�்ம

் யபறயபங்'' எ�றம்றத்ன�.மஅ்பேமஅப�தலயலமபப�  அபபயஸம(ரலத)ம

அவபங், "லனயத,  யடங்மசன�நஙதவைமமஇர்்ய�ம(�்த)மபபைற  ங ்்யய.ம

என்வ,  யடங்ம(ரமளய�மமய்த்த�)மஎ ணபநைஙைிம�பப�ம யடஙளயங  

� ைமியநேயவைர, அதல�ம(ஷவவயதமமய்த்த�ம�்த)மபபைறைிப  

பயபநேயவைர ் ய�்ம் யபறந்ஙய ்்ிபெப்பயய '' எ�றம்சய�னயபங். 

அ்பேம ய�, "�லவபியம(ரலத)மஅவபங்ம(�்தமபபைற)மங ் , ் ய�்ம

் யபற� உடங்நேபம்பய்ய்ய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பே, "இதைல.ம

இபபேத்ய� அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎடங்நேநம

ஙட்ைளிபட்்ளயபங் '' எ�றமப்தலள�த்யபங்.13 இ�்மஹ �்ஸம ய�ேம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 பய்யம:ம6 (�்த)மபபைறம்ப ி்யங்வயமசதறதிம்யங்வயம்்�ப்வ்பேம

எ�்ம�நஙதித�வ�ய இதைல.மபயபபப்பமஙயங்வமபபைறைிம(சதறத�ம் ரய)ம

அதலயலம்்�ப்ச ்சயஙதறய�.ம்மஙணட்யம்்�பட்யதம(மய்தம்த�ம

 யடங்)ம�பப்யங � ைமியநமஙபப்ய. 

 1984 அ்தமபந்தமசி தமபப�மஃைபஹஸம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

உயரயவபபஙயஙம(மநஙயவபபே)பம்றபபட்சம்ச�்றயய.ம(வவதிபத)   யடங்ம

"பத�ம நலய' எ�மத்த்ததம்டஙதிபெ�்ம்பய� , பபைறைிபமபயபநங 

ஒ�ற்ே்னயய.மஅப்பய�மமநஙள�தமசதலப , "அ�மண�றயவ�மபபைற'' எ�ற 

்றதனப.ம்வறசதலப, "(அதல)மஅ�மஇர ்யவ�மபபைற'' எ�றம்றதனப.ம

பப�னப  யடங்மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபமஙைளசமச�்தத்்பய� , " யடங்ம

பபைற பயபதம்்யய.மமநஙள�தமசதலபம"அ�மண�றயவ�மபபைற ' எ�றனப.ம

்வறசதலபம"அ� இர ்யவ�மபபைற' எ�றம்றதனப'' எ�றம்சய�்னயய.ம

அ்பே இப�மஅபபயஸ (ரலத)மஅவபங், "எ�்மஇரவபதம �டங்மபபைறம

ங டபங்?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.மஅ்பே, "இ�னம(மய்த்த�)மஇ�னமஇரவபத ' 

எ�றமப்தலள�த்்யய. அப்பய�, "பயபபப்பஙயங்வ பபைறைிமஅதலயலம

சதறத�ம் ரயம்்�ப்ச ்சயஙதறய�.மலங்வ, அ�ம �டங்மங ்ம
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இர்நே ி்்மலேய'' எ�ற அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதனயபங்மஎ�றயபங்.  

1985 அ்தமபந்தமசி தமபப�மைபஹஸம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

"்யத�மஇபந' எ�யமஇ்த்ததமஇெ�்்பய�மரமளய�ம(�்த)மபபைறைிந  

ங ்்யய.மஅை்பமபபறதநம்ஙடப்பஙயஙமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்ய  

ஒெவைரமஅ�பபப்னயய.மஅப்பய�மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங் , 

"பயபபப்பஙயங்வ பபைறைிமஅதலயலமசதறத�ம் ரயம்்�ப்சம்சயஙதறய�.ம

உடங ்நேம(வயன�த)ம்மஙணட்யம்்�ப்மயமனயதம(மய்த்த�ம யடஙள��)  

எ ணபநைஙைிம(�பப்யங)ம� ைமியநஙதந்ஙய்்டங் '' எ�றம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்மஎ�றயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 பய்யம:ம7 இெம்பெ யடஙள��மமய்டங்ம(்சப�்யப்பயத)மேைறிய�.  

 

1986  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இெம்பெ யடஙள��மமய்டஙளயனம

ரமளய�யம�தஹஹஜஹயமேைறிய�. இை்மஅ�பநரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.14  

1987  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இெம்பெ யடஙள��மமய்டங்ம

ேைறிய�. இை்மஅ�பநரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.மஅவபறததமஙயலததமபப�  மலரய�ம

(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"இெம்பெ யடஙள��மமய்டஙளயனமரமளய�ய  

�தஹஹஜஹயமேைறிய�'' எ�றமஙயணபப்ஙதற�.  

பய்யம:ம8 ஃபஹபம் ரயமவ�்்்�ம் ய�்மலரயபமயஙதவப்ய.மஃபஹபம் ரயம

வெயவைர உ  ்தமஉ்ள�ட்ம்சிதங்ம்சத ய.ம் ய�்மலரயபம

மயே்த, தபஹஹத ்்ய ைஙிப�ம் ரயமலரயபமயே்தமஉ்ள�ட்மவப்தம

�ைறங்்�ம்்ய்ப்ை்ிமஃபஹப  ் ரயமஎ�?15  
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1988 அ �்மபப�மஹயத்தயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "ஙறப்நம

ஙிபபறதலதெ��மவபேிலத�ம்வ்ைளநமஙிபறமஉடங்நேத  ்்�ப்யமவைரம

 �டங்மஉ  டங்; பெேடங்'' (2:187) வசனய அெளப்பபற்பய�ம ய�ம பபம

(ஸத)மஅவபஙள�்ய, "அதலயலவப�மன்்ர!ம ய�  ்வ்ைளம தறத்ததமஒெம

ஙிபற, ஙறப்ம தறத்ததமமப்றயெமஙிபறமஎனமஇெ  ஙிபறஙைளமஎ�ம

்ைலிைணிப�மஙக்வமைவத� , பஙலததமஇெ��மஇரைவம(பப த�)மஅறதி  

�ி�்ற�.ம(லிப�ய, எ�னயதமபப த்றதிம�ேிவபதைல) '' எ�றம

்சய�்ன�. அ்பேமஅவபங், "உடங்ம்ைலிைணம தசசியம(மதங)ம

அஙலமயன்யயமஇெநங  ்வ ்ய.ம(ஙறப்நமஙிபற , ்வ்ைளநமஙிபறமஎ�பனம

அவபறத�மஉ ைமியன ்பயெள�தம்றபப்வபதைல.மமயறயங ,) அ�மஇரவப�ம

ஙெைமடயமபஙலத�ம்வ ைமட்ம  லேய'' எ�றம்றதனயபங்.16  

1989 சலதமபப�மசஅதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "ஙறப்நமஙிபபறதலதெ��ம

்வ்ைளநமஙிபறமஉடங்நேதம்்�ப்யவைர   �டங்மஉ  டங்; 

பெேடங்'' எ�யமஇ�்ம(2:187 லவ�)மவசனய அெளப்பபற்பய�, ஒெவப 

்வ்ைளநமஙிபறமஒ�ைறடயமஙறப்நமஙிபற  ஒ�ைறடயமஎ்த�ம

ைவத�ந்ஙய ், அைவமிபர ்யமபயபைவநேதம்்ள�வயஙப  ்லபம

ப்யவைரம(சஹபமஉண்)மசயபபபட்நம்ஙய ேெபபயப.மஅ்�மபப�னப  

அதலயல, "மதனதமஃபஹப' (வபேிலத�)மஎ�யம்சயதமைலடயம்சபத�மஅெள�  

அ(வவசனத)ை்தம்்ள�்ப்த்தனய�.   

1990 சலதமபப�மசஅதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "ஙறப்நமஙிபபறதலதெ��ம

்வ்ைளநமஙிபறமஉடங்நேதம்்�ப்யவைர   �டங்மஉ  டங்; 

பெேடங்'' எ�யமஇ�்ம(2:187 லவ�)மவசனய அெளப்பபற்பய�, ் ய�்ம

் யபஙம யேட்ளமஒெவபம்யமஇெமஙயதஙள�த  (ஒ�றதத)மஙறப்நம

ஙிபபைறடயம(மப்றய�றதத)ம்வ்ைளநமஙிபபைறடய  ஙடேந்ஙய ், அவம

வபர ்யம்ம�மபயபைவநேதம்்ள�வயஙபம்லபப்யவைர  

சயபபபட்ந்ஙய ேெபபயப.மலங்வ , அ்பேபமபப�னபமஅதலயல , "மதனத 

ஃபஹப' (வபேிலத�)மஎ�யம்சயதைலடயம்சபத�மஅெள�னய�.மஅப்பய�்ய�  

மநங், இ்�மணலயமஅதலயலமஅ்தஙயைலைிடயமஇரைவட்மம ய்ஙதறய�ம
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எ�பை் அறத��்ஙய ்யபங்.17 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

1991 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  பபலயதமஅவபங், 

(பப�)இரவபதம்்ய ைஙமஅறதவபப்சம்சயவயப.மஎன்வ , (ஃபஹப ்்ய ைஙநஙயங)ம

இப�மஉயமதமமநனயம்சயடயம்்ய ைஙமஅறதவபபைபம �டங்  ்ஙடேயவைரம

உ  டங்; பெேடங்.18 இை்மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

1992 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  பபலயதம

(பப�)இரவபதம்்ய ைஙமஅறதமவபப்சம்சயவயப.ம( �டங்மசஹபம் ரய  �ே��ம

வபட்்யஙம தைனத�வப்ய �்பங்.)மஇப�மஉயமதமமநனமத�ம்்ய ைங  

அறதவபபைபம �டங்ம்ஙடேயவைரமஉ  டங் ; பெேடங். இை்ம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

1993 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்நேமஇெம்்ய ைஙமஅறதவபபபயளபங்  இெ�்யபங்.ம

(ஒெவப)மபபலயதம(ரலத)மஅவபங்.ம(மப்றயெவப)மங மபயபைவிபற  இப�ம

உயமதமமநனயம(ரலத)மஅவபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "பபலயதம

(பப�)இரவபதம்்ய ைஙமஅறதவபப்சம்சயவயப.மஎன்வ , இப�மஉயமத மநனயம

(ஃபஹபம்்ய ைஙநஙயங)மஅறதவபப்சம்சயடயவைரமஉ  டங் ; பெேடங்'' 

எ�றம்சய�னயபங். அவபமஅறதவபப்சம்சய�வபட்மஇறடேமவயப; இவப 

அறதவபப்சம்சயவ்பஙயங டறமவயப.மஇை்தம்வபரமஇெவெ(ை்ிமஅறதவபப்ம

் ரடங்)நஙதை்்ிம(்ப ி  இை்்வள�)மட�யமஇெநஙய�. - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியஙமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்  

மதெ��யமஅறதவபநஙபபட்்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஉமபம(ரலத)ம

மபறயமலிபஷயம(ரலத)மலஙத்ியபமவயிபலயங  (்லய)மண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.   
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1994 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபம

சஹபமஉண்மஉ ப்தமலதெ��மபபலயலத�ம்்ய ைஙமஅறதவபப்  (அதல�ம

பபலயலத�மஅைவப்)மஅவைரதம்்த�வப்ம்வ ்யய.மஉடஙள�தம(இர்த  

்்ய ைங)ம்்ய �்ஙய ேெபபவபம்தெய்மவ்பஙயங்யமஉடஙள�த  

உறடஙதந்ஙய ேெபமபவைரமஎ ப்வ்பஙய்்மமபபலயதம"அறதவபப்ச  

்சயஙதறயப' அதல�ம"அைவநஙதறயப'. இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஅப�தலயலம

பப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங் ்றஙத�றயபங்: இை்நம்றய்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , ்ம�மைஙைிநமஙக்வ ்யழத்தபமபப�னபம

்ம்லமஉிபத்தநமஙயடே, இவவயறமஇவவயறம(ஙகழம்மலயஙச ்சடேத்யயம

்் டயம்வள�சசயமஃபஹப)மஅதலமஎ�றம்றதவபட் , பபறே ்யமைஙம

வபரதஙைளமவப த�நமஙயடேமஇவவயறம(அேவயன�தம யலயமபயங�ய  

பரவலயஙதம்் டயம்வள�சச்மமஃபஹபமலேய)மஎ�றம்றதனயபங். 19 - 

்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

லிப�ய, அ்ததமபப�வெமயறமஇ்ய்பபற்ள�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்யமைஙமவபரதஙைளமஒ�ற்சபத�ம�மதைி  ் யநஙததம

்யழத்தநமஙயடே, இவவயறம(்சடேத்யனம்வள�சசமயங)மஇெபப�  ஃபஹபம

அதல; மயறயங, ஒெமதட்மவபரதம �மமப்றயெமதட்வபரதமைவத�த  ்யமஇெம

ைஙஙைளடயம �டேநமஙயடேமஇவவயறம(பரவயலயனம்வள�சசமயங)மஇெபப்்  

ஃபஹபமலேயமஎ�றம்றதனயபங்.  

 1995 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�. அவபறதத, �அ்மதபமபப�மதைலமய�ம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதவபபபபத, "உடஙள�த உறடஙதந்ஙய ேெபபவைரம

எ ப்வ்பஙயஙம்யமஉடஙள�தம(இர்தம்்ய ைங)  ்்ய �ம்ஙய ேெபபவபம

்தெய்வ்பஙயங்்மம(பபலயதமஅறதவபப்ச  ்சயஙதறயப)'' எ�ப�மவைர்ிம

இ்ய்பபற்ள�. இஸஹயநமபப�மஇபரயஹ�யம(ரல)மஅவபமஙள�ம

அறதவபபபபதம"இவவயறம்் வ� ஃபஹபமஅதல; மயறயங, இவவயறம்் வ்்ம

ஃபஹபமலேய.மஅ்யவ�ம்சடேத்யன�  ஃபஹபமஅ�ற; அஙலத்ததம

பரவபிபெபப்்மஃபஹபமலேய '' எனமஇ்ய்பபற்ள�.  
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1996 �ஹயமதம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபமங்:  உடஙள�தமஒெவபமசஹபம

உண்மஉ ப்தமலதெ��மபபலயலத�ம்்ய ைஙமஅறதவபப்  டமயபறதம

(்்த�)வப்ம்வ ்யய.ம �ளவயநஙததம(்சடேதம்யஙத)ம்்�ப்ய  இ�்ம

்வ ைமியன�ம(அேவயன�த)மபரவலயஙதம்் டயவைரமஅ�்யமஉடஙைளம

டமயபறத (்்த�)வப்ம்வ ்யய.  இை்மச�ரயமபப�மஜஹ��பம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

1997 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙைளம(சஹபம

உண்மஉ ப்தலதெ��)மபபலயலத�ம்்ய ைஙமஅறதவபப்மடமயபறத  

(்்த�)வப்ம்வ ்யய.ம(்சடேத்யஙதம்் டய)மஇ�்ம்வள�சச�ய  -

இவவயறமபரவலயஙதம்் டயவைர-மடமயபறதம(்்த�)வப்ம்வ ்யய.ம

இவவயற (அஙலவயநஙதத)மபரவலயஙதம்் டயவைர.  இை்மச�ரயமபப�ம

ஜஹ��பம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

1998 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙைளமசஹபம

உண்மஉ ப்தலதெ��மபபலயலத�ம்்ய ைஙமஅறதவபப்மடமயபறத  (்்த�)வப்ம

்வ ்யய.மஅேவயன�தம �ளமவயநஙததம(்சடேத்யய)ம்் டய  இ�்ம

்வ ைமம-இவவயறம(அஙலவயநஙதத)மபர்யமவைர-மடமயபறதம(்்த�)வப்  

்வ ்யய. இை்மச�ரயமபப�மஜஹ��பம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஹயமயதமபப�மைஸதம(ரல)மஅவபங்  

அ(ஙலவயநஙததமபரவலயஙதம்் டயவைரமஎ�ப)ை்மஅறதவபநேய்பய� , 

இவவயற எ�றம்யமஇெமஙரடஙளயதமைசைஙம்சய�ம(வப த�ந)ம

ஙயடேனயபங்.  

1999  பபம(ஸத)மஅவபங்ம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙைளம(சஹபம

்சயவ்தலதெ��)மபபலயலத�ம்்ய ைஙமஅறதவபப்மடமயபறதவப்  ்வ ்யய.ம

(அேவயன�தம �ளவயநஙததம்்�ப்ய)மஇ�்ம்வ ைமம-ைவஙைற  

"்வள�பப்யவைர' அதல�ம"்்ய�றயவைர'- டமயபறதம(்்த�)வப்ம

்வ ்யய. இை்மச�ரயமபப�மஜஹ��பம(ரலத)மஅவபங்மஉைரியபறைஙிபதம

அறதவபத்யபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமச�ரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபபயளப்்ய்ப வவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத, 
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அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்றதனயபங்மஎனமஹ �்ஸம

்்ய்டேஙதற�. 

 பய்யம:ம9 சஹபம்சயவ்�மசதறப்;  

அ�மவலதடறத்ப்பபறமவபெயபதம்ே�்ம்சிலயேய ; சஹைரமஅ்�மஇற்தம

் ரத்ததம்சயவ�ய, ் ய�்ம�றத்ைலமஅ்�மலரயப  ் ரத்ததம்சயவ�யம

வபெயபதம்நஙைவமலேய.20  

2000 அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்: சஹபம்சயடடங்.ம

ட்னன�த, சஹபம்சயவ்ததமஅெ்மவளயம(பரநஙத)மஉ்ள�.  இை்மஅனஸம

(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஐ��மஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

2001 அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ம�ம் ய�பபபேயம

்வ்நஙயரபஙள��மஉபவயசத்தபேயமஇை்ிபதமஉ்ளம்வறபய்  சஹபம

் ரத்ததமஉ ப�்ய�. இை்மஅயபமபப�மஅதலஸம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபம

பயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�.  

2002 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: " யடங்மசஹபம்சய�வபட்பம

பப�னபம(ஃபஹப)ம்்ய ைஙநேதம்ியரய்வயய '' எ�றமைஸதமபப�மஸயபபதம

(ரலத)மஅவபங்ம்றதமனயபங்.ம ய�, "சஹெநேய (ஃபஹப)ம்்ய ம

ைஙநேமதை்்ிமஎவவள்மஇை்்வள�மஇெநேய?'' எ�றம்ஙட்்�. அ்பேம

ைஸதமபப� ஸயபபதம(ரலத)மஅவபங், "(ேபலன�த)மஐயப�மவசனடங்  (ா�யம

் ரய)'' எ�றமப்தலள�த்யபங்.21 - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇ��யமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.   

2003 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ் ய�்ம�றபபை்ம

வபைர்ப்த�யமஙயலம்மதலயயமமநங்ம �ைமிபத   தைலத்தெபமபயபங். 

இை்மசலதமபப�மசஅதம(ரலத)மஅவபங்மஅறவபநஙதறயபங்.  - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமசலதமபப�மசஅதம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்வறமஇெமஅறதவபப  

பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.   
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2004 அ�அத்தயியமமயலதநமபப�மலமதபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�யம

மஸஹநம(ரல)மஅவபங்யமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�்றயய.  

"இைற யபபநைஙியளபஙள��மஅ�ைன்ி!மஇெம பபத்்யவபஙள�தமஒெவபம

வபைர�� ் ய�்ம�றநஙதறயப; (மஃந பம்்ய ைஙிப�மலரயபம் ரத்த்ல்ி)ம

வபைர�� ்்ய மஙதறயப.மஇ�்னயெவப , ் ய�்ம�றபபை்டயம

்யம்பப்த�ஙதறயப; ்்ய ைஙைிடயம்யம்பமப்த�ஙதறயபம(இவவபெவ தம

ியபம்சயவ�மச ?)'' எ�றம்ஙட்்யய.மஅ்பேமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

"வபைர��ம் ய�்ம�ற��, வபைர��ம்்ய பவபமியப?'' எ�றம்ஙடம்யபங்.ம

 யடங்ம"அப�தலயலமபப�  மஸாத' எ�்றயய.மஅ்பே, "இவவய்றம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்சயவயபங்'' எ�றமலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்மவபை்ிள�த்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.மஅவபறதத, அ�ேைறப (ரல)மஅவபமஙள�மஅறதவபபபபத , 

"இ�்னயெம பபத்்யவபமஅ�ணசயம(ரலத)மலவயப ' என அ்தஙபபேியஙமஇ்யம

்பபற்ள�. 

 2005 அ�அத்தயியமமயலதநமபப�மலமதபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�யம

மஸஹநம(ரல)மஅவபங்யமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�்றயய.ம

அப்பய� மஸஹந, லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய  "�ஹயமதம(ஸத)ம

அவபஙள��ம்்யவபஙள�த  இெவபம �ைமமிபதமேைறைவபபவபங்மஅதலப.ம

அவவபெவ தமஒெவபமமஃந ப  ்்ய ைஙைிடயம் ய�்ம�றபபை்டயம

வபைரவயங்வம்சயஙதறயப.மமப்றயெவப அவவபர ை்ட்மம்யம்பம

ப்த�ஙதறயப'' எ�றம்றதனயப.மஅப்பய� "மஃந ைபடயம் ய�்ம�றபபை்டயம

வபைர்மப்த�பவபமியப?'' எ�றமலிபஷய (ரலத)மஅவபங் ்ஙட்யபங்.ம

அ்பேம'அப�தலயலமபப�மமஸாத ' எ�றயப மஸஹந.மலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங், "இவவய்றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்சயவயபங்'' 

எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.   
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பய்யம:ம10 ் ய�்ம�ேடயம் ர�யமபஙலத�ம்வள�்ிபற�ய.22  

2006 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இர்மவ��, பஙதம

்பயய, � ி�மமைற��வபட்யதம் ய�பயள�ம் ய�்  �றபபயப. இை்மஉமபம

(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதமறயபங்.23 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

2007 அப�தலயலமபப�மஅப அவஃபயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

ரமளய�மமய்த்ததம் ய�்ம் யபறவபஙளயஙமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபமங்்�மஒெமபிணத்ததமஇெ�்்யய.ம� ி�மமைற�்�ய , "இ�னம

மன�்்ர, (ஒட்ஙத்தலதெ��)மஇறடஙதம மநஙயஙமமய்மஙைரபப ரயங! '' எ�றம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்சய�னயபங்.மஅவப , "அதலயலவப�ம

ன்்ர!மபஙதமஇ��ய எிசதட்ள்்?'' எ�றம்சய�னயப.ம"இ�னமமன�்்ர , 

(ஒட்ஙத்தலதெ��)மஇறடஙத  மநஙயஙமமய்மஙைரபப ரயங!'' எ�றம(ம  ்ய)ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்ம்சய�னயபங்.மஎன்வ , அவபம

இறடஙதவ��, மய்மஙைரத�ந ்ஙய ்வ�்யப.மஉ்்னம பபம(ஸத)மஅவபங்ம

அை்மஅெ�்தவபட், "� ி� இடஙதெ��மமைற��, இர்மஇடஙதெ��ம

வ��வபட்யதம் ய�பயள�ம் ய�்  �றபபயப'' எ�றமைஙியதமைசைஙம்சய�ம

்றதனயபங்.24  

2008 அப�தலயலமபப�மஅப அவஃபயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

ஒெமபிணத்ததமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஇெ�்்யய.  

� ி�மமைற�்�யமஒெமமன�் ்ய , "(ஒட்மஙத்தலதெ��)மஇறடஙதம மநஙயங  

மய்மஙைரபப ரயங'' எ�றம்சய�னயபங்.மஅவப, "அதலயலவப�மன்்ர, 

மயைல ் ரயமலஙடம்்ம!'' எ�றம்சய�னயப.ம"இறடஙதம மநஙயஙமமய்ம

ஙைரபப ரயங'' எ�றம(ம  ்ய)ம்சய�மனயபங்.மஅவப , "இ��யமபஙதம

இெநஙதற்்!'' எ�ற ்சயதலதவபட், இறடஙத  பபமஅவபமங்நஙயஙமமய்ம

ஙைரத்யப.மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅை்மஅெ�்தனயபமங்.ம

பப�னப, ஙதவநேதம்தைசைி ் யநஙதமைசைஙம்சய�ம"இர்மஇடஙதெ��ம��ம

்னயநஙதமவ��வபட்ை்ம �டங்  ஙய ய்பய�ம் ய�பயள�ம் ய�்ம�றபபயப '' 

எ�றம்சய�னயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம
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வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, " யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம(ஒெம

பிணத்தத) ்ச�்றயய.மஅவபங்ம் ய�்ம் யபறதெ�்யபங்.ம� ி�ம

மைற�்�ய, "இ�ன மன�்ர, இறடஙதம மநஙயஙமமய்மஙைரபப ரயங '' எ�றம

்றதனயபங்மஎனமஅப�தலயல  பப�மஅப அவஃபயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்ம

எனமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.மமபற ்ஙவதங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததம

உ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.   

2009 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�. அவபறதத, ்மபங ்மஇெமஹ �்ஸஙள�தமஉ்ளம

்ஙவதங்மஇ்ய்பபற்ளன.மலனயத , இ�்மஅறதவபப்ஙள�தம"ரமளய�ம

மய்த்தத' எ�யமேறதப்பய, "இர்மஇடஙதெ�� வ��வபட்யத' எ�யம

்சயப்றய்்ரயமஙயணபப்வபதைல.மஹஹைஷயமபப�மபஷ�பம(ரல)  அவபஙள�ம

அறதவபபபபதமமட்்மமஇவமவயசஙடங்மஇ்ய்பபற்ளன.   

பய்யம:ம11 ்்ய்ப் ய�்ம் யபப்பேமவ��்ளம்ை்.25  

 

2010 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

்்ய்ப் ய�்ம் யபஙலயஙய�மஎனதம்ை்மவப்தத்யபங்.  " �டங்ம

்்ய்ப் ய�்ம் யபஙதற�பங்ள?'' எ�றமமநங்மவபனவபனப.மஅ்பேம பப  (ஸத)ம

அவபங், " ய�ம(இ�்மவபஷித்தத)மஉடஙைளபம்பய�றவ�மஅதல� ; எனநே 

(இைறவன�்மதெ��)மஉண்யமபயன�யமவவடஙபப்ஙதற� '' எ�றம

்சய�னயபங்.26  

2011 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஒெமரமளய�மமய்த்ததம்்ய்ப் ய�்  ் யபறயபங்.மமநங்யம

அவவய்றம்்ய்ப் ய�்ம் யபமறனப.மலனயத , மநங்நேத ்ை்மவப்தத�ம

வபட்யபங்.ம" �டங்ம்்ய்ப் ய�்ம் யபஙதமற�பங்ள ?'' எ�ற ்ஙடஙபபட்�.ம

அ்பேமஅவபங், " ய�ம(இ�்மவபஷித்தத)மஉடஙைளபம்பய�றவ�  அதல�.ம

எனநேம(எ�மஇைறவன�்மதெ��)மஉண்யமபயன�யமவவடஙபப்ஙதற� '' 
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எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�.மஅ்தத "ரமளய�மமய்த்தத' எ�யமேறதப்மஇ்யம்பறவபதைல. 

 2012 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்்ய்ப் ய�பபபேதம்ை்மவப்தத்யபங்.  அப்பய�ம�ஸலதயஙள�தம

ஒெவப, "்யடங்மமட்யம்்ய்ப் ய�்  ் யபஙதற�பங்ள, அதலயலவப�ம

ன்்ர?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங், 

"உடஙள�தமஎ�ைனபம்பய�றவபமியபமஇெநஙதறயப? எனநே எ�மஇைறவ�ம

உ ண்யமபெங்யமவவடேஙத�றம தைலிபதம ய�மஇரைவந  ஙவதநஙத்ற�'' 

எ�றம்சய�னயபங்.மலனயத , ்்ய்ப் ய�்ம் யபப்தலதெ��  

வபலஙதந்ஙய்ளமமநங்மமறத்்பய� , ்ய�்�மஒெம ய்ம்்ய்ப் ய�்ம

் யபங மநஙைளடயம பபிவபங்மஅ�ம்ததம்யபங்.மபப�னபமஅ்த்ம ய்ய  

அ�ம்தத்யபங்.மபபறேம(அ்த்மமய்த்த�)ம்ைலபமபபைறைிமமநங்ம

ங ்னப. அப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம"்ைலபமபபைறமஇ��யம

்்ள�ப்பயிபெ�்யத  (உடஙளயதமஇிலய்மஅளவபபேதம்்ய்ப் ய�்ம

் யபபை்)ம்ம யம ய�மஉடங்நே  அ்தஙபமப்த்திபெப்ப� '' எ�றம

்சய�னயபங்.மமநங்ம்்ய்ப் ய�்  ் யபப்தலதெ��மவபலஙதந்ஙய்ளம

மறத்ை்நமங ேநேயமவப்த்த்ல்ி  இவவயற ்றதனயபங்.27 

 2013 அ�ஹஹைரரயமரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், ்்ய்ப் ய�்ம் யபப்தலதெ��மஉடஙைளம ய�  எசச நஙத்ற�'' 

எ�றம்றதனயபங்.ம"்யடங்மமட்யம்்ய்ப் ய�்  ் யபஙதற�பங்ள, 

அதலயலவப�மன்்ர?'' எ�றமமநங்ம்ஙட்யபங்.  "இவவபஷித்ததம �டங்ம

எ�ைனபம்பய�றவபங்மஅதலப.மஎனநேமஎ�மஇைறவ�  உ ண்யம

பெங்யமவவடேஙத�றம தைலிபதம ய�மஇரைவநமஙவதநஙத்ற�.மஎன்வ , 

 ப்சிதஙள�தமஉடஙளயதமஇி�றமதைமைிமமட்யமடபறநம

்ஙய்்டங்'' எ�ற ்சய�னயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. லிப�ய, அ்ததம"உடங்நேசமசந்தட்ளம
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தைமைிமமட்்ம டபறந்ஙய்்டங்'' எனமஇ்யம்பபற்ள�. - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப  

்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத , " பபம(ஸத)மஅவபங், 

்்ய்ப் ய�பபபேதம்ை்மவப்தத்யபங் '' எனமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.  

2014 அனஸமரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மரமளய�மமய்த்ததம்்ய வயபங்.ம(ஒெம ய்)   ய�ம்ச�றம

அவபங்நேமவபலயபமபநஙத்ததம த�ற்ஙய ்்�.மஇ�்னயெ  மன�்பமவ��ம

அவெயம த�ற்ஙய ்யப.மஇற்திபதம யடங்மஒெம்ட்மயங்வ  

லஙதவபட்்யய.ம்மநேபமபப�னயதம யடங்ம தபபை்ம பபம(ஸத)மஅவபங்  

உணப�்�யம்்ய ைஙைிசமதெநஙலயனயபங்.மபபறேம்ம�மஇதலத்தபே்  

்ச�ற, எடங்்�ம்்யவய்மவப்த்ததம( �ளமயஙத)ம்்ய ்யபங்.ம

ஙயைலிபத  யடங்மஅவபஙள�்யம"இ�்மஇர்ம(உடஙம்நேபமபப�னயதம

இெ�்)மஎடஙைளத ்யடங்மஅறத� �்பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்யய.மஅ்பேம

அவபங்ம"லய.மஅ�்ய�  ய�மஎை்சம்சய்்்னயமஅை்சம்சய்்பேம

(தெநஙததம்்ய ்ம்பே)ந ஙயரணமயங அைம�்�'' எ�றம்சய�னயபங்.மஅ�்ம

மய்த்த�மஇற்திபத்ய�மஅதலயலமவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்்ய்ப் ய�்ம் யபஙமலரயபபத்யபங்.மஅவபங்ை்ிம்்யவப  ஙள�தம

சதலெயமஅவவய்றம்்ய்ப் ய�்ம் யபஙலயிபனப.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)  

அவபங், "சதலெநேமஎ�னம் ப�்�? அவபங்ம்்ய்ப் ய�்ம் யபஙதறயபங்!  

 �டங்ம(இவவபஷித்தத)மஎ�ைனபம்பய�றவபங்மஅதலப.மஙவனத்ததம

ைவடட ங்!மஅதலயலவப�மம ்யைணியங!மஇ�்மமய்யமஇ��யம

்்ள�ப்பயிபெ�்யதம(உடங  ளயதம்்ய்ரமஇிலய்மஅளவபபே)மஇ��யமபலம

 யடங்ம ய�ம்்ய்ப் ய�்ம் யபறத  ெப்ப�.மஅப்பய�ம(வவதபய்ஙள�த)ம

அ �்்மலபவயமஙயட்்வயபம்டங்ம்பயநைஙந  ைஙவபடேெபபப'' எ�றம

்சய�னயபங்.28  

2015 அனஸமரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மரமளய�மமய்த்த�மலரயபத்ததம்்ய்ப  ் ய�்ம் யபறயபங்.ம

(இை்நமங ்)ம�ஸலதயங்மசதலெயம்்ய்ப் ய�்  ் யபறயபங்.மஇ�்ம

நநான்ப� 

ஹதீஸ் 1956 - 2177

178
ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2



வபஷியம பபம(ஸத)மஅவபமங்நேமஎடேி்பய�மஅவபங் , "எமநேம(மட்ய)ம

இ�்மமய்யம(எத்ைனம யடங்)ம �டேநஙபபடேெ�்ய ய  எயமயதம்்ய்பம

் ய�்ம் யபறதெநஙம�ேடய.மஅப்பய�ம(வவதபய்ஙள�த)மஅ �்்  லபவயம

ஙயட்பவபங்ம்டஙள�ம்பயநைஙநமைவவபடேெபபப.ம" �டங்  

(இவவபஷித்தத)மஎ�ைனபம்பய�றவபங்மஅதலப ' அதல�ம" ய�ம

உடஙைளப ்பய�றவ�மஅதல�'. எனநேமஎ�மஇைறவ�மஉ ண்யம

பெங்யமவவடேயம தைலிபத  ய�மபஙதம் ரதை்நமஙவதநஙத்ற� '' எ�றம

்சய�னயபங்.  

2016 லிபஷய ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ்்ய்ப் ய�்ம் யபஙலயஙய�மஎனம

 பபம(ஸத)மஅவபங்மமநங்நேதம்ை்  வப்தத்யபங்.மமநங்ம �ம்ஙய ்ம

ஙெைண்ிமஇ்பேநமஙயரணய.மஅப்பய�  "்யடங்ம(மட்ய)ம்்ய்ப் ய�்ம

் யபஙதற�பங்ள!'' எ�றமமநங் ்ஙட்யபங்.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , 

" ய�ம(இவவபஷித்தத)மஉடஙைளப  ்பய�றவ�மஅதல�.மஎனநேமஎ�ம

இைறவ�மஉ ண்யமபெங்யமவவடேஙத�றய� '' எ�றம்சய�னயபங்.29 

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம12 பய ணபைவதமன ்ய�மஎன�தம் ய�பயள�ம(்யமமைனவபைி)ம

�த்மமத்வ�ம்ை் ்சயிபபட்்�ற.30  

2017 (லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள��மச்ஙய் ிப�ம்்தவப)மஉபவயமபப�ம

அஸஸஹைபப (ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம் ய�்ம் யபறதெ�்ம தைலிபதம்யம�ைண  வபி தமஒெவைரம

�த்மத்வயபங்'' எனந ்றதவபட்மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்  சத பமபயபங்.  

2018 தஃபிய�மபப�மஉைினயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅப�பம

ரலமய�மபப�மஅதஙயசதயம(ரல)மஅவபஙள�்ய , " �டங்மஉடங் ்�ை்ம(ஙயசதயம

பப�ம�ஹயமதம-மரல)மஅவபங்மவயிபலயஙம" பபம(ஸத)மஅவபங்  ் ய�்ம

் யபறந்ஙய ்மஎ�ைனம�த்மத்வயபங் ' எனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்  

அறதவபத்மஹ �்ைஸசம்சவபடபற�ரய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங்  
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(ப்தலள�நஙயமதமசதறத�ம் ரய)மஅைம்தியஙமஇெ��வபட்பமபபறேம"லய ' 

எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2019 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம் ய�்ம் யபறதெ�்ம தைலிபதமஎ�ைன  �த்மத்மவயபங்.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யமஉணபசசதஙைளந  

ஙட்பப்த்தந்ஙய ்ை்பம்பய�றமஉடஙள�தமஎவரயதம்யம

உணபசசதஙைளந ஙட்பப்த்தந்ஙய்ளம�ேடய? இை்நமஙயசதயமபப�ம

�ஹயமதமபப�மஅப பநபமஅஸஸதத �்நம(ரல)மஅவபங்  அறதவபநஙதறயபங். 

 2020 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம் ய�்ம் யபறதெ�்ம தைலிபதம(்யம�ைண  வபைி)ம

�த்மத்வயபங்; ் ய�்ம் யபறதமெ�்ம தைலிபதமஙடேிைணபபயபங்.  

லிப�ய, அவபங்ம்யமஉணபசசதஙைள, உடஙைள்ிதலயயவப்மஅ்தஙமயஙநம

ஙட்ப ப்த்தந்ஙய்பவபஙளயஙமஇெ�்யபங்.  இை்மமஸஹநமபப�ம

அதஅஹ்உம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமட ம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2021 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம் ய�்ம் யபறதெ�்ம தைலிபதம(்யம�ைண  வபைி)ம

�த்மத்வயபங்; (அ்்ம் ரத்தத)மஅவபங்ம்யமஉணபசசதஙைள , உடஙைள 

்ிதலயயவப்மஅ்தஙமயஙநமஙட்பப்த்தநம்ஙய்பவபஙளயஙமஇெ�்யபங்.  

இை்மஅதஙமயமபப�மைஙஸம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2022 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம் ய�்ம் யபறதெ�்ம தைலிபதம(்ய  �ைணவபைிந)ம

ஙடேிைணபபயபங்.  இை்மஅதஙமயமபப�மைஙஸம(ரல)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2023 அஸவதமபப�மி�தமபப�மைஙஸ  (ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ய�யம

மஸஹநம(ரல)மஅவபங்யமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�ற , 
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"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம் ய�்ம் யபறம தைலிபதம(்யம

�ைணவபிைரந) ஙடேிைணபபயபஙளய?'' எ�றம்ஙட்்யய.மஅ்பேமஅவபங் , 

"லய.மலிப�ய, "அவபங்ம்யமஉணபசசதஙைள, உடஙைளம்ிதலயயவப்ம

அ்தஙமயஙந ஙட்பப்த்தந்ஙய்பவபஙளயஙமஇெ�்யபங். ' அதல�ம"அவபங்ம

உடஙள�தம்ய உணபசசதஙைளமஅ்தஙமயஙநமஙட்பப்த்தந்ஙய்பவபஙள�தம

ஒெவரயங இெ�்யபங்' '' எ�றயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெம

அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததம" யடங்ம

இெவெயமஇைறம யபபநைஙியளபஙள��மஅ�ைனமலிபஷயம(ரலத)  அவபஙள�்யம

(் ய�்ம் யபறநம்ஙய ்ம�த்மத்வ�மபபறதந)ம்ஙடப்பஙயஙச  

்ச�்றயய'' எ�றமஅஸவதம(ரல), மஸஹநம(ரல)மலஙத்ியபம்றதி்யஙம

ஹ �்ஸ ்்ய்டேஙதற�.  

2024 இைற யபபநைஙியளபஙள��மஅ�ைனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம் ய�்ம் யபறதெ�்ம

 தைலிபதமஎ�ைன �த்மத்வயபங். இை்மஉபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. 

2025 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம் ய�்மமய்த்ததம(் ய�்ம் யபறதெ�்   தைலிபதம்யம

�ைணவபிைர)ம�த்மத்வயபங்.  இை்மஅயபமபப�மைமண�ம(ரல)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2026 லிபஷய (ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மரமளய�மமய்த்ததம் ய�்ம் யபறதெ�்   தைலிபதம(்யம

�ைணவபிைர)ம�த்மத்வயபங்.  இை்மஅயபமபப�மைமண�ம(ரல)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  
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2027 லிபஷய (ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங்ம் ய�்ம

் யபறதெ�்ம தைலிபதம(்யம�ைணவபிைர)ம�த்மத்  வயபங். இை்மஅலம

பப� அதஹஹைச�ம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2028 ஹஃபஸயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம் ய�்ம் யபறதெ�்ம தைலிபதம(்யம�ைண  வபிைர)ம

�த்மத்வயபங். இை்மஷஹை்பமபப�மஷஙதம(ரல)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஹஃபஸயம(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்  

்ம யமண�ற அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

 2029 உமபமபப�மஅப சலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபமஙள�்யம"் ய�பயள�ம(மைனவபைி)ம�த்மத்  லயமய?'' 

எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "இ� பபறதம

 �ம(உ�ம்யியப)மஉய�மசலமயவப்யம்ங்! '' எ�றயபங்.ம(அவவய்றம ய�  

்ஙட்்பய�, எ�ம்யியப), "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅவவயற  

்சயவயபங்'' எ�றமஎ�ன�்யம்் வபத்யபங்.ம ய� , "அதலயலவப�ம

ன்்ர! (்யடங்மஇவவயறம்சய்யதமேபறமததைல.மட்னன�த)மஅதலயல , 

்டங்ம�� பப�மபயவடஙைளமம�ன�த�(வபட்்யஙமஅறதவபத�)வபட்ய� '' 

எ�றம்சய�்ன�. அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "ஙவன�!ம

அதலயலவப�மம ்யைணியங!  உடஙைள்ிதலயயவப்ம ய�மஅ்தஙமயஙம

அதலயலவபபேமஅிசதம(பயவடஙள�லதெ��  வபலஙத)மவயழஙத்ற�; அவ�(ை்ிம

் ்ைன)நேபமபி��மவயழஙத்ற� '' எ�ற ்சய�னயபங்.  

பய்யம:ம13 ்பெ��்நே்�ம 

ைவஙைறபம்பய ை்மஅை்�்வ �ம் ய�்ம்சத ய.31  

2030 அ�பநபமபப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅதஹய ஸம(ரல)மஅவபங்  

்றதி்யவ�: அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம"்பெ�ம�்நே்�  ைவஙைறபம

்பய ை்மஅை்�் வெநேம் ய�்மஇதைலம(அ�ம்சதலய�) '' எ�றம

அறதவபபபை்ம ய� ்சவபடப்ற�.மஇை்ம ய�ம(எ�ம்�ை்)மஅப�பமரலமய�ம
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பப�மஅதஹய ஸம(ரல) அவபஙள�்யம்சய�ம்ன�.மஅை்மஅவபங்ம

மறத்யபங்.மபப�னபமலிபஷயம(ரலத)  மபறயமஉய�மசலமயம(ரலத)மலஙத்ியைரம

் யநஙதம ்�்யபங்.மஅவபங்்�ம ய�ய   ்�்்�.மஅவவபெமவ ்யம

 யடங்ம்பயயச்சப�்்யய.மஅை்பமபபறத  அவபஙள�்யமஎ�ம்�ை்ம

்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅவபங்மஇெவெய , " பபம(ஸத) அவபங்ம(இரவபதம

்யயபத்திமஉற்ம்ஙய ்)மேள�ப்நமங்ைமியனம தைலிபத  -உறநஙம

ஸஙலத்த்தனயதமஅதல-மைவஙைறபம்பய ை்மஅை்வயபங்.மபபறேம் ய�்  

் யபபயபங்'' எ�றம்றதனப. என்வ,  யடங்மஇெவெய (ம �்னயவப�ம

லடசதிரயிபெ�்)மமபவய�மபப�மஅதஹஙைம  ் யநஙதசம்ச�்றயய.ம(எ�ம

்�ை்)மஅப�பமரலô�மஅவபங்ம(அ�ஹஹைரரயம(ரலத) அவபங்ம

அறதவபத�வ�்மவபஷிதை்டயமஅ்பேமமயறயஙமலிபஷயம(ரலத)மமபறய  

உய�மசலமயம(ரலத)மலஙதம்ியபம்றதிை்டய)மமபவய�மபப�மஅதஹஙமத்ய  

எ்த�ைரத்யபங்.மஉ்்னமமபவய� , " �டங்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய ்ச�ற, அவபங்மஅறதவபத�வெவ்பேமமறப்தம்் வபத�தம

்ய� லங்வ ்ய'' எ�றம்றதனயப.மஅவவய்றம யடங்மஇெவெயம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத) அவபமஙள�்யம்ச�்றயய.மஇ�்ம தஙழசசதம� வ்த யம

 ய�யமஅடஙதெ�்்�.  ்�்வபைறமஅ�மஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம

அப�பமரலமய�ம(ரல)மஅவபங்  ்றதனயபங்.மஇை்நம்ஙட்மஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத)மஅவபங், "(லிபஷயம(ரலத)மமபறய உய�மசலமயம(ரலத)மலஙதி)மஅவம

வபெவெமயமஉயமத்யமஇவவயறம்றதமனயபங்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேம

(எ�ம்�ை்)மஅப�பமரலமய�மஅவபங் , "லய (அவபங்மஇெவெ்மம்றதனப) ' 

எ�றயபங்.மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங் , "( பப (ஸத)மஅவபஙள��ம

�ைணவபிரயன)மஅவபங்மஇெமவெயம(இ�மேறதத�)   �ஙறத�்வபங்'' எ�றம

்சய�னயபங்.32 பப�னபமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்யயமஇ�வைரமஃப்தம

பப�மஅபபயஸம(ரலத) அவபங்ம்றதிை்்ிமஅறதவபத�வ�்்யஙநம்றதவபட் , 

"இை்ம ய� ஃப்லத்மதெ�்்ம்சவபடப்ற�; (் ரேியங)ம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்மதெ�� ்சவபடறவபதைல'' எ�றம்சய�னயபங்.மபப�னபமஇ�ம

்்ய்பபயஙதம்யயம்றதவ�்  ஙெதை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்தெயபபம

்பபறந்ஙய ்யபங். அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஇப�மஜஹைரஹம(ரல)ம
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அவபங்ம்றஙதறயபங்:  ய�ம(இ�்மஹ �்ைஸமஎனநேமஅறதவபத்)மஅப�தம

மலதநமபப�மஅப பநபம(ரல)  அவபஙள�்ய, "ரமளய�மமய்த்ததம( பபம(ஸத)ம

அவபங்மஅவவயறம்சய்்யங)  லிபஷய்யமஉய�மசலமய்யம

்றதனயபஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , "(லய)மஅவவயற்ய�.ம பபம

(ஸத)மஅவபங்மேள�ப்நமங்ைமியனம தைலிபதம-உறநங  ஸஙலத்த்தனயதம

அதல-மைவஙைறபம்பய ை்மஅை்வயபங்.மபபறேம் ய�ைபத  

்்ய்ெவயபங்மஎ�றம்றதனப '' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

2031  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மரமளய�மமய்த்ததம

்பெ��்நேை்ிவபஙளயங  ைவஙைறம(ஃபஹப)ம் ரதை்மஅை்வயபங்; 

ஸஙலத்யமடபபட்்யதமஅதல  (்யயபத்திமஉறவபதம ்பட்்யத்ய�).ம

பப�னபமேள�த�வபட்ம் ய�ைபத  ்்ய்ெவயபங்.33 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2032 அ�பநபமபப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅதஹய ஸம(ரல)மஅவபங்  

்றதி்யவ�: மபவய�மபப�மஅதஹஙய, "்பெ��்நமே்�மைவஙைறபம

்பய ை்மஅை்�்மமன�்ப  ் ய�்ம் யபஙலயமய?' எ�ப�மேறதத�நம

்ஙடப்பஙயஙமஎ�ைனமஉய�மசலமயம(ரலத)  அவபஙள�்யமஅ�பபபனயப.ம

(அவவய்றம ய�ம்ஙட்்பே)ம" பபம(ஸத)மஅவபங்  (இரவபத)ம்யயபத்திம

உறவபதம ்பட்பம்பெ��்நே்�ம-உறநங  ஸஙலத்த்யதமஅதல-ம

ைவஙைறபம்பய ை்மஅை்வயபங்.மபபறேம் ய�ைப(த  ்்ய்பவயபங்ளம

்வபர)மவபட்வப்மயட்யபங் ; (பப�னயள�தம"ஙளய' வயஙத) ்தெயபம

் யபங்மயட்யபங்'' எனமஉய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்மவபை்ிள�த  ்யபங். 

 2033  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபிமரயனமலிபஷயம(ரலத)மமபறயமஉய�ம

சலமய (ரலத)மலஙத்ியபம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

ரமளய�மமயத்ததம(இரவபத)ம்யயபத்தி  உறவபதம ்பட், 

்பெ��்நேை்ிவபமஙளயஙமதபஹஹம் ரதை்மஅை்வயபங்.  ஸஙலத்யம

டபபட்்யதமஅதல. பப�னபம் ய�ைபதம்்ய்ெவயபங்.   
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2034 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�::  ஒெமமன�்பம(ஒெமவபஷித்தத)ம

�்பப்நம்ஙடப்பஙயஙம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  வ�்யப.மஅப்பய�ம ய�ம

ங்்நேபமபப�னயலதெ��ம்ஙட்ந்ஙய ேெ�்்�.  அவப, "அதலயலவப�ம

ன்்ர!மஎனநேபம்பெ��்நேமடபபடேெநேய   தைலிபதம(ஃபஹப)ம

்்ய ைஙிப�ம் ரயமஎ�ைனமவ�்ை்�்யத , அப்பய�யம ய� ் ய�்ம

் யபஙம்வ ்மய?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங், "எனநேபம்பெ��்நேமடபபட்ம தைலிபதம(ஃபஹப)ம்்ய ைஙம

் ரய எ�ைனமவ�்ை்ஙதற�.மஅப்பய�யம ய�ம் ய�ைபதம்்ய்ர்வம

்சயஙத்ற�'' எ�ற வபை்ிள�த்யபங்.மஅ்பேமஅ�்மமன�்ப , 

"அதலயலவப�மன்்ர! ்யடங் எடஙைளபம்பய�றவபங்மஅதலப.ம

அதலயலம்டஙள��ம��மபப�மபயவடஙைள  ம�ன�த�வபட்ய்ன?'' எ�றம

்சய�னயப.மஅ்பே, "அதலயலவப�மம ்யைணியங!  உடஙைளவப்மஅ்தஙமயஙம

 ய�மஅதலயலைவமஅிதபவனயங்ய , எவபறதலதெ��ம ய� ்வபப��்ஙய்ளம

்வ ்யமஎ�பை்மஉடஙைளவப்மஅ்தஙமயஙமஅறத�்வனயங்யமஇெநங்வ  

 ய�மலசதநஙத்ற�'' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2035 தைலமய�மபப�மிசயபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஉய�மசலமயம

(ரலத)மஅவபஙள�்யம"்பெ��்நே்�மஙயைலம(தபஹஹ)ம் ரதை்  அை்�்ம

ஒெமமன�்பம் ய�ைபதம்்ய்ரமலயமய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  (இரவபதம்யயபத்திமஉறவபதம

 ்பட்), ்பெ�ம�்நேை்ிவபஙளயஙமதபஹஹம் ரதை்மஅை்வயபங் ; 

ஸஙலத்யமடபபட்்யத அதல. பப�னபம் ய�ைபதம்்ய்ெவயபங் '' எ�றம

வபை்ிள�த்யபங். 

 பய்யம:ம14 ் ய�பயள�மரமளய�மபஙலததம்யயமபத்திமஉறவபதம ்ப்வ�ம

ங்ைமமியஙதம்ை் ்சயிபபட்்ள�; அவவயறம ்பட்யதமஅ்பஙயஙபம

்ப ி ப ஙயரயம்சயவ� ங்ைமமியேயமஎ�ப்�மவபளநஙய ; டைவ, ்சதவபம

அைனவபம �யமஅ�்பமப ஙயமரய  ங்ைமியேய.மலனயத, டைவநேமவச்தம

வெயவைர அவஙயசயமஉ ்.34  
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2036 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஒெம

மன�்பமவ��, " ய�மஅவத��வபட்்�, அதலயலவப�மன்்ர!'' எ�றயப.ம பபம

(ஸத)மஅவபங், "உம�மஅவத்நேந ஙயரணயமஎ�ன?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம

" ய�மரமளயன�தம(் ய�்மைவத�ந்ஙய ்்)  எ�மமைனவபட்�ம(பஙலதத)ம

்யயபத்திமஉற்ம்ஙய ்மவபட்்� '' எ�றமஅவப ்சய�னயப.ம பபம(ஸத)ம

அவபங், "(இ்பேபமப ஙயரமயங)மாபமஅேைமைிமவப்்ைல  ்சயிமஉயமயதம

இி மய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅவபம"இதைல ' எ�றயப. "்்ய்ப��மஇெம

மய்டங்ம் ய�்ம் யபஙமஉயமயதம�ேடமய?'' எ�றம பபம(ஸத) அவபங்ம

்ஙடம்யபங்.மஅவபம"இதைல' எ�றயப.ம"அறப�மடைவங்நேமஉணவள�நங  

உயமயதமஇி மய?'' எ�றம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்ஙடங , அவபம"இதைல' எ�ற 

்றதவபட்பமபபறேமஅமப��வபட்யப.  பப�னபம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம

்பதசசயமபவடங்மஉ்ளமஒெம்ை்ம்ஙய ்வரப  பட்�.ம பபம(ஸத)ம

அவபங்மஅ�்மமன�்ம ்ய , "இை்(பம்பபற)ம்பமய ்சயவ �ரயங!'' எ�றம

்றதனயபங்.மஅவப, "எடஙைளவப்மடைவியஙமஇெப்பயெநஙய  ( ய�ம்பமயம

்சயிம்வ ்ய)? இ� ஙரத்த�மஇெமமைலமங்நேமஇை்்ி  எடஙைளவப்ம

மதஙமவறதிம தைலிபதமஎ�்மவ �ட்யெயமஇதைல '' எ�றயப.மஉ்்னம பப (ஸத)ம

அவபங்ம்யமஙை்வயயபமபபங்ம்் ிசமசத த�வபட் , " �பம(இை்ப ்பபறச)ம

்ச�ற, உயமவ �ட்யெந்ஙமாட்மவ �ரயங! '' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸம ய�ேம

அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.35 - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம"்ை்ம("அரந') 

எ�ப்பேம"ஸ�ப த' (்ப ிம்ை்)மஎ�றம்பயெ் '' என இ்யம்பபற்ள�.ம

்ம ய, "உ்்னம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்யமஙை்வயயபமபபங்  ்் ிசம

சத த்யபங்' எ�யமேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல. 

2037 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பமரமளயன�தம

(் ய�்மைவத�ந்ஙய ்)ம்யமமைனவபட்�ம(பஙலதத)  ்யயபத்திமஉறவபதம

 ்பட்ம(வ��), அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  அ�மேறதத�தம

�்பப்நம்ஙட்யப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், "(வப்்ைலம

்சயி)மாபமஅேைமைி  �பம்பபற்ள �ரய?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.மஅவபம

"இதைல' எ�றயப.ம"(்்ய்ப��)மஇெமமய்டங்ம் ய�்  ் யபஙமஉயமயதம
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�ேடமய?'' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்ஙட்யபங்.மஅவபம

"இதைல' எ�றயப.ம"அவவயறயிப�, அறப�மடைவங்நே உணவள�பப ரயங!'' 

எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2038 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "ஒெமமன�்பமரமளயன�தம(பஙலததம்யயபத்திமஉற்ம

்ஙய ்)ம் ய�ைப �றதத�வபட்யப. ாபமஅேைமைிமவப்்ைலம்சயடமயறம

அயமன�்ெநே அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉத்ரவபட்யபங் '' எனம

ஹ �்ஸ ்்ய்டேஙதற�.மமபறம்ஙவதங்ம்மபங ்ம(2036லவ�)மஹ �்ஸததம

உ்ளமை்பம்பய�்ற இ்ய்பபற்ளன.  

2039 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  ஒெமமன�்பமரமளயன�தம

(பஙலததம்யயமபத்திமஉற்ம்ஙய ்)ம் ய�ைபம�றதத�  வபட்யப.மாபம

அேைமைிமவப்்ைலம்சயிம்வ ்ய ; அதல� (்்ய்ப��)மஇெ மய்டம

ங்ம் ய�்ம் யபஙம்வ ்ய ; அதல�மஅறமப�மடைவங்நேமஉணவள�நங  

்வ ்யமஎனமஅவெநேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

உத்ரவபட்யபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

2040 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ��, " ய� ங ��்பய்ன�'' எ�றயப.ம"ட�ம(உமநேம

எ�னம் ப�்�)?'' எ�றமஅவபங் ்ஙட்யபங்.மஅவப, " ய�மரமளயன�தம

பஙலததம(் ய�்ம் யபறந்ஙய ்)மஎ�  மைனவபட்�ம்யயபத்திமஉற்ம

்ஙய ்வபட்்�'' எ�றயப.மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங், "்பமயம

்சயவ �ரயங, ்பமயம்சயவ �ரயங!'' எ�றம்சய�னயபங். அவப, "எ�ன�்யமட�யம

இதைல்ி?'' எ�றயப.மஅவ ்யமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்ம

(அட்ங்ி)மஅமப�்தெநேமயற  உத்ரவபட்யபங்.மபப�னப  உண்பம

்பயெடங்மஉ்ளமஇர ்ம்ப ிம்ை்ங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபஙள�்யமவ�(�ம்சப�)்ன.மஅை்(பம்பபற)ம்பமயம்சயடமயற  
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அயமன�்ெநேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

ஙட்ைளிபட்யபங்.36  

2041 ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, "ஒெமமன�்பம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�்யப '' எனமஹ �்ஸ 

்்ய்டேஙதற�.மஹ �்ஸத�மலரயபத்ததம"்பமயம்சயவ �ரயங , ்பமயம

்சயவ �ரயங' எ�ப�யம"பஙலதத' எ�யமேறதப்யமஇ்ய்பறவபதைல.  

2042  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: ஒெமமன�்பமரமளயன�தமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யமப்ள�வயச நே  வ��, " ய�மங ��்பய்ன�, அதலயலவப�ம

ன்்ர!ம ய�மங ��்பய்ன� '' எ�றயப.ம"அவெநேமஎ�னமலிபபற?'' எனம

அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  அவ ்யமவபனமவபனயபங்.மஅவப , 

" ய�ம(் ய�்ம் யபறநம்ஙய ்)மஎ�  மைனவபட்�ம(பஙலதத)ம்யயபத்திம

உற்ம்ஙய ்வபட்்�'' எ�றயப. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"்பமயம்சயவ �ரயங!' எ�றயபங். அவபம"அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம பப்ி!ம

(்பமயம்சயி)மஎ�ன�்யமஎ�்ய  இதைல.மஅ்பஙயனமசந்தடயமஎனநேம

இதைல'' எ�றயப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், "அமபவ �ரயங' 

எ�றயபங்.மஅவபமஅமப�்யப.மஅவப  அமப�்தெ�்்பய�மமப்றயெமமன�்பம

ஒெமங ை்ைிமாடேந்ஙய ்ம(அதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய)ம

வ�்யப.மஅ்�மம �மஉண்பம்பயெடங்மஇெ�்ன.  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், "சபறம��னபமங ��்பயனவபமஎட்ங?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம

அ�்மமன�்பமஎ ��ம த�றயப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், 

"இை்(பம்பபற)ம்பமயம்சயவ �ரயங! '' எ�றயபங்.மஅவப, "அதலயலவப�ம

ன்்ர!மஎடஙைளவபட்மமபறவபங்நஙயம(்பமயம்சயிச  ்சயதஙதற�பங்)? 

அதலயலவப�மம �மலைணியங!ம யடங்ளமபசத்ிய்மஇெநஙத்றயய.  

எடஙள�்யமஎ�்யமஇதைல?'' எ�றயப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"அவவயறயிப�, அை்ம �டங்ளமஉ  டங்!'' எ�றயபங்.  
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பய்யம:ம15 ரமளய�மமய்த்ததமபிணயம்சயபவபம் ய�்ம் யபப�யம

் யபஙயமலதெபமப�ய ்சத ய; அவர�மபிணயமபயவ(் யநங)மததலயமதம

இர ்ம ய்மபிணதம்்யைல்வய  அை்வப்மஅ்தஙமயங்வயமஇெநஙம

்வ ்ய.ம(பிணத்தத)மஇை்�றத�றதம் ய�்ம் யபஙச  சந்தமஉ்ளவபம

் ய�்ம் யபப�ய, சதரமபப்ஙத�றவபம் ய�மைப வபட்வப்வ�யம

சதற�்்யேய.37  

2043 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மமநஙயம்வபறதமல ேதமரமளயன�த  (ம �்னயவபலதெ��ம

மநஙயவபபேப)ம்றபபட்யபங்.மஅப்பய�மஅவபங்ம் ய�்  ் யபறதெ�்யபங்.ம

"அதங �்த' எ�யமஇ்தை்மஅை்�்�யம் ய�ைபமவபட்  வபட்யபங்.ம

(்பய�வயங)ம பபத்்யவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��  

்சிதஙள�தமபப�்திை், அ்த�மபப�்திை்்ிமபப�பபறவயபங்.38 இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம ய�ே  அறதவபபம

பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததமிலியமபப�மிலியம

(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத, "அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங் 

இற்தியஙசம்சய�னமை்்ிமஙை்பபபேநஙபப்ய '' எனந ்றதிவபமியபம

எ�றமஎனநேதம்் ிய�மஎனமதஃபிய�மபப�மஉைினயம(ரல)  அவபங்ம

்றதி்யஙமஇ்ய்பபற்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

அ்தத, (பிணத்தத)ம் ய�ைபமவப்வ்்ம பபம(ஸத)மஅவபஙள��மஇெம

்சிதஙள�த இற்தியன்யஙமஇெ�்�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள��ம்சிதஙள�தமஇற்த ியன�, அ்பங்த�மஇற்தியன�மஎ�்வயம

அ�்வமஎ்த�ந்ஙய்ளபப்ய.  அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(அ�்ம

ல ்)மரமளய�மப்தண�றயயம ய்  ஙயைலிபதமமநஙயமவபதமஇெ�்யபங் '' 

எ�றமஇப�மஷதஹயபமஅஸஸஹலதம(ரல)  அவபங்ம்றதி்யஙம

இ்ய்பபற்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்ம்வ்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

அ்தத, " பபத்்யவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம்சிதஙள�த  
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பப�்திை், அ்த�மபப�்திை்்ிமபப�பபறவயபங்.மபப�்தி� , ��்திை்ந 

ஙயலயவ்தியநஙந்ேி�யமஇற்தம்சயிபபட்�மயேயமஎ�றமஙெ�வயபங் ' 

என இப�மஷதஹயபமஅஸஸஹலதம(ரல)மஅவபங்ம்றதனயபங்மஎனம

இ்ய்பபற்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத பப�வெமயறமஇ்ய்பபற்ள�.  இப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

ரமளய�மமய்த்ததம(ம �்னயவபலதெ��மமநஙயவபபேப)மபிணயம

்மப்ஙய ்யபங். அப்பய�மஅவபங்ம் ய�்ம் யபறதெ�்யபங்.ம

"உஸஃபய�' எ�யமஇ்தை் அை்�்�யமேே �ெ்ளமபயத்தரதை்நம

்ஙய ்வரசம்சயதலத, மநங் ஙய ப்பஙயஙமபஙதம் ரத்த்ல்ிமஅை்ம

அெ�்தம் ய�ைபமவபட்யபங்.மஇற்திபத  மநஙயவபபமே்மறைவ(டயவைரம

் ய�்ம் யபஙமய்ல்ிமஇெ)�்யபங்.  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(பிணத்தத)ம் ய�்ம் யபறய  இெநஙதறயபங்; ் ய�ைபமவபட்யம

இெநஙதமறயபங்.மஎன்வ, (் ய�்ம் யபங) வபெய்மஙத�றவபம் ய�்ம

் யபஙலயய; (வபட்வப்)மவபெய்ஙத�றவப  வபட்வப்்யம்சயிலயய.   

2044 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (பிணத்தத)ம் ய�்ம

் யபறதெபபவைரமடயமேைறம்றய �்ப; வபட்வபட்வைரடய ேைறம்றய �்ப.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மபிணத்ததம் ய�்  ் யபறயம

இெநஙதறயபங்; வபட்யமஇெநஙதறயபங்.   

2045 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மமநஙயம்வபறதமல ேதமரமளய�மமய்த்தத  மநஙயைவம

் யநஙதபம்றபபட்யபங்.மஅப்பய�மஅவபங்ம் ய�்ம் யபறயபங்.  மநங்யம

அவபங்்�ம் ய�்ம் யபறனப.ம"ேரயஉதமஃஙம ய ' எ�யமஇ்தை் 

அை்�்�யம் ண�பமபயத்தரதை்நம்ஙய ்வரசம்சயதலதமமநங்மபயபநேய  

அள்நேமஉிபத்தநமஙயடேிமபப�  அெ�்தனயபங்.மஅ்�மபபறேமஅவபஙள�்ய , 

"மநஙள�தமசதலபம் ய�்்்ன்ிமஇெநஙத�றனப '' எ�றம்சயதலபபட்�. 

அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "இத்ைங்ிய்ரம(எனநே)ம
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மயற ்சயபவபங்; இத்ைங்ிய்ரம(எனநே)மமயறம்சயபவபங் '' எ�றம

்சய�னயபங்.39 

 2046 ்மபங ்மஹ �்ஸமஜயபபபமபப�மஅப்ததலயல  (ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்் 

மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, " "மநங்நேம

் ய�்ம் யபப�மசதரமமயஙமஇெநஙதற�.ம �டங்மஎ�ன  ்சயிபம்பயஙதற�பங்ம

எ�பை்்ிமஎ்தபபயபத�நம்ஙய ேெநஙத�றனப ' எ�ற அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்யம்சயதலபபட்�.மஇை்்ியடே்ி  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஅஸபம்்ய ைஙநேபமபப�ம் ண�ப  பயத்தரதை்நம

்ஙய ்வரசம்சய�மனயபங்'' எ�றமஅ்தஙபபேியஙமஇ்ய  ்பபற்ள�.  

2047 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயல  (ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�. அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஒெமபிணத்ததமஇெ�்்பய� , ஒெமமன�்ப  தவலததம

்டஙைவநஙபபட், அவைரசமதபறதம யமமநங்மே மதிபெ�்ை்ந  

ங ்யபங்.மஅப்பய�ம"இவெநேமஎ�னம் ப�்� ?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம

"இவப ் ய�்ம் யபறதமெநஙதறயப'' எ�றமமநங்ம்றதனப.மஅப்பய�ம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங், "பிணத்ததம �டங்ம் ய�்ம் யபப�ம

 பம்சிலதத ்சரய�'' எ�றம்றதனயபங்.40 இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஜயபபபம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்ப  வவதியங்யமவ��்ள�. 

அ்தத, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஒெமமன�்ைரநமங ்யபங் '' 

எ�ற ஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமஜயபபபம(ரலத)  அவபஙள�்மதெ�்்ம

வ��்ள�. அ்ததமஷஹஅபயம(ரல)மஅவபங்மபப�வெமயறம

அறதவபத�்ளயபங்:மஅறதவபபபயளப  ிலியமபப�மஅப ங�பம(ரல)மஅவபங்ம

"அதலயலமஉடங்நேமவவடஙதட்ள  ச ைஙைிபமபி�ம

ப்த்தந்ஙய்்டங் '' எ�றம(அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம

்றதனயபங்மஎன)மஅ்தஙபபேியஙமஅறதவபத்யபங்.மஅ�மபபறத  அவபஙள�்யம

 ய�ம்ஙட்்பய�, அ�மஅவபஙள�ம தைனவபதமஇெநஙவபதைல.  
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 2048 அ�சி தமஅதேதத (ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�.  யடங்மரமளய�மமய்யம

ப்தனயறயவ�ம ய்மஅ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்்�ம்சப��ம

்பயபம் �்்யய.மஅப்பய�மஎடஙள�தமசதலபம் ய�்  ் யபறதெ�்னப.ம

்வறசதலபம் ய�்ம் யபஙயமமலதெ�்னப.மஅப்பய�ம் ய�்  ் யபறதம

ெ�்வபம் ய�்ம் யபஙய்வைர்ிய , ் ய�்ம் யபஙய்வபம் ய�்ம

் யபறவைர்ிய ேைறம்சயதலவபதைல.  

2049 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�சி தம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஐ��ம

அறதவபப பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, தைலமய�மபப�ம

்பஙய�மஅதை்ம , உமபமபப�மலமதப, ஹதஷயயமபப� அப அப்ததலயலம(ரல)ம

லஙத்ியர�மஅறதவபபபபதம"(ரமளய�மமய்ய)மப்த்னட்யமவ�   ய்மஅ�ற' 

எ�றய, ச தமபப�மஅப மஅஹபயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத  

"ப�ன�ர ்யவ�ம ய்மஅ�ற ' எ�றய, ஷஹஅபயம(ரல)மஅவபஙள�ம

அறதவபபபபத "ப்த்னவயவ�  ய், அதல�மபத்்ய�ப்யவ�ம ய்மஅ�ற ' 

எ�றய இ்ய்பபற்ள�.  

2050 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மரமளய�மமய்த்ததமபிணய  ்சய்தெநஙதம்றயய.ம

அப்பய�ம் ய�்ம் யபறவபம் யபற்பஙயங்வய , ் ய�் ் யபஙய்வபம

் யபஙய்்பஙயங்வயமேைறம்றபப்வபதைல.   

2051 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மரமளய�மமய்த்ததம்பயப  ் �்தெநஙத்றயய.ம

எடஙள�தம் ய�்ம் யபறமவெயமஇெ�்யப ; ் ய�் ் யபஙய்வெயம

இெ�்யப.ம் ய�்ம் யபறவபம் ய�்ம் யபமஙய்வபம ்்ய , ் ய�் 

் யபஙய்வபம் ய�்ம் யபறவபம ்்யமஅ்தெப்தம்ஙய்ளமயட்யப.ம

(பிணத்தத) சந்தமஇெபபவபம் ய�்ம் யபமறயதமஅ�்யம �்ற ; பலவ �னயம

உ்ளவபம் ய�ைப வபட்யதமஅ�்யம �்றமஎ�றம்ய�ம பபத்்யவபங்ம

ஙெ்தனப.  
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2052 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மமபறயமஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)  

லஙத்ியபம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்்�ம யடங்ம

பிணயம்சய�்்ளயய.மஅப்பய� , (எடஙள�த)மசதலபம் ய�்ம் யபமபயபங் ; 

சதலபம் ய�்ம் யபஙமயட்யபங்.  இவபஙள�தமியெயமமபறவைரநமேைறம

்றமமயட்யபங். இ�்மஹ �்ஸ  ய�ேமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2053 ஹஹைமதமபப�மஅப ஹஹைமதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அனஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய, ரமளயன�தமபிணத்த�்பய�ம் ய�்ம் யபப�மேறதத�  வபனவபம

பட்�.மஅ்பேமஅவபங், " யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்்�ம

ரமளயன�தமபிணயம்சய்்யய.மஅப்பய�.ம் ய�்ம் யபறவபம் ய�்  

் யபஙய்வைர்ிய, ் ய�்ம் யபஙய்வபம் ய�்ம் யபறவைர்ியமேைறம

்றதி்ததைல'' எ�றம்றதனயபங். 

 2054 ஹஹைமதமபப�மஅப ஹஹைமதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

(பிணய)ம்றபபட்்�.ம(பிணத்தத)ம் ய�்ம் யபறதெ�்்�.மஅப்பய�  

மநங்மஎ�மன�்ய, "(பிணத்ததம் ய�்ம் யபஙய �்ப.)மபப�னபம(ாபம்தெயபபி  

பப�)ம் யபறந்ஙய்்டங்! '' எ�றயபங்.மஅ்பேம ய�, "அதலயலவப� 

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம்்யவபங்மபிணயம்சயடய்பய�ம(சதலபம் ய�்ம

் யபபப. சதலபம் யபப்ததைல.மஅப்பய�)ம் ய�்ம் யபமறவபம் ய�்ம

் யபஙய்வைர்ிய, ் ய�்ம் யபஙய்வபம் ய�்ம் யபறவைர்ியமேைறம

்றமயட்யப'' எனமஎ�ன�்யமஅனஸ  (ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்மஎ�்ற�.  

பப�னபம ய�மஇப�மஅப �ைலநஙயம(ரல)மஅவபஙைளசமச�்தத்்பய�ம

அவபங் "்மபமங ்வயறமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஎ�மன�்யம

அறதவபத்யபங்'' எ�ற ்றதனயபங்.  

பய்யம:ம16 பிணத்ததம் ய�ைபநமைஙவபட்மஒெவப , ்பய�பமபணபம

லபறதனயதமஙதை்நேய  �ைம.  

2055 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  யடங்ம பபம(ஸத)மஅவபங்்�ம

(ஒெ)மபிணத்தலதெ�்்யய.மஅப்பய�மஎடஙள�த  ் ய�்ம் யபறவபங்யம
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இெ�்னப; ் ய�்ம் யபஙய்வபங்யமஇெ�்னப.  அப்பய�ம்வபபமதநஙமஒெம

 யள�தமாபமஇ்த்ததமஇறடஙததம்டஙத்னயய.மஎடஙள�த  ்மத� ்ம

ைவத்தெ�்வ்ரம(அ�ற)மஅ்தஙமயஙம தவைலபம்பபறயப.ம்ம�  ஙரத்யதம

்விபைலமமைறத�நம்ஙய ்்யெயமஎடஙள�தமஇெ�்னப.ம் ய�்  

் யபறதெ�்வபங்ம்சிலபறப்பயிபனப.ம் ய�்ம் யபஙய்தெ�்வபங்ம

எ �� (்சிதப்தம்்ய்டஙதனப.)ம்்யரடஙைளம தறவபனப ; வயஙனம

(ஒட்ங)டங்நேம �ப ்ஙடேனப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "இ�றம் ய�் ் யபஙய்வபங்ம �ைமைிதம்டேசம

்ச�றவபட்னப'' எ�றம்றதனயபங்.41 

 2056 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஒெமபிணத்ததமஇெ�்யபங்.மஅப்பய�  (அவபமங்்ன�ெ�்)மசதலபம

் ய�்ம் யபறனப; ்வறசதலபம் ய�்ம் யபஙயமத வபட்வபட்னப.ம் ய�்ம

் யபஙய்வபங்ம�ய�ரமயஙபமபணப  ் ��்ஙய ேெ�்யபங்.ம் ய�்ம

் யபறதெ�்வபங்மஒெமசதலம்வைலஙைள(ந  ்்)சம்சயிம�ேியமதம

பலவ �னமை்�்னப.மஇ�ம்்ய்பபயஙமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங், 

"இ�றம் ய�்ம் யபஙய்வபங்ம �ைமஙைளதம்டேச  ்ச�றவபட்னப'' 

எ�றம்றதனயபங்.  

2057 ஙஸலமபப�மிலியம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅ�சி தம

அதேததம(ரலத)மஅவபமஙள�்யம்ச�்ற�.மஅவபஙைளசமதபறத   தைறிமமநங்ம

ே மதிபெ�்னப.ம(அவபங்மமநங்ம்ஙட்ம்ங்வபங்நே  வபளநஙயம

அள�த�ந்ஙய ேெ�்யபங்.)மமநங்மஙைல��்ச�ற�யம ய� , "இவபங்ம

்ஙடம்ை்்ிதலயயமஉடஙள�்யம ய�ம்ஙடஙமமயட்்� '' எ�ற ்றதவபட், 

பிணத்ததம் ய�்ம் யபப�மபபறதமஅவபஙள�்யம்ஙட்்�.மஅ்பே  

அவபங், " யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம

(ம �்னயவபலதெ��) மநஙய்நேபமபிணயம்சய்்யய.மஅப்பய�ம யடங்ம

் ய�்ம் யபமறதெ�்்யய. (வவதிபத)மா ்த்ததமஇறடஙத(தம்டஙத)்னயய.ம

அப்பய�மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங், " �டங்மஉடங்மஎ்த ஙைளம

் ெடஙதவபடடபங்.மஇ� தைலிபத   �டங்ம் ய�ைபமவபட்வப்வ்்ம

நநான்ப� 

ஹதீஸ் 1956 - 2177

194
ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2



உடங்நேமவ ம்சபநேய'' எ�ற ்றதனயபங்.மஇ�மஒெமச ைஙியங்வம

இெ�்�.மஎன்வ, எடஙள�தமசதலபம் ய�் ் யபறனப; ்வறசதலபம் ய�ைபம

வபட்வபட்னப.மபபறேமமப்றயபமஇ்த்தத   யடங்மஇறடஙத(தம்டஙத)்னயய.ம

அப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம" �டங்  ( யைளந)மஙயைலிபதமஎ்த ஙைளசம

ச�்தநஙப்பயஙதற�பங்ங்.மஇ� தைலிபத  ் ய�ைபமவபட்வப்வ்்ம

உடங்நேமவ ம்சபநேய.மஎன்வ , ் ய�ைப வபட்வப்டங்'' எ�றம

்சய�னயபங்.மஇ�மஒெமஙட்ைளியங்வமஇெ�்�.மலங்வ ,  யடங்ம

் ய�ைபமவபட்வபட்்யய.மஅ்�மபப�னபம யடங்மஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபங்்�மபிணத்ததம் ய�்ம் யபபவபஙளயங்வமஇெ�்்யய.  

 பய்யம:ம17 பிணத்ததம் ய�்ம் யபங்யம் ய�ைபமவபட்வப்்யம

உ ைமமஉ ்.  

2058 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஹயஸயமபப�மஅயபமஅதஅஸலம ம

(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபஙள�்யமபிணத்ததம் ய�்ம

் யபப�மேறதத�நம்ஙட்யபங்.மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங், " �பம

 யேனயதம் ய�்ம் யபப ரயங;  யேனயதம் ய�ைப வபட்வப்வ �ரயங!'' 

எ�றயபங்.  

2059 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  ஹயஸயமபப�மஅயபமஅதஅஸலம ம

(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவப  ஙள�்ய, "அதலயலவப�ம

ன்்ர!ம ய�ம்்ய்ப��ம் ய�்ம் யபேயமமன�்�மல்வ�.  பிணத்த யம

 ய�ம் ய�்ம் யபஙமலயமய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பே, " �ப  யேமனயதம

் ய�்ம் யபப ரயங!ம �பம யேனயதம் ய�ைபமவபட்வப்வ �ரயங! '' எ�றம

அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.42  

2060 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. 

 2061 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�.மஅவபறதத, " ய�ம(வப்யமத)ம் ய�்ம் யபேயம
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மன�்�மலவú�. பிணத்ததம ய�ம் ய�்ம் யபஙலயமய?'' எ�றமஹயஸயம

பப�மஅயபம(ரலத)மஅவபங் ்ஙட்யபங்மஎனமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.   

2062 ஹயஸயமபப�மஅயபமஅதஅஸலம ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�, 

"அதலயலவப�மன்்ர!மபிணத்ததம் ய�்ம் யபஙமஎனநேசமசந்தமஉ ்ம

என  ய�மஉணபஙத்ற�.ம(அவவயறம் ய�்ம் யபமப�)மஎ�ம �ம

ேபறமயேமய?'' எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேம"இ�மஅதலயலவப்மதெ��ம

(வ��்ள)மச ைஙியேய.மியப அை்பமபி�ப்த்தந்ஙய்ஙதறய்ரயமஅ�ம

 தல்்.ம(பிணத்தத)ம் ய�்ம் யபங  வபெய்ஙத�றவபம �யமேபறயம

இதைல'' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்மவபை்ிள�த்யபங்.  

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.மஅவபறதத , 

ஹயஹ�மபப� ச தம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , "இ�மச ைஙியேய'' 

எ�்றமஇ்ய்பபற் ள�.ம"அதலயலவப்மதெ��' எ�யமேறதப்மஇதைல.  

2063 அ்த்ப்யம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   யடங்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்்�மரமளய�மமய்த்ததமங்ைமமியன  ்வபபத்ததம(பிணய)ம

்றபபட்்யய.மங்யம்வபபயமஙயரணமயஙமஎடஙள�தமசதலப  ்ம�மைஙைிதம

்ம�ம்ைலம �மைவத�ம(மைறத�)ந்ஙய ்னப.மஅப(பிணத்த�)ம்பய�  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமஙைளடயமஅப�தலயலமபப�மரவயஹயம

(ரலத) அவபஙைளடயம்வபரமஎடஙள�தம்வறமியெயம் ய�்ம

் யபறதெநஙவபதைல.43  

2064 அ்த்ப்யம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்மப்ஙய ்மபிண்மய�றததமங்ைமியனம்வபப  �்ளம யள�தம

அவபங்்�ம யடங்யமஇெ�்்யய.மங்யம்வபபத்த�மஙயரணமயங  சதலபம

்ம�மைஙைிதம்ம�ம்ைலம �மைவத�(மைறத�)ந்ஙய ்னப.  

அப(பிணத்த�)்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைளடயம

அப�தலயலமபப� ரவயஹயம(ரலத)மஅவபஙைளடயம்வபரம்வறமியெயம

் ய�்ம் யபறதெநஙவபதைல. 
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 பய்யம:ம18 அரஃபயம(�தஹஹம9லவ�)ம யள�தம"அரஃபயத'்ததம்டேயம

ஹயஜதங்ம் ய�் ் யபஙயமலதெபப�மவபெயபதம்நங்யேய.44  

2065 உய�தமஃப்தமபப�தமஅதஹய ஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇ�றம் ய�்ம

் யபறதெநஙதறயபஙளய?' எ�றம"அரஃபய'  யள�தமஎனநஙெ்ஙமமநங்மசதலபம

வபவய்தத்னப.மசதலபம"அவபங்  ் ய�்மைவத்தெநஙதறயபங் ' எ�றனப.மமபறயம

சதலபம"அவபங்ம் ய�் ைவநஙவபதைல' எ�றனப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபமஙள�்யமபயத  ்ஙயபைபமஒ�ைறம ய�ம்ஙய்தம

்�பபப்ன�; அப்பய�மஅவபங்ம"அரஃபய' ்பெ்வள�ிபதமஒட்ஙத்த�ம்மதம

இெ�்யபமங்.மஅை்மஅவபங்மஅெ�்தம(்யய  ் ய�மபயள�ிதலமஎ�பை்ம

உணபத்த)னயபங். இை்மஅப�தலயலமபப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள��ம

அேைமியிபெ�்மஉைமபம(ரல)  அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.45 - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

அவபறதத, "அவபங்மஒட்ஙத்த�ம்மதமஇெ�்யபங் ' எ�யமேறதப்மஇதைல. 

"உய�தமஃப்தம(ரலத)மஅவபஙள��மஅேைமியிபெ�்மஉைமபம(ரல)ம

அவபங்மஇை் அறதவபநஙதறயபங்' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�. - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்த ய, 

"உய�தமஃப்தம(ரலத)மஅவபஙள��மஅேைமியிபெ�்மஉைமபம(ரல)  அவபங்ம

அறதவபத்யபங்' எ�்றமஇ்ய்பபற்ள�. 

 2066 உய�தமஃப்தம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம"அரஃபய'  யள�தம் ய�் ் யபறதெநஙதறயபஙளய' எ�றம

 பபத்்யவபஙள�தமசதலபமச�்்ஙயம்் வபத்னப.  (அ�ைறிம்தனய)ம யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஅரஃபயவபத  இெ�ம்்யய.ம

அரஃபயவபலதெ�்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமபயலதெ�்  ஒெம

ஙத ணதை்ம ய�ம்ஙய்த்�பபப்ன�.மஅை்மஅவபங்மஅெ�்தனயபங்.  

2067  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமைமணனயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: அரஃபயம யள�தமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம் ய�்ம

் யபறதெநஙதறயபஙளய எ�ப்ததமமநங்நேசமச�்்ஙயமடபபட்�.மஅரஃபயவபதம
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்டஙதிபெ�் அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம ய�மபயதமபயத்தரதம

ை்ந ்ஙய்த்�பபப்ன�.மமநங்மபயபத�நம்ஙய ேெநங , அதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபங்மஅ்தலதெ��மஅெ�்தனயபங்.46  

பய்யம:ம19 லஷூரயம(�ஹபரயமபத்யவ�)ம யள�தம் ய�்ம் யபறத.47  

2068 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அறதியைமநமஙயலத்ததம

ேைறஷதிபமலஷூரயம(�ஹபரயமபத்யவ�ம ய்)மஅ�ற  ் ய�்ம

் யபறவ�்யபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்யமஅ� யள�த  

் ய�்ம் யபறவ�்யபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

ம �்னய்நே  ய்ம�ற��ம்ச�ற�யம(அடேய)மலஷூரயம் ய�்ம

் யபறயபங்; அ� யள�த ் ய�்ம் யபேமயறம(மநஙைளடய)மபணபத்யபங்.ம

ரமளய�ம் ய�் ங்ைமியநஙபபட்�ய,  யேிவபமலஷூரயம் ய�்ம

் யபஙலயய;  யேிவபமஅை் வபட்மவப்லயய'' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.  

2069 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறதத, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்யமஅ� யள�தம

் ய�்ம் யபற வ�்யபங்' எ�யமேறதப்மஹ �்ஸத�மலரயபதம்ததம

இ்ய்பறவபதைல.மஹ �்ஸத� இற்திபதம"(ரமளய�ம் ய�்ம

ங்ைமியநஙபபட்�ய)ம�ஹபரயமபத்யவ�ம யள�த  (லஷூரய)ம் ய�்ம

் யபபை்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  வபட்வபட்யபங்'' எ�றம

இ்யம்பபற்ள�.மஎன்வ,  யேிவபமஅ� யள�த ் ய�்ம் யபறனப; 

 யேிவபமஅை்மவபட்மவபட்னப '' எ�்றமஇ்ய்பபற்ள�. (" யேமிவபம

் யபஙலயய;  யேிவபமவபட்வப்லயய ' என)ம பபம(ஸத)மஅவபங் ்றதி்யஙம

இதைல. - லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அறதியைமநமஙயலத்ததம

�ஹபரயமபத்யமவ�ம ய்ம(லஷூரய)மஅ�றம் ய�்  ் யபஙபபட்வ�்�.ம

இஸலயயமவ�்்பய�மவபெயபபிவபமஅ�்ம் ய�ைபம் யபறனப ; (வபட்வப்)ம

வபெயபபிவபமஅை்மவபட்மவபட்னப.48 2070 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: ரமளய�ம் ய�்மங்ைமியநஙபப்வ்பேம��்ம(லஷூரயம

 ய்)மஅ�றம் ய�் ் யபேமமயறமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம
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ஙட்ைளிபட்வ�்யபங்.  ரமளய�ம் ய�்மங்ைமமியநஙபபட்�யம

 யேிவபமலஷூரயம யள�றம் ய�்  ் யபறனப;  யேிவபம(அை்)மவபட்ம

வபட்னப. 

 2071 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அறதியைமநமஙயலத்ததம

ேைறஷதிபம�ஹபரயமபத்யவ�ம யள�தம(லஷூரய)ம் ய�்  ் யபறம

வ�்னப.மரமளய�ம் ய�்மங்ைமியநஙபப்யவைரமஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபங்யமலஷூரயம யள�தம் ய�்ம் யபேமயறம

ஙட்ைளிபட்யபங்.  (ரமளய�ம் ய�்மங்ைமியநஙபமபட்)மபப�னபம

"�ஹபரயமபத்யவ�ம யள�த வபெயபபிவபம(லஷூரய)ம் ய�்ம் யபஙட்ய ; 

(வபட்வப்)மவபெயபபிவபமஅை்  வபட்மவப்ட்ய!'' எ�றமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.49 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2072 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அறதியைமநமஙயலம

மநங்ம(ேைறஷதிப)ம�ஹபரயமபத்யவ�ம ய்ம(லஷூரய)மஅ�ற  ் ய�்ம

் யபறவ�்னப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்யம�ஸலதயங்ய  

ரமளய�ம் ய�்மங்ைமியநஙபப்வ்பேம��்வைரம�ஹபரயமபத்யவ�ம

 யள�த ் ய�்ம் யபறனப.மரமளய�ம் ய�்மங்ைமமியநஙபபட்�யம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங், "�ஹபரயமபத்யவ�ம ய்ம

அதலயலவப�ம யடஙள�தமஒெ   யளயேய.ம யேிவபமஅ� யள�தம் ய�்ம

் யபஙலயய;  யேிவபமஅ(� யள�த ் ய�்ம் யபப)ை்மவபட்வப்லயய '' 

எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

்ம ய ண�றமஅறதவபபபளயப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

 2073 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்நேமஅெஙததம�ஹபரயமபத்யவ�ம ய்  (லஷூரய)ம

ேறதத�பம்பசபபட்�.மஅப்பய�, "அ�, அறதியைமநமஙயலத்யப ் ய�்ம

் யபறம்தனமயேய.மஉடஙள�தமஅ�ைறிம்தனயம் ய�்ம் யபங  

வபெய்ஙத�றவபம் ய�்ம் யபஙட்ய!மவபெயபய்வபம் ய�ைப  
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வபட்வப்ட்ய!'' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.  

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2074 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  �ஹபரயம

பத்யவ�ம ய்ம(லஷூரய)மேறதத�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

"இ�, அறதியைமநமஙயலத்யபம் ய�்ம் யபறமவ�்ம்தனமயேய.ம

வபெய்ஙத�றவப அ� யள�தம் ய�்ம் யபஙட்ய ; அை்மவபட்வப்ம

வபெய்ஙத�றவப வபட்வப்ட்ய!'' எ�றயபமங். இ்�மஅறதவபபபயளபம யஃபபஉம

(ரல)மஅவபங்ம்றஙத�றயபங்:மஅப�தலயலமபப�  உமபம(ரலத)மஅவபங், 

்யயம் யபேயம்வறமட்்�யம் ய�்மஅ� யள�த  ்ப்சிலயஙமஅைம�்யதம

்வபர, �ஹபரயமபத்யவ�ம யள�றம் ய�்  ் யபஙமயட்யபங்.  

2075 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, " பபம(ஸத)ம

அவபங்நேமஅெஙததம�ஹபரயமபத்யவ�ம யள�தம(லஷூரய)  ் ய�்ம

் யபப�மேறதத�பம்பசபபட்�'' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�. மபறபேம

்மபமங ்மஹ �்ஸத ்ளம்ஙவதங்ம(அைனத�ய)மஅபபே்ிமஇ்த ய  

இ்ய்பபற்ளன. 

2076 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபமங்நேமஅெஙததம�ஹபரயமபத்யவ�ம ய்  (லஷூரய)ம

ேறதத�பம்பசபபட்�.மஅப்பய�, "அ�, அறதியைமநமஙயலத்யப ் ய�்ம

் யபறவ�்ம யளயேய.மஎன்வ ,  ய்ஙத�றவபமஅ� யள�தம் ய�் 

் யபஙலயய;  ய்ஙத�றவபமஅை்மவபட்வப்லயய '' எ�றமஅதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபங்மேறதபபபட்யபங்.   

2077 அ அஸமபப�மைஙஸம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅப�தலயலம

பப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�்ற�.மஅப்பய�மஅவபங்  ஙயைலம

உண்மஉ ்்ஙய ேெ�்யபங்.ம்ம யமஅவபங் , "அ��ஹயம்், 

சயபபப் வயெடங்'' எ�றம(எ�ன�்ய)ம்றதனயபங்.ம ய� , "இ�றமலஷூரயம

(�ஹபரய பத்யவ�)ம யளதலவய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , 
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"லஷூரயம ய் எ(த்ைஙி)�மஎ�றம �பமஅறதவ �ரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம"அ�ம

எ�னம ய்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅவபங், "அ�மரமளய�ம் ய�்ம

ங்ைமியவ்பேம��் அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம் ய�்ம

் யபறவ�்ம யளயேய.மரமளய�  ் ய�்மங்ைமியன்பய� , அ�்ம் ய�்ம

(ஙட்யியம் யபஙபப்ம்வ ்யமஎ�யமவப்த)  ைஙவப்பபட்�'' எ�றம

்சய�னயபங். இை்மஅப�பமரலமய�மபப�மி�தம(ரல)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.ம

அவபறதத, அ�ேைறப (ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"அ�்ம் ய�ைபம

(அதலயலவப�மன்ப-ஸத)மஅவபங்  ைஙவபட்யபங்'' எ�றமஇ்ய்பபம

ற்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�. அவபறதத, "ரமளய�ம் ய�்மங்ைமியன்பய� , 

அ�்ம(லஷூரய)ம் ய�ைபம(அதலயலவப�  ன்பம-மஸத)மஅவபங்ம

ைஙவபட்யபங்'' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�. 

 2078 அ அஸமபப�மைஙஸம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  �ஹபரயம

பத்யவ�ம ய்ம(லஷூரய)மஅ�றம ய�மஅப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)  

அவபமஙள�்யம்ச�்ற�.மஅப்பய�மஅவபங்மசயபபபட்ந்ஙய ேெ�்யபங்.  

(எ�ைனநமங ்�ய)மஅவபங் , "அ��ஹயம்், அெஙததமவ��ம �டங்ய 

உ  டங்'' எ�றயபங்.ம" ய�ம் ய�்ம் யபறதெநஙத்ற� '' எ�றம ய� 

்சய�்ன�.மஅவபங், " யடங்ம(லரயபநமஙயலத்தத)மஅ� யள�தம் ய�்  

் யப்றயய.மபப�னபமஅ�்ம் ய�்மைஙவப்பபட்� '' எ�றயபங். இை்நம

ைஙஸமபப�மசங�ம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2079 அ அஸமபப�மைஙஸம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய� �ஹபரயம

பத்யவ�ம ய்ம(லஷூரய)மஅ�றமஅப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)  

அவபஙள�்யம்ச�்ற�.மஅப்பய�மஅவபங்மசயபபபட்ந்ஙய ேெ�்யபங்.  

 ய�, "அ�மஅப்தபமரலமய�, இ�றம�ஹபரயமபத்யவ�ம ய்ம(லஷூரய)  

லிபப்ற?'' எ�றம்ஙடம்்�.மஅ்பேமஅவபங் , "ரமளய�ம் ய�்ம

ங்ைமியவ்பே ��்ம(லஷூரயம யள�த)ம் ய�்ம் யபஙபபட்வ�்�.ம
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ரமளய�ம் ய�் ங்ைமியன்பய�மஅ�்ம(லஷூரய)ம் ய�்ம

ைஙவப்பபட்�.மலங்வ ,  �டங்ம் ய�ைப வபட்வப்மவபெயபபனயதம

 �டங்யம(எ��்�)மசயபபப்லயய '' எ�றயபங்.50 இை்மஅதஙமயம(ரல)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். 

 2080 ஜயபபபமபப�மச�ரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  �ஹபரயமபத்யவ�ம

 யள�தம(லஷூரய)ம் ய�்ம் யபேமயறமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபங்மஎடங்நேநமஙட்ைளிபட்மவ�்யபங் ; அ�் ய�ைபம் யபேமயற 

எடஙைளமாநேவபநங்யம்சயவயபங்.மஅ�்ம யள�தம( யடங்ம் ய�்  

் யபஙத்றயமயமஎன)மஎடஙைளநமஙவன�த�யவ�்யபங்.மரமளய�ம் ய�்  

ங்ைமியநஙபபட்்பய� , (லஷூரயம் ய�்ம் யபேமயற)மஎடங்நேந  

ஙட்ைளிப்்மததைல; எடங்நேதம்ை்மவப்தநங்மததைல ; அ�்ம யள�த 

எடஙைளநமஙவன�நங்மததைல. 

 2081 ஹஹைமதமபப�மஅப்தபமரலமய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

�லவபியமபப�மஅப தஃபிய�ம(ரலத)மஅவபங்மஒெம�ைறம(சத ியவபலதெ��)  

ம �்னயவபபேமவ�்்பய�, �ஹபரயமபத்யவ�ம ய்ம(லஷூரய)மஅ�றம

மநங்நே உைரியபறதனயபங்.மஅப்பய�ம"ம �்னயவயசதங்ள , உடங்ம

அறதஞபங்மஎட்ங? அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "இ�, �ஹபரயம

பத்யவ�ம ய்ம(லஷூரய)  லேய; இ� யள�தம் ய�்ம் யபபை்மஅதலயலம

உடங்நேநமங்ைமியநஙவபதைல.   ய�ம் ய�்ம் யபறதெநஙத்ற�.ம

உடஙள�தம் ய�்ம் யபஙமவபெய்ஙத�றவப  ் ய�்ம் யபஙட்ய; வபட்வப்ம

வபெய்ஙத�றவபமவபட்வப்ட்ய! '' எ�ற ்றதிை்ம ய�ம்சவபடபற்்ள�ம

எ�றயபங்.51 - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, "இ�ம்பய�றம(லஷூரய)ம யள�தம பபம

(ஸத)மஅவபங்ம" ய�ம் ய�் ் யபற்்ள�.மஎன்வ, ் ய�்ம் யபஙம

வபெய்ஙத�றவபம் ய�் ் யபஙட்ய'' எ�றம்றதி்யஙமஇ்யம்பபற்ள�.ம

மபறம்ஙவதங்மஙயணபப்மவபதைல.   
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2082 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம( ய்ம�ற��)மம �்னய்நேமவ�்்பய� , �்பமங்ம�ஹபரயம

பத்யவ�  யள�தம(லஷூரய)ம் ய�்ம் யபபை்நமங ்யபங்.  இ�மேறதத�ம

�்பஙள�்யமவபனவபபட்்பய� , "இ�்ம யள�த்ய�ம(இைறதன்ப)  ணசயம

(அைல)மஅவபங்நேயமப�மஇஸரயி தமச�்யித்யெநேய  

பபபஅவ�ந்ங்தரயஙமஇைறவ�ம்வபறதிள�த்ய�.மஎன்வ , இ� யைளந 

ங ணபிபப்த�யம�ஙமயங்வம யடங்மஇ� யள�தம் ய�்ம் யபஙத்றயய '' 

என �்பங்ம்றதனப.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "உடஙைளவப்ம

ணசய்நேமஅ்தங ் ெநங�ை்ிவபங்ம யடங்ள '' எ�றம்றதவபட், 

லஷூரயம் ய�்ம் யபேமயற  ஙட்ைளிபட்யபங்.52 - ்மபங ்மஹ �்ஸம

மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத , "என்வம

�்பஙள�்யமஅ�மபபறதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்ஙட்யபங்' 

எனமஇ்யம்பபற்ள�. 

 2083 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மம �்னயமவ�்்பய� , �்பங்ம�ஹபரயமபத்ய  வ�ம யள�தம

(லஷூரய)ம் ய�்ம் யபறதெபமபை்நமங ்யபங்.ம" �டங்ம் ய�்  ் யபறதம

ெநேயமஇ�மஎ�னம ய்?'' எ�றம்ஙடம்யபங்.மஅ்பேம�்பங் , "இ�மஒெம

மஙத்யனம ய்; இ�்ம யள�த்ய�மணசயைவமடயமஅவெை்ி  

ச�்யித்யைரடயமஇைறவ�மஙயபபயபறத , ஃபபபஅவைனடயமஅவ�ை்ி 

ச�்யித்யைரடயம(்சடஙம்லதத)மணழஙேத்ய�.மஎன்வ , ணசயம(அைல)ம

அவபங் (இைறவ�நே)ம �றதம்் வபநேயம�ஙமயஙம(இ� யள�த)ம் ய�்ம

் யபறயபங். லங்வ,  யடங்யமஇ� யள�தம் ய�்ம் யபஙத்றயய '' எ�றம

்றதனப. அப்பய� அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உடஙைளவப்ம

 யடங்ளமணசயம(அைல)மஅவப ங்நேமமதங்யமஉ ிவபங்யம் ெநஙமயனம

வபங்யமல்வயய'' எ�ற ்றதனயபங்.மபப�னப, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(அ� யள�த)ம்ய�ய  ் ய�்ம் யபற, ் ய�்ம் யபேமயறம

(மநங்நேந)மஙட்ைளடமதடம்யபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   
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2084 அ�ணசயமஅதஅ அதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  �ஹபரயமபத்யவ�ம

 யைளம(லஷூரய)ம�்பங்மங ணபிபப்த்தடயமப ேைங   யளயஙநம

்ஙய ்யேடயமவ�்னப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  (எடஙள�்ய), 

"இ� யள�தம �டங்யம் ய�்ம் யறடங்! '' எ�றயபங்.53 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

2085 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறததமபப�வெமயறமஇ்ய்பபமற்ள�:  அ�ணசயம(ரலத)ம

அவபங்ம்றதனயபங்:மைஙபபவயசதங்ம(�்பங்)ம�ஹபரய  பத்யவ�ம யள�தம

(லஷூரய)ம் ய�்ம் யபறமவ�்னப ; அ� யைளமஅவபங்மப ேைங   யளயஙநம

்ஙய ்யேனப; ்டங்ை்ிம்ப ங்நேமஅ� யள�தமலபரணடஙைளடயம

அவஙதி லை்ஙைளடயமஅவபங்மஅணபவபத்னப.மஎன்வ , அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபமங் (எடஙள�்ய)ம"இ� யள�தம �டங்யம் ய�்ம

் யறடங்!'' எ�றயபங்.  

2086 உைப�தலயலமபப�மஅப ி�தம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்யம�ஹபரயமபத்யவ�ம ய்ம(லஷூரய)ம் ய�்  

பபறதமவபனவபபட்�.மஅ்பேமஅவபங், "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்  யடஙள�்ல்ிமஇ�்ம(லஷூரய)ம யைளடயமமய்டஙள�்ல்ிமஇ�்ம-

ரமளய�-மமய்த ை்டயம்வபரம்வ்றை்டயமசதறபபயஙதம்்ப�ம்்்த�ம

் ய�்ம் யபற்யஙம ய�  அறதிவபதைல'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.54 இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

பய்யம-ம20 லஷூரயம் ய�ைபமஎ�்ம யள�தம் யபஙம்வ ்ய ? 55  

2087 அதஹஙயமபப�மஅதஅஃரஹம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம"ஸயஸய' ஙதணபறநஙெஙததம்ம�ம்மத� ை்த  

்ைலிைணியஙமைவத�சமசயய�்தெ�்்பய�மஅவபஙள�்யம ய�ம்ச�்ற�.ம

"லஷூரய ் ய�்மபபறதமஎனநேசம்சயத டங்! '' எனமஅவபஙள�்யம்ஙட்்�.ம

அ்பே அவபங், "�ஹபரயமமய்த்த�ம(�்த)மபபைறைிம �பமங ்�யம
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(அ�றதலதெ��  யடஙைள)மஎ ணபந்ஙய்வ �ரயங!மஒ�ப்யவ�ம ய்ம

ஙயைலிபதம �பம் ய�பயள�ியங  இெபப ரயங!'' எ�றம்சய�னயபங்.ம

"இவவயற்ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்மஇ�்ம(லஷூரய)ம

் ய�ைபம் யபறயபஙளய?'' எ�றம ய�ம்ஙட்்�.மஅ்பே , "லய' எ�றம

அவபங்மவபை்ிள�த்யபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபம

பயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, "ஸயஸயமஙதணபறநஙெஙததம

்ம�ம்மத� ை்தம்ைலிைணியநஙதசமசயய�  ்தெ�்மஇப�மஅபபயஸம

(ரலத)மஅவபஙள�்யம ய�மலஷூரயம் ய�்மபபறதந  ்ஙட்்�'' எனமஹ �்ஸம

்்ய்டேஙதற�.மமபறமவபவரடங்ம்மபங ்மஹ �்ஸதத  உ்ளை்பம

்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.   

2088 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மலஷூரயம யள�தம்ய�யம் ய�்ம் யபற , ் ய�்ம

் யபேமயறம(மநங்நேய)மஙட்ைளிபட்யபங்.மஅப்பய�மமநங் , 

"அதலயலவப�மன்்ர!மஇ�ம�்பங்யமஙதறதஸ்வபங்யம

ங ணபிபப்த�ய   யளயிபப்ற?'' எ�றமவபனவபனப.மஅ்பேமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "இ�ஷயமஅதலயலம(அதலயலம யேனயத)மஅ்த்ம

ல ேதம யயம(�ஹபரய)  ஒ�ப்யவ�ம யள�தம் ய�்ம் யப்பயய '' எ�றம

்றதனயபங்.மலனயத, அ்த் ல ்மவெவ்பே்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஇற��வபட்யபங்.   

2089 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறதத, "அ்த்மல ்வைரம ய�மஉிப்ரயேெ�்யதம

ஒ�ப்யவ�ம யள�தம் ய�்  ் யப்ப�'' எ�றமஇ்யம்பபற்ள�.மஅ�பநபம

பப�மஅப ைஷபயம(ரல)மஅவபஙள�  அறதவபபபபதம"அ்யவ�மலஷூரயம யள�த ' 

எ�யமேறதப்்�மஇ்யம்பபற்ள�.  

 பய்யம:ம21 லஷூரயம யள�தம(் ய�்ம் யபமஙயமத)மசயபபபட்வபட்வப , 

அ�ைறிம்தனத்த� எிசதிமபே்திபதமஉ பை்தம்வபபநஙட்ய!   
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2090 சலமயமபப�மஅதஅநவஉம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மலஷூரயம யள�றம"அஸலய ' ேலதை்சம்சப�் ஒெம

மன�்ைரமஅ�பபப, "(இ�ற)ம் ய�்ம் யபஙயமலதெபபவப , ் ய�் 

் யபஙட்ய; சயபபபட்மவபட்வப, இர்வைரம்ம�ம் ய�ைபம தைற் 

்சயிட்ய' எ�றமமநஙள�ை்்ிமஅறதவபநேமயறமஉத்ரவபட்யபங்.56  

2091 ெபயிபஉமபப�தம�அவவபதமபப�மஅஃபரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மலஷூரயம(�ஹபரயமபத்யவ�)ம

 யள�ற ஙயைலிபதமம �்னயம்ற ங  ்ளமஅ�சய ஙள��மஙதரயமடமங்நேம

லள�பபப "(இ�ற)மஙயைலிபதம் ய�பயள�ியஙமஇெபபவப , ்ம�ம் ய�ைபதம

்்ய்ரட்ய; ் ய�்ம் யபஙயமதமஙயைலபம்பய ை்மஅை்�்வபமஇ�ைறிம

்தனத்த�மஎிசதிம்பய ை்  (் ய�பபெ��)ம தைற்ம்சயிட்ய '' எ�றம

அறதவபநஙசம்சய்யபங்.  யடங்மஅ்�மபப�னபமஅ� யள�தம் ய�்ம

் யபஙலய்னயய; எடங்மசதறவப ஙைளடயம-அதலயலம யேனயத-ம் ய�்ம

் யபஙசம்சய்வயய.ம யடங்மப்ள�வயச   நேசம்சத ய்பய�, 

ஙயபள�ியலயனமவபைளியட்பம்பயெடஙைளமஅவபங்ந  ஙயஙசம்சய�, 

அவபஙள�தமஒெவ�ம(பசதியத)மஉண்ம்ஙட்மஅ ய்பய�ம் ய�்  �றநேயம

் ரயவைரம(அவ�மபசதைிமமற�்தமெபப்பஙயங)மஅவன�்யமஅ�்மவபைள  

ியட்பம்பயெைளநம்ஙய்ப்பயய.57  

2092 ஙயலததமபப�ம்நவய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மெபயிபஉம

பப�தம�அவவபதம(ரலத)மஅவபஙள�்ய, லஷூரயம(�ஹபரய பத்யவ�ம ய்) 

் ய�்மபபறதநம்ஙட்்�.மஅப்பய�மஅவபங் , "அதலயலவப� ன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஅ�சய மஙள��மஙதரயமடங்நேதம்யமன�வபஙைள  அ�பபபனயபங்' 

எ�றம்றதி்யஙம்மபங ்மஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.மமபற  வபவரடங்ம

்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.  இெபபப�ய, 

அ்ததமபப�வெமயறம்றபபட்்ள�:ம யடங்மஙயபள�ியலயன  வபைளியட்பம

்பயெடஙைளமஅவபங்நஙயஙதம்ியபம்சய� , அவபைறமஎடங்்� 

எ்த�ச்சத்வயய.மசதறவபங்மஎடஙள�்யமஉண்ம்ஙடபயபஙளயனயத , 
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வபைளியட்பம்பயெைளநம்ஙய்த� , அவபங்ம் ய�ைபம தைற்ம

்சயடயவைர ஙவனதை்தம்தைச்தெப்்வயய.   

பய்யம:ம22 ் ய�்பம்பெ ய்மமபறயமஹஹஜஹபம்பெ ய்மலஙதிமஇெம

்தனடஙள�தம் ய�் ் யபப்பேமவ��்ளம்ை்.58  

2093 அப�பமரலமய�மபப�மஅஸஹபம(ரல)மஅவபஙள��மஅேைமியிபெ�்ம

சஅத பப�மஉைபதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம(ஹஹஜஹப)ம்பெ ய்ம

்்ய ைஙிபதமஉமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)மஅவபங்்�  ஙல��்ஙய ்்�.ம

அவபங்மவ��ம(�்லதத)ம்்ய �வபட்பமபப�னபம்தெயபப  மநங்நேம

உைரியபறதனயபங்.மஅப்பய�மபப�வெமயறமேறதபபபட்யபங்:  இவவபெம

 யடஙள� யம் ய�்ம் யபஙநம்்ய்்னமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்ம்ை்மவப்தத�்ளயபங்.மஒ�ற , உடங்ம் ய�பபலதெ��ம �டங்  

வப்ப்யம் ய�்பம்பெ ய்மலேய.மமப்றய�றமஉடங்மேபபயன�ப  

பபரயணபஙள��மஇைறசசதைிம �டங்மஉ  யம(ஹஹஜஹப)ம்பெ ய்மலேய. 59  

2094 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஹஹஜஹபம்பெ ய், ் ய�்பம்பெ ய்மலஙதி  இெம்தனடஙள�தம

் ய�்ம் யபஙநம்்ய்்னதம்ை்மவப்தத்யபங்.   

2095 ஙஸலமபப�மிலியம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அ�சி தம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ��மஒெமஹ �்ைஸம ய�ம்சவபடப்ற�.மஅ�மஎனநே  வபிபம

�ட்்வ, "இை்ம �டங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்மதெ��  

்சவபடபற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , " ய�மஅதலயலவப� 

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்மதெ��ம்சவபடறய்மஒ�ைறமஅவபங்ம்றதி்யஙச  

்சயத்வனய? அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  "ஹஹஜஹபம்பெ ய்ம

மபறய ் ய�்பம்பெ ய்மலஙதிமஇெம்தனடஙள�தம் ய�்ம் யபப�ம்ஙய� ' 

எ�ற ்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்்ள� '' எ�றயபங்.60  

2096 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம் ய�்பம்பெ ய்மமபறயமேபபயன�  ்சயடயம(ஹஹஜஹபம
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்பெ) ய்மலஙதிமஇெம்தனடமஙள�தம் ய�்ம் யபங  ்வ ்ய்மனதம்ை்ம

வப்தத்யபங். இை்மிலியமபப�மஉமயரயம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2097 ஸதியதமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பமஇப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபமஙள�்யமவ��, " ய�மஒெம ய்ம் ய�்  ் யபஙம் பசைசம

்சய�்்ள�.மஅ�மஹஹஜஹபம்பெ யளயங , அதல�ம் ய�்ப ்பெ யளயஙம

அைம��வபட்�'' எ�றம்சய�மனயப.மஅ்பேமஇப�மஉமபம(ரலத)  அவபங், 

உிப�்்ய�மஅதலயலம் பத்தநமங்�ஙைளம தைற்வபறமயற  

ஙட்ைளிபட்்ளய�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇ�்ம யள�தம

் ய�் ் யபபை்தம்ை்மவப்தத�்ளயபங் '' எ�றம்றதனயபங்.61  

2098 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம் ய�்பம்பெ ய்மமபறயமஹஹஜஹப  ்பெ ய்மலஙதிமஇெம

்தனடஙள�தம் ய�்ம் யபஙம்வ ்ய்மனதம்ை்மவப்தத்யபங்.   

பய்யம:ம23 "அயிய�தம் தந' (�தஹஹம11, 12, 13 லஙதி)ம யடஙள�தம

் ய�் ் யபப்பேமவ��்ளம்ை்.  

2099 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  "அயிய�தம் தந' 

(எ�யமஹஹஜஹபம்பெ ய்நேமஅ்த்மண�ற)ம யடங் , உ மப்பேயம

பெேவ்பேயமஉ ிம யடஙளயேய.  இை்மறைபஷயமபப�மஅயபமபப�மஅவஃபம

அதஹஹ்லம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபந  ஙதறயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமறைபஷயம

(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "அறதவபபபயளபமஙயலததமஅதஹத்யம(ரல)மஅவபங் ,  ய�ம

எனநேமஇ�் ஹ �்ைஸமஅறதவபத்மஅ்தமலலம(ரல)மஅவபஙைளசம

ச�்தத்்பய�, அவபஙள�்யமஅை்ப பபறதநம்ஙட்்�.மஅப்பய�ம்மபங ்ம

ஹ �்ைஸமஅவபங்மஎனநேமஅறதவபத்யபங்.  ்ம ய, ("பெேவ்பேய' 

எ�ப்பேபமபப�னயத)ம"இைறவைனம தைன்்ப(��  ்தநபம்சய)வ்பேயம

உ ிம யளயேய'' எ�பை்மஅ்தஙபபேியங  அறதவபத்யபங்'' எ�றம்றதி்யஙம

இ்ய்பபற்ள�. 
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2100 ஙஅபமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஎ�ைனடயமஅவஸமபப�மஅதஹ்ஸய�ம(ரலத)  அவபம

ஙைளடயம"அயிய�தம் தந '  யடஙள�தமஅ�பபப, "இைற யபபநைஙியளைரத 

்வபரம்வ்றவெயம்சயபநஙத்ததமறைவிமயட்யப ; "மதனய'வப�ம யடங் 

உ ப்பேயமபெேவ்பேயமஉ ிம யடஙமளயேய '' எனம(மநஙள�ை்்ி)ம

அறதவபநஙச ்சய்யபங்.62 - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத  "எடங்மஇெவைரடயமஅறதவபநஙசம

்சயம்யபங்'' எ�யமவயசஙய இ்ய்பபற்ள�.  

பய்யம:ம24 ்வ்ள�நஙதவைமம(ஒெம ய்)மமட்யம் ய�்ம் யபப�ம

வபெயபதம்நஙம்�ற.63  

2101 �ஹயமதமபப�மஅபபயதமபப�மஜஅஃபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

இைறிபதலயமஙஅபயைவசமதபறதம(்வயஃப)மவ��்ஙய ேெ�்மஜயபபபமபப�  

அப்ததலயலம(ரலத)மஅவபஙள�்யம ய� , "்வ்ள�நஙதவைமம(ஒெம ய்மமட்ய)  

் ய�்ம் யபஙம்வ ்ய்மனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ை்  

்சய்யபஙளய?'' எ�றம்ஙடம்்�.மஅ்பேம"லய, இ�்மஇதலத்த�மஅ்தப்தம �  

லைணியங!'' எ�றமஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்மப்தலள�த்யபங்.64 - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

 2102 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபம

்வ்ள�நஙதவைமநேம��்மஒெம ய் , அதல�மபப�்மஒெ  யைளசம

்சபநஙயமதம(்ன�ியங)ம்வ்ள�ி�றமமட்யம் ய�்ம் யபஙம்வ ்யய.  

இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2103  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இர்ஙள�தம்வ்ள�நஙதவைமமஇரைவம

மட்யமஇர்தம்்ய ைஙநஙயஙதம்்ப�  ்்்நஙய �்பங்.ம்தனடஙள�தம

்வ்ள�நஙதவைமம்தனதை்மமட்யம் ய�்  ் யபப்பஙயஙதம

்்ப�்்்நஙய �்பங்; உடஙள�தமஒெவபம(வவநஙமயங)ம் ய�்  ் யபேயம ய்ம

்வ்மள�நஙதவைமியஙமஅைம��வபட்யதம்வபர!  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  
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பய்யம:ம25 "் ய�்ம் யபஙசமசந்தம்பபறவபங்ம(் யபஙயமதம

வபட்வபட்யத)மஅ்பமேப ப ஙயரமயஙமாபமடைவநேமஉணமவள�பப�ம

ங்ைமியேய'' எ�யம(2:184லவ�) இைறவசன(த்த�மசட்)ய, "உடஙள�தம

(ரமளய�மஎ�ய)மஅ�்மமய்தை்மஅை்�்வப  அ்ததம் ய�்ம் யபஙட்ய '' 

எ�யம(2:185லவ�)மவசனத்த�மணலய மயபறபபட்வபட்�மஎ�ப்�ம

வபளநஙய.65  

2104 சலமயமபப�மஅதஅநவஉம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "் ய�்ம

் யபப்பேசமசந்தமஉ்ளவபங்ம(் ய�்ம் யபஙயமதமவபட்வபட்யத)  

அ்பேபமப ஙயரமயஙமாபமடைவநேமஉணவள�நஙம்வ ்ய '' எ�யமஇ�் 

(2:184லவ�)மவசனயமஅெளபம்பபற்பய�,  யேிவபம் ய�்ம் யபஙயமத  

வபட்வபட்பமப ஙயரயம்சய�வ�்யப.மபப�னபமஇை்மமயபறதமஇ்பேப  

பப��்ளம("உடஙள�தமஅ�்மமய்தை்மஅை்�்வபமஅ்ததம் ய�்ம

் யபஙட்ய'' எ�றம2:185லவ�)மவசனயமஅெளப்பபற�.66  

2105 சலமயமபப�மஅதஅநவஉம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மஙயலத்ததமரமளய�மமய்த்தத  

 யேனயதம் ய�்ம் யப்பயய ;  யேனயதம் ய�்ம் யபஙயமதமவபட்வபட் , 

அ்பேபமப ஙயரமயஙமாபமடைவநேமஉணவள�த�மவ�்்யய.மஇற்திபதம(அ�்  

 ை்�ைறைிமமயபறஙத�ற)ம"உடஙள�தமஅ�்மமய்தை்மஅை்�்வபமஅ்ததம

் ய�் ் யபஙட்ய'' எ�யமஇ�்ம(2:185லவ�)மவசனயமஅெளபம்பபற�.  

பய்யம:ம26 ரமளயன�தமவப்பட்ம் ய�ைபமஷஅபய�மமய்த்ததம"ஙளய 'சம

்சய்த. 

 2106 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  எனநேமரமளயன�தமசதலம

் ய�்ங்மவப்மபட்வப்ய.மஅவபைறமஷஅபய�மமய்த்தத  ்வபரம

்வ்ற்த யமஎ�னயதம(ஙளயவயங)ம தைற்வபறம�ேிய�.மஅதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபஙள��மபணபவபை்ிபதம ்பட்்்மஇ்பேநமஙயரணய. 67 - 

்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரல)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்ப வவதியஙம்யமவ��்ள�.மலிப�யமஅ்தத , 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  (உை்ிம்்ைவஙைளநமஙவன�நஙம
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்வ ே)மஇெ�்்்மஙயரணய '' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸம

ிலியம(ரல)மஅவபமஙள�்மதெ�்்மஇ�்னயபமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, " பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்நேமஇெ�்ம(பணப)ம தைல்ி  அ்பேநமஙயரணயமஎனம ய�ம

எ  ஙத்ற�'' எனமிலியம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யங  இ்ய்பபற்ள�. - 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�. அவபறதத, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமஙள��ம

பணபவபை்ிபதம ்பட்�  பபறதிமேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல. 

 2107 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�மஙயலத்ததம(அவபங்ை்ிம�ைணவபிரயன)  எடஙள�தம

ஒெவெநேமரமளய�ம் ய�்ம்வறதமவப்ய.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்ம்�ம(இெ�்்யத)மஅை்மஅவரயதமஷஅபய�மமய்யமவரய்வைரம

"ஙளய'சம்சயி �ேிய�.68 

 பய்யம:ம27 இற��்பயனவபமசயபபயஙம(அவபம்வறவபட்)ம் ய�ைபநம"ஙளய 'சம

்சயவ�.  

2108 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ் ய�ைபம

 தைற்வபறம்வ ேிமஒெவபமஇற��வபட்யத , அவபமசயபபயஙமஅவெை்ி 

்பயறபபயளபம(உறவபனப)ம் ய�்ம் யபபயப.  இை்மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநமஙதறயபங்.69 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

2109 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெம்ப மணபம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�� , "எ�ம்யியெநே ஒெமமய்ம

் ய�்மங்ைமிபெ�்ம தைலிபதமஇற��வபட்யப.ம(அவபமசயபபயஙம ய�  

் ய�்ம் யபஙலயமய?)'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங், "அவபமம �மங்�மட�யமஇெ�்யதமஅை்ம �ம தைறம்வபறவயய  

அதலவய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅவபம"லய ' எ�றயப.ம"அவவயறயமிப�, 
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 தைற்வபறவ்பேமமதங்யம்ே்தமவயய�்�மஅதலயலவப�மங்்ன '' எ�ற 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.70  

2110 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்யமவ��, "அதலயலவப�மன்்ர!மஒெமமய்  ் ய�்மங்ைமம

ிபெ�்ம தைலிபதமஎ�ம்யியபமஇற��வபட்யப.மஅை்மஅவபமசயபபயங   ய�ம

 தைற்வபறலயமய?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங், "உ�ம்யியபம �மங்்ன�யமஇெ�்யத , அவபமசயபபயஙமஅை்ம �  

 தைற்வபறவயிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅவபம"லய ' எ�றயப.ம"அவவயறயிப�, 

 தைற்வபறபப்வ்பேமமதங்யம்ே்தமவயய�்�மஅதலயலவப�மங்்ன '' 

எ�ற அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.  இ்�ம

அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமதைலமய�மஅதஅஃம ம(ரல)மஅவபங்  

்றஙதறயபங்: �ஸலதயமபப�மஇயரய�மஅதபத �்�ம(ரல)மஅவபங்மஇ�்ம

ஹ �்ைஸமஎடங்நே அறதவபத்ம்பய�, அதஹஙயமபப�மஉை்பயம(ரல)ம

மபறயமசலமயமபப�மேைஹதம(ரல)  லஙதிமஇெவெய, "இ�்மஹ �்ைஸம

இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��ம�ஜயஹதத  (ரல)மஅவபங்ம

அறதவபத்ை்ம யடங்ம்சவபடபற்்ளயய.மஅப்பய�மஅடே   யடங்யம

அமப�்தெ�்்யய'' எ�றம்றதனப. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஒ�ப�  அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�.  

2111 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெம்ப மணபம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�� , "அதலயலவப� ன்்ர!மஎ�ம

்யியப, ்யம �ம் பசைசம் ய�்மங்ைமியஙதிபெ�்ம தைலிபத  

இற��வபட்யப.மஅவபமசயபபயஙம ய�ம் ய�்ம் யபஙலயமய ?'' எ�றம்ஙட்யப. 

அ்பேம"உ�ம்யியபம �மட்்�யமங்ன�ெ�்ம தைலிபதமஅை்ம �ம

 தைற்வபறதனயத, அவபமசயபபயஙம தைற்வறதமவப்ய்ய?'' எ�றமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங் ்ஙட்யபங்.மஅப்ப மணப , "லய' எ�றயப.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உ�ம்யியபமசயபபயஙம் ய�்ம
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் யபறந்ஙய்'' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�. 

 2112 ்ைர்யம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யமஅமப�்தெ�்்�.மஅப்பய�  அவபஙள�்யமஒெம்ப மணபமவ�� , 

" ய�மஎ�ம்யியெநேமாபமஅேைமபம்ப ைணத  ்யனமயஙம

வவடஙதிபெ�்்�.மஎ�ம்யியபமஇற��வபட்யப.ம(இப்பய�மஅ�்  அேைமபம

்ப மஎனந்ஙமஙதை்த�வபட்யப.மஇ� தைலிபதம்யனத்தபே ிம பபல�  

எனநேமஉ ்ய?)'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங், "(்யனயம்சய்்பே ி)ம பபல�மஉனநேமஉற்தியஙதவபட்�.  

வய த ைம, அவவேைமபம்ப ைணமஉனந்ஙமம ட்தம்��வபட்� '' எ�ற 

்சய�னயபங்.மஅப்ப மணப , "எ�ம்யியபம �மஒெமமய்ம் ய�்ம

(ங்ைமியஙத) இெ�்�.மஅவபமசயபபயஙம ய�ம் ய�்ம் யபஙலயமய ?'' எ�றம

்ஙட்யப.மஅ்பே அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவபமசயபபயஙம �ம

் ய�்ம் யபறநம்ஙய்'' எ�றயபங்.மஅப்ப மணப , "எ�ம்யியபம(இ�வைர)ம

அற்வமஹஹம்சயிவபதைல.மஅவப சயபபயஙம ய�மஹஹம்சயிலயமய?'' எ�றம

்ஙட்்பே, "அவெநஙயஙம �மஹஹ ்சய'' எ�றமஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்றதனயபங்.  

2113 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ைர்யம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, "(எ�ம்யியபம �)மஇெம

மய்ம் ய�்ம(ங்ைமியஙத)மஇெ�்� '' எ�ற அப்ப மணபம்ஙட்்யஙம

இ்ய்பபற்மள�.மமபறமவபவரடங்ம்மபங ்மஹ �்ஸதத  உ்ளை்பம

்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ைர்யம(ரலத)மஅவபம

ஙள�்மதெ�்்ம்வ்றயபமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.ம

அ்தத, "ஒெம்ப மணபம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  வ�்யப'' எ�றமஹ �்ஸம

்்ய்டேஙதற�.மஇ�்மஅறதமவபபபபத, "(எ�ம்யியபம �) ஒெமமய்ம் ய�்ம

(ங்ைமியஙத)மஇெ�்� '' எ�்றமஇ்ய்பபமற்ள�.மமபற ்ஙவதங்ம

்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.  - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத  
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"இெமமய்ம் ய�்ம(ங்ைமியஙத)மஇெ�்� '' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�. - 

இ�்னயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியஙம்யம்மபங ்மஹ �்ஸம

வ��்ள�.மஅ்தத "ஒெமமய்ம் ய�்ம(ங்ைமியஙத)மஇெ�்� '' எ�றம

ஙயணபப்ஙதற�.  

பய்யம:ம28 ் ய�்ம் யபறதெபபவபமவபெ��நேமஅைவநஙபபட்யதம" ய�ம

் ய�பயள�' எ�ற அவபம்சயதலதவப்ம்வ ்ய. 

 2114  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபம் ய�்ம

் யபறதெநேய்பய�மவபெ��நேமஅைவநஙபபட்யத  " ய�ம் ய�பயள�' எ�றம

அவபம்றதவப்ட்ய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம29 ் ய�பயள�ம யைவநமஙயபப�.  

2115  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபம் ய�்ம

் யபறவரயஙநமஙயைலபம்பய ை்மஅை்டயம யள�தமஅெ  வெபபயஙம

(லபயசமயங)பம்பசம்வ ்யய ; அறதவ �னமயஙம ்��்ஙய்ளம்வ ்யய.  

எவ்ர�யமஅவைரமடசதனய்லயமஅதல�மவய்நேமஇ த்ய்லயம" ய�ம

் ய�்ம் யபறத ெநஙத்ற�;  ய�ம் ய�்ம் யபறதெநஙத்ற� '' எ�றமஅவபம

்றதவப்ட்ய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

 பய்யம:ம30 ் ய�பப�மமய ்  

2116 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  வலத்யமமய ்யம

உை்ிமஅதலயல, "ல்மத�மைம�்�ை்ிம(மன�்�ை்ி)மஒவ்வயெ  

்சி யமஅவ�ந்ஙமஉ ி்யேய.மலனயத , ் ய�ைபதம்வபர!ம் ய�்ம

எனநே (மட்்ம)மஉ ி்யேய.மஅ்பேம ய்னம பபல�மவவடே்வ� '' எ�றம

்றதனய�. �ஹயம்த�மஉிபபமஎவ�மைஙிப ்ள்்யமஅ(�்மஇைற)வ�ம �ம

சத்திமயங! ் ய�பயள�ிப�மவயிபலதெ��மவ �தயமவயை் , அதலயலவப்யம

ஙஸன மமணதை்வப்  றமணமதநங்யேய.71 இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். 

நநான்ப� 

ஹதீஸ் 1956 - 2177

214
ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2



 2117 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ் ய�்ம

(பயவடஙள�லதெ��மஙயநேய)ம்ங்ிமயேய.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

2118 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  "ல்மத�ம

ைம�்�ை்ிம(மன�்�ை்ி)மஒவ்வயெம்சி யமஅவ�ந்ஙம

உ ி்யேய; ் ய�ைபதம்வபர!ம் ய�்மஎனநேமஉ ிம்யேய.மஅ்பேம ய்னம

 பபல�மவவடே ்வ�'' எனமவலத்யமமய ்யமஉை்ிமஅதலயலம

்றதனய�.ம் ய�்ம(பயவடஙள�லத ெ��மஙயநேய)ம்ங்ிமயேய.மஉடஙள�தம

ஒெவபம் ய�்ம் யபறதெநேய   யள�தமஅெமவெபபயஙம(லபயசமயங)பம்பசம

்வ ்யய; ்சசலதட்மசசசர்ம்சயி ்வ ்யய.மிய்ர�யமஅவைரம

டசதனயதமஅதல�மவய்நமஙத த்யதம" ய�ம் ய�்  ் யபறதெநஙத்ற�'' எ�றம

அவபம்றதவப்ட்ய!ம�ஹயம்த�மஉிபபமஎவ�  ைஙிப ்ள்்யமஅவ�ம �ம

சத்திமயங!ம் ய�பயள�ிப�மவயிபலதெ��மவெயமவயை் , மறைமம யள�தம

அதலயலவப்யமஙஸன ிப�மமணதை்வப்ம றமணமதநங்யேய.  

் ய�பயள�நேமஇர ்மமஙதழசசதங்மஉ்ளன.ம் ய�்ம�றநேய்பய� , ் ய�் 

�றபபை்ம��ன�ட்மஅவபமமஙதழசசதிை்ஙதறயப.ம்யமஇைறவைனச  

ச�்தநேய்பய�ம் ய�பப�மஙயரணமயஙமஅவபமமஙதழசசதிை்ஙதறயப.  இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.72  

2119 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ல்மத�மமங�ை்ிம

(மன�்�ை்ி)மஒவ்வயெம ப்சி நேயமஒ�றநேபமபத�  �்தமஎ  றம

ம்டேங்வைரம �ைமங்மவவடஙபப்ஙத�றன ; அதலயல ்றஙத�றய�:ம

் ய�ைபதம்வபர.மட்னன�த , ் ய�்மஎனநேமஉ ி்யேய.மஅ்பே   ய்னம

 பபல�மவவடேஙத்ற�.மஅவ�மஎனநஙயங்வம்ன�மஉணபைவடயமஉணைவம

டய ைஙவப்ஙதறய�ம(எனமஅதலயலம்றஙத�மறய�).ம் ய�பயள�நேமஇர ்  

மஙதழசசதங்மஉ்ளன.மஅவபம் ய�ைபதம�றநேய்பய�மஒெமமஙதழசசதடய , ்ய 

இைறவைனசமச�்தநேயம்பய�மமப்றயெமமஙதழசசதடயம(அை்ஙதறயப).  

் ய�பயள�ிப�மவயிபலதெ��மவெயமவயை் , அதலயலவப்யமஙஸன ிப�ம
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மணதை்வப்  றமணமதநங்யேய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2120 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  "் ய�்மஎனநேம

உ ி்யேய.மஅ்பேம ய்னம பபல�மவவடே்வ� '' எனமஅதலயல 

்றஙத�றய�.ம் ய�பயள�நேமஇர ்மமஙதழசசதங்மஉ்ளன.ம் ய�்  

�றநேய்பய�மஅவபமமஙதழசசதமஅை்வயப; அதலயலைவசமச�்தநேய்பய�ய 

மஙதழசசதமஅை்வயப.ம�ஹயம்த�மஉிபபமஎவ�மைஙிப ்ள்்யமஅவ�ம �ம

சத்திமயங! ் ய�பயள�ிப�மவயிபலதெ��மவெயமவயை் , அதலயலவப்யம

ஙஸன ிப� மணதை்வப்ம றமணமதநங்யேய.  இ�்மஹ �்ைஸம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்யமஅ�சி தம(ரலத)மஅவபங்ய  அறதவபநஙதறயபங். - 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.ம

அவபறதத, "அவபமஅதலயலைவசமச�்தநேய்பய� , அதலயலமஅவெநேம

 பபல�மவவடேவய�; அவபமமஙதழசசதமஅை்வயப'' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�.  

2121 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ்சயபநஙத்ததம

"ரயிய�' எனபப்யமஒெமறைவவயிபதமஇெநஙதற�.மமறைம   யள�தமஅ்�ம

வவதியஙம் ய�பயள�ங்ளமறைவவயபங்.மஅவபஙைளதம்வபரம்வ்றவெய  

(அ்�மவவதியங)மறைவிமயட்யபங்.ம"் ய�பயள�ங்மஎட்ங ?'' எ�ற 

்ஙடஙபப்ய; உ்்னமஅவபங்மஅ்�மவவதியஙமறைவவயபங்.மஅவபஙள�தம

இற்தம பப றைவ�்�யமஅ�றைவவயிபதமஅை்நமஙபபட்வப்ய ; அ்�ம

வவதியஙம்வ்றவெய றைவிமயட்யபங். இை்மசலதமபப�மசஅதம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.73  

பய்யம:ம31 அதலயலவப�மபயை்ிபதம(அறபம்பயெநேசம்சத ய்பய�)ம

எ�்மவப்மஇை்�றய ங்ைமம்வற் யமடபமப்யமதம் ய�்ம் யபஙசம

சந்தம்பபமறதெபபவபம் ய�் ் யபப்�மசதறப். 

 2122 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  அதலயலவப�ம

பயை்ிபதம(அறப்பயபம் ிசம்சத ய்பய�)மஒெம ய்ம் ய�்  ் யபேயம

நநான்ப� 

ஹதீஸ் 1956 - 2177

216
ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2



அேிய �ம�ஙதை், அ�்மஒெம ய்நேபமபஙரமயஙமஎ ப�மல ்ங்  

(பிணத)ம்்யைலவபபேம ரஙத்தலதெ��மஅதலயலமஅப்றபப்த்யமதம

இெபப ்ததைல. இை்மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.74 

- ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�சி தம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியஙம்யமவ��்ள�.  

 2123 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலவப�ம

பயை்ிபதம(அறப்பயெநேசம்சத ய)மஒெவபமஒெம ய்ம் ய�்  ் யபறயத, 

அவர�ம�ஙதை்மஅதலயலம ரஙம் ெபைபவபட்மஎ ப�மல ்ங்  

(பிணத)ம்்யைலவபபேமஅப்றபப்த்தவப்ஙதறய�.  இை்மஅ�சி தமஅதேததம

(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸம ய�ேம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம32 ்்்லயனம( ஃபபத)ம் ய�்ம் யபமேயம�ேைவம  பங நேம

��ம்சயம்ய ய ் ய�்ம்சத ய.ம்்்லயனம் ய�்ம் யபறதெபபவபம

எவவப்நமஙயரண�மத�றத ் ய�ைபம(இை்மிப்ல)மவபட்வப்லயய.   

2124 இைற யபபநைஙியளபஙள��மஅ�ைனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஒெம ய்மஎ�ன�்யம

(வ��), "லிபஷய!மஉடங ள�்யம(உ ப்பே)மட்்�யமஇெநஙதற்ய?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.ம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!மஎடஙள�்யமஎ�்மததைல '' 

எ�்ற�.மஉ்்னம"அவவயறயிப�   ய�ம் ய�பயள�ியஙமஇெ��்ஙய்ஙத்ற� '' 

எ�றம்றதவபட்பம்றபபட்ச  ்ச�றயபங்.மபப�னபம"எடங்நேமாபம

அ�பள�ப்மவவடஙபபட்� ' (அதல� "எடஙைளசமச�்தநஙசமசதலபம

(அ�பள�ப்்�)மவ�்னப '). அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபமங்ம

்தெயபபவ�்்பய�,  ய�ம"அதலயலவப�மன்்ர!ம" மநேமாப  அ�பள�ப்ம

வவடஙபமபட்்ள�' (அதல�ம" யைமசமச�்தநஙசமசதலப (அ�பள�ப்்�)ம

வ�்னப'). (அ�்மஅ�பள�பபபமலதெ��)மசதறத்ளைவத  ்டங்நஙயஙம ய�ம

எ்த�மைவத�்்ள�'' எ�றம்சய�்ன�.மஅ்பேமஅவபங்  "எ�னமஅ�?'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"(்பதசசயமபவய , பயலயை்நமஙடே, ் யம

லஙதிவபறயதம்ிய நஙபப்ய)ம"ைஹஸ ' எ�யமபலஙயரய'' எ�றம
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்சய�்ன�. "அை்நம்ஙய ்மவய'' எ�றமஅவபங்ம்சய�னயபங்.ம ய�ம

அை்நம்ஙய ்வ�்்�.  அவபங்மஉ ்யபங்.மபபறேம" ய�மஇ�றம

ஙயைலிபதம் ய�்ம் யபறத(் எ ணபிப)ெ�்்� '' எ�றம்றதனயபங். இ்�ம

அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனம்தஹயமபப�மிலியம(ரல)மஅவபங்  

்றதனயபங்:  ய�மஇ�்மஹ �்ைஸம�ஜயஹததம(ரல)மஅவபஙள�்யம

அறதவபத்்பய�மஅவபங், இ(வவயற ் யபஙமஎ ணபிபெ�்ம் ய�ைபம

வபட்வப்வ்யன)�, ஒெவபம்ம� ்சதவத்தலதெ��ம்பமபம்பயெைளம

எ்த�ைவபபை்பம்பய�ற�்ய�.மஅவப   யேனயத, (எ்த�மைவத்)மஅை்ம

வவடஙலயய;  யேனயதம்யமத்்மமஅை் ைவத�ந்ஙய்ளலயய'' எ�றம

்றதனயபங்.  

2125 இைற யபபநைஙியளபஙள��மஅ�ைனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங்மஒெம ய்மஎ�ன�்யமவ�� , "உடஙள�்யம

(உ ப்பே) ட்்�யமஇெநஙதற்ய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம யடங்ம"இதைல ' 

எ�்றயய. "அபபேியனயதம ய�ம(இ�ற)ம் ய�பயள�ியஙமஇெ��்ஙய்ம

ஙத்ற�'' எ�றயபங். பபறேமமப்றயெம ய்மஅவபங்மஎயமத்யமவ�்்பய� , 

"அதலயலமவப�மன்்ர!  மநேம"ைஹஸ' எ�யமபலஙயரயமஅ�பள�பபயஙம

வவடஙபபட்்ள�'' எ�ம்றயய. அ்பேமஅவபங், "எனநேமஅை்நமஙயட்.ம

 ய�மஇ�றமஙயைலம் ய�்ம் யபறத  ெ�்்�'' எ�றம்றதவபட், அை்ம

(வயடஙத)சமசயபபபட்யபங்.75  

பய்யம:ம33 (் ய�பயள�)மமற்தியஙமஉ ண்வயமபெங்வயம்யயபத்திமஉற்ம

்ஙய்மள்வயம்சய்யத  ் ய�்ம�றதிய�.  

2126 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெவபம் ய�்ம

் யபறந்ஙய ்மமற்தியஙமஉ ண்வயமபெங்வயம்சய்யதமஅவப  

் ய�ைபதம்்ய்ரட்ய.மஅவைரமஅதலயல்வமஉ ண்யமபெங்யம

ைவத்ய�. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   
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பய்யம:ம34  பபம(ஸத)மஅவபங்மரமளய�மஅதலய்மமய்த்ததம் ய�்ம

் யபற�ய, ் ய�்ப இதலயமதமஎ�்மமய்தை்டயம்வறைமியஙம

வப்யமலதெபப�மவபெயபதம்நங்யேய  எ�ப�ய.  

2127 அப�தலயலமபப�மஷஙகநம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மலிபஷயம

(ரலத)மஅவபஙள�்ய, " பபம(ஸத)மஅவபங்மரமளயைனதம்வபரம்வ்ற�்  ேறதபம

பபட்மமய்த்தலயவ�ம(மய்யம� நங)ம் ய�்ம் யபறதெநஙதறயபஙளய ?'' எ�றம

்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம பபம(ஸத)  

அவபங்மஇறநேயவைரமரமளய�மஅதலய்ம்வ்ற�்மேறதபபபட்ம

மய்த்த யம(மய்ய � நங)ம் ய�்ம் யபற�மததைல; ஒெமசதலம

 யடஙளயவ�ம் ய�்ம் யபஙயமதமஎ�்  மய்தை்டயம(அே்ிய்)மவபட்�ம

மததைல'' எ�றமப்தலள�த்யபங்.   

2128 அப�தலயலமபப�மஷஙகநம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மலிபஷயம

(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(ரமளயைனத  ்வபரம

்வறமமய்டஙள�த)மஒெமமய்யம� வ�யம் ய�்ம் யபறயபஙளய ?'' எ�ற 

்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

ரமளயைனதம்வபர ்வ்ற�்மமய்த்த யமஒெமமய்யம� வ�யம் ய�்ம

் யபற்ததைல.மஅவபங் இறநேயவைரமஎ�்்வயெமமய்தம்த யமஒெமசதலம

 யடங்ள�யம் ய�்ம் யபமஙயமத  இெ�்்ததைல'' எ�றமவபை்ிள�தம

்யபங்.  

2129 அப�தலயலமபப�மஷஙகநம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மலிபஷயம

(ரலத)மஅவபஙள�்யம பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம் ய�்மேறதத�ந  ்ஙட்்�.ம

அ்பேமஅவபங், " பபம(ஸத)மஅவபங்ம(்்ய்ப��)ம் ய�்  ் யபஙதறயபங்ளய, 

் ய�்ம் யபஙதறயபமங்ளயமஎ�றம யடங்ம்சயத மளவபபேம் ய�்  

் யபறந்ஙய ேெபபயபங் ; ் ய�்பம் யபஙமமயட்யபங்ளய ; ் ய�்ப 

் யபஙமயட்யபங்ளயமஎ�றம யடங்ம்சயத மளவபபேம் ய�்ம் யபம

ஙயமத இெ��வப்்யம்சயவயபங்.ம்ம ய , அவபங்மம �்னயவபபேம

வ�்்தலதெ�� ரமளயைனதம்வபரம்வறமஎ�்மமய்த்த யமமய்யம� நஙம

் ய�்ம் யபறை்ம ய� ங ்்ததைல'' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸம
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இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

 2130 இைற யபபநைஙியபஙள��மஅ�ைனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(இன�)ம் ய�ைபம

வப்்வமயட்யபங்ளயமஎ�ற   யடங்ம்சயத மளவபபேமஅவபங்ம் ய�்ம

் யபறந்ஙய ்்மஇெபபயபங் ; (இன�) அவபங்ம் ய�்பம

் யபஙமயட்யபங்ளயமஎ�றம யடங்ம்சயத மளவபபேமஅவபங்  ் ய�்ம

் யபஙயமதமவபட்வப்்யம்சயமவயபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்மரமளயைனதம்வபரம்வ்ற�்மமய்தம்த யமமய்யம� நஙம் ய�்ம

் யபறை்  ய�மங ்்ததைல.மஷஅபயைனதம்வபரம்வ்ற�்மமய்த்த யம

அ்தஙமயஙம் ய�் ் யபறை்ம ய�மங ்்ததைல.76 

 2131 அ�சலமயமபப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�:  ய�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள��ம் ய�் ேறதத�நம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபமங் (்்ய்ப��)ம் ய�்ம் யபஙதறயபங்ளயமஎ�றம யடங்ம

்சயத மளவபபேம் ய�் ் யபறந்ஙய ்்மஇெபபயபங் ; ் ய�்பம

் யபஙமயட்யபங்ளயமஎ�றம யடங்  ்சயத மளவபபேம் ய�்ம் யபஙயமதம

இெ��வப்்யம்சயவயபங்.மஅவபங்  ஷஅபயைனதம்வபரம்வ்ற�்ம

மய்த்த யமஅ்தஙம யடங்ம் ய�்ம் யபறை்ம ய�  ங ்்ததைல.ம

ஷஅபய�மமய்யம� வ�யமஅவபங்ம் ய�்ம் யபறதெநஙதறயபங்.  

ஷஅபயன�தமசதலம யடங்மமட்யம் ய�்ம் யபறயமஇெநஙதறயபங் '' எ�ற 

வபை்ிள�த்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. 

2132 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மாரய ேதமஷஅபய�மமய்தை்வப்மஅ்தஙமயங  ்வ்ற�்ம

மய்த்த யம் ய�்ம் யபற்ததைல.ம" ப்சிதஙள�தமஉடஙளயத  

இி�றை்்ிம்சயடடங்.ம �டங்மசலதபபை்ிய்மவைரமஅதலயல  

சலதபபை்ிமயட்ய�'' எ�றமஅவபங்ம்றவயபங்.ம்ம ய , "ேைறவயங 
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இெ�்ய யம்்ய்ப��மஒெவபம்சய�வெயம ப்சி்லமஅதலயலவபபேம

மதங வபெபபமயன்யேய'' எ�றயமஅவபங்ம்றவயபங்.77 

 2133 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மரமளயைனதம்வபரம்வ்ற�்மமய்த்த யமமய்ய  � நஙம

் ய�்ம் யபஙமயட்யபங்.ம் ய�்ம் யபஙதம்்ய்டஙதவபட்யத , 

"அதலயலவப�மம ்யைணியங!மஅவபங்மஇன�மவப்யமதம(்்ய்ப��)ம் ய�்ம

் யபறந ்ஙய ்்மஇெபபயபங்ளய ' எ�றமஒெவபம்சயத மளவபபேம

் ய�்ம் யபறநம்ஙய ்்  இெபபயபங்.ம் ய�ைபமஅவபங்மவப்தம

்்ய்டஙதனயத, "அதலயலவப�மம ்யைணியங!  இன�்மதம் ய�்பம் யபஙம

மயட்யபங்ளய' எ�றமஒெவபம்சயத மளமவபபேம் ய�்  ் யபஙயம யம

இெ��மவப்வயபங்.78 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபமபயளபம

்்ய்பங்மவவதியங்ய வ��்ள�.மஅவபறதத, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மம �்னயவபபே வ�்்தலதெ��ம(ரமளயன�தம்வபர)ம்்ய்ப��மஒெம

மய்யம் ய�்ம் யபற்ததைல '' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.  

2134 உஸமய�மபப�மஹஙகயமஅதஅ�சய ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

சி தமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபஙள�்யமரஜபமமய்த்ததம் ய�்ம் யபப�  

ேறதத�நம்ஙட்்�.ம-அப்பய�ம யடங்மரஜபமமய்த்ததமஇெ�்்யய-மஅ்பே  

அவபங்மபப�வெமயறம்றதனயபங்:  இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங், 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(இன�  வப்யமத)ம் ய�்ம

் யபறந்ஙய ்்மஇெபபயபங்ளயமஎ�றம யடங்ம்சயத மளவபபே  

் ய�்ம் யபறந்ஙய ்்மஇெபபயபங்.ம(இன�)ம் ய�்பம

் யபஙமயட்யபங்ளயமஎ�ற   யடங்ம்சயத மளவபபேம் ய�்ம் யபம

ஙயமதமஇெ��வப்்யம்சயவயபங் '' எ�றம்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்்ள�.  

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.   

2135 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம் ய�்ம் யபறந்ஙய ்்ிபெபபயபங்ளய , ் ய�்ம

் யபறந்ஙய ்்ிபெபபயபங்ளயமஎ�றம்சயதலபப்யமஅளவபபேம் ய�்  
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் யபறந்ஙய ்்மஇெபபயபங்.ம் ய�்பம் யபஙமயட்யபங்ளய , ் ய�்பம

் யபங மயட்யபங்ளயமஎ�றம்சயதலபப்யமஅளவபபேம் ய�்ம

் யபஙயம யமஇெ�� வப்வயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

பய்யம:ம35 இ்ைரசமச�்தபபவப, ங்ைமைிதம்வறமவப்பவப, இெம

்பெ யடங்மமபறய "அயிய�தம் தந' லஙதிம யடஙள�த்்மவப்யமதம

் ய�்ம் யபபவபமலஙத்ியப  ஙயல்மதலயயம் ய�்ம் யபப்பேமவ��்ளம

்ை்டய, ஒெம ய்மவபட்மஒெம ய்  ் ய�்ம் யபப்�மசதறப்ய.  

2136 அப�தலயலமபப�மஅயபமபப�மஅதலஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

" ய�மஉிப்ரய்மவய யவைரமபங்லதலயயம் ய�்ம் யப்ப� ; 

இர்வதலயயம த�ற வவதமப்்வ�' எ�றம ய�ம்சயதலதந்ஙய ேெ�்ம

்சய்தமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்நேதம்் வபநஙபபட்�.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  (எ�ன�்ய), " �பமஇவவயறம்றதன �ரய?'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.ம" ய�மஅவவயற  ்றத்ய�ம்சய்்�, அதலயலவப�ம

ன்்ர!'' எ�்ற�.மஅ்பேமஅவபங், "இ� உயமயதம�ேிய�; (சதலம யடங்)ம

் ய�்ம் யபப ரயங!ம(சதலம யடங்ம் ய�ைப)  வபட்வப்வ �ரயங!ம(இரவபதமசதறத�ம

் ரய)மஉறடேவ �ரயங!ம(சதறத�ம் ரய)  த�றமவவதப்வ �ரயங!மமய்த்ததமண�றம

 யடங்ம் ய�்ம் யபறந்ஙய்வ �ரயங!  ட்னன�த, ஒவ்வயெம ப்சி நேயம

பபர்தியஙமஅை்பம்பய�றமபத�மம்டே  ( பபல�)ங்மஉ ்.ம(இ்�பேம

மய்த்ததமண�றம யடங்ம் ய�்ம் யபப�  மய்யம� வ�யம் ய�்ம

் யபப்பேசமசமமயேய.)மஇ�மவெ்்மதலயயம் ய�்  ் யபற்யஙம

அைமடய'' எ�றம்சய�னயபங்.  ய�, "எ�னயதமஇை்வப்சமசதறபபயஙம

(்்்லயங)சம்சயிம�ேடய! '' எ�ற ்றத்ன�.ம"(அபபேியனயத)மஒெம ய்ம

் ய�்ம் யபற, இர ்ம யடங்ம் ய�ைப  வபட்வப்வ �ரயங!'' எ�றம

அவபங்ம்றதனயபமங்.ம ய�, "எ�னயதமஇை்வப்ச சதறபபயஙம(்்்லயங)சம

்சயிம�ேடய, அதலயலவப�மன்்ர!'' எ�ற ்சய�்ன�.ம"(அபபேியனயத)ம

ஒெம ய்ம் ய�்ம் யபற, ஒெம ய்ம் ய�ைப வபட்வப்வ �ரயங!மஇ�்ய�ம

(இைறதன்ப)ம்ய�தம(அைல)மஅவபஙள��ம் ய�பயேய.  ் ய�்ஙள�தமஇ�்வம
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 ் தைலியன்யேய'' எ�றம்றதனயபங்.ம"எ�னயத  இை்வப்சமசதறபபயஙம

(்்்லயங)சம்சயிம�ேடய '' எ�றம ய�ம்சய�்ன�. அ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அை்வப்சமசதற�்�மஎ�்மததைல'' 

எ�றயபங். அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மேறதபபபட்மண�றம

 யடஙைளம ய� டபறந்ஙய ேெபப� , எ�மமைனவபமமநஙைளடயமஎ�ம

்சயத�மபத�நஙைளடயவப் எனநேமமதங்யமவபெபபயன்யேயம(எ�பை்ம

��ைமிை்��வபட்மஇ� தைலிபத  உணபஙத்ற�).79 இ�்மஹ �்ஸம ய�ேம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2137 ிலியமபப�மஅப ங�பம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�யம

அப�தலயலமபப�மி�தம(ரல)மஅவபங்யமஅ�சலமயமபப�மஅப்தப  

ரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரல)மஅவபஙள�்யம்ச�்றயய.மஅவபஙைளமஅைவத�ம

வெமயற லள�பபபவபட், அவபங்மஎடஙள�்யமவெயவைரமஅவபஙள�ம

வ �ட்நே அெஙதலதெ�்மஒெமப்ள�வயசலததம யடங்ம(ஙயத�)மஇெ�்்யய.ம

அவபங் எடஙள�்யமவ�்்பய�, " �டங்ம யேனயதம(எ�மவ �ட்நே்)மவரலயய ; 

 �டங்  யேனயதமஇட்ங்ிமஅமரலயய '' எ�றயபங்.ம யடங், "இதைல, 

இட்ங்ி அமெஙத்றயய.மஎடங்நேமஹ �்ஸமஅறதவபடடங் '' எ�்றயய.ம

அப்பய�மஅவபங் ்றதனயபங்: எ�ன�்யமஅப�தலயலமபப�மஅயபமபப�ம

அதலஸம(ரலத)மஅவபங் அறதவபத்யபங்:  ய�மபங்லதலயயம் ய�்ம் யபற , 

ஒவ்வயபமஇரவப யமேபல�ம� வை்டய  ா்தடயமவ�்்�.மஅப்பய�ம

"எ�ைனபமபபறதம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  ்சயதலபபட்�' அதல�ம"(எ�ைனம

அைவத�மவெமயற)மஅவபங்மஎ�ன�்ய  லள�பபபனயபங்.'  ய�ம

அவபஙள�்யம்ச�்ற�.மஅப்பய�மஅவபங்மஎ�ன�்ய , " �பம(பஙப)ஙயலம

்மதலயயம் ய�்ம் யபற, ஒவ்வயபமஇரவபம யமேபல�  � வை்டயம

ா்தவெவ்யஙமஎனநேசம்சய்தமவ�்்்ம(அ�மஉ ைமிய) ?'' எ�ற 

்ஙட்யபங்.ம ய�, "லய, அதலயலமவப�மன்்ர!மஇ்�மணலயம ய�ம

 �ைமைித ்வபரம்வ்றை்டயம ய்வபதைல'' எ�்ற�.மஅவபங், 

"ஒவ்வயெமமய்�யமண�ற  யடங்ம் ய�்ம் யபப�மஉமநேபம்பய�்ம! '' 

எ�றயபங்.ம ய�, "அதலயலவப� ன்்ர!மஎ�னயதமஇை்வப்நம்்்லயஙசம

்சயிம�ேடய'' எ�்ற�.மஅவபங், "உயம�ைணவபநேசம்சயிம்வ ேிம
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ங்ைமங்மஉமநேமஇெநஙத�றன.மஉய  வபெ�்தனெநேசம்சயிம்வ ேிம

ங்ைமங்மஉமநேமஉ்ளன.மஉம�மஉ் நேச  ்சயிம்வ ேிம

ங்ைமங்யமஉமநேமஉ ்.மஎன்வ , இைறதன்பம்ய�தம(அைல) 

அவபஙைளபம்பய�றம் ய�்ம் யபப ரயங!மட்னன�த , ்ய�தம(அைல)ம

அவபங் மநஙள�ை்்ிமமய்பெயமவணநஙசயலதியஙமஇெ�்யபங் '' எ�றம

்றதனயபங்.  ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!ம்ய�தம(அைல)மஅவபஙள��ம

் ய�்மஎ�ன?'' எ�ற ்ஙட்்�.ம"ஒெம ய்ம் ய�்ம் யபறமஒெம ய்ம

் ய�ைபமவப்வ்்மஅவபஙள�  ் ய�பயேய'' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.ம்ம ய , "மய்த்தபேமஒெம்்ைவமேபலைனம

ா்தம தைற்ம்சயவ �ரயங!'' எ�றம்றதனயபங்.  ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!ம

எ�னயதமஇை்வப்நம்்்லயஙசம்சயிம�ேடய '' எ�்ற�.ம"அவவயறயிப�ம

இெப�ம யடங்நேமஒெம்்ைவமேபலைனமா்தம தைற்  ்சயவ �ரயங!'' 

எ�றயபங்.ம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!மஎ�னயதமஇை்வப்ந  ்்்லயஙசம

்சயிம�ேடய'' எ�்ற�.ம"அபபேியனயத , பத�ம யடங்நே ஒெம்்ைவம

ேபலைனமா்தம தைற்ம்சயவ �ரயங!'' எ�றயபங்.ம ய�, "அதலயலவப� 

ன்்ர!மஎ�னயதமஇை்வப்நம்்்லயஙசம்சயிம�ேடய! '' எ�்ற�. 

"அவவயறயிப�மவயரத�நேமஒெம்்ைவமேபலைனமா்தம தைற்ம்சயவ �ரயங!ம

அை்வப் அ்தஙமயநஙம்வ ்யய.மட்னன�த , உயம�ைணவபநேசம்சயிம

்வ ேிமங்ைமங் உமநேமஉ்ளன; உயமவபெ�்தனெநேசம்சயிம

்வ ேிமங்ைமங்யமஉமநே  உ்ளன; உம�மஉ் நேசம்சயிம்வ ேிம

ங்ைமங்யமஉமநேமஉ்ளன '' எ�ற அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதனயபங். லனயத,  ய�மசதரமதை்மவலத��மடபறநம்ஙய ்்� ; அ்னயதம

எ�ம �மசதரமய தமத்பபட்�.மஎ�ன�்யம பபம(ஸத)மஅவபங் , "உமநேதம

்் ிய�; உம� வி�ம �ளந்்யம(அப்பய�ம்்ய்ப் ய�்யம்்ய்பம

வவதபய்யமஉயமயத �ேியமதம்பயஙலயய)'' எ�றயபங்.ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதிை்பம்பய�றம ய� ல்ன�.ம��ைமமஅை்�்மபப� ,  பபம(ஸத)ம

அவபஙள��மச ைஙைிம ய�  டபறந்ஙய ேெ�்யதம �றயிபெ�்தெநே்மம

எ�றம ய�மவபெயபபம்ன�.  (அ�்மஅளவபபேம ய�மபலவ �னபபட்ம

வபட்்�).80  
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2138 ்மபங ்மஹ �்ஸமிலியமபப�மஅப ங�பம(ரல)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, "ஒவ்வயெம

மய்�யமண�றம் ய�்ங்ம் யபப ரயங ' எ�ப்பேபமபப�, "ட்னன�தம

ஒவ்வயெம ப்சி நேபமபபர்தியஙமஅை்பம்பய�றமபத�மம்டே  

( பபல�)ங்மஉமநேமஉ ்.மஇ�மவெ்்மதலயயம் ய�்ம் யபற்யஙம

அைமடய' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதி்யஙம

அ்தஙபபேியங இ்ய்பபற்ள�.ம்ம யமஅ்தத , " பபம்ய�தம(அைல)ம

அவபஙள��ம் ய�் எ�ன?'' எ�றம ய�ம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங் "வெ்தம்ததமபய்தம ய்ம(் ய�்ம் யபப�) ' எ�றம

்றதனயபங்மஎன இ்ய்பபற்ள�.மேபல�மா�மவை்பமபபறதிமஎ�்நம

ேறதப்ய இ்ய்பறவபதைல.ம"உயமவபெ�்தனெநேசம்சயிம்வ ேிம

ங்ைமங்யமஉமநே உ்ளன' எ�றமஇ்த்ததம"உயமபப்ைளங்நேசம்சயிம

்வ ேிமங்ைமங்யமஉமநே  உ்ளன' எ�்றமஇ்ய்பபற்ள�. 

 2139 அப�தலயலமபப�மஅயபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  எ�ன�்யம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"ஒவ்வயெமமய்�யம(ஒெம�ைற)  

ேபலைனமா்தம தைற்ம்சயவ �ரயங!'' எ�றயபங்.மஅபம்பய�ம ய� , 

"(அை்வப்்ய ேைற�்ம யடமஙள�தமேபலைனம� ைமியஙமா்தம�ேநேய)ம

சந்தமஎனநே உ்ள�'' எ�றம்றத்ன�.ம"அபபேியனயதமஇெப�மஇர்மஙள�தம

(ஒெம�ைற)மா்த  தைற்ம்சயவ �ரயங!'' எ�றயபங்.மஅப்பய�யம ய� , "(அை்ம

வப்்யமேைற�்  யடஙள�தமேபலைனம� ைமியஙமா்தம�ேநேய)மசந்தம

எனநேமஉ்ள�'' எ�்ற�.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"அபபேியனயதமட   யடஙள�தம(ஒெம�ைற)மா்தம தைற்ம்சயமவ �ரயங!ம

அை்வப்ம(ா�வை்)மஅ்தஙமயநஙத  வப்ய �்ப!'' எ�றம்சய�னயபங்.81 

 2140 அப�தலயலமபப�மஅயபமபப�மஅதலஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(எ�ன�்ய) , "அப�தலயல!மஇரவபதம

(அ்தங மயங)ம த�றமவணடஙதவபட், இற்திபதமஇர்தம்்ய ைஙைி்ிம

ைஙவப்ம்வ ேி  தைலநேமலளயனமஇ�னமமன�்ைரபம்பய�றம �ெயம

லஙதவப்ம்வ ்யய'' எ�ற ்றதனயபங்.82  
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2141 அப�தலயலமபப�மஅயபமபப�மஅதலஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

 ய�ம்்ய்ப��ம(பங்லதலயய)ம் ய�்ம் யபப்யங்யமஇர்வதலயயம த�ற  

வவதப்வ்யங்யம பபம(ஸத)மஅவபங்நேசம்சய்தமஎடேி�.மஅப்பய�ம

"அவபங் எ�ைனமஅைவத�மவெமயறமலள�பபபனயபங் ' அதல�ம" யனயஙம

அவபஙைளச ச�்தத்்�.' அவபங், " �ப, வப்யமதம் ய�்ம் யபப்யங்யம

(உறடஙயமத) இர்வதலயயம த�றம்்ய வ்யங்யமஎ�ன�்யம

்றபப்ஙதற்்!மஅவவயற ்சயிய �்ப.மட்னன�த, உம�மங  நேம( �ப)ம

அள�நஙம்வ ேிமபடேமஉ ் ; உம�மஉ் நேமஅள�நஙம்வ ேிமபடேயம

உ ்.மஉயமவ �ட்யெநேமஅள�நங  ்வ ேிமபடேயமஉ ்.மஎன்வ , (சதலம

 ய்)ம் ய�்ம் யபற, (சதலம ய்)ம் ய�ைப வபட்வப்வ �ரயங!ம(சதறத�ம் ரய)ம

்்ய மவ �ரயங!ம(சதறத�ம் ரய)மஉறடேவ �ரயங! பத�ம யடங்நேமஒெம�ைறம

் ய�்ம் யபறந்ஙய்வ �ரயங!ம(மபற)மஒ�ப�   யடங்நேயமஉமநேம பபல�ம

உ ்'' எ�றம்றதனயபங்.ம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!மஇை்வப்ம

அ்தஙமயஙசம்சயவ்பேம ய�மசந்த  ்பபற்்ள�'' எ�்ற�.ம"அவமவயறயிப�ம

(இைறதன்ப)ம்ய�தம(அைல)  அவபஙள��ம் ய�ைபம் யபப ரயங! '' எ�றயபங்.ம

"அதலயலவப�மன்்ர!ம்ய�த  (அைல)மஅவபங்மஎவவயறம் ய�்ம் யபம

பயபங்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பே "அவபங்மஒெம ய்ம் ய�்ம் யபற , ஒெம

 ய்மவபட்வப்வயபங்.ம்ம ய , (்பயபம�ைனிபத)மஎ்த ஙைளசம

ச�்தநேய்பய�மபப�மவயடஙமயட்யபங் '' எ�ற அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மப்தலள�த்யபங்.ம ய� , "அதலயலவப� ன்்ர!ம(்ய�தம பபிப�ம

வ �ரதை்ம ய�ம்பறமஇி மய?) இ�்நமேணதம்தபஙயங எனநேமியபம

்பயறப்பபறந்ஙய்மவயப?'' எ�றம்ஙட்்�. இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தம

ஒெவரயனமஅ்யஉம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  (இ�்ம

உைரிய் நஙதை்்ி)மலட்ம் ய�்ம் யபப�மபபறதமஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபங்மஎபபேநம்றதனயபங்மஎ�பை்ம ய�மஅறதிமயட்்�.ம

(லிப�ய, பப�வெமயறம்றதனயபங்மஎ�றம ய�மஎ  ஙத்ற�:)ம

"ஙயல்மதலயயம் ய�் ் யபறவப, ் ய�்ம் யபறவபமஅதலப; 

ஙயல்மதலயயம் ய�்ம் யபறவப, ் ய�் ் யபறவபமஅதலப; ஙயல்மதலயயம

் ய�்ம் யபறவப, ் ய�்ம் யபறவபமஅதலப'' எ�றம பபிவபங்ம(ண�றம
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�ைற)ம்றதனயபங்.83 - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத பப�வெயம்ஙவ யமஇ்ய்பபற்ள�:  

�ஸலதயம(பப�மஅதஹஹஜயஹமலஙதிம ய�)ம்றஙத்ற�:  இ�்மஹ �்ைஸம

(அப�தலயலமபப�மஅயபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��)மஅறதவபபபவரயன  ஙவபஞபம

அ்தஅபபயஸமஅஸஸயிபபமபப�மஃபபஹநம(ரல)மஅவபங்மமநஙயவயசதஙள�த  

ஒெவரயவயப;  யபதம்ே�்வெயம் பைமியனவெயமலவயப.  

2142 அப�தலயலமபப�மஅயபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ன�்ய , "அப�தலயலமபப�மஅயப!ம �ப  இர்வதலயயம

 த�றமவணடஙத, பங்லதலயயம் ய�்ம் யபஙதற�பம(எ�ற  ்ங்வபபபட்்�).ம

 �பமஇவவயறம்சய்யதமஉம�மங ம்சயெஙதவப்ய ; பலவ �னமை்��மவப்ய.ம

ஙயல்மதலயயம் ய�்ம் யபறவபம் ய�்ம் யபறவபமஅதலப.  மய்த்ததம

ண�றம் ய�்ம் யபப�மஎதலயமமய்டஙள� யம் ய�்ம் யபற்யங  

அைமடய'' எ�றம்சய�மனயபங்.ம ய�, "எ�னயதமஇை்வப்மஅ்தஙமமயஙசம

்சயி �ேடய'' எ�்ற�.ம"அவவயறயமிப�, (இைறதன்ப)ம்ய�தம(அைல)ம

அவபமஙள�� ் ய�ைபம் யபப ரயங!மஅவபங்மஒெம ய்மவபட்மஒெம ய்ம

் ய�்ம் யபபயபங்; (்பயபம�ைனிபத)மஎ்த ஙைளசமச�்தத்யதம

பப�வயடஙமயட்யபங் '' எ�ற அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதனயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, ("ங மபலவ �னமை்��வப்ய' எ�ப்பேபம

பஙரமயங)ம"உ்த  லத��வப்ய' எ�றமஇ்யம்பபற்ள�. 

 2143 அப�தலயலமபப�மஅயபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ன�்ய , " �பமஇர்வதலயயம த�றமவணடஙத 

பங்லதலயயம் ய�்ம் யபப்யஙநம்ங்வபபபட்்்னம(அ�மஉ ைமிய ?)'' 

எ�ற ்ஙட்யபங்.ம ய�, "(உ ைம்ய�)ம ய�மஅவவயறம்சயஙத்ற� '' 

எ�்ற�. அவபங், "இவவயறம �பம்சய்யதமஉய�ை்ிமங ங்ம

்சயெஙதவப்ய; உம�மஉ்த  லத��வப்ய.ம �பமஉம�மங  நேசம்சயிம

்வ ேிமங்ைமங்யமஉ்ளன.மஉம�  உ் நேசம்சயிம்வ ேிம

ங்ைமங்யமஉ்ளன.மஉயமஇதலத்யெநேசம்சயி  ்வ ேிமங்ைமங்யம
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உ்ளன.மஎன்வ,  �பம(சதறத�ம் ரய)ம்்ய வ �ரயங; (சதறத� ் ரய)மஉறடேவ �ரயங!ம

(ஒெம ய்)ம் ய�்ம் யபப ரயங!ம(ஒெம ய்)ம் ய�ைப  வபட்வப்வ �ரயங!'' 

எ�றயபங்.84  

2144 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலவபபேம

மதங்யமவபெபபமயனம் ய�்ம்ய�தம(அைல)மஅவபஙள��  ் ய�பயேய.ம

அதலயலவபபேமமதங்யமவபெபபமயனம்்ய ைஙம்ய�தம(அைல)  அவபஙள��ம

்்ய ைஙியேய.ம்ய�தம(அைல)மஅவபங்மபய்தமஇர்வைரமஉறடேவயபங்.  

இரவபதமண�றததமஒெமபே்தம் ரயம த�றமவவதப்வயபங்.ம(பபறே)மலறததம

ஒெ பே்தம் ரயமஉறடேவயபங்.மஅவபங்மஒெம ய்ம் ய�்ம் யபபயபங் ; 

ஒெ  ய்ம் ய�ைபமவபட்வப்வயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2145  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலவபபேமமதங்யமவபெபபமயனம

் ய�்ம்ய�தம(அைல)மஅவபஙள��ம் ய�  பயேய.மஅவபங்மல ேதமபய்தம

 யடங்ம் ய�்ம் யபபயபங்.மவலத்ய  மய ்மதநஙமஅதலயலவபபேமமதங்யம

வபெபபமயனம்்ய ைஙம்ய�தம(அைல)  அவபஙள��ம்்ய ைஙியேய.ம

அவபங்மபய்தமஇர்வைரமஉறடேவயபங்.மபபறே  எ ��மவவதபட்மவபட்பம

பப�னபமஇரவப�மஇற்தபமபே்திபத  உறடேவயபங்.மஇரவப�மபய்தம் ரயம

ஙவத�்மபப�னபமஇரவப�மண�றத்லயெமபே்த  ் ரயமவவதப்வயபங். இ்�ம

அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஇப�மஜஹைரஹம(ரல)மஅவபங்ம

்றஙதறயபங்:  ய�ம(எனநேமஇ�்மஹ �்ைஸமஅறதவபத்)மஅயபமபப�ம �்னயபம

(ரல)மஅவபஙள�்ய "அயபமபப�மஅவஸம(ரல)மஅவபஙளயம"்ய�தம(அைல)ம

அவபங்மஇரவபதமபய்தம் ரய  ஙவத�்மபப�மஇரவப�மண�றத்லயெமபே்தம

் ரயவைரம த�றமவவதப்வயபங்' எ�ற ்றவயபங்?'' எ�றம்ஙட்்�.ம

அ்பேமஅயபமபப�ம �்னயபம(ரல)மஅவபங் , "லய' எ�றயபங்.  

2146 அ�ஙதலயபயமஅப�தலயலமபப�மைஸதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அ்தமலலமலமதபமபப�மஉசயமயம(ரல)மஅவபங்மஎ�ன�்ய , " ய�ம

உய�ை்ிம்�ை் (ைஸதமபப�மஅயபம-ரல)மஅவபங்்�மஅப�தலயலம

பப�மஅயபம(ரலத) அவபஙள�்யம்ச�்ற�.மஅப்பய�மஅப�தலயலமபப�மஅயபம
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(ரலத)மஅவபங் எடஙள�்யம(பப�வெமயற)ம்றதனயபங்மஎ�றயபங்:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஎன�ம் ய�்மேறதத�சம

்சயதலபபட்�. என்வ, அவபங்மஎ�ன�்யமவ�்யபங்.மஅவபங்நஙயஙம

 ய�ம சசம யரயத  தரபபபபடேெ�்ம்்யதம்ைலிைணமஒ�ைறம

எ்த�ைவத்்�.மஅவபங்ம(அ்தத  அமரயமத)ம்ைரிபதமஅமப�்யபங்.ம

்ைலிைணமஎனநேயமஅவபங்நேயமஇை்ிபத  ஙத்�்�.மஅப்பய�ம

அவபங்மஎ�ன�்ய, "ஒவ்வயெமமய்�யமண�றம யடங்  (் ய�்ம் யபப�)ம

உமநேபம்பய்ய்ய?'' எ�றம்ஙடம்யபங்.ம ய� , "அதலயலவப�மன்்ர!ம

(எ�னயதமஇை்வப்மஅ்தஙமயஙம் ய�்ம் யபஙமஇி ய) '' எ�்ற�.ம

அவபங், "(மய்த்தத)மஐ��ம யடங்ம(் யபறந்ஙய்) '' எ�றயபங்.ம ய�, 

"அதலயலவப�மன்்ர!ம(எ�னயதமஇை்வப்மஅ்தஙமயஙம் ய�்  ் யபஙம

இி ய)'' எ�்ற�.மஅவபங்ம"ட ம யடங்ம(் யபறந்ஙய்) '' எ�றயபங்.ம

 ய�, "அதலயலவப�மன்்ர....!'' எ�்ற�.மஅவபங், "ஒ�ப�  யடங்...'' 

எ�றயபங்.ம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர...!மஎ�்ற�.மஅவபங் , "ப்த்னயெம

 யடங்...'' எ�றயபங்.ம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!ம(எ�னயத  இை்வப்ம

அ்தஙமயஙம் ய�்ம் யபஙம�ேடய) '' எ�்ற�.மஅ்பேம பபம(ஸத) அவபங், 

"்ய�தம(அைல)மஅவபஙள��ம் ய�்நேம்மதம(சதறபபயன)மஎ�்  ் ய�்யம

ஙதை்ிய�.மவெ்த்த�மபய்தம யடங்ம(் ய�்ம் யபற்லமஅ�).மஒெ   ய்ம

வபட்மஒெம ய்ம் ய�்ம் யபறலயேய '' எ�றயபங்.85  

2147 அப�தலயலமபப�மஅயபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ன�்ய , "(மய்த்தத)மஒெம ய்ம் ய�்  ் யபப ரயங!ம

எிசதிம யடங்ம் ய�்ம் யபற்பே ிம �ைமடயமஉமநேமஉ ் '' 

எ�றயபங்.ம ய�, "எ�னயதமஇை்வப்மஅ்தஙமயஙசம்சயிம�ேடய '' 

எ�்ற�. அவபங், "இர ்ம யடங்ம் ய�்ம் யபப ரயங!மஎிசதிம யடங்ம

் ய�் ் யபற்பே ிம �ைமடயமஉமநேமஉ ் '' எ�றயபங்.ம ய�, 

"எ�னயதமஇை்வப் அ்தஙமயஙசம்சயிம�ேடய '' எ�்ற�.மஅவபங், "ண�றம

 யடங்ம் ய�் ் யபப ரயங!மஎிசதிம யடங்ம் ய�்ம் யபற்பே ிம

 �ைமடயமஉமநேமஉ ்'' எ�றயபங்.ம ய�, "எ�னயதமஇை்வப்ம

அ்தஙமயஙசம்சயிம�ேடய '' எ�்ற�. அவபங், " ய�ேம யடங்ம் ய�்ம
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் யபப ரயங!மஎிசதிம யடங்ம் ய�்  ் யபற்பே ிம �ைமடயமஉமநேம

உ ்'' எ�றயபங்.ம ய�, "எ�னயதமஇை்வப் அ்தஙமயஙசம்சயிம�ேடய '' 

எ�்ற�.மஅ்பே, "அதலயலவப்யமமதஙசமசதற�் ் ய�பயனம்ய�தம(அைல)ம

அவபஙள��ம் ய�ைபம் யபறந்ஙய்வ �ரயங!ம்ய�தம(அைல)  அவபங்மஒெம

 ய்ம் ய�்ம் யபற, ஒெம ய்ம் ய�ைபமவபட்வப்வயபங் '' எ�றம

்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2148 அப�தலயலமபப�மஅயபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ன�்ய , "அப�தலயலமபப�மஅயப!ம �ப  பங்லதலயயம

் ய�்ம் யபற, இர்வதலயயம த�றமவவதப்வ்யஙமஎனநேசம்சய்த  

எடேி�.மஅவவயறம �பம்சயிய �்ப.மட்னமன�த , உம�மஉ் நேமஅள�நங 

்வ ேிமபடேயமஉமநேமஉ ்.மஉம�மங  நேமவவடஙம்வ ேிம

படேய உமநேமஉ ்.மஉயம�ைணவபநேமவவடஙம்வ ேிமபடேயமஉமநேம

உ ்.ம(சதல  யடங்)ம் ய�்ம் யபமப ரயங!ம(சதலம யடங்)ம் ய�ைபம

வபட்வப்மவ �ரயங! ஒவ்வயெமமய்த்த யமண�றம் ய�்ங்ம் யபப ரயங!ம

இ�மவெ்்மதலயயம் ய�் ் யபற்யஙமஅைமடய'' எ�றம்சய�மனயபங்.ம

 ய�, "அதலயலவப�மன்்ர! எனநேசமசந்தமஉ்ள�ம(எ�னயதமஇை்வப்ம

அ்தஙமயனம் ய�்ங்ம் யபங  �ேடய)'' எ�்ற�.மஅவபங், "அபபேியனயதம

்ய�தம(அைல)மஅவபங் ் யபறை்பம்பய�றம் ய�்ம் யபப ரயங ; ஒெம ய்ம

் ய�்ம் யபமப ரயங!மஒெம ய்  ் ய�ைபமவபட்வப்வ �ரயங! '' எ�றம

்சய�னயபங். இ்�மஅறதவபபபயளரயனமச தமபப�மம னயஉம(ரல)மஅவபங்ம

்றதனயபங்: (��ைமிை்�்)மபப�னபமஅப�தலயலமபப�மஅயபம(ரலத)ம

அவபங் "(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅறதவபத்)மஅ�்சம

ச ைஙைிப பி�ப்த்திபெ�்யதம �றயிபெ�்தெநே்ம '' எ�றம

்றவயபங்.  

பய்யம:ம36 மய்�்்யறயமண�றம யடங்ம் ய�்ம் யபப�யமஅரஃபயம 

(�தஹஹமஒ�ப்யவ�)  ய், லஷூரயம(�ஹபரயமபத்யவ�)ம ய் , (வயரத்தத)ம

்தடஙடஙதவைமமமபறய வபியவநஙதவைமமலஙதிம யடஙள�தம் ய�்ம் யபப�யம

வபெயபதம்நங்யேய.   
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2149 �ல்யமஅதஅ்வபயியம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம பபம(ஸத)ம

அவபஙள��ம�ைணவபியபமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "அதலயலவப� ன்பம

(ஸத)மஅவபங்மமய்�்்யறயமண�றம யடங்ம் ய�்  ் யபறவ�்யபஙளய?'' 

எ�றம்ஙடம்்�.மஅ்பேமஅவபங்ம"லய ' எ�றயபங்.  ய�, "மய்த்ததம

எ(�்்)�்ம யடஙள�தம் ய�்ம் யபறவ�்யபங்?'' எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேம

"்யயம் ய�்ம் யபப்ப்ஙனமமய்த்ததமஎ�்ம ய்நேய  அவபங்ம(்ன�)ம

�நஙதித�வயமஅள�த்்ததைல'' எனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்  

வபை்ிள�த்யபங்.  

2150 இயரய�மபப�மஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்ம"எ�ன�்ய' அதல�ம" ய�ம்சவபடபற்ஙய ேெநஙமமப்றயெ  

மன�் ்ய' " �பமஇ�்ம(ஷஅபய�)மமய்த்த�ம ்பமபே்திபதம் ய�்  

் யபற�ரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய� , "இதைல' எ�்ற�.ம பபம(ஸத)மஅவபங், 

" �பம(ரமளய�)ம் ய�ைபம�ேத்�யமஇர ்ம யடங்ம் ய�்ம் யபமப ரயங! '' 

எ�றம்றதனயபங். இை்ம�்ப ஃபம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.86  

2151 அ�ஙத்ய்யமஅதஅ�சய ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பம பபம

(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ��, " �டங்மஎவவயறம் ய�்ம் யபஙத�  ற�பங்?'' எ�ற 

்ஙட்யப.ம(அை்நம்ஙட்)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

்ஙயபமை்�்யபங்.87 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமஙள��ம்ஙயபதை்நம

ங ் உமபம(ரலத)மஅவபங், "அதலயலைவமஇைறவனயங்ய, இஸலயதை்ம

மயபநஙமயங்ய, �ஹயமதம(ஸத)மஅவபஙைளதமன்ரயங்யம யடங்ம

மன தைற்்�மடபறந ்ஙய ்்யய.ம யடங்மஅதலயலவப்யமஅவன�ம

்ஙயபத்தலதெ��யமஅவ�ை்ிமன் �  ்ஙயபத்தலதெ��யமபய�ஙயப்நம

்ஙயெஙத்றயய'' எ�றம்றதனயபங்.மஉமப (ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�ம்ஙயபயம்ணபடயவைரமஇவவயற  பலம�ைறம

்சயதலதந்ஙய ேெ�்யபங்.மபபறேம"அதலயலவப�மன்்ர!மஙயல்மதலயய  

் ய�்ம் யபபவபமேறதத�ம்யடங்மஎ�னம்றஙதற�பங்?'' எ�றமஉமபம(ரலத) 

அவபங்ம்ஙட்யபங்.மஅவபம"(�ைறபபே)ம் ய�்ம் யபறவெமதலப ; 

(�ைறபபே)ம் ய�ைபமவபட்வெமதலப ' அதல�ம"அவபம(�ைறபபே) 
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் யபங்மததைல; (�ைறபபே)ம் ய�ைபமவப்்மததைல ' எ�றம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்மவபை்ிள�த்யபங்.  உமபம(ரலத)ம

அவபங், "இர ்ம யடங்ம் ய�்ம் யபறமஒெம ய்ம் ய�ைபமவபட்  

வப்பவபமபபறததம்யடங்மஎ�னம்றஙதற�பமங்?'' எ�றம்ஙடங, "இவவயற 

் ய�்ம் யபமப்பேமஎவரயதமஇி ய?'' எ�றமஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்ம(்தெபபபந)ம்ஙட்யபங்.மஉமபம(ரலத)மஅவபங் , "ஒெம ய்ம் ய�் 

் யபறமஒெம ய்ம் ய�ைபமவபட்மவப்பவபமேறதத�தம்யடங்மஎ�ன  

்றஙதற�பமங்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பே , "அ�்ய�ம்ய�தம(அைல) 

அவபஙள��ம் ய�பயேய'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.  உமபம(ரலத)மஅவபங், 

"ஒெம ய்ம் ய�்ம் யபறமஇர ்ம யடங்ம் ய�ைப  வபட்வப்பவபம

பபறததம்யடங்மஎ�னம்றஙதற�பங்?'' எ�றம்ஙட்்பே, அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"இ(வவயறம் ய�்ம் யபப)்பேமஎனநேச  சந்தம

அள�நஙபப்ம்வ ்யமஎனம ய�மவபெயபப்ன� '' எ�றம்றதனயபங். பபறே, 

"மய்�்்யறயமண�றம் ய�்ம் யபப� , ல ்்்யறயமரமளயன�தம் ய�்  

் யபப�மலஙதினமஙயல்மதலயயம் ய�்ம் யபற்யஙமஅைமடய.ம�தஹஹம

ஒ�ப்யவ�  ய்ம(அரஃபய)மஅ�றம் ய�்ம் யபபை் , அ்பேம��ை்ிம

ாரய ேபேயமஅ்பேப பப�ை்ிமாரய ேபேயமபயவபமப ஙயரமயஙம

அதலயலமலநேவய�மஎ�றம ய�  எ்தபபயபநஙத்ற�.ம�ஹபரயமபத்யவ�ம

 யள�தம(லஷூரய)ம் ய�்ம் யபபை் , அ்பேம��ை்ிமாரய ேபேபம

பயவபமப ஙயரமயஙமஅதலயலமலநேவய�மஎனம ய�  எ்தபபயபநஙத்ற�'' எ�றம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2152 அ�ஙத்ய்யமஅதஅ�சய ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅவபஙள�ம் ய�்மபபறதந  ்ஙடஙபபட்்பய�, 

அவபங்ம்ஙயப�பறயபங்.மஅப்பய�மஉமபம(ரலத)மஅவபங் , "அதலயலைவம

இைறவனயங்ய, இஸலயதை்மமயபநஙமயங்ய , �ஹயமதம(ஸத) 

அவபஙைளதமன்ரயங்ய, எடங்மஉற்தபமபபரமயணதை்ம(� ைமியன)ம

உற்த்மயவதப பபரமயணமயங்யம யடங்மமன தைற்்�மடபறநம

்ஙய ்்யய'' எ�றம்றதனயபங். பபறேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

நநான்ப� 

ஹதீஸ் 1956 - 2177

232
ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2



அவபஙள�்ய, ஙயல்மதலயயம் ய�்ம் யபப�  ேறதத�நம்ஙடஙபபட்�.ம

அ்பேம"அ(வவயறம் ய�்ம் யபப)வபம(�ைறபபே)  ் ய�்ம் யபறவெம

மதலப.ம(�ைறபபே)ம் ய�ைபமவபட்வெமமதலப ' அதல�ம"அவப 

(�ைறபபே)ம் ய�்ம் யபங்மததைல; (�ைறபபே)ம் ய�ைபம

வப்்மததைல'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.  இர ்ம யடங்ம் ய�்ம் யபறம

ஒெம ய்ம் ய�ைபமவப்வ�மபபறதநம்ஙடஙபபட்  ்பய�, "அ(வவயறம் ய�்ம

் யபப)்பேமஎவரயதம�ேடய?'' எ�ற (்தெபபபந)ம்ஙடம்யபங்.மஒெம ய்ம

் ய�்ம் யபறமஇர ்ம யடங்ம் ய�ைப  வப்வ�மபபறதநம்ஙடஙபம

பட்்பே, "இ்பஙயனமவலதைமைிமஅதலயலம மநே  அள�த்யதம

 �றயிபெநேய!'' எ�றயபமங்.மஒெம ய்ம் ய�்ம் யபறமஒெ   ய்ம

் ய�ைபமவப்வ�மபபறதநம்ஙடஙபபட்ம்பய� , "அ�்ய�மஎ�மச்ஙய்ரப  

்ய�தம(அைல)மஅவபஙள��ம் ய�பயேய '' எ�றம்ச�னயபங். 

்தடஙடஙதவைமி�றம் ய�்ம் யபப�மபபறதநம்ஙடஙபபட்்பே , "அ�ைறி 

்தனத்தத்ய�ம ய�மபபற�்்� ; அ�ற்ய�ம" ய�ம பபியஙம திமதநஙபபட்்� ' 

அதல�ம"எனநேநமேபல�ம(�்��்லதத)மஅெளப்பபற� ' எ�றயபங். 

்ம ய, "மய்�்்யறயமண�றம் ய�்ங்ம் யபப�யமரமளய�ம்்யறயம

் ய�் ் யபப�யமஙயல்மதலயயம் ய�்ம் யபப்யேய '' எ�றயம

்றதனயபங்.மஅரஃபய (�தஹஹமஒ�ப்யவ�)ம யள�தம் ய�்ம் யபப�ம

பபறதநம்ஙடஙபபட்்பே, "��ை்ிமாரய ேபேயமபப�ை்ிமாரய ேபேயம

அ�மபயவபமப ஙயரமயங அைமடய'' எ�றயபங்.மலஷூரயம(�ஹபரயம

பத்யவ�)ம யள�தம் ய�்ம் யபப�  ேறதத�மவபனவபபட்�.மஅ்பேம"அ�ம

ங்�்மல ே�மபயவபமப ஙயரமயேய '' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  ஷஹஅபயம(ரல)மஅவபஙள�ம

அறதவபபபபதம(பப�வெமயற)மஙயணபப்ஙதற�:  ்தடஙடஙதவைமடயம

வபியவநஙதவைமடயம் ய�்ம் யபப�மேறதத�ந  ்ஙடஙபபட்�.ம

வபியவநஙதவைமம் ய�்மேறதத்ம்சய்தைிம யய  ச�்்ஙத்தபஙத்மயன்யஙநம

ஙெ்தி்பய�, அை்பமபபறதம யயமேறதபபப்வபதைல.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, 
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்தடஙடஙதவைமம் ய�்மேறதத்்ம்றபபட்்மள� ; வபியவநஙதவைம பபறதிம

ேறதப்மஇதைல.  

2153 அ�ஙத்ய்யமஅதஅ�சய ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய, ்தடஙடஙதவைமம் ய�்ம் யபப� ேறதத�நம

்ஙடஙபபட்�.மஅ்பேம"அ�ற்ய�ம ய�மபபற�்்� ; அ்தத்ய� எனநேநம

ேபல�ம(�்��்லதத)மஅெளப்பபற� '' எ�றம்றதனயபங்.88  

பய்யம:ம37 ஷஅபய�மமய்மஇற்திபதம் ய�்ம் யபறத89  

2154 இயரய�மபப�மஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"எ�ன�்ய ' அதல�ம"மப்றயெமமன�் ்ய', " �பம

ஷஅபய�மமய்த்த�மஇற்திபதம் ய�்ம் யபற�ரய ?'' எ�றம்ஙட்யபங்.  ய�, 

"இதைல' எ�்ற�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம" �பம(ரமளய�)  

் ய�ைபம�ேத்�யமஇர ்ம யடங்ம் ய�்ம் யபமப ரயங! '' எ�ற 

்றதனயபங். இை்ம�்ப ஃபம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.90 

2155 இயரய�மபப�மஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்மஒெமமன�் ்ய , " �பமஇ�்ம(ஷஅபய�)மமய்த்த�மஇற்திபத  ட்்ம

�யம் ய�்ம் யபற�ரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅயமன�்ப , "இதைல' எ�றயப.ம

அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �பமரமளய�ம் ய�ைப �ேத்�யம

அ்பேபமபஙரமயஙமஇர ்ம யடங்ம் ய�்ம் யபப ரயங! '' எ�ற ்றதனயபங். 

இை்ம�்ப ஃபம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2156 இயரய�மபப�மஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்மஒெமமன�் ்ய , "இ�்மமய்த்த�ம-அ்யவ�மஷஅபய�-  இற்திபதம

ட்்�யம் ய�்ம் யபற�ரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅயமன�்ப  "இதைல' 

எ�றயப.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங், " �பமரமளய�ம் ய�ைப  �ேத்�யம

"ஒெம ய்', அதல�ம"இர ்ம யடங்' ் ய�்ம் யபப ரயங!'' எ�றம

்றதனயபங்.ம(இட்ஙமஅறதவபபபயளபமஷஹஅபயம(ரல)மஅவபங்ளமஐியம

்் வபந ஙதறயபங்.)ம"இர ்ம யடங்' எ�றம்றதி்யங்வம ய�ம

ஙெ�ஙத்ற�மஎ�ற அறதவபபபயளபமஷஹஅபயம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்.  - 
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்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம38 �ஹபரயம் ய�பப�மசதறப்  

2157 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ரமளய�மமய்ம

் ய�்நேமஅ்த்பேமியஙசமசதற�்ம் ய�்மிய்்ன�த , அதலயல வப�ம

மய்மயனம�ஹபரயமமய்ம் ய�பயேய.மங்ைமியநஙபபட்ம்்ய ைஙநே  

அ்த்பேமியஙசமசதற�்ம்்ய ைங , இர்தம்்ய ைஙம(்ஹஹஜஹத)மலேய.91 

இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2158 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம

"ங்ைமியநஙபமபட்ம்்ய ைஙநேமஅ்த்பேியஙசமசதற�்  ்்ய ைஙமஎ�? 

ரமளய�மமய்ம் ய�்நேமஅ்த்பேியஙசமசதற�்ம் ய�்மஎ� ?'' எ�றம

்ஙடஙபபட்�.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , "ங்ைமியனம்்ய ைஙநே  

அ்த்பேியஙசமசதற�்ம்்ய ைங ,  ் தசதிபதம்்ய வ்யேய.மரமளய�மமய்  

் ய�்நேமஅ்த்பேியஙசமசதற�்ம் ய�் , அதலயலவப�மமய்மயனம

�ஹபரயமமய் ் ய�பயேய'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

பய்யம:ம39 ரமளய�ம் ய�ைபதம்்ய்ப��மஷவவயதமமய்த்ததமலறம

் ய�்ம 

் யபப�மவபெயபத ்நங்யேய.  

2159 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ரமளய�மமய்யம

் ய�்ம் யபறமஅை்தம்்ய்ப��மஷவவயதமமய்த்ததமலறம் ய�்  

் யபறவப, ஙயல்மதலயயம் ய�்ம் யபறமவைரபம்பய�றவரயவயப.92 இை்ம

அ�அய�பமஅதஅ�சய ம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அ�அய�பம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�அய�பம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்ம்வ்றயபமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  
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பய்யம:ம40 ைலலத�தமஙதபமஇரவப�மசதறப்ய, அை்தம்்்மயறமவ��்ளம

ன ் ய, அ� எ�்மஇர்மஎ�ப�மபபறதிமவபளநங�ய , அை்தம்்்வ்பேம

டபறம் ர�ய.93  

2160 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபத்்யவபஙள�தம

சதலப, ஙனவபதம(ரமளயன��)மஇற்தமட மஇர்ஙள�தமஒ�றதத  "ைலலத�தம

ஙதப' இர்மஇெபப்யஙநமஙயட்ப்பபறனப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�  ன்பம

(ஸத)மஅவபங், "இற்தமட மஇர்ஙள�தமஒ�றமஎ�ப்ததமஉடங்மஙன்ங்  

ஒ�றபடேமெபபை்ம ய�மஙய ஙத்ற�.மலங்வ , அை்தம்்்பவபம

(ரமளயன��) இற்தமட மஇர்ஙள�தம்்ேந்ஙய்ளட்ய! '' எ�றம

்றதனயபங்.94  

2161  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  "ைலலத�தமஙதப' இரைவம(ரமளயன��)ம

இற்தமட மஇர்ஙள�தம(ஒ�றதத)ம்்ேந  ்ஙய்்டங். இை்மஅப�தலயலம

பப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

 2162 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பம

(்ம�மஙனவபதமரமளயன��)மஇெபத்்வயவ�மஇரவபதமைலலத�தமஙதப  இர்ம

இெபப்யஙநமங ்யப.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "ரமளயன��மஇற்தப 

பத�மஇர்ஙள�தம(ஒ�றமஎ�ப்தத)மஉடங்மஙன்ங்மஒ�றபடேெபபை்ந  

ஙய ஙத்ற�.மஎன்வ, ரமளயன��மஇற்தபமபத்ததமஒபைறபபை்ியனம

இர்ஙள�த (ஒ�றதத)மஅை்தம்்ேந்ஙய்்டங்! '' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2163 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"ைலலத�தமஙதப ' இர்ம்்ய்பபயஙந ்றைஙிபத, 

"உடஙள�தமசதலப, (ஙனவபத)மரமளயன��ம��ை்ிமட மஇர்ஙள�த  (ஒ�றதத)ம

"ைலலத�தமஙதப' இர்மஇெபப்யஙநமஙயட்பம்பபறனப ; உடஙள�த ்வறசதலபம

(ஙனவபத)மரமளயன��மபப�ை்ிமட மஇர்ஙள�தம(ஒ�றதத)ம"ைலலத�த  ஙதப' 

இர்மஇெபப்யஙநமஙயட்ப்பபறனப.மலங்வ ,  �டங்மரமளயமன��மபப�ை்ி  

நநான்ப� 

ஹதீஸ் 1956 - 2177

236
ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2



பத்ததம(ஒபைறபபை்ியனமஇர்மஒ�றதத)மஅை்தம்்ேந்ஙய்்டங் '' 

எ�ற ்றதனயபங்.  

2164 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:   �டங்மஅ�்ம

(ைலலத�தமஙதப)மஇரைவம(ரமளயன��)மஇற்தபமபத�மஇர்ஙள�த  (ஒ�றதத)ம

்்ேந்ஙய்்டங்.மஉடஙள�தமஒெவெநேபமபலவ �னய , அதல� இிலயைமம

டபபட்யத, எிசதிம(இற்த)மட மஇர்ஙள�தம(ஒ�றதலயவ�மஅை்தம்்்ய  

�ிபசதிபத)ம்ளபசசதநேமலளயநஙபபட்வப்ம்வ ்யய.  இை்ம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2165  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அ�்ம(ைலலத�தமஙதப)மஇரைவதம

்்்மபவபமரமளயன��மஇற்தபமபத�மஇர்ஙள�த  (ஒ�றதத)ம்்்ட்ய! இை்ம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2166 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், " �டங்ம(ரமளயன��)மஇற்தபமபத�  இர்ஙள�த, அதல�ம

இற்தமஒ�ப�மஇர்ஙள�தம(ஒ�றதத)ம"ைலலத�தமஙதப ' இரைவதம

்்ேந்ஙய்்டங் '' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2167 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   ய�ம(உறடஙதநம

்ஙய ேெ�்்பய�மஙனவபத)ம"ைலலத�தமஙதப ' இர்மஎனநேந 

ஙயட்ப்பபற�.மபப�னபமஎ�மவ �ட்ய தமஒெவபமஎ�ைனமஉறநஙத்தலதெ��  

வபவதநஙசம்சய்்பய�, அை்ம ய�மமறநஙைவநஙபபட்்�.  லங்வ, 

(ரமளயன��)மஇற்தபமபத�மஇர்மஙள�தம(ஒ�றதத)மஅை்தம்்ேந்ஙய்  

்டங். இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.மஅவபறததமஹபமலயமபப�  

ிலியம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , "பப�னபமஅை்ம ய�ம

மற��வபட்்�'' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்ம

எனமஇ்ய்பபற்ள�. 
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 2168 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஅ�்ம(ரமளய�)மமய்த்த�ம ்பமபத�ம யட  ஙள�தம

ப்ள�வயசலததம்டஙதம(இஃ்தஙயஃபமவவதமபயடேத)மஇெபபயபங்.  இெப்யவ�ம

இர்ம�ே��மஇெபத்்ய�றயவ�மஇர்ம�வடஙதமி�யம்ம�மஇதலய  

்தெய்வயபங்.மஅவபமங்்�ம"இஃ்தஙயஃப ' இெபபவபங்யம(்டங்மஇதலய)  

்தெய்வயபங்.மஇவவவநஙபபே , ஒெமமய்த்ததம"இஃ்தஙயஃப ' இெ�் 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , ்யயமவவநஙமயஙமஇதலயம்தெய்யம

இரவபத (இதலயம்தெயபயமதமப்ள�வயசலத்ல்ி)ம்டஙதமமநங்நேமஉைரம

 தஙழத்தனயப ங்.மஅதலயலம யேிமவபஷிடஙைளமஅவபங்நேநம

ஙட்ைளிபட்யபங்.மபப�னப  " ய�மஇ�்ம( ்)பமபத�ம யடஙள�தம"இஃ்தஙயஃப ' 

இெ�்்�.மபபறேமஇற்தப பத�ம யடஙள� யம"இஃ்தஙயஃப' இெநஙம்வ ்யம

எனமஎனநேதம்்ய�றதி�.  லங்வ, எ��்�மஇ�்ம( ்ப)மபத�ம யடஙள�தம

"இஃ்தஙயஃப' இெ�்வபமஅ்் இ்த்த்ல்ிம்டஙதம("இஃ்தஙயஃப ') இெநஙட்ய.ம

இ�்ம(ைலலத�தமஙதப)மஇரைவ  ய�ம(ஙனவபத)மங ்்�.மபப�னபமஅ�ம

எனநேமமறநஙைவநஙபபட்�.மஎன்வ , (ரமளயன��)மஇற்தபமபத்ததம

ஒவ்வயபமஒபைறபபை்மஇரவப யமஅை்த  ்்ேந்ஙய்்டங்.ம ய�ம

 ரமயனமஙள�ம ணபதம(ைலலத�தமஙதபமஇரவபத)  சஹ்யசம்சயவை்பம

்பய�றம(ஙனவபத)மங ்்� '' எ�றம்றதனயபங். இெபத்்ய�றயவ�ம ய்ம

இரவபதமஎடங்நேமமைவம்பய்�.மப்ள�வயசத  ்ைரிபலதெ��ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்்ய யமஇ்த்ததமமைவம �ப  

்சயடேி�.மஅ�றமஙயைலமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மதபஹஹத  

்்ய �வபட்தம்தெய்ய்பய�மஅவபஙைளம ய�மங ்்�.மஅவபஙள�ம

�ஙத்தத  ரமயனமஙள�ம மபே�்தெ�்�.95  

2169 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�சி தமஅதமேததம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்மள�.  அ்தத, 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மரமளய�மமய்த்த�ம ்பமபத�  

 யடஙள�தமஇஃ்தஙயஃபமஇெபபயபங் '' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.ம்ம ய  

("அ்்மஇ்தம்த்ல்ிம்டஙதம(இஃ்தஙயஃப)மஇெநஙட்ய '' எ�பை்நமேறதநங 

"ஃபதிபபதமஃப ம�அ்மஙதஃபபஹத ' எ�ப்பேபமபஙரமயங)ம"ஃபதிஸ்தமஃப  
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�அ்ஙதஃபபஹத' எ�யமவயசஙயமஇ்யம்பபற்ள�. (அவபஙள�ம�ஙத்ததம

 ரமயனமஙள�ம மஎ�ப்பேபமப்தலயங)ம"அவபஙள�  ் பறதிபதம ரமயனம

ஙள�ம ' எ�றமஙயணபப்ஙதற�. 

 2170 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மரமளய�மமய்த்த�ம�்தமபத�ம யடஙள�த  "இஃ்தஙயஃப' 

இெ�்யபங்.மபப�னபம ்பமபத�ம யடஙள�தம�ெநஙதம்்யத  ்்யர்மய�றததம

"இஃ்தஙயஃப' இெ�்யபங்.மஅ்�மறைவவப்தம்ததம(மைறபபயங)  பய்ிய�றம

( தறத்தமைவநஙபபட்)மஇெ�்�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம்ம�ம

ஙரத்யதமஅ�்பமபயைிமஎ்த�நம்்யரத்த�மாரத்தபே   ஙபத்தனயபங்.ம

பபறேம்ம�ம்ைலைிம(்்யரத்தபே)ம்வள�்ிம �டே  மநஙள�்யம

்பசதனயபங்.மஉ்்னமமநங்மஅவபமங்நேமஅெஙததம் ெடஙதவ�்னப.  "இ�்ம

(ரமளயன�தமைலலத�தமஙதப)மஇரைவதம்்ேிவயறம ய�ம�்தமபத�  

 யடஙள�தம"இஃ்தஙயஃப' இெ�்்�.மபப�னபம ்பமபத�ம யடஙள� ய  

"இஃ்தஙயஃப' இெ�்்�.மபபறேம"அ�்மஇர்மஇற்தபமபத�ம யடஙள�தமஉ்ள� ' 

எனம(வயனவபமணலய)மஎ�ன�்யமவ��ம்சயதலபபட்�.மலங்வ , உடஙள�தம

(இற்தப பத�ம யடஙள�த)ம"இஃ்தஙயஃப' இெநஙமவபெய்மஙத�றவபமஇஃ்தஙயஃப  

இெநஙட்ய'' எ�றயபங். என்வமமநங்யமஅவபங்்�ம"இஃ்தஙயஃப ' 

இெ�்னப.ம்ம ய, அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங், "ைலலத�தமஙதபம

இர்மரமளய�மமய்த்த�மாப  ஒபைறபபை்ியனமஇரவபதமஇெபப்யஙம

எனநேநமஙயட்பபட்�.ம ய�மஅ�றமஙயைல  ஙள�ம ணப யம் ண�  யம

சதரவணநஙயம(சஹ்ய)ம்சயவை்பம்பய�ற  ஙயட்பபட்�'' எ�றயம

்றதனயபங்.மஇெபத்்ய�றயவ�ம ய்மஙயைலிபத  அவபங்மதபஹஹதம

்்ய ைஙநஙயஙம த�ற்பய�மமைவம்பய்�.மப்ள�வயசதம்ைர  ஒ ஙதி�.ம

அப்பய�ம ய�மஙள�ம ைணடயம் ண�ைரமடயம(ப்ள�வயச நே்)  

ங ்்�.மதபஹஹதம்்ய ைஙைிம�ேத�பம்றபபட்்பய� , அதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபஙள�ம் பறதிப யமணநேமறன�ிப யமஙள�ம  யம

் ண�ெய பே�்தெ�்ை்ம ய�மங ்்�.மஅ�்ம"ைலலத�தமஙதப ' இர்ம

(ரமளயன��) இற்தபமபத்ததமஇெபத்்ய�றயவ�ம ய்மஇரவயங்வம

அைம�்�.  
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2171 அ�சலமயமபப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: (ஒெம ய்)ம யடங்மைலலத�தமஙதபமஇர்மபபறதபம

்பசதந்ஙய ேெ�்்யய.  பப�னபம ய�மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபஙள�்யம

்ச�்ற�.மஅவபங்மஎ�   பரயிபெ�ம்யபங்.மஅவபஙள�்ய , " �டங்ம

எடங்்�ம்பதசச�ம்்யப்வைர  ்றபபட்வரநம்்ய்ய?'' எ�றம்ஙட்்�.ம

உ்்னம்றபமபட்யபங்.மஅப்பய�  அவபங்மஙறப்நமஙயபள�ியை்ம

அணப�்தெ�்யபங்.மஅவபமஙள�்யம"ைலலத�த  ஙதபமஇர்மேறதத�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதிை்ம �டங்  ்சவபடபற�பஙளய?'' 

எ�றம்ஙட்்�.மஅவபங், "லய,  யடங்மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபங்்�மரமளய�மமய்த்த�ம ்பமபத�ம யடஙள�த  "இஃ்தஙயஃப' 

இெ�்்யய.மஇெப்யவ�ம ய்மஙயைலிபதம யடங்ம(ப்ள�வயசலதத  இெ��)ம

்வள�்ிறத்னயய.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

எடஙள�ை்்ிமஉைரமியபறதனயபங்:மஎனநேமைலலத�தமஙதபமஇர்ம

(ஙனவபத) ஙயட்ப்பபற�.மலனயத, அை்ம ய�மமற��வபட்்�.ம(அதல�ம

அை் மறநஙைவநஙபபட்்�.)மஎன்வ , ரமளயன��மஇற்தபமபத�ம யடஙள�த  

ஒபைறபபை்ியனமஒவ்வயபமஇரவப யமஅை்ம �டங்ம்்ேந்ஙய்்டங்.ம

 ய�ம(அ�் இரவபத)ம் ண �  யமஙள�ம ணப யமசதரவணநஙயம(சஹ்ய)ம

்சயவை்பம்பய�ற எனநேநமஙயட்ப்பபற�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்்�ம"இஃ்தஙயஃப' இெ�்வபமமறபேடயம(ப்ள�வயச நே)மவரட்ய! '' 

எ�றயபங்.  யடங்மம  ்யம்ச�்றயய.மஅப்பய�மவயன�தமமைவம

்மஙத்த�மஒெம� ை்ந்்   யடங்மஙயணவபதைல.ம(்தட்ரன)மஒெம்மஙயம

(்தர ்)மவ�்�; எடங்நேமமைவ ்பய்�.மப்ள�வயசலத�ம்ைரிபலதெ��ம

மைவம �பம்சயடேி�.மஅப்பயை்ிம்ைர  ்பதசசமமடை்ியதம

்விபபடேெ�ம்�.ம்்ய ைஙநஙயஙம"இஙயமத ' ்சயதலபபட்்பய�, 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம் ண�ம  ய  ஙள�ம ணப யம

சதரவணநஙயம(சஹ்ய)ம்சய்ை்ம ய�மங ்்�.  அவபஙள� ் பறதிபதம

ஙள�ம மபே�்தெ�்ை்நமங ்்�.  - அ�சி தம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநேயம

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபப  பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�. அவபறதத, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்்ய ைஙைிம
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�ேத�தம்தெயபபி ்பய�மஅவபஙைளம ய�மங ்்�.மஅவபமஙள�ம

் பறதிப யமணநேமறன�ிப யமஙள�  ம ணப�மஅை்ியளயமஇெ�்� '' 

எ�றமஇ்ய்பபற்ள�.  

2172 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்மநேம"ைலலத�தமஙதப ' இர்மபபறதி ேறதப்ம

்வள�பப்த்பப்வ்பேம��னபமரமளய�மமய்த்த�ம ்பமபத�   யடஙள�தம

ைலலத�தமஙதைரதம்்ேிவயறம"இஃ்தஙயஃப ' இெ�ம்யபங்.ம ்ப பத�ம

 யடங்ம�ே�்�யம(்யயமவ �பறதெ�்)ம்்யரதை்மஅஙபறமயறமஉத்ர  வப், 

அவவய்றமஅ�மஅஙபறபபட்�.மபப�னபமஅவபங்நேம"ைலலத�தமஙதப ' 

இர்மஇற்தபமபத�மஇர்ஙள�தமஇெபப்யஙதம்் வபநஙபபட்�.மஎன்வ , 

ம  ்யம்்யரயமஅைமநேமயறமஉத்ரவபட்யபங்.மம  ்யம்்யரய  

அைமநஙபபட்மபபறேமமநஙள�்யம்றபபட்மவ�� , "மநங்ள!மைலலத�தமஙதப 

பபறதிமேறதப்மஎனநேமஅறதவபநஙபபட்�.மஅை்பமபபறதசம்சயதவ்பஙயங  

உடஙள�்யம ய�ம்றபபட்வ�்்�.மஅப்பய�மஇர ்மமன�்பங்ம்ம�ம

உ ைம ேறதத�மவபவய்தத�ந்ஙய ேெ�்னப.மஅவவபெவெ்�ம

ைஷத்ய�யமஇெ�்ய�.  அ்னயதமஅை்(பமபபறதிமேறதபைப)ம ய�ம

மறநஙைவநஙபபட்்�.மலங்வ , ரமளயன�� இற்தபமபத்ததமஅ�்மஇரைவம

 �டங்ம்்ேந்ஙய்்டங் ; ஒ�ப�, ட , ஐ�� லஙதிமஇர்ஙள�தமஅை்ம

 �டங்ம்்ேந்ஙய்்டங்! '' எ�றயபங். இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தம

ஒெவரயனமஅ� ்ரயம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:   ய�மஅ�சி தம(ரலத)ம

அவபஙள�்யம"அ்�மஎ ணபநைஙமபபறதமஎடஙைளவப்ம �டங்ள   �ஙறத�ம

்வபங்'' எ�்ற�.மஅ்பேமஅவபங், "லய.மஉடஙைளவப்ம யடங்ள  அ்பேதம

்ே்தியனவபங்'' எ�றயபங்.ம ய�, "ஒ�ப�, ட , ஐ��மஎ�பைவ எைவ?'' 

எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , இெபத்்ய�றயவ�மஇர்ம�ே�� , 

அை்ி்த�மவெயமஇெபத�மஇர ்யவ�மஇர்வம"ஒ�ப� ' லேய.மஇெபத� 

ண�றயவ�மஇர்ம�ே��மஅ்த�மவெயம(இெபத�ம ய�ஙயவ�)மஇர்வம

"ட ' லேய.மஇெபத�மஐ�்யவ�மஇர்ம�ே��மஅ்த�மவெயமஇர்வம"ஐ�� ' 

லேய'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.96 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�. அவபறதத, அ�பநபமபப�மஙதலயதம(ரல)மஅவபஙள�ம
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அறதவபபபபத, ("இர ் மன�்பமங்ம்ம�மஉ ைமமேறதத�மவபவய்தத�நம

்ஙய ேெ�்னப' எ�ப்பேப பஙரமயங)ம"சசசர்ம்சய�்ஙய ேெ�்னப ' 

எ�றமஇ்யம்பபற்ள�.  

2173 அப�தலயலமபப�மஉைனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "ைலலத�தமஙதபம(எ�்மஇர்மஎ�ப�)  

பபறதமஎனநேநமஙனவபதமஙயட்ப்பபற�.மபப�னபமஅை்மமறநங்ய  

்சயிபபட்்�.மஅ�றமஙயைலம ய�ம் ண�  யமஙள�ம ணப யம

சதரவணநஙய (சஹ்ய)ம்சயவை்பம்பய�றம(ஙனவபத)மங ்்� '' எ�றம

்றதனயபங்.மஇெபத� ண�றயவ�ம ய்மஇரவபதமமைவம்பய்�.ம(அ�றம

ஙயைலிபத)மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்மஎடங்நேம(தபஹஹதம

்்ய ைங)ம்்ய வபத்யபங்.மஅவபங்  ்்ய ைஙைிம�ேத�தம

்தெயபபி்பய�ம் ண�பமமபறயமஙள�ம ணப�மஅை்ியளய  அவபஙள�ம

் பறதிப யமணநஙத யமபே�்தெ�்�.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  இ்�மஅறதவபபபயளரயனம்ஸபமபப�ம

சி தம(ரல)மஅவபங்ம்றஙத�றயபங்:  அப�தலயலமபப�மஉைனஸம(ரலத)ம

அவபங்ம(இெபத�மண�றயவ�ம ய்மஇரவபத  எ�பை்நமேறதநங)ம

"ஸலயஸத�மவமஇ த�' எ�யம்சயப்றய்ைர்ி பி�ப்த்தனயபங்.ம(சதலம

அறதவபப்ஙள�தமஉ்ளை்பம்பய�றம"ஸலயஸத�மவ  இ ஹ�' எ�றம

ேறதபபப்வபதைல.) 

 2174 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  ரமளய�மமய்த்த�ம

இற்தபமபத�மஇர்மஙள�தமைலலத�தமஙதபமஇரைவத  ்்ேந்ஙய்ம்டங்.  

இை்மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநமஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2175 ஸதபெமபப�மஹஹைப ம(ரல)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஉைபமபப�ம

ஙஅபம(ரலத)மஅவபஙள�ம்ய, "்டங்மச்ஙய்ரபமஇப�மமஸாதம(ரலத)  அவபங்ம

"வெ்யம� வ�யம(இரவபத)ம த�றமவவதப்பவபமைலலத�தமஙதப  இரைவம

அை்��்ஙய்வயப' எ�றம்றஙதறய்ர?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஉைப  

(ரலத)மஅவபமங், "இப�மமஸா�நேமஅதலயலமஅெ்ம் வயனயங!மமநங்ம
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(மபற  யடஙள�தமவவதமபய்ஙள�தம ்ப்யமத)மஅசட்ம யபபநைஙம்ிய்ம

இெ��வப்ந ்்ய�மஎனமஅவபங்மஙெ்தனயபங்ம(்பய ய)!மைலலத�தம

ஙதபமஇர்மரமளய� மய்த்த�மஙை்சதபமபத்ததமஇெபத்்வயவ�மஇர்்ய�ம

எ�பை்மஇப�மமஸாத  அறத�்்மஉ்ளயபங்'' எ�றமப்தலள�தம்யபங்.ம

பபறேம"அதலயலம யேனயத' எ�றம்றயமதம"அ�ம(ரமளயன��)ம

இெபத்்வயவ�மஇர்வமலேய ' எ�ற சத்திமதட்சம்சய�னயபங்.ம ய�, 

"அ்தம��்த்ர!மஎை்மைவத�மஅவவயற  ்றஙதற�பங்?'' எ�றம்ஙட்்�.ம

அ்பேமஉைபம(ரலத)மஅவபங், "அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

எடஙள�்யம"அ�ைறிம யள�தம(ஙயைலிபத)ம� ி�  த் �றதமஉ்தநேய' 

எ�றம்றதனயபங்.மஅ�்மஅை்ியளத்த�மணல்ம  (அறத��்ஙய ்்�)'' 

எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2176 ஸதபெமபப�மஹஹைப ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உைபமபப�மஙஅபம

(ரலத)மஅவபங்ம"ைலலத�தமஙதப' இர்மேறதத�ந ்றைஙிபத, 

"அதலயலவப�மம ்யைணியங!மஅ�ம(எ�்மஇர்மஎ�ப�)மபபறதம ய�  

 �ஙறத்வ�'' எ�றயபங். இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஷஹஅபயம

(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:மஎன�  அறத்நேமஎடேிவைரிபத, 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம த�ற  வவதப்மயறமஎடஙைளபம

பணபத்மஅ�்மஇர்மஇெபதம்்வயவ�மஇர்வியேயம(எ�ற  உைபம(ரலத)ம

அவபங்ம்் வபத்யபங்)மஎ�்றமஙெ�மஙத்ற�.  "அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம த�றமவவதப்மயறமஎடஙைளபமபணபத்மஅ�்  இர்' எ�யம

இ�்மவயசஙத்தத்ய�மஷஹஅபயம(ரல)மஅவபங்மஐிய  ்் வபத்யபங்.மஅப்யம

பப�மஅப  பயபயம(ரல)மஅவபஙள�்மமதெ��மஎ�ம  பப  ஒெவ்ரமஇை்ம

எனநேமஅறதவபத்யபமஎனமஷஹஅபயம(ரல)மஅவபங்  ேறதபபபட்்ளயபங். 

 2177 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  யடங்மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்நேமஅெஙததம"ைலலத�தமஙதப ' இர்மபபறதபம

்பசதந்ஙய ேெ�்்யய.மஅப்பய�மஅவபங் , "உண்தம்டே� பய்ததம

� ை்பம்பய�றம தலயம்்ய�றயமஇர்வம(ைலலத�தமஙதப)மலேயம
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எ�பை் உடஙள�தம தைனவபதம்ஙய்பவபமியப?'' எ�றம்றதனயபங்.97 இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

 

 

அத்தியியம–ம14A : ப்ள�வயசலததம்டே்தம

(இஃ்தஙயஃப)1 

ஹ்�ஸம2178ம–ம2187மவைரம
 

பய்யம:ம1 ரமளய�மமய்த்த�மஇற்தபமபத�ம யடஙள�தம"இஃ்தஙயஃப' 

இெத்த  

2178 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்மரமளய�ம

மய்த்த�மஇற்தபமபத�ம யடஙள�தம"இஃ்தஙயஃப ' இெ��மவ�்யபங்.  

2179 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மரமளய�மமய்த்த�மஇற்தபமபத�ம யடஙள�த  

"இஃ்தஙயஃப' இெ��வ�்யபங். இ்�மஅறதவபபபயளரயனம யஃபபஉம(ரல)ம

அவபங்ம்றஙதறயபங்: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(மஸஜத��ம

 பவ �)மப்ள�வயசலதத "இஃ்தஙயஃப' இெ��வ�்மஇ்தை்மஅப�தலயலமபப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங் எனநேநமஙயடேனயபங்.2 

 2180 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மரமளயன��மஇற்தபமபத�ம யடஙள�தம"இஃ்த  ஙயஃப' இெபபயபங்.  

2181 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மரமளயன��மஇற்தபமபத�ம யடஙள�த  "இஃ்தஙயஃப' இெபபயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

244

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

இஃதிகாஃப் ஹதீஸ் 2178 - 2187



2182 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்மஇறநேயவைரம

ரமளயன��மஇற்தபமபத�ம யடஙள�தம"இஃ்த  ஙயஃப' இெ��வ�்யபங்.ம

அவபங்நேபமபப�னபமஅவபங்ை்ிம�ைனவபிப  "இஃ்தஙயஃப' இெ�்னப.3  

பய்யம:ம2 இஃ்தஙயஃபமஇெநஙம�ே்ம்சய்வப , இஃ்தஙயஃபம

இெநேமத்த்தபே்மஎப்பய� றைவிம்வ ்ய?  

2183 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"இஃ்தஙயஃப' ்மப்ஙய்ளம யேனயத, ஃபஹப ்்ய ைஙம

்்ய �வபட்பமபப�னபம"இஃ்தமஙயஃப ' இெநேமத்த்தபே் றைவ��வப்வயபம

ங்.ம(ஒெம�ைறமஇஃ்தஙயஃபமஇெபப்பஙயங)ம்ம�ம்்யரயதை்  

அைமநேமயறமஉத்ரவபட்யபங்.மஅவவய்றம்்யரயமஅைமநஙபபட்�.ம

அவபங் ரமளயன��மஇற்தபமபத�ம யடஙள�தமஇஃ்தஙயஃபமஇெநங்வம

வபெயபபனயபங். ைஸனபம(ரலத)மஅவபங்ம(்மநஙயங)மஒெம்்யரயம

அைமநேமயறமஉத்ரவபட்யபங் ; (அவபங்நஙயங்ய)ம்்யரயம

அைமநஙபபட்�.ம பபம(ஸத)மஅவபஙள��மமபறத  �ைணவபிெயம்்யரயம

அைமநேமயறமஉத்ரவபட்னப ; அவபங்நஙயங்யம்்யரய  அைமநஙபம

பட்�. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஃபஹபம்்ய ைஙைிம

�ேத்்பய� (ப்ள�வயச நே்)மபலம்்யரடஙைளநமங ்யபங்.ம"(இ்�ம

ணலய)ம �டங்  �ைமைித்ய�ம யேன �பமஙளய?'' எ�றம்ஙட்வபட், ்ம�ம

்்யரதை் அஙபறமயறமஉத்ரவபட்யபங்.மஅவவய்றமஅ�மஅஙபறபபட்�.ம

(அ�்மல ேத) ரமளய�மமய்த்ததமஇஃ்தஙயஃபமஇெபபை்நமைஙவபட் , 

ஷவவயதமமய்த்த�ம�்த  பத�ம யடஙள�தமஇஃ்தஙயஃபமஇெ�்யபங்.4 - 

்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஐ��ம

அறதவபபபயளப ்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததமஇப�ம

உைினயம(ரல), அயபமபப�மஅதஹய ஸம(ரல) , இப�மஇஸஹயந (ரல)ம

லஙத்ியர�மஅறதவபபபபதம"( பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபிரயன)மலிபஷய  

(ரலத), ஹஃபஸயம(ரலத), ைஸனபம(ரலத)மலஙத்ியபமஇஃ்தஙயஃபமஇெபப்பஙயஙந  

்்யரயமஅைமதம்னப'' எ�யமேறதப்மஇ்ய்பபற்ள�. 

245

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

இஃதிகாஃப் ஹதீஸ் 2178 - 2187



 பய்யம:ம3 ரமளய�மமய்த்த�மஇற்தபமபத�ம யடமஙள�தம(வணநஙம

வவதபய்ஙள�த)மஅ்தங  ்பய்மஙயட்த.  

2184 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ரமளய�மமய்த்த�)மஇற்தபமபத�ம

( யடமங்)ம�வடஙதவபட்யத, அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(வணநஙம

வவதபயடே�மணலய)மஇர்ங்நே  உிபஹட்வயபங்; (வவதபயடேதம

 ்ப்வ்பஙயங)ம்யம�ைணவபிைரடய  வபவதநஙசம்சயவயபங்; 

(வவநஙதை்வப்மஅ்தஙமயஙமவவதபயடேத)மஅ்தஙநமஙவனய  ்ச த�வயபமங்; 

்ம�மஙகவயை்ைிமஇறநஙதநமஙடேந்ஙய்மவயபங்.5 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2185 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(வணநஙமவவதபய்ஙள�த)மமபறம யடஙள�த  ஙயட்ய்ம(அ்தங)ம

 ்பயடை், (ரமளயன��)மஇற்தபமபத�ம யடஙள�த  ஙயட்வயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 பய்யம:ம4 �தஹஹமமய்த்த�மபத�ம் ய�்ங்  

 

2186 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(�தஹஹமமய்ய)மபத�ம யடங்ம் ய�்  ் யபறமஒெம்பய�யம ய�ம

ங ்்ததைல. இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2187 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம(�தஹஹம

மய்த்தத)மபத�ம் ய�்ங்ம் யபற்ததைல.  
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அத்தியியம:ம15 ஹஹ  ஹ்�ஸம2188ம–ம2709மவைரம

பய்யம:ம1 ஹஹமஅதல�மஉயரயவபபஙயஙம"இலரயய' ஙடேிவெநேம 

அ�ம்தநமஙபபட்ைவடய அ�ம்தநஙபப்யம்ைவடய; அவபம றமணயம

�தவ�ம்ை்ம்சயிபபட்்ள�ய.2  

2188 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய, "இலரயய' ஙடேிவபமஎ�் லை்ைிமஅணபிம

்வ ்ய?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், 

"(� ம �ளச)மசடை்ங், ்ைலபமபயைஙங், � நமஙயதசடை்ங், �நஙயம

்்ளம்மலடஙதங்ம(்ப�ஸ), ஙய ைறங்ம(்மயஸய)மலஙதிவபைற  

அணபிய �்பங்.மஙயலணபங்மஙதை்நஙய்வபமமட்யமஙய ைறமங்  

அணப��்ஙய்ளட்ய.மலனயத , ஙய ைறமஇர ்யமங நஙயதங்நேநம

ஙக்வ இெநேயபேமஙத் த�ம(அணப��)்ஙய்ளடம்ய.மேடேமப�மமபறய  

"வபஸ' லஙதிமவயசைனசம்சேிப�மசயியம்்யயநஙபபட்மஎ�்ம

லை்ஙைளடய அணபிய �்பங்'' எ�றம்றதனயபங்.3  

2189 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய, 

"இலரயய' ஙடேிவபமஎ�்மலை்ைிமஅணபிம்வ ்ய ?'' எ�றம

்ஙடஙபபட்�.மஅ்பேமஅவபங் , "� ம �ளசமசடை், ்ைலபபயைங, 

�நஙய்்ளம்மலடஙத, � நமஙயதசடை், வபஸமமபறயமேடேமப�மலஙதி 

வயசைனசம்சேஙள��மசயியம்்யயநஙபபட்மலை் , ஙய ைறங்ம

லஙதிவபைறம"இலரயய' ஙடேிவபமஅணபிம்வ ்யய.மஙயலணபங்ம

ஙதை்நஙயவபட்யத, ஙய ைறங்மஅணபிலயய.  லனயத, ங நஙயதங்நேநம

ஙக்வமஇெநேயபேமஙய ைறஙைளந  ஙத் த�ந்ஙய்ளம்வ ்ய '' எ�றம

வபை்ிள�த்யபங்.4 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2190 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "இலரயய' ஙடேிவபமேடேமபம

�மமபறயம"வபஸ' லஙதிமவயசைனசம்சேஙள�� சயியமஇ்பபட்மலை்ைிம

அணபிநம்்ய�மஎனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்ை்ம
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வப்தத்யபங்.ம்ம ய, "("இலரயய' ஙடேிபெநமேய்பய�)மஙயலணபங்  

ஙதை்நஙய்வப, ஙய மைறங்மஅணபிட்ய; ஙய ைறஙைளநமங நம

ஙயதங்நேந ஙக்வமஇெநேயபேமஙத் த�நம்ஙய்ளட்ய '' எ�றயம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்ம்சய�னயபங்.  

2191 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்ம�மஉைரிபத, "ஙகவடஙதமஙதை்நஙய் -"இலரயய' ஙடேி-ம

ஒெவபம� நமஙயதமசடை்மஅணபவயப ; ஙயலணபங்மஙதை்நஙய்  ஒெவபம

ஙய ைறங்மஅணபவயப'' எ�றமேறதபபபட்ை்ம ய�ம்சவபடப்ற�.5 இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெமஅறதவபப  

பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, " பபம(ஸத)மஅவபங்ம

அரஃபயமவபதமஉைரியபறய்பய�ம்மபங ்வயற  ேறதபபபட்ை்ம ய�ம

்சவபடப்ற�'' எனமஇ்ய்பபற்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஐ��ம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. அவபறதத, ஷஹஅபயம(ரல)ம

அவபஙைளதம்வபரமமபறவபஙள�மஅறதவபபபபதம"அரஃபய  உைரிபதமஅவவயறம

ேறதபபபட்யபங்' எ�யமேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல.  

2192 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  (இலரயமத�்பய�)ம

ஙயலணபங்மஙதை்நஙயம்வபமஙய ைறஙைளமஅணபிட்ய ; ஙகவடஙத 

ஙதை்நஙய்வபம� நமஙயதசடை்மஅணபிட்ய.  இை்மஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதமறயபங்.  

2193 ஸஃபவய�மபப�மிஅலயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�ம்�ை்)ம

ிஅலயமபப�மஉமயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:ம பபம(ஸத)  அவபங்ம

(மநஙயவபபேமஅெஙத ்ள)ம"ஜதஅரயனய ' எ�மதம்த்ததமஇெ�்்பய� , 

அவபஙள�்யம றமணயம(அதல�மமிச்ம தறமஅை்ியளய)ம�சபமபட்ம

்மலடஙத அணப�்மஒெமமன�்பமவ�்யப.மஅவப , " ய�மஎன�மஉயரயவபதமஎ�னம

்சயி ்வ ்்மனமஉத்ரவப்ஙதற�பங்?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅப்பய�ம பபம

(ஸத) அவபங்நேம்வ்அறதவபப்ம(வஹ�)மவ�்�.மஉ்்னமஅவபங்மஒெம

�ணபியத மைறநஙபபட்யபமங்.ம-(எ�ம்�ை்)மிஅலயம(ரலத)மஅவபங் , " பபம
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(ஸத) அவபங்நேம்வ்அறதவபப்ம(வஹ�)மஅெளப்பறய்பய�ம ய�ம

அவபஙைளபமபயபநங லைசபப்ஙத்ற�'' எ�றம்றவயபங்.ம-ம" பபம(ஸத)ம

அவபங்நே ்வ்அறதவபப்ம(வஹ�)மஅெளப்பறய்பய�மஅவபஙைளபமபயபநஙம

 �ப வபெய்ஙதற�ரய?'' எனமஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்ஙட்வபட் , ( பபிவபஙைள 

மைறத்தெ�்)மஅ�்தம�ணபிப�மாரதை்மவபலநஙதனயபங்.ம பபம(ஸத)ம

அவபங் இளயமஒட்ஙயமேறடை்மவப்வை்பம்பய�றமேறடை்ம

வபட்ந்ஙய ேெ�்ை்  அப்பய�ம ய�மங ்்�.  பபறேம(அ�்சமசதரமம

 தைல)மஅவபஙைளவபட்மவபலஙதி்பய� , "எ�ன�்யமஉயரயைவப பபறதநம

்ஙட்வபமஎட்ங?'' எ�றயபங்.ம(அ�்மமன�்பமவ�்�ய) , " "உயம �்ளமமிச்ம

 தறமஅை்ியளதை்' அதல�ம" றமணத்த�மஅை்ியளதை் ' 

ங வபந்ஙய்ங.மஉம�மஅடஙதைிமஙைள��்ஙய்ங.ம்ம ய ,  �பமஉம�ம

ஹஹஜதத ்சயவை்பம்பய�்றமஉம�மஉயரயவப யம்சயங '' எ�றமவபை்ம

ிள�த்யபங்.6  

2194 ிஅலயமபப�மஉமயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

"ஜதஅரயனய' எ�மதம்த்ததமஇெ�்்பய� , அ்தஙமயஙம றமணய �சபபட், 

ை்நஙபபட்மஅடஙதமஅணப�்மஒெமமன�்பமஅவபஙள�்யமவ�்யப.மஅவப , "(ை்நம

ஙபபட்)மஇ�்மஅடஙதமஎ�ம ்தெநேயம தைலமிப ய , அ்தஙமயஙம றமணய 

�சதிபெநேயம தைலிப யம ய�மஉயரயவபபஙயஙம"இலரயய ' ஙடேவபட்்�'' 

எ�றம்சய�னயப.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , "உம�மஹஹஜததம �பமஎ�ன 

்சயவ �ப?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅவப, "இ�்மலை்ைிநமஙைள��வப்்வ� ; 

எ� ம �்ளமஇ�்ம றமணதை்நமங வபந்ஙய்ம்வ� '' எ�றயப.ம பபம(ஸத)ம

அவபங், "உம�மஹஹஜததம �பம்சயவை்மஉயரயவப யம்சய�்ஙய்ங '' எ�றம

்றதனயபங். 

 2195 ஸஃபவய�மபப�மிஅலயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�ம்�ை்)ம

ிஅலயமபப�மஉமயியம(ரலத)மஅவபங்மஉமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)  அவபம

ஙள�்யம" பபம(ஸத)மஅவபங்நேம்வ்மஅறதவபப்ம(வஹ�)மஅெளப்பறய்பய�  

 ய�மஅவபஙைளபமபயபநஙம்வ ்யம(எனமலைசமியஙமஉ்ள�) '' எ�றம

்றவயபங். (ஒெம�ைற)ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம(மநஙய்நேமஅெஙத ்ள)ம
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"ஜதஅரயனய' எ�மத்த்ததம்டஙதிபெ�்யபங்.மஅவபங்நேம்ம்லம

�ணப்ிய�ற  தவ நஙயஙநமஙட்பபடேெ�்�.மஅவபங்்�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்மஉ்ள�ட் அவபங்ை்ிம்்யவபஙள�தமசதலெயமஇெ�்னப.  

அப்பய�மஅ்தஙமயஙம றமணயம�சதி , ஙயபள�ியலயனமஅடஙதிணப�்மஒெம

மன�்ப வ�்யப.மஅவப, "அதலயலவப�மன்்ர!மஅ்தஙமயஙம றமணயம

�சபபட்மஅடஙதியத "இலரயய' ஙடேிவபமபபறதம்யடங்மஎ�னம

்றஙதற�பங்?'' எ�றம்ஙட்யப. அவைரம பபம(ஸத)மஅவபங்மசதறத�ம் ரயம

உபறபமபயபத�வபட், அைம்தியங இெ�்யபங்.மஅப்பய�மஅவபங்நேம

்வ்அறதவபப்ம(வஹ�)மஅெளப்பபற�.மஉ்்ன  உமபம(ரலத)மஅவபங், "இடேம

வயெடங்' எனமைசைஙியதம(எ�ம்�ை்)மிஅலய  (ரலத)மஅவபஙைளம

அைவத்யபங். (எ�ம்�ை்மிஅலயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:)   ய�ம

்ச�றம( பபம(ஸத)மஅவபங்நேம்ம்லமஙட்பபடேெ�்ம�ணபநே்)  என�ம

்ைலைிமறைவத்்�.ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம�ஙயமசதவ�்ம தைலிபதம

ேறடை் வபட்ம தைலிபதமசதறத�ம் ரயமஙயணப்பபறயபங்.மபபறேம

அவபஙைளவபட்மஅ�் (சதரம)ம தைலமவபலஙதி�.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)ம

அவபங், "சபறம��னபமஎ�ன�்ய உயரயைவபமபபறதநம்ஙட்வபமஎட்ங?'' 

எ�றயபங்.மஅ�்மமன�்பம்்்பபட் , அைவத�வரபபட்யப.மஅவ ்யம பபம

(ஸத)மஅவபங், "உயம �்ளம றமணதை்  ண�றம�ைறமங வபந்ஙய்ங.ம

(ை்நஙபபட்்ளமஉம�)மஅடஙதைிநமஙைள��  வப்ங.ம(ை்நஙபப்ய்மலை்ம

அணப��்ஙய்ங.)மபபறேமஉம�மஹஹஜததம்சயவை்ப  ்பய�்றமஉம�ம

உயரயவப யம்சய�்ஙய்ங'' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2196 ிஅலயமபப�மஉமயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

"ஜதஅரயனய' எ�மதம்த்ததமஇெ�்்பய� , உயரயவபபஙயங "இலரயய' ஙடேிமஒெம

மன�்பமஅவபஙள�்ய வ�்யப.மஅவபம்ம�ம்யேிப ய  ்ைலிப யமமிச்ம

 தறம றமணயம�சதிபெ�்யப; (ை்நஙபபட்)மஅடஙத அணப�்தெ�்யப.மஅவப, 

"அதலயலவப�மன்்ர!ம �டங்மஙய யமஇ�்ம தைலிபத   ய�மஉயரயவபபம

ஙயஙம"இலரயய' ஙடேட்்ள�'' எ�றம்றதனயப.மஅப்பய�ம பப  (ஸத)ம

அவபங், " �பமஉம�மஅடஙதைிநமஙைள��்ஙய்ங; மிச்ம தற  றமணதை்நம
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ங வபநம்ஙய்ங; உம�மஹஹஜததம்சயவை்பம்பய�்றமஉம�  உயரயவப யம

்சய�்ஙய்ங'' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2197 ிஅலயமபப�மஉமயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெம�ைற)ம யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஇெ�்்யய.மஅப்பய�  அவபம

ஙள�்யம்மலடஙதமஅணப�்மஒெமமன�்பமவ�்யப.மஅவர�மஅடஙதிபத  

 றமணத்த�மஅை்ியளயமஇெ�்�.மஅவப , "அதலயலவப�மன்்ர!ம ய�  

உயரயவபபஙயஙம"இலரயய' ஙடேவபட்்�.மஎன்வ ,  ய�மஎ�னம்சயிம

்வ ்ய?'' எ�றம்ஙடம்யப.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங்மப்த்ல�யம

்றயமதமஅைம்தியங இெ�்யபங்.ம பபம(ஸத)மஅவபங்நேம்வ்அறதவபப்ம

(வஹ�)மஅெளப்பறய்பய�, (�ணபம்பய�றவபறயத)மஅவபஙள�ம்ைலநேம

்மதம தவலதட்மஅவபமஙைளமஉமபம(ரலத) அவபங்மமைறபபயபங்.ம ய�மஉமபம

(ரலத)மஅவபஙள�்ய, " பபம(ஸத) அவபங்நேம்வ்அறதவபப்ம(வஹ�)மஅெளபம

்பறய்பய�மஅவபங்ம �மஇ்பப்ய  �ணபநே்ம ய�மஎன�ம்ைலைிம

றைவ(த�பமபயப)நஙம்வ ்்மன  லைசபப்ஙத்ற�'' எ�றம

்சயதலதிபெ�்்�. இ� தைலிபதம பபம(ஸத)மஅவபங்நேம்வ்அறதவபப்ம

அெளப்பபற்பய�, உமப (ரலத)மஅவபங்ம�ணபியதமஅவபஙைளம

மைறத்யபங்.மஉ்்னம ய�மஅவபஙள�்யம்ச�ற  அ�்தம�ணபநே்மஎன�ம

்ைலைிமறைவத�, அவபஙைளநம்ப��ம் யநஙத்ன�.   பபம(ஸத)ம

அவபங்நேம(வஹதிப�்பய�மடபப்யமசதரமம தைலமஅவபஙைளவபட்)  

வபலஙதி்பய�, "சபறம��னபமஎ�ன�்யமஉயரயைவபமபபறதநம்ஙட்வபம

எட்ங?'' எ�றயபங்.மஉ்்னமஅவபஙள�்யமஅ�்மமன�்பம(வ��)ம த�றயப.ம

அப்பய�ம பப (ஸத)மஅவபங், "உம�மஅடஙதைிநமஙைள��்ஙய்ங; 

உயம �்ளம றமமணத்த�  அை்ியளதை்நமங வபந்ஙய்ங.ம �பமஉம�ம

ஹஹஜததம்சயவை்பம்பய�்றமஉம�  உயரயவப யம்சயங'' எ�றம

்றதனயபங்.7 

 

 பய்யம:ம2 ஹஹமமபறயமஉயரயவபபஙயஙம"இலரயய ' ஙட்யமஎதைலங்8  
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2198 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மம �்னயவயசதங்நேம�தஹஹைலஃபயைவடய , 

ஷயய(சத ிய)வயசதங்நேமஅதஜஹலஃபயைவமடய ,  ஹதவயசதங்நேநமஙப�த 

மனயஸதைலமடய, ிம�வயசதங்நேமிலயலைமடயம"இலரயய ' ஙட்யம

எதைலஙளயங  தபணிபதம்யபங். ்ம ய, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்றதனயபங்: இ�்மஎதைலங், இ(டேமேறதபபப்பம

்பபற்ள)வபங்நேயமஹஹமமபறய  உயரயவபபஙயஙமஇவவவதஙள�தம

வெஙத�றமமபறவபங்நேயம்பயெ��ய.மஅவபங்  இவ�பவயசதஙளயஙமஇதலயம

வபட்ய யமச ்ி!மஇ�்மஎதைலங்நே்  இெபபவபங், ்யயமவசதநேயம

இ்த்தலதெ�்்ம("இலரயய ' ஙடேந்ஙய்வப); மநஙயவயசதங்மமநஙயவபலதெ�்்ம

"இலரயய' ஙடேந்ஙய்வப.9 இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. 

 2199 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மம �்னயவயசதங்நேம�தஹஹைலஃபயைவடய , 

ஷயய(சத ிய)வயசதங்நேமஅதஜஹலஃபயமைவடய ,  ஹதவயசதங்நேநமஙப�த 

மனயஸதமைலடய, ிம�வயசதங்நேமிலயலைமடயம"இலரயய ' ஙட்யம

எதைலஙளயங  தபணிபதம்யபங். ்ம ய, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்றதனயபங்: இ�்மஎதைலங், இவபங்நேயமஹஹமமபறயம

உயரயவபபஙயஙமஇவவவத்ிமவரந்ேி  ஒவ்வயெவெநேயம்பயெ��ய; 

அவபங்மஇவ�பவயசதஙளயஙமஇதலயவபட்ய ய  ச ்ி!மஇ�்ம

எதைலங்நே்மஇெபபவப, ்யயமபிணயம்றபப்ய  இ்த்தலதெ�்்ம

"இலரயய' ஙடேந்ஙய்வயப.மஎன்வ , மநஙயவயசதங் மநஙயவபலதெ�்்ம

"இலரயய' ஙடேநம்ஙய்வப.10 

 2200 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ம �்னயவயசதங்ம

�தஹஹைலஃபயவப ய, ஷயய(சத ிய)வயசதங்மஅதஜஹலஃபயவப ய ,  ஹதம

வயசதங்மஙபன� யம"இலரயய ' ஙட்வயபங். இ்�மஅறதவபபபயளரயனம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  (்்ய்ப��)ம
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ிம�வயசதங்மிலயலமததம"இலரயய ' ஙட்வயபங்மஎ�றய அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்மஎனமஎனநேசம்சய்த  எடேி�.11  

2201 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ம �்னயவயசதங்ம

�தஹஹைலஃபயவப ய, ஷயய(சத ிய)வயசதங்மஅதஜஹலஃபயவப ய , 

 ஹதவயசதங்மஙபன� யம"இலரயய ' ஙட்வயபங். இ்�மஅறதவபபபயளரயனம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  ிம�வயசதங்ம

ிலயலமததம"இலரயய' ஙட்வயபங்மஎ�றயமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபங்ம்றதனயபங்மஎனம( பபதம்்யவபஙளயத)மஎனநேசம்சயதலபபட்� ; 

(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்மதமெ��ம் ரேியங)ம ய�மஅை்சம

்சவபடற வபதைல. இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

2202 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ம �்னயவயசதங்ம

"இலரயய' ஙட்யமஇ்யம�தஹஹைலஃபயமலேய.மஷயய(சத ிய)வயசத  ங்ம

"இலரயய' ஙட்யமஇ்யம"மலில ' லேய.மஅ�்வமஅதஜஹலஃபயமஎ�யமஇ்  

மயேய.ம ஹதவயசதங்ம"இலரயய' ஙட்யமஇ்யம"ஙப�' லேய. இ்�ம

அறதவபபபயளரயனமஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  

"ிம�வயசதங்ம"இலரயய' ஙட்யமஇ்யமிலயலயமலேய '' எனம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்மஎனம பபத்்யவபங்ம

(எ�ன�்ய)ம்றதனப; (் ரேியங)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்மதெ��ம ய�மஇை்ச  ்சவபடறவபதைல.  

2203 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ம �்னயவயசதங்ம

�தஹஹைலஃபயவப ய, ஷயய(சத ிய)வயசதங்மஅதஜஹலஃபயவப ய ,  ஹதம

வயசதங்மஙபன� யம"இலரயய ' ஙட்மயறமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்மஙட்ைளிபட்யபங்.  ிம�வயசதங்மிலயலமததம"இலரயய ' 

ஙட்வயபங்மஎ�றமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்மஎனம

எனநேதம்் வபநஙபபட்�.  இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. 
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2204 அ்ஸஸஹைபபம(�ஹயமதமபப�ம�ஸலதயம-மரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபஙள�்யம"இலரயய ' ஙட்யம

இ்ய ேறதத�நம்ஙடஙபபட்�.மஅ்பேமஅவபங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததம

உ்ளவயற ்றதிை்ம ய�ம்சவபடப்ற�.ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதி்யங்வமஜயபபபம(ரலத) அவபங்மஅவவயறம்சய�னயபங்மஎனம ய�ம

எ  ஙத்ற�.  

2205 ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ம �்னயவயசதங்ம

�தஹஹைலஃபயவப ய, மப்றயெமவவதியனமஅதஜஹலஃபயவப ய  "இலரயய' 

ஙட்வயபங்.மஇரயநவயசதங்ம்யத�மஇபநஙத ய ,  ஹதவயசதங் ஙபன� ய, ிம�ம

வயசதங்மிலயலமத யம"இலரயய' ஙட்மவயபங். இ்�மஅறதவபபபயளரயனம

அ்ஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  இை்ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதி்யங்வமஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபத்யபங்மஎன   ய�ம

எ  ஙத்ற�.12 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம3 ்தபபிய்ய, அ்�மவவத�ைறடயம் ர�ய.13 

 2206 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "லபைபநம

அதலயஹஹயமமலபைபந, லபைபநமலயமஷதநஙமலநஙமலபைபந , இ�னதம

ஹய் வ� தமஅமத்மலநங, வத�தநங, லயமஷதநஙமலந'' எ�ப�ம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்ம்சய�னம"்தபபிய ' லேய. (்பயெ்:ம

இ்்ய, உ�மஅைவபைபமடபறமவ��வபட்்�.மஇைறவய!மஉ�மஅைவபைபம

டபற வ��வபட்்�.மஉனந்ஙம ய�மஙகழபபேஙத�்ற�.மஉனநேமஇைணம

�ைணமஙதை்ிய�. உனந்ஙமஎதலயபம்ங ய.மஅெட்ஙயை்டயமலடசதடயம

உனந்ஙமஉ ின.மஉனநே இைணியனவபமஎவெமதலப.)  இ்�ம

அறதவபபபயளரயனம யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  அப�தலயலமபப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங்ம"லபைபநமலபைபநமவமசஅை்ந , வதைஙெ பபமிை்ந, 

லபைபநமவபரஃநபயஉமஇைலநஙமவதஅமத '' எ�றம்்்லயஙந ்றவயபங். 

(்பயெ்:மஇ்்ய, உ�மஅைவபைபமடபறமவ��வபட்்�.மஇ்்ய , உ�ம

அைவபைபமடபற வ��வபட்்�.மஉனந்ஙம ய�மஙகழபபேஙத�ம்ற�.ம
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 �ைமங்மஉ�மைஙஙள�்ல்ி  உ்மளன.மஇ்்யமவ��வபட்்�.ம

்வ ்்தங்மஉ�ன�்்ம.ம ப்சிதங்  உனநஙயங்வ.)14  

2207 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம�தஹஹைலஃபயமப்ள�வயசதமஅெஙததம்ம�மவயஙன  

ஒட்ஙயமச ியஙம தைலநேமவ�்மபபறேம"லபைபநமஅதலயஹஹயம!மலபைபந  

லபைபந, லயமஷதநஙமலநஙமலபைபந, இ�னதமஹய்மவ� தஅமத்மலநஙம

வத�தநங, லயமஷதநஙமலந'' எ�றம்தபபியம்றவயபங்.   யஃபபஉம(ரல)ம

அவபங்ம்றஙதறயபங். இ�்வமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்சய�னம"்தபபிய' லேயமஎன அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

்றவயபங்மஎனமமநங்ம்றதனப.  ்ம ய, இ்�்�மஅப�தலயலமபப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங்ம"லபைபநமலபைபநமவ  சஅை்ந.மவதைஙெமபபிை்நம

லபைபந.மவபரஃநபயஉமஇைலநஙமவதஅமத '' எ�றய ்றவயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபம

பயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்ததம" ய�மஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபஙள�மவயிபலதெ��ம(் ரேியங்வ)ம்தபபியைவநமஙப்ற� '' 

எ�ற ஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.  

2208 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ம�ம்ைலைிநமஙள�ய்ம்்வபபமபேிைவத  ்தெ�்ம

 தைலிபதம"லபைபநமஅதலயஹஹயமமலபைபந , லபைபநமலயமஷதநஙமலநங 

லபைபந.மஇ�னதமஹய்மவ� தஅமத்மலநங , வதம�தநஙமலயமஷதநஙமலந'' 

எ�ற ்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்�.மஅவபங்ம(்ம�ம்தபபியவபத)மஇை்வப்நம

்்்லயங ்வ்றை்டயம்றமமயட்யபங்.  இ்�மஅறதவபபபயளரயனமசயலதயம

பப�மஅப்ததலயலமபப�மஉமபம(ரல)மஅவபங்  ்றஙதறயபங்: "அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம�தஹஹைலஃபயவபதமஇர ்மரநஅதங்  ்்ய வயபங்.ம

பப�னபம�தஹஹைலஃபயமப்ள�வயசதமஅெஙததம்ம�மஒட்ஙயமச ியங  

 தைலநேமவ�்�யமஇவவயறம்தபபியம்றதம"இலரயய ' ஙட்வயபங்'' எ�ற 

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றவயபங்.  ்ம யம(எ�ம்�ை்)ம
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உமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)மஅவபங்ம"அதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்ம

்றதிவய்றம்தபபியம்றதம"இலரயய ' ஙட்வயபங்.மலபைபந அதலயஹஹயமம

லபைபந!மலபைபநமவமசஅை்ந.மவதைஙெமஃப மிை்ந.மலபைபந.  வபரஃநபயஉம

இைலநஙமவதஅமத'' எனநம்றவயபங்மஎ�றயமஅப�தலயலமபப�  உமபம

(ரலத)மஅவபங்மேறதபபப்வயபங்.  

2209 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இைணைவபபயளபங்ம

(ஹஹஜத�்பய�)ம"லபைபந, லயமஷதநஙமலந' (உ�மஅைவபைப டப்றயய.ம

உனநேமஇைணமட�மததைல)மஎ�றம்றவயபங்.மஅப்பய�மஅதலயலவப�  

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "உடங்நேநம்ங்்ய�.ம்பய�ய!ம்பய�ய!ம(இத�்�  

 தறத்தந்ஙய்ம்டங்)'' எ�பயபங்.ம(ட்னன�த ,) அ்�மபபறே 

இைணைவபபயளபங்ம"இதலயமஷதநங�மஹஹவமலநங.ம்யலதேஹஹமவமமயம

மலநம(லனயத, உனநேமாபமஇைணியள�மஇெநஙத�றய� ; அவ�நேம �ம

எசமயன�.மஅவ�மஎவெநேய  எசமய�மஅதல�; அதல�மஅவ�நேயம

அவ�ை்ிமஉ்ைமங்நேயம �்ிமஅ்தப்த)  எ�றயம்றவயபங்.ம

இைறிபதலயமஙஅபயமைவசமதபறதம(்வயஃப)மவெய்பய� , இவவயறம

இைணைவபபயளபங்ம்றவயபங்.   

பய்யம:ம4 ம �்னயவயசதங்ம�தஹஹைலஃபயமப்ள�வயசலததம"இலரயய ' ஙட்ம

்வ ்்மனமவ��்ள ஙட்ைள.  

2210 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இ�்ம"ைப்யஉ' 

எ�யமஇ்த்ததமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"இலரயய ' 

ஙடேனயபங்மஎனம �டங்ம்பயயடைரத�ந்ஙய ேெநஙதற�பங்.ம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅ�்பமப்ள�வயசதம-அ்யவ�ம

�தஹஹைலஃபய ப்ள�வயசலதத்ய�-ம"இலரயய ' ஙடேனயபங்.15  

2211 சயலதயமபப�மஅப்ததலயலமபப�மஉமபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�ம

்�ை்)மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "ைப்யஉ' எ�ய 

இ்த்தலதெ�்்ம"இலரயய ' ஙட்ம்வ ்யமஎ�றம்சயதலபமபட்யதம

அவபங், "ைப்யஉமஎ�யமஇ்த்ததமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம
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"இலரயய' ஙடேனயபங்மஎனம �டங்ம்பயயடமைரத�ந்ஙய ேெநஙதற�பங்.ம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(�தஹஹைலஃபயமப்ள�வயச நேம

அெஙதலதெ�்)மஅ�் மரத்தபேபமபநஙத்ததம்ம�மஒட்ஙயமச ியஙம தைலநேம

வ�்்பய்்ம"இலரயய' ஙடேனயபங்'' எ�றம்றவயபங்.  

பய்யம:ம5 வயஙனயம்றபப்வ்பேதம்ியரயஙதம தபேய்பய�ம("இலரயய ' ஙடே)ம

"்தபபிய' ்றத.16  

2212 உைபதமபப�மஜஹைரஹம(ரல)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅப�தலயலம

பப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "அ�அப்தபமரலமய�!  �டங்ம ய�ேம

வபஷிடஙைளசம்சயவை்ம ய�மபயபத்்�.மஉடங்ம்்யவபஙள�த  

்வ்றவெயமஅவபைறசம்சயவை்ம ய�மபயபநஙவபதைல '' எ�றம்றத்ன�.ம

அ்பே அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங் , "அைவமியைவ, இப�ம

ஜஹைர்ஜ?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.ம"(ஙஅபயைவசமதபறதமவெய்பய�மஅ்�ம

ணைலஙள�தம"ஹஜெதமஅஸவத' மபறயம"ெந�தமிமயன �' லஙதி)மஇெம

ணைலஙைளமமட்்மம �டங்ம்்ய்ந  ங ்்�.ம்ம ய, ப்ன�்பபட்ம(�ேம

அஙபறபபட்)ம்்யதமஙயலணபஙைளம �டங்  அணபவை்ம ய�மங ்்�.ம

 �டங்ம(உடங்மலை்நே)மமிச்மசயிமத்வை்ந  ங ்்�.ம்ம ய, 

 �டங்மமநஙயவபதமஇெநேய்பய� , மநங்ம(�தஹஹமமய்) ்ைலபம

பபைறைிநமங ்்்�ம"இலரயய ' ஙடேனய ய,  �டங்மமட்யம�தஹஹ 

எட்யயம ய்ம(ிவ�தம்பவபிய)மவெயவைரம"இலரயய ' ஙட்யமலதெபபை்ம

 ய� ங ்்�ம(இவபறந்ஙதலயயமஎ�னமஙயரணய?)'' எ�றம்ஙட்்�. 

அ்பேமஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம(பப�வெமயற)  

ப்தலள�த்யபங்:மஙஅபயவப�மணைலஙைளபம்பயறத்வைர , அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத) அவபங்ம(ஹஜெதமஅஸவத, ெந�தமிமயன �மலஙதி)மஇெம

ணைலமஙைளமமட்்ம ்்யட்ை்ம ய�மபயபத்்�ம(அ்னயத்ய�ம ய�யம

அவவயறம்சயஙத்ற�).ம(�ே அஙபறபபட்)ம்செப்ஙைளபம்பயறத்மவைர , 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  �ேிபதலய்மஙயலணபஙைளம

அணபவை்டயமஅ்�்�மஅடஙதமனயைமம(உ�)ம்சயவமை்டய   ய�ம

பயபத்தெநஙத்ற�.மலங்வ ,  ய�யமஅவபைறமஅணபவை்மவபெய்ஙத்ற�.  
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மிச்ம தற்மய, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅ்னயதம(்ம�ம

லை்நேச) சயிமமத்வை்ம ய�மபயபத்தெநஙத்ற�.மலங்வ ,  ய�யம

அ்னயதம(என� லை்நேச)மசயிமத்வை்மவபெய்ஙத்ற�.ம(�தஹஹம

எட்யவ�ம ய்)ம"இலரயய ' ஙட்வ்்ய, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்ம�மவயஙனயமபிணத்தபேத  ்ியரயஙதம தபேயவைரம("இலரயய' ஙடே)ம

"்தபபிய' ்றவை்ம ய� பயபத்்ததைல.17  

2213 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்ததம" ய�மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்்�மஹஹம

மபறயமஉயரய லஙதிமஇர மை்டயமப�ன�ர ்ம்்ைவங்ம

 தைற்வபறதட்்ள�.ம ய�மஅவபஙள�்ய, "அ�அப்தபமரலமய�!ம �டங்ம

 ய�ேமவபஷிடஙைளசம்சயவை்ம ய�  பயபத்்�'' எனமஉைபதமபப�ம

ஜஹைரஹம(ரல)மஅவபங்ம்றதனயபங்மஎனமஹ �்ஸ  லரயபமயஙதற�.மலனயத, 

"இலரயய' ஙட்வ�ம்்ய்பபயனம்ஙவதம்வறமவப்மயஙந  ஙயணபப்ஙதற�.  

2214 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்ம�மவயஙனமஒட்ஙத்த�மவைளித்ததமஙயைல  ைவத�, ஒட்ஙயம

பிணத்தபேதம்ியரயஙதம தபேய்பய� , �தஹஹைலஃபயவபத ("இலரயய' ஙடே)ம

்தபபியம்றவயபங். 

 2215 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம்ம�ம

ஒட்ஙயம தைலநேமவ��மபிணத்தபேதம்ியரயனம்பய�  "்தபபிய' 

்றதனயபங்.18 2216 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம�தமஹஹைலஃபயவபதம்ம�மவயஙனம

ஒட்ஙதம்தத டறதமஅமப��, அ�ம தைலநேமவ�்்பய�ம"்தபபிய ' ்றதிை்ம

 ய�மபயபத்்�.19  

பய்யம:ம6 �தஹஹைலஃபயமப்ள�வயசலததம்்ய ்த 

 2217 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம("இலரயய ' ஙடேமஹஹமஙத ைிஙைள)  லரயபபத்்பய�, 
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இரவபதம�தஹஹைலஃபயவபதம்டஙதனயபங் ; அடே்ள ப்ள�வயசலததம

்்ய ்யபங்.20 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம7 "இலரயய' ஙட்ய்பய�ம றமணயம�த்த   

2218 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"இலரயய' ஙட்ய்பய�, அவபங்ம"இலரயய' ஙட்வ்பஙயஙம

அவபங்நேம ய�ம றமணயம�சதவபட்்� ; அவபங் இலரயமதலதெ��ம

வப்ப்ய்பய�, ஙஅபயைவசமதபறவ்பேம("்வயஃ்தமஇஃபயளய ' ்சயவ்பே)ம

��்யமஅவபங்நேம ய�ம றமணயம�சதவபட்்�.  இை்மஉபவயமபப�ம

அஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2219  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"இலரயய ' ஙட்ய்பய�ம

அவபங்ம"இலரயய' ஙட்வ்பஙயஙமஅவபங்நேம ய�ம றமணயம

�சதவபட்்�.மஅவபங் இலரயமதலதெ��மவப்ப்ய்பய�மஅவபங் , 

ஙஅபயைவசமதபறவ்பேம("்வயஃ்த இஃபயளய' ்சயவ்பே)ம��்மஅவபங்ம

இலரயமதலதெ��மவப்ப்வ்பஙயங்ய  அவபங்நேம ய�ம றமணயம

�சதவபட்்�. இை், ஙயசதயமபப�ம�ஹயமதமபப�மஅப பநபம(ரல)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

2220 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"இலரயய' ஙட்வ்பேம��மஅவபங் "இலரயய' ஙட்மவ்பஙயஙம

 ய�மஅவபங்நேம றமணயம�த்வ� ; அவபங் இலரயமதலதெ��ம

வப்ப்ய்பய�ய, அவபங்மஙஅபயைவசமதபறவ்பே  ("்வயஃ்தமஇஃபயளய' 

்சயவ்பே)ம��்மஅவபங்நேம ய�ம றமணய  �த்வ�.21 இை், ஙயசதயம

பப�ம�ஹயமதமபப�மஅப பநபம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2221 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஇலரயமதலதெ��மவப்பட்்பய�ய , அவபங் "இலரயய' 

ஙட்ய்பய�யமஅவபங்நேம ய�ம றமணயம�சதவபட்்�.  இை், ஙயசதயமபப�ம

�ஹயமதம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   
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2222 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"வபை்்பறய' ஹஹஜதபஙயஙம"இலரயய' ஙடேி ்பய�யம

இலரயமதலதெ��மவப்பட்்பய�யம ய�மஎன�மைஙியதமஅவபங்நே  

("்தரய' எ�ய)மவயசைனதமனைளபம�சதவபட்்�.22 இ�்மஹ �்ஸம ய�ேம

அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2223 உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மலிபஷயம

(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"இலரயய ' 

ஙடேி்பய�மஎ்னயதமஅவபமங்நேம றமணயம�சதன �பங் ?'' எ�றம்ஙடம

்்�. அ்பேமஅவபங், "மதஙம தலமவயசைனபம்பயெளயதம( றமணயம

�சதவபட்்�)'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.23 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2224 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"இலரயய' ஙட்வ்பேம��மஎ�னயதமஇி�ற  மதஙம தலம

வயசைனபம்பயெைளமஅவபங்நேபம�சதவ�்்�.மபப�னபமஅவபங்  

"இலரயய' ஙட்வயபங்.  

2225 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"இலரயய' ஙடேி்பய�மஅவபங்ம"இலரயய ' ஙடேி்பமஙயங்ய, 

அவபங்மஇலரயமதலதெ��மவப்பட்்பய�மஅவபங்  "்வயஃ்தமஇஃபயளய' 

்சயவ்பேம��்யமஎனநேநமஙதை்த்வபறததமமதஙம தல   றமணதை்ம

அவபங்நேம ய�ம�சதவபட்்�.  

 2226 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"இலரயய' ஙடேிபெ�்்பய�, அவபஙள�ம்ைல வஙதடேதம றமணபம

்பயெ்மஒள�ப�்ை்மஇப்பய�யம ய�மபயபபபை்ப  ்பய�ற்ள�.24 இ�்ம

ஹ �்ஸமஐ��மஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.மஅவபறதத , ஙலஃப பப�ம

ஹதஷயயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"அவபங்ம"இலரயய ' 

ஙடேிபெ�்்பய� ' எ�யம்சயப்றய்பமஇ்ய்பறவபதைல.மஅ்பேபமபஙரமயஙம
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"அ� அவபங்ம"இலரயய' ஙடேி்பய�ம�சதிம றமணமயேய ' எ�றம

இ்ய்பபற்ள�.  

2227 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம("இலரயய' ஙடே)ம"்தபபிய' ்றதி்பய�, அவபஙள�ம்ைலமவஙதடேதம

 றமணபம்பயெ்மஒள�ப�்ை்மஇப்பய�யம ய�  பயபபபை்பம்பய�ற்ள�.  

இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2228 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"்தபபிய' ்றதி்பய�, அவபஙள�ம்ைல வஙதடேதம றமணபம

்பயெ்மஒள�ப�்ை்மஇப்பய�யம ய�மபயபபபை்ப  ்பய�ற்ள�. இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெ  அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. 

2229 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"இலரயய' ஙடேிபெ�்்பய�மஅவபஙள�ம்ைல  வஙதடேதம றமணபம

்பயெ்மஒள�ப�்ை்மஇப்பய�யம ய�மபயபபபை்ப  ்பய�ற்ள�.25 இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2230 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"இலரயய' ஙடேிபெ�்்பய�, அவபஙள�ம்ைல வஙதடேதம

�சதிபெ�்ம றமணபம்பயெ்மஒள�ப�்ை்ம ய�  பயபத்தெநஙத்ற�.  

2231 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"இலரயய' ஙட்மவபெயபபனயதம்யமத்ய  இெபபவபறத்ல்ிமமதஙம

 தலமமண�ை்ிமவயசைனம(எ ்ண)ைிபம�சதந்ஙய்வயபங்.  பப�னபம

அவபஙள��ம்ைலிப யம்யேிப யமஅ�்மஎ ்ணயமஒள�பவை்ம ய�  

ஙய ்ப�.  

2232 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"இலரயய' ஙடேிபெ�்்பய�, அவபஙள�ம்ைல வஙதடேதம
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�சதிபெ�்மஙஸன ிப�மஒள�ைிமஇப்பய�யம ய�மபயபபபை்ப  

்பய�ற்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்ப  வவதியங்யமவ��்ள�.  

2233 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம"இலரயய' 

ஙட்மவ்பேம��்ய, �தஹஹமபத்யய  யள�தமஅவபங்மஙஅபயைவசம

தபறவ்பேம("்வயஃ்தமஇஃபயளய' ்சயவ்பே) ��்யமஙஸன மஙல�்ம

 றமணபம்பயெைளமஅவபமங்நேம ய�ம�சதவ�்்�.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 2234 �ஹயமதமபப�மஅத��்ஷதபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , ஒெவபம றமணபம்பயெைளப  

பி�ப்த்தவபட்நமஙயைலிபதம"இலரயய ' ஙடேிவரயஙமஇெபபை்பமபபறதந  

்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், " ய�ம றமணயமஙமவநமஙமவநமஙயைலிபதம

"இலரயய' ஙடேிவனயஙமஇெபபை்மவபெயபவபதைல.மஇவவயறம்சயம

வை்வப்ம்யைரப �சதந்ஙய்வ�மஎனநேமமதங்யமவபெபபமயன்யேய '' எ�றம

்றதனயபமங். பப�னபம ய�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�ம்யம்ச�றமஇப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங் " ய�ம றமணயமஙமவநமஙமவநமஙயைலிபதம"இலரயய ' 

ஙடேிவனயஙமஇெபபை்மவபெயப  வபதைல.மஇவவயறம்சயவை்வப்ம

்யைரபம�சதந்ஙய்வ�மஎனநேமமதங்ய  வபெபபமயன்யேய'' எனநம

்றதனயபங்மஎ�றம்் வபத்்�.மஅ்பேமலிபஷய  (ரலத)மஅவபங், 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"இலரயய ' ஙடேி்பய� அவபங்நேம

 ய�ம றமணயம�சதவபட்்�.மபப�னபமஅவபங்ம்யம�ைணவபி ்ய  

்ச�றவபட்பமபப�னபமஙயைலிபதம"இலரயய ' ஙடேிவரயஙமஇெ�்யபங் '' 

எ�றம்றதனயபங்.26 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2235 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்நேம றமணயம�சதவப்்வ�.மஅவபங்  ்யம�ைணவபி ்யம

்ச�றவபட்பமபப�னபம றமணயமஙமவநமஙமவமஙயைலிபத  "இலரயய' 

ஙடேிபெபபயபங்.  
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 2236 �ஹயமதமபப�மஅத��்ஷதபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங், " ய�ம"இலரயய' ஙடேிவனயஙம றமணயமஙமவநமஙமவந  

ஙயைலம் ரத்ததமஇெபபை்வப்ம்யைரபம�சதந்ஙய்வ�மஎனநேமமதங்ய  

வபெபபமயன்யேய'' எ�றம்றதிை்ம்சவபமடப்ற�.மலங்வ ,  ய�மலிபஷயம

(ரலத) அவபஙள�்யம்ச�ற, இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிை்ம

அவபஙள�்ய ்் வபத்்�.மஅ்பேமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம" ய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்நேம றமணயம�சதவபட்்�.மஅவபங்ம

்யம�ைணவபி ்யம்ச�றவபட்  வ��மபப�னபமஇலரயயமஙடேிவபஙளயஙநம

ஙயைலிபதமஇெ�்யபங் '' எ�ற ்றதனயபங்.27 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம8 "இலரயய' ஙடேிவபம்வடை்ிய்வ�ம்ை்ம

்சயிபபட்்ள�.28  

2237 ஸஅபமபப�மஜஸஸயமயமஅதைல�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(மநஙயவபபேயமம �்னயவபபேயம

இை்ிப ்ள) "அதஅபவய' அதல�ம"வத்ய�' எ�மத்த்ததமஇெ�்்பய� , 

 ய�மஅவபங்நே ஒெமஙயட்நமங ை்ைிமஅ�பள�பபயஙமவவடஙதம்ன�.ம

அவபங்மஅை்மடபங மறத�வபட்யபங்.மஎன�ம�ஙத்ததமடபபட்ம

(மயபறத)ை்மஅவபங்மங ்்பய� , " யயம"இலரயய' ஙடேமிபெபப்யத்ய�ம

இை்மடபஙமமறத்்யய'' எ�ற ்றதனயபங். இை்மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.29 

 2238 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஐ��மஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�.  

2239 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�. அவபறதத, " ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்நேநமஙயட்நமங ை்ிப�  இைறசசதைிமஅ�பள�பபயஙம

வவடஙத்ன�'' எனமஸஅபமபப�மஜஸஸயமயம(ரலத)மஅவபங்  ்றதனயபங்மஎனம

இ்ய்பபற்ள�. 
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2240 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

"இலரயய' ஙடேிபெ�்்பய� , அவபங்நேமஸஅபமபப� ஜஸஸயமயம(ரலத)ம

அவபங்மஒெமஙயட்நமங ை்ைிமஅ�பள�பபயஙமவவடஙதனயபங்.  

 பபிவபங்மஅை்மடபஙமமறத�வபட்யபங்.ம்ம ய , " யயம"இலரயய' 

ஙடேிபெநஙயவபட்யத , அை்மஉயமத்மதெ��மடபறதெப்பயய '' எ�றம பப 

(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2241 ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

 ய�ே அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததமம�ஸூபம

பப�மஅத�அ்மதபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"ஸஅபமபப�  ஜஸஸயமயம

(ரலத)மஅவபங்ம பபம(ஸத)மஅவபமங்நேநமஙயட்நமங ை்ிப�மஒெ  ஙயைலம

அ�பள�பபயஙமவவடஙதனயபங் '' எ�றமஙயணபமப்ஙதற�.மஷஹஅபயம(ரல)  

அவபஙள�மஅறதமவபபபபதம"ரத்யம்சயடேந்ஙய ேெ�்மஙயட்நமங ை்ிப�  

பப�மசபைபைிம(அ�பமள�பபயஙமவவடஙதனயபங்) '' எ�றமஇ்யம்பபற்ள�. 

ஷஹஅபயம(ரல)மஅவபஙள�மமப்றயபமஅறதவபபபபதம" பபம(ஸத)மஅவபங்நமேந  

ஙயட்நமங ை்ிப�மவபலயபமபே்தமஅ�மபள�பபயஙமவவடஙபபட்�.மஅவபங்ம

அை் டபஙமமறத�வபட்யபங் '' எ�றமவ��்ள�.  

2242 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�ன�்ய)மைஸதமபப�ம

அபஙயம(ரலத)மஅவபங்மவ�்்பய�, "அதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்ம

"இலரயய' ஙடேிபெ�்ம்வைளிபத , அவபங்நேம்வடை்ப பபரயணபிப�ம

இைறசசதமஅ�பள�பபயஙமவவடஙபமபட்�மேறதத�மஎனநேம �டங்  எவவயறம

அறதவபத �்பங்?'' எனம தைன்ப்த�மயறம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , 

"அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நேம்வடை்பமபபரயணபிப�ம

இைறசசதிபத ஒெமபே்தமஅ�பள�பபயஙமவவடஙபபட்�.மஅப்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்ம" யயமஇை்மஉ ணமயட்்யய.ம

(ட்னன�த)ம யயம"இலரயய' ஙடேட்்ளயய' எ�றம்றதனயபங்'' எ�றயபங்.  

2243 அ�ஙத்ய்யம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்்�ம(ஹஹஜஹநஙயஙப)ம்றபபட்ச  ்ச�்றயய.மஎடஙள�தம
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"இலரயய' ஙடேிவபங்யமஇெ�்னப ; "இலரயய' ஙட்ய்வபங்யமஇெ�்னப.ம

( ய�ம"இலரயய' ஙடேிபெநஙவபதைல.)ம யடங்  (ம �்னயவபபேமஅெஙத ்ள)ம

"அதஙயஹய' எ�மத்த்ததமஇெ�்்பய�, எ�ம்்யவபங் எை்்ியம

உ�ன�பபயஙபமபயபத�ந்ஙய ேெபபை்நமங ்்�.ம ய�ம்ப��  

பயபத்்பய�மஒெமஙயட்நமங ை்ம்்�பட்�.மஉ்்னம ய�மஎ�ம

ே்தைரிப� ்சணதை்பம�டே, என�ம டேைிமஎ்த�ந்ஙய ்ம

(ே்தைரிபத)மடறத்ன�. அப்பய�மஎ�ம(ைஙிபலதெ��)மசயடை்மஙக்வம

வப ��வபட்�.மஅை்மஎ்த�த  ்ெமயறமஎ�ம்்யவபஙள�்யம ய�ம

்ஙட்்�.மஅவபங்ம"இலரயய ' ஙடேிபெபப்யதம"அதலயலவப�ம

ம ்யைணியங!மஇ�்மவபஷித்ததமஉமநேமஎ�்  உ்வபடயம்சயிமமயட்்யய '' 

எ�றம்றதவபட்யபங்.மஎன்வ ,  ய்னமஇறடஙதமஅை் எ்த�ந்ஙய ்ம

(ே்தைரிபத)மடறத, மணதம்மட்நேமஅபபயலதெ�்மஅ�்ந  ங ை்நேபம

பப�னயதம(மைற��)ம்ச�ற, அை்ம் யநஙதமஎ�ம டேைிமஎறத�்்�.  பபறேம

அை்மஅறத�மஎ�ம்்யவபஙள�்யம்ஙய ்வ�்்�.மஅப்பய�மஅவபஙள�த  

சதலபம"உ  டங்'' எ�றனப.ம்வறமசதலபம"உ ணய �்பங் '' எ�றனப.ம

அப்பய�  பபம(ஸத)மஅவபங்மஎடங்நேம��னயதம(்ச�றமா ்த்ததம

்டஙத) இெ�்யபங்.மலங்வ ,  ய�மஎன�மே்தைரைிம�்நஙத, அவபஙள�்யம

்பய(யமஅை் "இலரயய' ஙடேிவபங்மஉ பை்பமபபறதமவபனவப)்ன�.ம

அ்பேம பபம(ஸத) அவபங், "அ�மஅ�ம்தநஙப்பபற�்ய�.மஎன்வ , அை்ம

உ  டங்'' எ�ற வபை்ிள�த்யபங்.30 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2244 அ�ஙத்ய்யம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெமபிணத்தத)ம ய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஇெ�்்�.மமநஙய  ்சத யம

சயைலமஒ�றததம ய�மஇெ�்்பய� , "இலரயய' ஙடேிபெ�்மஎ�  ்்யவபங்ம

சதலெ்�மபப�்டஙதமவபட்்�.மஅப்பய�ம ய�ம"இலரயய ' 

ஙடேிபெநஙவபதைல.மஇ� தைலிபதம ய�ம(வவதிபத)மஙயட்நம

ங ை்்ிய�ைறந ங ், என�மே்தைர்மதமஅமப�்்�.மஅப்பய�மஎ�ம

்்யவபஙள�்யமஎ�மசயடை்ைி  எ்த�தம்ெயபேம்ஙட்்�.மஅவபங்ம

("இலரயய' ஙடேிபெ�்்யதமஅை்  எ்த�தம்ர)மமறத�வபட்யபங்.ம
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அவபஙள�்யமஎன�ம டேைிமஎ்த�த  ்ெயபேம்ஙட்்�.மஅ்பேயம

அவபங்மமறத�வபட்யபங்.மலங்வ ,  ய்ன (இறடஙத)மஅை்்ி்த�மஅ�்நம

ங ை்ைிதம்யநஙதநம்ஙய�்ற�.ம பபத்்யவபஙள�த  சதலபமஅ்தலதெ��ம

உ ்யபமங்.ம்வறசதலபம(உ ண)மமறத�வபட்னப.   பபத்்யவபங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம்பயயசம்சப�்்பய� , அை்பமபபறதம

அவபஙள�்யம்ஙட்யபங்.மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"இ�்வதலயயமஅதலயலமஉடங்நேமஉ ணநம்ஙய்த்மஉணவயேய '' 

எ�ற வபை்ிள�த்யபங்.31 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

2245 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "உடங்்�மஅ்�மஇைறசசதிபலதமெ��மட்்�யம

(எனநேமஎிசத) உ்ள்ய?'' எனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்ஙட்யபங்மஎ�ற இ்ய்பபற்ள�.32  

2246 அ�ஙத்ய்யம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஹஹை்பபியமஒபப�்யம ்�்ம

ல ேதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�   ய�யம்ச�்ற�.மஎ�ம

்்யவபங்ம"இலரயய' ஙடேிபெ�்னப.ம ய�ம"இலரயய ' ஙடேிபெநஙவபதைல.ம

"ஃைஙஙய' எ�மத்த்ததமஎ்த ங்மஇெபப்யஙமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபங்நேசம்சய்தமஎடேி�.மஎன்வ , (எ்த ஙைளமஎ்தப்ஙய்ள)  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(��்ன)ம்ச�றயபங்.ம ய�மமபற  

 பபத்்யவபங்்�ம(்ச�ற்ஙய ்)மஇெ�்்பய� , அவபங்மஒெவைரம

்ியெவப பயபத�சமசத நஙலயிபனப.ம ய�ம்ப��மஙவன�த்்பய� , ஒெம

ஙயட்நமங ை் எனநேதம்்�பட்�.மஉ்்னம ய�மஅை்ம டேியதம்யநஙதம

(ா்வப்யமத)  தறத்தவபட்்�.மஎ�ம்்யவபமஙள�்யமஉ்வபம்ஙய ்ன�.ம

("இலரயய' ஙடேிபெ�்்யத)மஅவபங்மஎனநேமஉ்வமமறத�வபட்னப.மபபறேம

அ்� இைறசசதைிம யடங்மஉ ்்யய.மஇ� தைலிபதம(எடங்நேம

��னயதம்ச�ற ்ஙய ேெ�்)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைளபம

பப ��வப்்வய்மயமஎ�ற   யடங்மஅிசத்னயய.மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙைளதம்்ேமஎன�  ே்தைரைிசமசதறத�ம் ரயமவபைரவயங்யம
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சதறத�ம் ரயம்ம�மவயங்யமாடேச ்ச�்ற�.ம ்ள�ரவபதம(வவதிபத)ம ய�ம

"ப�மஃஙதஃபயப' ேலதை்சம்சப�் ஒெவைரசமச�்தத்்பய�, "அதலயலமவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙைளம �பமஎட்ங  ச�்தத �்ப?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம

அவப, "அவபஙைளம"்அஹத�' எ�ய  �ப தைலமிெ்ஙம(ச�்தத�)ம

வபட்வ�்்�.மஅப்பய�மஅவபங்ம"தநிய ' எ�ய சதப் தமம்திம

ாய்வ்நஙபம்பயயந்ஙய ேெ�்யபங் '' எ�றம்றதனயப.  ய�மஅவபஙைளசம

்ச�றை்��, "அதலயலவப�மன்்ர!மஉடங்ம்்யவபங்  உடங்நேம

�ஙம�ம(சலயய)ம்றதனப.மபிணத்ததமஉடஙைளபமபப ��வப்்வய்மய  எ�றம

அவபங்மஅிசதனப.ம(என்வ , அவபங்மவ��்செயவைர)மஅவபங்நஙயங  

 �டங்மஙயத்தெடங்'' எ�்ற�.மஅவவய்றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் ஙயத்தெ�்யபங்.ம்்ய்ப��ம ய� , "அதலயலவப�மன்்ர!ம ய�ம

(ஒெ ஙயட்நமங ை்ைி)ம்வடை்ியே்ன�.மஎ�ன�்யமஅ்ததமசதறத்ள்ம

எிசதட்ள�'' எ�றம்றத்ன�.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(்ய�்ன�ெ�்)  மநஙள�்ய, "உ  டங்'' எ�றயபங்.மஅப்பய�ம

அயமநங்ம"இலரயய' ஙடேிபெ�்னப.33  

2247 அ�ஙத்ய்யம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஹஹம்சயவ்பஙயஙபம்றபபட்யபங்.  அவபங்்�ம யடங்யம

்றபபட்்யய.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ய  ்்யவபஙள�தம

சதலைரம்வறமவவதிபதம்தெபபபவபட்யபங்.மஅவபஙள�தம ய�ய  ஒெவ�.ம

அப்பய�, "ங்பஙைரமவவதியஙசம்சதம டங்;  யயமச�்தப்பயய'' எ�றம

்றதனயபங்.மஅவவய்றம பபத்்யவபங்மங்பஙைரமவவதியஙசம்சதலத  

்்ய்டஙதனப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைளம் யநஙதமஅவபங்ம

்தெயபப வ�்்பய�, எ�ைனதம்வபரமஅவபங்மஅைனவெயம"இலரயய ' 

ஙடேிபெ�்னப.ம ய�  "இலரயய' ஙடேிபெநஙவபதைல.மஇவவயறமஅவபங்ம

்ச�ற்ஙய ேெ�்்பய� , ஙயட்நமங ை்ஙைளநமங ்னப.மஅவபைறம ய�ம

்யநஙத, ஒெம்படை்நமங ை்ிப�  ஙயைலம்வடேம(அை்ம

்வடை்ியே)்ன�.மபபறேமஅவபங்ம(ா ்த்தத)மஇறடஙதமஅ்�  

இைறசசதைிசமசயபபபட்னப; " யயம"இலரயய' ஙடேந்ஙய ்்ம(்வடை்ப  

பபரயணபிப�)மஇைறசசதைிசமசயபபபட்வபட்்ய்ம '' எ�றம்றதனப. பபறேம
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அ�்நமங ை்ிப�மஇைறசசதிபதமஎிசதட்ளை்மஎ்த�ந்ஙய ் , 

அதலயல வப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம்ச�றம"அதலயலவப�மன்்ர!ம

 யடங் "இலரயய' ஙடேிபெ�்்யய; அ�ஙத்ய்யம"இலரயய' 

ஙடேிபெநஙவபதைல. இ� தைலிபதம யடங்ம(வவதிபத)மஙயட்நமங ை்ைிநம

ங ்்யய.மஅ�ஙத்ய்ய  அவபைறதம்யநஙத, ஒெம்படமை்நமங ை்ிப�ம

ஙயைலம்வடேம(்வடை்மியே)னயப.  பப�னபம யடங்ம(ா ்த்தத)மஇறடஙதம

அ்�மஇைறசசதிபலதெ��மசதறத்ளைவ உ ்்யய.மபபறேம

"்வடை்ிய்ப்பபறமபபரயணபமிப�மஇைறசசதைிமஇலரயயமஙடேி  

 தைலிபதமசயபபப்ஙத்றய்ம' எ�றம(எடஙள�ை்்ி)ம்பசதநம்ஙய ்்யய.ம

பபறேமஅ்� இைறசசதிபதமஎிசதிை்மஎ்த�வ�்தெநஙத்றயய '' எ�றம

்றதனப. அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உடஙள�தம

எவ்ர�யமஅை்த ்யநேமயறமஅவைரபமபணபத்யரய , அதல�மஅை்ம் யநஙதம

எபபேியவ�மைசைங ்சய்யரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேம பபத்்யவபங்ம

"இதைல' எ�றனப. "அபபேியனயதமஅ்�மஎிசதிமஇைறசசதைிம �டங்ம

உ  டங்'' எ�ற அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.34  

2248 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறததமைஷபய�ம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , "உடஙள�தம

ிய்ர�யமஅை்த ்யநேமயறமஅவைரதமன ேனயரய , அதல�ம்யநேமயறம

ைசைஙம்சய்யரய?'' எ�ற அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ஙட்யபங்ம

எனமஇ்ய்பபற்ள�. ஷஹஅபயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம" �டங்ம

ைசைஙம்சய �்பஙளய, அதல� (அவெநே)மஉ்வபம்சய �்பஙளய, அதல�ம

 �டங்ளம்வடை்ியேன �பஙளய?'' எ�ற ்ஙடம்யபங்மஎனநமஙயணபப்ஙதற�.  

ஷஹஅபயம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் " �டங்ம(அவெநே)மஉ்வபம்சய �்பஙளயமஎ�ற  ்ஙட்யபஙளய? அதல�ம

 �டங் ்வடை்மியேன �பஙளயமஎ�றம்ஙட்யபஙளய '' எ�றமஎனநேதம

்் ிவபதைல. 

 2249 அ�ஙத்ய்யம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபமங்்�ம்சப��மஹஹை்பபியம(ஒபப�்ப)  ்பயெநேசம்ச�்ற�.ம
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அப்பய�மமநஙள�தமஎ�ைனதம்வபர , மபறமஅைனவெயமஉயரய வபபஙயஙம

"இலரயய' ஙடேிபெ�்னப.ம ய�ம(வவதிபத)மஒெமஙயட்நமங ை்ைி  

்வடை்மியேமஎ�ம்்யவபங்நேமஉ ணநம்ஙய்தம்்�.மஅப்பய�ம

அவபங் அைனவெயம"இலரயய' ஙடேிபெ�்னப.மபபறேம ய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத) அவபஙள�்யம்ச�றம"எடஙள�்யமஅ்�மஇைறசசதிபதமசதறத்ள்ம

எிசதட்ள�'' எ�றம்சய�்ன�.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"உ  டங்' எ�றயபங்.மஅப்பய�மஅவபங்மஅைனவெயம

"இலரயய' ஙடேிபெ�்னப.   

2250 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஙத்ய்யம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம" யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம"இலரயய ' ஙடேிவபஙளயஙபம்றபம

பட்்யய.ம ய�ம"இலரயய ' ஙட்ய்தெ�்்�'' எ�ற ஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.ம

்ம யமஅ்தத, "அ(�்மமயமதசத)்ததமட்்�யமஉடஙள�்ய  உ்ள்ய?'' எ�றம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ஙடம்யபங்.ம யடங் , "அ்�மஙயதம

எடஙள�்யமஉ்ள�'' எ�்றயய.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  அை்ம

வயடஙதமஉ ்யபங்'' எ�றயமஇ்ய்பபற்ள�.  

2251 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஙத்ய்யம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

ண�ற அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததம" ய�ம

"இலரயய' ஙடேிபெ�்மஒெமே வபனெ்�மஇெ�்்�.  அப்பய�ம ய�ம

"இலரயய' ஙட்ய்தெ�்்�'' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�. ்ம ய, 

"உடஙள�தமிய்ர�யமஒெவபம(அை்நம்ஙயத மயற)மஅவெநேமைசைங  

்சய்யரய? அதல�மட்்ம�யமஉத்ரவபட்யரய?'' எனமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபங்ம்ஙட்யபங்.மஅவபங் , "இதைல, அதலயலவப�மன்்ர!'' 

எ�றனப. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவவயறயிப�ம

உ  டங்'' எ�றயபங் என்யமஇ்ய்பபற்ள�.  

2252 அப�பமரலமய�மபப�மஉஸமய�மஅதை்ம ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

 யடங்ம(ஒெமஉயரயபமபிணத்தத)ம்தஹயமபப�மஉைப்ததலயலம(ரலத)மஅவபம

ங்்� இெ�்்யய.மஅப்பய�ம யடங்ம"இலரயய ' ஙடேிபெ�்்யய.ம

269

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

ஹஜ் ஹதீஸ் 2188 - 2709



அப்பய� அவபங்நேம(்வடை்ிய்பபட்)மஒெமபறைவமஅ�பள�பபயஙம

வவடஙபபட்�.ம்தஹய (ரலத)மஅவபங்மஉறடஙதந்ஙய ேெ�ம்யபங்.ம

என்வ, எடஙள�தமசதலபமஅை்ச சயபபபட்னப.ம்வறசதலபம(ச�்்ஙயமடபபட்ம

்யதமசயபபப்யமத)ம்ப ்லயங  இெ��வபட்மனப.ம்தஹயம(ரலத)மஅவபங்ம

உறநஙத்தலதெ��மவபவதத்்பய�, அை்சமசயபபபட்வபஙள��ம்சிைலசமச ம

ங ்யபங்ம(ேைறம்றவபதைல).ம்ம ய , "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்்�ம யடங்மஇ(வவயற  ்வடை்ிய்பபட்)ை்சம

சயபபபடேெநஙத்றயய'' எ�றம்றதனயபங்.  

பய்யம:ம9 இலரயயமஙடேிவபங்யமமபறவபங்யம்ன�்ம(ஹரய)ம

எதைலநே்்யம்வள� ்ிடயம்ஙயதவ்பேமஅ�ம்தநஙபபட்்ளம

(்்யதைலம்ெய)மஉிப னடங்.   

2253 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   ய�ேம(வைங)ம

உிப னடங்ம �்டஙதைவபபைவமலேய.மஅைவம்ன�்ம(ஹரய)  எதைலிப யம

்வள�ிப யம்ஙயதலபப்ய.ம(அைவியவன:)மபெ�� , ( �பந)ஙயஙய, எலத, 

்வறத யய.35 இை்ம பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபமியபமலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயப ங். இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனம

உைப�தலயலமபப�மமதநசயம(ரல)மஅவபங்  ்றஙதறயபங்:ம ய�ம(இ�்ம

ஹ �்ைஸமஎனநேமஅறதவபத்)மஙயசதயமபப�ம�ஹயமத  பப�மஅப மபநபம

அஸஸதத �்நம(ரல)மஅவபஙள�்ய, "பயயைபபமபபறதம்யடங் எ�னம்றஙதற�பம

ங்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , "அ�மஅபபமயங (அேத�)நம

்ஙயதலபப்ய'' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. 

2254  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  �்டஙதைவநஙந்ேிமஐ��ம(வைங)ம

உிப மனடங்ம்ன�்ம(ஹரய)மஎதைலநே்்ய  ்வள�ிப யம்ஙயதலபப்ய.ம

பயய்,  �பநஙயஙய, எலத, ்வறத யய, பெ�� லஙதிைவ்யயமஅைவ. இை்ம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  
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 2255 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  �்டஙதைவநஙந்ேிம

ஐ��மஉிப னடங்ம்ன�்ம(ஹரய)மஎதைலநேமஉ்்ளடய  ்ஙயதலபப்ய.ம

்்், எலத, பெ��, ( �பந)ஙயஙய, ்வறத யயமலஙதிைவ்யய அைவ. இை்ம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.   

2256 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  �்டஙதைவநஙந்ேிம

ஐ��மஉிப னடங்ம்ன�்ம(ஹரய)மஎதைலநேமஉ்்ளடய  ்ஙயதமலபப்ய.ம

எலத, ்்், ( �பந)ஙயஙய, பெ��, ்வறத யயமலஙதிைவ்யய அைவ. இை்ம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநமஙதறயபங்.36  

2257 ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. அ்ததம"அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபமங்ம �்டஙதைவநஙந்ேிமஐ��  உிப னடஙமைளபம்ன�்ம(ஹரய)ம

எதைலநே்்யம்வள�மிப யம்ஙயதல  உத்ரவபட்யபங்'' எ�றமஹ �்ஸம

்்ய்டேஙதற�.  

2258 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஐ��மஉிப னடங்ம

இெநஙத�றன.மஅவபமறததமஒவ்வய�றயம �்டஙதைவநஙந்ேி  ைவியேய.ம

அைவம்ன�்ம(ஹரய)மஎதைலநேமஉ்்ளடயம்ஙயதலபப்ய.  ( �பந)ஙயஙய, 

பெ��, ்வறத யய, ்்், எலதமலஙதிைவ்யயமஅைவ. இை்மலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2259  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஐ��மஉிப னடஙைளபம்ன�்ம(ஹரய)ம

எதைலநேமஉ்்ளம"இலரயய' ஙடேி  தைலிபதமஒெவபம்ஙய�றவபட்ய யம

அவபம �மேபற்ம�யமஇதைல.மஎலத, ்்், ( �பந)ஙயஙய, பெ��, ்வறத யயம

லஙதிைவ்யயமஅைவ. இை்மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.37 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.மஅவபறததமஇப�மஅப  உமபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"்ன�்ம

இ்டஙள�த' எனம(ப�ைமியங) வ��்ள�. 
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 2260 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஐ��மஉிப னடங்ம

உ்ளன.மஅவபறததமஒவ்வய�றயம �்டஙதைவநஙந்ேிைவ  லேய.ம

அவபைறநம்ஙயதபவபம �மஎ�்நமேபற�யமஇதைல.ம்்் , ( �பந)ஙயஙய, 

பெ��, எலத, ்வறத யயமலஙதிைவ்யயமஅைவ. இை்ம பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம

�ைணமவபியபமஹஃபஸயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙத  றயபங்.  

2261 ைஸதமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பமஇப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபமஙள�்ய, "இலரயயமஙடேிபெபபவபமஎ�்  உிப னடஙைளநம

்ஙயதலலயய?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஅவபங் , "அதலயலவப� ன்பம

(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபி தமஒெவபம"எலத , ்்், பெ��, ்வறத யய, 

( �பந)ஙயஙயமலஙதிவபைறநம்ஙயதலம"உத்ரவப்பபட்� ' அதல�ம

"அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉத்ரவபட்யபங் ' எ�றமஎ�ன�்யம

்் வபத்யப'' என வபை்ிள�த்யபங். 

 2262 ைஸதமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பமஇப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "இலரயயமஙடேிமஒெவபமஎ�்  உிப னடஙைளநம

்ஙயதலலயய?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஅவபங் , " பபம(ஸத) அவபஙள��ம

�ைணவபி தமஒெவபம"்வறத யய, எலத, ்்், பெ��, ( �பந)ஙயஙய, பயய்ம

லஙதிவபைறநம்ஙயத மயறம பபம(ஸத)மஅவபங்  உத்ரவபட்வ�்யபங் ' 

எ�றமஎ�ன�்யம்றதனயப '' எ�றயபங். இவபைறமஒெவபம்்ய ைஙிபதம

இெநேய்பய�யம்ஙயதலலயயமஎ�றயமஇப�மஉமப  (ரலத)மஅவபங்ம

ேறதபபபட்யபங்.  

2263 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  "இலரயய' 

ஙடேிபெநேயமஒெவபமஐ��மஉிப னடஙைளநம்ஙயதவ�  ேபறமயஙய�.ம

( �பந)ஙயஙய, பெ��, ்்், எலத, ்வறத யயமலஙதிைவ்யயமஅைவ. இை்மஇப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். 

 2264 அப�தமமலதநமபப�மஅப்ததமஅ�ஸமபப�மஜஹைரஹம(ரல)மஅவபங்  

்றதி்யவ�:  ய�ம யஃபபஉம(ரல)மஅவபஙள�்ய , "இலரயயமஙடேிவபமஎ�்ம

உிப னடஙைளந ்ஙயதலமஅ�ம்தமஉ ்மஎ�ப�மேறதத�மஇப�மஉமபம(ரலத)ம
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அவபங்மஎ�ன ்றதனயபமங்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம யஃபபஉம(ரல)ம

அவபங் (பப�வெமயற)மப்தலள�தம்யபங்:ம" பபம(ஸத)மஅவபங்மஐ��ம

உிப னடமஙைள ஒெவபம்ஙய�றவபட்ய யமஅை்நம்ஙய�ற்பஙயஙம

அவபம �மஎ�்நமேபற�ய இதைல; ( �பந)மஙயஙய, பெ��, ்்், எலத, ்வறத யயம

லஙதிைவ்யயமஅைவமஎ�ற ்றதிை்ம ய�ம்சவபடபற்்ள� '' எ�றம

இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங் ்றதனயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்ம்ம யமட  அறதவபபபயளபம்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�. அவபறததம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதிை்ம ய�ம

்சவபடப்ற�மஎ�றமஇப�மஉமப (ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்மஎனமஇப�ம

ஜஹைரஹம(ரல)மஅவபங்மஒெவர�  அறதவபபபபதமமட்்மமஇ்ய்பபற்ள�.ம

(பப�வெயமஹ �்ஸதத)மஇப�மஇஸஹயந  (ரல)மஅவபங்யமஇப�மஜஹைரஹம

்பய�்றமஅறதவபநஙதறயபங்.  

2265 ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெ  

அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, "ஐ��ம

உிப னடஙள�தமஒ�ைறபம்ன�்ம(ஹரய)மஎதைலநே்  ்ஙய�றய யமஎ�்நம

ேபற�மததைல'' எனம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதிை்ம ய�  ்சவபடப்ற�ம

எனமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.மமபறமவபவரடங்ம்மபங ்மஹ �்ஸதத  

உ்ளை்பம்பய�்றமஇ்யம்பபற்ளன.  

 2266 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  ஐ��ம

உிப னடஙைளமஒெவபமஇலரயயமஙடேிம தைலிபதம்ஙய�றவபட்ய யம

அவப ம �மஎ�்நமேபற�மததைல.ம்்், எலத, ்வறதம யய, ( �பந)ஙயஙய, பெ�� 

லஙதிைவ்யயமஅைவ. இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.மஅவபறததமிலிய பப�மிலியம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

ஙயணபமப்யமவயசங்மமஇடே  இ்ய்பபற்ள�. 

 பய்யம:ம10 இலரயயமஙடேிவப, ்ம�ம்ைலிபதமபய்தப்மட�யமஇெ�்யதம

்ைலம(�ே)ைி மவதத�ந்ஙய்ளலயய; அ்பஙயஙபமப ஙயரயமஅவசதிமயேயம

எ�ப�ய, ப ஙயரத்த�மஅள்ய.38 
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 2267 ஙஅபமபப�மஉஹரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஹஹை்பபியமஉ்�பய்ம

 ்�்மஙயலஙட்த்ததம(உயரயவபபஙயஙம ய�ம"இலரயய ' ஙடேிபெ�்ம்பய�), 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ன�்யமவ�்யபங்.  அப்பய�ம ய�ம

என�ம(ஙப)பயத்தரத்த�மஙக்வம் ெபைபமணடேம(சைமத�)ந  ்ஙய ேெ�்்�.ம

(அப்பய�மஎன�ம்ைலிபலதெ��)ம்ப�ங்மஎ�ம�ஙத்த�மம �  

உ்தப��்ஙய ேெ�்ன.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உன�ம

்ைலிப ்ள ்ப�ங்மஉனநேதம��பயம்ெஙத�றனவய?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.ம ய�, "லய' எ�றம்றத்ன�.மஅ்பே, "உன�ம்ைலைிம

மவதத�ந்ஙய்.மபப�்மண�றம யட  ங்ம் ய�்ம் யபறந்ஙய்.மஅதல�ம

லறமடைவங்நேமஉணவள�.மஅதல�மஒெ  ேபபயன�பமபபரயணபைிமஅறத�பம

பலதிப்!ம(இ�்வம"இலரயய' ஙடேிம தைலிபத ்ைலைிமமவதத்்பஙயனம

ப ஙயரமயேய)'' எ�றம்றதனயபங்.39 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�. இ்�மஅறதவபபபயளப்்ய் தமவெயமஅய�பம(ரல)ம

அவபங்ம்றஙதறயபங்: (ண�றம் ய�்ம் யபறத, லறமடைவங்நேம

உணவள�த்த, ேபபயன�ம்ஙய்த்த லஙதிமஇயண�றதத)மஎை்ம�்லததம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ேறதபபபட்யபங்மஎ�றமஎனநேதம

்் ிவபதைல. - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�.  

2268 ஙஅபமபப�மஉஹரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "உடஙள�தமஒெவபம

் யியள�ியஙமஇெ�்ய்லய , அதல�மஅவர�ம்ைலிபதமபய்தப் ட்்�யம

இெ�்ய்லயம(அவபம்ைலைிமமவதநஙலயய.மலனயத ,) அ்பேபமப ஙயரமயங 

் ய�்ம் யபஙம்வ ்ய; அதல�ம்பமயம்சயிம்வ ்ய; அதல�ம

பலதிப் ்வ ்ய'' எ�யமஇ�்ம(2:196 லவ�)மவசனயமஎ�ம்்ய்பபயங்வம

அெளப்பபற�.  ய�ம(ஹஹை்பபியம் ரத்ததம"இலரயய ' ஙடேிபெ�்்பய�)ம

 பபம(ஸத) அவபஙள�்யம்ச�்ற�.மஅப்பய�மஅவபங்ம"அெஙததமவய! '' 

எ�றயபங்.ம ய� அெஙததம்ச�்ற�.ம"இ��யம் ெடஙதமவய!'' எ�றயபங்.ம

 ய�மஇ��ய ் ெடஙத்ன�.மபபறேம பபம(ஸத)மஅவபங் , "உன�ம

்ைலிப ்ளம்ப�ங்மஉனநேத  ��பயம்ெஙத�றனவய?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.ம ய�ம"லய' எ�்ற�.ம பபம(ஸத) அவபங், (்ைல�ேைிம
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மவதத�வபட்)மஅ்பேபமப ஙயரமயஙம(ண�ற)ம் ய�்  ் யபஙம்வ ்ய.ம

அதல�ம்பமயம்சயிம்வ ்ய.மஅதல�ம(எ�னயத)மஇி�றமஒெ  

ேபபயன�பமபபரயணபைிமஅறத�பமபலதிப்ம்வ ்யமஎ�றமஎனநே  

உத்ரவபட்யபங்.  

2269 ஙஅபமபப�மஉஹரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(ஹஹை்பபியமபிணத்தத)மஎ�மஅெஙததம(வ��)   த�றயபங்.ம

அப்பய�மஎன�ம்ைலிபமலதெ��ம்ப�ங்மஉ்தப��்ஙய ேெ�்ன.  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உன�ம்ைலிப ்ளம்ப�ங்ம

உனநேத ��பயம்ெஙத�றனவய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"லய ' எ�்ற�. 

"அவவயறயிப�ம �மஉன�ம்ைலைிமமவதத�ந்ஙய் '' எ�றயபங்.மஇை்ம

ி்த� "உடஙள�தமஒெவபம் யியள�ியஙமஇெ�்யத , அதல�மஅவர�ம

்ைலிபதமபய்தப் ட்்�யமஇெ�்யதம(அவபம்ைலைிமமவதநஙலயய.ம

லனயத,) அ்பேபமப ஙயரமயங ் ய�்ம் யபஙம்வ ்ய; அதல�ம்பமயம

்சயிம்வ ்ய.மஅதல�மபலதிப்  ்வ ்ய'' எ�யமஇ�்ம(2:196லவ�)ம

வசனயமஎ�ம்்ய்பபயஙமஅெளப்பபற�.  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஎ�ன�்யம"ண�றம யடங்ம் ய�்ம் யபறந  ்ஙய்.மஅதல�மலறம

டைவங்நேமஒெம"ஃபரந' அள்ம்பமயம்சய.மஅதல� உ�னயதமஇி�றம

ஒெமேபபயன�பமபபரயணபைிமஅறத�பமபலதிப்! '' எ�ற ்சய�னயபங்.40 

 2270 ஙஅபமபப�மஉஹரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம(உயரயவபபேசம

்ச�ற்பய�)மமநஙயவபபே்மறைவவ்பேம��ம"இலரயய ' ஙடேிவனயஙம

ஹஹை்பபியவபதமஒெமபயத்தரத்த�மஙகழ  ùSÚl× ணடேம

(சைமத�)ந்ஙய ேெ�்்�.ம(என�ம்ைலமிபலதெ�்)ம்ப�ங்மஎ�  

�ஙத்ததமஉ்தப��்ஙய ேெ�்ன.மஅப்பய�மஎ�ைனநமங்��ம்ச�றம பபம

(ஸத) அவபங், "உ�ம்ைலிப ்ளமஇப்ப�ங்மஉனநேதம��பயம

்ெஙத�றனவய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"லய ' எ�்ற�.ம பபம(ஸத)ம

அவபங், "அபபேியனயத,  �மஉன�ம்ைலைிமமவதத�ந்ஙய்.ம(அ்பேபம

ப ஙயரமயங)மஒெம"ஃபரந' உணைவமலற டைவங்நேபமபஙதப�்ள�.ம(ஒெம"ஃபரந ' 

எ�ப�மண�றம"ஸயஉ'ங்மஅளவயேய.) அதல�மண�றம யடங்ம் ய�்ம
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் யபறநம்ஙய்.மஅதல�மஒெமேபபயன�ப  பபரயணபைிமஅறத�பமபலதிப் '' 

எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2271 ஙஅபமபப�மஉஹரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஹஹை்பபியம் ரத்ததம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ைனநமங்��்ச�  றயபங்.ம

அப்பய�மஎ�ன�்ய, "உன�ம்ைலமிப ்ளம்ப�ங்மஉனநேதம��பய  

்ெஙத�மறனவய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"லய ' எ�்ற�.ம பபம(ஸத) 

அவபங், " �மஉன�ம்ைலைிமமவதத�ந்ஙய்.மபபறேமாபமலடை்மஅறத�ப  

பலதிப்.மஅதல�மண�றம யடங்ம் ய�்ம் யபறந்ஙய்.மஅதல�மண�றம

"ஸயஉ' ்பதசசயமபவதை்மலறமடைவங்நமேபமபஙதப�்ள�! '' எ�றயபங். 

 2272 அப�தலயலமபப�மமஅஙததம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஙஅபம

பப�மஉஹரயம(ரலத)மஅவபங்மஅெஙததம(்ஃபய)மப்ள�வயசலததமஅமப�  ்்�.ம

அவபஙள�்ய, "..அ்பேபமப ஙயரமயஙம் ய�்ம் யபஙம்வ ்ய.மஅதல�  

பலதிப்ம்வ ்ம'' எ�யமஇ�்ம(2:196லவ�)மவசனதை்பமபபறதநம்ஙட்்�.  

அ்பேமஙஅபமபப�மஉஹரயம(ரலத)மஅவபங், "இ�்மவசனயமஎ�ம்்ய்பபயங்வ  

அெளப்பபற�.மஎன�ம்ைலிபதமபபணபமடபபடேெ�்�.மஎன்வ ,  ய�ம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமனநஙதசம்சதலபபட்்�.மஎன�ம

்ைலிபலதெ�் ்ப�ங்மஎ�ம�ஙத்த�மம �மஉ்தப��்ஙய ேமெ�்ன.ம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங், "உனநேமஇ�்மஅளவபபேசமசதரமயம

டபபடேெநேயமஎ�ற  ய�ம தைனத்தெநஙவபதைல'' எ�றம்றதவபட், 

"உனநேமாபமல் ஙதை்நேமய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய� , "இதைல' எ�்ற�.ம

அப்பய�்ய�மஇ�் (2:196லவ�)மவசனயமஅெளபம்பபற�.மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "ண�றம யடங்ம் ய�்ம் யபறந்ஙய்.மஅதல�ம

்லயமாபமடைவநேமஅைரம"ஸயஉ' உண்மவ �் ய, லறமடைவங்நேமஉணவள�'' 

எ�றம்சய�னயபமங்.மலங்வ , இ�்மவசனய, ேறதபபயஙமஎ�மவபஷித்ததம

அெளப்பபற�.மலனயத, அ்�மசட்யமஉடங் அைனவெநேயம

்பய�வயன்யேய'' எ�றம்சய�னயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
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2273 ஙஅபமபப�மஉஹரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

(ஹஹை்பபியவப�்பய�)ம"இலரயய ' ஙடேிவனயஙம பபம(ஸத)மஅவபங்்�  

(உயரயவபபஙயஙச)ம்ச�்ற�.மஅப்பய�மஎன�ம்ைலிப யம்யேிப யம

்ப�ங்  தைற��மவபட்ன.மஇத்ஙவதம பபம(ஸத)மஅவபங்நேமஎடேி�.ம

உ்்னமஅவபங் (எ�ைனமஅைவத�மவெமயற)மஎ�ன�்யம பபிவபங்ம

லள�பபபனயபங்;  யவப்ைரடய அைவதம்யபங்.மஅவபம(வ��)மஎன�ம

்ைலைிமமவததம்யப.மபபறேம"உ�ன�்ய  ட்்�யமேபபயன�பமபபரயணபம

உ ்ய?'' எ�றமஎ�ன�்யம்ஙட்யபமங்.ம ய� , "எனநேமஅ்பஙயனமவச்தம

இதைல'' எ�்ற�.மஅவவயறயிப�, ண�றம யடங்ம் ய�்  ் யபறந்ஙய்.ம

அதல�ம்லயமாபமடைவநேமஒெம"ஸயஉ ' வ �் யமலறமடைவமங்நே உணவள�'' 

எ�றம்றதனயபங்.மவலதம்யமமய ்யமஉை்ிமஅதலயலம"உடஙள�த  

ஒெவபம் யியள�ியஙமஇெ�்ய்லய , அதல�மஅவர�ம்ைலிபதமபய்தப்ம

ட்்�ய இெ�்ய்லயம(அவபம்ைலைிமமவதநஙலயய.மலனயத ,) அ்பேபம

ப ஙயரமயஙம் ய�் ் யபஙம்வ ்ய.மஅதல�ம்பமயம்சயிம்வ ்ய.ம

அதல�மபலதிப்ம்வ ்ய'' எ�யம(2:196லவ�)மவசனதை்நமேறதபபயஙமஎ�ம

்்ய்பபயஙமஅெள�னய�.மபப�னப  �ஸலதயங்மஅைனவெநேயம(அ்�ம

சட்ய)ம்பய�வயன்யஙமஅைம�்�.   

பய்யம:ம11 "இலரயய' ஙடேிவபமேெ்தமஉறதிசதமஎ்பப�ம்சத ய.41  

2274 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

"இலரயய' ஙடேிபெ�்ம தைலிபதம(்மந்ஙபபடேெ�்  ஒபைறதம்ைலவலதம

ிப�மஙயரணத்யத)மேெ்தமஉறதிசதமஎ்த�ந்ஙய ்யபங்.42 இ�்மஹ �்ஸம

லறமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2275 அப�தலயலமபப�ம்ைஹனயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்மமநஙயம்சத யமசயைலிபதம்ம�ம்ைலிப�ம ்்வமேெ்த  

உறதிசதமஎ்த�ந்ஙய ்யபங்.மஅப்பய�மஅவபங்ம"இலரயய ' 

ஙடேிபெ�்யபங்.43  

பய்யம:ம12 "இலரயய' ஙடேிவபம்யமங ங்நேமமெ�்த்லயய.   
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2276 றைபலமபப�மவலபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம(ஒெம

பிணத்தத)மஅபய�மபப�மஉஸமய�ம(ரல)மஅவபங்்�  ்றபபட்்யய.ம

 யடங்ம"அதமலத' எ�மத்தை்44 அை்�்ம்பய�, (எடங்்� வ�்)மஉமபம

பப�மஉைபம்ததலயலம(ரல)மஅவபங்நேநமங மவலதமடபபட்�.  பப�னபம

 யடங்ம"அபரவஹய' எ�மமத்த்ததமஇெ�்்பய� , அவெநேநமங மவலத 

ங்ைமியஙதவபட்�.மஉ்்னமஉமபமபப�மஉைப்ததலயலம(ரல)மஅவபங்ம

அபய�மபப� உஸமய�ம(ரல)மஅவபஙள�்யமலள�பபபம(்யயமஎ�னம்சயிம

்வ ்யமஎ�பை்ப  பபறத)நம்ஙட்யப.மஅ்பேமஅபய�ம(ரல)மஅவபங் , 

அவெை்ிமங ஙள�த ஙபறயைவசமசயபைறபமபபவத��மஙட்மயறம

்றதி�பபபனயபங்.ம்ம ய , "(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம

ஙயலத்தத)ம"இலரயய' ஙடேிபெ�் ஒெவெநேநமங வலதமடபபட்்பய� , 

இவவயற்ய�மஅவெை்ிமங ஙள�தமஙபறயைவச  சயபைறபமபபவத��ம

ஙட்மயறமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்  எனமஉஸமய�ம

பப�மஅஃபபய�ம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபத்யபங் '' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2277 றைபலமபப�மவலபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உமபமபப�ம

உைப்ததலயலமபப�மமஅமபம(ரல)மஅவபங்நேநமங வலதமடபபட்�.  

அப்பய�மஅவபங்மங ணபதமஅிசனயம(தெமய)மஇட்ந்ஙய்ளம

வபெயபபனயபங். இை்மஅறத�்மஅபய�மபப�மஉஸமய�ம(ரல)மஅவபமங்ம

அவவயறம்சயிம்வ ்யயமஎனத  ்ை்மவப்தத�வபட், ங ஙள�தம

ஙபறயைவசமசயபைறபமபபவத��மஙட்மயற அவெநேமஉத்ரமவபட்யபங்.ம

்ம ய,  பபம(ஸத)மஅவபங்ம(ங வலத எபபட்்யெநே)மஅவவயறம்சயம

்யபங்மஎனமஉஸமய�ம(ரலத)மஅவபங்  ்றதனயபங்மஎ�றயம

அறதவபத்யபங்.45 

 பய்யம:ம13 "இலரயய' ஙடேிவபம்யமஉ்ைலடயம்ைலைிடயம

ங வலயய.46  

2278 அப�தலயலமபப�மஹஹைன�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "அதஅபவய' 

எ�மத்த்ததமஅப�தலயலமபப�மஅபபயஸம(ரலத) , மதஸவபமபப� மநரமயம(ரலத)ம
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லஙதிமஇெவெயம(ஒெமவபஷித்தத)மஙெத�ம்வறபய்ம்ஙய ்னப.  

அ்யவ�மஅப�தலயலமபப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம"இலரயயமஙடேிவபம

்ம� ்ைலைிநமங வலயய' எ�றம்றதனயபங்.மமதஸவபமபப�மமநரமயம(ரலத)ம

அவபங் "இலரயயமஙடேிவபம்ைலைிநமங வநம்்ய� ' எ�றயபங். 

இை்ி்த�மஅப�தலயலமபப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்மஅை்பமபபறதந  

்ஙடப்பஙயஙமஅ�மஅய�பமஅதஅ�சய ம(ரலத)மஅவபஙள�்யமஎ�ைன  

அ�பபபைவத்யபங்.ம ய�ம்ச�ற்பய�மஅவபங்மஙதணபறத�ம்மத  

ா�றபபடேெநேயமஇெமமரநேசசதங்நஙதை்்ிமஒெம�ணபியதம

்தைரிபட்ந ேள�த�ந்ஙய ேெ�்யபங்.ம ய�மஅவபங்நேம�ஙம�ம

(சலயய)ம்றத்ன�. அவபங், "ியபமஅ�?' எ�றம்ஙட்யபங்.ம" ய�ம

அப�தலயலமபப�மஹஹைன�  (வ�்தெநஙத்ற�).ம"அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம"இலரயய' ஙடேிபெ�்்பய�மஎவவயறம்ம�ம்ைலைிநம

ங ்வயபங்?' எ�றமஉடஙள�்ய ்ஙடபம்பஙயஙமஅப�தலயலமபப�மஅபபயஸம

(ரலத)மஅவபங்மஎ�ைனமஉடஙள�்ய  அ�பபபமைவத்யபங்'' எ�றம

்சய�்ன�.மஅ�மஅய�பம(ரலத)மஅவபங்ம்ம�  ைஙைிதம்தைரிப�மம �ம

ைவத�, ்ம�ம்ைலம்்�மப்யமஅளவபபேதம்தைரைிந  ஙக்வமஇறநஙதம

னயபங்.மபபறேம்ைலநேதம் ண�பமாபறதநம்ஙய ேெ�்  மன�் ்ய, 

"் ண�பமாபற'' எ�றயபங்.மஅவபம் ண�பமாபற , அ�மஅய�ப (ரலத)ம

அவபங், பப�ன�ெ��ம��மனயங்யம��ன�ெ��மபப�னயங்யம்யமைங  

ஙைளநம்ஙய ்்ச�றம்ம�ம்ைலைிதம்்யத�நமங வபனயபங்.மபபறே , 

"இவவய்றம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்சயவை்ம ய�மபயபத்தமெநஙத்ற� '' எ�ற 

்றதனயபங்.47 இ�்மஹ �்ஸமஐ��மஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2279 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறததம"அப்பய�மஅ�அய�பம(ரலத)மஅவபங்ம்யமைஙஙைளபம

பப�ன�ெ�� ��னயங்யம��ன�ெ��மபப�னயங்யம்ைலம� வ்பேயம

்ஙய ்்ச�றயபங். (அ�அய�பம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்சய்தமமதஸவபம

(ரலத)மஅவபங்நே எடேி்பய�)மமதஸவபம(ரலத)மஅவபங்மஇப�மஅபபயஸம

(ரலத)மஅவபஙள�்யம"(இன�) ஒெ்பய�யம ய�மஉடஙள�்யமவவநஙய்மயட்்� '' 

எ�றம்றதனயபங்மஎ�றய  இ்ய்பபற்ள�. 
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 பய்யம:ம14 "இலரயய' ஙடேிவபமஇற��வபட்யதம்சயிம்வ ேிைவ.  

 2280 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (இலரயயமஙடேிபெ�்)ம

ஒெவபம்ம�மஒட்ஙத்தலதெ��மவப �� , ங த� �றதநஙபபட்மஇற��ம

்பயனயப.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "அவைரத ் ண�ரய யமஇல�ை்ம

இைலிய யம �ரயடம்டங்.மஅவெை்ிமஇெமலை்ஙளயத  அவெநேபம

பப்ர்மலை்ம(ஙஃப�)மஅணபவபடடங்.மஅவர�ம்ைலைிமண்ய �்பங்.  

ட்னன�த, "்தபபிய' ்றதிவரயஙமஅவைரமமறைமம யள�தமஅதலயலம

எ ப்வய�'' எ�றம்றதனயபங்.48  

2281 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்�ம"அரஃபய' ்பெ்வள�ிபதம்டஙதிபெ�்  ஒெவப, ்ம�ம

வயஙனத்தலதெ��மவப ��வபடம்யப.மஅ�மஅவர�மங தை்  �றதத�வபட்�.ம

இை்பமபபறதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  ்சயதலபபட்்பய�, 

"அவைரதம் ண�ரய யமஇல�ை்மஇைலிய யம �ரயடம்டங்.  இெம

லை்ஙள�தமஅவெநேபமபப்ர்மலை்ம(ஙஃப�)மஅணபவபடடங்.மஅவெநேம

வயசைனத ன்ம்பய்ய �்பங்.மஅவர�ம்ைலைிமண்ய �்பங்.மட்னன�த , 

"்தபபிய' ்சயதலதந்ஙய ேெபபவரயஙமமறைமம யள�தமஅவைரமஅதலயலம

எ ப்மவய�'' எ�ற ்றதனயபங்.49 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�.  

2282 ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபப பயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, "ஒெமமன�்பம

"இலரயய' ஙடேிவரயஙம பபம(ஸத)மஅவபங்்�  ்டஙதிபெ�்யப'' எ�றம

ஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.மமபறமவபவரடங்ம்மபங ்  ஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம

்பய�்றமஙயணபப்மஙத�றன.   

2283 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பம"இலரயய' 

ஙடேிவரயஙம பபம(ஸத)மஅவபங்்�மவ�்யப.மஅப்பய�  ்ம�ம

ஒட்ஙத்தலதெ��மஙக்வமவப �� , ங்ைமியஙநமங த�ம�றதநஙபபட்  

இற��வபட்யப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவைரத 

் ண�ரய யமஇல�ை்மஇைலிய யம �ரயடே , அவெை்ிமஇெமலை்ஙைளம
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(பப்ர்மலை்ியங) அவெநேமஅணபவபடடங்.மஅவர�ம்ைலைிமண்ய �்பங்.ம

ட்னன�த, அவபமமறைம  யள�தம"்தபபிய' ்றதிவரயஙமவெவயப'' எ�றம

்றதனயபங்.  

2284 ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபப பயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம"இலரயய' ஙடேிமஒெம

மன�்பமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�  வ�்யப'' எ�றமஹ �்ஸம

�வடேஙதற�.மமபறமவபவரடங்ம்மபங ்மஹ �்ஸதத  உ்ளை்பம்பய�்றம

இ்ய்பபற்ளன.மலிப�ய, அ்ததம"ட்னன�த, அவபமமறைம  யள�தம

"்தபபிய' ்சயதலதந்ஙய ேெபபவரயஙமஎ பமபபப்வயப '' எ�ற (சதறத� 

வபத்தியசத�்�)மஇ்ய்பபற்ள�.ம"அவபமஎ�்மஇ்த்தத  வப �்யபம

எ�பை்பமபபறதமசி தமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்  ேறதபபப்வபதைல'' எ�றம

அ்தஙபபேியஙமஒெமேறதப்யமஅ்ததமஇ்ய  ்பபற்ள�.  

2285 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இலரயயமஙடேிபெ�்ம

ஒெவ �மங தை், அவர�மவயஙனம(ஒட்ங)யம�றதத� வபட்�.மஅ்னயதம

அவபமஇற��வபட்யப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், 

"அவைரதம் ண�ரய யமஇல�ை்மஇைலிய யம �ரயடே , அவெை்ிமஇெ 

லை்ஙள�தமஅவெநேபமபப்ர்மலை்ம(ஙஃப�)மஅணபவபடடங்.மஅவர�ம

்ைலைி ண்ய �்பங்.மஅவர�ம�ஙதை்டயமமைறநஙய �்பங்.மட்னன�த , 

"்தபபிய'ச ்சயதலதந்ஙய ேெபபவரயஙமஅவபமமறைமம யள�தம

எ பபபப்வயப'' எ�ற ்றதனயபங்.  

2286 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பம"இலரயய' 

ஙடேிவரயஙமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�  இெ�்யப.மஅப்பய�ம

அவர�மஒட்ஙயமஅவர�மங தை்ம�றதத�வபட்�.மஅ்னயத  அவபம

இற��வபட்யப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவைரத 

் ண�ரய யமஇல�ை்மஇைலிய யம �ரயடே , அவெை்ிமஇெமலை்ஙள�தம

அவெநே (பப்ர்)மலை்மஅணபவபடடங்.மஅவெநேம றமணயம�சய �்பங்.ம

அவர�ம்ைலைி ண்ய �்பங்.மட்னன�த, அவபமமறைமம யள�தம்ம�ம

்ைலைிநமஙள�ய்ம்்வபப  பேிைவத்ம தைலிபதம("இலரயய ' ஙடேிவரயங)ம
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எ பபபமப்வயப'' எ�ற ்றதனயபங்.50 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 2287 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இலரயயமஙடேிபெ�்ம

ஒெவபமஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஇெ�்  ்பய�, அவர�ம

ஒட்ஙயமஅவர�மங தை்ம�றதத�வபட்�.ம(அ்னயதமஅவபமஇற��  

வபட்யப.)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவர�மஉ்ைலதம

் ண�ரய ய இல�ை்மஇைலிய யம �ரயட்யபேமஉத்ரமவபட்யபங்.ம

அவெநேமஎ�்  றமண�யம�சநம்்ய�; அவர�ம்ைலைிமண்நம்்ய�.ம

ட்னன�த, அவபமமறைம  யள�தம்ம�ம்ைலைிநமஙள�ய்ம்்வபபம

பேிைவத்ம தைலிபதம("இலரயய ' ஙடேிவரயங)மஎ பபபமப்வயப '' எ�றம

்றதனயபங்.  

2288 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பம"இலரயய' 

ஙடேிவரயஙம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�்யப.மஅவபம்ம�  ஒட்ஙத்தலதம

ெ��மவப ��வபட்யப.மஅவர�மஒட்ஙயம(அ�்மஇ்த்த்ல்ி)  அவைரநம

்ஙய�றவபட்�.ம(அ்னயதமஅவபமஇற��வபட்யப.)மஅப்பய�ம பபம(ஸத)  

அவபங், ் ண�ரய யமஇல�ை்மஇைலமிய யமஅவெநேம �ரயடே , இெம

லை்ியத பப்ர்மலை்ம(ஙஃப�)மஅணபவபநஙபப்ம்வ ்யமஎனம

உத்ரவபட்யபங்.மஎ�்   றமண�யம�சநம்்ய�; அவர�ம்ைலம்வள�ிபதம

்் ிம்வ ்யம(எ�றய  உத்ரவபட்யபங்). இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தம

ஒெவரயனமஷஹஅபயம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  பப�னபமஇ�்மஹ �்ைஸம

அ�பப பம(ரல)மஅவபங்மஎனநேமஅறதவபத்யபங்.  அப்பய�ம"அவர�ம

்ைலடயம�ங�யம்வள�ிபதம்் ிம்வ ்ய.மட்னன�த , அவப மறைமம

 யள�தம்ம�ம்ைலைிநமஙள�ய்ம்்வபபமபேிைவத்ம தைலிபதம

("இலரயய' ஙடேிவரயங)மஎ பபபப்வயப '' எ�றமஅறதவபத்யபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2289 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (இலரயயமஙடேிபெ�்)ம

ஒெமமன�்ர�மங தை்மஅவர�மஒட்ஙய  �றதத�வபட்�.மஅவபம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்�மஇெ�்யப.  அப்பய�ம
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அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அவைரதம் ண�ரயம யமஇல�ை்  

இைலிய யம �ரயட்யபேடயமஅவர�ம�ஙதை்டயம்ைலைிடயம்தற��  

ைவநேமயறயமஉத்ரவபட்யபங்.ம"ட்னன�தமஅவப , மறைமம யள�தம

"்தபபிய' ்சய�னமவரயஙமஎ பபபப்வயப '' எ�றம்றதனயபங். 

 2290 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம(இலரயயமஙடே)மஇெ�்யப.  

அப்பய�மஅவர�மஒட்ஙயமஅவர�மங தை்ம�றதத�வபட்�.மஅ்னயதம

அவப இற��வபட்யப.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "அவைரம �ரயட்டங்.ம

லனயத, எ�்ம றமணதை்டயமஅவெநேபம�சய �்பமங்.மஅவர�ம�ஙதை்ம

ண்ய �்பங். ட்னமன�தமஅவப, மறைமம யள�தம"்தபபிய' ்சயதம

லதந்ஙய ேெபபவரயங எ பபபப்வயப'' எ�றம்றதனயபங். 

 பய்யம:ம15 "இலரயய' ஙட்ஙத�றவபம" ய�ம் யயம்பய�றமஙயரணடஙளயதம

(ஹஹஜத�மஙத ைி ஙைளசம்சயிம�ேிய்வயறம்்நஙபப்ய்பய�)ம

இலரயமதலதெ��மவப்பட் வப்்வ�' எனம��ம தப�்ைனிப்வ�ம

்சத ய.  

2291 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(்யம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபம்்தவபியன)ம்பயல  பப�தம

அஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�ற, " �மஹஹம்சயி வபெய்ஙதறயிய?'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅவப , "அதலயலவப� ம ்யைணியங!ம ய�ம

இ��யம் யியள�ியங்வமஇெநஙத்ற� '' எ�றம்சய�னயப.மஅ்பே 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅவ ்ய , " �ம��ம தப�்ைனமிபட் 

ஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய' ஙடே, "இைறவய,  �மஎ�்மஇ்த்ததம(ஹஹஜத� 

ஙத ைிஙைளசம்சயிம�ேிய்வயற)மஎ�ைனதம்்நஙதறய்ியமஅ�்ய�ம

 ய� இலரயமதலதெ��மவப்ப்யமஇ்மயேய ' எ�றம்றதவப்!'' எ�றயபங். 

்பயலம(ரலத)மஅவபங்மமதந்யதமபப�மஅதஅஸவதம(ரலத)மஅவபங்ை்ிம

�ைணமவபியப லவயப.51  
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2292 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம்பயலம

பப�தமஅஸஸஹைபபமபப�மஅப்ததம�த்லதபம(ரலத)  அவபஙள�்யம்ச�றயபங்.ம

அப்பய�மஅவப, "அதலயலவப�மன்்ர!ம ய�மஹஹம்சயி  வபெய்ஙத்ற�.ம

லனயத,  ய�ம் யியள�மல்வ� '' எ�றயப.மஅ்பேம பபம(ஸத) அவபங், " �ம

��ம தப�்ைனிபட்மஹஹஜஹநமஙயஙம"இலரயய ' ஙடே, "(இைறவய!)  �மஎ�்ம

இ்த்ததம(ஹஹஜத�மஙத ைிஙைளசம்சயிம�ேிய்வயற)மஎ�ைனத  

்்நஙதறய்ியமஅ�ம்ய�ம ய�மஇலரயமதலதெ��மவப்ப்யமஇ்மயேய ' எ�ற 

்றதவப்!'' எ�றயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபம

ஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்ப  வவதியங்யமவ��்ள�. 

 2293 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ்பயலமபப�தம

அஸஸஹைபபமபப�மஅப்ததம�த்லதபம(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�  ன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ��, "எனநேம(் யயமடபபட்)மஉ்த  ஙனத�வபட்�.ம

 ய�மஹஹம்சயிமவபெய்ஙத்ற�.ம்யடங்மஎனநேமஎ�ன  

உத்ரவப்ஙதற�பங்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங், " �ம��ம தப�்ைனிபட்மஹஹஜஹநஙயஙம"்தபபிய 'நம்றத, 

"(இைறவய!)  �மஎ�்மஇ்த்ததம(ஹஹஜத�மஙத ைிஙைளசம்சயிம

�ேிய்வயற)மஎ�ைனத ்்நஙதறய்ியமஅ�்ய�ம ய�மஇலரயமதலதெ��ம

வப்ப்யமஇ்மயேய' எ�ற ்றதவப்!'' எ�றயபங். பப�னபம்பயலம(ரலத)ம

அவபங்ம(� ைமியங)மஹஹைஜம தைற்வபறதனயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஎட்ம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2294 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ்பயலம(ரலத)மஅவபங்ம

ஹஹம்சயிமவபெயபபி்பய� , அவெநேம��ம தப�்ைன ிபட்ந்ஙய்ளம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉத்ரவபட்யபங்.  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள��மஉத்ர்நஙதணடஙமஅவவய்றமஅவபம(��  

 தப�்ைனிபட்மஹஹ)ம்சய்யப.  இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�. 

2295 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

்பயலம(ரலத)மஅவபமஙள�்ய, " �ம��ம தப�்ைனிபட்  ஹஹஜஹநமஙயஙம
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"இலரயய' ஙடே, "(இைறவய!)ம �மஎ�்மஇ்த்ததம(ஹஹஜத�  ஙத ைிஙைளசம

்சயிம�ேிய்வயற)மஎ�ைனதம்்நஙதறய்ியமஅ�ம்ய�ம ய�  

இலரயமதலதெ��மவப்ப்யமஇ்மயேய ' எ�றம்றதவப்!'' எ�றயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.மஅவபறதத , 

இஸஹயந பப�மஇபரயஹ�யம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம" பபம(ஸத)ம

அவபங்ம்பயலம(ரலத) அவபஙள�்யம(்மபங ்வயற)மஉத்ரவபட்யபங் '' எனம

இ்ய்பபற்ள�.  

பய்யம:ம16 பபரசவமஇரத்ப்பயநேமஅதல�மமய்வப்யயமடபபட்ம்ப ம  

"இலரயய' ஙட்லயய; இலரயமத�்பய�மஅவபமேள�பப�மவபெயபதம

்நங்யேய.52  

2296 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அஸமயமபப�தமஉைமஸம(ரலத)ம

அவபங்நேம"அ ஷஜரய' எ�மத்த்ததம�ஹயமத பப�மஅப பநபமஎ�யம

ேவ�ை்மபபற�்�.மஅதலயல வப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் அஸமயமபப�தம

உைமஸம(ரலத)மஅவபஙைளநமேள�த�வபட், ்தபபியம்றச ்சயத மயறம(எ�ம

்�ை்)மஅ�பநபம(ரலத)மஅவபங்நேமஉத்ரவபடம்யபங்.53 இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2297 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அஸமயமபப�தம

உைமஸம(ரலத)மஅவபங்ம�தஹஹைலஃபயமஎ�மத்த்ததமபபரசவபத்யப  ங்.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , அவைரநமேள�த�வபட்ம"்தபபிய ' 

்றசம்சயத மயறமஅ�பநபம(ரலத)மஅவபங்நேமஉத்ரவபட்யபங்.  

 பய்யம:ம17 "இலரயய' ஙட்யம�ைறங்; இஃபரயத, ்மத�உ, ஙதரய�மலஙதிம

ண�ற �ைறஙள�தமஹஹம்சயிலயய; உயரய்்�மஹஹைஜமஇைணநஙலயய ; 

ஹஹைஜடய உயரயைவடயம்சபத�சம்சய்வபம("ஙய � ') ்யம

ஙத ைிஙள�லதெ��மஎப்பய�  வப்ப்வயப?54  

2298 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   யடங்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்்�ம"வபை்்பறய' ஹஹமல ேத ்றபபட்்யய.ம(�்லதத)ம

உயரயசம்சயவ்பமஙயஙம"இலரயய' ஙடே்னயய.மபபறே அதலயலமவப�மன்பம
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(ஸத)மஅவபங், "எவ ்யமபலதபமபபரயணபமஉ்ள்்யமஅவப  உயரய்்�மஹஹம

ஜஹநஙயங்யமஇலரயயமஙடேந்ஙய்ளட்ய.மஅவவபர ை்டய   தைற்வபறதிம

பபற்ஙமஅவபமஇலரயமதலதெ��மவப்ப்்வ ்ய '' எ�ற ்சய�னயபங்.ம

எனநேமமய்வப்யயமடபபடேெ�்ம தைலிபதம(அதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபங்்�)மமநஙயவபபேசம்ச�்ற�.ம(மய்வப்யிப�மஙயரணத்யத)ம ய�  

இைறிபதலதை்சமதபறதம(்வயஃப)மவரவபதைல.மஸஃபயமமபறயம

மபவய்நஙதை்்ி (சி )மா்்மமததைல. லங்வ, இை்பமபபறதம ய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம�ைறிபட்்�.  அப்பய�ம

அவபங், "உ�ம்ைலம(�ே)ைிமஅவபழத�மவய ந்ஙய்.மஹஹஜஹநஙயங  

"இலரயய' ஙடேந்ஙய்.மஉயரயைவமவபட்வப் '' எ�றம்சய�னயபங்.ம

அவவய்ற  ய�ம்சய்்�.  யடங்மஹஹைஜம தைற்வபறதம�ேத்்பய� , 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  எ�ைனம(எ�மச்ஙய்ரப)மஅப�பம

ரலமய�மபப�மஅப பநபமஅஸஸதத �்நம(ரலத)  அவபங்்�ம(இலரயயம

ஙட்வ்பஙயங)ம"்� ய' எ�யமஇ்த்தபே அ�பபபனயபங்.ம(அடஙதெ��ம

்றபபட்)ம ய�மஉயரயசம்சய்்�.ம"இ�  (இ�்மஉயரய)மஉன�ம(வப்பட்)ம

உயரயவபபேபமப்தலயேய'' எ�றமஅதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்சய�னயபங். உயரயவபபஙயஙம"இலரயய' ஙடேிவபங்மஇைறிபதலதை்சம

தபறதவ��, ஸஃபய மபறயமமபவய்நமஙதை்்ிமா்்யம(சி )ம்சய்னப ; பபறேம

இலரயமதலதெ�� வப்பட்னப.மபப�னபமமதனயவபலதெ��ம்தெயபபிமபப�ம

மப்றயெம�ைற ஹஹஜஹநஙயஙசமதபறதம(்வயஃப)மவ�்னப.மஹஹைஜடயம

உயரயைவடயம்சபத� (ஹஹஜஹதமஙதரய�)ம்சய்வபங்மஒ்ர்ியெம

�ைற்ய�மஇைறிபதலதை்சமதபறத (்வயஃப)மவ�்னப.55  

2299  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�:  யடங், "வபை்்பறய' ஹஹமல ேதமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்்� ்றபபட்்யய.மஎடஙள�தமஉயரயசம்சயவ்பமஙயஙம

"இலரயய' ஙடேிவபங்ய இெ�்னப.மஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' 

ஙடேிவபங்யமஇெ�்னப.ம யடங்  மநஙயைவமஅை்�்�யமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், பலதபமபபரயணபைித ்ய�்�ம்ஙய ்வரயமதம

உயரயவபபஙயஙம("்மத�உ') "இலரயய' ஙடேமிவப, (உயரயைவம�ேத�வபட்)ம
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இலரயமதலதமெ��மவப்பட்ந்ஙய்ளட்ய.  உயரயவபபஙயஙம("ஙதரய�') 

"இலரயய' ஙடே, ்ய�்�மபலதபமபபரயணபைிந  ்ஙய ்வ�்தெபபவபம

(�தஹஹமபத்யயம யள�த)ம்ம�மபலதபமபபரயணபைி  அறத�பமபலதிப்ய்ம

வைரமஇலரயமதலதெ��மவப்ப்ம்வ ்யய.மஹஹஜஹநஙயங  மட்யம

("இஃபரயத') "இலரயய' ஙடேிபெபபவபம்ம�மஹஹைஜ  � ைமியநஙட்ய'' 

எ�றம்றதனயபங். அப்பய�மஎனநேமமய்வப்யயமடபபட்மவபட்�.மஅரஃபயம

(�தஹஹமஒ�ப்யய)ம ய் வெயவைரமமய்வப்யட்்ன்ிம ய�மஇெ�்்�.ம

 ய்னயமஉயரயவபபஙயஙமமட்்ம  "இலரயய' ஙடேிபெ�்்�.மஅப்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�  ்ைல�ேைிமஅவபழத�மஅை்ம

வய வப்மயறய, உயரயவபபஙயஙம ய�ம"இலரயய ' ஙடேிை்மவபட்வபட்ம

ஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய' ஙடேந்ஙய்்மயறயமஎனநேந  ஙட்ைளிபட்யபங்.ம

அவவய்றம ய�ம்சய்்�.ம ய�மஹஹைஜம தைற்வபறதிமபப�  எ��்�ம

(எ�மச்ஙய்ரப)மஅப�பமரலமய�மபப�மஅப பநபம(ரலத)மஅவபஙைள  அ�பபப, எ�்ம

உயரயவப�மஇலரயமதலதெ��மவப்ப்யம்ல்ிம ய�மஹஹைஜமஅை்��  

்ஙய ்்்னயமஅ�்மஉயரயவபபஙயஙமஇலரயயமஙடேமவெமயறமஎனநேந  

ஙட்ைளிபட்யபங்.56  

2300 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங், "வபை்்பறய' ஹஹம

ல ேதம பபம(ஸத)மஅவபங்்�ம்றபபட்்யய.  (�்லதத)மஉயரயசம

்சயவ்பஙயஙம ய�ம"இலரயய ' ஙடேம்ன�.ம ய�மபலதப  பபரயணபைிநம

்ஙய ்மவ�்தெநஙவபதைல.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "்ய�்� பலதபம

பபரயணபைிநம்ஙய ்வ�்தெபபவபமஉயரய்்�மஹஹஜஹநமஙயங்யம

இலரயய ஙடேந்ஙய்ளட்ய.மஅவவபர ை்டயம தைற்வபறதிமபபற்ஙம

அவப இலரயமதலதெ��மவப்ப்ம்வ ்ய '' எ�றம்சய�னயபங். அப்பய�ம

எனநேமமய்வப்யயமடபபட்மவபட்�.மஅரஃபயம(�தஹஹமஒ�ப்யய)ம ய்  

இரைவம ய�மஅை்�்்பய�, "அதலயலமவப�மன்்ர!ம ய�மஉயரயவபபஙயஙம

(மட்ய) "இலரயய' ஙடேிபெ�்்�.ம(இ� தைலிபதமஎனநேமமய்வப்யயம

டபபட்�)ம ய� எவவயறமஹஹம்சயவ�?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம பபம

(ஸத)மஅவபங், "உன� ்ைல�ேைிமஅவபழத�மஅை்மவய வபட்ந்ஙய்.ம

உயரயைவம தறத்தவபட், ஹஹ ்சய�்ஙய்'' எ�றம்சய�னயபங்.மஅவவய்றம
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 ய�மஹஹைஜம தைற்வபறதி�யம பப (ஸத)மஅவபமங்ம(எ�மச்ஙய்ரப)ம

அப�பமரலமய�மபப�மஅப பநபம(ரலத)  அவபங்நேம(எ�ைனம"்� �'நேம

அைவத�சம்சத மயற)மஉத்ரவப், அவப எ�ைனதம்மநேபமபப�னயதம்ம�ம

வயஙனத்ததமஅமபத்தந்ஙய ் ,  ய�  தறத்தைவத்தெ�்மஉயரயவபபஙயஙம

"்� ய' எ�யமஇ்த்ததம"இலரயய' ஙட்சம்சய்யப.  

2301 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்்�ம(வபை்்பறயமஹஹஜஹநஙயஙப)  ்றபமபட்்யய.மஅப்பய�ம

அவபங், "உடஙள�தமஹஹ, உயரயமலஙதிமஇர ேபேய (ஙதரய�)ம"இலரயய' 

ஙட்மவபெய்ஙத�றவப, அவவய்றம்சயிட்ய!மஹஹஜஹநே மட்யம(்மத�உ)ம

"இலரயய' ஙட்மவபெய்ஙத�றவப, அ்பஙயஙம"இலரயய' ஙட்ட்ய!ம

உயரயவபபேமமட்யம(இஃபரயத)ம"இலரயய ' ஙட் வபெய்ஙத�றவப, அ்பஙயஙம

"இலரயய' ஙட்ட்ய!'' எ�றம்சய�னயபங். அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஹஹஜஹநேமமட்யம"இலரயய ' ஙடே, "்தபபிய' ்றதனயபங்.ம

அவவய்றமஅவபங்்�மமநஙள�தமசதலெயம"இலரயய ' ஙடேனப.ம்வறசதலபம

உயரயமமபறயமஹஹமலஙதிமஇர ேபேயம"இலரயய ' ஙடேனப.மஇ��யமசதலபம

உயரயவபபேமமட்யம"இலரயய' ஙடேனப.  ய�மஉயரயவபபஙயஙமமட்யம

"இலரயய' ஙடேிவபஙள�தமஒெவரயஙமஇெ�்்�.   

2302 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   யடங்ம�தஹஹமமய்ம்ைலபம

பபைறைிமஎ்தபபயபத்வபஙளயங , அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்்�ம

"வபை்்பறய' ஹஹஜஹநமஙயஙபம்றபபட்்யய.மஅப்பய�  அதலயலமவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "உடஙள�தமஉயரயமவபபஙயஙம"இலரயய ' ஙட் 

வபெய்ஙத�றவப, உயரயவபபேம"இலரயய' ஙடேந்ஙய்ளட்ய;  ய� எ��்�ம

பலதபமபபரயணபைிநம்ஙய ்மவ�்தெநஙயவபட்யதமஉயரயவபபஙயங்வ   ய�யம

"இலரயய' ஙடேிபெப்ப� '' எ�றம்சய�னயபமங்.மஎன்வ , மநஙள�த சதலபம

உயரயவபபஙயஙம"இலரயய' ஙடேிபெ�்னப.ம்வறசதலபமஹஹஜஹநஙயங  

"இலரயய' ஙடேிபெ�்னப.ம ய�மஉயரயவபபஙயஙம"இலரயய ' ஙடேிவபமஙள�த 

ஒெவரயஙமஇெ�்்�.  யடங்ம்றபபட்மமநஙயைவமஅை்�ம்�யமஅரஃபயம

(�தஹஹமஒ�ப்யவ�)ம யள�த எனநேமமய்வப்யயமடபபட்வபட்�.ம ய்னயம
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என�மஉயரயவப�மஙத ைிஙைளசம்சய�  இலரயமதலதமெ��ம

வப்படேெநஙவபதைல.மஎன்வ , இை்பமபபறதம பபம(ஸத) அவபஙள�்யம

�ைறிபட்்�.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங் , " �மஉன�மஉயரயைவ 

வபட்வபட், உன�ம்ைல�ேைிமஅவபழத� , அை்மவய ந்ஙய ்ம

ஹஹஜஹநஙயங "இலரயய' ஙடேந்ஙய்'' எ�றம்றதனயபங்.மஅவவய்றம ய�ம

்சய்்�. அதலயலமஎடங்மஹஹைஜம தைற்வறசம்சய�ம(அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்) "�ஹஸஸபப'த57 ்டேயமஇர்மவ�்்பய�, எ��்�ம

(எ�மச்ஙய்ரப)மஅப�ப ரலமய�மபப�மஅப பநபம(ரலத)மஅவபஙைளம

அ�பபபனயபங்.மஅவபமஎ�ைனத  ்மநேபமபப�னயதம்ம�மவயஙனத்ததம

அமபத்தந்ஙய ்ம"்� ய ' ் யநஙதச ்ச�றயப.மஅடஙதெ��ம ய�ம

உயரயவபபஙயஙம"்தபபிய' ்றத்ன�.மஅதலயல எடங்நேமஹஹைஜடயம

உயரயைவடயம தைற்வபறமவயயபமபள�த்ய�.  (அறதவபபபயளபமஹதஷயயமபப�ம

உபவயம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:)மஇ்பே  (ப ஙயரமயங)மட்்�யம

பலதிப்்லயம்பம்மயம் ய�்பயம(லிபஷயம(ரலத)  அவபஙள�்மதெ��)ம

 தஙவவபதைல.  

2303 ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. அ்ததம" யடங்ம�தஹஹம

மய்த்த�ம்ைலபமபபைறைிமஎ்தபபயபத்வபஙளயங  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்்�ம்றபபட்்யய.மஅப்பய�ம யடங்ம(ஹஹ  மய்த்ததம

உயரயசம்சயிநம்்ய�மஎ�றமஎ ணபிபெ�்்யத)மஹஹைஜமமட்்ம  

 தைற்வபறயமஎ ணத�்�ம்ச�்றயய.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபங்ம"உடஙள�தமஉயரயவபபஙயஙம"இலரயய ' ஙட்மவபெய்ஙத�றவப, 

உயரயவபபேம"இலரயய' ஙடேந்ஙய்ளட்ய'' எ�றம்றதனயபங்மஎனமஹ �்ஸ  

்்ய்டேஙதற�.மமபறம்ஙவதங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம

்பய�்ற இ்ய்பபற்ளன. 

 2304 ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. அ்ததம" யடங்ம�தஹஹம

மய்த்த�ம்ைலபமபபைறைிமஎ்தபபயபத்வபஙளயங  அதலயலவப�மன்பம
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(ஸத)மஅவபங்்�ம்றபபட்்யய.மஎடஙள�தமசதலப  உயரயவபபஙயஙம(்மத�உ)ம

"இலரயய' ஙடேிபெ�்னப; ்வறசதலபமஹஹஜஹநேய உயரயவபபேயம்சபத�ம

(ஙதரய�)ம"இலரயய' ஙடேிபெ�்னப; ்வறசதலப ஹஹஜஹநேமமட்யம(இஃபரயத)ம

"இலரயய' ஙடேிபெ�்னப.ம ய�  உயரயவபபஙயஙம"இலரயய' ஙடேிவபஙள�தம

ஒெவரயஙமஇெ�்்�'' எ�றமஹ �்ஸ �வடேஙதற�.மமபறமவபவரடங்ம

்மபங ்மஇெமஹ �்ஸஙள�தமஉ்ளை்பம்பய�்ற  இ்ய்பபற்ளன. 

்ம ய, இ�்மஅறதவபபபபத, "லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்நேமஅதலயலமஹஹ , 

உயரய லஙதிமஇர ை்டயம தைற்வபறததம்�்ய� '' எனமஅறதவபபபயளபமஉபவயம

(ரல) அவபங்ம்றதனயபங்மஎ�றமஇ்ய்பபற்ள�.ம்ம ய , அ்ததம

"இ்பே(ப ப ஙயரமயங)பமபலதிப்்லய , ்பம்மய, ் ய�்பயம(லிபஷயம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ��)  தஙவவபதைல'' எனமஹதஷயயமபப�மஉபவயம(ரல)மஅவபங்ம

்றதனயபங்மஎ�றய இ்ய்பபற்ள�.  

2305 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங், "வபை்்பறய' ஹஹம

ல ேதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�  ்றபபட்்யய.மஎடஙள�தம

சதலபமஉயரயவபபஙயஙம(்மத�உ)ம"இலரயய ' ஙடேிபெ�்னப; ்வறசதலபம

ஹஹஜஹநேயமஉயரயவபபேயம்சபத�ம(ஙதரய�)  "இலரயய' ஙடேிபெ�்னப; 

இ��யமசதலபமஹஹஜஹநேமமட்யம(இஃபரயத)  "இலரயய' ஙடேிபெ�்னப.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஹஹஜஹநஙயங  "இலரயய' ஙடேம

ிபெ�்யபங்.மஉயரயவபபேமமட்யம"இலரயய ' ஙடேிவபங்ம(உயரயைவம

�ேத்�ய)மஇலரயமதலதெ�� வப்பட்ந்ஙய ்யபங்.மஹஹஜஹநேமமட்்மம

"இலரயய' ஙடேிமவபங்ய அதல�மஹஹஜஹநேயமஉயரயமவபபேயம்சபத�ம

"இலரயய' ஙடேிவபங்ய " லெ'ை்ிம(�தஹஹமபத்யவ�)ம ய்மவெயம

வைரமஇலரயமதலதெ�� வப்ப்வபதைல.58 

 2306 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம(ஹஹஜஹநஙயங)ம பபம(ஸத)ம

அவபங்்�ம்றபபட்்யய.மஅப்பய�ம யடங்  ஹஹைஜமமட்்மம

 தைற்வபறயமஎ ணத�்�ம்ச�்றயய.ம யடங்ம"ச ஃப ' எ�மத்த்தத, 

அதல�மஅ்பேமஅெஙததமஇெ�்்பய�மஎனநேமமய்வப்யயமடபபட்  வபட்�.ம

 பபம(ஸத)மஅவபங்ம யன�ெ�்மஇ்த்தபேமவ�்யபங்.  அ �்ஙய ேெ�்ம
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எ�ன�்ய, "உனநேமமய்வப்யயமடபபட்வபட்்ய?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.ம ய�ம

"லய' எ�்ற�.மஅ்பேமஅவபங், "இ�்மமய்வப்யய ்ப ங்ம �மஅதலயலம

வப்தியநஙதிம(இிபைஙியன)மஒ�றயேய.மஎன்வ ,  � ேள�நேயவைர, 

இைறிபதலதை்சமதபறதம(்வயஃப)மவெவை்தம்வபர , ஹயஜதங் ்சயஙத�றம

மப்றதலயநமஙத ைிஙைளடயம்சய�்ஙய் '' எ�றயபங்.ம்ம ய 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யம�ைணவபிபமசயபபயஙமமயடை்நம

ேபபயன� ்ஙய்த்யபங்.59 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2307 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஹஹைஜமமட்யம

 தைற்வபறயமஎ ணத�்�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்்�ம

(ம �்னயவபலதெ��)ம்றபபடம்்யய.ம(மநஙயவபபேமஅெஙத ்ள)  "ச ஃப' எ�யம

இ்த்தபேம யடங்மவ�்்பய� , எனநேமமய்வப்யய டபபட்வபட்�.ம

 யன�ெ�்மஇ்த்தபேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  வ�்யபங்.ம

அ �்ஙய ேமெ�்மஎ�ன�்யம"உ�மஅ ைஙநேநமஙயரணயமஎ�ன ?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.மஅ்பேம ய�, "அதலயலவப�மம ்யைணியங!மஇ�்மல ்ம

 ய� ஹஹம்சயவ்பஙயஙபம்றபபட்மவ�்தமெநஙநம்்ய�மஎ�றம

ஙெ�ஙத்ற�'' எ�றம்றத்ன�.மஅவபங், "உனநேமஎ�னம் ப�்�? உனநேம

மய்வப்யய டபபட்மவபட்�ம்பய ய! '' எ�றயபங்.ம ய�, "லய' எ�்ற�.ம

அப்பய�, "இ(�்மமய்வப்யியமன)�ம்ப ங்ம �மஅதலயலமவப்தியநஙதிம

ஒ�றயேய.மஎன்வ,  �மனயைமியேயவைர, இைறிபதலதை்சமதபறதம

(்வயஃப)மவெவை்தம்வபர, ஹயஜதங்ம்சயடயமமப்றதலயநம

ஙத ைிஙைளடய ்சய�்ஙய்'' எ�ற ்சய�னயபங்.  ய�மமநஙயைவம

அை்�்்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யம்்யவபஙள�்ய , 

"உடங்மஇலரயைமமஉயரயவபபஙயஙமமயபறறதந்ஙய்்டங் '' எ�றம

்றதனயபங். உ்்னம்ய�்�மபலதபமபபரயணபைிநம

்ஙய ்வ�்தெ�்வபஙைளதம்வபரமமபறவபங்  இலரயமதலதெ��ம

வப்பட்ந்ஙய ்னப.மஅப்பய�ம பபம(ஸத) , அ�பநபம(ரலத), உமபம(ரலத)ம

மபறயமவச்தமபை்த்மஇ��யமசதல ்யமபலதபமபபரயணபங்மஇெ�்ன.  

(உயரயவபபஙயஙமஇலரயயமஙடேி)மஅவபங்ம(�தஹஹமஎட்யவ�ம யள�த  
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மதனயவபபேச)ம்ச�ற்பய�மஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' ஙடே, "்தபபிய' ்றதனப. 

" லெ'ை்ிம(�தஹஹமபத்யவ�)ம யள�தம ய�ம(மய்வப்யிபலதெ��)  

னயைமியன்பய�, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மஉத்ரவப�ம

்ப த,  ய� "்வயஃ்தமஇஃபயளய' ்சய்்�.மபப�னபமஎடஙள�்யமமயடேைறசசத  

்ஙய ்வரபபட்�.ம ய�ம"இ�மஎ�ன?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமமநங் , 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யம�ைணவபிெநஙயஙநமேபபயன�  

்ஙய்த்யபங்ம(அ�்ய�மஇ�்மஇைறசசத) '' எ�றம்றதனப. �ஹஸஸபபதம

்டேயம(�தஹஹமப்தனய�ஙயவ�)மஇரவபதம ய� , "அதலயலவப� ன்்ர!ம

மநங்மஹஹ, உயரயமலஙதிமஇர ை்டயம தைற்வபறதவபட்தம்தெயபபச  

்சதல,  ய்னயமஹஹைஜமமட்்மம தைற்வபறதசம்சதஙத்ற� '' எ�றம

்றத்ன�.ம பப (ஸத)மஅவபங், (எ�மச்ஙய்ரப)மஅப�பமரலமய�மபப�ம

அப பநபம(ரலத) அவபஙள�்யம(எ�ைனதம்� �நேமஅைவத�சம்ச�ற , அடேம

உயரயவபபஙயங "இலரயய' ஙட்மயற)மஉத்ரவப், அவபமஎ�ைனதம்மநேபம

பப�னயதம்ம� ஒட்ஙத்ததமஅமபத்தந்ஙய ்ம்ச�றயப.ம ய�ம தைனத�பம

பயபநஙத்ற�. அப்பய�ம ய�மஇளவி�பம்ப ணயஙமஇெ�்்�.ம

(ஒட்ஙத்ததமஅமப�� ்ச�ற்பய�)ம ய�மேடேதமனநஙயம்பய்்வ�.ம

அப்பய�மஎன�ம�ஙய (ஒட்ஙத்த�ம்சணத்த ்ள)மசயய்நமஙடை்ிபதம

இேத�ந்ஙய்்ய.ம யடங்  இெவெயம்� �நேமவ��ம்சப�்ம்பய� , 

அடேம ய�மஉயரயவபபஙயங "்தபபிய' ்றத்ன�.மஅ�, மநங்ம��்பம தைறம

்வபறதிமஉயரயவபபேபமபஙரமயங அைம�்�. 

 2308 ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, " யடங்மஹஹஜஹநஙயஙம

"்தபபிய' ்றத(பம்றபபட்சம்சதலலய)்னயய.  யடங்ம"ச ஃப' எ�மத்த்ததம

இெ�்்பய�மஎனநேமமய்வப்யய  டபபட்வபட்�.ம யன�ெ�்மஇ்தம்தபேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  வ�்யபங்.மஅப்பய�ம ய�ம

அ �்ஙய ேமெ�்்� '' எ�றமஹ �்ஸ ்்ய்டேஙதற�.மமபறமவபவரடங்ம

்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்ற  இ்ய்பபற்ளன.மலிப�ய, 

ஹயமயதமபப�மசலமயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , " பபம(ஸத), அ�பநபம

(ரலத), உமபம(ரலத)மமபறயமவச்தமபை்த்மஇ��ய  சதல ்யமபலதபமபபரயணபங்ம
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இெ�்ன.ம(உயரயவபபஙயஙமஇலரயயமஙடேி)மஅவபங்  (�தஹஹமஎட்யவ�ம

 யள�தமமதனயவபபேச)ம்ச�ற்பய�மஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' ஙடே, "்தபபிய' 

்றதனப'' எ�யமேறதப்ய, " ய�மஇளவி�பம்ப ணயங  இெ�்்�.ம

(ஒட்ஙத்ததமஅமப��ம்ச�ற்பய�)ம ய�மேடேதமனநஙய  ்பய்்வ�.ம

அப்பய�மஎன�ம�ஙயம(ஒட்ஙத்த�ம்சணத்த ்ள)மசயய்ந  ஙடை்ிபதம

இேத�ந்ஙய்்ய'' எ�யமேறதப்யமஇ்யம்பறவபதைல.  

2309 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஹஹஜஹநேமமட்யம(இஃபரயத)ம"இலரயய ' ஙடேனயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2310 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஹஹஜஹநேம"இலரயய' 

ஙடேிவபஙளயஙமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்்�மஹஹம

மய்டஙள�த, ஹஹஜத�ம்ன�்நமஙத ைிமஙள�த , ஹஹஜத�மஇர் (பஙத)ஙள�தம

(பட்ஙபமஙப)ம்றபபட்்யய.ம யடங்ம"ச ஃப ' எ�மத்தம்தத இறடஙததம

்டஙத்னயய.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்்ய  

ரத்தலதெ��ம்றபபட்)ம்யம்்யவபஙள�்யமவ�� , "உடஙள�தமஎவ ்யமபலதப 

பபரயணபமஇதைல்ியமஅவபம்ம�மஇலரயைமமஉயரயமவபபஙயஙம

மயபறதந்ஙய்ள வபெயபபனயத, அவபமஅவவய்றம்சய�்ஙய்ளட்ய ; 

எவ ்யமபலதபமபபரயணப  உ்ள்்யம(அவபமஇவவயறம்சயி)ம்வ ்யய '' 

எ�றயபங்.ம்யமத்யமபலதபமபபரயணப  இதலய்ம பபத்்யவபஙள�தமசதலபம

இவவயறம்சய்னப.ம்வறசதலபமஇவவயற  ்சயிவபதைல.மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்�யமஅவபங்்ன�மெ�்மவச்த  பை்த்ம

்்யவபஙள�தமசதல ்�யமபலதபமபபரயணபங்மஇெ�்ன.ம(என்வமஅவபஙளயத  

உயரயமமட்யம்சய�மஇலரயமதமலதெ��மவப்ப்ம�ேிவபதைல).ம

இ� தைலிபத அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம யன�ெ�்மஇ்த்தபேம

வ�்யபங். அப்பய�ம ய�மஅ �்ஙய ேெ�்்�.மஎ�ன�்ய , "உ�ம

அ ைஙநேநமஙயரணய எ�ன?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேம ய� , " �டங்ம

உடங்ம்்யவபஙள�்ய ்பசதிை்சம்சவபடப்ற�.மஉயரயைவபமபபறததம

்யடங்ம்றதிை்டயம ய�  ்ஙட்்�.மஎ�னயதமஉயரயசம்சயிம�ேியமதம
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்பயயவபட்்்'' எ�்ற�. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உனநேம

எ�னவயிபபற?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.ம" ய�ம்்ய ைஙமஇதலயமதம

இெநஙத்ற�'' எ�்ற�.மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங், "அ்னயதம

உனநேமஒெமபய்தப்மததைல.ம்ப ஙள�தம �டய  ஒெத்த.மஎன்வ, 

அவபங்நேமஅதலயலமவப்தியநஙதிை்மஉனநேய  வப்தியநஙதட்ளய�.ம �ம

ஹஹம்சய�்ஙய ேெ.மஅதலயலமஉனநேமஉயரயச  ்சயடயமவயயபைபடயம

்ரலயய'' எ�றம்றதனயபங். லங்வ,  ய�மஹஹஜஹநஙயஙபம்றபபட்ம

மதனயவபதம்டஙதிபெ�்்பய� ,  ய� (மய்வப்யிபமலதெ��)மனயைமிய்ன�.ம

பபறேம யடங்ம(மதனயவபலதெ��ம்ச�ற)  இைறிபதலதை்சமதபறதம(்வயஃபம

்சயிலய)்னயய.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம"�ஹஸஸப' 

எ�மத்த்ததம்டஙதமிபெ�்யபங்.ம(அவபஙள�்யம ய�  ்ச�ற்பய�)மஅவபங்ம

(எ�மச்ஙய்ரப)மஅப�பமரலமய�மபப�மஅப பநபம(ரலத)  அவபஙைளமஅைவத�, 

"உ�மச்ஙய் ைிமஹர�நேம்வள�்ிம(்� �நே)மஅைவத�ச  ்சத.மஅவபம

உயரயவபபேம"இலரயய' ஙடே, இைறிபதலயமஙஅபயைவசமதபறட்ய! (உயரயசம

்சய�ம�ேநஙட்ய!)ம ய�மஇட்ங்ிமஉடங்மஇெவைரடய  எ்தபபயபத�நம

ஙயத்தெப்ப�'' எ�றயபங். உ்்னம யடங்ம்றபபட்ம(்� �நே)சம

்ச�்றயய.ம ய�ம(அடே)ம"இலரயய' ஙடேநம்ஙய ்(வ��)ம

இைறிபதலதை்சமதபறதமவ�்்�.மஸஃபயமமபறய  மபவயவபதமதபறதவ�ம

்்�.மபபறேம(உயரயைவம�ேத�)ம யடங்ம ்ம தசத  ் ரத்ததமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ��்சப�்்யய.மஅப்பய�   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

்ம�ம்்யரத்ததம்டஙதமிபெ�்யபங்.ம"(உயரயைவ)  �ேத�வபட்யிய?'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"லய ' எ�்ற�.மபபறே அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்யம்்யவபங்ம்றபப்மஅ�ம்திள�த்யபங் ; பப�னபம

இைறிபதலத்தபேசம்ச�றமதபஹஹதம்்ய ைஙநேம��மஅை்சமதபறத  

(்வயஃப)மவ�்யபங்.மபபறேமம �்னயைவம் யநஙதபம்றபமபட்யபங். 60  

2311 இைற யபபநைஙியளபஙள��மஅ�ைனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: எடஙள�தமசதலபமஹஹம(இஃபரய�)நேமமட்யம"இலரயய ' ஙடேனப.ம

்வறசதலப ஹஹஜஹநேயமஉயரயவபபேயம்சபத�ம(ஙதரய�)ம"இலரயய ' ஙடேனப.ம

இ��ய சதலபமஉயரயசம்சய�ம�ேத�வபட், லதவயசமயஙம"ஹஹ(ஜஹதம
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்மத�)' ்சயவ்பஙயஙம"இலரயய' ஙடேனப. - ஙயசதயமபப�ம�ஹயமதமபப�ம

அப பநபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஹஹைஜம

 தைற்வபறவ்பஙயஙமவ�்யபங்...ம(மபற வபவரடங்ம்மபமங ்மஹ �்ஸததம

உ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.)   

2312 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஹஹைஜமமட்்மம தைற்வபறயம

எ ணத�்�ம�தஙஅ்யமமய்யமஇெபதை்�்யவ�   ய்ம யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம(ம �்னயவபலதெ��)  ்றபபட்்யய.ம

 யடங்மமநஙயைவம் ெடஙதி�யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், 

"பலதபமபபரயணபைிதம்ய�்�ம்ஙய ்வ�்வபமஇைறிபதலதை்சமதபறத  

(்வயஃப)மவ��, ஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ிமாேம�ேத்்்�  

இலரயமதலதெ��மவப்பட்மவப்்வ ்ய '' எ�றமஙட்ைளிபட்யபங்.ம

பபறே �தஹஹமபத்யவ�ம ய்மஎடஙள�்யமமயடேைறசசதம

்ஙய ்வரபபட்�.ம ய�, "இ�மஎ�னம(இைறசசத)?'' எ�றம்ஙட்்�.ம

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்யம�ைணவபிெநஙயஙமஅறத�பம

பலதிபட்யபங்.ம(அ�்மஇைறசசத்ய�மஇ�) '' எ�றமப்தலள�நமஙபபட்�.  இ்�ம

அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமிலியமபப�மசி தம(ரல)மஅவபங்ம

்றஙதறயப ங்:ம ய�மஇ�்மஹ �்ைஸமஙயசதயமபப�ம�ஹயமதமபப�மஅப பநபம

(ரல) அவபஙள�்யமஎ்த�நம்றத்ன�.மஅப்பய�மஅவபங் , "அதலயலவப�ம

ம ்யைணியங! இ�்மஹ �்ைஸ, உ்ள�மஉ்ளபேமஅயரயமஉமநேம

அறதவபத�்ளயப'' எ�றயபங்.61 - ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபம

ஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�.  

2313 இைற யபபநைஙியளபஙள��மஅ�ைனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�:  ய�ம( பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய), "அதலயலவப�மன்்ர!மமநங்ம

எதலயெயம(ஹஹ, உயரயமலஙதி)மஇெமஙத ைிஙைளடயம தைற்வபறதவபட்தம

்தெய்ஙத�றனப.ம ய� மட்யம(ஹஹமஎ�ஙதற)மஒ்ர்ியெமஙத ைிைிம

 தைற்வபறதவபட்த ்தெய்ஙத்ற்ன?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம பபம(ஸத)ம

அவபங், " � (சபறந)மஙயத்தெ��, (மய்வப்யிபலதெ��)மனயைமிை்�்�ய  
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"்� �'நேசம்ச�ற, அடேமஉயரயவபபஙயஙம"்தபபிய ' ்றதந்ஙய்.மபபறே 

 யைளம யயமஇ�ன��னமஇ்த்ததமச�்தப்பயய.மலனயத , உயரயவபபஙயனம

 பபல�ம( � டபறந்ஙய ்)ம"உன�மசதரமத்தபே' அதல�ம"உன�ம்பயெடம

்சலவபபே' ்நஙவயற்ய�மஙதட்ய!'' எ�றயபங்.62 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2314 அப�தலயலமபப�மஅவ�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

இைற யபபநைஙியளபஙள��மஅ�ைனமஅறதவபத்ம்மபங ்மஹ �்ஸமஙயசதயம

பப� �ஹயமதம(ரல), இபரயஹ�யமபப�மி�தமபப�மைஙஸம(ரல)மலஙத்ியபம

வவதியஙமஇெ அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.மஅவபறததமஎ�ம

ியெை்ிமஅறதவபப்மஎ�ற  எனநேதம்் ிவபதைல.  

 2315 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  ஹஹைஜமமட்்மம

 தைற்வபறயமஎ மணத�்�ம யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்்�ம(ம �்னயவபலதெ��)ம்றபமபட்்யய.ம யடங்மமநஙயம

்ச�றை்�்�ய இைறிபதலதை்சமதபறதம(்வயஃப)மவ�்்யய.மஅ்�மபபறே , 

பலதபமபபரயணபைி (்ய�்�)ம்ஙய ்வரய்வபங்மஇலரயமதலதெ��மவப்ம

ப்மயறமஅதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஙட்ைளிபட்யபங்.ம

அவவய்றமபலதபமபபரயணபைிந  ்ஙய ்வரய்வபங்மஇலரயமதலதெ��ம

வப்பட்னப.ம பபம(ஸத)மஅவபஙள��  �ைணவபிெயமபலதபமபபரயணபைிநம

்ஙய ்வரய்்யதமஅவபங்யமஇலரயமதலதெ��  வப்பட்ந்ஙய ்னப. 

எனநேமமய்வப்யயமடபபட்்யதம ய�மஇைறிபதலதை்சமதபறதவரவபதைல.ம

(ஹஹ �ே��)ம"அத�ஹஸஸப' எ�மத்த்ததம்டேயம(�தஹஹம

ப்தனய�ஙயவ�)மஇர் வ�்்பய�,  ய�ம( பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய), 

"அதலயலவப�மன்்ர!மமநங்  அைனவெயமஹஹைஜடயமஉயரயைவடயம

�ேத�தம்தெய்ஙத�றனப.ம ய�மஹஹைஜ  மட்்மம�ேத�வபட்தம

்தெய்ஙத்ற்ன?'' எ�்ற�.மஅதலயல வப�மன்ப (ஸத)மஅவபங், " யயம

மநஙயமவ�்ை்�்மஇர்ஙள�தம �மஇைறிபதலதை்சமதபறத  (்வயஃப)ம

வரவபதைலிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"இதைல ' எ�்ற�. 

"அவவயறயிப�,  �மஉ�மச்ஙய்ரபம(அப�பமரலமய�)மஉ்�ம"்� � 'நேச 
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்ச�றமஅடஙதெ��மஉயரயவபபஙயஙம"இலரயய ' ஙடேம(உயரயைவ 

 தைற்வபறத)ந்ஙய்.மபபறேமஇ�ன��னமஇ்த்ததம யயமச�்தப்பயய '' எ�ற 

்றதனயபங். (அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��மமப்றயெம

�ைணவபியப)மஸஃபபயியம(ரலத) அவபங்ம்றதனயபங்:ம" ய�மஉடஙைளபம

்றபப்வப்யமதம்்த�வப்்வ�மஎன  எ  ஙத்ற�'' எ�்ற�.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்சதலமயங) , "உ� ங த்ற��ம்பயங!ம

உனநேதம்்ய ை்மவலதமவர!ம(ஙய ிதை்ந  ்ஙய்த�வபட்ய்ி!)ம

 லெை்ிம(�தஹஹமபத்யவ�)ம யள�தம �ம(ஙஅபயைவச)  தபறதம

வரவபதைலிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"லய ' எ�்ற�.ம(அபபே ியனயத)ம

பரவயிபதைலம �ம்றபப்!'' எ�றயபங். (்்ய்ப��)மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றஙத�றயபங்: பபறேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

மநஙயவபலதெ��ம்றபபட்மஒெ  ே�றததமடறதந்ஙய ேெ�்்பய�ம(உயரயைவம

�ேத�தம்தெயபபி)மஎ�ைனச  ச�்தத்யபங்.மஅப்பய�ம ய�மே�றதலதெ��ம

இறடஙதநம்ஙய ேெ�்்�.  அதல�மஅவபங்மஇறடஙதந்ஙய ேெ�்யபங் ; 

 ய�மடறதந்ஙய ேெ�்்�.63 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2316 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்ததம" யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம

ஹஹைஜம தைற்வபறய எ ண்மயமஉயரயைவம தைற்வபறயமஎ ண்மயம

்ஙய்ளயமதம(்பய�வயங)ம"்தபபிய ' ்சய�னவபஙளயஙம(ம �்னயவபலதெ��)ம

்றபபட்்யய'' எனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்  ்றதனயபங்மஎ�றமஹ �்ஸம

்்ய்டேஙதற�.64 மபறமவபவரடங்ம்மபங ்மஹ �்ஸதத  உ்ளை்பம

்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.   

2317 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம�தஹஹமமய்யம ய�ஙயவ�ம ய் , அதல� ஐ�்யவ�ம ய்மஅ�றம

(மநஙயவபபே)மவ�்யபங்.மஅபம்பய�ம யன�ெ�்  இ்த்தபேநம்ஙயபத�்�ம

வ�்யபங்.ம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!மஉடஙைளந  ்ஙயபபப்த்திவபம

ியப? அவைர, அதலயலம ரஙத்ததமறைவவபபபயனயங! '' எ�ற ்சய�்ன�.ம
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அ்பேமஅவபங், "உனநேதம்் டமய?  ய�மமநஙள�்யம(பலதப பபரயணபமைிநம

்ஙய ்வரய்வபங்ம்ம�மஹஹைஜமஉயரயவயஙமலநஙதந்ஙய்ளட்யமஎன)  

ாபமஉத்ர்மபபறபபபத்்�.மலனயத , அவபங்ளயம்ிநஙயமஙயட்ஙதறயபங்.ம

 ய� பப�னயதமஅறத��்ஙய ்ை்ம��்பமஅறத�்தெ�்யத , (எ��்�)ம

பலதப பபரயணபைிநம்ஙய ்மவ�்தெநஙமயட்்� ; இடேமவ�்மபபறேம

வயடஙதிபெப்ப�; பப�னபமமநங்ம(்யமஹஹைஜமஉயரயவயஙமலநஙத)ம

இலரயமதலதெ��மவப்பட்ை்ப  ்பய�றம ய�யமவப்படேெபம்ப� '' 

எ�றயபங். (ஹஙயமபப�மஉை்பயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , "அவபங்ம

்ிநஙயமஙயட்வ ை்பம்பய�ற்ள� '' எனம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்ம

எ�றமஎ  ஙத்ற�மஎன இ்ய்பபற்ள�.) இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2318 ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, " பபம(ஸத)மஅவபங்ம

�தஹஹமமய்யம ய�ஙயவ�ம ய், அதல�மஐ�்யவ�  ய்ம(மநமஙயவபபே)ம

வ�்யபங்'' எ�றமஹ �்ஸமலரயபபநஙதற�.ம்ம ய , அ்ததம"மநங்ம்ிநஙயம

ஙயட்ஙதறயபமங்' எ�யமவயசஙத்ததமஹஙயமபப�மஉை்பய  (ரல)மஅவபங்ம

்வள�ிபட்மஐியமஇ்ய்பறவபதைல.   

2319 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஉயரயவபபஙயஙம"இலரயய ' 

ஙடேம(மநஙயவபபே)மவ�்்�.மஇைறிபதலயய  ஙஅபயைவசமதபறதம(்வயஃப)ம

வெவ்பேம��்பமஎனநேமமய்வப்யய  டபபட்வபட்�.மலங்வ, 

(்வயஃைபதம்வபரமஉயரயவப�)மஅைனத�நமஙத ைிஙைளடய  

 தைற்வபறதவபட், ஹஹஜஹநஙயஙம("இலரயய' ஙடே)ம"்தபபிய' ்றத்ன�. 

(மதனயவபலதெ��)ம்றபப்யம( ஃபெை்ி)ம யள�தம பபம(ஸத)மஅவபங்  

எ�ன�்ய, " �ம(ஙஅபயைவச)மதபறதமவ�்்்மஉன�மஹஹஜஹநேயமஉயரயவபபேய  

்பய�மயன்யேய.ம(என்வ ,  �மஉயரயசம்சயிம்வ ேிம்ததைல) '' எ�ற 

்சய�னயபங்.மலனயத, அை்ம ய�மடபஙமமறத�வபட்்�.மலங்வ , எ�ைனம

(எ� ச்ஙய்ரப)மஅப�பமரலமய�ம(ரலத)மஅவபங்்�ம"்� � 'நேமஅ�பபப 

ைவத்யபங்.ம ய�மஹஹம�ே�்மபப�மஉயரயசம்சய்்�.   
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2320 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி ்யவ�: (மநஙயவபபேமஅெஙத ்ள)ம"ச ஃப ' 

எ�யமஇ்த்ததமஎனநேமமய்வப்யய  டபபட்மவபட்�.ம"அரஃபய'வபதமனயைமம

அை்�ம்்�.மஅப்பய�மஎ�ன�்ய  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �ம

ஸஃபயமமபறயமமபமவயவபதமதபறத (சி )மவ�்்்மஉன�மஹஹஜஹநமேயம

உயரயவபபேயம்பய�மயன்யஙதவபட்� '' எ�றயபங்.  

2321 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   ய�ம( பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய), 

"அதலயலவப�மன்்ர!மமநங்மஅைனவெயம(ஹஹ , உயரயமலஙதிம

இர ை்டயம தைறம்வபறதவபட்)மஇெம பபல�ங்்�ம்தெயபபச  ்சதல, 

 ய�மமட்யம(ஹஹைஜமமயத்தரயம தைற்வபறதமஅ்பே ி)மஒெ  

 பபல�்�ம்தெயபபசம்சதவ்ய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஎன்வ ,  பபம(ஸத)ம

அவபங் (எ�மச்ஙய்ரப)மஅப�பமரலமய�மபப�மஅப பநபம(ரலத)மஅவபஙள�்யம

எ�ைனத "்� �'நேமஅைவத�சம்சத மயறமஉத்ரமவபட்யபங்.மஅப�பம

ரலமய� (ரலத)மஎ�ைனதம்ம�மஒட்ஙத்ததம்மநேபமபப�னயதமஅமபத்தநம

்ஙய (், ்� ைமம் யநஙதபமபிணயம்மப்ஙய )்யப.மஅப்பய�ம ய�ம

என�ம�ஙத்தைரைி உிபத்த, ங த�மவவதியஙமஅை்நமஙவபறலய்ன�.ம

உ்்னமஅவபம்ம�மஒட்ஙதை்  அேபபை்பம்பய�றமஎன�மஙயலததம

அேத்யப.ம ய�மஅவ ்ய , "(அ� திமல ங்) எவ்ர�யம(எ�ைனபம

பயபபபை்ந)மஙய ஙதற�ரய? (பபறேமட�மஎ�ைன அேநஙதற�ப?)'' எ�றம்ஙட்்�.ம

பபறேம ய�ம(்� மதத)மஉயரயவபபஙயங  "இலரயய' ஙடே, "்தபபிய' ்சய�்ன�.ம

(உயரயம�ே�்மபபறே)ம யடங்ம பப  (ஸத)மஅவபஙள�்யமவ��்சப�்்யய.ம

அப்பய�மஅவபங்ம"�ஹஸஸபப 'த ்டஙதிபெ�்யபங். 

 2322 அப�பமரலமய�மபப�மஅப பநபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்மஎ�ன�்யம(எ�மச்ஙய் )மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙைளமஎன�  

வயஙனத்ததமஎனநேபமபப�னயதமஉடஙயரைவத�ம(அைவதம�சம்ச�ற)ம

"்� மத'த உயரயம்மப்ஙய்ளசம்சயடமயறமஉத்ரவபட்யபங்.65 இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2323 ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  யடங்மஹஹஜஹநேமமட்யம

"இலரயய' ஙடேிவபஙளயஙமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்்�ம
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(மநஙயைவம் யநஙத)மவ�்்யய.மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்  உயரயவபபஙயஙம

("இலரயய' ஙடேிவபஙளயங)மவ�்யபங்.ம யடங்ம(மநஙயவபபே  அெஙத ்ள)ம

"ச ஃப' எ�மத்த்தபேமவ�்்பய�, லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்நே மய்வப்யயம

டபபட்வபட்�.ம யடங்மஇைறிபதலயமஙஅபய , ஸஃபயமமபறயமமபவய 

லஙதிவபைறசமதபறத்னயய.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

எடங ள�்ய, எடஙள�தம்ய�்�மபலதபமபபரயணபமைிநம்ஙய ்வரய்வபங்  

இலரயமதலதெ��மவப்பட்ந்ஙய்்மயறமஉத்ரவபட்யபங்.  அப்பய�ம

 யடங், "(இலரயமதலதெ��மவப்பட்யதமஎடங்நே)மஎ�்வதலயய  

அ�ம்தநஙபபட்்ள�?'' எ�றம்ஙட்்யய.மஅ்பேமஅவபங் , "அைனத�்ம 

அ�ம்தநஙப்பபற்ளன'' எ�றயபங்.மலங்வ,  யடங்ம(எடங்)மமைனவபம

ிெ்� ்யயபத்திமஉற்ம்ஙய ்்யய.ம றமணயம�சதந்ஙய ்்யய.ம

(ை்நஙப்பபற)மஎடங் லை்ஙைளமஅணப��்ஙய ்்யய.மஅ�ைறிம

்தனத்தபேயமஅரஃபய்நேமதை்்ிம ய�ே  இர்மங்ளமஇெ�்ன.மபப�னபம

 யடங்ம"்பவபிய' (�தஹஹமஎட்யய)ம யள�த ஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய' ஙடே, 

"்தபபிய' ்சய�்னயய.மபபறேமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்மலிபஷயம

(ரலத)மஅவபஙமள�ெ�்மஇ்த்தபேசம்ச�ற்பய� , அவபங் 

அ �்ஙய ேெபபை்நமங ்யபங்.மஅப்பய� , "உன�மபபரசசதைனமஎ�ன?'' 

எ�ற ்ஙட்யபங்.மஅ்பேமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம"என�மபபரசமசதைனம

எ�ன்வ�றயத, எனநேமமய்வப்யயமடபபட்வபட்�.மமநங்மஅைனவெயம

இலரயமதலதமெ�� வப்படேெநங,  ய�மமட்யமஇலரயமதலதெ��ம

வப்ப்வபதைல; இைறிபதலதை்சமதபறதம(்வயஃப)மவர்மததைல.மஇப்பய�ம

மநங்மஅைனவெய ஹஹஜஹநஙயஙபம்பயயந்ஙய ேெநஙத�றமனப '' 

எ�றயபங்.மஅ்பேமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங், "இ(�்ம

மய்வப்யியன)�, ்ப ங்ம �மஅதலயல வப்தியநஙதி்யேய.மலங்வ ,  �ம

ேள�த�வபட்பமபப�னபமஹஹஜஹநஙயங  "இலரயய' ஙடேம"்தபபிய' 

்சயதலதந்ஙய்'' எ�றயபங்.மஅவவய்றமஅவபங்  ்சய�மவபட், ்டஙம

்வ ேிம(்ன�்)மஇ்டஙள�தம்டஙதனயபங்.  மய்வப்யிபலதெ��மனயைமம

ிை்�்�யமஙஅபயைவடய, ஸஃபயமமபறயமமபவயைவடய தபறதனயபங்.ம

பபறேமஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �மஉன� ஹஹஜதலதெ��யம
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உயரயவபலதெ��யமவப்பட்மவபட்யய '' எ�ற ்றதனயபங்.மஅ்பேமலிபஷயம

(ரலத)மஅவபங், "அதலயலவப�மன்்ர!ம ய� இைறிபதலதை்சமதபறதம

(்வயஃப)மவரயம்ல்ிமஹஹம்சய�ம�ேத�மவபட்்்ன  எனநம

ஙவைலபப்ஙத்ற�'' எ�றயபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , (எ� 

ச்ஙய்ர ்ய)ம"அப�பமரலமய்ன!ம �மஇவைரமஅைவத�சம்ச�ற , 

"்� மத'லதெ��மஉயரயசம்சயிைவபபயியங!'' எ�றயபங்.ம(அதலயலவப�  

ன்பம(ஸத)மஅவபங்)ம"�ஹஸஸபப 'தம்டஙதிபெ�்மஇரவபதமஇ�ம ்�்�.  

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமஜயபபபமபப�மஅப்ததமலயலம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம ய  இெம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.மஅவபறததம" பபம(ஸத)  

அவபங்மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�ெ�்மஇ்த்தபேசம்ச�றயபமங்.மஅப்பய�  

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஅ �்ஙய ேெ�்யபங்... '' எ�ப்தலதெ�்்மஹ �்ஸ 

்்ய்டேஙதற�.  

2324 ்மபங ்மஹ �்ஸமஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்  

மப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம"லிபஷயம

(ரலத)மஅவபங்ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்சய்மஹஹஜத�்பய�  உயரயவபபஙயஙம

"இலரயய' ஙடேனயபங்'' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.மமபற வபவரடங்ம

்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.ம்ம யம

அ்தத, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇ்மயஙம ்��்ஙய்்யம

மன�்ரயங இெ�்யபங்.மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஒ�ைறமலைசபமபட்்பய� , 

அவர�மவவதிப்ல்ி அவைரமவபட்வபட்யபங்.மஅ்னயத்ய� , அப�பம

ரலமய�மபப�மஅப பநபம(ரலத)  அவபங்்�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙைளம

"்� மத'தமஉயரயவபபஙயஙம"இலரயய' ஙட்ச ்சய்யபங்'' எனம

அ்தஙபபேியங்யமஇ்ய்பபற்ள�.  அறதவபபபயளபமஅ்ஸஸஹைபபம(ரல)ம

அவபங், "என்வ, லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஹஹ  ்சயடய்பய�,  பபம(ஸத)ம

அவபங்்�மஅவபங்ம்சய்ை்பம்பய�்ற  ்சயவயபங்'' எ�றம

்றதி்யங்யமஇ்ய்பபற்ள�.  
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2325 ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ஹஹஜஹநஙயஙமஇலரயயமஙடேம

"்தபபிய' ்சய�னவபஙளயஙம யடங்மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபங்்�ம(ம �்னயவபலதெ��)ம்றபபட்்யய.மஎடங்்�  ்ப ங்யம

ேவ�ை்ங்யமஇெ�்னப.ம யடங்மமநஙயமவபபேமவ�்�ய  

இைறிபதலதை்சமதபறதமவ��, ஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ிம(சி )ம

ாே்னயய. அப்பய�மஎடஙள�்யமஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"்ய�்�மபலதப பபரயணபைிநம்ஙய ்வரய்வபங்மஇலரயமதமலதெ��ம

வப்பட்ம(ஹலயதமலஙத)ந்ஙய்  ளட்ய'' எ�றயபங்.ம யடங், "எ�்மவைஙம

ிபதமஇலரயமதலதெ��மவப்ப்  ்வ ்ய?'' எ�றம்ஙட்்யய.மஅ்பேம

அவபங், "எதலயமவைஙிப ய இலரயமதலதெ��மவப்ப்டங் '' எ�றயபங்.ம

லங்வ,  யடங்மமைனவபி ்ய  ்ச�்றயயம(்யயபத்திமஉற்ம

்ஙய ்்யய); (ை்நஙபபட்)மலை்ஙைளமஅணப�்்யய ;  றமணயம

�சதந்ஙய ்்யய.ம�தஹஹமஎட்யவ�ம ய்ம(ிவ�தம்பவபிய)  வ�்்பய�, 

ஹஹஜஹநஙயஙதம்தபபியம்றத்னயய.ம(ஹஹமமபறயமஉயரயமலஙதி  

இர ேபேயம்சபத�ம"இலரயய ' ஙடேிபெ�்)ம யடங்மடப்ஙன்வமஸஃபய  

மபறயமமபவய்நஙதை்்ிமாேி்்மஎடங்நேபம்பய�மயன்யஙம

அைம�்�.மஅப்பய� அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , எடஙள�தமட ம

்பபமாபமஒட்ஙத்த ய, ட ம்பபமஒெமமயடே யம்ட்சம்சப��ம

(பலதிபட்ந)்ஙய்ள உத்ரவபட்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2326 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

இலரயமதலதெ��மவப்பட், (�தஹஹமஎட்யவ�ம யள�த)மமதனயைவ  ் யநஙதசம

்சத யம்பய�ம(ஹஹஜஹநஙயங)ம"இலரயய ' ஙடே, ்தபபியம்சயத மயற  பபம

(ஸத)மஅவபங்மஉத்ரவபட்யபமங்.மஎன்வ ,  யடங்ம(மநஙயவபபே 

அெஙத ்ள)ம"அதஅப்ல ' எ�மத்த்ததம(ஹஹஜஹநஙயங)ம"இலரயய ' ஙடே, 

"்தபபிய' ்சய�்னயய.  

2327 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்யமஅவபங்ை்ிம்்யவபங்யம(ஹஹஜஹநேயமஉயரயவபபேய  
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்சபத�ம(ஙதரய�)ம"இலரயய' ஙடேிபெ�்்யதமஇர ்நேயம்சபத�)  

ஒ்ர்ியெம்்ைவ்ிம்வபர , ஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ிமதபறதம(சி )ம

வரவபதைல. இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.ம

அவபறததம�ஹயமத பப�மபநபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"அவபமங்ம

லரயபத்ததமதபறதவ�் (ஒ்ர்ியெம்்ைவ்ிம்வபர) '' எ�றம்்்லயஙம

இ்யம்பபற்ள�.  

2328 அ்யஉமபப�மஅப ரபயலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மமநங்ம

சதலெ்�மஇெ�்்பய�, ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்  

பப�வெமயறம்றதிை்நம்ஙட்்�:  �ஹயமதம(ஸத)மஅவபஙள��ம்்யவபம

ஙளயனம யடங்ம்ன�ியஙமஹஹஜஹநஙயஙமமட்ய  "இலரயய' ஙடேம"்தபபிய' 

்சய�்னயய.ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம�தஹஹமமய்ய   ய�ஙயவ�ம ய்ம

ஙயைலிபதம(ஹஹஜஹநேம"இலரயய ' ஙடேிவபஙளயங)மவ�்யபங்.  அப்பய�ம

இலரயமதலதெ��மவப்பட்ந்ஙய்்மயறமஎடங்நே  உத்ரவபட்யபங்:ம

"இலரயமதலதெ��மவப்பட், (உடங்)மமைனவபிெ்�  உ் ற்ம

்ஙய்்டங்'' எ�றயபங். - அ்யஉம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:மலனயத , 

இலரயமதலதெ��மவப்ப்வை்  பபம(ஸத)மஅவபங்மஙட்யிமயநஙவபதைல.ம

மயறயங, அை்மஅ�ம்தநங்வம்சய்யபங்.  - ்்ய்ப��மஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதனயபங்: அப்பய�ம யடங், " மநேயமஅரஃபய்நேமதை்்ிமஐ��ம

 யடங்ளமஎிசதட்ள  தைலிபத,  யயம யமமைனவபிெ்�மஉற்ம்ஙய்ளம

்வ ்்மனம பபம(ஸத)மஅவபங்  உத்ரவப்ஙதறயபங்ள!ம யமஇனம

உறப்ஙள�தமஇ�்த ிதம�ள�ங்  ்சயடேந்ஙய ேெநங, (மைனவபிெ்�ம

்ேிமபப�மஉ்னேியங)ம யய  அரஃபய்நேசம்சதவ்ய?'' எ�றம(வபிப்்�)ம

்பசதந்ஙய ்்யய. - அ்யஉம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:மஇை்நம

்றதி்பய�மஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்  ்ம�மைஙைிமஅைசத�மைசைஙம்சய�ம

ஙயடேிை்மஇப்பய�யம ய�மபயபபபை்ப  ்பய�ற்ள�.ம- (ஜயபபபம(ரலத)ம

அவபங்ம்றஙதறயபங்:ம யடங்ம்பசதந்ஙய ்ை்ந  ்ங்வபபபட்)ம பபம

(ஸத)மஅவபங்மஎடஙள�ை்்ிமஎ �� , " ய� உடஙைள்ிதலயயவப்ம

அதலயலவபபேமமதங்யமஅிதபவ�ய, மதங்யமஉ ைம ்பதபவ�ய, 

அ்தஙமயஙம �ைமம் பவ�யமல்வ�மஎ�பை்ம �டங்மஅறத�்்  உ்ள �பம
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ங்.ம ய�மஎ��்�மபலதபமபபரயணபைிநம்ஙய ்மவ�்தெநஙயவபட்யத , 

 �டங்மஇலரயமதலதெ��மவப்ப்வை்பம்பய�றம ய�யமஇலரயமதலதெ��  

வப்படேெப்ப�.ம(ஹஹஜஹை்ிமமய்த்ததமஉயரயசம்சயிலயயமஎன)ம ய�  

பப�னபமஅறத�்ை்ம��ன்ரமஅறத�்தெ�்யத , என�மபலதபமபபரயணபைிம ய�  

்ஙய ்வ�்தெநஙமயட்்�.மஎன்வ ,  �டங்மஇலரயமதலதெ��ம

வப்பட்ந்ஙய் ்டங்!'' எ�றயபங்.ம யடங்மஇலரயமதலதமெ��ம

வப்பட்்யய; ்சவபடப்றயய; ஙகழபமபே�்்யய. அப்பய�ம(ிம�ம யடேத)ம

ஸஙயதமவ�லதநேயம தபவயஙபம்பயறபபபதமஇெ�்  அலம(ரலத)மஅவபங்ம

(ஹஹஜஹநே)மவ�்யபங்.மஅவபஙள�்யம பபம(ஸத)மஅவபங் , " �பமஎ்பஙயஙம

"இலரயய' ஙடே, "்தபபிய' ்சய�ன �ப?'' எ�றம்ஙட்யபங். அலம(ரலத)மஅவபங், 

" பபம(ஸத)மஅவபங்மஎ்பஙயஙம"இலரயய ' ஙடேட்ளயபங்ளய  அ்பஙயங்வம

"இலரயய' ஙடேட்்ள�'' எ�றயபங்.ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம" �ப  

இலரயமத்ல்ிம �ேத�, (ஹஹைஜடயமஉயரயைவடயம�ேத்மபப�)மேபபயன�ப  

பபரயணபைிமஅறத�பமபலதிப்வ �ரயங! '' எ�றம்றதனயபங்.மஅலம(ரலத)மஅவபங்  

 பபம(ஸத)மஅவபங்நஙயஙமஒெமேபபயன�பமபபரயணபைிநம

்ஙய ்வ�்தெ�்யபங்.  அப்பய�மதரயநஙயமபப�மமயலதநமபப�மஜஹஅஷஹயம

(ரலத)மஅவபங், "அதலயலவப� ன்்ர!ம(ஹஹைஜமஉயரயவயஙம

மயபறதந்ஙய்்யமஇசச ைங)மஇவவய ேபேமமட்மய? அதல�ம

எ�ைறநேமய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம பபம(ஸத)மஅவபங்  "எ�ைறநேய்ய�'' 

எ�றமப்தலள�த்யபங்.66  

2329 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' ஙடே, 

"்தபபிய' ்சய�்னயய.ம யடங்மமநஙயவபபேமவ�்�யமஎடஙள�்யம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்,  யடங்மஇலரயமதலதெ��மவப்பட் , 

எடஙள�மஇலரயைம உயரயவயஙமமயபறதந்ஙய்்மயறமஉத்ரமவபட்யபங்.ம

அ�மஎடங்நேச சதரமமயஙதம்்ய�றதி�; மனம்வ்ைனடயமஅள�த்�.ம

இச்சய்தம பபம(ஸத) அவபங்நேமஎடேி�.மஅவபங்நேமவயன�லதெ��ம

ட்்�யம்சய்தமஎடேி்ய , அதல�மமநஙள��ம்ரபபபலதெ��ம்பயயசம

்சப�்்யமஎ�றமஎடங்நேதம்் ி  வபதைல.மஇ� தைலிபதமஅவபங், 
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"மநங்ள!ம �டங்மஇலரயமதலதெ��  வப்பட்ந்ஙய்ம்டங்.மஎ��்�ம

பலதபமபபரயணபமஇெ�்தரயமவபட்யத   �டங்ம்சய்ை்பம்பய�்றம ய�யம

்சய்தெப்ப�'' எ�றயபங்.மலங்வ,  யடங்மஇலரயமதலதெ��ம

வப்பட்்யய; மைனவபிெ்�ம்யயபத்திமஉற்ம்ஙய  ்்யய.ம

(சய்யரணமயங)மஇலரயமதலதெ��மவப்மபட்வபம்சயவை்்ிதலயயம

்சய்்யய. �தமஹஹமஎட்யவ�ம யளயன்பய� , மநஙயவபலதமெ��ம(மதனயைவம

் யநஙதப) ்றபப்யம்வைளமிபதம யடங்மஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' ஙடே, 

"்தபபிய' ்சய�்னயய.  

2330 அ�ஷதஹயபமணசயமபப�ம யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

�தஹஹமபபைறமஎட்நேம ய�ேம யடங்நேம��னயதமஉயரயவபபேப  பப�ம

ஹஹம(்மத�உ)ம்சயிம யேமமநஙயவபபேசம்ச�்ற�.மஅப்பய�மமநங் , 

"(இபபேமஉயரயவபபேபமபப�மஹஹஜஹதம்மத�உம்சய்யத)மஉம�மஹஹம

்ப்பய� மநஙயவயசதஙள��மஹஹஜயஙமமயறதவப்ஙதற�ம(ேைற�்ம �ைம்ிம

உமநேந ஙதை்நேய)'' எ�றம்றதனப.67  ய�மஅ்யஉமபப�மஅப ரபயலம(ரல)ம

அவபஙள�்ய ்ச�றமஇ�ம்்ய்பபயஙமவபளநஙயம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅ்யஉம

(ரல)மஅவபங், ஜயபபப பப�மஅப்ததலயலமஅதஅ�சய ம(ரலத)மஅவபங்ம

எ�ன�்யம(பப�வெமயற)  அறதவபத்யபங்மஎ�றயபங்:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்ய�்�மபலதபமபபரயணபைிநம்ஙய ்வ�்  ல ேதம

 ய�யமஅவபங்்�மஹஹஜஹநேசம்ச�்ற�.மஅப்பய�ம(அவபங்்�  வ�்)ம

மநங்மஅைனமவெயமஹஹஜஹநேமமட்யம"இலரயய ' ஙடேிபெ�்னப.  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்யம்்யவபஙள�்ய) , " �டங் 

இைறிபதலதை்சமதபறதவ��, ஸஃபயமமபறயமமபவயமஇை்்ிமாேவபட் , 

்ைல�ேைிநமேைறத�மஇலரயமதலதெ��மவப்பட்ம(மநஙயவபத)  

்டஙதந்ஙய்்டங்.ம�தஹஹமபபைறமஎட்மஅ�றமஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' 

ஙடேந்ஙய்்டங்.ம �டங்மஇ்பேம��னயதம(ஹஹஜஹநேமஎனச)ம

்சய�வ�் இலரயைமம(உயரயைவம தைற்ம்சய�மஹஹஜஹநேசம்சயடய)ம

"்மத�உ' லங மயபறதந்ஙய்்டங்'' எ�றயபங். அ்பேதம்்யவபங், 

" யடங்மஹஹமஎனநமேறதபபபட்மஇலரயைமமஎவவயறமஉயரய  வயஙம

லநஙதந்ஙய்வ�?'' எ�றம்ஙட்னப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 
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" ய�மஙட்ைளிப்வை்சம்சயடடங்.மட்னன�த ,  ய�மஎ��்�மபலதப 

பபரயணபைிநம்ஙய ்மவரவபதைலியிப� , உடங்நேம ய�மஙட்ம

ைளிபட்ை்ப ்பய�்றம ய�யம்சய்தெபம்ப�.மபலதபமபபரயணப(ைிநம

்ஙய ்வ�்்யதமஅ�) உ ிமஇ்தை்மஅை்வ்பேம��ம(பலதிப்யவைர)ம

 ய�மஇலரயமதலதெ��மவப் ப்லயஙய�'' எ�றயபங்.மஉ்்னம்்யவபங்ம

அவவய்றம்சய்னப.68  

2331 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

ஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய' ஙடேிவபஙளயஙமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்்�ம(மநஙய்நே)மவ�்்யய.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்மஎடஙள�மஇலரயைமமஉயரயவயஙமமயபறதந்ஙய ் , 

இலரயமதலதெ�� வப்ப்மயறமஉத்ரவபட்யபங்.மஅப்பய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்்� பலதபமபபரயணபிபெ�்்யதம்ம�மஇலரயைமம

உயரயவயஙமலநஙதந்ஙய்ளமஅவபஙளயத  இிலவபதைல. 

 பய்யம:ம18 ஹஹஜஹ்�மஉயரய்யம்சய�மபினை்்த.69 

 

 2332 அ� ்ரயம��்தபமபப�மமயலதநம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம(ஹஹமமய்த்ததம�்லததமஉயரயவபபேம"இலரயய ' 

ஙடேமஅை்ம தைற்வபறதி்்�மஇலரயமதலதமெ��மவப்பட் , �தஹஹம

பபைற எட்மஅ�றமம  ்யம"இலரயய ' ஙடே)மஹஹஜஹதம்மத�உம்சயடமயற  

உத்ரவபட்வ�்யபங்.மஅப�தமலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங்  

அ்பேதம்ை்மவப்தத�வ�்யபங்.மஎன்வ ,  ய�மஇை்பமபபறதமஜயபபபமபப�  

அப்ததலயலம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்றதம( �்பப்நம்ஙய )்ன�.மஅ்பேமஜயபபப  

(ரலத)மஅவபங், ச ியனமலள�்ய்ய�மஇ�்மவபஷியமவ��்ள�.ம யடங்  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙம்்�மஹஹஜஹதம்மத�உம

்சய�்்ளயய. பப�னபமஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம(லடசதநே)மவ�்்பய�மஅவபங் , 

"அதலயலம்� ன்ெநே, ்ய�ம யேிை்ம்ய�ம யேிமஒெமஙயரணத்தபஙயஙம

அ�ம்தத�வ�்ய�. லனயத, ேபல�மஅ்பமே ிமஇ்த்ததமஉ்ள�.ம

லங்வ, அதலயலவபபஙயங ஹஹைஜடயமஉயரயைவடயமஅவ�மஉடஙம்நேநம

306

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

ஹஜ் ஹதீஸ் 2188 - 2709



ஙட்ைளிபட்்ளபே � ைமியநேடங்.மஇப்ப ஙள��ம்தெமணதை்ம

உத்ரவய்பமப்த�டங்.மஇன� , ்வைணம�ைறிபதம(ேறதபபபட்ம

ஙயலயவைரநேயமஎ�ற)மஒெம்ப ைண  மண�ேத்வபம(எ�ன�்ய)ம

்ஙய ்வரபபட்யத, அவைரநமஙதலயதமஅேத�ந ்ஙயதலயமதமவப்ம

மயட்்�'' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமஇ�்மஹ �்ஸம

வ��்ள�.மஅ்தத, "...என்வ, உடஙள�மஉயரயவபலதெ��மஹஹைஜதம

்ன�ியஙபமபப த்த்டங்.  அ�்வமஉடங்மஹஹைஜடயம� ைமியநேய ; 

உடங்மஉயரயைவடய � ைமியநேய'' எனமஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதனயபங்மஎ�ற இ்ய்பபற்ள�. 

 2333 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம"லபைபநஙமபபதஹஹ ' எனத 

்தபபியசம்சய�னவபஙளயஙம(ஹஹஜஹநேச)ம்ச�்றயய.மபபறேம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்ம(மநஙயவபபேமவ�்�ய)மஅ�்ம

இலரயைமமஉயரயவயங மயபறதந்ஙய்்மயறமஎடங்நேநம

ஙட்ைளிபட்யபங்.70 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம19  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்சய்மஹஹ71 

 2334 �ஹயமதமபப�மஅலமபப�மஅதமஹஹைச�மபப�மஅலமபப�மஅப ் யலதபம

(ரல) அவபங்ம்றதி்யவ�:  யடங்ம(ஒெம�ைற)மஜயபபபமபப�மஅப்ததம

லயலம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�்றயய.  ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம(எ��்�ம

வ�்)மமநஙைளபமபபறதமவபசய த�வபட்  இற்திபதமஎ�ைனபமபபறதம

வபசய த்யபங்.ம" ய�மஹஹைச�மபப�மஅலம(ரலத)  அவபஙள��ம்பர�ம

�ஹயமதமபப�மஅல'' எ�றம(எ�ைன)மஅறத�ஙபப்த்த்ன�.  உ்்னமஜயபபபம

(ரலத)மஅவபங், (அ�்பய ஙத)ம்ம�மைஙைிமஎன�ம்ைலைிம் யநஙத   �டே, 

(பபறேமைஙைிநமஙக்வம்ஙய ்ம்ச�ற)மஎன�மஅடஙதிப�ம்மத  

்பயத்யைனடய, அ்த�மஙகழபம்பயத்யைனடயமஙவபறத , என�ம் ிசததம

ைஙைி ைவதம்யபங்.ம-அப்பய�ம ய�மஇளவி�சமசதறவனயஙமஇெ�்்�-ம
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்ம ய, "எ� ச்ஙய்ரபமமங்ன, வெங.ம �பமவபெயபபிை்பமபபறதமஎ�ன�்யம

்ங்'' எ�றயபங். அவபஙள�்யமசதலமவபளநஙடஙைளநம்ஙட்்�.ம-அப்பய�ம

ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங் ங பயபைவிபறவரயயமஇெ�்யபங்.-ம்்ய ைஙம் ரயம

வ�்�யமஅவபங்ம்ம� ்மதம� ை்ம்பயபத்தந்ஙய ்மஎ �்யபங்.ம

அவபங்மஅை்தம்ம�ம்்ய்ம �  ்பய்பம்பய், அ�மசதறதி்யஙமஇெ�்்யதம

்்யள�தமஉடஙயரயமதமஅ்�மஇெமாரடங்ய  ஙக்வ வப ��்ஙய ேெ�்ன.ம

அப்பய�மஅவபமஙள�ம்மதசடை்மஅெஙதலதெ�்மஒெ  ்ஙயநஙதிபதம

மயட்ப்பபறதெ�்�.மபபறேமஅவபங்ம(்மதசடை்மஅணபியம்ல்ி  

்மத� ்்�)மஎடங்நேதம்்ய வபதம்யபங்.  பபறேமஅவபஙள�்யம ய�, 

"அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்சய்மஹஹைஜப  பபறதமஎனநேசம

்சயத டங்'' எ�றம்ஙடம்்�.மஅ்பேமஅவபங்ம"ஒ�ப� ' எனதம்ம�ம

வபரலயதமைசைஙம்சய�மஙயடேவபட்பமபப�வெமயறம்றதனயபங்:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(ம �்னயவபபேசம்ச�றமபப�)ம"ஒ�ப� ' 

ல ்ங்மஹஹம(ங்ைமியங்்யதமஅை்)ம தைற்வபறயம்ல்ிம

்டஙதிபெ�்யபங். பத்யவ�மல ேதமமநஙள�மை்்ிம"அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(இ�் ல ேத)மஹஹம்சயிப்பயஙதறயபங் '' எனமஅறதவபப்சம

்சயிைவத்யபங். உ்்னமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைளபம

பப�பபறதமஅவபஙைளபம்பய�்றம்ய�ய  (ஹஹ)மஙத ைிஙைளசம்சயடயம

் யநஙத�்�மடரயளமயனமமநங்மம �்னயவபபே(த  ்தர ்)மவ�்னப.72 பபறேம

 யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம(ம �்னயவபலதெ��)  

்றபபட்்யய.ம"�தஹஹைலஃபய' எ�யமஇ்த்தபேம யடங்ம

வ��்சப�்்பய�, (அ�பநபம(ரலத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியப)மஅஸமயமபப�தம

உைமஸம(ரலத) அவபங்நேம�ஹயமதமபப�மஅப பநபம(ரலத)மபபற�்யப.மஉ்்னம

அஸமயம(ரலத) அவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம(அ�பநபம

(ரலத)மஅவபமஙைள) அ�பபபம" ய�மஎபபேம("இலரயய ') ஙட்ம்வ ்ய?'' எ�றம

்ஙட்யப.மஅ்பே அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �மேள�த�வபட், 

(பபரசவப்பயநே இெபப்யத)மஒெம�ணபியதமஙசைசமஙடேந்ஙய ் , 

"இலரயய' ஙடேந்ஙய்'' எ�றம்றதி�பபபனயபங்.  பப�னபமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅடஙதெ�்ம(�தஹஹைலஃபய)  ப்ள�வயசலததம
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்்ய �வபட், "ஙஸவய' எ�யமஒட்ஙத்ததமடறதனயபங்.  

(�தஹஹைலஃபயவபபேமஅெஙத ்ள)ம"அதைப்யஉ ' எ�மத்த்ததமஅவபஙள�ம

ஒட்ஙய  தைலநேமவ��மபிணத்தபேதம்ியரயன்பய�ம ய�மபயபத்்� ; 

என� பயபைவ்ிட்யமனரத்தபேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நே  

��னய ய, வலபமபநஙத்த ய, இ்பமபநஙதம்த ய, பப�னய யம(டரயளமயன)  

மநங்மவயஙமனத்த யமஙயத ை்ியங்யமவ��மே மதிபமெபபை்நம

ங ்்�. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎடங்நேம ்வபதமஇெ�ம

்யபங். அப்பய�மஅவபங்நேநமேபல�மவசனடங்மஅெளப்பபறன.ம

அவபறத�மவபளநஙதை் அவபங்மஅறதவயபங்.மஅவபமங்மஎை்சம்சய்ய யம

அை்ம யடங்யமஅபபே்ி  ்சய்்யய. அவபங்ம"லபைபந.மஅதலயஹஹயமம

லபைபந.மலபைபநமலயமஷதநஙமலநஙமலபைபந.  இ�னதமஹய்மவ� தஅமத்ம

லந.மவத�தஙமலயமஷதநஙமலநம(இ்்ய , உ�மஅைவப்பபற வ��வபட்்�ம

இைறவய!மஉ�மஅைவப்பபறமவ��வபட்்�.மஉனந்ஙம ய�  ஙகழபபேஙதம்ற�.ம

உனநேமஇைணமியெமததைல.மஉனந்ஙமஎதலயபம்ங ய.  அெட்ஙயை்டயம

லடசதடயமஉனந்ஙமஉ ின.மஉனநேமஇைணியளபமஎவெமமததைல) '' எ�றம

டஙத�வமஉற்த்மயவதட்�ம்தபபியசம்சய�னயபங்.மமநங் , ்யய 

்றதவெஙத�றம�ைறிபதம(சபறம்்்தமேைற்மவயசஙடங்ம்�)ம

்தபபிய ்றதனப.மலனயத, அ்ததமஎை்டயமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் லட்சபபநஙவபதைல.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்்ய்ப��ம்ம� ்தபபியைவ்ிம்சயதலதந்ஙய ேெ�்யபங்.  அப்பய�ம

 யடங்மஹஹைஜதம்வபரம்வ்றை்டயமஎ ணபிபெநஙவபதைல.ம(ஹஹ  

ஙயலத்ததம்சயடய)மஅ�்மஉயரயைவம யடங்மஅறத�்தெநங்மததைல.ம

 யடங் அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஇைறிபதலயம

ஙஅபய்நேமவ�(�ம்வயஃப ்சய)்்பய�, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஙஅபயவபதம"ஹஜெதமஅஸவத ' உ்ளமணைலிபதம்ம�மைஙைிம

ைவத�ம�த்மதடம்யபங்.ம(்யம்்ய்ஙைளந  ே நஙதிவயற)ம்வஙமயஙம

ண�றம�ைறடய, (சய்யரணமயங)ம ்�்வயறம ய�ே  �ைறடயம

தபறதவ�்யபங். பபறேமமஙய�மஇபரயஹ�ைமம��்னயநஙதசம்ச�ற , 

"இபரயஹ�யம த�றமஇ்தை்  �டங்ம்்ய மமத்மயஙமலநஙதந்ஙய்்டங் '' 
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(2:125) எ�யமவசனதை்மா்தந ஙயடேனயபங்.மஅப்பய�மமஙய�மஇபரயஹ�யம

்மநேயமஙஅபயவபபேயமஇை்்ி  இெநேமயறம த�ற, இர ்மரநஅதங்ம

்்ய ்யபமங்.மேதமஹஹவதலயஹஹமஅஹத , ேதமியஅயடஹதமஙயஃபபஹ�ம

லஙதிமஇெமஅத்தியிடஙைளமஅவவபெமரநஅதஙள� ய  ா்தனயபங். - இவவபெம

அத்தியிடஙைளடயமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ம�  

்்ய ைஙிபதமா்தனயபங்மஎ�்றமஜயபபபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��மஎ�ம

்�ை் �ஹயமதமபப�மஅலமபப�மஹஹைச�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதனயபங்ம

எனம ய�மஅறத்வ� எ�றமஅறதவபபபயளபமஜஅஃபபமபப�ம�ஹயமதமபப�மஅலம

(ரல)மஅவபங் ்றதனயபங்.ம- பபறேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

"ஹஜெதமஅஸவத' அைம��்ள ணைலநேதம்தெயபபசம்ச�ற, அ்ததம்ம�ம

ைஙைிமைவத�ம�த்மதட்யபங்.  பப�னபம(அெஙதலதெ�்)மஅ�்ம(ஸஃபய)ம

வயசதமவவதியஙம"ஸஃபய' மைலநமே�ைற ் யநஙதபம்றபபட்யபங்.ம

ஸஃபயைவம் ெடஙதி�யம"ஸஃபய்ய, மபவய்ய அதலயலவப�மசத�னடங்'' 

எ�யம(2:158லவ�)மவசனதை்மா்தநமஙயடேவபட் , "அதலயலமலரயபமயஙநம

ேறதபபபட்்ளமஇ்த்தலதெ�்்ம ய�ய  லரயபபநஙத்ற�'' எ�றம

்சய�னயபங்.மஅவவய்ற, �்லததம"ஸஃபய' மைலநமே�ைற ் யநஙதசம

்ச�ற, அ்�மம �மடறதனயபங்.மஅப்பய�மஅவபங்நேமஇைறிபதலய  ஙஅபயம

்்�பட்�.மஉ்்னம"லயிபலயஹமஇதலதலயல ' (அதலயலைவதம்வபரம

்வறமஇைறவ� இதைல), அதலயஹஹமஅநபபம(அதலயலமமதஙபம்ப ிவ�)ம

எனமா ைறமஉற்த்மயவதடய ்நப ெயம்சய�னயபங்.  ்ம ய, லயமஇலயஹம

இதலதலயஹஹ, வல்ஹஹ, லயமஷதநஙமலஹஹ, லஹஹதம�தநே, வ லஹஹதம

ஹய�.மவமஹஹவமஅலயமேதலதமைஷிப�மங �்ப.மலயமஇலயஹமஇதலதலயஹஹம

வல்ஹஹ, அ�ஜஸமவஅ்ஹஹ, வம ஸரமஅப்ஹஹ.மவமஹஸமதமஅலஸயபம

வல்லம(அதலயலைவதம்வபரம்வற  இைறவ�மஇதைல.மஅவ�ம

்ன�த்வ�.மஅவ�நேமஇைணியஙமஎவெயமஇதைல.மஅவ�ந்ங  

லடசதி்தஙயரயமஉ ி�.மஅவ�ந்ஙம்ஙவைனத�ய.மஅவ�மஅைனத்த�ம

ம �ய லபறதமபை்தம்வ�.ம(அ�்)மஅதலயலைவதம்வபரம்வறமஇைறவ�ம

இதைல.மஅவ� ்ன�த்வ�.மஅவ�ம்ன�மவயநேற்தைிம தைற்வபறததம

்�்ய�.ம்�மஅேியெநே  உ்வபம்சய�வபட்ய�.ம்�ன�்ன�ியஙம
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்ட்ணபநமேலடங்மஅைனதை்டய  ்்யபஙேத�வபட்ய�) '' எ�றயம

்றதனயபங். பபறேமஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ிம(ா்மபயை்ிபத)ம

பபரயபத்தத�வபட், ்மபங ்வயறமண�றம�ைறம்றதனயபங்.  பபறேம

மபவயவபதமஇறடஙத, ப்ளத்யநஙத�ம ்பமபே்திபதமஙயதமப்தத்்பய� , 

அடஙதெ��ம(்்ய்மஙைளநமே நஙதிபே)மா்லயனயபங்.மப்ளத்யநஙத�ம

 ்ப பே்தைிதம்ய ேி�யம(சய்யரணமயங)ம ்நஙலயனயபங்.மஸஃபயவபதம

்சய்ை்ப ்பய�்றமமபவயவப யம்சய்யபங்.  மபவயவபதமஅவபங்ம்ம�ம

இற்தசமதபைறம�ேத்�ய, " ய�ம(ஹஹஜஹை்ி) மய்த்ததமஉயரயசம

்சயிலயயமஎனப)மபப�னபமஅறத��்ஙய ்ை்ம��்ப  அறத�்தெ�்யத,  ய�ம

பலதபமபபரயணபஙைளமஎ��்�ம்ஙய ்வ�்தெநஙமயட்்� ; இை்ம

உயரயவயஙமமயபறதிபெப்ப�.மஎன்வ , பலதபமபபரயணபைிதம்ய�்�  

்ஙய ்வரய்வபங்மஇலரயமதலதெ��மவப்பட் , ்ம�மஇலரயைமம

உயரயவயங மயபறதந்ஙய்ளட்ய!'' எ�றம்சய�னயபங். அப்பய�மதரயநஙயம

பப�மமயலதநமபப�மஜஹஅஷஹயம(ரலத)மஅவபங்மஎ ��(வ��) , "அதலயலவப�ம

ன்்ர!மஇ(சச ைஙியன)�, இ�்மல ேபேமமட்மய, அதல� எ�ைறநம

ேமய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ய  

வபரதஙள�தமஒ�ைறமமப்றய�ற்�ம்ஙயத�ந்ஙய ் , "ஹஹஜஹநமே்ம

உயரய றைவ��்ஙய ்�'' எ�றமஇர ்ம�ைறம்றதனயபங்.மபபறேம

(தரயநஙயம(ரலத) அவபங்நே), "இதைல; எ�ைறநேயம்ய�ம(இசச ைங); 

எ�ைறநேய்ய� (இசச ைங)'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.  (அ�்ம

ஹஹஜத�்பய�)மஅலம(ரலத)மஅவபங்மிம�ம யடேலதெ��ம பபம(ஸத)  

அவபங்நஙயஙநமேபபயன�மஒட்ஙடங்்�மவ�்யபங்.மஅப்பய�ம(அலிப�  

�ைணவபமியப)மஃபயத்தமயம(ரலத)மஅவபங் , சயிமத்பமபட்மலை்ிணப�� , 

ங ங்நேமஅிசனயம �்டேமஇலரயமதலதெ��மவப்படேெபபவபஙள�த  

ஒெவரயஙநமஙயடசதிள�த்யபங்.மஅை்மஅலம(ரலத)மஅவபங்ம

லட்சபபத்யபங். அப்பய�மஃபயத்தமயம(ரலத)மஅவபங் , "எ�ம்�ை்ம( பப)ம

அவபங்்யயமஇபபேச  ்சயடமயறமஎனநேநமஙட்ைளிபட்யபங் '' எ�றயபங். 

- அலம(ரலத)மஅவபங்மஇரயநஙதலதெ�்்பய�ம(இை்பமபப�வெமயற)  

ேறதபபப்வயபங்:ம ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஃபயத்தமய  
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்சய்�மேறதத�பம்ஙயபம்சயவ்பஙயங்ய , ஃபயத்தமயம்றதிபே 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்யயமஅவவயறம்சயிசம

்சய�னயபஙளயமஎ�ற ்ஙட்றதவ்பஙயங்யம்ச�்ற�.மஃபயத்தமயம �ம

லட்சபயம்சய்ை், அவபஙள�்ய ்் வபத்்�. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(என�மேபறசசயடை்நம்ஙட்வபட்) , "அவபம(ஃபயத்தமய)ம்சய�ன�ம

உ ைம்ி; அவபம்சய�ன�மஉ ைம்ி '' எ�றயபங். பபறே, " �பமஇலரயயம

ஙடே, ஹஹம்சயிம�ே்ம்சய்்பய�மஎ�னம(்தபபிய)  ்சய�ன �ப?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅலம(ரலத)மஅவபங் , "இைறவய!மஉ� ன்பமஎ்பஙயஙம

"இலரயய' ஙடேட்ளயபங்ளயமஅ்பஙயங்வம ய�யம"இலரயய ' ஙடே்ன�'' 

எ�றம(்தபபிய)ம்சய�்ன�மஎ�றயபங்.மஅ்பேமஅதலயலவப�  ன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம"எ��்�மபலதபமபபரயணபங்மஉ்ளன.மஎன்வ , ("எ�ைனப 

்பய�்ற' எனநம்றதம �ெயமஇலரயயமஙடேட்ள்யத)ம �பமஇலரயமதலதெ��  

வப்ப்ம்வ ்யய'' எ�றயபங்.- ்்ய்ப��ம�ஹயமதமபப�மஅலம(ரல)ம

அவபங்ம்றஙதறயபங்: அலம(ரலத)மஅவபங்மிமன�லதெ��ம்ஙய ்வ�்ம

பலதபமபபரயணபஙைளடயம பபம(ஸத)  அவபங்ம(ம �்னயவபலதெ��)ம்ஙய ்வ�்ம

பலதபமபபரயணபஙைளடயம்சபத�  ்மயத்யம றமபலதபமபபரயணபங்ம்சப�்ன.  

பபறேமமநங்மஅைனவெயமஇலரயமதலதமெ��மவப்பட் , ்ைல�ேைிநம

ேைறத�ந ்ஙய ்னப;  பபம(ஸத)மஅவபஙைளடய, ்யம�்�மபலதபம

பபரயணபஙைளந ்ஙய ்வ�்தமெ�்மமநஙைளடயம்வபர!ம�தஹஹமஎட்யவ�ம

 ய்மவ�்்பய�, மநங்மமதனயைவம் யநஙதசம்ச�றனப.மஅப்பய�ம

ஹஹஜஹநஙயஙம(இலரயயமஙடே)  "்தபபிய' ்றதனப. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்ம�மவயஙனத்ததமடறதசம்ச�றம(மதனயவபத)   லப, அஸப, மஃந ப, 

இஷய, ஃபஹபமலஙதிம(ஐ்வைளத)ம்்ய ைஙஙைளத  ்்ய ்யபங்.மஃபஹபம

்்ய �வபட்சம� ி�மஉ்ிமயேயமவைரமசதறத�ம் ரய  அட்ங்ிம

்டஙதனயபங்.மபபறேம(அரஃபயமஅெஙத ்ள)ம" மதரய ' எ�மதம்த்தத ்மநஙயஙம

�ேிபனயலயனம்்யரயமஒ�றமஅைமநேமயறமஉத்ரவபட்யபங்.மபபறே  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மபிணதை்தம்்ய்ப�்யபங்.ம

அவபங் (�ஸ்லதஃபயமவப ்ள)ம"ம அெதமஹரயய ' எ�யம்மட்நேம

அெஙதத ்டேவயபங்மஎனநமேைறஷதிபம்ப �யம யபபந்ஙய ேெ�்னப.ம
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அறதியைமந ஙயலத்ததமேைறஷதிபமஅடேம்டேவ�மவவநஙய.மலனயத , 

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்மஅை்நமங்��மஅரஃபயவபபேசம

்ச�றவபட்யபங்.மஅடே " மதரய'வபதம்மநஙயஙமஅைமநஙப்பபறதெ�்ம

்்யரதை்நமங ்மஅடேமஇறடஙதத  ்டஙதனயபங். � ி�மஉசசதமசயய�்�யம

"ஙஸவய' எ�யம்ம�மஒட்ஙத்ததம(்சணய  �ட்மயற)மஉத்ரவபட்யபமங்.ம

்சணயம�ட்ப்பபற�யம("உரனய') ப்ளத்யநஙத�மமத்திமபே்தநேமவ��ம

மநங்நேமஉைரம தஙழத்தனயபங்:  "உடஙள�ம்ன�்மதநஙமஇ� ஙரத்ததம

உடஙள�ம்ன�்மதநஙமஇயமய்த்ததமஇ�ைறி  ்தனயமஎ�்மஅள்ம

்ன�்மயன்்யமஅ�்மஅளவபபேமஉடங்மஉிபபங்யமஉடங்  உை்ைமங்யம

உடஙம்நேபம்ன�்மயனைவமலேய.மஅறதங!மஅறதியைமநமஙயலத்த�  

அைனத�மவபவஙயரடங்யமஎ�மபய்டங்நேநமஙக்வம்ை்நஙபபட்ைவம

லேய. அறதியைமநமஙயலத்ததம தஙழ��வபட்மஉிபபநம்ஙயைலங்நஙயனம

பவதவயடே்தங் அைனத�யம(எ�மபய்டங்நேநமஙக்வ)ம்ை்நஙபபட்ைவம

லேய.ம(அவபைறம ய� ்்்பேம்சயஙத்ற�.)ம�்பஙட்மயங ,  யமதை்்ிம

 ை்்பபறம்ஙயைலமஙள�தமரப ல பப�மஅதஹய ஸத�மமஙன�ம

்ஙயைலநஙயனமபவதவயடஙைலம ய�ம்்்பேம்சயஙத்ற�.  அவ�மப�மசஅதம

ேலத்ய ை்்ிமபயதேேபமபயலஙனயஙமஇெ��வ�்ய�.மஅவைன  ஹஹை்தம

ேலத்யபம்ஙய�றவபட்னப.மஅறதியைமநமஙயலத்ததமஇெ�்மவடேடய  எ�ம

பய்டங்நேநமஙக்வம்ை்நஙபப்ஙதற�.ம(அவபைறடயம ய�ம்்்பே  

்சயஙத்ற�.)ம யமவபம்ஙய்த்தெ�்மவடேஙள�தம�்பஙட்மயஙம(எ�ம

்ப ி ்�ை்)மஅபபயஸமபப�மஅப்ததம�த்லதபபபேமவர்வ ேிமவடேைிம

 ய� ்்்பேம்சயஙத்ற�.மஅ்ததம(அசைலதம்வபர)ம்்்லயனம்்யைஙம

அைனத�ய ்்்பேம்சயிபப்ஙதற�.ம்ப ங்மவபஷித்ததம

அதலயலைவ அிசதந்ஙய்்டங்.மஅதலயலவப�மஅை்நஙலத்யதம

அவபஙைளம �டங்ம(ைஙப) பபேத�்ள �பங்.மஅதலயலவப�  ஙட்ைளமியதம

அவபஙள�மஙபைபம �டங் அ�ம்தநஙபம்பபற்யஙமலநஙதட்ள �பங்.ம

அவபஙள�்யமஉடங்நே்ளமஉ ைம  எ�ன்வ�றயத,  �டங்ம்வறநேயம

எவைரடயமஉடங்மவப பபபதம(அ்யவ�  உடஙள�மவ �டேத)மஅவபங்ம

அ�ம்தநஙயமதமஇெபப்யேய.மஅவவயறமஅவபங்  அ�ம்தத்யதமஙயியம
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டபப்ய்வைஙிபதமஅவபஙைளம �டங்மஅேநஙலயய.மஉடஙள�்ய  

அவபங்நே்ளமஉ ைமமிய்்ன�த , �ைறியனமஉண்யமஉை்டயம

அவபங்நே  �டங்மஅள�பப்யேய. உடஙள�ை்்ிம ய�ம(மதஙம�நஙதிமயன)ம

ஒ�ைறமவபட்சம்சதஙத்ற�.மஅை்ம �டங்  பலமயஙபமபபறதந்ஙய ்யதம

 �டங்மஒெ்பய�யமவவத்வற்வமயடடபங்.மஅ�  அதலயலவப�ம

்வ்மயேய'' எ�றம்றதவபட், "(மறைமம யள�த)மஉடஙள�்ய எ�ைனபமபபறதம

வபசய நஙபப்ய்பய�ம �டங்மஎ�னம்சயதவ �பங்?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.ம

அ்பேமமநங், " �டங்ம(இைறச்சய்தங்மஅைனதை்மடய  எடஙள�்ய)ம

்் வபத�வபடடபங்; (உடஙள�ம பபத�வபம்பயறபைப)ம �டங்   தைற்வபறதம

வபடடபங்; (ச�்யித்யபம �)மஅநஙைறட்�ம ்��்ஙய டபங்  எனம

 யடங்மசயடசதிமள�பம்பயய '' எ�றம்றதனப.மஉ்்னமஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபங்ம்ம�மதட்வபரைலமவயைனம் யநஙதமஉிபத்தமைசைஙம

்சய�வபட்ப பபறேமஅை்மமநஙைளம் யநஙததம்யழத்த , "இைறவய!மஇ்பேம

 �்ிமசயடசத'' எ�ற ண�றம�ைறம்றதனயபங். பபறேம்்ய ைஙமஅறதவபப்யம

இஙயமத�யம்சயதலசம்சய�,  லபம்்ய ைங ்்ய வபத்யபமங்.மபபறேம

இஙயமதமமட்யம்சயதலசம்சய� , அஸபம்்ய ைஙடய ்்ய வபத்யபங்.ம

அவமவபர ்நேமதை்்ிம(்்்லயங)ம்வ்ற�்யமஅவபங்  ்்யவவபதைல. 

பபறேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ம�மஒட்ஙத்ததமடறத , 

அரஃபயவபபே வ��, அடஙதெ�்ம("ஜப பமரலமத' மைலமஅேவயரத்தத)ம

பயைறங்ம �ம்ம� "ஙஸவய' எ�யமஒட்ஙதை்ம தறத்தனயபங்.ம

ஙயத ை்ியஙம ்��வ�்மமநங்  ்தரைளம்யம��ன�றத்த, ஙதபலயைவம��ம

்னயநஙத, � ி�மமைறித ்்ய்டேயவைரமஅபபே்ிமவயஙனத்ததம

அமப�்தெ�்யபங். � ின��ம்பய�ன�றயமசபறமமைற��ம� ின��ம

்ைலபமபே்தமமைற��வபட் பபறேமஉசயமயம(ரலத)மஅவபஙைளதம்மநேபம

பப�னயதம(்ம�மவயஙனத்தத)  அமபத்தந்ஙய ்மஅதலயலமவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்றபபட்யபங்.  "ஙஸவய' எ�யம்ம�மஒட்ஙத்த�மஙேவயம

ளதை்மஅவபங்மஇறநங, அ்�ம்ைல, (பிணபமஙைளபபை்டய்பய�)மஙயதம

ைவநேயமவைளித்ததமபட்�.மஅப்பய�ம்ம�  வலநமைஙியதமைசைஙம

்சய�, "மநங்ள!ம த்யனய!ம த்யனய!ம(்ம�வயஙச  ்சத டங்)'' எ�றயபமங்.ம
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ஒவ்வயெமமணதம்மடை்டயமஅை்மடய்பய� , ஒட்ஙயம்மடேதம

டறயவைரமஙேமவயளதை்சமசபறதம்ளபத்தனயபங்.மஇவவயற  

�ஸ்லதஃபயவபபேமவ�்�யமஅடேமஒ்ரம்ியெம"்்ய ைஙமஅறதவபப் 'யம

இெ இஙயமதமங்யம்சயதலதமமஃந ைபடயமஇஷயைவடயம(்சபத�த)ம

்்ய வபத்யபங்.  அவவபர ்நமேமதை்்ிம(்்்லயங)ம்வ்ற�்யம்்யவம

வபதைல. பபறேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஒெநஙள�த�ப  

ப்த்தெ��வபட், ஃபஹபமஉ்ிமயன�யம்்ய ைஙமஅறதவபப்யமஇஙயமத�ய  

்சயதலதமஃபஹபம்்ய வபத்யபங்.மஅப்பய�மஅ்தஙயைலம்வள�சசயம �ே  

்லபபட்�.மபபறேம"ஙஸவய' ஒட்ஙத்ததமடறத, ம அெதமஹரயமதபேம

("ேஸல' மைலநே)மவ��, ஙதபலயைவம��்னயநஙதமஇைறவன�்யம

பபரயபத்தத்யபங்.  அதலயலமமதஙபம்ப ிவ�மஎ�றம(்நப ெ)ய , லயமஇலயஹம

இதலதலயல (அதலயலைவதம்வபரம்வறமஇைறவ�மஇதைல)மஎ�றம

(்லல )ய, "அவ�ம்ன�த்வ�' எ�றம(ா ைறமஉற்த்மயவதட)யம

்றதனயபங்.ம �ேமவபேடயவைரமஅட்ங்ி  ்டஙதிபெ�்யபங்.  பபறேம

� ி�மஉ்ிமயவ்பேம��மஅடஙதெ��ம்றபபட்யபங்.மஅப்பய�  ஃப்தம

பப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙைளதம்மநேபமபப�னயதம(வயஙனத்தத)  

அமபத்தந்ஙய ்ம்ச�றயபங்.ம-ஃப்தமபப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம

அவஙதி �ேடயம்்யபற�யம்வ்ைளம தற�யமஉை்ிமவசகஙரமயனமல ம

மஙனயஙமஇெ�்யபங்.-  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றபபட்்பய� , 

அவபஙைளநமங்��ம்ப ங்  சதலபம்ச�றனப.மஃப்தமபப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங்மஅப்ப மஙைளந  ்ப��மபயபநஙலயனயபங்.மஉ்்னமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஃப்த (ரலத)மஅவபஙள��ம�ஙத்த�மம �ம்ம�மைஙைிம

ைவத(�மமைறத)்யபங்.மஉ்்ன  ஃப்தம(ரலத)மஅவபங்ம்ம�ம�ஙதை்ம

்வறமபநஙயம்தெபபபம(அப்ப ஙைள)ப  பயபநஙலயனயபங்.மம  ்யம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ம�மைஙைிமமற  பநங�யம

்ஙய ்்ச�ற, ஃப்தம(ரலத)மஅவபஙள��ம�ஙத்த�மம �மைவத� , 

அப்ப ஙைளபமபயபநஙவப்யமதம்தெபபபனயபங்.  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(�ஸ்லதஃபயவபபேயமமதனயவபபேயமஇை்  ிப ்ள)ம"பத�ம

�ஹஸஸதப' எ�யமஇ்தம�நேமவ�்்பய�, ்ம�மஒட்ஙதை்ச சதறத�ம
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வபைரவயஙசம்ச த்தனயபங்.மபப�னபம"ஜயரத�தமஅஙபய ' ்சத ய 

சயைலிப�ம ்வபதமபிணயம்சய� , அ�்மமரத்தபேமஅெஙத ்ளம

"ஜயரத�த அஙபய'வபபேசம்ச�ற, த ேமஎறதடயமஅளவபபேமட மசதறம

ஙபஙைளமஜயரயவப� ம �மஎறத�்யபங்.மஒவ்வயெமஙதைலடயமஎறதடய்பய�ம

்நப பம்றதனயபங். அ�்பமப்ளத்யநஙத�ம ்்வம த�றமஙபஙைளம

எறத�்யபங். பப�னபமமதனயவப ்ளமபலதிப்யமஇ்தம்தபேசம்ச�ற , 

அறபத�மண�ற ஒட்ஙடமஙைளதம்ம�மைஙியதமஅறத�பமபலதிபட்யபங்.ம

பபறேமஎிசதி (�பபத்் )மஒட்ஙடஙைளமஅலம(ரலத)மஅவபஙள�்யம

்ஙய்த(�பமபலதிப்ச ்சய)்யபங்.ம்ம�மபலதமஒட்ஙடஙள� யமஅலம(ரலத)ம

அவபஙைளம பபிவபங்  ்ட்யநஙதந்ஙய ்யபங்.  பப�னபமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉத்ரவப், அறநஙபபட்மஒவ்வயப ஒட்ஙதம

்தலதெ��யமாபமஇைறசசததம� ்ம்ஙய ்வரபபட் , ஒெ பயத்தரத்தலதட்சம

சைமநஙபபட்�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ய  அலம(ரலத)ம

அவபங்யமஅ்�மஇைறசசதைிமஉ ்யபங் ; ேவயைபபமபெஙதனயபங். பபறேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மவயஙனத்ததமடறத , ("்வயஃ்த இஃபயளய' 

்சயவ்பமஙயங)மஇைறிபதலயமஙஅபயைவம் யநஙதசம்ச�றயபங்.  

மநஙயவப்ல்ிம லபம்்ய �வபட் , அப�தம�த்லதபமமநஙள�்ய  

்ச�றயபங்.மஅப்பய�மஅயமநங்ம"ஸயஸய ' ஙதணபறதலதெ��ம � ைறத� 

வப த்ியஙதத�ந்ஙய ேெ�்னப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

"அப�த �த்லதபப�மமநங்ள!ம � ைறத�மவப த்ியஙதடடங்.ம"ஸயஸய ' 

ஙதணபறதத  � ைற(த�மவப த்ியஙதநேயம்பயற)பபபதமஉடஙைளமமநங்ம

மதைஙத�வப்வயபங் எ�றம(அசசய)மஇதலயவபட்யத , உடங்்�ம ய�யம

 � ைறப்ப�'' எ�ற ்சய�னயபங்.73 அப்பய�மஅவபங்மஒெமவயள�தம

் ண�ைரமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபஙள�்யம்ஙய்நங, 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅ்தலதெ��  சதறத�ம �ைரபம

பெஙதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2335 ்மபங ்மஹ �்ஸம�ஹயமதமபப�மஅலமபப�மஅதஹஹைச�மபப�மஅலம

(ரல) அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்ததம" யடங்மஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபஙள�்யம
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்ச�ற அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��மஹஹைஜபமபபறதநம

்ஙட்்�'' எ�றமஹ �்ஸ ்்ய்டேஙதற�.மமபறமவபவரடங்ம்மபங ்ம

ஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்ற  இ்ய்பபற்ளன.ம்ம யமஅ்தத , 

"(அறதியைமநமஙயலத்தத)மஅ�மசயியரயமஎ�பவப  ்ம�ம்சணயம�ட்பப்ய்ம

ங ை்ிபதமஅரபபிைரம(�ஸ்லதஃபயவபலதமெ��  மதனயவபபே)மஅைவத�சம

்சதபவரயஙமஇெ�்யப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம"ம மஅெதம

ஹரயைம'தம்ய ேசம்ச�ற்பய� , அ�்மஇ்த்்ய் அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மபிணதை்சமதெநஙதந்ஙய்வயபங் ; அ�்ய� அவபங்ம

்டேயமஇ்மயஙமஅைமடயமஎ�ப்ததமஅவபங்மஉற்த்ிய்மஇெ�்னப.  

லனயத, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅ(டேம்டேவ)ம்பே  

��வரவபதைல.ம் ரயஙமஅரஃபயம் யநஙதசம்ச�றம(அ்�மஅெஙத ்ள  

" மதரய'வபத்ய�)ம்டஙதனயபங் '' எ�றமஅ்தஙபபேியங்ய  இ்ய்பபற்ள�.74  

பய்யம:ம20 "அரஃபய' ்பெ்வள�ம� வ�யம்டேமத்ய்ய�மஎ�ப�ம

்்ய்பபயஙமவ��்ளைவ.75 

 2336 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   ய�ம(மதனயவபதம

மஸஜத�தமைஙஃபமஅெஙதம ்ள)மஇவவப்த்ததமஅறத�ப  பலதிபடம்்�.ம

லனயத, மதனயம� வ�யமபலதிப்யமஇ்மயேய.மஎன்வ , (மதனயவபத)  �டங்ம

்டஙதமிபெநேயமஇ்டஙள�்ல்ிமபலதிபட்ந்ஙய்ம்டங்.ம ய�  (அரஃபயம

 ்வப ்ளம"ஜப பமரலமத ' மைலநேநமஙக்வ)ம்டஙத்ன�.மலனயத , அரஃபயம

� வ�யம்டேமத்மயேய.ம ய�ம(�ஸ்லதஃபயவபதம"ம அெதமஹரயய ' 

ே�றத�மஅெஙதத)ம்டஙத்ன�.மலனயத , �ஸ்லதஃபயம� வ�யம

்டேமத்மயேய. இை்மஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். 

 2337 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மமநஙய(வப ்ளமஙஅபய)வபபேமவ�்�ய  "ஹஜெதம

அஸவ�'நேசம்ச�றமஅை்தம்்யட்ம�த்மதட்யபங்.மபப�னபமவலப  

்றமயஙம ்��்ச�றம(ஙஅபயைவச)மதபறலயமனயபங்.மண�றமதபறங்  
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(்்ய்ஙைளநமே நஙதிவயற)ம்வஙமயங்யம ய�ேமதபறங்மசய்யரணமயஙம

 ்��ய தபறதனயபங்.  

பய்யம:ம21 அரஃபயம்பெ்வள�ிபதம்டேவ�ய, "பப�்மமநங்ம்தெய்ஙதறம

இ்த்தலதெ��  �டங்யம்தெய்டங்' (2:199) எ�யமஇைறவசனதம்்ய்ெய   

2338 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (அறதியைமநமஙயலத்ததம

ஹஹஜத�்பய�)மேைறஷதிெயமஅவபங்ை்ிமசமிசமசயப்ை்  ்ியெயம

(்டஙைளமஉிபவயஙநமஙெ்தந்ஙய ்)ம�ஸ்லதஃபயவப்ல்ி  

்டஙதவப்வயபங்ம("ஹரய' ்ன�்மஎதைலைிவபட்ம்வள�்ிறமயட்யபங்).  

அவபங்ம"ஙேனமயனம(சமிபமபபறை்ி)வபங் ' (ஹஹயஸ)மஎனப 

்பி ்பபட்வ�்னப.மமபறமஎதலயமஅரபபிெயம"அரஃபய ' ்பெ்வள�ிபதம

்டே வயபங்.மஇஸலயயமவ�்்பய�மவலத்யமமய ்யமஉை்ிமஅதலயல , 

(ேைறஷதந ேலத்வரயன)ம்�மன்ெநேம(�தஹஹமஒ�ப்யயம யள�த)ம

"அரஃபயத' ்ச�ற, அட்ஙம்டஙதிபெ��வபட், அடஙதெ�்்ம்றபப்ம்வ ்யம

எனந ஙட்ைளிபட்ய�.மஅநஙட்ைள்ிம"பப�்மமநங்ம்தெய்ஙதறம

இ்த்தலதெ��  �டங்யம்தெய்டங்' (2:199) எ�யமஇைறவசனமமயேய.76  

2339 உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (அறதியைமநம

ஙயலத்ததமஹஹஜத�்பய�)மஅர்ங்மஇைறிபதலயமஙஅபயைவம தபவயண  

மயங்வமதபறதவெவயபங்.ம"ஹஹயஸ ' (ஙேனமமயனமசமிபம

பபறை்ிவப)ஙைளதம்வபர! "ஹஹயஸ' எ�்பயபமேைறஷதிெயமஅவபங்ம

்பப்ற்த்மமநங்யமலவப.மஅர்ங்   தபவயணமயங்வம(ஙஅபயைவச)ம

தபறதவெவயபமங்.மஹஹயஸங்மட்்�யமலை்மவவடஙத  னயதம்வபர!ம

ல ங்மல ங்நேய, ்ப ங்ம்ப ங்நேயமலை்மவவடே  வ� ்.ம

ஙேனமயனமசமிபமபபறை்ிமஹஹயஸங்ம(�தஹஹமஒ�ப்யயம யள�த)  

�ஸ்லதஃபயவபலதெ��ம்வள�்ிறமயட்யபமங்.மமபறமஅர்ங்மஅைனவெயம

அரஃபயத ்ச�றை்(��மஅடேம்டே)வயபங். லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதனயபங்:மஹஹயஸஙைளபமபபறத்ிமவலத்யமமய ்ய  உை்ிமஅதலயலம

"பப�்மமநங்ம்தெய்ஙதறமஇ்த்தலதெ��ம �டங்ய  ்தெய்டங்'' எ�றம

்றஙத�றய�.ம(அர்)மமநங்மஅைனவெய  அரஃபயவபலதெ�்்ம
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்தெயபபச்சதவயபங்.மஹஹயஸங்மமட்ய  �ஸ்லதஃபயவபலதெ��ம

்தெயபபச்சதவயபங்.மஅவபங், " யடங்ம"ஹரய' (்ன�்)மஎதைலமிபலதெ�்்ம

்தெயபபச்சத்வயய'' எ�றம்றவயபங்.மபப�னப  இ�்மவசனயம(2:199) அெளபம

்பபற�யமஅரஃபயத்தலதெ�்்மஅவபங்ய  ்தெயபபச்ச�றனப. 

 2340 ஜஹைபபமபப�ம�தஇயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம(இஸலயதை்ம

டபப்பேம��மஒெம�ைற)மஎன�மஒட்ஙயமஒ�ைறதம்்யைலத�  

வபட்்�.மஅரஃபயம யள�றம ய�மஎன�மஒட்ஙதை்தம்்ேந்ஙய ்ம

்ச�ற்பய�, அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அரஃபய ' ்பெ்வள�ிபதம

மநங்்� ்டஙதிபெபபை்நமங ்்�.மஅப்பய�ம ய� , "அதலயலவப�ம

ம ்யைணமியங!மஇவப (�ஸ்லதஃபயவபதம்டேய)ம"ஹஹயஸ'ஙள�தம

ஒெவரயிபப்ற!மஇவெநேமஇடேமஎ�ன  ்வைல?'' எ�றம்சயதலதநம

்ஙய ்்�.மேைறஷதிபமஙேனமயனமசமிபமபபறை்ிவப  

(ஹஹயஸ)ஙளயங்வமஙெ்பமபட்னப.77 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம22 (மப்றயெவ �மஇலரய�்�)மசயப�ம்பப்த்தமஇலரயயம

ஙட்வ�ம்சத ய.78  

2341 அ�ணசயமஅதஅ அதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம(ிம�ம

 யடேலதெ��)மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�்்பய� , 

அவபங்ம(�தஹஹைலஃபயவபத)ம"அதபதஹய ' ப்ளத்யநஙததம

்டஙதிபெ�்யபங். அவபங்மஎ�ன�்ய, "ஹஹம்சயவ்பஙயஙவயமவ��்ள �ப?'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.  ய�ம"லய' எ�்ற�.ம" �பமஎ்பஙயஙம"இலரயய ' 

ஙடேட்ள �ப?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.ம ய�, " பபம(ஸத)மஅவபங்மஎ்பஙயஙம

"இலரயய' ஙடேட்ளயபங்ளய  அ்பஙயங்வம ய�யம"இலரயய ' ஙடேட்்ள�'' 

எ�்ற�.மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங், " �்றம்சய �்ப.ம �பம(்ச�ற)ம

இைறிபதலயமஙஅபயைவசமதபறத (்வயஃபம்சய�), ஸஃபயமமபறயம

மபவய்நஙதை்்ிமதபறதம(்்யட்ஙயட்ய  ாே)வபட், இலரயமதலதெ��ம

வப்பட்ந்ஙய்ங'' எ�றயபங். அவவய்றம ய�ம(்ச�ற)ம

இைறிபதலதை்டயமஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ிடய  தபறதமவபட்பம
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பப�னபமப�மைஙஸமேலதை்சம்சப�்ம(எ�ம் ெடஙதி  உறவபனரயன)மஒெம

்ப ணப்யம்ச�்ற�.மஅவபமஎன�ம்ைலிபதம்ப�மபயபத�  வபட்யப.ம

பப�னபம(�தஹஹமஎட்யவ�ம யள�த)ம ய�மஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' ஙடேம

்தபபியசம்சய�்ன�.மஇவவய்றம(ஹஹஜஹநஙயஙசம்சய்மஇலரயைமம

உயரயவயங மயபறதந்ஙய்ளலயயமஎ�்ற)ம ய�மமநங்நேதம �்பப்யம

வவடஙதவ�்்�. உமபம(ரலத)மஅவபஙள��மலடசதிப�்பய�மஎ�ன�்யமஒெம

மன�்ப, "அ�ணசய!' அதல�ம"அப�தலயலமபப�மைஙஸ! ' உடஙள�மஒெம

�்பபைபம தறத்தைவடடங். ட்னன�த, உடங்நேபமபப�னபம

இைற யபபநைஙியளபமஙள��ம்ைலவபம(ஙலஃபய)  ஹஹஜத�மஙத ைிமஙள�தம

்சய�்ளமமயபறதை்ம �டங்மஅறதிமமயடடபங் '' எ�றம்றதனயப.மஅ்�ம

பப�னபம ய�, "மநங்ள!ம யயமியெந்ங�யமமயபநஙத  �்பப்மட்்�யம

வவடஙதிபெ�்யதம(அை்மஉ்னேியஙம்சிதப்த்தவப்யமத)  அவபம

எ்தபபயபத்தெநஙட்ய.மட்னன�த , இைறம யபபநைஙியளபஙள��ம்ைலவப  

உடஙள�்யமவெவயப.மஅவைர்ிம �டங்மபப�பபறடங் '' எ�றம்றத்ன�.ம

உமப (ரலத)மஅவபங்மவ�்�யமஅவபஙள�்யம ய�ம ்�்ை்சம்சய�்ன�.ம

அ்பேமஉமப (ரலத)மஅவபங்ம" யயமஅதலயலவப�ம்வ்பபேம்சிலயபறவம

்்ன�த, அதலயலவப� ்வ்யமஹஹைஜடயமஉயரயைவடயம

� ைமியநேயபேமஙட்ைளமிப்ஙதற�.ம யய  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள��மவவத�ைறபபேம்சிலயபறவம்்ன�த , அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், பலதபமபபரயணபம்ன�மஇ்தை்மஅை்ிய்மவைர  (அ்யவ�ம

ேபபயன�ம்ஙய்நஙய்மவைர)மஇலரயமதலதெ��மவப்ப்வபதைல '' எ�ற 

்றதனயபங்.79 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

2342 அ�ணசயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"அதபதஹய' ப்ளத்யநஙதத ்டஙதிபெ�்்பய�மஅவபஙமள�்யம ய�ம

வ�்்�.மஅவபங்மஎ�ன�்ய , " �ப எ்பஙயஙம"இலரயய' ஙடேட்ள �ப?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.ம ய�, " பபம(ஸத) அவபங்மஎ்பஙயஙம"இலரயய ' 

ஙடேட்ளயபங்ளயமஅ்பஙயங்வம"இலரயய ' ஙடேட்்ள�'' எ�்ற�.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �பமஉய�்� பலதபமபபரயணபைிநம
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்ஙய ்வ��்ள �ரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"இதைல ' எ�்ற�.ம

"அவவயறயிப�ம �பமஇைறிபதலதை்டயமஸஃபயமமபறயமமபவயைவமடய  

தபறதவ��வபட்பமபப�னபமஇலரயமதலதமெ��மவப்பட்ந்ஙய்வ �ரயங '' எ�றம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.மஅவவய்றம ய�  

இைறிபதலதமை்டயமஸஃபயமமபறயமமபவயைவடயமதபறதமவபட்பமபப�னபம

எ� ்ட்தை்சம்சப�்ம(் ெடஙதிமஉற்நஙயரப)ம்ப மஒெவ ்யம

்ச�்ற�. அவபமஎனநேதம்ைலமங வப , ்ைலமவய வபட்யப.  ய�மஇவவய்றம

(ஹஹஜஹநஙயஙசம்சய்மஇலரயைமமஉயரயவயஙமமயபறதந்ஙய்ளலயய  எ�்ற)ம

அ�பநபம(ரலத)மஅவபஙள�மலடசதநமஙயலத்த ய , உமபம(ரலத)மஅவபஙள� லடசதம

ிப(�மலரயபநமஙயலத்த) யமமநங்நேதம �்பபபள�த�வ�்்�.ம ய�  ஹஹம

ஙயலத்ததமா ்த்ததம த�ற்ஙய ேெ�்்பய�மஎ�ன�்யமஒெமமன�்ப  

வ��, "இைற யபபநைஙியளபஙள��ம்ைலவபம(உமப)மஹஹஜத�மஙத ைிஙள�த  

டபப்த்திம்்திம ை்�ைறைிம �டங்மஅறதிமயடடபங் '' எ�றம

்சய�னயப. உ்்னம ய�ம"மநங்ள!ம யயமியெந்ங�யமட்்�யமமயபநஙதம

�்பப் அள�த்தெ�்யதமஅவபங்ம(அை்சம்சிதப்த்தவப்யமத)ம

 தறத்தைவநஙட்ய! இ்்ய!மஇைற யபபநைஙியளபஙள��ம்ைலவபம

உடஙள�்யமவரப்பயஙதறயப.மஅவைர்ி   �டங்மபப�பபறடங்'' எ�றம

்றத்ன�.மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மவ�்்பய�  அவபஙள�்யம ய�, 

"இைற யபபநைஙியளபஙள��ம்ைலவ்ர!மஹஹஜத�மஙத ைிஙள�த   �டங்ம

டபப்த்திமஇ�்ம ை்ம�ைறமஎ�ன?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஉமப  (ரலத)ம

அவபங், " யயமஅதலயலவப�ம்வ்பபேம்சிதப்வ்்ன�த , வலத்ய 

மய ்யமஉை்ிமஅதலயலம"அதலயலவபபஙயஙமஹஹைஜடயம

உயரயைவடய � ைமியநேடங்' (2:196) எ�றம்றஙத�றய�.ம யயம யம பபம

(ஸத) அவபஙள��மவவத�ைறபபேம்சிதப்வ்்ன�த ,  பபம(ஸத)மஅவபங்ம

ேபபயன�ப பபரயணபஙைளபமபலதிப்ய்மவைரமஇலரயமதலதெ��ம

வப்ப்வபதைல'' எ�ற ்றதனயபங்.  

2343 அ�ணசயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(ஒெமபணபம தமதத்ய)மஎ�ைனமிம�   யட்நேமஅ�பபபம

ிபெ�்யபங்.ம ய�மஅவபங்மஹஹம்சய்மல ேத  அவபஙள�்யமச ியஙம
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வ��்சப�்்�.மஅப்பய�மஎ�ன�்யமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங், 

"அ�ணசய!ம �பம"இலரயய' ஙடேி்பய�மஎவவயறம(்தபபிய)  ்சய�ன �ப?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.ம ய�, " பபம(ஸத)மஅவபமங்மஎ்பஙயங  "இலரயய' 

ஙடேட்ளயபங்ளயமஅ்பஙயங்வம ய�ம"இலரயய ' ஙட்ஙத்ற�'' எ�ற 

்றத்ன�மஎ�்ற�.மஅ்பேமஅவபமங் , " �பம(உய�்�)மட்்�யமபலதபம

பபரயணப ்ஙய ்வ��்ள �ரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"இதைல ' எ�்ற�. 

"அவவயறயிப�,  �பம்ச�றமஇைறிபதலதை்டயமஸஃபயமமபறயம

மபவயைவடய தபறதவ��வபட்பமபப�னபமஇலரயமதலதெ��ம

வப்பட்ந்ஙய்ங'' எ�றயபங்.மமபறமவபவரடங்ம்மபங ்மஇெம

ஹ �்ஸஙள�தமஉ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய  ்பபற்ளன. இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2344 அ�ணசயமஅதஅ அதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "(ஹஹமபெவத்ததம

உயரயவபபேமஇலரயயமஙடே, அை்ம தைற்வபறதவபட்பமபபறே �தஹஹம

எட்யவ�ம ய்மஹஹஜஹநேமஇலரயயமஙடேபமபினை்டயம�ைறியன)  

"்மத�உ' ்சத ய'' எனம ய�மமயபநஙதம �்பப்மவவடஙதவ�்்�.  இ� தைலிபதம

எ�ன�்யமஒெமமன�்பம(வ��) , " �டங்மஉடஙள�ம �்பப்பய�ைற  

 தறத்தைவடடங். இைற யபபநைஙியளபஙள��ம்ைலவபம(உமபம-ரலத)ம

அவபங் ஹஹஜத�மஙத ைிங்மவபஷித்ததம்்த்யஙமடபப்த்தட்ளை்ம

 �டங் அறதிமயடடபங்'' எ�றம்றதனயப.ம ய�மபப�னயதமஉமபம(ரலத)ம

அவபஙைளச ச�்தத்்பய�, அை்பமபபறதநம்ஙட்்�.மஅ்பேமஉமபம(ரலத)ம

அவபங், " பப (ஸத)மஅவபங்யமஅவபங்ை்ிம்்யவபங்யமஹஹமபெவதம

்ததமஉயரயச ்சய�்ளனபமஎனம ய�மஅறத��்்ள�.மலிப�ய , ஹயஜதங்ம

்யம�ைணவபிெ்� (அரஃபயவபதமஉ்ள)ம"அரயந' பே்திபதம்யயபத்திம

உறவபதம ்பட் (ேள�த�)வபட், ்யம்ைலிபலதமெ��ம �பம்சயடேநம

்ஙய ேெநஙம(அரஃபய ் யநஙதச)ம்சதவை்ம ய�ம்வறத்்�ம(லங்வ்ய� , 

ஹஹமபெவத்ததமஉயரயச ்சயிம்வ ்யயமஎனம ய�மலைணிபட்்�) '' 

எ�றயபங்.80 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

பய்யம:ம23 "்மத�உ' �ைறமஹஹம்சத ய.  
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2345 அப�தலயலமபப�மஷஙகநம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உஸமய�ம(ரலத)ம

அவபங்ம"்மத�உ' ்சயிம்வ ்யயமஎனதம்ை்மவப்தத�வ�  ்யபங்.ம

(இ்பேமமயறயங)மஅலம(ரலத)மஅவபங்ம"்மத�உ ' ்சயடமயற 

உத்ரவபட்வ�்யபங்.மஇை்்ியடேமஉஸமய�ம(ரலத)மஅவபங்மஅலம(ரலத)  

அவபஙள�்யமட்்யம்சய�னயபங்.மபப�னபமஅலம(ரலத)மஅவபங் , " யயம

அதலயல வப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம"்மத�உ ' ்சய�்்ளயயம

எ�பை்ம �டங் அறதவ �பங்ம(்ய்ம!)'' எ�றயபங்.மஅ்பேமஉஸமய�ம(ரலத)ம

அவபங், "லய; லிப�யமஅப்பய�ம யயமஅிசதிவபஙளயஙத்ய்மம

இெ�்்யய!'' எ�றயபங்.81 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�.  

2346 சி தமபப�மஅத�சயிபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (மநஙயம்சத யம

வவதிபத)ம"உஸஃபய�' எ�மத்த்ததமஅலம(ரலத)மஅவபங்ய உஸமய�ம(ரலத)ம

அவபங்யமச�்தத�ந்ஙய ்னப.மஉஸமய�ம(ரலத)மஅவபங்  "்மத�உ' 

்சயவ்பே, அதல�ம(ஹஹமபெவத்தத)மஉயரயசம்சயவ்பேதம்ை்  

வப்தத�வ�்யபங்.மஎன்வ , அவபஙள�்யமஅலம(ரலத)மஅவபங், "அதலயலவப� 

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்சய்மஒெம்சிலததம �டங்மஎ�னமவபெய்ஙதற�பங் ? 

அ்பேம �டங்ம்ை்மவப்தநஙதற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஉஸமய�  

(ரலத)மஅவபங், "(இ�்ம�ேவபத)ம �டங்மஎயைமமவபட்வப்டங்! '' எ�ற ்ற, 

அ்பேமஅலம(ரலத)மஅவபங்ம"எ�னயதமஉடஙைளமவபட்வப்ம�ேிய� '' எ�ற 

்சய�னயபங்.ம்ம�ம தைலிபதமஉஸமய�ம(ரலத)மஅவபங்ம(உற்தியங)ம

இெபபை்ந ங ்மஅலம(ரலத)மஅவபங்மஹஹ , உயரயமலஙதிமஇர ேபேயம

(ஙதரய�)ம்சபத� (இலரயயமஙடே)ம்தபபியசம்சய�னயபங்.82 இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2347 அ�்பம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: "்மத�உ' �ைறிபதமஹஹம

்சயவ்யன�, �ஹயமதம(ஸத)மஅவபஙள��ம்்யவபங்நே  மட்்மமஉ ிம

ச ைஙியஙமஇெ�்�.83 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  
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2348 அ�்பம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அ�ம-அ்யவ�மஹஹமஙயலத்ததம

"்மத�உ' ்சயவ�-ம( பபத்்யவபஙளயஙதி)  எடங்நேமமட்்மமஉ ிம

ச ைஙியஙமஇெ�்�. 

2349 அ�்பம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ்வைணம�ைறதம்தெமணயம

(�தல), ஹஹமஙயலத்ததம"்மத�உ' ்சயவ�மலஙதிமஇெ "�தல'நங்யம

( பபத்்யவபஙளயஙதி)மஎடஙைளதம்வபரம்வ்றவெநேய  ்பயெ�்ய�. 

 2350 அப�பமரலமய�மபப�மஅபப ஷஅஸயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

 ய�மஇபரயஹ�யமஅ� ங ம(ரல)மமபறயமஇபரயஹ�யமஅதை்ம ம(ரல)ம

லஙத்ிய ்ய ்ச�ற, " ய�மஇவவெ்யமஹஹைஜடயமஉயரயைவடயம

்சபத�சம்சயிம(்மத�உ) �ே்ம்சய�்ம்ள�'' எ�்ற�. அ்பேம

இபரயஹ�யமஅ� ங ம(ரல)மஅவபமங் , "லனயத, உடங்ம்�ை்ம(அ்  

ஷஅஸய)மஅவபங்மஇவவயறம(்மத�உம்சயி)ம�ே்ம்சயபவரயஙம

இெநஙவபதைல'' எ�றயபங். இபரயஹ�யமஅதை்ம ம(ரல)மஅவபங்ம

்றதனயபங்: எ�ம்�ை்மி�தமபப�மஷதநம(ரல)மஅவபங்ம(ம �்னயவபபேம

அெஙத ்ள) "அபரப்ய' எ�யமஇ்த்ததமஅ�்பம(ரலத)மஅவபஙைளநம

ங்��்ச�றயபங். அப்பய�மஅவபங்மஅ�்பம(ரலத)மஅவபஙள�்யமஇை்ம

(்மத�உ)மபபறதமவபனவபி்பய�  அ�்பம(ரலத)மஅவபங், "்மத�உம்சயவ�, 

( பபத்்யவபமஙளயஙதி)மஎடங்நே  மட்்மமஉ ிமச ைஙமியஙமஇெ�்�.ம

அ�மஉடங்நேமஉ ி்�ற'' என வபை்ிள�த்யபங். 

2351 ஃேைனயமபப�மைஙஸம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மசஅதமபப�ம

அப வநஙயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்யம"்மத�உ ' �ைறைிபமபபறதந ்ஙட்்�.ம

அ்பேமஅவபங்ம( பபத்்யவபஙளயஙதி)ம யடங்மஅவவயற  ்சய�்்ளயய.ம

இ்்யமஇவபம(�லவபிய)மஅ�ைறிம யள�தம"உெஷதத ' அ்யவ� மநஙயவபதம

இைறமறபபயளரயஙமஇெ�்யப '' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.84 இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்ம்ஙவதமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, "இ்்யமஇவபம-அ்யவ�ம

�லவபியம(ரலத)மஅவபங்'' எ�றமேறதப்ய இ்ய்பபற்ள�. - ்மபங ்ம

்ஙவதம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  
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அவபறததமதஃபிய�ம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"ஹஹமஙயலத்ததமஉயரயச  

்சயவ�ம(்மத�உ)' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�.  

2352 �்ப ஃபமபப�மஅப்ததலயலமபப�மஅ ஷதநஙகபம(ரல)மஅவபங்  

்றதி்யவ�: எ�ன�்யமஇயரய�மபப�மஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபங் , " ய�ம

இ�ைறிம்தனயமஉமநே ஒெமஹ �்ைஸமஅறதவபநஙப்பயஙத்ற� ; அ்�மணலயம

உமநேமஅதலயலமஇ்பேப பப�னய யமபினள�பபய�.மஅறத��்ஙய்ங:ம

அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்யமவ �ட்ய தமசதலைர, (ஹஹம

மய்த்த�)மபத்யவ�ம யள�தமஉயரயவபபே  இலரயயமஙட்மஅ�ம்தத்யபமங்.ம

இ�்ம ை்�ைறைிமமயபறந்ேிமஎ�்  இைறவசன�யம

அெளப்பறவபதைல.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்யமஅை்தம்ை்  

்சயியம்ல்ிமஇற��யவபடம்யபங்.மபப�னபமஒவ்வயெமமன�்ெயம்யய  

வபெயபபிை்தம்ம�ம்சய�்நமஙெத்யஙநம்றதனப '' எ�றயபங்.  

2353 ்மபங ்ம்ஙவதம்ம யமஇெமஅறதமவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�.மஅவபறததம�ஹயமதமபப�மஹயத்தயம(ரல)மஅவபஙள�ம

அறதவபபபபத "பப�னபமஒெமமன�்பம-அ்யவ�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்-ம்யயம

வபெயபபிை்தம்ம�  ்சய�்நமஙெத்யஙநம்றதனயப '' எ�றம

இ்ய்பபற்ள�. 

2354 �்ப ஃபமபப�மஅப்ததலயலமபப�மஅ ஷதநஙகபம(ரல)மஅவபங்  

்றதி்யவ�: எ�ன�்யமஇயரய�மபப�மஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபங் , " ய�ம

உமநேமஒெமஹ �்ைஸ அறதவபநஙபம்பயஙத்ற�.மஅ்�மணலயமஅதலயலம

உமநேபமபினள�நஙந்்ய; அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

ஹஹைஜடயமஉயரயைவடயம்சபத�, (்மத�உ)ம்சயிசம்சய�னயபங்.ம

பப�னபமஅவபங்மஇறநேயவைரமஅ்பேதம்ை்  வப்தநஙவபதைல.மஅை்தம

்ை்ம்சயடயமஎ�்மஇைறவசன�யமஅெளப்பற்மததைல.   ய�ம(எனநேம

டபபட்மணல் யயநஙயஙச)ம�ேட்ந்ஙய்்யவைரமஎனநே  (வயனவபஙளயத)ம

சலயயம்சயதலபபட்வ�்�.ம ய�ம�ேட்ந்ஙய ்்பய� , எனநே சலயயம

்சயதவ�மைஙவப்பபட்�.மபப�னபம�ேட்ந்ஙய்வை்ம ய�மைஙவபட்்� ; 
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(சலயய)ம்்ய்ப�்�'' எ�றம்றதனயபங்.85 - ்மபங ்ம்ஙவதம்ம யமஇெம

அறதவபபமபயளப்்ய்பஙள� யமவ��்ள�.   

2355 �்ப ஃபமபப�மஅப்ததலயலமபப�மஅ ஷதநஙகபம(ரல)மஅவபங்  

்றதி்யவ�: இயரய�மபப�மஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபங்மஎ�்ம் யியதம

இற��்பயனயபங்ளயமஅ�்  ் யிப�்பய�மஎ�ன�்யமலள�பபபம(எ�ைனம

அைவத்யபங்.ம ய�ம்ச�ற்பய�  பப�வெமயற)ம்றதனயபங்:   ய�மஉமநேசம

சதலமஹ �்ஸஙைளமஅறதவபநமஙப்பயஙத்ற�.மஎனநேபமபப�னப  அவபறத�ம

ணலயமஅதலயலமஉமநேபமபினள�நஙநம்்ய.ம ய�மஉிப்ரய்  வயழ�்யதம

அவபைறமியெநேயமஅறதவபநஙம்வ ்யய.ம ய�மஇற��வபட்யதம �ப  

வபெயபபனயதமஅவபைறம(மநஙள�்ய)மஅறதவபடடங்.  எனநேம(வயனவபஙளயத)ம

சலயயம்சயதலபமபட்வ�்�.மஅறதங:ம பபம(ஸத)மஅவபங்  ஹஹைஜடயம

உயரயைவடயம(ஹஹமஙயலத்தத)ம்சபத�்ளயபங்.மபப�னப  

அ� ை்�ைறைிமமயபறந்ேிமஎ�்மஇைறவசன�யமஅெளபம

்பறவபதைல.ம பபம(ஸத) அவபங்மஅை்தம்ை்ம்சயி்மததைல.மபப�னபம

ஒெமமன�்பமஅவ(வயறம்மத�உ  ்சயடய)மவபஷித்ததம்யயமவபெயபபிை்தம

்ம�ம்சய�்நமஙெத்யஙந  ்றதனயப.  

2356 இயரய�மபப�மஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அறத��்ஙய்ங:ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஹஹைஜடயமஉயரயைவடய  ்சபதம

்யபங்.மஅ(ை்தம்ை்ம்சயடயமவப்த)்ததமேபல�மவசனயமட�ய  

அெளப்பறவபதைல.ம(பப�னப)மஒெமமன�்பம்யயமவபெயபபிை்தம்ம�ம

்சய�்ந ஙெத்யஙநம்றதனயப.  

2357 இயரய�மபப�மஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம"்மத�உ ' ்சய�்்ளயய. அ(ை்தம

்ை்ம்சயடயமவப்த)்ததமேபல�மவசனயமட�யமஅெளப்பறவபதைல.  

(பப�னப)மஒெமமன�்பம்யயமவபெயபபிை்தம்ம�ம்சய�்நமஙெத்யஙந  

்றதனயப.86  
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2358 ்மபங ்மஹ �்ஸமஇயரய�மபப�மஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம" பபம(ஸத)ம

அவபங்ம"்மத�உ' ்சய்யபங்; அவபங்்�ம யடங்ய  "்மத�உ' 

்சய்்யய'' எனமஇ்ய்பபற்ள�.  

2359 இயரய�மபப�மஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "்மத�உ' �ைறம

ஹஹமபபறதிமவசனயம(2:196) இைற்வ்த்ததமஅெளப்பபற�. அவவயறம

்சயடமயறமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்யமஎடங்நேநமஙட்ைள  

ிபட்யபங்.ம"்மத�உ' �ைறமஹஹமபபறதிமஅ�்மவசனதை்ந  

ஙயலயவ்தியநஙந்ேிம்வ்ற�்மவசன�யமபப�னபமஅெளப்பற்மமததைல.  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யயமஇறநேயவைரமஅ்பேதம்ை்  

வப்தநங்மததைல.மபப�னபமஒெமமன�்பம(மட்ய)ம்யயமவபெயபபிை்தம்ம�  

்சய�்நமஙெத்யஙநம்றதனயப.87 

 2360 ்மபங ்ம்ஙவதமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. லனயத, அ்ததம"அவவயறம்சயடமயறமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங் எடங்நேநமஙட்ைளிபட்யபங் '' எ�யமேறதப்ம

இ்ய்பறவபதைல.ம" யடங் அை்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்்�ம்சிதப்த்த்னயய '' எ�்ற இ்ய்பபற்ள�.88 

 பய்யம:ம24 ஹஹஜஹ்�மஉயரயைவடயம்சய�மபினை்�்வபம(�த்மத்தஉ) , 

அ்பமஙயஙபமபலதப பபரயணபைிமஅறபப�மங்ைமியேய ; பலதபமபபரயணபமஇதலயம

்வபமஹஹம யடஙள�த ண�றம் ய�்மங்யமவ �் ம்தெயபபி�யமட ம் ய�்ம

ங்யம் யபப� அவசதிமயேய.89  

2361 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"வபை்்பறய ' ஹஹஜத�்பய�மஉயரய்்� 

ஹஹைஜடயம தைற்வபறதனயபங்.90 அவபங்மபலதபமபபரயணபைிம(ஹஹஜதத)  

அறத�பமபலதிபட்யபமங்.ம(ம �்னயவயசதங்ம"இலரயய ' ஙட்யமஎதைலியன) 

�தஹஹைலஃபயவபலதெ�்்ம்ய�்�மபலதபமபபரயணபைிம பபிவபங்  

்ஙய ்வ�்யபங்.ம�்லததமஉயரயவபபஙயஙமஇலரயயமஙடேம்தபபியம்றத , 
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பப�னபமஹஹஜஹநஙயஙமஇலரயயமஙடேம்தபபியம்றதனயபங். 91 மநங்ய 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஉயரயவபபேயமஹஹஜஹநேமயஙம

"இலரயய' ஙடேிபெ�்னப.மமநஙள�தமசதலபமபலதபமபபரயணபைிமஅறத�பம

பலதிப்பவபஙளயங இெ�்னப.ம(அ்பஙயங)மஅவபங்மபலதபமபபரயணபைிதம

்ய�்� ்ஙய ்வ�்தெ�்னப.ம்வறசதல்ரயமஅறத�பமபலதிப்பவபஙளயஙம

இெநஙவபதைல. (ட்னன�த, அவபங்ம்ய�்�மபலதபமபபரயணபைிம

்ஙய ்வ�்தெநஙவபதைல.) அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

மநஙயவபபேமவ�்�ய, மநஙள�்ய "உடஙள�தமபலதபமபபரயணபைிநம

்ஙய ்வ�்வபங், ்ம�மஹஹைஜம தைற்ம்சயிய் வைரம

இலரயமதலதெ��மவப்ப்நம்்ய�.மபலதபமபபரயணபைிநம

்ஙய ்வரய்வபங் இைறமிபதலயமஙஅபயைவடய, ஸஃபயமமபறயமமபவயம

்நஙதை்்ிடயமதபறத வ��வபட், ்ம�ம்ைல�ேைிமேைறத�ந்ஙய ்ம

இலரயமதமலதெ�� வப்பட்ந்ஙய்ளட்ய.மபப�னபமஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' 

ஙடேமஅறத�பமபலத ிப்ட்ய.மபலதபமபபரயணபமஙதை்நஙய்வபங் , ஹஹஜத�ம

 யடஙள�தமண�ற ் ய�்ங்யம(ஹஹைஜம�ேத�)ம்ம�மவ �் ம்தெயபபி�யம

ட ம் ய�்ங்ய ் யபறந்ஙய்ளட்ய'' எ�றம்றதனயபங். அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மமநஙயவபபேமவ�்�யம(ஙஅபயைவமட ம�ைற)  

தபறதவ��மவபட், �்தம்வைலியஙம(ஙஅபயவப�)மணைலைிம(ஒடேப  

ப்தநஙப்பபற்ளமஹஜெதமஅஸவமை்)தம்்யட்ம�த்மதட்யபங்.மடவதத  

ண�றமதபறங்ம(்்ய்ஙைளநமே நஙத)ம்வஙமயஙம ்��ய ,  ய�ேமதபறங் 

்ம�வயஙம ்��யமதபறதம(்வயஃ்தமேனய)மவ�்யபங்.மஇைறிபதலதை்ச  

தபறதம�ேத்�யமமஙய�மஇபரயஹ�மததமஇர ்மரநஅதங்ம்்ய ்யபங்.  

பப�னபமசலயயம்ஙய்த�வபட்ம் ரயஙமஸஃபய்நேசம்ச�ற , ஸஃபயமமபறய 

மபவய்நஙதை்்ிமட ம்்ைவசமதபறதம(சி )மவ�்யபங்.  பபறேமஹஹைஜம

�ேநேயவைரமஅவபங்மஇலரயமதலதெ��மவப்ப்யமலதெ�்யபங்.  �தஹஹம

பத்யவ�ம ய்ம(ிவ��ம லப)மஅ�றம்ம�மபலதபமபபரயணபைி  அறத�பம

பலதிபட்யபங்.மபபறேமஅடஙதெ��ம்தெயபபமஇைறிபதலயமஙஅபயைவச  தபறதம

(்வயஃ்தமஇஃபயளய)மவ��வபட்பமபப�னபமஇலரயமதலதெ��  வப்பட்யபங். 
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மநஙள�தமபலதபமபபரயணபைிநம்ஙய ்வ��மஅறத�பமபலதிபட்வபங்ய  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்சய்ை்பம்பய�்றம்சய்னப. 92 

 2362 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்யம்்யவபங்யமஉயரய்்�ம

ஹஹைஜ  தைற்வபறதிை்பமபபறதிம்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்மவயிபலயங்ய அறதவபநஙப்பபற்ள�.93  

பய்யம:ம25 ஹஹஜஹநேமமட்யமஇலரயயமஙடேமிவபம(�ஃப த)ம

இலரயமதலதெ��மவப் ப்ஙத�றம் ர்்தத்ய�மஹஹஜஹநேயமஉயரயவபபேயம

்சபத�ம"இலரயய' ஙடேிவெயம(ஙய �)மஇலரயமதலதெ��மவப்ப்ம

்வ ்ய.94  

2363  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமஹஃபஸயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�:  ய�ம(ஹஹஜத�்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபமஙள�்ய) , 

"அதலயலவப�மன்்ர!மமநஙள��   தைலமஎ�ன?  �டங்மஉயரயவப�ம

இலரயமதலதமெ��மவப்ப்யமலதெநேய்பய்் , அவபங்மஇலரயமதலதெ��ம

வப்பட்வபட்யபங்ள?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பே  பபம(ஸத)மஅவபமங், " ய�ம

எ�ம்ைலநேநமஙள�ய்ம்்வபப  பேிைவத�வபட்்�.ம்ம ய , என�மபலதபம

பபரயணபநேமஅை்ியளமமயைல  ்்யடஙவபட்வபட்்�.மலங்வ ,  ய�ம

(ஹஹைஜம�ேத�மஅ�்பமபபரயணபைி)  பலதிப்ய்மவைரமஇலரயமதலதெ��ம

வப்ப்மயட்்�'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.95 - ்மபங ்மஹ �்ஸம

ஹஃபஸயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்ப  

வவதியங்யமவ��்ள�. அ்ததம"அதலயலவப�மன்்ர!மஉடங்ம தைலம

எ�ன?  �டங்மஉடங்மஉயரயவப� இலரயமதலதமெ��ம

வப்ப்யமதலதெநஙதற�பங்ள?'' எ�றம ய�ம்ஙட்்�மஎன  ஹ �்ஸம

லரயபமயஙதற�.  

2364 ஹஃபஸயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  ய�ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய, 

"மநஙள��ம தைலமஎ�ன?  �டங்மஉடங்மஉயரயவப� இலரயமதலதெ��ம

வப்ப்யமலதெநேய்பய்், அவபங்மஇலரயமதலதெ�� வப்பட்வபட்யபம

ங்ள?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , " ய� என�மபலதபம
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பபரயணபநேமஅை்ியளமமயைலம்்யடஙவபட்வபட்்�.ம்ம ய ,  ய�மஎ� 

்ைலநேநமஙள�ய்ம்்வபபமபேிைவத�வபட்்�.மலங்வ ,  ய�மஹஹம

்சய� �ேநஙய்மவைரமஇலரயமதலதெ��மவப்மப்மயட்்� '' எ�றம

வபை்ிள�த்யபங்.  

2365 ்மபங ்மஹ �்ஸமஹஃபஸயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, ்மபங ்மஹ �்ஸததம

(2363) உ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ள�.   

2366 ஹஃபஸயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங்ம

"வபை்்பறய' ஹஹமல ேத, (்வயஃ்யமசி டய ்சய�வபட்)மஉயரயவப�ம

இலரயமதலதெ��மவப்பட்ந்ஙய்்மயறம்ய  �ைணவபிெநேம

உத்ரவபட்யபங்.மஅப்பய�ம ய� , " �டங்மட� இலரயமதலதெ��ம

வப்ப்வபதைல?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம பபம(ஸத)  அவபங், " ய�மஎ�ம

்ைலநேநமஙள�ய்ம்்வபபமபேிமைவத�வபட்்�.ம்ம ய , என�மபலதபம

பபரயணபநேமஅை்ியளமமயைலம்்யடஙவபட்வபட்்�.மலங்வ ,  ய� 

(ஹஹைஜம�ேத�)மஎன�மபலதபமபபரயணபைிமஅறத�பமபலதிப்ய்மவைர  

இலரயமதலதெ��மவப்ப்மயட்்� '' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 பய்யம:ம26 (ஹஹ, உயரயைவம தைற்வபறம�ேியமதமஎ்த ஙளயத)ம

்்நஙபபட்யதமஇலரய  மதலதெ��மவப்பட்ந்ஙய்ளலயய ; ஒ்ரமஇலரயமததம

ஹஹைஜடயமஉயரயைவடய ்சபத�ம(ஙதரய�)ம்சயிலயயமஎ�ப்�மவபளநஙய.   

2367  யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்ம(மநஙயவபதமஹஹஜயஹமபப�ம�தஃப  �பறைஙமிபடேெ�்)ம

ேவபபமயனமஙயலஙட்த்ததமஉயரயமவபபஙயங  (மநஙயவபபே)பம்றபபட்சம

்ச�றயபமங்.மஅப்பய�மஅவபங் , " ய� ஙஅபயவபபமேசம்சதலம

�ேிய்வயறம்்நஙபபட்யத , (ஹஹை்பபிய சயபவத்த�்பய�)மஅதலயலம

வப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம யடங்ம்சய்ை்ப  ்பய�றம்சய்வயய'' 

எ�றம்றதமவபட், உயரயவபபஙயஙம("இலரயய' ஙடே) ்தபபியசம்சயதலதபம
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்றபபட்யபங்.ம"ைப்யஉ ' எ�யமஇ்யமவ�்�யம்ய  ்்யவபஙைளம் யநஙத, 

"(்்நஙபப்ய்பய�மஇலரயமதலதமெ��மவப்ப்லயய  எ�ப்ததமஹஹ, உயரயம

லஙதி)மஅைவிபர ்யமஒ�ற்ய�.ம ய�மஉயரய்்�மஹஹ  ்சயிம�ே்ம

்சய�வபடம்்�மஎ�ப்பேமஉடஙைளசமசயடசதியநேஙத்ற� '' எ�றம

்றதனயபங். பபறேமஇைறிபதலயமஙஅபயவபபேமவ�� , அை்மட ம�ைறம

தபறதம(்வயஃப) வ�்யபங்; ஸஃபயமமபறயமமபவயமஇை்்ிடயமட ம�ைறம

தபறதம(சி ) வ�்யபங்.மஅை்வப்நம்்்லயநஙவபதைல.மஅ�்வம

(ஹஹஜஹநேயமஉயரயவபபேய) ்பய�மயன்யேயமஎ�றமஙெ்தனயபங் ; பலதபம

பபரயணபைிமஅறத�பமபலதிப்்ய  ்சய்யபங்.96  

2368  யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அப�தலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம

(ரலத)மஅவபங்்�ம்பய ்வ்பஙயஙமஹஹஜயஹமபப�  �தஃபம(மநஙயைவ)ம

�பறைஙிபடேெ�்மஙயலஙட்த்தத , (ஹஹஜஹநேச ்சதலதம்தட்மதடேெ�்)ம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய  (அவபஙள��ம்்தவபஙளயன)ம

அப�தலயலமபப�மஅப்ததலயலம(ரல) , சயலதயமபப� அப்ததலயலம(ரல)ம

லஙத்ியப, "இ�்மல ்ம �டங்மஹஹம்சயியமலதெபப்யத  உடங்நேம

எ�்தம �்டேயமடபபட்வப்ப்பயவ்ததைல.மமநஙள�ை்்ிம(உ்   யட்ப)ம

்பயபமண ்மஇைறிபதலயமஙஅபயவபபேசம்சதலம�ேியமதம �டங்  

்்நஙபப்வ �பங்மஎ�றம யடங்மஅிதஙத்றயய '' எ�றம்றதனப. அ்பேம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங் , "அடேம்சதலம�ேியமதம ய� 

்்நஙபபட்யத, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம ய�ம

இெ�்்பய�, ேைறஷதமஇைறமறபபயளபங்மஅவபஙைளநமஙஅபயவபபமேசம

்சதலவப்யமத ்்த்்வைளிபதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்சய்ை்பம்பய�்றம ய�ய  ்சய்வ�'' எ�றம்றதவபட், " ய�மஉயரயசம

்சயிம�ே்ம்சய�்்ள� எ�ப்பேமஉடஙைளசமசயடசதியநேஙத்ற� '' 

எ�றம்றதனயபங்.மபபறே ்றபபட்ம"�தஹஹைலஃபய'வபபேசம்ச�ற�யம

உயரயவபபஙயஙம("இலரயய' ஙடே)ம்தபபியசம்சய�னயபங்.ம்ம ய , "ஙஅபயம

வபபேசம்சதலமஎனநேமவவத வப்பபட்யதம ய�மஉயரயசம்சய�ம�ேப்ப�.ம

அடேம்சதலம�ேியமதம ய� ்்நஙபபட்யதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்்�ம ய�மஇெ�்்பய�  அவபங்ம்சய்ை்பம்பய�றம ய�யம
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்சய்வ�'' எ�றம்றதவபட், "உடங்நே அதலயலவப�மன் ்யமஅவஙதிம

��மய்த மஇெநஙதற�'' எ�யம(33:21லவ�) வசனதை்மா்தநஙயடேனயபங்.  

்்ய்ப��மபிணயம்சய�ம"ைப்யஉ ' எ�யமஇ்தை்மஅை்�்்பய� , "(ஹஹ, 

உயரய லஙதி)மஅவவபர ே�ம தைலடயமஒ�்ற ; உயரயவபபேசம்சதலம

�ேியமதம ய� ்்நஙபப்வ�, ஹஹஜஹநேசம்சதலம�ேியமதம ய�ம

்்நஙபப்வை்ப ்பய�ற்ய�.ம ய�மஉயரய்்�மஹஹஜஹயம்சயிம�ே்ம

்சய�்்ள�மஎ�ப்பே உடஙைளசமசயடசதியநேஙத்ற�'' எ�றம்றதவபட்சம

்ச�றம"ேை்த' எ�மத்த்ததமஒெமபலதபமபபரயணபைிமவபைலநேம

வயடஙதனயபங்.மபபறேமஹஹ மபறயமஉயரயமலஙதிமஇர ேபேயம்சபத�ம

ஒ்ர்ியெம்்ைவம(ட ம�ைற)  ஙஅபயைவடய, (ட ம�ைற)மஸஃபயமமபறயம

மபவய்நேமதை்்ிடயமதபறதம(்வயஃப மபறயமசி )மவ�்யபங்.மபப�னபம

�தஹஹமபத்யவ�ம யள�றமஹஹைஜம தைற்  ்சய�, ஹஹமமபறயமஉயரயம

லஙதிமஇர ேலதெ��யமவப்படம்யபங்.97 - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, "ஹஹஜயஹமபப�ம�தஃப, 

அப�தலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபஙைள  �பறைஙம

ிபடேெ�்்பய�, இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஹஹம்சயி  வபெயபபனயபங்'' 

எ�றமஇச்சய்தம�வடேஙதற�.மமபறமவபவரடங்ம்மபங ்  ஹ �்ஸததம

உ்ளை்பம்பய�்றமஇ்யம்பபற்ளன.மஅ்�மஇற்திபத , "ஹஹைஜடய 

உயரயைவடயம்சபத�சம்சயபவெநேமஒெம்வயஃ்பம்பய�ய '' எ�றமஇப�ம

உமப (ரலத)மஅவபங்ம்றவயபங்மஎ�றய , "(உயரய, ஹஹமலஙதி) 

அவவபர ேலதெ��யம� ைமியஙமவப்ப்ய்மவைரமஅவபங்ம

இலரயமதலதெ�� வப்ப்வபதைல'' எ�றயமஇ்ய்பபற்ள�.  

2369  யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அப�தலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம

(ரலத)மஅவபஙைளமஹஹஜயஹம�பறைஙிபடேெ�்  ்பய�, இப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்மஹஹம்சயிமவபெயபபனயபங்.மஅப்பய�மஅவப  ஙள�்ய, 

"மநஙள�ை்்ிம்பயபமண்யம தைலமடபபட்்ள�.மஎன்வ , உடஙைளமஹஹ 

்சயிவப்யமதமஅவபங்ம்்பபயபங்மஎனம யடங்மஅிதஙத்றயய '' எ�றம

்சயதலப பட்�.மஅ்பேமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங், "உடங்நேம

அதலயலவப� ன் ்யமஅவஙதிம��மய்த மஇெநஙதற�.ம(அவவயறம ய�ம
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்்நஙபபட்யத) அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்சய்ை்பம்பய�றம

 ய�யம்சய்வ�.ம ய� உயரயசம்சயிம�ே்ம்சய�வபட்்�மஎ�ப்பேம

உடஙைளச சயடசதியநேஙத்ற�'' எ�றம்றதிபேம்றபபட்யபங்.ம"ைப்யஉ ' 

எ�ய இ்த்தபேம்வள�்ிமவ�்�ய, "(்்நஙபப்யமவபஷித்தத)மஹஹம

மபறய உயரயமலஙதிமஇர ே�ம தைலடயமஒ�்ற.ம ய�மஉயரய்்�ம

ஹஹஜஹயம்சயிம�ே் ்சய�வபட்்�மஎ�ப்பேம �டங்மசயடசதியஙம

இெடங்'' எ�ற ்றதனயபங்.ம(இப�மெயலம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

"உடஙைளச சயடசதியநேஙத்ற�' எனமஇ்ய்பபற்ள�).ம்ம ய, "ேை்த' 

எ�மத்த்தத பலதபமபபரயணபைிமவபைலநேமவயடஙத , அை்தம்ய�்�ம

்ஙய ்்ச�றயபங். பப�னபம்றபபட்சம்ச�றமஹஹமமபறயமஉயரயம

இர ேபேயம்சபத� இலரயயமஙடேம்தபபியசம்சய�னயபங்.  மநஙயவபபேம

வ�்�யமஙஅபயைவடயமஸஃபயமமபறயமமபவயைவடயமதபறத  வ�்யபங்.ம

(ஹஹமமபறயமஉயரயமஇர ேபேயம்சபத�மட மதபறம்ஙய ்  ஒெம

்வயஃ்பம்சய்யபங்.)மஅை்வப்நம்்்லயஙசம்சயிவபதைல.ம(�தஹஹ  

பத்யவ�ம ய்வைர)மபலதிப்்மததைல; ்ைலைிமமவதநங்மமததைல; 

�ேைிந ேைறநங்மததைல; இலரயமதலதெ��மவப்ப்்மததைல.ம�தஹஹம

பத்யவ�ம ய் வ�்மபபற்ஙமஅறத�பமபலதிபட்யபங் ; ்ைலைிம

மவதத�ந்ஙய ்யபங். லரயபத்ததம்சய்ம்வயஃ்பமஹஹமமபறயமஉயரயம

இர ேபேயம்பய�யமஎ�ற ஙெ்தனயபங்.ம்ம ய, "இவவய்றம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்சய்யபங்'' எ�றயமஅவபங்ம

ேறதபபபட்யபங்.98 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

2370 ்மபங ்மஹ �்ஸம யஃபபஉம(ரல)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமண�றம

அறதவபப பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததம"இப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபஙள�ம்யம"அவபங்மஉடஙைள  இைறிபதலத�நேசம்சதலவப்யமதம

்்பபயபங்' எ�றம்சயதலபமபட்்பய�, "அப்பய�ம ய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்சய்ை்பம்பய�றம்சய்வ� ' எ�றம்றதனயபங்'' 

எனமஇ்யம்பபற்ள�; ஹ �்ஸத�மஇற்திபதம"இவவய்ற அதலயலவப�ம
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ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்சயம்யபங் '' எனமஇப�மஉமபம(ரலத) அவபங்ம

்றதனயபங்மஎ�றமேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல.   

பய்யம:ம27 ஹஹைஜடயமஉயரயைவடயம்சபத�சம்சயவ�யம(ஙதரய�) , 

ஹஹைஜமமட்ய ்ன�ியஙசம்சயவ�யம(இஃபரயத).  

 

2371 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம("வபை்்பறய' 

ஹஹஜத�்பய�)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�  ஹஹஜஹநேம

மட்யம("இலரயய' ஙடே)ம்தபபியசம்சய�்னயய.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததமஅப�தலயலமபப�மஅவ�ம

(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத, "அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

ஹஹஜஹநேமமட்யம("இலரயய' ஙடே)ம்தபபியச ்சய�னயபங்'' எனமஇ்யம

்பபற்ள�.  

2372 பநபமபப�மஅப்ததலயலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அனஸம(ரலத)ம

அவபங், " பபம(ஸத)மஅவபங்மஹஹஜஹநேயமஉயரயவபபேய  ்சபத�ம்தபபியசம

்சய�னை்ம ய�ம்சவபடப்ற� '' எ�றம்றதனயபங்.ம ய� அ(வவயறம

அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி)ை்மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய  

்் வபத்்�.மஅ்பேமஅவபங் , " பபம(ஸத)மஅவபங்மஹஹஜஹநேமமட்்ம  

்தபபியசம்சய�னயபங் '' எ�றயபங்.மபப�னபம ய�மஅனஸம(ரலத)ம

அவபஙைளச ச�்தத்்பய�மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிை்ம

அவபஙள�்யம்் வபத்்�.  அப்பய�மஅனஸம(ரலத)மஅவபங், " யைமம �டங்ம

சதறவபஙளயங்வமஎ  ஙதற�பங். அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

"லபைபநஙமஉயரத்�மவமஹஹஜ� ' ( ய� உயரயவபபேயமஹஹஜஹநேயம

்தபபியசம்சயதஙத்ற�)மஎ�றம்றதிை்ம ய�  ்சவபடப்ற�'' எ�றயபங்.99  

2373 பநபமபப�மஅப்ததலயலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அனஸம(ரலத)ம

அவபங், " பபம(ஸத)மஅவபங்மஹஹ, உயரயமலஙதிமஇர ை்டய ்சபத�சம

்சய்ை்ம ய�மங ்்� '' எ�றம்றதனயபங்.ம ய�மஇப�மஉமப  (ரலத)ம

அவபஙள�்யமஇை்பமபபறதநம்ஙட்்பய�மஅவபங் , " யடங்மஹஹஜஹநே 
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(மட்்ம)ம்தபபியசம்சய�்னயய '' எ�றயபங்.ம ய�மஅனஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய ்தெயபபவ��, இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்சய�னை்ம

அவபஙள�்யம்் வபத்்�.  அப்பய�மஅனஸம(ரலத)மஅவபங்ம" யடங்ம

சதறவபஙளயங்வமஇெ�்்யயம்பய ய '' எ�றயபங்.  

பய்யம:ம28 ஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய' ஙடேிவப, மநஙயவபபேமவ�்�யம

்வயஃ்யமசி டய ்சயவ�மஅவசதிய.100 

 2374 வபரயமபப�மஅப்தபமரலமய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம(ஒெம

�ைற)மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்்�மஅமப�்தெ�்்�.மஅப்பய�  

அவபஙள�்யமஒெமமன�்பமவ�� , " ய�ம(ஹஹஜத�்பய�)மஅரஃபய்நேச 

்சதவ்பேம��மஙஅபயைவசமதபறதவெவ�மச ிய?'' எ�றம்ஙட்யப.ம

அ்பே இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங், "லயம(ச ்ய�)' எ�றயபங்.மஅ்பேமஅ�் 

மன�்ப, "இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம" �மஅரஃபயம்சதவ்பேம��ம

ஙஅபயைவச தபறதவரய்்!' எனநம்றஙத�மறய்ர?'' எ�றம்ஙட்யப.மஇப�மஉமபம

(ரலத) அவபங், "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஹஹம்சய�்ளயபங்.ம

அப்பய� அவபங்ம"அரஃபய' ்சதவ்பேம��மஙஅபயமைவசமதபறதனயபங்.ம �பம

(ஒெ �ஸலதய; அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைளபமபப�பபறபவபம

எ�ப்தத) உ ைமியளரயயமஇெ�்யத ,  �பமஙை்பபபேபப்பேதம்ே்தமியன�ம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம்சயதலய? அதல�மஇப�மஅபபயஸம

(ரலத)மஅவபமஙள�� ்சயதலய?'' எ�றம்ஙட்யபங். 

 2375 வபரயமபப�மஅப்தபமரலமய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபஙள�்யமஒெமமன�்ப, " ய�மஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' ஙடேி்்�, 

இைறிபதலயமஙஅபயைவசமதபறதமவரலயமய?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பே இப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங், "(அவவயறமஙஅபயைவசமதபறதவர)மஉமநேமஎ�ன ்ை்?'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅ�்மமன�்ப , "இ�னமமன�் �ம்்தவப  

அவவயறம(்வயஃப)ம்சயவை்ம்வறபபை்ம ய�மங ்்�.மலனயத , 

அவைரவப்ம �டங்ள எடங்மஅ�்நே ிவப.ம(பஸரயவப�மல் ரயன)ம

அவைரமஉலஙய ்சய்தத�வபடேெநஙதற�'' எ�றம்றதனயப.மஅ்பேமஇப�ம

உமபம(ரலத) அவபங், " யமததமியைரத்ய�' அதல�ம"உடஙள�தமியைரதம்ய� ' 
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இவ்லஙய ்சய்தநஙயமதமவபட்�?'' எ�றம்றதமவபட்பமபப�னப , 

"அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்மஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' ஙடேி்்�ம

இைறமிபதலயமஙஅபயைவச தபறதமவ�்ை்டயமஸஃபயமமபறயம

மபவய்நஙதை்்ிமாேம(சி )மவ�்ை்டய   யடங்மங ்்யய.ம �பம(ஒெம

�ஸலதய; அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைளப  பப�பபறபவபமஎ�ப்தத)ம

உ ைமியளரயயமஇெ�்யத , அதலயலவப�ம் றதைிடய அவ�ை்ிம

ன் �மவவத�ைறைிடயமபப�பபறவ்்மஇ�னமமன�் �மவவத�ைறைிம

 �ப பப�பபறவை்வப்மமதங்யம்ே்தியன்யேய '' எ�றம்றதனயபங்.  

2376 அயபமபப�ம �்னயபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஇப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "ஒெவபமஉயரயவபபஙயஙம(மநஙய   ஙெநே)மவ��ம

இைறிபதலயமஙஅபயைவசமதபறதம(்வயஃப)மவ��வபட்யப.மஸஃபய  மபறயம

மபவய்நஙதமை்்ிம"சி ' ்சயிவபதைல.மஇ� தைலிபத, அவபம்ய 

மைனவபட்�ம்யயபத்திமஉறவபதம ்ப்லயமய? (அ்யவ�ம

இலரயமதலதெ�� வப்ப்லயமய?)'' எ�றம்ஙட்்யய.மஅ்பே, "அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங் (மநஙயமவபபே)மவ�்்பய�மஇைறிபதலயமஙஅபயைவம

ட ம�ைறசமதபறதவ�்யபங். பபறேமமஙய�மஇபரயஹ�மதபேபமபப�னயதம

( த�ற)மஇர ்மரநஅதங் ்்ய ்யபங்.மபபறேமஸஃபயமமபறயம

மபவய்நஙதை்்ிடயமட ம�ைற  (ாேனயபங்).மஉடங்நேமஅதலயலவப�ம

ன் ்யமாபமஅவஙதிம��மய்த  இெநஙதற�'' எ�றமஇப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்மவபை்மிள�த்யபங்.101 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றம

அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. 

 பய்யம:ம29 (ஹஹஜத�்பய�)மஙஅபயைவசமதபறதமவ��, ஸஃபயமமபறயம

மபவய்நஙதை்்ிம"சி ' ்சய்மபப�ம(ஹஹம�ேடயவைர)மஅ�்ம

இலரயமத்ல்ிம �ேபப�, (அ்யவ�) இலரயமதலதெ��மவப்ப்யமதமஇெபப�ம

அவசதிமயேய.102 

 2377 �ஹயமதமபப�மஅப்தபமரலமய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

இரயநவயசதஙள�தமஒெவபமஎ�ன�்ய, " �டங்மஉபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)  

அவபஙள�்யம"ஒெவபமஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' ஙடே, (மநஙயவபபேமவ�்�ய) 
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இைறிபதலயமஙஅபயைவசமதபறதம(்வயஃ்தமேனய)மவ�்யப.மஇ� தைலிபதம

அவப இலரயமதலதெ��மவப்பட்ந்ஙய்ளலயமய , அதல�ம்்ய்ய?' எ�றம

்ங்டங். உபவயம(ரல)மஅவபங்ம"இலரயமதலதெ��மவப்ப்லயஙய� ' எ�றம

ப்தலள�த்யத "வப்ப்லயயமஎனமஒெமமன�்பம்றஙதறய்ர?' எ�றம

்ங்டங்'' எ�றயப. அவவய்றம ய�மஉபவயம(ரல)மஅவபஙள�்யம(்ச�ற)ம

்ஙட்்பய�மஅவபமங், "ஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய' ஙடேிவபமஹஹைஜம

�ேநஙயமதமஇலரயமதலதெ��  வப்ப்லயஙய�'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.ம

 ய�ம"அபபேியனயத , வப்ப்லயயமஎன ஒெவபம்றஙதறய்ர?'' எ�றம

்ஙட்்�.மஅ்பேமஉபவயம(ரல)மஅவபங் , "அவப ்சய�ன�ம்வற'' 

எ�றயபங். பப�னபமஅ�்மமன�்பமஎ�மஎ்த்ரமவ��மஅ(வபம்றதி�பபபி)�ம

பபறதமஎ�ன�்ய ்ஙட்யப.மஅ(ப்பய�மஉபவயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி)ை்ம ய�ம

அவ ்ய ்் வபத்்�.மஅ்பேமஅ�்மமன�்பமஎ�ன�்ய , "உபவயம(ரல)ம

அவபஙள�்ய "அபபேியனயதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅவவயறம

்சய�்ள்யஙமஒெ மன�்பம்் வபத�வ�்ய்ர? அஸமயம(ரலத), ஸஹைபபம(ரலத)ம

லஙத்ிய �ம தைலமஎ�ன? அவபங்யமஅவவயறம்சய�்ளன்ர?' எ�றம

 �டங்ம்ங்டமங்'' எ�றயப. அவவய்றம ய�ம(ம  ்ய)மஉபவயம(ரல)ம

அவபஙள�்யமவ��மஅை்தம்் வபத்்�.  அப்பய�மஉபவயம(ரல)மஅவபங்ம

"ியபமஅவப?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�  "எனநேதம்் ிய�'' எ�்ற�.மஅ்பேம

உபவயம(ரல)மஅவபங், "அவெநேமஎ�ன ் ப�்�? எ�ன�்்மமவ��ம

் ரேியஙநம்ஙடஙமமறநஙதறய்ர? அவபம(மயபநங வபஷிடஙள�தமபபேவய்யம

ஙயட்ந்ேி)மாபமஇரயநவயசதமஎ�்றம ய�  ஙெ�ஙத்ற�'' எ�றயபங்.ம ய�ம

"எனநேதம்் ிய�'' எ�றம(ம  ்ய) ்சய�்ன�. உபவயம(ரல)மஅவபங், 

"அவபம்பயயடைரத�வபட்யப; அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்ம்சய்ம

ஹஹைஜபமபபறதமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஎ�ன�்ய  ்் வபத�்ளயபங்; 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மமநஙயவபபே  வ�்�யம�்தம

்வைலியஙமஅடஙதமனயைமம(உ�)ம்சய்யபமங்.மபபறே  இைறிபதலயம

ஙஅபயைவசமதபறதம(்வயஃ்தமேனய)மவ�்யபங்.  பப�னபமஅ�பநபம(ரலத)ம

அவபங்மஹஹஜஹநேமவ�்்பய� , �்தம்வைலியங இைறிபதலயம

ஙஅபயைவசமதபறதவ�்யபங்.மபப�னபமஅை்தம்வபரம(ஹஹைஜமஉயரயவயங  
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மயபற்த, ஹஹ்ஜய்மஉயரயைவசம்சபத்தம்பய�ற)ம்வ்ற�்யம

 தஙவவபதைல. பப�னபமஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஹஹஜஹநேமவ�்்பய� , அ(�பநபம

(ரலத)மஅவபங் ்சய்)ை்பம்பய�்றம்சய்யபங்.மபப�னபமஉஸமய�ம(ரலத)ம

அவபங்மஹஹ ்சய்யபங்.மஅவபங்ம(மநஙயவபபேமவ�்�ய)ம�்தம

்வைலியஙமஇைறிபதலய ஙஅபயைவசமதபறதமவெவை்்ிம ய�மங ்்� ; 

பப�னபமஅை்தம்வபரம(ஹஹைஜ  உயரயவயஙமமயபற்த, ஹஹ்ஜய்ம

உயரயைவசம்சபத்தம்பய�ற)ம்வ்ற�்ய   தஙவவபதைல. பப�னபம

�லவபியம(ரலத), அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மலஙத்ியெயம(அவவய்ற  

்சய்னப.)மபப�னபமஎ�ம்�ை்மஸஹைபபமபப�மஅதஅவவயயம(ரலத)ம

அவபங்்�  ய�மஹஹம்சய்்�.மஅவபஙள��ம�்தம்வைலியஙம

இெ�்�யமஙஅபயைவச தபறவ்யஙத்ய�மஇெ�்�.மஅை்தம்வபரம

்வ்றய�றயம ்நஙமவபதைல.மபப�னப  �ஹயஜதபங்யமஅ�சய மங்யம

அவவயறம்சயவை்்ிம ய�மங ்்� ; பப�னப அை்தம்வபரம்வ்ற�்யம

 தஙவவபதைல. பப�னபமஅவவயறம்சய்வபஙள�தமஇற்தியனவரயஙமஇப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபஙைள்ி  ய�மங ்்�.மஅவபங்மஹஹைஜமஉயரயவயஙம

மயபறவபதைல.மஇ்்யமஅவபங்்�மஇப�  உமபம(ரலத)மஅவபங்ளம

இெநஙதறயபங்.மஅவபஙள�்்மமமநங்ம்ஙடங  ்வ ேி�்ய்ன!ம

��்னயபஙள�தமஎவெயம்யமபய்டஙைளம(மநஙயவபத)மப்தத்�ய  �்தம

்வைலியஙமஇைறிபதலயமஙஅபயைவசமதபறதவரயமதமஇெ�்்ததைல.ம

பப�னப (ஹஹைஜம�ேநஙயமத)மஇலரயமதலதெ��மவப்ப்மயட்யபங்.மஎ�ம

்யியபம(அஸமய -ரலத), எ�மசதறதிம்யியபம(லிபஷயம-ரலத)மலஙத்ியபம

(மநஙயவபபே)மவ�்�ய �்தம்வைலியஙமஇைறிபதலயமஙஅபயைவசம

தபறதவரயமதம்வ்றை்டய ்்ய்டஙமயட்யபங்.மபப�னபம(ஹஹைஜம

�ேநேயவைர)மஇலரயமதலதெ�� வப்ப்யமதமஇெபபயபங்.  எ�ம்யியபம

(அஸமயம-ரலத)மஅவபங்மஎ�ன�்ய, " ய�யமஎ�மச்ஙய் ம(லிபஷய  -ரலத)ம

அவபங்யம(உ�ம்�ை்)மஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங்யமமபறயமஇ�ன��ன  

மன�்ெயமஉயரயவபபேசம்ச�ற்பய�மஹஜெதமஅஸவை்தம்்யட்�யம

(அ்யவ� ்வயஃ்யம"சி 'டயம்சய�ம�ேத்�ய)மஇலரயமதலதெ��  

வப்பட்வபட்்யய'' எ�றம்் வபத்யபங்.ம(என்வமஇரயநைஙசம்சப�்)ம
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அ�் மன�்பம்பயயியனம்ஙவைல்ிமேறதபபபட்்ளயப '' எ�றமஉபவயம(ரல)ம

அவபங் வபை்ிள�தம்யபங்.103  

2378 அஸமயமபப�தமஅப பநபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம"இலரயய' 

ஙடேிவபஙளயஙம(ஹஹஜஹநே)பம்றபபட்்யய.மஅப்பய�  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், "(உடஙமள�த)ம்ய�்�மபலதபமபபரயணபைிந  ்ஙய ்ம

வ�்தெபபவபம்ம�மஇலரயமத்ல்ிம �ேநமஙட்ய ; பலதபமபபரயணபைிந 

்ஙய ்வரய்வபமஇலரயமதலதெ��மவப்ப்ட்ய '' எ�றம்சய�னயபங்.ம

அப்பய� எ��்�மபலதபமபபரயணபமஇதலய்்யதம ய�மஇலரயமதலதெ��ம

வப்பட்வபட்்�. (எ�மஙணவப)மஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங்்�மபலதபமபபரயணபம

இெ�்ம்யதமஅவபங் இலரயமதலதெ��மவப்ப்மவபதைல.மஅப்பய�ம ய�ம

என�மலை்ைிமஅணப�� ்றபபட்்�; ஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங்மஅெஙததம

அமப�்்�.மஉ்்னமஅவபங்  "எ�ன�்மதெ��மஎ ��ம(்ச�ற)மவப் '' 

எ�றயபங்.மஅப்பய�ம ய�, "உடங்மம �ம(லைச்ிய்)மபயய��வப்்வ�ம

எனமஅிதஙதற�பஙளய?'' எ�ற ்ஙட்்�. இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2379 ்மபங ்ம்ஙவதமஅஸமயமபப�தமஅப பநபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம" யடங்ம

ஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய' ஙடேிவபஙளயஙமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபங்்�ம்றபபட்்யய '' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.மமபறம

வபவரடங் ்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.ம

லிப�யமஅ்தத, ("எ�ன�்மதெ��மஎ ��வப் '' எ�ப்பேபமப்தலயங)ம

"எ�ைனவபட்மவபலஙதச ்ச�றவப்'' எ�றமஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதனயபங்.மஅ்பேம ய�, "உடங்ம �ம(லைச்ிய்)மபயய��வப்்வ�மஎனம

 �டங்மஅிதஙதற�பமஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�மஎனமஇ்ய்பபற்ள�.  

 2380 அஸமயமபப�தமஅப பநபம(ரலத)மஅவபமஙள��ம��னய்மஅேைமியன  

அப�தலயலமபப�மைஙசய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அஸமயம(ரலத)ம

அவபங்ம(மநஙயவபதம"அத�அதலய ' ்பய�மைமிவயேமஅெஙதம ்ள)  

"அதஹஹஜூ�' எ�யமமைலைிநமங்��ம்சத ய்பய்்தலயயம
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பப�வெமயறமஅவபங்  ்றவை்ம ய�ம்ஙட்்்ள�:  அதலயல, ்�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்நமேநமஙெைணம் ிட்ய!மசய�்த  அள�நஙட்ய!ம யடங்ம

(ஒெமபிணத்தத)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�  இடேமவ��ம

்டஙதம்னயய.மஅப்பய�மஎடஙள�்யம(பிணத்தபமஙயன)மணடை்  �ேசதங் 

ேைறவயங்வமஇெ�்ன; பிணமவயஙனடங்யமஉண்மங்யமேைறவயங்வ  

இெ�்ன.மஅப்பய�ம ய�யமஎ�மச்ஙய் மலிபஷய்யம(எ�மஙணவப)ம

ஸஹைபபம(ரலத) அவபங்யமஇ�னமமன�்ெயமஇ�னமமன�்ெயமஉயரயவபபஙயஙம

"இலரயய' ஙடே ்தபபியசம்சய�்னயய.ம யடங்  ஙஅபயைவசமதபறதம("சி 'டயம

்சய�)மவ�்�ய இலரயமதலதெ��மவப்பட்வபட்்யய.மபபறேமமயைலிபதம

ஹஹஜஹநமஙயஙம"இலரயய' ஙடே்னயய.104 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததமஹயஹ�மபப�மசி தம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதவபபபபத, "அஸமயம(ரலத) அவபஙள��ம��னய்மஅேைமம

்றதி்யவ�'' எ�்றமஇ்ய்பபற்ள�. "அப�தலயல' எ�யமஅவபஙள�ம

்பிபமஇ்ய்பறவபதைல.  

பய்யம:ம30 "்மத�உ' வைஙமஹஹ105  

2381 �ஸலதயமஅதேபதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஇப�மஅபபயஸம

(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "்மத�உ' வைஙமஹஹமபபறதநம்ஙட்்�.  அ்பேமஅவபங்ம

அ�ம்திள�த்யபங்.ம-இப�ஸமஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங்  அ்பேதம்ை்ம

வப்தத�வ�்யபங்-மஎன்வ , இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங், "இ்்ய இப�ஸம

ஸஹைபபம(ரலத)மஅவபஙள��ம்யியபம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

"்மத�உ' ்சயிதம்யைமமஅ�ம்தத்யபங்மஎனநம்றஙதறயபமங்.மலங்வ , 

அவ ்யம்ச�றமஅை்பமபபறதநம்ங்டங் '' எ�றயபங். அவவய்றம

அவபஙள�்யம யடங்ம்ச�ம்றயய.மஅவபங்மஙனத்மஉ் ை்ிமங  

பயபைவிபறம்ப மணபியஙமஇெ�்யபங்.மஅவபங் , "அதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபமங்ம"்மத�உ' ்சயவ்பேமஅ�ம்திள�த்யபமங் '' எனந 

ேறதபபபட்யபங். 

 2382 ்மபங ்ம்ஙவதம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறததமஅப�பமரலமய�மபப�மமல �்மஅதஅயபதம(ரல)ம
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அவபஙள� அறதவபபபபத, "்மத�உ' எ�யம்சயத்லமஙயணபப்ஙதற�.ம"்மத�உம

�ைறமஹஹ' என இ்ய்பறமவபதைல.ம�ஹயமதமபப�மஜஅஃபபம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதவபபபபத, "இப� அபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம"�தஅத�தமஹஹ ' 

("்மத�உ' ஹஹ)மபபறதந ்றதனயபஙளய? அதல�ம"�தஅத��ம தசய' (்வைணம

�ைறதம்தெமணய)மபபறதந ்றதனயபமஙளய? எனமஎனநேதம்் ிவபதைல '' 

எ�றம�ஸலதயமஅதேபதம(ரல) அவபங்ம்றதனயபங்மஎனம

இ்ய்பபற்ள�.  

2383 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

உயரயவபபஙயஙம"இலரயய' ஙடேம"்தபபிய'சம்சய�னயபங். அவபங்ை்ிம

்்யவபங்மஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' ஙடேம"்தபபிய'சம்சய�னயபங். என்வ, 

 பபம(ஸத)மஅவபங்மஇலரயமதலதெ��மவப்ப்வபதைல ; அவபங்ை்ி 

்்யவபஙள�தம்ய�்�மபலதபமபபரயணபைிநம்ஙய ்வ�்வபங்யம

இலரயமதலதெ�� வப்ப்வபதைல.மமபறவபங்மஇலரயமதலதெ��ம

வப்பட்யபங்.மபலதப பபரயணபைிநம்ஙய ்வ�்வபஙள�தம்தஹயமபப�ம

உைப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ய ஒெவரயஙமஇெ�்்யதமஅவபங்யம

இலரயமதலதெ��மவப்ப்வபதைல.  

2384 ்மபங ்ம்ஙவதமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "்யமத்யமபலதபமபபரயணபமஇதலய்மவபஙள�தம்தஹயமபப�ம

உைப்ததலயல (ரலத)மஅவபங்யமமப்றயெமமன�்ெயமஅ்டேவப ; என்வ, 

அவபங்மஇெவெய இலரயமதலதமெ��மவப்பட்னப '' எ�றமஇ்ய்பபற்ம

ள�.  

பய்யம:ம31 ஹஹஜஹை்ிமமய்டஙள�தமஉயரயசம்சயிலயய.106 

  

2385 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அ(றதியைமநம

ஙயலத்)வபங், ஹஹஜஹமை்ிமமய்டஙள�தமஉயரயசம்சயவ�ம�மதிபத  

 ்நேயமபயவடஙள�்ல்ிமமதஙநம்ஙயேிமபயவயமஎனநமஙெ்தவ�்னப.ம

(�தஙஅ்ய, �தஹஹ, �ஹபரயமஎனமண�றமமய்டங் , ்பயபம்சயிதம்ை்ம

341

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

ஹஜ் ஹதீஸ் 2188 - 2709



வப்தநஙபபட் ்ன�்மமய்டஙளயஙதம்்ய்ப��மவ�்்யத)ம�ஹபரயம

மய்த்தபஙயனம்ை்ைி  ஸஃபெநேமமயபறதந்ஙய்வயபங்.107 (ஹஹம

பிணத்தபஙயனமதைமைிசமதம�்  ஒட்ஙடஙள��ம��ஙதத) "வ்மமைற�� 

ஙயலேதம்்டங்மஅவத��  ஸஃபபமமய்யமஙவத�்யத உயரயசம்சயிலயய; 

உயரயசம்சயபவப'' எ�றயமஅவபங்ம்றதவ�்னப.   பபம(ஸத)மஅவபங்யம

 பபத்்யவபங்யம(�தஹஹமமய்ய)ம ய�ஙயவ�ம ய்மஙயைல , ஹஹஜஹநமஙயஙம

"இலரயய' ஙடேிவபஙளயஙம(மநஙயவபபே)மவ�்்பய� , (்ய ்்யவபஙள�்ய)ம

அவபஙள�மஇலரயைமமஉயரயவயஙமலநஙதந்ஙய்்மயறம பபிவபங்  

ஙட்ைளிபட்யபங்.மஇ�ம பபத்்யவபங்நேமமதஙநமஙேனமயஙதம்் �்�.  

இ்னயதம( பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய) , "அதலயலவப�மன்்ர!ம(இவவயறம

உயரயவபப ேபமபபறே)மஇலரயமதலதெ��மவப்ப்வ்யதமஎ�்சம்சிதங்  

அ�ம்தநஙபப்ய?'' எ�றம்ஙட்னப.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , 

"எதலய�ய்ய�மஅ�ம்தநஙபப்ய '' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.108 

 2386 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' ஙடேம�தஹஹமமய்ய  ய�ஙயவ�ம

 ய்ம(ஙயைலமமநஙயவபபே)மவ��, தபஹஹதம்்ய ைங ்்ய வபத்யபங்.ம

தபஹஹதம்்ய ைஙைிம�ேத்�ய , "்ம�மஇலரயைமமஉயரயவயங 

லநஙதந்ஙய்ளமவபெய்பவபமஅை்மஉயரயவயஙமலநஙதநம்ஙய்ளட்ய '' 

எ�றயபங்.109  

2387 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�. அவபறததமரவலமபப�மஉபய்யம(ரல), ிலியமபப�ம

ங�பம(ரல)மலஙத்ிய � அறதவபப்ஙள�தம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' ஙடேனயபங்'' எ�றம ஸபமபப�மஅலம(ரல)ம

அவபஙள�ம��ை்ிமஅறதவபபபபத  இ்ய்பபறை்பம்பய�்றமஉ்ள�.  

அ�ஷதஹயபமஅப�மரபபபஹதமபப�ம யஃபபஉம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , 

" யடங் அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஹஹஜஹநஙயஙம

"இலரயய' ஙடே்னயய'' எ�றமஙயணபப்ஙதற�.  ஸபமபப�மஅலம(ரல)ம
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அவபஙைளதம்வபரமமபறமஅைனவ �மஅறதவபப்ஙள� ய  "அதபதஹயம

எ�மத்த்ததமதபஹஹதம்்ய ்யபங் '' எ�யமேறதப் இ்ய்பபற்ள�.  

2388 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்யம

அவபங்ை்ிம்்யவபங்யம(�தஹஹமமய்யம�்த)மபத்த�   ய�ஙயவ�ம

 யள�தமஹஹஜஹநஙயஙம"இலரயய ' ஙடேதம்தபபியசம்சய�னவபஙளயங  (மநஙயம

வபபே)மவ�்யபங்.ம(்்யவபங்)ம்ம�மஇலமரயைமமஉயரயவயங  

லநஙதந்ஙய்்மயறம பபிவபங்மஙட்ைளிபட்யபங்.  

 2389 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(மநஙயவபபேமஅெஙத ்ள)ம"னம்வய ' எ�ய ப்ளத்யநஙததம

தபஹஹதம்்ய ைஙம்்ய ம்யபங்.ம�தஹஹம ய�ஙயவ�ம ய்  மநஙயமவபபேம

வ��, ்யம்்யவபஙள�தமபலதபமபபரயணபமைிதம்ய�்�  ்ஙய ்வ�்வபங்ம

்வபரமமபறவபங்ம்ம�மஇலரயைமமஉயரயவயங  மயபறதந்ஙய்்மயறம

ஙட்ைளிபட்யபங்.  

 2390 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இ�,  யயம

(உயரயவபபேயமஹஹஜஹநேமமதை்்ிமஇை்்வள�மவபட்ப)மபினை்�்  

உயரயவயேய.மலங்வ, "(உடஙள�த)மஎவ ்யமபலதபமபபரயணபமஇதைல்ியம

அவபம� ைம ியஙமஇலரயமதலதெ��மவப்பட்வப்ட்ய.மட்னன�த , 

மறைமம ய்வைரமஹஹஜஹ்� உயரய்யம்சப�்தெநேய. இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2391 அ�ஜயரயமஅ்்ப ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம"்மத�உ' வைஙம

ஹஹம்சய்்�.மஅவவயறம்சயிலயஙய்்னமஎ�ைனசமசதலப  ்்த்னப.ம

 ய�மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�றமஅை்பமபபறதந  ்றத்ன�.ம

அை்சம்சயடமயறமஎனநேமஅவபங்மஉத்ரவபட்யபங்.  பப�னபம(ஒெம ய்)ம

 ய�மஇைறிபதலயமஙஅபய்நேசம்ச�றம(அ்�மஅெஙதத)  உறடஙத்ன�.ம

அப்பய�மஒெவபமஎன�மஙனவபதம்்ய�றதம"ஒப்ந்ஙய்ளபபட்  உயரய்யம

பயவசம்சிதமஙலவய்மடபறந்ஙய்ளபபட்மஹஹஜஹயம(உமநேந  

ஙதை்த�வபட்ன)'' எ�றம்றதனயப. உ்்னம ய�மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம
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அவபஙள�்யம்ச�றம ய�ம(ஙனவபத)மங ம்ை்  அவபஙள�்யம்் வபத்்�.ம

அபம்பய�மஅவபங்ம"அதலயலமமதஙபம்ப ிவ� ; அதலயலமமதஙபம

்ப ிவ�.ம(இ�்மஹஹம�ைற)மஅ்தஙயசதயம(ஸத)மஅவபஙள��மவவத  

�ைறியேய'' எ�றம்றதனயபங்.110 

 பய்யம:ம32 இலரயயமஙட்ய்பய�, பலதமஒட்ஙதம்த�மங த்ததமமயைலம

்்யடஙவப்மவ�ய, அ்பேமஅை்ியளமத்வ�ய. 

 2392 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம("வபை்்பறய' ஹஹஜஹநஙயஙசம்ச�ற்பய�) 

"�தஹஹைலஃபய'வபதம லபம்்ய ைஙம்்ய �வபட்தம்ம�மபலதம

ஒட்ஙதை்ந ்ஙய ்வரசம்சயதலத, அ்�மவலபமபநஙதம்தமததமபே்திபதம

ஙகறத அை்ியளமதட்யபங்; இரத்தை்மஅ்தலதெ��ம�ை்த்யபங் ; இெம

்செப்ஙைள (அ்�மங த்ததமஅை்ியளத்தபஙயங)ம்்யடஙவபட்யபங்.ம

பப�னபம்ம�மவயஙன  ஒட்ஙத்ததமடறதமஅமப��, "ைப்யஉ' எ�யமே�றததம

அ�ம் ரயஙம த�ற�ய ஹஹஜஹநஙயஙதம்தபபியசம்சய�னயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. அ்ததம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

"�தஹஹைலஃபய'வபபேமவ�்்பய�'' எ�றமஹ �்ஸமலரயபமயஙதற�.ம"அடேம

 லபம்்ய ்யபங் '' எ�யமேறதப் இ்ய்பறவபதைல. (இைறிபதலயம

ஙஅபயைவசமதபறதிவபமஇலரயமதலதெ��மவப்பட்வப்வயப.)111  

2393 அ�ஹஸஸய�மஅதஅஃரஹம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ப�தம

ஹஹைஜயமேலதை்சம்சப�்மஒெமமன�்பமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)  

அவபஙள�்ய, "ஒெவபம(மநஙயவபபேமவ��)மஇைறிபதலயமஙஅபயைவசமதபறத  

வ�்�யமஇலரயமதலதெ��மவப்பட்வப்வயப '' எ�யமஇ�்தம �்பப்மஎ�ன  

(ச ்யனய)? இ�மமநஙைளநம"ஙவப��்மள� ' அதல�ம"ேவபபபட்ள�' எ�ற 

்ஙடம்யப.மஅ்பேமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம"(இ�)மஉடங்ம பபம(ஸத)  

அவபஙள��மவவதம�ைறியேய;  �டங்ம்வறத்ய யமச ்ி '' எ�ற 

வபை்ிள�த்யபங்.112  
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2394 அ�ஹஸஸய�மஅதஅஃரஹம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "இைறிபதலயமஙஅபயைவசமதபறதம(்வயஃப)  

வ�்வபமஇலரயமதலதெ��மவப்பட்வப்வயப ; இைறிபதலதை்சமதபறதம

வெ்்ல உயரயமவயேயமஎ�யமஙெத்யநஙயமமநஙள�ை்்ிம

பரவலயஙதவபடேெநஙதற�'' எ�றம்சயதலபபட்�.மஅ்பேமஇப�மஅபபயஸம

(ரலத)மஅவபங்ம"(லய; இ�) உடங்ம பபம(ஸத)மஅவபஙள��மவவத�ைறியேய ; 

 �டங்ம்வறத்ய யமச ்ி '' எ�றயபங். 

 2395 இப�மஜஹைரஹம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அ்யஉம(ரல)மஅவபங், 

"ஹஹம்சயபவ்ரயமமபறவ்ரயம(அ்யவ�மஉயரயசம்சயபவ்ரய)  இைறிபதலயம

ஙஅபயைவசமதபறதவ��வபட்யதமஇலரயமதலதெ��  வப்பட்வப்வயபமஎனம

இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதவ�்யபங் '' எ�ற அறதவபத்யபங்.  ய�ம

அ்யஉம(ரல)மஅவபஙள�்ய, "எ�்மல்யரதை்மைவத�மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)  

அவபங்மஇபபேநம்றஙதறயபங்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , 

"பப�னபமஅைவம(பலதபமபபரயணபங்மஅறபப்பஙயஙச)ம்ச�றை்டயமஇ்ய , 

பைவைமியன அ�்மலலிமயேய'' எ�யம(22:33லவ�)மஇைறம

வசனத்தலதெ��ய,  பபம(ஸத) அவபங்ம"வபை்்பறய' ஹஹஜத�்பய�ம

அவப(ங்்�மவ�்வப)ங்நே  இலரயமதலதெ��மவப்மப்யபேமஇட்ம

ஙட்ைளைிமல்யரமயஙநம்ஙய ்ய்ய�  இபபேநம்றதனயபங் '' எ�றயபங். 

 ய�, "இலரயமதலதெ��மவப்ப்வ�மஅரஃபயவபதம(்பயயத)ம்டஙதி  

பப�்்ய்ன?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅ்யஉம(ரல)மஅவபங் , "அ�, 

அரஃபயவபத ்டஙதி்பேபமபப�்யமஅ்பேம��்யம(அ�ம்தநஙபபட்்்) '' 

எ�ற இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதவ�்யபங்மஎனம

வபை்ிள�த்யபங்.113 

 பய்யம:ம33 உயரயவபதம்ைல�ேைிநமேைறத�ந்ஙய்வ�114  

2396 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  எ�ன�்யம�லவபியம(ரலத)ம

அவபங், " �டங்மஅறதவ �பஙளய?  ய�ம"மபவய' அெஙததமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள��ம்ைல�ேைிநமஙத் நம்ஙயலயத  (ஙத் த�ந)ம
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ேைறத�்்ள�'' எ�றயபங்.115 "இை்ம ய�மஉடங்நே எ்தரயனம

ல்யரமயங்வமஅறதஙதம்ற�'' எ�றம ய�ம்சய�்ன�.116  

2397 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  �லவபியம(ரலத)மஅவபங், 

"அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம்ைல�ேைி   ய�ம

ஙத் ந்ஙயலயதம(ஙத் த�ந)மேைறதம்்� ; அப்பய�மஅவபங் மபவயவப�ம

ம ்தமெ�்யபங்' அதல�ம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��  ்ைல�ேம

ஙத் நம்ஙயலயதமேைறநஙபப்வை்ம ய�மங ்்� ; அப்பய�மஅவபங் 

மபவயவப�மம ்தெ�்யபமங் ' எ�றம்றதனயபங். (ஹஹஜததம்மத�உயம

ஙதரய�யம்சத ய.)  

2398 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஉரத்மேரலததமஹஹஜஹநஙயஙத  ்தபபியம

�வடஙதிவபஙளயஙபம்றபபட்்யய.ம யடங்மமநஙயவபபேமவ�்�ய  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , எடஙள�தம்ய�்�மபலதபம

பபரயணபைிந ்ஙய ்வ�்தெபபவைரதம்வபரமமபறவபங்ம்ம�மஇலரயைமம

உயரயவயஙமலநஙதந ்ஙய்்மயறமஎடங்நேநமஙட்ைளிபட்யபமங்.ம

�தஹஹமஎட்யவ�ம யள�ற  யடங்மமதனய்நேசம்ச�ற்பய�ம(்சதலம

 யேிம்பய�), ஹஹஜஹநஙயஙமஇலரயய ஙடேதம்தபபியசம்சய�்னயய.  

 2399 ஜயபபபம(ரலத), அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மலஙத்ியபம்றதி்யவ�:   யடங்ம

 பபம(ஸத)மஅவபங்்�மஹஹஜஹநஙயஙமஉரத்மேரலததம்தபபியம�வடஙத  

ிவபஙளயஙபம்றபபட்்யய.  - அ� ்ரயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபஙள�்யமஇெ�்்�.மஅப்பய�மஅவப  

ஙள�்யமஒெவபமவ��, "இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்யமஇப�ஸமஸஹைபபம

(ரலத) அவபமங்யம(்வைணம�ைறதம்தெமணய , "்மத�உ' ஹஹமலஙதி)மஇெம

"�தல'நங் வபஷித்ததமஙெத�ம்வறபய்ம்ஙய ்னப '' எ�றயப.மஅ்பேம

ஜயபபபம(ரலத) அவபங், " யடங்மஅவவபர ை்டயமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்்� (இெநேயமஙயலத்தத)ம்சய்்யய.மபப�னபமஉமபம(ரலத)ம

அவபங்ம(்ம� லடசதிபத)மஅவவபர ை்டயம்சயிநம்்ய்்னம
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எடங்நேதம்ை் வப்தத்யபங்.மஎன்வ ,  யடங்மஅவவபர ை்டயம

்தெயபசம்சயவ்ததைல'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.  

 பய்யம:ம34  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்தபபியசம்சய�ன�யமபலதிபட்�ய.  

2400 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அலம(ரலத)மஅவபங்மிம�ம

 யடேலதெ��ம(ஹஹஜஹநே)மவ�்்பய�மஅவபஙள�்ய   பபம(ஸத)மஅவபங், 

"எ்பஙயஙம("இலரயய' ஙடே)ம்தபபியசம்சய�ன �பங்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம

அ்பேமஅலம(ரலத)மஅவபங், " பபம(ஸத)மஅவபங்மஎ்பஙயங  ("இலரயய' ஙடே)ம

்தபபியசம்சய�னயபங்ளயமஅ்பஙயங்வம ய�யம்தபபியச  ்சய�்ன�'' 

எ�றயபங்.ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "எ��்�மபலதபமபபரயணப  இெ�்தரயவபட்யதம

 தசசிமயஙம ய�யமஇலரயமதலதெ��மவப்படேெப்ப� '' எ�றயபங்.117 - 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�. 

 2401 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஹஹமமபறயமஉயரயமஇர ேபேயம்சபத� , லபைபநஙமஉயரத்�மவம

ஹஹஜ�; லபைபநஙமஉயரத்�மவமஹஹஜ�ம( ய�  உயரயவபபேயம

ஹஹஜஹநேயம்தபபியசம்சயதஙத்ற�;  ய�மஉயரயவபபேய ஹஹஜஹநேயம

்தபபியசம்சயதஙதம்ற�)மஎ�றம்தபபியசம்சய�னை்ம ய�  

்சவபடபற்்ள�. இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2402 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதமவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறததமிலியமபப�மஅப இஸஹயநம(ரல)மஅவபஙள�ம

அறதவபபபபதம" பபம(ஸத) அவபங்ம"லபைபநஙமஉயரத்�மவமஹஹஜ� ' எ�றம

்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்�மஎன  அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங் '' எ�றம

இ்ய்பபற்ள�. ஹஹைமதமஅத்வ �தம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்ம"லபைபநஙமபபமஉயரத்த�மவமஹஹஜத� ' 

(உயரயவபபேயமஹஹஜஹநேய ்தபபியசம்சயதஙத்ற�)மஎ�றம்றதிை்ம ய�ம

்ஙட்்�மஎனமஅனஸம(ரலத)மஅவபங்  ்றதனயபங்'' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�. 
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2403  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  எ�மஉிபபமஎவ�மைஙிப ்ள்்யம

அவ�ம �மலைணியங!ம(இற்தம யடஙள�த)மமபிமத�  ்்தவபம( சய)மஅவபங்ம

(மநஙயம-மம �்னயமஇை்்ிமஉ்ள)ம"ஃபஹஜஹபமரவஹய ' எ�மத்த்ததம

ஹஹஜஹநஙயஙமஅதல�மஉயரயவபபஙயஙமஅதல�மஅவவபர ்நேமயஙத  

்தபபியசம்சயதவயபங். அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபத�்ளமஇ�்ம

ஹ �்ஸமண�ற அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

மப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, 

"�ஹயம்த�மஉிபபமஎவ�மைஙிபம ்ள்்யமஅவ�ம �மலைணியங! '' எனம

ஹ �்ஸ லரயபமயஙதற�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. 

அ்ததம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"எ�மஉிபபமஎவ�ம

ைஙிப ்ள்்ய அவ�ம �மலைணியங' எ�றம்றதனயபங்மஎனமஹ �்ஸம

�வடேஙதற�.மமபறமவபவரடங் ்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்றம

இ்ய்பபற்ளன. 

 பய்யம:ம35  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்சய்மஉயரயநஙள��மஎ ணபநைஙடயம

ஙயல�ய.118  

2404 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம ய�ேமஉயரயநங்ம்சய்யபங்.ம்ம�  ஹஹஜஹ்�ம்சய்ம

உயரயைவதம்வபரமமபறமஅைனதை்டயம�தஙஅ்யமமய்த்த்ல்ி  அவபங்ம

்சய்யபங்; 1. "ஹஹை்பபியவபலதெ��' அதல�ம"ஹஹை்பபியமஒபப�்ய  

 ்�்்பய�' �தஙஅ்யமமய்த்ததம்சய்மஉயரய.ம2. அ்த்மல ்ம�தஙஅ்ய 

மய்த்ததம்சய்மஉயரய.ம3. ஹஹைன�ம்பய தமஙதை்த்ம்பயபசம

்சதவடஙைளப படேைவத்மஇ்மயனமஜதஃரயனயவபலதெ��ம�தஙஅ்யம

மய்த்ததம்சய்மஉயரய.ம4. அவபங்ம்ம�மஹஹஜஹ்�ம்சய்மஉயரயம(லஙதிம

 ய�ே்மமஅைவ).119 - ஙத்ய்யம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅனஸம

(ரலத)மஅவபஙள�்யம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎத்ைனமஹஹ  

்சய்யபங்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பே, "அவபங்மஒ்ர்ியெமஹஹமமட்்ம  

்சய்யபங்;  ய�ேமஉயரயநங்ம்சய்யபங் '' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.  மபறம

்ஙவதங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.  
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2405 அ�இஸஹயநமஅயபமஅஸஸப  ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

ைஸதமபப�மஅபஙயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "அதலயலவப�மன்பம(ஸத) 

அவபங்்�மஎத்ைனமஅறபம்பயபஙள�தம �டங்மஙல��்ஙய டபங் ?'' எ�ற 

்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "ப்த்ன மஅறபம்பயபஙள�தம(அதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபங்்�ம ய�மஙல��ம்ஙய ்்�) '' எ�றம

வபை்ிள�த்யபங். ்்ய்ப��மஅவபங், "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மபத்்ய�ப�ம்பயபஙள�த  ஙல��்ஙய ்யபங்.மஅவபங்ம

(ம �்னயவபபே)ம ய்ம�ற��ம(ஹதஹரத)ம்ச�ற பபறேமஒ்ர்ியெமஹஹம-

வபை்்பறயமஹஹ-மமட்்மம்சய்யபங் '' எ�றய ்றதனயபங்.120 இ்�ம

அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஅ�இஸஹயநம(ரல)மஅவபங் , "( ய்ம�ற�� 

்சதவ்பேம��)மஅவபங்மமநஙயவபதமஇெ�்்பய�மமப்றயெமஹஹ  

்சய�்ளயபங்'' எ�றமேறதபபப்ஙதறயபங்.121  

2406 உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�யமஇப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங்யமஎ�ம(சதபற�ைன)மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள��  

அைற்ிய்மசயய��மஅமப�்தெ�்்யய.மஅப்பய�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

பத �லநேயமேசசதியதமபதம�லநஙதந்ஙய ேமெ�்மசப்தை்ம யடங்  

்ஙட்்யய.ம ய�ம(இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய) , "அ�மஅப்தபமரலமய�!ம

 பப (ஸத)மஅவபங்மரஜபமமய்த்ததமஉயரயசம்சய�்ளயபஙளய?'' எ�றம

்ஙட்்�. அ்பேமஅவபங், "லய' எ�றயபமங்.ம ய�மலிபஷயம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய, "அ�ைன்ி!மஅ�அப்தபமரலமய�ம்றதிமை்தம்யடங்ம

்சவபடபற�பஙளய?'' எ�ற ்ஙடம்்�.மஅ்பேமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங் , "அவபம

எ�னம்சயதஙதறயப?'' எ�ற ்ஙட்யபமங்.ம" பபம(ஸத)மஅவபங்மரஜபம

மய்த்தத உயரயசம்சய�்ளயபங் எ�றம்சயதஙதறயப'' எ�்ற�. அப்பய�ம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங், "அ�அப்தபமரலமய�நேமஅதலயலமம�ன�ப்  

அள�நஙட்ய!மஎ�மலட்ம �மஅற்தியங!ம பபம(ஸத)மஅவபங்மரஜபம

மய்த்தத உயரயசம்சயிமவபதைல.ம பபிவபங்மஉயரயசம்சய்்பய்்தலயயம

அவபங்்� அ�அப்தபமரலமய�யமஇெ�்தெநஙதறயபம(லனயத , இப்பய�ம

அவப மற��வபட்யப)'' எ�றம்றதனயபங். லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம
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்றதிை்நம்ஙட்ந்ஙய ேெ�்மஇப�மஉமபம(ரலத)  அவபங்ம"இதைல' 

எ�்றய, அதல�ம"லய' எ�்றயம்சயதலவபதைல; அைம்தியங இெ�்யபங்.  

2407 �ஜயஹததம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�யமஉபவயமபப�ம

அஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்யம(மஸஜத��ம பவ �)  ப்ள�வயச நே்ம

றைவ�்்யய.மஅட்ஙமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள��மஅைற்ிய்  சயய��ம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅமப�்தெ�்யபங்.  அப்பய�மமநங்ம

ப்ள�வயசலததம�பபஙதம் ரதம்்ய ைஙம(்ஹய)  ்்ய �்ஙய ேெ�்னப.ம

 யடங்மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய  மநஙள��மஅ�்தம

்்ய ைஙைிபமபபறதநம்ஙட்்யய.மஅ்பேமஅவபங் , "இ� (மயபநஙம

அேபபை்ிபற)ம்்திம ை்�ைறம(பபதஅத) '' எ�றயபங்.122 பபறே 

அவபஙள�்ய, "அ�அப்தபமரலமய�!மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

எத்ைன உயரயநங்ம்சய�்ளயபங்?'' எ�றமஉபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம

(ரல)மஅவபங் ்ஙட்யபங். அ்பேமஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங் , 

" ய�ேமஉயரயநங் ்சய்யபங்; அவபறததமஒ�ைறமரஜபமமய்த்ததம்சய்யபம

ங்'' எ�றயபங்.  யடங்மஅவபஙள�ம்சயதமைலபம்பயயியநங்வயமஅை்ம

மறநங்வயமவபெயபவபதைல.  இ்பஙதை்்ிமஅைறிப�்மலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்மபதம�லநேயமசப்தமை்ந  ்ஙட்்யய.மஅப்பய�மஉபவயம(ரல)ம

அவபங், "இைற யபபநைஙியளபஙள��மஅ�மைன்ி!  அ�அப்தபமரலமய�ம

அவபங்ம்சயதவை்ம �டங்ம்சவபடபற�பஙளய?'' எ�ற ்ஙட்யபங். அ்பேம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங், "அவபமஎ�னம்சயதஙதறயப?'' எ�றம்ஙட்யபங். " பபம

(ஸத)மஅவபங்ம ய�ேமஉயரயநங்ம்சய�்மளயபங் ; அவபறததமஒ�ற ரஜபம

மய்த்ததம ்�்�மஎ�றம்சயதஙதறயப '' எ�றமஉபவயம(ரல)மஅவபங் 

்றதனயபங்.மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங் , "அ�அப்தபமரலமய�நேமஅதலயலம

ஙெைண ் வயனயங!மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉயரயசம

்சயடய்பய்்தலயய அவபஙம்்�மஅவெயமஇெ�்தெநஙதறயபம(இப்பய�ம

மற��வபட்யபம்பய ய!). அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஒெ்பய�யம

ரஜபமமய்த்ததமஉயரயசம்சய்்்  இதைல'' எ�றம்றதனயபங்.  
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பய்யம:ம36 ரமளய�மமய்த்ததமஉயரயசம்சயவ்�மசதறப்.  

2408 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மாபமஅ�சய பம்ப ணப்ய , " �மஎடங்்� ஹஹம்சயவ்பேம

எ�னம்ை்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅப்ப மணப , "எடஙள�்யம �பம

இைறபபம்பஙயனமஇர ்மஒட்ஙடங்மமட்்மமஉ்ளன ; ாப ஒட்ஙத்ததம

எ�மஙணவெயமமங�யமடறதமஹஹஜஹநேசம்ச�றவபட்னப.மமப்றயப  

ஒட்ஙதை்மஎடங்நஙயஙமஅவபமவபட்சம்ச�ற்ளயப.மஅ்�மணலயம

 யடங்  �பமஇைறத�ந்ஙய ேெநஙத்றயய '' எ�றயப.மஅ்பேமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத) அவபங், "ரமளய�மமய்யமவ��வபட்யதமஅப்பய�ம �மஉயரயசம

்சய�்ஙய். ட்னன�த, ரமளயன�தமஉயரயசம்சயவ�மஹஹஜஹநேம தஙரயனம

(பல�ை்ி)்யேய'' எ�றம்றதனயபங். இ்�மஅறதவபபபயளபமஅ்யஉம(ரல)ம

அவபங்ம்றஙதறயபங்: இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்மஅபம்ப ணப�ம

்பிைரநமேறதபபபட்யபங்; லனயத, அை்ம ய�மமற��வபட்்�.123  

2409 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்மஉய�ம

சதனய�மஎனபமப்யமாபமஅ�சய பம்ப ணப்ய , " � எடங்ம்�மஹஹம

்சயவ்பேமஉனநேமஎ�னம்ை்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பே அபம

்ப மணப, "எ�மபப்ைளிப�ம்�ை்ிப்யம(அ்யவ�மஎ�மஙணவ ்ய)ம

் ண �ப இைறநேயமஇெமஒட்ஙடங்மஇெ�்ன.மஒ�றததமஅவெயம

அவெை்ிமமங�ய ஹஹஜஹநேசம்ச�றவபட்னப; மப்றய�றததமஎடஙள��ம

அேைமம் ண�பமஇைறத�ந  ்ஙய ேெநஙதறயப'' எ�றயப.ம பபம(ஸத)மஅவபங், 

"ரமளயன�தம்சயிபப்ய  ாபமஉயரயமஹஹஜஹநேம தஙரயன்யேய; அதல�ம

எ�்னய்மஹஹம்சயவ்பே   தஙரயன்யேய'' எ�றயபங்.124  

பய்யம:ம37 மநஙயவப�்ம்மப்றநமஙணவயயம(அஸஸன�யித�தமஉதிய)ம

வவதியஙமறைவவம�ய ஙகழப்றநமஙணவயயம(அஸஸன�யித�ஸமஸஹஃபலய)ம

வவதியஙம்வள�்ிறவம�ய வபெயபதம்நங்யேய; (்பய�வயங)மாபமாெநே்ம

றைவடயமவவதமஒ�றயங்ய, ்வள�்ிறயமவவதம்வ்றய�றயங்யமஇெபப�ம

வபெயபதம்நங்யேய.125  
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2410 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"அ ஷஜரய' எ�யமஇ்த்த�மவவதியங (ம �்னயவபலதெ��)ம

்வள�்ிறவயபங்.ம(்தெய்ய்பய�)ம"அதம�அபரஸ ' எ�ய இ்த்த�ம

வவதியஙமறைவமவயபங்.126 மநஙயவபபே்ம்சத ய்பய�ம்மப்றந  ஙணவயயம

(அஸஸன�யித�தமஉதிய)மவவதியஙமறைவ�� , ஙகழப்றநமஙணமவயய 

(அஸஸன�யித�ஸமஸஹஃபலய)மவவதியஙம்வள�்ிறவயபங்.  - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

அவபறதத, ஸஹைஹபமபப�மஹபபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , 

"அதபதஹயவப  ்ளமஅஸஸன�யித�தமஉதியமவவதியஙமறைவவயபங் '' 

எனமஇ்ய்பபற்ள�. 

 2411 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்மமநஙயம

 ஙெநேமவ�்ம்பய�, அ்�ம்மப்றய (அஸஸன�யித�தமஉதிய)மவவதியஙம

றைவ��மஅ்�மஙகழப்றய (அஸஸன�யித�ஸமஸஹஃபலய)மவவதியஙம

்வள�்ிறதனயபங்.127 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2412 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மமநஙயம்வபறதமல ேதமமநஙயவப�  ்மபபே்திப ்ளம"ங்யஉ ' 

(எ�யமஙணவயய)மவவதியஙமறைவ�்யபங்.  இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தம

ஒெவரயனமஹதஷயயம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:மஎ�  ்�ை்மஉபவயம(ரல)ம

அவபங்ம(்மபபே்திப ்ளம"ங்யஉ ', ஙகழபமபே்திப ்ள "ே்யஉ' லஙதி)ம

அவவபர ்மவவதஙள� யமறைவவயபங் ; ்பெயபய யம"ங்யஉ' (எ�யம

ஙணவயய)மவவதியங்வமறைவவயபங்.128  

பய்யம:ம38 மநஙயவப�்மறைவிமவபெய்ஙத�றவபம"னதம்வய ' எ�யம

இ்த்ததமஇரவபத ்டேவ�ய, மநஙயவப�்மறைவவ்பமஙயஙநமேள�பப�ய , 

பஙதம் ரத்தத அ்�்மறைவவ�யமவபெயபதம்நஙமைவியேய.  

 2413 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"னதம்வய' எ�மத்த்ததமஇரவபதம்டஙத வபட்நமஙயைலிபதம
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மநஙயவபதமறைவ�்யபமங்.129 இ்�மஅறதவபபபயளபம யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம

்றஙதறயபங்: இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்யமஅவவய்றம்சயவயபங்.  இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததம

உைப�தலயலமபப�மசி தம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , "தபஹஹத 

்்ய ேயவைரம்டஙதிபெபபயபங் ' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�. 

 2414  யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

மநஙயவபபேமவ�்யத, "னதம்வய'வபதமஇரவபத ்டஙயமதமஇெநஙமயடம்யபங்.ம

ஙயைலிபதம(தபஹஹதம்்ய �)மேள�த�வபட்ப  பப�னபமபஙதம் ரத்ததம

மநஙயவப�்மறைவவயபங்.ம பபம(ஸத)மஅவபங்ய  அவவய்றம்சயவயபங்ம

எனமஅவபங்மேறதபபப்வயபங்.130 

 2415 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(ம �்னயவபலதெ��)மமநஙயம்சத ய்பய�  "னதம்வய' 

எ�யமஇ்த்ததமஇறடேவயபங்; தபஹஹதம்்ய யவைரமஅட்ங்ி  இரவபதம

்டஙதிபெபமபயபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்்ய ்மஇ்ய  

அடே்ளம்ஙடேியனம்மடே�மம �மஅைம��்ள�.மஅடேம்பம்பய�ம

ப்ள�வயசத ஙட்பபட்்ளமஇ்யம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்்ய ்)மஅ�் இ்ம�ற.மஅ�்பமப்ள�வயசம நேநமஙகழப்றமயஙம

அைம��்ளம்ஙடேமியன  ்ம்்ம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்்ய ்)மஅ�்மஇ்மயேய.131  

2416 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம("னதம்வய 'வபத)மஙஅபயவப�ம்தைசிபத  அைம�்மாபம

உிரமயனமமைலிப�மஇெமே�மறஙைளம் யநஙதம(அதலயலைவம

வணடஙத)னயப ங்.ம(அ்யவ�ம்ப்பய�)மஅடேமஙட்பபடம்்ளம

ப்ள�வயசைல, ்மட்ப ்றத்ததமஅைம�்ம்்ய யமஇ்த்தபேமஇ்பம

பநஙமயஙமலநஙதந்ஙய ்யபங்.  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்்ய ்மஇ்ய, ஙறப்ம்மடேபேநமஙக்வ தமயபமபத�ம�வயம்்ள�மஇெ�்�.ம

உமநேயமஙஅபயவபபேயமஇை்்ிமஅைம�்  உிரமயனமமைலிப�மஇெம

353

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

ஹஜ் ஹதீஸ் 2188 - 2709



ே�றஙைளம் யநஙததம்்ய ்யபங்.  இை்ம யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

பய்யம:ம39 உயரயவப�ம்வயஃபப ய, ஹஹஜத�ம�்தம்வயஃபப யமவபைர��ம

 ்பப�ம("ரமத' ்சயவ�)மவபெயபதம்நங்யேய.132 

 2417 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஇைறிபதலயமஙஅபயவபதம�்தம்வயஃப  ்சயடய்பய�, (�்த)ம

ண�றமதபறஙள�தமவபைர��ம ்பபயபங்.ம(பப�்தி)   ய�ேமதபறமஙள�தம

(சய்ரணமயங)ம ்பபயபங்.மஸஃபயமமபறய  மபவய்நஙதை்்ிம

தபறதவெய்பய�ம"பத�தமமசகத' பே்திபதமமட்ய வபைர��ம ்பபயபங்.133 

இ்�மஅறதவபபபயளரயனம யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:மஇப�மஉமபம

(ரலத) அவபங்யமஇவவய்றம்சயவயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2418 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஹஹஜஹநஙயங்வயமஅதல�மஉயரயவபபமஙயங்வய  (மநஙயவபபே)ம

வ�்�யம�்லததம்வயஃபம்சயவயபங்; அ்ததம(�்த)மண�ற தபறஙள�தம

வபைர��ம ்பபயபங்; (பப�்தி)ம ய�ேமதபறஙள�த (சய்ரயணமயங)ம

 ்பபயபங்.மபபறேமஇர ்மரநஅதங்ம்்ய வயபங்.மபபறேமஸஃபய  மபறயம

மபவய்நஙதை்்ிமதபறவயபங்.134  

2419 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மமநஙயவபபேமவ�்்பய�மஅவபஙைளம ய�  பயபத்்�; 

அவபங்ம�்லயவ�ம்வயஃபபதம"ஹஜெதமஅஸவை் 'தம்்யட் 

�த்மதட்யபங்.மட மதபறஙள�தம(�்த)மண�றமதபறஙள�தமவபைர��  

 ்�்யபங்.135 

 2420 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(ஙஅபயைவசமதபறதவெய்பய�ம�்த)மண�ற  தபறஙள�தம"ஹஜெதம

அஸவத' �்தம(மறமபேடய)ம"ஹஜெதமஅஸவத 'வைர வபைரவயஙம

 ்�்யபங்.ம(பப�்தி)ம ய�ேமதபறஙள�தம(சய்ரணமயங)   ்�்யபங்.  
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2421  யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

(ஙஅபயைவசமதபறதமவெய்பய�)ம"ஹஜெதமஅஸவத ' �்தம"ஹஜெதம

அஸவத'வைரமவபைரவயஙம ்�ம்யபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்மஅவவய்றம்சய்யபங்மஎ�றயம்றதனயபங்.   

2422 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"ஹஜெதமஅஸவ்த 'லதெ��ம"ஹஜெதமஅஸ வத'வைரம

்வயஃபப�ம(�்த)மண�றமதபறமஙள�தமவபைரவயஙம ்�்ை்ம ய�  

பயபத்்�. இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 2423 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்வயஃபப�்பய�)ம"ஹஜெதமஅஸவ்த 'லதெ�� 

"ஹஜெதமஅஸவத'வைரம்வயஃபப�ம(�்த)மண�றமதபறஙள�தமவபைர��  

 ்�்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2424 அ்த�ஃைபதமலமதபமபப�மவயஸதலயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்வயஃபப�்பய�ம(�்த)மண�ற  

தபறஙள�தமவபைர��ம ்பப�யமபப�்திம ய�ேமதபறஙள�தம(சய்யரணமயங)  

 ்பப�மயனமஇ�்ம"ரமத' பபறதமஎ�னமஙெ�ஙதற�பங்? அ�ம பபவவதிய? 

ட்னன�த, உடங்ை்ிமசணஙத்யபமஅை்ம பபவவத்ினநம்றஙத�றன்ர ?'' 

எ�றம்ஙட்்�. அ்பேமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங், "அவபங்ம

்சயதவ�மஉ ைமடய ்பயயடமயேய'' எ�றயபங்.  ய�ம"அவபங்ம்சயதவ�ம

உ ைமடயம்பயயடமயேயமஎ�யமஉடங்ை்ிம்சயதம(லத�  ்பயெ்)ம

எ�ன?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங் , 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மமநஙயமவபபேமவ�்்பய�ம

இைணைவபபயளபங், "�ஹயம�யமஅவெை்ிம்்யவபங்யம

(ம �்னயவபபேபம்பயய)ம்மலத��வபட்்யத  அவபஙளயதமஇைறிபதலயம

ஙஅபயைவசமதபறதமவரம�ேிய�' எ�றம்றதனப.  பபிவபங்ம �ம

இைணைவபபயளபங்ம்பயறயைமம்ஙய ்வபஙளயயமஇெ�்னப.  என்வ, 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யம்்யவபஙள�்யம்வயஃபப�்பய�  

(�்த)மண�றமதபறஙள�தமவபைர��ம ்நேமயறயம(பப�்தி)ம ய�ே  
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தபறஙள�தம(சய்யரணமயங)ம ்நேமமயறயமஙட்ைளிபட்யபங் '' 

எ�றயபங்.136  ய�மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்யம"வயஙனத்ததம

அமப�்வயறமஸஃபயமமபறய மபவய்நமஙதை்்ிமதபறதவெவ�ம(சி )மபபறதம

எனநேநம்றடங்.மஅ�  பபவவதிய? ட்னன�த, உடங்மசணஙத்யபமஅை்டயம

 பபவவத்ினநம்றஙத�றன்ர?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேயமஇப�மஅபபயஸம

(ரலத)மஅவபங், "அவபங்ம்சயதவ� உ ைமடயம்பயயடமயேய '' எ�றயபங்.ம

 ய�, "அவபங்ம்சயதவ�மஉ ைமடய  ்பயயடமயேயமஎ�யமஉடங்ை்ிம

்சயத(லத�ம்பயெ்)மஎ�ன?'' எ�றம்ஙட்்�. அ்பேமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங், "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  (ஹஹஜஹநஙயஙமமநஙயம

வ�்்பய�)மஅவபஙைளசமதபறத யமடரயளமயனமமநங்ம"இ்்ய  �ஹயமத; 

இ்்யம�ஹயமத' எனநம்றதிவயறம்தர ்வபட்னப.  இதலடஙள�லதெ��ம

இளய்ப ங்்்ம்வள�்ிமவ��மவபட்னப.ம(்பய�வயங)  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்நேம��பயஙமமநங்மஅேநமஙபப(ட்  

வபரட்பப)்வ்ததைல.மஎன்வ, டரயளமயனமமநங்மஅவபஙைளசம�ழ��ம

்ஙய ்்யத வயஙனத்ததம(அமப�்வயறமஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ிம

தபறத)மவ�்யபங். லிப�ய, (அ்ன�ை்்ிமஙயலயத)ம ்பப�யமா்வ�்மம

சதற�்்யேய'' எ�றயபங்.137 - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, "மநஙயவயசதங்ம்பயறயைமம்ஙய ்ம

ச�்யித்யரயயமஇெ�்னப '' எ�ற இ்ய்பபற்ள�.ம"அவபங்ம்பயறயைமம

்ஙய ்வபஙளயயமஇெ�்னப '' எ�யம(வபைனச ்சயத)மவயசஙயமஇதைல.  

2425 அ்த�ஃைபதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ய�, இப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்வயஃபப�்பய�ய, ஸஃபயம

மபறயமமபவய்நஙதை்்ிமதபறதவெய்பய�யமவபைர��   ்�்யபங்.ம

(என்வ)மஅ�ம பபவவதியேயமஎனமஉடங்ை்ிமசணஙத்யப  ்றஙத�றன்ர?'' 

எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங் , "அவபங்ம

்சயதவ�மஉ ைமடயம்பயயடமயேய '' எ�றயபங்.  

2426 அ்த�ஃைபதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ய�மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய, " ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபஙைளபமபயபத்்யங்வம
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எ  ஙத்ற�'' எ�்ற�.மஅ்பேமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)  அவபங், "அை்பம

பபறதமஎனநேமவபவரமயஙசம்சயத டங் '' எ�றயபங்.மஅ்பே  ய�, 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"மபவய ' அெஙததம(அை்சமதபறத 

வெய்பய�)மாபமஒட்ஙத்த�மம ்தெ�்ை்ம ய�மங ்்�.மஅப்பய�ம

அவபஙைளச தபறதமடரயளமயனமமநங்ம்தர ேெ�்னப '' எ�்ற�.மஇப�ம

அபபயஸம(ரலத) அவபங், "அவபங்்யயமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்.ம

அவபமஙைளவபட் மநங்மவபரட்பப்்வயமவ நம

ஙட்யிபப்த்பப்்வயமயட்யபங் '' எ�ற ்றதனயபங்.  

2427 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்யமஅவபங்ை்ிம்்யவபங்யம(உயரத�த  ஙளயவபபஙயஙம

மநஙயவபபே)மவ�்்பய�, ிஸ பப�ம(ம �்னயவப�)மஙயயசசலயதமஉ்த  

 லத்பறதெ�்னப.மஅப்பய�ம(மநஙயம ஙர)மஇைணைவபபயளபங் , " யைளிம

்தனய (ம �்னயவப�)மஙயயசசலயதம லதவை்�� , அ்னயதமசதரமதை்சமச�்தத்ம

ஒெ ்ட்தம்யபமஉடஙள�்யமவரப்பயஙதறயபங் '' எ�றம(டளனமயஙப) 

்பசதந்ஙய ்னப. அ்�பேமஇைணைவபபயளபங்ம(ஙஅபயமவபபேம

அெஙத ்ளமஅைரமவட்பமபே்தியன)  ஹதஹைரமஒடேிமஇ்த்ததம

உடஙயப��்ஙய (்ம பபத்்யவபஙைளப  பயபைவிபட)்னப.மஅப்பய�ம

இைணைவபபயளபங்நேதம்ம�மபலதை்ந  ஙயட்வ்பஙயஙமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(ஙஅபயைவசமதபறதவெய்பய�  �்த)மண�றமதபறங்ம

வபைர��ம ்நேமயறய, ஹஜெதமஅஸவ�நேய ெந�தமிமயன�நேயம

இை்்ிம(்ம�வயங)ம ்��ம்சத மயறய  ஙட்ைளிபட்யபங்.  அப்பய�ம

இைணைவபபயளபங், "(ம �்னயவப�)மஙயயசசலயதமஇவபங்  

பலவ �னமை்��்ளனபமஎனம �டங்மஙெ்தன �பங்.மஇவபங்ளயம

இ�ன��னை்வப்மபலய  வயய�்வபஙளயஙமஇெநஙத�றனப '' எ�றம

(்யமதை்்ி)ம்பசதந்ஙய ்னப.  ்வயஃபப�மஅைனத�சமதபறஙள� யம

வபைர��ம ்நேமமயறமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்ம

ஙட்ைளிப்ய்்பேநமஙயரணய , மநங்ம �ம்ஙய ் இரநங்மியேய.138  
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2428 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(ஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ி)  ்்யட்ஙயட்யம

ாேி�ய, இைறிபதலதை்சமதபறதமவெயம்பய�மவபைர��   ்�்�யம

இைணைவபபயமளபங்நேதம்ம�மபலதை்நமஙயட்வ்பமஙயஙத்ய�. 139 

இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம40 (ஙஅபயவப�)மஇெமிமன�ிமணைலமஙைளதம்்யட்ம�த்மத்்லம

வபெயபதம்நங்யேய; மபறமஇெம(ஷயமதி)மணைலஙைளமஅதல.140 

 2429 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், (ஹஜெதமஅஸவத, ெந�தமிமயன �மலஙதி) இெம

ிமன�ிமணைலஙைளதம்வபர , இைறிபதலயமஙஅபயவபதம்வ்ற�்ம

இ்தை்டயம்்யட் �த்மமதட்ை்ம ய�மபயபத்்ததைல.141 இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2430 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇைறிபதலயமஙஅபயவபதம"ஹஜெதமஅஸவத ' 

ணைலைிடய, அை்்ியடேமஜஹமஹதி �மேேிபெப்ஙைளம் யநஙதம

அைம��்ள (ெந�தமிமயன �)மணைலைிடயம்வபரம்வ்ற�்ம

ணைலஙைளடயம்்யட்ம�த்மத்  மயட்யபங்.  

2431 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(ஙஅபயவபத)மஹஜெதமஅஸவத , ெந�தமிமயன � லஙதிம

இெமணைலஙைளதம்வபரம்வ்ற�்மஇ்தை்டயம்்யட்ம�த்மத்ம

மயட்யபங். 

 2432 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  ்ட்ம்  ச ்ளம

் ரத்த யம்ட்ம்  சலபறம் ரத்த யமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபங்மெந�தமிமயன �, ஹஜெதமஅஸவதமலஙதிமஇவவபெ  

ணைலஙைளடயம்்யட்ம�த்மதட்ை்பமபயபத்்தலதெ��ம ய�யம

அவவபர ் ணைலஙைளடயம�த்மத்வை்நமைஙவபட்்ததைல.142 இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
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2433  யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

ஹஜெதமஅஸவை்தம்ம�மைஙியதம்்யட் , பப�னப ்ம�மைஙைிம

�த்மதட்ை்ம ய�மங ்்�.ம்ம ய , "அதலயலவப�மன்பம(ஸத) 

அவபங்மஅவவயறம்சய்ை்ம ய�மபயபத்்தலதெ��ம ய�யமஅவவயறம

்சயவை்ந ைஙவபட்்ததைல'' எனமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

ேறதபபப்வயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2434 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(ஹஜெதமஅஸவத, ெந�தமிமயன �மலஙதி) இவவபெம

ிமன�ிமணைலஙைளதம்வபரம(ஙஅபயவப�)ம்வ்ற�்மஇ்தை்டயம்்யட்  

�த்மதடம்ை்ம ய�மங ்்ததைல.  

 பய்யம:ம41 ்வயஃபப�்பய�மஹஜெதமஅஸமவை்ம�த்மத்வ�மவபெயபதம

்நஙம்யேய.  

2435 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:  (எ�ம்�ை்)ம

உமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)மஅவபங்மஹஜெதமஅஸவை்ம�த்மதட்  

வபட், "அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம �மஒெமஙதமஎ�பை்ம ய�மஅறத்வ�.ம

அதலயல வப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉ�ைனம�த்மமத்வை்ம ய�ம

ங ேரயவபட்யதம ய�  உ�ைனம�த்மதடேெநஙமயட்்� '' எ�றயபமங். 

இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2436 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�ம்�ை்)மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்மஹஜமெதமஅஸவை்ம�த்மதட்வபட் , " ய� உ�ைனம

�த்மத்ஙத்ற�.ம(லனயத,)  �மஒெமஙதமஎ�பை்ம ய�ம �ேமஅறத்வ�.  லிபம

�ய, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉ�ைனம�த்மத்வை்ம ய�  

ங ்்�.ம(என்வம ய�யமஉ�ைனம�த்மதட்்�) '' எ�றயபங்.  

2437 அப�தலயலமபப�மசபஜதஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ��்ைலம

வ நைஙியனவபம(அ்யவ�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்) , ஹஜெதமஅஸவை் 

�த்மத்யம்பய�, "அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம ய�மஉ�ைனம

�த்மத்ஙத்ற�.ம � �்ட்ஙயம �ைம்ியம்சயிம�ேிய்மஒெமஙதமஎ�பை்ம
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 ய�மஅறத்வ�.மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉ�ைனம

�த்மத்வை்ம ய�மங ேரயவபட்யதமஉ�ைன  �த்மதடேெநஙமயட்்� '' 

எ�றம்றதிை்ம ய�மபயபத்்�.  இ�்மஹ �்ஸம ய�ேம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததம�ஹயமதமபப�மஅப பநபம

அத�ஙத்ம , அ�ஙயமததம(ரல)மலஙத்ியர� அறதவபபபபதம"சத�னமவ நஙதம

்ைலிைரம ய�மபயபத்்� ' எனமஹ �்ஸ ்்ய்டேஙதற�.  

2438 லபபஸமபப�மரப லம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உமபம(ரலத)மஅவபங்ம

ஹஜெதமஅஸவை்ம�த்மதட்வபட் , " ய�மஉ�ைன �த்மத்ஙதம்ற�;  �ம

ஒெமஙதமஎ�பை்ம ய�மஅறத்வ� ; அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்ம

உ�ைனம�த்மத்வை்ம ய�மங ேரயவபடம்யதம ய�மஉ�ைன  

�த்மதடேெநஙமயடம்்� '' எ�றம்றதிை்ம ய�மங ்்�.143 இ�்ம

ஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2439 தைவதமபப�மஃஙஃபலயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உமபம(ரலத)மஅவபங்ம

ஹஜெதமஅஸவை்ம�ஙயமப்தத�ம�த்மதட் , "அதலயலவப� ன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஉ�ன�்யமமதே�்ம ்மபய்்ஙய ேெ�்ை்ம ய�  ங ்்�.ம

(என்வமஉ�ைனம ய�ம�த்மத்ஙத்ற�) '' எ�றயபங்.144 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்ம்ஙவதமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம"லிப�ய, அ்தஙயசதயம

(�ஹயமதம-மஸத)மஅவபங்மஉ�ன�்யமமதே�்   ்பய்ம்ஙய ேெ�்ை்ம

 ய�மங ்்�'' எனமஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்  எ�றமஇ்யம

்பபற்ள�; "�ஙயமப்தத்யபங்' எ�யமேறதப் இ்ய்பறவபதைல. 

 பய்யம:ம42 ஒட்ஙயம�்லயனமவயஙனபமபபரயணபமங்மம ்மப��ம்வயஃபம

்சயிலயய; வயஙனத்தலதெபபவபம�ைனமவைள�்மைஙத்ேம்பய�றவபறயதம

ஹஜெதமஅஸவை்த ்்ய(ட்ம�த்மத)்லயய. 

 2440 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம"வபை்்பறய' ஹஹஜத�்பய�மஒட்ஙத்த�  ம ்மப��ம

்வயஃபம்சய்யபங்.மஅப்பய� , �ைனமவைள�்மைஙத்ேியதமஹஜெத  
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அஸவை்தம்்யட(், �த்மதட)்யபங்.145 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2441 ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"வபை்்பறய' ஹஹஜத�்பய�ம்ம�மவயஙனத ்த�மம ்மப��ம

இைறிபதலதை்சமதபறதவ�்யபமங்; அப்பய�மஅவபங்ம்ம� �ைனம

வைள�்மைஙத்ேியதமஹஜெதமஅஸவை்தம்்யட(் , �த்மதட)்யபங். 

மநங்ம்யைமபமபயப(த�மஹஹஜத�மஙத ைிஙைளபமபே)நஙம்வ ்ய ; 

்யமத்ய (மயபநஙமவபளநஙடங்)ம்ஙடஙம்வ ்ய ; அ்ப்ஙபபம்யயமமநஙள��ம

பயபைவிபத ப்ம்வ ்யமஎ�ப்பஙயங்வம(வயஙனத்ததம

அமப�்தெ�்யபங்).மட்னன�த , அப்பய�மமநங்ம(்தரளயங)மஅவபஙைளசம

�ழ��்ஙய ேெ�்னப.  

 2442 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்ம"வபை்்பறய' ஹஹஜத�்பய�ம்ம�மவயஙனத்த�மம ்மப��  

இைறிபதலயமஙஅபயைவடயமஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ிடயம

தபறதவ�்யபங். மநங்ம்யைமபமபயப(த�மஹஹஜத�மஙத ைிஙைளபமபே)நஙம

்வ ்ய; ்யமத்ய (மயபநஙமவபளநஙடங்)ம்ஙடஙம்வ ்ய ; (அ்ப்ஙபப)ம

்யயமமநஙள�� பயபைவிபதமப்ம்வ ்யமஎ�ப்பஙயங்வம(வயஙனத்ததம

அமப�்தெ�்யபங்). ட்னன�த, அப்பய�மமநங்ம(்தரளயங)மஅவபஙைளசம

�ழ��்ஙய ேெ�்னப.  இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. அவபறததமஅலமபப�மங ரயம(ரல)மஅவபமஙள�மஅறதவபபபபத , 

"்யமத்யமஅவபங் (மயபநஙமவபளநஙடங்)ம்ஙடஙம்வ ்யமஎ�மப்பஙயங '' 

எ�ப�மமட்ய இ்ய்பறவபதைல.  

2443 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

"வபை்்பறய' ஹஹஜத�்பய�ம்ம�மஒட்ஙத்த�மம ்மப��  ஙஅபயைவசம

தபறதம(்வயஃப)மவ�்யபங்; அப்பய�ம(ைஙத்ேியத)மஹஜெதமஅஸவ  ை்தம

்்யட(், �த்மதட)்யபங்.ம(்ட்ம்  சலதத)ம்யைமவபட்மமநங்  வபரடேம

ிேநஙபப்வை்மஅவபங்ம்வறத்்்மஅ(வபங்மவயஙனத்தத  

அமப�்தெ�்)்பேநமஙயரணமயேய.  

361

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

ஹஜ் ஹதீஸ் 2188 - 2709



 2444 அ்த�ஃைபதமஅலமபப�மவயஸதலயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇைறிபதலயமஙஅபயைவசம

தபறதவ�்்பய� ஹஜெதமஅஸவை்தம்யமத்மதெ�்ம�ைனமவைள�்ம

ைஙத்ேியதம்்யட், அ�்ந ைஙத்ேைிம�த்மதட்ை்ம ய�மங ்்�.   

2445 உய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: " ய�மஉ்தம

 லத்பற்்ள�' எனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  

(ஹஹஜத�்பய�)ம ய�ம�ைறிபட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , " � 

மநங்நஙபபயலதெ��மவயஙனத்ததமஅமப��ம(ஙஅபயமைவச)ம

தபறதவெவயியங!'' எ�றம்சய�னயபங்.மஅவவய்றம ய�மதபறதவ�்்�.ம

அப்பய�மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்ம"அதனப' எ�யம(52லவ�)ம

அத்தியிதை்மா்திவயறமஙஅபயவப�  ஒெமபநஙத்ததம(தபஹஹதம்்ய ைங)ம

்்ய �்ஙய ேெ�்யபங்.146  

பய்யம:ம43 ஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ிமா்வ� 

ம("சி ' ்சயவ�)ம�நஙதிந ங்ைமியேய; அை்சம்சயியமதமஹஹம

 தைற்வறய�.147  

2446 உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம(எ�மசதறதிம

்யியப)மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "ஒெவபமஸஃபயமமபறய மபவயம

்நஙதை்்ிமதபறதவரயவபட்ய யமஅவபம �மேபறமததைலமஎ�றம ய�  

ஙெ�ஙத்ற�'' எ�்ற�.மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங் , "ட�ம(எை்மைவத�மஅபபேச  

்சயதஙதறயய)?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�, "ட்னன�த, அதலயலம"ஸஃபய்ய 

மபவய்யமஅதலயலவப�மசத�னடமஙள�தமஉ்ளைவமலேய.மஎன்வ , ியபம

அ�்ம(ஙஅபய) லலித்ததமஹஹ்ஜயமஉயரய்வயம்சயஙதறய்ரய , அவபம �ம

அவவபர ை்டய தபறதவெவ�மேபறம�ற' (2:158) எ�றம்றமஙத�றய�'' 

எ�்ற�. அ்பேமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங், "ஸஃபயமமபறயம

மபவய்நஙதை்்ிமதபறதவரய் மன�் �மஹஹைஜ்ியமஉயரயைவ்ியம

அதலயலம� ைமியநஙமயட்ய�.மஅவவபர ை்டய  தபறயமதமஇெபப�ம

ேபறமததைலமஎ�றதெ�்யத,  �ம்றயமஙெத�மவெய. ("தபறவ�மேபறம�ற' 

எ�்றமேபலன�தமவ��்ள�.)மஇ�்மவசனயமட�  அெளப்பபற்்னம
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உனநேதம்் டமய? அறதியைமநமஙயலத்ததமஅ�சய ங்  ங்்லயரத்ததம

அைம�்தெ�்ம"இசயஃப', " யிபலய' லஙதிமசதைலங்நஙயஙம"இலரயய ' 

ஙடேவ��, ஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ிமதபறவப ; பப�னபம்ைலைி 

மவதத�நம்ஙய்வப.மஇஸலயயமவ�்்பய�மஅவவபர ்நேமதை்்ிம

தபறதவெவை் அ�சய ங்ம்வறத்னப.மஅறதியைமநமஙயலத்ததம்யயம

்சய�வ�்மஒெமஙய ிய எ�ப்யதமஅவபங்மஅை்ம்வறத்னப.மஅப்பய�ம

வலத்யமமய ்யமஉை்ிமஅதலயல  "ஸஃபய்யமமபவய்யமஅதலயலவப�ம

சத�னடங்' எ�றம்்ய்டேயம(2:158லவ�) வசனதை்மஇற்தவைரம

அெள�னய�.மபப�னபமஅ�சய ங்ம(ஸஃபயமமபறய  மபவய்நஙதை்்ி)ம

தபறதவ�்னப'' எ�றம்றதனயபங். 

2447 உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம(எ�மசதறதிம

்யியப)மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , " ய�மஸஃபயமமபறய மபவய்நம

ஙதை்்ிமதபறதவரயமலதெபப்ததமஎ�ம �மேபற்ம�மததைலமஎ�ற  

ஙெ�ஙத்ற�'' எ�்ற�.மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங் , "ட�ம(எை்மைவத�மஅபபேச  

்சயதஙதறயய)?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�, "ட்னன�தமஅதலயலம"ஸஃபய்ய 

மபவய்யமஅதலயலவப�மசத�னடங்.மஅவவபர ை்டயமதபறதவெவ�  

ேபறம�ற' (2:158) எ�றம்றஙத�றய�'' எ�்ற�.மஅ்பேமலிபஷயம(ரலத) 

அவபங்ம(பப�வெமயற)ம்றதனயபங்:ம"அவவபர ை்மடயமதபறயமலதெபப�  

ேபறமததைல' எ�றதெ�ம்யதம �ம்றயமஙெத�மவெய.மஅ�சய ங்மசதலப  

்்ய்பபயங்வமஇ�்மவசனயமஅெளபம்பபற�.மஅவபங்மஅறதியைமநம

ஙயலத்தத "இலரயய' ஙடேனயதம(ம �்னயவபபேமஅெஙததம"�ஷதலத ' எ�யம

ே�றதலதெ�்) "மனயத' எ�யமசதைலநஙயஙம"இலரயய' ஙட்பவபஙளயயம

இெ�்னப.மஎன்வ, ஸஃபய மபறயமமபவய்நமஙதை்்ிமதபறதவெவை்ம

அவபங்மஅ�ம்தநமஙபபட்்யஙந  ஙெ்வபதைல.  பபம(ஸத)மஅவபங்்�ம

அவபங்மஹஹஜஹநஙயஙமவ�்்பய�மஅை்பமபபறத   பபிவபஙள�்யம

்் வபத்னப.மஅப்பய�்ய�மஅதலயலமஇ�்ம(2:158லவ�)மவசனதை் 

அெள�னய�.மஎ�மலட்மம �மஅற்தியங!மஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ி  

தபறதவரய்வ �மஹஹைஜமஅதலயலம� ைமமியநேவ்ததைல.   
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2448 உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம பபம(ஸத)ம

அவபஙள��ம�ைணவபியபமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "ஸஃபய மபறயம

மபவய்நஙதை்்ிமதபறதவரய்மஎவபம �யம(ேபறய)மட�மதெபப்யங   ய�ம

ஙெ்வபதைல.ம(என்வ)மஅவவபர ்நேமதை்்ிம ய�மதபறதம

வரயமலதெபபை்  ய�மஒெம்பயெட்யங்வமஎ ணமமயட்்� '' எ�்ற�.ம

அ்பேமலிபஷயம(ரலத) அவபங், "எ�மச்ஙய் ம(அஸமயவப�)மமங்ன!ம �ம

்சயதவ�ம்வற.மஅதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்யம�ஸலதயங்யம

(ஸஃபயமமபறயமமபவயம்நஙதை்்ி)  தபறதவ�்னப.மஎன்வ, அ�மஒெம

 பபவவதியஙமலஙதவபட்�.ம"�ஷதலத' எ�ய இ்த்தலதெ�்மசதைலங்நஙயஙம

"இலரயய' ஙடேிவபங்ளமஸஃபயமமபறய  மபவய்நஙதை்்ிமதபறதம

வரயமலதெ�்னப.மஇஸலயயமவ�்்பய� , அை்பமபபறத  யடங்ம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�ம்யமவபனவப்னயய.மஅப்பய�்ய�மவலத்யமமய ்ய  உை்ிம

அதலயல, "ஸஃபய்யமமபவய்யமஅதலயலவப�மசத�னடங்.மஎன்வ , ியப 

அ�்ம(ஙஅபய)மலலித்ததமஹஹ்ஜய , உயரய்வயம்சயஙதறய்ரய, அவபம �ம

அவவபர ை்டய தபறதவெவ�மேபறமததைல'' எ�யம(2:158லவ�)ம

வசனதை்மஅெள�னய�. (இவவசனத்தத)ம"அவவபர ை்டயமதபறயம

மலதெபப�மேபறமததைல' எ�றதெ�்யத்ய�ம �ம்சயத யமஙெத�மவெய '' 

எ�றயபங்.148 இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஇப�மஷதஹயபமஅஸஸஹலதம(ரல)ம

அவபங்ம்றஙத� றயபங்: இ�்மஹ �்ைஸம ய�மஅ�பநபமபப�மஅப்தபம

ரலமய�மபப�மஅதஹய ஸமபப�மஹதஷயய  (ரல)மஅவபஙள�்யம

்சய�ன்பய�, அை்நம்ஙட்மஅவபங்மவபிபபை்�ம்யபங்.  ("இ�்ம

வசனத்தபே)மஇ�்ய�ம(ச மியன)மவபளநஙமயேய.மஅறதஞபஙள�தமபலப  "ஸஃபயம

மபறயமமபவய்நஙதை்்ிமதபறதவரய்மஅர்ங்ம"இவவபெ  

ஙப(ே�ற)ங்நஙதை்்ிமதபறதவெவ�மஅறதியைமநமஙயலசம்சிலயேய ' 

எ�றயபங்மஎ�றம்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்்ள�.ம(லனயத)மஅ�சய ஙள�த  

்வறசதல்ரயம"இைறிபதலயமஙஅபயைவசமதபறதவெமய்றம யயம

பணபநஙபபட்்்ளயய.  ஸஃபயமமபறயமமபவய்நமஙதை்்ிமஅவவயறம

(தபறதவெமயற)ம யய பணபநஙபப்வபதைல'' எ�றம்றதனப.மஅப்பய�்ய�ம

வலத்யமமய ்யமஉை்ி அதலயலம"ஸஃபய்யமமபவய்யமஅதலயலவப�ம
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சத�னடங்...' எ�றம(2:158லவ�) ்்ய்டேயமவசனதை்மஅெள�னய�.மஇ�்ம

வசனயமஇவவபெமசயரயபம்்ய்பபயங்ய  அெளப்பபறதெநஙலயயமஎனம ய�ம

ஙெ�ஙத்ற�'' எ�றமஅ�பநபமபப�மஅப்தப  ரலமய�ம(ரல)மஅவபங்ம

்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2449 ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, " ய�மலிபஷயம(ரலத)ம

அவபஙள�்யம்ஙட்்� '' எ�றம்்ய்டஙத, ்மபங ் ஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம

்பய�்றமஇ்ய்பபற்ள�.ம்ம யமஅ்தத , பப�வெமயறய லிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்ம்றதனயபங்மஎ�றமஙயணபப்மஙதற�:  அ�சய ங்மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய, "அதலயலவப�மன்்ர!  யடங்மஸஃபயமமபறயம

மபவய்நஙதை்்ிமதபறதவெவை்பமபயவமயஙந  ஙெ்தவ�்்யய'' எ�றம

்றதனப.மஅப்பய�மவலத்யமமய ்யமஉை்ிமஅதலயல , "ஸஃபய்யம

மபவய்யமஅதலயலவப�மசத�னடங்.மஎன்வ , ியபமஅ�் (ஙஅபய) லலித்ததம

ஹஹ்ஜயமஉயரயம்வயம்சயஙதறய்ரய, அவபம �மஅவவபர ை்மடய  

தபறதவெவ�மேபறம�ற'' (2:158) எ�யமவசனதை்மஅெள�னய�.ம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅவவபர ்நேயமஇை்்ிம

தபறதவெவை்ம(்ம�)மவவத�ைற ியநஙதனயபங்.மஎன்வ, அவவபர ்நேம

மதை்்ிமதபறவை்நமைஙவப்மஎவெநேய  (உ ைம)மஇதைல. 

 2450 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அ�சய ங்யம"ஃஙஸஸய�' 

ேலத்யெயமஇஸலயதை்மடபப்பேம��ம"மனயத ' எ�யமசதைலநஙயஙம

"இலரயய' ஙடேம"்தபபிய' ்றபமவபஙளயயமஇெ�்னப.  என்வ, ஸஃபயம

மபறயமமபவய்நஙதை்்ிமதபறதவெவை்மஅவபங்மபயவமயஙந  ஙெ்தனப.ம

(லனயத,) அ�்வமஅவபஙள��மண்யை்ி ை்்ிம தலவபவ�்மமரபயங  

இெ�்�.மஅ�சய ங்மஇஸலயதை்தம் வபி்பய� , அை்பமபபறதம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவபனவபனப.மஇ�்்ய்பபயங்வம

அதலயல, "ஸஃபய்ய மபவய்யமஅதலயலவப�மசத�னடங்.மஎன்வ , ியபம

அ�்ம(ஙஅபய)மலலித்ததமஹஹ்ஜய  உயரய்வயம்சயஙதறய்ரய, அவபம �ம

அவவபர ை்டயமதபறவ�மேபறம�ற.மியப ்்்மலயஙம �ைமம
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்சயஙதறய்ரயம(அவெநே)மஅதலயலம �றதமபயரயட்ந்ேிவ�ய  

 �ஙறத�்வ�யமலவய�'' (2:158) எ�யமவசனதை்மஅெள�னய�.   

2451 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அ�சய ங்ம(லரயபநமஙயலத்தத)ம

ஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ிமதபறதவெவை்  ்வறபமபவபஙளயயம

இெ�்னப; "ஸஃபய்யமமபவய்யமஅதலயலவப�மசத�னடங்.  என்வ, ியபம

அ�்ம(ஙஅபய)மலலித்ததமஹஹ்ஜயமஉயரய்வயம்சயஙதறய்ரய , அவபம � 

அவவபர ை்டயமதபறதவெவ�மேபறம�ற'' (2:158) எ�யமவசனய 

அெளபப்யவைர.149  

பய்யம:ம44 ஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதை்்ிமா்வ�ம(சி )மஒ்ரம

்்ைவ்ய�மஎ�ப�மபபறதி  வபளநஙய.150  

2452 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஹஹமமபறயம

உயரயவப�்பய�)ம பபம(ஸத)மஅவபங்யம பபத்்யவபங்யமஸஃபய  மபறயம

மபவய்நஙதை்்ிமஒ்ர்ியெம்்ைவம்வபரம(்்்லயஙச)ம

தபறதவரவபதைல. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, "லரயபத்ததமதபறதவ�்மஒ்ரம்ியெம

்்ைவம்வபர'' எ�றமஇ்ய்பப ற்ள�.  

பய்யம:ம45 ஹஹம்சயபவபம�தஹஹமபத்யவ�ம யள�றம"ஜயரத�தம

அஙபய'வபதமஙத்லறதித �வடேயவைரம்்ய்ப��ம்தபபியசம

்சயதலதந்ஙய ேெபப�மவபெயபத  ்நங்யேய. 

 2453 உசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ("வபை்்பறய' 

ஹஹஜத�்பய�)மஅரஃபயவபலதெ��ம்தெய்ைஙிபதம ய�  வயஙனத்ததம

அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நேபமபப�னயதமஇெ�்்�.  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம�ஸ்லதஃபய்நேமஅெஙத ்ளமஇ்பம

்றப ப்ளத்யநைஙமஅை்�்�யமஒட்ஙதை்மம ேிப்ைவத�வபட்சம

்ச�ற, சதற �பமஙவதத�வபட்தம்தெயபபவ�்யபங்.ம ய�மஅவபங்நேமஅடஙத  

னயைமம(உ�)ம்சயிதம் ண�பமாபறத்ன�.மஅவபங்மதெநஙமயஙமஅடஙதம

னயைம ்சய்யபங்.ம ய�, "்்யவப்பயஙதற�பஙளய, அதலயலவப�மன்்ர?'' 
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எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "்்ய ைஙமஉனநேம��னயதம(உ்ள  

�ஸ்லதஃபயவபத)்ய�'' எனநம்றதமவபட், வயஙனத்ததமடறதம�ஸ்லதஃபய 

வ�்�யம்்ய ்யபங்.மபப�னபம�ஸ்லதஃபயமவபலதெ��ம்றபப்ய  

அ்தஙயைலிபதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மவயஙமனத்ததம

அவபங்நேப பப�னயதமஃப்தமபப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்மஇெ�்யபங்.  

இ�்மஹ �்ஸத�மஅறதவபபபயளரயனமேைறபம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:ம

அதலயல வப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"ஜயரய 'ைவமஅை்டயவைரம"்தபபிய' 

்சயதலதந்ஙய ்் இெ�்யபங்மஎனமஃப்தமபப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யஙமஅப�தலயல பப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்மஎ�ன�்யம

்் வபத்யபங்.151 இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2454 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம("வபை்்பறய' ஹஹஜதத) �ஸ்லதஃபயவபலதெ��ம்றபம

ப்ய்பய�, ்ம�மவயஙனத்ததம்மநேபமபப�னயத  (எ�மச்ஙய்ரப)மஃப்தமபப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபஙைளமடபறதந்ஙய ்யபங்.  ஃப்தமபப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங், "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  (�தஹஹமபத்யவ�ம யள�த)ம

"ஜயரத�தமஅஙபய'வபதமஙத்லறதடயவைரம்தபபியச  

்சயதலதந்ஙய ேெ�்யபங் '' எனமஎ�ன�்யம்் வபத்யபங்.152 இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2455 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்நமேபமபப�னயதம("வபை்்பறய ' ஹஹமபிணத ்த�்பய�)ம

அவபஙள�மவயஙனத்ததமஅமப�்தமெ�்வரயனமஃப்தமபப�மஅபபயஸ  (ரலத)ம

அவபங்ம்றதனயபங்: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அரஃபயம ய் ' 

மயைலிப யம"�ஸ்லதஃபய  ய்' ஙயைலிப யம்தெயபபந்ஙய ேெ�்ம

மநஙள�்ய, "்ம�வயஙச ்சத டங்'' எ�றம்றதனயபங்.மஅப்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்ம�மஒட்ஙத்த�ம்வஙதமை்நம

ஙட்பப்த்தந்ஙய ் , மதனயவப ்ள "�ஹஸஸதப' ாை்நே்ம

றைவ�்�ய, "ஜயரயவபதமஎறதவ்பஙயங, த ே எறதிபப்யமசதறமஙபஙைளம
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எ்த�ந்ஙய்்டங்'' எ�றயபங்.மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

"ஜயரத�தமஅஙபய'வபதமஙத்லறதடயமவைரம்்ய்ப�� ்தபபியசம்சயதலதநம

்ஙய ்்ிபெ�்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�.மஅ்தத "அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"ஜயரத�தம

அஙபய'வபதமஙத்லறதடயவைர ்்ய்ப��ம்தபபியசம

்சயதலதந்ஙய ேெ�்யபங் '' எ�யமேறதப் இ்ய்பறவபதைல.ம்ம யம

அ்தத, ("த ேமஎறதிபப்யமசதறமஙபங்' எ�ற ்றய்பய�)ம"ஒெமமன�்�ம

ஙதமத ேமவபைளிய்வை்பம்பய�றம்ம�மைஙியதமைசைங  ்சய்யபங்'' 

எனநம்்்லயஙமஇ்ய்பபற்ள�.   

2456 அப�பமரலமய�மபப�மி�தம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

�ஸ்லதஃபயவபதமஇெ�்்பய� , அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங்  

"அதமபஙரயமஅத்தியியமியெநேமஅெளப்பபற்்யமஅவபம(�ஹயமதம-ம

ஸத)மஇ�் இ்த்ததம"லபைபந.மஅதலயஹஹயம , லபைபந'' எ�றம(்தபபிய)ம

்றதிை்ம ய� ்சவபடப்ற�'' எ�றயபங். 

 2457 அப�பமரலமய�மபப�மி�தம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங்ம�ஸ்லதஃபயவபலதெ��  

்றபப்ய்பய�ம்தபபியசம்சய�னயபங்.மஅப்பய�ம"இவபமஒெமஙதரயமம

வயசதிய?'' எ�றம்ஙடஙபபட்�.மஅப்பய�மஅப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)ம

அவபங், "மநங்மமற��வபட்னரய, அதல�மவவத்வறதமவபட்னரய? "அதபஙரய' 

அத்தியிய ியெநேமஅெளப்பபற்்யமஅவபம(�ஹயமதம-மஸத)மஇ�்ம

இ்த்ததம"லபைபந. அதலயஹஹயம, லபைபந' எனம(்தபபிய)சம்சய�னை்ம

 ய�ம்சவபடபற்்ள�'' எ�றயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

2458 அப�பமரலமய�மபப�மி�தம(ரல)மமபறயமஅஸவதமபப�மி�தம(ரல)  

லஙத்ியபம்றதி்யவ�: அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங் , 

�ஸ்லதஃபயவபதம"அதபஙரய அத்தியியமியெநேமஅெளப்பபற்்யமஅவபம

(�ஹயமதம-மஸத)மஇ�்மஇ்த்தத  "லபைபந.மஅதலயஹஹயம, லபைபந' எனம
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(்தபபிய)சம்சய�னை்ம ய�ம்சவபடபற்  ்ள�'' எ�றம்றதனயபங்.மபபறேம

அவபங்ம்தபபியசம்சய�னயபங் ; அவபங்்�ம யடங்யம்தபபியசம

்சய�்னயய. இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம46 அரஃபயம யள�தமமதனயவபலதெ��மஅரஃபயவபபேபம்பயேய்பய�ம

்தபபிய்ய ்நப ெயம்றத.  

2459 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம(அரஃபயம

 ய்)மஙயைலிபதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�  மதனயவபலதெ��ம

அரஃபயவபபேசம்ச�்றயய.மஅப்பய�மஎடஙள�தமசதலபம்தபபிய  (லபைபந...)ம

்றதந்ஙய ேெ�்னப.ம்வறசதலபம்நப பம(அதலயஹஹமஅநபப)  

்றதந்ஙய ேெ�்னப. இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2460 அப�தலயலமபப�மஅப்ததலயலமபப�மஉமபம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: (எ�ம்�ை்)மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங் , " யடங்ம

"அரஃபய' ்தனத ்�றமஙயைலிபதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம

இெ�்்யய.மஅப்பய�  எடஙமள�தமசதலபம"்நப ப' ்சயதலதந்ஙய ேெ�்னப.ம

்வறசதலபம"்தபபிய' ்சயதலதந்ஙய ேெ�ம்னப.ம யடங்ளயம்நப பம

்சயதலதந்ஙய ேெ�ம்்யய '' எ�ற ்றதனயபங். இ்�மஅறதவபபபயளரயனம

அப�தலயலமபப�மஅப சலமயம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயப  ங்:  ய�மஎனநேம

இ�்சம்சய்தைிமஅறதவபத்மஅப�தலயலமபப�மஅப்ததலயலமபப�  உமபம

(ரல)மஅவபஙள�்ய, "அதலயலமவப�மம ்யைணியங!ம ய�மஉடஙைளநமங ்  

வபிபபை்ஙத்ற�.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ன  

்சய�்ஙய ேெ�்யபங்மஎ�றம �டங்மஉடங்ம்�ை்ிப்யமஎபபே  

வபனவயமலதெ� �்பங்?'' எ�றம்ஙட்்�.153 இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2461 �ஹயமதமபப�மஅப பநபமஅஸஸஙஃப ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

 ய�யமஅனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்யமமதனயவபலதெ��மஅரஃபயவபபேப  

்பயேய்பய�,  ய�மஅனஸம(ரலத)மஅவபஙள�்ய, " �டங்மஅதலயலவப�மன்பம
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(ஸத) அவபங்்�மஇெ�்்பய�மஇ�ைறிம்தனத்ததமஎ�னம்சயவ �பங் ?'' 

எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅனஸம(ரலத)மஅவபங் , "அ�றமஎடஙள�தமசதலபம

"்தபபிய' ்றதந்ஙய ேெ�்னப; அ்பேமலட்சபயம்் வபநஙபப்மவபதைல.ம

்வறசதலப "்நப ப' ்றதந்ஙய ேெ�்னப; அ்பேயமலட்சபயம

்் வபநஙபப்வபதைல'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.154 

 2462 �ஹயமதமபப�மஅப பநபமஅஸஸஙஃப ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

"அரஃபய'  யள�றமஙயைலிபதமஅனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "இ� 

ைறிம்தனத்ததம்தபபியம்றவை்பமபபறததம்யடங்மஎ�னம

்சயதஙதற�பங்?'' எ�றம்ஙடம்்�.மஅ்பேமஅவபங் , " ய�ம பபம(ஸத)ம

அவபங்்�ய  பபத்்யவபங்்�யமஇவமவயறம்ச�றதெநஙத்ற�.ம

அப்பய�மஎடஙள�தமசதலப "்நப ப' ்றதந்ஙய ேெபபப.ம்வறசதலபம"்தபபிய ' 

்றதந்ஙய ேெபபப. எடஙள�தமியெயமமபறவைரமேைறம்றமயட்யபங் '' 

எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.   

பய்யம:ம47 அரஃபயவபலதெ��ம�ஸ்லதஃபயவபபமேதம்தெய்வ�ய,  

அ�்மஇரவபத �ஸ்லதஃபயவபதமமஃந பமமபறயமஇஷயமலஙதிமஇெம

்்ய ைஙஙைளடயம்சபத�த  ்்ய வ�ய.155  

2463 உசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(�தஹஹம9லவ�ம ய்)மஅரஃபயவபலதெ�� (�ஸம

்லதஃபயவபபேத)ம்தெயபபசம்சத ய்பய� , வவதிபதமஒெ ப்ளத்யநஙததம

இறடஙதமசதற �பமஙவதத்யபங்.மபப�னபமஅடஙதமனயைமம(உ�)  ்சய்யபங்.ம

அப்பய�மஅவபங்ம(�ய�ைறமஉறப்ஙைளநமங வப)ம� ைமியங  அடஙதம

னயைமம்சயிவபதைலம(தெநஙமயங்வம்சய்யபங்).ம ய�மஅவபஙள�ம்ய , 

"(மஃந ப)ம்்யவப்பயஙதற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பே, "்்ய ைஙமஉமநே 

��னயதம(உ்ளம�ஸ்லதஃபயவபத்ய�ம்்யவபப்)மஉ்ள� '' எ�றம

அவபங்ம்றத, வயஙனத்ததமடறதபம்றபபட்யபங்.ம�ஸ்லதஃபயமவ�்�யம

(்ம� வயஙனத்தலதெ��)மஇறடஙதமஅடஙதமனயைமம(உ�)ம்சய்யபங்.ம

அப்பய� அவபங்ம� ைமியஙமஅடஙதமனயைமம்சய்யபங்.ம

்்ய ைஙநஙயஙமஇஙயமத  ்சயதலபபட்�யமமஃந பம்்ய ்யபங்.மபபறேம
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ஒவ்வயெவெயம்ம� ஒட்ஙதை்தம்த்ம�ம்்யரத்ததமப்நஙம

ைவத்னப.மபபறேமஇஷயதம்்ய ைஙநஙயங  இஙயமதம்சயதலபபட்�யமஇஷயதம

்்ய ்யபமங்.மஅவவபெம்்ய ைஙங்நேமதை்்ி   பபிவபங்ம(்்்லயங)ம

்வ்ற�்யம்்யவவபதைல.156  

2464 உசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஅரஃபயவபலதெ��ம்தெயபபிமபப�மஇிபைஙந  ங்ைனம

 தைற்வபறவ்பஙயஙம(வவதிபத)மஒெமப்ளத்யநைஙம் யநஙதசம்ச�றயபங்.  

(அவபமங்ம்தெயபபவ�்�யமஅவபங்மஅடஙதமனயைமம்சயவ்பஙயங)  

அவபங்நேம ய�ம �பமாபறத்ன�.மஅப்பய�ம" �டங்ம(மஃந ப)  

்்யவப்பயஙதற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங்ம்்ய மத்யம

உமநே ��னயதம(உ்ளம�ஸ்லதஃபயவபத)்ய�மஉ்ள� '' எ�றயபங்.  

2465 உசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஅரஃபயவபலதெ��ம்தெயபபி்பய� , (வவதிபத) ஒெம

ப்ளத்யநைஙமஅை்�்�யம(வயஙனத்தலதெ��)மஇறடஙதமசதற �ப  ஙவதத்யபங்.ம

("சதற �பமஙவதத்யபங்' எ�றம்வள�பபை்ியங்வமஉசயமய  ்றதனயபங்; " �பம

ாபறதநமங வபனயபங்' எ�றம�சஙமயஙநம்றவபதைல.) பபறேம் ண�பம

்ஙய ்வரசம்சயதலதமஅடஙதமனயைமம்சய்யபங்.ம(்லயமஒவ்வயப  

உறபைபடயமஒெம�ைற்ிமங வபனயபங்.)ம� ைமியஙமஅடஙதமனயைம  

்சயிவபதைல.மஅப்பய�ம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!ம

்்யவப்பயஙதற�பஙளய?'' எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "்்ய ைஙமஉமநேம

��னயதம(உ்ள �ஸ்லதஃபயவபத்ய�ம்்யவபப்)மஉ்ள� '' எ�றயபங்.ம

பபறேமபிணதை்த ்்ய்ப��ம�ஸ்லதஃபயமவ�்�யமமஃந ைபடயம

இஷயைவடயம(்சபத�த)  ்்ய ்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2466 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள��மஅேைமியிபெ�்மேைறபம(ரல)ம

அவபங் ்றதி்யவ�:  ய�மஉசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபஙள�்யம" �டங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபமங்நேபமபப�னயதம(வயஙனத்தத)மஇெ�்ம

்பய�ம"அரஃபய'  ய்மமயைலிபத எ�னம்சயம �்பங்?'' எ�றம்ஙட்்�.ம
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அ்பே, "மநங்மமஃந ப ்்ய ைஙநஙயஙம(்டங்மஒட்ஙடஙமைள)பம

ப்நஙைவநேயமப்ளத்யநஙதபேச  ்ச�்றயய.மஅடேமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்ம�மஒட்ஙதை்பமப்நங  ைவத்யபங்.மபபறேமசதற �பம

ஙவதத்யபங்.ம(" �பமாபறதநமங வபனயபங் ' எ�றம�சஙமயஙமஉசயமயம

்றவபதைல; சதற �பமஙவதத்யபங்மஎனம்வள�பபை்ியங்வ  ேறதபபபட்யபங்.)ம

பபறேமஅடஙதமனயைமம(உ�)ம்சயவ்பஙயஙதம் ண�ப  ்ஙட்யபங்.மபபறேம

அடஙதமனயைமம்சய்யபங்.மஅப்பய�மஅவபங்ம� ைமமியங  அடஙதம

னயைமம்சயிவபதைலம(ஒவ்வயபமஉறபைபடயம்லயமஒெம�ைற்ி  

ங வபனயபங்.)  ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!ம(்யடங்)ம

்்யவப்பயஙதற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�. அ்பேமஅவபங், "்்ய ைஙமஉமநேம

��னயதம(உ்ளம�ஸ்லதஃபயவபத்ய�  ்்யவபப்)மஉ்ள�'' எ�றயபங்.ம

பபறேமவயஙனத்ததமடறதபம்றபபட்யபங்.   யடங்ம�ஸ்லதஃபயவபபேமவ��ம

்சப�்�யமமஃந பம்்ய ைங  ்்ய வபத்யபங்.மபபறேமமநங்ம்யம

ஒட்ஙடஙைளதம்த்ம�ம்்யரடஙள�த  ப்நஙைவத்யபங்; இஷயதம

்்ய ைஙைிம�ேநேயவைரமஅவபைற  அவபழத�வப்வபதைல.மஇஷயதம

்்ய ்மபபற்ஙமஒட்ஙடஙைளமஅவபழத(�பமபிணதை்த  ்்ய்ப�)்னப'' 

எ�றமஉசயமயம(ரலத)மஅவபங்மவபை்ிள�த்யபங்.ம ய� , "மற ய்ம

ஙயைலிபதம �டங்மஎ�னம்சய �்பங்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பே  அவபங், 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நேபமபப�னயதம(வயஙனத்தத)  ஃப்தம

பப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்மஅமப�்யபங்.ம ய்னயம(மதனயவபபே)  ��்தசம

்ச�றமேைறஷதமிெ்�ம ்�்்்ச�்ற� '' எ�றயபங்.  

2467 உசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், ்ைலவபங்ம(்ம�மபிணத்தத)மஇறடஙத  இிபைஙநம

ங்�ஙைளம தைற்வபறயமப்ளத்யநேமவ�்்பய� , (்ம� வயஙனத்தலதெ��)ம

இறடஙதனயபங்.மபபறேமசதற �பமஙவதத்யபங்.ம(" �ப  ாபறதநமங வபனயபங்' எ�றம

உசயமயம�சஙமயஙநம்றவபதைல; சதற �ப ஙவதத்யபங்மஎ�றம

்வள�பபை்ியங்வமேறதபபபட்யபங்.)மபபறேம் ண�ப  ்ஙய ்வரச 

்சயதலதசமதெநஙமயஙமஅடஙதமனயைமம(உ�)ம்சய்யபங்.மஅப்பய�   ய�, 

"அதலயலவப�மன்்ர!ம்்யவப்பயஙதற�பஙளய?'' எ�றம்ஙடம்்�.மஅ்பே 
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்்ய ைஙமஉமநேம��னயதம(உ்ளம�ஸ்லதஃபயவபத்ய�ம்்யவபப்)ம

உ்ள�'' எ�றயபங். 

 2468 உசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஅரஃபயவபலதெ��ம(�ஸ்லதஃபயவபபேத)  ்தெயபபி்பய�ம

அவபங்நேபமபப�னயதம ய�மவயஙனத்ததமஅமப�்தெ�்்�.  அவபமங்ம

அ�்பமப்ளத்யநஙதபேமவ��்சப�்ம�யம்ம�மவயஙனமஒட்ஙதை்ப  ப்நஙம

ைவத�வபட்நமஙவதபபப்யம் யநஙதசம்ச�றயபமங்.ம(்ம�ம்்ைவைி  

�ேத�)மஅவபங்ம்தெயபபி்பய� , அவபங்நேம ய�ம �பமேவைளிபலதெ��  

் ண�பமாபறத்ன�.மஅவபங்மஅடஙதமனயைமம(உ�)ம்சய்யபமங்.மபபறே  

வயஙனத்ததமடறதபம்றபபட்யபங்.ம�ஸ்லதஃபயமவ�்�யமஅடேம

மஃந ைபடய இஷயைவடயம்சபத�ம(இஷயம் ரத்தத)ம்்ய ்யபங்.  

 2469 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஅரஃபயவபலதெ��ம்தெயபபி்பய� , அவபங்நேபமபப�னயதம

(வயஙனத்தத)மஉசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்  இெ�்யபங்.மஉசயமயம(ரலத)ம

அவபங்ம்றதனயபங்:மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்மஅ்்ம

 தைலிபதம(மத்மயனம்வஙத்தத)ம்்ய்ப��மபிணயம்மப்ஙய ்  

�ஸ்லதஃபயம்பயயச்சப�்யபங்.   

2470 உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅரஃபயவபலதெ��ம(�ஸ்லதஃபயவபபேத)  

்தெய்ய்பய�ம்மநேபமபப�னயதம(்ம�மவயஙனத்தத)மஅமரைவத்தெ�்ம

உசயமய (ரலத)மஅவபஙள�்யம(பப�வெமயற)ம்ஙடஙபபட்�.மஅப்பய�ம

அவபங்்�ம ய� இெ�்்�.மஅதல�மஉசயமயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்மஅரஃபயவபலதெ��ம்தெயபபி்பய�ம

எவவயறமபிணபத்யபங்?'' எ�ற  ய�ம்ஙட்்�.மஅ்பேமஉசயமயம(ரலத)ம

அவபங், " பபிவபங்மமத்மயனம்வஙத்தத  பிணபத்யபங்.ம(்ட்ம்  சதம

ஙயணபப்ய்)மவபசயலமயனமஇ்தை்மஅை்�்யத  அவபங்மவபைரவயஙசம

்ச�றயபங்'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.157 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
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2471 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�. அவபறததமஹஹைமதமபப�மஅப்தபமரலமய�ம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதவபபபபத, "்மபங ்மஹ �்ஸத�மணலத்ததமஇ்ய்பபமற்ளம

"அ� ஸ' (வபைர்)மஎ�ப�ம"அத அனந' (மத்்வஙய)மஎ�பை்வப்நம்்்தம

்வஙமயேய'' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�.  

2472 அ�அய�பமஙயலததமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

"வபை்்பறய' ஹஹஜத�்பய�ம ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்்� �ஸ்லதஃபயவபதமமஃந ைபடயமஇஷயைவடயம(்சபத�த)ம

்்ய ்்�.158 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�. அவபறததமஇப�மெயலம(ரல)மஅவபமஙள�ம

அறதவபபபபத, "எனநேமஇ�்மஹ �்ைஸ அறதவபத்மஅப�தலயலமபப�மி�தம

அதமஙதம ம(ரல)மஅவபங், அப�தலயல பப�மஅஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபஙள�ம

லடசதிபதம்ஃபயவப�மல் ரயஙமஇெ�்யப '' எ�யமேறதப்மஇ்ய்பபற்ள�.  

2473 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்ம�மஹஹஜத�்பய�)ம�ஸ்லதஃபயவபத  மஃந ைபடயம

இஷயைவடயம்சபத�தம்்ய ்யபங்.  

 2474 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம�ஸ்லதஃபயவபதமமஃந ைபடயமஇஷயைவடய  

்சபத�தம்்ய ்யபங்.மஅவபறநஙதை்்ிம(்்்லயனம்்ய ைஙங்)ம

்வ்ற�்ய ்்யவவபதைல. (மஃந ப)மண�றமரநஅதங்ம்்ய �மவபட் , 

(்்ய்ப��)மஇஷயைவமஇர ்  ரநஅத்யஙம(தெநஙத)தம்்ய ்யபங்.  இ்�ம

அறதவபபபயளரயனமஉைப�தலயலமபப�மஅப்ததலயலமபப�மஉமபம(ரல)ம

அவபங் ்றஙதறயபங்: (எ�ம்�ை்)மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங் , 

அதலயலவப்யம்ச�ற ை்டயவைரமஇவவயறம�ஸ்லதஃபயவபதம்சபத்்ம

்்ய �வ�்யபங்.  

2475 சலமயமபப�மேைஹதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  சி தமபப�மஜஹைபபம

(ரல)மஅவபங்ம(்ம�மஹஹஜத�்பய�)ம�ஸ்லதஃபயவபதமஒ்ர  இஙயமத்ததம
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மஃந ைபடயமஇஷயைவடயம(்சபத�த)ம்்ய ்யபங்.மபபறே , "இவவய்றம

இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்யம்்ய ்யபங் '' எ�றய, "அவவய்றம பப (ஸத)ம

அவபங்யம்்ய வயபங்மஎனமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதனயபங் '' 

எ�றயமஅறதவபத்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. 

 2476 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்ததம"மஃந ைபடயமஇஷயைவடயமஒ்ர்ியபமஇஙயமத்ததம

(்சபத�த) ்்ய ்யபங்'' எனமஇ்ய்பபற்ள�.  

2477 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம�ஸ்லதஃபயவபதமமஃந ைபடயமஇஷயைவடய  (்சபத�த)ம

்்ய ்யபங்.மஒ்ர்ியபமஇஙயமத்ததமண�றமரநஅதங்  மஃந ைபடயம

இர ்மரநஅதங்மஇஷயைவடயம்்ய ்யபங்.   

2478 சி தமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஇப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபங்்�ம(அரஃபயவபலதெ��)ம்தெயபப  �ஸ்லதஃபயவபபேமவ��ம

்சப�்்பய�, அவபங்மஒ்ர்ியபமஇஙயமத்தத  மஃந ைபடயமஇஷயைவடயம

(்சபத�த)ம்்ய வபத�வபட்தம்தெயபபனயபங்.  பபறே, "இவவய்றமஇ�்ம

இ்த்ததமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  எடங்நேதம்்ய வபதம

்யபங்'' எ�றயம்றதனயபங்.  

பய்யம:ம48 (ஹயஜதங்)ம�தஹஹமபத்யயம யள�தம�ஸ்லதஃபயவபதமதபஹஹதம

்்ய மைஙைிம(அ்�  லரயபம் ரத்தத)மஅ்தஙமஇெடே்ல்ிம்்ய வ�ம

வபெயபதம்நங்யேய; தபஹஹ ் ரயமவ��வபட்�மஎ�பை்மஉற்தம்சய�ம

்ஙய ்மபப�ன்ரமஅவவயறமலரயப  ் ரத்ததம்்யவம்வ ்ய. 

 2479 அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(ஹஹமபிணத்தத)மஎ�்தம

்்ய ைஙைிடய அ்பே ிம் ரத்ததம்்யவயமதம்வறம் ரதம்ததம

்்ய ்ை்ம ய�மபயபத்்ததைல ; இர ்ம்்ய ைஙஙைளதம்வபர.மஒ�ற:ம

�ஸ்லதஃபயமவபதமமஃந ைபடயமஇஷயைவடய  (்சபத�த)ம்்ய ்�.ம
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மப்றய�ற:மஅ�ைறிம(மற)ம ய்மஃபஹபம்்ய ைஙைி  அ்பே ிம(வவநஙம

மயன)ம் ரத்தபேம��ன்ரம(�ஸ்லதஃபயவபத)ம்்ய ்�.159 இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததம"ஃபஹபம

்்ய ைஙைிமஅ்பே ிம(வவநஙமயன)ம் ரத்தபேம��  இெடே்ல்ிம

்்ய ்�'' எனமஇ்ய்பபற்ள�. 

 பய்யம:ம49 ்ப ங்ம(�்த்ியப, ் யியள�ங்)மஉ்ள�ட்மபலவ �னபஙைள , 

்ட்ம்  சத டபப்வ்பேம��்பமஇரவப�மஇற்திபதம

�ஸ்லதஃபயவபலதெ��மமதனயவபபேப ்றபப்சம்சயவ�மவபெயபதம

்நங்யேய; மபறவபங்மதபஹஹதம்்ய ைஙைி   தைற்வபறயவைரம

�ஸ்லதஃபயவபம்ல்ிம்டஙதிபெபப�மவபெயபதம்நங  ்யேய.160 

 2480 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபமங்நேயம்ட்ம்  சதமடபப்வ்பேய  ��்பம

(�ஸ்லதஃபயவபலதெ��மமதனயவபபமேத)ம்யயம்றபபட்சம்சதல  சவ்யம(ரலத)ம

அவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமஙள�்யம�ஸ்லதஃபய  இரவபதம

அ�ம்தம்ஙடம்யபங்-ம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமஙள��  

�ைணவபியப)மசவ்யமஙனத்மஉ் மை்ிவரயஙம(்ம�வயஙம ்பபவரயங)ம

இெ�ம்யபங்- அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மசவ்யம(ரலத)ம

அவபங்நே அ�ம்திள�த்யபங்.மஎன்வ , அவபமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங் ்றபப்வ்பேம��்பம்றபபட்சம்ச�றயப.மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத) அவபங்மஎடஙைளமதபஹஹவைரமஅட்ங்ிம்டஙதிபெநஙசம

்சய்யபமங்.மபபறே அவபங்ம(தபஹஹதம்்ய �வபட்ப)ம்றபப்்வம

 யடங்யம்றபபட்ச ்ச�்றயய. சவ்யம(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅ�ம்தம்பபற ��்பம்ச�றை்பம்பய�ற,  ய�யம

அ�ம்தம்பபறதெ�்யதம்வ்ற�் மஙதழசசதைிடயவப்மஅ�மஎனநேமமதங்யம

உவபபயன்யயமஇெ�்தெநேய.161 இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஙயசதயமபப�ம

�ஹயமதமபப�மஅப பநபமஅஸஸதத �்நம(ரல)  அவபங்ம்றஙதறயபங்:மஇ�்ம
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ஹ �்ஸத�மணலத்ததமஇ்ய்பபற்ளம"ஸபப்ய ' எ�யம்சயத நேம"ஙனத்ம

உ் ை்ிவப' எ�றம்பயெ்.  

2481 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  சவ்யம(ரலத)மஅவபங்மஙனத்ம

உ் ை்ிம்ம�வயஙம ்நேயம்ப ணயஙமஇெ�்யப.  என்வ, அவபம

�ஸ்லதஃபயவபலதெ��மஇரவப்ல்ிம்றபபட்சம்சதலமஅதலயலவப�  

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅ�ம்தம்ஙட்யப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் அவெநேமஅ�ம்திள�த்யபங்.  சவ்யம(ரலத)மஅவபங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅ�ம்தம்பபறை்ப  ்பய�றம

 ய�யமஅவபஙள�்யமஅ�ம்தம்பபறதெ�்யதம �றயிபெ�்தெநேய!  இ்�ம

அறதவபபபயளரயனமஙயசதயம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  லிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்மஇமய�்ம்ன்ிம(�ஸ்லதஃபயவபலதெ��மமதனயவபபேப)  ்றபபட்சம

்சதவயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2482 ஙயசதயமபப�ம�ஹயமதமபப�மஅப பநபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

"சவ்யம(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅ�ம்தம

்பபற ை்பம்பய�ற,  ய�யமஅவபஙள�்யமஅ�ம்தம்பபறசம்ச�ற , 

மதனயவபதமதபஹஹத ்்ய �மவபட், மநங்மவெவ்பேம��்பம"ஜயரய'வபதம

ஙத்லறத�்தெ�்யத  �றயிபெ�ம்தெநேயமஎனம ய�மவபெயபப்ன� '' எ�றம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங் ்றதனயபங்.மஅப்பய�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , 

"சவ்யம(ரலத)மஅவபங் அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅ�ம்தம

்பபறதெ�்யரய?'' எ�ற ்ஙடஙபமபட்�.மஅ்பேமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங் , 

"லய.மஅவபமஙனத்மஉ் ை்ி  ்ப ணயஙமஇெ�்ம்யதமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅ�ம்தம்ஙட்யப.  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஅவெநேமஅ�ம்திள�த்யபங் '' எ�ற வபை்ிள�த்யபங். 

 2483 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�.  

2484 அஸமயம(ரலத)மஅவபஙள��ம��னய்மஅேைமியனமஅப�தலயலமபப�ம

ைஙசய� (ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அஸமயம(ரலத)மஅவபங்ம�ஸ்லதஃபயம
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இதலத்த�மஅெ்ஙமஇெ�்்பய� , எ�ன�்ய "ச�்தர�மமைற��வபட்்ய?'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"இதைல ' எ�்ற�. அவபங்மசதறத�ம் ரயம

்்ய �வபட்பமபபறேம"மங்ன!மச�்தர�  மைற��வபட்்ய?'' எ�றம(ம  ்ய)ம

்ஙட்யபங்.ம ய�ம"லய (மைற��வபட்�)' எ�்ற�.ம"எ��்�ம

(மதனய்நேப)ம்றபப்'' எ�ற ்றதனயபங்.மஅவவய்றம யடங்ம்றபமபட்சம

்ச�்றயய.ம(மதனயமவ�்�ய) அவபங்ம"ஜயரய'வபதமஙத்லறத��வபட்பம

பப�னபம(்தெயபபவ��)ம்ம�  ்்யரத்ததம்்ய ்யபமங்.மஅப்பய�ம

அவபஙள�்யம ய�, "அயமய!ம யய வபேவ்பேம��்பம(மதனய்நே)மவ��ம

வபட்்யய'' எ�்ற�.மஅவபங், "(இ்ததம்வம்ற�ய)மஇதைல, மங்ன!ம பபம

(ஸத)மஅவபங்ம்ப ங்நே (வபேி நேம��்பமமதனயமவபபேமவர) 

அ�ம்திள�த�்ளயபங் '' எ�ற ்சய�னயபங்.162 - ்மபங ்மஹ �்ஸம

மப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம"இதைல, 

மங்ன!மஅதலயலவப�ம பபம(ஸத)மஅவபங் , பிணத்தலதெ�்ம்ய ்ப ஙம

்நேம(வபேி நேம��்பமமதனயவபபேமவர)மஅ�ம்திள�த�்ளயபங் '' 

எ�றம்றதி்யஙமஇ்ய்பபற்ள�.   

2485 சயலதயமபப�மஷவவயதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம( பபம(ஸத)ம

அவபஙள��ம�ைணவபியப)மஉய�மஹப பயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய  ்ச�்ற�.ம

அப்பய�மஅவபங், " பபம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ைனம�ஸ்லதஃபயவபலதெ��  

(மதனயவபபே)மஇரவப(�மஇெள�)்ல்ிமஅ�பபபைவத்யபங் '' எ�றம

்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2486 உய�மஹப பயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�மஙயலத்ததமஇவவய்றம்சய�வ�்்யய.ம(அ்யவ�)  "ஜயஉ' 

வபலதெ��மமதனயவபபேமஇெள�்ல்ிம(வபேி நேம��்ப)ம்றபபட்ச  

்சத்வயய. இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

அவபறததமஅயபமபப�ம�ஹயமதமஅ� யஙததம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , 

("ஜயஉ' எ�பம்�மமப்றயெம்பிரயன)ம"�ஸ்லதஃபயமவபலதெ��... '' எ�ற 

இ்ய்பபற்ள�.  
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2487 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம"பலவ �னப(ஙளயனம்ப )ங்்� ' அதல�ம"பிணச 

தைமங்்�' எ�ைனடயம"ஜயஉ' (�ஸ்லதஃபய)வபலதெ��ம(மதனயவபபே) 

இரவப்ல்ிமஅ�பபபைவத்யபங்.163 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2488 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்யமே்யபத�பமபலவ �னபஙைள  ��்டே்ிம(மதனயவபபே)ம

அ�பபபைவத்யபங்.மஅவபமஙள�தம ய�யமஒெவ�  ல்வ�. இை்ம

உைப�தலயலமபப�மஅப ி�தம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.164  

2489 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்யமே்யபத�பமபலவ �னபஙைள  ��்டே்ிம(மதனயவபபே)ம

அ�பபபைவத்யபங்.மஅவபஙள�தம ய�ய  ஒெவனயிபெ�்்�. இை்மஅ்யஉம

பப�மஅப ரபயலம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2490 இப�மஜஹைரஹம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஅ்தஙயைலநேம��ை்ிம(சஹப)ம் ரத்த்ல்ி  ்யமபிணசம

சயமய�ங்்�மஎ�ைனம(�ஸ்லதஃபயவபலதெ��மமதனயவபபே)  

அ�பபபைவத்யபங்மஎ�றமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்சய�னயபங்ம

எனமஅ்யஉ (ரல)மஅவபங்ம்றதனயபங்.ம ய�மஅ்யஉம(ரல)மஅவபஙள�்ய , 

"இப�மஅபபயஸ (ரலத)மஅவபங்ம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(இர்ம

 �ேமஇெநங்வ)  � ்மஇரவபதமஎ�ைனம(மதனயவபபே)மஅ�பபபைவத்யபங் ' 

எ�றம்றதனயபங் எ�யம்சய்தம்டங்நேமஎடேி்ய?'' எ�றம்ஙட்்�.ம

அ்பேமஅ்யஉம(ரல) அவபங்ம"இதைல; ்மபங ்வயறமஅ்தஙயைலநேம

��ை்ிம(சஹப)ம் ரத்த்ல்ி  எ�ைனமஅ�பபபைவத்யபங்மஎ�றம

மட்்மம்றதமனயபங்'' எ�றயபங்.ம ய� அவ ்ய, "இப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங்ம" யடங்மஃபஹெநேம��்ப  ஜயரயவபதமஙத்லறத�்்யயமஎ�றம

்றதனயபஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅ்யஉ  (ரல)மஅவபங், "இதைல; 

்மபங ்மவயறமமட்்மம்றதனயபங் '' எ�றமவபை் ிள�த்யபங்.ம"ஃபஹைரம
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எடேம்்ய வபத்யபமங்?'' எ�றம ய�ம்ஙடங, "இதைல; ்மபமங ்வயறம

மட்்மம்றதனயபங்'' எ�றயபமங்.  

2491 சயலதயமபப�மஅப்ததலயலமபப�மஉமபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்ம�மே்யபத்த ்ளம

பலவ �னபஙைள ��ம்டே்ிம(ஃபஹெநேம��்பமமதனயவபபே)ம

அ�பபபவப்வயபங். அ்�பே, அவபங்ம�ஸ்லதஃபயவபதம"ம அெதம

ஹரயய' எ�மத்த்ததமஇரவபத ்டஙதிபெ��, அடேம்மநேதம

்் �்வைஙிபதமஅதலயலைவம தைன்  ்பவயபங்.மபபறே, இமயயம

�ஸ்லதஃபயவபதம்டஙததம்தெய்வ்பேம��்ப  இவபங்ம(மதனயவபபேத)ம

்தெயபபவப்வப.மஅவபஙள�தமசதலபமஃபஹப  ்்ய ைஙநஙயஙம��்டே்ிம

மதனயவபபேசம்ச�றவப்வப.மஇ��யமசதலப  அ்பேபமபப�ம்சதவப.ம

மதனய்நேசம்ச�ற�யம"ஜயரய'வபதமஙத்லறதவப. "(�்த்ியப, ்ப ங், 

் யியள�ங்ம்பய�ற)மஇத்ைஙிம( லத�்)வபங்நே  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(இவவயறம்சயி)மஅ�ம்த  ிள�த�்ளயபங்'' எ�றம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்  ்றவயபங்.165 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம50 "பத�தமவய்த' ப்ளத்ததமமநஙயம்மநேமஇ்பமபநஙமதெநேயபேம

 த�ற, "ஜயரத�தமஅஙபய'வப�மம �மஙத்லறதவ�ய, ஒவ்வயெமஙதைலம

எறதடய்பய� ்நப பம்றவ�ய.166 

2492 அப�பமரலமய�மபப�மி�தம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங்ம"பத�தமவய்த ' ப்ளத்ததம த�ற 

"ஜயரத�தமஅஙபய'வப�மம �மட மசதறமஙபமஙைளமஎறத�்யபங்.மஒவ்வயெம

ஙதைல எறதடய்பய�யம்நப ெயம்றதந்ஙய ேெ�ம்யபங்.மஅப்பய�ம

அவபஙள�்ய, "மநங்ம்மபபரபபபதம த�றதலவயமஙதைலமஎறதஙத�றமனப?'' 

எ�ற ்ஙடஙபபட்�.மஅ்பேமஅப�தமலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங் , 

"எவைனத ்வபரம்வறமஇைறவ�மஇதைல்ியமஅவ�ம �மலைணியங!ம

"அதபஙரய' அத்தியியமஎவெநே அெளபம்பபற்்யம(அ�்மஅதலயலவப�ம

ன்ப-ஸத)மஅவபங்ம(ஙதைலமஎறத�்பே)   த�றதெ�்மஇ்யமஇ�்ய�'' எ�றம
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ப்தலள�த்யபங்.167 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2493 தைலமய�மபப�மமலரய�மஅதஅஃம ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

(ஒெம�ைற)மஹஹஜயஹமபப�ம�தஃபம்சயப்பயவத்ம்மை்ம

(மதயபப)ம ்தெ�்பே, "ஜதபததம(அைல)மஅவபங்ம்்யேத்ள�த்ம�ைறபபேம

ேபலைனதம்்யே(த�ப ப்த்ம்சயட)டங்.ம(அதபஙரயமஅத்தியிய , அ� தசயம

அத்தியிய, ல மஇயரய� அத்தியியமஎ�்றதலயயம்றவை்தம்வபபத�)ம

பதமயடை்பமபபறதந ேறதபபப்யமஅத்தியிய, மஙள�பமபபறதநமேறதபபப்யம

அத்தியிய, இயரயன��மச�்்திபமபபறதநமேறதபபப்யமஅத்தியியம(எனபம

்பி ட், ேபல�மவசனடஙைளமஜதபததம்ஙய ்வ�்மவ ைசம�ைறபபேம

ப்த் ்சயடடங்)'' எ�றயப.  ய�மஇபரயஹ�யமஅ� ங ம(ரல)மஅவபமஙைளசம

ச�்்தத்்பய�மஹஹஜயஹம்றதிை்த  ்் வபத்்�.மஅப்பய�மஇபரயஹ�யம

(ரல)மஅவபங்மஹஹஜயைஜந ஙே��ைரத�வபட்பமபப�வெமயறம

்றதனயபங்: அப�பமரலமய�மபப�மி�தம(ரல)மஅவபமங்மஎ�ன�்யம

்றதனயபங்:ம ய� (ஹஹஜத�ம்பய�)மஅப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)ம

அவபங்்�மஇெ�்்�.  அவபங்ம(மதனயமவபத)ம"ஜயரத�தமஅஙபய 'வபபேசம

்ச�றமஅ்ைனமஒடேட்ள  "பத�தமவய்த' ப்ளதம்யநஙததமஇறடஙதம

ஜயரயைவம் யநஙதம த�றமஅ்�மம �  ட மசதறமஙபஙைளமஎறத�்யபங்.ம

ஒவ்வயெமஙதைலமஎறதடய்பய�யம்நப ெய  ்றதனயபங்.மஅப்பய�ம

அவபஙள�்யம ய�, "அ�அப்தபமரலமய�!மமநங்  இபப்ளதம்யநஙத�ம

்மபபரபபபதம த�றவயறமஙதைலமஎறதமஙத�றன்ர?'' எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேம

அவபங், "எவைனதம்வபரம்வறமஇைறவ�மஇதைல்ியமஅவ�ம �  

சத்திமயங!ம"அதமபஙரய' அத்தியியமஎவெநேமஅெளப்பபமற்்யமஅவபங்ம

(ஙதைல எறத�்பே)ம த�றதமெ�்மஇ்யமஇ�்ய� '' எ�றம

வபை்ிள�த்யபங்.168 - ்மபங ்ம்சய்தம்ம யமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததம"ஹஹஜயஹ, 

"அதபஙரயமஅத்தியியமஎனசம்சயதலய �்பங் ' எ�ற ்றதிை்நம்ஙட்்�ம

எனமஅஃம ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யஙமஅறதவபப்  லரயபபநஙதற�.மமபறம

வபவரடங்ம்மபங ்மஅறதவபபபபதமஉ்ளை்பம்பய�்ற  இ்ய்பபற்ளன. 
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2494 அப�பமரலமய�மபப�மி�தம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங்்�மஹஹம்சய்்�.மஅவபங்ம

இைற ிபதலயமஙஅபயம்மநேமஇ்பமபநஙமயங்ய , மதனயம்மநேமவலபம

பநஙமயங்ய இெநேயபேம(பத�தமவய்தமப்ளத்யநஙதத)ம த�றமஜயரயவப�ம

ம �மட  சதறமஙபஙைளமஎறத�்யபங்.ம்ம ய, "அதபஙரயமஅத்தியியம

எவெநே அெளப்பபற்்யமஅவபங்ம(ஙதைலமஎறத�்பே)ம த�றதெ�்மஇ்யம

இ�்ய�'' எ�றயம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

2495 ்மபங ்ம்சய்தமமப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்ததம"அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங்ம"ஜயரத�தம

அஙபய'வபபேச ்ச�றம்பய�...'' எ�றமஅறதவபப்ம்்ய்டேஙதற�. 

 2496 அப�பமரலமய�மபப�மி�தம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

(ஹஹஜத�்பய�)மஅப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங்ம"பத�தமவய்த ' 

ப்ளத்யநஙததம த�றம(ஜயரயவப�மம �)மஙதைலமஎறத��்ஙய ேெ�்யபங்.  

அபம்பய�மஅவபஙள�்யம"மநங்மப்ளத்யநஙத�ம்மபபரபபபதம த�றம

ஜயரயவப� ம �மஙதைலமஎறதஙத�றன்ர? (லனயதம்யடங்மப்ளத்ததம த�றம

ஙதைல எறதஙத�ற�பங்ள?)'' எ�றம்ஙடஙபபட்�.மஅ்பேமஅப�தலயலமபப�ம

மஸாத (ரலத)மஅவபங்ம"எவைனதம்வபரம்வறமஇைறவ�மஇதைல்ியம

அவ�ம �மசத்திமயங! "அதபஙரய' அத்தியியமஎவெநேமஅெளப்பபற்்யம

அவபங்மஇடஙதெ�்�்ய�  (ஜயரயவப�மம �)மஙதைலமஎறத�்யபங் '' எ�றம

ப்தலள�த்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம51  லெை்ிம(�தஹஹமபத்யவ�)ம யள�தமவயஙனத்ததம

அமப�்வயறம"ஜயரத�த அஙபய'வப�மம �மஙதமஎறதவ�மவபெயபதம்நங்யேயம

எ�ப�ய, " �டங் உடஙள�மஹஹஜத�மஙத ைிஙைளம(எ�ன�்மதெ��)ம

ஙபறந்ஙய்்டங்'' எ�றம பப (ஸத)மஅவபஙள��ம்சயதலத�மவபளநங�ய.   

2497 ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங்ம லெை்ிம

(�தஹஹமபத்யவ�)ம யள�தம்ம�மவயஙன  ஒட்ஙத்ததமஅமப�ம்வயறம
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(ஜயரத�தமஅஙபயவப�மம �)மஙதமஎறதவை்ம ய�  ங ்்�.ம்ம யமஅவபங் , 

" �டங்மஉடஙள�மஹஹஜத�மஙத ைிஙைளம(எ�ன�்  மதெ��மஇ�்ம

ல ே்ல்ி)மஙபறந்ஙய்்டங்.மட்னன�தம ய� , என�மஇ�் ஹஹஜதபேபம

பபறேமஹஹம(்சய்வனய,) ்சயிமயட்்னயமஎ�பை்மஅறதிமயட்்� '' எ�றம

்றதந்ஙய ேெ�்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

2498 உய�தமஹஹைஸ�மபப�தமஇஸஹயநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

"வபை்்பறய' ஹஹஜத�்பய�ம ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்்�மஹஹ ்சய்்�.மஅவபங்ம்ம�மவயஙனத்ததமஅமப�்பேம

"ஜயரத�தமஅஙபய'வப�மம � ஙதமஎறத��வபட்தம்தெயபபசம்ச�றை்ம ய�ம

ங ்்�.மஅப்பய�மஅவபங்்�  பபலயதம(ரலத)மஅவபங்யமஉசயமயமபப�ம

ைஸதம(ரலத)மஅவபங்யமஇெ�்னப.  அவபஙள�தமஒெவபமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மஒட்ஙதை்பமபபேத�  இ த�சம்ச�றயப.மமபம

்றயெவபம்விபதமப்யமலதெநஙமஅதலயலமவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபஙள�ம

்ைலம �ம்ம�மலை்ைிமஉிபத்தபமபபேத�ம( தவலதட்ந)  ்ஙய ேெ�்யப.ம

அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் ,  தைறிமவபஷிட ஙைளநம

்றதனயபங்.ம"அதலயலவப�ம்வ்த்த�பேமஉடஙைளமவவதம ்த்ந்ேி , 

உறப்ங்ம� ேநஙபபட், ஙறப்ம தறமஅேைம்ியெவபமஉடங்நேத  

்ைலவரயஙமலநஙபபட்ய யமஅவர�ம்சயதைலநம்ங்டங் ; (அவெநேந) 

ஙகழபபேடடங்'' எ�றமஅவபங்ம்றதிை்டயம ய�ம்சவபடப்ற�.   

2499 உய�தமஹஹைஸ�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "வபை்்பறய' 

ஹஹஜத�்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம ய�மஹஹ  ்சயம

்்�.மஉசயமயம(ரலத), பபலயதம(ரலத)மலஙதிமஇெவைரடயம ய�மங ்்�.  

அவபஙள�தமஒெவபம பபம(ஸத)மஅவபஙள�மஒட்ஙத்த�மஙேவயளதை்ப  

பபேத�ந்ஙய ேெ�்யப.மமபறவபம்விபதமப்யமலதமெநஙதம்ம�மலை்ைி  

உிபத்தபமபபேத�மஅவபஙைளமமைறத�ந்ஙய ேெ�்யப.மஅதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபங்ம"ஜயரத�தமஅஙபய'வபதமஙதமஎறதடயவைரம(இவவயற 

்சய�்ஙய ேெ�்னப).169 �ஸலதயமபப�மஅதஹஹஜயஹம(லஙதிம ய�)ம
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்றஙத்ற�: இ�்மஹ �்ஸத�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஅ�அப்தபம

ரஹ�யம(ரல)மஅவபமஙள� இிப்பிபமஙயலததமபப�மஅப ி�தமஎ�ப்யேய.ம

அவபம�ஹயமதமபப�மசலமயம(ரல)  அவபஙள��ம்யயமயம�மலவயப.ம

அவ ்மதெ��மவஙகஉமபப�மஅதஜபரயலம(ரல) , ஹஹஜயஹமஅதஅஃவபம(ரல)ம

லஙதம்ியபமஹ �்ஸஙைளமஅறதவபத�்ளனப.   

பய்யம:ம52 த ேமவபைளிய்யமஙபங்மஅளவபபேசமசதறமஙபங்மஅைமவ�ம

வபெயபத ்நங்யேய.  

2500 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங், த ேமவபைளிய்யமஙபங்மஅளவபலயனமசதறதிமஙபஙைள்ி  

(ஜயரயநமஙள�த)மஎறத�்ை்ம ய�மங ்்�.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 பய்யம:ம53 ஙத்லறதிமஉங�்ம் ரய  

2501 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம" லெ 'ை்ிம(�தஹஹமபத்யவ�)ம யள�த  �பபஙதம

் ரத்த யமஅ்பங்த்ம யடஙள�தம� ி�மஉசசதிபலதெ��  சயய�்�யம

ஙபஙைளமஎறத�்யபங்.170 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஜயபபபம(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்ததம" பபம(ஸத)மஅவபங்  

(அவவயற)ம்சயவயபங்' எ�யமவயசஙயமஇ்ய்பபற்ள�. 

 பய்யம:ம54 ஜயரயவபதமஎறதிபப்யமசதறமஙபங்ம(எ ணபநைங)மட மஎ�ப்�ம

வபளநஙய.  

2502 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  இிபைஙநமங்ைனம

 தைற்வபறதிமபப�மஙபஙளயதம�ப்ர்ம்சயவ�மஒபைறமஎ  ணபநைஙம

(ண�ற)மலேய.ம(ஹஹஜத�்பய�)மஙபஙைளமஎறதவ�யமஒபைறமஎ ணபநைங  

(ட )மலேய; ஸஃபயமமபறயமமபவய்நஙதமை்்ிம்்யட்ஙயட்யமா்வ�யம

ஒபைற எ ணபநைஙம(ட )மலேய ; ஙஅபயைவசமதபறதம(்வயஃப)மவெவ�யம

ஒபைறமஎ ணபநைங (ட )மலேய.மஉடஙள�தமஒெவபமஇிபைஙநமங்ைனம
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 தைற்வபறதிமபப�மஙபஙளயத �ப்ர்ம்சயடய்பய�மஒபைறம

எ ணபநைஙிபதம�ப்ர்ம்சயிட்ய!  இை்மஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

பய்யம:ம55 (ஹஹமஙத ைிங்நேபமபப�)ம்ைல�ேைிநமேைறபபை்வப்ம

� ைமியஙமமவதபப்்  சதற�்்யேய; ேைறத�ந்ஙய்ள்யமஅ�ம்தம

உ ்.171  

2503 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஹஹம

ஙத ைிங்நேபமபப�)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ம�ம

்ைலைி மவதத்யபங்.மஅவபங்ை்ிம்்யவபஙள�தமசதலெயம

மவதத�ந்ஙய ்னப.ம்வறசதலப (சதறத்ள்)ம�ேைிநம

ேைறத�ந்ஙய ்னப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், 

"மவதத�ந்ஙய்பவபங்நேமஅதலயலமஅெ்ம் வயனயங! '' எ�ற ா ெம

�ைறமபபரயபத்தத்யபங்.மபபறேம"�ேைி  ேைறத�ந்ஙய ்வபங்நேயம

(அெ்ம் வயனயங)'' எ�ற பபரயபத்தத்யபங்.172 இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2504 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"இைறவய, மவதத�ந்ஙய்பவபங்நேமஅெ்  

் வயியங!'' எ�றமபபரயபத்தத்்பய�மமநங் , "அதலயலவப�மன்்ர! 

ேைறத�ந்ஙய்பவபமங்நேயம(்சபத�பமபபரயபத்தடடங்) '' எ�றனப. பபறேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"இைறவய!மமவதத�ந்ஙய்பவபம

ங்நே அெ்ம் வயியங!'' எ�றயபங்.மமநங், "அதலயலவப�மன்்ர! 

ேைறத�ந்ஙய்பவபமங்நேய...'' எ�றனப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்ம"�ேைிநமேைறத�ந்ஙய்பவபமங்நேயம(இைறவய , அெ் 

் வயியங!)'' எ�றமபபரயபத்தத்யபங்.   

2505 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "மவதத�ந்ஙய்பவபங்நேமஅதலயலமஅெ்  

் வயனயங!'' எ�றமபபரயபத்தத்�யமமநங் , "அதலயலவப�மன்்ர, 
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ேைறத�ந்ஙய்பவபங்நேயம(பபரயபத்தடடங்) '' எ�றனப.மஅதலயலவப�  

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "அதலயல, மவதத�ந்ஙய்பவபமங்நேமஅெ்  

் வயனயங!'' எனபமபபரயபத்தத்யபங்.மமநங்ம(ம  ்ய) , "அதலயலவப� 

ன்்ர!மேைறத�ந்ஙய்பவபங்நேய...'' எ�றனப.மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபங்ம(மறபேடய)ம"அதலயல , மவதத�ந்ஙய்பவபங்நேமஅெ்  

் வயனயங!'' எனபமபபரயபத்தத்யபங்.மமநங்ம(்தெயப்ய)ம"அதலயலவப�  

ன்்ர!மேைறத�ந்ஙய்வபங்நேய...'' எ�றனப.மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபங்ம"ேைறத�ந்ஙய்பவபங்நேயம(அதலயலமஅெ்ம

் வயனயங)'' எனப பபரயபத்தத்யபங்.  

2506 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத,  ய�ஙயவ�ம்்ைவிபதம"ேைறதம�ந்ஙய்பவபங்நேயம

(அதலயலமஅெ் ் வயனயங)' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

பபரயபத்தத்யபங்மஎன  இ்ய்பபற்ள�.  

2507 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "இைறவய, மவதத�ந்ஙய்பவபங்நே ம�ன�ப்மஅள�பபயியங! '' எனபம

பபரயபத்ததம்�யமமநங் , "அதலயலவப� ன்்ர!ம

"ேைறத�ந்ஙய்பவபங்நேயம(பபரயபத்தமடடங்) '' எ�றனப. அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "இைறவய, மவதத�ந்ஙய்மபவபங்நே  ம�ன�ப்ம

அள�பபயியங!'' எ�றம(ம  ்ய)மபபரயபத்தத்யபங்.மமநங்  (ம  ்ய), 

"அதலயலவப�மன்்ர!மேைறத�ந்ஙய்மபவபங்நேய  (பபரயபத்தடடங்)'' 

எ�றனப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "இைறவய, 

மவதத�ந்ஙய்பவபங்நேமம�ன�ப்மஅள�பபயியங! '' எ�ற பபரயபத்தத்யபங்.ம

மநங்ம(மறபேடய)ம"அதலயலவப�மன்்ர!  ேைறத�ந்ஙய்பவபங்நேய...'' 

எ�ற�ய, அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங், 

"ேைறத�ந்ஙய்பவபங்நேயம(ம�ன�ப்மஅள�பபயியங) '' எ�ற பபரயபத்ததம

்யபங்.173 இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   
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2508 உய�தமஹஹைஸ�மபப�தமஇஸஹயநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம

(ஸத)மஅவபங்ம"வபை்்பறய' ஹஹஜத�்பய�ம்ைலைி 

மவதத�ந்ஙய்பவபங்நஙயஙமண�றம�ைறடய , �ேைிந 

ேைறத�ந்ஙய்பவபங்நஙயஙமஒெம�ைறடயமபபரயபத்தத்ை்ம ய�  

்சவபடப்ற�. இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

அவபறததமவஙகஉமபப�மஅதஜபரயலம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , 

"வபை்்பறய ஹஹமஜத�்பய�' எ�யமேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல.  

2509 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"வபை்்பறய ' ஹஹஜததம(ஹஹமஙத ைிஙைள 

�ேத்�ய)ம்ம�ம்ைலைிமமவதத்யபங்.174 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம56 �தஹஹமபத்யவ�ம யள�தம(�்லதத)மஙத்லறதவ�யமபபறேம

அறத�பமபலத ிப்வ�யமபபறேம்ைலைிமமவதபப�யம பபவவதம(த�னய)ம

லேய.மமவதநேயம்பய� ்ைலிப�மவலபமபநஙத்தலதமெ��ம்்ய்டேவ�யம

 பபவவதியேய.  

2510 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம("வபை்்பறய' ஹஹஜதத)மமதனயவபபேச ்ச�றம்பய�, 

(�்லதத)மஜயர(த�தமஅஙப)ôவபபேசம்ச�றமஙபஙைள எறத�்யபங்.மபப�னபம

மதனயமவபலதெ�்ம்ம�ம்்யரத்தபேமவ��மஅறத�ப  பலதிபட்யபங்.மபபறேம

 யவப் ்யம்ம�ம்ைலிப�மவலபமபநஙதை்டயமபப�னப  இ்பமபநஙதை்டயம

ஙயடே, "எ்' எ�றயபங்.மபபறேமஅ�்ம�ேைிமமநஙள�ை்்ி  வப த்ியஙதநஙம

(உத்ரவப்லய)னயபங்.  

2511 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�. அவபறதத, அ�பநபமபப�மஅப ைஷபயம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதவபபபபத, "அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ம�ம

(்ைலிப�)மவலபமபநஙதை்ம யவப் ்யமஙயடே  "எ்' எ�றயபங்.மபபறேமஅ�்ம

�ேைிதம்மநேமஅெஙதலதெ�்மமநஙள�ை்்ி  வப த்ியஙதநஙசம்சய்யபங்.ம
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பப�னபம்ம�ம(்ைலிப�)மஇ்பமபநஙதை்   யவப் ்யமஙயடேனயபங்.மஅவபம

அை்மமவதத்யப.மஅ�்ம�ேைிமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம

உய�மதைலயம(ரலத)மஅவபங்நேநம்ஙய்த்யபங் '' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�. 

அ�ேைறபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதமபப�வெமயறமஙயணபப்ஙதற�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம�்லததம(்ம�ம்ைலிப�)மவலபம

பநஙத்தலத ெ��மலரயபபத்யபங்.மா ெம�ேஙைளமமநஙள�ை்்ிம

வப த்ியஙதநஙச ்சய்யபங்.மபப�னபமஇ்பமபநஙதை்நமஙயடேமஅவவய்றம

(மவதநஙச) ்சய்யபங்.மபபறே, "அ�்தஹயமஇட்ஙமஇெநஙதறயரய?'' எ�றம

்ஙட்யபங். (அவபமவ�்�ய)மஅவ ்யமஅ�்ம�ேைிநம்ஙய்த்யபங்.   

2512 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(�தஹஹமபத்யவ�ம யள�த)ம"ஜயரத�த  அஙபய'வபதம

ஙத்லறத��வபட்பமபபறேமபலதமஒட்ஙதை்ம் யநஙதசம்ச�றமஅை்  

அறத்யபங்.ம யவப்ெயமஅட்ஙமஅமப�்தெ�்யப.மஅவ ம்யமஅதலயலவப�  

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ம�ம்ைலைிநமைஙியதமதடேநமஙயடேனயபங்.ம

வலப பநஙதை்மஅவபமமவதத்�யம�ேைிதம்மநேம

அெஙதலதெ�்வபஙள�ை்்ி  வப த்ியஙதநஙசம்சய்யபங்.மபபறேம யவப் ்யம

"மறமபநஙதை்மமவத'' எ�றயபங்.மபப�னபம"அ�்தஹயமஎட்ங?'' எ�றம்ஙட், 

(அவபங்மவ�்�ய) அவபஙள�்யமஅ�்ம�ேைிநம்ஙய்த்யபங்.   

2513 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(�தஹஹமபத்யவ�ம யள�த)ம"ஜயரத�த  அஙபய'வபதம

ஙபஙைளமஎறத��, ்ம�மபலதபமபபரயணபைிமஅறத�பமபலதிபட்�ய  ்ம�ம

்ைலைிமமவதத்யபங்.ம யவப் ்யம்ம�ம்ைலிப�மவலபமபநஙதை்ந  

ஙயடேி்பய�, அவபமஅை்மமவதத்யப.மஅ�்தஹயமஅதஅ�சய ம(ரலத)ம

அவபஙைள அைவத�, அவபஙள�்யமஅ�்ம�ேைிநம்ஙய்த்யபங்.மபபறேம

 யவப் ்யம்ம� ்ைலிப�மஇ்பமபநஙதை்நமஙயடேம"மவத ' எ�றயபங்.மஅவபம

மவதத்�யமஅை் அ�்தஹயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ஙய்த�ம"இை்ம

மநஙள�ை்்ிமவப த்ியஙதபப ரயங! '' எ�றயபங். 
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பய்யம:ம57 ஒெவபமபலதிப்வ்பேம��ம்ைலம�ேைிமமவதத�வபட்ய்லய , 

ஙதமஎறதமவ்பே ��மபலதிபட்வபட்ய்லயம(ேபறமததைல).175 

2514 அப�தலயலமபப�மஅயபமபப�மஅதலஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"வபை்்பறய ' ஹஹஜத�்பய�ம

மநஙள�� ்ங்வபங்நேமவபை்ிள�த்வயறமமதனயவபதம

 த�ற்ஙய ேெ�்யபங்.மஅப்பய�  அவபமஙள�்யமஒெமமன�்பமவ�� , 

"அதலயலவப�மன்்ர!ம்் ியமதம ய�  பலதிப்வ்பேம��்பம்ைலைிம

மவதத�வபட்்�'' எ�றயப.மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங், 

"ேபறமததைல.ம(இப்பய�)மபலதிப்வ �ரயங!'' எ�றயபங். பப�னபமமப்றயெம

மன�்பமவ��, "அதலயலவப�மன்்ர!ம்் ியமதம ய�மஙத  ்லறதவ்பேம

��்பமஅறத�பமபலதிபட்மவபட்்� '' எ�றயப.மஅ்பேய அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "ேபறமததைல.ம(இப்பய�)மஙத்லறதவ �ரயங!'' எ�றயபங்.ம

அ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம��்தசம்சயிப  பட்�ம

எ�்றய, அதல�மபப�்தசம்சயிபபட்�மஎ�்றயம்ஙடஙபபட்ம(இத்ைஙி)  

்ங்வபங்மஅைனத்தபேயம"ேபறமததைல.ம(இப்பய�)ம்சயடடங் '' எ�்ற 

வபை்ிள�த்யபங்.176  

2515 அப�தலயலமபப�மஅயபமபப�மஅதலஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம("வபை்்பறய ' ஹஹஜத�்பய�)ம்ம� 

வயஙனத்ததமஅமப�்தெ�்யபங்.மஅப்பய�மஅவபஙள�்யமமநங்ம(சதல  

வபளநஙடஙைள)ம்ஙடஙலயிபனப.மஅவபமஙள�தமஒெவப , "அதலயலவப�ம

ன்்ர!ம ய� அறத�பமபலதிப்வ்பேம��மஙத்லறதிம்வ ்யமஎனம

அறத�்தெநஙவபதைல. என்வ, ஙத்லறதமவ்பேம��்பமபலதிபட்வபட்்� '' 

எ�றயப.மஅ்பே அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங் , "ேபறமததைல.ம

(இப்பய�) ஙத்லறதவ �ரயங!'' எ�றயபங்.மமப்றயெவப, "்ைலைிமமவதபமப்பேம

��மபலதிப் ்வ ்யமஎ�பை்மஅறதியமத ,  ய�மபலதிப்வ்பேம��பயஙம

்ைலைி மவதத�வபட்்�'' எ�றம்ஙடஙலயமனயப.மஅ்பேமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத) அவபங், "ேபறமததைல.ம(இப்பய�)மபலதிப்மவ �ரயங!'' எ�றயபங். 

அ�ைறிம்தனத்ததமமற்தியத , அதல�மஅறதியைமியதமஒெமமன�்பமசதலம
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ஙத ைி ஙைளவப்சமசதலவபைறம��்தசம்சய�வபட்ம்யஙநம்ஙட்ம

்ங்வபங் அைனத்தபேயமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"ேபறம

மததைல; (இப்பய�) அை்சம்சயடடங்'' எ�றமவபை்ிள�பபை்்ிம ய�ம

்சவபடபம்ற�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. 

 2516 அப�தலயலமபப�மஅயபமபப�மஅதலஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

 பபம(ஸத)மஅவபங்ம" லெ'ை்ிம(�தமஹஹமபத்யவ�)ம யள�தமஉைர  

 தஙழத்தந்ஙய ேெ�்்பய� , அவபஙள�்யமஒெமமன�்பம(வ��)ம த�ற , " ய� 

இ�ன��னமஙத ைிங்நேம��மஇ�ன��னமஙத ைிஙைளசம்சயிம

்வ ்யமஎன அறத�்தெநஙவபதைல'' எ�றயப.மபபறேமமப்றயெமமன�்பமவ�� , 

"அதலயலவப� ன்்ர!ம ய�மஇ�ன��னமஙத ைிங்நேம��மஇ�னம

ஙத ைிைிசம்சயிம்வ ்ய எனம(்வறயங)ம தைனத�நம்ஙய ்வபட்்�ம

எனநம்றத, (ஙத்லறத்த, பலதப பபரயணபைிமஅறத்த , ்ைல�ேமஙைளட்தம

லஙதி)மஇயண�றமவபஷிடஙைளந  ேறதபபபட்யப.மஅவபறநேமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "ேபறமததைல.ம(இப்பய�)ம்சயடடங்'' எ�்றம

வபை்ிள�த்யபங்.  

2517 ்மபங ்மஹ �்ஸம்வறமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�. அவபறததம�ஹயமதமபப�மபநபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

்மபங ்மஹ �்ஸதத இ்ய்பபமற்ளம"இயண�றமவபஷிடஙைள ' 

எ�பை்தம்வபரமமபறமவபவரடங்  அைனத�யமஇ்யம்பபற்ளன; 

"இயண�றமவபஷிடஙைள ' எ�யமவயசஙயமஅவர� அறதவபபபபதம

இ்ய்பறவபதைல. ிலியமஅதஉமவ �ம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , " ய�ம

பலதிப்வ்பேம��ம்ைலைி மவதத�வபட்்�.மஙத்லறதவ்பேம��ம

அறத�பமபலதிபட்வபட்்� '' எ�பன ்பய�றமவயசஙடங்மஇ்ய்பபற்ளன.   

2518 அப�தலயலமபப�மஅயபமபப�மஅதலஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம

(ஸத)மஅவபஙள�்யமஒெமமன�்பமவ�� , " ய�மஅறத�பமபலதிப்வ்பே  �� 

்ைலைிமமவதத�வபட்்� '' எ�றயப.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , 

"ேபறமததைல; (இப்பய�)மபலதிப்வ �ரயங!'' எ�றயபங்.மஅவப, " ய�மஙத 
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்லறதவ்பேம��மஅறத�பமபலதிபட்மவபட்்� '' எ�றயப.மஅ்பேய 

"ேபறமததைல; (இப்பய�)மஙத்லறதவ �ரயங!'' எ�றம பபம(ஸத)மஅவபங் 

வபை்ிள�த்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

2519 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதமவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறதத, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மமதனயவபதமாபம

ஒட்ஙத்த� ம ்தெ�ம்யபங்.மஅப்பய�மஅவபஙள�்யமஒெமமன�்பமவ�்யப '' 

எனமஹ �்ஸ ்்ய்டேஙதற�.  

2520 அப�தலயலமபப�மஅயபமபப�மஅதலஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம" லெ 'ை்ிம(�தஹஹமபத்யவ�)ம

 யள�த "ஜயரத�தமஅஙபய'வபபேமஅெஙததம த�ற்ஙய ேெ�்்பய�ம

அவபஙள�்யமஒெ மன�்பமவ��, "அதலயலவப�மன்்ர!ம ய�ம

ஙத்லறதவ்பேம��ம்ைலைி மவதத�வபட்்�'' எ�றயப.மஅ்பேம

அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "ேபறமததைல; (இப்பய�)ம

ஙத்லறதவ �ரயங!'' எ�றயபங்.மமப்றயெமமன�்ப  வ��, " ய�மஙத்லறதவ்பேம

��மஅறத�பமபலதிபட்வபட்்� '' எ�றயப. அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், "ேபறமததைல; (இப்பய�) ஙத்லறதவ �ரயங!'' எ�றயபங்.ம

இ�்னயெமமன�்பமவ��, " ய�மஙத்லறதவ்பே ��மஙஅபய்நேதம

்தெயபபசம்ச�றம(்வயஃ்தமஇஃபயளயம்சய�)வபட்்� '' எ�றயப.மஅ்பே, 

"ேபறமததைல; (இப்பய�ம்ச�ற)மஙத்லறதவ �ரயங!'' எ�ற அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மவபை்ிள�த்யபங்.  அ�ைறிம யள�தமஅவபஙள�்யம

்ஙடமஙபபட்மஅைனத�நம்ங்வபங்நேயமஅவபங்  "ேபறமததைல.ம

(இப்பய�)ம்சயமடடங்'' எ�்றமவபை்ிள�த்ை்ம ய�மங ்்�.   

2521 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம

(�தஹஹமபத்யவ�ம யள�தம தைற்வபறம்வ ேி  ஙத ைிஙளயன)ம

பலதிப்்த, ்ைலம�ேைிமமவதத்த, ஙத்லறத்தமலஙதிவபைறம�� 

பப�னயஙசம்சயவை்பமபபறதநம்ஙடஙபபட்ம்பய�ம"ேபறமததைலம(இப்பய�  

்சயடடங்)'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.177 
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 பய்யம:ம58 �தஹஹமபத்யவ�ம யள�தம"்வயஃ்தமஇஃபயளய' ்சயவ�ம

வபெயபத ்நங்யேய.178  

2522 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம லெை்ிம(�தஹஹமபத்யவ�)ம யள�த  "்வயஃ்தமஇஃபயளய'சம

்சய�வபட்தம்தெயபபசம்ச�றமமதனயவபதம லப  ்்ய ைஙைிதம

்்ய ்யபங். இ்�மஅறதவபபபயளரயனம யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  

இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்யம" லெ ' ை்ிம யள�தம"்வயஃ்தமஇஃபயளய 'சம

்சய� வபட்தம்தெயபபசம்ச�றமமதனயவபதம லபம்்ய வயபங்.ம

அவவயற்ய�ம பப (ஸத)மஅவபங்யம்சய்யபங்மஎ�றயமஅவபங்ம

ேறதபபப்வயபங்.  

2523 அப�தமஅ�ஸமபப�மெஃைபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபஙள�ம்யம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபஙள�்மமதெ��ம �டங்மஅறத�்மட்்�யமஒெம்சயம்தைிமஎ�ன�்ய  

்றடங்!மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"்பவபிய '்ை்ிம(�தம

ஹஹ எட்யவ�)ம யள�தமஎடேம லபம்்ய ம்யபங்?'' எ�றம்ஙட்்�.ம

அ்பே அவபமங், "மதனயவபத' எ�றமப்தலள�த்யபங்.ம ய� , "(ஙத ைிஙைளம

�ேத�) மதனயவபலதெ��ம்றபமப்யம(�தஹஹம12 அதல�ம13லவ�)ம யள�தம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎடேமஅஸபம்்ய ்யபங்?'' எ�றம

்ஙட்்�.மஅ்பே, "அதஅப்லமஎ�மத்த்தத' எ�றமப்தலள�த�வபட், 

பபறேம"உ��ை்ி ்ைலவபங்ம்சயவை்பம்பய�றம �டயம்சய�்ஙய் '' 

எ�றமஅனஸம(ரலத)மஅவபங் ்றதனயபங்.179  

பய்யம:ம59 (மதனயவபலதெ��ம்றபப்ய)ம" ஃபெ'ை்ிம(�தஹஹம12 அதல�ம

13லவ�)  யள�தம"அத�ஹஸஸபப'தம்டேவ�ய, அடேம்்ய வ�யம

வபெயபத ்நங்யேய.180  

2524 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "அதஅப்ல' எ�யமஇ்த்ததம

 பபம(ஸத)மஅவபங்ய, அ�பநபம(ரலத), உமப (ரலத)மலஙத்ியெயம

்டஙந்ேிவபஙளயஙமஇெ�்னப.  
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 2525  யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

"அத�ஹஸமஸப' எ�றமஇ்த்ததம்டேவை்ம பபவவத  ியஙநமஙெ�வயபங்; 

" ஃபெ'ை்ிம(�தஹஹம12 அதல�ம13லவ�)ம யள�த "அதஹஸபய' வபதம

(அத�ஹஸஸப)ம லபம்்ய வயபங்.  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்யமஅவபங்நேபமபப�மஙலஃபயநங்ய  அத�ஹஸஸபபதம்டஙதனப.  

2526 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  "அதஅப்ல' எ�யமஇ்த்ததம

்டேவ�ம பபவவதி�ற.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்மஅடேம

்டஙதி்பேநமஙயரணய, அ�்மஇ்யம(ம �்னயவபபேப)  ்றபபட்சம்சதமவ்பேம

வச்தியஙமஅைம�்தெ�்�்ய�.  இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளபஙள�தம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�.  

2527 சயலதயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அ�பநபம(ரலத), உமபம(ரலத), இப�ம

உமபம(ரலத)மலஙத்ியபம"அதஅப்ல ' எ�ய இ்த்ததம்டஙந்ேிவபஙளயஙம

இெ�்னப. இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஇப�மஷதஹயபமஅஸஸஹலதம(ரல)ம

அவபங்ம்றஙதறயபங்: உபவயம(ரல)மஅவபங்மஎ�ன�்யமபப�வெமயறம

்் வபத்யபங்: லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஅடேம்டஙமயட்யபங்.ம்ம யம

அவபங், "அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅடேம்டஙதி்பேநம

ஙயரணய, அ�ம(ம �்னயவபபேப) ்றபபட்சம்சதலமவச்தியனமஇ்மயஙம

அைம�்தெ�்�்ய�'' எ�றய ்றதனயபங்.  

2528 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "அத�ஹஸஸப' எ�றம

இ்த்ததம்டேவ�ம(ஹஹஜத�மஙத ைிஙள�த)மஎ�்மததைல.  அ�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(ாயம்வ்பப்பஙயஙத)ம்டஙதிமாப  

இ்ய; அவமவள்்ய�.181 இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2529 ( பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம��னய்மஅேைம)மஅ�ரயஃபபஉமஅஸலயம(ரலத)ம

அவபங் ்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மமதனயவபலதெ��ம

்றபபட்சம்ச�ற்பய� "அதஅப்ல' எ�மத்த்ததமஇறடஙததம்டேமமயறம
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எ�ைனபமபணபநஙவபதைல.   யனயஙசம்ச�றமஅ�்மஇ்த்ததமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம்்யரதை்  அைமத்்�.மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மவ��மஅடேம்டஙதனயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறதத, ேை்பயமபப�மசி தம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதவபபபபத, "அ�ரயஃபபஉம(ரலத) அவபங்ம பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம

பிணசமசயமய�ஙைளநம்ஙய ்்ச�றயபங் '' எ�ய ேறதப்ம

இ்ய்பபற்ள�.  

2530 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(மநஙயம்வபறதநேபமபப�மஹஹைன�ம்சதலத  ்தட்மமதட்்பய�)ம

"அதலயலம யேனயதம யைளம யயம"ப�மஙதனயனய ' ப்ளத்யநஙதத 

(அத�ஹஸஸபபத)ம்டே்வயய.மஅ�்மஇ்த்தத்ய�மேைறஷதிபம" யடங்  

இைறமறபபபதம தைலத்தெப்பயய ' எ�றம�்ைரத்னப'' எ�ற 

்றதனயபங்.182  

2531 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம("வபை்்பறய' 

ஹஹஜதத)மமதனயவபதமஇெ�்்பய�மஎடஙள�்யமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபங்,  யைளம யயமப�மஙதனயனயம-அ்யவ�மஅத�ஹஸஸப-  

ப்ளத்யநஙததம்டே்வயய.மஅ�்மஇ்த்தத்ய�மேைறஷதிபம" யடங்  

இைறமறபபபதம தைலத்தெப்பயய ' எ�றம�்ைரத்னப. அ்�மவபவரயம

வெமயற:மேைறஷதிெயமப�மஙதனயனயமேலத்யெயமப�மஹயஷதய  மபறயம

ப�தம�த்லதபமேலத்யெந்ங்தரயஙம(அவபஙைளசமசணஙமபஙத ஙயரய  

்சயவ்யங)மஉற்த்மயவதமஎ்த�ந்ஙய ்னப.மஅவபங்ம்டஙள�்யம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபமஙைளமஒபபை்நஙய்மவைரமஅவவபெம

ேலத்யமெ்�ம்தெமணமஉற்வய  வணபஙத்தியனம்ஙய்நஙதமவயடங்லயம

ைவத�ந்ஙய்ளநம்்ய�மஎ�றம �்பமயனய  ்சய்னப.  

2532 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங், 

"அதலயலம மநேம(மநஙய)ம்வபறதிள�த்யதமஇ�ஷயமஅதலயல  ( யைள)ம

 யயமேைறஷதிபம" யடங்மஇைறமமறபபபதம தைலத்தெப்பயய ' எ�ற 
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�்ைரதம�ந்ஙய ்ம("அத�ஹஸஸப ' எ�ய)மஇ்த்ததம்டே்வயய '' 

எ�ற ்றதனயபங்.183  

பய்யம:ம60 "அயிய�தம் தந' (�தஹஹம11,12,13 லஙதி)ம யடஙள��ம

இர்ஙள�தமமதனயவபத ்டேவ�மஙட்யியமலேய; (ஹயஜதங்நே)ம் ண �பம

வப த்ியஙதப்பயபமஅ(டே ்டேவ)ை்தம்வபபநஙமஅ�ம்தமஉ ்.   

2533 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அபபயஸமபப�மஅப்ததம

�த்லதபம(ரலத)மஅவபங், (ஹயஜதங்நேத)ம் ண �ப  வப த்ியஙதபப்பமஙயஙம

மதனய்ை்ிமஇர்ஙள�தமமநஙயவபதம்டஙதந்ஙய்ள , அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅ�ம்தம்ஙட்யபங்.மஅவபங்நே  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஅ�ம்திள�த்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றம

அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�.  

2534 பநபமபப�மஅப்ததலயலமஅத�ஸன�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙம்்�மஇைறிபதலயமஙஅபயமஅெஙததமஅமப�  

்தெ�்்�.மஅப்பய�மஅவபஙள�்யமஒெமஙதரயமமவயசதமவ�� , "உடங்ம

்�ை்ிப� ச்ஙய்ரபமமநங், (ஹயஜதங்நே)ம்்�யமபய யமவப தம

்ியஙதநஙத�றனப.ம �டங்ளய  (உலப�்ம்தரயடமைசப)மபவரசயமவப த்ியஙதபபை்ம

 ய�மஙய ஙதம்ற்ன, ட�? உடங்நேமவறைமமடபபட்மவபட்்ய , அதல�ம

ஙெமதத்னயம்சயஙதற�பமஙளய?'' எ�றம்ஙட்யப. அ்பேமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங், "அைனத�பம்ங யமஅதலயல்ந்ங  உ ி�.மஎடங்நேமஎ�்ம

வறைமடயமடபமபட்வப்வபதைல; ஙெமதத்ன�ய ்சயிமவபதைல.ம(ஒெம

�ைற)ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்மநேபமபப�னயதம(்ம�  வயஙனத்தத)மஉசயமயம

(ரலத)மஅவபங்மஇெநங, எடஙள�்யமவ��ம் ண�ப ்ஙட்யபங்.மஅவபங்நேம

ஒெமபயத்தரத்ததம யடங்மபவரசயம்ஙய ்வ�(�  ்ஙய்த)்்யய.மஅவபங்ம

அை்பமபெஙதவபட்மம ்தைிமஉசயமயம(ரலத)மஅவபங்நேப  பெஙநம

்ஙய்த்யபங்.மபபறே, " �்றம்சய �்பங்!ம �்றம்சய �்பங்!  இவவய்றம

்சய�வயெடங்!'' எ�றம(எடஙைளபமபயரயடேந)ம்றதனயபங்.  என்வ,  யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம(உத்ர்பபே்ி  ்சய�வெஙத்றயய.ம
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அ�்)மஉத்ரவபபேமமயபறயம்சயிம யடங்மவபெயபவபதைல '' எ�றம

்சய�னயபங்.  

பய்யம:ம61 (ஹஹஜததமஅறநஙபப்ய)மபலதபமபபரயணபஙள��மஇைறசசத , ்்யதம

மபறயம்சணய லஙதிவபைறதம்பமயம்சயிம்வ ்ய.   

2535 அலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்ய�ை்ிமபலதமஒட்ஙடஙைளம(அறத�ப  பலதிப்யம்பயறபைப)நமஙவன�நஙம

எ�ைனம திமதத்யபங்.ம்ம ய , அவபறத� இைறசசத, ்்யதமமபறயம்சணயம

லஙதிமஅைனதை்டயம்பமயம்சயடமயறய , அவபறததமஎை்டயமஉ பபம

வெநஙயனம்லதியஙநம்ஙய்நஙநம்்ய�மஎ�றய  எனநேநம

ஙட்ைளிபட்யபங்.மஉ பபவெநே ிம்லதைிம ய்மம்ஙய்நங  ்வ ்யம

எ�றயமஅவபங்ம்றதனயபங்.184 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றம

அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅலம

(ரலத)மஅவபஙள�்மமதெ�்்ம்ம யமஇெ  அறதவபபபயளப்்ய்பமங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�.மஅவபறததமஉ பபவெநே ி  ்லதமபபறதிமேறதப்ம

இதைல. 2536 அலமபப�மஅப ் யலதபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்ய�ை்ிமபலதமஒட்ஙடஙைளம

(அறத�ப பலதிப்யம்பயறபைப)நமஙவன�நேமயறமஎனநமேநம

ஙட்ைளிபட்யபங்.ம்ம ய  அவபறத�மஇைறசசத, ்்யதமமபறயம்சணயம

லஙதிமஅைனதை்டயமடைவஙள�ை்்ிமபடஙத்  மயறய, உ பப்பஙயனம

்லதியஙமஅவபறததமஎை்டயம்ஙய்நஙநம்்ய�மஎ�றய  எனநேநம

ஙட்ைளிபட்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅலமபப�மஅப ் யலதபம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

பய்யம:ம62 பலதபமபபரயணபிபதம்ட்சம்சபவ�ய,  

மய்மமபறயமஒட்ஙயமலஙதிமஒவ  ்வய�றயமட ம பபங்நேபம்பய�ம

மயேயமஎ�ப�ய.185  
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2537 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

ஹஹை்பபியமல ேதமட ம்பெநஙயஙமாபமஒட்ஙதை்டய , ட ம்பெநமஙயங 

ஒெமமயடை்டயமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஅறத�ப  

பலதிபட்்யய. இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2538 ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்்�மஹஹஜஹநேமஇலரயயமஙடேந  ்ஙய ்ம்றபபட்்யய.மஅப்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , ஒெமபலதப பபரயணபிபதமட ம்பபமவ �் யம

ஒட்ஙத்தம யமமயடே யம்ட்ச  ்சப��்ஙய்்மமயறமஎடங்நேநம

ஙட்ைளிபட்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. 

 2539 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஹஹஜஹநேசம்ச�ற்பய� , ட  

்பெநஙயஙமாபமஒட்ஙதை்டய , ட ம்பெநஙயஙமஒெமமயடை்டயமஅறத�ப  

பலதிபட்்யய. 

 2540 அ்ஸஸஹைபபம�ஹயமதமபப�ம�ஸலதயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங் , "அதலயலவப�மன்பம(ஸத) 

அவபங்்�ம யடங்மஹஹமமபறயமஉயரயவபதமாபமஒட்ஙத்ததமட ம்பபம

வ �் ய ்ட்சம்சபத்்யய'' எ�றம்றதனயபங்.மஅப்பய�மஒெமமன�்பமஜயபபபம

(ரலத) அவபமஙள�்ய, "இலரயமதபேபமபபறேமவயடஙபபட்மபலதபமபபரயணபிபத  

("அதஜஸூப') ்ட்சம்சப��்ஙய்வை்பம்பய�றமஇலரயமத�ம்பய�  

வயடஙபபட்மபலதபமபபரயணபிபதம("அதப்னத ') ்ட்சம்சப��்ஙய்ளலயமய?'' 

எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஜயபபபம(ரலத)மஅவபமங் , "அ�்யமபலதபமபபரயணபஙள�த  

உ்ள்்!'' எ�றம்றதனயபங். ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்மஹஹை்பபியம

உ்�பேநைஙிபதமபட்ஙபறயபங்.மஅவபங் , " யடங்மஅ�ைறிம்தனத்ததம

எ ப�மஒட்மஙடஙைளமஅறத�பமபலதிபட்்யய.மாப  ஒட்மஙத்ததம்லயமட ம

்பபம்ட்சம்சப��்ஙய ம்்யய '' எ�ற ்றதனயபங்.  
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2541 அ்ஸஸஹைபபம�ஹயமதமபப�ம�ஸலதயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம பபம(ஸத)மஅவபமஙள��மஹஹமபபறதநம்றைஙிபத , " பப 

(ஸத)மஅவபங்,  யடங்மஇலரயமதலதெ��மவப்மப்ய்பய�மபலதபம

பபரயணபைி அறத�பமபலதமிப்மயறய, பலதபமபபரயணபிபதமஒெமே வபனபம

்ட்ச ்சப��்ஙய்்மயறயமஎடங்நேநமஙட்ைளிபட்யபங்.மஹஹஜத�ம

இலரயைமந ஙைள��்ஙய்்மயறமமநங்நேமஉத்ரவபட்்பய்்ம

இவவயறமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்மஙட்ைளிபட்யபங்.  

 2542 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஉயரயவபபேம("இலரயய ' ஙடே) 

"்மத�உ' ்சய்்பய�,  யடங்மட ம்பபம்ட்சம்சப��மஒெமமயடை்  

அறத�பமபலதிபட்்யய.  

2543 ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம" லெ'ை்ிம(�தஹஹமபத்யவ�)ம யள�த லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

சயபபயஙமஒெமமயடை்மஅறத�பமபலதிபட்யபங்.   

2544 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்ம�மஹஹஜத�்பய�)ம்யம�ைணவபிபமசயபபயங  

அறத�பமபலதிபட்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. அவபறததம�ஹயமதமபப�மபநபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , 

"்ம�மஹஹஜத� ்பய�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மசயபபயஙமஒெமமயடை்ம

(அறத�பமபலதிபட்யபங்) '' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�.  

பய்யம:ம63 ஒட்ஙதை்ம தபஙைவத�, (அ்�மஇ்பமபநஙம��மஙயைலம

ம்நஙதந)மஙடேப்பயட்  அறத்த.  

2545 ஸதியதமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங், ஒெமமன�்பம்ம�மஒட்ஙதை்பமப்நஙமைவத�  அறத�நம

்ஙய ேெ�்்பய�மஅவ ்யம்ச�ற , "இை்நமஙதளபபபம(அ்�மஇ்பமபநங  

��மஙயைலமம்நஙதந)மஙடே,  தபஙைவத�மஅறபப ரயங!மஅ�்வமஉடங்ம பப  

(ஸத)மஅவபஙள��மவவத�ைறியேய'' எ�றம்றதனயபங்.186  
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பய்யம:ம64 ்ன�்ம(ஹரய)மஎதைலநேதம்ய்மம்சத யமஎ ணயம

இதலய்வப, ஹர�நேப பலதபமபபரயணபைிம(மபறவபங்்�)ம

அ�பபபைவபப�மவபெயபதம்நங்யேய.  பலதபமபபரயணபிப�மங த்ததம

அை்ியளமமயைலம்்யடஙவப்வ�யமஅ்பஙயஙமமயைலங்  ்்ய்பப�யம

வபெயபதம்நங்யேய.மஅவவயறமஅ�பபபைவபபவபம"இலரயய ' ஙடேமிவரயஙம

லஙமயட்யப; அை்ம��ன�ட்மஅவெநேமஎ�்யம்ை்ம்சயிபபட்  

்யங்யமலஙய�. 

 2546 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மம �்னயவபலதெ�்்மபலதபமபபரயணபைிமஅ�பபப  ைவபபயபங்.மஎன்வ, 

அவபஙள�மபலதபமபபரயணபிப�மங த்ததம(அ�மபலதபமபபரயணப  எ�ப்பேம

அை்ியளமயஙத)ம்்யடஙவப்பமப்யமமயைலைிம ய�ம்த ப்ப�.ம(பபலதப  

பபரயணபைிமஅ�பபபி)மபப�னபம"இலரயய ' ஙடேிவபம்வபபத�ந்ஙய்்ய  

எை்டயமஅவபங்ம்வபபத�ந்ஙய்ளமயட்யபங்.187 இ�்மஹ �்ஸமலறம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)ம

அவபமஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�.  

2547 ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஐ��ம

அறதவபப பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததம"அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மபலதபமபபரயணபிப�மங த்தத  ்்யடஙவப்பப்யம

அை்ியளமமயைலைிம ய�ம்த பபை்மஇப்பய�யம ய�மஙய பை்ப  

்பய�ற்ள�'' எனமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்மஎனம

இ்ய்பபற்ள�.  

2548 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள��மபலதபமபபரயணபநேநமங த்தத  ்்யடஙவப்பப்யமஅை்ியளம

மயைலைிமஎ��ை்ிமஇவவபெமைஙஙளயதம்த த�்்ள�.  (பலதபம

பபரயணபைிமஅ�பபபி)மபப�னபம("இலரயய ' ஙடேிவைரபம்பய�ற ்யயபத்திம

உற்ம்பய�ற)மஎ்தலதெ��யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  
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வபலஙதிபெநங்மததைல; (ை்நஙபபட்மலை்,  றமணயம்பய�ற)மஎை்டயம

அவபங் ைஙவப்்மததைல.  

2549 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள��மபலதமஒட்ஙடஙள��மஅை்ியளமமயைலஙைளம ய�  எ�ம

ைஙஙளய்ல்ிம்த த்்�.மஅ�்மமயைலஙைளமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் அவபறத�மங த்ததம்பயட், அவபறநேமஅை்ியளசம

சத�ன�மதட், இைறிபதலய ஙஅபயவபபேமஅவபைறமஅ�பபபைவத்யபங்.ம

அவபங்மம �்னயவபம்ல்ி  ்டஙதிபெ�்யபங்.மஅவபங்நேம

அ�ம்தநஙபபடேெ�்மஎ�்யம("இலரயய ' ஙடேிவைரபம்பய�ற)ம்ை்ம

்சயிபபட்ம்யஙமலஙவபதைல.188  

2550 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மபலதபமபபரயணபஙைளம(்வ்றயெவபமணலய)  அ�பபபைவபபயபங்.ம

 ய�மஅவபறநேமஎ�மைஙஙளய்ல்ிமஅை்ியளமமயைலஙைளத  ்த (த�தம

்ிய )ப்ப�.மபப�னபமஇலரயயமஙட்ய்வபம(்மநேத)  ்்த�ந்ஙய்ளய்ம

எை்டயமஅதலயலவப�மன்ெயம்்த�ந்ஙய ்்ததைல.  இ�்மஹ �்ஸம

 ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2551 இைற யபபநைஙியளபஙள��மஅ�ைனம(லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்)ம

்றதி்யவ�:  ய�மஅ�்பமபலதபமபபரயணபஙள��மஅை்ியளமமயைலஙைள , 

எடஙள�்மதெ�்மஙயபள�ியத  ்த த(�தம்ிய த)்்�.ம(பலதபமபபரயணபஙைளம

அ�பபபிமபப�)மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇலரயமத�ம

 தைல்ி�யமஇதலயமதமஎடஙள�ை்்ி  (சய்யரணமயங்வ)மஇெ�்யபங்.ம

"இலரயயமஙட்ய்வபம்யம�ைணவபிப்ய  ்மப்ஙய்்ய' அதல�ம"ல்வபம

்யம�ைணவபிப்யம்மப்ஙய்ம்ய ' அைனதை்டய ்மப்ஙய ்யபங்.  

2552 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள��மபலதபமபபரயணபியனமலடேபே ி  அை்ியளமமயைலைிதம

்த த(�தம்ிய த)்்�.மஅ�்மலடை்ம(ஹரமதபே)  அ�பபபவபட், இலரயம

மபறம தைலிப்ல்ிமஅவபங்மஎடஙள�மை்்ி  ்டஙதிபெ�்யபங். 
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 2553 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   ய�மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபமஙள��மபலதபமபபரயணபங்நஙயனமஅை்ியள  மயைலஙைளதம

்த த(�தம்ிய த)்� ்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  அவபைறதம

்யமபலதபமபபரயணபஙள��மங த்ததம்்யடஙவபட் , (ஹரமதபே) 

அ�பபபைவபபயபமங்.மபபறேம"இலரயய ' ஙடேிவபம்வபபத�நம்ஙய்்ய  

எை்டயம்வபபத�ந்ஙய்ளய்வபமஙளயஙம(எடஙள�ை்்ி)மஅவபங்ம

்டஙதிபெப பயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2554 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஒெம�ைறமஇைறிபதலயமஙஅபயவபபேபமபலத  லடை்ம

அ�பபபைவத்்பய�, அ்�மங த்ததமஅை்ியளமமயைலைிதம்்யடங  

வபட்யபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2555 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மபலதமல்ஙள��மங த்ததம

அை்ியளமமயைலஙைளதம்்யடஙவபட்மஅவபைற  (ஹரமதபே)ம

அ�பபபைவப்பயய.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

இலரயமபறம தைலிப்ல்ிமஇெ�்யபங் ; ("இலரயய' ஙடேிவைரபம்பய�ற) 

அவபங்நேமஎ�்யம்ை்ம்சயிபபட்்யஙமஇெநஙவபதைல.   

2556 அயரயமபப�தமஅப்தபமரலமய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�ம

ஸதியதம(ஸதியதமபப�மஅப தஃபமிய�)மஅவபங் ,189 லிபஷயம(ரலத)மஅவப 

ங்நேநமஙே்யமஎ ்த , "(மநஙயவபபே)மபலதபமபபரயணபைி  

அ�பபபைவநஙத�றவெநேயமஅபபபரயணபமஅறநஙபப்யவைர , ஹயஜதமங்நேதம

்ை் ்சயிபபட்்ளமஅைனதம�யம்ை்ம்சயிபப்யமஎனமஇப�ம

அபபயஸம(ரலத) அவபங்ம்றஙத�றயபங்ள?  ய�யமஎன�மபலதபமபபரயணபைிம

(மநஙயவபபே)மஅ�ப பபட்்ள�.மஎன்வ, உடஙள�ம �்பபைபமஎனநேம

எ �டங்'' எ�றம்ஙட்யப. அ்பேமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங், "இப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிை்பம்பய�  றதல.ம ய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபமஙள��மபலதபமபபரயணபிப�மஅை்ியள  மயைலமஙைள, எ�ம

ைஙஙளய்ல்ிம்த த(�தம்ிய த)ம்்�.மபபறேமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம
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அவபங்ம்ம�மைஙியதமஅ�்மமயைலைிபமபலதபமபபரயணபிப�மங த்தத  

்்யடஙவபட்யபங்.மபபறேம(அ�்ப)மபபரயணபைிமஎ�ம்�ை்ம(அ�பநப-ரலத)ம

உ்� அ�பபபைவத்யபங்.ம(மநஙயவபத)மபலதபமபபரயணபமபலதிப்பப்யவைர  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நேமஅதலயலமஅ�ம்தத்தெ�்ம

எ�்யம்ை் ்சயிபப்வபதைல'' எ�றம(ப்ததமஙே்த்தத)மேறதபபபட்யபங்.   

2557 மஸஹநம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (பலதபமபபரயணபைிம

அ�பபபைவத்வெயம"இலரயய ' ஙடேிவைரபம்பய�்ற  ்��்ஙய்ளம

்வ ்மயமஎ�றம ய�ம்ஙட்்பே)மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்  (லசச ிபபட்)ம

்தைரநேபமபப�மனயலதெ��மைஙம்ட்வை்ம ய�  ்சவபடப்ற�.ம(்்ய்ப��)ம

அவபங், " ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபஙள��மபலதபமபபரயணபஙள��ம

அை்ியளமமயைலஙைளதம்த (த�தம்ிய )ப்ப�.  பப�னபமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மபலதபமபபரயணபஙைளம(ஹஹமஙயலத்தத  மநஙயவபபே)ம

அ�ப்வயபங்.ம"இலரயய' ஙடேிவபம்்த�ந்ஙய்ளந்ேி  எை்டயம-ம

்ம�மபலதபமபபரயணபமபலதிப்பப்யவைரம-மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்ம(்மநஙயஙத)ம்்த�ந்ஙய்ளவபதைல '' எ�றம்றதனயபங்.190 - 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம65 ்்ைவபபட்யத, பலதிப்வ்பஙயஙநம்ஙய ்்சதலபப்யம

ஒட்ஙத்ததமடறதப பிணயம்சயிலயய.  

2558 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெவபமஒெமபலதம

ஒட்ஙதை்மஇ த�நம்ஙய ்ம( ்��)ம்சதவை்நமங ்  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(அவ ்ய), "அ்ததமடறதசம்சதங'' எ�றயபங்.மஅவபம

"அதலயலவப�மன்்ர!மஇ�, பலதமஒட்ஙமயிபப்ற!'' எ�றயப. அ்பேம"அ்ததம

டறதச்சதங'' எ�றம்றதிமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

இர ்யவ�மஅதல�மண�றயவ�ம்்ைவம"உனநேநம்ங்்ய� '' எ�றம

(்சதலமயஙந ங ேத�ச)ம்சய�னயபமங்.191 - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. அ்ததம"ஒெவப, ங த்ததமஅை்ியளமமயைலம
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்்யடஙவப்பபட்மஒெமபலதமஒட்ஙதை்  இ த�ந்ஙய ்ம( ்��)ம

்ச�ற்பய�...'' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.  

2559 ஹயமயயமபப�ம�னபபபலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இைவம

அதலயலவப�மன்பம�ஹயமதம(ஸத)மஅவபஙள�்மதெ��மஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத) அவபங்மஎமநேமஅறதவபத்மஹ �்ஸஙளயேய.மஅவபறததமபப�வெயம

ஹ �்ஸஹய ஒ�றயேய: அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:மஒெவப , 

ங த்ததமஅை்ியளமமயைலம்்யடங  வப்பபட்மஒெமபலதமஒட்ஙதை்ம

இ த�ந்ஙய ்ம( ்��)  ்ச�ற்ஙய ேெ�்யப.மஅப்பய�மஅவ ்யம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உமநேநம்ங்்ய�, அ்ததமடறதசம

்சதங'' எ�றயபமங்.மஅ்பேமஅவப, "(இ�) பலதமஒட்ஙமயிபப்ற, 

அதலயலவப�மன்்ர?'' எ�றயப.மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங், 

"உமநேநம்ங்்ய�, அ்ததமடறதச்சதங.மஉமநேநம்ங்்ய�, அ்ததம

டறதச்சதங'' எ�றம(ம  ்யமம  ்ய)ம்றதமனயபங்.  

 2560 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், பலதமஒட்ங்மய�ைறமஇ த�ந்ஙய ்  ( ்��)ம

்ச�ற்ஙய ேெ�்மஒெமமன�்ைரநமங்��ம்ச�றயபங்.மஅவ ்ய , "அ்ததம

டறதசம்சதங'' எ�றயபங்.மஅ்பேமஅவப, "இ�மபலதமஒட்ஙமயிபப்ற?'' எ�றயப.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அ்ததமடறதசம்சதங'' என இர ், 

அதல�மண�றம�ைறம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

2561 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபஙைளநமங்��ம

"ஒெமபலதமஒட்ஙய' அதல�ம"ஒெமபலதபமபபரயணப' ்ஙய ்்சதலபபட்�.ம

அப்பய�ம(அை்மஇ த�ந்ஙய ்ம ்��ம்ச�ற்ஙய ே  ெ�்மமன�் ்ய)ம

 பபம(ஸத)மஅவபங், "அ்ததமடறதசம்சதங'' எ�றயபங். அவப, "இ�ம"பலதம

ஒட்ஙய' அதல�ம"பலதபமபபரயணப' லிபப்ற?'' எ�றயப.ம பப (ஸத)மஅவபங், 

"இெநஙட்யம(அ்ததமடறதசம்சதங) '' எ�றயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅனஸம

(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்ப  வவதியங்யம
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வ��்ள�. அ்ததம" பபம(ஸத)மஅவபஙைளநமங்��மஒெமபலதமஒட்ஙயம

்ஙய ்்சதலபபட்�'' எ�றம(ஐிபபயே�றத)மஹ �்ஸமலரயபபநஙதற�.   

2562 அ்ஸஸஹைபபம�ஹயமதமபப�ம�ஸலதயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபஙள�்யமபலதபமபபரயணபிபதமடறதச  

்சதவை்பமபபறதநம்ஙடஙபபட்�.மஅவபங் , " பபம(ஸத)மஅவபங்ம" �டங் 

அ்ததமடறதசம்சதலம்வ ேிம தைலநேநமஙட்யிபப்த்பபட்யதமபிணம

வயஙனய ஙதை்நேயவைரம�ைற்ிய்மஅ்ததமடறதசம்சதங' எ�றம்றதிை்ம

 ய� ்ஙட்்்ள�'' எ�றயபங். இை்மஇப�மஜஹைரஹம(ரல)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

2563 அ்ஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஜயபபபம(ரலத)ம

அவபஙள�்யமபலதபமபபரயணபிபதமடறதசம்சதவை்பமபபறதந  ்ஙட்்�.மஅ்பேம

அவபங், " பபம(ஸத)மஅவபங்ம"பிணமவயஙனயமஙதை்நேயவைர  அ்ததம

�ைற்ிய்மடறதசம்சதங' எ�றம்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்்ள� '' எ�றயபங். 

இை்மமஅஙததமபப�மஉைப்ததலயலம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

:ம66 ்சத யமவவதிபதமபலதபமபபரயணபமபய்தபம்நே்ளயஙதவபட்யதமஎ�னம

்சயி ்வ ்ய?192  

2564 ணசயமபப�மசலமயமஅதஹஹ்லம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�யம

சதனய�மபப�மசலமயம(ரல)மஅவபமங்யமஉயரயவபபேசம்ச�்றயய.மசதனய�  

்யம�்�மஒெமபலதமஒட்ஙதை்மஇ த�ந்ஙய ்ம( ்��)வ�்யப.மஅ�்  

ஒட்ஙயமவவதிபதமஙைளதம�ப்பயயம த�றவபட்�.மஇ�ம(இபபே்ி)ம்சதல  

இிலயமதம த�றவபட்யத, இை்மஎபபேம ய�ம்ஙய ்்சத்வ�மஎ�றம

்் ியமத அவபமவபவதத்யப.ம்ம ய, அவபம" ய�மாபம்ச�ற�யம

இ�்்ய்பபயஙமவப வயஙந  ்ஙட்றத்வ�'' எ�றம்சயதலதந்ஙய ்யப.ம

இ்பஙதை்ிபதம�பபஙதம் ரய லஙதவபட்�.ம யடங்ம"அதபதஹய ' எ�யம

இ்த்ததமஇறடஙததம்டஙத்னயய.  அப்பய�மசதனய�ம(ரல)மஅவபங், "இப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்ய ்சத டங்.மஅவபஙள�்யமஇை்பமபபறதம யயம

்பத்வயய'' எ�றம்றதனயபங். அவவய்றமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம
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அவபஙள�்யம(்ச�ற)ம்ம�மபலதமஒட்ஙத்த�   தைலமபபறதநம்றதனயப.ம

அ்பேமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  வபவரயம

்் �்வ ்ய்ய�மவ��்சப�்தெநஙதற�ப.மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபம

ங்மப்தனயறமபலதமஒட்ஙடங்்�மஒெமமன�்ைரம(மநஙயவபபே)  

அ�பபபைவத்யபங்.மஅவபைறநமஙவன�த�ந்ஙய்்யம்பயறபைபடயம

அவ ்்ம ஒபபை்த்யபங்.மஅவபம(சதறத�மனரய)ம்ச�றமவபட்தம

்தெயபபவ��, "அதலயலவப�மன்்ர!மபலதமஒட்ஙடஙள�தமஒ�றமஙைளத�பம

்பயயம(பிணதை்த  ்்ய்ரம�ேியமத)ம த�றவபட்யத , அை்ம ய�மஎ�னம

்சயிம்வ ்ய?'' எ�ற ்ஙட்யப.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "(அ�்மஇ்த்த்ல்ி)மஅை்  அறத�வப்ங; அ்�ம(ங த்ததம

்்யடஙவப்பபட்்ள)ம்செப்மஙள�தமஅ்�  இரத்தை்தம்்யயத�மஅை்ம

அ்�மவபலயபமபே்திபதமப்தத�வப்ங.ம �்ியமஉ�  பிணநமே வபன தம

எவெ்மயமஅை்மஉ ணம்வ ்யய '' எ�றம்றதனயபங். - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��ம்ம யமண�ற  அறதவபபம

பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, "அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மப்த்னட்மபலதமஒட்ஙடங்்�  ஒெமமன�்ைரம

அ�பபபைவத்யபங்'' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்டேஙதற�.ம்மபங ்  ஹ �்ஸத�ம

லரயபத்த ்ளமேறதப்ங்மஅவபறததமஇ்ய்பறவபதைல.  

 2565 �ஐபமஅ�ஙப ஸயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மபலதமஒட்ஙடங்்�மஎ�ைனம(மநஙயவபபே)  அ�பபபம

ைவத்யபங்.மஅப்பய� , "இவபறததமட்்�யமஒ�றமபய்தப்நே்ளயஙத  

இற��வப்்மயமஎனம �பமஅிசதனயத , உ்்னமஅை்மஅறத�வப்வ �ரயங!மபபறேம

அ்� (ங த்ததமஙத்நேய)ம்செபபபதமஅ்�மஇரத்தை்ம ைனத� , அ்�ம

வபலயப ்றத்ததமஅ(�்மஅை்ியளத)ை்பமப்தத�வப்வ �ரயங!ம �்ரயமஉ�ம

பிணந ே வபன தமஎவெ்மயமஅை்மஉ ணய �்ப '' எ�றம்றதனயபங். இை்ம

இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

பய்யம:ம67 "வபை்்பறய' ்வயஃபம("்வயஃ்தமவ்ய') ங்ைமியேயமஎ�ப�யம

மய்வப்யய டபபட்ம்ப  நேமஅ�்நமங்ைமிபதைலமஎ�ப�ய.193  
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2566 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ( பபம(ஸத)மஅவபஙள�ம

ஙயலத்ததமஹஹைஜம�ேத்�ய)மமநங்மபத்வற  �ைனஙள�தம்தெயபபசம

்ச�ற்ஙய ேெ�்னப.ம(இை்நமங ்)மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபங், "(ஹஹம்சய்)மஎவெயமஇைறிபதலயமஙஅபயைவமஇற்தியஙச  

ச�்தத(�ம்வயஃபம்சய)்த்யமதமமநஙயவபலதெ��ம்றபபட்சம்சதல  

்வ ்யய!'' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�. 

 2567 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இைறிபதலயமஙஅபயைவதம

் சதத(�ம"்வயஃ்தமவ்யஉ' ்சய)்்லமஇற்தசம்சிமலயங அைமிம்வ ்யம

எனம(ஹஹஜஹநேமவ�்)மமநங்மஙட்ைளிப்பபட்னப.மலிப�ய , மய்வப்யயம

டபபட்ம்ப  நேமமட்யம("்வயஃ்தமவ்ய 'ைவமவபட்வப்)மச ைங 

அள�நஙபபட்�.194 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2568 ்ய�ஸமபப�மைஙசய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஇப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபங்்�மஇெ�்்�.மஅப்பய�மஅவபஙள�்யமைஸத  பப�ம

ஸயபபதம(ரலத)மஅவபங், "மய்வப்யயமடபபட்ம்ப மஇற்தியஙம

இைறிபதலய ஙஅபயைவசமச�்தத(�ம"்வயஃ்தமவ்ய ' ்சய)்த்யம்ல்ிம

்றபபட்சம்சதலலயய எனம �டங்ம �்பப்மவவடேஙத�ற�பமஙளய? (இ�மச ிய?)'' 

எ�ற ்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங் , "அவவயறததைலம

எனம �டங் ஙெ்தனயத, இ�னமஅ�சய பம்ப ணப்யம(்ச�ற)மஇவவயறம

அவெநேமஅதலயல வப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉத்ரவபட்யபஙளயம

(இதைலிய)மஎனநம்ங்டங் '' எ�றயபங்.மஅவவய்றமைஸதமபப�மஸயபபதம

(ரலத)மஅவபங்ம(்ச�ற, ்ஙட்வபட்த)ம்தெயபபவ�� , " �டமங்ம்சய�ன�ம

உ ைமமஎ�்றமங ்்� '' எ�றமசத த�ந்ஙய ்்ம்சய�னயபங்.   

2569 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  (அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள��ம�ைணவபியப)மஸஃபபயியமபப�தமஹஹைி  (ரலத)மஅவபங்நே, 

அவபங்ம(�தஹஹமபத்யவ�ம யள�த)ம"்வயஃ்தமஇஃபயளய ' ்சய்மபப�்ம

மய்வப்யயமடபபட்�.மஅவபங்நேமமய்வப்யயமடபபட்வபட்�  பபறதம ய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம்றத்ன�.மஅப்பய�  
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அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவபம யைமம(்றபப்மவப்யமத)  

்்த�வபட்யரய?'' எ�றம்ஙட்யபமங்.மஅ்பேம ய� , "அவபம"்வயஃ்த 

இஃபயளய' ்சய�வபட்யப, அதலயலவப�மன்்ர!'' எ�றம்ற, அதலயலவப� 

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "அபபேியனயதம(பரவயமிபதைல)மஅவபம்றபப்லயய  

("்வயஃ்தமவ்ய' ்சயிம்வ ேி்ததைல)'' எ�றம்சய�னயபமங். இ�்ம

ஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2570 ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமலறம

அறதவபபபயளப ்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததம" பபம(ஸத)ம

அவபஙள��ம�ைணவபியபமஸஃபபயியமபப�தமஹஹைிம(ரலத)  அவபங்நே, 

"வபை்்பறய' ஹஹஜத�்பய�மஅவபமனயைமியனம தைலிபதம"்வயஃ்த  

இஃபயளய' ்சய்மபப�்மமய்வப்யயமடபபட்� '' எ�றமஹ �்ஸம

்்ய்டேஙதற�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

்ம யமண�ற அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததம

" ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஸஃபபயியம(ரலத)  

அவபங்நேமமய்வப்யயமடபபட்வபட்�மபபறதநம்றத்ன� '' எனமஹ �்ஸ 

லரயபமயஙதற�.மமபறமவபவரடங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம

்பய�்ற இ்ய்பபற்ளன.  

2571 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  (�தஹஹமபத்யவ�ம யள�த)ம

"்வயஃ்தமஇஃபயளய' ்சயவ்பேம��்மஸஃபபயிய (ரலத)மஅவபங்நேம

மய்வப்யயமடபபட்மவப்்மயமஎனம யடங்மஅிசதந்ஙய ேெ�  ்்யய.ம

அப்பய�மஎடஙள�்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மவ�� , 

"ஸஃபபயியம யைமம(்றபப்மவப்யமத)ம்்த�வபட்யரய ?'' எ�றம்ஙட்யபங்.  

 யடங், "அவபம"்வயஃ்தமஇஃபயளய' ்சய�வபட்யப'' எ�றம்றத்னயய. 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அபபேியனயதமபபரசசதைனிபதைல '' 

எ�ற ்சய�னயபங்.  

2572 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  ("வபை்்பறய' ஹஹஜத�்பய�)ம

 ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய , "அதலயலவப�மன்்ர!ம

ஸஃபபயியமபப�தமஹஹைிம(ரலத)மஅவபங்நேமமய்வப்யய  டபபட்வபட்�'' 
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எ�றம்றத்ன�.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், "அவபம

 யைமம(்றபப்மவப்யமத)ம்்த�வப்வயபம்பயலதெநஙதற்்!  அவபம

உடங்்�ம"்வயஃப' (இஃபயளய)ம்சயிவபதைலிய?'' எ�றம்ஙட்யபங். 

 யடங்ம"லயம(்சய�வபட்யப)'' எ�்றயய.மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்ம"அபபேியனயதம �டங்ம்றபப்டங்! '' எ�றம்சய�னயபங்.195  

2573 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஹஹைஜம�ேத்மபப�)ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்யம�ைணவபியப)  ஸஃபபயியமபப�தம

ஹஹைிம(ரலத)மஅவபஙள�்ய, ாபமல ம்�மமைனவபிப்யம ய்ஙத�ற  

(்யயபத்தித)ை்ம யேனயபங்.மஅப்பய� , "அவெநேமமய்வப்யய 

டபபட்்ள�, அதலயலவப�மன்்ர!'' எ�றம்றதனப.மஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபங், "அவபம யைமம(்றபப்மவப்யமத)ம்்த�மவபட்யரய?'' எ�ற 

்ஙட்யபங்.மஅப்பய�மமநங் , "அதலயலவப�மன்்ர!மஅவபம" லெ 'ை்ி 

(�தஹஹமபத்யவ�)ம யள�தம"்வயஃ்ஸமஸதியரத ' (்வயஃ்தமஇஃபயளய) 

்சய�வபட்யப'' எ�றம்றதனப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"அவவயறயிப�, அவபமஉடங்்�ம்றபப்ட்ய! '' எ�றம்சய�னயபங். 

2574 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம(்ம�ம

ஹஹைஜம�ேத�ந்ஙய ்மமநஙயவபலதெ��)ம்றபப்  வபெயபபி்பய�, 

ஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபங்ம(மய்வப்யயமடபபட்்யத)ம்ம�ம்்யர  வயசலததம

ஙவைலமஅை்�்வரயஙதம�நஙதம�்�மஇெ�்யப.மஅப்பய�மஅவ ்யம பப  

(ஸத)மஅவபங்ம(்சதலமயங), "உ�மங த�மஅறப்; ்்ய ை்மவலதமவர!ம �ம

" லெ' ை்ிம(�தஹஹமபத்யவ�)ம யள�தம"்வயஃ்தமஇஃபயளய ' ்சய்யிய?'' 

எ�ற ்ஙட்யபங்.மஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபங்ம"லய ' எ�றம்ற,  பபம(ஸத)ம

அவபங், "அபபேியனயதம �ம்றபப் '' எ�றம்றதனயபங்.196 இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்ம்ம யம ய�ே  அறதவபபபயளபம்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�. அவபறததம"ஙவைலமஅை்�்வரயஙதம�நமஙத�்�ம

இெ�்யப' எ�யமேறதப் இ்ய்பறமவபதைல.மமபறமவபவரடங்ம்மபங ்ம

ஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்ற  இ்ய்பபற்ளன.  
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பய்யம:ம68 ஹயஜதங்யமமபறவபங்யமஙஅபயவபபே்மறைவவ�ய, 

அ்�்ம்்ய வ�ய,  

அ்� அைனத�பமபே்தஙள� யமபபரயபத்தபப�யமவபெயபதம்நஙைவியேய.   

2575 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (மநஙயம்வபறதம யள�த)ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்யமஉசயமயமபப�மைஸத  (ரலத), பபலயதம

(ரலத), உஸமய�மபப�ம்தஹயமஅதஹஜப ம(ரலத)மலஙத்ியெய  இைறிபதலயம

ஙஅபயவபபே்ம்ச�றனப.மஉஸமய�ம்யவதட்யப.மஅவபங்ம( � ்  ் ரய)ம

உ்்ளமஇெ�்யபங்.மபப�னபமபபலயதம(ரலத)மஅவபங்ம்வள�்ிமவ�்்பய�  

அவபஙள�்யம ய�, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(உ்்ள)மஎ�ன  

்சய்யபங்?'' எ�றம்ஙடம்்�.மஅ்பேமபபலயதம(ரலத)மஅவபங் , "இர ் 

ன ஙைளதம்மநேமஇ்பமபநங�யமஒெமனைணதம்மநேமவலபமபநங�யம

ண�ற ன ஙைளதம்மநேபமபப�்ற�யமஇெநேமமயறம( த�ற)ம

்்ய ்யபங்'' எ�ற வபை்ிள�த்யபங்.மஅ�றமஇைறிபதலயமஙஅபயவபதம

லறமன ங்மஇெ�்ன.197 

 2576 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மமநஙயம்வபறதம யள�தம(ஒட்ஙத்த�  ம ்மப�்மபே)மவ��, 

இைறிபதலயமஙஅபயவப�ம�பறதம்ததமஇறடஙதனயபங்.  பபறேம(ஙஅபயவப�ம

ஙயவமலரயிபெ�்)மஉஸமய�மபப�ம்தஹயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய  (அவபஙைளம

அைவத�வெயமபே)மலள�பபபனயபங்.மஉஸமய�மபப�ம்தஹயம(ரலத)  

அவபங்மசயவபட்�மவ��மஙஅபயவப�மங்ைவதம்தற�்யபங்.மபபறேம பபம

(ஸத) அவபங்யமபபலயதம(ரலத), உசயமயமபப�மைஸதம(ரலத), உஸமய�மபப�ம

்தஹயம(ரலத) லஙத்ியமெயமஙஅபயவபபே்மறைவ�்யபங்.மஉ்்ளம

றைவ�்�யமங்ைவத ்யவத்யபேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

உத்ரவப், அவவய்ற ்யவத்பபட்�.மபப�னபமஅவபங்ம � ்ம் ரயமஅ்�்ம

்டஙதிபெ��வபட்ப பபறேமங்ைவதம்தற�்யபங். (இச்சய்தமஅறத��)ம ய�ம

மநஙைளம��்தந்ஙய ்ம(ஙஅபயவபபேச)ம்ச�்ற�.  ஙஅபயவபலதமெ��ம

்வள�்ிறதந்ஙய ேெ�்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைள   ய�ம

எ்தப்ஙய ்்�.மஅவபங்நேபமபப�னயதமபபலயதம(ரலத)மஅவபங்  வ�்யபங்.ம
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உ்்னம ய�மபபலயதம(ரலத)மஅவபமஙள�்ய , "அதலயலவப�மன்பம(ஸத) 

அவபங்மஙஅபயவப�்ம்்ய ்யபஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅவபங்ம"லய ' 

எ�றயபங்.ம ய�ம"எ�்மஇ்த்தத?'' எ�றம்ஙடங, அ்பேமபபலயதம(ரலத) 

அவபங், "இெமன ங்நஙதை்்ிம் ரயங '' எ�றம்றதனயபங்.ம ய�மபபலயத  

(ரலத)மஅவபஙள�்யம"அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎத்ைனம

ரநஅதங் ்்ய ்யபங்'' எ�றம்ஙடஙமமற��வபட்்�.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2577 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், மநஙயம்வபறதமல ேதமஉசயமயமபப�மைஸத  (ரலத)மஅவபஙள�ம

ஒட்ஙத்த�மம �ம(பிணயம்சய�)மவ�� , ஙஅபயவப� �பறத்ததம்ம�ம

ஒட்ஙதை்மம ேிபட்மஅமரசம்சய்யபமங்.மபபறேமஉஸமய�  பப�ம

்தஹயம(ரலத)மஅவபமஙைளமஅைவத(�வரசம்சய)�, "எ�ன�்யமஙஅபயவப�  

சயவபைிநம்ஙய ்வயெடங் '' எ�றம்றதனயபங்.ம(சயவபைிபம்பறவ்பம

ஙயங) உஸமய�மபப�ம்தஹயம(ரலத)மஅவபங்ம்யமஅ�ைனிப்யம

்ச�ற்பய�, அவபமஅை்தம்ர மறத்யப.மஅப்பய�மஉஸமய�மபப�ம்தஹயம

(ரலத)மஅவபங், "அதலயலவப� ம ்யைணியங!மஅ்�மசயவபைிமஎ�ன�்யம

்��வப்டங்!மஇதலயவபட்யத , எ� ��ங�ம் ேலதெ��மஇ�்மவய்ம

்வள�்ிறய'' எ�றம்றதனயபங்.மபப�னப  அவபமஅ�்சமசயவபைிமஉஸமய�ம

பப�ம்தஹயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ஙய்நங , அவபங்  பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம

்ஙய ்வ��மஅை்நம்ஙய்த்யபங்.ம பபம(ஸத)மஅவபங்  ஙஅபயவப�ம

ங்ைவதம்தற�்யபங்... மபறமவபவரடங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம

்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.   

2578 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(மநஙயம்வபறதம யள�த)மஇைறிபதலய  ஙஅபயவப�்மறைவ�்யபங்.ம

அப்பய�மஅவபங்்�மஉசயமயம(ரலத) , பபலயதம(ரலத), உஸமய�மபப�ம்தஹயம

(ரலத)மலஙத்ியபமஇெ�்னப.மஅவபங்மஉ்்ளம்ச�ற , ்யவதட்ந்ஙய ்ம

 � ்ம் ரயம்டஙதமிபெ�்யபங்.மபப�னபமங்்  ்தறநஙப்பபற்பய�,  ய்னம

�்தமலளயஙமஉ்்ளமறைவ�்்�.மஅப்பய�ம்வள�்ி  வ��்ஙய ேெ�்ம
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பபலயதம(ரலத)மஅவபஙைளசமச�்தத�, "அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்ம

ஙஅபயவப�்மஎ�்மஇ்த்ததம்்ய ்யபங்?'' எ�றம்ஙட்்�. அ்பேம

பபலயதம(ரலத)மஅவபங், "அவவபெம��மன ங்நஙதை்்ி ' எ�ற 

ப்த ைரத்யபங்.ம ய�மபபலயதம(ரலத)மஅவபஙள�்யம"அதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபங்மஎத்ைனம(ரநஅதங்)ம்்ய ்யபங்?'' எ�றம்ஙடஙம

மற��வபட்்�. இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. 

2579 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

ஙஅபயவபபேபம்பயயச்சப�்்�.மஅடேம பபம(ஸத)மஅவபங்யமபபலயத  (ரலத), 

உசயமயம(ரலத)மலஙத்ியெயமஙஅபயவபபே்மறைவ�்தெ�்யபங்.மஉ்்ள  

்ச�ற�யமஉஸமய�மபப�ம்தஹயம(ரலத)மஅவபங்மஙஅபயவப�ம

்ைலவயிபைல ணேவபட்யபங்.மபபறேம � ்ம் ரயமஅ்�்மஇெ�்யபங்.ம

பப�னபமங்் ்தறநஙப்பபற்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்வள�்ிமவ�்யபங்.ம

 ய�மபேிபதமடறத ஙஅபயவபபே்மறைவ�்்�.ம(்வள�்ிம

வ��்ஙய ேெ�்வபஙள�்ய) , " பபம(ஸத) அவபங்மஎ�்மஇ்த்ததம

்்ய ்யபங்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங்  "இடேம்ய�'' எனம(ாபம

இ்தை்நமஙயடே)நம்றதனயபமங்.ம ய�மஅவபஙள�்ய  " பபம(ஸத)மஅவபங்ம

எத்ைனமரநஅதங்ம்்ய ்யபங்?'' எ�றம்ஙடங மற��வபட்்�.  

2580 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்யமஉசயமயமபப�மைஸதம(ரலத), பபலயதம(ரலத), உஸமய�மபப�ம்தஹயம

(ரலத)மலஙத்ியெயமஇைறிபதலயமஙஅபயவப�்மறைவ��  

்யவதட்ந்ஙய ்னப.மஅவபங்மங்ைவதம்தற�்�யம�்தமலளயஙம ய்னம

உ்்ள ்ே�்்�.மஅப்பய�ம(்வள�்ிமவ�்)மபபலயதம(ரலத)மஅவபஙைளசம

ச�்தத�, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஙஅபயவப�்ம

்்ய ்யபஙளய?'' எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "லய, வலபம

பநஙமதெநேயமஇெமன ங்நஙதை்்ி  ்்ய ்யபங்'' எ�றமப்தலள�தம

்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
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2581 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்யமஉசயமயமபப�மைஸதம(ரலத), பபலயதம(ரலத), உஸமய�மபப�ம்தஹயம

(ரலத)மலஙத்ியெயமஙஅபயவபபே்மறைவவை்ம ய�மங ்்�.  அப்பய�ம

அ�்ம யதவெ்�ம்வ்றவெயமஙஅபயவபபே்மறைவிவபதைல.மபப�னப  

்யவத்பபட்வபட்�. எ�ன�்யம"பபலயதம(ரலத)மஅவபங் ' அதல�ம"உஸமய�ம

பப�ம்தஹயம(ரலத) அவபங்', "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

ஙஅபயவப�ம ்வபதமவலப பநஙமதெநேயமஇெமன ங்நஙதை்்ிம

்்ய ்யபங்'' எனநமேறதபபபட்யபங்.  

 2582 இப�மஜஹைரஹம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅ்யஉமபப�ம

அப ரபயலம(ரல)மஅவபஙள�்ய, "இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங் " �டங்ம

இைறிபதலயமஙஅபயைவசமதபறதம(்வயஃப)மவெயபே்ிமஉத்ரவப்பபட  

்்ள �பங்; ஙஅபயவப�்மறைவடமயறமஉடஙம்நேமஉத்ரவப்பப்வபதைல ' 

எ�ற ்றதிை்தம்யடங்ம்சவபடபற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம

அ்யஉம(ரல) அவபங், ஙஅபயவபபே்மறைவிம்வ ்யயமஎனமஇப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்ை் வப்தநஙவபதைல.மலிப�ய, அவபங்மஉசயமயம

பப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங் ்றதனயபங்மஎனபமபப�வெமயறம்றதிை்சம

்சவபடப்ற�:  பபம(ஸத)மஅவபங்மஇைறிபதலயமஙஅபயவபபே்ம

றைவ�்�யமஅ்�மஅைனத�ப  பே்தஙள�ம யமபபரயபத்தத�வபட் , உ்்ளம

்்யவயம்ல்ி ்வள�்ிறதவபட்யபங்.198 ்வள�்ிமவ�்�யமஙஅபயவப�ம

(வயசத)ம��ம த�ற இர ்மரநஅதங்ம்்ய ்யபங்.ம்ம யம"இ�்வம

உடங்ம்்ய யம்தைசம(ஙதபலய)  லேய'' எ�றயம்றதனயபங். அ்யஉமபப�ம

அப ரபயலம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:   ய�மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய, "அ்�மபே்தங்மஎ�ப�மஎ�ன? அ்� ஒவ்வயெம

ணைலைிடமயமேறதபபப்ஙதற�பங்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஇப�  அபபயஸம

(ரலத)மஅவபங், "இதைல; இைறிபதலத்த�மஒவ்வயெம்தைசிப ய  

(பபரயபத்தத்யபங்) '' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  
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2583 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

இைறிபதலயமஙஅபயமவபபே்மறைவ�்யபங்.மஅ்�்மலற  ன ங்ம

இெ�்ன.மஒவ்வயெமன நேமஅெஙத யம த�றமஅவபங்மபபரயபத்தத  

்யபங்.மலனயத, ்்யவவபதைல.  

2584 இஸமயி தமபப�மஅப ஙயலததம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

அப�தலயலமபப�மஅப அவஃபயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , " பபம(ஸத)மஅவபங் ்ம�ம

உயர(த�தமஙள)ôவப�்பய�மஇைறமிபதலயமஙஅபயவபபே்மறைவ�்யபஙளய ?'' 

எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங்ம"இதைல ' எ�றயபங்.199  

பய்யம:ம69 இைறிபதலயமஙஅபயைவமஇேத�நமஙட்்த.200 

 2585 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  எ�ன�்யமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், "(லிபஷய!)மஉ��ை்ிம(ேைறஷத) ச�்யமித்யபம

இைறமறபபபபேம் ெடஙதிமஙயலத்வபங்ம(்்த்யஙமஇஸலயதை்  

டபறவபங்)மஎ�ப�மமட்யமஇதைலியிப� , ஙஅபயைவமஇேத�வபட்ம

இபரயஹ�ய (அைல)மஅவபங்மஅைமத்மஅேதம்ளத்த�மம ்்ம ய�மஅை்நம

ஙடேிபெப்ப�. ட்னன�த, ேைறஷதிபமஇ�்மலலிதை்ம(்�பமபபத�)நம

ஙடேி்பய�, அ(்� அேத்ளத)ை்வப்சமதெநஙதம(சபறமஉ்ள்நஙத)நம

ஙடேவபட்னப.ம்ம ய, அ்பேமஒெமபப�்றமவயசைலடயம ய�ம

அைமத்தெப்ப�'' எ�ற ்சய�னயபங்.201 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெம

அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

 2586  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: எ�ன�்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உ��ை்ிம

ச�்யித்யபமஙஅபய  ைவ(பம்�பபபத�)நமஙடேி்பய� , இபரயஹ�யம(அைல)ம

அவபங்மஇட் அேத்ளதை்ம(வப்சமசபற)நமேைறத�வபட்யபங்மஎ�பை்ம

 �மஅறதவயிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேம ய� , "அதலயலவப�மன்்ர!ம

இபரயஹ�யம(அைல) அவபங்மஇட்மஅேத்ளத்தபேமஅை்ம �டங்ம

மயபறதவப்லயமதலவய?'' எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், "உ��ை்ிமச�்யித்யப  இைறமறபபபபேம் ெநஙமயனம
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ஙயலத்வபங்ம(்்த்யஙமஇஸலயதை்மடபறவபங்)  எ�ப�மமட்யம

இதைலியிப�, அவவய்றம ய�ம்சய்தெப்ப� '' எ�றயபங். (இ்�ம

அறதவபபபயளரயனமஅப�தலயலமபப�ம�ஹயமதமபப�மஅப பநபமஅஸஸதத �்ந  

(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:) ( ய�மஇ�்மஹ �்ைஸ)மஅப�தலயலமபப�ம

உமபம(ரலத)ம(அவபஙள�்யம்் வபத்்பய�)  அவபங், "லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

இை்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்மத  ெ��ம்ஙடேெ�்யதமஅ�ம

ச ்ி!ம(இைறமிபதலயமஙஅபயவப�)ம"ஹதஹப ' பே்தைி அ்த�்ளமஇெம

(ஷயமதி)மணைலஙைளமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

�த்மத்ய்்பேநமஙயரணய, இபரயஹ�யம(அைல)மஅவபங்மஅைமத்மஅேதம

்ளத்த� ம �மஇைறிபதலயம� ைமியநஙபப்யமதமஇெ�்்்மலேயம

எ�றம ய� ஙெ�ஙத்ற�'' எ�றயபங்.  

2587  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: (எ�ன�்ய)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உ�ம

ச�்யித்யபம"அறதியைமந ஙயலதம்தபே' அதல�ம"இைறமறபபபபே' 

் ெநஙமயனவபங்ம(்்த்யங  இஸலயதை்மடபறவபங்)மஎ�ப�மமட்யம

இதைலியிப�, ஙஅபயவப�மஙெ�லடஙைள  அதலயலவப�மபயை்ிபதம

்சலவபடேெப்ப�.ம்ம ய, "ஹதஹப' எ�யமஅைரவட்ப பே்தைிம

ஙஅபய்்�மஇைணத�, ஙஅபயவப�ம்ைலமவயிபைலம(ஙகவதறநஙத)பம�மத்ிய்  

்சப�்யபம்பயதமலநஙதிபெப்ப� '' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 2588 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  எ�ன�்யமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம"லிபஷய!மஉ�மச�்யித்யப  இைணைவப்நேம

் ெநஙமயனமஙயலத்வபமங்மஎ�ப�மமட்யமஇதைலியிப� , ஙஅபயைவம

 ய�மஇேத�வபட், (உிப�்தெநேயமஅ்�ம்ளதை்த)ம்ைர்ிய்  

்சப�்யப்பயதமலநஙதிபெப்ப�.ம்ம ய , ஙதவந்ஙமஒ�றயம்மப்ஙம

ஒ�றமயங அ்பேமஇெமவயிபதமஙைளமஅைமத்தெப்ப�.ம"ஹதஹப ' பே்திபதம

லறம�வடஙைளந ்்்லயநஙதிபெப்ப�.மட்னன�த , ேைறஷதிபம
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ஙஅபயைவ(பம்�பபபதம�)ந ஙடேி்பய�மஅை்நமேைறத�ம(சபறமஉ்ள்நஙதநம

ஙடே)வபட்னப'' எ�றயபங்.  

2589 அ்யஉமபப�மஅப ரபயலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ி�தமபப�ம

�லவபியமலடசதநமஙயலத்ததமஷயயவயசதங்ம(அப�தலயலமபப�  

அஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங்நேமஎ்தரயஙமமநஙயைவம�பறைஙிபட்)ம்பயப  

்்ய்த்்பய�, இைறிபதலயமஙஅபயம �்நஙதைரியன�.மஅப்பய�ம ்�்ைவம

 ்�� �ே�்ன.மஅப�தலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங் , மநங்ம

ஹஹ பெவத்ததமஒ�ற்்யவைரமஇைறிபதலதை்மஅ்்ம தைலிப்ல்ிம

வபட் ைவத்யபங்.ம(ப�மஉமயியநஙளயன)மஷயயவயசதங்நேமஎ்தரயஙம

"மநங்நே எ சசத�ட்வ்பமஙயங்வ' அதல�ம"அவபஙைளம்ரயஷய்ஙய்ளசம

்சயவ்பஙயங்வ' அவவயறமவபட்ைவத்யபங்.ம(ஹஹைஜம�ேத�)மமநங்ம

்றபபட்்பய� அப�தலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங் , "மநங்ள!ம

ஙஅபயமவபஷித்தத எனநேமல்லயசைனம்றடங்.மஅை்மஇேத�வபட்பம

்்த்யஙநமஙட்வ்ய, அதல� அ்ததமப ்ை்�்மபே்தைிமமட்யம

்சபபன�்வ்ய?'' எ�றம்ஙட்யபங். இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங், "எனநேம

இ�ம்்ய்பபயஙமஒெம்ியசைனம்்ய�றஙதற�.  அ்ததமப ்ை்�்மபே்தைிம

மட்யம �டங்ம்சபபன�்டங்.மமநங்  இஸலயதை்மடபற்பய்தெ�்மஅ்்ம

 தைலிபதமஙஅபயைவமவபட்வப்டங் ; மநங் இஸலயதை்மடபற்பய�ய,  பபம

(ஸத)மஅவபங்மஇைறதன்ரயங  திமதநஙப்பபற்பய�யமஇெ�்ம தைலிபதம

அ்�மஙபஙைளடய (வபட்வப்டங்)'' எ�றயபங். அ்பேமஅப�தலயலமபப�ம

அஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங், "உடஙள�தமஒெவர� இதலயம �்நஙதைரியனயதம

அை்பம்�பபபநஙய்மவைரமஅவர�மமனய  ்தெப்திை்வ்ததைல.ம

இ� தைலிபதமஇைறிபதலத்த�மவபஷித்ததமமட்யமஎபபே  ( �டங்ம

இவவயறம்றவ �பமங்)?  ய�ம(ஙஅபயைவமஇேத�பம்�பபபபமப்ய , அதல�ம

ப ்ை்�்ை்சம்சபபன�்மவ்யமஎ�யமவபஷித்தத)மஎ�மஇைறவன�்ய  

 ��ே்ம்வ ேமண�றம�ைறமபபரயபத்தபம்ப�.மபபறேமஒெம�ே்நே  

வெ்வ�'' எ�மறயபங்.ம ��ே்ம்வ ேமண�றம�ைறம

பபரயபத்தத்்பய�, இேத�வபட்பம்�பபபநமேயம�ே்நேமவ�்யபங்.ம

அப்பய�மமநங் �்லததமஙஅபயவப�மம �மடறயமமன�்பம �ம
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வயனத்தலதெ��மட்்�யம்வ்ைன  இறடஙதமவப்யமஎனமஅசசயம

்் வபத்னப.மஇற்தியஙமஒெமமன�்பமஙஅபயவப�  ம ்்றதமஅ்தலதெ��மஒெம

ஙதைலமஙக்வம்்ள�னயப.மஅவெநேமஎ�ம்யம் ரய்ை்ந  ங ்மமநங், 

ஒவ்வயெவமரயஙம(இேநேயமபணபிபத)ம ்பட்மஅை்த  ்ைரமட்மயநஙதனப.ம

பப�னபமஅப�தலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங்  ஙட்்பமபணபம

 தைறவை்டயவைரம(இைறிபதலத்தபேதம்யபஙயலதஙத)மன ங்  அைமத�ம

அவபறத�ம �ம்தைரடயம்்யடஙவபட்யபங்.  ்ம ய, அப�தலயலமபப�ம

அஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:மலிபஷய  (ரலத)மஅவபங்ம

"எ�ன�்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"(உ��ை்ி  ச�்யி)ம

மநங்மஇைறமமறபபபபேம் ெநஙமயனமஙயலத்வபங்ம(்்த்யங  இஸலயதை்ம

டபறவபங்)மஎ�றததைலியிப�ம-மஎ�ன�்யமஙஅபயவப�மஙட்்தை்  

வ பப்த்ந்ேிமஅள்ம்பயெளய்யரயமஇதைலமஎ�ப�ம(ஒெ்றய)ம

இெநஙம-  ய�ம"ஹதஹப' பே்திபதமஐ��ம�வடஙைளமஙஅபய்்�ம

்சபத�வபடேெப்ப�.  பப�னபமமநங்மறைவவ்பேமஒெமவயிப யம

்வள�்ிறவ்பேமஒெமவயிப மயங  (இெமவயிபதமஙைள)மஅ்பேம

அைமத்தெப்ப�' எ�ற ்றதிை்ம ய� ்ஙட்்்ள�.மஇ�றமஎ�ன�்யம

்பயெமளய்யரமதெபபை்நமஙய ஙத்ற�.மமநஙைள  அிதயம தைலிப யம ய�ம

இதைல'' எ�றம்றத(வபட், ஙஅபயைவப ்�பபபநஙலய)னயபங். பப�னபம

ஙஅபயவபதம"ஹதஹப' பே்திபதமஐ��ம�வடஙைளநம்்்லயநஙதனயபங் ; 

மநங்மபயபத�ந்ஙய ேெநங்வம(ஹதஹபமபே்தைிமஅஙழ��)மாப  

அேத்ளதை்ம்வள�ியநஙதனயபங்.மஅ்�மம ்்மஙஅபயைவமஎ பபபனயபங்.  

(�ேவபத)மஙஅபயவப�மஉிரயமப்த்னட்ம�வடஙளயஙமஇெ�்�.மஅ்�ம

உிரதை் அ்தஙமயநஙதிமபப�்யமஅ�மேைறவயங்வமபட்�.மஎன்வ , ்ம யம

பத�ம�வடஙைள அ்தஙமயநஙதனயபமங்; அத�்�மஉ்்ளமறைவவ்பேமஒெம

வயிபத; ்வள�்ிறவ்பே ஒெமவயிபதமஎனமஇைறிபதலத்தபேமஇெம

வயிபதஙைளமஅைமதம்யபங்.  அப�தலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரலத)ம

அவபங்ம்ஙயதலபபட்்பய� , ஹஹஜயஹமபப� �தஃபமஇ�்மவபவரடஙைளதம

்் வபத�ம(ஙலஃபய)மஅப�தமமலதநமபப�  மபவய�நேமஒெமஙே்யமவைர�்யப.ம

அ்ததமஅப�தலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரலத)  அவபங்ம(ஹதஹபமபே்தைிம
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அஙழ��மஅடஙதெ�்)மாபமஅேதம்ளத்த�மம �  ஙஅபயைவமஎ பபபட்ளயப ; 

அை்மமநஙயவப�ம தியிவய�ங்மபலெய  பயபத�்ளனப'' எ�றயம

ேறதபபபடேெ�்யப.மஅ்பேமஅப�தமமலதநமபப�  மபவய�, " யயமஇப�ஸம

ஸஹைபைரமஎ�்மவபஷித்த யமஙளடஙபப்த்  வபெயபவபதைல, என்வ, 

அவபமஉிபத்தநமஙடேிை்மஅபபே்ிமவபட்வப்வ �ரயங!  "ஹதஹப' 

பே்திபலதெ��மஅவபமஅ்தஙபப்த்திை்ம(மட்ய)மபைவிபே்ி  மயபறதம

அைமபப ரயங!மஅவபம்்த்யஙதம்தற��வபட்மவயிபைலமணேவப்வ �ரயங! '' எ�றம

ப்ததமஎ ்தனயப.மஎன்வ , ஹஹஜயஹம("ஹதஹப' பே்தசமதவைர)மஇேத� 

��பபெ�்மஅைமபபபப்ஙமமயபறதமஅைமத்யப.   

2590 அப�தலயலமபப�மஉைபதமபப�மஉைமபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அப�தமமலதநமபப�மமபவய�மலடசதநமஙயலத்தத , அவ ்யமஹய ஸமபப�  

அப்ததலயலமபப�மஅப ரப லம(ரல)மஅவபங்மஒெமன�நமே வபதம

்ச�றயபங். அப்பய�மஅப�தமமலதநமபப�மமபவய� , "அ�ேைபபம(இப�ஸம

ஸஹைபப)மலிபஷய (ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��ம்யயம்ஙட்்யஙநம்றயம

்சய்தைி, அவப அவபஙள�்மதெ��ம்ஙடேெநஙமயட்யபமஎ�்றம ய�ம

எ  ஙத்ற�'' எ�றயப. அ்பேமஹய ஸம(ரல)மஅவபங், "லயம(அ�ேைபபம

உ ைம்ிம்சயதஙதறயப).மஇை்  ய�யமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��ம

்சவபடபற்்ள�'' எ�றயபங். அ்பேமஅப�தமமலதநமபப�மமபவய� , 

"லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��ம �டங்  ்சவபடபறமை்நம்றடங்'' 

எ�றயப.மஅ்பேமஹய ஸம(ரல)மஅவபங்  ்றதனயபங்:மலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்ம்சய�னயபங்:மஎ�ன�்யமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங், 

"உ��ை்ிமச�்யித்யபமஇைறிபதலயமஙஅபயவப�மஙட்்தை்ச  

தெநஙதவபட்னப.மஅவபங்மஇைணைவபமபபபேம் ெநஙமயனமஙயலத்வபங்  

(்்த்யஙமஇஸலயதை்மடபறவபங்)மஎ�றததைலியிப� , அவபங்ம

வபட்வபட்ை்  ய�மமறபேடயமஇைணத�நமஙடேிபெப்ப�.மஎனநேபமபப�ம

உ� ச�்யித்யெநேமஅை்ம(வப வயநஙதந)மஙட்ம்வ ்்ம�றமஎ ணயம

்்ய�றதனயத (அவவயறம்சயிட்ய!)மஎ�மஅெஙததமவய!மஅவபங்ம

வபட்வபட்ம(இ்த)ை் உனநேம ய�மஙயடேத்ெஙத்ற� '' எ�றம்றதவபட், 

(ஙஅபயமஅெஙதத)மட  �வடங்மஅளவபபேமஇ்தை்மஎனநேநமஙயடேனயபங்.  
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இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.மஅவபறததம

அப�தலயல பப�மஉைபதமபப�மஉைமபம(ரல)மஅவபஙள��மஅறதவபபபப்ல்ிம

்மபங ்வயற இ்ய்பபமற்ள�. வலதமபப�மஅ்யஉம(ரல)மஅவபஙள�ம

அறதவபபபபதமபப�வெமயறம்்்லயஙமஇ்ய  ்பபற்ள�:  பபம(ஸத)மஅவபங்ம

" ய�ம�மத்ிய்மஒடேனயப்பயதமஒெமஙதவநேமவயசைலடயமஒெ  ்மபேம

வயசைலடயமஅ்பேமஅைமத்தெப்ப� '' எ�றம்றதவபட், "ட�மஉ� 

ச�்யித்யபமஙஅபயவப�மவயசைலம(�மத்ிய்மஒடேனயப்பயதம

அைமநஙயமத) உிபத்தனயபங்மஎ�றமஉனநேதம்் டமய?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.மலிபஷய  (ரலத)மஅவபங்ம"இதைலம(்் ிய�)' எ�றயபங்.ம பபம

(ஸத)மஅவபங், "தி ்ங ரவத்தபஙயஙத்ய�; ்யயமவபெயபபிவைரதம்வபரம

்வ்றவெயமறைவிநம்்ய� எ�ப்பஙயங்வம(அவவயறமஉிபத்தனப).ம

எவ்ர�யமஒெவபமஅ்�்மறைவி  �பபட்யத, அ்ததமடறயவைரமஅவபங்ம

அவைரமவபட்வப்வயபங்.மஅவபம(்ம்ல  டறத)மஉ்்ளமறைவிப்பயேயம

்பய�மஅவைரபமபபேத�நமஙக்வம்்ள�வப்வயபங் '' எ�றயபங். பபறேம

ஹய ஸமபப�மஅப்ததலயலம(ரல)மஅவபஙள�்யமஅப�தமமலதநமபப�  மபவய�, 

"லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்மஇவவயறம்றதிை்ம �டங்ம்சவபடபற�பஙளய ?'' 

எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேமஹய ஸம(ரல)மஅவபங்ம"லய ' எ�றயபங்.மபபறே 

அப�தமமலதநமபப�மமபவய�ம்யமத்மதெ�்மேசசதியதம்ைரைிசமசதறத�ம

் ரய ேத்தநமஙகறத(ிபேமலழ��ம்ியசதத�)வபட், "இைறிபதலதை்டயம

இப�ஸ ஸஹைபபம்மப்ஙய ்ை்டயம(அ்்ம தைலிபத)மவபடேெநஙம

்வ ்்மனம(இப்பய�) வபெய்ஙத்ற�'' எ�றயப. - ்மபங ்மஹ �்ஸம

்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

2591 அ�ஙஸலமதைவதமபப�மஹஹைஜபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அப�தம

மலதநமபப�மமபவய�மஇைறமிபதலயமஙஅபயைவசமதபறத(்வயஃப)வ��  

்ஙய ேெ�்்பய�, "அதலயலமஇப�ஸமஸஹைபைரமஅவதநஙட்ய!மஅவபம

இைற யபபந ைஙியளபஙள��மஅ�ைனம(லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம �)ம

்பயயடைரநஙதறயப.மலிபஷய  (ரலத)மஅவபங்ம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(எ�ன�்ய), லிபஷய!மஉ� ச�்யமித்யபமஇைறமறபபபபேம

் ெநஙமயனமஙயலதம்வபங்ம(்்த்யஙமஇஸலயதை்  டபறவபங்)ம
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எ�றததைலியிப�,  ய�மஇைறிபதலயமஙஅபயைவமஇேத�வபட்  "ஹதஹப' 

பே்தைிமஅ்�்�மஅ்தஙமயநஙதிபெப்ப�.மட்னன�த , உ�மச�்யித்யப 

அ்�மஙட்்தை்சமதெநஙதவபட்னபமஎ�றம்றதனயபங் ' எனமலிபஷயம(ரலத) 

அவபங்ம்யமத்யம்றதி்யஙமஅவபம்றஙதறயப '' எ�றயப. அப்பய�மஹய ஸம

பப�மஅப்ததலயலமபப�மஅப ரப லம(ரல)மஅவபங் , "இவவயற ்றய �்பங், 

இைற யபபநைஙியளபஙள��ம்ைலவ்ர!மட்னன�த , 

இைற யபபநைஙியளபஙள��மஅ�ைனமஇபபேநம்றதிை்ம ய�யம

்ஙட்்்ள�'' எ�றயபங்.மஅப�தமமலதநமபப�மமபவய� , "ஙஅபயைவமஇே(த�ப 

்�பபப)பப்பேம��்பமஇை்ம ய�ம்ஙடேெ�்யத ,  தசசிமயஙமஇப�ஸ 

ஸஹைபபமஙடேிமஅைமபபப்ல்ிமஙஅபயைவம ய�மவபடேெப்ப� '' எ�றயப.  

பய்யம:ம70 ஙஅபயவப�மவைள�்மதவெயமஅ்�ம்ைலவயிப ய.202 

 2592 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம(ஒெம�ைற)மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம(்ன�்மஙஅபயைவ  ஒடேட்ளமஹதஹபமஎ�ய)ம

வைள�்மதவைரபமபபறத, "இ�்யமஙஅபயவபத ்சப�்்ய?'' எ�றம்ஙடம்்�.ம

அவபங், "லய' எ�றமவபை்ிள�தம்யபங்.   ய�, "அபபேியனயத, ஙஅபய்்�ம

இை்மஅவபங்மட�மஇைணநஙவபதைல?'' எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், 

"உ�ம(ேைறஷத)மசணஙத்யெநேம த்தப  பபறயநேைறமடபபடேெ�்� '' எ�றம

ப்தலள�த்யபங்.ம ய�, "ஙஅபயவப� வயிபைலமஉிரயமயஙமைவதம்தெபப்�ம

ஙயரணயமஎ�ன?'' எ�றம்ஙடம்்�. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"்யயம யேிவபஙைளமஉ்்ளமஅ�ம்தபப  ்பஙயங்ய, ்யயம யேிவபஙைளம

உ்்ளம்சதலவப்யமதம்்பப்பஙயங்்மமஉ�  ச�்யித்யபமஇவவயறம

்சய்னப.மஉ�மசணஙத்யபமஅறதியைமநமஙயலத�நே  ் ெநஙமமயனவபங்ம

(்்த்யஙமஇஸலயதை்மடபறவபமங்)மஎ�ப்யத , அவபஙள�� மனத்ததம

்வறப்ம்்ய�றயமஎ�றமஅசசயம(மட்ய)மஎனநேமஇதலய்தெ�்யத ,  ய�ம

இ�்மவைள�்மதவைரமஙஅபய்்�மஇைணத�மஅ்�மவயிபைல(நமஙகவதறநஙத)  

�மதட்�ம்சப�்யப்பயதமலநஙம�ே்ம்சய்தெப்ப� '' எ�ற 

்சய�னயபங்.203 
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2593 ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம" ய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஹதஹபம(எ�யமவைள�்  தவைரப)மபபறதநம

்ஙட்்�'' எனமஹ �்ஸமலரயபமயஙதற�.மமபறமவபவரடங்  ்மபங ்ம

ஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.ம்ம யமஅ்தத , "டணப 

ைவநஙயமதமடறம�ேிய்மஅளவபபேந  ஙஅபயவப�ம்ைலவயிபதமஉிரமயஙம

இெநஙந ஙயரணயமஎ�னமஎ�றம்ஙட்்� '' எ�றயமஇ்யம்பபற்ள�. 

 பய்யம:ம71 உ்தமானய, ��ைமமஉ்ள�ட்மஙயரணடஙளயதம

இிலய்வெநஙயங்வய, இற�� ்பயனவெநஙயங்வயமபபறபமஹஹம்சய்த.   

2594 அப�தலயலமபப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�மச்ஙய்ரப)ம

ஃப்தமபப�மஅபபயஸ, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நேப  பப�னயதம

வயஙனத்ததமஇெ�்்பய� , "ஙஸஅய' ேலதை்சம்சப�்மஒெம்ப  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமமயபநஙமவபளநஙயம்ஙடஙவ�்யப.ம

ஃப்த அப்ப ைணநம்ப��ம் யநஙலயனயப ; அப்ப  யமஃப்ைலபம

பயபத்யப.மஉ்்ன அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஃப்லத�ம�ஙதை்ம

்வறமபநஙய ்தெபபபவப்லயனயபங்.மஅபம்ப , "அதலயலவப�மன்்ர!ம

அதலயலம்� அேியபங்நேமவப்தியநஙதிமஹஹமங்ைம , �்திவரயனமஎ�ம

்�ை்நேமடப பட்்ள�.மஅவரயதமவயஙனத்ததமஅமப��ம்சதலமஇிலய�.ம

அவபமசயபபயஙம ய� ஹஹம்சயிலயமய?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  "லய' எ�றயபங்.மஇ�ம"வபை்்பறய ' 

ஹஹஜத�ம்பய�ம ை்்பபற�.204  

2595 ஃப்தமபப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "ஙஸஅய' ேலதை்சம

்சப�்மஒெம்ப ம( பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய) , "அதலயலவப� ன்்ர!மஎ�ம

்�ை்ம�்திவரயஙமஉ்ளயப.மஇ� தைலிபத , அவெநேமஅதலயல 

வப்தியநஙதிமஹஹமங்ைமமடபபட்்ள�.மஅவரயதம்ம�மஒட்ஙத்த�ம

��ஙததமஅமர இிலய�'' எ�றயப.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , "அவபமசயபபயஙம

 �மஹஹ ்சயிலயய'' எ�றயபங்.205  
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பய்யம:ம72 சதறவன��மஹஹம்சத யமஎ�ப�யமஅவைனமஹஹஜஹநேம

அைவத�சம்ச�றமவெநேய  பபல�மஉ ் எ�ப�ய. 

 2596 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

"அபரவஹய' எ�யமஇ்த்ததமஒெமபிணநமே வபனைரச  ச�்தத்யபங்.206 

அப்பய�ம"இந்ட்த்தனபமியப?'' எ�றம்ஙட்யபங்.  அ்பேமஅவபங்ம

"�ஸலதயங்' எ�றயபங்.மஅப்பய�மஅநமே வபனப , " �டங் ியப?'' எ�றம

்ஙடம்யபங்.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , " ய�மஅதலயலவப� ன்ப'' 

எ�றயபங்.மஅப்பய�ம(அநே வபலதெ�்)மஒெம்ப , ்� ேவ�ை்ைிதம

னநஙத, "இவ�நேயமஹஹமஉ ்ய?'' எ�றம்ஙட்யப.ம பபம(ஸத)  அவபமங், 

"லய; (அ்பஙயங)மஉனநேயம பபல�மஉ ் '' எனமவபை்ிள�த்யபங்.  இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2597 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெம்ப மணபம்யம

ேவ�ை்ைிமஉிபத்தநஙயடே , "அதலயலவப�மன்்ர! இவ�நேயமஹஹம

உ ்ய?'' எ�றம்ஙட்யப.ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "லய; (அ்பஙயங)மஉனநேயம

 பபல�மஉ ்'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.   

2598 (இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள��ம��னய்மஅேைம)மேைறபம(ரல)ம

அவபங் ்றதி்யவ�: ஒெம்ப மணபம(்ய)மேவ�ை்ைிமஉிபத்தநஙயடே , 

"அதலயலவப�மன்்ர! இவ�நேயமஹஹமஉ ்ய?'' எ�றம்ஙட்யப.ம பபம

(ஸத)மஅவபங், "லய; (அ்பஙயங)மஉனநேயம பபல�மஉ ் '' எனம

வபை்ிள�த்யபங்.207 - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

பய்யம:ம73 லடள�தமஒெம�ைற்ிமஹஹமங்ைமமியேய.  

2599 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(ஒெம�ைற)மஎடஙள�ை்்ிமஉைரியபறதனயபமங்.  அப்பய�, 

"மநங்ள!மஅதலயலமஉடங்மம �மஹஹைஜமவப்தியநஙதவபட்ய�.மஎன்வ , 

ஹஹம்சயடடங்'' எ�றயபங்.மஅப்பய�மஒெமமன�்ப , "ஒவ்வயபம

ல ே மய (ஹஹம்சயிம்வ ்ய), அதலயலவப�மன்்ர?'' எ�றம
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்ஙட்யப.மஅ்பே அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(ப்தலள�நஙயமத)ம

அைம்தியஙமஇெ�்யபங்.  அவபமண�றம�ைறமஅவவய்றம்ஙட்்பய� , 

அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " ய�ம"லய' எ�றம்சயதலதவபட்யதம

அ�ம(ஒவ்வயபமல ே ய)மங்ைமியஙதவப்ய.  பப�னபமஉடஙளயதமஅை்ம

 தைற்வபறம�ேியமலயஙதவப்ய'' எ�றம்றதவபட், " ய�மஎை்ம

(்சயடடங்மஎ�்றய, ்சயிம்வ ்ய்ம�்றயமஒ�றயம்றயமத)  

உடங்(ை்ிம�ே்)நேமவபட்வபட்்்னயமஅை்(பமபபறதமஎ�்யம

்ஙடஙயமத)  �டங்யமவபட்மவப்டங்.மஉடங்நேம��மவயழ�்வபங்  

அவத�்்்தலயய, அவபங்ம்டங்மஇைறதன்பமஙள�்யமஅ்தஙமயஙநம்ங்வப  

்ஙட்்ய யமஅவபங்்�மஙெத�மமயறபய்ம்ஙய ்்ய ய்ய�.ம

ஒ�ைறச ்சயடமயறமஉடங்நேம ய�மஙட்ைளிபட்யத , அை்மஉடஙளயதம

�ே�் அளவபபேசம்சயடடங்.மஒ�ைறசம்சயிம்வ ்ய்மனம

உடங்நேம ய�ம்ை் வப்தத்யதமஅை்(சம்சயியமத)மவபட்வப்டங்! '' 

எ�றயபங்.  

பய்யம:ம74 ஒெம்ப ம(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம்�ம் ெடஙதிம

உறவபனெ்�மஹஹம�்லயனமபிணய  ்மப்ஙய்ளத.  

 

2600 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  எ�்பம்ப  யம

(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிமல மஉறவபனெ்�ம்வபரமண�ற  

 யடங்நஙயனமபிணயம்மப்ஙய்ளம்வ ்யய.  இை்மஇப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.208 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�. அவபறததமஅ�பநபமபப�மஅப ைஷபயம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதவபபபபத, "ண�றம யட ங்நேம்மதம(பிணயம்மப்ஙய்ளநம

்்ய�)'' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�.மஅப�த லயலமபப�மறைமபம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதவபபபபத, "ண�றம யடங்நஙயனமபிணய  ்மப்ஙய்ளம

்வ ்யய'' எ�்றமஇ்யம்பபற்ள�.  
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2601  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலைவடயமஇற்தம யைளடயம

 யபபநைஙம்ஙய ்மஒெம்ப , (மண�ேநமஙத ்ஙய்)ம் ெடஙதிமல ம

உறவபனெ்�ம்வபரமண�றமஇர்ங்ம்்யைலவபபேபமபிணய  ்மப்ஙய்ளம

அ�ம்தமஇதைல. இை்மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். 

 2602 ஙஸலமபப�மிலியம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅ�சி தம

அதேததம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��மஒெமஹ �்ைஸசம்சவபடப்ற�.  அ�ம

எனநேமலசச ிதை்தம்�்�.ம ய� , "இை்தம்யடங்மஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபஙள�்மதெ��ம்சவபடபற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பே 

அவபங், "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம்மதெ��ம ய�ம

்ஙடஙய்ை்ிய அவபங்ம்றதி்யஙசம்சயத்வ�? அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், "என�மஇ�் (மஸஜத��ம பவ �)மப்ள�வயசத, மஸஜத�தம

ஹரயய, மஸஜத�தமஅநஸயமலஙதி ண�றமப்ள�வயசதஙைளதம்வபரமமபறம

இ்டங்நேம( �ைமைிம யேபம்ன�்ப)  பிணயம்மப்ஙய்ளம்வ ்யய ' 

எ�றம்றதிை்டய, "எ�்பம்ப  ய (மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிம

ல மஉறவபனெ்�, அதல�மஙணவெ்�ம்வபரமஇர ்   ய்ம

(்்யைலவபபேப)மபிணயம்மப்ஙய்ளம்வ ்யய ' எ�றம்றதிமை்டயம

 ய� ்ஙட்்�'' எ�றயபங்.209 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

2603 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபமஙள�்மதெ��ம ய�ேம்சய்தஙைளச  ்சவபடபம்ற�.ம

அைவமஎ�ைனமவபிபபை்ிசம்சயம்ன.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்ம"எ�்பம்ப  யமஙணவ� , அதல�ம(மணம�ேநஙதம்ஙய்)ம

் ெடஙதிமல  உறவபனெம்�ம்வபரமஇர ்ம ய்மபிணதம்்யைலம

வபபேபமபிணயம்மப்ஙய்ள  ்வ ்யயமஎனதம்ை்மவப்தத்யபங்.ம

்்ய்ப��மஎிசதிமஹ �்ைஸடயம்றதனயபங்.   

2604 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  எ�்பம்ப  யம

(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிமல மஉறவபனெ்�ம்வபரமண�ற   யடங்ம
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பிணயம்மப்ஙய்ளம்வ ்யய.  இை்மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். 

 2605  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  எ�்பம்ப  யம(மண�ேநஙதம

்ஙய்)ம் ெடஙதிமல மஉறவபனெ்�ம்வபரமண�ற  இர்ஙம்நேம்மதம

பிணயம்மப்ஙய்ளம்வ ்யய.  இை்மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�சி தம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம"(மண�ேநமஙதம்ஙய்)ம

் ெடஙதிமல மஉறவபனெ்�ம்வபரமண�றம யட  ங்நேமஅ்தஙமயஙம

(பிணயம்மப்ஙய்ளம்வ ்யய) '' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�. 

 2606 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  �ஸலதமயனமஎ�்பம

்ப  யம(மணம�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிமல மஉறவபனப  ்��்�ம

இெ�்்ம்வபர, ா ர்மபிணதம்்யைலவபபேபமபிணயம்மப்ஙய்ளம

அ�ம்த இதைல. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

 2607  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலைவடயமஇற்தம யைளடயம

 யபபநைங்ஙய ்மஎ�்பம்ப  யம(மண  �ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிமல ம

உறவபனெம்�ம்வபரமஒெம ய்மபிணத  ்்யைலவபபேபமபிணயம

்மப்ஙய்ளமஅ�ம்தமஇதைல. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.210  

2608 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலைவடயம

மறைமம யைளடயம யபபநைஙம்ஙய ்மஒெம்ப , (மண�ேநஙத ்ஙய்)ம

்�ம் ெடஙதிமல மஉறவபனெ்�ம்வபரமஒெமபஙதமாபமஇர்மபிணத  

்்யைலவபபேபமபிணயம்மப்ஙய்ளமஅ�ம்தமஇதைல.  இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2609 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  எ�்பம்ப  யம

(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம்�ம் ெடஙதிமல மஉறவபனெ்�ம்வபர  ண�றம
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 யடங்மபிணயம்மப்ஙய்ளமஅ�ம்தமஇதைல.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். 

 2610 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  அதலயலைவடயம

மறைமம யைளடயம யபபநைஙம்ஙய ்மஒெம்ப , அவ்மை்ிம்�ை், 

அதல�மமங�, அதல�மஙணவ�, அதல�மச்ஙய்ர�, அதல�ம(மணம

�ேநஙதம்ஙய்) ் ெடஙதிமல மஉறவபனமெ்�ம்வபரமண�றம யடங்ளய , 

அ்பேம்மலயங்வயமபிணய  ்மப்ஙய்வ்பேமஅ�ம்தமஇதைல.  அ�சி தம

அதேததம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநேயமஇ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப  

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�சி தம(ரலத)மஅவபம

ஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெ  அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�. 

 2611 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "ஒெம்ப  ்�மஎ�்ம

(அ� தி)மல்மவ�யம்ன�ைமிபதமஇெநஙம்வ ்யய ; (மண �ேநஙதம்ஙய்)ம

் ெடஙதிமல மஉறவபனமெ்�மஅவ்மஇெநேய்பய�ம்வபர ; ஒெ ்ப ம

(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிமல ்�ம்வபரமபிணயம்மப்ஙய்ளம

்வ ்யய'' எ�றம பபம(ஸத)மஅவபங்ம(்ம�)ம்சயபம்பயவதவபதம

ேறதபபபட்யபங்.மஅப்பய�  ஒெமமன�்பமஎ ��, "அதலயலவப�மன்்ர!மஎ�ம

மைனவபமஹஹம்சயிப ்றபபட்வபட்ய்.மஇ�ன��னம்பய தமஎ�ம்பிபம

ப்த்ம்சயிபமபட்்ள�. (இ� தைலிபதம ய�மஎ�னம்சயவ�?)'' எ�றம

்ஙட்யப.ம பபம(ஸத)மஅவபங், " �பம்ச�றமஉய�ை்ிமமைனவபட்�மஹஹம

்சயவ �ரயங!'' எ�றம்றதனயபங்.211 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம

(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம"ஒெம

்ப  ்�மஎ�்ம(அ� தி)மல்வ�யம்ன�ைமிபதமஇெநஙம்வ ்யய ; 

(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிமல மஉறவபனெ்�ம்வபர '' எ�யம

(லரயபந) ேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல.212 
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 பய்யம:ம75 ஹஹம�்லயனமபிணத்தபஙயஙமவயஙனத்ததமடறதி�யமா்ம

்வ ேிமபபரயபத்ைன.   

2612 அலமபப�மஅப்ததலயலமஅதஅஸ �்ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங்மமநங்நேம(பப�வெயமபபரயபத்ைனைி)நமஙபறத  

்�்யபங்: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎட்ங�யமபிணயம

்றபபட்யத, ்ம� ஒட்ஙத்ததமடறதமஅமப�்்்�மண�றம�ைறம்நப பம

("அதலயஹஹமஅநபப') ்றவயபங்.மபபறேம"தபஹயனதல �்மசநஙரமலனயம

ஹய்ய, வமமயமே�னயமலஹஹ �ந ன �ன, வமஇ�னயமஇலயமரபபபனயமலம

��ஙலத��.மஅதலயஹஹயம, இ�னயம ஸஅ ங ஃப மசஃப னயமஹய்யம

அதபபபரமவத்நவய, வமமதனதமஅமலதமமயம்பளய.மஅதலயஹஹயம , ஹவவப�ம

அைலனயமசஃபரனயமஹய்ய.மவதவபமஅ�னயம்அ்ல.மஅதலயமஹஹயமம

அ�த்ஸ ஸயஹத்மஃபபஸஸஃப , வதஃஙலஃபத�மஃபபதஅலத.ம

அதலயஹஹயம, இ�ன�மஅா� பபநஙமமத�மவஉஸயிபஸமஸஃப , வமஙலபத்ததம

ம�வ , வம�ிபதம��ஙலபப ஃபபதமயலதமவதஅலத'' எ�றம்றவயபங். 

(்பயெ்:ம யடங்மஇ(�்மவயஙனத)ை்நமைஙிய்யம்தற�ம்பபறதரய்ம

 தைலிபத, எடஙம்நேமஇை்பமபணபிைவத்ம(இைற)வ�மனிவ�.ம யடங்ம

எடங்மஇைறவன�்்ம ்தெயபபசம்சதலந்ேிவபஙளயயமஉ்்ளயய.ம

இைறவய, இபபிணத்தத  �ைமைிடய, இைறிசசதை்டய,  �ம

்தெப்திை்ிந்ேிம( ப)்சிதஙைளடய  உ�ன�்யம்வ ்ஙதம்றயய.ம

இைறவய, இபபிணதை்மஎடங்நேமஎள�்யநேவயியங!  இபபிணத்த�ம

னரதை்சமதெநேவயியங!மஇைறவய,  �்ிமஎ�மபிணதம்்யவனயங்ய  எ�ம

ே்யபத்த�மபபர்த த்தியமங்யமஇெபபயியங!மஇைறவய , பிணத்த� 

சதரமடஙள�லதெ��ய,  தைலேைலிசம்சயடயம�ிரநமஙயடசதிபலதெ��ய, 

்சதவத்த யமே்யபத்த யம தஙழ��வப்யம �்ிமமயபறடஙள�லதெ��ய  

உ�ன�்யமபய�ஙயப்நம்ஙயெஙத்ற�.)  ்தெயபபமவெய்பய�யமஇவவய்றம

பபரயபத்தபபயபங்.மலனயத , அவபற்� பப�வெயமவ ஙைளடயம்்்லயஙம

ா�வயபங்:ம"லிப�ன, ்யிப�ன, லபபனனமலத ரபபபனயமஹயமதன�'' 

(பயவம�ன�ப்நம்ஙய மம  ்வபஙளயங்ய , எடங்மஇைறவைன 
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வவதபட்வபஙளயங்யமஅவைன்ிம்பயபறதபம்ஙழ�்வபஙளயங்யம

்தெய்ஙத்றயய).  

2613 அப�தலயலமபப�மசபஜதஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மபிணயம்றபப்ய்பய�மபிணத்த�  சதரமடஙள�லதம

ெ��ய, �ிரத்்ய்ம்தெயபபமவெவ்தலதெ��ய , வளபசசதிபலதெ��ம

வ �ழசசதநேமமயறவ்தலதெ��ய, அ �்தநே்ளயனவன�� (சயபப)மபபரயபத்ைனநேம

உ்ளயவ்தலதெ��ய, ே்யபத்த ய ்சதவத்த யம �்ிமமயபறடங்ம

 தஙழ��வப்வ்தலதெ��யமஇைறவன�்ய பய�ஙயப்நம்ஙயெவயபங்.ம

(அதலயஹஹயமமஇ�ன�மஅா�மபபநஙமமத�மவஉஸயிபஸ  ஸஃப , வமஙலபத்ததம

��ஙலபப, வதஹவ மபஅ்தமஙவன�, வம்அவத்ததமமழ�மத, வ �ிபதம

ம�வ மஃபபதஅலலதமவதமயத'' எ�றம்றதவயபங்.)  

2614 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅப�தலயலமபப�மசபஜதஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்் ்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�. அவபறததமஅப�தமவயஹததம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

"்சதவத்த ய ே்யபத்த யம(ஃபபதமயலதமவதஅலத)... ' எ�றம

இ்ய்பபற்ள�. �ஹயமதமபப�மஙயஸதயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

பிணத்தலதெ�� ்தெயபபவெயம்பய�ம"ே்யபத்தத ' (ஃபபதமஅலலத)மஎ�யம

்சயப்றய்ைரம�்லதத ்றவயபங்மஎனமஇ்ய்பபற்ள�.  ்மபங ்ம

இவவபெவ �மஅறதவபபபப யம"அதலயஹஹயமமஇ�ன�மஅா�மபபநஙமமத�  

வஉஸயிபஸமஸஃபப'' (இைறவய, பிணத்த�மசதரமடஙள�லதெ��மஉ�ன�்ய  

பய�ஙயப்நம்ஙயெஙத்ற�)மஎ�யமவயசஙயமஇ்ய்பபமற்ள�.  

 பய்யம:ம76 ஹஹம�்லயனமபிணடஙள�லதெ��ம்தெய்ய்பய�மா்ம

்வ ேிைவ.  

2615 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்பயப, அதல�மபை், அதல�மஹஹ, அதல� 

உயரயவபலதெ��ம்தெய்ய்பய�மே�றங்மஅதல�ம்ம்ங்ம �மடறதனயத , 

ண�றம�ைறம்நப பம(அதலயஹஹமஅநபப)ம்றவயபங்.மபபறேம"லயமஇலயஹ  
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இதலதலயஹஹ, வல்ஹஹ, லயமஷதநஙமலஹஹ.மலஹஹதம�தநே.மவம

லஹஹதமஹய�.மவஹஹவ அலயமேதலதமைஷிப�மங �்ப.மலிப�ன , ்யிப�ன, 

லபபனன, சயஜதனன, லதமரபபபனய ஹயமதனன.மஸ்ஙதலயஹஹமவஅ்ஹஹ ; வம

 ஸரமஅப்ஹஹ; வமஹஸமதமஅலஸயபமவல்ல '' எ�ற ்றவயபங்.ம

(்பயெ்:மஅதலயலைவதம்வபரம்வறமஇைறவ�மஇதைல.மஅவ�  

்ன�த்வ�.மஅவ�நேமஇைணியனவபமஎவெமததைல.மலடசதி்தஙயரயம

அவ�ந்ங. ்ங யமஅவ�ந்ங.மஅவ�மஅைனத்த�மம �யமலபறதம

உ்ளவ�.மபயவம�ன�ப்ந  ்ஙய மம  ்வபஙளயங்ய, எடங்மஇைறவைனம

வவதபட்வபஙளயங்ய, சதரயபணப�்வபஙளயங்யமஅவைன்ிம்பயபறதபம

்ஙழ�்வபஙளயங்ய ்தெய்ஙத்றயய.மஅதலயலம்�மவயநேற்தைிம

்மயியநஙதவபட்ய�; ்� அேியெநேம்வபறதிள�த்ய� ; ்ட்பம

பை்ஙைளதம்�ன�ம்ன�ியஙமஅவ்ன  ்்யபஙேத்ய�.)213 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமண�ற  அறதவபபபயளப்்ய்பமங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�. அவபறததமஅய�பமபப�மஅப ் ம மயம(ரல)மஅவபஙள�ம

அறதவபபபபதம"இர ்ம�ைற ்நப பம(அதலயஹஹமஅநபப)ம்றவயபங் '' எ�றம

இ்ய்பபற்ள�. 

 2616 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம பபம(ஸத)ம

அவபங்்�ம(ாபமஅறப்பய லதெ��)ம்தெயபபந்ஙய ேெ�  ்்யய.மஅப்பய�ம

( பபம(ஸத)மஅவபங்்�)ம ய�யமஅ�்தஹயம(ரலத)மஅவபங்ய  இெ�ம்்யய.ம

( பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியப)மஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபங்  

 பபிவபங்நேபமபப�னயதமஅவபஙள�மஒட்ஙத்ததமஇெ�்யபமங்.ம

ம �்னயவப� ்மப்றத்ததம யடங்மஇெ�்்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங் , 

"லிப�ன, ்யிப�ன, லபபனனமலதமரபபபனயமஹயமதனன '' (பயவம�ன�ப்நம்ஙய ம

ம  ்வபஙளயங்ய, எடங்மஇைறவைனமவவதபட்வபஙளயங்ய , அவைன்ிம

்பயபறதபம்ஙழ�்வபஙளயங்ய  ்தெய்ஙத்றயய)மஎனமம �்னயவபபே்மவெயம

வைர ்சயதலதந்ஙய ்்ிபெ�்யபங்.214 - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅனஸமபப�ம

மயலதநம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�.  
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பய்யம:ம77 ஹஹமஅதல�மஉயரயவபலதெ��ம்தெய்ய்பய�ம

�தஹஹைலஃபயவபதமஇறடஙததம்டே  வ�யமஅடேம்்ய வ�ய. 

 2617 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(மநஙயவபலதெ��ம்தெய்ய்பய�)  "�தஹஹைலஃபய' 

வப ்ளம"அதபதஹய' எ�யமவபசயலமயனமப்ளத்யநஙததம்ம�  ஒட்ஙதை்ம

ம ேிப்ைவத�, அடேம்்ய ்யபங்.ம யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்  

்றஙதறயபங்:மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்யமஅவவய்றம்சயவயபங்.215 

 2618  யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்ம�மஒட்ஙதை்மம ேிப்ைவத�தம்்ய �  வ�், 

"�தஹஹைலஃபய'வப ்ளம"அதபதஹய' ப்ளத்யநஙததமஇப�மஉமபம(ரலத) 

அவபங்யம்ம�மஒட்ஙதை்மம ேிப்ைவபபயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2619  யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஹஹம

அதல�மஉயரயவபலதெ��ம்தெய்ய்பய� , "�தஹஹைலஃபய'வபதம"அதபதஹய' 

ப்ளதம்யநஙததம்ம�மஒட்ஙதை்மம ேிப்ைவத  ்யபங்.மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபமங்மஅடே்ய�ம்ம�மஒட்ஙதை்  ம ேமிப்சம

்சயவயபங்.216 

 2620 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"�தஹஹைலஃபய'வபதமஇரவப�மஇற்தம் ரத்தத ாய்வ்நேயம

இ்த்ததம(உறடஙதநம்ஙய ்)மஇெ�்்பய�ம"வளமதநங  ப்ளத்யநஙததம �டங்ம

இெநஙதற�பங்'' எனம(ஙனவபத)ம்றபமபட்�.217  

2621 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்ம"�தஹஹைலஃபய'வபதம(அதஅஙகந)மப்ளத்யநஙத�ம ்வபத  இரவப�ம

இற்தம் ரத்ததமாய்வ்நேயமஇ்த்ததம(உறடஙதந்ஙய ்)  இெ�்்பய�, 

"வளமதநஙமப்ளத்யநஙததம �டங்மஇெநஙதற�பங் '' எனம(ஙனவபத) ்றபபட்�. 

இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமணசயமபப�மஉநபயம(ரல)மஅவபங்  

்றஙதறயபங்: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மாய்வ்நேயம
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இ்தை்தம்்ேிவரயங  அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்ம�ம

ஒட்ஙதை்மம ேிப்ைவத� , ாய்வ ்நேயமப்ள�வயச நஙெஙததமஉ்ளம

இ்தம்தத, சயலதயம(ரல)மஅவபங்ய எடங்மஒட்மஙடஙைளம

ம ேிப்ைவத்யபங்.மஅ�்மஇ்யமப்ளத்யநஙத�ம ்வபத  உ்ளமப்ள�ம

வயச நேநமஙக்வமஇெ�்�.மப்ள�வயச நேய  ஙதபலய்நேமதை்்ிம ்வபதம

( பபம(ஸத)மஅவபங்மாய்வ்த்)மஅ�்மஇ்ய  இெ�்�.218 

 பய்யம:ம78 இைணைவபபவபமஎவெயமஇைறிபதமலயமஙஅபயவபதமஹஹம

்சயிநம்்ய�;  தபவயணமயங எவெயமஙஅபயைவசமதபறதம(்வயஃப)மவரநம

்்ய�மஎ�ப�ய, "்ப ிமஹஹம ய்' பபறதிமவபவர�ய.219  

2622 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "வபை்்பறய' ஹஹஜஹநேம

��ை்ிமஹஹஜத�்பய�, அ�பநபம(ரலத)மஅவபஙைள அதலயலமவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(ஹஹமபிணநமே வபபேத)ம்ைலவரயங  லநஙதிபெ�்யபங்.ம

அப்பய�ம�தஹஹமபத்யவ�ம யள�தம(மதனயவபதமைவத�)  "இ�்மல ்நேபம

பபறேமஇைணைவபபயளபமஎவெயமஹஹம்சயிநம்்ய� ; இ�் லலிதை்ம

 தபவயணமயஙமஎவெயமதபறதம(்வயஃப)மவரநம்்ய� '' எ�றம்பய� அறதவபப்சம

்சயடயமே வபன தமஒெவனயஙமஎ�ைனடயமஅ�பநபம(ரலத)  அவபங்ம

அ�பபபைவத்யபங்.220 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�. இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஇப�மஷதஹயபம

அஸஸஹலதம(ரல)மஅவபங் ்றஙதறயபங்: அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள��ம

இ�்மஹ �்ைஸமல்யரமயஙநம்ஙய ்்மஹஹைமதமபப�  அப்தபமரலமய�ம

(ரல)மஅவபங், "�தமஹஹமபத்யவ�ம ய்ளம்ப ிமஹஹ   யளயேய'' எனநம

்றதவ�்யபங்.  

பய்யம:ம79 ஹஹ, உயரய, அரஃபயம ய்மலஙதிவபமறத�மசதறப்.  

2623 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  அதலயல, அரஃபயம

(�தஹஹம9லவ�)ம யள�தமஅேியபங்நேம ரஙமவப்்ைலிள�ந  ேயம

அளவபபேம்வ்ற�்ம யள� யம ரஙமவப்ம்ைலமஅள�பப்ததைல.மஅ�ைறிம

்தனய அவ�ம(அரஃபயவப ்ளவபஙைள)ம் ெடஙத , வயனவபஙள�்யம

அவபஙைளநமேறதத�ப ்பெைமமபயரயட்ஙதறய�.ம"இவபங்மஎை்ம யேம(இடேம
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ே மத)ட்ளயபங்?'' எ�றம(்பெமத்த்்ய்)ம்ஙடஙதறய�.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�த  வ��்ள�. 

 2624 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ாபமஉயரயசம

்சயவ�, மறமஉயரயவைரம(டபப்யமசதற)மபயவடங்நேப  ப ஙயரமயேய.ம

(பயவசம்சிதமஙலவய்)மஒப்ந்ஙய்ளபபட்மஹஹஜஹநேச  ்சயபநஙதை்ம

்வபரம்வறம்லதமஇதைல. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.221 - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஎட்  அறதவபபபயளப்்ய்பமங்மவவதியங்யம

வ��்ள�.  

2625 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  �்ிம்பசதங்ம

மபறயமபயவசம்சிதஙள�தம ்ப்யமதமஇ�்(நமஙஅபய)  லலித்தபேமவ�(�ம

ஹஹம்சய)்வப, அ�றமபபற�்மபயலஙைனபம்பய�ற  ்தெய்ஙதறயப. இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.222 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஐ��மஅறதவபப  பயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�. அவபறததம" �்ிம்பசதங்மமபறயமபயவசம

்சிதஙள�தம ்ப்யமதமஒெவபமஹஹ  ்சய்யத'' எ�றமஹ �்ஸம

லரயபமயஙதற�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயபமஅறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

பய்யம:ம80 ஹயஜதங்மமநஙயவபதம்டேவ�யமஅடே்ளமவ �் ஙைளம

வய த ைமமியஙப ்பறவ�ய.  

2626 உசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம( பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்ய), "அதலயலவப�மன்்ர!ம்யடங்மமநஙயவபத  ்டங்ம(்ப ிம

்�ை்ிப�)மவ �டேதம்டேவ �பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�. அ்பேம பபம(ஸத)ம

அவபங், "(எ�ம்ப ிம்�ை்ிப�ம்்தவப)மஅஙகத , ேேிபெப்ங்மஅதல�ம

வ �் ஙள�தமஎை்்ி�யம மநஙயஙமவபட்ைவத�்ளயரய , எ�ன?'' எ�றம

்ஙட்யபங். ( பபிவபஙள��ம்ப ிம்�ை்ியன)மஅ�்யலதபப�ம
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்சயத�நங்நேமஅஙக ய ்யலத்யமவய சயமனயபங்.ம(அ�்யலதபப�மமபறமஇெம

்்தவபஙளயன)மஜஅஃபப (ரலத)மஅவபங்யமஅலம(ரலத)மஅவபங்யம

�ஸலதயஙளயஙமஇெ�்்யதம(்ய  ்�ை்ிப�ம்சயத�நஙள�த)மஎ்பேயம

வய சயஙம(�ேி)வபதைல.ம(அப்பய�)  அஙக யம்யலத்யம

இைறமறபபயளபஙளயஙமஇெ�்னப.223 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�. 

2627 உசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

்சய்மஹஹஜத�ம்பய�,  யடங்மமநஙயைவம் ெடஙதிம்வைளிபத   ய�ம( பபம

(ஸத)மஅவபஙள�்ய)ம"அதலயலவப�மன்்ர!ம்யடங்ம யைளமஎடே  

்டேவ �பங்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , "(அ�்யலதபப�மமங�) அஙகதம

 மநேமவ �் மஎை்்ி�யமவபட்மைவத�்ளயரய?'' எ�றம்ஙட்யபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - உசயமயமபப�ம

ைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ய�ம( பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய), 

"அதலயலவப�மன்்ர!மஇ�ஷயமஅதலயலம யைளி  ்தனயம்யடங்மஎடேம

்டேவ �பங்?'' எ�றம்ஙட்்�.ம-இ�மமநஙய  ்வபறதிப�்பய�ம ்�்்யேய.-ம

அ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங், "அஙகதம மநே வ �் மஎை்்ி�யம

வபட்ைவத�்ளயரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.224 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம81 மநஙயவபலதெ��மஹதஹரதம்சய்வப, ஹஹைஜடயமஉயரயைவடயம

 தைறம்வபறதி பப�மண�றம யடங்நேமமதஙயமதமமநஙயவபதம்டஙதிபெநம

ஙலயய.225  

2628 அப�பமரலமய�மபப�மஹஹைமதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  சயிபபம

பப�மி�தம(ரலத)மஅவபஙள�்யம(ஙலஃபய)மஉமபமபப�மஅப்ததமஅ�ஸ  (ரல)ம

அவபங், (�ஹயஜதபமஹஹமஙத ைிஙைளம தைற்வபறதவபட் , மதனயவபலதெ�� 

்தெயபபிமபபறே)மமநஙயவபதம்டேவ�மபபறதம(ஹ �்ஸ)மஎை்்ி�ய  

்சவபடபற்ள �பஙளய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமசயிபபம(ரலத)மஅவபங் , 

"�ஹயஜதபம(மதனயவபலதெ��)ம்தெயபபிமபபறேமண�றமஇர்ங்மமநஙயவபதம

்டங அ�ம்தமஉ ்' எனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம
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்றதனயபங்மஎ�றமஅலயஉ  பப�மஅதஹ்ரம ம(ரலத)மஅவபங்ம்சயதலம ய�ம

்ஙட்்்ள�'' எ�றயபங். "அை்வப்மஅ்தஙமயநஙநம்்ய� '' எ�றம

்சய�னை்பம்பய�றமஇெ�்�.226  

2629 அப�பமரலமய�மபப�மஹஹைமதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஙலஃபய)ம

உமபமபப�மஅப்ததமஅ�ஸம(ரல)மஅவபங்ம்யமஅைவ்ிய ்ய , "(�ஹயஜதப, 

ஹஹமஙத ைிஙைளம தைற்வபறதவபட்)மமநஙயவபதம்டேவ�மபபறத   �டங்ம

எ�னம்சவபடபற்ள �பங்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅப்பய�  (அடஙதெ�்)மசயிபபம

பப�மி�தம(ரலத)மஅவபங், "�ஹயஜதபம்ம�ம(ஹஹ) ஙத ைிஙைளம

 தைற்வபறதவபட்மமநஙயவபதமண�றமஇர்ங்ம்டஙலயய ' என 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்மஎ�றமஅலயஉமபப�மஅதம

ஹ்ரம  (ரலத)மஅவபங்ம்சயதலம ய�ம்ஙட்்்ள�மஎ�றயபங்.  

 2630 அப�பமரலமய�மபப�மஹஹைமதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  சயிபபம

பப�மி�தம(ரலத)மஅவபஙள�்யமஉமபமபப�மஅப்ததமஅ�ஸம(ரல)மஅவபங்  

(�ஹயஜதபமமநஙயவபதம்டேவை்பமபபறதந)ம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமசயிபப  (ரலத)ம

அவபங், "�ஹயஜதபம(மதனயவபலதெ��)ம்தெயபபிமபபறேமண�றமஇர்ங்  

மநஙயவபதம்டஙதிபெநஙலயயமஎனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

்றதனயபங்மஎ�றமஅலயஉமபப�மஅதஹ்ரம ம(ரலத)மஅவபங்ம்சயதலம ய�  

்ஙட்்்ள�'' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

2631 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  �ஹயஜதப, (ஹஹ)ம

ஙத ைிஙைளம தைறம்வபறதிமபபறேமமநஙயவபதமண�றமஇர்ங்  

்டஙதிபெநஙலயய. இை்மஅலயஉமபப�மஅதஹ்ரம ம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�.  

பய்யம:ம82 மநஙய்ய, அ்�ம்வடை்பமபபரயணபங்ய , ்ப� ்ங்ய, 

மரடங்ய, அடே ங ்்்நஙபப்யம்பயெ்யம-அை்மஅறதவபப்சம

்சயபவெநேதம்வபர- எ�்ற�றயம்ன�்மயனைவமலேய.  
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 2632 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மமநஙயம்வபறதம தஙழ�்ம யள�த , "இன� ஹதஹரதம(மநஙயைவதம

�றபப�)மஎ�ப�மஙதை்ிய�.மலிப�ய , அறப்பயப ் வ�யம(அ்பஙயஙம்யம

பபறம ப்சிதங்ம் ி்ய)ம யட்யம்ஙய்வ�ய்ய�  உ்ள�.ம �டங்ம

்பயெநேபம்றபப்யபேமஅைவநஙபபட்யதம்பயெநேச  ்சத டங்'' எ�றம

்றதனயபங்.ம்ம யம(அ்்)மமநஙயம்வபறதம யள�த , "(மநங்ள!)மஅதலயலம

வயனடஙைளடயம�மதைிடயமபை்த்ம ய்ம�்லயயமஇ�்   ஙரதை்மஅவ�ம

்ன�்மயநஙதட்ளய�.மஅதலயலம்ன�்மயநஙதிமஙயரணத்யதமஇ�  மறைமம

 ய்மவைரம்ன�்மயன்யங்வமஇெநேய.ம்ம ய , எனநேம��னபம(வயழ�்) 

ியெநேயமஇடேம்பயபம் ிமஅ�ம்தம்ரபப்வபதைல.மஎனநேய்்ம(இ�்  

மநஙயம்வபறதம யள�த)மபஙலததமசதறத�ம் ரயமமட்்மம(இடேம்பயபம் ி)  

அ�ம்தமவவடஙபபட்�.மஅதலயலமஇ�்ம ஙரதை்ம்ன�்மயநஙதட்ளம

ஙயரணதம்யத இ�மமறைமம ய்வைரம்ன�்மயனம்யங்வம்தங ய.மஇடேம

அ்�ம�டங்ம்வட்பப்ந  ்்ய�.மஅ்�ம்வடை்பமபபரயணபமவபரட்பம

ப்நம்்ய�.மஇட்ஙமஙக்வமவப ��  ஙத்நேயம்பயெைள, அை்மஅறதவபப்சம

்சய(�மஉ ிவ ்யம்சபப)பவபம்வபர  ்வ்றவெயமஎ்நஙநம்்ய�.ம

இடே்ளம்ப� ்ஙைளபமபறதநஙநம்்ய� '' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங். உ்்னம(எ�ம்�ை்)மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங் , 

"அதலயலவப�மன்்ர!ம"இதஙதப ' ்தைலதம்வபரவய? ட்னன�த, அ�ம

அவபங்ை்ிமஉ்லயஙதம்்யவதலயளபங்நேம(உைல  ணட்்)ய, 

அவபங்ை்ிமவ �் ங(ள��ம்மத்ைர)ங்நேயமபி�ப்ஙதற்் ?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "(லய)ம"இதஙதைர'த ்வபர'' 

எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.227 - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

அ்ததம"வயனடஙைளடயம�மதைிடயமபை்த்ம ய்ம�்லயய '' எ�யமேறதப் 

இ்ய்பறவபதைல.ம"்பயபம் ி ' எ�ப்பேபமபஙரமயஙம"உிபபசம்ச்யம

வபைளவபநங' எ�றமஙயணபப்ஙதற�.ம("இடேமஙக்வமவப ��மஙத்நேயம

்பயெைள, அை் அறதவபப்சம்சயபவபம்வபரம்வ்றவெயமஎ்நஙநம்்ய� '' 

434

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

ஹஜ் ஹதீஸ் 2188 - 2709



எ�பை்நமேறதநங) "லயமித்ஙத�ம ந்த்ஹஹமஇதலயமம�மஅபரஃபஹய ' 

எ�யமவயசஙயமஇ்ய ்பபற்ள�.  

2633 சி தமபப�மஅப சி தம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ி�்த�மலடசதிபதம

ம �்னயவப�மல்ம ரயிபெ�்)மஅயபமபப�மசி த , (அப�தலயலமபப�ம

அஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங்நேமஎ்தரயங)மமநஙயைவம் யநஙதப  பை்பமபப ்ம

ஙைளமஅ�பபபி்பய�, அவ ்யமஅ�மஷஹைரலமஅதஅ்வ �ம(ரலத)மஅவபங்  

(பப�மவெமயற)ம்றதனயபங்:ம்ைலவ்ர!மஎனநேமஅ�ம்தம்யெடங்!மமநஙய  

்வபறதநேமமறம ய்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதிம

்சய்தைி உடங்நேம ய�மஅறதவபநமஙத்ற�.மஎ�மஙய�ங்மஅை்நம

்ஙடேெநமஙத�றன. என�மஉ்ளயமஅை்ம தைனவபதமைவத�்ள�.மஅை்ம

அவபங்ம்றதி்பய�மஎ�மங ங்  அவபஙைளபமபயபத்தெநமஙத�றன.  

அவ்ைரிப�்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅதலயலைவபம

்பயபறதப ்ஙழ��வபட், "அதலயல்வமமநஙயம ஙெநேபம்ன�்தை்ம

வவடஙதனய�. அ்பேபம்ன�்தை்மவவடஙதிவபங்மமன�்பங்மஅதலப.ம

என்வ, அதலயலைவடய இற்தம யைளடயம யபந்ேிமஎவெநேயமஇடேம

(ச ை்ிபட்)மஇரத்தை்ச  சத��வ்ப்ஙய, இடே்ளமமரயம்சே்ஙயேஙைளம

்வட்வ்ப்ஙயமஅ�ம்தமஇதைல. அதலயலவப�மன்பம(மநஙயம்வபறதம

 யள�தமஒெமபஙப்பய �மமட்ய)மஇடே  ்பய ட்்யதம(அை்நமஙயரணமயஙநம

ஙயடே)மஇை்பம்பய�மஅ�ம்தமஎ�றமிய்ர�ய  ஙெ்தனயத, "அதலயலம்�ம

ன்ெநேமமட்ய்ய�மஅ�ம்திள�த்ய�.  உடங்நேமஅவ�மஅ�ம்தம

வவடஙவபதைல' எ�றம்சயதலதவப்டங்.மஎனநேந்்  (் பைறி)மபஙலததம

சதறத�ம் ரயமமட்்மமஇடேம(்பயபம் ி)மஅதலயல  அ�ம்திள�த்ய�.ம

இ�றமஅ்�ம��ை்ிம்ன�்தம்�ைமநேமஅ�மம  ்  வ��வபட்�.ம( ய�ம

்சய�னமவபஷிடங்மியவபைறடயமஇடே)மவ�்தெபபவபங்  

வரய்வபங்நேசம்சயதலதவப்டங்'' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் ்றதனயபங். அப்பய�ம"அ்பேமஅயபமபப�மசி தமஎ�னம

ப்தலள�த்யப?'' எ�றமஅ�ஷஹைரல (ரலத)மஅவபமஙள�்யம்ஙடஙபபட்�.ம

அ்பேம"அ�ஷஹைர்ஹ!மஉயைமவப்மஇை்பமபபறத   ய�ம �ஙறத்வ�.ம

 தசசிமயஙம(்ன�்ம ஙரமயன)மமநஙய , ேபறவயள�நேயமமரண ் ்ைனநேபம
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பி��ம(மநஙயவபபே்)மாேவ�்ம(்ஙயைலநமேபறய  ் �்)வ�நேய, 

்தெட்நமேபறயம் ��வபட்மாேவ�்வ�நேய  பய�ஙயபபள�நஙய�மஎ�றம

அயபம்றதனயப'' எ�றயபங்.228  

2634 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  வலத்யமமய ்யமஉை்ிம

அதலயல, ்�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நேமமநஙயம ஙர  ்வபறதைிம

அள�த்்பய�, அவபங்மமநங்மமத்திபதம த�றமஅதலயலைவப  ்பயபறதபம

்ஙழ��வபட், "அதலயலமமநஙயைவம(�வயமசயம்சயவை்)வபட்ய  ியைனபம

பை்ைிதம்்த்ய�.மஅ்�மம �ம(்ப்பய�)ம்�மன்ெநமேய  (எனநேய)ம

ா ைற யபபநைஙியளபங்நமேயமஅ்தஙயரயமவவடஙதட்ளய�.மஇ�்  மநஙயம

 ங தமஎனநேம��்மஎவெநேயம்பய ்மவ்பே  

அ�ம்திள�நஙபபட்்ததைல.மஎனநேய்்ம(இ்ததம்பய ்வ்பே)மபஙலத�ம

சதறத� ் ரயமமட்்மமஅ�ம்தமவவடஙபமபட்�.மஎனநேபமபப�்யமஅ�ம

எவெநேய ஒெ்பய�யமஅ�ம்தநஙபப்ய�.மலங்வ , இ்�ம்வடை்பம

பபரயணபங்மவபரட்பப்ந  ்்ய�.மஇ்�ம�டங்ம்வட்பப்நம்்ய�.மஇடேம

ஙக்வமவப ��மஙத்நேய ்பயெ், அை்மஅறதவபப்சம்சயபவெந்ஙம்வபரம

்வ்றவெநேய அ�ம்தநஙபப்ய�.மஎவப, ்ஙயதலபபட்ம்�மஉறவபனபம

்்ய்பபயனமஉ ைம ்பபறதெநஙதறய்ரயமஅவபமஇர ்ம�ே்ஙள�தம

ஒ�ைறத ்்ப�்்்த�ந்ஙய்ளலயய.மஒ�ற , (சட்பபே)மஇவபப ட்தம

்்யைங ்பபறந்ஙய்ளலயய; அதல�மபவதவயடஙதந்ஙய்ளலயய'' எ�றம

்றதனயபங். அபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம"அதலயலவப�மன்்ர!ம(்சே்ஙயேங்ம

பப்டஙபப்ய� எ�ப்தத)ம"இதஙதப' ்தைலதம்வபரவய? ட்னன�த, அை்ம

 யடங்மஎடங்மசவந ேவதங்நேயமவ �் ங்நேயமபி�ப்த�ஙத்றய்ம?'' 

எ�றம்ஙட்யபங். அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "இதஙதபம்தைலதம

்வபர'' எ�ற வபை்ிள�த்யபங்.மஅப்பய�மிம�வயசதஙள�தமஒெவரயனம

அ�ஷயலம(ரலத)மஎ�பவப எ ��, "அதலயலவப�மன்்ர!ம(இை்)மஎனநேம

எ ்தநம்ஙய்டங்'' எ�ற ்ஙட்யப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

"அ�ஷயஹஹநேமஎ ்தந ்ஙய்டங்'' எ�றம்றதனயபங். (இ்�ம

அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயன)மவலதமபப�ம�ஸலதயம(ரல)மஅவபங்  

்றஙதறயபங்:  ய�ம(இ�்மஹ �்ைஸமஎனநேமஅறதவபத்)மஅவஸயி ம(ரல)ம
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அவபஙள�்ய, "அதலயலவப� ன்்ர!ம(இை்)மஎனநேமஎ ்தநம்ஙய்டங்ம

எ�யமஅ�ஷயலம(ரலத)மஅவபஙள�ம்சயத  எை்நமேறதநஙதற�?'' எ�றம

்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "அதலயலவப� ன் ்மதெ��மஅவபம்ஙட்ம

இ�்மஉைரைிம(எ ்தநம்ஙய்நஙசம்சய�னமை்)்ி  ேறதநஙதற�'' எ�றம

ப்தலள�த்யபமங்.229 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

2635 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  மநஙயம்வபறதமல ேதம

"ேஸயல' ேலதம்யப, "ப�மைலஸ' ேலத்ய தமஒெவைரந ்ஙயைலம

்சய�வபட்னப.ம(அறதியைமநமஙயலத்தத)ம்டஙள�தமஒெவைரம"ப�மைலஸ ' 

ேலத்யபம்ஙயைலம்சய்்பேபமப்தலயங்வம"ேஸயல ' ேலத்யபமஇை்சம

்சய்னப. இை்பமபபறதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம்யம

்் வபநஙபபட்்பய� , அவபங்ம்ம�மவயஙனத்த�மம ்்றதம

உைரியபறதனயபங்: "வலத்யமமய ்யமஉை்ிமஅதலயலமஇ�்(பம்ன�்)ம

மநஙயம ஙைரவபட்யமியைனப  பை்ைிதம்்த�ம தறத்தனய�.மமநஙயவப�ம

ம �ம்�மன்ெநேய இைற யபபநைஙியளபங்நமேயமஅதலயலமல்தநஙயம

அள�த்ய�.மஎசச நைங! மநஙயவப�்ம்பயபம்சயவ�மஎனநேம��னபம

ியெநேய அ�ம்தநஙபபட்்ததைல.மஎனநேபமபப�னெயமஎவெநேயம

ஒெ்பய�ய அ�ம்தநஙபமப்ப்பயவ்ததைல.மஙவனத்ததம்ஙய்ங!ம

எனநேந்்மபஙலததமசதறத� ் ரயம்பய ்்வமஅ�ம்தநஙபபட்�.ம

எசச நைங!ம(இடே)ம்பயபம்சயவ�மஇ�்   தமத்த்தலதெ��ம(�பறயஙத)ம்ை்ம

்சயிபபட்வபட்�.மஇடே்ளம�டங்  பப்டஙபப்நம்்ய�.மஇ்�ம

மரடங்ம்வட்பப்நம்்ய�.மஇட்ஙமஙக்வ  வப ��மஙத்நேயம்பயெடஙைளம

(அவபைறபமபபறத)மமநங்நேமஅறதவபப்ச ்சயபவைரதம்வபரம்வறமியெயம

எ்நஙநம்்ய�.மஒெவபம்ஙயைல  ்சயிபபட்வபட்யத, அவெை்ிம

உறவபனபங்மஇவபப ் ம்பற்த , அதல� பவதவயடே்தமலஙதிமஇர ்ம

�ே்ஙள�தமஒ�ைறதம்்ப�்்்நஙலயய.  அப்பய�மிம�வயசதஙள�தம

அ�ஷயலமஎனபப்யமஒெவபமவ�� , "அதலயலவப� ன்்ர!ம(இ�்ம

உைரைி)மஎனநேமஎ ்ததம்ரசம்சயத டங் '' எ�ற ்ஙட்ந்ஙய ்யப.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அ�ஷயஹதபேம(எ�  உைரைி)ம
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எ ்தநம்ஙய்டங்'' எ�றம்சய�னயபங். அப்பய�மேைறஷதி தமஒெவபம

(மநஙயவப�ம்சே்ஙயேஙைளம்வட்நம்்ய�  எ�ப்தலதெ��)ம"இதஙதப' 

்தலதபேமவபலநேமஅள�டடங்.மட்னன�த ,  யடங்மஅை்மஎடங்மவ �் ஙள�(�ம

்ைரஙள�) யமஎடங்மசவநமேவதஙள� ய  பி�ப்த்தந்ஙய ேெநஙத்றயய '' 

எ�றம்றதனயப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபமங்ம"இதஙதபம்தைலதம

்வபர'' எ�றயபங்.230 

 பய்யம:ம83 அவசதிமத�றதம(்ன�்)மமநஙயவபபே்மலட்யமஎ்்�சம

்சதவ்பேமவ��்ள ்ை். 

 2636  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  மநஙயவபபே்மலட்யமஎ்த�சம

்சதவம்பேமஉடஙள�தமஎவெநேயமஅ�ம்த  இதைல. இை்மஜயபபபம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதமறயபங். 

 பய்யம:ம84 "இலரயய' ஙட்யமதமமநஙயவபபே்மறைவிலயய. 

 2637 ிலியமபப�மிலியம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மமயலதநமபப�ம

அனஸம(ரல)மஅவபஙள�்ய, " பபம(ஸத)மஅவபங்மமநஙயம்வபறத  ல ேதம

்ைலிபதமஇெய்தம்்யபபபட்�ம(இலரயயமஙட்ய்ம தைலிபத)  

மநஙயவப�்மறைவ�்யபங்.மஅை்மஅவபங்மஙவபறதி்பய�மஒெமமன�்பம

வ��, "இப�மஙத்தம(அபியம்வ ே)மஙஅபயவப�ம்தைரமஙைளப  

பபேத�ந்ஙய ேெநஙதறய� ' எ�றம்றதனயப.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங்  

"அவைனநம்ஙய�றவப்டங் ' எனமஉத்ரவபட்யபங்மஎனமஅனஸம(ரலத)  

அவபஙள�்மதெ��மஇப�மஷதஹயபம(ரல)மஅவபங்ம்டங்நேம

அறதவபத்யபஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமமயலதநம(ரல)மஅவபங்ம"லய ' 

எ�றயபங்.231 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2638 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலமஅதமஅ�சய ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"இலரயய ' ஙட்யமதம்ைலிபதம

ஙறப்த ்ைலபபயைஙமஅணப�்ம தைலிபதமமநஙயமவபபே்மறைவ�்யபங்.  

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.மஅவபறததம

ேை்பயமபப� சி தம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"மநஙயம்வபறதம யள�தம
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றைவ�்யபங்'' எ�றமஇ்யம்பபற்ள�. - ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)ம

அவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங்மமநஙயம்வபறதம யள�தம்ைலிபதம

ஙறப்தம்ைலபபயைங அணப��ம்ஙய ்ம(மநஙயவப�்)மறைவ�்யபங்.  

 2639 அயபமபப�மஹஹைரஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(மநஙயம்வபறதம யள�த)ம்ைலிபதமஙறப்த  ்ைலபபயைஙம

ஙடேிம தைலிபதமமநங்நேமஉைரம தஙழத்தனயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2640 அயபமபப�மஹஹைரஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(மநஙயம்வபறதம யள�த)ம்ைலிபதமஙறப்த  ்ைலபபயைஙம

ஙடே, அ்�மஇெமாரடஙைளடயம்யம்்ய்ங்நேமதை்்ி  

்்யடஙவபட்வபஙளயஙசம்சயப்பயவத்ம்மை்ம(மதயபப)ம ்தெ�்ை்ம

இப்பய�யம ய� பயபபபை்பம்பய�ற்ள�.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததமஅ�பநபமபப�மஅப ைஷபயம

(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"்சயப்பயவத்  ்மை்மம ்தெ�்ை்' எ�யம

ேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல. 

 பய்யம:ம85 ம �்னயம ங �மசதறப்ய, அ� ஙரத்தபமஙயஙமவளயம்வ ேம பபம

(ஸத)மஅவபமங் பபரயபத்தத்�ய, ம �்னய்யமஅ்�ம்வடை்பமபபரயணபங்யம

மரடங்ய ்ன�்மயனைவமஎ�ப�ய, அ்�ம்ன�்மஎதைலஙள��மஅள்ம

பபறதிமவபவர�ய.  

2641 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  இபரயஹ�யம(அைல)ம

அவபங்மமநஙயைவபம்ன�்ம ஙரமயஙமஅறதவபத� , மநஙயவயசதங்ந ஙயஙபம

பபரயபத்தத்யபங்.மஇபரயஹ�யம(அைல)மஅவபங்மமநஙயைவபம்ன�்   ஙரமயஙம

அறதமவபத்ை்பம்பய�றம ய�மம �்னயைவபம்ன�்ம ஙரமயஙமஅறதவபநஙத்ற�.  

இபரயஹ�யம(அைல)மஅவபங்மமநஙயவயசதங்நஙயஙபமபபரயபத்தத்மை்பம

்பய�ற  ய�மம �்னயவப�ம(அளைவஙமளயன)ம"ஸயஉ ' மபறயம"�த'�ம

லஙதிவபறததமஇெமம்டே (வளயமடபப்ப)மபபரயபத்தநமஙத்ற�.  இை்ம

அப�தலயலமபப�மைஸதமபப�மலஸதயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். 232  
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2642 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅப�தலயலமபப�மைஸதமபப�மலஸதயம(ரலத)  

அவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறததமஉைஹபமபப�மஙயலததம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

்மபங ்மஹ �்ஸதத உ்ளமை்பம்பய�்றம"இபரயஹ�யம(அைல)மஅவபங்ம

மநஙயவயசதங்நஙயஙப பபரயபத்தத்ை்பம்பய�றமஇெமம்டேம(வளயம

்வ ே)ம ய� பபரயபத்தநஙத்ற�'' எ�றமஇ்ய்பபற்ள�. தைலமய�மபப�ம

பபலயதம(ரல)மமபறயமஅப�தமஅ�ஸமபப�மஅத�ந்யபம(ரல)  லஙத்ியர�ம

அறதவபபபபதம"இபரயஹ�யம(அைல)மஅவபங்மபபரயபத்தத்ை்பம்பய�்ற ' எனம

இ்ய்பபற்ள�. 

 2643 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இபரயஹ�யம(அைல)ம

அவபங்மமநஙயைவபம்ன�்ம ஙரமயஙமஅறதவபத்யபங்.ம ய� , இ்�ம(அ்யவ�ம

ம �்னயவப�)மஇெமஙெடஙதமமைலமங்நேமஇை்பபட்மபே்தைிப  

்ன�்மயனம்யஙமஅறதவபநஙத்ற�.  இை்மரயஃபபஉமபப�மங �்ஹம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

2644  யஃபபஉமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:  மபவய�மபப�ம

அதஹஙயமமநஙள�ை்்ிமஉைரியபறதி்பய�மமநஙயைவபமபபறதடய , 

மநஙயவயசதங்மமபறயமமநஙயவப�ம்ன�்யமபபறதடயமேறதபபபட்யப.  

ம �்னயைவபமபபறத்ியமம �்னயவயசதங்மமபறயமம �்னயவப�ம்ன�்யமபபறத்ிய  

ேறதபபப்வபதைல.மஅப்பய�மரயஃபபஉமபப�மங �்ஹம(ரலத)மஅவபங்மமபவயைன  

அைவத�, " �பமமநஙயைவபமபபறதடயமமநஙயமவயசதங்மமபறயமமநஙயவப�  

்ன�்யமபபறதடயம்றதன �ப.மம �்னயைவபமபபறத்ியமம �்னயவயசதமஙைளபம

பபறத்ிய ம �்னயவப�மசதறப்மபபறத்ியம்றவபதைல்ிமட�? ம �்னயவப�ம

இெமஙெடஙத மைலங்நேமஇை்பபட்மபே்தைிமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்ன�்மயன்யங  அறதவபத�்ளயபமங்.மஇ�்மவபஷியம

எடஙள�்�்ளமஒெம"ஙவலயன �' (ேலத்ய �ம்மதலதி)ம்்யதமடடேதம

ப்திப்பபற்ள�.ம �பமவபெயபபனயத  அை்மஉமநேம ய�ம

வயசதத�நஙயட்்வ�'' எ�றம்றதனயபங்.மமபவய�  (சதறத�ம் ரய)ம
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அைம்தியஙமஇெ�்யப.மபபறே , "அ்ததமசதலவபைறம ய�ய ்சவபடபற்்ள�'' 

எ�றயப.  

2645  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இபரயஹ�யம(அைல)மஅவபங்ம

மநஙயைவபம்ன�்ம ஙரமயஙமஅறதவபத்யபங்.ம ய�  ம �்னயவப�மஇெமஙெடஙதம

மைலங்நேமஇை்பபட்மபே்தைிபம்ன�்மயன்யங  அறதவபநஙத்ற�.மஅ்�ம

�்மமரடங்ம்வட்பப்நம்்ய� ; அ்�ம்வடை்ப பபரயணபங்ம

்வடை்ிய்பப்நம்்ய�.  இை்மஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2646 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ம �்னயவப�மஇெம

ஙெடஙதமமைலங்நேமஇை்பபட்மபே்திப�மமரடஙைளம்வட்வ� , அ்�ம

்வடை்பமபபரயணபஙைளநம்ஙயதவ�மலஙதிமவபறநேம ய�ம்ை்ம

வப்தநஙத்ற�. மநங்மஅறத��்ஙய்பவபஙளயிபெ�்யதமம �்னய்வம

அவபங்நேசமசதற�்்யேய. எவெயமஅை்ம்வறத�மஅை்மவபட்சம

்ச�றயத, அவைரமவப்சமசதற�்வைரமஅ்தத அதலயலமேேமிமபத்யமதம

இெபப்ததைல.மஅடேமடபப்யமபசதமபடேன�ைிடய  ஙேனமயனமவயழநைஙைிம

டயமசஙதத�ந்ஙய ்மஅடேம தைலத்தெபபவமெநே  மறைமம யள�தம ய�ம

ப ��ைரபபவமனயஙமஅதல�மசயடசதியமஅள�பபவனயங  இெப்ப�. இை்ம

சஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 2647 ்மபங ்மஹ �்ஸமசஅதமபப�மஅப மவநஙயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்மள�.  அ்தத, 

"ம �்னயவயசதங்நேதம �்டஙதமைவநஙமஎவ்ர�யமவபெயபபனயத  "் ெபபபதம

 ியமஙைரவை்பம்பய�ற' அதல�ம"் மண � தமஉப்மஙைரவை்ப  ்பய�ற' 

அவைரமஅதலயலமஙைரத�வப்வய�'' எ�றம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்ம்றதனயபங்மஎன)மஅ்தஙபபேியஙமஇ்ய்பபற்ள�.  

 2648 லமதபமபப�மசஅதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�ம்�ை்)மசஅதமபப�ம

அப வநஙயஸம(ரலத)மஅவபங்ம(ம �்னயவபபேமஅெஙதத)  "அஙகந' எ�மத்தம
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்தலதெ�்ம்ம�ம்ப ிமவ �டேபேமவயஙனத்தத  ்றபபட்யபங்.ம(வவதிபத)ம

அேைம்ியெவபம"ஒெமமரதை் ்வடேந்ஙய ேெபபை் ' அதல�ம

"இைலஙைளபமபறதத�ந்ஙய ேெபபை் 'ந ங ்யபமங்.மஉ்்னம(அவைரபம

பபேத�)மஅவர�ம்மலயை்ைிந  ஙவபறதந்ஙய ்யபங்.மசஅதம(ரலத)மஅவபங்ம

்தெயபபவ�்்பய�மஅவபஙள�்யமஅ�்  அேைமிப�மவ �ட்யபமவ��ம்டங்ம

அேைமிப்மமதெ��மைஙபபபறதிை்ம"அ�்  அேைமிப்ய' அதல�ம

"்டஙள�்ய' ்தெயபபதம்ெமயறம்ஙட்யபங்.மஅப்பய�  சஅதம(ரலத)மஅவபங், 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎனநேம்வேம்தியங  வவடஙதிம

எை்டயம்தெபபபதம்ெவ்தலதெ��ம ய�மஅதலயலவப்யமபய�ஙயப்ந  

்ஙயெஙதம்ற�'' எனநம்றத, அவபஙள�்யமஅை்தம்ரமமறத�வபட்யபங்.233 

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 2649 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(ஒெம�ைற)மஅ�்தஹயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "உடங்ம

சதறவபஙள�தமஒெமசதறவைனமஎனநேபமபணபவபை்ம்சயவ்பஙயஙத  ்்ே 

(அைவத�)வயெடங்.ம( ய�மைஙபெநேபம்றபப்ம்வ ்ய) '' எ�ற 

்றதனயபங்.மலங்வ, அ�்தஹயம(ரலத)மஅவபங்மஎ�ைனமவயஙனத்ததம

்மநேப பப�னயதமஅமரைவத�ந்ஙய ்ம(ைஙபைரம் யநஙதப)ம

்றபபட்யபங்.மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(வவதிபத)ம

்டேய்பய்்தலயயமஅவபங்நேம ய�  பணபவபை்ங்ம்சய�வ�்்�.  

பப�னபமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(ம �்னயம் யநஙத)  

வ��்ஙய ேெ�்்பய�, "உஹஹதமமைல' அவபங்நேதம்்�பட்�.ம

அப்பய� அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"இ�்மமைலம யைமம

் சதநஙதற�.ம ய�யமஅை் ் சதநஙத்றயய'' எ�றம்சய�னயபங்.மபபறேம

பயபைவிபதமம �்னயமபட்்பய� , "இைறவய!மஇபரயஹ�யம(அைல)மஅவபங்ம

மநஙயைவபம்ன�்ம ஙரமயஙமஅறதவபத்ை்ப  ்பய�ற, இ�்மஇெம

மைலங்நஙதை்்ிமஉ்ளமபே்தைிபம்ன�்ம( ஙர)மயஙம ய�  அறதவபநஙத்ற�.ம

இைறவய!மம �்னயவயசதஙள��ம(அளைவஙளயன)ம"�த '�மமபறயம"ஸயஉ' 

லஙதிவபறததம �மவளதை்மடபப்த�வயியங! '' எ�றமபபரயபத்தத்யபங்.234 

இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்ம
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ஹ �்ஸமஅனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெ  

அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.மலிப�ய , அவபறததம

("இ�் இெமமைலங்நஙதை்்ிமஉ்ளமபே்தைி ' எ�ப்பேபமப்தலயங)ம"இ�்ம

இெமஙெடஙத மைலங்நஙதை்்ிமஉ்ளமபே்தைி ' எ�றம

இ்ய்பபற்ள�. 

 2650 லஸதயமபப�மதைலமய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅனஸமபப�ம

மயலதநம(ரலத)மஅவபமஙள�்ய, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவப  ங்ம

ம �்னயைவபம்ன�்ம ஙரமயஙமஅறதவபத்யபமஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பே 

அவபங், "லய; இடஙதெ��மஇ�வைரம(ம �்னயம்ன�்மமயன�மஎ�றம

 பபிவபங் அறதவபத்யபங்.ம்ம யம்சய�னயபங்:)மஅ்ததமியபம(மயபநஙதம

்ததமஇதலய் ்சித)மஒ�ைறபம்்த்யஙமஉெமவயநேஙத�றய்னயமஅவ�ம �ம

அதலயலவப�மசயப�ய, வயனவபங்மமபறயமமநங்மஅைனமவ �மசயப�யம

டபப்ய.ம(-இ�மஒெமங்ைமமியன  எசச நைங-)மஅவ�ம்சய்மங்ைமமியனம

வவதபய்மமபறயம்்்லயனமவவதபய்  எை்ட்மமஅதலயலமடபஙமயட்ய� '' 

எ�றம்றதனயபங்மஎனமவபை்ிள�த்யபங்.235 அப்பய�மணசயமபப�மஅனஸம

(ரல)மஅவபங்ம"("ஒ�ைறபம்்த்யங  உெவயநேஙத�றவ�') அதல�ம

்்திவபைறபம்ேத�பவ�நேபம்ஙலத்ய அள�நஙத�றவ�'' எ�றம

(்சபத�ந்ஙய்்மமயற)ம்றதனயபங்.   

2651 லஸதயமபப�மதைலமய�மஅதஅலவதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

 ய�மஅனஸம(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

ம �்னயைவப ்ன�்ம( ஙர)மயஙமஅறதவபத்யபஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம

அவபங், "லய; அ�ம்ன�்ம( ஙர)மயேய.மஅ்�மமரடங்ம்வட்பப்நம்்ய�.ம

ியபமஅவவயற ்சயஙதறய்ரயமஅவபம �மஅதலயலவப�மசயப�யமவயனவபங்ம

மபறயமமநங் அைனவ �மசயப�யமடபப்ய '' எ�றம்றதனயபங். 

 2652 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், "இைறவய!மம �்னயவயசதஙள��ம�ஙத்லளைவிபத   �ம

வளதை்மடபப்த�வயியங!ம(ேறதபபயங)மஅவபமஙள�ம(அளைவஙளயன)ம"ஸயஉ ' 
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மபறயம"�த'�மலஙதிவபறததம �மவளதை்மடபப்த�வயியங! '' எ�ற 

பபரயபத்தத்யபங்.236  

2653 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், "இைறவய!மமநஙயவபதம �மடபப்த்திமவளத  ை்பம்பய�றம

இெமம்டைஙமம �்னயவபதமடபப்த�வயியங! '' எனப பபரயபத்தத்யபங்.237 இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 2654 ி�தமபப�மஷதநமஅதை்ம ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அலமபப�ம

அப ் யலதபம(ரலத)மஅவபங்ம்ம�மவயள��மஉைறிபதமட்மஒ�ைறதம்்யட  

ஙவபட்வபஙளயஙமஎடஙள�ை்்ிமஉைரியபறதமனயபங்.மஅவபங்ம(்ம�ம

உைரிபத)ம" ய மத்யமஅதலயலவப�ம்வ்தை்டயம( பபிவபமஙள�்மதெ��ம

ஙதை்நஙப்பபற)மஇ�் டடை்டயம்வபரம யயமா�ஙத�றம ்ல�யம

உ்ள்்னநம்றஙத�றவப ்பயயடைரத�வபட்யப'' எ�றம்றதம(வபட், அை்ம

வப த�ந ஙயட்லய)னயபங்.மஅ்தத , (உிபதடேபஙயங்யமஸஙயத்யங்யம

வவடஙபப்ய) ஒட்ஙடஙள��மவி�மவபவரடங்யமஙயிடங்நஙயனம

் ்ைனமேறதத�ய எ ்ப்பபறதெ�்ன.ம்ம ய , அ்ததமபப�வெமயறம பபம

(ஸத)மஅவபங் ்றதி்யங்யமஎ ்பபடேெ�்�:மம �்னயம ஙரமயன� , 

(அடே்ள)ம"அயப' மைலிபலதெ��ம"ஸவப' (எ�யமசதறதி)மமைலவைரம

்ன�்மயன்யேய.238 அ்ததமியப (மயபநஙத்த�ம்பிரயத)ம்்த்யஙமஒ�ைறம

டபப்த�ஙத�றய்னய, அதல� ்்திவபைறபம்ேத�பவ�நேமஅை்நஙலயம

அள�நஙத�றய்னயமஅவ�நே அதலயலவப�மசயப�யமவயனவபங்மமபறயம

அைனத�மமநஙள��மசயப�ய உ ்யேய.ம்ம ய, அவ�ம்சய்மங்ைமியனம

வவதபயடை்டயம்்்லயன  வவதபயடை்டயமமறைமம யள�தம

அவன�்மதெ��மஅதலயலமடபஙமயட்ய�.  �ஸலதயஙள�தமியபமஅை்நஙலயம

அள�தம்ய யமஅ�மஒ�்றியேய.ம(மபற  �ஸலதயங்ம்ெயம

அை்நஙலத்தபேசமசமமயன்யேய.)மஅவபஙள�தமஙகழ தைலிபத  

உ்ளவபங்்்மஅை்நஙலயமஅள�நஙம��வரலயய.ம்�ம்�ை்மஅதலய்ம

ஒெவைரத ்�ம்�ை்மஎனமவய்த்பவ�நே , அதல�ம்�ைனமவப்்ைலம

்சய்மஉ ைமியளப அதலய்மஒெவைரதம்�மஉ ைமியளபமஎனநம
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்றபவ�நேமஅதலயலவப�மசயப�ய  வயனவபங்மமபறயமஅைனத�ம

மநஙள��மசயப�யமடபப்ய.மஅவ�ம்சய்மங்ைமியன  வவதபய்மமபறயம

்்்லயனமவவதபய்மஎை்ட்மமமறைமம யள�தமஅதலயல  

டபஙமயட்ய�.239 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. அவபறததமஅ�பநபமபப�மஅப ைஷபயம(ரல)மமபறயமஸஹைஹபம

பப�மஹபபம(ரல) லஙத்ியர�மஅறதவபபபபதம"அவபஙள�தமஙகழ தைலிபதம

உ்ளவபங்்்மஅை்நஙலய  அள�நஙம��வரலயய' எ�ப்்ய்மஹ �்ஸம

�ேஙதற�.மஅ்பேபமபப��்ள ேறதப்ங்மஇ்ய்பறவபதைல.மஇவவபெவ �ம

அறதவபபபபதம"அ�்மட்மஅலம(ரலத) அவபஙள�மவயள�தம

்்யடஙவப்பபடேெ�்� ' எ�யமேறதப்யமஙயணபப்வபதைல.  

 2655 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�.மஅவபறததம்மபங ்மஅறதவபபபபதமஉ்ளமவபவரடங்்� , "ஒெம

�ஸலதயம்ஙய்த்மஅை்நஙலதை்மஎவ�ம�றதநஙதறய்னயமஅவ�நேம

அதலயலவப� சயப�யமவயனவபங்மமபறயமஅைனத�மமநஙள��மசயப�யம

உ ்யேய.ம்ம ய, அவ�ம்சய்மங்ைமியனமவவதபய்மமபறயம

்்்லயனமவவதபய்மஎ�்்ம டபஙபப்ய�'' எ�ப�யம்்்லயஙம

இ்ய்பபற்ள�. இவபறததம"்�ம்�ை்மஅதலய்மஒெவைர ' எ�யமேறதப்ம

இ்ய்பறவபதைல. வஙகஉம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"மறைமம யள�த ' 

எ�யமேறதப் இ்ய்பறவபதைல. - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபம

பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததம"்�ைனமவப்்ைலம

்சய்மஉ ைமியளபமஅதலய்வைரதம்�மஙயபபயளமரயங  

லநஙதந்ஙய்பவெநே...'' எ�யம்சயபம்றய்ெய, சயபயமபபறதிமேறதப்ய 

இ்ய்பறமவபதைல. 

 2656  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ம �்னயம்ன�்ம ஙரமயேய.மஅ்ததமியபம

(மயபநஙத்த�ம்பிரயத)ம்்த்யங  ஒ�ைறபம்ேத�ஙத�றய்னய, அதல�ம

்்திவபைறபம்ேத�பவ�நேமஅை்நஙலய அள�நஙத�மறய்னயமஅவ�நேம

அதலயலவப�மசயப�யமவயனவபங்மமபறயமஅைனத�  மநஙள��மசயப�யம

டபப்ய.மஅவ�ம்சய்ம்்்லயனமவவதபய்மமபறயமங்ைமியன  வவதபய்ம
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எை்மடயமமறைமம யள�தமஅதலயலமடபஙமயட்ய�.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். 

 2657 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபப பயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்ததம"மறைமம யள�த ' 

எ�யமேறதப் இ்ய்பறவபதைல. ்ம ய, "�ஸலதயஙள�தமியபமஅை்நஙலயம

அள�த்ய யமஅ�மஒ�்றியேய.ம(மபற  �ஸலதயங்ம்ெயம

அை்நஙலத்தபேசமசமமயன்யேய.)மஅவபஙள�தமசயமயன�ி  மநங்்்ம

அை்நஙலயமஅள�நஙம��வரலயய.மஒெம�ஸலதயம்ஙய்த்ம

அை்நஙலதை் எவ�ம�றதநஙதறய்னயமஅவ�நேமஅதலயலவப�மசயப�யம

வயனவபங்மமபறயமஅைனத�  மநஙள��மசயப�யமடபப்ய.மஅவ�ம்சய்ம

்்்லயனமவவதபய்மமபறயமங்ைமியன  வவதபய்மஎை்ட்மமமறைமம

 யள�தமஅதலயலமடபஙமயட்ய� '' எ�ப�யம்்்லயங இ்ய்பபற்ள�. 

 2658 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ம �்னயவபதமமய�ங்ம

்மய��்ஙய ேெபபை்ம ய�மங ்யதமஅவபைறம(வபரட்்வய  பபேநமங்வயம

�ி�ற)மப ் தநே்ளயநஙமயட்்�.ம(ட்னன�த)ம"ம �்னயவப�மஇெ  ஙெடஙதம

மைலங்நேமஇை்பபட்மபே்தம்ன�்மயன்யேய '' எ�றமஅதலயலவப� 

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதட்ளயபங்.240 

 2659 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மம �்னயவப�மஇெமஙெடஙதமமைலங்நே  இை்பபட்மபே்தைிபம

்ன�்மயன்யஙமஅறதவபத்யபங்.மலங்வ ,  ய�மம �்னயவப�மஇெ  ஙெடஙதம

மைலங்நேமஇை்பபட்மபே்திபதமமய�ஙைளநமங ்யத , அவபைறப 

ப ் தநே்ளயநஙமயட்்�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மம �்னயைவச  

தபறதமப�ன�ர ்மைமதம்்யைலனரதை்பமபய�ஙயநஙபபட்ம(்ன�்)ம

எதைலியங அறதவபத்யபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

2660 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  மநங்ம(்பதசசடமங�றஙைளம

 ட் அ்தத)ம�்லயவ்யஙபமப நேயமஙன�ைிந  ஙய ய்பய�, அை்ம பபம
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(ஸத)மஅவபஙள�்யம்ஙய ்வெவயபங்.மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபங்மஅை்பம்பபறந்ஙய ், "இைறவய!மஎடங்மஙன�ஙள�தமஎடங்நே  

வளயமஅெ்வயியங!மஎடங்ம ஙரத்ததமவளயம்ஙயவதநஙசம்சயவயியங!ம

எடங் (அளைவஙளயன)ம"ஸயஉ' மபறயம"�த'�மலஙதிவபறததமவளதை்ம

டபப்த�மவயியங! இைறவய!மஇபரயஹ�யம(அைல)மஅவபங்மஉ�மஅேியெயம

உ�மஉபறம  பெயமஉ� ன்ெயமலவயபங்.ம ய�மஉ�மஅேைமடயம

ன்ெயமல்வ�.மஇபரயஹ�யம(அைல)  அவபங்மமநஙயம ஙெநஙயஙமஉ�ன�்யம

பபரயபத்தத்ை்பம்பய�றம ய�  ம �்னயவபபஙயஙமஉ�ன�்யமபபரயபத்தநஙத்ற�.ம

அவபங்மமநஙயவபபஙயஙப  பபரயபத்தத்மஅளவபபே, அதல�மஅ்�்�ம

மப்றயெமம்டேயம(வளயம்வ ே)   ய�மபபரயபத்தநஙத்ற� '' எ�பயபங்.ம

பபறேமஅ(டேமஙன�ைிநம்ஙய ்  வ�்)வ �மசதறமேவ�ை்ைிமஅைவத�ம

அ்ன�்யமஅ�்நமஙன�ைிநம்ஙய்பபயபங்.   

2661 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம�்லயவ்யஙபமப நேயமஙன�ம்ஙய ்வரப  பட்யத, "இைறவய!ம

எடங்ம ஙரத்ததமஎடங்நேமவளதை்மடபப்த�வயியங!  எடங்ம

ஙன�ஙள� யமஎடங்ம(அளைவஙளயன)ம"�த '�மமபறயம"ஸயஉ' லஙதிவபறத ய 

(்ப்பய�்ள)மவளத�்�மமப்றயெமம்டேமவளதை்மவவடேவயியங '' 

எ�ற பபரயபத்தத�மவபட், அடேமவ�்தெநேயமேவ�ை்ஙள�தமமதஙசமசதறதி  

ேவ�ை்நேமஅ�்நமஙன�ைிநம்ஙய்பபயபங்.  

 பய்யம:ம86 ம �்னயவபதமேேிபெநேமயறயமஅடேமடபப்யம் ெநஙேஙைளசம

சஙதத�ந ்ஙய்்மயறயமவ��்ளமலபவமணட்த.   

2662 மலதிப�ம��னய்மஅேைமியனமஅ�சி தம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: (ஒெம�ைற)மம �்னயவபதமமநங்நேபமபிச�யமங ்�யம

டபபட்ன.மஅப்பய�  ய�மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�றம

" ய�மேவ�ை்மேடேங் அ்தஙயமஉை்ிவ�; எடங்நேநமங்ைம(ியனம

் ெநஙே)மடபபட்்ள�.மஎன்வ ,  ய�மஎ�மே்யபத்யெ்�ம

(ம �்னயைவவபட்)மட்்�யமஒெம்சவதபபயனமாெநே  இ்ய்பிரம

வபெய்ஙத்ற�'' எ�றம்றத்ன�.மஅ்பேமஅ�சி தம(ரலத)மஅவபங் , "அவவயறம
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்சயிய்்!மம �்னயைவ்ிம(உடங்மஇெபபப்மயங)மைவத�ந்ஙய்!  ட்னன�த, 

 யடங்ம(ஒெம�ைற)மஅதலயலவப�ம பபம(ஸத)மஅவபங்்�  

(ம �்னயவபலதெ��)ம்றபபட்ம"உஸஃபய� ' எ�யமஇ்த்தபேசம்ச�்றயய. 

அடேமபலமஇர்ங்ம்டஙத்னயய.மஅப்பய�மமநஙள�தமசதலப , "அதலயலவப� 

ம ்யைணியங!ம யயமஎ�்ம( தயம்தியன)ம தைலிப யமஇதைல.ம யம

ே்யபத்யப ்ன�ைமிபதமஉ்ளனப.மஅவபஙைளநமேறதத�மஅசசமபறம

 தைலிபதம யயமஇதைல'' எ�றம்றதனப. இச்சய்தம பபம(ஸத)மஅவபங்நேம

எடேி்பய�, " �டங்ம்சய�ன்யஙமஎனநே  எடேட்ளமஇத்ஙவதமஎ�ன? 

" ய�மஎவ�ம �மசத்தியம்சய்வ்னய ' அதல�ம"எ� உிபபமஎவ�மைஙிப ்ம

ள்்ய' அவ�ம �மசத்திமயங!ம" �டங்மவபெயபபனயத ' என� ஒட்ஙத்ததம

்சணதை்பம�ட்மயறமஙட்ைளிபட் , அ்�ம�ேசதங்மஎை்டய  

அவபழநஙயமதம(வபைர��)ம ய�மம �்னயவபபேசம்சதலம்வ ்ய ; அதல� 

(அவவயறம்சதல)ம" ய�மஎ  ஙத்ற� ' எ�றம்றதவபட், "இைறவய!ம

இபரயஹ�ய (அைல)மஅவபங்மமநஙயைவபம்ன�்ம ஙரமயஙமலநஙதனயபங்.ம ய�ம

ம �்னயமவப�மஇெ ஙெடஙதமமைலங்நேமஇை்பமபட்மபே்தைிபம

்ன�்மயன்யஙமலநஙத்ன�.  ம �்னயவபபே்மஇரத்யமசத�்பப்நம்்ய�.ம

அடேம்பயெநஙயஙமலட்ய  ட�்பப்நம்்ய�.மஅடேம �்ன�நஙயஙதம்வபரம

எ�்தம்யவர�யம்வட்பப்ந  ்்ய�.மஇைறவய!மஎடங்ம ங தமஎடங்நேம

வளயம்சபபபயமியங!மஇைறவய!மஎடங்  (்ப ிமஅளைவியன)ம"ஸயஉ 'வபதம

எடங்நேமவளதை்மடபப்த�மவயியங!மஇைறவய!  எடங்ம(சதறதிமஅளைவம

ியன)ம"�த'�வப யமஎடங்நேமவளதை்மடப  ப்த�வயியங!மஇைறவய!ம

எடங்ம"ஸயஉ'வப ய, எடங்ம"�த'�வப ய, எடங்  ஙரத்த யமஎடங்நேம

வளயம்சபபபயியங!மஇைறவய!மஇபம்பய�்ளமவளத�்�  இெ(ம்டே)ம

வளதை்மடபப்த�வயியங! '' (எ�றமபபரயபத்தத்யபங்.மபபறே)  "எ�மஉிபபம

எவ�மைஙிப ்ள்்யமஅவ�ம �மசத்திமயங!மம �்னயவப�மஅைனத�  

ஙனவயயஙள� யமசயைலம�ைனஙள� யமஇெமவயனவபங்மஇெ��மஅை்நம

ஙயவத ் ��்ஙய ்்ிபெநஙத�றனப ;  �டங்மம �்னயம்ச�றை்டயமவைரம

(அவவயற ஙயவதம் ��்ஙய ேெநஙத�றனப) '' எ�றம்றதனயபங். பபறேம

மநஙள�்ய, "்றபப்டங்' எ�றயபங்.மஅவவய்றம யடங்மம �்னய  ் யநஙதபம
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்றபபடம்்யய.ம" யடங்மஎவ�ம �மசத்தியம்சய்வய்மய ' அதல� 

"எவ�ம �மசத்தியம்சயிபப்்மய ' அவ�ம �மலைணியங!ம(-இடேம

அறதவபபபயளப ஹயமயயமபப�மஇஸமயி தம(ரல)மஅவபங்ளமஐித�்�ம

அறதவபநஙதறயபங்.-)  யடங்மம �்னயவபபே்மறைவ��மஎடங்ம

ஒட்ஙடஙள�லதெ��ம்சணடஙைள   யடங்மஇறநஙதமைவத்தெநஙவபதைல.ம

அ்பே்மஎடங்ம �மஅப�தலயலமபப�  ஃஙதஃபயன��மமநங்ம்யநே்தம

்்ய்த்னப.மஅ்பேம��ம(்யநே்தம்்ய்நங)  எ�்தமன ்ம்ஙய யம

அவபங்நேமஇெநஙவபதைல.   

2663 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம"இைறவய!மஎடங்ம(அளைவஙளயன)ம"ஸயஉ ' மபறய "�த'�ம

லஙதிவபறததமஎடங்நேமவளதை்மடபப்த�வயியங!மஇப்பய�்ள  

வளத�்�மஇ��யமஇெம(ம்டே)மவளதை்தம்ெவயியங! '' எ�ற 

பபரயபத்தத்யபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�சி தம(ரலத)மஅவபஙமள�்மதெ�்்ம

்ம யமஇெ அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.   

2664 மலதிப�ம��னய்மஅேைமியனமஅ�சி தம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�:  ய�மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபமஙள�்யம"அதஹபரய ' (்பயபம

 ்�்)ம யட ஙள�த241 ்ச�ற,  ய�மம �்னயவபலதெ��மஇ்ய்பிப��ம்சதவ�ம

்்ய்பபயங ல்லயசைனம்ஙட்்�.ம்ம ய , அவபஙமள�்யம(ம �்னயவப�)ம

வபைலவயசதம(உிப��் ள�)மபபறதடய, என�ம்ப ிமே்யபயமபபறதடயம

அவபஙள�்யம�ைறிபட்்�.  ம �்னயவப�ம் ெநஙேைிடயமபசதமபடேன�ைிம

டயமசஙதத�ந்ஙய ்மஎ�னயத  இெநஙம�ேிய�மஎ�றயம்் வபத்்�.ம

அப்பய�மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)  அவபங், "உமநேநம்ங்்ய�.மஅ(வவயறம

ம �்னயைவவபட்சம்சதவ)்பேமஉயைம   ய�மஅ�ம்தநஙமமயட்்�.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "ம �்னயவப� இ்பபய்ஙைளசமசஙததம

�ந்ஙய ்மஇற��்பயேயமஎ�்மமன�்ெநமேயமமறைம   யள�தம ய�ம

ப ��ைரபபவனயங, அதல�மசய�றைரபபவனயஙமஇெப்ப� ; அவப 

�ஸலதமயஙமஇெ�்யத!' எ�றம்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்்ள� '' எ�றயபங்.  
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2665 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இபரயஹ�யம(அைல)ம

அவபங்மமநஙயைவபம்ன�்ம ஙரமயஙமஅறதவபத்ை்பம்பய�றம ய�  

ம �்னயவப�மஇெமஙெடஙதமமைலங்நேமஇை்பபட்மபே்தைிபம

்ன�்மயன்யங அறதவபநஙத்ற�. இை்மஅ�சி தம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். (இை்மஅறதவபபபவரயன)மஅப�பமரலமய�மபப�மஅப சி தம

(ரல)மஅவபங் ்றஙதறயபங்:மபபறேம(எ�ம்�ை்)மஅ�சி தம(ரலத)மஅவபங்ம

எவர�மைஙிபலயவ� (ம �்னயவப�)மபறைவமஇெநஙநமங ்யத , உ்்னமஅவர�ம

ஙரத்தலதமெ��மஅை் வப்வபத�பமபறநஙமவபட்வப்மவயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2666 சலதமபப�மஹஹைனஃபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ம�மஙரத்யதமம �்னயைவசமதடேநஙயடே , "இ�ம

பய�ஙயபபயனம்ன�்ம ஙரய '' எ�றம்றதனயபங்.  

2667 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   யடங்மம �்னயவபபேம( ய்ம

�ற��)மவ�்ம்பய�, ம �்னயவபதம்பெ் யய  டபபடேெ�ம்�.மஅ�பநபம(ரலத)ம

அவபங்யமபபலயதம(ரலத)மஅவபங்ய  ் யயவயயபபட்னப.ம்யம்்யவபங்ம

் யயவயயபப்வை்மஅதலயலமவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்மங ்்பய� , 

"இைறவய!ம �மமநஙயைவமஎடங்ம் சத்தபே ிம்யங  லநஙதிை்பம்பய�ற, 

அதல�மஅை்மவப்மஅ்தஙமயஙமம �்னயைவமஎடங்  ் சத்தபே ி்யஙம

லநேவயியங!ம்ம ய, இ� ஙைரமல்ரயநஙதமிமயன்யங்ய  லநேவயியங!ம

இ்�ம(அளைவஙளயன)ம"ஸயஉ ' மபறயம"�த'�மலஙதிவபறததமஎடங ்நேம �ம

வளதை்மவவடேவயியங!மஇடே்ளமஙயயசசைலம"ஜஹலஃபய ' எ�மத்த்தபேம

இ்ய்பிரசம்சயவயியங!'' எ�றமபபரயபத்தத்யபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெ  அறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�. 

 2668 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ம �்னயவப�ம

இ்பபய்ஙைளசமசஙதத�ந்ஙய ்வெநஙயஙமமறைமம யள�தம ய�  

ப ��ைரபபவமனயங, அதல�மசய�றைரபபவனயஙமஇெப்ப�.  இை்மஇப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  
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2669 ஸஹைபபமபப�மஅதஅவவயயம(ரலத)மஅவபஙள��ம��னய்மஅேைமியனம

டஹ�னஸ பப�மஅப ணசயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (இப�ஸமஸஹைபபம

(ரலத)மஅவபஙைளமஹஹஜயஜத�மரய வயம�பறைஙிபட்)மேவப  பமயனம

ஙயலஙட்த்ததம ய�மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅெஙதத  

அமப�்தமெ�்்�.மஅப்பய�மஅவபஙள�்யமஅவபங்மை்ிமஅேைமபம

்ப ஙள�த ஒெவபமவ��மசலயயம்சயதலதவபட், "அ�அப்தபமரலமய�ம

அவபங்ள! ் ெநஙேியனமஒெமஙயலஙட்யம மநேமடபபட்்ள�.மஎன்வ , 

 ய�ம(ம �்னய வபலதெ��)ம்வள�்ிறமவபெய்ஙத்ற� '' எ�றம்றதனயப.ம

அப்பய�மஅப�தலயல பப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம"்பை்பம்ப ்ண!ம

உடஙயப.மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங், "ம �்னயவப�ம

இ்பபய்ஙைளடயமங ்ம  ்டஙைளடய  சஙதத�ந்ஙய்்யமஎவெநேயம

மறைமம யள�தம ய�மசய�றைரபமபவனயங , அதல� ப ��ைரபபவனயஙம

இெபம்ப�' எ�றம்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்்ள� '' எ�றயபங். 

2670 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அ்�ம(அ்யவ�ம

ம �்னயவப�)மஇ்பபய்ஙைளடயமங ்ம  ்டஙைளடய  சஙதத�ந்ஙய ்வம

ெநஙயஙமமறைமம யள�தம ய�மசய�றைரபபவனயங , அதல� 

ப ��ைரபபவனயஙமஇெப்ப�.  இை்மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். 

 2671 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  எ�மச�்யித்ய தம

எவபமம �்னயவப�மஇ்பபய்ஙைளடயமங ்ம  ்டஙைளடய  சஙதத�நம

்ஙய்ஙதறய்ரயமஅவெநஙயஙமமறைமம யள�தமப ��ைரபபவனயங , அதல� 

சய�றைரபபவனயஙம ய�மஇெப்ப�.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயபமஅறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�.  
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பய்யம:ம87 ்ஙய்ைளம் யடயம்ஹஜய யமறைவிம�ேியமதமம்�னயம

பய�ஙயநமஙப்பபற்ள�. 

 2672 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ம �்னயவப�ம

றைவவயிபதஙள�தமவயனவபமங்மஇெபபப.மம �்னயவபபே்ம்ஙய்ைள  ் யடயம

்ஹஜய யமறைவிம�ேிய�.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.242  

2673 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  (இற்தம ய்ம

் ெடேய்பய�)மம�ஹஹதம்ஹஜயதமஙதவநேதம்தைசிபலதெ��  ம �்னயமைவநம

ேறதைவத�மவ��, "உஹஹத' மைலநேபமபப�னயதமஇறடேவய�.  பப�னபம

வயனவபங்மஅவன�ம�ஙதை்மஷயயம்தைசம(வ்நே)ம் யநஙதத  

்தெபபபவப்வயபங்.மஅடே்ய�மஅவ�மமேவய�.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. 

 பய்ய:ம88 ம �்னயம்�ன� ்ளம �்ிவபஙைளமஅஙபறதவப்ய.   

2674 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  மநங்நேமஒெம

ஙயலயமவெய.மஅ�றமஒெவபம்யம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமமஙைனடய  ்யம

உறவபனைரடயம"்சவதபபயôனமஇ்த்தபேமவய!ம்சவதபபயனமஇ்த்தபேமவய! ' 

என அைவபமபயப.மலனயத, அவபங்ம(உ ைமைி)மஅறத�்தெப்பயரயிப�ம

ம �்னய்வ அவபங்நமேசமசதற�்்யேய.மஎ�மஉிபபமஎவ�மைஙிப ்மள்்யம

அவ�ம � சத்திமயங!மஅவபஙள�தமஎவ்ர�யமம �்னயைவம்வறத�ம

அ்தலதெ��ம்வள�்ிறதனயத, அவெநேபமப்தலயஙமஅவைரவப்சமசதற�்வைரம

அடேமஅதலயலமஅமபத்யமத  இெபப்ததைல.மஙவன�டடங்:மம �்னய , 

(்ஙயதலன��)மஉைலைிபம்பய�றமஅதத்டஙைள  அஙபறதவப்ய.மஇெயபப�ம

�ெைவம(்ஙயதலன��)மஉைலம �நஙதவப்வமை்பம்பய�ற , ம �்னயம

்�ன� ்ளம �்ிவபமஙைளம்வள�்ிபறயமதமஇற்தம ய்ம தஙவய�.  இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   
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2675 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  எதலயமாபஙைளடயம

னநஙதசமசயபபப்ந்ேி, "ிஸ ப' எனமமநங்ம்றந்ேி  ாபமாெநேம( ய்ம

�ற��ம்சத மயற)ம ய�மஙட்ைளிப்பபட்்�.மஅ�்ய�  ம �்னயவயேய.ம

இெயபப�ம�ெைவம(்ஙயதலன��)மஉைலம �நஙதவப்வை்பம்பய�ற  ம �்னயம

( �்ி)மமன�்பஙைளம்வள�்ிபறதவப்ய.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.243 - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமண�ற  அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�. அவபறததம"உைல, �ெைவம �நஙதவப்வை்பம்பய�ற ' எ�றம

இ்ய்பபற்ள�. "இெய்' எ�யமேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல.  

2676 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஙதரயமவயசதம

ஒெவபமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம(இஸலயதை்மடபறந  

்ஙய்வ்யங)மவபதவயசபமபபரமயணயம்சய்யப.ம(பப�னப)மஅ�்நமஙதரயமவயசதநே  

ம �்னயவபதமங்ைமியனமஙயயசசதமடபபட்�.மலங்வ , அவபம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்ய வ��, "�ஹயமம்்!மஎ�மவபதவயசபமபபரமயணத்தலதெ��ம

எ�ைன வப்வபத�வப்டங்'' எ�றம்சய�மனயப.மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங் (அை்மடபங)மமறத�வபட்யபங்.மபப�னபம(ம  ்ய)மவ�� , 

"எ�மவபதவயசப பபரமயணத்தமலதெ��மஎ�ைனம �நஙதவப்டங் '' எ�றயப.ம

அப்பய�யம பபம(ஸத) அவபங்மமறத�மவபட்யபங்.மபபறேம(ம  ்ய)மவ�� , 

"எ�மவபதமவயசப பபரமயணத்தலதெ��மஎ�ைனம �நஙதமவப்டங் '' எ�றயப.ம

அப்பய�யம பபம(ஸத) அவபங்மமறத�வப்்வ, அ�்நமஙதரயமவயசதம

(ம �்னயவபலதெ��)ம்வள�்ிறதனயப. அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "ம �்னய, (்ஙயதலன��)மஉைலம்பய�ற்்  லேய.மஅ�ம்�ன� ்ளம

�்ிவபஙைளம்வள�்ிபறதவப்ய; அ்த ்ளம தலவபங் னயைமியமவயபங்'' 

எ�றம்சய�னயபங்.244  

2677  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அ�ம(அ்யவ�மம �்னய)மனி�ம(ை்பய)ம

லேய.ம் ெப், ்வ்ள�ிப�மஅ நைங   �நேவை்பம்பய�றமம �்னயம

்�ன� ்ளம �்ிவபஙைளம்வள�்ிபறய.  இை்மைஸதமபப�மஸயபபதம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.245 
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 2678 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உிப�்்ய�ம

அதலயல்வமம �்னய்நேம"்யபய ' (னி�)மஎனபம்பி ட்ய�.  இை்மஜயபபபம

பப�மச�ரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 பய்ய:ம89 ம �்னயவயசதங்நேநம்ங்ம தைனபமபவபஙைள , அதலயலம

உெநேைலத�மவப்வய�.  

2679 அ்தஙயசதயம(�ஹயமதம-ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இ�்மாபம

(அ்யவ�மம �்னய)வயசதங்நமேநம்ங்ம தைனபபவபஙைள ,  � தமஉப் ஙைரம

வை்பம்பய�றமஅதலயலமஙைர��்பயஙசம்சய�வப்வய�.  இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2680 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  அவ�பம(அ்யவ�ம

ம �்னய)வயசதங்நேநம்ங்ம தைனபபவபஙைள ,  � தமஉப்மஙைர வை்பம

்பய�றமஅதலயல, ஙைர��்பயஙசம்சய�வப்வய�. இை்மஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�. அவபறதத, �ஹயமதமபப�மஹயத்தயம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதவபபபபத, ("்ங்' எ� பை்நமேறதநங)ம"�உ' எ�ப்பேபமபஙரமயஙம

"ஷபெ' ( �்டே)மஎ�யம்சயத லளபபட்்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெ  அறதவபபபயளப்்ய்பம

ங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

2681 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ம �்னயவயசதங்நேநம

்ங்ம தைனபபவைன,  � தமஉப்மஙைரவை்பம்பய�ற  அதலயல, 

ஙைர��்பயஙசம்சய�வப்வய�. இை்மசஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமசஅதமபப�மமயலதநமஅப ம

வநஙயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்  மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்மள�.மஅ்ததம"அசயபயவப்ய ' அதல�ம"்ங்' எனம

(ஐிபபயட்்�)மஇ்ய்பபற்ள�.   
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2682 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மமபறயமசஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)மலஙத்ியபம

்றதி்ய வ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "இைறவய!ம

ம �்னயவயசதங்நேம(அவபஙள�  அளைவியன)ம"�த'�வபதமவளயமடபப்த�ம

வயியங!'' எ�ற பபரயபத்தத்யபங்.ம்ம ய , "இவ�பவயசதங்நேநம்ங்ம

 தைனபபவபமஙைள,  � தமஉப்மஙைரவை்பம்பய�றமஅதலயல , 

ஙைர��்பயஙசம்சய�வப்வய�'' (எ�றம்றதனயபங்). 

 பய்யம:ம90 (்சவதபபயன)ம ஙரடங்ம்வபறதம்ஙய்மளபப்ய்பய�யம

ம �்னயவப்ல்ி ்டஙதிபெநேமயறமவ��்ளமலபவமணட்த.   

2683 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஷயயம(சத ிய)ம ய்ம

்வபறதம்ஙய்ளபப்ய; உ்்னமஒெம்ட்த்யபம்ய  ே்யபத்யெ்�ம

வயஙனடஙைளமவபரடேந்ஙய ்மம �்னயவபலதெ��ம்வள�்ிறவப.  லிப�ய, 

ம �்னய்வமஅவபஙம்நேதமசதற�்்யேய ; அவபங்மஅறத�்தெ�்யத! பப�னபம

ிம�ம்வபறதம்ஙய்ளபப்ய; உ்்னமஒெம்ட்த்யபம்ய  ே்யபத்யெ்�ம

வயஙனடஙைளமவபரடேந்ஙய ்மம �்னயவபலதெ��ம்வள�்ிறவப.  லிப�ய, 

ம �்னய்வமஅவபங்நேசமசதற�்்யேய; அவபங்மஅறத�்தெ�்யத! பப�னபம

இரயநம்வபறதம்ஙய்ளபப்ய; உ்்னமஒெம்ட்த்யபம்ய  ே்யபத்யெ்�ம

வயஙனடஙைளமவபரடேந்ஙய ்மம �்னயவபலதெ��ம்வள�்ிறவப.  லிப�ய, 

ம �்னய்வமஅவபங்நேசமசதற�்்யேய; அவபங்மஅறத�்தெ�்யத! இை்ம

தஃபிய�மபப�மஅப ஸஹைஹபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.246  

2684 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ிம�ம ய்ம்வபறதம

்ஙய்ளபப்ய; உ்்னமஒெம்ட்த்யபம்யமே்யபத்யைர  டயம்ம�ம

ஙட்பபயடேதமஉ்்ளயைரடயமடபறதந்ஙய ்மவயஙனடஙைள  வபரடேிவபம

ஙளயஙமம �்னயவபலதெ��ம்வள�்ிறதவப்வப.மலிப�ய , ம �்னய்வ 

அவபங்நேசமசதற�்ம்யேய; அவபங்மஅறத�்தெ�்யத!மபப�னபம"ஷயய ' 

(சத ிய)ம ய்ம்வபறதம்ஙய்ளபப்ய; உ்்னமஒெம்ட்த்யபம்ய  

ே்யபத்யைரமடயம்ம�மஙட்பபயடேதமஉ்்ளயைரடயமடபறதந்ஙய ்  

வயஙனடஙைளமவபரடேிவபமஙளயஙமம �்னயவபலதெ��ம்வள�்ிறவப ; 

லிப�ய, ம �்னய்வ அவபங்நேசமசதற�்ம்யேய; அவபங்மஅறத�்தெ�்யத!ம
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பப�னபமஇரயந ்வபறதம்ஙய்ளபப்ய; உ்்னமஒெம்ட்த்யபம்யம

ே்யபத்யைரடயம்ம�  ஙட்பபயடேதமஉ்்ளயைரடயமடபறதந்ஙய ்ம

வயஙனடமஙைளமவபரடேிவபஙளயங  ம �்னயவபலதெ��ம்வள�்ிறவப.ம

லிப�ய, ம �்னய்வமஅவபங்நேச சதற�்்யேய; அவபங்மஅறத�்தெ�்யத! 

இை்மதஃபிய�மபப�மஅப ஸஹைஹபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

பய்யம:ம91 ம �்னயவயசதங்மம �்னயைவமவபட்சம்சத ய்பய�...  

 2685 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மம �்னயைவபமபபறதம(பப�வெமயற)  

்றதனயபங்: ம �்னயவயசதங், ம �்னயமசதற�்ம தைலிபதமஇெநேய்பய்் , அை் 

வனவபலடேங் மபறயமபறைவஙள��மசரணயலிமயஙமவபட்சம்சதவப.  இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.மஇ�்மஹ �்ஸமஇெ  

அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  �ஸலதயமபப�மஅதஹஹஜயஹம(லஙதிம

 ய�)ம்றஙத்ற�: (இ�்மஹ �்ைஸமஎனநேமஅறதவபத்மஸஹைஹபமபப�மஹபபம

(ரல)மஅவபஙள��மலசத ிரயன)  இ�்மஅ�ஸஃபவய�மஎ�பயம �ம்பிபம

அப�தலயலமபப�மஅப்ததமமலதந  எ�ப்யேய.மஅ யை்ியிபெ�்மஅவப , 

இப�மஜஹைரஹம(ரல)மஅவபஙள��ம்பயறபபபத  பத�மல ்ங்மவளப�்யப.   

2686 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ம �்னயமசதற�்ம

 தைலிபதமஇெநேய்பய்்மஅை்வபட்மமநங்ம்ச�றவப்வப.மவன  

வபலடேங்யமபறைவங்யமஅை்சம�ழ��ம்ஙய ேெநேய.மபப�னபம

"�ைஸனய' ேலதமை்சம்சப�்மஇெமஇை்ிபங்ம்யமல்மஙைளசம

சப்மதட்மாடேந்ஙய ்  ம �்னயைவம் யநஙதமவெவப.மஅடேம

வனவபலடேஙைள்ிமஙய பப.ம(அதல�  ்வறைமியன்யஙநமஙய பப.)ம

அவபங்ம"அதவ்ய' மைலநே�ைறமஅை்�்�ய ணபசைசடபறம�ஙடேப்றம

வப ��மவப்வப.247 இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

பய்ய:ம92 ( பபிவபஙள��)மஙபறநேயமமதயபெநேயமஇை்பபட்மபே்த,  

்சயபநஙபம�ி ்சயைலஙள�தமஒெம�ி்சயைலியேய.   

2687 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  என�மஇதலத்தபேயம

என�ம்சயப்பயவத்ம்மை்(மதயபெ)நேயமஇை்பபட்  பே்தியன�, 
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்சயபநஙத�பம�ி்சயைலஙள�தமஒெம�ிம்சயைலியேய.  இை்ம

அப�தலயலமபப�மைஸதமஅதமஅ�சய ம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙத  

றயபங்.248  

2688 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  என�ம்சயப்பயவத்ம

்மை்(மதயபெ)நமேயமஎன�மஇதலத்தபேயமஇை்பபட்மபே்த  ியன�, 

்சயபநஙத�பம�ி்சயைலஙள�தமஒெம�ி்சயைலியேய.  இை்ம

அப�தலயலமபப�மைஸதமஅதமஅ�சய ம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2689 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  என�மஇதலத்தபேயம

என�ம்சயபம்பயவத்ம்மை்(மதயபெ)நேயமஇை்பபட்  பே்தியன�, 

்சயபநஙத�பம�ஞ்சயைலஙள�தமஒெம�ி்சயைலியேய.மஎன�  

்சயப்பயவத்ம்மை்ியன�, என�ம(அதஙவஸப)ம்்யஙத்த�மம �ம

அைம��்ள�. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.249 

இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்ய:ம93 "உஹஹத' மைலம யைமம் சதநஙதற�;  ய�யமஅை்ம

் சதநஙத்றயய.250  

2690 அ�ஹஹைமதமஅப�பமரலமய�மபப�மசஅதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

 யடங்ம"்�ந' ்பய �்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�  

்றபபட்்யய.மபபறேம யடங்ம(்பயைரம�ேதம�ந்ஙய ்மம �்னயவபபேய  

சத ியவபபேயமஇை்்ிமஉ்ள)ம"வய்ததமேரய ' எ�யமஇ்தம்தபேமவ�்்பய�  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " ய�மவபைர��மம �்னயம்சதலபம

்பயஙத்ற�. என்வ, உடஙள�தமவபெயபபிவபமஎ��்�மவபைர��மவரலயய.ம

வபெயபபிவப (இட்ங்ி)ம்டஙதிபெநஙலயய '' எ�றம்சய�மனயபங்.ம யடங்ம

்றபபட் ம �்னயைவம் ெடஙதி்பய�, "இ�ம"்யபய' (னிம ஙரய)மலேய; இ�ம

உஹஹதமமைல; இ�  யைமம் சதநஙதற�.ம ய�யமஅை்ம் சதநஙத்றயய '' எ�றம

்சய�னயபங்.251 

 2691 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  "உஹஹத' மைலம

 யைமம் சதநஙதற�.ம ய�யமஅை்ம் சதநஙத்றயய.  இை்மஅனஸமபப�மமயலதநம
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(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.252 - அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉஹஹதமமைலைிநம்ப��ம் யநஙத , 

"உஹஹத மைலம யைமம் சதநஙதற�;  ய�யமஅை்ம் சதநஙத்றயய'' எ�றயபங்.  

பய்ய:ம94 மநஙயமமபறயமம �்னயபமப்ள�வயசதஙள�தம்்ய வ்�மசதறப்.   

2692  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  என�மஇ�்ம(மஸஜத��ம பவ �)ம

ப்ள�வயசலததம்்ய வ்யன� , மபறப ப்ள�வயசதஙள�தம்்ய யமலிபரயம

்்ய ைஙஙைளவப்சமசதற�்்யேய ; (மநஙயவப ்ள)ம"மஸஜத�தமஹரயய ' 

ப்ள�வயசைலதம்வபர. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2693 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்  என�மஇ�்ம

(மஸஜத��ம பவ �)மப்ள�மவயசலததம்்ய வ்யன� , மபறபமப்ள�வயசத ஙள�தம

்்ய யமலிபரயம்்ய ைஙஙைளமவப்சமசதற�்்யேய ; (மநஙயவப ்ள) 

"மஸஜத�தமஹரயய' ப்ள�வயசைலதம்வபர! இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

2694 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�ம(மஸஜத��ம பவ �)மப்ள�வயசலததம்்ய வ  ்யன�, மபறபம

ப்ள�வயசதஙள�தம்்ய யமலிபரயம்்ய ைஙஙைளவப்சமசதற�்்யேய ; 

(மநஙயவப ்ள)ம"மஸஜத�தமஹரயய' ப்ள�வயசைலதம்வபர!மட்னன�த, 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇைறதன்பஙள�தமஇற்தியனவபம

லவயபங். அவபங்மஎ பபபிமப்ள�வயசத , (இைறதமன்பமஎ பபபி)ம

ப்ள�வயசதஙள�த இற்தியன்யேய. (இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ��மஅறதவபநேய)மஅ�சலமயமபப�மஅப்தப  ரலமய�ம(ரல)ம

மபறயமஅ�அப்ததலயலமஅதஅஃஙபெம(ரல)மலஙத்ியபம்றதனப:  (்பய�வயங)ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங், அதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபஙள�்மதெ�்்ம

(ஹ �்ஸஙைள)மஅறதவபபபயபங்மஎ�ப்ததம யடங்மஐிய  ்ஙய்ளவபதைல.ம

அ�்வமஇ�்மஹ �்ைஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��  
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உற்தபப்த்தந்ஙய்ளம யடங்ம்வறதி்பேநமஙயரணமமயேய.மஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத) அவபங்மஇற�்மபபறேம யடங்மஇ�்மஹ �்ஸமேறதத�மவபவய்தத்்யய.ம

அை்ப பபறதம யயமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய ்பசயமலதெ�்�மேறதத�ம

எடஙைள  யடங்ளம் ய��்ஙய ்்யய.மஅை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபஙள�்மதெ��ம்சவபடபறதெ�்யத , அை்ம

 பபம(ஸத)மஅவபங் ்றதனயபங்மஎனமஅறதவபத்தெபபயபங்ளமஎ�றம

்றத்னயய.மஇ� தைலிபத எடஙள�்யமஅப�தலயலமபப�மஇபரயஹ�யமபப�ம

ஙய ழம(ரல)மஅவபங்மவ�� அமப�்யபங்.மஅவபஙள�்யம யடங்மஇ�்ம

ஹ �்ைஸடயமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத) அவபஙள�்மமதெ��ம யடங்ம்ஙடஙதம

்வறதிமஅ�்மவபஷிதை்டயம்் வபத்்யய.  அப்பய�மஅப�தலயலமபப�ம

இபரயஹ�யமபப�மஙய ழம(ரல)மஅவபங் , "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்,  ய�மஇைறதன்பஙள�தமஇற்தியனமவ�  ல்வ�; என�ம

ப்ள�வயசதம(இைறதமன்பங்மஎ பபபிமப்ள�வயசதஙள�த)மஇற்தப  

ப்ள�வயசதமலேயமஎ�றம்றதனயபமங்மஎ�்றமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங் ்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்� '' எ�றயபங்.253  

2695 ிலியமபப�மசி தம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅ�சயலதலம

்நவய�ம(ரல)மஅவபமஙள�்யம"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவப  ஙள��ம

ப்ள�வயசலததம்்ய வ்�மசதறப்நமேறதத�மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்  

்றதிை்தம்யடங்ம்சவபடபற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , 

"இதைல; லிப�ய, அப�தலயலமபப�மஇபரயஹ�யமபப�மஙய ழம(ரல)ம

அவபங் அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மபப�வெமயறம்றதனயபங்மஎனம

எ�ன�்ய ்் வபத்யபங்: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதனயபங்:மஎன�மஇ�்ம(மஸஜத��ம பவ �)  ப்ள�மவயசலததம்்ய வ்யன� , 

மபறபமப்ள�வயசதஙள�தம"லிபரயம்்ய ைஙங்  ்்ய வை்வப்' அதல�ம

"லிபரயம்்ய ைஙங்ம்்ய வை்பம்பய�ற ' சதற�்்யேய. (மநஙயவப ்ள)ம

"மஸஜத�தமஹரயய' ப்ள�வயசைலதம்வபர! இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமண�ற  அறதவபபபயளபம்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�. 
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 2696  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  என�மஇ�்ம(மஸஜத��ம பவ �)மப்ள�ம

வயசலததம்்ய வ்யன�, மபறபமப்ள�வயசத ஙள�தமலிபரயம்்ய ைஙங்ம

்்ய வை்மவப்சமசதற�்்யேய.ம(மநஙயவப ்ள)  "மஸஜத�தமஹரயய' 

ப்ள�வயசைலதம்வபர! இை்மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்ம்ம யம ய�ே  அறதவபபபயளபம

்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபமஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

- ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்மஇ�்னயபம

அறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. 

 2697 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:254 ஒெம்ப மங்ைமியஙம

் யயவயயபபட்ம்பய� , "அதலயலமஎனநேம தவயரணமள�தம்யத   தசசியம

 ய�ம்றபபட்சம்ச�றம(்ஜஹமசலத்த ்ள)ம"ைபத�தமமந்தஸ ' ப்ள�ம

வயசலததம்்ய ்வ�'' எ�றம்றதனயப.மஅவெநேமஉ்தம லயமடபபட்�.  

பப�னபமஅவபமபிணயம்சதலமலித்மயஙதம பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம

�ைணவபியபமைமணனய (ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�றமசலயயம்சய�னயப ; 

அ(வபஙள�்யம்ம�மபிணத்தபஙயன  ஙயரணத)ை்தம்் வபத்யப.மஅப்பய�ம

ைமணனயம(ரலத)மஅவபங்ம" �மஅமப��, (பிணத்தபஙயங)ம �ம்ியபம்சய�ம

ைவத்வபைறம(இட்ங்ி)மசயபபப்.மபபறே  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள��மப்ள�வயச நேசம்ச�றம்்ய .மட்னன�த , அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "இ(�்மமஸஜத��ம பவ �மலலித)ம்தத  ்்ய வ்யன�, 

மபறபமப்ள�வயசதஙள�தமலிபரயம்்ய ைஙங்ம்்ய வை்வப்ச  

சதற�்்யேய; ஙஅபயம(அைம��்ளம"மஸமஜத�தமஹரயய ') ப்ள�வயசைலதம

்வபர' எ�றம்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்்ள� '' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம95 ண�றமப்ள�வயசதஙைளதம்வபரம்வ்ற்பேயம(்ன�்ப)மபிணயம

்மப ்ஙய்ளபப்ய�.  
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2698  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  என�மஇ�்ம(மஸஜத��ம பவ �)மப்ள�ம

வயசத, (மநஙயவப ்ள)மமஸஜத�தமஹரயய, (்ஜஹசலத்த ்ள)மமஸஜத�தம

அநஸயமலஙதிமண�றமப்ள�வயசதஙைளதம்வபர  ்வ்ற்பேயம(அ்தஙம

 �ைமைிமஎ்தபபயபத�)மபிணயம்மப்ஙய்ளபப்ய�.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம

(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.255 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2699 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  

அறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.மலிப�ய , அ்ததம"ண�ற 

ப்ள�வயசதங்நேமமட்்மமபிணயம்மப்ஙய்ளபப்ய '' எனம(் பமைற 

வயசஙத�்�)மஇ்ய்பபற்ள�. 

 2700 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஙஅபயம

(அைம��்ள)மப்ள�வயசத, என�ம(மஸஜத��ம பவ �)மப்ள�வயசத, 

(்ஜஹலத்த ்ள)ம லதியம(அதஅநஸய)மப்ள�வயசதமலஙதிமண�ற  

ப்ள�வயசதங்நேமமட்்மம(அ்தஙம �ைமம யே)மபிணயம

்மப்ஙய்ளபப(் ்வ )்ய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

பய்யம:ம96 "இைறிசசத்த�மம �ம தறவப்பபறமப்ள�வயசத ' எ�ப�, 

ம �்னயவப ்ள "மஸஜத��ம பவ �ம' ப்ள�வயசதமலேய.  

2701 அ�சலமயமபப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: (ஒெம�ைற)மஅப�பமரலமய�மபப�மஅப மசி தமஅதேததம(ரல)ம

அவபங் எ�ைனநமங்��ம்ச�றயபங்.மஅவபஙள�்யம ய� , "இைறிசசத்த�ம

ம �  தறவப்பபறமப்ள�மவயசதம(எனம9:108லவ�மவசனத்ததம்றபம

்பபற்ள�) ேறதத�ம்டங்ம்�ை்ிப்மமதெ��ம �டங்மஎவவயறம

்சவபடபற�பங்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅப�பமரலமய�மபப�மசி தம

(ரல)மஅவபங், "எ� ்�ை்ம(அ�மசி தமஅதேததம-மரலத)மஅவபங் , "அதலயலம

வப�மன்பம(ஸத) அவபங்ம்யம�ைணவபமி தமஒெவர�மஇதலத்ததம

இெ�்்பய�மஅவபஙள�்யம ய�  ்ச�ற, "அதலயலவப�மன்்ர!ம(மஸஜத��ம
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 பவ �மமபறயமமஸஜத�தமேபய இவவபெமப்ள�வயசதஙள�தமஇைறிசசதம்த�ம

ம �ம தறவப்பபறமப்ள�வயசத (எ�றமஅதலயலமேறதபபபட்்ள�)மஎ�?' 

எ�றம்ஙட்்�. அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஒெம

ைஙபபபேமசதறமஙபஙைளஅ்ள�, அை்பம�மதிபதமஎறத�்யபங்.மபபறேமஇ்்யம

உடஙள�மஇ�்பமப்ள�வயசத்ய�  எ�றம(மஸஜத��ம பவ �மப்ள�வயசைலநம

ேறதபபபட்ச)ம்சய�னயபங்'' எ�றயபங்.ம ய�ம(அப�பமரலமய�மபப�மஅப ம

சி தம(ரல)மஅவபஙள�்ய) "்டங்ம்�ை்ிப்மதெ��ம ய�யமஇவவய்றம

்சவபடப்ற�மஎனம ய� உற்த்மயவதஙத்ற�'' எ�றம்றத்ன�. - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  

அவபறதத, அப�பமரலமய�மபப�மஅப சி தம(ரல)மஅவபஙைளபமபபறதிமேறதப்  

இ்ய்பறவபதைல. 

 பய்யம:ம97 "ேபய'பமப்ள�வயசலத�மசதறப்யமஅ்ததம்்ய வ�மமபறயம

அை்தம் சதபப்� சதறப்ய.256  

2702 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மவயஙனத்த யம ்��யம"ேபய 'வபபேச ்சதமவயபங்.257 

 2703 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மவயஙனத்த யம ்��யம"ேபய 'ப ப்ள�வயச நமேசம்ச�றமஅடேம

இர ்மரநஅதங்ம்்ய வயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�. அவபறததம"அடேமஇர ்மரநஅதங்ம

்்ய வயபங்'' எ�யமேறதப் அப�தலயலமபப�மறைமபம(ரல)ம

அவபஙள�்மதெ��மஅ�மபநபமபப�மஅப ைஷபய  (ரல)மஅவபங்மஅறதவபநேயம

அறதவபபபபதமஇ்ய்பபற்ள�.  

2704 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மவயஙனத்த யம ்��யம"ேபய 'வபபேச ்சதவயபங். - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�.  
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�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மவயஙனத்த யம ்��யம"ேபய 'வபபேச ்சதம

வயபங்.  

2706 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மவயஙனத்த யம ்��யம"ேபய 'வபபேச ்சதமவயபங். 

இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2707 அப�தலயலமபப�ம �்னயபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபங்மஒவ்வயெமசன�நஙதவைமடயம"ேபய 'வபபேச ்சதவயபங்.ம" பபம

(ஸத)மஅவபங்மஒவ்வயெமசன�நஙதவைமமடயமஅடேம்சதவை்   ய�ம

பயபத்்�'' எ�றமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றவயபமங்.   

2708 அப�தலயலமபப�ம �்னயபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஒவ்வயெமசன�நஙதவைமடயம"ேபய 'வபபேச 

்சதவயபங்.மஅடேமவயஙனத்த யம ்��யம்சதவயபங் '' எனமஅப�தலயல 

பப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதமனயபங்.  இவவய்றமஅப�தலயலமபப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபங்யம்சய�வ�்யபங். 

 2709 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅப�தலயலமபப�ம �்னயபம(ரல)மஅவபஙள�்மதெ�்்  

மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத , "ஒவ்வயெ 

சன�நஙதவைமடய' எ�யமேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல. 
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அத்தியிய - 16 : ்த�மணய  (ஹ �்ஸ 2710 – 2852 வைர) 

பாடம - 1 தி�மணத்த ஆ்சபபபம ஒ�வ �க்  

அ்ற்யா வச்த இ�ந்யா, அவர மண��ப்ப வ��ய்த ்க் ்யாய; வச்த 

இா்ய்வர ் யநா ் யற்்தா தி்்  ்வணிய. 

 2710 அா்மய ்�ந ை்ஸ (ரஹ) அவர்க ் தி்யவப:   யந அபபா்யஹ 

்�ந மஸஸத (ர்த) அவர்க்ந மதாயவ�ா  ்நபட்யண��ந  ்்ந. 

அப்்யப அவர்ைக ளஸமயந (ர்த) அவர்க சந்ததப அவர்க்ந  

்்சதகட்யண்்  ்ந்யர்க. அப்்யப ளஸமயந (ர்த) அவர்க 

அபபா்யஹ ்�ந மஸஸத (ர்த) அவர்கள்ய, "அ�அப்தர ரஹமயந! 

்ங்ககா  யந னர இகய ட்ணைண மண��தப ைவக்கிமய? ளங்க 

்்ந் ்ய் (இகைம)  த்ழ்்ைக அவக  ளங்ககா  தைா்்ித்க்ிய '' 

எந யர்க. அ்றா அபபா்யஹ ்�ந  மஸஸத (ர்த) அவர்க, " �ங்க 

இப்�� டசயா்தவ�கவர்க. ஆாயா , அா்யஹவ�ந ன்ர (ஸா) அவர்க 

்�நவ�மயா அா்வய ் தாயர்க:  இைகஞர ச�்யி்ம! ளங்களா 

்யய்த ்திய  ்த் சக்த ட்ற வர  மண��தபக ட்யகககிய! ஏடாாளா , 

அப (்்ய்) ்யர ைவைிக ்கிப்ிதபய; ்றை்க ்யகாய. அ்றா 

இி்ய்்யர ் யநா ் யறாகட்யக  ககிய. ஏடாாளா ் யநா, 

(ஆைசைிக) ்கிப்ித்க்�ி்யாய.2 இந் ஹ �்ஸ ்நா 

அ தவ�ப்யகர ட்ய்ர்களா வநபககப.   

2711 அா்மய ்�ந ை்ஸ (ரஹ) அவர்க ் தி்யவப:   யந அபபா்யஹ 

்�ந மஸஸத (ர்த) அவர்க்ந "மதாய 'வ�ா  ்நபட்யண� �ந்்ந. 

அப்்யப அவர்ைக ளஸமயந (ர்த) அவர்க சந்ததப , "அ�அப்தர 

ரஹமய்ா! இங்் வய�ங்க '' எநா ் த, ்ாளியா இ்த்தறா அவர்ைக  

அைழதப� டசந யர்க. (்த�மணதை்ப ்ற தப ்்்வை்த ்வ�ர ்வா) 

்்ைவ ளஸமயந (ர்த) அவர ்ககாக ்தை்ியப எந்ை் ளணரந்  
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அப�தலயலமபப� மஸாதம(ரலத)மஅவபங், "அதஙமயமஇட்ஙமவய'' எனம

எ�ைனமஅைவத்யபங்.ம ய�  ்ச�்ற�.மஅப்பய�மஅவபஙள�்யமஉஸமய�ம

(ரலத)மஅவபங், "அ�அப்தபமரலமய�! ்டங்நேம ய�மஒெமங�ன�பம

்ப ைணமமண�ேத�மைவநஙட்மய?  �டங் அ�பவபத்மஇளைமநம

ஙயலதை்மஅ�மஉடங்நேமம ட்தம்ரந்்ய '' எ�ற ்றதனயபங்.மஅ்பேம

அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங் , " �டங் இபபேசம்சயதலதம

வபடடபங்...'' எ�றம்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�ற  

ேறதபபபட்யபங்.  

2712 அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎடஙள�்ய , "இைளஞபமச�்யி்ம!ம

உடஙள�த ்யயபத்தியம ்த்மசந்தம்பப்றயபம்தெமணயம

்சய�்ஙய்ளட்ய.மஅ�ம(்ஙய்)  பயபைவைிநமஙட்பப்த�ய ; ஙபைபநம

ஙயநேய.மஅ்பேமஇிலய்்யபம் ய�்  ் யபறந்ஙய்ளட்ய!மட்னன�தம

் ய�், (லைசைிந)மஙட்பப்த ்ந்ேி்யேய '' எ�றம்றதனயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2713 அப�பமரலமய�மபப�மி�தம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�யமஎ�ம

்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமஅதஙமயம(ரல)மஅவபங்யமஅஸவதம(ரல)  அவபங்யம

அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�்றயய.மஅ�றம ய�  

இைளஞனயஙமஇெ�்்�.மஅப்பய�மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்றத னயபங்மஎனம்மபங ்மஹ �்ைஸமஅறதவபதம்யபங்.மஅை்ம

எனநஙயங்வமஅவபங்மஅறத  வபத்யபங்மஎ�்றம ய�மஙெ்த்ன�.ம ய�ம

்யம்தியமதம(உ்னேியங)  மண�ேத�நம்ஙய ்்�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அப�பமரலமய�மபப�மி�தம(ரல)மஅவபஙள�்மதெ�்்  மப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்மள�.மஅ்தத , " யடங் 

அப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�்றயய.ம ய்னம(அடேம

்ச�ற) மநஙள�தமஇளவி்தனனயஙமஇெ�்்� '' எனமஹ �்ஸமலரயபபநஙதற�.ம

மபறம்ஙவதங் ்மபங ்மஅறதவபப்ஙள�தமஉ்ளை்பம்பய�்றம
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இ்ய்பபற்ளன.மலனயத, " ய� ்யம்தியமதம(உ்னேியங)ம

மண�ேத�ந்ஙய ்்� '' எ�யமேறதப் இ்ய்பறவபதைல. 

 2714 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம

்்யவபஙள�தமசதலபம பபிவபஙள��ம�ைணவபி ்யம(்ச�ற) ,  பபிவபங்ம

்ன�ைமிபதம்சயடயமவவதபய்ங்மேறதத�மவபனவபனப.ம(அவபங்  ்றதிம

மற்மயவதைிநம்ஙட்மபப�ம பபிவபங்ம்சயடயமவவதபய்ஙைளநம

ேைறவயங எ ணபந்ஙய ்)மஅவபஙள�தமஒெவப , " ய�ம்ப ஙைளம

மண�ேநஙமயட்்� '' எ�ற ்சய�னயப.மமப்றயெவபம" ய�ம்லயதமஉ ணம

மயட்்�'' எ�றயப.மஇ�்னயெவப, " ய�மப்நைஙிபதமஉறடஙமயட்்� '' 

எ�றயப.ம(இை்மஅறத�்)ம பபம(ஸத) அவபங்மஇைறவைனமவயழத்தபம

்பயபறதவபட், "சதலெநேமஎ�னம் ப�்�? அவபங்மஇபபே்ிதலயயம

்றஙத�றனப.மலனயத,  ய�ம(இரவபத)ம்்ய ஙத்ற�; உறடங்யம்சயஙத்ற�.ம

் ய�்யம் யபஙத்ற�; ் ய�ைபமவபட்மவப்்ய ்சயஙத்ற�.ம்ப ஙைளம

மண��யம்ஙய்ஙத்ற�.மஎ�மவவத�ைறைிமஎவபம்றந  ஙணபநஙதறய்ரயமஅவபம

எ�ைனசமசயப�்வபமஅதலப '' எ�றயபங். 

 2715 சஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உஸமய�மபப�ம

மழா�ம(ரலத)மஅவபங்ம�றவறயம்மப்ஙய்ளம(வபெயபப , அ�ம்த 

்ஙட்்பய�)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅ�ம்தமமறத்யபங்.ம

அவெநே மட்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

அ�ம்திள�த்தெ�்யதம(ல ைம   �நஙயம்சய�்ஙய்வ்பஙயங)ம யடங்ம

ஙயிேத�நம்ஙய ேெப்பயய.3 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

ஙள�தமவ��்ள�.  

2716 சஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:  �றவறயம

்மப்ஙய்ளமஉஸமய�மபப�மமழா�ம(ரலத)மஅவபங்நேமஅ�ம்தமமறந  

ஙபபட்�.மஅவெநேமமட்யமஅ�ம்திள�நமஙபபடேெ�்யத , (ல ைமம

 �நஙய ்சய�்ஙய்வ்பஙயங)ம யடங்மஙயிேத�ந்ஙய ேெப்பயய.  2717 சஅதம

பப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உஸமய�மபப�மமழா�ம(ரலத)ம

அவபங்ம�றவறயம்மப்ஙய்ளமவபெயபபனயபங்.  அதலயலமவப�மன்பம
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(ஸத)மஅவபங்மஅவைரதம்்த�வபட்யபங்.மஅவெநே  (மட்ய)ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅ�ம்திள�த்தெ�்யத , (ல ைம 

 �நஙயம்சய�்ஙய்வ்பஙயங)ம யடங்மஙயிேத�ந்ஙய ேெப்பயய.  

 பய்யம:ம2 ஒெம்ப ைணபமபயபத்மஒெவெநமேதம்வறயனமஎ ணயம

டபபட்யத, உ்்னமஅவப ்யமமைனவபிப்்மயமஅேைமபம்ப ணப்்மயம

்ச�றம்ம�மலைசைிபம�பத்தம்சய� ்ஙய்வ�ம தல�. 

 2718 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(ஒெம�ைற)மஒெம்ப ைணபமபயபத்யபங்.  (இ�ம

்பய�றமசமித்ததமஎபபேம ்��்ஙய்ளம்வ ்யமஎ�பை்நம

ஙயட்வ்பஙயங) உ்்னமஅவபங்ம்யம�ைணவபியபமைஸனபம(ரலத)ம

அவபஙள�்யம்ச�றயபங்.மஅப்பய�  அவபம்மநே ிமஒெம்்யைலபம

ப்ன�ட்நம்ஙய ேெ�்யப.மஅவ ்ய  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்ம�ம்்ைவைிம தைற்வபறதவபட்பமபபறேம்ய  ்்யவபஙள�்யம்றபபட்ம

வ��, "ஒெம்ப ம( ்��மவ�்யத)மைஷத்ய�  (ன ேவப்ய)ம

்ஙயலத்த்ல்ிம��்னயநஙதமவெஙதறய் ; ைஷத்ய�ம(ன ேவப்ய)  

்ஙயலத்த்ல்ிம்தெயபபசம்சதஙதறய்.மஎன்வ , உடஙள�தமஒெவர�மபயபைவம

ஒெ ்ப ணப�மம �மவப ��ம(இசைசைிநமஙதளறத)வபட்யத , உ்்னமஅவபம

்ய �ைணவபிப்யம்சதலட்ய.மட்னன�த , அ�, அவர�மமனத்ததம

்்ய�றயம(்ஙட்) எ ணதை்மஅஙபறதவப்ய '' எ�றம்றதனயபங். - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஜயபபபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்ப வவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்ததம" பபம(ஸத)மஅவபங்ம

ஒெம்ப ைணப பயபத்யபங் '' எனமஹ �்ஸமலரயபமயமஙதற�.ம்ம யமஅ்தத , 

" பபிவபங்மஉ்்ன ்யம�ைணவபியபமைஸனபம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�ம

றயபங்.மஅப்பய�மஅவபமஒெ ்்யைலபமப்ன�ட்ந்ஙய ேெ�்யப '' எ�றம

ஙயணபப்ஙதற�.ம("்மநே ி ' எ�யமேறதப்மஇதைல.)மஅத�்�, "அவ்ம

ைஷத்ய�ம(ன ேவப்ய)  ்ஙயலத்த்ல்ிம்தெயபபசம்சதஙதறய் '' எ�யம

ேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல.  
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2719  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவைரமஒெம்ப (ணப�ம

அவே)மஙவப��, அவர�மஉ்ளத்ததம்வறயன எ ணயம்்ய�றதனயத , உ்்னம

அவபம்யமமைனவபைிம யேசம்ச�ற , அவ்்�மஉற் ்ஙய்ளட்ய.ம

ட்னன�த, அ�மஅவர�மமனத்ததம்்ய�றயம(்ஙட்)மஎ ணதை்  

அஙபறதவப்ய. இை்மஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதமறயபங்.  

 பய்யம:ம3 ்வைணம�ைறதம்தெமணயம 

(இஸலயதம்த�மலரயபத்தத)மஅ�ம்தநஙபபட் , பப�னபம

ஙயலயவ்தியநஙபபட்�.மபப�னபம(ம  ்ய)மஅ�ம்தநஙபபட் , (மறபேடய)ம

ஙயலயவ்தியஙபபட்�.ம(இற்தியங)மஅ்பேமவப்தநஙபபட்ம்ை்  மறைமம

 ய்வைரம �ேநேய.4 

2720 ைஙஸமபப�மஅப ஹயஸதயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அப�தலயலம

பப�மமஸஉதம(ரலத)மஅவபங்ம"எடங்்�ம�ைணவபிபமஎவெயமஇதலய்  

 தைலிபதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�ம யடங்மாபம

அறப்பய த ஙல��்ஙய ேெ�ம்்யய.ம யடங்ம(அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்ய) " யடங்மஙயிேத�ம(ல ைமம �நஙயம

்சய�)்ஙய்ளலயமய?'' எ�றம்ஙட்்யய. அ்பேமஅவபங்மஅபபேசம்சயிம

்வ ்ய்ம�றமஎடஙைளதம்்த்யபங்.மஅ்�  பபறேம�ணபைிம

(மணந்ஙயை்ியங)நம்ஙய்த�பம்ப ஙைளமஒெமேறதபபபட்மஙயலயவைர  

மண�ேத�ந்ஙய்ளமஎடங்நேமஅ�ம்திள�த்யபங் '' எ�றம்றதமவபட்ப 

பபறேமஅப�தலயலமபப�மமஸாதம(ரலத)மஅவபங் , " யபபநைஙம்ஙய ்்ய்ர! 

அதலயலமஉடஙம்நேமஅ�ம்தத்மனிவபைறதம்ை்ம

்சயிபபட்ைவியங லநஙதவப்ய �்பங்!மவரய்மம றய �்பங்!மஅதலயலமவரய்ம

ம ற்வயைரம் சதநங மயட்ய�'' (5:87) எ�யமவசனதை்மா்தநமஙயடேனயபங்.5 

இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, 

"பபறேமஅவபங்மஎடங்நேமஇ�்ம(5:87 லவ�)மவசனதை் 

ா்தநஙயடேனயபங் '' எனமஇ்ய்பபற்ள�.ம"பபறேமஅப�தலயலமபப�ம

மஸாத (ரலத)மஅவபங்'' எனமஇ்ய்பறமவபதைல.  
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2721 ்மபங ்மஹ �்ஸமஇ�்னயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ம

ள�. அ்தத, " யடங்மஇைளஞபஙளயிபெ�ம்்யய.ம( பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய)ம

"அதலயல வப�மன்்ர!ம யடங்மஙயிேத�ம(ல ைமம �நஙயம

்சய�)்ஙய்ளலயமய?' எ�ற ்ஙட்்யய'' எனமஇ்ய்பபற்ள�.ம

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மாப  அறப்பய தமஙல��ம

்ஙய ேெ�்்யய '' எ�யம(லரயபந)மேறதப் இ்ய்பறவபதைல.  

2722 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மமபறயமசலமயமபப�மஅதஅநவஉம(ரலத)  

லஙத்ியபம்றதி்யவ�: ( யடங்ம"ஹஹைன� ' அதல�ம"அவ்யஸ' ்பய தம

இெ�்்பய�)மஎடஙள�்ய அதலயலவப�மன்ெை்ிமஅறதவபபபயளபமஒெவபம

வ��, "அத�தல' (்வைணம�ைறத) ்தெமணயம்சய�ம்ஙய்ளம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉடங்நே  (்யபஙயலதஙமயங)ம

அ�ம்திள�த�்மளயபங்மஎ�றமஅறதவபப்சம்சய்யப.6  

2723 சலமயமபப�மஅதஅநவஉம(ரலத)மமபறயமஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)  

லஙத்ியபம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎடஙள�்யம

வ��ம"அத�தல' (்வைணம�ைறத ்தெமணய)ம்சய�்ஙய்ளமஎடஙம்நேம

(்யபஙயலதஙமயங)மஅ�ம்திள�த்யபங்.   

2724 அ்யஉமபப�மஅப ரபயலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஜயபபபமபப�ம

அப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்மஉயரயவபபஙயஙமவ�்்பய� , அவபங் ்டஙதம

ிபெ�்மஇ்த்தபேம யடங்ம்ச�்றயய.மஅவபஙள�்யமமநங்மபல  

வபஷிடஙைளபமபபறதம(வபளநஙய)ம்ஙட்யபங்.மபபறேமஅவபமஙள�்யம

"அத�தல' (்வைணம�ைறதம்தெமணய)மபபறதடயம்பசதனப.மஅப்பய�ம

ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங், "லய;  யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம

ஙயலத்த யமஅ�பநப (ரலத), உமபம(ரலத)மலஙதம்ியர�மஙயலத்த யம"அத�தல ' 

(்வைணம�ைறத ்தெமணய)ம்சய�்்ளயய '' எ�றயபங்.7  

2725 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மஙயலத்த யமஅ�பநபம(ரலத)  

அவபஙள�மஙயலத்த யமஒெமைஙிள்பம்பதசசயமபவயமமபறயமமய்  

469

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

திருமணம் ஹதீஸ் 2710 - 2852



லஙதிவபைறநம்ஙய்த�, சதலம யடமங்நஙயஙம யடங்ம"அத�தல ' (்வைணம

�ைறத ்தெமணய)ம்சய�வ�்்யய.மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம(்ம�மலடசதிபத)ம

அயபமபப� ஹஹைரஸம(ரலத)மஅவபங்ம்்ய்பபயனமவபஷித்ததம

அத்தெமணத்தபேதம்ை் வப்தத�வபட்யபங்.  

2726 அ� ்ரயம��்தபமபப�மமயலதநம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஜயபபபம

பப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபஙள�்யமஇெ�்்�.மஅப்பய�  அவபஙள�்யம

ஒெவபமவ��, "இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்யமஇப�ஸமஸஹைபப  (ரலத)ம

அவபமங்யம("்மத�உ' வைஙமஹஹமமபறயம்வைணம�ைறதம்தெமணயம

லஙதி) இெம"�தல'நங்மவபஷித்ததமஙெத�ம்வறபய்ம்ஙய ்னப '' எ�றம

்றதனயப. அப்பய�மஜயபபபம(ரலத)மஅவபங் , " யடங்மஅவவபர ை்டயம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்்�ம(இெநேயமஙயலத்தத)ம்சய்்யய.ம

பப�னபமஉமபம(ரலத) அவபங்ம(்ம�மலடசதிபத)மஅவமவபர ை்டயம

்சயிலயஙய்்னமஎடங்நேதம்ை்  வப்தத்யபங்.மஎன்வ ,  யடங்மஅவம

வபர ை்டயம்தெயபசம்சயவ்ததைல '' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.8 

 2727 சலமயமபப�மஅதஅநவஉம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அவ்யஸ ' ்பயபமல ேதமண�றம யட  ங்நேம

"அத�தல' (்வைணம�ைறதம்தெமணய)ம்சய�்ஙய்ள  

அ�ம்திள�த்யபங்.மபப�னபமஅ்பேதம்ை்மவப்தத்யபங். 9  

2728 சபரயமபப�மமஅபதமஅதஜஹஹன�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(மநஙயம்வபறதிப�்பய�)மஎடங்நே  

"அத�தல' (்வைணம�ைறதம்தெமணய)ம்சய�்ஙய்ளம

அ�ம்திள�த்யபங்.ம ய�ய மப்றயெமமன�்ெயம"ப�மலமதப ' ேலதை்சம

்சப�்மஒெம்ப ணப்யம்ச�்றயய.  அவ்மங த�ம � ்மஇளயம

ஒட்ஙதை்பம்பய�றம(அவஙயங)மஇெ�்ய்.மஎடஙள�த  ஒெவைரதம்தெமணயம

்சய�்ஙய்்மயறமஅவள�்யம யடங்ம்ஙய ்னயய.மஅவ் , 

"(மணந்ஙயை்ியங)ம �டங்மஎ�னம்ஙய்பப பங் ?'' எ�றம்ஙட்ய்.ம ய�, 

"என� ்மலயை்ைி'' எ�்ற�.மஎ��்�மவ�்தெ�்வபம"என�ம

்மலயை்ைி'' எ�ற ்றதனயப.மஎ��்�மவ�்தெ�்வ �ம்மலயை்மஎன�ம
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்மலயை்ைிவப்தம்ரமயன்யங  இெ�்�.மலனயத,  ய�மஅவைரவப்ம(வி�ம

ேைற�்)மஇைளஞனயிபெ�்்�.மஅவ்  எ��்�மவ�்தெ�்வ �ம

்மலயை்ைிநம்ப��மபயபத்்பய� , அ�மஅவ்நேப பபேத்�.மஅ்்ம

சமித்தத, அவ்மஎ�ைனபமபயபத்ம்பய� ,  ய�யமஅவ்நேப 

பபேத்தெ�்்�.மபபறேமஅவ் , (எ�ைனபமபயபத�)ம" �ெயமஉம�ம

்மலயை்ட்ம எனநேபம்பய�ய'' எ�றய்.ம ய�ம(அவைளமமண�ேத�)ம

அவ்்�மண�ற  யடங்ம்டஙதிபெ�்்�.மபப�னபமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், "அத�தலம�ைறிபதமமண�ேநமஙபபட்ம்ப ைணதம

்யமத்யமைவத்தெபமபவப, அப்ப ைணமஅவள�மவவதிபதமவபட்வப்ட்ய '' 

எ�றம்றதனயபங். 

 2729 ரப உமபப�மசபரயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  எ�ம்�ை்ம(சபரயமபப�ம

மஅபதம-ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவப  ங்்�மமநஙயம

்வபறதபம்பய தமஙல��ம்ஙய ்யபங்.மஅவபங்ம்றதனயபங்:   யடங்ம

மநஙயவபதமப்தைன��ம யடங்ம(�பப�மஇர்ம-மபஙதங்)  ்டஙதிபெ�்்யய.ம

அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அத�தல ' (்வைணம

�ைறதம்தெமணய)ம்சய�்ஙய்ளமஎடங்நேமஅ�ம்திள�த்யபங்.ம

லங்வ,  ய�யமஎன�மே்யபதை்சம்சப�்ம(எ�ம்�ை்ிப�மச்ஙயரபம

்்தவப) ஒெவெயம(்ப ம்்ேப)ம்றபபட்்யய.ம ய�மஅவைரவப்மஅவஙததம

சதற�்வனயங இெ�்்�.மஅவபமதமயரயனமஅவேை்ிவரயங்வமஇெ�்யப.  

எடஙள�தமஒவ்வயெவெ்�யமஒெம்பயபைவமஇெ�்�.மஎன�ம்பயபைவம

மதஙப பைவி்யிபெ�ம்�.மஎ�ம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபம்்தவர�ம்பயபைவம

்்தி்யங்ய மதெ�வயங்யமஇெ�்�.ம யடங்மமநஙயவபபேநம"ஙகழம்றத்தத ' 

அதல� "்மபம்றத்தத' இெ�்்பய�, ங த�ம � ்மஇளயமஒட்ஙதமை்பம

்பய�ற (அவஙயன)மங�ன�பம்ப மஒெத்தமஎடஙைளசமச�்தத்ய்.மஅவள�்யம

 யடங், "எடஙள�தமஒெவைரம"அத�தல' (்வைணம�ைறதம்தெமணய)ம

்சய�்ஙய்ளமஇைச் உ ்ய?'' எனநம்ஙட்்யய.மஅவ், " �டங்மஇெவெயம

(எனநஙயங)மஎ�ன ்சலவப்வ �பங்?'' எ�றம்ஙட்ய்.மஎடஙள�தம

ஒவ்வயெவெயமஎடஙள�்மதெ�்  ்பயபைவைிமவப த�நமஙயடே்னயய.ம

அவ்மஎடங்மஇெவைரடயம்ப��  ் யநஙலயனய்.மஎ��்�மவ�்தெ�்வபம
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அவள�மஒெமபநஙதை்நம்ப��  ் யநஙதவபட், "இவர�ம்பயபைவமபைவி�; 

என�ம்பயபைவம்்தி�; ்ம�ைமியன�'' எ�றம்சய�னயப.மஉ்்னமஅவ் , 

"இவர�ம்பயபைவ்ிமபரவயிபதைலம(அ�்வம்பய�ய) '' எனமண�றம�ைற, 

அதல�மஇெம�ைறம்றதனய்.மபபறேமஅவைளம ய�ம"அத�தல ' (்வைணம

�ைறத)ம்தெமணயம்சய�்ஙய ம்்�.ம ய�ம(அடஙதெ��)  ்றபப்வபதைல.ம

அ்பே்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்  அத்தெமணத்தபேதம்ை்ம

வப்தத�மவபட்யபங். - ்மபங ்ம்ஙவதமசபரயமஅதஜஹஹன�ம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப அறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.ம

அ்தத, " யடங்மமநஙயம்வபறத ல ேதமஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்்�மமநஙயைவம் யநஙதப  ்றபபட்்யய'' எ�றமஹ �்ஸமலரயம

பமயஙதற�.மஅப்ப ம"அ�்மமன�்பம(எனநே)  ஒத�வெவயரய?'' எ�றம

்ஙட்்யங்யமஇ்யம்பபற்ள�.மஎ��்�  வ�்தெ�்வப, "இவர�ம

்பயபைவமஇபறப்பயனமபைவிம்பயபைவமஎனநம்றதனயப '' எ�றயம

்்்லயஙமஇ்ய்பபற்ள�. 

 2730 சபரயமபப�மமஅபதமஅதஜஹஹன�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம(மநஙயம

்வபறதிப�்பய�)மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�  இெ�்்�.ம

அப்பய�மஅவபங், "மநங்ள!ம ய�ம"அத�தல ' (்வைணம�ைறத) ்தெமணயம

்சய�்ஙய்ளமஉடங்நேமஅ�ம்திள�த்தமெ�்்�.ம(இப்பய�)  அதலயலம

அத்தெமணத்தபேமமறைமம ய்வைரதம்ை்மவப்தத�வபட்ய�.மஎன்வ , 

"அத�தல' ்தெமணயம்சய்ம்ப ைணதம்யமத்யமைவத்தெபபவப , 

அவைளமஅவள� வவதிபதமவபட்வப்ட்ய.மஅவ்நேம �டங்ம

(மணந்ஙயை்ியஙந)ம்ஙய்த்தெ�்  எை்டயம(்தெயப)மஎ்த�ந்ஙய்ளம

்வ ்யய'' எ�றயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத "அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

ஹஜெதமஅஸவ�நேயமஙஅபயவப� ்ைலவயிப நேயம ்வபதம த�றம

்ஙய ேெபபை்ம ய�மங ்்� '' எனமஹ �்ஸ லரயபமயஙதற�.மமபறம

்ஙவதங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்ற  இ்ய்பபற்ளன.  
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2731 சபரயமபப�மமஅபதமஅதஜஹஹன�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்ம

மநஙயம்வபறதமல ேதமமநஙயவபபே்மறைவ�்்பய� , அதலயலவப� ன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம"அத�தல' (்வைணம�ைறத)ம்தெமணயம்சய�்ஙய்ள  

உத்ரவபட்யபங்.மபப�னபமமநஙயவபலதெ��ம்றபப்வ்பே்மஅ்தலதெ��  

எடஙைளதம்்த�வபட்யபங்.   

2732 சபரயமபப�மமஅபதமஅதஜஹஹன�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  மநஙயம

்வபறதமல ேதம பபம(ஸத)மஅவபமங்ம"அத�தல ' (்வைணம�ைறத)ம்தெ 

மணயம்சய�்ஙய்்மயறம்யம்்யவபஙம்நேமஉத்ரவபட்யபங்.மலங்வ , 

 ய�ய ப�மதைலயமேலதை்சம்சப�்மஎ�ம  பபமஒெவெயம்றபபட்சம

்ச�றமப� லமதபமேலதை்சம்சப�்மாபமஇளய்ப ைணசமச�்தத்்யய.ம

அவ்ம � ் ங த�ை்ிமஇளயமஒட்ஙதை்பம்பய�றம(அவஙயங)ம

இெ�்ய்.மஎடங்மஇெவ ்ய  இெ�்மஇெம்பயபைவஙைளநமஙயடேமஅவைளம

 யடங்ம்ப ம்ஙட்்யய.மஅவ்  (எடஙைளந)ம்ப��மபயபத்்பய� , எ�ம

  பைரவப்ம ய�மஅவஙனயஙமஇெபபை்ந  ங ்ய்.மஎன�ம

்பயபைவைிவப்மஎ�ம  ப �ம்பயபைவமஅவஙயன்யஙமஇெ�்ை்டயம

அவ் ங ம்ய்.மசதறத�ம் ரயமஅவ்மமனத்தபே்ம்ியசதத�வபட் , எ�ம

  பைர வப்த�மஎ�ைனம(ஙணவரயங)தம்்ப�்்்த்ய்.  அவவயறம

மண�ேநஙபபட்ம்ப ங்மஎடங்்�மண�றம யடங்மஇெ�்னப.  பப�னபம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅப்ப ஙைளவபட்ப  பப ��வப்மயறம

ஙட்ைளிபடம்யபங்.  

2733 சபரயமபப�மமஅபதமஅதஜஹஹன�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அத�தல ' (்வைணம�ைறத)ம

்தெமணய ்சயிலயஙயம்்னதம்ை்மவப்தத்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2734 சபரயமபப�மமஅபதமஅதஜஹஹன�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மமநஙயம்வபறதம யள�தம"அத�தல ' 

(்வைண �ைறத)ம்தெமணயம்சயிலயஙய்்னதம்ை்மவப்தத்யபங்.  
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2735 சபரயமபப�மமஅபதமஅதஜஹஹன�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மமநஙயம்வபறதிப�மஙயலஙட்த்தத  

"அத�தல' (்வைணம�ைறத)ம்தெமணத்தபமேதம்ை்மவப்தத்யபங்.ம ய�ம

இெ சதவப்பம்பயபைவஙைளநம்ஙய்த�ம"அத�தல ' (்வைணம�ைறத)ம

்தெமணய �ேத்தெ�ம்்�. இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.  

2736 உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�மச்ஙய்ரப)ம

அப�தலயலமபப�மஅஸமஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங்ம(ஒெம ய்)மமநஙய  வபதம

(்சயப்பயவதவயபற)மஎ ��ம த�ற, "அதலயல, மநஙள�தமசதலெை்ி 

ங ஙைளநமேெ்யநஙதிை்பம்பய�றமஅவபஙள��மஉ்ளடஙைளடய  

ேெ்யநஙதவபட்ய�; அவபமங்ம"அத�தல' ்தெமணயம(்ப்பய�ய)ம்சத ய 

எனதம �்பபபள�நஙத�றனப '' எ�றம்றத, ஒெமமன�்ைரசமசயை்ியங 

வபமபசதத்யபங்.மஅப்பய�மஅப�தலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரலத)ம

அவபஙைளமஅ�் மன�்பமஅைவத�, " �பமஒெமவபவரமபறம�ர்ப; எ�ம

லடள��ம(அ்தப்த) ம ்யைணியங!மபிபந்தியளபஙள��ம்ைலவபம

(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�)  ஙயலத்ததம"அத�தல' ்தெமணயம

 ை்�ைறிபதமஇெ�்� '' எ�றம்றதனயப. அ்பேமஅப�தலயலமபப�ம

அஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபங், "(அ�மஅப்பய்் மயபறபபட்வபட்�மஎ�பை்ம

அறத��)மஉயைமம �ப பநேவபப்த்தந்ஙய்வ �ரயங!ம(இ�்மவபவரயம்் �்ம

பப�்ய)மஅவவயறம �ப ("அத�தல' ்தெமணய)ம்சய்யத, (அ�மவபபசயரநம

ேபறயமஎ�ப்யத)மஉயைமந ஙதலயதமஎறத��ம்ஙயத்வ�'' எ�றம

்றதனயபங்.10 இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஇப�மஷதஹயபமஅஸஸஹலதம(ரல)ம

அவபங்ம்றஙதறயபங்: எ�ன�்யமஙயலததமபப�மஅத�ஹயஜதபமபப�ம

ைசஃபபதலயலம(ரல)மஅவபங், " ய� ஒெமமன�்ெநேமஅெஙததம

அமப�்தெ�்்�.மஅப்பய�மஅவ ்யமஒெவபமவ��  "அதம�தல' (்வைணம

�ைறத)ம்தெமணயமேறதத�தம �்பப்நம்ஙட்யப.  அப்பய�மஅ�்மமன�்பம

அ்பேமஅ�ம்திள�த்யப.மஅப்பய�  ( �்பபபள�த்)மஅ�் மன�் ்யமஇப�ம

அப அயரயமஅதஅ�சய ம(ரலத)மஅவபங், " த்யன�(த�த �்பபபள�)பப ரயங!'' 

எ�றயபங்.மஅ்பேமஅவப, "அவவயறததைல!மஅதலயலமவப� ம ்யைணியங!ம
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பிபந்தியளபஙள��ம்ைலவபம( பபம(ஸத)மஅவபஙள�)மஙயலத்ததமஅ�  

("அத�தல' ்தெமணய)ம ை்்பபற�'' எ�றம்றதனயப. அ்பேமஇப�ம

அப அயரயம(ரலத)மஅவபங், "அத�தலம(்வைணம�ைறத)ம்தெமணய, 

இஸலயத்த�மலரயபத்ததம தபபமப�்த்தபே்ளயனவெநேமமட்யம்சத்  

பபரயணப, இரத்ய, ப�றதமஇைறசசதமலஙதிைவமஅ�ம்தநஙபபட்ை்பம்பய�ற  

அ�ம்தநமஙபபடேெ�்�.மபபறேமஅதலயலமஇ�்மமயபநமஙதை்  

உற்தியநஙதி�யமஅத்தெமணத்தபமேதம்ை்மவப்தத�வபட்ய� '' எ�ற 

்றதனயபமங். இப�மஷதஹயபமஅஸஸஹலதம(ரல)மஅவபங்ம்றதனயபங்:ம

சபரயமபப�மமஅபதமஅத ஜஹஹன�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்மஎனம

அவபங்ை்ிம்்தவபமரப உமபப�மசபரய  (ரல)மஅவபங்மபப�வெமயறம

எ�ன�்யம்் வபத்யபங்:   ய�மப�மலமதபமேலதை்சம்சப�்மஒெம

்ப ைணமஇெமசதவப்பம்பயபைவஙைளந  ்ஙய்த�, அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�மஙயலத்ததம"அத�தல ' (்வைண �ைறத)ம்தெமணயம

்சய்தெ�்்�.மபப�னப, "அத�தல' ்தெமணய ்சயிலயஙய்்னம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎடங்நேதம்ை்  

வப்தத�வபட்யபங். ்்ய்ப��மஇப�மஷதஹயபமஅஸஸஹலதம(ரல)ம

அவபங்ம்றதனயபங்: ரப உமபப�மசபரயம(ரல)மஅவபங்மஇ�்மஹ �்ைஸமஉமபம

பப�மஅப்ததமஅ�ஸம(ரல) அவபஙள�ம்யமஅறதவபத்்பய�ம ய�மஅடேம

அமப�்தெ�்்�. 

 2737 சபரயமபப�மமஅபதமஅதஜஹஹன�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அத�தல ' (்வைணம�ைறத)ம

்தெமணய ்சயிலயஙயம்்னதம்ை்ம்சய்யபங்.ம"அறத��்ஙய்ம்டங்.ம

இ�ைறி  யள�லதெ��மமறைமம ய்வைரமஅ்பேதம்ை்மவப்தநஙப்பறம

ஙதற�.மஒெவப (டப்ஙன்வம"அத�தல' �ைறிபதமமண�ேநேய்பய�ம

அப்ப மஙள�்ய)மஎை்்ி�ய  ்ஙய்த்தெ�்யத, அை்மஅவபம(்தெயபப)ம

்பறம்வ ்யய'' எ�ற ்றதனயபங். 

 2738 அலமபப�மஅப ் யலதபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மைஙபபம்பயபம யள�தம"அத�தல ' (்வைண �ைறத)ம
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்தெமணத்தபேயம யட்நமங ை்மஙள��மஇைறசசதைிபம்சதபப்பேய  ்ை்ம

வப்தத்யபங்.11 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅலமபப�மஅப ் யலதபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

இெ அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.மஅவபறதத , அலமபப�ம

அப ் யலதப (ரலத)மஅவபங்மஇ�னமமன�் ்யம" �பமஒெம தைல்ஙட்மமன�்ப... '' 

எ�ற ்றதவபட், ்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�றமஅறதவபத்யபம

ங்மஎன இ்ய்பபற்ள�. 

 2739 அலமபப�மஅப ் யலதபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

ைஙபபம்பயபம யள�தம"அத�தல ' (்வைணம�ைறத) ்தெமணத்தபேயம

 யட்நமங ை்ஙள��மஇைறசசதநேயம்ை்மவப்தத்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமலறம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2740 �ஹயமதமபப�மஅலமபப�மஅப ் யலதபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம"அத�தல ' (்வைணம�ைறத)ம்தெமணயம

்்ய்பபயங ்ம�ைமியனம �்பப்மவவடேவை்சம்சவபமடபறம(எ�ம்�ை்)ம

அலம(ரலத)மஅவபங், "இப�மஅபபய்ஸ!ம த்யனய!மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், ைஙபபம்பயப  யள�தமஅ்பேயம("அத�தல'),  யட்நம

ங ை்ிப�மஇைறசசதைிமஉ ப்பேய  ்ை்மவப்தத�மவபட்யபங் '' 

எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2741 �ஹயமதமபப�மஅலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�ம்�ை்)மஅலம

(ரலத)மஅவபங்மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், ைஙபபம்பயபம யள�தம"அத�தல ' (்வைண �ைறத)ம

்தெமணத்தபமேய,  யட்நமங ை்ிப�மஇைறசசதைிபம்சதபப்பேய  ்ை்ம

வப்தத்யபங்'' எ�றம்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்�. இ�்மஹ �்ஸம ய�ேம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம4 ஒெம்ப ைணடயமஅவ்ை்ிம்�ை்ிப�மச்ஙய் ைிடயம

(அதை்), அதல�மஒெ ்ப ைணடயமஅவ்ை்ிம்யிப�மச்ஙய் ைிடயம

(ஙயலய)ம்சபத�மமணம�ேபப்பே  வ��்ளம்ை்.12  

476

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

திருமணம் ஹதீஸ் 2710 - 2852



2742 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  (ஒெவப)மஒெம

்ப ைணடயமஅவ்மை்ிம்�ை்ிப�மச்ஙய் ைிடயமஒெ்சர  

மைனவபிரயநஙதந்ஙய்ளலயஙய�.ம(இை்பம்பய�்ற)மஒெம்ப ைணடயம

அவ்ை்ிம்யிப� ச்ஙய் ைிடயமஒெ்சரமமைனவபிம

ரயநஙதந்ஙய்ளலயஙய�.13 இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

2743 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், (பப�வெய)ம ய�ேம்ப ஙைளமஒெ்சர  

மைனவபிரயநஙதந்ஙய்ளலயஙய்்னதம்ை்மவப்தத்யபங்.மஒெம்ப  யம

அவ்ை்ி ்�ை்ிப�மச்ஙய் டய , ஒெம்ப  யமஅவ்ை்ிம்யிப�ம

ச்ஙய் ட்மமஅ�்  யதவப.  

2744 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  (ஒெவப)மஒெம

்ப ைணடயமஅவ்மை்ிமச்ஙய்ரன��மமஙைளடயமஒெ்சரம

மணநஙலயஙய�. (இை்பம்பய�்ற)மஒெம்ப ைணடயமஅவ்ை்ிம

ச்ஙய் ிப�மமஙைளடயமஒெ்சர  மணநஙலயஙய�. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.14  

2745 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ஒெவபமஒெம்ப ைணடயம

அவ்ை்ிம்�ை்ிப�மச்ஙய் ைிடய , ஒெம்ப ைணடய அவ்ை்ிம

்யிப�மச்ஙய் ைிடயம(ஒெ்சர)மமைனவபிரயநஙதந்ஙய்வை்ம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ை்ம்சய்யபங்.  (இ்�ம

அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயன)மஇப�மஷதஹயபமஅஸஸஹலதம(ரல)ம

அவபங் ்றதனயபங்: இை்மைவத�, ஒெம்ப ணப�ம்�ை்மிப�ம

ச்ஙய் ைிடயமஅவ்ை்ிம்யிப�  ச்ஙய் ைிடயமஒ்ரம்ரத்த்ல்ிம

 யடங்மஙெ�ஙத்றயய. 

 2746 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  (ஒெவப)மஒெம

்ப ைணடயமஅவ்மை்ிம்�ை்ிப�மச்ஙய் ைிடய , அதல�ம

அவ்ை்ி ்யிப�மச்ஙய் ைிடயம(ஒெ்சர)மமணநஙலயஙய�.  இை்ம
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அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

மப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

2747  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெம்ப ைண, ்யமச்ஙய்ரம(இஸலயம

மதி)�ம்ப ம்பசதந்ஙய ேெநேய்பய� , எவெயம(இை்ிபதமேறநஙதட்த)ம

்மநஙயஙபம்ப ம்பசலயஙய�.மஒெவப , ்ய ச்ஙய்ரம(இஸலயமதி)�ம(ஒெம

்பயெ்நே)மவபைலம்பசதநம்ஙய ேெநேய்பய� , (அை்வப்மஅ்தஙயம

்ெவ்யங)மவபைலம்பசலயஙய�.மஒெவபமஒெம்ப ைணமடயமஅவ்ை்ி  

்�ை்ிப�மச்ஙய் ைிடய , அதல�மஅவ்ை்ிம்யிப�மச்ஙய் ைிடயம

(ஒெ்சர) மணநஙலயஙய�.மஒெம்ப ம்�ம(இஸலயமதி)மச்ஙய் ிப�ம

பயத்தரதை்ந ஙவபழத�(வபட்மஅை்தம்ன்யநஙத)ந்ஙய்்யம்பயெட்ம

அவைளமமணவபலநேச ்சயடமயறம(்யயமமணநஙபம்பயஙத�றவ ்ய)ம

்ஙயரலயஙய�.மஅவ், (�்தமமைனவப இெநங்வ)மமண��்ஙய்ளட்ய.ம

ட்னன�த, இவ்நஙயஙமஅதலயலமவப்தத�்ள�   தசசியமஇவ்நேநம

ஙதை்நேய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

2748 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ஒெம்ப ைணடயம

அவ்ை்ிம்�ை்ிப�மச்ஙய் ைிடய , அதல�மஅவ்ை்ிம்யிப� 

ச்ஙய் ைிடயமஒெ்சரமமண�ேபப்பேய , (ஒெம்ப )ம்�ம(இஸலயமதி) 

ச்ஙய் ிப�ம(வயழநைஙப)மபயத்தரதை்நமஙவபழத�ம(அை்த  

்ன்யநஙத)வப்வ்பஙயஙமஅவைளமமணவபலநேசம்சயடமயறம(்யய  

மணநஙப்பயஙத�றவ ்ய)ம்ஙயெவ்பேயமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்ை் வப்தத்யபங்.மட்னன�த , வலத்யமமய ்யமஉை்ிம

அதலயலமஇவ்நேய வயழவய்யரதை்மவவடேபவ�மலவய�.  

 2749 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், ஒெம்ப ைணடயமஅவ்ை்ிம்�ை்ிப�  ச்ஙய் ைிடய, ஒெம

்ப ைணடயமஅவ்மை்ிம்யிப�மச்ஙய் ைிடயமஒெ்சர  

மைனவபியநஙதந்ஙய்வ்பேதம்ை்மவப்ததம்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம
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(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம5 இலரயயமஙடேிபெபபவபம்தெமணயம்சயவ்பேமவ��்ளம

்ை்டய, அவபம்ப  ்ஙடப�ம்வறநஙதம்நங்யேயமஎ�ப�ய.15  

2750 றைபலமபப�மவலபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உமபமபப�ம

உைப்ததலயலமபப�மமஅமபம(ரல)மஅவபங்ம(்ய�ை்ிம்்தவப)ம்தஹய  

பப�மஉமெநேமைஷபயமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபஙள��மமஙைளதம்தெமணயம

்சயி வபெயபபனயப.மஎன்வ , (அவவய ்)மஹயஜதமஙள��ம்ைலவரயிபெ�்ம

அபய�மபப� உஸமய�மபப�மஅஃபபய�ம(ரல)மஅவபஙள�ம்யமலள�பபபம

(அத்தெமணத்தபே)மவெ மயறம்றதனயப. அப்பய�மஅபய�ம(ரல)மஅவபங் , 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "இலரயய ஙடேிவபம(்ய�ய)ம

்தெமணயம்சயிநம்்ய�.ம(பபறரயத)ம்தெமணயம்சய�  ைவநஙபப்்யம

்்ய�.ம்ப ம்ஙடங்யம்்ய� ' எ�றம்றதனயபங்மஎனம(எ�  ்�ை்)ம

உஸமய�ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிை்ம ய�ம்ஙட்்்ள� '' எ�றம்றத 

(மறத�)வபட்யபமங். 

 2751 றைபலமபப�மவலபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உமபமபப�ம

உைப்ததலயலமபப�மமஅமபம(ரல)மஅவபங் , ்யமமங�நேமைஷபய�மபப�  

(ஜஹைபபமபப�)மஉஸமய�ம(ரல)மஅவபஙள��மமஙைளபம்ப  

்ஙட்ந்ஙய ேெ�்யப.மஎன்வ , அப்பய�மஹஹமஙயலத்ததமஇெ�்மஅபய�ம

பப� உஸமய�ம(ரல)மஅவபஙள�்யமஎ�ைனமஅ�பபபம(அத்தெமணத்தபேசம

சயடசதியங இெ��ம ்த்தைவநஙமவெமயறம்ஙய )னயபங்.  அ்பேமஅபய�ம

(ரல)மஅவபங், "அவைரம ய�மஒெம(வபவரமபற)மஙதரயமவயசதியங்வ  ஙெ�ம

ஙத்ற�.ம தசசிமயஙமஇலரயயமஙடேிவபம(்ய�ய)ம்தெமணயம்சயிந  

்்ய�.ம(பபறரயத)ம்தெமணயம்சய�மைவநஙபப்்யம்்ய� '' எ�ற 

்சய�னயபங்.மஇவவயறமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்ம

எனம(எ� ்�ை்)மஉஸமய�ம(ரலத)மஅவபங்மஎமநேமஅறதவபத்யபங்மஎ�றயம

்றத (மறத�)வபட்யபங். 
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 2752 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இலரயயமஙடேிவபம

(்ய�ய)ம்தெமணயம்சயிநம்்ய�.ம(பபறரயத)ம்தெமணய  ்சய�மைவநஙபம

ப்்யம்்ய�.ம்ப ம்ஙடங்யம்்ய�.  இை்மஉஸமய�மபப�மஅஃபபய�ம

(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸம ய�ேம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

2753  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இலரயயமஙடேிவபமமண�ேநங்யம

்்ய�.ம்ப ம்ஙடங்யம்்ய�.  இை்மஉஸமய�மபப�மஅஃபபய�ம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. 

 2754 றைபலமபப�மவலபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உமபமபப�ம

உைப்ததலயலமபப�மமஅமபம(ரல)மஅவபங் , ஒெமஹஹஜத�்பய�ம்ய� 

ை்ிம்்தவபம்தஹய்நேமைஷபயமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபஙள��ம

்்தவபைித ்தெமமணயம்சயிமவபெயபபனயப.மஅப்பய�மஹயஜதமஙள��ம

்ைலவரயஙமஅபய�மபப� உஸமய�ம(ரல)மஅவபங்மஇெ�்யபங்.மஎன்வ , 

உமபமபப�மஉைப்ததலயல, " ய� (எ�மமங�)ம்தஹயமபப�மஉமெநேதம

்தெமணயம்சயிம்வ ்யமஎன  லைசபப்ஙத்ற�'' எ�றம்றதமஅபய�ம

(ரல)மஅவபஙள�்யமலள�பபபமனயபங்.  அப்பய�மஅபய�ம(ரல)மஅவபங் , 

"உயைமம ய�மஒெம�ரட்மஇரயநஙதிரயங்வ  ஙெ�ஙத்ற�.ம"இலரயயம

ஙடேிவபமமண�ேநமஙநம்்ய� ' எ�றமஅதலயலவப� ன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்றதனயபங்மஎனம(எ�ம்�ை்)மஉஸமய�ம(ரலத)மஅவபங்  ்றதிை்ம

 ய�ம்ஙட்்்ள� '' எ�றம்றதம(மறத�)வபட்யபங்.  

 2755 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

இலரயயமஙடேிம தைலிபதமைமணனயம(ரலத)மஅவபஙைளத  ்தெமணயம

்சய்யபங்.16 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

அவபறதத, �ஹயமதமபப�மஅப்ததலயலமபப�மறைமபம(ரல)மஅவபஙள�  

அறதவபபபபதமபப�வெமமயறம்்்லயஙமஇ்ய்பபற்ள�:  இ�்மஹ �்ைஸம

 ய�மஇப�மஷதஹயபமஅஸஸஹலதம(ரல)மஅவபஙள�்யமஅறதவபதம்்�.  

அப்பய�மஅவபங், " பபம(ஸத)மஅவபங்மைமணனயம(ரலத)மஅவபஙைளமஇலம
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ரயயமஇதலய் (ஹலயத)ம தைலிப்ல்ிம்தெமமணயம்சய்யபங் '' எனமி�தம

பப�மஅதமஅஸய� (ரல)மஅவபங்மஎ�ன�்யம்் மவபத்யபங்மஎ�றயபங்.   

2756 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மைமணனயம(ரலத)மஅவபஙைளமஇலரயயமஙடேி   தைலிபதம

்தெமணயம்சய்யபங்.  

2757 ைமணனயமபப�தமஅதஹய ஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇலரயயமஇதலய்ம(ஹலயத)ம

 தைலிப்ல்ி எ�ைனதம்தெமணயம்சய்யபங்.  இ்�மஅறதவபபபயளரயனம

ி�தமபப�மஅதஅஸய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  ைமணனயம(ரலத)ம

அவபங்மஎ�ம்யிப�மச்ஙய் டயமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள��  ்யிப�ம

ச்ஙய் டயமலவயபங்.  

பய்யம:ம6 ்யமச்ஙய்ரம(இஸலயமதி)�ம்ஙட்ந்ஙய ேெநேயமஒெம

்ப ைணமமபறவபம்ப  ்ஙடஙலயஙய�.மஒ�றம�்லததம்ப ம்ஙட்வபம

இவெநேமஅ�ம்தமிள�நேயவைர, அதல�மஅை்நமைஙவப்யவைரமஇவபம

்பயறத்தெநஙம்வ ்ய.  

2758  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபமவபியபயரயம

்சயடய்பய�, மபறவபம(்ைலிபட்)மவபியபயரய  ்சயிம்வ ்யய.ம

உடஙள�தமஒெவபம்ப ம்பதய்பய� , மபறவபம(ேறநஙதட்த ்மநஙயஙப)ம

்ப ம்பசம்வ ்யய. இை்மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2759  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெவப, ்யமச்ஙய்ரம(இஸலயமதி)�ம

வபியமபயரயம்சய�்ஙய ேெநேய்பய�ம(்ைல  ிபட்தம்மநஙயங)ம

வபியபயரயம்சயிம்வ ்யய.ம்யமச்ஙய்ரம(இஸலயமதி)�ம்ப  

்பசதந்ஙய ேெநேய்பய�ம(ேறநமஙதட்த)ம்மநஙயஙபம்ப ம்பசம

்வ ்யய. �்லததம்பசதிவபமஇவெநேமஅ�ம்திள�தம்யதம்வபர!  இை்ம

இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஉமபம
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(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்மஇ�்னயபமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

2760 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ஙதரயமத்தலதெ��ம(வபபபைனசம

சரநேம்ஙய ்)வெபவெநஙயஙமஉ்�பவயசத  வபபறநம்ஙய்நஙம்வ ்யயம

எ�றய, அதல�மவயடேயம் யநஙமத�றதமவபைலைி  டபறதவப்வ்பஙயஙம

அ்தஙமவபைலநமேநம்ஙடஙம்வ ்யயமஎ�றய , அதல�ம்ய ச்ஙய்ரம

(இஸலயமதி)�ம்ப ம்பசதந்ஙய ேெநேயம்பய�ம(இை்மறதத�த)  

்மநஙயஙபம்ப ம்ஙடஙம்வ ்யயமஎ�றய , அதல�ம்யமச்ஙய்ரம(இஸலயம

மதி)� வபியபயரயம்சய�்ஙய ேெநேய்பய�ம(்ைலிபட்)மவபபபைனம

்சயிம்வ ்யய எ�றய, ்�மச்ஙய் ம(சநஙளத்த)ிப�ம(வயழநைஙப)ம

பயத்தரத்த ்ளை்ந ்ஙயடேம(அை்தம்னம்யநஙத)வப்வ்பஙயஙமஒெம்ப ம

(்�மமணயள ்ய)ம்ய ச்ஙய் ைிமமணவபலநேசம்சயடமயறம்ஙடஙம

்வ ்யயமஎ�றய (இைவிைனத்தபேய)ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்ை்ம

வப்தத்யபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

அவபறதத, அயெ�ம யஙததம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"்யமச்ஙய்ர  

(இஸலயமதி)�மவபைலம்பசதந்ஙய ேெநேய்பய�மஅை்வப்ம(அ்தஙமவபைலம

்ெவ்யஙந ்றத)மவபைலம்பசம்வ ்யயமஎ�றயம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்ை்ம

வப்தத்யபங்'' என அ்தஙபபேியஙமஇ்ய்பபற்ள�.17  

2761 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  வயடேயம

எ ணமத�றதமவபைலமடபறதவப்மவ்பஙயஙமஅ்தஙமவபைலநேநம்ஙடஙம்வ  

்யய.ம்யமச்ஙய்ரம(இஸலயமதி)�மவபியபயரயம்சய�்ஙய ேெநேய்பய� , 

(ேறநஙதட்)மமபறவபமவபியபயரயம்சயிம்வ ்யய.மஙதரயமமத்தலதெ��  

(வபபபைனசமசரநேம்ஙய ்)மவெபவெநஙயஙமஉ்�பவயசதமவபபறநம்ஙய்நங  

்வ ்யய.ம்யமச்ஙய்ரம(இஸலயமமதி)�ம்ப ம்பசதந்ஙய ேெநேய்பய�ம

(இை்ிபத ேறதநஙதட்தம்மநஙயஙப)ம்ப ம்பசம்வ ்யய.மஒெம்ப ம்�ம

சநஙளத்த ிப�மபயத்தரத்த ்ளை்நம்ஙயடேநமஙவபழபமப்பஙயஙமஅவைளம
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மணவபலநேச ்சயடமயறம(்யமமணயள ்ய)ம்ஙடஙம்வ ்யய.  இை்ம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

 2762 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

இெமஅறத வபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததமமஅமபம

(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத, "்யமச்ஙய்ரம(இஸலயமதி)� வபியபயரயம

்சய�்ஙய ேெநேய்பய� , எவெயம(ேறநஙதட்மவபைலைி) அ்தஙமயநஙதம

வப்ம்வ ்யய'' எனமஇ்ய்பபற்ள�.  

2763 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெம�ஸலதயம்யம

ச்ஙய்ரம�ஸலதயமவபைலம்பசதந்ஙய ேெநேய்பய�  (ேறநஙதட்மஅை்ம

வப்மஅ்தஙமவபைலம்ெவ்யங)மவபைலம்பசம்வ ்யய.ம(இை்ப  ்பய�்ற)ம

அவபம்ப ம்பசதநம்ஙய ேெநேய்பய�ம(இை்மறதத�ப)ம்ப ம்பச  

்வ ்யய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2764 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

ண�ற அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, "்யம

ச்ஙய்ரம(இஸலயமதி)ன��மவபைலம �மவபைலம்பசம்வ ்யய ; அவ� ்ப ம

்பசதந்ஙய ேெநேய்பய�ம்ப ம்பசம்வ ்யய '' எனம(சதறதி 

்வறபயட்்�)மஇ்ய்பபற்ள�. 

 2765 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  ாபம

இைற யபபநைஙியளபமமப்றயபமஇைறம யபபநைஙியள �மச்ஙய்ரபமலவயப.ம

என்வ, ்யமச்ஙய்ரபமவபியபயரயம்சய�்ஙய ேெநமேய்பய�ம்யயம

(ேறநஙதட்) வபியபயரயம்சயிமாபமஇைற யபபநைஙியளெநேமஅ�ம்தம

இதைல.ம்யமச்ஙய்ரபம்ப  ்பசதநம்ஙய ேெநேய்பய�ம(இை்மறதத�தம

்மநமஙயங)மஅவபம்ப  ்பசமயட்யப.மச்ஙய்ரபமஅை்நமைஙவப்யவைரம

(்பயறத்தெபபயப). இை்மஉநபயமபப�மலமதபம(ரலத)மஅவபங்ம்சயப்பயவத்ம

்மை்ம(மதயபப)ம � ( த�ற)மஅறதவபத்யபங்.  
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பய்யம:ம7 மணந்ஙயை்ிப�றதம்ப ம்ஙய்த�பம்ப மஎ்நேயம

்தெமணத்தபேம 

("ஷதஃஙயப') வ��்ளம்ை்டயமஅத்தெமணயம்சதலய�மஎ�ப�ய.18  

2766 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: "ஷதஃஙயப' �ைறதம

்தெமணத்தபேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ை்  வப்தத்யபங். 

ஒெவபமமப்றயெவ ்யம" ய�மஎ�மமஙைளமஉனநேதம்தெமணயம்சய�ம

்ெஙத்ற�;  �மஉ�மமஙைளமஎனநேதம்தெமணயம்சய�ம்ரம்வ ்ய '' எ�றம

(��ம தப�்ைன) வப்தத�மமண�ேத�மைவபப்ப்ஙம"ஷதஃஙயப ' எனபப்ய.ம

இ்ததமஇெ ்ப ங்நேயம"மலப ' (மணந்ஙயை்)மஇரய�.19  

2767 ்மபங ்மஹ �்ஸமஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

ண�ற அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, 

உைப�தலயலமபப�மசி தம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , " ய�  யஃபபஉம

(ரல)மஅவபஙள�்யம"ஷதஃஙயப ' எ�மறயதமஎ�ன? எ�றம்ஙட்்�'' (அ்பேதம

்ய�ம்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளவயறமவபளநமஙயம்றதனயபங்)மஎன  

இ்ய்பபற்ள�.  

2768 இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: மல �றதம்ப ம்ஙய்த�பம

்ப மஎ்நேயம(ஷதஃஙயபம�ைறத)ம்தெமணத்தபே  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்ை்மவப்தத்யபங்.   

2769  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  மல �றதம்ப ம்ஙய்த�பம்ப ம

எ்த்தம("ஷதஃஙயப') இஸலயத்ததமஇதைல. இை்மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். 

2770 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: மல �றதம்ப ம்ஙய்த�பம

்ப மஎ்நேயம(ஷதஃஙயபம�ைறத)ம்தெமணத்தபே  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்ை்மவப்தத்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறதத, அப�தலயலமபப�மறைமபம

(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத, "ஒெவப மப்றயெவ ்யம ய�மஎ�மமஙைளம

உனநேதம்தெமணயம்சய�ம்ெஙத்ற� ;  �மஉ� மஙைளமஎனநேதம்தெமணயம
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்சய�ம்ரம்வ ்ய' எ�்றய, அதல�ம" ய�மஎ� ச்ஙய் ைிமஉனநேதம

்தெமணயம்சய�ம்ெஙத்ற�;  �மஉ�மச்ஙய் ைிமஎனநேத  ்தெமணயம

்சய�ம்ரம்வ ்ய' எ�்றயம(��ம தப�ம்ைனிபட்ந)ம்றவ்்  "ஷதஃஙயப' 

லேய'' எனமஅ்தஙபபேியஙமஇ்ய்பபற்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்ததமஅப�தலயலமபப�மறைமப  (ரல)மஅவபஙள�ம

்்்லயனம்ஙவதமஇ்ய்பறவபதைல.  

 2771 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  மல �றதம்ப ம

்ஙய்த�பம்ப மஎ்நேயம(ஷதஃஙயபம�ைறத)ம்தெமணத்தபே  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ை்மவப்தத்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

ண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம8 ்தெமணம(ஒபப�்)த்த�(்பய�ம்பசபமபட்)ம தப�்ைனஙைளம

 தைற்வபறத.  

2772 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:   தைற்வபறபப்ம

்வ ேிம தப�்ைனமஙள�தம�்�ைமியன�மிய்்ன�த , உடங் 

மைனவபிைரமஉடங்நேமஅ�ம்தநஙபபட்மவபஙளயஙம

லநஙதந்ஙய்வ்பஙயஙம �டங் (அவபஙள�்மதெ��)மடபறந்ஙய ்ம தப�்ம

ைன்ிமலேய. இை்மஉநபயமபப�மலமதபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.20 

இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 பய்யம:ம9 ங�ன�மஙவத�்ம்ப ணப�மசயம்தை்தம்தெமணத்த�்பய�ம

வயயம்மயவதியஙபம்பற ்வ ்ய;  

ங�ன�பம்ப ணப�ம்ம னயமசயம்்ம.21 

 2773 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "ங�ன�மஙவத�்ம்ப ைண, அவள�ம(்வள�ப பை்ியன)மஉத்ர்ம

்பறபப்யமதமமணம�ேத�ந்ஙய்நஙம்வ ்யய.மங�ன�ப  ்ப ணப்யம

(ட்்�யமஒெம�ைறிபத)மஅ�ம்தம்பறயமதமமண�ேத�ந்ஙய்நங  

்வ ்யய'' எ�றம்சய�னயபங்.மமநங், "அதலயலவப�மன்்ர!மங�ன�ப  
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்ப ணப�மஅ�ம்த(ைி)மஎபபே(பம்பறவ�)? (அவ்ம்வடஙபப்ந்்்ம?)'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவ்ம

்ம னமயங இெபப்்ம(அவள�மசயம்மயேய) '' எ�றம்றதனயபங்.22 - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமலறம

அறதவபப பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததமஹதஷயயமபப�ம

அப அப்ததமலயலம(ரல), ைஷபய�மபப�மஅப்தபமரலமய�  (ரல), �லவபியம

பப�மசதலயயம(ரல)மலஙதம்ிய �மவயசஙடங்மஒ�றம்பயலமஅைம�  

�்ளன. 

 2774 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   ய�மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபமஙள�்யம"ஒெமங�ன�பம்ப ைணமஅவ்மை்ி  வ �ட்யபம

மண�ேத�ந்ஙய்நேயம்பய�  அவள�்யமஅ�ம்தம்பறம்வ ்மய, 

இதைலிய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , "லய; அவள�்யமஅ�ம்தம

்பற ்வ ்ய'' எ�றயபங்.ம ய�, "அவவயறயிப�, அவ்ம்வடஙபப்வய்ள?'' 

எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங் , "அவ்ம

்ம னமயங இெ�்யத, அ�்வமஅவள�மசயம்ய்ய� '' எ�றயபங்.23 இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2775 ிலியமபப�மிலியம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மமயலதநமபப�ம

அனஸம(ரல)மஅவபமஙள�்ய, "வப்ைவ, ்�மஙயபபயளைரவப்தம்ன�  

வபஷித்ததம(�ே்ம்சயி)மமதங்யம்ே்தமவயய�்வ்.மங�ன�பம

்ப ணப்்மய, அவ்மவபஷித்ததமஅ�ம்தம்பறபப்ம்வ ்ய.மஅவள�ம

்ம ன்மமசயம்மமயேய '' எ�றம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதி்யஙமஇப�ம

அபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��  யஃபபஉமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம

அறதவபநங, அவ ்மதெ��மஅப�தலயல பப�மஅதஃப்தம(ரல)மஅவபங்ம

உடங்நேமஅறதவபத்யபஙளயமஎ�றம்ஙட்்�  அ்பேமஅவபங்ம"லய' 

எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2776  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ங�ன�மஙவத�்ம்ப , ்�ம

ஙயபபயளைரவப்தம்ன�மவபஷித்ததம(�ே்ம்சயி)  மதங்யம்ே்தம

வயய�்வ்.மங�ன�பம்ப ணப்யமஅ�ம்தம்பறபப்ம்வ ்ய.  அவள�ம
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்ம னயமஅவள�மஅ�ம்தமலேய. இை்மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். 

 2777 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "ங�ன�மஙவத�்ம்ப , ்�மஙயபபயளைரவப்தம்ன�ம

வபஷித்ததம(�ே் ்சயி)மமதங்யம்ே்தமவயய�்வ்.மங�ன�பம

்ப ணப்யமஅவ்ை்ிம்�ை்மஅவ்  ்்ய்பபயஙமஅ�ம்தம்பறம

்வ ்ய.மஅவள�ம்ம னயமஅவள�மஅ�ம்தமலேய '' எ�ற 

இ்ய்பபற்ள�.மஅறதவபபபயளபமதஃபிய�மபப�மஉைினயம(ரல)மஅவபங்ம

சதல ச�்பபபடஙள�தம"அவள�ம்ம னயமஅவள�மஇைசவயேய ' எ�றம

்றதனயபங். 

 பய்யம:ம10 இளவி�நமங�ன�நேமஅவ்ை்ிம்�ை்மமண�ேத�ைவத்த.   

2778 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   ய�மலறமவி�ை்ிவளயஙம

இெ�்ம்பய�, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ைன  

மண��்ஙய ்யபங்.ம ய�ம(பெவமமை்��)மஒ�ப�மவி�ை்ிவளயஙம

இெ�்ம்பய�, அவபங்மஎ��்�ம்யயபத்திமஉறைவதம்்ய்டஙதனயபங்.  

அ்யவ�ம யடங்ம( ய்ம�ற��)மம �்னயமவபபேமவ�்்பய� , எனநேநம

ஙயயசசத டபமபட்ம(எ�ம்ைலம�ேமஉ்தப��)வபட்�.மபப�னபமஎ�ம

்ைல�ேமபப் வைர வளப�்�.ம ய�மஎ�ம்்யவதிபமசதலெ்�மடபறபம

பலைஙமிபத வபைளியேந்ஙய ேெ�்்பய� , (எ�ம்யியப)மஉய�மஹமய�ம

(ரலத)மஅவபங்மஎ�ன� ்யமவ��மஎ�ைனசமசப்மதட்மஅைவத்யப.ம ய�ம

அவ ்யம்ச�்ற�.மஅவப எ�ைனமஎ்பஙயஙமஅைவத்யபமஎ�றமஎனநேதம

்் ிமவபதைல.மஅவபமஎன�மைஙைிப  பபேத�நம்ஙய ்வ��, 

ங்்நஙெஙததமஎ�ைனம தறதம்தனயப.ம(அவபம்வஙமயங  இ த�வ�்்யதம

எனநேமணசதமவயடஙதி�.)மலல...மலல...மஎ�்ற�.மபப�னப  ணசசதைறப்ம

 த�ற�யமஎ�ைனம(என�)மஅைறநே்மஅ�பபபனயப.மஅடேமசதல  அ�சய பம

்ப ங்மஇெ�்னப.மஅவபங் , " �ைமட்�யமவளத�்�யமவெங! 

(இைறவன��)ம ப்பறமஉ ்யஙட்ய '' எ�றம(வயழத�ந)ம்றதனப.மஎ�ம

்யியப எ�ைனமஅப்ப ஙள�்யமஒபபை்நங , அவபங்மஎன�ம்ைலைிநம
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ங வபமஎ�ைன அலடங த�வபட்னப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

�பபஙதம் ரத்தத ்தட்ரனமஎ�ன�்யமவ�்யபங்.மஅவபஙள�்யம

அப்ப ங்மஎ�ைனமஒபபை்த்னப.24 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2779 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மலறமவி�ை்ிவளயஙம

இெ�்்பய�,  பபம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ைனமமண��  ்ஙய ்யபங்.ம ய�ம

(பெவமை்��)மஒ�ப�மவி�ை்ிவளயஙமஇெ�்்பய� , எ��்� 

்யயபத்திமஉறைவதம்்ய்டஙதனயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

2780 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   ய�மட மவி�ை்ிவளயஙம

இெ�்ம்பய�,  பபம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ைனமமண��  ்ஙய ்யபங்.ம ய�ம

(பெவமை்��)மஒ�ப�மவி�ை்ிவளயஙமஇெ�்்பய� , அவபஙள� ்யம

அ�பபபைவநஙபபட்்�.மஅப்பய�மவபைளியட்பம்பயயைமங்மஎ��்�  

இெ�்ன.ம ய�மப்த்னட்மவி�ை்ிவளயஙமஇெ�்்பய� ,  பபம(ஸத)ம

அவபங்மஎ�ைன வபட்மஇற�்யபங். 

 2781 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மட மவி�ை்ிவளயஙம

இெ�்்பய�,  பபம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ைனமமண��்ஙய ்யப  ங்.ம ய�ம

(பெவமை்��)மஒ�ப�மவி�ை்ிவளயஙமஇெ�்்பய� , அவபங்ம

எ��்� ்யயமபத்திமஉறைவதம்்ய்டஙதனயபங்.ம ய�மப்த்னட்ம

வி�ை்ிவளயங இெ�்்பய�,  பபம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ைனவபட்ம

இற�்யபங்.25 இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம11 ஷவவயதமமய்த்ததமமண�ேபப�யமமண�ேத�ைவபப�யம 

்யயபத்திமஉறைவத ்்ய்டேவ�யமவபெயபதம்நஙைவியேய.  

 2782 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஎ�ைனமஷவவயதமமய்த்ததமமண��்ஙய  ்யபங்; ஷவவயதம

மய்த்த்ல்ிமஎ��்�ம்யயபத்திமஉறைவதம்்ய்டஙதனயபங்.  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபி த.மஅவபங்்�ம
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எ�ைனவப்மஅ்தங ் ெநஙத்தபே ிவபமியப? இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஉபவயம

பப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்டங்ம(ே்யபப)ம்ப ஙைளமஷவவயதமமய்ய  (மண�ேத�)ம

அ�பபபைவபபை்்ிமவபெய்வயபங்.26 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத  லிபஷயம(ரலத)ம

அவபஙள��ம்சிதமேறதத்ம(இற்தந)மேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல.   

பய்யம:ம12 ஒெவபம்யயமமண�ேநஙமவபெய்யம்ப ணப�ம�ஙதை்டயம

இெம��மைஙஙைளடய பயபபப�மவபெயபதம்நங்யேய.   

2783 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ய�ம(ஒெம�ைற)ம பபம(ஸத)ம

அவபங்மஅெஙததமஇெ�்்�.மஅப்பய�மஅவபஙள�்ய  ஒெமமன�்பமவ��, 

்யயமஅ�சய ஙள�தமஒெம்ப ைணமமண�ேநஙப்பயவ்யஙதம்்  வபத்யப.ம

அவ ்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �பமஅ�்பம்ப ைணப 

பயபத�வபடடரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅவபம"இதைல ' எ�றயப. 

அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவவயறயிப�,  �பம்ச�றமஅவைளப 

பயபத�ந்ஙய்்ய!மட்னன�த , அ�சய ஙள��மங ஙள�தமசதறத�ம(ேைற)ம

உ ்'' எ�றம்சய�னயபங்.  

2784 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ஒெமமன�்பம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்யமவ��, " ய�மஅ�சய ஙள�தமஒெம்ப ைண  

மண�ேநஙப்பயஙத்ற� '' எ�றயப.மஅவ ்யம பபம(ஸத)மஅவபங் , " �பமஅ�்ப 

்ப ைணபமபயபத�வபடடரய? ட்னன�த, அ�சய ஙள��மங ஙமள�தமசதறத�ம

(ேைற) உ்ள�'' எ�றயபங்.மஅ்பேமஅ�்மமன�்ப , "அ�்பம்ப ைணபம

பயபத� வபட்்�'' எ�றயப.ம"எவவள்மமணந்ஙயை்ிபதம(மலப)மஅவைள  

மணநஙப்பயஙதற�ப?'' எ�றம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்ஙட்யபங்.மஅவப , " ய�ே 

ாநஙதியநங்'' எ�றயப.27  பபம(ஸத)மஅவபங்ம"(ா!)ம ய�ேமாநஙதியநஙளய? 

்வ்ள�ைிம �டங்மஇ�்மமைலபமபே்திபலதெ��மேை்�்்்நஙதற�பங்  

்பய ய.மஉமநேம(உ்வபதம்்யைஙியங)நம்ஙய்பப்பேமஎயமத்யம

எ�்மததைல. லிப�ய,  யயமஉயைமமஒெமபை்பமபப ்நேமஅ�ப்்வயய.ம
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அப்பய�,  �ப ்பயபசம்சதவத்தலதெ��மஅை்பம்பபறந்ஙய்ளந்்ய '' 

எ�றயபங். அவவய்றம பபம(ஸத)மஅவபங்ம"ப�மஅபஸ ' ேலத்யைரம் யநஙதம

ஒெமபை்பமபப ைவ அ�பபபி்பய�மஅவபங்்�மஅ�்மமன�்ைரடயம

அ�பபபைவத்யபங்.28  

பய்யம:ம13 மணந்ஙயை்டய, அ�மேபலைனநமஙபபபத்லயங்வயமஇெய்ம

்மய்தரமயமங்வயமஅளவபத  ேைற�்்யங்வயம்ேி்யங்வயமஇெநஙலயயம

எ�பம�ய; சந்தநேமம றய்தெபபப� ஐ றம்தபஹடங்ம்ஙய்பப�மவபெயபதம

்நங்யேயமஎ�ப�ய.  

2785 சலதமபப�மசஅதமஅஸஸயஇ �்ம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெம

்ப மணபமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�� , "அதலயலவப� 

ன்்ர!மஎ�ைனதம்டங்நேமஅ�பள�பபயஙமவவடஙம(மல �றதமஎ�ைனதம

்யடங் மண��்ஙய்்மயறம்ஙய )மவ��்்ள� '' எ�றம்சய�னயப.ம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்மஅவைரம் யநஙதபமபயபமைவைிம

உிபத்தம் ரயஙபமபயபத�வபட்ப  பயபைவைிதம்யழத்தந்ஙய ்யபங்.ம

பபறேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்ம�ம்ைலைிதம

்்யடஙவபட்ந்ஙய ்யபங்.மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்ம�ம

வபஷித்ததமஎ�்ம�ே்நேயமவரவபதைலமஎ�பை்நமங ்மஅ�்பம

்ப மணப (அ�்மஇ்த்த்ல்ி)மஅமப��்ஙய ்யப.  அப்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம்்யவபஙள�தமஒெவபமஎ �� , 

"அதலயலமவப�மன்்ர!ம்டங்நேமஅவபம்்ைவிபதைல்ி�றயத , 

அவைரமஎனநே மண�ேத�ைவடடமங் '' எ�றயப.மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், "(மணந்ஙயை்ியஙசம்ச த்)மஉயமத்யமட்்�யம்பயெ்ம

உ ்ய?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅவப, "அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம

எ�ன�்யமட�மததைல, அதலயலவப�மன்்ர! '' எ�றயப.மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "உய ே்யபத்ய ்யம்ச�றமட்யவ�மஙதை்நேமயம

எ�றமபயப'' எ�றயபங்.மஅவப ்பயயபமபயபத�மவபட்தம்தெயபபவ�� , 

"அதலயலவப�மம ்யைணியங!மட�ய  ஙதை்நஙவபதைல, அதலயலவப�ம

ன்்ர!'' எ�றம்சய�னயப.ம"இெயபயலயனமஒெ  ்மய்தரமயவ�மஙதை்நேமயம
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எ�றமபயப'' எனமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

்சயதலதி�பபபனயபங்.மஅவபம(ம  ்ய)ம்ச�றவபட்தம்தெயபபவ�� , 

"அதலயலவப�மம ்யைணியங!மஇெய்ம்மய்தரய்்நமஙதை்நஙவபதைல , 

அதலயலவப� ன்்ர!மலனயத, இ்்யமஇ�்மஎன�ம்வடேமஉ்ள� ; அ்ததம

பய்தமஅவ்நே'' எ�ற ்சய�னயப. -அறதவபபபயளபமசலதம(ரலத)மஅவபங்ம

்றஙதறயபங்:மஅவ ்யமஒெம்மதம� ்  ்்மஇதைல.ம(அ்னயத்ய�ம

்ன�ம்வடேமிபதமபய்தைிமஅவ்நேதம்ெவ்யஙச  ்சய�மனயப.)- அ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உம�ம(ஒெ)ம்வடேைிமைவத�ந 

்ஙய ்ம �பமஎ�னம்சயவ �ப? இ�்ம்வடமேைிம �பமஅணப��்ஙய ்யத , 

அவ்ம � ட�யமஇெநஙய�.மஅவ்மஅணப��்ஙய ம்யத , உயம �மட�யம

இெநஙய�'' எ�றயபங், பபறேமஅ�்மமன�்பம � ்ம் ரயமஅடம்ங்ிம

அமப��வபட்மஎ �்யப.மஅவப  ்தெயபபச்சதவை்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மபயபத்்பய� , அவைர அைவத�மவெயபேமஉத்ரவபட்யபங்.ம

அவபமஅைவநஙபபட்யப.மஅவபமவ�்்பய� , "உய�்�மேபலன�தமஎ�னம

(அத்தியியமமனபபய்மயங)மஉ்ள�?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.மஅவப, "இ�னம

அத்தியிய, இ�னமஅத்தியியமஎ�ன�்யமஉ்ள� '' எ�றமஎ ணபமஎ ணபசம

்சய�னயப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவபைற  �பம

மனபபய்மயஙமா�வ �ரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅவப, "லயம(ா�்வ�)'' எ�றம

்சய�னயப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உய�்�மஉ்ளமேபல� 

அத்தியிடங்நஙயஙமஇப்ப மஉமநே ிவளயஙமலநஙபபட்வபட்ய் ;  �ப 

்சதலலயய!'' எ�றம்சய�னயபங்.29 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2786 ்மபங ்மஹ �்ஸமசலதமபப�மசஅதம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

 ய�ே அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததமசதலம

அறதவபபபயளபங்ம்வறமசதலைரவப்நம்்்லயஙமஅறதவபத�்ளனப.  லிப�ய, 

ஸயிப்யமபப�மே்யமயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , "இப்ப ைண 

உமநேதம்தெமணயம�ேத�நம்ஙய்த�வபட்்�.ம �பம்ச�றமஅவ்நேந  

ேபலைனநமஙபறந்ஙய்பமப ரயங! '' எ�றம்றதனயபங்மஎனமஇ்ய  

்பபற்ள�.30  
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2787 அ�சலமயமபப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�:  ய�ம பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபமியபமலிபஷயம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய, "அதலயல வப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்யம�ைணவபிம

ெநேந)ம்ஙய்த்மமணந்ஙயை்ம(மலப)  எவவள்?'' எ�றம்ஙட்்�.ம

அ்பேமஅவபங், "அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்ம்யம

�ைணவபிெநேமவவடஙதிமமணந்ஙயை் , ப�ன�ர ்மாநஙதிய்யமஒெ  

  ஷஹமயேய'' எ�றம்றதவபட், "  ஷஹமஎ�றயதமஎ�ன்வ�றம்் டமய?'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"இதைல ' எ�்ற�.மஅவபங், "அைரம

ாநஙதியவயேய; (லஙம்மயத்ய)மஅ�மஐ றம்தபஹடங்மலேய.மஇ�்வம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபமங்ம்யம�ைணவபிெநேமவவடஙதிம

மணநம்ஙயை்ியேய '' எ�றம்சய�னயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2788 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அப�பமரலமய�மபப�ம

அவஃபம(ரலத)மஅவபங்ம(லை்ிப�)மம �மமிச்   தற(�்ளமவயசமைனதம

்தரவபி)த்த�மஅை்ியளதை்நமங ்ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "இ�மஎ�ன?'' 

எ�றம்ஙட்யபமங்.மஅப�பமரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரலத)  அவபங், 

"அதலயலவப�மன்்ர!மஒெம்பதசசடம்ஙயடை்ிப�மஎை்ிள்ம்டஙதை்  

(மணந்ஙயை்ியங)நம்ஙய்த�மஒெம்ப ைணமமணம�ேத�ந்ஙய ்்� '' 

எ�ற ப்தலள�த்யபங்.ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "பயரநஙதலயஹஹமலநங '' 

(அதலயல உடங்நேமவளதை்மவவடேவயனயங)மஎ�றம(வயழத�ந)ம

்றதவபட், "ாப லடை்ியவ�ம(அறத�)மமணவபெ��ம(வலமய)மஅள�டடங் '' 

எ�ற ்சய�னயபங்.31 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2789 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�மஙயலத்ததமஅப�பமரலமய�மபப�மஅவஃப  (ரலத)மஅவபங்ம

ஒெம்பயதசசடம்ஙயடை்ிப�மஎை்ிள்ம்டஙதை்ம(மணந்ஙயை்ியங)ந  

்ஙய்த�ம(ஒெம்ப ைண)மமண�ேத�நம்ஙய ்யபங்.மஅவ ்யம
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அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங், "ாபமலடை்ியவ�ம(அறத�)ம

மணவபெ��ம(வலமய) அள�டடங்'' எ�றம்சய�னயபங். 

 2790 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அப�பமரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரலத)ம

அவபங்மஒெம்பதசசடம்ஙயடை்ிப�மஎை்  ிள்ம்டஙதை்ம

(மணந்ஙயை்ியங)நம்ஙய்த�மஒெம்ப ைணமமண�ேத�ந  

்ஙய ்யபங்.மஅவ ்யம பபம(ஸத)மஅவபமங் , "ாபமலடை்ியவ�ம(அறத�)ம

மண வபெ��ம(வலமய)மஅள�டடங் '' எ�றம்சய�மனயபங். - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸம்ம யம ய�ேமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�.ம

அவபறததமவலபமபப�மஜதபம(ரல) அவபஙள�மஅறதவபபபபதம" ய� ஒெம

்ப ைணமமணம�ேத�ந்ஙய ்்� '' எனமஅப�பமரலமய�மபப�மஅவஃபம

(ரலத) அவபங்ம்றதனயபங்மஎனமஇ்ய்பபற்ள�.   

2791 அப�பமரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ன�்யம்தெமணத்த�மமஙதழசசத  

(்ரைங)ைிநமங ்யபங்.மஅப்பய�ம ய� , "ாபமஅ�சய பம்ப ைண 

மண�ேத�ந்ஙய ்்� '' எ�்ற�.மஅவபங், "அவ்நேமஎவவள்மமலப 

்ஙய்த �்பங்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"ஒெம்பதசசடம்ஙயடை்  

(எை்ிள்)'' எ�்ற�. இை்மஅனஸம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.32 

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.மஅவபறததம

இஸஹயநமபப� இபரயஹ�யம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , "ஒெம்பதசசடம

்ஙயடை்(ிப� எை்ிள்)ம்டஙதை் '' எனமஇ்ய்பபற்ள�. 

 2792 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அப�பமரலமய�மபப�ம

அவஃபம(ரலத)மஅவபங்மஒெம்பதசசடம்ஙயடை்ிப�மஎை்  ிள்ம்டஙதை்ம

(மணந்ஙயை்ியங)நம்ஙய்த�மஒெம்ப ைணமமண�ேத�ந  

்ஙய ்யபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅனஸம(ரலத)மஅவபஙள�ம்மதெ�்்ம

மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்ப வவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத, அப�பமரலம

மய�மபப�மஅவஃபம(ரலத) அவபங்ை்ிமபப்ைளஙள�தமஒெவபம"்டஙத்ததம

(ஒெம்பதசசடம்ஙயடை்ிப� எை்ிளைவமமணந்ஙயை்ியஙநம

்ஙய்த்யபங்)'' எ�றம்றதனயபமஎன இ்ய்பபற்ள�.33  

493

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

திருமணம் ஹதீஸ் 2710 - 2852



பய்யம:ம14 ஒெவபம்யமஅேைமபம்ப ைணமவப்்ைலம்சய� , பப�னபம

அவைளமமண�ேத �ந்ஙய்வ்�மசதறப்.  

2793 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(ஹதஹதமடவயவ�மல ்)மைஙபபம �ம்பயப  ்்ய்தம்யபங்.ம

அப்பய�மைஙபெநேமஅெஙததம(ா ்த்தத)ம யடங்ம(இற்த  இரவப�)ம

இெடே்ல்ிமைவஙைறதம்்ய ைஙைிதம்்ய ்்யய.  பபறேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்ம�மவயஙனத்ததமடறதபம

பிணமயனயப ங்.ம(எ�மவளபப்தம்�ை்)மஅ�்தஹயம(ரலத)மஅவபங்யம

வயஙனத்ததமடறதப பிணமமயனயபங்.ம ய�மஅ�்தஹயமஅவபங்நேபம

பப�னயதமவயஙனத்தத  அமப��்ஙய ்்�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மைஙபபமசயைலிபதம(்ம�  வயஙனதை்ச)ம்ச த்தனயபமங்.ம

அப்பய�மஎன�ம�வடஙயத, (அெஙதத ்ச�ற்ஙய ேெ�்)மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம்்யை்ைிதம்்யட்ந  ்ஙய ேெ�்�.மஅப்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம்வடேம்்யை்ிப  லதெ��ம

வபலஙதி�;  ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம்்யை்ிப�ம்வ  

ைமைிபமபயபத்்�. அ�்ம(ைஙபப)மாெநே்மஅவபங்மபபர்வசதத்்பய� , 

"அதலயஹஹமஅநபபம(அதலயல மதஙபம்ப ிவ�); ைஙபபமபயவய(வ�ம

உற்திய)ஙதவபட்�.ம யயமஒெ ச�்யித்ய �மஙளத்ததம(அவபமங்்�ம

்பய ்)மஇறடே்வயமயிப� , எசச நஙபபட்மஅவபங்நேமஅ�மமதஙநம்ஙட்ம

ஙயைலமியங்வமஅைமடய '' எ�ற ண�றம�ைறம்றதனயபங்.ம(அ�்மாப)ம

மநங்ம்டங்மஅ வதங்நமஙயஙப  ்றபபட்மவ�்்பய�ம(எடஙைளநம

ங ்�ய), "அதலயலவப�மம ்யைணியங , �ஹயமதம(வ��வபட்யப) '' எ�றம

்றதனப. - (இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயன)மஅப�தமஅ�ஸமபப�ம

ஸஹைஹபம(ரல) அவபங்ம்றஙத�றயபங்:மஎய�ை்ிம  பபஙள�தமசதலபம

"�ஹயம�யம(அவர�) ஐ��மஅணபங்ம்ஙய ்மபை்டயம(வ��வபட்னப)ம

எ�றமஅ�்மமநங்ம்றதனப '' எனமஅறதவபத்னப.- பபறேம்யநே்தமணலயம

ைஙபைரம யடங்மைஙபபபறத்னயய.ம(்பயெநேபமபப�)  ்பயபநமைங்தங்ம

்தரட்பபட்்பய�, ்தலியம(அதஙதப -ரலத)மஅவபங்மவ��, "அதலயலவப�ம

ன்்ர!மைங்தஙள�தமாபமஅேைமபம்ப ைணமஎனநேம(்பயபச  ்சதவமயங)தம
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்யெடங்'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங், 

" �டங்ம்ச�றமாபமஅேைமபம்ப ைணபம்பபறந்ஙய்  ்டங்'' 

எ�றயபங்.ம்தலியம(ரலத)மஅவபங் , (ஙணவைனமஇவ�்தெ�்)மஸஃபபயிய  

பப�தமஹஹைிமஅவபஙைளபம்பபறந்ஙய ்யபங்.  இ� தைலிபதமஒெவபம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�� , "அதலயலவப�மன்்ர!ம

ேைறவய,  ள �பமேலத்ய �ம்ைலவரயனமஹஹைிிப�மமங்  ஸஃபபயியைவம

்தலிய்நேமவவடஙதமவபடடபங்ள!மஸஃபபயிய , உடங்நேதம்வபர 

்வ்றவெநேயம்பயெத்மயஙமயட்யப '' எ�றம்றதமனயப.மஅதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபங், ்தலியைவடயமஅப்ப ைணடயமஅைவத�ம

வயெடங்'' எ�றயபங்.மஸஃபபயிய்்�ம்தலியம(ரலத)மஅவபங்மவ�்யபங்.ம

ஸஃபபயமியைவந ங ்�யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்தலியம

(ரலத)மஅவபஙள�்ய), "ைங்தஙள�தமஇவரதலய்மமப்றயபமஅேைமபம்ப ைணம

 �டங்ம்பபறந்ஙய்்டங் '' எ�றம்சய�னயபங்.மபபறேம பபம(ஸத)ம

அவபங்மஸஃபபயியைவமவப்்ைலம்சய�  ்ய்மமமண��்ஙய ்யபங்.  -

(இ�்மஹ �்ஸத�மஅறதவபபபயளரயன)மஅனஸம(ரலத)மஅவபஙள�்யமஸயபபதமபப�ம

அஸலய அத்னயன �ம(ரல)மஅவபங், "அ�மஹயஸய!மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபமங் ஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபங்நேமமணநம்ஙயை்ியஙம(மலப)ம

எ�னம்ஙய்த்யபங்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅனஸம(ரலத)மஅவபங் , 

"அவைர்ிமமணந்ஙயை்ியங  லநஙதனயபங்; (அ்யவ�)மஅவைரமவப்்ைலம

்சய�ம(அை்்ிமமணந்ஙயை்ியஙமலநஙத)  அவைரமமண��்ஙய ்யபங் '' 

எ�றமப்தலள�த்யபங்.- பபறே,  யடங்ம(ைஙப லதெ��ம்தெயபபமவெய)ம

வவதிபதம("சத�ஸமஸலபய' எ�மத்தம்தத)மஇெ�்்பய�, (்�மமணப்ப )ம

ஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபஙைளம(எ� ்யியப)மஉய�மதைலயம(ரலத)மஅவபங்ம

(அலடங த�த)ம்ியபப்த்த , அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம்யம

இரவபதமஒபபை்த்யபங்.மஙயைலிபத  ்�மமயபபப்ைளியஙமஇெ�்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "்யமத்ய ட்்�யம(உண்பம

்பயெடங்)மைவத்தெபபவப, அை்ம( யமத்ய) ்ஙய ்வயெடங் '' எ�றம

்றத, ்்யதமவப ப்பய�ைறடயமவப த்யபங்.  அப்பய�ம(அடஙதெ�்ம

வபஙள�த)மஒெவபமபயலயை்நமஙடேைிநம்ஙய ்வரலயனயப ; மப்றயெவபம
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்பதசசயமபவடஙைளநம்ஙய ்வரலயனயப ; இ�்னயெவபம் யைிந 

்ஙய ்வரலயனயப.மஅவபைறமஒ�றயஙநமஙல��ம"ைஹஸ ' எ�யமஒெம

வைஙப பலஙயரதை்தம்ியபம்சய்னப.மஅ�்வமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஅள�த் மணவபெ�்யஙம(வலமய)மஅைம�்�.34  

2794 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅனஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமப்த்னயெ  

அறதவபபபயளபம்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, " பபம(ஸத)ம

அவபங்ம(்பயபநமைங்தியன)மஸஃபபயியைவமவப்்ைலம(்சய�  ்தெமணய)ம

்சய்யபங்; ்ம ய, அவர�மவப்்ைலைி்ிமமணந்ஙயை்ியஙம(மலப)  

லநஙதனயபங்'' எனமஇ்ய்பபற்ள�. ஹதஷயயமபப�மஅப அப்ததலயலம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதவபபபபத, " பபம(ஸத)மஅவப ங்மஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபஙைளம

மண��ம்ஙய ்யபங்; அவர�மவப்்ைலைி்ிமமலரயங லநஙதனயபங்'' 

எ�றமஇ்ய்பபமற்ள�.  

2795 அ�ணசயமஅதஅ அதம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:  "்ய�ை்ிம

அேைமபம்ப ைணம(அேைமதம்ைளிபலதெ��)மவப்்ைலம்சய� , ்ய்ம 

அவைளமமண��்ஙய ்மஒெவெநேமஇரடை்ம �ைமங்மஉ ் '' எனம

அதலயலமவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்.35  

2796 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ய�மைஙபபம்பயபம யள�தம

அ�்தஹயம(ரலத)மஅவபங்நேபமபப�னயதமவயஙனத்தத  அமப�்தெ�்்�.ம

என�மபய்ய, (பநஙத�மஒட்ஙத்ததமபிணயம்சய்)  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�மபய்தை்தம்்யட்�.ம� ி�மஉ்தநஙத  �வடஙதிம

் ரத்ததம யடங்மைஙபபவயசதமஙள�்யம்ச�றை்�்்யய.மஅப்பய�  அவபங்ம

்யமஙயத ை்ஙைளமாடேந்ஙய ்ம்ஙய் ங் , ்பதசசடம்ை்ங்மமபறய 

ம ்வடேங்்�ம(்்யட்��ர்ஙைளம் யநஙதப)ம்றபபட்வ�்னப.ம

(எடஙைளந ங ்�ய)ம"�ஹயம�யம(அவெை்ி)மஐ��மஅணபங்ம்ஙய ்ம

பை்ிபனெயம(வ�� வபட்னப)'' எ�றம்றதனப. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "ைஙபபமபயவய(வ�மஉற்திய)ஙதவபட்�.ம யய ஒெமச�்யமித்ய �ம

ஙளத்ததமஇறடஙதவபட்்யமயிப�மஎசச நஙபபட்  அயமநங்நேமஅ�ம்ஙட்ம

ஙயைலியமங்வமஅைமடய '' எ�றம்றதனயபங். வலத்யமமய ்யமஉை்ிம
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அதலயலமைஙபபவயசதஙைளதம்்யபஙேத்ய�.ம(்பயபச  ்சதவடமஙள�த)ம

்தலியமஅதஙதப ம(ரலத)மஅவபஙள�மபடஙததமாபமஅவஙதிமஇளய  ்ப ம

்பயயச்சப�்யப.மபப�னபமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்மட  

அேைமஙைளநம்ஙய்த�மஅபம்ப ைண  (்தலியம(ரலத)மஅவபஙள�்மதமெ��) 

வயடஙதந்ஙய ்யபங்.மபபறேமஅபம்ப ைணம(எ�ம்யியப)மஉய�மதைலயம

(ரலத) அவபஙள�்யமஒபபை்த� , ்மநஙயஙமஅலடமஙயர�யமலித்�யம

்சயிைவத்யபங். -அறதவபபபயளபமஸயபபதம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:ம

அனஸம(ரலத)மஅவபங், "உய�மதைலயம(ரலத)மஅவபஙள�மஇதலத்த்ல்ிம

அப்ப ைணநமஙயத்தெப்ந  ஙயலத்ததம(இத்ய)ம்டஙைவத(�பம

ப ்சய்தத)்யபங் '' எ�றம்றதனயபங்மஎன  ய�மஙெ�ஙத்ற�.- ஸஃபபயியம

பப�தமஹஹைிம(ரலத)மஅவபமங்ளமஅப்ப மலவயப.மஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபங்ம்பதசசயமபவய, பயலயை்நமஙடே, ் யமலஙதிவபைற(நம

ஙல�� ்ிய த்ம"ைஹஸ ' எ�யமபலஙயரதை்)்ி மணவபெ�்யஙம(வலமய)ம

லநஙதனயபங். (��ன்யங)ம�மதிபதம �ேமம ைணபமபறதத�ம(ேவதியநஙத) , 

்்யத வப ப்பய�றம்ஙய ்வரபபட் , அ்�்மஅவவப ப்ம(வப த�)  

ைவநஙபபட்�.மபயலயை்நமஙடேடயம் யடயம்ஙய ்வரப(பட் , அ்தத 

்ஙயட்ப)பட்�.மமநங்மஅ்தலதெ��மஎ்த�மவிபரயறமஉ ்னப.மமநங் , 

"அவைர அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மமண��ம

மைனவபியநஙதந்ஙய ்யபஙளய , அதல� ேவ�ை்ம்பபறத்ெயமஅேைமபம

்ப ணயஙம(உய�தமவலத)மலநஙதந்ஙய ்யபஙளய  எ�றமஎடங்நேதம

்் ிமவபதைல.மஅவெநேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்மபப்யம

இட்மமைறத்யத, அவபமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��  மைனவபம

லவயப; பப்யமஇட்மமைறநஙயவபட்யத , அவபமஅேைமபம்ப ம(உய�த  

வலத)மலவயப'' எ�றம்பசதந்ஙய ்னப. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மவயஙனத்ததமடறதபம்றபப்ம யேி்பய� , அவெநேதம்தைரிபட்ம

மைறத்யபங்.மஅவபமஒட்ஙத்த�மஙை்ந்ஙயேிபத  அமப�்தெ�்யப.ம

அப்பய�மமநங்மஅவபமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��  

�ைணவபியப்யயமஎ�றமஅறத��்ஙய ்மனப.மஅவபங்மம �்னயம

் ெடஙதி்பய�, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ம�மவயஙனதை்ம
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வபைரவயஙசம்ச த்தனயபங்;  யடங்யம(எடங்மவயஙனடஙைள)மவபைரவயஙசம

்ச த்த்னயய.மஅப்பய� (அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�)ம

"அதஅ்பய' எ�யமஅ�்மஒட்ஙத்தபேந ஙயதமஇ்றதி�.மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(ஒட்ஙத்தலதெ��)  வப ��வபட்யபங்; ஸஃபபயியம

(ரலத)மஅவபங்யமவப ��வபட்யபங்.மஉ்்ன  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஎ ��மஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபஙைள  (்தைரிபட்)மமைறத்யபங்.ம

அப்பய�ம்ப ங்மஎடேபமபயபத� , "அ�்ம�்ப ்ப ைணமஅதலயலம(்ன�ம

அெள�லதெ��)மஅப்றபப்த�வயனயங! '' எ�ற ்றதனப. அறதவபபபயளபமஸயபபதம

அத்னயன �ம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:   ய�ம(அனஸம(ரலத)மஅவபஙள�்ய), 

"அ�மஹயஸய!மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவப  ங்மவப ��வபட்யபஙளய?'' 

எ�றம்ஙடம்்�.மஅ்பேமஅனஸம(ரலத)மஅவபங் , "லய, அதலயலவப�ம

ம ்யைணியங!மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  வப ��வபட்யபங் '' 

எனமவபை்ிள�த்யபங்.  

2796-லம்்ய்ப��மஅனஸம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  (அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியப)மைஸனபம(ரலத)மஅவபஙள��  

மணவபெ�்த யம(வலமய)ம ய�மஙல��்ஙய ம்்�.மஅவவபெ�்ததம

்ரயடேைிடய இைறசமசதைிடயமவிபறம தரயபமஉ ணநம்ஙய்தம்யபங்.ம

(��ன்யங)மமநஙைள அைவபப்பமஙயஙமஎ�ைனம

அ�பபபந்ஙய ேெ�்யபங்.ம(வபெ��)ம�ே�்�ய  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஎ ��ம்சதலம ய�யமஅவபமஙைளப  பப�்்ய்ப��ம

்ச�்ற�.மஇர ்மமன�்பங்மஎ ��ம்சதலயமதமதவயரசதி  மயஙபம

்பசதந்ஙய ேெ�்னப.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யம(மபற)  

�ைணவபி ்யம்ச�ற, அவபஙள�தமஒவ்வயெவெநேயம"சலய��ம

அைலநேய' என �ஙம�ம்சயதலதவபட், "வ �ட்ய்ர!மஎபபேமஇெநஙதற�பங்?'' 

எனம(ேசலய) வபசய நஙலயனயபங்.மஅ்பேமஅவபங்ம" ல�்�மஉ்்ளயய , 

அதலயலவப�மன்்ர! ்டஙள��ம(்்தி)ம�ைணவபமஎபபே?'' எ�றம

்ஙடஙலயிபனப.மஅ்பேமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங், " �ற' 

எ�றயபங். ்பசதம�ே�்�யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்தெயபபசம

்சதல, அவபங்்�ம ய�யம்தெயபப்ன�.ம(்�மமணப்ப ம்டஙதிபெ�்ம
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வ �டே�) வயசைலமஅை்�்�ய, அப்பய�யமஅவமவபெவெயமதவயரசதிமயஙப  

்பசதந்ஙய ேெபபை்நமங ்யபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

்தெயபபசம்சதவை்நமங ்மஅவவபெவெயமஎ ��ம்வள�்ிறதவபட்யபங்.  

அதலயலமவப�மம ்யைணியங!மஅ�்மஇெவெயம்வள�்ிறதவபட்யபங்ம

எ�றம" ய� அவபங்நேதம்் வபதம்்னய ' அதல�ம"இைறிறதவபபபப�ம

ணலய ்் வபநஙபபட்்ய ' எ�றமஎனநேதம்் ிவபதைல.மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத) அவபங்ம(்�மமணப்ப ணபெ�்மவ �ட்நேத)ம

்தெயபபவ�்யபங். அவபங்்�ம ய�யம்தெயபபவ�்்�.மஅவபங்ம்ம�ம

ஙயைலமவயசபபேிபத ைவத்�யமஎனநேயம்மநேமதை்்ிம்தைரைிதம

்்யடஙவபட்யபங்.மஉிப�்்ய�  அதலயல, " யபபநைஙம்ஙய ்்ய்ர!ம

 பபிப�மவ �் ஙள�தமஅ�ம்தநஙபபட்யதம்வபர  உண் ணசம்சதலய �்பங்... '' 

எ�யமஇ�்ம(33:53லவ�)மவசனதை்மஅெள�னய�.   

2797 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: (ைஙபபம்பயெநேபமபப�)ம்தலியம

அதமஙதப ம(ரலத)மஅவபஙள�ம(்பயபச ்சதவத்த�)மபடஙததமஸஃபபயியம

அவபங்ம்பயயச்சப�ம்யபங்.மமநங்  ஸஃபபயியமஅவபஙைளபமபபறதம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம்யமபயரயடேப  ்பசதனப.ம"ைங்தஙள�தம

அவமைரபம்பய�றம(அவஙயன)ம்வ்றவைரடயம யடங்  பயபநஙவபதைல'' 

எ�றம(்றத, அவைரமமண��்ஙய்்மயற)ம்றதனப.மஅதலயல  வப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்தலியம(ரலத)மஅவபஙள�்யமலள�பபபம(அவபஙைளமவர  

வைவத�)மஸஃபபயிய்நேபமபஙரமயஙம்தலியம(ரலத)மஅவபங்ம

வபெயபபிவபைறந ்ஙய்தம்யபங்.மபபறேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஸஃபபயியமஅவபஙைள  எ�ம்யிய ்யமஒபபை்த� , "இவைரம

அலடஙயரயம்சயங'' எ�றயபங். பபறேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம

ைஙப லதெ��ம(ம �்னயம் யநஙதப)  ்றபபடம்யபங்.மைஙபைரநமங்��வ�்�யம

(ா ்தம்தத)மஇறடஙத, ஸஃபபயிய்நஙயஙநம்்யரயமஅைமத்யபங்.ம(அடேம

இரவபதம்டஙதனயபங்.) வபே�்�ய, "உண்பம்பயெடஙள�தமட்்�யம

எிசதிவபைறமைவத்தெபபவப, அவபைறம யமத்யம்ஙய ்வர்ய '' 

எ�றயபங். அப்பய�மஒெமமன�்பம்ம�ம்்ைவ்பயஙமஎிசதிம்பதசசயம

பவடஙைளடயமமயைவடய ்ஙய ்வ�்யப.ம(மபறவபங்மஅவரவ ்மதெ�்ம
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உண்பம்பயெடஙைளந ்ஙய ்வ�்னப.)மஅ்ததம"ைஹஸ ' பலஙயரத்த�ம

ஒெமேவபிைல்ிமஉெவயநஙத , அ்தலதெ��மஉ ணதம்்ய்டஙதனப.மபபறேம

அவபங்நேமஅெஙதலதெ�்மமைவம �ப ேடை்ிபலதெ��ம் ண�பமஅெ�்தனப.ம

அ�்வமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்மஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபஙைளம

மண�்்பஙயஙமஅள�த்மமணமவபெ�்யஙம(வலமய)  அைம�்�. பபறேம யடங்ம

பிணதை்தம்்ய்ப�� , ம �்னயவப�மதவபஙைளநமங ்�யமஅ்பஙயங  

 யடங்மேனஙலதத்்யய.ம யடங்மஎடங்மவயஙனதை்மவபைரவயஙசம

்ச த்த்னயய. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்யம்ம�மவயஙனதை்ம

வபைரவயஙச ்ச த்தனயபங்.மஅப்பய�மஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபங்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்நேபமபப�னயதமவயஙனத்ததம

இெ�்யபங்.ம்மநமேபமபப�னயத  (இெநைஙிைமத�)மஅவைரம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅமரைவத்த  ெ�்யபங். அப்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மஒட்ஙயமஙயதமஇ்றதமவப �்�.  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்யமஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபங்யம

ஒட்ஙத்தலத ெ��மவப ��வபட்னப.மமநஙள�தமியெயமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபஙைள்ியமஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபஙைள்ியமபயபநஙமவபதைல.ம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபமங்ம்ய்மமஎ �� , ஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபம

ஙைளம(்தைரிபட்) மைறத்யபங்.மபபறேம யடங்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபமஙள�்யமவ�்்யய. அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம" மநேமஎ�்பமபய்தபம்ய  ் ரவபதைல'' எ�றயபங்.மபப�னபம யடம

ங்மம �்னய்நே்மறைவ�்்யய.  அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம

இளயம�ைணமவபிபம்�மணபம்ப ைணப  பயபபப்பஙயஙபம்றபபட்ம

வ�்னப.மஅவபமஙக்வமவப �்ை்நமேறதத�  அஙமஙதழ�்னப. இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம15 ைஸனபமபப�தமஜல ம(ரலத)மஅவபஙள��ம்தெமண�ய, பப்யம 

பபறதிமவசனய அெளப்பபற�ய, மணயளபமமணவபெ��ம(வலமய)ம

அள�பப்பஙயனமசய�றய. 
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 2798 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: (ைஸதமபப�மஹய ஸயம(ரலத)ம

அவபங்மமணவபலநேசம்சய்ை்ி்த�)மைஸனபம(ரலத)  அவபமஙள�ம

ஙயத்தெப்நமஙயலயம(இத்ய)ம�ே�்�யமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபங்மைஸதம(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "ைஸனபப்யமஎ�ைனம

(மண��்ஙய்வை்)ப பபறதபம்பத'' எ�றயபங்.மஎன்வ, ைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம

ைஸனபம(ரலத) அவபஙள�்யம்ச�றயபங்.மஅப்பய�மஅவபமமய்மபபைச��ம

்ஙய ேெ�்யப. ைஸதம(ரலத)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்: ைஸனைபநமங ்�யம

எ�மமனத்ததமஅவைரபமபபறதமம ியை்மடபபட்�.மஅவைர  ட்ற்தம�பம

பயபநங்யமஎ�னயதமஇிலவபதைல.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம

அவைர(தம்யயமமண��்ஙய்வ�)மபபறதநம்றதி்்மஅ்பேநமஙயரணய.  

என்வ, அவவய்றம்தெயபபமஅவெநேமஎன�ம��ைஙநமஙயடேிபேம த�ற , 

"ைஸனப! அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉ�ைனம(மணநஙம

வபெய்வ�)மபபறதமஉ� ன�்யம்றவ்பஙயஙம(எ�ைன)மஅ�பபபைவதம

�்ளயபங்'' எ�்ற�.மஅ்பே அவப, " ய�மஎ�மஇைறவன�்யம(�ே்ம

்வ ேபமபபரயபதம்தத�)மஅ�ம்த  ்பறயமதமட�யம்சயவ்பமஙததைல'' எ�றம

்றதவபட்தம்யயம்்ய மத்த  ்தபேசம்ச�றம(்்யவ)ம த�றவபட்யப. 

அப்பய�ம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நே)மேபல�மவசனயம( 33:37) 

அெளப்பபற�.ம(அ்தத, "( பப்ி!மைஸத, ்யமமைனவபியனமைஸனைபம

வபவயஙரத�ச ்சய�மவபட்மபப�னப, உமநேம யயமஅவைரமமணம�ேத�ம

ைவத்்யயமஎ�ற அதலயலமஅறதவபத்ய�.)மஅை்ி்த�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மவ�� அ�ம்தம்பறயமம்ல்ிமைஸனபப�ம

இதலத்தபே்மறைவ�்யபங். அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:மபப�னபம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்ம  பஙதம்வைளிபதமஎடங்நேம

்ரயடேடயமஇைறசசதடயம(மணவபெ�்யங)  உ ணநம்ஙய்த்�மஎனநேம

 தைனவபதமஉ்ள�. அப்பய�மமநங்ம(வபெ��)மஉ ்வபட்பம்றபபட்சம

்ச�றனப.மசதலப மட்யமஉ ்மபப�்யமஅவவ �டே்ல்ிம்பசதந்ஙய ்ம

அமப�்தெ�்னப.மஎன்வ , அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்வள�ிபதம

்றபபட்சம்ச�றயபங்.  ய�யமஅவபஙைளபமபப�்்ய்ப��ம்ச�்ற�.ம

அவபங்ம்யம�ைணவபி � அைறங்நேசம்ச�றமஅவபங்நேமசலயயம
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(�ஙம�)ம்றலயனயபங்.மஅப்பய�  �ைணவபிப, "அதலயலவப�மன்்ர!ம

்டங்ம(்�)மமைனவபைிமஎவவயற  ங டபங்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மபபறேம

மநங்ம(ைஸனபம(ரலத)மஅவபங் இெ�்)மவ �டேலதெ��ம்றபபட்மவபட்னபம

எ�றம்சய்தைிம ய�மஅவபஙள�்ய  ்் வபத்்னய, அதல�மஅவபங்ம(வஹ�ம

ணலயமஅறத��)மஎ�ன�்ய ்் வபத்யபஙளயமஎ�றமஎனநேதம்் ிவபதைல.ம

அ�்மவ �டேபேசம்ச�ற றைவ�்யபங்.மஅவபங்்�ம ய�யம

றைவிப்பய்ன�.மஅப்பய�மஅவபங்ம்மநேய  எனநேமமதை்்ிம

்தைரிபட்வபட்யபங்.மஅப்பய�மபப்யமபபறதிமஇைறவசன�ய  

அெளப்பபற, மநங்நேந ஙதை்நஙம்வ ேிமஅறத்ைரமஙதை்த்�. இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததம�ஹயமதம

பப�மரயஃபபஉம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம்்்லயங  இ்ய்பபறதெபபம

்யவ�:ம"இைற யபபநைஙம்ஙய ்வபங்ள!ம பபிப�மஇதலடஙள�த  

(அைவபபப�றத)மறைவிய �்பங்.மஅவவயறம( பபிப�மஇதலத்ததம ்நேய)  

வபெ��நஙயஙமஉடங்நேமஅ�ம்தமஅள�நஙபபட்ய ய , அப்பய�ய்்ம

உண் ்ியரயவை்மஎ்தபமபயபத�ம(அட்ஙமஙயத�)மஇரய �்பங் '' எ�றம

்்ய்டேய (33:53லவ�)மவசன்மமபப்யமபபறதிமஅ�்மவசனமயேய.  

 2799 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மைஸனபம(ரலத)மஅவபஙைளமமண��்ஙய ்ம்பய�  அள�த்ம

மணவபெ�ை்பம்பய�றம்யம�ைணவபி தம்வ்றவைரமமண�்்பய�யம

அள�த்ை்  ய�மபயபநஙவபதைல; ட்னன�த, (ைஸனபம(ரலத)மஅவபஙைளம

மண�்்பய�)மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்மாபமலடை்மஅறத(�ம

மணவபெ�்ள�த)்யபங்.36 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2800 அப�தமஅ�ஸமபப�மஸஹைஹபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அனஸம

பப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங், "அதமலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மைஸனப  

(ரலத)மஅவபஙைளமமண��்ஙய ்்பய�மஅள�த்மமணவபெ�ை்வப்ம

"அ்தஙமயங' அதல� "சதறபபயங'தம்யம�ைணவபி தம்வ்றவைரம

மண�்்பய�யமமணவபெ�்மள�நஙவபதைல '' எ�றம்றதிை்ம ய�ம
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்ஙட்்�.மஅப்பய�மஸயபபதமஅத்னயன �ம(ரல)மஅவபங் , (அனஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய), "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மமணவபெ�்யங  எ�னம

அள�தம்யபங்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஅனஸம(ரலத)மஅவபங் , 

"மநங்நேம்ரயடேைிடயமஇைறசமசதைிடயமஉ ணந்ஙய்த்யபங் ; 

(உ ண �ேியமத)மமநங்மஅை்மவபட்ச்ச�றனப '' எனம

வபை்ிள�த்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2801 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

ைஸனபமபப�தமஜல ம(ரலத)மஅவபஙைளமமண�ேத்்பய�மமநஙைள  

(வலமயமவபெ��நே)மஅைவத்யபங்.மமநங்ம(வபெ��)மஉ ்வபட் , பபறே 

அமப��ம்பசதந்ஙய ்்மஇெ�்னப.ம பபம(ஸத)மஅவபங்மஎ ��்பயஙத  

்ியரயவை்பம்பய�றமஙயட்லயனயபங்.மலனயத , மநங்மஎ �்பயேதைல.ம

அை்ந ங ்்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம(ஒ்ரிேியங)மஎ ��வபடம்யபங்.ம

அவபங் எ ��வப்்வம(அவபமங்்�)மமபறவபங்யமஎ ��வபட்னப.  

இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததம

லஸதயம(ரல)மமபறயமஇப�மஅப்ததமஅஃலயம(ரல)மலஙத்ியர�மஅறதவபப  பபதம

்்்லயஙபமபப�வெயம்ஙவதமஇ்ய்பபமற்ள�:  லனயத, ண�றம்பபம

மட்யமஅமப��ம(்பசதந)்ஙய ்்ிபெ�்யபங்.ம பப  (ஸத)மஅவபங்ம

(ைஸனபம(ரலத)மஅவபங்மஇெ�்மவ �ட்நே்)  ்சதலப்பயனயபங்.மஅப்பய�யம

அவபங்ம(ணவெய)மஅமப��ம(்பசதந) ்ஙய ்்ிபெ�்யபங்.மபபறேமஅவபங்ம

(ணவெய)மஎ ��ம்ச�றவபட்யபங்.   ய�ம்ச�ற, அவபங்மஎ ��ம

்ச�றவபட்யபங்மஎனம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  ்் வபதம்்�.மம  ்யம

(்வள�்ி)மவ��மபயபத�வபட்ம பபம(ஸத)மஅவபங்  உ்்ளம்ச�றயபங்.ம

 ய�யமஅவபங்்�மஉ்்ளமறைவிப்பய்ன�.மஅ்பே்ம பப  (ஸத)ம

அவபங்மஎனநேயம்மநேமதமை்்ிம்தைரைிபம்பயட்வபட்யபங்.  

அப்பய�்ய�மவலத்யமமய ்யமஉை்ிமஅதலயல , "இைற யபபநைஙம

்ஙய ்்ய்ர!  பபிப�மஇதலடஙள�தம(அைவபபப�றத)மறைவிய �்பங் '' எ�றம

்்ய்டேய (33:53லவ�)மவசனதை்மஅெள�னய�.37  
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2802 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பப்யவப�மசட்தை்ம

(எ்த�ைரநேயமவசனயமஇறடஙதிம�ழ தைலமேறதத�) மநஙள�்ல்ிம

அ்தஙமயஙமஅறத�்வ�ம ய�்ய�.மஉைபமபப�மஙஅபம(ரலத)மஅவபங்  எ�ன�்யம

அை்பமபபறதநம்ஙட்வ�்யபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

ைஸனபமபப�தமஜல ம(ரலத)மஅவபஙள��மமணயளரயஙமலனயபங்.மைஸனபம

(ரலத) அவபஙைளமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மம �்னயம ங த  

மண�ேத்தெ�்யபங்.மஅப்பய�மஅவபங்மஉசசதபம்பய �நேபமபப�ம

மநஙைள மணவபெ��நஙயஙம(வலமய)மஅைவத்தெ�ம்யபங்.  (வபெ��ம�ே��)ம

மநங்மஎ ��ம்ச�றமபபறேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம(சபறம

் ரய)மஅமப�்தெ�்யபங்.மஅவபங்்�ம்வறசதலெய  அமப�்தெ�ம்னப.ம

இற்திபதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ ��  ்ச�றவபட்யபங்.ம

அவபமங்்�ம ய�யம்ச�்ற�.மஅவபங்ம(்யம�ைணவபியப)  லிபஷயம

(ரலத)மஅவபஙள��மஅைறமவயசைலமஅை்�்யபங்.மபபறேம(வபெ��ம ்�்  

வ �டேத)மஅமப�்தெ�்வபங்ம்வள�ம்ிறதிபெபபபமஎனநமஙெ்தத  

்தெயபபவ�்யபமங்.ம ய�யமஅவபங்்�ம்தெயபப்ன�.மஅப்பய�யமஅ�்ச  

சதலம்பபமஅட்ங்ிமஅமப�்தெ�்னப.  என்வ, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்தெயபபவப், அவபங்்�ம ய�ய இர ்யவ�ம�ைறியஙதம

்தெயபப்ன�.மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள��மஅைறைி  அை்�்யபங்.மம  ்யம

(்�மணபம்ப ணபெ�்)மவ �டேபேத  ்தெயபபனயபங்.மஅவபங்்�ம ய�யம

்தெயபப்ன�.மஇப்பய�மஅ�்சமசதலப  எ ��ம்ச�றவபடேெ�்னப.மபப�னபம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  எனநேயம்மநேமதை்்ிம

்தைர்ிய�ைறமஇட்யபங்.மஅப்பய�்ய� , அதலயல பப்ய(வப�ம

சட்தை்நம்றய)மவசனதை்மஅெள�னய�.38 

 2803 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(ைஸனபமபப�தமஜல ம(ரலத)மஅவபஙைள)  மண�ேத�தம

்யயபத்திமஉறைவதம்்ய்டஙதனயபங்.மஅப்பய�மஎ�ம்யியபமஉய�  

தைலயம(ரலத)மஅவபங்ம"ைஹஸ' எ�யமபலஙயரதை்சம்சய�, அை்மஒெம

(ஙத) பயத்தரத்ததமைவத�, "அன்ஸ!மஇை்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்ய ்ஙய ்்ச�ற, இை்மஎ�ம்யியபமஉடங்நஙயஙநம
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்ஙய்த்�பபபட்ளயப.மஅவப  உடங்நேமசலயயம்சயதலசம்சய�னயப; 

அதலயலவப�மன்்ர!மஇ�மஉடங்நே  எடஙளயதம(�ே�்)மசதறத்ள்ம

(அ�பள�ப்)மலேயமஎ�றயம்றதனயபமஎனச  ்சயத'' எ�றயபங். அவவய்றம

 ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅை்நம்ஙய ்்ச�ற , 

"எ� ்யியபமஉடங்நேமசலயயம்றஙதறயப.மஅதலயலவப�மன்்ர!மஇ�ம

உடங்நே எடஙளயதம�ே�்மசதறத்ள்ம(அ�பள�ப்)மலேயமஎ�றம்றதனயப '' 

எ�்ற�. அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அை்ம(ா ்த்தத)ம

ைவ'' எ�ற ்றதவபட், " �ம்ச�றமஎனநஙயஙமஇ�னமமன�்ைரடயமஇ�னம

மன�்ைரடயமஇ�ன மன�்ைரடயமமபறயம �மச�்தபபவபஙைளடயம

அைவபபயியங!'' எ�றம்றத, சதலர�ம்பிைரநமேறதபபபட்யபங்.மஅவமவய்றம

அவபங்ம்பிப ேறதபபபட்வபஙைளமடயம ய�மச�்தத்வபஙைளடயம

அைவத்்�. -இை்மஅறதவபபபவரயனமஅ�உஸமய�மஅதஜஅதமபப�ம �்னயபம

(ரல)மஅவபங்ம்ற ஙதறயபங்:ம ய�மஅனஸம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "அவபங்ம

எத்ைனம்பப இெ�்யபங்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பே, "டறநேைறிம

���றம்பப இெ�்யபங் '' எனமஅனஸம(ரலத)மஅவபங்மவபை்ிள�த்யபங்.-  

(்்ய்ப��மஅனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:)மஎ�ன�்யமஅதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபங், "அனஸ!மஅ�்பமபயத்தரதை்மஎ் '' எ�றயபங்.ம

அப்பய� மநங்மவ��மறைவ�்னப.ம(வ �டே�)ம்த ைணடயமஅைறடயம

 தரயபபி�. அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "பத�பமபத�பம

்பரயஙமவட்மயங அமப��, ஒவ்வயெவெயம்ம�மைஙநேமஅெஙதலதெநேயம

பே்திபமலதெ�� (எ்த�)மஉ ணட்ய '' எ�றயபங்.மஅவவய்றமஅவபங்ம

(பத�பம்பபமவ��) விபறம தரயபமஉ ்னப.மஒெமே வபனபமசயபபபட்வபட்சம

்ச�ற�யமமப்றயெ ே வபனபமவ�்னப.மஇவவயறமஅவபங்மஅைனவெயம

உ ்னப. அப்பய�, "அனஸ!மஅ�்பமபயத்தரதை்தமனநே '' எ�றயபங்.ம ய�ம

அ�்ப பயத்தரதை்தமனநஙதி்பய� ,  ய�மஅை்நமஙக்வமைவத்ம் ரத்ததம

அ்தஙமயங இெ�்்ய, அதல�மனநஙதிம் ரத்ததமஅ்தஙமயஙமஇெ�்்யமஎனம

எனநேத ்் ிவபதைல. (எதலயெயம்றபபட்சம்ச�றமபபறே)மமநஙள�தம

ஒெமே வபனபமமட்ய (எ ��ம்சதலயமத)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�மவ �டேதமஅமப�� ்பசதந்ஙய ேெ�்னப.மஅதலயலவப�மன்பம
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(ஸத)மஅவபங்ய அமப�்தெ�்யபங்.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�� �ைணவபியபம(ைஸனபம(ரலத)மஅவபங்)ம்ம�ம�ஙதை்சமதவபம

பநஙய ்தெபபபந்ஙய ேெ�்யப.மஅ(டேமஅமப�்தெ�்)வபங்ம(எ ��  

்சதலயமத)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நேசமதைமியஙம

இெ�்னப. என்வ, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றபபட்தம

்ய�ை்ிமமபறத �ைணவபி ்யம்ச�றமசலயயம(�ஙம�)ம்சயதலதம

( லயமவபசய த�)வபட்த ்தெயபபவ�்யபங்.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்தெயபபவ�்ை்ந ங ்்பய�, அநே வபமனபம யயமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபமங்நேச தைமியஙமஇெ��வபட்்யயமஎ�றமஎ ணபனப.ம

லங்வ, வ �ட்மவயசைலம் யநஙத வபைர��வ��மஅைனவெயம்வள�்ிறதனப. 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மவ��ம்தைரைிதம்்யடஙம

வபட்வபட் வ �டேபமே்மறைவ��்ஙய ்யபங்.ம ய�மஅ�்மஅைறிபத  

அமப��்ஙய ேெ�்்�.மசதறத�ம் ரய்ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் இெ�்தெபபயபங்.மஅ்பே்ம்வள�்ிறதமஎ�ன�்யமவ�்யபங்.ம

அப்பய� (அவபங்நே)மஇ�்ம(33:53லவ�)மவசனயமஅெளப்பபறதெ�்�.ம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றபபட்வ��மமநங்நேம

அவவசனடஙைளமா்தந ஙயடேனயபங்.ம"இைற யபபநைஙம்ஙய ்வபங்ள!ம

 பபிப�மஇதலடஙள�த (அைவபபப�றத)மறைவிய �்பங்.மஅவவயறம(அடேம

 ்நேய)மவபெ�்தபஙயஙமஉடங ்நேமஅ�ம்திள�நஙபபட்ய ய , 

அப்பய�ய்்மஉண்ம்ியரயவை்  எ்தபபயபத�ம(அட்ஙமஙயத�)மஇரய �்பங்.ம

மயறயங, (உண்ம்ியப; வயெடங் என)ம �டங்மஅைவநஙபப்ய்பய�ம

றைவடடமங்.மசயபபபட்ம�ே�்�ய  ஙைல��ம்ச�றவப்டங்.ம

்பசதந்ஙய ேெபப்ததமலபவமயயமஇெ��  வப்ய �்பங்.ம தசசிமயங, உடஙள�ம

இச்சிதம பபநேம்வ்ைனமஅள�நஙதற� '' எ�ப்்மஅ�்மவனமயேய.39 

அறதவபபபயளபமஅ�உஸமய�மஅதஜஅதமபப�ம �்னயபம(ரல)மஅவபங்ம

்றஙதறயபங்: "இ�்மவசனயமஇறடஙதிம�ழ தைலமேறதத�ய,  பபம(ஸத)ம

அவபஙள��ம�ைணவபிப பப்யவபதமஇெ�்�மேறதத�யமமநஙள�்ல்ிம

 �ஙறத�்வ�ம ய்னமல்வ� '' எ�ற அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதனயபங்.  
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2804 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங்மைஸனபம(ரலத)ம

அவபஙைளமமண��்ஙய ்்பய�.ம(எ�ம்யியப)  உய�மதைலயம(ரலத)ம

அவபங்மஒெமஙதமபயத்தரத்ததம"ைஹஸ ' எ�யமபலஙயரதை் ைவத�மஅை்ம

(எ�ன�்யம்ஙய்த�)ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅ�பள�பபயங  

அ�பபபைவத்யபங்.ம(அவவய்றம ய�ம்ஙய ்்ச�றம்ஙய்த்்�.)ம

அப்பய� அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �ம்ச�ற,  �மச�்தநஙத�றம

�ஸலதயஙைள எனநமஙயஙமஅைவ(த�மவய) '' எ�றயபங்.மஅவவய்றம ய�ம

ச�்தத்வபஙைள அைவத(�மவ�)்்�.மஅவபங்ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம

வ��மசயபபபட்வபட்ப ்றபபட்சம்ச�றனப.ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்ம�ம

ைஙைிமஅ�்பமபலஙயரத்த� ம �மைவத�பமபபரயபத்தத்யபங்.மஅப்பய�ம

அதலயலம யேிமசதலமபபரயபத்  ைனைிமஅவபங்ம்றதனயபங்.   ய�மச�்தத்ம

அைனவைரடயமஒெவபமவப்யமதமஅைவத்்�.மஅவபங்மஅைனமவெய  

(வ��)மவிபறம தரயபசமசயபபபட்வபட்சம்ச�றனப.மஅவபஙள�தமஒெ  

ே வபனபமமட்யம பபம(ஸத)மஅவபங்மஇெநங ,  � ்ம் ரயம்பசதந்ஙய ்்  

(அமப��)மஇெ�்மனப.மஅவபஙள�்யம(எ ��ம்சத மயற)மட்்�யம்றம பப  

(ஸத)மஅவபங்ம்வடஙபமபட்யபங்.மஎன்வ , அவபஙைளம பபிவபங்ம

அபபே்ி வ �டேதமவபட்வபட்ம(்யயமமட்யமஎ ��)ம்வள�்ிம

்ச�றயபங்.மஅப்பய� வலத்யமமய ்யமஉை்ிமஅதலயல , 

"இைற யபபநைஙம்ஙய ்வபங்ள!ம பபிப�  இதலடஙள�தம(அைவபபப�றத)ம

றைவிய �்பங்'' எ�றம்்ய்டேயம(33:53லவ�) வசனதை்மஅெள�னய�. 

ஙத்ய்யம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  "அவர�மபயத்தரதை்பம

பயபத�ந்ஙய ேரய �்பங்ம(ஃைஙரம யவததனமஇனயஹஹ) '' எ�ப்�ம்பயெ், 

"உண்ம்ியரயவை்மஎ்தபபயபத�மஇரய �்பங் '' எ�ப்யேய.  

பய்யம:ம16 வபெ��நஙயனமஅைவபைபமடபப�ம்்ய்பபயஙமவ��்ளம

ஙட்ைள.  

2805 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபம

மணவபெ��நேம(வலமய)மஅைவநஙபபட்யத , அை்மடபறச ்சதலட்ய! இை்ம

இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.40  
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2806  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபமவபெ��நேம(வலமய)ம

அைவநஙபபட்யத, அை்மடபறசம்சத லட்ய! இை்மஇப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஙயலததம

பப�மஅதஹய ஸம(ரல)மஅவபங் , "வலமயமஎ�ப�மமணவபெ�ை்்ிம

ேறதநேயமஎனமஉைப�தலயலமபப�மஉமபம(ரல)  அவபமங்ம்றதனயபங் '' 

எ�றயபங்.  

2807  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபமமணவபெ��நேம

(வலமய)மஅைவநஙபபட்யத, அை்மடபறச ்சதலட்ய. இை்மஇப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  

2808 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   �டங்மவபெ��நேம

அைவநஙபபட்யதம்சத டங். இை்மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. 

2809  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபம்யமச்ஙய்ரைரம

வபெ��நேமஅைவத்யத, அை்மடபறமஅவப ்சதலட்ய.மஅ�மமணவபெ�்யஙம

இெ�்ய யமச , மபறமவபெ�்யஙமஇெ�்ய ய  ச . இை்மஇப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். 

 2810 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  மணவபெ��ந்ஙய, 

மபறமவபெ��ந்ஙயமஅைவநஙபபட்வபமஅை்மடபறச  ்சதலட்ய. இை்ம

இப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2811 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   �டங்மவபெ��நேம

அைவநஙபபட்யதம்சத டங். இை்மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். 

 2812 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இ�்ம

(மண)வபெ��நேம �டங்மஅைவநமஙபபட்யதமஅை்மடபறந்ஙய்்டங்.  

இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனம யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  
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இ�்மஹ �்ைஸமஅறதவபத்மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங் , ( ஃபபதம

எ�ய ்்்த)ம் ய�்ம் யபறதெ�்ம தைலிபத்்மமணவபெ��நேயமமபற  

வபெ��ங்நேயம்ச�றவ�்யபங்.41  

2813  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  லட்நமஙயதமவபெ��நேம �டங்ம

அைவநஙபபட்ய ய, டபறந்ஙய்்டங். இை்மஇப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

2814 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபம

உண்மஉ ணமஅைவநஙப்பபறயத , டபறந்ஙய்ளட்ய.ம(அடே ்ச�ற)ம

வபெயபபனயதமஉ ணட்ய.மஇதைல்ிதம(உ பை்)மவபட்வப்ட்ய.  இை்ம

ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததம�ஹயமதமபப�ம

அத�ஸ�னயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"உண்மஉ ண ' எ�யமேறதப்ம

இ்ய்பறவபதைல. - ்மபங ்மஹ �்ஸமஜயபபபம(ரலத)மஅவபஙள�்மமதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

 2815 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபம

(வபெ��நே)மஅைவநமஙப்பபறயதமடபறந்ஙய்ளட்ய.  அவபம் ய�்ம

் யபறதெ�்யதம(அைவத்வெநமஙயஙப)மபபரயபத்தநஙட்ய ; ் ய�்ம் யபஙயமம

லதெ�்யதமஉ ணட்ய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  

2816 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�: டைவஙைளமவபட்வபட், 

்சதவபங்மமட்்மமஅைவநஙபப்யமமணவபெ��ம(வலமய)  உண்வ, ்ஙட்ம

உணவயேய.ம(அைவபைபமடபற)மவபெ��நேசம்சதலய்வப  அதலயலவபபேயம

அவ�ை்ிமன்ெநேயமமயறம்சய�வபட்யப.42 

 2817 தஃபிய�மபப�மஉைினயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஇப�ம

ஷதஹயபமஅஸஸஹலதம(ரல)மஅவபஙள�்யம"அ�பநபமஅவபங்ள!  

்சதவபஙள��மஉண்வமஉண்ஙள�தம �்ி்யேய '' எ�யமஇ�்மஹ �்ஸமஎபபே  

(ச ்யனய)? எ�றம்ஙட்்�.மஅை்நம்ஙட்மஅவபங்மசத த�வபட் , " 
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"்சதவபஙள��மஉண்வமஉண்ஙள�தமமதஙதம �்ி்யேய ' எ�றததைலமஅ�்ம

ஹ �்ஸ'' எ�றயபங். எ�ம்�ை்டயம்சதவரயிபெ�்்யதமஅ�்மஹ �்ைஸநம

்ஙட்ம ய� ப்பறமை்�்தெ�்்�.மஎன்வ , ஸஹலதம(ரல)மஅவபஙள�்யம

அ�்மஹ �்ைஸபமபபறதந ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங்மஅப�பமரலமய�ம

அதஅஃரஹம(ரல)மஅவபங் ்யமத்யம்றதனயபங்மஎன ்மபங ்மஅ�ம

ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள��மஹ �்ஸதத உ்ளை்பம்பய�்றம(அ்யவ�ம

எைவஙைளமவபட்வபட், ்சதவபங்மமட்்ம அைவநஙபப்யமமணவபெ��ம

உண்வ, ்ஙட்மஉணவயேயமஎ�ற)மஅறதவபதம்யபங்.  

 2818 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

ண�ற அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  - அ�ஹஹைரரயம

(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��மமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்ய  

்மபங ்மஹ �்ஸமவ��்ள�.  

2819  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  வெபவபங்ம(டைவங்)ம்்நஙபபட் , 

மறபபவபங்ம(்சதவபங்) அைவநஙபப்யமமணவபெ��ம(வலமய)மஉண்வ , 

்ஙட்மஉணவயேய.மவபெ��மஅைவபைப டபஙய்வபமஅதலயலவபபேயம

அவ�ை்ிமன்ெநேயமமயறம்சய�வபட்யப.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.43  

பய்யம:ம17 ண�றம�ைறமமணவபலநேமஅள�நஙபபட்ம்ப ம 

்வ்றயெமஙணவைனமமண�� , அவ� அவ்்�ம்யயபத்திமஉற்்ஙய ் , 

பப�னபமஅவ�யமமணவபலநேசம்சய� , அவள� ஙயத்தெப்நமஙயலயம(இத்ய)ம

�ேிய்மவைரமஅவ்ம�்தமஙணவ�நே  (வயழநைஙபப்)ம

அ�ம்தநஙபப்மயட்ய்.44  

2820 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   ஃபயலமஅதேறவ�ம(ரலத)ம

அவபஙள��ம�ைணவபியபம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�� , " ய�ம

 ஃபயலவப்யம(மைனவபியங)மஇெ�ம்்�.மஅவபமஎ�ைனமஒட்்மயத்மயஙம

மண வபலநேசம்சய�வபட்யப.மலங்வ ,  ய�ம(அவெநேபமபபறே)மஅப�பம

ரலமய� பப�மஅஸஸப பமஅவபஙைளமமண�ேத�ந்ஙய ம்்�.மஅவெ்�ம
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(இனமஉறப்மஎ�ற) இெபப�ம(இ�்ம�ஙத்தைரத)ம�ணபிப�மேிசதை்பம

்பய�ற�்ய�'' எ�ற ்றதனயப.மஇை்நம்ஙட்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்�னைஙத்யபங்.  பப�னப, " �ம(உ�ம�்தமஙணவப)ம ஃபயலவப்யம

்தெயபபச்சதலமவபெய்ஙத றயிய?  �ம(உ�மஇர ்யவ�மஙணவரயன)மஇவ ்யம

(்யயபத்தி)மஇ�பதை்  அ�பவபநஙய்மவைரமிப ய, இவபமஉ�ன�்யம

(்யயபத்தி)மஇ�பதை்மஅ�பவபநஙய்  வைரிப யமஅ�ம�ேிய�'' எ�றம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்றதனயபங். அப்பய�ம(எ�ம்�ை்)ம

அ�பநபம(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபஙள�்யம

அமப��்ஙய ேெ�்யபங்.மஙயலததமபப�மசி தமபப�மஅதலஸ  (ரலத)மஅவபங்ம

(்மநேமஉ்்ளமறைவிமஅ�ம்தநஙபப்வை்)மஎ்தபபயபத்வரயங  வயசலததம

இெ�்யப.மஅவப, "அ�பந்ர!மஇ�்பம்ப மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபம

ஙள�்யமபஙதரடஙமயஙசம்சயதலதந்ஙய ேெபமபை்ம �டங்ம

்சவபடறவபதைலிய? ( �டங்மஇவைரதம்்நஙநம்்ய்ய?'' எ�றம்ஙட்யப.45 

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 2821  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�:  ஃபயலமஅதேறவ�ம(ரலத)மஅவபங்ம்யம�ைணவபியைரம

ஒட்்மயத்மயஙமமணமவபலநேச  ்சய�வபட்யபங்.மஅவெநேபமபபறேம

அப�பமரலமய�மபப�மஅஸஸப பம(ரலத)  அவபஙைளமஅவபம

மண�ேத�ந்ஙய ்யப.மஅப்பய�மஅவபம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  வ��, 

"அதலயலவப�மன்்ர!ம ய�ம ஃபயலம(ரலத)மஅவபஙள�்யம(மைனவபியங)  

இெ�்்�.மஎ�ைனமஅவபமண�றம்லயநேஙள�தமஇற்ததம்லயநேய  

்சயதலதவபட்யப.மஅவெநேபமபபறேம ய�மஅப�பமரலமய�மபப�மஅஸஸப ப  

எ�பயைரமமண��்ஙய ்்�.மஅதலயலமவப�மம ்யைணியங!ம

(இர ்யவ�மஙணவமரயன) அவெநேம(இனமஉறப்மஎ�ற)மஇெபப்்தலயயம

இ்்யமஇ�்ம�ஙத்தைரிப�  ேிசதை்பம்பய�ற�்ய� '' எ�றம்றததம்ம�ம

�ஙத்தைரிப�மேிசதை்ப பபேத�நமஙயடேனயப.மஇை்நம்ஙட்ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்�னைஙத்யபங்.மபபறே , " �ம(�்தம

ஙணவப)ம ஃபயலவப்்மம்தெயபசம்சதல  வபெய்ஙதறயயம்பய ய.ம

(இர ்யவ�மஙணவரயன)மஇவபமஉ�ன�்யம(்யயபத்தி)  இ�பதை்ம
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அ�பவபநஙய்மவைரிப ய,  �மஅவ ்யம(்யயபத்தி)மஇ�பதை்  

அ�பவபநஙய்மவைரிப யமஅ�ம�ேிய� '' எ�றயபங். அப்பய�ம(எ�ம

்�ை்)மஅ�பநபமஅஸஸதத �்நம(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபங்நேமஅெஙததமஅமப�்தெ�்யபங்.மஙயலததமபப�மசி தமபப�  அதலஸம

(ரலத)மஅவபங்ம்மநேமஉ்்ளமவரமஅ�ம்தமஙதை்நஙய்்யதமஅைறிப�  

வயசலததமஉடஙயப�்தெ�்யப.மஅ�பநபம(ரலத)மஅவபஙைளமஙயலததம(ரலத)மஅவபங்  

அைவத�, "அ�பந்ர!மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம

��ன�ைலிபத பஙதரடஙமயஙமஇபபேபம்பசநம்்ய்்னம �டங்ம

இப்ப ைணநமங ேநஙந  ்்ய்ய?'' எ�றம்ஙடஙலயனயபங்.  இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2822 ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, " ஃபயலமஅதேறவ�ம

(ரலத)மஅவபமங்ம்யமமைனவபைிமமணவபலநேசம்சய�  வபட்யபங்.மபப�னபம

அவைரமஅப�பமரலமய�மபப�மஅஸஸப பமமண��்ஙய ்யப.  இ� தைலிபதம

அப்ப ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�ம்யமவ�� , அதலயலவப�மன்்ர!  ஃபயலம

அவபங்மஎ�ைனமண�றம்லயநேஙள�தமஇற்ததம்லயநேய  ்சயதலதவபட்யப'' 

எ�றம்றதி்யஙமஹ �்ஸமலரயபமயஙதற�.மமபறமவபவரடங்  ்மபங ்ம

ஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.  

 2823 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம"ஒெம்ப மஒெவெநே  வயழநைஙபபடேெ�ம்ய்.மபப�னபம

அவைளமஅவபமமணவபலநேசம்சய�வபட்யப.  என்வ, அவ்ம்வ்றயெமவைரம

மண��்ஙய ்ய்.மஅநஙணவ�மஅவ்்�ம்யயபத்திமஉற்  ்ஙய்வ்பேம

��மஅவைளமமணவபலநேசம்சய�வப்ஙதமறய�.மஇ� தைலிபதமஅவ்  

��ை்ிமஙணவெநேமஅ�ம்தநஙபபட்வளயஙமலவயளய ?'' எ�றம

்ஙடஙபபட்�. அ்பேமஅவபங்ம"இ(ர ்யவ�மஙண)வபமஅவள�்யம

(்யயபத்தி)மஇ�பதை்  அ�பவபநஙய்மவைரமஅ�ம�ேிய� '' எ�றம

்றதனயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

இெ அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.   
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2824 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ஒெமமன�்பம்யமமைனவபைிம

ண�றம்லயநம்சயதலதவபட்யப.மலங்வ , அவைள இ�்னயெவபம

மண��்ஙய ்யப.மபப�னபமஅவள�்யம்யயபத்திமஉற்ம்ஙய்வ்பே  ��ம

அவெயம்லயநம்சயதலதவபட்யப.மஇ� தைலிபதமஅவைளமஅவ்ை்ிம

��ை்ிமஙணவப மண�ேத�ந்ஙய்ளமவபெயபபனயப.மலங்வ , 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபஙள�்யம(இ�மேறதத�ந)ம்ஙடஙபபட்�.ம

அ்பேமஅதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங், "இதைல; ��ை்ிமஙணவபம

(்யயபத்திமஇ�பய)மஅ�பவபத்ை்ப  ்பய�்றம(அவ்ை்ிமஇர ்யவ�ம

ஙணவரயன)மஇவெயமஅவள�்யமஇ�பயமஅ�பவபநஙய்மவைர  அ�ம�ேிய�'' 

எ�றம்றதவபட்யபங்.46 - ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபம

ஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப  ்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�. 

 பய்யம:ம18 ்யயபத்திமஉறவப�்பய�மா்ம்வ மேிமவபெயபதம்ே�்ம

பபரயபத்ைன. 

 2825 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  உடஙள�தமஒெவபம

்யமமைனவபட்�ம்யயமபத்திமஉற்ம்ஙய்ளமவபைவடய்பய�  

"பபஸமததலயஹத; அதலயஹஹயமமஜ�ன�பன மைஷத்யனமவமஜ�ன�பப ம

ைஷத்யனமமய ரஸநத்னய' (அதலயலவப�ம்தெப்பிரயத ; இைறவய!ம

எடஙைளவபட்மைஷத்யைன  வபலநஙதைவபபயியங!மஎடங்நேம �மவவடேயம

(ேவ�ை்ச)ம்சதவதை்வபட்ய ைஷத்யைனமவபலநஙதைவபபயியங! '') எ�றம

பபரயபத்தத�, அ்�மபப�மஅ�்த ்யப்திெநேநமேவ�ை்மவப்தநஙபபட்யத , 

அநேவ�ை்நேமஒெம்பய�ய ைஷத்ய�ம �்டஙதைவபப்ததைல.47 இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம

இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம ய�ே  அறதவபபபயளபம

்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�. அவபறதத, ஷஹஅபயம(ரல)மஅவபஙள�ம

அறதவபபபபதம"பபஸமததலயஹத' ("அதலயலவப� ்தெபம்பிரயத') எ�யமேறதப்ம

இ்ய்பறவபதைல.மதஃபிய�மஅஸஸவதம(ரல)  அவபஙள�்மதெ��மஅப�பம

ரஸஸயநம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபநேயமஅறதவபபபபத  "பபஸமததலயல' 
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இ்ய்பபற்ள�; ம�ஸூபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத  "பபஸமததலயலம

்றதி்யங்வமஙெ�ஙத்ற� ' எனமஇ்யம்பபற்ள�. 

 பய்யம:ம19 ஒெவபம்யமமைனவபிப்யம��்றமயமங்யமபப�்றமயங்யம

்ப மஉறபமபபத ்ணரலயய; லசனவயிபதம்ணரமலயஙய�.48  

2826 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெவபம்யம

மைனவபிப்யமபப�்றத்தலதமெ��மபபறவபமஉறபபபதமஉ் ற்  ்ஙய ்யதம

(பபறநேய)மேவ�ை்மமயறங ம்ஙய ்்யஙமஇெநேயமஎ�றம�்பங்  

்சயதலதவ�்யபங்.மஎன்வ, "உடங்மமைனவபிபமஉடங்நேமவபைள தலய  

(்பய�றவபங்).மஎன்வ,  �டங்மவபெய்யமவைஙிபதமஉடஙள�ம

வபைள தலத்தப ேசம்சத டங்'' எ�யம(2:223லவ�)மஇைறமவசனயம

அெளப்பபற�.49 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2827 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

பப�்றத்தலதெ��மபபறவபமஉறபபபதம்ணரபபட்ம்ப மஙெ்பறயதமஅவ்  

(்பப்ற்நேய)மேவ�ை்மமயறங ம்ஙய ்்யஙமஇெநேயமஎ�றம�்பங்  

்சயதலதவ�்யபங்.மஅப்பய�்ய�ம"உடங்மமைனவபிபமஉடஙள��ம

வபைள தலய (்பய�றவபங்).மஎன்வ,  �டங்மவபெய்யமவைஙிபதமஉடஙள�  

வபைள தலத்தபேசம்சத டங்'' எ�யம(2:223லவ�)மவசனயமஅெளப்பபற�.  

2828 ்மபங ்மஹ �்ஸமஜயபபபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஎட்  

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறததமஇப�மஷதஹயபம

அஸஸஹலதம(ரல)மஅவபஙள�்மதெ��மறஅமய�மபப�  ரயஷததம(ரல)மஅவபங்ம

அறதவபநேயமஅறதவபபமபபத, "வபெயபபனயதமஅவ் ஙவபழ��மப்த்தமெநேயம

 தைலிபத; வபெயபபனயதமமதலய��  ப்த்தெநேயம தைலிபத.மலிப�ய, 

்ப மஉறபபபத'' எ�றமஅ்தஙபபேியங  இ்ய்பபமற்ள�.  

 

514

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

திருமணம் ஹதீஸ் 2710 - 2852



பய்யம:ம20 ஒெம்ப , ்�மஙணவன��மப்நமைஙநேசம்சதலமமறபப�ம

்ை் ்சயிபபட்்ள�. 

 2829  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெம்ப ம(்யயபத்திதை்பமபஙதப��ம

்ஙய்ளமமறத�)ம்�மஙணவன��மப்ந  ைஙைிம்வறத�ம(்ன�ியங)ம

இரைவநமஙவததம்யத, ்பய �மவபேடயவைரமஅவைளமவயன வபங்ம

சபபத�ந்ஙய ேெநஙத�றனப.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

- ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�. அ்தத, "அவ்ம(ஙணவன��ம

ப்நைஙநமேத)ம்தெய்யவைரம(சபபநஙத�றனப) '' என இ்ய்பபற்ள�.50  

2830 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  எ�மஉிபபமஎவ�ம

ைஙிப ்ள்்யமஅவ�ம �மசத்திமயங!மஒெவபம்யமமைனவபைிமஅவள�  

ப்நைஙநேமஅைவத�, அவ்மஅவெநேம(உ்�ப்)மமறத்யதம

வயன� ்ளவ�மஅவ் ம �ம்ஙயபயம்ஙய ்வனயங்வமஇெநஙதறய� ; 

அவ்ம �மஙணவ�ம்தெப்தம்ஙய்்யவைர.  

 2831 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  ஒெவபம்யம

மைனவபைிபமப்நைஙநேமஅைவத� , அவ ்யமஅவ்ம்சதலயமலதமெநங, 

அை்ம��ன�ட்மஅவ்ம �ம்ஙயபயம்ஙய ்ம தைலிபதமஅவபமஇரைவநம

ஙவதபபயமரயிப�, வபேடயவைரமஅவைளமவயனவபங்ம

சபபத�ந்ஙய ்்ிபெநஙத�றனப.51 இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம21 மைனவபிப�ம(்யயபத்தி)மஇரஙசதமிதை்ம்வள�ிப்வ�ம்ை்ம

்சயிபமபட்்ள�. 

 2832 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  ஙணவ�யம

மைனவபடயமபரஸபரயம்யயமபத்திமஉறவபதம ்பட்பமபப�னபமமைனவப  

ிப�ம(்யயபத்தி)மஇரஙசதிதை்ம(பபற ்ய)மபரப்ஙத�றமமன�்்னம
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அதலயலவப்ய மறைமம யள�தம்ே்தியதமமதங்யம்மயசமயனவ�மலவய�.  

இை்மஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   

2833 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  மறைமம யள�தம

அதலயலவப்யமமய்பெயம யபபநைங(தம�்ரயஙய)மிய்்ன�த , ஙணவ�யம

மைனவபடயமபரஸபரயம்யயபத்திமஉறவபதம ்பட்வபட்பமபப�னப  அவள�ம

இரஙசதமிதை்மஅவ�ம(மநஙள�ை்்ி)மபரப்வ்்மியேய.  இை்மஅ�சி தம

அதேததம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 பய்யம:ம22 ்ணபசசதமஇை்�றதபபப�ம("அஸத') சட்ய.52 

 2834 அப�தலயலமபப�ம�ைஹதஸம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�யம

அ�ஸதபமயம(ரல)மஅவபங்யம(ப்ள�வயசலததமஅமப�்தெ�்)மஅ�சி த  

அதேததம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�்றயய.மஅப்பய�மஅ�ஸதபமயமஅவபங் , 

"அ�சி தமஅவபங்ள!ம"அஸத' பபறததம்யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபங்ம்றதிை்சம்சவபடபற்ள �பஙளய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பே  

அ�சி தம(ரலத)மஅவபங், "லய' எ�றம்றதவபட்(பமபப�வெமயற)  

அறதவபத்யபங்:  யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மப�ம

�ஸ்லதநம("�ைரசகஉ') ்பய தமஙல��ம்ஙய ்்யய.மஅப்பய� , உிப�்ம

அர்மஇனபம்ப ஙைளபம்பயபந  ைங்தஙளயஙபமபபேத்்யய.ம � ்மஙயலயம

 யடங்ம்தெமணயம்சய�்ஙய்ளய்வபஙளயங  (இெ�்்யத, ்யயபத்திம

உறவபதம யட்யம்ஙய ்வபஙளயங)மஇெ�்்யய.மஅ்்  ் ரத்தத, (்பயபநம

ைங்தஙைளமவப்்ைலம்சய�)ம  ் ்ம்பறவ்பே  லைசடயபட்்யய, 

லங்வ, (்பயபநமைங்தஙளயனம்ப ஙள�்ய)ம்யயபத்திமதஙய  அை்ி்ய, 

(அ்்மசமியமஅவபங்மஙெ்பறவப்நம்்ய�மஎ�ப்பஙயங)ம"அஸத ' ்சய�ம

்ஙய்ள்யமவபெயபப்னயய.53 இ� தைலிபதம" யமதை்்ிமஅதலயலமவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇெநங, அவப ஙள�்யம்ஙடஙயமதம யயம"அஸத ' 

்சயவ்ய?'' எ�றம யடங்ம்பசதந்ஙய ்்யய.  பப�னபமஅ�ம்்ய்பபயஙம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம யடங்  ்ஙட்்யய.மஅதலயலம

வப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"அவவயறம �டங்ம(அஸத)  ்சயியமலதெபப்யதம
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உடங்மம �ம(ேபறய)மஇதைல.மபை்நஙம்வ ்்மனமஅதலயல  

எ ்தவபட்மஎ�்மாபமஉிபெயமமறைமம ய்வைரமஉெவயஙத்ிம �்ெய '' எ�ற 

்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2835 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "ட்னன�த, அதலயலமமறைமம ய்வைரம்ய�ம

பை்நஙவபெபபவபைறமஎ ்த  (�ேத�)வபட்ய� '' எனமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங் எ�றமஇ்ய்பபற்ள�.  

2836 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  யடங்ம(ப�ம

�ஸ்லதநம்பய த)மசதலம்பயபநமைங்தஙைளபம்பப்றயய.  (எடங்நேபம

பஙதப�்ள�நஙபபட்ம்ப மைங்தங்்�மஉ் ற்ம்ஙய்ள்ய)  "அஸத' 

்சய�ம்ஙய்ள்யமவபெயபப்னயய.மஅ�மேறதத�மஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபஙள�்யமவபனவப்னயய.மஅப்பய�மஅவபங் , " �டங்ம(அஸத) 

்சய�்ஙய ்்ய�மஇெநஙதற�பஙளய?  �டங்ம(அஸத)ம்சய�்ஙய ்ம்ய�  

இெநஙதற�பஙளய?  �டங்ம(அஸத)ம்சய�்ஙய ்்ய�மஇெநஙதற�பஙளய?'' எ�ற 

்ஙட்வபட், "மறைமம ய்வைரமஉெவயஙம்வ ேிமஎ�்மஉிபெயம

ஙட்யிய உெவயஙத்ிம �்ெய'' எ�றம்றதனயபங்.54  

2837  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   �டங்மஅை்ம(அஸைல)சம்சயியமலதம

ெபப்யதமஉடங்ம �மஎ�்ந  ேபற�மததைல.மட்னன�த, அ�்வதலயயம

(அ்யவ�மஙெதம் பப�ய ஙெத் நஙயமதமஇெபப�ய)மவப்தமியேய '' 

எ�றயபங். (இ்�மஅறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயன)மஅனஸமபப�மசகத�ம(ரல)ம

அவபங் ்றஙதறயபமங்:ம(இ�்மஹ �்ைஸமஎனநேமஅறதவபத்)மமஅபதமபப�ம

சகத�ம(ரல) அவபஙள�்ய, "இை்ம �டங்மஅ�சி தம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��  

்சவபடபற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங்ம"லய ' எ�றயபங். 

 2838 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஐ��மஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. அவபறதத, "அவவயறம �டங்ம(அஸத)ம்சயியமலதெபப்யதம

உடங்ம �மஎ�்ந ேபற�மததைல.மட்னன�த, அ�்வதலயயமவப்தியேய'' 

எ�றம்றதனயபங்மஎன இ்யம்பபற்ள�. பலஸமபப�மஅசதம(ரல)ம
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அவபஙள�மஅறதவபபபபதமஷஹஅபயம(ரல)மஅவபங்ம" ய�  அனஸமபப�மசகத�ம

(ரல)மஅவபஙள�்யம" �டங்மஇை்மஅ�சி தம(ரலத)  அவபஙள�்மதெ��ம

்சவபடபற�பஙளய?' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங்ம"லய ' எ�றயபங்'' எ�றம

்றதி்யஙமஇ்ய்பபற்ள�. 

 2839 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம

"அஸத' (்ணபசசதமஇை்�றதப்)மேறதத� வபனவபபட்�.மஅ்பேமஅவபங், 

"அவவயறம(அஸத)ம்சயியமலதெபப்யத  உடங்ம �மஎ�்நமேபற�மததைல.ம

அ�்வதமலயயமவப்தியேய'' எ�ற ப்தலள�த்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  (அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபஙள��ம

அேைமியிபெ�்)ம�ஹயமதமபப�மசகத�  (ரல)மஅவபங்ம"உடங்ம �மஎ�்நம

ேபற�மததைல' எ�ப�, ்ை்டத்ர்நே ் ெநஙமயனம்சயதலயடசதமஎ�றம

்றதனயபங்.  

2840 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங்ம

அெஙததம"அஸத' (்ணபசசதமஇை்�றதப்)மபபறதப ்பசபபட்�.மஅப்பய�ம

அவபங், "எ�னமஅ�?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பே  மநங், "பய�ட்யம்யம

மைனவபட்�ம்யயபத்திமஉற்ம்ஙய்ளமவபெய்ய  ஒெவப, அ்னயதமஅவ்ம

ஙெ்பறமவப்வை்மவபெயபயமதமஇெநஙலயய.ம(அவமவய்ற)  ்யமஅேைமபம

்ப ்ணய்மஉற்ம்ஙய்ளமவபெய்யமஒெவப , அ்னயதமஅவ் 

ஙெ்பறவப்வை்மவபெயபயமதமஇெநஙலயய.ம(அப்பய�ம"அஸத ' 

்சய�்ஙய்வயப)'' எ�றமவபை்ிள�த்னப.ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "அவவயற 

்சயியமலதெபப்யதமஉடங்ம �மஎ�்நமேபற�மததைல.மஅ�்வதலயயம

வப்த ியேய'' எ�றம்றதனயபங். அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஅப�தம

லயலமபப�மஅவ�ம(ரல)மஅவபங்  ்றஙதறயபமங்: இ�்மஹ �்ைஸம ய�ம

ஹச�மபப�மஅபபதமஹச�மிசயபம(ரல)மஅவபஙள�்யமஅறதவபத  ்்�.ம

அப்பய�மஅவபங், "அதலயலவப�மம ்யைணியங!மஇ�மஒெமங ்னதை்ப  

்பய�ற்ள�'' எ�றம்றதனயபங். - அ�சி தம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��மஅப�பம

ரலமய�மபப�மபப பம(ரல)  அவபங்மஅறதவபநேயம்மபங ்மஹ �்ஸம

்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்  வவதியங்யமவ��்ள�. - ்மபங ்ம
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ஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, 

மஅபதமபப�மசகத�ம(ரல)மஅவபங் , " யடங்மஅ�சி தமஅதேதத (ரலத)ம

அவபஙள�்யம"அஸதம்்ய்பபயஙமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதி ஹ �்ஸமஎை்்ி�யம �டங்ம்சவபடபற்ள �பஙளய?' எ�றம்ஙட்்யய.ம

அ்பே அவபங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம்பய�றம"அ�்வதலயயம

வப்தியேய' எ�ப�வைரமஅறதவபத்யபங் '' எனமஇ்ய்பபற்ள�. 

 2841 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்யம"்ணபசசதமஇை்�றதப் ' (அஸத) ேறதத�பம்பசபபட்�.ம

அப்பய�மஅவபங், "அை்மஉடஙள�தமஒெவபமட� ்சயஙதறயப?'' எ�றம

்ஙட்வபட், -(ஙவன�நங்ய:ம"உடஙள�தமஎவெய அவவயறம்சயிம்வ ்யய '' 

எ�றமஅவபங்மேறதபபப்வபதைல)-ம"பை்நஙபப்  உ்ளமஎ�்மஉிபைரடயம

அதலயலமபை்த்்ம �்ெவய� '' எ�றம்சய�னயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 2842 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்யம"்ணபசசதமஇை்�றதப் ' (அஸத) ்சயவை்பமபபறதநம

்ஙடஙபபட்�.மஅ்பேமஅவபங் , "வப�்த�மஅைனத� (உிபர )நம்றஙள�லதம

ெ��யமேவ�ை்மஉெவயவ்ததைல.ம(ஒ்ரமஉிபர ம்பய�ய.)  அதலயலம

ஒ�ைறபமபை்நஙம யேவபட்யதமஅவைனமஎ�்யம்்நஙம�ேிய� '' எ�றம

்றதனயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�சி தமஅதேததம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப அறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

2843 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�� , "எ�ன�்யமாப அேைமபம

்ப மஇெநஙதறய்.மஅவ்ளமஎடங்நேபமபணபவபை்ம்சயபவளயங்ய  

் ண�பமதமபபவளயங்யமஉ்ளய்.மஅவள�்யம ய�ம்ச�றவெஙத்ற�.ம

(அ்் சமிய)மஅவ்மஙெ்பறவப்வை்ம ய�மவபெயபவபதைல '' எ�றம

்றதனயப.மஅ்பே  பபம(ஸத)மஅவபங், " �மவபெயபபனயதம"்ணபசசதமஇை்ம

�றதப்' (அஸத) ்சய�்ஙய்.மலிப�ய, அவ்நேமவப்தநஙபபட்்ள�ம

அவள�்யம தசசிய வ��்செய'' எ�றயபங்.மஅயமன�்பமசதலம யடங்மஙவத�்ம
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பப�மஅதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபமஙள�்யமவ�� , "அ�்மஅேைமபம்ப ம

ஙெ்பறவபட்ய்'' எ�றம்றதனயப.மஅ்பேமஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "அவ்நே வப்தநஙபபட்�ம தசசியமஅவள�்யமவ��்செயமஎனம

உயமத்யம ய�மடப்ஙன்வ ்றதவபட்்்ன!'' எ�றயபங். 

 2844 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பம பபம

(ஸத)மஅவபஙள�்ய, "எ�ன�்யமாபமஅேைமபம்ப மஇெநஙதறய்.   ய�ம

அவள�்யம"்ணபசசதமஇை்�றதப்'சம்சய�வெஙத்ற�'' எ�ற ்றதனயப.ம

அ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங், "அ(வவயறமஅஸதம்சயமவ)�மஅதலயல 

 யேட்ளமஎை்டயம்்த�மவப்ப்பயவ்ததைல '' எ�றயபங்.மஅ�்மமன�்பம

(சதல  யடங்நேபமபப�)மவ�� , "அதலயலவப�மன்்ர!ம ய�மஉடஙள�்ய  

ேறதபபபட்மஅ�்மஅேைமபம்ப மஙெ்பறமவபட்ய் '' எ�றயப.மஅ்பே 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " ய�மஅதலயலவப�மஅேைமடயம

அவ�ை்ி ன்ெயமலவú�'' எ�றயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமஜயபபபமபப�ம

அப்ததமலயலம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்மள�. அ்தத, "ஒெமமன�்பம பபம(ஸத)மஅவபஙள�ம்யம

வ��'' எ�றமஹ �்ஸ லரயபமயஙதற�.  

2845 ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ேபல�மஅெளப்பறயமஙயலத்ததம

 யடங்ம"்ணபசசதமஇை்�றதப்' (அஸத) ்சய�்ஙய ேெ�்்யய.55 இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததமஇஸஹயநம

பப�மஇபரயஹ�யம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , "அ�ம்ை் ்சயிபப்ம

்வ ேிமஒ�றயஙமஇெ�்யதமஅவவயறம்சயிநம்்ய்்னநமேபல்ன  

 மநேதம்ை்மவப்ததம்தெநேய '' எனமதஃபிய�மபப�மஉைினயம(ரல)ம

அவபங் ்றதனயபங்மஎனநம்்்லயஙமஇ்யம்பபற்ள�.  

 2846 ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�மஙயலத்ததம"்ணபசசத இை்�றதப்' (அஸத)ம

்சய�்ஙய ேெ�்்யய. 
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 2847 ஜயபபபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�மஙயலத்ததம"்ணபசசதமஇை் �றதப்'சம்சய�்ஙய ேெ�்்யய.ம

இை்பமபபறதமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்நமேதம்ஙவதம

எடேி்பய�, அவவயறம்சயிம்வ ்யயமஎனமஎடங்நே  அவபங்ம்ை்ம

வப்தநஙவபதைல. 

 பய்யம:ம23 ஙெ்பறதெநேயம்ப ்பயபநமைங்தமைிபம்ணெவ�ம்ை்ம

்சயிபமபட்்ள�.  

2848 அ்த்ப்யம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  ஒெம்்யரத்த�மவயசலததம

 த�ற்ஙய ேமெ�், மஙப்பறமஙயலதை்ம் ெடஙதி  ஒெம(ைங்தப)ம

்ப ைணநமங்��ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்ச�றயபங்.மஅப்பய�ம பப  (ஸத)ம

அவபங், "அவ(ைளசமசதைறபபபேத்வ)பமஅவ்்�மஉற்்ஙய்ள  

வபெய்ஙதறயபம்பய ய! '' எ�றயபங்.மஅ்பேமமநங்ம"லய ' 

எ�ற(ô்மய்தத்)னப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம" ய�ம

அவைரந ங்ைமியஙசமசபபநஙமவபெயபபம்ன�.மஅ(�்சமசயபமயன)� , அவெ்�ம

அவர� சவநேவதநே்்யமறைவடய.மஅவபம்மநேமஅ�ம்தநஙபப்ய்ம

ஒெவைனமஎவவயற ்யமவய சயஙமலநஙதந்ஙய்ளம�ேடய? அவபம்மநேம

அ�ம்தநஙபப்ய்மஒெவைனத  ்ய�ை்ிமாவதினயஙமஎவவயறம

பி�ப்த்ம�ேடய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.56 - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ்த்ப்யம

(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெமஅறதவபப  பயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம24 பய�டேந்ஙய ேெநேயமஙயலத்ததமமைனவபட்�ம

்யயபத்திமஉற் ("அதஃஙகலய') ்ஙய்ளலயய; 

 அப்பய�ம"்ணபசசதமஇை்�றதப்'சம்சயவ� ்வறநஙதம்நங்யேய.  

2849 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  

பய�டேந்ஙய ேெநேயமஙயலத்ததமமைனவபட்�ம்யயபத்திம

உற்்ஙய்ள ("அதஃஙகலய') ்வ ்ய்மனம ய�ம்ை்மவப்தநஙமவபெயபப்ன�.ம

்ரயமபங்ய பயரசகஙபமங்யமஅவவயறம்சய�ய, அவபங்ை்ிம
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ேவ�ை்ங்நேமஎ�்ப பய்தப்யமடபப்யமலதமெபபை்ம ய�ம

 தைன்்ப�்்�ம(என்வ, ்ை்மவப்தநேய எ ணதை்நமைஙவபட்ம

வபட்்�). இை்மஜஹ்யமயமபப�தமவலபமஅதமஅச்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இவர�ம்பிபமஜஹஃ்யமயமஎ�றமஅறதவபபமபயளபமஙலஃபம

(ரல)ம்றஙதறயப.மலனயத, ிலியம(ரல)மஅவபங்மஅறதவபத�்ளபேம

"ஜஹ்யமய' ("ஃ்யத' �மஅதல; "்யத'ே) எ�ப்்மச . இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2850 உநஙயஷயம(ரலத)மஅவபஙள��மச்ஙய் மஜஹ்யமயமபப�தமவலபம(ரலத)ம

அவபங் ்றதி்யவ�:  ய�மமநஙள�தமசதலெ்�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள��மஅைவநேச ்ச�்ற�.மஅப்பய�மஅவபங், 

"பய�டேந்ஙய ேெநேயமஙயலத்தத  மைனவபட்�ம்யயபத்திமஉற்ம

்ஙய்ளம("அதஃஙகலய') ்வ ்ய்மனம ய�ம்ை்மவப்தநங  வபெயபப்ன�.மபபறேம

்ரயமபங்யமபயரசகஙபங்யம்யமேவ�ை்ங்மபயத  

அெ�்தந்ஙய ேெநேய்பய்் , அவபங்ம்யமமைனவபமிெ்�ம்யயபத்திம

உற் ்ஙய ்யமஅ்னயதமஅவபங்ை்ிமேவ�ை்ங்நேமஎ�்பமபய்தப்யம

் ரயம லதெபப�மேறதத�ம ய�ம்ியசதத்்�.ம(என்வ , ்ை்மவப்தநேயம

எ ணதை்ந ைஙவபட்மவபட்்�) '' எ�றம்றதந்ஙய ேெ�்யபங்.மபப�னபம

அவபஙள�்ய "்ணபசசதமஇை்�றதப்' (அஸத)ம்சயவை்பமபபறதமவபனவபனப.ம

அ்பே அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங் , "அ�மமைற�ஙமயனமசததநம

்ஙயைலமியேய'' எ�றமவபை்ிள�த்யபங்.  இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததமஉைப�தலயலமபப�ம

சி தம(ரல)மஅவபங்மஅப�தலயலமபப�மி�த  அத�நதம(ரல)மஅவபங்ம

வவதியஙமஅறதவபநமேயமஅறதவபபபபத, "எ�ன பயவத்தபஙயஙநம்ஙயதலபபட்ய்ம

எனமஉிபெ்�ம்ை்நஙபமபட்வ்  வபசய நஙபப்ய்பய� '' எ�யம(81:8,9 

லவ�)மவசனத்ததம்றபபட்்ள சததநம்ஙயைலநேம"அஸத' ஒத்தெநஙதற�ம

எனமஅ்தஙபபேியஙமஇ்ய்பபற்ள�.   

2851 ்மபங ்மஹ �்ஸமஜஹ்யமயமபப�தமவலபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம

மப்றயப அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்மள�.  அ்ததம
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("பய�டேந்ஙய ேெநேயமஙயலத்ததமமைனவபட்�ம்யயபத்திமஉற்  

்ஙய்வ�' எ�பை்நமேறதநஙம"ஃஙகலய' எ�ப்பேபமபஙரமயங)ம"ஃஙதியத ' எ�ய 

்சயதமலளபபட்்ள�.மமபறமவபவரடங்ம்மபமங ்மஹ �்ஸததம

உ்ளை்பம்பய�்ற இ்ய்பபற்ளன.  

2852 உசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபங்மசஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய ்றதிம்யவ�: ஒெமமன�்பமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யமவ��, " ய�மஎ� மைனவபட்�ம(உற்ம்ஙய்்ய்பய�)ம

"்ணபசசதமஇை்�றதப்' (அஸத) ்சயஙத்ற�'' எ�றயப.மஅ்பேமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "ட� (அவவயற)ம்சயஙதறயய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம

அ்பேமஅயமன�்ப, "அவள� ேவ�ை்ிப�மம �' அதல�ம"அவ்ை்ிம

ேவ�ை்ங்ம �' ப ்ஙயட்(வ்பஙயங்வ அவவயறம்சய)ஙத்ற�மஎ�றயப.ம

அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , அ(வவயறமபய�டம்யம

மைனவபட்�ம்யயபத்திமஉற்ம்ஙய்வ)�மேவ�ை்நேப  பய்தபைபம

டபப்த�வ்யிபெ�்யத , பயரசகஙபங்நேயம்ரயமபங்நேய  பய்தபைபம

டபப்த்திபெநே்ம! '' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததமஸஹைஹபமபப�மஹபபம

(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத, "இநஙயரணத்தப ஙயங்வம �மஅவவயறம

்சயஙதறயயமஎன�த, அவவயறம்சயிலயஙய�.மஅ� பயரசகஙபங்நேயம

்ரயமபங்நேயமஎ�்பமபய்தபைபடயமடபப்த்  வபதைல்ி!'' எ�றம

்றதனயபங்மஎனமஇ்ய்பபற்ள�  
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அத்தியியம-ம17 : பயதேேம(சட்ய)1(ஹ �்ஸம2853ம–ம2917மவைர)ம
 

 பய்யம:ம1 பபறபபயதமடபபட்ம(இரத்)மஉறவயதமமண�ேநஙதம்ை்ம 

வப்தநஙபபட்மவபங், பயதேேமஉறவய யம்ை்மவப்தநஙபப்வப.2 
 
 2853 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  (ஒெம ய்)மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஎ�ன�்யமஇெ�்யபங்.  அப்பய�ம ய�மஹஃபஸயம(ரலத)ம

அவபஙள�மவ �டேதம(ிய்ரய)மஒெமமன�்பமஉ்்ள  ்சதலமஅ�ம்தம்ஙடேயம

ேரைலநம்ஙட்்�.மஉ்்னம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர! இ்்யமஉடங்ம

(�ைணவபியபமஹஃபஸயவப�)மவ �ட்நே்ம்சதலமஒெவபமஅ�ம்த  

்ஙடஙதறயப'' எ�றம்சய�்ன�.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபம

ங், "அவபமஇ�னமமன�்பமஎனம ய�மஙெ�ஙதம்ற� '' எ�றமஹஃபஸயவப�ம

பயதேேத ்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமேறதத�சம்சய�னயபங்.ம ய�ம

"அதலயலவப�மன்்ர!மஇ�ன மன�்பமஉிபெ்�மஇெ�்யதமஅவபம

எ�ைனதம்தைரமிப�றதமச�்தத்தெநங  �ேடய்ய்ன!'' எ�றமஎ��ை்ிம

பயதேேதம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமேறதத�ந  ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "லயம(�ேடய); பபறப்மஎ�்மஉற்ஙைள்ிதலயயம

(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிமஉற்ஙளயநே்மய  அ�்ம

உற்ஙைள்ிதலயயமபயதேேடயம் ெடஙதிமஉற்ஙளயநஙதவப்ய '' எ�ற 

்சய�னயபங்.3 

 2854 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஎ�ன�்ய, "பபறபபயதமடபபட்ம(இரத்) உறவயதமமண�ேநஙநம

்்ய்வபஙைள, பயதேேமஉறவய யமமண�ேநஙநம்்ய� '' எ�றம

்சய�னயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்ப வவதியஙம்யமவ��்ள� 
 
பய்யம:ம2 பயதேேதம்�ை்ிப�ம(இரத்)மஉறவபனெயம(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம

் ெடஙதி உறவபனப்யய.4 
  
2855 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அ்தேஐஸத�மச்ஙய்ரபம

அஃபலலம(ரலத)மஅவபங்மவ��மஎ�மவ �டேதமறைவவ  ்பேமஅ�ம்தம

்ஙட்யப.மஅவபமஎ�மபயதமேேதம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமலவயப.  பப்யம
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(ஹதஜயப)மசட்யமஅெளபபட்மபப�மஇ�்சமசயபவயம ை்்பபற�.மஅப்பய�  

 ய�மஅவெநேமஅ�ம்திள�நஙமமறத�வபட்்�.மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபங்மவ�்�யம ய�ம்சய்�மேறதத�மஅவபஙள�்யம்் வபத்்�.ம

 ய� அவெநேமஅ�ம்திமள�நஙம்வ ்யமஎனமஅப்பய�மஅதலயலமவப�ம

ன்பம(ஸத) அவபங்மஎனநேமஉத்ரமவபட்யபங்.5 
 
 2856 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "அ�ேஐஸத�ம்்தவபமஅஃபலலம(ரலத)மஅவபங்ம

எ�ன�்யமவ�்யப.மஅவப எ�மபயதேேதம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமலவயப '' எ�றம

இ்ய்பபற்ள�.ம்ம ய, லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம(அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்ய), "(அவெை்ி) மைனவப்ய�மஎனநேபமபய�டேனயப ; 

அவபமஎனநேபமபய�ட்வபதைல.ம(என்வ  அஃபலலமஅவபங்நேம ய�ம

அ�ம்திள�நஙமயட்்�) '' எ�றம்றதனயபங். அப்பய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், "உ�மஇெமைஙங்யமஅதல�மஉன� வலநமைஙம

ம ைணநமஙவவட்ய'' எ�றம்றதனயபங்மஎ�றமஅ்தஙபபேியங  

இ்ய்பபற்ள�. 
 
 2857 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அ்தேஐஸத�மச்ஙய்ரபம

அஃபலலம(ரலத)மஅவபங்மவ��, எ�மவ �டேத றைவவ்பேமஅ�ம்தம்ஙட்யப.ம

-அ்தேஐஸமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள��மபயதேேத  ்�ை்மலவயப.-மபப்யம

(ஹதஜயப)மசட்யமஅெளபபட்மபப�மஇசசயபவய   ை்்பபற�.மஅப்பய�ம

 ய�, "அதலயலவப�மம �மசத்திமயங!மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபஙள�்யமஅ�ம்தம்ஙடஙயமதமஅஃபலலம(ரலத)மஅவபங்நே  

அ�ம்திள�நஙமயட்்�.மட்னன�த , அ்தேஐஸமஎனநேபம

பய�ட்வபதைல; அவெை்ிம�ைணவப்ய�மஎனநேபமபய�டேனயப '' எ�றம

்றத்ன�.மபப�னப அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மவ�்�யம ய�ம

அவபஙள�்ய, "அதலயலவப� ன்்ர!ம(எ�மபயதேேதம்�ை்)மஅ்தமேஐஸத�ம

ச்ஙய்ரபமஅஃபலலமவ��மஎ� வ �டேதமறைவவ்பேமஅ�ம்தம்ஙட்யப.ம

உடஙள�்யமஅ�ம்தம்ஙடஙயமதமஅவெநே  அ�ம்திள�நஙமஎனநேம

வபெபபமததைல.ம(என்வ, அவெநேம ய�மஅ�ம்திள�நங வபதைல)'' எ�றம

்் வபத்்�.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , "அவெநே அ�ம்திள�'' எ�றம

்றதனயபங். அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஉபவயம(ரல)மஅவபங்ம

்றஙதறயபங்: இ்�மஅேபபை்ிபத்ய�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங் , "இரத்ம

உறவயதமஎ�் உற்ஙைள்ிதலயயம(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிம
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உற்ஙளயஙம �டங் லநேவ �பங்ளயமஅ�்மஉற்ஙைளபமபயதேேமஉறவப�ம

ணல�யம் ெடஙதிமஉற்ஙளயங லநஙதவப்டங்'' எ�றம்றவயபங்.6 
 
 2858 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "உன�மவலநைஙமம ைணநமஙவவட்ய.மஅவபம

(அஃபலல)மஉ�ம(பயதேேத) ்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமலவயப '' எ�றம பபம(ஸத)ம

அவபங்ம்றதி்யங இ்ய்பபற்ள�.ம்ம ய, "அ்தேஐஸமலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்நேபமபய�டேி ்சவபலததம்யிப�மஙணவபமலவயப ' எ�றயம

ஙயணபப்ஙதற� 
 
2859 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: எ�மபயதேேதம்�ை்ிப�ம

ச்ஙய்ரபம(அஃபலலம(ரலத)மஅவபங்)மவ�� , எ� வ �டேதமறைவமவ்பேம

அ�ம்தம்ஙட்யப.மஅப்பய�ம ய� , "அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபஙள�்யம

இ�மேறதத�மல்லயசைனம்ஙடஙயமதமஅவெநேமஅ�ம்திள�நங  �ேிய�' 

எ�றமமறத�வபட்்�.மபப�னபமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

வ�்�யம ய�, "எ�மபயதேேதம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமவ��மஎ�மவ �டேத  

றைவவ்பேமஅ�ம்தம்ஙட்யப.ம ய�மஅவெநேமஅ�ம்தமமறத�வபட்்� '' 

எ�ற ்் வபத்்�.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங் , "உ� 

(பயதேேத)ம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமஉ�மவ �டேபே்மவரட்ய '' எ�ற ்றதனயபம

ங்.மஅப்பய�ம ய�, "(அவெை்ி)மமைனவபம்ய�மஎனநேபமபய�டேனயப ; 

அவபமஎனநேபமபய�ட்வபதைல்ி?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபங்ம(ம  ்ய)மஎ�ன�்ய , "அவபமஉ��ை்ிம(பயதேேத)ம

்�ை்ிப� ச்ஙய்ரபமலவயப.மஎன்வ, அவபமஉ�மவ �டேபே்மவரட்ய '' எ�ற 

்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�.மஅ்தத அ்தேஐஸத�மச்ஙய்ரபமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�ம

வ �டேதமறைவவ்பேமஅ�ம்த ்ஙட்யப'' எனமஹ �்ஸமலரயபமயஙதற�. - 

்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

அ்தத, (லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள��மபயதேேதம்�ை்)மஅ்தேஐஸம(ரலத)ம

அவபங்ள லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யமஅ�ம்தம்ஙட்யபமஎனமவ��்ள�.   
 
2860 உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  லிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்மஎ�ன�்ய, "எ�மபயதேேதம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரப  அ்தஜஅதம(ரலத)ம

அவபங்மவ��மஎ�மவ �டேபே்மறைவிமஅ�ம்தம்ஙட்யப.   ய�மஅை்ம
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மறத�வபட்்�.மபப�னபம பபம(ஸத)மஅவபங்மவ�்�யமஇ�  ேறதத�ம

அவபஙள�்யம்் வபத்்� '' எ�றம்றதனயபங். - ஹதஷயயமபப�மஉபவயம(ரல)ம

அவபங்ம"அ்தேஐஸ்ய�மஅவபம(அ்யவ�மலிபஷய  (ரலத)மஅவபஙள��ம

பயதேேதம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரப)மலவயப '' எ�ற ்றதனயபங்.- அ்பேம பபம

(ஸத)மஅவபங், "உன�மவலநமைங, அதல�மஉன�மைஙமம ைணந 

ஙவவட்ய!ம �மஅவெநேமஅ�ம்திள�த்தெநஙம்வ ்யமய ?'' எ�ற 

்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  
 
 2861 உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  லிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்மஎ�ன�்ய, "எ�மபயதேேதம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமஅஃபலல  (ரலத)ம

அவபங்மஎ�மவ �டேபே்மறைவவ்பேமஅ�ம்தம்ஙட்யப.ம ய�மஅவெநே  

(அ�ம்தமஅள�நஙயமத)ம்தைரமிபட்ந்ஙய ்்�.மபப�னபமஅதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபஙள�்யமஇை்தம்் வபதம்்�.மஅப்பய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத) அவபங்மஎ�ன�்ய, " �மஅவ ்யம்தைரிபட்ம

(மைறத�)ந்ஙய்ளம்வ ்யய.மட்ன  ன�த, இரத்மஉறவயதமஎ�்ம

உற்ங்ளதலயயம(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதி  உற்ஙளயஙமலே்மய, 

அ�்மஉற்ங்ளதலயயமபயதேேமஉறவய யம் ெடஙதி  உற்ஙளயஙதவப்ய'' 

எ�றம்றதனயபங்.7 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள� 
 
2862 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: (எ�மபயதேேதம்�ை்ிப�ம

ச்ஙய்ரப)மஅஃபலலமபப�மேஐஸம(ரலத)மஅவபங்  எ�ன�்யமஎன�மவ �டேபே்ம

றைவவ்பேமஅ�ம்தம்ஙட்யப.மஅவெநேம ய�  அ�ம்திள�நஙமமறத�வபடம

்்�.மபப�னபமஅவபம(ஒெவைரமஎ�ன�்ய)மஅ�பபப , "எ�மச்ஙய்ர �ம

மைனவபமஉடங்நேபமபய�டேிபெநஙதறயப ;  ய� உடங்நேபமபயதேேதம

்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமல்வ�ம(என்வம �டங்மஎனநே  அ�ம்திள�டடங்)'' 

எ�றம்றதனயப.மஅப்பய�யமஅவெநேம ய�மஅ�ம்த  ிள�நஙம

மறத�வபட்்�.மபப�னபமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மவ�்�ய  

இை்தம்் வபதம்்�.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

எ�ன�்ய, "அவபமஉ�மவ �டேபே்மவரட்ய; ட்னன�த, அவபமஉ�ம(பயதேேத) 

்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபமலவயப '' எ�றம்றதனயபங். பய்யம:ம3 பயதேேசம

ச்ஙய்ர �மமஙைளமமணபப�ம்ை்ம்சயிபபட்்ள�.  
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 2863 அலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ய�ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய , 

"அதலயலவப�மன்்ர!ம யம(ப�மஹயஷதய  ே்யபத�பம்ப ங்ம்ய)ைமம

வபட்வபட், ேைறஷதமி தம(்வறம்ப ஙைள மணபப்தத)ம �டங்மலபவயம

ஙயட்வ�மட�?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம பப (ஸத)மஅவபங்ம"உடஙள�்யம

( யமே்யபத�பம்ப )மியெயமஇெநஙதறயரய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅப்பய�ம

 ய�, "லய!ம(எ�ம்ப ிம்�ை்)மஹயஸயம(ரலத)  அவபஙமள��ம்்தவபம

இெநஙதறயப'' எ�றம்சய�்ன�.மஅ்பேமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம"அவபமஎனநேம(்தெமணயம்சயி)மஅ�ம்தநஙபபட்வப  அதலப.ம

ட்னன�த, அவபமஎ��ை்ிமபயதேேசமச்ஙய்ர �ம்்தவபமலவயப '' எ�றம

்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யம ய�ேமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. 
 
 2864 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஹயஸயம(ரலத)மஅவபஙள��ம

்்தவபைிமமண�ேத�ந்ஙய்்யபேம பபம(ஸத)மஅவப  ஙள�்யமஙெத�தம

்் வபநஙபபட்�.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங்ம"அவப  எனநேம(்தெமமணயம

்சயி)மஅ�ம்தநஙபபட்வபமஅதலப.மட்னன�த , அவபமஎ� பயதேேசம

ச்ஙய்ர �மமஙளயவயப.ம்ம ய , இரத்மஉறவயதமஎ�்மஉற்ங்ளதலயய  

(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிமஉற்ஙளயஙமலே்மய , அ�்ம

உற்ங்ளதலயயமபயதேே உறவய யம் ெடஙதிமஉற்ஙளயஙமலஙதவப்ய '' 

எ�றம்றதனயபங்.8  
 
2865 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�.மஅவபறததமஷஹஅபயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

"அவபமஎ� பயதேேசமச்ஙய்ர �ம்்தவபமியவயப '' எ�ப�்�மஹ �்ஸம

�ேவை்ஙதற�. சி தம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , "இரத்மஉற்' எ�பை்நம

ேறதநஙம"ரஹதய' எ�யம்சயத நேபமப்தலயஙம" சப ' எ�யம்சயதம

லளபபட்்ள� 
 
2866  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமஉய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய , "அதலயலவப�ம

ன்்ர!மஹயஸயம(ரலத)மஅவப ஙள��மமங்மவபஷித்ததமஉடஙள�ம தைலம

எ�ன?'' அதல�, "ஹயஸயமபப�மஅப்தத �தம்லதபம(ரலத)மஅவபஙள��மமஙைளம

 �டங்ம்ப ம்ஙடஙநம்்ய்ய?'' எ�ற ்ஙடஙபபடம்�.மஅ்பேம பபம(ஸத)ம
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அவபங், "ஹயஸயமஎ�மபயதேேசமச்ஙய்ரப லவயப.ம(என்வ,  ய�ம

அவெை்ிமமஙைளமமணபப�மஎனநேமஅ�ம்தநஙபபட்்�ற) '' எ�றம

்றதனயபமங்.9 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

பய்யம:ம4 மைனவபிப�மமஙைளடயமமைனவபமிப�மச்ஙய் ைிடயம

மணபப்பேமவ��்ளம்ை்.10 

 
 2867 ( பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியரயன)மஅ�தஃபியன��ம்்தவபம

உய� ஹப பயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: (ஒெம�ைற)மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�மவ �டேபேமவ�்்பய� ,  ய� அவபஙள�ம்ய, "எ�ம

ச்ஙய் ியனமஅ�தஃபியன��ம்்தவபமவபஷித்தத  ்டங்நேம யட்யம

உ ்ய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், " ய�ம

எ�னம்சயிம்வ ்ய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"அவைள   �டங்ம

மண��்ஙய்ளம்வ ்ய '' எ�்ற�.மஅவபமங், "இை்ம �்ி 

வபெய்ஙதறயிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�, "(லய!மமைனவப்ி�ற) 

்டங்நேம ய�மஒெத்தமமட்யமஇதைல்ி!ம(்டங்நேதம

�ைணவபியேய) பயநஙதித்ததமஎ��்�மஎ�மச்ஙய் நேயமபடேமஙதை்பம

பை்ம ய�ம்ப �ய வபெய்ஙத்ற�'' எ�றம்சய�்ன�. அ்பேம பபம(ஸத)ம

அவபங், "அ(வைளமமணபப)�மஎனநேமஅ�ம்தநஙபபட்்�ற '' எ�றயபங்.ம

(ச்ஙய் ஙைளமஒ்ரம் ரத்ததமமணபப�ம்்ய�மஎ�ப்்மஙயரணய.)   ய�, 

"்யடங்மஅ�சலமயவப�மமங்ம"�பரய 'ைவபம்ப ம்ஙடப்யஙந 

்ங்வபபபட்்்ன! '' எ�றம்றத்ன�.மஅ்பேமஅவபங் , "(அ்யமவ�மஎ� 

�ைணவபியப)மஉய�மசலமய்நேம(��ை்ிமஙணவ�மணலய)மபபற�்ம

மஙைளிய?'' எ�றம்ஙடங,  ய�ம"லய' எ�்ற�.மஅவபங், "அவ்ம(உய�ம

சலமயவப�மமங்) என�மமேிபதமவளபப்மமஙளயஙம(இெ��மவெஙதறய்.ம

அபபே)மஇதலயவபட்ய ய  ்், அவைளம ய�மமணநஙம�ேிய�.ம(ட்னன�த ,) 

அவ்மஎ�மபயதேேசமச்ஙய்ர �  ்்தவபியவய்.மஎனநேயமஅவ்ை்ிம

்�ை்ம(அ�சலமய்)நேயம"ஸஹைவபய ' (எ�ய அேைமபம்ப )ம

பய�டேிபெநஙதறயப.மலங்வ , உடங்ம்ப மமநஙைள்ியமஉடங்  

ச்ஙய் ஙைள்ியம(மண��ம்ஙய்்யபே)மஎ�ன�்யம்ஙயரய �்பங் '' எ�ற 

்றதனயபங்.11 - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅபபே்ிம்ம யமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. 
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 2868  பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியரயனமஉய�மஹப பயம(ரலத)மஅவபங்  

்றதி்யவ�:  ய�ம(ஒெம�ைற)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய , 

"அதலயலவப�மன்்ர! (அ�மதஃபியன��ம்்தவபியன)மஎ�மச்ஙய் ம

"அஸஸய'ைவதம்யடங் மண��்ஙய்்டங் '' எ�றம்றத்ன�.மஅ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங், "இை்ம �்ிமவபெய்ஙதறயிய?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.ம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!மலய.ம(மைனவப்ி�ற)ம

்டங்நேம ய�மஒெத்தமமட்ய  இதைல்ி!ம(்டங்நேதம�ைணவபியேய)ம

பயநஙதித்ததமஎ��்�மஎ�  ச்ஙய் நேயமபடேமஙதை்பபை்ம ய�ம்ப �யம

வபெய்ஙத்ற�'' எ�ற ்சய�்ன�. அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "(ச்ஙய் ஙைளமஒ்ரம் ரத்தத  மண�ேபப�ம்்ய�மஎ�ப்யத)ம

அ(வைளமமணபப)�மஎனநே அ�ம்தநஙபபட்்�ற '' எ�றயபங்.ம ய�, 

"அதலயலவப�மன்்ர!ம்யடங்  அ�சலமயவப�மமங்ம"�பரய'ைவம

மண��்ஙய்ளமவபெய்ஙதற�பங்மஎ�றம யடங்  ்பசதந்ஙய ேெநஙத்றய்ம! '' 

எ�றம்சய�்ன�.மஅ்பேமஅவபங் , "(அ்யவ�மஎ� �ைணவபியபமஉய�ம

சலமயவப�ம��ை்ிமஙணவப)மஅ�சலமயவப�மமஙைளிய ?'' எ�ற ்ஙடங,  ய�ம

"லய' எ�்ற�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவ்ம(அ� 

சலமயவப�மமங்)மஎன�மமேிபதமவளபப்மமஙளயஙம(இெ��வெஙதறய்.ம

அபபே) இதலயவபட்ய ய்், அவைளம ய�மமணநஙம�ேிய�.ம(ட்னன�த ,) 

அவ்மஎ� பயதேேசமச்ஙய்ர �ம்்தவபியவய்.மஎனநேயம(அவ்ை்ிம

்�ை்) அ�சலமயவபபேயம"ஸஹைவபய' (எ�யமஅேைமபம்ப )ம

பய�டேிபெநஙதறயப.  லங்வ, உடங்ம்ப மமநஙைள்ியமஉடங்ம

ச்ஙய் ஙைள்ியம(மண��்ஙய்்யபே)  எ�ன�்யம்ஙயரய �்பங் '' எ�றம

்றதனயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�. அவபறததம(உய�மஹப பயம(ரலத)மஅவபங்ை்ிம

ச்ஙய் ிப�ம்பிப)ம"அஸஸய ' எ�ற ேறதப்மஙயணபப்மவபதைல.மி�தமபப�ம

அப ஹப பம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத  மட்்மமஅ�மஇ்ய்பபற்ள�.  
 
பய்யம:ம5 (ஒெமேவ�ை்ம்சவபலததம்யிப்ய)மா ெம�ைறமபயதமஉறதிசதநம

ேேபப�ம்்ய்ப பயனமசட்ய.12  
 
2869 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "(ஒெமேவ�ை்ம்சவபலததம்யிப்ய)மஒெம்்  ைவ்ிய, இெம

்்ைவங்ளயமமட்யமபயதமஉறதிசதநமேேபப்யதம(அவவபெவெநே  மதை்்ி)ம
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பயதேேமஉற்மடபபட்வப்ய� '' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
 
2870 ( பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம்ப ிம்�ை்மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள��  

�ைணவபியரயன)மஉய�தமஃப்தம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெம�ைற)ம

 பபம(ஸத)மஅவபங்மஎ�மவ �டேதமஇெ�்்பய� , ஒெமஙதரயமவயசத வ�்யப.ம

அவபம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய, அதலயலமவப�மன்்ர!மஎனநேமடப்ஙன்வ  

ஒெமமைனவபமஇெநேயம தைலிபதம ய�மமப்றயெம்ப ைணம

மண��்ஙய ்்�.மஎ��  ை்ிம�்தமமைனவப, " ய�மஉய�ை்ிம்்திம

மைனவபநேமஒெம்்ைவ்ியமஅதல�மஇெ  ்்ைவங்ளயம

பய�டேிபெநஙத்ற�.ம(என்வ , இ�்தம்தெமணயம்சதலய�)மஎ�ற  

்றஙதறயப'' எனதம்் வபத்யப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "ஒெம்்ைவ்ியமஇெம்்ைவங்ளயமமட்யம(உறதிசதநமேேநேயம

வைஙிபத) பய�ட்வ்யதம(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிமஉற்ம

டபபட்வப்ய�'' எ�ற ்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  
 
 2871 ( பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம்ப ிம்�ை்மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள��  

�ைணவபியரயன)மஉய�தமஃப்தம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ப�மலமதபம

பப�மஸஃஸலமேலதை்சம்சப�்மஒெமமன�்பம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய , 

"அதலயலவப�மன்்ர!மஒெம்்ைவமமட்யமஉறதிசதபமபயதமேேபப்யத  

(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிமஉற்மடபப்மய?'' எ�றம்ஙட்யப.ம பபம

(ஸத) அவபங், "இதைல' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�. 
 
 2872 ( பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம்ப ிம்�ை்மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள��  

�ைணவபியரயன)மஉய�தமஃப்தம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "ஒெம்்ைவ்ியமஅதல�மஇெம

்்ைவங்ளயமமட்ய பயதமேேபப்யதம(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிம

உற்மடபப்ய�.மஅதல�மஒெ ்்ைவ்ியமஅதல�மஇெம்்ைவங்ளயம

மட்யமஉறதிசதபமபயதமேேபப்யதம(மண  �ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிமஉற்ம

டபப்ய�'' எ�றம்றதனயபங். 
 
 2873 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ� �்ள�. அவபறததமஇப�மஅப ைஷபயம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம"இெம

531

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

பால்க�டி சட்டம் ஹதீஸ் 2853 - 2917



்்ைவங்மமட்ய பயதமேேபப�' "இெம்்ைவங்மமட்யமஉறதிசதபமபயதம

ேேபப�' எ�ற வயநஙதித்தபேம�� "அதல�' )த (மஎ�ப்பேபமப்தலயஙம

"மபறய' ) ( எ�யம்சயதமஇ்ய்பபற்ள� 
 
2874  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ஒெம்்ைவ்ியமஇெம்்ைவங்ளயம

மட்யம(உறதிசதபமபயதமேேநேயமவைஙிபத)  பய�ட்வ�, (மண�ேநஙதம

்ஙய்)ம் ெடஙதிமஉறைவமடபப்த்ய�.  இை்மஉய�தமஃப்தம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநஙதறயபங். 
 
 2875 ( பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம்ப ிம்�ை்மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள��  

�ைணவபியப)மஉய�தமஃப்தம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெவபம பபம

(ஸத)மஅவபஙள�்ய, "ஒெம்்ைவமமட்யமஉறதிசதபமபயத  ேேபப்யதம

(மண�ேநஙதம்ஙய்)ம் ெடஙதிமஉற்மடபப்மய?'' எ�ற ்ஙட்யப.மஅ்பேம

 பபம(ஸத)மஅவபங், "இதைல' எ�றயபங். 
 

 பய்யம:ம6 ஐ��ம�ைறமஅெ�்தனயத்ய�மபயதமேேமஉற்மஉ ்யேய. 
 
 2876 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "ேறதபபபட்மபத�ம்்ைவங்மபயதம

அெ�ம்தனயத்ய�மபயதேேமஉற்  உ ்யேய'' எ�றமவசனயம(�்லதத)ம

ேபலன�தமஅெளபமபடேெ�்�.  பப�னபமபத�ம்்ைவங்மஎ�ப� , ேறதபமபபட்ம

ஐ��ம்்ைவங்மஎன மயபறபபட்�.மஇவவசனயமமநங்மசதலரயதம

ா்பபட்வ�்மஙயலத்தத்ய�  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

இற�்யபங். 
 
 2877 அயரயமபப�தமஅப்தபமரலமய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  லிபஷயம

(ரலத)மஅவபங், எத்ைனம�ைறமபயதமேேத்யதமபயதேேமஉற்மஉ ்ய  ேயம

எ�பை்பமபபறதநம்றைஙிபதமபப�வெமமயறம்றதனயபங்:மேறதபபபட்  பத�ம

்்ைவமங்மபயதமஅெ�்தனயத்ய�ம(பயதேேமஉற்மஉ ்யேய)மஎ�ற  

சட்யமேபலன�தமஇ்ய்பபறதமெ�்�.மபப�னபமேறதபபபட்மஐ��ம்்ைவங்  

எ�றமசட்யமஅெளப்பபற�.13 - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  பய்யம:ம7 பெவமவிை்ம

அை்�்வெநேபமபய�ட்வ�ம்்ய்பபயனமசட்ய.  
 
 2878 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  (ஒெம�ைற)மசலலயமபப�தம

தைஹதம(ரலத)மஅவபங்ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�� , "அதலயலவப�ம
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ன்்ர!மசயலதயமபப�மமஅஙததம(ரலத)மஅவபங்மஎ�மவ �டேபே்  வெய்பய�ம

(எ�ைனதம்தைரிப�றதமபயபநஙம்  ்யமஎ�ப்யதமஎ�மஙணவப)  

அ�ஹஹை்ஃபயமவப�ம�ஙத்ததமஅ்தெப்தைிம ய�மஙய ஙதம்ற� '' எ�ற 

்றதனயபங்.மசயலதயம(ரலத)மஅவபங்மஅ�ஹஹை்ஃபயவப�மஅேைம(டயம

வளபப் மங�ய)மலவயப.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , " �மஅவெநேபமபயத 

்ஙய்த�வப்.ம(அ்னயதம்சவபலதத்யயம-மமங�மஉற்மடபபட்வப்ய) '' எ�ற 

்றதனயபங்.மசலலயம(ரலத)மஅவபங், "அவபம(சயலதய)மபெவமவிை்மஅை்�்  

மன�்ரயிபப்ற, அவெநேமஎவவயறம ய�மபய�ட்்வ�?'' எ�றம

்ஙட்யபங். அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்�னைஙத்வயற, "அவபமபெவமவிை் அை்�்மமன�்பமஎ�ப�மஎனநேயம

்் டய.ம(உ�ன�்மதெ��மபயைலநமஙற��  அவைரநமேேநஙசம்சயவயியங) '' 

எ�றம்றதனயபங்.14 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�. அவபறததமஅயபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , "அவபம(சயலதய)ம

பதெபம்பய த ஙல��ம்ஙய ்வரயவயப '' எ�றமஅ்தஙபபேமியஙம

இ்ய்பபற்ள�. இப�மஅப உமபம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபதம

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்ம(்�னைஙத்யபங்மஎ�ப்பேபம

ப்தலயங)மசத த்யபங் '' எ�ற இ்ய்பபமற்ள� 
 
2879 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அ�ஹஹை்ஃபயவப�மஅேைம(டயம

வளபப்மமங�மயன)மசயலதயம(ரலத)மஅவபங் அ�ஹஹை்ஃபயமமபறயம

அவெை்ிமமைனவபட்�மஅவபஙள�மவ �டேதமஇெ��மவ�்யப.  அப்பய�ம

(அ�ஹஹை்ஃபயவப�மமைனவபமசலலய)மபப�தமதைஹதம(ரலத)மஅவபங்ம பப  

(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ��, "சயலதயமல ங்மஅை்டயமபெவமவிை்  

அை்��வபட்யப.மமபறமல ங்மஅறதவை்மஅவெயமஅறதஙதறயப.ம

இ� தைலிபதமஅவப எடங்மவ �டேபே்மவெஙதறயப.மஇ்னயதம(அவபமஎ�ைனதம

்தைரிப�றதமபயபநங ்  ்யமஎ�ப்யதமஎ�மஙணவப)மஅ�ஹஹை்ஃபயவப�ம

மனத்ததமஅ்தெப்த  தல்ஙதற�மஎ�றம ய�மஎ  ஙத்ற� '' எ�றம

்றதனயபங்.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)  அவபங்மசலலயவப்ய, " �மஅவெநேபம

பயதம்ஙய்த�வப்.மஇ்னயதமஅவெநேச  ்சவபலததம்யயமலஙதவப்வயய.ம

(உ��ை்ிமஙணவப)மஅ�ஹஹை்ஃபயவப�மமனத்தத   தல்யமஅ்தெப்தடயம

மைற��வப்ய'' எ�றம்றதனயபங். அவபம(்தெயபபசம்ச�ற)மம  ்யம( பபம

(ஸத)மஅவபஙள�்ய)மவ��, " ய� அவெநேபமபயதம்ஙய்த�வபட்்�.ம

இ்னயதமஎ�மஙணவபமஅ�ஹஹை்ஃபயவப�  மனத்ததம தலவபிமஅ்தெப்தடயம
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மைற��வபட்�'' எ�றம்றதனயப. இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  
 
2880 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: (ஒெம�ைற)மசலலயமபப�தம

தைஹதமபப�மஅயபம(ரலத)மஅவபங்ம பபம(ஸத)  அவபஙள�்யமவ��, 

"அதலயலவப�மன்்ர!மசயலதயம(ரலத)மஅவபங்மஎடங்்�  எடங்ம

வ �டேத்ய�மஇெநஙதறயப.  -அவபம(சலலயவப�மஙணவப)மஅ�  ஹஹை்ஃபயவப�ம

அேைம(டயமவளபப்மமங�ய)மலவயப.-மஅவபமல ங்மஅை்மடய  பெவம

விை்மஅை்��வபட்யப; மபறமல ங்மஅறதஙத�றவபைறமஅவெயமஅறதஙதம

றயப'' எ�றம்றதனயபங்.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங் , " �மஅவெநேபமபயத 

்ஙய்த�வப்.மஇ்னயதம �மஅவெநேசம்சவபலததம்யயமலஙதவப்வயய '' எ�ற 

்றதனயபங். இை்மஅறதவபநேயமஅறதவபபபயளபமஇப�மஅப �ைலநஙயம(ரல)ம

அவபங் ்றஙதறயபங்: ாபமல ்மஙயலமயங, அதல�மதமயபமாரய ்ம

ஙயலமயஙமஇ�்மஹ �்ைஸம ய�ம(ிய  ்�ய)மஅறதவபநஙவபதைல.மஅை்ம

அறதவபநஙம ய�மஅிசத்ன�.மபப�னபம(ஒெம�ைற)  ஙயசதயமபப�ம�ஹயமதம

(ரல)மஅவபஙைளசமச�்தத்்பய�ம ய�மஅவபஙள�்ய , " �டங்மஎ�ன�்யமஒெம

ஹ �்ைஸமஅறதவபத �்பங்.மஅை்மஇ�வைரம ய�ம(ிய ்�ய)  

அறதவபநஙவபதைல'' எ�றம்றத்ன�.மஙயசதயம(ரல)மஅவபங் , "அ�்மஹ �்ஸ 

எ�ன?'' எ�றம(எ�ன�்ய)ம்ஙடங,  ய�மஅை்தம்் வபத்்�.மஅப்பய�  

அவபங், "எ�ன�்மதெ��ம �டங்மஅை்ம(்யரயளமயங)மஅறதவபடடங் ; லிபஷய 

(ரலத)மஅவபங்மஎ�ன�்யமஅை்மஅறதவபத்யபங் '' எ�றம்றதனயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  
 
 2881 ைஸனபமபப�தமஉயமதமசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  உய�மசலமயம

(ரலத)மஅவபங்மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "வபைரவபதமபெவமவிை் 

அை்ிமவபெநேயமஅ�்சமசதறவ�மஉடங்ை்ிமவ �டேபே்மவெஙதறய்ன!ம

லனயத, அவ�மஎ�மவ �டேபே்மவெவை்ம ய�மவபெயபமயட்்� '' எ�றம

்றதனயப. அ்பேமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங், "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்ய (இ்பஙயன)ம��மய்த மஉடங்நேநமஙதை்நஙமவபதைலிய?'' 

எ�ற ்ஙட்வபட்பமபப�வெமயறம்றதனயபங்:  அ�ஹஹை்ஃபயவப�ம

மைனவபம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�� , "அதலயலவப�மன்்ர! சயலதயமஎ�ம

வ �டேபே்மவெஙதறயப; அவபமபெவமவிை்ிை்�்மமன�்ப.மஇ்னயத  (அவபம

எ�ைனதம்தைரிப�றதமபயபநஙம்  ்யமஎ�ப்யதமஎ�மஙணவப)  

அ�ஹஹை்ஃபயவப�மமனத்ததமஅ்தெப்தம தல்ஙதற� '' எ�றம்றதனயபங்.ம
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அ்பே அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �மசயலத�நேபமபயதம

்ஙய்த�வப். (அ்னயதம்சவபலததம்யயம-மமங�மஉற்மடபபட்)மஅவபம

உன�மவ �டேபே் வரலய்ம!'' எ�றம்றதனயபங்.15  
 
2882 ைஸனபமபப�தமஅப சலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபஙள��ம�ைணவபியபமஉய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்மலிபஷயம(ரலத)  

அவபஙள�்ய, "அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம(பயதேேபமபெவதை்நம

ங்��வபட்) பயதமேேநேயமஅவசதிமததலய்ம தைலிபதமஉ்ளமசதறவ�ம

(்தைரிப�றத)மஎ�ைனப பயபபபை்மஎ�மமனயமவபெயபவபதைல '' எ�றம்சய�ம

னயபங்.மஅ்பேமலிபஷய (ரலத)மஅவபங், "எ்பஙயஙம( �டங்மஅவவயறம்றம

்வ ம்ய)?'' எ�ற ்ஙட்வபட்பமபப�வெமயறம்றதனயபங்:  சலலயமபப�தம

தைஹதம(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  வ��, 

"அதலயலவப�மன்்ர!மசயலதயம(எ�)மவ �டேபே்மவெவ்யதம(அவப  

எ�ைனதம்தைரிப�றதபமபயபநஙம்  ்ஙதற�.மஅ்னயதமஎ�மஙணவப)  

அ�ஹஹை்ஃபயவப�ம�ஙத்ததமஅ்தெப்தைிநமஙய ஙத்ற� '' எ�றம்றதனயப. 

அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �மசயலத�நேபமபயத 

்ஙய்த�வப்.ம(அ்னயதம்சவபலததம்யயம-மமங�மஎ�றமஉற்ம

டபபட்வப்ய)'' எ�றம்றதனயபங். அ்பேமசலலயம(ரலத)மஅவபங், "அவபம

(சயலதய)ம்யேமஉ்ளவரயிபப்றம(அவெநே  எபபேமபய�ட்ம�ேடய)?'' எ�றம

்ஙட்யப.மஅ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங்  (ம  ்ய), " �மஅவெநேபமபய�டேவப்.ம

அ்னயத, அ�ஹஹை்ஃபயவப� �ஙத்த ்ளமஅ்தெப்தமமைற��வப்ய '' எ�றம

்றதனயபங். பப�னபமசலலயம(ரலத)மஅவபங், "( பபம(ஸத)மஅவபங்ம

்சய�னை்பம்பய�றம ய� ்சய்்�.)மஅதலயலவப�மம ்யைணியங!ம

(அ்பேபமபப�)மஅ�ஹஹை்ஃபயவப�  �ஙத்ததமஅ்தெப்தைிம ய�ம

அறதிவபதைல'' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
 
2883 ைஸனபமபப�தமஅப சலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  எ�ம்யியெயம

 பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியெமயனமஉய�மசலமயம(ரலத)மஅவபமங்  

்றவயபங்:ம(லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙைளதம்வபர)ம பபம(ஸத)மஅவபங்ை்ிம

மபறத �ைணவபிபமஎவெயமபயதேேபமபெவதை்நமங்�்மஒெவெநேபம

பயதம்ஙய்த� ("்சவபலததம்யயம-மமங�' எ�ற)மஉறைவமடபப்த்த, அவைரதம

்டஙள� வ �டேபே்மறைவிமஅ�ம்தநஙமமறத�வபட்னப.  ்ம ய,  பபம

(ஸத)மஅவபங்ை்ிமமபறதம�ைணவபிபமலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய  
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"அதலயலவப�மம ்யைணியங!மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

சயலதயம(ரலத) அவபங்நேமமட்்மமஇ�்ம�ைறைிமஅ�மம்தத்யபங்ம

எ�்றம யடங் ஙெ�ஙத்றயய.ம(பயதேேபமபெவதை்நமங்�்மபப�)மபயதேேம

உறைவ டபப்த�யமஇ�்ம�ைறபபேமியெயமஎடஙள�மவ �டேபே்ம

வ�்�மததைல; எடஙைள(தம்தைரிப�றத)பமபயபத�மததைல '' எ�றம்றதனப.16  
 
 
பய்யம:ம8 பயதேேமஉற்மஎ�ப்்தலயய , பசதநஙயஙபமபயதமஅெ�(�யம

பெவத்தத அெ�)்தனயத்ய�மடபப்ய. 
 
 2884 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(ஒெம�ைற)மஎ�மவ �டேபேமவ�்யபங்.  அப்பய�மஒெமமன�்பம

எ�ன�்யமஅமப�்தெ�்யப.மஅ(�்மமன�்பமஎ�  வ �டேபே்மஅமப�்தெ�்)�ம

 பபம(ஸத)மஅவபங்நேநம்ஙயபதை்  டபப்த்தவபட்�.ம்ஙயபதை்ம

அவபஙள�ம�ஙத்ததமங ்ம ய� , "அதலயலவப� ன்்ர!மஅவபமஎ�ம

பயதேேசமச்ஙய்ரபமலவயப '' எ�றம்றத்ன�.ம பபம(ஸத) அவபங், 

"(லிபஷய!)மஉடங்மபயதேேசமச்ஙய்ரபங்மியபமஎனமலரயய��  பயெடங்.ம

ட்னன�த, பசதியதம(பயதமஅெ�்தனயத)்ய�மபயதேேமஉற்  டபப்ய'' எ�றம

்றதனயபமங்.17 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமலறமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�. 
 
 பய்யம:ம9 ஙெசம்சய்ைனம ்த்திமபப� , ்ப ம்பயபநைங்தட்�ம

்யயபத்திமஉற் ்ஙய்ளலயய.மஅவ்நேம(டப்ஙமன்வ)மஙணவ�ம

இெ�்ய ய, (்பய த)மசதைற பபேநஙபபட்்யதமஅதம்தெமணயம�றத��வப்ய.   
 
2885 அ�சி தமஅதேததம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஹஹைன�ம்பய �்பய�ம(ஹவயஸத�மேலதம்யப  வசதநேய)ம

"அவ்யஸ' எ�றமபே்தநேமஒெமபை்ைிமஅ�பபபனயபங்.18 அவபங் எ்த ம

ஙைளமஎ்தப்ஙய ், ்பய ட்மஅவபஙைளம்வபறதம்ஙய ்னப.ம(ஹவயஸத�  

ேலதை்சம்சப�்)மஅவபஙள��மசதலம்ப ஙைளடயமஅவபங்மசதைறம

பபேத்னப. (்பய தமசதைறமபபேநஙபபட்மஅேைமியநஙபபட்)மஅபம

்ப ங்நே இைணைவபபயளபஙளயனமஙணவபங்மஇெநஙதறயபங்மஎ�ப்யதம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங்ை்ிம்்யவபஙள�தமசதலபம

அப்ப ங்்�ம்யயபத்திமஉற்  ்ஙய்வை்தம்வறயஙநமஙெ்தனப.மஇ�ம

்்ய்பபயங்வமபப�வெயமவசனதை்மஅதலயல  அெள�னய�: ்ம ய, 
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ஙணவ�்ளம்ப ங்யம(மண�ேநஙம்ை்ம்சயிபபட்்ளனப.மலனயத , 

்பய த)மஉடங்நேமஉை்ைமியஙதவபட்ம்ப மஙைளதம்வபர.ம(இ�)ம

அதலயல உடங்நேமவப்தத்மசட்மயேய.ம(4:24) அ்யவ�, (்பய தமசதைறம

பபேநஙபபட்மஅேைமியநஙபபட்)மஅப்ப ஙள��  ஙயத்தெப்ம(இத்ய)நம

ஙயலய �ே��வபட்யத, அவபங்மஉடங்நே அ�ம்தநஙபபட்வபமஙளயஙம

லஙதவப்வப.ம(அவபங்்�ம �டங்ம்யயபத்திமஉற்  ்ஙய்ளலயய.)19 2886 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. லிப�ய, அவபறததம"அப்ப ஙள��மஙயத்தெப்ம(இத்ய)நமஙயலய  

�ே��வபட்யத' எ�றமேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல. - ்மபங ்மஹ �்ஸம

அ�சி தம(ரலத)மஅவபமஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�. 
 
 2887 அ�சி தம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�: "அவ்யஸ' ்பயபம யள�தம

அவபங்மசதலம்ப ஙைளசமசதைறமபபேத்னப.மஅப்ப  ங்நேம(டப்ஙன்வ)ம

ஙணவபங்மஇெ�்மஙயரணத்யதம(மப்றயெவ �மமைனவபட்�  ்யயபத்திம

உற்ம்ஙய்ள)மஅிசதனப.மஇ�ம்்ய்பபயங்வம"்ம ய , ஙணவ�்ள 

்ப ங்யம(மண�ேநஙம்ை்ம்சயிபபட்்ளனப.மலனயத , ்பய த)ம

உடங்நே உை்ைமியஙதவபட்ம்ப ஙைளதம்வபர.ம(இ�)மஅதலயலம

உடங்நேமவப்தத் சட்மயேய'' எ�யம(4:24லவ�)மவசனயமஅெளப்பபற�. - 

்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   
 
பய்யம:ம10 ்ப மியெை்ிமஅ்தஙயரத்த�மஙகழமஇெநஙதறய்ளயமஅவெந்ஙம

ேவ�ை்மஉ ி�. (இெபபப�ய, சயிைலமைவத�)மச�்்ஙடஙைளதம்வபபநஙம

்வ ்ய.20 
 
 2888 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  சஅதமபப�மஅப வநஙயஸம(ரலத)ம

அவபஙம்யமஅப�மபப�மஸயலம(ரலத)மஅவபங்ய  ாபமஇைளஞ�ம

வபஷித்ததம( பபம(ஸத)மஅவபமஙள�்ய)மவவநஙயேனப.  சஅதம(ரலத)மஅவபங், 

"அதலயலவப�மன்்ர!மஇ�்மஇைளஞ�மஎ�மச்ஙய்ரபமஉதபய  பப�ம

அப வநஙயஸத�மமங�மலவய�.மஎ�மச்ஙய்ரபம(்ம�மஇறபபப�்பய�)மஇ�்  

இைளஞ�ம்ய�ை்ிமமங�மஎ�றமஎ�ன�்யமவலதடறத்தநம்றதனயப.ம

இ�்மஇைளஞ� அவர�மசயிலததமஇெபபை்ம �டங்மஙவன�டடங் '' எ�றம

்றதனயபங். அ்பேமஅப�மபப�மஸயலம(ரலத)மஅவபங் , "அதலயலவப�ம

ன்்ர!மஇ�்மஇைளஞ� எ�மச்ஙய்ர�மலவய�.மஎ�ம்�ை்நேசம
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்சய�்மயனமஅேைமபம்ப  நேமஇவ�  பபற�்ய�'' எனநம்றதனயபங். 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , அவவபைளஞன�்யமஉதபயவப�ம

்்ள�வயனமசயிைலந ங ்மபபறேயம(அப�மபப�மஸயலம(ரலத)மஅவபஙள�்ய) , 

"அப்்!மஅவ� உமநே ிவ்ன.ம(ஒெம்ப ம்பப்ற்த்)மேவ�ை் , 

(அப)்ப மியெை்ி அ்தஙயரத்த�மஙகழமஇெநஙதறய்ளயமஅவெந்ஙமஉ ி�.ம

வபபசயரயம்சய்வெநே இவப்்ய�மடபப்ய'' எனநம்றதனயபங். பபறேம(்யம

மைனவபமசவ்யம(ரலத)மஅவபஙள�்ய), "சவ்ய்வ!மஇ�்மஇைளஞன�்த்தத  

பப்யைவபம்பணபந்ஙய் '' எ�றம்றதனயபங்.ம"அ்பேபமபபறேமசவ்யம(ரலத) 

அவபஙைளமஅ�்மஇைளஞ�மஒெ்பய�யமங ்்ததைல '' எனமலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங் ்றஙதறயபங்.21 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தம

வ��்ள�.மஅவபறததம�ஹயமத பப�மெயலம(ரல)மஅவபஙள�ம

அறதவபபபபத, " பபம(ஸத)மஅவபங்ம(அப�மபப� ஸயலம(ரலத)மஅவபஙைள)ம

"அப்்!' எ�றமஅைவத்�மஇ்ய்பறவபதைல.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யம

 ய�ேமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�.மஅவபறததமமஅமபம

மபறயமஇப�மஉைினயம(ரல)மலஙத்ியர�  அறதவபப்ஙள�தம"வபபமசயரயம

்சய்வெநேமஇவப்்ய�மடபப்ய '' எ�ற ேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல. 
 
 2889 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "(ஒெம்ப ம்பப்ற்த்)மேவ�ை், (அப) ்ப மியெை்ிம

அ்தஙயரத்த�மஙகழமஇெநஙதமறய்ளயமஅவெந்ஙமஉ ி�.மவபபசயரய  ்சய்ம

வெநேமஇவப்்ய�மடபப்ய '' எ�றம்றதமனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யம ய�ேம

அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�.  
 
பய்யம:ம11 அடஙமஅை்ியளடஙைளமைவத�மஉற்ம�ைறைிநமங ்றதடயம

 த்ணப, ஒெமேவ�ை் ியெநே ி்்�றம �்பமயன�நஙதறய்ரயமஅ்�பேம

்சிதப்்த.  
 
2890 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  (ஒெம�ைற)மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யம் பறதநம்ஙய்ங்மஒள�ப�்  வ ணயம

மஙதழசசதட்�மஎ�ன�்யமவ�்யபமங்.மஅப்பய�ம"உனநேதம்் டமய ? சபறம

��ம(அடஙமஅை்ியளடஙைளநம்ஙய ்ம்�ை்மபப்ைளைிநமங ்றதடய)  

�ஜஸஸதஸமஎ�பயப, ைஸதமபப�மஹய ஸயைவடயம(அவெமை்ிம்்தவப)ம

உசயமயமபப� ைஸை்டயம(அவபங்மப்த்தெ�்்பய�)மஅவபஙள��ம
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பய்டஙைளபமபயபத்யப.  ்ம ய, "இ�்பமபய்டமஙள�தமஒ�றம

மப்றய�றதலதெ��மஉெவயன�' எ�ற ்சய�னயப'' எ�றயபங்.22 இ�்ம

ஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
 
2891 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ஒெம ய்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மமஙதழசசதட்�மஎ�ன�்ய  வ�்யபங்.மஅப்பய�ம"லிபஷய!ம

"ப�ம�தலதஹ' ேலதை்சம்சப�்ம�ஜஸஸதஸ எ�பவப, எ�ன�்யமவ�்யப.ம

அப்பய�மஉசயமய்யம(அவெை்ிம்�ை்)மைஸ�யமஒெ  �ணபைிபம

்பயபத்த(ந்ஙய ்மப்த�)மஇெபபை்நமங ்யப.மஅவபஙள�ெவெய  ்யம

்ைலஙைளமணேிபெ�்னப; (லனயத)மஅவபஙள��மபய்டங்ம்வள�்ிம

்் �்ன. அப்பய�ம�ஜஸஸதஸம"இ�்பமபய்டஙள�தமஒ�றமமப்றய�றதம

லதெ��மஉெவயன� எ�றம்சய�னயப'' எ�றயபங்.23 இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
 
2892 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம

பயபத�ந்ஙய மேெநங, அடஙமஅை்ியளடஙைளநம்ஙய ்மஉற்  

�ைறைிநமங ்றதடயம த்ணபமஒெவபம(எ�மவ �டேபே)மவ�்யப.மஉசயமயம

பப� ைஸதமஅவபங்ய, ைஸதமபப�மஹய ஸயமஅவபங்யமஅப்பய�ம

ஒெநஙள�த�ப ப்த்தமெ�்யபங்.மஅ�்ம த்ணபம(இெவ �மபய்டஙமைளடயம

பயபத�), "இ�்பமபய்டஙள�தமஒ�றமமப்றய�றதலதெ��மஉெவயன� '' எ�றம

்சய�மனயப. அ்னயதம பபம(ஸத)மஅவபங்மமஙதழசசதமிை்�� , அவைரநம

ங ்மவபி�்யபங். ்ம ய, அை்மஎனநேதம்் வபத்யபங்.24 - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�.ம

அவபறததம��ஸமபப�மி�தம(ரல)மஅவபமஙள�மஅறதவபபபபத  

"�ஜஸஸதஸ, அடஙமஅை்ியளடஙைளநம்ஙய ்மஉற்ம�ைறைிநம

ங ்றதடயம த்ணரயங இெ�்யப'' எனநம்்்லயஙமஇ்ய்பபற்ள�. 
 
 பய்யம:ம12 (்்த்யஙமமண��்ஙய ்)மங�ன�பம்ப  நேயமங�ன�மஙவத�்ம

்ப  நேய, ்தெமணத்தபேபமபப�மஙணவ�மஒ�நஙம்வ ேிம யடஙள��ம

அள்.25 
 
 2893 உய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஎ�ைனமமண��்ஙய ்்பய� , எ��்�மண�ற  யடங்ம

்டஙதனயபங்.ம பபம(ஸத)மஅவபங்மஎ�ன�்ய , "(்�மணபம்ப ணயன உ��ம

்�மண�றம யடங்மமட்யம்டேவ்யத)மஉனநேமஉ�மஙணவரயதமஎ�்  
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அவம ியை்மடயமஙதை்ிய�.ம �மவபெயபபனயதமஉ�ன�்யமட ம யடங்  

்டேஙத்ற�.மலனயத, உ�ன�ம்யமட ம யடங்ம்டஙதனயத , எ��ை்ிம

மபறத �ைணவபி ்�யமட ம யடங்ம்டேம்வ� '' எ�றம்றதனயபங். 

இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
 
2894 அப�தமமலதநமபப�மஅப பநபமபப�மஅப்தபமரலமய�ம(ரல)மஅவபங்  

்றதி்யமவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉய�மசலமயம(ரலத)ம

அவபஙைளமமண�� ்ஙய ்்பய�, (மறம ய்)மஙயைலிபதம்யம�்�ம

இெ�்மஉய�மசலமயவப்யமஅதலயல  வப�மன்பம(ஸத)மஅவபங், 

"(்�மணபம்ப ணயனமஉ��்�மண�றம யடங்  மட்யம்டேவ்யத)ம

உனநேமஉ�மஙணவரயதமஎ�்மஅவம ியை்டயமஙதை்ிய�.ம �  வபெயபபனயதம

உ�ன�்யமட ம யடங்ம்டேஙத்ற�.ம �மவபெயபபனயதமஉ�ன�்ய  ண�றம

 யடங்ம்டஙதவபட், (மபறதம�ைணவபிப)மஒவ்வயெவ �மவ �ட்நேய  

்சதஙத்ற�'' எ�றம்றதனயபங்.மஅ்பேமஉய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங் , 

"எ�ன�்யமண�றம யடங்ம்டஙதிபெடங் '' எ�றம்றதனயபங்.26 - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத  

பப�வெமயறமஙயணபப்ஙதற�:மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉய�ம

சலமய (ரலத)மஅவபஙைளமமண��மஅவபங்்�ம்டஙதிபெ�்யபங்.ம(ண�ற  

 யடங்நேப)மபப�னபம(மபறதம�ைணவபி �மவ �ட்நமேசம்சதவ்பஙயங)  

 பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றபப்ம�பபட்்பய� , உய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம

 பப (ஸத)மஅவபஙள��மலை்ைிபமபபேத்யபங்.மஅப்பய�மஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத) அவபங், " �மவபெயபபனயதம்ம யமசதலம யடங்ம(உ�ம�்�)ம

்டேஙத்ற�. (லனயத,) அை்மஉன�மஙணநஙததம(ஙவதத�)ம

ைவத�ந்ஙய்்வ�.மட ம யடங்  ங�ன�பம்ப  நேய, ண�றம யடமங்ம

ங�ன�மஙவத�்ம்ப  நேயமஉ ிைவ  ியேய'' எ�றம்றதனயபங். - 

்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�  
 
2895 அப�தமவயஹததமபப�மஅயம�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அ�பநபம

பப�மஅப்தபமரலமய�ம(ரல)மஅவபங்மஉய�மசலமயம(ரலத)மஅவபஙள�்மத  

ெ��மபலமவபஷிடஙைளமஅறதவபத�்ளயபமங்.மஅவபறததம(பப�வரந்ேி)  

இ�்யமஒ�ற:மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉய�மசலமயம(ரலத)ம

அவபஙைள மண�்யபங்.ம(அப்பய�)மஅவபஙள�்ய , " �மவபெயபபனயதம ய�ம

உ�ன�்�யமட   யடங்ம்டேஙத்ற�; (அை்பம்பய�ற)மஎ��ை்ிம

மபறதம�ைணவபி ்�யமட   யடங்ம்டே்வ�'' எ�றம்றதனயபங். 
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 2896 அனஸமபப�மமயலதநம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ஒெமமன�்பமங�ன�ம

ஙவத�்ம்ப ம(ஒெத்தமமைனவபியங)மஇெநங , மப்றயெமங�ன�ப ்ப ைணம

மண��்ஙய ்யத, (�்லதத)மங�ன�பம்ப ணப்யமட ம யடங்  ்டேவயப.ம

ஒெவபமங�ன�பம்ப ம(ஒெத்தமமைனவபியங)மஇெநங , ங�ன�மஙவத�் 

்ப ைணமமண�்யதம(�்லதத)மங�ன�மஙவத�்ம்ப ணப்யமண�றம யடங்  

்டேவயப. அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஙயலததமபப�மமலரய�ம(ரல)ம

அவபங் ்றஙதறயபங்:ம"இை்மஅனஸம(ரலத)மஅவபங்ம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்மதெ�� அறதவபநஙதறயபங்' எ�றம ய�ம்சய�னயத, அ�ம

(்வறயஙய�)மச ்ய�.மலிப�ய, அனஸம(ரலத)மஅவபங், "இ�்வம

 பபவவதியேய'' எ�றம(மட்்ம)ம்றதனயபங்.27 
 
 2897 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: ஒெவபம(்யயமமண�்)மங�ன�பம

்ப ணப்யமட ம யடங்ம்டேவ்்ம பபவவதியேய.  அறதவபபபயளபஙள�தம

ஒெவரயனமஙயலததம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:ம ய�   தைனத்யதம"இை்ம

அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்மதெ��  அறதவபநஙதறயபமங்'' 

எ�றம்சயதலம�ேடய.ம(அ�ம்வறததைல.) இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  
 

 பய்யம:ம13 மைனவபிெநேம(இர்ஙைள)மஒ�நமஙக்ம்சயவ�ய,  

 ஒவ்வயெமமைனவபநமேய (ேைற�்�)மாபமஇர்மஒெமபஙைலமஒ�நேவ்்ம

 பபவவதியேயமஎ�ப்� வபளநங�ய.  
 
2898 அனஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  பபம(ஸத)மஅவபங்நேமஒ�ப�ம

�ைணவபிபமஇெ�்னப.28 அவபஙள�ை்்ி (இர்ஙைளப)மபடஙதட்ம

(ஒவ்வயெவ ்�யமாபமஇர்மவ �் யம்டஙதவ�்்யத) , �்லயவ�ம

மைனவபிப்யமஒ�ப�ம யடங்நேபமபபற்ஙம பபிவபங்ம்தெயபச  

்சதவயபங்.மஎன்வ, ியெை்ிமவ �டேதம பபிவபங்ம்டேவயபங்ளயம

அவர� வ �டேதமஎதலயதம�ைணவபிெயமஒவ்வயபமஇரவப யமஒ�ற்்வப.ம

(ாபமஇரவபத) லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�மவ �டேதமஇெ�்்பய� , ைஸனபம(ரலத)ம

அவபங்மஅடே வ�்யபங்.ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம(லிபஷயமஎ�றம தைனத�)ம

ைஸனபப்யமைஙைி  �டேனயபங். அப்பய�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம"இவபம

ைஸனப'' எ�றயபங்.மஉ்்னம பபம(ஸத)  அவபங்ம்ம�மைஙைிம

வபலநஙதந்ஙய ்யபங்.29 இ்னயதமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ய  ைஸனபம(ரலத)ம
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அவபங்யமவயநேவய்யம்சய்னப.ம்்ய மைஙநஙயஙம"இஙயமத ' 

்சயதலபபட்ய்்மஅவபங்மசப்மதட்ந்ஙய ேெ�்னப.மஅபம்பய�ம

அவவவத்ி ்ச�ற்ஙய ேெ�்மஅ�பநபம(ரலத)மஅவபங்மஅவவபெவ �ம

சப்தை்நம்ஙட் (்ஙயப�பற,  பபம(ஸத)மஅவபஙள�்ய), "அதலயலவப�ம

ன்்ர!மஅவபமஙள��மவயிபத  ம ைணதமனவபவபட்,  �டமங்ம்்யவசம

்சத டங்'' எ�றம்றதனயபங்.ம பப (ஸத)மஅவபங்யம(்்யவச)ம

்ச�றயபங்.மஅப்பய�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங் , "இப ்பய�ம பபம(ஸத)ம

அவபங்ம்்ய �ம�ேத்ம�ய , (எ�ம்�ை்)மஅ�பநபம(ரலத) அவபங்ம

வெவயபங்; எ�ைனநமங்ைமியஙநமங ேபமபயபங் '' எ�ற ்றதனயபங்.ம

(அை்பம்பய�்ற)ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்்ய �ம�ேத்�ய , அ�பநபம(ரலத)ம

அவபங்மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யமவ��மங்ிம்சயபஙளயத  அவைரநம

ங ேத்யபங்.ம்ம ய , "இபபேியம �ம ்��ம்ஙய்ஙதறயய?'' எ�ற 

்ஙட்யபங். 
 
 பய்யம:ம14 மைனவபி தமஒெவப, ்ன�ம�ைறம யைளமமபறவெநேம

வபட்ந்ஙய்நஙலயய. 
 
 2899 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ்பைமியனமஅறத்யம்த்மயனம

மன�யம்ஙய ்மசவ்யமபப�தமஸயலம(ரலத)மஅவபஙைளத  ்வபர, ்வறமஎ�்பம

்ப ைணபமபயபத�யம"அவரயஙம ய�மஇெநஙம்வ ்ய ' எ�ற  ய�மவபெயபபம

ி்ததைல.30 சவ்யம(ரலத)மஅவபங்ம��ைமமஅை்�்்பய� , அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙளயதமஒ�நஙபபட்ம்மநே ிம�ைறம யைளமசவ்ய  (ரலத)ம

அவபங்மஎனநேமவபட்நம்ஙய்த்யபங்.ம"அதலயலவப�மன்்ர!   �டங்ம

எனநேமஒ�நஙதிம(�ைற)ம யைளம ய�மலிபஷயவபபேமவபட்ந  

்ஙய்த�வபட்்�'' எ�றம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமசவ்யம்றதனயபங்.ம

என்வ, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎனநே ிம�ைறம யைளடயம

சவ்யம(ரலத) அவபங்நே ிம�ைறம யைளமடயம்சபத�மஇர ்ம யடஙைளம

எனநே ஒ�நஙதனயபங்.31  
 
2900 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ� �்ள�. அவபறததமஷதநமபப�மஅப்ததலயலம(ரல)ம

அவபஙள�மஅறதவபபபபத, "எனநேப பப�ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம

மண��்ஙய ்வபஙள�தமசவ்யம(ரலத)மஅவபங்ளம�்த  ்ப மணபமலவயபம
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எ�றமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதமனயபங் '' எனமஅ்தஙபபேியங இ்ய்பபம

ற்ள�.  
 
2901 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்நமேதம்டஙைள்ிம(மல �றத)ம்ஙயை்ியங  வவடஙம��வ�்ம

்ப ஙைளபமபபறதம ய�ம்ரயஷயம்ஙய ேெ�்்�.ம ய� , "ஒெ ்ப ம

்�ைனதம்ய்னம(ாபமல நே)மஅ�பள�பபயஙமவவடங்யம்சயவயளய ?'' 

எ�ற ்சயதலதந்ஙய ்்�.ம"( பப்ி!மஉயம�ைணவபிரயன)மஅவபஙள�தம

 �டங் வபெயபபிவபஙைளம(வபெய்யமஙயலயவைர)மஒ�நஙதைவநஙலயய.ம

 �டங் வபெயபபிவபஙைளம(வபெய்யமஙயலயவைர)மஉடங்்�ம

இெநஙைவநஙலயய.ம �டங் ஒ�நஙதைவத்வபஙள�தமியைரம

வபெய்ஙத�ற�பங்ளயமஅவபஙைளம(மறபேடய)  உடங்்�ம

்சபத�ந்ஙய்ளலயய.மஇ்னயதமஉடங்மம �மேபறயமட�மததைல '' (33:51) 

எ�யமஇைறவசனதை்மஅதலயலமஅெள�ி்பய� ,  ய�ம பபிவபமஙள�்யம

"உடங் இைறவ�மஉடங்மவபெபபதை்மவபைரவயஙபம�பத்தம்சயவை்்ிம

 ய� பயபநஙத்ற�'' எ�ற ்சய�்ன�.32  
 
2902 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ய�, "ஒெம்ப ம்�ைனதம்ய்னம

ாபமல நேநம்ஙயை்ியஙமவவடஙம்வடஙபப்  மயட்யளய?'' எ�றம

்றதவ�்்�.மபப�னபம"( பப்ி!மஉடங்ம�ைணவபிரயஙதி)  அவபமஙள�தம

 �டங்மவபெயபபிவபஙைளம(வபெய்யமஙயலயவைர)  ஒ�நஙதைவநஙலயய.ம

 �டங்மவபெயபபிவபஙைளம(வபெய்யமஙயலயவைர)  உடங்்�ம

இெநஙைவநஙலயய'' எ�யம(33:51லவ�)மவசனதை்மஅதலயலமஅெள�ி  

்பய�,  ய�ம பபிவபஙள�்யம"உடங்மஇைறவ�மஉடங்மவபெபபதை்ம

வபைரவயஙப �பத்தம்சயஙதறய�'' எ�றம்சய�்ன�.33 
 
 2903 அ்யஉமபப�மஅப ரபயலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபங்ை்ிம�ைணவபியபமைமணனயம(ரலத)மஅவபஙள��மஜனயஸயவபத  

(இற்ததம்்ய ைஙிபத)ம யடங்ம"ச ஃப ' எ�யமஇ்த்ததமஇப�மஅபபயஸம

(ரலத) அவபங்்�மஙல��ம்ஙய ்்யய.மஅப்பய�மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங் (பப�வெமயற)ம்றதனயபங்:  இவபம பபம(ஸத)மஅவபங்ை்ிம

�ைணவபியபமலவயப.மஇவர�ம(உ்தமைவநஙபபட்்ள)  ஙடேைலதம

னநேய்பய�மே நங்வயமஅைசநங்வயம்சயிய �்பங் ; ்ம�ைமட்� 

(எ்த�ச)ம்சத டங்.34 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்நேமஒ�ப�  

543

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

பால்க�டி சட்டம் ஹதீஸ் 2853 - 2917



�ைணவபிபமஇெ�்னப.மஎட்பம்பெநேமஅவபங்ம(இரைவப)  

படஙதட்வ�்யபங்; ஒ்ர்ியெவெநேமமட்யமபடஙதட்தம்ரமவபதைல.35 

அறதவபபபயளபமஅ்யஉம(ரல)மஅவபங் , " பபம(ஸத)மஅவபங்மஇரைவபம

படஙதட்ந ்ஙய்நஙய்மஅ�்தம�ைணவபியபமஸஃபபயியமபப�தமஹஹைிமபப�ம

அந்பமலவயப'' எ�றமேறதபபப்ஙதறயபங்.36 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   
 
2904 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  

வ��்ள�. இப�மஜஹைரஹம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதமவபபபபத , "ம �்னயவபதம

இற�்ம பபம(ஸத) அவபமஙள��ம�ைணவபி தமஅவப்யயமஇற்தியனமவபம

எனமஅ்யஉம(ரல)மஅவபங்  ்றதனயபங்'' எ�றமஅ்தஙபபேியஙம

இ்ய்பபற்ள�.37 
 

 பய்யம:ம15 மயபநஙம( த்லய நங)யமஉை்ிம்ப ைணமமணபப�ம

வபெயபதம்நங்யேய.  
 
2905  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:   ய�ேம(் யநஙடங்)நஙயஙமஒெம்ப ம

மண�ேநஙபப்ஙதறய்: 1. அவள�ம்சதவத்தபஙயங.ம2. அவள�மே்யபபம

பயரயப ித்தபஙயங.ம3. அவள� அவஙதபஙயங.ம4. அவள�மமயபநஙம

( த்லய நங)த்தபஙயங.மலங்வ , மயபநங ( த்லய நங)யமஉை்ிவைளம

(மண��)்ஙய ்ம்வபறதமஅை்��்ஙய்!ம(இதைல்ித)  உ�ன�ெம

ஙரடங்யமம ணயஙட்ய! இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.38  
 
2906 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��மஙயலத்ததமஒெம்ப ைணம

மண�்்�. பப�னபம பபம(ஸத)மஅவபஙைளம ய�மச�்தத்்பய�மஅவபங்ம

எ�ன�்ய, "ஜயபப்ர!  �மமண�ேத�மவபட்யிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம

"லய, (மண�ேத�வபட்்�) '' எ�றம்றத்ன�.ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "(அவ்) 

ங�ன�பம்ப ணய? அதல�மங�ன�மஙவத�்ம்ப ணய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம

 ய� "(அவ்)மங�ன�மஙவத�்ம்ப '' எ�றம்றத்ன�.ம(அப்பய�)ம பபம(ஸத)ம

அவபங் "ங�ன�பம்ப ைணமமண��ம்ஙய ்ம �மஅவ்்�ம்ஙயிசதநம

ேலவப மஙதழ�்தெநஙலய்ம!'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேம ய� , 
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"அதலயலவப� ன்்ர!மஎனநமேசமச்ஙய் ங்மசதலபமஉ்ளனப.மஎன்வ , 

(வி்ததமசதறதிவளயன அ�பவமததலய்மங�ன�பம்ப ைணமமணபப்யத)ம

அவ்மஎனநேயமஎ� ச்ஙய் ங்நேமதை்்ிமபபரசமசதைனியஙம

இெ��வப்வய்மஎ�றம ய�மஅிசத்ன�.  (என்வ்ய�, ங�ன�மஙவத�்ம

்ப ைணமமண��்ஙய ்்�) '' எ�றம்றத்ன�.மஅப்பய�  பபம(ஸத)ம

அவபங், "அபபே்ி�றயத, இ(வவயறம �ம்சய்)�மச ்ய�! '' எ�றம

்றதவபட், (பப�வெமயற)ம்சய�னயபங்:  (ண�றம் யநஙடங்நஙயங)மஒெம

்ப மமண�ேநஙபப்ஙதறய்:  1. அவள�மமயபநஙம( த்லய நங)த்தபஙயங.ம2. 

அவள�ம்சதவத்தபஙயங.ம3. அவள�மஅவஙதபமஙயங.மலங்வ, மயபநஙம

( த்லய நங)யமஉை்ிம்ப ைணமமண��்ஙய்!  (இதைல்ித)மஉ�ன�ெம

ஙரடங்யமம ணயஙட்ய 
 

பய்யம:ம16 ங�ன�பம்ப ைணமமணபப�மவபெயபதம்நங்யேய.  
 
2907 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஒெம

்ப ைணதம்தெமணயம்சய�்ஙய ்்�.மபப�னபமஎ�ன�்யம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங், " �மமண�ேத�வபட்யிய?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.ம ய� "லய' எ�்ற�.ம பபம(ஸத)மஅவபங், "ங�ன�பம்ப ைணம

மண��்ஙய ்யிய? அதல� ங�ன�மஙவத�்ம்ப ைணம

மண��்ஙய ்யிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய� "ங�ன�ஙவத�்ம்ப ைணம

மண��ம்ஙய ்்� '' எ�றமப்தலள�த்்�.மஅப்பய�ம பப  (ஸத)மஅவபங், 

"ங�ன�பம்ப ஙைளவபட்ய , அவபங்்�ம(்ஙயிசதநமேலவப) 

வபைளிய்வை்வபட்யம �மஎட்ஙமவபலஙதசம்ச�றவபட்யய ?'' எ�ற 

்ஙட்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.ம

அவபறததமாப அறதவபபபபதமஷஹஅபயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:ம ய�மஇ�்ம

ஹ �்ைஸ (அறதவபபபயளப)மஅயபமபப�ம �்னயபம(ரல)மஅவபஙள�்யம்றதி்பய�ம

அவபங், " ய�மஇ�்மஹ �்ைஸமஜயபபபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��மபப�வெமயற  

்ஙடேெநஙத்ற�மஎ�றம்றதனயபங்:ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம(ஜயபபபம(ரலத)  

அவபஙள�்ய), "ங�ன�பம்ப ைணமமண��்ஙய ்மஅவம்ளய்ம �டயம

உ�்னய் அவ்மயஙநம்ஙயிசதநமேலவபமமஙதழ�்தெநஙலய்ம! '' எ�றம

்ஙட்யபங்.39  
 
2908 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�ம்�ை்)ம

அப�தலயலம(ரலத)மஅவபமங்ம(உஹஹ�பம்பய த)  இற��வபட்யபங்.ம
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(இறநேய்பய�)மஒ�ப�ம்ப மமநஙைளம(அதல�மட ம்ப  மநஙைள)ம

வபட்சம்ச�றயபங்.மலங்வ , (ங�ன�மஙவத�்)மஒெம்ப ைணம ய�  

மண�ேத�ந்ஙய ்்�.மஅப்பய�மஎ�ன�்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "ஜயபப்ர!ம �மமண�ேத�நம்ஙய ்யிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம

"லய' எ�்ற�.மஅ்பேம"ங�ன�பம்ப மைணிய , ங�ன�மஙவத�்ம்ப ைணியம

(ியைர மண�்யய)?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"இதைல ; ங�ன�மஙவத�்ம

்ப ைணத்ய� (மண�்்�), அதலயலவப�மன்்ர!'' எ�றமப்தலள�த்்�.ம

அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபங், "ங�ன�பம்ப ைணமமண��ம" �ம

அவ்்�யமஅவ்மஉ��்�ய ்ஙயிசதநமேலவபமவபைளிய்லய்ம ' 

அதல�ம" �மஅவ்நேயமஅவ்மஉனநேய மஙதழ�ட்லய்ம' '' எ�றம

்ஙட்யபங். அ்பேம ய�, "(எ�ம்�ை்)மஅப�தலயலம(ரலத)மஅவபங்ம

"ஒ�ப�' அதல� "ட ' ்ப மமநஙைளமவபட்வபட்மஇற��வபட்யபங்.ம

(வி்தத)மஅவபஙைள்ியத் ஒெம(இளவி�ப)ம்ப ைணம(மண�ேத�)ம

அவபஙள�்யமஅைவத�சம்சதவை்ம ய� வபெயபவபதைல; அவபஙைளபம

பரயம த�சமசகரயஙபம்பணபம தபவஙதநேய  (பநேவ�்ள)மஒெம்ப ைண்ிம

(அவபஙள�்ய)மஅைவத�சம்சதலம ய� வபெயபப்ன�'' எ�்ற�.மஅ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , அதலயல உனநேம"வளதை்ம

அள�பபயனயங' எ�ற, அதல�ம" தலமவயபதை்ைி ' எ�ன�்ய ்றதனயபங். 

இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததம

அ்பரப உமஅஸஸலரயன �ம(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத , " �மஅவ்்�ய 

அவ்மஉ��்�யம்ஙயிசதநமேலவபமவபைளிய்லய்ம ;  �மஅவ்நேயம

அவ்மஉனநேய மஙதழ�ட்லய்ம!'' எ�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்றதனயபங்மஎன (ஐிபபயே�றத)மஇ்ய்பபற்ள�.40 - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம

"எ�ன�்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம"்தெமணயம

�ேத�ந்ஙய  ்யிய, ஜயபப்ர?' எ�றம்ஙட்யபங்'' எனமஹ �்ஸமலரயபமயஙத , 

"மயறயங, அவபங்நேதம்ைலமவய வபட் , அவபஙைள(நமஙெத்யங)பம

பரயம த�வெயமஒெ ்ப ைணம(்தெமணயம்சயிம தைனத்்மங�ன�ம

ஙவத�்ம்ப ைணத ்்ப�்்்த்்�) '' எ�றம்றத்ன�.மஅ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங், " �ம்சய்�மச ்ய�'' எ�றம

்றதனயபங்மஎ�றமஹ �்ஸ  �ேஙதற�.41  
 
2909 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஒெம

்பய தமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மஇெ�்்யய.ம யடங்  
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(்பயைரம�ேத�)ம்தெயபபந்ஙய ேமெ�்்பய� ,  ய�ம்ம�வயஙசம

்சதலந்ேி எ�மஒட்ஙத்த�மம �மஇெ��்ஙய ்மஅவசரபம

பட்ந்ஙய ேெ�்்�. அப்பய �மஒெவபமஎனநேபமபப�னயதமவயஙனயம

ஒ�றததமவ��்சப��, ்யமத்மதெ�்மைஙத்ேியதமஎன�மஒட்ஙதை்நம

ேத்தனயப.மஉ்்னமஎன�மஒட்ஙய   �மஙய ஙத�றமஒட்ஙடஙள�்ல்ிமமதஙம

உிப்ரமயன�ம்பய�றமா்லயிபபற.ம ய�  ்தெயபபபமபயபத்்�.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇெ�்யபங்.  அவபங்ம(எ�ன�்ய), 

"ஜயபப்ர!மஎ�னமஅவசரயமஉனநே?'' எ�றம்ஙட்யபங். அ்பே, 

"அதலயலவப�மன்்ர!ம ய�ம்்த்யஙதம்தெமணயம்சய�்ஙய ்வ� '' 

எ�்ற�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �மமண�்�மங�ன�பம

்ப ைணிய, அதல�மங�ன�மஙவத�்ம்ப ைணிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம

 ய�ம"இதைல; ங�ன� ஙவத�்ம்ப ைண்ிம(மண�்்�) '' எ�்ற�.மஅ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங், "ங�ன�பம்ப ைணமமண��்ஙய ் , 

அவ்ளய்ம �டயமஉ�்னய்மஅவ்மயஙந  ்ஙயிசதநமேலவபம

மஙதழ�்தெநஙலய்ம?'' எ�றம்ஙட்யபங். பபறேமம �்னயவபபேமவ��ம

(ாெநே்)மறைவிப்பயன்பய�மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபமங், 

"( �டங்மாபமவ��ம்சப��வபட்ம்ஙவதமவ �ட்ப  ்ப ஙைளசம்ச�றை்ி)ம

இர்ம(இஷய)ம் ரயமவெயவைரமசபறபம்பயறத்தெடங்.  ்ைலவப ம

்ஙயலமயிபெநேயம்ப ங்ம்ைலமவய நம்ஙய்ளட்ய.ம(ஙணவைனப)  

பப �்தெ�்ம்ப ங்மசவரநமஙத்தைிபமபி�ப்த்த(தம்டஙைள  

லித்பப்த்த)ந்ஙய்ளட்ய '' எ�றம்சய�னயபங்.ம்ம ய , " � (ாெநேச)ம

்ச�றயதம்த்தசயலதத்னமயஙம ்��ம(ேவ�ை்ைிதம்்ேந)்ஙய் ; 

்த்தசயலதத்னமயஙம ்��ம்ஙய் '' எ�றயம்சய�னயபங்.42 - ஜயபபபமபப�ம

அப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபமங்்�மாபமஅறப்பயெநேபம்றபபட்ச  ்ச�்ற�.ம(்பயைரம�ேத�ம

 யடங்ம்தெயபபி்பய�)மஎன�மஒட்ஙயமஙைளத�  பலமதவ��்பயன்யதம

எ�ைனதம்யம்பமப்த்தவபட்�.மஅப்பய�மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஎ�ன�்யமவ��ம"ஜயபபப(்யனய)?' எ�றம்ஙட்யபங்.  ய�ம"லய' 

எ�்ற�.ம"எ�னமவபஷியம(ட�ம்யம்ய) ?'' எ�றம்ஙட்யபங். "என�மஒட்ம

ஙயமஙைளத�பமபலமதவ��்பயன்யதம ய�மபப�்டஙதவபட்்� '' எ�ற 

்சய�்ன�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(வயஙமனத்தலதெ��)ம

ஙக்வ இறடஙத, �ைனபமபே்தமவைள�்ம்ம�மைஙத்ேியதமஎன�ம

ஒட்ஙதை்ந ேத்தவபட்யபங்.மபபறேம"ஒட்ஙத்ததமடற '' எ�றயபங்.ம ய�ம

ஒட்ஙத்தத டறத்ன�.ம(அ�மவபைர�ம்்யேி�.)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம
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அவபஙைளவப்மஎன� ஒட்ஙயம��்தவப்ய்வயறமஅை்நம

ஙட்பப்த்த்ன�. அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " �ம

்தெமணயம்சய�ம்ஙய ்யிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"லய ' எ�்ற�.ம

அ்பே, "ங�ன�பம்ப ைணிய, ங�ன� ஙவத�்ம்ப ைணியம(ியைரம

மண�்யய)?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"இதைல ; ங�ன�மஙவத�்ம

்ப ைணத்ய�ம(மண��ம்ஙய ்்�) '' எ�்ற�.மஅதலயலவப�மன்ப  

(ஸத)மஅவபங், "ங�ன�பம்ப ைணமமண��ம்ஙய ்மஅவ்ளய்ம �டயம

உ�்னய் அவ்மயஙநம்ஙயிசதநமேலவபமமஙதழ�்தெநஙலய்ம?'' எ�றம

்ஙட்யபங்.ம ய�, "எனநேசமச்ஙய் ங்மசதலபமஉ்ளனப.மஅவபஙைளம

அரவைணத�, அவபங்நேதம்ைல வய , அவபஙைளபமபரயம நஙந்ேிமஒெம

்ப ைணமமணநஙம்வ ்யமஎ�ற  வபெயபப்ன� '' எ�றமப்தலள�த்்�.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "இப்பய�ம �மாெநேசம

்சதலப்பயஙதறயய.மாபம்ச�ற�யம்த்தசயலதத்னமயங   ்��்ஙய்; 

்த்தசயலததம்னமயஙம ்��்ஙய் '' எ�றம்றதவபட், "உன� ஒட்ஙதை்ம

(எனநே)மவபபறவப்ஙதறயிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"ச ' எ�்ற�.ம

அவபங்மஎ�ன�்மதெ��மாபம"ாநஙதிய ' வபைலம்பசதமஅை் 

வயடஙதந்ஙய ்யபங்.ம(்்ய்ப��மாபமவ��ம்செயவைரமஅ்த்ல்ிம ய�  

வ�்்�.) (எனநேம��்ப)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

(ம �்னயவபபேச) ்ச�றவபடம்யபங்.ம ய�மமற ய்்ய�ம்ச�றை்�்்�.ம

 ய�மப்ள�வயச நே வ�்்பய�மஅ்�மறைவவயிபலததமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇெபபை்ந  ங ்்�.ம"இப்பய�ம்ய�மவெஙதறயிய?'' 

எ�றமஎ�ன�்யம்ஙடம்யபங்.ம ய�  "லய' எ�்ற�.ம"உன�மஒட்மஙதை்ம

வபட்வபட்மஉ்்ளம்ச�றமஇர ்  ரநஅதங்ம்்ய '' எ�றம்சய�னயபங்.ம

அவவய்றம ய�மஉ்்ளம்ச�றம்்ய �  வபட்தம்தெயபபவ�்்�.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎனநஙயஙமாப  "ாநஙதிய' எை்ம

்பய்மயறமபபலயதம(ரலத)மஅவபங்நேமஉத்ரவபட்யபங்.  எனநஙயஙமபபலயதம

(ரலத)மஅவபங்மஎை்ம்பயட்சமசபறம்யரயளமயங்வம தறத(�த  ்�)்யபங்.ம

பபறேம ய�ம்தெயபபசம்ச�ற்பய�ம"ஜயபபைரமஎனநமஙயங  அைவத�வய'' 

எ�றயபங்.மஅவவய்றம ய�மஅைவநஙபபட்்�.ம ய�ம(எ�மமன  ்தபே்)ம

"இப்பய�மஎன�மஒட்ஙதை்மஎனந்ஙம்தெயபதம்��வப்வயபங்ளய!  

அ(வவயறமஒட்ஙதை்டயமவயடஙதந்ஙய ்மவபைலைிடயம

்பபறந்ஙய ்  பபிவபஙைளசமசதரமபமப்த�வ)ை்வப்ம்வறபபயன�ம

எனநேம்வ்றய�றமததைல'' எ�றம்றதந்ஙய ்்�.மஅப்பய�ம
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அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உன� ஒட்ஙதை்ம �்ிம

எ்த�ந்ஙய்; அ்�மஙதரி�யமஉனந்ங '' எ�றயபங்.43 
 
 2910 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஒெம

(்பயைரம�ேத�தம்தெய்ய)மபிணத்ததமஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபம

ங்்�மஇெ�்்யய.மஅப்பய�ம ய�மஎன�ம �பமஇைறநேய  ஒட்ஙத்ததம

இெ�்்�.மஅ�மமநஙமள��மபப�வ ைசிபதமவ��்ஙய ேெ�்�.  அப்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யமதம்மதெ�்மஒெம்பயெளயதம

அை் "அேத்யபங்' அதல�ம"ேத்தனயபங்'. பப�னபமஅ�மஎனநேமஅ்டஙயமத  

மநஙைளம��்தந்ஙய ்மா்தம�வடஙதி�.மபப�னபமஅை்ம ய�ம

ஙட்பப்த் ்வ ேி்யிபபற.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "அதலயலமஉ�ைன ம�ன�நமஙட்ய!மஇ(�்மஒட்ஙத)ை்ம

இ�ன��னமவபைலநேமஎனநேம �  வபபறவப்ஙதறயிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம

 ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!மஇ� உடங்நே ி�'' எ�்ற�.மஅவபங், 

"அதலயலமஉ�ைனமம�ன�நஙட்ய!  இ�ன��னமவபைலநேமஇை்ம �மஎனநேம

வபபறவப்ஙதறயிய?'' எ�றம(ம  ்ய) ்ஙட்யபங்.ம ய�, "அதலயலவப�ம

ன்்ர!மஇ�மஉடங்நே மி� '' எ�்ற�. அவபங்மஎ�ன�்ய, "உ�ம

்�ை்(ிப�மமைற்)நேபமபப�ம �மமண�ேதம்யிய ?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம

 ய�ம"லய' எ�்ற�.மஅவபங், "ங�ன�மஙவத�்ம்ப மைணிய, அதல�ம

ங�ன�பம்ப ைணியம(ியைரமமண�்யய) ?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�, "ங�ன�ம

ஙவத�்ம்ப ைணத்ய�ம(மண�ம்்�) '' எ�்ற�.ம"ட�, ங�ன�பம்ப ைண 

மண��மஅவ்மஉனநேயம �மஅவ்நேயமமஙதழ�ட்லய்ம ; அவ்ம

உ��்�யம � அவ்்�யம்ஙயிசதநமேலவபமவபைளிய்மலய்ம?'' எ�றம

்ஙட்யபங். இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஅ� ்ரயம��்தபமபப�மமயலதநம(ரல)ம

அவபங் ்றஙதறயபங்: பப�னபம("அதலயலமஉ�ைனமம�ன�நமஙட்ய ; இை்ம

 �மஇ�ன��னமவபைலநேமஎனநே  வபபறவப்ஙதறயிய?' எ�ய)மஇச்சயத்ல, 

"அதலயலமஉ�ைனமம�ன�நஙட்ய ; இ�ன��னை்சம்சய'' எ�றம

�ஸலதயங்ம்றஙத�றம்சயதமவவநஙயஙமஅைம�்�.   
 

பய்யம:ம17 பி�ம்ெயமஇவ்லஙசம்சதவடஙள�தமமதங்யம்மலயன�, 

 தலமமைனவப்ி.  
 
2911 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  இவ்லஙயம

(� வ�ய)மபினள�நேயம்சதவடங்ள; பினள�நேயமஇவ்லஙச 
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்சதவடஙள�தமமதங்யம்மலயன�,  தலமமைனவப்ி.44 இை்மஅப�தலயலம

பப�மஅயபமபப�மஅதலஸம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.   
 
பய்யம:ம18 ்ப ங்நேம லயம ய்்த   
 
2912 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ்ப ம(வைள�்)ம

வபலயமஎ யைபபம்பய�றவ்மலவய்.மஅவைளம �ம(ஒ்ரிேமியங)  

 தமதபத்ப்பயனயதமஅவைளமஒேத்்மவப்வயய.மஅவைளம �மஅபபே்ிமவபட்  

வபட்யத, அவள�தம்ஙயணதமஇெநங்வமஅவைளமஅ�பவபநஙம

்வ ேி�்ய�. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.45 - 

்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயபம

அறதவபபபயளப ்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள� 
 
2913 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  ்ப ம(வைள�்)ம

வபலயமஎ யபபலதெ��மபை்நஙபபடேெநஙதறய்.மஒ்ரம(ேண)  வவதமிபதம

உனநேமஅவ்மஒெ்பய�யமஇணடஙமமயட்ய்.மஅவைளம �மஅ�பவபத�ந  

்ஙய ்்மஇெ�்யத, அவள�தம்ஙயணதமஇெநங்வமஅ�பவபநஙம

்வ ேி�்ய�.மஅவைளம �  (ஒ்ரிேியங)ம தமதபத்ப்பயனயதமஅவைளம

ஒேத்்வப்வயய.மஅவைளம"ஒேபப� ' எ�ப�, அவைளமமணவபலநேசம

்சயவ்யேய. இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்மஅறதவபநஙதறயபங்.  
 
 2914  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலைவடயமஇற்தம யைளடயம

 யபபநைஙம்ஙய ்வபமட்்�யமபபரசசதைனிபத  பட்ங்தம்யதமஒ�ற, 

 தலை்்ிம்பசட்ய; அதல�மவயயணேம(்ம னமயங)  இெநஙட்ய.ம

்ப ங்நேம �ைம்ிம ய்டங்.ம(அவபஙள�்யம தலமவப்மயங  

 ்��்ஙய்்யபேம்றயமஎன�மஅறத்மைரைிமடபறந்ஙய்்டங்.)ம

ட்னன�த, ்ப , வபலயமஎ யபபலதெ��மபை்நஙபபடேெநஙதறய்.மவபலயம

எ யபப்ல்ி அ்�ம்மபபே்தமமதங்யம்ஙயணலயன்யேய.ம �மஅை்ம

(ஒ்ரிேியங)  தமதபத்ப்பயனயதமஅை்ம �மஉை்த்்மவப்வயய.மஅை்ம

அபபே்ிமவபட்வபட்யத , ்ஙயண ்ள்யங்வமஅ�ம �ேநேய.மலங்வ , 

்ப ங்நேம �ைம்ிம ய்டங்.  இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.46 
 
2915 அ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "இைற யபபநைங்ஙய ்மாபமல மஇைற   யபபநைஙட்ளமஒெம
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்ப ைணம(� ைமமியங)ம்வறத�மஒ�நஙம்வ ்யய.மஅவள�்  மதெ��ம

அவபமஒெமேணதை்ம்வறத்ய ய , மப்றயெமேணதை்நமங ் 

்தெப்த்ஙய்ளட்ய '' எ�்றய, அதல�ம(இை்பம்பய�ற)ம்வ்றயெம

�ைறிப்லய ்றதனயபங்.47 - ்மபங ்மஹ �்ஸமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   
 
பய்யம:ம19 "ஹவவய' இெ�்தரயவபட்யதமஎ�்பம்ப  யமஒெ்பய�யம்�ம

ஙணவைன டமயபறதிபெநஙமயட்ய்.   
 
2916 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  ஹவவயம

(ல்தமன�்பமல்யம(அைல)மஅவபஙள��ம�ைணவபமடவய்)மஇெ�்தரயம

வபட்யத, எ�்பம்ப  யம்�மஙணவைனமஒெ்பய�யம

டமயபறதிபெநஙமயட்ய்.48 இை்மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.  
 
2917 ஹயமயயமபப�ம�னபபபலம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இைவம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்மதெ��மஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபங்  

எமநேமஅறதவபத்மஹ �்ஸஙளயேய.மஅவபறததமபப�வெயமஹ �்ஸஹயம

ஒ�றயேய: அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  

இஸர்வலபங்மஇெ�்தரயவபட்யதமஉண்ம்ஙட்ப்பயிபெநஙய� ; இைறசசத 

�ப யபறமேதம்தெநஙய�.மஹவவயமஇெ�்தரயவபட்யதமஎ�்பம்ப  ய  

ஒெ்பய�யம்�மஙணவைனமடமயபறதமிபெநஙமயட்ய்  
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அத்தியியம-ம18 : மணவபலநே1 (ஹ க் ஸ்ம2918ம–ம2984மவர ை)ம
 

பய்யம:ம1 மய்வப்யிபலதெநேயம்ப ைணமஅவள�மசயம்மத�றத  

மமணவபலநேசம்சயவ�ம்ை் ்சயிபபட்்ள�; லிப�ய, (மய்வப்யயம

ஙயலத்தத)மஙணவ�மமணவபலநேச  ்சய்யதமமணவபலநேம தஙவ்வம்சயடய.ம

என��ய, மைனவபைிதம்தெயப  அைவத�ந்ஙய்்மயறமஅவ�ம

ஙட்ைளிப்பமப்வய�.  

 2918 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மஙயலத்ததமஎ�மமைனவபைிம

(மய்வப்யய ஙயலத்தத)மமணவபலநேசம்சய�வபட்்�.மலங்வ , (எ�ம்�ை்)ம

உமபமபப� அதஙத்யபம(ரலத)மஅவபங்மஇை்பமபபறதமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்ய வபனவபனயபங்.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஎ�ம்�ை்ிப்ய , "உடங்ம்்தவெநேநமஙட்மைளிப்டங் ; அவபம

்யமமைனவபைிதம்தெயப  அைவத�ந்ஙய்ளட்ய!மபபறேமஅவ்ம

மய்வப்யிபலதெ��மனயைமிை்�� , அ்த�மம  ்யமஅவ்நேம

மய்வப்யயமடபபட்பமபப�னபமஅ்தலதெ��மஅவ்  னயைமிை்டயவைரம

அவைளம(்யமத்்ம)மவபட்ைவநஙட்ய.மபபறேமஅவப  வபெயபபனயத, 

(இர ்யவ�மமய்வப்யிபலதமெ��மனயைமியன)மபப�னபம்யமத்்ம  (்யம

மைனவபியங)மைவத்தெநஙட்ய.மஅவபமவபெயபபனயதமஅவ்்�ம்யயபத்தி  

உற்ம்ஙய்வ்பேம��பயஙமஅவைளமமணவபலநேசம்சயிடம்ய.  

(மய்வப்யிபலதெ��மனயைமியன)மஇ�்நமஙயலமஙட்்மமமைனவபிைரம

மணமவபலநேச ்சயிமஅதலயலம(2:228லவ�மவசமனத்தத)மஅ�ம்தத�்ளம

("இத்ய' எ�யமஙயத ்தெப்நமஙயலதை்நமஙணநஙதட்ந்ஙய்வம்பேமடபற)ம

ஙயலமஙட்மயேய'' எ�றம்சய�னயபங்.2 -  யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்யமமைனவபைி , 

அவபமமய்வப்யிபலதெ�்  சமித்ததமஒெம்லயநம்சயதலதவபட்யபங்.ம

அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபமங்மஅப�தலயலமபப�மஉமபம

அவபங்நே(பமபப�வெமயற)  ஙட்ைளிபட்யபங்:  அவபம்யமமைனவபைிதம
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்தெயபமஅைவதம�ந்ஙய்ளம்வ ்ய.மபபறேமமைனவபமமய்  வப்யிபலதெ��ம

னயைமியேயவைரம்யமதம்்மமைவத�ந்ஙய்ளம்வ ்ய.மபபறே  

்யமத்யமஇெநேயமஅவ்நேமஇர ்யவ�ம�ைறமமய்வப்யயமடபபட் , 

அ்� பபறேமஅ�்மமய்வப்யிபலதெ��மஅவ்மனயைமிை்டயவைரம

ஙயத்தெநஙம்வ ்ய.  பப�னபமஅவைளதம்லயநம்சயதலமவபெயபபனயதம

அவ்்�ம்யயபத்திமஉற்  ்ஙய்வ்பேம��மஅவ்ம(மய்வப்யயம

ஙயலத்ததமஇதலயமத)மனயைமியனவளயய  இெநேய்பய�ம்லயநம

்சயதலதந்ஙய்ளட்ய!மஇ�்வ, ்ப ஙைளமமணவபலநேச ்சயிமஅதலயலம

உத்ரவபட்்ளமஙயலமயேய.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  அவபறததம�ஹயமதமபப�மெயலம

(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத, "அப�தலயல பப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்யம

இ�ம்்ய்பபயஙநம்ஙடஙபபட்்பய�ம" �மஉ�  மைனவபைிமஒெம�ைறம

அதல�மஇெம�ைறம்லயநம்சயதலதந்ஙய்!ம(அப்பய�்ய�மஅவைள   �ம

்தெயபமஅைவத�ந்ஙய்ளலயய.)மஇவவயறம( தஙழ�்்பய�)்ய� , (்தெயப 

அைவத�ந்ஙய்்மயற)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎனநே  

உத்ரவபட்யபங்.ம �மஉ�மமைனவபைிமண�றம்லயநம்சயதலதிபெ�்யத , 

அவ் ்வ்றயெமஙணவைனமமணநஙய்மவைரமஅவ்மஉனநேதம்ை்ம

்சயிபபட்வளயஙமலஙதமவப்வய்.  ்ம ய, உ�மமைனவபைிமமணவபலநேசம

்சயடய்பய�, அதலயலமஉனநஙதட்மஉத்ர  வபபேம �மமயறம்சய்வனயங்யம

லஙதவப்வயய'' எ�றமஒெவ ்யம்றதனயபங்  எனமஅ்தஙபபேியஙம

இ்ய்பபற்ள�.  

2919 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமஙள�மஙயலத்ததமஎ�மமைனவபைிம

மணவபலந ேசம்சய�வபட்்�.மஅப்பய�மஅவ்மமய்மவப்யயமஙயலத்ததம

இெ�்ய்.மலங்வ, (எ�ம்�ை்)மஉமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)மஅவபங்ம

இை்பமபபறதமஅதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம்் வபத்யபங்.ம

அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங்ம(எ�ம்�ை்ிப்ய) , "உடங்ம

்்தவெநேநமஙட்ைளிப்டங் ; அவப ்யமமைனவபைிதம்தெயபம

அைவத�ந்ஙய்ளட்ய!மபபறேமஅவ்மமய்வப்யிபலதெ��  னயைமிை்��, 
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அ்த�மமறபேடயமஅவ்நேமமய்வப்யயமடபப்யவைர  அவைள(தம

்யமத்்ம)மவபட்மைவநஙட்ய.மபபறேமஅவ்மமய்வப்யிபலதமெ��  

னயைமிை்�்�யமஅவ்்�ம்யயமபத்திமஉற்ம்ஙய்வ்பேம��ம

அவைள மணவபலநேசம்சயிட்ய.மஅதல�மஅவைளதம்யமத்்மம(்யம

மைனவபியங) ைவத்தெநஙட்ய.ம(மய்வப்யிபலதெ��மனயைமிை்டய)ம

இ�்நமஙயலமஙட்்ம மைனவபிைரமமணவபலநேசம்சயிமஅதலயலம

உத்ரவபட்்ளமஙயலமஙட்மயேய '' எ�ற ்சய�னயபங். இ்�ம

அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஉைப�தலயலமபப�மஉமபமபப�மஹஃபஸம

(ரல) அவபங்ம்றஙதறயபங்:  ய�ம(இ�்மஹ �்ைஸமஎனநேமஅறதவபத்)ம

 யஃபபஉம(ரல)மஅவபஙள�்ய, "(மய்வப்யிப�்பய�ம்சய�ன)மஅ�்மஒெம

்லயநமஎ�னவயேய? (அ�  தங மய,  தஙவய்ய?)'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம

அவபங், "அை்மஒெம்லயநஙயஙந  ஙணபத�ந்ஙய்ளம்வ ்ய '' எ�றயபங். - 

்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�. அவபறததமஉைப�தலயலமபப�மஉமபம(ரல)மஅவபங்ம யஃபபஉம

(ரல)மஅவபஙள�்ய ்ஙட்மவபனயைவபமபபறதிமேறதப்மஇ்ய்பறவபதைல.   

2920  யஃபபஉம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்ம்யமமைனவபைி, அவபமமய்வப்யிபலதெ�்  சமித்ததம்லயநம

்சயதலதவபட்யபங்.மலங்வ , (அவபஙள��ம்�ை்)மஉமபமபப�  அதஙத்யபம(ரலத)ம

அவபங்ம(இை்பமபபறத)ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவபன  வபனயபங்.மஅப்பய�ம

 பபம(ஸத)மஅவபங்மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)  அவபங்நேம

(பப�வெமயற)மஙட்ைளிபட்யபங்.  அவபம்யமமைனவபைிதம்தெயபம

அைவதம�ந்ஙய்ளம்வ ்ய.மபபறேமஇர ்யவ�  �ைறமமய்வப்யயம

டபபட்பமபப�னபமஅ�்மமய்வப்யிபலதெ��மஅவ்  னயைமிை்டயமவைரம

ஙயத்தெநஙம்வ ்ய.மபபறேமஅவ்ம்�ம்யயபத்திமஉற்  ்ஙய்வ்பேம

��மனயதம(அவ்மமய்வப்யயமஙயலத்ததமஇதலயமதமனயைமியனவளயய  

இெநேயம்பய�)ம்லயநம்சயதலதந்ஙய்ளட்ய!மஇ�்வ , ்ப ஙைளம

மணவபலநேச ்சயிமஅதலயலமஉத்ரவபட்்ளமஙயலமயேய.  அப�தலயலம

பப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�ம்ய, மய்வப்யிபலதெநேயம்யமமைனவபைி  

ஒெவபம்லயநம்சயதவை்பமபபறதமவபனவபமபட்யதமபப�வெமயற  
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ப்தலள�பபயபங்:  �மஒெம�ைற, அதல�மஇெம�ைறமஅவைளதம்லயநம

்சயதலதிபெ�்யத, உ� மைனவபைிதம்தெயபமஅைவத�ந்ஙய ் , பபறேம

இர ்யவ�ம�ைறமஅவ்நே மய்வப்யயமடபபட்பமபபறேமஅ�்ம

மய்வப்யிபலதெ��மஅவ்மனயைமிை்டயவைர   �மஙயத்தெநஙம்வ ்ய.ம

பபறேமஅவ்்�ம்யயபத்திமஉற்ம்ஙய்வ்பே  ��னயதம(அவ்ம

மய்வப்யட்�மஇதலயமதமனயைமட்�மஇெநேய்பய�)ம்லயந  ்சயதலம

்வ ்ய.மஇவவய்றமஎனநேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

ஙட்ைளிபட்யபங்.மலனயத ,  �மஅவைளமண�றம்லயநம்சயதலதிபெ�்யத , 

 �மஉ� மைனவபைிமமணவபலநேசம்சயடயமவபஷித்ததமஅதலயலம

பபறபபபத்மஙட்ைளநே  மயறம்சய�வபட்யய.மலனயத, அவ்ம

உ�ன�்மதெ��மபப ��வபட்ய்ம(்லயந   தஙழ��வபட்�). 

 2921 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஎ�ம

மைனவபைி, அவ்மமய்வப்யிபலதெ�்்பய�ம்லயநம்சயதலதவபட்்�.ம

லங்வ, (எ�ம்�ை்)மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஇை்பமபபறதம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்ய ்் வபத்யபங்.மஇை்நம்ஙட்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் ்ஙயபபபட்யபங்.மபபறேம(எ�ம்�ை்ிப்ய ,) " �டங்மஉடங்ம

்்தவெநேந ஙட்ைளிப்டங்; அவபம்யமமைனவபைிதம்தெயபம

அைவத�நம்ஙய்ளட்ய!மஅவைள  அவபமமணவபலநேசம்சய்மமய்வப்யயம

 யடஙைளமவப்த�, அ்பங்த் மய்வப்யயவைரம(ஙயத்தெநஙட்ய).மபபறேம

அவைளமமணவபலநேசம்சயிம்வ ்்மன  அவெநேதம்்ய�றதனயத , 

அவ்மஅ�்மமய்மவப்யிபலதெ��மனயைமிை்�்�ய  அவ்ம்�ம

்யயபத்திமஉற்ம்ஙய்வ்பேம��மஅவைளதம்லயந  

்சயதலதந்ஙய்ளட்ய!மஇ�்வமஅதலயலமஙட்ைளிபட்்ளை்பம்பய�ற  

"இத்ய'்நே ிம்லயநமலேய. இ்�மஅறதவபபபயளரயனமசயலதயமபப�ம

அப்ததலயலம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  (எ�ம்�ை்)மஅப�தலயலமபப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங்ம்யமமைனவபைிம(அவபமமய்  வப்யிபலதெ�்்பய�)மஒெம

்லயநம்சயதலதமிபெ�்யபங்.மஅ�ம்லயநஙயங்வமஙெ்ப  பட்�.மபப�னபம

அவைரமஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபஙள��மஙட்ைளந்ஙபபம்தெயபமஅைவத�ந்ஙய ்யபங்.  - ்மபங ்ம
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ஹ �்ஸமஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ�்்மமப்றயப  அறதவபபம

பயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்ததம"என்வ,  ய�மஎ�மமைனவபைிம

்தெயபமஅைவத�ந்ஙய ்்�.ம ய�மஅவளநேச  ்சய�னம்லயநைஙதம்லயநம

ஙயங்வமஙணபத்்� '' எ�றமஅப�தலயலமபப�மஉமப  (ரலத)மஅவபங்ம

்றதனயபங்மஎனமஇ்யம்பபற்ள�.  

 2922 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஎ�ம

மைனவபைி, அவ்மமய்வப்யிபலதெ�்்பய�ம்லயநம்சயதலதவபட்்�.ம

லங்வ, (எ�ம்�ை்)மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஇை்பமபபறதம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்ய ்் வபத்யபங்.மஅபம்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம(எ�ம

்�ை்ிப்ய), "உடங் ்்தவெநேநமஙட்ைளிப்டங் ; அவபம்யம

மைனவபைிதம்தெயப அைவத�ந்ஙய்ளட்ய!மபப�னபமஅவ்ம

மய்வப்யிபலதெ��மனயைம  ிை்�்தெநேய்பய�, அதல�ம("இத்ய'ைவநம

ஙணநஙத்வ்பேமவச்தியங)மஅவ்  ஙபபப�பறதமெநேய்பய�மஅவைளதம

்லயநம்சயதலதந்ஙய்ளட்ய!'' எ�ற ்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமண�றம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

 2923 அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஎ�ம

மைனவபைி, அவ்மமய்வப்யிபலதெ�்்பய�ம்லயநம்சயதலதவபட்்�.ம

லங்வ, (எ� ்�ை்)மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஇை்பமபபறதமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபஙள�ம்யம்ஙட்யபங்.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(எ� ்�ை்ிப்ய)ம"உடங்ம்்தவெநேநமஙட்ைளிப்டங் ; அவபம

்யமமைனவபைித ்தெயபமஅைவத�நம்ஙய்ளட்ய!மஅவ்ம

மய்வப்யிபலதெ��மனயைமிை்�� , பபறேமஇர ்யவ�மமய்மவப்யயம

டபபட்பமபபறேமஅ்தலதெ��யமனய  ைமிை்ிட்ய!மபப�னபமஅவபம

(வபெயபபமனயத)ம்லயநம்சயதலதந்ஙய்ளட்ய.  அதல�ம்யமத்யம

(மைனவபியங)மைவத�ந்ஙய்ளடம்ய! '' எ�றம்சய�னயபங்.  

2924 �ஹயமதமபப�மசகத�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  எ�னயதமச�்்ஙதநஙம

�ேிய்மசதலபமஎ�மன�்யம"அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)  அவபங்ம்யம

மைனவபைி, அவபமமய்வப்யிபலதெ�்்பய�மண�றம்லயந  
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்சயதலதவபட்யபங்; பப�னபம்தெயபமஅைவத�ந்ஙய்்மயற  

பணபநஙபபட்யபங் '' எனமஇெப�மவெ்டஙளயஙமஅறதவபத�வ�்னப.ம ய�  

அவபஙைளசமச�்்ஙதநஙம�ேியம ய , (ண�றம்லயநம்சய�னவபம்யம

மைனவபைி எபபேதம்தெயபமஅைவநஙம�ேடயமஎ�ப்யத)மஅ�்மஹ �்ைஸ(பம

பபறதிமஉ ைமைி) அறதிய்வனயங்யமஇெ��வ�்்�.  இ� தைலிபத, 

அ�ஃஙதலயபம��ஸமபப�மஜஹைபபமஅதபயஹதலம(ரல)மஅவபஙைளச  

ச�்தத்்�.ம��ஸமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம யபதம்ே�்வரயய  

இெ�்யபங்.மஅவபங்மஎ�ன�்யம(பப�வெமயற)ம்றதனயபங்:ம ய�  

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்யம(அை்பமபபறதந)ம்ஙட்்�.ம

அப்பய� அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஎ�ன�்யம" ய�மஎ�ம

மைனவபைி, அவ் மய்வப்யிபலதெ�்்பய�மஒெம்லயநம்சயதலதவபட்்�.ம

அப்பய�மஅவைளதம்தெயப  அைவத�ந்ஙய்்மயறமஎனநேநம

ஙட்ைளிப்பபட்� '' எ�றம்றதனயபங்.  ய�மஅப�தலயலமபப�மஉமபம

(ரலத)மஅவபஙள�்யம"(மய்வப்யயமஙயலத்தத  ்சயிபபட்மஇ�்மமணவபலநே ,) 

மணவபலநஙயஙநமஙெ்பபட்்ய?'' எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "(மணம

வபலநஙயஙநமஙெ்பப்யமத)ம்வ்ற�ன? ஒெவ� (்ன�மங்ைமைிம

 தைற்வபற)மஇிலயம ய, அை்மஅறத��்ஙய்ளயம ய இெ��வபட்யதம

(மணவபலநேம தஙவயமதம்பயயவப்மய)மஎ�ன?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.3 - 

்மபங ்மஹ �்ஸம�ஹயமதமபப�மசகத�ம(ரல)மஅவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யம

இெ அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  லிப�யமஅவபறதத, 

"லங்வ, உமபம(ரலத)மஅவபங்ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅை்ப  பபறதநம

்ஙட்யபங்.மஅப்பய�மஅவபஙள�்யம("உடங்ம்்தவெநேநமஙட்  

ைளிப்டங்; அவபம்யமமைனவபைிதம்தெயபமஅைவத�ந்ஙய்ளட்ய! ' 

என) அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதமனயபங்மஎனம

இ்ய்பபற்ள�.  

2925 ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபமபயளப்்ய்பமவவதியங்யம

வ��்ள�. அ்தத, "லங்வமஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅை்பமபபறதம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்யமவபனவப னயபங்.மஅப்பய�, "உடங்ம்்தவெநேநம

ஙட்ைளிப்டங்; அவபம்ய மைனவபைிதம்தெயபமஅைவத�ந்ஙய்ளட்ய!ம
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பபறேம்யயபத்திமஉற்ம ை்்பறய்  னயைமியனம தைலிபதமஅவைளம

மணவபலநேசம்சயிட்ய!'' எ�றய, "இத்யைவ எ்தப்ஙய்வ்பேமடபறம

 யடஙள�தமஅவைளமஅவபமமணவபலநேசம்சயிட்ய! '' எ�றயம பபம(ஸத)ம

அவபங்மஉத்ரவபட்யபங்மஎனமஇ்ய்பபற்ள�.  

 2926 ��ஸமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅப�தலயலம

பப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "ஒெவபமமய்வப்யிபலதெநேய  ்யமமைனம

வபைிமமணவபலநேசம்சய�வபட்யதம(சட்யமஎ�ன)?'' எ�ற ்ஙட்்�.ம

அ்பேமஅவபங், "அப�தலயலமபப�மஉமைரம(அ்யவ�மஎ�ைன)  

உடங்நேதம்் டமய?  ய�மமய்வப்யிபலதெ�்மஎ�மமைனவபைிம

மணவபலநேச ்சய�வபட்்�.மலங்வ, (எ�ம்�ை்)மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

 பபம(ஸத) அவபஙள�்யம்ச�றமஇ�மேறதத�நம்ஙட்யபங்.மஅ்பேம பபம

(ஸத)மஅவபங், "உடங்ம்்தவபம்யமமைனவபைிதம்தெயபம

அைவத�ந்ஙய்ளம்வ ்ய; பப�னப அவ்ம்ன�ம"இத்ய'ைவம

எ்தபபயபத்தெநஙம்வ ்யம(பபறேமவபெயபபனயத  மணவபலநேசம

்சய�்ஙய்ளட்ய!)மஎனமஉத்ரவப்டங் '' எ�றம்றதனயபங். ்்ய்ப��ம

��ஸமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:   ய�மஅப�தலயலமபப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய, "ஒெவபமமய்வப்யிபலதெ�்  ்யமமைனவபமைிதம

்லயநம்சயதலதவபட்யத, அை்மமணவபலநஙயஙம �டங்  ஙெ�வ �பஙளய?'' எ�றம

்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "(அை்மமணவபலநஙயஙந  ஙெ்யமத)ம்வ்ற�ன? 

ஒெவ�ம(்ன�மங்ைமைிம தைற்வபற)மஇிலயம ய , (அை்) 

அறத��்ஙய்ளயம யமஇெ��வபட்யதம(மணவபலநேம தஙவயமதம

்பயயவப்மய) எ�ன?'' எ�றம்ஙட்யபங்.  

2927 ��ஸமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அப�தலயலமபப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:ம ய�மஎ�மமைனவபைி , அவ் 

மய்வப்யிபலதெ�்்பய�மமணவபலநேசம்சய�வபட்்�.மலங்வ , (எ�ம

்�ை்)மஉமப (ரலத)மஅவபங்ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஅ�மேறதத�தம

்் வபத்யபங். அப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங், "(உடங்ம்்தவப)ம்யம

மைனவபைிதம்தெயப அைவத�ந்ஙய்மளட்ய!மஅவ்ம(மய்வப்யிபலதெ��)ம
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னயைமமிை்�்�ய வபெயபபனயதமஅவபமமணமவபலநேசம

்சய�்ஙய்ளட்ய!ம(எ�றமஉத்ர  வப்டங்)'' எ�றம்றதனயபங்.  ய�ம

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "(மய்வப்யயமஙயலத்ததம்சயத  

லபபட்)மஅ�்மமணவபலநைஙம �டங்மமணமவபலநஙயஙநமஙெ்தன �பஙளய ?'' எ�ற 

்ஙட்்�.மஅ்பேம"ஒெவ�ம(்ன�மங்ைமைிம தைற்வபற)மஇிலயம ய , 

(அை்) அறத��்ஙய்ளயம யமஇெ��வபட்யதமமணவபலநைஙதம்்நஙம

எ�னமஉ்ள�?'' எ�றம்ஙட்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2928 அனஸமபப�மசகத�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅப�தலயலமபப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய, அவபஙளயதமமணவபலநேச  ்சயிபபட்ம

அவபங்ை்ிமமைனவபைிபமபபறதநம்ஙட்்�.மஅப்பய�மஅப�தலயல  

பப�மஉமபம(ரலத)மஅவபமங், " ய�மஎ�மமைனவபைி, அவ்ம

மய்வப்யிபலதெ�்்பய�  மணவபலநேசம்சய�வபட்்�.மஇ�மபபறதம(எ�ம

்�ை்)மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய ்் வபநஙபபட்்பய� , அவபங்மஅை்ம பபம

(ஸத)மஅவபஙள�்யம்் வபத்யபங்.  அப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம(எ�ம

்�ை்ிப்ய), " �டங்மஉடங் ்்தவெநேநமஙட்ைளிப்டங் ; அவபம்யம

மைனவபைிதம்தெயபமஅைவத�ந்ஙய்  ளட்ய!மஅவ்ம(மய்வப்யிபலதெ��)ம

னயைமிை்�்�யமஅவ்மனயைமியங  இெநேய்பய�மஅவைளம

மணவபலநேசம்சய�்ஙய்ளட்ய! '' எ�றம்றதனயபங். லங்வ,  ய�மஎ�ம

மைனவபமைிதம்தெயபமஅைவத�ந்ஙய ்்�.மபபறேமஅவ்  

னயைமட்ன�ெ�்்பய�மஅவைளம ய�மமணவபலநேசம்சய்்� '' எ�றம

்றதனயபங்.  ய�மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "(உடங்ம

மைனவப) மய்வப்யிபலதெ�்்பய�ம �டங்ம்சய�னம்லயநைஙம

மணவபலநஙயஙநமஙெ்தன �பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங் , " ய�ம

(என�மங்ைமைிம தைற்வபற)மஇிலயமம ய  அை்மஅறத��்ஙய்ளயம யம

இெ�ம்ய ய்், அை்ம ய�மமணவபலநஙயஙநமஙெ்யமத  எபபேமஇெநஙம

�ேடய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.  
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2929 அனஸமபப�மசகத�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அப�தலயலமபப�ம

உமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:மமய்வப்யிபலதெ�்மஎ�  மைனமவபைிம

 ய�மமணவபலநேசம்சய�வபட்்�.மலங்வ , (எ�ம்�ை்)மஉமபம(ரலத) 

அவபங்ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம்ச�றமஇை்தம்் மவபத்யபங்.ம

அப்பய�ம பப (ஸத)மஅவபங், (எ�ம்�ை்ிப்ய), "உடங்ம்்தவெநேநம

ஙட்ைளிப்டங்; அவபம்யமமைனவபைிதம்தெயபம

அைவத�ந்ஙய்ளட்ய!மபபறேம(மய்  வப்யிபலதெ��)மஅவ்ம

னயைமிை்�்�யமமணவபலநேசம்சயிட்ய! '' எ�ற ்றதனயபமங். 

அறதவபபபயளபமஅனஸமபப�மசகத�ம(ரல)மஅவபங்ம்்ய்ப��ம்றஙதறயபங்:  

 ய�மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "(மய்வப்யிப�்பய� 

்சயதலபபட்மஅ�்தம்லயநைங)மமணவபலநஙயஙம �டங்மஙெ்தன �பஙளய ?'' 

எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "(்லயநமஙயஙநமஙெ்யமத)ம்வ்ற�ன?'' 

எ�ற ்ஙட்யபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�. அவபறதத, " ய�மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய, (மய்வப்யிப�்பய�   �டங்ம்சய�னம்லயநைங)ம

மணவபலநஙயஙநமஙெ�ஙதற�பஙளய? எ�றம்ஙட்்�. அ்பேமஅவபங், 

(்லயநஙயஙநமஙெ்யமத)ம்வ்ற�ன? எனநம்ஙட்யபங் '' எ�ற (சதறம

வபத்தியசத�்�)மஇ்ய்பபற்ள�.   

2930 ்ய�ஸமபப�மைஙசய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "ஒெவபம்யம

மைனவபைி, அவ்மமய்வப்யிபலதெ�்்பய�மமணவபலநேச  ்சய�வபட்யதம

(சட்யமஎ�ன)?'' எ�றமஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)  அவபஙள�்யம

்ஙடஙபபட்�.மஅ்பேமஅவபங்ம"அப�தலயலமபப�மஉமபம(அ்யவ�   ய�)ம

ியபமஎ�றமஉமநேதம்் டமய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"லய ' எ�்ற�.ம

அ்பேமஅவபங், " ய�மஎ�மமைனவபைி, அவ்மமய்வப்யமிபலதெ�்்பய�  

மணவபலநேசம்சய�வபட்்�.மலங்வ , (எ�ம்�ை்)மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

 பப (ஸத)மஅவபஙள�்யம்ச�றமஇச்சய்தைிதம்் வபத்யபங்.மஅப்பய�ம

 பபம(ஸத) அவபங்ம"உடங்ம்்தவபம்யமமைனவபைிதம்தெயபம

அைவத�ந்ஙய்ளட்ய எ�றம்றதனயபங்'' எ�றயபங். இ்�ம

அறதவபபபயளரயனமஅப�தலயலமபப�ம்ய�ஸம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  
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(இ�்மஅள்மமட்்மம ய�மஇ�்மஹ �்ைஸமஎ�ம்�ை்ம்ய�ஸம(ரல)ம

அவப ஙள�்மதெ��ம்சவபடப்ற�.)மஅவபங்மஇை்மவப்நம்்்லயஙம

்வ்றய�றய ்றதிை்ம ய�ம்ஙடஙவபதைல.   

2931 அ்ஸமஸஹைபபம�ஹயமதமபப�ம�ஸலதயம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: "அஸஸய' எ�பய �ம��னய்மஅேைமமியிபெ�்மஅப�பம

ரலமய�மபப�மஅயம�  (ரல)மஅவபங்மஅப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய, "ஒெவபம்ய மைனவபைி, அவ்மமய்வப்யிபலதெ�்்பய�மமணம

வபலநேசம்சய�வபட்யப.மஇ� ேறதத�ம்யடங்மஎ�ன ஙெ�ஙதற�பங்?'' எ�றம

்ஙட்யப.ம-அப்பய� (அடஙதெ�்)  ய�மஅை்சம்சவபடபறந்ஙய ேெ�்்�.-ம

அ்பேமஅப�தலயல பப�மஉமபம(ரலத)மஅவபமங், " ய�மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபமஙள� ஙயலத்ததமஎ�மமைனவபைி , அவ்ம

மய்வப்யிபலதெ�்்பய�மமணவபலநேச  ்சய�வபட்்�.மலங்வ, (எ�ம

்�ை்)மஉமபம(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபஙள�்ய, 

"அப�தலயலமபப�மஉமப, மய்வப்யிபலதெ�்ம்யமமைனவபைி  

மணவபலநேசம்சய�வபட்யப'' எ�றம்றத, அ�மேறதத�நம்ஙட்யபங். 

அ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங்ம"உடங்ம்்தவபம்யமமைனவபைிதம்தெயப  

அைவத�ந்ஙய்ளட்ய!'' எ�றம்சய�னயபங்.மஅவவய்றம ய�மஅவைளதம

்தெயப அைவத�ந்ஙய ்்�.ம்ம ய ,  பபம(ஸத)மஅவபங், "மைனவபம

மய்வப்யிபலதெ�� னயைமிை்�்�யமஅவபமமணவபலநேசம்சய�ம

்ஙய்ளட்ய; அதல�ம்யமத்்ம (மைனவபியங)மைவத�ந்ஙய்ளட்ய! '' 

எ�றயபங். ்ம ய, அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம" பபம(ஸத)ம

அவபங்ம" பப்ி! ்ப ஙைளம �டங்மமணவபலநேசம்சய்யத , அவபங்ம

"இத்ய'ைவந ஙை்பபபேபப்ப்ஙபபமஅ்�மலரயபபமபே்திபதமமணவபலநேசம

்சயடடங்' (65:1) எ�றமவசனதை்ம(ாபமா்தம�ைறபபே)மா்தநமஙயடேம

னயபங்'' எ�ற ்றதனயபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம

அறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.மஅ்தத , "உபவய' எ�பய �ம

��னய்மஅேைமியிபெ�்மஅப�பமரலமய�மபப�மஅயம�  (ரல)மஅவபங், 

அப�தலயலமபப�மஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்மபங ்மஹ �்ஸதத  
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உ்ளை்பம்பய�றம்ஙட்யபங்.மஅப்பய�ம ய�மஅை்சம்சவப  

டபறந்ஙய ேெ�்்�மஎனமஅ்ஸமஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதனயபங்ம

என ஹ �்ஸமலரயபமயஙதற�. �ஸலதயம(பப�மஅதஹஹஜயஹமலஙதிம ய�)ம

்றஙத்ற�: "உபவயமஎ�பய �ம��னய்மஅேைமியமிபெ�் ' எ�றமஅப�பம

ரஸஸயநம(ரல) அவபமங்மஅறதவபத்தெபப�ம்வறயேய.மஅப�பமரலமமய�ம

பப�மஅயம�ம(ரல) அவபங், "அஸஸய' எ�பய �ம��னய்மஅேைம்ிம

லவயப.4  

பய்யம:ம2 �த்லயந  

2932 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மமபறயமஅ�பநபம(ரலத)மஅவபங்மலடசதந  ஙயலத்த ய, உமபம

(ரலத)மஅவபஙள�மலடசதிப�ம(�்த)மஇர ்மல ்ஙள� ய  �த்லயநமஒெம

்லயநஙயங்வம( ை்�ைறிபத)மஇெ�்�.மபப�னபமஉமபமபப�  அதஙத்யபம

(ரலத)மஅவபங், " த்யனமயஙசம்சிதபட்ம(ம ட்நம்ஙய்வ்பஙயன  வயயபைபபம

்பபற)வ�்மஒெமவபஷித்ததமமநங்ம(இப்பய�)மஅவசரய  ஙயட்ஙதறயபங்.ம

என்வ, அை்ம(�த்லயநைங)மஅவபங்ந்ங்தரயஙம(ம ட்ந்ஙய்ள  

இிலய்வயற)ம யயம்சிதப்த்தனயதமஎ�ன?'' எ�றம்றத, அவவய்றம

அை்ச ்சிதப்த்தமனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

2933 ்ய�ஸமபப�மைஙசய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அ்ஸஸலபயம

(ரல)மஅவபங்மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , " பபம(ஸத) மபறயம

அ�பநபம(ரலத)மலஙத்ியர�மஙயலதம்த யமஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�  லடசதிபதம

(�்த)மண�றமவெ்டஙள� யம�த்லயநமஒெம்லயநஙயங்வ  

ஙெ்பபட்வ�்ை்ம �டங்மஅறதவ �பஙளய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஇப�  

அபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம"லய' எ�றயபங். இ�்தம்ஙவதமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2934 ்ய�ஸமபப�மைஙசய�ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அ்ஸஸலபயம

(ரல)மஅவபங்மஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "உடஙள�்�்ள அ ிம

்ஙவதஙைளநம்றடங்; �த்லயந, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�  
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ஙயலத்த யமஅ�பநபம(ரலத)மஅவபஙள�மஙயலத்த யமஒெம்லயநஙயங  

இெநஙவபதைலிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.மஅ்பேமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங், "லய; அவவயற்ய�மஇெ�்�.மபப�னபமஉமபம(ரலத)மஅவபஙள�ம

ஙயலத்தத மநங்ம்லயநைஙமமலதவயநஙதமஅவசரநம்ஙயலத்ததம்சயிம

லரயபபத்்பய�, உமப (ரலத)மஅவபங்ம�த்லயநைஙமஅவபங்ம �ம

்சத பேியநஙதனயபங் '' எ�ற ்றதனயபங்.5  

பய்யம:ம3 ஒெவபம்யமமைனவபிப்யம" �மஎனநேதம்ை்ம்சயிபபட்வ்ம

(ஹரயய)' எ�ற மணவபலநேசம்சயடயம் யநஙமமத�றதம்றதனயத , (அ�ம

மணவபலநேமலஙய�; என��ய, சத்திம�றத்நஙயன)மப ஙயரயம்சயவ�ம

ங்ைமியேய.6 

 2935 சி தமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  "(ஒெவபம்யம

மைனவபைிம் யநஙதம" �மஎனநேதம்ை்ம்சயிபபட்வ் ' எனநம்றதத ்மநேம

அ�ம்தநஙபபட்மஒ�ைற)மவபலநஙதந்ஙய்மவ்யன� , ப ஙயரயம்சயி 

்வ ேிமசத்தியமலேய '' எ�றமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபமங்ம

்றதவபட், "உடங்நேமஅதலயலவப�மன் ்யமாபமஅவஙதிம��மய்த ம

இெநஙதற�'' எ�ய (33:21லவ�)மஇைறவசனதை்மா்தனயபங்.7  

2936 சி தமபப�மஜஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபங், "ஒெவபம்யமமைனவபைிம் யநஙதம" �மஎனநேதம்ை்  

்சயிபபட்வ்' எனநம்றத(தம்மநேமஅ�மம்தநஙபபட்மஒ�ைறதம்ை்  

்சயிபபட்ம்யஙமலநஙத)னயத , அ�மப ஙயரயம்சயிம்வ ேிம

சத்திமயேய'' எ�றம்றதவபட், "உடங்நேமஅதலயலவப�மன் ்யமாபம

அவஙதிம��மய்த  இெநஙதற�'' எ�றயம்றதனயபங்.  

2937 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)மஅவபங்ம(்யம

�ைணவபியப)மைஸனபமபப�தமஜல ம(ரலத)மஅவபஙள�்ய  (அவபமஙள�ம

அைறிபதமஅ்தஙம் ரய)ம்டஙதிபெ��ம்்�மசயபபப்வ�மவவநஙய.  லங்வ, 

(இ�மபபேநஙயமதம பபிவபஙள��ம�ைணவபிரயன)ம ய�யமஹஃபஸய்ய  

எடங்நே்ம" பபம(ஸத)மஅவபங்ம(ைஸனபப�மஅைறநேசம்ச�றவபட்)ம
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 யமதத ிய ்யம�்லததமவ�்ய யம"்டஙள�்மதெ��மஙெம்வலயமபபசதன��ம

�பவயை் வெஙதற்்!மபபசத�மசயபபபடடபஙளய?' எ�றம்ஙடஙம்வ ்ய '' எனநம

்ேப ்பசதம�ே்ம்சய�்ஙய ்்யய. அவவய்றமஎடஙள�தமஒெவ ்யம பபம

(ஸத)மஅவபங்மவ�்்பய�, ��்ம்பசத ைவத்தெ�்பேம்ஙட்்யய.மஅ்பேம

 பபம(ஸத)மஅவபங், "(அபபே்ிதலயய இதைல.)மமயறயங, ைஸனபமபப�தம

ஜலஷத்யம(அவர�மஅைறிபத)ம்்�மஅெ�்த்ன�.  (அவவள்ம்ய�.ம

சத்திமயங)மஇன�்மதமஒெ்பய�யமஇவமவயறம்சயிமயட்்� '' எ�றம

்றதனயபங்.மலங்வ, " பப்ி!மஉடங்ை்ிம�ைணவபிம �ம்தெப்தைி  

எ்தபபயபத�, அதலயலமஉடஙம்நேமஅ�ம்தத்மஒ�ைறம �டங்மட�  

வபலநஙதந்ஙய்ஙதற�பங்?'' எ�றம்்ய்டஙதம" �டங்மஇெவெயமஇ்பஙயங  

அதலயலமவப்யமபயவம�ன�ப்நம்ஙய னயதம(அ�மஉடஙம்ந்ஙம �ற) '' என 

�ேடயம(66:1-4) வசனடங்மஅெளப்பபறன. (இ�்ம66:4லவ�மவசனத்ததம

ேறதபபப்பபட்்ள)ம" �டங்மஇெவெய ' எ�ப� லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙைளடயம

ஹஃபஸயம(ரலத)மஅவபஙைளட்மமேறதநஙதற�. (66:3லவ�மவசனத்தத)ம" பபம்யம

�ைணவபி தமஒெவ ்யமஒெமவபஷிதை்  இரஙசதிமயஙசம

்சயதலதிபெ�்யப'' எ�றமஅதலயலம்றதிபெபப� , "இதைல.ம ய� ்்�்ய�ம

அெ�்த்ன�.ம(சத்திமயஙமஒெ்பய�யமஅை்ம ய�மஅெ�்மயட்்�.மஇ�  

ேறதத�மிய ்�யம்சயதலதவப்ய்்) '' எ�றம பபம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதிை்்ி ேறதநஙதற�.8  

2938 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்நேமஇன�ப்யம்்�யமவபெபபமயனைவியங  இெ�்ன.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஅஸபம்்ய ைஙைிம�ேத்�யம்ய  

�ைணவபி ்யம்ச�றமஅவபங்்�ம் ெநஙமயஙமஇெபபயபங்.ம(ஒெம ய்)  

ஹஃபஸயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�றமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  

வவநஙத்தபேமமயறயஙமஅ்தஙம் ரயமஇெ��வபட்யபங்.மஅ�மேறதத�ம ய�  

வபசய த்்பய�, ஹஃபஸயவப�மே்யபதை்சம்சப�்மஒெம்ப மஅவெநே  

(்யிபஃபம ஙரமதத்)தம்்�மஉ்ளமஒெம்்யதமைபைிமஅ�பள�பபயஙம

வவடஙதனய் எ�றய, அ்தலதெ��ம்ிய த்மபயனதை்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபங்நேமஹஃபஸயம்ஙடேனயபமஎ�றயமஎ�ன�்யம்றபபட்�.  

564

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

மணவிலக்க� 

ஹதீஸ் 2918 - 2984



உ்்னம ய�ம"அதலயலவப�மம ்யைணியங!மஇ(ை்ம தறத�வ)்பஙயஙமஇ்்யம

ஒெம்�்தரய ்சய்வயய'' எ�றம்றதந்ஙய ், ( பபிவபஙள��ம

�ைணவபி தமஒெவரயன)மசவ்ய  (ரலத)மஅவபமஙள�்யமஅை்பமபபறதநம்றத, 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  உடஙள�்யமவெய்பய�மஉடஙைளம

் ெடேவயபங்.மஅப்பய�, அதலயலவப�மன்்ர! ஙெ்வலயமபபசத�ம

சயபபபடடபஙளய? எ�றம்ங்டங்.ம"இதைல' எ�ற உடஙள�்யம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றவயபங்.மஉ்்னம"இ�மஎ�ன  

வயை்?' எ�றமஅவபஙள�்யம்ங்டமங்.ம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் ்யமத்மதெ��ம(�ப)வயை்மவ �தவை்நமங்ைமமியன்யஙநம

ஙெ�வயபங்.) அப்பய�மஅவபமங், "எனநேமஹஃபஸயம்்�ம(ஙல�்)மபயனயம

்ஙடேனயப' எ�ற உடஙள�்யம்றவயபங்.மஉ்்னம �டங்ம"இ்�ம்்ன �நங்ம

ஙெ்வலமமரத்தத அமப��ம(அ்�மபபசதைனமஉடம்ஙய ்)வபட்ம

வ�்தெநஙலயய.ம(அ்னயதம்ய�  வயை்மவெஙதற�)' எ�றம்சயத டங்.ம

 ய�யமஇவவய்றம்சயத்வ�.மஸஃபபயிய்வ!   �டங்யமஇவவய்றம

்சயத டங்மஎ�றம(மப்றயெம�ைணவபியரயனமஸஃபபயியவப்  �ய)ம

்சய�்ன�. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மசவ்யம(ரலத)மஅவபஙள�்யம

்ச�ற்பய�, ( ய� ்சய�னமபேம்சய�வபட்)மசவ்யம(எ�ன�்ய)ம்றதனயப:ம

எவைனதம்வபரம்வற இைறவ�மஇதைல்ியமஅவ�மம ்யைணியங!ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎ�  வ �ட்மவயச நேமவ�்்பய்், 

உனநேபமபி��ம �மஎ�ன�்யம்சய�னபே  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம்சயதலம�ைன�்்�.மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபங்ம

எ�ைனம் ெடஙதி�யமஅவபஙள�்ய , "அதலயலவப�மன்்ர! ்யடங்ம

ஙெ்வலயமபபசதைனசமசயபபபடடபஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅதலயலவப�  ன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம"இதைல' எ�றமப்தலள�த்யபங்.ம"அபபேியனயதமஇ�  எ�னம

வயை்?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "ஹஃபஸய 

எனநேதம்்�ம(ஙல�்)மபயனயம்ஙடேனயப '' எ�றம்சய�னயபங்.ம ய�, "அ்� 

்்ன �நங்மஙெ்வலமமரத்ததமஅமப��ம(அ்�மபபசதைனமஉட்ஙய ்)வபட்  

வ�்தெநஙலயய.ம(அ்னயத்ய�ம்்ன�தமவயை்மடபபட்வபட்�ம்பய ய) '' 

எ�ற ்றத்ன�. (்்ய்ப��மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:)ம
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அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்மஎ�ன�்யமவ�்்பய� , அவபஙள�்யம

 ய�யமஅவவய்றம்றத்ன�.மபபறே அவபங்மஸஃபபயியம(ரலத)மஅவபஙள�்யம

்ச�ற்பய�, அவெயமஅவவய்றம்றதனயப. பப�னபமஹஃபஸயம(ரலத)ம

அவபஙள�்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  ்ச�ற்பய�, 

"அதலயலவப�மன்்ர!ம்டஙம்நேசமசதறத்ள்ம்்�ம்ரட்மய ?'' எ�றம

்ஙட்யப.மஅவபங்ம"அ�மஎனநேதம்்ைவிபதைல '' எ�றயபங். (இ�மேறதத�)ம

சவ்யம(ரலத)மஅவபங், "அதலயலமனிவ�!மஅதலயலவப�  ம ்யைணியங!ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைளம(அை்மஅெ�்வப்யமத)ம யய  

்்த�வபடம்்ய்ம!'' எ�றம(வெத்த�்�)ம்றவயபங்.ம ய�மஅவ ்ய , 

"தயமயமஇெடங்!ம(வபஷியமபரவபவப்பம்பயஙதற�) '' எ�றம்சயத்வ�.9 இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  -இ்்மஹ �்ஸம்ம யம

ாபமஅறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.   

பய்யம:ம4 ஒெவபம்யமமைனவபநேம(்ய�்�ம்சப��மவயவ்யம 

பப ��வப்்ய)மவபெபப  உ ைமமஅள�பப்யன�, அவர�மஎ ணதை்பம

்பயறத்்ம்வபரமமணவபலநேமலஙய�.10  

2939 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மை்ிம�ைணவபிெநேம(அவபங்மவபெயபபனயத  ்ய�்�ம்சப��ம

வயவலயய; அதல�மபப ��மவப்லயயமஎன)மஉ ைமிள�நேமயற  

அதலயலவப�மன்ெநேம(இைறவனயத)மஙட்ைளிப்பபட்�.மஅப்பய�ம

அவபங் எ�ன�்ய்ய�ம�்��்லயஙமவபஷிதை்சம்சய�னயபங்:ம

"(லிபஷய!)ம ய�மஉனநே ஒெமவபஷிதை்சம்சயதஙத்ற� '' (எ�றமஅை்சம

்சயதலதவபட்,) " �மஉ�ம்பப்றய  ்யமஅ�ம்தம்ஙடஙய்மவைரமஅவசரபப்ம

்வ ்யய'' எ�றம்சய�னயபங்.மஎ�  ்பப்றயபம தசசிமயஙமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙைளபமபப ��வப்யபே  உத்ரவப்பம்பயவ்ததைலமஎ�ப�ம

 பபிவபங்நேதம்் �்தெ�்�.  பபறேமஅவபங்ம" பப்ி!மஉடங்ம�ைணம

வபி ்யம்றடங்:ம �டங்மஇவ்லங  வயழநமைஙைிடயமஅ்�ம

அலடஙயரதை்டயமவபெயமபபனயத , வயெடங்! உடங்நேமவயழநைஙநேம

உ ிை்நம்ஙய்த�ம தலம�ைறிபதமவப்  வபத�வப்ஙத்ற�.ம �டங்ம
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அதலயலைவடயமஅவ�ை்ிமன்ைரடயமமறமஉலைஙடய  வபெயபபனயத, 

உடஙள� ்ளம(இத்ைஙி)ம தலவபங்நஙயஙமமஙத்யனம பபலைன  

அதலயலம்ியபம்சய�்ளய� '' (33:28,29) எ�யமவசனடஙைளமா்தனயபங்.  

அப்பய�ம ய�, "இ�ம்்ய்பபயஙமஎ�ம்பப்றய ்யம ய�மஎ்பஙயஙமஅ�ம்தம

்ஙடங ்வ ்ய?  ய�மஅதலயலைவடயமஅவ�ை்ிமன்ைரமடயமமறம

உலைஙட்ம வபெய்ஙத்ற�'' எ�றம்சய�்ன�.மபபறேமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�� மபறதம�ைணவபிெயமஎ�ைனபம்பய�்றம

 ்��்ஙய ்னப.11 இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தம

வ��்ள� 

2940 �ல்யமபப�தமஅப்ததலயலமஅதஅ்வபயியம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம"( பப்ி!மஉடங்ம�ைணவபிரயன)ம

அவபஙள�தம �டங் வபெயபபிவபமஙைளம(வபெய்யமஙயலயவைர)ம

ஒ�நஙதைவநஙலயய.ம �டங் வபெயபபிவபஙைளம(வபெய்யமஙயலயமவைர)ம

உடங்்�மஇெநஙைவநஙலயய '' (33:51) எ�யமஇைறவசனயமஅெளப்பபறம

பப�னெய, அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்மஎடஙள�தமஒெமமைனவபிப�ம

 யள�தம(மப்றயெமமைனவபமிப்யம்சதல  வபெயபபனயதமஅ� யைளம

வபட்ந்ஙய்நேயபே)மஎடஙள�்யமஅ�ம்த  ்ஙடபயபங்'' எ�றம்சய�னயபங். 

அ்பேம ய�, "அவவயறமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉடஙள�்யம

அ�ம்த ்ஙடேய்பய�ம �டங்மஎ�னம்சயதவ �பங்?'' எ�றமலிபஷயம(ரலத)ம

அவபஙள�்ய ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "(அதலயலவப�மன்்ர!)ம

்வ்றயெமமைனவபநஙயஙமஎன�   யைளமவபட்நம்ஙய்நேயபே)ம �டங்ம

எ�ன�்யமஅ�ம்தம்ஙடப்யிபெ�்யத ,  ய�மியெநஙயஙம்வ ேடயம

்டஙைளமவபட்நம்ஙய்நஙமயட்்� ' எ�ற ்சயத்வ�'' எ�றயபங்.12 - 

்மபங ்மஹ �்ஸம�ல்யமபப�தமஅப்ததமலயலம(ரல)மஅவபஙள�்மதெ�்்  

மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்மள�.   

2941 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(்யம�ைணவபிரயன)மஎடங்நேம(்ம�மமணப  ப�்த்தலதெ��ம
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வபலஙதந்ஙய்ள)மவபெபபமஉ ைமமஅள�த்யபங்.மஅ(வவயற  அவபங்மஉ ைமம

அள�த்)ை்ம யடங்மமணவபலநஙயஙநமஙெ்வபதைல.13  

2942 மஸஹநமபப�மஅதஅஹ்உம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஎ�ம

மைனவபநேமவபெபபமஉ ைமமஅள�த� , அவ்மஎ�ைன்ிம்்ப�்்்த  

�ந்ஙய ்வபட்யத, அவ்நேம(லரயபதம்தத)மஒ�்ற�ன!ம றமஅதல�  

லிபர(யமவபவயஙர)த்தபேம ய�மஉ ைமமஅள�த்தெ�்யம யமஅை்ம ய�  

்பயெடப்த்மயட்்�.ம ய�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம(இ�மேறதத�ந)  

்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(்யம

�ைணவபி ரயன)மஎடங்நேம(்ம�மமணபமப�்த்தலதெ��மவபலஙதந்ஙய்ள)ம

வபெபபமஉ ைம அள�த்யபங்.மஅ�்வ�னம்லயநஙயஙவயமலஙதவபட்� ?'' 

எ�றம்ஙட்யபங்.14  

2943 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்யம�ைணவபிெநேம(்ம�மமணப  ப�்த்தலதெ��மவபலஙதந்ஙய்ள)ம

வபெபபமஉ ைமமஅள�த்யபங்.மஅ(வவயற  அவபங்மஉ ைமமஅள�த்)�ம

மணவபலநஙயஙமஇெநஙவபதைல.  

 2944 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(்யம�ைணவபிரயன)மஎடங்நேம(்ம�மமணப  ப�்த்தமலதெ��ம

வபலஙதந்ஙய்ள)மவபெபபமஉ ைமமஅள�த்யபங்.மஅப்பய�   யடங்மஅதலயலம

வப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைள(சமசயப��மவயழமவை்)்ி  ்்ப�்்்த்்யய.ம

இ(வவயறமஉ ைமமஅள�த்)ை்மஅவபங்ம்லயநமஎனந  ஙெ்வபதைல. இ�்ம

ஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2945 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம(்யம�ைணவபிரயன)மஎடங்நேம(வபெயபப  னயதம்ய�்�ம்சப��ம

வயவலயய; அதல�மபப ��வப்லயயமஎன)மவபெபபமஉ ைம  அள�தம்யபங்.ம

அப்பய�ம யடங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைள(ச  சயப��மவயழவம

ை்)்ிம்்ப�்்்த்்யய.மஅ(வவயறமஅவபங்மஉ ைமமஅள�த்)ை் , 

(மணவபலநஙதத)மஎ�வயங்யமஙெ்வபதைல.  இ�்மஹ �்ஸமண�றம
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அறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமலிபஷயம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஇெ  அறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�.  

2946 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (ஒெம�ைற)ம

அ�பநபம(ரலத)மஅவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  (அவபஙள�ம

வ �ட்நே)மவ��, உ்்ளமவரமஅ�ம்தம்ஙட்யபங்.மஅப்பய�மமநங்  பலப, 

்டஙள�தமஎவெநேயமஉ்்ளம்சதலமஅ�ம்தமஙதை்நஙயமதமஅதலயலவப�  

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள�மவ �ட்மவயசலதம்ல்ிமஅமப�்தெபபை்நம

ங ்யபங். அ�ம்தமஙதை்த்�யமஅ�பநபம(ரலத)மஅவபங்மஉ்்ளம

றைவ�்யபங்.மபபறே உமபம(ரலத)மஅவபங்மவ��மஉ்்ளமறைவிமஅ�ம்தம

்ஙட்யபங்.மஅவபமங்நேய  அ�ம்தமஙதை்த்�.ம(அவபங்யமஉ்்ளம

றைவ�்யபங்.)மஅப்பய�மஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யைமசம

தபறதம்யம�ைணவபிபமஇெநங, ்பசம�ேிய் அளவபபேதம�நஙயம

்மலதட்வபஙளயஙம்ம னமயஙமஅமப�்தெபபை்நமங ்யபங்.  அப்பய�ம

அ�பநபம(ரலத)மஅவபங்ம" பபம(ஸத)மஅவபஙைளசமசத நஙமைவநங  எை்்ி�யம

 ய�ம்சயதலப்பயஙத்ற�'' எ�றம(மன்தபே்)ம்சயதலதந்ஙய ் , 

"அதலயலவப�மன்்ர!மஎ�மமைனவபம(ஹப பய)மபப�தமஙய ஜயமஎ�ன�்தம்தத  

ே்யபசம்சல்தம்்யைஙைிம(உிபத்ததம்ெமயற)ம்ஙடங ,  ய�மஅவைரம

் யநஙத எ ��மஅவர�மங த்ததமஅேத�வபட்்�மஎ�றயத ,  �டங்மஎ�ன 

்சயதவ �பங்?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம(இை்நம்ஙட்)மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத) அவபங்மசத த்யபங்.ம"இ்்யம �டங்மஙய ஙதற�பங்ளமஇவபங்யம

எ�ன�ம்ய ்சல்தம்்யைஙைிம(உிபத்ததம்ெமயற)ம்ஙய ்ிமஎ�ைனசம

தபறதந ே மதட்ளனப'' எ�றம்றதனயபங்.மஉ்்னமஅ�பநபம(ரலத)மஅவபங்  

(்ய�ை்ிம்்தவப)மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙைளம் யநஙத , அவபஙள�மங தம

்தத அேநஙமஎ �்யபங்.மஅ்த�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம(்யம்்தவப)ம

ஹஃபஸயைவ ் யநஙத, அவபஙள�மங த்ததமஅேபப்பஙயஙமஎ �்யபங்.ம

"அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபஙள�்யமஇதலய்ை்ம �டங்ம்ஙடஙதற�பம

ஙளய?'' எ�ற அவபஙள�ெவெ்மம்றதனப.மஅ்பேமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�� �ைணவபிப, "அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம
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அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய  இதலய்மஎை்டயமஒெ்பய�யம

 யடங்ம்ஙடஙமயட்்யய '' எ�றம்றதனப. பப�னபமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்மஒெமமய்யமஅதல�மஇெபத்்ய�ப�   யடங்ம்யம

�ைணவபி ்மதெ��மவபலஙதிபெ�்யபங்.மபபறேம" பப்ி!மஉடங்  

�ைணவபி ்யம்றடங்'' எ�றம்்ய்டஙத, "உடஙள� ்ளம

 தலவபங்நஙயங மஙத்யனம பபலைனமஅதலயலம்ியபம்சய�்ளய� '' 

எ�றம�ேடயம(33:28,29) இ�்மவசனடங்மஅவபங்நேமஅெளப்பபறன.  

இை்ி்த�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மலரயபமயஙமலிபஷயம

(ரலத) அவபஙள�்யம்ச�ற, "லிபஷய!ம ய�மஉ�ன�்யமஒெமவபஷிதை்ம

��ைவநங வபெய்ஙத்ற�.மஅ�ம்்ய்பபயஙம �மஉ�ம்பப்றய ்யம

ல்லயசைனம்ஙடஙய்மவைர  அவசரபபட்ம(எ�்ம�ே்நேயமவ��)வப்நம

்்ய�மஎனமவபெய்ஙத்ற� '' எ�றம்றதனயபங். அ்பேமலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங், "அ�மஎ�ன, அதலயலவப�மன்்ர?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.மஅப்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇ�்ம(33:28லவ�) வசனதை்மா்தநம

ஙயடேனயபமங்.மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங் , "அதலயலவப�மன்்ர! உடங்ம

(உறைவதம� ேநேய)மவபஷித ்தலயம ய�மஎ�ம்பப்றய ்யமல்லயசைன  

்ஙடஙம்வ ்ய? இதைல!ம ய�மஅதலயலைவடயமஅவ�ை்ிமன்ைரடயம

மற உலஙதை்ட்மம்்ப�்்்நஙத்ற� '' எ�றம்சயதலதவபட், " ய�ம

்றதிை்த ்யடங்மமபறதம�ைணவபி தமஎவ ்�யம்் வபநஙம

்வ ்ய்மனமஉடஙைளந ்ஙட்ந்ஙய்ஙத்ற�'' எ�றயபங்.மஅ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவபஙள�தமஎவ்ர�யமஎ�ன�்யம( �ம

்சய�னை்பமபபறதந)ம்ஙட்யதம ய�  அவபஙள�்யமஅை்தம்் வபநஙயமதம

இெநஙமயட்்�.மஅதலயலமஎ�ைனநமஙேனமயன  ்பயநேமஉ்ளவனயம

ங்வய, எவைரடயமவவத்வறசம்சயபவனயமங்வயமஅ�பபவபதைல.மமயறயங , 

(இைறம் றதைி)மஎள�்யநஙதசம்சயத யமலசயனயங்வமஎ�ைனம

அ�பபபட்ளய�'' எ�றயபங்.  

பய்யம:ம5 " லய'சம்சயவ�, மைனவபி ்மதெ��மவபலஙதிபெபப� , 

அவபங்நேமவபெபப உ ைமமஅள�பப�மமபறயம"அவெநம்ங்தரயஙம �டங்ம
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இெவெயமஒெவெநே ஒெவபமஉ்வபனயத' (66:4) எ�யமஇைறவசனதம

்்ய்ப.15  

2947 உமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(ஒெமமய்மஙயலயம்யம�ைணவபி ்ய  ் ெடஙமயட்்�ம

எனசமசத்தியம்சய�)ம்யம�ைணவபி ்மதெ��  வபலஙதிபெ�்்பய�,  ய�ம

(மஸஜத��ம பவ �)மப்ள�வயச நேசம்ச�்ற�.மஅடே  மநங்ம(ஙவைல்ிய்)ம

சதறமஙபஙைளதம்ைரிபதமஎறத��ம்ஙய ், "அதலயலவப� ன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்யம�ைணவபிைரமமணவபலநேசம்சய�வபட்யபமங் '' எ�ற 

்றதந்ஙய ேெ�்னப.ம-மஇ�மபப்யமபபறதிமசட்யமஅெளப்பறவ்பேம

��்  ்�்ம தஙழசசதியேய.-16 "அ�றமஎ�னம ்�்�மஎ�பை்ம ய�ம

அறத�்் �்ெ்வ�'' எ�றம(எனநே்)ம ய�ம்றதந்ஙய ்்�.  பபறேம ய�ம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�ற , "அ�பநபம(ரலத)மஅவபஙள�� ்்தமவப்ி!ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமஙைளமமனம்வ்ைனபப்த�ய  அளவபபேம

உடஙள�ம்ே்தமஉிப��வபட்்ய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமலிபஷய  (ரலத)ம

அவபங், "ஙத்யபப�ம்்தவ்ர!மஉடங்நேயமஎனநேயமஎ�ன  பபரசசதைன? 

(�்லதத)ம �டங்மஉடஙமள�ம்பட்ஙதை்ம(வ �டை்)நமஙவன�டடங்  (உடங்ம

்்தவபமஹஃபஸயவபபேமஅறத்ைரம்றடங்) '' எ�றம்றதனயபங். லங்வ, 

 ய�ம(எ�ம்்தவப)மஹஃபஸயமபப�தமஉம ்யம்ச�ற , "ஹஃபஸய! 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைளமமனம்வ்ைனபப்த�யமஅளவபபேம

உன�ம்ே்த உிப��வபட்்ய? அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம( �மஇவவயறம

்சய்யத) அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉ�ைனம

் சதநஙமயட்யபங்மஎ�பை்ம �  அறத�்்மஉ்ளயய.ம ய�மமட்யம

இதைல்ி�றயத, உ�ைனமஅவபங்மமணவபலநேச  ்சய்தெபபயபங்'' எ�றம

்றத்ன�. இை்நம்ஙட்மஹஃபஸயமங்ைமியஙமஅ ்யப.ம ய�ம

ஹஃபஸயவப்யம"அதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(இப்பய�)மஎட்ஙம

இெநஙதறயபங்?'' எ�றம்ஙட்்�. அ்பேமஹஃபஸய, "மயேிபம ்ளம

அவபஙள�ம்ன�மஅைறிபதமஅவபங்  இெநஙதறயபங்'' எ�றயபங். உ்்னம ய�ம

அடேம்ச�்ற�.மஅடேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��  பணபியளபம

ரபயல, அ�்மமயேிைறிப�மவயசபபேிபத , ்ச�நஙபபட்மமரந ஙடை்ிப�ம
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ம �மஙயதஙைளதம்்யடஙவபட்பேமஅமப�்தெ�்யப.மஅ�மஅதலயலவப�  ன்பம

(ஸத)மஅவபங்மடறவ்பேயமஇறடேமவ்பேயமபி�ப்த்திம்பதசச  மரநம

ஙடை்ியேய.  ய�ம(அவைரந)ம்பபபட், "ரபய்ஹ!மஎனநஙயஙமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத) அவபஙள�்யமஅ�ம்தம்ங் '' எ�்ற�.மஅப்பய�மரபயலம

(அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்மஇெ�்)மஅ�்மஅைறைிமஉபறபம

பயபத்யப.மபபறேமஎ�ைனடய  பயபத்யப.மலனயத, ப்த்ல�யம்சயதலமவபதைல.ம

பப�னபம(ம  ்ய)ம ய� , "ரபய்ஹ!மஎனநஙயஙமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம(உ்்ளமவர)மஅ�ம்த  ்ங்'' எ�்ற�. ரபயலமஅ�்மஅைறைிபம

பயபத்யப.மபபறேமஎ�ைனடயமபயபத்யப.மலனயத , ப்த்ல�யம்சயதலவபதைல.ம

பப�னபம ய�மேரைலமஉிபத்த , "ரபய்ஹ!மஎனநஙயங அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்யம(உ்்ளமவர)மஅ�ம்தம்ங்.ம ய�ம(எ�  மங்)மஹஃபஸயம

்ந(ேபமப ��ம்பதவ்ப)ஙயஙமவ��்்ள�மஎனமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)ம

அவபங்மஎ ணபவபட்யபங்மஎனம ய�ம தைனநஙதம்ற�.மஅதலயலவப�  

ம ்யைணியங!மஎ�மமஙள��மங தை்ம்வட்மயறமஅதலயலமவப�மன்பம

(ஸத) அவபங்மஉத்ரவபட்யதம்்ம தசசிமயஙமஅவர�மங தை்ம்வடேம

வப்்வ�'' எ�றமஉரத்மேரலததம்சய�ம்ன�. அப்பய�மரபயலமஎ�ைனம

டறதவரசம்சயதலதமைசைஙம்சய்யப.மஉ்்னம ய�மஅதலயலவப�  ன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்யம்ச�்ற�.மஅவபங்மஒெமபயிபதமசயய��  

ப்த்தெ�்யபங்.ம ய�மஅமப�்்்�மஅவபங்ம்ம�மஙகவயை்ைிசமதெடே  

(ஒ டேப்த்த)னயபங்.மஅப்பய�மஅவபங்மஉ்லததமஅ�்மலை்ைிதம

்வபர ்வ்ற�்யமஇெநஙவபதைல.மஅ�்பமபயயமஅவபஙள�மவபலயபம்றத்ததம

அை்ியளய ப்தத்தெ�்�.மஅப்பய�ம ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�ம்ன�மஅைறைி ் யட்மதட்்�.மஅடேமஒெம"ஸயஉ ' அள்ம

்்யலதம �நஙபப்ய்ம்ஙய�ைமடய , அைறிப� ஒெமணைலிபதமஅ்்மஅள்ம

ஙெ்வலமஇைலடயமஇெ�்ன.ம �ேமப்ன�்பப்ய்மஒெ  ்்யதமஅடேம

்்யடஙவப்பபடேெ�்�.  (இை்நமங ்)மஎ�மங ங்ம(எ�ைனடயம

அறதியமத)மங ண �பம்சய �்ன.மஅப்பய�  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "ஙத்யபப�ம்்தவ்ர!மட�  அ ஙதற�பங்?'' எ�றம்ஙட்யபமங்.ம ய�, 

"அதலயலவப�ம பப்ி!மஎ�னயத  எவவயறமஅவயமலதெநஙம�ேடய? இ�்பம
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பயயமஉடஙள�மவபலயபம்றத்தத  அை்ியளபப்த்தட்ள்்.ம(இ்்ய)ம

இ�்ய�மஉடஙள�ம்ன�மஅைற.மஇ்ததம ய�  ஙய ஙத�றம(வபைலமமலதவயன)ம

சதலம்பயெடஙைளதம்வபரம்வ்றை்டயம ய�மஙயணமவபதைல.  அ�்ம

(பயரசகஙயமமபறயமஇத்யலதமஅரசபஙளயன)மேஸெ்யமசகசெயமஙன�  

வபநஙடஙள� யம ்தஙள� யம(உதலயசமயங)மஇெநஙத�றனப.ம �டங்ளய  

அதலயலவப�மன்ெயமஅவனயதம்்ப�்்்நமஙபபட்வெயமலவ �பங்.ம

லனயத, உடஙள�ம்ன�மஅைறமஇவவயறமஇெநஙதற்்! '' எ�்ற�. அ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "ஙத்யபப�ம்்தவ்ர!ம மநே  

மறைமடயமஅ(யமம�ன)வபங்நேமஇயைமடயமஇெபப�மஉடங்நேதம

்தெப்த இதைலிய?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"லயம(்தெப்த்ய�) '' எ�்ற�. 

அ�்மஅைறநே்மறைவ�்்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம

�ஙத்தத ்ஙயபதை்நமங ேெ�்்�.மலங்வ , "அதலயலவப�மன்்ர!ம

்டங்ம�ைணவபிைரப பபறததம்டங்நேமஎ�னமசிசலய?  �டங்ம

அவபஙைளமமணவபலநேச ்சய்தெ�்ய யம( �டங்மசிசலபப்ம

்வ ேி்ததைல.மட்னன�த,) ்டங்்� (்டங்நேமஉ்வபம் வ்பே)ம

அதலயலமஇெநஙத�றய�.மஅவ�ை்ிமவயனவபங்ய  ஜதபத யமம நஙயி  யம

 ய�யமஅ�பநெயமஇ்ரமஇைற யபபநைஙியளபங்ய  ்டங்ம்�ம

இெநஙத�்றயய'' எ�றம்சய�்ன�.  ய�மஒெமசதறமவபஷிதை்நம

்றதனய யம- ய�மஅதலயலைவபம்ங ஙத்ற�-ம ய�  ்றதிம்சயதைலம

அதலயலம்மயியநஙதமைவபபய�மஎ�யம யபபநைஙமஎனநேமஇெந  ங்வம

்சய்�.மஅப்பய�ம"உடஙைளமஅவபமமணவபலநேசம்சய�வபட்யத  

உடங்நேபமப்தலயஙமஉடஙைளவப்்யமசதற�்ம�ைணவபிைரமஅவெை்ிம

இைறவ� அவெநேமவவடஙம�ேடய'' (66:5) எ�றமவபெபபமஉ ைமமஅள�நேயம

இ�் வசன�ய, "அவெநேமஎ்தரயஙம �டங்மஇெவெயமஒெவெந்ஙயெவப  

உ்வபந்ஙய ்யதமஅதலயலமஅவெை்ிமஅ்தப்தமலவய�.மஜதபத யம

 யபபநைங ்ஙய ்்ய தம தலவபங்யமவயனவபங்யமஅ்�மபப�ம

(அவெநே)மஉ்்வயபங்'' (66:4) எ�யமஇைறவசன�யமஅெளப்பபறன.ம

அ�பநபம(ரலத)மஅவபஙள��ம்்தவப  லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்யம(எ�ம்்தவப)ம

ஹஃபஸய்்மம பபம(ஸத)மஅவபஙள��  மபறதம�ைணவபிைரம
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மதைஙத்வபஙளயஙமஇெ�்னப.  லங்வ,  ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!ம(உடங்ம

�ைணவபிரயன)மஇவபஙைளம �டங்மமண  வபலநேசம்சய�வபடடபஙளய?'' 

எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங்ம"இதைல ' எ�றயபங்.ம ய�, 

"அதலயலவப�மன்்ர!ம ய�மப்ள�வயச நே்மறைவ�்்�.  (அடே)ம

�ஸலதயங்மசதறமஙபஙைளதம்ைரிபதமஎறத��்ஙய ்ம(லழ�்  

ஙவைலட்�)மஇெ�்னப; "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யம

�ைணவபிைர மணவபலநேசம்சய�வபட்யபங் '' எ�றம

்றதந்ஙய ்மதெ�்னப.ம ய�  இடஙதெ��மஇறடஙதசம்ச�ற, "்யடங்ம

்டங்ம�ைணவபிைரமமணவபலநேச  ்சயிவபதைலமஎனமஅவபஙள�்யம

்் வபத�வப்வய?'' எ�றம்ஙட்்�. அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "லய;  �டங்மவபெயபபனயத  (அவவயறம்சயடடங்)'' எ�றயபங்.ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�  �ஙத்தலதெ��ம்ஙயபயமவபலேயம

வைரிப ய, பபங்ம்் டமளவபபேமஅவபங்  சத நேயவைரிப யம

அவபஙள�்யம ய�ம்பசதந்ஙய ்்ிபெ�்்�.ம-அதலயல  வப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்மமநஙள�ை்்ிமஅவஙயனமபபங்மஉை்ிவரயஙமஇெ�்யபங்.-  பபறேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(அ�்மமயேிைறிபலதெ��)  

இறடஙதனயபங்.ம ய�யமஇறடஙத்ன�.  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

அ�்பம்பதசசமமரநமஙடை்ைிதம்ம�மஙரத  ்யதமபபறயம்ல்ிம்ைரிபதம

 ்பபை்பம்பய�றம(சய்யரணமயங)ம ்�்யபங்.  (லனயத,)  ய�மஅ�்மமரநம

ஙடை்ைிபமபபேத�ந்ஙய ்்மஇறடஙத்ன�.ம ய� , "அதலயலவப�மன்்ர!ம

 �டங்மஇ�்மஅைறமிபதமஇெபத்்ய�ப�ம யடங்மமட்்ம  ்டஙதமட்ள �பங்ம

(லனயத, ஒெமமய்யமமைனவபமி ்மதெ��  வபலஙதிபெநஙப்பயவ்யஙம

சத்தியம்சய்தெ� �்பங்ள?)!'' எ�றம்ஙட்்�. அ்பேமஅவபங், "மய்யம

எ�ப�மஇெபத்்ய�ப�ம யடஙளயங்யமஇெநேய '' எ�றம்சய�னயபங். 

பப�னபம ய�மப்ள�வயசலத�ம்ைலவயிபலததம த�ற்ஙய ்மஉரத்மேரலதத , 

"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யம�ைணவபிைரமமணவபலநேசம

்சயிவபதைல'' எ�றம்றத்ன�.மஅப்பய�, "பய�ஙயப்மஅதல�மபியம

பபறதிம்சய்த அவபங்நேநமஙதை்த்யதமஅை்மஅவபங்ம(உ்்ன)ம

பரபபபவப்ஙத�றனப.மஅை் இைறதன் ்�யம்டஙள�தம

574

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

மணவிலக்க� 

ஹதீஸ் 2918 - 2984



அ்தஙயர�்்ளய ்�யம்ஙய ்்ச�றதெ�்யதமஅை்  லய்ம்சய்வயபம

அறத��்ஙய ேெபபப'' (4:83) எ�யமஇ�்மவசனய அெளப்பபற�.ம ய்னம

அச்சய்தைிமலய்ம்சய்வனயஙமஇெ�்்�.  லங, மைனவபிெநேமவபெபபம

உ ைமமஅள�பப�ம்்ய்பபயனம(33:28லவ�)மவசனதை், வலத்யமமய ்யம

உை்ிமஅதலயலமஅெள�னய�.  

 2948 அப�தலயலமபப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம

ாரய ்மஙயலமயஙமஒெமவசனதை்பமபபறதமஉமபமபப�மஅதஙத்யபம(ரலத)  

அவபஙள�்யம(வபளநஙய)ம்ஙடஙம்வ ்்ம�றமஙயத�ந்ஙய ேெ�்்�.ம

லனயத, அவபங்மம ்தெ�்ம(ம ியை்மஙல�்)மஅசசயமஙயரணமயஙநம

்ஙடப்பேதம�ணப் வரவபதைல. (ஒெம�ைற)மஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம

ஹஹஜஹநஙயஙபம்றபபட்சம்ச�ற்பய�ம ய�ய  அவபங்ம்�ம்றபபட்்�.ம

அவபங்ம(ஹஹைஜம�ேத�ந்ஙய ்)ம்தெயபப  வெயமவவதிபதம யடங்ம

(மபெழமவலரய�மஎ�ய)மஒெமசயைலிபதமஇெ�்்யய.  அப்பய�மஉமபம(ரலத)ம

அவபங்ம்ம�மஇிபைஙநமங்ைனம தைற்வபறவ்பஙயஙம"அரயந ' (மதஸவயந)ம

மரதை்ம் யநஙதமஒ�டஙதசம்ச�றயபங்.மஅவபங்மஇிபைஙநமங்ைன  

 தைற்வபறதவபட்மவெயவைரம ய�ம(அவபமஙைளமஎ்தபபயபத்பே)ம

அவபங்நஙயங  த�றம்ஙய ேெ�்்�.மபபறேமஅவபங்்�ம்சதம

லலய்ன�. அப்பய�மஅவபஙள�்யம ய�, "இைறம யபபநைஙியளபஙள��ம

்ைலவ்ர!மஅதலயலமவப� ன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபி தம

( பபிவபஙைளசமசிசலபப்த�ய  வைஙிபத)மஒெவெந்ஙயெவபம(்ேபம்பசத)ம

உ்வபம் �்மவபங்மியப?'' எ�ற ்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங், "ஹஃபஸய்யம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ய்யய '' எ�ற ப்தலள�த்யபங்.17 உ்்னம ய�, 

"அதலயலவப�மம ்யைணியங!மாரய ்மஙயலமயஙமஇ�மேறதத�மஉடஙள�்ய  

 ய�ம்ஙடஙம்வ ்்மன  எ ணபிபெ�்்�.மலனயத , உடங்ம �ம(எனநே)ம

உ்ள (ம ியை்மஙல�்)மஅசசயமஙயரணமயஙமஎனநேதம�ணப்மவரவபதைல '' 

எ�ற ்சய�்ன�.மஅ்பேம"(இபபேச)ம்சயிய �்பங்.மஎ�ன�்யமாபமஅறத்ம

இெபப்யங  �டங்மஎ ணபனயத , எ�ன�்யமஅ�மேறதத�நம்ஙட்வப்டங்.  

(உ ைமிப்ல்ி)மஅை்ம ய�மஅறத�்தெ�்யத , உடங்நேம ய�ம்் வபந  

ஙத்ற�'' எ�றம்றதிமஉமபம(ரலத)மஅவபங், பபறேம(பப�வெமயற) ்றதனயபங்: 
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அதலயலவப�மம ்யைணியங!மஅறதியைமநமஙயலத்ததம்ப ங்நேமஎ�்ம

உ ைமடய இெபபம்யஙம யடங்மஙெ்தி்ததைல.மஅவப(ஙள��மஉ ைம)ங்ம

்்ய்பபயங, ்ய� அெள�ிம(சட்த)ை்மஅதலயலமஅெ்யமவைரிப ய , 

அவபங்நே ிம(்சல்த ்்யைங, ்சயத� ைமமலஙதி)வபறத�மபடேஙைளம

அவ�ம தபணிபநேயமவைரிப ய  (இ� தைலம �ேத்�). இ� தைலிபதம(ஒெம

 ய்)ம ய�மஒெமவபவஙயரயமேறதத�  ல்லயசதத�ந்ஙய ேெ�்்�.மஅப்பய�ம

எ�மமைனவப, " �டங்மஇபபேமஇபபேச  ்சயிலய்ம!'' எ�றமஎ�ன�்யம

(ல்லயசைன)ம்றதனயப.மஅவ ்யம ய� , "உனநேய இ்பேயமஎ�னம

சயப�்ய?  ய�ம �்பமயன�நஙம்வ ேிமஒெமவபஷித்ததமஉ�  ்ைலி ் ம

எ்பே?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபமஎ�ன�்ய , "ஙத்யபப� ்்தவ்ர!ம

(இபபேசம்சயதஙத�ற)மஉடஙைளபமபயபத�ம ய�மவபிபபை்ஙத்ற�.  

உடங்்�மவபவய்தநஙபப்வை்ம �டங்மவபெயபவபதைல.மலனயத , 

உடங்ை்ி ்்தவபம(ஹஃபஸய்வயம்யமஙணவப)மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்்� வபவய்தத்்யதமஅ�ைறிம ய்ம� நஙமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்ஙயபமயங  இெ�்யபங்'' எ�றம்சய�னயப. உ்்னம

 ய�மஎ ��, என�ம்மலடமஙதைிமஎ்த�ந்ஙய ் , அபபே்ிமஅடஙத ெ��ம

்றபபட்மஹஃபஸயவப்யம்ச�்ற�.ம"எ�மஅெைமமமங்ள!ம �ம

அதலயலவப� ன்பம(ஸத)மஅவபங்்�மவய்யம் �� , அ்னயதமஅவபங்ம

அ�ைறிம்தனய � நமஙநம்ஙயபத�்�மஇெ�்யபஙளய்மம(அ�ம

உ ைமிய)?'' எ�றமஹஃபசயவப்ய ்ஙடம்்�.மஅ்பேமஹஃபஸய, 

"அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம(அதலயலவப�மன்ப  (ஸத)மஅவபஙள��ம

�ைணவபிரயன)ம யடங்மஅவபமங்்�மவபவய்தபப� ் '' எ�றயப.மஅ்பேம

 ய�, "அதலயலவப�ம் ்ைனைிடயமஅவ�ை்ிமன் �  ்ஙயபதை்டயம

பபறதமஉனநேம ய�மஎசச நஙத்ற�மஎ�பை்மஅறதவயியங!மஅெைம  மங்ள!ம

்ய�ை்ிமஅவேய, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யம �ம

்ஙய ்்ள அ�்யமஎவைரபம� பபை்ிமைவத�்ள்்யமஅவைரம

(லிபஷயைவ)பமபயபத�ம �டய  �ணப��வப்ய்்!'' எ�றம(அறத்ைர)ம

்சய�்ன�. பபறேம ய�ம் ரயஙம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம

மப்றயெம�ைணவபியன) உய�மசலமயவப்யம(அவெநேமஅறத்ைரம்றச)ம
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்ச�்ற�.மட்னன�த, அவபமஎ� (்யயவவத)மஉறவபனரயமவயப.மஇ�மேறதத�ம

அவ ்�யம ய�ம்பசத்ன�.மஅப்பய�  உய�மசலமயமஎ�ன�்ய, "ஙத்யபப�ம

்்தவ்ர!மஉயைமநமங ்ம ய�  வபிபபை்ஙத்ற�.மஎதலயமவபஷிடஙள� யம

்ைலிபட்வ�்ம �டங், இப்பய� அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்நேயமஅவபங்ை்ிம�ைணவபிெநேய  இை்்ிடயம்ைலிப்யம

அளவபபேமவ��வபடடபங்ள!'' எ�றம்றதனயப.மஉய� சலமயம்யம்பசசயதம

எ�ைனமஒெமபபேமபபேத�வபட்யப.மஎனநேமடபபடேெ�்  பய்தம(்ஙயபம

உணபசசத)ைிமஉை்த்்றத��வபட்யப.மலங்வ ,  ய�மஅவ ்மதெ�� 

்வள�்ிறதம(வ��)வபட்்�. அ�சய ஙள�தமஎனந்ஙயெம  பபமஇெ�்யப.ம

 ய�ம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபஙள�மஅைவிபத)மஇதலய்்பய�ம

ஙதை்நேயம்சய்தஙைளமஅவபமஎனநேத  ்் வபபப�ய, அவபமஇதலய்ம்பய�ம

ஙதை்நேயம்சய்தஙைளம ய�மஅவெநேத  ்் வபபப�யமவவநஙய. (அ�்நம

ஙயலமஙட்த்ததமசத ியம யட்)ம"ஃஙஸஸய� ' வமதசமம�னபஙள�த ஒெவைனபம

பபறதிமஅசசயமஎடங்நேமஇெ��வ�்�.மஅவ�மஎடங்ம(ம �்னய)ம �  

பை்்ி்நஙதம்தட்மதடேெபப்யஙமஎடஙள�்யம்சயதலபபடேெ�்�.ம

இ்னயத அவைனநமேறதத்மஅசசயமஎடங்ம் ிசடஙள�தம தரயபபிபெ�்�.  

இ� தைலிபதம(ஒெம ய்)மஅ�்மஅ�சய ம  பபமவ��ம(எ�மவ �ட்ந)ம

ங்ைவத ்டேமனயப.ம"்தறடங்; ்தறடங்' எ�றயப.ம(ங்ைவதம்தற�்)மஉ்�ம

 ய�, "ஃஙஸஸயன�ிம(ம�ன)�மவ��வபட்யனய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேம

அவப, "அை்வப்பம்ப ி�ம ்��வபட்�; அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ம்ய �ைணவபி ்மதெ��மவபலஙதவபட்யபங் '' எ�றயப. உ்்னம ய�, 

"ஹஃபஸய, லிபஷயமலஙதம்ிய �மணநேமம ைணநமஙவவட்ய! '' எ�ற 

்றதவபட், என�மஉை்ைிமஎ்த�ம(அணப��)்ஙய ்ம்றபபட்்�.ம

அதலயல வப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�்்பய� , அவபங்ம்மநே ிம

மயேிைற்ிய�றதத (்டஙத)மஇெ�்யபங்.மடணபபபேமவவதியங்வமஅ�்ம

அைறநேசம்சதலம�ேடய. அட்ஙமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங்ை்ிமஙறப்ம தறபமபணபியளபமஒெவப  (ரபயல), டணபிப�ம

�்பபேிபதமஇெ�்யப.மஅவ ்யம ய� , "இ்்யமஉமப (வ��்ளயபமஎனம

அதலயலவப�மன் ்யம்றதமஅ�ம்தம்ங்) '' எ�்ற�. எனநேமஅ�ம்தம
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ஙதை்த்்பய�ம(அ�்மஅைறநேசம்ச�ற)ம ய�மஅதலயலவப�மன்ப  (ஸத)ம

அவபஙள�்யம(எனநேயமஅவபங்ை்ிம�ைணவபிெநேமதை்்ிம

 ை்்பபற) இ�்மஉைரிய்தஙைளமஎ்த�ைரத்்�.மஉய�மசலமயவப�ம

்பசதமவ�்்பய�, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்�னைஙத்யபங்.  

அப்பய�மஅவபங்மாபம சசயமபயிபதமஇெ�்யபங்.மஅவபங்நேயமஅ�்ப  

பயயநேமதை்்ிம(வப ப்)மஎ�்யமஇெநஙவபதைல.மஅவபஙள�ம்ைலநேநம

ஙக்வ  சசம யபங்ம தரபபப்பபறம்்யதம்ைலிைணமஒ�றதெ�்�.ம

அவபஙள�� ஙயதங்நேமஅெஙததமஙெ்வலமஇைலங்மேவபநஙபபடேமெ�்ன.ம

அவபஙள� ்ைலமயடேதமப்ன�்பப்யம்்யதங்ம்்யடஙதந்ஙய ேெ�்ன.ம

அப்பய�மஅவபஙள�� வபலயபம்றத்ததம சசயமபயிப�மதவ்ம(ப்த��)ம

இெபபை்நமங ்ம ய�  அ �மவபட்்�. அப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங், "ட�மஅ ஙதற�பங்?'' எ�றயபங்.மஅ்பேம ய�, 

"அதலயலவப�மன்்ர!ம(பயரசகஙமமபறயமஇத்யலத  ம�னபஙளயன)மேஸெ்யம

சகசெயமஇெநேயம தைல்ிம்வற!ம(்யரயளமயனமஉலஙச  ்சதவடங்்�ம

உதலயசமயஙமவயழஙத�றனப.)ம்யடங்ளயமஅதலயலவப�  ன்ரயிபப்ற?'' 

எ�்ற�. அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"அ(யம�ன)வபங்நேமஇயைமடய   மநேமமறைமடயமஇெபபை்ம �டங்ம

்தெப்தபப்மவபதைலிய?'' எ�ற ்ஙட்யபங்.18 

 2949 ்மபங ்மஹ �்ஸமஅப�தலயலமபப�மஅபபயஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்மதெ�்் மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  

அ்தத, " ய�மஉமபம(ரலத)மஅவபங்்�ம(ஹஹஜஹநேசம்ச�றவபட்மம �்னய  

் யநஙத)மவ�்்�.ம யஙங்ம"மபெழமவலரய� ' எ�மத்த்ததமஇெ�்்பய� '' 

என ஹ �்ஸமலரயபமயஙதற�.மமபறமவபவரடங்ம்மபங ்மஹ �்ஸததம

உ்ளை்பம்பய�்ற இ்ய்பபமற்ளன.ம்ம ய, அ்ததம"அவவபெம்ப ம

ஙைளபமபபறதம ய�ம்ஙட்்�.  அ்பேம"ஹஃபஸய்யமஉய�மசலமய்்மம

அவவபெமவெய' எனமஉமபம(ரலத)மஅவபங் வபை்ிள�தம்யபங் '' எ�றம

இ்ய்பபற்ள�.ம்ம யம" ய�ம(அதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபஙமள��ம

�ைணவபி �)மஅைறங்நேசம்ச�ம்ற�.மஒவ்வயெ  வ �டே யமஅ ைஙசம

சப்யம்ஙட்�மஎ�றமஉமபம(ரலத)மஅவபங்ம்றத  னயபங்'' எ�றய, 
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"அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்யம�ைணவபிைரமஒெ  மய்ம

ஙயலயவைரம் ெடஙமயட்்� '' எனசமசத்தியம( லய)ம்சய்தெ�்யபங் ; 

இெபத்்ய�ப்யவ�ம யளயன�யம(அ�்மஅைறிபலதெ��)மஇறடஙததம்ய  

�ைணவபி ்யம்ச�றயபங் '' எ�றயமஅ்தஙபபேியஙமஇ்ய்பபற்ள�.   

2950 இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  அதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�மஙயலத்ததம(அவபஙைளசமசடங்பப்த�ய  வைஙிபத)ம்ேபம

்பசதசம்சிதபட்மஇெம�ைணவபிபமியபமஎ�ப�மபபறதமஉமப  (ரலத)ம

அவபஙள�்யம்ஙடஙம்வ ்யமஎ�றம( � ்ம யடஙளயங)மஎ ணபிபெ�்்�.  

இவவயறமாரய ்மஙயலதை்நமங்த்தமவபட்்�.மஅ்பஙயனமச�்பபபயம

எனநே வயயநஙவபதைல.ம(இ� தைலிபதமஹஹஜஹநஙயங)மஅவபமங்்�ம்சதலம

்வ ேிம தைல டபபட்�.ம(்தெயபபவெயமவவதிபத)ம யடங்ம"மபெழம

வலரய�' எ�மத்த்ததமஇெ�்்பய�  உமபம(ரலத)மஅவபங்மஇிபைஙநம

ங்ைனம தைற்வபறச ்ச�றயபங்.மஅப்பய�ம"(அடஙதமனயைமம

்சயவ்பஙயங)ம �பேவைளைிமஎ�ன�்ய  ்ஙய ்வயெடங்'' எ�றம

்றதனயபங்.மஅை்மஎ்த�ந்ஙய ்மஅவபமஙள�்ய   ய�ம்ச�்ற�.ம

அவபங்மஇிபமைஙநமங்ைனம�ேத�தம்தெயபபி�யமஅவப  ங்நேதம

் ண�ைரமாபறலய்ன�.மஅபம்பய�ம ய�ம(்ஙடஙம தைனத்தெ�்மவபஷித  

ை்)ம தைன்்ப�்்�.மஉ்்னம ய� , "இைறம யபபநைஙியளபஙள��ம

்ைலவ்ர! (அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙைளசமசிசலபமப்த�யம

வைஙிபதம்ேப ்பசதசம்சிதபட்)மஅவவபெம�ைணவபிபமியப?'' எ�றம்ஙடம

்்�.ம ய�ம்ஙட் �ேபப்பே், "லிபமஷய்யமஹஃபஸய்ய்யயம

(அவவபெவெய)'' என வபை்ிள�த்யபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2951 அப�தலயலமபப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம � ்ம

 யடஙளயஙம பபம(ஸத)மஅவபமங்ை்ிம�ைணவபி தமஇெவைரபமபபறத  உமபம

(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ஙடஙம்வ ்யமஎ�றம்பரயவதம்ஙய ேெ�்்�.  

(ட்னன�த, அவவபெவைரபமபபறதத்ய�)மஉிப�்்ய�மஅதலயலம(ேபலன�த) , 

" �டங்மஇெவெயமஅதலயலவப்யமபயவம�ன�ப்நம்ஙய னயதம(அ�்வம
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 தல�). உடங்மஇெவ �மஉ்ளடங்யம்  ிமவவதிபலதெ��  

பபறழ��வபடேெநஙத�றன'' (66:4) எ�றம்றதிபெ�்ய�. (ஒெம�ைற)மஉமபம

(ரலத)மஅவபங்மஹஹஜஹநேசம்ச�றயபங்.ம ய�யம(அ�்  ல ்)மஅவபம

ங்்�மஹஹம்சய்்�.ம(ஹஹைஜம�ேத�ந்ஙய ்ம்தெய்ய  வவதிபத)ம

உமபம(ரலத)மஅவபங்ம(இிபைஙநமங்ைனம தைற்வபறவ்பஙயங)  

ஒ�டஙதனயபங்.மஅவபங்்�ம ய�யம �பேவைளட்�ம்ச�்ற�.மஅவபங்  

இிபைஙநமங்ைனம�ேத�வபட்மஎ�ன�்யம்தெயபபவ�்யபங்.ம ய�ம

அவபஙள�� ைஙஙள�தம(ேவைளிபலதெ�்)ம் ண �ைரமாபறத்ன�.மஅவபங்ம

அடஙதமனயைமம(உ�) ்சய்யபங்.மஅப்பய�ம ய�மஅவபஙள�்யம

"இைற யபபநைஙியளபஙள��ம்ைலவ்ர!   பபம(ஸத)மஅவபங்ை்ிம

�ைணவபி தமஇெவைரநமேறதத�, " �டங்மஇெவெய அதலயலவப்யமபயவம

ம�ன�ப்நம்ஙய னயதம(அ�்வம தல�).மஉடங்மஇெவ �  உ்ளடங்யம

்  ிமவவதிபலதெ��மபபறழ��வபடேெநஙத�றன ' (66:4) எ�ற அதலயலம

்றதட்ளய்ன, அ�்மஇெவபமியப?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஉமப  (ரலத)ம

அவபங், "இப�மஅபபய்ஸ!மஉடஙைளநமங ்ம ய�மவபிபபை்ஙத்ற�.  

ஹஃபஸய்யமலிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ய்யயமஅ�்மஇெவப '' எ�ற 

வபை்ிள�த்யபங். (அறதவபபபயளபஙள�தமஒெவரயனமஇப�மஷதஹயபம

அஸஸஹலதம(ரல)மஅவபங் ்றஙதறயபங்:மஅதலயலவப�மம ்யைணியங!ம

இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங் ்யமத்யம்யம்்தவபம்்ய்பபயனமஒெம

வசனதை்நமேறதத�நம்ஙட்ை்மஉமப  (ரலத)மஅவபங்மவபெயபவபதைல.ம

லங்வ்ய�, "உடஙைளநமங ்மவபிபபை்ஙத்ற� '' எ�றயபங்.மலிபம�ய, 

அ்பே ிமப்தைலமஉமபம(ரலத)மஅவபங்  மைறநஙவபதைல.)19 பபறேமஉமபம

(ரலத)மஅவபங்ம ்�்ம தஙழசசதம� வை்டயம்றலயனயபங்.  அப்பய�ம

அவபங்ம்றதி்யவ�: ேைறஷதநமேலத்யரயஙதிம யடங்ம(மநஙயமவபதம

இெ�்்பய�)ம்ப ஙைளமமதைஙத்வப  ஙளயங்வமஇெ��வ�்்யய.ம(எடஙைளம

எ்தபத�பம்பசய்மஅளவபபேமஅவபஙைள  அ்நஙதைவத்தெ�்்யய.)ம யடங்ம

(மநஙயைவதம�ற��)மம �்னயவபபேமவ�்்பய� , அடேமஒெமச�்யிதை்நம

ங ்்யய.மஅடேமல ஙைளபம்ப ங்  மதைஙநஙந்ேிவபஙளயஙம

இெ�்னப.மஇை்மஎடங்ை்ிம்ப ங்ய  அப்ப ஙள�்மதெ��ம
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ஙபறந்ஙய்ளதம்்ய்டஙதனப.  என�மவ �் ம(ம �்னயவப�)ம்மட்பமபே்தம

ஙதரயமடஙள�தமப�மஉமயியமபப�மைஸத  ேலத்ய ை்்ிமஇெ�்�.ம(ஒெம

 ய்)ம ய�மஎ�மமைனவபம �ம்ஙயபபபட்்�.மஅவப  எ�ைனமஎ்தபத�பம

்பசதனயப.மஅவபமஎ�ைனமஎ்தபத�பம்பசதி(�மஎனநேப  பபேநஙவபதைல; அ)ை்ம

 ய�ம்வறத்்�.மஅப்பய�மஅவப , " ய�மஉடஙைள எ்தபத�பம்பசதி்பஙயஙம

 �டங்மட�ம(எ�ைன)ம்வறநஙதற�பங்? அதலயல வப�மம ்யைணியங!ம பபம

(ஸத)மஅவபங்ை்ிம�ைணவபிப்்ம( பபஙளய �  ்பசதநே)மமற்பசதம

்பசத்ய�ம்சயஙதறயபங்.மஅவபஙள�தமசதலப   பபிவபஙள�்யமபஙலததமஇெ��ம

இர்வைரம்பதவம்ததைல'' எ�றம்றதனயப. உ்்னம ய�மஅடஙதெ��ம

்றபபட்ம(எ�ம்்தவப)மஹஃபஸயவப்யம்ச�ற , " �டங்மஅதலயலமவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபஙள��ம்பசதநேமமற்பசத  ்பதஙதற�பஙளய?'' எ�றம

்ஙட்்�.மஅ்பேமஹஃபஸயம"லய ' எ�றமப்தலள�த்யப.  ய�ம"உடஙள�தம

சதலபமஅதலயலவப�மன் ்யமபஙலததமஇெ��மஇர்வைரம்ஙயபமயங  

இெநஙதற�பஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேயமஹஃபஸயம"லய ' எ�றயப.ம ய�, 

"அவபஙள�தமஇபபேசம்சய்மவபம  ்மை்��வபட்யப ; இவப்நே்ளயஙத 

வபட்யப.மஉடஙள�தமஒெவபம �மஇைறதன்மெநேநம்ஙயபயமடபபட்யத  

அவபம �மஅதலயல்யம்ஙயபமை்��வப்வய�மஎ�யமஅசசயம

அவெநஙததைலிய? அவவயறயமிப�மஅவபமஅவத��்பயயவப்வயப.ம(என்வ ,) 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபஙைளம �மஎ்தபத�பம்பசய்்!மஅவபஙள�்யம

(அ்தஙமயஙமஉ�ம்்ைவங்)மஎை்டய  ்ஙட்ந்ஙய ேமரய்்!மஉனநேம

(அவசதிதம்்ைவ்ினத)ம்்ய�றதிை்மஎ�ன�்யம்ங்.  உ�மஅ ை்ம

வ �ட்நஙயரபம(லிபஷய)மஉ�ைனமவப்மஅவேமமதநஙவரயங்ய  அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்நேபமபப ிமயனவரயமங்யமஇெபபை்மைவத�  (அவபம

 பபிவபஙள�ம்யம ்��்ஙய்வை்பமபயபத�)ம �மடமய��ம்பயயம(அவைரப  

்பயலம ்��்ஙய்ளதம�ணப��)வப்ய்்! '' எ�றம ய�ம(எ�மமங்நேம

அறத்ைர) ்றத்ன�. எனநேமஅ�சய ஙள�தமஅ ை்மவ �ட்யபமஒெவபம

இெ�்யப.ம யடங்மஇெவெய  (்மட்பமபயடஙயனமஎடங்மஙதரயமத்தலதெ��)ம

�ைறமைவத�ந்ஙய ் (அடஙதெ��)மஇறடஙதவ��, அதலயலமவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்ய இெப்பயய.மஅவபமஒெம ய்ம பபிவபங்்�மஇெபபயப.ம

581

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

மணவிலக்க� 

ஹதீஸ் 2918 - 2984



 ய�மஒெம ய்  பபிவபங்்�மஇெப்ப�.மஅவபமஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்்� இெநேயமஅ�ைறிம யள��ம்வ்மஅறதவபப்ங்ம

( பபிவபஙள��ம்சயத, ்சித) �்லயனவபைறமஎ�ன�்யமவ��ம

்் வபபபயப.மஅை்பம்பய�்றம ய�யம்சய்வ�.  அ�்நமஙயலமஙட்த்ததம

 யடங்ம(சத ியம யடேதமவய ய)ம"ஃஙஸஸய� ' ேலத்யபமஎடங்ம(ம �்னய)ம

ம �ம்பயபம்்ய்பப்பஙயஙம(்டங்)மே்தைரங்நே  லய்யமஅேத�(தம

்ியரயஙத)ந்ஙய ேெநஙத�மறனபமஎ�றமஒெம்சய்தைிப  

்பசதந்ஙய ேெ�்்யய.ம(இவவயறதெநஙமஒெம ய்)மஎ�ம  பபம(்ம�ம

�ைற  யள�தமஎடங்மபே்திபலதெ��)மஇறடஙதம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபஙள�்யம்ச�றவபட்)மஇஷயம் ரத்ததமஎ�ன�்யமவ�்யப ; எ�மவ �ட்ந 

ங்ைவம(பலமயஙத)ம்டே, எ�ைனமஅைவத்யப.ம ய�ம்வள�்ிமவ�்்பய�ம

"(இ�ற) மதஙப்ப ிமசயபவ்மய�றம ்��வபட்� '' எ�றம்றதனயப.ம ய�, 

"எ�னமஅ�? ஃஙஸஸயன�ிபம(பை்்ி்த�)மவ��வபட்னரய?'' எ�றம

்ஙட்்�.ம"இதைல; அை்வப்பம்ப ி, அை்வப்நமங்ைமியனமசயபவயம

 ்��வபட்�;  பபம(ஸத) அவபங்ம்யம�ைணவபிைரமமணவபலநேசம

்சய�வபட்யபங்'' எ�றம்சய�னயப. உ்்னம ய�ம"(எ�மமங்)மஹஃபஸயம

  ்மை்��மஇவப்நே்ளயஙதவபட்யப.  (்ேிமவபைரவபத)மஇபபேம

 ்நஙத்ய�்பயஙதற�மஎ�றம ய�மஎ ணபிபெ�்்� '' எ�றம்றதவபட், 

தபஹஹதம்்ய ைஙம்்ய ்�யமஎன�மலை்ைிமஎ்த�  அணப��்ஙய ்ம

(அடஙதெ��)மஇறடஙதமஎ�மமங்மஹஃபஸயவப்யம்ச�்ற� ; அவப 

அ �்ஙய ேெ�்யப.மஅவ ்யம ய� , "அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் உடஙைளமமணவபலநேசம்சய�மவபட்யபஙளய?'' எ�றம்ஙட்்�.ம

அ்பேமஅவப "எனநேதம்் ிய�; அ்்யமஅவபங்மஅ�்மமயேமஅைறிபதம

்ன�ியஙமஇெநஙதறயப ங்'' எ�றம்றதனயப.மஉ்்னம ய�ம(அடேமஇெ�்)ம

 பபிவபஙள��மஙறப்  தறபமபணபியமள ்யம(ரபயல)ம்ச�ற , "உமெநஙயஙம

( பபமிவபஙள��மஅைறநே்  வர)மஅ�ம்தம்ங்'' எ�்ற�.அவபமஉ்்ளம

்ச�றவபட்மஎ�ன�்யமவ��, "அவபஙள�்யமஉடஙைளபமபபறதசம்சய�்ன�.ம

அவபங்ம்ம னமயங இெ��வபட்யபங்'' எ�றம்றதனயப. உ்்னம ய�ம

அடஙதெ��ம்றபபட்ம்சயப்பயவத்ம்மை்ம(மதயபப)மஅெ்ஙம்ச�ற  
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அமப��வபட்்�.மஅடேமஒெம்ட்த்யபமஅமப�்தெ�்யபங்.மஅவபஙள�த  

சதலபம(்ங்வபபபட்ம்சய்தைிமஎ ணப)மஅ �்ஙய ேெ�்னப.ம ய�மசதறத�  

் ரயமஅமப�்தெ�ம்்�.மபபறேம�நஙயம்யளயமதம(ம  ்ய)மஅ�்ப  

பணபியள ்யம ய�மவ�� , "உமெநஙயஙம( பபிவபமஙள��மஅைறநே்மவர)ம

அ�ம்த ்ங்'' எ�றம்சய�்ன�.மஅவபமஉ்்ளம்ச�றவபட்பமபபறேம

எ�ன�்யமவ�� " ய�ம பபிவபஙள�்யமஉடஙைளபமபபறதசம்சய�்ன�.ம

அவபங்ம்ம னமமயங இெ��வபட்யபங்'' எ�றம்றதனயப.மஎன்வ,  ய�ம

்தெயபப்ன�.மஅப்பய�  அ�்பமபணபியமளபமஎ�ைனமஅைவத� , "உ்்ளம

்சத டங்!மஉடங்நே  பபிவபங்மஅ�ம்திள�த�வபட்யபமங் '' எ�றம

்றதனயப.மஉ்்னம ய�ம(அ�்  அைறநே்)மறைவ��மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபங்நேமசலயயம்சய�்ன�.  அடேமஅவபங்ம் யிபபட்மபயயம

ஒ�றததமசயய��மப்த்தெ�ம்யபங்.  அவபஙள�மவபலயபமபே்திபதமஅ�்பம

பயயமஅை்ியளயமப்தத்தெ�்�.  பபறே, "அதலயலவப�மன்்ர!ம்டங்ம

�ைணவபிைரதம்யடங்மமணவபலநேச  ்சய�வபடடபமஙளய?'' எ�றம

்ஙட்்�.ம பபிவபங்மஎ�ைனம் யநஙதம்ம�ம்ைலைி  உிபத்தம"இதைலம

(மணமவபலநேசம்சயிவபதைல)'' எ�றம்றதனயபங்.மஉ்்ன   ய�, 

"அதலயஹஹமஅநபபம(அதலயலமமதஙபம்ப ிவ�) '' எ�றம்சய�்ன�. பபறேம

(அவபஙள�ம்ஙயபதை்தம்ணபநஙபமபப�வெமயறம்றத்ன�:)ம"அதலயலவப�  

ன்்ர!மேைறஷதநமேலத்யரயஙதிம யடங்ம்ப ஙைளம

அ்நஙதைவத்தெ�்்யய.  யடங்மம �்னய்நேமவ�்ம்பய� , ல ங்ம �ம

்ப ங்மல்தநஙயம்ச த�ய  ஒெம்ட்த்யைரம(அ�சய ஙைள)நமங ம

்்யய.மஎடங்ம்ப ங்யமஅப்ப ஙைளப  பயபத�ம(ல ஙைளமஎ்தபத�பம

்பதயமபவநஙதை்ந)மஙபறந்ஙய்ளத  ்்ய்டஙதவபட்னப.ம ய�மஒெம ய்ம

எ�மமைனவபம �ம்ஙயபயம்ஙய ்்�.மஅவப  அப்பய�மஎ�ைனமஎ்தபத�பம

்பசதநம்ஙய ேெ�்யப.மஅவபமஎ�ன�்ய  எ்தபத�பம்பசதி(ை்ம ய�ம

வபெயபவபதைல; அ)ை்ம ய�ம்வறத்்�.மஅப்பய�  அவப, " ய�மஉடஙைளம

எ்தபத�பம்பதவை்ம்வறநஙதற�பமங்ள!மஅதலயலவப�  ம ்யைணியங!ம பபம

(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபிெய்்ம பபிவபஙள��ம்பசதநே  மற்பசதம

்பசதம்ய்னம்சயஙத�றனப.மஅவபஙள�தமஒெவபம பபிவபங்்�  
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்ஙயபபத�ந்ஙய ்மஅ�ைறிம்தனத்ததமஇர்வைரம்பதவம்ததைல '' எ�றம

்றதனயப.  ய�ம"அவபஙள�தமஇபபேசம்சய்வபம  ்மை்��வபட்யப ; 

இவப்நே்ளயஙதவபட்யப.மஅவபஙள�தமஒெமவபம �மஇைறதன்ெநேநம்ஙயபய  

டபபட்யதமஅவபம �மஅதலயல்யம்ஙயபமை்��மவப்வய�மஎ�யமஅசசய  

அவெநஙததைலிய? அவவயறயிப�மஅவபமஅவத��்பயயவப்வயபமஎ�றம

்சய�்ன�'' எ�றம்றத்ன�.மஇை்நம்ஙட்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் ்�னைஙத்யபங். பபறேம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!ம ய�ம(எ�ம

மங்)மஹஃபஸயவப்யம்ச�ற, "உ� அ ை்மவ �ட்நஙயரபம(லிபஷய)ம

உ�ைனவப்மஅவஙயனவரயங்யமஅதலயலவப�  ன்ெநேபமபப ிமயனம

வரயங்யமஇெபபை்மைவத�ம(அவபம பபிவபஙள�்யமஅ்தங  உ ைமம

எ்த�ந்ஙய்வை்நமங ்)ம �மடமய��வப்ய்்! '' எ�றம்றதிை்ச 

்சய�்ன�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஇ�ம்னயெம�ைற  

்�னைஙத்யபங்.  ய�ம"அதலயலவப�மன்்ர!ம(்டங்்�மஅமப��ம

்டஙள�)ம்வறைமைிப ்பயநஙட்மய?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅவபங்ம"லய ' 

எ�றயபங்.மஉ்்னம ய�  அமப��்ஙய ்்�.மபபறேமஎன�ம்ைலைிம

உிபத்தமஅ�்மஅைறைிம் யட்மதட்்�.  அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம

ங ைணநமஙவெஙத�றமஎ�்பம்பயெைளடயம ய�  ஙயணவபதைல; ண�்றம

ண�றம்்யதஙைளதம்வபர!மஅபம்பய�ம ய�ம"்டங்  ச�்யித்யெநேம

(உலஙசம்சதவடஙைள)தம்யரயளமயஙமவவடேயபேமஅதலயலவப்ய  

பபரயபத்தடடங், அதலயலவப�மன்்ர!மட்னன�த , பயரசகஙபங்நேய 

இத்யலதிபமங்நேயம-அவபங்ம(டஙமஇைறவ�)மஅதலயலைவம

வவதப்ய்வபஙளயங இெ��ய-மஉலஙசம்சதமவடஙைளமஅதலயலம்யரயளமயஙம

வவடஙதட்ளய்ன?'' எ�ற ்றத்ன�. உ்்னம(்ைலிைணிபதமசயய��ம

அமப�்தெ�்)மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்   தமதப��ம

அமப��்ஙய ், "உடங்நேமஇ��யம(இத்ைஙி)மச�்்ஙய  உ ்ய, 

ஙத்யபப�ம்்தமவ்ர? அவபங், ்மநே ிமஇ�படஙைளமஇவ்லங  

வயழவப்ல்ிம(மறைமநே)ம��ன்யங்வமவவடஙபபட்வபட்மமநங்ம

லவப'' எ�ற ்றதனயபங்.மஉ்்னம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!ம

(அவசரபபட்நம்ஙட்வபட்)  எனநஙயஙமபயவம�ன�ப்நம்ஙய பம
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பபரயபத்தடடங்'' எ�றம்சய�்ன�. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

்யம�ைணவபிபம �மடபபட்மங்யம்ஙயபத  ்த�மஙயரணமயஙம"(எ�ம

மைனவபிரயன)மஅவபமஙள�்யமஒெமமய்மஙயலத்தபேம ய�ம்சதல  மயட்்�' 

எனச சத்தியம்சய்தெ�்யபங்.மஇற்திபதம(66:1லவ�மவசனதை் இறநஙத)ம

 பபிவபஙைளமஅதலயலமங ேத்ய�.20 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2952 லிபஷயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�:  இெபத்்ய�ப�மஇர்ங்மஙவத�்ம

பப�மனபமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  லரயபமயஙமஎ�ன�்்மம

வ�்யபங்.மஅபம்பய�ம ய�, "அதலயலவப�மன்்ர!மஎடஙள�  ்யமஒெமமய்ம

ஙயலத்தபேமவரப்பயவ்ததைலமஎ�றம �டங்மசத்தியம(" லய ') 

்சய்தெ� �்பங்ள!ம �டங்மஇெபத்்ய�ப்யவ�ம ய்ளமவ��வபடடபங்ள!  

 யடஙைளம ய�மஎ ணபநமஙணநஙதட்மவெஙத�்ற�! '' எ�றம்றத்ன�.ம

அ்பே அவபங், "இ�்மமய்யமஇெபத்்ய�ப�ம யடங்்யய '' எ�றமப்தத 

்றதனயபங். பபறேமஎ�ன�்ய, "லிபஷய!மஉ�ன�்யம ய�மஒெமவபஷிதை்சம

்சயதஙத்ற�.மஅை்ப பபறதம �மஉ�ம்பப்றய ்யமல்லயசைனம்ஙடஙய்ம

வைரமஅவசரபபட்ம(எ�் �ே்நேயமவ��)மவப்ய்்!'' எ�றம்றதவபட், 

" பப்ி!மஉடங் �ைணவபி ்யம்றடங் '' எ�றம்்ய்டஙதம"உடஙள� ்ளம

 தலவபங்நஙயங அதலயலமமஙத்யனம �ைமைிம்ியபம்சய�்ளய� '' 

எ�றம�ேடயம(33:28,29) வசனடஙைளமஎனநேமஅவபங்மா்தநமஙயடேனயபங்.  

அதலயலவப�மம ்யைணியங!மஎ�ம்பப்றயபம தசசிமயஙம பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்மதெ�� பப ��மவப்மயறமஎனநேமல்லயசைனம்றமயட்யபங்ம

எ�பை்ம பபம(ஸத)மஅவபங்  அறத�்தெ�்யபங்.மஎன்வ ,  ய�ம

(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்ய) , "(உடங்மஉறைவம

�றதத�ந்ஙய்்ய)மஇ�்மவபஷித்தலயம ய�மஎ�ம்பப்றய ்ய  

ல்லயசைனம்ஙடஙப்பயஙத்ற�?  ய�மஅதலயலைவடயமஅவ�ை்ிம

ன்ைரடயமமற உலஙதை்ட்மமவபெய்ஙத்ற� '' எ�றம்சய�்ன�.ம்ம ய, 

 ய�ம"உடஙைள்ி ்்ப�்்்த�ந்ஙய ்்�மஎ�றம்ஙவைல , 

உடங்ை்ிமமபறமமைனவபி ்ய  ்் வபத�வப்ய �்பங் '' எ�றம்றத்ன�. 

அ்பேம பபம(ஸத)மஅவபங்ம"அதலயலமஎ�ைனமஎ்த�ைரபபவனயங்வம
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அ�பபப ட்ளய�; அவ�மஎ�ைனநமஙேனபம்பயநேமஉ்ளவனயஙம

அ�பபவபதைல'' எ�றம்றத னயபங்.மஇவவயறமஅய�பம(ரல)மஅவபஙள�ம

அறதவபபபபதமஇ்ய்பபற்ள�. ஙத்ய்யம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  

(66:4லவ�)மவசனத்த�மணலத்ததமஉ்ளம"ஃபஙதமஸஃஙதமே�்ேமய '' 

எ�ப்பே "உடமங்மஇெவ �மஉ்ளடங்யம்  ிமவவதிபலதமெ��  

பபறழ��வபடேநஙத�றன'' எ�றம்பயெளயேய 

பய்யம:ம6 ண�றம்லயநம்சயதலபபட்ம்ப ம நேம(ஙயத்தெப்நமஙயல)ம

ஜ�வனயயமசய ஙதை்ிய�.  

2953 ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  (எ�மஙணவப)ம

அ�அயபமபப�மஹஃபஸம(ரலத)மஅவபங்மஎ�ைனம(ண�றயவ்யங)  ஒட்்மயத்ம

்லயநம்சயதலதவபட்யப.மஅப்பய�மஅவபம்வள�� தமஇெ�்யப.  பப�னபம

அவெை்ிமபபர்த த்த, ்்யலதம �நஙபப்ய்மசதறத்ள் ்ஙய�ைமைிமஎனநே 

அ�பபபைவத்யப.மஅை்நமங ்ம ய�மஎ சசலை்�்்�.மஅ்பேமஅ�்ப  

பபர்த த்த, "அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம யடங்மஉனநேம(ஜ�வனயயசய , 

்டேய வச்த)மஎை்டயம்ரம்வ ேி்ததைலம(இ�மஒெமஉ்வபியஙதம

்ரபபட்�்ய�)'' எ�றம்றதவபனயப.மஎன்வ,  ய�மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ��,  ்�்ை்மஅவபஙள�்யம்் வபத்்�.மஅப்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத) அவபங்ய, "அவபமஉனநேம(ஜ�வனயயசய, ்டேயம

வச்த)மஎை்டயம்ர ்வ ேி்ததைல'' எ�றம்றதவபட், உய�மஷதநமஎ�றம

்ப ணப�மஇதலத்தத எ�ைனம"இத்ய' இெநேமயறமபணபத்யபங்.மபபறேம

(்ியசதத�வபட்), "அவப (உய�மஷதந)மஎ�ம்்யவபங்ம(அேநஙே)மச�்தநேயம

்ப மணபமலவயப.ம �ம(உ�  ்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபம்்தவப)மஇப�மஉயமதம

மநனயமஅவபஙள�்யம(அவபஙள�  இதலத்தத)ம"இத்ய' இெ��்ஙய்.ம

ட்னன�த, அவபமங மபயபைவிபறமமன�்ப  லவயப.ம �மஉ�ம(�பபட்ய)ம

�ணபைிமஙவபறதந்ஙய்ளலயய.ம �ம"இத்ய 'ைவ � ைமியநஙதி�யமஎனநேதம

்் வபபபயியங!'' எ�றம்றதனயபமங். அவவய்றம ய�ம"இத்ய'ைவம

� ைமியநஙதி�யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபஙள�்யம(வ��), 

�லவபியமபப�மஅப தஃபிய�ம(ரலத)மஅவபங்யமஅ�ஜலய  பப�மஹஹை்ஃபயம

(ரலத)மஅவபங்யமஎ�ைனபம்ப ம்ஙடஙத�றனப '' எ�றம்சய�்ன�. அ்பேம
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அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , அ�ஜலயம்ம�மைஙத்ேைித  

்்யள�லதெ��மஙக்வமைவநஙமயட்யப.ம(்ஙயபநஙயரப ; மைனவபிைரநம

ங்ைமியங அேத�வப்மபவப).ம�லவப்ிய, அவபமாபமடைவ; அவ ்யமஎ�்சம

்சதவ�ய இதைல.ம �மஉசயமயமபப�மைஸை்மமண��்ஙய் '' எ�றம

்றதனயபங்.ம ய�மஉசயமயைவ வபெயபமவபதைல.மபபறேமஅதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம" �மஉசயமயைவ  மண��்ஙய்'' எ�றம(ம  ்ய)ம

்றதனயபங்.மலங்வ,  ய�மஅவைர மண��்ஙய ்்�.மஅவ ்யம(எனநே)ம

அதலயலம �ைமைிமைவத்தெ�ம்ய� ;  ய� ்பெமத்யமஅை்�்்�. 

2954 ஃபத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபஙள�மஙயலத்ததமஎ�மஙணவபம(ண�றயவ்யங)மஎ�ைனதம்லயந  

்சயதலதவபட்யப.ம("இத்ய'நமஙயலத்தத)மஅவபமஎனநேநமேைற�்மஅள்வ  

ஜ�வனயயசயமவவடஙதனயப.மஅை்ம ய�மங ்�ய , "அதலயலவப�ம

ம ்யைணியங!ம(இை்ப  பபறத)ம ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம

்யம்் வபப்ப�; எனநே ஜ�வனயயசயமஇெநேமயிப�, எனநேதம்ே்தியனம

(ஜ�வனயயசத)ை்ம ய� ்பற்வ�.மஎனநேமஜ�வனயயசயமஎ�்யம

ஙதை்ிய்்ன�தமஅவ ்மதெ��ம ய�  எை்டயம்பபறந்ஙய்ளமயட்்� '' 

எ�றம்றதவபட், அதலயலவப�மன்ப (ஸத)மஅவபஙள�்யமஅ�மேறதத�தம

்் வபத்்�.மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், "உனநேமஜ�வனயயச�யம

இதைல; உைறவப்�யமஇதைல'' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - அ�சலமயமபப�மஅப்தபமரலமய�ம

பப�மஅவஃபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம

(ரலத)மஅவபஙள�்யம(அவபங்ம்லயநம்சயதலபபட்  "இத்ய' இெ�்்பய�ம

எ�னம ்�்�மஎ�ற)ம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவப , "மநஸூமத ேலதை்சம

்சப�்மவரயனமஎ�மஙணவபமஎ�ைனதம்லயநம்சயதலதவபட்யப.மஎனநே  

("இத்ய'நமஙயல)மஜ�வனயயசயமவவடஙமமறத்யப.மஎன்வ ,  ய�மஅதலயலவப�ம

ன்ப (ஸத)மஅவபஙள�்யமவ��ம(அை்பமபபறத)மஅவபஙள�்யம்் வபத்்�.  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "உனநேமஜ�வனயயசயமஙதை்ிய�;  �ம

இ்ய மயறத, (உ�ம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபம்்தவப)மஇப�மஉயமதமமநனயம

அவபஙள�்ய ்ச�ற, அவர�மஇதலத்ததம(இத்யம�ேடயவைர)மஇெ!ம
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ட்னன�த, அவபமங  பயபைவிபறமமன�்பமலவயப.மஅவபமஅெஙததமஉன�ம

(�பபட்ய)ம�ணபைிந ஙவபறதந்ஙய்ளலயய'' எ�றயபங். 

 2955 அ்ளலஹயநமபப�மைஙஸம(ரலத)மஅவபஙள��மச்ஙய் மஃபயத்தமயமபப�தம

ைஙஸ (ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�: (எ�மஙணவப)மஅ�அயபமபப�மஹஃபஸம

பப�மஅத�ஃஙகரயமஅதமநஸூம மஎ�ைனமண�ற  (அ்யவ�மண�றயவ�ம

�ைறியங)ம்லயநம்சயதலதவபட்யப; பப�னபமிம�ம யட  ்நேசம

்ச�றவபட்யப.மஅப்பய�மஎ�  ஙணமவ �மே்யபத்யபமஎ�ன�்ய , "உனநேம

ஜ�வனயயசயமஎை்டயம யடங்ம்ரம்வ ேிம்ததைல '' எ�றம்றதனப. 

அப்பய�ம(எ�மஙணமவெை்ிம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபம்்தவப)மஙயலததமபப�ம

அதவலத (ரலத)மஅவபங், சதலெம்�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�ம

்ய ்ச�றயபங்.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மைமணனயம

(ரலத) அவபஙள�மஇதலத்ததமஇெ�்யபங்.ம(அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்ய) "அ�ஹஃபஸம்யம�ைணவபைிம(ஃபயத்தமயமபப�தமைஙைஸ)ம

ண�றம(அ்யவ�மண�றயவ� �ைறியங)ம்லயநம்சயதலதவபட்யப.ம

("இத்ய'வபலதமெநேய)மஅப்ப  நே ஜ�வனயயசயமஉ ்ய?'' எ�றம

்ஙட்னப. அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவெநேம

ஜ�வனயயசயமஙதை்ிய�; லனயதம"இத்ய' உ ்'' எ�றயபங்.ம்ம ய, எனநேம

லள�பபப, "உ� வபஷித்ததமஎ�மஉத்ர்நேம��ம �ியஙம��்த(ந்ஙய ்  

�ே்வ்த�)வப்ய்்'' எ�றம்றதி�பபபனயபங்.ம்ம ய , எ�ைனம(எ� 

ஙணவ �மஇதலத்தலதெ��)மஇ்யமமயறதமஉய�மஷதநம(ரலத)மஅவபஙள�  

வ �டேபேசம்சத மமயறமஉத்ரவபட்யபங்.மபபறேம(அ�்மஉத்ரைவத  

்தெயபபம்பபறந்ஙய்்யமவப்மயங)ம"உய�மஷதநஙத�மவ �டேபேமலரயபந  

ஙயலத�ம�ஹயஜதபங்ம(வபெ�்யள�ஙளயங)மவெவயபங்.மஎன்வ ,  �மங ம

பயபைவிபற (உ�ம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபம்்தவரயன)மஇப�மஉயமதமமநனயம

அவபஙள�� வ �டேபேசம்சத!மட்னன�த,  �மஉ�ம�பபட்யைவநமஙவபறதனய யம

அவப உ�ைனபமபயபநஙம�ேிய� '' எ�றம்றதி�பபபனயபங்.மலங்வ ,  ய�ம

இப� உயமதமமநனமத்யம்ச�்ற�.மஎன�ம"இத்ய 'நமஙயலயம�ே�்�யம

எ�ைன அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , உசயமயமபப�மைஸதமபப�ம

ஹய ஸயம(ரலத) அவபங்நேதம்தெமணயம்சய�ைவத்யபங்.  
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 2956 ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யம ய�ேமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�. அவபறதத, "அ�சலமயமபப�மஅப்தபமரலமமய�மபப�ம

அவஃபம(ரல)மஅவபங்ம"இ�் ஹ �்ைஸம ய�மஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)ம

அவபஙள�மவயிபலதெ��ம(் ரேியங)  ்சவபமடபறம

எ ்தைவத�ந்ஙய ்்� ' எ�றம்றதனயபங்'' எனமஹ �்ஸ லரயபமயஙதற�.ம

்ம யம" ய�மப�மமநஸூயமேலதை்சம்சப�்மஒெவ ்ய  (மைனவபியங)ம

இெ�்்�.மஅவபமஎ�ைனமஒட்்மயத்ம்லயநம்சயதலதமவபட்யப.  அப்பய�ம

 ய�மஎ�மஙணவ �மே்யபத்ய ்யமலள�பபபமஎன�மஜ�வனயயமசதை்ந  

்ஙய ்ன�'' எ�றமஹ �்ஸம்்ய்ெமஙதற�.மமபறம்ஙவதங்ம்மபங ்ம

ஹ �்ஸதத உ்ளை்பம்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.  �ஹயமதமபப�மஅயபம

(ரல)மஅவபஙள�மஅறதவபபபபத, "உன�ம(மறமணய) வபஷித்ததம யைமவபட்ம

( �ியஙம�ே்வ்த�)வப்ய்்மஎ�றமஅதலயலவப�  ன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

்றதனயபங்'' எனமஇ்ய்பபற்ள�. 

 2957 ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஅ�அயபம

பப�மஹஃபஸமபப�மஅதம�ஃஙகரயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம(மைனவபியங)  

இெ�்்�.மஅவபமஎ�ைனம(இெம்லயநம்சயதலதம்தெயபம

அைவத�ந்ஙய ்) இற்த(ியஙமஎிசதிபெ�்)மண�றயவ�ம்லயநம

்சயதலதவபட்யப. அப்பய�ம ய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம

வ��, எ�ம(ஙணவ �) இதலத்தலதமெ��ம்வள�்ிறதம(்வறமஇ்த்ததம

"இத்ய' இெ��)்ஙய்வ� ்்ய்பபயஙதம �்பப்நம்ஙட்்�.மஅப்பய�ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , ங ம்் ிய்வரயனமஇப�மஉயமதம

மநனயம(ரலத)மஅவபஙள�மஇதலத்தபே இ்மயறதந்ஙய்ளமஉத்ரவபட்யபங்.  

இ�்மஹ �்ைஸமஅறதவபபபவரயனமஅ�சலமயமபப�மஅப்தபமரலமய�ம(ரல)ம

அவபங் ்றஙதறயபங்: (ண�ற)ம்லயநம்சயதலபபட்வபட்மஒெம்ப , 

்ன�மஇதலத்தலதெ�� ்வள�்ிறவ�ம்்ய்பபயனமஇ�்மஹ �்ைஸம

மபவய�மபப�மஅதஹஙயம யபமமறத்யப.  உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)ம

அவபங்ம்றதனயபங்:மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங் , ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம

அவவயறம(்சயிலயயமஎ�ற)ம்றதவ�்ை்   தரயங த்யபங். இ�்மஹ �்ஸம

இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபம
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அறதவபபபயளபம்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�.  அ்தத, லிபஷயம(ரலத)ம

அவபங், ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸமஅவவயறம்றதவ�்ை்   தரயங த்யபமங்ம

எ�ஙதறமஉபவயம(ரல)மஅவபஙள��மேறதபம்ய  இ்ய்பபற்ள�. 

 2958 உைப�தலயலமபப�மஅப்ததலயலமபப�மஉதபயம(ரல)மஅவபங்ம

்றதி்யவ�: அ�அயபமபப�மஹஃபஸமபப�மஅதம�ஃஙகரயம(ரலத)மஅவபங்மஅலம

பப�மஅப ் யலதப (ரலத)மஅவபங்்�மிம�ம யடேபேசம்ச�றதமெ�்யபங்.ம

அப்பய�மஅ�அயப பப�மஹஃபஸம(ரலத)மஅவபங்ம்யமமைனவபிப�ம

்லயநஙததமஎிசதிபெ�்மஒெ  ்லயநைஙடயம்சயதலதி�பபபனயப.ம்யம

மைனவபநேமஜ�வனயயசதை்நம்ஙய்நங  ஹய ஸமபப�மஹதஷயயம(ரலத)ம

அவபஙைளடயமஅயிய மபப�மஅப ரப லம(ரலத)  அவபஙைளடயமபணபதம்யப.ம

அவபங்மஇெவெயமஅவெை்ிமமைனவபிப்ய , "அதலயலவப�ம

ம ்யைணியங!ம �மஙபபப�பறவளயஙமஇெ�்யத்ய�மஉனநே  ஜ�வனயயசயம

ஙதை்நேய'' எ�றம்றதவபட்மனப. உ்்னமஅப்ப ம பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யம

்ச�ற, அவபங்மஇெவெயம்றதிை்த  ்் வபதம்யப.மஅப்பய�ம பபம(ஸத)ம

அவபங்ம"உனநேமஜ�வனயயசயமஇதைல '' எ�றம்றதனயபங்.மஅப்பய�மஅவபம

(்யமஙணவ �மஇதலத்தலதெ��)மஇ்ய  மயறதந்ஙய்ளமஅ�ம்தம்ஙய னயப.ம

 பபம(ஸத)மஅவபங்மஅ�ம்திள�த்யபங்.  அப்பய�மஅவப, "அதலயலவப�ம

ன்்ர!ம ய�மஎட்ஙம(்டேம்வ�)?'' எ�ற ்ஙட்யப.மஅ்பே, "இப�மஉயமதம

மநனமத�மவ �டேபேசம்சத'' எ�றயபங். அவபமங மபயபைவிபறவரயஙம

இெ�்யப.ம(என்வ)மஅப்ப மஅவபமஅெஙதத  உை்மயபறதனய யமஅவரயதம

பயபநஙம�ேிய்ம தைலிபதமஇெ�்யப.ம(இப�மஉயமத  மநனமத�மவ �டேத)ம

அப்ப ணப�ம"இத்ய 'நமஙயலயம�ே�்�யமஅவைரமஉசயமய  பப�மைஸதம

(ரலத)மஅவபங்நேம பபம(ஸத)மஅவபங்ம்தெமணய  ்சய�ைவத்யபங். 

பப�னபம(ம �்னயவப�மஅப்பயை்ிமலடசதிரயிபெ�்)மமபவய�ம

அப்ப ணப்யமஙப ஸய  பப�ம�ைவபம(ரல)மஅவபஙைளமஅ�பபபமஅ�்ம

ஹ �்ைஸநமேறதத�நம்ஙட்யப.மஅவப  மபவய�நேமஅ�்மஹ �்ைஸதம

்் வபத்யப.மஅ்பேமமபவய� , "ஒ்ர்ியெ ்ப ணப்மதெ��்ய�ம யயமஇ�்ம

ஹ �்ைஸநம்ங்வபபப்ஙத்றயய.மமநங்மஎ�்   ை்�ைறைிமவ வயஙநம

ஙை்பபபேத�வெவை்ம யயமஙய ஙத்றய்மயமஅை்்ிம யய  (்்ய்ப��)ம
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்சிதப்த�்வயய'' எ�றம்றதனயப.ம"எனநேய உடங்நேமதை்்ிமேபல�ம

உ்ள�.ம(அ்தத)மஅதலயல, "அவபஙைளமஅவபஙள�� வ �் ஙள�லதெ��ம

்வள�்ிபறய �்பங்' (65:1) எ�றம்றதட்ளய�'' என மபவய�ம்றதிம்ஙவத, 

ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபஙம்நே  எடேி்பய�, "இ�ம்தெயபம

அைவதம�ந்ஙய்்யமஉ ைமடை்ிமஙணவபஙம்நே  உ ி்யேய.மண�றம

்லயநஙதபேபமபபறேம(்தெயபமஅைவத்தம்பய�ற)மஎ�ன  மயபறயம

டபபட்வப்ப்பயஙதற�? அவ்மஙபபப�பறமவளயஙமஇதலயவபேதமஅவ்நே  

ஜ�வனயயசயமஇதைலமஎனம �டங்மஎபபேநம்றஙதற�பங்? பபறேம(ஜ�வனயயசய 

்பறய்)மஅ�்பம்ப ைணமஎ�்மஅேபபை்ிபதம்்த�ம

ைவத�ந்ஙய்ஙதற�பங்?'' எ�றம்ஙட்யப.21 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2959 ஷஅப ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)ம

அவபஙள�்யம்ச�ற, அவபங்நே அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம

அள�த்ம �்பபைபநமேறதத�நம்ஙட்்�.  அ்பேமஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)ம

அவபங், "எ�ைனமஎ�மஙணவபமஒட்்மயத்  ்லயநம்சயதலதவபட்யப.ம

("இத்ய'நமஙயல)மஜ�வனயயசயமமபறயமஉைறவப்ய  வபஷித்ததமஅவபம �ம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யம ய�மவவநே  ்்ய்த்்�.ம

லனயத, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஎனநேமஉைறவப்்மய  

ஜ�வனயயமச்மயமவவடஙசம்சயிவபதைல.மஎ�ைனம(எ�ம்�ை்ிப�ம

ச்ஙய்ரபம்்தவப) இப�மஉயமதமமநனயம(ரலத)மஅவபஙள�மஇதலத்ததம

"இத்ய' ்மப்ஙய்்மயற உத்ரவபட்யபங்'' எ�றம்றதனயபங். இ�்ம

ஹ �்ஸமட மஅறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்ம்ஙவதம

ஷஅப ம(ரல)மஅவபமஙள�்மதெ�்்ம்ம யமஐ��மஅறதவபபபயளப  ்்ய்பங்ம

வவதியங்யமவ��்ள�.  

2960 ஷஅப ம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   யடங்மஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம

(ரலத)மஅவபஙள�்யம(அவபஙள�மஇதலத்தபேச)  ்ச�்றயய.மஎடங்நேம

அவபங்ம(ம �்னயமவப�)ம"ெ்பமஇப�ம்யப ' (எ�ய வைங)ம்பதசசயமபவதை்ம

வபெ�்யஙநம்ஙய்த்யபங்.மஒெமவைஙம்யன�ிமமய்ந  ஙிசதைிமஎடங்நேம
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அெ�்நம்ஙய்த்யபங்.மஅவபஙள�்யம ய�ம"ண�ற  ்லயந(ேய)ம

்சயதலபபட்வபட்ம்ப மஎடேம"இத்ய ' இெபபய்?'' எ�றம்ஙட ்்�.ம

அ்பேமஅவபங்ம"எ�மஙணவபமஎ�ைனமண�றம்லயந(ேய)  ்சயதலதவபட்யப.ம

அப்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங், எ�மே்யபதம்ய ்்மம ய�  "இத்ய' இெநஙம

எனநேமஅ�ம்திள�த்யபங் '' எ�றம்றதனயபங்.  

2961 ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:  ண�றம

்லயந(ேய)ம்சயதலபபட்வபட்ம்ப மேறதத�ம பபம(ஸத)மஅவபங் , 

"அவ்நேமஉைறவப்�யமஇதைல; ஜ�வனயயமச�யமஇதைல'' எ�றம

்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.  

 2962 ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  எ�ைனமஎ�ம

ஙணவபமண�றம்லயந(ேய)ம்சயதலதவபட்யப.மஅப்பய�ம்வற  இ்த்தபேம

இ்யமமயறதசம்சதலம ய�மவபெயபப்ன�.மலங்வ ,  பபம(ஸத) அவபஙள�்யம

்ச�்ற�.ம(அ்பஙயஙமஅ�ம்தம்ஙய ்ன�.)ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம" �  

இ்ய்பிப��, உ�ம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரபம்்தவபமஅயபமபப�மஉயமதமமநனய  

அவபஙள��மஇதலத்தபேசம்ச�றமஅடேம"இத்ய ' இெ'' எ�றம்றதமனயபங்.  

2963 அ�இஸஹயநமஅயபமபப�மஅப்ததலயலமபப�மஉைபதம(ரல)மஅவபங்  

்றதி்யவ�:  ய�மஅஸவதமபப�மி�தம(ரல)மஅவபங்்�ம(்ஃபயவப�)ம

்ப ிமப்ள�வயசலதத அமப�்தெ�்்�.மஎடங்்�மஷஅப ம(ரல)மஅவபங்யம

இெ�்யபங்.மஅப்பய�  ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபங்ம்்ய்பபயனம

ஹ �்ைஸமஷஅப ம(ரல)மஅவபங்  எடங்நேமஅறதவபத்யபங்:ம"அதலயலவப�ம

ன்பம(ஸத)மஅவபங், ஃபயத்தமய பப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபங்நேம

உைறவப்�யமஇதைல; ஜ�வனயயச�யமஇதைல'' என அறதமவபத்யபங்ம

(எ�ப�்ய�மஅ�்மஹ �்ஸ).ம(அடமஙதெ�்)மஅஸவதம(ரல)  அவபங்மஒெம

ைஙிள்மசதறமஙபஙைளமஅ்ள�மஅவபம �மஎறத��வபட்ப  பப�வெமயறம

்றதனயபங்:ம"உமநேநம்ங்்ய�!மஇ�ம்பய�றம்சய்தமஙைள  அறதவபநஙதற�் ர? 

உமபம(ரலத)மஅவபங், "ஒெம்ப ணப�ம்சயத நஙயஙம யய  அதலயலவப�ம

்வ்தை்டயம யம பபிப�மவவத�ைறைிடயமைஙவப்மயட்்யய.  ஃபயத்தமயம

பப�தமைஙஸம(உ ைமிப்ல்ி)ம தைனவபதமைவத�்ளயரய , அதல�மமற�� 
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வபட்யரயமஎ�றம மநேதம்் ிவபதைல.மண�றம்லயந(ேய)ம்சயதலபபட்  

்ப ம நேமஉைறவப்�யமஜ�வனயயச�யமஉ ்.மவலத்யமமய ்யம

உை்ி அதலயல, "பஙதரடஙமயனம்வடஙந்ங்யனம்சிைலமஅபம்ப ங்ம

்சய்ய்லம்வபர அவபஙைளமஅவபஙள��மவ �் ஙள�லதெ��ம

்வள�்ிபறய �்பங்' (65:1) எ�ற ்றதட்ளய�'' எ�றயபங். - ்மபங ்ம்ஙவதம

மப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பமவவதியங்யமவ��்ள�  

2964 ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  எ�ைனமஎ�ம

ஙணவபமண�றம்லயந(ேய)ம்சயதலதவபட்யப.மஎனநேமஅதலயலவப�  ன்பம

(ஸத)மஅவபங்ம(எ�மஙணவபமணலய)மஉைறவப்�யமடபப்த்வபதைல ; 

ஜ�வனயயச�யமடபப்த்மவபதைல.மஎ�ன�்யமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங் " �மஉ�ம"இத்ய'நமஙயலதை்ம� ைமியநமஙதி�யமஎனநேதம

்் வபபபயியங'' எ�றயபங்.மஅவவய்றம ய�மஅவபஙள�்யம்் வபத்்�.ம

எ�ைனம�லவபியம(ரலத), அ�ஜலயம(ரலத), உசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)ம

லஙத்ியபம்ப ம்ஙட்யபமங்.மஅப்பய�  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபங், "�லவபிய்வய, ாபமடைவ; அவ ்யமஎ�்ச ்சதவ�யமஇதைல.ம

அ�ஜல்மயமமைனவபிைரமஅ்தஙமயஙமஅேநஙந்ேிவப.மமயறயங , உசயமயம

பப�மைஸ்்ம(உனநேபம்பயெத்மமயனவப) '' எ�றயபங்.மஉ்்னம ய�  

"உசயமய; (்ப ி)மஉசயமய' எனமைஙியதமைசைஙம்சய(�மஅ்தெப்தம

்் வபத)்்�. அப்பய�மஅதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , 

"அதலயல்நமேந ஙட்பப்வ�யமஅவ�ை்ிமன்ெநேநமஙட்பப்வ�யம

உனநேம தல�'' எ�றயபங்.மபப�னபமஉசயமயைவ்ிம ய�மமண��்ஙய ம

்்�.ம ய�ம்பெமத்ய அை்�்்�.  

2965 ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:  எ�மஙணவபம

அ�அயபமபப�மஹஃபஸமபப�மஅத�ஃஙகரயமஅவபங் , அயிய மபப� அப ரப லம

ணலயமஎனநேதம்லயநம்சயதலதமஅ�பபபனயப.மஅவெ்�மஐ��ம"ஸயஉ ' 

்பதசசயமபவ�யமஐ��ம"ஸயஉ' ்்யலதம �நஙபமப்ய்ம்ஙய�ைமடய  

்ஙய்த்�பபபனயப.ம ய�மஅவ ்ய , "எனநேமஇை்தம்வபரம்வ்ற�ம்ய  

ஜ�வனயயசயமஇதைலிய?  ய�மஉடங்மவ �டேதம"இத்ய ' இெநஙமயட்்�'' 
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எ�ற ்சய�்ன�.மஅ்பேமஅயிய மஅவபங் , "இதைலம(்வ்ற�்யம

ஜ�வனயயசய ஙதை்ிய�)'' எ�றம்சயதலதவபட்யப.மஉ்்னம ய�மஎன�ம

லை்ைிமஎ்த� அணப��்ஙய ், அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம்ச�்ற�. அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "அவபம

உனநேமஎத்ைனம்லயநம்சய�னயப?'' எ�றம்ஙட்யபங்.ம ய�ம"ண�றம

(்லயந)'' எ�்ற�.ம(அவவயறயிப�)மஅவப  ்சய�ன�மஉ ைம்ி.மஉனநேம

ஜ�வனயயசயமஇதைல.ம �மஉ�ம்�ை்ிப�மச்ஙய்ரப  ்்தவபமஇப�மஉயமதம

மநனயமஅவபமஙள�மஇதலத்ததம"இத்ய ' இெ��்ஙய். ட்னன�த, அவபமங ம

பயபைவிபறவப.ம �மஉன�ம(�பபட்ய)ம�ணபைிமஅவபமஅெஙதத  

ஙவபறதைவநஙலயய.மஉ�ம"இத்ய'நமஙயலயம�ே�்�யமஎனநேதம்் வப '' 

எ�றம்சய�னயபங்.மபப�னபமஎ�ைனபமபலபம்ப ம்ஙட்யபங்.மஅவபஙள�த  

�லவபியம(ரலத), அ�ஜலயம(ரலத)மலஙத்ியெயமஅ்டேவப.ம( ய�ம

 பபிவபஙள�்ய அ�மேறதத�ம்் வபத்்பய�)ம பபம(ஸத)மஅவபங் , 

"�லவபியமவச்தமேைற�்வப; டைவ.மஅ�ஜலமத்ய, ்ப ஙள�்யம

ங்ைமியஙம ்��்ஙய்்யமதபயவயமஉ்ள�.  (அதல�ம்ப ஙைளமஅேத�ம

வப்பவபமஎ�பை்பம்பய�ற.)மமயறயங ,  �மஉசயமயமபப� ைஸை்பம

பபேத�ந்ஙய்'' எ�றயபங்.  

2966 அ�பநபமபப�மஅபபதஜலயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�யம

அ�சலமயமபப�மஅப்தபமரலமய�ம(ரல)மஅவபங்யமஃபயத்தமயமபப�த  ைஙஸம

(ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�றம(அவபஙள�ம தஙழசசதமேறதத�)ம்ஙட்்யய.  அவப, 

" ய�மஅ�அயபமபப�மஹஃபஸமபப�மஅத�ஃஙகரயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய  

(மைனவபியங)மஇெ�்்�.மஅப்பய�மஅவபம ஹரய�ம்பயெநேபம்றபமபட்யப '' 

எ�றம்றதனயபமஎனமஹ �்ஸமலரயபமமயஙதற�.ம்்ய்ப��ம்மபங ்ம

ஹ �்ஸததமஉ்ள ்ஙவதங்மஇ்ய்பபற்ளன. இற்திபதம"என்வ,  ய�ம

(அ�ைஸத)மஉசயமயமபப�மைஸதம(ரலத)மஅவபஙைளமமண��  ்ஙய ்்�.ம

அ�ைஸதம(ரலத)மஅவபஙள��மணலயமஅதலயலமஎ�ைனம்ம�ைமபப்த  

்தனய�; அ�ைஸதம(ரலத)மஅவபஙள��மணலயமஅதலயலமஎ�ைனந  

ங ணபிபப்த்தனய� '' எனமஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபங்ம

்றதனயபங் எனநம்்்லயஙமஇ்ய்பபற்மள�.   
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2967 அ�பநபமபப�மஅபபதஜலயம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�யம

அ�சலமயமபப�மஅப்தபமரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரல)மஅவபங்ய  

அப�தலயலமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரலத)மஅவபஙள�ம(லடசதந)மஙயலத்ததம

ஃபயத்தமய பப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபமஙள�்யம்ச�்றயய.மஅப்பய�மஃபயத்தமயம

பப�தமைஙஸ (ரலத)மஅவபங், "எ�மஙணவபமஎ�ைனம�பறயஙதம்லயநம

்சயதலத, அை்ம�ே்நேந ்ஙய ்வ�்யப'' எ�றம்றதனயபங்மஎனமஹ �்ஸம

்்ய்டேஙதற�.மமபறமவபவரடங் ்மபங ்மஹ �்ஸததமஉ்ளை்பம

்பய�்றமஇ்ய்பபற்ளன.  

 2968 ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  எ�ைனமஎ�ம

ஙணவபமண�றம்லயந(ேய)ம்சயதலதவபட்யப.மஅப்பய�மஅதலயலவப�  ன்பம

(ஸத)மஅவபங், எனநேம(எ�மஙணவபமணலயம"இத்ய 'நமஙயலத்தத) 

உைறவப்தை்்ியமஜ�வனயயசதமை்்ியமடபப்த்வபதைல.  

 2969 உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ிலியமபப�ம

சி தமபப�மஅதலஸம(ரல)மஅவபங்மஅப�பமரலமய�மபப�மஅதஹஙய  (ரல)ம

அவபஙள��ம்்தவபைிதம்தெமணயம்சய்தெ�்யப.மபப�னபமஅவைர  (ண�ற)ம

்லயநம்சயதலத, ்யமவ �டேலதெ��ம்வள�்ிபறதவபட்யப.ம ய�  அவபஙைளம

(அவெை்ிமே்யபத்யைர)மஇ�மேறதத�நமங ேத்்�.மஅ்பே  அவபங், 

"ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம("இத்ய 'நமஙயலத்ததம்ம�மஙணவ �  

இதலத்தலதெ��)ம்வள�்ிறதனய்ர?'' எ�றம்றதனயபங்.மலங்வ,  ய�ம

லிபஷய (ரலத)மஅவபஙள�்யம்ச�றமஅை்பமபபறதநம்றத்ன�.மஅ்பேம

லிபஷயம(ரலத) அவபங், "இ�்மஹ �்ைஸநம்றவ்யதமஃபயத்தமயமபப�தம

ைஙஸஹநேமஎ�்  �ைமடயமஇதைல'' எ�றம்சய�னயபங்.22  

2970 ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸம(ரலத)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:   ய�ம( பபம(ஸத)ம

அவபஙள�்ய), "அதலயலவப�மன்்ர!மஎ�மஙணவபமஎ�ைனமண�ற  

்லயந(ேய)ம்சயதலதவபட்யப.ம ய�ம(எ�மஙணவபமவ �டேதம"இத்ய ' ்மப 

்ஙய ்யத)மஅத�ம றதமியெயம்ே��வப்மலயயமஎனமஅிதஙத்ற� '' எ�ற 

்சய�்ன�.மஅப்பய�மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம(அடஙதெ��ம
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இ்ய மயறதந்ஙய்ள)மஎனநேமஉத்ரவபட்யபங்.மலங்வ ,  ய�மஇ்மயறதம

("இத்ய' ்மப)்ஙய ்்�. 

 2971 ஙயசதயமபப�ம�ஹயமதமபப�மஅப பநபம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  

"இை்நம்றவ்யதம-அ்யவ�ம(ண�றம்லயந(ேய)ம்சயதலபபட்வபட்  

்ப  நே)மஉைறவப்�யமஇதைல; ஜ�வனயயச�யமஇதைலமஎ�ற 

்றதவெவ்யத- ஃபயத்தமயமபப�தமைஙஸஹநேமஎ�்ம �ைமடயமஇதைல '' எனம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங் ்றதனயபங்.23 - உபவயமபப�மஅஸஸஹைபபம(ரல)ம

அவபங்ம்றதி்யவ�:  ய�ம(எ�மசதறதிம்யியப)மலிபஷயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , 

"அப�பமரலமய�மபப�  அதஹங�மை்ிம்்தவபியனமஇ�னம்ப ைணபம

பயபத �்பஙளய? அவைரமஅவெை்ிமஙணவப  ஒட்்மயத்ம்லயநம

்சயதலதவபட்யப.ம(்யமஙணவபமவ �டேதமஇத்யமஇெநஙயமத)  அவபம்வள�்ிறதம

(மபம்றயபமஇ்த்தபேசம்ச�ற)வபட்ய்ர?'' எ�றம்ஙட்்�. அ்பேம

லிபஷயம(ரலத)மஅவபங், "அவபம்சய்�ம்வற'' எ�றயபங்.ம ய�, "ஃபயத்தமயம

பப�தமைஙஸ, (்ய�, மப்றயபமஇ்த்ததம"இத்ய ' இெ�்� பபறதந)ம்றதவெம

வை்ம �டங்ம்ங்வபபப்வபதைலிய?'' எ�றம்ஙட்்�. அ்பேமலிபஷயம

(ரலத)மஅவபங், "இ�்சம்சய்தைிநம்றதவெவ்ததமஃபயத்தமய  ்நேமஎ�்ம

 �ைமடமததைல'' எ�றம்றதனயபங்.24 

 பய்யம:ம7 �பறயஙமமணவபலநேசம்சயிபபட்வபட்ம்ப  யமஙணவ�ம

இற��்பயனம்ப  ய "இத்ய'வபலதெநேய்பய�ம்யம்்ைவநஙயஙம

்வள�்ிம்சதலலயய.  

2972 ஜயபபபமபப�மஅப்ததலயலம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  எ�ம்யிப�ம

ச்ஙய் மமணவபலநேசம்சயமிபபட்யப.மஅவபம("இத்ய 'வபத இெ�்்பய�)ம

்ம�ம்பதசசமமரத்த�மஙன�ஙைளபமபறதநஙமவபெயபபனயப.  (இத்ெணத்தத)ம �ம

்வள�்ிம்சதலநம்்ய்்னமஅவைரமஒெவபமங ேதம்யப.  லங்வ, எ�ம

்யிப�மச்ஙய் ,  பபம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�(�, அ�மேறதத�த 

்் வபத)்்பய�ம பபம(ஸத)மஅவபங் , "லய;  �ம(்ச�ற)மஉம�ம்பயதசச 

மரத்த�மஙன�ஙமைளபமபறதத�ந்ஙய்மட்னன�த , (அ்ததமஙதை்நேய 

வெமயனத்தத)ம �ம்பமயம்சயிநம்்ய ; அதல�மட்்�யம தலறயம் ிந  
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்்ய'' எ�றயபங்.25 இ�்மஹ �்ஸமண�றமஅறதவபபபயளபம்்ய்பஙள�தம

வ��்ள�.  

பய்யம:ம8 ஙணவ�மஇற��்பயனம்ப மஉ்ள�ட்்யபம

(ஙபபப�பறதெ�்யதம 

அவபஙள�) "இத்ய'நமஙயலய, பபரசவத�்�ம�ே��வப்ய.26  

2973 உைப�தலயலமபப�மஅப்ததலயலமபப�மஉதபயமபப�மமஸாதம(ரல)ம

அவபங் ்றதி்யவ�: எ�ம்�ை்மஅப�தலயலமபப�மஉதபயமபப�மமஸாதம

(ரல)மஅவபங், உமபமபப� அப்ததலயலமபப�மஅதஅபஙயமஅஸஸஹலதம(ரல)ம

அவபமங்நேநமஙே்ய எ ்தனயபங்.மஅ்ததமதைபலமபப�தமஅதஹய ஸம

அதஅஸலமமதயியம(ரலத) அவபஙள�்யம்ச�ற, அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யமதைபலமமயபநஙத  �்பப்நம்ஙட்ை்பமபபறதடய, அ்பேமஅவபங்ம

அள�த்மப்ததமபபறதடய ்ஙட்மஎ �மயறமபணபத்தெ�்யபங்.ம(அ்�பேம

தைபலம(ரலத)மஅவபஙள�்ய ்ச�ற)மஉமபமபப�மஅப்ததலயலம(ரல)மஅவபங்ம

(்ஙட்மறத��மஎ�ம்�ை்) அப�தலயலமபப�மஉதபயம(ரல)மஅவபங்நே(பம

பப�வெமயறமப்தத)ம்சய்த  அ�பபபனயபங்: தைபலமபப�தமஅதஹய ஸம

(ரலத)மஅவபமங்மப�மலமதபமபப�ம அயமேலதை்ச  ்சப�்மசஅதமபப�மஙவலயம

(ரலத)மஅவபங்நேமவயழநைஙபபடேெ�்யப.ம-சஅத  (ரலத)மஅவபமங்மபதெபம

்பய தமஙல��்ஙய ்வரயவயப.-ம"வபை்்பறய ' ஹஹஜத�்பய�மசஅதம(ரலத)ம

அவபங்மஇற��வபட்யபங்.மஅப்பய�மதைபல  ஙபபப�பறதெ�்யப.மசஅதம

(ரலத)மஅவபங்மஇற��ம � ்ம யடங்  லஙதிபெநஙவபதைல; (அ்பே்)ம

தைபலமபபரசவபத�வபட்யப.ம(பபரசவத்தபேப  பப�மடபப்ய)ம

உ்தரப்பயநஙதலதெ��மதைபலமனயைமியன்பய� , ்ப ம்ஙடங 

வெபவபங்நமஙயஙதம்�ைனமஅவபமஅலடங த�ந்ஙய ்யப.மஅப்பய�ம

ப� அப்தத்யபமேலத்ததமஒெவரயனமஅ்ஸமஸனயபபதமபப�மபஅஙநம(ரலத)ம

அவபங் தைபலவப்யமவ��, ்தெமணயம்சயடயமலைசமிபதம(்ப ம்ஙடங  

வெபவபங்நஙயங)மஉடஙைளம �டங்மஅலடங த்தெபபை்ம ய�ம

ஙய ஙத்ற�. அதலயலவப�மம ்யைணியங!ம(ஙணவ�மஇற�்மஒெம்ப ம

அவன�மஇறப்நேபமபப� ்மபம்ஙய்ளம்வ ேிம"இத்ய 'நமஙயலமயஙதி)ம
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 ய�ேமமய்யமபத�ம யடங்  �ேடயமவைரிபதம �டங்ம(மற)மணயம

்சய�்ஙய்ளம�ேிய�'' எ�ற ்சய�னயபங். தைபலம(ரலத)மஅவபங்ம

்றஙதறயபங்: இை்மஅ்ஸஸனயபபதமஎ�ன�்யம்சய�னை்ி்த�ம ய�ம

மயைலம் ரத்ததமஎன�மஉை்ைி  உ்த்தந்ஙய ்மஅதலயலவப�மன்பம

(ஸத)மஅவபஙள�்யம்ச�்ற�.மஅப்பய�  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யமஇ�மபபறதநம்ஙட்்�.மஅ்பே , " � பபரசவபத�வபட்்பய்்ம

(மணயம்சய�்ஙய்ள)மஅ�ம்தநஙபபட்வளயஙமலஙதவபட்யய '' எ�றம �்பப்ம

வவடஙதிமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , " � வபெயபபனயதம(மற)மணயம

்சய�்ஙய்'' எனமஉத்ரவபட்யபங்.27 இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  இ்�மஅறதவபபபயளரயனமஇப�ம

ஷதஹயபமஅஸஸஹலதம(ரல)மஅவபங்ம்றஙதறயபங்:  (ஙணவ�மஇற�்)மஒெம

்ப மபபரசவபத்்ம்�ம-பபரசவமஇரத்ப்பயநேமஇெநேய  ்பய்்-ம(மற)மணயம

்சய�்ஙய்வ்ததம்வறதமெபப்யஙம ய�மஙெ்வபதைல ; லிப�ய, அவ்ம

னயைமிை்டயவைரமஅவ்ை்ிம(்்தி)மஙணவ�மஅவைளம(்யயபத்திம

உற்நஙயங) ் ெடஙநம்்ய�.  

2974 தைலமய�மபப�மிசயபம(ரல)மஅவபமங்ம்றதி்யவ�:  அ�சலமயமபப�ம

அப்தபமரலமய�மபப�மஅவஃபம(ரல)மஅவபங்யமஇப�மஅபபயஸ  (ரலத)ம

அவபங்யமஅ�ஹஹைரரயம(ரலத)மஅவபமஙள�்யமஒ�ற்ேனப.மஙணவ�  

இற��வபட்ம்ப மஒெமசதலமஇர்ஙள�தமபபரசவபத�வப்மவ�மபபறத(டய , 

அவவயறமபபரசவபத�வபட்யதமஅவள�ம"இத்ய ' அத�்�ம�ே��வப்மய, 

இதைலியமஎ�ப�மபபறதடய)மஅவபஙள�ெவெயம்பசதந்ஙய ்னப.  அப்பய�ம

இப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபங், "இெம்வைணஙள�தமபப�்தி்்மஅவள�  

இத்யவயமேய'' எ�றயபங்.28 அ�சலமயம(ரல)மஅவபங், "(பபரசவபத்்்�) 

அவ்ம(மறமணயம்சய�ம்ஙய்ள)மஅ�ம்தநஙபபட்வளயஙமலஙதவபட்ய் '' 

எ�ற ்றதனயபங். இ�மேறதத�மஇெவெயமவபவய்தத�ந்ஙய ேெ�்்பய� , 

அ�ஹஹைரரயம(ரலத) அவபங், "(இ�்மவபஷித்தத)ம ய�மஎ�மச்ஙய்ரபமமங�ம

(அ�சலமய)மஉ்�ம(ஒத�) இெநஙத்ற�'' எ�றம்சய�மனயபங்.மஅப்பய�ம

அவபங்மஅ�மேறதத�ந ்ஙடப்பஙயஙமஇப�மஅபபயஸம(ரலத)மஅவபஙள��ம

பணபியளபமேைறபம(ரல)மஅவபஙைள  ( பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியப)ம
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உய�மசலமயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய அ�பபபைவத்னப.மஅவபம(்ச�றவபட்த)ம

்தெயபபவ��மஉய�மசலமயம(ரலத) அவபங்மபப�வெமயறம்றதனயபங்மஎனதம

்் வபத்யப: தைபலமபப�தமஅதஹய ஸமஅதஅஸலமதயியம(ரலத)மஅவபங் , 

்யமஙணவபம(சஅதமபப�  ஙவலய)மஇற�்மசதலமஇர்ஙள�தமேவ�ை்ம

்பப்ற்த்யப.மஅவபமஅை்பமபபறத  அதலயலவப�மன்பம(ஸத)ம

அவபஙள�்யம்் வபத்்பய� , அவைரம(மற)மணய ்சய�்ஙய்்மயறம

அதலயலமவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்மஉத்ரவபட்யபங். 29 - ்மபங ்ம

ஹ �்ஸம்ம யமண�றமஅறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்ய  வ��்ள�. 

அவபறததமைலஸமபப�மசஅதம(ரல)மஅவபமஙள�மஅறதவபபபபத , உ்்னம

அவபங் (ணவெய)மஉய�மசலமயம(ரலத)மஅவபஙள�்யமலள�பபபனயபங்மஎனம

(்பய�வயங)மஇ்ய ்பபற்ள�.மேைறபப�ம்பிைரநமேறதபபப்மவபதைல.  

பய்யம:ம9 ஙணவ�மஇற��ம"இத்ய'வபலதெநேயம்ப ம�நஙயமஙை்பபபேபப�ம

ஙட்ய ிமயேய; மபறம் ரடஙள�தமண�றம யடங்ம்வபரம�நஙயம

ஙை்பபபேபப�ம்ை்  ்சயிபபட்்யேய.30  

2975 ைஸனபமபப�தமஅப சலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   பபம(ஸத)ம

அவபஙள��ம�ைணவபியரயனமஉய�மஹப பயம(ரலத)மஅவபஙள�்யம ய�  

்ச�்ற�.மஅ�அவெை்ிம்�ை்  அ�தஃபிய�ம(ரலத)மஅவபங்ம(சத ியம

 யடேத) இற�்ம் ரய.ம(ண�றயவ�ம யள�த)மஉய�மஹப பயம(ரலத)மஅவபங்ம

மிச்  தற�்ளமஙலைவியனம றமணபம்பயெைள , அதல�ம்வ்றய�ம

ைறநம்ஙய ்வெமயறம்றத, அை்ம(அடஙதமெ�்)மஒெமசதறமதிப�மம �ம

்்வபனயபங்.மபபறேம்யமஇெ  ங�னடஙள� யம்்வபந்ஙய ம்யபங்.மபபறேம

"அதலயலவப�மம ்யைணியங!மஎனநே  இ�்ம றமணயம்்ைவ்ிமஇதைல.ம

லிப�ய, அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்  ்சயப்பயவத்ம்மை்ிப�ம

ம ்தெ�்பேம"அதலயலைவடயமமறைமம யைளடயம ய  பபநைஙம

்ஙய ேெநேயமஎ�்பம்ப  ய , இற��்பயனமஒெவெநஙயஙமண�ற   யடஙம

்நேம்மதம�நஙயமஙை்பபபேபப்பேமஅ�மம்திபதைல.மலனயத , 

ஙணவெநஙயஙம ய�ேமமய்யமபத�ம யடங்ம்வபர ' எ�றம்றநம

்ஙட்்்ள�. (ல்லயத்ய�மஇப்பய�ம றமமணயம�சத்ன�) '' எ�றயபங். - 

பப�னபமைஸனபமபப�தமஜல ம(ரலத)மஅவபஙள�்யம ய�ம்ச�்ற�.மஅ�ம
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அவெ ை்ிமச்ஙய்ரபமஇற�்ம் ரய.மஅப்பய�மஅவபங்ம றமணபம்பயெ்ம

ஒ�ைறந ்ஙய ்வரசம்சயதலதம�சதந்ஙய ்யபங்.  பப�னப, "அதலயலவப�ம

ம ்யைணியங!மஎனநேமஇ�்ம றமணயம்்ைவ்ிமஇதைல.  லிப�ய, 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்சயப்பயவத்ம்மை்ம(மதயபப)  

ம ்தெ�்பேம"அதலயலைவடயமமறைமம யைளடயம யபபநைஙம்ஙய ்ம

எ�்ப ்ப  யமஇற��்பயனமஒெவெநஙயஙமண�றம யடங்நேம்மதம

�நஙய ஙை்பபபேநஙமஅ�ம்திபதைல.மலனயத , ்�மஙணவெநஙயஙம ய�ேம

மய்யமபத�  யடங்ம்வபர' எ�றம்றநம்ஙட்்்ள� '' எ�றயபங். - எ�ம

்யியபமஉய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்மபப�வெமயறம்றநம்ஙட்்்ள�:  

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமஒெம்ப மணபமவ�� , 

"அதலயலவப� ன்்ர!மஎ�மமங்ை்ிமஙணவபமஇற��வபட்யப.ம

(இத்யவபலதெநேய)மஎ�மமஙள��  ங ணபதமவலதமடபபட்வபட்�.மஅவ்நேம

 யடங்மஅிசனயம(தபமய) �்டேவப்லயமய?'' எ�றம்ஙட்யப.மஅ்பேம

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "்வ ்யய' எ�றம-இர ்மஅதல�ம

ண�றம�ைற-ம்றதனயபங்.மஒவ்வயெ  �ைறடயம"்வ ்யய' எ�்றம

்றதனயபங்.மபபறே, "(ஙணவைனமஇவ�்மஒெ ்ப ணப�)ம"இத்ய'நமஙயலயம

 ய�ேமமய்டங்யமபத�ம யடங்ய்யய.  (லனயத,) அறதியைமநமஙயலத்ததம

உடஙள�தம(ஙணவைனமஇவ�்)மஒெம்ப ம(ஒெமவெ்ய  இத்யமஇெபபய்.)ம

ல ே�ம�ேவபதம("இத்ய '  தைற்பற்�மஅை்ியளமயங) ஒட்ஙசம

சயணதை்மஎறதவய்.ம(அ�்ம தைலமஇப்பய�மஇதைல்ி) '' எ�றயபங். - 

ஹஹைமதமபப�மஅப ஹஹைமதம(ரல)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:   ய�மைஸனபம

பப�தமஅப சலமயம(ரலத)மஅவபஙள�்ய , "ல ே�ம�ேவபதமஒட்ஙச  சயணதை்ம

எறதவய்மஎ�றயதமஎ�ன?'' எ�றம்ஙட்்�.மஅ்பேமஅவபங்  (பப�வெமயற)ம

்றதனயபங்: (அறதியைமநமஙயலத்தத)மஒெம்ப ணப�மஙணவ�ம

இற��வபட்யத, அவ்மஒெமசதறதி ேேைசநே்மறைவ��்ஙய ், ்�ம

லை்மஙள�்ல்ிமமதங்யம்மயசமயனை்  அணப��்ஙய்வய்.மஒெமவெ்யம

ஙவதடயவைரமஎ�்ம றமணதை்டயம்வறமஎை்டய  ்்ய்மயட்ய்.ம

(ாரய ்மஙவத�்)மபபறேமங ை், ல்ம்பய�றமஙயத ை்மஒ�ற , அதல�ம

பறைவமஒ�றம(அவள�்ய)ம்ஙய ்வரபப்ய.மஅ்�மம �ம(அ நேதம்தர ்  
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்ன�மஉ்ைலந)மங்ைமியஙதம்்யத�ந்ஙய்வய்.மஅவவயறமஅவ்ம

்்யநேய எ�்மஉிப ன�யம(அ�்ம�ை்ம யபறத்யத)மசயஙயமதமபபைவத்தம

அ �.மபபறே அவ்ம(அ�்நமேேைசமிபலதெ��)ம்வள�்ிமவெவய்.ம

அப்பய�ம(அவள�்ய) ஒட்ஙசமசயணயம்ஙய்நஙபப்ய.மஉ்்னமஅவ்மஅை்ம

(்னந்ங்த்ர)மனநஙத எறத��வப்வய்.ம(இ�்வம"இத்ய' �ே�்்பேம

அை்ியளமமயேய.)மபபறேமஅவ்  ்ய�மவபெயபபிம றமணதை்்ியமமபறம

்பயெடஙைள்ியமபைவிபே  உப்ியஙதத�ந்ஙய்வய்.31 ்மபங ்மண�றம

ஹ �்ஸஙைளடயமைஸனபமபப�தமஅப சலமயம(ரலத)மஅவபங்ள  அறதவபத்யபங். 

 2976 ைஸனபமபப�தமஉயமதமசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�  உய�ம

ஹப பயம(ரலத)மஅவபஙள��ம் ெடஙதிமஉறவபனபமஒெவபமஇற��ம(இர ்  

 யடங்மஙவத��)வபட்்பய�, அவபங்மமிச்ம தற�ை்ிமஒெமவைஙம

 றமணப ்பயெைளநம்ஙய ்வெமயறம்றத , அை்தம்ம�ம��ைஙிபதம

்்வபந்ஙய ்யபங்.  பபறேம" ய�மஇவவயறம்சயவ்பேநமஙயரணய, 

அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்  "அதலயலைவடயமமறைமம யைளடயம

 யபபநைஙம்ஙய ேெநேயமஎ�்பம்ப  ய  (இற��்பயனமஒெவெநஙயங)ம

ண�றம யடஙம்நேம்மதம�நஙய  ஙை்பபபேபப்பேமஅ�மம்திபதைல ; 

லனயத, ஙணவெநஙயஙம ய�ேமமய்யமபத�   யடங்ம்வபர!' எ�றம்றநம

்ஙட்்்ள�'' எ�றயபங். - ்மபங ்மஹ �்ைஸ, ைஸனபமபப�தமஅப மசலமயம

(ரலத)மஅவபங்ம்யம்யியபமஉய�  சலமயம(ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��ய,  பபம

(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபியபமைஸனப  பப�தமஜல ம(ரலத)மஅதல�ம

்வ்றயெம�ைணவபமிய ்மதெ��ய  அறதவபத�்ளயபங். 

 2977 உய�மசலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதிம்யவ�: ( பபம(ஸத)மஅவபஙள�ம

ஙயலத்தத)மஒெம்ப ணப�மஙணவபமஇற��வபட்யப.  ("இத்ய' வபதமஇெ�்ம

அவள�மங ணபதமவலதமடபபடம்்யத)மஅவள�மங மேறதத�  அவ(்ை்ிம

உறவபன)பங்மஅிசதனப.மலங்வ , அவபங்மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  

அவபஙள�்யம்ச�ற, அப்ப மஅிசனயம(தபமய)மஇட்நம்ஙய்ளமஅ�ம்த  

்ஙட்னப.மஅ்பேமஅதமலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங் , "(அறதியமைமந 

ஙயலத்ததமஙணவ�மஇற�்மபப�)மமைனவபமஅவ்ை்ிமலை்ஙள�்ல்ிம
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மதஙம்மயசமயனை் அணப��்ஙய ், அபபமமயனமஒெமேே நே்மஒெம

வெ்யம்டஙதிபமெபபய்.  பப�னபம(அவவவதியஙந)மங்��்சத யமட்்�யம

ஒெம யயம �மஒட்ஙச சயணதை்மஅவ்மவ �சத்ிறதவய்.மபப�னபம

அநேேைலவபட்யம்வள�்ிறவய்.  (இஸலயயமவ�்மபப�மஇவத்ம

 தைலட்�்ேிமஒெமவெ்ம"இத்ய ' எ�ப�மமயறத)  ய�ேமமய்யமபத�ம

 யடங்ம(மட்யமங ணபமித�்�ம்டேயம தைல)  டபப்வபதைலிய?'' எ�றம

்ஙட்யபங். - ்மபங ்மஹ �்ஸமமப்றயபமஅறதவபபபயளப்்ய்பம

வவதியங்யமவ��்ள�.  

2978 உய�மசலமயம(ரலத)மமபறயமஉய�மஹப பயம(ரலத)மலஙத்ியபம

்றதி்யவ�: ஒெம்ப மஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபஙள�்யமவ�� , 

"எ�ம்்தவபிப� ஙணவபமஇற��மவபட்யப.ம(அவ்ம்ப்பய�ம"இத்ய ' 

இெநேயம தைலிபத)மஅவள� ங ணபதமவலதமடபபட்்ள�.மஎன்வ , 

அவ்நேம ய�மஅிசனயம �்டேவப்  வபெய்ஙத்ற�'' எ�றம்் வபதம்யப.ம

அ்பேமஅதலயலவப�மன்பம(ஸத)  அவபங், "(அறதியைமநமஙயலத்ததம

ஙணவ�மஇற�்மபப�)மமைனவபமாரய ்ம தைறவை்  டய்பய�மஒட்ஙசம

சயணதை்மவபட்்றதவய்.ம(ாரய ்மஙயலயம�நஙய  ஙை்பபபேத�ம"இத்ய ' 

இெ��வ�்ய்.மஇ�்மஅவலயம �டஙத ,) "இத்ய'  ய�ே மய்யமபத�ம யடங்ம

மட்்மம(எ�மறயஙதவபட்்்) '' எ�றம்றதனயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பமஙள�தமவ��்ள�.   

2979 ைஸனபமபப�தமஅப சலமயம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  ்யம்�ை்ம

அ�தஃபிய�ம(ரலத)மஅவபஙமள��மஇறப்சம்சய்தமவ�்்பய� , உய� ஹப பயம

(ரலத)மஅவபங்மண�றயவ�ம யள�தமமிச்ம தறம( றமண)பம்பயெைளந  

்ஙய ்மவரசம்சயதலத, அை்தம்யம��ைஙஙள� யமங�னடஙள� ய  

்்வபந்ஙய ்யபங்.ம்ம ய , "இ�்ம றமணபம்பயெள��ம்்ைவம

ிபறவளயங்வம ய� இெ�்்�.ம(லிப�ய)ம பபம(ஸத)மஅவபங்ம

"அதலயலைவடயமமறைமம யைளடய   யபபநைஙம்ஙய ்மஎ�்பம்ப  யம

(இற��்பயனமஒெவெநஙயங)மண�ற   யடங்நேம்மதம�நஙயமஙை்பபபேநஙம

அ�ம்திபதைல; லனயத, ஙணவெநஙயங  ய�ேமமய்யமபத�ம யடங்ம்வபர ' 
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எ�றம்சயதலநம்ஙட்்�ம(என்வம்ய� , இப்பய�ம றமணயம

்்வபந்ஙய ்்�)'' எ�றயபங். இ�்மஹ �்ஸமஇெம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.   

2980 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  "அதலயலைவடயம

மறைமம யைளடயம யபபநைஙம்ஙய ் ' அதல�ம"அதலயலைவடய அவ�ம

ன்ைரடயம யபபநைஙம்ஙய ் ' எ�்பம்ப  யமஇற��்பயனம

ஒெவெநஙயங ண�றம யடங்நேம்மதம�நஙயமஙை்பபபேநஙம

அ�ம்திபதைல; லனயத, ்� ஙணவ�நஙயஙம( ய�ேமமய்யமபத�ம யடங்)ம

்வபர! இை்மஹஃபஸயம(ரலத)மஅவபங், அதல�மலிபஷயம(ரலத)மஅவபங், 

அதல� அவவபெவெயமஅறதவபநஙதறயபங்.  இ�்மஹ �்ஸமலறம

அறதவபபபயளப்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெம

அறதவபபமபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.   

2981 ்மபங ்மஹ �்ஸம பபம(ஸத)மஅவபமஙள��ம�ைணவபியபமஹஃபஸயம

பப�தமஉமப (ரலத)மஅவபஙள�்மதெ��ம்ம யமஇெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்ம

வவதியங்ய வ��்ள�. அவபறதத, "அவ்ம்�மஙணவ�நஙயஙம ய�ேமமய்யம

பத�ம யடங்ம�நஙயமஙை்ப  பபேபபய்'' எனமஅ்தஙபபேியஙமஇ்யம

்பபற்ள�. - ்மபங ்மஹ �்ஸம பபம(ஸத)மஅவபஙள��ம�ைணவபி தம

ஒெவ ்மதெ��ம்ம ய இெமஅறதவபபபயளப்்ய்பங்மவவதியங்யம

வ��்ள�.  

2982  பபம(ஸத)மஅவபங்ம்றதனயபங்:  அதலயலைவடயமமறைமம யைளடயம

 யபபநைஙம்ஙய ்மஎ�்பம்ப  யமஇற��்பயன  ஒெவெநஙயஙமண�றம

 யடமங்நேம்மதம�நஙயமஙை்பபபேநஙமஅ�ம்தமிபதைல ; ்�ம

ஙணவ�நஙயஙம( ய�ேமமய்யமபத�ம யடங்)ம்வபர!  இை்மலிபஷயம(ரலத)ம

அவபங்மஅறதவபநமஙதறயபங். இ�்மஹ �்ஸம ய�ேமஅறதவபபபயளபம

்்ய்பஙள�தமவ��்ள�.  

2983 அதலயலவப�மன்பம(ஸத)மஅவபமங்ம்றதனயபங்:  எ�்பம்ப  யம

இற��்பயனமஒெவெநஙயஙமண�றம யடங்நேம்மதம�நஙய  ஙை்பபபேநஙநம

603

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் 2

மணவிலக்க� 

ஹதீஸ் 2918 - 2984



்்ய�; ஙணவ�நஙயஙம ய�ேமமய்யமபத�ம யடங்ம்வபர!  (அ� யடஙள�த)ம

அவ்மசயிமத்பபட்மலை்ைிமஅணபிமயட்ய் ; ் யவ்பேம��  லததம

சயி்மபறபபட், பப�்ம் யிபபட்மலை்ைிதம்வபர!ம்ம ய , அவ் 

அிசனயம �்டேந்ஙய்ளமயட்ய் ;  றமணயம�சதந்ஙய்ளமயட்ய் ; லனயதம

(மய் வப்யிபலதெ��)மஅவ்மனயைமிை்�்மபப�னபம்வபர!மஅப்பய�ம

"ேஸத' மபறய "அழஃபயப' லஙதிமஜய்தநம்ஙய ்நமஙடை்தம� ்யதம

 றமணப ்ைஙிபட்ந்ஙய்வய். இை்மஉய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம

அறதவபநஙதறயபங்.32 - ்மபங ்மஹ �்ஸம்ம யமஇெமஅறதவபபபயம

ளப்்ய்பங்மவவதியங்யமவ��்ள�.  அவபறதத, "அவ்மனயைமிை்டயம

சமிதம்ததம்வபர!'' எனமஇ்ய்பபற்ள�.  

2984 உய�மஅத்தயியம(ரலத)மஅவபங்ம்றதி்யவ�:  இற��்பயனம

எவெநஙயங்யமண�றம யடமங்நேம்மதம(்ப ஙளயஙதி)ம யடங்  �நஙயம

ஙை்பபபேநஙலயஙய�மஎனதம்ை்மவப்தநஙபமபடேெ�்்யய ; லனயத, 

ஙணவ�நஙயஙம ய�ேமமய்யமபத�ம யடங்ம்வபர!ம(அ்யவ�ம"இத்ய 'வபத 

இெநேய்பய�)ம யடங்மஅிசனயம �்டேந்ஙய்ளநம்்ய� ;  றமணய 

�சதந்ஙய்ளநம்்ய�; சயிமத்பபட்மலை்ைிமஅணபிநம்்ய�ம(எ�ற  

எடங்நேதம்ை்மவப்தநஙபபட்�) ; (்ப ஙளயஙதி)மஎடஙள�தமஒெவப  

மய்வப்யிபலதெ��மேள�த�தமனயைமிை்டய்பய�ம"ேஸத ' மபறய 

"அழஃபயப' லஙதிமஜய்தநம்ஙய ்நமஙடை்ியதம றமணபம

்ைஙிபட்ந்ஙய்ள அ�ம்தநமஙபபட்�.33 
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நிறைகறை பிைரிடம் ச ொல்லுங்கள்! 

 

குறைகறை என்னிடம் ச ொல்லுங்கள்!! 

 

று பதிப்பினில் திருத்திக் 
சகொள்கிறைன்!!! 

இன்ஷொ அல்லொஹ்!!! 

 

குலற  சுல்தொன். 

E mail: er_sulthan@yahoo.com

 

mailto:er_sulthan@yahoo.com
mailto:er_sulthan@yahoo.com
mailto:er_sulthan@yahoo.com
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	பாடம் : 13 மய்யித்திற்கு "கஃபன்' அணிவித்தல்23
	பாடம் : 17 ஜனாஸா (பிரேத)த் தொழுகை மற்றும் ஜனாஸாவைப் பின்தொடர்தல் ஆகிய வற்றின் சிறப்பு.
	பாடம் : 22 ஜனாஸாத் தொழுகையில் சொல்ல வேண்டிய தக்பீர்கள்.
	பாடம் : 23 மண்ணறை (கப்று) அருகில் (இறுதித் தொழுகை) தொழுவது.
	பாடம் : 24 ஜனாஸாவைக் கண்டு எழுந்து நிற்றல்40
	பாடம் : 31 மண்ணறை(யின் மேற்பகுதி)யைத் தரைக்குச் சமமாக்குதல்51
	பாடம் : 34 பள்ளிவாசலில் ஜனாஸாத் தொழுகை நடத்துவது.
	பாடம் : 36 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் தாயாரின் அடக்கத் தலத்தைச் சந்திக்க
	பாடம் : 37 தற்கொலை செய்தவனுக்கு (இறுதி)த் தொழுகையைக் கைவிட்டது

	அத்தியாயம் :13  ஜகாத் ஹதீஸ் 1786 -1955 வரை
	பாடம் : 1 பத்திலொரு பாகம், அல்லது அதில் பாதி கடமையாகும் ஸகாத்.3
	பாடம் : 3 (ஓராண்டு முழுமை அடைவதற்கு முன்பே) ஸகாத் வழங்குவதும் ஸகாத் வழங்க மறுப்பதும்.
	பாடம் : 5 பெருநாள் தொழுகைக்கு முன்பே பெருநாள் தர்மத்தை வழங்கிடுமாறு வந்துள்ள கட்டளை.
	பாடம் : 6 ஸகாத் வழங்க மறுப்பது குற்றம்.
	பாடம் : 8 ஸகாத் வழங்காதவருக்குக் கிடைக்கும் கடுமையான தண்டனை.
	பாடம் : 15 இறந்தவருக்காகத் தர்மம் செய்தால் அதன் பலன் இறந்தவரைச் சென்றடையும்.
	பாடம் : 17 (நல்வழியில்) செலவு செய்பவரும் செலவு செய்ய மறுப்பவரும்.
	பாடம் : 19 முறையான சம்பாத்தியத்திலிருந்து செய்யும் தர்மம்
	பாடம் : 24 தர்மம் செய்தவருக்கு நிச்சயம் நற்பலன் உண்டு;
	பாடம் : 27 தர்மத்தையும் இதர நற்செயல்களையும் சேர்த்துச் செய்தவர்.
	பாடம் : 30 இரகசியமாகத் தர்மம் செய்வதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 33 யாசிப்பதற்கு வந்துள்ள தடை
	பாடம் : 38 உலக(ôதாய)த்தின் மீது பேராசை கொள்வது விரும்பத் தக்கதன்று.
	பாடம் : 41 இவ்வுலகத்தின் கவர்ச்சி குறித்து அஞ்சுதல்
	பாடம் : 42 சுயமரியாதை மற்றும் பொறுமையின் சிறப்பு.
	பாடம் : 47 காரிஜிய்யாக்களும் அவர்களின் தன்மைகளும்66
	பாடம் : 54 தர்மம் கொண்டுவந்தவருக்காகப் பிரார்த்தித்தல்.

	அத்தியாயம் :14 நோன்பு ஹதீஸ் 1956 – 2177 வரை
	பாடம் : 1 ரமளான் மாதத்தின் சிறப்பு2
	பாடம்: 3 ரமளானுக்கு முந்தைய நாளும் அதற்கு முந்தைய நாளும் நோன்பு நோற்காதீர்.
	பாடம் : 7 இரு பெருநாட்களின் மாதங்கள் (சேர்ந்தாற்போல்) குறையாது.
	பாடம் : 9 சஹர் செய்வதன் சிறப்பு;
	பாடம் : 10 நோன்பு முடியும் நேரமும் பகலின் வெளியேற்றமும்.22
	பாடம் : 11 தொடர்நோன்பு நோற்பதற்கு வந்துள்ள தடை.25
	பாடம் : 13 பெருந்துடக்குடன்
	பாடம் : 17 பயணத்தில் நோன்பு நோற்கவும் நோன்பை விட்டுவிடவும் உரிமை உண்டு.
	பாடம் : 19 ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாவது) நாளில் நோன்பு நோற்றல்.47
	பாடம் : 23 "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' (துல்ஹஜ் 11, 12, 13 ஆகிய) நாட்களில் நோன்பு நோற்பதற்கு வந்துள்ள தடை.
	பாடம் : 24 வெள்ளிக்கிழமை (ஒரு நாள்) மட்டும் நோன்பு நோற்பது விரும்பத் தக்க தன்று.63
	பாடம் : 26 ரமளானில் விடுபட்ட நோன்பை ஷஅபான் மாதத்தில் "களா'ச் செய்தல்.
	பாடம் : 29 நோன்பாளி நாவைக் காப்பது.
	பாடம் : 30 நோன்பின் மாண்பு
	பாடம் : 36 மாதந்தோறும் மூன்று நாட்கள் நோன்பு நோற்பதும் அரஃபா
	பாடம் : 37 ஷஅபான் மாத இறுதியில் நோன்பு நோற்றல்89
	பாடம் : 38 முஹர்ரம் நோன்பின் சிறப்பு
	பாடம் : 39 ரமளான் நோன்பைத் தொடர்ந்து ஷவ்வால் மாதத்தில் ஆறு நோன்பு

	அத்தியாயம் – 14A : பள்ளிவாசலில் தங்குதல் (இஃதிகாஃப்)1
	ஹதீஸ் 2178 – 2187 வரை
	பாடம் : 1 ரமளான் மாதத்தின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' இருத்தல்
	பாடம் : 4 துல்ஹஜ் மாதத்தின் பத்து நோன்புகள்

	அத்தியாயம் : 15 ஹஜ்  ஹதீஸ் 2188 – 2709 வரை
	பாடம் : 1 ஹஜ் அல்லது உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவருக்கு
	பாடம் : 3 தல்பியாவும், அதன் வழிமுறையும் நேரமும்.13
	பாடம் : 6 துல்ஹுலைஃபா பள்ளிவாசலில் தொழுதல்
	பாடம் : 8 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் வேட்டையாடுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.28
	பாடம் : 11 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் குருதி உறிஞ்சி எடுப்பது செல்லும்.41
	பாடம் : 13 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் தம் உடலையும் தலையையும் கழுவலாம்.46
	பாடம் : 14 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் இறந்துவிட்டால் செய்ய வேண்டியவை.
	பாடம் : 16 பிரசவ இரத்தப்போக்கு அல்லது மாதவிடாய் ஏற்பட்ட பெண்
	பாடம் : 18 ஹஜ்ஜுடன் உம்ராவும் செய்து பயனடைதல்.69
	பாடம் : 19 நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த ஹஜ்71
	பாடம் : 20 "அரஃபா' பெருவெளி முழுவதும் தங்குமிடம்தான் என்பது தொடர்பாக வந்துள்ளவை.75
	பாடம் : 27 ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் சேர்த்துச் செய்வதும் (கிரான்), ஹஜ்ஜை மட்டும் தனியாகச் செய்வதும் (இஃப்ராத்).
	பாடம் : 30 "தமத்துஉ' வகை ஹஜ்105
	பாடம் : 31 ஹஜ்ஜுடைய மாதங்களில் உம்ராச் செய்யலாம்.106
	பாடம் : 33 உம்ராவில் தலைமுடியைக் குறைத்துக்கொள்வது114
	பாடம் : 35 நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த உம்ராக்களின் எண்ணிக்கையும் காலமும்.118
	பாடம் : 36 ரமளான் மாதத்தில் உம்ராச் செய்வதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 41 தவாஃபின்போது ஹஜருல் அஸ் வதை முத்தமிடுவது விரும்பத் தக்க தாகும்.
	பாடம் : 43 ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிடையே ஓடுவது
	பாடம் : 47 அரஃபாவிலிருந்து முஸ்தலிஃபாவிற் குத் திரும்புவதும்,
	பாடம் : 53 கல்லெறிய உகந்த நேரம்
	பாடம் : 58 துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில் "தவாஃபுல் இஃபாளா' செய்வது விரும்பத் தக்கதாகும்.178
	பாடம் : 62 பலிப் பிராணியில் கூட்டுச் சேர்வதும்,
	பாடம் : 68 ஹாஜிகளும் மற்றவர்களும் கஅபாவிற்குள் நுழைவதும், அதனுள் தொழுவதும்,
	பாடம் : 73 ஆயுளில் ஒரு முறையே ஹஜ் கடமை யாகும்.
	பாடம் : 74 ஒரு பெண் (மணமுடிக்கத் தகாத) தன் நெருங்கிய உறவினருடன் ஹஜ் முதலான பயணம் மேற்கொள்ளல்.
	பாடம் : 79 ஹஜ், உம்ரா, அரஃபா நாள் ஆகியவற் றின் சிறப்பு.
	பாடம் : 84 "இஹ்ராம்' கட்டாமல் மக்காவிற்குள் நுழையலாம்.
	பாடம் : 87 கொள்ளை நோயும் தஜ்ஜாலும் நுழைய முடியாமல் மதீனா பாதுகாக் கப்பெற்றுள்ளது.
	பாடம்: 92 (நபியவர்களின்) கப்றுக்கும் மிம்பருக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி,
	பாடம் : 97 "குபா'ப் பள்ளிவாசலின் சிறப்பும் அதில் தொழுவது மற்றும் அதைத் தரிசிப்பதன் சிறப்பும்.256

	அத்தியாயம் - 16 : திருமணம்  (ஹதீஸ் 2710 – 2984 வரை)
	பாடம் - 1 திருமணத்தை ஆசைப்படும் ஒருவ ருக்கு
	பாடம் : 3 தவணை முறைத் திருமணம்
	பாடம் : 7 மணக்கொடையின்றி பெண் கொடுத்துப் பெண் எடுக்கும் திருமணத்திற்கு
	பாடம் : 8 திருமண (ஒப்பந்த)த்தின்(போது பேசப் பட்ட) நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றல்.
	பாடம் : 9 கன்னி கழிந்த பெண்ணின் சம்மதத்தைத் திருமணத்தின்போது வாய் மொழியாகப் பெற வேண்டும்;
	பாடம் : 11 ஷவ்வால் மாதத்தில் மணமுடிப்பதும் மணமுடித்துவைப்பதும்
	பாடம் : 14 ஒருவர் தம் அடிமைப் பெண்ணை விடுதலை செய்து, பின்னர் அவளை மணமுடித் துக்கொள்வதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 15 ஸைனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களின் திருமணமும், பர்தா
	பாடம் : 16 விருந்துக்கான அழைப்பை ஏற்பது தொடர்பாக வந்துள்ள கட்டளை.
	பாடம் : 17 மூன்று முறை மணவிலக்கு அளிக்கப்பட்ட பெண்
	பாடம் : 18 தாம்பத்திய உறவின்போது ஓத வேண் டிய விரும்பத் தகுந்த பிரார்த்தனை.
	பாடம் : 20 ஒரு பெண், தன் கணவனின் படுக் கைக்குச் செல்ல மறுப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 22 புணர்ச்சி இடைமுறிப்பின் ("அஸ்ல்') சட்டம்.52
	பாடம் : 24 பாலூட்டிக்கொண்டிருக்கும் காலத்தில் மனைவியுடன் தாம்பத்திய உறவு ("அல்ஃகீலா') கொள்ளலாம்;

	அத்தியாயம் - 17 : பால்குடி (சட்டம்)1(ஹதீஸ் 2853 – 2917 வரை)
	பாடம் : 1 பிறப்பால் ஏற்பட்ட (இரத்த) உறவால் மணமுடிக்கத் தடை
	பாடம் : 4 மனைவியின் மகளையும் மனைவி யின் சகோதரியையும் மணப்பதற்கு வந்துள்ள தடை.10
	பாடம் : 6 ஐந்து முறை அருந்தினால்தான் பால் குடி உறவு உண்டாகும்.
	பாடம் : 13 மனைவியருக்கு (இரவுகளை) ஒதுக் கீடு செய்வதும்,
	பாடம் : 15 மார்க்க (நல்லொழுக்க)ம் உடைய பெண்ணை மணப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 16 கன்னிப் பெண்ணை மணப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 17 பயன் தரும் இவ்வுலகச் செல்வங்களில் மிகவும் மேலானது, நல்ல மனைவியே.

	அத்தியாயம் - 18 : மணவிலக்கு1 (ஹதீஸ் 2918 – 2984 வரை)
	பாடம் : 1 மாதவிடாயிலிருக்கும் பெண்ணை அவளது சம்மதமின்றி
	பாடம் : 2 முத்தலாக்
	பாடம் : 4 ஒருவர் தம் மனைவிக்கு (தம்முடன் சேர்ந்து வாழவும்
	பாடம் : 6 மூன்று தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண் ணுக்கு (காத்திருப்புக் கால) ஜீவனாம் சம் கிடையாது.
	பாடம் : 8 கணவன் இறந்துபோன பெண் உள்ளிட்டோர் (கர்ப்பமுற்றிருந்தால்
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