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ஸஹ�ாம�ஸ்லி நபபனமயாலதமன்ய்ப் �ணலமஇ்்டயவ்மஇடத்லலமனவத்ம

ம்ல� பப�ிமஸஹ�ா �ஸ்லிம்ன்ம்மலா மம� டமபி ப�வ்ா ய ம

னவ�ணிப� ல றயி.  

�ஸ்லிம� �ன்ம
 

எல்யபம் ாிமஅன த்் ங ன�ாிமபனடத்பமப�பய்ல� ல ற அல்யாா�  ம

 �ி் .இனறிமச�னடிவர ்�  மஇஉ்லம��ாம )சய் மயக(  அனமாி  . இஉ்ல

 இனறதமன்ரம�ஹிமத)ஸல (அவர ்�்ிமஇ்்  (இனறதன்ர �ய  (நபபமயர ட , 

்நலமயர டமஅன வ��்ிமஅல்யா அ�ட்�வய ய !  

இனறமவய�த்�்பமபப ! அல்யாம ங ்�்மஅ�ட்�வய ய ! அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடமலம�ந்மவாலவாலிய  எ�த்ன்� பபா�வ�ிமமயர� ம

வால�னற ட, சாடம்லாடங ட, அவாறல்ட�(ப�மனசிலப�வ்யலம லனட� பம

னபஉி) நாப்  ட, (ன வப�வ்யல ஏாப�ி) ்்டன  ட, ஆரவ�ா� ல றனவ, 

எமச�� ல றனவமஆ லிமப்்்பபாட நபபனமயால ன�, அந்தம்னறமஅறலறர டம

ன ிய்�வ�ிமஅறலவபபபய�ரன்யடர ்ட  அறலந்ன யடவ்ா்மவச்லிய மஆகாம

னசகிம வ்�னம ம-இனறமநயாடபப�- ந�ங டமவப�ிபப �ர ட.1  

அல்யாம ங ்�்மநலவாலம யா�வய ய ! அவாறலலமஎ்ாிமவப�படயமலம

அன த்ிமள ்மன்ய்பபயகதம்ல்ாடபபட  வ்�ிமஎ உிமந�ங டம

வப�ிபப �ர ட. அதன்ய்பபபலமஇடினபஉி நபபனமயால ன�, அ்ல மய தம்ல�ிப�ம

றறயமலமநய மவப�� லடம வ்�ிமஎ ாி எ  ணடிம  ய� �ர ட. அவவயஉ, 

றறலின்தம்ல�ிப�மறஉவ்,  

நபபனமயால �ண்ல�ந்மஎன்மவப�ங ல�ன யட�ாிம ணப� ாிமந�ங ட 

எ்� லற�ர  �யமஅ்ல்ல�ந்ம ங டம வ தன்தம்லனசம்ல�பபபவப�ிமஎ உி 

றறல �ர ட. அல்யாம ங ன��ம ்ணபிபப�த்வய ய ! ந�ங டம

  ா��ன ய்ட்ா லணங , இபபணபம்றலத்ிமஅ் மபப வபன�ா ட ்றலத்ிம

ஆாமய ம ியசலத்பபயரத ் . அல்யாமநய� யல, இ் ம�்ி இினமபம

பி�ிமமஉனமபமப�ஏிம லனட�்ிம(எ றம��ா�்மவந ் ). இந்�ம � மய ம

பணபனிமஏா்மயஉமஎ  ணடிமந�ங டம  ய�ி பய்மநய மஎ்ணபப பயரத ் : 
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ள� யலமஇபபணபனிம மான யட்ிமவயகப்மஎ �்�ம லனடத், அன்மநய  

நலனறாமனசக வ மஎ மவப்லிபலமஎா்பமனபாறல�ந்யல, மாறமியன்ாிவபட 

அ் யலமபி னடாிம�்லமஆடமநய ய  வமஇ�ப ப .  

இ்ா்பமப்ம ய்ணங ட  ட� . வப�னவமஅஞசலமமஏ�� மய �மறஉ ல ற : அ்ல ம

எ்ணப�ன ிப்ய மஹ �்ஸ ன�மஎ�த்யடவன்வபட�ம்னறந்மஹ �்ஸ ன� 

ம  மல�வ்ிமபய் யபப்ி்ய மம� ்�்மஏ்பமய மஇ��்ி. அ்ல்ி 

்றலபபய , ப்பபயாறலமஇல்ய், பபறரம ணரத்ல யலம்வப்பமபய்ப�த்லப பயர� ம

இி்ய்மபயம்ரம ்�்மஇ் வம  ந்்ய்ி. இ்்ய மஇந்தம்னறிப  

ி்யரத்ிமஎ றய லவபாடமபப , ஆ்ய்மாறன்மஅ்ல மய �மறஉவன்மவப�த்� 

்னற வமஆ ய்ிமச�ிய ன்�மறஉவ ்மம� ்�்மஏாற்ய்ி.  

இந்மவன மஹ �்ஸ ன�மஅ்ல மய மஅறலவபபப்ய்ி, றறலின் ிம்ல�ிப� 

றஉவ்ய்ிமம� �ணலமசல்��்ம வ்�மய யலமள�மசல்மந னம டமபி� ்யி. 

ஹ �்ஸம ன்ிபலமஓ்�ாமறய �ிம ய்ணம ய�ிங டமபாறலிமஅறலாிம ட�ம

அவர ட  வ்�மய யலமஅ்ல மய மநபபனமயால ன�தம்ல்ா�வ் யலம லனட�்ிம

ப்ன ம-அல்யா நய� யல- அனடந்ன யட��ற�ி. அ ்ம ந்த்லல, இ்ா்ம

மயாறமய மநலன்ிபல  ட�மசயமய ணிமம� டமஅ்ல மஎ்ணப�ன ிபலம

நபபனமயால ன�தம ்�த ன்�ந்ன யட�ம வ்�ிமஎ மஎ்லரபயரபப்ம

அரத்மாற்ய்ி. அவர �யல ்னறந்மஅ�னவமஅறலவ ்மஇி்ய்ம ய�ிமல்வய? 

இ ணம-அல்யாமநய� யல- ந�ங டம  ா��ன ய்டப�மநபபனமயால ன�பமப்லா 

னசக் ன்ய்த்மவாங ப பய ல றயி.  

ஆ யல, ள�மநலபந்ன . அ்யவ்மஅல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர �ணடமல�ந்ம

அறலவப� பபா�ட�மனசக்ல ன�ம� உமவன  �ய ாி, அவாறல ம

அறலவபபபய�ர ன�ம� உம்்த்ல ்ய ாிமபப�த்ல�� ல றயி.2 அவசலிிம

ஏாபாடயலம்வப்ம்ல�ிப� றறன்தம்வபரத்ட �யி. எந்மஇடத்லலமள�ம

ஹ �்னஸதம்ல�ிப�மறஉவ்யல மா� மமற�்லமனபய�டம லனட�் மய, அல்் 

ஓரமஅறலவபபபய�ரன்யடன்மளா�மமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடன்ாிம சரத்� 

றஉவ்யலமற�்லமப்ிம லா� மயமஅந்மஇடத்லலமமா�ிம்ல�ிப� 

றறலாட �யி. 
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 ஏன  ணல, ள�மஹ �்ஸலலம லனட� ல றமஅவசலிமய மற�்லமனபய�ட, ள�ம

் ணிய  ஹ �்ஸல மஅந்ஸன்பமனபஉி. ஆ  வ, அந்�மற�்லமஅிசத்லா ய ம

அந் ஹ �்னஸ ிம்ல�ிப�மறற வ்�ிம ாடயிிம ந� லற். அல்் 

சயத்லிபப�மய யல, �ாமஹ �்ஸல்ல�ந்ம ்னவிய மப்்லனிமமா�ி பப�த்மம

ஏ�� லமவாங லாட �யி. இ�பபப�ி, அவவயஉமபப�பப்மசல் இடங �ணலம � ி. 

அப பய்ம�ாமஹ �்னஸமஅபப� ிம்ல�பபப�மறஉவ்்ய  னபய�த்மயிப��்ி. 

ஆ , அவசலிமலல்யமலம்ல�ிப�மறஉ ல றம வன்னிமநயி னசகிமயா டயி,  

இ  யமஅல்யா. �்லமவன : (அறலவபபபய�ரன்யட�ல) ்னறபய� டம

ஏ்மலல்ய், சந ் த்லா பபயாபாடமஹ �்ஸ ்�்ம�்்லடிமஅ�ண� ம

�ன ந்ட �யி. அ் மஅறலவபபபய�ர டமஹ �்ஸம்னறிபலம்்னமாிம

நலன வயாற்ி மல� வர �யவர. னப�ிபய்ய மநபபனமயாலமஇி்ய� ம

அறலவபப் �ணல னவ�ணபபனடிய �ம யணபப�வன்பம பய உ, இவர �ண ம

அறலவபப் �ணலமப்த்  வஉபய டய,  மயசமய ம ்ப பயமஇ்ய். (இ்்டயிமவன :) 

இந்ம�்லமவன மஹ �்ஸ ன�ம�ானமிய மநயிமஇடினபறமமனசக் பப ம

(இ்்டயிமவன னிமம சரந்) சல்மஹ �்ஸ ன�மஅ�த்மஇடினபறமமனசக வயி. 

இந்மஹ �்ஸ �ண மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமசல்ரமஇடினபாறல�பபயர ட. அவர டம

�்லமவன மஅறலவபபபய�ர ன�பம பய உமநலன வயாற்ிமபய்�த்லி�ி 

 ட�வர �ய மஇ�� மயாடயர ட. ்்த்லலமஅவர ன�வபடமஇவர ட 

்னறந்வர �ய மஇ�பபப�ி, நயணித்லான ்ல்ய மஎந்�ம்னறாிம 

இவர �ணடி னவ�ணபபனடிய �ம யணபபடவபலன்.  ம்ிம ்னம,  லவபியாறலம

ஆ லிம்்்ல ட இவர �ணட�ிம ்�. அ்ய மபப மஅஸஸயிபபம(்ா),3 ிரதம

பப மஅபபஸலியதம(்ா),4 ன்ஸமபப  அபபஏன்ிம(்ா)5  பய றமஅறலவபபபய�ர ன�ம

இ்்டயிமவன ிப ��் எ�த்� யா� �ய �மறற்யி. இவர டம லவப, 

்னறிப னமமஆ லிம்்்ல �ணல அறலறர �ணனட ிமஅறலிபபாடவரம �யகம

இ�ந்யர டமஎ ப்ம ்னம ி. ஆ ய்ி, சமம ய்த்வர �ணலமநலன வயாம

ற்ல்ிம்்னமிப்ிமஇவர ன�வபடம�்ல வன ிப  ்ம்்த்லலம

 ிரந்வர �ய மவப�ங ல ர. ஏன  ணல, நலன வயாற்ி ்்னமாி்ய ம

 லவபிய�ர �ணடிம ிரந்மஇடதன்பமனபஉ ல ற . (இ்லல ஏாறத்ய�ா�்ம

இட�்�.)  
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 ம ்ம்றலபபபாடம�வ ்ய�மமாறம�வன்மளபபபா�பமபயரத்ய ்ம பய்ி ; 

 ்னம ்�ாி. அ்ய , ிரத, ன்ஸம(்ா) ஆ லிமஅந்ம�வன்ாிமம ஸனரம

பப  அல�ஃ்மலரம(்ா),6 ஏன்மய மஅலஅஃமஃம(்ா),7 இஸமயிபலமபப ம

அபப ய்லத (்ா)8 ஆ ல ிய�ட மளபபபா�பமபயரத்யல, ஹ �்னஸம உ்லாட ம

ம  மலா� அறலவபபப்லலமஇ�ம்ாவப �னட ிம வஉபய�மஇ�பபன்�ம யண்யி. 

இந் வப ித்லலமஇவர ன�மஅவர டமனந�ங  வம��ிய். இ்லலமநபபனமயாலம

இிலம மன் �ணனட ிமஎந்மஐி�ிம லனடிய். ஏன  ணல, ம ஸனர (்ா), 

அஃமஃம(்ா), இஸமயிபலமபப மஅபபம ய்லதம(்ா) ஆ ல ிய� மசீ்ய  நலன வயாம

ற்ிமஅவர ்னடிமஅறலவபப் �ணலமஅவரம ்� ல�ந்ம உ்லபபய�ி நபபனமயாலம

இிலமஅறலறர �ணனட ிமபப்சலத்லனபாறனவிய்ி. ஆ யல, இன்பம பய ற 

நலன்னிமஅ்ய ம(்ா), ிரதம(்ா), ன்ஸம(்ா) ஆ ல ிய�டிமஅவர டம

 யணவபலன். இ ்மநலன்்ய மஇப�மஅவ ம(்ா),9 அக்பமஅஸஸ�்லிய �ம

(்ா)10 ஆ ல ியன், அவரம ்னடிமசமம ய்த்வர �ய மஅவஃபமபப மஅபப் மம்யம

(்ா),11 அஃஅஸ அலஹஜி்ய �ம(்ா)12 ஆ ல ிய�ட மளபபப�ி பய்ிம

 யணபப� லற்.  

இவர ட அன வ�ிமஹச மஅலபலம(்ா),13 இப�மசீீ ம(்ா)14 

ஆ ல ிய�னடி மயணவர டம்யி. இ�பபப�ி, சலறபபப்ிமசீ்ய மஅறலவபபபப்ிம

அவர �ணனட ி இனடனவ�ணம ்�. இத்ன �்ிமஅவஃபமபப மஅபப் மம்யம(்ா) 

அவர ்ிமஅஃஅஸ (்ா) அவர ்ிம லவபிய�ரமமத்லிபலம ்னமமமாஉிம

நிப தம் னம ஆ லிவாறலலம்ா��ம ால� பபாடமவர டமஅல்ர. ஆிப�ி, 

ஏான   வமநயி ்றலபபபாடன்பம பய உமநலன வயாறலம்ய ம லவபிய�ர �ணடிம

சலறப்�் அ�ாம  ய்ய்ி. எ�த்� யாடய மஇவர ்னடிமனபிரம ன�மநயிம

்றலபபபாட்ா்�ம ய்ணி, நபபனமயாலமஅறலவபபபய�ர ன�மவ�னசபமப�த்ி பய்ம

 லவபிய�ர டமஎந்மவாலனி� ன ியட லறயர டமஎ உமஅறலிய்மசல்��்மஇ்மஓரம

அனடிய�மய மஇ�� ா�ி எ ப ்மிய்ி.  

ஆ , இந்தம்னறிபலம ிரமஇடதன்மவ ல�்ிமள�வரமஅவ்் ்்்லிப்ல�ந்ம

இற� பபா�வபடாிமறடய்;  ீ�நலன்ிப்ட�மள�வரமஅவ்் ்்்ல�்ம ம ்ம

 ிரத்பமபா�வபடாிமறடய். ளவனவய�வ��்ிமஅவ்் ்்்லாிமம�ியன்ாிம

அ�ண� பபடம வ்�ி. (இ்்ய மநம்ம நய� மய்ி.) ஆிப யம(்்ல) அவர டம
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றறலி்ய மஅறலவப� பப� லற்: நயங டமம� ்�் அவ்வ்்மஅந்ஸன்மஅ�ணத்லடம

 வ்�ிமஎ மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட எங ்�்�ம

 ாடன�ிபாடயர ட. ்ரஆ�ிமஇன் ிமறஉ லற்:  லவபிறலானடி 

ளவனவய�வ��்ிம ம ்ம(அவர ன�வபட) அறலந்வ மள�வ மஇ�� ல றய  

(12:76).  

ஆ ,  ம ்மநயிம்றலபபபாடம�னறபப�மந�ங டம  ா��ன ய்டமஹ �்ஸ ன� 

(இந்்லல) ன்ய்த்மவாங ம ட �யி. (� றயிமவன :) நபபனமயாலமஇி்யரம

அன வ்யல, அல்்மஅ ந ்யல சந ் த்லா்�ிவரம �ய �ம �்பப� வயரம

அறலவபத்ட�மஹ �்ஸ டம� றயி வன ிய்ி. இத்ன  ிய� மஹ �்ஸ ன�ம

இங்மநயிமப்லாமனசகிப பயவ்லலன்.  

இந்மவன ிப ��் அப்ல்யாமபப மமலஸவரமஅபப் அஃபரமஅலம்யிப �, அிரம

பப ம ய்லத, அப்லம்தனஸமஅஃ யமம, �ஹிமதமபப மசிபதமஅலமஸஅப, 

ஃ லியஸமபப மஇப்யஹ�ி, ஏன்மய மபப மஅிரமஅபப் யபதமஅநந ஈ  பய  றயன்ம

எ�த்� யா� �ய �ம்றலபபபடம்யி. இவர டமஅன வ�ி ஹ �்ஸ ன�பம

்ன ந்மஇா�� ா��மறஉபவர �யகமஇ�ந் ர. (எ  வ, இத்ன  ியரமவாலிய ம

அறலவப� பனபாறமஹ �்ஸ ன�மநயிமஇந்்லலமஇடினபறம னசகிமயா டயி.) 

அவவய ற, ியரமஅறலவப�்ிமஹ �்ஸலலமனப�ிபய்ிம்வ றய மஉப பயமஇ��் மயம

அவர �ண மஹ �்ஸம ன�ாிமநயிமன்யடமயா டயி. ள�வ்்மஹ �்ஸம

மஉ� பபாட்மஎ ப்ா்மஅனடிய�ிமஎ  னவ றயல, அவ்் அறலவபபனபமநல்ம

நலன வயாற்ிமநாமனபி��னடிமமாறவர �ண மஅறலவபப பய� ளத்பபயரத்யல, 

அவர �்மஅறலவபப்�்மஇவ�னடிமஅறலவபப்ம�்்ப�ி;  

அல்்மஅ்�ட மஇ்மஅ ந மய மளத்ப பய ய். (சலறல்� வமளத்ல��்ி.) 

ள�வரமஅறலவப�்ிமஹ �்ஸலலமனப�ிபய்ய ்மஇநநலன்ிபலமஇ�ந்யல , அவ்் 

ஹ �்ஸமஏா பபடய்; எ�த்ய�பபடய்; மயறய , அ்மன வபடபப�ி. அப்ல்யாம

பப ம�ஹர்ர, ிாியமபப மஅபப ன சய, ்ர்யாமபப மஅலமல ஹயலமஅ்லம

அதனஃப, அபபயதமபப ம ரர, ஹஜனச மபப மஅப்லல்யாமபப ம்னம்ய,  மரம

பப மஏாபய   பய  றயரமமஉ� பபாடமஇவவன மஅறலவபபபய�ர �ணலமஅடங்வர.  

எ  வ, இத்ன  ிய� மஅறலவபப் ன�ாிமஇவர ன�பம பய றமமஉ� பபாடம

(�  ர) ஹ �்ஸ ன�மஅறலவபபபவர �ண மஹ �்ஸ ன�ாிமநயிம
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னபய�ாப�த்மயா டயி; அவாறலலம வ ிமனச்த்மயா டயி. ஏன  ணல, ் ணநபரம

ள�வரமஅறலவப�்ிமஹ �்ஸமஏா பபடம வ்�மயிப   லவபிறலாிம

நலன வயாற்ிமமல� மநிபதம்்ந்மஅறலவபபபய�ர �ண  அறலவபப்�்மஅவ�னடிம

அறலவபப்மள�மசல்மவப ிங �ண ்யமஅல்்ம�ாவ்மய  வய ளத்ப பய ம

 வ்�ி. இவவயஉமஅவ்்மஅறலவபப்ம�்்படய்மபாசத்லலமஅவர ்ிமச ம

அறலவபபபய�ர ன�வபடமஅ்ல பப�ிய மஏ ்�ிமஅறலவபத்யலமஅ்ாி ஏா பப�ி. 

இமயிமஇப�ம லஹயபமஅஸஸஜாீம(்ா),15 ஹல யிமபப ம ரவயம(்ா)16 

 பய  றயர (இத்னறிபல) ம்லப்�்�ிவர டமஆவர.  

அ்ல மஎ்ணப�ன ிப்ய மஅவர  ்னடிமமயணவர டமநல்மநலன வயாறலம

மல� வர �ய ாி, அவர டமஅறலவப�்ி ஹ �்ஸ ன�ாிமமாறவர டமஅறலவப�்ிம

ஹ �்ஸ ன�ாிம உ்லபபடமஅறலவபபபவர  �ய ாிமஇ�ந் ர. அவர ்னடிம

ஹ �்ஸ டம லவபிய��னட ிமப்வ்ய ாி வப�வய ாிம பசபப� ல ற . 

அவர �ணடமலம�ந்மஅவர ்னடிமமயணவர ட அறலவப�ம்ிமஹ �்ஸ டம

னப�ிபய்ிமளத்ல�� ல ற ; �்்ப�வ்லலன். இநநலன்ிபல, அவவப�ம

வ�டமல�ந ்ய, அல்்மள�வ�டமல�ந ்யமசல்மஹ �்ஸ ன� ள�வரம

அறலவப� லறயர. அனவமஅவர ்னடிமமயணவர �ணலமஎவ��்ி ன்�ிாமலலன்; 

அவர �ணட�ட�மச�ிய மஹ �்ஸ ்�்ம ட படாமலலன்மஎ றயல, இந்மவன ம

ஹ �்ஸ ன�மஏா �மறடய். இ்வன்மநயிமநபபனமயாலமஇிலமன யடன ம டம

சல்வானறமவபவ�த ்யி.  

இத்னற அறலறர டமவாலிபலமநட� மவப�ி் வய��்மஇந்மவப�� ிம பய்ி. 

இ ண அல்யாமநய� யல, சிபந்பபாடமஹ �்ஸ டமஇடினபஉிமஇடங �ணலம

 ்னவிய  வப�� ங ன�மஆங யங  மஅ�ணப பயி. அ�த்ம-அல்யாம

 ங ்�்மஅ�டம்�வய ய !- ்ினமமஹ �்ஸமஅறலவபபபய�ர எ உம

 யா��ன யட வய�லமப்ரமள�மவப ிதன்மந  றலந்மவய�்�்ி 

அ�ணத்ட� ர.  

அ்யவ்மஅவர டமஅபபயவபமம� ்�்மஅறலவப�்ிமஹ �்ஸ �ணலம

னப�ிபய்ய னவ நல்ய �பபாடனவாிம்ல�ப்லிா றய�டமல�ந்ம

அறலவப� பப�பனவாிமஆ்ி. மய்ல�மபப மஅ ஸம(்ா),17  ஜஅபயமபப ம

அலஹஜ்யஜம(்ா),18 ஏஃபிய மபப   னி யம(்ா),19 ிாியமபப மசிபதம
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அல த்ய ம(்ா),20 அப்ரம்ாமய  பப மமா �்ம(்ா)21  பய றமநபபனமயாலம

வல்நர டமிய�டமல�ந்மஅறலவபபபன் வ னமிய �ம ்�த்ட�யர  �யமஅவரம

 �ணடமல�ந ்ம்யங டமஹ �்ஸ ன� அறலவபபப்ய மஇவர டமளப்�ன யட லறயர ட. 

ப்வ � மய மஹ �்ஸ ன�ாி மஉ� பபாடமஅறலவபப் ன�ாிமன வபா�,  ்னம, 

நயணிிமஆ லிவாறலலமனபிர னபாறமநிபதம்்ந ்யரமஅறலவபத்ட�மபப்ப்மய ம

ச�ிய ம் வல ன�மமா� ம அறலவபபப்ம 

இவர �ண ம டனமியிப�� , அ்லலம�னறம்வறலமநடந்ன யட லறயர ட. 

இநநலன்னிமநயிம ்ட்யல்ய மந�ங டம  ய�ிப�மஹ �்ஸ ன�தம்்ிமபப�த்� 

 யா�மமச�ிய வானறமம ச ��்ிமபணபிபலமஈ�படம வ்�ி்யிபாஉ. 

ப்வ � மய ்ிமஅறலிபபடய்்மய மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவ�ிமமஉ� பபாட 

னசக்ல ன�, அவாறல ம்னற ன��ம ்டறலிம��ியமம� �ணடிமஅவர ட 

ப்பபபவ�வ்யல்ய ம ங டம  ய��ன னிமஏாப்மநம�்மஎ�ண்யிபாஉ. 
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அத்லியிி_1 ஹ்�ஸம ன்.(பயடிம1ம்ல�ந்மபயடிம6மவன்) 

 
 

பயடி : 1  

நிபதம்்ந்மஅறலவபபபய�ர �ணடமல�ந ்மஹ �்ஸ ன�மஅறலவபபப்ி 

னபயகிர �ண மஅறலவபப் ன��மன வப�வ்ிம ாடயிமய்ிமஎ ப்ம

பாறலாி, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமமம்ம(அவர டமனசயல்ய்ம

ள னறம னசய  ்ய ப) னபயகான்பப்மன்யடரபய மவந்ட�ம

எமச��ன ாி. அல்யாம ங ்�்மநல்�டமபய்லபபய ய ! 

ஆ்ய்�ரவமய மஅறலவபப் டமஎனவ , ப்வ � மய மஅறலவபப் டமஎனவ , 

நிபதம்்ந் அறலவபபபய�ரமியர, சந ் த்லா்டம�ய மஅறலவபபபய�ரமியரம

எ ப ப்த்றலாிம்லற மிய��்மஇ�� லற ்யமஅவரம்யிமஅறலந்ம்்மய ம

மாஉி  நரனமிய மஅறலவபபபய�ரமஅறலவபத்ட�மஹ �்ஸ ன�மமா� மம

அறலவபபப் அவசலிமய்ி. சந ் தம்லா்ம ட�ய வர ட , ்்லிம

வா� ங �ணலமபப�வய்மய  இ�பபவர டமஆ ல ிய்யலமஅறலவப� பனபாறம

ஹ �்ஸ ன�தம்வபரபப்ி அவசலிமய்ி. நயிமறறலிமஇ� �த ்ம

ச�ிய ்ய்ிமஎ ப்ா்பமபப வ�ிமஇனறவச ங ட சய உ �ய்ி: 

அல்யாமறஉ ல றய : நிபப�ன ிய�ர  �! �்ிவ மஎவ�ிம ங �ணடிம

ள�மனசக்லனி�மன ய்�வந்யல , அன்தம �்ர� மய ம

வபசய�த்�ன யட்ங ட; (இலன் ில) அறலியனமிப யல (்ாறமாற) 

ள�மச� த்ய��்மந�ங டம �்ங்மனசக்வபட்யி ;  

 

பப  ர ந�ங டமனசக்னவமபாறலமந�ங  �ம வன்பப�பவர �ய மஆவ �ர டம

(49:6). அல்யாமறஉ ல றய : ந�ங டமவப�ி் ல றமசயாசல �ணலமஓரம

ஆ�ிமஇ�மனப் ்ிமசயாசலிி அ�ண� ம வ்�ிம(2:282).  ங �ணலமஇ�ம

 நரனமிய�ர ன�மமசயாசல �ய மனவத்�ன யட்ங டம(65:2). 

இவவச ங �ண்ல�ந்ம �்ிவ ண மனசக்லாிம நரனமிபல்ய்வ ண ம

சயாசலி�ி ஏா தம்� னவமஅல்மஎ உமன்� லற். ் வலமஅறலவபத்ல, 

சயாசலிிமஅ�ணத்லமஆ லிமஇவவப்்� மனபய�்ிமசல்   யணங �ணலம

 வஉபா��ந்ய்ிமனப�ிபய்ய மவப ிங �ணலமஅவவப்்�ி  

ள உபா டமஇ�� ல ற .  

 லவபிய�ர �ணடிம �்ிவ ண மசயாசலிிமஏா பபடய்ன்பம பய  ற , 

�்ிவ ண  ் வ்ிமஅவர டமஅன வ்ய்ிமநல்ய �பபா�ட�். �்ிவ ம

ஹதீஸ் கலை பாடம் 1-6
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றஉிமனசக்ல�் இடமலலன்மஎ �ம்ரஆ மஏா��ம யா�ிப�பபன்பம

 பய  ற, மஉ� பபாட அறலவபபபய�� மஹ �்ஸலா்ிமஇடமலலன்மஎ ம

நபபனமயாலமஏா��ம யா� லற். இ்ம்றலத்மபப்ப்மய மநபபனமயாலமள உம

வந்ட�். (1) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  னபயகம

எ �ம �்பப�ிமள�மனசக்லனிமஎ ன பமபாறலமியரமஅறலவப� லறய ்ய 

அவ�ிமனபயகிர �ணலமள�வ்யவயர. இந்மஹ �்ஸம�ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம

(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ிமச�்யமபப  ்ஜ ்பம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ிம

அறலவப� பப� லற்.  

 

பயடி : 2 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமம்மனபயகான்பப்ம

ன்யடரபய மவந்ட�  ்ட ி. (2) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

றறல யர ட: எ ன பமபாறலம(நய மனசயல்ய்மள னறமமனசய  ்ய )பம

னபயகான்� ய �்ர ட. ஏன  ணல, எ ன �ம்றலத்மியரமனபயகமறஉ லறய ்யம

அவரமந் ி்ய மனசலவயர. இந்மஹ �்னஸமஅஅமபப மஅபப் ய்லபம(்்ல) 

அவர டம்ம்மனசயானபயாலவபலமஅறலவபத ்யர ட.22 இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். (3) அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) 

அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "எ ன பம

பாறலம(நய மனசயல்ய்மள னறம னசய  ்ய ) ியரம வ்�னம  றம

னபயகான்� லறய ்யமஅவரம்ம்மஇ�பபபடதன் ந் த்லலமஅனமத்�ம

ன யட�ா�ி'' எ உமறறலிப�பப்்ய ம ங ்�் நய மஅ்ல ம

எ்ணப�ன ிபலமஹ �்ஸ ன�மஅறலவப� வபடயமலம்�� லற்.  (4)  

 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  எ ன பமபாறலம(நய ம

னசயல்ய்மள னறமமனசய  ்ய ) ியரம வ்�னம  ற னபயகான்� லம

றய ்யமஅவரம்ம்மஇ�பபபடதன்மந் த்லலமஅனமத்�ன யட�ா�ி.  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.23 (5) அஅமபப ம்பபஆம(்ா) 

அவர டமறறலி்யவ்: �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமறஃபயமந � ம

ஆ்ந்யகமஇ�ந் பய்மநய  (மஸ்ல்மறஃபய) பட�ணவயச்�்மம

னச  ற . அப பய்ம�ஃ ீ்யம(்்ல) அவர ட றறல யர ட: அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட, "(ந�ங ட) எ மம்மறஉிமனபயக மாறவரமம்மந�ங டம

றஉிமனபயகனிபம பய ற் உ. ியரமஎ மம்  வ்�னம  றம

னபயகான்�ம லறய ்யமஅவரம்ம்மஇ�பபபடதன்மந் த்லல 

அனமத்�ன யட�ா�ி '' எ உமறஉவன்மநய ம  ா�ட � .24 –  
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 மா ்டமஹ �்ஸம�ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம

மா றயர அறலவபபமபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்லலம"(ந�ங ட) 

எ மம் றஉிமனபயகமமாறவரமம்மந�ங டமறஉிமனபயகனிபம பய ற் உ '' 

எ�ி ்றலப்மஇடினபறவபலன்.  

 

பயடி : 3   டவபபபாடன்னில்யிமஅறலவபபப்மறடய். (6) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ள�வரம்யிம

  டவபபபாடன்னில்யிம(பபற��்) அறலவபபப ்மஅவரமனபயகிர  

எ ப்ா்பம பய்(மய மசய றய்)ி.25 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

-  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரம

அறலவபபபய�ர ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். (7)  மரமபப மஅல த்யபம

(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�வரம்யிம  டவபபபாடன்னில்யிம

(பபற��்) அறலவபபப ்மஅவரமனபயகிர எ ப்ா்பம பய்(மய மசய றய்)ி. 

இன்மஅ� ஸமய மஅநநா �்ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (8)  

 

அப்ல்யாமபப மவாபமபப ம�ஸ்லிம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

எ  ணடிமமய்ல�மபப மஅ ஸம(்ா) அவர ட , ன்�ந்ன யட! 

  டவபபபாடன் னில்யிமஅறலவப�்ிமள�மம ண்ரம(னபயகிப்ல�ந்) 

்பபமயாடயர;   டவபபபாடன்மனில்யிமஅறலவப�்ிமள�வரமள� பய்ிம

(வால யா�ி) ்ன்வ்ய மஇ�� மயாடயர '' எ உமறறல யர ட. (9) 

அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�வரம்யிம

  டவபபபாடன்னில்யிமஅறலவபபப ்மஅவரமனபயகிரமஎ ப்ா்ப  

 பய்(மய மசய றய்)ி.  

 

இன்மஅ்லஅாவஸமஅவஃபமபப மமய்ல�ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

(10) அப்ரம்ாமய மபப மமா �்ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�வரம

்யிம  டவபபபாடவாறலலம(சந ் த்லா்�ி) சல்வானறியவ் 

(பபற��்த) ன்�வபபப்ல்ல�ந்மவயக�டய்வன்மஅவரமபப பாறபப�ி  

்ன்வ்ய மஆ ம��ிய். இன்ம�ஹிமதமபப மஅல�ஸ  யம(்ா) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (11) ஏஃபிய மபப மஹஜனச ம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: எ  ணடிமஇியஸமபப ம�ஆவபியம(்ா) அவர ட ,்ரஆன �ம
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 ாப்லல  ங ்� ல��்ிமஈ�பயானடமநய மஅறல வ . எ  வ , 

்ரஆ ண்ட�மஓர அத்லியிதன்மஎ �்மஓ்ல� யா�மவப�� ம�ணபபப் ய ! 

ந�ங டம ாறன்மநய  (ச�) பயர� ம வ்�ி '' எ உமறறல யர ட. நய ம

அவவய றமனசக ் .  

 

அப பய்மஅவர டமஎ  ணடி ,நய ம ங ்�்மள�மவப ிதன்மம

னசயல ல ற . அன் ந�ங டமநலன வபலமனவத்�மன யட்ங ட: நல்ய ��ம

 பபாடமனசக்ல ன��மறற  வ்டயனம ம ங ன�மநய மஎமச�� ல ற . 

ஏன  ணல, அமனசக்ல ன��மறறலத ்ல� ல றவரமஇாலவனடியம்ிம

னபயகிரமஎ மஇ ஙம யணபபடயம்ிமஇ�த்ல அ�்'' எ றயர ட. (12) 

அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ந�ங டமள�ம

ச� த்ய�டிமஅவர �்மஅறலா�்மஎாடய்மள�மவப ிதன் 

அறலவபபப்ய ், அவர �ணலமசல்ன் ி�ிம்ாபபத்லலமஆ�த்யமல 

வப�வ்லலன். இன்ம னப்ல்யாமபப மஅப்லல்யாம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.. இந்தம் வலமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

 

பயடி : 4 ப்வ � மய மஅறலவபபபய�ர �ணடமல�ந்மநபபனமயால ன�ம

அறலவபபப்ா்மவந்ட� ்னடாி, அவானறமஅறலவபபப்ல்ல�ந்ம

வப் ல�ன யடவ்ி.26 (13) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

றறல யர ட: எ ்மச�்யித்லலமஇஉ்ல�ம ய்த்வ�மனட ிமசல்ரம

 ்ய உவயர ட. ந�ங  �ய  ங டம�்யன்ி ்யம  டவபபபா�்ய்ம

(்்ப்்) ஹ �்ஸ ன�னில்யி  ங �ணடிமஅவர டமனசயலவயர ட. 

ஆ  வ, அவர டம்றலத்ம ங ன�மநய  எமச�� ல ற .  

 

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். (14) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமறறல யர ட: இஉ்ல�ம ய்த்லலமனப�ிமனபயகிர �ய ம

"்ஜ்யல ட'  ்ய உவயர ட. ந�ங  �ய  ங டம�்யன்ி ்யம

  டவபபபா�்ய்மஹ �்ஸ ன�ம ங �ணடிமஅவர ட னசயலவயர ட. ஆ  வ, 

அவர ன��ம்றலத்ம ங ன�மநய மஎமச��ம ல ற . அவர டம ங ன�ம

வாலன �த்மவபட வயம்ாபபத்லலமஆ�த்லவபட வயம(ந�ங ட 

இடம�ணத்வபட)  வ்டயி.  
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இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (15) அப்ல்யாம

பப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நலமசிமய மன த்ய மம ண்ம

 �வபலமம� �ணனட ிமவந்மனபயகிய மஹ �்ஸ ன� எ�த்ன்பபய . 

அ் மபபற்மம� டம ன்ந்மனசலவயர ட. அப பய் அவர �ணலமள�வர, 

"ிய ்யமள�மம ண்ரம(வந்) ள�மஹ �்ஸமனசயலவன்மநய    ா ட . 

அவ்்ம� ிமஎ �்தமன்�ாி;  

 

ஆ யல, அவ�னடிமனபிரமஎ  னவ உ எ �்தமன்�ிய் ''எ உம

றஉவயர. இன்மஆமலரமபப மஅப்யம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (16) 

அப்ல்யாமபப மஅிரமபப மஅலஆஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

 ட்�்டமசல்மன த்ய  டமசலனறனவ� பபா�ட� ர. அவர ன�ம

(இனறதன்ர) ஏன்மய ம(அன்) அவர டம ா�னவத்யர ட. அந்ம

ன த்ய  டமனவ்வபன்வபல னவ�ண ிறலமவந்மம� ்�்ம� ம

்ரஆன (பம பய றமள னற) ஓ்ல�  யா�வயர ட.27  

 

இன்ம்யபஸமபப மன சய ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (17) ்யபஸம

பப மன சய மஅலிமய �ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இ ்யமஇவரம-

்ன ரமபப ம அபம(்ா) அவர ட- இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர �ணடி வந்ம

நபபனமயால ன�மஅறலவப� ்ய யர. அப பய்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர ட , 

"இ  மஇ  மநபபனமயால ன�மமம்�ிமஅறலவபாங ட ''எ றயர ட. 

அவவய றம்ன ர அவர ்ிமமம்�ிமஅறலவபத்வபா�தமன்யடரந்ம

நபபனமயால ன� அறலவப� ்ய யர. இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டம"இ   

இ  மஹ �்ஸ ன�மமம்�ிமஅறலவபாங ட '' எ றயர ட.  

 

அவவய றம்ன ரமஅவர ட மம்�ிமஅறலவபத்வபா�, "(நய மன்�ியமலம

்ய ம  ா ல ற :) நய  அறலவபத்மஎல்யமநபபனமயால ன�ாிம

ஏாஉ�ன ய்�வபா�, (்றலபபபாட) இந் நபபனமயாலனிமமா�ிம

மஉ� லற�ர �ய? அல்்மநய மஅறலவபத்மஎல்ய ஹ �்ஸ ன�ாிம

மஉத்வபா�, (்றலபபபாட) இந்மநபபனமயாலனிமமா�ி ஏா லற�ர �ய? எ உம

எ �்தமன்�ிவபலன் '' எ றயர.  

 

அ்ா்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர ட, "நயங ்ிமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �ணடமலம�ந்மஹ �்ஸ ன�மஅறலவபத்�ன ய்�்ய ண�ந ்யி. 
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அப பயன்ல்யி அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமம்ம

னபயகான்� பபாட்லலன். பப  ர ம� டமபப�வய்ிமபப��்ிம

ளாட ங �ண்ிம ா�பப�ிமளாட ங �ண்ி பிணிமனசக்ம

(வபத்லியச மமஇல்யமலமஎல்யமவால �ண்ி) னசல்த ன்யடங லி பய்ம

நபபனமயால ன�மஅறலவபபபன் ிமநயங டமநலஉத்லவபா டயி '' எ உ 

றறல யர ட.28  

 

இன்மஹல யிமபப மஹஜன்ரம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய மவந்ட�்.  (18) இப�ம

அபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டம(நபபம(ஸல) அவர �்ம

 ய்த்லல) ஹ �்ஸ ன�மம  மலா�வந ்யி. ஹ �்ஸ டமஅ உம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்ம  ா ட 

ம  மலடபபா�வந் . (ஆ யல , இ உ) ந�ங டமபப�வய்ிமபப��்ிம

ளாட ங  �ண்ிம ா�பப�ிமளாட ங �ண்ிமபிணிமனசக்ம

(வபத்லியச மமஇல்யமல எல்யமவால �ண்ி) னசல்தமன்யடங லிாட ம

எல்யிமபய்ன்மய  வப ிமய லவபாட்.  

 

இன்மஅப்ல்யாமபப ம்யபஸம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (19) 

�்யஹலதமபப ம்பரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: ்ன ரமபப ம அபம

அலஅ்வ �ம(்ா) அவர ட, இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர �ணடி வந், 

"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட ; அல்யாவப மன்ர 

(ஸல) அவர டமறறல யர ட ' எ உமறறலிவயஉமநபபனமயால ன�ம

அறலவப� ்ய யர. இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர  �யமஅவ்்மஅறலவபபனபமம

னசவபன ய�த்�ம  ா  வய அவன்மஏனற�த்பமபயர�  வயம்ன்பபடம

வபலன்.  

 

 ட  ம்ன ரமஅலமஅ்வ �, "இப� அபபயஸமஅவர  �! ந�ங டமஎ ் 

ஹ �்னஸமமனசவபன ய�த்�ம  ாப்ய த ன்�ிவபலன் ி! நய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலி்ய ம ங �ணடி அறலவபத்�ம

ன ய்��� , ந�ங  �யம ய்மன ய�� யமலமஇ�� ல ற�ர  �! '' எ உம

  ாடயர. அ்ா்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டம(பப வ�மயஉ)  

ப்ல்ன்த்யர ட: ள�ம ய்ிமஇ�ந்். அ� ய்த்லலமிய ்�ிமள�வரம

"அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டமறறல யர ட ' எ உமனசயலவன்ம
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நயங டம  ா�வபாடயலம ட   அவன்ம நய� லமஎங டமபயரனவமனசல்ி ; 

அவரமறஉவன்�ம  ா மஎங ட  ய் ன�தம்ய�த் வயி.  

பபற்மம� டமபப�வய்ிமபப��்ிமளாட ங �ண்ி  ா�பப�ிம

ளாட ங �ண்ிமபிணிமனசக்ம(வபத்லியச மமஇல்யமலமஎல்ய 

வால �ண்ி) னசல்மஆ்ிபபத்ாட மநயங டம(நபபிவர �ணடமல�ந்)  

அறலந்ட�ம(ச�ிய )வானறமமா� மமம� �ணடமல�ந்மஏாஉ�ன ய் டயி.  

இன்�மன ஸமபப மசஅதம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (20) 

அப்ல்யாமபப ம னப்லல்யாமபப மஅபப�ன்� யம(்ா) அவர ட  

றறலி்யவ்: நய மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர �ணடி , எ �்மள�மமடலம

வன்ாமயஉி, (அ்லல ்ாபபவய்லம �ய ம லிய� �ண ம �த் ட) எ்ாிம

இடினபறயமல பயரத்�ன யட்மயஉிம வ்��ம �்ிமஎா்ல   .  

 

( �்ிம ்ட) இப� அபபயஸம(்்ல) அவர டம"அவரமநல்மபபடன� ; 

அவ�� ய மநய மசல்மவப ிங ன� ந ்ம ்ரநன்�த், னசயல்�ம

றடய்வானறதம்வபரத்வபடபம பய ல ற '' எ உமறறலவபா�, அஅம(்்ல) 

அவர டமஅ�ணத்ம �்ரப் ன��மன ய்�வ�ிப� றறல யர ட. அவாறலலம

சல்வானறமஎா்தமன்யடங ல யர ட. ள�ம(்றலபபபாட)  வப ிிமவந் பய்ம

"இபப�னில்யிமஅஅம(்்ல) அவர டம �்ரபப�ணத்ல��  ��ிய்; 

வால்வறலிவ ்ய மஇபப�தம �்ரபப�ணபபய '' எ உமறறல யர ட.  

 

இன்மநயஃபப மபப ம மரம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (21) ்யபஸம

பப மன சய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அஅம(்்ல) அவர டமஅ�ணத்ம

�்ரப் டமஅடங லிம(ந�்டமஏ�ட) ஏ�மள உ இப�மஅபபயஸம(்்ல) 

அவர �ணடிமன ய்�வ்பபாட். அ்லலமள�ம(�ாி) அ�வபா்மமா�ிம

னவத்�ன ய்�மமாறன்மஅாலத்வபாடயர ட. (இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலம

ள�வ்ய ) ஏஃபிய மபப ம னி யம(்ா) அவர டமஇன் 

அறலவப�்ி பய்ம்ம்ம�ாஙன ியலம("இந்மஅ�ா ' எ உ) னசன ம

னசக்யர ட.  

 

இன்மஹல யிமபப மஹஜன்ரம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (22) 

அ�இஸஹய�மஅிரமபப மஅப்லல்யாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அஅம

(்்ல) அவர ்�்பமபப ம(அ  ய� ம �்வப்மஆ்்வய�ர �ய ம லியமபப�ா)  

ம� டமபல வஉம்்லிம  யாபய� ன�ம �வய� லி பய் , அஅம(்்ல) 
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அவர �ண  ந்பர �ணலமள�வரம"அல்யாமஇிம� ன�ம(் ்ம

அ��ண்ல�ந்) அப்றபப�த்வய ய ! எத்ன ிமறய தன்மஅவர டம

சீ்ாலத்வபாடயர ட (ன்�ாமய!)'' எ உம( �ந்) றறல யர.  

இன்மஏன்மய மபப மமலா்ய மஅலஅஃமஃம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. (23) �ஃ ீ்யமபப மமல�சிமஅட�பபபம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: அஅம(்்ல) அவர டம்றலத்மஅறலவபபபய�ர �ணலமஅப்ல்யாம

பப மமஸ்த (்்ல) அவர ்னடிமமயணவர டமமா� மம ்னமம

 ன்பபவர �யகமஇ�ந் ர.29 இன்மஅ�ப�ரமபப மஅகியஃம(்ா) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

 

பயடி : 5 அறலவபபபய�ரன்யடர ன�மஎ�த்ன்பமப்மமயர� த்ல மஓரம

அிசமய்ி; நிபதம்்ந்மஅறலவபபபய�ர �ணடமல�ந்மவ�ிமஅறலவபப் டம

மா� ம ஏா பப�ி; அறலவபபபய�ர �ணடிம யணபப�ிம்னற ன�ம

எ�த்ன்பப் அ�ம்ல�ம பபாட்மஎ ப்மமா�ம றல , அ்மள�ம

 டனமாிறட. அ்ம்னட னசகிபமபா�ட�ம்றஙறறலமஆ ய் ;  

 

மயறய ,் ண்மமயர� தன்�ம ய�்ி (அறப) பணபிய்ி. (24) �ஹிமதமபப ம

சீீ ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: நலமசிமய மஇந்ம(நபபனமயால)�ம லவபாிம

மயர� ி்ய . எ  வ ,  ங ்னடி மயர� ம(றய )தன்மஎவ�டமல�ந்ம

னபஉ லற�ர  �யமஅவன்ம ாஉ�ம வ ணாங ட. இன்மஹல யிமபப ம

ஹஸஸய ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்தம் வலமஇ�ம

அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய மவந்ட�். (25)  

 

�ஹிமதமபப மசீீ ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: ம� டம(ஆ்ிப�ம

 ய்ங �ணலமஹ �்ஸ டமஅறலவப� பப�ி பய்மஅவாறல ) அறலவபபபய�ரம

ன்யடர டம்றலத்�ம  ாட்லலன். ஆ யல , (பபா ய்த்லல) ்ாபபங டம

 ்ய றலி பய்ம ங ்�்மஇந்மஹ �்னஸமஅறலவபத்மஅறலவபபபய�ர �ண  

னபிர ன�ாிமஎங ்�்மஅறலவபாங ட '' எ உமறற்யிப ர.  

 

ஆ  வ, அந் அறலவபபபய�ர டமநபபவால� ய்ர �யமஎ உம வ ணத் , 

அவவயறல�ந்யலமஅவர ட அறலவப�்ிமஹ �்ஸ டமமா�ிமஏா பப�ி. 

அவர டம(நபபவாலிபல இல்ய்வானற�மறஉி) ்்னமவய்ல �யகம

இ�ந்யலமஅவர டமஅறலவப�்ி ஹ �்ஸ டமஏா பபடய.  
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இன்மஆஸலிமஅலஅாவலம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (26) 

ஏன்மய மபப ம�சயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: நய ம்யபஸமபப ம

ன சய ம(்ா) அவர ன�மமசந்லத், இ  யரமஎ �் இ  ண  வயஉம

அறலவபத்யர'' எ உமறறல   .  

 

அ்ா்ம்யபஸம(்ா) அவர ட,இன்ம ம�்மஅறலவபத்வரமநிபதம

்்ந்வ்யகமஇ�ந்யல ஏாஉ�ன யட '' எ உமறறல யர ட. இன்மஅ�அிரம

அப்ரம்ாமய மபப மஅிரமஅலஅவஸயிபம(்ா) அவர ட 

அறலவப� லறயர ட. (27) ஏன்மய மபப ம�சயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: 

நய ம்யபஸமபப மன சய ம(்ா) அவர �ணடி , இ  யரமஎ �்ம

இ  ண  வயஉ அறலவபத்யர'' எ உமறறல   .  

 

அ்ா்ம்யபஸம(்ா) அவர ட, ம�்மஇன் அறலவபத்வரமநிபதம

்்ந்வ்யகமஇ�ந்யலமஏாஉ�ன யட '' எ உ றறல யர ட. இன்மசிபதமபப ம

அப்லலமஅரஸம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (28) அ்ஸஸல யதம

அப்ல்யாமபப ம்�வய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மம �் யவபலம

நிபப�ன �்�ிம்உம பன்மமசந்லத்ல�� ல ற .  

 

ஆ யல, அவரம �ணடமல�ந்மஅறலவப� பப�ிமஹ �்ஸ டம

எ�த்�ன யட�பப�வ்லலன். இவர டமஅ்ா்தம்்்லிய வர டமஅல்ர '' 

எ உமனசயல்பபாட். இன்மஅப்ரம்ாமய மபப மஅபபஸமஸல யதம(்ா) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (29) சஅதமபப மஇப்யஹ�ிம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமலம�ந்மநிபதம

்்ந்வர டமமா� ம ஹ �்ஸ ன�மஅறலவப� ம வ்�ி.  

 

இன்மமலஸஅரமபப ம ல்யிம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்தம் வலம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். (30) அப்ல்யாமபப ம

அல�பய்�ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அறலவபபபய�ரன்யட�ிம

மயர� த்ல மஓரமஅங  ம. அறலவபபபய�ரன்யடர (இஸ யத) மா�ிம

இ�ந்ல�� யவபாடயலம(மயர� த்லல) நலன த்வர ட நலன த்ன்னில்யிம

னசயல்லிப�பபயர ட. அபபயஸமபப மஅபப�ஸமயம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்:  
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அப்ல்யாமபப மஅல�பய்�ம(்ா) அவர ட , நம�்ிம

ம� ்�்மலனட ி அறலவபபபய�ரமன்யடரமஎ றம யல டம ட� ம

(அவானற�மன ய் டமஹ �்ஸ ட நலா்ி)'' எ உமறஉவன்மநய ம

  ா�ட � . அ�இஸஹய�மஇப்யஹ�ிமபப மஈசயமஅத்ய் ய �ம(்ா) 

அவர டமறறலி்யவ்: நய மஅப்ல்யாமபப மஅல�பய்�ம(்ா) 

அவர �ணடி,ந�ம  � ய மன்யாவ்ட    மனபா றய�� ய தம

ன்யாவ்ி,  

 

  � ய ம நய ்ம நயாப்ட ம   னபா றய�� ய ம நய ்ம நயாப்ிம

ந னம�்ம மலமந னமம்�ிமனசி்ய்ி '' எ உமள�மநபபனமயாலம

வந்ட�்மஎ  ற . அ்ா்மஅப்ல்யாமபப மஅல�பய்� (்ா) 

அவர ட, அ�இஸஹய�! இன்ம ங ்�்மஅறலவபத்வரமியர?'' எ உ 

  ாடயர ட. நய , இ்,  லஹயபமபப ம ல்யஃம(்ா) அவர டமஅறலவபத் 

ஹ �்ஸ'' எ  ற .  

 

அ்ா்மஅப்ல்யாமபப மஅல�பய்�ம(்ா) அவர ட , அ  யரமநிபதம

்்ந்மஅறலவபபபய�ர்யி '' எ உமறறலவபா�, அ  ய��் இன்ம

அறலவபத்வரமியர?'' எ உம  ாடயர ட. நய ,ஹஜ்யஜமபப ம �் யர '' 

எ  ற . அ  ய�ிமநிபதம்்ந்மஅறலவபபபய�ர்யி '' எ உமறறலவபா�, 

அ  ய��்மஇன்மஅறலவபத்வரமியர?'' எ உமஅப்ல்யாம  ாடயர ட. 

நய  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட '' எ  ற .  

 

அப்ல்யாமபப  அல�பய்�ம(்ா),அ�இஸஹய�! ஹஜ்யஜமபப ம �் யரம

அவர ்�்ிமநபபம(ஸல) அவர ்�்மலனட ிமபிணமளாட ங �ண ம

 ாத் டம�றலந்வப�ிமஅ�ா�் ந�்டம( ய்) இனடனவ�ணம ட�். 

(இன்மஎபப�மஅவரமநபபிவர �ணடிம  ா���  ��ாி?.)30 எ ண�ிம

(ள�வரம்ிமனபா றய�� ய ) ்ய ம்ரமிமனசகவ் (ந னம ிமஎ ப்) 

ன்யடரபய மஎந்�ம �த்ம வஉபய�மலலன் '' எ உ னசய  யர ட.  

 

அஅமபப ம  ீ�ம(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட:  அப்ல்யாமபப ம

அல�பய்�ம(்ா) அவர டமம� டமமத்லிபலமஅிரமபப  ஸயபபத்லடமல�ந்ம

அறலவபபபன்மவபா�வப�ங ட. ஏன  ணல , அவரம�   யன்ப பாலபபவ்யகம
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இ�ந்யர'' எ உமறஉவன்மநய மனசவப ிா ற . (31) அ�அ� ீலமிாியம

பப மஅல�த்வ� லலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

 

நய மஅ��ஹிமதம யசலிமபப ம னப்லல்யாம(்ா) மாஉிமிாியம

பப மசிபத (்ா) ஆ ல ியரமஅ� லலமஅமரந்ல�ந ் . அப பய்மிாியம

(்ா) அவர ட  யசலிம(்ா) அவர �ணடி, அ��ஹிம ்! மயர� ம

வபவ ய்த்லலமஏ ்�ி ள னறபமபாறலம ங �ணடிமவப வபபா� , 

அ்ா்�ிமவபனட ியம �்ர வயம ங �ணடி இல்ய்ல�பப்ம ங ன�பம

 பய றவர ்�்பமனப�ஙம்னறியிபா ற! '' எ உ றறல யர ட.  

 

அ்ா்�ம யசலிம(்ா) அவர ட, ஏ மஅவவயஉ றஉ ல ற�ர ட?'' எ உம

  ாடயர ட.அ்ா்மிாியம(்ா) அவர ட ,ந�ங ட  நரவாலதம

்ன்வர �ய மஅ�ப�ரம(்்ல),  மரம(்்ல) ஆ ல ிய� மவாலத 

 ்ய ற்யிபா ற!'' எ உமனசய  யர ட. அ்ா்�ம யசலிம(்ா) அவர ட , 

நய  (்� ) அறலவப றலபம பஏவ ்ய, நிபதம் ய்வர �ணடமல�ந்மள னறம

அறலவபபப ்ய ்ய மஅல்யானவபமபாறலமஅறலந்வர �ணடிமஇன்வபடம

 மயசமய ்ய்ி'' எ உ றறல யர ட.  

 

(இன்�ம  ாட) ிாியம(்ா) அவர டமப்ல ்்ிமனசயல்யமல 

அனம்லிய லவபாடயர ட. இன்மஅ்நநடரமஹய லிமபப மஅல யசலிம(்ா) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (32) அ�அ� ீலமிாியமபப மஅல�த்மவ� லலம

(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவரம

 ்னடிம(்்லவ� ) ்்லவ�டத்லல (- யசலிமபப ம னப்லல்யாம

அவர �ணடி) ம� டமள�மவப ிிம்றலத் வப வப ர.  

 

ஆ யல, அ  ய��்மஅ்ா ய மவபனடமன்�ந்ல�� மவபலன். அப பய் 

 யசலிம(்ா) அவர �ணடிமிாியமபப மசிபதம(்ா) அவர டமந�ங டம

 நரவாலத ்ன்வர �ண ம-அ்யவ்ம மரம(்்ல), இப�ம மரம(்்ல) 

ஆ ல ிய� - வாலத ்ய றலமஆவ �ர ட. அல்யாவப மமம்யனணிய ! 

 ங ன�பம பய றவர �ணடி ள�மவப ிிம்றலத்மவப வபபா� , 

அ்ா ய மவப�� ிம ங �ணடி இல்யம்ல�பபன்பமனப�ஙம்னறிய  வம

நய ம �் ல ற '' எ உமனசய  யர ட.  
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அ்ா்�ம யசலிம(்ா) அவர ட, அல்யாவப மமம்யனணிய ! நய ம(்� ) 

அறலவப றலபம பஏவ ்ய, நிபதம் ய்வர �ணடமல�ந்மள னறம

அறலவபபப ்ய்ய  அல்யாமவபட�ி, அவன பமபாறலம

அறலந்வர �ணட�ிமஅன்வபடபமனப�ங ்னறிய்ி'' எ மப்ல்�ணத்யர ட. 

அவவப�வ�ிமஇவவயஉ  ன்ிய��ன ய்��ந் பய்மஅங்மநய�ிம

இ�ந ் . இன்மஏஃபிய மபப ம னி யம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. (33)  

 

ிாியமபப மசிபதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஏஃபிய மபப மசிபதம

அஸஸவீம(்ா),  ஜஅபயமபப மஅலஹஜ்யஜம(்ா) , மய்ல�மபப மஅ ஸம

(்ா),ஏஃபிய மபப ம னி யம(்ா) ஆ ல ிய�டி , எ  ணடி ள�வரமவந்ம

நபபனமயாலதம்னறிபலமநிபதம் ய்மள�வன்பமபாறலமவப வப யல (நய ம

அவ்்ம்னறனிமஎ�த்ன்� ்யமய?)'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட 

அன வ�ி,அவரமநிபதம்்ந்வரமஅல்ரமஎ உம(மனற� யமல)  

எ�த்ன்த்வப�ங ட. (அ்ம்றிம பசலமஆ ய்) '' எ உமப்ல்�ணத் ர.  

 

இன்மஅிரமபப மஅஅம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (34) நடரமபப ம

 ஜனமலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அப்ல்யாமபப மஅவ மபப ம

அர்லபய மஅலபலம(்ா) அவர �ணடிம ார பப மஹவ பமஎ பய� ம

அறலவபப்�ம்றலத்மவப வபபாட். அப பய் வ �ா� மநலன்பப�ம மலம

நல உன ய்��ந்மஇப�மஅவ ம(்ா) அவர ட  ாரமம்மம� டம

ஈா�னிபமபயகமசலாட� ர;  ாரமம்மம� டமஈா�னிப பயகமசலாட� ர'' 

எ உம(இ�ம�னற) றறல யர ட.  

 

அ்யவ்மஅவ்் அறலவபப்�ம்றலத்மம� டம்னறமறறலாட� ர. இன்ம

 னப்ல்யாமபப மசிபதம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (35)  ஜஅபயம

பப மஅலஹஜ்யஜம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: நய ம ாரமபப ம

ஹவ பமஎ பயன்மமசந்லத்ல�� ல ற ; ஆ யல, அவன்மநய  

னபய�ாப�த்லி்லலன். இன்ம பயபயமபப மசவயரம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. (36) அப்ல்யாமபப மஅல�பய்�ம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: நய மஏஃபிய மஅஸஸவீம(்ா) அவரம �ணடி , அபபயதமபப ம

 ரரமஎ பய�  நலன்ம ங ்�்தமன்�ந் ். அவரமஹ �்னஸம
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அறலவபத்யலமவபபீ்மய மவப ிங ன� (-நல்ய �� பபாடமஹ �்ஸ ன�) ிம

றஉ லறயர.  

 

ஆ  வ,அவ�டமல�ந்மஹ �்ஸ ன� ஏா ம வ்டயனம மம� �ணடிமநய ம

றறலமவப�வன்பமபாறலமந�ங டமஎ    �் லற�ர ட?'' எ உம  ா ட . 

அ்ா்மஏஃபிய ம(்ா) அவர ட, ஆி (அவவய றமறறலவப�ங ட)'' 

எ றயர ட. அ்ா்பமபபற்மஏ ்�ிமஓரமஅனவிபலமநய ண��்ி பய்ம

அபபயதமபப ம ரன்ப பாறலபம பமஏமவந்யல, அவ்்மமயர� மஈ�பய�ம

்றலத்மநய மனமமசலப  பஏ வ . ஆ யல, அவரமஅறலவப�்ிமஅறலவபப் ன�ம

ஏாஉ�ன யட�ய �்ரம ட எ உம(ம� �ணடி) றறலவப� வ . அப்ல்யாம

பப மஅல�பய்�ம(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட:  

 

நய ம ஜஅபயம(்ா) அவர �ணடிமனச றல�ந ் . அப பய்மஅவர டம

இ ்யமஇந் அபபயதமபப ம ரரமவப ித்லலமஎமச��ன ிய ம

இ�ந்ன யட்ங டம(அவ�னடி அறலவபப் ன�தம

்வபரத்�ன யட்ங ட) '' எ உமறறல யர ட. (37) ஃபடலமபப மசாலம(்ா) 

அவர டமறறலி்யவ்: நய ம�அல்யமபப மம ஸனரமஅர்யரம(்ா) 

அவர �ணடி, அபபயதமபப   ர��்மஹ �்ஸ ன�மஅறலவபபபவ்ய ம

�ஹிமதமபப மசிபதமஎ பயன்பமபாறல�   ா ட . அ்ா்ம�அல்யம

அர்யரம(்ா) அவர டமஈசயமபப ம்�ஸம(்ா) அவர டம்ிமலடிம

(பப வ�மயஉ) றறலி்ய தமன்�வபத்யர ட:  நய ம�ஹிமதமபப மசிப் ல ம

வ �ா�வயச்லலமநல உன ய்��ந ் . அவர அ� லலமஏஃபிய மஅஸஸவீம

(்ா) அவர ்ிமஇ�ந்யர ட. ஏஃபிய ம(்ா) அவர டமஅங ல�ந்ம

்றபபா�மமனச றம பய்மஅ  ய�டிமநய ம�ஹிமத பப மசிபதமபாறல�ம

  ா ட . அப பய்மஅவர டமஅவரமள�மனபயகிர '' எ உ றறல யர ட. (38)  

 

�ஹிமதமபப மிாியமபப மசிபதமஅல த்ய ம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: (எ ம்நன்) ிாியமபப மசிபதம(்ா) அவர ட , ஹ �்ஸம

அறலவபப் �ணல னபயகான்பபன்மவபடமஅ்ல மய ம வனற்ல்ிம

னபயகான்�்ிமநல்வர ன�மநயி  ்ட்லலன்'' எ உமறறல யர ட. 

அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ம�ஹிமதமபப மஅபபஅத்யபம(்ா) அவர ட  

றஉ லறயர ட: நய ம�ஹிமதமபப மிாியம(்ா) அவரம ன�மம

சந்லத் பய் இ்மபாறல�ம  ா ட . அப பய்மஅவர ட , ஹ �்ஸம

ஹதீஸ் கலை பாடம் 1-6

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1

29



அறலவபப் �ணல னபயகான்பபன்வபடமஅ்ல மய ம வனற்ல்ிமநல்வர டம

னபயகான்பபன்மந�ம யண மயாடயக'' எ உம்ிம்நன்மறறலி்ய மம

னசய  யர ட.  

 

அ்லஹஜனச ம�ஸ்லிம(பப மஅலமஹஜ்யஜமஆ லிமநய ) றஉ ல ற :  

நல்வர டமநயவபலம(்ினமமஅறலியம ் ி) னபயகமவந்வப� லற் ; 

அவர ட  வ்�னம  றமனபயகான்பப்லலன்.31 (39)  அஃபயமபப ம�சயம

(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: நய மஃ ய்லபமபப ம னப்லல்யாமஅவரம

 �ணடிமனச ற பய்மஅவரமஎ  ணடி ம�ஹனலமஎ �்ம

அறலவபத்யர;ம�ஹனலமஎ �்மஅறலவபத்யர '' எ உமறறல, (சல் ஹ �்ஸ ன�) 

எா்ல�ன யட்மயஉமறற்ய யர.  

 

அப பய்மஅவ��்மமசலஉந�ர  ால� ம வ்�ிமஅவச்ிமஏாபா�வபட வம

 ட  மஅவரமஎாந்மனச உவபாடயர. அப பய்மநய ம(அவ்்) 

ப்ல வானடபமபயரத ் . அ்லலமஅ ஸம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மஎ �்ம

அபய மஅறலவபத்யர ட. அபய மஇ  ய�டமல�ந் அறலவபத்யர ட'' எ உம

எா்பபா��ந்். (அவரமஎ  ணடிமனசய  ம்ா்ி ்றலப பா�லம

 ட�்ா்ிம வஉபய�மஇ�ந்்யல)  ட  மநய மஅவன் வபா�வபா�ம

அங ல�ந்மஎாந்மனச உவபா ட . ஹச மபப மஅஅமஅலஹஜலவய �ம

(்ா) அவர ட, நய மஅஃபபய மஎ பய� ம(ஹ �்ஸ) ப்ல வா�ல,  மரமபப ம

அப்லலமஅரஸம(்ா) அவர டமன்யடரபய மனசக்ல ள னற, ஹல யிம

அபபலமல�்யிமஅவர டமஅறலவபத்ல�ந்ன்�ம ் ட . அ்லல ஹல யிம

அவர டம�ஹிமதமபப ம அபமஎ பய�டமலம�ந்மஇ  ய� ம்்லவ்ய  

ிாியமஎ�ிமள�வரமஎ �்மஅறலவபத்யர '' எ உமஎா்பபா��ந்். 

 ட   நய மஅஃபபய மஅவர �ணடி, நபபனமயாலமஇிலமஅறலறர ட , 

�ஹிமதமபப ம அப எ பய�டமல�ந ்மஹல யிமஅறலவபத்்ய �ம

றஉ ல ற  ்?'' எ உம  ா ட .  

 

அ்ா்மஅஃபபய மஅவர ட, இந்மஹ �்ஸமவப ித்லல்ய மஹல யி 

அ பபா��ன ய்டயர. அவரம�ஹிமதமபப ம அபமஅவர �ணடமல�ந்ம

எ �் ிாியமஅறலவபத்யர '' எ உம� ்மறறலவந்யர. பப  ரம்ய மம

�ஹிமதமபப   அபமஅவர �ணடமல�ந்ம( ந்�ிய மஇந்மஹ �்னஸம) 

னசவப ிாற்ய மஅவர (மயாறல�) றற்ய யர'' எ உமனசய  யர ட. (40) 
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அப்ல்யாமபப ம ஸமய மபப ம்ப்யம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

நய மஅப்ல்யாமபப மஅல�பய்� (்ா) அவர �ணடிம நய ்பம

னப�நயட, னவ்ம்ல �ண மநய�ய்ி '32 எ ப் பாறலிமஅப்ல்யாமபப ம

அிரம(்்ல) அவர �ண மஹ �்னஸதம்ங ்�் அறலவபத்வரமியர? எ உம

  ா ட . அ்ா்மஅப்ல்யாமபப மஅல�பய்� (்ா) 

அவர ட,ஏன்மய மபப மஅலஹஜ்யஜமஅவர ட்யி.  ங டம ்த்லல 

ந�ங டமனவத்ட�மஅ  ய�டமல�ந்ம லனடத்ம(ம த்ய ) னசக்ல ன�ப  

பய�ங ட'' எ உம(் �ந்) றறல யர ட.  

 

அப்ல்யாமபப மஅல�பய்�ம(்ா) அவர டமறறல யர ட:  நய மள�ம

னவட�ணமநயணிிமஅ�ாமஇ்த்ிம(பாடமநலன்ிபலமன்யா்வ� மன்யான  

நலனற வறய்; அன்தம்ல�ிபதமன்யாம வ்�ி) '33 எ றமஹ �்ஸல ம

அறலவபபபய�்ய  ்வாமபப மஃ்ன்ஃபமஎ பயன்மமசந்லத ் . அவ�ட ம

சலறல்ம ந்ி அமரந ் . ஆிப�ி, அவ�ட மநய மஅமரந்ல�பபன்மஎ ம

 ்யார ட பயரத்வப�வயர  �யமஎ �மறமசபபட்ய   . அவ்்மஹ �்ஸம

னவஉ� பபாட ் அ்ா்�ம ய்ணி. (41) அப்ல்யாமபப மஅல�பய்�ம

(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: (அறலவபபபய�ர) ப லகியமபப மஅலவஅதம

 ்னமிய�ர்யி. ஆிப�ி , அவர வ� வயரம பய வய�டமல�நன்ல்யிம

(வபத்லியசமல றல) ஹ �்ஸ ன�மஅறலவபபபயர. இன்மஏஃபிய மபப மஅப்லலம

ம்ல�ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (42)  

 

ஆமலரமபப ம ்யஹ�லமஅஃ அபபம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

அலஹய�ஸமபப மஅப்லல்யாமஅலமஅஃவரமஅலஹி்ய �மஎ பயரமஎ �்ம

ஹ �்ஸ ன� அறலவபத்யர. ஆ யல,அவரமள�மனபயகி்யவயர. இன்ம

அ�ஹல யிம�ஃ ீ்யமபப மமல�சிம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (43) 

அ�ஹல யிம�ஃ ீ்யமஅட�பபபம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: ஆமலரம

அஃ அபபம(்ா) அவர டமஅலஹய�ஸமபப மஅப்லல்யாமஅலஅஃவரம

எ �் ஹ �்ஸ ன�மஅறலவபத்யர ''எ உமறறலவபா�, அவரமனபயகிர �ணலம

ள�வர'' எ  அஉ்லிபா��மறறல யர ட.  

 

இன்ம�ஃபட�லமபப ம�ஹலஹலம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (44) 

இப்யஹ�ிமஅநந ஈம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அல மயம(்ா) அவர ட, 

நய ம்ரஆன மஇ்்�மஆ்� �ணலமபிப  ற '' எ உ றறல யர ட. 
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அப பய்ம(அங ல�ந்) அலமஹய�ஸமஅலஅஃவர , ்ரஆ மஎ�ணி்;  வ்ம

அறலவபப்ம்ய ம(வஹ�) வ்லி் '' எ உமறறல யர. இன்ம�ஃ ீ்யமபப மமல�சிம

(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (45) இப்யஹ�ிமஅநந ஈம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: அலஹய�ஸமஅலஅஃவரமநய ம்ரஆன ம� உம

வ�டங �ண்ிம வ்மஅறலவபபனபம(வஹ�) இ்்�மவ�டங �ண்ி 'அல்்ம

 வ்மஅறலவபபனபம� உமவ�டங �ண்ிம்ரஆன  இ்்�ம

வ�டங �ண்ி' பிப  ற '' எ உமறறல யர.34 இன்மஏன்மய ம

அலஅஃமஃம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (46)  

 

இப்யஹ�ிமஅநந ஈம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அலஹய�ஸம

சந ் த்லா லடமய வரமஎ �ம �்பபாடயர.  இன்ம�ஃ ீ்யமபப மமல�சிம

(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்தம் வலமஇ�மஅறலவபபபய�யரம

ன்யடர �ணலமவந்ட�். (47) ஹிஸயமஅஸஸகியதம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: �ர்யமஅலஹி்ய �ம(்ா) அவர �ணடிமஅலஹய�ஸ , ள�ம

ஹ �்னஸமஅறலவபத்யர. அப பய்ம�ர்யம(்ா) அவர ட,வயச்லம ் ிம

அமரந்ல�பபப் ய !'' எ உ றறலவபா�மஇல்த்லா்டமனச உம்ம்ம

 னடவயன�மஎ�த்யர ட. (நலன்னமிப ) வபபீ்தன்ம ணரந்ம

அலஹய�ஸம(அங ல�ந்) னச உமவபாடயர.35 (48) அப்ல்யாமபப மஅவ ம

பப மஅர்லபய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: எங �ணடிமஇப்யஹ�ிமஅநந ஈம

(்ா) அவர ட, �ஃ ீ்யமபப மசிபத, அ�அப்லர ்ஹ�ிமஆ ல ியரம்றலத்ம

 ங ன�மநய மஎமச�� ல ற . அவவப�வ�ி னபயகியர டமஆவர '' எ உம

றறல யர ட.36 (49)  

 

ஆஸலிமபப மஏன்மய மஅலஅாவலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

நயங டமஇ�ிமபபடன� �ய மஇ�ந் பய்மஅ�அப்லரம்ாமய ம

அஸஸஜ்மம (-அப்ல்யாமபப மஹபபபமபப ம�பகிபஆம-்ா) அவர �ணடிம

னசல வயி. அப பய்மஅவர டமஎங �ணடி ,அ்லஅாவனஸதம்வப்ம

 வனறந்பம பமசய�ர �ணட�ி ந�ங டம ா ய்ய �்ர ட!   ீ�மஅட�பபபம

எ பயன்�ம்றலத்ிம ங ன�மநய  எமச�� ல ற ம(அவ�டமல�ந்ம

ஹ �்ஸ ன�மஅறலவப� ய �்ரம ட!) '' எ உ றஉவயர ட.  ம்ி, இந்ம  ீ�, 

 ய�்�கிய� �ண மன யடன மன ய்டவ்யக இ�ந்யர. இந்ம  ீ�, 

அ�வயிபலம(எ றனா� பப�ிம  ீ�மபப மச்மய ') அல்ர'' எ உிம

றஉவயர ட. (50) ்ீரமபப மஅப்லலமஹமமதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:   
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நய ம்யபபரமபப மிரதமஅல்ஜஅஃபபமஎ பயன்மமசந்லத ் . ஆ யல , 

அவ�டமல�ந்ம(எந்மஹ �்னஸாி) நய மப்லாமனசக்ன யட�வபலன். 

ஏன  ணல அவர, (்யஃபப்ல �ண மன யடன ிய ) ்ஜஆ ' எ�ிமன யடன ிபலம

நிபப�ன ானடி வ்யகமஇ�ந்யர.37 இன்மஅ�ஃ ஸஸய ம�ஹிமதமபப ம

அிரம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (51) மலஸஅரமபப ம ல்யிம(்ா) 

அவர டமறறலி்யவ்: ்யபபரமபப மிரதம(அ�பபனடிாற) ்் �ம

 �த் ன�மநிபப�ன மன யடவ்ா் � மஎ �்மஹ �்ஸ ன�ம

அறலவபத்ல�� லறயர. இன்மிாியமபப மஆ்ிம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. (52) ஹஜனம �்ம(அப்ல்யாமபப மஸஜனபரமபப மஈசய-்ா) 

அவர டமறறலி்யவ்: ஏஃபிய மபப ம னி யம(்ா) அவர ட ,  

 

்யபபரமபப மிரதம(அ�பபனடிாற) ்் �ம �த் ன�மனவ�ணிப�வ்ா்ம

� மஅவ�டமமல�ந்மம� டமஹ �்ஸ ன� அறலவபத்வந்ம ர. அவரம

்் �ம �த் ன�மனவ�ணிபாடமபப மஅவன்மஹ �்ஸ ்னறிபலமம� டம

சந ் ல� ்யிப ர. சல்ரமஅவ�டமல�ந்மஹ �்ஸ ட அறலவபபபன்ம

நலஉத்ல�ன ய்ட ர '' எ உமறறல யர ட. அப பய்மஏஃபிய  (்ா) 

அவர �ணடிம்யபபரமஅபப�மஎன்மனவ�ணிபாடயர ?'' எ உம  ா பபாட். 

அ்ா்மஏஃபிய ம(்ா) அவர ட(அஅம(்்ல) அவர டம ம த்ல�ட 

மனறந்ல�� லமறயர டமஎ ற)்ஜஆ ' எ�ிமன யடன னி'' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட.  

 

இன்மச்மயமபப ம பபபம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (53) அல்ர்யாம

பப மமஅாமஅவர டமறறலி்யவ்: ்யபபரமபப மிரத, எ  ணடிம

எாப்யிப்ிமஹ �்ஸ டம ட� . அனவமஅன த்ி நபபம(ஸல) 

அவர �ணடமல�ந்மஅ�்அஃபரம(�ஹிமதமபப மஅஅமபப மஹஜனச மபப  

அஅமஅலபய லர-்ா) அவர �யலமஅறலவப� பமனபாறனவிய்ி '' எ உம

றறல யர. (54) ஸஜனஹரமபப ம�ஆவபியம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

்யபபரமபப மிரத,எ  ணடிமஐிப்யிப்ிமஹ �்ஸ டம ட� . அவாறலலம

என்ாி நய ம(ிய�ட�ி) அறலவப� வபலன் '' எ உமறறல யர. பபற்மள�ம

நயடமஅவர ள�மஹ �்னஸமஅறலவபத்வபா�,(அந்) ஐிப்யிப்ிம

ஹ �்ஸ �ணலமஇ்ாி ள றய்ி'' எ றயர. இன்மஅாமதமபப ம்�ஸம

(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (55) சல்யிமபப மஅபப� �் ம(்ா) 
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அவர டமறறலி்யவ்: ்யபபரமபப மிரதமஅல்ஜஅஃபப,எ  ணடிமநபபம(ஸல) 

அவர �ணடமல�ந் அறலவப� பமனபாறமஐிப்யிப்ிமஹ �்ஸ டம ட� '' 

எ உமறறல யர. இன்மஅ்லவஅதமஹல யிமபப மஅப்லலமம்ல�ம

அத்ிய்லரம(்ா) அவர ட அறலவப� லமறயர ட. (56) ஏஃபிய மபப ம

 னி யம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

 

ள�வரம்யபபரமபப மிர்லடி ,ஆ  வ, எ ம்நன்மஎ �்மஅ�ம்லம

அ�ண�்ிவன், அல்்மஅல்யாமஎ �்ம(இ்மன்யடரபய த) 

�்ரபப�ண�்ிவன்மநய மஇந் �மலனிவபா�மள� பய்ிம

அ ் வமயா ட ; �்ரபப�ணப பய�லமஅவ  ம ம்ய வ '' எ�ிம

(12:80ஆவ்) இனறவச தன்பமபாறல�ம  ாடயர. அ்ா்ம்யபபரமபப  ிரத, 

இந்மவச த்லா்�ிமவப�� ிமஇ �ிமவ்வபலன் '' எ உ ப்ல்�ணத்யர. 

நய ம்யபபரமனபயகமனசயல லறயர '' எ உமறறல   . இ் மஅறலவபபபய�்ய ம

ஹஜனம �்ம(அப்ல்யாமபப மஸஜனபரமபப மஈசய-்ா) அவர ட 

றறல யர ட: நயங டமஏஃபிய மபப ம னி யம(்ா) அவர �ணடி ,்யபபரம

எ  ம நய� த்லல இவவயஉமறறல யர?'' எ உம  ா டயி. அ்ா்ம

ஏஃபிய ம(்ா) அவர ட,அஅ (்்ல) அவர டம ம த்ல�டம

இ�ந்ன ய்��� லறயர ட. வய ண்ல�ந் ள�வரம-அ்யவ்மஅஅம(்்ல) 

அவர ட- இ  ய�ட மனசல்ங ட ' எ உ (்றலபபபா��) றறய்வன்ம

நயங டமஅவர ்னடிமவாலத ்ய றல �ணலமியன்ாி 

பப ன்யட்மயா டயி ' எ�ிம(்ஜஆ') ன யடன ிபன ம்யஃபப�ய� ட38 

றறலவ� ல ற ர. இ்்ய மஅவவச த்ல மனபய�டமஎ உம்யபபரமபப ம

ிர்ி றறலவ� லறயர.  

 

ஆ யல, இ்மனபயக. ( ்னமிபல) அவவச ிம(இனறதன்ர) ்ஏஃபம

(அன்) அவர ்னடிமச  ய்்்ர டமன்யடரபய மஅ��பமனபாற்ய்ி '' 

எ உ றறல யர ட. (57) ஏஃபிய மபப ம னி யம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: ்யபபரமபப மிரதமஅறலவபத்மஏறத்யாம�பப்யிப்ிம

ஹ �்ஸ ன�மநய  னசவப ிாஉடம � . எ �்மஇ  மஇ  ்ம(ப�சய �) 

 லனடத்ய்ிமஅந் ஹ �்ஸ �ணலமஎன்ாிமஎ�த்ன்� மநய ம

இனசிமயா ட .39 அ�ஃ ஸஸய ம�ஹிமதமபப மஅிரமஅர்யரம(்ா) 

அவர டமறறலி்யவ்: நய ம்ீரமபப மஅப்லலமஹமமதம(்ா) அவரம �ணடி , 

ந�ங டமஹய�ஸமபப  ஹர்யனவமமசந்லத்ல�� ல ற�ர �ய?''எ உம
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  ா ட . அ்ா்ம்ீரம(்ா) அவர ட,ஆி; அவரமனந�ிமனம� ிம

 ய�்ிம லாவர; அபத்மய ம(்ஜஆ) ன யடன ிபலமபப�வய்மய மஇ�பபவர '' 

எ உமறறல யர ட. (58) ஹிமயதமபப மனஸதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

ள�மநயடமஅக்பமஅஸஸ�்லிய �ம(்ா) அவர ட , ள�மம ண்ரம்றலத்ம

அவர சீ்ய மநயானடிவரமஅல்ர'' எ உி,மானறய�மம ண்ரம்றலத்மஅவர 

எ்ணப�ன னி�மறா�மமனசயலபவர '' (ஹ �்ஸமவப ித்லலம மயச�ம

னசகபவர) எ உிமறறலின்மநய ம  ா ட .  

 

இன்மஅப்ரம்ாமய மபப மமா �்ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (59) 

ஹிமயதமபப மனஸதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அக்பம

அஸஸ�்லிய �ம(்ா) அவர ட,எ �்மஓரமஅ்னடவ �ா�� ய்ர 

இ�� லறயர'' எ உமறறலவபா�, அவ�னடிமசலறப் �ணலமசல்வானற 

எ�த்�றறல யர ட. பபற்மஎ  ணடிமஅவரமஇ�ம பீமசிபாங ்� ய ம  

சயாசலிம�ண� ம� வந்ய்ிமஅவ்்மசயாசலிதன்மநய மஏா மயா ட '' 

எ உ றறல யர ட. இன்மஏன்மய மபப மஹரபம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. (60) மஅமரமபப ம்ய லதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: 

அக்பமஅஸஸ� �்ிய �ம(்ா) அவர டமியன்பமபாறலாிமள� பய்ி  

்றஙறஉவன்மநய ம ்ட்லலன். ஆ யல , அ� மகியமஅப்லம ீிம

எ பவன்த ்வப்! அவன்பமபாறல�மறஉன ிபலமஅல்யா்ய ம(அவன்ம

ம  ணத்) அவ��் அ�ட்�ிம வ்�ி. அவரமநிபதம் ய்வர ; இ��மயம

(்ா) அவர டம(எ �்) அறலவபத்மள�மஹ �்ஸம்றலத்மஎ  ணடிமஅவரம

  ா�வபா�, இ��மயவபடி ்ய மமனசவப ிாற்ய மஅறலவபத்யர '' எ ம

றயர ட. இன்மஅப்ரம்ஸஸய�ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (61) 

ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  எங �ணடிம

அ�்யபதம(்ஃபக மபப மஅலஹய�ஸ) அலஅஃமயமஎ பயரமவந்மப்ய  பப ம

ஆஸலபம(்்ல) அவர டமஎம�்மஅறலவபத்யர ட ; னஸதமபப மஅர ிம(்்ல) 

அவர டமஎம�்மஅறலவபத்யர ட '' எ உமஹ �்ஸ ன�மஅறலவப� ்ய யர.  

 

நயங ட இன்பமபாறலம த்ய்யம(்ா) அவர �ணடிமனசய   பய்மஅவரம

னபயகமனசயல லறயர; அவரமஇவர டமஎவ�டமல�ந்ிம(எந்மஹ �்னஸாி) 

னசவபாறவபலன். அல்ய�ஃப' ன யடன� நயகம ய்த்லலமம� �ணடிம

ன  ிந்ிமியச ்ய  வமஅவரமஇ�ந்யர '' எ உம த்ய்யம(்ா) அவர டம

றறல யர ட.40 இன்மஅஃபபய மபப ம�ஸ்லிம(்ா) அவர டம
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அறலவப� லறயர ட. (62) ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: (ள�ம�னற) அ�்யபதமஅலஅஃமய,  த்ய்யம(்ா) 

அவர �ணடிமவந்வபா� எாந்மனச றயர. அப பய்ம(அங ல�ந்) 

ம� ட,இவரமபத�பம பய�ல  ்ந்ன ய்டமப்லன ா�மநபபத ்யார ன�தம

்யிமசந்லத்்ய �மறறலவ� லறயர '' எ உமறறல ர. அப பய்ம த்ய்யம(்ா) 

அவர ட,இவரமஅல்ய�ஃப' ன யடன� நயகம ய்த்லா்ம� ்ம(ம� �ணடி) 

ியச ிம  ா�த ்ல�ந்ன ய்��ந்யர.  

 

அவரமஇந்ம(ஹ �்ஸ) ்னறிபலம வ ி னச்த்லி்மலலன்; அ்ம்றலத்ம

அவரம பசலி்மலலன். அல்யாவப  மம்யனணிய ! (இவன்வபடம

�த்வர �ய ) ஹச மஅலபலம(்ா) , சிபதமபப  அல�ஸகிபம(்ா) 

ஆ ல ியரறடமபத�பம பய�லம ்ந்ன ய்டமநபபத ்யார �ணல  சஅதமபப ம

மய்ல�ம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ம்வப்ம வஉமிய�டமல�ந்ி  ந்�ிய மம

னசவபாாற்ய மஎம�்மஹ �்ஸ ன�மஅறலவபத்்லலன் '' எ றயர ட. இன்ம

ிரதமபப மஹயஹ ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (63) ் பயமபப ம

மஸ ்யமபப மஅப்லல்யாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அ�்அஃபரம

(அப்ல்யாமபப மமலஸவர) அலஹய லமமமஅலம் �மஎ பவரம ்னமம

ிய  ் வல டமசல்வானறம(நபபனமயால டமஎ றமனபி�ல) ்ன ந்ம

றறலவந்யர. ( ்னமிபல) அனவமநபபனமயால �ய மஇ�� வபலன். ஆ யல , 

அவானறமநபபம(ஸல) அவர டமறறலி்ய  வமஅவரமஅறலவபத்மவந்யர. (64) 

்�ஸமபப ம னபதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

 

அிரமபப ம னபதமஎ பயரமஹ �்ஸமஅறலவபபபபலமனபயகான்த்வந்யர.  

இன்ம ஜஅபயமபப மஅலஹஜ்யஜம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (65) 

�ஆதமபப ம�ஆதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: நய மஅவஃபமபப ம

அபப் மம்யம(்ா) அவர �ணடி, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட, ியரம

நம�ன ்ல்ய மஆா்ிமஏந் லறய ்யமஅவரமநினமமமசயரந்வர அல்ர' எ உம

றறலி்ய மஹச மஅலபலம(்ா) அவர �ணடமல�ந்மஅிரமபப   னபதம

எம�்மஅறலவபத்யர'' எ உமறறல   . அ்ா்மஅவஃபம(்ா) அவர ட , 

அல்யாவப மமம்யனணிய ! அிரமனபயகான்த்வபாடயர '' எ றயர ட. 

(ஹச  அலபலம(்ா) அவர �ணடமல�ந்மஅவரமஇந்மஹ �்னஸமம

னசவபாறவபலன்.) மயறய , ்ம்ம(அ�பபனடிாற) �்ிம  யாபயானடம

நலன்நலஉத்வ ்ம(இந்மஹ �்னஸ அறலவபபப் ம�்ி) அவ்்ம
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 நய� மய்ி'' எ உமறறல யர ட.41 இன்மஅிரமபப மஅஅம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. (66) ஹிமயதமபப மனஸதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: 

ள�மம ண்ரமஎப பய்ிமஅ�ப�ரமஅக்பமஅஸஸ�்லிய �ம(்ா) 

அவர ்ட  இ�ந்மன ய்�, அ  ய�டிமஹ �்ஸ ன��ம ாஉமவந்யர. 

பபற்ம(சலறல்  ய்மய ) அந்மம ண்ன்�ம யணவபலன்.  

 

அக்பம(்ா) அவர டமவபசய�த் பய் ம� ட, அ�ப� ்! இப பய்மஅவரம

அிரமபப ம னப்ட  இ�ந்ன ய்��� லறயர '' எ உமறறல யர ட. 

இவவயறல�� , ள�மநயடம யன்ிபலமநய மஅக்பம(்ா) அவர ்ட  

அங ய��்மமனச  ற . அப பய்மஅக்பம(்ா) அவர ன�மஅந்மம ண்ர 

எ்லரன ய்டயர. அவ��்மஅக்பம(்ா) அவர டமச்யிமறறல , ந்ி 

வபசய�த்யர ட. பபற், ந�ங டம(்ா பய்) அந்மஅிரமபப ம னபத 

எ பய�ட மஇ�பப்ய மஎ �்மமனசக்லமஎா�ி ் ?'' எ உம  ாடயர ட. 

அ்ா்மஅந்மம ண்ர, அ�ப� ்! ஆிம( ்னம்ய ); அிரமஎங ்�் 

அ�ரவமய மப்ம் வல ன�மமனசயல லறயர '' எ உமறறல யர.  

 

அ்ா்மஅக்ப (்ா) அவர ட, அந்மஅ�ரவமய ம் வல ன��ம

 ்�்ய மநயங ட னவ�் டய� ல றயி ' அல்்மஅஞஏ ல றயி' எ உம

றறல யர ட. இன்ம னப்ல்யாமபப ம மரம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. (67) ஹிமயதமபப மனஸதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: 

அக்பமஅஸஸ�்லிய �ம(்ா) அவர �ணடி ,  பீமசிபாமமசயாறலல 

்ிய�� பபாடமம்வயலம பயன்ம ்டய வ��்மமசயானடி�ம

்்டன  வாங பபடய்மஎ மஹச மஅலபலம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ம

அிரமபப ம னபத அறலவப� லறய ்?'' எ உம  ா பபாட். அ்ா்மஅக்பம

(்ா) அவர ட,அிர னபயகான்� லறயர. ஹச மஅலபலம(்ா) அவர டம

 பீமசிபாமமசயாறலல ்ிய்ய மம்வயலம பயன்மஏாபாடவ��்மம

சயானடி�ம்்டன மஅ�ண� பப�ி ' எ உமறறலின்மநய ம

னசவப ிாஉட � '' எ உமனசய  யர ட இன்மஏன்மய மபப மஹரபம

(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (68) சல்யிமபப மஅபப� �் ம(்ா) 

அவர டமறறலி்யவ்:  

 

நய மஅிரமபப ம னப்லடிமனச உவ�ிம் வலமஅக்பமஅஸஸ�்லிய �ம

(்ா) அவர ்�்மஎா�ி். இநநலன்ிபல , ள�மநயடமஅக்பம(்ா) 
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அவர ட எ ன மமசந்லத்யர ட. அப பய்மள�வன்மஅவ்்மமயர� ம

நிபப�ன ிபல ந�ங டமநிபயம்ல�� , அவ�னடிமஹ �்ஸ ன�மமா�ிம

ந�ங டமநி்வ �ர �ய, எ  ?'' எ உம  டவபமஎாபபப யர ட. இன்ம

ஏன்மய மபப மஹரபம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (69) அ��சயம

இஸ்யிபலமபப ம�சயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அிரமபப ம னபதம

(�அ்ஸல்ய� �ண ) மயஉபாடமசலந்ன  ன�மனவ�ணிப�வ்ா் � ம

எங ்�்மஹ �்ஸ ன�மஅறலவபத்ட�யர. இன்மஏஃபிய மபப ம னி யம

(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (70) �ஆதமபப ம�ஆதமபப மநஸரமஅலம

அிபீம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: நய ம ஜஅபயமபப மஅலஹஜ்யஜம

(்ா) அவர ்�்மவயசலத' ந � மந�்லப்லிய  இப்யஹ�ிமஅ�ன பயம

்றலத்ம(அவ�டமலம�ந்மஹ �்ஸ ன�மஅறலவப� ்யமய?' எ உ)   ா�ம

 �்ிமஎா்ல   . அ்ா்ம ஜஅபயம(்ா) அவர டமஅவ�டமல�ந்  எந்ம

ஹ �்னஸமாிமந�ங டமப்லாமனசக்ன யட�ம வ்டயி! (ப�த்்ி) எ ்  

இ� �்தன்�ம லாலத்மவப� '' எ உமஎ �்மப்லலம �்ிமஎா்லம யர ட.   

இன்ம னப்ல்யாமபப ம�ஆதம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  (71) 

அஃபபய மபப ம�ஸ்லிம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: நய மஹிமயதமபப ம

ச்மயம(்ா) அவர �ணடி, ஸயபபதமஅவர �ணடமல�ந்மசய்லா பப மப �ரம

அல�ரீமஅறலவபத்மஹ �்ஸமள னற�மறறல   . அப பய்மஹிமயத 

(்ா) அவர ட,சய்லாமனபயகான்த்வபாடயர '' எ உமறறல யர ட. (இன்பம

 பய  ற) நய மஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர �ணடி , சய்லா 

அல�ரீமஅறலவபத்மமா றயரமஹ �்னஸமஎ�த்ன்த் பய்மஅவர ்ிம

சய்லா னபயகான்த்வபாடயர '' எ  றமறறல யர ட. இன்மஹச மபப ம

அஅமஅலஹஜலவய �ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (72) அ�்யபதம

ஏன்மய மபப ம்யபதமஅத்ிய்லசீம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  எ  ணடிம

 ஜஅபயம(்ா) அவர ட, ந�ங டம்ீரமபப மஹயஸலிம(்ா) அவர �ணடி 

னச உமஹச மபப ம மய்யமஅறலவப�்ிமஹ �்ஸ ன�மஅறலவபபப்ம

 ங ்�் அ�ம்ல� பபாட் உ. ஏன  ணல , அவரம

னபயகான்� லறயர''எ உமனசயல்ங ட எ றயர ட.  

 

நய , ஏ மஇவவயஉமறஉ ல ற�ர ட?'' எ உம ஜஅபயம(்ா) அவர �ணடி 

  ா ட . அ்ா்மஅவர ட, ஹச மபப ம மய்ய, ஹ ிமபப ம ன்பயம

அல லந �் (்ா) அவர �ணடமல�ந்மசல்மஹ �்ஸ ன�மஅறலவபத்யர. ஆ யல , 

அவாஉ�்மஎந் ஆ்ய்�ிமஇலன்'' எ உமனசய  யர ட. நய , எநன்ந்ம
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ஹ �்ஸ ன�ம( மய்ய அறலவபத்யர)?'' எ உம  ா ட . அ்ா்ம ஜஅபயம

(்ா) அவர டமபப வ�மயஉ றறல யர ட: நய மஹ ிமஅவர �ணடி, 

 ஹஜதம பய�லமன யல்பபாடம ிபரம்லிய ல ்� ய மநபப  (ஸல) அவர டம

(இஉ்லதன்யான -் யஸயதமன்யான ') ன்யாவபத்யர �ய?'' எ உ 

  ா ட . அ்ா்மஹ ிமஅவர ட ,அவர ்� ய மநபபம(ஸல) அவர ட 

ன்யானவ� வபலன்'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட.  

 

ஆ யல, இந்மஹச மபப ம மய்ய வய , நபபம(ஸல) அவர ட  ஹஜதம பயரம

 ிபரம்லிய ல ்� ய ம் யஸயதமன்யான  ன்யாவபத்மஅட� �ிம

னசக்யர ட'' எ மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மமல�சிம(்ா) 

அவர டமஅறலவபத்்ய மஹ ிமஅவர �ணடமல�ந் ள�மஹ �்னஸம(்ன ந்) 

அறலவபத்யர. (இன்பம பய  ற) நய மஹ ிமபப ம ன்பயம(்ா) 

அவர �ணடிமவபபசய்த்லலமபபறந் ்ாநன் டமன்யடரபய தம்யங டமஎ  ம

றஉ லற�ர டம(அனவமஇறந்வபாடயல அவாஉ� ய தமன்யானவ� பப�மய)?'' 

எ உம  ா ட . அ்ா்மஹ ிம(்ா) அவர ட, (ஆி;) அவாஉ� ய தம

ன்யானவ� பப�ி'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. எந்மஅறலவபபபய�ரமவாலிய ம

வ�ிமஹ �்ஸல்ல�ந்ம(இவவயஉ றஉ ல ற�ர ட)?'' எ உம  ா ட . அ்ா்ம

ஹ ிம(்ா) அவர ட,ஹச  அலபலம(்ா) அவர டமவாலிய மவ�ிம

ஹ �்ஸலலமஇவவயஉமஅறலவப� பப� லற் '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட.  

 

ஆ யல, இந்மஹச மபப ம மய்ய வய , ்ம�்மஹ ி அவர ்ி, ஹ ிம

அவர ்�்மிாியமபப மஅல்ஸஸயரமஅவர ்ி , ிாிய அவர ்�்ம

அஅம(்்ல) அவர ்ிமஅறலவபத்்ய �மறறல யர. (இ் யல்ய மஹச  பப ம

 மய்யமனபயகான்� லறயரமஎ உமநய ம்றலபபபா ட மஎ றயர டம ஜஅபய  

(்ா) அவர ட.) (73) ஹச மபப மஅஅமஅலஹஜலவய �ம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: ிரதமபப மஹயஹ ம(்ா) அவர டமஸலியதமபப மனம� ம

எ பவரம்றலத்� றஉன ிபல, நய மஅவ�டமல�ந்ிம ய்லதமபப ம

மானஜமஎ பவ�டமல�ந்ி எந்மஹ �்னஸாிமஅறலவப� மமயா ட மஎ மம

சத்லிிமனசக்ட � ''எ உ றறலவபா�பமபப வ�மயஉிமறறல யர ட: 

நய மஸலியதமபப மனம� மஎ பவன்மமசந்லத்மள�மஹ �்ஸம்றலத்ம

(அன்  ங ்�்மஅறலவபத்வரமியரமஎ உ)   ா ட . அ்ா்மஸலியத , 

ப�ரமபப  அப்லல்யாமஅல�ஸ �ம(்ா) அவர டமஅறலவபத்யர ட '' எ உம

றறல யர.  
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மானறய�ம�னறமஅவன்மமசந்லத் பய்ம�வர��மபப மஅல� ி�ஜம

(்ா) அவர டமஅறலவபத்யர ட ''எ உமறறல யர. பப  ரமஇ ன ய�ம�னறம

அவன்ம சந்லத் பய்மஹச மஅலபலம(்ா) அவர டம

அறலவபத்யர ட''எ றயர. ஹச மஅலஹஜலவய �ம(்ா) அவர டம

றஉ ல றயர ட: (ஸலியதமபப மனம� ,  ய்லதமபப மமானஜமஆ லி) 

அவவப�வன்ாிமனபயகிர ட எ மிரதமபப மஹயஹ ம(்ா) அவர டம

றறலவந்யர ட. நய , அப்ஸமஸமத (்ா) அவர �ணடிம(ஹ �்ஸ ன�) 

னசவப ிாஉ�ன ய்��ந ் . ஸலியதமபப  னம� மபாறலமநய ம

்றலபபபாட பய், அப்ஸமஸமதம(்ா) அவர ்ிமஅவன்ப னபயகிரம

எ  றமறறல யர ட. (74) மா�தமபப மஃன ்ய ம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: நய மஅ�்யபதமஅத்ிய்லசீம(்ா) அவர �ணடி , ந�ங டம

அபபயதமபப  ம ஸன�டமல�ந்மஅ்ல மய மஹ �்ஸ ன�ம

அறலவபத்ட� �ர ட.  

 

ஆ யல, அவ�டமல�ந்மவயசன பமனபய�டமவபியபய�ிய ம(ஹவ்யம

எ�ி) னப்ணப மஹ �்னஸ ந�ங டமஏ மஅறலவப� வபலன்? அந்ம

ஹ �்னஸமநடரமபப ம ஜனமலமஎங ்�் அறலவபத்ட�ய ்!''42எ உம

  ா ட . அ்ா்மஅ�்யபதமஅத்ிய்லசீம(்ா) அவர டமஎ  ணடிம

றறல யர ட: அனம்லிய மஇ�ங ட! நய�ிமஅப்ரம்ாமய  பப மமா �்ம

(்ா) அவர ்ிமஸலியதமபப மனம�ன மமசந்லத்ம(இந்மஹ �்ஸ 

்றலத்)�ம  ா டயி. (அவர்யிமஹவ்யமன்யடரபய மஇந்மஹ �்னஸம

அ ஸம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மஅறலவபத்வர.) அப பய்மநயங டமஇந்ம

ஹ �்ஸ ன�மந�ங ட அ ஸம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்யமஅறலவப� லற�ர ட?'' 

எ உம  ா டயி. அ்ா் ஸலியத, பயவிமனசக்மள�வரமபப  ரமவ�ந்லதம

்ல�ந்லவபாடயலமஅவ�னடி பயவதன்மஅல்யாமம  ண� மமயாடய யம

எ  , னசயல்ங ட?'' எ உம  ாடயர. நயங ட, ஆிம(ம  ணபபய )' 

எ  றயி. ஸலியத,இவாறல்ல�ந்மஎந்மள� சலறலிமமாஉிமனப�ிம

ஹ �்னஸாிமநய மஅ ஸம(்்ல) அவர �ணடமல�ந் னசவபாறாமலலன்; 

அ ஸம(்்ல) அவர ன�மநய மசந்ல� ாிமஇலன்மஎ ப் 

னபய்ம� ்�்த்ய மன்�ிய்!  ங டமஇ�வ��்மய 

ன்�ந்ல�� வபலன்?'' எ உம  ாடயர.  
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பப  ரமஸலியதம(அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்ய மஹ �்ஸ ன�) 

அறலவபத்வ� லறயர எ றமனசக்லமஎங ்�்மஎா�ி்.  ட  மநய�ிம

அப்ரம்ாமய மபப மமா �் (்ா) அவர ்ிமஅவ�டிமனச  றயி. 

அப பய்மஅவர,நய மபயவம  ணப்�   ய� ல ற '' எ உமறறல யர. பபற்ம

(பனாிப� ி) அவரமஹ �்ஸ ன�மஅறலவப�  வ அவன்மநயங டம

(அ� ிய�) ன வபா டயி. (75) அ�அிரம பயபயமபப மசவயரமஅலஃபஸயீம

(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அப்லம்தனஸமபப மஹபபபமஅத்லமஃ ீம

எ பவரமஎங ்�்மஹ �்ஸ ன� அறலவபபபயர. அப பய்ம(ஏனவதமபப ம

ஃ ஃப்ய' எ�ிமஓரமஅறலவபபபய��  னபின்) ஏனவதமபப மஅ ்யமஎ உம

(மயாறல�) றஉவயர.  ம்ிமஅப்ல ்தனஸ, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம யாஉ� ய ம(அர்வா) இ்�் (அரட) ஏாப�த்வா்தம்னடம

வப்லத்யர ட'' எ உமறஉவன்மநய  னசவபாா ற . அப பய்மஅவ�டி, 

இ்ா்மஎ  மனபய�ட?'' எ உ   ா பபாட். அ்ா்மஅவர,  யாஉம

வ�வ்ா ய மமஏவ�லம்ன� ஏாப�த்வ்ய்ி'' எ உம(ஹ �்ஸல ம�்ம

வயரதன் ன�மமசலன்த் அநரத்மய �) றறல யர.43  

 

 னப்ல்யாமபப ம மரமஅல வயீீம(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட:  

மா �்மபப மஹல்யலமஎ பயரம(ஹ �்ஸ ன�மஅறலவபபப்ா ய ) அமரந்மசல்  

நயா ்�்பமபப  யல , (அவ�டிமஹ �்ஸ ன��ம  ாட) ள�மம ண்�டி 

அ�இஸமயிபலமஹிமயதமபப மனஸதம(்ா) அவர டமஎ  ம ங டம

்லனசிப்ல�ந் (னபயகமஎ�ி)  வரப்மந�ஹாஉமன யபப�ண� லற ்! '' எ உம

  ாடயர ட. அ்ா்மஅிம ண்ரமஆிம( ்னம்ய ) , அ�இஸமயிப ்!'' 

எ உ ப்ல்�ணத்யர ட.44 (76) அ�அவய யமஅலவட�யாமபப மஅப்லல்யாம

(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: ஹச மஅலபலம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ம

எ �்�ம லனட� பனபறய் ஹ �்ஸ ன�னில்யிமநய மஅபய மபப ம

அபபஅகிய லடிமனசல்ி பய்மஅவரமஎ �் வயசலத்�ம யாடயமலம

இ�ந்்லலன்.45 இன்மஅஃபபய மபப ம�ஸ்லிம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. (77) அஅமபப ம�ஸஹலரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: 

நய�ிமஹிஸயமஅஸஸகியதமஅவர ்ிமஅபய மபப ம

அபபஅகிய லடமல�ந்மஏறத்யா ஓ்யிப்ிமஹ �்ஸ ன�மம

னசவபாாறல�� ல றயி. பப  ரமநய மஹிஸயமஅஸஸகியத அவரம ன�மம

சந்லத ் . அப பய்மஅவர டமநய மநபபம(ஸல) அவர ன��ம  வபல  

 ் ட . நய மஅபய ணடமல�ந்மனசவபாாறமஹ �்ஸ ன�மநபபிவர �ணடி  
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எ�த்ன்த ் . அவாறலலமஐந்மஅல்்மஆஉமஹ �்ஸ ன�த்ய ம

நபபிவர ட ஏாஉ�ன ய்டயர ட '' எ உமறறல யர ட.46 (78)  

 

ஸ �கிய மபப மஅ �்ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  எ  ணடிம

அ�இஸஹய�ம(இப்யஹ�ிமபப ம�ஹிமதமபப மஅலஹய�ஸ) அலஃபஸயீ  

(்ா) அவர ட,ப லகியமபப மஅலவஅதம(எ�ிமஅறலவபபபய�ர) , பப்ப் 

அறலவபபபய�ர �ணடமலம�ந்மஅறலவப�்ிமஹ �்ஸ ன�மஎா்ல�ம

ன யட்ங ட; பப்ப்மாறமஅறலவபபபய�ர �ணடமல�ந்மஅவரமஅறலவபபபன்ம

எா்ய �்ர ட.47 இஸமயிபலமபப மஅகியஃம(எ�ிமஅறலவபபபய�ர) , பப்ப் 

அறலவபபபய�ர �ணடமல�ந்ிமமாறவர �ணடமல�ந்ிமஅறலவப�்ிமஎந் 

ஹ �்ஸ ன�ாிமஎா்ய �்ர ட '' எ உமறறல யர ட.48 இன்மஅப்ல்யாம

பப மஅப்ரம்ாமய மஅத்ய�மமம(்ா) அவர ட அறலவப� லறயர ட. (79) 

அப்ல்யாமபப மஅல�பய்�ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ப லகியமபப ம

அலவஅதமநல்மம ண்ர்யி. எ ண�ி , அவரமஅறலவபபபய�ர �ண  னசயந்பம

னபிர ன�(�ம்றலபபபடம வ்�ிமஇடத்லலமஅவானற)�ம்றலபபபடயமல 

்றலப்பமனபிர ன�ாி, ்றலப்பமனபிர ன�(�ம்றலபபபடம வ்�ி 

இடத்லலமஅவானற)�ம்றலபபபடயமலமனசயந்பமனபிர ன�ாி 

்றலபபபா�வந்யர. (இ் யலம்ாபபிம நரந்்.) ந�்டமநயா �ய மஅவர  

அ�சிபதமஅலாஹயா�மஎ�ிம(்றலப்பமனபி�னடி) ஓரம

அறலவபபபய��டமல�ந் ஹ �்ஸ ன�மஅறலவபத்வந்யர.  

 

நயங டம(அவ்்மஇிானபிரமஎ  னவ உ) ஆ்யகந்ம பய்மஅவரமஅப்லம

்தனஸமஎ றம(ப்வ � மய ) அறலவபபபய�ர்யி எ தமன்�ந்ம

ன ய் டயி. (80) அப்ரம்ஸஸய�மபப மஹஜமயிமபப மநயஃபப ம(்ா) 

அவர டமறறலி்யவ்: அப்ல்யாமபப மஅல�பய்�ம(்ா) அவர டம

ியன்பமபாறலாிமஅவரமனபயகிர ' எ உமனவ�ணபபனடிய �மறஉவன்மநய ம

  ாட்லலன். அப்லம்தனனஸபமபாறல அவரமனபயகிர' எ உமஅ  யரம

றறலின்மநய ம  ா�ட � .49 (81) அ�்ஐிமஅலஃபடலமபப ம்ன  ம

(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: எ  ணடிமஅல�அல்யமபப ம ரஃபய ம

எ பயரமஸலஃபபப ம பய�  பய் அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டம

எங �ணடிமவந்யர ட... '' எ உ (ன்யடங்ிமள�மஹ �்னஸ) எங ்�்ம

அ�வயிபலம(்ா) அவர ட அறலவபத்யர ட'' எ றயர.  ட  மநய , 

இறந் பய மஅப்ல்யாமபப மமஸ்த (்்ல) அவர டம
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ம்ணனறிப்ல�ந்மஎாந்யம(ஸலஃபபப��்)  பய யர ட?'' எ உம

  ா ட .50 (82) அஃபபய மபப ம�ஸ்லிம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: 

நயங டமஇஸமயிபலமபப ம ்கியம(்ா) அவர �ணடிமஇ�ந ்யி. 

அப பய் (அங ல�ந்) ள�வரமமானறய�வ�டமல�ந்ம(அவரமறறலி்ய ) 

ள�மஹ �்னஸ அறலவபத்யர.  ட  மநய , அவரமநிபப�ன �்�ிவரம

அல்ர'' எ உ னசய    .  ட  மஅந்மநபர ,ந�ங டமஅவன்�ம்றலத்பம

்றி  பசலவபா்ர ட'' எ றயர. அப பய்மஇஸமயிபலமபப ம ்கியம(்ா)  

அவர ட,அவன்�ம்றலத்மஇவரம்றிம பசவபலன்; அவரமநிபதம்்ந்வர 

அல்ரமஎ உம �்ரபப�ணத்யரம(அவவ�ா்ய ) '' எ உமறறல யர ட. இந்தம

் வலமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். (83)  

 

பபஃரமபப ம மரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: நய மமய்ல�மபப மஅ ஸம

(்ா) அவர �ணடி, சிபதமபப மஅல�ஸகிபம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ம

ஹ �்ஸ ன�மஅறலவப�்ிம�ஹிமதமபப மஅப்லரம்ாமய  எ பவன்பம

பாறல�ம  ா ட . மய்ல�ம(்ா) அவர ட , அவரமநிபதம்்ந்வர அல்ர'' 

எ உமறறலம யர ட. அவர �ணடி , ( மகியமபப ம ்ஃபப  ்்லவபிய ) 

்வஅமயமஅவர �ண ம�  யடமஅ�னமிய மஸய்லாமஎ பயன்பமபாறல�  

  ா ட . அவ�ிமநிபதம்்ந்வரமஅல்ர '' எ உமனசய  யர ட. அ்ல 

ஹஜனவ�ஸமஅப்ரம்ாமய மபப ம�ஆவபியமஎ பவன்பமபாறல�ம

  ாட்ா், அவ�ிமநிபதம்்ந்வரமஅல்ர '' எ றயர ட. இப�மஅபப் ல பம

(�ஹிமத பப மஅப்லரம்ாமய ) அவரம ்�்மஹ �்ஸ ன�மஅறலவபத்ம

 ஜஅபயமபப ம �் யர அல்ற �மபாறல�ம  ாட பய்மஅவ�ிமநிபதம

்்ந்வரமஅல்ர'' எ உ றறல யர ட. ஹ்யிமபப ம ஸமய மஎ பவரம

பாறல�ம  ாடம பய்மஅவ�ிமநிபத ்்ந்வரமஅல்ர'' எ றயர ட. இந்ம

ஐந்மஅறலவபபபய�ர ன�பமபாறலாிமநய மமய்ல�ம(்ா) அவர �ணடி 

வப வபி பய்மஇவர டமஐவ�ிம்ங ்னடிமஹ �்ஸமஅறலவபப் �ணலம

நிபத ்்ந்வரமஅல்ர'' எ  றமறறல யர ட. மானறய�வன்பமபாறலம

அவர �ணடி   ா ட . -அவ்்மனபின்மமறந்வபா ட - அ்ா்மமய்ல�ம

(்ா) அவர ட, இவ்்மனபின்மஎ மஹ �்ஸமப்ல வ� �ணலமந�ரம

 ்�ட� �் ய?'' எ உ   ாடயர ட. நய மஇலன் ' எ  ற .  

 

மய்ல�ம(்ா) அவர ட, அவரமநிபத ்்ந்வ்ய மஇ�ந்ல�ந்யலம

நலமசிமய மஅவ்்மனபின்மஎ மஹ �்ஸமப்ல வ� �ணல பயரத்ல�பபபர '' 
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எ உமனசய  யர ட. இன்மஅ�்அஃபரமஅாமதமபப மசிபதமஅத்ய�மமம

(்ா) அவர ட அறலவப� லறயர ட. (84) ஹஜ்யஜமபப ம்ஏஃபமபப மஹஜ்யஜம

(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: இப�மஅபப் ல பம(்ா) அவர டம ஜ்ாபபலம

பப மசஅதமஎ பவ�டமல�ந்மஹ �்ஸ அறலவபத்யர ட.  ஜ்ாபபலம

சந ் த்லா்�ிவ்ய �ம �்பபாடயர. இன்மிாியமபப ம�ிப ம(்ா) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (85) அப்ல்யாமபப மஅல�பய்�ம(்ா) 

அவர டமறறலி்யவ்: ந�ங டமனசயர� ிமனசல்மவப�ி் லற�ர �ய , அல்்ம

(அ்ா்ம� ) அப்ல்யாமபப மஅல�ஹர்ரமஅவர ன�மமசந்ல� ம

வப�ி் லற�ர �ய? எ உ எ  ணடிம  ா பபாடயல , (�்்லல) அவன்மம

சந்லத்வபா�பமபப  ர னசயர� ிமனசல்மவப�ி் ல ற மஎ  றம

னசயல்ல்லிப�ப ப . (அந்மஅ�ா�்  

 

அவரமம்மநய மம்லப்மனவத்ல�ந ் .) பப  ரம(அவரமள�மனபயகிரமஎ )  

அவன்மநய ம(இ ி)  ்ட பய் , அவன்வபட�மன ா�மமசயணிம

எவவ� வயமப்வயிபலன் எ உமஎ �்பமபாட். இன்மஅ�இஸஹய�ம

அத்ய் ய �ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (86)  னப்ல்யாமபப ம

அிரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: னஸதமபப மஅபப ன ஸயம(்ா) 

அவர ட, எ மச  ய்்ரம(ிாியமபப மஅபப ன ஸய)  இடமல�ந்மஎன்ாிம

அறலவப� ய �்ர ட'' எ உமறறல யர ட. இன்மவஅதமபப மஸய்லாம(்ா) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (87) அப்ல்யாமபப ம்அஃபரமஅர்� ீம(்ா) 

அவர டமறறலி்யவ்: ிாியமபப மஅபப ன ஸயமள�மனபயகிரமஆவயரம

எ ம னப்ல்யாமபப மஅிரம(்ா) அவர டமறறல யர ட.51 இன்ம

அப்ஸமஸ்யிமபப மஅப்லரம்ாமய மஅலவயபபரம(்ா) அவர ட 

அறலவப� லறயர ட. (88) ஹிமயதமபப மனஸதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: 

அக்பமஅஸஸ�்லிய �ம(்ா) அவரம �ணடிமஃபர தமபப மிஅறபம

அஸஸப ீ அவர ன�பமபாறல�மறறபபாட். அப பய்மஅக்பம(்ா) 

அவர டமஅவர நபபனமயாலதம்னறனிமம சரந்வரமஅல்ர '' எ உம

றறல யர ட. இன்மஏன்மய மபப மஹரபம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

(89) அப்ரம்ாமய மபப மபபஃரமஅலஅப �்ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:   

 

ிாியமபப மசிபதமஅல த்ய ம(்ா) அவர �ணடிம�ஹிமதமபப ம

அப்ல்யா பப ம னபதமபப ம னமரமஅலன்ரமஎ பவன்பமபாறல�ம

றறபபாட். அப பய் ிாியம(்ா) அவர ட, அவரமமல ாிமப்வ � மய ம

ஹதீஸ் கலை பாடம் 1-6

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1

44



அறலவபபபய�ர'' எ உ றறல யர ட.  ட  மிாியம(்ா) அவர �ணடி , 

இவரமிஅறபமபப மஅ்ய  எ பவன்வபடமமல ாிமப்வ � மய ம

அறலவபபபய�்ய?'' எ உமவப வபபாட். அ்ா் ிாியம(்ா) அவர ட, 

ஆி' எ றயர ட. பபற்,�ஹிமதமபப மஅப்லல்யா பப ம னபதமபப ம

 னம�டமல�ந்மஎவ�ிமஹ �்ஸமஅறலவபபபயரமஎ பன்மஎ  யல  

எ்ணபாிமபயர� ம��ிவபலன் '' எ உமறறல யர ட. (90) பபஃரமபப ம

அலஹ ிம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: ிாியமபப மசிபதமஅல த்ய ம

(்ா) அவர டமஹ ீிமபப ம்ஜனபர , அப்ல அஃ்யமமாஉிமிாியமபப ம

�சயமபப ம �் யரமஆ ல ியரமப்வ � மய  அறலவபபபய�ர டமஎ உம

றறல யர ட.  ம்ிமிாியமபப ம�சயவப  அறலவபப் டம யாஉம( பய்ம

வந்ம வ த்லலமமனறி�ற�ினவ)்யி '' எ உி ன்�வபதம்யர ட.  ம்ிம

�சயமபப ம்லா ய , ஈசயமபப மஅபபஈசயமஅலம் � ஆ ல ிய�ிம

ப்வ � மய மவர டமஎ உமஅ  யரமறறல யர ட.   

 

ிாியமபப மசிபதமஅல த்ய ம(்ா) அவர டமறறல யர ட:  ஹச மபப ம

ஈசயம(்ா) அவர டமபப வ�மமயஉமறறலின்மநய மனசவபம�த்ட � :  

எ  ணடிமஅப்ல்யாமபப மஅல�பய்�ம(்ா) அவர ட ,ந�ங டம்ீ�டி 

னச றயலமஅவ�ட�ட�மஅன த்மஹ �்ஸ ன�ாிமஎா்ல�ன யட்ங ட ; 

ஆ யல, �வரமஅறலவபத்மஹ �்ஸ ன�தம்வப்.  னப்யமபப ம�அத்லப , 

ச�கிபமபப  இஸமயிபல, �ஹிமதமபப மசய்லிமஆ ல ிய ்மஅி�வ�ி '' 

எ றயர ட.52 அ்லஹஜனச ம�ஸ்லிமபப மஅலஹஜ்யஜமஆ லிமநய ம

றஉ ல ற : சந ் த்லா்�ிமஅறலவபபபய�ர டம்றலத்ி , அவர ்னடிம

்னற ட ்றலத்ிம(நபபனமயால) அறலறர டம்றலபபபா�ட�மஇன்பம பய றம

் வல ட ஏ்ய�ிம ட� . அவானறனில்யிம�ானமிய �ம்றலபபபடம

இந்மஏ�ம பய்ய். நயி இ்வன்மஎ�த்ன்த்ம் வல டமஇந்ம

வப ித்லலமநபபனமயாலமஅறலறர �ண    யாபய�மஎ  மஎ பன்ம

அறலந்ன யட�மவப�ி் வய��்பம பய்மய னவமஆ்ி.   

 

நபபனமயாலமஅறலவபபபய�ர �ணடிம யணபபாடம்னற ன�ம

எ�த்ன்பபன்ாி, ்ங �ணடிமவப வபபாட பய்மஅவானறதமன்�ணவய �ம

றஉவன்ாிமநபபனமயால அறலறர டம ாடயிமய� ல�மன ய்ட்ா்�ம

 ய்ண ம, அ(வானறமமனறபப)்லலம ட� மயனப�ிம  �்ய . ஆி! 

மயர� மமனசக்லமஎ ப ்மஅ�ம்ல� பபாட் (ஹ்யல), ்னடம
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னசகிபபாட்ம(ஹ்யி), னசகிதமன்�வ்ம(அிர), ்�பப் (நாா), 

ஆவஅா�வ்ம(்ரஃ ீப), எமச�பப்ம(்ரஹ�ப) ஆ லிவாறலல ள றய த்ய ம

இ��்ி. இநநலன்ிபலமமயர� மமனசக்ல ன�மஅறலவபபபவர  ்னம�்ிம

நிப தம் னம�்ிமஎ�த்� யாடய மஇல்யம்ல�ந்யலமநலன்னம 

எ  வய்ி? அவன்பமபாறலதமன்�ந்மள�வரமஅவ�டமல�ந்மமயர� ம 

னசக்ல ன�மஅறலவப� ப பயக, அவ�ட�ட�ம்னற ன�மவபவ்ிமன்�ிய்ம

ம� �ணடி மனறத்யல, அ்மபயவிமமா�மல்; �ஸ்லிம

னபய்ம� ்�்மமனசகாி ் ்ய �ிமஆ்ி.  

 

ஏன  ணல, அமனசக்ல டமஅன த் மயமனப�ிபய்ய னவ ியம

அ�பபனடிாறமனபயகிய  ் வல �ய மஇ�� ,அவானற�ம  ா்ிமசல்ரம

அபப� ிமஅவானறமமனசில ப�த்லவபட்யி; அல்்மசல்வானறியவ்ம

னசிலப�த்லவபட்யி. அ ்ம ந்த்லல , நிபதம்்ந், ்ல�ப்லம்� ல றம

அறலவபபபய�ர டமவயிப்ய �ம லனடத்ட� ச�ிய ம் வல டமஏ்ய�ிம

 ட� . அபப�ிப�� , நிபதம் ய், ்ல�ப்லன யட� ��ிய்ம

அறலவபபபய�ர �ண மனசக்ல ்�்மஎ  மஅவசலிிம நரந்் ? ப்வ � மய ம

ஹ �்ஸ ன�ாிமஅனடிய�ிமன்�ிய்மஅறலவபபபய�ரன்யடர ன�ாி  

ன்�ந்ன ய் டமஅறலவபபப்லலமசல்ரம�ன ப்�ம யா� ல ற ர. 

இவர �ணல னப�ிபய ்யரமனபய்ம� �ணடிம்ங ன�மஅ்ல ம

அறலாபனடத்வர டமஎ உ  யா��ன யட�ம வ்�னம மவப�ி் லறயர டம

எ  றம �் ல ற . இ  யர எத்னணமஎத்னணமஹ �்ஸ ன�ம

அறலந்ட�யர; ஏ்ய�மய மஹ �்ஸ ன�த ்ல்ா�ாட�யரமஎ உம(சல்ய லத்�) 

றறபபடம வ்�ிமஎ ப ்மஅவர �ண  இந்மஅறலவபப் ்�்�ம ய்ணி. 

(ஹ �்ஸமஎ�ி)  லவபதம்னறிபலமஇந்பமபயன்னிதம

 ்ரநன்�த்�ன ய்ட எவ��்ிமவப மயச  மம லனடிய். இவர ன�ம

அறலறர ட' எ உம்றலபபப�வன்வபட �ாடயட ட' எ உமறஉவ ்ம

னபய�த்மயிப��்ி.  

 

பயடி : 6 "அல�அ அ ' ஹ �்னஸமஆ்ய்மய மஏா ்யி.53 இ உம்ினமம

நபபனமயாலிபி்யரமஎ உமனசயல்ல�ன யட ல றமசல்ர , ச�ிய மஅறலவபப 

பய�ரன்யடரமஎ், ச�ிபல்ய்மஅறலவபபபய�ரமன்யடரமஎ்? எ ப்ம

ன்யடரபய மள�  �தன்மனவ�ணிபா�ட� ர. அன்மஎ�த்ன்� யம்ிம

அ்ல்ட�ம்வனறம ஏா�� யாடயம்ிமவபா�வப�வ ்மச�ிய ம��வய ம

ஹதீஸ் கலை பாடம் 1-6

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1

46



இ��்ி. ஏன  ணல, ன வபடபபடம வ்�ிமள�ம �தன்மஅ� ிய�ம

சயகபப்ா்ிமஅந்�ம �த்ய�ன்ப பாறலிமநலன னவம�ாறய ம

ளாலபப்ா்ிமசலறந்மவாலமஎ  னவ றயல, அந்�  �தன்(�ம ்�ம

ன யட�யமல) அ்ாசலிபப�த்வ்்ய . அறலியமம� ்�் அன்ம

அறல� பப�த்லவபடயமலமஇ�பப்ா்ிமஅ் வமஏாற்ய்ி. இ�பபப�ி , 

பப வபன�ாம ன�ம ியசலத்ி ,அறலியமம� டம்்லிம �த் ன��ம ்�ம

ஏமயந், அறலறர �யலம்ற� ணப� பபாடம்வறய மன யடன  ன�ாிமறடம

வபன்ந் ஏாஉவப�வரமஎ பன்மஅஞசலாிமஅந்மமசல்்்ம்வறய ம

 �தன்மவபவ�பப ் னபய்ம� ்�்மநல்்மஎ உம �்ல  யி ; அந்தம

்வறய ம �த்�்,  �ி �னறிபலமப்ல்�ணபப்மஎ்லர ய்த்லா்மம

சலறந்்ய்ிமஎ றம��ா�் வந ்யி. இ ண, அந்மமசல்்்ம்வறய ம

சலந்ன மஎ  னவ உமபயரப பயி:  

 

ள�மஹ �்ஸல  அறலவபபபய�ரமன்யட�லம"இ  யரம்றலத்மஇ  யரம

அறலவபத்யர'' எ உ றறபபா��ந்யலமஅன்மஆ்ய்மய மஏாப்ா்மமசல்ம

நலபந்ன  டம ்�. அ்யவ் அவவப�மஅறலவபபபய�ர ்ிம்ிம

வய�நய�ணலமஓ��ம�னறியவ் சந்லத்�ன ய்டயர டமஎ மநயிம

அறலந்ல�� ம வ்�ி. அல்் ள�வ�டமல�ந்மமாறவரம ந்�ிய ம

ஹ �்னஸ�ம  ா��� ம வ்�ி. அல்் ள�ம்டனவ ியமப்ம

்டனவ  �யமசந்லத்யர டமஎ றமனசக்லம வஉமஅறலவபப் �ண்யவ் 

வந்ல�� ம வ்�ி. இன்மவப�த் , இ�வ�ிமள ்ம ய்த்லலம

வய�ந்யர ட எ ப்ய ்ய, அவ�டமல�ந்மஇவரம ந்�ிய �ம  ா��� ம

வயகப்்� எ ப்ய ்யமமா�ிமஅந்மஅறலவபபனபமஏா ம��ிய். 

இ�வ�ிமசந்லத்யர ட; ள�வ�டமல�ந்மமாறவரம ந்�ிய மம

னசவப ிாறயரமஎ உம உ்லிய த ன்�ிய்வன்மஇத்ன ிமஅறலவபப் டம

ஏா்�்�ினவமஅல். இத்ன ி அறலவபப் டம லனடத்யலமஅவானறம

நலஉத்லனவத்வபா�, ள�வ�டமல�ந் மாறவரமசலறல்� வயமஅ்ல மஅ� வயம

னசவப ிாறயரமஎ ப்ா்ம வஉமசய உ  லனட�்ி பய்மஅவானறம

ஆ்ய்மய மஏா ்யி;இலன் ிலமறடய். அல்யாம ங ்�்ம

அ�ட்�வய ய ! அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமஇத்ன ிம்னற ய�ிம

இவர �்மறாஉம(அ�பபனட ிாற)  ாபன ிய்ி. இ்ா்ம� ்ிமச�; 

இப பய்ிமச�;  லவபிய�ர �ண  ஆ்்ாமஇ�றாஉ�்�ம லனடிய். 

அ உிமஇ உிமஹ �்ஸ ன�ாி அறலவபப் ன�ாிமஅறலந்ட�ம
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 லவபிய��னட ிமப்வ்ய மஏ  யபபத்ம �த்  இ்்ய : அ்யவ்மநிபதம

்்ந்மஅறலவபபபய�ரமள�வரம்ினமபம பய றமமா றயரமஅறலவபப  

பய��டமல�ந்மள�மஹ �்னஸமஅறலவப� லறயரமஎ உமனவத்�ன யட வயி. 

அவர ட இ�வ�ிமள ்ம ய்த்லலமவய�ந்மள�வரமமாறவன்ம

 ந்�ிய மமசந்லத்  ன்ிய�ிபம�� மவயகப்ம ்�மஎ றல�ந்ய ் , 

அந்மஅறலவபபனபமஏா ்யி; அ்ம ாடயிிமஆ்ய்மய்ி.  

 

இ�வ�ிமசந்லத்பம பசல ரமஎ ப்ா்மஎந்த ் வ்ிம

 லனட� யவபாடய்ிமச�்ய . ஆ யல ,இ�வ�ிமசந்ல� வபலன் 

எ ப்ா  ய, ள�வ�டமல�ந்மமாறவரமஎன்ாிமனசவப ிா வபலன்ம

எ ப்ா  ய ன்�ணவய மசய உமஇ�பபப மஅப பய்மஅந்மஅறலவபபனபமஏா ம

��ிய். இந்த ன்�ணாமஏாபடய்வன்மநயிமவபவ�த்மசயத்லி�றானறம

னவத்மனசவப ிாற்ய  எ�த்�ன யட�பப�ி. (அறலவபபபய�ரமஇ�வ�ிம

ள ் ய்த்லலமவய�ந்ல�ந்ய்ிமஅவர டமஇ�வ�ி ள�வன்னிய�வரம

சந்லத்ல�� ம வ்�ிமஎ ப்மபாறலி) இ� �தன் னவ�ணிபாடமஅந்மம

சல்�ட�ிமஅவர ்னடிமஆ்்வய�ர �ணட�ிமநயிமள னறம 

னசயல்ல�ன யட�மவப�ி் ல றயி: "நிபதம்்ந்மஅறலவபபபய�ரமள�வரம

நிபதம்்ந்மமா றயர அறலவபபபய��டமல�ந்மஅறலவப�்ிமஹ �்ஸம

ஆ்ய்�ரவமய ்; அ் ப� னசிலப�வ்ம டனம'' எ மந�ங  �ம

னசயல்லவபா�பமபபற்மந�ங  �ம"அவவப� அறலவபபபய�ர ்ிமள�ம

்டனவ ிய, ப்ம்டனவ  �யம ந்�ிய ம சந்லத்ல�� லறயர ட;  

 

அல்்மள�வ�டமல�ந்மமாறவரமனசவப ிா றல�� லறயரமஎ ப்ம

ன்�ணவய ய்வன்மஅவவப�மஅறலவபபபய�ரமவாலிய மவந்மஹ �்னஸ ஏாஉ�ம

ன யட�மயா டயி '' எ னறய� நலபந்ன னிமஇனணத்�ன யட லற�ர  �! 

(இ் �னறிய?) இநநலபந்ன னிம�   ய�ிய ம வஉமிய�ிம

வப்லத்ட�யர �ய? அபப�மவப்லத்ல�நம்யலமஎங  மஅ்ா ய மசய னற�ம

ன ய்�மவய�ங ட பயரப பயி! �நன்ிமஅறலறர �ணலமசல்ரமஇவவயஉம

நலபந்ன மவப்லத்ல�ந்யர டமஎ உ ந�ங டமறறல யலமஎங  ம

அவர ்னடிமனபிர ன��மறஉங டமஎ உம  ா பயி.  அ்ா்மஅவரம

 �ய ்யமமாறவர �ய ்யமஎந்மப்ல்ிமஅ�ண� ம��ிய். அபப� ி  

ஏ ்�ிமள னற�மன ய்�வந்யலறடம"இ்லலமஎங  ம ங ்�்மஆ்ய்ி  

 ட�்?''எ உம  ா பயி. அ்ா்மஅவர டமபப வ�மயஉமப்ல்�ண� ்யி: 
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அ உிமஇ உிமநபபனமயால அறலவபபபய�ர டமப்ன்மநயிம

பயரத்ல�� ல றயி. அவர �ணலமள�வர மானறய�வன்ம ந�லம

பயரத்ல்யம்ி, ள�வ�டமல�ந்மமானறய�வரமஎன்ாி 

னசவப ிாறல்யம்ிமஹ �்ஸ ன�மஅறலவபத்ட� ர. இவவயஉம

னசவபாறயமல, அறலவபபபய�ரமள�வரம்ம�்மஅறலவபத்வ� மனபின்�ம

்றலபபபடயமல (�ரச்ய ) ஹ �்ஸ ன�மஅறலவபபபன்மஅவர டம

அ�ம்லத்ட�யர ட.  

 

ஆ யல, இனட ி அறலவபபபய�ரமனபிரமவப�பாடமஇத்ன ிம(�ரச்ய ) 

ஹ �்ஸமநிமலட�ிமநபபனமயால அறலறர �ணட�ிமஆ்ய்ிமஆ ய். (னபிரம

்றலபபபடபபடய்மஅறலவபபபய�ரமியர , அவ�டிமமாறவரமனசவப ிாறய்ய? 

எ உம உ்லிய தமன்�ிய் ்மஇ்ா்�  ய்ணி.) அபப�ிய யல , 

அறலவபபபய�ரமள�வரமமாறவ�டிமனசவப ிாறய்ய , இலன்ிய? எ பன்�ம

 வ ண� ம வ்�ிமஅவசலிிம ்�மஎ தமன்� லற். ள�வர மாறவ�டமலம

�ந்மசலறல்� வ�ிமனசவப ிாறயரமஎ ப்ம உ்லிய லவபாடயல , 

அவர �ண மஎல்யமஅறலவபப்ம ன�ாிமஏாப்லலமசல� லமஇலன். இந்ம

வப�� ி  லனட� ய் பய், அந்மஅறலவபபனபமநலஉத்லனவ� ம

 வ்�ி்்ய . அன்மஆ்ய்மய  எ�� ்ய ய். ஏன  ணல, அ்ாிம

"�ரச்ய ' இ�� �ற�ி.54 இவவயஉமறஉிமஅவர �ணடத்லலமபப வ�மயஉம

நயிம  டவபமஎாப் வயி: ள�மஹ �்ஸமப்வ � மய ்மஎ ப்ா்ி ,  

 

அன்மஆ்ய்மய மஎ�� ்ய ய்மஎ ப்ா்ி அ் ம

அறலவபபபய�ரன்யட�� லனட ிமஎவ�ிமவப�பா��� �ற�ிமஎ ற  

சயத்லி�மறானற�ம ய்ணமய �மறஉ லற�ர ட. அபப�பமபயரத்யல , "இ  யரம

்றலத்மஇ  யரமஅறலவபத்யர '' எ உமறறபப�ிமஎந்ம("�அ  அ ') 

ஹ �்ஸ ன�ாி,அ் மஅறலவபபபய�ரமஆ்ிபிம�்லமஇஉ்லவன் 

ள�வ�டமல�ந்மமாறவரமனசவப ிாறயரமஎ உமன்�ந்மபபற  மஏா  

 வ்�ி்வ�ி. (ஆ யல , "�அ மஅ ' ஹ �்ஸ �ணலமஅவவயஉமநயிம

பயரப ப்லலன்.)  ்ய்ணத்லா், ஹல யிமபப ம ரவயம(்ா) அவர டம்ிம

்நன்ம ரவயம(்ா) அவரம �ணடமல�ந்ி, அ  யரமஆிப யம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்ிம(ஹல யிமபப   ரவயம"அ ' அபபஹலம"அ ' ஆிப ய) 

அறலவப�்ிமஅறலவபபபய�ரன்யடன் எ�த்�ன யட வயி. இ்லலமஹல யிம

(்ா) அவர டம்ிம்நன்ம ரவயம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ிம ரவயம(்ா) 
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அவர டமஆிப யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ி ஆிப யம(்்ல) அவர டமநபபம

(ஸல) அவர �ணடமல�ந்ிமஇந்மஹ �்னஸம னசவப ிாறயர டமஎ ம

 உ்லிய மநயிமஅறல ல றயி. ஆ யல, ஹல யிம(்ா) அவர டம்ிம

்நன்ிபடமல�ந்மஅறலவப�்ிமஓர அறலவபபபபலம"நய ம

னசவப ிா ற 'எ  றய, "எ �்ம(எ ம்நன்) அறலவபத்யர ' எ  றயம

றறலிப�� யவபாடயலமஹல ய��்ிமஅவ�னடிம்நன்ம

 ரவயா�்மலனட ி இ   யரமஅறலவபபபய�ரமஇ�ந் ,  

 

அவரமஹல ய�னடிம்நன்ிபடிமஅந்மஹ �்னஸ�   ா�மஹல ய��்ம

அறலவபத்ல�� ்யி; ஹல யிம ந்�ிய தம்ிம்நன்ிபடி அன்�ம

  ா��� மயாடயர. இநநலன்ிபல , இனடிபலமஅறலவபபபய�ரமவப�பாடன் 

அறலவப� மவப�பபமலல்யமலம்யிமிய�டிம  ாடயரமஎ பன்மஹல யி  

றறலிப�� மமயாடயர. ( ந்�ிய தம்நன்ிபடிம  ாடன்பம பய  ற  

 யா�ிப�பபயர.) இன்பம பய  ற ,ஹல ய�னடிம்நன்ம ரவயா�்ிம

ஆிப ய (்்ல) அவர ்�்ிமஇனட ிமஓரமஅறலவபபபய�ரமவப�பா��� ம

இட�்�. ஏ , எந்மஹ �்ஸல மஅறலவபபபய�ரன்யட�ன்ல்யி , ள�வரம

மாறவ�டமலம�ந் னசவப ிாற்ா ய ம்றலப்மஇலன் ியமஅ்லன்ல்யிம

இ ்மநலன்மஇ�� மஇட�்�. னபய்வய , அறலவபபபய�ர �ணலமள�வரம

மானறய�வ�டமல�ந்மஅ�� � ஹ �்ஸ ன�மமனசவப ிாமஉட�யரமஎ உம

ன்�ாி பய், எப பய்யவ்மசல்  வன� �ணலமசல்மஹ �்ஸ ன�ம

அவ�டமல�ந்ம ந்�ிய �ம  ா யமலம வனறய�வர வயிப்ய �ம

  ா��� மஇட�்�. அப பய்மஅந்ம வனறய�வ� மனபின்� 

்றலபபபடயமலம ந்�ிய �ம  ாடன்பம பய  றமஅவரமஅறலவப� ்யி. 

அல்் (ம ல�மசல)  வ த்லலமஅந்ம வனறய�வ� மனபின்�ம்றலபபபடாிம

னசகி்யி. நயிமனசய  மஇந்மநனட�னறமநபபனமயாலதம்னறிபலம

ப்வ்ய ம ட�். நிபதம்்ந் நபபனமயாலிபி்யரமமாஉிம�� லிம

அறலறர �ண மனசில �ண்ல�ந்மஇன் அறலி்யி. இ ண, இி�னறிபலம

அறலவப� பனபாறமசல்மஅறலவபபபய�ரன்யடர ன�ம-இ  ய அல்யா- நயிம

்றலபபபடமவப�ி் ல றயி.  

 

அவானற�மன ய்� னப�ிபய்ய வாறல மநலன்மஎ  மஎ பன்�ம

 ணப� ம��ாி. பமஅக்பமஅஸஸ�்லிய �, அப்ல்யாமபப ம

அல�பய்�, வ ீ மபப  அல்ர்யாமமாஉிமஇப�ம்னமரம(்ா) 
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 ட�ணாடமப்ரமஹல யிமபப ம ரவய (்ா) அவர �ணடமல�ந்ி, ஹல யிம

்ிம்நன்ம ரவயம(்ா) அவர  �ணடமல�ந்ி,  ரவயமஆிப யம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்ிம(பப வ�மயஉ) அறலவப� லமறயர ட: அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஇா்யி  ா�ிப�ந் பய்ி, இா்யிம ாடயமலம

இ�ந் பய்ிமஎ  ணடிமஇ�ந் வாறல ் ிமநல்மமண�னடிம

வயசன பமனபய�ன�மஅவர ்�்மநய ம�சலமவந ் . இ ்மஹ �்னஸம

ன்ஸமபப மசஅத, ்யபதமஅலஅத்யர, ஹஜனமதமபப மஅலஅஸவத, 

 னஹபமபப ம ய்லதமமாஉிமஅ� சயமயம(்ா) ஆ ல ியரமஹல யிம(்ா)  

அவர �ணடமல�ந்மஅறலவப� ல ற ர. ஹல யிம(்ிமச  ய்்ர)  ஸமய ம

பப   ரவயம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ி,  ஸமய ம(்ிம்நன்)  ரவயம(்ா) 

அவர �ணடமல�ந்ி,  ரவயமஆிப யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ி 

அறலவப� லறயர ட. பமஹல யிமபப ம ரவயம(்ா) அவர டம்ிம்நன்ம

 ரவயமபப மஸஜனபரம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ி,  ரவயமஅவர டமஆிப யம

(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ி அறலவப� லறயர ட;  

 

ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறல யர ட: நபபம(ஸல) அவர ட இஃ்ல யஃபம

இ��்ி பய்ம(பட�ணவயச்�்ட�ண�ந்) ்ம்ம்ன்னி , மய்வபடயக 

ஏாபா��ந்மஎ மப� ிமந�ா�வயர ட. நய மஅவர ்�்த 

்ன்வய�வப� வ . இ ்மஹ �்னஸமமய்ல�மபப மஅ ஸம(்ா) அவர டம

இப�ம லஹயபமஅஸஸஜாீம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ி,ஸஜாீமஅவர டம

 ரவயம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ி,  ரவய (்ா) அவர டமஅி்யம(்ா) 

அவர �ணடமல�ந்ி,அி்யமஅவர டமஆிப யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ி, 

ஆிப யம(்்ல) அவர டமநபபம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்ி அறலவபத்ட� ர. பம

இப�ம லஹயபமஅஸஸஜாீம(்ா) மாஉிமசய்லாமபப மஅபபஹஸஸய ம

(்ா) ஆ ல ியரமஅ�ச்மயம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ி , அ�ச்மயமஅவர டம

ஆிப யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ிமஅறலவப� லறயர ட: நபபம(ஸல) அவர டம

்யிம நய ்  நயாறல��்ி பய்ம(எ ன ) �த்மலா�ட�யர ட.   நய ்ம

 நயாறல��்ி பய்ம(மன வபனி) �த்மல�வ்மன்யடரபய ம மா ்டம

ஹ �்னஸ அறலவப�்ி பய்மிாியமபப மஅபப ரரம(்ா) அவர டம

பப வ�மயஉ றறல யர ட: எ �்மஅ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) 

அவர ்ி, அ�ச்மயமஅவர ்�்ம மரமபப மஅப்லலமஅரஸம(்ா) 

அவர ்ி, அ  ய��்  ரவயமபப மஅஸஸஜனபரம(்ா) அவர ்ி , 

 ரவயமஅவர ்�்மஆிப யம(்்ல) அவர ்ிம"நபபம(ஸல) அவர டம நய ்ம
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 நயாறல��்ி பய்மஎ ன  �த்மலா�ட�யர ட ' எ உமஅறலவபத்ட� ர. 

பமஏஃபிய மபப ம னி யம(்ா) �்்ய  யரமஅிரமபப ம �் யரம(்ா)  

அவர �ணடமல�ந்ி, அிரமஅவர டம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்ிம(பப வ�மயஉ) அறலவபதம்ட� ர:  

 

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டமஎங ்�்�ம்்லன்மஇனறமசலனிம

 ்ணமஅ�ம்லி�ணத்யர ட ; (நயா��)  ான்மஇனறமசலனிம ்ணம

 வ்டயனம தம்னடமவப்லத்யர ட. இ ்மஹ �்னஸமஹிமயதமபப மனஸதம

(்ா) அவர டமஅிரமபப ம �் யரம(்ா) அவர  �ணடமல�ந்ி, அிரம

அவர டம�ஹிமதமபப மஅஅம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ி, �ஹிமதமபப ம

அஅமஅவர டம்யபபரமபப மஅப்லல்யா (்்ல) அவர �ணடமல�ந்ி, ்யபபரம

(்்ல) அவர டமநபபம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்ிமஅறலவபத்ட� ர. இத்ன ிம

அறலவபப் டமஅ்ல மஎ்ணப�ன மிபலமவந்ட� . அறலானட ியர�்மநயி  

 ம ்ம்றலபபபாடமசல்ம ்ய்ணங  �ம பய்மய னவமஆ்ி.55 நலன்னமம

இவவயறல�� , அறலவபபபய�ரம �ணலமள�வரமமாறவ�டமல�ந்ம  ாடயர 

எ உம உ்லிய தமன்�ிய் பய்மஅந்மஹ �்ஸமப்வ � மய ்்ய மஎ உ  

�்ரமய ண� , இனடிபலமஅறலவபபபய�ரமனபிரமவப�பா��பப்ா ய ம(-

�ரச்ய  இ�பப்ா ய ) வயகப பம பய்ிமஎ உமஅந்மமசல்ரம

றறலாட� ர.  

 

அபப�ிய யல, ள�வரமமாறவ�டமல�ந்மனசவப ிாறயரமஎ உமன்�ாி 

 பய்றட, னசவப ிாறன்பமபாறலிம்றலப்மஹ �்ஸலலமஇடினபறய்வன்ம

அந் (�அ அ ) ஹ �்னஸமஏா ம��ிய்மஎ உமனசயல்ம வ்�ிம

 ாடயிிம ந�ி. ஏன  ணல, நயிம� ்மறறலின்பம பய உ , ஹ �்ஸம

அறலவபபபய�ர டம்ம�் அறலவபத்வ� மனபின்ம-(அவ�டமல�ந்ம

னசவப ிாறல�ந்ிறட)- ்றலபபபடயமலமஇனடிபலமவபா�வப�வ்ிம ்�. 

இ �ிமசல்ம ந்ங �ணல (ம ல�மசல)  வ த்லலம்யிம  ாடமபப் ய் மம

அறலவபபபய�ரமனபின்� ்றலபபப�வ்ிம ்�. அவர டமஇபப��ம ீ ாம

இறங்வ்ிம ்�; அபப�  ம ்மஏஉவ்ிம ்�. �  பமஇன்மநயிம

வபவ�த்ட �யி. அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம ்னமிய னவமஎனவ , 

 பய்லிய னவமஎனவ? எ மஆ்யாநம்லற  பனடத்ம�   யர �ய ம

அக்பமஅஸஸ�்லிய �ம(்ா), இப�மஅவ ம(்ா), மய்ல�மபப மஅ ஸம

(்ா),  ஜஅபயமபப மஅலஹஜ்யஜம(்ா) , ிாியமபப மசிபத அல த்ய ம
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(்ா), அப்ரம்ாமய மபப மமா �்ம(்ா) மாஉிமஅவர ்�்ப பப மவந்ம

நபபனமயாலமஅறலறர டமப்�ிம-இவர டமவய்ல�வன்பம பய உ- ள� 

ஹ �்ஸல மஅறலவபபபய�ரன்யட�லமஇடினபாஉட�மள�வரம

மாறவ�டமல�ந்  ந்�ிய மமனசவபாாறய்யமஎ உம்�வபமஆ்யகந்்ய ம

நயிமஅறலிவபலன்.  

 

ஆ யல, ஹ �்ஸமஅறலவபபபபலமஇ�ாட�ப்ம("்தஅஸ ') னசகவ்லல 

பப்சலத்லனபாறவ்ய மள�வரமஇ�ந்யல , அவரமமாறவ�டமல�ந்ம  ாடய்ய? 

எ ப்ம்றலத்மஅவர டமஆ்யகமவ்்�. அந்மஇ�ாட�ப்ம வன்�்த 

்ய�ிம்னண பயகவபட�மறடய்மஎ ப ்மஅ்ா்�ம ய்ணி. இ் றல , 

இ�ாட�ப்மமனசகிய்மஅறலவபபபய�ர டமவப ித்ல்ிமஇ ்ம

நனட�னறனி� ன ிய்டயர டமஎ ப்ா்மநயிம ம ்ம்றலபபபாடம

அறலறரம �ணட மயமமாற அறலறர �ணட மயமஎந்மமசய னறாிமநயிம

 யணவபலன். எ�த்� யாடய , அப்ல்யாமபப மிரதம(்்ல) அவர டம

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர ன�மமசந்லத்மநபபத ்யாரமஆவயர ட. 

அ  யரமஹஜன்ஃபயமபப  அலிமய ம(்்ல), அ�மஸ்தமஅலஅ சய�ம(்்ல) 

ஆ லிமஇ�வ�டமல�ந்ி நபபனமயால ன�மஅறலவபதம்ட�யர ட. ஆ யல , 

அவர டமஇ�வ�டமலம�ந்மஅ  யர என்ாிமனசவப ிாற்ய  எந்ம

அறலவபபபப்ிம யணபபடவபலன். அப்ல்யாமபப மிரதம(்்ல) அவர ட  

ஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர ்ட மஅல்்மஅ�மஸ்தம(்்ல) அவர ்ட ம

 ந்�ிய   ன்ிய�ி்ய  வயமஇ�வன்ாிமசந்லத்ம்ய  வயமஎந்ம

அறலவபபபப்ல�ந்ிமநிமயல அறலிம��ிவபலன்.  

 

அ ்ம ந்த்லல, ஹஜன்ஃபயம(்்ல), அ�மஸ்தம(்்ல) ஆ ல ிய�டமல�ந் 

அப்ல்யாமபப மிரதம(்்ல) அவர டமஅறலவபத்ட�மஇந்மஹ �்ஸ ட  

ப்வ � மய னவமஎ �ம லவபிய�ர டமஎவ�ிமஅ உிமச� ; இ உிமச�ம

்னற றறலி்லலன். மயறய , இ்ம பய றமஅறலவபப் ன�மவ்வய ம

அறலவபபபய�ரன்யடர வ�னசிபலம சரத்ல�பப்ட ,ஆ்ய்ங �ய ாிம

அவானறமஅவர ட பி ப�த்லாட� ர. ஆ யல, இந்ம

அறலவபப் ன�ல்யி, நயிம� ்ம்றலபபபாடமசல்்் றாஉபப�ம

ப்வ � மய னவமிய ாிமவ �ணய னவிய ாிம �்பபடம வ்�ிமநலன்  

 �வய்ி. ள�வரமிய�டமல�ந்மஅறலவப� லறய ்யமஅவ�டிம ந்�ிய ம  

னசவப ிாறல�� ம வ்�ிமஎ மஇவர டம ாடயிபமப�த்வ ்மஇ்ா்�  
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 ய்ணமய்ி. இவர �்மறாஉபப�மப்வ � மய னவமஎ உம �்பப�ிம

அ ்  வன�ிபல,  லவபிய�ர �ணடிமச�ிய னவ்யிமஎ உம

அறலவப� பபா�ட�மஇத்ன ி னசக்ல ன�மநயிமபா�ி்ல�வன் றயலம

அ்மந�்�ன ய் டம பய்ி ; சல்�ிறட. இ�பபப�ி, நம்மறாஉ�்ம

அனடிய�மய மள�மசல்வானறமஇங  ம்றலபபபட வப�ி் ல  றயி. 

அ� ஸமய மஅநநா �்ம(்ா) மாஉிமஅ�்யஃபபமஅஸஸயிபஃ�ம(்ா) 

ஆ லி இ�வ�ிமஅறலியனம�ம ய்தன்�ம ்டமவர ட ; பத�பம பய�லம

 ்ந்ன ய்ட (�� லி) நபபத ்யார �ண ம ்யானமனிபமனபாறவர ட ; 

 ம்ி,அவர �ணடமல�ந் நபபனமயால டமப்வானறமஅறலவபத்வர ட. 

பப  ரமஅவர டமஇ�வ�ிம(பத�ப  பய�லம ்ந்ன யட�ய்) 

அ�ஹஜன்்யம(்்ல), இப�ம மரம(்்ல)  பய  றய�டமல�ந்ிமநபபனமயாலம

 ன�மஅறலவபத் ர.  

 

இவர டம(அ� ஸமய , அ�்யஃபப) ளவனவய�வ�ிம னபமபப ம அப (்்ல) 

அவர  �ணடமல�ந்ிமநபபனமயால ன�மஅறலவபதம்ட� ர. ஆ யல , அவர டம

இ�வ�ி எந்மஓரமஅறலவபபபப்ிம" னபமபப ம அபம(்்ல) அவர ன�ம

நயங டம ந்�ிய ம சந்லத ்யி'' எ  றயம"அவர �ணடமல�ந்ம

னசவப ிா றயி'' எ  றயமறறலி்ய மநயி  யணவபலன். அ�அிரம

அஃன பய �ம(்ா) அவர டமஅறலியனம�ம ய்த்ல்ிமநபபம(ஸல)  

அவர �ண ம ய்த்ல்ிமவய�ந்ல�� லறயர ட. அ  ய�ிமஅ�மஅமர  

அப்ல்யாமபப மச�ப்யம(்ா) அவர ்ிமஅ�மஸ்தம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந் ்்யமஇ்்�மநபபனமயால ன�மஅறலவபத்ட�யர ட. 

 னபதமபப ம னமரம(்ா) அவர டம ி�மச்மயம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்ி,  ி�மச்மயம(்்ல) அவர டம்ிம ணவரமநபபம(ஸல) 

அவர �ணடமல�ந்ிமள� நபபனமயாலனிமஅறலவபத்ட�யர ட. ஆ யல , 

 னபதமபப ம னமரம(்ா) அவர டமநபப (ஸல) அவர �்ம ய்த்லலமசலஉம

்ாநன்ிய மஇ�ந்ட�யர ட. ன ஸமபப மஅபபஹயஸலிம(்ா) அவர டம

நபபம(ஸல) அவர �்ம ய்தன் அனடந்வர ட. அ  யரமஅ�மஸ்தம

(்்ல) அவர டமவாலிய ம� உமநபபனமயால ன� அறலவபத்ட�யர ட. அப்ரம

்ாமய மபப மஅபபன்்யம(்ா) அவர டம மரமபப மஅல த்யபம(்்ல)  

அவர �ணடமல�ந்மஹ �்னஸமம  மலா�ட�யர ட ; அஅம(்்ல) அவர �ண ம

 ்யானமனிப னபாறவர ட. அ  யரமஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்மள� நபபனமயாலனிமஅறலவபத்ட�யர ட. �பஈமபப ம
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ஹல்யஃம(்ா) அவர டமஇி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர டமவாலிய  

இ்்�மநபபனமயால ன�ாி,அ�ப�்யம(்்ல) அவர டமவாலிய மள�ம

நபபனமயாலனிாி அறலவபத்ட�யர ட. அஅமபப மஅபப் ய்லபம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்ிமஹ �்ஸ ன� னசவபாாஉமஅ  யரமஅறலவபத்ட�யர ட. 

நயஃபப மபப ம்ஜனபரமபப ம�தஇிம(்ா) அவர டமஅ� ஜன்ாம

அல்ஸயிபம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மள�மநபபனமயாலனிமஅறலவபத்ட�யர ட.  

்அமய மபப மஅபபஅகியஃம(்ா) அவர டமஅ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) 

அவர ட வாலிய ம� உமநபபனமயால ன�மஅறலவபத்ட�யர ட.   

 

அ்ய மபப மிரதமஅலன்ரம(்ா) அவர டம்மமிமஅத்யீம(்்ல) அவர டம

வாலிய  ள�மநபபனமயாலமஅறலவபத்ட�யர ட. ஏன்மய மபப மிசயரம(்ா) 

அவர டம்யஃபப மபப ம �்ஜம(்்ல) அவர டமவாலிய  ள�மநபபனமயாலனிம

அறலவபத்ட�யர ட. ஹஜனமதமபப மஅப்லரம்ாமய மஅலமஹலிிீம(்ா) 

அவர டமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமவயிப்ய பமப்மநபபனமயால ன�ம

அறலவபத்ட�யர ட.  மா ்டமநபபத ்யார �ணடமல�ந்மநபபனமயால ன�ம

அறலவப�்ிமஇந்மநபபத ்யார  �ண மந்பர �ணலம(்யபப  ட) எவ�ிம

சிபந்பபாடமஹ �்னஸமஅந் நபபத ்யா�டமலம�ந்ம ந்�ிய மம

னசவபாாறயர டமஎ ப்ா  யமஅல்்மஅவர ன�  ந்�ிய மமசந்லத்யர டம

எ ப்ா  யமஅந்மஅறலவபப் �ணலமஎந்� ்றலப்ிம யணபபடவபலன். 

ஆ யல,நபபமனமயாலமமாஉிமநபபனமயாலமஅறலவபபபய�ர பாறலிமஅறலாம

பனடத்வர டமஇனவமஅன த்ிம ்னமிய மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

எ  ற  �த்தமன்�வபத்ட� ர. இவாறலலமஎன்ாிமஅவர டம

ப்வ � மய ்ய  அறலவப� வபலன்.  ம்ி, அறலவபபபய�ர �ணலமள�வரம

மாறவ�டிம ந்�ிய ம னசவப ிாறய்ய, எ மஅவர டம ்��ம

ன ய்��� ாமலலன்.  

 

ஏன  ணல, இவவறலவபப் �ணலமஇடினபாஉட�மளவ வயரமஅறலவபபபய��ிம

மாற அறலவபபபய��டமலம�ந்மநபபனமயாலனிமமனசவப ிாறல�� ம

சயத்லி�றஉ ட  ட� . அன்மநல்ய �� ம��ிய். ஏன  றயல , 

இவர டமஅன வ�ிமசம ய்த்லல வய�ந்வர டமஆவர. ஆ  வ, நயிம

்றலபபபாடமஅந்மமசல்ரமள�மஹ �்னஸமப்வ � பப�த்மஎ  ம ய்ணி  

றறல யர  �யமஅ்மவபவய்ல�  வமஅ� ன்ிாற்ய்ி. இ்மபப  ய�ணலம

றறபபாட ்்லிமறாறய்ி.  லவபிய�ர �ணலம�   யர டமஎவ�ிம
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இ� �தன் னவ�ணிபடவபலன். னசயல்ப பய யல , அவர ்�்பமபப வந்ம

அறலறர ்ிறடமஇன் நல்ய �த்ட�யர ட. நயிமஇ்வன்மஎ�த்�ம

றறலிமவப�� த்லா்மஅ்ல மய  மஉப்மமனசயல்ம வ்�ிம

 ்னவிபலன். ஏன  ணல, இ�றாறல ம்்�ிமஇன்� றறலிவர �ண ம

்்�ிமநயிமவபவ�த்மஅ�வபல்ய ம ட�். நபபனமயாலமஅறலறர �ண ம

ன யடன �்மஎ்ல்ய மஅ� �தன்மனவ னற�� மவல் அல்யாம

 ்ாவய . அவன  ிமநயிம�ாறல்ிமசயரந்ல�� ல றயி. 
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பயடிம:ம1 இனறநிபப�ன ம(ஈமய ),மஅ�பணப்லமம

(இஸ்யி), அா லிம�னறிபலமனசி்யாறல (இாசய ) ஆ லினவமபாறலிம

வப�� �ி; னகனமமிய��ிம ிரந ்ய�மய லி அல்யாம

நலரணிபத்ட�மவப்லனிமநி்வ் மஅவசலி�ி ; "வப்லனி நிபய்வ��்ிம

இஸ்யத்�்ிமஎந்மமசிபந்�மலலன் ' எ ப்ா ய  ஆ்ய்�ி; அவ ம

ன்யடரபய மவந்ட�ம ்ட �ி. 

2 அ்லஹஜனச ம�ஸ்லிமபப மஅலமஹஜ்யஜமஅல்ன ீம(்ா) 

அவர ட றஉ லறயர ட: அல்யாவப ம ்வபியலமஆ்ிபப� லம றயி. 

அவன �ன ய் டமநயிமநலனறவனடம ல றயி. வல்னமமமல� ம(அந்) 

அல்யாவப மநல்�டமஇ றலமநயிமநலவயகபபபன பமனபற இி்ய். 1 

ிாியமபப மிஅமரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:3 (இ்ய� ல்ட�) பஸ்யம

ந �லம�் ம�்்லலமவப்லமன்யடரபய ம(அபப�மள உ இலன்மஎ ம

மயாஉ)�ம �த்தமன்�வபத்வரமமஅபதமஅலம்ஜஹ � எ பவ ்ியவயர.4 

இநநலன்ிபல, நய�ிமஹஜனமதமபப மஅப்லரம்ாமய  அலஹலிிீம(்ா) 

அவர ்ிம"ஹஜ' அல்்ம" ி்ய'மமனசகவ்ா ய ம(் ண் ம� யம நய� ல)மம

னச  றயி. அப பய்மநயங ட, "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்னடிம

 ்யார �ணலமிய ்�ிமள�வன்மநயிமசந்லத்யலமஅவ�டிமவப்ல 

ன்யடரபய மஇவர டமறறலவ�வன்பமபாறல�ம  ா ம வ்�ி '' எ உம

னசயல்ல� ன ய் டயி. அப பய்மபட�ணவயச்�்டம்னாந்ன ய்��ந்ம

அப்ல்யாமபப   மரம(்்ல) அவர ன�மமசந்ல�்ிமவயகப்மஎங ்�்�ம

 லனடத்்.  ட  மநய�ிமஎ ம ்யா�ிமஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) 

அவர ன�ம ந�ந்ன ய்�, எங �ணலமள�வரமஅவர ்�்மவ்பம

ப� த்ல்ிமமானறய�வர அவர ்�்மஇடபமப� த்ல்ிம

இ�ந்ன ய் டயி. (நய மச்�மய ப  பச�ற�ிவ மஎ ப்யலம

அ  ய�ட )  பஏ ல றமனபயஉபனபமஎ  ணட மமஎ ம ்யார வபா�வப�வயரம

எ மஎ்ணபமநய  ம பசல   . "அ�அப்லரம்ாமய மஅவர  �!  எங டம

ப்்லிபலமசல்ரம ்ய றலிப�� ல ற ர. அவர டம்ரஆன  ஓ் ல ற ர; 

 ்�தம்ல�ந்ம லவபமபிபல ல ற ர '' எ மஅவர �்ம(நல்) ் னம ன�ம
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எ�த்ன்த், ஆ யல, அவர டமவப்லமஎ உமஏ்மலலன்மஎ ாி , 

நட� ல றம ய�ிங டம(இனறவ ம்லாடமலடயம ் ி) ்ானசி்ய த்ய ம

நட� ல ற  எ உிமஅவர டம �் லறயர டமஎ  ற . அ்ா்ம

அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறல யர ட: இத்ன  ியன்  

ந�ங டமசந்லத்யல, அவர ன�மவபா�மநய�ிமஎ ன மவபா�மஅவர ்ி 

வப் லவபாடவர டமஎ மஅவர �ணடிமன்�வபத்வப�ங ட. (இந்) 

அப்ல்யா பப ம மரமியரமம்மசத்லிிமனசகவய  யமஅ(ந்மஇனற)வ ம

மம்மசத்லிமய ! அவர �ணலமள�வ�டிம ஹஜதமமன்ி�ாம்ங ிம

இ�ந், அன்மஅவரம(அறவால �ணல) னச்வபாடய்ிமஅவரமவப்லனிம

நிபப�ன மன யட�ய்வன்மஅவ�டமல�ந்மஅல்யாமஅன் ஏா மயாடய ம

(எ உிமறறலவப�ங ட). பபற்மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டம

றறல யர ட: எ ம்நன்ம மர பப மஅல த்யபம(்்ல) அவர டமஎ  ணடிம

ன்�வபத்யர ட: நயங டமள�மநயடமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண ம

அ� லலமஇ�ந் பய் னிமனவ்ணபறமஆனடமஅணபந் , அடரம உப்ம

நலறத்லலம்ன்��ம னடிமள�மம ண்ர வந்யர. பிணத்லலமவந்மஎந்ம

அனடிய��ிமஅவ�டிம யணபபடவபலன் ; எங �ணல எவ��்ிமஅவன்ம

(ியரமஎ )தமன்�ிமவபலன். அவரமநபபம(ஸல) அவர �ண  அ� லலம(னச உ), 

்ிம�ாங யல ன�மநபபிவர �ண ம�ாங யல  �ய� இனணத்�ன ய்�ம

(னந�� மய ) அமரந்யர. அவரம்ிமன  ன�தம்ி ன்யனட டமம்மனவத(்ம

பவவபிமய மஅமரந)்யர. பபற்ம"�ஹிம ்! இஸ்யி (அ�பணப்ல) 

எ றயலமஎ  னவ உமஎ �்தமன்�வபாங ட '' எ உம  ாடயர. அ்ா்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "இஸ்யிமஎ ப், அல்யானவத 

்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உிம�ஹிமதம(ஆ லிமநய ) 

அல்யாவப மன்ர எ உிமந�ங டம உ்லமறஉவ்ய்ி.  ம்ி , 

ன்யான னி�ம னடபபப�பப்ி , ஸ யதன்மவாங லவ�வ்ி, ்ம�ய ம

மய்த்லலம நய ்ம நயாப்ி, னச உவ் இி றயலமஇனறிபல்ிம

 அபயவபலம"ஹஜ' னசகவ்ிமஆ்ி'' எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. அ்ா்மஅந்ம

ம ண்ரம" ்னம்ய '' எ றயர. அவரமஇவவயஉமறறலின்�ம  ா� , அவ ்ம

  டவபாிம  ா�வபா�மஅவ ்மநபப (ஸல) அவர டமஅ�ணத்மப்லன்ம
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 உ்லபப�த்ாிமனசக லறய ்மஎ உமநயங ட வபிபபனடந ்யி. அ�த்ம

அவர, "ஈமய ம(இனறநிபப�ன ) பாறலமஎ �்தமன்�வபாங ட '' எ உ 

றறல யர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட , "அல்யானவாிமஅவ�னடி 

வய வர ன�ாிமஅவ�னடிம வ்ங ன�ாிமஅவ�னடிமன்ர ன�ாிம

இஉ்லமநயன�ாி ந�ங டமநி்வ்ய்ி; ந னம, �்னமமஅன த்ிம

வப்லிப ப� ிமநட� ல ற  எ உிமந�ங டமநி்வ்மய்ி '' எ உம

றறல யர ட. அ்ா்ிமஅிம ண்ர " ்னம்ய '' எ றயர. அ�த்ம

அிம ண்ர, "இாசய ம(அா லிம�னறிபலமனசி்யாறல) பாறலமஎ �்த 

ன்�வபாங ட'' எ றயர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட , "(இாசய மஎ ப்,) 

அல்யானவமந�ங டமபயரத்�மன ய்��பபன்பம பய றம ணராட  

வாலப�வ்ய்ி. ஏன  ணல, அவன மந�ங டமபயர� வபலன்மஎ றய்ி , 

அவ   ங ன�பமபயர� ல றய '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. அிம ண்ர, 

"மஉனமம( ் மஅாலா) நயன�பமபாறலம(அ்மஎப பய்மவ�ிமஎ )  எ �்தம

ன்�வபாங ட'' எ உம  ா , நபபம(ஸல) அவர ட,   டவப   ா பப�பவரம

(அ்யவ்மநய ),   ாபவன்வபடம(அ்யவ்ம ங ன�வபட) அ்ல ி அறலந்வரம

அல்ர. (இ்மபாறலமஎ �்ிமன்�ிய் ;  ங ்�்ி ன்�ிய்.)'' எ உம

றறல யர ட. அிம ண்ர, "மஉனமமநய�ண மஅனடிய�ங ன�பமபாறலம

எ �்தமன்�வபாங ட! '' எ உம  ாடயர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட , "ஓரம

அ�னமபமனப்ம்  எசமய ணனிபமனபானற�பப்ி,5  ய்லலம

னச�பபபல்ய், அன்்னறமஆனட ன� அணபந்ட�மஏனா �ய மஆா�ம

இனடிர டம பயா�ம பயா��ன ய்�ம ி்மய   ாடடங டம ா�வன்ம

ந�ங டம ய்ப்ிமஆ்ி '' எ உமறறல யர ட.6 பபற்மஅிம ண்ரம

னச உவபாடயர. ந�்டம ந்ிமநய ம(அங   ி) இ�ந ் .  பப  ரம

எ  ணடிமநபபம(ஸல) அவர ட , " ம ்!   டவபம  ாடமஅந்மநபரமியர 

எ உம ங ்�்தமன்�ாமய?'' எ உம  ாடயர ட. நய , "அல்யாாி 

அவ�னடிமன்� மமந ்மஅறலந்வர ட '' எ உமனசய    . நபபம(ஸல) 

அவர ட, "அவர்யிம(வய வர) ்லபீல.  ங ்�்ம ங �்மமயர� தன்�ம

 ாஉத ்�வ்ா ய ம ங �ணடிமஅவரமவந்யர '' எ உமனசய  யர ட.7 இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய மவந்ட�்.   

ஈமான் ஹதீஸ் 1 - 380

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 60 

2 ிாியமபப மிஅமரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  மஅபதமபப ம ய்லதம

அல்ஜஹ �மஎ பயரமவப்லமன்யடரபய ம(மயஉபாட)  �தன்த  ன்�வபத்ம

 பய்மஅன்மநயங டமஆா சபபத ்யி. இநநலன்ிபல , நய�ிமஹஜனமத 

பப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர ்ிமள�ம்டனவமஹஜ்ஜ�்மம

னச  றயி. இன்ி�த்ம மா ்டமஹ �்னஸமஅ் மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

(இஸ யத)  ட மஅபப� ி �ானமிய �மறஉ லறயர ட. ஆ யல , அ்லலம

சலாசல்மவயரதன் �ணலமற�்ல ்னறாம ்�. இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

3 அப்ல்யாமபப ம்ன்்யம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: ிாியமபப ம

ிஅமரம(்ா) மாஉிமஹஜனமதமபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா)  ஆ ல ியர, 

"நயங டம(ஹஜ்ஜ�்மமனச றல�ந் பய்) அப்ல்யாமபப ம மர (்்ல) 

அவர ன�மமசந்லத ்யி. அப பய்மவப்லனிபமபாறலாிமஅ்ம்றலத் 

அவர டம(-மஅப்ிமஅவரமஆ்்வய�ர ்ி) னசயல்ல�ன ய்��பபன்பம

பாறலாி ்றலபபபா டயி'' எ உமறறலவபா�,  மரம(்்ல) அவர டமநபபம(ஸல) 

அவர �ணடமல�ந்மஅறலவப�்ிம( மா ்ட) ஹ �்ஸல்ட�ப�மஅறலவபத் ர.  

ஆ யல, அன்வபடமமசாஉ�மற�்்ய ாிமசல்மஇடங �ணலமசாஉ�ம

்னறத்ி அறலவபத் ர. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

4  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  

5 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமள�மநயடமம� டம� மவந்ல�ந்யர ட.  அப பய்மள�மம ண்ரம

அவர �ணடிமவந், "அல்யாமவப மன் ்! ஈமய  (இனறநிபப�ன ) 

எ றயலமஎ  ?'' எ உம  ாடயர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட , 

"அல்யானவாிமஅவ�னடிமவய வரம(ம்�்) ன�ாி , அவ�னடிம

 வ்தன்ாி, அவ ்மசந்லபனபாி, அவ�னடிமன்ர ன�ாிமந�ங டம

நி்வ்ி, (ம்ணத்லா்பமபப ) இஉ்லிய ம(அன வ�ி)  ிப�ட ம
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எாபபபப�வன் நி்வ்ிமஆ்ி'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. "அல்யாவப ம

ன் ்! "இஸ்யி' (அ�பணப்ல) எ றயலமஎ  ?'' எ உமஅவரம  ாடயர. 

நபபம(ஸல) அவர ட, "இஸ்யிமஎ ப்மஅல்யானவமந�ங டம

வணங்வ்ி, அவ��்மந�ங டமஎன்ாி இனணனவ� யம்லம�பப்ி, 

 டனமிய மன்யான னி�ம னடபபப�பப்ி ,  டனமிய  ஸ யதன்ம

நலனற வாறலமவ�வ்ி, ்ம�ய மமய்த்லலம நய ்ம நயாப்ிமஆ்ி '' 

எ றயர ட. அிம ண்ர, "அல்யாவப மன் ்! இாசய ம(அா லிம

�னறிபலமனசி்யாறல) எ றயலமஎ  ?'' எ உம  ாடயர. நபபம(ஸல) 

அவர ட, "இாசய மஎ ப் அல்யானவமந�ங டமபயரத்�ன ய்�ம

�பபன்பம பய றம ணராட  வாலப�வ்ய்ி. ந�ங டமஅவன பம

பயரத்�ன ய்�்யவபாடய்ிமஅவ ம ங ன�ப 

பயரத்�ன ய்��� லறய '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. "அல்யாவப மன் ்! 

மஉனமம(நயட) எப பய்மவ�ி?'' எ உமஅிம ண்ரம  ா , நபபம(ஸல) 

அவர ட, "  டவபம  ா பமப�பவரம(அ்யவ்மநய ) ,   ாபவன்வபடம

(அ்யவ்ம ங ன�வபட) அ்ல ிமஅறலந்வரமஅல்ர. ஆிப�ி, நய ம

 ங ்�்மமஉனமமநய�ண  அனடிய�ங டமசல்வானறமஎ�த்ன்� ல ற ம

எ றயர ட: ஓரமஅ�னமபமனப்ம் மஎசமயன பமனபானற�பபய�யிப மஅ்ம

மஉனமிப  அனடிய�ங �ணலமள றய்ி. �ாமஆனடிபல்ய் , 

னச�பபணபிய்வர டமஎல்யி ம� �ண ம்ன்வர �ய மஇ�ந்யலமஅ்ாிம

அ் மஅனடிய�ங �ணலமள றய்ி. ஆா��்ா� ன�ம மகபபவர டம

 பயா�ம பயா��ன ய்�ம ி்மய ம ாடடங ன��  ா� யலமஅ்ாிம

மஉனமிப மஅனடிய�ஙம �ணலமள றய்ி. (மஉனமமநயட எப பய்மநல ாம

வப�� லற்மஎ�ிமஅறலவய ்) அல்யானவதம்வப்ம வனறவ�ி 

அறலிய்மஐந்மவப ிஙம �ணலமஅடங்ி. பபற், "நலமசிமய , மஉனமம(நயடம

எப பய்மநல ாிமஎ ப்) பாறலிமஅறலா அல்யாமவபட மம ட�். 

அவ  மமனானிமஇற� லமனவ� லறய . இ �ிமஅவ   ரபபங �ணலம

 ட�வானறாிம( �்ர� மய ) அறல ல றய . ்யிமநயன�மஎ   

சிபய்லப பயிமஎ பன்ம(அவன தம்வப்ம வஉ) ிய�ிம( உ்லிய ) 

அறலவ்லலன். எந்மஇடத்லலம்யிமஇற� ப பய ல றயிமஎ பன்ாிம
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எவ�ிமஅறலவ்லலன். அல்யா்ய ம(இவானறனிலம்யி) 

ந  றலந்வ ; ்�� மய வ '' எ�ி (31:34ஆவ்) இனறவச தன்ம

நபபிவர டமஓ்ல�ம யா� யர ட.  பப  ரம(  டவபம  ாட) அிம ண்ரம

்ல�ிபபமமனச உவபாடயர. அப பய் அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"அந்மம ண்ன்தம்ல�ிபமஎ  ணடி அனாத்வய�ங ட'' எ உம

னசய  யர ட. ம� டம ட  மஅவன்தம்ல�ிப அனாத்வ்மம

னசல்்யிப ர. (அவன்தம ்�ாி) அவன்மஅவர டமஎங  ாி 

 யணவபலன். பப  ர, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "இ(ப பய்ம

வந்  பய )வர, (வய வர) ்லபீலம(அன்) அவர ட்யி. ம� ்�்ம

அவர �் மயர� த(்ல மஅ�பபனடதம்த்வத)ன்ம ாஉதம்�வ்ா ய ம

அவர வந்ல�ந்யர'' எ உமனசய  யர ட.8 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

6  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ம�ஹிமதம

பப  அப்லல்யாமபப ம்னமரம(்ா) அவர �யலமஅறலவப� பமனபாஉட�். 

ஆிப�ி, அவர �்மஅறலவபபபபலம("ஓரமஅ�னமபமனப்ம் மஎசமயன ப 

னபானற�பபய�யிப ...' எ ப்ா்மப்ல்ய ) "ஓரமஅ�னமபமனப்ம் ம

 ணவன ப னபானற�பபய�யிப ...'' எ உம யணபப� லற்.  

7 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�மநயட) அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம(ம� �ணடி) , "எ  ணடி (வப�� ி)   ்ங ட '' எ உம

றறல யர ட. ம� டமஅவர �ணடிம  ா  அஞசல யர ட. அப பய்ம

(எங ல�ந ்ய) ள�மம ண்ரமவந்மநபபம(ஸல) அவர �ண  �ாங யல ்ட ம

ளா�மஅமரந், "அல்யாவப மன் ்! இஸ்யிம(அ�பணப்ல) எ றயலம

எ  ?'' எ உம  ாடயர. நபபம(ஸல) அவர டம"(இஸ்யிமஎ ப்) , 

அல்யாா�்மந�ங டமஎன்ாிமஇனணனவ� யம்ல�பப்ி , 

ன்யான னி�  னடபபப�பப்ி, ஸ யதன்மவாங லவ�வ்ி, ்ம�ய ம

மய்த்லலம நய ்  நயாப்ிமஆ்ி'' எ உமறறல யர ட. (இன்�ம  ாட) 

அிம ண்ர " ்னம்ய '' எ உமறறல யர. "அல்யாவப மன் ்! ஈமய ம

(இனறமநிபப�ன ) எ றயலமஎ  ?'' எ உ அிம ண்ரம  ாடயர. அ்ா்மநபபம
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(ஸல) அவர ட, "அல்யானவாிமஅவ�னடி வய வர ன�ாி, 

அவ�னடிம வ்தன்ாி, அவ ்மசந்லபனபாி, அவ�னடிமன்ர 

 ன�ாிமந�ங டமநி்வ்ிம(ம்ணத்லா்பமபப மஇஉ்லிய மஅன வ�ி)  

 ிப�ட மஎாபபபப�வன்மந�ங டமநி்வ்ி , வப்லனிம�ானமிய ம

நி்வ்ி ஆ்ி'' எ உமறறல யர ட. அ்ா்ிமஅிம ண்ரம" ்னமம்ய '' 

எ றயர. "அல்யாவப மன் ்! இாசய ம(அா லிம�னறிபலம

னசி்யாறல) எ றயலமஎ  ?'' எ உம  ாடயர. நபபம(ஸல) அவர ட , 

"அல்யானவமந�ங டமபயரத்�ன ய்� �பபன்பம பய றம ணராட ம

அவன மந�ங டமஅஞஏவ்ய்ி. ஏன  ணல , ந�ங ட அவன பம

பயரத்�ன ய்�்யவபாடய்ிமஅவ ம ங ன�ப 

பயரத்�ன ய்��� ல றய '' எ உமறறல யர ட. அ்ா்ிமஅிம ண்ர 

" ்னம்ய '' எ உமறறல யர. "அல்யாவப மன் ்! மஉனமம(நயட) 

எப பய் நல ாி?'' எ உமஅிம ண்ரம  ா , நபபம(ஸல) அவர ட,   டவப 

  ா பப�பவரம(அ்யவ்மநய )   டவபம  ாபவன்வபடம(அ்யவ்ம

 ங ன�வபட) அ்ல ிமஅறலந்வரமஅல்ர. ஆிப�ி, நய ம ங ்�்ம

மஉனமமநய�ண  அனடிய�ங டமசல்வானறமஎ�த்ன்� ல ற மஎ றயர ட: 

ள�ம(அ�னமப) னப்ம் மஎசமயன  ிமனபானற�பபன்மந�ங டம ்டயலம

அ்மமஉனம நய�ண மஅனடிய�ங �ணலமள றய்ி.  ய்லலமனச�பபணபிய் , 

 ட்லலம னடிணபிய், னசவபடர ன�ாிம்�டர ன�ாிம( பய உம

வய� ல றம லவபம ்யசய்மாறமம� ன�) ந�ங டம�மலிப மஅ்சர �யக�ம

 ்டயலமஅ்ாிமமஉனமமநய�ண  அனடிய�ங �ணலமள றய்ி.  ம்ி , 

ஆா��்ா� ன�ம மக�்ிமஇனடிர ட  பயா�ம பயா��ன ய்�ம

 ி்மய ம ாடடங ன��ம ா�வன்மந�ங டம ்டயல அ்ாிம

மஉனமிப மஅனடிய�ங �ணலமஅடங்ி. இவவயஉமறறலவபா� , 

"நலமசிமய , மஉனமம(நயடமஎப பய்மநல ாிமஎ ப்) பாறலிமஅறலா 

அல்யாவபட மம ட�். அவ  மமனானிமஇற� லனவ� ல றய . 

இ �ிமஅவ    ரபபங �ணலம ட�வானறாிம( �்ர� மய ) அறல ல றய . 

்யிமநயன�மஎ   சிபய்லப பயிமஎ பன்ம(அவன தம்வப்ம வஉ) ிய�ிம

( உ்லிய ) அறலவ்லலன். எந்மஇடத்லலம்யிமஇற� ப பய ல றயிம
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எ பன்ாிமஎவ�ிமஅறலவ்லலன். அல்யா்ய ம(இவானறனில்யி) 

ந  றலந்வ ; ்�� மய வ '' எ�ி (31:34ஆவ்) இனறவச தன்மஓ்ல�ம

 யா� யர ட. பபற்ம(  டவபம  ா மவந்) அிம ண்ரமஎாந்ம

(னச உ)வபாடயர. அப பய் அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அந்ம

ம ண்ன்மஎ  ணடிம்ல�ிப அனாத்வய�ங ட'' எ உமறறல யர ட. 

 ட  மஅவரம ்டபபாடயர. ஆ யல , ம� �யலமஅவன்�ம யணம

இி்வபலன். அப பய் அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "இ(ப பய்ம

வந் பய )வர (வய வர) ்லபீலம(அன்) அவர ட்யி. ந�ங டமஎ  ணடிம

(வப�� ி)   ா  �ாபடய் பய், (்ிமவயிப்ய ) ந�ங டமவப�� ிமனபறம

 வ்�ிமஎ மஅவர வப�ிபப யர. (அ்ாம ய  வமஅவரமவந்யர) '' எ உம

றறல யர ட.  

பயடிம:ம2மஇஸ்யத்ல மன் �ணலமள றய மன்யான மபாறலிம

வப�� ி.மம

8 ்லஹயமபப ம னப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நஜதவயசல �ணலம

ள�வரம்ன்வப�ம  ய்த்ட ம(பிணிம��ந்மன  ிய�)  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமவந்யர. (அவரமசாஉதம

ன்யன்வபல இ�ந்்யல) அவ்்ம்்ன்மஎங �யலம  ா ம��ந் ்ம

்வப், அவரமஎ   னசயல லறயரமஎ பன்மஎங �யலமஅறலிம��ிவபலன். 

பப  ரமஅவரமஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர ன�மனந�ங ல யர. 

அப பய்்ய மஅவரமஇஸ்யதன்பமபாறல வப ா லறயரமஎ உமஎங ்�்பம

்�ந்். அப பய்மஅல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர ட, "(நயன�ய உ�்) 

ப ்ல்ிமஇ்வப்ிமஐந்மன்யான  ட (நலனற வாஉவ்மஇஸ்யத்ல ம

வப்லிய்ி)'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட.  ட   அவர, "இவானறதம்வப்ம வஉம

(ன்யான  ட) ஏ ்�ிமஎ மம்ம(வப்லிய� பபா�)   ட�்ய?'' எ உம  ா , 

"இலன்; ந�ிய மவப�ிபபதமன்யாிம(ற�்்ய )  ன்யான னிதம்வப் '' 

எ உமநபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட. அ�த்ம்ம�ய மமய்த்லலம நய ்ம

 நயாப்ம(இஸ்யத்ல மவப்லிய்ி) எ மநபப (ஸல) அவர டம(அவ�டி) 

றறல யர ட. அவர, "இன்தம்வப்ம வஉம( நய ் ட) ஏ ்�ிமஎ மம்ம
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(வப்லிய� பபா�)  ட�்ய?'' எ உம  ா , "இலன்; ந�ிய  வப�ிபபம

 நயா்ிம(ற�்்ய )  நய னபதம்வப் '' எ உமநபபம(ஸல) அவர ட 

றறல யர ட.  ம்ி, ஸ யதம(வாங்வ்மஇஸ்யத்ல மவப்லமஎ ப்) 

பாறலாிமஅவ�டி அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎ�த்�ம

றறல யர ட. அவர, "இன்தம்வப்  வஉமஏ ்�ிம(்ரமி) எ மம்ம

( டனமிய� பபா�)  ட�்ய?'' எ �ம  ா , "இலன்; ந�ிய மவப�ிபபமம

னசகாிம(ற�்்ய ) ்ரமதன்தம்வப் '' எ உமநபப (ஸல) அவர டம

றறல யர ட. அந்மம ண்ர, "அல்யாவப மமம்யனணிய ! இ்ா்ம மலம

நய மஅ்ல மய ம னசகிாமயா ட ; இன்�ம்னற� ாமயா ட '' எ உம

றறலிப�ம்ல�ிபபம னச றயர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அவரம

(்யிமறறலி்லல)  ்னமிய�்ய மஇ�ந்யலமனவாறலினடந்வபாடயர '' 

எ உமனசய  யர ட.9  

9  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�். ஆிப�ி, (அவாறல மஇஉ்லிபல) "அவ�னடிம்நன்ம

மம்யனணிய ! அவரம(்யி றறலி்லல)  ்னமிய�்ய மஇ�ந்யலம

னவாறலினடந்வபாடயர' அல்்ம"அவ�னடி ்நன்மமம்யனணிய ! அவரம

(்யிமறறலி்லல)  ்னமிய�்ய மஇ�ந்யல னசயர� த்லலம

்னாந்வபாடயர' எ உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட றறலி்ய ம

இடினபாஉட�்.10  

பயடி : 3 இஸ்யத்ல மன்( �ய ம�� லி�ம டனம) டம்றலத்�ம

  ாடறல்ல.  

10 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடிம(அவசலிமாற) சல்மவப ிங ட ்றலத்�ம  டவபம

  ா �மறடயன் ம்னடமவப்ல� பபா��ந ்யி. எ  வ , (இந்தம்னடனிம

அறலந்ல்ய்)  ல்யமவயசல �ணலம-்த்லசய்லிய - ள�வரமவந் நபபிவர �ணடிம

  டவபம  ா ம வ்�ி; நயங ்ிமஅன்மமனசவபாறம வ்�ி எ ப்ம

எங டமஆனசிய மஇ�ந்். அவவய றம(ள�மநயட)  ல்யமவயசல �ணலமள�வர 
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வந்,11 "�ஹிம ்!  ங டமன்ரமள�வரமஎங �ணடிமவந் , அல்யாம

 ங ன� (ம ண்மஇ ிம�ானம�்ி) ன்்ய மஅ�பபபாட�ய மஎ உம

ந�ங டமறஉவ்ய  எங �ணடிமனசய  ய ்ம(அ்ம ்னமிய)?'' எ உம

  ாடயர. நபபம(ஸல) அவர ட " ்னம்ய '' எ உமறறல யர ட. அந்�ம

 ல்யமவயசல, "வய தன்பமபனடத்வ மியர?'' எ உம  ாடயர. அ்ா் நபபம

(ஸல) அவர டம"அல்யா' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. "�மலனிபமபனடத்வ  

ியர?'' எ உமஅவரம  ாடயர. நபபம(ஸல) அவர ட , "அல்யா' எ றயர ட. 

"இந்மமன் ன�மநா�னவத்மஅ்ல்ட�வானறம �வய� லிவ மியர?'' 

எ உ  ல்யமவயசலம  ாடயர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர டம"அல்யா ' 

எ றயர ட. அவர, "அபப�ிய யல, வய தன்பமபனடத், �மலனிாிம

பனடத். இந்மமன் ன� நா�ினவத்வ மமம்யனணிய ! 

அல்யா்ய ம ங ன�தமன்்ய மஅ�பபப ய ய?'' எ உம  ாடயர. நபபம

(ஸல) அவர ட, "ஆி' எ உமனசய  யர ட. அவரம"இ்வப்ிமப ்ல்ிம

(நயன�ய உ�்) ஐ வன�தமன்யான  டமஎங டமம் ( டனமிய� பபா�) 

 ட� மஎ உம ங டமன்ரமறறல ய ்ம(அ்ம ்னமிய) ?'' எ உம  ாடயர. 

நபபம(ஸல) அவர ட, " ்னம்ய '' எ றயர ட. " ங ன�த ன்்ய ம

அ�பபபமனவத்வ மமம்யனணிய ! அல்யா்ய ம ங ்�்மஇவவயஉ  

 ாடன�ிபாடய ய?'' எ உம  ாடயர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட , "ஆி' 

எ றயர ட. ன்யடரந்மஅவர, "நயங டமஎங டமனசலவங �ணலமஇ�ந்ம

ஸ யதமவாங்வ் எங டமம்ம( டனமிய� பபா�)  ட�்மஎ உம ங டம

ன்ரமறறல ய ்!'' எ உம  ாடயர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட , 

" ்னம்ய '' எ றயர ட. " ங ன�தமன்்ய மஅ�பபபமனவத்வ ம

மம்யனணிய ! அல்யா்ய மஇவவயஉ  ங ்�்�ம ாடன�ிபாடய ய?'' 

எ உமஅந்�ம ல்யமவயசலம  ாடயர. நபப (ஸல) அவர ட, "ஆி' எ றயர ட. 

அவர, "ளவ வயரமஆ்�ிம்ம�ய மமய்த்லல  நய ்ம நயாப்மஎங டமம்ம

( டனமிய� பபா�)  ட�்மஎ உம ங டமன்ர றறல ய ்?'' எ உம  ா , 

நபபம(ஸல) அவர ட, " ்னம்ய '' எ றயர ட. " ங ன�தமன்்ய ம

அ�பபபனவத்வ மமம்யனணிய ! அல்யா்ய மஇவவயஉ   ங ்�்�ம

 ாடன�ிபாடய ய?'' எ உம  ாடயர. நபபம(ஸல) அவர ட , "ஆி' எ றயர ட. 
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" ம்ிம ங டமன்ரமஎங �ணலமவச்லபனடத ்யரமஇனறிபல்ி  அபயவபலம

ஹஜமனசகவ்ம( டனமிய� பபா�)  ட�்மஎ உமறறல ய ் ?'' எ உ 

  ாடயர. அ்ா்ிமநபபம(ஸல) அவர ட , " ்னம்ய '' எ றயர ட. பபற்ம

அந்�ம ல்யமவயசல, " ங ன�மமசத்லிம(மயர� )த்ட மஅ�பபபிவ  

மம்யனணிய ! இவானறவபடமநய மஅ்ல மய� ாமயா ட ; இவாறல்ல�ந்ம

(என்ாி) ்னற� ாமயா ட '' எ உமறறலவபா�தம்ல�ிபபமமனச றயர. 

அப பய்மநபப (ஸல) அவர டம"அவரம(்யிமறறலி்லல)  ்னமிய�்ய ம

இ�ந்யலமநலமசிமய  னசயர� ிமனசலவயர'' எ உமறறல யர ட.12  

11 ஸயபபதமஅல் ய �ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அ ஸம(்்ல) அவர ட, 

"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிம(அவசலிமாற) சல் வப ிங டம

ன்யடரபய �ம  டவபம  ா �றடயன் மநயங டம்ரஆ ம�்ிம்னட  

வப்ல� பனபாறல�ந ்யி '' எ உமறறலவபா�,  மா ்டமஹ �்னஸபம

 பய  ற ன்யடரந்மஅறலவபத்யர ட. 

பயடிம:ம4மனசயர� ிமனசலவ்ா்�ம ய்ணமயகமஅனமாிம

இனறநிபப�ன மம

(ஈமய ) பாறலி வப�� �ி, ்ம�்�ம ாடன�ிபடபமபாடவானற�ம

 னடபபப�த்மவய�ந்வர னசயர� ிமனசலவயரமஎ ப்மபாறலிமவப�� �ி.  

12 அ�அக்பமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மபிணத்லலம

இ�ந்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ன��ம ல்யமவயசலமள�வர 

இனடமறலத்மஅவர �்மளாட த்ல ம" �வய�தன் ' அல்்ம"�� ணயங 

 ிபானறப' பப�த்�ன ய்டயர. பபற்ம" "அல்யாவப மன் ் ' அல்் 

"�ஹிம ்' எ ன மமனசயர� த்லா்மனந�� மய ாிமந் தம்ல்ல�ந் 

வப்� லாினவ�் மமஅத்ன ிமள�ம(நா)னசின்மஎ �்தம

ன்�வபாங ட!'' எ உம  ாடயர. நபபம(ஸல) அவர டம(ஏ்ிம பசயமல) 

அனம்லிய மஇ�ந்யர ட. பபற்ம்ி  ்யார ன��மறரந்மபயரத்யர ட. 

பப  ரம"நலமசிமய மஇவரம"நல்�ட னபாஉவபாடயர' அல்்ம" நரவாலிபலம

னச்த்பபா�வபாடயர ''' எ உ றறல யர ட. பபற்மநபபம(ஸல) அவர டம"ந�ரம
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எ  மனசய  �ர?'' எ உம(அந்�  ல்யமவயசலிபடி)   ாடயர ட. அவரம� ்ம

றறலின்பம பய  றமமம்�ி றறல யர. அப பய்மநபபம(ஸல) அவர டம

"அல்யானவம(மா� ம) ந�ரமவாலபட  வ்�ி; அவ��்மஎன்ாிம

இனணிய� �மறடய் ; ( டனமிய ) ன்யான னி�  னடபபப�� ம

 வ்�ி; ( டனமிய ) ஸ யதன்மவாங ம வ்�ி ;  றனவபம பணபம

வயா  வ்�ி'' எ உமறறலவபா�, "ளாட தன்மவபா�வப�வ �் ய ம(நயங ட 

பிணதன்தமன்யட்ம வ்�ி) '' எ உமறறல யர ட.13  

13  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமநய ்மஅறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாி  

அறலவப� பபா�ட�்.  

14 அ�அக்பமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரமநபபம

(ஸல) அவர �ணடிமவந், "எ �்மள�ம(நா)னசின் அறலவபாங ட. நய ம

அன்மமனசிலப�த்ல யலமஅ்மஎ ன மமனசயர� த்லா் னந�� மய ாிம

ந் த்ல்ல�ந்மவப்� லாினவ� ம வ்�ி '' எ உ   ாடயர. அ்ா்மநபபம

(ஸல) அவர ட, "அல்யானவ ிமந�ங டமவாலபடம வ்�ி ; அவ��்ம

என்ாிமந�ங டமஇனணிய� �மறடய் ; ( டனமிய ) ன்யான னிம

ந�ங ட  னடபபப�� ம வ்�ி; ( டனமிய ) ஸ யதன்மந�ங டமவாங ம

 வ்�ி;  ங ட  றவப ன்பம பணபமவயாம வ்�ி '' எ உம

றறல யர ட. அந்மம ண்ரம்ல�ிபபமமனச ற்ிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "இவர ்ம�்�ம ாடன�ிபடபபாடவானற�ம னடபபப�த்யலம

 ாடயிிமஇவரமனசயர� ி னச உவப�வயர'' எ உமறறல யர ட. இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய மவந்ட�்.  அவாறலல, 

அ�ப�ரமபப மஅபபன பயம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"இன்மஇவர  

 னடபபப�த்யல...'' எ உமஇடினபாஉட�்.  

15 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ல்யமவயசலமள�வரம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமவந் , "அல்யாவப  ன் ்! 

எ �்மள�ம(நா)னசின்மஅறலவபாங ட! நய மஅன்மமனசிலப�த்ல யல 

னசயர� த்லா்மமனசல்ம வ்�ி'' எ உமறறல யர. நபபம(ஸல) அவர ட , 
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"அல்யானவ ிமந�ங டமவாலபடம வ்�ி ; அவ��்மஎன்ாிமந�ங டம

இனணிய� � றடய்;  டனமிய� பபாடமன்யான னிமந�ங டம

 னடபபப�� ம வ்�ி;  டனமிய� பபாடமஸ யதன்மநலனற வாறம

 வ்�ி; ்ம�ய மமய்த்லலம நய ்  நயா ம வ்�ி'' எ உம

றறல யர ட. அ்ா்மஅந்மம ண்ர, "எ ம ிபரமஎவ மன ிப்ட� ்யம

அவ மம்மசத்லிமய ! ள�  பய்ிமஇன்வபடமஅ்ல மய மஎன்ாிமநய ம

னசகிமயா ட ; இ்ல்ல�ந்மஎன்ாி நய ம்னற� ாமமயா ட '' எ உம

றறல யர. அவரம்ல�ிபபமமனச ற்ிமநபபம(ஸல) அவர ட , 

"னசயர� வயசல �ணலமள�வன்ப பயரபப்மிய��்மம ல�மசலமஅ�ண�் மயம

அவரம(இ ்ய!) இவன்ப பயரத்�ன யட�ா�ி '' எ உமறறல யர ட.14  

16 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ்அமய மபப ம

 வ லம(்்ல) அவர டமநபபம(ஸல) அவர �ணடிமவந் , "அல்யாவப ம

ன் ்! நய ம டனமிய மன்யான னிமநலனற வாறல , (மயர� த்லல) 

வப்� பபாடவானறமவப்� பபாடனவமஎ உிமஅ�ம்ல� பபாடவானற  

அ�ம்ல� பபாடனவமஎ உிமஏாஉமவய�ந்யலமநய மனசயர� த்லல 

்னாந்வப� வ ய? றஉங ட'' எ உம  ாடயர. அ்ா்மநபபம(ஸல) 

அவர ட, "ஆி' எ றயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

17  மா ்டமஹ �்ஸம வஉமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்�். அவாறலலம்அமய மபப ம வ லம(்்ல) அவர டம"இன்வபடம

அ்ல மய ம வனறன்ாி நய மனசகிமயா ட '' எ உமறறலி்ய �ம

ற�்்ய மஇடினபாஉட�்.  

18 ்யபபரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �ணடி, " டனமிய மன்யான  ன�மநய  ன்யா், ்ம�ய ம

மய்த்லலம நய ்ம நயாஉ, (மயர� த்லல) அ�ம்ல� பபாடவானறம

அ�ம்ல� பபாடனவமஎ உிமவப்� பபாடமவானற வப்� பபாடனவம

எ உிமஏாஉமவய�ந், இவானறவபடம வனறன்ாிமஅ்ல மமய ம 
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னசகியவபாடய்ிமநய மனசயர� த்லலம்னாந்வப� வ ய ?'' எ உம

  ாடயர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர டம"ஆி ' எ றயர ட. அந்மம ண்ரம

"அல்யாவப  மம்யனணிய ! இவானறவபடம வனறன்ாிமநய ம

அ்ல மய மமனசகிமயா ட '' எ உ றறல யர.15  

பயடிம:ம5மஇஸ்யத்ல ம(ஐி)னப�ிமன் �ய ம�� லி�ம டனம டம

பாறலிமவப�� ி.16மம

19 சஅதமபப ம னப்யம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அப்ல்யாமபப ம

 மரம(்்ல) அவர டம"இஸ்யிம(எ�ிமமய�ணன ) ஐந் (ன் ட)மம்ம

எாபபபபா�ட�். அனவ: 1. இனறவ மள�வ மஎ மஏாப். 2. 

ன்யான னி�ம னடபமபப�பப். 3. ஸ யதமவாங்வ். 4. ்ம�ய ம

மய்த்லல  நய ்ம நயாப். 5. ஹஜமனசகவ்மஎ உமநபபம(ஸல) அவர டம

றறல யர ட'' எ றயர ட. அப பய்மள�வர, "(நய  யவ்ய ) ஹஜம

னசகவன்ாிம(ஐந்யவ்ய ) ்ம�ய  மய்த்லலம நய ்ம

 நயாபன்ாி்ய  ம(நபபமஅவர டம்றலபபபாடயர ட) ?'' எ உம  ாடயர. 

அ்ா்மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர ட , "இலன். (நய  யவ்) 

்ம�ய மமய்த்லலம நய ்ம நயாப் , (ஐந்யவ்) ஹஜமனசகவ்'' எ உம

றறலவபா�, "இவவயஉ்ய மநய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடமல�ந்மனசவப ிா ற '' எ உமறறல யர ட.  

20 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: இஸ்யிமஐந்ம(ன் ட)மம்மநலஉவபம

பா�ட�். அல்யானவ ிமவாலபா�, அவ மஅல்ய்வானறம

நல்ய �பப்; ன்யான னி�ம னடபபப�பப் ; ஸ யத வாங்வ்; 

இனறிபல்ிம அபயவபலமஹஜமனசகவவ் ; ்ம�ய மமய்த்லலம நய ் 

 நயாப். (ஆ லி  வமஅந்மஐந்ி.) இன்மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

21 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: இஸ்யிமஐந்ம

(ன் ட)மம்மநலஉவபபா�ட�். (அனவ:) அல்யானவதம்வப்  வஉம

இனறவ மஇலன்மஎ உி, �ஹிமதம(ஸல) அவர டமஅல்யாவப ம
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அ�ிய�ி அவ�னடிமன்�ிமஆவயர டமஎ உிம உ்லனமயாலமஅ�ணபப் ; 

ன்யான னி�  னடபபப�பப்; ஸ யதமவாங்வ்; இனறிபல்ிம

 அபயவபலமஹஜமனசகவ்; ்ம�ய  மய்த்லலம நய ்ம நயாப். இன்ம

அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   

22 ்யபஸம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: ( ய�்லகியமறாடதன்மம சரந்) 

ள�வரமஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர �ணடி, "ந�ங டமஅறப பய�லம

 ்ந்ன யடவ்லலன் ிம(ஏ )?'' எ உ   ாடயர. அ்ா்மஅப்ல்யாம

பப ம மரம(்்ல) அவர ட, "அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டம

(பப வ�மயஉ) றற�ம  ா�ட � : நலமசிமய மஇஸ்யிமஐந் 

(ன் ட)மம்மநலஉவபபா�ட�். (அனவ:) அல்யானவதம்வப்ம வஉம

இனறவ  இலன்மஎ உம உ்லனமயாலமஅ�ணபப்; ன்யான னி�ம

 னடபபப�பப்; ஸ யத வாங்வ்; ்ம�ய மமய்த்லலம நய ்ம நயாப் ; 

இனறிபல்ிம அபயவபலமஹஜ னசகவ். ( பய�லம ்ந்ன யடவ்ம

இஸ்யத்ல மஅ�பபனட�ம டனம �ணலமள றல். அ்ல்ிமஇப பய்ம

நனடனபஉிம பயர டமனவஉிமஅ்சலிலம ய்ணங ்� ய  வ நனடனபாஉ�ம

ன ய்��� ல ற )'' எ உமறறல யர ட.17  

பயடிம:ம6மஅல்யானவாி,மஅவ�னடிமன்ன்ாி,மம

மயர� மனநறல�னற ன�ாிமநிபப�ன  ன யட்மயஉி, அ் பயலம

(ம� ன�) அனாத்ல, அன்�ம்றலத்�ம  ா�த ன்�ந்ன யட�ல, 

அ(வவயஉமன்�ந்ன ய்ட)ன்மம  ிமனசக்ம யத்ல , அன்ப பாறலிம

் வலமஎாடய்மம� ்�்மஅன்மஎாடமமனசக்லமஆ லிமபணப ன�  

 மான யட்மயஉிமவந்ட�ம ாடன�.  

23 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அப்லமன ஸம்்த்ய� ம

ன்�ம்ாவப ரமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமவந், 

"அல்யாவப மன் ்! நயங டம"்பபஆ '   யத்ல்த்ல மஇ   (அப்லம

ன ஸ) ்�ிபதன்மம சரந்வர டமஆ வயி. ( ங ன�ம சந்ல� வபடயமல) 

 ங ்�்ிமஎங ்�்மலனட ிம"��ர ' ்்த் இனறமஉபபய�ர டம
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்னடிய ம ட� ர. அ் யல , ( பயரம்�ி�மறடயன் தம்னட 

வப்ல� பபாட) ் ண்மமய்த்லல்ய மநயங டம ங �ணடிமவ்ம��ாி. 18 

ஆ  வ, எங ்�்மமசல்ம ாடன� ன�மஅ�ணாங ட. அவானறமநயங ்ி 

 னடபபப�த், எங ்�்பமபப  யலம(எங டம்�ல) இ�பபவர ன�ாி 

அவானற�ம னடபபப�த்மநட�்ிப�மஅனாப பயி '' எ உமனசய  யர ட. 

நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: நய ்மவப ிங ன�ம(னசிலப�த்ிப�)  

 ங ்�்மநய ம ாடன�ிப� ல  ற . நய ்மனபய�ா ன�ம ங ்�்தம

்னட னசக ல  ற . ( ாடன�ிப�ிமநய ்மவப ிங ட:) 1. 

அல்யாவப மமம்மநிபப�ன மன யடவ். (பபற்மஅன்மம� ்�்ம

வபவ�த்� றஉிம� மய மபப வ�மயஉமறறல யர ட:) அல்யானவதம

்வப்ம வஉமஇனறவ  இலன்மஎ உி, �ஹிமதம(ஸல) அவர டம

அல்யாவப மன்ரமஆவயர டமஎ உி  உ்லறஉவ். 2. ன்யான னி�ம

 னடபபப�பப். 3. ஸ யதமவாங்வ். 4. ந�ங டமஅனடந்ம பயரமம

னசலவங �ணலமஐந்லன்ய�மபஙன ம(அ்ஏமனபய் நல்ல�்)மமனச்த்வ்ம

(ஆ லினவ்யிமஅனவ). (ம்ம்ாறலனவ� பமபி ப�ி) ஏன்� யக�ம

்�னவ, ம்மசய�, ( பீமச ம்த்ல மஅ�பமபய தன்�ம்னடந்ம்ிய�த்) 

ம்பமபபபபயக, ்யர �சபபாடமபயத்ல்ிமஆ லிவானறம ப ிய ல� ம

 வ்டயனம ம ங ்�்மநய ம்னட வப்ல� ல ற .19 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய மவந்ட�். அவாறலல,  ்ஃபமபப ம

ஹல யிம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"அல்யானவதம்வப்  வஉம

இனறவ மஇலன்'' எ உமறறல, (அந்மநய  லல) "ள உ ' எ ம(்ம்ம

வப்ன்) ம�த்�ம யா� யர டமஎ உமஅ்ல பப�ிய மஇடிமனபாஉட�். 20  

24 அ�்ி்யமநஸரமபப மஇி்ய மஅட்பஈம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

நய மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர ்�்ிம(அ்்னமயாலமன்�ிய்) 

ம� ்�்ி இனட ிமனமயாலனபிரபபய� ய மஇ�ந ் . அப பய்மஇப�ம

அபபயஸம(்்ல) அவர �ணடிமள�மனப்மணபமவந்மபாமசயஉம(ம்) 

்ாறலனவ� ப பி ப�த்பப�ிமம்பயன ம்றலத்ம(அன்ம வஉம

 ப ிய த்லா்ப பி ப�த்்யமய? எ )�ம  ாடயர. அப பய்மஇப�ம
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அபபயஸம(்்ல) அவர ட (பப வ�மயஉ) றறல யர ட: அப்லமன ஸம

்்த்ய� மன்�ம்ாவப ரமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர �ணடிம

வந்யர ட. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "இதன்�ம

்ாவப ரமியர?' அல்்ம"இ�றாடத்யரமியர?' எ உ   ாடயர ட. அ்ா்ம

ம� ட, "்பபஆ' (்�ிபத்ல ர)'' எ உ ப்ல்�ணத் ர. அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, "இாலா�்ட�ய யம்ிமம  வ�த்த்லா்ட�ய யம்ிம

வ�ன ம்�ந்மச� த்ய ்! வ� !  ங டமவ்ா நலவ்வய் !'' எ உம

(வய�த்ம) னசய  யர ட. அதன்�ம்ாவப ர , "அல்யாவப மன் ்! 

நயங டமனவ்மன்யன்வப்ல�ந்ம ங �ணடி வந்ல�� ல றயி. 

எங ்�்ிம ங ்�்மலனட ிம"��ர ' ்்த் இனறமஉபபய�ர �ணலம

இ  ம்�ிபத்யரம(நயிமசந்ல� ம��ிய்ப�) ்னடிய   ட� ர. 

(இ் யல,  பயரமநலஉத்ிமநல ாி) ் ண்மமய்ங �ணலம்வப்ம வஉ 

மய்ங �ணலமநயங டம ங �ணடிமவ்ம��ிய். ஆ  வ , எங ்�்தம

ன்�ணவய மசல்  ாடன� ன�மஅ�ணாங ட. அவானறமநயங டமஎங ்�்பம

பப  யலம(்�ல) இ�பபவர ்�்தமன்�வபப பயி ; அ(வானறமம

னசிலப�த்வ)் ம�்ி நயங ்ிமனசயர� ிமனசல வயி '' எ றயர ட. 

அப பய்மஅல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர ட, அவர ்�்மநய ்ம

வப ிங ன��ம ாடன�ிபாமடயர ட. நய ் னபய�ா ன�(பமபி ப�த்ம

 வ்டயனம )தம்னடமனசக்யர ட: அல்யாமள�வன  ி நிபப�ன ம

ன யட்மயஉமஅவர ்�்�ம ாடன�ிபா�வபா� , "அல்யானவ 

நிபப�ன மன யடவ்மஎ றயலமஎ  னவ உம ங ்�்தமன்�ாமய ?'' 

எ உ   ாடயர ட. அ்ா்மஅவர ட , "அல்யாாிமஅவ�னடிமன்� மம

ந ் அறலந்வர ட'' எ றயர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"அல்யானவத ்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உி, �ஹிமதம

(ஆ லிமநய ) அல்யாவப மன்ர எ உிம உ்லமறஉவ்ம(எ ம

வப�� ம�ணத்வபா�); ன்யான னி�  னடபபப�பப்; ஸ யதமவாங்வ்; 

்ம�ய மமய்ிம நய ்ம நயாப். அத்ட ,  பய�லம லனட�்ிம

னபய�ட �ண்லம�ந்மஐந்லன்ய�மபஙன ம(அ்ஏபமனபய் நல்ல�்) ந�ங டம

னச்த்லடம வ்�ி'' எ உ(ி) றறல யர ட. ம்ம்ாறலமனவ� பப�ிம
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பயத்ல்ங �ய மஏன்� யக�ம்�னவ , ம்மசய� மாஉிம்யரம�சபபாடம

பயத்ல்ிமஆ லிவானறம(பி மப�த்�மறடயன் த) ்னட வப்லத்யர ட. 

"இவானறமநலன வபலமனவத்,  ங ்�்பமபப  யல இ�பபவர ்�்ம

அறலவபத்வப�ங ட'' எ உிமறறல யர ட. இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலம

ள�வ்ய ம ஜஅபயம(்ா) அவர டமறஉ லறயர ட:  அறலவபபபய�ரமஅ�்ி்யம

(்ா) அவர டமசல்ம ந்ங �ணலம"( பீமசம்த்ல  அ�பமபய தன்�ம

்னடந்ம்ிய�� பமப�ி) ம்பமபபபபயக ' ("அநந ீர') எ உி,  வஉமசல்ம

 ந்ங �ணலம"்யரம�சபபாடமபயத்ல்ி ' (அல� கிர) எ உிம

அறலவபத்யர ட. அ�ப�ரமபப மஅபபன பயம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம

" ங ்�்பமபப  யல இ�பபவரம ்�்ம(அறலவபத்வப�ங ட) ' 

எ ப்வன்மமா� ம இடினபாஉட�். "்யரம�சபபாடமபயத்ல்ி ' 

("அல� கிர') பாறலமஅ்லல  யணபபடவபலன். இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.21  

25  மா ்டமஹ �்ஸம வஉமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ண்ிமவந்ட�்.  

அவாறலல, "(ம்ம்ாறலனவ� பப�ிமபயத்ல்ங �ய ) ஏன்� யக�ம்�னவ , 

( பீமசமம்த்ல மஅ�பமபய தன்�ம்னடந்ம்ிய�� பப�ி) ம்ப பபபபயக, 

ம்சய�மமாஉிம்யரம�சபபாடமபயத்ல்ிமஆ லிவாறலல ்றனவ� பப�ிம

பய ங ்�்தம்னடமவப்ல� ல ற '' எ உமநபபம(ஸல) அவர ட றறலி்ய ம

இடினபாஉட�். �ஆதமஅலஅிபீம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , அப்லம

ன ஸம்்த்ல  (்ன்வர) அ ஜம(எ�ிம� ்லரமபப மஆிபத-்்ல) 

அவர �ணடிமஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டம(பப வ�மயஉ) 

றறலி்ய மஇடினபாஉட�்: (அ ஜ ்!) அல்யாம நசல� �ற�ிமஇ�ம

்ணங டம ங �ணடிம ட� ம1. அறலவயாறல 2. நல்ய ி.  

26 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அப்லமன ஸம

்்தன்மம சரந்மசல்ரமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடி வந், 

"இனறவ ண மன் ்! நயங டம"்பபஆ ' ்்த்ய� ம(இ  ) ்�ிபத்யர 

ஆ வயி. எங ்�்ிம ங ்�்மலனட ிம"��ர ' ்்த்ம

இனறமஉபபய�ர ட (நயிமசந்ல� ம��ிய்ப�ம்னடிய )  ட� ர. 
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இ் யலம( பயரமநலஉத்ி நல ாி) ் ண்மமய்ங �ணலம்வப்ம வஉம

மய்ங �ணலமநயங டம ங �ணடிமவ் ��ிய். ஆ  வ, எங ்�்மள�ம

 ாடன�ிப�ங ட. அன்(மமனசிலப�த்மயஉ) எங ்�்மஅபபயலம

இ�பபவர ்�்மநயங டம ாடன�ிப� வயி. அன்�  னடபபப�த்ம

நடந்யலமநயங ்ிமனசயர� ிமனசல வயி '' எ உமறறல ர. அப பய்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "நய ்மவப ிங ன�ம ங ்�் 

நய ம ாடன�ிப� ல  ற . நய ்மனபய�ா ன�ம ங ்�்தம்னடம

னசக ல  ற : அல்யாமள�வன  ிமவாலப�ங ட. அவ��்மஎன்ாிம

இனணிய�ம ய �்ர ட. ன்யான னி�ம னடபபப�ாங ட. ஸ யதம

வாங்ங ட. ்ம�ய மமய்த்லலம நய ்  நயாஉ�ன யட்ங ட. அத்ட ம

 பய�லம லனட�்ிமனபய�ா �ண்ல�ந் ஐந்லன்ய�மபஙன ம(அ்ஏமனபய்ம

நல்ல�்)மமனச்த்ங ட. நய ்மனபய�ா ன�ம ங ்�்மநய ம்னடம

னசக ல ற . ஏன்� யக�ம்�னவ, ம்சய�, ்யரம�சபபாடமபயத்ல்ிம

மாஉிமம்பமபபபபயகம("அநந ீர ') ஆ லினவ்யிமஅனவ '' எ உமறறல யர ட. 

அப பய்மம� ட, "இனறவ ண மன் ்! "அநந ீரமஎ ப்மஎ  னவ உம

்யங ட அறலவ �ர �ய?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, "ஆிம(அறல வ ).  பீமசம்த்ல மஅ�மம்தன்தம

்ன�ிபா�மஅ்லலம"சலஉ  பீமசிமபாங ன�' அல்்ம" பீமசிமபாங ன�' 

ந�ங டம பயா� னவபபபர ட. பபற்மஅ்லலம்்ண�ன்ம்ாஉவ �ர ட. அ் ம

ன ய்லமநலன் அடங லி்ிமஅன்மந�ங டமஅ�ந்வ �ர ட. (அன்ம

அ�ந்லி்ி  பயன் ிாறபபா�வப� லற்.) எந்மஅ�வபாமன  றயலம

" ங �ணலமள�வர' அல்்ம"ம� �ணலமள�வர ' ்ி�னடிம்நன்ிப ம

ச  ய்்ரமம ன  ிமறடமவய�யல னவா�வப� ல றயர'' எ உமறறல யர ட. 

அந்தமன்�ம்ாவப �னட ிமஇவவயஉம யி மாபாடமள�மம ண்ரம

இ�ந்யர. அவரம"நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிம

னவா பபா��ன ய்� அ(ந்�ம யித)ன்மமனறத்�மன ய்��ந ் '' 

எ உமறஉ லறயர. அப பய் நய , "அல்யாவப மன் ்! நயங டம( வஉ) 

எந்பமபயத்ல்த்லல்ய  அ�ந் வயி?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மநபபம

(ஸல) அவர ட, "வயகபப்்ல ஏ�� லா��ம ாடபப�ிம ்யலமனப �ணல '' 
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எ உமறறல யர ட. அ்ா் ம� ட, "அல்யாவப மன் ்! எங டமநயா�லம

ஏ்ய�மய பமனப�மசய�ண ட  ட� . அங்ம ்யலமனப டமச�பபா�மவ்ய '' 

எ உமறறல ர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட, "அவானறபமனப�மசய�ண டம

சயபபபாடய்ிமச� ி! அவானறப னப�மசய�ண டமசயபபபாமடய்ிமச� ி! 

அவானறபமனப�மசய�ண ட சயபபபாடய்ிமச� ி!'' எ உமறறல யர ட. 

 ம்ி, நபபம(ஸல) அவர டமஅப்லமன ஸம்்த்ய� ம(்ன்வர) அ ஜம

(்்ல) அவரம �ணடிமறறல யர ட:  ங �ணடிமஅல்யாம நசல� ல றமஇ�ம

்ணங டம ட� . 1. அறலவயாறலம2. நல்ய ி. அறலவபபபய�ரம த்ய்யம

(்ா) அவர டமறஉ லறயர ட: அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர �ணடிம

வந்மஅப்லமன ஸமன்�ம்ாவப ன்மமசந்லத்மள�வர (இந்மஹ �்னஸ) 

நம�்மஅறலவபத்யர.  

27 அ�நட்யம� ்லரமபப மமய்ல�மஅலஅவ ீம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

அப்லமன ஸம்்த்ய� மன்�ம்ாவப ரமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  

அவர �ணடிமவந்்மபாறலம மா ்டமஹ �்ஸல்ட�வய றமஅ�சிபதம

அல்தீம(்்ல) அவர டமஅறலவபத்யர ட. ஆ யலமஅ்லல , (ம்பமபபபபயகம

(அநந ீர) பாறல வப�� ம�ண�ன ிபலமநபபம(ஸல) அவர ட) " பீமசமம்த்ல ம

அ�மம்தன்� ்னடந்மஅ்�டம"சலஉம பீமசிமபாங ன� ' அல்்ம

" பீமசிமபாதன்ாி ்்ண�ன்ாி'  ்ந்வப�வ �ர ட'' எ உமறறலி்ய ம

இடினபாஉட�். "சலஉம பீமசமம்ங ன�' அல்்ம" பீமசிமபாங ன�' 

எ உமஐிபபயா�ட  அறலவபபபய�ரமசிபதம(்ா) அவர டமஅறலவபத்ட�ம

வயச ிமஅ்லல இடினபறவபலன். அந்தமன்�ம்ாவப ன்மமசந்லத்ம

ப்ரமஎ �்மஇன்மஅறலவபத் ரமஎ உ  த்ய்யம(்ா) அவர டம

றறல யர ட. (அவர �ணலமள�வ்ய ) அ�நட்ய  மா ்டவயஉம

அறலவபத்யர. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

28 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அப்லமன ஸம

்்த்ய� மன்�ம்ாவப ரமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர �ணடிம

வந், "அல்யாவப மன் ்! அல்யாமஎங ன�தம்ங ்�் 

அரபபணமய� ா�ி! எநன்ந்�ம்�பய ங டமஎங ்�்தம்்ி ?'' எ உ 
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  ாடயர ட. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட, "ம்பமபபபபயிபல ("அநந ீ�ல'-

்ாறலனவ� பபாடமபய தன்) அ�ந்ய �்ர ட '' எ உ றறல யர ட. அவர ட, 

"அல்யாவப மன் ்! அல்யாமஎங ன�தம்ங ்�் 

அரபபணமய� ா�ி! அநந ீரமஎ ப்மஎ  மஎ உம்யங டமஅறலவ �ர �ய ?'' 

எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட, "ஆி.  பீமசமம்த்ல ம

அ�பமபய த்ல மந� வ ்ன�ிபடபப�மவ்்ய '' எ உமறறலவபா�, 

"ஏன்� யக�ம்�னவிப்ிமம் சய�ிப்ிமந�ங டமஅ�ந்ய �்ர ட. 

ஏ��்�ம ிபாறயலமவயகபப்்ல  ாடபப�ிம ்யலமனப ன� ிம

பி ப�த்ங ட'' எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

பயடிம:ம7மஇஸ்யமலிம உ்லனமயால டமமாஉிமனநறலம�னற ன�ம

ஏா்மயஉமஅனாழபமவபவத்ல.மம

29 �ஆதமபப ம்பலம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஎ ன ம(ிம மநயா� மந�்லமநலரவய தன்�  வ ண� ) 

அ�பபபனவத் பய்மனசய ம யர ட: ந�ங டம வ்� ய்ர �ணலமள�ம

ச� த்ய�டிமனசல லற�ர ட. அவர �ணடி ந�ங டம(னசல்ிம பய்), 

அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உி , நய ம

அல்யாவப மன்ரமஎ உிம உ்லனமயாலமஅ�ண�்ிப�மஅவரம ்�்  

அனாப்வப�ங ட. இ்ா்மஅவர டம ா�பபாடயல , அல்யாமஅவர டமம் 

ளவனவய�மநய்ிமஐந்ம( ந்த) ன்யான ம ன��ம டனமிய� லாட�ய ம

எ உ அவர ்�்தமன்�வபாங ட. இ்ா்ிமஅவர டம ா�பபாடயல , 

அவர டமம்மஅல்யாமஸ யதம(எ�ிம ாடயிம்ரமத)ன்�ம

 டனமிய� லாட�ய  எ உி, அ்மஅவர �ணலமனசலவர �ணடமல�ந்ம

னபறபபா�மஏனா ்�் வாங பபடம வ்�ிமஎ உிமஅவர ்�்தம

ன்�வபாங ட. இ்ா்ிமஅவர ட  ா�பபாடயல, (அவர �ணடிமஸ யதன்ம

வந்ல�்ி பய்) அவர �ண  னசலவங �ணலம(ந�த்்மய வானறமவப�த்) 

 ிரந்வானறமஎ�த்�ன யட�  வ்டயனம ம ங ன�மநய ம

எமச�� ல ற . அந�்லமஇனா� பபாடவ ண  பப்யரத்ன �்மஅஞஏங ட. 
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ஏன  ணல, அவ மனசகாிமபப்யரத்ன �்ி அல்யாா�்மலனட ிம

்லன் ி்மலலன். இன்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.22 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

30 அ�மஅபதம(நயஃபபத-்ா) அவர டமறறலி்யவ்: "நபபம(ஸல) அவர டம

�ஆதம(்்ல) அவர ன�மிம மநயா��்மஅ�பபபி பய் "ந�ங டமள� 

ச�்யித்ய�டிமனசல லற�ர ட... ' எ உமனசய  யர ட '' எ தமன்யடங்ி 

 மா ்டமஹ �்னஸமஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டம�ானமிய ம

அறலவபத்யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ம

வந்ட�்.  

31 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம�ஆதம(்்ல) அவர ன�மிம மநயா��் அ�பபபனவத் பய்ம

னசய  யர ட: ந�ங டம வ்� ய்ர �ணலமள�மச�்யித்ய�மடிம

னசல லற�ர ட. ஆ  வ, அவர ்�்மந�ங டமவப��்ிம�்்யவ்மஅனாப் , 

(ஏ மஇனறவ ய ) அல்யா ள�வன  ிமவாலப�ங டமஎ ப்ய  வம

இ�� ம வ்�ி. அவர டமஅல்யானவம(ஏ   எ உ) ஏாஉ�ம

ன ய்டயல, அல்யாமஅவர டமம்ம(நயன�ய உ�்) இ்வப்ி ப ்ல்ிம

ஐந்மன்யான  ன��ம டனமிய� லாட�ய மஎ உமஅவர ்�்த  

ன்�வபாங ட. ன்யான னிமஅவர டமநலனற வாறல யல , அவர �ணல 

னசலவர �யிப�பபவர �ணடமல�ந்மவந்ல�ம பனபாஉமஅவர �ணல 

ஏனா �யிப�பபவரம �ணனட ிமவபநல ிய ல� பபடம வ்�ிமஸ யதன்ம

அல்யா அவர டமம்ம டனமிய� லாட�ய மஎ உமஅவர ்�்தம

ன்�வபாங ட. இ்ா் அவர டம ா�பபாடயலமஅவர �ணடமல�ந்ம

ஸ யதன்பமனபாஉ�ன யடம்ங ட. ஆ யல, ம� �ண மனசலவங �ண்லம

�ந்ம ிரந்வானறதம்வபரத்வப�ங ட. (அவானறமஸ யத்ய பம

னபறய �்ர ட).  
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பயடி : 8 ம� டம"அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன் ; 

�ஹிமதம(ஸல) அவர ட அல்யாவப மன்ரமஆவயர ட ' எ உமறறல, 

ன்யான னி�ம னடபபப�த் , ஸ யத வாங ல, நபபம(ஸல) அவர டம

ன ய்�வந்மஅன த்�ம ாடன� ன�ாிமநிபப�ன  ன யட�ய்வன்ம

அவர ்ட ம பய��மயஉம(இனறதமன்��்) இடபனபாறம த்்ா ; 

அவவயஉமனசக்வரம்்ந்ம ய்ணிமஇ�ந்யலம்வப்ம்ம்ம ிபன்ாிம

 னடனமனிாி  யத்�ன யடவயர; அவ்்மஅந்்ங ிமஅல்யாவபடிம

வபடபப�ிமஎ ற அறலவபப்; ஸ யதம�்்ய மஇஸ்யமலி�ம டனம �ணலம

ள னறமமஉபபவ�ட   பய�டபப�ிமஎ றமஅறலவபப்; ஆாசலதம்ன்வரம

இஸ்யமலிமஅனடிய�ங( �ய மசல் வப்ல�னற) ்�்ம�� லித்விம

அ�ணத்லடம வ்�ிமஎ றம த்்ா.  

32 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஇறந்பப மஅ�ப�ரம(்்ல) அவர ட ஆாசலிய�ரமஆ� பபாட்ிம

அ்் �ணலமசல்ரம(ஸ யதமவாங மமஉத்் ம�்ி) 

இனறமஉபபய�ர �ய லவபாட ர. (அவர ்ட ம பயரமன்ய�� ம அஃபயம

அ�ப�ர (்்ல) அவர டமஆித்மய யர ட. அப பய்)  மரமபப மஅல த்யபம

(்்ல) அவர டமஅ�ப�ரம(்்ல) அவர �ணடி, "அல்யானவதம்வப்ம வஉம

இனறவ மஇலன் (்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா) எ உம(இந்) ம� டம

றஉிவன்மஅவர ்ட ம பய��மயஉ நய ம ாடன�ிபடபபா�ட � . ்யம

இ்யஹமஇல்ல்யாமஎ உமறறலிவரம-்்ந்  ய்ணமல�ந்ய் றல- 

்ம்மனசலவதன்ாிம ிபன்ாிமஎ  ணடமல�ந் பய் யத்�ன யடவயர. 

அவ்்ம(அந்்ங ிமபாறலி) வபசய்னணமஅல்யாவபட ம  ட�்." எ ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலிப��்ி பய்மந�ங ட எவவயஉம

(இனறமநிபப�ன மன ய்�ட�) இந்மம� ்ட ம பயரமனசகிம��ாி ?'' 

எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅ�ப�ரம(்்ல) அவர ட , "அல்யாமவப  

மம்யனணிய ! ன்யான னிாிமஸ யதன்ாிம வஉப�த்லபம

பயரப பய�ட  நலமசிமய மநய ம பயரமனசக வ . ஏன  ணலமஸ யத , 

னசலவத்லா்�ி  டனமிய்ி. அல்யாவப மமம்யனணிய ! 
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அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடி வாங லவந்மளாட த்ல ம

 ிபானறமஇவர டமஎ  ணடிமவாங மமஉத்ய்ிமஅன் மஉத்்ா ய ம

நய மஇவர ்ட ம பயரமனசக வ '' எ றயர ட. இ்ம்றலத்  மரமபப ம

அல த்யபம(்்ல) அவர ட, "அல்யாவப மமம்யனணிய ! அ�ப�ர (்்ல) 

அவர �ண மஇ்ிதன்,  பயரம(ன்ய�பப் மமம்ம உ்லிய ம��ா) 

னசகவ்ா ய மஅல்யாமவபசய்மய� லிப�ந்ன்மநய ம ்�ன ய் ட . 

அ�ப�ர (்்ல) அவர டமறறலி ்மச�ிய ்மஎ மநய ம

வப�ங ல�ன ய் ட '' எ உ றறல யர ட.23  

33 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: அல்யானவதம

்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்ம(்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா) எ உம

றஉிவன் இந்மம� ்ட ம பய��மயஉமஎ �்�ம ானடிபடபபா�ட�். 

ியர "அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன் ' எ உம

றறலவப� லறய ்யமஅவரம-்்ந்  ய்ணிமஇ�ந்ய் றல- ்ம்ம

னசலவதன்ாிம ிபன்ாிமஎ  ணடமல�ந்  யத்�ன யடவயர. அவ்்ம

(அந்்ங ிம்றலத்) வபசய்னணமஅல்யாவப மனபயஉபபய்ி. இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

34 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலம யர ட:  அல்யானவதம

்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்ம(்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா) எ ம

 உ்லனமயால றறல, எ ன ாிமஎ �்�ம லனடத்ட�ம(மயர� த)ன்ாிம

நி் ல றவன் இந்மம� ்ட ம பய��மயஉமஎ �்�ம

 ாடன�ிபடபபா�ட�். இன்மஅவர ட னசிலப�த்ல யலம-்்ந்ம

 ய்ணிமஇ�ந்ய் றல- ்ம்ம ிபன்ாிமனசலவதன் ாிமஎ  ணடமல�ந்ம

 யத்�ன யடவயர ட. அவர �்ம(அந்்ங ிம்றலத்) வபசய்னணம

அல்யாவப மனபயஉபபபலம ட�். இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  
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35 ்யபபரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்ம(்ய இ்யஹம

இல்ல்யா) எ உமறஉிவன்மஇந்மம� ்ட ம பய��மயஉமஎ �்�  

 ாடன�ிபடபபா�ட�். அவர டம"்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா ' எ உம

னசயல்ல வபாடயலம-்்ந்ம ய்ணிமஇ�ந்ய் றல- எ  ணடமல�ந்ம்ிம

 ிபன்ாிம னடனம  ன�ாிமபய் யத்�ன யடவயர ட. அவர �்ம

(அந்்ங ிம்றலத்) வபசய்னண அல்யாவப மனபயஉபபபலம ட�் '' எ உம

றறல யர ட. பபற், "(நபப ி!) நலமசிமய மந�ரமநலன பா�பவர்யி. 

அவர டமம்மஆ்ல� ிமனச்த்பவர அல்ர'' எ�ிமஇனறமவச ங ன�ம

(88:21, 22) ஓ்ல�ம யா� யர ட.  வஉமசல்மஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாிமஇந்மஹ �்ஸமவந்ட�்.  

36 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: அல்யானவதம

்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உிம�ஹிமதம(ஆ லிமநய )  

அல்யாவப மன்ரமஆ வ மஎ உிம உ்லனமயாலமறறல , ன்யான னி� 

 னடபபப�த், ஸ யத்ிமவாங்ிவன்மஇந்மம� ்ட ம பய��மயஉம

எ �்�  ாடன�ிபடபபா�ட�். இவவயஉமஅவர டமனசக்வபாடயலம-

்்ந்ம ய்ணி இ�ந்ய் றல- எ  ணடமல�ந்ம்ிம ிபன்ாிம

 னடனம ன�ாிமபய் யத்� ன யடவயர ட. அவர �்ம(அந்்ங ிம

்றலத்) வபசய்னணமஅல்யாவப  னபயஉபபபலம ட�். இன்ம

அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   

37 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலம யர ட:  அல்யானவதம

்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உமியரம( உ்லனமயால) றறல , (ம� �யல) 

வாலபய�மனசகிபப�ிமஇ்்மன்கவங ன�மநல்ய �த்வப� லறய ்ய அவ்்ம

 னடனமாிம ிப�ிமபய் யப்பமனபாஉவப�ி. அவ்்ம(அந்்ங ி 

்றலத்) வபசய்னணமஅல்யாவப மனபயஉபபபலம ட�். இன்தம்ய��மபப ம

அஃிிமபப மமஸ்தமஅலஅஃ்ிபம(்்ல) அவர ட அறலவப� லறயர ட. இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
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38  மா ்டமஹ �்ஸம்ய��மபப மஅஃிிம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம வஉம

இ� அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்லலம"ியரம

ஓ�னற�மன யடன னிமஏாஉ...' எ உமஹ �்ஸமஆ்ிபப� லற்.24  

பயடி : 9 ம்ணதம்உவயிபலம ட�மள�வர ,  ிபரமபப�வ்ா்மசாஉம

�  ரமஇஸ்யதன் ஏாறயலறடமஅ்மனசல்ி; 

இனணனவபபய�ர ்� ய பமபயவம  ணப்�   ய�வ்ா்மஅ�ம்லம

மஉ� பபாட்; இனணனவபபய�்ய ம ட�மநலன்ிபல இறந் பய வரம

ந் வயசல �ணலமள�வர்யி. அவன்மஎந்மவன ிப்ிம யபபயாற ��ிய்- 

எ ப்ா ய மஆ்ய்ி.25  

39 �ஸகிபமபப மஹஸ ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்மனடிமனப�ிம்நன்) அ�்ய்லபமஅவர ்�் ம்ணம

 வன�மனந�ங லவபாட பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

அவ�டி வந்யர ட. அங  , அவ்�  மஅ�்ான்மாி, அப்ல்யாம

பப மஅபப மகிய பப மஅல�ஃ ீ்யனவாிம ்டயர ட. அப பய்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட, "எ மனப�ிம்நன் ி! 

அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்ம(்யமஇ்யஹ 

இல்ல்யா) எ உமனசயல்ங ட! இந்ம(ஏ த்வம உ்லனமயால� ய )  

னசயலன்னவத்மநய ம ங ்� ய மஅல்யாவபடிமசயாசலிிம

றஉ வ '' எ உ னசய  யர ட. அப பய்மஅ�்ா்ிமஅப்ல்யாமபப ம

அபபம மகியாி "அ�்ய்ல ப! ந�ங டம( ங டம்நன்) அப்லம�த்்லபப ம

மயர� தன்ிய னவஉத்மள்� ப பய லற�ர ட?'' எ உம  ாட ர. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஏ த்வம உ்லனமயாலனி�மறஉிப�ம

அ�்ய்லபமஅவர �ணடி   ய��ன ய் டிப�ந்யர ட ; ்யிம� ்ம

னசய  ன் ிமஅவ�டிம்ல�ிபத ்ல�ிபமமனசயல்ல�ன ய்��ந்யர ட. 

இஉ்லிபலமஅ�்ய்லபம னடசலிய மஅவர �ணடிம பசலி்ம"நய ம(எ ம்நன்)  

அப்லம�த்்லபப மமயர� த்ல ் ிமஇ�� ல ற '' எ ப்ய  வமஇ�ந்். 

"்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா'' எ�ிம உ்லனமயாலனிமமனசயல்மஅவரம

மஉத்வபாடயர. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 
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"அறலந்ன யட்ங ட! அல்யாவப மமம்யனணிய ! எ �்தம்னடம

வப்ல� பப�ிவன்ம ங ்� ய மநய  பயவம  ணப்�ம

  ா��ன ய் டிப�ப ப '' எ உமனசய  யர ட. அப பய் ்ய ம

 ்ணபி�ிமமய்்ிம னடிமஅல்யா , "இனறவ��்ம

இனணனவபபவர ட ந் வயசல ட்யிமஎ ப்மந ்மன்�ணவய லவபாடம

பப  �ிம-அவர டமனந�ங லி  றவப ர �யிப�ந்ய்ிமச�- 

அவர ்� ய பமபயவம  ணப்�ம  ய் இனறதன்��்ிம

இனறநிபப�ன ிய�ர ்�்ிம �னமிபலன் '' எ�ி (9:113ஆவ்) 

வச தன்மஅ��ண ய . அ�்ய்லபமன்யடரபய ம(நபபிவர ட  வ�ந்லி பய்) 

அல்யா, "(நபப ி!) ந�ங டமவப�ிபபிவன்(னில்யி)  நரவாலிபலம

னச்த்லவபடம��ிய். மயறய , அல்யா்ய ம்ய மநய�ிவர ன� 

 நரவாலிபலமனச்த்ம லறய '' எ�ிம(28:56ஆவ்) வச தன்மஅ��ண ய .26  

40  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமசல்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி 

வந்ட�். அவாறலல, ஸய்லாமபப மன சய ம(்ா) அவர �்ம

அறலவபபபபலம"அப பய்மஅல்யா வச தன்மஅ��ண ய '' எ உமஹ �்ஸம

�� லற். அவவப�மவச ங ்ிமஅந் அறலவபபபபலமஇடினபறவபலன். 

 ம்ி, "அ�ம்ா்ிமஅப்ல்யாமபப  அபப மகியாிம்யிம� ்ம

னசய  ன் ிம(அ�்ய்லபபடி) ்ல�ிபதம்ல�ிபம னசயல்ல�ன ய்��நம

்யர ட'' எ உிமஇடினபாஉட�். மஅமரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம

இந்மஇடத்லலம"அவவப�வ�ிமஅவ�டி அன்மம

னசயல்ல�ன ய் டிப�ந்யர ட '' எ உமஇடினபாஉட�்.  

41 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம்ிமனப�ிம்நன்ம(அ�்ய்லப)  னடிமம்ண ்உவயிபலம"்யம

இ்யஹமஇல்ல்யாமஎ உமனசயல்ங ட ; இன்மனவத்ம ங ்� ய  

நய மமஉனமமநய�ணலம(அல்யாவபடி) சயாசலிிமறஉ வ '' எ உம

றறல யர ட. ஆ யலமஅவர, (ஏ த்வம உ்லமனமயாலமறற) மஉத்வபாடயர. 

அப பய்மஅல்யா, "(நபப ி!) ந�ங டமவப�ிபபிவன்(னில்யி) 
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 நரவாலிபலமனச்த்லவபட ��ிய்'' எ�ிம(28:56ஆவ்) வச தன்ம

அ��ண ய . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

42 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, ்ிமனப�ிம்நன்ம(அ�்ய்லபப மம்ண ்உவயிபல) அவர �ணடி, 

"்யமஇ்யஹமஇல்ல்யாமஎ உமனசயல்ங ட. இன்மனவத் 

 ங ்� ய மநய மமஉனமமநய�ணலமசயாசலிிமறஉ வ '' எ உம

றறல யர ட. அ்ா்மஅவர, "பிி்ய மஅவன்மஇவவயஉமனசகினவத்்ம

எ உமஎ ன பமபாறல� ்னற லிரம்னறமறறலவப�வயர டமஎ றமஅமசிம

எ �்மஇலன்ியிப ம(ஏ த்வ  உ்லனமயாலிய ) இன்�மறறலம

 ி�னடிம ் ன�மநய ம்�ண்மனவத்ல�ப ப '' எ உமறறல யர. 

அப பய்்ய மஅல்யாம"(நபப ி!) ந�ங டமவப�ிபபிவன் (னில்யி) 

 நரவாலிபலமனச்த்லவபடம��ிய். மயறய , அல்யா்ய ம்ய  

நய�ிவர ன�ம நரவாலிபலமனச்த் லறய '' எ�ிம(28:56 ஆவ்) 

வச தன் அ��ண ய .  

பயடிம:ம10மஓ�னற�ம  யாபயா�லமஇறந்வரமனசயர� ிமனசலவ்ம உ்லம

எ ப்ா ய மஆ்ய்ி.27மம

43 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: அல்யானவதம

்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உமியரம(ம மய்) அறலந்மநலன்ிபல 

இறந்வப� ல றய ்யமஅவரமனசயர� ிமனசலவயர. இன்ம ஸமய மபப ம

அஃபபய ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  மா ்டமஹ �்ஸம ஸமய ம

பப மஅஃபபய ம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மமா றயர அறலவபபபய�ரன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�்.  

44 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டமநபபம(ஸல) 

அவர ்ட மள�மபிணத்லலமஇ�ந ்யி. அப பய்மம� �ணடி  இ�ந்ம

 ணாபமனபய�ா டம �்ரந்வபாட . அ் யலமம� �ண ம( ணா� ய ப)  

பிணமளாட ங �ணலமசல்வானறமஅஉ� ்யிமஎ உமறடமநபபம(ஸல) 

அவர ட எ்ணப யர ட. அப பய்ம மரம(்்ல) அவர ட , "அல்யாவப ம
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ன் ்! ம� �ணடி எஞசலாட�ம ணாபமனபய�ா ன�மள உ்ல்ா� , அ்லலம

(னப�� ிமஏாபட) ்யங டமபப்யரத்லத்யலமந றயிப��் ம! '' எ உம

றறல யர ட. அவவய ற நபபம(ஸல) அவர டமனசக்யர ட. அப பய்ம

்ிமலடிம  ய்னமமனவத்ல�ந்வர   ய்னமனி�மன ய்�வந்யர ; 

 பீமசிமபாங டமனவத்ல�ந்வரம பீமசி பாங ன��மன ய்�வந்யர. -

அறலவபபபய�ரம்லஹயமபப ம�ஸர�ஃபம(்ா) றஉ லறயர ட: �்யஹலதம

(்ா) அவர ட, " பீமசிமபாங �ண மன யானட ட னவத்ல�ந்வரம

 பீமசிபா�மன யானட ன��மன ய்�வந்யர '' எ உ றறல யர ட. நய , 

" பீமசிமபாத்ல மன யானட ன�மனவத்மம� டமஎ   னசக்ன ய்�ம

�ந்யர ட?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , "அவானற வயிப்லா�மம

ஏனவத்வபா�, அ்ா்ம மலம்்ண�ன்மஅ�ந்ல�ன யடவயர ட '' எ உம

றறல யர ட.- (ம� �ணடமல�ந்ம ணாபமனபய�ா டமள உம்ல்ாடபபாட .) 

அ்லலம(னப�� ி ஏாபட) நபபம(ஸல) அவர டமபப்யரத்லத்யர ட. (அவவய றம

னப�� ி ஏாபாட்.) எந்மஅ�வபான  றயலமம� ட அன வ�ிம்ங டம

பிண(த்லா்  வ்�ி)  ணனவமநல்பபப�மன ய்ட ர. (இன்�ம ்ட) நபபம

(ஸல) அவர ட "அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உி , 

நய மஅல்யாமவப மன்ர ஆ வ மஎ உிமநய ம உ்லமறஉ ல ற . 

இவவப�ம உ்லனமயால ்ட , அவாறலல சந ் ிமன யட�யமலம

இனறவன மமசந்ல�்ிமஅ�ியரமஎவ�ிமனசயர� ி னசல்யமலம

இ�� மயாடயர '' எ உமறறலம யர ட.28  

45 அ�ஹஜன்்யம(்்ல), அல்்மஅ�சிபதம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ்��ம

 பய�  பய்மம� ்�்�ம �னமிய மபசலமஏாபாட். அப பய்மஅவர ட , 

"அல்யாமவப மன் ்! ந�ங டமஎங ்�்மஅ�ம்லமஅ�ணத்யலமநயங டம

எங ட ளாட ங ன�மஅஉத்மமசயபபபடாிம(அவாறல மன யாப் ன�ம

 �� ல) எ்னணக எ�த்�ன யட�ாிமனசக வய ம! '' எ உம  ாட ர. 

அ்ா்மஅல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர ட, "(அவவய ற) 

னசக்ன யட்ங ட'' எ உமறறல யர ட. அப பய்  மரம(்்ல) அவர டம

வந், "அல்யாவப மன் ்! இவவயஉமந�ங டமனசக(ி அ�ம்லி�ணத)்யலம
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வய  பமபப்யணப டம்னறந்வப�ி. இன்வப�த் , ம� �ணடி எஞசலாட�ம

 ணாபமனபய�ா ன��மன ய்�வ்மமனசயல்ங ட. பப  ரமஅவாறலல 

னப�� ிம(ப்� த) ஏாபடமஅவர ்� ய பமபப்யரத்லாங ட. அல்யா  

அ்லலம(னப�� தன்) ஏாப�த்�ற�ி '' எ றயர ட. அப பய்ம

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர ட, "ஆி'' எ உமறறலவபா�, ள�ம ்யலம

வப�பனப� ன ய்�வந்மவப�� மமனசய  யர ட. பபற்மம� �ணடிம

எஞசலிப�ந்ம ணாப னபய�ா ன��மன ய்�வ்மமனசய  யர ட. 

(ம� �ணல) ள�வரமள�மன ி�ாம  ய்னமனி�மன ய்�வ்்ய யர. 

மானறய�வரமள� ன ி�ாம பீமசிமபாங ்ட மவந்யர. இ ன ய�வரம

ன்யா�தம்்�மள னற� ன ய்�வந்யர. அந்மவப�பபப மமம்மசலறல்�ாம

 ணாபமனபய�ா டம சரந் . அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஅ்லலமனப�� ிமஏாபடப பப்யரத்லத்யர ட. பபற்ம" ங டம

னப �ணலமநல்பபப�ன யட்ங ட '' எ உ றறல யர ட. அவவய றமம� ்ிம

்ிமனப �ணலமநல்பபப�மன ய்ட ர. அந்ப பனடிப ரம்ிமலடிமஇ�ந்ம

எந்பமனபனிாிமவபா�னவ� யமலமஎல்யவாறல்ி நல்பபப�ன ய்ட ர. 

ம� ்ிமவிபஉமநல்ிபமமசயபபபாட ர. (இ�பபப�ி)  இ �ிமஅ்ம

எஞசலி். அப பய்மஅல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உிமநய ம

அல்யாவப மன்ர எ உிமநய ம உ்லமறஉ ல ற . இவவப்்�ம

 உ்லனமயால ன�ாிமசந ் ி ன யட�யமலமநிபபிமநலன்ிபலம

அல்யானவமமசந்ல�்ிமஎந்மஅ�ிய�ி னசயர� தன்வபா�தம

்�� பபடமயாடயர '' எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

46 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: அல்யானவதம

்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்; அவ ம் ணத்வ ; அவ��்ம

இனணிய�  ிய�மலலன். �ஹிமதம(ஆ லிமநய ) அல்யாவப ம

அ�ிய�ிமஅவ�னடிமன்�ி ஆ வ ; (இனறதமன்ர) ஈசயம(அன்) 

அவர டமஅல்யாவப மஅ�ிய�ிமஅவ�னடி அ�னமிப ம்்லவ�ிம
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ஆவயர; அல்யாமமரினமம நய� லமமனசய  ம("ஆ் ' எ�ி) ள�ம

வயரதன்(ிபலமபபறந்வர) ; அவ ணடமல�ந்ம(்்பமபாட) ஓரம ிபர ; 

னசயர� ிம ்னம; ந் ிம ்னமமஎ னறல்யிமியரம உ்லனமயாலம

றஉ ல றய ்ய அவன்மமனசயர� த்ல மஎா�மவயசல �ணலம்ய மநய�ிம

வயசலமவாலிய மஅல்யா ்னாவபபபய . இன்ம பய்யமபப மஅஸஸயமலதம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.29 -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். ஆ யல, (அ் மஇஉ்லிபல) 

"அவன்மஅல்யாமஅவ�னடிமனசில ்�  ாப னசயர� த்லலம

்னாவபபபய ' எ உமஇடினபாஉட�். "னசயர� த்ல மஎா� வயசல �ணலம

்ய மநய�ிமவயசலமவாலிய ம்னாவபபபய ' எ ப்மஇடினபறவபலன்.  

47 அ�அப்லல்யாமஅப்ரம்ாமய மபப ம னச்யமஅஸஸஜ யபபஹ�ம(்ா) 

அவர ட றறலி்யவ்:  பய்யமபப மஅஸஸயமலதம(்்ல) அவர டமம்ணபம

ப��ன ிபலமஇ�ந் பய்மநய  அவர �ணடிமனச உமஅா ் . அப பய்ம

அவர டம"அனம்லியிப�ங ட. ஏ  அா லற�ர ட? அல்யாவப ம

மம்யனணிய ! சயாசலிிமறஉமயஉமஎ �் வயகபப�ண� பபாடயலம

 ங ்� ய மநய மசயாசலிிமறஉ வ . ப�ந்ன் னசகிமஎ �்ம

வயகபப�ண� பமபாடயலம ங ்� ய மநய மப�ந்ன்ப ப ; எ �்மச�்லம

இ�ந்யலமநலமசிமய ம ங ்�்மநய மபி மஅ�ணப ப '' எ உ 

றறல யர ட. பபற்மபப வ�மயஉமறறல யர ட: அல்யாமவப ம

மம்யனணிய ! நய  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்ம

னசவப ிாறம ங ்�்பமபி�ட� எந்மமனசக்லனிாிம ங �ணடிம

ன்�வப� யமலமஇ�ந்்லலன். ஆ யல , ள ் ள�மனசக்லனிதம்வப். 

அந்மமனசக்லனிாிமஇ ்யமஎ ம ிபரமபப�ிப பய்ி இந ந்த்லலம

 ங �ணடிமநய மனசயல்பம பய ல ற . அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  

அவர டமறறல யர ட: ியரமஅல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ ம

இலன்மஎ உி �ஹிமதம(ஆ லிமநய ) அல்யாவப மன்ரமஎ உிம

 உ்லமறஉ லறய ்யமஅவ��் அல்யாமந் தன்தம்னடம

னசக்வப� லறய .  
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48 �ஆதமபப ம்பலம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�ம�னற) நய மநபபம

(ஸல) அவர ்�்பமபப  யலம(வய  த்லல) இ�ந ் .  எ �்ிமஅவரம

 ்�்மலனட ிம(ளாட ம)  சணத்ட மஇனணந்மசயகா�  ானட்ய ம

இ�ந்். (அவவ�ாமனந�� த்லலமஇ�ந ் .) அப பய்மநபபம(ஸல)  

அவர ட, "�ஆதமபப ம்பல' எ உமஅனாத்யர ட. நய , "அல்யாவப  

ன் ்! இ ்யம ீ�பப�ி�ம யத்ல�� ல ற (றஉங ட) '' எ  ற . பபற் 

சலறல்மன்ிமனச றமபப ம(மம்�ி) "�ஆதமபப ம்பல ' எ உம

அனாத்யர ட. நய , "அல்யாவப மன் ்! இ ்யம ீ�பப�ி�ம

 யத்ல�� ல ற  (றஉங ட)'' எ  ற . சலறல்மன்ிமனச றமபப ம(மம்�ி) 

"�ஆதபப  ்பல!!'' எ உமஅனாத்யர ட. நய , "அல்யாவப மன் ்! 

இ ்யம ீ�பப�ி�  யத்ல�� ல ற (றஉங ட) '' எ  ற . நபபம(ஸல) 

அவர ட, "அ�ியர டமம்மஅல்யாா�்ட�ம �னமமஎ  மஎ பன் ந�ரம

அறலவ �் ய?'' எ உம  ாடயர ட. நய , "அல்யாாிமஅவ�னடிமன்� ம 

ந  றலந்வர ட'' எ உமப்ல்�ணத ் . நபபம(ஸல) அவர ட , "அ�ியர டமம் 

அல்யாா�்ட�ம �னமமஎ  னவ றயல , அவர டமஅவன  ிமவாலபடம

 வ்�ி; அவ��்மஎன்ாிமஇனணம ாபப� �மறடய் '' எ றயர ட. 

இ �ிமசலறல்மன்ிமனச றமபப ம"�ஆதமபப ம்பல ' எ உமஅனாத்யர ட. 

நய , "அல்யாவப மன் ்! இ ்யம ீ�பப�ி�ம

 யத்ல�� ல ற (றஉங ட) '' எ  ற . அவர ட, "அவவயஉம

(அல்யானவ ிமவாலபா�மஅவ��்மஇனணனவ� யமல) 

னசிலபா�வ�ிமஅ�ியர ்�்மஅல்யாவப மமம்ட�ம �னமமஎ  ம

எ பன் ந�ரமஅறலவ �் ய?'' எ உம  ாடயர ட. நய , "அல்யாாிம

அவ�னடிமன்� ம ந  றலந்வர ட'' எ உமப்ல்�ணத ் . நபபம(ஸல) 

அவர ட, "(இத்ன ி) அ�ியர ன�மஅவ ம(மஉனமிபல)  வ்ன ம

னசகியமலமஇ�பப்ம்ய '' எ உ னசய  யர ட. இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.30  

49 �ஆதமபப ம்பலம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவரம ்�்பமபப  யலம" ஃனபர ' எ றனா� பமபாடம
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 ான்ிப மமம்மஅமரந்ல�ந ் . அப பய்மஅவர ட , "�ஆத! 

அல்யாா�்மஅ�ியர டமமம்ட�ம �னமமஎ  ? அ�ியரம ்�் 

அல்யாவப மமம்ட�ம �னமமஎ  மஎ பன்மந�ரமஅறலவ �் ய?'' எ உம

(எ  ணடி)   ாடயர ட. நய , "அல்யாாிமஅவ�னடிமன்� மம

ந  றலந்வர ட'' எ உமப்லல றறல   . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "அ�ியர டமம் அல்யாா�்ட�ம �னமமஎ  னவ றயல , 

அவர டமஅவன  ிமவாலபடம வ்�ி , அவ��்மஎன்ாிமஇனணிய� �ம

றடய்; அல்யாவப மமம்மஅ�ியர ்�்ட�  �னமமியன் ணல, 

அவ��்மஎன்ாிமஇனண ாபப� யம்ல�பபவன்ம(மஉனமிபல)  அவ ம

 வ்ன மனசகியமலமஇ�பப்ய்ி '' எ உமறறல யர ட. நய , 

"அல்யாவப மன் ்! நய மஇந்மநானசக்லனிமம� ்�்ம

அறலவப� ா�மய?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , "ம� ்�்மஇந்ம

நானசக்லனி அறலவப� ய �்ர ட. அவர டமஇன் ிமநிபபம(நானசில �ணலம

ஈ�படயமல) இ�ந்வப�வயர ட '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட.31 இன்மஅிரமபப ம

னம� ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

50 �ஆதமபப ம்பலம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம(எ  ணடி), "�ஆத! அ�ியர டமம் அல்யாா�்ட�ம

 �னமமஎ  மஎ பன்மந�ரமஅறலவ �் ய?'' எ உம  ாடயர ட. நய , 

"அல்யாாிமஅவ�னடிமன்� மமந  றலந்வர ட '' எ உம

ப்ல்�ணத ் . அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"அல்யா வமவணங பபடம வ்�ி. அவ��்மஎ்ாிம

இனணிய� பபட�மறடய் '' எ உமறறலவபா�, "அவவயஉ (அல்யானவ ிம

வணங ல, அவ��்மஇனண ாபப� யமல) னசிலபா�வ�ி அ�ியர ்�்ம

அல்யாவப மமம்ட�ம �னமமஎ  மஎ பன்மந�ரமஅறலவ �் ய?'' எ உம

  ாடயர ட. அ்ா்மநய , "அல்யாாிமஅவ�னடிமன்� ம 

ந  றலந்வர ட'' எ உமப்ல்�ணத ் . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "(இத்ன ி) அ�ியர ன�மஅவ ம(மஉனமிபல)  வ்ன ம

னசகியமலமஇ�பப்ய்ி '' எ உமனசய  யர ட. இன்மஅலஅஸவதமபப ம
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ஹல்யலம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.32 இந்மஹ �்ஸமநய ்ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

51 அலஅஸவதமபப மஹல்யலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: �ஆதம(்்ல) 

அவர ட, "எ ன மஅல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர ட அனாத்யர ட. 

நய மஅவர ்�்மப்ல்�ணத ் . அப பய்மஅவர ட "ம ண்ர டமம்ம

அல்யாா�்ட�ம �னமமஎ  மஎ பன்மந�ரமஅறலவ �் ய?' எ உ 

  ாடயர ட''. (இவவயஉமறறலவபா�)  மா ்டமஹ �்ஸல்ட�ன்ப 

 பய  ற அறலவபத்யர ட.  

52 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டம(ள�மநயட) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ன�மமஏாறல அமரந்ல�ந ்யி. 

எங ்ட மஅமரந்ல�ந்மசல்�லமஅ�ப�ரம(்்ல) ,  மர (்்ல) ஆ ல ிய�ிம

இ�ந் ர. அப பய்மஎங �ணனட ிிப�ந்மஅல்யாமவப மன்ர  (ஸல) 

அவர டமஎாந்மனச றயர ட. னந�ம ந்மய லாிமஅவர டமஎங �ணடி 

(்ல�ிபப) வ்வபலன். அவர ்�்ம(எ்ல� �யல) ஏ ்�ிமஆபத்ம நரந்  

வபாட ்யமஎ உமநயங டமஅஞசல  யி ; நயங டமபப் லமஅனடந்வர �ய  

(அங ல�ந்) எாந ்யி. பப் லாாறவர �ணலமநய  ம�்லமஆ�ய மஇ�ந ் .  

எ  வ, நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ன�தம ்��ன ய்�ம

்றபபா ட . ப�மநஜ்யரம்்தன்மம சரந்மஅ சய� ்�்மமனசயந்மய ம

ள�  ்யாடத்லா்மவந்ம சரந ் . அத ்யாடத்ல மவயசலமஎங  மஎ உ  

( ்�ிவ ய ) அன்மமஏாறலமவந ் . ஆ யலம(அ் மவயசன்) நய ம

 யணவபலன். அத ்யாடத்லா்மனவ�ண ிமஇ ன ய�ம ்யாடத்ல்ல�ந்ம

வயக� யலமள உ அ்�டமனச உமன ய்��ந்்.  ட  மநய ம்ட�ந�ம

 டன்�ம்உ�்வன்ப  பய உம(எ ம டன்�) ்உ� ல�மன ய்�ம(அந்ம

வயக� யலமவால ி  ்யாடத்லா்ட) ்னாந்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடிமனச  ற . அப பய்மஅவர ட, "அ�ஹஜன்்யவய?'' எ உம

  ாடயர ட. நய , "ஆி, அல்யாவப மன் ்!'' எ  ற . "எ  ம

வப ிி?'' எ உம  ாடயர ட. "ந�ங டமஎங �ணனட ிமஇ�ந்ம

ன ய்��ந �்ர ட. (்ல்ன் ) எாந் னச ற�ர ட. னந�ம ந்மய லாிமந�ங டம
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எங �ணடிம்ல�ிபவபலன். எ  வ , (எ்ல� �யல) ஏ ்�ிம ங ்�்ம

ஆபத்ம நரந்வபாட ்யமஎ உமநயங ட அஞசல  யி; பப் லாா றயி. 

நய ்ய மபப் லாாறவர �ணலம�்லமஆ�ய வ . எ  வ்ய ம்ட�ந�ம

 டன்�ம்உ�்வன்பம பய உம டன்�ம்உ� ல�ன ய்� இந்தம

 ்யாடத்லா்மவந ் . இ ்யமம� டமஎ மபப  யல 

வந்ன ய்��� லறயர ட '' எ உமனசய    . அப பய்மஅல்யாவப ம

ன்ர (ஸல) அவர ட, "அ�ஹஜன்்ய!' (எ உமஎ ன மஅனாத்) ்ிம

 ய்ணப ட இ்்னடாிமஎ  ணடிமன ய�த் , "இவவப�ம ய்ணபம ன�ாிம

ன ய்�மனசல! அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உமியரம

்ம்ம ட�த்யலம உ்லிய  நிபபமமசய உமறஉ ல றய ்யமஅவன்தம

 ்யாடத்லா்மஅபபயலமந�மசந்லத்யல அவ��்மமனசயர� ிம

 லனட� வப�� லற்மஎ உமநானசக்லமனசயல! '' எ உ றறல யர ட. நய ம

 மரம(்்ல) அவர ன� ிம�்்லலமசந்லத ் . அப பய்ம மரம(்்ல)  

அவர ட, "இனவமஎ  ம ய்ணப ட, அ�ஹஜன்்ய?'' எ உம  ாடயர ட. 

அ்ா்மநய  "இனவமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்னடிம

 ய்ணப ட. அல்யானவதம்வப்ம வஉ இனறவ மஇலன்மஎ உம்ம்ம

 ட�த்யலம உ்லிய மநிபபமமசயாசலிிமறஉ ல ற எவன்மநய ம

சந்லத்ய்ிமஅவ��்மமனசயர� ிம லனட�்ிமஎ றமநானசக்ல றஉமயஉம

னசயல்ல, இ� ய்ணப ன�ம(ஆ்ய்மய )�மன ய�த்மஎ ன மஅல்யாவப  

ன்ரம(ஸல) அவர டமஅ�பபபனவத்யர ட '' எ உமனசய    .  ட  ம

 மரம(்்ல) அவர டம்ம்ம ்த்யலமஎ ்மமயரபபலமஅ�த்யர ட. நய ம

மல்யந் வபாந ் . "்ல�ிபபமமனசல்ங ட , அ�ஹஜன்்ய!'' எ உம

னசய  யர ட.  ட  மநய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிம

னச  ற . எ �்மஅான  அான ிய மவந்். எ ன பமபப ன்யடரந்ம

வந்ம ம�ிமஅங  மஎ �்ப பப  யலமவந்மநல றயர. எ  ணடிம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அ�ஹஜன்்ய!  ம�்மஎ  ம

 நரந்்?'' எ உம  ாடயர ட. நய , " மன்மமசந்லத்மந�ங டமஎ  ணடிம

னசயல்லமஅ�பபபிமவப ிதன் அவ�டிமன்�வபத ் . அவரமஎ ம

மயரபபலமஓரமஅ�மஅ�த்யர. நய  மல்யந்மவபாந்வபா ட . பபற் , 
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"்ல�ிபபமமனசல்ங ட' எ உ றறல யர'' எ  ற . அப பய்ம மரம(்்ல) 

அவர �ணடிமஅல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர ட, " ம ்! ஏ மஇவவயஉம

னசக �்ர?'' எ உம  ாடயர ட.  மர (்்ல) அவர ட, "அல்யாவப மன் ்! 

எ ம்நன்ாிமஎ ம்யாிம்ங ்�் அரபபணமய ா�ி! அல்யானவதம

்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உம ட�த்யல  உ்லன ய்டம

நலன்ிபலமசயாசலிிமனசயலபவரமஎவன்மமசந்லத்ய்ிமஅவ��்ம 

னசயர� ிம லனட� வப�� லற்மஎ உமநானசக்லமனசயல்மயஉமறறலம ங ட 

 ய்ணப ன��மன ய�த்மந�ங ட்யிமஅ�ஹஜன்்யனவம

அ�பபபனவத �்ர �ய?'' எ உ   ாடயர ட. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, "ஆி' எ றயர ட.  மரம(்்ல) அவர ட, "அவவயஉம

னசகிய �்ர ட! ஏன  ணல , ம� டமஅன் ிமநிபப (நானசில �ணலம

ஈ�படயமல) இ�ந்வப�வயர  �யமஎ உமநய மஅஞஏ ல ற .  அவர டம

(நா)னசிலம்�ிமவபா�வப�ங ட '' எ உமறறல யர ட. அப பய் 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அவவய றமஅவர ன�ம

வபா�வப�ங ட (அவர டமநானசிலம்�ிா�ி)'' எ உமனசய  யர ட.  

53 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�மபிணத்லல) நபபம

(ஸல) அவர டம்ம�்பமபப  யலமவய  த்லல அமரந்ல�ந்ம�ஆதபப ம

்பலம(்்ல) அவர ன�ம"�ஆத!' எ உமஅனாத்யர ட. "அல்யாவப ம

ன் ்! இ ்ய!  ங ்�்�ம ீ�பப�ி�ம யத்ல�� ல  ற (றஉங ட)'' எ உம

�ஆதமப்ல்�ணதம்யர ட. (சலறல்மன்ிமனச ற பப ) "�ஆத!' எ உம

(மம்�ி) அனாத்யர ட. �ஆதம(்்ல) அவர ட , "அல்யாவப மன் ்! 

இ ்ய!  ங ்�்�ம ீ�பப�ி�ம யத்ல�� ல ற  (றஉங ட)'' எ றயர ட. 

(இ �ிமசலறல்மன்ிமனச றமபப ) "�ஆத!' எ உம(மம்�ி) அனாதம

்யர ட. �ஆதம(்்ல) அவர ட, "அல்யாவப மன் ்! இ ்யம ீ�பப�ி�ம

 யத்ல�� ல ற ம(றஉங ட) '' எ றயர ட. பபற்மநபப (ஸல) அவர ட, 

"அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உிம�ஹிமத (ஸல) 

அவர டமஅவ�னடிமஅ�ிய�ிமன்�ிமஆவயர டமஎ உிம

 உ்லறஉ ல ற எந்மஅ�ிய��்ிமஅல்யாமந் தன்தம்னடம
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னசகியமலமஇ�பப்லலன் '' எ உ றறல யர ட. �ஆதம(்்ல) அவர ட, 

"அல்யாவப மன் ்! இன்மநய  ம� ்�்மஅறலவபத்வபடா�மய? 

(இன்�ம  ா�மஅவர ட) ம ல�மசல அனடவயர  �!'' எ உம  ாடயர ட. 

அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட, "( வ்டயி) இவவயஉமந�ரமஅறலவபத்யலமம� டம

இன் ிமநிபப�ன ய்�ம(நானசில �ணல ஈ�படயமல) இ�ந்வப�வயர ட '' 

எ உமறறல யர ட. ( லவபனிமமனறத்) ்ாறத்ல்ல�ந்ம்ப்வ்ா ய தம

்ம்மஇறபபப  பய்்ய  இன்ம�ஆதம(்்ல) அவர டம(ம� �ணனட ி) 

அறலவபத்யர ட.33 

54 மா�தமபப ம்பப ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய மம �் யா�்மம

னச உமஇதபய மபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர ன�மமசந்லத் , "்ங ன�பமபாறலிம

ள�மனசக்லமஎ �்மஎா�ி்ம(அ்ம ்னமிய? றஉங ட!)'' எ  ற . 

அப பய்மஇதபய ம(்்ல) அவர டமறறல யர ட: எ மபயரனவிபலமஏ ்யம

ஏாபா�ம(எ ம ்மபயரனவம பயக)வபாட். ஆ  வ , நய  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமஆ��பபபம"ந�ங டமவந்மஎ மவ �ா�ல ன்யாம

 வ்�ி. அன்மநய மன்யாமலடமய மஆ� ல�ன யட�மவப�ி் ல ற '' 

எ உ னசயல்லி�பபப   . எ  வ , நபபம(ஸல) அவர ்ிமஅவர ்னடிம

 ்யார �ணல அல்யாமநய�ிமசல்�ிம(மஉநயடமஎ மவ �ா��்) வந்யர ட. 

நபபம(ஸல) அவர டம(வ �ா��்ட) வந்மவ �ா�( மள�ம�ன்ிப)லமன்யா் 

ன ய்��ந்யர ட. நபபதம ்யார  �யம்ிமலனட ிம(நிவஞச ர ன�பம

பாறலாி அவர �யலம்ங ்�்மஏாப�ிமன்யந்்ாமபாறலாி) 

 பசல�ன ய்��ந்யர ட. பபற்மஅ்லலமமய்ல�மபப ம்்ஜ மஅவர ்�்ப  

னப�ிமபங ல�பப்ய �மறறல ர. அவ��ன ்ல்ய மநபபிவர டமபப்யரத்லத்ம

அவரமஅாலந் பய ம வ்�ிமஎ உ ம� டமவப�ிபப ர. அவ��்ம

ஏ ்�ிம  �ம ந்ம வ்�ிமஎ உி வப�ிபப ர. அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமன்யா்ம��த்்ி "அல்யானவதம்வப்ம வஉம

இனறவ மஇலன்மஎ உிமநய மஅல்யாவப மன்ர எ உிமஅவரம(-

மய்ல�மபப ம்்ஜி) சயாசலிிமறறவபலன்ிய?'' எ உ   ாடயர ட. 

ம� ட, "அவரமஅவவயஉம(சயாசலிி) றஉ லறயர. ஆ யல , அ் அவ�னடிம
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இ்ித்லலமஇலன் ி?'' எ உமறறல ர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உிமநய ம

அல்யாவப  ன்ரமஆ வ மஎ உிமசயாசலிிமறஉிமள�வரம"ந் த்லலம

்னாிமயாடயர' அல்்ம"ந் ிமஅவன்தம �்்டய் ' '' எ உமறறல யர ட. 

இந்மஹ �்னஸம(மா�தமபப ம்பப ம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்) அறலவப�்ிம

அ ஸ (்்ல) அவர டமறஉ ல றயர ட: இந்மஹ �்ஸமஎ ன ம

வபிபபனடிமமனசக்். ஆ  வ, நய மஎ ம்்லவ�டிம"இன்மஎா்லம

னவத்�ன யட'' எ உமறறல   . அவவய றமஅவரமஅன்மஎா்லமனவத்�ம

ன ய்டயர.34  

55 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: இதபய மபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டம

எ  ணடிமறறல யர ட: எ �்�ம ்பயரனவம பயகவபாட். ஆ  வ , நய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமஆ��பபபம"(எ மவ �ா��்) ந�ங டம

வந்மஎ � ய மநய  ன்யாமலடிமள னறமஅறலவபாங ட '' எ உமறறல   . 

எ  வ, அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர ்ிமம� ்ிம(எ மவ �ா��்) 

வந் ர. அப பய்மம� �ணல மய்ல�மபப ம்்ஜிமஎ றனா� பபாடமள�ம

ம ண்ன்பமபாறல வபமரசல� பபாட். (இவவயஉமறறலவபா�) ஏன்மய மபப ம

அல�ஃ ீ்யம(்ா) அவர �ண ம மா ்டமஅறலவபபபப்ட�ன்பம பய  றம

ன்யடரந்மறறல யர ட.  

பயடிம:ம11மஅல்யானவமஇனறவ ய ாிமஇஸ்யதன்மமயர� மய ாிம

�ஹிமதம(ஸல)மஅவர ன�மஇனறதமன்்ய ாிமம

ம மநலனற வய�மஏாஉ�ன ய்டவரமஇனறநிபப�ன ிய�ர (�ஃமல )்யி. 

அவரமனப�ிமபயவங ன�மமனசக்ல�நம்ய்ிமச� ி-  எ ப்ா ய ம

ஆ்ய்ி.35  

56 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட : ியரமஅல்யானவம

இனறவ ய ாிமஇஸ்யதன்மமயர� மய ாிம�ஹிமதம(ஸல)  அவர ன�ம

இனறதமன்்ய ாிமம மநலனற வய�மஏாஉ�ன ய்டய ்யமஅவரமஇனற 

நிபப�ன ிப மஏனவனிமஅனடந்வபாடயர. இன்மஅபபயஸமபப மஅப்லலம
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�த்்லபம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

பயடிம:ம12மஇனறநிபப�ன ிப ம லன� �ண மஎ்ணப�ன ,மம

அவாறலலம ிரந்னவமமாஉி ்ய�ந்னவ, இனறநிபப�ன ிப மஓரம

அிசமய மநயணத்ல மசலறப்மஆ லினவமபாறலி வப�� ி. 

57 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: இனறநிபப�ன ம(ஈமய ) எ ப்ம

எாப்�்ிமஅ்ல மய ம லன� ன��மன ய்ட்ய்ி.  நயண�ிம

இனறநிபப�ன ிப மள�ம லன�ிய்ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.36 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

58 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: இனறநிபப�ன ம

எ ப்ம"எாப்�்ிமஅ்ல மய ' அல்்ம"அஉப்�்ிமஅ்ல மய ' 

 லன� டமன ய்ட்ய்ி. அவாறலலம ிரந்்ம"அல்யானவதம்வப்ம

 வஉமஇனறவ  இலன்' எ உமறஉவ்ய்ி. அவாறலலம்ய�ந்் , 

ன்யலன்ம்�ிமனபய�ன�ப பயன்ிப்ல�ந்மஅ ாஉவ்ய்ி. நயண�ிம

இனறநிபப�ன ிப மள�ம லன�்ய . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

59 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரம்ிம

ச  ய்்��், (அ்ல மய ) நயணிம(ன யடவ்யலமஏாப�ிமநஃடி)  

ன்யடரபய மஅறலான்மறறல�ன ய்��ந்ன்மநபபம(ஸல) அவர டம

னசவபாாறயர ட. அப பய்ம"(அவன்மவபா�வப�!) நயணிமஇனறம

நிபப�ன ிபலமஅடங்ி '' எ உ நபபிவர டமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். "நபபம(ஸல) 

அவர டமஅ சய� �ணலமள�வன்�ம டந்மனச றயர ட. அவரம்ி 

ச  ய்்��்மநயணபப�வ்மன்யடரபய மஅறலான்மறறல�ன ய்��ந்யர '' 

எ உ அந்மஅறலவபப்ம(சலஉமவபத்லியசத்ட ) ன்யடங் லற்.  
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60 அ்ஸமஸவவயரமஅலஅ்வ �ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: இி்ய மபப ம

ஹஜனஸ ம(்்ல) அவர டம"நயணிமந னம ிம்�ி '' எ மநபபம(ஸல) 

அவர டமனசய  யர டமஎ உமஅறலவபத்�மன ய்��ந்யர ட. அப பய்ம

்ன ர பப ம அபம(்ா) அவர ட, "சல்ம(வன ) நயணத்லலம ிபப் ிம ்�; 

சல்ம(வன ) நயணத்லலமம மஅனம்லம ்�மஎ தம்த்வ(பம்த் )த்லலம

எா்பபா�ட�் '' எ உமறறல யர. அப பய்ம(அவ�டி) இி்ய ம(்்ல) 

அவர ட, "நய  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(றறலி்) பாறலம

 ங ்�்மமனசயல்ல� ன ய்��� ல ற . ந�ங டம ங டமஏ� �ணலம

 ட�னவம்றலத்ம னசயல்ல�ன ய்��� லற�ர  �! '' எ உம  ாடயர ட.37 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

61 அ� த்ய்யம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டமள�ம்ாவய ம

இி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர ்ட மஇ�ந ்யி.  எங �ணனட ிம

்ன ரமபப ம அபம(்ா) அவர ்ிமஇ�ந்யர ட. அ னறிம்ல ி  

இி்ய ம(்்ல) அவர டம"நயணி, �ா� ம�ா� மந னமிய்ி ' எ உ 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர டமஎ மஎங ்�்  

அறலவபத்யர ட. அப பய்ம்ன ரமபப ம அபம(்ா) அவர ட , "நயங டம"சல் 

்ல �ணல' அல்்ம"்த்வ(பம்த் த)்லல ' அல்யாவபா ய  

 மான யட�பப�ிமசல்ம(வன ) நயணத்லலமம மஅனம்லாிம ிபப் �ிம

 ்�. மாறமமசல்மவன ிபலமப்வ � ிம ்�மஎ உம

(எா்பபா��பபன்�)  ய் ல றயி'' எ உமறறல யர ட. (இன்�ம  ாட) 

இி்ய ம(்்ல) அவர டம்ிம ் டமசலவ�்ிமஅ�வபா்�ம

  யபமனடந்யர ட. "நய  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(நயணிம

�ா� மந னம்ய மஎ உ) றறலி்ய மமனசயல்ல�மன ய்��� ல ற . 

ந�ங  �யமஅ்ா்மஎ்லர� �த் றஉ ல ற�ர  �!'' எ உமனசயல்லமவபா�தம

்யிம� ்மனசய  மஹ �்னஸ ி மம்�ிமனசய  யர ட. ்ன ரம

அவர ்ிம� ்ம்யிமனசய  ன் ிமமம்�ி றறல யர ட. அப பய்ிம

இி்ய ம(்்ல) அவர டம  யபமனடந்யர ட. நயங ட , "அ�்ன் ்! அவரம

நினமமமசயரந்வர்யி. அவ�டிம(ன யடன �) ்னறபய� ஏ்மலலன்'' 
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எ உமறறலம(இி்ய மஅவர ன�மசமய்ய ப ப�த்ல)�ன ய்��ந ்யி. - 

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  

பயடி : 13 இஸ்யத்ல மஅன த்மவப ிங ன�ாிம ட�ட� ல�ன ய்டம

அிசி.  

62 ஏஃபிய மபப மஅப்லல்யாமஅஸஸ ஃபபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

நய ம"அல்யாவப மன் ்! இஸ்யிம்றலத்ம(ஏ�� மய ) எ �்மள� 

வப�� ிமஅ�ணாங ட. "்ங ்�்பமபபற்மிய�ட�ி ' அல்்ம"்ங ன�த 

்வப்ம வஉமிய�ட�ி' அ்ம்றலத்மநய ம  ா ம வ்�ிம்ல�� ்ய ய் '' 

எ உமவப வப   . அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

""அல்யாவப மமம்மநய  நிபப�ன மன ய் ட ' எ உமறறல, அ்லலம

 உ்லிய மநலன்த்மநலாபப் ய !'' எ உமனசய  யர ட. இந்மஹ �்ஸமஐந்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

பயடி : 14 இஸ்யிமறஉிமநல்றங ்� லனட ிிய மவபத்லியச�ிம

அவாறலலமமல ாி சலறந்்மஎ்மஎ ப்மபாறலிமவப�� �ி.  

63 அப்ல்யாமபப மஅிரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடி , "இஸ்யமல(ிபமப்் �ண)ல 

மல ாி சலறந்்மஎ்?'' எ உம  ாடயர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "(பசலத்வ��்)  ணவ�ணபப்ி,  ம�்மஅறல� மய வ��்ிம

 ம�் அறல� மாறவ��்ிமச்யிம(� ம ) னசயலவ்மய்ி '' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட.38 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

64 அப்ல்யாமபப மஅிரமபப மஅலஆஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

ள�மம ண்ரமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடி , "�ஸ்லி �ணலம

சலறந்வர ியர?'' எ உம  ாடயர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"எவ�னடி நயவப்ல�ந்ிம ்த்ல்லம�ந்ிமமாறம�ஸ்லி டமபய் யப்ப 
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னபாறல�� லறயர  �யமஅவ ்ம(�ஸ்லி �ணலமசலறந்வர) '' எ உ 

ப்ல்�ணத்யர ட.  

65 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: எவ�னடிமநயவப்ல�ந்ிம

 ்த்ல்ல�ந்ிமமாறம�ஸ்லி டமபய் யப்ப னபாறல�� லறயரம  �யம

அவ ்ம( ்னமிய ) �ஸ்லிமஆவயர. இன்ம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�்.  

66 அ��சயமஅலஅஃஅீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய ம(நபபம(ஸல) 

அவர �ணடி), "அல்யாவப மன் ்! இஸ்யமல(ிபமப்் �ண)ல மல ாிம

சலறந்்மஎ்?'' எ உம  ா ட . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட, 

"எவ�னடிமநயவப்ல�ந்ிம ்த்ல்ல�ந்ிமமாறம�ஸ்லி ட பய் யப்பம

னபாறல�� லறயர  �யமஅவ ்ம(சலறந்வர; அவ�னடிமப் ப சலறந்்)'' 

எ உமப்ல்�ணத்யர ட. மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமஇ ்ம

ஹ �்ஸமவந்ட�். அ்லல, "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிம

�ஸ்லி �ணலமசலறந்வரமியர எ உம  ா பபாட் '' எ உமஹ �்ஸம

ஆ்ிபப� லற். மம்லம மா ்டவய ற இடினபாஉட�்.39  

பயடிம:ம15மஇனறநிபப�ன ிப மஇ ணனமனிம ணரந்லடமள�வ�டிம

அனமந்ல�� ம வ்�ிமப்ப டமபாறலிமவப�� ி.மம

67 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: எவ�டிம� உம் னம டம

 ட�  வயமஅவரமஇனறநிபப�ன ிப மஇ ணனமனிம ணரவயர.  (அனவ:) 1. 

அல்யாாிமஅவ�னடிமன்�ிமள�வ��்மமானறன்ாிவபடம

 நசத்லா்�  ிய்யகமஇ�பப். 2. அவரமமானறய�வன்மஅல்யாா�ம

 ய  வம நசலபப். 3. இனறமஉபபப்ல�ந்மஅல்யாம்ினம�ம யபபயாறலிம

பப மமம்�ிமஅ்ா்த ்ல�ி்வன்மனந�பபபலம்யிமவ �சபப�வன்ம

னவஉபபன்பம பய உமஅவர னவஉபப். இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.40 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�்.  
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68 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: எவ�டிம� உம

் னம டம ட�  வயமஅவரமஇனறநிபப�ன ிப மஏனவனி 

 ணரந்ன யடவயர. 1. ள�வரமமானறய�வன்மஅல்யாா� ய  வம

 நசலத்�ன ய்��பப். 2. அல்யாாிமஅவ�னடிமன்�ிம

ள�வ��்மமானறன்ாிவபட  நசத்லா்� ிய்யவ். 3. 

இனறமஉபபப்ல�ந்மஅல்யாம்ினம�ம யபபயாறலிமபப மமம்�ிம

அ்ா்த ்ல�ி்வன்மவபடமனந�பபபலமவ �சபப�வன் ிமஅவரமவப�ி்வ்.  

இன்மஅ ஸம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். - அ ஸம(்்ல) அவர டமவாலிய ம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யட�்ிம மா ்டமஹ �்ஸ வந்ட�். அ்லலம

"மம்�ிம்்்ய  வயம லறலஸ்வ்ய  வயம்யிமமயஉவன்வபடம(னந�பபபல 

வ �சபப�வன்மஅவரமவப�ி்வ்)'' எ உம(சலஉமமயாறத்ட ) ஹ �்ஸ 

இடினபாஉட�்.  

பயடி : 16 மன வபமம� ன�ாிமனபா றயன்ாிமம� டம

அன வன்ாிவபடமஅ்ல மய மஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர ன�ம

 நசலபப்ம டனமமஎ ப்மபாறலாி, அல்யாவப மன்ன் இந்மஅ�ாம

 நசல� ய்வ�டிமஇனறநிபப�ன மஇலன்மஎ உமறற்யிமஎ ப் 

பாறலாி.  

69 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ள�வ��்தம்ிம

்�ிபத்யர, ்ம்மனசலவி, ஏன ிமம� டமஅன வன்ாிவபட நய ம

 நசத்லா்�ிவ ய மஆ ய்வன்ம"எந்மஅ�ிய�ி ' அல்்ம"எந்ம

ம ண்�ி' இனறநிபப�ன ாட�வ்ய மஆ மயாடயர. இன்மஅ ஸம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லமறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

70 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ங �ணலம

ள�வ��், அவ�னடிம்ாநன் ட, னபா றயர, மாறமம� ட 

அன வன்ாிவபடமநய மஅ்ல ிம நசத்லா்�ிவ ய மஆ ய்வன்மஅவர 
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இனறநிபப�ன ிய�்ய மஆ மயாடயர. இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.41 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

பயடி : 17 ்ம�்மவப�ி்ிமந னமனிதம்ிமச  ய்்ம�ஸ்ல��்ிம

வப�ி்வ், இனறநிபப�ன ிப மஅனடிய��ம்ணங �ணலமள றய்ிம

எ ப்ா ய மஆ்ய்ி.  

71 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ங �ணலமள�வரம்ம�்ம

வப�ி்வன் ிம"்ிமச  ய்்��்ி ' அல்்ம"்ி அ்னடமவ �ாடய��்ி ' 

வப�ிபய்வன்மஅவரம(�ானமமிய ) இனறநிபப�ன ிய�ர ஆ மயாடயர. 

இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

72 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: எ ம ிபரமஎவ மன ிப்ட� ்யம

அவ மமம்மசத்லிமய ! ்ம�்மவப�ி்வன் ி "்ிமஅ்னடம

வ �ாடய��்ி' அல்்ம"்ிமச  ய்்ம��்ி ' வப�ிபய்மஎந் அ�ிய�ிம

(�ானமிய ) இனறநிபப�ன ிய�ரமஆ மயாடயர.  இன்மஅ ஸம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.42  

பயடிம:ம18மஅ்னடமவ �ாடய��்தமன்யலன்ம்�வ்ம்னடம

னசகிழபாவட�்.மம

73 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: எவ�னடிமநயசம

 வன் �ண்ல�ந்மஅவ�னடிமஅ்னடமவ �ாடய��்பமபய் யப்  ணராம

ஏாபடவபலன் ியமஅவரமனசயர� த்லலம்னாிமயாடயர.43 இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

பயடி : 19 அ்னடமவ �ாடயன்�ம ்ணபிபப�த்ம்ல , நல்ன் ிம

 பஏ்லமஅல்்மவயக�� இ�த்லமஆ லிவானறதமன்�ிம
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நபபனமயால ்ிமஇ�்ணங டமியாி இனறநிபப�ன ிபலமஅடங்ிம

எ ப்ி.  

74 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: அல்யானவாிம

மஉனமமநயன�ாிமநிபபிவரம(ள உ) நல்ன்பம பசா�ி ; அல்்ம

வயக��மஇ�� ா�ி. அல்யாமனவாிமமஉனமமநயன�ாிமநிபபிவர  

்ிமஅ்னடமவ �ாடயன்�ம ்ணபிபப�த்ா�ி. அல்யானவாிமமஉனமம

நயன�ாி நிபபிவரம்ிமவப�ந்ய�ணனி�ம ்ணபிபமப�த்ா�ி.  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.44  

75 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: அல்யானவாிம

மஉனமமநயன�ாிமநிபபிவரம்ிமஅ்னடமவ �ாடய��்தமன்யலன்  ்்ம

 வ்டயி. அல்யானவாிமமஉனமமநயன�ாிமநிபபிவரம்ிம

வப�ந்ய�ணனி�  ்ணபிபமப�த்ா�ி. அல்யானவாிமமஉனமம

நயன�ாிமநிபபிவரம(ள உ) நல்ன்பம பசா�ி; அல்்மவயக��ம

இ�� ா�ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

76  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மமா றயர 

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். ஆ யல, அ்லலம

"(அல்யானவாிமமஉனமமநயன�ாிமநிபபிவர) ்ிமஅ்னட 

வ �ாடய��்ம ்வபமனசகிா�ி '' எ உம(சலஉமவபத்லியசத்ட ) 

 யணபப� லற்.  

77 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: அல்யானவாிமமஉனமமநயன�ாிம

நிபபிவரம்ிமஅ்னடமவ �ாடய��்ம ்வப னசகிா�ி. அல்யானவாிம

மஉனமமநயன�ாிமநிபபிவரம்ிமவப�ந்ய�ணனி�  ்ணபிபப�த்ா�ி. 

அல்யானவாிமமஉனமமநயன�ாிமநிபபிவரம(ள உ)  நல்ன்பம

 பசா�ி; அல்்மவயக��மஇ�� ா�ி. இன்மஅ� ஜன்ாமஅல்ஸயஈம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.45 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�்.  
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பயடிம:ம20ம்�னம ன�தம்வழப்மஇனறநிபப�ன மிப மஓரமஅிசமய்ி;மம

இனறநிபப�ன  றட்யி; ்னறி்யி; நல்ன்(மமனசகாமயஉ) ஏாவ்ிம

�்னமனிதம்�பப்ி இ�ம டனம �ய்ிமஎ ப மபாறலிமவப�� ி.   

78 ்ய��மபப ம லஹயபம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: �் ம�்்லலம

னப�நயடம்ல த்லலமன்யான �்ம� மனசயானபயாலாம(்தபய)  நல �த்லிவரம

மரவய மபப மஹ ிமஆவயர.46 (அவவயஉமஅவரமனசயானபயாலா 

நல �த்ல�ன ய்��ந்யர.) அப பய்மஅவன்ம நய� லமள�வரமஎாந்மநல உ , 

"னசயானபயாலா�்ம�  பம(னப�நயடமன்யான ) ன்யாம வ்�ி '' எ உம

றறல யர. அ்ா்மமரவய ம"� ்மநனடனபாற்மன வபடபபா�வபாட்ம

(இப பய்மஅ் நனட�னறிபலமஇலன்)'' எ உமறறல யர. (அப பய்ம

அங ல�ந்) அ�சிபத அல்தீம(்்ல) அவர ட, "இ ்யமஇந்மம ண்ரம்ம்ம

 டனமனி நலனற வாறலவபாடயர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

(பப வ�மயஉ) றற நய ம  ா�ட � :  ங �ணலமள�வரமள�ம �்னமனிம(-

மயர� த்லா்ம�்ணய மள�மனசின்)�ம ்டயல அவரமஅன்தம்ம்ம

 ்த்யலம்�� ா�ி. ��ியமவபாடயலம்ம்மநயவயல (னசயல்லதம

்�� ா�ி). அ்ாிம��ியவபாடயலம்ம்ம ட�த்யலம(அன் னவஉத்ம

ள்� ா�ி). இந்ம(இஉ்ல) நலன்ிய ்மஇனறநிபப�ன ிப  ப்வ � மய( ம

நலன்ிய)்ி. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

79 மரவய மபப மஹ ிமசிபவத்ல  பய்மஅ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர ட 

அறலவபத்ம மா ்டமஹ �்ஸம வஉமசல்மஅறலவபபபய�ரமன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�்.  

80 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: எ �்ம�நன்ிம

ச�்யித்யரமமத்லிபலமஅல்யாமஅ�பபபிமளவ வயரமஇனறத  

ன்��்ிமஅவ�னடிமச�்யித்ல ் ிமசலறப்ம ்வபிய�ர ்ிம

ந்பர ்ி இல்யமலமஇ�ந்்லலன். அவர டமஅந்மஇனறதன்� ம

வால�னறனி�ம னடபபப�ப பயர ட; அவ்்ம த்்னவபமபப பாறலம

நடபபயர ட. அந்தம ்யார ்�்ப பபற்மசல்ரமவ�வயர ட. அவர டம்யிம
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னசகிய்வானறமமனசயலவயர ட. ்ம�்�ம ாடன�ிபடபபடய்மவானறமம

னசகவயர ட. ஆ  வ, ியர இ(த்ன ி)வர ்ட ம்ம்ம ்த்யலம

 பய்ய�வய ்யமஅவரமஇனறநிபப�ன ிய�ர ஆவயர. ியரமஇவர ்ட ம

்ம்மநயவயலம பய்ய�வய ்யமஅவ�ிமஇனறநிபப�ன ிய�ர ஆவயர. ியரம

இவர ்ட ம்ம்ம ட�த்யலம பய்ய�வய ்யமஅவ�ி 

இனறநிபப�ன ிய�ர்யி. இவாஉ� பபயலமஇனறநிபப�ன மஎ ப்ம

 � �ாறட  லனடிய்.47 இன்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. (இன்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்மஅறலவப�்ி) அ�்யஃபப ம(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட: 

இந்மஹ �்னஸமநய மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர �ணடிம

றறல   . அன் அவர டமமஉத்யர ட. இநநலன்ிபலமஅப்ல்யாமபப ம

மஸ்தம(்்ல) அவர ட (ம �் யவப மபட�த்ய�் �ணலமள றய ) "  யத ' 

எ�ிமஇடத்லா்ம(ள�ம�னற) வந்யர ட. அப பய்மஅவர ன�மந்ிம

வபசய�� மமனச றமஅப்ல்யாமபப   மரம(்்ல) அவர டம்ி�ட ம

எ ன ாிமவ�மயஉமறறல யர ட. நய�ி அவர ்ட மனச  ற . 

நயங டமஅப்ல்யாமபப மமஸ்த (்்ல) அவர �ணடிமனச உம

அமரந் பய், நய மஇந்மஹ �்ஸம்றலத்மஅவர �ணடிமவப வப   . 

அப பய்மஅவர டமநய  அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர ்�்ம

அறலவபத்ன்பம பய  றமஅன்மஎ �் அறலவபத்யர ட. இ் ம

அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மஸய்லாமபப மன சய ம(்ா) அவர ட  

றஉ லறயர ட: (சரமனச�்�ிவ்ய மஹய�ஸலடமல�ந்மமா�ம றலம வஉம

வால �ண்ி) இன்ப  பய  றமஅறலவப� பபா�ட�். இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமஅப்ல்யாம

பப மமஸ்தம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மமா றயர அறலவபபபய�ரன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�். அ்லல, "ளவனவய�மஇனறதன்��்ிமசலறப்ம

 ்வபிய�ர ட இ�ந்ல�� லறயர ட. அவர டமஅந்மஇனறதமன்� ம

வாலிபலமநடபபயர ட; அவ�னடிமவால�னறனிபமபப பாஉவயர ட '' எ உம

இடினபாஉட�். மாற வபவ்ங டம மா ்டமஹ �்ஸல்ட�ன்பம

 பய  றமஇடினபாஉட� . ஆ யல, அ்லலமஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம
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(்்ல) அவர டம"  யத' எ�ி பட�த்ய� லா்மவந்்மபாறல ியமஅவர ன�ம

அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமசந்லத்்மபாறல ியம்றலபபபலன்.  

பயடி : 21 இனறநிபப�ன ிபலமஇனறநிபப�ன ிய�ர �ணனட ிம ட�ம

ஏாறதம்ய�ாி, இனறநிபப�ன ிபலமிம ணிரம�்்லடிமனபாறல�பப்ி.  

81 அ�மஸ்தம �பயமபப மஅிரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) 

அவர டம்ம்ம ்த்யலமிம மநயா�தம்லனசனிம நய� லமனசன ம யா� , 

"அறலந்ன யட்ங ட! இனறநிபப�ன ம(ஈமய ) இங  ம ட�்.  லம

ம �ி (இ்� மாற)  � மஏபயவ�ிமளாட ங �ண மவயல ன�பம

பப�த்ப�, அவானற அ்ா��மன ய் டம(நய டய� �ய ம) னச உம

ன ய்���்ிம(பயன்வ ) ளாட   மகபபரம �ணனட ிம யணபப�ி. 

அங ல�ந்்ய மன த்ய ண மஇ�மன யி் ்ி (்ாபபங ட)  ்ிமய்ி. 

(அ்யவ்) ்பபஆமமாஉிம��ரம்்த்ய�னட ிமஅனவ  ்ய உி'' எ உம

னசய  யர ட.48 இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

82 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலம யர ட:  ிம வயசல டம

( ங �ணடி) வந்ல�� லமறயர ட. அவர டமஇ� லிமனநஞச�னடி வர ட; 

இனறநிபப�ன , ிம மநயானடமம சரந்்ய்ி. மயர� மறய �ிமிம  

நயானடமம சரந்்ய்ி. வப வ �ிமிம மநயானடமம சரந்்ய்ி.  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

83  மா ்டமஹ �்ஸம வஉமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  

84 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ிம வயசல டம

 ங �ணடிமவந்ட� ர. அவர டமஇ� லிமம ிமபனடத்வர ட ; 

னம னமிய மனநஞசிம னடிவர ட. மயர� மறய ிமிம மநயானடமம

 சரந்்ய்ி. வப வ �ிமிம மநயானடமம சரந்்ய்ி. இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.49  
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85 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: இனறமஉபபப ம

்ன்னமபமபபடிம லா�்தம்லனசிபலம(அ� ணமஆ்ய் ர �ய  ம்னசல டம

வசல�்ிமபய்சீ த்லல)  ட�். ்்லன் டமமாஉிமளாட ங �ண  

 �னமிய�ர �ணட�ிம(நய டய�ப) பயன்வ த்வர �ய மளாட ம

 மகபபர( �ணட�ி ப்னணம�்்ய�ண)  �ணட�ிம்ானப�னமாிம

அ ிபயவ�ிம யணபப� ல ற . ஆ� �ண ம �னமிய�ரம �ணடிம

அனம்ல(ாிமபணபாி)  யணபப�ம ல ற். இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.50  

86 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலம யர ட:  இனறநிபப�ன ம

ிம மநயானடமம சரந்்ய்ி. இனறமஉப்ம(அ� ண ஆ்ய்ன ிய�ர டம

வசல�்ி)  லா�்தம்லனசிபலம(பய்சீ த்லல)  ட�். அனம்ல, ஆ� �ண ம

 �னமிய�ர �ணனட ிம யணபப� லற். ்ானப�னமாி � ஸ்்லாிம

்்லன் டமமாஉிமளாட ங �ண ம �னமிய�ர ்ிம(நய டய�ப)  

பயன்வ வயசல ்மய மளாட ம மகபபர( �ணட�ிமப்னணம

�்்ய�ண) �ணட�ி  யணபப� ல ற .51 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

87 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: னப�னமாிம

 ரவ�ிமளாட ங �ண ம �னமிய�ர �ய மநய டய� �ணனட ி  

 யணபப�ி. அனம்ல(ாிமபணபாி) ஆ� �ண ம �னமிய�ர �ணனட ிம

 யணபப�ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

88  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமவயிப்ய மமா றயரம

அறலவபபபய�ர ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்லலமஅறலவபபபய�ரம

ஸஜாீம(்ா) அவர டம"இனறநிபப�ன மிம மநயானடம  சரந்்ய்ி. 

வப வ �ிமிம மநயானடமம சரந்்ய்ி '' எ உ அ்ல பப�ிய ம

அறலவபத்ட�யர ட.  
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89 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ிம வயசல டம( ங �ணடி) 

வந்ல�� ல மறயர ட. அவர டமனம னமிய மனநஞசி  னடிவர ட; 

இ� லிமம ிமபனடத்வர ட. இனறநிபப�ன மிம மநயானடம 

 சரந்்ய்ி. வப வ �ிமிம மநயானடமம சரந்்ய்ி. அனம்ல(ாி 

பணபாி) ஆ� �ண ம �னமிய�ரம �ணனட ிம யணபப�ி. னப�னமாிம

 ரவ�ி  லா�்தம்லனசிப்ட�மளாட ம �னமிய�ரம �ய ம

நய டய� �ணனட ிம யணபப�ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

90 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலம யர ட:  ிம வயசல டம

 ங �ணடிமவந்ல�� லமறயர ட. அவர டமஇ� லிமம ிமபனடத் வர ட; 

னம னமிய மனநஞசிம னடிவர ட. இனறநிபப�ன மிம மநயானடம  

 சரந்்ய்ி. வப வ �ிமிம மநயானடமம சரந்்ய்ி. இனறமமஉபபப  

்ன்னமபமபபடிம லா�்தம்லனசிபலம(அ� ணமஆ்ய்ன ிய�ர �ய ம

ம்னசல ட வசல�்ிமபய்சீ த்லல)  ட�். இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். அவாறலல, அறலவபபபய�ரமஅஃமஃம(்ா) அவர டம

"இனறமஉபபப ம்ன்னமபமபபடி  லா�்தம்லனசிபலம ட�் '' எ�ிம

வயச தன்�ம்றலபபபடவபலன்.  

91  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

அவாறலலமஅறலவபபபய�ரமஅஃமஃம(்ா) அவர ட , "னப�னமாிம

அ ிபயவ�ிமளாட   �னமிய�ர �ணனட ிம யணபப�ி. அனம்லாிம

 ிபப் �ிமஆ� �ண   �னமிய�ர �ணனட ிம யணபப�ி '' எ உம(நபபம

(ஸல) அவர டமறறலி்ய ) அ்ல பப�ிய மஅறலவபத்ட�யர ட.  

92 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  லமம �ிம

(இ்� மாற)  � மஏபயவ�ிம லா�்தம்லனசிபலம(பய்சீ மஅ� ண ஆ்ய்ன ம

ிய�ர �ணனட ி)  யணபப�ி. இனறநிபப�ன மஹல்யஸவயசல �ணனட ி  
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 யணபப�ி.52 இன்ம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

பயடிம:ம22மஇனறநிபப�ன ிய�ர ன�தம்வப்ம வனறவ�ிம

னசயர� த்லலமினாிம��ிய்;மம

இனறநிபப�ன ிய�ர ன�ம நசலபப்ிமஇனறநிபப�ன ிப மஓரமஅிச ம ; 

ச்யதன்ப ப்ப்வ்மஅந்ம நசிமஏாபட�ம ய்ணமய மஅனமாி.   

93 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலம யர ட:  ந�ங டம

இனறநிபப�ன ம(ஈமய ) ன யட�ய்மவன்மனசயர� த்லலம்னாிம��ிய்.  

ந�ங டமள�வன்மள�வரம நசல� ய்வன்ம(�ானமிய ) 

இனறநிபப�ன ிய�ர �ய மஆ  ��ிய். ள னறம ங ்�்மநய ம

அறலவப� ா�மய? அன்மந�ங ட னசிலப�த்ல யலமள�வன்மள�வரம நசிம

ன யட�்யி.  ங �ணனட ிமச்யதன்ப ப்ப்ங ட. இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

94  மா ்டமஹ �்னஸபம பய  றமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரம

வாலிய ாி வந்ட�். அ்லல, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "எ ம

 ிபரமியரமன ிப்ட� ்ய அவ மம்மசத்லிமய ! ந�ங டமஇனறநிபப�ன ம

ன யட�ய்வன்மனசயர� த்லலம்னாி ��ிய்'' எ உமறறலி்ய ம

இடினபாஉட�்.  

பயடிம:ம23மமயர� ிம(்� )மஎ ப ்ம"ந்ிமநயவவ்'்ய .மம

95 ்மம�தம்யீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர ட, "மயர� ிம

( �் ) எ ப ்ம"ந்ிமநய�வ் '்ய '' எ உ றறலம யர ட. நயங ட, "ிய��்ம

(ந்ிமநய�வ்)?'' எ உம  ா டயி. நபப (ஸல) அவர ட, "அல்யாா�்ி, 

அவ�னடிம வ்த்�்ி, அவ�னடி ன்��்ி, �ஸ்லி �ண ம

்ன்வர ்�்ி, அவர �ணலமனபய்ம� ்� ்ி'' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட.53 இந்மஹ �்ஸல மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மஏஃபிய ம

(்ா) அவர ட றஉ லறயர ட: நய மஏனஹலமபப மஅபபஸய்லாம(்ா) 

அவர �ணடிம"அிரமஅவர டம அ யஃமஅவர  �ணடமல�ந்ி, அவரம ங டம
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்நன்மஅ�ஸய்லாமஅவர �ணடமல�ந்ிமஇந் ஹ �்னஸமஎம�்ம

அறலவபத்யர ட'' எ  ற . அ்ா்மஏனஹலம"எ �்ிமஎ  ்நன்�்ிம

இனட ிம வனறய�வரமஅறலவபபபய�்ய மஇ�பபன்மநய மவப�ிபவபலன் '' 

எ உமறறலி்ட , "எ ம்நன்மிய�டமல�ந்மஇந்மஹ �்னஸ�ம

  ாடயர  �ய அவ�டமல�ந ்மநய�ிம  ா ட . அவரமஎ �்ம யமலலம

(சல�ியவபல) ந்ப்ய  இ�ந்யர'' எ உிமறறல யர. பப  ரமஅந்மந்ப்ய ம

அ்யமபப மிரதம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ம ந்�ிய  வமஏனஹலம

அறலவபத்யர.  

96  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�்.  

97 ்ீரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய ம

ன்யான னி�ம னடபபப�பபம்ய ாி , ஸ யதமவாங்வ்ய ாி, 

ளவனவய� �ஸ்ல��்ிமந்ிமநய�வ்ய ாிமஅல்யாமவப மன்ரம

(ஸல) அவர �ணடி  உ்லனமயாலம(னபஅத) அ�ணத ் . இன்�மன ஸமபப ம

அபபஹயஸலிம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.54 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

98 ்ீரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) 

அவர �ணடிமநய ம�ஸ்லிம �ணலமளவனவய�வ��்ிமந்ிமநய�வ்ய  

 உ்லனமயாலம(னபஅத) அ�ணத ் . இன்மஸலியதமபப மஇ்ய� யம(்ா) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.55 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�்.  

99 ்ீரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) 

அவர �ணடிமநய ம(அவர �ண ம ாடன�னிம) னசவப ிாஉம(அ்ா்�)  

 ீ�பப�வ்ய ம உ்லனமயாலமஅ�ணத ் . அப பய்ம"எ  யலமஇி றம

வப ிங �ணல'' எ உம சரத்�மறஉிப�மஎ �்மஅவர டம

னசயல்ல�ன ய�த்யர ட.  ம்ி , ளவனவய�ம�ஸ்ல��்ிமந னமம
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நய� வ மஎ உிம உ்லனமயாலமஅ�ணத ் . இன்ம அபபம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.56 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

பயடிம:ம24மபயவங �யலமஇனறநிபப�ன ம்னற லற்;மம

பயவத்லலமஈ�பா�ட�வ  இனறநிபப�ன ிய� மஅல் மஎ உமறஉவ் , 

நலனறவய மஇனறநிபப�ன மஅவ ணடி இலன்மஎ றம �த்லல்ய .57  

100 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  வபபசய்ிம

்� ல றவ மவபபசய்ிம்�ாிம பய்மஇனறநிபப�ன ிய� ய  இ�ந்ப�ம

அன்மமனசகிமயாடய . ்ல�ட ம்ல��ி பய்மஇனறநிபப�ன ிய� ய  

இ�ந்ப�ம்ல�டமமயாடய . (ம்மஅ�ந் ல றவ ) ம்மஅ�ந்ி பய்  

இனறநிபப�ன ிய� ய மஇ�ந்ப�மம்மஅ�ந்மயாடய .  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. அறலவபபபய�ர �ணலம

ள�வ்ய மஅப்லமம்ல�மபப மஅபபப�ரம(்ா) அவர ட றஉ ல மறயர ட: 

இந்மஹ �்னஸமஅ�ப�ரமபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர டம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமலம�ந்மம� ்�்மஅறலவபத்வந்யர ட. 

பபற்ம" மா ்ட ்ாறங ்ட மபப வ�ிம்ாறதன்ாிமஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டம சரத்� றறலவந்யர ட'' எ உிமறஉவயர ட: ம� �ண ம

ம்லப்மல� மனசலவதன் அவர டம்ிமவபால ன�ம ிரத்லபம

பயரத்�ன ய்��� �மன யடன�ி�பபவ  அன்�ம

ன யடன�ி��்ி பய்மஇனறநிபப�ன ிய� ய மஇ�ந்ப�  

ன யடன�ி�� மயாடய .58 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

101 இப�ம லஹயபமஅஸஸஜாீம(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட:  

 மா ்டமஹ �்னஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மஅ�ப�ரமபப ம

அப்லர ்ாமய மபப மஅலஹய�ஸமபப மஹல யிம(்ா) அவர டமஎ �்ம

அறலவபத்யர ட. அ்லலம(ஹ �்ஸலலமஇடினபாஉட�ம� உமவப ிங ்ட ) 

"ம� �ண மனசலவதன்� ன யடன�ி�பபவ மன யடன�ி��்ி பய்ம
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இனறநிபப�ன ிய� ய மஇ�ந்ப� ன யடன�ி�பப்லலன் '' எ உிம

அல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலி்ய  இடிமனபாஉட�். 

"ம� �ண மம்லப்மல� மனசலவி ' எ�ிமவயச தன்மஅவர ட 

்றலபபபடவபலன். அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மசிபதமபப ம

�ஸகிபம(்ா), அ�ச்மயமபப  அப்லரம்ாமய ம(்ா) ஆ ல ியரம

அறலவபத்ட�மஇன்பம பய றமஹ �்ஸலல "ன யடன�ி�த்ல ' ன்யடரபய ம

் வன்தம்வப்மமாறமஅன த்ிமஇடினபாஉட� .  

102  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். அவாறலலமன யடன�ி�த்லமபாறலமஇடினபாஉட�். "ம்லப்ம

மல� மனசலவதன்' எ�ிம்றலப்மஇடினபறவபலன்.  

103  ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம மா ்டம

ஹ �்ஸ வந்ட�். - மா றயரமஅறலவபபபபலமஸஜாீம(்ா) அவர �்ம

 மா ்ட ஹ �்னஸபம பய  ற எல்யிமஇடினபாஉட�். ஆிப�ி, 

அலஅ்ய மபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) , ஸஃபவய மபப மஏன்ிம(்ா) 

ஆ ல ிய்்மஅறலவபபபபல, "ம� டம்ிமவபால ன�ம ிரத்லப 

பயரத்�ன ய்��� ம(ன யடன�ி�பபவ மஅன்�மன யடன�ி��ம

்ி பய் இனறநிபப�ன ிய� ய மஇ�ந்ப�மன யடன�ி�� மயாடய ) '' 

எ�ிம்றலப் இடினபறவபலன். ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) 

அவர டம்ம்மஅறலவபபபபல "இனறநிபப�ன ிய�ர டம்ிமவபால ன�ம

 ிரத்லபமபயரத்�ன ய்��� � ன யடன�ி�பபவ மஅன்�ம

ன யடன�ி��்ி பய்மஇனறநிபப�ன ிய� ய மஇ�ந்ப�  

ன யடன�ி�� மயாடய '' எ உமஅறலவபத்ட�யர ட.  ம்ி , " மயச�ம

னசகபவ   மயச�மனசகாிம பய்மஅவ மஇனறநிபப�ன ிய� ய ம

இ�ந்ப�ம மயச� னசகவ்லலன். (இவாறல்ல�ந்மவப் ல�மன யட்மயஉ) 

 ங ன�மநய  எமச�� ல ற ;  ங ன�மநய மஎமச�� ல ற '' எ உிம(நபபம

(ஸல) அவர ட றறல யர டமஎ ) அ்ல பப�ிய மஅறலவபத்ட�யர ட.   
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104 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: வபபசய்ிம்� ல றவ மவபபசய்ிம

்�ாிம பய்மஇனறநிபப�ன ிய� ய  இ�ந்ப�மஅன்மமனசகிமயாடய . 

(்ல�ட ) ்ல��ிம பய் இனறநிபப�ன ிய� ய மஇ�ந்ப�ம

்ல�டமயாடய . (ம்மஅ�ந் ல றவ ) ம் அ�ந்ி பய்ம

இனறநிபப�ன ிய� ய மஇ�ந்ப�மம்மஅ�ந்மயாடய . ம ி  வ�ந்லம

பயவம  ணப்�ம  ய்லமபப  ர்ய மஏாப�ம லற்.59 இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

105  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  

பயடிம:ம25மநிவஞச  ண ம்ணங டமம

106 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய ்ம்ணங டம

எவ�டிம்�ன ய்�டம�  வயமஅவரமஅபபாடமய மநிவஞச ர  ஆவயர. 

எவ�டிமஅவாறலலமள�ம்ணிம்�மன ய்�ட� ்யமஅவரமஅன் 

வபா�வப�ிவன்மஅவ�டமநிவஞச த்ல மள�ம்ணிம்�ிப��்ி.  

 பசல யலமனபயகமனசயலவ்ி, ளபபந்ிமனசக்ன ய்டயலம(நிபப�ன ) 

 மயச� னசகவ்ி, வய� �ணத்யலமமயஉமனசகவ்ி, வா� ய� யலம

 நரனம ்வஉவ்ி்ய மஅனவம(நய ்ி). இன்மஅப்ல்யாமபப மஅிரம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். ஏஃபிய மபப ம னி யம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபல, "இவாறலலமஏ ்�ிமள� ்ணிமஅவ�டிம

இ�ந்யலமநிவஞச த்ல மள�ம்ணிமஅவ�டிமஇ�� லற் '' எ உம

(அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலி்ய ) இடினபாஉட�். 60  

107 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நிவஞச  ண ம

அனடிய�ங டம� றய்ி: அவ ம பஏி பய்மனபயகம ன்பபய ; 

வய� �ணத்யலமஅ்ா்மமயஉமனசகவய ; அவ ணடிமநிபபம(ஏ ்�னமய னற) 

ளபபனடத்யலம(அ்லல)  மயச�மனசகவய . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 
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அவர டமஅறலவப� லறயர ட.61 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

108 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  � உம்ணங டம

நிவஞச  ண மஅனடிய�ங �ணலமஅடங்ி:  பஏி பய்மனபயக 

 ன்பப்ி, வய� �ணத்யலமஅ்ா்மமயஉமனசகவ்ி , நிபபம

(ஏ ்�னமய னற) ளபபனடத்யலம(அ்லல)  மயச�மனசகவ்ி்ய மஅனவம

(� உி). இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

109  மா ்டமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலமிய  வமிாியமபப ம�ஹிமதம

(்ா) அவர ்ிமஇந்மஹ �்னஸமஅறலவபத்ட�யர ட.  அ்லலம

"நிவஞச  ண மஅனடிய�ங டம� றய்ி... அவ ம நய ்ம நயாறய்ி , 

ன்யா்ய்ி, ் ன மள�ம�ஸ்லிமஎ உமறறல�ன ய்டய்ிமச� ி '' 

எ உ இடினபாஉட�்.  

110  வஉமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம மா ்டமஹ �்ஸம

வந்ட�்.  

பயடி : 26 ்ிமச  ய்்ம�ஸ்லனமம நய� லம"இனறமஉபபய�  ! ' (" யஃபப ்') 

எ உமஅனாத்வ்் இனறநிபப�ன ிப மநலன்.  

111 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ள�மம ண்ரம்ிம(�ஸ்லி) 

ச  ய்்ன்ம"இனறமஉபபய�ர ' ( யஃபபர) எ உ றறல யலமநலமசிிமஅவர டம

இ�வ�லமள�வரமஅமனசயல்�்ம �ிவ்ய த ்ல�ி்வயர. இன்ம

அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.62 - 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  எந்மம ண்ரம்ிம

(�ஸ்லி) ச  ய்்ன்பமபயரத்ம"இனறமஉபபய�  ! ' (" யஃபப ்!') எ உம

அனா� ல றய ்யமநலமசிிமஅவர �ண�வ�லமள�வர அமனசயல்�்ம

 �ிவ்ய தம்ல�ி்வயர. அவரமறறலின்பம பய உமஇவர இ�ந்யலமச�! 

இல்யவபாடயலமஅவரமனசய  மனசயலமஅவன்ம நய� ல ி ்ல�ி் லற். 
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இன்மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

112 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ் ம்நன்ம

அல்ய்(ள�)வன், அவரம் ம்நன்ில்மஎ உமவபவ்ிம

அறலந்ன ய் ட "அவர்யிமஎ ம்நன் '' எ உமறஉிமள�மம ண் மந றலம

ன ாடவ ம( யஃபபர) ஆ லவபாடய . ் �்மமனசயந்மலல்ய்மள னற�ம

்றலத்ம"அ் ் �்�ி்்ய '' எ உமறறல�ன யடபவ மநினமமம

சயரந்வ மஅல் ; அவ  ் மஇ�பபபடதன்மந் த்லலம

அனமத்�ன யட�ா�ி. ள�வரமமானறய� (�ஸ்லமய ) ம ண்ன்ம

"இனறமஉபபய�ர' எ  றயம"அல்யாவப மஎ்ல� ி! ' எ  றய அனாத்யலம-

அவரம( ்னமிபல) அவவயஉம(இனறமமஉபபய�்ய ) இலன்ியிப -  

னசய  வன்ம நய� ல ிமஅமனசயலம்ல�ிபபவப� ல ற். இன்மஅ�்ரம

(்ஜ ்பமபப ம்ஜ ய்ய-்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.63  

பயடி : 27 ன்�ந்ன ய் டம் ம்நன்னிமனவஉத்ம( வனறய�வன்ம் ம

்நன்மஎ உ றறல)வப� ல றவ ்மஇனறமநிபப�ன ிப மநலன்.  

113 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங டம்நன்ின்ம

ந�ங டமனவஉ� ய �்ர ட. ியரம்ிம்நன்னிமனவஉத் ( வனறய�வன்தம

்ிம்நன்மஎ உமறறல)வப� ல றய ்யமஅவரமந றலமன ய றவர ( யஃபபர) 

ஆவயர. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.64  

114 அ� ஸமய மஅநநா �்ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ஸலியதமபப ம

 னபதமஅஸஸ ஃபபமஎ பயரம(அ�ஏஃபிய ம(்்ல) அவர ்னடி ்்லவரம

எ உ) அனா� பபாட பய் , நய மஅ�ப�்யம(்்ல) அவர ன�ம சந்லத ் . 

அவர �ணடிம"ஏ மஇவவயஉமனசக ல ற�ர ட? சஅதமபப  அபபவ� யஸம(்்ல) 

அவர டம"ியரமஇஸ்யத்லலம்ிம்நன்ில்ய்ம வனறய�வன் -அவரம்ிம

்நன்ில்மஎ உமன்�ந்ன ய் ட- ்ிம்நன்மஎ உமறஉ ல றய ்ய  

அவ��்மமனசயர� ிம்னடமனசகிபபா�ட�் ' எ உமஅல்யாவப மன்ர 

(ஸல) அவர டமறறமஎ ம ய் �யலம  ா ட மஎ �மறறலாட�யர  �! '' 
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எ உ னசய    . அ்ா்மஅ�ப�்யம(்்ல) அவர டம"நய�ிமஇவவய றம

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மனசவப ிாஉட � '' எ உம

னசய  யர ட.65  

115 அ� ஸமய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: �ஹிமதம(ஸல) அவர டம

"ியரம்ிம்நன்ில்ய்மள�வன்ம-அவரம்ிம்நன்மஅல் எ பன்ம

அறலந்ன ய் ட- ்நன்மஎ உமறஉவய ்யமஅவ��்மமனசயர� ிம்னட 

னசகிபபா�ட�் '' எ உமறறலின்தம்ிம ய் டமனசவப ிாற்ய ாி , 

ம ி நலன வபலமநலஉத்ல�ன ய்ட்ய ாிமசஅதமபப மஅபபவ� யஸம(்்ல) , 

அ�ப�்ய (்்ல) ஆ ல ியரமறறல ர.  

பயடிம:ம28ம"ள�ம�ஸ்லனமமஏஏவ்மபயவமய்ி.மம

அவ�ட ம பய��வ்மஇனறமஉபமபய்ி ' எ உ நபபம(ஸல) அவர டம

றறலி்.  

116 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ள�ம�ஸ்லனமம

ஏஏவ்மபயவமய்ி. அவ�ட ம பய��வ்ம(அல்்மன யன்மனசகவ்) 

இனறமஉப்ம( பய றமபயவமனசில) ஆ்ி. இன்மஅப்ல்யாமபப ம

மஸ்தம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமநய ்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். (இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலம

ள�வ்ய ) ஸஜனபதமபப மஅலஹய�ஸம(்ா) அவர ட றஉ ல றயர ட: 

நய மஅ�வயிபலம  ீ�மபப மச்மயம(்ா) அவர �ணடிம"இன்ம

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம

(்்ல) அவர டமஅறலவபபபன் ந�ங டமனசவப ிாற�ரம �ய?'' எ உம  ா ட . 

அ�வயிபலம(்ா) அவர ட, "ஆி' எ உமறறல யர ட.  ஜஅபயம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபலமஅ�வயிபலம(்ா) அவர �ணடிமஸஜனபதம(்ா)  

அவர டம( மா ்டவயஉ)   ாட்மபாறலிம்றலப்மஇடிமனபறவபலன்.66  

117  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�்.  
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பயடி : 29 "எ �்பமபப  யலம ங �ணலமள�வரமமாறவ� ம ாதன்ம

னவா�மமயகத்� ன யட்ிமஇனறமஉபபய�ர �யகமமயறலவபடய �்ர ட '' 

எ உமநபபம(ஸல) அவர ட றறலி் மனபய�ட.67  

118 ்ீரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: "வபனடனபஉி' 

ஹஜ்ல  பய்ம( ன்மநல �த்ல�ன ய்���ன ிபல) நபபம(ஸல)  அவர டம

எ  ணடி, "ம� ன�மனம� மய மஇ�� மமனசயல்ங ட! '' எ உ றறலவபா�, 

"எ �்பமபப  யலம ங �ணலமள�வரமமாறவ� ம ாதன்மனவா� 

மயகத்�ன யடம்ிமஇனறமஉபபய�ர �யகமமயறலவபடய �்ர ட '' எ உ 

றறல யர ட.68 இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

119  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�்.69  

120 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) 

அவர டமவபனடனபஉிமஹஜ்ல  பய்ம( ன்ியாஉன ிபல) , " ங ்�் 

அாலாம்ய ம(னவஹ�்ி)' அல்்ம" ங ்�்�ம  �்ய ம(னவ்�்ி) '. 

எ �்பமபபற்மள�வரமமாறவ� ம ாதன்மனவா�மமயகத்�ன யடம்ி  

இனறமஉபபய�ர �யகமந�ங டமமயறலமவபடய �்ர ட '' எ உமறறல யர ட.70 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டம

ஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   

பயடிம:ம30மப்ிபன்னி�ம்னறமறஉவன்ாி,மம

(இறந்வ�� ய ) ளபபய�மனவபபன்ாி இனறமஉப்மஎ உம்றலபபப�வ்.  

121 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ம� �ணடிம ட�ம

இ�ம்ணங டமஇனறமமஉபபய்ி: 1. ப்ிபன்னி�ம்னற றஉவ். 2. 

இறந்வ�� ய மளபபய�னவபப்.71 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
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பயடி : 31 (எசமயன வபா�) ஓ�ப பய மஅ�னமனிம"இனறமஉபபய� ' 

எ உம்றலபபப�வ்.  

122 ்ீரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறல யர ட:  எந்மஅ�னமம் ம

எசமய ர �ணடமல�ந்மஓ�ப பய லறய  யமஅவ மஅவர �ணடி ்ல�ிபபம

வ�ிவன்மஇனறமஉபபய� ய  வமஇ�� லறய . இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலம

ள�வ்ய மம ஸனரமபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா)  அவர டமறஉ ல றயர ட: 

அல்யாவப மமம்மசத்லிமய ! ( மா ்டமஹ �்ஸம்ீரம(்்ல) அவர �்ம

னசயந்�  �த்ல். மயறய ,) நபபம(ஸல) அவர டமறறலி்மஎ  றம(எ �்) 

அறலவப� பபாட். ஆிப�ி, (்ாபபவய்லம �ய ம�ஃ்ஸல்யமமாஉி 

 ய�்லகிய� டமநலனறந்ட�) இந்மபஸ்யமந �லமஎ மவயிப்ய மஇ் 

அறலவப� பப�வன்மநய மவப�ிபவபலன்.72  

123 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  எந்மஅ�னமம(் ம

எசமய ணடமல�ந்) ஓ�பம பய லறய  யமஅவன வபா�ம(இனறவ ண )  

னபயஉப்(ிமபய் யப்ி) ந�ங லவப� லற். இன்ம்ீரம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லமறயர ட.  

124 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: அ�னமம(் மஎசமய ணடமல�ந்) ஓ�பம

 பயகவபாடயலமஅவ�னடிமஎந்தமன்யான  ாிமஏாஉ�ன யட�பபடய். (-

ன்யான ிப மந னமம லனட� ய்.) இன்ம்ீரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

பயடி : 32 நாசத்ல்மஇி� த்யல்ய மநம�்மமனாமனபயாலந்்மஎ உம

றஉவ் இனறமஉபபய்ி.73  

125 னஸதமபப ம ய்லதமஅல்ஜஹ �ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"ஹஜன்பபிய ' எ�மலடத்லலம

எங ்�் ஏபஹஜதமன்யான மன்யாவபத்யர ட. -அ றல்ாமமனாம

னபக்ல�ந்்.- ன்யா் ��த்்ிமம� ன�ம நய� லம ந்ய தம்ல�ிபப , 

" ங டமஇனறவ மஎ  மறறல ய  எ பன்மந�ங டமஅறலவ �ர �ய?'' எ உம
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  ாடயர ட. அ்ா்மம� ட , "அல்யாாிமஅவ�னடிமன்� மமந ்ம

அறலந்வர ட'' எ உமறறல ர. அப பய்ம"எ மஅ�ியர �ணலமஎ ன ம

நிப�ற�ிவர ்ிம ட� ர ; (எ ன ) மஉ� �ற�ிவர ்ிம ட� ர. 

"அல்யாமவப ம்ிவய்ிமஅவ   �னணிய்ி்ய மநம�்மமனாம

னபயாலந்்' எ �மறறலிவர டமஎ ன மநிபப , நாசத்ல்தன்மமஉத்வரம

 �யவர. "இ  மஇ  மநாசத்ல்த்ல யல்ய  எங ்�்மமனாமனபயாலந்் ' 

எ �மறறலிவர  �யமஎ ன மமஉத்மநாசத்ல்தன் நிபபிவர டமஆவர ' 

எ மஅல்யாமனசய  ய '' எ உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

றறல யர ட.74  

126 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�மநயட) அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட, " ங டமஇனறவ மஎ  மனசய  ய  எ உமந�ங டம

அறலவ �ர �ய?'' எ ம(ம� �ணடி)   ாடயர ட. பபற் , "எ  அ�ியர ்�்ம

நய மஎ மஅ�ானசலவங �ணலமள னறமவாங்ி பய்மஅவர �ணல ள�ம

சய்யரம"(இ்ான ல்யிம ய்ணி) நாசத்ல்ங ட்யி ; நாசத்ல்ங  �ய ் ிம

(இ்மஎங ்�்�ம லனடத்்) ' எ உமறறல, அந்மஅ�ானசலவத்ல  

வப ித்லலமந றலமன ாடவர �யகமநடந்ன யட�யமலமஇ�ந்்லலன்ம

(எ உ அல்யாமனசய  ய ) '' எ றயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். - அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமறறல யர ட: அல்யாமவய ண்ல�ந்மஏ ்�ிமள�மவ�தன்ம

இற�்ி பயன்ல்யிமம� �ணலமள� சய்யரமஅ் மவப ித்லலமந றலம

ன ய றவர �யகமமயறலவபடயமலமஇ�ந்்லலன். (வய ண்ல�ந்) அல்யாம

மனாமனபயாலவப� லறய . அவர  �ய, "இ  மஇ   நாசத்ல்ி்ய ம(மனாம

னபயாலவபத்்)' எ உமறஉ ல ற ர. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். அவறலல, �ஹிமதமபப மச்மயமஅல�்ய �்ம(்ா) அவர �்ம

அறலவபபபபலம"இ   இ  மநாசத்ல்ங �யல்ய ம(மனாமனபயாலந்்மஎ உம

அவர டமறஉ ல ற ர)'' எ மவந்ட�்.  
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127 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர �்ம

 ய்த்லலம(ள�மநயட) மனாமனபக்். அப பய்மநபபம(ஸல)  அவர ட, 

"ம� �ணலமந றலாட�வர ்ிம ட� ர. ந றலமன ாடவர ்ி  ட� ர. 

(மனாமனபயாலாிம பய்) இ்மஅல்யாவப ம �னணமஎ உம(சல்ர)  

றஉ ல ற ர.  வஉமசல் ்ய, இ  மஇ  மநாசத்ல்மஇி� ிம

னமகிய லவபாட் எ உமறஉ ல ற ர'' எ றயர ட. அப பய்்ய , 

"நாசத்ல்மம்ட்ங �ண மமம்மநய மசத்லிிமனசக ல ற '' எ உம

ன்யடங ல, "(இனறவ மவாங லி)  ங டமவய�வய்ய்த்லா்ம(ந றலிய ) 

 ங �்மஅவபஏவயசதன்மஆ�் ல ற�ர �ய?'' எ உம��ாிம

இனறவச ங ட (56:75-82) அ��பனபாற .  

பயடி : 33 அ சய� ன�ாிமஅஅம(்்ல) அவர ன�ாிம நசலபப்ம

இனறநிபப�ன ாிமஅ்  அனடிய�ங �ணலமள உிமஆ்ி; அவர ன�ம

னவஉபப்மநிவஞச த்ல  அனடிய�ங �ணலமள றய்ிமஎ ப் ம

ஆ்ய்ி.75  

128 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நிவஞச  ண ம

அனடிய�ிமஅ சய�ம ன�மனவஉபப்ய்ி ; இனறநிபப�ன ிய��  

அனடிய�ிமஅ சய� ன�ம நசலபப்ய்ி. இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.76 - மா றயரமஅறலவபபபபலமநபபம(ஸல) அவர டம

றறல யர ட: அ சய� ன�ம நசலபப்மஇனறநிபப�ன மிப ம

அனடிய�மய்ி; அவர ன�மனவஉபப் நிவஞச த்ல மஅனடிய�மய்ி. 

இன்மஅ ஸம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லமறயர ட.  

129 ப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அ சய� டமன்யடரபய ம

நபபம(ஸல) அவர டமறஉன ிபல , "இனறநிபப�ன மிய�ன்த ்வப்ம

 வனறவ�ிமஅவர ன�ம நசல� மயாடயர ட ; நிவஞச ன தம்வப்ம

 வனறவ�ி அவர ன�மனவஉ� மயாடயர ட. ியரமஅவர ன�ம

 நசல� லறயர  �யமஅவர ன� அல்யாாிம நசல� லறய . ியரமஅவர ன�ம

னவஉ� லறயர  �யமஅவர ன� அல்யாாிமனவஉ� லறய '' எ உம
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்றலபபபாடயர ட.77 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். இ்  அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ம ஜஅபயம(்ா) அவர டம

றறல யர ட: நய ம(இன் எ �்மஅறலவபத்) அ �்மபப மஸயபபதம(்ா) 

அவர �ணடி, "இன்மப்ய ம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்யமனசவபாாற�ர ட?'' எ உம

  ா ட . அ்ா்மஅவர ட, "(ஆி;) எ �்த்ய மஅவர டமஅறலவபத்யர ட '' 

எ உமப்ல்�ணத்யர ட.  

130 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அல்யானவாிம

இஉ்லமநயன�ாிமநிபப�ன மன ய்டமஎவ�ிமஅ சய� ன� 

னவஉ� மயாடயர. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. - 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அல்யானவாிம

இஉ்லமநயன�ாிமநிபப�ன மன ய்டமஎவ�ிமஅ சய� ன� 

னவஉ� மயாடயர. இன்மஅ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

131 அஅம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: எவ மவபத்� ன�பமபப�ந்ய  ய , 

 ிபரம ன�பமபனடத்ய  யமஅவ மம்மஆனணிய !   ிமமமநபபம(ஸல) 

அவர டம(பப வ�மயஉ) எ  ணடிமஅஉ்லிபா�� றறல யர ட: 

இனறநிபப�ன ிய�ன்தம்வப்ம வனறவ�ிமஎ ன ம(-அஅனி) 

 நசல� மயாமடயர ட. நிவஞச ன தம்வப்ம வனறவ�ிமஎ ன ம

னவஉ� மயாடயர ட. இன்மஸலர�மபப மஹஜனபஃம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

பயடிம:ம34மவண� மவாலபயவ டம்னறவ்யலமஇனறமநிபப�ன ாிம

்னறாி;மம

ந றலமமறத்ல,  �னமமமமறலம பய றமஇனறமஉப்மஅல்ய்ம

னசில ்�்ிம"்ஃபர' எ�ிமனசயல ஆ�பப�ி.78  
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132 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�மநயட) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம( ன்ியாஉன ிபல) , "னப் ட 

ச�்யி ம! ்ய ்ரமங டமனசகாங ட ; அ்ல மய பமபயவம  ணப்�ம

  ய�ங ட. ஏன  ணல, ந் வயசல �ணலமந�ங  �மஅ்ல மய மஇ�பபன்மநய ம

 ் ட '' எ உ றறல யர ட. அப பய்மஅங ல�ந்ம்த்லசய்லிய மள�ம

னப்மணப, "ந் வயசல �ணல அ்ல ிம ப்ய மநயங டமஇ�பப்ா்மஎ  ம

 ய்ணி? அல்யாவப மன் ்!'' எ உம  ாடயர. அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, "ந�ங டமஅ்ல மய ம சயபிமன ய�� லற�ர ட;  ணவ ணடிம

ந றலமஇல்ய்வர �ய மநடந்ன யட லற�ர ட ; அறலவப்ிமமயர� த்ல்ிம

்னறபய�ட�வர �ய ாி, அறலவபா சலறந ்யன்�றடம( வரமசலியல) 

வ ��த்�ற�ிவர �ய ாிம(னப் �ய )   ங ன�பம பய உம வஉம

ியன்ாிமநய ம யணவபலன் ி '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. அபனப்மணப, 

"அறலவப்ிமமயர� த்ல்ிமஎங ்னடிம்னறபய�மஎ  ? அல்யாவப ம

ன் ்!'' எ உம  ாடயர. அ்ா்மஅல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர ட, 

"அறலவப்ட�ம்னறபய�மியன் ணல, ஓரமஆணப மசயாசலிதம்லா்மஇ� 

னப் �ண மசயாசலிிமநல ்ய லற். இ்்ய ம(னப் �ண ) அறலவப்ட� 

்னறபயடய்ி. (மய்வபடயகமஏாப�ி) ப்மநயா டமஅவடமன்யாயமல  

இ�ந்ன ய்���ம லறயட; ்ம�ய மமய்த்லலம நய ்ம நயா யமலம

இ�� லறயட. இ்்ய ம(அவ்னடி) மயர� தம்ல்ட�ம்னறபய� '' எ உம

றறல யர ட.  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�்.79 -  மா ்டமஹ �்னஸபம பய  றமஅ�சிபதம

அல்தீம(்்ல) அவர ்ிமஅ�ஹஜன்்ய (்்ல) அவர ்ிம

அறலவபத்ட�யர ட.  

பயடிம:ம35மன்யான னி�மன வபவவ்ா்ிம"்ஃழர'மஎ�ிமனசயலம

ஆ�ழபவவ்்வ.80மம

133 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஆ்மல மனமந் ம(-

ம ண் ) சஜ்யம(சல்வண� த்லா ய ) வச தன்மஓ்ல சல்வண� ிம(சஜ்ய) 

னசக்யலமன த்ய மஅா்வய றம"அந ்யமஎ �்மவந்மநயச ம!  ஆ்மல ம
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னமந் மசல்வண� ிமனசகாிப�ம ாடன�ிபடபபாடய . அவ  

சல்வண� ிமனசக்வபாடய . அவ��்மமனசயர� ிம லனட� ப பய லற். 

ஆ யல (ஆ்லமம ண்ரமஆ்��்ம) சல்ிமபணபாிப�மஎ �்�ம

 ாடன�ிபடபபாட். நய  யமமஉத்மவபா ட . எ  வ , எ �்ம

ந் ி்ய '' எ உமறறலிப� வப் லமனசல லறய . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�். அ்லல, "(ஆ்��்மமசல்ிபணபாிப�மஎ �்�ம

 ாடன�ிபடபபாட்.) ஆ யல , நய ம(அ்ா்) மயஉமனசக ் . எ  வ , 

எ �்மந் ி்ய '' எ உம(சலஉ வபத்லியசத்ட ) இடினபாஉட�்.  

134 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: நலமசிமய மம ண்��்ிம

இனணனவப்மமாஉிமஇனறமஉப்மஆ லிவாஉ�்மலனட ி (பய்மய ம

இ�பப்) ன்யான னி�மன வப�வ்ம்ய .81 இன்ம்யபபரமபப ம

அப்லல்யாம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். - அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமறறல யர ட: ம ண்��்ிமஇனணனவப்மமாஉிமஇனறமஉப்ம

ஆ லிவாஉ�்மலனட ிம(பய்மய  இ�பப்) ன்யான னி�ம

ன வப�வ்்ய . இன்ம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. (இ் மஅறலவபபபய�ரன்யடரம வஉப� லற்.)  

பயடிம:ம36மஅல்யானவமநிபப�ன ன யடவ ்ம(நா)னசில �ணலமமல ாிம

சலறந்்ய்ி.மம

135 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடிம"(நா)னசில �ணலமசலறந்்மஎ்?'' எ உம  ா பமபாட். 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அல்யானவ நிபப�ன மன யடவ் '' 

எ உமறறல யர ட. "பபற்மஎ்ம(சலறந்்)?'' எ உ   ா பபாட பய், 

"அல்யாவப மபயன்ிபலமஅறப பயரம்�வ் '' எ றயர ட. "பபற்மஎ்ம

(சலறந்்)?'' எ �ம  ா பபாட பய் , "(பயவமமனசிலமஎ்ாி  ்வய்) 

ளப்�ன யட�பபாடமஹஜ '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. இந்மஹ �்ஸம� உம
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அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். அவாறலலம�ஹிமத பப ம்அஃபரம

(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம("அல்யானவமநிபப�ன ன யடவ் ' எ�ிம

இடத்லல) "அல்யானவாிமஅவ�னடிமன்ன்ாிமநிபப�ன ன யடவ் '' 

எ உமஇடினபாஉட�்.82  

136 அ�்ரமஅலஃ லஃபயீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய ம(நபபம(ஸல) 

அவர �ணடி), "அல்யாவப மன் ்! (நா)னசில �ணல சலறந்்மஎ்?'' 

எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , "அல்யாவப மமம் நிபப�ன ம(ஈமய ) 

ன யடவ்ிமஅவ ்மபயன்ிபலமஅறப பயரம்�வ்ிமஆ்ி '' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட. நய , "எந்மஅ�னம(னிமவப�்ன்மனசகவ்) சலறந்்?'' 

எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , "் மஎசமய ர �ணடிமனபஉம்லமமல� , 

அ்ல  வபன்மன ய்டமஅ�னம்ய ம(சலறந்வ ) '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. 

"அ(த்ன ி அ�னமனிமவப�்ன்மனசகவ)்மஎ  யலம

இி்வபலன்னி றயல...?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட, "ன்யாலலம

னசகபவ��்ம ்வபமனசக ; அல்்ம வன் இல்ய்வ��்ம வன்ம

்� '' எ உமனசய  யர ட. நய , "அல்யாவப மன் ்! (நா)னசில �ணலம

சல்வானற�றடமஎ  யலமனசகிமஇி்வபலன்னி மறயலம(நய  எ  ம

னசகவ்?) றஉங ட!'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , "ம� ்�்தம

�்ங்மனசகியமலமஇ�ங ட! ஏன  ணல , அ்ாிமந�ங ட  ங ்�்மம

னசக்ன யட்ிமள�மநல்றி்ய '' எ உமறறல யர ட.83 இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம வஉம

இ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ண்ிமவந்ட�். அவாறலலம("ன்யாலலம

னசகபவ��்ம ்வபமனசக ' எ ப்ா்மப்ல்ய ) "ப்வ � ��்ம ்வபம

னசக ; அல்்ம வன்மஇல்ய்வ��்ம வன்ம்� ' எ  

இடினபாஉட�்.  

137 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடி , "(நா)னசில �ணலமசலறந்் எ்?'' 

எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , " �ிம ந்த்லலமன்யான னி 

நலனற வாஉவ்'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. நய ம"பபற்மஎ்?'' எ உ 
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  ா ட . "்யகம்நன்ி��்மந னமம்�வ் '' எ றயர ட. நய , "பபற் 

எ்?'' எ உம  ா ட . அ்ா்ம"அல்யாவப மபயன்ிபலமஅறப பயரம

்�வ்'' எ றயர ட. (நபபமஅவரம ்�்மன்யந்்ாமன ய�� �மறடய்ம

எ உ) அவர டமம்மப�ா யா� ிமநய ம ம்ிம ம்ிம  ாபன்ம

நலஉத்லவபா ட .84  

138 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய ம

(அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவரம �ணடி) , "அல்யாவப மநபப ி! 

(நா)னசிலம �ணலமனசயர� த்லா்மமல ாிமனந�� மய ்மஎ்?'' எ உ 

  ா ட . அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட , " �ிம ந்த்லலமன்யான னி 

நலனற வாஉவ்'' எ உமறறல யர ட. "அ�த்மஎ்? அல்யாவப மநபப ி! '' 

எ உம  ா ட . அ்ா், "்யகம்நன்ி��்மந னமம்�வ் '' எ றயர ட. 

"அ�த்மஎ்? அல்யாவப மநபப ி! '' எ உம  ாட பய், "அல்யாவப  

பயன்ிபலமஅறப பயரம்�வ் '' எ றயர ட.  

139 வஅதமபப மஅலஅகஸயரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அப்ல்யாம

பப மமஸ்தம(்்ல) அவர �ண மஇல்தன்மமஏா��ம யா�ிவயஉ அ�அிரம

அஃமன பய �ம(்ா) அவர டமறறல யர ட: இ ்ய! இந்மவ �ா�� ய்ர  

(பப வ�மயஉ) எ  ணடிமறறல யர ட: நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடி, "அல்யாா�்மமல ாி வப�பபமய மனசிலம(அமல) எ்?'' 

எ உம  ா ட . அவர ட, " �ிம ந்த்லல ன்யான னிம

நலனற வாஉவ்'' எ உமறறல யர ட. நய ம"பபற்மஎ்?'' எ உ   ா ட . 

அ்ா்மஅவர ட, "பபற்ம்யகம்நன்ி��்மந னமம்�வ் '' எ றயர ட. 

நய , "பபற்மஎ்?'' எ உம  ாட பய், "பபற்மஅல்யாவப  பயன்ிபலம

அறப பயரம்�வ் '' எ றயர ட. இவானறமமா� மமஎ  ணடிமஅல்யாம

வப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட. இ �ிமஅ்ல மய ம(இ்ம்றலத்) 

நய ம  ா��ந்யலமஅவர ்ிமஎ �் அ்ல மய மமனசயல்லிப�பபயர ட. - 

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல, "அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர �ண ம

இல்தன்ம நய� லமஅ�அிர அஃன பய �ம(்ா) அவர டமசயனடம
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 யா� யர ட; அ  ய்்மனபின்மஎங �ணடி ்றலபபபடவபலன்'' எ உம

அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.  

140 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: "நானசில �ணல' அல்்ம

"நானசி்லல' சலறந்்ம �ிம ந்த்லலமன்யான னி நலனற வாஉவ்ிம

்யகம்நன்ி��்மந னமம்�வ்மய்ி இன்மஅப்ல்யாமபப ம

மஸ்தம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.85 

பயடிம:ம37மஇனறவ��்மஇனணனவழப்்ய மபயவங �ண ் ிமம

மல ாிம மயசமய ். அ்ா �த் னப�ிமபயவிமஎ்மஎ ப்மபாறலிம

வப�� ி.86  

141 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவரம �ணடி , "அல்யாவபடிமபயவங �ணலம

மல ப னப�ி்மஎ்?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , "அல்யாம

  ன ப பனடத்ல�� , அவ��்மந�மஇனணம ாபபபப் '' எ உம

னசய  யர ட. நய  அவர �ணடி, "நலமசிமய மஅ்மமல பமனப�ிமபயவி்ய '' 

எ உமனசயல்லமவபா�, "பபற்மஎ்?'' எ உம  ா ட . "  ம்ாநன்ம

  �ட ம(அமரந்ம  ம ணனவப பங் பயா�)  ்�ிமஎ மஅஞசலம

அன்மந�மன யலவ்'' எ உமனசய  யர ட. நய  "பபற்மஎ்?'' எ உம  ா , 

அவர ட, "  (மம்மஅபய்மநிபப�ன னவத்ட�) அ்னடமவ �ாடய ண ம

மன வப(னி�ம வரந்மஅவட)  ட மந�மவபபசய்ிமனசகவ் '' எ உம

னசய  யர ட.87 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

142 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரம

(நபபம(ஸல) அவர �ணடிம"அல்யாவப மன் ்! அல்யாவபடிமஎந்ப  

பயவிமமல பமனப�ி்?'' எ உம  ாடயர. அ்ா்மஅவர ட , "அல்யாம

  ன ப பனடத்ல�� , அவ��்மந�மஇனணனவபப்்ய , (னப�ிமபயவி)'' 

எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. அவர, "பபற்மஎ்?'' எ உம  ாடயர. அவர ட, "   

்ாநன்ம  �ட ம(அமரந்ம  ம ணனவபமபங் பயா�)  ்�ிமஎ ம

அஞசலமஅன் ந�மன யலவ்'' எ உமனசய  யர ட. "பபற்மஎ்?'' எ உமஅவரம
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  ா , "   அ்னடமவ �ாடய ண மமன வப(னி�ம வரந்மஅவட)  ட மந�ம

வபபசய்ிமனசகவ்'' எ உமஅவர டமப்ல்�ணத்யர ட. அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �்மஇ�றானறமனமகபபப�்ிமவன ிபல , " ம்ி, அவர டம

அல்யாாட ம வனறந்தமன்கவதன்ாிமஅனாபப்லலன்.   ம்ி, 

(ன யன்மனசகி�மறடய்மஎ உ) அல்யாம்னடமவப்லத்ட�மஎந் 

 ிபன்ாிம(சாட�ரவமய )  �னமிப றலமஅவர டமன யன்ம

னசகவ்லலன்;  ம்ி, வபபசய்�ிமனசகவ்லலன். ிய ்�ிம

இமனசில ன�மமனசக்யலமஅவ ம(்  பயவத்லா ய ) ்்டன னிபம

னபா ற �்�வய '' எ�ிம(25:68ஆவ்) வச தன் அல்யாமஅ��ண ய . 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

பயடிம:ம38மனப�ிமபயவங ்ிமமல ழமனப�ிமபயவங ்ிமம

143 அ�ப�்யம்ஃனப மபப மஅலஹய�ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

நயங டம(ள�மநயட) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅ� லலம

இ�ந ்யி. அப பய்மஅவர ட, "னப�ிமபயவங �ண ் ிமமல பமனப�ிம

பயவங ன�மநய   ங ்�்மஅறலவப� ா�மய?'' எ உம(� உம�னற) 

  ா�மவபா�, "அல்யாா�்மஇனணனவபப், னபா றயன்பம

்்ப�த்வ், "னபயகமசயாசலிி னசயலவ்' அல்்ம"னபயகம பஏவ் ' 

ஆ லினவம(்யிமஅனவ)'' எ உமறறல யர ட. அப பய்ம

சயகந்ன ய்��ந்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎாந்  அமரந்ம

இ(உ்லிய மமனசய  )ன்ம்ல�ிபதம்ல�ிப�மறறல� ன ய் டிப�ந்யர ட. 

இன்�ம ்டமநயங டம"அவர டமநலஉத்ல�ன யட�� றடய்ய!'' எ உம

றறல  யி.88  

144 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாா�்ம

இனணனவபப், னபா றயன்பம்்ப�த்வ், ன யன்னசகவ்மமாஉி 

னபயகம பஏவ்மஆ லினவமனப�ிபயவங �ணலமஅடங்ிமஎ மநபபம(ஸல) 

அவர ட றறல யர ட.89 - அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: 

(ள�ம�னற) "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமனப�ிமபயவங டம

பாறல� றறல யர ட' அல்்ம"னப�ிமபயவங டம்றலத்மஅவர �ணடிம
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வப வபபாட்'. அப பய்மஅவர ட, "அல்யாா�்மஇனணனவபப், 

ன யன்மனசகவ், னபா றயன்ப ்்ப�த்வ்மஆ லி ம

(னப�ிபயவங �ய்ி)'' எ உமறறல யர ட. பபற்ம"னப�ிமபயவங �ண ் ிம

மல பமனப�ிமபயவிமள னறமநய ம ங ்�் அறலவப� ா�மய?'' எ உம

  ா�வபா�, "னபயகம பஏவ்' அல்்ம"னபயக சயாசலிிமறஉவ்'்ய ம

(அ்) எ உமனசய ம யர ட. அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ம ஜஅபயம(்ா) 

அவர டமறறல யர ட: "னபயக சயாசலிி' எ  றமநய மனப�்ிம �் ல ற .  

145 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, " ப்ாலனவமஏாப�த்ிமஏாமனப�ிமபயவங  ன�தம்வபரத்ல�வ �ர!'' 

எ உமறறல யர ட. அப பய் , "அல்யாவப மன் ்! அனவமஎனவ?'' எ உம

  ா பபாட். அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அல்யாா�்ம

இனணம ாபபபப், ந ணிிமனசகவ், (சாட�ரவமய )  �னமிப றலம

ன யல்�மறடய்மஎ உமஅல்யாம்னடமவப்லத்ட�ம ிபன்� ன யலவ், 

அநயன் �ண மனசலவதன்ம ்ப் , வா�னிம ்ப்,  பய�  பய் 

்ற�் லா�மஓ�வ், அபபயவப �ய , இனறமநிபப�ன மன ய்ட,  ா்ட� 

னப் டமம்மஅவனஉமறஉவ்மஆ லினவ்யிம(அந்பமனப�ிமபயவங ட) '' 

எ உ ப்ல்�ணத்யர ட.90  

146 அப்ல்யாமபப மஅிரமபப மஅலஆஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

"ள�மம ண்ரம்ிம்யகம்நன்ின்மஏஏவ்மனப�ிமபயவங �ணலம

 ட�்ய்ி'' எ  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட. 

அப பய்ம"அல்யாவப மன் ்! ள�மம ண்ரம்ிம்யகம்நன்ின் ிம

ஏஏவய்ய?'' எ உம  ா பபாட். அ்ா் அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "ஆி. ள�வரமஇ ன ய�வ� ம்நன்னி ஏஏவயர.  ட  ம

(ப்ல்�்) அவரமஇவ�னடிம்நன்னிமஏஏவயர. ள�வர இ ன ய�வ� ம

்யனிமஏஏவயர.  ட  ம(ப்ல்�்) அவரமஇவ�னடிம்யனிமஏஏவயர.  (ஆ , 

்ிமனபா றயரமஏசபப�வ்ா்மஇவ ்ம ய்ணமய லவப� லறயர) '' எ உ 

றறல யர ட.91 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�்.  
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பயடி : 39 ்ானப�னமமறடய்; ்ானப�னமமஎ றயலமஎ  ?  

147 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) 

அவர டம"ிய�னடிம ட�த்லலமஅ�வ�ாம்ானப�னமமஇ��ம லற ்யம

அவர னசயர� த்லலம்னாிமயாடயர '' எ உமறறல யர ட. அப பய்மள�ம

ம ண்ர, "்ம்மஆனடமஅா ய மஇ�� ம வ்�ி ; ்ம்ம ய்ணபமஅா ய ம

இ�� ம வ்�ிமஎ  ள�வரமவப�ி் லறயர. (இ்ாிம்ானப�னமிபலம

 ச�மய?)'' எ உம  ாடயர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட, "அல்யாம

அா ய வ ; அான  ிமஅவ  வப�ி் ல றய . ்ானப�னமமஎ ப்ம

(ஆணவத ்ய�)  ்னமனிமமஉபப்ி , ம� ன��ம  வ்மய ம

ம்லபப்ி்ய '' எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

148 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ்ம்ம ட�த்லலம

 �்மமணபி�ாமஇனறநிபப�ன ாட�மஎவ�ிமந் த்லல ்னாிமயாடயர. 

்ம்ம ட�த்லலம �்மமணபி�ாமஅ ிபயவ�ட�மஎவ�ி னசயர� த்லலம

்னாிமயாடயர.92 இன்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

149 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ிய�னடிம ட�த்லலமஅ�வ�ாம

்ானப�னமம ட� ்யமஅவரமனசயர� த்லல ்னாிமயாடயர. இன்ம

அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   

பயடி : 40 அல்யாா�்மஎன்ாிமஇனணமனவ� யமலமஇறந்வரம

னசயர� ிமனசலவயர. இனணனவபபய�்ய மஇறந்ம பய வரமந் ிம

னசலவயர.  

150 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"ியரமஅல்யாா�்ம

இனணனவத்வ்ய மஇறந் வப� லறய ்யமஅவரமநலமசிமய மந் ிமனசலவயர '' 

எ உமறறலின்மநய ம  ா ட . நய ம(அ ்ம �தன்) "ியரம
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அல்யாா�்மஎன்ாிமஇனணனவ� யமல இறந்வப� லறய ்யமஅவரம

நலமசிமய மனசயர� ிமனசலவயர '' எ உமறறல   .93 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

151 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரமநபபம

(ஸல) அவர �ணடிமவந், "(னசயர� தன்ாிமந் தன்ாி)  ாடயிமய தம

 ்�தம்� ல றமஇ்்�மவப ிங டமஎ ன   ?'' எ உம  ாடயர. 

அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட, "ியரமஅல்யாா�்மஎன்ாிம

இனணனவ� யமல இறந்வப� லறய ்யமஅவரம(நலமசிமய ம) னசயர� ிம

னசலவயர. ியர அல்யாா�்மஇனணனவத்வ்ய மஇறந்வப� லறய ்யம

அவரம(நலமசிமய ) ந் ி னசலவயர'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

152 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ியரமஅல்யாா�்ம

என்ாிமஇனணனவ� யமலமஅவன மமசந்ல� லறய ்யமஅவர னசயர� ிம

னசலவயர. ியரமஅவ��்மஇனணனவத்வ்ய மஅவன மமசந்ல� லறய ்யம

அவர ந் ிமனசலவயர. இன்ம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். 

அவாறலல, ஹஜ்யஜமபப  அஃ யிபரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"்யபபரம

(்்ல) அவர டமஎங ்�் அறலவபத்யர ட'' எ உம(�த்ஸல்ய ா)ி, 

அ�அக்பமஅலஃன ்ய �ம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"்யபபரம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்மஅறலவப� பப� லற் '' எ உம(�  த்ல மஆ ா)ிம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�்.  

153 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: எ  ணடிம(வய வர) ்லபீலம(அன்) 

அவர டமவந்ம" ங டமச�்யித்ய�ல ியரமஅல்யாா�்மஎன்ாிம

இனணிய� யமலமஇறந்வப� லறய ்யமஅவர நலமசிமய மமனசயர� ிம

னசலவயர'' எ உமநானசக்லமறறல யர.  ட  மநய , "அவரமவபபசய்ிம

னசக்ய்ிம்ல�� ய்மய?'' எ உம  ா ட . அ்ா் ்லபீலம"வபபசய்ிம
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னசக்ய்ிம்ல�� ய்ிமச� ி '' எ உமப்ல்�ணத்யர. இன்மஅ�்ரம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லமறயர ட.94 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�்.  

154 அ�்ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய மநபபம(ஸல) அவர �ணடிம

னச  ற . அப பய்மஅவர டமனவடன�மஆனடமஅணபந்ப� 

 றங ல�ன ய்��ந்யர ட. (சலறல்ம ந்த்லா்ப) பபற்மமம்�ிமநய  

அவர �ணடிமனச  ற . அப பய்ிமஅவர டம றங ல�ன ய்��ந்யர ட. 

பபற் (மம்�ி) அவர �ணடிமனச  ற . அப பய்மஅவர டம

வபாலத்ல�ந்யர ட. நய மஅவர டமஅ� லலமஅமரந ் . அப பய்ம

"அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ  இலன்ம("்யமஇ்யஹம

இல்ல்யா') எ உமனசயல்ல, பபற்மஅ ்மநிபப�ன ிபல இறந்வப�ிம

எந்மஅ�ிய�ிமனசயர� ிம்்ந ்ம �்�வயர '' எ உமநபப (ஸல) அவர டம

னசய  யர ட. நய , "அவரமவபபசய்ிம்�ந்ய்ி ்ல�� ய்மய?'' எ உம

  ா ட . நபபம(ஸல) அவர ட, "அவரமவபபசய்ி ்�ந்ய்ிம்ல�� ய்ிம

ச� ிம(னசயர� ிம்்ந ்ம �்�வயர) '' எ உ னசய  யர ட. நய ம(மம்�ி) 

"அவரமவபபசய்ிம்�ந்ய்ிம்ல�� ய்மய?'' எ உம  ா ட . நபபம(ஸல) 

அவர ட, "அவரமவபபசய்ிம்�ந்ய்ி ்ல�� ய்ிமச� ிம(னசயர� ிம

்்ந ்ம �்�வயர)'' எ உமனசய  யர ட.- இவவயஉம� உம்டனவமநடந்். 

நய  யவ்ம்டனவம"(அவரமனசயர� ிம்்ந ் �்�வயர.) அ�்ர� ம��்ம

ம்னண�ம வவா�ி! (அ்யவ்மந�ரமஇன் வப�ிபயவபாடய்ிமச� ி) '' 

எ உமறறல யர ட. அறலவபபபய�ரமஅ்லஅஸவதமஅத �்அம(்ா) அவர டம

றஉ ல றயர ட: அ�்ரம(்்ல) அவர டம"அ�்ர� ம��்மம்னண�ம

 வவா�ி'' எ உ றறலிப� ிம்றபபா�மமனச றயர ட.95 இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். 

பயடி : 41 இனறமஉபபய�ரமள�வரம"்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா ' எ உம

( ்லமயம) னசய  ம்ா்ப பபற்மஅவன்�மன யன்மனசகவ்மறடய்.  
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155 மல�்யதமபப மஅிரமஅலஅஸவதமஅல லந �்ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

நய ம(நபபம(ஸல) அவர �ணடி) "இனறமமஉபபய�ர �ணலமள�வன மநய  

சந்லத ் . அவ மஎ  ணடிமச்னடிபாடய . அப பய்மஅவ மஎ ம

ன  �ணலமள னற வய�யலமனவா�தம்்�த்வபாடய . பபற் , அவ ம

எ ன மவபா�மஓ�ப பயக ள�மம்த்லலமஅபிி  ்�ம(ள�ணந்)ன ய்�, 

"அல்யாா�்மஅ�பணபந(்மஇஸ்யத்லலமஇனணந) ் ' எ உம

னசய  ய . இன்மஅவ மனசய  ்ா்பமபபற்மநய மஅவன �ம

ன யல்்யமய? அல்யாவப மன் ்!'' எ உம  ா ட . அ்ா்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட, "( வ்டயி) அவன �மன யல்ய ்! '' 

எ றயர ட. அ்ா்மநய , "அல்யாவப மன் ்! அவ மஎ ்மன னிதம

்்�த்வபாடய . அன்தம்்�த் பபற்்ய  மஇன்மமனசய  ய ! '' 

எ உம  ா ட . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அவன மந�ம

ன யல்ய ்! அவவயஉமந�மஅவன � ன ய உவபாடயலமஅவன �ம

ன யலவ்ா்ம� ்மந�ிப�ந்ம(்ாறமாற) நலன்�் அவ மவந்ம

வப�வய . அந்மவயரதன்னிமமனசயலவ்ா்ம� மஅவ ண�ந் (்ாறவய�ணம

எ�ி) நலன்�்மந�மனச உவப�வயக '' எ உமறறல யர ட.96 இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

156  மா ்டமஹ �்ஸம வஉமசல்மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலி யாிம

வந்ட�். அவாறலலமமஅமரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"நய ம

அவன �மன யலவ்ா் �ாப�ி பய்மஅவ ம"்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா ' 

(அல்யாமனவத ்வப்ம வஉமஇனறவ  இலன்) எ உமறறல ய . 

(இ்ா்பமபபற்மஅவன மநய மன யல்்யமய? எ உ மல�்யதம(்்ல) அவர டம

வப வப யர ட) எ மஇடினபாஉட�்.  

157 அ்ய மபப மிரதமஅலன்ரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

 னப்ல்யாமபப மஅ �்மபப ம லியரம(்ா) அவர டமறறல யர ட:  ப�ம

ஸஜா்யம்்த்ய� மநா்�ம்்தன்மம சரந்வ�ிமஅல்யாவப மன்ர  

(ஸல) அவர ்ட மபத�பம பய�லமபங  ாறமவ�மய மமல�்யதமபப மஅிரம

பப  அலஅஸவதமஅல லந �்ம(்்ல) அவர ட, "அல்யாவப மன் ்! 

ஈமான் ஹதீஸ் 1 - 380

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 131 

றஉங ட: இனறமஉபபய�ர �ணலமள�வன மநய மசந்லத ் ... '' எ உம

  ாடயர ட. இன்தமன்யடரந்ம மா ்டம(155ஆவ்) ஹ �்ஸல்ட�ன்பம

 பய  றம னப்ல்யா பப மஅ �்ம(்ா) அவர டமஅறலவபத்யர ட.   

158  சயமயமபப மனஸதம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: எங ன�ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமபனடபமபப�னவய றலலமஅ�பபப  

னவத்யர ட. ்ஜனஹ யம்்தன்மம சரந்ம"ஹஜ்� யத ' றாடத்ய�டிம

நயங ட  யன்ிபலமனச றனடந ்யி. (அவர ்ட மநடந்மச்னடிபலம

அவர ன�மநயங ட  ்யா �த ்யி.) அப பய்மநய மள�வன்மம

சந்லத ் . (அவன்மநயங டமஏாறல வன�த்�ன ய்ட பய்) அவர , "்யம

இ்யஹமஇல்ல்யா '' (அல்யாமள�வன தம்வப்  வஉமஇனறவ ம

இலன்) எ உமனசய  யர. நய ம(எ ்மஈா�ியல) அவன்த ்ய� ல(�ம

ன ய உ)வபா ட . ஆ யலமஅ்மஎ மம ்லலம உத்ல�மன ய் ட இ�ந்். 

(்ல�ிபபமவந் பய்) நய மஇ்ம்றலத்மநபபம(ஸல) அவர �ணடி னசய    . 

அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "்யமஇ்யஹம

இல்ல்யா எ உமஅவரமனசய  மபபற்மயமஅவன்மந�மன ய றயக?'' எ உம

  ாடயர ட. "ஆா்தன்மஅஞசலத்ய மஅவரமஇவவயஉமனசய  யர , 

அல்யாவப மன் ்!'' எ உ றறல   . "அன்மஅவரம( �ப�ரவமய ) 

னசய  ய்யமஇலன்ியமஎ உமஅறலிமஅவ�னடி இ்ிதன்மந�மபப�ந்ம

பயரத்யிய?'' எ உம( �ந்)   ாடயர ட. நபபம(ஸல) அவர டமஅந்�ம

  டவபனி ிமஎ  ணடிம்ல�ிபதம்ல�ிப�   ா��ன ய் டிப�நம

்யர ட. எந்மஅ�வபான  றயல , நய ம(அ்ா்ம�  இஸ்யதன்ம

ஏாறல்யமல) அ னறிம்ல த்லலமஇஸ்யதன்மஏாறல�ந்யல 

ந றயிப�ந்ல��் மமஎ உறடமஆனசபபா ட .  எ  வ்ய மசஅதமபப ம

அபபவ� யஸம(்்ல) அவர ட, "அல்யாவப மமம்யனணிய ! எந்ம

�ஸ்ல�ட மநய ம பய��வ்ய மஇ�ந்ய்ிமஅவ�ட மஇந்மம"சல   

விபாஉ� ய்ர'- சயமய-  பய�டய்வன்ம பய�டமயா ட '' எ உம

றறல யர ட. அப பய்மள�மம ண்ரம(சஅதம(்்ல) அவர �ணடி) , 

"(�மலிப்ல�ந்) ்ாபபி ந�ங ல,  ீ�பப�்லம�ாறல்மய ம
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அல்யாா�ன   றமஆ லவப�ிவன் அவர ்ட மந�ங டம பய��ங ட '' 

(8:39) எ உமஅல்யாமறறமவபலன்ிய? எ உம  ாடயர. அ்ா்மசஅதம

(்்ல) அவர ட, "(அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �்ம ய்த்லல) ்ாபபிம

�ாறல்ிமந�ங லவபடம வ்�னம ப்ா ய  நயங டம பய�ா டயி. ஆ யல , 

ந��ிம ிம ்யார ்ிம்ாபபிம �வய   வ்�னம ப்ா ய பம பயன்ம

வப�ி் லற�ர ட'' எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர டமவாலிய மவந்ட�்.  

159  சயமயமபப மனஸதமபப மஹய�ஸயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

எங ன�மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ஜனஹ யம்்தன்மம

 சரந் "ஹஜ்� ய' றாடத்ய�டிமஅ�பபபனவதம்யர ட. நயங டமஅந்� 

றாடத்ய�டிம யன்ிபலமனச றனடந ்யி. (அவர ்ட மநடந்ம

ச்னடிபல) அவர ன�மநயங டம ்யா �த ்யி. அப பய்மநய�ிம

அ சய� �ணலமள�வ�ி அந்�மறாடதன்மம சரந்மள�வ�டிம

 பயகம சரந ்யி. அவன்மநயங ட ஏாறலமவன�த்�ன ய்ட பய், அவரம

"்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா' (அல்யாமள�வன த ்வப்ம வஉம

இனறவ மஇலன்) எ உமனசயல், அந்மஅ சய�ம(அவன்�மன யல்யமல) 

வப் ல�ன ய்டயர. நய மஎ மஈா�ியலமஅவன்�ம்த்ல�மன ய உவபா ட .  

நயங டம(்ல�ிபப) வந் பய்மநபபம(ஸல) அவர ்�்மஇந்மமனசக்லம

எாட வ அவர டமஎ  ணடி, " சயமய! அவரம"்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா ' 

எ உம(ஏ த்வ வய� லிதன்) னமயாலந்மபப  �மயமஅவன்மந�ம

ன ய றயக?'' எ உம  ாடயர ட. நய , "அவரம ிபன்பமபய் ய�  வம

(அவவயஉமறறல யர)'' எ உமனசய    . நபப (ஸல) அவர டம"அவரம"்யம

இ்யஹமஇல்ல்யா ' எ உமனமயாலந்மபப  �மயமஅவன் ந�ம

ன ய றயக?'' எ உம(மம்�ி)   ாடயர ட. நபபம(ஸல) அவர டமஅந்� 

  டவபனி ிம்ல�ிபதம்ல�ிப�ம  ா��ன ய்��ந்யர ட. எந்  

அ�வபான  றயல, நய ம"(அந்பமபயவதன்மமனசக்) அந்மநய்�்ம� ் 

இஸ்யதன்மஏா யமலம(அ்ா்பமபபற்மஏாஉ) இ�ந்ல�ந்யல 
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ந றயிப�ந்ல��் ம; (பயவிமம  ண� பபா���் ம!) ' எ உறட 

ஆனசபபா ட .97  

160 ஸஃபவய மபப ம�ா�ஸம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அப்ல்யாம

பப மஅஸஸஜனபரம(்்ல) அவர �்ம ய்த்லலமநடந்மச்னடிப   பய்98 

்ஜ ்பமபப மஅப்லல்யாமஅலப்அம(்்ல) அவர டமஅஸஅஸமபப மச்மய  

(்ா) அவர �ணடிம"எ � ய ம ங ்னடிமச  ய்்ர �ணலமசல்ன்ம

ள உறா�ங ட. அவர �ணடிமநய ம பசம வ்�ி '' எ உமனசயல்லம

அ�பபபம யர ட. (்ி ச  ய்்ர ன�மஅனாத்மவ�மயஉ) அஸஅஸமள�ம

ன்வன்மஅவரம �ணடிமஅ�பபப யர. அவவய றமஅவர டமள உற�ி்ிம

(அவர �ணடி) மஞசடமநலறம�� யா�மஆனட ள னறமஅணபந்ன ய்�ம

்ஜ ்பம(்்ல) அவர டமவந்ம"ந�ங டம பசல� ன ய்��ந்ன்ம(ன்யடரந்) 

 பஏங ட'' எ உமனசய  யர ட. அன்ி�த் அவர டமளவனவய�வ்ய ம

 பசல�ன ய் டமவந்ம்ஜ ்பம(்்ல) அவர டம பசம வ்�ி �னறம

வந் பய்மஅவர டம்ம்ம்ன்ிப்ல�ந்ம�� யானடமவப்� லவபா�ப 

பப வ�மயஉமறறல யர ட: நய ம ங �ணடிமவ�ி பய்ம ங ்�்ம

 ங ்னடி நபபிப மனசக்லமள னறமஅறலவப� ம வ்�ிமஎ மநய ம

எ்ணபிப�� வபலன். (ஆ யல, அறலவப� ம வ்�னம மஇப பய்ம

வப�ி் ல ற .) அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டம

இனணனவபபய�ர �ணலமள�மறாடத்யன்ம நய� லம�ஸ்லி �ண  பனடபம

பப�னவய னறமஅ�பபபனவத்யர ட. அவர டம(அ�றாடத்ய�டிமனச உ)  

அவர ன�(பம பயர� �த்லல) சந்லத் ர. அப பய்மஇனணனவபபய�ர �ணலம

ள� ம ண்ரம�ஸ்லி �ணலமஎவன் ி�ிம்ய� ம�ாப�ி பயன்ல்யிம

(்றலம்வறயமல) ்ய� ல�மன யன்மனசக்ன ய்�ந்யர. இநநலன்ிபலம

�ஸ்லி �ணலமள�வர -அவரம சயமயமபப மனஸதமஎ  றமநயங டம

 பசல�ன ய்ட்்�- அந்மஎ்ல� அிரந் பய்ிம ந்த்லா ய �ம

 யத்ல�ந்யர. (அந்ம ந்�ிமவந்்.) அந்மம ண்ரமம்மஇவரமவயன�ம

 ிரத்லி பய்மஅவரம(்ினம�  யபபயாறல�ன யடவ்ா ய ) "்யமஇ்யஹம

இல்ல்யா' எ உம(ஏ த்வ  உ்லனமயாலனி) றறல யர. ஆ யலம(அன்பம
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னபய�ாப�த்யமல)  சயமயம(்்ல) அவர டமஅந்மம ண்ன்�ம

ன ய உவபாடயர ட. (அந்பம பய�லம�ஸ்லி ட னவாறலமனபாற ர.) அந்ம

னவாறலனிமஅறலவபபப்ா ய மள�வரமநபபம(ஸல) அவர �ணடிமவந்யர. 

அவ�டிமநபபம(ஸல) அவர டமஅந்பம பய� மநல்வ்ி ்றலத்ம

வபசய�த்யர ட. அப பய்மஅவரமநடந்மநல �மசல ன�ாி (ன யல்பபாட) 

அந்மம ண்ரமநடந்ன ய்டமவப்ிமபாறலாிமன்�வபத்யர.  ஆ  வ, நபபம

(ஸல) அவர டம சயமயம(்்ல) அவர ன�மவ்வனாத்மஅவர �ணடிம"ஏ  

அவன்�மன ய றயக?'' எ உம  ாடயர ட.  சயமயம(்்ல) அவர ட , 

"அல்யாவப  ன் ்! அந்மம ண்ரம�ஸ்லி ்�்பமனப�த்ம ச்தன்ம

ஏாப�த்ல யர. இ  யரமஇ  யன்மஅவரமன ய உவபாடயரம-சல்�னடிம

னபின்ம சயமயம(்்ல) அவர ட நபபம(ஸல) அவர �ணடிம்றலபபபாடயர ட- 

ஆ  வ, நய மஅவன்தம்ய� ல   . அவரமவயன��ம ்ட்ிம

(பிந் பயக) "்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா ' எ உம(ஏ த்வ  உ்லனமயால) 

றறல யர'' எ றயர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அவன் ந�ம

ன ய உவபாடயிய?'' எ உம  ாடயர ட.  சயமய, "ஆி' எ றயர ட. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "(அவரமஏாஉ�ன ய்டமஏ த்வ 

 உ்லனமயாலிய ) "்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா ' மஉனமமநய�ணலம

(  �ன ்ல்ய மசயாசலிய ) வ�ி பய்மந�மஎ  மனசகிபம பய லறயக?'' 

எ உம  ாடயர ட. இன்வபடமஅ்ல மய   வனறன்ாிம  ா யமல, "்யம

இ்யஹயமஇல்ல்யா ' மஉனமமநய�ணலமவ�ிம பய்மந� எ  ம

னசகிப பய லறயக?'' எ  றம(்ல�ிபதம்ல�ிப) அல்யாவப மன்ர (ஸல) 

அவர டம  ா��ன ய்��ந்யர ட.99  

பயடி : 42 "நம�ன ்ல்ய மஆா்ிமஏந்லிவரமநினமமமசயரந்வரமஅல்ர '' 

எ உமநபப (ஸல) அவர டமறறலி்.100  

161 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: நம�ன ்ல்ய மஆா்ிமஏந்லிவரம

நினமமமசயரந்வரமஅல்ர. இன்மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஐந்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
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162 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: நம�ன ்ல்ய மவயன�ம �வபிவரம

நினமமமசயரந்வரமஅல்ர. இன்மச்மயமபப மஅலஅ�வஃம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

163 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: நம�ன ்ல்ய மஆா்ிமஏந்லிவரம

நினமமமசயரந்வரமஅல்ர. இன்மஅ��சயம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

பயடிம:ம43ம"நம�்ம மயச�மனசக்வரமநினமமமசயரந்வரமஅல்ர''மஎ உம

நபபம(ஸல)மஅவர டமறறலி்.மம

164 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நம�ன ்ல்ய ம

ஆா்ிமஏந்லிவரமநினமமமசயரந்வரமஅல்ர ; நினம வஞசலத்வ�ிம

நினமமமசயரந்வரமஅல்ர. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். - அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஓரம ணா(்ய ணி)�ம்வபின்�ம டந்னச  றயர ட. 

(வபாபன � ய மனவ� பபா��ந்) அந்�ம்வபி்�்டம்ம்மன னி  

அவர டம்னாத்யர ட. அப பய்ம(்ய ணி�ம்வபி்லலமஇ�ந்) ஈ்ி  

அவர �ண மவப்ல �ணலமபாட்.  ட  மஅவர டம" ணாம(்ய ணித்ல )  

 �னமிய� ்! எ  மஇ்ம(ஈ்ி)?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅவர , 

"இ்லல மனாமமசய்லமபா�வபாட், அல்யாவப மன் ்!'' எ றயர. 

அப பய்மஅவர ட, "ஈ்மய ன்மம� டமபயர�்ிமவப்மய ம ணாம

(்ய ணித்)�்ம ம ் னவத்ல�� �மறடய்ய?'' எ உம  ா�வபா�, 

" மயச�மனசக்வரமஎ ன ம சயரந்வரமஅல்ர'' எ உமறறல யர ட. இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

பயடி : 44 (்� த்லல)    ங �ணலமஅனறந்ன யடவ் , சானடபம

னப ன��  லாலத்�ன யடவ், அறலியனம�ம ய்மவா� பப�ம்்ி்வ்ம

ஆ லினவம்னட னசகிபப�ட� .  
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165 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (்� த்லல) 

   ங �ணலமஅனறந்ன யடபவ , அல்்மசானடபமனப ன��  லாலத்�ம

ன யடபவ , அல்்மஅறலியனம�ம ய்மவா� பப�ம்்ி் ல றவ  

நினமமமசயரந்வ மஅல் . இன்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.101 இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலலமஇப�ம்னமர, அ�ப�ரமபப மஅபபன பயம

ஆ ல ிய்்மஅறலவபபபபல "அல்்' எ ப்மஇடினபறவபலன். 

"அனறந்ன யடபமவ�ிம லாலத்�ன யடபவ�ி ்்ி் ல றமவ�ி'' எ ம

இடினபாஉட�்.  

166  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். அவாறலலம("அல்்' எ ப்மஇடிமனபறயமல) 

"அனறந்ன யடபவ�ிம லாலத்� ன யடபவ�ிம்்ி் ல றவ�ி' எ  றம

 யணபப� லற்.  

167 அ�்ர்யமபப மஅபப�சயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (எ ம்நன்) 

அ��சயம(்்ல) அவர டம(்ம்)  �னமிய ம(ம்ண)  வ்ன ிபல 

மி� மனடந்வபாடயர ட. அவர �்ம்ன்மஅவர ்னடிம்�ிபபம

னப்மள�வ�  ம�மம்மஇ�ந்். அப பய்மஅவர ்னடிம்�ிபத்பம

னப்மணபமள�வர ஓ்மலா�மஅா்யர. அ��சயம(்்ல) அவர �யலமஅபம

னப்��்மப்ல ்்ிமனசயல் ��ிவபலன். பபற்மமி� ிம

ன்�ணந் பய், "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமியன் வபா�தம்ம்ம

னபயஉபனபமவப்� ல�ன ய்டயர  �யமஅவன்மவபா�மநய�ிமஎ  

னபயஉபனபமவப்� ல�ன யட ல ற . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

(் பத்ல  பய்) ஓ்மலா�மஅாிமனப் , ்ன்னிமமாலத்�ன யட்ிம

னப், ஆனடனி�ம லாலத்�ன யட்ிமனப்மஆ ல ிய�டமல�ந்ம்ம்ம

னபயஉபனப வப்� ல�ன ய்டயர ட '' எ உமறறல யர ட.102 - அப்ரம

்ாமய மபப மிரதம(்ா) , அ�்ர்யமபப மஅபப�சயம(்ா) ஆ ல ியர 

றறலி்யவ்: அ��சயம(்்ல) அவர டம(ம்ணபமப��ன ிபலமஇ�ந் பய்)  

மி� மனடந்வபாடயர ட. அப பய்மஅவர �ண ம்னணவபியரம ி�ம
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அப்லல்யா சப்மலா�ம(ளபபய�னவத்) அா்மன ய் டம(அங்) வந்யர. 

பபற்மமி� ி ன்�ணந் பய், "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

"(்� த்லல) ்ன்னி மாலத்�ன ய்டவர, ஓ்மலா�மஅா்வர, 

ஆனடனி�ம லாலத்�ன ய்டவர ஆ ல ிய�டமல�ந்மநய மஎ ்ம

னபயஉபனபமவப் ல�ன ய் ட ' (எ �்ி அவர ்�்ிமஎந்தமன்யடர்ிம

 லனடிய்) எ உமறறலி்ம  �்த ன்�ிய்ய?'' எ உமஅ��சயம(்்ல) 

அவர டம  ாடயர ட. இந்மஹ �்னஸதம்ி ்னணவபிய��்மஏான   வம

அ��சயம(்்ல) அவர டமறறலிப�ந்யர ட. (எ  வ்ய ம"  �்தம

ன்�ிய்ய?' எ உம  ாடயர ட.)103 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி வந்ட�். அவாறலலமஇியடம

அலஅஃஅீம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"நய மஎ ்மனபயஉபனப 

வப்� ல�ன ய் ட ' எ ப்ா்மப்ல்ய ம"நினமமமசயரந்வரமஅல்ர ' 

எ உ (அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலி்ய ) வந்ட�்.   

பயடிம:ம45ம  யடமனசயலவ்மவ னமிய தம்னடமனசகிழபாவட�்.மம

168 அ�வயிபலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரம(ம� ட) 

 பசல�ன யடவன்ம(ஆாசலிய�ரவன்�மன ய்� பயக)   யட 

னசயல்ல�ன ய்��� லறயரமஎ�ிமனசக்லமஹஜன்ஃபயமபப மஅலிமய ம(்்ல) 

அவர  ்�்மஎா�ி். அப பய்மஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர ட , "  யடம

னசயல ல றவ  னசயர� ிமனசல்மயாடய மஎ மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமறறமநய    ா�ட � '' எ றயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

169 ஹிமயிமபப மஅலஹய�ஸம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�மம ண்ரம

(ம� �ணனட ிமநட�்ி)  ன்ியடல ன�மஆாசலிய�ரவன்� 

ன ய்� பயகமம சரத்�ன ய்��ந்யர. நயங டம(ள�மநயட) 

பட�ணவயச்லல அமரந்ல�ந ்யி. அப பய்மம� ட , "இ ்ய! இவரம

(நம� லனட ிமநட�்ி)  ன்ியடல ன�மஆாசலிய�ரவன்�ம

ன ய்� பயகமம சரபபவர �ணலமள�வரமஎ உ (ள�வன்மமஏா�� யா�) 

றறல ர. அந்மம ண்ரமவந்மஎங டமஅ� லல அமரந்யர. அப பய்ம
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ஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர ட, "  யடமனசயல ல றவ மனசயர� ி 

னசல்மயாடய மஎ மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறமநய ம

  ா�ட � '' எ உமறறல யர ட.104 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

170 ஹிமயிமபப மஅலஹய�ஸம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம

ஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர ்ட மபட�ணவயச்லலமஅமரந்ல�ந ்யி. அப பய்  

ள�மம ண்ரமவந்மஎங டமஅ� லலம ா யரந்யர.  ட  மஹஜன்ஃபயம(்்ல)  

அவர �ணடிம"இ ்ய! இந்மம ண்ரம(நயிம பசல�மன யட்ி) ப்ம

வப ிங ன� ஆாசலிய�ரமவன்�மன ய்� பயகமமனசயல லறயர '' எ உம

றறபபாட். அப பய் ஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர டமஅந்மம ண்��்�ம

  ா்ிமவப்மய , "  யட னசயல ல றவ மனசயர� ிமனசல்மயாடய மஎ ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட றறமநய ம  ா�ட � '' எ உம

னசய  யர ட.105 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

பயடி : 46  ீாங லனிம( �� ய்�்)�ம ீ ாமஇற� ல�ம ா�வ் , ன ய�த்ம

ந ன யனடமனிம னசயல்ல�ம யா�வ், னபயகமமசத்லிிமனசக்மச்�ன ம

வபாபன மனசகவ்மஆ லி  வ னமிய தம்னடமனசகிபமபா�ட� ; 

(இந்) � உம(னசில ன�மமனசக ல ற)  பர �ணடிமமஉனமமநய�ணலம

அல்யாம பசாமயாடய ; அவர ன�மஏனற�த்ப பயர� ாமயாடய ; 

அவர ன�தமனகனமபமப�த்ாமயாடய ; ் பிம்�ி  வ்ன ்ய ம

அவர ்�்ம ்�.  

171 அ�்ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம"� உம

 ப�டிமமஉனமமநய�ணலமஅல்யாம பசாமயாடய ; அவர ன�மஏனற�த்பம

பயர� ாமயாடய ; அவர ன�த னகனமபப�த்ாமயாடய ; அவர ்�்தம

் பிம்�ிம வ்ன ்ய ம ்� '' எ உமறறல யர ட. இன் ிம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம� உம�னற றறல யர ட. நய , 

"(அவவயறயிப ) அவர டமஇாப்�்ட�ய லவபாட ர ; நஃடமனடந்ம
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வபாட ர; அவர டமியரமஅல்யாவப மன் ்! '' எ உம  ா ட . அ்ா், 

"்ம்மஆனடனிம( �� ய்�்)�ம ீ ாமஇற� ல�ம ா�ிவர , (னசக் 

 ப ய்தன்ம) னசயல்ல�ம யா�பவர, னபயகமமசத்லிிமனசக்ம்ம்மச்�ன  

வபாபன மனசகபவரமஆ ல ியர(்யிமஅி�வ�ி) '' எ உமநபபம(ஸல) 

அவர ட றறல யர ட.106 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். - நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: � உம ப�டிமமஉனமம

நய�ணலமஅல்யாம பசமயாடய : 1. னசக்ம்�மதன்ம னசயல்ல்ல�ம

 யா�பவர. அவரமஎன்மவாங ல ய்ிமஅன்மமனசயல்ல்ல�ம யாடயமல 

இ�� மயாடயர. 2. னபயகமமசத்லிிமனசக்ம்ம்மச்�ன மவபாபன ம

னசகபவர. 3. ்ம்ம ீாங லனிம( ��ம ய்�்ி)  ீ ாமஇற� ல�ம ா�பவர.  

இன்மஅ�்ரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லமறயர ட. இந்மஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்லலம"(அந்) � உம

 ப�டிமஅல்யாம பசாமயாடய ; அவர ன�மஏனற�த்ப பயர� ாம

மயாடய ; அவர ன�தமனகனமபப�த்ாமயாடய ; அவர ்�்த ் பிம

்�ிம வ்ன ்ய ம ்� '' எ மஇடினபாஉட�்.  

172 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  "� உம ப�டிம

மஉனமமநய�ணலமஅல்யாம பசாமயாடய ; அவர ன�தமனகனமப 

ப�த்ாமயாடய - அ��ஆவபியம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம

"அவர ன�ப பயர� ாமயாடய ' எ உிமஇடினபாஉட�்.- அவர ்�்தம

் பிம்�ி  வ்ன ்ய ம ்�: வபபசய்ிம்� ல றம�்லிவர , னபயகம

னசயல ல றமஅ்ச , னப�னமி��்ிமஏனாமஆ ல ியர(்யிம

அி�வ�ி).107 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

173 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  � உம ப�டிம

மஉனமமநய�ணலமஅல்யாம பசாமயாடய ; அவர ன�மஏனற�த்ப 

பயர� ாமயாடய ; அவர ன�தமனகனமபமப�த்ாமயாடய ; அவர ்�்த 

் பிம்�ிம வ்ன ்ய ம ்�: ள�வர, வ யந்்த்லலம ்னவ�்ம

அ்ல மய தம்்ண�ன்மனவத்ல�ந்ி , வாலப பய� ��்மவாங யமலம
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அன்தம்�பபவரமஆவயர. இ ன ய�வர, அஸரமன்யான �்பமபபற்ம

(ம� டம னடவ �் லிபலம்ல்்ி பய்) ்ம்மவபியபய்பமனபய�ன�ம

ள�வ�டிமவபாப்ா ய தம்யிமஇ  மவபன்மன ய�த் அபனபய�ன�ம

வயங லி்ய மஅல்யாவப மமம்மசத்லிிமனசக்மஅவன் 

நிபாினவத்வபாடவரமஆவயர. ஆ யல ,  ்னம(ிய மவபன்) 

 வனறய றய  இ��்ி. மானறய�வர, ஆாசலதம்ன்வ�டிம ் ம

ஆ்யித்லா ய  வமவபஏவயசபமபப்மயணி (னபஅத) னசக்மன ய�த்வரம

ஆவயர. ஆாசலதம்ன்வ�டமல�ந்மஆ்யிி  லனடத்யலம(பப்மயணத்ல ம

அ�பபனடிபல) அவ�டிமவபஏவயசமய  நடந்ன யடவயர.  லனட� யவபாடயலம

வபஏவயசமய மநடந்மன யட�மயாடயர. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.108 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம வறல�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாிமவந்ட�். அவாறலலம்ீரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , 

"ள�வரமஇ ன ய�வ�டிமள� னபய�்�்ம(இ  ண  வயஉ) வபன்ம

றறல யர' எ உம(சலறல்மவபத்லியசத்ட ) இடினபாஉட�்.  

174 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: "� உம ப�டிமமஉனமம

நய�ணலமஅல்யாம பசாமயாடய ; அவர ன�மஏனற�த்ப 

பயர� ாமயாடய ; அவர ்�்தம் பிம்�ிம வ்ன ்ய ம ட�். 

ள�வர, அஸ�தமன்யான �்பமபபற்மள�ம�ஸ்லமல மனசலவதன்ம

அப �த்�ன யட்ி  நய� தம்ட ம(னபயக) சத்லிிமனசக்வர '' எ உமநபபம

(ஸல) அவர ட றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸல மன்யடரமசலம மா ்டம

(173ஆவ்) ஹ �்ஸல்ட�ன்பம பய  ற வந்ட�்.  

பயடிம:ம47ம்ான யன்மனசகவ்மவ னமிய தம்னடமனசகிழபாவட�்;மம

எந்பமனபய��யலமள�வர ்ான யன்மனசக்மன யட லறய ்யமஅ் ம�் மம

அவரமந் த்லலம வ்ன  னசகிபப�வயர; (இனறவ��்மஅ�பணபந்ம

வய�ந்) �ஸ்லனமதம்வப்  வனறவ�ிமனசயர� த்லலம்னாிமயாடயர.  
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175 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ியரமள�ம(ற்ய ) 

ஆா்த்யலம்ான யன்மனசக்ன யட லறய ்யமஅவரம்ம்மன ிபல அந்ம

ற்யா்தன்மனவத்�ன ய்�மந் மனந�பபபலம்ம்மவிபாறலலம்ய ம 

எ னற உிமநல்ந்்மய மஅ் யலம்த்ல�ன ய் டிப�பபயர. ியரமவப ி  

்�த்தம்ான யன்மனசக்ன யட லறய ்யமஅவரம(வப தன்மன ிபலம

னவத்�ன ய்�) ந் மனந�பபபலமஎ னற உிமநல்ந்்மய மஅன்�ம

்�த்�ன ய் டிப�பபயர. ியரமமன்ிப மமம்ல�ந்ம ீ ாம்்லத்தம

்ான யன்மனசக்ன யட லறய ்யமஅவர ந் மனந�பபபலம(்ட�பபா�ம

 ம்ல�ந்ம ீ ா) எ னற�்ிமநல்ந்்மய � ்்லத்�மன ய் டிப�பபயர. 

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.109 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய மவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி வந்ட�்.  

176 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ியரமஇஸ்யிம

அல்ய்மமயர�த்ல மமம்மனபயகமமசத்லிிமனசக லறய ்யமஅவர ்யிம

னசய  ன்பம பய  றமஆ லவப� லறயர. எந்பமனபய��ண ம�்ிமள�வர  

்ான யன்மனசக்மன யட லறய ்யமஅ் ம�் மமஅவரமமஉனமமநய�ணலம

 வ்ன  னசகிபப�வயர. ்ம�்ம னடனமிபல்ய்மள றலலம நரத்ல�ம

 ட மனசகவ்(ி அந்ம நரத்ல�ம டன மநலனற வாஉவ்ி) எந்ம

ம ண்��்ிம் ய். இன்மஅந்மம்த்ல �ிபலமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �ணடிம(னபஅத்ர �டவய )  உ்லனமயாலமஅ�ணத்வ்ய ம

ஸயபபதமபப மஅட�ாஹய�ம(்்ல) அவர ட அறலவப� லமறயர ட.110 - நபபம

(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ்ம�்ம னடனமிபல்ய்மள றலலம நரத்ல�ம

 ட மனசகவ்(ிமஅந்  நரத்ல� டன மநலனற வாஉவ்ி) எந்ம

ம ண்��்ிம் ய். ஓர இனறநிபப�ன ிய�ன்மசபபபப்மஅவன்�ம

ன யன்மனசகவ்ா்மமசமி. இவா் லல எந்பமனபய�டம�்ிமள�வரம

்ான யன்மனசக்ன யட லறய ்ய, அ் ம�் மமமஉனம நய�ணலமஅவரம

 வ்ன மனசகிபப�வயர. ியரம(் ்மனசலவதன்) அ்ல மய� ல� 

ன யடவ்ா ய பமனபயகவய்ிம்� லறய ்யமஅவ��்மஅல்யாம
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்னறனவ ிம(-இாபனப ி) அ்ல பப�த்வய . ியரம(ந�்லப்லம� ம

அ�ண�்ி) பப்மயண வய�்�்த்ல  பய்மனபயகமமசத்லிிமனசக லறய ்யம

(அவரம்ிமம்ம  யபிமன ய்ட நலன்ிப ் ிமஅல்யானவமமசந்லபபயர). 

இன்மஸயபபதமபப மஅட�ாஹய�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   

177 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ியரமஇஸ்யிமஅல்ய்மமயர� த்ல ம

மம்ம்லாடமலா�பமனபயகமமசத்லிி னசக லறய ்யமஅவரம்யிமனசய  ன்பம

 பய  றமஆ லமவப� லறயர. எந்பமனபய�ட �்ிமள�வரம்ான யன்ம

னசக்ன யட லறய ்யமஅ் ம�் மமஅல்யாமஅவன்மந்  னந�பபபலம

 வ்ன மனசகவய . இன்மஸயபபதமபப மஅட�ாஹய�ம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். அவாறலலமஅறலவபபபய�ரமஏஃபிய மஅஸஸவீம(்ா) அவர டம

அறலவபத்ட� ஹ �்ஸல ் ிம மா ்டவயஉமஇடிமனபாஉட�்.  ஜஅபயம

(்ா) அவர டமஅறலவபத்ட�மஹ �்ஸலல , "ியரமஇஸ்யிமஅல்ய் 

மயர� த்ல மமம்மனபயகமமசத்லிிமனசக லறய ்யமஅவரம்யிமனசய  ன்பம

 பய  ற ஆ லவப� லறயர. எந்பமனபய�டம�்ிமள�வரம்ினமத்ய மம

அஉத்�(ன ய்� ்ான யன்மனசக்) ன யட லறய ்யமஅ் ம�் மமஅவரம

மஉனமமநய�ணல அஉ� பப�வயர'' எ உமஇடிமனபாஉட�்.  

178 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ்ட மநயங டமஹஜன  ம பய�ல111  ்ந்ன ய் டயி. 

அப( பய� ) பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட (்ி�ட ) இ�ந்ம

�ஸ்லிமஎ உம �்பபாடமள�வன்பமபாறலம"இவர ந் வயசல �ணலம

ள�வர'' எ உமறறல யர ட.  பய��ிம ந்ிமவந் பய்மஅந் நபரம

 �னமிய பம பய�ாடயர. அ் யலமஅவ��்�ம யிங டமஏாபாட . 

அப பய் (நபபம(ஸல) அவர �ணடி) "அல்யாவப மன் ்! ்யங டமியன்பம

பாறலம"இவர ந் வயசல �ணலமள�வர' எ உமனசய  �ர  �யமஅவரமஇ னறிம

்ல ிம �னமிய ப  பய�ா�மஇறந்வபாடயர '' எ உமறறபபாட். அப பய்ம

நபபம(ஸல) அவர ட "அவரமந் த்லா்த்ய '' எ றயர ட.  ட  ம

�ஸ்லி �ணலமசல்ரம(நபப (ஸல) அவர �ண மஇ�றானற) சந ் பப�ிம
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அ�ா�்மமனச உவபாடயர ட. நலன்னமமஇவவயறல�� , "அந்மம ண்ரம

( பய�ல) இற� வபலன். அவ��்�  �னமிய ம யிி்ய மஏாபாட் '' 

எ உமறறபபாட். பப  ரமஇ்ாமவந் பய் அவ்யலமவ்லமனபயஉ� ம

��ியமலம்ான யன்மனசக்ன ய்டயர. இமனசக்லமநபபம(ஸல)  

அவர ்�்தமன்�வப� பபாட். அப பய்மஅவர ட , "அல்யாமமல ாி 

னப�ிவ . நய மஅல்யாவப மஅ�ிய�ிமஅவ�னடிமன்�ிமஆ வ ம

எ உமநய   உ்லமறஉ ல ற '' எ றயர ட. பபற்மபப்யலம(்்ல) 

அவர �ணடி "(் பங ன�மஎல்யமநலன்ம �ண்ிமச லத்�ன ய்�ம

அ�பணபந்மவய�ந்) �ஸ்லமய மம ண்ர்யிமனசயர� த்லலம்னாவயர. 

 ம்ி, அல்யாமஇந் மயர� த்லா்பமபயவபிய மம ண் ண ம�்�ிம

வ்பா� லறய '' எ உ ம� �ணனட ிமஅறலவபப்மமனசகாமயஉம

றறல யர ட. அவவய றமபப்யலம(்்ல) அவர டமம� �ணமனட ிமஅறலவபப்மம

னசக்யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

179 சாலமபப மசஅதமஅஸஸயஇ �்ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ிம(்்) இனணனவபபய�ர ்ிம

(ன ப�ல) சந்லத்பம பய�ாட ர. (ள�மநயடம பயரம��ந்) அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட, ்ிமபனடிப �ட�ி, எ்லரமஅணபிப ரம்ிம

பனடிப �ட�ி ்ல�ிபபி பய்மஅல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண ம

 ்யாரம �ணனட ி ("்ஸமய ' எ றனா� பபாட) ள�மம ண்ரமஇ�ந்யர. 

அவரம(எ்ல� �ண  அணபிப்ல�ந்) பப�ந்மனச றம(மாஉிமபப�ந்ம

னசல்ய்) எவன்ாி வபா�வபடயமலமஅவர ன�பமபப ன்யடரந்மனச உம

்ம்மவய�யலமனவா� வ ��த்ல�ன ய்��ந்யர. "இ உமஇவன்பம பய உம

நிமலலம வஉமிய�ி  ்னவிய மஅ�வபா்ம(நலனறவய ப)  பய�டவபலன் '' 

எ உமம� டம பசல�ன ய்ட ர. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம"இவரமந் வயசல �ணலமள�வர '' எ உம(அந்மவ �் ன்பமபாறல�) 

றறல யர ட.  ட  மம� �ணலமள�வர , "நய  அவ�ட மன்யடரந்ம

னசல்ப பய ல ற '' எ உமறறலவபா�மஅந்மம ண்�ட  ்றபபாடயர. அந்ம

வ �் ரமநலா்ி பயன்ல்யிமஅவ�ட மஇவ�ிமநல றயர. அவர 
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வபன்ந்னச றயலமஅவ�ட மஇவ�ிமவபன்ந்னச றயர. இநநலன்ிபலம

அவவ �் ர ( பய�ல)  �னமிய �ம யிபப�த்பபாடயர. அ் யலமஅவரம

அவச்மய மஇறந் பய  வப�ிபபம் ்மவய�ண ம ீ��ன னிம�மலிபலம

(நா�) னவத், அ் ம(ற்ய )  மலம�ன னிதம் மமயர் ்� லனட ிம

னவத், பபற்மஅந்மவய�ண மமம்ம்   டன்மசயகத்�ன ய்�ம் ன ம

மயகத்�ன ய்டயர. (பப ன்யடரந்மனச ற) அந்மம ண்ரமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமவந், "்யங ட அல்யாவப மன்ரமஎ உமநய ம

 உ்லறஉ ல  ற '' எ றயர. அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர ட, "எ  ம

வப ிி?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅவர , "இவரமந் வயசல �ணலமள�வரம

எ உமள�மம ண்ன்பமபாறலதம்யங டமசாஉ � ்மறறல �ர �ல்வய? 

அன்மம� டமனப�்ய �ம �்ல ர. எ  வ , நய ம"அவர வப ித்லலம

 ங ்�்மநய மனபயஉப் '' எ உம(ம� �ணடி) றறலவபா� அவன்தம ்�பம

்றபபா ட . (அவன்�ம ்�பப�த்பமபப ன்யடரந ் .)  அவரம(ள�ம

 ாடத்லலமஎ்ல� �யல) மல �ம �னமிய �ம யிபப�த்பமபாடயர.  எ  வ, 

அவரமஅவச்மய மஇறந் பய மவப�ிபப , ் ்மவய�ண ம ீ��ன னிம

�மலிபல (நா�) னவத்மஅ் ம மலம�ன னிதம் மமயர் ்� லனடிபலம

னவத்தம் ன  அந்மவய�ண மமம்மசயகத்�ன ய்�ம் ன  ிம

மயகத்�ன ய்டயர '' எ உ றறல யர. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, "ம� �ண  னவ�ணபபயரனவ�்மள�மம ண்ரம

னசயர� வயசல �ண ம(நா)னசின்மமனசக்வ�வயர. ஆ யல, ( ்னமிபல) 

அவரமந் வயசல �ணலமள�வ்ய மஇ�பபயர. அவவய றமள� ம ண்ரமம� �ண ம

னவ�ணபபயரனவ�்மந் வயசல �ண ம( �்ி) னசின்ம னசக்வ�வயர. ஆ யல, 

( ்னமிபல) அவரமனசயர� மவயசல �ணலமள�வ்ய  இ�பபயர'' எ உம

றறல யர ட.112  

180 ஹச மஅலபலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ங ்�்ம�  ண�ந்ம

(ப�மஇஸ்யிபல) ம� �ணனட ிமள�வரமஇ�ந்யர.  அவ�னடிம ட்லலம

ள�மன யப்�ிம ல�ிபபி். அ்மஅவன்தமன்யலன்ப�த்லி பய் 

(னபயஉனமமஇாந்) அவரம்ம்மஅி்�மறா�்ல�ந்மஓரமஅினபம �வப  
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ன யப்�த்லலமபயகமசல யர. (ன யப்�ிம னடந்) இ்த்ிமநலா யமல 

ன யா��மன ய்��ந்். இஉ்லிபலமஅவரமஇறந் பய யர.  ங டம

இனறவ ம"(எ  அ�ிய மஅவச்பபா�ம் ன மஅாலத்�ன ய்ட்யல) 

அவ மம்மநய  னசயர� தன்தம்னடமனசக்வபா ட '' எ உமறறல ய . 

(இன்மஹச மஅலபலம(்ா) அவர �ணடமல�ந்மஅறலவப�்ிமன பய ம

(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட:) பபற்மஹச மஅலபலம(்ா) அவர டம

(பஸ்யவப்ட�) பட�ணவயசன்ம நய� லத ்ம்மன னிமந�ா�ிவயஉ , "ஆி, 

அல்யாவப மமம்யனணிய ! ்ஜ ்பமபப  அப்லல்யாம(்்ல) அவர டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஇந் ஹ �்னஸதம்யிம

னசவபாாற்ய மஇந்பமபட�ணவயச்லலமனவத்த்ய மஎ �் அறலவபத்யர ட'' 

எ றயர ட.113  

181 ஹச மஅலபலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: ்ஜ ்பமபப ம

அப்லல்யாமஅலப்அம(்்ல) அவர டம(இந்மநபபனமயாலனி பஸ்யவப்ட�) 

இந்பமபட�ணவயச்லலமஎம�்மஅறலவபத்யர ட. (அவர ட அறலவபத்்ல்ல�ந்ம

அன்) நயிமமற� வபலன்; ்ஜ ்பம(்்ல) அவர ட அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமம்மனபயகான்த்ல�பபயர  �யமஎ ற அமச�ிமநம�்ம

இலன். ்ஜ ்பம(்்ல) அவர டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

றறலி்ய மஅறலவபத்யர ட: " ங ்�்ம�  ண�ந்வர �ணனட ிமவய�ந்ம

ள�மம ண்� ம ட்லலமன யப்�ி  ல�ிபபி்'' எ உமன்யடங லம

( மா ்ட) ஹ �்ஸல்ட�ன்பம பய  ற அறலவபத்யர ட.  

பயடி : 48 (பங லடபபடய்ம பயரமனசலவிம பய றமனபய்மமனசயத் ன�) 

ன ியடலமனசகவ் வ னமிய தம்னடமனசகிபபா�ட�். 

இனறநிபப�ன மன ய்டவன்தம்வப்ம வனறவ�ி னசயர� த்லலம

்னாிமயாடயர ட.  

182  மரமபப மஅல த்யபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ன பரம பயரம

்ல த் உமநபபத ்யார �ணலமசல்ரம"இ  யரம ிபரத்லிய ல  ( ஹ�த) ஆ லம

வபாடயர, இ  யரம ிபரத்லிய லமஆ லவபாடயர ' எ உ றறல�ன ய் டவந்ம
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இஉ்லிய மள�மம ண்ன்பமபாறலம"இ  ய�ிம ிபரத்லிய ல ஆ லவபாடயர' 

எ உமறறல ர. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட "இலன்! 

( பயரமனசலவங டமபங லடபப�ிம� மஅவாறலம்ல�ந்)   ய� பயாட 

வ்ணபம பயரனவமள னறமஅவரமஎ�த்�ன ய்டம ய்ணத்யலமஅவன்ம

நய மந் த்லல  ் ட ம(எ  வமஅவன்ம ிபரத்லிய லமஎ உமறறய �்ர ட) '' 

எ றயர ட.114 பபற்ம(எ  ணடி) " த்யபப ம்்லவ ்! ந�ங டமனச உ , 

"இனறநிபப�ன ிய�ர ட்யிமனசயர� த்லலம்னாவயர ட ' எ உம

ம� ்�் அறலவபத்வப�ங ட!'' எ றயர ட. அவவய றமநய�ிமனச உ , 

"அறலந்ன யட்ங ட! இனறநிபப�ன ிய�ர ட்யிமனசயர� த்லல  

்னாவயர ட'' எ உம(ம� �ணனட ி) அறலவபத ் . இன்மஅப்ல்யாம

பப மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

183 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டமநபபம(ஸல) 

அவர ்ட மன பன்ம நய� லபம்றபபா டயி. அல்யா எங ்�்ம

னவாறலி�ணத்ய . அப பய(�  பய)்மநயங டம்ங தன் ிய 

னவட�ணனி ியம பயரமமனசலவங �ய பமனபறவபலன்.  ப ிய பம

னபய�ா ட,  ணாப னபய�ா ட, ஆனட டமஆ லிவானற ிம

 பயரமனசலவங �ய பமனபா றயி. பபற் நயங டம(ம �் யமஅ� ல்ட�) 

"வய �்ம(அல்்ய)' எ�மலடதன்ம நய� லமநடந ்யி. அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ்ட மஅவர ்னடிம(மலதஅிமஎ றனா� பப�ி)  ஓரம

அ�னமாிமஇ�ந்யர. அவன்ம"ப�ட்னபப ' ்்த்ல்ட�ம்ஜ்யி 

்�ிபதன்மம சரந்மள�வரமஅல்யாவப மன்��்மஅ ப�ணபபய  

வாங லிப�ந்யர. அவரம"�ஃபயஆமபப மனஸத ' எ உமஅனா� பமபாடயர. 

நயங டமஅந்ம(வய்லலம்்ய) பட�த்ய� லலமஇறங லி பய்மஅல்யாவப ம

ன்ர (ஸல) அவர �ண மஅந்மஅ�னமமஎாந்மஅவரம �்மசலவபன னி 

(ளாட த்ல்ல�ந்) இற� ல�மன ய்��ந்யர. அப பய்ம(எங ல�ந ்யமவந்)  

ஓரமஅிபயலமஅவரம்ய� பபாடயர. அ் வமஅவ்்மஇறப்�்�ம ய்ணமய  

அனமந்். அப பய்மநயங ட, "அல்யாமவப மன் ்! அவ��்ம

இனறவாலிபல  ிபரதம்லிய ிமனசகாிம பஉம லனடத்வபாட். 
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வய�த் ட!'' எ உ றறல  யி. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "இலன், எ ம ிபர எவ மன ிப்ட� ்யமஅவ மம்ம

சத்லிமய ! ன பரம பய�லம லனடத்ம பயரம னசலவங டமபங லடபப�ிம

�  பமஅவரமஎ�த்�ன ய்டம பயரனவமஅவ��்மந்  னந�பபய ம

எ�ந்ன ய்��� லற் '' எ உமறறல யர ட. (இன்�ம  ாட) ம� டம

்ல��்ாற ர. அப பய்மள�மம ண்ரம"ள�மனச�ப் வயன்' அல்்ம

"இ்்�மனச�ப்மவயர ன� '�மன ய்�மவந்ம"(இன்) நய மன பர 

 பய�  பய்மஎ�த்�மன ய் ட '' எ உமறறல யர. அப பய்ம

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர ட, "(இ்மசய்ய்ணமனச�ப்மவயரமஅ உ ; 

இன்தம்ல�பபபத ்்யமலமஇ�ந்ல�ந்யலமஇ் வ) "ந் த்ல மனச�ப்மவயர ' 

அல்் "ந் த்ல மஇ�மனச�ப்மவயர ட ' ஆ்ி'' எ உமறறல யர ட.115 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

பயடி : 49 "்ான யன்மனசக்ன ய்டவரமஇனறமஉபபய�ரம( யஃபபர) 

அல்ர' எ ப்ா ய  ஆ்ய்ி.  

184 ்யபபரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அறலியனம�ம ய்த்லலம்வஸம

்்த்ய��்�ம  யானடமள றல�ந்். ்வஸ ்்தன்மம சரந்ம்ஃனபலம

பப மஅிரம(்்ல) அவர டமநபபம(ஸல) அவர �ணடி வந், "அல்யாவப ம

ன் ்! (்யங டமஹலஜ்தமனசகாி பய் எ்ல� �ணடமல�ந்ம ங ன�த) 

்ா யத்�ன யட�ம உ்லிய ம  யானடமன யத்�ி ்ங ்�்ம

 வ்�மய? (அத்ன ிம  யானடம்வஸம்்த்ய� மவசலபபபடத்லல 

 ட�்)'' எ உமறறல யர ட. நபபம(ஸல) அவர டமஅ்ா்மஇணங வபலன். 

(அந் வயகபனபமம �் யவயசல �ய ) அ சய� ்�ன  மஅல்யாம

வாங லிப�ந் ் அ்ா்�ம ய்ணமய்ி. நபபம(ஸல) அவர டமநய�ம்றந்ம

ம �் யா�் (ஹலஜ்த) னச ற பய்மநபபம(ஸல) அவர �ணடிம்ஃனபலமபப ம

அிரம(்்ல) அவர ்ிமநய�ம்றந்ம(ஹலஜ்த) னச மறயர ட. ்ஃனபலம(்்ல) 

அவர ்ட  அவரம ்னடிமச� தன்மம சரந்மள�மம ண்�ிமநய�ம

்றந்மனச றயர. (அவர டமம �் யவபா்மமனச ற பய்) ம �் யவப ம்ாபம

னவபபமநலன்மஅவர ்�் ளத்�ன யட�வபலன். அந்மம ண்ரம
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 நயகவயகபபா�வபாடயர. ( நயிப ம வ்ன  னபயஉ� ம��ியமல) 

ப்றலப பய மஅந்மம ண்ரம்ி�னடிமனப�ிமஅி் ன� எ�த்தம்ம்ம

ன மநய�னிமஅஉத்�மன ய்டயர. ன  �ண்ல�ந்மஇ்த்ி ன யா�ி். 

இஉ்லிபலமஅவரமஇறந்வபாடயர. அவன்தம்ஃனபலமபப மஅிர (்்ல) 

அவர டம  வபலம ்டயர ட. அவரமநல்மநலன்ிபலம்ய மஇ�ந்யர.  

ஆ யல, அவ�னடிமஇ�மன  ்ிம பயரத்லம�டபபா�மஇ�பபன்�ம

 ்டயர ட. அவ�டி, " ிமலடிம ி�னடிமஇனறவ மஎவவயஉம

நடந்ன ய்டய ?'' எ உ   ாடயர ட. அ்ா்மஅந்மம ண்ர , "நய மநபபம

(ஸல) அவர �ணடிமநய�ம்றந் (ஹலஜ்த) வந்்யலமஅல்யாமஎ �்ம

ம  ணப்மஅ�ணத்ய '' எ உ ப்ல்�ணத்யர. ்ஃனபலம(்்ல) அவர ட, "ஏ ம

 ிமல�மன  ்ிம பயரத்ல �டபபா���ம ல ற ?'' எ உம  ாடயர ட. "ந�ம

வ �ணய� லிம  ்மன னிமநயி சீ்ய� மயா டயி'' எ உம(இனறவ ண ம

்்பபப்ல�ந்) எ  ணடி றறபபாட்'' எ உமஅவரமனசய  யர. ்ஃனபலம

(்்ல) அவர டமஇ�  ாமபாறலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடி 

எ�த்ன்த்யர ட. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"இனறவய! அவ�னடிமஇ�மன  ்�்ிமம  ணப்மஅ�ணபபயிய ! '' எ உ 

பப்யரத்லத்யர ட.116 

பயடி : 50 மஉனமமநயடமனந�ங்ி பய்மள�ம யாஉமவ �ஏி ; எவ�னடிம

 ட�த்லலமசலறல்�ா இனறநிபப�ன மஇ��் மயமஅவ(்்ம ிப)ன்மஅ்ம

ன பபாஉி.  

185 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (மஉனமமநயடம

னந�ங்ி பய்) ிம மநயா�( ம்லனசிப)்ல�ந்மபானடவபட 

னம னமிய மள�ம யானறமஅல்யாமஅ�ப்வய . எவ்்ம ட�த்லலம

" � �ா' அல்்ம"அ�வ�ா' இனறநிபப�ன ம ட� ்யமஅவ(்்ம

 ிப)ன்மஅ் ன பபாறல�ன யட்ி.117 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். அவாறலல, அ�அல மய அலஃபரவ �ம(்ா) அவர �்ம

ஈமான் ஹதீஸ் 1 - 380

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 149 

அறலவபபபபலம" � �ா ' எ உிமஅப்லமஅரஸ பப ம�ஹிமதம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபலம"அ�வ�ா ' எ உி இடினபாஉட�்.  

பயடி : 51 ்ாபபங டம ்ய உவ்ா்ம� மவபன்ந்ம(நா)னசில டம

்�ாிப� வந்ட�மன்�்ல.  

186 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  இ�டமமல்ந்ம

இ்வப மப்்ல ன�பம பய றம்ாபபங டம ்ய உவ்ா்ம�  வபன்ந்ம

(நா) னசில டம்�ந்ன யட்ங ட. (அ�்ாபபங �ண  பய்)   யன்ிபலம

இனறநிபப�ன ிய� ய மஇ��்ிமள�மம ண் மமயன்ிபலம

இனறமஉபபய� ய  மயறலவப�வய . மயன்ிபலமஇனறநிபப�ன ிய�ம ய ம

இ��்ிமள�வ ம யன்ிபல இனறமஉபபய� ய மமயறலவப�வய . 

இவா் ல மஅாபமஏ ங ்� ய தம் ் மயர� தன் ிமஅவ ம

வபாஉவப�வய .118 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. 

இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

பயடிம:ம52மஇனறநிபப�ன ிய�ரம்ம்ம(நா)னசிலமஅாலந்வபவ மயமஎ ம

அஞஏ்ல.மம

187 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: "இனறநிபப�ன ம

ன ய்டவர  �!  ங டம்்ல ன�மநபபிப ம்்்�்ம மல 

 ிரத்ய �்ர ட! '' எ�ிமஇந்ம(49:2ஆவ்) வச ிமஅ��பனபாறமபப மஸயபபத 

பப மன ஸம(்்ல) அவர டம்ம்மஇல்த்ல ் ிமஅமரந்மவபாடயர ட. 

"நய  ந் வயசல �ணலமள�வ ' எ உமறறல�ன ய்�, நபபம(ஸல) 

அவர �ணடிமவ்யமல (வ �ா� ் ி) அனடந் லடந்யர ட. எ  வ , நபபம

(ஸல) அவர டம(ஸயபபத ்றலத்) சஅதமபப ம�ஆதம(்்ல) அவர �ணடி , "அ�ம

அிர! ஸயபபத்�் எ  மஆிபாஉ? அவ��்ம டலமந்மலலன்ிய?'' 

எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மசஅத (்்ல) அவர ட, "அவரமஎ மப� த்ம

வ �ா�� ய்ர்யி. அவ��்மஎந்  நயாமல�பப்ய மஎ �்தமன்�ிவபலன் '' 

எ உமறறல யர ட. பபற்மசஅத (்்ல) அவர டமஸயபபதம(்்ல) அவர �ணடிம

னச உமஅல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர டம  ாடன்பமபாறலமம
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னசய  யர ட. அப பய்மஸயபபதம(்்ல) அவர ட, "இந்ம(49:2ஆவ்) வச ிம

அ��பனபாஉட�்.  ங �ணலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்ம

� ம்்ன்ம ிரத்லப  பஏபவ மநய மஎ பன்மந�ங டமஅறலந ்ம

 ட� �ர ட. ஆ  வமநய , ந் வயசல �ணல ள�வ ்ய '' எ உமறறல யர ட. 

இன்மசஅதம(்்ல) அவர டமநபபம(ஸல) அவர �ணடிம(னச உ) னசய  யர ட. 

அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட, "இலன். அவரம

னசயர� வயசல �ணலமள�வரமஆவயர '' எ உ றறல யர ட.119  

188 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: "ஸயபபதமபப மன ஸம

பப ம ிமயஸம(்்ல) அவர டமஅ சய� �ண ம பமசய�்ய  இ�ந்யர. இந்ம

(49:2ஆவ்) வச ிமஅ��பனபாற பய்...'' எ உமன்யடங ல மாறனவம

 மா ்டமஹ �்ஸல்ட�ன்பம பய  றமஇடினபாஉட� .  ஆ யல, அ்லலம

சஅதமபப ம�ஆதம(்்ல) அவர ன�பமபாறலி�ம்றலப ப்ி இலன். - 

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

அ்லலம" ங டம்்ல ன�மநபபிப ம்்ன்வபடம ிரத்ய �்ர டமஎ�ிம

(49:2ஆவ்) இனறவச ிமஅ��பனபாற பய்...'' எ உமஹ �்ஸம

ன்யடங் லற். அந்மஹ �்ஸல்ி சஅதமபப ம�ஆதம(்்ல) அவர ன�பம

பாறலி�ம்றலப்மஇலன். -  மா ்டமஹ �்ஸமஇ   யரமஅறலவபபபய�ரம

ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்ல்ிமசஅதமபப ம�ஆதம(்்ல) அவரம

 ன�பமபாறலி�ம்றலப் இடினபறவபலன். அ்லலம"எங �ணனட ிமநடமய�ிம

ள�மனசயர� வயசலிய  வமநயங ட ஸயபபதம(்்ல) அவர ன��ம

 �்லவந ்யி'' எ உம(அ ஸம(்்ல) அவர ட) றறல யர டமஎ �மற�்்ய ம

இடினபாஉட�்.  

பயடி : 53 அறலியனம�ம ய்த்லலமனசக்ம( �்ி) னசில ்� ய மள�வரம

(மஉனமிபல) ்்�� பப�வய்ய?  

189 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ம� �ணலம

சல்ரமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடி , "நயங டமஅறலியனம� 

 ய்த்லலமனசக்(்)வாறலா ய தம்்�� பப� வயமய , அல்யாவப ம
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ன் ்?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"ியர இஸ்யத்லலம(இனணந்மன்யடரந்) ந னமம்� லறய ்யமஅவரம

அறலியனம�  ய்த்லலமனசக்ம்வஉ ்� ய தம்்�� பபடமயாடயர. ியரம

(இஸ்யத்லல ்னாந்மபபற்ம"இனறமஉப்' எ�ி) �்னமம்� லறய ்யமஅவரம

அறலியனம�  ய்த்லலமனசக்ம்வஉ ்� ய ாிமஇஸ்யத்லலம(்னாந்ம

பபற்) னசக் ்வஉ ்� ய ாிம(மஉனமிபல) ்்�� பப�வயர '' எ உம

றறல யர ட.120  

190 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டம

"அல்யாவப மன் ்! நயங டமஅறலியனம�ம ய்த்லல 

னசக்(்)வாறலா ய ம(மஉனமிபல) ்்�� பப� வயமய?'' எ உம  ா டயி. 

அ்ா்மஅவர ட, "ியரமஇஸ்யத்லலம(்னாந்மன்யடரந்) ந னமம

்� லறய ்ய அவரமஅறலியனம�ம ய்த்லலமனசக்(்)வாஉ� ய ம

்்�� பபடமயாடயர. ியர இஸ்யத்லலம(்னாந்மபபற்ம"இனறமஉப் ' 

எ�ி) �்னமம்� லறய ்யமஅவர (இஸ்யதன்தம்ாாவ்ா்) � மனசக்ம

்வஉ ்� ய ாிம(இஸ்யதன்மஏாற பப மனசக்மஇந்) பபந்லிம

்வஉ ்�ம ய ாிம்்�� பப�வயர '' எ உ றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

191  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  

பயடிம:ம54ம�நன்ிமபயவங ன�மஇஸ்யிமஅாலத்வபவ லற்.ம

ஹலஜ்த்ிமஹஜ ஹிமஅவவயஉ்ய .மம

192 அப்ரம்ாமய மபப ம ஜமயசயமஅலமாீம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: இறபபப மனந�� த்லலமஇ�ந்மஅிர பப மஅலஆஸம(்்ல) 

அவர �ணடிமநயங டமனச  றயி. அவர டமந�்டம ந்ி அா்யர ட. பபற்ம

அவர டமஏவன்ம நய� லதம்ம்ம� தன்த ்ல�பபப�ன ய்டயர ட. 

அப பய்மஅவர ்னடிம்்லவர , "அ�னமதம்நன் ி! ்ங ்�்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஇ  ண  மநானசக்ல ன�� 
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றறவபலன்ிய?'' எ உம  ாடயர.  ட  மஅிரமபப மஅலஆஸம(்்ல) 

அவர டம்ம் � தன்ம(்ிம்்லவன்ம நய� ல)தம்ல�பபபம(பப வ�மயஉ) 

றறல யர ட: "அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்மஎ உிம

�ஹிமதம(ஸல) அவர ட அல்யாவப மன்ரமஆவயர ட ' எ உிம உ்லம

றறலி ்மநம்ம சமலப் �ணல சலறந்்மஆ்ி. நய ம(எ மவய�நய�ணல) 

� உம ாடங ன��ம டந் வந்ல�� ல ற . (�்்யவ்ம ாடத்லல) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமம்ம �னமிய  னவஉப்�ம

ன ய்டவரமஎ ன வபடம வனறவ�ிமஇ�� வபலன்மஎ  றமநய  

 �்ல   . எ  யலமஇி றயலமஅவர ன��மன ய உவபடம வ்�ிம

எ ப ்மஎ �் மல ாிமவப�பபமய மவப ிமய மஇ�ந்். அந்�ம

 ய் ாடத்லலமமா�ிமநய  இறந்வபா��ந்யலமநய மந் வயசல �ணலம

ள�வ ய மஆ லிப�ப ப . (இ்்டயவ்ம ாடத்லல) அல்யாமஎ ம

 ட�த்லலமஇஸ்யதன்ம்ா� ய . அப பய்மநய மநபபம(ஸல) 

அவர �ணடிமனச உம" ங டமவ்�ம ்தன் ந�ா�ங ட. நய ம ங �ணடிம

 உ்லபமபப்மயணிம(னபஅத) அ�ண� ல ற '' எ உ றறல   . நபபம(ஸல) 

அவர டம்ம்மவ்�ம ்தன்மந�ா� யர ட.  ட  மநய  எ ்மன னிம

இாத்�ன ய் ட . நபபம(ஸல) அவர ட , "அி ்!  ம�்மஎ   

ஆிபாஉ?'' எ உம  ாடயர ட. நய , "சல்மநலபந்ன  ன�மவப்ல�  

வப�ி் ல ற '' எ உமறறல   . நபபம(ஸல) அவர ட, "எ  மநலபந்ன  

வப்ல� ப பய லற�ர?'' எ உம  ாடயர ட. "எ ம(�நன்ி) பயவங ட 

ம  ண� பபடம வ்�ி '' எ உமறறல   . அப பய்மநபபம(ஸல) அவர ட , 

"�நன்ிமபயவங ன�மஇஸ்யிமஅாலத்வப�ி ; ஹலஜ்த்ிம(-

மயர� த்லா ய  நய�்றத்ல) �நன்ிமபயவங ன�மஅாலத்வப�ி ; 

ஹஜ்ஜிம�நன்ிமபயவங ன� அாலத்வப�ிமஎ உம ம�்தமன்�ிய்ய?'' 

எ உம  ாடயர ட. (பபற்மநய  இஸ்யதன்தம்ாவப   .) அப பய்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ன�வபட மல ாிமபப�ிமய வரம

 வனறவ�ிமஎ �்மஇ�� வபலன் ; எ ்மபயரனவ�் அவர ன�மவபடம

மல ாிம ்ணபிமய வரம வனறவ�ிமஇ�� வபலன். அப பய் 

அவர டமம்மநய மனவத்ல�ந்மம�ியன்ிப யலமஎ ம ் டமநல்ிபம
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அவர ன�ப பயர� �றடமஎ  யலம��ிவபலன். அவர ன�மவரணபத்�ம

றஉிப�மநய    ா��ன யட�பபாடயலமஅ்ா்ிமஎ  யலமஇி்ய். 

ஏன  ணல, நய  அவர டமம்மனவத்ல�ந்மம�ியன்ிப ம ய்ணத்யலமஎ ம

 ் டமநல்ிபமஅவர ன� நய மபயரத்ல�� வப்ன். அந்மநலன்ிபலமநய ம

இறந்ல�ந்யல னசயர� வயசல �ணலமள�வ ய மஆ லிப�ப ப மஎ  றமஎ்லரம

பயர� ல ற . பபற்ம(� றயவ்ம ாடத்லல) பல வஉமனபயஉப் ன�மநயிம

வ லத ்யி. அவாறலலமஎ ்மநலன்னி  மஎ ப்மஎ �்த ன்�ிய். 

எ  வ, நய மஇறந்வபாடயலமளபபய�மனவபபவ ்யமனந�ப பயமஎ  

சட்த ்ய�மஇ�� ்ய ய். எ ன ம(்ால�்�்டமனவத்) ந�ங டம

அட� ி னசகாி பய்மஎ மம்மம்னணதம்ட்ங ட. பபற்மஓரம

ளாட தன்மஅஉத் அ் மஇனறமசலனிபமபங ல�ிம ந்ிமஅ�ா�்மந�ங டம

அட� த்்தன்மமஏாறல நலல்ங ட.  ங �யலமநய மஆஏவயசமனட வ ; 

எ மஇனறவ ண மன்ர (�ய  வய வர )�ணடிமநய மஎ  மப்ல்�ணபப்ம

எ பன்ாிம ்�ன யட வ . இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

193 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: இனணனவபபவர �ணலம

சல்ர, நலனறி�மன யன் ன�பம்�ந்ல�ந் ர ; வபபசய்ி அ்ல மய மம

னசக்ல�ந் ர. பபற்ம(ள�மநயட) அவர டம�ஹிமதம(ஸல)  அவர �ணடிம

வந், "ந�ங டமறறலவ� ல றம( பய்ன ம�்்லி)னவாிமந�ங ட 

அனாப்வப�� ல றம(இஸ்யமலி) மயர� �ிம உ்லிய மநல்னவ ி! 

நயங ட ்�ந்வபாடமபயவங ்�்பமப� ய்ிமஏ ்�ிம ்டயமஎ மந�ங ட  

எங ்�்தமன்�வபத்யலம(நயங டமஇஸ்யதன்மஏாஉ�ன யட வயி) '' 

எ உ றறல ர. அப பய், "(்ாமய ண ம ்னமிய மஅ�ியர �ய ) 

அவர டமஅல்யாாட   வனறந்தமன்கவதன்ாிமஅனாபப்லலன். 

 ம்ி, (ன யன்மனசகி�மறடய் எ உ) அல்யாம்னடமனசக்ட�மஎந்ம

 ிபன்ாிம�னறிப றலமஅவர டமன யன் னசகவ்லலன்;  ம்ி, 

வபபசய்ிம்�வ்லலன். ஆ  வ, ியரமஇவானறம னசக லறய ்யமஅவரம

்்டன மஅனடிம ந��ி '' எ�ிம(25:68ஆவ்) வச ி அ��பனபாற். 
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 ம்ி, "(நபப ி!) றஉங ட: வ்ி்மமமறலதம்ம�்தம்ய ம 

அந�்லிபனாத்�ன ய்டமஎ மஅ�ியர  �! அல்யாவப ம �னணமம்ம

அவநிபப�ன  ன ய்�வபடய �்ர ட... '' எ�ிம(39:53ஆவ்) வச �ிம

அ��பனபாற்.121 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

பயடி : 55 இஸ்யதன்தம்ாா்ா்ம� மஇனறமமஉபபய�ரமள�வரம

னசக்ம(நா)னசி்ல  நலன்னி  ?  

194 ஹ ீிமபப மஹலஸயிம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவரம �ணடி, "(நய மஇஸ்யதன்மஏாப்ா் � ்) 

அறலியனம�ம ய்த்லலமனசக்வந்மநல்றஙம ன�பமபாறலதம்யங ட எ  ம

றஉ லற�ர ட? அவாஉ�்ம(மஉனமிபல) எ �்ம(நாப் ) ஏ்ி  ்டய?'' 

எ உம  ா ட . அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "ந�ர 

�  ரமனசக்மநானசில( ்� ய மபப்்லப் ) ்ட ்ய மஇஸ்யதன்த  

்ாவபாட� �ர'' எ உமஎ �்மப்ல்�ணத்யர ட. இன்ம ரவயமபப ம

அஸஸஜனபரம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

195 ஹ ீிமபப மஹலஸயிம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய , 

"அல்யாவப மன் ்! நய மஅறலியனம�ம ய்த்லலம்ய ்ரமி , 

அ�னம ன� வப�்ன்மனசக்ல,  றனவபம ப�்லமஆ லிம

நல்றங ன�பம்�ந்ட � . அவாஉ�்ம(மஉனமிபல) நாப் மஏ்ிம

 ்டய, றஉங ட?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "ந�ரம�  ரமனசக் நானசில( ்� ய மபப்்லப் )  ்ட ்ய ம

இஸ்யதன்தம்ாவபாட� �ர '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. இன்ம ரவயமபப ம

அஸஸஜனபரம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.122 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். - ஹ ீிமபப மஹலஸயிம(்்ல) 

அவர டமறறலி்யவ்: நய , "அல்யாவப மன் ்! நய மஅறலியனம�ம

 ய்த்லலம-ந னமனிமநய�- ப் நாபணப டமஆாறலவந ் . (அவாஉ�்ம

மஉனமிபலமஎ �்பமபப்்லப்   ்டய?)'' எ உம  ா ட . அ்ா்ம
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அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "ந�ரம�  ரமனசக் நானசில( ்�ம

 ய மபப்்லப் ) ்ட ்ய மஇஸ்யதன்தம்ாவபாட� �ர( ;  ம�்ம

நாப் ம ்�)'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. அப பய்மநய ம"அல்யா வப ம

மம்யனணிய ! அறலியனம�ம ய்த்லலமனசக்வந்மநானசிலமஎன்ாி 

இஸ்யத்ல்ிமனசகியமலமஇ�� மயா ட '' எ உமறறல   . இன்ம

 ரவயமபப மஅஸஸஜனபரம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

196  ரவயமபப மஅஸஸஜனபரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ஹ ீிமபப ம

ஹலஸயிம(்்ல) அவர டமஅறலியனம�ம ய்த்லலம்உமஅ�னம ன� 

வப�்ன்மனசக்யர ட; ்உமபிணமளாட ஙம ன�ம்ரமிமனசக்யர ட ; 

அவவய ற அ  யரமஇஸ்யதன்தம்ாவபிமபபற்ிம்உமஅ�னம ன�ம

வப�்ன்மனசக்யர ட. ்உமபிணமளாட ங ன�ம்ரமிமனசக்யர ட.  

பபற்மநபபம(ஸல) அவர �ணடிமனச உம மா ்டமஹ �்ஸல்ட�வயஉ 

  ாடயர ட.123  

பயடிம:ம56மஇனறநிபப�ன ிப மவயகனமாிமனகனமாி.மம

197 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: "எவரம

இனறநிபப�ன மன ய்�ம(பப  ர) ்ம்மஇனறநிபப�ன ாட மஅந�்லனி�  

 ்ந்வபடமவபலன் ியமஅவர ்�  ம ்னமிபலமஅனம்லம ்� '' 

எ�ிம(6:82ஆவ்) இனறவச ிமஅ��பனபாற பய்மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �ண ம ்யார ்�் அ்ம � மய தமன்�ந்்.  ம்ி , 

அவர டம"எங �ணலமியர்யிம்ம�்த ்ய மமஅந�்லமஇனா� ய்வர?'' எ உம

  ாடயர ட. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டமறறல யர ட: 

அந�்லமஎ ப்ா்மந�ங டமநலன � ல றமஅரத்ி இலன்.  ்னமிபலம

(அறலறர) ்�மய மஅவர டம்ிம்்லவ�டிம"எ மஅ ் ம   ! 

அல்யாா�்மஇனணம ாபப� ய ். அல்யாா�்மஇனண ாபபபப்ம்ய  

மயனப�ிமஅந�்லிய்ி'' எ உமனசய  ம(்ய ம31:13ஆவ்மவச த்லலம

அல்யா றறலிபம�பப)்்ய மஅ்ா்பமனபய�டமஆ்ி.124 இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
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198  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�்.  

பயடி : 57 னிவ ய மஅல்யா, அவ்வரமஆாற்�்மஏாப வம

ஏனம ன�தம்� ல றய .125  

199 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: "வய ங டமமாஉிம�மலிபலம

 ட�மஅன த்ிமஅல்யாா�  ம �ி ;  ங ட ம த்ல்ட�வானறம

ந�ங டமனவ�ணிபாடய்ி, அவானறமமனறத்�ன ய்டய்ி அவானறபம

பாறலாிமஅல்யாம ங �ணடிமவபசய்னணமனசகவய . அவ ம

நய�ிவர ன� ம  ணபபய ; அவ மநய�ிவர ன�ம வ்ன மனசகவய . 

இ �ிமஅல்யாமஅன த்ப னபய�ட டமம்ிமஆாறலம ட�வ ம

ஆவய '' எ�ிம(2:284ஆவ்) வச ி அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவரம

 ்�்மஅ��பனபாற பய்மஅல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர �ண ம

 ்யார ்�்மஅ்ம � மய தமன்�ந்். ஆ  வ , அவர ட அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமவந், ம்�ிபா�மஅமரந் , "அல்யாவப ம

ன் ்! எங டமச�்ல�்ாபாடமன்யான ,  நய ், அறப பயர, ்ரமிம

(ஸ யத) ஆ லிவானறமமனசகாமயஉமநயங டம த்்வபடபபா டயி. ஆ யல , 

(இப பய்) ்ங ்�்ம( மா ்ட) இந்மவச ிமஅ��பனபாஉட�். இ்ம

எங ட ச�்ல�்மமமறலி்யிபா ற?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்ம

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர ட, " ங ்�்ம�நன்ிமஇ�ம

 வ்� ய்ர( �ய ம்்ர ்ி  லறலஸ்வர)  ்ிமறறலின்பம பய உம

"னசவபாா றயி; மயஉமனசக ்யி' எ உ ந�ங ்ிமறறமவப�ி் ல ற�ர �ய? 

 வ்டயி.(அவவயஉமறறலவபடய �்ர ட. மயறய ,) "எங டமஅ்லப்ல ி! (  ம

 ாடன� ன�) நயங டமனசவபாா றயி ;  ீ�பப�ந ்யி.    ணடிம

ம  ணப்�ம  ய�ம ல  றயி. இ �ிம   ணட ம (எங �ண ) மமாசலாிம

 ட�்' எ  றமறஉங ட'' எ றயர ட. அவவய ற ம� ட, "எங டம

அ்லப்ல ி! (  ம ாடன� ன�) நயங டமனசவபாா றயி ;  ீ�பப�ந ்யி. 

   ணடிமம  ணப்�ம  ய� ல  றயி. (எங �ண )  மமாசலாிம   ணட மம

 ட�்'' எ உமறறல ர. ம� டமஇவவயஉமனசயல்மமனசயல் அவர �ண ம
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நயாம(இனறவ��்ப) பணபந்்ம( ட��ி்ய ). அன்தமன்யடரந்ம

அல்யா, "(ம ண்ர  �! நி�னடி) ன்ர, ்ி இனறவ ணடமல�ந்ம

்ம�்மஅ��பனபாறம( வ்த)ன்மநி் ல றயர. நிபப�ன ிய�ர ்ிம

(நி் ல ற ர). (இவர ட) ியவ�ிமஅல்யானவாி , அவ�னடிம

வய வர ன�ாி, அவ�னடிம வ்ங ன�ாி, அவ�னடிம

ன்ர ன�ாி நிபப�ன மன யட ல ற ர. ( ம்ிமறஉ ல ற ர:) 

அவ�னடிமன்ர ட எவ�� லனடிப்ிம(சல்ன்மஏாஉமசல்ன்மமஉத்) 

நயங டம வாஉனம  யாடமயா டயி. "எங டமஅ்லப்ல ி! நயங டம

னசவபாா றயி;  ீ�பப�ந ்யி.    ணடிமம  ணப்�ம  ய� ல  றயி. 

   ணட மம(எங �ண ) மமாசலாி  ட�்' எ உிமஅவர டம

 வ்� லறயர ட'' எ�ிம(2:285ஆவ்) வச தன் அ��ண ய . ஆ , ம� டம

இவவயஉமனசிலபாடன்ி�த்மஅல்யா , (" ங டமம த்ல்ட�வானற 

ந�ங டமனவ�ணிபாடய்ிமமனறத்ய்ிம ங �ணடிமஅல்யாமவபசய்னணம

னசகவய ' எ�ி) �ந்லிமவச தம(்ல மசாடத)ன்மமயாறலம(அ்ா்ம

ப்ல்ய ப) பப வ�ி வச தன்மஅ��ண ய : எந்மஆ மயா�்ிமஅ்ம

்யங ல�ன யட�ம��ிய்மனபயஉபனப அல்யாமஏமத்வ்லலன்; அ்ம

சிபய்லத்மந னமமஅ்ா  ; அ்மசிபய்லத் �்னமாிமஅ்ா  . 

(நிபப�ன ிய�ர  �! பப்யரத்ன மனசகாங ட:) எங ட அ்லப்ல ி! 

நயங டமமறந் பயிப�பபப�ி , அல்்மநயங டம்வஉ னசக்ல�பபப�ிம

எங ன�ம்்�த்வபடய ்! (2:286). "ஆ ா�ி! (அவவய ற னசக ல ற )'' 

எ றய மஅல்யா. "எங டமஅ்லப்ல ி! எங ்�்ம� மனச  றயரமம்ம

ஏமத்லிமஏனமனிபம பய உ எங டமம்மஏமத்லவபடய ்! '' அப பய்ிம

"ஆ ா�ி!' எ றய மஅல்யா. "எங டமச�்ல�்மமமறலிம(எங �யலம்யங ம

��ிய்) ஏனமனிமஎங டமம் ஏமத்லவபடய ்!'' அ்ா்ிம"ஆ ா�ி!' 

எ றய மஅல்யா. "எங டமபயவங ன�மந�� ல, எங ன�ம

ம  ணத்�டவயிய ! எங டமம்ம �னண ்�வயிய ! ந� ிமஎங டம

 யவ் ; மஉ� ல றமறாடத்ய��்மஎ்ல்ய  எங ்�்ம ்வபம

னசகவயிய !'' அ்ா்ிம"ச�! ஆ ா�ி!' எ றய மஅல்யா. இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
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200 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: " ங டம

ம த்ல்ட�வானறமந�ங டமனவ�ணிபாடய்ி , அவானறமமனறத்� 

ன ய்டய்ிமஅவானறபமபாறலாிமஅல்யாம ங �ணடிமவபசய்னணம

னசகவய '' எ�ி இந்ம(2:284ஆவ்) வச ிமஅ��பனபாற பய், ம� �ண ம

 ட�த்லலம� ் ஏாபா�்ய்ம( ்� ி) ள உமஅப பய்மஏாபாட். 

 ட  மநபபம(ஸல) அவர ட, "னசவபாா றயி;  ீ�பப�நம ்யி; எங ன�ம

ளபபனடத ்யி ' (சமலஃ ய, வமஅ்ஃ ய, வ சல்ி ய) எ உமறஉங ட '' 

எ றயர ட.  ட  ம(ம� ்ிமஅவவயஉமனசகி வ) அவர �்ம ட�த்லலம

அல்யாமநிபப�ன னி ்ா� ய .  ம்ி, "அல்யாமஎந்ம

ஆ மயா�்ிமஅ்ம்யங ல�ன யட�ம��ிய் னபயஉபனபமம

ஏமத்வ்லலன்; அ்மசிபய்லத்மந னமமஅ்ா  ; அ்மசிபய்லத் 

�்னமாிமஅ்ா  . (நிபப�ன ிய�ர  �!) "எங டமஅ்லப்ல ி! நயங ட  

மறந் பயிப�பபப�ி, அல்்மநயங டம்வஉமனசக்ல�பபப�ிமஎங ன�த 

்்�� ய்ல�பபயிய ! ' (எ உமபப்யரத்லாங ட) '' எ�ிம(2:286ஆவ்) வச தம

ன்யடன்மஅல்யாமஅ��ண ய . (அவவய றமம� டமபப்யரத்லத்்ி)  

அல்யாம"( ங டமபப்யரத்ன னிமஏாஉ) அவவய றமனசக ் '' எ றய . 

"எங டமஅ்லப்ல ி! எங ்�்ம� மனச  றயரமம்மஏமத்லிமஏனமனிபம

 பய உ எங டமம்மஏமத்ய்ல�பபயிய ! '' "அவவய றமனசக ் ' எ றய ம

அல்யா. "எங டமபயவங ன�மந�� ல, எங ன�மம  ணத்�டவயிய ! 

எங டமம்ம �னண ்�வயிய ! ந� ிமஎங டம யவ் '' அ்ா்ிமஅல்யாம

"அவவய றமனசக ் ' எ றய . இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

பயடிம:ம58ம ட�த்லலம ்ய உிமன ாடமஎ்ணங ்ிமஆனச ்ிமம

(னசிலமவ�விமனபாஉ)  உ்லிய யவபாடயலமஅவானறமஅல்யாம

ம  ண� லறய .  

201 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  எ மச�்யித்ய� ம

 ட�ங �ணலமஎாிம �்ிமஎ்ணங ன� , அவர ட (னவ�ணபப�த்லப) 

 பசயமல, அல்்மஅ் ப�மனசிலபடயமலமஇ��்ிவன் அல்யாம
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ம  ண� லறய . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.126 

இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

202 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  மய்்ிமவ்லாமல� ம

அல்யா, எ மச�்யித்ய� ம ட�ங �ணலமஎாிம �்ி எ்ணங ன�, 

அவர டம(அ் ப�) னசிலமபடயமல , அல்்மஅன்ம(னவ�ணபப�த்லப) 

 பசயமலமஇ��்ிவன்மம  ண� லறய . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஆஉமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபமபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�்.  

பயடி : 59 ஓரமஅ�ியரமந னமமனசகிம வ்�ிமஎ மஎ்ணப ய ்மஅ்ம

(ந னமிய ப) ப்லா னசகிபப�ி; �்னமமனசகிம வ்�ிமஎ ம

எ்�வ்யலம(மா�ிம �்னமிய ) அ் ப்லாமனசகிபப�வ்லலன்.  

203 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  மய்்ிமவ்லாமல� ம

அல்யாம(ந னமம �்னம ன�பமப்லாமனசகாி வய வர �ணடி) றறல ய : 

எ மஅ�ிய மள�ம �்னமமனசகிமஎ்ணபவபாடய ்மஅன்  ந�ங டமப்லாம

னசக்வபடய �்ர ட. ்ய மஎ்ணபிப�மஅவ ம(அந்தம �்னமனி)  

னசிலப�த்லவபாடயலமஅன்மள ்னிய�ம்ாறமய  வமப்லாமனசகாங ட. 

அவ மள� ந னமனிமமனசகிமஎ்ணபமஅன்மமனசகியமலம

இ�ந்வபாடய்ிமஅன்மள� ந னமிய  வமப்லாமனசகாங ட. 

எ்ணபிப�மஅந்மந னமனிமஅவ மனசக் ��த்வபாடயலமஅன்பம

பத்மந னம �ய பமப்லாமனசகாங ட. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். 

204 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  மய்்ிமவ்லாமல� ம

அல்யாமறறல ய : எ மஅ�ிய மள�மந னமனிமமனசகி எ்ணப, 

அன்மமனசகியமலமஇ�ந்வபாமடய்ிமஅன்மஅவ��்மள�ம

ந னமிய  வ நய மப்லாமனசக வ . (எ்ணபிப�) அந்மந னமனிம
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அவ மனசக்ம��த்யலமஅன் நய மபத்ம�்லமஎா்உமமடங்ம

ந னம �ய பமப்லாமனசக வ . அவ மள� �்னமனிமமனசகிம

எ்ணப ய ; ஆ யல, அன்மமனசகிவபலன்மஎ றயல, அன்மநய மள� 

்ாறமய பமப்லாமனசகவ்லலன். (எ்ணபிப�) அவ மஅந்தம �்னமனிமம

னசக் ��த்வபாடயலமஅன்மள ்னிய�ம்ாறமய  வமநய மப்லாம

னசக வ . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

205 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம�ஹிமதம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்ம(நபபத ்யார) அ�ஹஜன்்ய (்்ல) 

அவர டமஎங ்�்பமப்மஹ �்ஸ ன�மஅறலவபத்யர ட. அவாறலல 

ள உ்ய ம(பப வ�ி) இந்மஹ �்ஸஜி: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமறறல யர ட: மய்்ிமவ்லாமல� மஅல்யா றறல ய : எ ம

அ�ிய மள�மந னமமனசகிம வ்�ிமஎ மநலன த்ய ் , அவ  அன்மம

னசக்ம��� யமவபாடய்ிமள�மந னமிய  வமஅன்மநய மப்லாம

னசக வ . அன்மஅவ மனசக்ம��த்மவபாடய ்ய , அன்பம பய றமபத்ம

ந னம �ய மஅன்மநய  ப்லாமனசக வ . (அ ்ம ந்த்லல) அவ மள�ம

�்னமனிமமனசகிம வ்�ிமஎ உ நலன த்யல, அன்மமனசகியமலம

இ��்ிவன்மநய மம  ணப ப . அவவயஉம �்னம னசக்வபாடயலம

னசக்்ான யபபமள�ம்ாறமய  வமஅன்மநய மப்லாமனசக வ .  ன்யடரந்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  வய வர ட, "இனறவய! 

  �னடிமஇந்மஅ�ிய மள�ம �்னமனிமமனசகி வப�ி் ல றய  ?'' 

எ உம-அந்மஅ�ியன பமபாறலமஅல்யாமந ் ன்�ந்ல�ந்ி- 

  ா ல ற ர. அ்ா்மஅல்யாமஅவன �  ் யணபத்வய�ங ட! 

அவவயஉமஅந்தம �்னமனிமஅவ மனசக்ம��த்வபாடயல னசக்்ான யபபம

ள�ம்ாறமய  வமஅன்மந�ங டமப்லாமனசகாங ட. எ்ணபிப� அவ ம

அந்தம �்னமனிமமனசகியமலமஇ�ந்வபாடயலமஅன்மஅவ��்மள� 

ந னமிய பமப்லாமனசகாங ட. ஏன  ணல , எ ம(மம்ல�ந்ம

அமசத்ல) யல்ய  அன்மஅவ மன வபாடய '' எ உமறறல ய . 
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அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம ம்ிமறறல யர ட:   ங �ணலம

ள�வரம்ம்மஇஸ்யனமம(நிபப�ன ிய்ிமநடதன்ிய்ி) அா்  

ப�த்ல�ன ய்டயல, அவரமனசகாிமளவனவய�மந னம�்ிமஅன்பம

 பய உமபத் மடங ல்லம�ந்மஎா்உமமடங்வன்ம(ந னம) ப்லாம

னசகிபப� லற். அவர னசகாிமளவனவய�ம �்னம�்ிமஅ்ான யபபமள�ம

�்னம ிம-அவரமஇனறவன ம சந்ல�்ிவன்- ப்லாமனசகிபமப� லற். 

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

206 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ள�வரமள�மந னமம

னசகிம வ்�ிமஎ ம(ம த்லல) எ்ணபவபாடய ்ம-அன்ம  னசகியம

வபாடய்ி- அ்மள�மந னமிய  வமப்லாமனசகிபப�ி. ள�வரமள�  

ந னமமனசகிம வ்�ிமஎ ம(ம த்லல) எ்ணப , எ்ணபிமப�மஅன்ம

அவரமனசக் ��த்வபாடயலமபத்ம�்லமஎா்உமமடங்மந னம �ய ம

அ்மப்லா னசகிபப�ி. (அ ்ம ந்த்லல) ள�வரமள�ம �்னமமனசகிம

எ்ணப, அன்ம னசகியமலமஇ�ந்வபாடயலமஅ்ம(ள�ம்ாறமய ப) 

ப்லிபப�வ்லலன். எ்ணபிப� ிமஅவரமனசக்ம��த்யலமஅ்ம

(ள ்னிய�ம்ாறமய மமா� ம) ப்லா னசகிபப�ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

207 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�ம�னற) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ிமஇனறவன பமபாறல 

அறலவப�ன ிபலம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட: அல்யாமந னம ன�ாிம

�்னம ன�ாிம(அனவமஇ  ண  னவமஎ மநலரணிபத்) எா்ல  வபாடய . 

பபற்மஅவானறமவபவ�த்ய . அ்யவ்மள�வரமள�மந னமமனசகி 

 வ்�ிமஎ ம(ம த்லல) எ்ணபவபாடய ்ம-அன்மம

னசிலப�த்யவபாடய்ி- அவ�� ய தம்  ணடிமஅன்மள�ம

�ானமிய மந னமிய மஅல்யாமப்லா னசக லறய . அன்மஅவரம

எ்ணபி்ட மனசிலப�த்லாிவபாடயல , அந்மள� ந னமனிதம

்  ணடிமபத்மந னம �ய , எா்உமமடங ய , இ �ிமஅ்ல மய  

அல்யாமப்லாமனசக லறய . ஆ யல , ள�வரமள�ம �்னமமனசகிமஎ்ணப , 
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(அல்யாா�்மஅஞசல) அன்மமனசகியமலமன வபாடயல , அ்ா ய ம

அவ��்த ்  ணடிமள�ம�ாமந னமனிமஅல்யாமஎா் லறய . 

எ்ணபிப�மஅந்தம �்னமனி அவரமனசக்ம��த்வபாடய ்ய, அ்ா ய ம

ள ்னிய�ம்ாறதன் ிமஅல்யா எா் லறய .127  

208  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல, "(ள�வரம்யிமஎ்ணபிப�மள�ம �்னமனிமமனசக்ம

வபாடயலமஅன்மள ்னிய� ்ாறமய  வமஅல்யாமஎா் லறய .) அல்்ம

அன்ாிமஅல்யா ம  ணத்வப� லறய . (இத்னணமவபசய்மய ம

இனறி ்�்பமபபற்ிமள�வர பயவத்லலம�� லமஅால ல றயரமஎ றயல ,) 

அல்யாவப ம்லாடபப� அாலி�ற�ிவரம்யிம(அவவயஉ) 

அாலந் பயவயர'' எ உமஅ்ல பப�ிய  இடினபாஉட�்.  

பயடிம:ம60மஇனறநிபப�ன மன்யடரபய மஏாபவிமம �ம்ாழப�ிமம

அந்�ம்ாபபதன்  ணர ல றவரமனசயல்ம வ்�ி்ி.  

209 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர ்னடிம

 ்யார �ணலமசல்ரமநபபம(ஸல) அவர �ணடிமவந் , "எங டம ட�த்லலமசல்ம

(்ாபபமய ) வப ிங டமஎா ல ற . அவானற (னவ�ணபப�த்லப) 

 பஏவன்�றடமநயங டமமல பமனப�ிம(பயவ)  ய�ிமய �  �் ல றயிம(இ்ம

பாறலம்யங டமஎ  மறஉ ல ற�ர ட?)'' எ உம  ாட ர. அ்ா்மநபபம(ஸல) 

அவர ட, " ்னமிப ் ிமந�ங டமஅத்ன ிம ணரா ்�் 

 ட�ய ல ற�ர �ய?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மநபபதம ்யார ட , "ஆி' 

எ உமப்ல்�ணத்யர ட. நபபம(ஸல) அவர ட , "அ்்ய மள�ணாமனறவாற 

இனறநிபப�ன '' எ உமறறல யர ட.128  

210  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�்.  

211 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) 

அவர �ணடிம"ம �ம்ாபபி ' ்றலத்மவப வபபாட். அ்ா் அவர ட, 
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"அ்்ய மள�ணாமனறவாறமஇனறநிபப�ன '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. இன்ம

அல மயம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

212 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ம� டம(இன்பம

பனடத்வரமியர? இன்பமபனடத்வரமியர? எ உமளவனவய றய �) 

  ா��ன ய் டவந்மஇஉ்லிபல , "அல்யாமபனடபபப ங ன�பம

பனடத்ய . அல்யாமனவபமபனடத்வ மியர?'' எ உம  ா்ிமநலன்�்ம

 ட�யவயர ட. இத்ன ிமஎ்ணிமள�வ��்மஏாபாடயலமஅவரம ட  , 

"அல்யானவமநய  நிபப�ன மன ய் ட ' (ஆம த்மபபல்யா) எ உம

னசயல்ா�ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.129 இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

213  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல, " ங �ணலமள�வ�டிமன த்ய மவந் , வய தன்பம

பனடத்வரமியர? �மலனிபமபனடத்வரமியர?'' எ உம  ாபய . அவரம

"அல்யா' எ உ ப்ல்�ணபபயர. (பபற்மஅல்யானவபமபனடத்வரமியரம

எ உிம  ாபய ) எ உ ன்யடங ல,  மா ்டமஹ �்னஸபம பய  றம

இடினபாஉட�்.  ம்ி, "(இத்ன ி எ்ணங டமஏாபாடயலம"நய ம

அல்யானவாி) அவ�னடிமன்ர ன�ாிமநிபப�ன  ன ய் ட ' 

எ உமறஉங ட'' எ உிமஅ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.  

214 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலம

ள�வ�டிமன த்ய மவந் , "இ  ண  வானறபமபனடத்வரமியர?'' எ உம

  ா��ன ய் டமவந்மஇஉ்லிபலமஅவ�டி , "  மஇனறவன பம

பனடத்வர ியர?'' எ உம  ாபய . இந்�ம(  டவபம  ா்ி)  ாடதன்ம

அவ  எா�ி பய், அவரமஅல்யாவபடிமபய் யப்�ம  ய்ா�ி. 

(இத்ன ி சலந்ன ிப்ல�ந்) அவரமவப் ல�ன யட�ா�ி. இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். - அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமறறல யர ட: ஓரமஅ�ிய�டிமன த்ய மவந் , 
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"இ  ண  வானறபமபனடத்வரமியர?'' எ உ   ாபய மஎ தமன்யடங லம

மாறனவம மா ்டமஹ �்ஸல்ட�ன்பம பய  ற இடினபாஉட� . 

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

215 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ம� டம ங �ணடிம லவபிறலாம

ன்யடரபய ம  டவப ன��ம  ா��ன ய் டவந் இஉ்லிபல, "இ ்ய! 

அல்யா்ய மநினமபமபனடத்ய . அல்யானவபமபனடத்வர  ியர?'' 

எ உம  ாபயர ட. இ் மஅறலவபபபய�்ய மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

ள�மம ண்� மன னிப பப�த்�மன ய்�, "அல்யாாிமஅவ�னடிம

ன்�ிம ்னம ிமறறல ர. "( மா ்டவயஉ) எ  ணடிமஇ�வரம

  ா�வபாட ர. இ ்ய! இவர்யி � றயமவர' அல்்ம"(அவவயஉம

ஏான   வ) எ  ணடிமள�வரம  ா�வபாடயர.  இ ்ய! இவர்யிம

இ்்டயமவர''' எ உமறறல யர ட. இன்ம�ஹிமதமபப மசீீ ம(்ா) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�். அவாறலல, நபபம(ஸல) அவர டம

இவவயஉமறறலி்ய மஇடினபறவபலன். ஆிப�ி , அ் மஇஉ்லிபலம

"அல்யாாிமஅவ�னடிமன்�ிம ்னம ிமறறல ர ' எ�ி வயச ிம

இடிமனபாஉட�். - அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: எ  ணடிம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அ�ஹஜன்்ய!  ிமலடிமம� ட 

  டவபம  ா��ன ய் டவந்மஇஉ்லிபல , "இ ்ய! இவ ்ய ம(நினமபம

பனடத்) அல்யா. அல்யானவபமபனடத்வரமியர?' எ உம  ாபயர ட '' 

எ உ றறல யர ட. ள�மநயடமநய மபட�ணவயச்லலமஅமரந்ல��ன ிபலம

எ  ணடிம ல்யமவயசல �ணல சல்ரமவந், "அ�ஹஜன்்ய! இ ்ய! இவ ்ய ம

அல்யா. அல்யானவபமபனடத்வர ியர?'' எ உம  ாடயர ட.  ட  ம

நய மஎ ்மன ிபலமசல்மசலஉம ா ன�மஎ�த் அவர டமம்ம

வ �சலனிறலந ் . பபற், "எாந்மனசல்ங ட! எாந் னசல்ங ட! எ ம

 ாறம ்யாரம(அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட)  ்னம ி 

 ன்த்யர ட'' எ  ற . இன்மஅ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய மபப ம

அவஃபம(்ா) அவர ட அறலவப� லறயர ட.  
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216 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நலமசிமய மம� டம

 ங �ணடிமளவனவய னறபமபாறலாிமவப யதமன்ய�பபயர ட.  இஉ்லிபலம

"அல்யா்ய மளவனவய னறாிமபனடத்ய . அவன பமபனடத்வரம

ியர?'' எ உிம  ாபயர ட. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

217 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  மய்்ிமவ்லாமல� ம

அல்யாம(எ  ணடிமபப வ�மயஉ) றறல ய :  ி�னடி ச�்யித்யரம

( ிமலடி), "இ்மஎ  ம(இன்பமபனடத்வரமியர)? இ்மஎ   (இன்பம

பனடத்வரமியர)?'' எ உம  ா��ன ய் டமவந்மஇஉ்லிபலம"இ ்ய!  

அல்யா்ய மபனடபபப ங ன�பமபனடத்ய . அல்யாமனவபம

பனடத்வரமியர?'' எ உிம  ாபயர ட. இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�். அவாறலலமஇஸஹய�மபப ம

இப்யஹ�ிம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , இ்மஅல்யா றறலி்ய ம

இடினபறவபலன்.  

பயடிம:ம61மனபயகமமசத்லிிமம

னசக்மள�ம�ஸ்லமல ம �னமனிமஅப �� ல றவ��்மந் ி ்ய ம

(்்டன ) எ றமஎமச��ன .  

218 அ� மயமயமஅலஹய�ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட, "ியரம(னபயகம) சத்லிிமனசக்மள� �ஸ்லமல ம

 �னமனிமஅப �த்�ன யட லறய ்யமஅவ��்மஅல்யாமந் தன்�  

 ாடயிமய� லமவபாடய ; னசயர� தன்மஅவ��்தம்னடமனசக்வபாடய '' 

எ உ றறல யர ட. அப பய்மள�மம ண்ர, "அ்மள�மசலறலிமனபய��யகம

இ�ந்ய்மய, அல்யாவப  ன் ்?'' எ உம  ாடயர. அ்ா்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "மலஸவய�மம்த்ல மள�ம்மசலிய ம

அ்மஇ�ந்ய்ிமச� ி!'' எ உ ப்ல்�ணத்யர ட.130 இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
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219  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�்.  

220 அ�வயிபலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அப்ல்யாமபப மமஸ்தம

(்்ல) அவர ட, "ியரமள�மபப்மயணம(வய�் �்)த்ல  பய்மள�ம

�ஸ்லமல மனசலவதன்மஅப �த்�மன யடவ்ா ய த ்லாடமலா�பமனபயகமம

சத்லிிமனசக லறய ்யமஅவரம(மஉனமிபல) ்ிமம் அல்யாம  யபிம

ன ய்���்ிமநலன்ிபலம்ய மஅவன மமசந்லபபயர '' எ உ அல்யாம

வப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர டமஎ றயர ட. அப பய்மஅஃஅஸ  

பப மன ஸம(்்ல) அவர டமவந்ம(ம� ன�ம நய� ல) , "அ�அப்லரம்ாமய  

(அப்ல்யாமபப மமஸ்த)  ங �ணடிமஎ  மனசயல்ல�ன ய்�ம

�� லறயர?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மம� ட , "இ  ண  வயஉம

(னசய  யர)'' எ உ ப்ல்�ணத் ர. அப பய்மஅஃஅஸம(்்ல) அவர ட , 

"அ�அப்லரம்ாமய மனசய  ்  ்னம ி. எ மன்யடரபய த்ய மஇந்ம

இனறவச ிம(3:77) அ��பனபாற். எ �்ி இ ன ய�மம ண்��்ிம

இனட ிமிம மநயா�லம( ட�) ள�மநல்ிம(ன்யடரபய  வா�்) இ�ந்். 

அந்மவா�ன மநய மநபபம(ஸல) அவர �ணடிமன ய்�மனச  ற .  அப பய்ம

நபபம(ஸல) அவர ட, "( ம்மவய்தன்மநலஹபப� )  ம�்மஆ்ய்ி ஏ்ிம

 ்டய?'' எ உம(எ  ணடி)   ா , நய , "இலன்' எ உமப்ல்�ணத ் . 

"அவவயறயிப ம(பப்்லவய்லிய ) அவரமசத்லிிமனசகிம வ்�ி்்ய '' 

எ உ றறல யர ட. நய , "அபப�னி றயலமஅவரம(்ிங யமல) னபயகமம

சத்லிி னசகவய ்!'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "எவரமள�மபப்மயணமவய�்ம�்த்ல  பய்மள�ம�ஸ்லமல ம

னசலவதன் அப �த்�மன யடவ்ா ய தம்லாடமலா�பமனபயகமமசத்லிிம

னசக லறய ்ய அவரமம்மஅல்யாம  யபிமன ய்டமநலன்ிபல்ய ம

(மஉனமிபல) அவன மஅவர சந்லபபயர'' எ உமறறல யர ட. அப பய்்ய ம

"எவரமஅல்யாவபடி னசக்ன ய்டமளபபந்தன்ாிம்ிம

சத்லிங ன�ாிமனசயாபமவபன்�்மவபாஉ வப� ல றயர  �ய...'' எ உம
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ன்யடங்ிம(3:77ஆவ்) வச ிமஅ��பனபாற்.131 இந்மஹ �்ஸமநய ்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

221  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லலம"ியரமள�மனசலவதன்மஅனடவ்ா ய தம்லாடமலா�பம

னபயகமமசத்லிி னசக லறய ்யமஅவரமம்மஅல்யாம  யபிமன ய்���்ிம

நலன்ிப ் ிமஅவன  (மஉனமிபல) அவரமசந்லபபயர '' எ உமன்யடங லம

 மா ்டமஹ �்ஸல்ட� ் வல டமஇடினபாஉட� . ஆ யல , அ்லல, 

"எ �்ிமள�மம ண்��்மலனட ி ள�ம லணஉமன்யடரபய ம் ்யஉம

இ�ந்். ஆ  வ, நயங டமஅல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர �ணடிம

வா�ன �மன ய்�மனச  றயி. அவர ட , " ி�னடிமஇ� சயாசல ட; 

அல்்ம(பப்்லவய்லிய ) அவ்்மசத்லிிம( �்ரபப�ண� த 

 ்னவபப� ல ற )' எ உமறறல யர ட'' எ ம(சலறலிமவபத்லியசதம்ட ) 

இடினபாஉட�்.  

222 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"ியரம(ள�மபப்மயணம

வய�்�்த்ல  பய் சாட�ரவமய )  �னமிப றலமள�ம�ஸ்லமல ம

னசலவத(ன்மஅப ��்ி  நய� த)்லா ய பமனபயகமமசத்லிிமனசக லறய ்ய , 

அவரமம்மஅல்யாம  யபி ன ய்���்ிமநலன்மிப ் ிமஅவன ம

(மஉனமிபல) அவரமசந்லபபயர '' எ உ றறல யர ட. பபற்ம்ம்மறானறம

 உ்லபப�த்ிமவன ிபலம"ியரமஅல்யாவபடிமனசக் ன ய்டம

ளபபந்தன்ாிம்ிமசத்லிஙம ன�ாிமஅாபமவபன்�் வபாஉவப� லறயரம

  �ய...'' எ உமன்யடங்ிம(3:77ஆவ்) இனறவச தன் எங ்�்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) ஓ்ல�ம யா� யர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

223 வயிபலமபப மஹஜஜரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) 

அவர �ணடிம(ிம மநயா�்ட�) "ஹட்மமவத ' எ�ிமஇடதன்ம  சரந்ம

ம ண்ரமள�வ�ிம" லந்ய ' எ�ிம்்தன்மம சரந்மஇ ன ய� ம ண்�ிம
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வந் ர. அப பய்மஹட்மமவதன்மம சரந்மஅந்மம ண்ர , "அல்யாவப ம

ன் ்! எ ம்நன்�்மமனசயந்மய மநல்தன்மஇவர ஆ� ல்மலத்வபாடயர'' 

எ உமறறல யர. அ்ா்ம லந்யம்்தன்தம சரந் அந்மம ண்ர, "அ்மஎ ம

ன வச�ட�மஎ �னடிமநல்ி; அ்லலமநய மவபவசயிி னசக்வ� ல ற ; 

அ்லலமஇவ��்மஎந்ம �னமாிம லனடிய் '' எ உ றறல யர. அப பய்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஹட்மமவதன்மம சரந்மஅந் 

ம ண்�டி, "( ம்மவய்தன்மநலஹபபபப்ா்)  ிமலடிமஆ்ய்ிமஏ்ிம

 ்டய?'' எ உம  ாடயர ட. அவரம"இலன் ' எ உமப்ல்�ணத்யர. 

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர ட, "அபப�னி றயலமஇவரமசத்லிிம

னசகவ்்ய ம ம�்ம(வால)'' எ உமறறல யர ட.  ட  மஹட்மமவதன்மம

 சரந்மஅந்மம ண்ரம"அவர (்ணபந்மனபயகமனசயல்ி) னபயல்ய்மம ண்ர. 

்யிமஎ்ா்மமசத்லிி னசக ல றயிமஎ பன்பமபாறலமஅவரம

 வன்பபடமயாடயர. எந்மவபவ ய்த்ல்ி அவரம நரனமனிபமபாறலம

 ியசலபபவ�லன்'' எ உமனசய  யர. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "இன்தம்வப்ம ம�்ம வஉமவால  லனடிய்'' எ உமறறல யர ட. 

 ட  ம(பப்்லவய்லிய ) அந்ம( லந்யம்்த்) ம ண்ரமசத்லிிம

னசகவ்ா ய ம(்றலபபபாடமஇடத்லா்)மமனச ற பய் அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, "இவ�னடிமனசலவதன்ம ்ப்ா ய மஅநலியிமய  அவரம

னபயகமமசத்லிி னசக்யல, அல்யாமஅவன்பம்ற� ணப�்ிம

நலன்ிப ் ிம(மஉனமிபல) அவன மஅவர சந்லபபயர'' எ உமறறல யர ட. 

இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  224 வயிபலம

பப மஹஜஜரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஅ� லலமஇ�ந ் . அப பய் அவர �ணடிமள�மநல்ிம

ன்யடரபய மவா�ன மஇ�வரமன ய்�வந் ர. அவர �ணல ள�வர, 

"அல்யாவப மன் ்! அறலியனம�ம ய்த்லலமஇவர , எ ்மநல்தன் 

ஆ� ல்மலத்�மன ய்டயர '' எ உமறறல யரம-அவ(்்மனபி)ரமஇி் லமன ஸ 

பப மஆபபஸமஅல லந �். ்பபஆமபப மஇப்ய மஅவ�னடிமபப்்லவய்ல(ிப ம

னபிர). -அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , " ம்மஆ்ய்ிம

எ  ?'' எ உ   ாடயர ட. அ்ா்மஅவர, "எ  ணடிமஆ்ய்ிமஏ்ிம
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இலன்'' எ உ ப்ல்�ணத்யர. "அபப�னி றயலம(பப்்லவய்லிய ) இவ்்ம

சத்லிி(்ய மவால)'' எ உமனசய  யர ட.  ட  ம(வய்லிய ) அவர , 

"அவவயறயிப ம(னபயகமமசத்லிி னசக்) அவர, அந்மநல்தன்தம

்ா��ன ய்�ம பயகவப�வய ்! '' எ உ   ாடயர. அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம" ம�்மஇன்தம்வப்ம வஉமவால இலன்'' எ உம

றறல யர ட. ஆ  வ, (பப்்லவய்லமிய ) அந்மம ண்ரமசத்லிி 

னசகவ்ா ய மஎாந்யர. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  

"அநலியிமய மள�மநல்தன்மஅப �த்�ன யடபவரம்ிமம்மஅல்யாம

  யபிமன ய்ட நலன்ிப ் ிமஅவன ம(மஉனமிபல) சந்லபபயர '' எ உம

றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். 

அவாறலல, இஸஹய�மபப  இப்யஹ�ிம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம

"(பப்்லவய்லிய மஅந்மம ண்�  னபிர) ்பபஆமபப மஅக்ய '' எ உம

இடினபாஉட�்.  

பயடி : 62 �னறிப றலமபபற்்மனசலவதன்பமபறல� ம�ன  ல றவ ண ம

 ிபர ம்லபபாற்ய லவப�ி; அவ மன யல்பபா�வபாடயலமந் த்லா  ம

னசலவய ; ்ம்மனசலவதன்�ம ய� பம பய்ய�ிமள�வரமன யன்ம

னசகிபபா�வபாடயலமஅவர  ிபரத்லிய லம( ஹ�த) ஆவயரமஎ ப்ா ய ம

ஆ்ய்ி.  

225 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமவந், "அல்யாவப மன் ்! ள�வ மஎ ்ம

னசலவதன்பமபறல�்ிம நய� த்லலமவந்யலம(நய மஎ  மனசகி  வ்�ி) 

றஉங ட?'' எ உம  ாடயர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"அவ��்ம ம்மனசலவதன்ம(வபா�)�மன ய�� ம வ்�ிம்லலன் '' எ உ 

றறல யர ட. அந்மம ண்ர, "அவ மஎ �ட மச்னடிபாடயல...?'' எ உ 

  ாடயர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "ந��ிமஅவ�ட ம

ச்னடிபட  வ்�ி்ம்ய !'' எ உமறறல யர ட. "(அந்மமச்னடிபல) 

அவ மஎ ன � ன ய உவபாடயல...?'' எ உமஅந்மம ண்ரம  ாடயர. 

அவர ட, "அப பய்மந�ர  ிபரத்லிய லம( ஹ�த) ஆவ �ர '' எ றயர ட. "நய ம
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அவன � ன ய உவபாடயல...?'' எ உமஅவரம  ாடயர. அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, "அவ மந் த்லா்மமனசலவய '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட.  

226  மரமபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர �ண ம�  யடமஅ�னமிய ம

ஸயபபத (்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அப்ல்யாமபப மஅிரம(்்ல) 

அவர ்�்ிமஅ பஸயமபப மஅபபஏஃபிய  அவர ்�்மலமனட ிம(ள�ம

வயக� யலமன்யடரபய ) பப்மசலன மஏாபா�மச்னட �்ிமநலன்ம

ஏாபாட். அப பய்ம ய்லதமபப மஅலஆஸம(்்ல) அவர ட அப்ல்யாம

பப மஅிரம(்்ல) அவர �ணடிம்றபபா�வந்மஅவர ்�் அறலான்ம

றறல யர ட.132 அப பய்மஅப்ல்யாமபப மஅிரம(்்ல) அவர ட , "்ம்ம

னசலவதன்�  யபப்ா ய பம பய்ய�ிம பய்மள�வரம

ன யல்பபா�வபாடயலமஅவர  ிபரத்லிய லம( ஹ�த) ஆவயர '' எ உம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட றறலி்ம ங ்�்தமன்�ிய்ய? 

எ உம  ாடயர ட.133 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம வஉமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர டம

வாலிய ாிமவந்ட�்.  

பயடிம:ம63ம்�ம� ன�மமஏ்்விமஆாசலிய� மந் த்லா்�ிவ ம

ஆவய .மம

227 ஹச மஅலபலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: மஅ லலமபப மிசயரம

அல�ஸ �ம(்்ல) அவர டமஎந்ம நயிபலமஇறந் பய யர   �யமஅந்ம

 நயிப  பய்மஅவர ன�ம டலமந்ிமவபசய�பப்ா ய ம(பஸ்யவப ம

ஆ்நர)  னப்ல்யாமபப மஸலியதமனச றயர.134 அப பய்மமஅ லலம(்்ல) 

அவர ட  னப்ல்யாவபடிம(பப வ�மயஉ) றறலம யர ட:  நய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மனசவபாாறமனசக்லமள னற 

 ம�்மஅறலவப� ல ற . நய மஇ �ிம(சல்மநயட)  ிபரவய� வ மஎ உ 

அறலந்ல�ந்யலம(அன்)  ம�்மஅறலவப� மயா ட .135 அல்யாவப மன்ர 

(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ்�ம� �ணலமசல்ன்மநலரவ ல�்ிமனபயஉபனப 

அல்யாமஓரமஅ�ிய��்மவாங லிப�� , அவரமஅந்மம� ன�மஏமயாறலம
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 மயச� னசக்மநலன்ிப ் ிமஇறந்ம பய யல , அவ��்மஅல்யாம

னசயர� தன்தம்னட னசகியமலமஇ�பப்லலன்.  

228 ஹச மஅலபலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: மஅ லலமபப மிசயரம(்்ல) 

அவர டம நயாாறல�ந் பய்ம( டலந்ி வபசய�பப்ா ய ) அவர �ணடிம

(பஸ்யவப மஆ்நர)  னப்ல்யாமபப மஸலியத னச றயர. அப பய்ம

 னப்ல்யாவபடி மஅ லலம(்்ல) அவர ட, "� ்மநய ம ிமலடிம

அறலவபத்ல்ய்மனசக்லமள னற அறலவப� ல ற . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "்�ம� �ணலமசல்ன் நலரவ ல�்ிமனபயஉபனபமஅல்யாமஓரம

அ�ிய��்மவாங லிப�� , அவரமஅந் ம� ன�மஏமயாறலம மயச�மனசக்ம

நலன்ிப ் ிமஇறந் பய யல , அவ��்மஅல்யா னசயர� தன்தம்னடம

னசகியமலமஇ�பப்லலன் ' எ உமறறல யர ட'' எ  றயர ட. அப பய்ம

 னப்ல்யா, "இ்ா்ம� ்மஇன்மந�ங டமஎ �்மஅறலவப�  

வபலன் ி?'' எ உம  ாடயர. மஅ லலம(்்ல) அவர ட , "நய ம ம�் 

( ய்ணத ்ய�்ய ) அறலவப� வபலன் ' அல்்ம" ிமலடிமநய ம

( ய்ணத ்ய�்ய ) அறலவப� வபலன்' '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட.  

229 ஹச மஅலபலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டமமஅ லலமபப ம

ிசயரம(்்ல) அவரம ன�ம டலமந்ிமவபசய�� ம னச றல�ந ்யி. அப பய்ம

(ஆ்நர)  னப்ல்யாமபப மஸலியதமவந்யர. அவ�டிமமஅ லலம(்்ல) 

அவர ட, "நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மனசவபாாறம

னசக்லமள னறம ம�்மஅறலவப� ப பய ல ற ... '' எ உமறறலவபா�, 

 மா ்டமஹ �்ஸல மனபய�டபடமஅறலவபத்யர ட.  - அ்லமஅாமஅலபலம

(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: மஅ லலமபப மிசயரம(்்ல) அவர டம

 நயாாறல�ந் பய்மஅவர ன�ம டலமந்ி வபசய�� ம(ஆ்நர) 

 னப்ல்யாமபப மஸலியதமவந்யர. அவ�டிமமஅ லலம(்்ல) அவர டம

றறல யர ட: " ம�்மநய மள�மஹ �்னஸமஅறலவப� ப பய ல ற . நய ம

இற�்ிம்உவயிபல இல்யவபாடயலமஅன்மநய ம ம�்ம

அறலவபத்ல�� மயா ட . அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டமறறமநய ம

  ா�ட � : ஓரமஆாசலிய�ரம�ஸ்லி ன� நலரவ ல�்ிமனபயஉபனபம
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ஏாஉ�ன ய்டமபப  ரமஅவர ்� ய ம னா� யம்ி (அவர டமம்) 

அ� னறம யாடயம்ிமஇ�ந்யல , அவர ்ட மஅவர னசயர� த்லா்மம

னசல் வமயாடயர. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

பயடி : 64 சல்்்ம ட�த்ல்ல�ந்மநிப தம் னமமஅ  உவப�வ்ிம

 ட�ங �ணல ்ாபபங டம ்ய உவ்ி.  

230 ஹஜன்ஃபயமபப மஅலிமய ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங ்�்ம(நிப தம் னமம

ன்யடரபய ) இ� னசக்ல ன��மறறல யர ட. அவாறலலமள னறமநய  (எ ம

வய�நய�ண ் ி) பயரத்வபா ட . மானறய னறமஎ்லரபயரத(்� 

 யத)்ல�� ல ற . ள�மனசக்லமியன் ணல, (இிான ிய  வ) ம ண்ர �ண ம

ஆ�ம த்லலம("அமய த ' எ�ி) நிப தம் னமமஇடிபப�த்். பபற்ம

்ரஆ மஅ��பனபாற பய் ்ரஆ ண்ல�ந்ிம(அன்) 

அறலந்ன ய்டயர ட; (எ ்மவாலிய ) "ஏ  ய'வப்ல�ந்ிம

அறலந்ன ய்டயர ட. (நபபிவர டமறறலிமஇன்மநய  பயரத்மவபா ட .) 

இ்்டயவ்மனசக்ல, நிப தம் னமமஅ ாறபப�வ்மன்யடரபய ்ய்ி. 

ம ண் மள� �னறம றங்வய . ( ற� த்ல ் ி) அவ ்ம

 ட�த்ல்ல�ந்மநிப தம் னம (சலறல்) ன பபாறபப�ி. அன்ி�த்ம

அ(்மஅ ாறபபாட)் மஅனடிய�ிமசலஉ ( �ி)்ட�ணமஅ�ா�்ம(அவ ணல) 

்ங லவப�ி. பபற்மமம்�ிமள�ம�னற அவ ம றங்வய . அப பய்ம

(மஉப�ாி) அ்மன பபாறபப�ி. இி�னறமஅ(் ன பபாறபபாட)் ம

அனடிய�ிம( � ம னாபபயலமன ிபலமஏாப�ி)  யகப் அ�ா�்ம

அவ ணலமநலன்த்வப�ி. (இவவயஉம�்்லலம"நிப தம் னம ' எ�ி ள�ணம

 ட�த்லலமஏாறபபா�பமபபற்மசலறல்மசலறல்ய மஅ்மஅனண� ப 

ப�வ்ய ்,)  ய்லலம �்� ஙன ம �ா�வபா� , அ் யலம யலமன யப்�ணத் 

 பபபவப�வன்பம பய ற்ய்ி. பயரனவிபலமஅ்ம பபபபமனப�ி்ய தம

ன்�ா ம ்வப், அ்�டமள உிமஇ�� ய். -பபற்மநபபம(ஸல) அவர டம

சலஉம ா ன� எ�த்தம்ம்ம ய்யலமஅன்ம �ா��ம யா� யர ட.-  
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பப  ரம யன்ிபலமம� டம்ங �ணனட ிமன ய�� லமவயங லம

னசக்ன யடவயர ட. (ஆ யல, அவர �ணல) ிய� மமநிபப�ன னி�ம

 யபபயாறம�ன ிமயாடயர ட. இ  ய�னடிமம� �ணலம

நிபப�ன ிய�்ய மள�வரமஇ�� லறயரமஎ உம( ்��  ்�பப�த்) 

னசயல்பப�ிம(அ�ா�்மநிபப�ன ிய�ர ட அ�்ய லவப�வயர ட).  ம்ி, 

ள�வன்பமபாறலம"அவ�னடிமவ �் ி்ய மஎ  ? அவ�னடிமவப வ ி்ய ம

எ  ? அவ�னடிமஅறலா்ய மஎ  ?'' எ உம(சல்ய லத்�) றறபப�ி. 

ஆ யல, அந்மம ண்�னடிமஇ்ித்லலம � �ாறடமஇனறநிபப�ன  

இ�� ய். (அறலவபபபய�ரமஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர டமறஉ லறயர ட:)  எ மம்ம

ள�ம ய்ிமவந்ல�ந்். அ� ய்த்லலமநய ம ங �ணலமிய�டி ன ய�� லம

வயங லமனசக ல ற மஎ உமனபய�ாப�த்லி்லலன். (ஏன  ணல ,) 

�ஸ்லமய மஇ�ந்யல, இஸ்யிம(எ ்மனபய�ன�) அவ�டமல�ந்மமமா�த 

்ந்வப�ி.  லறலஸ்வ்ய  வயம்்்ய  வயமஇ�ந்யலமஅவ�� ய ம

அ்ல ய�ம(எ ் னபய�ன�) அவ�டமல�ந்மமமா�தம்ந்வப�வயர. ஆ யல , 

இ  றயமநய மஇ  யர, இ  ய�டிமமா� மமன ய�� லமவயங லம

னசகிதம்ிய்ய மஇ�� ல ற .136 இந்மஹ �்ஸமநய ்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உம

அறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி வந்ட�்.  

231 ஹஜன்ஃபயமபப மஅலிமய ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம

( அஃபய)  மரம(்்ல) அவர �ணடிமஅமரந்ல�ந ்யி. அப பய் அவர ட, 

" ங �ணலமியரம சய்ன ம(ஃபபத ய) ன்யடரபய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  

அவர �ணடமல�ந்மனசவபாாஉட�யர?'' எ உம  ாடயர ட. அப பய்மசல்ர , 

"நயங டமனசவபாாஉட �யி ' எ உமறறல ர.  மரம(்்ல) அவர ட, "ள� 

ம ண் ம் ம்�ிபத்யரமமாஉிமஅ்னடமவ �ாடயரமவப ித்லலம

 சய்ன �்  ட�ய� பமப�வன் ிமந�ங டமநலன � லற�ர டம பய்ி '' 

எ உமறறல யர ட. அ்ா்மம� ட, "ஆி' எ ற ர. "இத்ன ிம

 சய்ன ிபலமஆ�த்பமப�ி பய் ன்யான ,  நய ், ்ய ்ரமிம

ஆ லினவமஅ்ா ய மப� ய்மய மஅனமந்மவப�ி. (நய  அந்ம
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அரத்த்ல்ட�மஃபபத யமபாறலம ங �ணடிம  ா வபலன்.) மயறய ,  டல 

அன்னிபம பய உமஅ�� �� ய தம ்ய உிமஎ மநபபிவர டம

(�  றலவபபபய �) றறலிம(அ்சலிலம்ாபபிமஎ�ிமனபய�டமன ய்ட) 

ஃபபத யனவபமபாறலம னசவபாாறவரம ங �ணலமியர?'' எ உம  ாடயர ட. 

அப பய்மம� ட (ப்ல்�ண� யமல) அனம்லிய மஇ�ந் ர. ஆ  வ , நய , 

"நய  (னசவபாாஉட � )'' எ உமறறல   . " ிம்நன்மஅல்யாா�்ம

அரபபணி! ( ினமபம பய  றமஅவ�ிமநல்மம ண்ர.) ந�்யம(னசவபாாற�ர) ?'' 

எ உ   ா , நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்ம

னசவபாாறன்(ப பப வ�மயஉ) றறல   :   யன்ம  யன்ிய மனவத்பம

பயகமபப  பப�வன்பம பய உமம� டம ட�ங �ணல  சய்ன  டம

பப  பப�ி. எந்ம ட�ிமஅந்மம சய்ன  �ணலமஅமல�ந்வப� லற ்ய  

அந்ம ட�த்லலமள�ம �ி்ட�ணமஇடபப�ி. எந்ம ட�ிமஅவானற  

நல்ய �த்வப� லற ்யமஅந்ம ட�த்லலமள�மனவ்்ட�ணமஇடபப�ி. 

இவவயஉ  சய்ன  டமஇ�மவப்மய ம ட�ங �ணலமஏாப�ம ல ற . 

ள உ, னவ்பயனறம பய உ னகனமிய ்; வய ங ்ிம�மலாிம

நலன்த்ல��்ிவன்மஎந்மம சய்ன ாி அ்ா்மஇட்�ண� ய். 

மானறய உ, சலறல்�ாமனவ்னமம ்ந்ம �னமிய ம ட�ி. அ்ம

்ன் ீாய �ம வப�� பபாடமற்யனவபம பய உமநல்ன்மஅறலிாிம

னசகிய்; �்னமனிமநல்ய �� ாிமனசகிய். ம மஇமனசிபலமஅமல�ந்ம

 லடபப் ள உ்ய மஅ்ா்தமன்�ந்ன்ல்யி. (அறலவபபபய�ரமஹஜன்ஃபயம

(்்ல) அவர டமறஉ ல றயர ட:) ( மா ்டமஹ �்னஸமநய ம மரம(்்ல) 

அவர �ணடிமஅறலவபத்வபா�, "இனறநிபப�ன மிய�ர �ண ம்ன்வ ்!) 

 ங ்�்ிமஅந்�ம்ாபபங ்�்ி இனட ிம��ிம ்ாமள உம ்�ம

; அ� ்ாம(வபன்வபல)  னட� பபட�மற�ி '' எ உமறறல   .  ட  ம

 மரம(்்ல) அவர ட, "ந�ரம்நன்ிாஉபம பயவ �ர! அ்  னட� பப�மய? அ்ம

( னட� பபடயமல) ்லற� பபாடய்யவ்மமம்�ிமஅ் �டபபடம

இட�் ட!'' எ உமறறல யர ட.137 நய , "இலன். (அ் ்லற� பபடய்.) 

 னட� த்ய மப�ி '' எ உமனசய    .  ம்ி, நய மஅவர  �ணடிம

"அந்�ம ்ாம"ன யல்பபடவப��்ி ' அல்்ம"இறந் பய வப��்ி ' ள�ம
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ம ண்ரம்யி. இ்ம ா�� ன்மஅ உ. ( ்னமிய மனசக்ல்ய ) '' எ உி 

றறல   . (இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) அ� ய்லதம(்ா) 

அவர டமறஉ லறயர ட: நய ம(அறலவபபபய�ர) சஅதமபப ம்ய��ம(்ா) 

அவர �ணடி, "அ�மய்ல�  ! (இந்மஹ �்ஸல ம�்த்ல்ட�) "அஸவ்ம

�ரபயத் ' எ ப் மனபய�டமஎ  ?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , 

" உபபபலமனிமனவடன� '' எ உ றறல யர ட. நய ம"அலறஸஜம�்� லி ' 

எ ப் மனபய�டமிய்?'' எ உ   ா ட . அ்ா், "்ன் ீாய �ம

 வப�� பபாடமற்ய ' எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்லல, ( அஃபய) 

 மரம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ம(வபனடனபாஉமம �் யவப்ல�ந்) ஹஜன்ஃபயம

(்்ல) அவர டம்றபபா�ம(றஃபய) வந்மஎங ்ட மஅமரந்ன ய்� 

(பப வ�மயஉ) றறல யர டமஎ உம யணபப� லற்: நய ம நாஉம

இனறநிபப�ன ிய�ர �ண ம்ன்வ�டிமஅமரந்ல�ந் பய்மஅவர ட  ்ிம

 ்யார �ணடி, " ங �ணலமியரம(இ ணம்ன்ன� வப��்ிமஅ்சலில) 

்ாபபங டம்றலத்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமனசய  ன்ம

நலன வபல னவத்ல�� லறயர?'' எ உம  ாடயர ட. அ�மய்ல�ம(்ா) 

அவர டமஅ�ணத் அ�ஞமனசயானபய�ட டமஅ்லலம்றலபபபடபபடவபலன்.  - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலலமபப வ�மயஉம யணபப� லற்:  மரம(்்ல) அவர டம

ம� �ணடிம"(அ்சலில) ்ாபபங டம்றலத்மஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) 

அவர டமறறலின்மஎம�்மஅறலவபபபவரம ங �ணலமியர?'' எ உ 

  ாடயர ட. அங்மஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர ்ிமஇ�ந்யர ட. அவர டம

"நய  (  ா��� ல ற )' எ உமறறல யர ட. ஹ �்ஸல மஇஉ்லிபலம"இ்ம

 ா�� ன்மஅ உ; அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட றறலி்்ய '' 

எ மஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர டமன்�வபத்ட�யர ட.   

பயடி : 65 இஸ்யிம்னறந்மஎ்ணப�ன மன ய்டமம� �ணனட ி்ய ம

 ்ய றலமி்; ்னறந் எ்ணப�ன ிப �னட ிம்ய மஅ்ம
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்ல�ிபபமனசல்ி. அ்ம(இஉ்லிபலமமஸ்ல்ல ஹ்யி, மஸ்ல்நமநபவ �ம

ஆ லி) இ�மபட�ணவயசல �ணமனட ிமஅபிிமனபஉி.  

232 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  இஸ்யிம்னறந்ம

எ்ணப�ன மன ய்டமம� �ணனட ி்ய ம ்ய றலி். அ்ம ்ய றலி  

பனாிமநலன்�  ம்ல�ிபபமனசல்ி. அந்�ம்னறந்மஎ்ணப�ன ிப்ய  

ம� ்�்மஏபிம ்டய ா�ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

- நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: இஸ்யிம்னறந்மஎ்ணப�ன ம

ன ய்டமம� �ணனட ி்ய ம ்ய றலி். அ்ம ்ய றலி பனாிம

நலன்�  ம்ல�ிபபமனசல்ி. பயி்ம் ்ம்ாறலலம(னச உ) அபிி 

னபஉவன்பம பய உமஇஸ்யிமஇ�மபட�ணவயசல �ணலமஅபிிமனபஉி. 138 

இன்மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

233 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  பயி்ம் ்ம்ாறலலம

(னச உ) அபிிமனபஉவன்பம பய உமஇனறநிபப�ன  (ஈமய ) ம �் யவபலம

அபிிமனபஉி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.139 

இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

பயடிம:ம66மஇஉ்ல�ம ய்த்லலமஇனறநிபப�ன ம(இல்யமா)ம

 பயகவபவவ்.மம

234 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  �மலிபலம"அல்யா, 

அல்யா' எ உமனசயல்பபடய் பய்்ய மமஉனமமநயட நல ாி. இன்ம

அ ஸம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லமறயர ட. - அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமறறலம யர ட: "அல்யா, அல்யா' எ உம

னசயல்ல�ன ய்���்ிம(இனறநிபப�ன ிய�ர) எவரமம்ிமமஉனமமநயடம

நல ாய்.140 இன்மஅ ஸம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

பயடி : 67 (எ்ல� �யலமன்யலன்மஏாப�ிமஎ உ) அஞஏ ல றவரம்ம்ம

இனறநிபப�ன னி இ் சலிமய மனவத்�ன யடவ்.  
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235 ஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�மநயட) நயங டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட மஇ�ந ்யி. அப பய்  அவர ட, 

"எத்ன ம பரமஇஸ்யதன்மஏாஉட�யர ட? எ பன்மஎ �்� 

 ண� லா�மமனசயல்ங ட!'' எ உமறறல யர ட. நயங டமஅஉ்உம�்ல 

எா்உம பரவன்மஇ�� , எங ன�பமபாறலமஅஞஏ லற�ர �ய , அல்யாவப  

ன் ்?'' எ உம  ா டயி. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

" ங ்�்தமன்�ிய். ந�ங ட (எ்ல� �யல)  சய்ல� பபட்யி! '' எ உம

னசய ம யர ட. அவவய றமநயங ட  சய்ல� பமபா டயி. எந்ம

அ�ா�ன  றயல, (ள�ம ாடத்லல) எங �ணலமசல்ர இ் சலிமய  வம்வப்தம

ன்யாம��ிய்மநலன்மஏாபாட்.141 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

பயடி : 68 ்ம்மஇனறநிபப�ன ம்றலத்மஅஞஏ ல றமப்வ � மய ம

ள�வ� ம ட�தன்த  ்ாஉவ்ி,  உ்லிய மஆ்ய்மல றலமள�வன்ம

இனறநிபப�ன ிய�ரமஎ உம��ா னசகவ்ா்மவந்ட�ம்னடாி.  

236 சஅதமபப மஅபபவ� யஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�மசமிி) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(்ரமபமனபய�ட ன�ப)  பங லா��ம

ன ய்��ந்யர ட. அப பய்மநய , "அல்யாவப மன் ்! இ  ய��்ம

ந�ங டமன ய�ங ட. அவரமஓரமஇனறநிபப�ன ிய�ரம(�ஃமல ) '' எ உம

னசய    .  ட  மநபபம(ஸல) அவர ட , "அவன்ம�ஸ்லி 

(னவ�ணத ்யாறத்லலமஇனறநிபப�ன ிய�ர) எ உமனசயல்ங ட! '' 

எ றயர ட. நய ம� ்மறறலின்பம பய  றம� உம�னறமறறல   . 

நபபம(ஸல) அவர ்ி � ்மறறலின்பம பய  றம"அவன்ம�ஸ்லிம

(எ உமனசயல்ங ட)'' எ உ � உம�னறமஎ  ணடிமறறல யர ட. பபற் , 

"நய மள�வ��்� ன ய�� ல ற ; ஆ யல, அவன்வபடமமானறய�வரமஎ ம

அ ்�்�ிவ்யகமஇ�பபயர. (அபப�ிப�ந்ிமஅவ��்மநய ம

ன ய�பப்ா்�)  ய்ணி, (நய மஏ்ி ன ய�� ய்ல�ந்யலமவஉனமிப யலம

அவரம்ாறிமஏ்ிமஇனாத்மஅ் யல) அவன் இனறவ மந் த்லலம

்ப்றதம்ட�ணவப�வய  யமஎ�ிமஅமசி்ய '' எ றயர ட.142  
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237 சஅதமபப மஅபபவ� யஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�ம�னற) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமள�ம்ாவப ��்ம(்ரமப 

னபய�ட ன�) வாங ல யர ட. அவர �ணனட ிமநய�ிமஅமரந்ல�ந ் . 

அப பய், அ�்ாவப �லமஎ �்பமபப�த்மள�வ��்மஏ்ிமன ய�� யமலம

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டமவபா�வபாடயர ட. ஆ  வமநய , 

"அல்யாவப மன் ்! (அவன்மஏ மவபா�மவபா்ர ட?) அவரமம்ம

 ங ்�்மஎ  ம(அ்ல�ப்ல)? அல்யாவப மமம்யனணிய ! அவரமஓரம

இனறநிபப�ன ிய�ரம(�ஃமல ) எ மநய  அறல வ '' எ உமறறல   . 

அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அவன் �ஸ்லிம

(னவ�ணத ்யாறத்லலமஇனறமநிபப�ன ிய�ர) எ உமனசயல்ங ட! '' 

எ றயர ட. சலறல்ம ந்ிமநய மஅனம்லிய மஇ�ந ் . நய மஅவன்பமபாறல 

அறலந்ல�ந்மவப ிங டமமலன த்வபட வ , "அல்யாவப மன் ்! 

அவரமம்  ங ்�்மஎ  ம(அ்ல�ப்ல)? அல்யாவப மமம்யனணிய ! 

அவரமஓர இனறநிபப�ன ிய�ரமஎ உமநய மஅறல வ '' எ உம(மம்�ி) 

றறல   . அ்ா்ிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அவன்ம

�ஸ்லிம(எ உ னசயல்ங ட!)'' எ றயர ட. சலறல்ம ந்ிமநய ம

அனம்லிய மஇ�ந ் . நய  அவன்பமபாறலமஅறலந்ல�ந்மவப ிங டம

எ ன மமலன த்வபட வ, "அல்யாவப  ன் ்! அவரமம்ம ங ்�்ம

எ  ம(அ்ல�ப்ல)? அல்யாவப மமம்யனணிய ! அவர ஓரமஇனறம

நிபப�ன ிய�ரமஎ உமநய மஅறல வ '' எ  ற . அப பய்ி 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அவன்ம�ஸ்லிம(எ உம

னசயல்ங ட!) நய மள�வ��்�மன ய�� ல ற ; ஆ யல, மானறய�வரம

அவன்வபடமஎ  அ ்�்�ிவ்யகமஇ�பபயர. (அபப�ிப�ந்ிமஅவ��்ம

நய  ன ய�பப்ா்�)  ய்ணி, (நய மஏ்ிமன ய�� ய்ல�ந்யலம

வஉனமிப யலமஅவர ்ாற ம்ிமஇனாத், அ் யல) அவரமந் த்லலம

� ிம்ப்ற வ ��த்பப�வய ்யமஎ�ிமஅமசி்ய '' எ உமறறல யர ட.143 - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�். அவாறலல, "(அ�்ாவப �லமள�வ��்மஏ்ிமன ய�� ய்்யல) 

நய மஎாந் னச உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடி , "அவரமம்ம
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 ங ்�்மஎ   (அ்ல�ப்ல)?' எ உமஇ் சலிமய �ம  ா ட '' எ உம(சஅதம

பப மஅபப� யஸ (்்ல) அவர டமறறலி்ய ) அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.  

-  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல, (� உம�னறம  ா�மப்ல்ன்த்மபப ) அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஎ ்ம ாத்லா்ிம்்த்லா்ிமமத்லிபலமஅ�த் , 

"சஅ ்! (எ  ணடிமவா� ய�)  மய்மவ� ல ற�ர �ய? நய மள�வ��்�ம

ன ய�� ல  ற ...'' எ உமறறலி்ய மஇடினபாஉட�்.  

பயடி : 69 (இனறம)சய உ டமனவ�ணபப�வ் ம�்ிம(இனறநிபப�ன மம்) 

ம மஅனம்ல அ்ல �பப்.  

238 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  

(இறந் பய வாஉ�்மஅல்யாமஎபப�ம ிபஹா� லறய மஎ றமசந ் ி  

இனறதன்ரம ்�்மவ�வ்யிப�ந்யலமஇனறதன்ர) இப்யஹ�ிம(அன்)  

அவர ன�வபடாிமநய மமசந ் ிமன யட�மஅ்ல தம்்்லானடிவர டம

ஆ வயி. (அவர டமசந ் பபா�மஅபப��ம  ா வபலன்.) ஏன  ணல , "எ ம

இனறவய! ம�த்வர ன�மஎவவயஉமந�ம ிபரபபபபபயகமஎ உமஎ �்�ம

 யா�வயிய !'' எ உமஅ  யரம  ாடயர ட. இனறவ , "ந�ங டமநிபப�ன ம

ன யட�வபலன்ிய?'' எ உம  ாடய . அ்ா்மஅவர ட , "ஆி! ஆிப�ிம

எ ம ட�ி நலிம்லினடவ்ா ய  வம  ா ல ற '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. 

(2:260)144 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(பப வ�மயஉி) றறல யர ட:  

அல்யா, அதம(அன்) அவர ்�்�ம �னணம்�வய ய ! அ  யரம

வல்னமமமல�  ஓரம ்வபிய� ணட மம்ஞசிம்்ந்வர �யகம

இ�ந்யர ட. ்ஏஃபம(அன்) அவர டம்ங லிப�ந்மஅ�வபா்மந�்டம ய்ிம

நய மசலனறிபலம்ங லிப��   ந�ா�ம(பபற்மஅவர ன�மவப�்ன்மனசகிம

அனாபபய�ரமள�வரமவந்ன்பம பய உ எ  ணடிமவந்) இ�ந்யல, நய ம

அந்மஅனாபபய�� மஅனாபனப ஏாஉ�ன ய்��ப ப .145 இன்ம

அ�ஹஜû்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�ம

அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�். அவாறலலம"பபற்மநபபம
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(ஸல) அவர ட இந்ம(2:260ஆவ்) இனறவச தன்ம�ானமிய மஓ்ல�ம

 யா� யர ட '' எ உி இடினபாஉட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்ல்ிம"நபபம(ஸல) 

அவர டமஇந்ம(2:260ஆவ்) இனறமவச தன்ம�ானமிய மஓ்ல� 

 யா� யர ட '' எ  றமஇடினபாஉட�்.  

பயடி : 70 �ஹிமதம(ஸல) அவர டம( ் ) ம� டமஅன வ��்ிம

இனறதன்்ய  அ�பபபபா�ட�யர டமஎ உி , அவர �்மமயர� த்ல ம

�்ிமமாற (�நன்ி) மயர� ங டம ய்யவ்லிய லவபாட மஎ உிம

நி்வ்ம ாடயிமய்ி.  

239 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ளவ வயரம

இனறதன்��்ிமசல்மஅா்்ங டமவாங பனபா றமஇ�ந் . அவானற� 

 ய�ிமம� டமநிபபத்ய மஆ ம வ்�ிமநலன்மஇ�ந்். எ �்ம

வாங பனபாற அா்்னமல்யி, அல்யாமஎ �்மஅ��ணிம வ்அறலவபப்ம

(வஹ�)்ய . ஆ  வ, இனறதன்ர �ண ் ிமமஉனமமநய�ணல , பப பாஉ வயரம

அ்ல ிம ட�மஇனறதன்்ய  நய மஇ�� ம வ்�ிமஎ மஎ்லரபயர� ல ற .  

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.146  

240 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  �ஹிம்ல ம ிபரம

ிய�னடிமன ிப்ட� ்யமஅவ மம்மசத்லிமய ! இந்(இஉ்ல)ம  

ச�்யித்ல்ட�ம்் ்யம லறலஸ்வ ்யமிய ்�ிமள�வரம

எ (மயர� த்ல)ன ப பாறல�ம  டவபபபாடமபபற்ிறடமநய மன ய்�வந்ம

(மயர� த)ன்மநிபப�ன  ன யட�யமலமஇறந்மவபாடல, அவரமந் வயசல �ணலம

ள�வ்ய  வமஇ�பபயர.147 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

241 ஸய்லாமபப மஸய்லாமஅலஹி்ய �ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

(அ னறி) ்்யசய மநயானடமம சரந்148 ள�மம ண்ரமஆமலரமஅஃ அபபம

(்ா) அவரம �ணடி, "அ�அி ்! "ள�வரம்ிமஅ�னமபமனப்னணம

வப�்ன்மனசக்மஅவன�த ்ய மமமணந்ன யட்ி பய் , அவரம்ம்ம
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ளாட த்ல ் ிமபிணிமனசக்ன ய்� �பபவன்பம பய றவ்ய லறயரம

(அவ��்மஅ்ா ய மந னமமஏ்ிம லனட� ய்) ' எ  எங டம்்யசய ம

ப்்லனிமம சரந்மசல்ரமறஉ ல ற  ்!?'' எ உம  ாடயர. அ்ா்ம அபபம

(்ா) அவர டமனசய  யர ட: அ�்ர்யமபப மஅபப�சயம(்ா)  அவர டம்ிம

்நன்மஅ��சயம(்்ல) அவர டம(பப வ�மயஉ) றறலி்ய மஎ �் 

அறலவபத்யர ட: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  � உம

 ப��்ம(அல்யாவபடத்லல) இ்ானடமந னம டமஅ�ண� பப�ி:  1. 

 வ்� ய்ர �ணலமள�வரம்ி�னடிம(ச� த்ய��்மநலிமல� பனபாற)  

இனறதன்ன்ாிமநிபப யர; எ ்ம ய்தன்மஅவரமஅனடந் பய்ம

எ ன ாி நிபப யர; பப பாறல யர; னமகபப�த்லம யர. அவ��்மஇ�ம

ந னம ட  ்�. 2. அ�னமிய ம ட�மள�வரமஇனறவ ண ம

 டனமனிாிமநலனற வாறல, ் மஎசமய ண   டனமனிாிம

நலனற வாறல யர. அவ��்ிமஇ�மந னம டம ்�. 3. ள�வரம

்ிமலடமல�ந்மஅ�னமபமனப்��்மநலனறவய ம ணவ�ணத(்ப 

ப�மய�த்வந)்யர. அவ்�்மநா்ணங ன��ம ாஉ�ன ய�த்யர. 

அன்ாி னசினமிய மமனசக்யர. பபற்மஅவன�மஅ�னமதம்ன�ிப்ல�ந்ம

வப�்ன்மனசக் ்ய மமமணந்ின ய்டயரமஎ ணல , அவ��்ிமஇ்ானடம

ந னம டம ்�. பபற்ம அபபம(்ா) அவர டமஅந்�ம்்யசய வயசலிபடி , 

"( ாடணி) ஏ்மல றல ( ங ்�்மநய மஅறலவபத்) இந்மஹ �்னஸபம

னபாஉ�ன யட்ங ட. இன்வபடம சலறலிமவப ிங ன�ம

அறலந்ன யடவ்ா ய னவல்யிமசல்ரமம �் யமவன்மபிணி னச ற்்�'' 

எ றயர ட.149 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாி வந்ட�்.  

பயடிம:ம71ம( ் மஅாலா�்ம� )மம

மரிமல மனமந்ரமஈசயம(அன்) அவர டம(�மல�்) இறங லமவந், 

நி�னடிமநபபம�ஹிமதம(ஸல) அவர �ண மமயர� மனநறலிப ப� ந�்லம

வாங்்ல.  
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242 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  எ ம ிபரமஎவ ம

ன ிப்ட� ்யமஅ(ந்மஇனற)வ மம்மசத்லிமய ! வபன்வபலம( ்  

அாலா�்ம� ) மரிமல மனமந்ரம(ஈசயம-அன்)  ங �ணனட ிம

 நரனமிய த �்ரபப�ண�்ிமந�்லப்லிய மஇறங வப�� லறயர. அவரம

சல்னவனிம னடபபயர; ப றலனி�மன யலவயர; ்லஸியம(எ�ிம

 யப்)வ�னிமவயங மமஉபபயர ; (இஸ்யி ள னற ிமம� �ணடமலம�ந்ம

ஏாபயர.) அப பய்மனசலவிம(னப� ல) வாலந ்ய�ி. எந்மஅ�ா�ன  றயலம

அன்மவயங ல�ன யட�மஎவ�ி இ�� மயாடயர. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.150 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஆஉமஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�். அவாறலலமஓரமஅறலவபபபபல, 

"(மரிமல மனமந்ர) ந�்லவாவயதம்ன்வ்ய ,  நரனமிய தம �்ரபப�ண�்ிம

ந�்லப்லிய ம(இறங வப�� லறயர.) '' எ உ இடினபாஉட�். மா றயரம

அறலவபபபபலம" நரனமிய தம �்ரபப�ண�்ிமந�்லப்லிய ' எ ப் மா� மம

இடினபாஉட�். "ந�்லவாவயதம்ன்வ்ய ' எ ப்மஇடினபறவபலன். 

மா றயரமஅறலவபபபபலம"ந�்லவாவயதம �்ரபபய�்ய ' எ மஇடினபாஉட�். 

அ்லல "அந்ம ந்த்லலமனசகிபப�ிமள ்னிய�மசஜ்யம(சல்வண� ி) இந் 

 ் தன்ாிமஅ்ல்ட�வானறாிவபடமமசலறந்்ய மஇ��்ி '' எ உி 

அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�். இந்மநபபனமயாலனிமஅறலவப�்ிமஅ�ம

ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ட, " வ்ிமவாங ப னபாறவர �ணலமஎவ�ி, அவரம(-

மரிமல மனமந்ர) இறபப்ா்ம� பய மஅவன் நிபப�ன மன யட�யமலம

இ�� மயாடயர...'' எ�ிம(4:159ஆவ்) இனறவச தன் ந�ங டமவப�ிபப யலம

ஓ்ல�ன யட்ங ட!'' எ உமறறலி்ய ாி இடினபாஉட�்.  

243 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அல்யாவப ம

மம்யனணிய ! ( ் மஅாலா�்ம� ) மரிமல மனமந்ரம(ஈசய , 

 ங �ணனட ி)  நரனமிய தம �்ரபப�ண�்ிமந�்லப்லிய மஇறங வப�� லறயர.  

அவரமசல்னவனிம னடபபயர; ப றலனி�மன யலவயர; ்லஸியம(எ�ிம

 யப்)வ�னி வயங மமஉபபயர; அப பய்ம( ிரந்மனசலவமய ) ளாட ங டம
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அபப� ி வபடபப�ி. அவானறமிய�ிம ்�மஅன்ிமயாடயர ட. (அந்ம

 ந்த்லல ம� �ணனட ி) பன னமாிமனவஉப்ிம பயா�மனபயறயனமாிம

அ  உவப�ி. னசலவங ன�பமனபாஉ�ன யட்மயஉமம� டமஅனா� பம

ப�வயர ட. ஆ யல, அன் ிய�ிமஏா மமயாடயர ட. இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

244 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங ன�மம சரந்ம

ள�வ ்ம ங ்�்(தமன்யான மநடத்ி) இமயமய மஇ�� , மரிமல ம

னமந்ரம(ஈசய)  ங �ணனட ிமஇறங்வய ்ிய யலமஅப பய்ம ங ்�்  

எபப�ிப��்ி? இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.151  

245 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  மரிமல மனமந்ரம

(ஈசய)  ங �ணனட ிமஇறங ல,  ங ்�்தம்ன்வ்ய மஇ�ந்யல 

 ங ்�்மஎபப�ிப��்ி? இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

246 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "மரிமல மனமந்ரம(ஈசய)  ங �ணனட ி இறங லவந்,  ங ்�்ம

இமயமய  இ�ந்யலமஅப பய்ம ங ்�் எபப�ிப��்ி?'' எ உம

றறல யர ட. இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மவஅதமபப ம�ஸ்லிம

(்ா) அவர ட றஉ லறயர ட: இந்மஹ �்னஸமஎ �்மஅறலவபத்மஇப�ம

அபப் ல பம(்ா) அவர �ணடிமநய , "அ� ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ம

வ�ிமஅவஸயிபம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , " ங ன�மம சரந்ம

ள�வ ்ம ங ்�்மஇமயமய மஇ�� ம(மரிமல மனமந்ர  ங �ணனட ிம

இறங்வய ்ிய யல...)' எ மஇடினபாஉட� ்?'' எ உம  ா ட . அ்ா்ம

இப�மஅபப் ல பம(்ா) அவர டம"மரிமல மனமந்ரம ங ்�்மஇமயமய  

இ�ந்யல...' எ ப் மனபய�டமஎ  னவ உமந�ங டமஅறலவ �ர �ய? எ உ 

  ாடயர ட. நய , "ந�ங  �மறஉங ட!'' எ  ற . அப பய்மஅவர ட , 

" ங ்னடிமஇனறவ ண ம வ்த்ல ப�ாிம ங ்னடிமநபபிப ம
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வால�னறபப�ாி  ங ன�மவாலநடத்லமமனசலவயரமஎ உமனபய�ட '' 

எ றயர ட.  

247 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: எ மச�்யித்ய�லமள�மபப�வப ரம

சத்லித்லா்மஆ்்வய ப  பய்ய��ன ய் டிப�பபயர ட. மஉனமம

நயடவன்மஅவர டம(சத்லித்லல)  ம ்யங ல ிமநலாபயர ட. பபற்மமரிமல ம

னமந்ரமஈசயம(அன்) அவர ட (�மல�்) இறங லவ�வயர ட. அப பய்ம

�ஸ்லி �ண ம்ன்வர, "வய�ங ட, வந்மஎங ்�்தம்ன்னமம

்யங லதமன்யான மநடத்ங ட! '' எ உம(ஈசயவபடி) றஉவயர. அ்ா்மஈசயம

(அன்) அவர ட, "இலன்ம( ங ்�்மநய ம்ன்னம ்யங லதம

ன்யாவப� மயா ட ).  ங �ணலமசல்ர்யிமமாறமமசல்��்த ்ன்வ்ய ம

இ�பபயர; இ், அல்யாமஇந்மமச�்யித்லா்மஅ�ணத்ட� 

ம�ியன்ிய்ி'' எ உமறறலவப�வயர ட.152 இன்ம்யபபரமபப ம

அப்லல்யாம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

பயடிம:ம72மஇனறநிபப�ன ம(ஈமய )மன யட�ம� வந்ய்ிமஏா ழபடய்ம

(இஉ்ல�)ம ய்ி.மம

248 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   மா ல்ல�ந்ம

ந�ி ம ்ிமய ய்வன்மமஉனமமநயடமவ்ய். அவவயஉமஅ்  மா ல்லம

�ந்ம ்ிமய்ி பய்மம� டமஅன வ�ிம(அன்பமபயரத்வபா�)  ளா�ம

னமயத்மய மஇனறநிபப�ன மன யடவயர ட. ஆ யல , �  பம

இனறநிபப�ன  ன ய்�்ய், அல்்மஇனறநிபப�ன மன ய்��ந்ய்ிம

ந னமம ி்ிமனசக்ல்ய் எந்மம ண்��்ிமஅந்ம(இஉ்ல) நய�ணலம

ன யட்ிமஇனறநிபப�ன மபி �ண� ய். (6:158) இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.153 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஆஉமஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  
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249 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  � உம

அனடிய�ங டம ்ய றலவபாடயலம�  பமஇனறநிபப�ன மன ய்�்ய் , 

அல்்மஇனறநிபப�ன மன ய்��ந்ய்ிமந னம ி்ிமனசக்ல்ய்மஎந்  

ம ண்��்ிமஅந்ம ந்த்லலமன யட்ிமஇனறநிபப�ன மபி �ண� ய். 

(அனவ:) 1.  மா ல்ல�ந்மந�ி ம ்ிமய்்ல. 2. ்ஜ்யலம( ்ய உ்ல). 

3. �மலிப்ல �ந்மனவ�ணபப�ிம(அ்லசி�)  யலநனட.154 இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமநய ்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

250 அ�்ரமஅலஃ லஃபயீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மநயடமநபபம(ஸல) 

அவர டம(எங �ணடி), "இந்மமந�ி மஎங்மனசல லற் எ உம ங ்�்தம

ன்�ாமய?'' எ உம  ாடயர ட. ம� ட , "அல்யாாி அவ�னடிம

ன்� மமந ்மஅறலவயர ட '' எ உமறறல யர ட. நபபம(ஸல) அவர ட , "அ்ம

(-ந�ி ) இனறமஅ�ியச த்�்ம(அர ஜ�்)�ம ீ ா 

்ன்வணங்வ்ா ய தம் ்மநலன்னிம நய� லமமனசல லற். அ் ணடி , 

"எாந், ந� வந்மவால ிமனச உவப�' எ உமறறபப�ிமவன்மஅ்ம

அவவய ற இ�ந்ன ய்���ம லற். அவவயஉமறறபபாட்ிமஅ்மனச உ 

 லா� ல்ல�ந்ம ்ிமய லற். பபற்ம(மஉநயடமமம்�ி) இனற 

அ�ியச த்�்�ம ீ ாம் ்மநலன்னிம நய� லமமனச உம்ன்வணங்ம

 லற், அ் ணடி, "ந�மஎாந், வந்மவால ிம்ல�ிபபமமனச உவப�!' எ உ 

றறபப�ிவன்மஅ்மஅவவய றமஇ�ந்ன ய்��� லற். அவவயஉம

றறபபாட்ி அ்ம்ல�ிபபமமனச உம லா� ல்ல�ந்ம ்ிமய லற். பபற்ம

ம� ்�்ம(எந் வபத்லியச�ி) ன்�ிய்மவப்த்லலமஇனறம

அ�ியச த்�்�ம ீ ாம் ்மநலன்னி  நய� லமமனசல லற். அப பய்ம

அ் ணடி, "ந�மஎாந்ம மா ல்ல�ந்  ்ிமய்!' எ உமறறபப�ி. அப பய்ம

அ்ம(வா� த்லா்மமயறய )  மா ல்ல�ந்ம ்ிமய்ி'' எ உமறறல யர ட. 

பப  ரமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அ்மஎந்மநயடமஎ உ 

 ங ்�்தமன்�ாமய? அ், �  பமஇனறநிபப�ன மன ய்�்ய் , 

அல்் இனறநிபப�ன மன ய்��ந்ய்ிமந னம ி்ிமனசக்ல்ய்மஎந்ம
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ம ண்��்ி அந்ம ந்த்லலமன யட்ிமஇனறநிபப�ன மபி �ண� ய்ம

(இஉ்ல) நய�ய்ி'' எ உ றறல யர ட.(6:158)155 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். - அ�்ரம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: (ள�மநயட) நய மபட�ணவயச்�்டம்னாந் பய்மஅங்ம

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டமஅமரந்ல�ந்யர ட. ந�ி ம

மனறந் பய்ம(எ  ணடி) அவர ட, "இந்மமந�ி மஎங்மனசல லற்மஎ உம

 ம�்தமன்�ாமய, அ�்ர?'' எ உம  ாடயர ட. நய , "அல்யாாிம

அவ�னடிமன்� மமந ் அறலந்வர ட'' எ உமறறல   . அப பய்ம

அவர ட, "அ்ம(இனற அ�ியச த்�்�ம ீ ா) னச உம

்ன்வணங்வ்ா்மஅ�ம்லம  ா லற்.  ட   அ்ா்மஅ�ம்லி�ண� பம

ப� லற். அ் ணடி, "ந�மவந்மவால ிம்ல�ிபபம னச உவப�' எ உம

றறபப� லற்ம பய்ி. (இஉ்லிய மள�மநயட) அ்  மா ல்ல�ந்ம

 ்ிமய்ி'' எ உமறறல யர ட. அறலவபபபய�ரமஅ�்ரம(்்ல) அவர டமஇன்ம

அறலவபத்வபா�, (்ரஆ ணல "வஃ ிஏம்ஜீம்லம�ஸ் ர� ம்ஹய ' 

எ உமஇடினபாமஉட�ம36:38ஆவ் வச தன்) அப்ல்யாமபப மமஸ்தம

(்்ல) அவர �ண மஓ்லம�னறிபலம ட�ப� "வம்ய்ல ம�ஸ் ர� ம

்ஹய' எ உமஓ்ல�ம யா� யர ட. (னபய�ட: அ்்ய  அ்மநலன்ன யட்ிம

இடமய்ி.) இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

251 அ�்ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடி, "ந�ி ம்ய மநலன்ன யட்ி இடதன்ம நய� லமம

னச உன ய்��� லற் '' எ�ிம(36:38ஆவ்) வச ி ்றலத்�ம  ா ட . 

அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அ் நலன்ன யட்மலடிம

இனறவ ண மஅ�ியச த்லா்�ம ீ ாம ட�் '' எ உ றறல யர ட. இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். பயடி : 73 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்ம வ்அறலவபப்ம(வஹ�) 

அ��பனபாற்  ்வ� ி.  
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252 நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்மஆ்ிபமய மவந்ம

 வ்அறலவபப்ம(வஹ�) ன� த்லலம ்டம ்னம�ம  ா �ய  வம

இ�ந்். அ்மஅ்ல யன்பமனபயா்ல  வப�ின்பம பய உம(ன்�ணவய  வ) 

இ��்ி. பப  ரம் ணனமிப்ல�பப் அவர ்�்மவப�பபமயிபாஉ. 

எ  வ, அவர டம"ஹல்ய' ்ன ிபலம் ணத்ல�ந்  ணபசமய மஇ்ா டம

வண� மவாலபயா�லமஈ�பா�வந்யர ட. அ்ா ய தம்ி ்�ிபத்ய�டிம

னச உம(ப்மநயா ்�்ம வ்�ி)  ணனவதம்ி�ட  

ன ய்�னசலவயர ட. (அந்ம ணாம �்ரந்்ி) மம்�ிம(்ிம்னணவபியர)  

 �்்யம(்்ல) அவர �ணடிம்ல�ிபபவந்மஅன்பம பய உம(ப்மநயா ்�்  

 வ்�ி)  ணனவபமனபாஉமமனசலவயர ட. இநநலன் , "ஹல்ய' ்ன ிபல 

அவர ்�்மமசத்லி( வ்)ிமவ�ிமவன்மந��த்். (ள�மநயட) அந்ம

வய வர (்லபீல) நபபம(ஸல) அவர �ணடிமவந், "ஓ்வ �் ய !' எ றயர. நபபம

(ஸல) அவர ட, "நய மஓ்தமன்�ந்வ ணலன் ி! '' எ உமனசய  யர ட. 

(பப ்மநடந்வானற) நபபம(ஸல) அவர டம(பப வ�மயஉமஎ�த்�) 

றறல யர ட: வய வரம(்லபீல) எ ன பமபப�த்மநய ம்லணஉிமஅ�வபா்ம

இஉ �  ா�ினணத்யர. பபற்மஎ ன மவப�வபத்வபா�ம"ஓ்வ �் ய ! ' 

எ றயர. அப பய்ிம"நய மஓ்தமன்�ந்மவ ணலன் ி! '' எ  ற .  ட  ம

அவரமஎ ன ப பப�த்மநய ம்லணஉிமஅ�வபா்ம(மம்�ி) இஉ �ம

 ா�ினணத்யர. பபற் , எ ன மவப�வபத்வபா�ம"ஓ்வ �் ய ! ' எ றயர. 

அப பய்ிம"நய மஓ்த ன்�ந்வ ணலன் ி!'' எ  ற .  ட  மஅவரம

எ ன பமபப�த்மஎ  யலம்யங  இி்ய்மஅ�வபா்ம� றயவ்ம

�னறிய மஇஉ தம்ாவப யர. பப  ரமஎ ன  வப�வபத்வபா�, "பனடத்ம

 ி�னடிமஇனறவ ண ம(்ல�ப) னபி்யலமஓ்வ �் ய ! அவ  மம ண்ன ம

"பாறலதமன்யங்ிம(அானட பய ற) நலன் 'ிப்ல�ந்மபனடத்ய . (நபப ி!) 

ஓ்வ �் ய !  ி�னடிமஇனறவ மமயனப�ிமன யனடிய�ண ; அவ ்ய ம

எா்  யல �்ிம(எா்�)  ாஉ�ன ய�த்ய . ம ண் ம

அறலிய்வானறனில்யிமஅவ��்�  ாபபத்ய '' எ�ிம(96:1-5) 

இனறவச ங ன�மஅவரமஓ்ல யர. பபற்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 
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அவர ட, அந்மவச ங ்ட , (அமசத்யல) ்ிம ாத்மமசன் டம

படபட� தம்ல�ிபபவந் , (்ிம்னணவபியர)  �்்யவபடிமனச றயர ட. 

"எ �்பம பயரத்லவப�ங ட ; எ �்ப  பயரத்லவப�ங ட'' எ றயர ட. 

அவவய றம(வ �ாடய�ி) அவர ்�்ப  பயரத்லவபடமஅமசிமஅவர ன�வபா�ம

அ  ற். பப  ரம �்்யவபடி நடந்வானறதமன்�வபத்மவபா�ம"எ �்ம

எ  மஆிபாஉ? எ �  ்ி  நரந்வப� மயமஎ மநய மஅஞஏ ல ற '' 

எ உமனசய  யர ட. அ்ா்ம �்்ய (்்ல) அவர ட, "அபப�னிய உிம

ஆ ய். ந�ங டமஆஉ்்னடாங ட. அல்யாவப மமம்யனணிய !  ங ன�ம

ள� பய்ிமஅல்யாமஇாலாப�த்மயாடய ; ஏன  ணல, அல்யாவப ம

மம்யனண(ிபா�மமனசயல ல ற )! ந�ங டம றா ன�பம பணப 

நடந்ன யட லற�ர ட;  ்னம ிம பஏ லற�ர ட; (சல்மபப� வய� ) 

பய்தன்ம ஏம� ல ற�ர ட; வறலிவர ்� ய பமபய�ப� ல ற�ர ட ; 

வப�ந்ல ர ன�  பச�� ல ற�ர ட; சத்லிம சய்ன ிபலமஆாப� வய��்ம

 ்வபமனசக ல ற�ர ட (அ் யலமந�ங டமஅஞசம வ்�ி்லலன்) '' எ உம

(ஆஉ்ல) னசய  யர ட. பப  ரமநபபம(ஸல) அவர ன�மஅனாத்�ம

ன ய்�ம்ிம்நன்ிப மச  ய்்ரமம  ய  வ்� யமபப மநவஃபலமபப ம

அசதமபப மஅப்லலம ஸஸயமஎ பய�டிம �்்யம(்்ல)  அவர டமனச றயர ட. 

"வ்� ய' அறலியனம�ம ய்த்ல ் ிம லறலஸ்வமசமிதன்தம்ாவபிவ்ய ம

இ�ந்யர.  ம்ி, அவரமஅ்பபம(மாஉிமஎபப ்ி) னமயாலிபலமஎா்தம

ன்�ந்வ்ய  இ�ந்யர. எ  வ, இ ்�லம வ்தன்மஅல்யாமநய�ிம

அ�வபா்ம(எபப ்ி னமயாலிப்ல�ந்) அ்்மனமயாலிபலம(னமயாலனபிரத்) 

எா்வயர. அவர  ்பயரனவிபாந்ம�்லிவ்ய ாிமஇ�ந்யர.  அவ�டிம

 �்்யம(்்ல) அவர ட, "எ ம்நன்ிப மச  ய்் ்!  ங ்னடிம

ச  ய்்�  ்்லவரம(�ஹிமத) இடி (அவரமறஉவன்�)   ்ங ட '' 

எ றயர ட. அப பய்மவ்� யமபப மநவஃபல (நபபம(ஸல) அவர �ணடி), "எ ம

ச  ய்்ரமனமந் ்! ந�ங டமஎ   பயரத �்ர ட?'' எ �ம  ாடயர. அ்ா்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட ்யிமபயரத்வாறல மவபவ்தன்ம

அவ�டிமன்�வபத்யர ட. (இன்�ம  ாட)  வ்� ய, "(ந�ரம ்ட) இவர்யிம

(இனறதமன்ர) �சயவபடிமஅ�பபபனபாற வய வரம(்லபீல) ஆவயர'' எ உம
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நபபிவர �ணடிமறறலவபா�, "(ம   !)  ினம  ிமச� த்யரம( ம்ம

நயா�்ல�ந்) னவ�ண ிாஉிமஅந்மமசமித்லலமநய  

்லட யத்ல்மய வ ய மஇ�ந்யலமந றயிபம��் ம! நய மஅந்தம

்�ணத்லல  ிப ்ய�மஇ�ந்யலமந றயிப��் ம! '' எ உமறறல யர. 

அப பய்மஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர ட, "(எ மச� ) ம� டம

எ ன ம(நயானடவபா�) னவ�ண ிாறவயமனசகவயர ட?'' எ உம  ா , 

வ்� ய, "ஆி, ந�ங டமனபாஉட� ( ்னமிய ம வ்ிம பய ற)ன்பம

னபாறம(இனறதன்ர) எவ�ிம(ம� �யல) பன த்�ன யட�பபடயமலம

இ�ந்்லலன்.  ங �்ம(ன்த்வபமபணபமப்வ்ய்ி) நயன�மநய ம

அனடந்யலம ங ்�்பமப்மய ம ்வப்� வ '' எ உ றறல யர.156 

இன்ம ரவயமபப மஅஸஸஜனபரம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   

253  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லலம("அல்யாவப மமம்யனணிய !  ங ன�மள� பய்ிம

அல்யா இாலாப�த்மயாடய ' எ�ிமவயச த்லா்மப்ல்ய ) 

"அல்யாவப மமம்யனணிய !  ங ன�மள� பய்ிமஅல்யாம

 வன்ிபலமஆ�த்மயாடய ' எ உம( �்்யம(்்ல) அவர டமஆஉ்லம

றறலி்ய ) இடினபாஉட�். அவவய றம("எ ம்நன்ிப மச  ய்் ்! ' 

எ உமவ்� யவபடிமறறலி்ா்மப்ல்ய ) "எ ம்நன்ிப மச  ய்்ரம

்்லவ ்!' எ ம �்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்ய ாி இடினபாஉட�்.  

254  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லலம("்ிம ாத்மசன் டமபடபட� மநபபிவர டம்ிம

்னணவபியரம �்்யவபடி ்ல�ிபபவந்' எ�ிமவயச த்லா்மப்ல்ய ) 

"(அமசத்யல) இ்ிிமபடபட�  நபபிவர டம(்ிம்னணவபியர)  �்்யவபடிம

்ல�ிபபவந்' எ உமஇடினபாஉட�். "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ்�்மஆ்ிபமய  வந்ம வ்மஅறலவபப்ம(வஹ�) ன� த்லலம ்டம

 ்னம�ம  ா �ய  வமஇ�ந்் ' எ உமஇந்மஅறலவபபபப மன்யட� த்லலம

றறபபடவபலன். ்�ஸம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"அல்யாவப ம

மம்யனணிய !  ங ன� ள� பய்ிமஅல்யாமஇாலாப�த்மயாடய ' 
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எ றமவயச  மமஇடினபாஉட�்.  ம்ி,  �்்யம(்்ல) அவர டம"எ ம

்நன்ிப மச  ய்்ரம்்லவ ்!  ங ட ச  ய்்ரமம  ணடிம  ்ங ட ' 

எ உமனசய  ்ய ாிமஅ்லலமறறபபா�ட�்.  

255 நபபத ்யாரம்யபபரமபப மஅப்லல்யாமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர ட  

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ம�்ம வ்அறலவபப்ம

(வஹ�) நல உ பயிப�ந்மஇனட�ம ய்தன்பமபாறலமஅறலவப�ன ிபலம

(பப வ�மயஉ) றறல யர ட: நய மநடந்ம பயக�ன ய்���்ி பய்ம

வய த்ல்ல�ந்மள�ம்்ன்�ம  ா� அ்ணயந்மபயரத ் . அங  , 

நய ம"ஹல்ய'வபலமஇ�ந் பய்மஎ  ணடிமவந் அ ்மவய வரம(்லபீல) 

வய��்ிம�மல�்மலனட ிமஓரமஆச த்லல அமரந்ல�ந்யர. அவன்பம

பயரத்மபிந்மஅ்லரமசல�்ட�ய   .  ட   நய ம(வ �ா�ா்த) 

்ல�ிபபவந்ம(எ மவ �ாடய�டி) , "எ �்ப  பயரத்லவப�ங ட; எ �்பம

 பயரத்லவப�ங ட '' எ உமனசய    . அவர ்ிம பயரத்லவபாடயர ட. 

அப பய்மஏபபாச�ிம ிராிம னடி அல்யா, " பயரத்லிப�பபவ ்! 

எாந்மஎமச��ன மனசகவ �் ய !  ி�னடி இனறவன பம

னப�னமபப�த்வ �் ய !  ி�னடிமஆனட ன�தமனகனமிய  

னவத்ல�பபப் ய ! அஏத்த்ல்ல�ந்மவப் லிப�பபப் ய '' எ�ிமவச ங ன� 

(74:1-5) அ��ண ய . பப  ரம வ்அறலவபப்ம(வஹ�) ன்யடரந்மவ்்யிபாஉ.  

 மா ்டம(74:5ஆவ்) வச த்ல ம�்த்ல்ட�ம"அர�ஜஸ ' (அஏத்ி) 

எ ப் சலன் ன��ம்றல�்ி.157  

256  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(பப வ�மயஉ) 

றறல யர டமஎ  இடினபாஉட�்: பப  ரமசலறல்ம ய்ிமஎ �்ம

 வ்அறலவபப்ம(வஹ�) நல உ பயிபாஉ. அப பய் (ள�மநயட) நய ம

நடந் பயக�ன ய்��ந ் . ...அவன்பமபயரத்மபிந் அ்லரமசல�்ட�ய ம

நய ம்ன்ிபலமவபாந்வபா ட ... பப  ர  வ்அறலவபப்தமன்யடரந்ம

அ்ல மய மவ்்யிபாஉ. -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரம

ன்யட�்ிமவந்ட�். அ்லல, "ன்யான ம டனமிய� பப�வ்ா்ம
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�  ரமஅந்மவச ங ன�ம(74:1-5) அல்யாமஅ��ண ய ' எ உமசலஉம

வபத்லியசத்ட மஇடினபாஉட�்.  

257 ிாியமபப மஅபப ரரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅ�ச்மயம

பப மஅப்லரம்ாமய மபப மஅவஃபம(்ா) அவர �ணடி , "்ரஆ ணலமஎந்ம

வச ிம�் ம�்்லலமஅ��ப னபாற்?'' எ உம  ா ட . அ்ா்ம

அவர ட, " பயரத்லிப�பபவ ்!' (ிய அகாஹலம�த்ஸஸலர) எ�ிம

(74:1ஆவ்) வச ி'' எ றயர ட. நய , "ஓ்  (எ உமன்யடங்ிம96:1ஆவ்) 

வச ிமஇலன்ிய?'' எ உம  ா ட . அ்ா் அ�ச்மயம(்ா) அவர ட, 

"நய ம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர �ணடி , "எந்மவச ிம�் ம

�்்லலமஅ��பனபாற்?'' எ உம(இ ்ம  டவபனி�)   ா ட . அ்ா்ம

அவர ட, " பயரத்லிபம�பபவ ்!'' எ�ிம(74:1ஆவ்) வச ி'' எ  றம

ப்ல்�ணத்யர ட.  ட  மநய ம"ஓ் ம(இ�்ஃமபபஸமல ்பபப� ...) எ�ிம

(96:1ஆவ்) வச ிமஇலன்ிய?'' எ உம(ந�ங டம  ாடன்ப  பய  ற) 

  ா ட . அ்ா்ம்யபபரம(்்ல) அவர டமறறல யர ட: அல்யாவப  ன்ரம

(ஸல) அவர டமஎங ்�்மமனசய  ன் ிம ங ்�்மநய ம

னசயல ல ற . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: நய ம

ஹல்யமமன்�ம்ன ிபல ள�மமய்ிம்ங லிப�ந ் . பபற்மஎ ம

்ங்்ன்ம��த்�ன ய்� (மன்ிப்ல�ந்) இறங ல, அங ல�ந்ம

"பத�லமவய �்' பட�த்ய� ல மந� வ வந் சரந ் . அப பய்மஎ ன ம

அனா�்ிம்்ன்�ம  ா�மநய மஎ ம�  ்றத்ல்ிமபப ம்றத்ல்ிம

எ �்மவ்பமப� த்ல்ிமஎ �்மஇடப ப� த்ல்ிமபயரத ் . அங்ம

ியன்ாிமநய ம யணவபலன். பபற்ம(மம்�ி) எ ன மஅனா�்ிம்்லம

  ா�பமபயரனவனிமமனச்த்ல   . ியன்ாிமநய   யணவபலன். பபற்ம

(� றயவ்ம�னறிய ) எ ன மஅனா�்ிம்்லம  ா� அ்ணயந்ம

பயரத ் . அப பய்மஅவரம(-வய வரம்லபீல) ஆ யினவ�ணிபலமஓர 

ஆச த்லலமஇ�ந்யர. அப பய்மநய ம �னமிய மந�� �ா ற .  ட  ம

நய  (எ ம்னணவபியர)  �்்யவபடிமவந் , "எ �்பம பயரத்லவப�ங ட '' 

எ உ றறல   . அவவய றம(எ மவ �ாடயர) எ �்பம பயரத்லவபாடயர ட. 
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எ மம் ்்ண�ன்ம்ாறல யர ட. அப பய்மமய்்ிமவ்லாமல� ம

அல்யா, " பயரத்லிப�பபவ ்! எாந்மஎமச��ன மனசகவ �் ய ! 

 ி�னடிமஇனறவன ப னப�னமபப�த்வ �் ய !  ம்மஆனட ன�தம

னகனமிய மனவத்ல�பபப் ய '' எ�ி (74:1-5) வச ங ன�மஅ��ண ய .158  

258  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லலம"அவரம(-வய வரம்லபீல) வய��்ிம�மல�்மலனட ிம

ஓரமஆச த்லல அமரந்மன ய்��ந்யர '' எ உமஇடினபாஉட�்.  

பயடிம:ம74மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)மஅவர டமவப்�் ழம

பிணத்லா ய ம(மலஅ்யஜ)மம

இ்வபல அனாத்மமனசல்பபாட்ி, ன்யான ம டனமிய� பபாட்ி.  

259 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (வப்�் பம

பிணத்ல  பய்) எ  ணடிம  ய வஉம ான்னிவபடமமசலறலி்ி 

 ான்னிவபடபமனப�ி்மய மனவடன�மநலறத்ல்னமந்மந��மய ம்்ய�ம

எ�ி (மல  லம வ ) வய  ிமள உமன ய்�வ்பபாட். அ்மபயரனவம

எா� லற ன்த்லா்தம் ்ம யலம்�ினபமஎ�த்ம(எா�) னவ�்ி. 

அ்ல ்றலமநய  னபத்லமம�்லஸம(ன்ஹச ்ி) இனறமஆ்ிிவன்ம

னச  ற . பபற்மஇனறதன்ர ட ்ம்மவய  தன்�ம ா�மனவ�்ிம

வன�ித்லலமஎ ்மவய  தன்�  ா�னவத்வபா�மஅந்ம

இனறிய்ித்லா்டம்னாந்மஇ்்�ம்�அத ட ன்யா ் . பபற்மநய ம

அங ல�ந்ம்றபபாடம பய்ம(வய வர) ்லபீலம(அன்) அவர டம(எ  ணடி) 

ள�மபயத்ல்த்லலமம்ாிமமானறய�மபயத்ல்த்லல பய்ிமன ய்�வந்யர. 

(அ்லலமவப�ிபபின்தம ்ரநன்�த்�ன யட்மயஉ றறல யர.) நய மபயலம

பயத்ல்தன்தம ்ரநன்�த்�மன ய் ட . அப பய் ்லபீல, 

"இிான னிதம ்ரநன்�த்�மன ய்்ர '' எ உமறறல யர. பபற்ம்லபீலம

எ ன மஅனாத்�ன ய்�ம�்லமவய த்லா்ம ிரந்யர. (அ்  

 ்னவத) ்லற�்ிப�மறறல யர. அப பய்ம"ந�ங டமியர?'' எ உ 

  ா பபாட். அ்ா்மஅவர, "்லபீல' எ உமப்ல்�ணத்யர. " ங ்ட  
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(வந்ல�பபவர) ியர?'' எ உம  ா பபாட். அ்ா்மஅவர , "�ஹிமத' 

எ உமப்ல்�ணத்யர. "(அவன்மஅனாத்மவ்மனசயல்ல) அவ�டிமஆட 

அ�பபபபா��ந்்ய?'' எ உம  ா பபாட். அவர, "(அவன்மஅனாத் 

வ்மனசயல்லமஎ ன ) அவ�டிமஅ�பபபமனவ� பபா��ந்் '' எ றயர. 

அப பய் எங ்� ய ம( ்ா) ்லற� பபாட். நய மஅங்ம(ஆ்லமம ண்ர) 

ஆ்ிம(அன்) அவரம ன��ம ் ட . அவர டமஎ ன மவய�த்லம

வ் வாஉ, எ ்மந னம� ய ப பப்யரத்லதம்யர ட. பபற்ம்லபீலமஎ ன ம

அனாத்�மன ய்�மஇ்்டயி வய த்லா்ம ிரந்யர. (அ் ம ்னவத) 

்லற�்ிப�மனசய  யர. அப பய் "ந�ங டமியர?'' எ உம  ா பபாட். 

அ்ா்மஅவர, "்லபீல' எ உ ப்ல்�ணத்யர. " ங ்ட ம(இ�பபவர) ியர?'' 

எ உம  ா பமபாட். அ்ா்மஅவர, "�ஹிமத' எ உமப்ல்�ணத்யர. 

"(அவன்மஅனாத்வ�ிப�) அவ�டிமஆ��பபபபா��ந்்ய?'' எ உம

  ா பபாட். அவர, "(ஆி, அவன் அனாத்மவ�ிப�மஎ ன ) அவ�டிம

அ�பபபனவ� பமபா��ந்் '' எ உ ப்ல்�ணத்யர. அப பய்மஎங ்� ய ம

( ்ா) ்லற� பபாட். அங் ச  ய்� �ண ம்்லவர �ய மஈசயமபப ம

மரிிம(அன்), ிாியமபப மஸ �கிய (அன்) ஆ ல ியன்மநய ம

 ் ட .159 அவர டமஇ�வ�ிமஎ ன மவ் வாஉ , எ ் ந னம� ய பம

பப்யரத்லத் ர. பபற்ம்லபீலமஎ ன மஅனாத்�ன ய்�ம� றயிம

வய த்லா்ம ிரந்யர. (அ் ம ்னவத) ்லற�்ிப�மறறல யர. அப பய்ம

"ந�ங டமியர?'' எ உ   ா பபாட். அ்ா்மஅவர, "்லபீல' எ உம

ப்ல்�ணத்யர. " ி�ட  (இ�பபவர) ியர?'' எ உம  ா பபாட். அவர , 

"�ஹிமத' எ உ ப்ல்�ணத்யர. "(அவன்மஅனாத்வ�ிப�) அவ�டிம

ஆ��பபபபா��ந்்ய?'' எ உம  ா பமபாட். அவர, "(ஆி, அவன்ம

அனாத்வ�ிப�மஎ ன ) அவ�டி அ�பபபனவ� பபா��ந்் '' எ உம

ப்ல்�ணத்யர.  ட  மஎங ்� ய ம( ்ா) ்லற� பபாட். அங்மநய ம

்ஏஃபம(அன்) அவர ன��ம ் ட . (னமயத்) அா லலமபய்லமஅவர ்�்ம

வாங பனபாறல�ந்். அ  ய�ிமஎ ன மவ் வாஉ எ ்மந னம� ய பம

பப்யரத்லத்யர ட. பபற்ம்லபீலமஎ ன மஅனாத்�ன ய்�மநய  யிம

வய த்லா்ம ிரந்யர. (அந்மவய த்ல ம ்னவத) ்லற�்ிப�மறறல யர. 
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அப பய்ம"ியரமஅ்?'' எ உம  ா பபாட். அவர, "்லபீல' எ உம

ப்ல்�ணத்யர. " ி�ட  (இ�பபவர) ியர?'' எ உம  ா பபாட். அவரம

"�ஹிமத' எ உ ப்ல்�ணத்யர. "(அவன்மஅனாத்வ�ிப�) அவ�டிம

ஆ��பபபபா��ந்்ய?'' எ உம  ா பமபாட். அவர, "(ஆிமஅவன்ம

அனாத்வ�ிப�மஎ ன ) அவ�டி அ�பபபனவ� பபா��ந்் '' எ உம

ப்ல்�ணத்யர. அப பய்மஎங ்� ய  ( ்ா) ்லற� பபாட். அங்மநய ம

இதீஸம(அன்) அவர ன��ம ் ட . அவர டம(எ ன ) வ் வாஉம

எ ்மந னம� ய பமபப்யரத்லத்யர ட.  -(இதீஸம(அன்) அவர டம

ன்யடரபய ) அல்யா, " ம்ி, நயிமஅவன்மஓரம ி�ி இடத்லலம

 ிரத்ல  யி'' (19:57) எ உமறஉ ல றய .-160 பபற்ம்லபீலமஎ ன ம

அனாத்�ன ய்�மஐந்யிமவய த்லலமஏறல யர. (அந் வய த்ல ம

 ்னவத) ்லற�்ிப�மறறல யர. அப பய் , "ியரமஅ்?'' எ உ 

  ா பபாட். அவர, "்லபீல' எ உமப்ல்�ணத்யர. " ி�ட  (இ�பபவர) 

ியர?'' எ உம  ா பபாட். அவர, "�ஹிமத' எ உ ப்ல்�ணத்யர. 

"(அவன்மஅனாத்வ�மயஉ) ஆ��பபபபா��ந்்ய?'' எ உ   ா பபாட். 

அவர, "(ஆி, அவன்மஅனாத்வ�மயஉமஎ ன ) அவ�டிமஅ�பபப 

னவ� பபா��ந்் '' எ உமப்ல்�ணத்யர. அப பய்மஎங ்� ய ம( ்ா)  

்லற� பபாட். அங்மநய மஹயஹ ம(அன்) அவர ன��ம ் ட . 

அவர ட (எ ன ) வ் வாஉமஎ ்மந னம� ய பமபப்யரத்லத்யர ட.  பபற்ம

்லபீலமஎ ன மஅனாத்�ன ய்�மஆறயிமவய த்லலமஏறல யர. (அந் 

வய த்ல ம ்னவத) ்லற�்ிப�மறறல யர. "ியரமஅ்?'' எ உ 

  ா பபாட். அவர, "்லபீல' எ உமப்ல்�ணத்யர. " ி�ட  (இ�பபவர) 

ியர?'' எ உம  ா பபாட். அவரம"�ஹிமத ' எ உ ப்ல்�ணத்யரம"(அவன்ம

அனாத்மவ�ிப�) அவ�டிமஆ��பபபபா��ந்்ய ?'' எ உம

  ா பபாட். அவர, "(ஆி, அவன்மஅனாத்வ�ிப�மஎ ன ) அவ�டி 

அ�பபபனவ� பபா��ந்் '' எ உமப்ல்�ணத்யர. அப பய்மஎங ்� ய  

( ்ா) ்லற� பபாட். அங்மநய ம�சயம(அன்) அவர ன��ம ் ட . 

அவர ட (எ ன ) வ் வாஉ, எ ்மந னம� ய பமபப்யரத்லத்யர ட.  

பபற்ம்லபீலமஎ ன மஅனாத்�ன ய்�மஏாயவ்மவய த்லலமஏறல யர. 
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(அந் வய த்ல ம ்னவத) ்லற�்ிப�மறறல யர. "ியரமஅ்?'' எ உ 

  ா பபாட். அவர, "்லபீல' எ உமப்ல்�ணத்யர. " ி�ட  (இ�பபவர) 

ியர?'' எ உம  ா பபாட். அவர, "�ஹிமத' எ உ ப்ல்�ணத்யர. 

"(அவன்மஅனாத்மவ�ிப�) அவ�டிமஆ��பபபபா��ந்்ய ?'' எ உம

  ா பபாட். அவர, "(ஆி, அவன்மஅனாத்வ�ிப�மஎ ன ) அவ�டி 

அ�பபபனவ� பபா��ந்் '' எ உமப்ல்�ணத்யர. அப பய்மஎங ்� ய  

( ்ா) ்லற� பபாட். அங்மநய மஇப்யஹ�ிம(அன்) அவர ன��ம

 ் ட . அவர டமஅலனபத்லமமஅ�ரம(எ�ிமவய வர டமஅ்ல ிம

சஞச��்ி) இனறிபல்த்லலம்ம்ம�்ன மமசயகத்ம

அமரந்ன ய்��ந்யர ட. அ(ந் இனறிபல்த)்லலமளவனவய�மநய்ிம

எாப்யிப்ிமவய வர டம(இனறவன மவணங ம) னசலவயர ட. அவர டம

மஉப�ாிமஅங்ம்னாவ்லலன். (்்லிவர  �மஅ�த் ்னாவயர ட.) 

பபற்ம(வய மஎலன்ிப்ட�மஇ்நன்மம்மய ) "சலத்த்லம� ்ஹய ' 

எ�ி இடத்லா்மஎ ன ம்லபீலமஅனாத்மனச றயர. அ் மஇன் டம

ியன  �ண   ய் ன�பம பய றல�ந் . அ் மபாங டமற்ய� ன�பம

 பய றல�ந் . அல்யாவப ம ாடன�ியலமஇ ிம்�ிய்ம(நலறங ட) 

அன்மமந�ந்மன ய்ட பய் (அ் மஅனமப பயம�ாறல்ி) மயறலவபாட். 

அல்யாவப மபனடப் �ணலமஎவ்ய்ி அ் மஅான மவபவ�த்�மறறம

��ிய். அப பய்மஅல்யாமஅறலவப� ம வ்�ிம சல்வானறமஎ �்ம

அறலவபத்ய . எ மம்மஇ்வப்ிமப ்ல்ிம(நயடமள உ�்)  ஐிப்ம

ன்யான ம ன��ம டனமிய� ல ய . பபற்மநய ம�சயம(அன்) 

அவர �ணடிமஇறங லவந ் . அப பய்மஅவர ட , " ங ட 

ச�்யித்ய��்ம ி�னடிமஇனறவ மஎ  ம டனமிய� ல ய ?'' எ உ 

  ாடயர ட. "ஐிப்ம( வன�த) ன்யான  ன�(�ம டனமிய� ல ய ) '' 

எ உமநய  ப்ல்�ணத ் . " ங டமஇனறவ ணடிம்ல�ிபபமனச உ ( ங டம

ச�்யித்ய�� ய மன்யான ிப மஎ்ணப�ன னி�) ்னற�்ிப�  

  ்ங ட. ஏன  ணல,  ங டமச�்யித்யரமஇன்தம்யங மயாடயர ட. 

நய  (எ �னடி) ப�மஇஸ்யிபலமம� �ணடிமபா லமஅ�பவபபா�ம

�� ல ற '' எ உ றறல யர ட. நய மஎ மஇனறவ ணடிம்ல�ிபபமனச உ , 
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"எ மஇனறவய! எ  ச�்யித்யரமம்ம(ஐிப்ம வன�தமன்யான  �ண ம

எ்ணப�ன னி�) ்னறபபயிய !'' எ உம  ா ட . இனறவ ம

(ஐிப்ல்ல�ந்) ஐநன்மஎ �்� ்னறத்ய . நய ம�சயம(அன்) 

அவர �ணடிம்ல�ிபபவந், "(ஐிப்ல்ல�ந்) ஐநன்மஎ �்�ம்னறத்ய '' 

எ உமறறல   . அப பய்மஅவர ட , " ங ட ச�்யித்யரமஇன்ாிம

்யங மயாடயர ட. எ  வ ,  ங டமஇனறவ ணடி ்ல�ிபபமனச உமஇ �ிம

்னற�்ிப�ம  ்ங ட '' எ றயர ட. இவவய ற நய , எ ம

இனறவ��்ிம�சயம(அன்) அவர ்�்மலனட ிம்ல�ிபபம 

னச உன ய்��ந ் . இஉ்லிய , "�ஹிம ்! இனவமஇ்வப்ிம

ப ்ல்ிம(நலனற வாறம வ்�ி) ஐ வன�த ன்யான  டமஆ்ி. 

ளவனவய�மன்யான �்ிமபத்ம(நாப் )  ்�. (நாப் ணல) இனவம

ஐிப்ம வன�தமன்யான (�்மஈ�) ஆ்ி. ள�வர , ள�மந னமமனசகி 

 வ்�ிமஎ ம(ம த்லல) எ்ணபவபாடய ் , அன்மம

னசிலப�த்யவபாடய்ி அவ�� ய மள�மந னமமப்லாமனசகிபப�ி. 

அன்மஅவரமனசக்ம��த்வபாடயல அவ�� ய பமபத்மந னம டமப்லாம

னசகிபப�ி. ள�வரமள�ம �்னமனிம னசகிமஎ்ணப, (அல்யாா�்ம

அஞசல) அன்மமனசகியமலமஇ�ந்வபாடயல (்ாறி) எ்ாிம

ப்லிபப�வ்லலன். (எ்ணபிப�) அன்மஅவரமனசக் ��த்வபாடயலம

ள�ம்ாறமய  வமஅ்மப்லாமனசகிபப� லற் '' எ உ றறல ய . பப  ரம

நய மஅங ல�ந்ம்றபபா�ம�சயம(அன்) அவர �ணடி வந் சரந ் . 

அ(ல்யாமறறலி)ன்மஅவர �ணடிமநய மன்�வபத ் . அப பய்  அவர ட, 

" ங டமஇனறவ ணடிம்ல�ிபபமமனச உமஇ �ிம்னற�்ிப� 

  ்ங ட'' எ உமறறல யர ட.  ட  மநய , "(ப்ம�னற) எ ம

இனறவ ணடி ்ல�ிபபமமனச உவபா ட . (இ �ி) அவ ணடிம(்னறத்�ம

  ா ) நய  னவா பப� ல ற '' எ உமறறலவபா ட . இன்மஅ ஸமபப ம

மய்ல�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

260 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  எ ன மஅ(ந்ம

வய )வர டமஸிஸிம லணாஉ�்�மன ய்�னச றயர ட. எ  னநஞனசபம
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பப�ந், (இ்ிதன்மனவ�ணிபன்�த்) ஸிஸிம லணாறல மந�்யலம(எ  

இ்ிி)  ாவபபாட். பபற்மமம்�ிம(அ ்மஇடத்லா்) நய ம

ன ய்�வந் வபடபபா ட . இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

261 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம(்ம்மசலஉமவி்லல) சலஉவர ்ட  வபன�ிய��ம

ன ய்��ந்யர ட. அப பய்ம(வய வர) ்லபீலம(அன்) அவர ட வந்ம

நபபிவரம ன�பமபப�த்பமப�� னவத் , அவர �ண மனநஞனசதம்லறந் 

இ�்ிதன்மனவ�ணிபன்�த்யர ட. ஓரம(சன்த) ்்னடமனவ�ணிபலம

எ�த், "இ்்ய ம ிமலடமல�ந்மன த்ய��்�ிமபங் '' எ உம்லபீலம

றறல யர. பபற்மள�ம்ங தம்யி�்த்லலமஇ்ிதன்மனவத்மஸிஸிம

ந�்யலமஅன்�  ாவப யர. பப  ரம� ்மஇ�ந்மஇடத்லலமஇ்ிதன்பம

னபய�த்ல யர. (நபபிவர ்ட மவபன�ிய��ன ய்��ந்) அந்மம

சலஉவர டமநபபிவரம �ண  னசவப்லதம்யிபடிமஓ�மமனச உம"�ஹிமதம

ன யல்பபா�வபாடயர '' எ உ றறல ர. ்�ிபத்யரமநபபிவர ன�ம நய� லம

வந் பய்ம(அமசத்யல) நபபிவர டமநலறிமமயறல�ம யணபபாடயர ட.161 

அறலவபபபய�ரமஅ ஸம(்்ல) அவர டமறஉ ல றயர ட: நபபம(ஸல) அவர �ண ம

னநஞசலலம்சலியலமன்த்மஅந்மஅனடிய�தன்மநய  பயரத்ல�� ல ற .  

262  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய மமசலறல்ம

�  பப  ய ாிமற�்லம்னறாட�ிமஅறலவப� பபா�ட�். அந்ம

ஹ �்ஸமபப வ�மயஉம்வங் லற்:  ீ�மபப மஅப்லல்யாமபப  அபபநமலரம

(்ா) அவர டமறறல யர ட: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஇ்ா 

 ந்த்லலம(வப்�் பமபிணத்லா ய )  அபயபமபட�ணவயச்லலமஇ�ந்  

அனாத்மமனசல்பபாட்ம்றலத்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர ட 

(பப வ�மயஉ) றறல யர ட: நபபம(ஸல) அவர ்�்ம(மம்�ி)  வ்ம

அறலவபப்ம(வஹ�) வ�வ்ா்ம�  இனறிபல்ிம அபயமஅ� லலமப�த்ம

 றங ல�ன ய்��நம்யர ட. அப பய் அவர �ணடிம(வய வர) � உம பரம

வந்யர ட...162  
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263 அ�்ரம(்்ல) அவர டமஅறலவபத்வந்்ய மஅ ஸம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய ம

ம� யவபலமஇ�ந் பய்மஎ மவ �ா� மறன்மபப�� பபாட். (அ் மவாலிய  

வய வர) ்லபீலம(அன்) அவர டமஇறங லம(வந்) எ �னடிமனநஞனசப 

பப�ந்யர. பபற்மஅன்ம"ஸிஸி ' ந�்யலம ாவப யர. பபற்ம்்ணறலவய்ி 

இனறநிபப�ன ிய்ிமநல்ிபபிம்ங தம்யி�்ிமள னற�மன ய்�மவந்ம

எ  னநஞசத்ல�டமஅன்ம்ாறலம(நல்பபப) யர. பபற்ம(பனாிப� ி) 

னநஞனச ��வபாடயர. பபற்மஎ மன னிபமபப�த்ம(எ ன மஅனாத்)�ம

ன ய்�மவப்ணபலமஏறல யர. �்லமவய த்லா்மநயங டமவந் பய்ம

�்லமவய த்ல ம யவ்�டிம்லபீல , "்லறபபப் ய !' எ உமறறல யர. அ்ா்ம

அ� யவ்ரம"ியரமஅ்?'' எ �   ாடயர. அவரம"்லபீல ' எ உமப்ல்�ணத்யர. 

" ி�ட மிய ்�ி வந்ல�� லறயர �ய?'' எ உமஅ� யவ்ரம  ாடயர. 

அவர, "எ �ட ம�ஹிமத (ஸல) வந்ல�� லறயர'' எ உமப்ல்�ணத்யர. 

"(அவன்மஅனாத்வ�ிப�) அவ�டிமஆ��பபபமபா��ந்்ய?'' எ உம

அவரம  ா , ்லபீலம"ஆி' எ உ ப்ல்�ணத்யர. (�்லமவய த்ல ம ்னவம

அ் )  யவ்ரம்லறந்யர. நயங ட �்லமவய த்லலம(இ �ி)  ம ்ம

னச ற பய்மஅங  மள�மம ண்ரமஇ�ந்யர. அவ்்மவ்பமப� த்ல்ிம

ம� டமஇ�ந் ர; இடபமப� த்ல்ிமம� டமஇ�ந ் ர. அவரம்ம்மவ்பம

ப� ிமபயர�்ி பய்மசல�த்யர ; இடபமப� ி பயர�்ி பய்மஅா்யர. (பபற் , 

எ ன பமபயரத்,) "நல்மஇனறதன் ், வ� ! நல்மம   , வ� !'' எ உம

அந்மம ண்ரமறறல யர. நய ம்லபீலம(அன்) அவர �ணடி, "ியரமஇவரம

்லபீ ்?'' எ உம  ா ட . ்லபீலம(அன்) அவர ட, "இவர்யிம

(ஆ்லம ண்ர) ஆ்ிம(அன்) அவர ட. இவ�னடிமவ்பமப� �ி இடபம

ப� �ிமஇ��்ிமம� டமஅ  ய� மவாலத ்ய றல ட ; வ்ப 

ப� மல�பபவர டமனசயர� வயசல ட. இடபமப� மல�பபவர டமந் வயசல ட.  

ஆ  வ்ய , அவரமவ்பமப� ிம(னசயர� வயசல �ய ம்ிமம� ன�ப) 

பயர�்ி  பய்மசல�� லறயர. இடபமப� ிம(ந் வயசல �ய ம்ிமம� ன�ப) 

பயர�்ி பய் அா லறயர'' எ உமப்ல்�ணத்யர. பபற்ம்லபீலம(அன்) 

அவர டமஎ ன மஅனாத்�ன ய்�மஇ்்டயிமவய ணல ஏறல யர. 
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இ்்டயிமவய ிமவந்்ிமஅ் ம யவ்�டிம"்லறபபப் ய ! '' எ உ றறல யர. 

அ் ம யவ்�ிம�்்யிமவய த்ல ம யவ்ரம  ாடன்பம பய  ற  

  ாடயர. பபற்ம(� ்ம பய  றம்லபீலமஅவர டமப்ல்�ணத்மபப ) அவர  

 ்னவதம்லறந்யர. அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறஉ லறயர ட: 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅவவய ங �ணலமஆ்ிம(அன்) , 

இதீஸம(அன்), ஈசயம(அன்), �சயம(அன்) மாஉிமஇப்யஹ�ிம(அன்) 

ஆ ல ியன்�ம ்ட்ய மஅ�்ர (்்ல) அவர டமறறல யர  �ம்வப்ம

அவர டமஎஙன ங  ம்ங லிப�ந்யர ட எ ப்மபாறலம(எ  ணடி) அவர டம

்றலபபபா��மறறவபலன். ஆ யல, அல்யா வப மன்ரம(ஸல) அவர டம

ஆ்ிம(அன்) அவர ன�ம�்லமவய த்ல்ிமஇப்யஹ�ி (அன்) 

அவர ன�மஆறயவ்மவய த்ல்ிம ்ட்ய �மறறல யர டமஎ மஅ�்ரம

(்்ல) அவர டமனசய  யர ட. அ ஸம(்்ல) அவர டமறஉ ல றயர ட: 

்லபீலம(அன்) அவர ்ிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ிம

இதீஸம(அன்) அவர ன��ம டந்மனச ற பய், "நல்மஇனறதன்�ிம

நல்மச  ய்்�மய ம ங ட வ்ாமநலவ்வய ா�ி'' எ உமஇதீஸம

(அன்) அவர டம(வய�த்ம) னசய  யர ட. பபற்ம(அவன்�)  டந்ம

னச ற பய், நய ம"இவரமியர?'' எ உ   ா ட . அ்ா்ம்லபீலம"இவர்யிம

இதீஸம(அன்) அவர ட'' எ உ ப்ல்�ணத்யர. நபபம(ஸல) அவர டம

றறல யர ட: பப  ரமநய ம�சயம(அன்) அவர ன�ாி  டந்னச  ற . 

அவர ்ிம"நல்மஇனறதன்�ிமநல்மச  ய்்�மய ம ங டமவ்ா 

நலவ்வய ா�ி.'' எ உம(வய�த்�) றறல யர ட. நய ம(்லபீ்லடி), "இவரம

ியர?'' எ உம  ா ட . ்லபீல, "இவர்யி �சய'' எ உமப்ல்�ணத்யர. 

பபற்மநய மஈசயம(அன்) அவர ன�ாி  டந்னச  ற . அவர ்ிம"நல்ம

இனறதன்�ிமநல்மச  ய்்�மய ம ங டமவ்ா நலவ்வய ா�ி'' எ உம

(வய�த்�) றறல யர ட. நய , "இவரமியர?'' எ உம  ா ட . அ்ா்ம

்லபீலம(அன்), "இவர்யிமமரிமல மனமந்ரமஈசய '' எ உமப்ல்�ணத்யர. 

பபற்மநய மஇப்யஹ�ிம(அன்) அவர ன��ம டந்னச  ற . அவர ட, 

"நல்மஇனறதன்�ிமநல்மம �மய ம ங டமவ்ாமநலவ்வய ா�ி '' 

எ உம(வய�த்ம) னசய  யர ட. நய , "இவரமியர?'' எ உம  ா ட . 
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்லபீலம(அன்), "இவர்யிமஇப்யஹ�ி '' எ உமப்ல்�ணத்யர. இப�ம லஹயபம

(�ஹிமதமபப ம�ஸ்லிமஅஸஸஜாீ-்ா) அவர ட றஉ லறயர ட: 

இப�மஅபபயஸம(்்ல), அ�ஹபபயமஅலமஅ சய�ம(்்ல) ஆ ல ியர 

அறலவபத்வந்ட�ம்ய மஇப�மஹஸிம(அ�ப�ரமபப ம�ஹிமதம-்ா) 

அவர ட எ  ணடிம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமறறல யர ட: பபற்ம்லபீலம(அன்) அவர டமஎ ன ம

அனாத்�ன ய்�ம(இ �ிம ம ்)  ிரந்யர ட. நய மஓர  ி்மய ம

இடத்லலமஏறல�ன ய்��ந் பய்ம(வய வர டம்ன்மவப்ல ன�பமப்லா  

னசக்ன ய்���்ி) எா்  யல �ண மஓனசனிமமனசவபாா ற .  இப�ம

ஹஸிம(்ா), அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) ஆ ல ியரமறறலி்யவ்: 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அப பய்மஅல்யாம

எ மச�்யித்யரமம்ம(நயன�ய உ�்) ஐிப்மன்யான  ன��  

 டனமிய� ல ய . அன்பமனபாஉ�ன ய்�மநய ம்ல�ிபபி பய்ம�சயம

(அன்) அவர ன��ம டந ் . அப பய்ம�சயம(அன்) அவர ட , " ங டம

ச�்யித்யரமம்  ங டமஇனறவ மஎ  ம டனமிய� ல ய ?'' எ உம

  ாடயர ட. நய , அவர டமம்ம(நயன�ய உ�்) ஐிப்மன்யான  ன��ம

 டனமிய� லாட�ய '' எ உ ப்ல்�ணத ் . "அவவயறயிப ம ங டம

இனறவ ணடிம்ல�ிபபமமனச( உ ்னற�்ிப�மனசய)ல்ங ட! ஏன  ணல , 

 ங டமச�்யித்ய்யலமஅவானறத ்யங ம��ிய் '' எ உமறறல யர ட. 

 ட  மநய மஎ மஇனறவ ணடி ்ல�ிபபமனச  ற . (ன்யான  �ண ம

எ்ணப�ன னி�ம்னறத்�ம  ாட பய்) அவ மஅ்லலமள�மப்்லனி�ம

்னறத்ய . நய ம�சயம(அன்) அவர �ணடி ்ல�ிபபவந்ம(அ்லலமள�ம

ப்்லனிமஇனறவ ம்னறத்வபாடய மஎ உ) ன்�வபத் பய்ம(மம்�ி) 

அவர ட, " ங டமஇனறவ ணடிம்ல�ிபபம னசல்ங ட. (இ �ிமசலறல்ம

்னறத்தம்�ிப�ம  ்ங ட.) ஏன  ணல , இன்ாிம ங டம

ச�்யித்யரம்யங மயாடயர ட '' எ உமனசய  யர ட. இவவயறய மநய ம

எ மஇனறவ ணடிம்ல�ிபபமமனச உம(இஉ்லிபல) , "இனவமஐ வன�த 

ன்யான  டமஆ்ி. (நாப் ணல) ஐிப்ம( வன�தமன்யான �்மஈ�) 

ஆ்ி. எ  ணடிமஇந்மமனசயலம(இ ண) மயாறபபடய் '' எ உமறறலவபாடய . 

ஈமான் ஹதீஸ் 1 - 380

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 201 

நய ம�சயம(அன்) அவர �ணடிம்ல�ிபபமனச  ற . அவர ட , " ங ட 

இனறவ ணடிம்ல�ிபபமமனசல்ங ட! '' எ றயர ட. நய , "எ மஇனறவ ணடி 

( ம்ிமச்ன ம  ய்) னவா பப� ல ற '' எ உமனசய    . பபற்ம

்லபீலம(அன்) அவர டமஎ ன மஅனாத்�ன ய்�ம(வய�் ம

எலன்ிபல அனமந்ட�மஇ்நன்மம்மய ) "சலத்த்லம� ்ஹய 'ா�்ப 

 பயகம சரந்யர ட. ப்மவ்ணங டமஅன்பம பயரத்ல�ன ய்��ந் . 

அனவனி   எ உமஎ �்தமன்�ிய். பபற்மநய மனசயர� த்லா்ட 

அ�ம்ல� பபா ட . அங  ம�த்ய்ய ம  ய்்ங டமஇ�ந் . 

னசயர� த்ல  ம்ம(நஉமணிம மாி)  ஸன�ிய மஇ�ந்்.163  

264 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டம்ிமச� தன்மம சரந்மமய்ல�மபப  

ஸஅஸஆம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மஅறலவப� லறயர ட: நபபம(ஸல) அவர ட 

றறல யர ட: நய மஇனறிபல்ிம அபயமஅ� லலம(பய்ல)  ற� த்ல்ிம(பய்ல) 

வபாலபபப்ி இ�ந் பய், (வய வர) ள�வரம(வந்), "இ்்�ம ப��்ம

(ஹிஸயமமாஉி ்அஃபர-்்ல) ந�வபலமப�த்ல��்ிம� றயவ்ம

ம ண்ன்த்யிம(நயி அனாத்மமனசல் வ்�ி)'' எ உமறஉவன்�ம

  ா ட . பபற்மநய  அனாத்மமனசல்பபா ட . அப பய்மஎ  ணடிம

ள�ம்ங த்ா� ன ய்�வ்பபாட். அ்லலம"ஸிஸி ' ந�ரமஇ�ந்். பபற்ம

எ ்மனநஞஏ இங ல�ந்மஇ்வன்ிபலமபப�� பபாட். -இ் ம

அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ம த்ய்யம(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட:  

நய மஎ �ட மஇ�ந்மள�வ�டிம(-அ ஸம(்்ல) அவர �ண மந்பரம

்யஹத (்ா) அவரம �ணடி), ஹ �்ஸல மஅறலவபபபய�்ய மஅ ஸம(்்ல) 

அவர ட "இங ல�ந்மஇ்வன்ிபல... எ உமஎன்�ம �த்லலமன ய்�மறறலம

 யர ட?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர, "(னநஞசல மஆ்ிபத்ல்ல�ந்) 

அ�விபஉவன்'' எ றம �த்லலமஅ ஸம(்்ல) அவர டமறறல யர ட '' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட.- பபற்மஎ ்மஇ�்ிிமனவ�ணிபன்�� பபா� , ஸிஸிம

ந�்யலமஅ்ம ாவபபாட். பபற்மபனாிப�மஅ்மஇ�ந்மஇடத்லலம

னவ� பபாட். பபற் இனறநிபப�ன ிய்ிம்்ணறலவய்ிமஅ்ம

நல்பபபபாட். பபற்ம  ய வஉ  ான்னிவபடமமசலறலி்ிம ான்னிவபடபம
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னப�ி்மய மனவடன�மநலறத்ல்னமந் "்்ய�' எ பப�ிம(மல  லம வ ) 

வய  ிமள உமஎ  ணடிமன ய்� வ்பபாட். அந்மவய  ிமபயரனவம

எா� லறமன்த்லா்மஓரமஎா�மனவ�்ி. பபற்மநய மஅந்மவய  த்லலம

ஏாறபபா ட . பப  ரமநயங டம(்றபபா�) �்லமவய த்லா்மம

னச  றயி. அ் ம ்னவதம்லற�்ிப�ம்லபீலம(அன்) அவர டம

றறல யர ட. அப பய்ம"ியரமஅ்?'' எ உம  ா பமபாட். அ்ா் அவர ட, 

"்லபீல' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. " ி�ட ம(வந்ல�பபவர) ியர?'' எ உம

  ா பபாட். அ்ா்ம்லபீலம(அன்) அவர ட , "�ஹிமத (ஸல)' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட. "(அவன்மஅனாத்வ�ிப�) அவ�டி 

ஆ��பபபபா��ந்்ய?'' எ உம  ா பபாட். அ்ா்மஅவர ட , "ஆி' 

எ றயர ட. அப பய்ம(அந்மவய த்ல ம யவ்ர) எங ்� ய �ம ்னவதம

்லறந் "அவ்்மவ்ாமநலவ்வய ா�ி. அவ்்மவ�ன மமல மநல்மவ�ன '' 

எ உ (வய�த்�) றறல யர. நயங டம(அந்மவய ண்ல�ந்) ஆ்ிம(அன்) 

அவர �ணடி னச  றயி. -ஹ �்னஸமஇஉ்லவன்ம்றலபபப� லறயர ட-  ம்ி, 

நபபம(ஸல) அவர டமஇ்்டயிமவய த்லலமஈசயம(அன்) , ிாியம(அன்) 

ஆ ல ியன்தம்யிமசந்லத்்ய �ம்றலபபபாடயர ட. � றயிமவய த்லல  

்ஏஃபம(அன்) அவர ன�ாி, நய  யிமவய த்லலமஇதீஸம(அன்) 

அவர ன�ாி, ஐந்யிமவய த்லலமஹயஹ ம(அன்) அவர ன�ாிம

சந்லத்்ய ாி ்றலபபபாடயர ட. நபபம(ஸல) அவர டம(ன்யடரந்) 

றறல யர ட: பபற்மநயங டமஆறயிமவய தன்மமனச றனடந ்யி. அங்ம

நய ம�சயம(அன்) அவர �ணடிமனச உமஅவர ்�்மச்யிமனசய    . 

அவர ட, "நல்மச  ய்்�ி நல்மநபபாமய ம ங டமவ்ாம

நலவ்வய ா�ி'' எ உம(வய�த்�) றறல யர ட. நய மஅவர ன��ம டந்ம

னச ற பய்மஅவர டமஅா்யர ட. "ந�ங டமஏ மஅா லற�ர ட?'' எ உம

  ா பபாட். அ்ா்மஅவர ட , "இனறவய! எ மச�்யித்ய�லமனசயர� ிம

னசல ல றவர ன�வபடமஅ்ல மய வர ட எ �்பமபபற்ம   யலம

அ�பபபனபாறமஇந்மஇன�ற� மச�்யித்ய�்ல�ந் னசயர� ிம

னசலவயர ட'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. பபற்மநயங டமஏாயி வய தன்மம

னச றனடந ்யி. அங்மநய மஇப்யஹ�ிம(அன்) அவர �ணடிமனச  ற .  
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(ஏாயிமவய த்ல மஎலன்ிப்ல�ந்மஇ்நன்மம்மய மசலத்த்லம

� ்ஹயனவமநய   ் ட .) நய ்மந்ல ன�ாிம ் ட . அந்ம

ம்த்ல ம வரப ப்்லிப்ல�ந்மனவ�ண நய� லமஇ்்�மந்ல ்ி ,  ட நய� லம

இ்்�மந்ல ்ி (்ானற�த்ப) பயகந்ன ய்��ந் . நய ம்லபீலம

(அன்) அவர �ணடி, "்லபீ ்! இநந்ல டமஎனவ?'' எ உம  ா ட . அ்ா்ம

அவர ட, " ட � இ�பபனவமஇ்்�ிமனசயர� த்லலம ட�ம(சலசபபல , 

 வஸரமஆ லி)னவிய்ி. னவ�ண ிமஇ�பபனவமஇ்்�ிமனநலமந்லாிம

்ப்்ஸமந்லாிமஆ்ி'' எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. பபற், "அலனபத்லம

மஅ�ர' (எ�ிமவய வர டமஅ்ல ிமசஞச��்ி இனறிபல்ி) எ �்ம

(அ�  மன ய்�வந்)  யாடபபாட். நய , "்லபீல! இ்மஎ  ?'' எ உம

  ா ட . அ்ா்மஅவர ட, "இ்்ய ம"அலனபத்ல மஅ�ர' ஆ்ி. இ்லலம

(இனறவன மவணங்வ்ா ய ) ளவனவய�மநய்ிமஎாப்யிப்ி 

வய வர டம்னா லறயர ட. அவர டமஇங ல�ந்மனவ�ண ிமனச றயலம

்ல�ிப இங்மவ்மயாடயர ட. அ் வமஅவர டம னடசலிய ம

்னாந்்ய லவப�ி'' எ உ னசய  யர ட. பபற்மஎ  ணடிமஇ்்�ம

பயத்ல்ங டமன ய்�வ்பபாட ; அவாறலலமள�மபயத்ல்த்லலமம்ாிம

மானறய�மபயத்ல்த்லலமபய்ி இ�ந்். அவவப�மபயத்ல்ங ன�ாிம

எ  ணடிமஎ�த்�ம யாடபம(பா� , அவாறலலமள னறதம ்ரநன்��்மயஉம

றறப)பாட். நய மபயன்த  ்ரநன்�த ் . அப பய் , "இிான ம

னநறலனி ிமந�ங டமனபாஉட� �ர ட; இனறவ ,  ங டம�்ிமஇிான ம

ந்ன  ிமநய�ாட�ய .  ங டமச�்யித்ய�ி அந்மஇிான ம

னநறலிப ் ிம ட� ர ''எ உமறறபபாட். பபற்மஎ மம்மநயன�ய உ�்ம

ஐிப்மன்யான  டம டனமிய� பபாட . இன்த ன்யடரந்மநடந்ம

நல �மசல ன�மஇஉ்லவன்ம்றலபபபாடயர ட.164  

265  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல, "...பபற்மஎ  ணடிம்்ணறலவய்ிம

இனறநிபப�ன ிய்ிமநல்பபபனபாற ்ங தம்யி�்ிமள உம

ன ய்�வ்பபாட். பபற்மஎ ்ம(னநஞஏ)  யனறனி்ிபப்ல�ந்ம
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அ�விபஉவன்மபப�� பபா�மஸிஸிமந�்யல  ாவபபாட். பபற்ம

்்ணறலவய்ிமஇனறமநிபப�ன ிய்ிம(எ மனநஞசி)  நல்பபபமபாட்'' 

எ மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலி்ய மமய்ல� பப ம

ஸஅஸஆம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

266 நபபம(ஸல) அவர ்னடிமனப�ிம்நன்ிப ம்்லவ்ய மஇப�ம

அபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

்யிம(வப்�் பமபிணத்லா ய ) அனாத்ம னசல்பபாடமநயடம்றலத்ம

நலன ாறரநம்யர ட. அப பய்ம"�சயம(அன்) அவர டம

மயநலற�னடிவர ட; (ிம ணிர �ய ) " �ஆ ' ்்த்மம ண்ர ன�பம

 பய உம ி்மய வர ட '' எ உமறறல யர ட.  ம்ி, "ஈசயம(அன்) 

அவர டமஏ�டம��ானடிமவர ட ; ந�த்்ம ி்�னடிவர ட '' எ உிம

னசய  யர ட. ந் த்ல ம யவ்ரம(வய வர) மய்ல�மஅவர ன�ப பாறலாிம

்ஜ்யன்பமபாறலாிம்றலபபபாடயர ட.165 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

267 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய ம(வப்�் பம

பிணத்லா ய ) அனாத்மனசல்பபாடமஇ்வபலமஇி்ய ண  ்்லவரம�சயம

(அன்) அவர ன��ம டந்னச  ற . �சயம(அன்) அவர ட 

(ிம ணிர �ய ) " �ஆ ' ்்தன்மம சரந்மம ண்ன்பம பய உம

மயநலற�னடிவர ட;  ி்மய வர ட; ஏ�ட��ானடவர ட. 

(அபபிணத்லல) மரிமல மனமந்ரமஈசய (அன்) அவர ன�ாிம ் ட . 

அவர டமந�த்்ம ி்�ிமசலவப்ிமனவ்னமாி  ்ந், மல்மய மச�மம

அனமப்�மன ய்டவர �ய ாிமப�ந் , ன்யங ்ய ம்ன்�� 

 னடிவர �ய ாிமஇ�ந்யர ட.  ம்ி , ந் த்ல ம யவ்்ய ம(வய வர) 

மய்ல�்ி, (இஉ்ல�ம ய்த்லலமவ்வப��்ிமம யமனபயகி ய ) ்ஜ்ய்ி 

எ �்�ம யாடபபாட ர. இனவனில்யிமஅல்யாமஎ �்�ம ய்பபத்ம

அவ�னடி சய உ �ணலம ட�னவ. "ந�ங டமஅவன்மமசந்லத்்லலம

சந ் ிமஏ்ிமன யட�  வ்டயி''. (32:23) இன்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  மா ்டம(32:23ஆவ்) வச த்லா்ம

ஈமான் ஹதீஸ் 1 - 380

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 205 

வப�� ம�ண�ன ிபலம த்ய்யம(்ா) அவர ட, "நபபம(ஸல) அவர டம�சயம

(அன்) அவர ன�மமசந்லத்்மபாறல ந�ங டமசந ் ிமஏ்ிமன யட�ம

 வ்டயி'' எ உமறறல யர ட.166  

268 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�மபிணத்லல) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"அலஅஸ்� ' பட�த்ய�ன �ம டந்ம

னச றயர ட.167 அப பய், "இ்மஎந்ப பட�த்ய�்?'' எ உம  ாடயர ட. 

அ்ா்மம� ட, "அலஅஸ்� பட�த்ய�் '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. "�சயம

(அன்) அவர டம ்த்ம்்்லல "்லபபிய' னசயல்ல�ன ய்�மஇந்மமன்�ம

் றல்ல�ந் இறங லவந்ன ய்��பபன்ம(இப பய்ி) நய ம ய்பன்பம

 பய உம ட�்'' எ  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட. 

பபற்மஹர யமமன்� ் உ�்மமனச றயர ட.168 "இ்மஎந்மமன்�ம

் உ?'' எ உ   ாடயர ட. ம� ட, "(இ்) ஹர யமமன்�ம் உ '' எ உம

ப்ல்�ணத் ர. அ்ா்ம"்�ஸமபப மமத்யம(அன்) அவர டம ிப�ணம

ந��ங லமஅணபந்வர �ய �  ா�டலமன ய்டமசலவப்மளாட னமய றல மமம்ம

"்லபபிய' னசயல்ல�ன ய்��பபன்மநய ம(இப பய்ி)  ய்பன்பம

 பய உம ட�். அவர �் ளாட த்ல ம �வய�ிமஈமசமநய� ய்ய ் '' 

எ உமறறல யர ட.169 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

269 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்ட மம� யா�்ி ம �் யா�்மலனட ிமபிணிம

னசக்ன ய்��ந் பய்மள�மபட�தம்ய�ன �ம டந் னச  றயி. 

அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "இ்மஎந்ப பட�த்ய�்?'' 

எ உம  ாடயர ட. ம� ட , "அலஅஸ்�மபட�த்ய�் '' எ உமப்ல்�ணத் ர. 

அப பய்மஅவர ட, "�சயம(அன்) அவர டம்ிமஇ� வப்ல ன��ம

 ய் ்�்டம்னாத்வர �ய ம ்த்ம்்்லலம்லபபியமமனசய  ப� 

இந்பமபட�த்ய�ன �ம டந்மனச உன ய்��பபன்மநய ம(இப பய்ி)  

 ய்பன்பம பய உம ட�் '' எ உமறறல யர ட. -அப பய்ம�சயம(அன்) 

அவர �்மநலறதன்பமபாறலாிம��னிபமபாறலாிமஏ ்யம்றலபபபாடயர ட.  
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ஆ யலமஅ்மஅறலவபபபய�ரம்யபதம(்ா) அவர �்மநலன வப்லலன்.-  

பபற்மநயங டமபிணிமனசக்மள�மமன்�ம் உ�்மவந் சரந ்யி. 

அப பய் "இ்மஎந்மமன்�ம் உ?'' எ உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட   ாடயர ட. ம� ட, "ஹர ய' அல்்ம"்லஃபத' எ உமப்ல்�ணத்ம

 ர. அப பய், "்�ஸம(அன்) அவர டமசலவப்மநலறமளாட த்ல மமம்ம

 ிப�ண ந��ங லமஅணபந்வரம �ய தம்லபபியமனசய  வயஉமஇந்ம(மன்�ம

் றல ) பட�த்ய�ன �ம டந்னசலவன்மநய ம(இப பய்ி) பயரபபன்பம

 பய உம ட�். அவர �்மளாட த்ல ம �வய�ிமஈமசமநயரம(ன ய்�ம

பப  பபாட்) ஆ்ி '' எ உமனசய  யர ட.  

270 �்யஹலதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டமஇப�மஅபபயஸம(்்ல) 

அவர �ணடிமஇ�ந ்யி. அப பய்மம� ட (இஉ்ல�ம ய்த்லலமவ்வப��்ிம

ம யமனபயகி ய ) ்ஜ்யன்பமபாறல  பசல�ன ய்��ந்யர ட. அப பய்ம

ள�வர, "அவ�னடிமஇ�ம ் ்�்மலனட ி " யஃபபர' (இனறமஉபபய� ) 

எ மஎா்பபா���்ி '' எ உமனசய  யர. இப� அபபயஸம(்்ல) அவர டம

றறல யர ட: நய மஇவவயஉம  டவபபபாட்லலன்.  ஆ யல, நபபம(ஸல) 

அவர ட, "(இனறதன்ர) இப்யஹ�ிம(அன்) அவர டமஎத்ன ி  �வம

அனமபபபலமஇ�ந்யர டமஎ உமஅறலிம வ்�னம றயலம ங டம ்யான்  

(-எ ன )பமபய�ங ட. �சயம(அன்) அவர டமஎத்ன ிவரமஎ றயல , 

அவர ட மயநலற�னடிவர ட; ஏ�டம��மன ய்டவர ட; ஈமசமநய� யலம

�� ணயங ிபஉ இடபபாடமசலவப்மளாட ிமள றல மமம்மபிணிம

னசக்ப�மஇ�பபயர ட. அவர டம(ஹஜமனசகி) ்லபபியமறறலிப�மஇந்ம

(அலஅஸ்�) பட�த்ய� லல இறங லி பய்ம(அவர ன��ம ் ட . அந்�ம

 யாசலனி) நய ம(இப பய்ி) பயரபபன்பம பய உம ட�் '' எ உம

னசய  யர ட.170  

271 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  இனறதன்ர டம

எ �்�ம யாடபபாட ர. �சயம(அன்) அவர டம(ிம ணிர �ய )  " �ஆ' 

்்தன்மம சரந்மம ண்ன்பம பய உம ி்மய மம ண்்ய மஇ�ந்யர ட.  

மரிமல மனமந்ரமஈசயம(அன்) அவர ன�ாிமநய மபயரத ் . அவர டம
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(எ   ்யார)  ரவயமபப மமஸ்்�்மமல மனந�� மய மசயி்னடிமவ்ய ம

இ�ந்யர ட. இப்யஹ�ிம(அன்) அவர ன�ாிமநய மபயரத ் . அவர டம

 ங டம ்யா��் (-எ �்) மல மனந�� மமய மசயி்னடிவ்ய ம

இ�ந்யர ட. (வய வர) ்லபீல (அன்) அவர டம(எ ம ்யார) ்ாியம

அவர ்�்மமல மனந�� மய மசயி்னடிமவ்ய  இ�ந்யர ட. இன்ம

்யபபரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லமறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். அவாறலல , �ஹிமத பப ம�ிஹஜம

(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல, "்ாியமபப ம அஃபயமஅவர ்�் ' எ உம

(்நன்மனபி�ிமஇனணத்) றறபனபாஉட�்.  

272 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர ட, 

(வப்�் ப) பிணத்லா ய மஅனாத்மமனசல்பபாட இ்வபலம

நடந்வானறமவபவ�த்�மறறலிப� , "நய ம�சயம(அன்) அவர ன�ம 

சந்லத ் '' எ உமறறலவபா�மஅவர( �ண மஅங மஅனடிய�ங) ன� 

வரணபத்யர ட. (அப பய்மறறல யர ட:) �சயம(அன்) அவர டம

(ிம ணிர �ய )  �ஆம்்தன்மம சரந்வர �ணலமள�வன்பம பய உம

ளல்லிய , ்ன்�� ன்யங ்ய ம(வய�)வபா��பபவ்ய மஇ�ந்யர ட.  

(ன்யடரந்மநபபம(ஸல) அவர ட) "நய மஈசயம(அன்) அவர ன�மம

சந்லத ் '' எ உமறறலவபா�, அவர( �ண மஅங மஅனடிய�ங) ன�ம

வரணபத்யர ட: சலவப் நலற�னடிவர �ய , ந�த்்ம ி்ிம

ன ய்டவர �ய , (அப பய்்ய ) ்�ணி்னறிப்ல�ந்மனவ�ண ிம

வந்வன்பம பய உமஅவர டமஇ�ந்யர ட.  ம்ி , நய மஇப்யஹ�ிம

(அன்) அவர ன�பமபயரத ் . நய ்ய மஅவர ்னடி 

வாலத ்ய றல �ண ் ிமசயி்லலமஅவர ்�்மமல ாிம

னந�� மய வ ய  இ�� ல ற . (அந்பமபிணத்லல) எ  ணடிமஇ�ம

பயத்ல்ங ட ன ய்�வ்பபாட . அவாறலலமள றலலமபய்ிமமானறய றலலம

ம்ாிமஇ�ந்். "ந�ங டமவப�ிபபின்மஎ�த்�ன யட்ங ட '' எ உம

எ  ணடி னசயல்பபாட். நய மபயன்மஎ�த்பமப� ல   . அப பய் , 

"ந�ங ட "இிான ிய மவாலிபலமனச்த்பபா�மவபா்ர ட ' அல்்ம"ந�ங டம
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இிான  ம்னபமனபாஉ�ன ய்்ர ட '. ந�ங டமம்னவமஎ�த்�ம

ன ய்��ந்யலம ங ட ச�்யிிமவாலம்வறலப பயிப��்ி '' எ உம

எ  ணடிமனசயல்பபாட்.171 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

பயடிம:ம75மமரிமல மனமந்ரமமராம(ஈசய-அன்),ம"்ஜ யல'மஎ�ிம

மராமஆ ல ியன்ழமபாறலிம்றலழப.172மம

273 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஓரமஇ்வபலம

(இனறிபல்ி)  அபயவப மஅ�  ம(  வபல) நய மஎ ன �ம ் ட .  

அப பய்மம ண்ர �ணலமமயநலறத்லலமந�மபயரத்மவர �ண ் ிமமல மஅா ய  

மயநலற�னடிமம ண்ரமள�வன்�ம ் ட .  ்யடவன்மந�்டம�� �ணலம

ந� பயரத்வாறல ் ிமமல மஅா ய ம��மஅவ��்மஇ�ந்். அன்மஅவர 

வய�வபா��ந்யர. அ்ல்ல�ந்ம்்ண�ரமனசயா��மன ய்��ந்். அவர  

"இ�மம ண்ர �ண மமம்மசயகந்ப� ' அல்்ம"இ�மம ண்ர �ண ம

 ்யட டமம் சயகந்ப�' இனறிபல்தன்மமஏாறலம(்வயஃப) 

வந்ன ய்��ந்யர. நய , "இவரமியர? எ உம  ா ட . "இவர்யிம

மரிமல மனமந்ரமமராம(ஈசய) '' எ உமப்ல்�ண� பபாட். பப  ரமஅங  ம

 �ிமஏ�ட��மன ய்ட, வ்�ம ் ்�டய மம ண் மள�வ ம

இ�ந்ய . அவ�� ல�ந்ம ்ம(ள ்ம்ன்ிபல) ்�த்ல�ன ய்���்ிம

்ல்யானசனிபம பய றல�ந்். நய , "இவ மியர?'' எ உம  ா ட . 

"இவ ்ய மஅலமரஹஜதம்ஜ்யல '' எ உமப்ல்�ண� பபாட். இன்ம

அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.173  

274 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமள�மநயடமம� �ணனட ிம"்ஜ்யல ' எ�ி மரனஹம

நலன ாறரந்யர ட. அப பய்ம"அல்யா , ளானற�ம ்ண மஅல் . 

ஆ யல, "்ஜ்யல' எ�ிமமரா, வ்்ம ்ம்�ட யவய . அவ ்ம

 ், (ள ் ்ன்ிபல) ்�த்ல�மன ய்���்ிம்ல்யானசனிபம பய றலம

��்ி'' எ உ றறல யர ட.  ம்ி, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

றறல யர ட: இ றல்ாமநய ம அபயவப மஅ�  ம  வபலமஎ ன �ம
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 ் ட . ந�ம ்டமம ண்ர �ண  மயநலறத்ல ் ிமமல மஅா ய மமயநலறிம

ன ய்டமம ண்ரமள�வரமஅங ல�ந்யர. அவ்்ம்ன்��மஅவ�னடிம

 ்யட ்� லமனட ிமன்யங ல�ன ய்��ந்் ; ப�ி வய்பபாடம

ன்யங ்ய ம��ானடிவ்ய மஅவரமஇ�ந்யர. அவ்்ம்ன்ிப்ல�ந் 

்்ண�ரமனசயா��ன ய்��ந்். இ�மம ண்ர �ண ம ்யட டமம்மஅவரம

்ிமஇ� ன  ன�ாிமனவத்�ன ய்�ம அபயனவமமஏாறலம(்வயஃப) 

வந்ன ய்��ந்யர. நய , "இவரமியர?'' எ உம  ா ட . "மரிமல ம

னமந்ரமமராம(ஈசய)'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. அவ��்பமபப  யலம

நலனறிமஏ�ட��மன ய்ட, வ்�  ்ம்�டய மள�மம ண்ன �ம

 ் ட . அவ மநய மபயரத்மம ண்ர �ண ் ிமஇப�   த்��்மமல ம

னந�� மய மசயிலம னடிவ ய மஇ�ந்ய . அவ மஇ�மம ண்ர �ண  

 ்யட டமம்ம்ிம ்ங ன�மனவத்�ன ய்�மஇனறிபல்ிம அபயனவம  

ஏாறல�ன ய்��ந்ய . நய , "இவ மியர?'' எ உம  ா ட . "இவ  

"்ஜ்யல' எ�ிமமரா'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட.174  

275 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய ம(  வபல) 

இனறிபல்ிம அபயமஅ� லலமமயநலற�னடி , ப�ிமவய்பபாடம்ன் 

��ானடிமள�மம ண்ன்�ம ் ட . அவரமஇ�மம ண்ர டமம்ம்ிமஇ�ம

ன  ன� னவத்�ன ய்��ந்யர; "அவ�னடிம்ன்ிப்ல�ந்ம்்ண�ர 

வாலந்ன ய்��ந்் ' அல்்ம"அவ�னடிம்ன்ிப்ல�ந்ம்்ண�ர 

னசயா��ன ய்��ந்் '. நய ம"இவரமியர?'' எ உம  ா ட . அ்ா் , 

"மரிமல மனமந்ரமஈசய' அல்்ம"மரிமல மனமந்ரமமரா ' எ உ 

ப்ல்�ணத்யர ட. -இவாறலலமஎன்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட 

்றலபபபாடயர டமஎ உமஎங ்�்தமன்�ிய்- அவ��்பமபப  யல  சலவப்ம

நலற�னடி, ஏ�ட��மன ய்ட, வ்�ம ்ம்�டய மள�மம ண்ன மநய  

பயரத ் . அவ மநய மபயரத்வர �ண ் ிமஇப�ம த்��்மமல ம

னந�� மய  சயி்னடிமவ ய மஇ�ந்ய . நய , "இவ மியர?'' எ உம

  ா ட . "(இவ ) "்ஜ்யல' எ�ிமமரா'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. இன்ம

இப�ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப�ம லறயர ட.  
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276 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (நய மஇ்வப மள�ம

சலஉமப்்லிபல ் ண்ம அபயவப்ல�ந்மனபத்லமம�்லஸம(-ன்ஹச ்ி) 

வன்மனச உவந் ் வன்மமனசய  மசமிி) ்னற லிரமஎ ன மநிபம

மஉத் ர. அப பய்மநய  ( அபயவபல) "ஹலஜர' எ�ிம(வன�ந்) ப்்லிபலம

நல றல�ந ் . அல்யா எ �்மஅப பய்மனபத்லமம�்லனஸ�ம

 யாசலி�ண� மமனசக்ய .  ட  மநய  அன்பமபயரத்ப� ிமஅ் ம

அனடியம�ங ன��ம்னற லி��்மவபவ�� ்ய   .  இன்ம்யபபரமபப ம

அப்லல்யாம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.175  

277 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய ம

 றங ல�ன ய்���ன ிபலம(  வபல) இனறிபல்ிம அபயனவமமஏாறலம

நய  (்வயஃப) வந்ன ய்��பபன்�ம ் ட . அங்மமயநலற�னடி , 

ப�ிமவய்பபாட ்ன்��மன ய்டமள�வரமஇ்்�மம ண்ர ்� லனட ிம

இ�ந்யர. "அவ�னடி ்ன்ிப்ல�ந்ம்்ண�ரமனசயா��மன ய்��ந்் ' 

அல்்ம"அவ�னடி ்ன்ிப்ல�ந்ம்்ண�ரமன யா��ன ய்��ந்். ' 

நய , "இவரமியர?'' எ உ   ா ட . "இவர்யிமமரிமல மனமந்ர '' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட. பபற்மநய ம்ல�ிபபமமனச ற பய்மசலவபபய ,  டலம

ப�த், ஏ�ட��மன ய்ட, (ள�)  ்ம்�டய மம ண் மள�வ ம

அங ல�ந்ய . அவ ்ம ், (ள ் ்ன்ிபல) ்�த்ல�ன ய்���்ிம

்ல்யானசம பய றல�ந்். நய , "இவ  ியர?'' எ உம  ா ட . "்ஜ்யல ' 

எ உமப்ல்�ணத்யர ட. ம� �ண ் ி அவ��்மமல மனந�� மய ம

சயி்னடிவரமஇப�ம த் ்யி. இன்மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

278 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய ம( அபயவபல) 

ஹலஜரமஎ�ிம(வன�ந்) ப்்லிபலமஇ�ந ் . நய ம(இ்வப  ள�மசலஉம

ப்்லிபலமம� யவப்ல�ந்மனபத்லமம�்லஸம-ன்ஹச ்ிமவன்) பிணிம

 மான ய்ட்மபாறலமஎ  ணடிம்னற லிரம  டவப 

  ா��ன ய்��ந் ர. அப பய்மனபத்லமம�்லஸல்ட�மசல்ம

னபய�ா ன�ப பாறலமஎ  ணடிமஅவர டம  ாட ர. ஆ யல , அனவமஎ ம
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நலன வப்லம�� வபலன். அப பய்மநய மமல ாிமவ�ந்ல   . � ்ம

எப பய்ிமஅந்மஅ�ா�்மநய  வ�ந்லி ்ிபலன்.  ட  மஅல்யாம

னபத்லமம�்லனஸமஎ �்�ம யா� ய . அன்பமபயரத்�ன ய் டம

அவர டம  ாடமளவனவய உ�்ிம(ச�ிய ) ் வல ன்�வபத ் . 

(னபத்லமம�்லஸலல) இனறதன்ர �ணலமள�ம்ாவப ரமஇ�ந் ர. அங்ம

�சய (அன்) அவர டமநல உமன்யா்ன ய்��ந்யர ட. அவர டம

(ிம ணிர �ய )  �ஆம்்தன்மம சரந்மம ண்ன்பம பய உம

( ி்மய ) ்ல்்டம டலம ட�மம ண்்ய  இ�ந்யர ட. அங்மமரிமல ம

னமந்ரமஈசயமஅவர ்ிமநல உ ன்யா்ன ய்��ந்யர ட. அவர டம

ம ண்ர �ண ் ிம(எ ம ்யார)  ரவயமபப  மஸ்தமஅஸஸ ஃபபம

அவர ்�்மமல மனந�� மய மசயி்னடிவ்ய மஇ�ந்யர ட.  அங்ம

இப்யஹ�ிம(அன்) அவர ்ிமநல உமன்யா்ன ய்��ந்யர ட. ம� �ணல  

அவர ்�்மமல மனந�� மய மசயிலம னடிவரம ங டம ்யாரம(-

நய )்ய . அப பய்ம(ள�) ன்யான ிப ம ந்ிமவந்வபட வம

இனறதன்ர ்�்மநய ம்ன்னம ்யங லதமன்யான மநடத்ல   . 

ன்யா்ம��த் பய்ம(எ  ணடி) ள�வர , "�ஹிம ்! இ ்யமஇவர்யிம

ந் த்ல ம யவ்ரமமய்ல�. அவ��்மச்யி னசயல்ங ட!'' எ உமறறல யர. 

நய மஅவன்ம நய� லதம்ல�ிபபி பய்மஅவர �ந்ல�ன ய்�மஎ �்ம

ச்யிமனசயல்லவபாடயர. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

பயடிம:ம76ம(வய )மஎலன்ிப்ட�மஇ்நன்மம்ிம(சலத்த்லம� ்ஹய)ம

பாறலிம்றலழப.176மம

279 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(வப்�் பமபிணத்லா ய ) 

இ்வபல அனாத்மமனசல்பபாட பய்ம(வய மஎலன்ிப்ட�மஇ்நன்ம

ம்மய ) "சலத்த்ல � ்ஹய' வன்மஅவர டமன ய்�னசல்பம

பாடயர ட.அ(ந்மம்த்ல   வரபப்்லிய )்மஆறயிமவய த்லலம

அனமந்ட�். �மலிப்லம�ந்ம ம ் ன ய்�னசல்பப�ிம( ிபர ட , 
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ம ண்ர �ண மனசில டமபாறலிம்றலப் ட) ியாிமஅங்்ய ம

னச உ சர ல ற ; அங  மஅனவ ன ி பப�த்பப� ல ற .அ்ா்ம

 ம ்ிப�ந்ம ீ ாமன ய்�வ்பப�ி (இனற� ாடன� ட) ியாிம

அங்்ய மவந்ம சர ல ற ; அங  ம(வய வர �யல) அனவம

னபாஉ�ன யட�பப� ல ற . -"சலத்த்லம� ்ஹயமஎ�ிமஅிம்தன்ம

ஏ ்யம(பப்மய்டமய ) ள உமந�ந் ன ய்��� லற்'' எ�ிம(53:16ஆவ்) 

வச ிம்ங த்ய்ய மவபா�லம�மசல ன� ிம்றல� லற்.- அப பய்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்ம� உம( ாடன� ட)  

வாங பபாட . அனவியவ : 1. ஐ வன�தமன்யான  டமவாங பபாட . 

2. அலப ்ய அத்லியித்ல மஇஉ்லம(� உ) வச ங டமஅ��பனபாற . 3. 

அவர ்னடி ச�்யித்ய�லமஅல்யாா�்மஇனண ி்ிம

னவ� ய்வர ்�்பம ப்ாலனவ ஏாப�த்ிமனப�ிபயவங டம

ம  ண� ப(ப�வ்ய மஅறலவப� ப)பாட்.177 இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

280 ஏன்மய மஅஃன பய �ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஸலர�ம

பப மஹஜனபஃம(்ா) அவர �ணடிம"(வன�ந்) வபல்ல மஇ� 

�ன  ்� லனடமிப்ய மனந�� தன்பம பய உ , அல்்மஅன்வபடமம

சமமபமய  (வய வரம்லபீ்�்ிமநபப�்ிமஇனடிப்ய மனந�� ி) 

இ�ந்்'' எ�ி (53:9ஆவ்) வச ிமன்யடரபய �ம  ா ட . அ்ா்ம

அவர ட, "(வய வர) ்லபீல (அன்) அவர ன�, அஉ்உமஇற�ன  டம

இ�� , (அவ்்மநல்தம ்யாறத்லல) நபப (ஸல) அவர டமபயரத்யர ட ' 

(எ ப ்மஇவவச த்ல ம �த்ய்ி) எ மஇப� மஸ்தம(்்ல) அவர டம

எ  ணடிமன்�வபதம்யர ட '' எ உ ப்ல்�ணத்யர ட.178  

281 ஸலர�மபப மஹஜனபஃம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அப்ல்யாமபப ம

மஸ்தம(்்ல) அவர ட, "(நபபிப )  ட�ி, அவரம ்ட் ன்யடரபய பம

னபயகான்� வபலன் '' எ�ிம(53:11ஆவ்) வச த்லா்ப பப வ�மயஉம

வப�� ம�ணதம்யர ட: நபபம(ஸல) அவர ட, (வய வர) ்லபீலம(அன்) 
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அவர ்�்மஅஉ்உமஇற�ன  ட இ�� , (அவ்்மநல்தம ்யாறத்லல) 

அவன்பமபயரத்யர ட.  

282 ஸலர�மபப மஹஜனபஃம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  " உ்லிய மஅவரம

்ிமஇனறவ ண மசய உ �ணலமமல பமனப�ின்�ம ்டயர '' எ�ி 

(53:18ஆவ்) வச ிம்றலத்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர ட 

(பப வ�மயஉ) றறல யர ட: நபபம(ஸல) அவர ட, (வய வர) ்லபீலம(அன்) 

அவர ்�்மஅஉ்உமஇற�ன  ட இ�� , அவ்்ம(நல்)  �வத்லலம

அவன்பமபயரத்யர ட.  

பயடி : 77 "நலமசிமய மஅவரமமானறய�ம�னறாிமஅவன்�ம ்டயர '' எ�ிம

(53:13ஆவ்) இனறவச த்ல மனபய�்ி, வப்�் பமபிணத்ல  பய்ம

நபபம(ஸல) அவர டம்ி இனறவன பமபயரத்யர �ய? எ ப்ி.  

283 அ்ய மபப மஅபப் பயாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  "நலமசிமய மஅவரம

மானறய�ம�னறாிமஅவன்�ம ்டயர '' எ�ிம(53:13ஆவ்) வச ி, "நபபம

(ஸல) அவர டம(வய வர) ்லபீலம(அன்) அவர ன�பமபயரத்ன் ி 

்றல� லற்'' எ உமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறல யர ட.  

284 அ்ய மபப மஅபப் பயாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  "நபபம(ஸல) 

அவர டம்ிமஇனறவன மஅ த்யலமபயரத்யர ட '' எ உமஇப� அபபயஸம

(்்ல) அவர ட, (53:13ஆவ்மவச த்லா்மவப�� ி) றறல யர ட.  

285 அ்லமஆ்லியம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: "(நபபிப )  ட�ி, அவரம

 ்ட்மன்யடரபய பமனபயகான்� வபலன் '' (53:11), "நலமசிமய மஅவரம

மானறய�ம�னறாிமஅவன �ம ்டயர '' (53:13) ஆ லிமவச ங ட ்றலத்ம

இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  நபபம(ஸல) 

அவர டம்ிமஇனறவன மஇ்்�ம�னறம்ம்மஅ த்யலமபயரத்யர ட.  

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

286  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  
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287 மஸஹ�மபப மஅஜ் ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம(அ ன ) 

ஆிப யம(்்ல) அவரம �ணடிமசயகந்மஅமரந்ல�ந ் . அப பய் அவர டம

(எ  ணடி), "அ�ஆிப ய, � உமவப ிங டம ட� . அவாறலலமஎந் 

ள னறமியரமறறல ய்ிமஅவரமஅல்யாவப மமம்மமல பனப�ிமனபயகனி  

இா�� ா�ிவரமஆவயர '' எ உமறறல யர ட; நய , "அனவமஎனவ?'' எ உ 

  ா ட . அ்ா்மஅவர ட, "ியரம�ஹிமதம(ஸல) அவர டம்ிம

இனறவன  ( ந�ல) பயரத்யர டமஎ உமறஉ ல றய ்யமஅவரம

அல்யாவப மமம்மமல ப னப�ிமனபயகனிமஇா�� ா�வபாடயர '' எ உம

னசய  யர ட.  ட  மசயகந் அமரந்ம(ஓகாமஎ�த்�)ன ய்��ந்மநய ம

எாந்ம( ந்ய ) அமரந், "இனறநிபப�ன ிய�ர �ண மஅ ன  ி! 

நல்ய ணத்�மறஉங ட! அவச்பபடய �்ர ட. வ்லாிமமய்்மல� மஅல்யா , 

"்ல்ணமய மஅவன தமன்�ணவய  அ�வய த்லலமஅவர  ்டயர' (81:23) 

எ உி, "நலமசிமய மஅவரமமானறய�ம�னறாிமஅவன �  ்டயர' (53:13) 

எ உிமறறவபலன்ிய?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஆிப யம(்்ல) அவர ட 

பப வ�மயஉமவப�� ம�ணத்யர ட: இந்மமச�்யித்ய�லமஇ்மன்யடரபய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடி   டவபம  ாடம�்லமஆடம

நய ்ய . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அ், (வய வர) ்லபீன்ம

(நய மபயரத்ன்) ிம்றல� லற். நய ம்லபீன் , அவர பனட� பனபாஉட�ம

(நல்த)  ்யாறத்லலமஇந்மஇ�ம்டனவ டம்வப்ம வனறப பய்ி 

பயரத்்லலன். அவரமவய ண்ல�ந்ம(�மல�்) இறங ல�மன ய்��ந்ன்ம

நய  பயரத ் . அப பய்மஅவ�னடிமபப்மய்டமய ம ்யாறிமவய ிம

�மல� லனட ிாட� இனடனவ�ணனிமஅனடத்�ன ய்��ந்் '' எ உம

றறல யர ட.  ம்ி, ஆிப யம(்்ல) அவர டம(்ம்ம �த்�்மமசய றய ) 

அல்யா (பப வ�மயஉ) றஉவன்மந�ங டமனசவபாறவபலன்ிய?'' எ உம

  ாடயர ட. " ்மபயரனவ டமஅவன மஎாடம��ிய் ; அவ  யம

அன தன்ாிமபயர� லறய . அவ  ்ாபமய வ�ிமந  றலந்வ�ிம

ஆவய '' (6:103). அல்்ம(பப வ�மயஉ) அல்யாமறஉவன்மந�ங டம

னசவபாறவபலன்ிய? "எந் ம ண்�ட�ிமஅல்யாம ந��்ம நரம

 பஏவ்லலன். ஆிப�ி, வஹலிப ம(-் ் அறலவபபபப ) �் மய, 
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்லன்�்மஅபபய்லம�ந ்ய, ள�மன்ன்மஅ�பபபனவத்த ் மஅ�ம்லிப ம

 ப�லம்ய மநய� ல றவானறம( வ்மய ) அறலவப� லமனசக ்ய அல்யமலம

 ந்�ிய பம பஏவ்லலன்; நலமசிமய மஅவ ம ிரந ்ய�ி 

றய மல�  ய�ிமஆவய '' (42:51). (ன்யடரந்) ஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறல யர ட: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஇனற வ்த்ல்ல�ந்ம

என்ாிமமனறத்யர ட எ உமிய ்�ிமறறல யல, அவ�ிம

அல்யாவப மமம்மமல பனப�ிமனபயகனி� இா�� ா�வபாடயர. 

அல்யா வய, "(எி) ன் ்!  ங டமஇனறவ ணடமல�ந்  ங ்�்ம

அ��பனபாறம( வ்த)ன்ம(ம� ்�்) எ�த்ன்த்வப�ங ட!  (இவவயஉ) 

ந�ங டமனசகியவபாடயல , அவ�னடிமனன்மந�ங ட 

நலனற வாறலிவ்ய மயா்ர ட'' (5:67) எ உமறஉ ல றய . "நபபம(ஸல) 

அவர டமநயன�மநட� வப�பபன்தமன்�வபபபயர ட ' எ உமிய ்�ி 

றறல யலமஅவரமஅல்யாவப மமம்மமல பனப�ிமனபயகனிபம

்ன ந்வபாடயர. அல்யா வய, "(நபப ி!) றஉ : அல்யானவதம்வப்ம

வய ங �ண்ிம�மலிப்ி  ட�மிய�ிமமனறவய வானறமஅறலிமயாடயர '' 

(27:65) எ உமறஉ ல றய .179  

288  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லலம ீ�� ய�ிம் வலமஅ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்:  

ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறல யர ட: �ஹிமதம(ஸல) அவர டம்ம�்  

அ��பனபாறம( வ்த)்ல்ல�ந்மஎன்ாிமமனறபபவ்ய மஇ�ந்யல , 

பப வ�ி வச தன்மமனறத்ல�பபயர ட: (நபப ி!) எவ��்மஅல்யாாிம

அ�ட்�ந் ந�ங ்ிமஅவரமம்ம ப ய்ிம்�ந �்ர  �ய , அவ�டத்லலம

ந�ங ட, "அல்யாா�்பமபிந்மந�ரம ிம்னணவபனிம(மணவப்�்மம

னசக்வபடயமல)  ிமலட மமநலஉத்லனவத்�ன யட்ி ' எ உம

னசய   பய், அல்யாமனவ�ணபப�த் இ�ந்ன்மம ண்ர ்�்பமபிந்ம

ந�ங டம ங �்மம த்லல மனறத்னவத �்ர ட; அல்யா வமந�ங டம

அஞஏவ்ா்மமல ாிம்்்லானட ிய . (33:37) 

ஈமான் ஹதீஸ் 1 - 380

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 216 

289  மா ்டம(287ஆவ்) ஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரம

வாலிய ாி வந்ட�். அ்லல, மஸஹ�ம(்ா) அவர ட, "நய மஆிப யம

(்்ல) அவர �ணடிம"�ஹிமத (ஸல) அவர டம்ிமஇனறவன பம

பயரத்யர �ய?' எ உம  ா ட . அ்ா் அவர ட, "அல்யாமனிவ . ந�ரம

றறலின்�ம  ா�மஎ ம ்யமி சல்லரத்வபாட்...' எ உமறறலி்ய ம

ஹ �்ஸம்வங் லற். (இ்மன்யடரபய மஅறலவபப் �ணல)  மா ்டம

(287ஆவ்) ஹ �் ஸம�ானமமிய ்ி வப�வய ்ிமஆ்ி.  

290 மஸஹ�ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: (நபபம(ஸல) அவர டம

இனறவன பமபயர� வபலன்மஎ உமறறலி) ஆிப யம(்்ல) அவர �ணடிம

நய , "(வன�ந்) வபல்ல மஇ�ம�ன  ்� லனடிப்ய மனந�� தன்ப 

 பய உ, அல்்மஅன்வபடமமசமமபமய ம(அவர டமஇ�வ��்ிம

இனடிப்ய ) னந�� ிமஇ�ந்். பபற்மஅல்யாம் மஅ�ிய��்மஎன்ம

அறலவபத்ய  யமஅன் அறலவபத்ய '' எ�ிம(53:9-11) வச ங �ண மனபய�டம

எ  ?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஆிப யம(்்ல) அவர டம"அ்ம(வய வர) 

்லபீன்ம(நபபிவர ட பயரத்ன்) ிம்றல� லற். ்லபீலம(அன்) அவர டம

ம ண்ம �வப ் ிமநபப (ஸல) அவர �ணடிமவ�வயர ட. ஆ யல , 

இி�னறமமா�ிமஅ�வய தன் ி அனடத்ப�ம(பப்மய்டமய ) ்ம்ம

(நல்)  �வத்லலமவந்யர ட '' எ றயர ட.180  

பயடி : 78 "(அவன மமஏாறல்ிமஇ�பப்) ள�ணியிபா ற! நய மஎபப�ம

அவன பமபயர�  ��ாி?'' எ உி, "நய மஓரமள�ணனி�ம ் ட '' 

எ உிமநபபம(ஸல) அவர டமறறலி்.  

291 அ�்ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடிம"ந�ங டம ங டமஇனறவன ப பயரத �்ர �ய?'' எ உம  ா ட . 

அ்ா்மஅவர டம"(அவன மமஏாறல்ி இ�பப்) ள�ணியிபா ற! நய ம

எபப�மஅவன பமபயர� ம��ாி?'' எ உ (்ல�பபப�)   ாடயர ட.  

292 அப்ல்யாமபப ம  ீ�ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅ�்ரம

(்்ல) அவர �ணடிம"நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ன�ப பயரதம
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்ல�ந்யலமஅவர �ணடிம(ள�மவப ிதன்பமபாறல)   ா��ப ப '' எ உம

றறல   . "என்பமபாறல�ம  ா��பபயக?'' எ உமஎ  ணடிமஅவர ட 

  ாடயர ட. நய , "ந�ங டம ங டமஇனறவன பமபயரத �்ர �ய? எ உ 

  ா��ப ப '' எ  ற . அ�்ரம(்்ல) அவர ட, "(இ்பாறல) நய ம

அல்யாவப மன்�ட மம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட, "நய மஓரமள�ணனி�ம

 ் ட ம(அவவ�ா்ய ;  வஉமஎன்ாி நய ம யணவபலன்)' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட '' எ றயர ட.181 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

பயடி : 79 "அல்யாம றங மயாடய '' எ உமநபபம(ஸல) அவர டம

றறலி்ி, "ள�ண ி (அவன பமபயர� வபடயமலம்��்ி) அவ ்ம

்லன்ிய்ி; அன்மஅவ  வப்� லவபாடயலமஅவ ்மபயரனவமஎா�ிம

ன்ிவன்ாட�மபனடபபப ங ன�மஅவ ் ள�ணமஏடரமஏானட�த்வப�ி '' 

எ உமஅவர டமறறலி்ி.  

293 அ��சயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஎங �ணனட ிமநல உமஐந்மவப ிங ன�ம னசய  யர ட. 

(அனவ:) 1) வ்லாிமமய்்மல� மஅல்யாம றங மமயாடய ;  றங்வ்ம

அவ��்த ் ய்.182 2) அவ ம்்யனசதம்ய�த் லறய ;  ிரத் லறய .183 

3) (ம ண் ) இ்வபலம்�ந்மனசில, ப ்லலம்�ந்மனசி்�்ம�  ப 

அவ ணடிம ம ்மன ய்�னசல்பப� லற். 4) (ம ண் ) ப ்லலம்�ந்ம

னசில, இ்வபலம்�ந்மனசி்�்ம�  ப அவ ணடிம ம ்ம

ன ய்�னசல்பப� லற். 5) ள�ண ிம(அவன பமபயர� வபடயமலம்��்ி) 

அவ ்ம்லன்ிய்ி. -மா றயர அறலவபபபபலம"னந�ப பமஅவ ்ம

்லன்ிய்ி' எ உம யணபப� லற்.- அத்லன்னி அவ மவப்� லவபாடயலம

அவ ்மபயரனவமஎா�ிமன்ிமவன்ாட�மஅவ�னடி பனடபபப ங ன�ம

அவ ்மள�ணமஏடரமஏானட�த்வப�ி.184 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
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294  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல, "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங �ணனட ிம

நல உமநய ் வப ிங ன�மமனசய  யர ட '' எ உமஇடினபாஉட�். 

 ம்ிமஅ்லலம"அவ�னடி பனடபபப ங ட ' எ�ிமனசயானறயடரம

இடினபறவபலன். "ள�ண ிமஅவ ்ம்லன்ிய்ி ' எ உமஇடினபாஉட�்.  

295 அ��சயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஎங �ணனட ிமநல உமநய ்மவப ிங ன�ம னசய  யர ட: 1) 

அல்யாம றங மயாடய ;  றங்வ்மஅவ��்தம் ய். 2) அவ ம

்்யனசம ிரத் லறய ; ்ய�த் லறய . 3) (ம ண் ) ப ்லலம்�ந்மனசில , 

இ்வபலமஇனறவ ணடிம ம ் ன ய்�னசல்பப� லற். 4) (ம ண் ) 

இ்வபலம்�ந்மனசிலமப ்லலமஅவ ணடிம ம ் ன ய்�னசல்பப� லற். 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

பயடிம:ம80மஇனறநிபப�ன ிய�ர டமமஉனமிபலமஇனறவன �ம

 ய்பயர டமஎ பம்ா்�ிமசய உ.185மம

296 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: இ�மனசயர� ங டம ்�. அவாறல ம

பயத்ல்ங ்ிமஇ்்பமனபய�ா ்ி னவட�ணியலமஆ னவ. ( வஉ) இ�ம

னசயர� ஙம ்ிம ்�. அவாறல  பயத்ல்ங ்ிமஇ்்பமனபய�ா ்ிம

னபய  யலமஆ னவ. "அத ' எ�ி னசயர� த்லலமஇ�பபவர டம்ங டம

இனறவன �ம ய்ப்ா், அவ மம்ட� "னப�னம' எ�ிம ம்யனடம்வப்ம

 வனறந்தம்னடாிமஇ்ய். இன்மஅப்ல்யாமபப மன ஸம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.186 இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

297 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: னசயர� வயசல டமனசயர� த்லலம

்னாந்வப�ி பய்ம(அவர �ணடி) அல்யா , " ங ்�்மநய மஇ �ிம

ற�்்ய மஏ ்�ிமவாங ம வ்�னம மந�ங ட வப�ி் ல ற�ர �ய?'' 

எ உம  ாபய . அ்ா்மஅவர டம"(இனறவய!) ந� எங டம� ங ன�ம

னவ்னமிய� வபலன்ிய? எங ன�மந் த்ல்ல�ந்ம யபபயாறல 
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னசயர� த்லா்டமபப் வசல� மமனசகிவபலன்ியம(இன்வபட�மற�்்ய  

எங ்�்ம வனற  ம வ்�ி)?'' எ உம  ாபயர ட. அப பய்ம

அல்யா, (் ன மமஏாறல்ிமஇ��்ி) ்லன்னிமவப்� ல (அவர ்�்ம

்�ச ிம்ந்ல)�வய . அப பய்ம்ிமஇனறவமன �ம( ய�ி அவர ்�்ம

அவன �)  ய்பன்வபடமமல ாிமவப�பபமய ்ம வனற்ாி 

வாங பபா�்ய். இன்மஸஜனஹபம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லமறயர ட.  

298  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல, "பபற்ம"ந னமம்�ந ்ய��்மந னமாி , (அன்வபட) 

அ்ல �ி  லனட�்ி' எ�ிமஇந்ம(10:26ஆவ்) வச தன்ாிமநபபம(ஸல) 

அவர டமஓ்ல�  யா� யர ட '' எ உமஅ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.  

பயடிம:ம81மஇனறவன �ம ய�ிமவால�னறமம

299 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ம� �ணலமசல்ரம

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர �ணடிம"அல்யாவப மன் ்! 

மஉனமிபலமநயங டமஎங டமஇனறவன �  ய் பயமய?'' எ உம

  ாடயர ட. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "னப�ரணமலம

இ்வபலம�ாமநல்னவ�ம ய்ப்லலம ங ்�்மமசல்மிம ்டய?'' எ உம

  ாடயர ட. ம� ட, "(சல்மி) இலன்; அல்யாவப மன் ்!'' எ உ 

ப்ல்�ணத்யர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , " ம ிமமனற� ய் 

ந�ின �ம ய்ப்லலம ங ்�்மமசல்மிம ்டய?'' எ உம  ாடயர ட. 

ம� ட, "(சல்மி) இலன்; அல்யாவப மன் ்!'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  இவவயஉ்ய ம

(மஉனமிபல) இனறவன மந�ங டம ய்பபர ட. அல்யாமமஉனமமநய�ணல 

ம ண்ர ன�மள உறா�, "( ் த்லல) ியரமஎன்ம

வாலபா��ன ய்��ந்ய ்ய அவரமஅன்பமபப ன்யடரந்மனசல்ா�ி '' 

எ உமறஉவய . ஆ  வ, ந�ின  வாலபா��ன ய்��ந்வர டம

ந�ின பமபப ன்யடரந்மனசலவயர ட. சந்ல்ன ம

வாலபா��ன ய்��ந்வர டமசந்ல்ன பமபப ன்யடரந் னசலவயர ட. 

ன த்ய ( �ய ம �்ிச�்ல) ன�மவாலபா��ன ய்��ந்வர ட  அவானறபம
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பப ன்யடரந்மனசலவயர ட. இஉ்லிபலமஇந்மமச�்யித்யர மா�ிம

எஞசலிப�பபயர ட. அவர �ணனட ிமநிவஞச ர ்ிமஇ�பபயர ட.  

அப பய்மஇனறவ மஅவர �ணடி , அவர டமஅறலந்ல்ய்மள�ம ்யாறத்லலம

வந், "நய ம ங டமஇனறவ '' எ பய .  ட  மஅவர ட , "   ணடமல�ந் 

அல்யாவபடிமநயங டமபய் யப்�ம  ய� ல றயி. எங டமஇனறவ ம

எங �ணடி வ�ிவன்மநயங டமஇங   ிமஇ�ப பயி. எங டமஇனறவ ம

எங �ணடிமவந்யலமஅவன  நயங டமஅறலந்ன யட வயி '' எ பர. அப பய்ம

அவர டமஅறலந்ன யட்ி  ்யாறத்லலமஅவர �ணடிமஇனறவ மவந் , 

"நய ம ங டமஇனறவ '' எ பய . அ்ா்மஅவர ட, "ந� ிமஎங டம

இனறவ '' எ உமறறலிவயஉமஅவன பமபப  ன்யடரந்மனசலவயர ட. 

அங்மந் த்லா்ம ம ்மபய்ிமஅனம� பப�ி. நய�ிமஎ ம

ச�்யித்ய� மம(அந்பமபய்தன்�)  டபபவர �ணலம�்லமஆ�ய  

இ�ப பயி. அ உமஇனறதன்ர ன�தம்வப்ம வனறவ�ிம பசமயாடயர ட. 

அந்ம ந�நலன்ிபலமஇனறதமன்ர டமஅன வ� மபப்யரத்ன ாிம

"அல்யா வ!  யபபயாஉ;  யபபயாஉ'' எ ப்ய  வமஇ��்ி. ந் த(்ல ம

 ம ்ம ட� அபபய்த)்லலமன ய� ல டமமயாடபபா�ம��்ி. அனவம

 � வ்மம்த்ல  (சஅ்ய ) �ா ன�பம பய றல��்ி. -பபற்ம

" � வ்ம்தன்மந�ங டமபயரத்ல��ம லற�ர �ய?'' எ உமஅல்யாவப  

ன்ரம(ஸல) அவர டம  ாடயர ட. ம� ட , "ஆிம(பயரத்லம�� ல றயி), 

அல்யாவப  ன் ்!'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட.- (ன்யடரந்) அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: அந்� ன ய� ல டம � வ்மம்த்ல ம

�டன�பம பய உ ்ய மஇ��்ி. ஆிப�ி, அ் மப�ம மஎ  னவ உம

அல்யானவதம்வப்  வனறவ�ிமஅறலிமயாடயர ட. அந்�மன ய� ல டம

ம� ன�மஅவர �ண  னசில ்�  ாபம வவபபமபப��்ி. அவர �ணலம்ம்ம

(பயவம) னசி்யல (அங்) ்ங லவபாடமஇனறநிபப�ன ிய��ிமஇ�பபயர. 

இ �ிமஅவர �ணல ்்டன மஅ�ண� பபா�பமபப  ரம

வப�வப� பப�பவ�ிமஇ�பபயர. இஉ்லிய  இனறவ , அ�ியர �ணனட ிம

�்ரப்மவாங லம��த்மபப , ந் வயசல �ணலம்ய  நய�ிமசல்ன்தம் ்ம

 �னணிப யலம(ந் த்ல்ல�ந்) னவ�ண ிாறமவப�ி்வய .  அ் ப�ம
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அல்யாவபா்மஎன்ாிமஇனண ாபப� யமலமஇ�ந் , "அல்யானவத 

்வப்ம வஉமஇனறவ ணலன்' எ உம உ்லறறலிவர �ணல, ்ய ம �னணம

 யாடமநய�ி சல்ன்மந் த்ல்ல�ந்மனவ�ண ிாஉமயஉமவய வர ்�்ம

இனறவ மஆனணிப�வய . வய வர டமந் த்ல்ல��்ிமஅவர ன�ம

சஜ்யவப மஅனடிய�ங ன�மனவத்மஇ ி  ்�ன யடவயர ட. 

ம ண் ண( ம ட்ல)லம ட�மசஜ்யவப மஅனடிய�தன்தம்வப்  மாறபம

ப்்ல ன�மந் ிம �்்� லற். சஜ்யமஅனடிய�தன்தம �்்ட�மறடயன்  

ந் த்லா்மஇனறவ ம்னடமவப்லத்ட�ய . ஆ  வ , அவர டம

அங னமல்யி  �ந்வபாடமநலன்ிபலமந் த்ல்ல�ந்ம

னவ�ண ிாறபப�வயர ட. அப பய்மஅவர டமம்ம"மய லமஹியத ' எ பப�ிம

(்�வ) ந�ரம்ாறபப�ி.  ட   அவர டம சாஉமனவட�த்லலமவபன்பமபிபரம

�ன�பபன்பம பய உம(்்ப னபய்லாட ) நலறிமமயறலவப�வயர ட. பபற்ம

இனறவ ம(் ) அ�ியர �ணனட ிம �்ரப்மவாங லம��பபய . அப பய்  

ந் தன்ம�   ய� லிப�மள�மம ண்ரமமா�ிமஎஞசலிப�பபயர. அந்  

ம ண்ர்யிமனசயர� த்லலம்னாாிமஇஉ்லமம ண்்யவயர. அவரம"எ ம

இனறவய! ந் த்ல ம(னவபப�)  யாறயலமஎ �்ம�மசனட� லற். அ் ம

்ஜவயன்மஎ ன �  �� லற். ஆ  வ, ந் தன்வபா�மஎ ம� தன்ம

( வஉமப� ி) ்ல�பபப�வயிய !'' எ உமறறல, அல்யாமநய�ிமசல்ம

பப்யரத்ன  ன�மமனசயல்ல அல்யாவபடிமபப்யரத்லத்�ம

ன ய்��பபயர. பபற்மஅல்யா , "இ(ப பய் ந�ம  ய�ி)ன்ம  �்மநய ம

னசக(்மன ய�த)்யலம வனறய�ம  ய��ன னிாிமந� � னவ� ்யிம

அல்வய?'' எ உம  ாபய . அ்ா்மஅந்மம ண்ர , "(இலன்;)  வனறன்ாிம

   ணடிமநய ம  ா மயா ட '' எ உமனசயல்லவபா�, அல்யா நய�ிம

வய�்உ்லம ன�ாிம உ்லனமயால ன�ாிமஅவரம்ிமஇனறவ ணடிம

வாங்வயர. ஆ  வ, இனறவ மஅவ்்ம� தன்மந் தன்வபா�ம( வஉம

ப� ி) ்ல�பபபவப�வய . இன்ி�த்மஅவரமனசயர� தன்ம�   ய� ல , 

அ(்ல்ட�)ன்�  ய�ி பய்மஅல்யாமநய�ிம ந்ிவன்மஅனம்லிய ம

இ�பபயர. பபற், "எ மஇனறவய! னசயர� த்ல மவயசலவன்மஎ ன �ம

ன ய்�னசலவயிய !'' எ பயர. அ்ா்மஇனறவ மஅவ�டி , "இப பய்ம
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  �்மநய மவாங லின்தம்வப்  வனறன்ாிமஎ  ணடிம  ா மயா ட ம

எ மந�மவய�்உ்லாிம உ்லனமயாலாி வாங வபலன்ிய? ம ண்ய!   �்�ம

  �்ய .   �னடிமஏமயாஉம வன்்ய  எ  !'' எ பய . ஆ யல, 

அவரமன்யடரந்ம"எ மஇனறவய...' எ உமறறல அல்யானவபம

பப்யரத்லத்�ன ய் டமஇ�பபயர. அவ�டிமஇனறவ , "(  ் இந்�ம

  ய��ன னிமஏாஉ) இன்மநய ம  �்மவாங லவபாடயலம வனறய� 

  ய��ன னிாிமந�ம� னவ� ்யிமஅல்வய?'' எ உம  ாபய . அ்ா்ம

அவர, "இலன்;   ம ்ணபித்ல மமம்யனணிய ! ( வனறன்ாிம

   ணடி நய ம  ா மயா ட ) '' எ உமனசயல்லவபா�, அல்யாமநய�ி 

வய�்உ்ல ன�ாிம உ்லனமயால ன�ாிம்ிமஇனறவ ணடிமவாங்வயர. 

ஆ  வ, அல்யாமஅவன்மமனசயர� த்ல மவயசலவன்மன ய்�ம

னசலவய . அவர னசயர� த்ல மவயச்லலமநலா்ி பய்மஅவ�� ய மம

னசயர� ி ்லறந்ன யட்ி.  ட  மஅவரமஅ்ல்ட�ம ல்யசமய ம

ஏ ங ன��ம ய�ி பய் அல்யாமநய�ிம ந்ிவன்மனம� மய ம

இ�பபயர. பபற், "எ மஇனறவய! எ ன ம னசயர� த்லா்டமஅ�ப்வயிய ! '' 

எ உமறஉவயர. அப பய்மஅவ�டி இனறவ , "இப பய்ம  �்ம

வாங பனபாறன்தம்வப்ம வனறன்ாிமஎ  ணடி   ா மயாடயகமஎ உம

றறலமஎ  ணடிமவய�்உ்ல ன�ாிம உ்லனமயால ன�ாிமந� 

வாங வபலன்ிய? ம ண்ய!   �்�ம  �்ய .   ்மஏமயாஉம

 வன்்ய மஎ  ! '' எ உம  ாபய . அ்ா்மஅவர, "எ மஇனறவய! நய ம

  மபனடப் �ண ் ி நா ்லிாறவ ய மஆ லவபட�றடய் '' எ உமறறலம

அல்யாவபடி பப்யரத்லத்�ன ய் டிப�பபயர. இஉ்லிபலமஅவன்�ம

 ்�மஇனறவ  சல�த்வப�வய . அவன்�ம ்�மஇனறவ மசல�த்்ிம

"னசயர� த்லா்ட ்னாந்ன யட!'' எ உமறறலவப�வய . னசயர� த்லா்டம

அவரம்னாந்மபப , "ந�ம(வப�ிபபி) இ  ன்மஆனசபபட்யி '' எ உம

அவ�டிமஇனறவ மறஉவய . அவவய றமஅவரமஆனசபபா�தம்ிம

இனறவ ணடிம  ய�வயர. அப பய்மஇனறவ  இ  ண  ன்மஆனசபப�ம

எ உமஅவ��்மநலன ாமப�த்வய . இஉ்லிபலமஅவ�னடி ஆனச டம

அன த்ிமஅடங லவப�ி பய் , "இ்ாிம  �்�ம லனட�்ி; இன்ப 
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 பய உமஇ ன ய�மமடங்ிம  �்�ம லனட�்ி '' எ உமஇனறவ ம

றஉவய . அறலவபபபய�ரமஅ்ய மபப மிரதம(்ா) அவர டம

றஉ ல றயர ட: ( மா ்டமஹ �்னஸமஅறலவபத்) அ�மஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர ்ட மஅ�சிபதமஅல்தீ (்்ல) அவர ்ிமஇ�ந்யர ட. அ  யரம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவபத் இந்மஹ �்ஸலா்மஎந்மமஉப்ிம

ன்�வப� வபலன். ஆ யல , " "இ்ாி   �்�ம லனட�்ி; இன்பம

 பய உமஇ ன ய�மமடங்ிம  �்�ம லனட�்ி ' எ உமஇனறவ ம

அிம ண்�டிமறஉவய '' எ உமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ட 

அறலவபத் பய்ம்ய , அ�சிபதம(்்ல) அவர டம(்உ� லா�) "இ்ாிமஇன்ப 

 பய உமபத்மடங்ிம  �்�ம லனட�்ிமஎ உமஅல்யாமறஉவய '' 

எ றல்வயமஹ �்ஸமஇ�� லற், அ�ஹஜன்்ய!'' எ றயர ட. அ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர ட, " "இ்ாிம  �்�ம லனட�்ி; இன்பம பய உமஇ ன ய�ம

மடங்ி   �்�ம லனட�்ி' எ  றமநய மம  மலா�ட � '' எ உம

றறல யர ட. அ்ா்மஅ�சிபதம(்்ல) அவர ட, "நய ம"இ்ாிம

இன்ப பய உமபத்மடங்ி   �்�ம லனட�்ி' எ உ்ய மஅல்யாம

வப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந் ம  மலா�ட � மஎ உம

அஉ்லிபா��மறஉ ல ற '' எ றயர ட. அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

றஉ ல றயர ட: இந்மம ண்ர்யிமனசயர� த்லல ்னாாிம னடசலம

ம ண்்யவயர.187  

300  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ� 

அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�். அவாறலலமபப வ�மயஉம

ஹ �்ஸ ்வங் லற்: நபபம(ஸல) அவர �ணடிமம� டம"அல்யாவப ம

ன் ், மஉனமமநய�ணலமஎங ட இனறவன மநயங டம ய் பயமய?'' எ உம

  ாடயர ட. மாறமவபவ்ங டம மா ்ட ஹ �்ஸலலம ட�வய றமஇடிம

னபாஉட� .  

301 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இனவம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஎங ்�்மஅறலவபத்மஹ �்ஸ �ய்ி. 

அவாறலல இந்மஹ �்ஸஜிமள றய்ி. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 
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அவர டமறறல யர ட: னசயர� த்லலம ங �ணலமள�வ்்ம்னறந்பாசதம

்்்லமஎ  னவ றயல, "ந� (இ  ன்) ஆனசபப�'' எ உமஅவ�டிம

(இனறவ ) னசயலவ்ய்ி. அப பய்மஅவர ளவனவய றய மஆனசபப�வயர. 

(இஉ்லிபல) அவ�டி, "ஆனசபபா� (��த்)வபாடயிய?'' எ உமஇனறவ ம

  ாபய . அ்ா்மஅவர, "ஆி' எ உ ப்ல்�ணபபயர. அப பய்மஅவ�டி , "ந�ம

ஆனசபபாட்ிமஅத்ட மஅன்ப  பய ற்ிம  �்�ம லனட�்ி '' எ உம

இனறவ மறஉவய .  

302 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �்ம ய்த்லலமம� டமசல்ரம"அல்யாவப  ன் ்! மஉனமம

நய�ணலமநயங டமஎங டமஇனறவன �ம ய் பயமய?'' எ உ   ாடயர ட. 

அல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "ஆிம( ய்பபர ட);  ம  ம இல்ய்ம

ன்�ணவய மந்ப லம ந்த்லலமந�ின பமபயர� மந�ங ட 

ள�வன்னிய�வரம�்�ி�த்�ன ய்�மசல்மபப�வ �ர �ய ?  ம  மம

இல்ய் ன்�ணவய மனப�ரணமலமஇ்வபலம�ாமநல்னவ�ம ய்ப்ா்ம

ந�ங டமள�வன்னிய�வர �்�ி�த்�ன ய்�மசல்மபப�வ �ர �ய?'' 

எ உம  ாடயர ட. ம� ட "இலன், அல்யாவப மன் ்!'' எ உம

றறல ர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: இவவப்்�லம

ள னறப பயர� மந�ங டமசல்மபமபடய்ன்பம பய  றமமஉனமமநய�ணல- 

ஏபபாச�ி  ிராிமமல� - அல்யானவ�ம யணாிமந�ங டம

சல்மபபடமயா்ர ட. மஉனம நயடமஏாப�ி பய்மஅனாபபய�ரமள�வரம

"ளவனவய�மச�்யித்ய�ிம( ் த்லல) ்யிமவாலபா�வந்வர ன�பம

பப ன்யடரந்மனசல்ா�ி '' எ உ அனாப்வப�பபயர. அப பய் , 

அல்யானவமவப�த்மனபயகதமன்கவங ன�ாி சலன் ன�ாிம

வாலபா��ன ய்�ம�ந்வர டமள�வரறடமஎஞசயமலமஅன வ�ிமந்  

னந�பபபலமவபாவர. ��வபலமஅல்யானவமவாலபா��(ன ய்�ம

ந னம ்ி ்�ந்)ன ய்��ந்மநல்வர ்ிம(அல்யானவம

வாலபா�பமபயவங ்ி ்�ந்மவந்) பயவப ்ிம வ்� ய்ர �ணலம

மலஞசலிவர ்ி்யி எஞசலிப�பபர. அப பய்ம( வ்� ய்ர �ய ) ்்ர டம
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அனா� பப�வயர ட. அவர �ணடி , "ந�ங டமஎன்மவாலபா�வந �்ர ட?'' 

எ உம  ா பப�ி. அவர ட , "அல்யாவப மனமந்ரம னஸரமஅவர ன�ம

நயங டமவாலபா��ன ய்��ந ்யி '' எ உமப்ல்�ணபபயர ட. அப பய்ம

அவர �ணடி, "ந�ங டமனபயகான்� லற�ர ட. அல்யாம் �்மஎந்தம

்னணவபனிாிம்ாநன்னிாிமஆ� ல�மன யட�வபலன் '' எ உம

றறபப�ி.  ம்ி, "இப பய்ம ங ்�்மஎ  ம வ்�ி?'' எ உ 

  ா பப�ி. அ்ா்மஅவர ட, "எங டமஇனறவய! எங ்�்தம்ய மய ம

 ட�். எங ்�்ம(ந�ர) ் ா�வயிய ! '' எ பயர ட.  ட  மந�ங டம

்்ண�ரம ட� (அந்) இடத்லா்மமனசல்�மறடய்யமஎ ம(ள�ம்லனசனி)மம

ஏா��  யாடபப�ி. பபற்ம(அத்லனசிப்ட�) ந் த்ல மப� ிமஅவர ட 

ன ய்�னசல்பப�வயர ட. அ்ம ய ன்பம பய உம யணபப�ி. அ் ம

ள�மப்்ல மானறய�மப்்லனிமமசலன்த்�ன ய்���்ி. அபப� ிம

அவர டமஅந்மந்  னந�பபபலமவபாவயர ட. பபற்,  லறலஸ்வர டம

அனா� பபா�, "ந�ங டமஎன் வாலபா��ன ய்��ந �்ர ட?'' எ உம

அவர �ணடிம  ா பப�ி. அவர ட , "நயங டமஅல்யாவப மனமந்ரம

மரனஹம(ஈசயனவ) வாலபா��ன ய்��ந ்யி '' எ உமறஉவர. அப பய்ம

அவர �ணடி, "ந�ங டமனபயகான்� லற�ர ட. அல்யா ் �்மஎந்தம

்னணவபனிாிம்ாநன்னிாிமஆ� ல�மன யட�வபலன் '' எ உ 

னசயல்பப�ி.  ம்ி, அவர ன�பமபயரத், " ங ்�்மஎ  ம வ்�ி?'' 

எ உம  ா பப�ி. அ்ா்மஅவர ட , "எங டமஇனறவய! எங ்�்தம

்ய மய   ட�். எங ்�்ம(ந�ர) ் ா�மவயிய ! '' எ உம(்்ர டம

றறலின்ப  பய  ற) றஉவயர ட.  ட  மந�ங டம்்ண�ரம ட�ம(அந்) 

இடத்லா்ம னசல்�மறடய்யமஎ ம(ள�ம்லனசனி)மமஏா��ம யாடபப�ி. 

பபற்ம(அந்த ்லனசிப்ட�) ந் த்ல மப� ிமஅவர டம

ன ய்�னசல்பப�வயர ட. அ்  ய ன்பம பய உம யாசலம்�ி. அ் ம

ள�மப்்லமமானறய�மப்்லனிம சலன்த்�ன ய்���்ி. அபப� ிம

அவர டமஅந்மந் மனந�பபபல வபாவயர ட. இஉ்லிபலமஅல்யானவம

வாலபா�(�ன ய்�மந னம ்ிம்�ந்)வந்மநல ்யர மாஉிம

(அல்யானவாிமவாலபா��ன ய்�மபயவங ்ிம்�ந்வந்) �் ியர  
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மா�ிமஎஞசலிப�பபர. அவர �ணடிமஅ ல்த்ய� மஇ்ாச  மவ�வய .  

(அவ�னடிம் னம ன�ம�  பமஅறலந்லம�ந்் ம�்ிம்ிம

 ட�த்லல) அவன ப பாறலமஅவர டமஎ்ணபனவத்ல�ந்ம ்யாறங �ணலம

(அனடிய�ிம ்�ன யடவ்ா்) மல மனந�� மய ன்ய�ம ்யாறத்லலம

(அவ மவ�வய ). அப பய்ம"ந�ங டமஎன் 

எ்லரபயரத்�ன ய்��� லற�ர ட? ளவனவய�மச�்யித்ய�ிம( ் லல) 

்யி வாலபா��மன ய்��ந்வானறபமபப ன்யடரந் 

னச உன ய்��� ல றயர  �! '' எ உமஅவ ம  ாபய . அவர ட , "எங ட 

இனறவய!  ் த்லலமநயங டம(வய��ன ிப ம ்னவ ன�பம�ரத்லமனசக் 

ன யடவ்ா ய ) இந்மம� �ணடிமஅ்ல மஅ�வபலம ்னவாட�வர �ய ம

இ�ந்ி, அவர ்ட ம றவய��ன ய்�்யமலமஅவர ன�பம

பப�ந்ல�ந ்யி. (அபப�ிப�� , இப பய்யமஅவர ன�பமபப ன்யடர வயி?)'' 

எ உ ப்ல்�ணபபயர ட. அப பய்மஇனறவ , "நய  ம ங டமஇனறவ '' 

எ உமறஉவய . (அவர �யல  உ்லனசகிம��ிய்ம ்யாறத்லலம

அப பய்மஅவ மஇ�பப்யல) அ்ா்மஅவர ட , "   ணடமல�ந்ம

அல்யாவபடிமநயங டமபய் யப்�  ய� ல றயி ; நயங ட அல்யாா�்ம

என்ாிமஇனணிய� மமயா டயி '' எ உமஇ்்�ம்டனவ ியமஅல்் 

� உம்டனவ ியமறஉவயர ட. (அந்மம சய்ன ிய ம ாடத்லல) 

அவர �ணலமசல்ர (சத்லித்ல்ல�ந்) பபற�ந்வப�ிமஅ�ா�்பம பயகம

வப�வயர ட. அப பய்மஇனறவ , "அவன மஇ ங ்�ன யட�ம

 ங ்�்ிமஅவ��்மலனட ிமஏ ்�ி அனடிய�ிம ்டய?'' எ உம

  ாபய . அ்ா்மஅவர டம"ஆிம(இனறவ ண   னண� யலம்ய ம

அனடிய�ி)'' எ உமறஉவயர ட.  ட  ம(இனறவ ண ) 

 னண� யன்வபா�ிம(்லன்) வப்� பமப�ி. அப பய்ம( ் த்லல)  

ம ப�ரவமமய மஅல்யாா�்மமசல்ிமபணபந்ன ய்��ந்வரமிய ்யம

அவர சல்ிபணபிமஇனறவ மஅ�ம்லபபய . ்ா யப்� ய  வயம

பய்யா�� ய  வய சல்ிபணபந்மன ய்��ந்வ�னடிம�்ன ம(னந�ிம

ப்ன னிபம பய உ) ள ் ந�ானட்ிபய மஅல்யாமஆ� லவப�வய . 

அவரமசல்ிபணபிம�ாப�ி பயன்ல்யி மல்யந்மவபாந்வப�வயர. 
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(அவ்யலமசல்ிமபணபிம��ிய்.) பப  ரமஅவர டம்ிம்ன்னிம ிரதம

்வயர ட. அப பய்ம�்்லலமஅவர ட பயரத்மஅ ்ம ்யாறத்லலம

இனறவ ம யாசலி�ணத்ம"நய  ம ங டமஇனறவ '' எ உ றஉவய . 

அ்ா்மஅவர டம"ந� ிமஎங டமஇனறவ '' எ உமறஉவயர ட. பபற் 

ந் த்ல மமம்மபய்ிமஅனம� பப�ி ; (பயவிம்�ந்மஇனற 

நிபப�ன ிய�ர ்� ய ப) ப�ந்ன்மனசகிமஅ�ம்லம லனட�்ி. 

அப பய் ம� ட, "அல்யா வ!  யபபயாஉ;  யபபயாஉ'' எ உம

பப்யரத்லபபயர ட. -(அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம மா ்டவயஉம

றறல�ன ய்��ந் பய் அவர �ணடி) "அல்யாவப மன் ்! பய்ிம

எ றயலமஎ  ? (அ்மஎன்� ்றல� லற்?)'' எ உம  ா பபாட். அ்ா்ம

அவர ட, "( யல ட) வா� லவபட�ற�ிமஓரமஇடமய்ி. அ(ந்பமபய்த)்லலம

நஜ்பமப்்லிபல �ன��்ிம"சஅ்ய ' எ பப�ிம(�ா)னச�ிப ம

�ா ன�பம பய றமன ய� ல ட இ��்ி'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட.- 

இனறநிபப�ன ிய�ர டம ்மசலமலா�ிம ந்த்லலமமல  ல ,  யாஉ, பறனவ, 

 ிரம் �ம்்லன் டமமாஉிமளாட ங டமஆ லிவானறபம பய உம

(வபன்வய  அந்பமபய்தன்�)  டந்வப�வயர ட. (அப பய்மஅவர டம

� உமவன ிப ்ய  இ�பபயர ட:) அவர �ணலமபய் யபபய தம

்பபபத்�ன யடம வய�ிம ்�.  ீறல�ம யிபப�த்பபா�தம்ப் வய�ிம

 ்�. பப ்றத்ல்ல�ந் ்ட�பபா�மந் மனந�பபபலமவபா வய�ிம ்�. 

இஉ்லிபல இனறநிபப�ன ிய�ர டம(அந்பமபய்தன்�ம டந்) ந் ம

னந�பபப்ல�ந் ்பபபவப�வயர ட. எ ம ிபரமஎவ மன ிப்ட� ்யம

அவ மம்மசத்லிமய ! மஉனமமநய�ணலமந் த்லல  லட�்ிம்ிம

ச  ய்்ர �ண மந னமனிமவ்லாஉத்லமஇனறவ ணடிமமல ாிமம றய� 

 வ்�பவர டமஇனறமநிபப�ன ிய�ர ன�வபடம வனறவ�மலலன். 

அவர ட (பப வ�மயஉ) றஉவயர ட: எங டமஇனறவய! இவர டம

எங ்ட ்ய ம நய ்  நயாறயர ட; ன்யா்யர ட; ஹஜமனசக்யர டம

(எ  வமஇவர ன�மந� ந் த்ல்ல�ந்மவப�்ன்மனசகவயிய !). அப பய்ம

அவர �ணடி, "ந�ங ட (னச உ)  ங ்�்தமன்�ந்வர ன�ம

(ந் த்ல்ல�ந்) னவ�ண ிாஉங ட '' எ உமறறபப�ி.  ம்ி, 
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(ந் த்ல்ட�மஅவர ன�மஇவர டமஅனடிய�ி  ய்ப்ா்மவச்லிய ) 

அவர �்ம டன்தம �்்ட�மறடயன் மந் த்லா்தம்னட வப்ல� பப�ி. 

 ட  மஅவர டம(ந் த்லா்மமனச உ) ஏ்ய�மய மம� ன� னவ�ண ிம

ன ய்�வ�வயர ட. அப பய்ம(ந் த்லலமஇ�ந்) அவர �ணலமசல்�னடி  

 னண� யலம �ணலமபய்லவன்ாி , (இ �ிமசல்�னடி) 

�ாங யல டவன்ாிமந்  னந�ப்ம �்்�ிப��்ி. பபற் , "எங டம

இனறவய! ந�மியன்மனவ�ண ிாஉமயஉ றறல ய ியமஅவர �ணலமள�வரறடம

ந் த்லலமஎஞசவபலன்ம(எல்யன்ாிமநயங ட னவ�ண ிாறலவபா டயி)'' 

எ உமறஉவயர ட. அப பய்மஇனறவ ம"ந�ங டம்ல�ிபபமமனச உமஎவ்்ம

 ட�த்லலமள�மனபயா யஏ அ�ாமந னமமஇ�� லற ்யமஅவன்ம

னவ�ண ிாஉங ட'' எ உமறஉவய . அவவய ற அவர ்ிம(இ �ி) 

ஏ்ய�மய மம� ன�மனவ�ண ிாறலவபா�ம(வந்) , "எங ட இனறவய! ந�ம

 த்்வபாடமியன்ாிமஅ்லலமநயங டமவபா�மனவ� வபலன் 

(எல்யன்ாிமனவ�ண ிாறலமவபா டயி) '' எ உமறஉவயர ட. பபற்ம

இனறவ , "ந�ங டம்ல�ிபபமனச உமஎவ்்ம ட�த்லலமஅன்பமனபயா யஏம

அ�ாமந னம இ�� லற ்யமஅவன்ாிம(ந் த்ல்ல�ந்) 

னவ�ண ிாறலவப�ங ட'' எ பய . அவர ்ிமஏ்ய�மய மம� ன�மனவ�ண ிம

ன ய்�மவ�வயர ட. பப  ரம"எங ட இனறவய, ந�ம ான�ிபாடம

ள�வன்ாிமநயங டமவபா�மனவ� வபலன் '' எ உ றஉவயர ட. பப ்ிம

இனறவ ம"ந�ங டம்ல�ிபபமனச உமஎவ்்ம ட�த்லல அ�வ�ாமந னமம

இ�� லற ்யமஅவன்மனவ�ண ிாஉங ட '' எ பய . அவவய றமஅவர ட 

(னச உ) அ்ல மய மம� ன�மனவ�ண ிாறலவபா�ம(வந்) , "எங டமஇனறவய! 

ந் த்லலமஎந்மந னமனிாிமநயங டமவபா�னவ� வபலன் '' எ உ 

றஉவயர ட. -அறலவபபபய�ரமஅ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டம

றஉ லறயர ட: நய மறஉிமஇந்மஹ �்னஸமந�ங டமநிபயவபாடயல , 

"்ல்ணமய மஅல்யா (எவ��்ி) அ�வ�ாிமஅந�்லமஇனா� மயாடய . 

அ�வ�ாமந னமமஇ�ந்ய்ி அன்மஅவ மப மடங ய� லம

(வாங்வ்ட ) ்  ணடமல�ந்மமயனப�ி ச மய தன்ாிமவாங்வய '' 

எ�ிம(4:40ஆவ்) இனறவச தன்மந�ங ட வப�ிபப யலம
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ஓ்ல�ன யட்ங ட.- பபற்மவ்லாிமமய்்மல� மஅல்யா, "வய வர டம

ப�ந்ன்த்வபாடயர ட; இனறதன்ர ்ிமப�ந்ன்த்வபாடயர ட ; 

இனறநிபப�ன ிய�ர ்ி ப�ந்ன்த்வபாடயர ட. இப பய்ம

 �னணிய�ர ்�ன ல்யிம �னணிய�  மா� மமஎஞசலிப�� லறய '' 

எ உமறறலவபா�, ந் த்ல்ல�ந்மள� ன பபப�மஅ�வப்ய மம� ன�ம

அட�ணனி�த், அற வமஎந்மந னமாிமனசக்ல்ய்மள� றாடதன்ம

ந் த்ல்ல�ந்மனவ�ண ிாஉவய . அவர டம �� ானடம பய உ 

மயறலிப�பபயர ட. எ  வ , அவர ன�மமனசயர� த்ல ம்னாவயிபல �ணலம

 ட� ள�மந்லிபலம பய�வய . -அ்ா்ம"்�வந்ல ' (நா�லமஹியத) எ உம

னபிர.-  ட  மஅவர டம சாஉமனவட�த்லலமவபன்பமபிபரம�ன�பபன்பம

 பய உம(்்ப னபய்லாட ) னவ�ண ிஉவயர ட. ந�ங டமவபன்பமபிபன்பம

பயரத்்லலன்ிய? பயனற ிய்ங �ணலமஅல்்மம்ங ்�்மஅ� லலம

அனவமவ�ர ல ற . அவாறலல னவிபலமப�மலடத்லலமஇ�பபனவம

மஞச�ய ாிமபமனசிய ாிமஇ��்ி. (னவிபல படயமல) நலா்லலம

இ�பபனவம(னவ�ணறலப பயக) னவடன�மநலறத்லலமஇ��்ி அல்வய?'' எ உம

  ாடயர ட. அ்ா்மம� ட , "அல்யாவப மன் ்! ்யங ட  ல்யமபம

்றங �ணலம( யலநனட ன�)  மகத்�மன ய்��ந �்ர டம பய்ி '' 

எ றயர ட. (ன்யடரந்) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: 

ஆ , அவர ட (அநமந்லிப்ல�ந்) �த் ன�பம பய உம(ள�ணரநம

்வர �ய ) னவ�ண ிஉவயர ட. அவர �்ம ாத்லலம("ந் மவப�்ன்ம

னபா றயர' எ�ி) �த்லன்மஇ��்ி. (அன்மனவத்) அவரம ன�மம

னசயர� வயசல டமஅனடிய�ி  ்�மன யடவயர ட. "இவர டம

அல்யாவயலம(ந் த்ல்ல�ந்) வப�்ன் னசகிபபாடவர ட; ( ் லல) 

எந்மநானசி்ிம்�ந்ல்யம்ிமஎந் ந னமாிமனசக்னவத்ல்யம்ிம

இ�ந்மஇவர ன�மஅல்யா வம(் ்ம் ணபனப�ி  �னணியல) 

னசயர� த்லா்மஅ�பபப ய '' எ உம பசல�ன யடவயர ட. பபற்ம

(அவர �ணடி) இனறவ , "னசயர� தம்லா்டமனசல்ங ட; அங் 

என்னில்யிமந�ங டம ய் லற�ர  �யமஅ்ம ங ்�  ம �ி் '' எ உ 

றஉவய . அ்ா்மஅவர ட, "எங டமஇனறவய! அ ல்த்ய�லமிய��்ிம
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வாங ய் (பய� லித)ன்மஎங ்�்மந�மவாங லவபாடயக '' எ உம(ந றலாட ) 

றஉவயர ட. அ்ா்மஇனறவ , " ங ்�்மஇன்வபடமமசலறந்ம

 வனறய உ  ட�்'' எ உமறஉவய . அ்ா்மஅவர ட, "எங டமஇனறவய! 

இன்வபடமமசலறந் அந்மள உமஎ்?'' எ உம  ாபயர ட. அ்ா் , "எ ்ம

்ல�ப்ல(்ய மஅ்). இ ணமள� பய்ிம ங டமமம்மநய ம  யபிம

ன யட�மயா ட '' எ பய மஇனறவ . �ஸ்லிம(பப மஅலஹஜ்யஜமஆ லிம

நய ) றஉ ல ற : நய , ப�ந்ன்ம( ஃபயஅத) ன்யடரபய மஇந்மஹ �்னஸம

ஈசயமபப மஹிமயதமஸஜஃ�ப்ல மலலம(்ா) அவர �ணடிமவயசலத்� யா� , 

"இந்மஹ �்னஸமன்ஸமபப மசஅத (்ா) அவர �ணடமல�ந்மந�ங டம

னசவபாாற்ய ம ங �ணடமல�ந்மநய  அறலவப� ்யமய?'' எ உம  ா ட . 

அ்ா்மஅவர டம"ஆிம(அறலவபாங ட) ' எ றயர ட.  ம்ிம"இந்ம

ஹ �்னஸதம்ங ்�்மன்ஸமபப மசஅதம(்ா) அவர டம ய்லதமபப  

ிரதம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ி,  ய்லதமஅவர டமசிபதமபப மஅபபஹல்யல 

(்ா) அவர �ணடமல�ந்ி, சிபதமஅவர டமனஸதமபப மஅஸ்ிம(்ா) 

அவர �ணடமல�ந்ி, னஸதமஅவர டமஅ்ய மபப மிசயரம(்ா) 

அவர �ணடமல�ந்ி, அ்ய மஅவர டமஅ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்ி, அ�சிபதமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடமல�ந்ி அறலவபத்யர �ய?'' எ உிமநய மஈசயமபப மஹிமயதம

அவர �ணடிம  ா ட . அ்யவ்மஅ�சிபதம(்்ல) அவர டமஅறலவபத்யர ட: 

நயங ட, "அல்யாவப  ன் ், நயங டமஎங டமஇனறவன �ம

 ய் பயமய?' எ உம  ா டயி. அ்ா் அவர ட, "( ம �ாடமலல்ய்) 

ன்�ணவய மப லம ந்த்லலமந�ின பமபயர�  ந�ங டம

�்�ி�த்�ன ய்�மசல்மபப�வ �ர �ய?' எ உம  ாடயர ட... எ உம

ன்யடங்ிம மா ்டமஹ �்னஸம�ானமிய மஅறலவபத்யர ட.  அ்லல, 

"( ் லல) எந்மநானசி்ிம்�ந்ல்யம்ி, எந்மந னமாி 

னசக்னவத்ல்யம்ிமஇ�ந்மஇவர ன�மஅல்யா வம(் ்ம் ணபனப�ி  

 �னணியல) னசயர� த்லா்மஅ�பபப ய '' எ�ிமவயச த்லா்பம

பப  யல "ந�ங டம யண�ற�ிமஇ்ாிமஇன்பம பய உமஇ ன ய�ம

மடங்ிம ங ்�    �ி்மஎ மஅவர �ணடிமறறபப�ி '' எ ிம
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வயச தன்மஅ்ல பப�ிய ாி அறலவபத்ட�யர ட.  ம்ி, அ�சிபதம(்்ல) 

அவர டமறறல யர ட: "அந்பமபய்ிம��னிவபட னம்ல்ய ்; வயன�வபடம

றரனமிய ்' எ�ிமனசக்லமஎ �்மஎா�ி். ன்ஸம(்ா) அவர �்ம

அறலவபபபபல, "(ந் த்ல்ல�ந்மவப�்ன்மனபாஉ னசயர� ிமனச ற) ம� ட, 

"எங டமஇனறவய! அ ல்த்ய�லமிய��்ிமந� வாங ய்ம(பய� லித)ன்ம

எங ்�்மந�மவாங லவபாடயக ' எ உமறஉவயர ட எ�ிமவயச �ிம

அ்ா்பமபபற்மவ�பனவாிமஇடினபறவபலன். நய மஅறலவபத்மஇனவம

அன தன்ாிமஈசயமபப மஹிமயதம(்ா) அவர டமளப்� ன ய்டயர ட.188 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

303  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லலமவந்ட�மவயச ங �ணலமசலறல்மற�்லம்னறாம

 யணபப� லற்.  

பயடி : 82 (மஉனமிபல) ப�ந்ன்ம( ஃபயஅத)  ்�மஎ ப்ா ய ம

சய உி, ஓ�னற�   யாபயானடமநிபப  யரம(அன வ�ி) ந் த்ல்ல�ந்ம

னவ�ண ிாறபப�வ்ி.  

304 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (மஉனமிபலம

வபசய்னண டம��ந்மபப ) அல்யாமனசயர� வயசல ன�ம னசயர� த்லா்ம

அ�ப்வய . ்ய மநய�ிமசல்ன்தம் ்ம(் ணபமனப�ி)  �னணியலம

அவ மனசயர� த்லா்மஅ�ப்வய . ந் வயசல ன�மந் த்லல 

்னாினவபபய . பபற்ம(இனறநிபப�ன ிய�ர �ணடி) , "பய�ங ட; 

ிய�னடி  ட�த்லலம � �ாமஇனறநிபப�ன ம(ஈமய )  ட� ்யம

அவன்ம(ந் த்ல்லம�ந்) னவ�ண ிாஉங ட'' எ உமறஉவய . அப பய்ம

 �ந்ம �� ானடிய லவபாட நலன்ிபலமந் வயசல டம

னவ�ண ிாறபப�வயர ட. பப  ரமஅவர டம"நா�ல ஹியத' (்�வ) ந்லிபலம

அல்்ம"நா�லமஹிய' (மனா) ந்லிபலம பயடபப�வயர ட.  ட  ம

அவர டம சாஉமனவட�த்லலமவபன்பமபிபரம�ன�பபன்பம பய உம(்்ப  

னபய்லாட ) நலறிமமயறலவப�வயர ட. அந்மவபத்(வப்ல�ந்மவ�ி 
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்ா�்� ட) மஞசடமநலறத்லலம(பயரபபம்ா்மஅா ய ாி ,  யாறலல) 

அனசந்யட�மற�ி்ய (ாி) எவவயஉம�ன�� ல ற்மஎ பன்மந�ங ட 

 ்ட்லலன்ிய? இன்மஅ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.189  

305  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலலம"அவர டமநா�லமஹியதம(்�வ) ந்லிபலம

 பயடபப�வயர ட ' எ உ ஐிபபய� றலமஇடினபாஉட�்.  ய்லதம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபல, "அவர டமனவட�த்ல மஓ்த்லல ்பனப�மற�ங டம

(மத்லிப்ட�மவபத் ட) �ன�பமபன்பம பய உ ' எ உ இடினபாஉட�். 

 னஹபம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , " �ணம்மனவட�த்லல ' அல்்ம

" சாஉ னவட�த்லல' மல்ந்வ�ிமவபன்பமபிபரம�ன�பபன்பம பய உ ' 

எ உ (ஐிபபயாம�ட ) இடினபாஉட�்.  

306 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந் த்லா  ம

 �ிவர �ய மந் வயசல டமந் த்லலமஇற� ாமயாடயர ட ; வயாாமயாம

டயர ட. ஆ யல, "்ிமபயவங �யல ' அல்்ம"்ிம்ாறங �யல' ந்  

னந�பபபா்மஆ�ய மம� ன�ம ட  மஇனறவ மஇற� மமனசக்வப�வய . 

அவர ட (எ�ந்)  ��ம ானடிய மமயறலவப�ிம பய்ம(அவர ்� ய ப) 

ப�ந்ன் னசகிம(னசயர� வயசல �ய மஇனறநிபப�ன ிய�ர ்�்) 

அ�ம்லமவாங பப�ி.  ட  மஅவர டம் ணதம் ண�மறாடங �ய �ம

ன ய்�வ்பபா�, னசயர� மந்ல �ண  ப�ன ிபலமப்பபபமனவ� பப�வர. 

பபற்ம(னசயர� த்ல்ல�பபவர �ணடி) "னசயர� வயசல  �! அவர டமம்ம

்்ண�ன்ம்ாஉங ட '' எ உமறறபப�ி. (அவவய றம்ாறபப�ி.)  ட  ம

அவர டமனவட�த்லலமமல்ந்மவ�ிமவபன்ப பிபரம�ன�பபன்பம பய உம

(்்பமனபய்லாட ) மயறலமவப�வயர ட. இவவயஉமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமறறலி பய்மம� �ணலமள�வர , "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம ல்யமப்றத்லலமஇ�ந்ல�� லறயர ட  பய்ி'' எ உமறறல யர.  
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307  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலலம"னவட�த்லலமமல்ந்வ�ிமவபன்பமபிபரம

�ன�பபன்பம பய உ ' எ ப்வன்்ய மஇடினபாஉட�். அ்ா்பம

பபற்ட�ம் வலமஇடினபறவபலன்.190  

பயடிம:ம83மந் த்ல்ல�ந்மஇஉ்லிய மனவ�ண ிஉபவர.மம

308 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(னசயர� வயசல டமமாஉிம

ந் வயசல �ண  நலன்ம்றலத்பமபப வ�மயஉ) றறல யர ட: ந் வயசல �ணலம

இஉ்லிய மந் த்ல்ல�ந்மனவ�ண ிஉபவரமியரமஎ பன்ாி , னசயர� ம

வயசல �ணலமஇஉ்லிய மமனசயர� த்லலம்னாபவரமியரமஎ பன்ாிமநய  

ந  றல வ . ந் த்ல்ல�ந்ம்வ�ந்ப�மனவ�ண ிஉ ல றமள�மம ண் ்ம

அவர. அவ�டிமஅல்யா, "ந�ம பயகமனசயர� த்லலம்னாந்ன யட '' 

எ பய . அவர னசயர� த்லா்மமனசலவயர. அ்மநல்ிபபிப�பபன்பம பய உம

அவ��்த  ்ய உி.  ட  மஅவரம்ல�ிபபவந் , "எ மஇனறவய! அ்ம

நல்ிபபிப�� �  ் ட '' எ உமறஉவயர. அ்ா்மஅல்யா, "ந�மனச உம

னசயர� த்லல ்னாந்ன யட!'' எ உம(மம்�ி) னசயலவய . அவரம

னசயர� த்லா்ம னசலவயர. அ்மநல்ிபபிபம�பபன்பம பய உமஅவ��்தம

 ்ய உி. ஆ  வ, அவர ்ல�ிபபவந், "எ மஇனறவய! அ்மநல்ிபபிப�� �ம

 ் ட '' எ உ றஉவயர. அ்ா்மஅவ , "ந�மனச உமனசயர� த்லலம

்னாந்ன யட. ஏன  ணல, " ் ிமமாஉிமஅன்பம பய உமபத்மமடங் ' 

அல்்ம" ் தன்பம பய உமபத் மடங்' (இடிமனசயர� த்லல)   �்ம

 ்�'' எ உமனசயலவய . அ்ா் அவர, "அ்ச ய லிமந�மஎ ன பம

"ப� யசிமனசக லறயிய?' அல்்ம"எ ன  நன � ல றயிய?' எ உம  ாபயர. 

(இன்�மறஉி பய்) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ிம னடவயகபம

பா ட ன்�ிமமசல�த்ன்மநய மபயரத ் . அறலவபபபய�ர �ணலமள�வரம

றஉ லறயர: இவ ்மனசயர� வயசல �ணலம்னறந் அந்ஸ்ம னடிவரம

ஆவயரமஎ உமறறபபா�வந்்.191 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�்.  
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309 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(ந் வயசல �ண மநலன்ம்றலத்ப 

பப வ�மயஉ) றறல யர ட: ந் வயசல �ணலமஇஉ்லிய மந் த்ல்ல�ந் 

னவ�ண ிஉபவரமியரமஎ பன்மநய மந  றல வ . ந் த்ல்ல�ந்ம

்வ�ந்ப� னவ�ண ிஉ ல றமள�மம ண் ்மஅவர. அவ�டி , "ந�மனச உம

னசயர� த்லல ்னாந்மன யட'' எ உமறறபப�ி. அவரமனச உம

னசயர� த்லலம்னாவயர. அங்மம� டம்த்ம்மஇ�பபபடங ன�பம

பப�த்�ன ய்�ம�பபன்மஅவர  ய்பயர. அவ�டி, "ந�ம டந்மவந்ம

 ய்தன்மநலன ாற� லறயிய?'' எ உ   ா பப�ி. அ்ா்மஅவர, "ஆி' 

எ பயர. "ந�ம(இ  மஇ  ன்) ஆனசபபட்யி'' எ உமறறபப�ி. அவரம

அவவய றமஆனசபப�வயர. அவ�டி, "ந� ஆனசபபாட்ிம  �்�ம

 லனட�்ி;  ் தன்பம பய உமபத்மமடங்ி   �்�ம லனட�்ி'' 

எ உமறறபப�ி.  ட  மஅவர , "அ்ச ய லிமந�மஎ ன ப ப� யசிம

னசக லறயிய?'' எ உம  ாபயர. (இன்�மறஉி பய்) அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம்ிம னடவயகபமபா ட ன்�ிமமசல�த்ன்மநய மபயரத ் .  

310 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(ந் த்ல்ல�ந்மவப�்ன்மனபஉிம

ம ண்ர ்றலத்பமபப வ�மயஉ) றறல யர ட: (ந் த்ல்ல�ந்மனவ�ண ிறல) 

இஉ்லிய மனசயர� த்லலம்னாாிமள�மம ண்ர சல்மசமிிமநடந்ம

வ�வயர. சல்மசமிிம்வ�ந்ப�மவ�வயர. சல்மசமிிமந்  னந�ப்ம

அவ்்ம� தன்தம்ய� ல�ம �த்ிவப�ி. இநநலன்ிபலமஅவர ந் தன்தம

்ய்�ி்ிமஅன்தம்ல�ிபபபமபயரத் , "   ணடமல�ந்மஎ ன � 

 யபபயாறலிம(எ மஇனற)வ மஏபபாசமல� வ ; �   யரமபப   யரம

ிய��்ி வாங ய்ம(பய� லித)ன்மஅல்யாமஎ �்மவாங ல ய '' எ உம

ற(றலமஇனறவன ப  பயா)உவயர. அப பய்மஅவ��்மள�மம்ிம

 யாடபப�ி.  ட  மஅவர, "எ  இனறவய! அந்மம்த்ல மஅ�  மஎ ன �ம

ன ய்�மனசலவயிய ! அ் மநலான்மநய  னபாஉ�மன யட வ ; அ் ம

( ீ ாமபயாி) ந�ன்பமப� ல�ன யட வ '' எ உ றஉவயர. அ்ா்மஅல்யா, 
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"ம ண்ய! அன்மநய ம  �்மவாங ல யலம வனறய னறமந� எ  ணடிம

  ா �ற�மல்வய'' எ உமறஉவய . அ்ா்மஅவர, "இலன்; இனறவய! 

 வனறன்ாிம   ணடிமநய ம  ா மயா ட '' எ உமறறல, வய�்உ்ல 

அ�ணபபயர. அவ�டிமனபயஉனமமஇலன்மஎ பன்�ம ய�ிமஅவ�னடிம

இனறவ , அவ��் வயகபப�ணத், அவன்மஅந்மம்த்ல மஅ�  ம

ன ய்�னசலவய . அங்மஅவரமஅந் ம்த்ல மநலான்பமனபஉவயர; அ் ம

ந�ன்ாிமப� ல�ன யடவயர. பபற்மஅவ��்மமானறய�மம்ிம யாடபமப�ி. 

அ்ம�்்லலம யாடபபாட ம்தன்வபடமமல ாிமஅா யகமஇ��்ி. (அன்�ம

 ்ட)  ட மஅவர, "எ மஇனறவய! இ்ா �  மஎ ன �மன ய்�ம

னசலவயிய ! நய மஅ் மந�ன்பமப� லமஅ் மநலான் அனடந்மன யட வ ! 

இன்தம்வப்ம வனறன்ாிம   ணடிமநய ம  ா மயா ட '' எ உம

றஉவயர. அ்ா்மஇனறவ , "ம ண்ய!  வனறன்ாிம  ா மயா ட மஎ உ 

எ  ணடிமந�ம(� ்) வய�்உ்லமஅ�ண� வபலன்ிய? அ் மஅ� லலம

  ன மநய  ன ய்�னச றயல,  வனறய னறமஎ  ணடிமந�ம

  ா �ற�மல்வய'' எ பய .  ட   அவர,  வனறன்ாிம

  ா மயா ட மஎ உமவய�்உ்லமஅ�ணபபயர. இனறவ�ி அவ�டிம

னபயஉனமமஇலன்மஎ பன்�ம ்�மஅவ��்மவயகபப�ணத் , அவன்ம

அ்  அ�  மன ய்�னசலவய . அவரமஅ் மநலான்மஅ�பவபத்�ம

ன ய்�மஅ் ம( ீ ா ஓ�ி) ந�ன்ாிமஅ�ந்வயர. பபற்மனசயர� மவயசலம

அ�  ம ட�மம்ிமஅவ��்�ம யாடபப�ி. அ் �்்ல்்�மம்ங ன�ம

வபடாிம்ிமலிமய ்யகமஇ��்ி.  ட  மஅவர , "எ  இனறவய! அந்ம

ம்த்ல மஅ�  மஎ ன �மன ய்�னசலவயிய ! நய மஅ் மநலான்ப 

னபஉ வ ; அ் மந�ன்பமப� ல�ன யட வ ; இன்தம்வப்ம வனறன்ாிம

   ணடி நய ம  ா மயா ட '' எ உமறஉவயர. அ்ா்மஇனறவ , 

"ம ண்ய!  வனறன்ாி நய ம  ா மயா ட மஎ உம(� ்) எ  ணடிமந�ம

வய�்உ்ல அ�ண� வபலன்ிய?'' எ உம  ாபய . அ்ா்மஅவர, "ஆி; எ ம

இனறவய! இந்த ்டனவம(மா�ி); இ ண, இ் றலம வனறன்ாிம   ணடிம

  ா மயா ட '' எ உ றஉவயர. இனறவ�ிமஅவ�டிமனபயஉனமமஇலன்ம

எ பன்�ம ்�மஅவ��் வயகபப�ணத், அவன்மஅ் மஅ�  ம
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ன ய்�னசலவய . அவரமஅந்மம்தன் னந�ங்ி பய்ம

னசயர� வயசல �ண ம்்லமஅவ��்�ம  ா்ி.  ட  மஅவர , "எ மஇனறவய! 

னசயர� த்லா்டமஎ ன மஅ�ப்வயிய ! '' எ பயர. அ்ா் இனறவ , 

"ம ண்ய! ஏ மஎ  ணடிம  ய�வன்மநலஉத்ல�ன ய்டயக ?  ் தன்ாி 

அன்பம பய றமஇ ன ய�மமடஙன ாிம  �்மநய மவாங ல யலம

  �்மம ல�மசல ஏாப�ி்ய  ?'' எ உம  ாபய . அ்ா்மஅவர, "எ ம

இனறவய! அ ல்த்ல  அ்லப்ல ி! ந� ிமஎ ன பமப� யசிமனசக லறயிய?'' 

எ உம  ாபயர. (இன்மஅறலவபத் பய்) அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) 

அவர டமசல�த்யர ட. பபற்ம"நய மஏ மசல�த ் மஎ உமஎ  ணடிமந�ங டம

  ா மயா்ர �ய?'' எ உம  ாடயர ட. அப பய்மம� டம"ஏ ம

சல�� லற�ர ட?'' எ உ   ாடயர ட. அ்ா்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம

(்்ல) அவர ட, "இவவயஉ்ய  (இன்மஅறலவப�ன ிபல) அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமசல�த்யர ட. அப பய்மநபபதம ்யார ட , "ஏ மசல�த �்ர ட, 

அல்யாவப மன் ்?'' எ உ   ாடயர டமஅ்ா்மஅல்யாமவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, "அ ல்த்ல  அ்லப்லிய லிமந� ிமஎ ன பமப� யசிம

னசக லறயிய?'' எ உமஅந்மம ண்ர றஉி பய்மஅன்�ம  ா�மஇனறவ ம

சல�பபய . (அ் யலம்ய மநய  சல�த ் .)  ம்ி, "நய ம  ன பம

ப� யசிமனசகிவபலன். மயறய , நய�ின்மமனசக ல றமஆாறலம ட�வ ம

நய '' எ மஇனறவ மறஉவய மஎ உி அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமனசய  யர ட.  

பயடிம:ம84மனசயர� வயசல �ணலமமல �ம்னறந்ம்்ிம னடிவர.மம

311 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (னசயர� வயசல �ணலம

மல �ம்னறந்ம்்�னடிமம ண்ரமபாறல) அல்யாவப மன்ர (ஸல) 

அவர டம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட: னசயர� வயசல �ணலமமல �ம்னறந்ம

்்�னடிமம ண்ரமியன் ணல , அவ்்ம� தன் அல்யாமந் த்ல்ல�ந்ம

னசயர� த்ல மப� ிம்ல�பபபவப�வய ;  ம்ி, நலாலம்�ிமம்ிமள னறம

அவ��்�ம யா�வய . அப பய்மஅவர , "எ மஇனறவய! இந்மம்த்ல ம

அ�  மஎ ன �மன ய்�னசலவயிய ! நய மஅ் மநலா்லலமஇ��  
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 வ்�ி'' எ பயர. -பபற்மஇப�மமஸ்தம(்்ல) அவர �ண ம( மா ்ட) 

அறலவபபபபலம ட�வய ற  யணபப� லற்.- ஆ யல, "ம ண்ய! ஏ மஎ  ணடிம

  ய�வன்மநலஉத்ல�ன ய்டயக?'' எ ப்ல்ல�ந் இஉ்லவன்ாட�மமாறம

் வல டமஇ்லலமஇடினபறவபலன். "இ  ண  ன்மந�   ா ்யி!'' எ உம

அவ��்மஅல்யாமநலன பா�வய . (அவவய றமஅவர ஆனசபபா��ம

  ாபயர.) இஉ்லிபலமஆனச டமஅன த்ிமஅடங லவப�ி பய் , "இ்ாிம

  �்�ம லனட�்ி; இன்பம பய உமஇ �ிமபத்மமடங்ி   �்�ம

 லனட�்ி' எ உமஇனறவ மறஉவய '' எ உமஅ்ல பப�ிய மஇடி 

னபாஉட�். பபற்மஅந்மம ண்ரம(னசயர� த்ல்ட�) ்ம்மஇல்த்லா்டம

்னாவயர. அப பய்மஅவ�னடிம"ஹன�லமஈ ' எ�ிம( ்ணா்�ம

   ணி்ய ) னசயர� த ்னணவபிரமஇ�வரமஅவ�டிமவந் , "எல்யபம

் ாிமஅல்யாா�  ம �ி். அவ ்ய மஎங ்� ய ம ங ன�ாி , 

 ங ்� ய மஎங ன�ாி  ிபரபபபத்ய '' எ உமறஉவயர ட. அப பய்ம

அந்மம ண்ரம"எ �் வாங பபாடன்பம பய உம வஉமிய��்ிம

வாங பபடவபலன்'' எ உ (ம ல�ந்) றஉவயர. இன்ம்அமய மபப ம

அபபஅகியஃம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

312  அபபம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) 

அவர டமனசயானபயாலாம மனடம(மலிபர)மம்மநல றவயஉ அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமறறலிம்ய ம(பப வ�மயஉ) ம� ்�் 

அறலவபத்யர ட: �சயம(அன்) அவர டமஇனறவ ணடி, "னசயர� வயசல �ணலம

மல �ம்னறந்ம்்ி  னடிவரமியர?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்ம

இனறவ மறறல ய : னசயர� வயசல டமனசயர� த்லா்டம்னாந்மபபற்ம

ள�மம ண்ரமவ�வயர. அவ�டிம"ந�ம(னச உ) னசயர� தம்லா்டம

்னாந்ன யட!'' எ உ றறபப�ி. அ்ா்மஅவர, "இனறவய! எபப�ம(நய ம

்னா வ )? ம� டமஅன வ�ி அவ்வரமஇ�பபபடங ன�பம

பப�த்�ன ய்�ம்ம�்�ம லனடத்ன் எ�த்�ன ய்�வபாடயர  �?'' 

எ உமறஉவயர. அவ�டி, " ் மஅ்சர �ணல ள�வ்்மஆாசல�்ாபாடம

ப்்லனிபம பய உம  �்�ம லனடத்யல ்ல�ப்ல்ய  ?'' எ உம
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  ா பப�ி. அ்ா்மஅவரம"்ல�ப்லிமனட வ , இனறவய!' எ பயர. 

அப பய்மஇனறவ , "இ்ாிம  �்�ம லனட�்ி; இன்ப  பய உம

இ ன ய�மமடங்ி, இன்பம பய உமஇ ன ய�மமடங்ி , இன்பம

 பய உ இ ன ய�மமடங்ி, இன்பம பய உமஇ ன ய�மமடங்ிம

  �்�ம லனட�்ி'' எ உம(நய ்மமடஙன �) ்றலபபப�வய . ஐந்யிம

மடங்மபாறல� றஉி பய், அவர, "்ல�ப்லினடந்வபா ட , இனறவய!'' 

எ பயர.  ட  மஇனறவ , "இ்ாிம  �்�ம லனட�்ி; இன்பம பய உம

பத்மமடங்ி   �்�ம லனட�்ி.   மம ிமவப�ி் ல ற ,   ம

பயரனவம்சல� ல ற அன த்ிம  �்�ம லனட�்ி '' எ பய . அப பய்ம

அவர, "்ல�ப்லினடந ் , இனறவய!'' எ உமறஉவயர. பப  ரம�சயம

(அன்) அவர ட, "இனறவய! னசயர� த்லலமமல ம ிரந்ம்்�னடிவர 

ியர?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஇனறவ , "அவர ன�மநய   

 ்ரநன்�த ் . அவர ்�்�ிம்்ங ன�ாிமநய  ம ந்�ிய த  

�்ரமய ணத ் . அவாறல மமம்மநய ம�த்லன்ாிமனவத்வபா ட . 

எ  வ, (அவர �ண ம்்தன்) எந்�ம ்�ிமபயரத்ல்ய் ; எந்�ம ய்ி 

  ா�்ய். எந்மம ண் ண ம ட�த்ல்ிம ்ய றலிப்ய் '' எ றய . இன்ம

னமகபபப�்ிமவன ிபலமஅல்யாவப ம வ்த்லல , "அவர டமனசக் 

(நா)னசில ்�்�ிமபப்்லப் ய மஅவர ்�ன  மமனறத்னவ�ம

 பபா�ட�ம ் ்�ணரமசலனிம(-மஉனமிப ம ப� பதன்) எந்மஓரம

ஆ மயாிமஅறலந்மன யட� ��ிய்'' (32:17) எ உமஇடிமனபாஉட�். 

இ், அறலவபபபய�ரமஇப�மஅப்ரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டமனசய  மனசக்லம(மரஃ� ) எ உி , 

�்ர�ஃபமபப  ்ீஃபம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம�ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம

(்்ல) அவர டம்ய ம னசய  மனசக்லம(மவறஃப) எ உிமஇடினபாஉட�். 

இந்மஹ �்ஸமப்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

313  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல, "�சயம(அன்) அவர டமஅல்யாவபடிம

னசயர� வயசல �ணலமமல தம்ய�ந் ்்�னடிமம ண்ன்பமபாறல�ம
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  ாடயர ட'' எ உம�ஃ ீ்யம(்்ல) அவர ட றறலி்ய மஹ �்ஸம

ன்யடங் லற்.  

314 அ�்ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(னசயர� வயசல டமமாஉிமந் வயசல �ண  நலன்ம்றலத்பம

பப வ�மயஉ) றறல யர ட: னசயர� வயசல �ணலமஇஉ்லிய மமனசயர� த்லலம

்னாபவரமியரமஎ பன்ாி , ந் வயசல �ணலமஇஉ்லிய மந் த்ல்ல�ந்ம

னவ�ண ிஉபவரமியரமஎ பன்ாிமநய  ந  றல வ . மஉனமமநய�ணலமள�ம

ம ண்ரமன ய்�வ்பப�வயர. அப பய் , "இவர ்�ந்மசலஉமபயவங ன�ம

இவ��்மஎ�த்�ம யா�ங ட! இவரம்�ந் னப�ிபயவங ன�ம

இவன்வபா�மந�� லவப�ங ட '' எ உமறறபப�ி. அவவய ற அவ��்மஅவரம

்�ந்மசலஉபயவங டமஎ�த்�ம யாடபபா� , "ந�மஇ  மஇ   நய�ணலமஇ  ம

இ  ம(பயவத)ன்மமனசக்ட�யக ; இ  மஇ  மநய�ணலமஇ  மஇ   

பயவதன்மமனசக்ட�யக ' எ உமறறபப�ி. அவ�ிம"ஆி ' எ உம(ளப்்ல) 

றஉவயர; அவ்யலமஎன்ாிமமஉ� ம��ிய். ்யிம்�ந்வபா���்ி 

னப�ிமபயவங டம்ிமலடிமஎ�த்�ம யாடபபா�வப� மயமஎ உி  

அஞசல�ன ய்��பபயர. இநநலன்ிபலமஅவ�டி , "ந�மனசக்மளவனவய�ம(சலஉ) 

்வஉ ்�்ிமஈடய மள�மந னமம  �்ம ்� '' எ உமறறபப�ி. 

அப பய் அவர, "இனறவய! நய மஇ �ிமப்ம(னப�ிமபயவம) னசில ன�ப 

்�ந்ல�ந ்  ! அவானறனில்யிமஇங்மநய ம யணவபலன் ி! '' எ உ 

  ாபயர. (இன்�மறஉி பய்) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ிம

 னடவயகபமபா ட ன்�ிமமசல�த்ன்மநய மபயரத ் .  

315  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�்.  

316 அ்ஸஸஜனபரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம

(்்ல) அவரம �ணடிம(" ங �ணலமிய�ிமஅங் -ந் த்லா்- வ்யமலமஇ�� ம

��ிய்'' எ�ிம(19:71ஆவ்) வச த்லல இடினபாஉட�) "வ�்ல ' பாறல�ம

  ா பபாட். அப பய்மஅவர டம(பப  வ�மயஉ) றறல யர ட: மஉனமம
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நய�ணலமநயிமஇபப�மஇபப�ம-அ்யவ்மஎல்யமம� ்�்ிம மலம( ி்மய  

் றல மமம்)- வ� வயி. அப பய்மளவனவய�மச�்யித்ய�ிமஅவ்வரம

ன்கவம சலன் ்ட�ிமஅவர டமவாலபா�வந்னவாட�ிம

அனா� பப�வர. �்்லலம�்ல ச�்யிி, அ�த்மஅ்ா �த்ம

ச�்யிிம(எ மவ�னசம�னறாட  அனா� பப�வயர ட). பபற்மநிமலடிம

நிமஇனறவ மவந்ம"ந�ங டமியன் எ்லரபயரத்�ம யத்ல�� லற�ர ட?'' எ உம

  ாபய . அப பய்ம(ஓ�னற நிபப�ன ாட�) ம� ட, "நயங டமஎங டம

இனறவன மஎ்லரபயரத்�ன ய்���  ல றயி'' எ உமப்ல்�ணபபயர ட. 

 ட  , அவ , "நய ்ய ம ங டமஇனறவ '' எ பய . ம� டம"நயங டம

  ன ம( ந்�ிய ப) பயர� ய்வன்ம( உ்ல ன யட�மயா டயி) '' எ உம

றஉவயர ட. ஆ  வ, இனறவ மசல�த்ப�மஅவர �ணனட ி 

 யாசலி�ணபபய . அவர ன�மஅனாத்�ன ய்�மநடபபய . அவர ்ிம

அவன ப பப ன்யடரந்மனசலவயர ட. அப பய்மஅவர �ண்ட�மநிபப�ன ம

ிய�ர (�ஃமல ), நிவஞச ரம(� யஃபப�) ஆ லிமளவனவய�வ��்ிமஓரம

ள�ண வாங பப�ி. அவர டமஅந்மள�ணனிபமபப ன்யடரந்மனசலவயர ட. 

ந் த்ல  ( மலமஅனம� பபா���்ி) பய்த்ல மமம்மன ய� ல ்ிம

�ா ்ி இ��்ி. அனவமஅல்யாமநய�ிமசல்ன்ம(அவ்வரம

�்னம ்�  ாப)  வவபப பப��்ி. பபற்மநிவஞச ர ்�்ம

வாங பபா��ந்மள�ண அனண� பபா�வப�ி. அ் மபபற்ம(அந்பம

பய்தன்�ம டந்) நிபப�ன ிய�ர டமமா�ிம்பபபமமனசலவயர ட. 

(அவர �ணல) ்பபபமனசல்ிம�்லமறாடத்ய� ம� ங டமனப�ரணமலம

இ்வப ம�ாமநல்னவப  பய உமள�ண�ி; அவர டமஎாப்யிப்ிம பரம

இ�பபர; அவர �ணடிமஎந் வபசய்னணாிமநடத்பபடய். பபற்ம

அவர ன�தமன்யடரந்வ�ிமறாடத்யர வய த்தம்ய்ன  டம பய உம

ன்ய்லபபர. இவவய றமஅ�த்�த்மவ�பவர ்ி (அவர �்ம

ந னம ்�  ாபமஇ்ங்வர). பபற்மப�ந்ன்ம( ஃபயஅத) நனடனபஉி. 

"அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ ணலன் ' (்யமஇ்யஹம

இல்ல்யா) எ உமறறலிமஎவ்்ம ட�த்லலமவயா  ய்னமி�ாம

ந னம  ட� ்யமஅவரமந் த்ல்ல�ந்மனவ�ண ிஉிவன்ம(ப�ந்ன்�்ம
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அ�ம்ல னபாறவர ட) ப�ந்ன்பபயர ட. அ(ப பய்மந் த்ல்ல�ந் 

னவ�ண ிாறபப�ப)வர டமனசயர� த்ல ம�ாறத்லலமனவ� பமப�வயர ட.  

அவர டமம்மனசயர� வயசல டம(்�வ) ந�ன்தமன்�ணபபயர ட. ��வபல 

னவட�த்லலமவ�ிமவபன்பமபிபரம�ன�பபன்பம பய உம(னபய்லாட ) 

அவர ட எாவயர ட. அத்ன ிவரமமம்ல�ந்ம �்� யிங டமமனறந்வப�ி. 

பபற்மஅவர ்ம�்மஇந்ம ் �ிமஇ �ிமஅன்பம பய உமபத்ம

மடங்ிம(னசயர� த்லல ்ம�்�ி்ய ) ஆ� பமப�ிவன்ம

 வ்��ன ய் டிப�பபயர. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

317 ்யபபரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: "ம� �ணலமசல்ன்மஅல்யாம

ந் த்ல்ல�ந்மனவ�ண ிாறல, னசயர� த்லா்ட அ�ப்வய '' எ உமநபபம

(ஸல) அவர டமறறலின்மநய மஎ ம ய்பட�   ா ட .  

318 ஹிமயதமபப மனஸதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅிரமபப ம

�் யரம(்ா) அவர �ணடி, "ம� �ணலமசல்ன்பமப�ந்ன்ிப   ப�லம

அல்யாமந் த்ல்ல�ந்மனவ�ண ிாஉவய மஎ உமஅல்யாவப மன்ர 

(ஸல) அவர டமறறலி்ய ம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டம

அறலவபபபன் ந�ங டமனசவபாாற�ரம �ய?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , 

"ஆி' எ றயர ட.192  

319 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (ம� �ணல) சல்ரம்ிம

� தன்மமஏாறலாட�மப்்ல ன�தம்வப்மமாற (அங ங ட) ியாிம

 �ந்வபா���்ிமநலன்ிபலமந் மனந�பபப்ல�ந் னவ�ண ிறல, 

னசயர� த்லா்டம்னாவயர ட. இன்ம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

320 ிரதமஅலஃப ீரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ய�்லகிய� �ண ம

ன யடன  �ணலமள உ193 எ ம ட�தன்  உத்ல�ன ய் டிப�ந்். 

இநநலன்ிபலம( ணபசமய ) எ்ணப�ன மன ய்டமள� ்ாவய மநயங டம

ஹஜமனசக்வபா�பமபபற்ம( ய�்லகிய� �ண மஅ�ன யடன  ்றலத்ம
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வபவய்ல� ) ம� �ணடிம்றபபா�மமனசல்தம �்ரமய ணத ்யி.  அப(பிணதம

்ல ) பய்மநயங டமம �் யனவ�ம டந்னச  றயி. அங்மள�மன் 

அ� லலம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமஅமரந்ன ய்�ம

ம� ்�் அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலிமனசக்ல ன�ம 

னசயல்ல�ன ய்��ந்யர ட. அப பய்ம"ந் மவப�்ன்மனபஉ வயர ' 

பாறலாி அவர டம்றலபபபாடயர ட. நய , "இனறதன்� ம ்யா ்! ந�ங டம

இவவயஉமறஉ ல ற�ர ட? அல்யா வய, "ந�மஎவன்மந் மனந�பபபலம

்்த் ல றய ியமஅவன்மநலமசிமய மந� இாலவய� லவபாடயக'' (3:192) எ உி, 

"அவர டமஅ(ந்மந் த) ்ல்ல�ந் னவ�ண ிறமநய�ிம பயன்ல்யி, 

அ்ல ் ிமமம்�ிம்ட�பப�வயர ட '' (32:20) எ உிமறஉ ல றய  ? 

ஆ யல, ந�ங  �யம வஉவப்மய ம னசயல்ல�ன ய்��� லற�ரம  �?'' எ உம

  ா ட . அ்ா்ம்யபபரம(்்ல) அவர ட, "ந�ங டம்ரஆன ம

ஓ்லவ�பவர்ய ம?'' எ உ   ாமடயர ட. நய ம"ஆி ' எ  ற . 

"அவவயறயிப , ந�ங டம�ஹிமதம(ஸல) அவர �ண ம ிரம்்்லனிபம

பாறலம-அ்யவ்மநபபிவர ன�மஅல்யாம("ம ய� மா�த' எ�ிம ிரம

இடத்லா்) அ�ப்வய  மஅன்பமபாறல-   டவபபபா��� லற�ர �ய?'' எ உம

  ாமடயர ட. நய ம"ஆி ' எ  ற . அப பய்மஅவர ட, "அந்ம"ம ய�ம

மா�த' எ�ிம ிர இடத்ல்ல�ந்ன ய்�்ய மநபபம(ஸல) அவர �ண ம

�்ிமஅல்யாமசல்ன் (ந் த்ல்ல�ந்) னவ�ண ிாஉவய '' எ உம

றறலவபா�, பபற்ம"ஸல்யத' எ�ிமபய்ிமஅனம� பப�வ்மபாறலாிமஅன்�ம

 டந்மம� டமனசலவ் பாறலாிமவபவ�த்யர ட.  ம்ிம"இன்மநய ம

நலன வப்ல�த்ய்வ ய  ஆ லவப� வ  யமஎ உமஅஞஏ ல ற '' எ உிம

்றலபபபாடயர ட.  ம்ி, "ஆிப�ி, சல்ரமந் த்ல்ல�ந்மபப மஅங ல�ந்ம

னவ�ண ிஉவயர ட- அ்யவ்மஎட்மமனச�ிப ம்மசல ன�பம பய உம( �ிம

நலறத்லலம � ல) னவ�ண ிஉவயர ட. பபற்மனசயர� மந்ல �ணலமள றலலம

ந�்ய�வயர ட. அன்ி�த்மனவடன�தம்யட ன�பம பய உம(்்பம

னபய்லாட ) னவ�ண ிஉவயர ட'' எ உமறறல யர ட. நயங டம

"( ய�்லகிய�  �!)  ங ்�்மநயசிம ்டய ா�ி. இந்ம�்றலறர 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமம்மனபயகான்� லறயரமஎ றயமந�ங ட  
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 �் லற�ர ட?'' எ உமனசயல்ல�ன ய் டம(அங ல�ந்) ்ல�ிபப  யி. 

அல்யாவப மமம்யனணிய ! (ப�ந்ன்ாிமந் மவப�்ன்ாிம ்�ம

எ�ிமஎங ட ன யடன ிப்ல�ந்) எங �ணலமள ்னிய�மம ண்ன்தம்வப்ம

 வனறவ�ிமவப் லவபடய் நலன்ிபலமநயங டம(ஹஜ்ல்ல�ந்) 

்ல�ிபப  யி. (�ஸ்லிமபப மஅலஹஜ்யஜமஆ லிமநய மறஉ ல  ற :) 

(ஹஜ்யஜமபப மஅஃ யஇரம(்ா) அவர ட , அ�்ஐிமஃபடலமபப ம்ன  ம

(்ா) அவர �ணடமல�ந்மஇவவயஉ்ய மஎ �்மஅறலவபத்யர டமஎ உமநய  

 �் ல ற .) அல்்மஅ�்ஐிம(்ா) அவர டமஎவவயஉமறறல யர  �யம

அவவயஉ.  

321 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (இஉ்ல�ம ாடத்லல) 

நய ்ம பரம(ந் ) னந�பபப்ல�ந்மனவ�ண ிஉவயர ட. அநநயலவ�ிம

அல்யாவப ம� மநலஉத்பப�வயர ட. அப பய்மஅவர �ணல ள�வரம

(ந் தன்ம நய� லத) ்ல�ிபப, "இனறவய! இ(ந்�மன ய�ி ந் த)்ல்ல�ந்ம

எ ன மந�மனவ�ண ிாறலிமபப மமம்�ிமஅ்ா்டமஎ ன  

அ�பபபவபடய ்!'' எ உமறஉவயர. அன்ி�த்மஅல்யாமஅ்ல்ல�ந்ம

அவன்�  யபபயாஉவய . இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

322 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அல்யாமமஉனமம

நய�ணலமம� ன�மள உமறா�வய . அப பய்மஅவர டம"(அம�ண ட 

நலனறந்) அந்மநயன�பமபாறலம(அ்ல்ல�ந்மவப�ப�ிமவாலவன ம்றலத்) 

 வன் ிய�ம ியசலபபயர ட ' அல்்ம"அ்ம்றலத்மஎ்ணிமஅவர �்ம

 ட�த்லல ஏாப�த்பப�ி'. ஆ  வ, அவர டம"(அ்லமபிங ்மய ) இந்ம

நலன்ிப்ல�ந் நினமமவப�வப� மநிமஇனறவ ணடிமப�ந்ன்�்ிப�ம

(ியன்ியவ்) நயி   ா��ன ய்டயலமந றயிப��் ம! '' எ உம

றறலிவயஉம(ஆ்லமம ண்�ிமஆ்லத ன்�மய ) ஆ்ிம(அன்) அவர �ணடிம

வ�வயர ட. அவ�டிம"ந�ங ட்யிமம ண் ்்த்ல ம்நன்மஆவ �ர ட; 

அல்யாம் ்மன ியலம ங ன�பமபனடத்ய .  ் ( யலம
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பனட� பபாட)  ிபன்ம ங ்�்டமஅவ ம்்ல ய .  ம்ி , ்  

வய வர ்�்மஅவ ம ாடன�ிபட , அவர டம ங ்�்மம

சல்ிபணபந் ர. ஆ  வ, இந்(மம சய்ன ிய )  ாடத்ல்ல�ந்மஎங ன�ம

வப�வபபப்ா ய ம ங ட இனறவ ணடத்லலமஎங ்� ய பமப�ந்ன்ம

( ஃபயஅத) னசகாங ட '' எ உ றஉவயர ட. அ்ா்மஆ்ிம(அன்) 

அவர ட, "(ந�ங டமநலன �்ி) அந் இடத்லலமநய மஇலன் '' எ உம

றறலிவயஉ, ( ் லல) ்யிம்�ந்வபாடம்வனற நலன த்பமபயரத்ம்ிம

இனறவ��்ம� மஅ்ா ய மனவா பப�வயர ட. பபற், "ந�ங டம(எ �்பம

பப ம�� லி) �்லமன்்ய மஇனறவ மஅ�பபபனவத் ்ாம(அன்) 

அவர �ணடிமனசல்ங ட'' எ உமறஉவயர ட.  ட  மம� ட, ்ாம

(அன்) அவர �ணடிமனசலவயர ட. அ  ய�ிம"(ந�ங ட நலன �்ி) அந்ம

இடத்லலமநய மஇலன் '' எ உமறறல, ( ் லல) ்யி ்�ந்வபாடம்வனறம

நலன த்மஅ்ா ய தம்ிமஇனறவ��்ம�  னவா பப�வயர ட.  ம்ி, 

"அல்யாம் �னடிம ாறமந்ப்ய� ல�மன ய்ட (நபப) இப்யஹ�ிம

(அன்) அவர �ணடிமந�ங டமனசல்ங ட '' எ உ றறலவப�வயர ட.  ட  ம

ம� ட, இப்யஹ�ிம(அன்) அவர �ணடிமனசல் , அவர ்ிம"(ந�ங ட 

நலன �்ி) அந்மஇடத்லலமநய மஇலன் '' எ உமறறல, ்யிம்�ந்வபாட 

்வனறமநலன த்மஅ்ா ய தம்ிமஇனறவ ம� மனவா பப�வயர ட. 

 ம்ி, "ந�ங டமஅல்யாம ன்ிய�ி, ்வ்யதம( வ்த)ன்ாிமவாங லிம

(நபப) �சய (அன்) அவர �ணடிமனசல்ங ட '' எ உமறறலவப�வயர ட. 

 ட  மம� ட, �சயம(அன்) அவரம �ணடிமனசலவயர ட. அ  ய�ிம

"(ந�ங ட நலன �்ி) அந்மஇடத்லலமநய மஇலன் '' எ உமறறல, ்யிம

்�ந்வபாட ்வனறமநலன த்மஅ்ா ய தம்ிமஇனறவ��்ம� ம

னவா பப�வயர ட.  ம்ி, "ந�ங டமஅல்யாமவப மஆவபாிமஅவ�னடிம

வயரதன்ாமய ம(நபப) ஈசயவபடி னசல்ங ட'' எ உமறறலமவப�வயர ட. 

 ட  மம� ட, அல்யாவப மஆவபாி அவ�னடிமவயரதன்ாமய ம(நபப) 

ஈசயவபடிமனசல், அவர ்ிம"(ந�ங ட நலன �்ி) அந்மஇடத்லலமநய ம

இலன்'' எ உமறறலவப�வயர ட. "எ  வ, ந�ங டம� மபப மபயவங டம

ம  ண� பபாடமஅ�ிய்ய ம(நபப) �ஹிமதம(ஸல)  அவர �ணடிம
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னசல்ங ட'' எ உமறறலவப�வயர ட.  ட  மம� ட, எ  ணடிம

வ�வயர ட. அப பய்மநய மஎ மஇனறவ ணடத்லலமஅ�ம்ல   ா ப . 

எ �்மஅ�ம்லமஅ�ண�ம பப�ி. இனறவன மநய ம ்ட்ிமசல்ி 

பணபந்வ ய ம(சஜ்யவபல) வபாந்வப� வ . அவ மநய�ிம ந்ிவன்ம

(அபப� ி) எ ன மவபா�வப�வய . பபற்ம(இனறவ ண ம்்பபப்ல�ந்) 

"�ஹிம ்!  ங ட ்ன்னிம ிரத்ங ட. னசயல்ங ட ; 

னசவப ிா பப�ி.   ்ங ட;  ங ்�்�மன ய�� பப�ி. ப�ந்ன்ம

னசகாங ட;  ங டமப�ந்ன் ஏா பப�ி'' எ உமறறபப�ி.  ட  மநய ம

எ ்ம்ன்னிம ிரத்லமஎ மஇனறவ  எ �்�ம ாஉத்�ிம

் �னமயால ன��மறறலமஅவன பம் � வ . பபற் , நய  ப�ந்ன்ம

னசக வ . அப பய்மஇனறவ ம(நய மியரமிய��்பமப�ந்ன் னசகி்யிம

எ பன்மவன்ிஉத்) எ �்மவ்ி்மவப்லபபய . பப  ரமஅவர ன�  நய ம

ந் த்ல்ல�ந்மனவ�ண ிாறலமனசயர� த்லா்மஅ�பபபனவப ப . பப  ர 

மம்�ிமநய ம(இனறவ ணடி) னச உமசல்ிபணபந்மவபா வ . இனறவ ம

்ய  நய�ிம ந்ிவன்ம(அபப� ி) எ ன மவபா�வப�வய . பபற்ம

"�ஹிம ்,  ங ட ்ன்னிம ிரத்ங ட. னசயல்ங ட ; 

னசவப ிா பப�ி.   ்ங ட; அ்  ங ்�்தம்்பப�ி. ப�ந்ன்ம

னசகாங ட;  ங டமப�ந்ன் ஏா பப�ி'' எ உமனசயல்பப�ி. நய�ிம

அவவய றமஎ ம்ன்னிம ிரத்ல , எ  இனறவ மஎ �்மஅப பய்ம

 ாஉத்� ல றம் �னமயால ன��மறறலமஅவன மநய  ் � வ . பபற்ம

நய மப�ந்ன்ப ப . (நய மியரமிய��்ப ப�ந்ன்� ்யிமஎ பன்ம

வன்ிஉத்) எ �்மஅவ மவ்ி்மவப்லபபய . பபற் அவர ன�மநய ம

ந் த்ல்ல�ந்மனவ�ண ிாறல, னசயர� த்லா் அ�பபபனவப ப . (இன்பம

 பய  றம� உமஅல்்மநய ்ம�னறமநட�்ி.) அறலவபபபய�ரம

றஉ லறயர: � றயவ்ம�னறிப்ய, அல்்மநய  யவ்ம�னறிப்ய 

எ உமன்�ிவபலன்; நபபம(ஸல) அவர டமபப வ�மயஉமறறல யர ட: "எ  

இனறவய! ்ரஆ ம்�த்வபாடவர டம-அ்யவ்மநல்ந்்மந் ி 

 ாடயிமய லவபாடவர( �ய மஇனறமஉபபய�ர டமமாஉிம

நிவஞச ர) ன�தம்வப்  வஉமிய�ிமந் த்லலமஎஞசலிப�� வபலன் '' 
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எ உமறஉ வ . இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். அவாறலல, இப�ம னபத (்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம

(பப வ�மயஉ) றறபபா�ட�்:  த்ய்யமபப  ்லஆமயம(்ா) அவர ட, 

"்ரஆ ம்�த்வபாடவர ன�தம்வப் ' எ ப்ா் வப�� மய ம"நல்ந்்ம

ந் ிம ாடயிமய லவபாடவர ன�தம்வப் ' எ உ றறல யர ட.194  

323  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

அவாறலல, "மஉனமமநய�ணலமஇனறமநிபப�ன ிய�ர டமள உற�... '' எ உ 

ன்யடங ல, இஉ்லிபலம"பபற்மநய மநய  யிம�னறாிமஇனற ணடிம"னச உ ' 

அல்்ம்ல�ிபபப பயக ', "எ மஇனறவய, ்ரஆ ம்�த்மவபாடவர ன�தம

்வப்  வஉமிய�ிமந் த்லலமஎஞசலிப�� வபலன் ' எ உமறஉ வ '' 

எ உ இடினபாஉட�்.  

324 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: அல்யாமமஉனமமநய�ணலம

இனறநிபப�ன மிய�ர ன�மள உறா�வய . அப பய் அவர ்னடிம

 ட�த்லலம(ப�ந்ன்�்ிப�மியன்ியவ்மநயி   ா��ன ய்டயலம

ந றயிப��் ம' எ�ி) எ்ணிமஏாப�த்பமப�ி. மாறம் வல டம

 மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�வய றமஇடினபாஉட� .  இந்மஅறலவபபபப்ிம

"நய  யிம�னறமநய ம"எ மஇனறவய, ்ரஆ  ்�த்வபாடவர ன�தம்வப்ம

- அ்யவ்மநல்ந்்மந் ிம ாடியமய லவபாடவர  ன�தம்வப்-  வஉமிய�ிம

ந் த்லலமஎஞசலிப�� வபலன் ' எ உமறஉ வ '' எ உமஇடினபாஉட�்.  

325 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: அல்யானவதம்வப்ம வஉம

இனறவ ணலன்ம(்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா) எ உமறறலிமஎவ்் 

 ட�த்லலமவயா  ய்னமி�ாமந னமமஇ��் மயமஅவரம(ந் ) 

னந�பபப்ல�ந் னவ�ண ிாறபமப�வயர. பபற்ம"்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா ' 

எ �மறறலிமஎவ்்  ட�த்லலமமணப�  ய்னமி�ாமந னமமஇ��் மயம

அவரம(ந் ) னந�பபப்ல�ந் னவ�ண ிாறபப�வயர. பபற்ம"்யமஇ்யஹம

இல்ல்யா' எ �மறறலிமஎவ்்  ட�த்லலமஅ�வ�ாமஅ�ாமந னமம
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இ��் மயமஅவரம(ந் ) னந�பபப்ல�ந் னவ�ண ிாறபப�வயர. இன்ம

அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமப்ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். �ஹிமதமபப மமல ஹயலம(்ா) 

அவர டமஇந்மஹ �்னஸமஅறலவப�்ி பய்ம(பப  வ�மயஉ) ிரதமபப ம

ஸஜன் ம(்ா) அவர டமறறலி்ய மஅ்ல பப�ிய � ்றலபபபாடயர ட: நய ம

 ஜஅபயம(்ா) அவர ன�மமசந்ல�்ி பய்மஇந்மஹ �்னஸமஅவர �ணடி 

எ�த்ன்த ் . அப பய்ம ஜஅபயம(்ா) அவர ட , "இந்மஹ �்னஸமநபபம

(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர ்ி , 

அ  ய�டமல�ந்  த்ய்யம(்ா) அவர ்ிமஎம�்மஅறலவபத்யர ட '' 

எ றயர ட. ஆ யல,  ஜஅபய (்ா) அவர டம("அ�வ�ாமஎ பன்�ம

்றல� ,) "்ர்ய' எ�ிமனசயல்�் ப்ல்ய ம"்்ய' எ�ிமனசயலன்�ம

றறலாட�யர ட. அ�பபஸ்யிம(எ றம ஜஅபய) அவர ட்யிமஇவவயஉம

மயாறலாட�யர ட.  

326 மஅபதமபப மஹல்யலமஅலஅ ரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

(பஸ்யவயசல �ய ) நயங டம(அ�ஹிஸய) அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) 

அவர ன�  நய� லபம்றபபா டயி. (ப�ந்ன்ம்றலத்மஹ �்னஸமஅ  யரம

எங ்�் அறலவப� ) ஸயபபதமஅல் ய �ம(்ா) அவர �ண மப�ந்ன்னிம

நய�  யி. அ ஸ (்்ல) அவர டம"்ஹய' ன்யா்மன ய்���ன ிபலம

நயங டமஅங்  பயகம சரந ்யி. நயங டம ட �ம்னாிமஎங ்� ய ம

ஸயபபதம(்ா) அவர ட அ�ம்லம  ாடயர ட. பபற்மநயங டம ட �ம

்னாந ்யி. அப பய்மஅ ஸம(்்ல) அவர டம்ம்ம ா�்லலமஸயபபதம

(்ா) அவர ன�தம்ி�ட  அம்னவத்�ன ய்டயர ட. ஸயபபதம(்ா) 

அவர ட, "அ�ஹிஸய! பஸ்யனவம  சரந்ம ங டமச  ய்்ர டமப�ந்ன்ம

( ஃபயஅத) ன்யடரபய மஹ �்னஸதம்ம�் அறலவப�்மயஉம ங �ணடிம

  ய� லறயர ட'' எ உமனசய  யர ட. அ்ா்மஅ ஸ (்்ல) அவர டம

(பப வ�மயஉ) றறல யர ட: �ஹிமதம(ஸல) அவர டமஎங �ணடிம

ன்�வபத்யர ட: (பப் லமநலனறந்) மஉனம நயடமநல ாி பய்மம� டமசல்ரம

சல் ்ய�மஅன் மய்வயர ட. அப பய்மம� ட ஆ்ிம(அன்) அவர �ணடிம
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வந், " ங டமவாலத ்ய றல ்� ய மந�ங ட ப�ந்ன்மனசகாங ட'' 

எ பயர ட. அ்ா்மஆ்ிம(அன்) அவர ட , "அந்த ்்்லமஎ �்மஇலன்; 

ந�ங டமஇப்யஹ�ிம(அன்) அவர ன�பம பயகபபய�ங ட.  ஏன  ணல, 

அவர்யிமஅல்யாவப ம ாறமந்பரமஆவயர '' எ உமறஉவயர ட.  ட  ம

ம� ட, இப்யஹ�ிம(அன்) அவர �ணடிமனசலவயர ட. அப பய்மஇபôôஹ�ி 

(அன்) அவர ்ி, "எ �்மஅந்தம்்்லமஇலன் ; ந�ங டம�சயம(அன்) 

அவர ன�பம பயகபபய�ங ட. ஏன  ணல , அவர்யிமஅல்யாவபடிம

 ன்ிய�ிவர ஆவயர'' எ உமறஉவயர ட.  ட  ம(ப�ந்ன்மபாறலிம

ம� �ண ம  ய��ன ) �சயம(அன்) அவர �ணடிமன ய்� னசல்பப�ி. 

�சயம(அன்) அவர ்ி, "அந்தம்்்லமஎ �்மஇலன் ; ந�ங ட ஈசயம

(அன்) அவர ன�பம பயகபபய�ங ட. ஏன  ணல , அவர்யிமஅல்யாவப  

ஆவபாிமஅவ�னடிமவயரதன்ாிமஆவயர '' எ உமனசயலவயர ட.  ட  ம

(ம� �ண ம  ய��ன ) ஈசயம(அன்) அவர �ணடிமன ய்�னசல்பப�ி.  

அப பய்மஈசயம(அன்) அவர ்ிம"எ �்மஅந்தம்்்லமஇலன் ; ந�ங டம

�ஹிமத (ஸல) அவர ன�மஅ�்ங ட'' எ உமறஉவயர ட.  ட  ம

(ம� �ண ம  ய��ன ) எ  ணடிமன ய்�வ்பப�ி. அப பய்ம"நய ம

அ்ா்�ிவ  '' எ உமநய  னசயல்லவபா�மமனச உம(ம� ்� ய பம

ப�ந்ன்� ) எ மஇனறவ ணடிமஅ�ம்ல   ா ப . அப பய்மஎ �்ம

அ�ம்லமவாங பப�ி.  ட  மநய மஇனறவ��் �  யலமநல உம

்ா பய்மஎ  யலமனசயல்வபி்ய்ம் �னமயால ன��மறறலமஅவன ப 

 பயாஉ வ ; அவானறமஅல்யா வம(அந்ம ந்த்லல) எ மஎ்ணத்லலம

 ்ய றம னசகவய . பபற்ம(அவன �ம ய�ி பய்) அவ�� ய மமசல்ிம

பணபந்வ ய  (சஜ்யவபல) வபாந்வப� வ . அப பய்ம(இனறவ ண ம

்்பபப்ல�ந்) "�ஹிம ்!  ங டம்ன்னிம ிரத்ங ட. 

னசயல்ங ட;  ங டமனசயல னசவப ிா பப�ி.   ்ங ட;  ங ்�்தம

்்பப�ி. ப�ந்ன் னசகாங ட;  ங டமப�ந்ன்மஏா பப�ி '' எ உம

னசயல்பப�ி. அப பய் நய , "எ மஇனறவய! எ மச�்யிி; எ ம

ச�்யிி'' எ  ப . அப பய், "னசல்ங ட; எவ்்ம ட�த்லலம

மணப�  ய்னமமஅல்் வயா  ய்னமி�ாமஇனறநிபப�ன ம(ஈமய ) 
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 ட� ்யமஅவன்மந் த்ல்ல�ந் னவ�ண ிாஉங ட'' எ உமறறபப�ி. 

ஆ  வ, நய மனச உமஅவவய றமனசக வ . பபற்மமம்�ிமஎ ம

இனறவ ணடிமவந், அ ்ம் �னமயால ன��மறறலமஅவன ப  பயாஉ வ . 

பபற்ம(அவன �ம ய�ி பய்) அவ�� ய மமசல்ிபணபந்வ ய  

(சஜ்யவபல) வபாந்வப� வ . அப பய்ி , "�ஹிம ்!  ங டம்ன்னி 

 ிரத்ங ட. னசயல்ங ட;  ங டமனசயலமனசவப ிா பப�ி.   ்ங ட ; 

 ங ்�்தம்்பப�ி. ப�ந்ன்மனசகாங ட ;  ங டமப�ந்ன் 

ஏா பப�ி'' எ உமறறபப�ி. அப பய்ிம"எ மஇனறவய! எ மச�்யிி ; 

எ  ச�்யிி'' எ  ப . அப பய்மஎ  ணடி , "னசல்ங ட; ிய�னடிம

 ட�த்லல  � �ாமஇனறநிபப�ன ம(ஈமய )  ட� ்யமஅவன்ம(ந் ) 

னந�பபப்ல�ந் னவ�ண ிாஉங ட'' எ உமறறபப�ி. நய மனச உம

அவவய றமனசக்வபா�, மம்�ிமஎ மஇனறவ ணடி ்ல�ிபபவ� வ . 

அ ்ம் �மயன் ன��மறறலமஅவன பம பயாஉ வ . பப  ர 

அவ�� ய மமசல்ிபணபந்மவபா வ . அப பய்ிமஎ  ணடிம"�ஹிம ் , 

எாந்ல�ங ட. னசயல்ங ட;  ங டமனசயலமனசவப ிா பப�ி.   ்ங ட ; 

்்பப�ி. ப�ந்ன்ாங ட; ஏா பப�ி'' எ உமறறபப�ி. அ்ா்மநய  

"எ மஇனறவய, எ மச�்யிி; எ மச�்யிி'' எ  ப . அப பய்ம

"னசல்ங ட; எவ்்ம ட�த்லலம �்மணபனிமவபடமமல மமல மமசலறலிம

அ�ாமஇனறநிபப�ன  இ�� லற ்யமஅவன்மந் த்ல்ல�ந்ம

னவ�ண ிாஉங ட'' எ மஎ  ணடி னசயல்பப�ி. நய�ிமனச உமஅவவய றம

னசக வ . இ்்ய மஅ ஸம(்்ல) அவர டமஎங ்�்மஅறலவபத்ம(ப�ந்ன்ம

பாறலி) ஹ �்ஸய்ி. நயங டமஅ ஸம(்்ல) அவரம �ணடமல�ந்ம

(வபனடனபாஉப) ்றபபா டயி. நயங டமபயன்வ ம(மணல) மா��்ம

வந் பய், "நயிமஹச  அலபலம(்ா) அவரம ன�மமசந்லத்மச்யிம

னசயல்லவபா�மவந்யல (ந றயிப��்ி)'' எ உம பசல�ன ய் டயி. 

அ  யரம(அமமரமஹஜ்யஜமபப  ்ஏஃபபா்மஅஞசல) அ� அஃபயமஎ பவ� ம

இல்த்லலமள�ணந்ல�ந்யர ட. அவவய றமநயங டமஅவர �ணடிமனச உம

ச்யிமறறல  யி.  ம்ி, "அ�சிபத! நயங டம ங டமச  ய்்ரம

அ�ஹிஸயம(அ ஸ-்்ல) அவர �ணடமல�ந்மவந்ட �யி. ப�ந்ன்ம

ஈமான் ஹதீஸ் 1 - 380

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 250 

( ஃபயஅத) ன்யடரபய மஅவர டமஎங ்�்மஅறலவபத்மஹ �்னஸபம பய உ  

 வஉமிய�ிமஅறலவப� மநயங டம  ாட்லலன் '' எ உமறறல  யி. அ்ா்ம

ஹச மஅலபலம(்ா) அவர ட, "எங  மனசயல்ங ட!'' எ றயர ட. அந்ம

ஹ �்னஸமநயங டமஅவர �ணடிமனசய   யி. அப பய்மஅவர டம"இ �ி  

னசயல்ங ட!'' எ றயர ட. அ்ா்மநயங ட, "இன்வபட�மற�்்ய ம

எங �ணடி அ ஸம(்்ல) அவர டமறறவபலன் '' எ  றயி. அ்ா்மஹச ம

அலபலம(்ா) அவர ட, இ�ப்மஆ்� ்�்ம�  யலமநலன வயாற்ிம

 டலப்�ிமமல� வ்ய  இ�ந் பய்மஇந்மஹ �்னஸம(இ �ிமவப�வய ) 

எம�்மஅ ஸம(்்ல) அவர ட அறலவபத்யர ட. அ்லலமசல்வானறமஇப பய்ம

அ ஸம(்்ல) அவர டமறறயமல வபா�ட�யர ட. �்லிவ்ய மஅ  யரம

அன்மமறந்வபாடயர �ய? அல்் (நபப �ய� மப�ந்ன்மமம்ம

அப�மல்மய ) நிபப�ன மனவத்�ன ய்� (நல்றங �ணலம

நயாடமலல்யமல) ந�ங டமஇ�ந்மவப�வ �ர டமஎ உ அஞசல யர �யமஎ உம

எ �்தமன்�ிவபலன் '' எ உமறறல யர ட. நயங டமஹச மஅலபலம

(்ா) அவர �ணடி, "(அந்�மற�்லமனசக்லனி) எங ்�்மம

னசயல்ங ட!'' எ  றயி. (இன்�ம  ாடாட ) ஹச ம(்ா) அவர டம

சல�த்வபா�, "ம ண் மஅவச்� ய் ய  வமபனட� பபா�ட�ய . இந் 

நபபனமயாலனிம ங ்�்மஅறலவப� ம வ்�ிமஎ ப்ா ய  வம ங �ணடிம

நய  இவவயஉம்றலபபபா ட '' எ உம(னசயல்லவபா�, அந்�மற�்ல 

னசக்லனிாி) றறல யர ட. (நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:) பபற்ம

நய  யிம�னறாிமநய மஎ மஇனறவ ணடிம்ல�ிபபமனச உமஅ ் 

் �னமயால ன��மறறலமஅவன பம பயாஉ வ . பபற்மஅவ�� ய மம

சல்ிபணபந்வ ய  (சஜ்யவபல) வபாந்வப� வ . அப பய் , "�ஹிம ்! 

 ங டம்ன்னி  ிரத்ங ட. னசயல்ங ட;  ங டமனசயலம

னசவப ிா பப�ி.   ்ங ட;  ங ்�்தம்்பப�ி. ப�ந்ன்ம

னசகாங ட;  ங டமப�ந்ன் ஏா பப�ி'' எ உமறறபப�ி. அப பய்ம

நய , "எ மஇனறவய! "்யமஇ்யஹ இல்ல்யா' னமயாலந்வர டம

வப ித்லலம(ப�ந்ன்மனசகி) எ �்மஅ�ம்ல வாங்வயிய !'' எ உம

  ா ப . அ்ா்மஇனறவ , "அந்ம �னம  ங ்� லலன்' அல்்ம
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"அந்பமனபயஉப்ம ங �ணடிமளபபனட� பபடவபலன் '. மயறய , எ ம

வல்னமிப மமம்ி, னப�னமிப மமம்ி, ம த்வத்ல மமம்ி, 

அ்ல ய்த்ல மமம்ிமஆனணிய ! "்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா ' எ உம

னசய  வன் நலமசிமய மநய  ம(ந் த்ல்ல�ந்) னவ�ண ிாஉ வ '' எ உம

றஉவய . அறலவபபபய�ரமமஅபதமபப மஹல்யலம(்ா) அவர டம

றஉ ல றயர ட: "ஹச  அலபலம(்ா) அவர டமஇந்மஹ �்னஸம

எங ்�்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மஅறலவபத்யர ட ' 

எ உமநய மஅஉ்லிபா��மறஉ ல ற .  ம்ி, ஹச மஅலபலம(்ா) 

அவர ட, "இ�ப்மஆ்� ்�்ம�  யலமஅ ஸ (்்ல) அவர டம

நலன வயாற்ிம டலமப்�ிமமல� வ்ய மஇ�ந்யர ட. (அப பய் இந்ம

ஹ �்னஸமஅறலவபத்யர ட)'' எ உிமறறலம யர ட.195 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

327 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மநயடம(வப�நன்ய றலல) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்மஇனறமசல ப�மயறபமபாட். 

அப பய்ம(சனம� பபாட) �  யலமசபனபமள உமஅவர �ணடி 

வாங பபாட். அ்மஅவர ்�்மமல ாிமபப�த்மய ்ய மஇ�ந்். 

(அன்) அவர டம்ிமபா �யலம �த் , அ்ல்ல�ந்மசலறல்ம ்டயர ட. 

பபற்ம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட: நய மமஉனமமநய�ணலமம ண்ர �ண ம

்ன்வ  ஆ வ . அ்மஎபப�மஎ உம ங ்�்தமன்�ாமய? (அநநய�ணல) 

அல்யா (ம ண்ர �ணல) �ந்லிவர ன�ாிமபபந்லிவர ன�ாிமள ்ம

சமனவ�ணிபல ள உ்ல்ா�வய . அனாபபவரமஎவ�ிமஅந்மம� ன�ம

அனாத்யலமஅன்மஅவர ட னசவப ிா ம��ாி. (பயரப பய� ) பயரனவம

அவர ன�ம்��வபமமனசல்ி. ந�ி ம(அவர ்�்) அ� லலமவ�ி. 

அப பய்மம ண்ர �ணடிமஅவர �யல ்யங ல�மன யட� வயம

ச லத்�ன யட� வயமஇி்ய்ம் பங ்ிம்ி்ங ்ி வந் ச�ி. 

அப பய்மம ண்ர �ணலமசல்ரம(சல்ன்ம நய� ல) "ந�ங ட (சல� ல�ன ய்�) 

இ��்ிம(அவ்) நலன்னி�ம வ ண� மவபலன்ிய?  ங ்�் எத்ன ிம

(ஆபத்ய ) நலன்ம நரந்ல�� லற்மஎ பன்மந�ங டமபயர�  வபலன்ிய? 
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 ங ்� ய ம ங டமஇனறவ ணடிமப�ந்ம பஏபவன்(தம ்�)ப 

பயர� மயா்ர �ய?'' எ உம  ாபயர ட. அப பய்மம ண்ர �ணலமசல்ரம வஉ 

சல்�டி, "(ஆ்லமம ண்ர) ஆ்ிம(அன்) அவர �ணடிமனசல்ங டம(அவர 

 ங ்� ய பமப�ந்ம பஏவயர) '' எ பர. ஆ  வ, ம ண்ர ட, ஆ்ிம(அன்) 

அவர �ணடிமனச உ, "ஆ் ம, ந�ங டமம ண் இ த்ல ம்நன்ியவ �ர ட ; 

 ங ன�மஅல்யாம் ்ம ்த்யலமபனடத்ய .  ் ( யலம

 �வய� பபாட)  ிபன்ம ங ்�்டமஅவ ம்்ல ய . வய வர ன�  

 ங ்�்மமசல்ிபணபாிப�ம த்்வபாடய . அவவய றமஅவர ்ி 

 ங ்�்மமசல்ிமபணபந்யர ட. ந�ங டம ங டமஇனறவ ணடிம

எங ்� ய ப ப�ந்ம பஏங ட. நயங டம(சல� ல�ன ய்�) இ��்ிம(அவ்) 

நலன்மனிாி, எங ்�்ம நரந்ல��்ிம(் ப) நலன்னிாிமந�ங ட 

 வ ண� வபலன்ிய?'' எ உம  ாபயர ட. அ்ா்மஆ்ிம(அன்) அவர டம

"(நய மனசக்ம்வாறல ம ய்ணத்யல) எ மஇனறவ  எ மம்மஇ உம

( �ங)  யபிமன ய்���ம லறய . இ்ா்ம� மஇன்பம பய உ  அவ ம

  யபிமன ய்ட்லலன். இ்ா்பமபபற்ிமஅவ மஇன்பம பய உம

ள� பய்ி   யபிமன யட�ப பயவ்மலலன். (நய மனந�ங �மறடய்மள�) 

ம்த்ல்ல�ந் ( ்ணம வ்டயனம உ) எ ன மஅவ ம்�த்ய . நய ம

அவ��்மமயஉமனசக ் . எ ன  ிமநய ம யபபயாறல�ன யட�ம

 வ்�ாட�்; எ ன  ிமநய   யபபயாறல�ன யட�ம வ்�ாட�் '' 

எ உமறறலவபா�, "ந�ங ட  வனறவ�டமயவ்மனசல்ங ட. ந�ங டம

(இனறதன்ர) ்ஹலடிமனசல்ங ட '' எ உமனசயலவயர ட.  ட  மம� டம

்ாம(அன்) அவர �ணடிமனச உம"் ஹ! ந�ங டம�மல(ிபல 

வசலபபவர ்)�்ம(அ�பபபனபாறம�� லிமய ) �்்யவ்மஇனறதன்ர 

ஆவ �ர ட.  ங ன�மஅல்யாம"ந றலாட�மஅ�ியர ' எ உம

்றலபபபா�ட�ய . எங ்� ய ம ங டமஇனறவ ணடிமப�ந்ம பஏங ட. 

நயங டம(சல� ல�ன ய்�) இ��்ிம(அவ்) நலன்னிாி, எங ்�்ம

 நரந்ல��்ிம(் ப) நலன்னிாிமந�ங டம வ ண� வபலன்ிய?'' எ உம

  ாபயர ட. அ்ா்ம்ா (அன்) அவர டம"எ மஇனறவ மஇ உம

(எ மம்)  �ங  யபிமன ய்�ட�ய . இ்ா்ம� மஅவ மஇன்பம
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 பய உம  யபிமன ய்ட்லலன். இ்ா்பமபபற்ிமஅவ  இன்பம பய உம

ள� பய்ிம  யபிமன யட�பம பயவ்மலலன். (எல்ய நபபமயர ்�்ிம

இ�பபன்பம பய உமவப ச மய ) பப்யரத்ன மள உமஎ �்  

(வாங பபா�) இ�ந்். அன்மநய மஎ மச�்யித்ய��்மஎ்ல்ய ப  

பி ப�த்லவபா ட . நய மஎ ன  ிம யபபயாறல�ன யட�ம வ்�ாட�் ; 

நய  எ ன  ிம யபபயாறல�ன யட�ம வ்�ாட�்! '' எ உமறறலவபா�, 

"ந�ங ட (இனறவ ண ம ாறமந்பர) இப்யஹ�ிம(அன்) அவர �ணடிம

னசல்ங ட' எ பயர ட. அவவய றமம� ்ிமஇப்யஹ�ிம(அன்) 

அவர �ணடிமனச உ, "ந�ங ட இனறதன்�ிம�மலிபலமவசலத்வர �ணலம

இனறவ ண ம ாறமந்ப�ிமஆவ �ர ட. எங ்� ய ம ங டமஇனறவ ணடிம

ப�ந்ன்ாங ட. நயங டம(சல� ல�ன ய்�) இ��்ிம(அவ்) நலன்னிாி, 

எங ்�்ம நரந்ல��்ிம(் ப) நலன்னிாிமந�ங டம

 வ ண� வபலன்ிய?'' எ உம  ாபயர ட. அ்ா் இப்யஹ�ிம(அன்) 

அவர டம"எ மஇனறவ மஇ உம(எ மம்)  �ங  யபி ன ய்�ட�ய . 

இ்ா்ம� ்ிமஇன்பம பய உமஅவ ம  யபிமன ய்ட்லலன்.  இ்ா்பம

பபற்ிமஇன்பம பய உமஅவ மள� பய்ிம  யபிம

ன யட�ப பயவ்மலலன் '' எ உமறறலவபா�தம்யிமனசய  ம(� உ) 

னபயக ன�மநலன ாமற�வயர ட. பபற் "நய மஎ ன  ிம

 யபபயாறல�ன யட�ம வ்�ாட�் ; நய மஎ ன  ி  யபபயாறல�ன யட�ம

 வ்�ாட�். (ஆ  வ ,)  வனறவ�டமயவ்மந�ங ட னசல்ங ட. (இனறதம

ன்ர) �சயவபடிமனசல்ங ட '' எ உ றறலவப�வயர ட.  ட  மம� டம

�சயம(அன்) அவர �ணடிமனச உ, "�சய வ! ந�ங டமஅல்யாவப  ன்ரம

ஆவ �ர ட. ் �னடிமன்வதன்மவாங லாிம ங �ணடிம ன்ிய�ாி 

ம� டமஅன வன்ாிவபடம ங ன�மஅல்யாம ம னமபப�த்லாட�ய . 

(ஆ  வ,) எங ்�ம ய ம ங டமஇனறவ ணடிமப�ந்ம பஏங ட. நயங ட 

(சல� ல�ன ய்�) இ��்ிம(அவ்) நலன்னிாி , எங ்�்ம நரந்ல��்ி 

(் ப) நலன்னிாிமந�ங டம வ ண� மவபலன்ிய?'' எ உமறஉவயர ட. 

அ்ா்ம�சயம(அன்) அவர டம"இ உமஎ மஇனறவ ம(எ மம்) 

 �ங  யபி ன ய்�ட�ய . இ்ா்ம� ்ிமஇன்பம பய உமஅவ ம
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  யபிமன ய்ட்லலன். இ்ா்பமபப ்ிமஇன்பம பய உமஅவ ம

ள� பய்ிம  யபிமன யட�ப பயவ்மலலன். ன யன்மனசகாமயஉமஎ �்ம

ஆனணிபடபபடயம ் ிமநய மள�மம ண்ம ிபன்�மன யன்  

னசக்வபா��� லம ற . நய மஎ ன  ிம யபபயாறல�ன யட�ம

 வ்�ாட�்; நய மஎ ன  ிம யபபயாறல�மன யட�ம வ்�ாட�். 

(ஆ  வ,) ந�ங ட (இனறதன்ர) ஈசயம(அன்) அவர �ணடிமனசல்ங ட '' 

எ உமறஉவயர ட.  ட  மம� டமஈசயம(அன்) அவர �ணடிமனச உ , 

"ஈசய வ! ந�ங டமஅல்யாவப  ன்ரமஆவ �ர ட. ந�ங டம(்ாநன்ியக) 

ன்யா�்லலமஇ�ந் பய ்மம� �ணடி  பசல �ர ட. மரிமலடிமஇனறவ ணாடம

அவ ்மவயரதன்ாிமஅவ ம(்்லி)  ிப�ி ஆவ �ர ட. ஆ  வ, 

எங ்� ய ம ங டமஇனறவ ணடிமப�ந்ம பஏங ட. நயங ட 

(சல� ல�ன ய்�) இ��்ிம(அவ்) நலன்னிாி , எங ்�்ம நரந்ட� 

(் ப) நலன்னிாிமந�ங டம வ ண� வபலன்ிய?'' எ உம  ாபயர ட. 

அ்ா் ஈசயம(அன்) அவர ட, "எ மஇனறவ மஇ உம(எ மம்)  �ங  யபிம

ன ய்�ட�ய . இ்ா்ம� ்ிமஇன்பம பய உமஅவ ம  யபிம

ன ய்ட்லலன். இ்ா்பமபப ்ி இன்பம பய உமஅவ மள� பய்ிம

  யபிமன யட�ப பயவ்மலலன்- (்யி ்�ந்வபாட்ய ) எந்பம

பயவதன்ாிமஅவர டம்றலபபபடயமல- நய மஎ ன  ி  யபபயாறல�ன யட�ம

 வ்�ாட�்; நய மஎ ன  ிம யபபயாறல�ன யட�  வ்�ாட�். 

ந�ங டம வனறவ�டமயவ்மனசல்ங ட; ந�ங டம(இஉ்லதன்ர) �ஹிமதம

(ஸல) அவர �ணடிமனசல்ங ட '' எ உமறஉவயர ட. அப பய்மம� டம

எ  ணடிமவந், "�ஹிம ்! ந�ங டமஅல்யாவப மன்ர ; இனறதம

ன்ர �ணலமஇஉ்லிய வர.  ங �்ம� மபப மபயவங ன�மஇனறவ  

ம  ணத்வபாடய . எங ்� ய ம ங டமஇனறவ ணடிமப�ந்ம பஏங ட.  

நயங டம(சல� ல�ன ய்�) இ��்ிம(அவ்) நலன்னிாி , எங ்�் 

 நரந்ட�ம(் ப) நலன்னிாிமந�ங டம வ ண� வபலன்ிய?'' எ உம

றஉவர. அப பய்மநய ம்றபபா�மஇனறவ ண மஅ�ியச த்லா்�ம ீ ாம

னச உமஎ  இனறவ��்(பமபணபந்) சஜ்யவபலமவபா வ . பபற்ம

இனறவ மஎ �்ம�   வனறவ��்ிம( ட�த்லல)  ்ல� மமனசக்ல்ய்ம
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இனறபம் �மயன் ன�ாி அா லிம ்யத்ல்ங ன�ாிமஎ �்ம ்ல� மம

னசகவய . பபற்ம"�ஹிம ்!  ங ட ்ன்னிம ிரத்ங ட! 

  ்ங ட; அ்ம ங ்�்தம்்பப�ி. ப�ந்ன்ாங ட;  ங டம

ப�ந்ன்மஏா பப�ி'' எ உமனசயல்பப�ி. அப பய்மநய மஎ ம்ன்னிம

 ிரத்ல, "இனறவய! எ மச�்யிி; எ மச�்யிி'' எ  ப . அ்ா்ம

"�ஹிம ்! னசயர� வயசல �ணலமவ்பமப� மவயசலமவாலிய  எந்வப்�ம

  டவபம ண�்ிமஇல்யமலம ங டமச�்யித்யரமசல்ன்ம்னாிம 

னசகாங ட; அவர டமமாறமவயசல �ண்ிமம� ்ட மஇனணந் 

்னாந்ன யட�்யி' எ உமறறபப�ி. �ஹிம்ல ம ிபரமஎவ ம

ன ிப்ட� ்யமஅவ மம்மசத்லிமய ! னசயர� வயச்ல மஇ� 

ப� ங ்� லனட ிிய மன்ிம"ம� யவபா்ிம(பான் ண்ட�) ஹ்ரம

எ�ி ்��்ி' அல்்ம"ம� யா�்ிம(சல�ியவப்ட�) ்ஸ்யமஎ�ிம

்��்ி' இனடிப்ட�மன்மய்ி.196 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

328 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ்�்ம�  யலம(ள�மவப�ந்லல) ்� � ("ஸீத') எ�ிம ணாிம

(சனம� பபாட) இனறமசலாிமஇ�ந்மள�ம்ா� னவ� பபாட். அப பய்ம

அ்ல்ல�ந்ம�  யலமசபனபமள னறமஎ�த்�  �த்மசலறல்ம ்டயர ட. 

ஆா� ் ிமஅ்்ய மஅவர ்�்பமபப�த் ப்்லிய்ி. பபற், "நய ம

மஉனமமநய�ணலமம ண்ர �ண ம்ன்வ மஆ வ '' எ உ றறல யர ட. பபற்ம

இ ன ய�ம�னறம �த்வபா� , "நய மமஉனமமநய�ணலமம� �ண ம்ன்வ  

ஆ வ '' எ உம(மம்�ி) றறல யர ட. ்ிம ்யார டமஅ்ம்றலத்ம(ஏ )  

எவவயஉமஎ உமவப வய்்ன்�ம ்டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "அ் எவவயஉமஎ உமந�ங டமவப வமயா்ர �ய?'' எ உம

  ாடயர ட.  ட    ்யார ட, "அ்மஎவவயஉ, அல்யாவப மன் ்?'' 

எ உம  ாடயர ட. அப பய் அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"(மஉனமமநய�ணல) ம� டமஅ ல்த்ல  அ்லப்ல�்ம�  யலம

நல உன ய்��பபயர ட... '' எ உமன்யடங ல,  மா ்ட ஹ �்ஸல்ட�ன்பம
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 பய  றமறறல யர ட. இப்யஹ�ிம(அன்) அவர டமன்யடரபய மஇ்லலம

பப வ�ிம் வல டமஅ்ல பப�ிய  இடிமனபாஉட� : இப்யஹ�ிம(அன்) 

அவர டம(ம� ்� ய தம்ிமயலமப�ந்ம பசம��ிய் எ உமறறலவபா�), 

்யிம( ் லல) நாசத்ல்தன்பமபயரத்ம"இ்்ய மஎ  இனறவ '' எ உி, 

அிம� �ண மன்கவமமசலன் ன�ம( னடத்்) ்றலத் , "இவாறலலம

னப�ி்்ய மஇவவயஉமனசக்் '' எ உி, ( நயிபல்யமம ் ி) "நய  

 நயாாறல�� ல ற ' எ உிம(� உமனபயக ன�ம) னசய  ன்மநலன ா 

றரந்யர ட.  ம்ி, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலி்ய பம

பப வ�ிம் வ்ி அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்: �ஹிம்ல ம ிபரம

ியரமன ிப்ட� ்யமஅவ மம்மசத்லிமய ! னசயர� மவயிப்ல  இ�மப� தம

ன் ்� லனட ிிய மன்ிம"ம� யவபா்ிம(பான் ண்ட�) ஹ்ர  

எ�ிம்��்ி' அல்்ம"ஹ்ரமஎ�ிம்��்ிமம� யவபா்ி ' 

இனடிப்ட� ன்மய்ி. "இ்லலமஎன்ம(�ந்லமஎன்பமபபந்ல)�மறறல யர டம

எ உ ன்�ிவபலன்'' எ உமஅறலவபபபய�ரமறஉ லறயர.  

329 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) மாஉிமஹஜன்ஃபயமபப மஅலிமய ம(்்ல) ஆ ல ியர 

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அல்யாம

(மஉனமமநய�ணல) ம ண்ர ன�மள உறா�வய . அங்மஇனறநிபப�ன  

ிய�ர ்ிமநல உன ய்��பபயர ட. அவர ்�்மஅ� லலமனசயர� ிம

ன ய்� வ்பப�ி.  ட  மஅவர டமஆ்ிம(அன்) அவர �ணடிமனச உ , 

"எங டம்நன் ி! எங ்� ய மமனசயர� த்ல மவயசன்தம்லற�்ிப�ம

றஉங ட'' எ பயர ட. அ்ா்மஆ்ிம(அன்) அவர டம" ங டம்நன்ம

ஆ்ிமனசக்ம்வஉ்ய  ம ங ன�ம னசயர� த்ல்ல�ந ்மனவ�ண ிாறலி்! 

அ(வவயஉமனசயர� தன்தம்லற�்மயஉ றஉவ)்ா்மநய ம �ிவ ம

அல் . (ஆ  வ,) ந�ங டமஎ ம்்லவ�ி அல்யாவப ம ாறம

ந்ப�மய மஇப்யஹ�ிமஅவர �ணடிமனசல்ங ட '' எ உ றஉவயர ட. 

(அவவய றமம� ்ிமனசல்) இப்யஹ�ிம(அன்) அவர ட , "நய மஅ்ா்ம

 �ிவ  அல் . நய ம ாறமந்ப ய மஇ�ந்ன்ல்யிம(வய வரம

்லபீலமன்வ்ய  இ�ந்) பப  ணபிபல்ய ; அந்பமபப  ணபிபல்ய . 
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(ஆ  வ,) ந�ங டமஅல்யா ( ந்�ிய )  ன்ிய�ிம�சயம(அன்) 

அவர ன�மநய�மமனசல்ங ட '' எ உ றஉவயர ட. அவவய றமம� ்ிம

�சயம(அன்) அவர �ணடிமனசல், அவர ்ி "நய மஅ்ா்ம �ிவ ம

அல் . (ஆ  வ,) ந�ங டமஅல்யாவப மவயரதன்ாி அவ�னடிம

ஆவபாமய மஈசயம(அன்) அவர �ணடிமனசல்ங ட '' எ உமறஉவயர ட. 

(அவவய றமம� ்ிமனசல்) ஈசயம(அன்) அவர ட , "நய மஅ்ா்ம

 �ிவ  அல் '' எ உமறஉவயர ட. பப  ரமம� டம�ஹிமதம(ஸல) 

அவர �ணடிமனசலவயர ட.  ட  மஅவர ட எா(ந்மப�ந்ன்� மஅ�ம்லம

  ய�)வயர ட. அவர ்�்மஅ�ம்ல வாங பப�ி. அப பய்மநிப தம

் னமாிமஇ்த்பந்ம றாி அ�பபபனவ� பப�ி. அனவிப்்�ிம

(ந் த்ல மமம்ட�ம"ஸல்யத' எ�ி) அபபய்த்ல மஇ�மம�ங ல்ிமவ்ிம

இடமய மநல உன யட்ி. அப பய்ம ங �ணல �்லமஅணபிப ரம

மல  ன்பம பய உமஅன்�ம டந்னசலவயர ட. -இன்மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமறறலி பய் , நய ம(அ�ஹஜன்்ய-்்ல), "எ ம

்நன்ாிமஎ ம்யாிம்ங ்�்மஅரபபணமய ா�ி. மல  ன்பம பய உ  

 டந்னசலவ்மஎ றயலமஎ  ?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , 

"மல  ல எவவயஉம ்மஇனம�்ிம ந்த்லலமனச உமவபா�தம

்ல�ி் லறன் உ ந�ங டமபயர� மவபலன்ிய?'' எ உம  ாடயர ட.- பபற்ம

 யாஉமவ �ஏவன்பம பய உி, பறனவமபறபபன்பம பய உி, ம ண்ர ட 

வபன்ந்மஓ�வன்பம பய உிமஇனறநிபப�ன ிய�ரம ன�ம

அனாத்�ன ய்� அவர �ண ம(நா)னசில டமஓ�ி.  ங டமநபப ியம

அந்பமபய்த்ல மமம் நல உன ய்�, "இனறவய!  யபபயாஉ!  யபபயாஉ! ' 

எ உமறறல�ன ய்� �பபயர ட. இஉ்லிபலமஅ�ியர �ண மனசில டம

னசி்லாந் பய்ி; அப பய் ள�வரமவ�வயர. அவ்யலமநட� ம��ியமலம

்வ�ந்மப� ிம(அன்�ம டந்) னசலவயர. அந்பமபய்த்ல மஇ�ம

ஓ்ங �ண்ிமன ய� ல ட மயாடபபா���்ி. சல்ன்பமபப��்ிப�ம

அவாஉ�்  த்்வபடபபா���்ி. சல்ரம யிபப�த்பபா�தம்பபபவப�வர ; 

சல்ர ந் னந�பபபலம்ட�பப�வர. அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

றறல யர ட: அ�ஹஜன்்யவப ம ிபரமியரமன ிபல  ட� ்யமஅவ மம்ம
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ஆனணிய ! ந் த்ல மஆாமய ் , எாப்மஆ்� டமன்யன்ன்ி 

ன ய்ட்ய்ி. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

பயடிம:ம85ம"நய  மனசயர� த்லா ய ழமப�ந்ன்�்ிம�்லம

ம ண்்ய வ ;மம

இனறதன்ர �ண ் ிமஅ்ல மய மம� �யலமபப பாறபப�பவ மஆ வ '' 

எ உமநபப (ஸல) அவர டமறறலி்.197  

330 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய  ம

னசயர� த்லா ய பமப�ந்ன்�்ிம�்லமம ண்்ய வ ; 

இனறதன்ர �ண ் ிமஅ்ல மய மம� �யலமபப பாறபப�பவ மஆ வ .  

இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

331 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய  மமஉனமம

நய�ணலமஇனறதன்ரம �ண ் ிமஅ்ல மய மம� �யலமபப பாறபமப�பவ  

ஆ வ ; நய  மனசயர� த்ல மவயசன்ம�் ம�்்லலம்ா�பவ ம

ஆ வ . இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

332 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: நய  மனசயர� த்லா ய பம

ப�ந்ன்�்ிம�்லமஆடமஆ வ . நய ம(இனறவ ண  ன்ரமஎ ) 

ஏாஉ�ன யட�பபாடமஅ�ா�்மஇனறதன்ர �ணலம வனறவ�ிமஏாஉ� 

ன யட�பபாட்லலன். இனறதன்ர �ணலம(இபப�ாி) ள�வரமஇ�ந்யர ; 

அவ�னடிமச�்யித்ய�லமள ்னிய�மம ண்ர்யிமஅவன்ம

ஏாஉ�ன ய்டயர. இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

333 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய மமஉனமம

நய�ணலமனசயர� த்ல ம்ன்மவயிப்�்மமனச உமஅன்த ்லற�்ிப�ம

  ய� வ . அப பய்மஅ் ம யவ்ர , "ந�ங டமியர?'' எ உ   ாபயர. நய , 

"�ஹிமத' எ  ப . அ்ா்மஅவர, " ங ்� ய  வமநய  
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 ாடன�ிபடபபா�ட � ;  ங ்�்ம� ம வஉமிய�� ய ாிம(னசயர�  

வயிபன்) நய ம்லற� ்ய ய்ம(எ பமபணப� பபா�ட � ) '' எ உம

றஉவயர. இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

பயடி : 86 நபபம(ஸல) அவர டம(்ம�்மஅ�ண� பபாடமசலறப்ப) 

பப்யரத்ன ிப(  வயகபபப)ன ம்ிமச�்யித்ய��்பமப�ந்ன்ம

னசகவ்ா ய ப பத்ல்பப�த்லி்.  

334 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ளவ வயரம

இனறதன்��்ிமஅவரம(்ிமச�்யித்ய�� ய ப)  பப்யரத்லத்�ன யட�ம

(அங ீ �� பபாட) பப்யரத்ன மள உ (வாங பபா�)  ட�். நய மஎ ்ம

பப்யரத்ன னி, மஉனமமநய�ணலமஎ  ச�்யித்ய��்பமப�ந்ன்ம

னசகவ்ா ய பமபத்ல்பப�த் வ வப�ி் ல ற .198 இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

335 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ளவ வயரம

இனறதன்��்ிம(்ிமச�்யித்யரமன்யடரபய ) ள�ம(சலறப்ப)  

பப்யரத்ன ம ்�. அல்யாமநய� யலமநய மஎ ்மபப்யரத்ன னி , 

மஉனம நய�ணலமஎ மச�்யித்ய��்பமப�ந்ன்மனசகவ்ா ய பம

பத்ல்பப�த் வ வப�ி் ல ற . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

336  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட்.  

337 அிரமபப மஅபபஏஃபிய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டம அ்லமஅாபயரம(்ா) அவர �ணடி , "நபபம(ஸல) அவர ட, 

"ளவ வயரமஇனறதன்��்ிமஅவரம(்ிமச�்யித்ய�� ய ப)  

பப்யரத்லத்�மன யட�மபப்யரத்ன மள உம ்�. நய மஅல்யாம
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நய� யல எ ்மபப்யரத்ன னி, மஉனமமநய�ணலமஎ மச�்யித்ய��்பம

ப�ந்ன் னசகவ்ா ய பமபத்ல்பப�த் வமவப�ி் ல ற ' எ உம

றறல யர ட'' எ றயர ட. அ்ா்ம அபம(்ா) அவர ட,199 "ந�ங டமஇன்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மனசவபாாற�ர �ய?'' எ உம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடி   ாடயர ட. அ்ா்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர ட, "ஆி' எ உ ப்ல்�ணத்யர ட.  

338 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ளவ வயரம

இனறதன்��்ிம(்ிமச�்யித்யரமன்யடரபய ) ள�ம(சலறப்ப)  

பப்யரத்ன ம ்�; எல்யமஇனறதன்ர ்ிமஅந்பமபப்யரத்ன னி 

அவச்பபா�ம(இினமிப ் ி)   ா�வபாட ர. நய மஎ ்ம

பப்யரத்ன னி, மஉனம நய�ணலமஎ மச�்யித்ய��்பமப�ந்ன்ம

னசகவ்ாம ய ப பத்ல்பப�த்லனவத்ட � . அல்யாமநய� யலமஎ ம

ச�்யித்ய�லமியர அல்யாா�்மஎன்ாிமஇனணனவ� யமலம

ம்ணப� லறய ்யமஅவ��்மஅ்ம லனட�்ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

339 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ளவ வயரம

இனறதன்��்ிமஅவரமபப்யரத்லத்�ன யட�மஅங ீ �� பபாட  

பப்யரத்ன மள உம ்�. அ்மஏாஉ�மன யட�பபா� , 

வாங பபா�ிவபாட். நய மஎ ்மபப்யரத்ன னி , மஉனமமநய�ணலமஎ  

ச�்யித்ய��்பமப�ந்ன்மனசகிபமபத்ல்பமப�த்லமனவத்வபா ட .  

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

340 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ளவ வயரம

இனறதன்��்ிம்ிமச�்யித்யரமன்யடரபய மள�ம(சலறப்ப)  

பப்யரத்ன மனசக்ன யட�ம �னமம ்� ; அன்மஅவ��்ம

ஏா பபா�ிவபாட். நய மஅல்யாமநய� யலமஎ ்மபப்யரத்ன னி , 
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மஉனமமநய�ணலமஎ  ச�்யித்ய�� ய பமப�ந்ன்மனசகிதம்ட�ணனவ� ம

வப�ி் ல ற . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

341 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ளவ வயரமஇனறதன்��்ிம்ிம

ச�்யித்யரமன்யடரபய மள�ம(சலறப்ப) பப்யரத்ன மனசகிம �னமம

 ்�. நய மஎ ்மபப்யரத்ன னி , மஉனமமநய�ணலமஎ  

ச�்யித்ய�� ய பமப�ந்ன்மனசகிமபத்ல்பப�த்லமனவத்வபா ட .  

இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

342  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�்.  

343  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட��். அவாறலல, அறலவபபபய�ரமவ ீ ம(்ா) அவர டம"ளவ வயரம

இனறதன்��்ிமள� (சலறப்ப) பப்யரத்ன மவாங பபாட் ' எ உம

்றலபபபாடயர ட.  

344  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபமபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். இன்மஅ ஸம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ம த்ய்யம(்ா) அவர ட 

அறலவபத்ட�யர ட.200  

345 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ளவ வயரமஇனறதன்��்ிம்ிம

ச�்யித்யரமன்யடரபய மள�ம(சலறப்ப) பப்யரத்ன மனசகிம �னமம

 ்�. நய மஎ ்மபப்யரத்ன னி , மஉனமமநய�ணலமஎ  

ச�்யித்ய�� ய பமப�ந்ன்மனசகிபமபத்ல்பப�த்லவபா ட .  இன்ம

்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.201  

பயடி : 87 நபபம(ஸல) அவர டம்ிமச�்யித்ய�� ய பமபப்யரத்லத்்ி , 

அவர ட மம்ட�மப�வயலமஅா்்ி.  
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346 அப்ல்யாமபப மஅிரமபப மஅலஆஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

(ள�ம�னற) நபபம(ஸல) அவர ட, இப்யஹ�ிம(அன்) அவர டமன்யடரபய ம

அல்யா ்றலபபபா�ட�ம"இனறவய! நலமசிமய ! இனவம(சலன் ட) 

ம� �ணலமஅ்ல ிம பன் வாலன �த்வபாட ; எ  வ, எவரமஎ ன பம

பப பாஉ லறய ்யமஅவரமஎ ன ம  சரந்வ்யவயர; எவரமஎ �்மமயஉம

னசக லறய ்யம(அவன்) ந� ிமம  ணபபவ ய ாி  �னண்�பவ ய ாிம

இ�� ல றயக'' எ றம(14:36ஆவ்) வச தன்ாி, ஈசய (அன்) அவர டம

றறலி்ய �ம்றலபபபா�ட�ம"(இப பய்) ந�மஇவர ்�்ம வ்ன  அ�ணத்யலம

இவர டமநலமசிமய ம  �னடிமஅ�ியர  �! ந� இவர ன�ம

ம  ணத்ய்ிம(அப பய்ி) ந� ிமியவானறாிமமலன த்வ�ி 

்்ணறலானடிமவ�மயகமஇ�� ல றயக '' எ றம(5:118 ஆவ்) 

வச தன்ாிமஓ்ல�  யா� யர ட. அப பய்மநபபிவர டம்ிமல�ம

ன  ன�ாிம ிரத்லமிவயஉ "இனறவய! எ மச�்யிி; எ மச�்யிிம

(இவர ன��ம யபபயாஉவயிய !) '' எ உ பப்யரத்லத்யர ட; அா்யர ட. 

அப பய்மவ்லாிமமய்்மல� மஅல்யா (வய வரம்லபீ்லடி), "்லபீ ்! 

ந�ங டம�ஹிம்லடிமனச உம- ங ட இனறவ��்மஎல்யிமன்�ாி; 

எ றய்ி- "ந�ங டமஏ மஅா லற�ர ட?' எ உம  ்ங ட '' எ றய . 

அவவய றம்லபீலம(அன்) அவர டமனச உ , அ்ம்றலத்�ம  ாடயர ட. 

அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , -அல்யாா�்தமன்�ாி; 

எ றய்ி- ்யிமறறலிவானறம( மா ்டவயஉ) ன்�வபத்யர ட. அ்ா் 

அல்யா, ""்லபீ ்! �ஹிம்லடிமனச உ, நயிம ிமச�்யித்யரம

ன்யடரபய   ினமம்ல�ப்லினடிமமனசக வயி ;  ினமமநயிம

 வன்ினடிமமனசகிமயா டயி '' எ உமறஉ மஎ றய .  

பயடி : 88 இனறமஉபபய�்ய மஇறந்வரமந் த்லா  மனசலவயர. எந்பம

ப�ந்ன்ாி அவ��்�ம லனட� ய்; இனறமனந�� ிமனபாறவர டம

ிய�னடிம றாி அவ��்பமபி �ண� ய்.  

347 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரம(நபபம(ஸல) 

அவர �ணடி), "அல்யாவப மன் ்! (இஸ்யத்லா் � மஇறந்வபாட) 
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எ ம்நன்மஎங  மஇ�� லறயர?'' எ உம  ாடயர. அ்ா் நபபம(ஸல) 

அவர ட, "(ந் ) னந�பபபல'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. அவர ்ல�ிபபமம

னச ற பய்மஅவன்மநபபம(ஸல) அவர டமஅனாத் , "எ ம்நன்ாிம   

்நன்ாிம(ந் ) னந�பபபல்ய ம(இ�� லறயர ட) '' எ உமறறல யர ட.202  

பயடி : 89 "(நபப ி!)  ங ்னடிமனந�ங லிம றவப ர ்�்மந�ங டம

எமச��ன  னசகாங ட'' எ�ிம(26:214ஆவ்) இனறவச ி.  

348 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: "(நபப ி!)  ங ்னடிம

னந�ங லிம றவப ர ்�்மஎமச��ன மனசகாங ட '' எ�ிமஇந்ம

(26:214ஆவ்) இனறவச ிமஅ��பனபாற பய் , அல்யாவப மன்ர (ஸல) 

அவர டம்னற லின்ம(ஓ�டத்லா்) அனாத்யர ட. அவர டமஅன வ�ிம

ள உற� ர. அப பய்மனபய்வய ாிம் ணத் ணிய ாிமனபிர  

்றலபபபா�, " அபமபப ம்அகிப மம�  �!  ங ன�மந் மனந�பபப்ல�ந்  

 யபபயாறல�ன யட்ங ட. �ர்யமபப ம அபப மம�  �!  ங ன�மந்  

னந�பபப்ல�ந்ம யபபயாறல�ன யட்ங ட. அப்ம ிசல மம�  �! 

 ங ன� ந் மனந�பபப்ல�ந்ம யபபயாறல�ன யட்ங ட. அப்மம யஃபப ம

ம�  �!  ங ன�மந் மனந�பபப்ல�ந்ம யபபயாறல�ன யட்ங ட. 

ஹய லமல மம�  �!  ங ன�மந் மனந�பபப்ல�ந்ம யபபயாறல�ம

ன யட்ங ட. அப்ல �த்்லபப மம�  �!  ங ன�மந் ம

னந�பபப்ல�ந்ம யபபயாறல� ன யட்ங ட. (எ மம ட) ஃபயத்லமய வ! 

  ன மந் மனந�பபப்ல�ந்  யபபயாறல�மன யட! ஏன  றயல , 

அல்யாவபடமல�ந்மவ�ிம(��வய லவபாட  சய்ன ) எ்ல்ல�ந்ிம

 ங ன��ம ய� மஎ  யலமஇி்ய். ஆிப�ி ,  ங ்ட  எ �்மஇ்த்ம

 றாம ்�. அன்மநய ம( யகந் பய வபடயமல) பஏனமிய�் வ  

( ங ்னடிம றனவபம பணபமநடந்ன யட வ ) '' எ உமறறல யர ட. 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
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349  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். இ�பபப�ி, �நன்ிமஅறலவபப பமநலனறவய ்ிம

நல்பபமய ்ிமஆ்ி.  

350 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: "(நபப ி!)  ங ்னடிம

னந�ங லிம றவப ர ்�்மஎமச��ன மனசகாங ட '' எ�ிம(26:214ஆவ்) 

இனறவச ிமஅ��பனபாற பய் , அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

"ஸஃபய' மன்�ம் றல மமம ்றல, "�ஹிம்ல மம டமஃபயத்லமய வ! 

அப்லம�த்்லபப மம டமஸஃபபகிய வ! அப்லம�த்்லபப மம�  �!  

அல்யாவபடமல�ந்மவ�ிம(��வய லவபாடம சய்ன ) எ்ல்ல�ந்ிம

 ங ன� எ  யலம ய� மஇி்ய். ( வ்�மய யல) எ ம

னசலவத்ல்ல�ந்மந�ங ட வப�ிபபின்மஎ  ணடிம  ்ங டம(்� ல ற ) '' 

எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

351 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ்�்ம"(நபப ி!)  ங ்னடிமனந�ங லி  றவப ரம ்�்ம

எமச��ன மனசகாங ட '' எ�ிம(26:214ஆவ்) இனறவச ி அ��பனபாறம

 பய், அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "்னற ல� றாடத்ய ்! 

 ங டம ிபர ன�ம(இஸ்யதன்மஏாப் ம�்ி) வபன்�்மவயங ல� 

( யபபயாறல�)ன யட்ங ட.  ங ன�மஅல்யாவபடமல�ந்மள�மசலறல்ி 

எ  யலம யபபயாறம��ிய். அப்லம�த்்லபப மம�  �!  ங ன� 

அல்யாவபடமல�ந்மள�மசலறல்ிமஎ  யலம யபபயாறமஇி்ய். அபபயஸம

பப  அப்லலம�த்்ல ப!  ங ன�மஅல்யாவபடமல�ந்மள�மசலறல்ிம

எ  யல  யபபயாறமஇி்ய். அல்யாவப மன்�னடிமஅதன்ம

ஸஃபபகிய வ!  ங ன�மஅல்யா வபடமல�ந்மள�மசலறல்ிமஎ  யலம

 யபபயாறமஇி்ய். அல்யாவப மன்�னடி ்்லவபமஃபயத்லமய வ! எ ம

னசலவத்ல்ல�ந்மந�மவப�ிபபின்�ம  ட! (்� ல ற .) ஆ யல, 

அல்யாவபடமல�ந்,   ன மஎ  யலமள�மசலறல்ி  யபபயாறம��ிய் '' 
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எ உமனசய ம யர ட.203 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

352  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  

353  பபஸயமபப மஅல� ய��ம(்்ல), ஸஜனஹரமபப மஅிரம(்்ல) ஆ ல ியர 

றறலி்யவ்: "(நபப ி!)  ங ்னடிமனந�ங லிம றவப ர ்�்ம

எமச��ன மனசகாங ட '' எ�ிம(26:214 ஆவ்) இனறவச ிம

அ��பனபாற பய், அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட, ள�மமன்ிப ம

பயனற�ம்வபின்ம நய� லமமனச உமஅ் ம மசலிப்ல�ந்  லமம்மஏறல, 

றவபமஅனாத், "அந ்ய! அப்மம யஃபப மம�  �! நய ம( ங ன�)  

எமச�பபவ மஆ வ . எ ்மநலன்ாிம ங �்மநலன்ாிமள�மம ண் ண ம

நலன்னி ளத்ல�� லற். அவ மஎ்ல� ன��ம ்டய . ் ம

்�ிபத்யன்ப பய் யபப்ா ய ம ட  மஅவ ம(வபன்ந்) னச றய . 

அப பய்ம(எங  ம்ய  னசலவ்ா்ம� மஎ்ல� ட) �ந்ல�ன ய்�ம(்ிம

்�ிபத்யன்த ்ய� ல)வப�வயர  �யமஎ உமஅவ மஅஞசல ய . எ  வ , 

அவ ம(அங ல�ந்ப� ி), "ியமஸபயஹய! ( ்வப,  ்வப! அ்ல யன்ம

ஆபத்)' எ உமசப்மலடதமன்யடங ல ய '' எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

354  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�்.  

355 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: "(நபப ி!)  ங ்னடிம

னந�ங லிம றவப ர ்�்மஎமச��ன மனசகாங ட (அவர �ணலம

நலன்்ணிமபனடத்ம ங டமறாடத்யன்ாிமஎமச��ன  னசகாங ட)'' 

எ�ிம(26:214ஆவ்) இனறவச ிமஅ��பமனபாற பய்மஅல்யாவப  ன்ரம

(ஸல) அவர டம்றபபா�மனச உம"ஸஃபய ' மன்�் றல மமம ்றலம ்த் 

்்்லலம"ியமஸபயஹய!' ( ்வப!  ்வப! அ்ல யன்மஆபத்) எ உம ்த்ம

்்்லல றறல யர ட. அப பய்ம(்னற ல) ம� ட , "சப்மல�ிமஇந்மம ண்ரம
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ியர?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்ம"�ஹிமத ' எ உம(சல்ர) ப்ல்�ணத் ர. 

 ட   �ஹிமதம(ஸல) அவர ன�ம நய� லமம� டம்ல்்ட ர. அப பய்ம

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர ட, "இ  ய� மம�  �, இ  ய� ம

ம�  �, இ  ய�  ம�  �! அப்மம யஃபப மம�  �! அப்லம

�த்்லபப மம�  �!'' எ உ அனாத்யர ட. அவர டமஅன வ�ிம

ள உற� ர. அப பய் , "இந்மமன் அ�வய்த்ல்ல�ந்ம( ங ன�தம

்ய�்வ்ா ய மஎ்ல� �ண ) ்்லன்ப பனடனிய உம்றபபா�வ� லற்ம

எ உமநய ம ங �ணடிமன்�வபத்யல , எ ன  ந�ங டமநிபபிப�பபபர �ய?'' 

எ உம  ாடயர ட. ம� ட , " ிமலடமல�ந் எந்பமனபயகனிாிமநயங டம

(இ்வன்) அ�பவபத்்லலன். (அவவயறல�� , இன் நயங டமநிபயமலம

இ�ப பயமய?)'' எ உமனசய  யர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"அபப�னி றயல, (எ மமயர� தன் ந�ங டமஏா யவபாடயலமஇனறவ ண ) 

 �ிம வ்ன னிய உமஎ்லர நய� லாட�் எ உம ங ன�மஎமச��ன ம

னசக ல  ற '' எ றயர ட. (அப பய்மஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) 

அவர ன�பமபயரத்ம்னற லதம்ன்வர �ணலமள�வ ய ) அ�்ஹப , 

" ம�்மஅாலா்டய ா�ி! இ்ா ய த்ய மஎங ன�மள உறா� யிய ?'' 

எ உ   ாடய . பப  ரமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(்றபபட)  

எாந்யர ட. அப பய்ம"அாலிா�ிமஅ�்ஹபப மஇ�ம ்ங ட ; அவ   

அாலிா�ி'' எ�ிம(111ஆவ்) அத்லியிிமஅ��பனபாற். இந்ம

(111:1ஆவ்) வச தன்ம(அ் மஇஉ்லிபலம" த ' (்ó்ú) எ�ிமஇனடம 

னசயலன்மஇனணத்) "வம தம்பப ' (அவ மஅாலந ்வபாடய ) எ  றம

அப பய் (அறலவபபபய�ர) அஃமஃம(்ா) அவர டமஓ்ல யர ட.204  

356  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலல, "ள�மநயடமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

"ஸஃபய' மன்�் றல  மம்மஏறல, "ியமஸபயஹய!'' ( ்வப!  ்வப! அ்ல யன்ம

ஆபத்!) எ உ றறல யர ட'' எ உமஹ �்ஸமஆ்ிபப� லற். "(நபப ி!) 

 ங ்னடிமனந�ங லிம றவப ர ்�்மஎமச��ன மனசகாங ட '' எ�ிம
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(26:214ஆவ்) வச ிமஅ��பனபாற்மன்யடரபய மஅவாறலலம

றறபபடவபலன்.  

பயடி : 90 நபபம(ஸல) அவர டம(்ிமனப�ிம்நன்) அ�்ய்லபம

அவர ்� ய பமப�ந்ன் னசக்்ி, அன்ம�  ணா�மஅவரம ்�்ம(ந் ம

 வ்ன ) ்னற� ப பாட்ி.205  

357 அபபயஸமபப மஅப்லலம�த்்லபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய , 

"அல்யாவப மன் ்! அ�்ய்லபமஅவர ்�்மஏ ்�ிம(பப்்ல)  ப ய்ி 

னசக �்ர �ய? ஏன  ணல, ்ங ன�மஅவரமபய் யபபவ்ய ாிம்ங ்� ய  

(எ்ல� டமம்)   யபபப�பமவ்ய ாிமஇ�ந்ய ்! '' எ உம  ா ட . 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "ஆி; அவரமஇப பய்ம

( �� யலவன் �்்�ி) சலறல்�ாமந் மனந�பபப ் ிம ட�யர. நய ம

இலன்ிய யலமஅவர ந் ல மஅ�த்�த்லா்மமனச றல�பபயர '' எ உம

றறல யர ட.206 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

358 அபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய , "அல்யாவப மன் ்! 

அ�்ய்லபம்ங ன�பமபய் யபபவ்ய ாி , ்ங ்�்ம ்வப 

னசகபவ்ய ாிமஇ�ந்ய ்! அ்மஅவ��்பமபி �ணத்்ய?'' எ உம

  ா ட . அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "ஆி; அவன்ம

நய மந் த்ல மபப்்ய  ப்்லிபலம ் ட .  ட  மஅவன்மஅங ல�ந்ம

அப்றபப�த்லம( �� யலவன் �்்�ி) சலறல்�ாமனந�பபபா்�ம

ன ய்�வந ் '' எ உமறறல யர ட.  

359  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�்.  

360 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர �ணடிம

அவர ்னடிமனப�ிம்நன்மஅ�்ய்லபமஅவர ன�பமபாறல� றறபபாட். 

அப பய்மஅவர ட, "மஉனமமநய�ணலமஅவ��்மஎ மப�ந்ன் பி �ண� �ம
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ற�ி; (அ் யல) ந் மனந�ப்மஅவ்்ம(�ாம டன்ாிம �்்டயமல)  

 �� யல டவன்மமா� மம �்்�ிப�மஆ� பபட்யி. (ஆ யல ,) அ் யல 

அவ�னடிம�ன�ம(் லத்�) ன ய்ல�்ி '' எ உமறறல யர ட.207  

பயடிம:ம91மந் வயசல �ண ் ிமமல ாிம்னறவய ம வ்ன ம

அ�பவப�்ிமம ண்ர.மம

361 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந் வயசல �ண ் ிம

மல ாிம்னறவய ம வ்ன மஅ�பவபபபவர , னந�பபய்ய மஇ� 

 ய்ணப ன�மஅணப(வப� பப�)வயர. அந்�ம ய்ணப �ண மனவபபத்யலம

அவ்்ம�ன� (் லத்�) ன ய்ல�்ி. இன்மஅ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

362 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந் வயசல �ண ் ிம

மல ாிம்னறவய ம வ்ன மஅ�பவபபபவரமஅ�்ய்லபமஆவயர. அவர 

(னந�பபய்ய ) இ�ம ய்ணப ன�மஅணபந்ன ய்��பபயர. அ் யலம

அவ்்ம�ன� (் லத்�) ன ய்ல�்ி. இன்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

363 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  மஉனமமநய�ணலம

ந் வயசல �ண ் ிமமல ாிம்னறவய ம வ்ன மஅ�பவபபபவரமள� 

ம ண்்யவயர. அவ�னடிம ட�ங யல �ண மந�வபலமஇ்்�மனந�ப்�ம

 ங் ட னவ� பமப�ி. அவாறயலமஅவ்்ம�ன�மன ய்ல�்ி. இன்ம

்அமய மபப மப �ரம(்்ல) அவர டம ன்ியாறல�ன ய்���்ி பய் 

அறலவபதம்யர ட.208 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

364 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந் வயசல �ண ் ிம

மல ாிம்னறவய ம வ்ன மஅ�பவப�்ிமநபரமள�மம ண்்யவயர.  

அவ��்மனந�பபய்ய மஇ�ம ய்ணப ்ிமவயர ்ிமஇ��்ி. (அ�பபபல  

னவ� பமபா�ட�) னசி்பமபயத்ல்ிமன ய்லபபன்பம பய உமஅவாறயலம

அவ்் �ன�மன ய்ல�்ி. ந் வயசல �ண ் ிமஅவரம்யிமமல ாிம
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்னறவய ம வ்ன  அ�பவபபபமவ்யகமஇ�� , அவ ்யம"்ினமவபடம

 வனறவ�ிமமல �ம �னமிய ம வ்ன  னசகிபபடவபலன் ' எ ம

எ்�வயரம(அந்மஅ�ா�்ம வ்ன ம �னமிய மஇ��்ி).  இன்ம

்அமய மபப மப �ரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   

பயடி : 92 இனறமஉபபய�்ய மம்ணபத்மள�வ��்மஅவரம்�ந்ம

(நா)னசிலமஎ்ாி (மஉனமிபல) பி �ண� ய்மஎ ப்ா ய மசய உ.   

365 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய , "அல்யாவப மன் ்! 

இப�ம்ஜதஆ மஅறலியனம�ம ய்த்லலம றா ன�ப  பணபமநடபபவ்ய ாிம

ஏனா ்�்ம ணவ�ணபபவ்ய ாிமஇ�ந்ய ்! இனவமஅவ��் (மஉனமம

நய�ணல) பி �ண�்மய?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , "அவ��்பம

பி �ண� ய; அவரமள�மநயடறடம"இனறவய! வபசய்னணமநய�ணலமஎ  

பயவதன்மம  ணத்�டவயிய ! ' எ உம  ாட ்ிபலன் '' எ உ 

ப்ல்�ணத்யர ட.209  

பயடி : 93 (ன யடன மமச  ய்்ர �ய ) இனறமநிபப�ன ிய�ர ்ட மநா்ம

ன யடவ்ி, (எ்ல� �ய ) மாறவர �ண மநா்றனவதம்்�பப்ி , அவரம

 �ணடமல�ந்ம்ி னபயஉபனபமவப்� ல�மன யடவ்ி.  

366 அிரமபப மஅலஆஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: "இ  ய� ம

்நன்ிப ம்�ிபத்யரமஎ ம நசர டமஅல்ர ; எ ம நசர ட ியன் ணல, 

அல்யாாிமநல்மஇனறநிபப�ன ிய�ரம ்ி்யி '' எ மஅல்யாவப  

ன்ரம(ஸல) அவர டமள�ணாமமனறவப றலமப ல்ங மய  வமறஉவன்மநய  

  ா ட .210ம

 பயடி : 94 �ஸ்லி �ணலமள�மனப�ஙறாடிமஎந்மவப்மய ம

வபசய்னணாிம வ்ன ாி இல்யமலமனசயர� த்லலம்னாவயர டம

எ ப்ா ய மசய உ.  

367 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர ட, "எ ம

ச�்யித்ய�லமஎாப்யிப்ிம பரமஎந் வபசய்னணாமல றலமனசயர� தம்லலம
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்னாவயர ட'' எ உமறறல யர ட.  ட  ம( � ய யமஎ�ி) ள�மம ண்ரம

எாந், "அல்யாவப மன் ்! அவர �ணல ள�வ ய மஎ ன ாிம

ஆ�்ிப�மஅல்யாவபடிமபப்யரத்லாங ட '' எ உ றறல யர. நபபம(ஸல) 

அவர டம"அல்யா வ! இவன்மஅவர �ணலமள�வ்ய  ஆ�்வயிய !'' எ பம

பப்யரத்லத்யர ட. பபற்மமானறய�மம ண்ரமஎாந் , "அல்யாவப மன் ்! 

அவர �ணலமள�வ ய மஎ ன ாிமஆ�்ிப�மஅல்யாவபடி 

பப்யரத்லாங ட'' எ றயர. நபபம(ஸல) அவர டம"இந்மவப ித்லலம � ய ய 

 ினமம�ந்லவபாடயர'' எ உமனசய  யர ட.  

368  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  

369 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "எ மச�்யித்ய�லமஎாப்யிப்ிம பர ன ய்டமள�மறாடிம

னப�ரணமலமஇ்வபலமசந்ல் மபப் யசலபபன்பம பய உம� ங ட பப் யசலத்ம

ப�ம(வபசய்னணிப றலமனசயர� த்�்ட) ்னாவயர ட '' எ உ றறல யர ட. 

 ட  ம � ய யமபப மமலாஸ மஅலமஅச �்ம(்்ல) அவர டம்ிமமம்ல�ந்ம

  ய�  பயாடமசயலனவனிம ிரத்லிவயஉமஎாந் , "அல்யாவப ம

ன் ்! அவர �ணல ள�வ ய மஎ ன ாிமஆ�்ிப�மஅல்யாவபடிம

பப்யரத்லாங ட'' எ உ னசய  யர. அல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"அல்யா வ! இவன்ாி அவர �ணலமள�வ்ய மஆ�்மவயிய ! '' எ உம

பப்யரத்லத்யர ட. பபற் அ சய� �ணலமள�வரமஎாந் , "அல்யாவப ம

ன் ்! அவர �ணலமள�வ ய  எ ன ாிமஆ�்ிப�மஅல்யாவபடிம

பப்யரத்லாங ட!'' எ உமனசய  யர. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "இந்மவப ித்லலம � ய யம ினம �ந்லவபாடயர'' எ உம

னசய  யர ட.211  

370 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  எ மச�்யித்ய�லம

எாப்யிப்ிம பரம(வபசய்னணிப றல) னசயர� த்லல ்னாவயர ட. 
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அவர �ணலமள ்னிய�மறாடத்ல ரமசந்ல்ன பம பய உ பப் யசலபபர. இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

371 இி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) 

அவர டம"எ மச�்யித்ய�லமஎாப்யிப்ிம பரமஎந்  வபசய்னணாமல றலம

னசயர� த்லலம்னாவயர ட '' எ உமறறலம யர ட. ம� ட, "அவர டமியர, 

அல்யாவப மன் ்?'' எ உம  ாடயர ட. நபபம(ஸல) அவர ட, "அவர டம

( நயக� ய ) ந�ா��மன யட�மயாடயர ட ; ஓ்லபபயர� மயாடயர ட ; ்ங டம

இனறவ மம ்ம�ாமநிபப�ன மனவபபயர ட '' எ உமறறல யர ட.  ட  ம

 � ய யம(்்ல) அவர டமஎாந் , "அவர �ணலமள�வ ய மஎ ன ாிம

ஆ�்ி ப�மஅல்யாவபடிமபப்யரத்லாங ட! '' எ உமனசய  யர. நபபம(ஸல) 

அவர ட, "அவர �ணலமந��ிமள�வர்யி '' எ உமனசய  யர ட.  ட   

இ ன ய�வரமஎாந், "அவர �ணலமள�வ ய மஎ ன ாிமஆ�்ிப�ம

அல்யா வபடிமபப்யரத்லாங ட , நபப ி!'' எ உமறறல யர. நபபம(ஸல) 

அவர ட, "இந்மவப ித்லலம � ய யம ினமம�ந்லவபாடயர '' எ உம

னசய  யர ட.  

372 இி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட, "எ மச�்யித்ய�லமஎாப்யிப்ிம பரம

வபசய்னணிப றலமனசயர� த்லல ்னாவயர ட'' எ உமறறல யர ட. ம� ட, 

"அவர டமியர, அல்யாவப  ன் ்?'' எ உம  ாடயர ட. அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட, "அவர ட எத்ன ிவர டமஎ ணல , 

ஓ்லபபயர� மயாடயர ட ; பறனவமச் ி பயர� மயாடயர ட; ( நயக� ய ) 

ந�ா��ன யட�மயாடயர ட ; ்ங ட இனறவ மமம ்ம�ாமநிபப�ன ம

னவபபயர ட'' எ உமறறல யர ட.  

373 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நலமசிமய மஎ ம

ச�்யித்ய�லம"எாப்யிப்ிம பர ' அல்்ம"ஏாம்ாசிம பர ' 

ள�வன்னிய�வரமபாறல�ன ய்�மள ்மசீ்ய ம(வபசய்னணிப றல) 

னசயர� த்லல ்னாவயர ட. அவர �ணலம னடசலமநபரம்னாிய்வன்ம�்லம
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நபரம்னாிமயாடயர; (-அன வ�ிமஓ்ணபிபலம்னாவர).  ம்ி , 

அவர ்னடிம� ங டமனப�ரணமலமஇ்வபல (பப் யசல�்ி) �ாமநல்வப ம

வ�வத்லலமஇ��்ி. இன்மசாலமபப மசஅதம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. ("எாப்யிப்ிம பர ', "ஏாமஇ்ாசிம பர ' ஆ லி) இவாறலலம

எ்மஎ உ அறலவபபபய�ரமஅ�ஹயஸலிம(்ா) அவர ்�்தம

ன்�ிவபலன்.212  

374 ஹஜனஸ மபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

சிபதமபப ம்ஜனபரம(்ா) அவர �ணடிமஇ�ந்ன ய்��ந ் . அப பய்  

அவர ட, "இ றல்ாமநாசத்ல்ிமவபாந்ன்�ம ்டவரம ங �ணலமியர?'' 

எ உம  ாடயர ட. நய , "நய ம( ் ட )' எ உமப்ல்�ணத ் . பபற் , 

"(நய மன்யான ிபலமஈ�பா��ந்்யலமஅப பய்மவபாலத்ல�ந ் மஎ ம

எ்ணப வபடய �்ர ட. ஏன  ணல , அப பய்மநய மஎந்தமன்யான ிப்ிம

இ�� வபலன். மயறய , எ ன மவப ம்ந்ம �்்�வபாட் (அ் யலம

வபாலத்ல�ந் பய்்ய மநாசத்ல்ிமவபாந்ன்பமபயரத ் ) '' எ உம

றறல   . "(வப � �� ய ) ந�ங டமஎ  மனசக �்ர ட '' எ உமசிபத 

  ாடயர ட. நய , "ஓ்லபபயரத்�மன ய் ட '' எ உமப்ல்�ணத ் . 

அ்ா்மஅவர ட, "ஏ மஅவவயஉமனசக �்ர ட?'' எ உம  ாடயர ட. நய , 

"ஆமலரமஅஃ அபபம(்ா) அவர டமஎம�்மஅறலவபத்மள�மநபபனமயால்ய  

(அ்ா்�  ய்ணி)'' எ உமறறல   . அவர டம"ஆமலரமஅஃ அபபம(்ா) 

அவர ட  ங ்�்மஎ  மஅறலவபத்யர ட?'' எ உம  ா , நய , "்ன்்யம

பப மஹஜனஸப அலமஅஸ்மமம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ம" ் ணஉ , அல்்ம

வப � �ம்வப்  வனற்ா ய ாிமஓ்லபபயரத்(்ல)லம(சலறப்)  லனடிய்ம

எ உமஆமலரமஅஃஅ பப (்ா) அவர டமஎம�்மஅறலவபத்யர ட '' எ உம

ப்ல்�ணத ் . அ்ா்மசிபத பப ம்ஜனபரம(்ா) அவர ட , "ியரம்யிம

னசவபாாறப�மனசிலபாடய ்யமஅவர ந னம ிமனசக்யர. ஆிப�ி , இப�ம

அபபயஸம(்்ல) அவர டமநபபம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்ம(பப வ�மயஉ) எம�்ம

அறலவபத்யர டமஎ றயர ட: (நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:) (மலஅ்யஜம

எ�ிமவப்�் பமபிணத்ல  பய்) எ �்பமப்மச�்யித்யர  எ�த்�ம
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 யாடபமபாட ர. அப பய்மஓரமஇனறதன்ன்மநய ம ் ட . அவ�ட  

(அவ�னடிமச�்யித்ய�லமபத்�்ிம்னறந்) ள�மசலஉம்ாவப  ் 

இ�ந் ர. மா றயரமஇனறதன்�ட மஓ��மநபர  �மஇ�ந் ர. 

இ   யர இனறதன்�ட மள�வரறடமஇ�� வபலன். பப  ரமஎ �்ம

ள�மனப�ஙறாடி  யாடபபாட். அவர டமஎ மச�்யித்யர்யிமஎ உம

நய மஎ்ணப   . ஆ யல , இ்ம(இனறதன்ர) �சயாிமஅவ�னடிம

ச�்யி�ி்ய ; அ�வய தன்ப பய�ங ட'' எ உமஎ  ணடிமறறபபாட். 

அவவய றமநய மபயரத ் . அங் ள�மனப�ிமம� டமறாடிமஇ�ந்். 

 ம்ிம"மா றயரமஅ�வய தன்ப பய�ங ட'' எ உிமஎ  ணடிம

றறபபாட். பயரத ் ; அங்ிமள�மனப�ி ம� டமறாடிமஇ�ந்். 

அப பய்ம"இ்்ய ம ங டமச�்யிி. எந் வபசய்னணாிம

 வ்ன ாமல றலமனசயர� ிமனசல்ிமஎாப்யிப்ிம ப�ி இவர �ணலம

அடங்வர'' எ உமஎ �்மமனசயல்பபாட். (எந்மவபசய்னணாிம

 வ்ன ாமல றலமனசயர� ிமனசல்ிமஅந்மஎாப்யிப்ிம பர ியரம

எ பன்மவப�� யம ் ி) நபபம(ஸல) அவர டமஅங ல�ந்மனச உம்ம்  

வ �ா��்டம்னாந்மவபாடயர ட. எ  வ , வபசய்னணாிம வ்ன ாமல றல 

னசயர� ிமனசல வயரமியரமஎ ப்மன்யடரபய மம� டமவபவய்ல� த  

ன்யடங ல யர ட. சல்ர, "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண ம

 ்யானமனிப னபாறவர  �மஅவர �ய மஇ�� ்யி '' எ உமறறல ர. 

 வஉமசல்ர, "இஸ்யத்லலமபபறந், இனறவ��்மஇனணனவ� யமலம

இ�ந்வரம  � அவர �ய மஇ�� ்யி '' எ உி, இ �ிமப்வானறாிம

றறல யர ட. அப பய் அவர �ணடிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

வந், "எ்ம்றலத்மந�ங ட வபவய்லத்�ன ய்��� லற�ர ட?'' எ உம

  ாடயர ட. அப பய் , ம� ட (நடந்மவபவய்ங ன�த) ன்�வபத் ர. 

அப பய்மநபபம(ஸல) அவர ட, "(எந் வபசய்னணாிம வ்ன ாமல றலம

னசயர� ிமனசல்ாட�) அவர டமியன் ணல , அவர டம்யங ்ிம

ஓ்லபபயர� மயாடயர ட ; ஓ்லபபயர�்மயஉமபபற�டி   ய்ாமயாடயர ட; 

பறனவ ன�மனவத்மச் ிமபயர� மயாடயர ட ; ்ிமஇனறவன  ி 

�ானமிய மமசயரந்ல�பமபயர ட '' எ உமறறல யர ட. அப பய்ம � ய யம

ஈமான் ஹதீஸ் 1 - 380

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 274 

பப மமலாஸ ம(்்ல) அவர டமஎாந் , "அவர �ணலமள�வ ய  எ ன ாிம

ஆ�்ிப�மஅல்யாவபடிமபப்யரத்லாங ட '' எ உமறறல யர. அ்ா்மநபபம

(ஸல) அவர ட, "அவர �ணலமந��ிமள�வர்யி '' எ உ றறல யர ட. பபற்ம

மானறய�வரமஎாந், "அவர �ணலமள�வ ய மஎ ன ாி ஆ�்ிப�ம

அல்யாவபடிமபப்யரத்லாங ட '' எ றயர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர டம

"இந்மவப ித்லலம � ய யம ினமம�ந்லவபாடயர '' எ உ 

னசய  யர ட.213  

375 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமவயிப்ய மவ�ிம மா ்டமஹ �்ஸம

மா றயர அறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். "எ �்பமப்ம

ச�்யித்யரமஎ�த்�ம யாடபபாட ர '' எ உமஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) 

அவர டமறறல யர டமஎ மஇந்மஅறலவபப்மன்யடங் லற். அறலவபபபய�ரம

ஹஜனஸ ம(்ா) அவர டமஆ்ிபத்லலம்றலபபபா�ட�ம் வல 

இடினபறவபலன்.  

பயடிம:ம95மனசயர� வயசல �ணலமபய்லழ ப்ய மஇந்ம(இஉ்லம)மச�்யித்யரம

இ�ழபர.மம

376 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங �ணடி , "னசயர� வயசல �ணலம

நய  லல ள�மப்்லிப ்ய மஇ�� மந�ங டமவப�ி் ல ற�ர �ய?'' எ உம

  ாடயர ட. நயங ட, "அல்யாமமல பமனப�ிவ ' எ உம(்�பபர) 

�ாங ல  யி. பபற்ம"னசயர� வயசல �ணலம� றலலமள� ப்்லிப ்ய ம

இ�� மந�ங டமவப�ி் ல ற�ர �ய?'' எ உம  ாடயர ட. அப பய்ிமநயங ட, 

"அல்யாமமல பமனப�ிவ ' எ உம(்�பபர) �ாங ல  யி. பபற்ம

"னசயர� வயசல �ணலமபய்லபம ப்ய  (எ மச�்யித்ய்ய ) ந�ங டமஇ�� ம

 வ்�னம  றமநய மஎ்லரபயர� ல ற . அ(்ா்�ிம ய்ணிமஎ  மஎ ப)்ம

பாறலம ங ்�்மநய மன்�வப� ல ற : இனறமஉபமபய�ர ்ட ம

ளபபப�ன ிபலம�ஸ்லி டம" உப்�ம யன�மமயா�(   ட்ல)்ட�ம

னவடன�ம��னிபம பய உ்ய ' அல்்ம"னவடன��ம யன� மயா�்ட�ம

 உப்ம��னிபம பய உ்ய ' எ உமறறல யர ட.  
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377 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டமஏமயரம

நயாப்ம பரமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட மள� ( ்யல) 

றடய்த்லலமஇ�ந்ன ய்��ந ்யி. அப பய்மஅவர ட , 

"னசயர� வயசல �ணலமநய  லலமள�மப்்லிப ்ய மஇ�� மந�ங ட 

வப�ி் ல ற�ர �ய?'' எ உம  ாடயர ட. நயங டம"ஆி ' எ உமனசய   யி. 

அல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "னசயர� வயசல �ணலம� றலலமள� 

ப்்லிப ்ய மஇ�� மந�ங டமவப�ி் ல ற�ர �ய?'' எ உம  ாடயர ட. 

அ்ா்ிமநயங டம"ஆி' எ  றயி. பபற்மஅவர டம"எ ம ிபரமஎவ ம

ன ிப்ட� ்யமஅவ மம்மசத்லிமய ! னசயர� வயசல �ணலமபய்லபம ப்ய ம

(எ மச�்யித்ய்ய ) ந�ங டமஇ��   வ்�னம  றமநய ம

எ்லரபயர� ல ற . அ்ா்�ம ய்ணி , னசயர� த்லல �ஸ்லமய வன்தம

்வப்ம வனறவ�ிம்னாிம��ிய். இனணனவபபய�ரம ்ட  

ளபபப�ி பய்மந�ங டம" உப்�ம யன�மமயா� ம ்ய்லலம ட�மனவடன�  

��னிபம பய உ்ய ' அல்்ம"சலவப்�ம யன�மமயா� ம ்ய்லலம ட�ம

 உப் ��னிபம பய உ்ய ' எ உமனசய  யர ட.214 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

378 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�ம�னற) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ம்ம�்ன ம ்யல 

றடய்னமய றலலமசயகத்ப�மஎங �ணனட ிம ன்ியாறல யர ட. அப பய் , 

"அறலந்ன யட்ங ட; னசயர� த்லலம�ஸ்லமய வன்தம்வப்ம வனறவ�ிம

்னாி ��ிய். இனறவய! நய ம(னசயல்ம வ்�ிமனசக்லனிம) 

னசயல்லவபா ட ய? இனறவய (இ்ா்) ந� ிமசயாசல'' எ உமறறலவபா�, 

"னசயர� வயசல �ணலமநய  லலமள� ப்்லிப ்ய மஇ�� மந�ங டம

வப�ி் ல ற�ர �ய?'' எ உம  ாடயர ட. நயங ட, "ஆி; அல்யாவப ம

ன் ்!'' எ உமனசய   யி. அவர ட, "னசயர� வயசல �ணலம� றலலமள�ம

ப்்லிப ்ய மஇ�� மந�ங ட வப�ி் லற�ர �ய?'' எ உம  ாமடயர ட. 

அ்ா்மம� ட, "ஆி; அல்யாவப மன் ்!'' எ உமனசய  யர ட. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "னசயர� வயசல �ணலமபய்லபம ப்ய ம
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(எ மச�்யித்ய்ய ) ந�ங டமஇ��   வ்�ிமஎ  றமநய மஎ்லரபயர� லம

 ற . மாறமச�்யிங ்ட  ளபபப�ி பய்மந�ங டம"னவடன��ம யன�ம

மயா�்ட�ம" உப்ம��னிப  பய உ்ய ' அல்்ம உப்�ம யன�ம

மயா�்ட�மனவடன�ம��னிப  பய உ்ய '' எ உமனசய  யர ட.215  

பயடி : 96 (மஉனமமநய�ணல) ஆ்ிம(அன்) அவர �ணடி , "ளவ வயரமஆிப்ிம

 ப�்லம�ந்ி ந் த்லா்மமனசல்வப��்ிமன்யட�யிப்த்ம

ன்ய்்ானறய ப்ம பன்மந�ங ட ் ணிய பமபப�த்ல�ங ட '' எ உம

அல்யாமறஉவய .  

379 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  வ்லாிமமய்்மல� ம

அல்யாம(மஉனமமநய�ணலமஆ்லம ண்ன்ம நய� ல) , "ஆ் ம!'' எ பய . 

அ்ா்மஆ்ிம(அன்) அவர ட, "(இனறவ ண மஅனாபனபமஏாஉ, இனறவய!) 

இ ்யம ீ�பப�ி�ம யத்ல�� ல ற . ( ாடன�ிப�) ந்ிமஅன த்ிம   

 ்ங �ணல்ய '' எ உமறஉவயர ட. அப பய்மஇனறவ , "( ங ட 

வாலத ்ய றல �ணல) ந் த்லா்மமனசல்வப�பபவர ன�ம

(மாறவர �ண்ல�ந்) ் ணிய பமபப�த்ல�ங ட '' எ உமனசயலவய . அ்ா்ம

அவர ட, "எத்ன  ந் வயசல ன�ம(அவவயஉமபப�� ம வ்�ி)?'' எ உம

  ாபயர ட. அ்ா் இனறவ , "ளவ வயரமஆிப்ிம ப�்ல�ந்ிம

ன்யட�யிப்த்தமன்ய்்ானறய ப்  பன்(தம் ணிய பமபப�த்ல�ங ட) '' 

எ உமப்ல்�ணபபய . அப பய்(ட� பிங ்மமந�நலன்ிபல) பய்  றடம

நன்த்ம(�பபனடந்)வப� ல ற,  ரபபிமன ய்டமனப்மளவனவய�வ�ிம

 ரபபதன்பம(பப் லிப ம ய்ணத்யல அன்்னறிய ப) பப்சவபத்வப� ல றம

 ந்ிமஇ்்ய . ம� ன�ம(அமசத்யல)  பயன்ாாறவர �ய மந�ங டம

 ய்பபர ட. ஆ யல , அவர டம( ்னமிப ் ி ம்வயல) 

 பயன்ாாறல�� மயாடயர ட. ஆ யலமஅல்யாவப ம வ்ன  

 �னமிய ்ய்ி. இவவயஉமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

றறலி், ம� ்�்மமல ாி சல்மமய ்ய மஇ�ந்். எ  வமஅவர ட , 

"(ளவ வயரமஆிப்த்ல்ிமந் த்லா்ம னசல்யமலமஎஞசலிப��்ி) அந்ம

ள�மநபரமஎங �ணலமியர?'' எ உ   ாடயர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 
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அவர ட, "(பிபபடய �்ர ட!) நானசக்லமனபஉங ட. ிஃ்ஜஜ, மஃ்ஜஜம

றாடத்ய�லமஓ்யிப்ிம பரமஎ றயல ,  ங �ணலமள�வரம(ந் த்லா்மம

னசல்ம் ணிய பமபப�� பபா டய�ல) இ�பபயர'' எ உமறறலவபா�பமபப  ர , 

"எ ம ிபரமஎவ மன ிப்ட� ்ய அவ மம்மசத்லிமய ! 

னசயர� வயசல �ணலமநய  லலமள�மப்்லிப ்ய மந�ங ட இ�� ம

 வ்�னம உமநய ம ப்யவலமன யட ல ற '' எ உமறறல யர ட.  ட   

நயங டம(இந்மம ல�மசல்ா�ிமநானசக்லனி�ம  ா�) அல்யானவப 

் �ந், "அல்யாமமல பமனப�ிவ ' (அல்யஹஜமஅ�பர) எ உம

�ாங ல  யி. பப  ர, "எ ம ிபரமஎவ மன ிப்ட� ்யமஅவ மம்ம

சத்லிமய ! னசயர� வயசல �ணலம� றலலமள�மப்்லிப ்ய மந�ங டமஇ�� ம

 வ்�னம உ நய மஆனசபமப� ல ற '' எ உமறறல யர ட. அப பய்ிம

நயங டமஅல்யானவப ் �ந், "அல்யாமமல பமனப�ிவ ' (அல்யஹஜம

அ�பர) எ உ �ா� மலா டயி. பப  ர, "எ ம ிபரமஎவ மன ிப்ட� ்யம

அவ மம்மசத்லிமய ! னசயர� வயசல �ணலமபய்லபம ப்ய ம(எ ம

ச�்யித்ய்ய ) ந�ங டமஇ��   வ்�னம உமநய ம ப்யவலம

ன யட ல ற . மாறமமச�்யிங ்ட  ளபபப�ி பய்ம ங டம

(எ்ணப�ன ிப ) நலன் , " உப்�ம யன�மமயா�   ்ய்லலம ட�ம

னவடன�ம��னிபம பய உ்ய ' அல்்ம" ான்ிப  

�  ங ய்ல்ட�மனவடன�மனசயானடனிபம பய உ்ய ' எ உம

றறல யர ட.216  

380  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலல, "அ னறிம்ல ிம(மாற) ம ண்ர ்ட ம

ளபபப�ி பய்மந�ங ட " உப்�ம யன�மமயா�்ட�மனவடன�ம��னிபம

 பய உ்ய ' அல்்ம"னவடன��  யன�மமயா�்ட�ம உப்ம��னிபம

 பய உ்ய '' எ�ிமவய� லிி இடினபாஉட�். " ான்ிப ம

�  ங ய்ல்ட�மனவடன�மனசயானடனிப  பய உ்ய ' எ ப்ம

இடினபறவபலன்.  
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ம

அத்லியிி-3ம � (ஹ்�ஸம381ம்ல�ந்ம491மவன்) 

 
 

பயடி : 1 
 
 381 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  னகனமம

இனறநிபப�ன ிபலமபய்லிய்ி.2 அலஹி்ம்லல்யாம(எல்யபம் ாி  

அல்யாா�  !) எ (உமஇனறவன தம்்லப)ப் , (ந னமமமாஉிம

�்னம ன� நலஉ� �ற�ி) ்்யனசமநல்பப�ற�ி்ய்ி. ஏபஹய ல்யஹல , 

வலஹி் ்லல்யஹலம(அல்யாமனிவ ; எல்யபம் ாிமஅவ��  ம

 �ி்) எ (உமஅவன த ்்லப)ப்மவய ங டமமாஉிம�மல� லனட ிாட�ம

இடதன்மநல்பபபவபட� ற�ிம(அ�வபா்மஅப�மல்மய மந னம ன��ம

ன ய்ட)்ய்ி. ன்யான ம(வால யா�ி)  ள�ணிய்ி.3 ்ய ்ரமிம

சய றய்ி.4 னபயஉனமமள�மனவ�ணமசமய்ி.5 ்ரஆ  ள உம  �்ம

ஆ்்வய மசய றய்ி; அல்்மஎ்ல்ய மசய றய்ி.6 ம� ட அன வ�ிம

 யன்ிபலம்றபபா�மமனச உம்ினமமவபாபன மனசக ல ற ர. சல்ர  

்ினமம(இனறவ ணடிமவபாஉமந் த்ல்ல�ந்ம்ினம) வப�வபத்�  

ன யட ல ற ர.  வஉமசல்ரம(ன த்ய ணடிமவபாஉ) ்ினம  

அாலத்�ன யட ல ற ர. இன்மஅ�மய்ல்ல�மஅலஅஃஅீம(்்ல்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

பயடி : 2 ன்யான �்தமனகனமமஅவசலிி.7 �ஸஅபமபப மசஅதம(்ா) 

அவர டமறறலி்யவ்:  நயாாறல�ந்மஇப�மஆமலரம(்ா) அவர ன�ம

 டலந்ிமவபசய�பப்ா ய  அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டம

னச றயர ட. அப பய்மஇப�மஆமலர  (்ா) அவர ட, இப�ம மரமஅவர  �! 

எ � ய தம்யங டமஅல்யாவபடி  பப்யரத்ல� �மறடய்ய? எ உம

  ாடயர ட. அ்ா்மஇப�ம மரம(்்ல)  அவர டமஅங தமனகனமம( �) 

னசகியமலமஎந்தமன்யான ாிமஏா பபடய் ;  மயச�மனசக்மனபய��யலம

னசகிபப�ிமஎந்ம்ய ்ரம�ிமஏா பபடய்மஎ உ  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமறஉவன்மநய ம  ா��� ல ற . ந�ங ட  பஸ்யவப( ம
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ஆாசலபமனபயஉபபப)லமஇ�ந �்ர டமஎ உமறறல  (மஉத்)வபாடயர ட.8 இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

 ம்ிமநய ்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�்.  
 
382 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இனவம

அல்யாவப மன்ரம�ஹிமதம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஎம�்மஅறலவபத்மஹ �்ஸ �ய்ி. அவாறலலமபப வ�ிம

ஹ �்ஸஜி ள றய்ி. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  

 ங �ணலமள�வ��்மசலஉம்ட�்ம(ஹ்ஸ) ஏாபா�வபாடயல , அவரமஅங த 

னகனமம( �) னசக்ன யட�ய்வன்மஅவ்்மன்யான மஏா பபடய்.9 
 

 பயடிம:ம3 அங தமனகனமம( �) னசகாிம�னறாிமஅ் மநலனற(வய ம

அ�)ாி.  

 
383  ஸமய ம(்்ல) அவர ்னடிம�  யடமஅ�னமிய மஹஜி்ய மபப ம

அபய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ஸமய மபப மஅஃபபய ம(்்ல) அவர டம

அங தமனகனமம( �) னசகவ்ா ய த  ்்ண�ரமன ய்�வ்மமனசயல்லம

அங தமனகனமமனசக்யர ட. (�்்லல) ்ி�னடி  இ�ம� மன  ன�ம

� உம�னறம ாவப யர ட. பபற்மவயகமன யப்�ணத்  (�� லா்மந�ரம

னச்த்ல) ��்மமசலந்ல யர ட. பப  ரம்ம்ம� தன்  � உம�னறம

 ாவப யர ட. பபற்ம்ம்மவ்�ம ்தன்ம�ாஙன ம�ா�வன்  � உ 

�னறம ாவப யர ட. அ�த்தம்ம்மஇட�ம ்தன்ாிமஅன்பம பய  றம

(�ாஙன  �ா�வன்ம� உம�னற)  ாவப யர ட. பப  ரம்ன்னிம

(ஈ்�மன ியலம்டவப) மஸஹஜமனசக்யர ட. பபற்ம்ம்மவ்�ம யன்ம

 �� யலவன்ம� உம�னற  ாவப யர ட. பபற்மஇட�ம யன்ாிம

அன்பம பய  றம( �� யலவன்ம� உ  �னற)  ாவப யர ட. பப  ரம

நய மனசக்மஇந்மஅங தமனகனமனிபம பய  றமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ்ிமஅங தமனகனமமனசக்ன்மநய மபயரத ் .  ம்ி , 

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டமியரமநய மனசக்மஇந்மஅங தம

னகனமனிபம பய உமஅங த  னகனமமனசக், பப  ரம வஉமஎந்ம(ன ாட) 

எ்ணஙம ்�்ிமஇடிம்ய்யமல  இ்்�ம்�அத டமநல உமன்யா லறய ்யம

அவரம� ்மனசக்ம(சலறலி) பயவங ட அவ��்மம  ண� பப�ிமஎ உம
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றறல யர டமஎ றயர ட. (இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) இப�ம

 லஹயபம(�ஹிமதமபப ம�ஸ்லி  அஸஸஜாீம-்ா) அவர டம

றஉ ல றயர ட: இவவயஉமஅங தமனகனமமனசகவ்்ய மன்யான � ய ம

ள�வரமஅங தமனகனம னசகாிம�னற �ண ் ிமமல ாிம

நலனறவய ்ய்ிமஎ உமநிமஅறலறர ட  றஉ ல ற ர.10 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 384  ஸமய ம(்்ல) அவர ்னடிம�  யடமஅ�னமிய மஹஜி்ய மபப ம

அபய ம(்ா) அவர டமறறலிய்யவ்:  ஸமய ம(்்ல) அவர டமள�ம

பயத்ல்ிம(்்ண�ர) ன ய்�வ்மமனசயல்லம(அங த  னகனமமனசக்யர ட. 

ஆ்ிபமய ) ்ி�னடிம� மன  �ணலம� உம�னறம்்ண�ர  ்ாறல�ம

 ாவப யர ட. பபற்ம்ம்மவ்�ம ்தன்பமபயத்ல்த்ல�டமனச்த்ல  

(்்ண�ரமஅட�ண) வயகமன யப்�ணத்ம(�� லா்மந�ரமனச்த்ல) ��்ம  

சலந்ல யர ட. பபற்ம்ம்ம� தன்ம� உம�னறம ாவப யர ட.  ம்ி , 

இ� (ன  ன�ாி) �ாஙன ம�ா�வன்ம� உம�னறம ாவப யர ட. 

பபற்ம்ன்னி (ஈ்�மன ியலம்டவப) மஸஹஜமனசக்யர ட. பபற்ம்ிமல�ம

 யல ன�ாிம� உ �னறம ாவப யர ட. பப  ரமியரமஎ ்மஇந்ம

 �னவபம பய உம �மமனசக்ம வஉமஎந்ம(ன ாட)  எ்ணங ்�்ிம

இடிம்்யமலமஇ்்�ம்�அத டமன்யா லறய ்ய , அவரம� ் னசக்ம(சலறலி) 

பயவங டமஅவ��்மம  ண� பப�ிமஎ உமஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) 

அவர டமறறல யர டமஎ உமன்�வபத்யர ட.   
 
பயடி : 4 அங தமனகனமமனசகவ் மசலறழபி, அ் மபப மன்யாவ் ம

சலறழபி.  
 
385  ஸமய ம(்்ல) அவர �ண ம�  யடமஅ�னமிய மஹஜி்ய ம(்ா) 

அவர ட றறலி்யவ்:  ஸமய மபப மஅஃபபய ம(்்ல) அவர டம

பட�ணவயச்ல ம�ாறத்லல இ�ந்ன ய்��நம்யர ட. அப பய்மஅஸரம

 ந்ி. அவர �ணடிமன்யான  அறலவபபபய�ரம(�அத்ல ) வந்யர.  ட  ம

 ஸமய ம(்்ல) அவர டஅங த னகனமமனசகிதம்்ண�ரமன ய்�வ்மம

னசயல்ல, அங தமனகனமமனசக்யர ட.  பபற், அல்யாவப மமம்யனணிய ! 

நய மள�மநபபனமயாலனிமஅறலவப� ப பய ல ற .  (்ரஆ ணல) ள�மவச ிம

(2:159) மா�ிமஇலன்ிய யலமஇன்மநய ம ங ்�்  

அறலவப� மயா ட 11 எ உமறறலவபா�ம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  
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அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ள�மம ண்ரமஅா லிம

�னறிபல (நலனறவய ) அங தமனகனமமனசக் , ள�மன்யான னிம

நலனற வாஉவய்யிப  அவ��்ிமஅ�த்மன்யான �்ிமஇனடிப்ய ம

(சலஉ) பயவங ன�மஅவ�� ய  அல்யாமம  ண� யம்ல�பப்லலன்.  இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

 ம்ிமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். அவாறலலம

அ� சயமயம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , அா லிம�னறிபலமஅங த 

னகனமமனசக்மபப ,  டனமிய� பபாடமள�மன்யான னிம

நலனற வாஉவய்யிப மஎ  இடினபாஉட�்.  
 
386 ஹஜி்ய மபப மஅபய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:   ஸமய ம(்்ல) 

அவர டமஅங தமனகனமமனசக் பய் , அல்யாவப மமம்யனணிய ! நய ம

ள�மநபபனமயாலனிம ங ்�்மஅறலவப� பம பய ல ற . அல்யாவப  

மம்யனணிய ! இனற வ்த்ல்ட�மள�மவச ிமமா�ிமஇலன்ிய யலம

இன்மநய   ங ்�்மஅறலவப� மயா ட . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட றறல யர ட: ள�மம ண்ரமஅா லிம�னறிபலமஅங தமனகனமம

னசக், பப  ரமன்யான னி நலனற வாஉவய்யிப மஅவ��்ிமஅ�த்ம

ன்யான �்ிமஇனடிப்ய ம(சலஉ) பயவங டமஅவ�� ய ம

ம  ண� பபடயம்ல�பப்லலன்.  இ் மஅறலவபபபய�்ய ம ரவயமபப ம

அஸஸஜனபரம(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட:  நயிமன்�ணவய ம

வச ங ன�ாிம நரவாலமனிாிமஅ��ணி்ட மஅவானறமம� ்�்  

 வ்த்லலமவப�� லிமபப  �ிமஅவானறமியரமமனற� லறயர  �யம

அவர ன� நலமசிமய மஅல்யாமசபப� ல றய . இ �ிமசபபப பய�ிம

அவர ன�ம சபப� ல றயர டமஎ�ிம(2:159 ஆவ்) வச  மம( ஸமய ம(்்ல) 

அவர ட ்றலபபபாட) அந்மவச மய்ி.  
 
387 அிரமபப மசிபதமபப மஅலஆஸம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம(ள�ம

�னற)  ஸமய ம(்்ல) அவர �ணடிமஇ�ந ் . அப பய்மஅவர ட  (அங தம

னகனமமனசகவ்ா ய மள�மபயத்ல்ி) ்்ண�ரமன ய்�வ்ம  னசய  யர ட. 

பபற்ம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

றறல யர ட: ள�ம�ஸ்லமய மம ண்ர   டனமிய� பபாடமள�ம

ன்யான (ிப ம ந்ி) வந்்ி, அ்ா ய மஅா லிம�னறிபல அங தம

னகனமமனசக்ம ட�மசத்ட ம�னற ிய�மன்யாவய்யிப , அந்தம

ன்யான  அ்ா்ம�நன்ிம(சலறலி) பயவங ்�்பமப� ய்ிம
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ஆ யம்ல�பப்லலன்; அவர னப�ிமபயவிமஏ்ிமனசக்யலம்வப். இ்ம

எல்ய�ம ய்த்லா்ிமனபய�ந்ி.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
388  ஸமய ம(்்ல) அவர �ண ம�  யடமஅ�னமமஹஜி்ய ம(்ா) 

அவர ட றறலி்யவ்: நய ம ஸமய மபப மஅஃபபய ம(்்ல) அவர �ணடிம

அங தமனகனமமனசகவ்ா ய  ்்ண�ரமன ய்�வந ் . அவர டமஅங தம

னகனமமனசக்யர ட. பபற்மஅவர ட  றறல யர ட: சல்ரமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஹ �்ஸ ன�  அறலவப� ல ற ர. ஆ யல, 

அவாறல மநலன்மஎ  மஎ உமஎ �்தமன்�ிய்.  ஆிப�ி, (ள�ம�னற) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(இ ்ய) இப பய்மநய  னசக்மஅங தம

னகனமம பய உமஅங தமனகனமமனசக்ன்மநய மபயரத ் . பபற்  ியரம

இவவயஉமஅங தமனகனமமனசக ல றய ்ய , அவ்்ம�நன்ிம(சலஉ) 

பயவங ட ம  ண� பபா�வப�ி. பபற்மஅவரமன்யாிமன்யான ாிம

பட�ணவயசன்ம நய� ல அவரமநடபப்ிமஅவ��்�மற�்்ய( மவண� ம

மய) மமயறலவப�ிமஎ உ றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். அவாறலல, இப�மஅப்ய (்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல, 

நய ம ஸமய ம(்்ல) அவர �ணடிமனச  ற .  அப பய்மஅவர டமஅங தம

னகனமம( �) னசக்யர டமஎ உமஹ �்ஸ  ன்யடங் லற்.  
 
389 அ�அ ஸம(மய்ல�மபப மஅபபஆமலரம-்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (ம �் யம

பட�ணவயச்� � லலம ட�) ம யஇதமஎ�மலடத்லலம ஸமய ம(்்ல)  அவர டம

அங தமனகனமமனசக்யர ட. அப பய்மஅவர ட , அல்யாவப மன்ர 

(ஸல) அவர டமனசக்மஅங தமனகனமம�னறனிம ங ்�்மநய ம

 யாடா�மய? எ உமறறலவபா�, �ி� உம�னறம(ளவ வயரம உபனபாிம

 ாவப) அங த னகனமமனசக்யர ட. இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். அவாறலல , ்ன்பய (்ா) அவர �்ம

அறலவபபபபல, அப பய்ம ஸமய ம(்்ல) அவர �ண மஅ� லல  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்னடிம ்யார �ணலமசல்�ிமஇ�ந் ரமஎ உ  

(அ�அ ஸம(்ா) றறலி்ய ) அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.   
 
390 ஹஜி்ய மபப மஅபய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:   ஸமய ம(்்ல) 

அவர டமஅங தமனகனமமனசகவ்ா ய மஅவர ்�்தம்்ண�ர  

ன ய்�வந்மனவபபவ ய மநய மஇ�ந ் . அவர டம்ல �ிமசலறல்�ாம
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ந��்யவ் ்�ண� யமலமஇ�� மமயாடயர ட.  ம்ிமஅவர டமறறல யர ட: 

நயங ட (ள�மநயட) இந்தமன்யான னிம-அ்யவ்மஅஸரமன்யான னி- 

��த்வபா�த ்ல�ிபப�ன ய்��ந ்யி. அப பய்மஎங �ணடிம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட, ள னறபமபாறலம ங �ணடிமநய ம

அறலவப� ்யமய? அல்்மவயக�� இ�ந்மவபட்யமய? எ உமஎ �்தம

ன்�ிவபலன்மஎ உமனசய  யர ட.  ட   நயங ட, அல்யாவப ம

ன் ்! அ்மநல்ம் வ்ய மஇ�பபப மஎங ்�்  அறலவபாங ட. 

இல்யவபாடயல, அல்யாாிமஅவ�னடிமன்� மமந  றலந்வர ட  

எ உமறறல  யி. அப பய்மஅவர ட , ள�ம�ஸ்லிம்ிமம்மஅல்யா 

 ாடயிமய� லாட�மஅங தமனகனமனிம( �னவ) �ானமிய மமனசக் , 

இந் ஐ வன�தமன்யான  ன�தமன்யாவய்யிப மஅந்மஐ வன�தம

ன்யான  ்� லனட ிமஏாப�ி  (சலஉ) பயவங ்�்மஅனவமப� ய்மய ம

அனமியம்ல�பப்லலன்மஎ உ  றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
391 ்யமல மபப ம த்யதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  பபஃரமபப மமரவய ம

பப மஅலஹ �னடிமஆாசல�ம ய்த்லலமஹஜி்ய மபப  அபய ம(்ா) 

அவர டமஇந்ம(பஸ்ய) பட�ணவயச்லலமனவத்மஅ�்ர்யம(்ா)  அவர �ணடிம

(பப மவ�மயஉ) அறலவபபபன்மநய மனசவபாா ற :12  ஸமய மபப ம

அஃபபய ம(்்ல) அவர டமறறல யர ட: அல்யாவப   ாடன��  ாபமியரம

�ானமிய மஅங தமனகனமமனசக ல மறய ்யமஅவரமன்யாி  

 டனமிய� பபாடமன்யான  டம(ளவனவய உி) அவாஉ�்மஇனட ிம

ஏாப�ிம(சலஉ) பயவங ்�்பமப� ய்மய்ிமஎ உமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட றறல யர ட. இவவயஉ்ய ம னப்ல்யாமபப ம�ஆதம

(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல  யணபப� லற். ஃ் ்ரம�ஹிமதமபப ம

்அஃபரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலமபபஃரமபப  மரவய மஆாசல�ம

 ய்த்லலமஎ�ிமவயச  மயம டனமிய�ம பபாடமஎ றம்றலப பய  

இடினபறவபலன். இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  
 
392  ஸமய ம(்்ல) அவர ்னடிம�  யடமஅ�னமிய மஹஜி்ய ம

(்ா) அவர ட றறலி்யவ்: ள�மநயடம ஸமய மபப மஅஃபபய ம(்்ல) 

அவர டமஅா லிம�னறிபலமஅங த னகனமமனசக்யர ட. பபற்ம

பப வ�மயஉமறறல யர ட: அல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டம(ள�ம
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�னற) அா லிம�னறிபலமஅங தமனகனமமனசக்ன்மநய  பயரத ் . 

பபற்மியரமஇவவயஉமஅங தமனகனமமனசக்வபா�தமன்யாவ்ா ய  எ  றம

பட�ணவயச்�்பம்றபபா�மமனசல லறய ்யமஅவர , � ்மனசக்ம(சலஉ) 

பயவங டமம  ண� பபா�வப�ிமஎ உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட றறல யர ட.  
 
393  ஸமய மபப மஅஃபபய ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமறறமநய ம  ா ட : ியரமன்யான � ய  

�ானமிய ம�னறிபலமஅங தமனகனமம( �) னசக் ,  டனமிய ம

ன்யான � ய  நடந்னச உ, ம� ்ட மன்யா லறய ்யமஅல்்மறா�தம

ன்யான ிபல  ்ந்ன யட லறய ்யமஅல்்மபட�ணவயச்லலமன்யா லறய ்யம

அவ��்மஅவ�னடிமபயவங  ன�மஅல்யாமம  ணத்வப� ல றய .  

இன்ம ஸமய மபப மஅஃபபய ம(்்ல) அவர ்னடிம�  யடம

அ�னமிய மஹஜி்ய  பப மஅபய ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
 

 பயடிம:ம5 ஐ வன�தமன்யான  ்ி , ள�ம்ஜ�ஆவப்ல�ந்மமஉம

்ஜ�ஆாி,  

ள� ்ம�ய ண்ல�ந்மஅ�த்ம்ம�ய�ிமஅவாஉ� லனட ிமஎாப�ிமபயவஙம

 ்�்ப ப� ய்ங �ய்ி; னப�ிமபயவங டமந�ங ்ய .  
 
394 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஐ வன�தம

ன்யான  ட, ள�ம்ஜ�ஆமவப்ல�ந்மமஉம்ஜ�ஆமஆ லி ம

அவாஉ� லனட ி ஏாப�ிமபயவங ்�்பமப� ய்ங �ய்ி. 

னப�ிபயவங �ணலமசல� ய்வன்.13 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  
 
395 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஐ வன�தமன்யான  ட, ள�ம

்ஜ�ஆவப்ல�ந்மமஉம்ஜ�ஆமஆ லி மஅவாஉ� லனட ி  ஏாப�ிம(சலஉ) 

பயவங ்�்பமப� ய்ங �ய்ி.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. 
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396 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஐ வன�தம

ன்யான  ட, ள�ம்ஜ�ஆவப்ல�ந்மமஉம்ஜ�ஆ, ள�ம்ம�ய ண்ல�ந்ம

மஉ ்மய�ய மஆ லி மஅவாஉ� லனட ிமஏாப�ிமபயவங ்�்பம

ப� ய்ங �ய்ி; னப�ிமபயவங �ணலமஈ�படயமலமஇ�ந்யல.  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
பயடி : 6 அங தமனகனமம( �)மனசக்மபப  யலமஓ்ழபவிமவப�ிபதம

்்ந்ம்ல�ர.  
 
397  �பயமபப மஆமலரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம(�னறனவத்) 

ளாட ங டம மகத்வந ்யி. இநநலன்ிபலமஎ ்ம�னற  வந் பய்ம

மயன்ம ந்த்லலமநய மஅவானறமஓா��ன ய்�ம மகமசல  நல்த்லா்மம

னச  ற . (பபற்மநய ம்ல�ிபபவந ் .) அப பய்  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமம� �ணனட ிமநல உம ன்ியாறல�  ன ய்��ந்யர ட. 

அப பய்மஅவர ட, ள�ம�்லஸ்லிமஅா லிம�னறிபலமஅங த னகனமம

னசக், அ தன்ாிம� தன்ாிமள�� பமப�த்லம(பணபந் , 

 ட�மசத்ட ) ன்யா்யலமஅவ��்மமனசயர� ிம ாடயிமய யமலமஇ�பப  

்லலன்மஎ உமறஉவன்மநய ம  ா ட .   ட  மநய மஎ  ம

அ�னமிய மவயரதன்! எ  ற . அப பய்மஎ �்ம�  யல  இ�ந்ம

ள�வரமஇ்ா்ம�  ரமனசய  மவயரதன்மஇன்வபடமஅ�னமிய ்ம

எ றயர.  ட  மநய ம(அவரமியரமஎ உ) பயரத ் . அங  ம மரம(்்ல) 

அவர ட இ�ந்யர ட.  மரம(்்ல) அவர டம(எ  ணடி) றறல யர ட: சாஉ  

�  ர்ய மந�ங டமஇங்மவந �்ர ட ; நய மபயரத ் . அல்யாவப மன்ர  

(ஸல) அவர டம(ந�ங டமவ�வ்ா்ம� மபப வ�மயஉ) றறல யர ட:  

 ங �ணலமள�வரம�ானமிய ம�னறிபலமஅங தமனகனமமனசக்வபா� , 

அஃஹ் அல்யிப்யஹமஇல்ல்யஹஜமவமஅ  ம�ஹிம் ம

அப்ல்யஹலமவ்ந்ஹஜம(அல்யானவத  ்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்ம

எ உி, �ஹிமதம(ஸல) அவர டமஅல்யாவப  அ�ிய�ிமன்�ிம

ஆவயர டமஎ உிம உ்லனமயால ல ற ) எ உமறறல யல , னசயர� த்ல ம

எா�மவயசல ்ிமஅவ�� ய தம்லற� பப� ல ற . அவாறலல  ்யிமநய�ிம

வயச்லலமஅவரம்னாந்ன யட�்யி. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  அவாறலல, அங தமனகனமம
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னசக்வபா�, அஃஹ்மஅல்யிப்யஹமஇல்ல்யஹஜ  வா்ஹஜம்யம

 ீ� ம்ஹஜ, வமஅஃஹ்மஅ  ம�ஹிம் மஅப்ஹஜமவம்ந்ஹஜம

எ உ றஉவய்யிப மஎ உம(சாஉமவபத்லியசத்ட ) இடினபாஉட�். 

(னபய�ட: அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ ணலன்; அவ ம் ணத்வ ; 

அவ��்மஇனணிய வர  வனறவ�மலலன்மஎ உமநய ம

 உ்லனமயால ல ற .  ம்ி. �ஹிமதம(ஸல) அவர ட, அல்யாவப ம

அ�ிய�ிமஅவ�னடிமன்�ிமஆவயர டமஎ உிமநய  

 உ்லனமயால ல ற .)14 
 

 பயடிம:ம7 நபபம(ஸல) அவர டமனசக்மஅங தமனகனமம( �) �னற.   

 
398 ிாியமபப ம மய்யம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபத ்யாரம

அப்ல்யாமபப மனஸதமபப மஆஸலிமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர �ணடி , 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅங தமனகனமம( �) னசக்ன்பம

 பய உ எங ்�்மந�ங டமஅங தமனகனமமனசக்ம யா�ங ட! எ உம

றறபபாட். அப பய்மஅப்ல்யாமபப மனஸதம(்்ல) அவர ட , ள�ம

பயத்ல்ிம(்்ண�ர) ன ய்�வ்மமனசயல்லமஅ்ல்ல�ந்மசலறல்�ாமந�ன்ம

்ிமல�ம(� ) ன  �ணலம்ாறல அவானறம� உம�னறம ாவப யர ட. 

பபற்ம(பயத்ல்த்லா்ட) ்ம்மன னி ்னாத்மள�மன ி�ாமந�ரமஅட�ண , 

வயகமன யப்�ணத்ம(�� லா்மந�ர னச்த்ல) ��்மமசலந்ல யர ட. இவவயஉம

� உம�னறமனசக்யர ட. பபற்  (பயத்ல்த்லா்ட) ்ம்மன னிம்னாத்ம

ந�ரமஎ�த்ம� உம�னற � தன்�ம ாவப யர ட. பப  ரம

(பயத்ல்த்லா்ட) ்ம்மன னிம்னாத்  ந�ரமஎ�த்ம்ிமஇ�மன  ன�ாிம

�ாஙன  டவன்மஇ்்�்்�ம�னற   ாவப யர ட. பபற்ம

(பயத்ல்த்லா்ட) ்ம்மன னிம்னாதன்�த்ம(ஈ்�  ன ியல) ்ம்ம

்ன்னிதம்டவபம(மஸஹஜமனசகி்ய) யர ட. (அ்யவ்) ்ிமஇ�  

ன  ன�ாிம�  ண�ந்மபப   மன ய்�னச றயர ட ; பப  ண�ந்ம

�    ன ய்�வந்யர ட. பப  ரமஇ�ம யல ன�ாிம �� யலவன்ம

 ாவப யர ட. பபற்மஇவவயஉ்ய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

அங தமனகனமம( �) னசக்வந்யர டமஎ உமறறல யர ட.15 -  மா ்டம

ஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலமஇ�ம

 �� யலவன்மஎ�ிமவயச ிமஇடினபறவபலன்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம
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இ   யரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லல, 

(அப்ல்யாமபப மனஸத-்்ல) அவர டம� உம�னறமவயகமன யப்�ணத்  

(�� லா்மந�ரமனச்த்ல) ��்மமசலந்ல யர டமஎ உ  இடினபாஉட�். ள�ம

ன ி�ாமந�� யலமஎ�ிமவயச ிமஇடினபறவபலன்.  ம்ி , அந்ம

அறலவபபபபலம�  ண�ந்மபப   மன ய்�னச றயர ட. பப  ண�ந்  

�   மன ய்�வந்யர டமஎ�ிமவயச த்லா்பமபபற்ம்ிமஇ�ம

ன  ன�ாி � ம்ன்ிபலமனவத்மஅபப� ிமஅவானறபமபபட�வன்ம

ன ய்�மனச றயர ட. பபற் ஆ்ிபபத்மஇடத்லா  ம்ல�ிபாிம

ன ய்�வந்யர ட. பப  ரமஇ�   யல ன�ாிம ாவப யர டமஎ உமஅ்ல பம

ப�ிய மஇடினபாஉட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம வ றயரமஅறலவபபபய�ரம

ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்லல, � உம�னறமன ியலமந�ரமஅட�ணம

வயகமன யப்�ணத்யர ட ; �� லா் ந�ரமனச்த்லம யர டமஎ உம

 யணபப� லற்.  ம்ி, மஸஹஜமனசகாி பய்  ள ்னிய�ம�னறம

�  ண�ந்மபப   , பப  ண�ந்ம�   ம(ஈ்�மன னி�)  

ன ய்�னச றயர டமஎ உிமஇடினபாஉட�்.  அறலவபபபய�ரமபாஸம

(்ா) அவர டமறஉ லறயர ட: இந்மஹ �்னஸமஎ �்ம னஹப  (்ா) 

அவர டமனசயல்ல�ன ய�த்யர ட.  னஹபம(்ா) அவர டமறறல யர ட:  

எ �்மஇந்மஹ �்னஸமஅிரமபப மிாியம(்ா) அவர டமஇ்்�ம�னற  

னசயல்ல�ன ய�த்யர ட.  
 
399 அப்ல்யாமபப மனஸதம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஅங தமனகனமம( �) னசக்ன்மநய  பயரத ் . 

அப பய்மஅவர டமவயகமன யப்�ணத்வபா�ம(�� லா்மந�ர  னச்த்ல) ��்மம

சலந்ல யர ட. பபற்ம்ம்ம� தன்ம� உம�னற   ாவப யர ட; ்ம்ம

வ்�மன னிம� உம�னறம ாவப யர ட. மானறய�மன னிாி  � உம

�னறம ாவப யர ட. ஏான   வம்ம்மன ிப்ல�ந்ம்்ண�ரமஅல்ய்  

(்்ல்ய மஎ�த்) ்்ண�் யலம்ம்ம்ன்னிதம்டவபம(மஸஹஜம

னசக்லட்ய) யர ட.  ம்ி, ்ிம யல ன�, அனவமஏத்மய்ிவன்ம(ந ்) 

 ாவப யர ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
பயடி : 8 ��்மமசலந்ி பய்ிம(ம்ம ்ிம ாலத்வபாவ)ம ா �யலம

்ழப்ா னசகாி பய்ி ளானறழபனடிய மமனசகவ்.  
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400 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமஎவ ்�ிம(ம்ம்்ிம

 ாலத்மவபா�)  ா �யலம்ப்்ாமனசக்யல  அன்மளானறபபனடிய  வம

னசகிா�ி.  ங �ணலமஎவ ்�ிமஅங தமனகனமம( �)  னசக்யலமஅவரம

�� லா்மந�ரமனச்த்லபமபப  ரம��ன மமசலந்ா�ி.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
401 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இனவம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவரம �ணடமல�ந்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர ட எம�்மஅறலவபத்மஹ �்ஸ �ய்ி. அவாறலலமபப வ�ிமஹ �்ஸஜிம

ள றய்ி. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ங �ணலம

எவ ்�ிமஅங த னகனமம( �) னசக்யலமஅவரம்ி�னடிமஇ�ம��்தம

்வய்ங ்�்டமந�ர னச்த்லபமபப  ரமசலந்ா�ி.  
 
402 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அங தமனகனமம

னசகபவர, (�� லா்டமந�ரமனச்த்ல) ��்ம சலந்ா�ி! (ம்ம்்ிம

 ாலத்வபா�)  ா �யலம்ப்்ாமனசகபவர, ளானறபபனடிய மமனசகிா�ி! 

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) மாஉிமஅ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) ஆ ல ிய�டமல�ந்ம

 வஉமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
403 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம றங லனிாந்்ிம

(்ம்ம�� லா்டமந�ரமனச்த்ல) � உம�னறம��்மமசலந்ா�ி. 

ஏன  ணல, இ்வபலமன த்ய மஅவ்்  ட�� லலம்ங் லறய .16 இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 
404 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

(ம்ம்்ிம ாலத்மவபா��)  ா �யலம்ப்்ாமனசக்யல  ளானறபம

பனடிய மமனசகிா�ி.17 இன்ம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 பயடி : 9 இ�ம யல ன�ாிம�ானமிய �ம ாாவ்ம ாடயிிம

(வய லழ)மஆ்ி.18  
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405  த்யதமபப மஅலஹயதம(்்ல) அவரம ்னடிம�  யடமஅ�னமிய ம

சய்லி (்ா) அவர டமறறலி்யவ்: சஅதமபப மஅபபவ� யஸம(்்ல) அவர டம

இறந்ம்ல த் உமநய மநபபம(ஸல)  அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப யம(்்ல) 

அவர �ணடிமனச  ற . அப பய்ம(ஆிப ய  (்்ல) அவரம ்னடிமச  ய்்ர) 

அப்ரம்ாமய மபப மஅபபப�ரம(்்ல) அவர ட  அங்மவந்மஅங தமனகனமம

( �) னசக்யர ட. அப பய்மஆிப யம(்்ல)  அவர ட, அப்ரம்ாமய ! 

 �னவமநலனறவய மமனசக! ஏன  ணல, ( �வபல ச�ிய �ம ாவபபடய்) 

்்ல யலம ்�்மந் ம வ்ன ்ய மஎ உமஅல்யாமவப  ன்ரம(ஸல) 

அவர டமறஉவன்மநய ம  ா�ட � மஎ றயர ட.  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸமசய்லிம

(்ா) அவரம �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ர  ன்யடர �ண்ிம

வந்ட�். அவாறலல, நய�ிமஅப்ரம்ாமய மபப மஅபபப�ரம(்்ல) 

அவர ்ிமசஅதமபப  அபபமவ� யஸம(்்ல) அவர �ண மஇஉ்லதமன்யான �ம

 ய ம(் யஸய) ்றபபா�ம னச  றயி. அப பய்மஆிப யம(்்ல) அவர �ண ம

அனறவயிபன்�ம டந்னச  றயி. அப பய்மஆிப யம(்்ல) அவர டம

( மா ்டமஹ �்ஸல்ட�ப�) றறல யர டமஎ உ  இடினபாஉட�். இந்ம

அறலவபப் �ணலமமாீம(்்ல) அவர ்னடிம(அ்யவ்ம த்யதமபப ம

அலஹயத அவர ்னடி) �  யடமஅ�னமமசய்லிம(்ா) அவர டமஎ உம

றறபபா�ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமசய்லிம(்ா) அவர �ணடமல�ந ்ம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடர வாலிய ாிமவந்ட�். அ்லல, நய மஆிப யம

(்்ல) அவர ்ட மஇ�ந்ன ய்��ந ் . அப பய்  அவர டமநபபம(ஸல) 

அவர டம( மா ்டப�) றறல யர டமஎ உ  ன்�வபத்யர டமஎ ம

இடினபாஉட�். இந்மஅறலவபபபபலம த்யதமபப மஅலஹயதம(்்ல) 

அவர ்னடிம�  யடமஅ�னம  சய்லிமஎ உம ய்பப� லற்.  
 
406 அப்ல்யாமபப மஅிரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம(ள�ம

பிணத்லல) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட  ம� யவப்ல�ந்ம

ம �் யனவம நய� லதம்ல�ிபப�ன ய்��ந ்யி. சயன்ிப்ல�ந்  ள�ம

ந�ரநலன்�்மநயங டமவந் சரந் பய்மசல்ரமஅஸரம(ன்யான )   ந்த்லலம

அவச்பபாட ர. (அ்ா ய ) அவச்மஅவச்மய மஅங தமனகனமம( �)  

னசக் ர. நயங டமஅவர �ணடிம பயகம சரந் பய்மஅவர ்னடிம

்்ல யல �ணல ்்ண�ரமபடயமலமனசயானடிய மஅனவம யாசலி�ணத் . 
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அப பய்மஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர ட, (ச�ிய �ம ாவபபடய்ம

இத்ன ி) ்்ல யல ்�்மந்   வ்ன ்ய .  �னவம�ானமிய மம

னசகாங டமஎ உமறறல யர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். அவாறலல,  ஜஅபயம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபல,  �னவம�ானமிய ம னசகாங டமஎ�ிமவயச ிம

இடினபறவபலன்.  
 
407 அப்ல்யாமபப மஅிரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம

 மான ய்டமபிணனமய றலலமநபபம(ஸல) அவர டமஎங ்�்பமபப  யல  

(சாஉம்யம்மய ) வந்ன ய்��ந்யர ட. அஸரமன்யான ிப ம ந்ி  

வந்வபாடமநலன்ிபலமஎங �ணடிமஅவர டமவந்ம சரந்யர ட. அப பய்  

நயங டம( யல ன��ம ாவயமல)  யல ன�தம்்ண�ரமன்யா�தம்டவம(-

மஸஹஜ னசகி) ஆ்ிபபத ்யி. (இன்�ம ்�ாற) நபபம(ஸல) அவர டம

( �வபல ச�ிய �ம ாவபபடய்மஇத்ன ி) ்்ல யல ்�்மந் ம

 வ்ன ்ய மஎ உ அறலவபப்மமனசக்யர ட.19 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 408 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ்ிம்்ல யல ன��ம

 ாவய(மலம �மமனசக்ன ய்��ந)்மள�மம ண்ன்மநபப  (ஸல) அவர டம

 ்டயர ட. அப பய்ம( �வபலமச�ிய �ம ாவபபடய்மஇத்ன ி)  

்்ல யல ்�்மந் ம வ்ன ம்ய மஎ உமறறல யர ட.   
 
409 �ஹிமதமபப மஸலியதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமந�ர்வன�ிபலமஇ�ந்ம(்்ண�ரம்ாறல) அங த  னகனமம

( �) னசக்ன ய்��ந்மம� டமசல்ன்�ம ்டயர ட. அப பய் ,  �னவ 

�ானமமிய மமனசகாங ட. ஏன  ணல , ( �வபலமச�ிய �ம ாவபபடய்)  

்்ல யலமந்ி் ்�்மந் ம வ்ன ்ய மஎ உமஅ்லம யசலிம(�ஹிமதம-

ஸல) அவர டமறஉவன்மநய ம  ா�ட � மஎ றயர ட.20 இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
410 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ( �வபலமச�ிய �ம

 ாவபபடய்) ்்ல யலம ்�்மந் ம வ்ன ்ய .  இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  
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பயடி : 10 (அங தமனகனமமனசகாி பய்)ம ாவம வ்�ிம உழப டம

அன தன்ாி சலறல்ிமவபவபடயமலம�ானமிய �ம ாவ்ம ாடயிிம

(வய லழ)மஆ்ி.  
 
411  மரமபப மஅல த்யபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�மம ண்ரமஅங தம

னகனமம( �) னசக்யர. அப பய்மஅவரம்ம்மபய்த்லல  ந ிமஅ�ாம

இடதன்ம( ாவயமல) வபா�வபாடயர. இன்�ம ்டமநபபம(ஸல)  அவர ட, 

்ல�ிபபமமனச உ, ச�ிய ம �மமனசகாங டமஎ உமறறல யர ட.  அவவய றம

அவரம்ல�ிபபமமனச உம(மம்�ிம �மமனசக்) பப  ரமன்யா்யர.   
 
பயடி : 11 அங தமனகனமமனசக்மந� ்யவம(சலஉ)மபயவங ்ிம

னவ�ண ிஉ ல ற .  
 
412 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ள�ம�ஸ்லமய ம

அல்்ம�ஃமல ய ம(இனறநிபப�ன மன ய்ட) அ�ியரமஅங தமனகனம  

( �) னசகாி பய்ம� தன்�ம ாவப யல ,  ் �யலமபயரத்மமனசக் 

பயவங டமஅன த்ிம(� தன்�ம ாவபி) ந��ட மஅல்்மந�� ம

 னடசலத ்�ணாட ம� த்ல்ல�ந்மனவ�ண ிஉ ல ற . அவரமன  ன��ம

 ாாி பய் ன  �யலமபாறலமமனசக்ல�ந்மபயவங டமஅன த்ிம

(ன  ன��ம ாவபி) ்்ண��ட மஅல்்ம்்ண�� ம னடசலதம்�ணாட ம

னவ�ண ிஉ ல ற . அவரம யல ன��ம ாாி பய் ,  யல �யலமநடந்ம

னசக்மபயவங டமஅன த்ி ( யல ன��ம ாவபி) ந� ்ய�மஅல்்மந�� ம

 னடசலதம்�ண ிய�மனவ�ண ிஉ ல ற .  இஉ்லிபல, அவரமபயவங �ண்ல�ந்ம

னகனமமஅனடந்மவ்ய ம(அந் இடத்ல்ல�ந்) னசல லறயர. இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
413 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ள�வரம�னறிய ம

அங தமனகனமமனசகாி பய்ம(அவரமனசக்ல�ந்) அவ�னடி  (சலஉ) 

பயவங டமஅவ்்ம ட்ல்ல�ந்மனவ�ண ிறலவப� ல ற . ��வபல , 

அவ�னடி ந � ் ்�்�ம ீ ாிப�ந்ிம(அவ�னடிமபயவங ட) 

னவ�ண ிறலவப� ல ற . இன்ம ஸமய மபப மஅஃபபய ம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  
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பயடி : 12 அங தமனகனமமனசகாி பய்ம� ி, ன ,  யலமஆ லிம

 உழப ன��ம( ாவ  வ்�ிமஎலன்னிவபட�)ற�்்ய �ம ாாவ்ம

வப�ிபதம்� ்ய்ி.21  
 
414 ்ஐிமபப மஅப்லல்யாமஅல�ஜமலரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅங தமனகனமம( �) னசக்ன்மநய ம

பயரத ் . அப பய்மஅவர டம்ம்ம� தன்ம�ானமிய �ம

 ாவப யர ட. பபற்ம்ம்மவ்�   ்தன்ம்்ிவன்�ம ாவப யர ட. பபற்ம

இட�ம ்தன்ம்்ிமவன்�  ாவப யர ட. பபற்ம(ஈ்�மன ியல) ்ம்ம

்ன்னிதம்டவபம(மஸஹஜமனசகி்ய)   யர ட. பபற்மவ்�ம யன்ம

 னண� யலமவன்�ம ாவப யர ட. பபற்மஇட�   யன்ாிம(அவவய ற) 

 னண� யலவன்�ம ாவப யர ட. பப  ர , இவவய ற அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஅங தமனகனமமனசகவன்மநய மபயரத ்  எ உம

றறல யர ட.  ம்ி, அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறல யர ட:  ந�ங டம

அங தமனகனமனிம�ானமிய மமனசக்னமியலமமஉனமமநய�ணலம

(பப்்ய )  உப் டமபப் யசலப பய்யகமஇ�பபபர ட. எ  வ ,  ங �ணலம

ிய��் ��ா மயமஅவரம(்ிமபப்்ய ம உப் ன�) எலன்�்ம மலம

அ்ல மய �  ாவப�ன யட�ா�ிமஎ உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமறறலம யர ட.22 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
 
415 ்ஐிமபப மஅப்லல்யாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅங தமனகனமமனசகவன்மநய மபயரத ் . அப பய்  

அவர டம்ம்ம� தன்ாிமன  ன�ாிம ாவப�மன ய் டம

 ்யடபானடவன் னச றயர ட. பபற்ம யல ன��ம ாவப�ன ய் டம

 னண� யலவன்மனச றயர ட. பபற்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

மஉனமமநய�ணலமஎ மச�்யித்யர  அங தமனகனமமனசக்் ம

அனடிய�மய (பமபப்்ய )  உப் ட  பப் யசலபபவர �யகமவ�வயர ட. 

ஆ  வ,  ங �ணலமஎவ��்ம( �வபலம்ி  பப்்ய ம உப்� ன�மந�ா��ம

 ாவப) ்ம்மள�ணனிமந�ா��ன யட�ம��ா மய  அவரமஅன்மம

னசக்ன யட�ா�ிமஎ உமறறலின்மநய ம  ா�ட � மஎ றயர ட.   
 
416 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (மஉனமிபலமஎ �்ம

வாங பபடவப��்ிமஅல வஸரமஎ�ி) எ ்மந�ரத  ்டய (த்ல மஇ�ம
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 ன் ்� லனட ிிய மன்)மய ் , (ன் மஅ்ப த்ல்ட�) அ்  

ந ்த்ல்ல�ந்ம(வடமஅ்ப த்ல்ட�) அக்யமந ்(ிமவன்ிப்ய ம

ன்)தன்வபட அ்ல தமன்யன்ானடி்ய்ி. அ(் மந�்ய )் , 

ப ண� ா�னிவபடமமல ாி னவ்னமிய ்; பயலம ்ந்ம ்ன வபடம

ம்்மய ். அ் மபயத்ல்ங ட வப்மம  �ண மஎ்ணப�ன னிவபடம

அ்ல மய னவ. ள�வரம்ம்மந�ரதமன்யா�னி  வபா�ிம(பபற) ம� �ண ம

ளாட ங ன�தம்�பபன்பம பய உ , நய மஅந்த ்டய தன்மவபா�ிம

ம� டமசல்ன்தம்�ப ப மஎ உமஅல்யாமவப மன்ர  (ஸல) அவர டம

றறல யர ட. ம� ட, அல்யாவப மன் ்! அ னறிம்ல ிம( ங டம

ச� த்ய்ய லி) எங ன� ந�ங டமஅனடிய�ிம ்�ன யடவ �ர �ய? எ உம

  ாடயர ட. அ்ா்மஅவர ட , ஆி;  வனறந்மமச�்யித்ய��்ிம

இல்ய்மஓரமஅனடிய�ிம ங ்�்  இ��்ி. அங தமனகனமமனசக்் ம

அனடிய�மய (பமபப்்ய )  உப் ட  பப் யசலபபவர �யகமஎ  ணடிமந�ங டம

வ�வ �ர ட. (அன்மனவத்ம ங ன�மநய  அனடிய�ிம ்�ன யட வ ) 

எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
 
417 அ�ஹன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, (மஉனமமநய�ணல) எ ்மச�்யித்யரமஎ ்  (அல வஸரமஎ�ி) 

்டய த்லா்மவ�வயர ட. ள�வரம்ம்மளாட தன்  வபா�ிமபபற்்ம

ளாட தன்மவப்ா�வப�வன்பம பய உ , நய மஅந்தம்டய தன்  வபா�ிம

சல்ன்மவப்ா� வ மஎ உமறறல யர ட. ம� ட , அல்யாவப மநபப ி! 

எங ன�மந�ங டமஅனடிய�ிம ்�ன யடவ �ர �ய ? எ உம  ாடயர ட. 

அ்ா் அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ஆி ; 

 வனறவ��்ிமஇல்ய் ஓரமஅனடிய�ிம ங ்�்மஇ��்ி. அங தம

னகனமமனசக்் மஅனடிய�மய (ப  பப்்ய )  உப் டமபப் யசலபபவர �யகம

எ  ணடிமந�ங டமவ�வ �ர ட.   ங �ணலமள�ம்ாவப ரமஎ ன வபா�தம

்�� பப�வர. அவர �யல  (எ  � லல) வந்ம ச்��ிய். அப பய்ம

நய , எ மஇனறவய! இவர டமஎ   ்யார டமஎ  ப . அப பய்மவய வரம

ள�வரமஎ  ணடி,  ங ்�்பமபப  யல இவர டம(்்ல்ம்்ல்யகம ங �்ம

மயர� த்லல) எ ன     �வய� ல யர டமஎ உம ங ்�்தமன்�ாமய ? 

எ உம  ாபயர. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 

உளு ஹதீஸ் 381 - 491

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 294 

418 ஹஜன்ஃபயமபப மஅலிமய ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட, எ ்ம(அல வஸரமஎ�ி) ்டய (த்ல மஇ�   ன்ம

 ்� லனட ிிய மன்)மய ் , (ன் மஅ்ப த்ல்ட�) அ் ம

ந ்த்ல்ல�ந் (வடமஅ்ப த்ல்ட�) அக்யமந ்(ிமவன்ிப்ய ம

ன்)தன்வபடமஅ்ல த ன்யன்ானடி்ய்ி. எ ம ிபரமஎவ ம

ன ிப்ட� ்யமஅவ மம்மசத்லிமய ! ள�வர  ்ம்மந�ரதமன்யா�னிம

வபா�மமாறவர �ண மளாட தன்மவப்ா�வன்பம பய உ , அந்தம

்டய த்ல்ல�ந்மசல்ன்மநய மவப்ா�வப� வ மஎ உமறறல யர ட.  ம� ட, 

அல்யாவப மன் ்! எங ன�மந�ங டமஅனடிய�ிம ்�ன யடவ �ர �ய ? 

எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , ஆி; 

ந�ங ட அங தமனகனமமனசக்் மஅனடிய�மய (பமபப்்ய )  உப் ட  

பப் யசலபபவர �யகமஎ  ணடிமவ�வ �ர ட. இந்மஅனடிய�ிம

 வனறவ��்ி இ�� ய்மஎ உமறறல யர ட.   
 
419 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�ம�னற) அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம(�ஸ்லி �ண ) னபய்  னமிவய��ம்மமனச உம

அஸஸ்ய�மஅன்�்ிம்ய்ம வமல ம�ஃமல � . வமஇ  ய  இ  யம

அல்யஹஜமபப(�)்ிம்யஹலற ம(அட� தம்்ங �ண்ட�  

இனறநிபப�ன ிய�ர  �!  ங டமம்மஇனறமசயந்லமனபயாலிா�ி. 

இனறவ  நய� யலமநலமசிமய மநயங ்ிம ங ன�மவந்ம

 ச�பவர ட்யி) எ உமறறல  வபா�, நிமச  ய்்ர ன�ம(இவா் ல ் ி) 

பயர� மநய மஆனசபப� ல ற மஎ உ  னசய ம யர ட. ம� ட, அல்யாவப ம

ன் ்! நயங டம ங டமச  ய்்ர டமஇலன்ிய? எ உ   ாடயர ட. 

அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , ந�ங டமஎ   ்யார ட்யி. 

(நய மறஉவ்) இ்வன்ம(பபறந்) வந்ல்ய்மநிமச  ய்்ர ட  எ உம

றறல யர ட. ம� ட,  ங டமச�்யித்ய�லமஇ்வன்ம(பபறந்)  

வ்ய்வர ன�மந�ங டமஎவவயஉமஅறலந்மன யடவ �ர ட , அல்யாவப ம

ன் ்? எ உ   ாடயர ட. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

ள�மம ண்�டிம� �ிமன   யல ்ிமனவ்னமிய ம ட�ம்்லன்ம

ள உமஇ�ந்். அ்ம உப்� ்்லன் ்� லனட ிமஇ�ந்யலம்ம்ம

்்லன்னிமஅவரமஅறலந்ன யட�மமயாடய்ய, றஉங டமஎ உம  ாடயர ட. 

ம� ட, ஆிம(அறலந்மன யடவயர), அல்யாவப  ன் ்! எ உம

ப்ல்�ணத் ர. (அவவய ற) அவர டமஅங தமனகனமிப யல  (பப்்ய ) 

உளு ஹதீஸ் 381 - 491

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 295 

 உப் டமபப் யசல�்ிமநலன்ிபலம(மஉனமிபல) வ�வயர ட. நய  

அவர ்�்ம�  பம(அல வஸரமஎ�ிமஎ ்) ்டய த்லா்மமனச உ  

அவர ்�்மந�ரம் ாட�ம யத்ல�ப ப . அறலந்ன யட்ங ட! வால  

்வறல(வபன�மசலமநல்த்லா்டம்னாந்)வபாடமளாட ிம்்த்பப�வன்ப  

 பய உ, சல்ரமஎ ்ம்டய த்ல்ல�ந்ம்்த்பப�வயர ட. அவர ன�மநய  

வய�ங டமஎ உமசப்மலா�மஅனாப ப . அப பய் , இவர டம ங ்�்ப 

பப  யலம( ங �்மமயர� தன்) மயாறலவபாடயர டமஎ உமனசயல்பப�ி.  

அப பய்மநய ம(இவர ன�) இனறவ ம் ம �னணிப்ல�ந்ம

அப்றபப�த்மவய ய ; அப்றபப�த்வய ய ! எ உமறஉ வ .  இந்ம

ஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

 ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலல, 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(ள�மநயட) னபய்மனமிவய��்ப  

்றபபாடயர ட. (அங்ம பயக) அஸஸ்ய�மஅன்�்ிம்ய்ம வமல ம

�ஃமல � ; வ இ  யமஇ  யமஅல்யஹஜமபப(�)்ிம்யஹலற மஎ உம

றறல யர டமஎ மஹ �்ஸ  ன்யடங் லற். (அறலந்ன யட்ங டமஎ ப்ா்ம

ப்ல்ய )  உ்லிய மஎ உம யணப  ப� லற்.  
 

பயடிம:ம13  �வப மந�ர, ( உப் �ணல) எஙன ல்யிமப� லற ்யம

அஙன ல்யி (மஉனமிபல) னவ்னமாிமப்ாி.  

 
420 அ�ஹயஸலிம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ன்யான � ய மஅங தம

னகனமம( �) னசக்ன ய்��ந்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல)  அவர ்�்பம

பப  யலமநய மஇ�ந்மன ய்��ந ் . அப பய்மஅவர டம்ம்  ன னிம

அ�்டவன்மந�ா��ம ாவப யர ட.  நய , அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர  �! இ்ம

எ  மஅங தமனகனம? எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட, ஃபரஹ ல ம

ம�  �! (பயம்ர �ய ) ந�ங டமஇங்்ய  இ�ந �்ர �ய? ந�ங டமஇங்்ய ம

இ�� லற�ர டமஎ உமநய  அறலந்ல�ந்யலமஇவவயஉமஅங தமனகனமம

னசக்ல�� மயா ட . எ ம ாற   ்யாரம(ஸல) அவர ட, 

இனறநிபப�ன ிய�� ம உப்ம �ணலமஎஙன ல்யி   �வப மந�ரம

ப� லற ்யமஅஙன ல்யிமனவ்னமமப்ாிமஎ உமறஉவன்மநய  

  ா�ட � மஎ றயர ட.   
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பயடி : 14 சல்மமய ம�ழநலன் �ண்ிம�ானமிய மஅங தமனகனமம

னசகவ் மசலறழப.  
 
421 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�ம�னற) அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட, ( ங ட) ்வஉ ன�மஅல்யா ம  ணத், ்்்ல ன�ம

 ிரத்ிமனசில டமசல்வானறம ங ்�்மநய  னசயல்ா�மய? எ உம

  ாடயர ட. ம� ட, ஆி; (னசயல்ங ட) அல்யாவப  ன் ்! எ உம

றறல ர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , (அனவ:) சல்மமய  

ந�நலன் �ண்ிமஅங தமனகனமனிம�ானமிய மமனசகவ்ி , 

பட�ணவயசல ன�  நய� லமஅ்ல மய ம ய்� ன�மஎ�த்னவத்மம

னசலவ்ி, ள�மன்யான �்பமபப  அ�த்தமன்யான னிமஎ்லரபயரத்�ம

 யத்ல�பப்ிமஆ்ி. இனவ்யி   ா�பபய� �ய்ிமஎ உமறறல யர ட.23 

இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டம

ஹ �்ஸமஇ �ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். 

அவாறலல,  ஜஅபயம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம ா�பபய�மபாறலிம்றலப்  

இடினபறவபலன். மய்ல�ம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலமஇனவ்யி  

 ா�பபய� �ய்ி; இனவ்யிம ா�பபய� �ய்ிமஎ உமஇ�ம�னற  

(அல்யாவப மன்ர) றறலி்ய மஇடிமனபாஉட�்.   
 

பயடிம:ம15 பலம்்�்்ல  
 
422 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  இனறநிபப�ன ிய�ர ்�்மஅல்்ம

எ மச�்யித்ய��்மமசல்மி ஏாபா�வப�ிமஎ உமநய ம

அஞசயம்ல�ந்யலமளவனவய�மன்யான ிப  பய்ிமபல  ்்�்மயஉம

அவர ்�்மநய ம ாடன�ிபா��ப ப .  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  
 
423  ஜன்ாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஆிப யம(்்ல) 

அவர �ணடி, நபபம(ஸல) அவர டமவ �ா��்டம்னாந்்ி  அவர டமனசகாிம

�்லம வன்மஎ்? எ உம  ா ட . அ்ா்மஆிப யம(்்ல)  அவர ட, பலம

்்�்வ்மஎ உமப்ல்�ணத்யர ட.   
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424 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டமவ �ா��்டம

்னாந்்ிம�்்லலமபலம்்�்வயர ட. இன்ம ஜன்ாம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  
 
425 அ��சயமஅலஅஃஅீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மநபபம(ஸல) 

அவர �ணடிமனச  ற . அப பய்மபலம்்�்ிம்மசலிப  �ன ம

அவர �ண மவயிபலமஇ�ந்்ம(அவர டமபல  ்்� ல�ன ய்��ந்யர ட).25  
 
426 ஹஜன்ஃபயமபப மஅலிமய ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஇ்ாதமன்யான ம(்ஹஜ்ஜ்)� ய மஎாந்்ி  பலம

்்�்ிம்மசலியலம்ம்மவயனிதம ்கபபயர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

 ம்ிம� உமஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். அவாறலல, 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஇ்வபலமஎாந்யல... எ மஹ �்ஸ  

ன்யடங் லற்; இ்ாதமன்யான � ய மஎ�ிம்றலப்மஇடினபறவபலன்.26  
 
427 ஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஇ்வபலம( றங ல) எாந்்ிமபலம்்�்ி  ்மசலியலம்ிமவயனிதம

 ்கபபயர ட. இந்மஹ �்ஸமப்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
428 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய ம(எ மசலறலிம்யியரம

னம� யம(்்ல) அவர �ண மஇல்த்லல) நபபம(ஸல)  அவர ்ட மஓரமஇ்ாம

்ங ல   . இ்வப மஇஉ்லபமப்்லிபலமநபபம(ஸல)  அவர டமஎாந்ம

னவ�ண ிமனச உமவய தன்பமபயரத்யர ட.  பபற்ம்ல்ணமய மவய ங டம

மாஉிம�மலிப மபனடப(்மஅனமப)பப்ி , இ்ா-ப லமமயறலமமயறலம

வ�வ்ல்ி... எ உமன்யடங லமந் ம வ்ன ிப்ல�ந்  எங ன�மந�ம

 யபபயிய மஎ ப்வன்மஇந்�ம்ரஆ மவச ங ன�ம(3:190,191) ஓ்ல யர ட. 

பப  ரமவ �ா�ா்டம்ல�ிபபவந்மபலம்்� ல , அங த னகனமமனசக்யர ட. 

பபற்மநல உமன்யா்யர ட. பப  ரமசயகந்  ப�த்�ன ய்டயர ட. பபற்ம

எாந்ம(வ �ா�ா்) னவ�ண ிமனச உமவய தன்ப  பயரத்ப�மஇந்ம(3:190,191) 

வச ங ன�ம(மம்�ி) ஓ்ல யர ட. பபற்  ்ல�ிபபமவந்மபலம்்� ல, 

அங தமனகனமம( �) னசக்யர ட. பப  ர  நல உமன்யா்யர ட.  
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பயடிம:ம16 இிான மம்் ட  

 
429 நபபம(ஸல) அவர டமறறலி்யவ்: இிான மம்் டமஐந்ய்ிமஅல்்ம

ஐந்மனசில டமஇிான மம்் �ணலம(-இனறத  ன்ர டமவாலிபல) அடங்ி. 

(அனவியவ :) வப�த்ம ச் ிமனசகவ் , மரம  உபபப ம��னி�ம

 ன�(ந்லடமமசவ்�ம த்லனிபமபி ப�த்)வ் , ந ங ன� 

னவா��ன யடவ், அ�்டம�� ன�மஅ ாஉவ், மமனசனி� 

 த்�த்�ன யடவ். இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.28 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  
 
430 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  இிான மம்் டம

ஐந்ய்ி. வப�த்ம ச் ிமனசகவ் , மரமம உபபப  �� ன��ம ன�(ந்ம

ன யடவ்ா ய மமசவ்�ம த்லனிபமபி ப�த்)வ் , மமனசனி�ம

 த்�த்�ன யடவ், ந ங ன�மனவா��ன யடவ், அ�்டம�� ன� 

அ ாறல�ன யடவ்மஆ லினவ்யிமஅனவ. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
 
431 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  மமனசனி�ம த்�பப், 

ந ங ன�மனவா�வ், அ�்டம�� ன�மஅ ாஉவ், மரம  உபபப ம

�� ன�மமாலபப்மஆ லிமவாறலலமநயாப்மநயா ்�்ம மலமவபா�  

னவ� �மறடயன் மஎங ்�்�ம ய்மவ்ி்மவப்ல� பபா��ந்். 29 இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
432 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  மமனசனிமளாடமநஉ�்ங ட. ்ய�னிம

வ�்வப�ங ட. இன்மஇப�ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
 
433 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டமமமனசனிம

ளாடமநஉ�்மயஉிம்ய�னிமவ�ர�்மயஉி   ாடன�ிபாடயர ட.  
 
434 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  

இனணனவபபய�ர ்�்மமயஉமனசகாங ட: மமனசனிமளாடமநஉ�்ங ட. 
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்ய�னி வ�்வப�ங ட. இன்மஇப�ம மரம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.30  
 
435 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  மமனசனிமளாட�ம

 த்�ாங ட. ்ய�னிமவ�்வப�ங ட. அ� ணமஆ்ய் ரம(ம்னசல)   ்�்ம

மயஉமனசகாங ட. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 
436 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  பத்மவப ிங டம

இிான மம்் �ணலமஅடங்ி. (அனவியவ :) மமனசனி�   த்�பப், 

்ய�னிமவ�ரபப், பலம்்�்வ், நயசல�்மந�ர னச்த்வ், ந ங ன�ம

னவா�வ், வப்லம �� ன��ம ாாவ், அ�்ட �� ன�மஅ ாஉவ், 

மரமம உபபப ம�� ன�மமாலபப் , (ம்ம்்ிம ாலத் பப ) ்்ண�் யலம

்ப்்ாமனசகவ். இன்மஆிப யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லமறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  (இ் ம

அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) ஸ �கியமபப மஅபபஸயிப்யம(்ா) 

அவர ட றஉ ல றயர ட: (இந்மஹ �்னஸமஎ �்மஅறலவபத்) �ஸஅபமபப ம

ன பயம(்ா) அவர ட, பத்யவ் வப ிதன்மநய மமறந்வபா ட . அ்ம

வயகமன யப்�ணபப்யகமஇ�� ்யிமஎ உ  றறல யர ட. ்ன்பயம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபல, (இந்மஹ �்ஸல ம�்த்ல்ட�) இ ்ல யஸஜலம

மயிபமஎ�ிமனசயானறயட��்ம(ம்ம்்ிம ாலத்மபப ) ்ப்்ா  னசக்லம

எ உமனபய�டமஎ ாிமஅ்ல பப�மிய மஇடினபாஉட�்.  -  மா ்டம

ஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லல, 

அறலவபபபய�ரமஸ �கியமபப மஅபபஸயிப்யம(்ா) அவர ட , ்ிம்நன் 

அ�ஸயிப்யம(்ா) அவர ட்யிமஅந்மபத்யவ்மவப ிதன்ம

மறந்வபா ட மஎ � றறலி்ய மஇடினபாஉட�்.  
 

பயடிம:ம17  ாலபபபடத்லலம்ப்்ாமனசக்ல 
 
 437 அப்ரம்ாமய மபப மிரதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  சலமய ம

அலஃபயரசீம(்்ல) அவர �ணடி, ம்ம்்ிம ால�்ிம�னறம ாபட 

அன தன்ா மம ங டமஇனறதன்ரம ங ்�்�  

 ாஉத்ந்ல�� லறயர( பய்ி) எ உம(ப� யசத்ட )   ா பபாட். (இனண  

னவபபய�ர ட்யிமஅவவயஉம  ாட ர.)  அ்ா்மசலமய ம(்்ல) அவர ட, 

உளு ஹதீஸ் 381 - 491

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 300 

ஆிம( ்னம்ய ); ம்ம்்ிம ால�்ி பய்  லப்யனவம�   ய� ம

 வ்டயனம உிம(ம்ம்்ிம ாலத்மபப ) வ்�ம ்த்யல  ்ப்்ாமனசகிம

 வ்டயனம உி, � னறமவபட�ம்னறவய ம ா �யலம்ப்்ா  னசகிம

 வ்டயனம உி, ன ா�மமசயணத்ய ்யமஎ்ிபய ்யம்ப்்ாமனசகி  

 வ்டயனம மஉிமஎங ன�ம(எங டமநபப) ்�த்யர டமஎ உமறறல யர ட.  

இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  - சலமய ம

அலஃபயரசீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: எங �ணடிமஇனணனவபபய�ர டம

(சயரபய மள�வர)  ங டம ்யாரம(நபபம(ஸல)  அவர ட)  ங ்�்மம்ம

்்ிம ால�்ிம�னறனி�றடம ாஉத்�வ்ய மநய   �் ல ற மஎ உம

றறல (ô)ர. அ்ா்மநய மஆி( ்னம்ய ) ; எங �ணல ள�வரமவ்�ம

 ்த்யலம்ப்்ாமனசகி�மறடயன் உிம(ம்ம்்ி   ால�்ி பய்) 

 லப்யனவம�   ய� �மறடயன் உி , ன ா�மமசயணி, எ்ி் டம

ஆ லிவானறம(்ப்்ாமனசகவ்ா ய )பமபி ப�த்�மறடயன் உி  

அ  யரமஎங ்�்தம்னடமவப்லத்யர ட.  ம்ி ,  ங �ணலமள�வர 

� னறவபட�ம்னறவய ம ா �யலம்ப்்ாமனசகிம வ்டயிமஎ உி  

றறல யர டமஎ  ற .  
 
438 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ம்ம்்ிம

 ாலத்மபப ) எ்ிபய ்யமன ா�மமசயணத்ய ்யம்னடத்தம்ப்்ா  

னசகிபப�வன்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்னடனசக்யர ட. 32  
 
439 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந�ங டம ாலபபபடத்லா்மமனச உமம்ம

்்ிம ால�்ி பய்ம லப்யம( அபய)த  ்லனசனிம�   ய� ாிம வ்டயி ; 

அன்பமபப   ய� ாிம வ்டயி. மயறய ,  லா�்ம நய� ல ியம மா்ம

 நய� ல ியம்ல�ிபப�மன யட்ங ட.33 இ் மஅறலவபபபய�்ய மஅ�அக்பம

(்்ல) அவர டமறஉ ல றயர ட: நயங டம யிம(சல�ிய) நயா�ா்மம

னச றல�ந் பய்மஅங்ட�ம ாலபபனற ட   லப்யனவம�   ய� லம(அம�ிம

வப்த்லல)  ாடபபா��ந்ன்�ம ் டயி.  ஆ  வ, நயங டம( லப்யவப ம

்லனசிப்ல�ந்) ்ல�ிபப�மன ய் டயி ; அல்யாவபடிமபயவம  ணப்ிம

  ய�  யி. இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மிாியமபப மிாியம

(்ா) அவர டமறஉ ல  றயர ட: நய மஏஃபிய மபப ம னி யம(்ா) 

அவர �ணடிம மா ்டமஹ �்னஸமவயசலத்�   யா�, இன்மஅ்ய மபப ம

ிரதம(்ா) அவர �ணடமல�ந்மஸஜாீம(்ா) அவர ட  அறலவபத்ன்ம

ந�ங டமனசவபாாற�ர �ய? எ உம  ா ட . அ்ா்மஏஃபிய  (்ா) அவர ட, 
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ஆிமஎ உமப்ல்�ணத்யர ட.  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
440 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட.   ங �ணலமள�வரம

இிான �ம டன மநலனற வாறமஅமரந்யலமஅவரம லப்யனவ  

�   ய� ாிம வ்டயி; அன்பமபப   ய� ாிம வ்டயி.  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 
441 வயசல மபப மஹபபய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மபட�ணவயச்லலம

ன்யா்ன ய்��ந ் . அப பய்மஅப்ல்யாமபப ம மர  (்்ல) அவர டம

 லப்யதம்லனசிபலம்ம்ம�்ன மமசயகத்  அமரந்ல�ந்யர ட. நய ம

ன்யான னிம��த்�ன ய்�மஎ மஇடத்லல  இ�ந்வய றமஅவர ன�தம

்ல�ிபபபமபயரத ் . அப பய்மஅப்ல்யாமபப   மரம(்்ல) அவர டம

றறல யர ட: ந�ங டம ங �்மஇிான �ம டன மநலனற வாற  அமரந்யல 

 லப்யம( அபயவப ) ்லனசனி ியமனபத்லமம�்லனஸ ியம�   ய� லம

அம்�றடய் எ உமம� டமசல்ரமறஉ ல ற ர. ஆ யல , நய ம(எ மச  ய்�ம

ஹஃபஸய) வ �ா� மறன்மமம்ம(ள�ம வன்ிய ) ஏறல   . அப பய்ம

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டமஇ�மனசங ா டமம்மனபத்லம

ம�்லஸல ம்லனசனி �   ய� லிப�மஇிான �ம டன மநலனற வாறம

அமரந்ல�பபன்ம(்ானசி்ய �)   ் ட .34  
 
442 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய மஎ மச  ய்�(ாிம

நபபிவர �ண ம்னணவபிய�மய ) ஹஃபஸயம(்்ல) அவரம �்  வ �ா� ம

(றன்)மம்ம(ள�ம வன்ிய ) ஏறல   . அப பய்மஅல்யாவப மன்ர  

(ஸல) அவர டம(னபத்லமம�்லஸம ட�)  யிமநயா� ம்லனசனி  

�   ய� லிப�ாிம லப்ய(- அபய)னவபமபப   ய� லிப�ாிமஇிான �ம

 டன  நலனற வாறமஅமரந்ல�நம்ன்�ம ் ட .35 
 
 பயடி : 18 (ம்ம ்ிம ாலத்மபப )மவ்�ம ்த்யலம்ழப்ாம

னசகி்ய ய்.  
 
443 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

சலஉந�ரம ால�்ி பய்மஅவரம்ம்மபபறவபம உபனபமவ்�   ்த்யலமபப�� ம

 வ்டயி. ம்ம்்ிம ாலத்மபப மவ்�ம ்த்யலமஏத்ி  னசகிம
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 வ்டயி. ந�ங டம(ஏ ்�ிமப�்ி பய்) பயத்ல்த்ல�டம�மஏவபட  

 வ்டயி. இன்மஅ� த்ய்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.36  
 
444 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட.   ங �ணலமள�வரம

 ாலபபபடத்லா்மமனச றயலமஅவரம்ம்மவ்�ம ்த்யல  பபறவபம உபனபதம

ன்யடம வ்டயி. இன்மஅ� த்ய்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 
445 அ� த்ய்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர ட, ள�வரம

(ஏ ்�ிமப�்ி பய்) பயத்ல்த்ல�ட  �மஏவபடம வ்டயிமஎ உி , 

(இிான �ம டன மநலனற வாஉி பய்) வ்�   ்த்யலமபபறவபம உபனபதம

ன்யடம வ்டயிமஎ உி, வ்�ம ்த்யலம்ப்்ா னசகிம வ்டயிம

எ உிம்னடமவப்லத்யர ட.  
 
 பயடி : 19 னகனமழபவத்லம ட�ணாடமனசில ன�மவ்ழம

ப� த்ல்ல�ந்மஆ்ிபபத்ல.  
 
446 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம( �மமாஉிம்�ணிலம�்ி) ்ினமத  

னகனமபப�த்ல�ன யட்ி பய்ி , அவர டம்ன்மவய��ன யட்ி பய்ி , 

 ய்ணப அணபாிம பய்ிமவ்பமப� த்ல்ல�ந்மன்யடங்வன் ிம

வப�ிபபவந்யர ட.37  
 
447 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம்ிமனசில டமஅன த்ல்ிமவ்ப  ப� தன்(�மன ய்�ம

ன்யடங்வன்) ிமவப�ிப�ற�ிவர �ய மஇ�ந்யர ட ;  ய்ணபம

அணபாி பய்ி, ்ன்மவய��ன யட்ி பய்ி , ( �மமாஉிம்�ணில 

�்ிம்ினமத) னகனமபப�த்ல�ன யட்ி பய்ிம(வ்பமப� த்ல்ல�ந்  

ன்யடங்வன் ிமவப�ிபபவந்யர ட).38 
 
 பயடி : 20 நனடபயன் �ண்ிமநலால( ட�மஇடங)ம �ண்ிமம்ிம

 ாலழப்ா்மவந்ட�ம்னட.  
 
448 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, சயபத்லா்�ிமஇ�மனசில ன�தம்வபரத்  வப�ங டமஎ உம

றறல யர ட. ம� ட, சயபத்லா்�ிமஅவவப�மனசில ட எ  , 
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அல்யாவப மன் ்? எ உம  ாடயர ட. அ்ா், ம� �ண ம

நனடபயன்ிபல, அல்்மஅவர �ண ம(ஓகவபடங �ய ) நலால   �ணலமம்ிம

 ாலபப்்ய மஎ உமஅல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர டமவபனடி�ணத  

்யர ட.39  

பயடி : 21 ம்ிம ாலத்மபப ம்்ண�் யலம்ழப்ாமனசகவ்.  
 
449 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமள�ம ்யாடத்லா்டமனச றயர ட. அப பய்  எங �ணலம

வி்லலமசலறலிவ்ய மள�வரம்ி�ட ம்்ண��ட�மபயத்ல்ிமள னற  

எ�த்�ன ய்�மஅவர ன�பமபப ன்யடரந்யர. பப  ரமஅன்மஓரமஇ்நன்ம

ம்ி அ�  மனவத்யர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஇிான �ம

 டன  நலனற வாறலிமபப மஅந்தம்்ண�் யலம்ப்்ாமனசக்வபா�ம

எங �ணடி வந்யர ட.40  
 
450 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம ாலபபபடத்லா்மமனச றயலமநய�ி  எ ன பம பய றம

இ ன ய�மசலஉவ�ிம்்ண�ரமநல்ிபபிமள�ம ்யல  பயத்ல்தன்ாிம

(இ�ி்பமபப� பயாட) ன த்�மள னறாிமஎ�த்�ன ய்�  னசல வயி. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(இிான �ம டன மநலனற வாறலி  

பப ) அந்தம்்ண�் யலம்ப்்ாமனசகவயர ட.  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 451 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஇிான �ம டன மநலனற வாறமள்�்ப்றங   ்�்மம

னசலவயர ட. அப பய்மநய மஅவரம ்� ய தம்்ண�ரமன ய்�  

னசல வ . அ் �்ிமஅவர டம ாவப(தம்ப்்ாமனசக்)ன யடவயர ட.41 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
 
 பயடி : 22  ய்னற டம( மயஸய)ம�்மஈ்�மன ியலம்டவபம(மஸஹஹம

னசக்)ன யடவ்.42  
 
452 ஹிமயிமபப மஅலஹய�ஸம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ்ீரமபப ம

அப்லல்யாம(்்ல) அவர டமசலஉந�ரம ாலத்வபா�பமபப  ர  அங தமனகனமம

( �) னசக்யர ட. (அப பய்ம யல ன��ம ாாவ்ா்மப்ல்ய  ஈ்�ம

ன ியல) ்ிம ய்னற டமம்ம்டவபம(மஸஹஜமனசக்லட்ய) யர ட. 
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அவர �ணடி (இ்ம்றலத்), இவவயஉமனசகி்யமய? எ உம  ா பபாட். 

அ்ா்மஅவர ட, ஆிம(னசகி்யி). அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

சலஉந�ர  ாலத்வபா�பமபப  ரமஅங தமனகனமம( �) னசகவன்மநய ம

பயரத ் . (அப பய்) அவர டம்ிம( யல ன��ம ாாவ்ா்மப்ல்ய மஈ்�ம

ன ியல)  ய்னற டமம்ம்டவபம(மஸஹஜமனசக்லட்ய) யர டமஎ உம

ப்ல்�ணத்யர ட. (இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) இப்யஹ�ிமஅநந ஈம

(்ா) அவர டமறஉ ல  றயர ட: ( ய்னற டமம்மமஸஹஜமனசக்ம

ன்யா்யிமஎ�ி) இந்மஹ �்ஸமம� ்�்  ம ல�மசலி�ணபபம்ய  வம

அனமந்். ஏன  ணல, ்ீரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டம(்ரஆ ணல) 

5:6ஆவ்மவச ிமஅ��பனபாறமபப   ்மஇஸ்யதன்த  ்ாவப யர ட.43 

இந்மஹ �்ஸமஐந்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டம

ஹ �்ஸம ம்ிமநய ்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். 

அவாறலல, ஈசயமபப ம்�ஸம(்ா) மாஉிமஏஃபிய மபப ம னி யம(்ா)  

ஆ ல ிய்்மஅறலவபபபபல, அப்லல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர ்னடி  

 ்யார ்�்மஇந்மஹ �்ஸமம ல�மசலி�ணத்வந்். ஏன  ணல , ்ீரம(்்ல) 

அவர டமஅலமயிப்யமஎ�ிம(5ஆவ்) அத்லியிிமஅ��பனபாறமபப   ்  

இஸ்யதன்தம்ாவப யர டமஎ உமஇடினபாஉட�்.   

453 ஹஜன்ஃபயமபப மஅலிமய ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மநபபம

(ஸல) அவர ்ட ம(னச உன ய்�) இ�ந ் . அவர டமள�  

ச� த்ய� ம்பனப�ம்ால�்மமனச உம(அங்) நல உன ய்�மசலஉந�ர  

 ாலத்யர ட.  ட  மநய மஅவர ன�மவபா�ிமசாஉமள்ங லமமனச  ற .  

அப பய்மநபபம(ஸல) அவர ட, அ� லலமவய! எ உமறறல யர ட. நய ம

அ� லல னச உமஅவர ்�்பமபப ப� ிமநல உ(அவர ன�ம

மனறத்�)ன ய் ட . பபற் நபபிவர டமஅங தமனகனமம( �) 

னசக்யர ட. அப பய்ம்ிம( யல ன��   ாாவ்ா்மப்ல்ய மஈ்�ம

ன ியல)  ய்னற டமம்ம்டவபம(மஸஹஜ  னசக்லட்ய) யர ட.44  
 
454 அ�வயிபலம  ீ�மபப மச்மயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அ��சயம

அலஅஃஅீம(்்ல) அவர டமசலஉந�ரம(்�ண டமன்றல�்ி) வப ித்லல  மல ாிம

 ்�பபய வ்யகமஇ�ந்யர ட. ( ம ணிபலமசலஉந�ரமன்றலத்வபட�  றடய்ம

எ ப்ா ய ) அவர டம ்ணய��ம்�னவிபலமசலஉந�ரம ாலபபயர ட.   ம்ி, 

இஸ் வ்ர �ணலமள�வ்்மச�மத்லலமசலஉந�ரமபா�வபாடயலமஅந்  

இடதன்�ம த்��  ய்யலம த்�த்மவபட�மற�ிவ்ய மஅவரமஇ�ந்யரம
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எ உ றஉவயர ட. (இன்மஅறலந்) ஹஜன்ஃபயமபப மஅலமிமய ம(்்ல) 

அவர ட,  ங டம ்யாரம(அ� �சய) இந்மஅ�ாம ்�பபய வ்யகமஇ�� ம

 வ்�ி்லலன்மஎ  றமநய  வப�ி் ல ற . (ள�ம�னற) நய�ிம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ி  நடந்மனச உன ய்��ந ்யி. 

அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமள�  ஏவ��்பம

பப  ய்ல�ந்ம்பனப�ம்ால�்மமனச உம ங �ணலமள�வர  நலாபன்பம

 பய உம(சய்ய்ணமய ) நல உமன ய்�மசலஉந�ரம ாலத்யர ட.  ட   நய ம

அவர ன�வபா�ிமசாஉமள்ங லமமனச  ற . அப பய்மஅவர டமஎ ன  

 நய� லம(்ிமஅ� லலமவ�மயஉ) னசன மனசக்யர ட. நய மஅவர �ணடிம

னச உ அவர டம்ம்ம ்னவனிம��த்�மன யட்ிவன்மஅவர ்�்பம

பப ப� ி நல உம(மனறத்�)ன ய்��ந ் .  
 
455 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஇினறன �ம டன மநலனற வாஉவ்ா ய ப  ்றபபா�மம

னச றயர ட.  ட  மநய ம்்ண�ரம்வன�ாட மஅவர ன�ப  

பப ன்யடரந ் . அவர டமஇிான �ம டன ம��த்ம(்ப்்ாமனசக்) , 

்ல�ிபபி பய்மஅவர �ண ம(ன ம யல ட)மம்மநய ம்்ண�ன்ம்ாற , 

அவர ட அங தமனகனமம( �) னசக்யர ட. (்ம்ம யல ன��ம

 ாாவ்ா்மப்ல்ய மஈ்� ன ியல) ்ிம ய்னற டமம்ம்டவபம(மஸஹஜம

னசக்லட்ய) யர ட.45 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல, நபபம(ஸல) அவர டம்ம்ம� தன்ாிமன  ன�ாிம

 ாவப யர ட.  ம்ி, (ஈ்�மன ியல) ்ம்ம்ன்ிபலம்டவபம(மஸஹஜம

னசக்லட்ய) யர ட. பபற் ்ிம ய்னற டமம்மமஸஹஜமனசக்யர டமஎ உம

இடினபாஉட�்.  
 
456 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�மநயடமஇ்வபலம

நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட ம(ள�மபிணத்லல)  

இ�ந ் . அப பய்மஅவர டம(்ம்மவய  த்ல்ல�ந்) இறங லமஇிான �ம

 டன  நலனற வாறல யர ட. பபற்ம(்ல�ிபப) வந்யர ட. அப பய்மநய  

எ  ணடமல�ந்ம்வன�ிப்லம�ந்ம்்ண�ன்மஅவர �ண ம(ன ம யல ட) 

மம் ்ாறல   . அவர டமஅங தமனகனமம( �) னசக்யர ட. ( யல ன��  

 ாாவ்ா்மப்ல்ய மஈ்�மன ியல) ்ிம ய்னற டமம்ம்டவபம(மஸஹஜ  

னசக்லட்ய) யர ட.  
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457 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மநபபம(ஸல) 

அவர ்ட ம(்��ம பயர) பிணத்லலமஇ�ந ் . அப பய்  அவர ட, 

�ஃ ீ்ய! ்்ண�ரம்வன�னிமஎ�ங ட! எ உமறறல யர ட. அன்மநய  

எ�த்�மன ய்�மஅவர ்ட ம்றபபா ட . அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  

அவர டமநடந்ம(எ ம ்��ன ாடய்மன்த்லா்ம) னச உமஎ ன வபா�  

மனறந்மஇிான �ம டன மநலனற வாறலமவபா�ம(்ல�ிபப) வந்யர ட. 

அப பய் அவர ட, ன பமப்்லம்உ ்ய ம யிமநயா�மந��ங லம

அணபந்ல�ந்யர ட. எ  வ, ்ம்மன னிமமசானட�மன  �ண்ல�ந்ம

னவ�ண ிமஎ�� ப பய யர ட. ஆ யல , சானட�மன  டம்உ ்ய ம

இ��  வ, ்ம்மன னிமஅ் ம ீால�ந்மனவ�ண ி  எ�த்யர ட. நய ம

அவர �ண ம(ன ,  யல ட)மம்ம்்ண�ரம்ாறல   .  அவர டம

ன்யான � ய மஅங தமனகனமமனசகவன்பம பய உமஅங தமனகனம  

னசக்யர ட. பபற்ம( யல ன��ம ாாவ்ா்மப்ல்ய மஈ்�மன ியல) ்ி  

 ய்னற டமம்ம்டவபம(மஸஹஜமனசக்)வபா�பமபப  ரமன்யா்யர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
458 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஇிான �ம டன மநலனற வாஉவ்ா ய ப  ்றபபா�மம

னச றயர ட. பபற்மஅவர டம்ல�ிபபமவந் பய்ம்்ண�ர  ்வன�ாட ம

அவர ன�மமசந்லத ் . அவர �ண ம(ன ம யல ட)மம்மநய  ்்ண�ரம

்ாறல   . அவர டம்ிம(� ) ன  ன��ம ாவபவபா�பமபபற்  � தன்�ம

 ாவப யர ட. பபற்ம்ிம�ாஙன  ன��ம ாவப பய  பய்மஅவர ட  

அணபந்ல�ந்மந��ங லம்உ ்ய ்ய மஇ�ந்். எ  வ , ்ிமன  ன�ம

ந��ங லிப   ீால�ந்மனவ�ண ிமஎ�த்மஅவானற�ம ாவப யர ட.  ம்ி , 

(ஈ்�மன ியல) ்ம்ம்ன்னிதம்டவபம(மஸஹஜமனசக்லட்ய) யர ட ; ்ிம

 ய்னற டமமம்ி (அவவய றமஈ்�மன ியல) ்டவபம(மஸஹஜம

னசக்லட்ய) யர ட. பபற்மஎங ்�்  (இமயமய மநல உ) ன்யாவபத்யர ட.  

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
 
 459 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மள�ம

பிணத்லலமஓ�்ாமநபபம(ஸல) அவர ்ட மஇ�ந ் . அப பய்  அவர ட, 

 ிமலடிம்்ண�ரமஇ�� லற்ய? எ உம  ாடயர ட. நய , ஆி! (இ�� லற்) 

எ உமப்ல்�ணத ் .  ட  மஅவர டம்ம்மவய  த்ல்ல�ந்  இறங லம
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இ்வப மஇ��ணலமஎ மபயரனவிப்ல�ந்மமனறாிமஅ�ா�்மநடந்யர ட.  

(இிான தம ்னவனிம��த்) பபற்மஅவர டமவந்யர ட. நய ம

்வன�ிப்ல �ந்மந�ன்மஅவர டமம்ம்ாறல   . அவர டம்ம்ம

� தன்�ம ாவப யர ட. அப பய்ம ிப�ணமந��ங லமஅணபந்ல�ந்யர ட. 

ஆ்்யல, அங லிப்ல�ந்ம்ி �ாஙன  ன�மனவ�ண ிமஎ�� மஅவர �யலம

இி்வபலன். ஆ  வ, �ாஙன  ன�மஅங லிப   ீால�ந்மனவ�ண ிம

எ�த்�ம ாவப யர ட. பபற்ம்ம்ம்ன்னிம(ஈ்�  ன ியல) ்டவபம

(மஸஹஜமனசக்லட்ய) யர ட. பபற்மநய மஅவர �ண ம ய்னற ட  

இ்்னடாிம ாாறம�ன ந ் . அப பய்மஅவர ட , அவானறம

வபா�வப�வ �் ய ! ஏன  ணல, நய ம(எ ம யல ட) இ்்னடாிமனகனமிய ம

நலன்ிப ் ி ( ய்னற ்�்ட) ்னாத்ல�ந ் மஎ உமனசயல்ல , (ஈ்�ம

ன ியல) அவானறத ்டவபம(மஸஹஜமனசக்)ன ய்டயர ட.   
 
460 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

அங தமனகனமமனசகவ்ா ய மநய ம்்ண�ரம்ாறல   .  அவர டமஅங தம

னகனமமனசக்யர ட. (ஈ்�மன ியல) ்ிம ய்னற டமம்ம்டவப  (மஸஹஜம

னசக்)ன ய்டயர ட. அப பய்மநய ம( ய்னற ன��ம ாாறம

 வ்�மல்வய எ ப்ம்றலத்) அவர �ணடிம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , 

நய ம(எ ம யல ட) இ்்னடாிமனகனமிய மநலன்ிப ் ிம

( ய்னற ்�்ட) ்னாத்ல�ந ்  எ உமனசய  யர ட.  
 
பயடி : 23 (ஈ்�மன ியல)ம� ்ன்ிப மம�்ிம்ன்ழபயன ிப மம�்ிம

்டவபம(மஸஹஹ னசக்)மன யடவ்.46  
 
461 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�மபிணத்லல) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமபப  யலம(்யம்மய ) வந்  

ன ய்��ந்யர ட. நய�ிமஅவர ்ட மவந்ன ய்�ம�ந ் . அப பய்  

அவர டம(வய  த்ல்லம�ந்மஇறங ல) இிான �ம டன ம��த்�ம

ன ய்� வந்,  ிமலடிம்்ண�ரம ட�்ய? எ உம  ாடயர ட. நய ம

்்ண�ரம்வன�னி அவர �ணடிமஎ�த்மனச  ற . அவர டம்ி�னடிம

� மன  ன�ாி � தன்ாிம ாவப யர ட. பபற்ம்ம்ம�ாஙன னிம

னவ�ண ிமஎ�� ப பய  பய்  சானட�மன ம்உ ்ய மஇ�ந்். எ  வ , 

்ம்மன னிம(அவர டமஅணபந்ல�ந்)  ந��ங லிப ம ீால�ந்மனவ�ண ிம

எ�த்யர ட. ந��ங லனிதம ்ய�ணல   பயா��ன ய்டயர ட. பபற்ம்ம்ம
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�ாஙன மவன்�ம ாவப யர ட. பப  ர  (ஈ்�மன ியல) ்ம்ம

� ்ன்ிப மமம்ிம்ன்பமபயன மம்ிம ய்னற டமம்ி  ்டவபம(மஸஹஜம

னசக்) ன ய்டயர ட. பபற்மவய  த்லலமஏறல யர ட. நய�ி  

ஏறல�ன ய் ட . நயங டம(எங ்�்ம�  யலமனச உன ய்��ந்) 

ம� �ணடி வந் சரந ்யி. அவர டமநல உமன்யா்ன ய்��ந்யர ட. 

அவர ்�் அப்ரம்ாமய மபப மஅவஃபம(்்ல) அவர டம(இமயமய ம

இ�ந்) ன்யாவபத்�ன ய்��ந்யர ட. ள�ம்�அதமன்யா்ம

��த்ல�ந்யர ட. (இ்ா லனட ி) நபபம(ஸல) அவர டமவந்வபாடன்ம

 ணரந்மஅப்ரம்ாமய மபப  அவஃபம(்்ல) அவர டமபப வயங பம

பயரத்யர ட. அப பய்மநபபம(ஸல)  அவர டம(அங   ிமநல உமன்யாமயஉ) 

னசன மனசக்யர ட. எ  வ , அப்ர ்ாமய மபப மஅவஃபம(்்ல) அவர டம

(எஞசலிம்�அதன்ாி) ம� ்�்த  ன்யாவபத்யர ட. அவரம(ன்யான ிப ம

இஉ்லிபல) ச்யிமன ய�த்்ிமநபபம(ஸல)  அவர ்ிமநய�ிமஎாந்ம

எங ்�்மவப�பா�ப பயிப�ந்மள�ம்�அதன்த  ன்யா ்யி.  
 
462 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

(ஈ்�மன ியல) ்ிம ய்னற ட, � ்ன்மமாஉிம்ன்பபயன  

ஆ லிவாறல மமம்ம்டவபம(மஸஹஜமனசக்)ன ய்டயர ட.  இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   
 
463 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

அங தமனகனமம( �) னசக் பய்ம(ஈ்�மன ியல) ்ம்ம�  

்ன்ிப மம்ிம்ன்பபயன மம்ிம ய்னற டமமம்ிம்டவபம(மஸஹஜ  

னசக்)ன ய்டயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய  ப�ரமபப மஅப்லல்யாம

(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட: இந்மஹ �்னஸமநய  �ஃ ீ்யம(்்ல) 

அவர ்னடிம்்லவரம ரவயம(்ா) அவர �ணடிமனசவப ிா ற .   
 
464 பப்யலம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(ஈ்�மன ியல) ்ி�னடிம ய்னற டமமாஉி  ்ன்பபயன ிப ம

மம்ம்டவபம(மஸஹஜமனசக்லட்ய) யர ட.  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலலமள றலல , 
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( மா ்டவயஉ) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமனசக்ன்மநய ம

பயரத ்  எ உமபப்யலம(்்ல) அவர டமறறலி்ய மஇடிமனபாஉட�்.  
 

 பயடிம:ம24  ய்னற டமம்மமஸஹஜமனசகவ்ா ய ம ய்வ்ி் .  
 
465  ஜன்ாமபப மஹய �ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஆிப யம(்்ல) 

அவர �ணடிம ய்னற டமம்மமஸஹஜமனசகவ்ம்றலத்�    ாப்ா ய மம

னச  ற . அப பய்மஅவர ட, ந�ங டமஅஅமபப மஅபப் ய்லப அவர ன�ம

அ� ல�ம  ்ங ட. அவர்யிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட  

பிணிமனசகபவ்யகமஇ�ந்யர டமஎ உமறறல யர ட. எ  வ , அஅம(்்ல) 

அவர �ணடிம(னச உ) அன்பமபாறல�ம  ா டயி. அப பய்மஅவர ட , 

பிணத்ல்ல�பபவ��்ம� உமப லம� உமஇ்ா ன�ாி , 

 ட��்ல�பபவ��்மள�மப லமஓரமஇ்னவாிமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமநலரணிபத்யர டமஎ உமறறல யர ட.  இ் ம

அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மஏஃபிய மஅஸஸவீம(்ா) அவர ட , ்ம�் 

இந்மஹ �்னஸமஅறலவபத்மஅிரமபப மன ஸம(்ா) அவர ன�பமபாறல�  

்றலபபப�ி பய்மஅ  யன்பமபய்யா�வயர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  -  மா ்டம

ஹ �்ஸம ஜன்ாமபப மஹய �ம(்ா) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபப  

பய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்லலமபப வ�மயஉம யணபப� லற்:  

 ஜன்ாம(்ா) அவர டமறறல யர ட:  ய்னற டமம்மமஸஹஜம

னசகவன்பமபாறல ஆிப யம(்்ல) அவர �ணடிமநய மவப வபம   . அ்ா்ம

அவர ட, அஅமஅவர �ணடி னசல்ங ட. ஏன  ணல, எ ன வபடமஅவர்யிம

இ்்றலத்மந  றலந்வரமஎ உ றறல யர ட. ஆ  வ, நய மஅஅம(்்ல) அவரம

 �ணடிமனச  ற . அப பய்   மா ்டவயஉமஅஅம(்்ல) அவர டம

றறல யர ட. 
 

 பயடிம:ம25 ள ்ம �வப யலமப்ம( ந்த) ன்யான  ன�தமன்யா்யி   
 
466 ்ன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டமம� யமனவாறலம

்ல த் உமள�ம�னறமனசக்ம �வப யலமப்   ந்தமன்யான  ன�தம

ன்யா்யர ட. அப பய்ம( யல ன��ம ாவயமலமஈ்�மன ியல)  

 ய்னற டமம்ம்டவபம(மஸஹஜமனசக்)ன ய்டயர ட. அப பய்ம மரம(்்ல)  
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அவர ட, � ன ப பய்ிமனசகிய்மள னறமஇ னற�்தம்யங டம

னசக லற�ர  �? எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட , னசகிம

 வ்�னம உ்ய  னசக ் ,  ம ்! எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
 
பயடி : 26 அங தமனகனமம( �)மனசகபவ�ிமமாறவர ்ிம்ம்மன ம

அஏத்ி அனடந்ல��் மயமஎ உமசந ் பப�ிம பய் , �ி�னறம

ன னி�ம ாவயமல பயத்ல்த்லா்டம்னாபப்மவப�ிபதம்� மனசி் உ.   
 
467 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம ற� த்ல்ல�ந்ம

வபாலதன்ாந்யலமஅவரம்ம்மன னிம� உ  �னறம ாவயமலம

பயத்ல்த்லா்டமஇடம வ்டயி. ஏன  ணல , இ்வபலமஅவ்்மன  எங  ம

இ�ந்்மஎ பன்மஅவரமஅறலிமமயாடயர.49 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம

 ம்ிமநய ் அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலலம

அ��ஆவபியம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  

அவர டமறறல யர டமஎ உம(னவ�ணபபனடமிய ா)ி , வ ீ ம(்ா) அவர �் 

அறலவபபபபலமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஹ �்னஸமமரஃ� ம(-நபபிவர டம

றறலி்) எ �ம்றலபபபாடயர டமஎ உிம யணபப� லற்.  -  மா ்டம

ஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமவயிப்ய  வம ம்ிமநய ்  

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.   
 
468 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம றங லனிாந்்ிம

பயத்ல்த்லா்டமன னிமஇ�வ்ா்ம�  � உம�னறம்்ண�ரம்ாறல�ம

ன னி�ம ாவப�ன யட�ா�ி. ஏன  ணல , இ்வபல அவ்்மன மஎ்லலம

 லடந்்மஎ பன்மஅவரமஅறலிமயாடயர.  இன்அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்ம வஉமஏாமஅறலவபபபய�ர  ன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�். அந்மஅன த்மஅறலவபப் �ண்ிமன ம ன��ம ாாவ்ா்ம

� ம(பயத்ல்த்ல�ட இடம வ்டயி) எ  றம(னபய்வய ) வந்ட�்.  ்யபபரம

(்்ல), சிபதமபப ம�ஸகிபம(்ா) , அ�ச்மயம(்ா), அப்ல்யாமபப    ீ�ம

(்ா), அ�சய்லாம(்ா), அ�்ர ம(்ா) ஆ ல ிய�  அறலவபப்� �ணல்ய ம

உளு ஹதீஸ் 381 - 491

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 311 

� உம�னறமன  ன��ம ாாவ்ா்ம� ம(பயத்ல்த  ்ல�டம

இட வ்டயி) எ�ிம்றலப்மஇடிமனபாஉட�்.  
 

 பயடிம:ம27 (பயத்ல்த்லல) நயகமவயகனவபப்மன்யடரபய மசாடி.   
 
469 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வ்்ம

பயத்ல்த்லலமநயகமவயகமனவத்வபாடயலமஅவரமஅன்�  ன யா�வபா�மஏாம

்டனவமபயத்ல்தன்�ம ாவப�ன யட�ா�ி.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம

மா றயரமஅறலவபபபய�ர ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்லலமஅன்மஅவரம

ன யா�வபடா�ிமஎ�ிம்றலப்மஇடினபறவபலன்.   
 
470 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வ்்ம

பயத்ல்த்லலமநயகம(வயகனவத்�) ்�த்வப�மய யல  அந்பமபயத்ல்தன்ம

அவரமஏாம�னறம ாவப�ன யட�ா�ி.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.50  
 
471 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நயகம

வயகனவத்வபாடம ங �்மபயத்ல்தன்மமஏத்ிமனசகாிம�னற  

ியன் ணல, அன்மஏாம்டனவம்்ண�் யலம ாாவ்ய்ி. �்லம்டனவம

ம்ணபா��  ாவம வ்�ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. 
 
472 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இனவம

அல்யாவப மன்ரம�ஹிமதம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஎம�்மஅறலவபத்மஹ �்ஸ �ய்ி. அவாறலலமபப வ�ிம

ஹ �்ஸஜி ள றய்ி. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  

நயகமவயகனவத்வபாடம ங �்மபயத்ல்தன்மமஏத்ிமனசகாிம�னற  

ியன் ணல, அன்மஏாம்டனவம ாாவ்ய்ி.51  
 
473 அப்ல்யாமபப மஅல� ஃபபலம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(ஆ்ிபத்லல) நயக ன��ம

ன யல்மயஉ  த்்வபாடயர ட. பப  ரமம� ்�்ிமநயக ்�்ிமஎ  ம
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 நரந்் (அவர டமநயக ன�மஏ மன யல்ம வ்�ி)? எ உம  ாடயர ட. 

பப  ரம வானட நயக ்�்ிம யலநனட �ண மபய் யபபபா ய ம

னவத்ல��்ிமநயக ்�்ி அ�ம்லி�ணத்யர ட.  ம்ிமபயத்ல்த்லலம

நயகமவயகமனவத்வபாடயலமஏா  ்டனவம(்்ண�் யல)  ாவப�ன யட்ங ட. 

எாடயவ்ம்டனவமம்ணபா��   ாாங டமஎ உமறறல யர ட.  -  மா ்டம

ஹ �்ஸமஅப்ல்யாமபப மஅல�ஃ ஃபபலம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்   ம்ிம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலலமிாியம

பப மசிபதம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம யலநனட �ண  பய் யபபபா ய , 

 வானடிய�வ்ா ய , வபவசயிபமப்னண ன�பமபய் யபப்ா ய  

னவத்ல��்ிமநயக ்�்மஅ�ம்லி�ணத்யர டமஎ உமஅ்ல பப�ிய  

இடினபாஉட�். மாறவர �்மஅறலவபபபபலமவபவசயிபமப்னண ன�பம

பய் யபப்ா ய மனவத்ல��  ்ிமநயக டமபாறலிம்றலப்மஇடினபறவபலன்.  
 
 
பயடி : 28  ்ங லமநலா்ிமந��லமசலஉந�ரம ால� மவந்ட�ம்னட.   
 
474 ்யபபரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ்ங லமநலா்ிம்்ண��லமசலஉந�ரம

 ால� ம வ்டயிமஎ உமஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டம்னடம

வப்லத்யர ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
475 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமஎவ�ிம ்ங லமநலா்ிம

்்ண��லமசலஉந�ரம ால� ாிம வ்டயி.  பப  ரமஅ்லலம்�ண� ாிம

 வ்டயி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 
476 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இனவம

அல்யாவப மன்ரம�ஹிமதம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஎம�்மஅறலவபத்மஹ �்ஸ �ய்ி. அவாறலலமபப வ�ிம

ஹ �்ஸஜி ள றய்ி. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  

ஓடயமலம ்ங லமநலா்ிம்்ண��லமந�மசலஉந�ரம ால� ய ்! பப  ரமஅ்லல  

்�ண� ய ்!52  
 
பயடி : 29  ்ங லமநலா்ிம்்ண��லம(னப�ந்ட�்ம ட�வர)ம

்�ணழப்ா்மவந்ட� ்னட.  
477 அ்ஸமஸயிபபம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:   ங �ணலமள�வரம

னப�ந்ட�்ம ட�வ்யகமஇ��்ி பய்ம ்ங லமநலா்ி  ்்ண��லம்�ண� ம
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 வ்டயிமஎ உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  றறலி்ய ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமனசய  யர ட. அப பய்மநய , அவரமஎ   

னசகிம வ்�ி, அ�ஹஜன்்யமஅவர  �? எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர 

(அ்ல்ல�ந்) ்்ண�ன்மஅட�ண�ம்�ண� ம வ்�ிமஎ உம

ப்ல்�ணத்யர ட.53 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். 
 
 பயடி : 30 பட�ணவயச்லலமபா�வபாடமசலஉந�ரம�்்ய மஅஏத்ங ன��ம

 ாவபதம்ப்்ா னசகவ்ம ாடயிமய்ி. நல்ிம்்ண�் ய ் ிம

னகனமிய லவப�ி; அன்தம ்ய்ட  வ்�ி்லலன்.  
 
478 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�ம ல்யமவயசலம

பட�ணவயச்ல�டமசலஉந�ரம ாலத்யர. அவன்ம நய� லமமசல்ர  ( வ த்ட ) 

எாந் ர. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , (அவர சலஉந�ரம

 ாலபபன்) இனடமமறல� ய �்ர ட. அவன்மவபா�வப�ங டமஎ உ  

றறல யர ட. அவரமசலஉந�ரம ாலத்ம��த்்ிமள�மவய�ணிபலம்்ண�ர  

ன ய்�வ்மமனசயல்லமஅன்மமசலஉந�ரமம்ம்ாறல யர ட.54  
 
479 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�ம ல்யமவயசலம

பட�ணவயச்ல மள�மப்்லிபலமநல உமசலஉந�ரம ாலத்யர.  அப பய்மஅவன்பம

பயரத்மம� டமசப்மலாட ர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டமஅவன்ம

வபா�வப�ங டமஎ உமறறல யர ட. அவரம(சலஉந�ரம ாலத்)  ��த்்ிம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமள�மவய�ணிபலம்்ண�ர  ன ய்�வ்மம

னசய  யர ட. அவவய றம(்்ண�ரமன ய்�வ்பபா�) அ்  சலஉந�ரமம்ம

்ாறபபாட். இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
480 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�ம�னறமநயங டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட மபட�ணவயச்லல  இ�ந ்யி. 

அப பய்ம ல்யமவயசலனிய�வரமவந்மபட�ணமவயச்�்டமநல உ  சலஉந�ரம

 ாலத்யர.  ட  மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்னடிம ்யார ட  

நலஉத்! நலஉத்! எ உமறறல ர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

(அவர சலஉந�ரம ாலபபன்) இனடமறல� ய �்ர ட. அவன்மவபா�வப�ங டமஎ உ  

றறல யர ட. எ  வ, நபபத ்யார டமஅவன்மவபா�வபாட ர. அவரமசலஉந�ர  

 ாலத்ம��த்யர. பபற்மஅவன்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம
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அனாத்மஇந்பமபட�ணவயசல ட சலஉந�ரம ாலத்ல, அஏத்ிமனசக்லமஆ லிம

வாஉ�்�ிமஇடமல். இனவமஇனறவன  நலன ாமறரந்ம

 பயாஉவ்ா்ிமன்யாவ்ாம்ிம்ரஆன மஓ்வ்ா்ி   �ி்ய்ிம

எ  றய, அல்்மஇந்�ம �த்ல்னமந்ம வஉமவயரதன் ன� ியம

அவ�டி றறல யர ட. பபற்மம� �ணலமள�வ�டிமள�மவய�ணதம்்ண�ரம

ன ய்�வ்ம னசயல்லமஅன்மஅந்மமசலஉந�ரமம்ம்ாறமமனசக்யர ட.55  
 
பயடி : 31 பயல்�மமயறய்ம்ாநன்ிப மசலஉந�ரமபாறலிமசாட�ிமஅன்�ம

 ாாி �னறாி.  
481 நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிம்ாநன் டம

ன ய்�வ்பப�வயர ட. அவர ்� ய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஏபபாசிம(ப்� த)  வ்�பமபப்யரத்லத் , இ ணப்பமனபய�ன�ம

னம உமஅ�்ாநன் �ண  வயிப்ல�வயர ட. (ள�ம�னற) அவர �ணடிமஓரம

ஆ்ம்ாநன்மன ய்�வ்பபாட்.  அ்மஅவர டமம்மசலஉந�ரம

 ாலத்வபாட். அப பய்மஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர ட ்்ண�ரம

ன ய்�வ்மமனசயல்லமசலஉந�ரம ாலத்மஇடத்லலம்்ண�ன்ம்ாறல யர ட.  

அன்�ம ாவவபலன். இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
 
482 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடிமபயல்�மமயறய்மஓரமஆ்்ாநன்மன ய்�  வ்பபாட். அ்ம

அவர �்மம�ிபலமசலஉந�ரம ாலத்வபாட். அப பய்  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம்்ண�ரமன ய்�வ்மமனசயல்லமசலஉந�ர   ாலத்மஇடத்லலம

்ாறலமவபாடயர ட. -  மா ்டம(481ஆவ்) ஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாி  வந்ட�்.  
 
483  ி�மன ஸமபப தமமலாஸ ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவரம �ணடி ,  ணாம ான யட�ய்ம(பயல்�  

மயறய்) எ �னடிமஆ்ம்ாநன்னி�மன ய்�வந்மஅவர �்ம

ம�ிபலமனவத ் . அ்ம(அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமம்) சலஉந�ரம

 ாலத்வபாட். அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(சலஉந�ரமபாடம

இடத்லல) ்்ண�ன்த ன்�ணத்வபாடன்தம்வப்ம வனறய உிமற�்்ய மம

னசகிவபலன்.56 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமநய ்ம
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அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். அவாறலல, அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம்்ண�ரமன ய்�வ்மமனசயல்ல , அன் (சலஉந�ரமபாடம

இடத்லல) ன்�ணத்வபாடயர டமஎ உமஇடினபாஉட�்.   
 
484  னப்ல்யாமபப மஅப்லல்யாமபப ம தபயமபப மமஸ்தம(்ா) 

அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிம

 உ்லனமயாலமஎ�த்�ன ய்டவ�ி ஆ்ிபமய மநய�ம்றந்ம(ஹலஜ்த) 

னச றமனப்மணப �ணலமள�வ�ிமப�மஅசத  பப ம்னஸமயம்்த்ய�லம

ள�வ்ய ம � ய யமபப மமலாஸ ம(்்ல) அவர ்னடி  ச  ய்�ாமய ம

 ி�மன ஸமபப தமமலாஸ ம(்்ல) அவர டமறறல யர ட:  நய ம(பயன்தம

்வப்ம வஉம்லட)  ணாம ான யட்ிமப�வதன்மஅனடிய்மஎ மஆ்  

ம ாட மஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர �ணடிமனச  ற . அ�்ாநன்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண  ம�ிபலமசலஉந�ரம ாலத்வபாட். 

அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  ்்ண�ரமன ய்�வ்மம

னசயல்லம(சலஉந�ரமபாட) ்ம்மஆனடிப மமம்  ன்�ணத்யர ட. அன்(�ம ச� ல) 

அாத்மய �ம ாவவபலன்.57 
 

 பயடிம:ம32 வபந்மபாறலிமசாடி  
 
485 அல மயம(்ா) மாஉிமஅஸவதம(்ா) ஆ ல ியரமறறலி்யவ்:  ள�ம

ம ண்ரம(அ ன ) ஆிப யம(்்ல) அவர �ணடிம(வப�ந்ல ்ய த) ்ங ல யர.  

அவரம யன்ிபலம்ம்மஆனடனி�ம ாவப யர. (இன்�ம ்ட) ஆிப யம

(்்ல) அவர ட, அ்ம ம்மஆனடிபலமன் பாடயலமஅந்மஇடதன்�ம

 ாவப யலம பய்ி. அவவயஉமஅ்  ன் படயவபாடயலமஅந்மஇடதன்மம

ஏாறல்ிம்்ண�ரமன்�ணத்வப�வ �் ய ! நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ண மஆனடிபலமபாடமஇந்ல�ிதன்மந ்  ஏ்்�வப� வ . அந்ம

ஆனடனிமஅணபந்ன ய்�மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டம

ன்யாவயர டமஎ உமறறல யர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
486 அஸவதம(்ா) மாஉிமஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) ஆ ல ியர  

றறலி்யவ்: இந்ல�ிிமபாறலமஆிப யம(்்ல) அவர டமறஉன ிபல , அன்ம
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நய மஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர �ண மஆனடிப்ல�ந்ம

ஏ்்�வப� வ மஎ உ ்றலபபபாடயர ட.  
 
487  மா ்டம(485ஆவ்) ஹ �்ஸம ம்ிமஆஉமஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமஇ   யரமஅறலவபபபய�ரம

ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  
 
488 அிரமபப மனம� ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஏன்மய மபப ம

ிசயரம(்ா) அவரம �ணடிமள�வ்்மஆனடிபலமஇந்ல�ிி  பா�மவபாடயலம

அ(்மபாடமஇடத)ன்ம(மா�ி)  ாவம வ்�மய? அல்்மஅந் 

ஆனடனி ிம ாவம வ்�மய? எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , 

ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்ய ம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(்ம்மஆனடிபலமபாட) இந்ல�ிதன்  

(மா�ி)  ாவபவபா�மஅ ்மஆனடிபலமன்யான � ய பம்றபபா�ம  

னசலவயர ட. அந்மஆனடிபலம ாவபி்ா்�ிமஅனடிய�தன்ம(ஈ்தன்) 

நய   ய் ப .58 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். அவாறலலமஇப�மஅபபஸயிப்யம

(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலமஇந்ல�ி(ிமபாட  இட)தன்மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம ாாவயர டமஎ உ  இடினபாஉட�். இப�லம

�பய்�ம(்ா) மாஉிமஅப்லமவயஹலதமபப மஸலியதம(்ா) ஆ ல ிய்்  

அறலவபபபபலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண மஆனடிப்ல�ந்மஅன்ம

நய   ாா வ மஎ உமஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்ய ம

இடினபாஉட�்.  
 
489 அப்ல்யாமபப ம லஹயபமஅல வ்ய �ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

நய ம(அ ன ) ஆிப யம(்்ல) அவரம �ணடிம(ள�மநயடமவப�ந்ல ்ய த)  

்ங லிப�ந ் . இ�மஆனட �ணலம( றங லி) எ �்ம ற� த்லலம

ஸ ்ல்ி ஏாபாட். எ  வ, அவவப�மஆனட ன�ாிம( ாாவ்ா ய த) 

்்ண��லம�� ல னவத ் . இன்மஆிப யம(்்ல) அவர �ண மபணபபனப்ம

பயரத்வபா�(பம பயக) ஆிப யவபடிமன்�வபத்வபாடயர. அப பய்மஆிப யம

(்்ல) அவர டமஎ ன  வ்மனசயல்லமஆ��பபபம யர ட. (நய மனச  ற .) 

அப பய்மஅவர ட,  ங ட ஆனட ன�மஇவவயஉமந�ங டமனசகி�ம

 ய்ணனம  ? எ உம  ாடயர ட. நய , னங �ற�ிவரம  வபலமஎன்�ம

 ய்பய ்யமஅன்மநய ம ் ட மஎ உமறறல   .  அந்மஆனட �ணலம
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ஏ ்�ிம(இந்ல�ிிமபா��� �)  ்்ர �ய ? எ உ   ாடயர ட. நய ம

இலன்மஎ  ற . அபப� ிமஎன் ி�ிமந�ங டமபயரத்ல�ந  ்ய்ிறடம

அன்�ம ாவத்ய ம வ்�மய? அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண  

ஆனடிபலமபா��ம யகந்வபா��ந்மஇந்ல�ிதன்மநய மஎ மந த்யல  

ஏ்்�தம்ய வப� வ ம( ாவமயா ட ) எ உமறறல யர ட.59  
 

பயடிம:ம33 இ்த்ிமஅஏத்மய்ிமஎ ப்மபாறலாிமஅன்�ம ாாிம�னறம

பாறலாி.  

 
490 அஸமயமபப தமஅபபப�ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�மனப்மணபமநபபம

(ஸல) அவர �ணடிமவந், எங �ணலமள�மனப்�னடிமஆனடிபல  

மய்வபடயகமஇ்த்ிமபா�வபாடயலமஅவடமஎ  மனசகிம வ்�ி ? எ உ 

  ாடயர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர டம(அவவயஉமபா�வபாடயல) அவடம

அன்ம ஏ்்�வபா�பமபப  ரமஅந்மஇடத்லலம்்ண�ரம்ாறலதம ்கத்�  

 ாவா�ி. பப  ரமஅந்மஆனடிப ் ிமன்யா்ன யட�்யிமஎ உம

றறல யர ட.60 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமநய ்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். 
 
 பயடி : 34 சலஉந�ரமஅஏத்மய்ி; அன்தம்ழப்ாமனசகவ்ம ாடயிமய்ிம

எ ப்ா ய  சய உ.  
 
491 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஇ�மஅட� தம்்ங ன��ம டந்னச றயர ட.  அப பய்ம

அறலந்ன யட்ங ட! (இ ்ய) இவர டமஇ�வ�ிம(சவ�ம்ால�்ட)   வ்ன ம

னசகிபபா��ன ய்��� லறயர ட. ள�மனப�ிம(பயவம) னசி்� ய  

இவர டம வ்ன மனசகிபபடவபலன். இவர �ணலமள�வ ்யம

(ம� �ணனட ி)   யட னசயல்லதம்ல�ந்மன ய்��ந்யர. மானறய�வ ்யம

சலஉந�ரம ால�்ி பய் (்ம்ம டன்) மனற� மமயாடயரமஎ உமறறல யர ட.  

பபற்மபமனசம பீமசமானடமள னற�மன ய்�வ்மமனசயல்லமஅன்ம

இ்்டய பமபப�ந் இவரம(சவ�ம்ால)மம்மள�ம்்னடாிமஇவரம(சவ�ம
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்ால)மம்மமானறய� ்்னடாிம் றலனவத்யர ட. பபற்மஇவவப்்� ம

ஈ்ிம ்்ய்வன்மஇவர �ண   வ்ன ம்னற� பபட்யிமஎ உம

றறல யர ட.61 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  - 

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லலமமானறய�வ ்யமசலஉந�ரம ாலத்வபா�தம்ப்்ாம

னசகிமயாடயரமஎ உ (அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலி்ய ) 

இடினபாஉட�்.62 
 
 

 

 

 

 

அத்லியிி-4மமய்வபடயக (ஹ்�ஸம492ம்ல�ந்ம617மவன்) 

 
பயடி : 1 - பயடி : 25 

 பயடி : 1 மய்வபடயிபல  ட� மன வபனி�  ீாயனட�்  மல அனணத்� 

ன யடவ்.  
 
492 (நபப (ஸல) அவர �ண  ்னணவபி�ல ள�வ்ய ) ஆிப ய (்்ல) அவர ட 

றறலி்யவ்: எங �ணல ள�வ��் மய்வபடயக ஏாபா� ��்ி பய் 

 ீாயனட  ா��ன யட்மயஉ அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

றஉவயர ட. (ஆனட  ா��ன ய்ட) பப  ர அனணத்�ன யடவயர ட.3 இன் 

அஸவத (்ா) அவர ட அறலவப� லறயர ட. இந் ஹ �்ஸ � உ 

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�்.  
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493 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (நபப (ஸல) அவர ்னடி 

்னணவபி்ய ) எங �ணல ள�வ��் மய்வபடயக ஏாபா���்ி  பய் 

இ்த்ப பய�் அ்ல மய  இ��்ி நலன்ிப ் ி  ீாயனட 

 ா��ன யட்மயஉ அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட றஉவயர ட. பபற் 

அனணத்�ன யடவயர ட. அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட ்ம் 

ஆனசனி�  ா�பப�த்ல�ன ய்டன்ப  பய உ  ங �ணல எவ்யல ்ம் 

ஆனசனி�  ா�பப�த்ல�ன யட� ��ாி? (அவவயறல �ந்ி ஆனட�் 

 மல்ய  அனணத்யர ட.) இந் ஹ �்ஸ இ்்� அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல 

வந்ட�். 
 
 494 (நபப (ஸல) அவர �ண  ்னணவபியர) னம� ய பப த அலஹய�ஸ (்்ல) 

அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட மய்வபடயக 

ஏாபா�ட� ்ி ்னணவபின்  ீாயனட�்  ம்ய  அனணத்�ன யடவயர ட. 

இன் அப்ல்யா பப   த்யத (்ா) அவர ட அறலவப� லறயர ட.  
 
பயடி : 2 மய்வபடயக  ட� மன வபாட  ள ்  பயரனவ�்ட பவழப்.  
 
495 நபப (ஸல) அவர �ண  ்னணவபியர னம� ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: 

எ �் மய்வபடயக ஏாபா���்ி பய் எ �ட  அல்யாவப  ன்ர 

(ஸல) அவர ட ப�த்ல�பபயர ட. எ �்ி அவர ்�்ி இனட ி ஓர 

ஆனட ி (்னடிய ) இ��்ி. இன் இப� அபபயஸ (்்ல) அவர �ண  

�  யட அ�னம ்னறப (்ா) அவர ட அறலவப� லறயர ட. இந் ஹ �்ஸ 

� உ அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல  வந்ட�்.  
 
496 (நபப (ஸல) அவர �ண  ்னணவபியர)  ி� ச்மய (்்ல) அவர ட 

றறலி்யவ்: நய  அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ்ட  ்ஞசி னவத் 

ள�  பயரனவ�்ட ப�த்� ன ய்��ந ் . அப பய் எ �் மய்வபடயக 

ஏாபா�வபாட்.  ட   நய  ( பயரனவ�்ட�ண �ந்) னமல் நாவப(ம 

னச உ) மய்வபடயக ( ய்)த ்ணபனி எ�த் (அணபந்)ன ய் ட . அப பய் 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட   �் மய்வபடயக ஏாபா�வபாட்ய? 

எ உ   ாடயர ட. நய  ஆி எ  ற . (ஆிப�ி) அவர ட எ ன  

(்ிம� லல) அனாத்யர ட. நய  (னச உ) அவர ்ட  அந்ப  பயரனவ�்ட 

ப�த்�ன ய் ட . னப�ந்ட�்ட  இ�ந் நய�ி அல்யாவப  ன்ர 

(ஸல) அவர ்ி ள ் பயத்ல்த்லல ந�்ய� வயி.4  
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பயடி : 3 மய்வபடயக  ட� னப் ்   ணவ ண  ்ன்னி� 

 ாவபவபவவ்ி ்ன்வய� வபவவ்ி னசல்ி; அவ�்  மல�ந�ர 

னகனமிய ்்ய ; அவ�் ம�ிபல ்ன் னவத்ப ப�� ்யி; அவவயஉ 

ப�த்�ன ய்� ்ரஆ  ஓ்ாி னசகி்யி.5 
 
 497 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர ட பட�ணவயச்லல 

இஃ்ல யஃப இ�ந்ன ய்���்ி பய்  (அ� ல்ல��்ி வ �ா�்ல�ந்) எ  

ப� ி ்ன்னி ந�ா�வயர ட. நய  அவர ்�்த ்ன் வய�வப� வ . 

இிான த  ்னவ� ய  மா� ம வ �ா��்ட ்னாவயர ட. 
 
498 நபப (ஸல) அவர �ண  ்னணவபியர ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: 

நய  (பட�ணவயச்லல இஃ்ல யஃப இ��்ி  பய்) இிான த  ்னவ� ய  

மா� ம வ �ா��்ட ்னா வ . வ �ா�ல ிய ்�ி  டல ந்மலல்யமல 

இ�ந்யல  பய லற  பய� லல அபப� ி ( டலந்ி) வபசய�த்� ன யட வ . 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட (இஃ்ல யஃபபல இ�ந்யல) பட�ணவயச்லல 

இ�ந்ன ய்� ்ம் ்ன்னி எ  ப� ி ந�ா�வயர ட. நய  அவர ்�்த 

்ன் வய�வப� வ . அவர ட இஃ்ல யஃபபல இ��்ி பய் இிான த 

 ்னவ� ய  மா� ம வ �ா��்ட ்னாவயர ட.6 இந் ஹ �்ஸ � உ 

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�். அவாறலல, �ஹிமத பப  �ிா 

(்ா) அவர �் அறலவபபபபல (ம� ட) இஃ்ல யஃபபல இ��்ி  பய்... எ  

இடினபாஉட�்.  
 
499 நபப (ஸல) அவர �ண  ்னணவபியர ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட இஃ்ல யஃபபல இ��்ி பய் 

பட�ணவயச்ல்ல�ந் ்ம் ்ன்னி எ  ப� ி ந�ா�வயர ட. மய்வபடயக 

எாபா�ட� நலன்ிப்ி நய  அவர �் ்ன்னி�  ாவபவப� வ .  
 
500 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

(பட�ணவயச்லல இஃ்ல யஃபபல இ��்ி பய்) அனறிப்ல��்ி எ  ப� ி 

்ம் ்ன்னி ந�ா�வயர ட. மய்வபடயக எாபா�ட� நலன்ிப்ி நய  

அவர ்�்த ்ன் வய� வப� வ .  
 
501 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: எ �் மய்வபடயக ஏாபாட 

நலன்ிபல நய  அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �் ்ன்னி� 

 ாவபவப�வ்்�. 502 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  
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ன்ர (ஸல) அவர ட பட�ணவயச்லல (இஃ்ல யஃபபல) இ�ந்ன ய்�, 

(அனறிப்ட�) ன்யான  வப�பனப எ� எ உ எ  ணடி னசய  யர ட. 

அ்ா் நய  எ �் மய்வபடயக ஏாபா�ட� ்! எ  ற . அப பய் அவர ட 

மய்வபடயக எ ப்   ் ன ிபல (ளா��ன ய்��பப்) இலன் எ உ 

றறல யர ட. இந் ஹ �்ஸ � உ அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�்.  
 
503 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

பட�ணவயச்லல (இஃ்ல யஃபபல) இ�ந்ன ய்� (னவ�ண ி  ட�) ன்யான  

வப�பனப எ�த் வ�மயஉ எ  ணடி றறல யர ட. அ்ா் நய  எ �் 

மய்வபடயக ஏாபா�ட� ்! எ  ற . அப பய் அவர ட அன் எ�த்வய! 

மய்வபடயக எ ப்   ் ன ிபல (ளா��ன ய்��பப்) இலன் எ உ 

றறல யர ட. இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�். 
 
504 அ�ஹஜன்்ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட பட�ணவயச்லல (இஃ்ல யஃப) இ�ந்ன ய்���்ி பய் (்ி 

்னணவபிய�டி), ஆிப ய! அந்த ்ணபனி எ�த்த ்ய! எ றயர ட. 

ஆிப ய (்்ல) அவர ட, எ �் மய்வபடயக ஏாபா�ட� ்! எ றயர ட. 

அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, மய்வபடயக   ் 

ன ிப்லலன் எ உ னசய  யர ட. அன்ி�த் அந்த ்ணபனி ஆிப ய 

(்்ல) அவர ட எ�த்� ன ய�த்யர ட.7  
 
505 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: எ �் மய்வபடயக 

ஏாபா���்ி பய் நய  (ஏ ்�ி பய தன்ப) ப� லவபா� அன் நபப (ஸல) 

அவர �ணடி ன ய�ப ப . அப பய் அவர ட நய  வயக னவத் இடத்லல 

்ம் வயனி னவத் அ�ந்வயர ட. மய்வபடயக எாபா��ந் நய  

இனறமசலாட� எ்ி்த ்்னட�  �த்வபா� அன் நபபிவர �ணடி 

ன ய�ப ப . நய  வயக னவத் இடத்லல அவர ட ்ம் வயனி னவ(த்ப 

்சல)பபயர ட. இந் ஹ �்ஸ நய ் அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�். 

அவாறலல, ஸஜனஹர பப  ஹரப (்ா) அவர �் அறலவபபபபல அவர ட 

அ�ந் வயர ட எ�ி வயச ி இடினபறவபலன்.  
 
506 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: எ �் மய்வபடயக 

ஏாபா���்ி பய் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட எ  ம�ிபல ்ன் 

னவத்ப ப�த்�ன ய்� ்ரஆ  ள்வயர ட.  
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507 அ ஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: ்்ர ட மய்வபடயக ஏாபாட 

னப் ்ட  அமரந் சயபபபடமயாடயர ட; வ �� �ணல அவர  ்ட  ளா� 

 றவயடயமல (ள்ங ல) இ�பபயர ட. எ  வ, நபப (ஸல) அவர ்னடி 

 ்யார ட (இ் ்றலத்) நபபிவர �ணடி   ாட ர. அப பய், (நபப ி!) 

அவர ட மய்வபடயக பாறல  ிமலடி வப ா ல றயர ட. அ் ஓர (இிான ) 

 பயன் எ உ ந�ர றஉவ �் ய ! எ  வ, மய்வப்�்ாற பய் னப் ன� 

(்யிபத்லி  றா ன யடவன்) வபா� வப் லிப�ங ட... எ உ ன்யடங்ி 

(2:222ஆவ்) வச தன் அல்யா அ��ண ய . அன்ி�த் அல்யாவப  

ன்ர (ஸல) அவர ட ்யிபத்லி  றனவத ்வப் மாற  ய�ிங ன�ம 

னசக்ன யட்ங ட எ உ றறல யர ட. இந்ம னசக்ல ்்ர ்�் 

எா�ி பய், நி�னடி  ய�ிங �ணல எந் ள உ�்ி மயஉ னசகியமல 

வபட�றடய் எ ப ் இந் ம ண்்் வப�பபி எ உ றறல ர. எ  வ  னசத 

பப  ஹஜன�ர (்்ல), அபபயத பப  பபஃர (்்ல) ஆ ல ியர வந், அல்யாவப  

ன் ்! ்்ர ட இ  ண  வயஉ றஉ ல ற ர. எ  வ, (மய்வபடயக 

ஏாபா�ட�) னப் ்ட  நய�ி ளா�  றவயடயமல இ�ந்யன்  ? எ உ 

  ாட ர. (இன்�   ாட்ி) அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �் � ி 

(  யபத்யல) நலறமயறலவபாட். ஆ  வ, (  டவப   ாட) அவர ட இ�வரமம்ி 

நபபிவர ்�்�   யபி ஏாபா�வபாட ்ய எ உ நயங ட எ்ணப  யி. 

அவர ட இ�வ�ி ்றபபா�ம னச ற்ி நபப (ஸல) அவர ்�் 

அ ப�ணபபய  அ�பபப னவ� பபாட பயல அவவப�வன்ாி எ்லரன ய்ட். 

 ட   அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட அவவப�வன்ாி பப ன்யடரந் 

ஆ��பபப அவர ன� அனாத்வ்ம னசய  யர ட. (அவர ட வந்்ி) 

அவர ட இ�வ��்ி (அந்ப பயன்) ப� � ன ய�த்யர ட. ்ங ட மம் 

நபபிவர ்�்�   யபமலலன் எ உ அவர ட இ�வ�ி ்�ந்ன ய்ட ர.  
 

பயடி : 4 பய்ணரா  ல�ரமசல ந�ர8 
 
 508 அஅ பப  அபப் ய்லப (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  பய்ணரா  ல�ரமசல 

ந�ர (ம �்) அ்ல மய  னவ�ணபப�ி ஆடவ ய  இ�ந ் . இ் பாறல நபப (ஸல) 

அவர �ணடி   ா  னவா பபா�� ன ய்��ந ் . நபபிவர �ண  

்்லவபியர (ஃபயத்லமய) எ  ்னணவபிய்ய  இ�ந் ் இ்ா்�  ய்ணி. 

எ  வ, நய  மல�்யத பப  அலஅஸவத (்்ல) அவர �ணடி (இ் ்றலத் 

நபபிவர �ணடி   ா்மயஉ) றறல   . அவர நபப (ஸல) அவர �ணடி   ாடயர. 
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அ்ா் நபப (ஸல) அவர ட, பபறவப  உபனப�  ாவப�ன ய்� அங த னகனம 

( �) னசக்ன யட�  வ்�ி (்�ண�   வ்�ி்லலன்) எ உ 

றறல யர ட.9 இந் ஹ �்ஸ � உ அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல  வந்ட�்.  
 
509 அஅ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  நபப (ஸல) அவர �ணடி பய்ணரா 

 ல�ரமசல ந�ர (ம �்) பாறல�   ா  னவா பபா ட . (நபப (ஸல) அவர �ண  ்்லவப) 

ஃபயத்லமய எ  ்னணவபிய்ய  இ�ந் ் இ்ா்�  ய்ணி. எ  வ, நய  

மல�்யத (்்ல) அவர �ணடி (இ் பாறல�   ா ம) னசய    . அவர நபப (ஸல) 

அவர �ணடி   ாடயர. அ்ா் அவர ட, அ்ா ய  அங த னகனம ( �) 

னசக்ல  வ்�ி (்�ண�   வ்�ி்லலன்) எ உ ப்ல்�ணத்யர ட.  
 
510 அஅ பப  அபப் ய்லப (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: ம ண் ண்ல�ந் 

னவ�ணிய்ி பய்ணரா  ல�ரமசல ந�ர ்றலத், அ்  சலந்யல எ   னசகி 

 வ்�ி? எ உ   ாப்ா ய  மல�்யத பப  அலஅஸவத (்்ல) அவர ன� 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடி நயி அ�பபபனவத ்யி. அ(வர 

  ாட)்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, அங த னகனம ( �) 

னசக்ன யட்ங ட: பபறவப  உபபபல ்்ண�ர ்ாறல(�  ாவப)வப�ங ட 

எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல 

வந்ட�். 
 
 பயடி : 5  றங லனிாந்்ி � தன்ாி ன  ன�ாி 

அ்ிபப�ன யடவ்.  
 
511 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (நய  எ  சலறலி ்யிய�ி 

நபபிவர �ண  ்னணவபிய�மய  னம� ய (்்ல) அவர �் இல்த்லல 

ஓ�்ா ்ங லிப�ந ் .) நபப (ஸல) அவர ட இ்வபல வபாலதன்ாந் 

இிான �  டன  நலனற வாறம னச றயர ட. பபற் � தன்ாி 

ன  ன�ாி அ்ிபபவபா� வந் பப  ர (மம்�ி)  றங ல யர ட.10 இந் 

ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�்  
 
பயடி : 6 னப�ந்ட�்  னடிவர (்�ண� யம ் ி)  றங ்யி; அவர 

 ்ண வய ப�  வய  றங  வய (மம்�ி) ்ண் வய வப�ிபப யல ்ம் 

பபறவப  உபனப�  ாவப�ன ய்� அங த னகனம ( �) னசக்ன யடவ் 

வப�ிபத ்� ்ய்ி.11  
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512 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

னப�ந்ட�் ஏாபா� (்�ணில  டனமிய ல) இ��்ி நலன்ிபல  றங  

வப�ிபப யல  றங ப  பயவ்ா் �  ன்யான � ய  அங த னகனம ( �) 

னசகவன்ப  பய உ அங த னகனம னசக்ன யடவயர ட. இந் ஹ �்ஸ 

� உ அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�்.  
 
513 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

னப�ந்ட�் எாபா� (்�ணில  டனமிய ல) இ��்ி பய்  ்ண வய 

 றங  வய வப�ிபப யல (�  ்ய ) ன்யான �் அங த னகனம ( �) 

னசகவன்ப  பய உ அங த னகனம னசக்ன யடவயர ட. இந் ஹ �்ஸ 

� உ அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�். -  மா ்ட ஹ �்ஸ  ம்ி 

� உ அறலவபப பய�ரன்யடர ட வாலிய ாி வந்ட�்  
 
514 இப�  மர (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (எ  ்நன்)  மர (்்ல) அவர ட, 

அல்யாவப  ன் ்! எங �ணல ள�வர னப�ந்ட�்  னடிவ்யக இ�� , 

(்�ண� யம ் ி) அவர  றங ்யமய? எ உ   ாடயர ட. அ்ா் 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, ஆி, அவர அங த னகனம ( �) 

னசக்ன ய்ட பப  எ உ றறல யர ட. இந் ஹ �்ஸ நய ் 

அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�்.  
 
515 இப�  மர (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (எ  ்நன்)  மர (்்ல) அவர ட 

நபப (ஸல) அவர �ணடி, எங �ணல ள�வர னப�ந்ட�்  னடிவ்யக இ�� , 

அவர (்�ண� யமல)  றங ்யமய? எ உ வப�� ி   ாடயர ட. அ்ா் நபப 

(ஸல) அவர ட, ஆி; அவர அங த னகனம ( �) னசக்வபா�ப பப  ர 

 றங ா�ி. வப�ி்ி பய் ்�ணத்�ன யட�ா�ி எ உ ப்ல்�ணத்யர ட.  
 
516 இப�  மர (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (எ  ்நன்)  மர பப  அல த்யப 

(்்ல) அவர ட அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடி இ்ா  ந்த்லல 

்ம�்ப னப�ந்ட�் ஏாபா�வப�வ் பாறல� றறல யர ட. அ்ா் 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, அங த னகனம ( �) 

னசக்ன யட்ங ட; பபறவப  உபனப�  ாவப� ன யட்ங ட. பபற் 

 றங்ங ட எ உ றறல யர ட.12 
 
 517 �ஆவபிய பப  சய்லா (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: அப்ல்யா பப  

அபபன ஸ (்ா) அவர ட நய  ஆிப ய (்்ல) அவர �ணடி அல்யாவப  
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ன்ர (ஸல) அவர �் வபதர ன்யான  பாறல�   ா ட  எ உ றறல வபா� 

அ் ன்யடரபய  ஹ �்னஸ அறலவபத ்யர ட. ( ம்ி அவர ட றறல யர ட:) 

நய  (ஆிப ய (்்ல) அவர �ணடி), னப�ந்ட�் வப ித்லல நபப (ஸல) 

அவர ட எபப� நடந்ன ய்டர ட?  றங்வ்ா் �  ்�ணபபயர �ய? 

அல்் ்�ணத்வபா�  றங்வயர �ய? எ உ   ா ட . அ்ா் ஆிப ய 

(்்ல) அவர ட, இ்்� �னற  ன�ாி ன ிய்�வந்யர ட. சல்  ந்ங 

 �ணல ்�ணத்வபா�ப பப  ர  றங ல யர ட. சல்  ந்ங �ணல (்�ண� யமல) 

அங த னகனம ( �) னசக்வபா�  றங ல யர ட எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. 

நய , (மயர� ) வப ிங �ணல ்ய்ய�தன் ஏாப�த்லி அல்யாா�   

எல்யப ் ாி எ உ றறல   . -  மா ்ட ஹ �்ஸ  ம்ி இ� 

அறலவபபபய�ர ன்யடர ட வாலிய ாி வந்ட�்.  
 
518 அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட றறல யர ட:  ங �ணல ள�வர ்ி 

இல்ய�ணடி பய்றா ன ய்�வபா�ப பப  ர மம்�ி ( றான யட�) 

வப�ிபப யல அவர (இனடிபல) அங த னகனம ( �) னசக்ன யட�ா�ி. 

இன் அ�சிபத அல்தீ (்்ல) அவர ட அறலவப� லறயர ட. இந் ஹ �்ஸ நய ் 

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�். அவாறலல அ�ப�ர பப  அபபன பய 

(்ா) அவர �் அறலவபபபபல, சலஉ வயச  மயாறத்ட  

அவவப்்��்மலனட ி அவர ள� �னற  �ம னசக்ன யட�ா�ி எ உ 

அ்ல பப�ிய  இடினபாஉட�்.  
 
519 அ ஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர ட ்ி 

்னணவபி�டி (்யிபத்லி றா ன யட�ம) னச உவபா� வந் ள ்னிய� 

்டனவ ்�ணபபயர ட. 
 
 பயடி : 7 னப்��் (ம் ) ந�ர னவ�ணழபவவ்  �்ி, அவடம�் 

்�ணில  டனமிய்ி.13  

520 அ ஸ பப  மய்ல� (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்:  ி� ஏன்ி (்்ல) 

அவர ட அல்யா வப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடி வந், அல்யாவப  

ன் ்! ஆ் ட  ற� த்லல (  வபல)  ய்பன்ப  பய உ னப்�ி  ்�, 

ஆ் ட ்ிமலடி  ய்பன்ப  பய  ற னப்�ி ்ிமலடி (ந�ன்�) 

 ்டயட. (இநநலன்ிபல அவடமம் ்�ணில  டனமிய்மய?) எ உ 

  ாடயர ட. அப பய் ஆிப ய (்்ல) அவர ்ி அங் இ�ந ்யர ட. அவர ட, 

 ி� ஏன்ி! (இவவயஉ னவா மல றல   ாட்  �்ி) னப்ணப த ன் ி 
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  வ்பப�த்லவபாடய ி!    வ்� ன  ம்னண�  வவா�ி எ உ றறல 

 யர ட. அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட ஆிப ய (்்ல) 

அவர �ணடி, இலன்; ந�்ய  (னப்ணப தன்�   வ்ப ப�த்லவபாடயக!) 

  ் வ்� ன  ம்னண�  வவா�ி! எ உ றறலவபா�, ஆி; அவவயஉ 

அவட  ்டயல அவட ்�ணத்�ன யட�  வ்�ி எ உ ( ி� ஏன்ி (்்ல) 

அவர �ணடி) றறல யர ட. இன் இஸஹய� பப  அப்லல்யா பப  

அபப் லஹய (்ா) அவர ட அறலவப� லறயர ட. அ  ய�னடி பயா�்ய  

 ி�ஏன்ி (்்ல) அவர ட. 
 
521  ி� ஏன்ி (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  அல்யாவப  ன்ர 

(ஸல) அவர �ணடி, ஓர ஆ்ம   ன� த்லல  ய்பன்ப  பய உ ் ் 

ன� த்லல  ய�ி னப்னணப பாறல (அவடமம் ்�ணில  டனமிய்மய? 

எ உ)   ா ட . அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, அவவயஉ ள� 

னப்  ்டயல அவட ்�ணத்� ன யட� வ்�ி எ உ றறல யர ட. 

(இவவயஉ நய    ா�வபா�) அ்ா ய  நய   னவா ப பா ட .  ம்ி, 

இவவயஉ (னப்��்ி ன� த்லல ஸ்்ல்ி) ஏாப�மய? எ உ   ா ட . 

அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, ஆி; பபற் எபப� (்யிப ) சயில 

( சிபல) ஏாப� லற்? ஆணப  ந�ர (வபந்) னவடன� நலறத்லல ன ா�ிய ்யக 

இ��்ி; னப்ணப  (ம் ) ந�ர மஞசட நலறத்லல இ� ்ய ்யக இ��்ி. 

இவவப�(வ� ) ந��ல எ்  ம ்யங லவப� லற ்ய அல்் 

�ந்ல�ன ய்�வப� லற ்ய அந்ம சயி்லல்ய  ்ாநன் பபற� லற் எ உ 

றறல யர ட.  
 
522 அ ஸ பப  மய்ல� (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: ள� னப்மணப 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடி, ஆ்  ற� த்லல  ய்பன்ப னப் 

 ்டயல (அவட எ   னசகி  வ்�ி)? எ உ   ாடயர. அ்ா் அவர ட, 

ஆ��் ஏாப�வன்ப  பய  ற னப்��்ி (ஸ ்ல்ி) ஏாபாடயல அவட 

்�ண�   வ்�ி எ உ ப்ல்�ணத்யர ட.  
 
523  ி� ச்மய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்:  ி� ஏன்ி (்்ல) அவர ட நபப 

(ஸல) அவர �ணடி வந், அல்யாவப  ன் ்! சத்லிதன்� றற அல்யா 

னவா பப�வ ்லலன். ள� னப்��்த ன� த்லல ஸ ்ல்ி எாபாடயல 

அவடமம் ்�ணில  டனமிய்மய? எ உ   ாடயர ட. அ்ா் அல்யாவப  

ன்ர (ஸல) அவர ட, ஆி; (வபாலதன்ாி பய் ் மம்) அவட (ம் ) ந�ன்� 
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 ்டயல (்�ணில அவடமம்  டனம்ய ) எ உ ப்ல்�ணத்யர ட.  ட   நய  

அல்யாவப  ன் ்! னப்��்த ன� த்லல ஸ ்ல்ி எாப�மய? எ உ 

  ா ட . அ்ா் அவர ட,   ் ன  ம்னண�  வவா�ி! பபற் எபப� 

அவ�் சயி்லல ்ாநன் பபற� லற்? எ உ (்ல�பபப�)   ாடயர ட.14 - 

 மா ்ட ஹ �்ஸ  ம்ி � உ அறலவபப பய�ரன்யடர ட வாலிய ாி 

வந்ட�். அவாறலல, ஹல யி பப   ரவய (்ா) அவர �் அறலவபபபபல 

(இந்�   டவபனி�   ாட்  �்ி) னப்ணப தன் ி ந� 

  வ்பப�த்லவபாடயக எ உ  ி �ச்மய (்்ல) அவர ட  ி� ஏன்ி (்்ல) 

அவர �ணடி றறல யர ட எ  அ்ல பப�ிய  இடினபாஉட��். -  மா ்ட 

ஹ �்ஸ நபப (ஸல) அவர ்னடி ்னணவபியர ஆிப ய (்்ல) அவர ட 

வயிப்ய ாி அறலவப� பபா�ட�். அ்லல, ஆிப ய (்்ல) அவர ட, சீ! 

னப்�ி அன்�  ய்பய�ய? எ உ  ி� ஏன்ி (்்ல) அவர �ணடி 

  ாட்ய  இடினபாஉட�். 
 
 524 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: ள� னப்மணப அல்யாவப  ன்ர 

(ஸல) அவர �ணடி, ள� னப்��்த ன� த்லல ஸ ்ல்ி ஏாபா�த ்ிமம் 

அவட (ம் )ந�ன்�  ்டயல அவடமம் ்�ணில  டனமிய்மய? எ உ 

  ாடயர. அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட ஆி எ உ 

ப்ல்�ணத்யர ட. அப பய் நய  அந்ப னப்ணபடி,    ன  ட ம்னண� 

 வவா�ி;  யிம னடிா�ி எ உ றறல   . அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட, அவன் வபா�வப�! (்யா�்ி  சா�்மலனட ி) இன் �  ணா�த 

்ய    �வ ளாஉனம ி (சயில) ஏாப� லற்! னப்�னடி ந�ர (-

 ��ானட) ஆ�னடி ந�ன் (-வபந்�னவ)வபட  ம ்யங ல (�ந்ல) வபாடயல 

்ாநன் ்  ்யிப  ச  ய்்ர �் (-மயம ) சயி்லல பபற� லற். ஆ�னடி 

ந�ர னப்�னடி ந�ன்வபட  ம ்யங லவபாடயல அ் ்  ்நன்ிப  

ச  ய்்ர �் (னப�ிபப , சலாறபப ) சயி்லல பபற� லற் எ உ றறல யர ட. 

இந் ஹ �்ஸ � உ அறலவபபபய�ர ன்யடர �ணல வந்ட�்.  

ம
பயடி : 8 ஆ் மாஉி னப்�னடி வபந்ல  ் னமாி, இ�வ�னடி 

ந�ரமத்ல்ல�ந ் ்ாநன் பனட� ழபவ லற் எ ற வபவ்�ி.15  
 
525 அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ண  அ�னமியிப�ந் ஸவபய  (்்ல) 

அவர ட றறலி்யவ்: (ள� நயட) நய  அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ்�் அ� லல நல உன ய்��ந ் . அப பய் ்் அறலறர ள�வர 
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வந், �ஹிம ்! அஸஸ்ய� அன்� ! எ உ (� ம ) றறல யர.  ட   

நய  அவன்ப பப�த் ள� ்ட் ்ட�ண   . அவர நலன் ்�மயறல 

வபாப பய யர. அவர, ஏ  எ ன த ்ட் லறயக? எ உ   ாடயர. நய , 

அல்யாவப  ன் ்! எ உ ந�ர னசயல்�றடய்ய (�ஹிமத எ உ னபிர 

றறல அனா� லற� ்)? எ உ   ா ட . அ்ா் அந் ்்ர, அவ�னடி 

்�ிபத்யர அவ��் இாட னபி்யல்ய  அவன் நயி அனா� ல  றயி 

எ உ றறல யர. அப பய் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, எ ் னபிர 

�ஹிமத ்ய . இ் வ எ  ்�ிபத்யர எ �் இாட னபிர எ உ 

னசய  யர ட. அந் ்்ர,  ங �ணடி நய  (சல் வப ிங ட ்றலத்) 

  ாப்ா ய  வ வந ்  எ உ றறல யர. அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட நய  றறப பய்ி எந் வப ி�ி  ம�்ப பி �ண�்மய? எ உ 

  ாடயர ட. அவர, நய   ய் ன ய�த்�   ா ப  எ றயர. அப பய் 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட ்ிமலடமல�ந் ள� ்மசலியல ்ன்னி� 

 ீறலிவயஉ (ஆ�ந் சலந்ன ாட ),   ்ங ட! எ றயர ட. அந் ்்ர, இந் 

�மலாி வய ங ்ி இப பய்ட� அனமபபல்ய்  வ றயர அனமபபபா் 

மயாறபப�ி (வபசய்னண) நய�ணல ம� ட எங   இ�பபயர ட? எ உ   ாடயர. 

அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, (அஸஸல்யத எ�ி) பய்த்லா் 

அ�   இ��ணல அவர ட இ�பபயர ட எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. அவர, 

ம� �ண ் ி �் �்்லல (அந்ப பய்தன்�)  டபபவர ட ியர? எ உ 

  ாடயர. அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, ஏனா �ஹய்லர ட 

எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. அந் ்்ர, அவர ட னசயர� த்�்ட ்னாாி பய் 

அவர ்�் வாங பப�ி னவ்ம்ல எ  ? எ உ   ாடயர. அ்ா் மம ண  

ஈ்்லல ளா��ன ய்���்ி ் ணத்்� எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. 

அ்ா �த் அவர ்�் வாங பப�ி  ணா எ  ? எ உ அவர   ா , 

னசயர� த்ல  ஓ்ங �ணல  மகந்ன ய்���்ி  யன� மய� அவர ்� ய  

அஉ(� பபா� வப�ந்�ண)� பப�ி எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. அ்ா்ப பப  

அவர ட என் அ�ந்வயர ட? எ உ அவர   ாடயர. அ்ா் அல்யாவப  

ன்ர (ஸல) அவர ட, அங்ட� ஸலஸபபல எ றனா� பப�ி ந�ஹாறல்ல�ந் 

(அ�ந்வயர ட) எ உ ப்ல்�ண� , அவர ந�ர றறலி்  ்னம ி எ உ 

றறல யர. பபற் �மலிபல வசலபபவர �ணல ஓர இனறதன்ர அல்் ஓ�்்� 

ம ண்ர ட ்வப்  வனறவ�ி அறலந்ல்ய் ள� (்றலபபபாட) வப ிதன்ப 

பாறல�   ா  வ நய   ிமலடி வந ்  எ உ றறல யர. அல்யாவப  ன்ர 

(ஸல) அவர ட, நய  றறப பய்ி வப ிி  ம�்ப பி  ்�மய? எ உ 
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  ாடயர ட. அவர நய   ய் ன ய�த்�   ா ப  எ றயர. பபற் அவர, 

்ாநன்(ிப  பபறப்) ்றலத்�   ாப்ா ய  நய   ிமலடி வந ்  எ றயர. 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட ஆணப  ந�ர (வபந்) 

னவ்ணபற�னடி்ி னப்ணப  (ம் )ந�ர மஞசட நலற�னடி்மய்ி. 

அனவிப்்�ி  ச�ி பய் ஆணப  ந�ர (வபந்  ிப்�) னப்ணப  ந�ன் 

(சலன  �ானடனி) மலன த்வபாடயல, அல்யாவப  நலி்லபப� ஆ் 

்ாநன் பபற�்ி. (இ்ா் மயறய ) னப்ணப  ந�ர (சலன  �ானட), ஆணப  

ந�ன் (வபந்  ிப்�னவ) மலன த்வபாடயல அல்யாவப  நலி்லபப� னப் 

்ாநன் பபற�்ி எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. அந் ்்ர, ந�ர னசய  ் 

 ்னம்ய . நலமசிமய  ந�ர ஓர இனறதன்ர (நபப)்யி எ உ றறலவபா�த 

்ல�ிபபம னச றயர. அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, இவர எவானற� 

்றலத் எ  ணடி   ாடய ்ய அவானற� ்றலத் நய  ஏ்ி 

அறலிய்வ ய த்ய  இ�ந ் . அல்யா்ய  அவானற எ �் 

அறலவபத்த்ந்ய  எ உ றறல யர ட. -  மா ்ட ஹ �்ஸ மா றயர 

அறலவபபபய�ர ன்யடர வாலிய ாி வந்ட�். அ்லல, நய  அல்யாவப  

ன்ர (ஸல) அவர ட அ� லல அமரந்ன ய்��ந ்  எ உ ஸவபய  (்்ல) 

அவர ட றறலி்ய  இடினபாஉட�்.  ம்ி, (மம ணல ஈ்்லல 

ளா��ன ய்���்ி ் ணத்்� எ பன்� ்றல�  ஸலிய்த எ�ி 

னசயல்�் ப்ல்ய ) ஸயிப்த எ�ி னசயல்ி, (ஆ் ்ாநன் பபற�்ி; 

னப் ்ாநன் பபற�்ி எ பன்ம ஏாட) அத ்ய மாஉி ஆ ஸய எ�ி 

இ�னம வயச த்லா் ப்ல்ய , அத ் மாஉி ஆ ஸ எ�ி ள�னம 

வயச �ி இடி னபாஉட� .  
 

பயடி : 9 னப�ந்ட� லா ய  ்�ணில �னற  
 
526 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

னப�ந்ட� லா ய � ்�ண�்ி பய் �்்லல ்ி ன  ன� (மணப� ா�வன்) 

 ாாவயர ட. பபற் வ்� ன ியல (்்ண�ர அட�ண) இட� ன ிப  மம் 

்ாறலப பபறவப  உபனப�  ாாவயர ட. பப  ர ன்யான � ய  அங த 

னகனம ( �) னசகவன்ப  பய உ அங த னகனம னசகவயர ட. அ்  

பப  ர ்்ண�ன் அட�ண மிபர� யல ்�்  இனட ி வப்ல ன� ்னா(த்த 

்ன்னித  ்க)பபயர ட. ்ன்�� �ாவ்ி நன ந்வபாட்ய த 

ன்�ந்்ி இ� ன  �ண்ி � உ ்டனவ ்்ண�ர அட�ண ்ன்ிபல 
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்ாஉவயர ட. பபற்  ம ண �ாவ்ல்ி ்்ண�ர ்ாஉவயர ட. பப  ர 

 யல ன��  ாாவயர ட. -  மா ்ட ஹ �்ஸ  ம்ி நய ் 

அறலவபபபய�ரன்யடர ட வாலிய ாி வந்ட�். அவாறலல,  யல ன�� 

 ாவபி் பாறலி� ்றலப் இடினபறவபலன்.  
 
527 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர ட 

னப�ந்ட� லா ய � ்�ண�்ி பய் �்்லல இ� ன  ன�ாி (மணப� ா� 

வன்) � உ �னற  ாாவயர ட. மாறனவ  மா ்ட ஹ �்ஸலல  ட�ன்ப 

 பய  ற இடினபாஉட� . இந் அறலவபபபப்ி  யல ன��  ாவபி் 

பாறலி� ்றலப் இடி னபறவபலன். - ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட னப�ந்ட� லா ய � ்�ண�்ி பய் 

பயத்ல்த ்லா்ட ன னி ்னாபப்ா் � பய  ்ி ன  ன� 

(மணப� ா�வன்)  ாாவயர ட. பபற் ன்யான � ய  அங த னகனம ( �) 

னசகவன்ப  பய உ அங த னகனம னசகவயர ட.  
 
528 னம� ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட னப�ந்ட� லா்� ்�ணபப்ா ய  ்்ண�ர ன ய்�வந் னவத ் . 

அவர ட (�்்லல) ்ிமல� ன  ன�ாி (மணப� ா�வன்) இ்்� அல்் 

� உ ்டனவ  ாவப யர ட. பபற் பயத்ல்த்லா்ட ன னி ்னாத் 

(்்ண�ன் அட�ண) பபறவப  உபபப  மம் ்ாறல, ்ம் இட� ன ியல 

 ாவப யர ட. பபற் ்ம் இட� ன னி �மலிபல னவத் ந ்  ்கத்� 

 ாவப யர ட. பப  ர ன்யான �் அங த னகனம னசகவன்ப  பய உ 

அங த னகனம னசக்யர ட. பபற் ்ி ன  ட நல்ிப � உ �னற ்்ண�ர 

அட�ணத ்ம் ்ன்ிபல ்ாறல யர ட. பப  ர  ம ண �ாவன்ாி 

 ாவப யர ட. பபற் அங ல�ந் சாஉ ந ரந் (நல உ) ்ி  யல ன�� 

 ாவப யர ட. பப  ர நய  அவர ்� ய த ்வயன்னி� ன ய்�வந ் . 

ஆ யல, அவர ட அன் வயங ல(த ்னடத்)�ன யட� மஉத்வபாடயர ட.16 

இன் இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட ்ி சலறலி ்யியர னம� ய (்்ல) 

அவர �ணடமல�ந் அறலவப� லறயர ட. -  மா ்ட ஹ �்ஸ  ம்ி ஏா 

அறலவபபபய�ரன்யடர ட வாலிய ாி வந்ட�். அவாறலல, � உ �னற ன  

நல்ிப ்ன்�்த ்்ண�ர ்ாறலி் பாறலி வயச ி இடினபறவபலன். வ ீ  

(்ா) அவர �் அறலவபபபபல அங த னகனம னசக் �னற �ானமிய  

வபவ�� ப பா�ட�். வயக ன யப்�ணத்், �� லா் ந�ர னச்த்லி் பாறலி� 
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்றலப் இடினபாஉட�். அ��ஆவபிய (்ா) அவர �் அறலவபபபபல 

்வயன் (ன ய்�வந்்) பாறலி ்றலப் இலன்.  
 
529 னம� ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர �ணடி ்வயன் 

ன ய்� வ்பபாட். ஆ யல, அவர ட அன்த ன்யடவபலன். ்்ண�ன்த 

்ம்  ்த்யல இவவயஉ  ்றலவபட்ய யர ட. இன் இப� அபபயஸ (்்ல) 

அவர ட அறலவப� லறயர ட.  
 
530 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

னப�ந்ட� லா ய � ்�ணபபயர �ய யல பயல  ற�்ி ்வன�  பய ற 

ள னற� ன ய்� வ்ம னசயல்ல, ள� ன ியல ்்ண�ர அட�ண �்்லல ்ம் 

்ன்ிப  வ்ப ப� த்ல்ி பபற் இடப ப� த்ல்ி ்ாஉவயர ட. பப  ர 

இ� ன  �யல ்்ண�ன் அட�ணத ்ம் ்ன்ிப  மம் ்ாஉவயர ட.17 இன் 

 யசலி பப  �ஹிமத பப  அபபப�ர (்ா) அவர ட அறலவப� லறயர ட.  
 
பயடி : 10 னப�ந்ட� லா ய � ்�ணழபவர பி பவத்  வ்�ி 

்்ண��  வப�ிபத ்�  அ�ா, ள ்  ந்த்லல ள ் பயத்ல்த்ல்ல�ந் 

ஆ�ி னப்�ி ந�்ய�வ், இ� பய்�ல ள�வர மலமசி னவத் ்்ண��ல 

மானறய�வர ்�ணபப் ஆ லினவ பாறல.18 
 
 531 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

னப�ந்ட� லா ய  ள� ஃப்� ன யட��ா பயத்ல்த்லல ்�ணபபயர ட.19 இன் 

 ரவய பப  அஸஸஜனபர (்ா) அவர ட அறலவப� லறயர ட.  
 
532 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

ள� ஃப்� ன யட��ா ன ய்ட பயத்ல்த்லல ்�ணபபயர ட. நய�ி அவர ்ி 

ள ் பயத்ல்த்லல ்�ணப பயி. இந் ஹ �்ஸ ஏா அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல 

வந்ட�். அவாறலல, ஏஃபிய  (்ா) அவர �் அறலவபபபபல ள ் 

பயத்ல்த்ல்ல�ந் (்்ண�ர எ�த்) ்�ணப பயி எ உி ள� ஃப்� எ ப் 

� உ ஸய  ன யட��வய்ி எ உி இடினபாஉட�்.  
 
533 அ�ச்மய பப  அப்லர ்ாமய  பப  அவஃப (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: 

நய�ி ஆிப ய (்்ல) அவர ்னடி பயல்�ம ச  ய்்ர ள�வ�ி ஆிப ய 

(்்ல) அவர �ணடி னச  றயி.20 அப பய் அவர  ்னடி ச  ய்்ர, நபப (ஸல) 

அவர ட னப�ந்ட� லா ய � ்�ணத் �னற பாறல ஆிப ய (்்ல) அவர �ணடி 
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  ாடயர. அப பய் ஆிப ய (்்ல) அவர ட ள� ஸய  அ�ாட� பயத்ல்ி 

ள னற� ன ய்�வ்ம னசயல்ல ்�ணத்�  யா� யர ட. அப பய் 

எங ்�்ி அவர ்�்மலனட ி ்லன் ள றல�ந்். ்ம் ்ன்ிபல 

� உ �னற ்்ண�ர ்ாறல யர ட. (அ் மா�ி எங ்�்த ன்�ந்்.)21 

நபப (ஸல) அவர ்னடி ்னணவபிர,  ய்ல   சயன வன் இ��்ி 

அ�வபா்த ்ி ்ன் ��ிப்ல�ந் சலறல்�னவ(�  த்�த்) 

எ�த்வப�வயர ட.22  
 
534 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

்�ண�்ி பய் �்்லல ்ி ( ட்ல ) வ்ப ப� த்லல ்்ண�ர ்ாறல� 

 ாாவயர ட. பபற் ்ிமம்ட� அஏசலமம் ்ம் வ்�  ்த்யல ்்ண�ர ்ாறல 

இட�  ்த்யல அன்(த  ்கத்)�  ாாவயர ட. இவானறம னசக் 

��த்வபா�த்ய  ்ன்�்த ்்ண�ர  ாஉவயர ட. நய�ி அல்யாவப  

ன்ர (ஸல) அவர ்ி னப�ந்ட� லா ய � ்�ண�்ி பய் ள ் பயத்ல்த்லல 

்�ணப பயி. இன் அ�ச்மய பப  அப்லர ்ாமய  (்ா) அவர ட 

அறலவப� லறயர ட.  
 
535 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய�ி நபப (ஸல) அவர ்ி � உ 

�த் அல்் அ்ா் னந�� மய  அ�ா ன ய்ட பயத்ல்த்லல 

்�ணப பயி.23 இன் ஹஃபஸய பப த அப்லர ்ாமய  பப  அபபப�ர (்ா) 

அவர ட அறலவப� லறயர ட.  
 
536 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய�ி அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ்ி னப�ந்ட� லா ய  ( சரந்) ள ் பயத்ல்த்ல்ல�ந் ்�ணப பயி. 

அப பய் எங ட இ�வ�னடி ன  ்ி அந்ப பயத்ல்த்ல�ட மயறலமயறலம 

னசல்ி.24 இன்�  யசலி பப  �ஹிமத பப  அபபப�ர (்ா) அவர ட 

அறலவப� லறயர ட.  
 
537 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய�ி அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ்ி னப�ந்ட�்னடிவர �யக இ��்ி பய் ள ் 

பயத்ல்த்ல்ல�ந் (்்ண�ர அட�ண�) ்�ணப பயி. அ் எ �்ி அவர ்�்ி 

இனட ி இ��்ி. அப பய் அவர ட எ ன  �ந்ல�ன ய்� ்்ண�ர 

அட்வயர ட. அப பய் நய  எ �்ி வபா�னவாங ட; எ �்ி 

வபா�னவாங ட எ உ றஉ வ .  
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538 (நபப (ஸல) அவர �ண  ்னணவபியர) னம� ய (்்ல) அவர ட 

றறலி்யவ்: நய�ி நபப (ஸல) அவர ்ி ள ் பயத்ல்த்லல ்�ணப பயி. 

இன் இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட அறலவப� லறயர ட. இந் ஹ �்ஸ இ� 

அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�்.  
 
539 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட (்ி ்னணவபிய�ி எ  சலறலி ்யிய�மய ) னம� ய (்்ல) 

அவர ட மலமசி னவத் ்்ண��ல ்�ணபபயர ட.25 இந் ஹ �்ஸ இ� 

அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�்.  
 
540 (நபப (ஸல) அவர �ண  ்னணவபியர)  ி� ச்மய (்்ல) அவர ட 

றறலி்யவ்: நய�ி அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர  ்ி 

னப�ந்ட� லா ய  ள ் பயத்ல்த்லல ்�ணப பயி.26 இன் னஸ ப பப த 

 ிமல ச்மய (்்ல) அவர ட அறலவப� லறயர ட.  
 
541 அ ஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

ஐந் �த் அ�ாத ்்ண��ல ்�ணபபயர ட; ள� �த் அ�ாத ்்ண��ல 

அங த னகனம ( �) னசகவயர ட.27 இந் ஹ �்ஸ இ� 

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�்.  
 
542 அ ஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர ட ள� �த் அ�ாத 

்்ண��ல அங த னகனம ( �) னசகவயர ட. ள� ஸய  அ�ா �்ல ஐந் 

�த் வன்த ்்ண��ல ்�ணபபயர ட.  

543 (நபபத ்யார அ�அப்லர ்ாமய ) சஃபப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட ள� ஸய த ்்ண��ல 

னப�ந்ட� லா ய � ்�ணத்வப�வயர ட; ள� �த்த ்்ண��ல  �ம 

னசக்வப�வயர ட. இன் அ�ன்ஹய ய (்ா) அவர ட அறலவப� லறயர ட. 

இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�். 
 
544 நபபத ்யார சஃபப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர 

(ஸல) அவர ட ள� ஸய  அ�ாத ்்ண��ல ்�ணபபயர ட; ள� �த அ�ாத 

்்ண��ல அங த னகனம ( �) னசகவயர ட. இந் ஹ �்ஸ இ� 

அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�். அவாறலல, அஅ பப  ஹஜஜர (்ா) 

அவர �் அறலவபபபபல ள� �த் அ�ாத ்்ண��ல அங த னகனம ( �) 

னசக்வப�வயர ட எ உ இடினபாஉட�். இ்  அறலவபபபய�்ய  
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அ�ன்ஹய ய (்ா) அவர ட றஉ ல றயர ட: சஃபப ய (்்ல) அவர ட 

(நலன வயாறல ்னறந்) �்னமப ப�வதன் அனடந்ல�ந்யர ட. எ  வ, 

அ  ய்் அறலவபபபப  மம் எ �் நிபப�ன  ஏாபடவபலன்.28 
 
 பயடி : 11 (்�ணி்ல  பய்) ்ன்  ட�ணாட  உழப டம�் � உ �னற 

்்ண�ர ஊாஉவ் வப�ிபத ்� ்ய்ி.  
 
545 ்ஜனபர பப  �தஇி (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: ம� ட (்�ணில �னற 

ன்யடரபய ) அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ண  அ� லல வபவய்லத்� 

ன ய்ட ர. அப பய் ம� �ணல ள�வர, நய  ய எ  ்ன்னி இபப� இபப�� 

 ாா ல ற  எ உ றறல யர. அப பய் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, 

நய  ய எ  ்ன்ிபல � உ �னற இ� ன  ட நல்ிபத ்்ண�ன் 

்ாஉ ல ற  எ உ னசய  யர ட.29 இந் ஹ �்ஸ � உ 

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�்.  
 
546 ்ஜனபர பப  �தஇி (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர �ணடி 

னப�ந்ட� லா  ய � ்�ண�்ி �னற பாறலப  பசபபாட். அப பய் அவர ட, 

நய  ய எ  ்ன்ிபல � உ �னற ்்ண�ர ்ாஉ ல ற  எ உ 

னசய  யர ட.  
 
547 ்யபபர பப  அப்லல்யா (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: ஸ ீஃப ்்த்ய�  

ன்� ்ாவப ர நபப (ஸல) அவர �ணடி, எங ட நய� ்�ணர பப் ்சமய்ி; 

(நயங ட) எபப�� ்�ணபப்? எ உ   ாடயர ட. அ்ா் நபப (ஸல) அவர ட, 

நய  ய எ  ்ன்ிப  மம் � உ �னற ்்ண�ர ்ாஉ ல ற  எ உ 

றறல யர ட. இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�். 

அவாறலல, இஸமயிபல பப  சய்லி (்ா) அவர �் அறலவபபபபல, ஸ ீஃப 

்்த்ய�  ன்� ்ாவப ர, அல்யாவப  ன் ்! எ உ (அனாத் 

 மா ்டவயஉ) வப வப யர ட எ  இடினபாஉட�்.  
 
548 �ஹிமத பப  அஅ பப  ஹஜனச  (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட னப�ந்ட� லா ய � ்�ண�்ி பய் இ� 

ன  ட நல்ிபத ்்ண�ர அட�ணத ்ம் ்ன்ிபல � உ �னற ்ாஉவயர ட 

எ உ ்யபபர பப  அப்லல்யா (்்ல) அவர ட றறல யர ட. அப பய் ்யபபர 

(்்ல) அவர  �ணடி ஹச  பப  �ஹிமத (்ா) அவர ட, எ �்த ்ன்�� 

அ்ல மய  இ�� லற ்?(� உ �னற ்ாறல யல  பய்ய ்!) எ உ 

மாதவிடாய் ஹதீஸ்: 492 -  617

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 335 

  ாடயர ட. அ்ா் ்யபபர (்்ல) அவர ட, எ  ச  ய்்ர ம   ! 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ண  ்ன்��  ம் ��னிவபட 

அ்ல மய ாி சலறந்்ய ாி இ�ந்் (அவர  � � உ �னற்ய  

்ன்�்த ்்ண�ர ்ாறல யர ட) எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. 
 

 பயடி : 12 ்�ண�்ி னப் �ண  பப  ல�� பாறலி சாடி.  
 
549  ி� ச்மய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய , அல்யாவப  ன் ்! 

நய  ்ன்��னி இஉ� மய ப பப  ண�ன யட்ி னப் ஆ வ . 

னப�ந்ட� லா ய � ்�ண�்ி பய் பப  ன் நய  அவப�த்வபட 

 வ்�மய? எ உ   ா ட . அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, 

இலன்; ந� இ� ன ி�ாத ்்ண�ன்    ்ன்மம் � உ �னற 

்ாறல யல  பய்ி. பபற்    ( டல)மம் ்்ண�ர ்ாறல�ன யட; ்பப்வய ல 

வப�வயக எ உ னசய  யர ட. இந் ஹ �்ஸ நய ் அறலவபபபய�ரன்யடர 

 �ணல வந்ட�். -  மா ்ட ஹ �்ஸ  ம்ி இ� அறலவபப பய�ரன்யடர 

வாலிய ாி வந்ட�். அவாறலல, அப்ர ்ஸஸய� (்ா) அவர �் 

அறலவபபபபல, மய்வபடயக மாஉி னப�ந்ட� லா ய  (்�ண�்ி பய்) 

பப  ன் அவப�த்வபட  வ்�மய? எ உ  ி� ச்மய (்்ல) அவர ட 

வப வபி்ய ாி, அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட இலன் எ உ 

றறலி்ய ாி, பபற்  மா ்ட ஹ �்ஸல   �த்பப� றறலி்ய ாி இடி 

னபாஉட�். -  மா ்ட ஹ �்ஸ மா றயர அறலவபபபய�ர ன்யடர வாலிய ாி 

வந்ட�். அ்லல, னப�ந்ட� லா ய � ்�ண�்ி  பய் அந்ப பப  ன் 

நய  அவப�த்�  ாவ  வ்�மய? எ உ  ி� ச்மய (்்ல) அவர ட 

வப வபி்ய  இடினபாஉட�். மய்வபடயக பாறலி� ்றலப் அ்லல 

இடினபறவபலன்.  
 
550  னபத பப   னமர (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: அப்ல்யா பப  அிர 

(்்ல) அவர ட னப் ட ்�ண�்ி பய் ்ி பப  ன் அவப�த்வபட 

 வ்�ி எ உ வ்லாஉத்ல வந் னசக்ல ஆிப ய (்்ல) அவர ்�் எா�ி். 

அப பய் அவர ட, இந் இப� அின்ப பயரத் நய  வபிபபனட ல ற . 

னப் ட ்�ண�்ி பய் ்ி பப  ன் அவப�த்வப�மயஉ பணப� லறய ்! ஏ  

்ன்னி மாலத்�ன யட்மயஉ னப் ்�் அவர  ாடன�ிபட 

 வ்�ி்்ய  ! நய�ி அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ்ி ள ் 
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பயத்ல்த்லல ்�ணப பயி. எ  ்ன்ிபல � உ �னற ்்ண�ர 

்ாஉவன்வபட� ற�்ய்ய   வனறய உி நய  னசகிவபலன் எ றயர ட. 

இந் ஹ �்ஸ � உ அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�். 
 
 பயடி : 13 னப் ட மய்வபடயக� ்�ணி்ல   பய்  ஸன�  ்யகத் 

(நஉமணழ) பஞனச� ்�்ல வந் இடத்லல  ப ிய லழப் வப�ிபத 

்� ்ய்ி.30  
 
551 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர �ணடி ள� 

னப்மணப மய்வபடயிப்ல�ந் (ந�ங ல�ன யட�) ்யி எவவயஉ ்�ண�  

 வ்�ி எ உ   ாடயர. அவ��் நபப (ஸல) அவர ட ்�ண�்ி �னறனி 

வப�� ல யர ட. பபற்  ஸன� (நஉமணி) ்டவபபாட பஞஏத்்� ள னற 

எ�த் அ் யல னகனமபப�த்ல�ன யட எ உ னச  யர ட. அந்ப 

னப்மணப, அன் னவத் நய  எபப�த னகனமபப�த்  வ்�ி? எ உ 

  ாடயர. நபப (ஸல) அவர ட, (னவா ப பாடவயஉ) அல்யா னிவ ; 

அ் யல னகனமபப�த்ல�ன யட எ உ (மஉப�ாி) னசய  யர ட. -அப பய் 

நபப (ஸல) அவர ட (்ம் � தன்) ���ன ய்டயர ட எ பன் 

அறலவபபபய�ர ஏஃபிய  பப   னி ய (்ா) அவர ட ்ம் � த்ல  மம் 

ன னி னவத் (��) னசன  னசக்  யா� யர ட- ன்யடரந் ஆிப ய (்்ல) 

அவர ட றறல யர ட: நபப (ஸல) அவர ட எ   னசயல் வ� லறயர ட 

எ பன் நய  ்�ந்ன ய்�, அந்ப னப்மணபனி எ  ப� ி இாத ் . 

இ்த்ி ப�ந் இடதன் அந் (நஉமணப னபய�ட ்டவப பாட) பஞசல யல 

்னடபபயிய ! எ உ றறல   .31 இந் ஹ �்ஸ இ� 

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�். அவாறலல, இப� அபப மர (்ா) 

அவர �் அறலவபபபபல இ்த்ி ப�ந் இடங ன� எ உ (ப னமிபல) ஆிப ய 

(்்ல) அவர ட றறலி்ய  இடினபாஉட�். - ஆிப ய (்்ல) அவர ட 

றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர �ணடி ள� னப்மணப, (மய்வபடயிப்ல�ந்) 

்ப்்ா னசக்ன யட்ி பய் நய  எவவயஉ ்�ண�   வ்�ி? எ உ 

  ாடயர. அ்ா் நபப (ஸல) அவர ட,  ஸன� ்டவபபாட பஞஏத்்� 

ள னற எ�த் அ்  �்ி ்ப்்ா னசக்ன யடவயிய ! எ உ 

னசய  யர ட. மாற வபவ்ங ட  மா ்ட ஹ �்ஸலல  ட�ன்ப  பய  ற 

இடினபாஉட� .  
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552 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அஸமய பப த   ல (்்ல) அவர ட 

நபப (ஸல) அவர �ணடி, மய்வபடயக� ்�ணில பாறல�   ாடயர. அ்ா் நபப 

(ஸல) அவர ட,  ங �ணல ள�வர (மய்வபடயக� ்�ணி்ல   பய்) 

்்ண�ன்ாி இ்நன் இன் ன�ாி எ�த் ந ் ஏத்ி 

னசக்ன யட�ா�ி. பபற் ்ன்�்த ்்ண�ர ்ாறல ந றய த  ்கத் 

்ன்ிப  ச�மி நன ாிவன்�  ாவா�ி. பபற்  டி்�்த ்்ண�ர 

்ாறா�ி. அ்  பப  ர  ஸன� ்டவப பாட பஞஏத்்� ள னற எ�த் 

ஏத்ி னசக்ன யட�ா�ி எ உ னசய  யர ட. அ்ா் அஸமய (்்ல) 

அவர ட, அன் னவத் அவட எவவயஉ ஏத்ி னசகவயட? எ உ   ாடயர ட. 

நபப (ஸல) அவர ட, ஏபஹய ல்யா (அல்யா னிவ !). அ் யல ஏத்ி 

னசக்ன யட�ா�ி எ உ (மம்�ி) னசய  யர ட.  ட   நய , இ்த்ி 

ப�ந் இடத்லல ்டவப�ன யட எ உ -பபறர  ய்லல வபாய்வயஉ அன் 

இ் சலிமய ம- னசய    .  ம்ி, அஸமய நபப (ஸல) அவர �ணடி, 

னப�ந்ட� லா ய � ்�ண�்ி �னற பாறல�   ாடயர. அ்ா் அவர ட, 

்்ண�ர எ�த் ந ் ஏத்ி னசக்ன யட. பபற் ்ன்�்த ்்ண�ர ்ாறல 

்ன்ிப  ச�மி நன ாி அ�ா�் ந ்  ்கத்�ன யட. பப  ர    

( ம ணிப ) மம் ்்ண�ர ்ாஉ! எ றயர ட. ஆிப ய (்்ல) அவர ட 

றறல யர ட: னப் �ண ் ி மல ம சலறந்வர ட அ சய�ப னப் �யவர. 

மயர� தன் வப�ங ல�ன யடவ்லல னவா ி அவர ்�்த ்னடிய  

இ�ந்்லலன். இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�். - 

 மா ்ட ஹ �்ஸ மா றயர அறலவபபபய�ரன்யடர வாலிய ாி வந்ட�். 

அ்லல, அல்யா னிவ ! அ் யல ்ப்்ா னசக்ன யட எ உ றறலவபா� 

நபப (ஸல) அவர ட ்ம் � தன் (னவா பபா�) மனறத்�ன ய்டயர ட 

எ உ இடினபாஉட�். -  மா ்ட ஹ �்ஸ  ம்ி இ� 

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�். அவாறலல (பப வ�மயஉ) 

இடினபாஉட�்: ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறல யர ட: அஸமய பப த   ல 

எ�ி னப்மணப அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடி வந், 

அல்யாவப  ன் ், எங �ணல ள�வ��் மய்வபடயக நல உ வபாடயல 

அவர எவவயஉ ்�ண�   வ்�ி? எ உ   ாடயர. அ்ா் அல்யாவப  ன்ர 

(ஸல) அவர ட  மா ்ட ஹ �்ஸல்ட�ப� ப்ல்�ணத்யர ட. இந் 

அறலவபபபபல னப�ந ்ட� லா ய  ்�ணின்ப பாறலி� ்றலப் 

இடினபறவபலன். 
 

மாதவிடாய் ஹதீஸ்: 492 -  617

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 338 

 பயடி : 14  ிர இ்த்ப பய�் (இஸ்லஹய�ய)  

ஏாபவி னப் ்ி, அவர �் ்�ணில மாஉி ன்யான  �னறாி.32  
 
553 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: ஃபயத்லமய பப த அபபஹஜனபஃ எ�ி 

னப்மணப நபப (ஸல) அவர �ணடி வந், அல்யாவப  ன் ்! நய   ிர 

இ்த்ப  பய�் (இஸ்லஹய�ய) ஏாப�பவ�ய  இ�� ல  ற ; (மய்ி �ா்ி) 

நய  ஏத்மயவ்லலன். எ  வ, நய  ன்யான னி வபா�வபட்யமய? எ உ 

  ாடயர. அ்ா் நபப (ஸல) அவர ட, இலன் (ன்யான னி வபா�வபடய ்!) 

ஏன  ணல, இ் (-இஸ்லஹய�ய), இ்த்� ்ாய(ிப்ல�ந் வ�வ ்)ிய்ி; 

( ரபபப னபிப்ல�ந் னவ�ணவ�ி) மய்வபடயி உ. (மய்த்லல வா� மய ) 

மய்வபடயக ஏாப�ி நயா �ணல ன்யான னி வபா�வப�! மய்வபடயக�  ய்ி 

��ந்வபாடயல இ்த்தன்�  ாவபவபா�த ன்யா் ன யட! எ உ 

றறல யர ட.33 இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�். - 

 மா ்ட ஹ �்ஸ  ம்ி ஐந் அறலவபபபய�ரன்யடர ட வாலிய ாி 

வந்ட�். அவாறலல, ்ீர (்ா) அவர �ணடமல�ந் ்ன்பய (்ா) அவர ட 

அறலவப�்ி ஹ �்ஸலல ஃபயத்லமய பப த அபபஹஜனபஃ பப  அப்லல �த்்லப 

பப  அசத (்்ல) அவர ட (நபபிவர �ணடி) வந்யர ட. அவர எங ட ்்தன்ம 

 சரந் னப்மணபியவயர எ�ி ்றலப் (ற�்்ய ) இடினபாஉட�். 

ஹிமயத பப  னஸத (்ா) அவர �் அறலவபபபபல ள� ற�்்ய  ் வல 

 யணபப� லற். (இ்த்தன்�  ாவப�ன யட;  �ம னசக்ன யட எ ப ் 

அந்த ் வ்ய்ி.) ஆிப�ி, அன் நயி ்றலபபபடவபலன். (ஹிமயத ள�வர 

மா� ம இன் அறலவபத்ல�பப ் அ்ா்�  ய்ணி.)  
 
554 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்:  ி� ஹபபபய பப த ்ாஃ (்்ல) 

அவர ட அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடி நய   ிர இ்த்ப பய�் 

ஏாப�பவ�ய  இ�� ல ற  எ உ றறல �்ரப்�   ாடயர. அப பய் 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, இ் இ்த்� ்ாய(ிப்ல �ந் 

வ�வ ்)ிய்ி. எ  வ (மய்வபடயக  ய்ி ��ந்ாட ) ்�ணத்வபா�த 

ன்யா் ன யட! எ றயர ட. எ  வ  ி� ஹபபபய (்்ல) அவர ட ளவனவய� 

ன்யான �்ி ்�ணத்வந்யர ட. இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர 

 �ணல வந்ட�். இ்  அறலவபபபய�ர �ணல ள�வ்ய  ன்ஸ பப  சஅத 

(்ா) அவர ட றஉ ல  றயர ட: (எ �் இந் ஹ �்னஸ அறலவபத்) இப� 

 லஹயப அஸஸஜாீ (்ா) அவர ட,  ி� ஹபபபய (்்ல) அவர ன� 

ளவனவய� ன்யான �்ி ்�ண�்மயஉ அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 
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 த்்வபாடயர ட எ உ றறவபலன். மயறய  (் ணபபாட வப�பபபல)  ி� 

ஹபபபய அவர ட ்யமய  வ அவவயஉ னசக்வந்யர ட. இப� �ிா (்ா) 

அவர �் அறலவபபபபல இப த் ்ாஃ எ உ இடினபாஉட�்.  ி� 

ஹபபபய எ�ி னபிர இடினபறவபலன். 
 
 555 நபப (ஸல) அவர �ண  ்னணவபியர ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ண  னமத் ணாி, அப்ர ்ாமய  பப  

அவஃப (்்ல) அவர �ண  ்னணவபிய�மய   ி� ஹபபபய பப த ்ாஃ (்்ல) 

அவர ்�் ஏா வ�ட  ய்மய   ிர இ்த்ப பய�் (இஸ்லஹய�ய) 

இ�ந்வந்். எ  வ, அவர இ் ்றலத் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர �ணடி �்ரப்�   ய� யர. அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, 

இ் மய்வபடயி உ; இ் இ்த்� ்ாய(ிப்ல�ந் வ�வ ்)ிய்ி. எ  வ ந� 

(மய்வபடயக�  ய்ி ��ந்்ி) ்�ணத்வபா�த ன்யா்ன யட! எ உ 

றறல யர ட. ன்யடரந் ஆிப ய (்்ல) அவர ட றஉ ல றயர ட:  ி� ஹபபபய 

(்்ல) அவர ட ்ி ச  ய்�(ாி நபபிவர �ண  ்னணவபிய�மய ) னஸ ப 

பப த ்ாஃ (்்ல) அவர �் இல்த்ல்ல�ந் ்ணப அ்ஏி பயத்ல்த்லல 

(நல உ) ்�ணபபயர ட. (அவவயஉ அவர ட ்�ண�்ி பய் அந்ப பயத்ல்த்லல) 

அவர �் இ்த்த்ல  நலறி ்்ண�ன் மலன த்ல��்ி. (இ்  

அறலவபபபய�ர �ணல ள�வ்ய ) இப�  லஹயப அஸஸஜாீ (்ா) அவர ட 

றஉ ல றயர ட: நய  இந் ஹ �்னஸ அ�ப�ர பப  அப்லர ்ாமய  பப  

ஹய�ஸ பப  ஹல யி (்ா) அவர �ணடி எ�த்ன்த ் . அப பய் அ�ப�ர 

(்ா) அவர ட, ஹலந்யா�் அல்யா  �னண ்�வய ய ! (நபப (ஸல) 

அவர ட அ�ணத்) இந்த �்ரபனப அவர னசவபாாறல�ந்யல அல்யாவப  

மம்யனண ிய ! அவர அா்வப�வயர. ஏன  ணல, ஹலந்ய ( ிர 

இ்த்ப பய� ல   ய்ணமய ) ன்யாயமல இ�ந்வந்யர எ உ றறல யர ட. 

இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�். -  மா ்ட ஹ �்ஸ 

மா றயர அறலவபபபய�ர ன்யடர வாலிய ாி வந்ட�். அ்லல இப�  லஹயப 

(்ா) அவர �் றாஉ இடினபறவபலன். -  மா ்ட ஹ �்ஸ மா றயர 

அறலவபபபய�ர ன்யடர வாலிய ாி வந்ட�். அ்லல பப த ்ாஃ (்்ல) 

அவர ்�் ஏாய்� �ய   ிர இ்த்ப பய�் இ�ந் வந்் எ உ 

ஹ �்ஸ ன்யடங் லற்.  
 
556 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்:  ி� ஹபபபய (்்ல) அவர ட 

அல்யா வப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடி ( ிர) இ்த்ப  பய�் பாறல� 
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  ாடயர. நய  அவர (நல உ) ்�ணத்வந் ்ணப அ்ஏி பயத்ல்த்லல இ்த்ி 

நல்ிபபிப�� �  ் ட . அப பய் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, 

(வா� மய ) மய்வபடயக நலா்ி நயா டவன் ந�  யத்ல�! அ்ா்ப பப  ர 

்�ணத்வபா�த ன்யா் ன யட! எ உ அவ�டி றறல யர ட. இந் ஹ �்ஸ 

இ� அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல  வந்ட�். 
 
 557 நபப (ஸல) அவர �ண  ்னணவபியர ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: 

அப்ர ்ாமய  பப  அவஃப (்்ல) அவர �ண  ்னணவபியர  ி� ஹபபபய 

பப த ்ாஃ (்்ல) அவர ட ்ம�் ( ிர) இ்த்ப பய�் ஏாப�வ்ய  

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடி �னறிபாடயர. அப பய் 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, மய்வபடயக நலா்ி நயா டவன் ந� 

 யத்ல�! பப  ர ்�ணத்�ன யட! எ உ அவ�டி றறல யர ட.  ி� ஹபபபய 

(்்ல) அவர ட ளவனவய� ன்யான �்ி ்�ணபபவ்யக இ�ந்யர ட.  
 
பயடி : 15 மய்வபடயக நயா �ணல வபவபாட  நய னப ம�்வி  நயாப் 

( �யம னசகவ்)  ாடயிமய்ி; வப�பாட ன்யான  ன� மம்�ி ன்யா 

 வ்�ி்லலன்.34  
 
558 �ஆ்ய பப த அப்லல்யா அலஅ்வபகிய (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: 

ள� னப் ஆிப ய (்்ல) அவர �ணடி, எங �ணல ள�த்ல மய்வபடயக 

நயா �ணல ்ம�் வப�பா�ப பய  ன்யான  ன� மம்�ி ன்யா  வ்�மய? 

எ உ   ாடயர. அ்ா் ஆிப ய (்்ல) அவர ட, ந� ( �்லகிய� றாடத்ய�  

  ந்ல்மய ) ஹஹ்ய எ�ி இடதன்ம  சரந்வ�ய? அல்யாவப  ன்ர 

(ஸல) அவர �்  ய்த்லல எங �ணல ள�த்ல�் மய்வபடயக ஏாப�ி. பப  ர 

என்ாி மம்�ி ன்யாமயஉ அவட  ாடன�ிபடபபாட்லலன் எ உ 

றறல யர ட.35 இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�்.  
 
559 �ஆ்ய (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: நய  ஆிப ய (்்ல) அவர �ணடி, 

மய்வபடயக ஏாபாட னப் வப�பாடத ன்யான  ன� மம்�ி நலனற வாற 

 வ்�மய? எ உ   ா ட . அ்ா் ஆிப ய (்்ல) அவர ட, ந� ஹஹ்ய எ�ி 

இடதன்ம  சரந்வ�ய? அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ண  

்னணவபி��் மய்வபடயக ஏாப�ி பய் (வப�பாடத ன்யான  ன� 

மம்�ி) நலனற வாஉமயஉ அவர ்�் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

 ாடன�ிபடவய னசக்யர ட? எ உ (்ல�பபப�)   ாடயர ட.  
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560 �ஆ்ய (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: நய  ஆிப ய (்்ல) அவர �ணடி 

மய்வபடயக ஏாபாட னப்ணப  நலன் எ  ? (வப�பாட)  நய னப மா�ி 

அவட மம்�ி  நயா   வ்�ி. (வப�பாடத) ன்யான  ன� மம்�ி 

ன்யா� றடய்ய? எ உ   ா ட . அ்ா் ஆிப ய (்்ல) அவர ட, ந� ஹஹ்ய 

எ�ி இடதன்ம  சரந்வ�ய? எ உ   ாடயர ட. நய  ஹஹ்ய எ�ி 

இடதன்ம  சரந்வட அல்ட. ஆிப�ி, (ன்�ந்ன யடவ்ா ய  வ) 

  ா ல ற  எ  ற . அப பய் ஆிப ய (்்ல) அவர ட, எங ்�்ி அ் (-

மய்வபடயக) ஏாபடத்ய  னசக்். அப பய் வப�பாட  நய னப மம்�ி 

 நயா்மயஉ நயங ட பணப� பபா டயி. வப�பாடத ன்யான னி மம்�ி 

ன்யாமயஉ நயங ட பணப� பபட வபலன் எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. 
 

 பயடி : 16 ்�ணபபவர ்ணப  பய றவானறத ்லன்ிய� ல�ன யடவ்.  
 
561  ி� ஹய � பப த அபப் ய்லப (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: ம� ய 

னவாறலன யட�பபாட ஆ்�ல நய  அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடி 

னச  ற . அப பய் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

்�ணத்�ன ய்��பபன்�  ் ட . அவர ன�, அவர ்னடி ்்லவப 

ஃபயத்லமய (்்ல) அவர ட ள� ்ணபியல ்லன்ிபா� 

மனறத்�ன ய்��ந்யர ட .36  
 
562  ி� ஹய � பப த அபப் ய்லப (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  ம� ய 

னவாறலன யட�பபாட ஆ்�ல அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடி 

னச  ற . அப பய் அவர ட ம� யவப   மா�ப ப்்லிபல இ�ந்யர ட. 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட ்�ணி்� ய  எாந்யர ட. அப பய் 

அவர ன� ஃபயத்லமய (்்ல) அவர ட ்லன்ிபா� மனறத்யர ட. (்�ணத்) பபற் 

்ம் ஆனடனி வயங லப  பயரத்ல�ன ய்டயர ட . பப  ர �ாப ல ன்யான  

(்ஹய) எா� ்�அத ட ன்யா்யர ட. 
 
 563  மா ்ட ஹ �்ஸ மா றயர அறலவபபபய�ரன்யடர வாலிய ாி 

வந்ட�். அ்லல, அவர ்னடி ்்லவப ஃபயத்லமய (்்ல) அவர ட அவர �் 

ஆனடிப யல ்லன்ிபா� மனறத்�ன ய்டயர ட. ்�ணத் ��ந் பப  அந் 

ஆனடனி வயங லப  பயரத்ல�ன ய் டயர ட. பப  ர நல உ எா� ்�அத ட 

ன்யா்யர ட. அ் �ாப ல (்ஹய)  ந்மய்ி எ உ  ி� ஹய ண (்்ல) 

அவர ட றறல யர ட எ  இடினபாஉட�்.  
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564 னம� ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  நபப (ஸல) அவர ்�் 

(்�ண� த) ்்ண�ர னவத்வபா� அவர ன�த ்லன்ிபா� 

மனறத்�ன ய் ட . அவர ட ்�ணத்யர ட. இன் இப� அபபயஸ (்்ல) 

அவர ட அறலவப� லறயர ட.  
 
பயடி : 17 மனற�   வ்�ி பபற�னடி  உழப  ன�ழ பயரழப் ்னட 

னசகிழ பாவட�்.37  

565 அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட றறல யர ட: ஓர ஆ் மா றயர 

ஆணப  மனற�   வ்�ி  உபனபப பயர�   வ்டயி; ள� னப் மா றயர 

னப்ணப  மனற�   வ்�ி  உபனபப பயர�   வ்டயி. ள ் ஆனட�்ட 

இ� ஆ் ட  சரந் ப��   வ்டயி; ள ் ஆனட�்ட இ� னப் ட 

 சரந் ப��   வ்டயி. இன் அ�சிபத அல்தீ (்்ல) அவர ட 

அறலவப� லறயர ட. -  மா ்ட ஹ �்ஸ  ம்ி இ� அறலவபபபய�ரன்யடர ட 

வாலிய ாி வந்ட�். அவாறலல மனற�   வ்�ி  உப் (அவ்த) எ�ி 

வயரதன்�் ப்ல்ய  மா றயர ஆணப  நலரவயணதன், மானறய� னப்ணப  

நலரவயணதன்(ப பயர�   வ்டயி) எ உ இடினபாஉட�். 
 
 
  
 
 

பயடி : 18 ் ணனமிபல ்�ண�்ி பய் ஆனடிப றல� ்�ண� ்யி. 
 
 566 அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட றறல யர ட: ப� இஸ்யிபல 

ச�்யித்யர பபறந்  ம ணாட  ள�வர மாறவ்் மனற�   வ்�ி 

 உபனபப பயரத்�ன ய் ட ்�ணபபயர ட. �சய (அன்) அவர ட ் ணிய  வ 

்�ணபபயர ட. (அ  யன்� ன யமனசபப�த் வப�ிபபி) அந் ம� ட 

அல்யாவப  மம்யனணிய ! �சய ்ட்லற�   நயிய�ணியக 

இ�பப் யல்ய  அவர நி�ட   சரந் ்�ணபப்லலன் எ உ றறல ர. ள� 

�னற �சய (அன்) அவர ட ்�ண� ப  பய யர ட. அப பய் அவர ட ்ம் 

ஆனடனி(�  ன�ந்) ள�  ல்ல  மம் னவத்யர ட. அந்�  ல அவர �் 

்ணபாட  ஓ�ி். �சய (அன்) அவர ட அன்ப பப ன்யடரந்  ல ், 

எ ் ்ணப!  ல ், எ ் ்ணப! எ உ றறலிவயஉ வபன்ந் ஓ� யர ட. 

இஉ்லிய  (ப� இஸ்யிபல ம� ட ப்்ல�் வந் பய் அவர ட) �சய 
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(அன்) அவர �ண  மனற�   வ்�ி  உபனபப பயரத்வபா�, 

அல்யாவப  மம்யனணிய ! �சயவபா் எந்� ்னறாமலலன் எ உ 

றறல ர. �சய (அன்) அவர ட (ந ்) பயர� பப�ிவன் (ஓ�ி) அந்�  ல 

(பப ்) நல உவபாட்.  ட   �சய (அன்) அவர ட ்ம் ஆனடனி 

எ�த்�ன ய்� அந்�  லன் (்ம் ன த்�ியல) அ�� ்ய யர ட. இ்  

அறலவபபபய�்ய  அ�ஹஜன்்ய (்்ல) அவர ட றஉ ல றயர ட: அல்யாவப  

மம்யனணிய ! �சய (அன்) அவர ட (்ம் ன ிப்ல�ந் ்�ியல)  ல்ல  

மம் அ�த்  ய்ணத்யல ஆஉ அல்் ஏா ்ாி் ட அந்�  ல்லல 

ப்லந்வபாட . அறலவபபபய�ர ஹிமயி பப  � பபபா (்ா) அவர ட 

றஉ லறயர ட: அல்யாவப  ன்ர �ஹிமத (ஸல) அவர �ணடமல�ந் 

அ�ஹஜன்்ய (்்ல) அவர ட எங ்�்ப ப் ஹ �்ஸ ன� அறலவபத்யர ட. 

இந் ஹ �்ஸஜி அவாறலல ள றய்ி.38  
 
பயடி : 19 மனற�   வ்�ி  உழனப (மனறத்)�  யழப்லல  வ ி 

னச்த்்ல.  
 
567 ்யபபர பப  அப்லல்யா (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (நபபிவர ்�் 

நபபத்வி வாங பப�வ்ா் � ்)  அபய ்்பபபத்�  ாடபபாட பய் நபப 

(ஸல) அவர ்ி அபபயஸ (்்ல) அவர  ்ி  ா ன�ம ஏமந் 

எ�த்வந்யர ட. அப பய் அபபயஸ (்்ல) அவர ட, (சலஉவ்யிப�ந்) நபப 

(ஸல) அவர ன�  நய� ல  ல ஏமபப்ா் (வச்லிய )  ம்  வா�னி 

அவப�த்த  ்ய�ணல (ஏிமயடய ) னவத்� ன யட ! எ உ றறல யர ட. நபப 

(ஸல) அவர ்ி அவவய ற னசக்யர ட.  ட   மி� �ாஉ�  ீ ா 

வபாந்யர ட. அவர  ்னடி  ் ட வய தன்  நய� ல நலன் ்த்ல நல ற . 

பபற் எாந் எ   வா�, எ   வா� எ றயர ட.  வா�னி (எ�த்� 

ன ய�த்  ட   அன்) இஉ� மய �  ா�� ன ய்டயர ட. இந் ஹ �்ஸ 

நய ் அறலவபபபய�ர ன்யடர �ணல வந்ட�். அவாறலல �ஹிம் பப  

்யஃபப  (்ா) அவர �் அறலவபபபபல,  ம்  ்ய�ணல எ ப்ா் ப்ல்ய   ம் 

பபட�ிபல எ  இடினபாஉட�்.39  
 
568 ்யபபர பப  அப்லல்யா (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (்னற ல� ்்த்யர 

 அபயனவப ்்பபப�்ி பணபிபல ஈ�பா��ந் பய்  சலஉவ்யிப�ந்) 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ்ி ம� ்ட   அபயா� ய �  ா ன�(ம 

ஏமந்) எ�த் வந்ன ய்��ந்யர ட. அப பய் அவர ட ள�  வா� 
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அணபந்ல�ந்யர ட. அவர �ணடி அவர ்னடி னப�ி ்நன்ிய  அபபயஸ 

(்்ல) அவர ட, எ  ச  ய்்�  ம   ! ந�ங ட  ங ட  வா�னி அவப�த், 

 ்யடமம்  ல்�்�  ீ ா னவத்�ன யட�்ய ம! எ உ றறல யர ட. 

(சலஉவ்யிப�ந்) அல்யாவப  ன்�ி அவவய ற அன் அவப�த்த ்ம் 

 ்யடமம் னவத்யர ட.  ட   மி� ி ஏாபா��  ீ ா வபாந்யர ட. அந் 

நய்�்ப பப  ள� பய்ி அவர ட (ஆனடிப றல) பபறந்  ம ணாட  

 யணபபாட்லலன்.  
 
569 மலஸவர பப  ம�்மய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  ள�   மய  

 லன்த ன� ல�ன ய்� வந்ன ய்��ந ் . அப பய் எ   ட்லல ள� 

னமல்லி  வா� இ�ந்். அ் அவப�ந்வபாட். எ  ணட மய னப�ி  ல. 

எ  வ, எ  யல அன் இற� ல னவ(த்வபா�  வா�னிப பப�)�  ��ியமல 

 ச்  வ்�ி இடிவன்  பயகம  சரந ் . அப பய் அல்யாவப  ன்ர 

(ஸல) அவர ட,  ம் ஆனடனி  நய� லம னச உ அன் எ�த் 

( �த்ல)�ன யட ! நலரவயணமய  நட� ய �்ர! எ உ றறல யர ட. 
 
 பயடி : 20 இிான �  டன  நலனற வாஉவ்ா ய  மனறவய  இடங ட.  
 
570 அப்ல்யா பப  ்அஃபர (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: ள� நயட 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட வய  த்லல எ ன த ்ம�்ப பப  யல 

அமரத்ல�ன ய்� னச றயர ட. அப பய் எ  ணடி இ் சலிமய  ள� 

னசக்லனிம னசய  யர ட. அன் நய  ிய�ட�ி னசயல்மயா ட . 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட இிான �  டன  நலனற வாறம 

னசல்ி மனறவபடங �ண ் ி  ம� அல்்  பீமசந ்யாடி ஆ லி  வ 

அவர ்�் மல ாி வப�பபமய னவிய  இ�ந் . இந் ஹ �்ஸ இ� 

அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�். அவாறலல, இப� அஸமய (்ா) 

அவர �் அறலவபபபபல, (இந் ஹ �்ஸல  �்த்ல்ட�) ஹயிப ஜ ந�ல 

எ ப்ா்  பீமசந ்யாடி எ உ னபய�ட எ  இடினபாஉட�்.  
 

பயடி : 21 ந�ர (-வபந்) னவ�ணபபாடயல்ய  ந�ர (-்�ணில)  டனமிய்ி.  
  
571 அ�சிபத அல்தீ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  ள� ்லங ட  லானம 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ்ட  (ம �் யவபா் அ� ல்ட�) ்பய 

எ�ி இடத்லா்ம னச  ற . நயங ட ப� சய்லி   யத்ல்த்யர 
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வசல�்மலடத்லா் வந் பய் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட இதபய  

பப  மய்ல� (்்ல) அவர �் வ �ா� வயச்லல நல உ அவர ன�ம சப்மலா� 

அனாத்யர ட.  ட   இதபய  (்்ல) அவர ட ்ம்  ீாங லனி இாத்ப� 

(அவச் அவச்மய ) னவ�ண ி வந்யர ட. அப பய் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட, நயி இிம ண்ன் அவச்பப�த்லவபா டயி எ உ றறல யர ட. 

அப பய் இதபய  (்்ல) அவர ட, அல்யாவப  ன் ்! ள�வர (்யிபத்லி 

 றான யட்ி பய்) வபந் னவ�ணவ�வ்ா் �  ப ்ி மன வபனிவபா� 

அவச்பப�த ்பபா� (வப்� பபா�)வபாடயர. இநநலன்ிபல எ   சாடி, 

(அவரமம் ்�ணில  டனமிய்மய) றஉங ட? எ உ   ாடயர ட. அ்ா் 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, ்்ண�ர (-வபந்) னவ�ணபபாடயல்ய  

்்ண�ர (-்�ணில)  டனமிய்ி எ றயர ட. இந் ஹ �்ஸ நய ் 

அறலவபபபய�ர ன்யடர �ணல வந்ட�்.  
 
572 நபப (ஸல) அவர ட றறல யர ட: ்்ண�ர (-வபந்) னவ�ணபபாடயல்ய  

்்ண�ர (-்�ணில)  டனமிய்ி. இன் அ�சிபத அல்தீ (்்ல) அவர ட 

அறலவப� லறயர ட.  
 
573 அ்லஅ்ய ிரத பப  அப்லல்யா பப   ல� ீர (்ா) அவர ட 

றறலி்யவ்: ்ரஆ ண  ள� வச ி மானறய� வச த(்ல  சாடத)ன் 

மயாஉவன்ப  பய உ அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ண  ஹ �்ஸ 

(னபய னமயால) �ணல ள உ மானறய னற மயாறல ( ய்யவ்லிய� ல) வந்்.41  
 
574 அ�சிபத அல்தீ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட அ சய� �ணல ள�வன்�  டந் னச ற பய் அவன் அனாத் 

வ�மயஉ ள�வன் அ�பபப யர ட.  ட   அந் அ சய� (அவச் 

அவச்மய � ்�ணத்வபா�த) ்ம் ்ன்ிப்ல�ந் ்்ண�ர வாலாி 

நலன்ிபல வந்யர. அப பய் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, நயி 

 ங ன� அவச்பப�த்லவபா டயி  பய்ி எ றயர ட. அ்ா் அவர, ஆி, 

அல்யாவப  ன் ்! எ றயர. அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, ந�ங ட 

(்யிபத்லி  றா ன யட்ி பய்) அவச்பபா� எா  நரந்யல அல்் 

வபநன் னவ�ண ிாறயம்ல �ந்யல ந�ங ட ்�ண�   வ்�ி்லலன்; அங த 

னகனம ( �) னசக்ன யட்ங ட எ உ றறல யர ட. இந் ஹ �்ஸ � உ 

அறலவபபபய�ர ன்யடர �ணல வந்ட�். அவாறலல ள றலல னசயல வபத்லியசி 

 யணபப� லற்.42  
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575  னப பப   அப (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  அல்யாவப  ன்ர 

(ஸல) அவர �ணடி, ள�வர ்ி மன வபாட  சலறல்  ந்ி ்யிபத்லி றா 

ன ய்�, வபநன் னவ�ண ிாற ��ியமா பயவ் பாறல�   ா ட . அப பய் 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, மன வபிபடமல�ந் ்ிமம் பாடன் 

அவர  ாவப�ன யட�  வ்�ி. பபற் அங த னகனம ( �) னசக்ன ய்� 

ன்யா்யி எ உ றறல யர ட.43 இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல 

வந்ட�்.  
 
576  னப பப   அப (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  அல்யாவப  ன்ர 

(ஸல) அவர  �ணடி ள�வர ்ி ்னணவபாட  ்யிபத்லி றா ன ய்டயர. 

ஆ யல வபநன் னவ�ண ிாற வபலன் (இநநலன்ிபல அவரமம் ்�ணில 

 டனமிய்மய?) எ உ   ா ட . அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட, அவர ்ம் பபறவப  உபனப�  ாவப�ன ய்� அங த னகனம ( �) 

னசக்ன யட�  வ்�ி எ உ றறல யர ட. 
 
 577 னஸத பப   ய்லத அல்ஜஹ � (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  

 ஸமய  பப  அஃபபய  (்்ல) அவர �ணடி, ள�வர ்ி ்னணவபாட  

்யிபத்லி றா ன ய்டயர. ஆ யல, வபநன் னவ�ண ிாறவபலன். 

(இநநலன்ிபல அவரமம் ்�ணில  டனமிய்மய?) எ உ   ா ட . அ்ா் 

 ஸமய  (்்ல) அவர ட, அவர பபறவப  உபனப�  ாவபவபா�த ன்யான �் 

அங த னகனம ( �) னசகவன்ப  பய உ அங த னகனம னசக்ன யட� 

 வ்�ி. இன் நய  அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடமல�ந் 

னசவப ிா ற  எ உ றறல யர ட. இந் ஹ �்ஸ � உ 

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�்.44 -  மா ்ட ஹ �்னஸ 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடமல�ந் அ�அக்ப அலஅ சய� (்்ல) 

அவர ்ி னசவப ிாற்ய  அறலவபத்ட�யர ட.  
 
பயடி : 22 ந�ர (வபந்) னவ�ணழபாடயல்ய  ந�ர (்�ணில)  டனமிய்ி எ�ி 

சாடி மயாறழபாவவபாட்; ஆ்-னப் ்றல ட சந்லத்வபாடய ் 

்�ணில  டனமிய லவபவி.45  
 
578 நபப (ஸல) அவர ட றறல யர ட: ள�வர ்ி மன வபிப  (இ� ன  ட, 

இ�  யல ட ஆ லி) நய ்  லன� ்� ல னட ி அமரந், பப  ர அவடமம் 

் ் வ்லனமனி�  யா� ய ் அவரமம் ்�ணில  டனமிய லவப�ி.46 
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இன் அ�ஹஜன்்ய (்்ல) அவர ட அறலவப� லறயர ட: இந் ஹ �்ஸ நய ் 

அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�். அவாறலல, ம(த)்ர (்ா) அவர �் 

அறலவபபபபல வபந் னவ�ணிய ய வபாடய்ி ச� ி! எ�ி வயச �ி (அ்ல ப 

ப�ிய ) இடினபாஉட�். -  மா ்ட ஹ �்ஸ இ �ி இ� அறலவபப 

பய�ரன்யடர ட வாலிய  அ�ஹஜன்்ய (்்ல) அவர �ணடமல�ந ் 

அறலவப� பபா�ட�். அவாறலல  ஜஅபய (்ா) அவர �் அறலவபபபபல பப  ர 

அவர �ிாசல னசக்யல எ உ இடினபாஉட�். ஆ யல, வபந் 

னவ�ணிய யவபாடய்ி ச� ி! எ�ி ்றலப் இடினபறவபலன். 
 
 579 அ��சய அலஅஃஅீ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: �ஹய்லர �ண்ி 

அ சய� �ண்ி ள� ்ாவப ர இ(� ்றல ்ி சந்லத்�ன ய்டயல ்�ணில 

 டனமிய்மய, அல்் வபந் னவ�ணபபாடயல ்ய  ்�ணில  டனமிய்மய 

எ ப)் ்றலத்�  �த்  வஉபய� (ன ய்� வபவய்லத்�) ன ய்ட ர. 

அ சய� ட, வபந் னவ�ணிய யல ்ய  அல்் ்ட�ல இ�ந்யல்ய  

்�ணில  டனமிய்ி எ உ றறல ர. �ஹய்லர ட, இலன், (இ� ்றல ்ி) 

 ்ந்வபாடய ் ்�ணில  டனமிய லவப�ி. (வபந் னவ�ணபபடய வபாடய்ி 

ச� ி!) எ உ றறல ர.  ட   நய , இபபப்மசலன �் நய  �ாஉப்ட�ண 

னவ� ல ற  எ உ றறலவபா� எாந் ஆிப ய (்்ல) அவர �ணடி னச உ 

(வ �ா��்ட ்னாி) அ�ம்ல   ய�   . எ �் அ�ம்ல  லனடத்். நய  

ஆிப ய (்்ல) அவர �ணடி, அ ன  ி! அல்் இனறநிபப�ன ிய�ர �ண  

அ ன  ி! நய  ்ங �ணடி ள� வப ிதன்ப பாறல�   ா  வப�ி் ல ற . 

ஆ யல, ்ங �ணடி   ா  எ �் னவா மய  இ�� லற் எ உ னசய    . 

அ்ா் ஆிப ய (்்ல) அவர ட,  ங ன�ப னபானற�த் ்யிபடி ந�ங ட 

என்ப பாறல�   ாபபர  �ய அன்ப பாறல எ  ணடி   ா  ந�ங ட னவா பபட 

 வ்�ி்லலன். நய�ி  ங ட ்யியர்யி எ றயர ட. நய , ்�ணில 

எ் யல  டனமிய்ி? எ உ   ா ட . அ்ா் அவர ட றறல யர ட: 

ச�ிய  ஆ�ணடி்ய  ந�ர வந்ல�� லற�ர. அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

றறல யர ட: ள�வர ்ி மன வபிப  (இ� ன  ட, இ�  யல ட ஆ லி) 

நய ்  லன� ்� லனட ி அமரந் (ஆ்)்றல (னப்)்றலனித ன்யா� 

(சந்லத்)வபாடய ் (இ�வரமம்ி) ்�ணில  டனமிய லவப�ி. இந் ஹ �்ஸ 

இ� அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல  வந்ட�்.  
 
580 நபப (ஸல) அவர �ண  ்னணவபியர ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: 

ள�வர ்ி ்னணவபாட  ்யிபத்லி றா ன ய்டயர. வபநன் 
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னவ�ணிய� யமல எாந்வபாடயர. இநநலன்ிபல அவர ட இ�வரமம்ி ்�ணில 

 டனமிய்மய எ உ ள� ம ண்ர அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடி 

  ாடயர. அப பய் நய�ி அங் அமரந்ல�ந ் . அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட, இ ்ய இவ்ி நய�ி அவவயஉ னசக வயி. பப  ர நயங ட 

்�ணப பயி எ றயர ட. இன்  ி� ்லஸனி பப த அபபப�ர (்ா) அவர ட 

அறலவப� லறயர ட. இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல  வந்ட�்.  
 

பயடி : 23 சனம� பபாட னபய�ன�ம சயபபபாட பப  அங த னகனம னசகவ்.  

 
581 அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட றறல யர ட: னந�ப்த �்்�ி 

னபய�ன� (-சனமத்  ணனவ)  ்ட பப  (்்ல்ய ) அங த னகனம ( �) 

னசகி  வ்�ி. இன் னஸத பப  ஸயபபத (்்ல) அவர ட அறலவப� லறயர ட. - 

அப்ல்யா பப  இப்யஹ�ி பப   ய�� (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: 

அ�ஹஜன்்ய (்்ல) அவர ட பட�ண வயச்லல  �ம னசக்ன ய்��பபன் 

நய   ் ட . அப பய் அவர ட றறல யர ட: (சனம� பபாட) பய்யனட� 

 ா� ன� நய  சயபபபாட்யல்ய  (இப பய்)  �ம னசக் 

ன ய்��� ல ற . அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, னந�ப்த �்்�ி 

னபய�ன� (-சனமத்  ணனவ) சயபபபாடயல (்்ல்ய )  �ம 

னசக்ன யட்ங ட எ உ றஉவன் நய    ா�ட � . - இப�  லஹயப 

அஸஸஜாீ (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: நய  சிபத பப   ய்லத பப  அிர 

பப   ஸமய  (்ா) அவர �ணடி  மா ்ட ஹ �்னஸ 

அறலவபத்�ன ய்��ந ் . அப பய் சிபத பப   ய்லத (்ா) அவர ட 

றறல யர ட:  ரவய பப  அஸஸஜனபர (்ா) அவர �ணடி, சனம� பபாட 

 ணனவம சயபபபாட பப   �ம னசகி  வ்�மய? எ உ   ா ட . அ்ா் 

 ரவய (்ா) அவர ட நபப (ஸல) அவர �ண  ்னணவபியர ஆிப ய (்்ல) 

அவர ட றறலி்ய  (பப வ�மயஉ) றறல யர ட: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட றறல யர ட: னந�ப்த �்்�ி னபய�ன� (-சனமத்  ணனவ)ம 

சயபபபாடயல (்்ல்ய )  �ம னசக் ன யட்ங ட.  
 
பயடி : 24 சனம� ழபாட  ணனவம சயழபபாட பப   �ம னசகி  வ்வி 

எ�ி சாடி மயாறழபாவவபாட். 
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582 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட (சனம� பபாட) ஆா�  சபனப இனறமசலனிம சயபபபாட பப  (்்ல்ய ) 

 �ம னசகியம ் ி ன்யா்யர ட. - இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட 

றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர ட (சனம� பபாட) இனறமசல அல்் 

இனறமசலாட� எ்ினபம சயபபபாட பப  ன்யா்யர ட. (்்ல்ய )  �ம 

னசகிாமலலன்; ்்ண�ன்த ன்யடாமலலன். இந் ஹ �்ஸ � உ 

அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�்.  
 
583 அிர பப   மகிய அட�ிீ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  

ன்ர (ஸல) அவர ட (்ம்  ்த்ல்ல�ந்) ஆா�ம சபனபனி (�  த்லியல) 

்்� பயா�ம சயபபப�வன் நய  பயரத ் . பபற் (்்ல்ய )  �ம 

னசகியம ் ி ன்யா்யர ட.48 
 
584 அிர பப   மகிய அட�ிீ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  

ன்ர (ஸல) அவர ட ஆா�  சபனபனி(�  த்லியல) ்்�  பயா�ம 

சயபபப�வன் நய  பயரத ் . அப பய் ன்யான � ய  அனா� பபாட். 

 ட   அவர ட  த்லனிப  பயா�வபா� எாந் ன்யா்யர ட; அவர ட 

(்்ல்ய )  �ம னசகிவபலன். இந் ஹ �்ஸ அப்ல்யா பப  அபபயஸ (்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்ி அறலவப� பனபாஉட�். - நபப (ஸல) அவர �ண  

்னணவபியர னம� ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர ட 

எ  ணடி (வந்) (ஆா�ம) சபனபனி சயபபபா�வபா�த ன்யா்யர ட. ஆ யல, 

அவர ட (்்ல்ய )  �ம னசகி வபலன்.49 -  மா ்ட ஹ �்ஸ னம� ய 

(்்ல) அவர  �ணடமல�ந ் மா றயர அறலவபபபய�ரன்யடர வாலிய ாி 

வந்ட�்.  
 
585 அ�்யஃபப  (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர  ்� ய  ஆா� ஈ்ன்ாி அன்னியா�  ட� ப்்லனிாி 

னபய�த்�ன ய�த்ட  �  எ உ  உ்லறஉ ல ற . (அவர ட அன் 

 ்�வபா�த) ன்யா்யர ட.(்்ல்ய )  �ம னசகிவபலன்.  
 
586 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர ட பயல 

அ�ந்லி பப  ர ்்ண�ர ன ய்�வ்ம னசயல்ல வயக ன யப்�ணத்யர ட. 

பபற் இ்லல ன யாப் இ�� லற் (ஆ  வ்ய , வயக ன யப்�ணத ் ) எ உ 
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றறல யர ட.50 -  மா ்ட ஹ �்ஸ இப� அபபயஸ (்்ல) அவர �ணடமல�ந ் 

 ம்ி � உ அறலவபப பய�ரன்யடர ட வாலிய ாி வந்ட�்.  
 
587 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (ள� �னற) அல்யாவப  

ன்ர (ஸல) அவர ட ்ி ஆனட ன� எ�த் அணபந் ன ய்� ன்யான �்ப 

்றபபாடயர ட. அப பய் அவர �ணடி ன்யா�ாி இனறமசலாி அ ப�ணபபய � 

ன ய்�வ்பபாட . அவர ட அ்ல்ல�ந் � உ  வ�ி சயபபபா�வபா�ப 

பப  ர ம� ்�்த ன்யான  நடத்ல யர ட. அவர ட ்்ண�ன்த 

ன்யட�றட இலன். -  மா ்ட ஹ �்ஸ மா றயர அறலவபபபய�ரன்யடர 

வாலிய ாி வந்ட�். அ்லல, அப பய் நபப (ஸல) அவர ்ட  இப� 

அபபயஸ (்்ல) அவர ட இ�ந்யர ட எ உ  யணபப� லற்.  ம்ி, 

ன்யா்யர ட எ உ இடினபாஉட� ் ்வப், ம� ்�்த ன்யான  

நடத்ல யர ட எ உ இடினபறவபலன்.  
 

பயடி : 25 ளாட  இனறமசல சயபபபாட பபற் அங த னகனம ( �) னசகவ்.  

 
588 ்யபபர பப  ச�்ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: ள� ம ண்ர அல்யாவப  

ன்ர (ஸல) அவர �ணடி, ஆா�னறமசல சயபபபாடயல நய  (்்ல்ய ) அங த 

னகனம ( �) னசகி  வ்�மய? எ உ   ாடயர. அ்ா் அல்யாவப  

ன்ர (ஸல) அவர ட ந�ர வப�ிபப யல  �ம னசக்ன யட ! வப�ிபய 

வபாடயல  �ம னசகி  வ்டயி எ உ னசய  யர ட. அந் ம ண்ர, ளாட  

இனறமசல சயபபபாடயல நய  (்்ல்ய ) அங த னகனம னசகி  வ்�மய? எ உ 

  ாடயர. அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, ஆி; ளாட  இனறமசல 

சயபபபாடயல  �ம னசக்ன யட ! எ றயர ட. அவர, ஆா�த ன்யாவத்லல 

நய  ன்யா்யமய? எ உ   ாடயர. அ்ா் ஆி (ன்யா்யி) எ றயர ட. அவர, 

ளாட த ன்யாவத்லல ன்யா்யமய? எ உ   ாடயர அ்ா் நபப (ஸல) 

அவர ட இலன் (ன்யா  வ்டயி) எ உ றறல யர ட. -  மா ்ட ஹ �்ஸ 

 ம்ி � உ அறலவபபபய�ரன்யடர ட வாலிய ாி வந்ட�்.  
 

ம
பயடி : 26 ்யி (அங த) னகனம ியவ இ�ழப்ய  நிபி ள�வ��், 

பப  ர ்ட�் ஏாபாவவபாட ்ய எ ற சந ் ி எாந்யல, அவர 

(பனாி) னகனம ிய ட ன்யா்யி எ ப்ா ய  சய உ.52  
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589 அபபயத பப  ்மமி (்ா) அவர ட ்ி ்நன்ிப  ச  ய்்ர (அப்ல்யா 

பப  னஸத பப  ஆஸலி-்்ல) இடமல�ந் றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர �ணடி, 

ள�வ��்த ன்யாி பய் வயா பப�வன்ப  பய ற  ணரா ஏாப�வ்ய  

�னறிபடபபாட். அ்ா் நபப (ஸல) அவர ட, (வயா பப�ந்் ) சப்தன்� 

  ா ய்வன், அல்் நயாறதன்  ண்ய்வன் அவர (ன்யான ிப்ல�ந்) 

்ல�ிப  வ்�ி்லலன் எ உ றறல யர ட.53 இந் ஹ �்ஸ ப் 

அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�். அவாறலல, அ�ப�ர பப  அபபன பய 

(்ா), மாஉி ஸஜனஹர பப  ஹரப (்ா) ஆ ல ிய்் அறலவபபபபல அபபயத 

பப  ்மமி (்ா) அவர ்னடி ்நன்ிப  ச  ய்்ர னபிர அப்ல்யா பப  

னஸத (்்ல) எ உ இடினபாஉட�்.  
 
590 அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட றறல யர ட:  ங �ணல ள�வர ்ம் 

விபாறலல ஏ ்ய ஏாப�வன்ப  பய உ  ணரந், அ்ல்ல�ந் ஏ ்�ி 

னவ�ண ிறலவபாட்ய இலன்ிய எ உ சந ் பபாடயல, அவர (வயா பப�வ் ) 

சப்தன்�   ா ய்வன், அல்் நயாறதன்  ண்ய்வன் ( � 

�றலந்வபாடன்  எ்ணப) பட�ணவயச்லல இ�ந் னவ�ண ிறலவபட 

 வ்டயி. இன் அ�ஹஜன்்ய (்்ல) அவர ட அறலவப� லறயர ட. 
 
 பயடி : 27 னசத் பப்யணபிப   ்யல ப் ணடழபவவ்யல னகனம அனடாி.  
 
591 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: னம� ய (்்ல) அவர �ண  

அ�னமப னப் ள�வ��் ்ரமமய  வாங பபாட ஓர ஆ� னசத்வபாட். 

அந் வாலிய  அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட  டந்னச றயர ட. 

அப பய், ந�ங ட இ்   ்யன் எ�த்ப ப் ணா�ப பி னடி� றடய்ய? 

எ உ   ாடயர ட. ம� ட, இ் னசத்ப பய ்யிபா ற! எ உ   ா , அ்ா் 

அவர ட, இன்  ்ப்்ய  ்னட னசகிபபா�ட�் எ உ ப்ல்�ணத 

்யர ட.55 இந் ஹ �்ஸ நய ் அறலவபபபய�ர ன்யடர �ணல வந்ட�். 

அவாறலல, அ�ப�ர பப  அபபன பய (்ா), இப� அபப மர (்ா) ஆ ல ியர இந் 

ஹ �்னஸ னம� ய (்்ல) அவர  � அறலவபத்்ய � ்றலபபபா�ட�யர ட.  
 
592 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: னம� ய (்்ல) அவர �ண  

அ�னமப னப்��் ்ரமமய  வாங பபாட ஓர ஆ� னசத்�  லடந்ன் 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட  ்டயர ட. அப பய், ந�ங ட இ்  

 ்யன்ப பி ப�த்ல�ன யட�� றடய்ய? எ உ   ாடயர ட. ம� ட, இ் 
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னசத்ப பய ்யிபா ற! எ உ   ா , அ்ா் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட, இன்  ்ப்்ய  ்னட னசகிபபா�ட�் எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. 

இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�். -  மா ்ட ஹ �்ஸ 

 ம்ி இ� அறலவபப பய�ரன்யடர ட வாலிய ாி வந்ட�்.  
 
593 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: னம� ய (்்ல) அவர �ண  

அ�னமப னப்��் ்ரமமய  வாங பபாட ஆ� ள உ னசத்�  லடந்். 

அந் வாலிய �  டந்னச ற அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, இ்  

 ்யன் எ�த்ப ப் ணா� அவர ட பி னடி� றடய்ய? எ உ   ாடயர ட. 

இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல  வந்ட�்.  
 
594 னம� ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர �ண  ்னணவபியர ள�வ��் வ�ரப்ப பப்யணப (ஆ�) ள உ இ�ந்். 

அ் னசத்வபாட். அப பய் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட, ந�ங ட 

இ்   ்யன் எ�த் (ப் ணா�)ப பி னடி� றடய்ய? எ உ   ாடயர ட.  
 
595 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (எ  சலறலி ்யியர) னம� ய 

(்்ல) அவர �ண  அ�னமப னப்��்�ி ஆ� ள உ (னசத்வபாட். அ்) 

 லடந் வால ி அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட  டந் னச றயர ட. 

அப பய் ந�ங ட இ்   ்ய்யல பி னடி� றடய்ய? எ உ   ாடயர ட.  
 
596 அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட றறல யர ட:  ்யல 

ப் ணடபபா�வபாடயல  னகனம அனடந்வப�ி. இன் அப்ல்யா பப  

அபபயஸ (்்ல) அவர ட அறலவப� லறயர ட. -  மா ்ட ஹ �்ஸ  ம்ி ஐந் 

அறலவபபபய�ர ன்யடர ட வாலிய ாி இப� அபபயஸ (்்ல) அவர �ணடமல�ந ் 

அறலவப� பபா�ட�்.  
 
597அ்லன ர மரஸத பப  அப்லல்யா அலிஸ � (்ா) அவர ட 

றறலி்யவ்: நய  அப்ர ்ாமய  பப  வஅ்ய அஸஸபஇகிப (்ா) அவர ட 

 ்ய்யனட ள னற அணபந்ல�பபன்�  ் ட . நய  அன்த 

்டவபபபயரத ் . அப பய் அவர ட, ஏ  இன்த ்டவபபபயர� லற�ர ட? நய  

இன் (அணபவ்) பாறல அப்ல்யா பப  அபபயஸ (்்ல) அவர �ணடி, நயங ட 

 மா   வசலத்வ� ல றயி. எங ்ட  (ஆபபப�� ர �ய ) பரபர இ  

ம� ்ி அ� ண ஆ்ய் ர( �ய  ம்னசல) ்ி வசலத் வ� ல ற ர. அவர ட 

அஉத் ஆ� ட எங �ணடி ன ய்�வ்பப�வ்்�. ஆ யல, அவர ட 
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அஉத்ன் நயங ட சயபபப�வ்லலன்.  ம்ி, அவர ட  ்யலனப �ணல 

ன யாப் ன� னவத் எங �ணடி ன ய்�வ� ல ற  ் (அந்த  ்யன் 

நயங ட பி ப�த்்யமய?) எ உ   ா ட . அ்ா் இப� அபபயஸ (்்ல) 

அவர ட, நயங ட இ் ்றலத் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர �ணடி 

வப வப  யி. அ்ா் அவர ட, அன்ப ப் ண�வ ் அன்த 

னகனமிய� லவப�ி எ உ ப்ல்�ணத்யர ட எ றயர ட. இந் ஹ �்ஸ இ� 

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�்.  
 
598 அப்ர ்ாமய  பப  வஅ்ய அஸஸபஇகிப (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: 

நய  இப� அபபயஸ (்்ல) அவர �ணடி, நயங ட  மா   வசலத்வ� ல றயி. 

அ� ண ஆ்ய்ன ிய�ர(-ம்னசல) ட  ்யலனப �ணல ்்ண�ன்ாி 

ன யாபனபாி எங �ணடி ன ய்�வ� ல ற ர. (நயங ட அந்த  ்யல 

னப �ணல அ�ந்்யமய?) எ உ   ா ட . அ்ா் அவர ட, அ�ந்்யி 

எ றயர ட. நய , இ்  ங �் ஏிமய   �த்ய? எ உ   ா ட . அ்ா் 

இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட, அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட அன்ப 

ப்பப�த்வ ் அன்த னகனமிய� லவப�ி எ உ றஉவன் நய  

  ா�ட �  எ றயர ட. இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல 

வந்ட�்.  

ம

பயடி : 28 ்ிி�ி  
 
599 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நயங ட அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட  மான ய்ட ள� பிணத்லல (ப� �ஸ்்ல�  பய�  பிணத்லல) 

அவர ்ட  ்றபபா�ம னச  றயி. நயங ட (ம �் யா�்ி ன ப��்ி 

இனட ி) னப்ய அல்் ்யத்ல ன்ஃ எ�மலடத்லல (வந்ன ய்�) 

இ�ந் பய் (எ  ச  ய்� அஸமயவபடி நய  இ்வல வயங லிப�ந்) எ ் 

 ாத்ணப அவப�ந் ( யணயமா  பயக)வபாட். அன்த  ்�வ்ா ய  

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட (அங்) ்ங ல யர ட. அவர ்ட  

ம� ்ி ்ங ல ர. அப பய் அவர ட எந் ந�ரநலன் அ� ல்ி 

இ�� வபலன்; அவர �ணட�ி ்்ண�ர எ்ாி இ�� வபலன். அப பய் 

ம� ட (எ  ்நன்) அ�ப�ர (்்ல) அவர �ணடி னச உ, ( ங ட ்்லவப) 

ஆிப ய னசக்ன் ந�ங ட பயரத �்ர �ய? அல்யாவப  ன்ன்ாி 

ம� ன�ாி (இங்) ்ங்ிப� னசக்வபாடயர. இங்ி ்்ண�ர இலன்; 
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ம� �ணட�ி ்்ண�ர இலன் எ உ �னறிபாட ர.  ட   அ�ப�ர (்்ல) 

அவர ட (எ  ணடி) வந்யர ட. அப பய் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட எ  ம�மம் ்ன் னவத்  றங ல� ன ய்��ந்யர ட. அ�ப�ர (்்ல) 

அவர ட (எ ன ப பயரத்), அல்யாவப  ன்ன்ாி ம� ன�ாி 

(பிணதன்த ன்யட் ��ியமல) ்�த்வபாடய ி! இங்ி ்்ண�ர இலன்; 

ம� �ணட�ி ்்ண�ர இலன் எ உ றறல யர ட. அவர ட என் என்ம 

னசயல் இனறவ  நய� ய  ய அன்னில்யி னசயல்ல எ ன � 

 ்�த்ப� ்ம்  ்த்யல எ ் இ�பபபல ்த்்ய யர ட. அல்யாவப  

ன்ர (ஸல) அவர ட எ  ம�மம் (்ன் னவத்ப ப�த்) இ�ந்்்ய  

எ ன  அனசிவபடயமல (அ�வயங ல� ன ய்���்ி ப�) னசக்வபாட். 

அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட அ்ல யன்ிபல வபாலதன்ாந்  பய்ி 

்்ண�ர இ�� வபலன். அப பய் ்ய  ்ிி�ி  னடி (5:6ஆவ்) 

வச தன் அல்யா அ��ண ய . ம� ட ்ிி�ி னசக் ர. -(இ் ்றலத்) 

அலஅ பய  உ்லனமயால அ�ணத் ்ன்வர �ணல ள�வ்ய -  னசத பப  

அலஹஜன�ர (்்ல) அவர ட, அ�ப��  ்�ிபத்ய ்!  ங ட �்மய  

ஏாபாட ப்� த (ச�்யி ந் ) �ணல இ(ந்த ்ிி�ி எ�ி ச்ன ிய )், 

�்்யவ்ய  இலன். (எத்ன  ிய ந்  ட இ்ா் � ்ி  ங ட �்ி 

ஏாபா�ட� ) எ உ றறல யர ட. (பபற்) நய ண�ந் ளாட தன்� 

 ல�பபபி பய், அ்  அ�ிபல ( யணயமா பய ) அந்�  ாத்ணப  லடந்்.57  
 
600 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  (எ  ச  ய்�) அஸமயவபடி 

 ாத்ணப ள னற இ்வல வயங ல   . அ் (ப� �ஸ்்ல�  பய�  

பிணத்லல) ன்யன்ந் பயகவபாட். ஆ  வ, அன்த  ்�வ்ா ய  ்ி 

 ்யார �ணல சல்ன் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

அ�பபபனவத்யர ட. (அவர ட அன்த  ்டம னச ற ர.) அப பய் (வாலிபல) 

அவர ்�்த ன்யான   ந்ி வந்வபாட். அந்  ந்ி ( �ம னசகவ்ா்த 

்்ண�ர  லனட� ய்்யல)  �ம னசகியம ் ி அவர ட ன்யா்யர ட. 

அவர ட ்ல�ிபப வந் பய் ( �ம னசகியமல ன்யா்் ்றலத்) நபப (ஸல) 

அவர �ணடி �னறிபாட ர. அப பய்்ய  ்ிி�ி ன்யடரபய  (5:6ஆவ்) 

இனறவச ி அ��பனபாற். இன்ி�த் (எ  ணடி)  னசத பப  ஹஜன�ர 

(்்ல) அவர ட, ்ங ்�் அல்யா நாப்  வாங ா�ி. அல்யாவப  

மம்யனணிய ! ஓர (இ� ாடய ) சிபவி  ந�ி பயன்ல்யி அ்ல்ல�ந் 

வப�ப�வ்ா ய  � யந்ல்தன்த ்ங ்�்ி, அ்லல ள� ஏபபாசதன் 
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�ஸ்லி  ்�்ி அல்யா ஏாப�த்யமல இ�ந்்லலன் எ உ 

றறல யர ட. இந் ஹ �்ஸ � உ அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�்.  
 
601   ீ� பப  ச்மய (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: நய  அப்ல்யா பப  

மஸ்த (்்ல), அ��சய அலஅஃஅீ (்்ல) ஆ ல ிய�ட  அமரந்ல�ந ் . 

அப பய் அ��சய (்்ல) அவர ட (அப்ல்யா பப  மஸ்த (்்ல) 

அவர �ணடி), அ�அப்லர ்ாமய ! னப�ந ்ட�் ஏாபா� (்�ணில 

 டனமிய ல)வபாட ள�வ��் ள� மய்  ய்ிவன் ்்ண�ர 

 லனட� யவபாடயல அவர எவவயஉ ன்யாவயர? எ உ   ாடயர ட. அ்ா் 

அப்ல்யா பப  மஸ்த (்்ல) அவர ட, ள� மய்  ய்ி ்்ண�ர 

 லனட� யவபாடய்ி ச� ி, அவர ்ிி�ி னசகிமயாடயர. (அவர 

ன்யாாமயாடயர) எ உ றறல யர ட.  ட   அ��சய (்்ல) அவர ட, 

அபப�ிய யல அலமயிப்ய அத்லியித்லல வ�ி  ங ்� ்த ்்ண�ர 

 லனட� யவபாடயல ஏத்மய  ம்ணபல ்ிி�ி னசக்ன யட்ங ட எ�ி 

இந் (5:6ஆவ்) வச தன் எ   னசகவ �ர ட? எ உ   ாடயர ட. அ்ா் 

அப்ல்யா பப  மஸ்த (்்ல) அவர ட, இந் வச தன் �  ணா� 

ம� ்�் (னபய்வய ) அ�ம்ல அ�ண� பபா�வப�மய யல  ்்ண�ர 

அவர ்�்� ்�ண்ய த ன்�ந்யலறட ம்ணபல ்ிி�ி னசக்ன யட�ப 

பயரபபயர ட எ றயர ட.  ட   அ��சய (்்ல) அவர ட அப்ல்யா பப  

மஸ்த (்்ல) அவர �ணடி அிமயர பப  ியசலர (்்ல) அவர ட ( மர (்்ல) 

அவர �ணடி) னசய   (பப வ�ி) னசக்லனி ந�ங ட   டவபபபடவபலன்ிய? 

எ உ   ாடயர ட. (அிமயர றறல யர ட:) அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட எ ன  ள�  ்னவ நலமலத்ி (பனடபபப�னவய றலல) 

அ�பபபனவத்யர ட. அப(பிணத்ல ) பய் எ �்ப னப�ந்ட�் ஏாபா� 

(்�ணில  டனமிய ல)வபாட். அப பய் எ �்த ்்ண�ர  லனட� வபலன். 

ஆ  வ, நய  (்�ணி்�்த ்ிி�ி னசகவ்ா ய ப) பப்யணப ட ்்டவன்ப 

 பய உ ம்ணபல ்்் ட . பபற் (்ர ்ல�ிபபி்ி) நய  நபப (ஸல) 

அவர �ணடி னச உ நடந்ன்ம னசய    . அப பய் நபப (ஸல) அவர ட 

 ங ்னடி  ்ங �யல இபப�ம னசக்ல�ந்யல  பய் ம! எ உ றறலவபா�த 

்ி  ்ங �யல �மலிபல ஓர அ� அ�த், பப  ர ்ம் இட�  ்த்யல வ்� 

 ்தன்ாி இ� ்றஙன  ன�ாி � தன்ாி ்டவ்ய யர ட. 

(இநநல �மசலனி�   ா�வபா�) அப்ல்யா பப  மஸ்த (்்ல) அவர ட, 

அிமயர (்்ல) அவர ட னசய  ்லல  மர (்்ல) அவர ்�் ம நலனறா 
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ஏாபடவபலன் எ பன்த ்யங ட அறலிவபலன்ிய? எ உ   ாடயர ட.58 

இந் ஹ �்ஸ � உ அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�். 
 
 602  மா ்ட ஹ �்ஸ மா றயர அறலவபபபய�ரன்யடர வாலிய ாி 

வந்ட�். ஆ யல அ்லல, நபப (ஸல) அவர ட இபப�ம னசக்ல�ந்யல 

 ங ்�்ப  பய்மய ்ய  இ�ந்ல��் ம! எ உ றறலவபா�, ்ி ன  ன� 

�மலிபல அ�த், பப  ர அவானற  ்றலவபா�, ்ம் � த்ல்ி �  

ன  �ண்ி ்டவப யர ட எ உ இடி னபாஉட�்.  
 
603 அப்ர ்ாமய  பப  அபஸய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்:  மர (்்ல) 

அவர �ணடி ள�வர வந், நய  னப�ந்ட�்னடிவ ய லவபா ட . ஆ யல 

(்�ணபப்ா்) எ �்த ்்ண�ர  லனட�  வபலன். (இநநலன்ிபல நய  எ   

னசகி  வ்�ி?) எ உ   ாடயர. அ்ா்  மர (்்ல) அவர ட, ந�ர ன்யா 

 வ்�ி்லலன் எ உ றறல யர ட. அப பய் (அங ல�ந்) அிமயர (்்ல) 

அவர ட, இனறநிபப�ன ிய�ர  �ண  ்ன்வ ்! நய�ி ந�ங ்ி ள� பனடப 

பப�வபல இ�ந ்யி. அப பய் நம�்ப னப�ந ்ட�் ஏாபா� (்�ணில 

 டனமிய ல)வபாட். நம�்த ்்ண�ர  லனட� வபலன். எ  வ, ந�ங ட 

ன்யாவபலன்; நய  ய ( �வபா் ப்ல்ய  ்ிி�ி னசகவன்ப  பய உ 

்�ணி்�் ப்ல்ய ) ம்ணபல ்்்னடாந் பப  ர ன்யா ் . (இ்பாறல 

நய  ன்�வபத் பய்) நபப (ஸல) அவர ட,  ிமல� ன  ன�ாி ்ன்ிபல 

அ�த்ப பபற் (ன  ன�) ்்லவபா�ப பப  ர இ� ன  �யல  ம் 

� தன்ாி இ� �  ன  ன�ாி ்டவப�ன ய்��ந்யல   பய் ம (ஏ  

ம்ணபல ்்்்ர ட?) எ உ றறலி்  ங ்�் நலன வபலன்ிய? எ உ 

  ாடயர ட. அ்ா்  மர (்்ல) அவர ட, அல்யானவ அஞசல�ன யட, 

அிமய ்! எ உ னசய  யர ட.  ட   அிமயர (்்ல) அவர ட, ந�ங ட 

வப�ிபப யல இன் நய  ிய��்ி அறலவப� மயா ட  எ உ றறல யர ட. 

இந் ஹ �்ஸ மா றயர அறலவபபபய�ரன்யடர வாலிய ாி வந்ட�். அ்லல ந�ர 

எ்ா்ப னபயஉப பாஉ�ன ய்் ்ய அ்ா்  ினம ி நயி 

னபயஉபபய�ணிய� ல  யி  எ உ  மர (்்ல) அவர ட றறலி்ய  

இடினபாஉட�்.59  
 
604  மா ்ட ஹ �்ஸ மா றயர அறலவபபபய�ரன்யடர வாலிய ாி வந்ட�். 

அ்லல  மர (்்ல) அவர �ணடி ள�வர வந், எ �்ப னப�ந்ட�் ஏாபா� 

(்�ணில  டனமிய ல)வபாட்... எ உ ன்யடங ல  மா ்ட 
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ஹ �்ஸல்ட�ன்ப  பய  ற இடினபாஉட�். அ்லல, அிமயர (்்ல) அவர ட, 

இனறநிபப�ன ிய�ர �ண  ்ன்வ ்!  ங ்�் எ மம் இனறவ  

வப்லிய� லி  டனமனி �  ணா� இன் நய  ிய�ட�ி அறலவப� � றடய் 

எ உ ந�ங ட வப�ிபப யல நய  இன் ிய��்ி அறலவப� மயா ட  எ உ 

றறல யர ட எ  அ்ல பப�ிய  இடினபாஉட�். 
 
 605 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர �ண  �  யட அ�னமிய   னமர பப  

அப்லல்யா (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: நய�ி நபப (ஸல) அவர �ண  

்னணவபியர னம� ய (்்ல) அவர �ண  �  யட அ�னமிய  அப்ர 

்ாமய  பப  ிசயர (்ா) அவர ்ி அ்ல்ாி பப  ஹய�ஸ பப  ஸலிமய 

அலஅ சய� (்்ல) அவர �ணடி னச  றயி. அப பய் அ்ல்ாி (்்ல) 

அவர ட (பப வ�மயஉ) றறல யர ட: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

(ம �் யா�் அ� ல்ட�) பபஃ� ்மல எ�ி இடத்ல்ல�ந் 

வந்ன ய்��ந்யர ட. அப பய் அவர ன� ள�வர சந்லத் ச்யி 

னசய  யர. நபப (ஸல) அவர ட அவ��்  ட �ிய  ப்லல ச்யி 

னசயல்யமல ள� ஏவன்  நய� லப  பயக (அ்லல ்ி ன  ன� அ�த்) ்ம் 

� தன்ாி இ� ன  ன�ாி ்டவப (்ிி�ி னசக்)ன ய்ட பப  ர 

அவ��் ப்லல ச்யி னசய  யர ட.60  
 
606 இப�  மர (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட சலஉந�ர  ாலத்�ன ய்��ந் பய்  அவர ன��  டந்னச ற ம ண்ர 

ள�வர ச்யி னசய  யர. அவ��் அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

ப்லல ச்யி னசயல்வபலன்.  
 
பயடி : 29 ள� �ஸ்லி (னப�ந்ட�் ஏாபாட்யல) 

அஏத்மய லவபடமயாடயர எ ப்ா ய  சய உ.61 - அ�ஹஜன்்ய (்்ல) 

அவர ட றறலி்யவ்: நய  னப�ந்ட�் ஏாபாடவ யக (்�ணில 

 டனமிய  நலன்ிபல) ம �் யவப  சயன் �ணல ள றலல இ�ந் பய் நபப 

(ஸல) அவர ட எ ன ம சந்லத்யர ட.  ட   நய  அவர �ணடமல�ந் 

நாவபம னச உ ்�ணத ் . இ்ா லனட ி நபப (ஸல) அவர ட எ ன � 

 யணயமா  ்� யர ட. நய  (்�ணின் ��த்வபா�) அவர �ணடி 

வந் பய், (இவவ�ா  ந்ி) எங   இ�ந �்ர, அ�ஹஜன்்ய? எ உ 

  ாடயர ட. நய , அல்யாவப  ன் ்! னப�ந்ட�் ஏாபாடவ யக 

நய ண�ந் நலன்ிபல எ ன த ்யங ட சந்லத �்ர ட. ்�ண� யமல ்ங �ணடி 
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அமரவன் நய  னவஉத ்  எ உ றறல   . அ்ா் அல்யாவப  ன்ர 

(ஸல) அவர ட, ஏபஹய ல்யா (அல்யா னிவ ). இனறநிபப�ன ிய�ர 

(னப�ந்ட�் ஏாபாட்யல) அஏத்மய லவபடமயாடயர  எ உ றறல யர ட.62 

இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல  வந்ட�். 
 
 607 ஹஜன்ஃபய பப  அலிமய  (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நய  

னப�ந்ட�் ஏாபாடவ யக (்�ணில  டனமிய  நலன்ிபல) இ�ந் பய் 

எ ன  அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட சந்லத்யர ட.  ட   நய  

அவர �ணடமல�ந் வப் லமனச உ ்�ணத்வபா� வந், நய  னப�ந்ட�் 

 ட�வ யக இ�ந ் . (்�ணத்வபா� வ்த ்யம்மய ல வபாட்) எ உ 

றறல   . அ்ா் அவர ட ள� �ஸ்லி (னப�ந்ட� ல யல) 

அஏத்மய லவபட மயாடயர எ உ றறல யர ட. இந் ஹ �்ஸ இ� 

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணல வந்ட�். 
 
பயடி : 30 னப�ந்ட�்  பய ற நலன் �ணல அல்யானவ ்ல�ர னசக்ல 

(்்லத்ல).63  
 
608 ஆிப ய (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர ட எல்ய 

நலன் �ண்ி அல்யானவ ்ல�ர னசகபவர �யக இ�ந ்யர ட. இன்  ரவய 

(்ா) அவர ட அறலவப� ல றயர ட. இந் ஹ �்ஸ இ� அறலவபபபய�ரன்யôடர 

 �ணல வந்ட�்.  
 
பயடி : 31 சலஉ ்ட�் ஏாபாடவர ( �ம னசகியமல)  ணா 

 ான யட�்யி. அவவயஉ னசகவ் ஓர அ�வ�� த ்�  னசி் உ. 

(்ட�் ஏாபாட)  ட    �ம னசகவ்  ாடயிமல்.64  
 
609 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர ட 

 ாலவனறிப்ல�ந் னவ�ண ிறலி பய் அவர ்�்  ணா 

ன ய்�வ்பபாட். அப பய் ம� ட  �ம னசகாமயஉ அவர ்�் 

நலன பா� ர. நபப (ஸல) அவர ட, நயன    ன்யாவய  பய ல ற ,  �ம 

னசக்ன யடவ்ா்? எ உ   ாடயர ட. இந் ஹ �்ஸ இ� 

அறலவபபபய�ரன்யடர  �ணல வந்ட�்.  
 
610 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நயங ட நபப (ஸல) 

அவர �ணடி இ�ந ்யி. அப பய் அவர ட  ாலபபபடத்லா்ம னச உ வபா� 
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வந்யர ட.  ம்ி, அவர ்�்  ணா ன ய்�வ்பபாட். (அவர ட 

சயபபபடப பய  பய்) அவர �ணடி, ந�ங ட  �ம னசக்ன யட�வபலன் ி? 

எ உ   ா பபாட். அ்ா் நபப (ஸல) அவர ட, ஏ ? நயன    

ன்யாவய பய ல ற ,  �ம னசக்ன யடவ்ா்? எ உ   ாடயர ட.  
 
611 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர ட  ாலவனற�்ம னச உவபா�த ்ல�ிபப வந் பய் அவர ்�் 

�  யல  ணா னவ� பபாட். அப பய், ந�ங ட  �ம 

னசக்ன யட�வபலன் ி, அல்யாவப  ன் ்!? எ உ   ா பபாட். 

அ்ா் அவர ட, எ்ா், ன்யான � ய? எ உ   ாடயர ட. 
 
 612 இப� அபபயஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: நபப (ஸல) அவர ட இிான � 

 டன  நலனற வாறலவபா��  ாலவனறிப்ல�ந் வந்யர ட. அப பய் 

அவர ்�்  ணா ன ய்�வந் ப�மயறபபாட். அவர ட அன்ம 

சயபபபாடயர ட. ஆ யல, ்்ண�ன்த ன்யட விபலன் ( �ம 

னசகிவபலன்). சிபத பப  அலஹஜனவ�ஸ (்ா) அவர  �ணடமல�ந் அிர 

பப  �் யர (்ா) அவர ட அறலவப�்ி அறலவபபபபல நபப (ஸல) அவர  �ணடி 

ந�ங ட  �ம னசகிவபலன் ி? எ உ   ா பபாட். அ்ா் அவர ட, நய  

எந்த ன்யான னிாி நலனற வாறப பய  வபலன் ி, 

அவவயறல�ந்யல்ய   நய   �ம னசகி  வ்�ி? எ உ   ாடயர ட எ  

அ்ல பப�ிய  இடினபாஉட�். 
 

 பயடி : 32  ாலபபபடத்லா்ம னசல்ி பய் ஓ்  வ்�ி பப்யரத்ன . 
 
 613 அ ஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட 

 ாலபபபடத்லா்ட ்னாாி பய் அல்யஹஜிம இ  � அப் பப�  மல ல 

்பஸல வல பயிபஸல எ உ றஉவயர ட. (னபய�ட: இனறவய! ஆ் மாஉி 

னப் ன த்ய  �ண(  �்ங ல)்ல�ந்    ணடி பய் யப்�   ய� ல ற .) 

ஹஜன ி பப  ப �ர (்ா) அவர �் அறலவபபபபல ( ாலபபபடி எ பன்� 

்றல�  அல ்ய எ�ி னசயல்�் ப்ல்ய ) அல  �ஃப எ�ி னசயல 

 யணபப� லற். - இந் ஹ �்ஸ  ம்ி இ� அறலவபபபய�ரன்யடர ட 

வாலிய ாி வந்ட�். அவாறலல, நபப (ஸல) அவர ட அப் பபல்யஹல 

மல ல ்பஸல வல பயிபஸல எ உ றஉவயர ட எ  இடினபாஉட�். 
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(னபய�ட: ஆ் மாஉி னப் ன த்ய  �ண  �்ங ல்ல�ந் அல்யாவபடி 

நய  பய் யப்�   ய� ல ற .)  

பயடி : 33  ா யரந்ன ய்வ  றங ல யல  � �றலிய் எ ப்ா ய  

சய உ.  
 
614 அ ஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (ள� நயட இ யத ன்யான � ய ) 

இ யமத னசயல்பபாட். (ஆ யல,) அல்யாவப  ன்ர (ஸல) அவர ட ள� 

ம ண்�டி (ந�்ட  ந்ி) ் ணிய ப  பசல�ன ய்��ந்யர ட. இஉ்லிபல 

ம� ட ( ா யரந்ன ய் ட) னங லவபாடயர ட. பப  ர்ய  நபப (ஸல) 

அவர ட ன்யான �் (வந்) நல றயர ட.65  
 
615 அ ஸ பப  மய்ல� (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (ள� நயட இ யத 

ன்யான � ய ) இ யமத னசயல்பபாட். ஆ யல, நபப (ஸல) அவர  �ய ள� 

ம ண்�டி ் ணிய ப  பசல�ன ய்��ந்யர ட. அவர ட (ந�்ட  ந்ி) 

 பசல�ன ய்��ந்்லல நபபத ்யார ட ( ா யரந்ன ய் ட) 

னங லவபாடயர ட. பபற் நபப (ஸல) அவர ட வந் ம� ்�்த 

ன்யாவபத்யர ட. 
 
 616  ஜஅபய (்ா) அவர ட றறலி்யவ்: அல்யாவப  ன்ர (ஸல) 

அவர �ண   ்யார ட ( ா யரந்ன ய் ட)  றங லவபா� (பபற் எாந்) 

ன்யாவயர ட. (அ்ா ய ப ்்ல்ய )  �ம னசகிமயாடயர ட எ உ அ ஸ 

(்்ல) அவர ட றஉவன் நய    ா ட  எ   த்ய்ய (்ா) அவர ட 

றறல யர ட. நய , இன் அ ஸ (்்ல) அவர �ணடமல�ந் ந�ங ட 

னசவபாாற�ர �ய? எ உ   ா ட . அ்ா்  த்ய்ய (்ா) அவர ட, ஆி, 

அல்யாவப  மம்யனணிய ! எ உ னசய  யர ட.  
 
617 அ ஸ (்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (ள� நயட) இ யத ன்யான � ய  

இ யமத னசயல்பபாட். அப பய் ள� ம ண்ர (நபப (ஸல) அவர �ணடி) 

எ �் (்ங �ணடி) ஓர அ்வல (்றலத்ப  பச  வ்�ி்) இ�� லற் எ உ 

னசய  யர.  ட   நபப (ஸல) அவர ட எாந் அவ�டி (ந�்ட  ந்ி) 

் ணிய ப  பசல�ன ய்� �ந்யர ட. (எந் அ�ா�ன  றயல) ம� ட 

அன வ�ி அல்் ம� �ணல சல்ர ( ா யரந் நலன்ிப ் ி) 
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 றங லவபாட ர. பபற் (்்ல்ய   �ம னசகியம ் ி) ன்யா் ர.66 

 

 

 

அத்லியிம5_பயங், ன்யான ம�னறம(ஹ்�ஸம618ம
்ல�ந்ம902மவன்) 

பயடிம ம:1  - பயடிம ம:25   

பயடிம:ம1 ன்யான மஅறலவபழபப ம(பயங்)ம்வ� ி2  
 
618 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  �ஸ்லி டம

(ம� யவப்ல�ந்) ம �் யவபா்மவந் பய்மன்யான �்மஅனாப்  வப�பம

பன்ான  மிய�ிமஇ�� வபலன். அவர டமள உற�மன்யான (�்  

வ் வ்�ி)  ந்தன்ம��ாமனசக்ன யடவயர ட. ள�மநயடம

இ்ன்யடரபய  அவர டம ்ந்ம பசல ர. அப பய்மஅவர �ணலமசல்ர , 

 லறலஸ்வர டமமணப அ�பபன்பம பய உமமணபமஅ�ாங டமஎ ற ர.  வஉம

சல்ர, ்்ர ட ன யி�்வன்பம பய உமன யி�்ங டமஎ ற ர. அப பய்ம

 மரம(்்ல) அவர ட, ன்யான � ய மஅனா� ல றமள�வன்மந�ங டம

நலிமல� �மறடய்ய? எ றயர ட. அப பய்மநபபம(ஸல) அவர டம(பப்யலம(்்ல) 

அவர �ணடி) பப்ய ்! எாந்  ன்யான � ய ம(ம� ன�) அனாாங ட! 

எ உமனசய  யர ட.3 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  
 
பயடி : 2 ன்யான மஅறலவபப்மவயச ங ன�மஇ்ானடிய ாிமஇ யமத்ல ம

வயச ஙம ன� ளானறிய ாிமனசயல்ம வ்�ி.  
 
619 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ன்யான மஅறலவபபபப ம

வயச ங ன�மஇ்ானடிய ாிமஇ யமத்ல மவயச ங ன�  ளானறிய ாிம

னசயல்ிப�மபப்யலம(்்ல) அவர டம ாடன�ிபடபபாடயர ட.  இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். அவாறலல , ிாியமபப  
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ிாியம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம(இ யமத்லலமனசயல்பப�ி)  தம

 யமத்லஸ ஸ்யாமஎ றமவயச தன்தம்வப்மஎ உமஅ்ல பப�ிய ம

இடினபாஉட�். (இ யமத்லலமஅந்மவயச தன்மமா�ிமஇ்்�ம�னறம

றறம வ்�ி.)  
 
620 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ன்யான ம ந்தன்ம

ம� ்�்மஅறலவபபப்ா ய , அவர டம்�ந்ன யட��ற�ி  (அறலவபப்) 

�னறனிம �வய�்வ்ம்றலத்ம(நபபத ்யார ட)  பசல யர ட.  அப பய்ம

சல்ர, னந�ப்ம�ா� வயி; அல்்மமணபமஅ�ப பயிமஎ ற ர. (இனவ  ்், 

 லறலஸ்வ�ம ்யசய்ிமஎ உமமஉப்தமன்�வப� பபாட்.) இன்ி�த்  

ன்யான மஅறலவபப்மவயச ங டமஇ்ானடிய ாிமஇ யமத்ல மவயச ங ட  

ளானறபபனடிய ாிமறஉிப�மபப்யலம(்்ல) அவர டம

 ாடன�ிபடபபாடயர ட.4 
 
621  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லலம ய்லதமஅலஹத்ய ம(்ா) அவர டமபப வ�மயஉம

அறலவபத்ட�யர ட: �ஸ்லி �ண மஎ்ணப�ன மஅ்ல மய  பய் , 

ன்யான ம ந்தன்மம� ்�்  அறலவப�்ிம�னறம்றலத்பம பசல யர ட. 

அவர �ணலமசல்ர, னந�ப் �ா� வயி; அல்்மமணபமஅ�ப பயிமஎ ற ர.   
 
622 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ன்யான மஅறலவபபபப ம

வயச ங ன�மஇ்ானடிய ாிமஇ யமத்ல மவயச ங ன�  

ளானறபபனடிய ாிமறஉிப�மபப்யலம(்்ல) அவர டம

 ாடன�ிபடபபாடயர ட.5  
 

பயடிம:ம3 ன்யான மஅறலவபழபம�னற  
 
623 அ�மான்யம(்்ல) அவர ட6 றறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டமஎ �்ம

இந்தமன்யான மஅறலவபப்ம(பயங்) �னறனி�   ாஉத்ந்யர ட: 

அல்யஹஜமஅ�பர, அல்யஹஜமஅ�பரம(அல்யாமமல பமனப�ிவ , 

அல்யாமமல ப னப�ிவ ).7 (பப  ரமனம்வய ) அஃஹ்மஅல்யிப்யஹம

இல்ல்யா, அஃஹ்மஅல்யிப்யஹ இல்ல்யாம(அல்யானவதம

்வப்ம வஉமஇனறவ ணலன்மஎ உமநய ம உ்லனமயால ல ற ; 

அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ ணலன்மஎ உமநய ம
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 உ்லனமயால ல ற ). அஃஹ்மஅ  ம�ஹிம்ரம்ந்ல்யா , அஃஹ்ம

அ  ம�ஹிம்ரம்ந்ல்யா  (�ஹிமதம(ஸல) அவர டமஇனறவ ண ம

ன்ரமஆவயர டமஎ உமநய   உ்லனமயால ல ற ; �ஹிமதம(ஸல) அவர டம

இனறவ ண மன்ரமஆவயர டமஎ உ  நய ம உ்லனமயால ல ற ). பப  ரம

மம்�ிம(சப்மய ) அஃஹ்மஅல்யிப்யஹமஇல்ல்யா , அஃஹ் 

அல்யிப்யஹமஇல்ல்யா. அஃஹ்மஅ  ம�ஹிம்ரம

்ந்ல்யா, அஃஹ்மஅ   �ஹிம்ரம்ந்ல்யா.8 பப  ரமஹகிம

அ்ஸமஸ்யாம(ன்யாமவய�ங ட) எ உமஇ�ம�னறாி , ஹகிமஅ்ல 

ஃப்யாம(னவாறலிப மப� ிமவய�ங ட) எ உமஇ�ம�னறாிம

றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். 

அவாறலல, இஸஹய� பப மஇப்யஹ�ிம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , (ஹகிம

அ்லமஃப்யாமஎ ப்ா்ப பபற்) அல்யஹஜமஅ�பர, அல்யஹஜமஅ�பர, 

்யிப்யஹமஇல்ல்யாம(அல்யா  மல பமனப�ிவ , அல்யாமமல பம

னப�ிவ , அல்யானவதம்வப்ம வஉ இனறவ ணலன்) எ உமநபபம(ஸல) 

அவர டமபயங்மனசயல்�ம ாஉ�ன ய�த்யர ட  எ மஅ்ல பப�ிய ம

இடினபாஉட�்.  
 
பயடி : 4 ள ்மபட�ணவயச்�்மஇ�மன்யான மஅறலவபபபயô�ர ன�ம

ஏாப�த்வ்மவப�ிபத ்� ்ய்ி.  
 
624 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்(னடிமபட�ணவயச்)�்மஇ�மன்யான  

அறலவபபபய�ர டமஇ�ந் ர. ள�வரமபப்யலம(்்ல) அவர ட ; மானறய�வர 

 ்பயரனவமஇாந்மஇப�ம ிமலமம�னிம(்்ல) அவர ட.9 -  மா ்டம

ஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய மஆிப யம(்்ல)  

அவர �ணடமல�ந்மஅறலவப� பபா�ட�்.  
 
 பயடி : 5  ்பயரனவிாறவரமன்யான மஅறலவபப்மமனசகவ்மனசல்ி ; 

(ன்யான ம ந்தன் அறலந்மனசயல்) அவ�ட ம ்பயரனவம ட�மள�வரம

இ�ந்யல.  
 
625 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ்ம(னடிமபட�ணவயச்)�்மஇப�ம ிமலமம�னி  (்்ல) அவர டம

ன்யான மஅறலவபபபய�்ய மஇ�ந்யர ட. அ  யரம ்மபயரனவிாற  
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வ்யவயர. (அவ��்ம ்வபிய�்ய மபப்யலம(்்ல) அவர டமஇ�ந்யர ட.)  - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 பயடி : 6 (இஸ்யமலிமஅ்சல ம்�ப் ட) இனணமனவபபய�ர டமவயாிம

நயா�ல ( பய�� ய மமனசல்ி பய்) அவரம �ணனட ிமன்யான ம

அறலவபபபப மசப்ி   ாடயலமஅந்மம� ன�தம்ய�்வன்மநலஉத்ம

 வ்�ி. 
 
 626 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம( பயர�ம ய்த்லல) ஃபஜரம ந்ி  ஆ்ிபப�்ி பய்ம பயரம

ன்ய�பபன்மவா� மய �மன ய்��நம்யர ட. ( பயன்  ஆ்ிபப�்ம� ) 

ஃபஜரமன்யான ிப மஅறலவபப்மசப்தன்மஎ்லரபயர்்�  ன ய்��பபயர ட. 

அபப�மன்யான மஅறலவபப்மசப்தன்�ம  ாடயலம பயன்  

நலஉத்லவப�வயர ட. இலன்னி றயலம்ய�்வயர ட.  (ள�ம�னற) ள�ம

ம ண்ர, அல்யஹஜமஅ�பர, அல்யஹஜமஅ�பரமஎ உமனசயல்�    ாடயர ட. 

 ட  மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , ந�மஇிான ிபல (-

இஸ்யத்லல) இ�� லறயகமஎ உமனசய  யர ட. பப ்மஅவர , அஃஹ் 

அல்யிப்யஹமஇல்ல்யா, அஃஹ்மஅல்யிப்யஹமஇல்ல்யாம

எ உமனசய  யர.  ட   அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , ந�ம

ந் த்ல்ல�ந்ம(வப�்ன்மனபாஉ) னவ�ண ிறலவபாடயகமஎ உம

னசய  யர ட. நபபத ்யார டமஅவரமியன் உ  பயரத் பய்மஅவரம

னவட�ய� ன�ம மக�்ிமஓரமஇனடிரமஎ உமன்�ந்்.   
 
பயடி : 7 ன்யான மஅறலவபபனபம(பயஙன )�ம  ாபவர , அறலவபபபய�ரம

றஉவன்பம பய  ற றஉவ்ிமபப ்மநபபம(ஸல) அவர டமம்மஸ்வயதம

றறல, அவர ்�்ம னசயர� த்ல ம ிரந்மப்வபம லனடபப்ா ய பம

பப்யரத்லபப்ிமவப�ிபத  ்� ்ய்ி.  
 
627 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான மஅறலவபபனபமந�ங டம

னசவப ிாமறயல, அறலவபபபய�ரமறஉவன்பம பய  ற  ந�ங ்ிமறஉங ட. 

இன்மஅ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.10  
 
628 நபப( (ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான மஅறலவபபபய�� மஅறலவபபனபம

ந�ங டமனசவபாாறயலமஅவரமறஉவன்ப  பய  றமந�ங ்ிமறஉங ட. 

பப ்மஎ மம்மஸ்வயதமனசயல்ங ட. ஏன  ணல , எ மம் ியரமள��னறம
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ஸ்வயதமனசயல லறய ்ய அ் ம ய்ணத்யலமஅவ��்பமபத்ம�னறம

அல்யாமஅ�ட்� ல றய . பப ்  எ � ய மஅல்யாவபடிம

வர்யனவ�ம  ்ங ட. வர்யமஎ ப்மனசயர� த்ல்ட�  ( ிர) 

ப்வபிய்ி; அல்யாவப மஅ�ியர �ணலமள�வ��்த்ய மஅ்  

 லனட�்ி. அந்மள�வரமநய ய  வமஇ�� மவப�ி் ல ற . எ  வ , 

எ � ய  அந்பமப்வபனிம(அல்யாமவபடி)   ாபவ��்ம(மஉனமம

நய�ணல) எ ்மப�ந்ன் அவசலிிம லனட�்ி. இன்மஅப்ல்யாமபப ம

அிரமபப மஅலஆஸம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
 
 629 அல்யாவப மன்ரமஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான ம

அறலவபபபய�ரமஅல்யஹஜமஅ�பர , அல்யஹஜமஅ�பரமஎ உமனசய  யல  

ந�ங ்ிமஅல்யஹஜமஅ�பர , அல்யஹஜமஅ�பரமஎ உமனசயல்ங ட. பப ்ம

அவர, அஃஹ்மஅல்யிப்யஹமஇல்ல்யாமஎ உமனசய  யலம

ந�ங ்ிமஅஃஹ்மஅல்யிப்யஹ  இல்ல்யாமஎ உமனசயல்ங ட. 

பப ்மஅவர, அஃஹ்மஅ  ம�ஹிம்ர  ்ந்ல்யாமஎ உமனசய  யலம

ந�ங ்ிமஅஃஹ்மஅ  ம�ஹிம்ரம்ந்ல்யா  எ உமனசயல்ங ட. 

பப ்மஅவரமஹகிமஅ்ஸமஸ்யாமஎ உமனசய  யலமந�ங டம்ய  ஹவ்ம

வ்யம்வவத்மஇல்யமபபல்யாம(அல்யாவப ம ்வபிபல்யமல  

(பயவங �ண்ல�ந்) வப் லமனசல் வயம(நல்றங டம்�ி) ஆாறலனபற வய  

ம ண் யலம��ிய்) எ உமனசயல்ங ட. பப ்மஅவரமஹகிமஅ்லம

ஃப்யாமஎ உ னசய  யலமந�ங ட, ்யமஹவ்மவ்யம்வவத்மஇல்யம

பபல்யாமஎ உ னசயல்ங ட. பப ்மஅவரமஅல்யஹஜமஅ�பர , அல்யஹஜம

அ�பரமஎ உமனசய  யல  ந�ங ்ிமஅல்யஹஜமஅ�பர , அல்யஹஜமஅ�பரம

எ உமனசயல்ங ட. பப ்மஅவர  ்யமஇ்யஹமஇல்ல்யாமஎ உம

னசய  யலமந�ங ்ிம்யமஇ்யஹமஇல்ல்யாமஎ உ  ம ப�ரவமய மம

னசயல்ங ட.  ங �ணலமஇவவயஉமறஉபவரமனசயர� த்லல  

்னாந்வபாடயர. இன்ம மரமபப மஅல த்யபம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. 
 
 630 அல்யாவப மன்ரமஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான ம

அறலவபபபய�� மஅறலவபபனப�ம  ா �ற�ிவரம(அறலவபப்ம��ந்  பப ்) 

அஃஹ்மஅல்யமஇ்யஹமஇல்ல்யஹஜ , வா்ஹஜ, ்யம ீ� ம்ஹஜ, 

வமஅ   �ஹிம் மஅப்ஹஜமவம்ந்ஹஜ , ்� �த்மபபல்யஹலம்பப , 
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வபபம�ஹிம்ல  ்ந் , வபபலமஇஸ்யமலம �்  மஎ உமனசய  யலம

அவ�னடிமபயவங ட ம  ண� பபா�வப�ி. (னபய�ட: அல்யானவதம

்வப்ம வஉமஇனறவ ணலன். அவ ம் ணத்வ . அவ��்  

இனண ி்மலலன். �ஹிமதம(ஸல) அவர டமஅவ�னடிமஅ�ிய�ிம

ன்�மயவயர ட எ உமநய ம உ்லனமயால ல ற . அல்யானவம

இனறவ ய ாிம�ஹிமதம(ஸல) அவர ன�  (அவ�னடி) ன்்ய ாிம

இஸ்யதன்மமயர� மய ாிமநய மம நலனறாட  ஏாஉ�ன ய் ட .) 

இன்மசஅதமபப மஅபபவ� யஸம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலல , �ஹிமத 

பப ம�ிாம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம(அஃஹ்ம( உ்லனமயால ல ற )  

எ ப்ா்மப்ல்ய ) வமஅ மஅஃஹ்ம(நய�ிம உ்லனமயால ல ற ) எ உ  

இடினபாஉட�். 
 
 பயடி : 8 ன்யான மஅறலவபப்மமனசகவ் ம(பயங்) சலறப்ி , ன்யான ம

அறலவபபனப�   ா்ிம பய்மன த்ய மனவ�் டய�வ்ி.  
 
 631 ஈசயமபப ம்லஹயமபப ம னப்லல்யாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

(ள�ம�னற) நய ம�ஆவபியமபப மஅபபஏஃபிய ம(்்ல) அவர ்ட ம

இ�ந ் . அப பய்மஅவர ன�தமன்யான �்மஅனாபப்ா ய ம

அவர �ணடிமஅனாபபய�ர (�அத்ல ) வந்யர. அப பய்ம�ஆவபியம(்்ல) 

அவர ட, மஉனமமநய�ணல ம� �ண ் ிமந�்டம ாத்ம னடிவர �ய தம

ன்யான மஅறலவபபபய�ர ட   யணபப�வயர டமஎ உமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமறறலின்மநய    ா��� லம ற மஎ உமனசய  யர ட.  - 

 மா ்டமஹ �்ஸம�ஆவபியம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரம

அறலவபபபய�ர ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  
 
632 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான மஅறலவபபனபமன த்ய ம

னசவபாாறயலம்வஹயமஎ�ிமஇடிவன்மஅவ  (னவ�் டய�ம) 

னச உவப�வய . இன்ம்யபபரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லமறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  அறலவபபபய�ர �ணலம

ள�வ்ய மஏன்மய மபப மமலா்ய மஅலஅஃமஃம(்ா) அவர ட  

றறல யர ட: இந்மஹ �்னஸமஎ �்மஅறலவபத்மஅ�ஏஃபிய ம்லஹயமபப ம

நயஃபப ம(்ா) அவர �ணடிமஅ(ந்ம்வஹயமஎ�ிமஇடத)ன்பமபாறலமநய ம

  ா ட . அ்ா் அவர ட, அ்மம �் யவப்ல�ந்ம�பபத்யஉமனமலம

 

பாங்க� 

ஹதீஸ்: 618 - 902

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



ன்யன்மவப்ட�மஓரமஇடமய்ி  எ உமனசய  யர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம

 ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.   
 
633 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான மஅறலவபபனபமன த்ய ம

னசவபாாறயலமஅந்மமசப்தன்   ா யம்ல�பப்ா ய மவயாமனவ�ண ிறலிம

வ்ணிம(னவ்மன்ி) னவ�் டய� லறய . ன்யான மஅறலவபப்ம

��ந்்ிமமம்�ிம(பட�ணவயச்�்)  வந்ம(ன்யா�ற�ிவர �ண ம

 ட�த்லல) ்ச்யாடதன்மஏாப�த் லறய .  இ யமதமனசயல்ிம

சப்தன்�ம  ா்ி பய்மஅந்மமசப்தன்    ா யம்ல�பப்ா ய ம(மம்�ிம

னவ்மன்ி) னவ�் டய� லறய . இ யமத  னசயல்லம��ந்்ிமமம்�ிம

(பட�ணவயச்�்) வந்ம(ன்யா�ற�ிவரம �ண   ட�த்லல) ்ச்யாடதன்ம

ஏாப�த் லறய . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
634 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான மஅறலவபப்மம

னசகபவரமஅறலவபப்மமனசகிமஆ்ிபபத்யலமன த்ய மவயா  னவ�ண ிறலிம

வ்ணிம்ற�்் லா�மஓ� லறய . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  
 
635 ஏனஹலமபப மஅபபஸய்லாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) 

எ ம்நன்ம(அ�ஸய்லா) எ ன மப�மஹய�ஸயமறாடத்ய�டி  

அ�பபப யர ட. எ �ட மஎங ்னடிமஅ�னமமள�வ�ிமஅல்்ம

எங ்னடி ந்பரமள�வ�ிமவந்ல�ந்யர. அப பய்மஎ �ட ம

வந்வ� மனபின்� ்றலபபபா�மள�மஏவ��்மஅபபய்ல�ந்மள�வரம

அவன்மஅனாத்யர. எ �ட  வந்வரமஅந்மமஏவ� மமம ்றலபம

பயரத் பய்மஅங்மிய�ிமன் படவபலன்.  பப  ரமஇன்பமபாறலமஎ ம

்நன்ிபடிம்றலபபபா ட . அப பய்மஅவர ட , இபப�மள�மநலன்னிமந�ம

சந்ல� ம ந��ிமஎ உமநய ம ணரந்ல�ந்யலம  ன  நய ம

அ�பபபிப�� மயா ட . எ ண�ி , (இ்ம பய ற) சப்தன்மந�ம  ாடயல  

ன்யான மஅறலவபபனபமந�மசப்மய �மறஉ. ஏன  ணல , ன்யான மஅறலவபப்ம 

னசகிபபாடயலமன த்ய மவயாமனவ�ண ிறலிமவ்ணிம

னவ�் டய�வய மஎ உ  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

னசய  ்ய மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ட  அறலவபத்�மன ய்��ந்ன்ம

நய ம  ா�ட � மஎ உமறறல யர ட.  
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636 நபபம(ஸல) அவர டமறறலி்யவ்: ன்யான � ய மஅறலவபப்மம

னசகிபபாடயலமன த்ய மன்யான மஅறலவபபனப�    ா யம்ல�பம

ப்ா ய மவயாமனவ�ண ிறலிமவ்ணிம(னவ்மன்த்லா்)  பப வயங லம

ஓ� லறய . ன்யான மஅறலவபப்ம��ந்்ிமமம்�ி  (பட�ணவயச்�்) 

வ� லறய . பப  ரமஇ யமதமனசயல்பபாடயலமபப வயங ல  ஓ� லறய . 

இ யமதமனசயல்லம��� பபாட்ிம(்ல�ிபாிமபட�ணவயச்�்)  வந், 

(ன்யா்மன ய்���்ி) ம ண்� ம ட�த்லலம்ச்யாடதன்ப  

 பய� லறய . அவ�டிமஇ  மஇ  ன்மநலன மஎ உமன்யான �்ம� ்ம

அவ்் நலன வபலமவ்ய்வானறனில்யிம(ன்யான ிபலமநலன த்பம

பயர�்ிப�) றஉ லறய . இஉ்லிபல, அந்மம ண்��்தம்யிமஎத்ன ம

்�அத டமன்யா ்யி எ ப ்றடதமன்�ியமலம பயகவப�ி.  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 
637  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலம(அந்மம ண்��்தம

்யிமஎத்ன ம்�அத டமன்யா ்யிமஎ ப ்றடத  ன்�ியமலம பயகவப�ிம

எ ப்ா்மப்ல்ய ) அந்மம ண்��்தம்யிமஎபப�த  ன்யா ்யிம

எ ப ்றடதமன்�ியமலம பயகவப�ிமஎ உமஇடினபாஉட�். 12 
 

பயடிம:ம9 (ன்யான ிப மன்யட� த்லலமனசயல்ழமபவி)ம்�பப்த்லம

இா்யி,  

�ற வபா்மமனசல்ி பய்ிம�ற மவப்ல�ந்மஎாி பய்ிம

னசயல்பப�ி ்�பபரமஆ லிவாறல  பய்மஇ�மன  ன�ாிம ்ய்�்ம

 ந்ய ம ிரத்வ் வப�ிபதம்� ்ய்ி. சஜ்யவப்ல�ந்மஎாி பய்ம

அவவயஉமன  ன�  ிரத்்ய ய்.  
 
638 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமன்யான னிமஆ்ிபப�்ி பய்ம்ி   ்யட ்�்ம

 ந்ய ம்ிமல�மன  ன�ாிம ிரத்வன்மநய மபயரத்ல�� ல ற .   ம்ி, 

�ற மனசகவ்ா்ம� ்ிம�ற வப்ல�ந்ம்ன்னி   ிரத்ி பய்ிம

(அவவயஉமனசகவயர ட). இ்்�மசஜ்ய� ்�்மமத்லிபல  ன  ன�ம

 

பாங்க� 

ஹதீஸ்: 618 - 902

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 ிரத்மயாடயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஆஉமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். 
 
639 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமன்யான � ய மநல றயலம்ிமல�மன  ன�ாி  ்ிம

 ்யட ்�்ம ந்ய மஇ��்ிமவன ிபலம ிரத்லிமபப ம(அல்யஹஜம

அ�பர எ உ) ்�பபரமறஉவயர ட. �ற மமனசகிமவப�ி்ி பய்ி , 

�ற வப்ல�ந்மநலமல�ி பய்ிமஅவவயஉமனசகவயர ட. சஜ்ய்ல�ந்ம

்ன்னி  ிரத்ி பய்மஅவவயஉமனசகிமயாடயர ட.   
 
640  மா ்டமஹ �்ஸமஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம

 ம்ி இ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலலம

இப�ம லஹயபமஅஸஸஜாீம(்ா) அவர டமபப வ�மயஉமறறலி்ய  

இடினபாஉட�்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யான � ய ம

நல றயல ்ிமல�மன  ன�ாிம்ிம ்யட ்�்ம ந்ய மஇ��்ிம

வன ிபலம ிரத்லிமபப  (அல்யஹஜமஅ�பரமஎ உ) ்�பபரமனசயலவயர ட.13  
 
641 அ� ல்யபயம(அப்ல்யாமபப மனஸதமபப மஅிர-்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: மய்ல�மபப மஅலஹஜனவ�ஸம(்்ல) அவர டமன்யாம

ஆ்ிபபத்யலம(அல்யஹஜமஅ�பர  எ உ) ்�பபரமனசயல்லம்ிமல�மன  ன�ம

 ிரத்வன்ாி, அவர டம�ற ம னசகிமவப�ி்ி பய்ி, 

�ற வப்ல�ந்ம்ம்ம்ன்னிம ிரத்ி பய்ி  ்ிமல�மன  ன�ம

 ிரத்வன்ாிமநய மபயரத்ல�� ல ற .  ம்ிமஅவர ட  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஇவவயஉ்ய மனசக்ன ய்�ம�ந்யர ட  எ உம

றறல யர ட.14  
 
642 மய்ல�மபப மஅலஹஜனவ�ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(ன்யான ிபலமஆ்ிபத) ்�பபர  

னசயல்ி பய்ி, �ற மனசகாி பய்ிம்ிமல�மன  ன�ாிம்ிம

 ய் ்�்  ந்ய ம ிரத்வயர ட. �ற வப்ல�ந்ம்ன்னிம

 ிரத்ி பய்மசமலஅல்யஹஜ ்லம மஹமல்ாம(அல்யாம் ன பம

் � வய� ம் ான்னிமஏா லறய ) எ உ  றஉி பய்ிமஅன்பம பய  றம

ன  ன�ம ிரத்வயர ட.  
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643 மய்ல�மபப மஅலஹஜனவ�ஸம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ம த்ய்யம(்ா) 

அவர ட அறலவப�்ிம மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரம

வாலிய ாி வந்ட�். அ்லல, நபபம(ஸல) அவர டம்ிமல�ம ய் �ண ம ீ�ம

�ன  ்�்ம ந்ய மஇ� ன  ன�ாிம ிரத்லின்மநய ம ் ட மஎ ம

(மய்ல�மபப மஅலஹஜனவ�ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்ய ) 

இடினபாஉட�்.15 பயடி : 10 ன்யான ிபலமளவனவய�ம�னறம

் ணாி பய்ிமநலமல�ி பய்ிம(அல்யஹஜமஅ�பர  எ உ) ்�பபரமறறம

 வ்�ி. �ற வப்ல�ந்மநலமல�ிம பய்மமா�ி  சமலஅல்யஹஜம்லம ம

ஹமல்ாம(் ன பம் � வய� ம் ான்னிமஅல்யா  ஏா ல றய ) 

எ உமறறம வ்�ி.  
 
644 அ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய மபப மஅவஃபம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: (நபபத ்யார) அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமம� ்�்தம

ன்யாவபத்வந்யர ட. ளவனவய�ம�னறம் ணாி பய்ி  நலமல�ிம பய்ிம

அ  யரம்�பபரமறஉவயர ட. ன்யா்ம��ந்்ி  அல்யாவப ம

மம்யனணிய !  ங �ண ் ிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  

ன்யா்ன்பம பய உமன்யா ல றமவ மநய  மஎ உமறஉவயர ட. 16  
 
645 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமன்யான � ய மநல றாட ம(ஆ்ிபத்லல)  ்�பபரமறஉவயர ட. 

பபற்ம�ற மமனசகாி பய்ிம்�பபரமறஉவயர ட.  பப ்ம�ற வப்ல�ந்ம

�்ன மநலமலரத்ிம பய்மசமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ா  (் ன பம

் � வய� ம் ான்னிமஅல்யாமஏா ல றய ) எ உமறஉவயர ட.  

பப ்மநலன்�்மவந்ம்பப யமவம்� லமஹி்ம(எங டமஇனறவய! 

் ான த்ி   �  ம �ி்) எ உமறஉவயர ட. பபற்மசஜ்யா� ய மம

ச�ாி பய்ி ்�பபரமறஉவயர ட. பப ்ம(சஜ்யவப்ல�ந்) ்ன்னிம

 ிரத்ி பய்ி ்�பபரமறஉவயர ட. பபற்ம(இ்்டயவ்) சஜ்யா�்மம

னசல்ி பய்ி, பப  ரம(சஜ்யவப்ல�ந்) ்ன்னிம ிரத்ி பய்ிம

்�பபரமறஉவயர ட. பப ்மன்யா்ம���்ிவன்மஇவவய றமன்யான ிப ம

எல்யம்�அத �ண்ி னசகவயர ட. இ்்டயவ்ம்�அத்லலமஅமரந்வபா�ம

எாி பய்ிம்�பபர றஉவயர டமஎ உமறறல யர ட.  பபற்ம ங �ண ் ிம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யா்ன்பம பய உ  

ன்யா ல றவ மநய  மஎ உமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறல யர ட.  

இன்மஅ�ப�ரமபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
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646  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரம

அறலவபபபய�ர ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்லலமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமன்யான � ய மநல றாட ம்�பபர  றஉவயர டமஎ மஹ �்ஸம

ன்யடங் லற். ஆ யல,  ங �ண ் ிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமன்யா்ன்பம பய உ  ன்யா ல றவ மநய  மஎ மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டம்றலபபபாட்மஅ்லலமஇடி னபறவபலன். 
 
647 அ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  மரவய ம

பப மஹ ிமஎ பயர, அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ன�மம �் யவப மஆ்ந்ய  

நலிமலத்ம ய் ாடத்லலமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமன்யாவப� தம

்வங்ி பய் ்�பபரம(்ாீி) றஉவயர டமஎ உமன்யடங லம�நன்ிம

ஹ �்னஸபம பய  ற (645) ்றலபபபாம�ட�யர ட.  ம்ிமஇந்மஅறலவபபபபல, 

ன்யா்ம��த்வபா�மச்யிமன ய�த்்ிமபட�ண  வயச்லலமஇ�பபவர ன�ம

�   ய� லமஅமரந்ன ய்�மஎ ம ிபரமஎவ  ன ிப்ட� ்யமஅவ மம்ம

சத்லிமய ! அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  ன்யா்ன்பம பய உம

ன்யா ல றவ மநய  மஎ உமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ட  றறல யர டம

எ உம யணபப� லற்.  
 
648 அ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமன்யான ிபலமளவனவய�ம�னறம

நலமல�ி பய்ி ் ணாி பய்ிம்�பபரமறறல�ன ய்��ந்யர ட. (ன்யான ம

��ந்்ி அவர �ணடி) நயங ட, அ�ஹஜன்்ய! இ்மஎ  ம்�பபர? எ உம

  ா டயி. அ்ா் அவர டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண ம

ன்யான மஇவவயஉ்ய  அனமந்ல�ந்்மஎ உமப்ல்�ணத்யர ட  
 
649 அ�ஸய்லாம்�வய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டம(ன்யான ிபல) ளவனவய�ம�னறம் ணாி பய்ி  நலமல�ி பய்ிம

்�பபரமறறலவந்யர ட.  ம்ி , அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

அவவயஉமனசக்வந்்ய ாிமஅறலவபபபயர ட.   
 
650 �்ர�ஃபமபப மஅப்லல்யாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) 

நய�ிமஇி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர ்ிமஅஅமபப ம்ய்லப  (்்ல) 

அவர ்�்பமபப  யலம(நல உமஅவர ன�பமபப பாறலத) ன்யா ்யி.  அஅம

(்்ல) அவர டமசஜ்யா� ய �ம் ணாி பய்ம்�பபரமறறல யர ட.  
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(சஜ்யவப்ல�ந்) ்ன்னிம ிரத்ி பய்ிம்�பபரமறறல யர ட. 

இ்்டயவ் ்�அத்ல்ல�ந்மஎாி பய்ிம்�பபரமறறல யர ட. நயங டம

ன்யான னி ��த்தம்ல�ிபபி்ிமஇி்ய ம(்்ல) அவர டம

(ம ல�மசலாட ) எ ் ன னிபமபப�த் நம�்மஇவரம�ஹிமதம(ஸல) 

அவர �ண மன்யான னிபம பய  றமன்யாவபத்யர  அல்்மஇவரம

�ஹிமதம(ஸல) அவர �ண மன்யான னிமஎ �்  நலன ாப�த்லவபாடயரம

எ உமனசய  யர ட.17 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
 
பயடி : 11 (ன்யான ிபல) ளவனவய�ம்�அத்ல்ிமஅலஃபயத்லஹயம

அத்லியிதன்மஓ்வ்  ாடயிமய்ி. ள�வ��்மஅலஃபயத்லஹயம

அத்லியிதன்ம�னறபப�மஓ்த  ன்�ியம்ிமஅன்�ம ாஉ�ன யட�ம

��ியம்ிம பய யலமஅவ��்தமன்�ந்மஇ்்  இனறவச ங ன�மஅவரம

ஓ்ல�ன யட�்யி.  
 
651 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ்ரஆ ண ம ்யாஉவயகம(எ பப�ிம

அலஃபயத்லஹயமஅத்லியிதன்) ஓ்ய்வ��்த  ன்யான  ிமஇலன். 

இன்ம பய்யமபப மஅஸஸயமலதம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. 18 இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
652 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ்ரஆ ண மஅ ன ம

(எ பப�ிமஅலமஃபயத்லஹயமஅத்லியிதன்) ஓ்ய்வ��்த  ன்யான  ிம

இலன். இன்ம பய்யமபப மஅஸஸயமலதம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
653 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ்ரஆ ண மஅ ன ம

(எ பப�ிமஅலமஃபயத்லஹயமஅத்லியிதன்) ஓ்ய்வ��்த  ன்யான  ிம

இலன். இன்ம பய்யமபப மஅஸஸயமலதம(்்ல) அவர டமஅறலவபத்யர டம

எ மமா�தமபப  அர்பப ம(்்ல) அவர டமறறல யர ட. (மா�தமசலஉவ்ய ம

இ�ந் பய்) அவர �்ம லணாறல்லம�ந்ம்்ண�ரமஅட�ணம(வயிபலம

னச்த்லிமபப ) அவ்் � த்லலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

(னசல்மய )  மல�ந்யர ட.  
 
654  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலலம(்ரஆ ண மஅ ன மஎ பப�ிமஅலஃபயத்லஹயம
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அத்லியிதன்ாி) அ்ா்ம ம்ய ாிமஓ்ய்வ��்தமன்யான  ிம

 லனடிய்மஎ உமற�்்ய  இடினபாஉட�். 
 
655 அப்ரம்ாமய மபப மிஅறபம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

அ�ஹஜன்்யம(்்ல்ல) அவர டம்ரஆ ண மஅ ன ம(எ பப�ிம

அலஃபயத்லஹய அத்லியிதன்) ஓ்யமலமன்யா்வ� மன்யான ம

்னறாட�மன்யான ிய்ி; நலனறானபறய்்ய்ிமஎ மநபபம(ஸல) அவர டம

றறல யர டமஎ உமஅறலவபத்யர ட.  அ�ஹஜன்்யம(்்ல்ல) அவர �ணடிம

நயங டமஇமயம�்பமபப  யல  ன்யா்ன ய்��� ல றயிம(அப பய்மயமஓ்ம

 வ்�ி)? எ உம  ா பபாட். அ்ா்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல்ல) அவர டம

(பப வ�மயஉ) ப்ல்�ணத்யர ட: அன்   ங ்னடிமம ்லலம

ஓ்ல�ன யட்ங ட. ஏன  ணல , அல்யாமறறலி்ய மஅல்யாவப  ன்ரம

(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ன்யான (ிபலமஓ்பப�ிமஅலஃபயத்லஹயம

அத்லியிி)்ன மஎ �்ிமஎ  அ�ிய��்மலனட ிம(்்லத்ல , 

பப்யரத்லத்லமஆ லி) இ�மப்்ல �ய ப  பப�த்ட � . எ மஅ�ிய ம

  ாட்மஅவ��்�ம லனட�்ி. அ�ிய  அலஹி்ம்லல்யஹலம்பபபலம

ஆ்மம ம(அன த்் ல மஅ்லப்லிய மஅல்யாா�   எல்யபம் ாி) 

எ உமனசய  யலமமல� ம ம்ய மஅல்யா , எ மஅ�ிய மஎ ன பம

் �ந்வபாடய மஎ உமறஉவய . அ�ிய  அர்ாமய ணரம்ஹ�ி (அவ ம

அ�வப்யமஅ��ய� ; நல �்யமஅ ்னட ிய ) எ உமனசய  யலமமல� ம

 ம்ய  அல்யா, எ மஅ�ிய மஎ ன தம்்லத்வபாடய மஎ உம

றஉவய . அ�ிய  மய்ல்ல� லமிவமலத �் ம( �்ரப்மநய�ண மஅ்லப்ல) எ உம

னசய  யல, அல்யா, எ மஅ�ிய மஎ ன �ம ்ணபிபப�த்லவபாடய ம

எ உமறஉவய . -(நபபம(ஸல) அவர டமசல்ம வன� �ணலமஎ மஅ�ிய ம் ம

 ய�ிங ன�மஎ  ணடி ளபபனடத்வபாடய மஎ உிமறறலாட�யர ட.)-  

 ம்ி, அ�ிய மஇகிய� மநஅ்்மவமஇகிய� மநஸ்ஈ ம(  ன  ிம

நயங ட வணங் ல றயி.    ணட மமநயங டம ்வபம ்� ல றயி) எ உம

னசய  யல, அல்யா, இ்மஎ �்ிமஎ மஅ�ிய��்ிமஇனட ிம ட�். 

எ மஅ�ிய��்மஅவ    ாட்ம லனட�்ிமஎ உமறஉவய . அ�ிய ம

இா்ல ஸமஸல்யத்லம�ஸ் ீி. ஸல்யதம்ல் �் மஅ அித்ம

அன்ஹலி, ஃன �லமமஃ��பபமஅன்ஹலிமவ்ட  �யலஅ ம(எங ்�்மந�ம

 ந்ய மவாலனி�ம யா�வயிய . அவவாலம  �னடி  அ�ன�பம

னபாறவர �ண மவால.   �னடிம  யபத்லா்மஆ�ய வர டமவாலாமல் ; 
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வால்வறல ிய� மவாலாமல்) எ உமனசய  யல , அல்யாமஇ்மஎ ம

அ�ிய��்  �ி். எ மஅ�ிய��்மஅவ ம  ாட்ம லனட�்ிமஎ உம

றஉவய . (அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) ஏஃபிய ம(்ா) அவர டம

றஉ லறயர ட: இந்மஹ �்னஸமஅ்ய மபப மஅப்லரம்ாமய மபப மிஅறபம

(்ா) அவர டமஎ �் அறலவபத்யர ட. அ  யரம்ம்மஇல்த்லலம

 நயாாறல�ந் பய்மஅவர ன�ம  சந்ல� மநய மனச றல�ந ் . அப பய்ம

நய  மஇந்மஹ �்ஸம்றலத் அ  ய�டிம  ா ட .  
 
656  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   
 
657  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  இவவப�மஅறலவபப் �ண்ிம

ன்யான (ிபலமஓ்பப�ிமஅலஃபயத்லஹய  அத்லியிி)்ன மஎ �்ிமஎ ம

அ�ிய��்மலனட ிமஇ�மப்்ல �ய ப  பப�த்ல�� ல ற . அ்லலமள�மப்்லம

எ �்ிமமானறய�மப்்லமஎ  அ�ிய��்ிம �ி்ய்ிமஎ உமஅல்யாம

றறல ய மஎ மஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டமறறலி்ய ம

இடினபாஉட�்.  
 
658 அ்ய மபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  எ ம்நன்ம

(அப்ரம்ாமய மபப மிஅறப-்ா) அவர ்ிமஅ்ஸஸயிபபம(்ா)  

அவர ்ிமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ்னடிமந்பர �ய மஇ�ந் ர. 

அ�ஹஜன்்ய (்்ல) அவர டமறறலி்ய மஅவவப�வ�ிமறறல ர:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ்ரஆ ண ம ்யாஉவயக  

(எ பப�ிமஅலஃபயத்லஹயமஅத்லியிதன்) ஓ்யமலமன்யா்வ� ம

ன்யான ம்னறாட� ்ய்ி. இன்ம� உம�னறமறறல யர ட.  
 
659 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (்ரஆ ண மவச ங ன�) 

ஓ்யமலமன்யான  ிம லனடிய்மஎ மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டம

றறல யர ட.  ம்ி, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎந்  ்�அத்லலம

சப்மலா�மஓ்ல யர  �யமஅந்ம்�அத்லலமநயங ்ிமசப்மலா�  ஓ் ல றயி. 

அவர டமஎந்ம்�அத்லலமசப்மல றலமஅனம்லிய மஓ்ல யர  �யமஅந்  

்�அத்லலமநயங ்ிமசப்மல றலமஅனம்லிய மஓ் ல றயி.19  
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660 அ்ய மபப மஅபப் பயாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யான ிபல  ளவனவய�ம

்�அத்ல்ிம்ரஆ மவச ங ன�மஓ்வயர ட. அவர டமஎந்  ்�அத்லலம

எங ்�்�ம  ா்ிப�மசப்மலா�மஓ்ல யர  �யம(அன்பம பய  ற)  

நயங ்ிமஅந்ம்�அத்லலம ங ்�்�ம  ா்ிப�மசப்மய மஓ் ல றயி.  

அவர டமஎந்ம்�அத்லலமஎங ்�்�ம  ா ய்மவன ிபலமஅனம்லிய ம

ஓ்ல யர  �ய (அன்பம பய  ற) நயங ்ிமஅந்ம்�அத்லலம ங ்�்�ம

  ா ய்மவன ிபல அனம்லிய மஓ் ல றயிமஎ உமறறல யர ட.  அப பய்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடிமள�மம ண்ர , (ன்யான ிபல) ்ரஆ ண  

அ ன ம(எ பப�ிமஅலஃபயத்லஹயமஅத்லியிதன்)வபட�மற�்்ய ம

(என்ாி) நய  ஓ்யம்ல�ந்யல...? எ உம  ாடயர. அ்ா்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர ட அன்வபடமஅ்ல மய மஓ்ல யலமஅ்ம ம�்மமசலறந்்ய்ி. 

அத்ட  ��த்�ன ய்டய்ிமஅ்ம ம�்பம பய்மய ்ய லவப�ிமஎ உ  

ப்ல்�ணத்யர ட.20  
 
661 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ன்யான ிபலமளவனவய�ம

்�அத்ல்ிம்ரஆ மவச ங ன�மஓ்ம வ்�ி. நபபம(ஸல)  அவர டமஎந்ம

்�அத்லலமஎங ்�்�ம  ா்ிப�மசப்மய மஓ்ல யர  �யமஅந்  ்�அத்லலம

நயங ்ிம ங ்�்�ம  ா்ிப�மசப்மய மஓ் ல றயி.  அவர டமஎந்ம

்�அத்லலமஎங ்�்�ம  ா ய்மவன ிபலமசப்மல றலமஅனம்லிய  

ஓ்ல யர  �யமநயங ்ிமஅந்ம்�அத்லலம ங ்�்�ம  ா ய்மவன ிபல  

அனம்லிய மஓ் ல றயி. ள�வரம்ரஆ ண மஅ ன ம(எ பப�ிம

அலஃபயத்லஹய அத்லியிதன்) மா�ிமள்வ்ம பய்மய ்ய்ி. 

அன்வபடமஅ்லமய மஓ்வ் சலறபபபா்�ி்ய்ி.  
 
662 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம

(மஸ்ல்நமநபவ �) பட�ணவயச்�்மவந்யர ட. அப பய்  ள�மம ண்ரம

பட�ணவயச்�்மவந்ம(அவச்மய மஅவச்மய ) ன்யா்ய யர. (ன்யா்  

��த்்ி) அவரமவந்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்மச்யி  

னசய  யர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமப்லலமச்யிம

னசயல்லவபா�மந�ர ்ல�ிபமமனச உமன்யாவ �் ய . ஏன  ணல , ந�ரம�னறிய தம

ன்யாவபலன்மஎ உ னசய  யர ட. அந்மம ண்ரம்ல�ிபபப பயகம� ்ம

ன்யா்ன்பம பய  றமமம்�ிமன்யா்வபா�  நபபம(ஸல) அவர �ணடிம

வந்மச்யிமனசய  யர. அப பய்ிமஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டம
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வமஅன்� ஸமஸ்யிம(  மமம்ிமசயந்லமநல்வா�ி) எ உ  ப்லலமச்யிம

னசயல்லவபா�, ந�ரம(�னறிய த) ன்யாவபலன். எ  வ , ்ல�ிபம னச உம

ன்யாவ �் ய மஎ உமறறல யர ட. இவவயஉம� உம்டனவமநடந்். பபற்  

அந்மம ண்ரமசத்லி(மயர� )த்ட ம்ங ன�மஅ�பபபிவ மமம்யனணிய !  

இன்வபடமமசலறந்ம�னறிபலமஎ �்தமன்யாதமன்�ிய். எ  வ , எ �்ம

(ன்யான  �னறனி)�ம ாஉத்ய�ங டமஎ உம  ாடயர.  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட, ந�ரமன்யான �்மநல ற்ிம(அல்யஹஜ  அ�பரமஎ உ) 

்�பபரமறஉவ �் ய . பபற்ம்ரஆ ணலம ம�்தமன்�ந்ன்  ஓ்ல�ன யடவ �் ய . 

பபற்ம(் ணந்) �ற மமனசகவ �் ய . அ்லலம(சாஉம ந்ி) நலன்ன யடவ �் ய . 

பப  ரம்ன்னிம ிரத்லம ந்ய மநலாபப் ய . பபற்மசல்வண� ி  (சஜ்ய) 

னசகவ �் ய . அ்லலமசாஉம ந்ிமநலன்ன யடவ �் ய . பப  ரம்ன்னி  

 ிரத்லம(சாஉம ந்ி) ந றய மஅமரவ �் ய . பபற்மஇ ்ம(நனட)�னறனிம

 ம் ன்யான ம�ாவ்ல்ிம னடபபப�பபப் ய மஎ உமனசய  யர ட. 21 
 
 663 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரம(மஸ்ல்நமநபவ �) 

பட�ணமவயச்�்டம்னாந்மன்யா்யர. அப பய்  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம(பட�ணமவயச்ல ) ஓரமஓ்த்லல  இ�ந்யர ட. மாறனவம

 மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்பம பய  றமஇடினபாஉட� .   ம்ிம

அ்லலமந�ரமன்யாமநலன த்யலம(�்்லல) ப��்ணமய மஅங தமனகனம  

( �) னசகவ �் ய . பபற்ம லப்யனவம�   ய� லதம்�பபரமறஉவ �் ய மஎ உ  

அ்ல பப�ிய மஇடிமனபாஉட�்.22 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 

பயடிம:ம12 இமயனமழமபப பாறலதமன்யா�ற�ிவரமசழ்மய ம(்ரஆ ம

வச ங ன�)மஓ்்ய ய்.23  
 
664 இி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங ்�்ம்ாரமன்யான  அல்்ம

அஸரமன்யான மன்யாவபத்யர ட. (ன்யா்ம��த்்ி) அவர ட , 

சபபபஹலஸமம்பபப� லமஅஃ்யம(மல� ம ம்ய ம ி�னடிமஇனறவ ண ம

னபின்த ்்லபபப் ய !) எ உமன்யடங்ிம(்ரஆ ண ம87ஆவ்) 

அத்லியிதன்மஎ �்ப பப  யலம(நல உ) ஓ்லிவரமியர? எ உம

  ாடயர ட. அப பய்மள�மம ண்ர  நய ்ய ம(ஓ்ல   ). ந னமனிம
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நய� ிமஅவவயஉமனசக ் மஎ றயர. (பபற்  ம� �ணடி) அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட,  ங �ணலமசல்ரம(சப்மய ) ஓ்வ் ம�்ிம(எ ன ம

ஓ்வபடயமல) எ �ட ம் ்யஉமனசகவ்ய மநய மஅறலந ் .  (எ  வ, 

 ங �ணலமஎவ�ிமஎ �்பமபப  யலமநல உமன்யாி பய்மசப்மய மஓ்  

 வ்டயி) எ உமறறல யர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�்.  

665 இி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ாரமன்யான  ன்யாவபத்யர ட. 

அப பய்மஅவர ்�்பமபப  யலம(ன்யா்மன ய்��ந்) ள�  ம ண்ரம

சபபபஹலஸமம்பபப� லமஅஃ்யம(எ உமன்யடங்ிம87ஆவ்) அத்லியிதன் 

ஓ்்ய யôர. ன்யான னிம��த்தம்ல�ிபபி பய்மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம ங �ணலம(எ �்பமபப  யலமநல உமசப்மய ) ஓ்லிவரம

ியர? அல்்  ங �ணலமஓ்ல�ன ய்��ந்வரமியர? எ உம  ாடயர ட. 

அப பய்மள� ம ண்ரமநய ்ய ம(ஓ்ல   ) எ றயர. அப பய்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட,  ங �ணலமசல்ரம(எ �்பமபப  யலம

சப்மலா�) ஓ்வ் ம�்ி (எ ன மஓ்மவபடயமல) எ �ட மஅவரம

் ்யஉமனசகவ்ய மஎ்ணபவபா ட . (எ  வ ,  ங �ணலமிய�ிமஎ �்பம

பப  யலமநல உமசப்மய மஓ்ம வ்டயி) எ உ  றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
666 இி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ம த்ய்யம(்ா) 

அவர ட அறலவப�்ிம மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். அவாறலலமபப வ�மயஉம

இடினபாஉட�்: (ள�ம�னற) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

்ாரமன்யான  ன்யாவபத்யர ட. (ன்யான ம��ந்்ி)  ங �ணலமசல்ரம

(்ரஆ மவச ங ன� சப்மய ) ஓ்வ் ம�்ிம(எ ன மஓ்வபடயமல) 

எ �ட ம் ்யஉமனசகவ்ய  அறலந ் ம(எ  வ,  ங �ணலமிய�ிம

எ �்பமபப  யலமநல உமசப்மய மஓ்   வ்டயி) எ உமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட.   
 
பயடி : 13 (ன்யான ிபல) பபஸமலல்யானவமசப்மலா�மஓ்்ய ய்மஎ உம

றஉ வய�  ஆ்ய்ி.24  
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667 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, அ�ப�ரம(்்ல),  மரம(்்ல) மாஉி  ஸமய ம(்்ல) 

ஆ ல ிய�ட ம(அவர ்�்பமபப  யலமநல உ) நய  ன்யா்ல�� ல ற . 

அவர �ணலமிய� மமபபஸமலல்யஹலரம்ாமய ணரம்ஹ�ிமஎ பன்  (சப்மய ) 

ஓ்லின்மநய ம  ாடம்லலன். இன்ம த்ய்யம(்ா) அவர டமஅறலவப� லம

றயர ட.25 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
668  த்ய்யம(்ா) அவர �ணடமல�ந்ம ஜஅபயம(்ா) அவர டமஅறலவப�்ி  

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல  ஜஅபயம்ா) அவர டம(பப வ�மயஉ) அ்ல பப�ிய ம

அறலவபத்ட�யர ட: நய ம த்ய்யம(்ா) அவர �ணடி , ந�ங டமஇந்ம

ஹ �்னஸமஅ ஸம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ம( ந்�ிய ம) னசவபாாற�ர �ய? 

எ உம  ா ட . அ்ா்  த்ய்யம(்ா) அவர ட, ஆி. அ்ம்றலத்ம

நயங டமஅ ஸம(்்ல) அவர �ணடி   ா(�தமன்�ந்ன ய்) டயிமஎ உம

ப்ல்�ணத்யர ட. 
 
 669 அப்யமபப மஅபப் பயபயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:   மரமபப ம

அல த்யபம(்்ல) அவர டம(ன்யான ிப மன்யட� த்லலம்�பபர  றறலிமபப ) 

ஏபஹய � ல்யஹஜிமமவமபபமஹி்ல� , ்பய்� ஸ�� , வம்ஆ்ய 

்த்� , வ்யமஇ்யஹமஃன �� மஎ உமசப்மலா��மறஉவயர ட.  (னபய�ட: 

இனறவய!   ன தம்்லத்பம பயாஉ ல ற .   ்மனபிரமஏபபாசி  

வயகந்்.   ்மனப�னமம ிரவய ்.   ன தம்வப்ம வஉம

இனறவ ணலன்.) அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம

(ஸல) அவர ட, அ�ப�ரம(்்ல),  மரம(்்ல) மாஉிம ஸமய ம(்்ல) 

ஆ ல ிய��்பமபப  யலம(நல உ) நய மன்யா்ல�� ல ற . அவர ட  

(அன வ�ி) அலஹி்ம்லல்யஹலம்பபபலமஆ்மம ... எ உமஓ்ல ிம

(ன்யான மனி) அ்ிபபத்வந்யர ட. அவர டம(அன்) ஓ்வ்ா்ம

�  பய, பப  பய பபஸமலல்யஹலரம்ாமய ணரம்ஹ�ிமஎ உம

றறமயாடயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யட�்ிம

வந்ட�். அ்லல, இந்மஹ �்னஸமஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்மனசவப ிா ற  எ மஇஸஹய�மபப மஅப்லல்யாம(்ா) 

அவர டமறறலாட�யர ட.   
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பயடி : 14 பபஸமலல்யாம்ரஆ ண்ட�மளவ வயரமஅத்லியித்ல ம�்லம

வச மய்ி; (9ஆவ் அத்லியிமய ) ப்யஅதம(அத்வபய) அத்லியிதன்தம

்வப்மஎ உமறஉ வய�  ஆ்ய்ி. 
 
 670 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�மநயடம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங �ணனட ிமஇ�ந்யர ட.  அப பய்ம

அவர டம(்ல்ன் )  றங லவபாடயர ட. (சலறல்ம ந்த்லா்ப)  பபற்ம

்  ன த்வர �ய தம்ம்ம்ன்னிம ிரத்ல யர ட. அப பய்மநயங ட , 

அல்யாவப மன் ்! ்யங டமசல�� �ம ய்ணிமஎ  ? எ உம  ா டயி. 

அ்ா் அவர ட, சாஉம� ம(்ரஆ ண ம108ஆவ்மஅத்லியிமய ம

அல வஸரமஎ�ி) ஓர அத்லியிிமஎ �்மஅ��பனபாற்மஎ உம

றறலவபா�மஅந்மஅத்லியிதன்  (பப வ�மயஉ) ஓ்ல�ம யா� யர ட:  

பபஸமலல்யஹலரம்ாமய ணரம்ஹ�ி. இ  யமஅ தன் ய லம வஸர. 

ஃபஸல்லம்ல ்பபப� மவ ஹர. இ  ம ய ணஅ� மஹஜவலமஅப்ர.  (னபய�ட: 

அ�வப்யமஅ��ய� மநல �்யமஅ ்னட ிய மஅல்யாவப  

்ல�பனபி்யல... (நபப ி!) நலமசிமய மநயிம ம�்மஅல வஸன்ம

நல லாட �யி. எ  வ,  ி�னடிமஇனறவன தமன்யா் , ்ரபய ணாிம

ன ய�பபப் ய ! நலமசிமய   ி�னடிமபன வ ்ய மசந்்லிாறவ .)  பபற்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , அல வஸரமஎ றயலமஎ  ? எ உ 

 ங ்�்தமன்�ாமய? எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மநயங ட , அல்யாாி 

அவ�னடிமன்� மமஅறலந்வர டமஎ உமப்ல்�ணத ்யி. அவர ட , அ்ம

ள� (னசயர� ) ந்ல. எ �னடிமஇனறவ ம(மஉனமமநய�ணல) அன்(தம

்�வ்ய ) எ �் வய� �ணத்ட�ய ; அ்லலமஅப�மல்மய மந னம டம

 ட� . அ்மள�மந�ரம்டய ி ; மஉனமமநய�ணலமஎ �னடிமச�்யித்யரம

(்்ண�ரமஅ�ந்வ்ா ய ) அன்ம நய� ல  வ�வயர ட. அ் ம்வன� டம

நாசத்ல்ங �ண மஎ்ணப�ன னிபம பய உ  (அ்ல மய �)  யணபப�ி. 

அப பய்மஅவரம �ணலமஓரமஅ�ியரம(்்ண�ர  அ�ந்வபடயமல) 

்�� பப�வயர.  ட  மநய , இனறவய! அவரமஎ  ச�்யித்ய�லமள�வர. 

(அவரமஏ ம்�� பப� லறயர?) எ உம  ா ப . அ்ா்மஇனறவ ,  ங டம

ச�்யிிம ங ்�்பமபப  யலம்்ல்ம்்ல்ய   �வய� லவபாடன்மந�ங டம

அறலிமயா்ர டமஎ உமறஉவய .26 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலல, இப� ஹஜஜரம(்ா) அவர �்ம

அறலவபபபபலம(ள�மநயடமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டமஎங �ணனட ிம
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இ�ந்யர டமஎ ப்ா்மப்ல்ய ) எங �ணனட ி  பட�ணவயச்லலமஇ�நம

்யர டமஎ உமஅ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.  ம்ி , ( ங டமச�்யிிம

 ங ்�்பமபப  யலம்்ல்ம்்ல்ய ம �வய� லவபாடன்  எ ப்ா்ம

ப்ல்ய ) அந்மம ண்ரம ங ்�்பமபப  யலம்்ல்ம்்ல்ய  

 �வய� லவபாடன்மஎ உமஇடினபாஉட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ ஸம

பப மமய்ல�ம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  அறலவபபபய�ரன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�். அ்லல, அ்மள�மந்ல. எ �னடிமஇனறவ ம

னசயர� த்லலமஅன்(தம்�வ்ய ) எ �்  வய� �ணத்ட�ய ; அ்லலமள�மந�ரம

்டய ிம ட�்மஎ உம(நபபம(ஸல)  அவர டமறறலி்ய ) இடிமனபாஉட�். 

ஆ யல, அ் ம்வன� ட நாசத்ல்ங �ண மஎ்ணப�ன னிபம பய உம

(அ்ல மய �)  யணபப�ிமஎ�ி  ்றலப்மஇடினபறவபலன்.  
 
பயடி : 15 (ன்யான ிப மஆ்ிபத்லல) ்�பப் த்லமஇா்யிமறறலிமபப ம

னநஞஏ�்�  ீ�மன்யப்்�்ம மலம ட�மப்்லிபலமஇட�மன மம்மவ்�ம

ன னிமனவபப்ி, சஜ்யவபலம ்யட ்�்ம ந்ய மநல்த்லலமஇ�ம

ன  ன�ாிம(வப�த்) னவபப்ி (வப�ிபதம்� ்ய்ி).  
 
 671 வயிபலமபப மஹஜஜரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

ன்யான னிமஆ்ிபபத் பய்ம்ிமல�மன  ன�ாிம ிரத்லத  ்�பபரம

றறலின்மநய மபயரத ் .  -இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மஹிமயிம

(்ா) அவர டமஇ�ம ய் ்�்   ந்ய மஎ உமவபவ�த்யர ட.-  பப  ரம

்ம்மஆனடியலம(இ�மன  ன�ாி) ��மஇட�மன ிப மமம்மவ்�ம

ன னி னவத்யர ட. அவர டம�ற மமனசகிமவப�ிபபி பய்ம்ிம

ன  ன�மஆனடிப்ல �ந்மனவ�ண ிமஎ�த்பமபப  ரமஅவானறம ிரத்லதம

்�பபரமறறலம�ற ம னசக்யர ட. (�ற வப்ல�ந்மநலமல�ி பய்) 

சமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ா எ உமறஉன ிபலம(� ம பய  ற) 

்ிமல�மன  ன�ாிம ிரத்ல யர ட. பபற்  சஜ்யமமனசகாி பய்ம்ிமல�ம

 ட�ஙன (ன�மநல்த்லலமனவத் அனவ) ்� லனட ிம(னநாறலனிம

னவத்) சஜ்யமமனசக்யர ட.27  
 

பயடிம:ம16 ன்யான ிபலமஅத்ஹலகியதமஓ்வ்  
 
672 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ன�பமபப ன்யடரந்மன்யான ிபல  
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(அமரவபல) அஸஸ்ய�மஅ்ல்யா, அஸஸ்ய�மஅ்யமஃ்்ய ம

(அல்யாா�்ம சயந்லம ்டய ா�ி: இ  ய��்மமசயந்லம

 ்டய ா�ி) எ உ றறலவந ்யி. இன்�ம ்டமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமள�மநயட எங �ணடி, நலமசிமய மஅல்யா வமச்யிம

(சயந்லி�ணபபவ ) ஆவய . எ  வ , ந�ங டமன்யான ிப( மஇ�பபப)லம

அமரந்யலமஅத்ஹலகியத்ம்லல்யஹல  வஸஸ்வயத்மவத்கிபபயத் , 

அஸஸ்ய�மஅன்� மஅகாஹநமநபபகா , வ ்ாமத்ல்யஹலமவம

ப்� யத்ஹஜ. அஸஸ்ய�மஅன் யமவமஅ்யமஇபய்லல்யஹலஸ  

ஸய்லஹ� ம(னசயல, னசில, னபய�டமசயரந்மஎல்ய�ம யணப�ன ம ்ி  

வண� ங ்ிமபய்யா� ்ிமஅல்யாா�  ம �ி . நபப ி!  ங டமம்  

சயந்லாிமஅல்யாவப மஅ�்ிமஏபபாச�ிம ்டய ா�மய ! 

எங டமம்ி அல்யாவப மநல்�ியர டமம்ிமசயந்லம ்டய ா�ி!) 

எ உமறஉங ட. இவவயஉமந�ங டமறறல ய ்மவய ிம�மலிப்ட�ம

நல்�ியர டமஅன வ��்ி  ச்யிமறறலி்ய்ி.  ம்ி, அஃஹ்மஅலம

்யிப்யஹமஇல்ல்யஹஜமவமஅஃஹ்மஅ   �ஹிம் மஅப்ஹஜமவம

்ந்ஹஜம(அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ ணலன்மஎ உமநய  

 உ்லனமயால ல ற .  ம்ி, �ஹிமதம(ஸல) அவர டமஅல்யாவப ம

அ�ிய�ி அவ�னடிமன்�மயவயர டமஎ உிமநய ம உ்லறஉ ல ற ) 

எ உிமறஉங ட. பபற்மந�ங டமவப�ிபபிவானறம(அல்யாவபடி)   ய�பம

பப்யரத்ல� ்யி எ உமனசய  யர ட.28 இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
673 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மஅ�வயிபலம(்ா)  

அவர டமஅறலவப�்ிம மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர ட வாலிய ாிமவந்ட�். அவாறலலமபபற்மந�ங டம

வப�ிபபிவானறம(அல்யாவபடி)   ய�ப  பப்யரத்ல� ்யிமஎ�ிம்றலப்ம

இடினபறவபலன்.  
 
674  மா ்டமஹ �்ஸமஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ் மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

அ்லலமபபற்மந�ங டமநய�ிவானறமஅல்்மந�ங டமவப�ிபபிவானற  

(அல்யாவபடி)   ய�பமபப்யரத்ல� ்யிமஎ உம(ஐிபபயா�ட )  

இடினபாஉட�்.  
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675  மா ்டமஹ �்ஸமஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ் மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

அ்லலமநயங டமநபபம(ஸல) அவர ்ட மன்யான ிபலம(இ�பபபல)  

அமரந்ல�ந்யலமஎ உமன்யடங லம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்பம

 பய  ற இடினபாஉட�். (அ் மஇஉ்லிபல) பபற்மந�ங டம(வப�ிபபி)  

பப்யரத்ன னிதம ்ரநன்�த்�ன யட�ம்யிமஎ உமஇடினபாஉட�்.  
 
676 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ண மஇ�மன  ்� லனட ிமஎ ்மன மஇ�ந்  

நலன்ிபலம்ரஆ ண மஅத்லியிதன்�ம ாஉதம்�வன்பம பய உம

(ன்யான ிப  இ�பபபலமஓ்பப�ி) அத்ஹலகியதன்மஎ �்மஅவர டம

 ாஉத்ந்யர ட மாறமஅறலவபபபய�ர டமஅத்ஹலகியதம(ஓ்ிமவப்த)ன்ம

அறலவபத்ல�பபன்ப  பய  றமஇந்மஹ �்ஸல மஅறலவபபபய��ிம

அறலவபத்ட�யர. 
 
 677 அப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம்ரஆ ண மஅத்லியிிமள னற�   ாஉத்�வன்பம

 பய உம(ன்யான ிப மஇ�பபபலமஓ்பப�ி) அத்ஹலகியதன்  எங ்�்ம

(பப வ�மயஉ)  ாஉத்ந்யர ட:  அத்ஹலகியத்லம�பய்� யத்ஸம

ஸ்வயத்தம்கிபபயத்ம்லல்யஹல.  அஸஸ்ய�மஅன்� மஅகாஹநம

நபபகா, வம்ாமத்ல்யஹலமவமப் யத்ஹஜ. அஸஸ்ய�மஅன் யமவம

அ்யமஇபய்லல்யஹலஸமஸய்லஹ� . அஃஹ்மஅல்யிப்யஹ  

இல்ல்யஹஜமவமஅஃஹ்மஅ  ம�ஹிம்ரம்ந்ல்யா.  (னபய�ட: 

னசயல, னசில, னபய�டமசயரந்மஎல்ய�ம யணப�ன  ்ி  ஏபபாசங ்ிம

வண� ங ்ிமபய்யா� ்ிமஅல்யாா�  ம �ி . நபப ி!   ங டமம்ம

சயந்லாிமஅல்யாவப மஅ�்ிமஏபபாச�ிம ்டய ா�மய !  

எங டமம்ிமஅல்யாவப மநல்�ியர டமம்ிமசயந்லம ்டய ா�ி!  

அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ ணலன்மஎ உமநய ம

 உ்லனமயால ல ற .  ம்ி �ஹிமதம(ஸல) அவர டமஅல்யாவப ம

ன்ரமஎ உிம உ்லனமயால ல ற .) இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலல, இப� �ிாம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபலம்ரஆன �ம ாபபபபன்பம பய உமஎ  

இடினபாஉட�்.  
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678 அப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம்ரஆ ண மஅத்லியிதன்�ம ாஉத்�வன்ப  

 பய உம(ன்யான மஇ�பபபலமஓ்பப�ி) அத்ஹலகியதன்மஎங ்�்�ம

 ாஉத ்�வயர ட.  
 
679 ஹலத்ய மபப மஅப்லல்யாமஅர் ய �ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

நய மஅ��சயமஅலஅஃஅீம(்்ல) அவர ்ட மள�மன்யான ிபலம ்ந்ம

ன ய் ட . அவர டம(ன்யான ிபலமஅத்ஹலகியத) அமரவபலம

இ�ந் பய்மள�மம ண்ர    லர்த்லஸமஸ்யத்மபபலபபர�மவஸஸ யத்லம

(ந னம, ்ய ்�மிமஆ லி வாஉட ம சரந்மன்யான ாிமள�ம

 டனமிய மஏா பபா�வபாட்) எ உ  றறல யர. அ��சயம(்்ல) அவர டம

ன்யான னிம��த்மச்யிமன ய�த்த  ்ல�ிபபி்ிம ங �ணலம

இ  ண  மவயரதன்னி�மறறலிவரமியர? எ உ   ாடயர ட. அப பய்ம

ம� டமஅனம்லியிபம�ந் ர. மம்�ிம ங �ணல  இ  ண  ம

வயரதன்னி�மறறலிவரமியர? எ உம  ாமடயர ட. அப பய்ி  ம� டம

அனம்லியிப�நம் ர. பபற்மஅவர டம(எ  ணடி) , ஹலத்ய ! ந�ங ட்யிம

அன்�மறறலிப�� ம வ்�ிமஎ உமனசயல் , அன்மநய மறறவபலன். 

அன்மநய மனசய  ்ய மநலன த்�ன ய்�மஎ ன �ம ்�பபபர ன�  

பிந்வபா ட மஎ  ற மநய . அப பய்மம� �ணலமள�வரமநய ்ய ம

அவவயஉ றறல   . அ் ம�்ிமநல்ன் ிமநய�   மஎ உம

னசய  யர. அப பய்மஅ��சய (்்ல) அவர டம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  

 ங ்னடிமன்யான ிப(லமஅமரவப)லமஎ  மறறம வ்�ிமஎ உம

 ங ்�்த ன்�ிய்ய? நலமசிமய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

(ள�ம�னற) எங ்�்ம ன்ியாறல யர ட. (அ்லல) நயிமபப பாறம

 வ்�ிமவால�னறனி எங ்�்மவப�� லமமனசய  யர ட. நயிமன்யாம

 வ்�ிம�னறனி�  ாஉ�ன ய�த்யர ட. அப பய்மஅவர டம

றறல யர ட: ந�ங டமன்யாமஆ்ிபபத்யலம ங ்னடிமன்யான ம

வ�னச ன� ளாங்ப�த்ல�ன யட்ங ட. பபற்ம ங �ணலமள�வரம

 ங ்�்ம(்ன்னம ்யங ல)தமன்யாவப� ா�ி. அவரம(-இமயி) , ்�பபரம

றறல யல, ந�ங ்ி ்�பபரமறஉங ட. அவரமஃன �லமமஃ��பபமஅன்ஹலிம

வ்டம�யலஅ மஎ உ றறல யலமந�ங டமஆமம மஎ உமனசயல்ங ட. 

(அவவயஉமனசக்யல) அல்யா  ங ்(னடிமபப்யரத்ன )�்ம

ப்ல்�ணபபய . பபற்மஅவரம்�பபரமறறல  �ற மமனசக்யலமந�ங ்ிம்�பபரம
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றறலம�ற மமனசகாங ட. நலமசிமய  இமயிம ங ்�்ம� ம�ற மம

னசகவயர.  ங ்�்ம�  (�ற வப்ல�ந்) எாந்வப�வயர. எ  வ , இ்ம

(-இமயிம ங ்�்ம�  �ற மமனசக்,  ங ்�்ம� மநலமலரவ்) 

அ்ா்ம(-ந�ங டமஇமய��்ப பபற்ம�ற மமனசக், இமய��்பமபபற்ம

நலமலரவ்ா்)மமசமமய லவபாட் (அ்யவ்மஇ�வ�னடிம�றஇ ம ந்�ிம

சமமய லமவபாட்) எ உமஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட.  

 ம்ி, அவரம(-இமயி) சமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ாம(் ன பம

் � வய�  ் ான்னிமஅல்யாமஏாஉ�ன யட ல றய ) எ உம

றறல யலமஅல்யஹஜிமம்பப ய  ்� லமஹி்ம(அல்யா வ! எங டம

இனறவய!   �  மஎல்யபம் ாி) எ உ  ந�ங டமறஉங ட. (அவவயஉம

னசக்யல) அல்யாம ங ்னடிம் ான்னிம  னசவப ிாபய . 

்ல்ணமய மஅல்யாம் �னடிமன்� மநயவப ம�்ிமசமலஅல்யஹஜ  

்லம மஹமல்ாமஎ உமறறல ய .   ம்ி, அவரம(-இமயி) ்�பபரமறறலம

சஜ்யமமனசக்யலமந�ங ்ிம்�பபர  றறலமசஜ்யமமனசகாங ட. நலமசிமய ம

இமயிம ங ்�்ம� மசஜ்யம  னசகவயர.  ங ்�்ம� மசஜ்ய்ல�ந்ம

எாவயர. எ  வமஇ்ம(அ்யவ்மஇமயி   ங ்�்ம� மசஜ்யமமனசக், 

 ங ்�்ம� மநலமலரவ்) அ்ா் (-ந�ங டமஇமய��்பமபபற்மசஜ்யமம

னசக், இமய��்பமபபற் எாவ்ா்)மமசமமய லவபாட்ம(அ்யவ்ம

இ�வ�னடிமசஜ்யவப ம ந்�ி சமமய லவபாட்) எ உிமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட.   ம்ி, ந�ங டமஅத்ஹலகியதமஇ�பபபலம

அமரந்யலம ங ்னடிம�்லமனசயல  இ்வய மஇ�� ா�ி: 

அத்ஹலகியத்தம்கிபபயத்ஸமஸ்வயத்ம்லல்யஹல.  அஸஸ்ய�ம

அன்� மஅகாஹநமநபபகா , வம்ாமதம்ல்யஹலமவமப்� யத்ஹஜ.  

அஸஸ்ய�மஅன் யமவமஅ்யமஇபய்லல்யஹலஸமஸய்லஹ� . அஃஹ்ம

அலம்யிப்யஹ இல்ல்யஹஜ, வமஅஃஹ்மஅ  ம�ஹிம் ம

அப்ஹஜமவம்ந்ஹஜ. (னபய�ட: னசயல, னசில, னபய�டமசயரந்மஎல்ய�ம

 யணப�ன  ்ிமபய்யா� ்ி  வண� ங ்ிமஅல்யாா�  ம �ி . 

நபப ி!  ங டமம்மசயந்லாி அல்யாவப மஅ�்ிமஏபபாச�ிம

 ்டய ா�மய ! எங டமம்ிமஅல்யாவப  நல்�ியர டமம்ிமசயந்லம

 ்டய ா�ி! அல்யானவதம்வப்ம வஉ  இனறவ ணலன்மஎ உமநய ம

 உ்லனமயால ல ற .  ம்ிம�ஹிமதம(ஸல) அவர ட  அல்யாவப ம

அ�ிய�ிமன்�மயவயர டமஎ உிம உ்லனமயால ல ற .)  இந்மஹ �்ஸம

நய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
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680  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலலமஓரமஅறலவபபபபலமஅவரம(-இமயி) ஓ்மஆ்ிபபத்யல  

ந�ங டமவயக��மஇ�ங டமஎ உமற�்்ய மஇடினபாஉட�்.  ்ல்ணமய ம

அல்யாம் �னடிமன்� மநயவப ம�்ிமசமலஅல்யஹஜம்லம ம

ஹமல்ா எ உமறறல ய மஎ�ிமவயச ிமஅ�அவய யம(்ா) 

அவர �ணடமல�ந்மஅ� யமலல (்ா) அவர டமஅறலவப�்ிம் வ்லலம

மா� மமஇடினபாஉட�். அ�இஸஹய�ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: 

அ�ப�ரமபப ம �்லமஅபபநமநஸர  (்ா) அவர டமஅவரம(-இமயி) ஓ்ம

ஆ்ிபபத்யலமந�ங டமவயக��மஇ�ங ட  எ றமஇந்மஹ �்ஸமன்யடரபய �ம

 �னமிய மவபமரசலத்யர ட. அப பய்ம�ஸ்லி  (்ா) அவர டம(இந்ம

ஹ �்ஸல மஅறலவபபபய�ரன்யட�லமவ்�ற�ி) ஏன்மய  அதன்மமம(்ா) 

அவர ன�வபடமமசலறந்மநலன வயாறலம ட�மள�வன்மந�ங ட  

எ்லரபயர� லற�ர �ய? எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅ�ப�ரம(்ா) அவர ட , 

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம�்ிமஅறலவப� பப�ிமஹ �்ஸமஇ�� லற ்! 

எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. அப பய்ம�ஸ்லிம(்ா) அவர ட , அந்மஹ �்ஸ 

ச�ிய ்்ய ; எ  ணடிமஏா பபாட்ம்ய மஎ உமறறல யர ட. அ்ா்  

அ�ப�ரம(்ா) அவர ட, அபப�ிய யலமஅவர டமஅறலவபத்மஹ �்னஸம

ந�ங டமஏ  இடினபறமமனசகிவபலன்? எ உம  ாடயர ட. அ்ா்ம

�ஸ்லிம(்ா) அவர ட எ  ணடிமச�ிய ்ய ம ட�மஎல்யம

ஹ �்னஸாிமநய மஇ்லலமஇடினபறமனசக்  வப�வ்லலன்; (எ ம

பயரனவிபல) ள�மலத்�ம �த்பப�மச�ிய ம ட�  ஹ �்னஸ ிமஇங்ம

இடினபறமமனசக்ட � மஎ உமப்ல்�ணத்யர ட.   
 
681  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலலம்ல்ணமய மஅல்யாம் �னடிமன்� மநயவப ம

�்ிமஅல்யாம் ன ப ் � வய� ம் ான்னிம

ஏாஉ�ன யட ல றய மஎ உம �்ரமய ணத்வபாடய  எ உமஇடினபாஉட�். 
 
 பயடி : 17 (ன்யான ிப மஇஉ்லமஅமரவபல) அத்ஹலகியத்லா்பமபப  யலம

நபபம(ஸல) அவர டமம்மஸ்வயதமஓ்வ்.  
 
682 அ�மஸ்தமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) 

நயங டமசஅதமபப ம பய்யம(்்ல) அவர ்னடிமஅனவிபலமஇ�ந் பய்  
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அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங �ணடிமவந்யர ட. அப பய்ம

ப �ரமபப  சஅதம(்்ல) அவர ட, அல்யாவப மன் ்!  ங டமம்மஸ்வயதம

றஉிப� அல்யாமஎங ்�்�ம ாடன�ிபா�ட�ய . எ  வ ,  ங டமம்ம

நயங டமஸ்வயத றஉிம�னறமிய்? எ உம  ாடயர ட. அப பய்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(ப்ல ்்ிமறறயமல) அனம்லிய ம

இ�ந்யர ட. அ் யலமஅவரம �ணடி  அவரம(இன்�)   ா யம்ல�ந்ல�� ம

 வ்�ிமஎ உறடமநயங டமஎ்ணப  யி.  பபற்மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம(பப வ�மயஉமஸ்வயத) றஉிப�  னசய  யர ட: 

அல்யஹஜிம, ஸல்லமஅ்யம�ஹிம்ல , வமஅ்யமஆ்லம�ஹிம்ல , 

 மயமஸல்கத் அ்யமஆ்லமஇப்யஹ�ம, வமபய��மஅ்யம�ஹிம்ல மவம

அ்யமஆ்லம�ஹிம்ல ,  மய பய்�்மஅ்யமஆ்லமஇபறயஹ�மமஃபபலமஆ்மம ம

இ  � மஹமம்ிமம்�த. (னபய�ட: இனறவய! இப்யஹ�ிம(அன்) 

அவர ்னடிம்�ிபத்ய��்மந�ம �னண  ்�ந்ன்பம பய உம�ஹிமதம

(ஸல) அவர ்�்ிமஅவர ்னடி  ்�ிபத்ய��்ிமந�ம �னணம

்�வயிய ! அ ல்த்ய�லமஇப்யஹ�ிம(அன்)  அவர ்னடிம

்�ிபத்ய��்மந�மஏபபாசிமஅ�ணத்ன்பம பய உம�ஹிமத  (ஸல) 

அவர ்�்ிமஅவர ்னடிம்�ிபத்ய��்ிமந�மஏபபாசம�ணபபயிய !  

நலமசிமய மந�ம் ா�்�ிவ�ிமனப�னம�்�ிவ�மயவயக.)  பபற்ம

(எ �்) ச்யிமனசயல்ிம�னற, ந�ங டம(ஏான   வ) 

அறலந்னவத்ல�பபன்பம பய உ்ய மஎ உமஅவர டமறறல யர ட. 30  
 
683 அப்ரம்ாமய மபப மஅபபன்்யம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:   அபம

பப ம ஜ்யம(்்ல) அவர டமஎ ன மமசந்லத்யர ட. அப பய்மநய  

 ங ்�்மஓரமஅ ப�ணப்மவாங ா�மய? எ உம  ா�வபா�ம(பப வ�மயஉ)  

றறல யர ட: (ள�ம�னற) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங �ணடிம

வந்யர ட. அப பய் (அவர �ணடி) நயங ட, (அல்யாவப மன் ்!) 

 ங ்�்மநயங டமஎபப�  ச்யிமறறம வ்�னம மஅறலந்ல�� ல  றயி. 

ஆ யல,  ங டமம்மநயங ட எபப�மஸ்வயதமறறம வ்�ி? எ உம

  ா டயி. அப பய்மஅவர ட , அல்யஹஜிம ஸல்லமஅ்யம�ஹிம்ல ம

வமஅ்யமஆ்லம�ஹிம்ல ,  மயமஸல்கத்மஅ்யமஆ்ல  இப்யஹ�மம

இ  � மஹமம்ிமம்�த. அல்யஹஜிம , பய��மஅ்யம�ஹிம்ல மவம

அ்ய ஆ்லம�ஹிம்ல ,  மயமபய்�்மஅ்யமஆ்லமஇப்யஹ�மமஇ  � ம

ஹமம்ிமம்�தமஎ உ றஉங டமஎ றயர ட. (னபய�ட: இனறவய! இப்யஹ�ிம
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(அன்) அவர ்னடிம்�ிபத்ய��்மந�ம �னண  ்�ந்ன்பம பய உம

�ஹிமதம(ஸல) அவரம ்�்ிமஅவர ்னடி  ்�ிபத்ய��்ிமந�ம

 �னணம்�வயிய . நலமசிமய மந�ம் ா�்�ி�ி  னப�னம�்�ிம

வ�மயவயக. இனறவய! இப்யஹ�ிம(அன்) அவர ்னடி  ்�ிபத்ய��்ம

ந�மஏபபாசிமவாங லின்பம பய உம�ஹிமதம(ஸல)  அவர ்�்ிம

அவர ்னடிம்�ிபத்ய��்ிமந�மஏபபாசிமவாங்வயிய .  நலமசிமய மந�ம

் ா�்�ிவ�ிமனப�னம�்�ிவ�மயவயக).31 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
684  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமநய ்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�். அவாறலலமநய ம ங ்�்மஓரமஅ ப�ணப்ம

வாங ா�மய? எ�ிம்றலப் இடினபறவபலன். 
 
685  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபமபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�். அவாறலல, வமபய��மஅ்யம�ஹிம்ல ம(�ஹிமதம

(ஸல) அவர ்�்மந� ஏபபாசிமவாங்வயிய !) எ உம(மா� ம) 

இடினபாஉட�். (அ்  ஆ்ிபத்லல) அல்யஹஜிமம(இனறவய!) எ ப்ம

இடிமனபறவபலன்.  
 
686 அ�ஹஜனமதமஅஸஸயஇ �்ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம(நபபம

(ஸல) அவர �ணடி), அல்யாவப மன் ்! நயங டம ங டமம்  எபப�ம

ஸ்வயதமறறம வ்�ி? எ உம  ா டயி. அ்ா்மஅவர ட , 

அல்யஹஜிம ஸல்லமஅ்யம�ஹிம்ல மவமஅ்யமஅஸவய்லஹல , வம

்ர�ித்லஹல,  மயமஸல்கத்மஅ்ய ஆ்லமஇப்யஹ�ம, வமபய��மஅ்யம

�ஹிம்ல மவமஅ்யமஅஸவய்லஹலமவம்ர�ித்லஹல ,  மயமபய்�்மஅ்யம

ஆ்லமஇப்யஹ�ம. இ  � மஹமம்ிமம்�தமஎ உமறஉங ட  எ றயர ட. 

(னபய�ட: இனறவய! இப்யஹ�ிம(அன்) அவர ்னடிம்�ிபத்ய��்மந�ம

 �னண ்�ந்ன்பம பய உம�ஹிமதம(ஸல) அவர ்�்ிம

அவர ்னடிம்னணவபிர  மாஉிமசந்்லிப ��்ிமந�ம �னணம

்�வயிய ! இப்யஹ�ிம(அன்) அவர ்னடி  ்�ிபத்ய��்மந�மஏபபாசிம

வாங லின்பம பய உம�ஹிமதம(ஸல)  அவர ்�்ிமஅவர ்னடிம

்னணவபிரமமாஉிமசந்்லிப ��்ிமந�  ஏபபாசிமவாங்வயிய ! 

நலமசிமய மந�ம் ா�்�ிவ�ி னப�னம�்�ிவ�மயவயக.)32 இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
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687 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  எ மம்மள�ம்டனவம

ஸ்வயதமனசயல ல றமவ��்மஅல்யாமபத்ம�னறமஅ�ட்�   ல றய . 

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 

பயடிம:ம18 (ன்யான ிபல)மசமலஅல்யஹஹம்லம மஹமல்ா , ்ழப யம

்(�) லமஹி்மறஉவ்ி ஆம� மறஉவ்ி.33  
 
688 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (ன்யான ிபல) 

இமயி, சமலஅல்யஹஜமவபம மஹமல்ாமஎ உமறஉி பய்மந�ங ட  

அல்யஹஜிமம்பப யம்(�) லமஹி்ம(எங டமஇனறவய! எல்யபம் ாிம

  �    �ி்) எ உமறஉங ட. எவ�னடிமஇந்மவயரதன்ம

வய வர �ண மவயரதன்�்  ( ந்த்யல) ளத்மஅனமந்வப� லற ்யம

அவ�னடிம�நன்ிமபயவங டமஅவ�� ய  ம  ண� பபா�வப� ல ற . 

இன்மஅ�ஹஜû்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.34 -  மா ்டமஹ �்ஸல ம

 �த்மமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாி  வந்ட�்.  
 
689 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  இமயி, 

(அலஃபயத்லஹயமஅத்லியிிமஓ்லம��த்) ஆமம மறஉி பய்மந�ங ்ி  

ஆமம மறஉங ட. ஏன  ணல, எவ�னடிமஆமம , வய வர டமறஉிம

ஆமம�ட  ( ந்த்யல) ளத்மஅனமந்வப� லற ்யமஅவ�னடிம�நன்ிம

பயவங டமஅவ�� ய  ம  ண� பப� ல ற . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். (இ்  அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) இப�ம லஹயபம(்ா) 

அவர டமறஉ ல மறயர ட: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஆமம ம

றஉபவர �ய மஇ�ந்யர ட.35  
 
690  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலலமஇப� லஹயபம(்ா) அவர �்மறாஉம

இடினபறவபலன்.  
 
691 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான ிபலம

 ங �ணலமள�வரமஆமம மறற , வய த்ல்ட�மவய வர ்ிமஆமம  றற, 
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அவாறலலமள உமமானறய உட ம( ந்த்யல) ளத்மஅனமந்வபாடயல  

அவ�னடிம�நன்ிமபயவங டமஅவ�� ய மம  ண� பப� ல ற .  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 
692 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (ன்யான ிபல) 

 ங �ணலமள�வரமஆமம மறற , வய த்ல்ட�மவய வர ்ிமஆமம  றற, 

அவாறலலமள உமமானறய உட ம( ந்த்யல) ளத்மஅனமந்வபாடயல  

அவ�னடிம�நன்ிமபயவங டமஅவ�� ய மம  ண� பப� ல ற .  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   

693 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஓ்�ற�ிவரம(-

இமயி), ஃன �லமமஃ��பபமஅன்ஹலிமவ்டம�யலஅ மஎ உ  றஉி பய், 

அவ��்பமபப  யலமநலாபவரமஆமம மறறல , அவரமறஉிமஆமம , 

வய த்ல்ட�ம(வய )வர டமறஉிமஆமம�ட மளத்மஅனமந்வபாடயலம

அவ�னடி �நன்ிமபயவங டமஅவ�� ய மம  ண� பபா�வப� ல ற .  

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 

பயடிம:ம19 இமயனமமமஃ�ிமபப ன்யடர்ல36  
 
694 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) நபபம(ஸல) 

அவர டம்்லன்ிப்ல�ந்ம ீ ாமவபாந்வபாடயர ட.  அ் யலமஅவர �்ம

வ்பமப� மவப்யவபலமசல்யகப்மஏாபா�வபாட். எ  வ , நயங டமஅவர ன�ம

 டலந்ிமவபசய�� மமனச  றயி. அப பய்மன்யான ிப ம ந்ி  வந் 

வபட வமஅவர டமஎங ்�்மஅமரந்வய றமன்யாவபத்யர ட. நயங ்ி  

அவர ்�்பமபப  யலமஅமரந்வய றமன்யா ்யி. அவர டம

ன்யான னி ��த்்ிம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  இமயிம

பப பாறபப�வ்ா ய  வமஏாப�த்பபா�ட�யர. எ  வ , அவரம்�பபர 

றறல யலமந�ங ்ிம்�பபரமறஉங ட. அவரமசஜ்யம(சல்வண� ி) னசக்யல  

ந�ங ்ிமசஜ்யமமனசகாங ட. அவரம(்ன்னி)  ிரத்ல யலமந�ங ்ி  

(்ன்னி)  ிரத்ங ட. அவரம(் ணந்மநலமல�ி பய்) சமலஅல்யஹஜம

்லம  ஹமல்ாம(் ன பம் � வய� ம் ான்னிமஅல்யாம

ஏா ல றய ) எ உ றறல யலமந�ங டம்பப யமவம்� லமஹி்ம(எங டம

இனறவய!   �  ம் � அன த்ிம �ி்) எ உமறஉங ட. அவரம
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அமரந்வயஉமன்யா்யலமந�ங ட  அன வ�ிமஅமரந்வய றமன்யாங ட.37 

இந்மஹ �்ஸமஆஉமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

 695  மா ்டமஹ �்ஸமஅ ஸம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ�  

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலல, அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம்்லன்ிப்ல�ந்  வபாந்வபாடயர ட. அ் யலம

அவர ்�்மமசல்யகப்மஏாபா�வபாட். பப  ரமஅமரந்வய றமஎங ்�்தம

ன்யானவத்யர டமஎ உமஇடினபாஉட�்.  மாறனவம மா ்டமஹ �்ஸலலம

 ட�ன்பம பய  றமஇடினபாஉட� .38 

 696  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லலமஅ ஸம(்்ல) அவர டமஅல்யாமவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட ்்லன்ிப்ல�ந்மவபாந்வபாடயர ட. அ் யலமஅவர �்மவ்பம

ப� மவப்யவபல சல்யகப்மஏாபா�வபாட்மஎ உமறறலி்ய ாி ,  ம்ிம

 மா ்ட ஹ �்ஸ �ண்ட�மமாற�ம்றலப் ்ிமஇடிமனபாஉட� . 

அத்ட மஇமயி நல உமன்யா்யலமந�ங ்ிமநல உமன்யாங டமஎ உம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர டமஎ மஅ்ல பப�ிய ாிம

இடிமனபாஉட�். 

 697  மா ்டமஹ �்ஸமஅ ஸம(்்ல) அவர �ணமடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லல, (ள�ம�னற) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்்லன்ிப மமம்  ஏறலி பய்ம ீ ாம

வபாந்வபாடயர ட. அ் யலமஅவரம ்னடிமவ்பமப� மவப்யவபல  

சல்யகப்மஏாபா�வபாட்மஎ உம யணபப� லற்.  ம்ி , இந் அறலவபபபபலம

இமயிமநல உமன்யா்யலமந�ங ்ிமநல உமன்யாங டமஎ உ  

(அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலி்ய ா)ிமஇடினபாஉட�். 39  

698  மா ்டமஹ �்ஸமஅ ஸம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யடர வாலிய ாிமவந்ட�். அ்லலமநபபம(ஸல) அவர டம

்்லன்ிப்ல�ந்மவபாந்்யலமஅவர �்மவ்பமப�  வப்யவபலமசல்யகப்ம

ஏாபா�வபாட்மஎ உமஇடினபாஉட�். இந்  அறலவபபபபல,  மா ்டம

அறலவபப் �ணலமஇடினபாஉட�ம(இமயிமநல உ  ன்யா்யலமந�ங ்ிமநல உம

ன்யாங டமஎ�ி) அ்ல பப�ிய ம்றலப்  இடினபறவபலன்.  

699 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(்்லன்ிப்ல�ந்மவபாந்்யல)  டல  ந்லாாறர ட. அப பய்ம

அவர ்னடிம ்யார �ணலமசல்ரமஅவர ன�ம டலந்ி  வபசய�� ம

வந் ர. அப பய்ம(ன்யான ம ந்ிமவந்வபட வ) அல்யாவப மன்ர  
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(ஸல) அவர டம ா யரந்ப�மன்யாவபத்யர ட. ம� டமஅல்யாவப ம

ன்ர (ஸல) அவர ்�்பமபப  யலமநல றவயஉமன்யா் ர.  ட  ம

 ா யரந் ன்யாமயஉமஅவர ன�ம நய� லமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமனசன  னசக்யர ட. ன்யா்ம��த்்ிமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஇமயி பப பாறபமப�வ்ா ய  வமஏாப�த்பபா�ட�யர. 

எ  வ, அவரம் ணந(் �ற னசக)்யலமந�ங ்ிம் ணாங ட. அவரம

(�ற வப்ல�ந்ம்ன்னி)  ிரத்ல யலமந�ங ்ிம(்ன்னி) 

 ிரத்ங ட. அவரம ா யரந்வயஉ  ன்யா்யலமந�ங ்ிம ா யரந்வய றம

ன்யாங டமஎ உமறறலம யர ட.40  
 
700  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  
 
701 ்யபபரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

 நயகவயகபபா��ந் பய்மஅவர ்�்ப  பப  யலமநயங டம(நல றவய ற) 

ன்யா ்யி. அவர டமஅமரந்வய றமஎங ்�்த  ன்யாவபத்யர ட. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்�பபரமறற , அன் அ�ப�ரம(்்ல) 

அவர டமம� ்�்�ம  ா்ிமவப்மய ம( ்த்ம்்்லல)  

றறல�ன ய்��ந்யர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங ன�த  

்ல�ிபபபமபயரத்யர ட. அப பய்மநயங டமநல றவயஉ  

ன்யா்ன ய்��ந ்யி.  ட  மஎங ன�ாிம ா யரந்மன்யாமயஉம

னசன  னசக்யர ட.  ட  மநயங டம ா யரந்வய றமஅவர ன�பம

பப பாறலதமன்யா ்யி. அவர டமச்யிமன ய�த(்மன்யான னிம

��த்)்்ி, ந�ங டமசலறல்  ந்த்லா்ம� மபய்சீ ர டமமாஉிம

 ்யமர ன�பம பய உ நடந்ன யட�பபயரத �்ர ட. அவர ட்யிம்ங டம

ம  ர ட அமரந்ல��்ி பய்மநல உன ய்�மஇ�பபயர ட. ந�ங டம

அவவயஉ னசகிய �்ர ட.  ங ்�்தம்ன்னமம்யங லதம

ன்யாவபபபவர ன�மந�ங ட பப பாஉங ட. அவரமநல உமன்யா்யலம

ந�ங ்ிமநல உமன்யாங ட. அவர  அமரந்மன்யா்யலமந�ங ்ிமஅமரந ்ம

ன்யாங டமஎ உமறறல யர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 702 ்யபபரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

( நயகவயகபபா��ந் பய்) எங ்�்த  ன்யாவபத்யர ட. அப பய்ம
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அ�ப�ரம(்்ல) அவர டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர ்�்பம

பப  ய்ல�ந்ன ய்��ந்யர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டம

்�பபரமறஉி பய்மஎங ்�்�ம  ா்ிமவப்மய மஅ�ப�ரம(்்ல)  அவர டம

(சப்மய ) ்�பபரமறறல யர ட. மாறம் வல டம மா ்டமஹ �்ஸலல  

 ட�ன்பம பய  றமஇடினபாஉட� .   
 
703 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  இமயிம

பப பாறபப�வ்ா ய  வமஏாப�த்பபா�ட�யர. எ  வ , அவ�ட  ந�ங டம

�்்படய �்ர ட. அவரம்�பபரமறறல யலமந�ங ்ிம்�பபர  றஉங ட. அவரம

் ணந(்ம�ற மமனசக)்யலமந�ங ்ிம் ணாங ட. அவர  சமலஅல்யஹஜம

்லம மஹமல்ாம(் ன பம் � வய� ம் ான்னிமஅல்யா  

ஏா ல றய ) எ உமறறல யல, ந�ங டமஅல்யஹஜிமம்பப யம்(�) லம

ஹி் (அல்யா வ! எங டமஇனறவய! எல்யபம் ாிம  �  ம �ி்) 

எ உ றஉங ட. அவரமசஜ்யம(சல்வண� ி) னசக்யலமந�ங ்ிமசஜ்யம  

னசகாங ட. அவரமஅமரந்மன்யா்யலமந�ங டமஅன வ�ிமஅமரந ்ம

ன்யாங ட. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.41 - 

 மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜûû்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரம

அறலவபபபய�ர ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  
 
பயடி : 20 (ன்யான ிபல) ்�பபரமறஉவ்ல்ிமபபறமனசில �ண்ிமஇமயனமம

�ந்்ய ய்.  
 
704 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஎங ்�்ம(ன்யான ம�னறனி)�ம ாஉ�  ன ய�த்யர ட. 

(அப பய்) ந�ங டமஇமயனமம�ந்ய �்ர ட. அவரம்�பபர  றறல யலமந�ங ்ிம

்�பபரமறஉங ட. அவரமவ்டம�யலஅ மஎ உமறறல யல  ந�ங டமஆமம ம

எ உமறஉங ட. அவரம�ற மமனசக்யலமந�ங ்ிம�ற ம  னசகாங ட. 

அவரமசமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ாமஎ உமனசய  யலமந�ங ட  

அல்யஹஜிமம்பப யம்(�) லமஹி்மஎ உமனசயல்ங டமஎ உம

றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபô�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். - 

 மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலமஅவரமவ்டம�யலஅ ம

எ உமறறல யலமந�ங டமஆமம மஎ உமறஉங ட  எ�ிம்றலப்ம
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இடினபறவபலன். இந்மஅறலவபபபபலமஇமய��்ம� பய மந�ங ட  ்ன்னிம

 ிரத்ய �்ர டமஎ உமஅ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.   
 
705 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர�டமறறல யர ட:  இமயிமஎ பவரம

  டி மமஆவயர. எ  வ , அவரம ா யரந்மன்யா்யலமந�ங ்ி  

 ா யரந ்மன்யாங ட. அவரமசமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ாமஎ உம

றறல யல ந�ங டமஅல்யஹஜிமம்பப யம்(�) லமஹி்மஎ உமறஉங ட. 

�மலிபல  ட �ய� ம(இந்ம்்லம) னசயலமவய ண்ட �ய� ம(்்லம) 

னசயல்ட  ( ந்த்யல) ளத்மஅனமந்வபாடயலமஅவ�னடிம�நன்ிம

பயவங டமஅவ�� ய  ம  ண� பபா�வப� ல ற . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
 
706 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர�டமறறல யர ட:  இமயிம

பப பாறபப�வ்ா ய  வமஏாப�தம்பபா�ட�யர. எ  வ , அவரம்�பபர 

றறல யலமந�ங ்ிம்�பபரமறஉங ட. அவரம் ணந(்ம�ற மனசக)்யல  

ந�ங ்ிம் ணாங ட. அவரமசமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ாமஎ உம

னசய  யல ந�ங டமஅல்யஹஜிமம்பப யம்� லமஹி்மஎ உம

னசயல்ங ட. அவரமநல உ ன்யா்யலமந�ங ்ிமநல உமன்யாங ட. அவரம

 ா யரந்மன்யா்யலமந�ங ட  அன வ�ிம ா யரந ்மன்யாங ட.  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 
பயடி : 21 இமய��்ம நயக, பிணிம ட�ணாடம ய்ணிமஏ ்�ிம

ஏாபாடயலமம� ்�்த ன்யாவப� தம்ம�்மப்ல்ய மமானறய�வன்ம

நலிமலபப்ி, நல உமன்யாம��ிய்  ய்ணத்யலமஅமரந்ம

ன்யா்ன ய்���்ிமஇமயனமபமபப பாறலதமன்யாபவர  நலாப்ா்மச�்லம

னபாறல�ந்யலமஅவரமநல  றமன்யாம வ்�ி ;  ா யரந் ன்யாிம

இமயனமபமபப பாறலதமன்யா ல றவரம ா யரந ்மன்யாம வ்�ிமஎ�ி  

சாடிமநலாப்ா்மமச�்லம ட�வரமவப ித்லலமமயாறபபா�வபாட்  

எ ப்ி.42  
 
707  னப்ல்யாமபப மஅப்லல்யாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

ஆிப யம(்்ல) அவர �ணடிமனச உ , அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  

(இஉ்லமநயா �ணல)  நயகவயகபபா��ந்்மபாறலமஎ �்மந�ங டமஅறலவப� �  
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றடய்ய? எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , ஆிம(றஉம ல ற ) எ உ 

னசயல்லவபா�ம(பப வ�மயஉ) ன்�வபத்யர ட:  நபபம(ஸல) அவர ்�்ம

 நயகம �னமமிய ். அந்ம(இ ய)  ந்த்லலமம� ட  ன்யா்வபாட ்ய? 

எ உமநபபிவர டம  ாடயர ட. நயங ட , இலன், அல்யாவப மன் ்! 

ம� டம ங ன�மஎ்லரபயரத்�மன ய்��� லறயர ட  எ உமறறல  யி. 

அப பய்ம்்ண�ரமன்யா�ிபலமஎ � ய தம்்ண�ரமனவாங ட  எ உம

னசய  யர ட. அவவய றமநயங டமனசக ்யி. அவர டம(அ்லல)  

்�ணத்வபா�மஎாம�ி றயர ட. ஆ யல , (எாம��ியமல) 

மி� �ாஉவபா டயர ட. பபற்மஅவர ்�்மமி� ிமன்�ணந் பய்மம� டம

ன்யா்வபாட ்ய? எ உம  ாடயர ட. நயங ட , இலன்; அவர டம ங ன� 

எ்லரபயரத்�ன ய��� லறயர ட , அல்யாவப மன் ்! எ உமனசய   யி.  

அப பய்ம்்ண�ரமன்யா�ிபலமஎ � ய தம்்ண�ரமனவாங டமஎ றயர ட.  

அவவய றமநயங டமனசக ்யி. அவர டம்�ணத்வபா�மஎாம�ாபாடயர ட.  

ஆ யல, (எாம��ியமலமமம்�ி) மி� �ாஉவபாடயர ட. பப  ரம

மி� ி ன்�ணந் பய், ம� டமன்யா்வபாட ்ய? எ உம(மம்�ி) 

  ாடயர ட. நயங ட, இலன்; அவர டம ங ன�ம

எ்லரபயத்�ன ய்��� லறயர ட , அல்யாவப மன் ்! எ  றயி.  -

அப பய்மம� டமஇ யதமன்யான � ய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ன� எ்லரபயரத்ப�மபட�ணவயச்லலமவ �ாறல�ந் ர.-  ஆ  வ, 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅ�ப�ரம(்்ல) அவர �ணடிமஆ��பபப  

ம� ்�்தமன்யான மநடத்மயஉமறறல யர ட. அந்தமன்வரமஅ�ப�ர  

(்்ல) அவர �ணடிமனச உ, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

ம� ்�்த ன்யான மநடத்மயஉம ங ன�பமபணப� லறயர டமஎ உம

னசய  யர. அ்ா் அ�ப�ரம(்்ல) அவர டம-அ  யரமஇ� லிம

ம �னடிவ்ய மஇ�ந்யர ட-  ம ்!  ந�ங டமம� ்�்தமன்யான ம

நடத்ங டமஎ உமனசய  யர ட. அ்ா்ம மர  (்்ல) அவர ட, இ்ா்ம

ந�ங ட்யிம(எ ன வபடத) ்்்லானடிவரமஎ உ  றறலவபாடயர ட. ஆ  வம

அ�ப�ரம(்்ல) அவர டம(நபபிவர டம நயாாறல�ந்)  அந்மநயா �ணலம

(ம� ்�்தம்ன்னமம்யங லத) ன்யான மநடத்ல யர ட.  பப  ரம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ம்ம நயகமசாஉ�  

்னறந்ல�பபன்�ம ்ட பய்மஇ்்�ம ப�� லனட ிம(ன த்யங ்ய ) 

்ார ன்யான � ய பம்றபபா�வந்யர ட. -அவவப�வ�லமஅபபயஸம(்்ல) 

அவர ட ள�வ்யவயர ட.-அப பய்மஅ�ப�ரம(்்ல) அவர டமம� ்�்ம
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(இமயமய மநல உ) ன்யான மநடத்ல�ன ய்��ந்யர ட. அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ன��  ்ட்ிமஅ�ப�ரம(்்ல) அவர டமபப வயங பம

பயரத்யர ட.  ட   அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமபப வயங ம

 வ்டயனம மஅ�ப�ரம(்்ல) அவர ்�்மனசன மனசக்யர ட. (்ினமம

அனாத்வந்மஅவர ட) இ�வ�ட�ி , எ ன மஅ�ப�ரமஅவரம ்�்பம

ப� த்லலம ா ய்னவாங டமஎ உ  றறல யர ட. அவவய றமஅவர டம

இ�வ�ிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ன�  அ�ப�ரம(்்ல) 

அவர ்�்பமப� வயா�லமஅமரத்ல ர. அப பய்மநபபம(ஸல)  அவர டம

அமரந்மன்யா, அவர ன�பமபப பாறலமஅ�ப�ரம(்்ல) அவர டமநல உ  

ன்யா்யர ட. ம� டமஅ�ப�ன்பமபப பாறலதமன்யா்யம யர ட.  

அறலவபபபய�ரம னப்ல்யாமபப மஅப்லல்யாம(்ா) அவர டம

றறல யர ட: நய மஅப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல) அவர �ணடிமனச உ , 

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டம நயகவயகபபா��ந்்ம்றலத்ம

ஆிப யம(்்ல) அவர ட எ  ணடிமறறலின்மநய ம ங �ணடிம

எ�த்ன்� ா�மய? எ உம  ா ட . அ்ா்மஅப்ல்யாமபப மஅபபயஸம

(்்ல) அவர ட, ஆ ா�ிம(னசயல்ங ட) எ றயர ட. ஆ  வ, நய மஆிப யம

(்்ல) அவர டமஅறலவபத்மஹ �்னஸமஅவர �ணடி  எ�த்ன்த ் . அ்லலம

என்ாிமஅப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல) அவர ட  மஉ� வபலன். 

ஆிப�ி, அபபயஸம(்்ல) அவர ்ட ண�ந்மஅந்மமானறய�  ம ண்� ம

னபின்மஆிப யம(்்ல) அவர டம்றலபபபாடயர �ய? எ உம  ாடயர ட. நய , 

இலன்மஎ  ற . அ்ா்மஅப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல) அவர ட , 

அவர்யிமஅஅம(்்ல) எ உமறறல யர ட.43  
 
708 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(்ிம்னணவபியர) னம� யம(்்ல) அவர �ண  இல்த்லலம

இ�ந் பய்்ய ம�்்லலமஅவர ்�்ம டலமந்ிம் றலி்.  அப பய்ம

எ ்மவ �ா�லம்ங லமசல லமனசமனபஉவ்ா ய தம்ிம(மாற)  ்னணவபி�டிம

அ�ம்லம  ாடயர ட. அ்ா்மஅவர ்ிமஅ�ம்லி�ணத் ர.  பப  ரம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ம்மள�மன னிமஃபடலமபப  

அபபயஸம(்்ல) அவர �ண ம( ்யட)மம்ிமமானறய�மன னிமமானறய�ம

ம ண்�  ( ்யட)மம்ிமனவத்(தமன்யங ல)�ன ய்� , ்ிம யல டம�மலிபலம

இாபடம(எ ் வ �ா�ா்)பம்றபபா�வந்யர ட.  (இ் மஅறலவபபபய�்ய ) 

 னப்ல்யாமபப மஅப்லல்யாம(்ா) அவர ட  றஉ லறயர ட: இந்ம
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ஹ �்னஸமநய மஅப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல) அவர �ணடிம

ன்�வபத் பய் அவர ட, ஆிப யம(்்ல) அவர டமனபிரம்றலபபபடய்மஅந்ம

மானறய�மம ண்ரமியர ன்�ாமய? அவர்யிமஅஅம(்்ல) எ றயர ட. இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர   �ணலமவந்ட�். 
 
 709 நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்ம நயகம �னமிய லம

 வ்ன மஅ்ல �த் பய் , எ ்மவ �ா�லம்ங லமசல லமனசமனபஉவ்ா ய தம

்ிம(மாற) ்னணவபி�டி அ�ம்லம  ாடயர ட. அ்ா்மஅவர ்ிம

அ�ம்லி�ணத் ர. அல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டம்ிம யல டம

�மலிபலமஇாபட, அபபயஸம(்்ல) அவர ்�்ி மானறய�ம

ம ண்��்மலனட ிமன்யங லிப�ம(எ ்மவ �ா�ா்)பம்றபபா�  வந்யர ட. 

(இ் மஅறலவபபபய�்ய )  னப்ல்யாமபப மஅப்லல்யாம(்ா) அவர ட  

றஉ லறயர ட: ஆிப யம(்்ல) அவர டமஅறலவபத்மஇந்மஹ �்னஸமநய ம

அப்ல்யாமபப மஅபபயஸ  (்்ல) அவர �ணடிமஎ�த்ன்த ் . அப பய்ம

அப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமஎ  ணடி, ஆிப யம(்்ல) 

அவர டமனபிரம்றலபபபடய்மஅந்மமானறய�  ம ண்ரமியரமஎ உம

 ங ்�்தமன்�ாமய? எ உம  ாடயர ட. நய மஇலன்  (ன்�ிய்) எ உம

ப்ல்�ணத ் . அ்ா்மஅவரமஅஅம(்்ல) எ உ  றறல யர ட.44  
 
710 நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: (அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

 நயகவயகபபா��ந் பய்மம� ்�்த  ன்யான மநடத்மயஉமஅ�ப�ரம

(்்ல) அவர �ணடிமறறமமனசய  யர ட.) நய  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடிம வஉமள�வன்மன்யாவப� மஏாபய�  னசகாிப�மமம்�ிம

மம்�ிமவ்லாஉத்ல   . அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர ்(னடிம

இறப்)�்பமபப மஅவர ்னடிமஇடத்லலம(இமயமய ) நலா்ி  எவன்ாிம

ம� டம நசலபபயர டமஎ உமஎ மம ்லலம ்ய றவபலன் ; மயறய , 

அவர �்மஇடத்லலமியரமவந்ய்ிமஅவன்மள�ம்ர்றலிய  வமம� ட  

 �்வயர டமஎ ப்யல்ய ம்ல�ிபதம்ல�ிபம(அவவயஉ) நய  

வ்லாஉத்ல   . அந்பமனபயஉபனபமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  

அ�ப�ரமஅவர �ணடமல�ந்மமயாறலம( வஉமிய�டமயவ்மளபபனடத்)வபட  

 வ்�ிமஎ உமநய மவப�ிபப   .   
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711 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(சல லமனச� ய ) எ ்மஇல்த்�்  வந் பய்மஅ�ப�ரம

அவர �ணடிமம� ்�்தமன்யான மநடத்மயஉமறஉங ட!  எ றயர ட. 

நய மஅல்யாவப மன் ்! (எ ம்நன்) அ�ப�ரமஅவர டமஇ� லி  

ம �னடிவர; அவரம்ரஆன மஓ்ல யலமஅவ்யலம ்ண�ன்�ம

 ா�பப�த் ��ிய். எ  வ, அ�ப�ரம(்்ல) அவர ன�மவப�த்மமானறய�ம

ம ண்��் ந�ங டம ாடன�ிபாடயலமந றய மஇ��் ம! எ உமறறல   . 

அல்யாவப  மம்யனணிய ! அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்னடிம

இடத்லலம�் ம�்்ய  நலாபவன்மம� டம்ர்றலிய �ம �்வன்மநய ம

வப�ிபய் ்மஇவவயஉமநய  றறலி்ா்�ம ய்ணமய்ி. இ்்�மஅல்்ம

� உம�னறமநய  அன்தம்ல�ிபதம்ல�ிபமவ்லாஉத்ல   . ஆ யலம

நபபிவர ட, அ�ப�ர ம� ்�்தமன்யாவப� ா�ிமஎ உமறறலவபா� , 

(னப் �ய லி) ந�ங ட (நபப) ்ஏஃபம(அன்) அவர ்னடிம(அா லலம

மிங லி)  ்யால டம பய (உ   ட நய� த்ட ம பஏ ல )றவர டம்யிம

எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  
 
712 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ்�்ம நயகம �னமியிப�ந் பய்மஅவர ன�த  ன்யான �்ம

அனாபப்ா ய மபப்யலம(்்ல) அவர டமவந்யர ட. அப பய்  அ�ப�ரம

அவர ன�மம� ்�்தமன்யாவப� மமனசயல்ங ட! எ உமநபபிவர ட  

றறல யர ட.  ட  மநய , அல்யாவப மன் ்! (எ ம்நன்) அ�ப�ரம

(்்ல) அவர டம வ மய தம்� பப� ல றவர ; (ன்யான � ய ) ந�ங ட 

நலா்மலடத்லலமஅவர டமநல றயலம(ம ிமனந ல�ந்மஅா்  

ன ய்��பபயர ட.) அவர �யலம(சப்மலா�மஓ்ல) ம� டம  ா்ிப�மனசகி  

��ிய். எ  வ,  மரம(்்ல) அவர ்�்�ம ாடன�ிபாடயலம

ந றயிப��் ம! எ உமனசய    . அப பய்மஅ�ப��டிமனசயல்ங ட ; 

அவரமம� ்�்த ன்யாவப� ா�ிமஎ உம(மம்�ி) நபபிவர டம

னசய  யர ட.  ட  மநய  (மானறய�ம்னணவபிய்ய ) ஹஃபஸயவபடிம

அ�ப�ரம(்்ல)  வ மய த ்� பப� ல றவர;  ங �்மஇடத்லலமஅவரம

நல றயலமஅவ்யலமம� ்�்�   ா்ிப�மனசகிம��ிய்;  மரம(்்ல) 

அவர ்�்மந�ங ட  ாடன�ிபாடயலமஎ  ? எ உமநபபிவர �ணடிம

றஉங டமஎ  ற . ஹஃபஸயாி அவவய றமனசய  யர. அ்ா்ம
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(னப் �ய லி) ந�ங டம்ஏஃ்னடி  (அா லலமமிங லி)  ்யால டம பய (உம

 ட நய� த்ட ம பஏ ல )றவர ட்யி.  ம� ்�்தமன்யாவப�்ிப�ம

அ�ப��டிமனசயல்ங டமஎ உமநபபிவர ட  றறல யர ட. அவவய றம

ம� டமஅ�ப�ரம(்்ல) அவர �ணடிம்ங ்�்த  ன்யாவப�்மயஉமறறல ர. 

அ�ப�ரம(்்ல) அவர டமன்யாமஆ்ிபபதம்யர ட.  அப பய்மஅல்யாவப ம

ன்ர (ஸல) அவர டம்ம்ம டலந்ிமசாஉதம ்றலிப�பபன்�ம

 ்டயர ட.  ட   எாந்மஇ்்�மம ண்ர ்� லனட ிமன்யங லிப�ம்ிம

 யல டம�மலிபலமஇாபடப ்றபபாடயர ட. அவர டமபட�ணவயச்�்டம

வ�வன்ம ணரந்மஅ�ப�ரம(்்ல) அவர டமபப வயங மஆ்ிபபத்யர ட. 

 ட  மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர ட,  ங டமஇடத்ல ் ிம

இ�ங டமஎ உமஅ�ப�ரம(்்ல) அவர ்�்  னசன மனசக்யர ட. பபற்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமவந் , அ�ப�ர (்்ல) அவர ்�்ம

இடபமப� த்லலமஅமரந்யர ட. பப  ரமஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டம

அமரந்ன ய்�மம� ்�்தமன்யாவப� , அ�ப�ர (்்ல) அவர டம

நல உன ய்�மன்யா்ய யர ட. நபபம(ஸல) அவர ன�பமபப பாறல  

அ�ப��ி, அ�ப�ரமஅவர ன�பமபப பாறலமம� ்ிமன்யா்யர ட. 45 இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
713  மா ்டமஹ �்ஸமஇ �ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலல, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎந்ம நயிபலம

இறந்யர  �யமஅந்  நயிப ம பய்... எ உமஇடினபாஉட�்.  (இ் ம

அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) இப�ம�ஸஹலரம(்ா) அவர �்  

அறலவபபபபல, அப பய்மஅல்யாவப மன்ரமஅவர டமஅனாத்வ்பபா�ம

அ�ப�ர (்்ல) அவர ்�்பமப� வயா�லமஅமரத்பபாடயர ட. நபபம(ஸல) 

அவர ட ம� ்�்தமன்யாவப� , அ�ப�ரம(்்ல) அவர டமஅந்தம்�பபன்  

ம� ்�்�ம  ா்ிமவப்மய மசப்மய �மறறல�ன ய்��ந்யர டமஎ உ  

இடினபாஉட�். ஈசயமபப ம்�ஸம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம

அப பய்மஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டமஅமரந்மம� ்�்தம

ன்யாவப� , அ�ப�ரம(்்ல) அவர ட நபபம(ஸல) அவர ்�்பமப� வயா�்லம

�ந்ன ய்�மம� ்�்�ம  ா்ி  வப்மய ம(்�பபர) 

றறல�ன ய்��ந்யர டமஎ உமஇடிமனபாஉட�்.   
 
714 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(்ிமஇஉ்லமநயா �ணல)  நயாாறல�ந் பய்  அ�ப�ரம(்்ல) 
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அவர ன�மம� ்�்தமன்யாவப�்மயஉமறறல யர ட. அவவய ற  அ�ப�ரம

(்்ல) அவர டமம� ்�்தமன்யாவபத்வந்யர ட. இ் ணனட ி  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ம�்மமசாஉம டலந்ிம ்றலிபம

�பபன்  ணரந்யர ட. எ  வ , அவர டம(பட�ணவயச்�்ப) ்றபபா�ம

வந்யர ட. அப பய்மஅ�ப�ரம(்்ல) அவர டமம� ்�்த  

ன்யாவபத்�ன ய்��ந்யர ட. அல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர ன��ம

 ்ட அ�ப�ரம(்்ல) அவர டம(ன்யாமலடத்ல்ல�ந்) பப வயங ம

�ி றயர ட.  ட  மஅல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , ந�ங டமநலா்ிம

இடத்ல ் ி நலல்ங டமஎ உமஅ�ப�ரம(்்ல) அவர ்�்மனசன ம

னசக்யர ட. பபற் அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅ�ப�ரம(்்ல) 

அவர ்�்ம ந்ய  அவர �்மப� வயா�லமஅமரந்யர ட. அ�ப�ரம(்்ல) 

அவர டமஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவரம ன�பமபப பாறலதமன்யா , ம� டம

அ�ப�ரம(்்ல) அவர ன�ப பப பாறலதமன்யா்ய யர ட.  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
715 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஎந்ம நயிபலமஇறந்யர  �யமஅந்ம நயிப  பய்  அ�ப�ரம

(்்ல) அவர டமம� ்�்தமன்யாவபத்வந்யர ட. இவவயறல�� , (ள�) 

்லங டம லானமமஅ உமம� டமன்யான மவ�னசிபலம

நல உன ய்��ந் பய் , அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(ஆிப யம

(்்ல) அவர �்) அனறிப ம்லன்ம சீன்னிமவப்� ல, நல உன ய்�ம

எங ன�பமபயரத்யர ட. அப பய்மஅவர ்னடி  � ிம்ரஆ மபப்்லிப ம

்யன�பம பய உம(னபய்லாட ) இ�ந்். பபற்  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஎங ன�பமபயரத்ம(ம ல�மசல ிய�)  ்  ன த்யர ட. நயங டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமனவ�ண ி  வந்ன்�ம ்�ம

ம ல�மசலியலமன்யான ிப்ல��்ி பய ்ம(இ ப)  அ்லரமசலினடந ்யி. 

அ�ப�ரம(்்ல) அவர டம(்ம�்பமபப �ட�ம�்ல)  வ�னசிபலம

 சரந்ன யட�தம்ிம்்ல யல �யலமபப வய� லலமந ரந்யர ட.  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யான � ய பம்றபபா�ம

வ்ப பய லறயர ட எ உமஅ�ப�ரம(்்ல) அவர டமநலன த்வபாடயர ட. 

அப பய்மஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டமம� ன�ம நய� லம ங டம

ன்யான னிமநலனறானசகாங ட எ உம்ம்மன ியலமனசன ம

னசக்யர ட. பபற்மஅல்யாமவப மன்ரம(ஸல)  அவர டம(அனற�்ட) 
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்னாந்ம்லன்மமசீன்னிதமன்யங வபாடயர ட. அ னறி  ்ல  மம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஇறந்யர ட.  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
716  மா ்டமஹ �்ஸமஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம

 ம்ிமஇ� அறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலல, 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்லங டம லானமி உம(்ம்  

அனறிப ) ்லன்மமசீன்னிமவப்� லி பய்மநய மஅவர ன�பம

பயரத்்்ய  இஉ்லிய மநய மபயரத்்ய்ிமஎ உமஇடினபாஉட�்.  

(இ்ா்ம�நன்ி) ஸய்லாம(்ா) அவர �்மஅறலவபப பமநலனறவய ்ி  

நல்பபமய ்மய்ி. -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ ஸம(்்ல) அவர �ணடமலம�ந ்ம

 ம்ிமஇ� அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.   
 
717 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம(இஉ்லிய ம

எங ்�்மஅமரந்மன்யாவபத்வபா�ப   பய ்ல்ல�ந்) � உமநயா டம

அவர டமனவ�ணிபலமவ்மவபலன். (� றயி  நயட) ன்யான �்மஇ யமதம

னசயல்பபாட பய்மஅ�ப�ரம(்்ல) அவர டமன்யான  நடத்ம

� னச றயர ட. அப பய்மநபபம(ஸல) அவர டம(்ம்மஅனறிப ) ்லன்ம  

சீன்னிபமபப�த்ம ிரத்ல யர ட. நபபம(ஸல) அவர �ண ம� ி  

எங ்�்தமன்�ந் பய்ம(நயங டமமல ாிமம ல�ந ்யி. எந்  

அ�வபான  றயல) எங ்�்�ம யாசலி�ணத்மஅவர �்ம� தன்வபடாி  

ம ல�பா� ல றமஎந்�ம யாசலனிாிமநயங டம ்ட்லலன். அப பய்மநபப  

(ஸல) அவர டமஅ�ப�ரம(்்ல) அவர �ணடிம(ன்யான னிதமன்யட்) 

�    னசல்மயஉம்ம்ம ்த்யலமனசன மனசக்யர ட. பபற்ம

இற�்ிவன்மநபபம(ஸல) அவர ன�மஎங �யலமபயர� ம��ிவபலன்.46 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
718 அ��சயமஅலஅஃஅீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம(இஉ்லமநயா �ணல)  நயகவயகபபா�  அவர �்ம நயகம

 �னமிய  பய், அ�ப�ன்மம� ்�்தமன்யாவப� ம  னசயல்ங ட! 

எ உமறறல யர ட.  ட  மஆிப யம(்்ல) அவர ட , அல்யாவப  ன் ்! 

(எ ம்நன்) அ�ப�ரம(்்ல) அவர டமஇ� லிமம �னடிவர ; 

(ன்யான � ய ) ந�ங டமநலா்மலடத்லலமஅவர டமநல றயலம(ம ிமனந ல�ந்  

அா்மன ய்��பபயர ட.) அவர �யலமம� ்�்தமன்யாவப� ம��ிய்  
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எ றயர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , அ�ப��டிம

னசயல்ங ட! அவரமம� ்�்தமன்யாவப� ா�ி! (னப் �ய லி) ந�ங டம

நபபம்ஏஃப (அன்) அவர ்னடிம(அா லலமமிங லி)  ்யால டம பய (உம

 ட நய� த்ட   பஏ ல )றவர டமஎ உமறறல யர ட. பபற்மஅ�ப�ரம(்்ல) 

அவர ட அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �்மவய�நய�ண ் ிம

ம� ்�்தமன்யான  நடத்ல யர ட.47  
 
பயடி : 22 இமயிமவ�வ்ம்யம்மய யலமம� டம்ங ்�்தமன்யாவப� ம

மானறய�வன் �  ணஉத்்யி. ஆ யல , அவன்ம�  ணஉத்வ்யலம

்ாபபிம ்மடய் மயமஎ ற  அமசிமஏாபடய்ல�� ம வ்�ி.   
 
719 சாலமபப மசஅதமஅஸஸயஇ �்ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (்பயம

ப்்லிப்ல�ந்மப�மஅிரம்்தம்ய�னட ிம் ்யஉமஏாபாடமனசக்ல  

வந்ன்னியா�) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(அந்) ப�மஅிரம

பப  அவஃபம்்த்ய�னட ிமநல்லண� தன்மஏாப�த்மஅவர �ணடிம

னச றயர ட. அப பய்ம(அஸர) ன்யான ிப ம ந்ிமவந்வபட வ , 

ன்யான மஅறலவபபபய�ரம(பப்யல  (்்ல) அவர ட) அ�ப�ரம(்்ல) அவர �ணடிம

வந், (நபபிவர டமவ�வ்லல ்யம்ிமஏாப�வ்யல) ந�ங டமம� ்�்தம

(்ன்னமம்யங லத) ன்யாவப� லற�ர �ய, நய மஇ யமதமனசயல்ா�மய? எ உம

  ாடயர ட. அ்ா் அ�ப�ரம(்்ல) அவர டமச�மஎ உமறறலவபா� , 

ம� ்�்த ன்யாவபத்யர ட. ம� டமன்யான ிபலமஇ�ந் பய்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமவந்ம(ன்யான மவ�னச ன�) 

வப்� ல�ன ய்�ம(�்ல) வ�னசிபலமவந்  நல றயர ட. இன்�ம ்டம

ம� டம(அ�ப�ரம(்்ல) அவர ்�்ம ணரத்) ன  ்ா� யர ட. -(னபய்வய ) 

அ�ப�ரம(்்ல) அவர டமன்யா்ன ய்���்ி பய்  ்ல�ிபபபம

பயர� மயாடயர ட.- ம� டமன ்ாடன்மஅ்ல �த் பய்  ்ல�ிபபபம

பயரத்யர ட. அங  ம(�்லமவ�னசிபல) அல்யாவப மன்ர  (ஸல) 

அவர ன��ம ்டயர ட.  ட  மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  

அ�ப�ரம(்்ல) அவர ன�ம நய� லமஅங   ிமஇ�ங டமஎ உமனசன ம

னசக்யர ட. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ினமம

இ்ா்பமபணபத்னம� ய  அ�ப�ரம(்்ல) அவர டம்ிமன  ன�ம ிரத்லம

அல்யானவபம் �ந்யர ட; பபற்ம(்ல�ிபயமலமஅபப� ிம�்ல) 

வ�னசிபலம சரந்ன ய்டயர ட.  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

�   மனச உமன்யாவபத்யர ட. பப  ர  (ன்யா்ம��த்) ்ல�ிபபி்ிம
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அ�ப� ்! நய ம ங ன�மஅங   ிமநலா்மயஉ  பணபத்ிறடமந�ங டம

அங   ிமநலா யம்ல�ந்்ா்�ம ய்ணிமஎ  ? எ உ   ாடயர ட. அ்ா்ம

அ��ரம(்்ல) அவர ட, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்ம�  யலம

ன்யாவபபப்ா்ம(இந்) அ�்ஹயஃபயவப மம ��்த  ்்்லிபலன்மஎ உம

ப்ல்�ணத்யர ட. பபற்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  (ம� ன�பம

பயரத்), ந�ங டமஏ ம(இந் அ�ா) அ்ல மய �மன ம்ா� �ர ட? ள�வ��்தம

்ம்மன்யான ிபலமஏ ்�ி   ்ய றல யலம(அன்ம ணரத்வ்ா ய ) 

அவரமஏபஹய ல்யாம(அல்யாமனிவ )  எ உமறறா�ி! ஏன  ணல, 

அவரமஅவவயஉமறஉிம பய்மஅவரபயலம வ ி  னச்த்பப�ி. ன ம்ா�ிம

�னறமனப் ்�்�ி்ய்ிமஎ உ  றறல யர ட.48  
 
720  மா ்டமஹ �்ஸமசாலமபப மசஅதம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிம

இ� அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலல, அ�ப�ரம

(்்ல) அவர டம்ிமல�மன  ன�ாிம ிரத்லமஅல்யானவப  ் �ந்யர ட. 

பபற்ம(னநஞனசதம்ல�பபயமலமஅபப� ி) பப வய� லல  ந ரந்வந்ம

வ�னசிபலமநல றயர டமஎ உமஇடினபாஉட�்.   
 
721 சாலமபப மசஅதமஅஸஸயஇ �்ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டமஅிரமபப மஅவஃபம்்த்ய�னட ிமநல்லண� தன்  ஏாப�த்ம

வ்ா ய மமனச றயர ட. ன்யடரந்ம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்ப  

 பய  றமஇடிமனபாஉட�்.  ம்ி, இந்மஅறலவபபபபலமநபபம(ஸல) அவர டம

ன்யான மவ�னச ன�மவப்� ல� ன ய்�ம� வ�னச�்மஅ� லலமவந்ம

நல மறயர டமஎ உி, அ�ப�ரம(்்ல) அவர டம(்ல�ிபயமலமஅபப� ி) 

பப வய� லலமந ரந்யர டமஎ உி  அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.   
 
722 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்ட ம்��ம பய�லம ்ந்ன ய் ட .  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஃபஜரமன்யான �்ம� மஇிான � டன  

நலனற வாஉவ்ா ய மள்�்பம்றத்லா்மமனச றயர ட. அப பய்  

அவர ்ட மநய மள�ம(்்ண�ர)பயத்ல்தன்மஎ�த்மமனச  ற . 

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டம(்ம்ம ்னவனிம��த்வபா�) 

எ  ணடிம்ல�ிபப வந் பய்மபயத்ல்த்ல்ல�ந்ம்்ண�ன்மஅவர ்னடிம

ன  �ணலம்ாறல   . அவர டம(மணப� ா�வன்) � உம�னறம

ன  ன��ம ாவப யர ட. பப  ர  � தன்�ம ாவப யர ட. பபற்ம
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(�ாஙன வன்�ம ாாவ்ா ய த) ்ம்  ந��ங லனிம�ாஙன  �ண்ல�ந்ம

னவ�ணிபன்�� ம�ி றயர ட. ந��ங லிப  ன பமப்்லமஇஉ� மய மஇ�ந்ம

 ய்ணத்யலம்ிமன  ன�மந��ங லிபலம்னாத்  ந��ங லிப ம ீ ாிப�ந்ம

ன  ன�மனவ�ணிபலமஎ�த்யர ட. பபற்மன ன ன�  �ா�வன்ம

 ாவப யர ட. பபற்ம( யல ன��ம ாாவ்ா்மப்ல்ய ) இ�  

 ய்னற டமம்ிமஈ்�மன ியலம்டவபம(மஸஹஜமமனசகி்ய) யர ட. 

பப  ர (பட�ணவயசன்ம நய� லம) னச றயர ட. நய�ிமஅவர ்ட ம

னச  ற . அப பய் ம� டமஅப்ரம்ாமய மபப மஅவஃபம(்்ல) 

அவர ன�தமன்யாவப� மமனசயல்ல  (அவர ்�்பமபப  யலமநல உ) 

ன்யா்ன ய்��ந் ர. அல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர ்�்ம(அந்தம

ன்யான மிப ) இ�ம்�அத �ணலமள�ம்�அத்ய   லனடத்். எ  வ, 

 லனடத்மஅந்மஇஉ்லம்�அதன்மம� ்ட ம சரந்  ன்யா்யர ட. அப்ரம

்ாமய மபப மஅவஃபம(்்ல) அவர டம(ன்யான னி  ��பப்ா ய ) ச்யிம

ன ய�த்்ிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  எாந், (எஞசலிமள�ம

்�அதன்தமன்யா்) ்ம்மன்யான னிமநலனறா  னசக்யர ட. இ(வவயஉம

நபபிவர ன�ம�ந்ல�மன ய்�ம்யங டமன்யா்)் , �ஸ்லி ்�்ம

அ்லரமசலி�ணத்். ஆ  வ, அவர டமப்ம�னறம்ஸபபா றறல யர ட. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யான னிம��த்மபப  ம� ன�பம

பயரத், ந�ங டமனசக்்மநல்்்ய மஅல்்மந�ங டமனசக்்  ச�்ய ம

எ உம்றலத்ம ந்த்லலமம� டமன்யா்ன்பமபய்யா�ிமவன ிபல  

றறல யர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாிமவந்ட�். அவாறலல, (நபபம(ஸல) அவர டமவந்்ி) அப்ரம

்ாமய மபப மஅவஃபம(்்ல) அவர ன�பமபப ��்மன ய்�வ்மநய ம

நலன த ் . ஆ யல, நபபம(ஸல) அவர ட அவன்மவபா�வப�ங டம

(ன்யாவப� ா�ி)! எ உமறறல யர டமஎ ம�ஃ ீ்ய  பப ம ஜஅபயம(்்ல) 

அவர டமறறலி்ய மஇடினபாஉட�்.   
 

பயடிம:ம23 ன்யான ிபலம(இமய��்மஏாபாடம்வனறமமஏா��ம யாட)ம  

ஏ ்�ிம(னசகி  வ்�னம த)  ்ய றல யலமஆ் டமஏபஹய ல்யாம

(அல்யாமனிவ ) எ உமறற   வ்�ி; னப் டமன ம்ாடம வ்�ி.   
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723 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ்ஸபபாமறஉ்லம

ஆ் ்�்ிமன ்ா�்லமனப் ்�்ிம �ி்ய்ி.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமப்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். ஹரம்யம(்ா) அவர �்  அறலவபபபபலமஅறலறர �ணலம

ப்ன்மநய மபயரத்ல�� ல ற . அவர டம்ஸபபா  றறல, னசன மனசகவயர டம

எ உமஇப�ம லஹயபமஅஸஸஜாீம(்ா) அவர ட  றறல யர டமஎ ம

அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.49  
 
724  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிம

� உ அறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  - மா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம மா ்டமஹ �்ஸமவந்ட�்.  அ்லல, 

ன்யான ிபலமஎ�ிம்றலப்மஅ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.  
 
 பயடி : 24 ன்யான னிமமசலறந்ம�னறிபலம(அ் மவால�னற ன�பம

 பணப) �ானமமிய ாி  ட�மசத்ட�ிமன்யாம வ்�ிமஎ�ிம

 ாடன�.  
 
725 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மநயடமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஎங ்�்தமன்யாவபத்யர ட.  ன்யா்ம��த்்ிம

(ள�வன்பமபயரத்), இ  ய ், ந�ங டமநல்ம�னறிபல ன்யா�மறடய்ய? 

ன்யா்ன ய்��பபவரம்யிமஎபப�தமன்யா ல றயிமஎ பன்�   வ ண� �ம

றடய்ய?அவரம்ம� ய த்ய  மன்யா லறயர? அல்யாவப மமம்யனணிய !  

நய மஎ �்ம�  யலமஇ�பபவர ன�பமபயரபபன்பம பய  றமஎ �்பம

பப  யல இ�பபவர ன�ாிமபயர� ல ற மஎ உமறறல யர ட.   
 
726 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (ன்யான ிபல) நய ம

 நய�்ிம்லனசமஇ்்ய ம(இத்லனசிபலமமா� மமநய  பயர� ல ற ) எ உம

ந�ங டமநலன � லற�ர �ய? அல்யாவப மமம்யனணிய !   ங ்னடிம

�ற ிம(் ண்்ி) சஜ்யாிம(சல்வண� �ி) எ �்த  

ன்�ியம்ல�பப்லலன். நலமசிமய , எ ்ம�்்�்பமபப  ய்ிம

 ங ன� நய மபயர� ல ற  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.50  
 
727 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (ன்யான ிபல) �ற னவாிம

சஜ்யனவமாிமனசினமிய மமனசகாங ட.  அல்யாவப மமம்யனணிய ! 
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நய மஎ �்பமபப  யலமஅல்்மஎ ம�்்�்ப  பப  யலமந�ங டம் ண(ந்ம

�ற மனசக)ாி பய்ிமசல்வண� ிம(சஜ்ய)  னசகாி பய்ிம ங ன�ம

நய ம ய் ல ற . இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.51  
 
728 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (ன்யான ிபல) �ற னவாிம

சஜ்யனவமாிம�ானமிய மமனசகாங ட.  அல்யாவப மமம்யனணிய ! 

நய மஎ ம�்்�்பமபப  யலமந�ங டம் ண(ந்  �ற மனசக)ாி பய்ிம

சல்வண� ிம(சஜ்ய) னசகாி பய்ிம ங ன�மநய   ய் ல ற . இன்ம

அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
 
 பயடி : 25 இமயனமம�ந்ல�ன ய்�ம�ற மமாஉிமசஜ்யம பய றவானறமம

னசகி்ய ய். 
 
 729 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மநயடமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஎங ்�்தமன்யாவபத்யர ட.  ன்யா்ம��த்்ிம

எங ன�ம நய� லதம்ல�ிபப , ம�  �! நய ம( ங ்�்த ்ன்னமம்யங லதம

ன்யாவப�்ிம ங ்னடி) இமயிமஆ வ . எ  வம ,(ன்யான ிபல) 

் ண்லம(�ற ), சல்வண� ிம(சஜ்ய), நலாறலம( லியி) மாஉிம(ச்யி 

ன ய�த்த) ்ல�ி்்லமஆ லிவாறலலமஎ ன ம�ந்ய �்ர ட. ஏன  ணல , நய  

 ங ன�மஎ �்ம�  ய்ிமபயர� ல ற ; எ �்பமபப  ய்ிம

பயர� ல ற . �ஹிம்ல ம ிபரமஎவ மன ிப்ட� ்யமஅவ மம்ம

சத்லிமய ! நய மபயரத்ன்  ந�ங டமபயரத்ல�ந்யலமநலமசிமய மந�ங டம

்னறவய  வமசல�பபபர ட; அ்லமய மஅாவ �ர டமஎ உமறறல யர ட. ம� டம

ந�ங டமஎன்பமபயரத �்ர ட , அல்யாவப மன் ்? எ உம  ாடயர ட. 

அ்ா்மஅவர ட, னசயர� தன்ாி ந் தன்ாிமநய மபயரத ் மஎ உம

ப்ல்�ணத்யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபô�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். 
 
730  மா ்டமஹ �்ஸமஅ ஸம(்்ல) அவரம �ணடமல�ந ்ம ம்ிம� உ  

அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலல, (ச்யிம

ன ய�த்த) ்ல�ி்்லமஎ ப்மஇடினபறவபலன்.   
 
731 �ஹிமதம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (ன்யான ிபல) இமய��்ம

�  யலம்ம்ம்ன்னிம ிரத் ல றவர , அவ�னடி ்ன்னி�ம
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 ான்ிப ம்ன்ிய மஅல்யாமமயாறலவப�வன்மஅஞசம வ்டயமய ? 

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.52 இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
 
 732 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான ிபலம

இமய��்ம�  யலம் ்ம்ன்னிம ிரத் ல றவர , அவ�னடி 

 �வதன்�ம ான்ிப ம �வமய மஅல்யாமமயாறலவப�வன்ம

அஞசயமலமஇ��  ��ிய். இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

733  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ம ம்ிம

நய ் அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலல, ்பப மபப ம

�ஸ்லிம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலமஅவ�னடி  � தன்�ம

 ான்ிப ம� மய மஅல்யாமமயாறலவப�வன்ம(அவ்யலமஅஞசயமலம

இ��  இி்ய்) எ உமஇடினபாஉட�்.  
 

பயடிம:ம26 ன்யாி பய்மவய தன்மஅ்ணயந்மபயரழப்ா்மவந்ட�ம

்னட.  
 
734 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யாி பய்ம

வய தன்மஅ்ணயந்மபயர�்ிமம� டமஅன்  நலஉத்ல�ன யட�ா�ி. 

அல்்மஅவர ்னடிமபயரனவம்ல�ிபபமவ்யமல   பய ா�ி. இன்ம்யபபரம

பப மச�்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

735 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான ிபலம

பப்யரத்ல�்ி பய்மவய தன்மஅ்ணயந்மபயர�்ிமம� டமஅன்  

நலஉத்ல�ன யட�ா�ி. அல்்மஅவர ்னடிமபயரனவமபறல� பபா�வப�ி.  

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
பயடி : 27 ன்யான ிபலமஅட� த ்ய�மஇ�� ம வ்�ி ; ச்யிம

ன ய��்ி பய்மன ியலமனசன  னசகவ ்யமன னிம ிரத்வ ்யம

றடய். � மவ�னசனிம�்்லலம�ரத்லமனசகி   வ்�ி; வ�னச �ணலம

(இனடனவ�ணிப றல) னந�� மய ாிமஇனணந்ிமநலா   வ்�ி. 
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 736 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�மநயடமநயங டம

ன்யா்ன ய்��ந் பய்மஎங �ணடி) அல்யாவப மன்ர  (ஸல) 

அவர டம்றபபா�வந்யர ட. அப பய்ம(நயங டமச்யிமன ய��ன ிபல  

ன  ன�ம ிரத்ல�ன ய்��ந ்யி. இன்�ம ்ட) அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, ஏ மந�ங டம ங �்மன  ன�மமச்��ம்்லன்மவயன்ம

( ிரத்வன்)ப  பய உம ிரத்ல�ன ய்��� லற�ர ட? ன்யான ிபலம

அட� த ்ய�மஇ�ங ட  எ உமறறல யர ட. பபற்ம(மானறய�ம�னற) 

அவர டமஎங �ணடிமவந்ம பய்  நயங டமவாடமவாடமய ம(் ணதம் ண�ம

்ாவய ) நல உன ய்��பபன்�   ்டயர ட. அப பய்மஅவர ட , ஏ ம

(ஓ்ணபிபலமஇனணியமல) பப�ந்மபப�ந்  நலா லற�ர ட? எ உம  ாடயர ட. 

பபற்ம(இ ன ய�ம�னற) அவர டமஎங �ணடி  வந் பய், 

அறலந்ன யட்ங ட! வய வர டம்ிமஇனறவ��்ம�  யல  

அணபவ்த்மநலாபன்ப பய உமந�ங டமஅணபவ்த்மநலல்ங டமஎ உ  

றறல யர ட. அப பய்மநயங ட , அல்யாவப மன் ்! வய வர டம்ி  

இனறவ��்ம�  யலமஎபப�மஅணபவ்த்மநலா லறயர ட? எ உம

  ா டயி. அ்ா்மவய வர டம(�்்லல) �்லமவ�னசனிபம�ரத்லம

னசகவயர ட; வ�னச �ணலமள�வ ்ய�மள�வரம(இனடனவ�ணமவபடயமல) 

னந�� மய மநலாபயர ட எ உமப்ல்�ணத்யர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபô�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம்யபபரமபப ம

ச�்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ�  அறலவபபபய�ரமன்யடர டம

வாலிய ாிமவந்ட�்.  
 
737 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவரம ்ட மன்யா(்மச்யி  ன ய��்)ி பய்மஅஸஸ்ய�ம

அன்�்ிமவம்ாமத்ல்யா, அஸஸ்ய�மஅன்�்ிமவ 

்ாமத்ல்யாம(அல்யாவப மசயந்லாிமஅ�்ிம ங டமமம்ம

நல்வா�மய , அல்யாவப மசயந்லாிமஅ�்ிம ங டமம்மநல்வா�மய ) 

எ உமறறல, இ� ்றங �ண்ிமன னிம ிரத்லமனசன மனசக்வந ்யி.  

அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , ஏ மந�ங டம ங டம

ன  �யல ச்��ம்்லன்மவயன்ம( ிரத்வன்)பம பய உமனசன  

னசக்ன ய்��� லற�ர ட?  ங �ணலமள�வரம(அத்ஹலகியதமஇ�பபபல) 

்ம் ன னிதமன்யனடிப மமம்மனவத்�ன ய்� , பபற்ம்ம�்மவ்பம

ப� த்ல்ி இடபமப� த்ல்ிமஅமரந்ல��்ிம்ிமச  ய்்ரமம்மச்யிம
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றறல யலம பய்ி எ உமனசய  யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 738 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்ட மன்யா்ன ய்��ந ் . அப பய்  நயங டம

ச்யிமன ய�(த்மன்யான னிம��)�்ி பய்மஎங டமன  �யலமனசன  

னசக்வயஉமஅஸஸ்ய�மஅன்�்ி, அஸஸ்ய�மஅன்�்ிம

( ங டமம் சயந்லா்டய ா�ி,  ங டமம்மசயந்லா்டய ா�ி) எ உம

ச்யி றறலவந ்யி. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

எங ன�ம நய� ல, ஏ  ந�ங டம ங டமன  �யலமச்��ம்்லன்மவயன்ம

( ிரத்வன்)பம பய உமனசன  னசக்ன ய்��� லற�ர ட?  ங �ணலம

ள�வரமச்யிமன ய�(த்மன்யான னி  ��)�்ிம பய்ம(்ம�்ம

அ� ல்ல��்ி) ்ிம ்யா� மப� ி  ்ல�ிபா�ி; ன ியலமனசன மனசகிம

 வ்டயிமஎ உமறறல யர ட.  
 
 பயடி : 28 ன்யான மவ�னச ன�மமசீ்ய� லமளாங்மப�த்வ்ி , �்லம

வ�னசமமாஉி அ�த்�த்மவ�னச �ண மசலறப்ி , �்லமவ�னசிபலம

நலாப்ா ய ம�ந்ல� ன ய்�ம பயா�ிப�வ்ி, (அறலவபல) சலறந ்ய��்ம

�்்லடிமஅ�ணத்மஅவர ன� இமய��்மஅ� லலம(�்லமவ�னசிபல) 

நலா னவபப்ி.  
 
739 அ�மஸ்தமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமன்யான ிப( மஆ்ிபத்ல)லமஎங ்னடி  

 ்யட ன�தம்டவபம(அனவமசமமய மஇ��ம ல ற வயமஎ உமச�) 

பயரபபயர ட;  ம்ி,  ந்ய மநலல்ங ட; (� பப  ய )  வஉபா�ம

நலா ய �்ர ட; அபப� ( வஉபா�) நல றயல,  ங டம ட�ங ்ிம

 வஉபா�வப�ி.  ங �ணல அறலவபாசலறந்வர டமஎ �்மஅ� லலம(�்லம

வ�னசிபல) நலா ா�ி. பபற் அவர ்�்மஅ�த்ம ட�வர ்ி , பபற்ம

அவர ்�்மஅ�த்ம ட�வர ்ி  நலா ா�ிமஎ உமறஉவயர ட. 

ன்யடரந்மஅ�மஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலம யர ட: ஆ யல , ந�ங  �யம

இ உ (வ�னசிபலமசீ்ய மநலா ய்ம ய்ணத்யல)  �னமிய ம

 �த் வஉபயா�ட   யணபப� ல ற�ர ட. இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�்.  
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740 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலம

அறலவபாசலறந்வரமஎ �்மஅ� லலம(ன்யான ிபலம�்லமவ�னசிபல)  

நலா ா�ி. பபற்மஅவர ்�்மஅ�த்மநலன்ிப்ட�வர டம(அ�த்  

வ�னசிபல) நலா ா�ி. (இன்ம� உம�னறமறறல யர ட.)  ம்ி , 

(ன்யான �்மள உற�ி பய்)  னடதன்�(வபலமறமச்ல�வன்பம

 பய உ) றமச்ல�வ்ல்ல�ந்ம ங ன�மநய மஎமச�� ல ற .  இன்ம

அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 741 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங டம(ன்யான ) 

வ�னச ன�மளாங்ப�த்ல�ன யட்ங ட. ஏன  ணல , வ�னச ன� 

ளாங்ப�த்வ்மன்யான ம�ானமமஅனடவ் மஓரமஅங மய்ி.  இன்ம

அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
 
 
 742 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (ன்யான ) 

வ�னச ன�ம�ானமிய� ல�மன யட்ங ட. ஏன  ணல , நய மஎ ் 

�்்�்பமபப  ய்ிம ங ன��ம ய் ல ற .  இன்மஅ ஸம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லமறயர ட.54  
 
743 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இனவம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ட  

எம�்மஅறலவபத்மஹ �்ஸ �ய்ி. அவாறலலமபப வ�ிமஹ �்ஸஜிம

ள றய்ி. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: 

ன்யான ிபலமவ�னச ன� ளாங்ப�த்ல�ன யட்ங ட. ஏன  ணல , 

வ�னசனிமளாங்ப�த்வ்மன்யான னி  அா்றமமனசகவ்லலம

அடங்ி.55  
 
744 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �்ம(ன்யான ) 

வ�னச ன�மளாங்ப�த்ல�ன யட்ங ட. இலன்னி ணல , அல்யாம

 ங டம� ங ்� லனட ிமமயாறதன்ம(பப�னவ) ஏாப�த்லவப�வய .  

இன்ம்அமய மபப மப �ரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. 56 இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
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745 ்அமய மபப மப �ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, (வன�ந்) அி்�ம்மசல ன�ம சீ்ய�்வன்பம பய உம

எங டம(ன்யான ) அணப ன�மமசீ்ய�்வயர ட. இன்  நயங டம(ந ்) 

்�ந்ன ய் டயிமஎ உமஅவர டம �்லிவன்ம(இவவயஉ  

னசக்வந்யர ட). பப  ரமள�மநயடமஅவர டமவந்ம(ன்யாவபபப்ா ய )  

நல உம்�பபர(்ாீி) றறப பய்ிம ந்த்லலமள�மம ண்� மனநஞஏ  

வ�னசிப்ல�ந்ம(வப் ல) னவ�ண ிறலிவயஉமநலாபன்�ம ்டயர ட. 

அப பய் அல்யாமவப மஅ�ியர  �!  ங �்ம(ன்யான ) வ�னச ன�  

ளாங்ப�த்ல�ன யட்ங ட. இலன்னி ணல , அல்யாம ங டம� ங 

 ்� லனட ிமமயாறதன்ம(பப�னவ) ஏாப�த்லமவப�வய மஎ உம

றறல யர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபமபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�்.  
 
746 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான மஅறலவபப்மம

னசகவ்ல்ிம(றா�தமன்யான ிபல) �்லமஅணபிப(ல  நலாப்ல)்ிம

 ட�(ந னம)்ன மம� டமஅறலவயர �யிப மஅ(ன்மஅனடந்ன யடவ)  

்ா்மமசீா��ம்்� லபம பய�வன்தம்வப்ம வஉம

வாலிபல்யமல பய்மய யல நலமசிிமசீா��ம்்� லபம பய�வயர ட. 

ன்யான �்மஅ் மஆ்ிப  ந்த்லலமவபன்ந்மனசலவ்லலம ட�ம

ந னமனிமம� டமஅறலவயர �யிப மஅ்ா்  �ந்ல�ன யடவயர ட. இ யதம

ன்யான ிப்ிமஏபஹஜதமன்யான ிப்ிம ட�  ந னமனிமஅவர டம

அறலவயர �யிப மஅ்ா்தம(்ன்ிபல) ்வ�ந்யவ்மஅவர ட  வந்ம

வப�வயர ட. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.57 
 
 747 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ிம ்யார டமசல்ர  (ன்யான ிபலம

� மவ�னசிபலம ச்யமல) பப  யலமவப் லமநலாபன்�ம ்டயர ட.  

அப பய்ம� மவ�னச�்மவந்மஎ ன பமபப பாறலதமன்யாங ட.  

 ங ்�்பமபப  யலமஇ�பபவர டம ங ன�பமபப பாறலதமன்யாா�ி.  

ம� �ணலமசல்ரமஎப பய்ிம(ன்யான மவ�னசிபல) பப ்ங ல�ன ய் ட  

இ�பபயர ட. ��வபலமஅவர ன�மஅல்யாம(் ்மஅ��ண்ல�ந்) 

பப ்ங ம னசக்வப�வய மஎ உமறறல யர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  அறலவபபபய�ரன்யடரம
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வாலிய ாிமவந்ட�். அ்லலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

ம� �ணலமசல்ரமபட�ணவயச்ல  பபாப்்லிபலம(நலாபன்�)  ்டயர ட... எ உம

ஹ �்ஸமன்யடங் லற்.  
 
748 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (றா�தமன்யான ிபல) 

� வ�னசிபலமஇ��்ிமந னமனிமந�ங ட  அறலவ �ர �யிப மஅல்்ம

ம� டமஅறலவயர �யிப ம(அன்மஅனடந்ன யட�   பயா� ிாபா�) சீா��ம

்்� லப பய�ிமநலன் ிாப�ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். 

அவாறலல, இப�மஹரப (்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல, �்லமவ�னசிபலம

இ��்ிமந னமனிமஅனடந் ன யடவ்ா்மமசீா��ம்்� லபம

 பய�வன்தம்வப்ம வஉமவாலிபல்யமலம பய்ி  நலன் ிமஏாப�ிமஎ உம

இடினபாஉட�்.  
 
749 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (றா�தம

ன்யான ிபல) ஆ் ்னடிமவ�னச �ணலமசலறந்்்ம�்லம

வ�னசிய்ி. அவாறலலம �்ி்ம னடசலமவ�னசிய்ி. னப் ்னடிம

வ�னச �ணலமசலறந்்ம னடசல வ�னசிய்ி. அவாறலலம �்ி்ம�்லம

வ�னசிய்ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  - 

 மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   
 

பயடிம:ம29 ஆ் ்�்ழமபப  யலமநல உமன்யாிமனப் ட ,  
 
ஆ் டம(சஜ்யவப்ல�ந்) ்ன்னிம ிரத்லிமபப   ்ம்ிம்ன் ன�ம

சஜ்யவப்ல�ந்ம ிரத்ம வ்�ிமஎ ற   ாடன�.  
 
750 சாலமபப மசஅதம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (நபபம(ஸல) அவர �்ம

 ய்த்லலம ம்யனடிபல்யமல) ஆ் டமஅணபந்ம ீாயனட  சலறலி்ய ம

இ�ந்ம ய்ணத்யல , சலஉவர ன�பம பய உமஅவர டம்ிம ீாயனட ன�  

பபட� டமம்ம ா��ன ய்�மநபபம(ஸல) அவர ்�்பமபப  யல  

(ன்யா்ன ய்�) இ�ந்ன்மநய மபயரத்ல�� ல ற . ஆ்்யல , னப்  �! 

ஆ் ட (சஜ்யவப்ல�ந்) நலமல�ிவன்மந�ங டம ங ்னடிம்ன் ன�  
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(சஜ்யவப்ல�ந்)  ிரத்ம வ்டயிமஎ உம(நபபிவர டமபபறபபபத்ம

 த்்னவ) ள�வரமறஉவயர.58  
 
பயடி : 30 ்ாபபிமஏாபடய்ல�பபப , னப் டமபட�ணவயச்�்மம

னசல்்யி; நஉமணி �சல�ன ய்�மஅவர டமவ்்ய ய். 
 
 751 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வ�டிமஅவ�னடிம

மன வபமபட�ணவயச்�்மமனசல்மஅ�ம்லம  ய� யல  அவன�மஅவரம

்�� ம வ்டயி. இன்மசய்லிம(்ா) அவர டம்ிம்நன்மஅப்ல்யாம

பப ம மரம(்்ல) அவர �ணடமலம�ந்மஅறலவப� லறயர ட.59 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
752 சய்லிமபப மஅப்லல்யாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம ங டமமன வபிரம ங �ணடிமபட�ண  வயசல ்�்மம

னசல்மஅ�ம்லம  ய� யலமஅவர ன�மந�ங டம்�� ய �்ர ட  எ உம

றஉவன்மநய ம  ா�ட � மஎ உம(எ ம்நன்) அப்ல்யாமபப ம மர  

(்்ல) அவர டமறறல யர ட. அப பய்ம(எ மச  ய்்ர) பப்யலமபப ம

அப்லல்யா (்ா) அவர டமஅல்யாமவப மமம்யனணிய ! நயங டம

அவர ன�தம்�ப பயிமஎ உ  றறல யர ட.  ட  மஅப்ல்யாமபப ம மரம

(்்ல) அவர டம(்ிம்்லவர) பப்யலமபப மஅப்லல்யானவம நய� லமமல �ம

 �னமிய மஏசல யர ட. அன்பம பய உ  அவர டமஏசலின்மநய ம  ாட ்ம

இலன். பபற்மஅவர ட, நய மஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டம

றறலின்ம  �்மஅறலவப� ல ற . ஆ யல , ந� ிய அல்யாவப ம

மம்யனணிய ! அவர ன�மநயங டம்�ப பயிமஎ உமறஉ லறய ி ? 

எ றயர ட.  
 
753 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அல்யாவப ம

அ�ியர (�ய மனப் )டமஅல்யாவப மபட�ணவயசல ்�்ம  னசலவன்தம

்�� ய �்ர ட. இன்மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
754 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம ங டம்னணவபிரமபட�ணவயசல ்�்ம  னசல்ம

 ங �ணடிமஅ�ம்லம  ய� யலமஅவர ்�்மஅ�ம்லமஅ�ணாங டமஎ உ  

றறலின்மநய ம  ா�ட � .  
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755 �்யஹலதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமனப் டமஇ்வபலமபட�ணவயசல ்�்ம  னசலவன்மந�ங டம

்�� ய �்ர டமஎ உமறறல யர டமஎ மஅப்ல்யாமபப   மர (்்ல) 

அவர டமன்�வபத்யர ட. அப பய்மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல)  

அவர ்னடிம்்லவர �ணலமள�வர , னப் ன�மனவ�ண ிமனசல்மநயங ட  

வபடமயா டயி. (அவர டமனவ�ண ிமனசல்) இன் ிமள�மசய� ய ம

ஆ� லவப�வயர ட எ உமறறல யர. அப பய்மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) 

அவர டமநய  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர டமஎ உம

றஉ ல ற . ஆ யல, ந� அவர ன�மநயங டமவபடமயா டயிமஎ உம

றஉ லறயிய? எ உமறறல, ்ிம்்லவன்�  ்�த்யர ட. -  மா ்டம

ஹ �்ஸம�்யஹலதம(்ா) அவரம �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   
 
756 �்யஹலத (்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, னப் டமஇ்ாம ந்த்லலமபட�ணவயசல   ்�்மமனசல்மந�ங டம

அ�ம்லி�ணாங டமஎ உமறறல யர டமஎ  அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) 

அவர டமன்�வபத்யர ட.  அப பய்மஅவர ்னடிம்்லவரமவய லதம(்ா) 

அவர டமஅவவயஉமஅ�ம்ல ன ய�த்யலமஅவர டமஅன் ிமள�மசய� ய ம

ஆ� லவப�வயர டமஎ உமறறல யர ட.   ட  மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) 

அவர டம்ிம்்லவ�னடிமனநஞசலல  அ�த்மநய மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமனசய  ன்ம  �்  அறலவப� ல ற ; ஆ யலமந�ம��ிய்ம

எ உமறஉ லறய ிமஎ உம( �ந்) றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 757 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  னப் டம

பட�ணவயசல ்�்மமனசலவ்ா ய ம ங �ணடிமஅ�ம்லம  ாடயல  

பட�ணவயச்லலமஅவர ்�்�ிம �னமனிதம்�� ய �்ர ட.  இன்ம

அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்னஸம

அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவபத் பய்மஅவர ்னடி  

்்லவரமபப்யலம(்ா) அவர ட, அல்யாவப மமம்யனணிய ! அவர ன�ம

நயங ட ்�ப பயிமஎ உமறறல யர ட. அப பய்மஅப்ல்யாமபப ம மரம

(்்ல) அவர ட, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமனசய  யர டமஎ உம
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நய  றஉ ல ற ; ஆ யல, ந� ியமஅவர ன�தம்�ப பயிமஎ உமறஉ லறய ி! 

எ உ ( ்�த்�) றறல யர ட.  
 
 758 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (னப்  �!) ந�ங டம

இ யதமன்யான ிபலம ்ந்ன யட�ம(பட�ணவயச்�்)ம  னசல்ி பய்ம

அந்மஇ்வபலமநஉமணிம�சலமமனசல்ய �்ர ட.  இன்மனஸ பமபப தம

�ஆவபியமஅஸமஸ ஃபபகியம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 
759 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர ்னடிம்னணவபியரமனஸ பம

பப த �ஆவபியம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்; ந�ங டம(்மயஅதம

ன்யான ிபலம ்ந்மன யடவ்ா ய ப) பட�ணவயச்�்ம  னசல்ிம பய்ம

நஉமணிம�சய �்ர டமஎ உமஅல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  

எங �ணடிமறறல யர ட.  
 
760 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நஉமணபம்ன னிபம

பி ப�த்லிமஎந்பமனப்�ிம னடசலதமன்யான ிய மஇ யத  

ன்யான ிபலமநி�ட ம ்ந்ன யட�ம வ்டயி.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். 
 
 761 நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: (இ உ) னப் டம �வய� லாட�ம(அ்ங ய்ம த்ல டம

 பய ற)வானறமஅல்யா வப மன்ரம(ஸல) அவர டம

பயரத்ல�பபயர  �ிய யலமப�இஸ்யிபலமச�்யிப  னப் டம

பட�ணவயச்�்மமனசல்�மறடயன் தம்�� பபாடன்பம பய உ  

இவர ன�ாிம்�த்ல�பபயர ட.  (இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) 

ிாியமபப மசிபதம(்ா) அவர ட  றறலி்யவ்: நய ம(இந்மஹ �்னஸம

எ �்மஅறலவபத்) அி்யமபப தமஅப்லரம்ாமய ம(்ா)  அவர �ணடி, 

ப�இஸ்யிபலமச�்யிபமனப் டமபட�ணவயச்�்மமனசல்�  றடயன் தம

்�� பபாடயர �ய? எ உம  ா ட . அ்ா்மஅி்யம(்ா) அவர ட  ஆிம

எ உமப்ல்�ணத்யர ட.60 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமநய ்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�்.61  
 
பயடி : 31 சப்மலா�ம(்ரஆ ) ஓ்பப�ிமன்யான ம �ணல , சப்மலா�ம

ஓ்வ்யலமஇனட்உ ஏாப�ிமஎ றமஅமசமல�ந்யல, (ள ்ி�ிய �) ்்ன்ம
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 ிரத்யம்ி (ள ்ி�ிய �) ்்ன்தம்ய�த்யம்ிமந�நலன்ிய மஓ்ம

 வ்�ி.  
 
762 சிபதமபப ம்ஜனபரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இப�மஅபபயஸம(்்ல) 

அவர ட, (நபப ி!)  ங டமன்யான ிபலம்்ன்மமல ாி   ிரத்ாிம

 வ்டயி. மல ாிம்ய�த்ாிம வ்டயிமஎ�ிம(17:110ஆவ்) 

இனறவச ிமன்யடரபய பமபப வ�மயஉமவப�� ம�ணத்யர ட:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(இஸ்யத்ல மஆ்ிப�ம ய்த்லல  

எ்ல� �ண மன்யலன் ன��ம �்ல) ம� யவபலம்ன்மனறமவய ம

இ�ந்வந்யர ட. அப பய்ம்ிம ்யாரம ்ட மன்யாிம வன�ிபலம

சப்மலா��ம்ரஆன  ஓ்லவந்யர ட. அன்மஇனணனவபமபய�ர டம

  ா�வபாடயல, ்ரஆன ாிமஅன் அ��ணி(இனற)வன ாிமஅன்ம(ம� டம

� ) ன ய்�வந்(நபபி)வர ன�ாிமஅவர ட  ஏஏவயர ட. ஆ  வ, 

 ிரந ்ய ய லிமஅல்யாம் மநபபிபடிமந�ங டம ங ட  ன்யான ிபலம

்்ன்ம ிரத்ய �்ர ட. அவவயஉமனசக்யல , ந�ங டமஓ்வன் 

இனணனவபபய�ர டம  ா�வப�வயர ட. (அ்ா ய ம ட மன்யா ல ற) 

 ங ட  ்யார ன�வபா�மள ்�ிய மமனறத்வபடய �்ர ட ; அவர �்ம

னசவப�்மஎா�மயஉ ஓ்ங ட. அ்ல மய மமசப்மலா�மஓ்ய �்ர ட. 

இவவப்்��்மலனட ிமமல்மய   பய�ன �மன ன யட்ங டமஎ உம

றறல ய .62 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
763 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (நபப ி!)  ங டமன்யான ிபலம

்்ன்மமல ாிம ிரத்ாிம வ்டயி; மல ாி ்ய�த்ாிம வ்டயிம

எ�ிம(17:110ஆவ்) இனறவச ி, பப்யரத்ன ம(்ஆ) ன்யடரபய ம

அ��பனபாற்ய்ி. இன்ம ரவயமபப மஅஸஸஜனபரம(்ா) அவர டம

அறலவபத்ட�யர ட.63 -  மா ்டமஹ �்ஸமஆிப யம(்்ல) அவரம

 �ணடமல�ந ்ம ம்ிம� உ  அறலவபபபய�ர டமன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  
 

பயடிம:ம32 ்ரஆ மஓ்ழபவி பய்ம ய்ம்யழத்ல�ம  ா ம வ்வி.  
 
764 சிபதமபப ம்ஜனபரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (நபப ி!) இந்ம

 வ்அறலவபபனபமஅவச்ிமஅவச்யமய மம  ிமனசகவ்ா ய ம ங டம

நயனவ அனச� ய �்ர டமஎ�ிம(75:16ஆவ்) வச ிம்றலத்மஇப�மஅபபயஸம
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(்்ல) அவர டம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  (வய வர) ்லபீலம(அன்) 

அவர டம்ிமலடிம வ்மஅறலவபப்ம(வஹ�) ன ய்�வ�ி   பய்மநபபம(ஸல) 

அவர டம்ிமநயனவாிமஇ்�ம ன�ாிம(எங  மஇனறவச ங ட  

மறந்வபடபம பய ல ற  வயமஎ றமஅமசத்யலமம  மல�மவ்ா ய )  

அனசத்�ன ய்��பபயர ட. இ்மஅவர ்�்மமசல்மமய மஇ�ந்். இ்  

அவர �்மவ் த்ல ் ிம யணபபட்யிபாஉ. ஆ  வமஅல்யா , (நபப ி!) 

இந்  வ்அறலவபபனபமஅவச்மஅவச்மய மம  ிமனசகவ்ா ய ம ங டம

நயனவமஅனச� ய �்ர ட. அன்ம( ங டமம த்லல) ள உ சரத் , அன்ம

(ந�ங ட) ஓ்ிப�மனசகவ்மஎம்  னபயஉபபய்ிமஎ�ிம(75:16,17) வச ங ன�ம

அ��ண ய . அ்யவ்ம ங டமனநஞசத்லலமப்லிமமனசகவ்ிமஅன்ம ங டம

நயவயலமஓ்ிப� னசகவ்ிமஎம்மனபயஉபபய்ிமஎ உமஇனறவ ம

றறல ய .  ம்ிமநயிமஇ்ன  ஓ்லவபா டயமயிப , ந�ங டமஓ்வன்தம

ன்யட�ங டமஎ�ிம(75:18ஆவ்) வச தன்ாிமஅ��ண ய . அ்யவ்மநயிம

(வய வரம�்ிம வ்வச ங ன�)  அ�்ி பய், அன்�ம வ த்ட ம

  ்ங டமஎ உமறறல ய . பப  ரமஅன்  வப��்வ்ிமஎம்ம

னபயஉபபய்ிமஎ�ிம(75:19ஆவ்) வச தன்ாிமஅ��ண ய .  அ்யவ்ம

 ங டமநயவப யலமஅன்(பமபபற��்) வப�� லதம்�ிப�ம ங ன�  

(ஆித்ி) னசகவ்மநம்மனபயஉபபய்ிமஎ உமறறல ய .  (இந்மவச ங டம

அ��பனபாற) பப  ரம்ிமலடிம்லபீலம(அன்) அவர டம(வஹ�  ன ய்�) 

வ�ி பய்மநபபம(ஸல) அவர டம்ன்னிதம்ய�த்லம(அ��பப�வன்  

அனம்லிய �)   ா��மன ய்��பபயர ட. (வச ங ன�மஅ��ணவபா�) 

்லபீல (அன்) அவர டமனச உவப�ி பய்மஅல்யாமவய� �ணத்ப�மநபபம

(ஸல) அவர ட அவானறமஓ்ல யர ட.64 இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 
 765 சிபதமபப ம்ஜனபரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (நபப ி!) இந்ம

 வ்அறலவபபனபமஅவச்ிமஅவச்மய மம  ிமனசகவ்ா ய ம ங டமநயனவ  

அனச� ய �்ர டமஎ�ிம(75:16ஆவ்) வச ிம்றலத்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) 

அவர டம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  (வய வரம்லபீலம(அன்) அவர டம

்ிமலடிம வ்அறலவபப்ம(வஹ�) ன ய்�  வ�ி பய்) நபபம(ஸல) அவர டம

்ிமஇ்�ம ன�, (எங  மஇனறவச ங ட மறந்வபடபம பய ல ற  வயம

எ றமஅமசத்யலமம  மல�மவ்ா ய )  அனசத்�ன ய்��பபயர ட. 

அ் யலமஅவர டமசல்மதன்மஅ�பவபத்யர ட.  -இப�மஅபபயஸம(்்ல) 
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அவர ட, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ி  இ்� ன�மஅனசத்ன்பம

 பய உம ங ்�்மநய மஅனசத்�ம யா� ல ற மஎ உ  எ  ணடிம

றறல யர ட. (அறலவபபபய�ரம�சயமபப மஅபபஆிப யம(்ா) அவர டம

றஉ ல றயர ட:) இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டம்ிமஇ்� ன�ம

அனசத்ன்பம பய உமநய   ங ்�்மஅனசத்�ம யா� ல ற மஎ உம

சிபதமபப ம்ஜனபரம(்ா) அவர ட  றறலவபா�, (அவவய ற) அனசத்�ம

 யா� யர ட.- ன்யடரந்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறல யர ட:  (நபபம

(ஸல) அவர டம்ிமஇ்� ன�மஅனசத்�ன ய்��ந் பய்) அல்யாம

இந்  வ்மஅறலவபபனபமஅவச்மஅவச்மய மம  ிமனசகவ்ா ய ,  ங டம

நயனவ அனச� ய �்ர ட. அன்ம( ங டமம த்லல) ள உ சரத் , அன்ம

(ந�ங ட) ஓ்ிப�மனசகவ்மஎம்மனபயஉபபய்ிமஎ�ிம(75:16, 17) வச ங ன�ம

அ��ண ய . அ்யவ்,  ங டமனநஞசத்லலமப்லிமமனசகவ்ிமஅன்ம ங டம

நயவயலமஓ்ிப� னசகவ்ிம(எம்மனபயஉபபய்ி) எ உமஇனறவ ம

றறல ய .  ம்ி, நயிமஇ்ன மஓ்லவபா டயமயிப மந�ங டமஓ்வன்தம

ன்யட�ங டமஎ�ி (75:18ஆவ்) வச தன்ாிமஅ��ண ய . அ்யவ்மநயிம

(வய வரம�்ி) அ�்ி பய், அன்�ம வ த்ட�ிமஅனம்லிய ாிம

  ்ங ட. பப  ரமஅன்   ங டமநயவயலமஓ்ிப�மனசகவ்மஎம்ம

னபயஉபபய்ிமஎ உமறறல ய . (இவவச ங டமஅ��பனபாறமபப  ர) 

்ிமலடிம்லபீலம(அன்) அவர டம(வஹ� ன ய்�) வ�ி பய்மநபபம(ஸல) 

அவர டம வ த்ட ம  ாபயர ட. ்லபீல  (அன்) அவர டம(வச ங ன�ம

அ��ணவபா�ம) னச உவப�ி பய்ம்லபீலம(அன்)  அவர டமஓ்ல�ம

 யா�ிப�மஅவானறமநபபம(ஸல) அவர டமஓ்ல யர ட.  
 

 பயடிம:ம33 ஏழஹஹதமன்யான ிபலம(நபபம(ஸல)மஅவர ட)மசழ்மலாவ�ம

்ரஆ மஓ்லி்ி  ல  ்�்மஓ்ல�ம யா�ி்ி. 
 
 766 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம்ல ம ்�்(�ம்ரஆன )  ஓ்ல� யாடாமலலன்; ்ல  ன�ம

அவர டமபயர� ாமலலன். (ள�ம�னற)  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம்ிம ்யார டமசல்�ட ம � ய�மஎ�ி  சநன்னிம நய� லமம

னச றயர ட. (இந்ம ந்த்லல) ன த்ய  ்�்ி  வய�் மம

னசக்ல ்�்ிமஇனட ிம்னடமஏாப�த்பமபா�வபாட்.  ம்ி , 

(வய�் மமனசக்ல ன�மளா��  ா மமனசல்ி) ன த்ய  டமம்  
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�்பபந்ங டம(எ� ா ட) ஏவபவபடபபா�ம�ந் . ன த்ய  டம்ி  

றாடத்ய�டிம(ள�மனசக்லாிம லனட� யமலமனவஉம  ) ்ல�ிபபி பய்  

 ங ்�்மஎ  ம நரந்்? எ உமறாடத்யரம  ாடயர ட. அ்ா்  

ன த்ய  டமநம�்ிமவய�் மமனசக்லம ்�்ிமஇனட ிம்னட  

ஏாப�த்பபா�மவபாட்;  ம்ி, எங டமம்ம �்பபந்ங டமஏவபமபாட  

எ உமறறல ர. ஏ ்�ிம்்லின்ய�மநல �மசலமஏாபாட ்மஇ்ா்�ம

 ய்ணமய  இ�� ம வ்�ி. எ  வ , ந�ங டம�மலிப ம ீ�த்லனச ,  மல்லனசம

எங்ி வப்வபமமனச உ, நம�்ிமவய�் மமனசக்ல ்�்ிமஇனட ிம

்னடிய ம ட�மஇந் நல �மசலமஎ  னவ உமஆ்யாங டமஎ றயர ட. 

அவவய றமன த்ய  ட �மலிப ம ீ�த்லனச,  மல்லனசமஎங்ிமவப்வபமம

னச றயர ட. அவர �ணலமள� ்ாவப ரம்லஹயமயமஎ�ிமப்்லனிம நய� லமம

னச ற ர.  � ய�மசநன்�்ம னசல்ிமவாலிபலமந�லமஎ�மலடத்லலம

அப பய்மநபபம(ஸல) அவர டம்ி   ்யார ்�்மஃபஜரமன்யான ம

ன்யாவபத்�மன ய்��ந்யர ட. அ்லல  ஓ்பபாடம்ரஆ மவச ங ன�ம

ன த்ய  டமனசவபாாற பய்மநம�்ிமவய�் ம  னசக்ல�்ிமஇனட ிம

்னடிய மஇ�பப்மஇ்்ய மஎ உமறறல�ன ய்� , ்ங ட றாடத்ய�டிம

்ல�ிபப ர. அவர �ணடி, எங டமச�்யி ம! நலமசிமய  நயங டம

ஆமச�ிமய மள�ம வ்தன்மமனசவபம�த ்யி. அ்ம நரவாலனி�  

 யா� லற். எ  வ, அன்மநயங டமநிபப  யி. நயங டம(இ ண) ள� பய்ிம

எங ட இனறவ��்மஎவன்ாிமஇனணிய� மமயா டயிமஎ உமறறல ர. 

இன்ி�த்மஅல்யா ் �னடிமன்ரம�ஹிமதம(ஸல) அவர ்�்ம

நலமசிமய ம்ல  �ணலமசல்ர (்ரஆன ம) னசவப ிாற ரமஎ மஎ �்மவஹ�ம

( வ்அறலவபப்) அறலவப� ப பாடன் உம(நபப ி!) ந�ரமறஉவ �் ய ! எ�ிம

(72:1ஆவ்) வச தன் அ��ண ய .65  
 
767 ஆமலரமபப ம ்ாபபலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅல மயம(்ா) 

அவர �ணடி, இப�மமஸ்தம(்்ல) அவர டம்ல  �ண  இ்வபலம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட மஇ�ந்யர �ய ? எ உம  ா ட . 

அ்ா்மஅல மயம(்ா) அவர டமறறல யர ட:  நய மஇப�மமஸ்தம(்்ல) 

அவர �ணடி, ்ல  �ண மஇ்வபலமஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர ்ட ம

 ங �ணலமிய்யவ்மஇ�ந �்ர �ய? எ உம  ா ட . அவர ட (பப வ�மயஉ) 

ப்ல்�ணத்யர ட: இலன்; ஆ யல, ள�மநயடமஇ்ாமநயங ட அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்ட மஇ�ந் பய்ம்ல்ன் மஅவரம ன��  
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 யணவபலன். எ  வ, பட�த்ய�்ம �ண்ிமமன்�ம ணவயக �ண்ிம

அவர ன�த  ்�பபயரத ்யி. (அவர டமஅங்ம லனட� யமலம பய  வ) ்ல ம

அவர ன�த ன� லமமனச றல��்ி; அல்்மமரமமய ம�னறிபலமஅவர ட  

ன யல்பபா��பபயர டமஎ உமநயங டம பசல�ன ய் டயி. பப  ரம

அ னறி  மயசமய மஇ்னவம(ள�மவாலிய )�ம ாலத ்யி.  அ்ல யன்ிபலம

நபபம(ஸல) அவர டமஹல்யமமன்�ம் றல ம்லனசிப்ல�ந்மவந்  

ன ய்��ந்யர ட.  ட  மநயங டமஅல்யாவப மன் ்!  ங ன��ம

 யணயமல நயங டம ்�  யி. ந�ங டம லனட� யமல பய  வமஅந்ம

 மயசமய மஇ்னவம(ள�வயஉ)  ாலத ்யிமஎ உமறறல  யி. அப பய்மநபபம

(ஸல) அவர ட, ்ல  �ணலமள�வர எ ன மஅனா� மவந்யர. எ  வம

அவ�ட மனச உம்ல  ்�்�ம்ரஆன மஓ்ல�   யா�   மஎ உம

றறல யர ட. பபற்மஎங ன�மஅனாத்மமனச உம்ல  ட  வபா�மனச றம

அனடிய�ங ன�ாிமஅவர டமபி ப�த்லிமனந�பபப  ்டிதன்ாிம

 யா� யர ட. ்ல  டமநபபம(ஸல) அவர �ணடிம(்ங ்�்  

அ�ம்ல� பபாட)  ணாம்றலத்�ம  டவபம  ாடயர ட. அ்ா்மநபபம(ஸல)  

அவர ட, அல்யாவப மனபிரமனசயல்லமஅஉ� பபாடமளவனவய�ம

பப்யணபிப  எ்ி்ிம ங ்�்மஅ�ம்ல� பபாட்ய்ி. அ்ம ங டம

 ்ங �ணல இனறமசலனிவபடமநலனறவய ்ய மஇ��்ி. ளவனவய�மன ா�மம

சயண�ிம ங ்னடி  யலநனட ்�்தம �்வணமய்ிமஎ உம

றறல யர ட. பப  ரமஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டம(்ிம

 ்யார �ணடி), எ  வ, ந�ங டம(இிான �ம டன  நலனற வாறலிமபப ்ம

எ்ி், ன ா�மமசயணிமஆ லி) அவவப்்� ம�்ி  ்ப்்ாம(இஸ்ல ்ய) 

னசகிய �்ர ட; அவவப்்�ிம ங ்னடிமச  ய்்ர (�ய  ்ல  )�ண ம

 ணவய்ிமஎ உமறறல யர ட.66 -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்லல  அவர டமபி ப�த்லிம

னந�பபப ம்டிதன்ாிமஎ ப்வன்மஇடினபாஉட�்.  - அபபம(்ா) 

அவர டமறஉ லறயர ட: நபபம(ஸல) அவர �ணடிம(்ங �்)  ணாம்றலத்ம

்ல  டமவப வப ர. அவர ட (அ்்) �்ப ாபதன்மம சரந்ம்ல  டமஆவர.  
 
 768 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மஅல மயம(்ா) 

அவர ட அறலவப�்ிம மா ்டமஹ �்ஸ, மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரம

வாலிய ாி வந்ட�். அந்மஅறலவபபபப்ிமஅவர டமபி மப�த்லிம
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னந�பபப ம்டிதன்ாிமஎ ப்  வன் ிமஇடினபாஉட�். அ்ா்பம

பபற்ட�ம்றலப் டமஇடினபறவபலன்.  
 
769 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ்ல  �ண ம

இ்வபலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட மநய மஇ�� வபலன்.  

அவர ்ட மநய மஇ�ந்ல�� ம வ்�ிமஎ உமவப�ிபப   .  
 
 770 அப்ரம்ாமய மபப மஅப்லல்யாமபப மமஸ்தம(்ா) அவர ட  

றறலி்யவ்: நய மமஸஹ�மபப மஅஜ் ம(்ா) அவரம �ணடி , ்ல  டம

்ரஆன மமனசவபம�த் அந்மஇ்வபலம்ல  ்ிமஅங்மஇ�ந்யர டம

எ பன்மநபபம(ஸல) அவர ்�்த  ன்�வபத்வரமியர? எ உம  ா ட . 

அ்ா்மமஸஹ�ம(்ா) அவர டமள�  ம்ி்ய மநபபம(ஸல) அவர �ணடிம

்ல  ன�பமபாறலதமன்�வபத்ய ம ங டம்நன்  அப்ல்யாமபப மமஸ்தம

(்்ல) அவர டமஎ  ணடிமறறல யர டமஎ உ  ப்ல்�ணத்யர ட.67 இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 பயடி : 34 ்ாரமமாஉிமஅஸரமன்யான  �ணலம்ரஆ மஓ்்ல.   
 
771 அ� த்ய்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஎங ்�்தமன்யான மநடத்ி பய்ம்ார  மாஉிமஅஸரம

ன்யான  �ண ம�்்ல்்�ம்�அத �ணலமஅலஃபயத்லஹயம(அலஹி்)  

அத்லியிதன்ாிம(அ்�ட மளவனவய�ம்�அத்ல்ிமஓரமஅத்லியிிம

எ ) இ� அத்லியிங ன�ாிமஓ்வயர ட. சல்ம ந்ங �ணலமசல்ம

வச ங ன�மஎங டம ய்லல வபாிமஅ�ா�்ம(்்்ிரத்ல) ஓ்வயர ட. 

்ாரமன்யான ிப ம�்ல  ்�அத்லலமந��மய ாி, இ்்டயவ்ம்�அத்லலம

(அன்வபட�) ்னறவய ாி ஓ்வயர ட. ஏபஹஜதமன்யான ிப்ிம

இவவய றமனசகவயர ட.68 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
 
772 அ� த்ய்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம்ாரம

மாஉிமஅஸரமன்யான  �ண ம�்்ல்்�  ்�அத �ணலமஅலமஃபயத்லஹயம

(அலஹி்) அத்லியிதன்ாிமமா றயர  அத்லியிதன்ாிமஓ்வயர ட. 

சல்ம ந்ங �ணலமசல்மவச ங ன�மஎங டம ய்லல  வபாிமஅ�ா�்ம

(சப்மலா�) ஓ்வயர ட. பபந்லிமஇ�ம்�அத �ண்ி  அலஃபயத்லஹயம
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அத்லியிதன்ம(மா� ம) ஓ்வயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
773 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம்ாரமமாஉிமஅஸரமன்யான  �ணலமஎவவ�ா   ந்ிம

நலன்ிபலமநல றயர டமஎ பன்மநயங டமம்லபபபா�வந ்யி:  ்ாரம

ன்யான ிப ம�  ண�ம்�அத �ணலம(�பப்மவச ங ன��மன ய்ட)  

அ்லஃப, ்யி, மமிம் ரலமஅஸஸஜ்யம(எ�ிம32ஆவ்) அத்லியிிமஓ்ி 

அ�ா�்ி, அ் மபப  ண�ம்�அத �ணலமஅ்லலமபய்லி�ா�்ிமநலாபயர ட.  

அஸரமன்யான ிப ம�  ண�ம்�அத �ணலம்ாரமன்யான ிப ம

பப  ண� ்�அத டமஅ�ா�்ி, அ் மபப  ண�ம்�அத �ணலமஅ்லலம

பய்லி�ா�்ி நலாபயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். அவாறலல, அ�ப�ர பப மஅபபன பயம(்ா) அவர �்ம

அறலவபபபபலமஅ்லஃப, ்யி, மமிம் ரல எ ப்ா்மப்ல்ய ம�பப்ம

வச ங டமஓ்ிமஅ�ா�்ம(நலாபயர ட) எ உ  இடினபாஉட�். 
 
 774 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

்ாரமன்யான ிப ம�ந்லிமஇ�ம்�அத �ணலம்்யம�பப்  வச ங டம

அ�ாி, அ் மபபந்லிமஇ�ம்�அத �ணலமஅ்லலமபய்லமஅல்்  ப்லன ந்ம

வச ங டமஅ�ாிமஓ்வயர ட. அஸரமன்யான ிப ம�ந்லிமஇ�  

்�அத �ணலம்்யமப்லன ந்மவச ங டமஅ�ாி , அ் மபபந்லிமஇ�ம

்�அத �ணல அ்லலமபய்லி�ாிமஓ்வயர ட.   
 
775 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  றஃபயவயசல டம(்ிம

ஆ்ந்ய மஅ�மஇஸஹய�) சஅதமபப மஅபபவ� யஸம(்்ல) அவர   ன�பமபாறலம

( அஃபய)  மரமபப மஅல த்யபம(்்ல) அவர �ணடிம் யர  றறல ர. சஅதம

அவர டமன்யாவபபப்ம்றலத்மஅவர டம(்னற) றறல ர.  இன்னியா�ம

 மரம(்்ல) அவர டமசஅதம(்்ல) அவர �ணடிமஆ��பபபதம்ிமலடி  வ�மயஉம

றறல யர ட. அவவய றமசஅதம(்்ல) அவர ்ிமவந்யர ட. அப பய்  சஅதம

(்்ல) அவர �ணடிம மரம(்்ல) அவர டமன்யான மன்யடரபய மம� டமறறலி  

்ாறமசயானடமஎ�த்ன்த்யர ட. அ்ா்மசஅதம(்்ல) அவர ட , நலமசிமய  

நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யா்ம யா�ிம�னறபப� ி  

அவர ்�்தமன்யாவபத்மவ� ல ற ; அவர டமன்யா்ம யா�ின்வபடம

நய  ்னறத்வபடவபலன். நய மன்யான ிப ம�ந்லிமஇ�ம்�அத �ணலம
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ந��மய  ஓ்லாிமபபந்லிமஇ�ம்�அத �ணலமஏ�� மய மஓ்லாிம

ன்யாவப� ல ற மஎ உ றறல யர ட. அ்ா்ம மரம(்்ல) அவர ட, 

அ�இஸஹய�!  ங ன�பமபாறல (நம்) எ்ண�ிமஅ் வமஎ உம

றறல யர ட.69 -  மா ்டமஹ �்ஸம்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ�  அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  
 
776 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:   மரம(்்ல) அவர டமசஅதம

பப மஅபபவ� யஸம(்்ல) அவர �ணடி, (றஃபயமந ்) ம� ட, ன்யான ம

நடத்வ்ம ட�ணாடமஎல்யமவப ிங �ண்ிம ங ன�பமபாறல  (எ  ணடி) 

�னறிபாட ரம(இ்ம்றலத்மந�ங டமஎ  மவப�� ி  றஉ லற�ர ட?) எ உம

  ாடயர ட. அ்ா்மசஅதம(்்ல) அவர ட , நய  ய (ன்யான ிப ) �்லம

இ்்�ம்�அத �ணலமந��மய மஓ் ல ற . பப மஇ்்�  ்�அத �ணலம

ஏ�� மய மஓ் ல ற . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  ன்யாவபத்�ம

 யா�ிம�னறனிபமபப பாஉவ்லலமஎந்�ம்னறாிமநய  னசகிவபலன்ம

எ உமறறல யர ட. அ்ா்ம மரம(்்ல) அவர ட ,  ங ன�பமபாறல (நம்) 

எ்ண�ிமஅல்்ம ங ன�பமபாறலமஎ ்மஎ்ண�ிமஅ் வமஎ உ  

றறல யர ட. 
 
 777  மா ்டமஹ �்ஸம்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிம

இ� அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலலம

 ல்யமவயசல டமஎ �்தமன்யான னி�ம ாஉத்� லறயர �ய ? எ உ (சஅதம

பப மஅபபவ� யஸம(்்ல) அவர டம  ாட்ய ) அ்ல பப�ிய  

இடினபாஉட�். 
 
 778 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (நபபம(ஸல) அவர �்ம

 ய்த்லல) ்ாரமன்யான � ய மஇ யமதமனசயல்பப�ி.  அப பய்மள�வரம

ப ீ லமஃ ர தமப்்ல�்மமனச உமஇிான �ம டன  நலனற வாறல, அங தம

னகனமமனசக்வபா�தம்ல�ிபபவந்மவப�வயர.  அப பய்ிமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம�்லம்�அத்ல ் ி  இ�ந்ன ய்��பபயர ட. 

அவர டம(�்லம்�அத்லல) ந�்டம ந்ி  (்ரஆ மவச ஙம ன�) 

ஓ்லவந் ்மஇ்ா்�ம ய்ணி. 
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779  ஸஆமபப மிாியம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅ�சிபதம

அல்தீம(்்ல) அவரம �ணடிமனச  ற . அப பய்மஅவர ன�ம  ஏாறலம

நலனறிபம பரம்ாமலிப�ந் ர. ம� டமஅன வ�ிம ன்ந்மனச ற்ி  

நய , (இ ்ய) இவர டம ங �ணடிம  ாடன்னில்யிமநய ம ங �ணடி  

  ா மயா ட . நய ம ங �ணடிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண  

ன்யான னிபமபாறல�ம  ா ல ற மஎ உமனசய    . அ்ா்மஅ�சிபதம

(்்ல) அவர ட, (நபபிவர �ண ம�ாமநலனறவய மன்யான னிபம பய உம

 ங �யலமன்யா இி்ய்மஎ ப்யல) இ்மன்யடரபய �ம  ாப்லலம

 ங ்�்பமபி மஇலன்மஎ உ  றறல யர ட. நய மமம்�ிமஅ ்ம

  டவபனி�ம  ா ட . அப பய்மஅ�சிபத  (்்ல) அவர டம(நபபம(ஸல) 

அவர �்ம ய்த்லல) ்ாரமன்யான � ய மஇ யமத  னசயல்பப�ி. 

அப பய்மஎங �ணலமள�வரமப ீ லமஃ ர தமப்்ல�்மமனச உ  இிான �ம

 டன மநலனற வாஉவயர. பபற்ம்ம்மஇல்த்லா்மமனச உமஅங த  

னகனமமனசக்வபா�பமபட�ணவயச்�்தம்ல�ிபபவ�வயர. அப பய்ி  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம�்லம்�அத்ல ் ி  

இ�ந்ன ய்��பபயர டமஎ உமறறல யர ட. 70  
 

பயடிம:ம35 ஏழஹஹதமன்யான ிபலம்ரஆ மஓ்்ல.  
 
780 அப்ல்யாமபப மஅஸஸயிபபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�மநயட) 

நபபம(ஸல) அவர டமம� யவபலமஎங ்�்மஏபஹஜதமன்யான  

நடத்ல யர ட. அப பய்மஅல�ஃமல� ம(எ�ிம23ஆவ்) அத்லியிதன் 

ஓ்்ய யர ட. அ்லலம�சயம(அன்) , ஹயஹ ம(அன்) ஆ ல ியன்பமபாறலிம

(23:45ஆவ்) வச ிமஅல்்மஈசயம(அன்) அவர ன�பமபாறலிம(23:50ஆவ்) 

வச ிமவந்்ி -இந்மஇடத்லலமஅறலவபபபய�ரம�ஹிமதமபப மஅபபயதம

(்ா) அவர ட ஐிபபயா�ட மஅறலவப� லறயர ட. அல்்மமாறம

அறலவபபபய�ர டமஅ  யர  னசய  மவயரதன்ம்றலத்ம வஉப� லறயர ட.- 

நபப (ஸல) அவர ்�்மஇ�மலமஏாபா�வபாட்.  ட  ம(அவர �யலம

ன்யடரந்மஓ் ��ியமல) �ற மமனசக்வபாடயர ட. அந்தம

ன்யான ிபலமநய�ி  ்ந்ன ய் ட . இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  அவாறலல, அப்ரம்ஸஸய�ம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபல, அத ்ய�மநலஉத்ல� ன ய்�மநபபம(ஸல) அவர டம

�ற மமனசக்வபாடயர டமஎ உம யணபப� லற்.   ம்ிமஇந்மஅறலவபபபபல, 
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(அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) அப்ல்யாமபப  அிரமஅவர �்ம

னபி�லமஇப�லமஆஸமஎ ப்மஇடினபறவபலன். (ஆ  வ , இந் 

அப்ல்யாமநபபத ்யா்ய மஅப்ல்யாமபப மஅிரமபப மஅலஆஸம

அல்ர.)  
 
781 அிரமபப மஹஜன்ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

ஃபஜரமன்யான ிபலமபப வயங லமமனசல்ிமஇ்வப மமம்  சத்லிமய மஎ�ிம

(81:17ஆவ்) வச (ிமஇடினபாஉட�ம81ஆவ்மஅத்லியி)தன் ஓ்வன்ம

நய மனசவபாா ற . இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  
 
782 ்தபயமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) நய ம

ன்யா ் ; அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(அப பய்)  எங ்�்தம

ன்யாவபத்யர ட. (அதன்யான ிபல)  யஃபமவல்ரஆ ணலமம்�த  (எ உம

ன்யடங்ிம50ஆவ்) அத்லியிதன்மஓ்ல யர ட. அ்லலமவநந�்  

பயசல ய(த)்ல மஎ�ிம(10ஆவ்) வச தன்மஅ  யரமஓ்லி பய் , நய�ிம

அன்த ்ல�ிபமஓ்்ய   ; ஆ யல, அவர டமஓ்லி(் மனபய�டம

எ  னவ ப)்மஎ �்ப ்�ிவபலன்.71  
 
783 ்தபயமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

ஃபஜரமன்யான ிபலம  ண டமநலனறந் , ்ன் ட அ�� �� யகதம

ன்யங் ல றமந�்டமனந�ிம பீமசமம்ங ன�ாிம(நய ம  �ன�� மம

னசக ்யி) எ�ிம(50:10ஆவ்) வச (ிமஇடினபாஉட�ம யஃப  

அத்லியி)தன்மஓ்வன்மநய ம  ா ட .  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
784 ஸலியதமபப மஇ்ய� யம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  எ ம்நன்ிப ம

ச  ய்்ரம(்தபயமபப மமய்ல�-்்ல) அவர ட , நய மநபபம(ஸல) அவர ்ட ம

ஏபஹஜதமன்யான மன்யா ் . �்லம்�அத்லலமநபபம(ஸல) அவர ட  

  ண டமநலனறந், ்ன் டமஅ�� �� யகதமன்யங் ல றமந�்டமனந�ி  

 பீமசமம்ங ன�ாிம(நய மம�ன�� மமனசக ்யி) எ�ிம(50:10ஆவ்) 

வச (ி இடினபாஉட�ம யஃபமஅத்லியி)தன்ம(ஓ்ல யர ட) எ உம

றறல யர ட. சல்  வன� �ணல,  யஃபமஎ�ிம(50ஆவ்) அத்லியிதன்ம

ஓ்ல யர டமஎ உ றஉவயர ட.  
 

 

பாங்க� 

ஹதீஸ்: 618 - 902

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



785 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

(ஆ்ிப�ம ய்த்லல) ஃபஜரமன்யான ிபலம யஃப  வல்ரஆ ணலமம்�தமஎ�ிம

(50ஆவ்) அத்லியிதன்மஓ்லவந்யர ட. அ்ா்ப  பப  ரமஅவர �்ம

ன்யான மஏ�� மய  வமஅனமந்்.72  
 
786 சலமய�மபப மஹரபம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம்யபபரமபப மச�்யம

(்்ல) அவர �ணடிமநபபம(ஸல) அவர �ண மன்யான  ்றலத்�ம  ா ட . 

அப பய்மஅவர ட, நபபம(ஸல) அவர டமஏ�� மய  வ  ன்யாவபபபயர ட; 

இ ்யமஇவர டமன்யாவபபபன்பம பய உம(ந��மய த)  

ன்யாவப� மயாடயர டமஎ உமறறல யர ட.  ம்ி , அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஃபஜரமன்யான ிபலம யஃபமவல்ரஆ ணலமம்�தம(எ உம

ன்யடங்ி 50ஆவ்மஅத்லியிி)  பய றன்மஓ்வயர டமஎ உிம

றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
787 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

்ாரமன்யான ிபலமவலன்்லமஇ்யமிஃ்யம(எ உமன்யடங்ி  92ஆவ்) 

அத்லியிதன்மஓ்வயர ட.  அஸரமன்யான ிபலமஅ்ம பய றன்ாிம

ஏபஹஜதமன்யான ிபலமஅன்வபடபமனப�ி  (அத்லியித)ன்ாிமஓ்வயர ட.   
 
788 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

்ாரமன்யான ிபலமசபபபஹலஸமம்பபப� லமஅஃ்ய... (எ உ  ன்யடங்ிம

87ஆவ்) அத்லியிதன்மஓ்வயர ட. ஏபஹஜதமன்யான ிபலமஅன்  வபடபம

னப�ி(அத்லியித)ன்மஓ்வயர ட.   

789 அ�பரஸயமநட்யமபப ம னப்யமஅலமஅஸ்மமம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅ்ல யன்தம

ன்யான ிபலமஅஉப்ம�்லம்உ  வச ங டவன்மஓ்வயர ட. - அ�பரஸயம

நட்யமபப ம னப்யமஅலஅஸ்மமம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஃபஜரமன்யான ிபலமஅஉப்ம�்லம

்உ வச ங டவன்மஓ்வயர ட. 
 
 790 அப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

வல�ரச்யத்லம ரஃப மஎ�ிம(77ஆவ்) அத்லியிதன்மஓ்ல   . 

அன்ம னசவபாாறம(எ ம்யியர)  ி�லமஃபடலம(்்ல) அவர ட , எ  �னமம

ம   ! இந் அத்லியிதன்மஓ்ல� யா�ம(ள னற) ந�மஎ �்ம
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நலன ாப�த்லவபாடயக. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமமஃ��ப  

ன்யான ிபலமஇ(ந்மஅத்லியித)ன்மஓ்�ம  ாட ்மநய ம னடசலிய  

அவர �ணடமல�ந்மனசவபாாற்ய்ிமஎ உமனசய  யர ட.73 -  மா ்டம

ஹ �்ஸம ம்ிமஆஉமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  அவாறலல, 

சய்லாம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , அ் மபபற்மஅவர �ண   ிபன்ம

அல்யாமன பபாஉிவன்மஅவர டமஎங ்�்தம(்ன்னம ிாஉத)  

ன்யாவப� மவபலன்மஎ உம( ி�லமஃபடலம(்்ல) அவர டமறறல யர டம

எ ) அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.   
 
791 ்ஜனபரமபப ம�தஇிம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமமஃ��பமன்யான ிபலமஅதனரமஎ�ி  (56ஆவ்) 

அத்லியிதன்மஓ்லின்மநய மனசவபாா ற .  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம

ஐந்மஅறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். பயடி : 36 இ யதம

ன்யான ிபலம்ரஆ மஓ்்ல.   
 
792 ப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டமள�ம

பிணத்லலமஇ�நம்யர ட. அப பய்மஇ யதமன்யான ிப  இ்்�ம

்�அத �ணலமள றலலமவத �் ணமவஸமனஸதன ணமஎ�ிம(95ஆவ்) 

அத்லியிதன்மஓ்ல யர ட.74 
 
 793 ப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்ட மஇ யதமன்யான னிதமன்யா ் . அ்லல  

அவர டமவத �் ணமவஸனஸதன ணமஎ�ிம(95ஆவ்) அத்லியிதன்ம

ஓ்ல யர ட. 
 
 794 ப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

இ யதமன்யான ிபலமவத �் ணமவஸனஸதன ணமஎ�ிம(95ஆவ்) 

அத்லியிதன்மஓ்லின்மநய ம  ா ட . அவர ன�வபடமஅா லிம்்்லலம

 வஉமிய�ி ஓ்லமநய ம  ாட்லலன். 
 
 795 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  �ஆதமபப ம்பலம

(்்ல) அவர டமநபபம(ஸல) அவர ்ட மன்யா்வபா�பமபபற்  (்ிம

றாடத்ய�டி) ்ல�ிபபமமனச உம(நபப  (ஸல) அவர ்�்பமபப  யலம

ன்யா்மன்யான னிமமம்�ி) ்ி  றாடத்ய��்தமன்யாவபபபயர ட.  

ள�மநயடமஇ்வபலம�ஆதம(்்ல) அவர டமநபபம(ஸல) அவர ்ட மஇ யதம
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ன்யா் வபா�தம்ிமறாடத்ய�டிம்ல�ிபபமமனச உமஅவர ்�்ம(அ ்ம

இ யனவ)த ன்யாவபதம்யர ட. அ்லலம(னப�ிமஅத்லியிமய ) அலப ்யம

எ�ிம(2ஆவ்) அத்லியிதன்மஓ்மஆ்ிபபத்யர ட. அப பய்மள�மம ண்ரம

(ன்யான ிப்ல�ந்) வப் லமச்யிமன ய�த்யர. பப  ரம் ணிய தம

ன்யா்வபா�தம்ல�ிபபம  னச உவபாடயர. ம� டமஅவ�டி , இ  ய ், ந�ரம

நிவஞச ரம(� யஃபப�) ஆ லவபா்்ய? எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅந்ம

ம ண்ர, இலன். அல்யாவப  மம்மசத்லிமய ! (நய மநிவஞச  ம

அல் ). நலமசிிமநய மஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர �ணடிமனச உம

(இ்ம்றலத்) ன்�வபப ப மஎ �மறறல யர.  அவவய றமஅவரமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமனச உ , அல்யாவப  ன் ்! நயங டமப லம

 வன� �ணலம வன்னவா� �ணலமஈ�ப� ல றவர ட. நயங ட  ளாட ங டம

�்ிம்்ண�ரமபயகமஏ வயி. இநநலன்ிபலம�ஆதமபப ம்பல  அவர டம

( நாறல்ா)  ங ்ட மஇ யதமன்யா்வபா�மவந்ம(எங ்�்த  

ன்யாவபத்யர. அ்லலமனப�ிமஅத்லியிமய ) அலப ்யமஅத்லியிதன்ம

ஓ்்ய யர. (எ  வ்ய மவப் லமமனச உம் ணிய தமன்யா ் ) எ உம

றறல யர.  ட   அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம�ஆதம(்்ல) 

அவர ன�ம நய� லதம்ல�ிபப , �ஆ ்! (ந�ன்  ) ்ாபபவய்லிய? எ உம

  ா�வபா�, (ந�ரமம� ்�்த ்ன்னமம்யங லதமன்யாவப�்ிம பய்மசாஉம

சலறலிமஅத்லியிமய ) இ   அத்லியிதன்மஓ்வ �் ய ; இ  ம

அத்லியிதன்மஓ்வ �் ய மஎ உமனசய  யர ட.  இ் மஅறலவபபபயô�ர �ணலம

ள�வ்ய மஏஃபிய மபப ம னி யம(்ா) அவர ட  றஉ ல றயர ட: நய ம

(இந்மஹ �்னஸமஎ �்மஅறலவபத்) அிரமபப ம �் யரம(்ா) அவர �ணடி , 

(நபபம(ஸல) அவர டம�ஆதம(்்ல) அவர �ணடி) வஃ ிஸலமவம்ஹயஹய , 

வட்ஹய வலன்்ல, வலன்்லமஇ்யமிஃ்ய, சபபபஹலஸமம்பபப� லம

அஃ்யமஆ லிம(�னற ிம91, 93, 92, 87ஆவ்) அத்லியிங ன�மஓ்வப்ய ம

எ உமறறலி்ய ம்யபபரம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மஅ்ஸஸஜனபரம(்ா) 

அவர டமஎம�்மஅறலவபத்யர  �? எ உ   ா ட . அ்ா்மஅிரமபப ம

�் யரம(்ா) அவர ட, (ஆி) இ்ம பய உ்ய  (அறலவபத்யர ட) எ றயர ட.  
 
 796 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  �ஆதமபப ம்பலம

அலஅ சய�ம(்்ல) அவர டம்ிம ்யார (�ய மஎங )்�்ம(ள�  நயட) 

இ யதமன்யான மன்யாவபத் பய்ம(ந��மய மஅத்லியிதன்மஓ்லதம

ன்யான னி) ந�ா� யர.  ட  மஎங �ணலமள�வரமவப் லமமனச உம
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் ணிய தமன்யா்யர.  இ்பாறலம�ஆதம(்்ல) அவர �ணடிம

ன்�வப� பபாட பய்மஅவரமள�மநிவஞச ர  (� யஃபப�) எ உம�ஆதம

(்்ல) அவர டமறறல யர ட. அந்மம ண்��்மஇமனசக்லமஎா�ி பய்மஅவரம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமனச உம�ஆதம(்்ல) அவர டம

றறலின்தமன்�வபத்யர. அப பய்  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

�ஆத! ந�ரம்ாபபவய்லிய மஇ��  வப�ி் ல ற�் ய? ந�ரமம� ்�்தம

்ன்னமம்யங லதமன்யாவப�்ி பய்  வஃ ிஸலமவம்ஹயஹயம(91), 

சபபபஹலஸமம்பபப� ம(87), இ�்ஃமபபஸமலம்பபப�  (96), வலன்்லமஇ்யமிஃ்யம

(92) ஆ லி(வானறபம பய றமசாஉமசலறலி) அத்லியிங ன�மஓ்வ �் ய ! எ உம

றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
797 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  �ஆதமபப ம்பலம

(்்ல) அவர டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட  (இ்வப ) இஉ்லதம

ன்யான ிய மஇ யனவதமன்யாவயர ட. பபற்ம்ிமறாடத்ய�டி  

்ல�ிபபமனச உமஅ ்மன்யான னிமஅவர ்�்தமன்யாவபபபயர ட.   
 
798 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  �ஆதம(்்ல) 

அவர டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட மஇ யதமன்யான  

ன்யாவயர ட. பபற்ம்ிமறாடத்ய� மபட�ணவயச்�்மமனச உம

அவர ்�் (அ ்மன்யான னி)தமன்யாவபபபயர ட.75 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  பயடி : 37 ன்யான னிமமஏ�� மய ம

அ ்ம ந்த்லலமநலனறவய தமன்யாவப�்மயஉ  இமயி ்�்மஇடபபா�ட�ம

 ாடன�.  
 
799 அ�மஸ்தமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�மம ண்ரம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமவந் , இ  யரமன்யான னி 

ந�்டம ந்ிமஎங ்�்தமன்யாவபபப்யலமஏபஹஜதமன்யான (ிப  

்மயஅத்)�்மமனசல்யமலமநய ம்யம்லத்வப� ல ற  எ உமறறல யர. 

இன்�ம  ாடமஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டமஅ னற�்�ம

  யபமனடந்ன்வபட�ம �னமிய ம வஉமஎந்ம  னசயானபயாலவப  பய்ிம

  யபமனடந்மஅவர ன�மநய ம ்ட்லலன். பபற்மஅவர ட , ம�  �! 

 ங �ணலமனவஉப�ா�ிமசல்ரம ட� ர. ஆ  வ ,  ங �ணலமஎவர 

ம� ்�்தமன்யாவப� ல றய ்யமஅவரமஏ�� மய தமன்யாவப� ா�ி.  

ஏன  ணல, அவ��்பமபப  யலம�்லிவர ்ி , ப்வ � ரம ்ிமஅ்வல 
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 னடிவர ்ிம ட� ரமஎ உமறறல யர ட.76 -  மா ்டமஹ �்ஸம

 ம்ிமநய ்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். 
 
 800 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரமம� ்�்தம

ன்யாவபத்யலமஅவரமஏ�� மய த  ன்யாவப� ா�ி. ஏன  ணல , அ(வ��்பம

பப  யலமன்யாப)வர �ணல  சலஉவர ்ிம�்லிவர ்ிமப்வ � ர ்ிம

 நயிய�ண ்ிம ட� ர. அவர  ் ணிய தமன்யா்யலம்யிமவப�ிபபிவயஉம

ன்யா்ன யட�ா�ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 
801 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இனவம

அல்யாவப மன்ரம�ஹிமதம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவபத்மஹ �்ஸ �ய்ி. அவாறலலமபப வ�ிமஹ �்ஸஜிம

ள றய்ி. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலம

ள�வரமம� ்� ய தமன்யாவப� மநல றயலமஅவரமஏ�� மய த  

ன்யாவப� ா�ி. ஏன  ணல , அவர �ணனட ிம�்லிவர ்ிமப்வ � ர ்ி  

 ட� ர. அவரம் ணிய தமன்யாமநல றயலம்யிமவப�ிபபிமஅ�ா�்ம

ந�ா�த ன்யா்ன யட�ா�ி.  
 
802 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

ம� ்�்தமன்யான மநடத்ல யலமஅவரமஏ�� மய த  ன்யாவப� ாம�ி. 

ஏன  ணல, ம� �ணனட ிமப்வ � ர ்ிம நயிய�ண ்ி  

அ்வ்னட ிய�ிம ட� ர.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறவப� லறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபபபய�ர  ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். 

அ்லலம நயிய�ண டமஎ ப்ா்மப்ல்ய ம�்லிவர டமஎ�ிமனசயலம

இடினபாஉட�். 
 
 803  ஸமய மபப மஅபபலஆஸமஅஸஸ ஃபபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம

(ஸல) அவர டமஎ  ணடி, ந�ங டம ங டமறாடத்ய��்தம்ன்னம  

்யங லதமன்யாவபாங டமஎ உமறறல யர ட. நய , அல்யாவப மன் ்! 

எ   ட�த்லலம(னப�னம) ஏ்ிமஏாபா�வப�வன்மநய மஅஞஏ ல ற ம

எ உ னசய    . அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர டமஅ� லலமவய�ங ட! எ உம

எ ன  அனாத், எ ன தம்ம�்ம�  யலமஅம்னவத்யர ட. பபற்ம

்ம்ம ்தன்மஎ  னநஞசலலமமயர் ்� லனட ிமனவத்யர ட. பபற்ம
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்ல�ி்ங டமஎ றயர ட. (நய ம்ல�ிபபி்ி) ்ம்ம ்தன்மஎ ம

 ்யட ்� லமனட ிம�் லல  னவத்யர ட. பபற்மந�ங டம ங டம

றாடத்ய��்தம்ன்னமம்யங லத  ன்யாவபாங ட. எவரமள�ம

றாடத்ய��்தம்ன்னமம்யங லதமன்யாவப� லறய ்ய  அவரமஏ�� மய தம

ன்யாவப� ா�ி. ஏன  ணல , அவர �ணனட ிம�்லிவர ட  ட�� ர; 

அவர �ணனட ிம நயிய�ண ்ிமப்வ � ர ்ிமஅ்வ்னட ிய�ிம

 ட� ர.  ங �ணலமள�வரம் ணிய தமன்யா்யலமஅவரம்யிமவப�ிபபிப�  

ன்யா்ன யட�ா�ிமஎ உமறறல யர ட.   
 
804  ஸமய மபப மஅபபலஆஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஎ �்மஇஉ்லிய மமனசக்ம ப ்சி , ந�ங ட ள�ம

ச�்யித்ய��்தம்ன்னமம்யங லதமன்யாவபத்யலமஅவர ்�்ம(சல்மி  

ஏாபா�வபடயமல) ஏ�� மய தமன்யாவபாங டமஎ ப ்ிய்ி.  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
805 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டமன்யான னிமம

ஏ�� மய ாிம(அ ்ம ந்த்லலமஏன்ய உி  வப�படயமல) நலனறவய ாிம

ன்யாவபபபயர ட. இன்மஅப்லமஅரஸமபப மஸஜனஹபம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
806 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமன்யான னிமமல மமஏ�� மய ாிம(அ ்   ந்த்லல) நலனறவய ாிம

ன்யாவபபபவர �யகமஇ�ந்யர ட.  இன்ம த்ய்யம(்ா) அவர டமஅறலவப� லம

றயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
807 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ன�மவபடமமல மமஏ�� மய ாிம(அ ்மசமிி)  �ானமிய ாிம

ன்யாவப� �ற�ிம வஉமஎந்மஇமய��்பமபப  ய்ி  ள� பய்ிமநய ம

ன்யா்்லலன். இன்ம ீ�மபப மஅப்லல்யாமபப மஅபபநலிரம(்ா) 

அவர ட அறலவப� லறயர ட.77 இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். 
 
 808 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமன்யாவபத்�ன ய்���்ி பய்ம(பப  யல  ன்யாிம

னப் �ணனட ிம ட�) ்ாநன்ம் ம்யிபடிமஅா்ன ய்��பபன்ம  
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னசவப ிாபயர ட.  ட  மஏ�� மய மஅத்லியிதன்மஅல்்மசலறலிம

அத்லியிதன் ஓ்வயர ட. இன்மஸயபபதமஅல் ய �ம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. 
 
 809 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய மந�்டம ந்ிம

ன்யாவப�்ிமஎ்ணத்ட மன்யான னிதம்வ�் வ .  அப பய்ம

(பப  யலமன்யாிமனப் �ணனட ி) ்ாநன்மஅாவன்மமனசவப ிா ப .  

்ாநன்மம்ம்யக�்ட�ம �னமிய மஈ�பயானடமஎ்ணபமநய ம

ன்யான னிம ஏ�� மய ம��த்�ன யட வ .  இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.78  
 

பயடிம:ம38 ன்யான ிப ம�� லிமநலன் 

( �ய மநலாறல, ் ண்ல, சல்ிபணப்லமஆ லினவ)  ன� நலஉத்லமநல்ய மய மம

னசகவ்ி, அவானறமமஏ�� மய மஅ ்ம ந்த்லல  �ானமிய ம

நலனற வாஉவ்ி.79  
 
810 ப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம�ஹிமதம(ஸல) 

அவர �்மன்யான னிம் றல�ம வ ணத ் . ன்யான ிபல  அவர �்ம

நலாறலம( லியி), ் ண்லம(�ற ), ் ணந்மநலமலரந்மபப மநலன் ன யட�ல, 

அவர �ண மசல்வண� ிம(சஜ்ய), இ�மசல்வண� ங ்� லனடிப்ய  அமரா, 

பபற்மச்யிமன ய�பப்ா்ிமஎாந்மனசலவ்ா்ிமஇனட ிிய ம

இனடனவ�ண ஆ லிவாறல ம ய்மஅ�ா டமஏற�்னறிமசமமஅ�வபலம

அனமந்ல�ந் .80 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
811 ஹ ிமபப ம ன்பயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (இ்ய� ல்ட�) றஃபயம

ந ன், இப�லமஅஃஅஸம ய்த்லலமள�மம ண்ரமனவாறல  ன ய்டயர. -

அவ்்மனபின்ாிமஅறலவபபபய�ரம்றலபபபாடயர ,- அந்மம ண்ர (மத்ரமபப ம

நய்லிய), அ� னப்யமபப மஅப்லல்யாமபப மமஸ்தம(்ா)  அவர ன�ம

ம� ்�்ம(்ன்னமம்யங ல)தமன்யாவப�்மயஉமபணபத்யர. அவவய ற  

அ� னப்யமஅவர ்ிமன்யானவ� ்ய யர ட. அவர டமன்யான ிபலம

�ற வப்ல�ந் ்ன்னிம ிரத்ல யல , பப வ�மயஉமநய மனசயல்ிம

அ�வபா்மநலாபயர ட: அல்யஹஜிமம்பப யம்(�) லமஹி்மமலலஅஸம

ஸமயவயத்லமவமமலலஅலமஅர�ண, வ மலலஅமமயம லஃத்மமல மன ிபிமபஅத. 

அா்ஸமஸ யிபமவலமஜத. ்யமமய ணஅம்லமய  அ ன்த், வ்யம� த்லிம
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்லமயமம  த், வ்யமி ஃப ம்ல்த்லமமல � லம்த.  (னபய�ட: இனறவய! 

எங டமஅ்லப்ல ி! வய ங டமநல்ிப , �மலமநல்ிப, ந�மநய�ி இ  மபபறம

னபய�ா டமியாிமநல்ிபபம் ான த்ிம  �  ம �ி்.  ் ா�்ிம

மய்்�்ிம �ிவ  ! ந�மன ய�த்ன்தம்�பபவரமிய�மல்ர. ந�  

்�த்ன்�மன ய�பபவரமிய�மல்ர. எந்மமனசலவ� மனசலவ�ிம

அவ��்  (ந் ம வ்ன ம்)  ண்ல�ந்மபி மஅ�ண� ய்.)  ன்யடரந்ம

ஹ ிம(்ா) அவர டமறறல யர ட:  நய மஇந்மஹ �்னஸமஅப்ரம்ாமய ம

பப மஅபபன்்யம(்ா) அவர �ணடிமறறல   .  அப பய்மஅவர டம

றறல யர ட: ப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) அவர டம(பப வ�மயஉ) றறலின்ம

நய ம  ா�ட � : அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �்மன்யான ம

(நலாறல), அவர �்ம் ண்ல (�ற ), ் ணந்மஎா(ந்்ிமநலன்ன யட)வ், 

அவர �ண மசல்வண� ி (சஜ்ய), இ�மசல்மவண� ங ்� லனடிப்ய ம

அமராமஆ லி மஏறத்யாமசமமஅ�வபல  அனமந்ல�ந் . (இந்மஹ �்ஸல ம

அறலவபபபய�்ய )  ஜஅபயம(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட:  நய மஇந்ம

ஹ �்னஸமஅிரமபப ம�ர்யம(்ா) அவர �ணடிமறறல   . அப பய்  

அவர ட, நய மஅப்ரம்ாமய மபப மஅபபன்்யம(்ா) அவர ன�ப  

பயரத்ல�� ல ற . ஆ யல , அவர �்மன்யான மஇவவயஉம

அனமந்ல�� வபலன் ி எ உமறறல யர ட. -  ஜஅபயம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: ஹ ிம(்ா) அவர ட, மத்ரமபப மநய்லியமஎ பயரமறஃபயம

ந ன்மனவாறல ன ய்ட பய்மஅ� னப்யம(பப மஅப்லல்யாமபப ம

மஸ்த-்ா) அவர ன� ம� ்�்தம(்ன்னமம்யங லத) ன்யாவப�்மயஉம

றறல யரமஎ உமன்யடங ல,  மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ப�மஅறலவபத்யர ட.  

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 
812 ஸயபபதமஅல் ய � (்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அ ஸம(்்ல) அவர டம

(எங �ணடி), அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  எங ்�்தம

ன்யாவபத்ன்பம பய  றமநய ம ங ்�்தமன்யாவப� ல ற ; அ்லலம

எந்�ம்னறாிமனவ� மயா ட மஎ உமறறல யர ட. (பபற்  

ன்யாவபத்யர ட.) அ ஸம(்்ல) அவர டம(ன்யாவபத் பய்) ள னறமம

னசகவயர ட. ஆ யல, அவவயஉ ந�ங டமனசகவன்மநய மபயரத்்லலன். 

அ ஸம(்்ல) அவர டம் ணந்ம(�ற  னசக்) நலமலரந்்ிம(ந�்டம ந்ி) 

 ந்ய மநலாபயர ட. எந் அ�வபான  றயலமஅவர டமமறந்வபாடயர  �ய! 

எ உமஎவ ்�ிமறறலவப�வயர. அவர டமசல்வண� ிம(சஜ்ய) னசக்ம
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்ன்னிம ிரத்லி்ிமஇ�பபபலம(ந�்ட   ந்ி) நலன்ன ய்��பபயர ட. 

எந்மஅ�வபான  றயலமஅவர ட மறந்வபாடயர  �ய! எ உமஎவ ்�ிம

றறலவப�வயர.81  
 
813 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ன�மவபடமமல மமஏ�� மய , அ ்ம ந்த்லல நலனறவய தம

ன்யாவப� �ற�ிமஎவ��்பமபப  ய்ிமநய மன்யா்்லலன்.  அவர �்ம

ன்யான (ிப மளவனவய�மநலன்ாி) சமமய மஅ�வப ் ிம

அனமந்ல�ந்். அ�ப�ரம(்்ல) அவர �்மன்யான (ிப மளவனவய�ம

நலன்ாிமஅவவய ற) சமமய  அ�வப ் ிமஅனமந்ல�ந்்.  மரம(்்ல) 

அவர டம(ஆாசல�்) வந் பய்மஃபஜர ன்யான னிமந�்டம ந்ிம

ன்யாவபத்யர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(ன்யான ிபல) 

சமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ா எ உமறறலி்ிமந�்டம ந்ிமநலன்ிபலம

நலாபயர ட. எந்மஅ�வபான  றயல  நயங டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமமறந்வபாடயர  �யமஎ உ  றஉ வயி. பபற்மசல்வண� ிம(சஜ்ய) 

னசகவயர ட. இ� சல்வண� ங ்� லனட ிம(ந�்டம ந்ி) 

அமரந்ல�பபயர ட. எந்  அ�வபான  றயலமஅவர டமமறந்வபாடயர  �யம

எ உமநயங டமறஉ வயி.  
 

பயடிம:ம39 இமயனமழமபப ன்யடரந்மன்யாவ்ி, என்ாிமஅவரமனசக்ம

பப  பமனசகவ்ி. 
 
 814 அப்ல்யாமபப மிரதமஅல தமமம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ப்ய ம

பப மஆஸலபம(்்ல) அவர டமஎ  ணடிமன்�வபத்யர டம- அ  யரமனபயக  

 ன்பபவரமஅல்ர-: நயங டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்பம

பப  யலம(அவர ன�ப பப பாறலத) ன்யா்மவந ்யி. அப பய்மஅவர டம

் ணந்ம(�ற மனசக்) ்ன்னிம ிரத்லவபாடயலமஅவர டம�மலிபலம

்ம்மனநாறலனிமனவ� ய்வன் (எங �ணல) ிய�ிம்ம்ம�்ன ம(சஜ்யமம

னசகவ்ா ய ) வன�பபன்மநய   ்ட்லலன். (அவர டமசஜ்யா�்மம

னச ற) பபற்்ய மபப  ய்ல�பபவர ட  சஜ்யா�்மமனசலவயர ட.82 இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
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 815 அப்ல்யாமபப மிரதமஅல தமமம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமசமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ாம

எ உ றறலவபாடயலமஅவர டமசஜ்யமமனசகிய்வன்மஎங �ணலமிய�ிம

எங டம�்ன  (சஜ்யவபா ய ) வன�� மயா டயி ; (அவர டமசஜ்யமம

னசக்) பபற்்ய மநயங ட சஜ்யமமனசக வயிமஎ உமப்ய மபப மஆஸலபம

(்்ல) அவர டமஎ  ணடி அறலவபத்யர ட. அ  யரமனபயகம ன்பபவரம

அல்ர.  
 
816 �ஹய�பமபப ம்லஸயரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அப்ல்யாமபப ம

ிரதமஅல தமமம(்்ல) அவர டம(பட�ணவயச்லல) னசயானபயாலா  

 மனடிப்ல�ந்ப�ம(பப வ�மயஉ) றஉவன்மநய ம  ா�ட � :  ப்ய ம

பப மஆஸலபம(்்ல) அவர டமஎங �ணடிமறறல யர ட:  நயங டமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்ட மன்யா்வந ்யி. அப பய்  அவர டம�ற மம

னசக்மபபற்்ய மநயங டம�ற மமனசக வயி. அவர ட  �ற வப்ல�ந்ம

்ன்னிம ிரத்லமசமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ாமஎ உமறறலிமபப  

அவர டம(சஜ்யவபா்மமனச உ) ்ம்மனநாறலனிம�மலிபலமனவபபன்ம

நயங ட பயர�்ிவன்மநயங டமநல உன ய் டிப�ப பயி. பபற்்ய மஅவரம

 ன�ப பப ன்யடர வயி.  
 
817 ப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டமநபபம(ஸல) 

அவர ்ட ம(ன்யான ிபல) இ��்ி பய்மஅவர டமசஜ்யம  

னசக்வபாடன்பமபயர� ய்வன்மஎங �ணலமஎவ�ிம(சஜ்யமமனசகவ்ா ய ) 

்ம் �்ன மவன�� மயாடயர. இந்மஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யட�்ிமவந்ட�். அ்லலமஅவர ட  சஜ்யமமனசக்ம

ன ய்��பபன்மநயங டமபயர� ய்வன்மஎ உமஇடினபாஉட�்.   
 
818 அிரமபப மஹஜன்ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மநபபம(ஸல) 

அவர ்�்பமபப  யலமஃபஜரமன்யான னிதமன்யா ் . அ்லல  அவர டம

ஃப்யம �ஸல�மபபலம்  ஸலலம்வய�லம்  ஸலமஎ�ிமவச (ங ட  

இடினபாஉட�ம81ஆவ்மஅத்லியி)தன்மஓ்வன்மநய மனசவபாா ற . 

நபபம(ஸல) அவர டம�ானமிய மசஜ்யவபா்பம பயகம ச்ய்வன்ம

எங �ணலமஎவ�ிம்ம் �்ன ம(சஜ்யவபா ய ) வன�� மயாடயர.  
 
 பயடி : 40 �ற வப்ல�ந்ம்ன்னிம ிரத்லிமபப மஓ்ம வ்�ினவ.   
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819 அப்ல்யாமபப மஅபபஅவஃபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம�ற வப்ல�ந்ம்ம்ம�்ன ம

நலமலரத்ல வபாடயலமசமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ா. அல்யஹஜிமம்பப யம

்(�) லமஹி் மலலஅஸமஸமயவயத்லமவமமலலஅலஅர�ணமவமமலலஅமமயம

 லஃத்மமல மன ிபிமபஅ்  எ உமறஉவயர ட. (னபய�ட: அல்யாம

் ன பம் � வய� ம் ான்னிமஏாஉ�ன யட ல றய .  இனறவய! எங டம

அ்லப்ல ி! வய ங டமநல்ிப, �மலமநல்ிப, அவாஉ�்பமபப  ந�மநய�ிமஇ  ம

பபறமனபய�ட டமநல்ிபபம் �மஅன த்ிம  �  ம �ி்.)  இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
820 அப்ல்யாமபப மஅபபஅவஃபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(�ற வப்ல�ந்மநலமலரந்ம

சமலஅல்யஹஜ ்லம மஹமல்ாமஎ உமறறலி்ி), அல்ஹஜிமம்பப யம

்(�) லமஹி், மலலஅஸ ஸமயவயத்லமவமமலலஅலமஅர�ணமவமமலலஅமமயம

 லஃத்மமல மன ிபிமபஅ்மஎ உ  ்்லபபயர ட. (னபய�ட: இனறவய! எங டம

அ்லப்ல ி! வய ங டமநல்ிப, �மலமநல்ிப, அவாஉ�்பமபப மந�மநய�ிமஇ  ம

பபறமனபய�ட டமநல்ிபபம் �மஅன த்ி    �  ம �ி்.) இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
821 அப்ல்யாமபப மஅபபஅவஃபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டம(�ற வப்ல�ந்மநலமலரந்்ி), அல்யஹஜிமம்(�) ல ஹி், 

மலலஅஸமஸமயவயத்லமவமமலலஅலமஅர�ண , வமமலலஅமமயம லஃத்மமல ம

ன ிபி பஅ். அல்யஹஜிம, ்ாஹலர �மபபஸஸல்லமவலப்்லம

வலமயிபலமபய�த. அல்யஹஜிம, ்ாஹலர �மமல தம்�பபமவல த்யியம

 மயமா � ஸமஸவ்ல அபி்மமல லமவஸ(�) லமஎ உமபப்யரத்லபபயர ட.  

(னபய�ட: இனறவய! வய ங டமநல்ிப, �மலமநல்ிப, அவாஉ�்பமபப மந�ம

நய�ி இ  மபபறமனபய�ட டமநல்ிபபம் �மஅன த்ிம  �  ம �ி். 

இனறவய, ப ண� ா�ிய்ிமஆ்ஙம ா�ிய்ிம்�ணரந்மந�்ய்ிமஎ ன த  

னகனமபப�த்வயிய ! இனறவய , அா� ல்ல�ந்மனவ்னமிய மஆனட 

னகனமபப�த்பப�வன்பம பய உமபயவங �ண்ல�ந்ிம்வஉ �ண்ல�ந்ி  

எ ன தமனகனமபப�த்வயிய !)  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�ம

அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலல, �ஆதம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபல, (வஸ�மஎ�ிமனசயல்�் ப்ல்ய ) ்் மஎ�ிம
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னசயலமஇடினபாஉட�். ிரதமபப மஹயஹ ம(்ா)  அவர �்ம

அறலவபபபபலம் ஸமஎ�ிமனசயலமஇடிமனபாஉட�். (எல்யவாஉ�்ி  

னபய�ட: அா�்.)  
 
822 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம�ற வப்ல�ந்ம்ம்ம்ன்னிம ிரத்லி்ி  ்பப ய! 

்(�) லமஹி்மமலலஅஸமஸமயவயத்லமவலஅர�ண , வமமலலஅமமயம லஃத் மல ம

ன ிபிமபஅ். அா்ஸமஸ யிபமவலமஜத. அஹ�்மமயம ய்லமஅப் , வ 

்ல் யம்(�) மஅப் . அல்யஹஜிம , ்யமமய ணஅம்லமயமஅ ன்த், 

வ்யம� த்லி ்லமயமம  த், வ்யமி ஃப ம்ல்த்லமமல � லம்தம

எ உமறஉவயர ட. (னபய�ட: எங டமஅ்லப்ல ி! வய ங ்ிம�மலாிம

நல்ி்ிமஅ�ா�், ந� நய�ிமஇ  மபபறமனபய�ட டமியாிமநல்ி்ிம

அ�ா�்பம் ான த்ி   �  ம �ி். ் ா�்ிமமய்்�்ிம

 �ிவ  ! நயங டமஅன வ�ிம   அ�னம ட்யி. அ�ியர டமறஉிம

னசயா �ண ் ிமமல ாிம்்்லமவயகந்் , இனறவய! ந�மன ய�த்ன்தம

்�பபவரமிய�மல்ர. ந�ம்�த்ன்�மன ய�பபவர  ிய�மல்ர. எந்மம

னசலவ� மனசலவ�ிமஅவ��்ம (ந் ம வ்ன  ்)  ண்ல�ந்மபி ம

அ�ண� ய்மஎ ப ்ிய்ி.)  
 
823 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம

�ற வப்ல�ந்ம்ன்னிம ிரத்லி்ிமஅல்யஹஜிம , ்பப ய, ்(�) லம

ஹி்மமலலஅஸமஸமயவயத்லமவமமலலஅலமஅர�ண , வமமயமபக ஹஜமய, வம

மலலஅமமயம லஃத்மமல மன ிபிமபஅ். அா்ஸமஸ யிபமவலமஜத. ்யம

மய ணஅ ்லமயமஅ ன்த், வம்யம� த்லிம்லமயமம  த், வம்யமி ஃப ம

்ல்த்லமமல � ல ்தமஎ உமறஉவயர ட. (னபய�ட: இனறவய, எங டம

அ்லப்ல ி! வய ங டமநல்ிப, �மலமநல்ிப, இ �ி அவாஉ� லனட ிம

 ட�னவமநல்ிபமமாஉிமந�மநய�ிமஇ  மபபறமனபய�ட ட  நல்ிபபம

் ான த்ிம  �  ம �ி். ் ா�்ிமமய்்�்ிம �ிவ  !  ந�ம

ன ய�த்ன்தம்�பபவரமிய�மல்ர. ந�ம்�த்ன்�மன ய�பபவரமிய�மல்ர.  

எந்மமனசலவ� மனசலவ�ிமஅவ��்ம (ந் ம வ்ன ம்)  ண்ல�ந்ம

பி  அ�ண� ய்.) -  மா ்டமஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

அ்லலமவமலலஅமமயம லஃத்மமல மன ிபிமபஅ்ம(மாஉிமந�மநய�ிமஇ  ம
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பபற னபய�ட டமநல்ிபபம் ான த்ிம  �  ம �ி்) எ ப்வன் ி  

இடினபாஉட�். அ்ா்பமபப  யலம ட�்ம்றலபபபடபபடமவபலன்.  
 

 பயடிம:ம41 �ற மமாஉிமசஜ்யவபலம்ரஆ ம(வச ங ன�)மஓ்வ்ா்ம

வந்ட�ம்னட. 
 
824 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(்ிமஇஉ்லமநயா �ணலம டல  ந்லாாறல�ந் பய்ம்ம்மஅனறிப ) 

்லன்மமசீன்னிமவப்� லம(பட�ணவயச்�்ட  நய� ல) யர ட. அப பய்ம

ம� ட, அ�ப�ரம(்்ல) அவர ்�்பமபப  யல  அணபவ்த்ம

நல உன ய்��ந் ர. (அவரம �ணடி) அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  

அவர ட, ம�  �! நபபத்வத்ல மநானசக்ல �ண்ல�ந்மள�ம�ஸ்லி  

 ய் ல றமஅ்்்மஅவ��்�ம யாடபப� ல றமநல்ம( ்னமிய ) 

  ா ன�த ்வப்ம வனற்ாிமஎஞசலிப�� மவபலன். 

அறலந்ன யட்ங ட: �ற மஅல்் சஜ்யமமனசக்ன ய்���ன ிபலம

்ரஆ ம(வச ங ன�) ஓ்ம வ்டயனம உமநய  ்னடம

வப்ல� பனபாஉட � . �ற வபலமவ்லாிமமய்்ிம னடிமஇனறவன  

ம லனமபமப�த்ங ட. சஜ்யவபலம�ன ந்மபப்யரத்லாங ட.  ங ட  

பப்யரத்ன மஏா பபடமஅ்மமல ாிம்்்லிய ்ய்ிமஎ உமறறல யர ட.  

இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 825 அப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம( நயகவயகபபா��ந் பய்ம்ம்மஅனறிப )  ்லன்மம

சீன்னிமவப்� ல யர ட. அவர டமஎந்ம நயிபலமஇறந்யர  �யமஅந்  

 நயிப ம ய்ணத்யலமஅவர �்ம்ன்ிபலம்ணபமள உம

 ாடபபா��ந்். அப பய்மஅவர ட, இனறவய! (  மனசக்ல ன�) நய ம

(ம� �ணடி)  சரத்வபா ட ய? எ உம�ி�னறமறறலவபா�, நபபத்வத்ல  

நானசக்ல �ண்ல�ந்மள�மநல்மஅ�ியரம ய் ல றமஅல்்மஅவ��்�  

 யாடபப� ல றம(நல்)   னவதம்வப்ம வனற்ாிமஎஞசலிப�� வபலன்ம

எ உ னசய  யர ட. ன்யடரந்ம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்பம பய  றம

இடினபாஉட�். 
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 826 அஅமபப மஅபப் ய்லபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம�ற மஅல்்மசஜ்யவபலம்ரஆ  (வச ங ன�) ஓ்ம

 வ்டயனம உமஎ �்தம்னடமவப்லத்யர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
827 அஅமபப மஅபப் ய்லபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம�ற மஅல்்மசஜ்யவபலமஇ��்ி பய்  ்ரஆ ம

(வச ங ன�) ஓ்ம வ்டயனம மஎ ன தம்�த்யர ட.   
 
828 அஅமபப மஅபப் ய்லபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம�ற மமாஉிமசஜ்யவபலம்ரஆ  (வச ங ன�) ஓ்ம

 வ்டயனம மஎ ன தம்�த்யர ட.  ங ன�ாிம்�த்யர ட  எ உம

நய மறறமமயா ட .83 
 
 829 அஅமபப மஅபப் ய்லபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  எ ம நசரம(நபபம(ஸல) 

அவர ட) �ற மஅல்்மசஜ்யம னசக்ன ய்���்ி பய்ம்ரஆ ம

(வச ங ன�) ஓ்ம வ்டயனம மஎ ன த  ்�த்யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
 
 830  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமள ப்மஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�். அவாறலல, �ற மமனசக்ன ய்���்ி பய்ம

்ரஆ ம(வச ங ன�) ஓ்  வ்டயனம மஎ ன மநபபம(ஸல) அவர டம

்�த்யர டமஎ  றமஇடினபாஉட�்.  சஜ்யவப்ல��்ி பய்ம்ரஆன ம

ஓ்�மறடய்மஎ ப்மபாறலிம்றலப் இடினபறவபலன் -  மா ்டமஹ �்ஸம

அஅம(்்ல) அவரம �ணடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடர  வாலிய ாிம

வந்ட�். அந்ம 
 
அறலவபபபப்ிமசஜ்யவபலம்ரஆன மஓ்்ய ய்மஎ ப்மபாறலிம்றலப்  

இடினபறமவபலன். 831 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: �ற மம

னசக்ன ய்���்ி பய்ம்ரஆ ம(வச ங ன�) ஓ்ம வ்டயனம ம

நய  ்னடமவப்ல� பனபாஉட � . இந்மஹ �்ஸல மஅறலவபபபய�ரன்யட�லம

அஅம(்்ல) அவர �்மனபிரமஇடினபற  வபலன்.84  
 

பயடிம:ம42 �ற வப்ிமசஜ்யவப்ிமஓ்ம வ்�ினவ.  
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832 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஓரமஅ�ியரம்ிம

இனறவ ணடிம(அவ ்மஅ�்�்மஇ்� ய ல) இ��்ிமநலன் �ணல  மல ம

னந�� மய ், அவரமசஜ்யவப்ல��்ிம பய ்ிய்ி. எ  வ , ந�ங ட 

(சஜ்யவபல) அ்ல மய பமபப்யரத்லாங ட.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
833 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(ன்யாி பய்) ்ம்மசஜ்யவபல  அல்யஹஜிமஃ�பபரஅம்ல்ஹஜ , 

்ல� ஹஜமவம்லல்ஹஜ, வமஅவவ்ஹஜமவமஆ ல்ஹஜ, வ அ்ய ணகித்ஹஜம

வமசலர்ஹஜமஎ உமபப்யரத்லபபயர ட.  (னபய�ட: இனறவய! எ மபயவங டம

அன தன்ாிமம  ணபபயிய ! அவாறலல  சலறலின்ாிமனப�ின்ாி, 

ஆ்ிபமய மமனசக்ன்ாிமஇஉ்லிய மமனசக்ன்ாி , னவ�ணபபனடிய மம

னசக்ன்ாிமமனற� மமய மமனசக்ன்ாிமம  ணபபயிய .)  இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
834 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம்ரஆ ண ம(110ஆவ்மஅத்லியித்ல )  ாடன�னிமம

னசிலப�த்ிமவன ிபல, ்ம்ம(ன்யான ிப ) �ற வப்ி  சஜ்யவப்ிம

ஏபஹய � ல்யஹஜிமம்பப யமவபபமஹி்ல , அல்யஹஜிமஃ�ஃபபரஅ 

(இனறவய! எங டமஅ்லப்ல ி!   ன பம பயாறலபம் �ந்ம்்ல� ல ற . 

இனறவய! எ �்மம  ணபப�ணபபயமிய !) எ உமஅ்ல மய �மறறலவந்யர ட. 85 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
835 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஇறபப்ா்ம�  யலமஏபஹய  மவபபமஹி்ல  அஸ்ஃ�ஃபப� மவம

அன்மஇன்� ம(இனறவய!   ன பம பயாறலபம் �ந்  ்்ல� ல ற . 

   ணடத்லலமபயவம  ணப்�  ய�ம   ணட மமமம் ல ற ) எ உ  

அ்ல மய �மறறலவந்யர ட. (ள�மநயட) நய , அல்யாவப மன் ்! இந் 

வயரதன் டமஎ  ? இவானறதம்யங டம்்ல்ய �மறறதம

்வங லாட� �ர  � (எ  ம ய்ணி)? எ உம  ா ட . அ்ா்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , அல்யாவப ம ்வபாிமனவாறலாிம

வ�ி பய்... (எ உமன்யடங்ிம110ஆவ்) அத்லியித்லலமஎ ம

ச�்யித்யரமவப ித்லலமஎ �  யரமஅனடிய�ி  றறபபா�ட�். அன்ம
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நய ம ய்ப்யலமஇவானற�மறறலவ� ல ற மஎ உ  னசய  யர ட. இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
836 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம

அல்யாவப ம ்வபாிமனவாறலாிமவ�ி பய்... எ உ  ன்யடங்ிம

(110ஆவ்) அத்லியிிமஅ��பனபாற்ம�்லமளவனவய�மன்யான ிப்ி  

ஏபஹய � ம்பபபமவபபமஹி்ல� , அல்யஹஜிமஃ�ஃபபரஅமஎ உமறறயமலம

அல்் பப்யரத்ல� யமலமஇ�ந்்லலன்.  (னபய�ட: எ மஅ்லப்ல ி!  ன பம

 பயாறலபம் �ந்ம்்ல� ல ற . இனறவய! எ �்மம  ணபப�ணபபயிய !)  
 
 837 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(்ம்மன்யான ிபல) மல்்லிய மஏபஹய ல  ்யஹலமவபபம

ஹி்லஹல, அஸ்ஃ�ஃபப�ல்யஹமவமஅன்மஇன்ஹலம(அல்யாமமல தம

னிவ  எ பம் �ந்வ யகமஅவன தம்்ல� ல ற . அல்யாவபடிம

பயவம  ணப்�  ய� மம் ல ற ) எ உமறறலவந்யர ட. நய , 

அல்யாவப மன் ்! ந�ங ட ஏபஹய லம்யஹலமவபபமஹி்லஹல , 

அஸ்ஃ�ஃபப�ல்யஹமவமஅன்மஇன்ஹலமஎ உ  மல்்லிய �ம

றறலவ�வன்மநய ம ய் ல ற ம(இ்ா்மஎ  ம ய்ணி?) எ உ   ா ட . 

அ்ா்மஅவர டமபப வ�மயஉமப்ல்�ணத்யர ட:  எ மச�்யித்யரம

ன்யடரபய மநய மஓரமஅனடிய�தன்�ம ய் ப மஎ உி , அன்� 

 ய�ி பய்மஇந்தம்ஸபபனஹமநய மஅ்ல மய மஓ்ம வ்�ிமஎ உிம

எ மஇனறவ  எ �்மஅறலவபத்ல�ந்ய . அந்மஅனடிய�தன்மநய ம

 ்�வபா ட . (அ்்ய  இந்மஅத்லியிமய்ி): அல்யாவப ம ்வபாிம

னவாறலாிமவந்,  ம்ி, அல்யாவப மமயர� த்லலமம� டமறாடஙம

றாடமய ம்னாவன்மந�ங ட  ய�ி பய்ம ங டமஇனறவன பம் �ந்ம

்்லபபப் ய ;  ம்ி, அவ ணட ம பயவம  ணப்�ம  ய�வ �் ய ! நலமசிமய ம

அவ மபயவம  ணப்�ம  ய்ன்மஏாபவ ய  இ�� லறய ம(110:1-3). இ்லலம

னவாறலமஎ ப்மம� யமனவாறலனி�ம்றல�்ி. 
 
 838 இப�ம்ஜன்ஜம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: நய மஅ்ய மபப ம

அபப் பயாம(்ா) அவர �ணடி, ந�ங டம�ற வபலமஎ   ஓ்வ �ர ட? எ உம

  ா ட . அ்ா்மஅவர ட, ஏபஹய � மவபபமஹி்ல�  ்யிப்யஹமஇல்யம

அ த்ம(இனறவய!   ன பம பயாறலபம் �ந்ம்்ல� ல ற .    ன தம

்வப்ம வஉமஇனறவ ணலன்) எ உமஓ் ல ற . ஏன  ணல , இப� 
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அபப�ன்� யம(்ா) அவர டம(பப வ�மயஉ) அறலவபத்யர ட:  ஆிப யம(்்ல) 

அவர டமறறல யர ட: நய மள�மநயடமஇ்வபலமநபபம(ஸல)  அவர ன��ம

 யணயமலம ்�   . அவர டம்ிமமாறதம்னணவபி�லமஎவ�டமயவ்  

னச றல�பபயர டமஎ உமஎ்ணப�மன ய் டமஅவர ன�தம ்�பம பய   . 

(அவர ன� எங்ிம யணயமல) பப  ரம்ல�ிபபவந ் . அப பய்மஅவர ட  

(ன்யா்ன ய்��ந்யர ட. அவர ட) �ற வபலமஅல்்மசஜ்யவபலம

ஏபஹய �  வபபமஹி்ல� ம்யிப்யஹமஇல்யமஅ த்ம(இனறவய! 

  ன பம பயாறலபம் �ந் ்்ல� ல ற .   ன தம்வப்ம வஉம

இனறவ ணலன்) எ உ றறல�ன ய்��ந்யர ட. அப பய்மநய , எ ம

்நன்ாிமஎ ம்யாி ்ங ்�்மஅரபபணமய ா�ி! நய மஓரமஎ்ணத்லலம

இ�ந ் . ஆ யல, ந�ங டமமா றயரமஎ்ணத்லலமஇ�� லற�ர டமஎ உம

றறல   . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
839 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மநயடமஇ்வபலமப��ன ம

வப�பபபலம(எ �ட ண�ந்) அல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர ன��ம

 யணவபலன். ஆ  வ, அவரம ன�மநய ம ்�   . அப பய்மஅவர ட  

பட�ணவயச்லலம(சஜ்யவபல) இ�ந்யர ட. எ ்மன , நா�னவ� பபா��ந் 

அவர �்ம ட�ங ய்லலமபாட். அப பய்மஅவர டமஅல்யஹஜிம , அ்்ம

பப ��ய� மமல மச ்ல� , வபபம�ஆஃபயத்ல� மமல ம றபத்ல� , வமஅ்்ம

பப�  மல � , ்யம ாரமஸ யஅ மஅன்� மஅ த்ம மயமஅஸ கத்ம

அ்யமநஃபசல� மஎ உ றறல�ன ய்��ந்யர ட.  (னபய�ட: இனறவய,   ம

்ல�ப்லிப ம�்ிம  ்ம  யபத்ல்ல�ந்ி ,    ம  ணபபப ம�்ிம  ்ம

்்டன ிப்ல�ந்ிம   ணடிமநய மபய் யப்�    ய� ல ற . இனறவய! 

  ம( �னணிப)ன �மன ய்�ம  ம(்்டன ிப)ன வபா�பமபய் யப்�ம

  ய� ல  ற .   ன பம் ாமஎ  யலமஇி்வபலன்.   ன மந�ம

் �ந்ன ய்டன்பம பய  ற  ந�மஇ�� லறயக.) 
 
 840 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(ன்யாி பய்) ்ம்ம�ற வப்ி  சஜ்யவப்ிமஏப�ஹஜ ம

்தனஏ , ்ப்லமம்யிப த்லமவரஹாமஎ உ  றஉவயர ட. (னபய�ட: 

(இனறவய! ந�மனிவ . மல பமப�ஏத்மய வ . வய வர டமமாஉி  ஹஹல ம

அ்லப்ல.)86  
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841  மா ்டமஹ �்ஸமஆிப யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.87  
 

பயடிம:ம43 சஜ்யவப மசலறழபி, அன்ம(அ்ல மய ம)மனசகாமயஉமவந்ட�ம

ன்வ்்ி. 
 
842 மஅ்ய மபப மஅபப் லஹயமஅலிஅமீம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவரம �யலமவப�்ன்மனசகிபபாடம

அ�னமிய  ஸவபய ம(்்ல) அவர ன�மமசந்லத், எ  யலமனசகிம��ந்ம

ள�மநானசின் அல்்மஅல்யாா�்மமல ாிமவப�பபமய மள�ம

நானசின்மஎ �்ம னசயல்ங ட. அல்யாமஅ் ம�்ிமஎ ன மம

னசயர� த்லா்டம்னாவப�   வ்�ிமஎ உம  ா ட . அ்ா்மஸவபய ம

(்்ல) அவர டம(ப்ல்�ண� யமமல) அனம்லிய மஇ�ந்யர ட. பபற்மநய ம

மம்�ிம(அ ்ம  டவபனி�)   ா ட .  அப பய்ிமஅவர டம

அனம்லிய  வமஇ�நம்யர ட. நய ம� றயவ்ம�னறிய மஅவர   �ணடிம

  ாட பய்மஇ்பாறலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமநய  

  ா ட . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅல்யாா�்மந�ம

அ்ல மய மசஜ்ய (சல்வண� ி) னசகவயிய ! ஏன  ணல , ந�மஅவ�� ய மள�ம

சஜ்யமமனசக்யல அ்ா ய மஅவ ம  ்மள�ம்்்லனிம ிரத்ல ,   ம

்ாறங �ணலமள னறமஅவ  ம  ண� யமலமஇ�பப்லலன்மஎ உம

றறல யர டமஎ றயர ட. பப  ரமநய மஅ்த்ர்யம(்்ல) அவர ன�மம

சந்லத் பய்மஇ்ம்றலத்�   ா ட . அவர ்ிமஸவபய ம(்்ல) அவர டம

றறலின்பம பய  றமறறல யர ட.   
 
843 ்பபஆமபப ம அபமஅலஅஸ்மமம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�மநயட) 

நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட ம்ங லிப�ந ் .  அவர டம

(இ்ாதமன்யான � ய மஎாந் பய்) இிான � டன மநலனற வாறல(ிம

பப  ்ப்்ாமனசக்) ன யடவ்ா்ிமஅங தமனகனமம( �) 

னசக்ன யடவ்ா்ி ்்ண�ரமன ய்�னச  ற . அப பய்மஅவர டம

எ  ணடிம(ஏ ்�ி)   ய�வ �் ய !  எ உமஎ  ணடிமறறல யர ட.  ட  ம

நய , னசயர� த்லலமநய ம ங ்ட  இ�� ம வ்�ிமஎ உம  ய� ல ற ம

எ  ற . அ்ா்ம வஉமஏ ்�ி (  ய�வ �் ய !) எ றயர ட. நய ம(இலன்) 

அ்்ய மஎ  ற . அ்ா்மஅவர ட , அபப�ிய யலம ம்ம  ய��ன ம
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நலனற வறமஅ்ல மய மமசஜ்யமனசக்மஎ �்   ்ாவ �் ய ! எ உம

னசய  யர ட. 

 பயடி : 44 சல்வண� த்ல ( பய்ம�மலிபலமபடம வ்�ி)  உப் ்ி , 

ன்யாி பய் ்ன்��, ஆனடமஆ லிவானற(�ம ீ ாமபடயமல) 

பப�த்�ன யட�ல, (ஆ் ட) ்ன்��னிமமஏ�ா�மன ய்னடம

 பயா��ன யட�லமஆ லிவாஉ�்மவந்ட�  ்னடாி.88  
 
844 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ஏாம உப் டம(்ன்ிபல) 

ப�மயஉமசல்மவண� ிம(சஜ்ய) னசகாிப�மநபப  (ஸல) அவர டம

 ாடன�ிபடபபாடயர ட ; (சல்மவண� த்ல  பய்ம்ன்ிபல  படய்வயஉ) ்ம்ம

்ன்��, ஆனடமஆ லிவானறபமபப�த்�மன யட�ம வ்டயிமஎ உ  ்னடம

வப்ல� பமபாடயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். அவாறலல, அ்ர்பப  (்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல, இ�ம

 ட�ஙன  ட, இ�ம�ாங யல ட, இ� பய்ங( �ண ம் ண) ட, மாஉிம

னநாறலமஆ லிமஏாம உப் டமப�மயஉ  (சஜ்யமமனசகாிப�மநபபம(ஸல) 

அவர டம ாடன�ிபடபபாடயர ட) ; ்ம் ்ன்��, ஆனடமஆ லிவானறபம

பப�த்�ன யட�ம வ்டயனம உம்னட  வப்ல� பபாடயர டமஎ உம

இடினபாஉட�்.89 
 
 845 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய மஏாம உப் டம(்ன்ிபல) 

ப�மயஉமசஜ்யமமனசகாிப�ாி, (எ ்) ஆனடனி ியம��னி ியம

(்ன்ிபலமபடய்வயஉ) நய மபப�த்�ன யட��மறடய்மஎ ாி  

 ாடன�ிபடபபா�ட � .  இன்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  
 
846 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ஏாம உப் டம(்ன்ிபல) 

ப�மயஉமசஜ்யமமனசகாிப�மநபபம(ஸல) அவர ட   ாடன�ிபடபமபாடயர ட ; 

��னி ியமஆனடனி ியம(்ன்ிபலமபடய்வயஉ)  பப�த்�ன யட�ம

 வ்டயிமஎ உம்னடமவப்ல� ாிபாடயர ட.   
 
847 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய மனநாறல, இ�ம

( ட�ங)ன  ட, இ�ம(�ாங) யல ட, இ�மபய்ங �ண  ் ண டமஆ லிமஏாம

 உப் டம(்ன்ிபல) ப�மயஉமசஜ்யமமனசகாிப�  

 ாடன�ிபடபபா�ட � . -(னநாறலனிப  பாறல�ம்றலபபப�ி பய்) ்ம்ம
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ன ியலம்ம்ம��ன ம நய� லம(��்ம ாபட  எ பன்பம பய உ) னசன ம

னசக்யர ட.- நயிமஆனடனி ியம��னி ியம(்ன்ிபல  படய்வயஉ) 

பப�� �மறடயன் ாிம ாடன�ிபடபபா�ட �யி.  இன்மஇப�மஅபபயஸம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  
 
848 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய மனநாறல-��், 

இ�ம( ட�ங)ன  ட, இ�ம�ாங யல ட, இ�மபய்ங( �ண  ் ண) டமஆ லிம

ஏாம உப் டம(்ன்ிபல) ப�மயஉமசஜ்யமமனசகாிப�  

 ாடன�ிபடபபா�ட � . நய ம��னி ியமஆனடனி ியம(்ன்ிபலம

படய்வயஉ) பப�த்�ன யட�ம வ்டயிமஎ ாிம ாடன�ிபடபபா�ட � .  

இன்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  - அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஓரமஅ�ியரமசல்வண� ிம(சஜ்ய) 

னசக்யலமஅவ�ட மஏாம உப் ட  சல்வண� ிமனசக ல ற : அவ�னடிம

� ி, இ�ம ட�ஙன  ட, இ�ம�ாங யல ட மாஉிமஇ�மபய்ங( �ண ம

் ண) டமஆ லினவ ிமஅனவ. இன்மஅபபயஸமபப மஅப்லலம�த்்லபம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. 
 
 849 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர �யலமவப�்ன்மனசகிபபாடமஅ�னமம

்னறபம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அப்ல்யாமபப மஅலஹய�ஸம(்ா) 

அவர டம்ம்ம்ன்��னிபமபப ப� மய �  ன ய்னடிபா�தம

ன்யா்ன ய்��பபன்மஅப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல)  அவர டம

பயரத்யர ட.  ட  மஅவர டமஎாந்மனச உமஅவ�னடிமன ய்னடனி  

அவப�த்மவபட்ய யர ட. அவரமன்யா்ம��த்்ிமஇப�மஅபபயஸம(்்ல)  

அவர ன�ம நய� லதம்ல�ிபபம ங ்�்மஎ  ம நரந்் ? ஏ மஎ ்ம

்ன்��னி அவப�த்வபா்ர ட? எ உம  ாடயர. அ்ா்மஇப�மஅபபயஸம

(்்ல) அவர ட, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஇவவயஉம

ன்யா ல றவ� மநலன் பப ்றமய �மன  டம ாடபபாடவயஉம

ன்யாபவ� மநலன்�்மளத்ல�� லற்  எ உமறறலின்மநய ம  ா�ட � ம

எ றயர ட.  
 
பயடி : 45 சஜ்யவபலம ட�ஙன  ன�தம்ன்ிபலமனவத் , வப்யபம

்றங ன�வபா� �ாஙன  ன�ாிமன்யனட �ண்ல�ந்மவிபானறாிம

அ ாறலனவத்ம(�னறிய ) ந�நலன் ிய�மசஜ்யமமனசகவ்.90  
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850 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  சஜ்யவபலம

ந�நலன்னி�மன ிய்ங ட.  ங �ணலமஎவ�ிம்ிமன  ன�மநயகமப்பபப  

னவபபன்பம பய உமப்பபபனவ� ம வ்டயி.  இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.91 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உம

அறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். அவாறலல, �ஹிமதமபப ம

்அஃபரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம(ஹ �்ஸல  �்த்லலமஇடினபாஉட�ம

வ்யமிபஏதமஎ�ிமனசயானறயடர) வ்யமித்பஸஸத  எ உமஇடிம

னபாஉட�். (இ்்��்ிமனபய�ட: ப்பபபமனவ� ம வ்டயி.)   
 
851 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந�ங டமசஜ்யமம

னசகாி பய்ம ட�ஙமன  ன�ம(்ன்ிபல) னவாங ட ; �ாஙன   ன�ம

(்ன்ிப்ல�ந்) அ ாறலமனவாங ட. இன்மப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  
 
பயடி : 46 ன்யான ம�னற; ன்யான னிமஎபப�மஆ்ிபபபப் , எபப�ம

��பப்?; �ற , சஜ்யமமனசகாிம�னற; அவாறலலமந�நலன்னி�ம

ன ிய்வ்; நய ்ம்�அத ன்யான  �ணலமளவ வயரமஇ்்�ம்�அதம

��ந்்ிமஅத்ஹலகியதமஓ்வ் ; இ� சஜ்ய� ்�்மமத்லிப்ிம�்லம

அத்ஹலகியத்ல்ிமஅமர ல றம�னற  ஆ லினவம்றலத்மனமயத்ம

வபவ்ங ட.  
 
852 அப்ல்யாமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமன்யாி பய்ம்ிமல�மஅ�்ட �ண மனவ்னம  

ன் ப�ிமஅ�ா�்மஇ�மன  ன�ாிமவப�த்னவபபயர ட. 92 
 
 853 அப்ல்யாமபப மமய்ல�மபப ம்னஹ யம(்்ல) அவர டமஅறலவப�்ி  

 மா ்ட ஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�். அவாறலல, அிரமபப மஅலஹய�ஸம(்ா) அவர �்ம

அறலவபபபபல, அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டமசஜ்யமமனசகாி பய்ம

்ிமல�மஅ�்ட �ண மனவ்னம  ன் ப�ிமஅ�ா�்தம்ிமன  ன�ம

(வப்யவப்ல�ந்) அ ாறலனவபபயர டஎ உ  இடினபாஉட�். ன்ஸமபப ம

சஅதம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

சஜ்யமமனசகாி பய்ம்ிமல�மஅ�்ட ன�வபா��மன  ன�மவப�த்  

னவபபயர ட. எந்மஅ�வபான  றயலமநய மஅவர ்னடிமஅ�்ட �ண ம
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னவ்னமனிப பயரப ப மஎ உம(அப்ல்யாமபப மமய்ல�மபப ம்னஹ யம

(்்ல) அவர ட றறலி்ய ) இடினபாஉட�்.  
 
854 (நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபியர) னம� யமபப தமஅலஹய�ஸம

(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டமசஜ்யமமனசகாி பய் , ஓரம

ஆா��ம்ா�மநலன த்யல  அவர �ண மஇ�மன  ்� லனட ிம டந்ம

னச உவபடம��ாிம(அந்மஅ�ா�்  அவர டமன  ன�தம்ன்ிப்ல�ந்ம

அ ாறலமனவபபயர ட). இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். 
 
 855 நபபம(ஸல) அவர ்னடிம்னணவபியரமனம� யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமசஜ்யமமனசகாி பய்ம

பப  ய்ல�ந் (பயரத்யல) அவர ்னடிமஇ�மஅ�்ட �ண மனவ்னமம

ன் ப�ிமஅ�ா�்தம்ி ன  ன�மவப�த்ம(இனடனவ�ணமவபா�) 

னவபபயர ட. அவர டம(சஜ்யவப்ல�ந்  எாந்்ி) ்ம்மஇட்ம

ன்யனடிப ம(- ய்ல ) மம்ம்யவ மய  அமரந்ன யடவயர ட. 
 
 856 (நபபம(ஸல) அவர ்னடிம்னணவபியர) னம� யமபப தமஅலஹய�ஸம

(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமசஜ்யமம

னசகாி பய்ம்ிமஅ�்ட �ண  னவ்னமனிபமபப  ய்ல�பபவரமபயர�்ிம

அ�ா�்�மன  ன�மஅ ாறல னவபபயர ட. இந்மஹ �்ஸமநய ்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மவ ீ ம

(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட: (இந்  ஹ �்ஸல ம�்த்லலம

இடினபாஉட�) வடாமஎ�ிமனசயல்�்மனவ்னமமஎ உ  னபய�ட.  
 
857 (நபபம(ஸல) அவர ்னடிம்னணவபியர) ஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(அல்யஹஜமஅ�பரம

எ உ) ்�பபரமறறலத ன்யான னிதம்வ�்வயர ட; அலஹி்ம்லல்யஹலம

்பபபலமஆ்மம ... எ உ (்ரஆ ) ஓ்மஆ்ிபபபபயர ட. �ற மம

னசகாி பய்ம்ன்னி  ிரத்ாமயாடயர ட; ள ்�ிய தம

்ய�த்ாமயாடயர ட. மயறய , ந�நலன்ிய  னவத்ல�பபயர ட. 

�ற வப்ல�ந்ம்ன்னிம ிரத்ல யலமநலமலரந்  நலா யமலமசஜ்யா�்மம

னசல்மயாடயர ட. சஜ்யவப்ல�ந்ம்ன்னி   ிரத்ல யலம ந்ய ம

நலமலரந்ம ா ய்யமலம(இ்்டயவ்) சஜ்யம  னசகிமயாடயர ட. ளவ வயரம

 

பாங்க� 

ஹதீஸ்: 618 - 902

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



இ்்�ம்�அத்ல்ிமஅத்ஹலகியதமஓ்வயர ட.  (அந்மஅமரவபல) இட்ம

 யன்மவப�த்னவத், வ்்ம யன்மநா�னவபபயர ட.  ம்ி, ன த்ய ம

 ா ய�வன்பம பய உம( யல ன�மநா�னவத் , ்ாடதன்த ்ன்ிபலம

ப�ினவத்)  ா ய்ம வ்டயிமஎ உி , மல� ங டம ா ய�வன்ப 

 பய உம�ாஙமன  ன�தம்ன்ிபலமப்பபபமனவத்ம ா ய்ம வ்டயிம

எ உிம்னட வப்லத்வந்யர ட. அவர டமச்யிமறறல ிமன்யான னிம

��பபயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். 

அவாறலல, அ� ய்லத (்ா) அவர �ணடமல�ந்மஇப�ம்னமரம(்ா) அவர டம

அறலவப�்ிமஹ �்ஸலல (ன த்ய மஅமரவன்பம பய உமஎ பன்�ம்றல� ம

�்த்லலமவந்ட�ம �பய எ ப்ா்மப்ல்ய ) அ லபமஎ உம யணபப� லற்.  

பயடி : 47 ன்யாபவரம(்ம�்ம�  யல) ்�ப்மள னறம

னவத்�ன யடவ்.93  

858 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

(ன்யாி பய்) ்ம�்ம�  யலமவய  ம(ளாட )த்ல  ( சணத்ல்ட�) 

சயகா� ானடம பய றன்ம(்�பபய ) னவத்�ன ய்�  ன்யாா�ி. அந்�ம

 ானட�்மஅபபயலம டந்னசலபவன்மஅவரமனபய�ாப�த்   வ்டயி. 

இன்தம்லஹயமபப ம னப்லல்யாம(்்ல) அவர டமஅறலவப� ல றயர ட.  

இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
859 ்லஹயமபப ம னப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம

(்லறந்னவ�ண �ணல) ன்யா்மன ய்��ப பயி. அப பய்மஎங ்�்  

�  யலம யலநனட டம டந்னசல்ி. எ  வ , இ்மபாறலமநயங டம

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமறறல  யி. அப பய்மஅவர ட , 

 ங �ணலமள�வரமவய   (ளாட )த்ல ம( சணத்ல்ட�) சயகா� ானடம

 பய றன்ம(்�பபய ) னவத்�ன யட�ா�ி. பபற்மஅவன்மஎ்ம

 டந்னச றய்ிமஅவ��்ப பப்மசலன மஇலன்மஎ உமறறல யர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். அவாறலல , 

அப்ல்யா பப ம்னமரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , பபற்மஅவன்மியர 

 டந்னச றய்ிமஅவ��்பமபப்மசலன மஇலன்மஎ உமஇடிம

னபாஉட�்.  
 
860 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடி, ன்யாபவரம(்ம�்ம�  யல) ்�ப்  னவத்�ன யடவ்ம

பாறல�ம  ா பபாட். அப பய்மஅவர டமவய   (ளாட )த்ல ம
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( சணத்ல்ட�) சயகா� ானடம பய றன்மனவத்�ன யட்மயஉ  

றறல யர ட  
 
861 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ்��ம பய�  பய்மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடி, ன்யாபவரம(்ம�் �  யல) ்�ப்ம

னவத்�ன யடவ்மபாறல�ம  ா பபாட். அப பய்மஅவர ட  வய  ம

(ளாட )த்ல ம( சணத்ல்ட�) சயகா� ானடம பய றமள னறம(்�பபய )  

னவத்�ன யட்மயஉமறறல யர ட.   
 
862 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமனப�நயடம்ல த் உம(ன்யாவபபப்ா ய த  ன்யான தம்லட்�்ப) 

்றபப�ி பய்ம(�ன மஅ ்மய ) ஈா�னி  எ�த்வ�மயஉம

 த்்வப�வயர ட. (ன்யான தம்லட்லல) அவர ்�்ம�  யல  அந்மஈா�ம

(்�பபய மநா�) னவ� பப�ி. பபற்மஅன்ம நய� லத  ன்யாவபபபயர ட. 

ம� டமஅவர ்�்பமபப  யலமஇ�பபயர ட. னபய்வய ப  பிணத்ல்ிம

இவவய றமனசகவயர ட. இ் யலம்ய ம(நி) ்ன்வர ்ி  

இவவா� தன்�ம னடபபப�� ல ற ர.94 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
863 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம(ன பபப�ம

 ட�) ன த்�னிமநா�னவத்மஅன்ம நய� லத  ன்யாவயர ட. இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�். அவாறலல , அ�ப�ர பப ம

அபபன பயம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலமஅ்ம(�ன மஅ ்மய ) 

ஈா�ிய்ி எ உம னப்ல்யாமபப மஹஃபஸம(்ா) அவர டம

றறல யர டமஎ மஅ்ல பப�ிய  இடிமனபாஉட�். 
 
 864 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம

(்லறந்னவ�ணிபலமன்யாி பய்) ்ம்மவய  ம(ளாட )தன்�  ்உ�  ம

(்�பபய ) னவத், அன்ம நய� லதமன்யாவயர ட.95  
 
865 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம்ம்ம

வய  ம(ளாட )தன்ம நய� லதமன்யாôர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலல, இப�ம்னமர (்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபலமநபபம(ஸல) அவர டமளாட தன்ம நய� லத  

ன்யா்யர டமஎ மஇடினபாஉட�்.  
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 866 அ�்ஜனஹஃபயமவாபமபப மஅப்லல்யாமஅஸஸஜவயிபம(்்ல) அவர ட  

றறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம(ஹஜ்ல  பய்) ம� யவப(்ல�ந்மமல யம

னசல்ி சயன்ிப)்ட�மஅப்ாமஎ�மலடத்லலம ்ய்யலமஆ மசலவப்ம

நலற�மறடய்னமய றலல இ�� , அவர �ணடிமநய மனச  ற . அப பய்ம

நபபிவர டமஅங தமனகனமம( �)  னசக்யர ட. பப்யலம(்்ல) அவர டம

( ட �மனச உ) நபபம(ஸல) அவர ட  �மமனசக்ம்்ண�� மமலமசதன்ம

னவ�ண ிமன ய்�வந்யர ட. ம� �ணலமசல்ர  அன்ம(பப்யலம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்ம ந்�ிய ப) னபாஉ�ன ய்ட ர. மாறம  சல்ரமஅன்பம

னபாறவர �ணடமல�ந்மனபாஉ(தம்ிமம்ம்டவப)�ன ய்ட ர.  பபற்மநபபம

(ஸல) அவர டமசலவப்மநலறமஅங லமஅணபந்வர �ய மனவ�ண ி  வந்யர ட. 

(அன்மஅவர டம ிரத்லபமபப�த்�ன ய்�மவந்்யலமஅவர �ண   யல டம

னவ�ணிபலமன்�ந் .) இப பய்ிமநய மநபபம(ஸல) அவர ்னடி  

 யல �ண மனவ்னமனிபமபயரபபன்பம பய உட�். பபற்மபப்யலம(்்ல) 

அவர ட பயங்மனசய  யர ட. அவர டமஹகிமஅ்ஸமஸ்யா , ஹகிம

அ்லமஃப்யாமஎ உ றஉி பய்மஇங்ிமஅங்மய ம-அ்யவ் , வ்பம

ப� மய ாிமஇடபமப� மய ாி-  ்ல�ிபபி பய்மநய மஅவர �்மவயனி ிம

பயரத்�ன ய்��ந ் . பபற்மநபப  (ஸல) அவர ்� ய ம(ன பபப�ம ட�) 

ன த்�மள உம(்�பபய ) நா�னவ� ப  பாட். நபபம(ஸல) அவர டம

�   மனச உம்ாரமன்யான னிமஇ்்�  ்�அத �ய தம

ன்யாவபத்யர ட. அவர ்�்ம�  யலம(அந்�மன த்��்  அபபயல) 

 ான், நயகமஆ லி ம்னடிப றலம டந்மனச உன ய்�ம�ந் . பபற்  

நபபம(ஸல) அவர டமஅஸன்ாிமஇ்்�ம்�அத �ய தமன்யாவபத்யர ட. 

பப  ர ம �் யவபா்தம்ல�ிபபமமனசல்ிவன்ம( டனமிய மநய ்ம்�அதம

ன்யான  ன�) இ்்�ம்�அத �ய  வமன்யாவபத்�மன ய்��ந்யர ட.  

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
 
 867 அ�்ஜனஹஃபயமவாபமபப மஅப்லல்யாமஅஸஸஜவயிபம(்்ல) அவர ட  

றறலி்யவ்: நய ம(ஹஜ்ல  பய்)  ்ய்யலமஆ மசலவப்மநலற�ம

றடய்னமய றலலமஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர ன�பமபயரத ் . 

பப்யலம(்்ல) அவர டம(அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டம �மமனசக்) 

மலமசிமனவத்ம்்ண�ன்மனவ�ண ி  எ�த்வ�வன்ாிமபயரத ் . அந்ம

மலமசதம்்ண��� ய மம� ட   பயா�ிபா��ன யடவன்ாிமநய மபயரத ் . 

அந்தம்்ண��லமசலறல்�னவப னபாறவரமஅன்தம(்ிம ம ணிபல) 
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்டவப�ன ய்டயர. அ்லலமசலறல்ி  லனட� ய்வரம(்்ண�ரம லனடத்) ்ிம

 ்யா� மன ிப்ட�மஈ்தன்தமன்யா�(த  ்டவப)�ன ய்டயர. பபற்ம

பப்யலம(்்ல) அவர டமள�மன த்�னிமஎ�த்மவந்  நா�னவபபன்மநய ம

பயரத ் . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமசலவப்  நலறம

அங லனிய னறமஅணபந்வர �ய ம(்ிம னண� யல டமன்�ாம�ா�்ம

அங லனி)  ிரத்லபமபப�த்ப�மனவ�ணிபலமவந்யர ட. பபற்மஅந்�ம

ன த்�னிம நய� ல (நல உ) ம� ்�்மஇ்்�ம்�அத டம

ன்யாவபத்யர ட. அந்�  ன த்��்மஅபபயலமம ண்ர ்ிம யலநனட ்ிம

 டந்னசலவன்மநய  பயரத ் .96 
 
 868  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலல, மய்ல�மபப மமலஃ�வலம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , 

ந்ப ல  ந்மய  பய்மபப்யலம(்்ல) அவர டமவந்மன்யான � ய ம

அறலவபப்ம னசக்யர டமஎ�ிம்றலப்மஇடினபாஉட�்.97  
 
869 அ�்ஜனஹஃபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(ஹஜ்ல  பய்மள�மநயட) ந்ப ல   ந்த்லலமபதஹயனவம

(அப்ா)  நய� லபம்றபபாடயர ட. அப பய்மஅவர ட  அங தமனகனமம

னசக்வபா�ம்ாரமன்யான மஇ்்�ம்�அத டமன்யாவபத் , அஸரம

ன்யான மஇ்்�ம்�அத டமன்யாவபத்யர ட. அப பய்மஅவர ்�்  

�  யலமன த்�மள உம(நடபபா�) இ�ந்்.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  ஜஅபயம(்ா) அவர �்  

அறலவபபபபலமஅந்�மன த்��்மஅபபயலமனப் டமமாஉிம ான் ட  

( ட�ணாடம யலநனட ட)  டந்னச உன ய்��ந் மஎ �மற�்்ய  

இடினபாஉட�். 
 
 870  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். ஹ ிம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல  நபபம(ஸல) அவர டம �மம

னசக் ்்ண�� மமலமசதன்பமனபாஉ�ன யட�மம� டம பயா�ிபட்யிப ரம

எ  அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.   
 
871 அப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம(வபனடனபஉிமஹஜ்ல  பய்) மல யவபல  (்�ப்ம

என்ாிம�   ய� யமல) ம� ்�்த  ன்யாவபத்�ன ய்��ந்யர ட. 
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அப பய்மநய மனபானட�ம ான்னிய றலல  பிணபத்ப�ம(அவர ன�) 

 நய� லமமனச  ற . -அந்மநய�ணலமநய மப�வமவின்  

னந�ங லவபா��ந ் .- (ன்யா்ன ய்��ந்வர �ண ) அணப�்ம

�  யல நய ம டந்னச உம( ான்ிப்ல�ந்) இறங லமஅன்ம

 மிவபா�வபா�தமன்யான  அணபிப� டம்னாந்ம(நல உ)ன ய் ட . 

அ(வவயஉமநய மன்யான மஅணபனி�   டந்னச ற)்ா ய மஎ ன மிய�ிம

ஆா சபப� வபலன்.98  
 
872 அப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  வபனடனபஉிம

ஹஜ்ல  பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமமல யவபல  ம� ்�்தம

ன்யாவபத்ப�மநல உன ய்��ந்யர ட. அப பய்ம ான்னிய றலல  

பிணபத்ப�மநய மஅவர ன�ம நய� லமமனச  ற . (எ ்)  ான்  

(ன்யான ிய�ண �ண ) அணபிபலமள�மப்்ல�்ம�  யலமநடந்னச ற். 

பபற் நய மஅ்ல்ல�ந்மஇறங லமம� ்ட மவ�னசிபலம சரந்ன ய் ட .   
 
873  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபமபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�். அவாறலல, (அப பய்) நபபம(ஸல) அவர டம

அ்ஃபயவபலம(ம� ்�்த) ன்யாவபத்�மன ய்��ந்யர டமஎ உம

இடினபாஉட�்.  
 
874  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலல, மல ய, அ்ஃபயமஎ றம்றலப்மஇடினபறவபலன். 

மயறய , வபனடனபஉி ஹஜ்ல ம பய்மஅல்்மம� யனவாறலமநய�ணலமஎ உம

(னபய்வய ) இடினபாஉட�்.  
 

பயடிம:ம48 ன்யா்ன ய்��ழபவ��்ம�  யலம்உ�  ம

னசலபவன்தம்வழப்.  
 
875 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

ன்யாி பய்மஎவன்ாிம்ம�்ம�  யலம டந்னசல்மஅவர  அ�ம்ல� ம

 வ்டயி. இி றவன்மஅவன்தம்�� ா�ி. அவரம(வப் லமனசல்)  

மஉ�்ி பய்மஅவ�ட மச்னடிபட( நரந்யலமச்னடிபா�ம

்�� )ா�ி! ஏன  ணல, அவ ்ய மன த்ய .99 இன்மஅ�சிபதமஅல்தீம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  
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876 ஹஜனமதமபப மஹல்யலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய�ிமஎ ம

 ்யாரமள�வ�ிமள�மஹ �்ஸம்றலத்பம பசல�ன ய்��ந ்யி.  அப பய்ம

(அங்மவந்) சய்லாமஅஸஸிமய ம(்ா) அவர டமறறல யர ட:  நய ம

அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்மனசவப ிாறமள�மஹ �்னஸாி  

அவர �ணடிமநய ம ்டமள�மநல �மசலனிாிம ம�்�மறஉ ல ற :  நய ம

ள�மனவட�ண� லானமம(்ஜ�ஆ) ்ல த் உமஅ�சிபதம(்்ல) அவர ்ட  

ன்யா்ன ய்��ந ் . அப பய்மஅவர டமம� �ணலமிய�ிம்ம�்ம

்உ�   னச உவபடயம்ல�� தம்�பனபய னறமனவத்மஅன்ம நய� லத  

ன்யா்ன ய்��ந்யர ட. அப பய்மப�மஅபப�ஐதம்்தன்மம சரந்ம

இன�றர ள�வரமஅ�சிபதம(்்ல) அவர ்�்ம�  யலம்உ�  ம

 டந்னசல் �ாபாடயர.  ட  மஅ�சிபதம(்்ல) அவர டம்ம்மன ியலம

அவ்்மனநஞசலலம(ன  னவத்த) ்ட�ண யர ட. அந்மஇன�றரமபயரத்யர. 

அ�சிபதம(்்ல) அவர ்�்ம�  யலம டந்னசலவன்தம்வப்ம

 வஉவாலிபலன்மஎ பன்�ம ்ட  அவர, மம்�ிமஅவர ன��ம டந்ம

னசல்பபயரத்யர. அ�சிபதம(்்ல) அவர டம� ன வபட�ம �னமிய ம

அவ்்மனநஞசலலம(ன மனவத்த) ்ட�ண யர ட.  அந்மஇன�றரமஅபப� ிம

நல உன ய்�மஅ�சிபதம(்்ல) அவர ன�மமசய� யர.  பபற்மம� ன�ம

வப்� ல�ன ய்�ம(ம �் யவப மஆ்ந்யிப�ந்) மரவய மபப  ஹ மலடிம

னச உமநடந்ன்மஅந்மஇன�றரம�னறிபாடயர. அ�சிபதம(்்ல)  அவர ்ிம

மரவய ணடிமனச றயர ட. அப பய்மமரவய , அ�சிபதம(்்ல) அவர �ணடி, 

 ங ்�்ிம ங டமச  ய்்ரம்்லவ��்ிம(இனட ி) எ    நரந்்? 

அவரம ங ன�பமபாறலம�னறிப� லறய ்! எ உம  ாடயர. அ்ா்  அ�சிபதம

(்்ல) அவர ட, ம� �ணலமஎவ�ிம்உ�  மனசல்யம்ல�� தம்ம�்  

�   மள�ம்�பனபமனவத்�ன ய்�ம ங �ணலமள�வரமன்யாி பய் , 

அவ��் �  யலம்உ�  மனசல்மிய�ிம�ாபாடயலமஅவ்்மனநஞசலலம

(ன மனவத்த) ்ட�ா�ி. அவரம(வப் லமமனசல்) மஉ�்ி பய்மஅவ�ட  

ச்னடிபட( நரந்யலமச்னடிபா�தம்�� )ா�ி! ஏன  ணல , அவ ்ய  

ன த்ய மஎ மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலின்மநய  

னசவப ிாஉட � ம(எ  வ்ய , அந்மஇன�றன்மஅவவயஉமநய ம

்�த ் ) எ உ றறல யர ட.100  
 
877 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

ன்யாி பய்மஎவன்ாிம்ம�்ம�   ம டந்னசல்மஅவர  அ�ம்ல� ம
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 வ்டயி. (அவன்தம்�� ா�ி.) அவரம(வப் ல�ன யட�)  மஉ�்ி பய்ம

ச்னடிபட( நரந்யலமச்னடிபா�தம்�� )ா�ி! ஏன  ணல , அவ�ட ம

றாடய�ணம(-ன த்ய )  ட�ய .  இன்மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர அறலவபபமபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   
 
878 ்ஸரமபப மசிபதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  எ ன மனஸதமபப ம

 ய்லதமஅல்ஜஹ �ம(்்ல) அவர டமஅ�்ஜனஹிமபப மஅலஹய�ஸ  

அலஅ சய�ம(்்ல) அவர �ணடிமஅ�பபப , ன்யா்ன ய்��பபவ��்�ம

்உ�   னசலபவரமபாறலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமஎ  ம

னசவப ிாறயர ட எ உம  ா�மவ�மயஉமனசய  யர ட. (நய மனச உம

  ா ட .) அப பய் அ�்ஜனஹிம(்்ல) அவர டம(பப வ�மயஉ) 

றறல யர ட: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  

ன்யா்ன ய்��பபவ��்�ம்உ�  மனசலபவரமஅ் யலமஎத்ன ிம

பயவி ்ிமம்மஏாப�ிமஎ பன்மஅறலந்ல�பபய்ய யலமஅவ��்ம�  யல  

 டந்னசலவன்வபடமநயாப்ம(நயா ட/மய்ங ட/வ�டங டமஅபப� ிம

 யத்) நலாப்மஅவ��்மநல்்ய மஇ�ந்ல��்ி.  (இ் ம

அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) அ்நநடரமசய்லிமபப மஅபப மகியம(்ா)  

அவர டமறஉ ல றயர ட: ்ஸரமபப மசிபதம(்ா) அவர டமநயா �ணலம

நயாப்மஎ உமனசய  யர �ய, அல்்மமய்ங �ணலமநயாப்மஎ உம

னசய  யர �ய, அல்்மவ�டங �ணலமநயாப் எ உமனசய  யர �யமஎ உம

எ �்தமன்�ிவபலன்.101 -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லல, அ�்ஜனஹிம

அலஅ சய�ம(்்ல) அவர டமநபபம(ஸல) அவர �ணடிம(இ்  ன்யடரபய ) எ  ம

  ாடயர டமஎ உமஅறலந்மவ�மயஉமஎ ன மனஸதமபப ம ய்லத  

அல்ஜஹ �ம(்்ல) அவர டமஅ�பபப யர டமஎ மஇடினபாஉட�்.   
 
பயடி : 49 ன்யாபவரம்�ப்�்மஅ� லலமனந�ங லமநலா ம வ்�ி.102  
 
879 சாலமபப மசஅதமஅஸஸயஇ �்ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (மஸ்ல்நம

நபவ �மபட�ணவயச்லல) அல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யா  நலா்ிம

இடத்லா்ிம(பட�ணவயச்ல ம லப்யதம்லனசிபலமஅனமந்)  ஏவ��்ிம

இனட ிமஓரமஆ�ம டந்மனசல்ிமஅ�ா�்மஇனடனவ�ணமஇ�ந்்.103  
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880 ிரதமபப மஅபப னபதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ச்மயமபப மஅ�வஃம

(்்ல) அவர டம(மஸ்ல்நமநபவ �மபட�ணவயச்லல) ்ரஆ  னவ� பப�ிம

இடத்லா்மஅ� லலம( ட�மன்மஅ�  ) ற�்்ய ம(நஃபபல)  

ன்யான னிதமன்யாவயர ட.  ம்ிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஇந் இடதன்தம ்ரநன்�த்ம(இந்தமனனணம�   ய� லம

நல உ) ன்யாவயர ட. னசயானபயாலாம மனட�்ிம(மலிபர)  லப்யா�்ிம

இனட ிமஓரமஆ�  டந்னசல்ிமஅ�ா�்மஇனடனவ�ணமஇ�ந்்மஎ உிம

்றலபபபாடயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 881 ிரதமபப மஅபப னபதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ச்மயமபப மஅ�வஃம

(்்ல) அவர டம(மஸ்ல்நமநபவ �மபட�ணவயச்லல) ்ரஆ  னவ� பப�ிம

இடத்லா்பமப� த்ல்ல�ந்மனண� லலமன்யாவன்த  

 ்ரநன்�த்�ன யடவயர ட. அவர �ணடிமநய , அ�ம�ஸ்லி! ்யங ட 

இந்தமன��்மஅ� லலமன்யாவன் ிம ்ரநன்�த்�ன யடவன்மநய  

 ய் ல ற  ம(எ  ம ய்ணி)? எ உம  ா ட . அ்ா்மச்மயம(்்ல) 

அவர டமநபப (ஸல) அவர டமஇந்தமன��்மஅ� லலமன்யாவன்தம

 ்ரநன்�த்�ன யடவன் நய மபயரத்ல�� ல ற ம(ஆ  வ்ய , நய�ிம

இந்மஇடதன்த  ்ரநன்�த ் ) எ உமப்ல்�ணத்யர ட.104 
 

 பயடிம:ம50 ன்யாபவ��்ம�  யலம்வழபமஎந்மஅ�ாமஇ�� ம

 வ்வி?  
 
882 அப்ல்யாமபப மஅஸஸயமலதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அ�்ரம

அல லஃபயீம(்்ல) அவர ட,  ங �ணலமள�வரம(்லறந்னவ�ணிபல) ன்யா  

நலா்ி  பய்ம்ம�்ம�  யலமவய  ம(ளாட )த்ல ம( சணத்ல்ட�) 

சயகா� ானட  பய ற்மஇ�ந்யலமஅ் வமஅவ��்தம்�பபய ம

அனமந்வப�ி. சயகா� ானட  பய ற்மஇல்யவபாடயலம ான் , னப்ம

மாஉிம உப்நயகமஆ லி மஅவ்் ( வ தன்மஈரத்) ன்யான னிம

�றலத்வப�ிமஎ மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டமறறல யர டம

எ றயர ட.  ட  மநய , அ�்ரம(்்ல) அவர  �! சலவப்மநலறமநயக, மஞசடம

நலறமநயக ஆ லிவானறமவபா�வபா��ம உப்மநலறமநயனிமமா� மம்றலபபபட�ம

 ய்ணி எ  ? எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , எ மச  ய்்� ம
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்்லவ ்! ந�ங ட எ  ணடிம  ாடன்பம பய  றமநய மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடி   ா ட . அ்ா்மஅவர டம உப்மநயகம

ன த்ய மஆ்ிமஎ உமறறல யர ட  எ றயர ட.105 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸ,  ம்ிமஆஉம

அறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�்.  
 
883 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (்�ப்மஇல்யமலம

ன்யா ல றவ� ) ன்யான னிபமனப்ம(�றலத்வப�வயட.   ம்ி), 

 ான், நயகமஆ லினவ(ாி) �றலத்மவப�ி. வய  ம(ளாட )த்ல  

( சணத்ல்ட�) சயகா� ானடம பய ற்மஅ்ல்ல�ந்மபய் யத்வப�ி.  

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 
பயடி : 52 பயடி : 51 ன்யாபவ��்ம�  யலம்உ�  மப�த்ல�பப்.   
 
884 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டமஇ்ாதம

ன்யான மன்யா்ன ய்��பபயர ட. அப பய்மநய  அவர ்�்ிம

ன்யாிம்லனசம( லப்யா)�்ிமஇனட ிம்உ�்வய� லலம்ல யஸய  (சட்ி) 

 பய உமப�த்�ன ய்��ப ப .  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
885 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டமஇ்ாதம

ன்யான னிம�ானமிய மன்யா்ம��பபயர ட.  அப பய்மநய ம

அவர ்�்ிமன்யாிம்லனச�்ிம( லப்ய) இனட ி  ்உ�்வய� லலம

ப�த்�மன ய்��ப ப . அவர டமஇஉ்லிபலமவபதர  ன்யான மன்யாம

எ்�ி பய்மஎ ன மஎாபபபவப�வயர ட. நய ம(எாந்) வபதர  ன்யான ம

ன்யா வ . 
 
 886  ரவயமபப மஅஸஸஜனபரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (எ மசலறலிம

்யியர) ஆிப யம(்்ல) அவர டம(எங �ணடி) , ன்யான னிம�றல� � 

ற�ினவமஎனவ? எ உம  ாடயர ட. நயங ட , னப் ்ிம ான் ்ிம

(்உ�   னசலவ்) எ உமப்ல்�ணத ்யி. அ்ா்மஆிப யம(்்ல) அவர ட , 

னப் டமஎ   �்ிமபப்யணப �ய? அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

ன்யா்ன ய்���்ி பய்  அவர ்�்ம�  யலமநய ம் யஸயனவபம

 பய உம்உ�்வய� லல ப�த்�ன ய்��ப ப மஎ உமறறல யர ட.  
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 887 மஸஹ�மபப மஅஜ் ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ஆிப யம(்்ல) 

அவர டமஅ� லலமநயாிம ான்ாிமனப்�ிம(ன்யாபவ��்�  ்உ�  ம

னசலவ்) ன்யான னிம�றலத்வப�ிமஎ ப்மபாறலம பசபபாட்.  அன்�ம

  ாடமஆிப யம(்்ல) அவர ட , (னப் �ய லி) எங ன��ம ான் ்�்ி  

நயக ்�்ிமளபபய� லவபா்ர  �! அல்யாவப மமம்யனணிய ! நய  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்ிம(அவர �ண ) 

 லப்யா�்மலனட ி  ா�்லலமள�� �ணத்பமப�த்�ன ய்��� ம

அவர டமன்யா்ன ய்�  �பபயர ட. அப பய்மஎ �்மஏ ்�ிம

 ்னவ ிாபாடயலமநபபம(ஸல) அவர ்�்ம�  யலம(எாந்)  ா யரந்ம

அவர ்�்மஇனட்உமஏாப�த்  வப�ிபயமலம ா�்ல மஇ�ம யல டம

வாலிய மநய மநாவபமனச உவப� வ  எ உமறறல யர ட.106 இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
888 அஸவதமபப மிரதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ஆிப யம(்்ல) 

அவர டம(நயக ட,  ான் ட, னப் டமஆ ல ியரமன்யாபமவ��்�  

்உ�  மனச றயலமன்யான ம�றலந்மவப�ிமஎ உமறறலிமள�வ�டி) , 

எங ன� நயக ்�்ிம ான் ்�்ிமசமமய� லமவபா்ர  �! நய ம

 ா�்லல ள�� �ணத்பமப�த்�ன ய்��ப ப . அப பய்மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமவந்ம ா�்ல மந�பப்்ல�்ம ந்ய ம(நல உ) 

ன்யாவயர ட. (ஏ ்�ிம ்னவமஏாபாடயல ,) அவர �்மபயரனவிபலம

ப�ிவப்மய மஎாந்மஅம்ப பப�� யமலம ா�்ல மஇ�ம யலம �ண� டம

னமல்மநாவப, எ ்ம பயரனவிப்ல �ந்மநாவபமனச உவப� வ மஎ உம

றறல யர ட.107  
 
889 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய ம(இ்வபல) அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்�்ம�  யலம(ப�த்)   றங ல�மன ய்��ப ப . 

அப பய்மஎ ம யல டமஅவர �்ம லப்யவபல  (சஜ்யமமனசகாமலடத்லல) 

இ�ந்ன ய்���்ி. அவர ட  (நலன்ிப்ல�ந்) சஜ்யா�்மவ�ி பய்ம

எ ன தம்ம்மவப்்யல ன்யா�ணரத்வயர ட.  ட  மநய மஎ ம

 யல ன�மமட� ல�ன யட வ . அவர ட  (மம்�ி) நலன்�்மம

னச உவபாடயலமநய ம(மஉப�ாி)  யல ன�  ந�ா��ன யட வ . அந்ம

நயா �ணலம(எங ட) வ �� �ணலமவப��் ட  இ�� வபலன்.108  
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890 நபபம(ஸல) அவர ்னடிம்னணவபியரமனம� யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

ன்யா்ன ய்���்ி பய்மஅவர ்�்  எ்ல�லமமய்வபடயகம

ஏாபா���்ிமநலன்ிபலமநய மஇ�ந்ன ய்��ப ப .  சல்ம ந்ங �ணலம

அவர டமசஜ்யமமனசகாி பய்மஅவர �்மஆனடமஎ மம்  ப�ி.109 இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபô�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
891 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டமஇ்ாதம

ன்யான மன்யா்ன ய்��பபயர ட. அப பய்  மய்வபடயகமஏாபாடம

நலன்ிபலமநய மஅவரம �்மவப்யபமப� த்லல  (ப�த்�ன ய்�) இ�ப ப . 

நய ம பயரத்லிப�ந்ம பயரனவிபலமள�மப்்ல  அவர டமம்மஅவர �்ம

வப்யபம்றத்லலம லட�்ி. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
 

பயடிம:ம52 ள ்மஆனடிபலமன்யாவ்ிமஅன்மஅணபாிம�னறாி.110  
 
892 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமள ்மஆனடனிமஅணபந்மன ய்�  ன்யாவ்ம

்றலத்�ம  ாடயர. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட ,  ங �ணலம

ளவனவய�வ��்ிமஇ்்�மஆனட டம ்டய? எ உம(்ல�பபப�) 

  ாடயர ட.111 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�்.  
 
893 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரமநபபம(ஸல) 

அவர ன�மஅனாத், எங �ணலமள�வரமள ்மஅனடனிமஅணபந்  

ன்யா்யமய? எ உம  ாடயர. அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட ,  ங �ணலம

ளவனவய�வ�ி இ�மஆனட டமனவத்ல�� லறய்ய? எ உம(்ல�பபப�) 

  ாடயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 894 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

்ிம ்யட ன�மமனற� யமலமள ்மஆனடனிமஅணபந்ன ய்�மன்யா  

 வ்டயி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
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895  மரமபப மஅபபச்மயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம ி�ச்மயம(்்ல) அவர �்மஇல்த்லலமள ்  ஆனடனிம

அணபந்ன ய்�மன்யா்ன்மநய மபயரத ் . அந்மஆனடிப மஇ�  

ஓ்ங ன�ாிம்ிம ்யட டமம்ம(வ்்ம ்யடமமம்ல��்ிமஓ்தன்மஇட்ம

ன �்�  ீ ாாிமஇட்ம ்யடமமம்ல��்ிமஓ்தன்மவ்்மன �்�ம

 ீ ாாமய ) மயாறலபம பயா��ன ய்�மன்யா்ன்மநய மபயரத ் . 112 - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�். அவாறலல, (அ் மஇ�மஓ்ங ன�ாிம ்யட டமம்மமயாறலபம

 பயா��ன ய்டயர ட  எ பன்�ம்றல� ம�்த்லல) �ஃ்மல் மஎ உம

்றலபபபடயமலம�்வஃ லஹ  எ உம்றலபபபடபபா�ட�். (இ்்�ம

னசயா ்�்ிமனபய�டமள  ற.)  
 
896  மரமபப மஅபபச்மயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம ி�ச்மயம(்்ல) அவர �்மஇல்த்லலமள ்  ஆனடனிம

அணபந்ன ய்�மன்யா்ன்மநய மபயரத ் . அப பய்மஅ் மஇ�  

ஓ்ங ன�ாிமஅவர டமமயாறலப பயா��ன ய்��ந்யர ட.  
 
 897  மரமபப மஅபபச்மயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமள ்மஆனடனிம பயரத்ல�ன ய்�மஅ் மஇ�  

ஓ்ங ன�ாிமமயாறலபம பயா��ன ய்�மன்யா்ன்மநய மபயரத ் .  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலல , ஈசயமபப  

ஹிமயதம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம்ிம ்யட டமம்ம(மயாறலப  

 பயா��ன ய்�மன்யா்யர ட) எ�ிமவயச ிமஇடினபாஉட�்.   
 
898 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டமள ்மஆனடனிமமயாறலபம பயா��ன ய்�மன்யா்ன்மநய  

பயரத ் .  
 
899  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலல, அப்ல்யாமபப ம்னமரம(்ா) அவர டம

இடினபாஉட� அறலவபபபபலமநய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிம

னச  ற மஎ உமஹ �்ஸ ன்யடங் லற்.  
 
900 அ்ஸஸஜனபரமஅலம� ீம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ்யபபரமபப ம

அப்லல்யாம(்்ல) அவர �ணடிமப்மஆனட �ண��  வமள ்மஆனடனி  

 

பாங்க� 
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அணபந், (அ் மஇ�மஓ்ங ன�ாி) மயாறலபம பயா��ன ய்�மன்யா்ன்ம

நய  பயரத ் . இவவயஉமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமனசக்ன்ம

நய  பயரத்ல��ம ல ற மஎ உிம்யபபரம(்்ல) அவர டம்றலபபபாடயர ட.   
 
901 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம(ள�ம�னற) நபபம

(ஸல) அவர �ணடிமனச  ற . அப பய்மஅவர டமள�  பயிபலமசஜ்யமம

னசக்ன ய்��ந்ன்மநய ம ் ட .  ம்ி , அவர டமள ் ஆனடனிம

அணபந்ம(அ் மஇ�மஓ்ங ன�ாி) மயாறலபம பயா��மன ய்�  

ன்யா்ன்ாிமநய மபயரத ் .  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�்.  
 
902  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலல, அ�்னறபம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , அ் மஇ�ம

ஓ்ங ன�ாிம்ி  ்யட டமம்ம பயா��ன ய்�ம(ன்யா்ன்மநய ம

பயரத ் ) எ�ிமவயச ி  இடினபாஉட�். அ�ப�ரமபப மஅபபன பய, 

ஏனவதமபப மசிபதம(்ா) ஆ ல ிய்்மஅறலவபபபபல , (அ் மஇ�ம

ஓ்ங ன�ாி) மயாறலபம பயா��ன ய்�மஎ�ிம்றலப்ி  இடினபாஉட�். 
January 5, 2010, 4:33 AM 
 
 
 

அத்லியிிம: 6 மஸ லதம–மன்யாமலடங ட (ஹ்�ஸம903ம்ல�ந்ம

1218மவன்) 

 

பயடிம:ம1 �மலிபலம�்்யவ்ய மஎாழபழனபாறமஇனறமஆ்ிி2  

 

903 அ�்ரமஅல லஃபயீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம(நபபம(ஸல) 

அவர �ணடி) "அல்யாவப மன் ்! �மலிபலம�் ம�்்ய  

அனம� பனபாறமபட�ணவயசலமஎ்?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , "அல 

மஸ்ல்லமஹ்யிம(ம� யமந �்ட�ம் ண்ம அபயமஅனமந்ல��்ி)  

பட�ணவயசல'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. நய ம"பபற்மஎ்?'' எ உம  ா ட . 
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அவர டம"(ன்ஹசஸ்த்ல்ட�) அலமஸ்ல்லமஅ�ஸய '' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட. நய , "அவவப்்��்மலனட ிமஎத்ன மஆ்��ம ய்ிம

(இனடனவ�ணமஇ�ந்்)?'' எ உம  ா ட . அவர டம"நயாப்ய்� ட ' (-

மஸ்ல்லமஹ்யி அனம� பனபாஉமநயாப்ய்� டம ாலத்மமஸ்ல்லம

அ�ஸயமஅனம  பனபாற்). (பப  ர)  ங ன�தமன்யான ம( ந்ி) எங  ம

வந்னட லற ்யமஅங்மந�ங ட ன்யா்ன யடம்ங ட! ஏன  ணல , அ்்ய ம

இனறவன மவாலப�ிம்்ிம(மஸ்லத) ஆ்ி'' எ உமறறல யர ட. இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  அவாறலல, 

அ� யமலலமஅல்ா்ீம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"பபற்ம ங ன�த  

ன்யான ம( ந்ி) எங  மவந்னடந்ய்ிம(அங்) ந�ங டம

ன்யா்ன யட்ங ட. ஏன  ணல, அ்்ய மஇனறவன மவாலப�ிம்்ிம

(மஸ்லத) ஆ்ி'' எ உ இடினபாஉட�்.3  

904 இப்யஹ�ிமபப மிரதமஅதன்மமம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

பட�ணவயசன்மளா�ாட�மஇடத்லலமஎ ம்நன்ம(ிரதமஅதன்மம) 

அவர �ணடி ்ரஆன மஓ்ல�ம யா��ன ய்��ந ் . அப பய்மநய ம

"சஜ்ய' வச தன் ஓ்லிாட மஎ ம்நன்ம(அங   ி) சஜ்யமமனசக்யர ட. 

நய , "்நன் ி! (நனட)பயன்ிபலமசஜ்யம(சல்வண� ி) னசக லற�ர  �?'' 

எ உம  ா ட . அ்ா் அவர டம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  அ�்ரம(்்ல) 

அவர டமறறல யர ட: நய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடி , 

�மலிபலம�் ம�்்லல அனம� பனபாறமபட�ணவயசலம்றலத்�ம  ா ட . 

அவர ட, "அலமஸ்ல்ல ஹ்யிம(ம� யமந �்ட�ம் ண்ம அபயம

அனமந்ல��்ி) பட�ணவயசல'' எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. "பப  ரமஎ்?'' எ உம

  ா ட . (ன்ஹஸ்த்ல்ட�)  "அலமஸ்ல்லமஅ�ஸய' எ றயர ட. நய , 

"அவவப்்��்மலனட ிமஎத்ன  ஆ்��ம ய்ிம(இனடனவ�ணமஇ�ந்்)?'' 

எ உம  ா ட . அவர ட, "நயாப்ய்� ட' எ உமறறல யர ட. "பபற்ம�மலம

�ாவ் மம ங ்�்த ன்யாமலடி்ய . ஆ  வ ,  ங ன�தமன்யான ம

( ந்ி) எங  மவந்னடந்ய்ிமஅங   ந�ங டமன்யா்ன யட்ங ட! '' 

எ உிமனசய  யர ட. 
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 905 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  எ �்ம�  ரம

வய�ந்ம(இனறதன்ர ட) எவ��்ிமவாங பனபறய்மஐந்  வப ிங டம

எ �்மவாங பனபாஉட� :  1. ளவ வயரமஇனறதன்�ிம்த்ிம

ச�்யித்ய��்மமா� மம(ன்்ய  நலிமல� பபா�) அ�பபபபாடயர ட. 

நய மசலவபபரம உபபரம(எ ற  பய்பய� றல) அன வ��்ிமன்்ய ம

அ�பபபனபாஉட � . 2.  பய�லம லனட� பனபஉிமனசலவங டமஎ �்ம

அ�ம்ல� பபா�ட� . எ �்  �  ண�ந்ம(இனறதன்ர) எவ��்ிம

அனவமஅ�்ல� பபடவபலன். 3. எ �்ம�மலம�ாவ்ிமஏத்ிம(்ிி�ி) 

னசகவ்ா  ாற்ய ாிமனகனம ிய ்ய ாிமன்யாமலடமய ாிமஆ� பம

பா�ட�். (எ மச�்யித்ய�ல)  ிய ்�ிமள�வ��்தமன்யான (ிப ம

 ந்ி) வந்மவபாடயலமஅவரமஎந்  இடத்லலமஇ�� லறய ்யமஅந்ம

இடத்ல ் ிமன்யா்ன யடவயர.  4. (எ்ல� ்�்ிமஎ �்மலனட ி) ள�ம

மய்ம ய்பமபிணதமன்யன்வப�ந்ய்ி  (அவரம ்னடிம ட�ங �ணலம

எ ன பமபாறலிமம்லப்�ம ்ந்) அமசி  ஏாப�த்பப�வ் ம�்ிமநய ம

னவாறலி�ண� பனபாஉட � . 5. (மஉனமிபலமஎ மச�்யித்ய�� ய ) 

ப�ந்ன்மனசகாிமவயகப் அ�ண� பமனபாஉட � . இன்ம்யபபரமபப ம

அப்லல்யாம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.4 -  மா ்டமஹ �்ஸம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  906 அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (இஉ்லமச�்யித்ய்ய லி) நயிம� உம

வப ிங �ணலம(மாற) ம� ட  அன வன்வபடாிமசலறபபப� பபா�ட �யி:  1. 

நிம(ன்யான ) வ�னச டமவய வர �ண ம(ன்யான ) வ�னச ன�பம

 பய உம(சீ்ய ) ஆ� பபா�ட� . 2. நம�்ம�மலம�ாவ்ிமன்யாமலடமய ம

ஆ� பபா�ட�். (ன்யான � ய  "அங தமனகனம' னசகி) நம�்தம

்்ண�ரம லனட� ய் பய்ம்ன்ம�ாவ்ி  ஏத்ிம(்ிி�ி) 

னசகவ்ா  ாற்ய மஆ� பபா�ட�்.  மானறய�மசலறபனபாிமநபபம(ஸல) 

அவர டம்றலபபபாடயர ட. இன்மஹஜன்ஃபயமபப மஅலிமய ம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸமஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம

மா றயர அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   

மஸ்ஜஜத் ஹதீஸ்: 903 - 1218 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 462 

907 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நய மமாறம

இனறதன்ர ன�வபடாிமஆஉமவப ிங �ணலமசலறபபப� பபா�ட � :  1. 

நய மள�ங லனணந்ம(னபய�ட ன��ம்றல�்ி) னசயா ட  

வாங பனபாஉட � .5 2. (எ்ல� �ண ம ட�த்லலமஎ ன பமபாறலிம

(ம்லப்ி) அமச(�)ி ்ாடபபா�மஎ �்மனவாறலி�ண� பபா�ட�்.  3.  பயரமம

னசலவங டமஎ �்ம(மா�ி) அ�ம்ல� பபா�ட� .  4. எ �்ம�மலம

�ாவ்ிமஏத்ிம(்ிி�ி) னசகவ்ா  ாற்ய ாிமன்யாமலட  மய ாிம

ஆ� பபா�ட�். 5. நய மம ண்மஇ ிம�ாவ்ா்ிமன்்ய ம

நலிமல� பனபாஉட � . 6. எ   ய�மநபபமயர �ண மவ�ன ம

�ாஉபனபாஉவபாட். இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

908 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  றறல யர ட: நய மள�ங லனணந்ம

(னபய�ட ன��ம்றல�்ி) னசயா ்ட  அ�பபபனபாஉட � . (எ்ல� �ண ம

 ட�த்லலமஎ ன பமபாறலிமம்லப்ி)  அமச(�)ிம்ாடபபா�மஎ �்ம

னவாறலி�ண� பபா�ட�். (ள�ம�னற) நய   றங ல�மன ய்���ன ிபலம

�மலிப ம �ப்ங ்னடிம்லறா  யல ட  ன ய்�வ்பபா�மஎ ம

�  யலமனவ� பபாட . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவபத்வபா�, "அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டமனச உவபாடயர ட. 

ந�ங டமஅந்�ம �ப்ங ன�ம( ்�) னவ�ண ி  எ�த்ம(அ�பவபத்)�ம

ன ய்��� லற�ர ட'' எ உமனசய  யர ட.6 இந்மஹ �்ஸமஇ்்�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ�  அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம

 வஉமநய ் அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

 909 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  எ்ல� ்�்ம

(எ ன பமபாறலிமம்லப்ி) அமச(�)ிம்ாடபபா�மநய  னவாறலி�ண� பம

பா�ட � . நய மள�ங லனணந்ம(னபய�டம ன��ம்றல�்ி)  னசயா டம

வாங பனபாஉடம � . (ள�ம�னற) நய ம றங ல�ன ய்�ம��ன ிபல  
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�மலிப ம �ப்ங ்னடிம்லறாம  யல டமன ய்�வ்பபா�மஎ ம

ன  �ணல னவ� பபாட . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

910 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடமலம�ந்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஎம�்  

அறலவபத்மஹ �்ஸ �ய்ிமஇனவ. அவாறலலமபப வ�ிமஹ �்ஸஜிம

ள றய்ி: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: எ்ல� ்�்ம

(எ ன ப பாறலி ம்லப்ி) அமச(�)ிம்ாடபபா�மநய  

னவாறலி�ண� பபா�ட � . நய மள�ங லமனணந்ம(னபய�ட ன��ம

்றல�்ி) னசயா டமவாங பனபாஉட � . 

 பயடிம:ம2 மஸ ல்நமநபவ �மபட�ணவயசலம ாடழமனபாறமவபவ்ி.   

911 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம(பபறந் தன்தம்றந்) ம �் யா�்  வந் பய்மம �் யவப ம

 மா�பமபயங ய மப்்லிபலமஇறங ல , "ப�மஅிரமபப  அவஃப' 

எ றனா� பபா�வந்மள�ம்�ிபத்ய�னட ிமப்லநய ்மநயா ட  

்ங ல யர ட. பபற்மப�மநஜ்யரமறாடத்ய��்ம(அவர ன�மஅனாத்  

வ�மயஉ) ஆ��பபப யர ட. ப�நஜ்யரமறாடத்யரம(நபபிவர ன�ம

வ் வா்ி � மய த) ்ிமவயா ன�ம( ாத்லல) ன்யங வபாடப�மவந் ர. 

அப பய் அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ம்மவய  (ளாட )த்லலம

அமரந்ல�� , அவர ்�்பமபப  யலமஅ�ப�ரம(்்ல) அவர டமஅமரந்ல�� , 

ப�நஜ்யர றாடத்யரம்னடநாமஅவர ன��ம்ாமலிப�ந்ம யாசலனிம

இப பய்ிமநய   ய்பன்பம பய உட�். இஉ்லிபலமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �்மவய  ி  அ�அக்பம(்்ல) அவர �ண மவ �ா�ம

�ாறத்லலமஅவர ன�மஇற� லவபாட்.  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமன்யான ம ந்ிமவந்னடாிமஇடத்ல ் ி  ன்யான னிம

நலனற வாஉவயர ட; ஆா�தமன்யாவங �ண்ிமன்யாவயர ட. (இ்  

அவர �்மவா� மய மஇ�ந்்.) இநநலன்ிபல்ய , அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமபட�ணவயசலம ா�ிப�ம த்்வபாடயர ட. ப�நஜ்யரம
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றாடத்யன் (அனாத்வ்மமனசயல்ல) ஆ��பபப யர ட. அவர டமவந்ம

 பய், "ப�நஜ்யர றாடத்ய ்!  ங ்னடிமஇந்தம ்யாடதன்மஎ �்ம

வபன் பசல (வபாஉ)வப�ங ட'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅ�றாடத்யர , 

"இலன்; அல்யாவப மமம்யனணிய ! இ்ா ய மவபன்னிமநயங டம

அல்யாவபட மம  ய� வயி '' எ உமறறலம(அத ்யாடதன்மஅ�ணத்) ர.  

நய ம( ங �ணடி) றறவப�பபனவ்யிமஅத ்யாடத்லலமஇ�ந் : அ்லலம

சல்  பீமசமம்ங ட,இனணனவபபய�ர �ண மசமய்ல ட , இ�பய� டம

ஆ லினவ்யி இ�ந் . எ  வ, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

(பட�ணவயசலம ா�ி பய்  அங ல�ந்)  பீமசமம்ங ன�மனவா�ிப�ம

 த்்வபட, அவவய றமஅனவ னவாடபபாட . இனணனவபபய�ரம �ண ம

சமய்ல ன�தம ்ய்�ம(அப்றப  ப�த்ல)�மயஉம த்்வபடமஅவவய றமஅனவம

 ்ய்டபபாட . இ�பய� ன�ம(அ ாறல)ம  சமபப�த்ிப�ம த்்வபடம

அவவய றமஅனவமசமபப�த்பபாட .  பட�ணவயச்ல ம லப்யதம்லனசிபலம

 பீமசமம்ங ன�மவ�னசிய மநாட ர.  பட�ணவயச்ல ம(்னாவயிப்ல ) 

இ�மநலன்�ம யல �ய �ம லன்ம(நா�)  னவத் ர. அப பய்ம"்ஜஸ' எ�ிம

ள�வப்மியப்மவன பமபயடன்  பய��ன ய்��ந் ர. அவர ்ட ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ி  (பய�ிப�மபணபிபலமஈ�பா�) 

இ�ந்யர ட. "இனறவய! மஉனமிப மந னமனிதம்வப்ம வஉமந னமம

 லனடிய்; ஆ  வ, (மஉனமிப  ந னம ்� ய பமபய�ப�ி) 

அ சய� ்�்ிம�ஹய்லர ்�்ிமந�ம ்வப  னசகவயிய !' எ உமஅவர டம

பய� ர.7 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

912 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, பட�ணவயசலம ாடபப�வ்ா்ம�  யல  ஆா�தன்யாவஙம �ணலம

ன்யா்ல�� லறயர ட. இன்மஅ்த்கியாம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.8 -  மா ்ட ஹ �்ஸமஅ ஸம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடர  வாலிய ாிமவந்ட�். 
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 பயடிம:ம3  லழ்யதம்லனச, னபத்லமம�்லனஸவபாவம அபயவபா்ம

மயாறழபடல. 

 913 ப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய மநபபம(ஸல) 

அவர ்ட மனபத்லமம�்லனஸம நய� லபமப்ல யஉமமய்ங ட  ன்யா ் .9 

"அலப ்ய'அத்லியித்ல்ட�ம"ந�ங டமஎங ல�ந்ய்ிம ங ட  � ங ன�ம

(ன்யான ிப  பய்) அ் ம(- அபயவப ) ப�  மம்ல�ப்ங ட '' எ�ி 

(2:144ஆவ்) வச ிமஅ��பனபஉிவன்ம(இவவய றமநயங டமனசக ்யி). 

நபபம(ஸல) அவர டமன்யா்ம��த்மபப  ர்ய மஇவவச ிமஅ��பம

னபாற். (நபபம(ஸல) அவர ்ட மன்யா்ம��த்)  ம� �ணலமள�வரம

அ சய� �ணலமசல்ன்�  டந்னச றயர. அவர டம(னபத்லமம�்லனஸம

 நய� லத) ன்யா்ன ய்��ந் ர. அந்மம ண்ரம(ன்யாிம்லனசம

மயாறபபா�மவபாட னசக்லனி) அவர �ணடிமன்�வபத்யர.  ட  மஅவர டம

(ன்யான ிப்ல�ந்வய ற)  ்ிம� ங ன�மஇனறிபல்ிம( அபயனவ) 

 நய� லதம்ல�பபப�ன ய்ட ர.   

914 ப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்ட மனபத்லமம�்லனஸம நய� லப  "ப்ல யஉ' அல்்ம

"ப்ல  ா'மய்ங டமன்யா ்யி. பபற்மநயங டம அபயம(எ�ி  ்ா பயன்ிம

 லப்ய)  நய� லதம்ல�பபபபா டயி.  இன்மஅ�இஸஹய�ம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.10 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். 

 915 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ம� டம்பயவபலமஏபஹஜம

ன்யா்ன ய்��ந் பய்மஅவர �ணடிமள�மம ண்ர  வந், "னச றமஇ்ாம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்�ம்ரஆ ம(வச ி  ள உ) 

அ��பனபாஉட�். (ன்யான ிபல , இ்வன்ம�   ய� லவந்மனபத்ல  

ம�்லனஸவபா�) இ ண மலமஇனறிபல்ிம அபயனவம�   ய� ம

 வ்�னம உ அவர ்�்�ம ாடன�ிபடபபா�ட�். ஆ  வ , ந�ங டம

 அபயனவம�   ய� லத  ன்யாங ட'' எ உமஅறலவபத்யர. அப பய்ம

ம� �ண ம� ி (னபத்லமம�்லஸ இ��்ிம்லனசிய )  யிமநயானடம
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 நய� லிப�ந்். (இந்மஅறலவபபனப�    ாட)  ட  மம� டம்ங டம

� ங ன�ம(அபப� ி)  அபயவப மப� ி  ்ல�பபப�ன ய்டயர ட.11 இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

916  மா ்டமஹ �்ஸமஇப�ம மரம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ�  

அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.   

917 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமனபத்லமம�்லனஸம நய� லதமன்யா்ன ய்�  �ந்யர ட. 

அப பய்ம"(நபப ி!)  ங டம� ிம(அ�� �) வய த்ல மப� ி  ்ல�ி்வன்ம

நயிம ய் ல றயி. எ  வ , ந�ங டமவப�ி் ல றம லப்ய(வய லி   அபய)வப ம

ப� ிமநலமசிமய ம(இ ்ய)  ங ன�மநயிம்ல�ிபமனசக ல றயி.  

ஆ  வ, ங டம� தன்மமஸ்ல்லமஹ்யிம(் ண்பமபட�ணவயசன்) 

 நய� லத ்ல�ப்ங ட'' எ�ிம(2:144ஆவ்) இனறவச ிமஅ��பனபாற். 

அப பய் ப�ச்லமயம்்தன்மம சரந்மள�வரம(நபபம(ஸல) அவர ்ட ம

ன்யா்வபா�த) ்ம்ம்்த்யன்�ம டந்னச றயர. அப பய்மஅவர டம

ஃபஜரமன்யான ிப ம�்ல  ்�அதன்தமன்யா்வபா� (இ்்டயவ்ம

்�அத்ல ) �ற வபலமஇ�ந் ர.  ட  மஅிம ண்ர, "அறலந்ன யட்ங ட: 

இந்�ம லப்யம(ன்யாிம்லனச)  மயாறபபா�வபாட்'' எ உம ்த்ம்்்லலம

அறலவபத்யர.  ட  மஅிம� ட  ன்யான ிப்ல�ந்வயஉமஅபப� ிம( அபயம

எ�ிம்ா பயன்ி) இந்�ம லப்யனவ   நய� லதம்ல�ிபப�ன ய்ட ர.  

 பயடிம:ம4 ம்ணனற டம�்மபட�ணவயசல டமஎாழப்ல,  

அவாறலலம �வபபடங ன�மவன்்ல, அட� தம்்ங ன�மவண� தம

்்ங �ய மஆ� ல�ன யட�லமஆ லினவம்னட  னசகிபபா�ட� .12  

918 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:   ி�ஹபபபயம(்்ல),  ி�ச்மயம

(்்ல) ஆ லிமஇ�வ�ிம(அபபசீ ணிமஹலஜ்த்ல   பய்) அபபசீ ணியவபலம

்யங டமபயரத்ம �வபமபடங டமன ய்டமள�ம லறலஸ்வ  ஆ்ிதன்பம

பாறலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமன்�வபத் ர. அப பய்  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "(அவர டமஎத்ன  ியரமஎ ணல ,) 
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அவர �ணனட ிமநல்மம ண்ரமள�வரமவய�ந்மஇறந்வப�ி பய் , 

அவ�னடி சமய்லிப மமம்மவண� தம்்ிமள னறமநலஉவபமஅ்லலம

அிமய்ல�ிய   �வபபடங ன�மனபயறலத்வப�வயர ட. அவர ட்யிம

மஉனமமநய�ணலமஅல்யஹவபடி  ம� �ண ் ிமமல ம மயசமய வர ட '' எ உம

னசய  யர ட.13  

919ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம டலமந்லாாஉம(்ிமஇஉ்லநயா �ணல)  இ�ந்ம பய்மஅவர �ணடிம

ம� டம பசல�ன ய்�ம�ந் ர. அப பய்ம ி�ச்மய  (்்ல) அவரம ்ிம

 ி�ஹபபபயம(்்ல) அவர ்ிம(்யங டம ்ட)  லறலஸ்வ  ஆ்ிதன்பம

பாறல�மறறல ர. ன்யடரந்ம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்பம பய  றம

இடினபாஉட�். இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

920 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபிரம

(சல்ர) ்யங டம ்டம"மய�ிய ' எ பப�ி ள�ம லறலஸ்வமஆ்ிதன்பம

பாறல�மறறல ர. மாறனவம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்ப   பய  றம

இடினபாஉட� . 

 921 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஎந்ம நயிப்ல�ந்மஎாயமல  (இறந்) பயகவபாடயர  �யமஅந்ம

 நயிப  பய், "அல்யாம்்ர ன�ாி   லறலஸ்வர ன�ாிம் ்ம

 �னணிப்ல�ந்மஅப்றபப�த்வய ய ! அவர ட  ்ங ்னடிம

நபபமயர �ண மஅட� தம்்ங ன�மவண� தம்்ங �ய  

ஆ� ல�ன ய்டயர ட '' எ உமறறல யர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �்மஇந்மஅறலவபப்ம(மா�ி) இல்யவபாடயல  நபபிவர �ண மஅட� தம

்்ிம(அன வ��்ிமன்�ாிப�) னவ�ணபபபனடிய  

அனம� பபா���்ி. ஆிப�ி , அவர �்மஅட� தம்்ிமஎங  மவண� த  

்்மய மஆ� பபா�வப� மயமஎ உமஅஞசபமபாட்.14 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
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 922 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அல்யாம

்்ர ன�தம் ்ம �னணிப்லம�ந்மஅப்றபப�த்வய ய ! அவர ட  ்ிம

நபபமயர �ண மஅட� தம்்ங ன�மவண� தம்்ங �ய ம

ஆ� ல�ன ய்டயர ட. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.15 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். 

 923 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அல்யாம

்்ர ன�ாிம லறலஸ்வரம ன�ாிம் ்ம �னணிப்ல�ந்மஅப்றப  

ப�த்வய ய ! அவர டம்ிமநபபமயர �ண மஅட� தம்்ங ன�மவாலபயா�த  

்்ங �ய மஆ� ல�ன ய்டயர ட.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. 

 924 ஆிப யம(்்ல) அவர ்ிமஅப்ல்யாமபப மஅபபயஸம(்்ல) அவர ்ி  

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்ம( நயகமஅ்ல மய ல) 

இறப் னந�ங லவபாட பய்மஅவர டம்ம்ம உப்�ம ிப�ணமஆனடனிதம

்ம்ம� த்ல  மம்ம பயா��ன யட�்ய யர ட. அவர ்�்ம�மஏதம

்லணறலமஏாப�ி பய் ்ம்ம� த்ல்ல�ந்மஅன்மஅ ாறலவப�வயர ட. 

அவர டமஅ ்மநலன்ிபல இ�ந்ன ய் ட, "்்ர டமம்ிம

 லறலஸ்வர டமம்ிமஅல்யாவப மசயபி   ்டய் ! அவர டம்ிம

நபபமயர �ண மஅட� தம்்ங ன�மவண� தம்்ங �ய  ஆ� ல�ம

ன ய்டயர ட'' எ உமஅவர டமனசக்ன்(பம பய உமந�ங ்ி  னசக்வபட�ம

றடய்மஎ மஅன்)�ம்றலத்மஎமச�த்யர ட.16 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

925 ்ஜ ்பமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டமஇறபப்ா்மஐந்மநயா ்�்ம� ம" ங �ணலமள�வரமஎ  

( ்னவ ்� ய மநய மஅ�்ி)  ாறம ்யா்ய மஇ�பப்ல்லம�ந்ம(வப் ல) 

நய  அல்யானவ ிமசயரந்ல�� ல ற . ஏன  ணல ,  ிரா�்�ிம

அல்யாமஇப்யஹ�ி (அன்) அவர ன�ம(் )  ாறம ்யா்ய ம
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ஆ� ல�ன ய்டன்பம பய உமஎ ன ாிம(் )   ாறம ்யா ய ம

ஆ� ல�ன ய்டய . நய மஎ மச�்யித்ய�லமள�வன்மஎ ம ாற  

 ்யா்ய மஆ� ல�ன யடமவ்யிப�ந்யலமஅ�ப�ர  அவர ன� ிமநய மஎ ம

 ாற  ்யா்ய மஆ� ல�ன ய்�ம�ப ப . அறலந்ன யட்ங ட:  ங ்�்  

�  ண�ந்ம(ச�்யித்)வர டம்ங ்னடிமநபபமயர டமமாஉிம

சய  றயர �ண  அட� தம்்ங ன�மவாலபயா�தம்்ங �ய மஆ� ல�ம

ன ய்டயர ட. எமச��ன !  ந�ங டமஅட� தம்்ங ன�மவாலபயா�தம

்்ங �ய மஆ� லமவபடய �்ர ட. அவவயஉ  னசகிம வ்டயிமஎ உம

 ங ்�்மநய ம்னடமவப்ல� ல ற '' எ உமறஉவன் நய ம  ா ட . இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

பயடிம:ம5 பட�ணவயசலமஎாழபவ் மசலறழபிமஅ்ம்றலத்மவந்ட�ம

ஆரவ�ாட்ி.  

926  னப்ல்யாமஅல வ்ய �ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:   ஸமய ம

பப மஅஃபபய ம(்்ல) அவர டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட   ா�ிம

(மஸ்ல்நமநபவ �) பட�ணவயசன்ம(வப�ாப�த்ல)�ம ாடமஎ்ணபி பய்மஅ்  

்றலத்மம� டமஅ்ல�ப்லமன்�வபத் ர. அப பய்ம ஸமய ம(்்ல) அவர ட  

(ம� �ணடி), "ந�ங டமமல மஅ்ல மய  வம பசலவபா்ர ட. அல்யாவப மன்ர  

(ஸல) அவர டம"ியரமஅல்யாா� ய பமபட�ணவயசலமள னற�ம

 ா� லறய ்ய -்ன ரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"அல்யாவப ம

்ல�ப்லனிமநய� (பட�ணவயசலமள னற�ம ா� லறய ்ய...)' எ உம

இடினபாஉட�்- அவ�� ய  அல்யாமனசயர� த்லலமள�மவ �ானட�ம

 ா� லறய ' எ உமறறலின்மநய  னசவப ிாஉட � '' எ உமறறல யர ட. 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலல , 

அாமதமபப  ஈசயம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"அன்பம பய றமள னறமம

னசயர� த்லல (அல்யாமஅவ�� ய �ம ா� லறய ) '' எ உம

இடினபாஉட�்.17 

 927 மா�த பப ம்பபதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:   ஸமய மபப ம

அஃபபய ம(்்ல) அவர டம(மஸ்ல்நமநபவ �) பட�ணவயசன்  (வப�ாப�த்ல)�ம
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 ாடதம்லாடமலாட பய்மஅன்மம� டமனவஉத் ர ; அன் � பப�ந்ம

அனமபபப ் ிமவபா� வபடம வ்�ிமஎ உமம� டமவப�ிபப ர. அப பய்ம

 ஸமய ம(்்ல) அவர ட, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"ியரம

அல்யாா� ய பமபட�ணவயசல  ள னற�ம ா� லறய ்யமஅவ��்ம

அல்யாமனசயர� தம்லலமஅன்பம பய றமள னற�   ா� லறய '' எ உம

றறலின்மநய ம  ா�ட � மஎ றயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட��்.  

 பயடி : 6 (ன்யான ிபல) �ற வபலம�ாங யல டமமம்மன  ன�ம

னவ�்மயஉமவந்ட� வ்லாஉத்்ி,  ட�ஙன  ன�மஇனணத்மஇ�ம

ன்யனட ்�்மஇனட ிமனவ�்ிம�னற  மயாறபபா�வபாட்ி.18  

928 அஸவதமபப மிரதம(்ா) மாஉிமஅல மயம(்ா) ஆ ல ியரம

றறலி்யவ்: நயங டமஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர ன�மம

சந்ல� மஅவர �் இல்த்லா்மமனச  றயி. அப பய்மஅவர ட , 

"(இமயி �ய )  ங�்�்ப  பப  யலம(ஆாசலிய�ர �ய ) இவர டம( �ிம

 ந்த்லல) ன்யா ல ற ்ய?''எ உ   ாடயர ட. நயங டம"இலன் ' எ உம

னசய   யி. (அப பய்மன்யான ம ந்ி  வந்ிமஅவர �ண�வ�ிம

ன்யாயம்ல�ந்ம ய்ணத்யல) அப்ல்யாமபப மமஸ்த  (்்ல) அவர ட, 

"ந�ங டம(இ�வ�ி) எாந்ம(எ ன பமபப பாறலத)  ன்யாங ட!'' எ உம

றறல யர ட- அப பய்ம(பட�ணவயச்லலமபயங்  னசயல்பபா�வபாட்யல) 

அவர டமபயங்மனசயல்ிப� ியமஇ யமதமனசயல்ிப� ிய  எங �ணடிம

றறவபலன்- நயங டம(இ�வ�ி) அவர ்�்பமபப  யல  நலா ப பய  யி. 

 ட  மஅவர டமஎங டமன  ன�பமபப�த்மஎங �ணலமள�வன்ம்ம்  வ்பம

ப� த்ல்ிமமானறய�வன்மஇடபமப� த்ல்ிமநலஉத்ல யர ட. 19 அவர டம

�ற மமனசக் பய்மநயங டமஎங டமன  ன�ம�ாங யல டமம்  

னவத(்�ன ய்�ம�ற மமனசக) ்யி.  ட  மஅவர டமஎங டமன  டமம்  

அ�த்வபா�, ்ிமல�ம ட�ஙன  ன�ாிமஇனணத்தம்ிமன்யனட �ண ம

ந� வ இ�� ல�ன ய்டயர ட.20 அவர டமன்யா்ம��த்்ி , "வபன்வபலம

 ங ்�்தம்ன்வர �ய மசல்ர  வ�வயர ட. அவர டமன்யான னிம
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 �ிம ந்த்லலமன்யாயமலம்யம்பப�த்ல , னந�� �ிபலம

நலனற வாஉவயர ட. அவர டமஇவவயஉமனசகவன்மந�ங டம ்டயல   �ிம

 ந்த்லலமந�ங டமன்யான னிமநலனற வாறலவப�ங ட. ற�்்ய ம(நஃபபல)  

ன்யான மஎ றம�னறிபலமஅவர ்ட�ிம சரந்ம(மம்�ி) 

ன்யா்ன யட்ங ட. ந�ங டம� உம பரமஇ�ந்யலம(ள ்மஅணபிபல) 

இனணந்மன்யாங ட. அன்வபட  அ்ல ிம பரமஇ�ந்யலம ங �ணலமள�வரம

 ங ்�்தம்ன்னமம்யங லத  ன்யாவப� ா�ி.  ங �ணலமள�வரம

�ற மமனசகாி பய்ம்ிம� ன  ன�  ன்யனடமம்மசயத்ல�ன ய்�ம

் ணந்மநலா ா�ி. அவரம்ிம ட�ஙன  ன�  இனணத் இ�ம

ன்யனட ்�்மஇனட ிமனவத்�மன யட�ா�ி. ஏன  ணல , (இவவயஉ) 

அல்யா வப மன்ரம(ஸல) அவர டம(ன்யாி பய்ம�ற வபல) ்ிம

வப்ல ன��   யத்�ன ய்ம��ந்ன்மஇப பய்ிமநய மபயரபபன்பம

 பய உட�்'' எ உ றறலவபா�, அவவயஉம்ிமன  ன��ம  யத்�ம

 யா� யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

929  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமப்மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�். அவாறலல, இப�ம�ஸஹலரம(்ா) மாஉிம்ீரம(்ா) 

ஆ ல ிய்்மஅறலவபபபபல "ஏன  ணல, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

�ற மமனசக்ன ய்��ந் பய்  அவர ்னடிமவப்ல டம

ள  றயனடய உமபப  ண�ன ய்��ந்ன்மஇப பய்ிமநய  பயரபபன்பம

 பய உட�்'' எ மஇடினபாஉட�்.  

930 அல மயம(்ா) மாஉிமஅஸவதம(்ா) ஆ ல ியரமறறலி்யவ்:  நயங டம

இ�வ�ிமஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர �ணடிமனச  றயி.  

அப பய்மஅவர டம(எங �ணடி) , " ங ்�்பமபப  யலம ட�மம� ட  

ன்யா்வபாட ்ய?'' எ உம  ாடயர ட. நயங டமஇ�வ�ி , "ஆி' எ  றயி. 

அப பய்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமஎங டம

இ�வ��்மலனட ி (ன்யாவ்ா ய ) நல றயர ட. எங �ணலமள�வன்தம

்ம்மவ்பமப� த்ல்ி மானறய�வன்மஇடபமப� ்ல்ிமநலஉத்்ய யர ட. 

பபற்மநயங டம�ற ம னசக் பய்மஎங டம( ட�ங)ன  ன�மஎங ்னடிம
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�ாங யல டமம்மநயங ட னவத ்யி.  ட  மஅவர டமஎங டமன ம �ணலம

அ�த்யர ட. பபற்ம்ிமல�  ன  ன��ம  யத்�ன ய்�மஅவவப்்னடாிம

்ிமன்யனட ்� லனட ி  இ�� ல�ன ய்டயர ட. ன்யா்ம��த்்ி , 

"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஇபப�த்ய மனசக்யர ட '' எ றயர ட. 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

931 �ஸஅபமபப மசஅதமபப மஅபபவ� யஸம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

எ ம்ஙன்ம(சஅதமபப மஅபபவ� யஸம-்்ல) அவர �ண மவப்யபம்றத்லல  

(நல உ) ன்யா ் . அப பய்மநய ம(�ற வபல) எ  ண�மன  ன�ாிம

(  யத்) எ மஇ�ம�ாங யல ்�்மந� வமஇ�� ல�ன யட�்யம   . 

 ட  மஎ ம்நன், "  ம ட�ஙமன  ன�ம�ாங யல டமம்மனவ! '' எ உம

னசய ம யர ட. நய  (அவவயஉமனசகியமல) மம்�ிமஅவவய றம(� ்ம

 பய  ற) னசக ் .  ட   அவர டமஎ மன  டமம்மஅ�த்வபா� , 

"இவவயஉமனசகிம வ்டயிமஎ  எங ்�்தம்னடமவப்ல� பபா�வபாட். 

 ட�ஙன  ன�ம�ாங யல டமம்  னவ�்ிப�மஎங ்�்ம த்்வபடபம

பாட்'' எ உமறறல யர ட.21 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�  அறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாிமவந்ட�். அவாறலலம"இவவயஉமனசகிம வ்டயிமஎ ம

எங ்�்தம்னட வப்ல� பபா�வபாட்'' எ ப்வன்மஇடினபாஉட�். 

அ்ா்பமபபற்ட� ்றலப்மஇடினபறவபலன். 

932 �ஸஅபமபப மசஅதமபப மஅபபவ� யஸம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

(ன்யான ிபல) இவவயஉம-ன  ன��ம  யத்மஎ மன்யனட ்� லனட ிம

னவத்� ன ய்�- �ற மமனசக் பய்மஎ ம்நன் , "நயங டமஇவவயஉ்ய  

னசக்ன ய்��ந ்யி. பப  ரமன  ன�ம�ாங யல டமம்ம

னவத்�ன யட்மயஉ  த்்வபடபபா டயி'' எ உமனசய  யர ட.  

933 �ஸஅபமபப மசஅதமபப மஅபபவ� யஸம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

எ ம்நன்ம(சஅதமபப மஅபபவ� யஸம-்்ல) அவர �ண மவப்யபம்றத்லல  

ன்யா ் . நய ம�ற மமனசக் பய்மஎ மவப்ல ன��ம  யத்ம
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அவவப்்னடாி எ ம�ாங யலம ்� லனட ிமனவத்�ன ய் ட . 

 ட  மஅவர டமஎ மன  டமம்  அ�த்யர ட. ன்யா்ம��த்்ி , "நயங டம

இவவயஉ்ய  னசக்ன ய்��ந ்யி. பப  ரம�ாங யலம ்�்ம மலம

ன  ன�த ன� லனவ�்மயஉம த்்வபடபபாட டயி '' எ உமறறல யர ட.  

பயடிம:ம7 (இ�மசஜ்ய� ்�்மஇனட ிிய மஅமரவபல)ம்்ல யல டம�்ம

அம்்யி.22  

934 ்யபஸமபப மன சய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டமஇப�ம

அபபயஸம(்்ல) அவர �ணடிம(இ�மசஜ்ய� ்�்மந� வ)  பய்ங டமம்ம

(அவானறமநா�னவத்) அமரவ்மபாறல�ம  ா டயி. அவர ட , "அ்ம

நபபவால்ய '' எ உமனசய  யர ட. நயங ட , "இவவயஉமஅமரவ்மஅந் 

ம ண்� மஅசானடிய ம(னபய� பய� ய ) னசிலமஎ  றமநயங டம

 �் ல றயி'' எ  றயி. அ்ா்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர ட , "இலன்; 

அ்ம ங டமநபபிப  வால�னற்ய '' எ உமனசய  யர ட. இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

பயடி : 8 ன்யாி பய்ம பஏவ்ம்னடமனசகிபபா�ட�். (ஆ்ிப�ம

 ய்த்லல) அ்ா் அ�ண� பபா��ந்மஅ�ம்லமமயாறபபா�வபாட்.23  

935 �ஆவபியமபப மஅலஹ ிமஅஸஸஜ்மமம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

நய ம(ள�மநயட) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட ம

ன்யா்ன ய்��ந ் .  அப பய்ம(ன்யா்ன ய்��ந்) ம� �ணலம

ள�வரம்ிமல யர.  ட  மநய  "ிரஹ��ம ல்யா' (அல்யாம

 ங ்�்�ம �னணம்�வய ய ) எ உ  (மஉனமயால) றறல   .  ட   

ம� டமஎ ன மனவறலத்பமபயரத் ர. நய  "எ ன மஎ ம்யகமஇா� ா�ி! 

ந�ங டமஏ மஎ ன மஇவவயஉ  பயர� லற�ர ட?'' எ உம  ா ட . ம� டம

(ப்ல ்்ிமறறயமல) ்ங ட ன  �யலமன்யனட டமம்ம்ா� ர. எ ன  

அவர டமஅனம்லிய மஇ�� ம  னசயல லறயர டமஎ உமநய மஅறலந்ன ய்�ம

அனம்லிய லமவபா ட . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யா்ம

��த்்ிம-எ ம்நன்ாிமஎ  ்யாிமநபபிவர ்�்மஅரபபணமய ா�ி- 
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(பப வ�மயஉமஅறலான்) றறல யர ட. அவர ்�்ம�   ்யமபப   ்யம

அவரம ன�வபடமமல மஅா லிம�னறிபல   ாபப�்ிமஆசல�ிரமள�வன்  நய ம

(எ மவய�நய�ணல)  ்ட ்ிபலன்.  அல்யாவப மமம்யனணிய !  அவர டம

எ ன �ம ்�� ாமலலன்; அ�� ாமலலன்; ்லாடாமலலன். (மயறய ,) 

அவர ட, "இந்தமன்யான ிய ் , ம� �ண ம பமஏ ்�்ம �ிம ந்ம உ. 

ன்யான மஎ ப்மஇனறவன தம்்லபப்ி  னப�னமபப�த்வ்ிம்ரஆ ம

ஓ்வ்மய்ி'' எ  றயமஅல்்மஇன்பம பய  றய  னசய  யர ட. நய , 

"அல்யாவப மன் ்! நய மஅறலியனம�ம ய்த்லா்மனந�� மய வ .  

அல்யாமஇந்மஇஸ்யதன்மவாங ல ய . எங �ணலமசல்ரம

 சய்லடர �ணடி னசல லறயர  �?'' எ  ற . அ்ா்மஅவர டம

" சய்லடர �ணடிமந�ங ட னசல்ய �்ர ட'' எ றயர ட. நய ம"எங �ணலமஇ �ிம

சல்ரமபறனவனிமனவத்� ்றலமபயர� லறயர  �?'' எ  ற . அ்ா்ம

நபபிவர டம"இ், ம� டம்ி  ட�ங �ணலம ய�ிம(ஐ �் ிமசயரந்) 

வப ிமய்ி. ஆ யல, இ்ம"அவர ன�' அல்்ம" ங ன�' 

(னசி்யாஉவ்ல்ல�ந்) ்�த்லடம வ்டயி '' எ உ றறல யர ட. நய , 

"எங �ணலமஇ �ிமசல்ரம(நா்றலமஅறலிமமண்லல)   ய�  வன்(ாிம

பாங ய்ம ணபப்ம�னறனிம மான யட) ல ற ர ''எ  ற . அ்ா் 

அவர ட, "நபபமயர �ணலமள�வரமஇவவயஉம  ய�மவன்ந்வந்யர. ியரம

அவன்ப  பய உம  ய�மவன் லறய ்யமஅ்ம(சயத்லிி)்ய '' எ றயர ட.24 

அ�த்மஎ  ணடிமஓரமஅ�னமபமனப்மஇ�ந்யட. அவடமஎ மஆா�ம

மநன்னி (ம �் யவபா்மஅ� ல்ட�)  ஹஜதமமன்மமாஉிம(அன்னியா�ம

அனமந்ட�) ்வவய ணகியபமப்்லிபலம மகத்வந்யட. ள�மநயடமநய ம

னச உ பயரத் பய்மஓநயகமள உமஅவ�ணடமல�ந்மஆ� �ணலமள னற�ம

ன ய்� னச உவபாட். (ச்யச�) ம ண் ம  யபபமப�வன்பம பய உம

நய�ி   யபபபா ட . ஆிப�ி , அவன�மநய மஅனறந்வபா ட .  நய ம

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமனச ற பய்மஅ்ம்றலத்ம

அவர டமஎ ன �ம �னமிய �   ்�த்யர ட. நய , "அல்யாவப ம

ன் ்! நய மஅவன�மவப�்ன்மனசக்வபடா�மய?'' எ உ   ா ட . 

அ்ா்மஅவர ட, "அந்பமனப்னணமஎ  ணடிமஅனாத்வய�ங ட! '' எ உம
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னசய  யர ட. நய மஅவன�மஅனாத்மமனச ற பய்மஅவ�ணடி , "அல்யாம

எங   இ�� ல றய ?'' எ உமநபபிவர டம  ாடயர ட. அவட , "வய த்லல' 

எ உ ப்ல்�ணத்யட. அவர ட, "நய மியர?'' எ உம  ாடயர ட. அவட , 

"ந�ங ட அல்யாவப மன்ர'' எ றயட. அவர டம(எ  ணடி), "அவன�ம

வப�்ன் னசக்வப�ங ட! ஏன  ணல, அவடமஇனறநிபப�ன ானடிம

(�ஃமல ய ) னப்மஆவயட'' எ றயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   

936 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட ன்யா்ன ய்���ன ிபலமநயங ட  அவர ்�்ம

ச்யிம(� ம ) னசயல வயி.  ட  மஅவர டமஎங ்�்மப்லலமச்யி  

னசயலவயர ட. ஆ யல, நயங டம(அபபசீ ணிமம  ர) ந்ய லிபடமல�ந்ம

்ல�ிபபவந்மசமிி அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்ம(அவர டம

ன்யா்ன ய்���்ி பய்)  ச்யிமனசய   யி. அப பய்மஅவர டம

எங ்�்மப்லலமச்யிமனசயல்வபலன்.  பப  ரமநயங டம"அல்யாவப ம

ன் ்! (ந�ங டமன்யாி பய்) நயங ட   ங ்�்மச்யிமனசயல், ந�ங ்ிம

அ்ா்மப்லலமச்யிமனசயல்ல வந �்ர  �?'' எ உம  ா டயி. அ்ா்ம

அவர ட, "நலமசிமய மன்யான �ன   ் ண�ம வ ிம ்னவபப� ல ற் '' 

எ உமப்ல்�ணத்யர ட.25 இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�்.  

937 னஸதமபப மஅர ிம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ஆ்ிப�ம ய்த்லல) 

நயங டமன்யான ிபலம பசல�ன ய்��ந ்யி. ள�வர  (ன்யா்ம

ன ய்���்ி பய்) ்ிமஅ� ல்ல��்ிம ்யா�டிம(னசயந்த   ்னவ டம

்றலத்)  பசல�மன ய்��பபயர. " ம்ி , ந�ங டம ட�மசி  னடிவர �ய ம

நல உமஅல்யானவமவணங்ங ட '' எ�ிம(2:238ஆவ்) வச தமன்யடர 

அ��பனபஉிவன்ம(நயங டமஇவவய றமன்யான ிபலம பசலவந ்யி). இந்ம

வச ி அ��பனபாறாட மஅனம்லிய மஇ��்ிப�மஎங ்�்�ம
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 ாடன�ிபடபமபாட்;  பச�மறடய்மஎ உமஎங ்�்தம்னடம

வப்ல� பபாட்.26 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�்.  

938 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஎ ன மஓரமஅ்வலமநலமலத்ிமஅ�பபப   யர ட. 

பபற்மஅவர டம(்ம்மவய  த்லலமற�்்ய மன்யான ) ன்யா்வயஉ  

னச உமன ய்��ந் பய்மஅவர �ணடிமநய ம பயகம சரந ் . 

அவர ்�் ச்யிமனசய    .  ட  மஅவர டம(ப்ல்�்) எ ன ம

 நய� லமனசன மனசக்யர ட  (ப்லலமச்யிமனசயல்வபலன்). அவர டம

ன்யா்ம��த்்ிமஎ ன மஅனாத் , "சாஉம�  ரமஎ �்மந�ங டம

ச்யிமனசய  �ர ட. அப பய்மநய  ன்யா்ன ய்��ந ் ம

(அ் யல்ய மப்லலமச்யிமனசயல்வபலன்) '' எ உ றறல யர ட. அப பய்ம

அவர ்னடி � ிம லா�்தம்லனசனிம�   ய� ல  இ�ந்்ம( லப்யனவம

�   ய� லிப�� வபலன்).27 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

 939 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமப�லம�ஸ்்ல�ம்்த்யன்ம நய� லபமபிணி  

னசக் பய்மஎ ன ம(ஓரமஅ்வலமநலமலத்ிமஓ�டத்லா்) அ�பபப யர ட.  

நய ம(அ்வன்ம��த்வபா�) அவர �ணடிமவந் பய்மஅவர டம்ம்  

ளாட த்லலமஅமரந்வயஉம்ரஆ மஓ்லதம்ம்ம்ன்ியலமனசன மனசக்  

ன்யா்ன ய்��நம்யர ட. அப பய்மநய மஅவர �ணடிம

 பமஏ�ன ய�த ் .  ட  மஅவர டம்ம்ம ்த்யலமஇவவயஉமனசன ம

னசக்யர டம-இ்  அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மஸஜனஹரம(்ா) 

அவர டமஇன்மஅறலவப�்ி பய்ம்ம்   ்த்யலம(இவவயஉமஎ ) னசன ம

னசக்ம யா�ம யர ட- பபற்மமம்�ிமநய  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடிம பமஏ�ன ய�த ் . அப பய்ிமஅவர ட  இவவயஉமனசன ம

னசக்யர டம-அறலவபபபய�ரமஸஜனஹரம(்ா) அவர டமமம்�ி  (இவவயஉம

எ ) �மலனிம நய� லதம்ம்ம ்த்யலமனசன மனசக்ம யா� யர ட.-  
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அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யா்ம��த்்ி , "நய ம ங ன� 

அ�பபபனவத்ம ய�ிிமஎ  மஆிபாஉ?'' எ உம  ா�வபா�, "நய  

ன்யா்ன ய்�ம�ந்்யல்ய ம(ந�ங டம பசலி பய்)  ங �ணடிமநய  

 பசவபலன்'' எ உமனசய  யர ட. அறலவபபபய�ரமஸஜனஹரம(்ா) அவர டம

றஉ லறயர ட: இந்மஹ �்னஸமஅ்ஸஸஜனஹரம(்ா) அவர டம

அறலவப�்ி பய்மஇனறிபல்ிம அபயனவ  �   ய� லமஅமரந்ல�ந்யர ட. 

அப பய்மப�லம�ஸ்்ல�ம்்த்ய�  வசலபபபடதன்ம நய� லமனசன ம

னசக்ம யா� யர ட;அப பய்ம அபயமஅல்ய்ம வனறய�  ்லனசனிம

 நய� ல ிம்ம்ம ்த்யலமனசன மனசக்யர ட.   

940 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம(ப�லம

�ஸ்்ல�மபிணத்ல  பய்) நபபம(ஸல) அவர ்ட மஇ�ந ்யி.  அப பய்ம

அவர டமஎ ன மஓரமஅ்வலமவப ிமய மஅ�பபப யர ட. நய ம(அந்  

அ்வன்ம��த்த) ்ல�ிபபமவந் பய்மஅவர டம்ம்ம

வய  (ளாட )த்லல இனறிபல்ிம அபயமஅல்ய்ம வனறய�ம்லனசனிம

 நய� லமஅமரந்வயஉம(ற�்்ய  ன்யான னித) 

ன்யா்ன ய்��ந்யர ட. நய மஅவர ்�்மச்யிமனசய    .  ஆ யலம

அவர டமஎ �்மப்லலமச்யிமனசயல்வபலன். அவர டமன்யா்ம

��த்்ி "நய மன்யா்ன ய்��ந்்யல்ய ம ங ்�்மப்லலமச்யிம

றறவபலன்'' எ றயர ட.28 -  மா ்டமஹ �்ஸல ம �த்ல்னமந்மள�ம

ஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடர  வாலிய ாிமவந்ட�். 

 பயடிம:ம9 ன்யான �்மஇனடிபலமன த்யன மமசபப� ்யி ;  

அவ ணடமல�ந்ம ய�்மயஉ (இனறவன )  வ்ட்யி. ன்யான மிபலம

்னறந்மஅ�வப்ய ம்றமமனசிலம ன�ம  னசகி்யி. 

 941 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(ள�மநயடமபப வ�மயஉ) 

றறல யர ட:  நாறல்ாம�்ா�ம்ல மள உமஎ ்மன்யான னி�மன �� ம

ச்லமனசக்். அல்யாமஅ் மமம்மஎ �்மமச�்லனிமவாங ல ய . அ் ம

்்லவன�னிமநய  பப�த்வபா ட .  யன்ிபலம"எல்ய�ி ' அல்்ம
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"ந�ங டமஅன வ�ி'வந் அன்�ம ய�ிவன்மஇந்ம(மஸ்ல்நமநபவ �) 

பட�ணவயச்ல மன் �ணலமள றலல அன்�ம ா�னவ� மநய மநலன த ் . 

பபற்மஎ மச  ய்்ரமஏன்மய ம(அன்)  அவர ட, "இனறவய! எ ன ம

ம  ணத்வப�வயிய !  ம்ி ,எ �்பமபப   வனறவ��்ிம லனட� ய்மஓரம

ஆ்னமனிமஎ �்மந�மவாங்வயிய '' (38:35) எ உம வ்�ி்மஎ ம

நலன ா�்மவந்். ஆ  வ, (அந்மஎ்ணதன்�  ன வபா ட . பப  ர) 

அல்யாமஅந்ம்ல ன மஇாலந்மநலன்ிபல  வப்ா�ி�த்வபாடய .  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.29 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலலம�ஹிமதமபப ம

்அஃபரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"நய மஅ்  ்்லவன�னிபம

பப�த்வபா ட 'எ�ிம்றலப்மஇடினபறவபலன். அ�ப�ர  பப மஅபபன பயம

(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"நய மஅன்மப்மய பமபப�த்த  

்ட�ணவபா ட ' எ உமஇடினபாஉட�். 

 942 அ்த்ர்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(ள�மநயட) ன்யாி பய்ம"நய     ணடமல�ந்மஅல்யாவபடிம

பய் யப்�ம  ய� ல ற '' எ உி, "அல்யாவப மசயபத்யலம  ன மநய ம

சபப� ல ற ''எ உிம� உம�னற றறலின்மநயங டமனசவபாா றயி. 

 ம்ி, அவர டம்ம்ம ்தன்மவப�த்மஎன் ிய  பப�பபன்பம பய உம

னசன மனசக்யர ட. ன்யா்ம��த்்ிமநயங ட  "அல்யாவப மன் ்! 

்யங டமன்யாி பய்மள னற�மறறல �ர ட. இ்ா்ம�  ்யங டம

அவவயஉமறறலின்மநயங டம  ாட்லலன் ி?  ம்ி, ந�ங டம ங ட 

 ்தன்மவப�த்ன்ாிமநயங டம ் டய மம(ஏ ) ?'' எ உம  ா டயி. 

அ்ா் அவர டம"அல்யாவப மஎ்ல�மஇபஅஸமள�ம �்பபந்தன்ம

ஏந்ல�ன ய்�மஅன் எ ம� த்லலமனவ� ம(எ  ணடி) வந்ய .  ட   

நய ம"   ணடமல�ந் அல்யாவபடிமபய் யப்�ம  ய� ல ற ' எ உம

� உம�னறாிம"அல்யாவப  �ாமசயபத்யலம  ன மநய ம

சபப� ல ற ' எ ம� உம�னறாிமறறல   .  ஆ யல, அவ மபப வயங லமம
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னசல்வபலன். பபற்மநய மஅவன பமபப��  வப�ிபப   . அல்யாம

வப மமம்யனணிய ! எிமச  ய்்ரமஏன்மய ம(அன்)  அவர �ண ம

 வ்�்லமமா�ிமஇலன்ியிப ,  யன்ிபலமம �் யமந ்மமசலஉவர ட  

அவ�ட மவபன�ிய�ிமவன ிபலம(இந்பமபட�ணவயச்லல) அவ  

 ா�னவ� பபா��பபய '' எ உமனசய  யர ட. 

 பயடிம:ம10 ்ாநன் ன�மமஏமந்ன ய்வமன்யா்யி.  

943 அ� த்ய்யமஹய�ஸமபப ம�பஈமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம-்ிம்்லவபம

னஸ ்�்ிமஅ்லஆஸமபப  அர்பப மஅவர ்�்ிமபபறந்- (்ிம பத்ல) 

 மயமயனவம(்ம்ம ்ய�ணல)  ஏமந்ன ய்�மன்யாவயர ட. அவர டம

(நலன்ிபல) நலா்ி பய்ம மயமயனவம ஏமபபயர ட; சஜ்யா�்மம

னசல்ி பய்ம மயமயனவமஇற� லவப�வயர ட.30 இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ம

ிாியமபப மிாியம(்ா) அவர டமறஉ லறயர ட:  நய மமய்ல�ம(்ா) 

அவர �ணடி, "இந்மஹ �்னஸமஅ� த்ய்யம(்்ல)  அவர �ணடமல�ந்மஅிரம

பப மஏன்ிமஅஸஸஜன்�ம(்ா) அவர ்ி , அிர அவர �ணடமல�ந்மஆமலரம

பப மஅப்லல்யாமபப மஅஸஸஜனபரம(்ா) அவர ்ி   ங ்�்ம

அறலவபத்யர �ய?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர டம"ஆி ' எ றயர ட.  

944 அ� த்ய்யமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர ட, -்ிம்்லவபமனஸ ்�்ிமஅ்லஆஸமபப மஅர்பப �்ி  பபறந்- 

(்ிம பத்ல)  மயமயமபப த  னஸ னபதம்ம்ம ்ய�ணலமஏமந்ன ய்�  

ம� ்�்தம்ன்னமம்யங லதமன்யாவபத்ன்மநய மபயரத ் . அவர ட  

�ற �்மமனசல்ிம பய்ம மயமயனவமஇற� லவபாடயர ட. சஜ்யம

வப்ல�ந் எாி பய்மமம்�ிம மயமயனவதம்ம்ம ்ய�ணலம

அமரத்ல�ன ய்டயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். 
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 945 அ� த்ய்யமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம(்ிம பத்ல)  மயமயமபப தமனஸ னபதம்ம்  

 ாத்ல மமம்மஏமந்வயஉமம� ்�்தமன்யாவபத்�ன ய்��ந்ன்மநய  

பயரத ் . அவர டமசஜ்யவபா்மமனசல்ிம பய்ம மயமயனவ  

இற� லவபாடயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ� த்ய்யம(்்ல) அவரம �ணடமல�ந்ம

 ம்ிமஇ� அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலல, 

"நயங டமபட�ணவயச்லலமஅமரந்ல�ந ்யி. அப பய்மஅல்யாவப  ன்ரம

(ஸல) அவர டமஎங �ணடிமவந்யர ட ' எ மஹ �்ஸமஆ்ிபமய லற். ஆ யல , 

"அதன்யான னிமஅவர டமம� ்�்தமன்யாவபத்யர ட ' எ�ிம்றலப் 

இடினபறவபலன்.31  

பயடி : 11 ன்யான ிபலமஓ��மஅ� டமஎ�த்மனவ(த்மநட)� ்யி.   

946 அ�ஹயஸலிம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  சாலமபப மசஅதம(்்ல) 

அவர �ணடிமசல்ரமவந்ம(நபபம(ஸல) அவர �ண )  மலிபரம(னசயானபயாலாம

 மனட) எந்மம்த்யலமனசகிபபாட்  எ ப்மன்யடரபய மமசரமனசம

னசக் ர. அப பய்மசாலம(்்ல) அவர ட , "அறலந்மன யட்ங ட: 

அல்யாவப மமம்யனணிய ! அ்மஎந்மம்த்யல  னசகிபபாட், அன்மம

னசக்வரமியரமஎ பன்மநய மந  றல வ . அ் மமம்  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம�்லமநய�ணலமஅமரந்ன் ிமநய  பயரத்ல�� ல ற '' எ உம

றறல யர ட. நய , "அ�அபபயஸம(சாலமபப  சஅத) அவர  �! அ்மபாறலம

எங ்�்ம(வபவ்மய )மமனசயல்ங ட '' எ உ றறல   . அப பய்மஅவர டம

(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமள�ம

னப்மணபிபடிமஆ��பபபம(அவன்  வ்வனாத்), "்மஏம வன்மன்�ந்ம

  மஅ�னமனிபமபயரத் , எ � ய  ம்மசாடஙம ன�ம(இனணத்மமலிபரம

ள னற)மமனசகிமமனசயலவயிய ! நய மஅ்  மம்மஅமரந்மம� ்�்ம

 ன்ியாறம வ்�ி'' எ உமறறலம யர ட. -அ உ  அபனப்ணப ம

னபின்ாிமசாலம(்்ல) அவர டம்றலபபபாடயர ட.-  அப பய்்ய ம� உம

ப� டமன ய்டமஇந்மமலிபன்மஅந்மஅ�னமமனசக்யர. பபற்  
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அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம த்்வபட , அ்ம(மஸ்ல்நமநபவ � 

பட�ணவயச்லல) இந் இடத்லலமனவ� பபாட். அ்ம"அலஃ யபய ' 

வ த்ல்ல�ந்மள�மவன மசா�்  ம்த்யலமனசகிபபாட்.32அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஅந்ம மனடமம்  (ன்யாவ்ா ய ) நல உ, ்�பபரம

றறல யர ட. அவர ்�்பமபப  ய்ல�ந்  ம� டம்�பபரமறறல ர. பபற்ம

(�ற வப்ல�ந்) நலமலரந்்ி ்ல�ிபயமலமஅபப� ிமபப வய� லலமஇறங லம

அந்ம மனடிப ம ீ�ப  ப்்ல(� � லலம்ன்)ிபலமசஜ்யமமனசக்யர ட. பபற்ம

�  பய  றமமம்�ி (அந்ம மனடிபலமஏறலாிமஇறங லாி) இஉ்லவன்ம

ன்யா்யர ட. பப  ரமம� ன�  �   ய� ல, "ம�  �! ந�ங டமஎ ன பம

பப பாறாி, எ ்மன்யான னிமந�ங ட   ாஉ�ன யட�ா மமஇவவயஉம

நய மனசக ் '' எ உமறறல யர ட.33 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

947 அ�ஹயஸலிம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ம� டம(சல்ர) சாலமபப ம

சஅதம(்்ல) அவர �ணடிமவந்ம"நபபம(ஸல) அவர �ண மனசயானபயாலாம மனடம

(மலிபர) எந்மம்த்யலமனசகிபபாட்?' எ உ   ாட ர. மாறனவம

 மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்பம பய  றமஇடினபாஉட� .  இந்மஹ �்ஸம

நய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

பயடிம:ம12 ன்யான ிபலமஇவழபபலமன மனவழப்மனவஉ� தம்� ்ய்ி.  

948 அ�ஹஜன்்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�வரம்ம்மஇ�பபபலமன ம

னவத்வயஉமன்யாவ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டம்னடம

வப்லத்யர ட.34 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

பயடி : 13 ன்யாி பய்ம(சஜ்யமமனசகவ்ா ய தம்ன்ிபலம ட�) சலஉம

 ா ன�மஅப்றப ப�த்வ்ிமம்னணமமசமபப�த்மவ்ிமனவஉ� தம

்� ்ய்ி.  

949 �ஐ ீபமபப மஅபபஃபயத்லமயமஅத்வசீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம

(ஸல) அவர ட, சஜ்யமமனசகாமலடத்லலம லட�்ிமசலஉம ா ன�  
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அப்றபப�த்வ்மபாறல�மறஉன ிபல , "அவவயஉமனசக்்ய மஆ ம

 வ்�ி எ றல�ந்யலமள�ம்டனவமமா�ிமனசக்ன யட '' எ றயர ட.  

949 �ஐ ீபமபப மஅபபஃபயத்லமயமஅத்வசீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம

(ஸல) அவர �ணடி, ன்யான ிபலம(சஜ்யமமனசகாமலடத்லலம லட�்ி)  சலஉம

 ா ன�மஅப்றபப�த்வ்மபாறலமம� டம  ாட ர. அ்ா்மஅவர ட , "ள�ம

்டனவமமா�ிம(னசக்ன யட்ங ட) '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட.  -இந்மஹ �்ஸம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யட�்ிமவந்ட�்.   

951 �ஐ ீபமபப மஅபபஃபயத்லமயமஅத்வசீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , (ன்யான ிபல) சஜ்யமமனசகாி  

இடத்ல்ல�ந்மம்னணமமசமபப�த்லிமள�மம ண்ரமன்யடரபய , "ந�ரம

இவவயஉ னசக்்ய மஆ ம வ்�னம றயலமள�ம்டனவமமா�ிம

னசக்ன யடவ �் ய !''எ உ னசய ம யர ட.35  

பயடி : 14 ன்யாி பய ்யமமாறம ந்ங �ண ்யமபட�ணவயச்�்டமஎமசலலம

்பப்ய ய். 

952 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம(பட�ணவயச்ல )  லப்யதம்லனசிப்ட�  ஏவ�லம

( மலாபபா��ந்) எமசலன்�ம ்டயர ட.  ட  மஅன்ம  

ஏ்்�(ஏத்பப�த்ல)ி  பப மம� ன�ம நய� ல, " ங �ணலமள�வரம

ன்யாி பய்ம்ம்ம� த்�ன ்ல ்  ( லப்யதம்லனசிபல) எமசலலம்பபம

 வ்டயி. ஏன  ணல, அவரமன்யாி பய் அல்யாமஅவ�னடிம

� த்�ன ்ல ்மஇ�� லறய '' எ உமறறல யர ட.36  

953  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஎா�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலலம"பட�ணவயச்ல ம லப்யதம்லனசிபலம( மலாபபா��ந்) 

ச�ணனி�  ்டயர ட'' எ மஹ �்ஸமன்யடங் லற். ஆ யல , �ாஹய�மபப ம

 ஸமய ம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம" லப்யதம்லனசிபலம( யறலம
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 மலாபபா��ந்) ச�ணனி�   ்டயர ட'' எ�ிமவயச ிமஇடினபாஉட�். 

("பட�ணவயச்ல ' எ றம்றலப் இலன்.) 

954 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

பட�ணவயச்ல ம லப்யதம்லனசிபலம( யறலம மலாபபா��ந்)  ச�ணனி�ம

 ்டயர ட.  ட  மள�மசலஉம ல(ன்மஎ�த்மஅ் ) �்ிமஅன்ம  

ஏ்்�ம(ஏத்பப�த்ல) யர ட. பபற்ம"ள�மம ண்ரம(ன்யாி பய்ம மலா  

 வ்�ிமஅவசலிிமஏாபாடயல) ்ம்மவ்பமப� த்லலமஅல்்ம� ம

ப� த்லல  மலாம வ்டயி'' எ உம்னடமவப்லத்யர ட. "மயறய , ்ம்மஇடபம

ப� த்லல அல்்ம்ிமபய்ங ்�்மஅ�ிபலமஅவரம

 மல�ந்ன யட�ா�ி''எ றயர ட.37 இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) மாஉிமஅ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) ஆ ல ிய�டமலம�ந்ம ம்ிம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். அவாறல்ிம

"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம ,( யறலம மலாபபா��ந்) ச�ணனி�ம

 ்டயர ட'' எ�ிமவயச  மமஇடிமனபாஉட�்.38 - ஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டமபட�ணவயச்ல ம லப்யதம்லனசிப்ட�ம

ஏவ�லம"எமசலன்' அல்்ம"��்மமச�ணனி' அல்்ம" யறலமச�ணனி�' 

 ்டயர ட.  ட  மஅன்ம  ஏ்்�(ஏத்பமப�த்ல) யர ட.39  

955 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ட றறலி்யவ்: (ள�ம�னற) அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமபட�ணவயச்ல ம லப்யவபலம( யறல   மலாபபா��ந்) 

ச�ணனி�ம ்டயர ட.  ட  மஅவர டமம� ன�ம�   ய� ல , " ங �ணலம

ள�வ��்மஎ  ம நரந்வபாட்? அவரம்ிமஇனறவன ம�   ய� ல  

நல உமன ய்�மஅவ��்ம�    ிம யறலம மலா ல றயர.  ங �ணலம

ள�வரம்ம் � த்லான ்ல ்ம மலாபப�வன்மவப�ி்வய்ய?  ங �ணலம

ள�வ��்ம மலா  வ்�ிமஅவசலிிமஏாபாடயலமஅவரம்ம்மஇடபம

ப� த்லலமபய்த்லா �ிபல   மல�ந்ன யட�ா�ி. அ்ம��ியவபாடயலம

அவரமஇவவயஉமனசக்ன யட�ா�ி.  அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ம யசலிம

பப மமலா்ய ம(்ா) அவர டமஇன்  அறலவப�்ி பய், ்ம்மஆனடிப( ம
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ஓரமஓ்த்ல)லம மல�ந்மஅ் மள�மப்்லனி  மானறய�மப்்லாட ம ச� ல�ம

 யா� யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலல, ஹஜன ிம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம

"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ம்மஆனடிப ம(ஓரமஓ்த்லலம

 மல�ந்) அ் மள�மப்்லனிமமானறய�  ப்்லாட ம ச� லவபாடன்ம

இப பய்ி நய மபயரபபன்பம பய உட�் ' எ உம(அ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமறறல யர ட எ ) அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்.  

 956 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

ன்யாி பய்மஅவரம்ிமஇனறவ�ட மஇ் சலிமய ம ன்ிய� லறயர.  

எ  வ, அவரம்ம�்ம�  ய ்யம(அ்யவ்ம லப்யதம்லனசிப ்ய) வ்பம

ப�  மயம மலா  வ்டயி. ( வ்�மய யல) அவரம்ம்மஇடபமப� த்லலம

பய்த்லா �ிபல  மல�ந்மன யட�ா�ி. இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.40 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  

957 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  பட�ணவயச்�்டம

 மல�வ்ம்ாறமய்ி. அ(வவயஉம மல�ந்)ன்மம்��்ட  ்ன்பப ்ம

அ்ா்�ிமப� ய்மய்ி. இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.41 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். 

 958  ஜஅபயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம த்ய்யம(்ா) அவர �ணடிம

பட�ணவயச்�்டம மல�வ்மபாறல�   ா ட . அ்ா்மஅவர டமஅ ஸம

பப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமபப வ�மயஉ  றறலின்மநய ம  ா�ட � ம

எ றயர ட: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  

பட�ணவயச்�்டம மல�வ்ம்ாறமய்ி. அ(வவயஉம மல�ந்)ன்ம

ம்��்ட ்ன்பப ்மஅ்ா்�ிமப� ய்மய்ி.  
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 959 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  எ மச�்யித்ய� மநானசில ்ிம

�்ிமனசில ்ிமஎ �்மஎ�த்�   யாடபபாட . சயன்ிபலம லட�்ிம

ன்யலன்ம்�ிமனபய�ா ன�மஅ ாஉவன் , அவர �ண மநாமனசில �ண( ம

பா�ி்ல)லம ் ட . பட�ணமவயச்லலம( மல�ந்)  ம்��்டம்ன்� பம

படயமலமஇ��்ிமச�ணனி, அவர �ண ம �்ிமனசில �ணல  ் ட . இன்ம

அ�்ரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லமறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

960 அப்ல்யாமபப மஅஃ ல� ீரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவரம ்ட மன்யாி பய்மஅவர டமச�ணனி  

 மல�ந்ன்மநய மபயரத ் . பப  ரமஅன்தம்ம்ம ய்ணபியலம

(்ன்ிபல)  ்கத்யர ட.  

961 அப்ல்யாமபப மஅஃ ல� ீரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்  நய மநபபம

(ஸல) அவர ்ட மன்யா ் . அப பய்மஅவர டமச�ணனி   மல�ந்வபா�ம

அன்தம்ம்மஇட்ம யலம ய்ணபியலம ்கத்மவபாடயர ட.   

பயடிம:ம15  ய்ணபமஅணபந்ன ய் டமன்யா்யி.42  

962 அ�மஸ்மயமசிபதமபப மிரதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர �ணடிம"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட  ய்ணப ்ட மன்யா்வந்யர �ய?'' எ உம  ா ட . அவர டம

"ஆி' எ உ ப்ல்�ணத்யர ட.43 -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�மஸ்மயமசிபதமபப ம

ிரதம(்ா) அவர �ணடமல�ந ்  மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். 

 பயடிம:ம16 ( ்னண�ம வ�ி)ம வன்ழபயவமமல� மஆனடமஅணபந்ம

ன்யாவ்மனவஉ� ழ பாட்ய்ி.  

963 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம வன்பபய�ம

மல� ம(ச்்மய )  உப்�ம ிப�ணமஆனடமள னற  அணபந்ன ய்�ம

ன்யா்யர ட. (ன்யா்ம��த்்ி ,) இ் ம வன்பபய� டமஎ ்  

 வ தன்மஈரத்வபாட . எ  வ , இந்மஆனடனிம(எ �்மஅ ப�ணத்) 
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அ�ம்ாமலடி  சரத்வபா�ம(அவ�டமல�ந்மமானறய�) சய்ய்ணம

ஆனடனிமஎ  ணடி ன ய்�வய�ங ட'' எ உமறறல யர ட.44 இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

 964 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம வன்பபய�மமல� ம(ச்்மய )  உப்�   ிப�ணமஆனடமள னறம

அணபந்ன ய்�மநல உமன்யா்யர ட. அ் ம வன்பபயானட   ாஉம

 நய� ல யர ட. ன்யா்ம��த்்ி , "இந்மஆனடனிம(எ �்மஅ ப�ணத்)  

அ�்ாிமபப மஹஜன்ஃபயவபடிம(இன்�) ன ய்�னசல்ங ட. (அவ�டமலம

�ந் மானறய�) சய்ய்ணமஆனடனிமஎ  ணடிமன ய்�வய�ங ட. 

ஏன  ணல, சாஉம� ் இ்மன்யான ிப்ல�ந்மஎ ்ம வ தன்தம

்ல�பபபவபாட்'' எ உமனசய  யர ட. 

 965 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர �ணடிம

 வன்பபய�மமல� ம(ச்்மய )  உப்�ம ிப�ணமஆனட  ள உமஇ�ந்். அ்ம

ன்யான ிபலமஅவர �்ம வ தன்மஈரத்வந்். எ  வ , அன் (்ம�்ம

அ ப�ணத்) அ�்ாமலடிமன ய�த்வபா�மஅவ�டமல�ந்மமானறய�  

சய்ய்ணமஆனடனிமவயங ல�ன ய்டயர ட.   

பயடி : 17  ட  ம ்ணமவப�ி்ிம ணாமஅங்ம யத்ல�� தமன்யாவ்ம

னவஉ� ப பாட்ய்ி; சலஉந�ரமமாஉிமம்தன்மஅட� ல�ன ய்�ம

ன்யாவ்ிமனவஉ� ப பாட்ய்ி. 

 966 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  இ்ாம ந்ம ணாம�   ம

 யத்ல�� தமன்யான � ய மஇ யமதமனசயல்பப�மய யல  ந�ங டம�்்லலம

 ணனவம ்�ங ட. இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலம

வந்ட�். - அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந�ங டம

மஃ��பமன்யான மன்யாவ்ா்ம�  யலம( ங டம� ) இ்ாம ந்ம

 ணா னவ� பப�மய யலம�்்லலம ணனவம ்�ங ட. (பபற்ம

ன்யான னி நலனற வாஉங ட.)  ங �்மஇ்ாம ணனவமவப�த்ம
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(ன்யான � ய ) ந�ங ட  அவச்பபடம வ்டயி. இன்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.45  

967  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ம

ஆிப யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ிமவந்ட�்.46  

968 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வ��்ம

�  யலமஇ்ாம ந்ம ணாமனவ� பபா�வபட , ன்யான �் இ யமதம

னசயல்பபா�வபாடயலம�்்லலம ணனவம ்�ங ட. அன்ம ்�  

���்ிவன்ம(ன்யான � ய ) அவச்பபடம வ்டயி.  இன்மஇப�ம மரம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.47 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்ட ஹ �்ஸம ம்ிம� உம

அறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�்.  

969 இப�மஅபபஅத �்�ம(அப்ல்யாமபப ம�ஹிமதமஅபபஅத �்�மபப மஅப்லர  

்ாமய மபப மஅபபப�ரமஅஸஸலத �்�-்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய�ிம

எ ம்நன்ிப மஅ�னமபமனப்��்பமபபறந்வ்ய ம யசலிமபப  

�ஹிமதமபப மஅப்லரம்ாமய�ிம(அ ன ) ஆிப யம(்்ல) அவர �ணடிம

ள� வப ிிம்றலத்பம பசல�ன ய்��ந ்யி.  யசலிம(என்ாி) 

பபனாிய ப  பஏபவ்ய மஇ�ந்யர. அவ�டிமஆிப யம(்்ல) அவர ட , 

"  �்மஎ    நரந்்? ந�மஏ மஇந்மஎ மச  ய்்ரம்்லவன்பம பய உம

(பபனாிப றல)  பஏவ ்லலன்? இந்பமபா� ிம  �்மஎங ல�ந்மவந்்ம

எ உமநய  அறலந்ன ய் ட . இவன்மஇவ�னடிம்யகமவ�ரத்யர. 

  ன ம  �னடிம்யக  வ�ரத்யர'' எ உமறறல யர ட. இன்�ம  ாடம

 யசலிம  யபிமன ய்�, ஆிப ய (்்ல) அவர டமம்மஎ�மச்னடந்யர. 

ஆிப யம(்்ல) அவர ்�்ம� ம ணாத  ்ா�மன ய்�வ்பபாட பய்ம

 யசலிமஎாந்வபாடயர. ஆிப யம(்்ல) அவர ட , "எங  ம( பய லறயக)?'' எ உம

  ா ,  யசலிம"நய மன்யாப பய ல ற '' எ றயர. ஆிப யம(்்ல) அவர ட, 

" ா யர!'' எ றயர ட.  யசலிம"நய  ன்யாப பய ல ற '' எ உம(மம்�ி) 

றறல யர. ஆிப யம(்்ல) அவர ட  "அவச்� ய்  !  ா யர! அல்யாவப ம
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ன்ரம(ஸல) அவர ட, " ணாமவந்  யத்ல��்ி பய்ி, சலஉந�ரமமாஉிம

ம்தன்மஅட� ல�ன ய்�ிமன்யா�  றடய்' எ உமறறலின்மநய ம

  ா�ட � '' எ றயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். ஆ யல, அவாறலலம யசலிம

பப ம�ஹிமன்பமபாறலி�ம்றலப்  இடினபறவபலன். 

 பயடி : 18 (சனம� பபடய்) னவடன�பம�்� , னவங யிி, சீனமபம�்�ம

 பய ற ்ரவயனடாட�வானறமமசயபபபாடவரமஅ் மவயனடம பயவ்ா்ம

�  பட�ணவயச்�்மமனசல்்ய ய். அவன்பமபட�ணவயச்லலமஇ�ந்ம

னவ�ண ிாற்யி. 

 970 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமன பரம பய�  பய் , "இந்மமனச�ிப்ல�ந் வபன� ல றன்ம-

அ்யவ்மனவடன�பம�்னட- சயபபபாடவரமபட�ணவயச்�்ம  னசல்ம

 வ்டயி'' எ உமறறல யர ட.48 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். அவாறலல, ஸஜனஹரமபப மஹரபம(்ா) அவர �்ம

அறலவபபபபலம"ள�ம பய�  பய் ' எ உம யணபப� லற். "ன பரம

 பய�  பய்' எ�ிம்றலப்மஇடினபறவபலன்.  

971 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  இந்மமனச�ிப்ல�ந்ம

வபன�வன்ம-அ்யவ்மனவடன�பம�்னட- சயபபபாடவரமஅ்  வயனடம

வப் ய்வன்மநி�னடிமபட�ணவயசல ன�மனந�ங ம வ்டயி.  இன்ம

இப�ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

 972 அப்லமஅரஸமபப மஸஜனஹபம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அ ஸம

(்்ல) அவர �ணடிமனவடன�பம�்�ம்றலத்மவப வபபாட். அ்ா்  

அவர டம"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"இந்மமனச�ிப்ல�ந்  

(வபன�ாிம�்னடம) சயபபபாடவரமநினமமனந�ங  வயமநி�ட ம

ன்யா வய  வ்டயி' எ மமனசய  யர ட'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. 
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 973 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  இந்மமனச�ிப்ல�ந்ம

வபன� ல றன்மமசயபபபாடவரமநம்மபட�ணவயசன்  னந�ங  வய, �்� ம

(்ர)வயனடியலமநம�்தமன்யலன்ம்் வயம வ்டயி.  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

974 ்யபபரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

னவங யிி, சீனமபம�்�மஆ லிவானறம சயபபபடம வ்டயிமஎ உம்னடம

னசக்யர ட. எங ்�்தம ்னவமமலன த்வபட வ  அவாறல்ல�ந்மநயங டம

சயபபபா�வபா டயி. அப பய்மஅவர ட , "்ரவயனடாட�மஇந்மம

னச�ிப்ல�ந்மவபன� ல றன்மமசயபபபாடவரமநம்  பட�ணமவயசன்மனந�ங ம

 வ்டயி. ஏன  ணல, ம ண்ர ்�்தமன்யலன்ம்� ல றனவ  

வய வர ்�்ிமன்யலன்ம்� ல ற '' எ உமறறல யர ட.  

975 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர ட  றறலி்யவ்: அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம"னவடன�பம�் டயமனவங யி மயமசயபபபாடவர  

"நிமலடமல�ந்' அல்்ம"நம்மபட�ணவயச்ல்ல�ந்' வப் லிப�� ா�ி; 

அவரம(றா�தமன்யான �்மவ்யமல) ்ிமஇல்த்ல ் ிம

அமரந்ன யட�ா�ி'' எ உமறறல யர ட. (ள�ம�னற) அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �ணடிமள�மபயத்ல்ிமன ய்�  வ்பபாட். அ்லலம

 யக றல ்ிம ீன் ்ிமஇ�ந் . அவாறலலம(்ர)வயனட  வ �ஏவன்ம

நபபிவர டம ணரந்யர ட. (அவானறபமபாறல) அல்யாவப மன்ர  (ஸல) 

அவர டம  ா , அ்ல்ட�ம ீன் டம்றலத்மஅவர ்�்த  

ன்�வப� பபாட். அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅன்தம

்ி  ்யார �ணலமள�வ��்�மன ய�த்வப�மயஉமறறல யர ட. 

அத ்யா�ிமஅன்  ்ணமவப�ிபயம்ல�ந்ன்�ம ்ட பய்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "ந�ங டமசயபபப�ங ட. ஏன  ணல , 

ந�ங டம ன்ியடய்ம(வய )வர ்ட மநய   ன்ியடம

 வ்�ி்ட�்''எ உமறறல யர ட.49 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
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 976 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர ட, "இந்மமனச�ிப்ல�ந்மவபன� ல றமனவடன�பம�்னடம  

சயபபபாடவரம-மா றயரம்டனவம"னவங யிி , னவடன�பம�்�, சீனமபம

�்� ஆ லிவானறமமசயபபபாடவர'- நம்மபட�ணவயசன்மனந�ங ம

 வ்டயி. ஏன  ணல, ம ண்ர டமஎ் யலமன்யலன்மஅனட லறயர  �யம

அ் யலமவய வர ்ிமன்யலன்  அனட ல ற ர'' எ உமறறல யர ட.  

977  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலல "இந்மமனச�ிப்ல�ந்மவபன� ல றன்மமசயபபபாடவரம

நி பட�ணவயச்லலமநினமமமந�ந்ல�� ம வ்டயி '' எ மநபபம(ஸல) 

அவர ட னவடன�பம�்னட�ம �த்லலமன ய்�மறறல யர டமஎ உம

இடினபாஉட�். ஆ யல, னவங யிி, சீனமபம�்�மஆ லிமவானறபம

பாறலி�ம்றலப் இடினபறவபலன். 

 978 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ன பரமனவாறலம

ன யட�பபா�ம(அ் ம  யானடனி�றட) நயங டம டந்ல��  வபலன். 

(அ்ா்டமவாலிப்ட�) அந்மனவடன�பம�்�மபிப�(டபபா��ந்  

வி்ல)லமநபபத ்யார �ய மநயங டம்்ந ்யி. அப பய்மம� டமபசலாட  

இ�ந் ர. எ  வ, நயங டமனவடன�பம�்னட  ந ்மசயபபபா டயி. பபற்ம

நயங டமன்யாிமஇடத்�்மமனச ற பய்  (எங �ணடமல�ந்மனவடன�பம

�்� ) னந�மவ �ஏவன்மஅல்யாமவப மன்ர  (ஸல) அவர டம

 ணரந்யர ட. அப பய் , "இந்ம்ரவயனடமவ �ஏிமனச�ிப்ல  �ந்ம

என் ி�ிமசயபபபாடவரமன்யாமலடத்லலமநிம�  மனந�ங ம வ்டயி '' 

எ உமறறல யர ட. ம� டம"னவடன�பம�்�ம்னடமனசகிபபா�வபாட்.  

னவடன�பம�்�ம்னடமனசகிபபா�வபாட் '' எ உ றறல ர. இந்ம

வப ிி நபபம(ஸல) அவர ்�்மஎா�ி பய் , "ம�  �! அல்யாமஎ �்ம

அ�ம்லத் ள னறதம்னடமனசகாிம �னமமஎ �்மஇலன். இ�பபப�ி , 

அந்மமனச�ிப  ்ரவயனடனிமநய மனவஉ� ல ற '' எ உமறறல யர ட. 
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979 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�மநயட) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ிமஅவர ்னடிம ்யார ்ி  

னவங யிிமபிப�டபபா��ந்மள�மவின்�ம டந்னச றயர ட. அப பய்  

ம� �ணலமசல்ரமஅ்லலமஇறங லமனவங யிங ன�ம(பறலத்)மமசயபபபாட ர. 

 வஉ சல்ரமசயபபபடவபலன். பபற்மநயங டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடி னச ற பய்மனவங யிிமசயபபபடய்வர ன�ம(்ிம�  ) 

அனாத்யர ட. மாறவர ன�, அ் மவயனடமவப்்ிவன்ம

(னந�ங வபடயமல) ்ட�ணமஇ�� மனசக்யர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

980 மஅ்ய மபப மஅபப் லஹயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ( அஃபய)  மரம

பப மஅல த்யபம(்்ல) அவர டமள�மனவட�ண�ம லானமம(்ஜ�ஆ)  ்ல த் உம

 ன்மநல �த்ல யர ட. அவர டம(்ம்ம ன்ிபல) அல்யாவப  ன்ரம

(ஸல) அவர ன�ாிமஅ�ப�ரம(்்ல) அவர ன�ாி  நலன ாறரந்யர ட. 

 ம்ி, அவர டம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட: நய ம(இ உ) ள�ம  யாலம

எ ன  � உம�னறமன யத்வன்பம பய உம(  ா)  ் ட . இ்ா்ம

எ மஆாாம ய்ி ��ந்வபாட்மஎ  றமநய ம(வப�� ி)  ் ட . 

ம� �ணலமசல்ரமநய  (எ �்பமபப  யல) எ ம(ஆாசல�்ப) பப்்லநல்லம( அஃபய) 

ள�வன் அறலவப�்மயஉமறஉ ல ற ர. நலமசிமய மஅல்யாம் ்ம

மயர� தன் ிய, ்  (அ�ியர �ண ) ஆாசலதம்ன்னமனி ிய , நபபம(ஸல) 

அவர ன�மஎ்�ட  அ�பபபனவத்ய  யமஅன் ியம

பயாய� லவபடமயாடய . எ �்மஏ ்�ி   நரந்வபாடயலமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஎவன்�ம்றலத்  ்ல�ப்லினடந்மநலன்ிபலம

இறந்யர  �யமஅத்ன ிமஇந்மஆஉ பரமஆாசலதம்ன்னம  ்றலத்தம

்ிமலனட ிம ்ந்ய ்யசலத்ம��ாமனசகவயர ட.50 சல்ரமஇந்ம

வப ித்லலமஎ ன �ம்னறமறறலவ�வ்மஎ �்தமன்�ாி. நய  (சல்ம

 ந்ங �ணல) அவர ன�மஇஸ்யத்லா ய மஎ ்மஇந்�மன ியல  

அ�த்ல�� ல ற . அவர டமஇவவயஉமனசக(வன்மமயர� மஅங ீ ய்�னடிம

ள� னசி்ய மநலன த)்யலமஅத்ன  ியர்யிமஇனறவ ண மவப ்ய்ல ்ிம
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வாலன ாட இனறமஉபபய�ர ்ிமஆவர.  நய மஎ �்பமபப  யலம

" ்ய்ய'னவவபடமள�ம�� லிமய மவப ிதன்மவபா�ம  னசல்வபலன். 

நய , இ்ம்றலத்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடி  வபவய்லத்ன்பம

 பய உம வஉமஎ்ா ய ாிமவபவய்லத்்லலன். அல்யாவப மன்ர  (ஸல) 

அவர ்ிமஇ்மன்யடரபய மஎ  ணடிம �ந்ன ய்டன்பம பய உம வஉ  

எ்ா ய ாிமஎ  ணடிம �ந்ன ய்ட்லலன். எந்மஅ�வபா்ம(அவர டம

எ ன �  �ந்ன ய்டயர ட) எ ணல , அவர டம்ம்மவப்்யலமஎ ம

னநஞசலல ்த்ல யர ட. " ம ்! அநநலஸயமஅத்லியித்ல ம னடசலிப்ட�ம

(4:176ஆவ்) வச ிம ம�்பம பய்மய ்ய மஇலன்ிய?'' எ உம

  ாடயர ட.51 நய மஇ �ிம(சலறல்ம ய்ி) வய�ந்யலமஇந்ம" ்ய்ய ' 

ன்யடரபய �ம்ரஆன �   ா றய�ிம ல்ய ்ய�ிம �்ரபப�ண�்ிமவப்த்லலம

ன்�ணவய மள�ம �்ரபனப  வாங் வ . பப  ரம(ன்யடரந்) றறல யர ட:  

"இனறவய! ந ்ங �ண மஆ்நர ்�்ம  ன  ிமசயாசலிய�் ல ற . 

நய  அவர ன�மஅந்மம� �ணனட ிம நரனமிய மநடந்ன யடவ்ா ய ாிம

அவர ்னடி மயர� தன்ாிமஅவர ்னடிமநபபம(ஸல) அவர �்ம

வால�னறனிாிம ாஉத ்�வ்ா ய ா மமஅ�பபபனவத ் .  ம்ி , 

அவர ்�்பம பய�டயமலம லனடத்  ("ஃபக ' எ�ி) னசலவதன்மஅவர டம

்ிமலனட ிம(�னற ிய�) பங லடம வ்�ி ; அவரம ்னடிம

வபவ ய்ங �ணலமசல� லமஎாி பய்மஅன்மஎ ம வ த்லா்�  ன ய்�வ்ம

 வ்�ிம(எ உிமறறலமஅ�பபப   ).  ம�  �! ந�ங டமஇ�ம

னச� �ண்ல�ந்மவபன� ல றவானறமமசயபபப� லற�ர ட.  அவவப்்னடாிம

நய மஅ�வ�பபய னவமிய �ம �் ல ற . இந்மனவங யி�ி  னவடன�பம

�்� மம(அனவமஇ்்�மய்ி). அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  

பட�ணமவயச்லலமஇ��்ி பய்மள�வ�டமல�ந்மஅவாறல ம்ரவயனடம

வ�வன்�  ்டயல, அவன்ம"அலப ீ ' னபய்மனமிவய��்�ம

ன ய்� பயகமவபா�வபா�  வ�மயஉமறஉவயர ட. எ  வ , ியரமஅன்மம

சயபபபடமவப�ி் லறய ்யமஅவரமஅன்ம  சனமத்மஅ் மவயனடனிம

ந�� ல�ன யட�ா�ி. -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�்.52  
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பயடிம:ம19  யணயமா பய மனபய�ா ன�ழ பட�ணமவயச்�்டம

 ்வவ்ா்ம 

வந்ட�ம்னடாி அவவயஉம ்��ன ய்�ம�பபவ� ம்்ன்�ம  ாபவரம

றறம வ்�ி்ி. 

 981 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   யணயமா பய மள�ம

னபய�ன�பமபட�ணவயச்�்டம ்��ன ய்��பபவ� ம்்ன்ம  

னசவபாஉபவரம"அல்யாமஅன்ம  �்தம்ல�ிப�ம லனட� யமலம

னசகவய ய !'' எ உமறறா�ி. ஏன  ணல, பட�ணவயசல டமஇ்ா ய �ம

 ாடபபடவபலன். இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  - 

 மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   

982 ்ன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  யணயமா பய ம(்ம்ம

ளாட த)ன்பமபாறலபமபட�ணவயச்�்டமவபசய�த்மள�  ம ண்ர, "(எ ்) 

சலவப்மளாட த்ல(ன �ம ்�பப�த்மஅ் ண)டிம(எ ன )  அனாத்மம

னசலபவரமியர?'' எ உம  ாடயர. அப பய்மநபபம(ஸல) அவர ட  "(  ்ம

ளாட ி)   �்�ம லனட� யமாம பய ா�ி. பட�ணவயசல டமஎ்ா ய �  

 ாடபபாட  வயமஅ்ா்மமா� மம �ி வய்ி '' எ உமறறல யர ட.  

983 ்ன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�ம�னற) நபபம(ஸல) அவர டம

ன்யா்ம��த்்ிமள�மம ண்ரமஎாந்  "( யணயமாம பய மஎ ்) சலவப்ம

ளாட த்ல(ன �ம ்�பப�த்மஅ் ண)டி  (எ ன ) அனாத்மமனசலபவரம

ியர?'' எ உம  ாடயர. அப பய்மநபபம(ஸல) அவர ட, "(  ்மளாட ி) 

  �்�ம லனட� யமாம பய ா�ி. பட�ணவயசல ட  எ்ா ய �ம

 ாடபபாட  வயமஅ்ா்மமா� மம �ி வய்ி '' எ உமனசய  யர ட. - 

்ன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டமஃபஜரம

ன்யான னிதமன்யா்மபப மள�ம ல்யமவயசலமவந்மபட�ண  வயச்ல ம ்ாம

வால ிம்ம்ம்ன்னிமந�ா� யர.  மாறனவம மா ்டமஹ �்ஸலலம

 ட�ன்பம பய  றமஇடினபாஉட� .   

மஸ்ஜஜத் ஹதீஸ்: 903 - 1218 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 494 

பயடிம:ம20 ன்யான ிபலமமற்லமஏாபவவ்ிமஅ்ா்(ழமப� ய்மய )ம

சஜ்யமமனசகவ்ி.53  

984 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

ன்யான ிபலமநல றயலமஅவ�டிமன த்ய மவந் , அவரமஎத்ன  

்�அத டமன்யா்யரமஎ பன் ிமஅறலிய்மஅ�ா�்�ம்ாபபதன்  

ஏாப�த்லவப� லறய . எ  வ ,  ங �ணலமள�வ��்மஇநநலன்மஏாபாடயல  

(ன்யான ிப மஇஉ்லிபல) அமரவபலமஅவரமஇ�மசஜ்ய� டம

னசக்ன யட�ா�ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.54 - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமநய ்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். 

 985 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான � ய ம

அறலவபப்மமனசகிபபாமடயலமஅ் மள்லம் �்�    ா யம்ல�பப்ாம ய ம

ன த்ய மவயாமனவ�ண ிறலிவ ய தம்ல�ிபபமஓ� லறய .  ன்யான ம

அறலவபப்ம��ந்வபாடயலமஅவ ம்ல�ிபபவ� லறய . ன்யான �்  இ யமதம

னசயல்பபாடயலமமம்�ிமஓ�வப� லறய . இ யமதமனசயல்லம��ாி பய்  

்ல�ிபபவந், (ன்யான ிபலமஈ�பா�ட�) ம ண்� ம ட�த்லலம்��வப  

"இன்மஇன்னில்யிமநலன த்பபயர ' எ உமறஉ லறய ; அவரமஇ்வன் 

நலன த்பமபயரத்ல்ய்வானறனில்யிமநலன பா� லறய ; (அ் ம

வபன�வய ) அவரமஎத்ன ம்�அத டமன்யா்யரமஎ பன்ம

அறலிய்வ்ய லவப� லறயர.  ங �ணல ள�வ��்தம்யிமஎத்ன ம்�அத டம

ன்யா ்யிமஎ ப்மன்�ியவபாடயலமஅவர  (ன்யான ிப மஇஉ்லிபல) 

அமரவபலம(மற்ல�்பமப� ய்மய ) இ�மசஜ்ய� ட  னசக்ன யட�ா�ி. இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.55 

986  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். அ்லலமபப வ�மயஉ  

இடினபாஉட�்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  

ன்யான � ய மஇ யமதமனசயல்பப�ி பய்மன த்ய மவயாம

னவ�ண ிறலிவ ய  ஓ� லறய . ன்யடரந்ம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ம
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் வல டமஇடினபாறல�பப்ட ம" ம்ி , அவ ம்ல�ிபபவந்ம

ன்யான ிபலமஈ�பா�ட�மம ண்��்பமபல வஉ  எ்ணங ன�ாிம

ஆனச ன�ாிம்ா� லறய . அவரமஇ்வன்மநலன த்பபயரத்ல்ய்  ப்ம

அ்வல ன�மஅவ��்மஅவ மநலன ாப�த் லறய '' எ உிம

அ்ல பப�ிய  இடினபாஉட�்.  

987 அப்ல்யாமபப ம்னஹ யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(நய ்ம்�அத டமன ய்ட) ள�ம

ன்யான மிபல இ்்�ம்�அத டமன்யாவபத்ம��த்மபப ம(�்்யிம

அத்ஹலகியத இ�பபபல) அம்யமலம(� றயவ்ம்�அத்� ய ) 

எாந்வபாடயர ட. எ  வ , அவர  �ய�மம� ்ிமஎாந்வபாட ர. 

ன்யான ம��ாிம்உவயிபலமநயங ட  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமச்யிமன ய�பபன்மஎ்லரபயரத்லம�ந் பய் , அந்மஅமரவப ் ிம

ச்யிமன ய�பப்ா்ம� ம்�பபரமறறலம(மற்ல�்ப  ப� ய்மய ) இ�ம

சஜ்ய� டமனசக்வபா�பமபபற்மச்யிமன ய�த்யர ட.56 

988 ப�மஅப்லலம�த்்லபம்்த்ய� மநா்�ம்்தன்மம சரந்  

அப்ல்யாமபப ம்னஹ யமஅலஅச �்ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ாரமன்யான ிப ம(�்லம

அத்ஹலகியத இ�பபபல)  ா ய்ம வ்�ி்ல�� ம( ா ய்யமலம

� றயவ்ம்�அத்� ய ) எாந்வபாடயர ட. பபற்மன்யான னிம

���்ிம்உவயிபலம(இஉ்ல) அமரவபல  ச்யிமன ய�பப்ா்ம� மஇ�ம

சஜ்ய� டமனசக்யர ட. ளவனவய�  சஜ்யவப  பய்ிம்�பபரமறறல யர ட. 

ம� ்ிமஅவர  �ய�மஇ�மசஜ்ய� ட  னசக் ர. (�்ல) இ�பனபம

மறந்்ா்பமப ்மய த்ய மஇவவயஉமனசக்யர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

989 அப்ல்யாமபப ம்னஹ யமஅலஅஸ �்ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ம்மன்யான ிபலமஇ்்�ம

்�அத ன�ம��த் பப மஅம�வன்மவப�ி்வயர ட. ஆ யல , (ள�மநயட) 
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அம்யமலம(� றயவ் ்�அத்� ய ) எாந்மன்யடரந்மன்யா்யர ட. 

ன்யான ம��ாிம்உவயிபல  ச்யிமன ய�பப்ா்ம� ம(�்லமஇ�பபபலம

அம்ய்்ா்பமப� ய்மய மஇ�)  சஜ்ய� டமனசக்யர ட. பபற்மச்யிம

ன ய�த்யர ட. 

 990 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலம

ள�வ��்தம்யிம� உம்�அத டமன்யா ்யமயமஅல்்மநய ்  

்�அத டமன்யா ்யமயமஎ உ  ன்யான ிபலமசந ் ிமஏாபாடயலம

சந ் தன்� ன வபா�,  உ்லிய ம(� உம்�அத டமஎ ப)் ம

அ�பபனடிபலம(மம்லாட�  ள�ம்�அதன்த) ன்யா்வபா�மச்யி  

ன ய�பப்ா்ம� மஇ�மசஜ்ய� ட  னசக்ன யட�ா�ி. அவரம

( ்னமிபல) ஐந்ம்�அத டமன்யா்  வபா��ந்யலம(மற்ல� ய மமனசக்ம

அவவப�மசஜ்ய� �யல) அவ்்மன்யான னி  அந்ம(ஐந்) ்�அத டம

இ்ானடபபனடமஆ� லமவப�ி. அவரமநய ்ம்�அத ட  �ரத்லம

னசக்வபா��ந்யலமஅவவப�மசஜ்ய� ்ிம(ன்யான ிபலம்ாபபி  

ஏாப�த்லி) ன த்யன ம�றலி�த்்ய மஅனமாி.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்ல்ிம"ச்யிம

ன ய�பப்ா்ம� மஇ�மசஜ்ய� டமனசக்ன யட�ா�ி '' எ  றமஇடிம

னபாஉட�்.  

991 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�மநயட) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(்ாரமஅல்்மஅஸரமன்யான னி  

வா� த்லா்மமயறய �) றா� ியமஅல்்ம்னறத ்யமன்யாவபத்யர ட.  

அவர டமச்யிமன ய�த(்தமன்யான னிம��த)் பய்மஅவர �ணடி , 

"அல்யாவப  ன் ்! ன்யான ிபலம(மயாறி) ஏ்ி  ஏாபா�வபாட்ய?'' 

எ உ   ா பபாட். அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "எ  ம

அ்?'' எ உம  ாடயர ட. ம� டம"ந�ங டமஇபப�மஇபப�தமன்யாவபத �்ர ட  

(அ் யல்ய ம  ா ல றயி) '' எ உமறறல ர.  ட  மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம(ன்யான மஇ�பபபலமஅமரவன்பம பய உ) ்ிம யல ன�ம

மட� ல,  லப்யனவ �   ய� லமஇ�மசஜ்ய� டமனசக்யர ட. பபற்மச்யிம
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ன ய�த்யர ட. பப  ர எங ன�ம நய� லதம்ல�ிபப , "ள�மவப ிி! 

ன்யான ிபலம(எ �்)  ஏ ்�ிம்்லிமஅறலவபப்மவ�மய யலம ாடயிிம

அன்மநய ம ங ்�்த  ன்�வபத்மவப� வ . ஆிப�ி , நய�ிம

ம ண் ்ய ; (சல்ம ந்ங �ணல) ந�ங டமமறந்வப�வன்பம பய உமநய�ிம

மறந்வப� ல ற . அவவயஉமநய  என் ி�ிமமறந்வபாடயலமஎ �்ம

(அன்) நலன ாப�த்ங ட.  ங �ணல  ள�வரமன்யான ிபலம(என் ி�ிம

ற�்்ய  வயமஅல்்ம்னறவய  வய  னசக்வபாட்ய ம) சந ் லத்யலம

 ியசலத்ம��ாமனசக்,அ்ா  ாப ன்யான னிபம�ரத்லமனசகிா�ி. 

பபற்மஇ�மசஜ்ய� ட னசக்ன யட�ா�ி'' எ உமறறல யர ட.57 இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

992  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலல, இப�மபபஃரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல , "அவாறலலம

ச�ிய ன் ��ாமனசகிமஅவரமந ்ம ியசல� ா�ி '' எ உி, வ ீ ம(்ா) 

அவர �் அறலவபபபபல, " ியசலத்ம��ாமனசகிா�ி'' எ உிம

இடினபாஉட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�். ம ஸனரம(்ா) அவர �்மஅந்மஅறலவபபபபலம

"அவாறலலமச�ிய ன்ம��ாமனசகி அவரமந ்ம ியசல� ா�ி''எ உம

இடினபாஉட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�். அ்லலமம ஸனரம(்ா) அவர ட, "அவரம ியசலத்ம

��ாமனசகிா�ி'' எ உ றறலி்ய மஇடினபாஉட�். - மா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யட�லமவ�ிமம ஸனரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல  

"அவாறலலமச�ிய ்ா்மமல மனந�� மய ன்ம ியசலத்ம��ாம

னசகிா�ி'' எ உமஇடிமனபாஉட�். - மா றயரமஅறலவபபபபலம"இ்்ய மச�ம

எ �ம �்பப�வன்ம ியசலத்ம��ா  னசகிா�ி'' எ உம

இடினபாஉட�். - மா றயரமஅறலவபபபபலம"ச�ிய ன்ம ியசலத்ம��ாம

னசகிா�ி'' எ உ இடினபாஉட�்.  

993 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) 

நபபம(ஸல) அவர டம்ாரமன்யான ிபலமஐந்ம்�அத ட  
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ன்யாவபத்யர ட. அவர டமச்யிமன ய�த(்தமன்யான னிம��த)் பய்  

அவர �ணடி, "ன்யான ிபலம(்�அத) அ்ல மய� பபா�வபாட்ய ?'' எ உ 

  ா பபாட். அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட , "எ  மஅ்?'' எ உம  ாடயர ட.  

ம� ட, "ந�ங டமஐந்ம்�அத டமன்யாவபத �்ர ட '' எ உமறறல ர.  ட   நபபம

(ஸல) அவர டமஇ�மசஜ்ய� டமனசக்யர ட.58 

 994 அல மயம(்ா) அவர �்மமா றயரமஅறலவபபபபல , "நபபம(ஸல) அவர ட 

ம� ்�்மஐந்ம்�அத டமன்யாவபத்யர ட '' எ உமஇடினபாஉட�். - 

இப்யஹ�ிமபப மஏனவதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) அல மயம

(்ா) அவர டமஎங ்�்ம்ாரமன்யான ிபலமஐந்  ்�அத டம

ன்யாவபத்யர ட. அவர டமச்யிமன ய�த் பய்ம(அவர �ணடி)  ம� ட, 

"அ� லபல! ்யங டமஐந்ம்�அதமன்யாவபத்மவபா்ர ட! ''எ உ றறல ர. 

அ்ா்மஅவர ட, "இலன்; அவவயஉமநய மனசகிவபலன்'' எ உ 

றறல யர ட. ம� டம"ஆி' (அவவயஉம்ய மனசக �்ர ட) எ உமறறல ர.  

அப பய்மசலஉவ யிப�ந்மநய மறாடத்ல மஓ்த்லலம

இ�ந்ன ய்��ந ் .  நய�ி, "ஆி, ்யங டமஐந்ம்�அத டமன்யாவபத்ம

வபா்ர ட'' எ உ றறல   . அல மயம(்ா) அவர டமஎ ன பமபயரத் , 

"மயஉம ்ணய! (அஃவர!), ந�ாமயமஇவவயஉமறஉ லறயக?'' எ உம  ாடயர ட. 

நய ம"ஆி' எ  ற .  ட   அவர டமஅபப� ிம்ல�ிபபமஇ�மசஜ்ய� டம

னசக்வபா�பமபப  ரமச்யி  ன ய�த்யர ட. பபற்மஅப்ல்யாமபப ம

மஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்ய ப  பப வ�மயஉமறறல யர ட:  (ள�ம�னற) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங ்�்மஐந்ம்�அத ட  

ன்யாவபத்யர ட. அவர டமன்யான னிம��த்தம்ல�ிபபி பய்மம� ட  

்ம� லனட ிம��ம��த்�ன ய்ட ர. அப பய்மஅவர ட , " ங ்�்ம

எ    நரந்்?'' எ உம  ாடயர ட. ம� ட , "அல்யாவப மன் ்! 

ன்யான ிபல (்�அத) அ்ல மய� பபா�வபாட்ய?'' எ உம  ாடயர ட. 

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டம"இலன்' எ றயர ட. "அவவயறயிப , 

்யங டமஐந்ம்�அத ட ன்யாவபத்வபா்ர  �?'' எ உமறறல ர.  ட  ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(அபப� ி) ்ல�ிபப , இ�மசஜ்ய� டம
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னசக்வபா�பமபபற்மச்யி ன ய�த்யர ட.  ம்ிம"நய�ிம ங ன�பம

 பய றமள�மம ண் ்ய . ந�ங ட  மறபபன்பம பய உமநய�ிம

மறந்வப� ல ற '' எ உமறறல யர ட. இப�ம்னமரம(்ா) அவர �்ம

அறலவபபபபல, " ங �ணலமள�வரம(்ம் ன்யான ிபல) மறந்மவபாடயலமஅவரம

இ�மசஜ்ய� டமனசக்ன யட�ா�ி '' எ உம(அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமறறலி்ய ) இடினபாஉட�்.  

 995 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஎங ்�்மஐந்ம்�அத ட  ன்யாவபத்யர ட.  நயங ட, 

"அல்யாவப மன் ்! ன்யான ிபலம(்�அத)  ஏ ்�ிம

அ்ல மய� பபா�வபாட்ய?'' எ உம  ா டயி. அவர ட, "எ  மஅ்?'' எ உம

  ாடயர ட. ம� ட, "்யங டமஐந்ம்�அதமன்யாவபத �்ர ட! '' எ உமறறல ர. 

அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "நய�ிம ங ன�ப  பய றம

ள�மம ண் ்ய . ந�ங டமநலன பபன்பம பய உமநய�ிமநலன � ல ற .  

ந�ங டமமறபபன்பம பய உமநய�ிமமற� ல ற '' எ உமறறலவபா�, பபற் 

மற்ல� ய மஇ�மசஜ்ய� டமனசக்யர ட.   

996 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங ்�்தமன்யாவபத்யர ட.  அ்லலம

அவர டமறா� ியம்னறத ்யமன்யானவத்வபாடயர ட.  -(இ் ம

அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) இப்யஹ�ிமபப மஏனவதம(்ா) அவர ட  

றஉ ல றயர ட: (றா� யர �யமஅல்்ம்னறத்யர �யமஎ ப்லல) 

சந ் ி எ �்தம்ய .- அப பய்ம"அல்யாவப மன் ்! ன்யான ிபலம

(்�அத) ஏ ்�ிமஅ்ல மய� ப  பா�வபாட்ய?'' எ உம  ா பபாட். அ்ா்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட, "நய�ிம ங ன�பம பய றமள�ம

ம ண் ்ய . ந�ங டமமறபபன்பம பய உ  நய�ிமமறந்வப� ல ற . 

ஆ  வ,  ங �ணலமள�வரம(ன்யான ிபல)  மறந்வபாடயலமஅ ்மஇ�பபபலம

இ�மசஜ்ய� டமனசக்ன யட�ா�ி '' எ உ றறலவபா�பமபபற்ம( லப்யனவம

 நய� லத) ்ல�ிபபமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டமஇ�மசஜ்ய� டம

னசக்யர ட. 
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 997 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டமச்யிமன ய�த்ம(ம� �ணடி)  பசலிமபப மமற்ல� ய மஇ�  

சஜ்ய� டமனசக்யர ட.59 இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். 

 998 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட மன்யா ்யி. அப பய்மஅவர ட  

ள உம(்�அதன்�) றா�வபாடயர ட ; அல்்ம்னறத்வபாடயர ட. -(இ் ம

அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) இப்யஹ�ிமபப மஏனவதம(்ா) அவர ட  

றஉ லறயர ட: அல்யாவப மமம்யனணிய ! இ்ம(-றா� யர �யமஅல்்  

்னறத்யர �யமஎ றமஐிபபய�) எ ்ம்்பபப்ல�ந்மஏாபாட ்ிய்ி.-  

 ட  மநயங ட, "அல்யாவப மன் ்! ன்யான ிபலம(மயாறி) ஏ ்�ி  

வந்வபாட்ய?'' எ உம  ா டயி. அ்ா்மஅவர டம"இலன் ' எ றயர ட. 

 ட   அவர �ணடிமஅவர டமனசக்ன்தமன்�வபத ்யி. அப பய்ம

அவர ட, "ள�வர (்ம்மன்யான ிபல) றா�வபாடய ்யமஅல்்ம

்னறத்வபாடய ்யமஅவரமஇ�  சஜ்ய� டமனசக்ன யட�ா�ி '' எ உம

னசயல்லவபா�பமபபற்ம(்யி மறந்வபாட்ா ய ) இ�மசஜ்ய� டம

னசக்யர ட. 

 999 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஎங ்�்மம்லிதமன்யான  �ணலமள னற  -்ாரமஅல்்ம

அஸரமன்யான னித- ன்யாவப�்ி பய்மஇ்்�ம்�அதம��ந்   ட  ம

ச்யிமன ய�த்வபாடயர ட. பபற்மபட�ணவயச்ல ம லப்யத  ்லனசிப்ல�ந்ம

ள�ம பீமசிம ானட�்மவந்மஅ் மம்மசயகந்  ன ய்டயர ட. அப பய்ம

ஏ ்யம  யபத்லலமஇ�ந்யர ட. ம� �ணனட ிிப�ந்  அ�ப�ரம(்்ல) 

அவர ்ிம மரம(்்ல) அவர ்ிமநபபிவர �ணடி   பமஏ�ன ய�� ம

அஞசல ர. ம� �ணலமன்யா்வபா�மவபன்ந்மனசலமபவர ட  "ன்யான ம

்னற� பபா�வபாட்' எ உம்றபபா�மமனச உிவபாட ர.  இநநலன்ிபலம

"்லின் ' ( லரபய�மபப மஅிர-்்ல) எ பவரமஎாந் , "அல்யாவப ம

ன் ்! ன்யான ம்னற� பபா�வபாட்ய? அல்்ம்யங ட 
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மறந்வபா்ர �ய?'' எ உம  ாடயர.  ட  மநபபம(ஸல) அவர டமவ்ப  

ப� �ிமஇடபமப� �ிம(்ல�ிபபப) பயரத்யர ட.  பபற்ம"்லின்  எ  ம

னசயல லறயர?'' எ உம  ாடயர ட. ம� டம"(ஆி) அவரமனசயலவ்  

 ்னம்ய . ்யங டமஇ�ம்�அத ட்யிமன்யாவபத �்ர ட '' எ உமறறல ர. 

 ட  மநபபம(ஸல) அவர டம ம்ிமஇ�ம்�அத டமன்யாவபத்வபா�ம

ச்யி ன ய�த்யர ட. பபற்ம்�பபரமனசயல்லமள�மசஜ்யமமனசக்வபா�ம

மானறய� ்�பபரமனசயல்லமஎாந(்மஅமரந)்யர ட. பபற்மஇ ன ய�ம்�பபரம

னசயல்ல மானறய�மசஜ்யமமனசக்யர ட. பபற்ம்�பபரமனசயல்லவபா�  

எாந்வபாடயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். இி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர �்மஅறலவபபபபலம

"(இஉ்லிபல) ச்யி ன ய�த்யர ட'' எ உிமஇடினபாஉட�்.  

1000  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்ல்ி, "அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமம்லிதமன்யான  �ணலமள னற  எங ்�்தம

ன்யாவபத்யர ட ''எ உமன்யடங லம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்ப  

 பய  றமஇடினபாஉட�்.  

1001 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஎங ்�்மஅஸரமன்யான னித  ன்யாவபத் பய்மஇ்்�ம

்�அதம��ந்்ிமச்யிமன ய�த்மவபாடயர ட.  ட   ்லின் ம

( லரபய�மபப மஅிர-்்ல) எ பயரமஎாந் , "ன்யான (ிப  ்�அதமஏ ்�ி) 

்னற� பபா�வபாட்ய, அல்யாவப மன் ்! அல்் ்யங ட்யிம

மறந்வபா்ர �ய?''எ உம  ாடயர. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) 

அவர ட, "இவாறலலமஎ்ா மமநட� வபலன்'' எ உமறறல யர ட. 

்லின் , "(இலன்) இ்லலமஏ ்யமள உமநல ா வமனசக்் , 

அல்யாவப மன் ்!'' எ உமறறல யர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமம� ன�ம நய� ல  "்லின் மனசயலவ்ம ்னம்ய ய?'' எ உம

  ாடயர ட. அப பய்மம� ட , "ஆி, அல்யாவப மன் ்!'' எ உமறறல ர. 

 ட  மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டமஎஞசலிம்�அத ன�ாிம
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ன்யா(வபத)்வபா�மஅந்மஇ�பபப ் ிமச்யி  ன ய�த்மபப மஇ�ம

சஜ்ய� டமனசக்யர ட. - அ�ஹஜன்்ய (்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ாரமன்யான ிப மஇ்்�ம்�அத  

��ந்்ிமச்யிமன ய�த்வபாடயர ட. அப பய்மப�ஏன்ிம்்தன்ம  

 சரந்மள�வரம(-்லின் ) வந் , "அல்யாவப மன் ்! ன்யான (ிப  

்�அத) ்னற� பபா�மவபாட்ய , அல்்ம்யங டமமறந்வபா்ர �ய?'' எ உம

  ாடயர. ன்யடரந்ம�நன்ிமஹ �்ஸல மன்யடரமசலமஅபப� ிம

இடினபாஉட�். 

 1002 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நய மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ்ட ம்ாரமன்யான  ன்யா்ன ய்��ந ் . 

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டமஇ்்டயவ்ம்�அத  ��ந்்ிமச்யிம

ன ய�த்வபாடயர ட.  ட  மப�ஏன்ிம்்தன்மம சரந்  ள�வரம(-

்லின் ) எாந்யர. மாறனவம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்பம பய  றம

இடினபாஉட� .  

1003 இி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஅஸரமன்யான ிபலம� றயவ்ம்�அத  ��ந்்ிம

ச்யிமன ய�த்வபா�தம்ம்மஇல்த்லா்ட  ்னாந்வபாடயர ட.  ட  ம

" லரபய�' எ பப�ிமன  டமந��மய மள�மம ண்ர  (்லின் ) எாந், 

"அல்யாவப மன் ்!' எ றனாத்மஅவர டமனசக்ன்  நலன பா� யர. 

அப பய்ம  யபத ்ய�ம்ம்ம மல்்னடம்ன்ிபலமஇாத்ப�  

னவ�ண ிறலிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமம� �ணடிம

வந் சரந்யர ட. பபற்ம"இவரமனசயலவ்ம ்னம்ய ய?'' எ உம

  ாடயர ட. ம� டம"ஆி ' எ ற ர.  ட  மஅவர டமஇ ன ய�ம்�அதம

ன்யாவபத்மச்யிமன ய�த்யர ட.  பபற்ம(மற்ல� ய ) இ�மசஜ்ய� டம

னசக்மவபா�பமபபற்ம(மம்�ி) ச்யி  ன ய�த்யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
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 1004 இி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஅஸரமன்யான ம(ன்யாி பய்) � உம்�அத  

��ந்்ிமச்யிமன ய�த்வபாடயர ட. பபற்மஎாந்ம்ம்மஅனற�்ட  

னச உமவபாடயர ட.  ட  மந��மய மன   ன�ம னடிமள�மம ண்ரம

(்லின் ) எாந்ம"ன்யான ம்னற� பபா�வபாட்ய , அல்யாமவப ம

ன் ்?'' எ உ   ாடயர. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

  யபத ்ய�மனவ�ண ி  வந்யர ட. வப�பாடம்�அதன்தமன்யாவபத்யர ட. 

பபற்மச்யி ன ய�த்யர ட. பபற்ம(மற்ல� ய ) இ�மசஜ்ய� டம

னசக்வபா�, (மம்�ி) ச்யிமன ய�த்யர ட.   

பயடிம:ம21 (்ரஆ )மஓ்்� ய மசஜ்ய60  

1005 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம்ரஆன ம

ஓ்வயர ட; சஜ்யமவச �ட�மஅத்லியிதன்  (எங ்�்) ஓ்ல�ம

 யா�ி பய்மஅவர டமசல்வண� ிம(சஜ்ய) னசகவயர ட.   ட  மநயங ்ிம

சல்வண� ிமனசக வயி. அப பய்ம(ஏாப�ிமஇடமனந�� �ியல)  எங �ணலம

சல்��்மனநாறலமனவ� �றடமஇடிம லனட� ய்.61 இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1006 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமசல்ம ந்ங �ணலம்ரஆ மஓ்ல , சஜ்ய வச தன்�ம டந்ம

னசலன ிபலமஎங ்ட ம சரந்மசஜ்யமமனசகவயர ட.  அப பய்மஇடம

னந�� �மஏாபா�மஎங �ணலமள�வ��்மசஜ்யமமனசகி�மறட  இடிம

 லனட� ய். ன்யான மஅல்ய்ம ந்ங �ணல  இவவயஉ நனடனபாற். 

 1007 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டம"அநநஜி' எ�ிம(53ஆவ்) அத்லியிதன்மஓ்லிமபப  சஜ்யமம

னசக்யர ட. அவர ்ட மஇ�ந்ம(�ஸ்லி ட , இனணனவபபய�ர ட 

ஆ லி) அன வ�ிமசஜ்யமமனசக் ர. அங ல�ந்மள�மவ ிய்ல  மமா�ிம

ள� ன ி�ாமறாயங ா ன� ியமஅல்்மம்னண ியமஅட�ணதம் ்ம

னநாறலவன் ன ய்�னச உவபா�, "இ்மஎ �்பம பய்ி' எ உம(சஜ்யனவ�ம
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  ்லமனசக்) னசய  ய . பபற்மஅ(� லா)வ மஇனறமஉபபய� ய  வம

(பத�பம பய�ல) ன யல்பபாடன்மநய ம ் ட .62 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

1008 அ்ய மபப மிசயரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மனஸதமபப ம

ஸயபபதம(்்ல) அவர �ணடி, இமயனமபமபப பாறலதமன்யாபவர  (மஃ�ி) 

 ல்யஅதம- ஓ்வன்பமபாறல�ம  ா ட . அ்ா்மஅவர டம"இமயனமப  

பப பாறலதமன்யாபவ��்மஓ்லம( ல்யஅத) ஏ்ிம லனடிய் '' எ உ 

றறல யர ட.  ம்ி, அவர டமறஉி பய்ம"நய மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �ணடிம"வநநஜமலமஇ்யமஹவய... ' (எ தமன்யடங்ிம53ஆவ்) 

அத்லியதன் ஓ்ல�ம யா�   . அ்ா ய மஅவர டமசஜ்யமம

னசகிவபலன்''எ உி றறல யர ட.63 இந்மஹ �்ஸமநய ்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

 1009 அ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம(ன்யான மிபல) எங ்�்ம"இ்ஸஸமய  ம

 � த' எ�ிம(84ஆவ்) அத்லியிதன்மஓ்லமஅ்லலம(சஜ்யமவச ிம(21) 

வந்்ி) சஜ்யமமனசக்யர ட. அவர டமன்யா்ம��த்தம்ல�ிபபிமபப  

"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஇந்மஅத்லியிதன்மஓ்லி பய்ம

சஜ்யம னசக்யர ட' எ தமன்�வபத்யர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ�  அறலவபபபய�ரம

ன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.   

1010 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம"இ்ஸமய  ம

 � த' (84), "இ�்ஃமபபஸமலம்பபப� ' (96) ஆ லி அத்லியிங �ணலமநபபம(ஸல) 

அவர ்ட மசஜ்யமமனசக ்யி.  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். 

 1011 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம"இ்ஸஸமய  ம � த... ' (எ தமன்யடங்ி 84ஆவ்மஅத்லியிி), 

"இ�்ஃமபபஸமலம்பபப� ...' (எ தமன்யடங்ிம96ஆவ் அத்லியிி) 
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ஆ லிவானறமஓ்லி பய்மசஜ்யமமனசக்யர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபபபய�ர  ன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�்.  

1012 அ�்யஃபப ம்ஃனப ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர ்ட மஇ யதமன்யான னிதமன்யா ் . அவர ட  

"இ்ஸஸமய  ம � த... ' (எ தமன்யடங்ிம84ஆவ்) அத்லியிதன்மஓ்ல , 

(சஜ்ய வச ிமவந்)  ட மஅ்லலமசஜ்யமமனசக்யர ட. நய மஅவர �ணடி , 

"இ் எ  ?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , "நய மஅ்லம யசலி 

(�ஹிமத-ஸல) அவர ்�்பமபப  யலம(ன்யா் பய்  

ன்யான ிப ் ி) இ(ந்  அத்லியிதன்மஓ்லி)்ா ய மமசஜ்யமம

னசக்ல�� ல ற . அவர ன�மநய  சந்ல�்ிவன்ம(அ்யவ்மநய ம

இற�்ிவன்) அ(ன்மஓ்லி)்ா ய மநய மசஜ்யம  னசக்ன ய்�்ய ம

இ�ப ப '' எ உமனசய  யர ட.64 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். அவாறலலம"அ்ல யசலிம(ஸல) 

அவரம ்�்பமபப  யல ' எ�ிமவயச ி இடினபறமவபலன்.  

1013 அ�்யஃபப ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

"இ்ஸஸமய  ம � த...' (எ தமன்யடங்ிம84ஆவ்) அத்லியிதன்மஓ்ல , 

சஜ்யமமனசக்ன்மநய ம ் ட . அப பய்மநய மஅவர �ணடி , "இ(ன்ம

ஓ்லி)்ா ய மசஜ்யமமனசக லற�ர �ய?'' எ உம  ா ட . அ்ா் அவர ட, 

"ஆி, எ ம ாறம ்யாரமஇன்மஓ்லமசஜ்யமமனசக்ன்மநய ம ் ட .  

அவர ன�மநய மசந்ல�்ிவன்ம(அ்யவ்மநய மஇற�்ிவன்) அ(ன்ம

ஓ்லி)்ா ய  நய மசஜ்யமமனசக்மன ய்�்ய மஇ�ப ப ''எ உம

றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

(அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய )  ஜஅபயம(்ா) அவர டமறஉ லறயர டம:  

நய ம"நபபம(ஸல) அவர ன�ியம( ாறம ்யாரமஎ ) அறலவபத்யர ட ?'' எ உ 

  ா ட . அ்ா்மஅ்ய மபப மஅபபனம� யம(்ா) அவர டம"ஆி ' 

எ றயர ட.  
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பயடி : 22 ன்யான ிபலம(அத்ஹலகியத) அமரவபலம ா ய�ிம�னறாி , 

அப பய்மன்யனட ட மம்மஇ�மன  ன�மனவ�்ிம�னறாி.   

1014 அப்ல்யாமபப மஅஸஸஜனபரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யான ிபலம(அத்ஹலகியத) 

அமரவபல  ா ய�ி பய்ம்ம்மஇட்மபய்தன்ம(வ்்) ன்யனட�்ிம

 னண� ய்�்ிமஇனட ி  (அவாஉ�்�ம ீ ா) னவத், வ்்மபய்தன்ம

வப�த்(ப ப�� )னவபபயர ட.65 ்ம்மஇட�மன னிமஇட்ம யலம�ா� ம

மம்ி, வ்� ன னிமவ்்மன்யனடிப மமம்ிமனவத்தம்ம்ம(ஏா�) 

வப்்யலமனசன  னசகவயர ட. 

1015 அப்ல்யாமபப மஅஸஸஜனபரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யாி பய்ம(அத்ஹலகியத) 

அமரவபல பப்யரத்ல� ம ா யரந்யல  ்ம்மவ்�மன னிமவ்்மன்யனடிப ம

மம்ி, இட� ன னிமஇட்மன்யனடிப மமம்ிமனவத்மமஏா�மவப்்யலம

னசன மனசகவயர ட. ்ம் னப�மவப்்ல( ம் ணிப)ன மந�மவப்்ல ம

(் ண)மம்மனவபபயர ட. இட்   ட�ஙன னிதம்ம்ம(இட�ம யல) �ா� ம

மம்மனவத்மவன�ிமலா�பமபப�த்ல  �பபயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

1016 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

ன்யான ிபலம(அத்ஹலகியத) அமரவபலம ா யரந்யல , ்ி ன  ன�ம

�ாங யல டமம்மனவபபயர ட. னப�மவப்ன்மளா�ாட�மவ்�மன  (ஏா�) 

வப்ன்ம ிரத்லபமபப்யரத்லபபயர ட. இட�மன னிமஇட்ம யல  �ா� மமம்ம

வப�த்னவத்ல�பபயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

1017 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஅத்ஹலகியதமஅமரவபலம ா யரந்யலம்ம்  இட�மன னிமஇட்ம

 யலம�ா� மமம்ிமவ்�மன னிமவ்்ம யலம�ா� மமம்ி  னவபபயர ட. 

(அ்பபிரமவா� லல) ஐிபத்ம� உமஎ மஎ்�வன்பம பய உ  (சலஉம

மஸ்ஜஜத் ஹதீஸ்: 903 - 1218 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 507 

வப்ல,  மய்ல்மவப்ல, ந�மவப்லமஆ லிம� உமவப்ல ன�ாி  

 ட�ஙன ாட ம சரத்) ஏா�மவப்்யலமனசன மனசகவயர ட.66  

1018 அஅமபப மஅப்லரம்ாமய மஅல�ஆவ �ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

நய ம(சலறலிமவி்லல) ன்யான ிபலமசலஉம ா �யலம

வபன�ிய��ன ய்��பபன்  அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டம

 ்டயர ட. அவர டமன்யான னி  ��த்தம்ல�ிபபி்ிம(அவவயஉம

னசகி்ய ய்மஎ ) எ ன தம்�த்யர ட.  "(ன்யான ிபல) அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமனசக்ன ய்��ந்ன்ப   பய உமந�ாிம

னசக!''எ றயர ட. நய , "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  எ  ம

னசகவயர ட?' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , "அல்யாவப மன்ர 

(ஸல) அவர டமன்யான ிபலம(அத்ஹலகியத) அமரவபலம ா யரந்யல , 

்ி�னடி வ்்ம� மன னிமவ்்மன்யனடிப மமம்மனவத்தம்ிம

(வ்�மன ) வப்ல ட அன தன்ாிமமட� ல�ன ய்� , னப�மவப்ன்ம

ளா�ாட�ம(ஏா�) வப்்யலமனசன  னசகவயர ட. இட்ம� மன னிமஇட்ம

ன்யனடிபலமனவபபயர ட ''எ உ னசய  யர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலம"நய மஇப�ம

 மரம(்்ல) அவர ்�்பமப� த்லல  ன்யா்ன ய்��ந ் '' எ உம(அஅம

பப மஅப்லரம்ாமய மஅல�ஆவ �ம(்ா)  அவர டமறறலி்ய ) 

இடினபாஉட�்.  

பயடி : 23 (ன்யா்ம��த்) ன்யான ிப்ல�ந்மனவ�ண ிஉவ்ா ய ம

அ் மஇஉ்லிபலமச்யி னசயலவ்ிமஅ் ம�னறாி.  

1019 அ�மஅமரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ம� யவப மஆாசலிய�்ய ம

இ�ந்மள�வரம(ன்யான னிம���்ி பய்மவ்ிமஇடமய )  இ�ம�னறம

ச்யிமறஉவயர. (இன்�ம ்ட) அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல)  அவர ட, 

"இந்ம(வால)�னறனிமஅவரமஎவவயஉமஅறலந்ன ய்டயர! '' எ உ 

(வபிப பய�) றறல யர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வ்ட�். அவாறலல, ஹ ிம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"அல்யாவப ம
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ன்ரம(ஸல) அவர டமஇவவயஉ்ய  னசகவயர ட'' எ உம(அப்ல்யாமபப ம

மஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்ய )  இடினபாஉட�்.  

1020 அ�மஅமரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  "ஓரமஆாசலிய�ர' அல்்ம"ள�ம

ம ண்ர' (ன்யான னிம���்ி பய்மவ்ி  இடமய ) இ�ம�னறமச்யிம

றஉவயர. (இன்�ம ்ட) அப்ல்யாமபப மமஸ்த  (்்ல) அவர ட, "இந்ம

(வால)�னறனிமஅவரமஎவவயஉமஅறலந்மன ய்டயர! '' எ உ (வபிந்) 

றறல யர ட. 

 1021 சஅதமபப மஅபபவ� யஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம(ன்யான னிம���்ி பய்) வ்ப  ப� த்ல்ிம

இடபமப� த்ல்ிம(� தன்தம்ல�பபபமஇ�ம�னற) ச்யி  றஉவயர ட. 

(அவவயஉம்ல�ி்ி பய்) அவர ்னடிம   த்ல மனவ்னமனி  நய ம

 ய் ப .  

பயடிம:ம24 ன்யான �்ழமபப ம("அல்யஹஹமஅ�பர' எ )ம்ல�ரமனசக்ல.  

1022 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமன்யான னிம��த்வபாடயர டமஎ பன் , (ம� டம

"அல்யாý அ�பர' எ உ) ்�பபரமறஉவன்னவத்மநயங ட  

அறலந்ன யட வயி.67 இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மஅிரம(்ா) 

அவர டமறஉ லறயர ட: இந்மஹ �்னஸமஎ �்மஅ�மஅபதம(்ா) 

அவர ட்யிமஅறலவபத்யர ட. பபற்ம(இன்  நய மஅ�மஅபதமஅவர �ணடிம

எ�த்ன்த்ம பய்) அவர  �மஅன்ம(அவவயஉம்யி  அறலவப� வபலன்ம

எ ) மஉத்வபாடயர ட.  

1023 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமன்யான னிம��த்வபாடயர டமஎ பன் , (ம� டமறஉி) 

்�பப� ம�் மமநயங டமஅறலந்வந ்யி.  இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலம

ள�வ்ய மஅிரம(்ா) அவர டமறஉ லறயர ட:  இந்மஹ �்னஸ நய ம

அ�மஅபதம(்ா) அவர �ணடிமஎ�த்ன்த் பய்ம"இன்மநய   ம�்ம
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அறலவப� வபலன்''எ உமறறல யர ட. ஆ யல , அவர ட்யிம�  ர 

எ �்மஇந்மஹ �்னஸமஅறலவபத்யர ட.  

1024 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ம� டம டனமிய ம(ஃபரட) 

ன்யான னிம���்ி பய்மசப்மய ம்ல��ம  னசகாிமநனட�னறமநபபம

(ஸல) அவர �்ம ய்த்லலமஇ�ந்். அவவயஉம(ம� ட   ்த்ம்்்லலம

்ல��ம) னசகவன்�ம  ாடயலமம� டமன்யான னி  ��த்வபாடயர டம

எ பன்மநய மஅறலந்ன யட வ .  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�்.  

பயடிம:ம25 (ன்யான ிபல)ம ழஉனடிம வ்ன மிப்ல�ந்ம

(இனறவ ணடி)மபய் யழப�ம  ய�வ் வப�ிபதம்� ்ய்ி.  

1025 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  எ  ணடிம்்பனப்மள�வரம

" ங ்�்தமன்�ாமய? ந�ங டம ங டமசவ� ்ால �ணலம( பஉ �ணல) 

 வ்ன மனசகிபப�வ �ர ட '' எ உ றறல�ன ய்��ந்யர. அப பய்ம

எ  ணடிமவந்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டம்ல��்ாறயர ட. 

 ம்ிம"்்ர ட்யிம(சவ�ம்ால �ணல)  வ்ன  னசகிபப�வயர ட'' 

எ றயர ட. சல்மநயா டம ாலந்மபப மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

(எ  ணடி), "ந� அறலவயிய: சவ�ம்ால �ணலமந�ங டம வ்ன ம

னசகிபப�வ �ர டமஎ மஇனறவ யல  எ �்மஅறலவப� பபா�ட�் '' எ உம

றறல யர ட. அ்ா்பமபப  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமசவ�ம

்ாலிப ம வ்ன ிப்ல�ந் (இனறவ ணடி) பய் யப்�ம  ய�வன்மநய ம

னசவபாா ற . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

 1026 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஅ்ா்பமபப மசவ�ம்ாலிப   வ்ன ிப்ல�ந்ம(இனறவ ணடி) 

பய் யப்�ம  ய�வன்மநய மனசவபாா ற .  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1027 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ம �் யம்்ம�்யா� �ணலம

இ�வரமஎ  ணடிமவந்ம( பசல�ன ய்��ந் பய்)  "சவ�ம்ால �ணலம
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்ன்� பபா��ப பயரம வ்ன மனசகிபப� ல ற ர '' எ உ றறல ர. 

அவர டமஇ�வ�ிமறறலின்மநய மநிபமமஉத ் . அவர டமறறலின்  

நி்வ்ா்மஎ மம ிமஇடிம்்வபலன். பபற்மஅவர டமஇ�வ�ி  

னவ�ண ிறலவபாட ர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎ  ணடிம

வந்யர ட. அப பய்மநய , "அல்யாவப மன் ்! ம �் யம்்ம

�்யா�ி�லமஇ�வர  எ  ணடிமவந்ம"சவ�ம்ால �ணலம

்ன்� பபா��ப பயரம வ்ன  னசகிபப� ல ற ர' எ உமறறல ர'' எ ம

அவர �ணடிமன்�வபத ் . அ்ா்  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"அவர டமனசய  ்ம ்னம ி. (சவ�ம்ால   �ண்ல��்ிமபயவப ட) 

 �னமிய ம வ்ன மனசகிபப� ல ற ர. அந்   வ்ன (ியலம

அவர �ண�ிமஓ்ி)்ன மமல� ங டமனசவப ிா ல ற '' எ உ றறல யர ட. 

அ்ா்பமபப மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎந்த  ன்யான ிப்ிம

சவ�ம்ாலிப ம வ்ன ிப்ல�ந்ம(இனறவ ணடி) பய் யப்�    ய்யமலம

இ�ந்்லலன்.68 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1028  மா ்டமஹ �்ஸமஆிப யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லல, "அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஅ்ா்பமபபற்ம்யிமன்யா்மஎந்த  ன்யான ிப்ிமசவ�ம

்ாலிப ம வ்ன ிப்ல�ந்ம(இனறவ ணடி) பய் யப்�    ய்யமலம

இ�ந்்லலன்'' எ உமஇடினபாஉட�்.69  

பயடிம:ம26 ன்யான ிபலம(இனறவ ணடி)மபய் யழப�ம  ய்ழபடம

 வ்�ினவ.  

1029 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம்ம்மன்யான ிபலம்ஜ்ய்ல  ்ாபபத்ல்ல�ந்ம(இனறவ ணடி) 

பய் யப்�ம  ய�வன்மநய  னசவபாாறல�� ல ற .70 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

 1030 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

(ன்யான ிபல) அத்ஹலகியதமஅமரவபலமஇ��்ி பய்மநய ்  

மஸ்ஜஜத் ஹதீஸ்: 903 - 1218 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1
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வப ிங �ண்ல�ந்மஅல்யா  வபடிமபய் யப்�ம  ய�ங ட. (அனவ:) 

அல்யஹஜிமமஇ  �மஅ்்மபப� மமல  அ்யபபம்ஹ  ம, வமமல மஅ்யபபலம

 பறல, வமமல மஃபபத த்லலமமாியமவல  மமயத்ல, வமமல மஃபபத த்லலம

மரஹலதம்ஜ்யல. (னபய�ட: இனறவய,    ணடிமநய மந் த்ல ம

 வ்ன ிப்ல�ந்ி, சவ�ம்ாலிப   வ்ன ிப்ல�ந்ி, வய�வப ம

 சய்ன ிப்லம�ந்ிமஇறபபப   சய்ன ிப்ல�ந்ி, (னப�ஙம

்ாபபவய்லிய ) மரஹஜதம்ஜ்ய்யலமஏாப�ி  ்ாபபத்ல ம

�்ங ல்ல�ந்ிமபய் யப்�ம  ய� ல ற .)  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமப்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

1031 நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டமன்யான ிபலம"அல்யஹஜிமமஇ  �ம

அ்்மபப(�) மமல மஅ்யபபல   பறல, வமஅ்்மபப மமல மஃபபத த்லலமமரஹலதம

்ஜ்ய்ல, வமஅ்்மபப மமல  ஃபபத த்லலமமாியமவலமமமயத்ல , 

அல்யஹஜிமமஇ  �மஅ்்மபப� மமல லமமஃஸமல  வலமஃ�்ி' (இனறவய! 

   ணடிமநய மசவ�ம்ாலிப ம வ்ன ிப்ல�ந்  பய் யப்�ம

  ய� ல ற . மரஹஜதம்ஜ்ய்ல ம்ாபபத்ல்லம�ந்ம   ணடி  நய ம

பய் யப்�ம  ய� ல ற . வய�வப ம சய்ன ிப்ல�ந்ிமம்ணத்ல  

 சய்ன ிப்ல�ந்ிம   ணடிமநய மபய் யப்�ம  ய� ல ற . இனறவய!  

பயவத்ல்ல�ந்ிம ட ண்ல�ந்ிம   ணடிமபய் யப்�ம  ய� ல ற ) 

எ உ பப்யரத்லபபயர ட. (இன்மமனசவபாாற) ள�வரமநபபம(ஸல) 

அவர �ணடி, "்யங டம ட ப�வ்ல்ல�ந்ம(இவவ�ா) அ்ல மய பம

பய் யப்�ம  ய்�  ய்ணிமஎ  , அல்யாவப மன் ்?'' எ உம  ாடயர. 

அ்ா்மநபபம(ஸல) அவர ட, "ம ண் ம ட ப�ி பய்மனபயகம பஏ லறய ; 

வய�்உ்லமஅ�ணத்வபா� (அ்ா்) மயஉமனசக லறய '' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட.71 

 1032 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

(்ம்மன்யான ிபல)  னடசலமஅத்ஹலகியதமஓ்லி்ிமநய ்  

மஸ்ஜஜத் ஹதீஸ்: 903 - 1218 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1
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வப ிங �ண்ல�ந்மஅல்யாவபடிமபய் யப்�ம  ய்ா�ி. (அனவ:) 

ந் த்ல   வ்ன , சவ�ம்ாலிப ம வ்ன , வய�ாமமாஉிமஇறபபப ம

 சய்ன , (னப�ங ்ாபபவய்லிய ) மரஹஜதம்ஜ்ய்ல ம �்ங்ம

ஆ லி வய்ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

அவாறலல, " ங �ணலமள�வரமஅத்ஹலகியதமஓ்லி்ி... ' எ�ிமவயச  ம 

இடினபாஉட�். " னடசலமஅத்ஹலகியத ' எ�ிம்றலப்மஇடிம

னபறவபலன்.  

1033 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம"அல்யஹஜிமமஇ  �மஅ்்மபப(�) மமல  அ்யபபலம பறல, வம

அ்யபபநமநய�, வமஃபபத த்லலமமாியமவலமமமயத்ல , வ  ர�லமமரஹலதம

்ஜ்யல' (இனறவய!    ணடிமநய மசவ�ம்ாலிப   வ்ன ிப்ல�ந்ி, 

(ந் ) னந�பபப ம வ்ன ிப்ல�ந்ி , வய�வப   சய்ன ிப்ல�ந்ி, 

இறபபப ம சய்ன ிப்லம�ந்ி , (னப�ஙம்ாபபவய்லிய ) மரஹஜதம

்ஜ்ய்ல ம �்ங ல்ல�ந்ிமபய் யப்�ம  ய� ல ற ) எ உ  

பப்யரத்லத்யர ட.72  

1034 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ந�ங டம

அல்யாவப ம்்டன ிப்ல�ந்மஅல்யாவபடிமபய் யப்�  

  ய�ங ட. சவ�ம்ாலிப ம வ்ன ிப்ல�ந்ிமஅல்யாவபடிம

பய் யப்�   ய�ங ட. (னப�ஙம்ாபபவய்லிய ) மரஹஜதம்ஜ்ய்ல ம

்ாபபத்ல்ல�ந்ி அல்யாவபடிமபய் யப்�ம  ய�ங ட. வய�வப ம

 சய்ன ிப்ல�ந்ி இறபபப ம சய்ன ிப்ல�ந்ிமஅல்யாவபடிம

பய் யப்�ம  ய�ங ட.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  - 

 மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ம ம்ிம� உம

அறலவபப பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.   

மஸ்ஜஜத் ஹதீஸ்: 903 - 1218 
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1035 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டமசவ�ம

்ாலிப ம வ்ன ிப்ல�ந்ிமந் த்ல ம வ்ன ிப்ல  �ந்ிம்ஜ்ய்ல ம

்ாபபத்ல்ல�ந்ிம(இனறவ ணடி) பய் யப்�    ய�வந்யர ட.  

1036 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமம� ்�்�ம ீ�� ய�ி  பப்யரத்ன னி�ம்ரஆ ண ம

அத்லியிதன்�ம ாஉத்�வன்பம பய உ   ாஉத்�வயர ட. "ந�ங டம

"அல்யமஹஜிமமஇ  யமந்்மபப(�) மமல மஅ்யபப  ்ஹ  ம, வமஅ்்ம

பப(�) மமல மஅ்யபபலம பறல , வமஅ்்மபப(�) மமல  ஃபபத த்லலமமரஹலதம

்ஜ்ய்ல, வமஅ்்மபப(�) மமல மஃபபத த்லலமமாியமவல  மமயத' (இனறவய, 

   ணடிமநயங டமந் த்ல ம வ்ன ிப்லம�ந்மபய் யப்�  

  ய� ல  றயி. சவ�ம்ாலிப ம வ்ன ிப்ல�ந்மபய் யப்�ம

  ய� ல  ற . (னப�ஙம்ாபபவய்ல) மரஹஜதம்ஜ்ய்ல ம

்ாபபத்ல்ல�ந்ிமபய் யப்�    ய� ல ற . வய�வப ம

 சய்ன ிப்ல�ந்ிமஇறபபப ம சய்ன ிப்ல�ந்ி     ணடிமபய் யப்�ம

  ய� ல  ற ) எ உமபப்யரத்லாஙம ட '' எ உ அவர டமறஉவயர ட. 

�ஸ்லிமபப மஅலஹஜ்யஜம(ஆ லிமநய ) றஉ ல  ற :  ்யபஸம(்ா) 

அவர டம்ிம்்லவ�டி, "  ்மன்யான ிபலமந�மஇவவயஉ  

பப்யரத்லத்யிய?' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅவ�னடிம்்லவரம"இலன் ' 

எ றயர. அ்ா்ம்யபஸம(்ா) அவர டம"ன்யான னிமமம்�ிம

ன்யாவயிய !' எ உமறறல யர டமஎ மஎ �்மமனசக்லமஎா�ி். ஏன  ணல , 

இன்ம்யபஸம(்ா) அவர டம� உமஅல்்மநய ்ம

அறலவபபபய�ர �ணடமல�ந் அறலவபத்ட�யர ட.  

பயடி : 27 ன்யான �்பமபப ம்ல�ரமனசகவ்மவப�ிபதம்� ்ய்ிமஎ ப்ிம

அ் ம�னற பாறலிமவபவ்�ி.  

1037 ஸவபய ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமன்யான னிம��த்்ிம� உம�னற  இனறவ ணடிம

பயவம  ணப்ம(இஸ்லஃ�பயர)   ய�வபா� , "அல்யஹஜிமமஅ த்ஸ  

மஸ்ஜஜத் ஹதீஸ்: 903 - 1218 
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ஸ்யி, வமமல  ஸமஸ்யி. ்பய்�்ம்லம்்ய்லமவலமஇ�்யி ' (இனறவய, ந� 

சயந்லி�ணபபவ .    ணடமல�ந ்மசயந்லமஏாப� லற். வ்லனமாிம

 ம னமாி  னடிவ  ! ந�மஏபபாசமல� வ ) எ உமறஉவயர ட.  இ் ம

அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மவஅதம(்ா) அவர டமறஉ லறயர ட:  நய ம

(இந்மஹ �்னஸமஎ �்மஅறலவபத்) அவஸயிபம(்ா) அவர �ணடி , "எவவயஉ 

பயவம  ணப்�ம  ய்ம வ்�ி?''எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , 

"அஸ்ஃ� ஃபப�ல்யா; அஸ்ஃ�ஃபப�ல்யாம(நய மஅல்யாவபடிம

பயவம  ணப்�   ய� ல ற ; நய மஅல்யாவபடிமபயவம  ணப்�ம

  ய� ல ற ) எ உ றஉவ �் ய !'' எ றயர ட.  

1038 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர ட 

(ன்யான ிபல) ச்யிமன ய�த்ம��த்்ிம"அல்யஹஜிம  அ த்ஸம

ஸ்யி, வமமல  ஸமஸ்யி. ்பய்�்ம்ல  ்்ய்லமவலமஇ�்யிம(இனறவய, ந�ம

சயந்லி�ணபபமவ .    ணடமல�ந ்மசயந்ல  ஏாப� லற். வ்லனமாிம

 ம னமாிம னடிவ  ! ந�மஏபபாசமல� வ ) எ உ  றஉிமஅ�ா�்த்ய ம

அமரந்ல�பபயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். அவாறலல, இப�ம்னமர (்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"ியம்லம

்்ய்லமவலமஇ�்யி' (வ்லனமாி  ம னமாிம னடிவ  ! ந�ம

ஏபபாசமல� வ ) எ உம("ிய' எ�ிமஇனடமமனசயல ற�்்ய ) 

இடினபாஉட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�். அ்ல்ிம"ியம்லம்்ய்லமவலமஇ�்யி ' 

(வ்லனமாிம ம னமாிம னடிவ  !) எ�ி  வயச  மம

இடினபாஉட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமஆிப யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ம

 ம்ிமஇ� அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  ஆிப�ி, 

அவாறலலம"ியம்லம்்ய்லமவலமஇ�்யி' எ�ிமவயச ி இடினபாஉட�்.  

1039 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர �யலமவப�்ன்மனசகிபபாடம

அவர �ண  அ�னமிய மவர்யதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  �ஃ ீ்யமபப ம

 ஜஅபயம(்்ல) அவர ட, �ஆவபியமபப மஅபபஏஃபிய ம(்்ல)  அவர ்�்�ம

 �்ிமஎா்ல யர ட. (அ்லலமபப வ�மயஉ  ்றலபபபா��ந்யர ட:) 
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அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யா்  ��த்ாட ம(பப வ�மயஉ) 

றஉவயர ட: ்யமஇ்யஹமஇல்ல்யஹஜமவா்ஹஜ , ்யம ீ� ம்ஹஜ, 

்ஹஜலம�ல�், வம்ஹஜலமஹி், வஹஜவமஅ்யம்ல்லமன ிப ம �்ர. 

அல்யஹஜிமம்யமமய ணஅம்லமயமஅ ன்த்மவ்ய  � த்லிம்லமயம

ம  த். வ்யமி ஃப ம்ல்த்லமமல � லம்த.  (னபய�ட: அல்யானவதம

்வப்  வஉமஇனறவ ணலன். அவ ம் ணத்வ . அவ��்ம

இனணிய வ மஎவ�மலலன். ஆாசலி்ல ய்ிமஅவ��  ம �ி். 

எல்யபம் ாிமஅவ��  ம �ி். அவ  அன த்ல மமம்ிம

ஆாற்ட�வ . இனறவய, ந�மன ய�த்ன்தம்�பபவர  ிய�மல்ர. ந�ம

்�த்ன்�மன ய�பபவரமிய�மல்ர. எந்மமனசலவ�  னசலவ�ிமஅவ��்ம

   ணடிமபி மஅ�ண� ய்.)73 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். அவாறலல, வர்யதம(்ா) அவர டம

"�ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமஇன்  எா்மயஉமஎ  ணடிம

றறல யர ட. அ்ா  ாபம�ஆவபியம(்்ல) அவர ்�்மஇன்  நய ம

எா்ல   மஎ உமறறல யர ட '' எ மஇடிமனபாஉட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலமபப வ�மயஉம

 யணபப� லற்: �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர ட  �ஆவபியம(்்ல) 

அவர ்�்�ம �்ிமஎா்ல யர ட. (அன்மவர்யதம(்ா)  அவர  �ம

எா்ல யர ட.) அ்லல, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமச்யி  

ன ய�த்ாட ம மா ்டப�மறஉவயர ட. ஆ யல , "வஹஜவமஅ்யம்ல்லம

ன ிப   �்ர' (அவ மஅன த்ல மமம்ிமஆாற்ட�வ ) எ�ிமவயச ிம

இடினபறவபலன். -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலல, �ஃ ீ்யமபப ம

 ஜஅபயம(்்ல) அவர �ண மஎாத்்ய மவர்யதம(்ா)  அவர டம"�ஆவபியம

(்்ல) அவர ட,�ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர ்�்  (வப�� ிம  ா��) 

 �்ிமஎா்ல யர ட ' எ உமறறலி்ய மஇடினபாஉட�்.   

1040 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர �ண மஎாத்்ய மவர்யதம(்ா) 

அவர ட றறலி்யவ்: �ஆவபியம(்்ல) அவர ட, �ஃ ீ்யம(்்ல) 
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அவர ்�்�ம �்ிமஎா்ல , அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்ம

்யங டமனசவப ிாறம(ஹ �்ஸ) ள னற  எ �்மஎா்லமஅ�ப்ங டமஎ உம

்றலபபபா��ந்யர ட. அப பய்  �ஃ ீ்யம(்்ல) அவர டம�ஆவபியம(்்ல) 

அவர ்�்பமபப வ�மயஉம �்ி  எா்ல யர ட: அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமன்யா்ம��த்்ிம"்யமஇ்யஹமஇல்ல்யஹஜ  

வா்ஹஜ, ்யம ீ� ம்ஹஜ, ்ஹஜலம�ல�், வம்ஹஜலமஹி், வஹஜவம

அ்யம்ல்ல ன ிப ம �்ர. அல்யஹஜிமம்யமமய ணஅம்லமயமஅ ன்த்மவம

்யம� த்லிம்லமய ம  த். வ்யமி ஃப ம்ல்த்லமமல � லம்த ' எ உம

றஉவன்மநய  னசவப ிாஉட � . (னபய�ட: அல்யானவதம்வப்   வஉம

இனறவ ணலன். அவ ம் ணத்வ . அவ��்மஇனணிய வ ம

எவ�மலலன். ஆாசலி்ல ய்ிமஅவ��  ம �ி்.  எல்யபம் ாிம

அவ��  ம �ி். அவ மஅன த்ல மமம்ிமஆாற்ட�வ .  இனறவய, ந�ம

ன ய�த்ன்தம்�பபவரமிய�மல்ர. ந�ம்�த்ன்�மன ய�பபவர  ிய�மல்ர. 

எந்மமனசலவ� மனசலவ�ிமஅவ��்ம   ணடிமபி மஅ�ண� ய்.)  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1041 அ்ஸஸஜனபரமஅலம� ீம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அப்ல்யாம

பப மஅஸஸஜனபரம(்்ல) அவர டமளவனவய�மன்யான �்பமபப ்ி  ச்யிம

ன ய�த்ாட ம"்யமஇ்யஹமஇல்ல்யஹஜமவா்ஹஜம்யம ீ� ம்ஹஜ , 

்ஹஜல �ல�், வம்ஹஜலமஹி், வஹஜவமஅ்யம்ல்லமன ிப ம �்ர. 

்யமஹவ்மவ்ய ்வவத்மஇல்யமபபல்யா. ்யமஇ்யஹமஇல்ல்யஹஜ , 

வம்யமநஅ்்மஇல்யமஇகியஹஜ  ்ஹஜநமநலஅமத்மவம்ஹஜலமஃபட். வம

்ஹஜஸமஸ ய லமஹச�. ்யமஇ்யஹமஇல்ல்யஹஜ  ��்லர ம

்ஹஜத �் மவ்வம �ஹலம யஃபபஹ ' (அல்யஹனவதம்வப்ம வஉ  

இனறவ ணலன். அவ ம் ணத்வ . அவ��்மஇனணிய வ ம

எவ�மலலன். ஆாசலி்ல ய்ி அவ��  ம �ி். எல்யபம் ாிம

அவ��  ம �ி். அவ மஅன த்ல மமம்ி  ஆாற்ட�வ . 

அல்யாவப ம ்வபிப றலமபயவங �ண்ல�ந்மவப் லமமனசல் வய , 

நல்றங டம்�ிமவ்லனமமனபற வயம(எவ்ய்ி) இி்ய். அல்யானவதம
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்வப்ம வஉ இனறவ ணலன். அவன தம்வப்ம வனறவன்ாிமநயங டம

வாலபடமயா டயி. அ�ான யனட ட  அவ��  ம �ி . மயாசலனமம

அவ��  ம �ி். அா லிம ீரத்லாிமஅவ��    �ி். அல்யானவதம

்வப்ம வஉமஇனறவ ணலன். வாலபயானடம�ாறல்ிமஅவ��   

 �த்ய�் ல றயிம(அவ ்ம்ல�ப்ல� ய  வமஅன த்மஅறங ன�ாி  

னசக ல றயி); இனறமஉபபய�ர டமனவஉத்ய்ிமச� ி) எ உமறஉவயர ட.  

 ம்ி, "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமளவனவய�மன்யான �்பம

பபற்ி இந்ம்ல�� ன�மஓ்லவந்யர ட '' எ உிமறறல யர ட. 

 1042 ஹல யிமபப ம ரவயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அ்ஸஸஜனபரம

(்ா) அவர ட, "அப்ல்யாமபப மஅஸஸஜனபரம(்்ல) அவர ட  ளவனவய�ம

ன்யான �்பமபபற்ிம( மா ்டவயஉ) ்ல�ரமனசகவயர ட ' எ உ 

அறலவபத்வபா�, பபற்மஇஉ்லிய ம"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

ளவனவய� ன்யான �்பமபபற்ிமஇந்ம்ல�� ன��மறஉவயர ட '' எ உம

றறல யர ட எ உிமன்�வபத்யர ட.  - அ்ஸஸஜனபர (்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: அப்ல்யாமபப மஅஸஸஜனபரம(்்ல) அவர டமஇந்மம

னசயானபயாலாம மனட (மலிபர)மம்மநல உம ன்ியாஉி பய் , 

"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  "ன்யான ' அ்்்ம

"ன்யான  ்�்'பமபப மச்யிமன ய�த்ாட ம மா ்டவயஉ  

றஉவயர ட'' எ �ம்றலபபபாடயர ட.   

1043  மா ்டமஹ �்ஸமஅ்ஸஸஜனபரம(்ா) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ் மஇஉ்லிப்ி, 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்றலத்மஇப�ஸ  ஸஜனபர (்்ல) 

அவர டமஅவவயஉமறறலி்ய மஇடிமனபாஉட�்.   

1044 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடிமஏனாம�ஹய்லர டம(சல்ர) வந் , "னசலவமமசீமய  டம

(மஉனமிப )  ிரமப்வப ன�ாிமநலன்ிய மஇ பங ன�ாி  

(்ா��)ன ய்�ம பயகவப� ல ற ர '' எ உமறறல யர ட. அல்யாவப ம
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ன்ர (ஸல) அவர டம"அ்மஎவவயஉ?'' எ உம  ாடயர ட. அவர ட , 

"(ஏனா �ய லி) நயங டமன்யாவன்பம பய  றமஅவர ்ிமன்யா ல ற ர. 

நயங டம நய ்  நயாபன்பம பய  றமஅவர ்ிம நய ்ம நயா ல ற ர. 

ஆ யல, அவர ட ்ய ்ரமங டமனசக ல ற ர. நயங டம(அவவயஉ) 

்ய ்ரமங டமனசக(ி  ��)வ்லலன். அவர டமஅ�னம ன�மவப�்ன்ம

னசக ல ற ர. நயங டம(அவவயஉ) அ�னம ன�மவப�்ன்மனசக(ிம

இில)வ்லலன்'' எ உமறறல ர. அ்ா்மஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "நய மள னறம ங ்�்மஅறலவப� ா�மய! (அன்  ந�ங டம

னசிலப�த்லவந்யலமஇந்மமச�்யித்லல)  ங ன�ம�ந்ல  

வபாடவர ன�ாிம ங ்�்பமபப  யலமவ�பவர ன�ாிமந�ங ட  

எா�வப�வ �ர ட.  ங ன�வபடம வனறவ�ிமசலறந்வர �ய மஆ லவபடம

��ிய்;  ங ன�பம பய உமஅவர ்ிமனசிலப�த்ல யலம்வப் '' எ உம

றறல யர ட. �ஹய்லர ட, "ஆிம(அறலவபாங ட) அல்யாவப மன் ்! '' 

எ உமறறல யர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "(அ்மியன் ணல) 

ந�ங டமளவனவய� ன்யான �்பமபப ்ிம"ஏபஹய ல்யா ' (அல்யாம

னிவ ) எ உி, "அல்யஹஜ அ�பர' (அல்யாமமல பனப�ிவ ) எ உி , 

"அலஹி்ம்லல்யா' (எல்யப ் ாிமஅல்யாா�  ) எ உிம

(� னறாிம சரத்) �பபத்ம� உ  �னறமறஉங ட'' எ றயர ட.74 இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  (அறலவபபபய�ர �ணலம

ள�வ்ய ) அ�மசய்லாம(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட:  பபற்மஅந்மஏனாம

�ஹய்லர டமஅல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடி  ்ல�ிபபவந்ம

"னசலவமமசீமய  �ய மஎங டமச  ய்்ர டமநயங ட  னசக்வ�வன்�ம

  டவபபபா�மஅவவய றமஅவர ்ிமனசக்வ� ல ற ர '' எ உ 

றறல யர ட. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"இ்ம

அல்யாவப  அ�ான யனட. அவ மநய�ிவர ்�்மஅன்ம

வாங் லறய '' எ உமனசய  யர ட. ்ன்பயம(்ா) அவர டமஅல்ய்ம

மாறவரம �ண மஅறலவபபபபலமஏமகாம(்ா)  அவர டமபப வ�மயஉம

றறல யர டமஎ மஅ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்:  நய மஇந்மஹ �்னஸம

எ ம்�ிபத்ய�லமள�வ�டிமஅறலவபத ் . அவரம"ந�ர  றஉவ்ம்வஉ. 
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அ�சய்லாம(்ா) அவர டம"�பபத்ம� உம�னற  ஏபஹய ல்யாம

எ உி, �பபத்ம� உம�னறமஅலஹி்ம்லல்யாமஎ உி , �பபத்ம

� உம�னறமஅல்யஹஜமஅ�பரமஎ உிமறஉவ �் ய ! ' எ  ற றறல யர ட'' 

எ றயர.  ட  மநய மஅ�சய்லாம(்ா) அவர �ணடிமனச உமஇ்  பாறலதம

ன்�வபத ் .  ட  மஅவர டமஎ ்மன னிபமபப�த்வயஉம"அல்யஹஜ  

அ�பரமவமஏபஹய ல்யஹலமவலஹி்ம்லல்யஹல , அல்யஹஜஅ�பரமவம

ஏபஹய ல்யஹல வலஹி்ம்லல்யஹலமஎ உமஅன த்ிம சரத்ம

�பபத்ம� உம�னறமஎா�ி அ�ா�்�மறஉவ �் ய !'' எ றயர ட. 

(அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) இப�மஅஜ்ய ம(்ா) அவர டம

றஉ லறயர ட: இந்மஹ �்னஸமநய ம்்ய மபப மஹகவயம(்ா) அவர �ணடிம

ன்�வபத ் . அவர ்ி  அ�சய்லாம(்ா) அவர டமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமவாலிய மஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்ம

அறலவபத்ன்பம பய  றமஎ �்மஅறலவபத்யர ட.   

1045  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  ஆிப�ி, இந்மஅறலவபபபபலம

அ�சய்லாம(்்ல) அவர டமறறலிம"பபற்மஏனா  �ஹய்லர டம

்ல�ிபபவந் ர...'' எ�ிமவயச ிமஇனடம சரபபய  இனண� பபா�ட�்.  

 ம்ி, ஏனஹலம(்ா) அவர டம"(ஏபஹய ல்யா , அலஹி்ம்லல்யா, 

அல்யஹஜ அ�பரமஆ லிமளவனவய னறாி) ப்ல  ய�ம�னறமப்ல  ய�ம

�னறமறஉங ட. ஆ  னமயத்ிமஇனவமியாிம சரந்ம�பபத்ம� உம

�னறிய்ி'' எ உ அறலவபத்யர டமஎ மஅ்ல பப�ிய  இடினபாஉட�். 

 1046 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான �்பமபப ம

ஓ்பப�ிமசல்ம்்லமமனசயா டம ட� . அவானற�ம டனமிய  ளவனவய�ம

ன்யான �்பமபபற்ிமஓ்லமவ�பவரமநாடமனடிமயாடயர. (அனவ:)  

�பபத்� உம�னறமஏபஹய ல்யாமஎ உிம�பபத்ம� உம�னற  

அலஹி்ம்லல்யாமஎ உிம�பபத்மநய ்ம�னறமஅல்யஹஜமஅ�பரம

எ உி றஉவ்ய்ி. இன்�ம அபமபப ம ஜ்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. 
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 1047 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான �்பமபப ம

ஓ்பப�ிமசல்ம்்லமமனசயா டம ட� . அவானறமஓ்லவ�பவர  

நாடமனடிமயாடயர. (அனவ:) ளவனவய�மன்யான �்பமபப ்ிம�பபத்ம

� உ �னறமஏபஹய ல்யாமஎ உிம�பபத்ம� உம�னறம

அலஹி்ம்லல்யா எ உிம�பபத்மநய ்ம�னறமஅல்யஹஜமஅ�பரம

எ உிமறஉவ்ய்ி. இன்�ம அபமபப ம ஜ்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�். 

 1048 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ியரமளவனவய�ம

ன்யான �்பமபப ்ிம�பபத்ம� உம�னறமஏபஹய ல்யா  எ உி, 

�பபத்ம� உம�னறமஅலஹி்ம்லல்யாமஎ உி , �பபத் � உம

�னறமஅல்யஹஜமஅ�பரமஎ உிமஆ மனமயத்ிமன்ய �ாஉமள ப்ம

�னற றறல, இஉ்லிபலம்றயவ்ம�னறிய ம"்யமஇ்யஹமஇல்ல்யஹஜ , 

வா்ஹஜ, ்யம ீ�  ்ஹஜ,்ஹஜலம�ல�், வம்ஹஜலமஹி். வஹஜவம

அ்யம்ல்லமன ிப ம �்ர' (அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ ணலன். 

அவ ம் ணத்வ . அவ��்மஇனணிய வ  எவ�மலலன். 

ஆாசலி்ல ய்ிமஅவ��  ம �ி். எல்யபம் ாிமஅவ��    �ி். 

அவ மஅன த்ல மமம்ிமஆாற்ட�வ ) எ உமநலனறாமனசக லறய ்ய  

அவ�னடிம(சலஉ) பயவங டமியாிமம  ண� பப� ல ற . அனவம ட்ல ம

்ன்ி�ா இ�ந்ய்ிமச� ி! -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபபபய�ர  ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். 

 பயடிம:ம28 (ன்யான ிபல)மஆ்ிபதம்�பப��்ிம்ரஆ மஓ்வ்ா்ிம

இனட ிமஓ்ழமபவி பப்யரத்ன .  

1049 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமன்யான ிபலம(ஆ்ிப) ்�பபரமறறல , ்ரஆ  வச ங ன�ம( ல்யஅத) 

ஓ்வ்ா்ம� மசலறல்ம ந்ிமனம� மய மஇ�பபயர ட.  நய , 

"அல்யாவப மன் ்! எ ம்நன்ாி  எ ம்யாிம்ங ்�்ம

அரபபணமய ா�ி. ்�பப��்ி   ல்யஅத்�்மலனட ிமந�ங டமனம� மய ம
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இ��்ி பய்மஎ  மறஉவ �ரம ட?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர ட , 

"நய ம"அல்யஹஜிமமபயஇதமனப �மவமனப   த்யியிம மயமபயஅத்ம

னப லமமஃ�� லமவலமஃ��ப. அல்யஹஜிமமந� ல �மமல   த்யியிம மயம

ா � ஸமஸவ்லமஅபி்மமல தம் ஸ. அல்யஹஜிமஃ�ஸலல � மல ம

 த்யியிமபபஸஸல்லமவலமயிபமவலப்த ' எ உமறஉ வ ''எ உ 

ப்ல்�ணத்யர ட. (னபய�ட: இனறவய,  லா�்�்ிம மா்�்ிமஇனட ிமந�ம

ஏாப�த்லி ன்தன்பம பய உமஎ �்ிமஎ ம்வஉ ்�்மலனட ிமந�ம

ன்தன் ஏாப�த்வயிய ! இனறவய! னவ்னமிய மஆனட , அா� ல்ல�ந் 

னகனமபப�த்பப�வன்பம பய உமஎ ம்வஉ ன�வபா�மஎ ன த  

னகனமபப�த்வயிய ! ப ண� ா�ிய்ிம்்ண�் ய்ிமஆ்ங ா�ிய்ி  

எ  ண்ல�ந்மஎ ம்வஉ ன��ம ாாவயிய !)75 -  மா ்டமஹ �்ஸம

 ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�்.  

1050 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஇ்்டயவ்ம்�அத்ல்ல�ந்ம(� றயவ்  ்�அத்லா்) எாி பய்ம

"அலஹி்ம்லல்யஹலம்பபபலமஆ்மம ' எ உம( ட  )  ல்யஅதன்தம

ன்யடங லமவப�வயர ட; (சலறல்ம ந்ி) னம� மய  இ�� மயாடயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

1051 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: ள�மம ண்ரம�மசலனற� ம

(வபன்ந்) வந்மன்யான மவ�னசிபலம சரந் , "அலஹி்ம்லல்யஹலம

ஹி் ம ர் ம்கிபப ம�பய்�  மஃபபஹல ' (னகனமாி வ��ிம

வயகந்மஅ்ல மய ம் �மஅன த்ிமஅல்யாா�  ம �ி்) எ உ  

றறல யர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யான னிம��த்்ிம

" ங �ணல இவமவயரதன் ன�மனமயாலந்வரமியர?'' எ உம  ாடயர ட. 

ம� ட (ப்ல்�ண� யமல) அனம்லமிய மஇ�ந்யர ட. அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட (மம்�ி), " ங �ணலமஇன்மனமயாலந்வரமியர? ஏன  ணல, 

அவரம்வறய மஏ்ி னசயல்வபலன்'' எ உமறறல யர ட.  ட  மஅந்ம

ம ண்ரம"நய ம�மசலனற�  வந்மன்யான ிபலம சரந ் . ஆ  வ , 

இவவயஉமனசய    '' எ உ ப்ல்�ணத்யர. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம
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(ஸல) அவர டம"ப  ண்்� வய வர டம்ம� லனட ிம"இன்மஎ�த்மம

னசலபவரமியர' எ�ிமவப ித்லல  பயா�ிபா��ன ய்��ந்ன்மநய ம

 ் ட '' எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1052 இப�ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ்ட மன்யா்ன ய்��ந ்யி. அப பய்  ம� �ணலமள�வரம

"அல்யஹஜமஅ�பரம பப் ய, வலஹி்ம்லல்யஹலம ர்ய, வ 

ஏபஹய ல்யஹலம்�்த்வமவமஅர்ய ' (அல்யாமமல பமனப�ிவ மஎ உ  

னப�னமபப�த் ல ற . எல்யபம் ாிமஅல்யாா�  ம �ி்மஎ உ  

அ்ல மய பம பயாஉ ல ற . அல்யாமப�ஏத்மய வ மஎ உம யன்ிப்ி  

மயன்ிப்ிமஅவன தம்்ல� ல ற ) எ உமறறல யர. அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம"இ  மஇ  மவயரதன் ன�மனமயாலந்வரமியர ?'' 

எ உம  ாடயர ட. அப பய்மம� �ணலமள�வர, "நய ்ய மஅல்யாவப ம

ன் ்!' எ உமறறல யர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "நய மஇன்�ம

  ா�மவபிப்ா ற . இ்ா ய மவய த்ல மவயசல டம்லற� பபாட '' எ உம

றறல யர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஇவவயஉமறற�ம

  ாட்ல்ல�ந்மநய மஅன்�  றறயமலமஇ�ந்்லலன்.76  

பயடி : 29  ்ணபிமய ாிமநல்ய மய ாிமன்யாமன �்மமனசலவ்ம

வப�ிபதம்� ்ய்ி; ன்யான � ய மஓ�மமனசல்்ய ய்.77  

1053 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான � ய ம

இ யமதமனசயல்பபாடயலமன்யான �்மஓ�மனசல்ய �்ர ட ; நடந ் 

னசல்ங ட; நல்ய தன்�ம னடபபப�ாங ட.  ங ்�்�ம லனடத்  

(்�அத)ன்ம(இமய�ட ) ன்யாங ட ; ்வறலப பய ன்ம(பப  ரமஎாந்) 

நலனறா னசக்ன யட்ங ட. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஆஉமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  
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1054 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான � ய ம

இ யமதமனசயல்பபாடயலமன்யான �்மஓ�மனசல்ய �்ர ட ; நல்ய தன்�ம

 னடபபப�த்வயஉம(னம்வய ம) னசல்ங ட.  ங ்�்�   லனடத்ம

(்�அத)ன்ம(இமய�ட ) ன்யாங ட ; ்வறலப பய ன்ம(பப  ரமஎாந்)  

நலனறாமனசக்ன யட்ங ட. ஏன  ணல ,  ங �ணலமள�வரமன்யான னிம

நய�ம னசல்ிம பய்மஅவரமன்யான ிபலமஇ�பப்ய  வம �்பப� லறயர.  

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1055 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இனவம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ட  

எங ்�்மஅறலவபத்மஹ �்ஸ �ய்ி. அவாறலலமஇ்ாிமள றய்ி:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட: ன்யான � ய ம

அனாப் (இ யமத) வப�� பமபாடயலமந�ங டமநடந ்மனசல்ங ட ; 

நல்ய தன்�  னடபபப�ாங ட.  ங ்�்�ம லனடத்ம(்�அத)ன்தம

(இமய�ட ) ன்யாங ட;்வறலப பய ன்ம(பப  ரமஎாந்) நலனறாம

னசக்ன யட்ங ட.  

1056 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான � ய ம

இ யமதமனசயல்பபாடயலமன்யான னிம நய� லம ங �ணலமள�வர  ஓ�மம

னசல்ம வ்டயி. மயறய , அவரமநல்ய தன்ாிம ்ணபிதன்ாிம மா  

ன ய்�, நடந ்மனசல்ா�ி.  ங ்�்�ம லனடத்ம(்�அத)ன்ம

(இமய�ட ) ன்யா்மன யட்ங ட; வப�பாடன்பமபப  ரம(எாந்)  

நலனற வாறல�ன யட்ங ட. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

1057 அ� த்ய்யமஹய�ஸமபப ம�பஈம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம

�னற) நயங டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட  

ன்யா்ன ய்��ந ்யி. அப பய்ம(சல்ரம வ மய மவ�ி)  ய்�ம

ஓனசனி அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம  ாடயர ட. பப  ரம
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(ன்யா் ��த்்ி), " ங ்�்மஎ  ம நரந்்? (ஏ மச்ச்ப்ம

எாந்்?)'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மம� ட , "ன்யான ிபலமவந்ம

 சரவ்ா ய மநயங ட வபன்ந்மவந ்யி'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட. அப பய்ம

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர ட, "இவவயஉமனசகிய �்ர ட. 

ன்யான �்மவ�ி பய்மநல்ய தன்�   னடபபப�ாங ட.  ங ்�்�ம

 லனடத்ம(்�அத)ன்ம(இமய�ட ) ன்யா்  ன யட்ங ட. ்வறலப பய ன்ம

(ன்யான ம��ந்்ிமஎாந்) நலனறா  னசக்ன யட்ங ட'' எ உம

றறல யர ட.78 -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�்.  

பயடிம:ம30 (றாவத)மன்யான � ய மம� டமஎழ பய்மஎாந்மநலா ம

 வ்வி? 

1058 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான � ய ம

இ யமதமனசயல்பபாடயலமஎ ன மந�ங டமபயர� ய்வன்  எாந்ல�� ம

 வ்டயி.79 இன்மஅ� த்ய்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  அவாறலல, 

�ஹிமதமபப மஹயத்லி  (்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"இ யமதம

னசயல்பபா�வபாடயல' அல்் "(ன்யான �ம ய ) அனாப்ம

வப�� பபாடயல' எ உம(ஐிபபயா�ட )  இடினபாஉட�். -  மா ்டம

ஹ �்ஸம ம்ிமப்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

அவாறலல, இஸஹய�மபப மஇப்யஹ�ிம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"நய  

்றபபா�மவ�வன்மந�ங டமபயர� ய்வன் ' எ றமவயச ிமஅ்ல பப�ிய  

இடினபாஉட�்.  

1059 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) ன்யான � ய ம

இ யமதமனசயல்பபாட்.  ட  மநயங டமஎாந்  நல  றயி; அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஎங �ணடிமவ�வ்ா்ம�  ப  ன்யான ம

வ�னச ன�மசீ்ய� ல  யி. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  

்றபபா�வந்ம்யிமன்யாிமஇடத்லலம பயகமநல றயர ட. �்லம்�பபர  

(்�பபரம்ாீி) னசயலவ்ா்ம� ம(்யிமனப�ந்ட�்ட மஇ�பப்)  
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அவர ்�்மநலன ா�்மவ் வமஎங �ணடி, " ங டமஇடத்ல ் ி  

நலல்ங ட'எ உமறறலவபா�தம(்ம்மஇல்த்லா்த) ்ல�ிபபம  

னச உவபாடயர ட. அவர டமவ�ிவன்மநயங டமஅவர ன�மஎ்லரபயரத்  

நல உன ய்��ந ்யி. பபற்மஅவர டம்�ணத்வபா�தம்ம்ம

்ன்ிப்ல�ந் ்்ண�ரமனசயாடமமனசயாடமஎங �ணடிமவந்யர ட. ்�பபரம

னசயல்லமஎங ்�்த ன்யான மநடத்ல யர ட.80 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1060 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) ன்யான � ய ம

இ யமதமனசயல்பபாட்; ம� டம்ிமன்யான  வ�னச �ணலமநல றயர ட. 

அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  ்றபபா�வந்ம்ம்ம

(ன்யாி) இடத்லலமநல றயர ட. (பபற்ம்யி  னப�ந்ட�்ட மஇ�பப்ம

அவர ்�்மநலன ா�்மவ் வ) "அபப� ி  இ�ங ட' எ உமம� ன�ம

 நய� லமமனசன மனசக்யர ட. பபற்ம(்ம்  இல்த்லா்மமனச உ) ்�ணத்ம

வபா�தம்ம்ம்ன்ிப்ல�ந்ம்்ண�ர  னசயாடமமனசயாடம்றபபா�மவந்ம

ம� ்�்தமன்யாவபத்யர ட.   

1061 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம்ம் இடத்லலமவந்மநலாப்ா்ம�  ப ன்யான �ம ய மஇ யமதம

னசயல்பபா�வப�ி; ம� டமன்யான மவ�னசிபலமஇடி  பப�த்ிம

இ�பபயர ட.  

1062 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  பப்யலம(்்ல) அவர டம

ந�ி ம மசலமசயாிம பய்ம(்ாரமன்யான � ய )  அறலவபப்மம

னசகவயர ட. நபபம(ஸல) அவர டம்றபபா�மவ்ய்வன்மஇ யமத  

னசயல்மயாடயர ட. நபபம(ஸல) அவர டம்றபபா�வ�வன்�ம

 ய�ி பய ் ன்யான � ய மஇ யமதமனசயலவயர ட.81 

 பயடி : 31 ன்யான ிபலமள�ம்�அதன்ம(அ்ா்�ிம ந்த்லல) 

அனடந்ன ய்டவரமஅந்த  ன்யான னி ிமஅனடந்ன ய்டவ்யவயர.   
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1063 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ன்யான ிபலமள�ம்�அதன்ம

(அ்ா்�ிம ந்த்லல) அனடந்ன ய்டவரமஅந்த  ன்யான னி ிம

அனடந்ன ய்டவ்யவயர.82 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  

1064 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ியரமன்யான ிபலம

ள�ம்�அதன் இமய�ட மஅனடந்ன ய்டய ்யமஅவரமஅந்த  

ன்யான னி ிம(்மயஅத்ட ) அனடந்ன ய்டவ்யவயர.  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம

ள ப்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். அவாறலல, எ்ல்ிம

"இமய�ட ' எ�ிம்றலப்மஇடினபறவபலன்.  னப்ல்யா  (்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபல, "அவரமஅந்தமன்யான ம�ாவன்ாிம

அனடந்ன ய்ட வ்யவயர'' எ உமஇடினபாஉட�்.  

1065 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந�ி ம ்லபப்ா்ம

� மஏபஹஜதமன்யான ிப மள�ம்�அதன்மஅனடந்  ன ய்டவர, 

ஏபஹஜதமன்யான னி  (�ானமிய ) அனடந்ன ய்டவ்யவயர. ந�ி  

மனறவ்ா்ம� மஅஸரமன்யான ிப மள�ம்�அதன்ம

அனடந்ன ய்டவரமஅஸர ன்யான னிம(�ானமிய ) அனடந்ம

ன ய்டவ்யவயர.83 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  - 

 மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   

1066 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந�ி மமனறவ்ா்ம

� மஅஸரமன்யான ிபலமள�ம"சஜ்ய 'னவ, அல்்மந�ி   ்லபப்ா்ம

� மஏபஹஜதமன்யான மிபலமள�ம"சஜ்ய 'னவமஅனடந்ன ய்டவர அந்தம

ன்யான னி (�ானமிய ) அனடந்மன ய்டவ்யவயர.  இன்மஆிப யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லமறயர ட. இ்லலமஇடினபாஉட�ம"சஜ்ய' எ ப்ா்ம

"்�அத' எ உமனபய�ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணல  

வந்ட�்.  
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1067 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந�ி மமனறவ்ா்ம

� மஅஸரமன்யான மிபலமள�ம்�அதன்மஅனடந்ன ய்டவர , (அந்தம

ன்யான னி ி) அனடந்ன ய்�மவபாடயர. ந�ி ம ்லபப்ா்ம�  

ஃபஜரமன்யான ிபலமள�ம்�அதன்மஅனடந்மன ய்டவர , (அந்தம

ன்யான னி ி) அனடந்ன ய்�வபாடயர.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரம

ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

பயடிம:ம32 ஐ வன�தமன்யான ம ந்ங ட 

 1068 இப�ம லஹயபம�ஹமமதமபப ம�ஸ்லிமஅஸஸஜாீம(்ா) 

அவர ட றறலி்யவ்: (வஅதமபப மஅப்லலமம்ல�மஆாசலிபலமம �் யவப ம

ஆ்ந்யிப�ந்)  மரமபப  அப்லலமஅரஸம(்ா) அவர டம(ள�மநயட) 

அஸரமன்யான னிமமசலறல்ம ந்ி ்யம்பப�த்ல யர ட. அப பய்ம

அவர �ணடிம ரவயமபப மஅஸஸஜனபரம(்ா)  அவர ட, "(வய வர) ்லபீலம

(அன்) அவர டம(ன்யான ம டனமிய ம"மலஅ்யஜ ' இ்ா�்மமஉநயட) 

இறங ல,அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்மஇமயமய  (நல உ) 

ன்யாவபத்யர ட. (அப பய்மஅஸரமன்யான னிமஇ்ா்ம�ந்ல ி  

ன்யா்யர ட)'' எ உமறறல யர ட. அ்ா்ம மரமபப மஅப்லலமஅரஸம(்ா)  

அவர ட, "ந�ங டமஎ  மனசயல லற�ர டமஎ பன்பம்�ந்ன யட்ங ட , 

 ரவய!'' எ உமனசய  யர ட. அ்ா்ம ரவயம(்ா) அவர டமறறல ர ட:  

ப �ரமபப மஅபபமஸ்தம(்ா) அவர டமஅ�மஸ்தம(்்ல) அவர �ணடமல�ந்  

பப வ�மயஉமறறலின்மநய ம  ா�ட � :  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம"(வய வர) ்லபீலம(ள�மநயட)  இறங லவந், எ �்தம்ன்னமம

்யங லதமன்யாவபத்யர ட. அவர ்ட மநய  ன்யா ் . பபற்ி 

அவர ்ட மன்யா ் . பபற்ிமஅவரம ்ட மன்யா ் .  பபற்ிம

அவர ்ட மன்யா ் . பபற்ிமஅவர ்ட மன்யா ் '' எ உம

னசயல்ல, ஐந்ம( ந்த) ன்யான  ன�தம்ிமவப்ல �யலமஎ்ணப�ம

 யா� யர ட.84 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

மஸ்ஜஜத் ஹதீஸ்: 903 - 1218 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 528 

 1069 இப�ம லஹயபமஅஸஸஜாீம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�மநயடம

 மரமபப மஅப்லலமஅரஸம(்ா) அவர டம(அஸர) ன்யான னிதம்யம்ப  

ப�த்ல யர ட. அப பய்மஅவர �ணடிமவந்ம ரவயமபப மஅஸஸஜனபரம

(்ா) அவர டம(பப வ�மயஉ) ன்�வபத்யர ட:  (றஃபயமந � ம

ஆ்ந்யிப�ந்) �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்ா) அவர டமள�மநயட  (அஸர) 

ன்யான னிதம்யம்பப�த்ல யர ட. அப பய்மஅங்மவந்மஅ�மஸ்த  

அலஅ சய�ம(்்ல) அவர ட, "ஏ மஇவவயஉம(்யம்பப�த்ல �ர ட) , �ஃ ீ்ய? 

(ன்யான ம டனமிய� பபாடமமலஅ்யஜமஇ்ா�்மமஉநயட) ்லபீலம(அன்) 

அவர ட இறங லதமன்யா(வபத)்யர ட. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ்ி ன்யா்யர ட. பபற்ம்லபீலம(அன்) அவர டமன்யா்யர ட. 

அப பய் அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ிமன்யா்யர ட. பபற்ம

்லபீலம(அன்) அவர டமன்யா்யர ட. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ்ி ன்யா்யர ட. பபற்ம்லபீலம(அன்) அவர டம

ன்யா்யர ட. அப பய்  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ிம

ன்யா்யர ட. மம்�ிம்லபீலம(அன்)  அவர டமன்யா்யர ட. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ிமன்யா்யர ட.  (ஐ வன�தம

ன்யான னிம��த்) பபற்ம்லபீலம(அன்) அவர டம"இவவய றமநய  

( ங ்�்மமனசக்ம யா�மயஉ) பணப� பபா ட 'எ உம

றறலின்னில்யி ந�ங டமஅறலந்ல�� வபலன்ிய, எ  ?'' எ உம

  ாடயர ட. அ்ா்ம ரவயம(்ா) அவர �ணடிம மரமபப மஅப்லலமஅரஸம

(்ா) அவர ட, "ந�ங டமஎ  மஅறலவப� லற�ர டமஎ பன்ம(ந ்) 

 வ ணாங ட,  ரவய! ்லபீலம(அன்) அவர டம்யிமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ்�்தமன்யான   ந்தன்�ம யா� யர �ய?'' எ உம

  ாடயர ட. அ்ா்ம ரவயம(்ா)  அவர ட, "(ஆி) இவவயஉ்ய மப �ரமபப ம

அபபமஸ்தம(்ா) அவர டம்ிம்நன்  அ�மஸ்தமஅலஅ சய�ம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந்மஅறலவபத்யர ட '' எ றயர ட. 

 1070 நபபம(ஸல) அவர ்னடிம்னணவபியரமஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: எ ்மஅனறிப்ல�ந்மந�ிமள�ணம(�ாறய ) அ ்ய்ம
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நலன்ிபலமஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டமஅஸரமன்யான னிதம

ன்யாவயர ட.85 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபம

பய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலல  பப வ�மயஉமஇடினபாஉட�்:  

ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறல யர ட: ந�ிமள�ணமஎ ்மஅனற�்டமவபாந்  

ன ய்�ிமநலாலமஇ �ிம( லா�்பம்றமமஏவ�ல) வபாயம்ிம ட�ம

நலன்ிபல நபபம(ஸல) அவர டமஅஸரமன்யாவயர ட.  அ�ப�ரமபப ம

அபபன பயம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"நலாலமஇ �ி  ( லா�்பம்றமம

ஏவ�ல) ன்�ிய்மநலன்ிபல 'எ உமஇடிமனபாஉட�். 

 1071 நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , ந�ிமள�ணமஎ ்ம

அனற�்ட இ�ந்ன ய்��� , அஸரமன்யான னிதமன்யாவயர ட ; 

அப பய்மஎ ்மஅனறிபல நலாலமப�ந்ல�� ய்.  

1072 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்  ந�ிமள�ணமஎ ்மஅனற�்டம

இ�ந்ன ய்��� , அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅஸரம

ன்யான னிதமன்யாவயர ட.86 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1073 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந�ங டமஃபஜரம(அ்ல யன்தமன்யான ) 

ன்யாமவப�ிபப யல, அ் ம ந்ிமந�ி ண   மாப்்லமனவ�ணபப�ிவன்ம

 ட�். பப  ரமந�ங டம்ாரம(ம்லிதமன்யான )  ன்யாமவப�ிபப யல , 

அ் ம ந்ிம(ந்மப ்ல்ல�ந்) அஸரம(மயன்த  ன்யான ிப )  ந்ிம

வ�ிவன்ம ட�். பப  ரமந�ங டமஅஸரமன்யா  வப�ிபப யல, அ் ம

 ந்ிமந�ி மனபய  ணறமய்ிவன்ம ட�். பப  ர  ந�ங டமமஃ��பம

(அஸ்ம ம ந்தமன்யான ) ன்யாமவப�ிபப யல , அ் ம ந்ி 

(அஸ்ம த்ல்லம�ந்) னசி ம ிமமனறாிவன்ம ட�். பப  ரமந�ங டம

இ ய (இ்ாம ந்தமன்யான ), ன்யாமவப�ிபப யலமஅ் ம ந்ிம(னசி ம ி  

மனறந்்ல்ல�ந்) நட�ண்ாவன்ம ட�். இன்மஅப்ல்யாமபப மஅிரம
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(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். 

 1074 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ்ாரமன்யான ிப ம ந்ிமஅஸரம

 ந்ிமவ�ிவன்ம ட�். அஸரமன்யான ிப   ந்ிமந�ி ம

னபய  ணறமயவ்ா்ம� ் வன்ம ட�். மஃ��பமன்யான ிப ம ந்ிம

னசி ம ிமப்வபமமனறவ்ா்ம� ்வன்  ட�். இ யதமன்யான ிப ம

 ந்ிமநட�ண்ாவன்ம ட�். ஃபஜரமன்யான ிப   ந்ிமந�ி ம

 ்ிமயவ்ா்ம� ்வன்ம ட�். இன்மஅப்ல்யாமபப மஅிரம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலல, ள�ம்டனவமநபபம

(ஸல) அவர டமறறலி்ய ாி, இ்்�ம்டனவ அப்ல்யாமபப மஅிரம

(்்ல) அவர டமறறலி்ய ாிமஅறலவப� பபா�ட�்ய   ஜஅபயம(்ா) 

அவர டமறறல யர ட.  

1075 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ்ாரம

ன்யான ிப ம ந்ி, ந�ி ம மசலமசயகந்்ல்ல�ந்மள�மம ண் ண  நலாலம

அவ ்ம ி்ிமஅ�ா�்(மமசமமய ) ஆ ல , அஸரம ந்த்லா்ம� ்வன் 

 ட�். அஸரமன்யான ிப ம ந்ிமந�ி மனபய  ணறமயவ்ா்ம

� ்வன்ம ட�். மஃ��பமன்யான ிப ம ந்ி  னசி ம ிமமனறவ்ா்ம

� ்வன்ம ட�். இ யதமன்யான ிப ம ந்ிமநட�ண்ாவன்   ட�். 

ஏபஹஜதமன்யான ிப ம ந்ிமனவ னறம ந்ிமஆ்ிபமய ்ல்ல�ந்ம

ந�ி   ்ிமயவ்ா்ம� ்வன்ம ட�். ந�ி ம ்லத்வபாடயலம

ன்யாவன் நலஉத்ல�மன யட்ங ட. ஏன  ணல , ன த்ய ண மஇ�ம

ன யி் ்� லனட ி்ய  அ்ம ்ிமய லற்.87 இன்மஅப்ல்யாமபப ம

அிரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

1076 அப்ல்யாமபப மஅிரமபப மஅலஆஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமன்யான ம ந்ங டம்றலத்  

வப வபபாட். அப பய்மஅவர ட , "ஃபஜரமன்யான ிப ம ந்ிமந�ி ண  
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 மா்றமவப�ணி்மனவ�ணபப�மவ்ா்ம� ்வன்ம ட�். ்ாரமன்யான ம

ிப   ந்ிமந�ி மந�வய ண்ல�ந் சயகந்்ம�்லமஅஸரம ந்ிம

வ�வ்ா் � ்வன்ம ட�். அஸரமன்யான ிப ம ந்ிமந�ி ம

னபய  ணறமய லமஅ்  வப�ணி்மமனறவ்ா்ம� ்வன்ம ட�். மஃ��பம

ன்யான ிப ம ந்ி, ந�ி  மனறந்்ம�்லமனசி ம ிமமனறவ்ா்ம

� ்வன்ம ட�். இ யதமன்யான ிப   ந்ிமநட�ண்ாவன்ம ட�்'' 

எ உமவபனடி�ணத்யர ட.   

1077 அப்ல்யாமபப மிாியமபப மஅபப ரரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

எ ம்நன்மிாியமபப மஅபப ரரம(்ா) அவர ட , " டலமஏ த(ன்த 

 ்�வ)்ல யலம லவபனிமஅனடிம��ிய் ''எ உமறறல யர ட.88  

1078 ்ன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர �ணடிமள�ம

ம ண்ரமன்யான ிப ம ந்ிம்றலத்�ம  ாடயர.  அவ�டிமநபபம(ஸல) 

அவர ட, "நி�ட மஇவவப�மநயா டமன்யாங ட! '' எ உ றறல யர ட. 

(அ னறிம்ல ி) ந�ி ம மசலிப்ல�ந்மசயகந் பய் , பப்யல (்்ல) 

அவர �ணடிமபயங்(ிமபபற்மஇ யமத்ி) னசயல்மயஉம த்்வபடமபப்யல  

(்்ல) அவர டம்ாரமன்யான � ய மஇ யமதமனசய  யர ட. பபற்மபப்யலம

(்்ல) அவர �ணடிம(அஸரமன்யான � ய மபயங்ிமஇ யமத்ிமறஉமயஉ) 

 த்்வபட, பப்யலம(்்ல) அவர டமஅஸரமன்யான � ய மஇ யமதம

னசய  யர ட. அப பய்  ந�ி மள�ணமல� ்ய ாிமன்�ணவய மாிம(வய ணல) 

ன்�ந்். பபற்மபப்யல (்்ல) அவர �ணடிம(மஃ��பமன்யான � ய மபயங்ிம

இ யமத்ிமறஉமயஉ)  த்்வபட, பப்யலம(்்ல) அவர டமந�ி ம

மனறாி பய்மமஃ��பமன்யான � ய  இ யமதமனசய  யர ட.  பபற்மபப்யலம

(்்ல) அவர �ணடிம(இ யதமன்யான � ய மபயங்ிமஇ யமத்ி  றஉமயஉ) 

 த்்வபட, பப்யலம(்்ல) அவர டமனசி ம ிமமனறாி பய்மஇ யத  

ன்யான � ய மஇ யமதமனசய  யர ட. பபற்மபப்யலம(்்ல) அவர �ணடிம

(ஃபஜர ன்யான � ய மபயங்ிமஇ யமத்ிமறஉமயஉ)  த்்வபடமபப்யலம

(்்ல) அவர ட னவ னறம்்�ி பய்மஃபஜரமன்யான � ய மஇ யமதம

னசய  யர ட. இ்்டயிமநயடமநபபம(ஸல) அவர டமபப்யலம(்்ல) 
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அவர �ணடிமனவபபிம்ணபந்  பப ம்ாரமன்யான �்ம(பயங்ிம

இ யமத்ிமறஉமயஉ)  த்்வபட, பப்யல (்்ல) அவர டமனவபபிம்ணபந்ம

பப , ந ்மனவபபிம்னறந்ல�ந்ம வன�ிபல  இ யமதமனசய  யர ட. 

பப  ரமந�ி ம ிரந்ல��  வமஅஸரமன்யா்யர ட.  �ந்லிமநயன�வபடமம

சலறல்ம ந்ிம்யம்பப�த்ல யர ட. னசி ம ிமமனறவ்ா்  � மமஃ��பம

ன்யா்யர ட. இ்வப ம� றலலமள�மப்்லமனச றமபப மஇ யத  

ன்யா்யர ட. ந ்மனவ�ணமசிமவந்மபப ம(ந�ிம ்ித்�்ம� ) ஃபஜர  

ன்யா்யர ட. பபற்ம"ன்யான ம ந்ிம்றலத்மஎ  ணடிமவப வபிவரம

எங  ?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅந்மம ண்ர , "நய ம(இ ்யம

இ�� ல ற ), அல்யாவப மன் ்!'' எ றயர. நபபம(ஸல) அவர டம"ந�ங டம

(இ� ்ல ங �ய �)  ்டம ந்ங ்�்மஇனடபபாடம ந்ி்ய ம ங டம

(ஐ வன�த) ன்யான ிப ம ந்மய்ி '' எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1079 ்ன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர �ணடிமள�ம

ம ண்ரமவந்மன்யான ம ந்ங டம்றலத்  வப வப யர. (அவ�டி) நபபம

(ஸல) அவர ட, "நி�ட மன்யான ிபல   ்ந்ன யடவ �் ய !'' எ உம

றறல யர ட. இன்ி�த்மநபபம(ஸல) அவர ட  பப்யலம(்்ல) அவர �ணடிம

(இ�ா�மஇ��்ி பய ்மஏபஹஜதமன்யான �ம ய  பயங்ிமஇ யமத்ிம

றஉமயஉ)  த்்வபடமபப்யலம(்்ல) அவர டமஇ�ா�  இ��்ி பய ்ம

(ஏபஹஜதமன்யான � ய ) பயங்மனசய ம யர ட. னவ னற   ்ிமய்ிம

 பய்மநபபம(ஸல) அவர டமஏபஹஜதமன்யா்யர ட. பபற்மந�ி  

ந�வய ண்ல�ந்மசயகந் பய்ம்ாரமன்யான � ய ம(பயங்ிமஇ யமத்ி  

றஉமயஉ)  த்்வபாடயர ட. பப  ரமந�ி ம ிரந்லம��்ி பய ்மஅஸர  

ன்யான � ய ம(பயங்ிமஇ யமத்ிமனசயல்மயஉ) பப்யலம(்்ல) 

அவர ்�்�  ாடன�ிபாடயர ட. பபற்மந�ி மமனறந் பய்மமஃ��பம

ன்யான �ம ய  (பயங்ிமஇ யமத்ிமறஉமயஉ)  த்்வபாமடயர ட. பபற்ம

னசி ம ி மனறந்்ிமஇ யதமன்யான � ய ம(பயங்ிமஇ யமத்ிம

றஉமயஉ)  த்்வபாடயர ட. மஉநயடமபப்யலம(்்ல) அவர �ணடிம(ஏபஹஜதம
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ன்யான � ய மபயங்ி  இ யமத்ிமறஉமயஉ)  த்்வபா�மனவ�ணமசிம

வந்மபப மஏபஹஜத ன்யா்யர ட. பபற்ம்ாரமன்யான �்ம(னவபபிம

்ணபந்மபப மபயங்ி  இ யமத்ிமறஉமயஉ)  த்்வபா�மனவபபிம்ணபந்ம

பப மன்யா்யர ட. பபற்  பப்யலம(்்ல) அவர �ணடிமஅஸரமன்யான � ய ம

(பயங்ிமஇ யமத்ிமறஉமயஉ)   த்்வபா�மந�ி மள�ணமல� ்ய ாிம

ன்�ணவய ாிமஇ�ந் பய்மனபய  ணறி  ஏாப�வ்ா்ம�  பமஅஸரம

ன்யா்யர ட. பபற்மஅவர �ணடிமனசி ம ி  மனறவ்ா்ம� மமஃ��பம

ன்யான �்ம(பயங்ிமஇ யமத்ிமறஉமயஉ)   த்்வபாடயர ட. பபற்ம

இ்வப ம"ள�மப்்ல' அல்்ம"� றலலமள�மப்்ல' -(அறலவபபபய�ரமஹ்மமம

பப ம மய்யம(்ா) அவர டமஐிபபயா�ட  அறலவப� லறயர ட.)-  டந்மபப ம

இ யதமன்யான �்ம(பயங்ிமஇ யமத்ி  றஉமயஉ)  த்்வபாடயர ட. 

அ்ல யன்ிபல, "  டவபம  ாடவரமஎங  ?ந�ங ட  ்டம(இவவப�ம

்ல ங �ண மன்யான ம ந்ங �ண ) இனடபபாடம ந் மம(ஐ வன�த)  

ன்யான ிப ம ந்மய்ி '' எ உமறறல யர ட. 

 1080 அ��சயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர �ணடிமள�ம

ம ண்ரமவந்மன்யான ிப ம ந்ங டம்றலத்  வப வப யர. அப பய்ம

அவ��்மநபபம(ஸல) அவர டம(வயகனமயாலிய ) ப்ல ்்ி  றறவபலன். 

(பப வ�மயஉமனசக் யா� யர ட:) னவ னறம்்ரந்்ிமஃபஜர  

ன்யான � ய மஇ யமதம(றறம) னசய  யர ட. அப பய்ம(இ�டமஇ�ந்  

 ய்ணத்யல) ம� �ணலமசல்ரமசல்ன்மஅறலந்ன யட�மஇி்வபலன். பபற்ம

பப்யல (்்ல) அவர �ணடிம(்ாரமன்யான � ய மபயங்ிமஇ யமத்ிம

றஉமயஉ)  த்்வபாடயர ட. ந�ி ம மசலிப்ல�ந்மசயகந்்ிம்ாரம

ன்யான � ய  பப்யலம(்்ல) அவர டமஇ யமதமனசய  யர ட. அப பய்ம

ள�மம ண்ர "ந்ப ்ய லவபாட்' எ உமறறல யர. ஆ யல, நபபம(ஸல) 

அவர ட எல்யன்ாிவபடமஅறலந்வர �ய மஇ�ந்யர ட. பபற்மபப்யலம

(்்ல) அவர �ணடி (அஸரமன்யான �்மபயங்ிமஇ யமத்ிமறஉமயஉ) 

 த்்வபட, பப்யலம(்்ல) அவர டமந�ி ம ிரந்ல��  வமஅஸரம

ன்யான � ய மஇ யமதமனசய  யர ட.  பபற்மபப்யலம(்்ல) அவர �ணடிம
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(மஃ��பமன்யான � ய மபயங்ிமஇ யமத்ி  றஉமயஉ)  த்்வபட, பப்யலம

(்்ல) அவர டமந�ி மமனறந் பய்மமஃ��ப  ன்யான � ய மஇ யமதம

னசய  யர ட. பபற்மபப்யலம(்்ல) அவர �ணடிம(இ யத  ன்யான �்ம

பயங்ிமஇ யமத்ிமறஉமயஉ)  த்்வபட , பப்யலம(்்ல) அவர ட னசி ம ிம

மனறந் பய்மஇ யதமன்யான �்மஇ யமதமனசய  யர ட.  மஉநயடமஃபஜரம

ன்யான னிபமபபாப�தம்லதமன்யா்யர ட. எந்  அ�வபான  றயலம

ன்யான னிம��த்தம்ல�ிபபி பய்மள�வரம"ந�ி   ்ிமய லவபாட்' 

அல்்ம"ந�ி ம ்ல� ப பய லற் ' எ உமறறல யர. பபற் ்ாரம

ன்யான னிபமபபாப�த்லதமன்யா்யர ட. அ்ம�ந்லிமநயடமஅஸர  

ன்யா்ம ந்த்லா்மனந�� மய மஇ�ந்். பபற்மஅஸரமன்யான னிப  

பபாப�த்லத ன்யா்யர ட. எந்மஅ�வபான  றயலமன்யான னிம��த்த  

்ல�ிபபி பய்மள�வரம"ந�ி மசலவந்வபாட் ' எ உமறறல யர. பபற்ம

மஃ��பமன்யான னிமமனசி ம ிமமனறாிவன்மபபாப�த்ல யர ட. பபற்  

இ யதமன்யான னிமஇ்வப ம�ந்லிம� றலன்ய�மப்்லம ந்மய்ிவன்  

பபாப�த்ல யர ட. வப�ந்்ிமவப யதமன்ய�த்மஅந்மம ண்ன்மஅனாத்  

"இவவப�ம(நயா �ண மன்யான )  ந்ங ்�்ிமஇனடபபாடம ந் மம

(ஐ வன�த ன்யான  �ண )  ந்மய்ி '' எ உமறறல யர ட.  

1081  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். ஆிப�ிம(மஃ��பமன்யான ிப ம ந்ிமன்யடரபய ) "மஉநயட  

னசி ம ி மனறவ்ா்ம� மமஃ��பமன்யா்யர ட '' எ உம

இடினபாஉட�்.  

பயடி : 33 றா�தமன்யான �்மமனசல்ிமவாலிபலமனவபபதம்ய�்்்�்ம

ஆ�ய வயர,  �னமிய மனவிபலம ய்த்லலமனவபபிம்ணபாிவன்ம்ாரம

ன்யான னித ்யம்பப�த்வ்மவப�ிபதம்� ்ய்ி.   

1082 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  னவபபிம

 �னமிய்ி பய்மஅ்ம்ணபாிவன்மன்யான னிதம்யம்பப�த்ங ட.  

ஏன  ணல,  �னமிய மனவபபி, ந் மனந�பபப மனப��மஏம ய்ணமய  வ  
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 ்டய லற். இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

 ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

 1083 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  னவபபிமநலனறந்ம

நய�ணலமஅ்ம்ணபாிமவன்ம(்ார) ன்யான னிதம்யம்ப  ப�த்ங ட. 

ஏன  ணல,  �னமிய மனவபபி, ந் மனந�பபப மனப��மஏ  ய்ணமய  வம

 ்டய லற். இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸமப்லன ந்மஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  அிரமபப ம

சவவயதம(்ா) அவர டமவாலிய மவ�ிமஅறலவபபபபலம"னவபபி  ்ணபாிவன்ம

ன்யான னிதம்யம்பப�த்ங ட. ஏன  ணல ,  �னமிய மனவபபிமந்  

னந�பபப மனப��மஏம ய்ணமய  வம ்டய லற் '' எ உமஇடினபாஉட�்.  

1084 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  இந்(�ம  யனட) 

னவபபிமந் மனந�பபப மனப��மஏம ய்ணமய  வம ்டய லற்.  எ  வ, 

னவபபிம்ணபாிவன்மன்யான மனிதம்யம்பப�த்ங ட.  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   

1085 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இனவம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ட  

எங ்�்மஅறலவபத்மஹ �்ஸ �ய்ி. அவாறலலமபப வ�ிமஹ �்ஸஜிம

ள றய்ி. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  னவபபிம

்ணபாிவன்மன்யான னிதம்யம்பப�த்ங ட. ஏன  ணல ,  �னமிய  

னவபபி, ந் மனந�பபப மனப��மஏம ய்ணமய  வம ்டய லற்   

1086 அ�்ரமஅலஃ லஃபயீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�மபிணத்லல) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண மன்யான மஅனாபபய�ர  ்ாரம

ன்யான �்மஅனாப்வப�� ம�ாபாடயர. அப பய்மநபபம(ஸல) அவர ட , 

"னவபபிம்ணபிா�ி, னவபபிம்ணபிா�ி' அல்்ம"னபயஉங ட, 

னபயஉங ட' எ உமறறலவபா�, " �னமிய மனவபபிமந் மனந�பபப ம

னப��மஏம ய்ணமமய  வ  ்டய லற். னவபபிம �னமிய்ிம பய்மஅ்ம
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்ணபாிவன்மன்யான னித  ்யம்பப�த்ங ட!'' எ உமனசய  யர ட. 

(எ  வ, நயங டமன்யான னிதம்யம்பப�த்ல  யி) எந்ம

அ�வபான  றயல ் உ டமம்மநலாலமவபாந்ல�பபன்மநயங டம

 ் டயி.89 

 1087 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந் ிம் ்ம

இனறவ ணடி, "எ மஇனறவய! எ �னடிமள�மப்்லமமஉமப்்லனித  

்ல  லற ்?'' எ ம�னறிபாட். எ  வ , இனறவ மஅ்ா்ம(ஓகாம்�ிம

வன ிபல) ள�ம�மஏம்�ணரம ய்த்ல்ிமமானறய�ம�மஏம  யனடம

 ய்த்ல்மய மஇ� �மஏ டமவபா��மன யட�மஅ�ம்லி�ணத்ய . 

அனவ்யிமந�ங டம  யனடம ய்த்லல  அ�பவப�்ிம �னமிய மனவபப�ிம

்�ணரம ய்த்லலமஅ�பவப�்ிம �னமிய  ்�ண�ிமஆ்ி. இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ட அறலவப� லறயர ட.90 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

1088 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "னவபபிமஏாப�ி பய்மனவபபி  ்ணபாிவன்மன்யான னிதம

்யம்பப�த்ங ட. ஏன  ணல ,  �னமிய மனவபபிமந்  னந�பபப ம

னப��மஏம ய்ணமய  வம ்டய லற் '' எ உமறறலவபா�, "ந் ி ் ்ம

இனறவ ணடிம( மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�வயஉ) �னறிபாட். அ்ா்ம

இனறவ  ள�ம�மஏம்�ணரம ய்த்ல்ிமமானறய�ம�மஏம  யனடம

 ய்த்ல்மய மஇ� �மஏ டமவபா��ன யட�மஅ�ம்லத்ய ''எ உிம

்றலபபபாடயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1089 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந் ி, "எ மஇனறவய! 

எ �னடிமள�மப்்லமமஉமப்்லனிதம்ல  லற். எ  வ , �மஏவபடம

எ �்மஅ�ம்லி�ணபபயிய ! '' எ உம வ்�ி். அவவய றமஇனறவ  

அ்ா்மள�ம�மஏ ்�ணரம ய்த்ல்ிமமானறய�ம�மஏம  யனடம

 ய்த்ல்மய மஇ�ம�மஏ ட  வபா��ன யட�மஅ�ம்லி�ணத்ய . ந�ங டம

அ�பவப�்ிமஇ ்சய ம்�ண�ி   �ங்�ண�ிமந்  னந�பபப மனப��மஏம

மஸ்ஜஜத் ஹதீஸ்: 903 - 1218 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 537 

 ய்ணமய  வம ்டய லற். ந�ங ட   ய�ிமஇ ்சய மனவபப�ிம

 �னமிய மனவபப�ிமந் மனந�பபப ம�மஏ   ய்ணமய  வமஏாப� லற். 

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   

பயடி : 34  �ிமனவபபிமஇல்ய் பய்ம்ாரமன்யான னிமஅ் ம

ஆ்ிபம ந்த்ல ் ிமன்யாவ்  வப�ிபதம்� ்ய்ி.  

 1090 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

(னவபபமலல்ய்மநயா �ணல) ந�ி ம மசலமசயாி பய ்  (ந்ப லம ந்த்லல) 

்ாரமன்யா்வப�வயர ட.  இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். 

 1091  பபயபமபப மஅலஅ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமஏ�மணல(மம்மநல உ  

ன்யாவ்ல்ட�மசல்மி) ்றலத்ம�னறிபா டயி. அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஎங டம�னறிபானடமஏா வபலன்.91 

 1092  பபயபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �ணடிமனச உமஏ�மணல(மம்மநல உ  ன்யாவ்ல்ட�மசல்மி) 

்றலத்ம�னறிபா டயி. அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டமஎங டம

�னறிபானடமஏா வபலன். இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். (அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) ஸஜனஹரம(்ா) அவர டம

றஉ லறயர ட: நய ம(இந்மஹ �்னஸமஎ �்மஅறலவபத்) அ�இஸஹய�ம(்ா) 

அவர �ணடிம"்ார ன்யான மன்யடரபய வயம(ம� டம�னறிபாமடயர ட) ?'' 

எ உம  ா ட . அ்ா் அ�மஇஸஹய�ம(்ா) அவர டம"ஆி ' எ றயர ட. 

நய , "்ாரமன்யான னிமஅ்  ஆ்ிபம ந்த்ல ் ிமன்யாவ்ம

ன்யடரபய வய?'' எ உம  ா ட . அ்ா்ிமஅவர ட  "ஆி' எ றயர ட.  

1093 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட ம �னமிய மனவபபம ந்த்லல  

ன்யா வயி. அப பய்மஎங �ணலமள�வரம�மலிபலம்ம்மனநாறலனிமனவ� ம
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இி்ய வபாடயலமஅவரம்ம்மஆனடனிமவப�த்மஅ் மம்மசல்வண� ிம

(சஜ்ய) னசகவயர.  

பயடிம:ம35 அஸரமன்யான னிமஅ் மஆ்ிபம ந்த்ல ் ிமன்யாவ்ம

வப�ிபதம்� ்ய்ி.  

1094 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஅஸரமன்யான மன்யாவயர ட. அப பய்  ந�ி ம(வய ணல) 

 ிரந ்மஇ��்ி; (அஸ்ம தன்மனந�ங்ி பய்மஏாப�ி  நலறமயாறிம

ஏாபடயமல) ன்�ணவய  வமஇ��்ி. (அஸரமன்யா்வபா�மம �் யனவ  

அ�த்ல��்ி)  மா�பமப்்லம( ல்யமங) ்�்மமனசலபவரமஅங்மனச உ  

 ச�ி பய்ிமந�ி ம ிரந ்மஇ��்ி.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலல, ்ன்பயம(்ா) அவர �்ம

அறலவபபபபலம"அங்மனச உம ச�ி பய்ி ' எ�ிமவயச ி 

இடினபறவபலன்.92 -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   

1095 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டமஅஸரம

ன்யா வயி. பபற்மஎங �ணலம( மா�பமப்்ல �ணலமள றய )  "்பய'ா�்மம

னசலபவரமஅங்மனச றனடவயர. அப பய்ிமந�ி ம(வய ணல)   ிரந ்ம

இ��்ி.93 

 1096 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டமஅஸரம

ன்யான மன்யா வயி. பபற்ம(எங �ணல) ள�மம ண்ரமப�மஅிர  பப ம

அவஃபம்்த்ய�டிம்றபபா�மமனசலவயர. அப பய்மஅவர டமஅஸர  

ன்யான மன்யா்ன ய்��பபன்�ம ய்பயர. 94  

1097 அ்ய மபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மபஸ்யம

ந �லம்ம்மஇல்த்ல்ல�ந்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர �ணடி  ்ாரம

ன்யா்வபா�மமனச  ற . -அ  ய� மஇல்ிமபட�ணவயச்�்ப  ப� த்லலம

இ�ந்்- நயங டமஅவர �ணடிமனச ற பய்ம"ந�ங டமஅஸர  

ன்யா்வபா்ர �ய?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மநயங ட , "(இலன்) 
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நயங ட இப பய்்ய ம்ாரமன்யா்வபா�மவ� ல றயி '' எ உம

அவர �ணடிமனசய   யி. அ ஸம(்்ல) அவர ட, "அவவயறயிப மந�ங டம

அஸரமன்யாங ட'' எ றயர ட.  ட  மநயங டமஎாந்ம(அஸர) 

ன்யா ்யி. நயங டமன்யா்ம��த்்ிமஅ ஸ  (்்ல) அவர ட, "இ்்ய ம

நிவஞச  ண மன்யான ிய்ி. அவ மந�ின  எ்லரபயரத்�ன ய்�ம

அமரந்ல�பபய . ந�ி ம(ச�ிய ) ன த்ய ண மஇ�  ன யி் ்� லனட ிம

( ்ிமய லமஅல்்மமனறந்) வ�ி பய்மஅவ ம(அவச்  அவச்மய �ம

  யாலமன யத்வன்பம பய உ) நய ்மன யத்மன யத்வய . அவ மஅ்லல  

மல �ம்னறவய  வமஇனறவன மநலன ாற�வய '' எ மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமறறலின்மநய மனசவபம�த்ட � மஎ றயர ட.95 

இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1098 அ� மயமயமபப மசாலம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம மரமபப ம

அப்லலமஅரஸம(்ா) அவர ்ட ம(அவர டமம �் யவபல  இனட� ய்ம

ஆாசலி்ய மஇ�ந் பய்) ்ாரமன்யான னிம(அ் மஇஉ்லம ந்த்லல)  

ன்யா ்யி. பபற்மஅ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர �ணடிம்றபபா�மம

னச  றயி. அப பய்மஅ ஸம(்்ல) அவர டமஅஸரமன்யான ம

ன்யா்ன ய்��பபன்�ம ் டயி.  அப பய்மநய ம(ம�ியன்மநலமலத்ி) 

"எ ம்நன்ிப மச  ய்் ்! ' (எ றனாத்) ந�ங டமன்யா �்ர  �மஇ்மஎ  ம

ன்யான ?'' எ உம  ா ட . அவர ட, "(இ்) அஸரமன்யான . நயங டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட மஇவவய றம(ஆ்ிப   ந்த்லல) 

ன்யாபவர �ய மஇ�ந ்யி '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட.96  

1099 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம(ள�மநயட) எங ்�்மஅஸரமன்யான னித  ன்யானவத்ம

��த்யர ட. அப பய்மஅவரம �ணடிமப�ச்லமயம்்தன்மம சரந்  ஓ�ம

ம ண்ரமவந், "அல்யாவப மன் ்! நயங டமஎங ்�்�ிம(இனறமசல)  

ளாட தன்மஅஉ� மவப�ி் ல றயி. அ(ந்மவப�ந)்லலம்யங ்ிம

 ்ந்ன யட�  வ்�னம மநயங டமவப�ி் ல றயி '' எ உமறறல ர. 

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டம"ச�' எ உமனசயல்லவபா�ம
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நட� ்ய யர ட. நயங ்ி  அவர ்ட மநடந ்யி. அந்மளாட ிம

இ �ிமஅஉ� பமபடயம்ல�பபன்�   ் டயி. பப  ரமஅ்மஅஉ� பபா�ம

சலஉசலஉம்்� �ய� பபாட். பபற் அ்லலமசலறல்மசனம� பபாட். பப  ரம

நயங டமஅன்மமந�ி மமனறவ்ா்ட   ் டயிம(இவவ�ாம வன் ்ிம

அஸ��்ிமமஃ��்�்மலனட ிமநடந்  ��ந்்; அந்மஅ�வபா்மஅஸன்ம

அ் மஆ்ிபம ந்த்ல ் ிமன்யா ்யி).  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1100 ்யஃபப மபப ம �்ஜம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்ட மஅஸரமன்யான மன்யா வயி. பபற்  ளாட ிம

அஉ� பப�ி. அ்மபத்�மறஉ �ய பமபங லடபப�ி. பபற்மஅ்  

சனம� பப�ி. நயங டமந�ி மமனறவ்ா்ம� ம(அ் ) சனம� பபாட  

இனறமசலனிம ் பயி.97  

1101  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். ஆிப�ிமஅவாறலலம"நயங டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �்ம ய்த்லல அஸரமன்யான �்பமபபற்மளாட தன்மஅஉப பயி ' 

எ உமஇடினபாஉட�். "நயங டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட ம

அஸரமன்யா வயி' எ�ிமவயச ி இடிமனபறவபலன்.  

பயடி : 36 அஸரமன்யான னிதம்வறவப�வ்மன்யடரபய மவந்ட�ம

 ்ட ி.  

1102 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ிய��்மஅஸரம

ன்யான ம்வறலவப�ம லற ்யமஅவரம்ிம்�ிபதன்ாிமனசலவதன்  ாிம

இாந்ம் ணனமபப�த்பபாடவன்பம பய றவரமஆவயர.  இன்மஇப�ம மரம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.98 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�ம

அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.   

1103 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அஸரமன்யான ம

ிய��்தம்வறலவப�ம லற ்யமஅவரம்ிம்�ிபதன்ாி  னசலவதன்மாிம
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இாந்ம் ணனமபப�த்பபாடவன்பம பய றவரமஆவயர.  இன்மஅப்ல்யாம

பப ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   

1104 அஅம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அ �பம பய�  பய்மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட, "அல்யாம(எ்ல� �ய )  அவர ்னடிமவ �� ன�ாிம

்ன்ம்ால ன�ாிமனந�பபயலமநல்ப்வய ய ! அவர ட  ந�ி ம

மனறாிவன்மந�தமன்யான (ிய மஅஸரமன்யான )ிப்ல�ந்மநினமத  

்�த்மநம்ம வ தன்தம்ல�பபபவபாடயர ட '' எ உமறறல யர ட.99 - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  

பயடி : 37 அஸரமன்யான  ிமந�தமன்யான மஆ்ிமஎ உமறஉ வய� ம

சய உ.100 

 1105 அஅம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அாஸயபம(எ�ிமஅ �ப) 

 பய�  பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "(எ்ல� �ய ) அவர டம

ந�ி மமனறாிம ந்ிவன்மந�தமன்யான (ிய மஅஸர  

ன்யான )ிப்ல�ந்மநம்ம வ தன்தம்ல�பபபவபாடயர ட. அவர ்னடிம

"்ன் ்ால ன�' அல்்ம"அவர ்னடிமவ �� ன� ' அல்்ம"அவர ்னடிம

விபஉ ன�'அல்யா னந�பபயலமநல்ப்வய ய !'' எ உமறறல யர ட. இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  வ �� டமஅல்்ம

விபஉ டமஎ ப்லல (எந்மவயரதன்மஇடினபாஉட�்மஎ ப்மன்யடரபய ) 

அறலவபபபய�ரம ஜஅபயம(்ா)  அவர  �மஐிபபயா�ட மஅறலவப� லறயர ட.  - 

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லலம"அவர ்னடிமவ �� ன�ாிமவிபஉ ன�ாி ' எ உம

(ஐிபபய� றல) இடினபாஉட�்.  

1106 அஅம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

அாஸயபம(எ�ிமஅ �ப)  பய�  பய்மஅ ால  ்னாவயிபல �ணலம

ள றலலமஅமரந்வயஉ, "(எ்ல� �ய ) அவர டமந�ி  மனறாிம ந்ிவன்ம

ந�தமன்யான (ிய மஅஸரமன்யான )ிப்லம�ந்மநம்   வ தன்தம
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்ல�பபபவபாடயர ட. "அவர ்னடிம்ன்ம்ால ன�ாிமவ �� ன�ாி ' 

அல்்ம"அவர ்னடிம்ன்ம்ால ன�ாிமவிபஉ ன�ாி ' அல்யாம

னந�பபயல நல்ப்வய ய !' எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

 1107 அஅம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

அாஸயபம(எ�ிமஅ �ப)  பய�  பய்  "(எ்ல� �ய ) அவர ட  ந�தம

ன்யான ிய மஅஸரமன்யான ிப்ல�ந்  நம்  வ தன்தம

்ல�பபபவபாடயர ட. அவர ்னடிமவ ��ம ன�ாிம்ன்்ால ன�ாி  

னந�பபயலமஅல்யாமநல்ப்வய ய ! '' எ உமறறல யர ட. பபற்ம

அதன்யான னி இ�மஇ்ாதமன்யான  �ய மமஃ��்�்ிமஇ யா�்ிம

இனட ிமன்யா்யர ட.  இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

1108 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

இனணனவபபய�ர டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ன�மமந�ி ம

"னசநநலறமய்ி  ந்ிவன்' அல்்ம"னபய  ணறமய்ிம ந்ிவன்' அஸரம

ன்யான னிதமன்யாவபடயமல  ்�த்மவபாடயர ட.101 அப பய்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "ந�த ன்யான ிய மஅஸரம

ன்யான ிப்ல�ந்மஅவர டமநம்ம வ தன்த  ்ல�பபபவபாடயர ட. 

அல்யாமஅவர ்னடிமவிபஉ ன�ாிம்ன்்ால ன�ாி  னந�பபயலம

நல்ப்வய ய !'' எ உமறறல யர ட.  

1109 ஆிப யம(்்ல) அவர �ண மஅ�னமியிப�ந்மஅ�்�ஸம(்ா) 

அவர ட றறலி்யவ்: ஆிப யம(்்ல) அவர டம்ரஆ மபப்்லனிய னறதம

்ம� ய பமப�னி�த்த  ்�மயஉமஎ  ணடிமறறல யர ட.  ம்ிம

"அன த்தமன்யான  ன�ாி  (்றலபபய ) ந�தமன்யான னிாிம பணப(தம

ன்யா்)வய�ங ட'' எ�ிமஇந் (2:238ஆவ்) வச தன்மந�மஎா�ி பய்ம

எ  ணடிமன்�வபபபயிய ! எ உி  றறல யர ட. அவவய றமநய ம(அன்பம

ப�னி�த்�ன ய்��ந் பய்) அந்  வச ிமவந்்ிமஅவர ்�்தம
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ன்�வபத ் . அப பய்மஅவர டம""அன த்த  ன்யான  ன�ாிம

(்றலபபய ) ந�தமன்யான னிாிம(அ்யவ்) அஸரமன்யான னிாி  

 பணப(தமன்யா்) வய�ங ட. ந�ங டம ட�மசிம னடிவர �ய மநல உ  

அல்யானவமவாலப�ங ட'' எ உமஎா்மயஉமஎ  ணடிமறறல யர ட. 

 ம்ி ஆிப யம(்்ல) அவர ட, "இன்மநய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடமல�ந் னசவப ிாஉட � '' எ உிமறறல யர ட.  

1110   ீ�மபப ம �பயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) 

அவர ட, "(ஆ்ிப�ம ய்த்லல) இந்ம(2:238ஆவ்) வச ிம"அன த்தம

ன்யான  ன�ாிம(்றலபபய ) அஸரமன்யான னிாிம பணப(த  

ன்யா்)வய�ங ட' எ  றமஅ��பனபாற். அல்யாமநய�ி( ய்ி)வன்ம

அவவய ற நயங டமஓ்லாிவந ்யி. பப  ரமஅல்யாமஅந்மவச தன்பம

பப வ�மயஉ மயாறலமஅ��ண ய மஎ உமறறல யர ட: அன த்தம

ன்யான  ன�ாிம(்றலபபய )  ந�தமன்யான மனிாிம பணப(தம

ன்யா்)வய�ங ட. (இந்மஹ �்னஸமஎ  ணடிமப்ய ம(்்ல) அவர டம

அறலவபத்�ன ய்��ந் பய்)  எ �்மஅ� லலமஅமரந்ல�ந்மள�மம ண்ரம

ப்ய ம(்்ல) அவர �ணடி, "அபப�ிய யலமந�தமன்யான மஎ ப்மஅஸரம

ன்யான னி ிம்றல� லற்'' எ உ னசய  யர. அ்ா்மப்ய ம(்்ல) 

அவர ட, "அவவச ிம(�்்லல) எவவயஉ அ��பனபாற். பப  ரம

அல்யாமஅன்மஎவவயஉமமயாறல ய மஎ பன்மநய ம ம�்  

ன்�வபத்வபா ட . அல்யா வமஅறலந்வ '' எ உமறறல யர ட. மா றயரம

அறலவபபபபல, "நயங டமநபபம(ஸல) அவர ்ட மசல்ம ய்ிமஅந்  வச தன்ம

ஓ்லமவந ்யி'' எ உமப்ய ம(்்ல) அவர டமறறலி்ய மஇடினபாஉட�்.   

1111 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அ �பம

 பய�  பய்ம மரமபப மஅல த்யபம(்்ல) அவர டம்னற ல�ம்்  

இனறமஉபபய�ர ன�மஏசல�ன ய் டம(நபபம(ஸல) அவர �ணடிமவந்) , 

"அல்யாவப  ன் ்! ந�ி மமனறிதமன்யடங்ிவன்மஎ  யலமஅஸரம

ன்யான மன்யாம��ியமல   பயகவபாட்'' எ உமறறல யர ட. அ்ா்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "அல்யாவப மமம்யனணிய ! 
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நய�ிமஅன்ம(இ்வன்) ன்யாவபலன்'' எ உ றறல யர ட. பபற்மநயங டம

(ம �் யவப்ட�) ்தஹய மஎ�ிமபட�த்ய� லல  இறங ல  யி. அங  ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅங தமனகனம  னசக்யர ட. 

நயங ்ிமஅங தமனகனமமனசக ்யி. (அ உ) அல்யாவப மன்ர  (ஸல) 

அவர டமந�ி மமனறந்மபபற்மஅஸரமன்யா்யர ட. அ் மபபற்  மஃ��பம

ன்யா்யர ட.102 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

-  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  

பயடிம:ம38 ஏழஹஹமமாஉிமஅஸரமன்யான  �ண மசலறழபிமஅவவப�ம

ன்யான  ன�ழம பணப(த ன்யா்)வ�வ்ி.  

1112 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணனட ிம

இ்வபலமசல்மவய வர ்ிமப ்லலமசல்மவய வர ்ிமஅ�த்�த்  (ஏாாசலம

�னறிபல) வ� ல ற ர. அவர டமஃபஜரமன்யான ிப்ிமஅஸர  

ன்யான ிப்ிமள உ சர ல ற ர. பபற்ம ங �ணனட ிமஇ்வபலம

்ங லிவர ட (வய த்லா்) ஏறலமமனசல ல ற ர. அப பய்மஇனறவ ம

அ(வவய ) வர �ணடி, "(�மலிப்ட�) எ மஅ�ியர ன�மஎந்மநலன்ிபலம

வபா�வந �்ர ட?'' எ உ -ம� ன�பமபாறலமந  றலந்மநலன்ிப ் ி- 

  ாபய . அ்ா்மஅவவய வர ட , "அவர டம(  ன த) 

ன்யா்ன ய்��ந்மநலன்ிபல  வபா�வந ்யி; அவர ட (  ன த) 

ன்யா்மன ய்��ந்மநலன்ிப ் ிமஅவர �ணடிமநயங டமனச  றயி '' 

எ உமப்ல்�ணபபயர ட. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.103 -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�். அ்லல, "வய வர டம ங �ணனட ிமஅ�த்�த்ம

வ� ல ற ர' எ�ிமவயச ி இடினபாஉட�். 

 1113 ்ீரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம(�ாம

நல்ாட�மஓரமஇ்வபல) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட  

அமரந்ல�ந ்யி. அப பய்மஅவர டம�ாமநல்யனவ�மறரந்மபயரத்வயஉ , 

"ந�ங டமஇந்மநல்யனவமனந�சலமஇல்யமலம ய்பன்பம பய  றம ங டம
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இனறவன ாி (மஉனமிபல)  ய்பபர ட. எ  வ , ந�ி ம ்ல�்ிம

�  �ட� ன்யான ிப்ிமந�ி மமனறாிம�  �ட�ம

ன்யான ிப்ிம-அ்யவ்மஅஸ�்ி  ஃபஜ�்ி- ( ற� ிம பய ற) 

எ்ா்ிமஆாபடயமலமஇ�� ம ங �யல  இி்மய யலம(அவவய றம

னசகாங ட; இனறவன மந�ங டம்�சல� ்யி) '' எ உ றறல யர ட. இ் ம

அறலவபபபய�்ய மன ஸமபப மஅபபஹயஸலிம(்ா) அவர டமறஉ ல றயர ட:  

பபற்ம்ீரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர ட , "ந�ி ம ்ிமய்ி 

�  �ி, மனறாிம�  �ிம ங டமஇனறவன பம பயாறலதம

்்லாங ட'' எ�ிம(20:130ஆவ்) இனறவச தன்மஓ்ல� யா� யர ட.104  

1114  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உ  அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலல, "நபபம(ஸல) அவர ட, "நலன வபலமன யட : ந�ங டம

(மஉனமிபல)  ங டமஇனறவ ம� மநலஉத்பப�வ �ர ட. அப பய்மந�ங டம

அவன மஇந் நல்னவ�ம ய்பன்பம பய உம ய்பபர ட ' எ உம

றறல யர ட. பபற்ம மா ்ட  (20:130ஆவ்) வச தன்மஓ்ல�ம

 யா� யர ட'' எ உமஇடினபாஉட�். ்ீர  (்்ல) அவர டமஅந்ம

வச தன்மஓ்ல�ம யா�ி்ய �ம்றலபபபலன்.   

1115 அ�ப�ரமபப   மய்யமபப ம�ஐபயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"ந�ி ம ்ிமயவ்ா்ம�  �ிம

ந�ி  மனறந்மபப  �ிமன்யா்வரம-அ்யவ்மஃபஜரமமாஉிமஅஸரம

ன்யா்வர- எவ�ி ள� பய்ிமந் மனந�பபபலம்னாிமயாடயர '' எ உம

றஉவன்மநய ம  ா�ட �  எ ம(எ ம்நன்)  மய்யமபப ம�ஐபயம(்்ல) 

அவர ட றறல யர ட. அப பய் அவர �ணடிமபஸ்யவயசல �ணலமள�வர , 

"இன்மந�ங டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர �ணடமல�ந்ம

னசவபாாற�ர �ய?'' எ உம  ாடயர. அ்ா்ம மய்யம(்்ல)  அவர டம"ஆி' 

எ றயர ட. அந்மம ண்ரம"நய�ிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  

அவர �ணடமல�ந்மஇவவயஉமனசவபாா ற மஎ ம உ்லமஅ�ண� ல ற . அன்ம

எ  ண�  ய் ்ிமனசவபம�த் ; எ மம ிமஅன்ம

மஸ்ஜஜத் ஹதீஸ்: 903 - 1218 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 546 

ம  மலா��ன ய்ட் '' எ உமறறல யர. இந்மஹ �்ஸமள ப்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1116 அ�ப�ரமபப   மய்யமபப ம�ஐபயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (எ ம

்நன்)  மய்யமபப ம�ஐபயம(்்ல) அவர டம"அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  

அவர டம"ந�ி ம ்ிமயவ்ா்ம�  �ிமந�ி மமனறந்மபப  �ிம

(ஃபஜர மாஉிமஅஸர) ன்யாபவரமந் மனந�பபபலம்னாிமயாடயர ' எ உ 

றறல யர ட'' எ றயர ட. அப பய்ம மய்யம(்்ல) அவர ்�்மஅ� லலம

இ�ந் பஸ்யமவயசல �ணலமள�வர, "இன்மந�ங டமநபபம(ஸல) 

அவர �ணடமல�ந் னசவபாாற�ர �ய?'' எ உம  ாடயர. அ்ா்ம மய்யம(்்ல) 

அவர டம"ஆி, நபப (ஸல) அவவயஉமறறல யர டமஎ மநய ம உ்லம

அ�ண� ல ற '' எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. அ்ா்மஅந்மபஸ்யவயசலம"நபபம(ஸல) 

அவர டமஇவவயஉ றறலின்மந�ங டமனசவப ிாறமஅ ்மஇடத்லலமநய�ிம

னசவப ிா ற மஎ மநய�ி  உ்லமஅ�ண� ல ற '' எ றயர.  

1117 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ப ்ல மஇ�ம

�ன  �ண்ட�ம(ஃபஜர, அஸரமஆ லி) இ�ம்�ணரம ந்தமன்யான   ன�தம

ன்யாபவரமனசயர� த்லலம்னாவயர.  இன்மஅ��சயமஅலஅஃஅீம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலல, அறலவபபபய�ரமஅ�ப�ரம(்ா) 

அவர �்மனபி�ட ம"இப�மஅபப�சய ' எ ப்ிமஇனணத்�ம

றறபபா�ட�்.  

பயடிம:ம39 மஃ��ழமன்யான ிப மஆ்ிபம ந்ிம��ி மமனறாி பய்ம

ஆ்ி.  

1118 ச்மயமபப மஅ�வஃம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, ந�ி ம்லன்ிபலம(-அ�வய ணல)  மனறாி பய்மமஃ��பம

ன்யாவயர ட.105  

1119 ்யஃபப மபப ம �்ஜம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்ட மமஃ��பமன்யா வயி. பபற்  எங �ணலமள�வரம
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்ல�ிபபமமனசல்ி பய்ம(அவரமஅினபக்யல) அி்மவபாி  இடதன்ம

அவ்யலமபயர� ம��ாிம(அந்மஅ�ாமனவ�ணமசிமஇ��்ி பய ்  மஃ��பம

ன்யா வயி).106 -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�். அ்ல்ிம"நயங டமமஃ��பமன்யா வயி... ' எ�ிம

வயச  மமஇடினபாஉட�்.  

பயடி : 40 இ யதமன்யான ிப ம ந்�ிமஅன்(மமசாஉ)தம

்யம்பப�த்வ்ி.  

1120 நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: ள�மநயடமஇ்வபலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

இ யதமன்யான னிமந ்  இ�டமபட�ிவன்ம்யம்பப�த்ல யர ட.- 

இ யம ந்ி்ய ம"அலஅ(த)்மய ' (இ�ா�ம ந்ி) எ ம(ம� �யல) 

அனா� பபா�மவந்்.-  மரமபப  அல த்யபம(்்ல) அவர டம"னப் ்ிம

சலஉவர ்ிம றங லவபாட ர'' எ உ றறலிமபபற  மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம(்ம்மஇல்த்ல்ல�ந்)  ்றபபா�வந்யர ட. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்றபபா�மவந் , அப பய்ம

பட�ணவயச்லலமஇ�ந்வரம ன�ம நய� ல , "(்ா பய்) இந்ம�மலிபல 

வசலபபவர �ணலம ங ன�தம்வப்ம வஉமிய�ிமஇதன்யான னிம

எ்லரபயரத்�  யத்�மன ய்��� வபலன் ''எ உமறறல யர ட.107 இ், 

ம� �ணனட ி இஸ்யிம(அ்ல மய ப) ப்ாவ்ா்ம� மநனடனபாற்ய்ி.  

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலல , 

ஹரம்ய (்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம(பப வ�மயஉ) அ்ல பப�ிய ம

இடினபாஉட�்:  மரமபப மஅல த்யபம(்்ல) அவர டமசப்மலா�ம

அனாத் பய்ம"ன்யாவப�  வ�மயஉமஅல்யாவப மன்ன்ம

வா்உத் ல றம �னமம ங ்�்மஇலன்மஎ  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமறறல யர ட'' எ உமஎ �் அறலவப� பபாட்மஎ மஇப�ம

 லஹயபமஅஸஸஜாீம(்ா) அவர டமறறல யர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலமஇப�ம

 லஹயபம(்ா) அவர டம்றலபபபா�ட�ம் வலமஇடினபறவபலன்.   
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1121 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ஓரமஇ்வபலமநபபம(ஸல) அவர டம

இ யதமன்யான னிமந ்மஇ�டமபட�ிவன்த  ்யம்பப�த்ல யர ட. 

எந்மஅ�வபான  றயலமஇ்வப ம ணபசமய மப்்ல   டந்வபாட்; 

பட�ணவயச்லலமஇ�ந்வர டம றங லாிமவபாட ர. பபற்மநபப  (ஸல) 

அவர டம்றபபா�மவந்மன்யாவபத்வபா� , "இ்்ய மஇ யத 

ன்யான � ய ம(சலறந்)  ந்மய்ி. எ மச�்யித்ய��்மமசல்மி  

ஏாபா�வப�ிமஎ றமஅமசிமஎ � லலன்ியிப '' எ உமறறல யர ட. இந்ம

ஹ �்ஸமஐந்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  அப்ரம்ஸஸய�ம

(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"எ மச�்யித்ய��்ம  சல்மிம

ஏாபா�வப�ிமஎ ப்லலன்ியிப '' எ ம(சலஉமமயாறத்ட ) 

இடினபாஉட�்.  

1122 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ஓரமஇ்வபலம

நயங டமஇ யதமன்யான � ய மஅல்யஹவப மன்ரம(ஸல) அவர ன�  

எ்லரபயரத்�ம யத்ல�ந ்யி. இ்வப ம� றலலமள�மப்்லம ாலந்  

பப   ்ய, அ்ா்பமபபற  ய்ய மஅவர டமஎங �ணடிமவந்யர ட. அவர �்  

்�ிபத்லலமஏ ்�ிமஅ்வலமஇ�ந்்ய , அல்்ம வஉம ய்ணமயமஎ உ 

எங ்ங்தமன்�ிவபலன். அவர டம்றபபா�வந்்ி , "ந�ங டமள� 

ன்யான னிமஎ்லரபயரத்�ம யத்ல�� லற�ர ட.  ங ன�தம்வப்ம வஉமஎந்  

மயர� தன்மம சரந ்ய�ிமஅன்மஎ்லரபயரத்ல�� வபலன். எ ்  

ச�்யித்�்மமஏனமமஎாபா�வப�ிமஎ றலல்யவப�லமஇந்ம ந்த்லல்ய  

(இதன்யான னி) அவர ்�்மநய மன்யாவபத்ல�ப ப '' எ உம

றறல யர ட. பபற்மன்யான மஅறலவபபபய��டிம(இ யமதமறஉிப�) 

 த்்வபட, அவரம(இ யத) ன்யான � ய மஇ யமதமனசய  யர. நபபம(ஸல) 

அவர டமன்யாவபத்யர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  

1123 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ஓரமஇ்வபலம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ம்மஅ்வலம ய்ணமய மஇ யத  

ன்யான னிதம்யம்பப�த்ல யர ட. நயங டமபட�ணவயச்ல ் ிம
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 றங்வ்ி வபாலபப்ிமபப  ரம றங்வ்ிமவபாலபப்மய மஇ�ந ்யி. 

பபற் அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங �ணடிமவந் , "இந்மஇ்வபலம

 ங ன�த ்வப்ம�மலிப்ட�ம வனறவ�ிமஇதன்யான னிமஎ்லரபயரத்�  

 யத்ல�� வபலன்'' எ உமறறல யர ட.108  

1124 ஸயபபதமபப மஅஸ்ிம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அ ஸம(்்ல) 

அவர �ணடிமம� ட, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்னடிம மய்ல்ி  

ன்யடரபய மவப யமஎாபபப யர ட. அ்ா்மஅ ஸம(்்ல) அவர டம

பப வ�மயஉ ப்ல்�ணத்யர ட: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஓரம

இ்வபலமஇ யதமன்யான னிபம"பய்ல  இ்ாவன்' அல்்ம"பய்லமஇ்ாம

 ாலாிவன்' ்யம்பப�த்ல யர ட. பபற்  அவர டமவந்ம"ம� டம

ன்யா்வபா�ம றங லவபாடயர ட. (ஆ யல ,ந�ங ட இவவ�ாம ந்ிம

 யத்ல��ம லற�ர ட.) ந�ங டமள�மன்யான னி  எ்லரபயரத்�ம

 யத்ல��்ிவன்மஅந்தமன்யான ிப ் ிம ட� �ர டம(அ்வன்  அ் ம

ந னமம ங ்�்�ம லனடத்�மன ய் டிப��்ி) '' எ உ னசய  யர ட. 

(அப பய்மஅவர �்மவப்்லலம மய்ல்தன்பமபயரத ் .)  இப பய்ிமநய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �்மனவட�ணம மய்ல்ி  மல �வன்பம

பயரபபன்பம பய உட�்.  இவவயஉமறறலிமஅ ஸம(்்ல) அவர டம்ம்ம

இட�மன மஏ்�மவப்ன்ம ிரத்ல�   யா� யர ட.  

1125 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ஓரமஇ்வபலமநயங டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ன�ம(இ யதமன்யான � ய  

எ்லர)பயரத்மபய்லமஇ்ாமனந�ங்ிவன்�ம யத்ல�ந ்யி. பபற்மஅவர ட  

வந்மஎங ்�்ம(இ யத) ன்யாவபத்யர ட. பபற்மஎங ன�ம நய� லத  

்ல�ிபப யர ட. இப பய்ிமநய மஅவர ்னடிம ்த்லலமனவட�ணம மய்ல்ி  

மல �வன்பமபயரபபன்பம பய உட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலம"பபற்மஅவர டம

எங ன�ம நய� லதம்ல�ிபப யர ட ' எ�ிம்றலப் இடினபறவபலன்.  
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1126 அ��சயமஅலஅஃஅீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய�ிமஎ �ட ம

(ிம மநயா�்ல�ந்)  பப்லலமவந்மஎ மந்பர ்ி  (ம �் யமஅ� ல்ட�) 

"்தஹய ' எ�ிமவபசய்மய மபட�த்ய� லல  ்ங லிப�ந ்யி. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமம �் யவபலமஇ�ந்யர ட.  எங �ணலம

சல்ரம�னறனவத்மளவ வயரமஇ்ாிமஇ யதமன்யான ம ந்த்லல  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமனசலபவர �ய மஇ�ந ்யி. 

(எ ்ம�னற வந் பய்) நய�ிமஎ மந்பர ்ிமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �ணடி னச றம வன�ிபலமஅவர டமஓரமஅ்வ்லலம

ஈ�பா��ந்்யலமபய்லமஇ்ாமவன்  இ யதமன்யான னிதம்யம்பப�த்லம

 யர ட. பபற்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டம்றபபா�வந்ம

ம� ்�்தமன்யான மநடத்ல யர ட. ன்யா்  ��த்்ிமஅங ல�ந்ம

ம� ன�ம நய� ல, "அபப� ிமஇ�ங ட.  ங ்�்  ள னறமநய ம

அறலவப� ப பய லம ற . நானசக்லமனபஉங ட. "இந்ம ந்த்லல  ம� �ணலம

 ங ன�தம்வப்ம வஉமிய�ிமன்யா்ன ய்��� வபலன் ' அல்்ம

"இந்  ந்த்லலம ங ன�தம்வப்ம வனறவ�ிமன்யாவபலன் '. (-இவவப�ம

வய� லிங �ணல என்மநபபம(ஸல) அவர டமறறல யர டமஎ உமநயிம

அறலிவபலன்.-) இ்மஅல்யா  ங ்�்மமனசக்மஅ�ான யனட �ணலம

ள றய்ி'' எ உமறறல யர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமலம

�ந்மனசவப ிாறமஇந்மமனசக்லனி�    ா�பம

னப�ம ல�மசலினடந்வர �ய மநயங டம்ல�ிபப  யி.109 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

1127 அப்லமம்ல�மபப ம்ஜன்ஜம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅ்ய ம

பப மஅபப் பயாம(்ா) அவர �ணடி , "நய மம� ்�், அவர ட "அலஅ(த)்மய' 

எ உம்றலபபப� ல றமஇ யதமன்யான னிமஎந்ம ந்த்லலம்ன்னம  

்யங லதமன்யாவபபபன் , அல்்மநய ம் ணிய தமன்யாவன்மந�ங ட  

வப�ி்வ �ர ட?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅ்ய ம(்ா) அவர ட  

(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறல யர ட: ஓரம

இ்வபலமஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டமஇ யதமன்யான னிமந ்ம

மஸ்ஜஜத் ஹதீஸ்: 903 - 1218 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 551 

இ�ா�ிவன்தம்யம்பப�த்ல யர ட.  (அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ன�மஎ்லரபயரத்�ன ய்��ந்) ம� ட   றங்வ்ிமவபாலபப்ிம

பப  ரம றங்வ்ிமவபாலபப்மய மஇ�ந்யர ட.  அப பய்ம மரமபப ம

அல த்யபம(்்ல) அவர டமஎாந் , "ன்யான ' எ உ (சப்மலா��) 

றறல யர ட. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ம்  

்ன்ிப்ல�ந்ம்்ண�ரமனசயா��ன ய்��� , ்ன்ிப மள�மப்்லிபலம

்ம் ன னிமனவத்ப�ம(்ன்ிப்ல�ந்ம்்ண�ன்தம்னடத்வயஉ) 

்றபபா�வந்ன்மநய  இப பய்ிமபயரபபன்பம பய உட�். அப பய்ம

அவர டம"எ  ச�்யித்ய��்மமசல்மிமஏாபா�வப�ிமஎ றலல்ய்லம

�பபப மஅவர ன� இந்ம ந்த்ல ் ிமஇதன்யான னிதமன்யாமயஉம

 த்்வபா��ப ப '' எ உ னசய  யர ட.110 அறலவபபபய�ரமஅப்லமம்ல�ம

பப ம்ஜன்ஜம(்ா) அவர டமன்யடரந்  றஉ லறயர ட: நய மஅ்ய ம(்ா) 

அவர �ணடிம"நபபம(ஸல) அவர டம்ம்ம்ன்ிபலமஎவவயஉ  ன னி 

னவத்ல�ந்யர டமஎ பன்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமஅறலவபத்ன்ப  

 பய உமறஉங ட'' எ மவப�� ிம  ா ட . அப பய்மஅ்ய ம(்ா) 

அவர ட, ்ி ன மவப்ல ன�மமசாஉமஇனடனவ�ணவபா�மவப�த் , வப்லம

் ண ன�ம மசந்ன்ிபல னவத்ம்ன்ிபலமஅன்ம்டவப�ன ய் டம

னச றயர ட. இஉ்லிபலமஅவர �்மனப�  வப்லம� தன்மளா�ாட�ம

 ய ்ய்ி, னநயாறலபனபயா�, ்ய�ிப மஓ்ி ஆ லிவாறலலமபாட். இவவயஉ 

அவர டம்யம்லியம்ிமஅவச்பபடயம்ி  (மல்மய ம) னசக்யர ட. நய ம

அ்ய ம(்ா) அவர �ணடி, "நபபம(ஸல) அவர டமஅ னறிமஇ்வபலம

எவவ�ா  ந்ிமன்யான னிதம்யம்பப�த்லி்ய ம ங �ணடிம

றறபபாட்?'' எ உ   ா ட . அ்ா்மஅவர டம"எ �்தமன்�ிய் ' எ ம

வபனடி�ணத்யர ட.  ம்ிமஅவர ட, "நய ம்ன்னமம்யங லதம

ன்யாவபத்ய்ிம் ணிய தமன்யா்ய்ி  நபபம(ஸல) அவர டமஅ றல்ாம

இ யதமன்யான னிதமன்யா்ன்பம பய உம்யம்லத்த  ன்யா வம

வப�ி் ல ற . ந�ங டம் ணிய தமன்யாி பய ்யமஅல்்மம� ்�்த  

்ன்னமதம்யங ல�மறா�தமன்யான மநடத்ி பய ்யமஇவவயஉமனசகவ்  

 ங ்�்மமசல்மமய தம ்ய றல யலமஇ்ா்மஇனடபபாடமமத்லிம
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 ந்த்லல அன்தமன்யா்ன யட்ங ட. அவச்பபடாிம வ்டயி ; 

்யம்ல� ாிம வ்டயி '' எ உமனசய  யர ட.  

1128 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஇ யதமன்யான னிதம்யம்பப�த்பவ்ய  இ�ந்யர ட. 

இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1129 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, ந�ங டமன்யாவன்பம பய  றமஅன த்த  

ன்யான  ன�ாிமன்யாவயர ட. ஆ யல , இ யதமன்யான னிமந�ங டம

ன்யாவன்வபடம சாஉம்யம்பப�த்லாிமஏ�� மய ாிமன்யாவயர ட.  

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

 1130 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங ்னடிம

ன்யான ிப மனபிரமவப ித்லலம ங ன��ம ல்யமப்றமஅ்் ட  

மலன த்வபடம வ்டயி. நலமசிமய மஅ்ா்ம"இ ய ' எ  றமனபிர. ஆ யல, 

 ல்யமவயசல டமந ்மஇ�ா�ிமபபற  மளாட ங �ண்ல�ந்மபயலம றபப்யலம

(இ ய எ�ிமனபின்மமயாறல) "அ(த)்மய' (இ�ா�தமன்யான ) எ உம

அனா� ல ற ர. இன்மஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

 1131 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ல்யமப்றமஅ்் டம

 ங டமஇ யதமன்யான ிப மனபிரமவப ித்லலம ங ன�  மலன த்வபடம

 வ்டயி. அல்யாவப ம வ்த்லலமஅ்ா்மஇ யமஎ றமனபி ்மஇடி  

னபாஉட�்.  ல்யமப்றமஅ்பபிரமந ்மஇ�ா�ிமபபற்ம

ளாட ங �ண்ல�ந் பயலம றபப்யலமஅ்ன ம"அ(த)்மய ' (இ�ா�தம

ன்யான ) எ உ அனா� ல ற ர.111 இன்மஇப�ம மரம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  
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பயடி : 41 ஏபஹஜதமன்யான னிமஅ் மஆ்ிபம ந்த்ல ் ிமன்யாவ்ம

வப�ிபதம்� ்ய்ி; அந்மஆ்ிபம ந் மம"்ஃ�அஸ' (இ�ா�) ஆ்ி; 

ஏபஹஜதமன்யான ிபலமஎந்  அ�ாம(்ரஆ மவச ங ன�) ஓ்ம வ்�ி?  

1132 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  இனறநிபப�ன ாட�மனப் டம

நபபம(ஸல) அவர ்ட மஏபஹஜதமன்யா்வபா�ம்ி  ஆனட �யலம டலம

�ாவன்ாிம பயரத்ல�ன ய்�ம்ல�ிபபமனசலவயர ட.  (அப பய்ல�ந்ம

இ�ா� யல) அவர ன�மிய�ிமஅறலந்மன யட�மயாடயர ட.  இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1133 நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: இனறநிபப�ன ாட�மனப் டம்ிமஆனட �யலம டலம

�ாவன்ாிம பயரத்ல�  ன ய்�மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ்ட  ஃபஜரமன்யான ிபலம ்ந் ன யடவயர ட. பபற்ம்ிம

இல்ங ்�்தம்ல�ிபபமனசலவயர ட.  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஇ�ா� ் ிமஃபஜரமன்யான னித  ன்யாவப(த்ம��)பப்யலம

அபனப் டம(ியரமியன் ) அறலந்ன யட�ப  படமயாடயர ட.  

1134 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஏபஹஜதமன்யான னிதமன்யாவபபபயர ட.  அப பய்மனப் டம

்ங டமஆனட �யலம டலம�ாவன்ாிம பயரத்ல�ன ய்�  (ன்யா்ம

வபா�) ்ல�ிபபமனசலவயர டம(அப பய்ல�ந்) இ�ா�   ய்ணத்யலம

அவர டம(ியரமியன் ) அறலிபபடமயாடயர ட.112 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

1135 �ஹிமதமபப மஅிரமபப மஅலஹச மபப மஅஅம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: ஹஜ்யஜமபப ம்ஏஃபமம �் யவப( மஆாசலபமனபயஉபபப)ா்ம

வந் பய், (ன்யான   ன�தம்யம்பப�த்்ய யர. அப பய் ,) நயங டம

்யபபரமபப மஅப்லல்யா  (்்ல) அவர �ணடிம(ன்யான ம ந்ிம்றலத்�) 

  ா டயி. அப பய்ம்யபபர  (்்ல) அவர டமறறல யர ட: அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமந்ப லம ந்த்லலம்ாரமன்யாவயர ட.  ந�ி ம
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ன்�ணவய மஇ��்ி பய ்மஅஸரமன்யாவயர ட. ந�ி மமனறந்்ி  

மஃ��பமன்யாவயர ட. இ யனவமமசல்ம ந்ங �ணலம�ந்லாிம வஉமசல்  

 ந்ங �ணலமபபந்லாிம(ந�நலன்�்தம்� வயஉ) ன்யாவயர ட. ம� ட  

(�   ்த்ல ் ி) ற�ிப�பபன்�ம ்டயலமஆ்ிபம ந்த்ல ் ி  

ன்யா்வப�வயர ட: ம� டம்யம்மய மவ�வன்�ம ்டயலம

்யம்பப�த்வயர ட.  "ம� ட' அல்்ம"நபபம(ஸல) அவர ட' இ�ா� ் ிம(-

அ்ல யன் �   ்த்ல ் ி) ஏபஹஜதமன்யாவயர ட.113 இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

 1136  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல, "ஹஜ்யஜமன்யான  ன�தம்யம்பப�த்லவந்யர. 

ஆ  வ, நயங டம்யபபர (்்ல) அவர �ணடிம(ன்யான ம ந்ிம்றலத்�) 

  ா டயி' எ மஹ �்ஸ ன்யடங் லற். 

 1137  ஜஅபயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  சகியரமபப மச்யமயம(்ா) 

அவர டம"எ ம்நன்மச்யமயம(்ா) அவர டமஅ�பரஸய  அலஅஸ்மமம(்்ல) 

அவர �ணடிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண மன்யான  பாறலம

வப வபின்மநய மனசவபாா ற '' எ உமறறல யர ட. நய மசகியரம(்ா) 

அவர �ணடி, "ந�ங டமஅன்ம( ந்�ிய )ம னசவபாாற�ர �ய?'' எ உம  ா ட . 

அ்ா்மஅவர ட, "ந�ங டமறஉவன்த ்ா பய்மநய மனசவப ிாபன்பம

 பய  றமனசவப ிாம ற . எ ம்நன்மச்யமயம(்ா)  அவர டமஅ�பரஸயம

(்்ல) அவர �ணடிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண  ன்யான ம

்றலத்மவப வப யர ட. அ்ா்மஅ�பரஸயம(்்ல) அவர ட , "அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட, "அன்ம(-அ்யவ்மஇ யனவ)மமசலறல்ம ந்ி (-அ்யவ்ம

பய்லமஇ்ாவன்) ்யம்பப�த்வன்பமனபய�ாப�த்லி்லலன். இ யத  

ன்யான �்ம� ம றங்வன்ாிமஇ யதமன்யான �்பமபப ம

( றங யமல)  பசல� ன ய்��பபன்ாிமவப�ிபபி்லலன் '' எ உம

றறல யர ட. பபற்ம(மானறய�ம�னற) நய மசகியரம(்ா) அவர ன�மம

சந்லத் பய் அவர �ணடிமவப வப   . அப பய்மஅவர டம"அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட ந�ி ம(ந�மவய ண்ல�ந்ம மா்ம நய� லம) 
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சயாி பய்ம்ார ன்யாவயர ட. பபற்மஅஸரமன்யாவயர ட. ள�வரம

(அஸரமன்யா்வபா�) ம �் யவப ம னட�ம  ய�ிப்ட�ம்ம்ம

இல்த்லா்மமனச உவப�வயர. அப பய்ிமந�ி ம(னவ�ணமசிம் றயமல) 

இ�ந்ன ய்���்ி. மஃ��ப  (ன்யான ிப ம ந்ி) ்றலத்மஅ�பரஸயம

(்்ல) அவர டம(றறல யர ட: ஆ யல , அவர ட) றறலின்மநய ம

அறலிவபலன்ம(மறந்வபா ட )'' எ உமறறல யர ட. பபற்ம(இ ன ய�ம

�னற) அவர ன�மமசந்லத்மவப வபி பய் , "அல்யாவப மன்ர (ஸல) 

அவர டமஏபஹஜதமன்யான னிதமன்யாவப(த்ம��)பபயர ட. அப பய்  

(எங �ணல) ள�வரம(ன்யா்வபா�த) ்ல�ி்வயர. அவரம்ம�்ம

அறல� மய  ப� த்ல்ல�பபவன்பமபயரத்ம(இ  யரமஎ ) அறலந்ன யடவயரம

(அந் அ�வபா்மனவ�ணமசிமவந்ல��்ி). ஏபஹஜதமன்யான ிபலமஅஉப்ம

�்லம்உ வச ங டவன்மஓ்வயர ட'' எ உமறறல யர ட.114 

 1138 அ�பரஸயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஇ யதமன்யான னிபமபய்லமஇ்ாவன்மமசா ற  

்யம்பப�த்வன்பமனபய�ாப�த்லி்லலன். இ யதமன்யான �்ம�  

 றங்வன்ாிமஅ்ா்பமபப ம பசல�ன ய்��பபன்ாிம

வப�ிபமயாடயர ட.  இன்மசகியரமபப மச்யமயம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ம ஜஅபயம(்ா) 

அவர டமறஉ ல றயர ட: நய  மானறய�ம�னறமசகியரமபப மச்யமயம(்ா) 

அவர ன�மமசந்லத் பய்ம"("பய்ல இ்ாவன்') அல்்ம"இ்வபலம� றலலம

ள�மப்்லவன்' (்யம்பப�த்வன்ப னபய�ாப�த்லி்லலன்)'' எ உம

றறல யர ட. 

 1139 அ�பரஸயமஅலஅஸ்மமம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஇ யதமன்யான னிமஇ்வப ம� றலன்ய�  

ப்்லவன்தம்யம்பப�த்வயர ட. இ யதமன்யான �்ம� ம

 றங்வன்ாி இ யா�்பமபப ம பசல�ன ய்��பபன்ாிம

னவஉபபயர ட. ஃபஜர ன்யான ிபலமஅஉப்ம�்லம்உமவச ங டவன்ம
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ஓ்வயர ட. ன்யா்ம��த்த  ்ல�ிபபமனசல்ி பய்மஎங �ணலமள�வரம

மாறவ� ம� தன்மஅறலந் ன யடவயர.  

பயடி : 42 ன்யான னிமஅ் ம  ந்ம ந்தன்மவபா�தம்யம்பப�த்வ்ம

னவஉ� பபாட ்ய்ி; "இமயி' அவவயஉம்யம்பப�த்ல யலமபப பாஉிம

ம� டமஎ  மனசகி  வ்�ி? 

 1340 அ�்ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஎ  ணடி, "ன்யான னிமஅ் ம �ி   ந்தன்வபா�தம

்யம்பப�த்பவர ட,அல்்மன்யான னிமஅ் ம �ிம ந்த்லல  

நலனற வாறயமலமசய �பபவர டம ங ்�்தம்ன்வர �யகமஅனமந்யலம

 ங �் நலன்மஎபப�மஇ��்ி?'' எ உம  ாடயர ட. நய ம"(அப பய்) நய ம

எ   னசகிம வ்�ிமஎ உமஎ �்ம த்்வப� லற�ர ட?'' எ உம  ா ட . 

அ்ா் அவர ட, "ன்யான னிமஅ் ம �ிம ந்த்லலம

ன்யா்ன யட்ங ட. பபற்  அவர ்ட மந�ங டமன்யான னிம

அனடந்ன ய்டயலமஅப பய்ிம(அவர ்ட  இனணந்) ன்யா்ம

ன யட்ங ட. அ்ம ங ்�்�மற�்்ய ம(நஃபபல)  ன்யான ிய ம

அனமாி'' எ உமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலல,  ்ஃப பப  ஹல யிம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபலம"அ் ம �ிம ந்தன்வபா� ' எ�ி ்றலப்மஇடிம

னபறவபலன்.  

1141 அ�்ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஎ  ணடி, "அ�்ர, எ �்பமபப  யலமசல் ்ன்வர டம

 ்ய உவயர ட. அவர டமன்யான னிம( �ிம ந்த்லலமன்யாயமல  

அன்)மமசய �பபயர ட. அப பய்மந�ங டமன்யான னிமஅ் ம �ிம

 ந்த்லல ன்யா்மன யட்ங ட! அவவயஉம �ிம ந்த்லலம(ந�ங டம

ன்யா்மபப  அவர ்ட�ிம சரந்) ந�ங டமன்யா்யலமஅ்ம ங ்�்�ம

ற�்்ய  (நஃபபல) ன்யான ிய மஅனமாி. இலன் ில , ந�ங டம

 ங �்மன்யான னிப  பணபிவரமஆ லவபா்ர '' எ உமறறல யர ட.  
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1142 அ�்ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்ம: எ ம ாறம ்யாரம(நபப-ஸல) 

அவர டமஎ  ணடிம"( ங டம்ன்வ�னடிமனசயலன்)  னசவப ிாஉம

அ்ா்�ம ா�பபடம வ்�ி ; அவரம(ன ,  யல)  உப் ட ்்�� பபாடம

அ�னமிய மஇ�ந்ய்ிமச� ி ' எ உி,ன்யான னிம �ி  ந்த்லலம

ன்யாம வ்�ிமஎ உிமஅறலாஉத்ல யர ட. "பப  ரமம� ட  ன்யா்ம

��த்வபாடமநலன்ிபலமஅவர ன�மந�ங டமஅனடந்யல , (�  ப)  ங �்ம

ன்யான னிமந�ங டம யபபயாறல�ன ய்டவ்யவ �் ர ட ;அவவயறல றல 

(அவர ்ட ம சரந்மந�ங டமமஉப�ாிமன்யா்யல) அ்ம ங ்�்�  

ற�்்ய ம(நஃபபல) ன்யான ிய மஅனமாி '' எ உிமறறல யர ட. 

 1143 அ�்ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்ம: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஎ மன்யனடிபலமஅ�த் , "ன்யான னிம �ி  ந்த்லலம

ன்யாயமலம்யம்பப�த்ிமம� �ணனட ிமந�ங டம்ங ம ந�ாடயல  

 ங �்மநலன்மஎபப�மஇ��்ி?'' எ உம  ாடயர ட. "(அப பய்) நய ம

எ   னசகிம வ்�ிமஎ தம்யங டம த்்வப� ல ற�ர ட ?'' எ உ நய  

  ா ட . அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , " �ிம ந்த்லலம

ன்யா் ன யட்ங ட. பபற்ம ங �்ம ்னவ� ய மமனசல்ங ட! ந�ங ட  

பட�ணவயச்லலமஇ��்ி பய ்மன்யான � ய மஇ யமதமனசயல்பபாடயலம

அப பய்ி ந�ங டமன்யா்மன யட்ங ட! '' எ உமறறல யர ட. 

 1144 அ்லஆ்லியமஅலபர்யஃம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (பஸ்யவபலம

ஆாசலி்ய மஇ�ந்) இப�மஸலியதமன்யான னிதம்யம்பப�த்ல யர.  

அப பய்மஎ  ணடிமஅப்ல்யாமபப மஅஸஸயமலதம(்ா) அவர டம

வந்யர ட. நய மஅவர ்� ய மள�மநயா ய்லனிமஎ�த்பம பயா ட . 

அ்லலமஅவர ட அமரந்யர ட. நய மஅவர �ணடிமஇப�மஸலிய்ல மனசிலம

்றலத்மமனசய    . அப்ல்யாமபப மஅஸஸயமலதம(்ா) அவர டம்ம்ம

 ்ானட�ம �த்�ன ய் ட  எ மன்யனடிபலமஅ�த்வபா� , "ந�ங டம

எ  ணடிம  ாடன்பம பய  றமநய ம(எ  ்நன்ிப மச  ய்்ர) அ�்ரம

(்்ல) அவர �ணடிம  ா ட . அப பய்மஅ�்ர  (்்ல) அவர டம ம்ம

ன்யனடிபலமநய மஅ�த்ன்பம பய  றமஎ ்மன்யனடிபல  அ�த்வபா�ம
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(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  ந�ங டமஎ  ணடிம  ாடன்பம பய  றமநய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிம  ா ட . அப பய்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமநய ம ம்  ன்யனடிபலமஅ�த்ன்பம

 பய  றமஎ மன்யனடமம்மஅ�த்வபா� , "ன்யான னிம �ி  ந்த்லலம

ன்யா்ன யட்ங ட! பப  ரமம� ்ட மன்யா ல றமவயகப்  

 ங ்�்�ம லனடத்யலமஅப பய்ிமந�ங டமன்யா்ன யட்ங ட. "நய  

(ஏான   வ) ன்யா்வபா ட . இ ணமன்யாமயா ட ' எ உமனசயல �்ர ட!'' 

எ றயர ட.  

1145 அப்ல்யாமபப மஅஸஸயமலதம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (எ ம

்நன்ிப மச  ய்்ர) அ�்ரம(்்ல) அவர டம(எ  ணடி) , "ன்யான னிம

 �ி  ந்தன்மவபா�தம்யம்பப�த்ிமம� �ணனட ிமந�ங டம

்ங  வ்�ிமநலன் ஏாபாடயலம" ம்மநலன்மஎபப�மஇ��்ி?' அல்்ம

(ப னமிபல) " ங ்னடி  நலன்மஎபப�மஇ��்ி?' ''எ உம  ா�வபா�பம

பபற், "அப பய்மன்யான னி  �ிம ந்த்லலமந�ங டம

ன்யா்ன யட்ங ட. பபற்ம(றா�த) ன்யான � ய  இ யமதம

னசயல்பபாடயலமஅப பய்ிமந�ங டமம� ்ட ம( சரந்) ன்யா்  

ன யட்ங ட. அ்மற�்லமந னமிய்ி '' எ உமனசய  யர ட.  

1146 அ்லமஆ்லியமஅலபர்யஃம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

அப்ல்யாமபப மஅஸஸயமலதம(்ா) அவர �ணடி , "நயங டம

னவட�ண� லானம (்ஜ�ஆ) ்ல த் உமசல்மஆாசலதம்ன்வர ன�பம

பப பாறலதமன்யா ல றயி; அவர டமன்யான னிதம்யம்பப�த்லதம

ன்யா ல ற ர'' எ உமறறல   .  ட   அப்ல்யாமபப மஅஸஸயமலதம

(்ா) அவர டமஎ ்மன்யனடிபலமவ்ல�்ி  அ�வபா்மஓரமஅ�ம

அ�த்யர ட. பபற், "நய மஇ்மன்யடரபய ம(எ ம்நன்ிப  ச  ய்்ர) அ�்ரம

(்்ல) அவர �ணடிம  ா ட . அப பய்மஅவர டமஎ மன்யனடிபல  

அ�த்வபா�பமபப வ�மயஉமறறல யர ட: நய மஇ்மன்யடரபய ம

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர �ணடிம  ா ட . அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, "ன்யான னிம �ிம ந்த்லலமன்யா்ன யட்ங ட! 
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பப  ரமம� ்ட மந�ங ட  ன்யாிமன்யான னி�மற�்்ய ம(நஃபபல) 

ன்யான ிய மஆ� ல�ன யட்ங ட '' எ உ னசய  யர டம.  ம்ி, 

அப்ல்யாமபப மஅஸஸயமலதம(்ா) அவர ட , "அல்யாவப மன்ர (ஸல) 

அவர டமஅ�்ரம(்்ல) அவர �ண மன்யனடிபலமஅ�த்யர டமஎ மஎ  ணடி  

ன்�வப� பபாட்'' எ உிமறறல யர ட. 

 பயடி : 43 றா�தமன்யான ிப ம(்மயஅத) சலறப்ி , றா�தம

ன்யான �்ம னசல்யம்ல�பப்மன்யடரபய மவந்ட�ம ்ட �ி.  

 1147 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  றாடய ம

(்மயஅத்ட ) ன்யாவ்,  ங �ணலமள�வரம் ணிய தமன்யாவன்வபட  

இ�பதன்ந்மபங்மஅ்ல மமசலறப்னடி்ய்ி.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறவப� லறயர ட.  

1148 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ள�வரம் ணிய தமன்யாிம

ன்யான னிமவபட�மறாடய ம(்மயஅத்ட ) ன்யாி  ன்யான , 

இ�பதன்ந்மமடங்மஅ்ல மமசலறப்னடி்ய்ி. அ்ல யன்ம(ஃபஜர)  

ன்யான ிபலமஇ்ாம ந்த்மவய வர ்ி , ப லம ந்த்மவய வர ்ி 

ள உ சர லறயர ட. இன்மஅறலவபத்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ட , "ந�ங டம

வப�ிபப யல, "(நபப ி!) அ்ல யன்ிபலமஓ்வன்ம(-ன்யாவன்)�ம

 னடபபப�பபப் ய ! (ஏன  ணல ,) அ்ல யன்ிபல ஓ்வ்ம(வய வர �யல) 

சயாசலிிமனசயல்பமபட�ற�ி்ய்ி ' எ�ி (17:78ஆவ்) இனறவச தன்ம

ஓ்ல�ன யட்ங ட'' எ உமனசய  யர ட.115 -  மா ்டமஹ �்ஸம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ�  அறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாிமவந்ட�். ஆ யல, அவாறலலம"இ�பதன்ந்மபங்' எ�ிம

வயச ிமஇடினபாஉட�்.  

1149 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  றா�தம

ன்யான ிய ், ் ணிய தமன்யாிமஇ�பதன்ந்மன்யான  ்�்  

நல ்ய ்ய்ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
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1150  மரமபப மஅ்ய மபப மஅபபல்வயரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

(ள�மநயட) நயஃபப மபப ம்ஜனபரமபப ம�தஇிம(்ா) அவர ்ட  அமரந்லம

�ந ் . அப பய்மனஸதமபப மஸபபய ம(்ா) அவர ்னடிமம�ம   

அ�அப்லல்யாம(்ா) அவர டமஅவவாலிய மமனச றயர ட. அ  யன்ம

நயஃபப  (்ா) அவர டமஅனாத்பமபப வ�மயஉமறறல யர ட: "இமய�ட ம

 சரந் ன்யாவ்ய ், ் ணிய தமன்யாிமஇ�பதன்ந்மன்யான  ன�ம

வபடமமசலறந்்்ய்ி'' எ உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

றறல யர டமஎ மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல)  அவர டமனசயல்மநய ம  ா ட .  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

1151 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  றாடய ம

(்மயஅத்ட ) ன்யாவ், ் ணிய தமன்யாவன்வபடமஇ�பத ்ாமமடங்  

அ்ல மமசலறப்னடி்ய்ி. இன்மஇப�ம மரம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.116  

1152 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ள�வரமறாடய ம(்மயஅத்ட ) 

ன்யாவ், ் ணிய தமன்யாவன்வபடமஇ�பத ்ா  மடங்மற�்லம

ந னமானடி்ய்ி. இன்மஇப�ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டம

ஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். 

அவாறலல, இப�ம்னமரம(்ா) அவர டம்ிம்நன்ம்னமரம

அவர �ணடமல�ந் அறலவப�்ிமஅறலவபபபபலம"இ�ப்�்ிம மாபாடம(மடங்  

ந னமானடி்ய்ி)'' எ உி, அ�ப�ரமபப மஅபபன பயம(்ா) அவர �்  

அறலவபபபபலம"இ�பத ்ாமமடங்ம(அ்ல மந னமானடி்ய்ி) '' எ உி 

இடினபாஉட�். - நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (்மயஅத்ட ம

ன்யாவ்ம் ணிய தமன்யாவன்வபட) இ�ப்�்ிம மாபாடமமடங்  

ற�்லமசலறப்னடி்ய்ி. இன்மஇப�ம மரம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.  
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1153 அ�ஹஜன்்யம(்்ல்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமம� �ணலமசல்ன்மமசல்மன்யான  �ணலம யணயமல  

 ்� யர ட. அப பய்மஅவர டம"நய மள�மம ண்�டிமம� ்�்தம

ன்யான  நடத்மயஉம த்்ாமபபறபபபத்வபா� , வபற்�ம ானட ன��ம

ன ய்�வ்ம னசயல்ல, (றா�த) ன்யான ிபலம ்ந்ன யட�ய்மம� ன�ம

 நய� லமமனச உ அவர ன�மவ �ா டய�ம �்ிபா��மன ய்த்லவபடம வ்�ிம

எ உமஎ்ணபி்்�.  அவர �ணலமள�வரமசன்தம்ல்ாசலாட�மஓரமஎ்ி்ம

 லனட�்ிமஎ த ன்�ந்யலறடமஅவரமஅ்லலம-அ்யவ்மஇ யதம

ன்யான ிபல-  ாடயிி   ்ந்ன யடவயர'' எ உம(இ�த்�) றறல யர ட.117  

1154 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நிவஞச ர ்�்ம

மல ாிமசல்மமய மன்யான , இ யாிமஃபஜ�ிமஆ்ி. அவர ட  அவவப�ம

ன்யான  �ணலம ட�மசலறபனபமஅறலவயர �ய யலம(�ாங யல �ணல)  

்வ�ந்யவ்மஅதன்யான  ்�்மவந்ம சரந்வப�வயர ட. நய ம

ன்யான �் (பயங்ி) இ யமத(்ி) னசயல்மயஉம ாடன�ிபா�பமபப  ரம

ள�வன் ம� ்�ம்தம்ன்னம ிாஉதமன்யாவப�்மயஉமபணபத்வபா�பம

பபற்மவபற்�  ானட டமச ல்மய மஎ �ட மம� �ணலமசல்ன்ம

அனாத்�ன ய்�, றா�த ன்யான ிபலம ்ந்ன யட�ய்மம� ன�ம

 நய� லமமனச உ, அவர ன�மவ �ா டய�  சரத்மஎ�த்வபடம வ்�ிமஎ ம

எ்ணபி்்�. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1155 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இனவம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ட  

அறலவபத்மஹ �்ஸ �ய்ி. அவாறலலமபப வ�ிமஹ �்ஸஜிமள றய்ி. 

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  எ ம ்வபிய�ர �ணடிம

வபற்�ம ானட ன�மம ச �த்மவ�மயஉம த்்வபா�ப  பப  ரமள�ம

ம ண்�டிமம� ்�்தம்ன்னம ிாஉதமன்யாவப�்மயஉ  றறலவபா�பம

பபற்ம(றா�தமன்யான ிபலம ்ந்ன யட�ய்) வ �ாடயன்  அவர ்னடிம

வ �� ்ட ம சரத்மஎ�த்வபடம வ்�ிமஎ மநய மஎ்ணபி்்�.  - 
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 மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவரம �ணடமல�ந ்ம ம்ிம� உ  

அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

 1156 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டம்ஜ�ஆதமன்யான ிபலம ்ந்ன யட�ய்மசல்ரம்றலத் , "நய  

ள�மம ண்�டிமம� ்�்தமன்யான மநடத்மயஉமறறலவபா� , பப  ர 

்ஜ�ஆதமன்யான ிபலம ்ந்ன யட�யமலம(வ �ா�ல) இ�பபவர ன�ம

( நய� லம னச உமஅவர ன�) வ �ா டய�ம சரத்மஎ�த்வபடம வ்�ிமஎ ம

எ்ணபி்்�'' எ உமறறல யர ட.  

பயடிம:ம44 ன்யான மஅறலவபழனப�ம  ாபவரமபட�ணமவயச்�்மமனசலவ்ம

 ாடயிமய்ி.  

1157 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர �ணடிம

பயரனவிாறமள�மம ண்ரமவந் , "அல்யாவப மன் ்! எ ன பம

பட�ணவயச்�்மஅனாத்மவ்�ற�ிமவால யா�மஎவ�ிமஎ �்மஇலன் '' 

எ உமறறல, வ �ா� ் ிமன்யா்ன யட�ம்ம�்மஅ�ம்லி�ண�்மயஉம

  ய� யர. அப பய்மநபபம(ஸல) அவர டமஅவ��்மஅ�ம்லி�ணதம்யர ட. 

பபற்மஅவர ்ல�ிபபமமனச ற பய்மஅவன்மஅனாத், "ன்யான மஅறலவபப்ம

சப்ிம ம�்�   ா லற்ய?'' எ உம  ாடயர ட. அவரம"ஆி ' (  ா லற்) 

எ றயர. நபப (ஸல) அவர டம"அபப�ிய யலமந�ரமஅ்ா்மனசவபசயகபபப் ய ! '' 

(றா�தன்யான ிபலமவந்ம ்ந்ன யடவ �் ய !) எ உமறறல யர ட. 118 

இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

பயடி : 45 றா�தமன்யான ம ந�ிமவால �ணலமள றய்ி.  

 1158 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

பயரத்வன்மஎங �ணனட ிமநிவஞச ரமஎ ம(னவ�ணபபனடிய ) 

அறலிபபாடவன்ாி  நயிய�ணனிாிம்வப்ம வனறவ�ிம(றா�த) 

ன்யான ிபலம ்ந்ன யட�யமல  இ�ந்ம்லலன்.  நயிய�ணறடமஇ�ம

ம ண்ர ்� லமனட ிம(ன்யங லிவயஉ)  நடந்வந்மன்யான ிபலம

 சரந்வப�வயர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  எங ்�்ம ந�ிம
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வாலம ன��ம ாபபத்யர ட. ன்யான மஅறலவபப்ம  னசகிபப�ிம

பட�ணவயச்லலமன்யாவ்மஅத்ன ிம நரவால �ணலமள றய்ி.   

1159 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம(்்ல) அவர டமறறல யர ட:  ியரமநயன�ம

(மஉனமமநய�ணல) �ஸ்லமய மஅல்யானவமமசந்ல� மவப�ி் லறய ்ய  

அவரமன்யான மஅறலவபப்மமனசகிபப�ிமஇடங �ணலம(பட�ணவயசல �ணல) 

இந்த ன்யான  ன�பம பணப(தமன்யா்)வ்ா�ி. ஏன  ணல ,அல்யாம

 ங டமநபபம(ஸல) அவர ்�்ம ந�ிமவால ன��ம யா�ாட�ய . (றா�த) 

ன்யான  டம ந�ி வால �ணலம ட�னவிய்ி. றா�தமன்யான ிபலம

 ்ந்ன யட�யமலம்ம் வ �ா� ் ிமன்யா்ன யட்ிமஇ  மம ண்ன்பம

 பய உமந�ங ்ிம ங ட  வ �� �ண ் ிமன்யா்வ�வ �ர �ய யலமந�ங டம

 ங டமநபபிப மவால�னற ன��  ன வபாடவரமஆவ �ர ட.  ங டமநபபிப ம

வால�னறனிமந�ங டமன வபாடயல நலமசிிமந�ங டமவால்வறலவப�வ �ர ட. 

ியரம"அங தமனகனம' ( �) னசக்மஅன்மமனசினமிய ாிமனசக்ம

பப  ர இபபட�ணவயசல �ணலமள னறம நய� லமவ� லறய ்யமஅவரம

எ�த்னவ�்ிமளவ வயர அ��்ிமஅவ��்மஅல்யாமள�மந னமனிம

எா் லறய ;அவ��்மள�ம்்்லனி  ிரத் லறய ; அவ�னடிம

பயவங �ணலமள னறமம  ணத்வப� லறய . நய  பயரத்வன்மஎங �ணனட ிம

நிவஞச ிமஅறலிபபாடமநிவஞச ன்தம்வப்ம வனறவ�ி  றா�தம

ன்யான ிபலம ்ந்ன யட�யமலமஇ�ந்்லலன். (எங �ணலம

 நயிய�ணிய ) ள�மம ண்ரமஇ�மம ண்�� லனட ிமன்யங லிவயஉம

அனாத்வ்பபா�ம(றா�த) ன்யான ிபலமநலஉத்பபாட்்�.  

 பயடி : 46 ன்யான மஅறலவபபபய�ரம(�அத்ல ) அறலவபப்மமனசக்மபபற்ம

பட�ணவயசன்வபா� னவ�ண ிற்ய ய்.  

1160 அ்ஃ அஸயமஅல�ஹய�பபம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ்ட மபட�ணவயச்லலமஅமரந்ல�ந ்யி.  அப பய்ம

ன்யான மஅறலவபபபய�ரம(�அத்ல ) அறலவபப்மமனசக்யர.  ட   

(அங ல�ந்) ள�மம ண்ரமபட�ணவயச்லலமஇ�ந்மஎாந்மனச றயர. அந்  
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ம ண்ரமபட�ணவயசன்வபா�மனவ�ண ிஉிவன்மஅவன் ிமபயரத்�ம

ன ய்��ந் அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமபபற், " வ ணாங ட: இவர, 

அ்ல யசலி (�ஹிமத-ஸல) அவர ்�்மமயஉமனசக்மவபாடயர '' எ உம

றறல யர ட.  

1161 அ்ஃ அஸயமஅல�ஹய�பபம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ன்யான ம

அறலவபப்மமனசகிபபாடமபப மபட�ணவயசன்மவபா�மனவ�ண ிறல�ன ய்�  

�ந்மள�மம ண்ன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமபயரத்யர ட. அப பய்ம

அவர ட, " வ ணாங ட: இந்மம ண்ர, அ்ல யசலிம(�ஹிமத-ஸல) 

அவர ்�் மயஉனசக்மவபாடயர'' எ உமறறல யர ட.  

பயடிம:ம47 இ யனவாிமஏழனஹாிம மயஅத்ட மன்யாவ் மசலறழப.   

1162 அப்ரம்ாமய மபப மஅபபஅி்யம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:   ஸமய ம

பப மஅஃபபய ம(்்ல) அவர டமமஃ��பமன்யான �்பமபபற்  பட�ணவயச்�்ம

வந்ம் ணிய மஅமரந்ல�ந்யர ட. அவரம �ணடிமனச உ  நய�ிம

அமரந ் . அப பய்மஅவர ட , "எ மச  ய்்� ம்்லவ ்! அல்யாவப  

ன்ரம(ஸல) அவர டம"இ யதமன்யான னிம்மயஅத்ட மன்யா ல றவர , 

பய்ல இ்ாவன்மநல உமவணங லிவன்பம பய றவரமஆவயர. ஏபஹஜதம

ன்யான னி ்மயஅத்ட மன்யா ல றவர, இ்ாம�ா்ிமநல உம

வணங லிமவன்பம பய றவர ஆவயர' எ உமறறலின்மநய ம  ா�ட � '' 

எ றயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாிமவந்ட�்.  

1163 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஏபஹஜதமன்யா்வரம

அல்யாவப மனபயஉபபபலமஇ�� லறயர. இவவயஉ  அல்யாவப ம

னபயஉபபப்ட�மள றல மவப ித்லலம(ந�ங டமவ்ி்மமமறல  நடந், அ்ம

்றலத்) அல்யாம ங �ணடிமவபசய்னணமனசக் , அன்ம ங �ணடி 

 ்�ன ய்ட்யலம ங ன�மந் மனந�பபபலம்ப்றதம்ட்ிமநலன்ம

 ங ்�் ஏாபா�வபடம வ்டயி. இன்ம்ஜ ்பமபப மஅப்லல்யாமபப ம

ஏஃபிய ம(்்ல) அவர ட அறலவப� லறயர ட.  
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1164 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஏபஹஜதம

ன்யான னிதமன்யா்வரமஅல்யாவப மனபயஉபபபலமஇ�� லறயர. 

இவவயஉ அல்யாவப மனபயஉபபப்ட�மள னற�ம்றலத்மஅவ ம

 ங �ணடிமவபசய்னண னசக(ாிமநலன்னிமந�ங டமஏாப�த)்லடம வ்டயி. 

ஏன  ணல, அவ ம்  னபயஉபபப்ட�மள னற�ம்றலத்மள�வ�டிம

வபசய�� தமன்யடங ல யல , அன்�  ்�பப�த ்ம �்�வய . பப  ரம(வ்ி்ம

மமறலமநடந்ன ய்ட) அவன மந்  னந�பபபலமஅல்யாம� ங்ப்றதம

்ட�ணவப�வய . இன்ம்ஜ ்பமபப மஅப்லல்யாமபப மஏஃபிய மஅல லம

(்்ல) அவர ட அறலவப� லமறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம்ஜ ்பமபப ம

அப்லல்யாம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  அறலவபபமபய�ரன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�். அ்லலம"ந் மனந�பபபலம்ப்றதம்ட�ணமவப�வய ' 

எ�ிமவயச ி இடினபறவபலன்.  

பயடி : 48 ்்ந்ம ய்ணமல�பபப மறா�தமன்யான ம(்மயஅத்)�்மம

னசல்யமலமஇ��  அ�ம்லா்�. 

 1165 பத�பம பய�லம ்ந்ன ய்டமஅ சய�மநபபத ்யார �ணலமள�வ்ய ம

இதபய  பப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �ணடிமனச உ, "அல்யாவப மன் ்! நய  எ ம(ப�சய்லி) 

ச� த்ய��்தமன்யான மநடத்பவ ய மஇ�� ல  ற . நய   ்ம

பயரனவனிமஇாந்வ� ல ற . மனாமவந்யலமஎ �்ிம(எ ம

ச� த்ய்ய ) அவர ்�்மலனட ிம ட�மபட�த்ய� லலமனவட�ந�ரம

வாலந ்ய�ி. இநநலன்ிபல அவர ்னடிமபட�ணவயச்�்மமனச உம

அவர ்�்மஎ  யலமன்யானவ�  இி்வபலன். ஆ  வ,அல்யாவப ம

ன் ்! ்யங டமவந்ம(எ ்மவ �ா�ல)  ஓ�டத்லலமன்யான மநடத்ம

 வ்�னம உி, (்யங டமநல உமன்யாி) அந்  இடதன்மநய ம(எ ) 

ன்யாமலடமய மஆ� ல�ன யட�ம வ்�னம உி  வப�ி் ல ற '' எ உம

னசய    . அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "இ  யம

அல்யாம(இனறவ மநய� யல) நய ம(அவவய ற) னசக வ '' எ உ 

னசய  யர ட. ன்யடரந்மஇதபய ம(்்ல) அவர டமறறல யர ட:  மஉநயடம
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அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ிமஅ�ப�ரமஅஸஸலத �்�ம(்்ல)  

அவர ்ி ந்ப லம ந்த்லலமஎ  ணடிமவந் ர. அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம(எ மஇல்த்ல�டம்னாி) அ�ம்லம  ாடயர ட. நய  

அ�ம்லி�ணத ் .  ட �மவந்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

 ட    ா ய்வபலன். பபற்மஎ  ணடிம"(இதபய !)  ங டமவ �ா�லமஎந்ம

இடத்லல நய மன்யாம வ்�னம மந�ங டமவப�ி் லற�ர ட?'' எ உம

  ாடயர ட. நய  வ �ா� மள�ம�ன்னி�ம யா�   . அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம(அந் இடத்லல) நல உம"்�பபரம(்ாீி) ' 

னசய  யர ட. நயங டமஅவர ்�்ப  பப   ம(அணபவ்த்) நல  றயி. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஇ்்�  ்�அத டமன்யா், ச்யிம

ன ய�த்யர ட. நயங டமஅவர ்� ய ம  சனமத்ல�ந்ம" ரர' எ�ிம( ஞசல) 

 ணவப(ன மவப�ந்�ணபப்)ா ய மஅவர ன�  நயங டமஇ�� னவத ்யி.  

(அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமவந்ல�பபன்�ம  டவபபபாட) அந்ப  

ப்்லமம� டமஎங ன�மமஏாறல�ம்ாமலவபாட ர.  ணபசமய ம பரம(சலஉ ம  

சலஉ ) வந்ம(எ ) வ �ா�லம்ல்்�வபாட ர. அவர �ணலமள�வர , "மய்ல� 

பப ம்்ஜ மஎங  ?'' எ உம  ாடயர. அ்ா்மஅவர �ணலமமானறய�வர , 

"அவரமஅல்யானவாிமஅல்யாானடிமன்ன்ாிம நசல� ய்மள�ம

நிவஞச ர (அ் யல்ய மஅல்யாவப மன்ன்மமசந்ல� மஅவரம

வ்வபலன்)'' எ உ னசய  யர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , 

"அவன்பமபாறலமஅவவயஉ னசயல்ய �்ர ட. அல்யாவப ம்ல�ப்லனிம

நய�ிவ்ய மஅவரம"்யமஇ்யஹ  இல்ல்யா' (அல்யானவதம்வப்ம வஉம

இனறவ ணலன்) எ உமனசய  ன்மந�ங ட  பயர� வபலன்ிய?'' எ உம

  ாடயர ட. அ்ா்மம� டம"அல்யாாிமஅவ�னடி  ன்�ிமந ்ம

அறலந்வர ட'' எ உமறறல யர ட. அ(வவயஉமநிவஞச ரமஎ  வபம�சலத்)வர, 

"(அல்யாவப மன் ்!) அவரம(-மய்ல�மபப ம்்ஜ )  நிவஞச ர ்ட ம

ன்யடர்மனவத்ல�பபன்ாிமஅவர டமம்மஅபபமய ி  ன ய்��பபன்ா மம

நயங டம ய் ல றயி'' எ உமனசய  யர. அ்ா் அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட, "அல்யாவப ம்ல�ப்லனிமநய�ம"்யமஇ்யஹ  

இல்ல்யா' எ உமனசய  வன்மந் த்ல்ல�ந்மஅல்யாம்�த்  
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(ஹ்யமய� ல)வபாடய '' எ உமறறல யர ட. அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ம

இப�ம லஹயபமஅஸஸஜாீம(்ா) அவர ட  றஉ ல றயர ட: ப�சய்லிம

்்தன்மம சரந்வ�ிமஅவர �ணலம�� லிபமபப்� �மய மஹஜனஸ  

பப ம�ஹிமதமஅலஅ சய�ம(்ா) அவர �ணடிமமா�தமபப மஅர்பப  

அலஅ சய�ம(்்ல) அவர டமஅறலவபத்மஇந்மஹ �்ஸம்றலத்�ம  ா ட .  

அவர டமஅன்ம" ்னம்ய ' எ ம உ்லபப�த்லம யர ட.119  

1166  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலலம"(அிம� �ணல) ள�வரம"மய்ல�மபப ம"்்ஜ ' 

அல்்ம"்ன  ல ' எங  ?'' எ உம  ாடயர' எ உமஇடினபாஉட�். 

 ம்ி, அறலவபபபய�ர மா�தமபப மஅர்பப ம(்்ல) அவர டம(பப வ�மயஉ) 

றறலி்ய ாி அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்:  நய மஇந்மஹ �்னஸமம

சல்�டிமஅறலவபத்ம பய்மஅவர �ணனட ிமஅ�அக்பமஅல  அ சய�ம(்்ல) 

அவர ்ிமஇ�ந்யர ட. அவர ட , "ந�ங டமனசய  ன்பம பய உ  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலிப�� மமயாடயர டமஎ உமநய  

எ்� ல ற '' எ றயர ட.  ட  மநய ம"இதபய மபப மமய்ல�ம(்்ல)  

அவர �ணடிம்ல�ிபமமனச றயலமஅவர �ணடிமஇ்ம்றலத்ம(மம்�ி)  

  ா ப ' எ உமசத்லிிமனசக ் . அவவய றமநய மஇதபய மபப மமய்ல�  

(்்ல) அவர �ணடிமனச  ற . இதபய ம(்்ல) அவர டமபயரனவனிமஇாந்  

�்லிவ்ய மஇ�ந்யர ட; ்ிமச� த்ய��்மஇமயமய ம(ன்யான ம

நடத்பவ்ய ) இ�ந்யர ட. அவர ்�்மஅ� லலமநய மஅமரந்மஇந்ம

ஹ �்ஸமன்யடரபய �    ா ட . அப பய்மஅவர டம� ்மஅறலவபத்ன்பம

 பய  றமஎ �் அறலவபத்யர ட. இப�ம லஹயபமஅஸஸஜாீம(்ா) 

அவர டமறஉ ல றயர ட: இந்மநல �மசல�்பமபப   ்ம டனம ்ிமஇ  ம

பபறமவப்ல ்ிமஅ��பனபாற .  இனவமஅ��பனபாற ்ய�மஇந்மவப ிிம

�ாஉபனபாஉவபாட். எ  வ, ஏமயந்வபடயம்ல�� ம��ந்வரம

ஏமயந்வபடய்ல�� ா�ி.120  

1167 மா�தமபப மஅர்பப மஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (நய ம

சலஉவ ய மஇ�ந் பய்) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங ட  
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வ �ா�்ல�ந்ம( லணஉமள றல்ல�ந்) வய�ணிபலம(்்ண�ரமஎ�த்தம்ம்  

வயிபலம்ாறலமஎ ம� த்லல) ள�ம�னறம(னசல்மய )  மல�ந்ன்மநய  

(இப பய்ி) நலன வபலமனவத்ல�� ல ற .121 எ  ணடிமஇதபய மபப ம

மய்ல�ம(்்ல) அவர டம(பப வ�மயஉ) றறல யர ட:  நய ம"அல்யாவப ம

ன் ்! எ மபயரனவமன ா�வபாட்... '' எ உமன்யடங ல, "அல்யாமவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஎங ்�்மஇ்்�ம்�அத ட  ன்யாவபத்யர ட. 

நயங டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்� ய த  ்ிய�த்ல�ந்ம

  ய்னமமமயா�ம ஞசல(னிமஅவர டமப� ம வ்�ிமஎ ற  ஆனச)� ய ம

அவர ன�மஇ�� னவத ்யி '' எ உமஹ �்ஸம�� லற். அ்ா்ப  பப ்ட�ம

்றலப் டமஇடினபறவபலன்.  

பயடி : 49 ற�்்ய மன்யான  ன�ாிம(நஃபபல) ்மயஅத்ய தம

ன்யா்யி; ஏத்மய மபயக, ன்யான மவப�ப், ்ணபம பய றமவாறல மமம்ம

ன்யா்யி. 

 1168 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  எ ம(்யகமவாலப) 

பயா�ம�ன்� யம(்்ல) அவர டமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவரம

 ்� ய ம ணாம்ிய�த்ம(வப�ந்்ண) அவர ன�மஅனாத்யர ட.  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(வந்) அ்லலமசலறல்�னவம  

சயபபபா�வபா�பமபபற், "எாங ட,  ங ்� ய மநய ம(நஃபபலமன்யான )  

ன்யாவப� ல ற '' எ உமறறல யர ட. நய மஎங டமபயனிய னறம

(எ�பப்ா ய  அன்)  நய� லமஎாந ் ; அ் வயமந�்டமநயா டம

வப�� பபா��ந்்யல   உபபய லவபா��ந்். ஆ  வ , அ்லலமநய ம்்ண�ரம

ன்�ணத ் . அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டம(ன்யான � ய ) அ்லலம

நல றயர ட.  ட  மநய�ிமஓர  அநயன்மமசலஉவ�ிம(-்னமரமபப மசஅத) 

அவர ்�்பமபப  யலமஅணபிபல  நல  றயி. அந்ம�்யா�ம(- ி�ம

ஏன்ி) எங ்�்பமபப  யல  நல உன ய்டயர. அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஇ்்�ம்�அத ட  ன்யாவபத்வபா�தம்ல�ிபபமம

னச றயர ட.122 
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 1169 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமம� �ண ் ிமமல ாிமநா்ண�னடிவ்ய  

வப�ங ல யர ட. அவர டமஎங டமவ �ா�லமஇ��்ி பய்மசல்ம வன� �ணல  

ன்யான (ிப ம ந்ி) வந்வப�ி.  ட  , ்யிமஅம�ிமவப�பனபமமஏத்ி  

னசக்ல�மயஉமபணபபபயôர ட. அவவய றமஅ்மனப�� ல(தம்னடத்)மமஏத்ி  

னசகிபபா�தம்்ண�ரமன்�ண� பப�ி. பபற்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  

அவர டம�   மநலா , நயங டமஅவர ்�்பமபப  யலமநலா பயி.  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎங ்�்தமன்யாவபபபயர ட. 

(அ உ) ம� ்னடிமவப�ப்ம பீமசமமானடியலமனசகிபபாட்ய  வம

இ�ந்்.123 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

1170 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: (ள�மநயட) நபபம(ஸல) அவர டம

எங �ணடிம(எங டமவ �ா��்) வந்யர ட.  அப பய்ம(வ �ா�ல) நய , எ ம

்யியரமமாஉிமஎ மசலறலிம்யியரம ி�ஹ்யி  (்்ல) ஆ ல ியரமமா� மம

இ�ந ்யி. நபபம(ஸல) அவர ட , "எாங ட!  ங ்� ய மநய ம(நஃபபல) 

ன்யாவப� பம பய ல ற '' எ உமறறலவபா� எங ்�்ம(்ன்னமம்யங லத) 

ன்யாவபத்யர ட. (அ்ம டனமிய மன்யான ிப   ந்மல்.) -இ் ம

அறலவபபபய�்ய மஸயபபதம(்ா) அவர �ணடிமள�மம ண்ர , "நபபம(ஸல) 

அவர டமஅ ஸம(்்ல) அவர ன�தம்ம�்ம(அ� லல) எந்பமப� த்லல  

நலஉத்ல யர ட?'' எ உம  ாடயர. அ்ா்மஸயபபதம(்ா) அவர டம"நபப  (ஸல) 

அவர டமஅ ஸம(்்ல) அவர ன�தம்ம�்மவ்பமப� த்லல  நலஉத்ல யர ட'' 

எ உமப்ல்�ணத்யர ட.- பப  ர, நபபம(ஸல) அவர டமஎங டம

்�ிபத்ய�� ய மஎல்யமவப்மய மஇினம  மஉனமமந னமம வ்�பம

பப்யரத்லத்யர ட. அப பய்மஎ ம்யியர , "அல்யாவப மன் ்! (அ ஸ,) 

 ங ்னடிமசலஉம சவ ர. அவ��ம ய மந�ங ட  பப்யரத்லாங ட!'' எ றயர. 

நபபம(ஸல) அவர டம"எ �்மஎல்யமவப்மய  ந னமாிம வ்�பம

பப்யரத்லத்யர ட. அவர டமஎ � ய மமனசக்  பப்யரத்ன ிப மஇஉ்லிபல , 

"இனறவய! அ ஸஜ�்மமனசலவதன்ாிம்ாநன்   ன�ாிம
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அ்ல மய�்வயிய ! அ்லலமஅவ��்மவ�ிமபய்லபபயிய ! '' எ உ 

பப்யரத்லத்யர ட.   

1171 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஎ �்ிமஎ ம்யிய��்ி , அல்்மஎ  சலறலிம்யிய��்ிம

(்ன்னமம்யங லத) ன்யான மநடத்ல யர ட. அப பய்  எ ன தம்ம�்ம

வ்பமப� த்ல்ிமனப்னணமஎங ்�்பமபப  ய்ி  நலஉத்ல யர ட. - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  

1172 நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபியரமனம� யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யாி பய்ம

அவர ்�்மஅ� லலமநய  ( றங ல�ன ய்�) இ�ப ப . அவர டம

சல்வண� ிம(சஜ்ய) னசகாி பய்மசல்   ந்ங �ணலமஅவர �்மஆனடம

எ மம்மப�ி. நபபம(ஸல) அவர டம(சலறலின்ய�)  ன்யான மவப�பபபலம

ன்யாவயர ட.124 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

 1173 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமனச  ற . அப பய்மஅவர டமபயக  ள றலலம

சஜ்யமமனசக்மன்யா்மன ய்��பபன்�ம ் ட .  இந்மஹ �்ஸமநய ்ம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

பயடிம:ம50 றாடய தமன்யாவ்மமாஉிமன்யான னிம

எ்லரபயரத்ல�ழப்மஆ லிவாறல  சலறழப.  

1174 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ள�வரம்ம்ம

வ �ா�லமன்யாவன்வபடாி , ்ம்ம னடதன்�வபலமன்யாவன்வபடாி  

அவரம்மயஅத்ட மன்யாவ்மஇ�ப்�்ிம மாபாடமமடங்மஅ்ல ம  

சலறப்னடி்ய்ி. ஏன  ணல,  ங �ணலமள�வரமஅங தமனகனமம( �) 

னசக், அன்மமனசினமிய ாிமனசக், ன்யாம வ்�ிமஎ றமஆரவத்லல , 

ன்யா ல றமள ்  நய� த்ட மபட�ணவயச்�்மவந்யலமஅவரம

பட�ணவயச்�்டம்னாாிவன் அவரமஎ�த்னவ�்ிமளவ வயரமஅ��்ிம
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ள�ம்்்லமஅவ��்  ிரத்பப� லற்; ள�ம்வஉமஅவ�� ய ம

ம  ண� பப� லற். அவர பட�ணவயச்�்டம்னாந்வபாடயல , 

ன்யான னிமஎ்லரபயரத்மஅவரம்ினம�  

 ா�பப�த்ல�ன ய்���்ிவன்மஅவரமன்யா்ன ய்��பபவ்ய  வ  

 �்பப� லறயர.  ங �ணலமள�வரம்யிமன்யா்மஇடத்ல ் ிம

வ �ாறல��்ிவன் அவ�� ய மவய வர டம

பப்யரத்லத்�ன ய்��� லறயர ட. "இனறவய!  இவ��்�ம �னணம

்�வயிய ! இனறவய! இவ��்மம  ணபப�ணபபயிய ! இனறவய!  இவ்்ம

பயவம  ணபனபமஏாபயிய ! '' எ உமஅவர டமறஉ ல ற ர. அவரமசலஉ  

்ட� ல ம�்ிமன்யலன்ம்்ய்வன்ம(இ்மந���்ி).  இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.125 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உ  அறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். 

 

 1175 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

்யிமன்யா்மஇடத்ல ் ிமவ �ாறல��்ிவன்மஅவ�� ய  வய வர டம

பப்யரத்ல� லறயர ட."இனறவய! இவ��்மம  ணபப�ணபபயிய !  இனறவய! 

இவ��்�ம �னணம்�வயிய ! '' எ உமஅவர ட 

பப்யரத்லத்�ன ய்��� லறயர ட ; அவ��்மமசலஉம்ட�்மஏாபடயமல 

இ�ந்யல.  ங �ணலமள�வரமன்யான னிமஎ்லரபயரத்தம்ினம�  

 ா�பப�த்ல�ன ய்���்ிவன்மஅவரமன்யா்ன ய்��பபவ்ய  வ  

 �்பப� லறயர. 

 1176 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அ�ியரம

ன்யான னிமஎ்லரபயரத்தமன்யாமலடத்லலமவ �ாறல��்ிவன்மஅவர  

ன்யான ிபலமஇ�பபவ்ய  வம �்பப� லறயர. அப பய்மவய வர ட , 

"இனறவய! இவ��்மம  ணபப�ணபபயிய ! இனறவய! இவ��்�ம �னணம

்�வயிய !'' எ உ பப்யரத்ல� ல ற ர. அவரம்ல�ிபபமமனசல்ிவன்ம

அல்்மஅவ��்மமசலஉ ்ட�்மஏாப�ிவன்ம(இ்மந���்ி). இன்ம
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அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலம

ள�வ்ய மஅ�்யஃபப ம(்ா) அவர டமறஉ லறயர ட:  நய ம"சலஉம்ட�்ம

எ்?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல)  அவர டம"சப்மல றல ியம

அல்்மசப்த்ட  யம யாஉமபப�வ்ய்ி '' எ உ ப்ல்�ணத்யர ட. 

 1177 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

ன்யான னிமஎ்லரபயரத்தம்ினம�   ா�பப�த்ல�ன ய்ட்ட , அவரம்ிம

்�ிபத்ய�டிம்ல�ிபபம  னசல்வபடயமலமன்யான மஅவன்தம்�த்ம

னவத்ல��்மய யல, அவர ன்யா்ன ய்��பபவ்ய  வம �்பப� லறயர.  

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.126  

1178 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

ன்யான னிமஎ்லரபயரத்மவ �ாறல��்ிவன்மஅவர  ன்யா்ன ய்��பம

பவ்ய  வம �்பப� லறயர; அவ��்மமசலஉம்ட�் ஏாபடயமலமஇ�ந்யல. 

அப பய்மஅவ�� ய மவய வர ட , "இனறவய! இவ��் ம  ணபப�ணபபயிய ! 

இனறவய! இவ��்�ம �னணம்�வயிய ! '' எ உ பப்யரத்லத்�ம

ன ய்��� லறயர ட. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டம

ஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவரம �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.   

பயடி : 51 பட�ணவயசல ்�்மஅ்ல �ம ய்� டமஎ�த்னவத்ம(னவ்ம

ன்யன்வப்லம�ந்) னசலவ் மசலறப்.  

1179 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ம� �ணலம

ன்யான � ய மஅ்ல மந னமமனபஉ ல றவரம(ியன் ணல) , (ன்யான � ய ) 

னவ்மன்யன்வப்ல�ந்மநடந்வ�பவரமஆவயர. அ�த்மஅ்ா �த்ம

ன்யன் ன்த்ல்ல�ந்மவ�பவரமஆவயர. ியரமஇமய�ட மன்யா�ம

 யத்ல�� லறய ்ய அவர, (் ணிய த) ன்யா்வபா�ம றங லவப�பவன்வபடம

அ்ல மந னம அனடபவ்யவயர.127 இன்மஅ��சயம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�். 
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அவாறலல, அ�்னறப (்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"இமய�ட ம

்மயஅத்ய தமன்யா�ம யத்ல�� லறய ்ய ' எ�ிமவயச ிமஇடினபாஉட�்.  

1180  னபமபப ம அபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�மம ண்ரமஇ�ந்யர. 

(மஸ்ல்நமநபவ �) பட�ணவயச்�்மஅவன்வபடமனவ்  ன்யன்வப்ல�ந்ம

நடந்வ�பவரம வஉமஎவன்ாிமநய மஅறலந்ல�� வபலன். அவர  

எந்னவய�மன்யான னிாிம்வறவபடமயாடயர. எ  வமஅவ�டி , "ந�ங டம

ள�ம ான் வயங ல�ன ய்டயலமந றயிப��் ம! அ் மமம்மபிணிம

னசக்ம ய���ண்ி  �ிமனவபபத்ல்ிம(ன்யான �்) வ்்ய ம?'' எ உம

"  ா பபாட்' அல்் "(அவவயஉ) நய ம  ா ட '. அ்ா்மஅவர, "எ ்ம

இல்ிமபட�ணவயச்�் அ� ல ் ிமஅனமந்ல�பப்மஎ �்ம

ம ல�மசலி�ண� ய். (ஏன  ணல,) நய  பட�ணவயச்�்மநடந்வ�வ்ிம(பட�ணம

வயச்லலமஇ�ந்) இல்த்ய�டி ்ல�ிபபமமனசலவ்ிமஎ �்ம

(ந னம �ய )பமப்லாமனசகிபபடம வ்�னம மநய  வப�ி் ல ற '' எ உம

றறல யர. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர ட, "இனவம

அன தன்ாிம சரத்மஅல்யாம ங ்�்மவாங லவபாடய '' எ உம

றறல யர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாிமவந்ட�் -  னபமபப ம அபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அ சய� �ணலமள�வ�னடிமவ ��மம �் யமவப ் ிம(பட�ணவயச்�்) னவ்ம

ன்யன்வபல அனமந்ல�ந்். அவரமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ்ட மஎல்யத  ன்யான  �ண்ிம்வறயமலம ்ந்ன யடவயர. 

நயங டமஅவ��ம ய ம(னவ் ன்யன்வப்ல�ந்மசல்மபபா�மவ� லறய ்ம

எ உ) அ�்யபபபா டயி. இன்ி�த்  அவ�டிமநய , "இ  ய ்! ந�ங டம

 ான்னிய னறமவயங லம(அ்லலமபிணிமனசக்  வ�வ �் ய) யலம

ந றயிப��் ம!  �ிமனவபபத்ல்ல�ந்ிமவப ம்ந்� �ண்ல  �ந்ிம

 ங ன��ம யத்�ன யட�்ய ம?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅவர, "அறலவ �ர: 

அல்யாவப மமம்யனணிய ! எ ்மஇல்ிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  

அவர ்னடிமஇல்த்ட ம(மஸ்ல்நமநபவ �மஅ� ல ் ிம ிபஉ �யலம

இனணத்�)  ாடபபா��� ம வ்�ிமஎ மநய மவப�ிபவபலன் ''எ உம
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றறல யர. அவர அவவயஉமறறலி்மஎ �்மமல்ந்மம ம வ்ன ி�ண�  வம

நய மநபபம(ஸல) அவர �ணடிமவந்மநடந்ன்தமன்�வபத ் . நபபம(ஸல) 

அவர டமஅவன்மஅனாத(் வபசய�த)்யர ட. அவரம� ்ம(எ  ணடி) 

றறலின்பம பய  ற றறல யர.  ம்ி, ்ிம யலமஏவ� ்�்மந னமமப்லாம

னசகிபபடம வ்�னம தம்யி  வப�ி்வ்ய ாிமஅவரமன்�வபத்யர. நபபம

(ஸல) அவர ட, "ந�ங ட எ்லரபயரத்மந னமம ங ்�்ம ்� '' எ உம

றறல யர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாி வந்ட�். 

 1181 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  எங டம

்�ிப�ப் டம(மஸ்ல்நமநபவ �) பட�ணவயச்�்தமன்யன்வபல  

அனமந்ல�ந் . ஆ  வ , நயங டமஎங டமவ �� ன�மவபாஉவபா�பமபட�ண  

வயச்�்மஅ� லலம்� ிறமவப�ிபப  யி. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஅவவயஉமனசகிம வ்டயனம மஎங ்�்தம்னடம

வப்லத்யர ட.  ம்ி, " ங �்மளவனவய�ம ய்��்ிம ங ்�்மள�ம

்்்லம ்�'' எ உ றறல யர ட.  

1182 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (மஸ்ல்நமநபவ �) 

பட�ணவயசன்மமஏாறலம ய்லமமன  டமஇ�ந் . ப�ச்லமய  ்்த்யரம

பட�ணவயச்�்மஅ� ல ் ிம்� ிறமவப�ிபப ர. இந்மவப ிி  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்மஎா�ி பய்மஅவர ட , "ந�ங ட 

(மஸ்ல்நமநபவ �) பட�ணமவயச்�்மஅ� லலம்� ிறப பயவ்ய மநய ம

அறலந ்   (அ்ம ்னமிய)?''எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மப�ச்லமயம

்்த்யரம"ஆி, அல்யாவப மன் ்! நயங டமஅவவயஉம

வப�ிபப  யி''எ உமறறல யர ட. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, "ப�ச்லமயம்்த்ய ்!  ங ட ்�ிப�ப் டமஅங   ிம

இ�� ா�ி!  ங டம ய்� டம(அ�ா�்  ந னம ட) ப்லாமனசகிபப�ி; 

 ங டம்�ிப�ப் டமஅங   ி  இ�� ா�ி!  ங டம ய்� டம(அ�ா�்ம

ந னம ட) ப்லாமனசகிபப�ி '' எ உம(இ�ம�னற) றறல யர ட.  
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1183 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ப�ச்லமயம

்்த்யரம(மஸ்ல்நமநபவ �) பட�ணவயச்�்மஅ� லலம்� ிற  வப�ிபப ர. 

அப பய்ம(பட�ணவயச்�்மஅ� ல்ல�ந்) மன  டம ய்லிய  இ�ந் . 

இந்மவப ிிமநபபம(ஸல) அவர ்�்மஎா�ி பய்மஅவர ட , "ப�ச்லமய 

்்த்ய ்!  ங டம்�ிப�ப் டமஅங   ிமஇ�� ா�ி.  ங டம

 ய்� ட (அ�ா�்மந னம ட) ப்லாமனசகிபப�ி '' எ உமறறல யர ட. 

ப�ச்லமய ்்த்யர, "நயங டமஅவவயஉம்� ிறலிப�ந்யலமஎங ்�்ம

அ் ம லாமசலி�ணத்ல�� ய்'' எ உமறறல ர.  

பயடிம:ம52 ன்யான � ய மநடந்னசலவ்யலம 

்வஉ டமம  ண� பப� ல ற ; ்்்ல டம ிரத ்பப� ல ற . 

 1184 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ியரம்ம்ம

வ �ா� ் ிமஅங தமனகனமம( �) னசக்வபா�மஇனற�ம ாடன�( �ய  

ன்யான ) �ணலமள னறமநலனற வாஉவ்ா ய மஇனறிபல்ங �ணலம

ள னறம நய� லமநடந் னசல லறய ்ய, (அவரமஎ�த்னவ�்ி) இ�ம

 ய்� �ணலமள உமஅவ�னடி  ்வஉ �ணலமள னறமஅாலத்வப� லற்; 

மானறய உமஅவ�னடிம்்்லனி   ிரத்லவப� லற். இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

1185 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட, " ங �ணலமள�வ�னடிம(வ �ா�) வயச்லல  ஓரமஆஉம

(ஓ��ன ய்�) இ�� லற். அ்லலமஅவரம்ல �ிமஐந்ம�னற  ந�்ய� லறயர. 

இநநலன்ிபலமஅவ்்ம ட்லலமஅா�  ்ிமஇ��்மய?'' எ உ   ாடயர ட. 

அ்ா்மம� டம"அவ்்ம ட்லலமஅா�  ்ிமஇ்ய் '' எ உ ப்ல்�ணத்ம ர. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "இ்ம்ய மஐ வன�த ன்யான  �ண ம

நலன்ிய்ி. அ(வானறமநலனற வாஉவ)் ம�்ிமஅல்யாம்வஉ ன�  

அால� லறய '' எ உமறறல யர ட.128 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய மவந்ட�்.   
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1186 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஐ வன�தம

ன்யான ிப மநலன்ிய ் ,  ங டமவ �ா�மவயச்லலமஓ�ிமஆாமய ம

ந்ல�் ளத்ல�� லற். அ்லலமஅவரமநயட ்யஉிமஐந்ம�னறம

்�ணத்வ� லறயர. இன்ம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

ஹச மஅலபலம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"(அவவயஉமஐந்ம�னற  

்�ணத்யல) அவ்்ம ட்லலமஅா�ன ன்ாிமஅ்மவபா�னவ�்மய?'' எ உ 

(அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம  ாட்ய ) இடினபாஉட�்.   

1187 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ள�வரம

பட�ணவயச்�்�ம யன்ிப ்யமமயன்ிப ்யமனச உமவந்யலமஅவரம

ளவனவய� �னறமனச உமவ�ி பய்ிமஅவ�� ய மஅல்யாம

னசயர� த்லலமள�மமய�ணன னி  (அல்்மவப�நன்)தம்ியரமனசக லறய .  

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.129 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

பயடி : 53 ஏபஹஜதமன்யான �்பமபப ம(ந�ிம ்ிிவன்) ன்யா்ம

இடத்ல ் ி அமரந்ல�பப் மசலறப்ிமபட�ணவயசலம �ண மசலறப்ி.  

 1188 சலமய�மபப மஹரபம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம்யபபரமபப மச�்யம

(்்ல) அவர �ணடி, "ந�ங டமஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவரம �ண ம

அனவிபலமஅமரந்ல�� லற�ர �ய?'' எ உம  ா ட . அ்ா்  அவர டம"ஆி, 

அ்ல மய ம(அமரந்ல�� ல ற ). அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டம

ந�ி ம ்ிமய ய்மவன்ம(ஏபஹஜதமன்யா்மஇடத்ல்ல�ந்)  

எாமயாடயர ட. ந�ி ம ்ிமய மபப ம(அங ல�ந்) எாவயர ட. அப பய்  

ம� டமஅறலியனம�ம ய்ிம்றலத்பம பசலமமசல�த்�மன ய்��பபயர ட.  

(இன்�ம  ா�) அல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்  ன த்�  

ன ய்��பபயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
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1189 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

ஃபஜரமன்யான மன்யா்வபா�மன்யா்மஇடத்ல ் ிமந�ி  ந ்ம

 ்ிமய்ிவன்மஅமரந்ல�பபயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம்யபபரம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிமநய ்  அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�். அவாறலலம"ந ்' எ�ிம்றலப்மஇடினபறவபலன்.  

1190 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஓரம்�்ட�ம

இடங �ணலமஅல்யாவபா்மமல ாிமவப�பபமய மஇடி  பட�ணவயச்ய்ி. 

ஓரம்�்ட�மஇடங �ண ் ிமஅல்யாவப மனவஉபபபா்�ி  இடிம

 னடதன்�வய்ி.130 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

பயடிம:ம54 ன்யானவழப்ா்ம(இமயமத)மஅ்ல தம்்்லானடிமவரமியர?  

1191 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ம� டம� உம பரம

இ�ந்யலமஅவர �ணலமள�வரம்ன்னமம்யங லத  ன்யாவப� ா�ி; 

அவர �ணலமந ்மஓ்தமன்�ந்வ ்மஅவரம ்�்த  ன்யாவப� மஅ்ல தம

்்்லானடிவரமஆவயர. இன்மஅ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  வந்ட�். -  ம்ிமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம மா ்டமஹ �்ஸமவந்ட�்.   

1192 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அல்யாவப ம

 வ்தன்மந ்மஓ்தமன்�ந்வ ்மம� ்�்தம்ன்னமம்யங லத  

ன்யாவபபபயர. ம� டமஅன வ� மமசமமஅ�வபலமஓ்தமன்�ந்வர �யகம

இ�ந்யல அவர �ணலமநபபவாலனிமந ்மஅறலந்வரம(்ன்னமம்யங லதம

ன்யாவபபபயர). அ்ல்ிமஅவர டமசமமஅ�ாமஅறலானட ிய்யகமஇ�ந்யலம

அவர �ணலம�்்லலமநய� ்றந்ம(ஹலஜ்த) வந்வரம(்ன்னமம்யங லதம

ன்யாவபபபயர). அவர ட  அன வ�ிமசமம ய்த்லலமநய�ம்றந்ம

வந்ல�பபப மஅவர �ணலம�்்லல  இஸ்யதன்தம்ாவபிவரம(்ன்னமம
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்யங லதமன்யாவபபபயர). ள�வரமமானறய�  ம ண்�னடிம

அ்ல ய்த்லா்ாபாடமஇடத்லலம(அவ�னடிமஅ�ம்லிப றல) ்ன்னம  

்யங லதமன்யாவப� ம வ்டயி. ள�மம ண்��்�ிமவ �ா�லமஅவ்்ம

வப�பபப  மம்மஅவ�னடிமஅ�ம்லிப றலமஅம்ம வ்டயி.  இன்ம

அ�மஸ்தமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட  இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  அ�சிபதமஅலஅ ஜம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபலம"�்்லலமஇஸ்யதன்த  ்ாவபிவர' எ ப்ா்ம

ப்ல்ய ம"அவர �ணலமவி்லலம�த்வர ' எ�ிமவயச ி இடினபாஉட�். - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஐந்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். 

 1193 அ�மஸ்தமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமஎங �ணடிமறறல யர ட: அல்யாவப   வ்தன்ம

ந ்மஓ்தமன்�ந்வ�ிமஅன்ம�்்லலமஓ்�ம ாஉ�ன ய்டவ�ி  

ம� ்�ம்தம்ன்னமம்யங லதமன்யாவபபபயர. அவர டமஅன வ� மமசமம

அ�வபல ஓ்தமன்�ந்வரம �யகமஇ�ந்யலமஅவர �ணலம�்்லலமநய�ம

்றந்ம(ஹலஜ்த) வந்வரமம� ்�்தம்ன்னமம்யங லதமன்யாவப� ா�ி. 

அவர டமஅன வ�ி சமம ய்த்லலமநய�ம்றந்மவந்வர �யகமஇ�ந்யலம

அவர �ணலமவி்லல �த்வரமம� ்�்தம்ன்னமம்யங லதம

ன்யாவப� ா�ி. ள�வ்்மவ �ா� ்ய  அல்்மள�வ�னடிம

அ்ல ய்த்லா்ாபாடமஇடத்ல ்யம(அவ�னடிமஅ�ம்லிப றல)  ந�ங டம

்ன்னமம்யங லதமன்யாவப� ம வ்டயி. ள�வ�னடிமவ �ா�லம"அவர  

 ங ்�்மஅ�ம்லி�ணத்யலம்வப் ' அல்்ம"அவ்்ம

அ�ம்லிப றல'அவ்் வப�பபப மமம்மந�ங டமஅம்ய �்ர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1194 மய்ல�மபப மஅலஹஜனவ�ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ப�ன்ஸம

ன்�ம்ாவபல) ளத்மவி்னடிமஇன�றர டமப்ரமஅல்யாவப மன்ர  

(ஸல) அவர �ணடிமனச  றயி. அவர �ணடிமஇ�ப்மநயா டம்ங ல  யி.  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம �னணம ட�ிமன ய்டவ்ய ாிம
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இ� லிமம ி பனடத்வ்ய ாிமஇ�ந்யர ட. நயங டமஎங டம

்�ிபத்ய�டி (்ல�ிபபம) னசல்மஆனசபப� ல றயிமஎ மஎ்ணபிம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட, (்�ல) நயங டமவபா�வந்மஎங டம

்�ிபத்யன்பமபாறல வபசய�த்யர ட. நயங டமஅவர ன�பமபாறலதம

ன்�வபத ்யி. ஆ  வ , அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "ந�ங டம

 ங டம்�ிபத்ய�டி  ்ல�ிபபமனச உமஅவர �ணனட ிம்ங லிப�ந்ம

அவர ்�்�ம லவப  ாஉ�ன ய�ங ட. ( டனம ன�மநலனற வாஉிப�) 

அவர ன�பமபணபாங ட. ன்யான  ( ந்ி) வந்்ிம ங �ணலமள�வரம

ன்யான மஅறலவபப்மமனசகிா�ி; பபற்  ங �ணலம(வி்லல) �த்வரம

 ங ்�்தம்ன்னமம்யங லதமன்யாவப� ா�ி '' எ றயர ட.131 - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமமய்ல�மபப மஅலமஹஜனவ�ஸம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

அ்லலம"நய ம(எ ம்்த்யர) சல்�ட மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடி னச  ற . நயங டமளத்மவி்னடிமஇன�றர �யகம

இ�ந ்யி'' எ உமமய்ல�மபப  அலஹஜனவ�ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்ய ம

ஹ �்ஸமன்யடங் லற்.  

1195 மய்ல�மபப மஅலஹஜனவ�ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய�ிமஎ ம

ந்பரமள�வ�ிமநபபம(ஸல) அவர �ணடிமனச  றயி. நயங டம(அவர  

 �ணடிமசல்மநயா டம்ங லிப�ந்மவபா�) அவர �ணடமல�ந்  

்ல�ிபபமனசல்மவப�ிபபிம பய்மஎங �ணடிமஅவர டம"ன்யான  ( ந்ி) 

வந்வபாடயலமன்யான மஅறலவபப்மமனசகாங ட. பபற்மஇ யமத  

னசயல்ங ட.  ங �ணலம(வி்லல) �த்வரம ங ்�்தம்ன்னமம

்யங லத ன்யாவப� ா�ி'' எ றயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரம

அறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலம ய்லதமஅலஹத்ய ம

(்ா) அவர டம"இ�வ�ிமசமமஅ�வபலமஓ்த  ன்�ந்வர �யகமஇ�ந் ர ' 

எ உமற�்்ய மஅறலவபத்ட�யர ட.  
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 பயடி : 55 �ஸ்லி ்�்மஏ ்�ிம சய்ன ம( ப்ாலா) ஏாபாடயலம

எல்யதமன்யான  �ண்ி  "்�த' (எ�ிம சய்ன �ம ய்பமபப்யரத்ன ) 

ஓ்வ்மவப�ிபதம்� ்ய்ி.   

1196 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஃபஜரமன்யான ிபலம(்ரஆ ) ஓ்லிமபப  ்�பபரமனசயல(்ல �ற ம

னசக)வயர ட. பபற்ம�ற வப்ல�ந்ம்ன்னி   ிரத்ி பய்ம

"சமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ா' (அல்யாம் ன பம் � வய�  

் ான்னிமஏாஉ�ன யட லறய ) "்பப யமவம்� லமஹி் ' (எங டம

இனறவய!   �  ம் �மஅன த்ி) எ உமறஉவயர ட. பபற்மநல றவயஉம

(பப வ�ி "்�த'ன்) ஓ்வயர ட: இனறவய! வஅதமபப மஅலவஅத, ச்மய 

பப மஹல யி, அகியஃமபப மஅபப் பபஆமஆ ல ியன்ாிம(ம� யவப்ட�)  

ள�� பபாடமஇனறநிபப�ன ிய�ர ன�ாிமந�ம யபபயாஉவயமிய ! 

இனறவய, ( �ி பன மன ய்ட) ��ரம்்த்யரமம்ம  ்மபப�னிம

இஉ�்வயிய ! இனறவய! (   ன்ர) ்ஏஃபப ம ய்த்லலமஏாபாடமபஞசிம

நலனறந்மஆ்� ன�பம பய உ  இவர ்�்ிமஏாப�த்வயிய ! இனறவய! 

்லாிய , �அல, ்�வய ,  ஸகிய ஆ லிம்்த்யன்மந�ம  ம

அ��ண்ல�ந்மஅப்றபப�த்வயிய !  ஸகிய  ்்த்யரம(னபி��  ாப) 

அல்யாா�்ிமஅவ�னடிமன்��்ிமமயஉ  னசக்வபாட ர. பபற்ம

"அவர ன�மஅல்யாமம  ண�்ிமவன் , அல்்மஅவர ட 

அ� ல்ம� ய்ர �ய மஇ�பப்யலமஅவர ன�மஅவ ம வ்ன மனசகாிவன்  

(அவர ்�்தம்்டன மவாங்மயஉமறறமநபப ி!)  ங ்�்மஎந்ம

 �னமாி இலன்'' எ�ிம(3:128ஆவ்) இனறவச ிமஅ��பனபாறம பய்ம

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டமஇவவயஉமபப்யரத்லபபன்ம

வபா�வபாடயர டமஎ மநம�்ம  னசக்லமஎா�ி்.132 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலலம"(நபப) ்ஏஃபப ம

 ய்த்லலமஏாபாடமபஞசிமநலனறந்மஆ்� ன�ப   பய உ இவரம ்�்ிம
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பஞசமஆ்� ன�மஏாப�த்வயிய ! '' எ ப்வன் இடினபாஉட�். 

அ்ா்பமபப �ட�ம்றலப் டமஇடினபறவபலன்.   

1197 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

ன்யான ிபலமள�மமய்ம ய்ிம�ற வபா்பமபபற்ம்�த  (எ�ிம

 சய்ன �ம ய்பமபப்யத்ன ) ஓ்ல யர ட. அவர டம"சமலஅல்யஹஜம

்லம  ஹமல்ா' எ உமறறலி்ிமபப வ�மயஉம்�தமஓ்வயர ட:  

இனறவய! (ம� யவபலமசல� ல�ன ய்���்ி) வஅதமபப மஅலவஅன்�  

 யபபயாஉவயிய ! இனறவய! ச்மயமபப மஹல யனம�ம யபபயாஉவயிய ! 

இனறவய! அகியஃமபப மஅபப் பபஆனவ�ம யபபயாஉவயிய ! இனறவய! 

இனறநிபப�ன ிய�ர �ணல  ள�� பபாடவர ன�மந�ம யபபயாஉவயிய ! 

இனறவய! ��ரம்்த்ய� மமம்    ்மபப�னிமஇஉ�்வயிய ! இனறவய! 

(  மன்ர) ்ஏஃபப ம ய்த்லலமஏாபாட  பஞசிமநலனறந்மஆ்�ம ன�பம

 பய உமஇவர ்�்ிமபஞசமஆ்� ன�  ஏாப�த்வயிய ! ன்யடரந்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறஉ ல றயர ட:  இ் மபப  ரம(ள�மநயட) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅவவயஉ  பப்யரத்லபபன்ம

வபா�வபாடன்மநய மபயரத ் .  ட  மநய ம"அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) 

அவர டமஅந்ம(ள�� பபாட) ம� ்� ய பமபப்யரத்லபபன்  

வபா�வபாட்ய �ம �் ல ற '' எ  ற . அப பய், "(ம� யவபல 

சல� ல�ன ய்��ந்) அவர டம(ம �் யா�்தம்பபப) வந்வபாடன்மந�ங ட  

பயர� வபலன்ிய?'' எ உம  ா பபாட். -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபபபய�ர  ன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லலம"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஇ யம

ன்யா்ன ய்��ந் பய்  "சமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ா 'எ உம

னசயல்லவபா�, பபற்மசஜ்யமமனசகவ்ா் � பய , "இனறவய! (ம� யவபலம

சல� ல�ன ய்���்ி) அகியஃமபப  அபப் பபஆனவ�ம யபபயாஉவயமிய ...! '' 

எ உமன்யடங ல, "(நபப) ்ஏஃபப   ய்த்லலமஏாபாடமபஞசமஆ்� ன�பம

 பய உ'' எ ப்மவன்மஇடினபாஉட�். அ்ா்பமபப �ட�ம்றலப் டம

இடினபறவபலன்.  
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1198 அ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய மபப மஅவஃபம(்ா) அவர டம

றறலி்யவ்: அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம"அல்யாவப மமம்யனணிய ! 

 லாடத்ாடமஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டமன்யாவபத்ன்பம

 பய  றமநய ம ங ்�்�  ன்யாவப� ல ற '' எ உமறறல யர ட. 

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம்ார, இ ய, ஏபஹஜமஆ லிதமன்யான  �ணலம

்�தம( சய்ன �ம ய்பமபப்யரத்ன )  ஓ்வயர ட. அ்லலம

இனறநிபப�ன ிய�ர ்�்மசயரபய ாிம(ன ய�ஞ  னசில்�ந்) 

இனறமஉபபய�ர ன�மமசபபத்ிமபப்யரத்லபபயர ட.133 

1199 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம"பபஃ�மம் ய ' (எ�மலடத்லல பப்யசய்த்லா யமமனச றம்ி) 

 ்யார ன��மன ய றவர ்�்மஎ்ல்ய  -அல்யாா�்ிமஅவ�னடிம

ன்��்ிமமயஉமனசக்ம ஸகிய , �அல, ்�வய  மாஉிம்லாிய மஆ லிம

்்த்ய��்மஎ்ல்ய ம-�பப்ம(நயா ட) னவ னற  (ன்யான )  ந்ங �ணலம

பப்யரத்லதம்யர ட. பபஃ�மம் யவபலமன யல்பபாட  வர டமவப ித்லலம

அல்யாமள�மவச தன்மஅ��ண ய . அன்மநயங டமஓ்லவந ்யி.  

பப  ரமஅந்மவச ிம(அல்யாவப மஆனணபப�) ந�� பபா�வபாட்:  

"நயங டமஎங டமஇனறவ ணடிமவந்ம சரந்வபா டயி. அவ மஎங ன��ம

்றலத் ்ல�ப்லினடந்ய ; நயங டமஅவன � ்றலத்ம்ல�ப்லினடந ்யி' 

எ உமஎங டமச�்யித்ய�டி  ன்�வபத்வப�ங ட'' எ ப ்மஅந்ம

வச ி.134 

 1200 �ஹிமதமபப மசீீ ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅ ஸமபப ம

மய்ல�ம(்்ல) அவரம �ணடி, "அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டமஏபஹஜதம

ன்யான ிபலம்�தம( சய்ன �ம ய்பமபப்யரத்ன )  ஓ்ல யர �ய?'' எ உம

  ா ட . அ்ா்மஅவர டம"ஆி, �ற வபாம்பமபப ் சலறல்ம ய்ிம

(அ்யவ்மள�மமய்ம ய்ி) ஓ்ல யர ட '' எ உ ப்ல்�ணத்யர ட.135 இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
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1201 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஏபஹஜதமன்யான ிபலம�ற வபா்ப  பப  யலமள�மமய்ம

 ய்ிம்�தம( சய்ன �ம ய்பமபப்யரத்ன ) ஓ்ல யர ட.  அ்லலம�அல, 

்�வய மஆ லிம்்த்ய��ன ்ல்ய பமபப்யரத்லத்யர ட.   ம்ி, " ஸகியம

்்த்யரமஅல்யாா�்ிமஅவ�னடிமன்��்ிமமயஉ  

னசக்வபாடயர ட'' எ உிமறறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமநய ்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   

1202 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமள�மமய்ம ய்ிமஃபஜரமன்யான ிபல  �ற �்பமபப  யலம

்�தம( சய்ன �ம ய்பமபப்யரத்ன ) ஓ்ல யர ட.  அ்லலமப�ம ஸகியம

்்த்ய��ன ்ல்ய பமபப்யரத்லத்யர ட.  

 1203 ஆஸலிமஅலஅாவலம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅ ஸம(்்ல) 

அவர �ணடி, "்�தம(எ�ிம சய்ன �ம ய்பமபப்யரத்ன மநபப  (ஸல) 

அவர �்ம ய்த்லல) �ற �்ம� பயமஅல்்மஅ்ா்பமபப பய  (எப பய்ம

ஓ்பபாட்)?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஅ ஸம(்்ல) அவர ட  "�ற �்ம

� ்்ய '' எ உமப்ல்�ணத்ர ட. நய ம"�ற �்ப  பப  ர்ய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்�தமஓ்ல யர டமஎ உ  சல்ரம

றஉ ல ற  ்?'' எ உம  ா ட மஅ்ா்மஅ ஸம(்்ல) அவர ட , 

"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமள�மமய்ம ய்ி்ய ம(�ற வபா்பம

பபற்) ்�தமஓ்ல யர ட. அ்லலம்ரஆ மஅறலறர டம(அல்ர்ய ) 

எ றனா� பபாட ்ிம ்யார ன�ம(பபஃ�மம் யமஎ�மலடத்லல) ன ய றம

ம� ்�ன ்லம்ய ப பப்யரத்லத்யர ட '' எ உமனசய  யர ட.136 இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   

1204 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம"பபஃ�மம் ய' நய�ணலமன யல்பபாடம்ரஆ  அறலறர டம

(அல்ர்ய ) எ றனா� பபாடமஎாப்ம ப�� ய மம   வ்ன பபாடன்பம

 பய உம்யிமஅ�பபபனவத்ம வஉமஎந்பமபனடப  பப�வப �� ய ாிம
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(அவர டம ிபரமந�த் பய்) ம ம வ்ன பபாட்லலன். அவர   ன��ம

ன ய றவர ்�ன ்ல்ய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமள�மமய்ம

 ய்ி ்�தம( சய்ன �ம ய்பமபப்யரத்ன ) ஓ்ல யர ட.  -  மா ்டம

ஹ �்ஸமசாஉமற�்லம்னறாட ம ம்ிம� உ  அறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாிமவந்ட�். 

 1205 அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

(ன்யான ிபல) ள�மமய்ம ய்ிம்�தம( சய்ன �ம ய்ப  பப்யரத்ன ) 

ஓ்ல யர ட. அ்லலம�அல , ்�வய மமாஉிமஅல்யாா�்ி  அவ�னடிம

ன்��்ிமமயஉமனசக்வபாடம ஸகியமஆ லிம்்த்யன்ம  சபபத்யர ட. - 

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

 1206 அ ஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம(ன்யான ிபல) ள�மமய்ிமஅ்்�ம்்த்ல ர  ப்��ன ்ல்ய பம

பப்யரத்லத்ம்�தம(எ�ிம சய்ன �ம ய்பமபப்யரத்ன )  ஓ்ல யர ட. 

பப  ரமஅ(வவயஉமபப்யரத்லபப)ன்மவபா�வபாடயர ட. 137 

 1207 ப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஏபஹஜதமன்யான ிப்ிமமஃ��ப  ன்யான ிப்ிம்�தம

( சய்ன �ம ய்பமபப்யரத்ன ) ஓ்லவந்யர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  

 1208 ப்ய மபப மஆஸலபம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஃபஜரமன்யான ிப்ிமமஃ��பமன்யான  ிப்ிம்�த 

( சய்ன �ம ய்பமபப்யரத்ன ) ஓ்ல யர ட.   

1209 ்ஃபயஃபமபப மஈமயமஅலமஃ லஃபயீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமள�மன்யான ிபலம"இனறவய! ப�ம

்லாிய , �அல, ்�வய மமாஉிமஅல்யாா�்ிமஅவ�னடிம

ன்��்ிமமயஉ னசக்வபாடம ஸகியமஆ லிம்்த்யன்ம  ம

 �னணிப்லம�ந் அப்றபப�த்வயிய !'' எ உமபப்யரத்லத்யர ட. 
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"ஃ லஃபயர ்்த்ய��்மஅல்யாமம  ணபப�ணபபய ய ;அஸ்ிம்்த்யன்ம

அல்யா பய் யபபய ய !'' எ உிமபப்யரத்லத்யர ட.   

1210 ்ஃபயஃபமபப மஈமயமஅலமஃ லஃபயீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(ன்யான ிபல) �ற வப்ல�ந்ம

்ன்னி  ிரத்லிமபபற்ம"ஃ லஃபயரம்்த்ய��்மஅல்யாம

ம  ணபப�ணபபய ய !  அஸ்ிம்்த்யன்மஅல்யாமபய் யபபய ய ! 

 ஸகியம்்த்யரமஅல்யாா�்ி  அவ�னடிமன்��்ிமமயஉம

னசக்வபாட ர. இனறவய! ப�ம்லாிய ம்்த்யன்  ந�ம  ம

 �னணிப்ல�ந்மஅப்றபமப�த்வயிய ! �அலமமாஉிம்�வய  

்்த்யன்ாிமந�ம  ம �னணிப்ல�ந்மஅப்றபமப�த்வயிய ! '' எ உ 

பப்யரத்லத்யர ட. பபற்மசஜ்யவபா்மமனச றயர ட. (ன ய�ஞமனசில  ்�ாி) 

இனறமஉபபய�ர ன�மமசபப�்ிமநனட�னறமஇன்ம�  ணா ட  

ஏாப�த்பபாட். இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�். அ்லல "இனறமஉபபய�ர ன�மமசபப�்ிமநனட�னறமஇன்ம

�  ணா டமஏாப�த்பபாட் '' எ�ிம்றலப்மஇடினபறவபலன். 

 பயடிம:ம56 ்வறலழ பய மன்யான னிமநலனற வாஉமவ்ி, 

 அன்ம ட �ிய மநலனற வாஉமவ்  வப�ிபதம்� ்மஎ ப்ி.   

1211 அ�ஹஜன்்ய (்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமன பரம பய�்ல�ந்ம்ல�ிபபி பய்  இ்ாம�ாவ்ிமபிணிம

னசக்யர ட. இஉ்லிபலமஅவர ்�்ம ற� ி  வந்வபட வம(ஓ�டத்லலம

இறங ல) ஓகனவ�த்யர ட. அப பய்மபப்யலம(்்ல)  அவர �ணடிம"இ றல்ாம

எம� ய மந�ரம யவலம்�வ �் ய ! '' எ றயர ட. பப்யல (்்ல) அவர டம( ்ம

வபாலத்) அவர ்�்மவப்ல� பபா��ந்மஅ�ா  ன்யா்யர ட. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ிமஅவர ்னடிம ்யார ்ி  

(ப�த்)  றங ல யர ட. னவ னறம ந்ிம(ஃபஜர) னந�ங லிம வன�ிபலம

பப்யல (்்ல) அவர டமனவ னறம( லா�்)தம்லனசனிம�   ய� லிப�ம
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்ம்மவய   (ளாட )த்லலமசயகந்மஅமரந்மன ய்டயர ட. அப பய்ம

்ினமாிமஅறலியமல சயகந்ப� ிம ்ணிரந்ம றங லவபாடயர ட. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர  �ய, பப்யலம(்்ல) அவர  �ய, 

நபபத ்யார �ணலமஎவ� மயமந�ிமள�ணம்ிமம்  ப�ிவன்மவபால� வபலன். 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட்யிம�்்லலம ்  வபாலத்யர ட. 

ப்றலிப� ிமஅவர டம"பப்யல! ' எ றனாத்யர ட. பப்யல  (்்ல) அவர ட, 

"அல்யாவப மன் ்! எ ம்நன்ாிமஎ ம்யாிம்ங ்�்  

அரபபணமய ா�ி! ்ங ன�தம்ாவப�ன ய்டமஅ ்ம( ற� ி)்ய ம

எ ன ாி ்ாவப�ன ய்ட்''எ உமனசய  யர ட. அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட (ம� �ணடி) " ங டமவய  ங ன�மமனச்த்ங ட ''எ உம

றற,  ட  மம� ட ்ிமவய  ங ன�மமனச்த்லமசலறல்மன்ிமனச றயர ட.  

பபற்மஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டம(இறங ல) அங தமனகனமம( �) 

னசக்யர ட. பப்யல (்்ல) அவர �ணடிம(பயங்மமாஉி) இ யமதமனசயல்மம

னசய  யர ட. பப்யல (்்ல) அவர டமஇ யமதமனசய  ்ிமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட ம� ்�்மஏபஹஜதமன்யான மன்யாவபத்யர ட. 

ன்யா்ம��ந்்ி, "ன்யான னிமமறந்வபாடவரமநலன ாமவந்்ிம

அன்தமன்யா்ன யட�ா�ி.  ஏன  ணலமஅல்யா, "எ ன மநலன ாற�ிம

னபய�ா�மன்யான னி  நலன்நலஉத்வ �் ய !' (20:14) எ உமறஉ ல றய '' 

எ றயர ட. இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ம்�ஸம(்ா) அவர டம

றஉ ல றயர ட: ( மா ்டம20:14ஆவ்மவச த்ல ம�்த்ல்ட�ம"்லம்ல�ீ ' 

எ�ிமனசயானறயடன்) இப�ம லஹயபம(்ா) அவர டம"்லத்ல�்ய ' 

(நலன ாற�வ்ா ய ) எ உ  ஓ்வயர ட. 

 1212 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங டம(ள�மநயட) இ்வபலம

நபபம(ஸல) அவர ்ட மஓகனவ�த ்யி. ந�ி   ்ிமய்ிவன்மநயங டம

(ிய�ி) வபால� மவபலன். பபற்மநபபம(ஸல) அவர ட  (எாந்), 

"ளவனவய�வ�ிம்ம்மவய  த்ல ம்ன்னிபமபப�த்(�ன ய்�மஇந்  

இடதன்மவபா�மந ரந்) னசல்ா�ி. ஏன  ணல , இந்மஇடத்லலமநிமலடி 

ன த்ய மவந்வபாடய '' எ உமறறல யர ட. நயங டமஅவவய றம(பிணி)  
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னசக ்யி. பபற்ம(சலறல்மன்ிமனச ற்ி) ்்ண�ரமன ய்�வ்மமனசயல்ல  

அங தமனகனமம( �) னசக்யர ட , பபற்மஇ்்�ம்�அத டம(ஏ  த)  

ன்யா்யர ட. பபற்மன்யான � ய மஇ யமதமனசயல்பபட , னவ னறதம

ன்யான ம(ஃபஜர) ன்யாவபத்யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். 

 1213 அ� த்ய்யமஹய�ஸமபப ம�பஈமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: (ன பரம பய�்ல�ந்ம்ல�ி்ி பய்) அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ட எங �ணனட ிம ன்ியாறல யர ட. அப பய்ம"இ உம

மயன்ாிமஇ்ாிமந�ங ட பிணிமனசக்மஇ  யமஅல்யாம-அல்யாம

நய� யல- நயன�ம( யன்) ந�ங டமந�ர  நலன்னிமமனச றனடவ �ர ட'' எ உம

றறல யர ட. அவவய றமம� டமிய�ி  ியன்ாிம்ல�ிபபபமபயர� யமலம

(வபன்வய ப) பிணிமனசக் ர. அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டம

ந�நலசலம ந்ிவன்பமபிணிமனசக்யர ட. அப பய்மநய  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ்�்மஅ� லலமஇ�ந ் . அல்யாவப மன்ர  (ஸல) 

அவர ்�்மஇ ்சய ம ற� ிமவ் வ , அவர டம்ம்மவய  த்ல்ல�ந்  

சயகந்யர ட.  ட  மநய மஅவர �ணடிமனச உமஅவர �்ம ற� தன்�  

 ன்� யமலமஅவர ன�தம்யங லபமபப�த்�ன ய் ட . அன்ி�த்ம

அவர ட ்ம்மவய  த்லலம ந்ய மஅமரந்ன ய்டயர ட. பபற்மன்யடரந்ம

பிணிமனசக் இ்வப மனப�ிப்்லம டந் பய்ம(மம்�ி)  றங லதம்ம்ம

வய  த்ல்ல�ந் சயகந்யர ட. அப பய்ிமநய மஅவர �்ம ற� தன்�ம

 ன்� யமலமஅவர ன�த ்யங லபமபப�த்�ன ய் ட . அன்ி�த்ம

அவர டம்ம்மவய  த்லலம ந்ய  அமரந்ன ய்டயர ட. பபற்மஇ �ிம

(சலறல்மன்ி) பிணிமனசக்மஇ்வப  இஉ்லபமப்்லிய  பய்ம�  ரமஇ�ம

�னறமசயகந்ன்வபடமமல பமப்மய ம  சயகந்ம ீ ாமவபாப பய யர ட. 

 ட  மநய மஅவர �ணடிமனச உமஅவர ன�  (மம்�ி) ்யங லபம

பப�த்�ன ய் ட . அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டம்ம்ம

்ன்னிம ிரத்ல, "ியரமஅ்?'' எ உம  ாடயர ட.  "அ� த்ய்ய' எ  ற . 

"ந�ங டமஎப பய்ல�ந்மஎ  � லலமபிணி  னசக்வ� லற�ர ட?'' எ உம
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  ாடயர ட. நய ம"இ்வப்ல�ந்மஇவவயஉ   ங டமஅ� ல ் ிமபிணிம

னசக்வ� ல ற '' எ  ற . அல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டம

"அல்யாவப மன்ன்மந�ங டம யத்ம ய்ணத்யலமஅல்யாாி  

 ங ன��ம யபபய ய ! '' எ உமபப்யரத்லத்யர ட.  பபற்ம"நயிமம� ன�வபா�ம

மனறந்ம(னவ்மன்யன்வபா்மவந்)வபா டயிமஎ உ  ந�ங டம

 �் லற�ர �ய?'' எ �ம  ாடயர ட. பப  ரம"ம� �ணலமிய ்�ி  

ன் ப� லறயர �யம(எ உமபய�ங ட!)?'' எ றயர ட. நய , "இ ்யமள�ம

பிணப'' எ  ற . பபற்ம"இ ்யமமானறய�மபிணப '' எ  ற . இஉ்லிபலம

நயங டமஏா பிணப டமள உ சரந்வபா டயி.  பப  ரமஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம்ம்மபிணமவாலிப்ல�ந்மவப் ல  (ஓ�டத்லா்மம

னச உம றங்வ்ா ய த) ்ம்ம்ன்னிம(ஓ�டத்லல)  சயகத்யர ட. பபற் , 

"ந�ங டமஎம்மன்யான னி�ம ய� ம வ்�ிம(நய   றங லவபாடயலம

எ ன ம ற� த்ல்லம�ந்மஎாபபம வ்�ி) '' எ றயர ட. (ஆ யல, நயங டம

அன வ�ிம றங லவபா டயி.) அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர ட்யிம

�்்லலம ்மவபாலத்யர ட. அப பய்மந�ிமள�ணமஅவர �்  �் லலம

பாட்.  ட  மநயங டம்ல�� லா�மவபாலதன்ாந ்யி. அல்யாவப  ன்ரம

(ஸல) அவர டம(எங �ணடி) "(இங ல�ந்ம ட  ம ங டமவய  ங �ணல)  

ஏறலபம்றபப�ங ட'' எ றயர ட.  ட  மநயங டமவய  ங �ணலமஏறலப  

்றபபா டயி. ந�ி மந ்ம ்ிமய மபப மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட (்ம்மவய  த்ல்ல�ந்) இறங ல யர ட. பபற்ம்்ண�ரம

்வன�னி� ன ய்�வ்மமனசய  யர ட. அந்�ம்வன�ம

எ  ணடத்லல்ய மஇ�ந்். அ்லல  சலறல்�ாம்்ண��ிமஇ�ந்். பபற்ம

அ்ல்ல�ந்ம்்ண�் யலமசல�  மய மஅங த  னகனமம( �) னசக்யர ட. 

அ்லலமசலறல்�ாம்்ண�ரமஎஞசலி். எ  ணடி , "நம� ய ம ம்ம்்ண�ரம

்வன�னிபமபத்ல்மய பமபயரத்�ன யட. வபன்வபல  இ்லலமள�ம(அ்லசி) 

சிபவிமநல ாவப�� லற்'' எ றயர ட. அ�த்மபப்யலம(்்ல) அவர டம

ன்யான மஅறலவபப்மமனசக்யர ட. அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டம

இ்்�ம்�அதம(ஃபஜ�னடிமஏ  த) ன்யா்யர ட.  பப  ரமஅ்ல யன்தம

ன்யான னிதமன்யா்யர ட. (இன்னில்யி) ளவனவய�மநய்ி  
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னசகவன்பம பய  றமஅவர டமனசக்யர ட.  பபற்மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமவய  த்லலமஏறலபமபிணதன்த  ன்யடரந்யர ட. நயங ்ிம

வய  த்லலமஏறலமஅவர ்ட மனச  றயி. அப பய்  எங �ணலமசல்ரம

சல்�டிம"நம்மன்யான மவப ித்லலமநயிமனசக்வபாட  ்னறபயா�ா்பம

ப� ய்ிமஎ  ?'' எ உமஇ் சலிமய பம பசல�ன ய் டயி.  பப  ரம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"அறலவ �ர:  எ  ணடிம ங ்�் ஓரம

அா லிம� மய்ல�மஇ�� லற்ல்வய?'' எ உம  ா�வபா�, "அறலவ �ர: 

 ற� த்யலம்னறபய�மஏாபா�மவப�வ்லலன் ; ்னறபயனடல்யிமள�ம

ன்யான னி மஉமன்யான ம ந்ிமவ�ிவன்மன்யாயமலமஇ�பப்்ய . 

இவவயஉமனசக்வபாடவர அ்மபாறலிம ணராமவந்ாட ம

ன்யா்ன யட�ா�ி. மஉமநய�ய லவபாடயலமஅந்  நய�ண மன்யான னிம

 �ிம ந்த்லலமன்யா்ன யட�ா�ி ''எ றயர ட. பபற்ம"ம� டமஎ  ம

னசக்ன ய்�ம�பபயர டமஎ உமந�ங ட   �் ல ற�ர ட?'' எ உம(்ி�ட ம

இ�ந்ம ்யார �ணடி)   ா�வபா� , "ம� டம்ங ்னடிமநபபனி�ம

 யணயமலம ்��ன ய்��பபயர ட ; அ�ப��ி  ம�ிம"அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டம ங ்�்பமபப  யலமவந்  ன ய்��� லறயர ட. 

அவர டம ங ன�பமபப  யலமவபா�வபா�ம  னச உவபடமயாடயர ட' எ உம

றஉவயர ட. ஆ யல, மாறவர  �ய, '(இலன்) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம ங ்�்ம�  பமனச உவபாடயர ட ' எ உமறஉவயர ட. ம� டம

அ�ப�ரமமாஉிம மரமஆ லிமஇ�வ��்ி   ா�பபா�மநடந்யலமஅவர டம

 நரவாலினடவயர ட'' எ உமறறல யர ட. பபற்மநயங டமம� �ணடிம

ந்ப லம ந்த்லலமனச றனடந ்யி. அப பய்  (னவபபத்யல) 

னபய�ா ன�ல்யிமந டறலமவபா��ந் . ம� ட , "அல்யாவப  ன் ்! 

நயங டமஅாலந ்யி; எங ்�்ம( �னமிய ) ்ய ி  ஏாபா�ட�்''எ உம

றறல ர. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  " ங ்�்மஎந்ம

அாலாிமஇலன்'' எ மறயர ட. பபற்மஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டம

"எ ்மசலறலிமபயத்ல்தன்மஎ�த்மவய�ங ட! '' எ உமறறல அந்ம

ந�ர்வன�னி�ம  ாடயர ட. பப  ரம(அ்ல்ல�ந்மசலறல்ம்்ண�ன்)  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ாற ,அன்மநய மம� ்�்ப 
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் ா��ன ய்��ந ் . ம� டமஅந்�ம்வன�ிபலம்்ண�ன்�ம

 ்ட்்ய  ்யம்ி, (அன்பமனபஉவ்ா ய ம�்�ி�த்) அ் மமம்ம

வபாந் ர. (இன்�  ்ட) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "இங ல்ிம

 ப�ங ட.  ங ட அன வ� ம்ய �ிம �்�ி '' எ றயர ட. அவவய றம

ம� டமநடந்ன ய்ட ர. இவவப்ிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

்்ண�ரம்ாறமஅன்மநய  ம� ்�்பம் ா��ன ய்��ந ் . இஉ்லிபலம

எ ன ாிமஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர ன�ாிம்வப்ம வனறவ�ிம

மலஞசவபலன். பபற்மஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டம்்ண�ரம

்ாறலிப�மஎ  ணடிம"ந�ங டமப�்ங ட! '' எ றயர ட. நய ''்யங டம

ப� ய்வன்மநய மப� மயா ட , அல்யாவப  ன் ்!'' எ  ற . 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"ம� ்�்தம்்ண�ர  ் ா�பவ ்ம

அவர �ணலமஇஉ்லிய பமப� ம வ்�ி '' எ றயர ட. ஆ  வ, நய  

ப� ல   . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ிமப� ல யர ட. பபற்ம

ம� ட ்ய ிம்ணபந்மம ல�மசலினடந்வர �ய மஅந்மந�ன்ம நய� லம

வந் ர. இ் மஅறலவபபபய�்ய மஅப்ல்யாமபப ம்பயாம(்ா) அவர டம

றஉ ல றயர ட: நய மஇந்மஹ �்னஸம்ஜ�ஆபமபட�ணவயச்லலம

அறலவபத்�ன ய்��ந ் . அப பய்  (அங ல�ந்) இி்ய மபப ம

ஹஜனஸ ம(்்ல) அவர ட, "இன�ற ்! ந�ங டமஎ   அறலவப� லற�ர டம

எ பன்�ம வ ணாங ட. ஏன  ணல ,அ றல்ாமபிணிமனசக் ்ாவப �லம

நய�ிமள�வ ய வ '' எ றயர ட. நய , "அபப�ிய யல, ந�ங ட்யிமஇந்ம

ஹ �்ஸமன்யடரபய  ந ்மஅறலவ �ர ட'' எ  ற . அ்ா் இி்ய மபப ம

ஹஜனஸ ம(்்ல) அவர டம"ந�ங டமஎந்ம்ன்மம சரந்வர?'' எ உம

  ாடயர ட. நய , "அ சய� �ணலம(ம �் யவயசல �ணல) ள�வ '' எ  ற . 

அ்ா்மஅவர ட, "அபப�ிய யலமந�ங  �மஅறலவபாங ட.  (அ சய� �ய லி) 

ந�ங ட்யிம ங �்மஹ �்ஸமன்யடரபய மந ்மஅறலவ �ர ட '' எ றயர ட. 

ஆ  வ, நய மம� �ணடிம(இந்மஹ �்னஸ) அறலவபத ் . அப பய்  இி்ய ம

பப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர ட, "அ றல்ாம(பிணத்லல) நய�ி 

 ்ந்ன ய் ட . ஆ யல , ந�ங டமஇன்மம  மலாடன்பம பய உம

 வனறவ�ி ம  மலா��பபயர டமஎ உமநய ம �்வபலன் '' எ றயர ட.  
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1214 இி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டம மான ய்டமள�மபிணத்லலமநய�ிமஅவர ்ட மஇ�ந ் .  

அ உமநயங டமஇ்ாம�ாவ்ிமபிணிமனசக ்யி. அ்ல யன்ம ந்ிம

னந�ங லி பய் நயங டம(ஓ�டத்லலமஇறங ல) ஓகனவ�த ்யி. அப பய்ம

எங ன�ாிமஅறலியமல  ்ணிரந், ந�ி ம ்ிமய்ிவன்ம

 றங லவபா டயி. எங �ணலமஅ�ப�ர  (்்ல) அவர ட்யிம�்்லலம

வபாலத்யர ட. (னபய்வய ) அல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டம

 றங லவபாடயலமஅவர டம்யமய  வம ்மவபால� ய்வன்மஅவர ன�  

நயங டம ற� த்ல்ல�ந்மஎாபபமயா டயி. பபற்ம மரம(்்ல) அவர ட  

எாந்மநபபம(ஸல) அவர ்�்மஅ� லலமநல உம ்த்ம்்்லலம்�பபர  

றற்ய யர ட. ( மரம(்்ல) அவர �ண ம்�பபன்�ம  ா�) அல்யாவப ம

ன்ர (ஸல) அவர டமவபாலத்யர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

்ன்னி  ிரத்லி பய்மந�ி ம ்லத்�ன ய்��பபன்�ம ்டயர டம

 ட   "இங ல�ந்ம்றபப�ங ட'' எ உமறறல யர ட. பபற்மஎங ்ட ம

பிணி ்றபபாடயர ட. ந�ி மந ்மபப் யசலத்மபபற்மஓ�டத்லலமஇறங ல  

எங ்�்மனவ னறதமன்யான ம(ஃபஜர) ன்யாவபத்யர ட.  அப பய்ம

ள�வரமஎங ்ட மன்யாயமலமம� ன�வபா�மவப் லிப�ந்யர.  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யான னிம��த்தம்ல�ிபபி்ிம

அந் ம ண்�டிம"இ  ய ்! ந�ங டமஎங ்ட மன்யாயம்ல�� �ம ய்ணிம

எ  ?'' எ உம  ாடயர ட, அ்ா்மஅந்மம ண்ர, "அல்யாவப மன் ்! 

எ �்ப னப�ந்ட�்மஏாபா�ம(்�ணிலம டனமிய ல)வபாட்ம(்�ணபப்ா்ம

்்ண�ர இலன்)'' எ றயர. அப பய்மஅவ�டிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட (ம்ணபலம"்ிி�ி' னசக்ன யட்மயஉ)  த்்வபட, அவவய றம

அவரமம்ணபல "்ிி�ி'னசக்ன ய்�மன்யா்யர. பபற்மஎ ன தம்ிம

�  ண�ந்மள�மபிண�  ்ாவப �ட ம சரந்ம்்ண�ரம ்�வ�மயஉம

 வ பப�த்ல யர ட. அப பய்  எங ்�்�ம �னமிய ம்ய ிம

ஏாபா��ந்். அவவய றமநயங ட  னச உன ய்��ந் பய்மள�மனப்ம

்்ண�ரமநல்ிபபிமஇ�ம ்யலமனப ்� லனட ி  ் ம யல ன�தமன்யங ம

வபாடப�ம(ளாட த்லலமவந்ன ய்�) இ�ந்யட.  நயங டமஅபனப்ணபடி , 
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"்்ண�ரமஎங  ம( லனட�்ி)?'' எ உம  ா டயி, அ்ா்மஅபமனப், "அ்ம

னவ்மன்யன்வபலம ட�். (இங்மஎங்ி)  ங ்�்த  ்்ண�ரம

 லனடிய்'' எ றயட. நயங டம"  ம்�ிபத்ய(ரம்ங லிப)  ��்ிம(இந்ம

இடத்லா்ி) ்்ண��(ட�மஇடத்)�்ிமஇனட ிமஎவவ�ா  ன்ிம

 ட�்?'' எ உம  ா டயி. அ்ா்மஅபனப் , "ள�மப லமஓரமஇ்ாமபிண  

ன்ி'' எ உமப்ல்�ணத்யட. நயங டம"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �ணடிமந�மநட!'' எ  றயி. அ்ா் அவட, "அல்யாவப மன்்யம(ியரம

அவர)?'' எ உம  ாடயட. நயங டமஎ   னசயல்லாிமஅந்பமனப்னணம

எங �யலம(்்ண�ரம்்) இனசிமனவ� ம��ிவபலன்.  இஉ்லிபலமஅவன�ம

அல்யாவப மன்�டிமஅனாத்�ன ய்�மவந ்யி. அபனப்னண  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்ம�  யலமன ய்�மநலஉத்லிம

 பய் அவ�ணடிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்்ண�ரம

  ாடயர ட. அவட எங �ணடிமனசய  ன்பம பய  றமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �ணட�ி னசய  யட.  ம்ி, அவடம(்்ண�ரமஏம�்ிம் ்ம

ளாட த்ல்ல�ந்ப�) ்ய  அநயன்�ம்ாநன் �ண ம்யகமஎ உமறறல யட. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅவ�்மளாட தன்ம(ம்�ிபடமம

னசகாமயஉ) றற, அவவய றமஅ் ம்�ிபா�பமப�� னவ� பபாட். பபற்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  வயகமன யப்�ணத்மஅந்தம்்ண�ரம

னப �ண ம மவயிப� டம மல�ந்யர ட.  பபற்மஅந்மளாட தன்�ம

 ல�பபபவபடம(அ்மஎங டமஅ� லலமவந்்.) நயங ட  ்்ண�ரமஅ�ந்ல  யி. 

அப பய்மநயங டமநயாப்ம ப�ிம்ய த்ட  இ�ந ்யி. ்ய ிம �்்ம

ந�்�ந்ல  யி.  ம்ி, எங �ணடமல�ந்ம ்யல பயத்ல்ங ட,   யபனப டம

ஆ லிவாறலலம்்ண�ன்மநல்பபப�ன ய் டயி. (்�ணில   டனமிய ல�ந்) 

எங டம ்யான்�ம்�ண� னவத ்யி. ஆ யல , நயங டமஎங ட 

ளாட ங ்�்தம்்ண�ரம் ாடமவபலன். (ஆிப�ி) அவவப�ம்்ண�ர  

னப ்ிம்்லமனவ�த்வப�ம�ா�்மந�ரமநல்ிபபிப�ந்்.  பபற்ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  " ங �ணட�ட�ம( ணாபம

ப்டத)ன்� ன ய்�மவய�ங ட'' எ உமறறல யர ட. நயங டமஅந்பம

னப்�� ய  ன்யா�தம்்� ன�ாிம பீமசிமபாங ன�ாிம
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்ல்ா�  யி. பப  ரமஅவானற  ள�மனபிபலமனவத்�ம ா�, அவ�ணடிம"ந�ம

னச உம  ம்�ிபத்ய��்மஇன்  ்ா�வயிய !   ்ம்்ண��லம

சலறல்ிமநயங டம்னறத்வபடவபலன்மஎ பன்  அறலந்ன யடவயிய !'' 

எ உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட.  அபனப்ம் ம

்�ிபத்ய�டிமனச உ, "நய மம ண்ர �ணலமமல மவசீ ்மய  ள�வன்மம

சந்லத ் . அல்்மஅவரமறறலின்பம பய உமஅவரமஓர  இனறதன்ர்யி. 

அவ�டிமஇபப�மஇபப�ம(அா்்ி) நல �ந்் '' எ உ றறல யட. இன்னியா�ம

அந்பமனப்ணயலமஅவன�மமஏாறல்ிமவய�ந்மவ �ாடயர   ்�்மஅல்யாம

 நரவால யா� ய . அவ்ிமஅவர ்ிமஇஸ்யதன்  

ஏாஉ�ன ய்ட ர.138 - இி்ய மபப மஹஜனஸ ம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: நயங டமள�மபிணத்லலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ்ட மஇ�ந ்யி.  நயங டமள�ம(நயட) இ்வபலமபிணபத ்யி. 

இ்வப மஇஉ்லபமப்்லிபல அ்ல யன்�்ம� பய மஓ�டத்லலமள�மன� ிம

னங ல  யி. ள�மபிணப�்  அன்வபடமஇ ணனமிய மன� ிம வனற்ாிம

இ�� ம��ிய். (அந்மஆ�ந்   ற� த்ல்ல�ந்) எங ன�மமந�ிம

னவபபிம்ய மவபால� மமனசக்். ன்யடரந்ம மா ்டமஹ �்ஸலலம

 ட�ன்பம பய  றமசலறல்மற�்லம்னறா  வயரதன்ம ்ட ம

இடினபாஉட�்.  ம்ிமஅந்மஹ �்ஸலலமபப வ�மயஉி  

இடினபாஉட�்:  மரமபப மஅல த்யபம(்்ல) அவர டமவபாலத்மம� �ண ம

நலன்னி�ம ்ட பய்  ்த்ம்்்லலம்�பபரமனசய  யர டம- மரம(்்ல) 

அவர டம ்த் ்்்னடிவ்யாிமனநஞஏ்ிமவயகந்வ்யாிமஇ�ந்யர ட- 

அவவயஉம மர (்்ல) அவர டம ்த்ம்்்லலம்�பபரமனசயலவன்�ம  ா�ம

அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர டம ்மவபாலத்யர ட. வபாலதம

ன்ாந்ாட மஅவர �ணடிமம� ட  ்ங ்�்மஏாபாட( ற� த)ன்பமபாறலம

�னறிபாட ர. அப பய்மஅல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர டம"பப்மசலன ம

இலன்; இங ல�ந்ம்றபப�ங ட'' எ றயர ட. 

 1215 அ� த்ய்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமபிணத்லலமஇ�ந்யலமஇ்வப மஇஉ்லப  ப்்லிபலம
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ஓகனவ�பபயர ட. அப பய்ம்ம்மவ்பமப� த்லலமசயகந்  ப�பபயர ட. 

அ்ல யன்�்மமசாஉம� பய மஓகனவ�த்யலம்ம்ம யன்மநா�  னவத்ம

்ிம ட�ஙன  டமம்ம்ன்னிமனவ(த்மமல்யந்மப�த்ல�)பபயர ட.  

 1216 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ள�வரமள�ம

ன்யான னிதமன்யாமமறந்வபாடயலமஅ் மநலன ாமவந்்ிமஅன்ம

அவர ன்யாா�ி! இன்தம்வப்மஅ்ா்ம வஉமப� ய்ிமஏ்மலலன்.  இன்ம

அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   த்ய்யம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபல, "எ ன மநலன ாற�ிமனபய�ா�  ன்யான னிம

நலன்மநலஉத்வ �் ய '' எ�ிம(20:14ஆவ்) வச �ி இடினபாஉட�்.139 - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலலம"இன்தம்வப்மஅ்ா்ம வஉமப� ய்ிமஏ்மலலன் '' 

எ�ிம்றலப் இடிமனபறவபலன்.  

1217 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ள�வரமள�மன்யான னிதமன்யாம

மறந்மவபாடயல, அல்்மன்யாயமலம றங லவபாடயல  அ் மநலன ாம

வந்்ிமஅன்தமன்யா்மன யடவ ்மஅ்ா்�ி  ப� ய்மய்ி. இன்ம

அ ஸமபப மமய்ல�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   

1218 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

ன்யாயமலம றங லவபாடயல, அல்்ம வ மலல்யமல இ�ந்வபாடயலம

அ் மநலன ாமவந்்ிமஅன்தமன்யா்ன யட�ா�ி. ஏன  ணல , "எ ன ம

நலன ாற�ிமனபய�ா�மன்யான னிமநலன்மநலஉத்வ �் ய '' எ ம

(20:14ஆவ் வச த்லல) அல்யாமறஉ ல றய .140 இன்மஅ ஸமபப ம

மய்ல�ம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட  
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பயடிம ம:1  பிணப �ண மன்யான ாிமன்யான னிம )அவர ட (ஏ�� லதமன்யாவ்ிம.  

1219 நபபம )ஸல ( அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப ய)்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :

 ன்யான )ஆ்ிபத்லல ( னசயந்ம்�்ல�ந்ய்ி பிணத்ல்ல�ந்ய்ிமஇ்்�ம

இ்்�ம்�அத �ய  வம டனமிய� பபாட்  . பிணதமன்யான ) இ்்�மஇ்்�

்�அதம �ய  வ (ந��த்் ; னசயந்ம்�லமன்யாிமன்யான ிபலம )்ார , அஸர, 

இ யமஆ லிவாமறலலம இ்்�ம்�அத ட  (ற�்்ய� பபாட .2  

1220 நபபம )ஸல (அவர �ண ம்னணவபிய் ◌்மஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :

 அல்யாமன்யான னி�ம டனமிய� லி பய்மஇ்்�ம்�அத �ய �

 டனமிய� ல ய  . பப  ரமனசயந்ம்�லமன்யாி)்ார , அஸர, இ யமஆ லி (

 ன்யான  ன�)நய ்ம்�அத �ய  (�ானமபப�த்ல ய ; பிணதமன்யான ம

� ்ம டனமிய� பபா��ந்வயஉம)இ்்�ம்�அத்ய  வ  (ந��த்் . இந்மஹ �்ஸ

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1221 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :ன்யான , ஆ்ிபத்லலமஇ்்�ம

்�அத �ய த்ய ம டனமிய� பபாட்  . பிணதமன்யான ) இ்்�

்�அத �ய  வ (ந��த்் ; னசயந்ம்�லமன்யாிமன்யான ம )நய  ்ம்�அத �ய  (

�ானமபப�த்பபாட்) .இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய  ( இப�ம லஹயப

 அஸஸஜாீ)்ா (அவர டமறஉ ல றயர ட : நய ) இந்மஹ �்னஸமஎ �்

அறலவபத் (  ரவயமபப மஅஸஸஜனபர)்ா (அவர �ணடி , "ஆிப யம )்்ல ( அவர �ண 

 நலன்பபய�மஎ  )அவர டமஏ மபிண த்லலமஏ�� லதமன்யாயமல  ( �ானமிய த

ன்யா்யர ட?'' எ உம  ா ட  . அ்ா்ம ரவய)்ா (அவர ட , "(இ்மன்யடரபய  (

  ஸமய )்்ல ( அவர டமஅ�ணத்மவப�� தன்பம பய  றமஆிப ய)்்ல ( அவர ்ி

வப�� ிமஅ�ணத்வந்யர ட'' எ றயர ட .3   

1222ிஅ்யமபப ம மகியம )்்ல ( அவர டமறறலி்யவ்:           நய ம மரமபப ம

அல த்யபம )்்ல ( அவரம �ணடி"ந�ங டம�மலிபலமபிணிமனசக்யல , 

இனறமஉபபய�ர டம ங ன�தம் ்உத்வயர டமஎ மந�ங டமஅஞஏி பய், 

ன்யான னிமமஏ�� லதமன்யாவ்லலம ங டமம்ம்வ ற்மலலன்'' (4:101) 

எ உ்ய  மஅல்யாமறஉ ல றய  ! ்ா பய்மம� ்�்பமபய் யப்

ஏாபா�வபாட ்? எ உம  ா ட  . அ்ா்ம மர)்்ல ( அவர ட)பப வ�மயஉ (

றறல யர ட : ங ்�்மஏாபாடமவபிப்)ிமஐி�ி (எ �்ிமஏாபாட் .எ  வ , 

இ்ம்றலத்மநய மஅல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர �ணடிமவ ◌ல வப    .
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 அப பய்)"இ் ( அல்யாம ங ்�்மவாங லிமன யனட)ச்ன  (ஆ்ி . அவ ்

ன யனடனிமஏாஉ�ன யட்ங ட'' எ மஅல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட

ப்ல்�ணத்யர ட .இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் - .

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவா◌லிய ாிமவந்ட�் . 

1223 இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாம ங டமநபப)ஸல (

அவர �்மநயவப ம�்ிமனசயந்ம்�்ல��்ி பய்மநய ்ம்�அத �ய ாி, 

பிணத்ல்ல��்ிம பய்மஇ்்�ம்�அத �ய ாி, அமசமநலன்ிபலமள�ம

்�அத்ய ாிமன்யான னி�ம டனமிய� ல ய .4இந்மஹ �்ஸமநய ்ம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1224இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாம ங டமநபப)ஸல (

அவர �்மநயவப ம�்ிமன்யான னிமபிணப�்மஇ்்�ம்�அத �ய ாி, 

 ட��்ல�பபமவ��்மநய ்ம்�அத �ய ாி, அமசமநலன்ிபல ) இ�பபவ��் (

ள�ம்�அத்ய ாிம டனமிய� ல ய  . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர

 �ணலமவந்ட�் .  

1225�சயமபப மச்மயமஅலஹஜ்அம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஇப�

 அபபயஸ)்்ல (அவர �ணடி , "(னவ�ண்ரவயசலிய  ( நய மம� யவபலமஇ��்ிம பய்

இமய�ட மன்யாயமலம )் ணத்தமன்யாபவ ய  ( இ�ந்யலமஎவவயஉமன்யா

 வ்�ி?'' எ உம  ா ட  . அ்ா்மஇப�மஅபபயஸ)்்ல (அவர ட , "அ்ல யசலிம

) �ஹிமத-ஸல ( அவர �ண மவால�னறபப�மஇ்்�ம்�அத �ய 

)ன்யா்ன யட்ங ட( '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட  . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்  - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .  

1226 ஹஃபஸமபப மஆஸலிமபப ம மரமபப மஅல த்யபம )்ா ( அவர ட

றறலி்யவ் : நய )ள�மபிணத்லலமஎ ம்நன்ிப மச  ய்்ர ( இப�ம மர)்்ல (

அவர ்ட மம� யமனசல்ிமபயன்ிபலமஇ�ந ்  . அப பய்மஇப�ம மர)்்ல (

அவர டம்ாரமன்யான னிமஎங ்�்மஇ்்�ம்�அத �ய தமன்யாவபத்யர ட .

பபற்ம்ம்மஓகவபடிம நய� லமமனச றயர ட .நயங ்ிமஅவர ்ட மனச  றயி ; 

அவர டமஅமரந் பய்மஅவர ்ட மநயங ்ிமஅமரந ்யி  . அப பய்ம்யி

ன்யா்வபா�மவந்மஇடதன்தம்ானசி்ய தம்ல�ிபபபமபயரத்யர ட  . அங்மசல்ர

நல உன ய்�ம�ந் ர . ட  , "இவர டமஎ  மனசக லமறயர ட?'' எ உம
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  ாடயர ட " .ற�்்ய மன்யான  ன�தமன்யா்ன ய்���ம லறயர ட '' எ உம

நய மப்ல்�ணத ்  . இப�ம மர)்்ல (அவர ட , "(பிணத்லல  ( ற�்்ய 

 ன்யான  ன�மநய மன்யாபவ ய மஇ�ந்யலமஎ ்) டனமிய  ( ன்யான னி

�ானமபப�த்லிப�ப ப  . எ மச  ய்்ர)ஆஸலமல  (ம    ! நய மஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல (அவர ்ட மபிணத்லலமஇ�ந்ல�� லம ற  . அவர ட

 பிணத்ல  பய்) டனமிய  (இ்்�ம்�அத ன�வ ◌லட�மற�்்ய ம )  வனறந்

� , பப மஏ  த ன�ாி  (ன்யாமயாடயர ட . அவர �்ம ிபன்மஅல்யா

 ன பபாஉிவன்)அவவய றமனசக்யர ட .( நய மஅ�ப�ர)்்ல ( அவர ்ட�ி

இ�ந்ல�� ல ற ) .பிணத்லல ( அவர ்ிமஇ்்�ம்�அத ன�வபட�மற�்்ய த

ன்யாமயாடயர ட .அவர � ்ம ிபன்மஅல்யாமன பபாஉிவன்ம ) அவவய ற

னசக்யர ட .( நய ம மர)்்ல (அவர ்ட�ிமஇ�ந்ல�� ல ற  . அவர ்ி

இ்்�ம்�அத ன�வபட�மற�்்ய தமன்யாமயாடயர ட . அவர �ண ம ிபன்

 அல்யாமன பபாஉிவன்)அவவய றமனசக்யர ட .( பபற்மநய ம ஸமய )்்ல (

அவர ்ட�ிமஇ�ந்ல�� ல ற  . அவர ்ிமஇ்்�ம்�அத ன�வபட�

ற�்்ய தமன்யா்்லலன் . அவ் �ண ம ிபன்மஅல்யாமன பபாஉிமவன்

)அவவய றமனசக்யர ட.(5 அல்யா வய, "அல்யாவப மன்�டிம ங ்�  யரம

அா லிம� மய்ல�மஇ�� லற்' (33:21) எ உமறஉ ல றய '' எ றயர ட .6   

1227 ஹஃபஸமபப மஆஸலிம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய ம �னமிய 

  நயகவயகபபா��ந் பய்மஎ ன ம டலந்ிமவபசய�பப்ா ய ) எ ம்நன்ிப 

ச  ய்்ர ( இப�ம மர)்்ல (அவர டமவந்யர ட . அவர �ணடிமநய மபிணத்லல

)� மபப மஏ  த �ய  (ற�்லமன்யான  டமன்யா ◌ஜவ்மபாறல�ம  ா ட  .

அ்ா்மஅவர ட, "நய மஅல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர ்ட மஇ�ந்ல�� ல ற  .

 அவர ட)இந்� (ற�்்ய மன்யான  டமன்யாவன்மநய மபயரத் ்ிபலன் .

 நய )பிணத்லல (  ப�ிய மன்யான  ன�தமன்யாபவ யிப�ந்யல)  டனமிய 

ன்யான னி ி (�ானமபப�த் ◌லிப�ப ப  . ிரந ்ய மஅல்யா வய , 

"அல்யாவப மன்�டிம ங ்�  யரமஅா லிம� மய்ல�மஇ�� லற்' (33:21) 

எ உமறஉ ல றய '' எ றயர ட . 

1228அ ஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

ம �் யவபலமநய ்ம்�அத டம்ாரமன்யா்யர ட; (ம� யா�்மமனசல்ிமவாலிபல (

்லஹஜன்ஃபயவபலமஇ்்�ம்�அத டமஅஸரமன்யா்யர ட.7  இந்மஹ �்ஸமஐந்ம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�் . 
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1229 அ ஸமபப மமய்ல�ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஅல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர ்ட மம �் யவபலமநய ்ம்�அத டம்ஹ ◌்ரமன்யா ் ; 

(ம� யா�்மமனசல்ிமவாலிபல  ( ்லஹஜன்ஃபயவபலமஅவர ்ட மஇ்்�

்�அத டமஅஸரமன்யா ்  . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணல

வந்ட�் .  

1230 ிாியமபப மிரதமஅலஹஜ யிபம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஅ ஸ

 பப மமய்ல�)்்ல (அவர �ணடிம் ன◌யான னிமமஏ�� லதமன்யாவ்மபாறல�ம

  ா ட  .அ்ா்மஅவர ட , "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட"� உமனமல ' 

அல்்ம "� உமஃபரஸ� '  ன்யன்ன்த்லா்பமபிணிம்றபபாடயலம ) நய ்

்�அத டமன ய்டமன்யான  ன� (இ்்�ம்�அத �ய  வமன்யா்யர ட '' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட  . இந்மஇடத்லலமஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ம ஜஅபய)்ா (

 அவர  �")� உமனமல ட ' அல்்ம "� உமஃபரஸ� ' எ  ( ஐிபபயா�ட 

அறலவப� லறயர ட.8 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1231 ்ஜனபரமபப ம்ஃனபரம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :நய ம ஜ் ாபபலமபப ம

அஸஸலிதம )்ா ( அவர ்ட மப்ல  ாமஅல்்மப்லன ா�மனமல

ன்யன்வப்ல�ந்மஓரம்��்பம்றபபா�மமனச  ற  . அவர டமஇ்்�

்�அத  �மன்யா்யர ட . அப பய்மஅவர �ணடிமநய )அ்மபாறல� (  ா ட  .

அ்ா்மஅவர டமறறல யர ட :  மர)்்ல (அவர டம்் ◌்ஹஜன்ஃபயவபலமஇ்்�ம

்�அத டமன்யாவன்மநய ம ் ட  .  மர)்்ல ( அவர �ணடிமநய மஅன்பமபாறல�

  ாட பய்மஅவர ட, "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டமனசக்ன்பம பய  ற

நய�ிமனசக ல ற '' எ றயர ட  . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணல

வந்ட�் .1232  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�்  .அ்லல , "இப�ஸமஸலிதம )அவர ்ட ம்றபபா ட (... ' எ உம ட�் .

 ஜ்ாபபலமஎ�ிமஅவர �்மனபிரமஇடினபறவபலன் .  ம்ி" அவரமப்லன ா�

 னமலமன்யன்வப்ட�மஹலிஸமநயா� "னமம ' எ�ிமப்்ல�்மமனச றயர ட' 

எ உம )அ்ல பப�ிய  (இடினபாஉட�் .  

1233 ிாியமபப மஅபபஇஸஹய�ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : அ ஸமபப மமய்ல�

)்்ல ( அவர ட" நயங டமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ்ட மம �் யவப்ல�ந்

)ஹஜ்ஜ� ய  (ம� யனவம நய� லபம்றபபா டயி .அவர டம்ல�ிபபமவ் ◌ஜிவன்ம

)நய ்ம்�அத டமன ய்டமன்யான  ன� ( இ்்�மஇ்்�ம்�அத �ய  வ
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ன்யா்யர ட'' எ உமறறல யர ட  .  ட  மநய ) அ ஸ)்்ல(   அவர �ணடி (

" அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமம� யவபலமஎத்ன மநயா டம்ங ல யர ட ?'' 

எ உம  ா ட  . அ்ா்ப" பத்)நயா ட( ' எ உமஅ ஸம )்்ல ( அவர ட

ப்ல்�ணத்யர ட.9  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாிமவந்ட�்  - . அ ஸ)்்ல ( அவர �ணடமல�ந்மிாியமபப 

 அபபஇஸஹய�)்ா ( அவர டமஅறலவப�்ிம மா ்டமஹ �்ஸமமா றயர

அறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் . அ்லலம " நயங டமம �் யவப்ல�ந்

ஹஜ்ஜ� ய பம்றபபா டயி... '' எ உமஹ �்ஸமன்யடங் லற்  - .  மா ்டமஹ �்ஸ

 ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் . அவாறலல

"ஹஜ்ஜ� ய பம்றபபா டயி ' எ�ிம்றலப்மஇலன் . 

 

பயடி மம:2 மல யவபலமஏ�� லதமன்யா்ல10 

 

1234அப்ல்யாமபப ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர டமமல யம ட�ணாடமஇடங �ணல) நய ்ம்�அத டமன ய்ட

ன்யான  ன� ( பிணத்ல்ல�பபவரமன்யாவன்பம பய உ)ஏ�� ல ( இ்்�

்�அத �ய தமன்யா்யர ட . அ�ப�ர)்்ல (அவர ்ிம மர) ்்ல ( அவர ்ி

)அவவய றமன்யாவயர ட .(  ஸமய )்்ல ( அவர ்ிம்ம்மஆாசலிப மஆ்ிப�

 ாடத்லலமஇ்்�ம்�அத �ய  வமன்யா்யர ட . பப  ரமஅ  யர) ஏ�� லத

ன்யாயமல (�ானமமிய  வமன்யா்யர ட - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உ

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .        அவாறலலம "மல யவபல ' எ  றம

இடினபாஉட�் " .அ்ம ட�ணாடமஇடங �ணல ' எ றம்றலப்மஇடினபறவபலன் . 

1235இப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 மல யவபல)நய ்ம்�அத டமன ய்டமன்யான னிமமஏ�� ல ( இ்்�

்�அத �ய தமன்யா்யர ட  . அவர ்�்பமபபற்மஅ�ப�ர)்்ல (அவர ்ி , 

அ�ப���்பமபபற்ம மரம )்்ல (அவர ்ி ,  ஸமய ம )்்ல ( அவர டம்ம்

 ஆாசலிப மஆ்ிப�ம ாடத்ல்ி)இ்்�ம்�அத  �மன்யா் ர .( பப  ர

  ஸமய )்்ல ( அவர ட)ஏ�� லதமன்யாயமல (நய ் ம்�அத டமன்யா்யர ட .11  

(இ் மஅறலவபபபய�்ய  ( நயஃபப )்ா (அவர டமறஉ ல றயர ட : இப�ம மர)்்ல (

 அவர ட)மல யவபல ( இமயனமபமபப பாறலதமன்யா்யலமநய ்ம்�அத ட
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ன்யாவயர ட; ் ணிய தமன்யாி பய்ம )ஏ�� ல (இ்்�ம்�அத டமன்யாவயர ட - .

 மா ்டமஹ �்ஸ◌்ம ம்ிமநய ்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�் . 

1236 இப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல (அவர டமமல யவபல , 

பிணத்ல்லம�பபவரமன்யாவன்பம பய உம )  டனமிய மநய ்ம்�அத ன�ம

ஏ�� லமஇ்்�ம்�அத �ய த (ன்யா்யர ட) .அவவய ற (அ�ப�ர) ்்ல( ,  மரம )்்ல (

 ஆ ல ிய�ி)ன்யா்யர ட .(  ஸமய )்்ல ( அவர ட)்ம்மஆாசலிபல" ( எா�

ஆ்� ட' அல்்ம "ஆஉமஆ்� ட ' (அவவய றமன்யா்யர ட ) .( இ் 

அறலவபபபய�்ய  ( ஹஃபஸமபப மஆஸலி)்ா (அவர டமறஉ ல றயர ட) : எ 

்நன்ிப மச  ய்்ர ( இப�ம மர)்்ல ( அவர டமமல யவபலமஇ்்�ம்�அத டம

ன்யா்வபா�பமபபற்ம்ம்மப��ன �்மவ�வயர ட  .அப பய்மஅவர �ணடிமநய , 

"எ ம்நன்ிப மச  ய்் ்  ! ந�ங ட) டனமிய  ( இந்தமன்யான �்பமபப 

)ற�்்ய  (இ்்�ம்�அத டமன்யா்யலமஎ  ! '' எ உம  ா ட  . அ்ா்

அவர ட, "நய ம )அவவயஉ ( ன்யாவ்யிப�ந்யலம டனமிய மன்யான னி) நய ்

்�அத �ய  வ (�ானமபப�த்லிப�ப ப '' எ உமனசய  யர ட  - .  மா ்ட

ஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் . அவாறலல

"மல யவபல ' எ றம்றலபபபலன்  .மயறய , "பிணத்லலம )அவவயஉ ( ன்யா்யர ட'' 

எ  றம யணபப� ல ற் . 

1237 அப்ரம்ாமய மபப மிரதம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :  ஸமய )்்ல (

 அவர டமமல யவபல)இ்்�ம்�அத �ய மமஏ�� யமல (நய ்ம்�அத �ய  வ   

எங ்�்தமன்யாவபத்யர ட  . இ்மபாறல)அதன்யான ிபலம ்ந்ன ய்ட (

அப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல ( அவர �ணடிமவப வபபாட பய்

"இ  ய்லல்யஹலமவமஇ  யமஇன்ஹலம்ய்ல் ' (நயங டமஅல்யாா�  ம

 �ிவர ட; அவ ணட மம்ல�ி்பவர �யகம ட �யி  (எ உமறறலவபா� , "நய ம

அல்யாமவப மன்ரம )ஸல ( அவர ்ட மமல யவபலமஇ்்�ம்�அத �ய  வ

ன்யா ்  . அ�ப�ரமஅஸஸலத �்�ம )்்ல ( அவர ்ட�ிமமல யவபலமஇ்்�

்�அத �ய  வமன்யா ்  .  மரமபப மஅல த்யப)்்ல ( அவர ்ட�ிமமல யவபல

இ்்�ம்�அத �ய  வமன்யா ்  . இப பய்மநய )  ஸமய )்்ல(   அவர ்ட ம

ன்யா்  (நய ்ம்�அத �ண்ல�ந்மளப்�மன யட�பபாடமஇ்்� ம்�அத டமஎ ம

பங ய �ம லனடத்யலம பய் ம!'' எ உமறறல யர ட .12 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம

ஐந்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் . 
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1238ஹய�ஸயமபப மவாபம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஅல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவரம ்ட மமல யவபல)நய ்ம்�அத � ◌்மன ய்டமன்யான  ன� (

இ்்�ம்�அத �ய தமன்யா்ல�� ல ற  . அநநய�ணலமம� டம� ன ப பய்ி

இல்ய்மஅ�ா�்பமபய் யப்ட�ிமஅ்ல மஎ்ணப�ன ிப்ிமஇ�ந் ர.13  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1239 ஹய�ஸயமபப மவாபமஅல்ஸயஈம )்்ல (அவர டமறற ◌லி்யவ்  : நய 

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ்�்பமபப  யலமமல யவபல) நய ்ம்�அத ட

ன ய்டமன்யான  ன�மஇ்்�ம்�அத �ய த (ன்யா ்  . அநநய�ணலமம� ட

� ன ப பய்ிமஇ�ந்ல்ய்மஅ�ா�்மஅ்ல மய மஇ�ந்யர ட; அ்யவ்ம

"வபனடனபஉி ' ஹஜ்ல  பய்ம )நய ்ம்�அத டமன ய்டமன்யான  ன�  ( இ்்�

்�அத �ய தமன்யா்யர ட.14 �ஸ்லிம )ஆ லிமநய  (றஉ ல  ற ) : இந்

ஹ �்ஸல மஅறலவபபபய�்ய  ( ஹய�ஸயமபப மவாபமஅல்ஸயஈ)்்ல ( அவர ட

  னப்ல்யாமபப ம மரமபப மஅல த்யப)்்ல ( அவர �ண ம்யகவாலமமமச  ய்்ர

ஆவயர ட .  

பயடி   :3  மனாம ந்த்லலமஇ�பபபடங �ண ் ிமன்யா்ன யட�்யி .15  

1240 நயஃபப ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : ்�ண�ிம யாஉிமநலனறந்மஓரமஇ்வபல

 இப�ம மர)்்ல (அவர டமன்யான மஅறலவபப்மமனசக்யர ட . அப பய்" அ்ய

ஸலஅமஃபபர�ஹயல' (ள�ம�� லிமஅறலவபப்  ! ந�ங ட) ங ட (

இ�ப◌்பபடங �ண ் ிமன்யா்ன யட்ங ட  (எ உிமஅறலவபப்மமனசக்யர ட .

 பபற்)" �ங( ்�ண�ிமமனாாிம ட�மஇ்வபல"ள�ம�� லிமஅறலவபப் ! ந�ங ட

) ங ட (இ�பபபடங �ண ் ிமன்யா்மன யட்ங ட ' எ உமஅறலவப�்மயஉம

ன்யான மஅறலவபபபய�ன்மஅல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர  டமபணபபபயர ட'' 

எ உிமஇப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறல யர ட.16   

1241 நயஃபப ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : இப�ம மர)்்ல ( அவர டம்�ண�ி

 யாஉிமமனாாிமநலனறந்மஓரமஇ்வபலமன்யான மஅறலவபப்மமனசக்யர ட .

 அறலவபபபப மஇஉ்லிபல"ஓரமஅறலவபப் !ந�ங டம ங  டமஇ�பபபடங �ண ் ிம

ன்யா்ன யட்ங ட; இ�பபபடங �ண ் ிமன்யா்ன யட்ங ட' எ உம

றறல யர ட  . பபற்" அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டம்�ண ்யமமனா ியம ட�

 இ்வபலமபிணிமனசகாி பய்மன்யான மஅறலவபபபய��டி" ந�ங டம ங ட
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இ�பபபடங �ண ் ிமன்யா்மன யட்ங ட' எ உமஅறலவப�்மயஉம

 ாடன�ிப�வயர ட'' எ உிம்றலபபபாடயர ட . 

1242 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .

            அ்லலம " இப�ம மர)்்ல ( அவர ட)ம� யா�்மஅ� ல்ட�" (்ஜ ய ' எ�ிம

மன்பமப்்லிபலமன்யான மஅறலவபப்மமனசக்யர ட'' எ மஹ �்ஸமன்யடங் லற் .

 ம்ி, "ஓரமஅறலவபப்  !ந�ங டம ங டமஇ�பபபடங �ண ் ிமன்யா்ன யட்ங ட ' 

எ மஇப�ம மரம )்்ல (அவர டமள�ம�னறமஅறலவபத்யர ட . இ்்டயிம�னற

அறலவபத்்ய மஅ்லலம்றலப்மஇலன் .1243  ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம )்்ல ( அவர டம

றறலி்யவ்  : நயங டமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ்ட மள�மபிணத்லல

னச உன ய்��ந் பய்மமனாமனபக்் . அப பய்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர ட, " ங �ணலமியரமவப�ி்ம லறய ்யமஅவரம்ம்மஇ�பபபடத்ல ் ிம

ன்யா்ன யட�ா�ி!'' எ உமறறல யர ட  . இந் ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�் . 

1244அப்ல்யாமபப மஅலஹய�ஸம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : மனா

 னபக்ன ய்��ந்மள�மநய�ணலமஇப�மஅபபயஸ)்்ல ( அவர டமன்யான 

அறலவபபபய��டி, அஃஹ்மஅல்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா  ... அஃஹ்மஅ  

�ஹிம்ரம்ந்ல்யாமஎ உமறறலி்ிம "ஹகிமஅ்ஸமஸ்யா ' 

(ன்யான �்மவய�ங ட  (எ உமறறயமல , "ஸலஅமஃபபம்்த்ல�்ி' ( ங டம

இல்ங �ண ் ிமன்யா்ன யட்ங ட  (எ உமறஉவ �் ய ! '' எ றயர ட  .இ) வவயஉ

அவர டமறறலி(ன்மம� டமஆா சபபபபன்பம பய றல�ந்் . அப பய்மஇப�

 அபபயஸ) ்்ல  ( அவர ட"இ)வவயஉமநய மறறலி( ன்�ம  ா�மந�ங ட

வபிபபனட லற�ர �ய? எ ன மவபடமமசலறந்வரம ) நபப)ஸல (அவர ட ( இவவயஉம்ய 

னசக்யர ட .்ஜ�ஆ)தமன்யான  (  ாடயி�ம டனமிய்ி)அதன்யான �்   

வய�ங டமஎ உமறறபபா�வபாடயலமசல்மத ்ய�மந�ங டமவ் வ்�ி்ய லவப�ி.(  

நய ம ங ன�மம சாறல்ிமச ்லிப்ிமநட� மவபா�ம ங ்�்மமசல்மிமன ய�� ம

வப�ிபவபலன்ம )எ  வ்ய , இல்ங �ண ் ிமன்யாமமனசய    ('' எ உம

றறல யர ட .17   

1245 மா ்டமஹ �்ஸமஅப்ல்யாமபப மஅலஹய�ஸம )்ா ( அவர �ணடமல�ந ்

 ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்  . அவாறலல

" ச ்லானடிமள�)மனா ( நய�ணலமஎங ்�்மஅப்ல்யாமபப மஅபபயஸ)்்ல (
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அவர டம ன்ியாறல யர ட... '' எ உமஹ �்ஸமன்யடங் லற்  . இந்மஅறலவபபபபல

்ஜ�ஆமபாறலிம்றலப்மஇடினபறவபலன்" .எ ன வபடமமசலறந்வரமஇவவயற ◌ஜம

னசக்யர' எ ப்ா்பமபப ம " அ்யவ்மநபப)ஸல (அவர ட ' எ உமஇடினபாஉட�் - .

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .

 அவாறலல" அ்யவ்மநபப)ஸல (அவர ட ' எ�ிமவப�� �ம்றலப்மஇடினபறவபலன் . 

1246  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .

 அ்லலமஅறலவபபபய�ரமஅப்ல்யாமபப மஅலஹய�ஸ)்ா (அவர ட , "மனாமனபக்ம

ள�மனவட�ண�ம லானமமஅ உமஇப�மஅபபயஸம )்்ல ( அவர ்னடிமன்யான 

அறலவபபபய�ரமஅறலவபப்மமனசக்யர'' எ உமறறல யர டமஎ மஹ �்ஸமன்யடங் லற் .

 ம்ம◌், இப�மஅபபயஸம )்்ல ( அவர ட"  சாறல்ிமச ்லிப்ிமந�ங ட

நடந்வ�வன்மநய மவப�ிபவபலன்'' எ உமறறலி்ய ாிமஇடினபாஉட�் . 

1247  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்  .அவாறலலமபப வ�மயஉமஇடினபாஉட�் :இப�மஅபபய ஸம )்்ல (

 அவர டம்ிமன்யான மஅறலவபபபய��டிமன்யான மஅறலவபப்மமனசகாமயஉ

றறல யர ட .அ்மமனாமனபக்மள�மனவட�ண�ம லானம ... எ ன வபடமமசலறந்வர-

 அ்யவ்மநபப)ஸல (அவர ட -இவவயஉமனசக்யர ட .  

1248 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .

அ்லல, மனாமனபக்மனவட�ண�ம லானமமஅ உமஇப�மஇபபயஸம )்்ல ( அவர டம்ி

 ன்யான மஅறலவபபபய��டிமன்யான மஅறலவபப்மமனசகாமயஉமறறலி்ய 

இடினபாஉட�் . அறலவபபபய�ரமஅக்ப)்ா ( அவர டமஅப்ல்யாமபப 

 அலஹய�ஸ)்ா ( அவர �ணடமல�ந்) ந்�ிய ம (னசவப  ிா வபலன்மஎ ம

ானஹபம )்ா (   அவர டமறறலாட�யர ட .  

பயடி   :4 பிணத்லலமவய  த்ல்ல�ழபவர, வய  ிமனசல்ிம்லனசிபலம

றவ்்ய ம )நஃபபலம(ன்யான  ன�தமன்யா்யி.18 ம

1249 இப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 ்ம்)ளாட த்ல மமம்ம் ◌்ந்வயஉ  ( ளாட ிமனசல்ிம்லனசனிம நய� ல�

 ற�்்ய )நஃபபல (ன்யான மன்யாபவர �ய மஇ�ந்யர ட .1250  இப�ம மரம )்்ல (

அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல (அவர டம்ம்மவய  த்லலமஅமரந் , அ்ம

னசல்ிம்லனசனிம நய� லதமன்யா்வந்யர ட . 
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1251 இப�ம மரம )்்ல (அவர � ◌்மறறலி்யவ்  : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமம� யவப்ல�ந்மம �் யம நய� லமவய  த்லலமனசல்ி பய்ம்ம்

� மல�ந்ம்லனசிபலமன்யா்யர ட . இ்மன்யடரபய  வ" ந�ங டமஎங்

்ல�ிபப ய்ிமஅங  ாிமஅல்யாமஇ�� லறய '' எ�ிம )2 :115ஆவ்  ( வச ி

அ��பனபாற் .  

1252 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்  .அவாறலல , அப்ல்யாமபப மஅல�பய்�மமாஉிமஇப�மஅபபசயிப்யம

)்ா (ஆ ல ிய� மஅறலவபபபபல , "பபற்மஇப�ம மரம )்்ல ( அவர ட" ந�ங டமஎங்

்ல�ிபப ய்ிமஅங  ாிமஅல்யாமஇ�� லறய ◌்' (2:115) எ�ிமவச தன்மஓ்ல�ம

 யா�வபா�, இ்மன்யடரபய  வமஇந்மவச ிமஅ��பனபாற்'' எ உமறறலி்ய ம

இடினபாஉட�் . 

1253 இப�ம மரம )் (-அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ட   

 ான்ிபலமஇ�ந்வயஉமன்யாவன்மநய ம ் ட  . அப பய்மஅவர ட ன பன்ம

 நய� லமமனச உன ய்��ந்யர ட .19   

1254சிபதமபப மிசயரம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய )ஓரமஇ்வபல ( ம� ய

 னசல்ிமசயன்ிபலமஇப�ம மர)் (-அவர ்ட மபிணபத்�மன ய்��ந ்  .

 ஏபஹஜம ந்ி)னந�ங லவபாட் ( ்றலத்மநய மஅஞசலி பய்)எ ்மவய  த்ல-�ந் (

 இறங ல"வபதர ' ன்யா ்  .பபற்மஅவர ்ட ம பயகமம சரந்ன ய் ட  . இப�

  மர)் (-அவர ட , "(இவவ�ாம ந்ி  (எங  மஇ�ந �்ர ?'' எ உம  ாடயர ட  . நய 

" ஏபஹஜம ந்ி)னந�ங லவபாட் (்றலத்மஅஞசல    . எ  வ)வய  த்ல-�ந் (

 இறங ல"வபதர ' ன்யா ் '' எ உமறறல    . அ்ா்மஇப�ம மர)் (- அவர ட

" அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர �ணடிம ம�்மஅா லிம� மய்ல�மஇலன்ிய ?'' 

எ உம  ாடயர ட  .அ்ா்மநய , "ஆிம ) ட�்( , அல்யாவப மமம்யனணிய !'' 

எ  ற  .அப பய்மஅவர ட , "அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர ட மளாட த்ல ம

மம்மரந்மவபதரமன்யா்ல�� லறயர ட'' எ உமறறல யர ட .20   

1255இப�ம மரம )் (-அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

்ம்மவய  த்ல மமம்மரந்மஅ்மனசல்ிம்லனசிபலமன்யாவயர ட) . இ் 

அறலவபபபய�்ய  ( அப்ல்யாமபப ம �் யர)் ா  (அவர டமறஉ லறயர ட : இப�

  மர)் (-அவர ்ிமஇவவயஉமனசகவயர ட .  
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1256 இப�ம மரம )் (-அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

்ம்மவய  த்ல மமம்மரந்மவபதரமன்யாவயர ட . இன்மஅப்ல்யாமபப ம �் யர

)்ா (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

1257 இப�ம மரம )் (-அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 வய  த்லலமஇ�ந்வயஉமற�்ல)நஃபபல (ன்யான  ன�தமன்யாவயர ட ; 

அப பய்மஅவர டமஎத்லனசனிம�   ய� லிப�பமபப�ிமச� ி ) !அவவய ற (

வய  த்லலமஇ�ந்வயஉமவபத�ிமன்யாவயர ட .ஆ யல ,  டனமிய ம )ஃபரட (

ன்யான  ன�மவய  த்ல மமம்மரந்மன்யாமயாடயர ட) . இறங லத்ய 

ன்யாவயர ட (.இன்மசய- ிமபப மஅப்லல்யாமபப ம மர)்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட .  

1258ஆமலரமபப ம்பபஆம )் (-அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டமஇ்வபலமபிணிமனசகாி பய்ம்ம்மவய  த்ல ம�் ல்மரந்வயஉம

அ்மனசல்ிம்லனசிபலமற�்்ய ம )நஃபபல ( ன்யான  டமன்யாவன்மநய 

பயரத்ல�� ல ற  . இன்மஅப்ல்யாமபப மஆமலரமபப ம்பபஆ)்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட.21   

1259 அ ஸமபப மசீீ ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :அ ஸமபப மமய- �ம )் (-

அவர டமசல�ியவப-�ந்ம்ல�ிபபி பய்மஅவர ன�மநயங டமஎ்லரமன ய் டயி ; 

"அக�தம்ிர' எ�ிமஇடத்லலமஅவர ன�மநயங டமசந்லத ்யி  . அப பய்மஅவர ட

  ான்ிப மமம்மரந்வயஉ)ற�்்ய மன்யான  ட (ன்யாவன்மநய ம ் ட  .

 அவர ்னடிம� ி) லப்யமஅல்ய் ( வ உம்லனசம நய� லமஅனமந்ல�ந்் - .

 இவவபடத்லலமஅறலவபபபய�ரமஹிமயி)்ா ( அவர டம லப்யா�்மஇடபமப� ி

 நய� லமனசன மனசக் யா� யர ட -.அப பய்மஅவர üடிமநய ம " ந�ங டம லப்ய

அல்ய்ம வஉம்லனசம நய� லதமன்யாவன்மநய ம ் ட  ?'' எ உம  ா ட  .

அ்ா்மஅவர ட, "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட)பிணத்லல ( இவவயஉ

னசகவன்மநய மபயரத்ல்யவபாடயலமநய�ிமஇவவயஉமனசக்ல�� மமயா ட '' எ உம

வபனடிüத்யர ட .22  

பயடிம ம:5 பிணத்லலமஇ�மன்யான  ன�மள ்ம ந்த்லலம சரத்தமன்யா்யி .23   

1260 இப�ம மரம )் (-அவர டமறறல ி்யவ்  : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 அவச்மய பமபிணிமனசகிம ந�ாடயலமமஃ��னபாிமஇ யனவாிம சரத்த

ன்யாவயர ட .  

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 606 

1261 நயஃபப ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : இப�ம மர)் (- அவர டமஅவச்மய ப

 பிணிமனசகிம ந�ாடயல)வய ணல (னசி ம ிமமனறந்மபப மமஃ��னபா ிம

இ யனவாிம சரத்தமன்யாவயர ட; "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட

 அவச்மய பமபிணிமனசகிம ந�ாடயலமமஃ��னபாிமஇ யனவாிம சரத்த

ன்யாவயர ட'' எ உிமஅவர டம்றலபபப�வயர ட . 

1262இப�ம மரம )் (-அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டம

அவச்மய பமபிணிமனசகிம ந�ாடயலமமஃ��னபாிமஇ யனவாிம சரத்தம

ன்யாவன்மநய மபயரத்ல�� ல ற .24இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1263 அப்ல்யாமபப ம மரம )் (-அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர டமஅவச்மய பமபிண ிம்றபப�வ்ய மஇ�ந்யலமமஃ��பம

ன்யான னிதம்யம்பமப�த்ல, மஃ��னபாிமஇ யனவாிம சரத்தம

ன்யாவயர ட .25  

1264அ ஸமபப மமய - �)் (-அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டமந�ி ம மசலிப- �ந்மசயகவ்ா்ம� மபிணிம மான ய்டயலம்ார

ன்யான னிமஅஸரம ந்ிவன்தம்யம்பப�த்ல, பப ்ம )ஓ�டத்லல ( இறங ல

்ான்ாிமஅஸன்ாிம சரத்தமன்யாவயர ட . பிணிம்றபப�மவ்ா்ம� 

ந�ி ம மசலிப- �ந்மசயகந்மவபாடயலம்ாரமன்யா்வபா டமபிணி

 மான யடவயர ட.26   

1265அ ஸம )் (- அவர ட றறலி்யவ்  : நபப)ஸல ( அவர டமபிணத்லலமஇ�

ன்யான  ன�மம சரத்தமன்யாமவப�ிபப யல, ்ாரமன்யான னிமஅஸ� ம

ஆ்ிபம ந்ிமவ�ிவன்தம்யம்பப�த்வயர ட; பபற்ம்ான்ாிமஅஸன்ாிம

 சரத்தமன்யாவயர ட . 

1266 அ ஸம )் (-அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல (அவர � ◌்மஅவச்மய பமபிணிம

னசகிம ந�ாடயலம்ாரமன்யான னிமஅஸ� மஆ்ிபம ந்ிவன்தம

்யம்பப�த்ல, ்ான்ாிமஅஸன்ாிம சரத்தமன்யாவயர ட; மஃ��பம

ன்யான னிதம்யம்பப�த்ல, மஃ��னபாிமஇ யனவாிம சரத்மனசி ம ிம

மனறாி பய்மன்யாவயர ட .27      இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�் 
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 .பயடி   :6   ட�� ் ிமஇ�மன்யான  ன�மம சரத்மள ்ம ந்த்லலம

ன்யா்ல . 

1267 இப�மஅபபயஸம )் (-அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டம்ான்ாிமஅஸன்ாிம சரத்மள ்ம ந்த்லலமன்யா்யர ட; 

மஃ��னபாிமஇ யனவாிமள ்ம ந்த்லலமன்யா்யர ட; அப பய்ம )  பயரமஅபயிி

மல்ந் (அமசமநலன்ிப ்யமபிணத்ல ்யமஅவர டமஇ�� மவபலன் .  

1268இப�மஅபபயஸம )் (-அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமம �் யவபலம்ான்ாிமஅஸன்ாிம சரத்மள ்ம ந்த்லல

ன்யா்யர ட .அ ப பய்ம )அவர ட ( அமசமநலன்ிப ்யமபிணத்ல ்ய

இ�� வபலன் .இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .

)அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய  ( அ்ஸமஸஜனபர)்ா (அவர டமறஉ ல றயர ட :

 நய )இந்மஹ �்னஸமஎ �்மஅறலவபத் ( சிபதமபப ம்ஜனபர)்ா (அவர üடி, 

"அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமஇவவயஉமஏ மனசக்யர ட ?'' எ உம  ா ட  .

 அ்ா்மசிபத)்ா (அவர ட , "ந�ரமஎ  ணடிம  ாடன்பம பய  றமநய�ிமஇப�ம

அபபயஸம )் (-அவர üடிம  ா ட  . அ்ா்மஇப�மஅபபயஸ)்்ல ( அவர ட" ்ி

ச�்யித்ய�லமஎவ��்ிமசல்மிமஏாப�த் ◌்மறடய்மஎ மஅல்யாவப மன்ரம

)ஸல ( அவர டம �்ல யர ட)எ  வ்ய மஇவவயஉமனசக்யர ட( ' எ ம

வபனடிüத்யர ட'' எ றயர ட . 

1269 இப�மஅபபயஸம )் (-அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டம்��ம பய�� ய ம மான ய்டமபிணத்ல  பய்ம்ான்ாிமஅஸன்ாிம

 சரத்மள�ம ந்த்ல்ி, மஃ��னபாிமஇ யனவாிம சரத்மள�ம ந்த்ல்ிம

ன்யா்யர ட  . இ் மஅறலவபபபய�்ய மசிபதமபப ம்ஜனபர)்ா ( அவர ட

றஉ ல றயர ட : நய மஇப�மஅபபயஸ)் (-அவர üடிம " அல்யாவப மன்ர)ஸஸ (

அவர டமஇவவயஉமஏ மனசக்யர ட?'' எ உம  ா ட  . அ்ா்மஇப�மஅபபயஸ)் (-

அவர ட, "்ிமச�்யித்ய��்மமசல்மிமஏாப�த்�மறடய்மஎ மஅல்யாவப ம

ன்ரம )ஸல (அவர டம �்ல யர ட '' எ மவபனடிüத்யர ட . 

1270 �ஆதமபப ம்பலம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நயங டமஅல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர ்ட ம்��ம பய��்பம்றபபா�மமனச  றயி  . அப பய்மஅவர ட

்ான்ாிமஅஸன்ாிம சரத்மள ்ம ந்த்லலமன்யா்யர ட; மஃ��னபாிம

இ யனவாிம சரத்மள ்ம ந்த்லலமன்யா்யர ட . 
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1271 �ஆதமபப ம்பலம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டம்� ◌்ம பய�  பய்ம்ான்ாிமஅஸன்ாிம சரத்மள ்ம ந்த்லலம

ன்யா்யர ட; மஃ��னபாிமஇ யனவாிம சரத்மள ்ம ந்த்லலமன்யா்யர ட .

)இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய  ( ஆமலரமபப மவயஸல்ய)்ா ( அவர ட

றஉ ல றயர ட : நய )இந்மஹ �்னஸமஎ �்மஅறலவபத் ( �ஆத)்்ல( மஅவர �ணடிம

" அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமஇவவயஉமஏ மனசக்யர ட ?'' எ உம  ா ட  .

அ்ா்மஅவர ட, "்ிமச�்யித்ய��்மமசல்மிமஏாப�த்�மறடய்மஎ ம

அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டம �்ல யர ட '' எ மவபனடி�ணத்யர ட . 

1272இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர � ◌்மறறலி்யவ்  : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமம �் யவபலம்ான்ாிமஅஸன்ாிம சரத்மள ்ம ந்த்லல

ன்யா்யர ட; மஃ��னபாிமஇ யனவாிம சரத்மள ்ம ந்த்லலமன்யா்யர ட .

அப பய்மஅமச மயமமனா ியமஇ�� வபலன் . இந்மஹ �்ஸமநய ்

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்  .அவாறலல , வ ீ ம )்ா ( அவர �்

அறலவபபபபல, "நய மஇப�மஅபபயஸம )்்ல ( அவர �ணடி" அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டமஇவவயஉமஏ மனசக்யர ட?' எ உம  ா ட  . அ்ா்மஇப�மஅபபயஸ)்்ல (

 அவர ட" ்ிமச�்யித்ய��்மமசல்மிமஏாப�த்�மறடய்மஎ ப்ா ய ) இவவயஉ

னசக்யர ட( '' எ உமறறலி்ய மஇடினபாஉட�்  . அ��ஆவபிய)்ா ( அவர �்

அறலவபபபபல, இப�மஅபபயஸம )்்ல ( அவர �ணடி" அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டமஎந்ம நய� த்லலமஇவவயஉமனசக்யர ட?'' எ உம  ா பபாட்ா்மஇப�ம

அபபயஸம )்்ல (அவர ட , "்ிமச�்யித்ய��்மமசல்மிமஏாப�த்�மறடய்மஎ ம

அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டம �்ல யர ட '' எ மவபனடி�ணத்்ய ம

இடினபாஉட�் . 

1273 இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மநபப)ஸல ( அவர ்ட 

 எா�ம்�அத)ன ய்டம்ார , அஸரமஆ லிமன்யான ( ன�மள ்ம ந ்த்லலம

ன்யா்ல�� ல ற ; ஏாம்�அதம )ன ய்டமமஃ��ப , இ யமஆ லிமன்யான  (  ன�

ள ்ம ந்த்லலமன்யா்ல�� ல ற ) .இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய  ( அிரமபப 

 �் யர)்ா (அவர டமறஉ ல மறயர ட : நய ) இந்மஹ �்னஸமஎ �்மஅறலவபத்

 ்யபபரமபப மனஸத)்ா (அவர �ணடி( , "அ்ஃம அஸயமஅவர  �  ! நபப)ஸல (

அவர டம்ாரமன்யான னிதம்யம்பப�த்லமஅஸ� மஆ்ிபம ந்த்ல்ி, 

மஃ��பமன்யான னிதம்யம்பப�த்லமஇ யவப மஆ்ிபம ந்த்ல்ிம
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ன்யா்ல�பபயர டமஎ மநய மஎ்� ல ற '' எ  ற  . அ்ா்" நய�ிமஅவவய ற

எ்� ல ற '' எ உமவபனடி�ணத்யர ட . 

1274இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமம �் யவபலம்ான்ாிமஅஸன்ாி) சரத்மள ்ம ந்த்லல ( எா�

்�அத ்ி, மஃ��னபாிமஇ யனவாிம ) சரத்மள ்ம ந்த்லல ( ஏாம்�அத ்ி

ன்யா்யர ட .  

1275அப்ல்யாமபப ம  ீ�ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : ள�மநயடமஇப�

 அபபயஸ)்்ல ( அவர டமஅஸரமன்யான �்பமபபற்மஎங �ணனட ி)ந�்ட (

 ன்ியாறல யர ட . எந்மஅ�வபான  றயல)வய ணல ( ந�ி மமனறந்

நாசத்ல்ங டம ்ய றலவபாட  . ம� ட"ன்யான , ன்யான ' எ உமறற்யிப ர. 

அப பய்மப�்மமிம்்தன்மம சரந்மள�மம ண்ரமஇப�மஅபபயஸம )்்ல (

 அவர �ணடிமவந்)நல றமஇடதன்வபா�ி ( ந ்யமலமஇனடிறயமலமன்யடரந்

"ன்யான மன்யான ' எ உமனசயல்ல�ன ய்��ந்யர  . அப பய்மஇப�மஅபபயஸ

)்்ல ( அவர ட"ந�மஎ �்மநபபவாலனி�ம ாஉதம்� லறயிய , ்யிாஉபம பயவயக!'' 

எ உம ) �ந் (றறல யர ட . பபற்" அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 ்ான்ாிமஅஸன்ாிம சரத்மள ்ம ந்த்ல்ிமமஃ��னபாிமஇ யனவாி

 சரத்மள ்ம ந்த்ல்ிமன்யா்ன்மநய மபயரத ் '' எ உம்றலபபபாடயர ட .

 இப�மஅபபயஸ)்்ல (அ வர டமஇவவயஉமறறலின்�ம  ா�மஎ மம ்லலமஇ ்சய ம

ஐிிமஎாந்்  .  ட  மநய மஅ�ஹஜன்்ய)்்ல ( அவர �ணடிமனச உமஅன்ப

பாறல�ம  ா ட  . அப பய்மஅ�ஹஜன்்ய)்்ல ( அவர டமஇப�மஅபபயஸ)்்ல (

அவர �ண மறானறம உ்லபப�த்ல யர ட .  

1276 அப்ல்யாமபப ம  ீ�மஅல ன அம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : ள�

 ம ண்ரமஇப�மஅபபயஸ)்்ல ( அவர �ணடி"ன்யான )�்ம ந்மய லவபாட்( ' எ உம

றறல யர  . இப�மஅபபயஸ)்்ல (அவர டமஅனம்லிய மஇ�ந்யர ட . பபற்மமம்�ி

 அவர"ன்யான )�்ம ந்மய லமவபாட்( ' எ உமறறல யர  . இப�மஅபபயஸ)்்ல (

அவர டமஅனம்லிய மஇ�ந்யர ட . பபற்மமம்�ிமஅவர"ன்யான ) �்ம ந்மய ல

வபாட்( ' எ உமறறல யர  . அப பய்ிமஇப�மஅபபயஸ)்்ல ( அவர டமஅனம்லிய 

இ�ந்யர ட . பபற்"்யிாஉபம பயவயக ! எங ்�  மன்யான  ன��ம ாஉத

்� லறயிய? நயங டமஅல்யாவப மன்ரம )ஸல  ( அவர �்ம ய்த்லலமஇ்்�
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ன்யான  ன�மள ்ம ந்த்லலம சரத்தமன்யாபவர �ய மஇ�ந ்யி'' எ உம

றறல யர ட .28  

 பயடி  :7  ன்யா்ம��த்மபப மவ்ழமப� �ிம்ல�ிப்யி; இடழமப� �ிம

்ல�ிப்யி .29   

1277 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) :ன்யா ◌ஜ்ம

��த்்ி  ( வ்பமப� ிம்ல�ி்வ ்ம டனமமஎ உமஎ்ணப�ன யடவ் ம�்ி

 ங �ணலமஎவ�ிம்ிமலடிமன த்ய��்மமசலறல்ிமஇடம�ணத்வபடம வ்டயி .

 அல்யாமவப மன்ர)ஸல ( அவர ட)ன்யா்ம��த்மபப  ( னப�ிபய்ிம்ம்

இடபமப� ிம்ல�ி்வன் ிமநய மபயரத்ல�� ல ற .30  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்  - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபப

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .  

1278ஏத �்ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஅ ஸ)்்ல (அவர �ணடி , "நய ம

ன்யா்ம��த்்ிமஎபப�தம்ல�ிபம வ்�ி? எ மவ்பமப� த்ல்ய? அல்்ம

இடபமப� த்ல்ய?'' எ உம  ா ட  . அ்ா்மஅ ஸ)்்ல (அவர ட , "எ ன பம

னபயஉத்மவன்மநய மஅல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட)ன்யா்ம��த்மபப  (

்ம்மவ்பமப� ிம்ல�ி்வன் ிமஅ்ல மய �ம ் ட '' எ உமறறல யர ட . 

1279 அ ஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர ட) ன்யா்ம��த்

பப  (்ம்மவ்பமப� ிம்ல�ி்வயர ட . இன்மஏத �்)்ா ( அவர டமஅறலவப� ல

றயர ட .இந்மஹ �்ஸமஇ�மமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

பயடி மம:8 இமய��்மவ்பமப� ிமநலாப்மவப�ிபதம்� ்ய்ி.ம

1280 ப்ய மபப மஆஸலபம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நயங டமஅல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர ்�்பமபப  யலமன்யாி பய்மஅவர ்�்மவ்பமப� ி

இ�பபன் ிமவப�ி் வயி . அவர ட)ன்யா்ம��த்்ி ( எங ன�ம நய� லத

்ல�ி்வயர ட .அப பய் , "்பபபம ல �மஅ்யப மிவமம்பஅஸஜம ) அல்்"்ஜம ') 

இபய்� ' (இனறவய  !   மஅ�ியர ன�" ிபரமன ய�த்மஎாப்ி ' (அல்்ம

ள உ்ல்ா�ி  (நய�ணலம  ம வ்ன ிப்ல�ந்மஎ ன �ம யபபயிய  (! எ உ

அவர டமபப்யரத்லபபன்மநய ம  ா�ட �  - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்  . அவாறலல" எங ன�ம நய� லத

்ல�ி்வயர ட' எ�ிம்றலப்மஇடினபறவபலன் 
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 .பயடி   :9  �அத்ல ம )இ யமதமனசயல்தம(மன்யடங லவபாடயலமறவ்்ய )நஃபபலம(

ன்யான  டமஎன்ாிமஆ்ிபபழப்மவப�ிபதம்� ் உ .  

1281 நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :் ன◌யான �்மஇ யமதமனசயல்பபாடயலம

 டனமிய ம )அந்மஃபரட (ன்யான னிதம்வப்ம வஉமன்யான ிபலன் . இன்

 அ�ஹஜன்்ய)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .  

1282நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : ன்யான �்மஇ யமதமனசயல்பபாடயல

 டனமிய ம )அந்மஃபரட (ன்யான னிதம்வப்ம வஉமன்யான ிபலன் . இன்

 அ�ஹஜன்்ய)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட - .  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயர

அறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் - .  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயர

அறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .அறலவபபபய�ரமஹிமயத மபப மனஸதம

)்ா (அவர டமறஉ ல றயர ட : பபற்மநய மஅிரமபப ம �் யர)்ா ( அவர ன�ம

சந்லத் பய்மஇந்மஹ �்னஸமஅவர டமஎ �்மஅறலவபத்யர ட .ஆ யல , "இவவயஉம

நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட ' எ மஅவர டம்றலபபபடவபலன் . 

1283 அப்ல்யாமபப மமய்ல�ம )்்ல (அவர  டமறறலி்யவ்  : ஏபஹஜதமன்யான �்

 இ யமதமனசயல்பபாடமபப )ஏபஹஜனடிமஏ  த ( ன்யா்மன ய்��ந்மள�

 ம ண்ன்�ம டந்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமனச றயர ட . அவ�டி

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமஏ ்யமனசய  யர ட ; எ  மனசய  யர டம

எ உமஎங ்�்தமன்�ிவபலன்  . ன்யா்ம��த்்ிமநயங டமஅந்மம ண்ன்ம

ந�ந்ன ய்�, "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டம ிமலடிமஎ  

னசய  யர ட?'' எ உம  ா டயி  .அவர , " ங �ணலமள�வரமஏபஹஜதமன்யான னிம

நய ்ம்�அத �ய� லவபடபமபயர� லறயர' எ உமறறல யர டமஎ றயர .31  (இ் ம

அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய  ( அப்ல்யாமபப மமஸ்மயமஅல அ பப)்ா (

அவர டமறஉ ல றயர ட : இந்மஹ �்னஸமஅப்ல்யாமபப மமய்ல�)்்ல ( அவர ட

்ிம்நன்மமய்ல�மஅவர �ணடமல�ந ்மஅறலவபதம்யர ட . அ்லஹஜனச ம�ஸ்லி

 பப மஅலமஹஜ்யஜ)ஆ லிமநய  (றஉ ல   ற  : இந்மஹ �்னஸமஅப்ல்யாம்ி

்நன்மமய்ல�மஅவர �ணடமல�ந்மஅறலவபத்யர டமஎ ப்ம்வறய்ி .  

1284இப�ம்னஹ யம ) அப்ல்யாமபப மமய்ல�-்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :

ஏபஹஜதமன்யான �்மஇ யமதமனசயல்பமபாட்; அப பய்மள�மம ண்ரம

)ஏபஹஜனடிமஏ  த (ன்யா்ன ய ்��பபன்மஅல்யாமவப மன்ரம )ஸல (
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அவர டம ்டயர ட; �அத்ல மஇ யமதமனசயல்ல�ன ய்��ந்யர  . அப பய்

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட)அந்மம ண்�டி( , "ஏபனஹமநய ்ம

்�அத �ய தமன்யாப பய லற�் ய?'' எ உம  ாடயர ட . 

1285அப்ல்யாமபப மசர்லஸம )்்ல ( அவர டமறறலி்யவ்  : அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர டமனவ னறதமன்யான )ஏபஹஜத ( ன்யாவபத்�மன ய்��ந் பய்

ள�மம ண்ரமபட�ணமவயச்�்டம்னாந்யர; பட�ணவயச்ல மள�ம�ன்ிபலம

)ஏபஹஜனடிமஏ  த ( இ்்�ம்�அத டமன்யா்வபா�பமபபற்மஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல ( அவர ்ட ம )ன்யான ிபல ( சரந்ன ய்டயர . அல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர டமச்யிமன ய�த்்ி , "இ  ய ்  ! இவவப�மன்யான  �ணலமஎன்�

 �்லமவந �்ர? ந�ரம் ணிய தமன்யாவ்ா ய? அல்்மஎி�ட ம சரந்ம

ன்யாவ்ா ய?'' எ உம  ாடயர ட  .இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய� ரன்யடர �ணலம

வந்ட�் 

ம.பயடி ம10 பட�ணவயச்�்டம்னாாி பய்மஎ  மனசயல்ம வ்�ி?  
1286 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ங �ணலமள�வர

 பட�ணவயச்�்டம்னாாிம பய்"அல்யஹஜிமமஃப்ாஅமஅபவயபம்ாம்ல ' 

(இனறவய  !  ம �னணிப மவயசல ன�மஎ �் தம்லறந்ல�வயிய  (! எ உ

றறா�ி; பட�ணவயச்ல்ல�ந்மனவ�ண ிஉி பய்ம " அல்யஹஜிமமஇ  �மஅஸஅ் 

மல மஃபட்ல ' (இனறவய  !   ணடிமநய ம  மஅ�ா)னசலவங(  �ண்ல�ந்

 வ்� ல ற  (எ உமறறா�ி . இன்மஅ�ஹஜனமத)்்ல( , அல்்மஅ� னசதம

)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறய ர ட  . �ஸ்லிமபப மஅலஹஜ்யஜ)ஆ லிமநய  (

றஉ ல  ற  : அறலவபபபய�ரமிாியமபப மிாிய)்ா (அவர டமறறல யர ட :

 இந்மஹ �்னஸமநய மஅறலவபபபய�ரமஏன்மய மபப மபப்யல)்ா ( அவர �ண 

ஹ �்ஸமஏா�்ல�ந்மஎா்ல    . அ்லலமஏன்மய )்ா ( அவர ட" ிாிய

அலஹலிம◌ய �ம )்ா ( அவர ட"அ�ஹஜனம்ிமஅ� னச்ிமஅறலவபத் ர ' எ  றம

எ �்மமனசக்லமஎா�ி்'' எ உம்றலபபபா��ந்யர ட ) . அ�ஹஜனமத)்்ல ( அல்்

 அ� னசத)்்ல(   அவர டமஎ உமஐிபபயா�ட மஇடினபறமவபலன்  - (.  மா ்ட

ஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் . பயடி   :11  

(பட�ணவயச்�்டம்னாந்்ி  ( பட�ண�ம யணப�ன ிய மஇ்்�ம்�அத ட

ன்யாவ்மவப�ிபதம்� ்ய்ி; அன்தமன்யாவ்ா்ம� மஅமரவ்மவப�ிபதம

் ய்்மஆ்ி; எல்யம ந்ங �ண்ிமஅன்தமன்யாவ்மஅ�ம்ல� பபா�ட�் . 

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534
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1287 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ங �ணலமள�வர

பட�ணவயச்லலம்னாந்்ிமஅமரவ்ா்ம� ்மஇ்்�ம்�அத டமன்யாா�ி !

 இன்மஅ� த்ய்ய)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர � ◌் .32இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1288அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர �ண ம ்யாரமஅ� த்ய்ய)்்ல ( அவர ட

றறலி்யவ் :நய மபட�ணவயச்�்டம்னாந ் ; அல்யாவப மன்ரம )ஸல (

அவர டமம� �ணனட ிமஅமரந்ல�ந்யர ட .எ  வ , நய�ிமஅமரந்வபா ட  .

 அப பய்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட)எ  ணடி( , "ந�ரமஅம�வ்ா்ம� ம

ஏ மஇ்்�ம்�அத டமன்யாவபலன்?'' எ உம  ாடயர ட  .நய , "அல்யாவப ம

ன் ்  !்யங ்ிமஅமரந்ல�ந �்ர ட ; ம� ்ிமஅமரந்ல�ந்யர டம ) எ  வ்ய 

நய�ிமஅமரந்வபாட ◌ ('' எ உமப்ல்�ணத ்  . அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர ட, " ங �ணலமள�வரமபட�ணவயச்�்டம்னாந்்ிமஇ்்�ம்�அத டம

ன்யாயமலமஅம்ம வ்டயி!'' எ உமறறல யர ட . 

1289 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர ட

 எ �்�ம ட ம்் வ்�ிப�ந்்  .அன்மஅவர டமஎ �்தம்ந்யர ட ; 

 ம்்ல மய ாிம்ந்யர ட  . பட�ணவயச்லலமஇ�ந்மநபப)ஸல ( அவர �ணடிமநய 

னச  ற  . அப பய்மஅவர டமஎ  ணடி"இ்்�ம்�அத டமன்யாவ �் ய ! '' எ உம

றறல யர ட .33  

 பயடி ம:12 பிணத்ல்ல�ந்ம்ல�ிபபி்ிம�்்லலமபட�ணவயச்�்மமனச உம

இ்்வம்�அத டமன்யாவ்மவப�ிபதம்� ம்ய்ி .  

1290 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) :ள�மபிணத்லல (

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமஎ  ணடத்லலமஓரமளாட தன்மவபன்�்

வயங ல யர ட .அவர டமம �் யவபா்தம்ல�ி பபி பய், நய மபட�ணவயச்�்மம

னச உமஇ்்�ம்�அத டமன்யாம வ்�னம மஎ ன பமபணபத்யர ட . 

1291 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல (அவர ்ட மள�ம பய��்பம்றபபா�மமனச  ற ) .  பயன்ம��த்த

்ல�ிபப�ன ய்ட◌ல�ந் பய்  (எ ்மளாட ிமஎ ன பமபப ்ங மனவத்வபாட் ; 

அ்ம ன�த்ப பயிப�ந்்  . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமஎ �்

 �  யல)ம �் ய (னச உவபாடயர ட . நய ம யன்ம ந்த்லல)ம �் யவபா்ம (
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னச உமபட�ணவயச்�்டம்னாந ்  . அப பய்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர ன�பமபட�ணவயச்ல ம்னாவயிப்லலம ் ட  . அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர ட"இப பய்்ய மவ� லற�் ய ?'' எ உம  ாடயர ட  . நய "ஆி ' எ  ற " .  ம்

ளாட தன்மவபா�வபா�ம ட �மனச உமஇ்்�ம்�அத டமன்யாவ �் ய ! '' எ உம

றறல யர ட  .அவவய றமநய மனச உம )இ்்�ம்�அத ட ( ன்யா்வபா�பமபபற்

்ல�ிபப   .34  

1292 அபமபப மமய்ல�ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமஎங  �ிமபிணிமனச றயலம�ாப லம ந்த்லல்ய )்ர (

்ல�ி்வயர ட .அவவயஉம்ல�ிபபி்ிம�்்லலமபட�ணவயச்�்ம மனச உமஇ்்�ம

்�அத டமன்யா்வபா�பமபபற்மபட�ணவயச்லலமஅம�வயர ட  . இந்மஹ �்ஸமநய ்

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

பயடி   :13  �ாப லம ந்த்லலம )்ஹயம(ன்யாவ்மவப�ிபதம்� ்ய்ி ; அ்லலம

்னறந்மபாசமஅ�ாமஇ்்வம்�அத ்ி, அ்ல மபாசிமஎாவம்�அத ்ி, 

நவத்்மஅ�ாமநய ்மஅல்்மஆஉம்�அதம ்மய்ி; அன்ழம பணபதமன்யா்ம

வ�மயஉமஆரவ�ாடழபாவட�் .35  

1293 அப்ல்யாமபப ம  ீ�ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஆிப ய)்்ல (

அவர �ணடி, "நபபம )ஸல ( அவர டம�ாப லம ந்த்லல)்ஹய (ன்யாவயர �ய ?'' 

எ உம  ா ட  .அ்ா்மஅவர ட , "இலன்; அவர டமபிணத்ல்ல�ந்ம்ல�ிபபம

வந்யலம்வப்!'' எ உமறறல யர ட  . இன்மசிபதமஅல்ஜன்ீ)்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட .  

1294அப்ல்யாமபப ம  ீ�ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஆிப ய)்்ல (

அவர �ணடி, "நபபம )ஸல ( அவர டம�ாப லம ந்த்லலம )்ஹய (ன்யாவயர �ய ?'' 

எ உம  ா ட  .அ்ா்மஅவர ட , "இலன்; அவர டமபிணத்ல்ல�ந்ம்ல�ிபபம

வந்யலம்வப்!'' எ உமறறல யர ட  . இன்ம ாமஸமபப மஅலஹச மஅலன ர

)்ா (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

1295ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

ள� பய்ிம்ஹயதமன்யா்ன்மநய மபயரத்்லலன் .ஆ யல , நய மஅன்தம

ன்யா்மவ� ல ற  . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமசல்)ற�்்ய  (

வாலபய� ன�மமனசகிமவப�பபிமன ய்��ந்ய்ிறட, அவானறமமனசகியமலம
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வபா�வப�வ்்� ) .எங  ம்யிமனசகவன்பம பய உ  (ம� ்ிமஅவானறமமனசகி , 

ம� டமம்மஅனவம டனமிய� பபா�வப� மயமஎ�ிமஅமச மமஇ்ா்�ம ய்ணி .36   

1296 �ஆ்யமஅலஅ்வபகியம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஆிப ய)்்ல (

அவர �ணடி, "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டம�ாப லம ந்த்லலமஎத்ன 

்�அத டமன்யாவயர ட?'' எ உம  ா ட  . அ்ா்" நய ்ம்�அத ட

)ன்யாவயர ட( ; நய�ிமஅ�ாமற�்்ய ாிமன்யாவயர ட'' எ மஆிப யம )்்ல (

அவர டமப்ல்�ணத்யர ட.37  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்  . ிரதமஅர�ஃ�)்ா ( அவர �்ம

அறலவபபபபலம " அல்யாமநய�ிமஅ�ா)ற�்்ய ாிமன்யாவயர ட( '' எ உம

இடினபாஉட�் . 

1297 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 �ாப லம ந்த்லலமநய ்ம்�அத ட)்ஹய (ன்யாவயர ட ; அல்யாமநய�ிம

அ�ாமற�்்ய ாிமன்யாவயர ட  . இன்ம�ஆ்யமஅலஅ்வபகிய)்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர ட

வாலிய ாிமவந்ட�் .  

1298அப்ரம்ாமய மபப மஅபபன்்யம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல (

 அவர டம�ாப லம ந்த்லல)்ஹய (ன்யா்ன்பமபயரத்ய ம ி�ஹய �ம )்்ல (

அவர ன�தம்வப்ம வனறவ�ிமஎ �்மஅறலவப� வபலன்" . நபப)ஸல ( அவர ட

 ம� யமனவாறலன யட�பபாடமநய�ணலமஎ ்மஇல்த்லா்மவந்மஎா�ம்�அத ட

ன்யா்யர ட; அன்வபடமமஏ�� மய ம வஉமஎந்தமன்யான னிாிமஅவர டம

ன்யா்ன்மநய மள� பய்ிம ்ட்லலன் .ஆிப�ி, �ற னவாிமசஜ்யனவாிம

ப��்ணமய மமனசக்யர ட'' எ ம ி�ஹய �ம )்்ல (அவர டமஅறலவபத்யர ட.38 இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்  .அவாறலல , இப�மபஃ யரம

)்ா ( அவர �்மஅறலவபபபபல"ள� பய்ி ' எ�ிம்றலப்மஇடினபறவபலன் . 

1299 அப்ல்யாமபப மஅலஹய�ஸமபப மநவஃபலம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டம்ஹயதமன்யா்்ய மஅறலவப�்ிமிய ்�ி

 ள�வன்மநய ம ்டயலமஅவ�டிமஅன்பமபாறல�ம  ா ம வ்�ிமஎ ம ப்யவல

ன ய்��ந ்  .ஆ யல , அவவயஉமஅறலவப�்ிமஎவ�ிமஎ �்�ம லனட� ம

வபலன் ) . நபப)ஸல (அவர �ண மனப�ிம்நன் ( அ�்ய்லபப மம டம ி�ஹய �
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)்்ல (அவர ன�தம்வப் .  ி�ஹய �)்்ல (அவர டமறறல யர ட : அல்யாவப 

 ன்ர)ஸல ( அவர டமம� யமனவாறலமநய�ணலம�ாப ல)்ஹய (  ந்த்லல) எ ்

இல்த்லா் (வந்யர ட ; அவர �ணடிமள�ம்ணபமன ய்�வ்பபா�மஅவர ன�மம

ஏாறலம்லன்ிபடபபாட்; அவர டம்�ணத்யர ட  . பபற்)ன்யான �்தம்ிய்ய ல (

நல உமஎா�ம்�அத டமன்யா்யர ட . அதன்யான ிபலமஅவர �்மநலாறலமமல 

ந��மய ்ய மஇ�ந்்ய, அல்்ம�ற , அல்்மசஜ்யமமல மந��மய ்ய மஇ�ந்்யம

எ உமஎ �்தமன்�ிவபலன்  . இவாறலலமளவனவய உ மம லாடத்ாடமள ்

அ�வப ் ிமஅனமந்ல�ந்  .ஆ யல , அவர டமஅ்ா்ம�  பயமஅ்ா்பமபப  பயம

்ஹயதமன்யா்ன்மநய ம ்ட்லலன்  . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1300  ி�மஹய �மபப தமஅபப் ய்லபம )்்ல (அ வர டமறறலி்யவ்  : ம� ய

 னவாறலன யட�பபாடமஆ்�லமநய மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ணடி

னச  ற ) .னவாறலம லா�ிமஅந்மநய�ணல ( நபப)ஸல (அவர ன� , அவர ்னடிம

்்லவபமஃபயத்லமயம )்்ல ( அவர டமள�ம்ணபியலம்லன்ிபா�

மனறத்�ன ய்��� , நபபம )ஸல ( அவர ட ்�ணத்�மன ய்��பபன்�ம ் ட  .

நய மஅவர ்�்மச்யிமனசய    ) .அன்�ம  ாட (அவர ட , "ியரமஅ்?'' எ �ம

  ாடயர ட  . அ்ா்"நய ம ி�ஹய �மபப தமஅபப் ய்லப '' எ  ற " .  ி�

ஹய ண ிமவ� ! '' எ உமனசய  யர ட  . ்�ணத்ம��த்்ிமள ்மஆனடனி) இ�

 ்யட டமம்  ( மயாறலபம பயா��ன ய்�மஎா�ம்�அத ட)்ஹய (ன்யா்யர ட ; 

ன்யா்ம��த்்ிமநய , "அல்யாவப மன் ்  ! நய ம் ்லடிமஅ�ணத்ல��்ி

 ள�மம ண்ன் - ஹஜனப்யமம  மஇ  யன் - எ ம்யிப ம்்லவர-)எ மச  ய்்ர (

 அஅமபப மஅபப் ய்லபமன யல்பம பயவ்ய �றஉ லறயர'' எ உமனசய     . அ்ா்

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ட , " ி�ஹய ண ி  ! ந�ங டமஅபிிமஅ�ணத்

 வ��்மநய�ிமஅபிிமஅ�ணத்வபா டயி)ஆ  வ ,  வன்ம வ்டயி('' எ உமறறலம

 யர ட ) .நய மநபப   (ஸல  (அவர �ணடிமனச ற ( அந்ம ந்ிம�ாப லம வன�ிய 

இ�ந்்.39   

1301  ி�ஹய �ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமம� யமனவாறலமன யட�பபாடமஆ்�ல)�ாப லம ந்த்லல ( எ ்மவ �ா�ல

எா�ம்�அத டமன்யா்யர ட; அப பய்மள ்மஆனடனிம )்ிமம் ( ஏாறல�ன ய்�

 அ் மஇ�மஓ்ங ன�ாி) ்யட டமம் (மயா றலபம பயா��மன ய்டயர ட . 
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1302நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ங �ணலமள�வரமளவனவய�ம யன்ிப்ி

)்ம்ம ட்ல்ட� (ளவனவய�ம�ா�ா ய ாிம்ரமிமனசகவ்ம டனமிய்ி ; 

இனறவன தம்்ல�்ிமளவனவய�ம்்லமமனசயல்ிம -)ஏபஹய ல்யா (்ரமமய்ி .

ளவனவய�ம் �மயன்ாிம -)அலஹி்ம்லல்யா (்ரமமய்ி . ளவனவய�" ஓ�னற

 உ்லனமயால'ாிம -)்யமஇ்யஹமஇல்ல்யா (்ரமமய்ி ; அவன பம

னப�னமபப�த்ிமளவனவய�மனசயல்ிம -)அல்யஹஜமஅ�பர (்ரம ம ! நல்ன்

ஏா்்ிம்ரம ம !�்னம ன�தம்�த்்ிம்ரம ம ! இனவமஅன த்லா்ி)ஈடய  (

�ாப லம ந்த்லலம )்ஹய ( இ்்�ம்�அத டமன்யாவ்ம பய்மய ்ய 

அனமாி .   மஇன்மஅ�்ரம )்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

 

1303 அ�ஹஜன்்யம )்்ல (அவர டமறறல யர ட : எ ம ாறம ்யார)நபப-ஸல (

அவர டமளவனவய�மமய்�ிம� உமநயா டம நய ்ம நயாப், இ்்�ம்�அத டம

்ஹயதமன்யாவ், வபதரமன்யா்வபா�ம றங்வ்மஆ லிம� உமவப ிங ன�ம

எ �்மஅறலாஉத்ல யர ட .40  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமநய ்மஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்  - .  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்ய)்்ல (

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந◌்்ட�்  . அ்லல

" எ ம ாறம ்யாரமஅ்ல யசலி)ஸல ( அவர டம� உமவப ிங ன�மஎ �்

அறலாஉத்ல யர ட'' எ மஹ �்ஸமன்யடங் லற் . 

1304அ்த்ர்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : எ ம நசர)நபப-ஸல ( அவர ட

ளவனவய�மமய்�ிம� உமநயா டம நய ்ம நயாப், ்ஹயதமன்யாவ், வபதரம

ன்யாயமலம றங ்ய ய்மஆ லிம� உமவப ிங ன�மநய மவய�நய�ணலம

ள� பய்ிமன வபட�மறடய்மஎ மஎ �்மஅறலாஉத்ல யர ட  . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .  

பயடி   :14 ஃபஜ�னடிமஏ  தமஇ்்வம்�அத டமன்யாவ்மவப�ிபதம

்� ்ய்ி; அவானறமமஏ�� மய ாிம்வறயம்ிமன்யா்வ�மயஉமவந்ட�ம

ன்வ்்ி, அவவப�ம்�அத �ணலமஓ்ம வ்�ிமவப�ிபதம்்ந்ம

அத்லியிங ்ி  

1305இனறநிபப�ன ிய�ர �ண மஅ ன மஹஃபஸயம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :

ன்யான மஅறலவபபபய�ரமஏபஹஜதமன்யான � ய மஅறலவபப்மமனசக்மம◌ஜ�த், 

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534
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னவ னறம ந்ிமவந்வபாடயல, அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டமஇ யமத

 னசயல்பப�வ்ா்ம� பய மமஏ�� மய ம�னறிபலமஇ்்�ம்�அத ட)ஏ  த (

ன்யாவயர ட . இன்மஇப�ம மர)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.41  -  மா ்டம

ஹ �்ஸம ம்ிமஆஉமஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் . 

1306 ஹஃபஸயம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 ஃபஜரம ்ிமய லவபாடயலமஏ�� மய மஇ்்�ம்�அத ட)ஏ  த ( மா� ம

ன்யாவயர ட - . மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபப ◌ய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�் . 

1307 ஹஃபஸயம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர டமனவ னற)ஃபஜர (

 னவ�ணமசிமவந்மபபற்மஇ்்�ம்�அத ட)ஏ  த (ன்யாவயர ட .  

1308ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

)ஃபஜர (ன்யான மஅறலவப பனபமமனசவபாாறயலமஃபஜ�னடிம )ஏ  த ( இ்்�

்�அத ன�மமஏ�� மய தமன்யாவயர ட - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஆஉ

அறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .அவாறலல , அ� சயமயம )்ா (

 அவர �்மஅறலவபபபபல"னவ னறம ்ிமய லவபாடயல... ' எ உமஹ �்ஸம

ன்யடங் லற் . 

1309 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர டமஏபஹஜத

 ன்யான ிப மபயங லா்ிமஇ யமத்லா்ிமஇனடிபலமஇ்்�ம்�அத ட)ஏ  த (

ன்யாவயர ட . இன்மஅ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய மபப மஅவஃப)்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட.42  

1310ஆிப யம )்்ல ( அவர ட றறலி்யவ்  : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 ஃபஜ�னடி)ஏ  த (இ்்�ம்�அத ன�மமஏ�� மய தமன்யாவயர ட . எந்

அ�வபான  றயல, "அ்லலமஅவர டமஃபயத்லஹயமஅத்லியிதன்மஓ்ல யர �யம

)இலன்ிய( ' எ உமநய மறறல�ன யட வ  . இன்மஅி்ய)்ா ( அவர டமஅறலவப� ல

றயர ட .43   

1311 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 ஃபஜரம ந்ிமவந்வபாடயலமஇ்்�ம்�அத ட)ஏ  த (ன்யாவயர ட . அவவப�

 ்�அத �ண்ிமஃபயத்லஹயமஅத்லியிதன்மஓ் லறயர �ய)இலன்ிய ( எ உமநய 

றறல�மன யட வ ) .அந்மஅ�வபா்மஅவற ◌்னறமமஏ�� மய தமன்யாவயர ட (. 

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 619 

1312ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர டமஏபஹஜத

 ன்யான �்ம� மன்யாிமஇ்்�ம்�அத ட)ஏ  த ( அ�வபா்ம வஉமஎந்�

ற�்்ய தமன்யான �்ிமஅ்ல ம�� லித்விமஅ�ணத்்லலன் . இன்ம னபத

 பப ம னமர)்ா (அவ் ◌் டமஅறலவப� லறயர ட .44  

1313 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 ஃபஜ�தமன்யான �்ம� ்மன்யாிமஇ்்�ம்�அத ட)ஏ  த ( அ�வபா்ம வஉ

 எந்�மற�்்ய தமன்யான னிாிமஅ்லவபன்வய )மல மமஏ�� மய ( த

ன்யா்ன்மநய மபயரத்்லலன்  . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணல

வந்ட�் .  

1314நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : ஃபஜ�னடி)ஏ  த ( இ்்�ம்�அத ட

இந்ம ்ன ாிமஅ்லலம ட�வானறாிவபடமமசலறந்னவிய்ி . இன்மஆிப ய

)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

1315ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்ய வ்  : நபப)ஸல ( அவர டமஃபஜரம ந்த்லல

 ன்யாி)ஏ  த (இ்்�ம்�அத டமபாறல�மறஉன ிபல , "அவவப்்�ம்�அத ்ிம

 ் ல்ட�மஅன தன்ாிவபடமஎ �்மமல ாிமவப�பபமய னவிய்ி'' எ உம

றறல யர ட . 

1316 அ�ஹஜன்்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :அல்யாவப மன்ர) ஸல (

 அவர டமஃபஜ�னடி)ஏ  த ( இ்்�ம்�அத �ணல" ்லமியமஅகாஹல

 யஃபபஹ ' (எ உமன்யடங்ிம109ஆவ்  (அத்லியிதன்ாி , "்லமஹஜவல்யஹஜம

அஹத' (எ உமன்யடங்ிம112ஆவ்  (அத்லியிதன்ாிமஓ்ல யர ட . இந்மஹ �்ஸ

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .  

1317 இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமஃபஜ�னடி)ஏ  த ( இ்்�ம்�அத �ணலம�்்யவ்ம்�அத்லல

"அலப ்ய ' அத்லியிதம்ல்ட�ம " றஅமஆம  யமபபல்யஹலமவமமயம  ஸல்

இன் ய... ' (எ உமன்யடங்ிம2:136ஆவ்  (வச தன்ாி , இ்்டயவ்ம்�அத்லலம

"ஆம  யமபபல்யஹலமவஃஹதமபபஅ  யம�ஸ்ல� ' (எ உம��ாிம3:52ஆவ்ம
வச தன்ாி  (ஓ்வயர ட .  

1318இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமஃபஜ�னடி)ஏ  த ( இ்்�ம்�அத �ணல) �்லம்�அத்லலமஅலப ்ய

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534
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அத்லி◌யிதம்ல்ட� " (றஅமஆம  யமபபல்யஹலமவமமயம  ஸல்மஇன் ய... ' 

(எ உமன்யடங்ிம2:136ஆவ்  (வச தன்ாி , (இ்்டயவ்ம்�அத்லல " ( ஆ்

இி்ய ' அத்லியித்ல்ட�ம " ்ஆ்வமஇ்யம ்லம்ல மசவயிபிமனப  யமவ

னப �்ி... ' (எ உமன்யடங்ிம3:64ஆவ்  (வச தன்ாிமஓ்வயர ட- . ம மா ்டம

)1317ஆவ்  (ஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் . பயடி   :

15 டனமிய மன்யான  ்�்ம� ்ிமபப ்ிமன்யாம வ்�ிமவய��ன ிய ம

ஏ  தமன்யான  �ண மசலறப்ி, அவாறல மஎ்ணப�ன ாி . 

1319 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : ியரமளவனவய�மநய்ிம

ப  ண்்�ம்�அத டம )ஏ  த ( ன்யா ல றய ்யமஅ்ா ய மஅவ��்ம

னசயர� த்லலமள�மமய�ணன மஎாபபபப� லற்.45 இன்ம ி�மஹபபபயம )்்ல ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட .  ி�மஹபபபய)்்ல (அவர டமறறல யர ட : இன்மநய 

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவரம �ண டிம  ாட்ல்ல�ந்மஅந்பமப  ண்்�ம

்�அத ன�மநய மன வபாட ்ிபலன்  . அறலவபபபய�ரமஅிபசயமபப மஅபபஏஃபிய 

)்ா (அவர டமறறல யர ட : இன்மநய ம ி�மஹபபபய)்்ல ( அவர �ணடி

  ாட்ல்ல�ந்மஅந்பமப  ண்்�ம்�அத ன�மநய மன வபாட ்ிபலன் .

அறலவபபபய�ரமஅி்◌்மபப மஅவஸம )்ா (அவர டமறறல யர ட : இன்மநய மஅிபசய

)்ா ( அவர �ணடமல�ந்ம  ாட்ல்ல�ந்மஅந்பமப  ண்்�ம்�அத ன�மநய 

வபாட ்ிபலன் . அறலவபபபய�ரம்அமய மபப மசய்லி)்ா (அவர டமறறல யர ட :

 இன்மநய மஅிரமபப மஅவஸ)்ா (அவர �ணடிம  ாட்ல்ல் ◌ஜந்மஅந்பம

ப  ண்்�ம்�அத ன�மநய மன வபாட ்ிபலன் . 

1320  மா ்டமஹ �்ஸம ி�ஹபபபயம )்்ல ( அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் . அ்லலமபப வ�மயஉ

இடினபாஉட�் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமறறல யர ட : ியர

ளவனவய�மநய்ிமற�்்ய பமப  ண்்�ம்�அத டமன்யா ல றய ்யம

அவ�� ய மமனசயர� த்லலமள�மமய�ணன மஎாபபபப� லற் . 

1321 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : ள�ம�ஸ்லமய மஅ�ியர

 ளவனவய�மநய்ிம டனமிய மன்யான  டம்வப்மற�்்ய பமப  ண்்�

 ்�அத டமன்யா்யல"அ வ�� ய மஅல்யாமனசயர� த்லலமஓரமஇல்தன்ம

எாப் லறய ' அல்்ம "அவ�� ய மமனசயர� த்லலமஓரமஇல்ிமஎாபபபப� லற் '. 

இ் மஅறலவபபபய�்ய மநபபம )ஸல ( அவர �ண ம்னணவபியரம ி�ஹபபபய)்்ல (
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அவர டமறஉ லறயர ட :இ)ன்மநய மனசவபாாற(் மபபற்மநய மஅந்பமப   ண்்�ம

்�அத ன�ம )்வறயமல (ன்யா்வ� ல ற  . அறலவபபபய�ரமஅிரமபப மஅவஸ)்ா (

அவர டமறஉ லறயர ட :இ)ன்மநய மனசவப ிாமற( ் மபபற்மஅந்பமப  ண்்�

 ்�அத ன�த)்வறயமல (ன்யா்வ� ல ற  . இவவய றமஅறலவபபபய�ரம்அமய 

பப மசய்லி  (்ா  (அவர ்ிமறறல  யர ட  - .  மா ்டமஹ �்ஸம ி�ஹபபபய)்்ல (

அவர �ணடமல�ந்ம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .

 அவாறலல" ள�ம�ஸ்லமய மஅ�ியரமனசினமிய மஅங தமனகனம) � (னசக் , 

அல்யாா� ய மளவனவய�மநய்ிம )ற�்்ய பமப  ண்்�ம்�அத ட (

ன்யா்யல...'' எ உமஹ �்ஸமன்யடங் லற் . 

1322இப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர ்ட ம்ா�)னடிமஃபர்( �்ம� மஇ்்�ம்�அத ்ிம்ா��்பமபப 

 இ்்�ம்�அத ்ிமமஃ�்�்பமபப மஇ்்�ம்�அத ்ிமஇ யா�்பமபப 

இ்்�ம்�அத ்ிம்ஜ�ஆா�்பமபப மஇ்்�ம்�அத ்ிம )ஏ  த (ன்யா ்  .

மஃ��ப, இ யமமாஉிம்ஜ�ஆம )ஆ லிவாறல மஏ  த ( ன்யான  ன�மநபப)ஸல (

அவர ்ட மஅவர �்மஇல்த்ல ் ிமன்யா ்  . இந்மஹ �்ஸம� உ

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

பயடி   :16  றவ்்ய ம )நஃபபலம(ன்யான  ன�மநல உிம ா யரந்ிமன்யா்யி ; 

(ள ்மநஃபபலமன்யான ிபல ம(மசல்ம்�அத ன�மநல உிமசல்ம்�அத ன�

 ா யரந்ிமநலனற வாற்யி .  

1323 அப்ல்யாமபப ம  ீ�ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஆிப ய)்்ல (

 அவர �ணடிமஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர  டமன்யா்மவந்ம )ஃபரடமஅல்ய் (

ற�்்ய மன்யான  ன�பமபாறல�ம  ா ட  . அ்ா்மஅவர ட)பப வ�மயஉ (

றறல யர ட : அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமஎ ்மவ �ா�லம்ா�) னடி

ஃபர்( �்ம� மநய ்ம்�அத ட)ஏ  த (ன்யாவயர ட . பபற்ம்றபபா�மமனச உ

ம� ்�்ம )ஃபரட (ன்யாவபபபயர ட . பபற்மவ �ா��்மவந்மஇ்்�ம்�அத ட

)ஏ  த (ன்யாவயர ட ; ம� ்�்மமஃ��பம ) னடிமஃபரட ( ன்யாவபத்வபா�

)வ �ா��் ( வந்மஇ்்�ம்�அத)ஏ  த (ன்யாவயர ட ; ம� ்�்மஇ யதம

ன்யாவபத்வபா�மஎ ்மவ �ா��்மவந்மஇ்்�ம்�அத டம )ஏ  த (ன்யாவயர ட ; 

இ்வபலமள ப்ம்�அத டம )நஃபபல (ன்யாவயர ட . அவாறலலமவபதரமன்யான ாி

அடங்ி; இ்வபலமந�்டம ந்ிமநல உிமன்யாவயர ட; இ்வபலமந�்டம ந்ிம
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அமரந்ப�ாிமன்யாவயர ட  .நல உமஓ்லதமன்யாி பய்மநலன்ிப்ல�ந ்ம� ற ம

மாஉிமசஜ்யா�்மமனசலவயர ட  .  ா யரந்மஓ்லதமன்யாி பய்ம ா யரந்ப� ி

�ற மமாஉிமசஜ்யமமனசகவயர ட; ஃபஜரம ந்ிமவந்மவபாடயலம )� மஏ  த (

இ்்�ம்�அத டமன்யாவயர ட .  

1324/1325ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமஇ்வபலமந�்டம ந்ி)நஃபபல (ன்யாவயர ட . நல உமன்யாி பய்மநல ற

நலன்ிப்ல�ந ்ம�ற மமனசகவயர ட .  ா யரந்மன்யாி பய்ம ா யரந்

நலன்ிப ் ிம�ற மமனசகவயர ட . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணல

வந்ட�் .  

1326 அப்ல்யாமபப ம  ீ�ம)்ா  (அவர டமறறலி்யவ் : நய மபய்சீ த்லல

 நயகம ்��ந் பய்ம ா யரந ்மன்யா்ன ய்��ந ்  .எ  வ , (ம �் யம

வந் பய்  ( அ்மபாறலமஆிப ய)்்ல (அவர �ணடிமவப வப    . அ்ா்மஆிப ய

)்்ல (அவர ட , "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டமஇ்வபலமந�்டம ந்ிமநல உி

ன்யா◌ஜவயர ட...'' எ உமன்யடங ல,  மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�வயஉமறறல யர ட . 

1327 அப்ல்யாமபப ம  ீ�மஅல ன அம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய 

 ஆிப ய)்்ல ( அவர �ணடிமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ண மஇ்ாத

ன்யான மபாறல�ம  ா ட  .அ்ா வர ட , "அல்யாவப மன்ர ) ஸல ( அவர ட

இ்வபலமந�்டம ந்ிமநல உிமன்யாவயர ட; இ்வபலமந�்டம ந்ிம ா யரந்ிம

ன்யாவயர ட  . நல உமஓ்லதமன்யாி பய்மநல றமநலன்ிப்ல�ந ்ம�ற ம

னசகவயர ட;  ா யரந்மஓ்லதமன்யாி பய்ம ா யரந்மநலன்ிப ் ிம�ற மம

னசகவயர ட'' எ உமறறல யர ட . 

1328அப்ல்யாமபப ம  ீ�மஅல ன அம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நயங ட

 ஆிப ய)்்ல ( அவர �ணடிமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ண )இ்ாத (

ன்யான மபாறல�ம  ா டயி .அ்ா வர ட , "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட

அ்ல மய மநல உிமன்யா்ல�� லமறயர ட;  ா யரந்ிமன்யா்ல�� லறயர ட  . நல உ

ன்யாமஆ்ிபபத்யலமநல றமநலன்ிப்லம�ந ்ம�ற �்மமனசலவயர ட .  ா யரந்

ன்யாமஆ்ிபபத்யலம ா யரந்மநலன்ிப ் ிம�ற மமனசகவயர ட'' எ உம

றறல யர ட . 
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1329 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவ ர டம

)�்னமமஅனடாிவன் ( இ்ாதமன்யான ிபலமள� பய்ிம ா யரந்மஓ்லத

ன்யா்ன்மநய மபயரத்்லலன்; �்னமினடந்மபப  ரம ா யரந்வய றமஓ்லதம

ன்யா்யர ட; ஓ்ம வ்�ிமஅத்லியித்லலம�பப்மஅல்்மநயாப்மவச ங டம

எஞசலிப��்ி பய்மஎாந்மநல உமஅவானறமஓ்வயர ட  . பபற்)நலன்ிப்ல�ந் (

�ற மமனசகவயர ட.46  இந்மஹ �்ஸமஐந்மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் . 

1330ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

)்ம்ம�்னம�ம ய்த்லல ( ா யரந்ப� ிமன்யாவயர ட ; அப பய்ம ா யரந்ம

நலன்ிப ் ிமஓ்வயர ட; ஓ்ம வ்�ி்லலம�பப்மஅல்்மநயாப்மவச ங டம

அ�ா�்மஎஞசலிப��்ி பய்மஎாந்மநல உமஅவானறமஓ்வயர ட; பபற்ம�ற ிம

சஜ்யாிமனசகவயர ட; இவவய றமஇ்்டயவ்ம்�அத்ல்ிமனசகவயர ட  . இன்

அ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய மபப மஅவஃபம )்ா (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.47  

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1331 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

)�்னமிபலமநஃபபல (ன்யாி பய்ம ா யரந்மநலன்ிப ் ிமஓ்வயர ட ; �ற மம

னசகிமஎ்�ி பய்மஎாந்மநல உம )சய்ய்ணமய  ( ள�வரமநயாப்மவச ங ட

 ஓ்ிமஅ�ா�்மஓ்வயர ட)பபற்ம�ற மமனசகவயர ட .( இன்மஅி்ய)்ா (

அவர டமஅறலவப� லமறயர ட . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணல

வந்ட�் .  

1332அல மயமபப மவ� யஸம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஆிப ய)்் ◌ல (

அவர �ணடி, "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டம ா யரந்மநலன்ிபலமஇ்்�

்�அத டமன்யாி பய்மஎ  மனசகவயர ட?'' எ உம  ா ட  . அ்ா்" அவவப�

 ்�அத �ண்ிம்ரஆ மவச ங ன�)அமரந்ப� (ஓ்வயர ட ; �ற மமனசகிம

எ்�ி பய்மஎாந்மநல உ, பப  ரம�ற மமனசகவயர ட'' எ மஆிப யம )்்ல (

அவர டமப்ல்�ணத்யர ட .  

1333 அப்ல்யாமபப ம  ீ�ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஆிப ய)்்ல (

அவர �ணடி, "நபபம )ஸல (அவர டம ா யரந்மன்யா்ல�� லமறயர �ய ?'' எ உம

  ா ட  . அ்ா்"ஆி .அவர டம�்னமமஅனடந்மபபற் '' எ உம

வபனடி�ணத்யர ட  - .  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடர

வாலிய ாிமவந்ட�் .  
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1334ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர டமஅ்ல மய 

 ா யரந ்மன்யாிமநலன்மஏாபாடமபபற  மஇறந்யர ட . இன்மஅ�ச்மயமபப 

 அப்லரம்ாமய மபப மஅவஃப)்ா( மஅவர டமஅறலவப� லறயர ட 

 .இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .1335 ஆிப யம )்்ல (

அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டம�்னமினடந்

அவர �்ம டலமசன்ம பயாடமபபற்மஅ்ல மய ம ா யரந ்மன்யா்யர ட . இன்

  ரவயமபப மஅஸஸஜனபர)்ா (அவ ர டமஅறலவப� லறயர ட  . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1336 ஹஃபஸயம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

ற�்்ய மன்யான  ன�ம ா யரந்மன்யா்ன்மநய மபயரத்்லலன்; அவர டம

இறபப்ா்மஓ்ய்��்ம� ்வன்மஇநமநலன் ிமந��த்்  . பபற்மஅவர ட

ற�்்ய மன்யான  ன�ம ா யரந்   ன்யா்ய யர ட; அப பய்மஓரம

அத்லியிதன்ம )ஓ்ல யலம வ ம வ மய மஓ்யமல (நலஉத்லமநல்ய மய மஓ்வயர ட .

 எந்மஅ�வபான  றயல)அவர டமஓ்ிமசலறலிமஅத்லியிிறடம்ரஆ ண்ட� (

ந��மய மஅத்லியிங �ணலமள னறபம பய றய லவப�ி  - .  மா ்டமஹ �்ஸ

 ம்ிமநய ்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .அவாறலல , 

இஸஹய�மபப மஇப்யஹ�ிமமாஉிமஅப்மபப மஹஜனமதம )்ா ( ஆ ல ிய்்

 அறலவபபபபல" ஓ்ய்��்மஅல்்மஇ்்�மஆ்� ்�்) � ்வன்மஇநநலன்

ந��த்்( '' எ�ிமவயச ிமஇடினபாஉட�் . 

1337 ்யபபரமபப மச�்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர டம ா யரந்

ன்யாிமநலன்மஏாபாடமபபற  மஇறந்யர ட . இன்மசலமய�)்ா ( அவர டமஅறலவப� ல

றயர ட .  

1338அப்ல்யாமபப மஅிரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர ட" ா யரந்மன்யாபவ��் , (நல உமன்யாபவ�  ( ன்யான ிபல

 பய்ல)ந னம( ிம ்� '' எ உமறறலி்ய மஎ �்மஅறலவப� பபாட்  . இன்ி�த்

)ள�மநயட ( நய மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர �ணடிமனச  ற  . அப பய்

அவர டம ா யரந்மன்யா்ன ய்��பபன்�ம ் ட  .ஆ  வ , நய மஅவர �்ம

்ன்மம்மஎ ்மன னிமனவத ்  .அப பய்மஅவர ட , "அப்ல்யாமபப மஅிர !

  ம�்மஎ  ) நரந்்( ?'' எ உம  ாடயர ட  .நய , "அல்யாவப மன் ் !

" ா யரந்மன்யாபவ��் , (நல உமன்யாபவ�  ( ன்யான ிபலமபய்ல)ந னம(  ி
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 ்�' எ தம்யங டமறறலி்ய மஎ �்மஅறலவப� பபாட்; ஆ யலம்யங  �ம

 ா யரந்மன்யா்ன ய்��� லற�ர  �?'' எ உம  ா ட  . அ்ா்மஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல (அவர ட , "ஆி; ஆிப�ிமநய ம ங �ணலமள�வன்பம பய றவ ம

அல் '' எ உமறறல யர ட .48 -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமநய ்மஅறலவபபம

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்  . அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய 

 அ�ிாிய)்ா ( எ பவர"அ�ிாியமஅலஅஃ்ஜ ' ஆவயரமஎ ம ஜஅபயம )்ா (

அவர �்மஅறலவபபபபலம யணபப� லற் .  

பயடி மம:17  இ்ாதமன்யான ாி, இ்வபலமநபபம )ஸலம(மஅவர டமன்யா்

்�அத �ண மஎ்ணப�ன ாி,  

வபதரமன்யான ம )்னறந்் (ள�ம்�அத்ய்ி ; ள�ம்�அத்ிமள�ம�ானமிய ம

ன்யான  ிமஎ ப்ி . 

1339 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 இ்வபலமப்ல  ய�ம்�அத ட)நஃபபல (ன்யாவயர ட . அவாறலலமள�ம்�அதன்

வபத்ய தமன்யா்யர ட  . ன்யா்ம��த்மபப )்ினமமஅனாபப்ா ய  ( ன்யான 

அறலவபபபய�ரம்ிமலடிமவ�ிவன்மவ்பமப� ிமசயகந்மப�த்ல�பபயர ட) . அவர

வந்்ிமஎாந் ( ஏ�� மய மஇ்்�ம்�அத ட)ஏபஹஜனடிமஏ  த (

ன்யாவயர ட . இன்ம ரவய)்ா (அவர டமஅறலவப� லமறயர ட .  

1340 நபபம )ஸல ( அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப ய)்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ட , -"அலஅத்மய' எ மம� டமஅனா�்ி  - இ யத

 ன்யான னிம��த்்ல்ல�ந்மஃபஜரமவன்ாட�மஇனடபபாடம ந்த்லலமப்ல  ய�

்�அத டமன்யாவயர ட; ளவ வயரமஇ்்�ம்�அத ்�்ிமஇனடிபலமச்யிம

ன ய�பபயர ட; ள�ம்�அதமவபதரமன்யாவயர ட  . ன்யான மஅறலவபபபய�ரமஃபஜர

ன்யான �்மஅறலவபப்மமனசக்ம��த், னவ னறமனவ�ணமசிமப�ணமசலா��� , 

(்ினமதமன்யான �்மஅனாபப்ா ய  ( அறலவபபபய�ரமவ�ிம பய்மஎாந்

ஏ�� மய மஇ்்�ம் ◌்அத டம )ஏபஹஜனடிமஏ  த (ன்யாவயர ட ; பபற்மஃபஜரம

ன்யான னிமநலனற வாஉவ்ா ய ம )்ினமமஅனா�  ( அறலவபபபய�ரமவ�ிவன்

வ்பமப� த்ல மமம்மசயகந்மப�த்ல�பபயர ட - .  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயர

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் . ஹரம்ய)்ா ( அவர �் அந்ம

அறலவபபபபலம "னவ னறமனவ�ணமசிமப�ணமசலா�ம�� , அறலவபபபய�ரமவ�ி பய்' 
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எ ப்ி, "ன்யான னிமநலனற வாஉவ்ா ய ' எ�ிம்றலப்ிமஇடினபறவபலன் .

மாறனவம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்பம பய  றம யணபப� ல ற  .  

1341 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :அல்யாவப மன் ரம )ஸல ( அவர ட

இ்வபலமப்ல� உம்�அத டமன்யாவயர ட . அவாறலலமஐந்ம்�அத டமவபத்ய த

ன்யாவயர ட; அ )ந்மஐந்ம்�அத( ்லலம னடசலம்�அதம்வப்ம வனறந்ம்�அத்ல்ி

 ா ய்மமயாடயர ட .இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�் - .

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�் . 

1342ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 ஃபஜ�னடி)ஏ  த ( இ்்�ம்�அத டம டபடமப்ல� உம்�அத ட)இ்வபல (

ன்யாவயர ட .  

1343 அ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய மபப மஅவஃபம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :

 நய மஆிப ய)்்ல (அவர �ணடி , "்ம�ய மமய்த்ல ) மஇ்ா �ண( லமஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல (அவர �்மன்யான மஎவவயஉமஇ�ந்் ?'' எ உம  ா ட  . அ்ா்

அவர ட, "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டம்ம�ய ண்ிம்ம�ய மஅல்ய்

மய்ங �ண்ிமப்◌ல  ய�ம்�அத ன�வபடமஅ்ல மய தமன்யாமயாடயர ட; (�்்லல (

நய ்ம்�அத டமன்யாவயர ட . அ் மஅான ாிமந��தன்ாிமபாறலமந�ம  ா 

 வ்�ி்லலன் !பபற்மநய ்ம்�அத டமன்யாவயர ட . அ் மஅான ாி

ந��தன்ாிமபாறலமந�ம  ா ம வ்�ி்லலன் ! பபற்ம� உம்�அத ட

ன்யாவயர ட'' எ உமவபனடி�ணத்யர ட ) .ன்யடரந் ( ஆிப ய)்்ல ( அவர ட

றறல யர ட :நய , "அல்யாவப மன் ்  ! ந�ங டமவபதரமன்யாவ்ா்ம� 

 றங்வ �ர �ய?'' எ உம  ா ட  . அ்ா்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ட , 

"எ ம ் ட்யிம றங் ல ற ; எ ம ட�ிம றங்வ்லலன்'' எ ம

வபனடி�ணத்யர ட .49   

1344அ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய மபப மஅவஃபம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :

 நய மஆிப ய)்்ல ( அவர �ணடிமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ண )இ்ாத (

ன்யான மபாறல�ம  ா ட  . அ்ா்மஅவர ட)பப வ�மயஉ (வபனடி�ணத்யர ட :

அல்◌யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட)இ்வபல ( ப்ல� உம்�அத ட

ன்யாவயர ட; (�்்லல  (எா�ம்�அத டமன்யாவயர ட . பபற்)� உம்�அத ( வபதர

ன்யாவயர ட; பபற்ம ா யரந்மநலன்ிபலமஇ்்�ம்�அத டமன்யாவயர ட; 
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�ற மமனசகிமஎ்�ி பய்மஎாந்மநல உ, நலன்ிப்ல�ந்ம�ற மம

னசகவயர ட  . பபற்மஏபஹஜதமன்யான ிப மபயங்�்ிமஇ யமத்�்மலனட ி

 இ்்�ம்�அத ட)ஏபஹஜனடிமஏ  த (ன்யாவயர ட - .  மா ்டமஹ �்ஸ

 ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .அவாறலல , "ள ப்ம்�அத டம

நல றமநலன்ிபலமன்யாவயர ட  .அ வாறலலம )� உம்�அத (வபத்ய தமன்யாவயர ட '' 

எ உம ) ஆிப ய)்்ல (அவர டமறறலி்ய  (இடிமனபாஉட�் .1345 அ�ச்மயமபப ம

அப்லர்ாமய மபப மஅவஃபம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஆிப ய)்்ல (

அவர �ணடிமனச உ, "அிமய  ! அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ண )இ்ாத (

ன்யான மபாறலமஎ �்மமனசயல்ங ட'' எ உம  ா ட  .அ்ா்மஅவர ட , 

"அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர �்மஇ்ாதமன்யான ம்ம�ய ண்ிம்ம�ய 

அல்ய்மமாறமமய்ங �ண்ிமப்ல� உம்�அத �ய  வமஇ�ந் ; அவாறலலம

ஃபஜ�னடிம )ஏ  த (இ்்�ம்�அத ்ிமஅடங்ி '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட . 

1346 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

இ்வபலமபத்ம்�அத டமன்யாவயர ட; ள�ம்�அதமவபதரமன்யாவயர ட; ஃபஜ�னடிம

)ஏ  த (இ்்�ம்�அத டமன்யாவயர ட .ஆ , இனவமப்ல� உம்�அத �ய்ி .

இன்�ம யசலம◌்மபப ம�ஹிமதம )்ா (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.50  1347 அஸவதம

பப மிரதம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ண 

)இ்ாத ( ன்யான மபாறலமஆிப ய)்்ல ( அவர டமஎ  ணடி)பப வ�மயஉ (

றறல யர ட : அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமஇ்வப மஆ்ிபப ◌்மப்்லிபலம

 றங லவபா�மஅ் மஇஉ்லபமப்்லிபலமவபாலத்ல�பபயர ட  . பபற்ம்ிமவ �ாடய�டி

 ்ம�்மஏ ்�ிம ்னவிப�பபப )அவர �ணடிமனச உ ( ்ம்ம ்னவனி

நலனற வாஉவயர ட; பபற்ம றங்வயர ட  . �்லமபயங ல மசப்ிம  ாட்ிம்ட�ண

 எாந் -அல்யாவப மமம ்யனணிய  ! இவவயஉ்ய மஆிப ய)்்ல ( அவர ட

றறல யர  �ம்வப், (சய்ய்ணமய " (எாந் ' எ உமறறவபலன்  - ்ிமம்ம்்ண�ர

்ாஉவயர ட- .அல்யாவப மமம்யனணிய " ! இவவயஉ்ய மஆிப ய)்்ல (

அவர டமறறல யர  �ம்வப், (சய்ய்ணமய � " (்�ணத்யர ட ' எ உமறறவபலன் .

அவர �◌்மஎ  ம நய� த்லலமறறல யர டமஎ பன்மநய மஅறல வ  - னப�ந்ட�்

 ஏாபா��� யவபாடயலமன்யான � ய மஅங தமனகனம) � ( னசகவன்பம பய உ

அங தமனகனமமனசகவயர ட .பபற்மஇ்்�ம்�அத டமன்யாவயர ட.51  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 
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1348ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

இ்வபலமன்யாிமன்யான ிபலமஇஉ்லதமன்யான மவபத்ய  வமஇ��்ி . இன்

 அஸவதமபப மிரத)்ா (அவர டமஅறலவப� லறயர ட . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1349 மஸஹ�மபப மஅஜ் ம)்ா  (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஆிப ய)்்ல (

 அவர �ணடிமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ண )வப�பபத்லா்�ி ( நானசில

்றலத்�ம  ா ட  .அ்ா் , "அவர டமநல்ந்்மய மமனசகிபப�ிமநாமனசின்ம

வப�ி்வயர ட'' எ மஆிப யம )்்ல (அவர டமவபனடி�ணத்யர ட" .அல்ய ாவப ம

ன்ரம )ஸல ( அவர ட)இ்ாதமன்யான னி (எந்ம ந்த்லலமன்யாவயர ட ?'' எ உம

  ா ட  .அ்ா்மஅவர ட , " சவலமறாிமசப்தன்�ம  ா்ி பய்ம ) இ்வப 

இஉ்லபமப்்லிபல (எாந்மன்யாவயர ட '' எ மவபனடி�ணத்யர ட .52  

1350 (நபபம )ஸல(   அவர �ண ம்னணவபியர (ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட"எ ்மவ �ா�ல ' அல்்ம "எ  ணடி ' 

்ங லிப��்ிமநய�ணலமஅவர டம றங லிமநலன்ிபலம்வப், பப  ண்ாம ந்ிம

அவர ன�மஅனடந்்லலன்  . இன்மஅ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய )்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட.53   

1351 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர டமஃபஜ�னடி

)ஏ  த ( இ்்�ம்�அத டமன்யா்்ிமநய மவபாலத்ல�ந்யலமஎ �ட 

 பசல�ன ய்�ம�பபயர ட; இல்யவப�லம )ஃபரடமன்யான �்மஅனா�்ிவன் (

சயகந்மப�த்�ன யடவயர ட . இன்மஅ�ச்மய)்ா (அவ ர டம

அறலவப� லறயர ட .54இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் - .

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .  

1352ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 இ்வபல)்ஹஜ்ஜத (ன்யாவயர ட ; (அப பய்மநய ம றங ல�ன ய்��ப ப  (.

அவர டமவபத�தமன்யாமஎ்�ி பய், "ஆிப ய  !எாந்மவபத�மன்யா! '' எ உம

றஉவயர ட  . இன்ம ரவயமபப மஅஸஸஜனபர)்ா (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

1353 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 இ்வபல)்ஹஜ்ஜத ( ன்யா்ன ய்���்ிம பய்மநய மஅவர ்�்ம�  யலம

்உ�  மப�த்�ன ய்��ப ப  . அவர ட) ்ஹஜ்ஜதமன்யான னி
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��த்வபா� (வபதரமமா�ிமஎஞசலமஇ��்ி பய்மஎ ன மஎாபபபவப�வயர ட ; நய ம

)எாந் (வபதரமன்யா வ  . இன்�ம யசலிமபப ம�ஹிமத)்ா (அ வர டம

அறலவப� லறயர ட . 

1354ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

இ்வப மஎல்யபமப்்லிப்ிமவபதரமன்யான மன்யா்ல�� லறயர ட; (சல்மசமிி (

 அவர �ண மவபதரமன்யான மசஹர)அ்ல யன்ம�ந( ந்ிமவன்மனச உவப�ி .

 இன்மமஸஹ�)்ா (அவ் ◌் டமஅறலவப� லமறயர ட  . இந்மஹ �்ஸம� உ

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .  

1355ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 இ்வப  -ஆ்ிபபமப்்ல , ந�பமப்்ல, இஉ்லபமப்்லமஎ ம  - எல்யபமப்்ல �ண்ி

 வபதரமன்யான ன்யா்ல�� லறயர ட; (சல்மசமிி  ( அவர �ண மவபதரமன்யான 

 சஹர)அ்ல யன்ம�ந( ந்ிமவன்மனச உவப�ி . இன்மமஸஹ�)்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட .இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1356 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :இ்வப மஅன த்பமப்்லிப் ◌ஜிம

அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமவபதரமன்யா்ல�� லறயர ட ; (சல்மசமிங �ணல (

அவர �ண மவபதரமன்யான மஇ்வப மஇஉ்லபமப்்லவன்மனச உவப�ி.55 இன்ம

மஸஹ�ம )்ா (ர டஅவர டமஅறலவப� லறய .  

பயடி மம:18 இ்ாதமன்யான ிப ம�ாமவபவ்�ி,  

இ்வபலமன்யாயமலம றங லவபவ்லமஅல்்ம நயாாஉவபவ்லமபாறலாி . 

1357 ஸஜ்ய்யமபப மஅவஃபயம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : சஅதமபப மஹல யிமபப 

 ஆமலர)்ா (அவர டமஅல்யாவப மபயன்ிபலமஅறப பயரம்�ிமவப�ிபப யர .

இன்னியா�மம �் யா�்மமனச உ, ம �் யவப்ல�ந்ம்ிமஅனசியமமனசயத் ன�ம

வபாஉவபா�மஅ )ந்பமபணத( ன்) பய��்தம ்னவிய  (ஆா்ங ட , ்்லன் டம

ஆ லிவாறலலம பயா�,  ்யமமனபஸயந்லிர ்ட மஇற�்ிவன்ம பய�டம

வப�ிபப யர  . இ்ா ய மஅவரமம �் யமவந்ம பய்மம �் யவயசல �ணலமசல்ன்ம

சந்லத்யர .அவர ட , "நபபம )ஸல (அவர டம ிப�ட ண�ந்ம ய்த்லல மஆஉம பரம

ன ய்டமள�ம்ாவப ரமஇவவயஉம )�ாஉிம்றந்மஇனறவாலிபலம ிபரதம்லிய ி (

னசகிமவப�ிபபி பய், அவர ன�மஅவவயஉமனசகி�மறடய்மஎ மநபபம )ஸல (

 அவர டம்னடமனசக்்ட " எ  ணடிம ங ்�  யரமஅா லிம� மய்ல�
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இலன்ிய? (நய மஎ  மஇனறவாலபம பய்யாடத்லா ய ம�ாஉிம்றந்வபாடயம

னசல ல ற ?)' எ உிமநபபிவர டம  ாடயர ட'' எ உமறறல ர  . ம� டமஇவவயஉ

 றறலி்ிமசஅத)்ா ( அவர டமமணவப்�்மமனசக்வபா��ந்ம்ிமமன வபனி

மமா��ன ய்டயர . மன வபனிமமமா��ன ய்ட்ா்)சல்ன்(மமசயாசலிய� ல யர .

பபற்மசஅத) ்ா ( அவர டமஇப�மஅபபயஸ)்்ல ( அவர �ணடிமனச உ

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர �ண மவபதரமன்யான ம்றலத்மவப வப யர .

 அ்ா்மஇப�மஅபபயஸ)்்ல ( அவர ட" நய ம ம�்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர �ண மவபதரமன்யான மபாறலம�மலிப்ட�வர �ண ் ிமந ்மஅறலந்ம

ள�வன்மஅறலவப� ா�மய?'' எ உம  ாடயர ட  . அ்ா்மசஅத)்ா" (அவரமியர ?'' 

எ உம  ாடயர  . அ்ா்மஇப�மஅபபயஸ)்்ல ( அவர ட" ஆிப ய)்்ல ( அவர ட்யி

அவர; அவர �ணடிமந�ரமனச உமஇ்மபாறல�ம  ாபப் ய  ! பபற்மஅவர டமறஉிமப்லன்

எ  ணடிமவந்மன்�வபபபப் ய !'' எ றயர ட  . சஅதமபப மஹல யி)்ா ( அவர ட

றஉ லறயர ட : நய மஆிப ய)்்ல (அவர ன�ம நய� லமநடந ் ) .அ்ா்ம�  (

 ஹ ீிமபப மஅஃப்ா)்ா (அவர �ணடிமனச உ , ஆிப யம )்்ல ( அவர �ணடி

னசல்மஎ �ட மவ�மயஉ  அ  யன்மஅனாத ்  . அ்ா்மஹ ீிமபப 

அஃப்ா  (்ா  (அவர ட , "நய மஆிப யம )்்ல ( அவர ன�மனந�ங்ிமநலன்ிபல

இலன் .ஏன  ணல , (ம� டமஅ்சலிலம்ாபபங �யலமஇ�ம வஉமபப�வப ்ய பம

பப�ந்ட�மஇநநலன்ிபல  ( இவவப�மபப�வப �� லனட ிமந�ங டமஎ்ாிமறற

 வ்டயனம மஅவர ன�மநய ம்�த ்  .ஆ யல , அவர டம உ்லிய ம

மஉத்வபாடயர ட'' எ றயர ட  . நய மஹ ீி)்ா ( அவர ன�மஅஉ்லிபா�

அனாத்் ம ப�லமஅ  யரமவந்யர ட . நயங டமஆிப ய)்்ல ( அவர ன�ம நய� ல

நடந ்யி .அவர �ணடிம ட �மவ்மஅ�ம்லம  ா டயி . அவர ட

அ�ம்லி�ணத்ாட மநயங டம ட �ம்னாந ்யி .அப பய்மஆ ிப யம )்்ல (

 அவர டமஹ ீிமபப மஅஃப்ாமஅவர ன�மஅனடிய�ிம ்�ன ய்�

"ஹ ீி்ய  ?'' எ உம  ாடயர ட  .ஹ ீிமஅவர ட , "ஆி' எ றயர ட " .  ி�ட 

இ�பபவரமியர?'' எ �ம  ாடயர ட  . அ்ா்மஹ ீிமஅவர ட" ஹல யமல ம்்லவர

சஅத'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட " .எந்மஹ ◌ல யி?'' எ உம  ாடயர டமஆிப ய " . ஆமலர

)்்ல (அவர �ண ம்்லவர '' எ றயரமஹ ீி  .  ட  மஆிப ய)்்ல ( அவர ட

ஆமல��்மஅல்யாம �னணம்�வய ய மஎ பமபப்யரத்லத்வபா�, அவரம்றலத்ம

நல்வானற�மறறல யர ட - . அறலவபபபய�ரம த்ய்ய)்ா (அவர டமறறல யர ட:  

ஆமலரம )்்ல (அவர டம ஹஜ்பம பய�லம ிபரமந�த்வரமஆவயர - நய -)சஅத (

"இனறநிபப�ன ிய�ர �ண மஅ ன  ி ! அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ண 
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்ணதன்பமபாறல�மறஉங ட! '' எ �ம  ா ட  . அ்ா்மஆிப ய)்்ல (அவர ட , "ந�ரம

்ரஆன மஓ்வபலன்ிய?'' எ உம  ாடயர ட  . நய " ஆி)ஓ்லிப�� லம ற ( ' 

எ  ற  . ஆிப ய)்்ல (அவர ட , "நபபம )ஸல ( அவர �ண ம்ணிம்ரஆ ய  வ

இ�ந்்'' எ உமறறல யர ட  .இன்மமனசவப ிாறமநய மஎாந்வபட்யிமஎ ாி , 

இ ண மலமநய மஇற�்ிவன்மஎவ�ட�ிமஎ்ம்றலத்ிம  ா ம வ்�ி்லலன்ம

எ உிமஎ்ணப    .பப  ரமஎ �்மஏ ்யம ்ய ற , "அல்யாவப மன்ரம )ஸல (

அவர �ண மஇ்ாதமன்யான மபாறல�மறஉங ட'' எ உமஆிப யம )்்ல ( அவர �ணடி

  ா ட  .அ்ா்மஅவர ட , "ந�ரமியமஅகாஹலம�ஸஸிமலல...'' (எ தமன்யடங்ிம

73ஆவ்  (அத்லியிதன்மஓ்லி்லலன்ிய ?'' எ உம  ாடயர ட  . நய " ஆி

)ஓ்லிப�� ல ற ( ' எ  ற  . ஆிப ய)்்ல (அவர ட , "வ்லாிமமய்்ிம னடிம

அல்யாமஇந்மஅத்லியித்ல மஆ்ிபமவச ங �ண ம�்ிமஇ்ாதம

ன்யான னி�ம டனமிய� ல ய  .எ  வ , நபபம )ஸல ( அவர ்ிமஅவர ்னடி

 ்யார ்ிமள�மவ�டம ய்ிமநல உமன்யா் ்◌்  . அந்மஅத்லியித்ல மஇஉ்லத

 ன்யடன்மஅல்யாமப  ண்்�மமய்ங டமவய ண ் ிமநலஉத்ல

னவத்�ன ய்டய  . பப  ரமஅந்மஅத்லியித்ல மஇஉ்லதமன்யட�லமஅல்யா

ச்ன னிமஅறலவபத்ய  .எ  வ ,  டனமிய மஇ�ந்மஇ்ாதமன்யான மபப  ரம

ற�்லமன்யான ிய மமயறலாஉ'' எ உமறறல யர ட  .நய , 

"இனறநிபப�ன ிய�ர �ண மஅ ன  ி  ! அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ண 

வபதரமன்யான மபாறல�மறஉங ட?'' எ உம  ா ட  . அ்ா்மஆிப ய)்்ல (

 அவர ட" நயங ட)இ்வபலம றங மமனசலவ்ா்ம�  ( அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர ்� ய மஅவர �்மபலம்் ◌்்ிம்மசல, ்்ண�ரமஆ லிவானறதம்ிய்ய ம

எ�த்னவப பயி  . இ்வபலமஅவர ன�மஅல்யாம்ய மநய�ிம ந்த்லல

எாப்வய  .அவர டமஎாந்மபலம்்� ல , அங தமனகனமம ) � ( னசக்வபா�

ள ப்ம்�அத டமன்யாவயர ட .அவாறலலமஎாடயவ்ம்�அத்ல) மஇஉ்லிப( ல்ய 

அவர டமஅமரவயர ட  . பப  ரமஅல்யானவமநலன ாறரந்ம பயாறலப

் �ந்வபா�பமபப்யரத்லபபயர ட . பபற்மச்யிமன ய�� யமலமஎாந்மள ப்யவ்

்�அதமன்யாவயர ட) .ள ப்யவ்ம்�அத்லல (  ா யரந்மஅல்யானவ

நலன ாறரந்ம பயாறலபம் �ந்வபா�பமபப்யரத்◌லபபயர ட  . பபற்மஎங ்�்�

  ா்ிமவப்த்லலமச்யிமன ய�பபயர ட . ச்யிமன ய�த்மபப ம ா யரந்வய ற

இ்்�ம்�அத டமன்யாவயர ட .அ�னமமம    !ஆ , இனவமப்ல  ய�ம்�அத டம

ஆ்ி  . பப  ரமநபப)ஸல ( அவர டம�்னமினடந்ம ட்லலமசன்ம பயாட

 ந்த்லலமளானறபபடன◌ிய மஏாம்�அத டமன்யாவயர ட  . பப  ரமஇ்்�
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்�அத �ணலம� ்மனசக்ன்பம பய  றமனசகவயர ட .அ�னமமம    ! இனவ

ள ப்ம்�அத டமஆ்ி) .னபய்வய  ( நபப)ஸல ( அவர டமள�மன்யான னித

ன்யா்யலமஅன்மநல்ந்்மய �ம னடபபப�பபன் ிமவப�ி்வயர ட . இ்ாத

ன்யான �்மஎாம��ிய்ப�ம ற�  மயம நய ியமமலன த்வபாடயலமப ்லலம

ப  ண்்�ம்�அத டமன்யா )்மஅன்மஈ�மனசக(வயர ட . நபப)ஸல ( அவர ட

�ா�ம்ரஆன ாிமள ்மஇ்வபலமஓ்லி்ய  வய,  யன்வன்மஇ்ாம�ா� தம

ன்யா்்ய  வய, ்ம�ய மஅல்ய்மமய்ங �ணலமள�மமய்ிம�ா� ம நய ்ம

 நயாற்ய  வயமநய மஅறல ி '' எ உமஆிப யம )்்ல (அவர டமறறல யர ட . பபற்

 நய மஇப�மஅபபயஸ)்்ல ( அவர �ணடிமனச உமஆிப ய)்்ல ( அவர டமறறலின்

அவர �ணடிமஅறலவபத ்  . அ்ா்மஇப�மஅபபயஸ)்்ல ( அவர ட" ஆிப ய)்்ல (

அவர டமறறலி்ம ்னம ி . நய "அவர ன�மனந�ங்பவ ய ிப�பபப ' அல்்ம

"அவர �ணடிமனசலபவ யிப�பபப 'அவர �ணடிமனச உமஇந்மஹ �்னஸம ந்�ிய ம

அவர �ணட மம  ா��ப ப '' எ றயர ட ) . அப பயன்ிமஅ்சலிலம்ாபப ம

 அ  யரமஆிப ய)்்ல (அவர ன�மமசந்ல� யமலமஇ�ந்்ா்�ம ய்ணி (.நய , 

"ந�ங டமஅவர �ணடிமனசல்மயா்ர டமஎ பன்மநய ம )�  ப ( அறலந்ல�ந்யல

அவர ன�பமபாறலம ங �ணடிமஅறலவபத்ல�� மயா ட '' எ  ற  - .  மா ்ட

 ஹ �்ஸமஸஜ்ய்யமபப மஅவஃபய)்ா ( அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் . அ்லல" சஅதமபப மஹல யி)்ா (

அவர டம்ிமமன வபனிமமணவப்�்மமனசக்வபா�பமபபற்ம்ிமஅனசியமம

னசயத் ன�மவபாப்ா ய மம �் ய  நய� லமவந்யர ட'' எ மஹ �்ஸமன்யடங் லற் - .

 மா ்டமஹ �்ஸ  மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்  .அ்லல , 

"நய மஅப்ல்யாமபப மஅபபயஸம )்்ல (அவர ன�ம நய� லமமனச ற ◌ஜமஅவர �ணடிம

வபதரமன்யான மபாறலமவப வப   '' எ உமஇடினபாஉட�்  . மாறனவம மா ்ட

ஹ �்ஸலலம ட�வய றமஇடினபாஉட�  . ம்ி , இந்மஅறலவபபபபல, "ஹல யிம

ியர?'' எ மஆிப யம )்்ல (அவர டம  ாடயர ட . நய "ஆமல� ம்்லவர '' எ  ற  .

 அ்ா்மஆிப ய)்்ல ( அவர ட"ஆமலரமள�மநல்மம ண்்யகதம்ல �ந்யர ;  ஹஜ்பம

 பய�லம ிபரந�த்யர'' எ உம்றலபபபாட்ய ாிமஇடினபாஉட�்  - .  மா ்ட

ஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் . அவாறலல

" ஸஜ்ய்யமபப மஅவஃபய)்ா (அவர டமஅறலவபத்ல�பப்யவ் :சஅதமப ◌ல மஹல யிம

எ மஅ்னடமவ �ாடய்யகமஇ�ந்யர  . அவரம்ிமமன வபனிமமணவப்�்மமனசக்

வபாடயர . ம்ி , "ஆிப யம )்்ல (அவர ட , "ஹல யிமியர?' எ உம  ாடயர ட .

அ்ா்மசஅதமஅவர ட, "ஆமலரம )்்ல (அவர �ண ம்்லவர '' எ உமறறல யர ட  . அ்ா்
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 ஆிப ய)்்ல (அவர ட , "அவரமநல்மம ண்்யகதம்ல �ந்யர;  ஹஜ்பம பய�லம

அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர ்ட மபங  ாஉமன யல்பமபாடயர ' எ உம

றறல யர ட " . ஹ ீிமபப மஅஃப்ா)்ா ( அவர ட) இப�மஅபபயஸ)்்ல(   

அவர �ணடி " ( ந�ங டமஆிப ய)்்ல ( அவர �ணடிமனசல்மயா்ர டமஎ மநய 

அறலந்ல�ந்யலமஅவர ன�பமபாறலம ங �ணடிமநய மஅறலவபத்ல�� மயா ட '' எ உம

றறல யர ட . 

1358ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ்�்

  நயகம�்்லிவாறயலமஇ்ாதமன்யான ம்வறலவபாடயல)அ்ா்மஈடய ப ( ப ்லல

ப  ண்்�ம்�அத டமன்யா◌ஜவயர ட  . இன்மசஅதமபப மஹல யி)்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட .  

1359 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

ள�மநானசின்மமனசக்யலமஅன்மநலன்ிய மமனசகவயர ட . அவர டமஇ்வபல

 றங லமவபாடய ்ய, அல்்ம நகவயகபபா�வபாடய ்யமப ்லலமப  ண்்�ம

்�அத டமன்யாவயர ட  . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமஇ்வபல) இ்ாத

ன்யான னி (ஏபஹஜவன்மநல உமன்யா்ன்மநய ம ்ட்லலன் ; ள�மமய்ிம

�ா� தமன்யடரமசலிய மஅவர டம நய ்ம நயாற்லலன ;் ்ம�ய மமய்த்லலம்வப  ்.

1360 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல ◌யர ட  : ள�வரமஇ்வபல

வய��ன ிய மஓ்லமவ�பவானற, அல்்மஅ்லலமள�மப்்லனிமஓ்யமலம

 றங லவபாடயலமஅன்மஅவரமஃபஜரமன்யான �்ிம்ாரமன்யான �்ிம

இனட ிமஓ்ல யலமஇ்வபலமஓ்லின்பம பய  றமஅவ��்ம )ந னம (

எா்பப� லற் . இன்ம மரமபப மஅல த்யப)்்ல (அவர டமஅற ◌லவப� லறயர ட .56  

இந்மஹ �்ஸமஆஉமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

பயடி   :19  ஏவமண்லலமளாட �ம்ா�ிப ம யலம்ாிப டம �ந்வபவிம

 ந்த்லலமன்யாிம "அவவயபப ' ன்யான .57   

1361  யசலிமபப மஅவஃபமஅஃன பய �ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : னஸதமபப 

 அர ி)்்ல ( அவர ட"்ஹய ' ன்யா்ன ய்��ந்மள�மறாடத்யன்�ம

 ்டயர ட  . அப பய்" இந்தமன்யான னிமஇந ந்த்லலமஅல்யமலம வஉ

 ந்த்லலமன்யாவ ்மசலறந்்மஎ மஇவர டமஅறலிம வ்டயமய? அல்யாவப ம

ன்ரம )ஸல (அவர ட , "ஏ�மண்லலமளாட �ம்ா�ிப ம யலம்ாி் டம �ந்வப�ிம
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 ந் மமஅவவயபப மன்யான ிப ம ந்மய்ி' எ �மறறல யர ட'' எ றயர ட  . இந்

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1362னஸதமபப மஅர ிம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர ட)ம �் யவபா்மஅ� ல்ட� (்பயவயசல ன�ம நய� லம மனச றயர ட  . அப பய்

 ்பயவயசல ட)்ஹய (ன்யா்ன ய்��ந்யர ட . அப பய்" ஏ�மண்லலமளாட �

 ்ா�ிப ம யலம்ாி் டம �ாிம ந் ம"அவவயபப ' ன்யான ிப ம ந்மய்ி'' 

எ உமஅல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட . இன்�ம யசலிமபப 

அவஃபமஅஃமன பய �) ்ா (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

பயடி   :20  இ்ாதமன்யான மஇ்்�்்வம்�அதம �ய்ி; வபதரமன்யான ம

இ்வப மஇஉ்லழமப்்லிபலமள�ம்�அத்ய்ி . 

1363 இப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : ள�மம ண்ரமஅல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர �ணடிமஇ்ாதமன்யான மபாறல�ம  ட ◌்டயர  . அ்ா்மஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல (அவர ட , "இ்ாதமன்யான மஇ்்�்்�ம்�அத �ய்ி  .ஆ யல , 

 ங �ணலமள�வரமஏபஹஜம ) ந்ிமவந்வபாட ்ய ( எ உமஅஞசல யலமஅவரமள�

 ்�அத)வபதர (ன்யாா�ி) !அவவயஉமன்யா்யல ( அவர)�  ர ( ன்யா்வானற

அ்மளானறிய மஆ� லவ◌ல�ி'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட .58இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் . 

1364இப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : ள�மம ண்ரமநபப)ஸல ( அவர �ணடி

இ்ாதமன்யான ம்றலத்�ம  ாடயர . அ்ா்)"இ்ாதமன்யான  ( இ்்�்்�

்�அத �ய்ி . ஏபஹஜ) ந்ம ◌்மவந்வபாட ்ய  ( எ உமந�ங டமஅஞசல யலமள�

 ்�அத)வபதர (ன்யா்ன யடம்ங ட! '' எ உமநபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட . இந்

ஹ �்ஸமஐந்மஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1365அப்ல்யாமபப ம மரமபப மஅல த்யபம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : ள�

ம ண்ரமஎாந◌்், "அல்யாவப மன் ்  ! இ்ாதமன்யான மஎபப�தமன்யா

 வ்�ி?'' எ �ம  ாடயர  . அ்ா்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ட , "இ்ாதம

ன்யான மஇ்்�்்�ம்�அத �ய்ி  . ஏபஹஜ) ந்ிமவந்வபாட் ( பாறலமந�ங ட

 அஞசல யலமள�ம்�அத)வபதர (ன்யா்ன யட்ங ட! '' எ உமறறல யர ட  . இந்

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  
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1366 அப்ல்யாமபப ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : ள�மம ண்ரமநபப)ஸல (

 அவர �ணடி"அல்யாவப மன் ் !இ்ாதமன்யான மஎபப�தமன்யாம வ்�ி ?'' 

எ உம  ாடயர - .அப பய்மநய மநபபிவர ்� ◌ஜிம  டவபம  ாடவ��்ிம

இனட ிமஇ�ந ் - . நபப)ஸல (அவர ட , "(இ்ாதமன்யான  ( இ்்�்்�

்�அத �ய்ி . ஏபஹஜ) ந்ிமவந்வபாட ்ய ( எ உமந�ங டமஅஞசல யலமள�ம்�அத

)வபதர (ன்யா்மன யட்ங ட !   ்மன்யான ிப மஇஉ்லிய மவபதன்

அனமத்�ன யட்ங ட'' எ உமவபனடி�ணத்யர ட  . ஓரமஆ்�ா்பமபபற்

 அவர �ணடிமள�மம ண்ர)அவவய ற (  ாடயர . அப பய்ிமநய மஅ ்மஇடத்லல

)இ�வ��்மலனட ி (இ�ந ்  .இ)ப பய்ம  டவபம  ாட( வரம� ்ம  டவப

  ாடமம ண்ர்யமய, அல்்ம வஉமம ண்்யமஎ உமஎ �்தமன்�ிவபலன்- .

அவ�டம◌ஜிமநபபம )ஸல ( அவர டம� ்ம  ாடவ�டிமறறலின்பம பய  ற

ப்ல்�ணத்யர ட .இந்மஹ �்ஸமஇ்்�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் - .

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஐந்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .

அவாறலலமஓரமஆ்�ா்பமபபற்மள�மம ண்ரமஅவவயஉம  ாட்மபாறலாிமஅ்ா்பம

பபற்ட�ம்றலப் ்ிமஇடினபறவபலன் . 

1367 நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : ஏபஹஜ�்ம�  பமவபன்ந்மவபதர

ன்யா்ல�வ �ர . இன்மஇப�ம மர)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட . இந்மஹ �்ஸ

� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1368இப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : இ்வபலமன்யாபவரமஇஉ்லிய மவபதர

ன்யாா�ி .ஏன  ணல , இவவய றமஅல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட

 ாடன�ிபா�வந்யர ட .இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1369 நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :இ்வபலம ங �்ம னடசல தமன்யான ிய ம

வபதன்மஆ� ல�ன யட்ங ட  . இன்மஇப�ம மர)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.59  

இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1370 இப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : இ்வபலமன்யாபவரமஏபஹஜ�்ம� 

்ம்ம னடசலதமன்யான ிய மவபதன்மஆ� ல�மன யட�ா�ி  . அல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர டமஇவவய றமம� ்�்�ம ாடன�ிபா�மவந்யர ட .  
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1371 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :வபதரமன்யான , இ்வப ம

இஉ்லபமப்்லிபலம )ன்யாபப�ி (ள�ம்�அத்ய்ி . இன்மஇப�ம மர)்்ல ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட .  

1372நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : வபதரமன்யான மஇ்வப மஇஉ்லபமப்்லிபல

)ன்யாபப�ி (ள�ம்�அத்ய்ி . இன்மஇப�ம மர)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .  

1373 அ�மலஜ்ஸம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :நய மஇப ◌ஜமஅபபயஸம )்்ல (

அவர �ணடிமவபதரமன்யான மபாறலமவப வப    . அ்ா்மஅவர ட" அல்யாவப 

 ன்ர)ஸல ( அவர ட)"வபதர (இ்வப மஇஉ்லபமப்்லிபலமள�ம்�அத்ய்ி ' எ உம

றறலின்மநய ம  ா�ட � '' எ உமவபனடி�ணத்யர ட  . அவவய றமஇப�ம மர

)்்ல (அவர �ணட�ிமவ ◌ல வப    . அவர ்ி" அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர ட" இ்வப மஇஉ்லிபல)ன்யாபப�ி (ள�ம்�அதமஆ்ி ' எ உமறறலின்ம

நய மனசவப ிாஉட � '' எ உமவபனடி�ணத்யர ட . 

1374இப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : ள�மம ண்ரமபட�ணவயச்லலமஇ�ந்

 அல்யாவப மன்ர) ஸல  (அவர ன�மஅனாத் , "அல்யாவப மன் ்  ! நய 

 இ்ாதமன்யான னிமஎவவயஉமளானறபபனடிய )வபத்ய  (ஆ�் வ ?'' எ உம

  ாடயர  . அ்ா்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ட , "(இ்வபல  ( ன்யாபவர

இ்்�்்�ம்�அத �ய  வமன்யா்வ்ா�ி . ஏபஹஜ) ந்ிமவந்வபாட் (பாற ◌லம

அவரமஅறலந்யலமள�ம்�அதம )வபதர (ன்யாா�ி ! �  ரமஅவரமன்யா்வானறமஅ்

ளானறபபனடிய மமயாறலவப�ி'' எ றயர ட  . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . அவாறலலமஅ�்னறப)்ா ( அவர �்

அறலவபபபபல, (இப�ம ம�டமல�ந்மஅறலவப�்ிமஅறலவபபபய�� மனபிர (

 னப்ல்யாமபப மஅப்லல்யாமஎ  றமஇடினபாஉட�் .  னப்ல்யாமபப 

அப்லல்யாமபப ம மரமஎ உமவ்வபலன் .  

1375அ ஸமபப மசீீ ம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஇப�ம மர)்்ல (

 அவர �ணடி"  யன்தமன்யான )ஏபஹஜ( �்ம� �ட�)ஏ  த ( இ்்�

்�அத �ணலமந�்டமஅத்லியிங ன�மஓ்்யமய?'' எ உம  ா ட  .அ்ா்மஅவர ட , 

"அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர ட , "இ்வபலமஇ்்�்்�ம்�அத �ய தம

ன்யாவயர ட; ள�ம்�அதமவபதரமன்யாவயர ட'' எ உமறறல யர ட ) . ட   (நய , " 

இன்பமபாறலம ங �ணடிமநய ம  ா வபலன்'' எ  ற  .அ்ா்மஅவர ட , "ந�ரமள�ம
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வப�ங ய்மம ண்ர;  �ாமஹ �்னஸாிமனசயல்மஎ ன மவபடமயா்்ய? 

அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டமஇ்வபலமஇ்்�்்�ம்�அத �ய த

ன்யாவயர ட .ள�ம்�அதமவபதரமன்யாவயர ட .  யன்தமன்யான )ஏபஹஜ( �்

 � )ஏ  த (இ்்�ம் �அத டமன்யாவயர ட ) . அவவப�ம்�அத �ண்ிமந�்ட

அத்லியிங ன�மஓ்ல�ன ய்�்யமல ( இ யமதமனசயல்ிமசப்ிம ய்லல

 வபாவன்பம பய உ)ஏ�� மய தமன்யாவயர ட( '' எ உமறறல யர ட .60  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்  .அவாறலல ,  ்ஃபமபப மஹல யிம

)்ா ( அவர �்மஅறலவபபபபல" யன்தமன்யான ' எ ப்ா்மப்ல்ய ம )னவஉி (

" யன் ' எ  றமஇடினபாஉட�் . 

1376  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்  .அவாறலல , "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டமஇ்வப மஇஉ்லப

ப்்லிபலமள�ம்�அதமவபதரமன்யாவயர ட'' எ உி, " பய்ி  !  பய்ி)நலஉத் (! ந�ர

ள�மவப�ங ய்மம ண்ர'' எ உமஅ ஸம )்்ல ( அவர டமறறலி்ய ாி

இடினபாஉட�் .  

1377  �பயமபப மஹஜன்ஸம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர ட"இ்ாதமன்யான மஇ்்�்்�ம்�அ த �ய்ி; ந�ங டமஏபஹஜம

 ந்தன்மஅனடந்வபாட்ய �ம ்டயலமள�ம்�அதமவபதரமன்யா்ன யட்ங ட!'' 

எ உமனசய  ்ய மஇப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறல யர ட . அப பய்மஇப�ம மர

)்்ல (அவர �ணடி , "இ்்�்்�ம்�அத டமஎ ப்ா்மஎ  மனபய�ட?'' எ உம

  ா பபாட்  .அ்ா்மஅவர ட , "ளவ வயரமஇ்்�ம்�அத்ல்ிமச்யிம

ன ய�பப்ய்ி'' எ உமவப�� ம�ணத்யர ட . 

1378நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : ந�ங டமஏபனஹமஅனடவ்ா்ம� மவபதர

ன்யாங ட ! இன்மஅ�சிபதமஅல்தீ)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

1379 அ�சிபதமஅல்தீம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : ம� டமநபப)ஸல ( அவர �ணடி

வபதரமன்யான மபாறலமவப வப ர . அப பய்மநபப)ஸல (அவர ட , "ஏபஹஜ�்ம� ம

வபதரமன்யாங ட!'' எ உமறறல யர ட .61  பயடி  :21  இ்வப மஇஉ்லிபலமஎாம

��ிய்மஎ மஅஞஏ வயரமஇ்வப மஆ்ிபபமப்்லிப ் ிமவபதரமன்யா்லடம

 வ்�ி . 
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1380 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : இ்வப மஇஉிபலமஎா

��ிய்மஎ மஅஞஏபவரமஇ்வப மஆ்ிபபமப்்லிப ் ிமவபதரமன்யா்வபடா�ி !

 இ்வப மஇஉ்லிபலமஎாம��ாிமஎ மநி் ல றவரமஇ்வப மஇஉ்லிப ் ிமவபதர

ன்யாா�ி .ஏன  ணல , இ்வப மஇஉ்லம ந்த்லலமன்யாி பய்ம )வய வர ட (

பங  ா ல ற ர .இ் வமசலறந்்ய்ி . இன்ம்யபபர)்்ல ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட .இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1381 நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ங �ணலமியரமஇ்வப மஇஉ்லிபலமஎா

��ிய்மஎ மஅஞஏ லறய ்யமஅவரம )�்்லல ( வபதரமன்யா்வபா�பமபபற்

 றங ா�ி ! இ்வபலம்ிமயலமஎாம��ாிமஎ ம உ்லிய மநி் ல றவரமஅ் 

இஉ்லிபலமவபதரமன்யாா�ி !ஏன  ணல , இ்வப மஇஉ்லம ந்த்லலம்ரஆ ம

ஓ்ி பய்ம )வய வர ட (பங  ா ல ற ர .இ் வமசலறந்்ய்ி . இன் ்யபபரம 

ம.பயடி மம:22 ன்யான ிபலமமல ாிமசலறந்்மந�்டம ந்ிமநல உமன்யாவ்ய்ி .62  

1382அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : ன்யான ிபலமமல ாி

 சலறந்்மந�்டம ந்ிமநல உ)ஓ்லத (ன்யாவ ்மஆ்ி . இன்ம்யபபர)்்ல (அவர ட  

அறலவப� லமறயர ட . 

1383 ்யபபரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ணடி

"ன்யான ிபலமமல ாிமசலறந்்மஎ் ?'' எ உம  ா பபாட்  .அ்ா்மஅவர ட , "ந�்டம

 ந்ிமநல உம )ஓ்லத (ன்யாவ ்மஆ்ி '' எ உமவபனடி�ணத்யர ட  . இந்மஹ �்ஸ

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் 

 .பயடி   :23  பப்யரத்ன மஏா ழபவிம ந்ிமள உமஇ்வபலம ்வ . 

1384நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : இ்வபலமள�)்றலபபபாட ( ந்ிம ்� ; 

ச�ிய மஅந்ம ந்த்லலமள�ம�ஸ்லமய மம ண்ரமஇினமமமாஉிமமஉனமம

ன்யடரபய மஎந்மந னமனிம வ்� ய்ிமஅன்மஇனறவ மஅவ��்ம

வாங யமலமஇ�பப்லலன்  .இவவயஉமளவ வயரமஇ்வப்ிமநட� லற்.63  இன்ம

்யபபரம )்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

1385அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : இ்வபலமள�)்றலபபபாட (

 ந்ிம ்� .ள�ம�ஸ்லமய மஅ�ியரமச�ிய மஅந்ம ந் த்லலமஇனறவ ணடிம

எந்மந னமனிம வ்� ய்ிமஇனறவ மஅவ��்மஅன்மவாங யமலம

இ�பப்லலன்  இன்ம்யபபர )்்ல (அவர டமஅறலவப� லமறயர ட  
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 ..பயடி   :24 இ்வப மஇஉ்லம ந்த்லலமபப்யரதம்ல�்மயஉிமஇனறவன ம

நலன ாறரந்ம பயாஉமயஉிமவந்ட�மஆரவ�ாமட்ிமஅந்ம ந்த்லலம

னசகிழபவிமபப்யரத்ன  டமஏா ழபவிமஎ ப்ி . 

1386 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ிராிமவ��ிமமல� 

நிமஇனறவ மளவ வயரமஇ்வப்ி, இ்வப மஇஉ்லம� றலன்ய�மப்்லம

இ��்ி பய்ம ீ�மவய ணா்மஇறங லவந், "எ  ணடிமிய ்�ிமபப்யரத்லத்யலம

அவ்்மபப்யரத்ன னிமநய மஏா ல ற  . எ  ணடிமிய ்�ிம  ாடயலமஅவ��்

நய மன ய�� ல ற  . எ  ணடிமிய ்�ிமபயவம  ணப்�ம  ய� யலமஅவன்மநய 

ம  ண� ல ற '' எ உமறஉ ல றய  . இன்மஅ�ஹஜன்்ய)்்ல ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட.64 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1387 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :அல்யா , ளவ வயரம

இ்வப்ிமஇ்வப ம�்லம� றலன்ய�மப்்லம��ாி பய்,  ீ�மவய ணா்ம

இறங லவந், "நய  மஅ்ச ; நய  மஅ்ச  !எ  ணடிமபப்யரத்லபபவரமஎவ��் டய? 

அவ்்மபப்யரத்ன னிமநய மஏா ல ற  .எ  ணடிம  ாபவரமஎவ�ிம ்டய ? 

அவ��்மநய மன ய�� ல ற  . எ  ணடிமபயவம  ணப்�ம  ய�பவரமஎவ�ி

 ்டய? அவன்மநய மம  ண� ல ற '' எ உமறஉ லறய  . னவ னற)ஃபஜர (  ந்ி

்்�ிவன்மஇவவயஉமறறல�ன ய்��� லறய  .இ ன்மஅ�ஹஜன்்யம 

)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .1388 அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட

றறல யர ட : இ்வப மபய்லம ந்ிமஅல்்ம� றலலமஇ�மப்்லம ந்ிம ாலாி பய்

 ிராிமவ��ிமமல� மஇனறவ ம ீ�மவய ணா்மஇறங லவந், "  ாபவரமஎவ�ிம

 ்டய? அவ��்�மன ய�� பப�ி  .பப்யரத்லபபவரமஎவ�ிம ்டய ? அவ்்ம

பப்யரத்ன மஏா பப�ி  .பயவம  ணப்�ம  ய�பவரமஎவ�ிம ்டய ? அவ��்ம

ம  ணப்மஅ�ண� பப�ி'' எ உமஅ்ல யன்ம்்�ிவன்மறஉ ல றய  . இன்

 அ�ஹஜன்்ய)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

1389 அல்யாவப மன்ரம )ஸல( மஅவர டமறறல யர ட  :அல்யா , ந�மஇ்வபலம

அல்்மஇ்வப மஇஉ்லம� றலன்ய�மப்்லிபலம ீ�மவய ணா்மஇறங் லறய  .

"எ  ணடிமபப்யரத்லபபவரமஎவ�ிம ்டய ? அவ்்மபப்யரத்ன னிமநய ம

ஏா ல ற  .அல்்மஎ  ணடிம  ாபவரமஎவ�ிம ்டய ? அவ��்மநய மன ய�� லம
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 ற '' எ உமறஉ ல றய  . பபற்)"நய  (இல்ய்வ�ிமஅல் ; (வய�்மமஉவ் ம

�்ி  (அந�்லமஇனாபபவ�ிமஅல் ) .இத்ன ி ( எ �்)அா லி (  ட �ணபபவர

ிய�ிம ்டய?'' எ உமஅல்யாம  ா லறய  . இன்மஅ�ஹஜன்்ய)்்ல ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட . �ஸ்லி)பப மஅலஹஜ்யஜமஆ  லிமநய  (றஉ ல  ற  : இந்

ஹ �்ஸல   அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மஇப�மமர்ய யமஎ பவரமசிபதமபப ம

அப்லல்யாமஆவயர  .மர்ய யமஎ ப் , அவ�னடிம்யிய� மனபி்ய்ி - .

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .அ்லல , 

"பபற்ம ிராிமவ��ிமமல� ம )இனற( வ ம் ம ்ங ன�மவப�த்ப�" இல்ய்

 வ  யமஅந�்லமஇனாபபவ  யமஅல்ய்) ங டமஇனற( வ��்)அா லி (  ட 

அ�ணபபவரமிய�ிம ்டய?'' எ உமறஉவய மஎ மஅ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�் . 

1390 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :அல்யா , இ்வப ம�்லம

� றலன்ய�மப்்லம ாலாிவன்ம்யம்லத்வபா�பமபப  ரம ீ�மவய ணா்ம

இறங் ல றய )" .எ  ணடி (பயவம  ணப்�ம  ய�பவரமஎவ�ிம ்டய ? ்வபயமம

னசகபவரமஎவ�ிம ்டய?   ாபவரமஎவ�ிம ்டய? பப்யரத்லபபவரமஎவ�ிம

 ்டய?'' எ மஅ்ல யன்ம்்�ிவன்ம  ா ல றய  .இன் மஅ�சிபதம )்்ல ( மாஉி

 அ�ஹஜன்்ய)்்ல (ஆ ல ியரமஅறலவப� ல ற ர . இந்மஹ �்ஸமஇவவப�

நபபத ்யார �ணடமல�ந்ம்்யம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் - .

  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம்்யமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி

வந்ட�் .இவவறலவபப் �ணலமவந்ட� மஹ �்னஸவபடம மா ்டமஅறலவபப் �ணலம

வந்ட�மஹ �் ஸம�ானமிய ்ிமமல்்லிய ்மய்ி 

ம.பயடி மம:25 ்ம�ய ணலமஇ்வபல 

மநல உமவணங்மயஉமவந்ட�மஆரவ�ாட்ி, அ் வம்்யவ �ாம

ன்யான மஎ ப்ி .  

1391 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : எவரமநிபப�ன  ிய�ி

ந னமனிமஎ்லரபயரத்ிம்ம�ய மமய்த்லலமநல உமவணங் லறய ்யமஅவ்்ம

�நன்ிமபயவங டமம  ண� பபா�வப�ி  . இன்மஅ�ஹஜன்்ய)்்ல ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட.65  

1392அ�ஹஜன்்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டம்ம�ய மமய்த்லலமநல உவாலப�வ்ன◌�ம ாடயிபப�த்யமலமஅ் மமம்ம
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ம� ்�்மஆரவ�ா�வந்யர ட " . எவரமநிபப�ன ம ிய�ிமந னமனி

 எ்லரபயரத்ிம்ம�ய ணலமநல உவாலப� லறய ்யமஅவ்்ம�நன்ிமபயவங ட

ம  ண� பபா�வப�ி'' எ உமறஉவயர ட  . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 இற�்ி பய்மஇ ்நலன் ிமந��த்்  . அ�ப�ர)்்ல ( அவர �்மஆாசல�

  ய்த்ல்ிம மர)்்ல ( அவர �்மஆாசலிப மஆ்ிப�ம ாடத்ல்ிமஇந்மநலன் ி

இ�ந்் .  

1393 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : எவரமநிபப�ன  ிய�ி

ந னமனிமஎ்லரபயரத்ிம்ம�ய ணலமநல உமவாலப� லறய ்யமஅவ்்ம�நன்ிம

பயவங டமம  ண� பபா�வப�ி  . எவரமநிபப�ன  ிய�ிமந னமனிமஎ்லரபயரத்ி

 ன்்த்லம தரமஇ்வபலமநல உமவாலப� லறய ்யமஅவ்்ம�நன்ிமபயவங ட

ம  ண� பபா�வப�ி . இன்மஅ�ஹஜன்்ய)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.66   

1394நபபம )ஸல ( அவர ட றறல யர ட  : ள�வரமநிபப�ன  ிய�ிமந னமனி

எ்லரபயரத்ிமன்்த்லம தரமஇ்வபல  நல உமவாலபட, அ்மன்்த்லம த்ய  வம

அனமந்மவபாடயலமஅவ��்மம  ணப்மவாங பப�ி  . இன்மஅ�ஹஜன்்ய)்்ல (

அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

1395ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :அ் ◌்்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர ட   

ஓரமஇ்வபலம )மஸ்ல்நமநபவ � (பட�ணவயச்லலமன்யா்யர ட . அவர ன�பமபப பாறல

ம� ்ிமன்யா் ர . மஉநயடமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமன்யா் பய்

ம� �ண மஎ்ணப�ன மஅ்ல மய ் . � றயவ்மஅல்்மநய  யவ்மஇ்வபல

)அங் (ம� டம்ல் ்ட பய்மஅவர �ணடிமஅல்யாமவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட

வ்வபலன் . அ்ல யன்ிய ்ி"ந�ங டமனசக்ன்மநய மபயரத) ்�ன ய்�்ய 

இ�ந( ்  . இதமன்யான ம ங டமம்ம டனமிய� பபா�மவப� மயமஎ உமநய 

அஞசலி்்ய ம ங �ணடிமவ்வபடயமலமஎ ன தம்�த்மவபாட்'' எ உம

றறல யர ட  .இ்மள�ம்ம�ய மமய்த்லலமநடந்்ய்ி.67   

1396 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 ள�மநயடமநட�ண்வபல)வ �ா�்ல�ந் ( ்றபபா�மமனச உமபட�ணவயச்லல

ன்யா்யர ட .அப பய்மம� �ணலமசல்�ிமஅவர ன�பமபப பாறலதமன்யா்ய ிப ர .

 யன்ிபலமம� டமஇ்மபாறலபம பச்ய யர ட) .மஉநயட ( �ந்லிமநயன�வபட

அ்ல மய  யரம்ல்்ட ர . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமஇ்்டயவ்மஇ்ா

்றபபா�வந)்மன்யாவபத(்யர ட . ம� ்ிமஅவர ்�்பமபப  யலமநல உ
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ன்யா் ர) .� றயிமநயட ( யன்ிப்ிமஇ ்மபாறலமம� டம பசல�ன ய்ட ர .

 அந்ம� றயிமநயடமஇ்வபலமபட�ணவயச்�்மவந்வர �ண மறாடிமஇ �ி

அ்ல மய ் . அ உிமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டம்றபபா�மமனச ற பய்

அவர ன�பமபப பாறலமம� டமன்யா் ர . நய  யிமநயடமஇ்ாமவந் பய்) ம� ட

அ்ல �்◌்்்யல  (பட�ணவயசலமஇடின யட�வபலன் . அ றல்ாமஅல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர டமபட�ணவயச்�்மமனசல்வபலன் . ம� �ணலமசல்ர"ன்யான ' எ உம

)நலன பா�� (றறல ர . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமம� �ணடிமஃபஜர

ன்யான �்த்ய மனச றயர ட . ஃபஜரமன்யான னி ��த்்ிமம� ன�ம

�   ய� லமஏ த்வம உ்லனமயாலமறறலிமபப ம "அிமயமபஅத ' (இனறமவய�த்�்பம

பப  (!எ �மறறலவபா� , "இ்வபலமந�ங டமவந்ல�ந்்மஎ �்தமன்�ியமலமஇலன்; 

எ ண�ிம ங டமம்மஇ்ாதமன்யான ம டனமிய� பபா�, அன்ம ங �யலம

நலனற வாறம��ியமலம பயகவப� மயமஎ மநய மஅஞசல   ம )ஆ  வ்ய , 

 நாறல்ாமநய மவ்வபலன்('' எ உமறறல யர ட .68  

1397 ஸலர�மபப மஹஜனபஃம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :  னபமபப ம அப)்்ல (

 அவர �ணடி" ஆ்�ம�ாவ்ிமஇ்வபலமநல உமவணங லிவரமன்்த்லம தர

இ்னவமஅனடந்ன யடவயர' எ உமஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல ( அவர ட

றறலவ�வ்ய மமனசயல்பபாட் . அ்ா்ம னப)்்ல (அவர ட , "எவன தம்வப்ம

 வஉமஇனறவ மஇலன் ியமஅவ மம்மசத்லிமய  ! அ்)ன்்த்லம தர (

 ்ம�ய ணல்ய ம ட�்- இவவயஉமசத்லிிமனசக் பய்மஅ  யர" அல்யா

நய� யல' எ உமறறயமலம உ்லிய  வம்றலபபபாடயர ட  - அல்யாவப 

மம்யனணிய  !அ்மஎந்மஇ்ாமஎ பன்மநய மஅறல வ ; அந்மஇ்வபலமநல உம

வணங்மயஉமஅல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டமஎங ்�்�

 ாடன�ிபாடயர ட .அ்ம்ம�ய ணலமஇ�பத்லமஏாயிமஇ் விய்ி .அ) ்

ன்்த்லம தரமஎ ப(்ா்மஅனட ிய�ி, அந்மஇ்னவமஅ�த்வ�ிம யன்பம

னபயா்லலமந�ி மனவ்ணபறத்லலமள�ணிபாந்ம )மங ்ய  ( ்ல�்ி '' எ உம

றறல யர ட .69   

1398ஸலர�மபப மஹஜனபஃம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :  னபமபப ம அப)்்ல (

 அவர டமன்்த்லம தரமஇ்ாமபாறல)பப வ�மயஉ (றறல யர ட :அ் ◌்்யாவப ம

மம்மசத்லிமய  !அந்மஇ்னவபமபாறலமநய மஅறல வ  . அந்மஇ்வபலமநல உ

 வணங்மயஉமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமஎங ்�்�

 ாடன�ிபாடயர ட; அ்ம )்ம�ய ண  ( இ�பத்லமஏாயிமஇ் விய்ிமஎ  ற
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அ ந மய மநய ம �் ல ற  . அறலவபபபய�ரம ஜஅபய)்ா (அவர � ◌்ம " அந்

 இ்வபலமநல உமவணங்மயஉமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமஎங ்�்�

 ாடன�ிபாடயர ட' எ�ிமவயரதன்ிபல்ய மஐிபபயா�ட மஅறலவப� லறயர .

 ம்ி,  ஜஅபயம )்ா (அவர டமறஉ லறயர ட : எ மந்பர �ணலமள�வரமஅப்யமபப 

 அபப் பயபய)்ா (அவர �ணடமல�ந ்மஇமனசக்லனிமஎ �்மஅறலவபத்யர - .

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் . அ்லல

  ஜஅபய)்ா ( அவர டமஐிபபயா�ட மஅறலவபத்்மபாறலாிமஅ்ா்பமபப �ட�

்றலப் ்ிமஇடினபறவபலன்.70   

பயடிம ம:26  இ்ாதமன்யான ிபலமபப்யரத்லபப்ிமநல உமவணங்வ்ிம. 

 

1399 இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஎ மசலறலிம்யியர

 னம� ய)்்ல ( அவர �ணடி)அவர �்மஇல்த்லல (ஓரமஇ்வபலம்ங லிப�ந ்  .

 அந்மஇ்வபலமநபப)ஸல ( அவர டமஎாந்மஇிான �ம டன மநலனற வாறம

னச றயர ட . பபற்)வந் ( ்ிம� தன்ாிமன  ன�ாிம ாவப யர ட  . பபற்

 றங ல யர ட . பப  ரமஎாந்ம்்ண�ரமனபனிம நய� லமமனச உமஅ் )ஏ��்� (

 ிபானறமஅவப�த்யர ட . பப  ர)ள உ�்ி ( அ்ல மய ம�னற டம உப் ன��

 ாவயமல, ந�நலன்ிய மஅங தமனகனமம ) � (னசக்யர ட .அன் மநலனறவய மம

னசக்யர ட  .பபற்மநல உமன்யா்யர ட . நய�ி)னமல் (எாந ்  . நய 

 அவர ன�ம நயாடமல�வ்ா ய மவபாலத்�ன ய்��பபன்மஅவர டம ய்ப்

எ �்மவப�பபமலல்ய்்யலமனம்வய மஎாந்மஅங தமனகனமமனசக ்  .

அப பய்மஅவர டமநல உமன்யா, நய மஅவர �ண மஇடபமப� த்லலமநல  ற  .

  ட  மஅவர டமஎ மன னிபமபப�த்மமஏாறலமஎ ன தம்ம்மவ்பமப� த்லா்�

ன ய்�வந்யர ட . பபற்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டம்ம்மஇ்ாத

ன்யான னிபமப்ல� உம்�அத ்ட ம��த்�ன ய்டயர ட . பப  ர

ள�� �ணத்பமப�த் ◌்ம்றானடவபாடப�ம றங ல யர ட  .  றங்ி பய்

்றானடவப�வ்மஅவர �்மவா� மய்ி . பப  ரமபப்யல)்்ல ( அவர டமவந்

 அவர ன�)ஃபஜர (ன்யான � ய மஅனாத்யர ட . அவர டமஎாந்)்்ல்ய  ( அங த

னகனமமனசகியம ் ிமன்யா்யர ட . அப பய்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல(  

அவர டம்ம்மபப்யரத்ன ிபலம )பப வ�மயஉ (றறல�ன ய்��ந்யர ட :

அல்யஹஜிமஜஅலமஃபபம லபபம்்  .வஃபபமபஸீம்்  .வமஃபபமசிஈம்்  . வமஅ 

ிமம �ம்்  .வமஅ மிசயீம்்  .வமஃபவ ீம்்  .வம்ா �்ம்்  . வமஅமயமம
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்்  .வம லஃபபம்்  .வமஅ�ாலிமஅம்்ய) .னபய�ட :இனறவய ! எ மஇ்ித்லல

ள�ணனிமஏாப�த்வயிய  !எ மபயரனவிப்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ 

னசவபிப்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ மவ்பமப� த்ல்ிமள�ணனி

ஏாப�த்வயிய  .எ மஇடபமப� த்ல்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ �்

 ம ்ாிமள�ணனிமஏாப�த்வயி◌ய  . எ �்�ம ீ ாாிமள�ணனி

ஏாப�த்வயிய  .எ �்ம�  ய்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ �்ப

பப  ய்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ �்)எல்யதம்லனச �ண்ி ( ள�ணனி

வ்லனமிய�்வயிய ) (.இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய  ( ்னறப)்ா (

அவர டமறஉ ல றயர ட) : டலமஎ�ி  (  பனாிப்ட�ம வஉமஏாமனபய�ா �ண்ி

 ள�ணனிமஏாப�த்மயஉமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமபப்யரத்ன 

னசக்யர ட . அபபயஸ)்்ல ( அவர �ண ம்்லவர �ணலமள�வன்மமசந்லத் பய்

அவானறமஎ �்மஅவரமஅறலவபத்யர : எ மந்ிபப்ிமஎ மசன்ிப்ிமஎ 

இ்த்த்ல்ிமஎ ம ்யமத்ல்ிமஎ மச�மத்ல்ிம )ள�ணனிமஏாப�த்வயிய  ( எ �

றறலவபா�,  ம்ிம )ம ிமமாஉிமநயாமஆ லி (இ்்னடாிம்றலபபபாடயர.71   

1400 இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஎ மசலறலிம்யிய�ி

 இனறநிபப�ன ிய�ர �ண மஅ ன ாமய மனம� ய)்்ல ( அவர �ண மஇல்த்லல

ஓரமஇ்வபலம்ங ல    . நய ம்ன்ினணிப மஅ ்வயா�ல)்ன்மனவத்ப (

ப�த்�ன ய் ட  . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ்ிமஅவர ்னடி

 வ �ாடய�ிமஅ் மந��வயா�ல)்ன்மனவத்ப (ப�த்ல�ந் ர . அல்யாவப 

 ன்ர)ஸல (அவர டமஇ்வப மபய்லவ ன்மஅல்்மஅ்ா்மமசாஉம� ்வன்ம

அல்்மசாஉமபப ்வன்ம றங ல யர ட ) .பப  ர ( அவர டமவபாலதன்ாந்

)அமரந் (்ம்ம ்த்யலம� த்லலம்டவபதமன� )�ம ்� ( தன்த

்னட� ்ய யர ட . பபற்மஆ்மஇி்ய மஅத்லியித்ல மஇஉ்லபமபத்

 வச ங ன�)3 :190-200) ஓ்ல யர ட  . பபற்ம ா�தமன்யங வபடபபா��ந்மள�

 ்்ண�ரமனபி�  மனச உ)அன்மமச�த் ( அ்ல்ல�ந்மஅங தமனகனம) � (

னசக்யர ட . னசினமிய மஅங தமனகனமமனசக்ன ய்டமபப மன்யாவ்ா ய 

நல றயர ட . நய�ிமஎாந்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமனசக்ன்ப ◌்ம

 பய உமஅங தமனகனமமனசக்வபா�மஅவர ்�்ம )இட( பமப� த்லலம பயக

நல  ற  . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டம்ம்மவ்�ம ்தன்மஎ ம்ன்மம்

னவத், எ மவ்்ம யன்பமபப�த்தம்ல� லம )்ம்மவ்பமப� த்லலமநலஉத்ல( யர ட .

அப பய்மஇ்்�ம்�அத டமன்யா்ய்◌் ட  .பபற்மஇ்்�ம்�அத டமன்யா்யர ட .

பபற்மஇ்்�ம்�அத டமன்யா்யர ட .பபற்மஇ்்�ம்�அத டமன்யா்யர ட .

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 645 

பபற்மஇ்்�ம்�அத டமன்யா்யர ட .பபற்மஇ்்�ம்�அத டமன்யா்யர ட .

பபற்மவபதரமன்யா்யர ட .பப  ரமன்யான மஅறலவபபபய�ரமவ�ிமவன்மசயகந ்ம

ப�த்ல�ந்யர ட ) .அவரமவந்்ி ( எாந்மஏ�� மய மஇ்்�ம்�அத ட

)ஏபஹஜனடிமஏ  த ( ன்யா்மவபா�)வ �ா�்ல�ந் ( ்றபபா�மமனச உ

)ம� ்�் (ஏபஹஜதமன்யா)வபத(்யர ட.72  

1401  மா ்டமஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம )்்ல ( அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர

அற◌லவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்  . அ்லல" பபற்

)ன்யங வபடபபா��ந் ( பனாிம்்ண�ரமனபனிம நய� லமமனச உ)அன்மமச�த் (

பலம்்� ல, அங தமனகனமம ) � (னசக்யர ட .அன்மமனசினமிய மமனசக்யர ட .

அ்ா ய மமசலறல்�ாம்்ண� ்ம்ாறல யர ட .பபற்மஎ ன மஅ னசத்ம

) ஏபபப(வபாடயர ட .நய மஎாந ் ... '' எ உமஅ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�் .

மாறனவம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�வய றமஇடினபாஉட�  .  

1402இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய )ஓரமஇ்வபல ( நபப)ஸல (

 அவர �ண ம்னணவபியரமனம� ய)்்ல ( அவர �ணடி)அவ் ◌் �்மஇல்த்லல (

 றங ல    . அந்மஇ்வபலமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமனம� ய)்்ல (

 அவர �ணடி)்ங ல (இ�ந்யர ட . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமஅங த

 னகனம) � (னசக்வபா�பமபபற்மநல உமன்யா்யர ட . நய மஅவர ்�்மஇடப

ப� த்லலமநல  ற  .  ட  மஅவர டமஎ ன பமபப�த்தம்ம்மவ்பமப� த்லலம

நலஉத்ல யர ட  .அந்மஇ்வபலமஅவர டமப்ல� உம்�அத டமன்யா்யர ட . பப  ர

்றானடவபா�ம றங ல யர ட) .னபய்வய  ( அவர டம றங்ி பய்

்றானடவப�வயர ட .பப  ரமஅவர �ணடிமன்யான மஅறலவபபபய�ரமவந் பய ்ம

்றபபா�மமனச உம )்்ல்ய  ( அங தமனகனமமனசகியம ் ி)ஏபஹஜ (

ன்யா)வபத(்யர ட) .இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய  ( அிரமபப ம �் யர)்ா (

அவர டமறறல யர ட : இந்மஹ �்னஸமநய ம்ன ரமபப மஅலமஅ ஜ்ஜ)்ா (

அவர �ணடிமஅறலவபத் பய்மஅவர ட, "இவவய றமஎ �்ம்னறபம )்ா ( அவர ட

அறலவபத்யர ட'' எ உமறறல யர ட . 

1403 இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஓரமஇ்வபலமஎ மசலறலி

 ்யியரமனம� யமபப தமஅலஹய�ஸ)்்ல ( அவர �ணடி)அவர �்மஇல்த்லல (

்ங லிப�ந ்  .அப பய்மஅவர �ணடி , "அல்யாவப மன்ர ) ஸல ( அவர ட

)இ்ாதமன்யான � ய  (எாி பய்மஎ ன ாிமஎாபபபவப�ங ட! '' எ உம
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னசய     . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட)இ்ாதமன்யான � ய  ( எாந்

 பய்மநய மஎாந்மஅவர ்�்மஇடபமப� த்லலமநல  ற  .  ட  மஅவர டமஎ ்

ன னிபமபப�த்தம்ம்மவ்பமப ◌் த்லலமஎ ன மநலஉத்ல யர ட  . நய 

 ்ணி�ிம பய்மஎ ்ம ய்ல ம சயன னிபமபப�த) ்மஎ ன மவபால� ம

னசக(்யர ட .அப பய்மப்ல  ய�ம்�அத டமன்யா்யர ட . பப  ரம யல ன�

நா�னவத்�மன  ன��ம ா��மன ய்�ம ா யரந்வய றம றங ல யர ட .

அப பய்மஅவர �ண ம்றானடமமசப்தன்மநய ம  ா ட  . ஃபஜரம ந்மய ்ி

)ஏபஹஜமனடிமஏ  த (இ்்�ம்�அத ன�மமஏ�� மய தமன்யா்யர ட .  

1404இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஎ மசலறலிம்யியரமனம� ய

)்்ல ( அவர �ணடி)அவர �்மஇல்த்லல (ஓரமஇ்ாம்ங ல    .அந்மஇ்வ ◌லலம

அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமஎாந் ,  ா�தமன்யங மவபடபபா��ந்ம

்்ண�ரமனபிப்ல�ந்ம )்்ண�ன்மமச�த் ( ஏ�� மய மஅங தமனகனம) � (

னசக்யர ட) . அவர டமசலறல்�ாம்்ண��லமஏ�� மய ாிமசல�  மய ாிமஅங த

 னகனமமனசக்ன்மஇப�மஅபபயஸ)்் ◌ல  ( அவர டமனசன ியல

வரணப� ்ய யர ட (. நய�ிமஎாந்மநபப)ஸல ( அவர டமனசக்ன்பம பய  ற

)அங தமனகனம (னசக்வபா�மவந்மஅவர ்�்மஇடபமப� த்லலமநல  ற  .

 ட  மஅவர டமஎ ன )பமபப�த்( பமபப ப� மய �மன ய்�வந்ம்ம�்மவ்ப

ப� த்லலமநலஉத்்ய ◌யர ட; பபற்மன்யா்யர ட  .பப  ர , ப�த்ம்றானடவபா�ம

 றங ல யர ட  . பபற்மஅவர �ணடிமபப்யல)்்ல ( அவர டமவந்)ஏபஹஜத (

ன்யான � ய மஅவர ்�்மஅறலவபப்�மன ய�த்யர ட . அவர டம்றபபா�ம

 னச உ)்்ல்ய  (அங தமனகனமமனசகியம ் ிமஏபஹஜதமன்யா)வபத(்யர ட .

)இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய  ( ஏஃபிய )்ா (அவர டமறஉ லறயர ட :

) றங லிமபப ம்்ல்ய மஅங தமனகனமமனசகியமலமன்யாி ( இந்ம�னறமநபப

)ஸல (அவர ்�்மமா�ிம �ி்ய்ி . ஏன  ணல" நபப)ஸல ( அவர �ண ம ் ட

மா� மம றங் ல ற ;  ட�ிம றங்வ்லலன்'' எ மநம�்மமனசக்லம

எா�ாட�் .73  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் . 

1405இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஓரமஇ்வபலமஎ மசலறலி

 ்யியரமனம� ய)்்ல (அவர �்மஇல்த்லலம்ங லிப�ந ்  . அல்யாவப 

 ன்ர)ஸல ( அவர டமஇ்வபலமஎபப�தமன்யா லறயர டமஎ பன்�ம வ ண� �ம

 யத்ல�ந ்  . அவர டமஎாந்மனச உமசலஉந�ரம ாலத்மவபா�பமபபற்)்ல�ிபபவந் (

்ம்ம� தன்ாிமன  ன�ாிம ாவபவபா�ம றங ல யர ட . பப  ரமஎாந்
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்்ண�ரமனபனிம நய� லமமனச உமஅ் மஏ��ன மஅவப�த்யர ட  . பபற்ம ணாத

 ்ா�லமஅல்்மனப�ிமபயத்ல்த்லலமஅன்ம்ாறலமஅ்லலம்ம்மன னிம்னாத்

 ந�த்்மய மஅா லிம�னறிபலமஅங தமனகனம) � (னசக்யர ட . பபற்மநல உ

ன்யா்யர ட . நய மனச உமஅவர ்�்)இடப (ப� த்லலமநல உன ய் ட  .

  ட  மஅவர டஎ ன பமபப�த்ம்ம�்மவ்பமப� த்லலமநலஉத்ல யர ட .

 அப பய்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமப்ல� உம்�அத டமன்யா்

��த்யர ட .பபற்ம்றானடவபா�ம றங ல யர ட)- .னபய்வய  ( அவர �்

்றானடமமசப்தன்மனவத்மஅவர டம றங் லறயர டமஎ பன்மநயங டம

அறலந்ன யட வயி  -. பப  ர)ஏபஹஜத ( ன்யான �்பம்றபபா�மமனச உ

ன்யா்யர ட . அவர டம்ம்"ன்யான ிபல ' அல்்ம "சஜ்யவபல '  பப வ�மயஉம

றற்ய யர ட  :அல்யஹஜிமஜஅலமஃபபம லபபம்்  .வமஃபபமசிஈம்்  . வமஃபப

பஸீம்்  .வமஅ மிமம �ம்்  .வமஅ ம லமய அம்்  .வமஅமயமமம்்  . வ

 லஃபபம்்  .வமஃபவ ீம்்  .வம்ா �்ம்்  .வஜஅலஅம்்ய /வஜஅல �ம்்ய .

)னபய�ட :இனறவய !எ மஇ்ித்லலமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  ! எ மனசவபிப்ி

ள�ணனிமஏாப�த்வயிய  .எ மபயரனவிப்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ 

வ்பமப� த்ல்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ மஇடபமப� த்ல்ிமள�ணனி

ஏாப�த்வயிய  .எ �்ம�  ய்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ �்ப

பப  ய்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ �்ம ம ்ாிமள�ணனி

ஏாப�த்வயிய  .எ �்�ம ீ ாாிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய " . எ �்) எல்யத

்லனச �ண்◌ஜி  (ள�ணனிமஏாப�த்வயிய ' (அல்் " ( எ ன 

ள�ணமிமய�்வயிய '.) -  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரம

வாலிய ாிமவந்ட�் ) .அ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய  ( ச்மய)்ா (

றறல யர ட : நய ம்னறப)்ா (அவர ன�மமசந்லத் பய் , "இப�மஅபபயஸம )்்ல (

அவர �◌்ம " நய மஎ மசலறலிம்யியரமனம� ய)்்ல (அவரம �ணடிமஇ�ந ்  .

 அப பய்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமவந்யர ட... ' எ உமறறலவபா�ம

 மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�வயஉம்றலபபபாடயர ட'' எ றயர ட  .  ம்ி" எ ன 

ள�ணமிமய மஆ�்வயிய '' எ உம ) அல்யாமவப மன்ர)ஸ் ◌்  ( அவர ட

றறலி்ய ா(ிமஐிபபய� றலமஅறலவபத்யர ட .  

1406  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .

 அ்லல" நய மஎ மசலறலிம்யியரமனம� ய)்்ல (அவர �ணடிம்ங லிப�ந ் '' எ உம

இப�மஅபபயஸம )்்ல (றறலி்ய மஹ �்ஸமன்யடங் லற் . அ்லலமஅல்யாவப ம

ன்ரம )ஸல (அவர டம� தன்ாிமன  ன�ாிம ாவபி்ய �ம்றலப்மஇலன் .
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மயறய , "பபற்மஅவர டம்்ண�ரமனபி�  மனச உமஅ் மஏ��ன ம

அவப�த்வபாடயர ட  .பபற்மந�த்்மய மஅங தமனகனமமனசக்யர ட . பபற்ம்ம்

ப��ன �்மவந்ம றங ல யர ட .பபற் மமம்�ிமஎாந்மஅந்தம்்ண�ரமனப�்மம

னச உமஅ் மஏ��ன மஅவப�த்வபா�மமனசினமிய ம - அ்்ய மஅங தமனகனம

) � ( எ உமறஉம�ா�்)நலனறவய  - (அங தமனகனமமனசக்யர ட . ம்ி , "எ ம

ள�ணனிமவ்லனமிய�்வயிய '' எ உமறறலி்ய மஇடினபாஉட�் " . எ ன 

ள�ணமிமய�்வயிய ' எ�ிமவயச ிமஇடினபறவபலன் . 

1407  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .

 அ்லலமபப வ�மயஉமஇப�மஅபபயஸ)்்ல (அவர டமறறலி்ய மஇடினபாஉட�் :

 நய மஓரமஇ்வபலமஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர �ணடிம்ங லிப�ந ்  .

அ்◌்்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டம்்ண�ரமனபனிம நய� லமமனச உ

அ்ல்ல�ந்ம்்ண�ரம்ாறலமஅங தமனகனமமனசக்யர ட; அ்ல மய தம்்ண�ன்பம

பி ப�த்ாமலலன்; அங தமனகனமிபலம்னறனவ� ாமலலன்  . மாற

வபவ்ங டம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�வய றமஇடினபாஉட�  . ம்ி , 

"அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டமஅ னறிமஇ்வபலமபதன்ய ப்

வப ிங ன�மஇனறவ ணடிம வ்� யர ட'' எ�ிம்றலப்ிமஇடினபாஉட�் .

 இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மச்மயமபப ம்னஹல)்ா ( அவர ட

றறல யர ட : எ �்மஅந்பமபதன்ய ப்மவப ிங ன�ாிம்னறப)்ா (அவ ர டம

அறலவபத்யர ட  .அவாறலலமப  ண்்�மவப ிங ன�மநய மம  மலா�ட � ; 

எஞசலிவானறமநய மமறந்வபா ட ) .அந்பமப  ண்்�மவப ிங டமவ�மயஉ (:

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ட , "அல்யஹஜிமஜஅலமஅமஃபபம லபபம்்  . வஃபப

்லசய �ம்்  .வஃபபமசிஈம்்  .வஃபப மபஸீம்்  .வமமல மஃபவ� ீம்்  . வமமல 

்ாத �்ம்்  .வமஅகமிமம �ம்்  .வமஅ ம லமயஅம்்  . வமமலிமனப ண

ின்கிம்்  .வமமல ம லஃபபம்்  .வஜஅலமஃபபமநஃபசீம்்  .வமஅஃாலிமஅம்்ய '' 

எ உம வ்� யர ட ) .னபய�ட :இனறவய ! எ மஇ்ித்லலமஎ �்மள�ணனி

ஏாப�த்வயிய  .எ மநயவப்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ மனசவபிப்ி

ள�ணனிமஏாப�த்வயிய  .எ மபயரனவிப்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ �்

 ம ்ாிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  .எ �்�ம ீ ாாிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  .

எ �்மவ்பமப� த்ல்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  .எ  �்மஇடபமப� த்ல்ிம

ள�ணனிமஏாப�த்வயிய  .எ �்ம�  ய்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  .

எ �்பமபப  ய்ிமள�ணனிமஏாப�த்மவயிய  . எ மம த்ல்ிமள�ணனி

ஏாப�த்வயிய  .எ �்மள�ணனிமவ்லனமிய�்வயிய  (.  
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1408 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .

அ்லலம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�னவம்வப்மபப வ�வ ாிமஇடினபாஉட�  .

 இப�மஅபபயஸ)்்ல (அவர டமறறல யர ட : நய மஓரமஇ்வபலமனம� ய)்்ல (

அவர �்மஇல்த்லலம றங ல    . அந்மஇ்வபலமநபப)ஸல ( அவர டமனம� ய

)்்ல (அவர �ணடிம்ங லிப�ந்யர ட . நபபம )ஸல ( அவர �்மஇ்ாதமன்யான 

 எவவயஉம ட�்மஎ பன்ம நயாடமல�வ்ா ய  வ) நய மஅவர �்மஇல்த்லல

 றங ல    .( அப பய்மநபப)ஸல ( அவர டம்ிமவ �ாடய�ட மசலறல்ம ந்ி

 பசல�ன ய்��ந்யர ட .பபற்ம றங ல யர ட . இந்மஅறலவபபபபல" பப  ரமஎாந்

அங தம்◌னகனமம ) � (னசக்யர ட ; பலம்்� ல யர ட'' எ�ிம்றலப்ிம

இடினபாஉட�் . 

1409 இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய )ஓரமஇ்வபல (

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ணடி)அவர �்மஇல்த்லல ( றங ல    .

அவர டம ற� த்ல்ல�ந்மவபாலதன்ாந்மபலம்்� ல, அங தமனகனமம ) � (

னசக், "்ல்ணமய மவய ங டமமாஉிம�மலிப மபனடப )்மஅனமப(பப்ி , இ்ா - ப ல

மயறலமமயறலமவ�வ்ல்ிமஅறலானட ிய��்பமப்மசய உ டம ட� '' எ�ிம

)3 :190ஆவ்  (வச தன் , அந்மஅத்லியித்ல மஇஉ்லவன்மஓ்லம��த்யர ட .

பப  ரமஎாந்◌ஜமநல உமஇ்்�ம்�அத டமன்யா்யர ட  . அவாறலலமந�்டம ந்ி

நலன்ிபலமநல றயர ட; �ற மமனசக்யர ட; சஜ்யாிமனசக்யர ட  . பபற்ம்ல�ிபபம

னச உம்றானடவபா�ம றங லம யர ட .இவவய றம� உம�னறமனசக் , ஆஉம

்�அத டமன்யா்யர ட  . ளவனவய�ம்டனவாிமபல ்்� ல, அங தமனகனமமனசக்ம

இந்மவச ங ன�மஓ்ல யர ட  .பபற்ம� உம்�அதமவபதரமன்யா்யர ட . ன்யான 

 அறலவபபபய�ர)ஏபஹஜதமன்யான � ய  ( அறலவபப்மமனசக்்ி)வ �ா�்ல�ந் (

்றபபா�மமனச றயர ட . அப பய்"அல்யஹஜிமஜஅலமஃபபம லபபம்்  . வஃபப

்லசய ◌ீம்்  .வஜஅலமஃபபமசிஈம்்  .வஜஅலமஃபபமபஸீம்்  . வஜஅலமமல 

 லஃபபம்்  .வமல மஅமயமமம்்  .வஜஅலமமல மஃபவ� ீம்்  . வமல ம்ாத �்

்்  .அல்யஹஜிமமஅஃத்ல �ம்்ய '' எ உமறறல யர ட ) .னபய�ட :இனறவய ! எ 

இ்ித்லலமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  .எ மநயவப ்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  .

எ மனசவபிப்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ மபயரனவிப்ிமள�ணனி

ஏாப�த்வயிய  .எ �்பமபப  ய்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ �்

�  ய்ிமள�ணனிமஏாப�த்வயிய  . எ �்ம ம ்ாிமள�ணனி

ஏாப�த்வயிய  .எ �்�ம ீ ாாிமள�ணனிமஏா ப�த்வயிய  .இனறவய ! எ �்

ள�ணனிமவாங்வயிய  (.  
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1410அ்ய மபப மஅபப் பயாம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : இப�மஅபபயஸ)்்ல (

 அவர ட" நய மஓரமஇ்வபலமஎ மசலறலிம்யியரமனம� ய)்்ல ( அவர �ணடி

)அவர �்மஇல்த்லல (்ங ல    . அந்மஇ்வபலமநபப)ஸல ( அவர டமற�்ல

்ன◌யான னிதமன்யாவ்ா ய மஎாந்யர ட  . நபபிவர டம்்ண�ரமனபனி

  நய� லமமனச உமஅங தமனகனம) � ( னசக்வபா�)வந் (ன்யா்யர ட .

 இவவயஉமஅவர டமனசகவன்�ம ்ட்ிமநய�ிமஎாந்மஅந்பமனபிப்ல�ந்

)்்ண�ன்மமச�த் ( அங தமனகனம) � (னசக்வபா� , அவர �ண மஇடபம

ப� த்லலமநல  ற  .  ட  மஅவர டம்ம்ம�்்�்பமபப  யலமன னிமந�ா�

 எ ்மன னிபமபப�த்மஅபப� ிம்ம்ம�்்�்பமபப  யலமன ய்�னச உ

)்ம�் (வ்பமப� த்லலமஎ ன மநலஉத்ல யர ட '' எ உமறறல யர ட  .நய , 

"ற�்்ய ம )நஃபபல (ன்யான ி ◌ல்யமஇவவயஉமநடந்்?'' எ �ம  ா ட  . அ்ா்

 இப�மஅபபயஸ)்்ல ( அவர ட"ஆி ' எ உமப்ல்�ணத்யர ட . 

1411 இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : எ ன )எ ம்நன் ( அபபயஸ

)்்ல ( அவர டமநபப)ஸல (அவர �ணடிமஅ�பபபனவத்யர ட . அப பய்மநபபிவர ட

எ மசலறலிம்யியரமனம� யம )்்ல (அவர �்மஇல்த்லலமஇ�ந்யர ட . நய மஅந்

இ்வபலமஅவர ்ட ம்ங லிப�ந ்  . நபப)ஸல ( அவர டமஇ்வபலமன்யா

நல றயர ட .நய�ிமஎாந்மஅவர ்�்மஇடபமப� த்லலமநல  ற  .  ட  

அவர டம்ம்ம�்்�்பமபப   மஎ ன பமபப�த்மவ்பமப� த்லா்�ம

ன ய்�னச றயர ட  .இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் - .

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் . அ்லல

" நய மஎ மசலறலிம்யியரமனம� ய)்்ல ( அவர �ணடி)அவர �்மஇல்த்லல (

இ்வபலம்ங லிப�ந ் ' எ ம )இப ◌்�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்ய  (

இடினபாஉட�் .  

1412இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டமஇ்வபலமப்ல� உம்�அத டமன்யாவயர ட.74 இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1413 னஸதமபப ம ய்லதமஅல்ஜஹ � ) ்்ல (அவர ட   றறலி்யவ்  : நய மள�மநயட

 இ்ாமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ண மன்யான னி) ்வபாலத் (

 வ ண� ப பய ல ற மஎ மமனசயல்ல�மன ய் ட  . அப பய்மஅல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர ட)�்்லல ( ஏ�� மய மஇ்்�ம்�அத ட)  �வப 
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 யணப�ன ிய த (ன்யா்யர  டம )2 +). பபற்மமல மமல மமல மந��மய மஇ்்�ம்�அத டம

ன்யா்யர டம )2 +). பபற்மஇ்்�ம்�அத டமன்யா்யர டம )2 +). அவவப�ம்�அத ்ிம

அ்ா்ம�ந்லிமஇ�ம்�அத ன�ாிவபடமமஏ�� மய மஇ�ந்  . பபற்மஇ்்�

 ்�அத டமன்யா்யர ட)2 +). அவவப�ம்�அத ்ிமஅ்ா்ம�ந்லிமஇ�ம

்�அத ன�ாிவபடமமஏ�� மய  வமஇ�ந்  . பபற்மஇ்்�ம் அத ட

 ன்யா்யர ட)2 +). அவவப�ம்�அத ்ிமஅ்ா்ம�ந்லிமஇ�ம்�அத ன�ாிவபடமம

ஏ�� மய  வமஇ�ந்  . பபற்மஇ்்�ம்�அத டமன்யா்யர ட)2 +). அவவப�ம

்�அத ்ிமஅ்ா்ம�ந்லிமஇ�ம்�அத ன�வபடமமஏ�� மய  வமஇ�ந்  . பபற்

)ள�ம்�அத ( வபதரமன்யா்யர ட)1 =13). இனவமப்ல� உம்�அத �ய்ி . 

1414்யபபரமபப மஅப்லல்யாம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஅல்யவப மன்ர

)ஸல (அவர ்ட மள�மபிணத்லலமஇ�ந ்  . நயங டமள�மந�ரநலன்ிப 

ப�த்னறனிமமனச றனடந ்யி  .அப பய்மஅவர ட , "்யபப ், ந�மப�த்னறிபலம

இறங லம ) ளாட த்லா்மந�ரம் ா�ம  ்ம ்னவனிாிம�ரத்ல

னசக்ன யட ல(றயிய ?'' எ உம  ாடயர ட  . நய "ஆி ' எ  ற  . அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர ட)ளாட தம்ல்ல�ந் (இறங ல யர ட. மநய மப�த்னறிபலம

இறங ல    . பப  ரமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டம்ம்மஇிான �

 டன மநலனற வாறமமனச றயர ட . நய மஅவர ்�ம ய தம்்ண�ரமஎ�த்

னவத ்  . அவர ட)்ல�ிபப(வந் , அங தமனகனமம ) � (னசக்யர ட . பபற்

எாந், ள ்மஆனடனிமஅணபந், அன்ம )வ்ிமஇடமய தம ்யட டமமம் ( மயாறலப

 பயா��ன ய்�மன்யா்யர ட . நய மஅவர ்�்பமபப  யல)ன்யாவ்ா ய  (

நல  ற  .  ட  மஅவர டமஎ ்ம யன்பமபப�த்)இாத் ( எ ன தம்ம�்மவ்ப

ப� த்லலமநலஉத்ல யர ட .  

1415ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :அல்யா வப மன்ரம )ஸல ( அவர ட

 இ்வபலமன்யாவ்ா ய மநல றயலம�்்லலமஏ�� மய மஇ்்�ம்�அத ட

ன்யாவயர ட .இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .  

1416 நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ங �ணலமள�வரமஇ்வபலமன்யாவ்ா ய 

நல றயலம�்்லலமஏ�� மய மஇ்்�ம்�அத டமன்யாா�ி  . இன்மஅ�ஹஜன்்ய

)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

1417 இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமந�மஇ்வபல)்ஹஜ்ஜத ( ன்யாவ்ா ய மஎாந்்ி)பப வ�மயஉ (
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பப்யரத்லபபயர ட :அல்யஹஜிம , ்� லமஹி், அ த்ம்�ஸமஸமயவயத்லம

வலஅரட  .வம்� லமஹி் , அ த்ம கிய�ஸமஸமயவயத்லமவலஅரட  . வம்� ல

ஹி், அ த்ம்ப்ஸமஸமயவயத்லமவலஅர�ணமவம மஃபபஹல   .அ த்லமஹ�் .

வமவஅ்� லமஹ�் .வம வ்� லமஹ�் .வம்ல ய  மஹ�்  . வல்  த்

ஹ�்  .வநநய�மஹ�்   .வஸஸயஅத்மஹ�்  . அல்யஹஜிமம் 

அஸ்ி், வமபப மஆம ், வமஅன் ம்வ� ல், வமஇன் மஅ ப், வமபப ம

 யஸி், வமஇன் மஹய� ி், ஃபஃ�ஃபபரஅமமயம த்ி்மவமஅ� ர்மவமஅஸ்ர்ம

வமஅஃ் ்  .அ ்மஇ்யஹ� .்யமஇ்யஹமஇல்யமஅ ்) .னபய�ட :இனறவய !

  �  ம் �மஅன த்ி .வய ங டமமாஉிம�மலிப மள�ணமந� ி .   �  ம் �

அன த்ி .வய ங டமமாஉிம�மலமஆ லிவானறமநலரவ லபபவ மந� ி .   �  

் �மஅன த்ி .வய ங ட , �மலமமாஉிமஅவாறல்ட�வாறல மஇனறவ மந� ி  . ந�

 ்னம ி .  மவய�்உ்லம ்னம ி .  ்மறாஉம ்னம ி .  ம்் ◌லச ிம

 ்னம  .னசயர� ிம ்னம .ந் ிம ்னம .மஉனமமநயடம ்னம .

அல்யா வ !  �  ம ா�பபா ட  .  மம ்மநிபப�ன மன ய்�ட �  .

  ன  ிமசயரந்ட �  .   ணட மம்ல�ி் ல ற  .   ணட மமவா� ய� வ  .

   ணட மமந�்லம  ா ப  .எ  வ , நய ம�ந்லமமனசக், பபந்லமமனசக லற, 

இ் சலிமய மமனசக், ப ல்ங மய மமனசக்மபயவங ன�மம  ணபபயிய  . ந� ிமஎ 

இனறவ  .  ன தம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன் - (.  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ி

நய ்மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .அவாறலல , இப�ம்ஜன்ஜம

)்ா ( அவர �்மஅறலவபப்ிமமய்ல� பப மஅ ஸம )்ா ( அவர �்மஅறலவபப்ி

இ்்�மனசயானறயடர �ணலம்வப்ம வனற்ல்ிமமயஉபடமவபலன்" .நலரவ லபபவ ' 

எ பன்�ம்றல� மஇப�ம்ஜன்்ல மஅறலவபபபபலம ") கியி ' எ ப்ா்மப்ல்ய  (

" கிபி ' எ�ிமனசயல்ிம "நய மஇ் சலிமய மமனசக் ' எ பன்�ம்றல� ம ") வ

அஸ்ர்' எ ப்ா்மப்ல்ய " (வமமயமஅஸ்ர் ' எ�ிமனசயானறயட�ிம

ஆ�பபா�ட�  . இப�ம னி ய)்ா ( அவர �்மஅறலவபபபபலமசல்மற�்்ய 

் வல டம ட�  . மய்ல�மமாஉிமஇப�ம்ஜன்ஜமஆ ல ிய��்பமப்

னசயானறயடர �ணலமஅ  யரமமயஉப� லறயர ட - .  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயர

அறலவபப◌்பய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்  . இந்மஅறலவபபபய�ர �ண மனசயா ட

  மா ்டமஹ �்ஸ �ணலம ட�மஅறலவபபபய�ர �ண மனசயா ்�்�ம லாடத்ாட

னந�� மய  வமஅனமந்ட�  .  

1418அ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய மபப மஅவஃபம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :

நய மஇனறநிபப�ன ிய�ர �ண மஅ ன மஆிப யம )்்ல (அவர �ணடி , "நபபம )ஸல (
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அவர டமஇ்ாதமன்யான னிதம்வ� லி்ிம�்்லலமஎ  மறஉவயர ட?'' எ உம

  ா ட  .அ்ா்மஅவர ட , "நபபம )ஸல ( அவர டமஇ்ாதமன்யான னித

 ்வ� லி்ி"அல்யஹஜிமம்பபம்ப்யிப் மவமமம� யிப் மவமஇஸ்யஃபப் , ஃபயத்ல்ஸம

ஸமயவயத்லமவலஅர�ண, ஆ்லமலமஃன பபமவஃ ஹய்த்ல, அ ்ம்ா்�மபக ம

இபய்ல மஃபபமயம ய�மஃபபஹலமி�்்லஃ�  . இா்ல �ம்லம�்்லஃபமஃபபஹலமமல ல

ஹ� லமபபமஇத ண , இ   ம்ா �்மம ம் ய மஇ்யமஸல்ய்லிம�ஸ் ீி' எ உம

றஉவயர ட'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட ) .னபய�ட :இனறவய) !வய வர �ய லி (

்லப்யிபல, மம� யிபல, இஸ்யஃபபலமஆ ல ிய� மஅ்லப்ல ி  ! வய ங டமமாஉி

�மலனிம� மய்ல�ிப றலபமபனடத்வ   ! மனறவய மவானறாி

னவ�ணபபனடிய வானறாிமஅறலந்வ   ! ந�ம  மஅ�ியர �ணனட ிமஅவர ட

 ன ய்��ந்ம �த் வஉபய� டம்றலத்)மஉனமிபல ( �்ரப்மவாங்வயக ) . பபற

ம� �யல ( மயாஉ�ம �த்மன யட�பபாடய்ிமசத்லி)மயர� ( த்ல ் ிம  

்ிவயலமஎ ன மநலன்த்ல�� மமனசகவயிய  ! ந�மநய�ிவர ன�ம ந்ய மவாலிபல

ந� ிமனச்த் லறயக (. இந்ம �்ஸரநய ்மஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�  

1419 அஅமபப மஅபப் ய்லபம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமன்யான ிபலமநல றாட )�்்லல" ( வஜ்ா்மவஜஹலிம்லல் �்

ஃப்்ஸமஸமயவயத்லமவலஅர�மஹ �ஃப  .வமமயமஅ மமல லம�ஃ� ீ  . இ  

ஸ்யத �்மவம்ஏ ீமவமமாியிமவமமமயத �்ம்லல்யஹலம்பபபலமஆ்மம  . ்ய  ீ� ம

்ஹஜமவமபப்ய்ல ம மலரத்  .வமஅ மமல லம�ஸ்லமம  . அல்யஹஜிமமஅ த்ல

ம்ல�் .்யமஇ்யஹமஇல்யமஅ த் .அ த்ம்பபபமவமஅ மஅப்�  . ா்ித்

நஃபசீ .வஅ்்ஃபத்மபபம் பப .ஃபஃ�ஃபபரஅம்�பபம்மமஆ . இ  ஹஜம்யமிஃ�ஃபப�த

்�பமஇல்யமஅ த் .வா்ல �ம்லமஅாச  ணலமஅ�்ய� ல, ்யமிா �்ம்லம

அாச ணஹயமஇல்யமஅ த்  .வஸ�ஃபமஅ  �மசகிபஅஹய , ்யமிஸ�ஃ்மஅ  �ம

சகிபஅஹயமஇல்யமஅ த்  .்பனப� மவமசஅன்�  . வலன �ம்ல்ஹஜமஃபப

ின்�  .வஃ ர�மன்ஸமஇன்�  .அ மபப� , வமஇன்�  . ்பய்�த்மவ

்ஆன்த் .அஸ்ஃ�ஃபப�� மவமஅன்மஇன் ◌் '' எ உமறஉவயர ட ) .னபய�ட :

 நய மவய ங ன�ாிம�மலனிாிம� மய்ல�ிப றலபமபனடத்வ மப� ிம ந்ய 

எ ம� தன்தம்ல�பபப�ன ய் ட  . நய மஇனணனவப பய�லமள�வ ய 

இ�� மயா ட  . எ மன்யான ாிமஎ ம்லிய �ிமஎ மவய�ாிமஎ மம்ண�ி

அன த்் ல மஅ்லப்லிய மஅல்யாா�  ம �ி  . அவ��்மஇனண ி

இலன் .இவவய றமஎ �்�ம ாடன�ிபடபமபா�ட�் . நய ம ா�பபா�மநடபபவர

)�ஸ்லி( �ணலமள�வ மஆ வ  .இனறவய !ந� ிமஅ்ச  .   ன தம்வப்ம வஉ
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இனறவ மஇலன் .ந� ிமஎ மஇனறவ  .நய ம  மஅ�னம . எ �்மநய  மஅந�்ல

இனாத்�ன ய் ட  . நய மஎ மபயவங ன�)மனற� யமல (ளப்�ன யட ல ற  .

எ  வ, எ மபயவங டமஅன தன்ாிமம  ணபபயிய  ! பயவங ன�மம  ணபபவர

  ன தம்வப்ம வனறவ�ிமஇ்ர .நா்ணங ்�்மஎ �்மவால யா�வயிய  .

நா்ணங ்�்மவால யா�பவரம  ன தம்வப்ம வனறவ�ிமஇ்ர .

்ர ◌ஜணங ன�மஎ  ண்ல�ந்மஅ ாஉவயிய  ! ்ர்ணங ன�மஅ ாஉபவர

  ன தம்வப்ம வனறவ�ிமஇ்ர .இ ்யமவந ்  .  ாடன�ிப�

) யத்ல�� ல ற  .(ந னம டமஅன த்ிம  ம ்ங �ண ் ிம ட�  . �்னம ட

  ன மமசயரந்னவமஅல் .    யல்ய மநய )நலவய�ாம ் ட  .(    ணட ம

நய ◌்ம )்ல�ிபபவ்ப பய ல ற  .(ந�மஏபபாசமல� வ  .   ்மய வ  . நய 

   ணட மமபயவம  ணப்�ம  ய� ல ற ; பயவங �ண்ல�ந்மமம்�ம   ணடிம

்ல�ி் ல ற  .( அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டம�ற மமனசகாி பய் , 

"அல்யஹஜிம, ்� ம் அத், வமபப� மஆம ், வம்� மஅஸ்ி்  .   அம்� 

சிஈமவமபஸீமவம�ஃ� ீமவமஅ�மமமவமஅஸபப'' எ உமறஉவயர ட ) .னபய�ட :

இனறவய,   � ய �ம் ணந ்  .  மம ்மநிபப�ன மன ய் ட  .   �  ம ா�ப

பா ட  .   �  மஎ மனசவபாிமபயரனவாிம�ன�ாிமஎ்ி்ிமந்ி்ி

பணபந்  (. அவர ட)�றவப்ல�ந் ◌ஜ  (நலமலரந்்ி , "அல்யஹஜிமம்பப யம்� லம

ஹி்மமலலஅஸமஸமயவயத்லமவமமலலஅலமஅர�ணமவமமலலஅமமயமனப ஹஜமயமவம

மலலஅமமயம லஃத்மமல மன ிபிமபஅ்'' (இனறவய  !வய ங டமநல்ிப , �மலமநல்ிப, 

அவாஉ� லனட ிமஇ�பபனவமநல்ிப, இ் மபப  ரமந�மநய�ினவமநல்ிபபம் �ம

அன த்ிம  �  ம �ி்  (எ உமறஉவயர ட . அவர டமசல்வண� ி)சஜ்ய (

னசகாிம பய், "அல்யஹஜிமம்� மச்த்  .வமபப� மஆம த் . வம்� 

அஸ்ி் .ச்்மவஜஹ�ம்லல் �்ம ்� ஹஜமவமஸவவ்ஹஜ , வம � மசிஅஹஜமவம

பஸ்ஹஜ  .்பய்� ல்யஹஜமஅாச�லம ய்ல� ீ '' (இனறவய  !   �  

சல்ிபணபந ்  .  மம ்மநிபப�ன மன ய் ட  .  �  ம ா�பபா ட  . எ 

 � தன்பமபனடத்மவ�வனமத்மஅ்லலம யன்ாிம ்னணாிம்லறந்னவத்

)இனற(வ��்ம� மஎ ம� ிமபணபந்் . பனடபபய�ர �ணலமமல ம ம்ய வ ய 

அல்யாமஏபபாசிமமல� வ  (எ உமறஉவயர ட .பபற்மஇஉ ்லிய ம

அத்ஹலகியத்�்ிமச்ய��்மலனட ிம " அல்யஹஜிமஃ�ஃபபரமஅமமயம த்ித்

 வமமயமஅ� ரத்மவமமயமஅஸ்ர்மவமமயமஅஃ் ்மவமமயமஅஸ்ஃபத்மவமமயமஅ ்

அஃ்�மபபஹலமமல  � . அ த்லம� த்ல�மவமஅ த்லம�அ� ல�ம்யமஇ்யஹ

இல்யமஅ த்'' (அல்யா வ  !நய ம�ந்லச ◌்மனசக்மபபந்லமமனசக லற, இ் சலமய மம
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னசக், ப ல்ங மய மமனசக், வ்ி்மமமறலமமனசக், எ ன வபடமந�மஅறலந்ட�ம

)இ  பபற (பயவங டமஅன தன்ாிமம  ணத்�டவயிய  ! ந� ிம�   றம

னசகபவ  .பப  னடனவதம்�பவ  .  ன தம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன் (

எ உமறஉவயர ட .  

1420  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்  .அவாறலலமபப வ�மயஉமஇடினபாஉட�் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமன்யான னிதம்வ�்ி பய்" ்�பபர)்ாீி( ' றஉவயர ட  . பபற்

"வஜ்ாத்மவஜஹலி ' ஓ்வயர ட  . அ்லல")வமஅ மமல லம�ஸ்லமம ' எ ப்ா்ம

ப்ல்ய  ( வமஅ மஅவவ்லம�ஸ்லமம )நய ம�ஸ்லி �ணலம�்லவ மஆ வ  (

 எ உமஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமறஉவயர ட . �றவப்ல�ந்ம்ன்னி

  ிரத்ி பய்"சமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ா ' (் ன பம் � வய� ம

் ான்னிமஅல்யாமஏா லறய " (.்பப யமவம்� லமஹி் '' (எங டமஇனறவய !

  �  ம் �மஅன த்ிம �ி்( '' எ உமறஉவயர ட  . சஜ்யவபல" ச்்மவஜஹ�

்லல் �் ...ஸவவ்ஹஜமஃபமஅாச மஸஜவ்ஹஜ ' (� தன்மஅா லிம�னறிபலம

வ�வனமத்  (...எ உமறஉவயர ட . ச்யிமன ய��்ி பய்" அல்யஹஜிமஃ�ஃபபரஅ

மயம ்◌்்ித்...'' எ உம ) மா ்ட ( ஹ �்ஸலலம ட�னவம பய உமஇஉ்லவன்

ஓ்வயர ட" .அத்ஹலகியத்�்ிமச்ய��்மலனட ி '' எ�ிம்றலப்மஇடினபறம

வபலன் . 

பயடி மம:27  இ்ாதமன்யான ிபலமந�்டம ந்ிம )நல உம(ம்ரஆ மஓ்வ்மவப�ிபத

்� ்ய்ிம. ம

1421 ஹஜன்ஃபயமபப மஅலிமய ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மநபப)ஸல (

 அவர ்ட மஓரமஇ்வபல)்ஹஜ்ஜத (ன்யா ்  . அ்லலமஅவர ட"அலப ்ய ' எ�ிம

)இ்்டயவ் (அத்லியிதன்மஓ்மஆ்ிபபத்யர ட . நய " அவர டம்உமவச ி

��ந்்ிம�ற மமனசக்வப�வயர ட' எ உமஎ்ணப    .ஆ யல , அவர டம ) ்உ

வச ிம��ந்மபப �ி (ன்யடரந்மஓ்ல யர ட . நய "அ)ந்மஅத்லியித( ன்

)இ்்டய பமபப�த்மஓ்லமஇ்்டயவ் (்�அத்லலம��த்வப�வயர ட ' எ உம

எ்ணப    . ஆ யல)அன்ம�்லம்�அத்ல ் ி (ன்யடரந்மஓ்ல யர ட . நய 

"அவர டமஅந்மஅத்லியிிம�ட ◌லந்்ிம�ற மமனசக்வப�வயர ட' எ உம

எ்ணப    . அவர ட)அந்மஅத்லியிிம��ந்்ி" (அநநலசய ' எ�ிம )4ஆவ் (

அத்லியிதன்மஆ்ிபபத்மஓ்ல யர ட; பபற்மஆ்மஇி்ய மஎ�ிம )3ஆவ் (

அத்லியிதன்மஆ்ிபபத்மநலஉத்லமநல்ய மய மஓ்ல யர ட . அவாறலலமஇனறவன த

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 656 

்◌ஜ்லபப்மபாறல�மறஉிமவச தன்மஓ்லமனசல்ி பய்ம )ள்வன்மநலஉத்லவபா�( , 

(ஏபஹய ல்யாம  -அல்யாமனிவ மஎ  (இனறவன தம்்லத்யர ட ; 

(இனறி�ன�  (  வ்�வ்மபாறல�றஉிமவச தன்�ம டந்மனசல்ி பய்

)ஓ்வன்மநலஉத்லவபா�( , (இனறி�ன�  ( வ்� யர ட) . இனற

்்டன ிப்ல�ந்  ( பய் யப்�ம  ய�வ்மபாறல�மறஉிமவச தன்மஓ்லம

 னசல்ி பய்)ஓ்வன்மநலஉத்லவபா� , இனறவ ணடி  (பய் யப்�ம  ய� யர ட .

பபற்ம�ற மமனசக்யர ட . அவர டம�றவபல"ஏபஹய ம்பபபிலமஅா�ி ' (ம த்வம

மல� மஎ மஇனறவ மனிவ  (எ உமறற்ய  யர ட  . அவர டமநலன்ிபலமநல ற

அ�ா�்ம�ற மமனசக்யர ட . பப  ர)�றவப்ல�ந்மநலமல�ி பய் (

"சமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ா ' (அல்யாம் ன பம் � வய� ம் ான்னிம

ஏா லறய  ( எ உமறறலவபா��ம லாடத்ாடம�ற மமனசக்மஅ�ா�்மந�்டம ந்ி

நலன்ிபலமநல ற◌ல�ந்யர ட  .பபற்மசஜ்யமமனசக்யர ட . அ்லல" ஏபஹய ம்பபபில

அஃ்ய' (மல� ம ம்ய மஎ மஇனறவ மனிவ  (எ உமறறல யர ட . அவர ட

நலன்ிபலமநல றல�ந்மஅ�ா�்மசஜ்யமமனசக்யர ட . இந்மஹ �்ஸமஐந்

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . அவாறலலமஇப�ம்ீர)் ா  ( அவர �்

அறலவபபபபல, "சமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ா, ்பப யம்� லமஹி்' (அல்யாம

் ன பம் � வய� ம் ான்னிமஏா லறய ; எங டமஇனறவய,   �  ம் �ம

அன த்ிம �ி்  ( எ உமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமறறல யர டமஎ �

ற�்்ய மஇடினபாஉட�் .  

1422அ�வயிபலம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : அப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல (

அவர ட, "நய ம )ஓரமஇ்வபல ( அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ்ட )்ஹஜ்ஜத (

ன்யா ்  .அவர டமந�்டம ந்ிமநலன்ிபலமநல றல�நம்யர ட . நய மள�ம்வறய 

��ா�்�றடமமனச உவபா ட ?'' எ உமறறல யர ட  . அப பய்" அந்தம்வறய 

��ாமஎ  ?'' எ உம  ா பபாட்  .அ்ா் , "அவர ்ட மன்யாவன்ம

வபா�வபா�ம ா யரந்வபட்யிமஎ உமஎ்ணப   '' எ மஅப்ல்யாமபப ம

மஸ்தம )்்ல (அவர டமப்ல்�ணத்யர ட.75 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�்  - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர ட

வாலிய ாிமவந்ட�் .  

பயடி   :28 (இ்ாதமன்யான �்மஎாயமல ம(வப�ி  வப�ிம றங்பவரம்றலத்ம

அறலவப� ழமபாவட�னவ .76   
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1423 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) : இ்ாத

ன்யான �்மஎாயமல (வப�ி ◌ஜிவன்ம றங லிமள�வன்பமபாறலமஅல்யாவப ம

ன்ரம )ஸல (அவர �ணடிமனசயல்பபாட் . அ்ா்"அவ�னடிம ய் �ணல ' அல்்ம

"அவ்்ம ய்லல ' ன த்ய மசலஉந�ரம ாலத்வபாடய மஎ உமஅல்யாவப மன்ரம

)ஸல (அவர டமறறல யர ட.77  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�் . 

1424அஅமபப மஅபப் ய்லபம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர ட

 எ  ணட�ிமஃபயத்லமய)்்ல (அவர �ணட�ிமஇ்ாம ந்த்லலமவந் , "ந�ங டம

இ�வ�ிம )்ஹஜ்ஜத (ன்யாவபலன்ிய ?'' எ உம  ாடயர ட  .நய , "அல்யாவப ம

ன் ்  !எங �்ம ிபரமஅல்யாவப ம ன◌ிபலம ட�்  . அவ மஎங ன�

)ன� த்ல்ல�ந் (எாபபமநலன த்யலமஎங ன�மஅவ மஎாபபபவப�வய '' எ உம

றறல    . நய மஇவவயஉமறறலி்ிமஅல்யாமவப மன்ர)ஸல ( அவர ட) எ �்

எந்மமஉனமயாலாிமறறயமல (்ல�ிபபமமனச றயர ட . அவர டம்ல�ிபபம

 னச ற பய்்ம்மன்யனடிபலமஅ�த்�ன ய் டம ) நய ம ட �ிய மப்லல

னசய  ன்மஎ்ணப" (ம ண் மஅ்ல மய தம்ர� ிமனசகபவ ய மஇ�� லறய '' 

(எ�ிம18:54ஆவ்மவச தன்�  (றறலிப� ிமனச றயர ட.78  

 1425நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ங �ணலமள�வரம றங ல�ன ய்���்ி

 பய்மஅவ்்ம்ன்ிப மபப மப� த்லலமன த்ய ம� உம��மஏ ன�பம பயா�ம

வப� லறய  .ளவனவய�ம��மசல்ி , "இ �ிம  �்மந�்டமஇ்ாமஇ�� லற்ம

)ந றய ம றங்( '' எ உமறறலம்் லறய  . அவர) அவ ்ம பய்ன னி�

  ா யமலமஅ்ல யன்ிபல ( ்வபாலத்மஅல்யானவமநலன ாறரந்ய் ◌்மள�ம

��மஏமஅவப�ந்வப� லற்  . அவரமஅங தமனகனம) � ( னசக்யலமஇ்்டயவ்

��மஏமஅவப�ந்வப� லற் . அவர)்ஹஜ்ஜதமஅல்்மஃபஜர ( ன்யா்வபாடயல

��மஏ டம�ாவ்மய மஅவப�ந்வப� ல ற  . அவரமஏஉஏஉப்ட�ிமநல்

ம நலன்ாட�ிம யன்பமனபயான்மஅனடவயர  . இலன்னி றயலமமந்மய 

ம நலன்ாட�ிம சயிப்ட�ிம யன்பமனபயான்மஅனடவயர . இன்

 அ�ஹஜன்்ய)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.79  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் 

ம.பயடி மம:29  ற�்்ய ம )நஃபபல(ன்யா்யி பட�ணமவயச்லல ன்யான  ன�ப ;  

ஆ யல, வ �ா�லமன்யாவ ்ம சல்மய ் . 
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1426 நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ங ்னடிமஇல்ங �ண்ிம ங ட

ன்யான  �ணலமசல்வானறதமன்யாங ட . இல்ங ன�)ன்யான மநனடனபறய் (

சவ�ம்ால �ய மஆ� லவபடய �்ர ட . இன்மஇப�ம மர)்்ல ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட.80   

1427 நபபம )ஸல (அவர டமறறல ◌யர ட  :  ங ்னடிமஇல்ங �ண்ி) ற�்்ய 

ன்யான  ன� (ன்யாங ட .இல்ங ன�மசவ�ம்ால �ய மஆ� லவபடய �்ர ட . இன்

 இப�ம மர)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

1428அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ங �ணலமள�வர

 பட�ணவயச்லல)ஃபரட (ன்யா்ம��த்் ◌ஜிம்ம்மன்யான ிபலமசல்வானறம

)ற�்லமன்யான னி (்ம்மவ �ா�்ிமன்யாா�ி .ஏன  ணல , அவவயஉமஅவரம

ன்யாவ்யலமஅவ்்மவ �ா�லமஅல்யாமந னமனிம �வய�் லறய  . இன்

 ்யபபர)்்ல (அவர டமஅறலவப� லமறயர ட . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர

 �ணலமவந்ட�் .  

1429 நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : அல்யாமநலன ாற்பபா�பம பயாறபப�ி

இல்த்ல மநலன்ம ிப�ட�வர �ண மநலன்�்ி, அல்யாமநலன ாற்பபா�பம

 பயாறபபடய்மஇல்த்ல மநலன்ம ிப்ாறவ ண மநலன்�்ிமளத்ல�� லற்  . இன்

 அ��சய)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.81  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1430 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ங டமஇல்ங ன�

)ன்யான , ஓ்லமநனடனபறய்  (சவ�ம்ால �ய மஆ� லவபடய �்ர ட" .அலப ்ய ' எ�ிம

)இ்்டயவ் ( அத்லியிிமள்பப�ிமஇல்த்ல்ல�ந்மன த்ய 

னவ�் டய�வப� லறய  . இன்மஅ�ஹஜன்்ய)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

1431 னஸதமபப மஸயபபதம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர ட)்ம�ய மமய்த்லல ( பயிப யலமள�மசலறலிமஅனறனிமஅனமத்�ன ய்�

அ்லலமன்யாவ்ா ய பம்றபபாடயர ட . அந்மஇடதன்தம ்�)நபபதம ்யார �ணல (

 சல்�ிமவந்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ன�பமபப பாறலதமன்யா்யிப ர .

பபற்மஅ�த்மநயடமஇ்ாிமவந்மற� ர . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 ்யார �ணடிமவ்யமலம்யம்பப�த்ல யர ட .எ  வ ,  ்யார டம்ங �்ம்்ன்ம

 ிரத்ல ர ) .நபபிவர � ◌ஜ�்மநலன பாடமஅவர �்மவ �ா��  (  ்வப மமம்மசலஉ
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 ா ன�மஎறலந் ர . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டம  யபத்ட மஅவர ன�

 நய� லமனவ�ண ிமவந், "(இதன்யான ிபலம ்ந்ன யட்ி  (  ங ்னடி

இமனசிலமன்யடரந்ன ய் டம பய லற்) .இதன்யான  (  ங டமம்

 டனமிய� பபாட◌ஜவப� மயமஎ உமநய மஎ்ணப )அஞசல(   ) . ஆ  வம்ய 

இ உமநய ம ங �ணடிமவ்வபலன் (.எ  வ ,  ங டமஇல்ங �ண ் ிம

) ற�்்ய  -நஃபபல (ன்யான னிதமன்யா்வய�ங ட .  டனமிய� பபாட

 ன்யான ம்வப்மமாறமன்யான  ன�மள�வரம்ம்மவ �ா� ் ி

நலனற வாஉவ்்ய மசலறந்்ய்ி'' எ உமனசய  யர ட .82  

1432னஸதமபப மஸயபபதம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர ட) ்ம�ய 

மய்த்லல (பயிப யலமஓரமஅனறனிபமபட�ணவயச்லலமஅனமத்�மன ய்� , சல்ம

இ்ா டம )அன்தம்�பபய மனவத்�ன ய்� (அ்�டமன்யா்யர ட . அவவயஉ

ன்யாி பய்மம� �ணலமசல்ரமஅவர �ணடிம்ல்்�மவந் ர  ... மாறம் வல ட

 மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்பம பய  றமஇடினபாஉட�  . இந்மஅறலவபபபபல

") டனமிய� பபா�வப� மயமஎ உமநய மஎ்ணப   ' எ ப்ா்பமபப  (

" இதன்யான ம ங டமம்ம டனமிய� பபா�வபாடயலம ங �யலமஅன்

நலனற வாறம��ிய்'' எ உம ) அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமறறலி்ய  (

அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�் .  

பயடி   :30  இ்ாதமன்யான ம ட�ணாடமநானசில ன�மநல்ந்்மய தமன்யடரந்ம

னசகவ் மசலறழப . 

1433 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர �ணடிமபயகமள உமஇ�ந்். மஅன்மஅவர டமஇ்வபலமஓரமஅனறம பய உம

அனமத்�ன ய்�மஅ்�டமன்யாவயர ட ) .அ்லலமஅவர டமன்யாி பய் (

அவர ன�பமபப பாறலமம� ்ிமன்யா்யிப ர . ப ்லலமஅந்பமபயனிமவப�பபய 

பி ப�த்வயர ட .ஓரமஇ்வபலமம� டமற�வபாட ர . அப பய்மஅவர ட"ம�  � !

  ங �யல)ந ◌ல்ந்்மய மமனசகி  ( ��ந்மநானசில ன� ிம னடபபப�த்

வய�ங ட .ஏன  ணல , ந�ங டமசனடிய்வன்மஅல்யாாிமசனடவ்லலன் .

 நானசில �ணலமஅல்யாா�்மமல ாிமவப�பபமய ்)எ்ணப�ன ிபல (

 ்னறவய மஇ�ந்ய்ி)ன்யடரந்மனசகிபப�ி (நலன்ிய மநானசி ்மஆ்ி '' 

எ உமறறல யர ட  . �ஹிமத)ஸல ( அவர �ண ம்�ிபத்யரமள�மநானசின்ம

னசக்யலமஅன்மநலன்ிய )தமன்யடரந் (னசகவயர ட .  
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1434ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்" : நானசில �ணலமஅல்யாவபா்மமல ாி

வப�பபமய ்மஎ்?'' எ உமஅல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர �ணடிமவப வ பபாட் .

 அ்ா்மஅவர ட)"எ்ணப�ன ிபல ( ்னறவய மஇ�ந்ய்ி) ன்யடரந்

னசகிபப�ி (நலன்ிய மநானசி ் '' எ உமவபனடி�ணத்யர ட .83   

1435அல மயம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஇனறநிபப�ன ிய�ர �ண 

 அ ன மஆிப ய)்்ல ( அவர �ணடி"இனறநிபப�ன மிய�ர �ண மஅ  ன◌ ி !

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர �ண மவாலபய�மஎவவயறல�ந்் ? (வாலபயா�� ய ம

எ உ  (்றலபபபாடமநயா டமஎன்ாிமஅவர டமள்� லிப�ந்யர �ய ?'' எ உம

  ா ட  . அ்ா்மஅவர ட"இலன் . அவர �ண )எந் (வண� )வாலபய�( ி

நல்ந்்மய ்ய  வமஇ�ந்்'' எ உமறறலவபா�, "அல்யாவப மன்ரம )ஸல (

அவர �யலமனசகிம��ந்ன்பம பய உம ங �ணலமஎவ்யலமனசகிம��ாி?'' எ உம

  ாடயர ட .84இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1436 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : நானசில �ணல

 அல்யாவபா்மமல ாிமவப�பபமய ்)ன்யடரந்மனசகிபப�ி ( நலன்ிய 

நானசி ்மஆ்ி . அ்)எ்ணப�ன ிபல (்னறவய மஇ�ந்ய்ிமச� ி . இன்

 ஆிப ய)்்ல (அவர டமஅறலவப� லமறயர ட .அறலவபபபய�ரம யசலிமபப ◌்ம�ஹிமதம

)்ா (அவர டமறறல யர ட : ஆிப ய)்்ல ( அவர டமள�மநானசின்மமனசக்யல

 அன் 

 வபடயமல )ன்யடரந் (னசக்வ�வயர ட .  

பயடி31 ன்யாி பய்மன� ிம ம்லாடயல, அல்்ம்ரஆ மஓ்வ ்யம

இனறவன தம்்லபப ்யம்னடபாடயலமன� �ம ்� ிமவப்்ிவன்மஅவரம

 ா யரந்வபடம வ்�ி; அல்்ம றங லவபடம வ்�ி . 

1437 அ ஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

)மஸ்ல்நமநபவ � ( பட�ணவயச்�்டமவந் பய்மஇ�மன் ்� லனடிபலமந�்ட

 ிபஉமள உம யணபபாட் . அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ட , "இ்மஎ  ?'' 

எ உம  ாடயர ட  . அ்ா்மம� ட" னஸ ப)்்ல (அவர ்�்ம �ி்ய்ி ; அவரம

ன்யாி பய்ம சயரவனடநம்யலமஇந்�ம ிபானறபமபப�த்�ன யடவயர'' எ உம

றறல ர  . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட"இன்மஅவப�த்வப�ங ட .  ங �ணல

ள�வரம ாசய மய மஇ��்ி பய்மன்யாா�ி;  சயரவனடந்யலம

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534
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 ா யரந்ன யட�ா�ி'' எ உமறறல யர ட .85இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்  - .  மா ்டமஹ �்ஸமஅ ஸ)்்ல (

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .  

1438நபபம )ஸல ( அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப ய)்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :

 ஹவ்யமபப தம்னவதமபப மஹபபபமபப மஅசதமபப மஅப்லலம ஸஸயமஎ�ி

னப்மணபமஎ ன �ம டந்மனச றயர . அப பய்மஎ மஅ� லலமஅல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர டமஇ�ந்யர ட . நய "இவரமஹவ்யமபப தம்னவதமஆவயர ; இவரம

இ்னவல்யிம றங மயாடயரம)வப�ிமவப�ிமன்யா்மன ய்��பபயர  ( எ மம� ட

றஉ ல ற ர'' எ உமனசய     . அ்ா்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

"இ்வபலம றங்வ்லலன்ிய ?  ங �யலமஇி றமநானசின் ிமனசக்வய�ங ட .

அல்யாவப மமம்யனணிய  ! ந�ங டமச்லபபனடிய்வன்மஅல்யாாிமச்லபபனட

வ்லல்ன◌'' எ உமறறல யர ட  . இன்ம ரவயமபப மஅஸஸஜனபர)்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட .இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .  

1439 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : எ  ணடிமள�மனப்மணபமஇ�ந்ம பய்

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட)வ �ா��் (வந் , "இவரமியர?'' எ உம

  ாடயர ட  . நய " இவர)இ  யர ;) இவரம )இ்னவல்யி (  றங யமல

ன்யா்ன ய் டமஇ�பபயர'' எ உமறறல    . அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர ட, "நானசில �ணலம ங �யலமஇி றன் ிமனசக்வய�ங ட .

அல்யாவப மமம்யனணிய  !ந�ங டமசனடவனடிய்வன்மஅல்யா ாிமசனடவம

னடிமயாடய '' எ உமறறல யர ட  . ள�வரமநலன்ிய தமன்யடரந்மனசக்மவ�ி

 நானசி ்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ்�்மவப�பபமய ்ய மஇ�ந்் .

இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�் .அவாறலல , அ� சயமயம

)்ா ( அவர �்மஅறலவபபபபல"அந ்பமனப்மணபமப�அசதம்்தன்மம சரந்வரம

ஆவயர'' எ உமஇடினபாஉட�் . 

1440 நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ங �ணலமஎவ ்�ிமன்யாி பய்

 ்ணிரந்வபாடயல, அவரம்ினமவபா�தமன� ிமஅ ்ிவன்தமனங லவபடா�ி !

ஏன  ணல,  ங �ணலமள�வரம றங லிவய றமன்யாவய்ய யலமஅவரம

) ணரவபல்யமல (பயவம  ணப்�ம  ய்ப பய , அவரம்ினமத்ய மமஏசலம

)சபபத்(வபட�ற�ி.86  இன்மஆிப யம )்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட . இந்மஹ �்ஸ

நய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534
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1441 ஹிமயிமபப ம� பபபாம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : இனவ

அல்◌யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர �ணடமல�ந்மஅ�ஹஜன்்ய)்்ல ( அவர ட

எம�்மஅறலவபத்மஹ �்ஸ �ய்ி .அவாறலலமஇந்மஹ �்ஸஜிமள றய்ி .

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ங �ணலமள�வரமஇ்வபல

 ன்யாி பய்) ற� ிம ம்லா� (நயவபலம்ரஆ மவ்யமலம்னடபா� , ்யிமஎ  ம

னசயல ல றயிமஎ பன்மஅவரமஅறலிய்மநலன்�்மமனச உவப�வய்ய யலமஅவரம

ப�த்ம றங ா�ி  ! இன்மஅ�ஹஜன்்ய)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

பயடி ம:32 ்ரஆ ண மசலறழப ்ிம்ரஆ மன்யடரபய ம்றலழப ்ிம

  

பயடி   :33  ்ரஆ ம ட ய மன்யடரனபபம்்பபபத்�ன யட்மயஉமவந்ட�ம

 ாடன�ாி, "நய மஇ  ம )்ரஆ  (வச தன்மமறந்வபா ட ' எ உமறற்ய ய்; 

( வ்�மய யல " ( நய மஇ  )்ரஆ  (வச தன்மமற� மனவ� பபா ட ' எ உம

றற்யிமஎ ப்மபாறலாி . 

1442ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : ள�மம ண்ரமஇ்ாம ந்த்லல) ்ரஆ 

அத்லியிங டமசல்வானற ( ஓ்ல�ன ய்�ம�பபன்மநபப)ஸல ( அவர ட

னசவபாாறயர ட .அப பய்மஅவர ட , "அல்யா, அவ��்�ம �னணம்�ிா�ி !

 இ  மஇ  மஅத்லியிங �ண்ல�ந்மஎ �்மமறந்வபா��ந்மஇ  மஇ  

வச ங ன�மஅவரமஎ �்மநலன பா�வபாடயர'' எ உமனசய  யர ட .87  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1443 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : பட�ணவயச்லலமள�மம ண்ர)்ரஆ  (

 ஓ்ல�ன ய்��பபன்மமனசவபாாறமநபப)ஸல (அவர ட , "அல்யா, அவ��்�ம

 �னண்�வய ய ) !இ  மஅத்லியித்ல்ல�ந் (எ  �்மமற� னவ� பமபா��ந்  

இ  மவச தன்மஅவரமஎ �்மநலன பா�வபாடயர'' எ உமனசய  யர ட .88இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1444அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : ்ரஆன 

ஓ்லவ� ல றவ� மநலன்னில்யி,  ிபாறயலம ா�னவ� பபா�ட�மளாட த்ல ம

) �னமிய��  (நலன்னிமளத்ல�� லற் . அ்ன மஅவரம ் யணபத்மவந்யல

்  ணட மமஅன்மஅவரம்� மனவத்�ன யட�்யி . அன்மஅவப�த்வபா�
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வபாடய ்யமஅ்மஓ�ப பயகவப�ி . இன்மஅப்ல்யாமபப ம மர)்்ல ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட.89   

1445 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஎா�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்  .அவாறலல , �சயமபப ம �பயம )்ா (அவர �்மஅறலவபபபபல , "்ரஆன ம

ம  ிமனசக்ல�பபவரமஇ்வப்ிமப ்ல்ிமஅன்மஓ்லவ�வ்லலமஈ�பாடயலமஅன்ம

நலன வபலமனவத்ல�பபயர; அவவயஉமஈ�படயவபாடயலமமறந்வப�வயர'' எ உம

அ்ல பப�ிய மஇடிமனபாஉட�் . 

1446 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட" : இ  மஇ  )்ரஆ  (

வச ங ன�மநய மமறந்வபா ட '' எ உமள�வரமறஉவ்ம்ய மஅவ� ம

வயரதன் �ண ் ிமமல ாிம மயசமய மவயரதன்ிய்ி  . வ்�மய யல , 

"மற� னவ� பபா�வபாட்' எ உமஅவரமறறா�ி  ! ்ரஆன தமன்யடரந்)ஓ்ல (

நலன ாப�த்லவய�ங ட .ஏன  ணல , ( ிபாறலலம ா�னவ� பபா���்ிமளாட ிம

�்்ய  (  யலநனட டமஅ் ம ிபாறல்ல�ந்ம்பபபமஓ�வன்வபடமமல ம வ மய �

 ்ரஆ மம ண்ர �ண மனநஞசங �ண்ல�ந்ம்பபபவபட�ற�ி்ய்ி  . இன்

 அப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.90  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1447 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : இந்�ம்ரஆன 

)ள்லமஅன்(�ம வ ணத்வய�ங ட .ஏன  ணல , (ளாட ிம�்்ய  ( ◌யலநனட டம

அ் ம ிபாறல்ல�ந்ம்பபபவப�வன்வபடமமல ாிம வ மய �ம்ரஆ மம ண்ர �ண ம

னநஞசங �ண்ல�ந்ம்பபபவபட�ற�ி்ய்ி  . ம்ி , அல்யாவப மன்ரம )ஸல (

அவர ட, " ங �ணலமள�வரமஇ  மஇ  ம்ரஆ மவச ங ன�மநய ம

மறந்வபா ட மஎ உமறறம வ்டயி  . வ்ட ◌ஜமய யல, 

"மற� னவ� பபா�வபாட்' எ உமஅவரமறறா�ி''  எ �மறறல யர ட  . இந்

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1448அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட" : இ  மஇ  )்ரஆ  (

அத்லியிங ன�மநய மமறந்வபா ட ' அல்்ம " இ  மஇ  ) ்ரஆ  (

வச ங ன�மநய மமறந்வபா ட ' எ உமள�வரமறஉவ்்ய மஅவ� ம

வயரதன் �ண ் ிமமல ாிம மயசமய மவயரதன்ிய்ி  . வ்�மய யல , "மற� ம

னவ� பபா�வபாட்' எ உமஅவரமறறா�ி  ! இன்மஇப�மமஸ்த)்்ல ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட .  
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1449 நபபம )ஸல (அவர டமற றல யர ட  : இந்�ம்ரஆன )ஓ்லமஅன்( �ம வ ணத்

வய�ங ட .ஏன  ணல , �ஹிம்ல ம ிபரமஎவ மன ிப்ட� ்யமஅவ மம்ம

சத்லிமய  !  ிபாறலலம ா�னவ� பபா�ட�மளாட தன்மவபடமமல ம வ மய �

்ரஆ ம்பபபவபட�மற�ி்ய்ி . இன்மஅ��சய)்்ல ( அவர டமஅறலவப� ல

றயர ட.91  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் . 

பயடி மம:34 ்ரஆன மஇ ணிம்்்லலமஓ்வ்மவப�ிபதம்� ்ய்ிம.ம

 

1450 அ�ஹஜன்்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல (அவர ட , "அல்யா, ் ம

ன்ரம )�ாமஈ�பயா�ட  (இ ணிம்்்லலம்ரஆ மஓ்ிம பய்மனசவபன ய�் ◌்்�ம

  ாடன்பம பய உம வனறன்ாிமஅவ மனசவபன ய�த்�ம  ாட்லலன்'' எ உம

றறல யர ட .92இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் - .

 மா ்டமஹ �்ஸமஇ �ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .

 அவாறலலமஸஜாீ)்ா ( அவர ட" ள�மநபப)�ா மஈ�பயா�ட  ( இ ணிம்்்லல

்ரஆ மஓ்ி பய்மஅல்யாமனசவபன ய�த்�ம  ாபன்பம பய உ... '' எ உம ) சலறலி

வபத்லியசத்ட  (அறலவபத்ட�யர ட .  

1451 அ�ஹஜன்்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்" :அல்யா , ் மன்ரமள�வரம

்்ன்�த்ம )�ாமஈ�பயா�ட  (இ ணனமிய �ம்் ◌்ஆன மஓ்ி பய்ம

னசவபன ய�த்�ம  ாடன்பம பய உம வனறன்ாிமஅவ மனசவபன ய�த்�ம

  ாட்லலன்'' எ மஅல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டமறறலின்மநய 

  ா ட .93  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்  . அவாறலல" அல்யாவப மன்ர)ஸ் ◌்  (அவர டமறறல யர ட ' எ  றம

இடிமனபாஉட�் " .அவர டமறறலின்�ம  ா ட ' எ உமஇடினபறவபலன் . 

1452அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :அல்யா , ் மன்ரம

ள�வரம்்ன்�த்மஇ ணனமிய �ம்ரஆ மஓ்ி பய்மனசவபமன ய�த்�ம

  ாடன்பம பய உம வனறன்ாிமஅவ மனசவபன ய�த்�ம  ாட்லலன்  . இன்

 அ�ஹஜன்்ய)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உ

அறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .அவாறலல , "னசவபன ய�த்�ம

  ாப்' எ பன்�ம்றல� ம ") மஅ் ணஹல ' எ ப்ா்மப்ல்ய " ( மஇத ணஹ� ' எ�ிம

னசயலமஆ�பமபா�ட�் . 
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1453 ்ன்்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

) அ��சய)்்ல (அவர ன�பமபய்யா�" (அப்ல்யாமபப மன ஸ ' அல்்ம "அஃஅீ ' 

்யபதம )அன் ( அவர �ண மசங ீ்ி) பய றமஇ ணிம்்ல ( ள உ

வாங பபா�ட�யர'' எ உமறறல யர ட  . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1454அ��சயம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

எ  ணடி, (நய மஇ ணிம்்்லலம்ரஆ மஓ்வன்பமபய்யா�(, "ந�ங டம நாறல்வபலம

்ரஆ மஓ்ல�ன ய்��ந்ன்மமனசவபாா ற  .அபப  ◌ய்மந�ங டமஎ ன பம

பயரத்ல�ந்யலம ) ங ்�்மம ல�மசலியகமஇ�ந்ல��்ி) .(இனறதன்ர ( ்யபத

)அன் ( அவர ்�்மவாங பமபா��ந்மசங ீ்ி) பய றமஇ ணிம்்ல ( ள உ

 ங ்�்மவாங பபா�ட�்'' எ உமறறல யர ட .94  

பயடி  :35 ம� யமனவாறலம்ல த்லலமநபபம )ஸலம(அவர ட "அலஃபதா ' (எ�ிம

48ஆவ்  (அத்லியிதன்மஓ்லி்மபாறலிம்றலப் .  

1455�ஆவபியமபப ம்ர்யம )்ா (அவர டமறறலி்யவ்" : நபப)ஸல ( அவர டமம� ய

 னவாறலபமபிணத்லலம்ம்மளாட த்ல மமம்மரந்ப�"அலஃபதா ' எ�ிம )48ஆவ் (

 அத்லியிதன்"்ர்� ' னசக்95(ஓனசமநித்ட  (ஓ்ல யர ட '' எ மஅப்ல்யாம

பப ம�ஃ ஃபபலமஅலம�ஸ �ம )்்ல (அவர டமறறமநய ம  ா ட  . ம� டமஎ ன ம

 ஏாறல்ிம்ல்்�மவப�வயர டமஎ�ிமஅமசிமஎ � லலன்ியிப மஅப்ல்யா

 பப ம�ஃ ஃபபல)்்ல ( அவர ட")்ர்� ' னசக்  ( ஓ்ல�  யா�ின்பம பய உம

 ங �ணடிமநய மஓ்ல�ம யா�ிப�ப ப  . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1456 �ஆவபியமபப ம்ர்யம )்ா (அவர டமறறலி்யவ்" : அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர டமம� யமனவாறலம்ல த்லலம்ம்மளாட த்ல மமம்மரந்ப�

"அலஃபதா ' (எ�ிம48ஆவ்  ( அத்லியிதன்"்ர்� ' னசக்ம )ஓனசமநித்ட  (

ஓ்ல�மன ய்��ந்ன்மநய ம ் ட '' எ உமஅப்ல்யாமபப ம�ஃ ஃபபலம )்்ல (

அவர டமறறலவபா�, "்ர்� ' னசக்ம )ஓனசமநித்ட  (ஓ்ல�ம யா� யர ட . ம� ட

)எ ன மமஏாறல்ிம்ல்்�வப�வரமஎ ப் ◌ஜ  ( ்றலத்மநய மஅஞசவபலன்ியிப 

 நபப)ஸல ( அவர �ணடமல�ந்மஅப்ல்யாமபப ம�ஃ ஃபபல)்்ல ( அவர ட

்றலபபபா��ம யா�ின்பம பய  றம ங ்�்ிமநய மஎ�த)்ன்த(்ல�ப ப  .

 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்1457   மா ்டமஹ �்ஸம
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இ �ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்  . அவாறலலம ய்லத

 பப மஅலஹய�ஸ)்ா (அவர �்மஅறலவபபபபல , "வய  த்ல மமம்மபிணிம

னசக்ப�மஅலஃபதாமஅத்லியிதன்மள்ல�ன ய்��ந்யர ட' எ உமஇடிம

னபாஉட�் 

 

பயடி மம:36  ்ரஆ மஓ்வ்யலமஅனம்லமஇறங் லற்ம.ம

1458ப்ய ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : ள�மம ண்ர"அல ாஃப ' எ�ிம )18ஆவ் (

 அத்லியிதன்)்ம்மஇல்த்லலமஅமரந் (ஓ்ல�ன ய்��ந்யர . அவ��்

அ� லலமந�்டமஇ�ம ிபஉ �யலம்்லன்னிய உம ாடபபா��ந்் . அன்மள�

 ம ிமந�ந்ன ய்�மவாடமலாடப�மனந�ங தமன்யடங லி்  . அ் யலம்்லன்

மல்�மஆ்ிபபத்் . வப�ந்ாட மஅவரமநபப)ஸல ( அவர �ணடிமவந்மநடந்ன்த

ன்�வபத்யர . அப பய்மநபப)ஸல ( அவர ட" ்ரஆ மஓ்லி�ம ய்ணத்யலமஇறங லி

அனம்ல்ய மஅ்'' எ உமறறல யர ட .96   

1459 ப்ய ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :ள�மம  ண்ரம்ம்மவ �ா�லமவய  பமபப்யணபம

ள உமஇ�� , "அல ாஃப' எ�ிம )18ஆவ்  (அத்லியிதன்மஓ்ல யர .  ட  

அந்பமபப்யணபமமல்�மஆ்ிபபத்் . அந்மம ண்ர)்ல�ிபபப (பயரத்யர . அப பய்

 ம த்ல்டமள உமவந்மஅவன்ம���ன ய்ட் . இன்மஅந்மம ண்ரமநபப)ஸல (

அவர �ணடிமனசய   பய்மநபபம )ஸல (அவர ட , "இ  ய ், ந�ரமன்யடரந்ம

ஓ்ல�ன ய் டிப� )ந்ல�� ம வ்�(ி . அந்ம ம ிம்ரஆ ண மவச ங ன�

 ஓ்லி்ா ய )இனறவ ணடமல�ந்ம ிமம் (இறங லிமஅனம்ல)மமசல  ி (ஆ்ி '' 

எ உமனசய  யர ட  .இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந் ◌ஜட�்ம -

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .

 அவாறலல")மல்�மஆ்ிபபத்் ' எ ப்ா்மப்ல்ய " (்்ல� ்யிபாஉ ' எ ம

இடினபாஉட�் . 

1460  னசதமபப மஹஜன�ரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஓரமஇ்வபலமஎ ்

 பீமசங)  ண ன�ம ்்னவ �்ி  ( �த்லலம்ரஆ மஓ்ல�மன ய்��ந ்  .

அப பய்மஎ ்ம்்லன்ம �னமிய மமல்்ட் . நய மன்யடரந்மஓ்ல�ன ய் ட

இ�ந ்  .மம்�ிம்்லன்மமல்்ட் .ன்யடரந்மநய மஓ்ல�ன ய் டிபம�ந ்  .

மம்�ிமஅ்மமல்்ட்) .அங்மப�த்ல�ந்மஎ மம   (ிாியனவமஅந்� ம்்லன்ம

மல்லத்வப� மயமஎ உமநய மஅஞசலிம பய்மஅன்ம நய� லமஎாந்மனச  ற  . அங்
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 ம ிம பய றன்ய�மனபய�ன�மஎ ம்ன்�்ம ம ்ம ் ட  . அ்லலமவப��் ட

  பய ற)பப் யசல�்ி (னபய�ட டமஇ�ந்  . நய மபயரத்ாட மஅ்மவய ணல

  ிரந்)எ ம ்னணவபா�மமனறந்(வபாட ்; பபற்மநய மஅன்�ம யணம

��ிவபலன்  .  யன்ிபலமநய மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ணடிமனச உ

"அல்யாவப மன் ் ! நய ம நாறல்ாமபய்லமஇ்வபலமஎ ்ம பீமசங �த்லல

்ரஆ மஓ்ல�ன ய்�ம��ன ிபலமஎ ம்்லன்ம �னமிய மமல்்ட்'' எ உம

)நடந்ன்ம (னசய     .அ் ா்மஅல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர ட , "இப�ம

ஹஜன� ், ன்யடரந்மஓ்லிப�� ்ய ம?'' எ உம  ாடயர ட " . நய மன்யடரந்

ஓ்ல    .மம்�ிமஎ ்ம்்லன்மமல்்ட் '' எ உமநய மனசய     .

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட"இப�மஹஜன� ் , ன்யடரந்ம

ஓ்லிப�� ்ய ம?'' எ உம  ாடயர ட " .நய மன்யடரந்மஓ்ல    . மம்�ிமஎ ்

்்லன்மமல்்ட்'' எ உமனசய    " .இப�மஹஜன� ் , ன்யடரந்ம

ஓ்லிப�� ்ய ம!'' எ மஅல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட)மம்�ி (றறலி பய் , 

"(எ மம   (ிாியனவ�ம்்லன்மமல்லத்வப� மயமஎ உமஅஞசல    .அவ மஅ ் ம

அ� லலமஇ�ந்ய  .எ  வ , நய ம்ல�ிபபமமனச  ற  . நய ) எ ்ம்ன்னி

 ிரத்லமவயன பமபயரத் பய் (அங்ம ம ிம பய றன்ய�மனபய�ன��ம ் ட  .

 அ்லலமவப��் டம பய ற)பப் யசல�்ி (னபய�ட டமஇ�ந்  . நய மபயரத்ாட 

 அ்மவய ணலம ிரந்)எ ம ்னணவபா�மமற ன◌ந் (வபாட் ; பபற்மநய மஅன்�ம

 யணவபலன்'' எ உமறறல    . அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ட , "  ம

்்ன்�ம  ா�மனந�ங லமவந்மவய வர ட்யிமஅவர ட  . ந�ரமன்யடரந்

ஓ்லிப�ந்யலம யன்ிபலமம� ்ிமஅன்பமபயரத்ல�பபயர ட . ம� ன�வபா�ி

அ்மமனறந்ல�� ய்'' எ உமறறல யர ட .97  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்ம 

பயடிம ம:37  ்ரஆன மம  மலாடவ� மசலறப்ம 

1461 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :்ரஆன )பமபயரத்ி , 

ம  மலா�ி  ( ஓ் ல றமஇனறநிபப�ன ிய�� மநலன்மிய ்மநய்தன்ப பாத்ல ம

நலன்னிபம பய ற்ய்ி  .அ் மவயசன ாிமந உ ; ஏனவாிமந உ ) . மாற

நானசில டம்�ந்மன ய்� ( ்ரஆ மஓ்யம்ல��்ிமஇனறமநிபப�ன ிய�� 

நலன்ிய ்,  பீமசிமபாத்ல மநலன்னிபம பய ற்ய்ி  . அ்ா்மவயசன 

 லனடிய்) .ஆ யல (அ் மஏனவமந உ .நிவஞச  ◌ய ாிமஇ�ந்ன ய்�ம

்ரஆன ாிமஓ்லவ� ல றவ� மநலன்ிய ், ்�சலமமனச�ிப மநலன்னிம
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ளத்ல�� ல ற்  .அ் மவயசன மந உ ; ஏனவ ியம சப்  . நிவஞச  ய ாி

இ�ந்ன ய்�ம்ரஆன மாிமஓ்யம்ல�பபவ� மநலன்ிய ், ்மா��ம யிப ம

நலன்னிமளத்ல�� லற்  .அ்ா்மவயச ன ாிம லனடிய்; ஏனவ ியம சப்  . இன்

 அ��சயமஅலஅஃஅீ)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.98 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்ம  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் . அவாறலலமஹிமயி)்ா (

 அவர �்மஅறலவபபபபல"ந ிவஞச  ' எ ப்ா்மப்ல்ய ம "�்ிவ ' எ�ிமனசயலம

இடினபாஉட�். 

 பயடி   :38 ்ரஆன மந ்மம  மலாவதம்ங்்னடிப றலமஓ் ல றவ� ம

சலறழபிம்ல� லதம்லணறலமஓ் ல றவ� மசலறழபி . 

1462அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : ்ரஆன மந ்

 ம  மலா�த்ங்்னடிப றலமஓ் ல றவரம டனமம்வறய்ம ்ணபிமல� தம

ன்ர ) �ய மவய வர( ்ட மஇ�பபயர . ்ரஆன ) ம  ிமனசக்ல்யவபாடய்ி

அன்ம ( சல்மத்ட ம்ல� லதம்லணறலமஓ்லவ� ல றவ��்மஇ�மமடங்மந னம ட

 ்� . இன்மஆிப ய)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.99  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்ம  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபப

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் . அவாறலலமவ ீ )்ா ( அவர �்

அறலவபபபபல, "்ரஆன மமல்ந்மசல்மத்ட மஓ்லவ� ல றவ��்மஇ�மமடங்ம

ந னம டம ்�' எ மஇடினபாஉட�் . 

பயடி   :39  ்ரஆன மந ்மஅறலந்வர டமமாஉிம ம ம� டம�  ணன்ிபலம

்ரஆ மஓ்வ்மவப�ிபதம்� ்ய்ி; ிய�டிமஓ்பப� லற ்யமஅவன்வபடம

ஓ் ல றவரமசலறபபபலம ம்ய வ்யிப�பபப�ிமச� ி ! 

1463 அ ஸமபப மமய்ல�ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டம னபமபப ம அபம )்்ல (அவர �ணடி , " ங ்�்ம )்ரஆ மஅத்லியிதன் (

ஓ்ல�ம யா�மயஉமஅல்யாமஎ ன பமபணபத்ட�ய '' எ உமனசய  யர ட  .  னப

)்்ல (அவர ட , "எ மனபின்மஅல்யாம்ங �ணடிம்றலபபபாடய ய?'' எ ம

)னப�மல்த்ட  (  ாடயர ட)" .ஆி (அல்யா ,  ங டமனபின்மஎ  ணடிம

்றலபபபாடய '' எ உமஅல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமப்ல்�ணத்யர ட . இன்�

   ா�ம னபமபப ம அப)்்ல ( அவர ட)ஆ ந்ம மஅாடயல (அா்ய யர ட.100   
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1464அ ஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

  னபமபப ம அப)்்ல ( அவர �ணடிம "  ங ்�்"்ிமி் ணல் �் ம ஃபஹ... ' (எ உம

ன்யடங்ிம98ஆவ்  ( அத்லியிதன்மஓ்ல�ம யா�மயஉமஅல்யாமஎ ன ப

பணபத்ட�ய '' எ உமறறல யர ட " . அல்யாமஎ மனபின்தம்ங �ணடி

்றலபபபாடய ய?'' எ உம னபம )்்ல (அவர டம  ாடயர ட .அல்யாவப மன ்ரம

)ஸல ( அவர ட"ஆி ' எ உமப்ல்�ண� , (ஆ ந்மமல்்லியல  ( அப பய்ம னப)்்ல (

அவர டமஅா்யர ட . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் -

  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாி 

◌ஜபயடி   :40  ்ரஆன ம )பபறரமஓ்ி பய் ( னசவப ்ய�த்ல�ம  ாப் மசலறப்ி, 

்ரஆன மம  ிமனசக்ல�பபவ�டிமஓ்ல�ம யாடமமனசயல்லமனசவப ிாப்ி, 

ஓ்ி பய்மஅாவ்ிமஆ�ந்மசலந்லபப்ி . 

1465அப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) :ள�ம�னற (

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமஎ  ணடி , "எ �்�ம்ரஆன மஓ்ல�ம

 யா�ங ட'' எ உமனசய  யர ட  .நய , "்ங டமம ்ம்ரஆ மஅ��பபா��ன ய்�ம

�� , ்ங ்�  மநய மஓ்ல�ம யா�வ்ய?'' எ உம  ா ட  .அ்ா்மஅவர ட , "நய ம

பபற�டமல�ந்மஅன்�ம  ா மவப�ி் ல ற '' எ உமனசய  யர ட  .ஆ  வ , நய ம

அவர ்�்ம "அநநலசய ' எ�ிம )நய  யவ் (அத்லியிதன்மஓ்ல�ம யா�    .

" ளவனவய�மச�்யித்ல்ல�ந்ி)அவர ்னடிமநபபிய லி ( சயாசலனிமநயி

)மஉனமிபல (ன ய்�வ�ி பய்ி , (நபப ி  (!  ங ன�மஇவர ்�ன ்ல்ய 

 சயாசலிய �மன ய்�மவ�ி பய்ி)இவர �ண மநலன் (எபப�ி ◌லம��்ி?'' எ�ிம

)4 :41ஆவ்  ( வச தன்மநய மஅனடந் பய்"்ன்னிம ிரத்ல   ' அல்்ம

" எ �்பமப� த்ல்ல�ந்மள�வரமஎ ன தமன்யா�ணரத்லி பய்மநய ம்ன்னி

 ிரத்ல   '. அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர �ண ம ் �ணல

 ்ண�ரமவாலந்மன ய்��ந்ன்�ம ்ட ◌ .101  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்  - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் . அவாறலலமஹ  யத)்ா (

 அவர �்மஅறலவபபபபல" அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமனசயானபயாலாம மனட

)மலிபர ( மம்ல�ந்ப�மஎ  ணடி" எ �்ம )்ரஆன  (ஓ்ல�ம யா�ங ட ' எ உம

றறல யர ட'' எ ம ) அப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல (அவர டமறறலி்ய  (

அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�் .  
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1466 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர ட

எ  ணடி, "எ �்ம )்ரஆன  (ஓ்ல�ம யா�ங ட! '' எ உமனசய  யர ட  .நய , 

"்ங டமம ்ம்ரஆ மஅ��பபா��ன ய்��� , ்ங ்�  மநய மஓ்ல�ம

 யா�வ்ய?'' எ உம  ா ட  .அ்ா்மஅவர ட , "நய மபபற�டமல�ந்மஅன்�ம  ா ம

வப�ி் ல ற '' எ உமனசய  யர ட  .ஆ  வ , நய மஅவர ்�்ம "அநநலசய ' எ�ிம

)நய  ◌யவ்  ( அத்லியிதன்மஆ்ிபிம�்ல" ளவனவய�மச�்யித்ல்லம�ந்ி

)அவர ்னடிமநபபிய லி ( சயாசலனிமநயி)மஉனமிபல (ன ய்�வ�ி பய்ி , 

(நபப ி  (!  ங ன�மஇவர ்�ன ்ல்ய மசயாசலிய �மன ய்�வ�ி பய்ி

)இவர �ண மநலன் (எபப�ிப��்ி ?'' (4:41) எ ப்வன்மஓ்ல�ம யா�    . அன்�

  ா�மஅவர டமஅா்யர ட . இன்மஇப்யஹ�ிமஅநந ஈ)்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட . இந்மஹ �்ஸமமலஸஅர)்ா ( அவர டமவாலிய மமா றயர

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் . அ்லலமஅப்ல்யாமபப மமஸ்த

)்்ல (அவர டமபப வ�மயஉமறறலி்ய மஇடினப ாஉட�்  : நபப)ஸல ( அவர ட" நய 

 அவர �ணனட ி) ிப�ட  ( இ�ந்வன்ிபலமஅவர ன�மநய 

 ் யணபத்�ன ய்��ந ் '' எ உமறறல யர ட . 

1467 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய ) சல�ியமநயா� 

பப்ப்மந ்மய  (ஹலிஸலலமஇ�ந ்  .அப பய்மம�  �ணலமள�வர, "எங ்�்ம

)்ரஆன  (ஓ்ல�ம யா�ங ட! '' எ உமனசய  யர  . நய "்ஏஃப ' எ�ிம )12ஆவ் (

அத்லியிதன்மஓ்ல�ம யா�    . அப பய்மள�மம ண்ர) அன்மஆா சபப�்ி

வப்மய " (அல்யாவப மமம்யனணிய  ! இவவயஉமஇந்மஅத்லியிி

அ��பபடவபலன்'' எ உமறறல யர  .நய , " ம�்மநயசிம ்டய ா�ி !

அல்யாவப மமம்யனணிய ) !இவவயஉ்ய  ( நய மஇந்மஅத்லியிதன்

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டம�  ணன்ிபலமஓ்ல    .அவர ்ி , "மல மம

ச�ிய மஓ்ல யக' எ உமறறல யர ட'' எ உமப்ல்�ணத ் .  (ஆா சபப� மவந்  ( அந்

ம ண்்◌ஜட மநய ம பசல�ன ய்��ந் பய்மஅவ்்மவயிப்ல�ந்மம்வப மவயனடம

வ�வன்�ம ் ட " . ம்னவாிமஅ�ந்ல�ன ய்�மஅல்யாவப ம வ்தன்

மஉ� ாிம�ன  லறயிய? (ம்மஅ�ந்லிம்ாறத்லா ய  ( ந�மசயானடி�மனபறயமல

இந்மஇடத்ல்ல�ந்மந ்ம��ிய்'' எ உமறறலவபா�, அவ��்மமசயானடி�ம

்்டன னிமநலனற வாறல    . இன்மஅல மயமபப மன ஸ)்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட.102 -  மா ்டமஹ �்ஸமஇ �ிமநய ்மஅறலவபபபய�ரன்யடர டம

வாலிய ாிமவந்ட�்  .அவாறலல , அ��ஆவபியம )்ா (அவர �்மஅறலவபபபபல , 
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"அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர  டமஎ  ணடிம "மல மமச�ிய மஓ்ல யக ' எ உம

றறல யர ட'' எ�ிம் வலமஇடினபறவபலன் 

 .பயடி  :41  ன்யான ிபலம்ரஆ மஓ்வ் மசலறப்ி, ்ரஆன �ம ாப் மசலறப்ி . 

1468அ�ஹஜன்்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர ட, " ங �ணலமள�வரம்ிமவ �ாடய�டிமனசலன ிபலமவ �ா�லம� உமனப�ிம

ன யாத்மசலன மளாட ங டம யணபப�வன்மவப�ி் லறய்ய?'' எ உம  ாடயர ட .

 நயங ட"ஆி ' எ உமப்ல்�ணத ்யி  .அப பய்மஅவர ட , " ங �ணலமள�வரம்ம்ம

ன்யான ிபலம� உமவச ஙம ன�மஓ்வ்ம� உமனப�ிமன யாத்மசலன ம

ளாட ங ன�வபடமமசலறந்்ய்ி'' எ உமறறல யர ட  . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .  

1469  �பயமபப மஆமலரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நயங ட) மஸ்ல்நமநபவ �

பட�ணவயச்ல  ( ்ல்னணிபலமஇ�ந் பய்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

்றபபா�மவந்யர ட  . அப பய்"  ங �ணலமஎவரமளவனவய�மநயடம யன்ிப்ி

"்தஹய ' அல்்ம "அ ீ� ' (சநன்�்ம  ( னச உமபயவிம்�ியம்ிம றனவத

 ்்�� யம்ிமப�த்ம்லமலல டமன ய்டமஇ�மளாட ங ்ட ம்ல�ிபபமவ�வன்

வப�ி்வயர?'' எ உம  ாடயர ட " . நயங ட)அன வ� ம (அன்மவ ◌ல�ி் வயி'' 

எ உமநயங டமப்ல்�ணத ்யி  .அ்ா்மஅவர ட , " ங �ணலமள�வரம யன்ிபலம

பட�ணவயச்�்பம்றபபா�மமனச உமஅல்யாவப ம வ்த்ல்ல�ந்மஇ�ம

வச ங ன��ம " ாஉ�ன யடவ் ' அல்்ம "ஓ்வ் ' இ�மளாட ங ன�வபடமம

சலறந்்ய்ி  .� உமவச ங டம� உமளட ◌்ட ங ன�வபடாி, நய ்மவச ங டம

நய ்மளாட ங ன�வபடாிமசலறந்்ய்ி  . இவவயஉமஎத்ன மவச ங ட

ஓ் ல றய ்யமஅந்மஅ�ாமளாட ங ன�வபடமமசலறந்்ய மஅனமாி'' எ உம

றறல யர ட . 

பயடி  :42  ்ரஆ மஓ்வ் மசலறப்ிம )்றலபபய  (அலப ்யமஅத்லியித்ல மசலறப்ி .  

1470 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :்ரஆன மஓ்லவய�ங ட .

ஏன  ணல, ்ரஆ மஓ்லவ�பவர ்�்மஅ்மமஉனமிபலமவந்ம )இனறவ ணடி (

ப�ந்ன்மனசகாி . இ�மள�ணமஏடர �ய "அலப ்ய ' மாஉிம "ஆ்மஇி்ய ' ஆ லிம

இ�மஅத்லியிங ன�ாிமஓ்லவய�ங ட  .ஏன  ண ல, அனவமமஉனமமநய�ணலம

நலால்�ிம ம ங ன�பம பய  றயமஅல்்மஅணபமஅணபிய பமபற�்ிமபறனவ�ம

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534
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றாடங ன�பம பய  றயமவந்ம்ி மய�மன்யடர்ட�வரம ்� ய ம )இனறவ ணடி (

வய்ய�ி" .அலப ்ய ' அத்லியிதன்மஓ்லவய�ங ட  . அன்�மன ியடவ்மவ�ி

 சர�்ி .அன்�மன மவப�வ்மஇாப னபதம்�ி  . இவவத்லியித்லா்ம� 

ந ணி� ய்ர டமனசி்லாந் பயவயர ட . இன்மஅ� மயமயமஅலபயஹலஅ)்்ல (

அவர டமஅறலவப� லறயர ட) .இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய  ( �ஆவபியமபப 

 சல்யி)்ா (அவர டமறஉ லறயர ட) :இந்மஹ �்ஸல ம�்த்ல்ட�" ( அல

பத்்ய' எ�ிமனசயல்�்ம "ந ணி� ய்ர ட ' எ உமனபய�டமஎ மஎ �்தம் வலம

 லா�ி்  - .  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாி

வந்ட�் . அ்லல) அனவம ம ங ன�பம பய உமஅல்்மபறனவ�மறாடங ன�ப

 பய உமஎ ப்ா்மப்ல்ய " ( அனவம ம ங ன�பம பய உிமபறனவ�

றாடங ன�பம பய உிமவந்மவய்ய�ி' எ உமஇடினபாஉட�்  . இந்

 அறலவபபபபலம�ஆவபியமபப மசல்யி)்ா ( அவர டம்ம�்�ம லா�ி்ய �மறறலி

னசயானபய�டமஇடினபறவபலன் .  

1471 நவவயஸமபப மசிஆ ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல (அவர ட , 

"மஉனமமநய�ணலம்ரஆ�ிமஅ் ப�மனசி்யாறலிவர ்ிமஅனாத்மவ்பப�வர .

 அப பய்"அலப ்ய ' அத்லியி�ிம "ஆ்மஇி்ய ' அத்லியி�ிம�   மவ�ி'' 

எ உமறறலவபா�, இ )வவப�மஅத்லியிங ்ிம�   மவ�வ( ்ா்மஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல ( அவர ட)பப வ�ி ( � உம வனம ன�� றறல யர ட  . அவானற

நய மஇ்வன்மமறந்லடவபலன் . அவவப�மஅத்லியிங ்ி)நலாலம்�ி (

 ம ங ன�பம பய உ, அல்்மந� வமள�ணாட�மஇ�ம �ிமநலால ன�பம பய உ, 

அல்்மஅணபமஅணபிய பமபற�்ிமஇ�மபறனவ�மறாடங ன�பம பய உம ) �   

வந் ( ்ினம�மன ிய்டவ�� ய )இ னறவ ணடி  (வய்ய�ி : .  

பயடி 43 "அலஃபயத்லஹய' அத்லியிிமமாஉிம "அலப ்ய ' அத்லியித்ல மஇஉ்லம

வச ங டமஆ லிவாறல மசலறப்ி, "அலப ்ய' அத்லியித்ல மஇஉ்லமஇ�ம

வச ங ன�மஓ்மயஉமவந்ட�மஆரவ�ாட்ி . 

1472இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) :ள�ம� னற  ( நபப)ஸல (

 அவர �ணடி)வய வர ( ்லபீல)அன் ( அவர டமஅமரந்ல�ந் பய்ம்ம�்

 ம்ல�ந்மள�மசப்ிமவ�வன்�ம  ாடயரமஅவர . அப பய்மவய தன்

 அ்ணயந்மபயரத்ம்லபீல)அன் (அவர ட , "இ ்ய, வய ணலமஇ்வன்ம

்லற� பபா�்ய்மள�ம ்ாமஇப பய்ம்லற� பமபா��� லற் ) . அ் மசப் ம

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534
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இப பய்ம  ாட்(. '' எ உமறறல யர ட  . அந்�ம ்ாமவாலிய மள�மவய வரமஇறங ல

)நபபிவர �ணடி (வந்யர . அப பய்ம்லபீல)அன் ( அவர ட" இ ்யமஇந்மவய வர

இப பய்்ய ம�மல�்மஇறங லமவந்ல�� லறயர . இ்ா்ம� மஎப பய்ிமஅவர

�மல�்மஇறங லி ்ிபலன்'' எ உமறறல யர ட  .அவவய வரமச்யிமறறலவபா� , 

" ங ்�்ம� மஎந்மஇனறதன்��்ிமவாங பமனபாறல்ய்மஇ�மள�ணமஏடர டம

 ங ்�்மவாங பனபாஉட�மநானசக்லனிபமனபஉங ட " .அலஃபயத்லஹய ' 

அத்லியி�ிம "அலப ்ய ' அத்லியித்ல மஇஉ்லமவச ங ் மமஅனவ .

 அவாறல்ட�)பப்யரத்ன மவ� �ணல ( என்மந�ங டமஓ்ல ய்ிமஅ்ம ங ்�்

வாங பமனபறயமலமஇ�பப்லலன்'' எ உமறறல யர  . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .  

1473 அப்ரம்ாமய மபப மிரதம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஅ�மஸ்த

) �ப ◌யமபப மஆமலரம  -்்ல ( அவர ன�மஇனறிபல்ி) அபய (அ� லலமசந்லத ்  .

 அவர �ணடி" அலப ்யமஅத்லியித்ல மஇ�மவச ங டம்றலத்தம்யங ட

அறலவபத்மஹ �்ஸமஎ �்மஎா�ி்'' எ உமறறல    . அ்ா்மஅ�மஸ்த)்்ல (

அவர ட, "ஆி; அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட"எவ ரமஅலப ்யம

அத்லியித்ல மஇஉ்லமஇ�மவச ங ன�மஇ்வபலமஓ் லறய ்யமஅவ��்மஅந்ம

இ்்� மம பய்ி' எ �மறறல யர ட'' எ றயர ட .103  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் . 

1474அல மயமபப மன ஸம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :அல்யஹ ◌்வப மன்ரம

)ஸல ( அவர ட" எவர"அலப ்ய ' அத்லியித்ல மஇஉ்லமஇவவப�ம )285 , 286ஆவ் (

வச ங ன�மஇ்வபலமஓ் லறய ்யமஅவ��்மஅவவப்்� மம பய்ி'' எ உம

றறல யர டமஎ மஅ�மஸ்தம )்்ல (அவர டமறறல யர ட . இன்மஅல மய)்ா (

அவர �ணடமல�ந்மஅறலவப�்ிமஅப்ரம்ாமய மபப மிரதம )்ா ( அவர ட

றஉ லறயர ட : அ�மஸ்த)்்ல ( அவர டமஇனறிபல்ிம அபயனவமமஏாறல)்வயஃப (

வந்ன ய்��ந்ம பய்மஅ  யன்மநய மசந்லத ்  . அவரம �ணடிமஇந்மஹ �்ஸ

்றலத்மவப வப    . அப பய்மஅவர டமநபப)ஸல ( அவர டமறறலி்ய மஇந்

 நபபனமயாலனிஎ �்மஅறலவபத்யர ட  - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபப

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�

அறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .  
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பயடி   :44 "அல ாஃப' எ�ிம )18ஆவ்  ( அத்லியிிமமாஉி"ஆித்லம்ரசீ ' எ�ிம

)2 :255ஆவ்  (வச ிமஆ லிமவாறல மசலறப் .  

1475நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட" :அல ாஃப ' எ�ிம )18ஆவ்  ( அத்லியித

 ்ல மஆ்ிபபமபத்மவச ங ன�மம  ிமனசக்ல�பபவர)னப�ங்ாபபவய்லிய  (

்ஜ்ய்லடமல�ந்மபய் ய� பப�வயர . இன்மஅ்த்ர்ய)்்ல ( அவர ட

அறலவப� ◌லறயர ட  - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர ட

வாலிய ாிமவந்ட�் . அவாறலலம ஜஅபய)்ா (அவர �்மஅறலவபபபபல , 

"அல ாபமஅத்லியித்ல மஇஉ்லபமபத்மவச ங ன�மம  ிமனசக்ல�பபவர' 

எ உமஇடினபாஉட�்  . ஹிமயி)்ா (அவர �்மஅறலவபபபபல , "அல ாஃபம

அத்லியித்ல மஆ்ிபபமபத்மவச ங ன�...' எ உமஇடினபாஉட�்  . ஹல யி

)்ா (அவர �்மஅறலவபபபப்ிமஇவவய றமஇடினபாஉட�்.104  

1476  னபமபப ம அபம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர ட)எ  ணடி( , "அ்ல� ்லர, இனற வ்த்லலம ம�்தமன்�ந்ம

வச ங �ண ் ிமஎந்மவச ிமமல ாிமம த்ய ்மஎ உமன்�ாமய?'' எ �ம

  ாடயர ட  . நய "அல்யாாிமஅவ�னடிமன்� மமந  றலந்வர ட '' எ உம

றறல    . அவர ட"அ்ல� ்லர , இனற வ்த்லலம ம�்தமன்�ந்மவச ஙம

 �ண ் ிமஎந்மவச ிமமல ாிமம த்ய ்மஎ உமன்�ாமய?'' எ ம )மம்�ி (

  ாடயர ட . நய "அல்யஹஜம்யிப்யஹமஇல்யஹஜவலமஹகாலம க்ி ... எ த

 ன்யடங்ி)2 :255ஆவ்  (வச ி '' எ உமவபனடி�ணத ்  .  ட  மஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல ( அவர ட)ம ல�மசல ிய� ( எ ்மனநஞசலல)ஓரமஅ� (அ�த்வ ◌லா�ம

"அல்யாவப மமம்யனணிய  !  ம்ம லவபியாறலம ினமமனந லாமமனசகிா�ி

)வய�த் ட( , அ்ல� ்ல ்!'' எ றயர ட .105  

பயடிம ம:45 "்லமஹஹவல்யஹஹமஅஹத' (எ தமன்யடங்ிம112ஆவ்ம
அத்லியிதன் ம(ஓ்வ் மசலறழபம. ம

 

1477 அ்த்ர்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப) ஸல  ( அவர ட)ம� ன�ம நய� ல( , 

"ஓரமஇ்வபலம்ரஆ ண ம� றலலமள�மப்்லனிம ங �ணலமள�வ்யலமஓ்ம

��ிய்ய?'' எ உம  ாடயர ட )" .ள ்மஇ்வபல ( எவவயஉம்ரஆ ண ம� றலன்ய�

ப்்லனிமஓ்மஇி்ி?'' எ உமம� டம  ாடயர ட  . நபப)ஸல ( அவர ட" ்ல

 ஹஜவல்யஹஜமஅஹத)எ  உமன்யடங்ிம112ஆவ்மஅத்லியிி  ( ்ரஆ ண 
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� றலன்ய�மபங லா்மஈடய ்ய்ி'' எ உமறறல யர ட  . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1478 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்  .அவாறலல , "அல்யாம்ரஆன ம� உமப்்ல �ய பமபப�த்ய  .

 அவாறலல"்லமஹஜவல்யஹஜமஅஹத ' (எ தமன்யடங்ிம112ஆவ்ம
அத்லியித (ன்ம்ரஆ ண மள�மப்்லிய மஆ� ல ய '' எ உமநபபம )ஸல ( அவர ட

றறலி்ய மஇடினபாஉட�்.106   

1479 அ�ஹஜன்்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) :ள�ம�னற ( அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர ட)எங �ணடி , "ம�  �  (!ள உமற�ங ட ; நய ம ங ்�்�ம

்ரஆ ண ம� றலன்ய�மப்்லனிமஓ்ல�ம யாடப பய லம ற '' எ உமறறல யர ட .

அப பய்மம� டமள உற� ர . பபற்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

)எங �ணனட ி ( ்றபபா�மவந்"்லமஹஜவல்யஹஜமஅஹ் ◌்'' (எ தமன்யடங்ிம

112ஆவ்  (அத்லியிதன்மஓ்ல�ம யா� யர ட . பபற்)்ம்மஇல்த்லா்ட (

னச உவபாடயர ட .அப பய்மஎங �ணலமசல்ரமசல்�டி , "அவர ்�்மவய ண்ல�ந்ம

ஏ ்�ிமனசக்லமவந்ல�� லற்ம பய்ி  . அ் ம ய்ணமய  வமஅவர டம ட �

னச உவபாமடயர டமஎ உம �் ல ற '' எ ற ர  . பபற்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமனவ�ண ிமவந்" நய )சாஉம�  (  ங �ணடிம்ரஆ ண ம� றலன்ய�

ப்்லனிமஓ்ல�ம யா� வ மஎ �ம்றலபபபா ட  .அறல  : அந்)112 ஆவ் (

அத்லியிிம்ரஆ ண ம� றலன்ய�மப்்ல�்மஈடய  ்ிய்ி'' எ உமறறல யர ட .

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .  

1480 அ�ஹஜன்்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) :ள�ம�னற ( அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர ட)எங �ணனட ி ( ்றபபா�மவந்" நய ம ங ்�்�ம்ரஆ ண 

� றலன்ய�மப்்லனிமஓ்ல�ம யா� ல ற '' எ உமறறலவபா�ம "அல்யாமள�வ   .

அவ மஎந்தம ்னவாமாறவ '' எ உமன்யடங்ிம )112ஆவ்  ( அத்லியிதன்

இஉ்லவன்மஓ்ல�ம யா� யர ட .  

1481 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

ள�மம ண்ன்மபனடபமபப�னவய உ�்தம்�ப்லிய� லமஅ�பபப யர ட . அவரம்ம்ம

ன்யான ிபலம்ிம ்யார ்�்ம )்ரஆ மவச ங ன� ( ஓ்ல)ன்யாவபத்(வந்யர ; 

(ளவனவய�ம�னறாி  ( ஓ்லம���்ி பய்"்லமஹஜவல்யஹஜமஅஹத ' எ�ிம

)112ஆவ்  (அத்லியித்ட ம��பபயர . அபபனடிப ரம்ல�ிபபவந் பய்
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 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர �ணடிமஇ்ம் றலத்தமன்�வப� பபாட் .

 அப பய்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ட , "எ்ா ய மஇபப�மமனசக லறயரமஎ ம

அவ�ட மம  ்ங ட'' எ உமறற, அவர ்ிமஅவ�டிம  ாட ர  .அவர , "ஏன  ணல, 

அந்மஅத்லியிிம ப்��ய� ண ம )ஏ த்வப (ப்் ன�மஎ�த்லிி் லற் . நய 

 அன்)அ ்ல மய  (ஓ்வன்மவப�ி் ல ற '' எ உமனசய  யர ) . இன்�

  டவபபபாட ( அல்யாமவப மன்ர)ஸல (அவர ட , "அல்யாமஅவன்ம

 நசல� லறய மஎ மஅவ��்தமன்�வபாங ட'' எ உமறறல யர ட .107  இன்மநபபம )ஸல (

 அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப ய)்்ல (அவர �யலமவ�ர� பபாடமஅி ்யமபப தம

அப்லரம்ாமய ம )்ா (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

பயடி   :46  "அல�அவவப்தன் ' (்லமஅ்்மபபம்பபபலமஃப்�, ்லமஅ்்மபபம

்பபப  யஸமஆ லி  (அத்லியிங ன�மஓ்வ் மசலறப் .  

1482அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : ம�்தமன்�ிய்ய ? 

இ றல்ாம )எ �் (சல்மவச ங டமஅ��பனபாஉட�  . அனவனியத்மவச ங ட

� ன ப பய்ிம யணபபாட்லலன் .அனவ :்லமஅ்்மபப்பபபலமஃப்� , ்லம

அ்்மபப்பபப  யஸ'' (113, 114ஆ லி  (அத்லியிங �ய்ி.108 இன்ம �பயமபப ம

ஆமலரம )்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட .  

1483  �பயமபப மஆமலரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டமஎ  ணடி, "எ �்மமசல்மவச ங டமஅ��பனபாஉட�  . அனவனியத்

வச ங டம� ன ப பய்ிம யணபபாட்லலன் . அனவ"அல�அவவப்தன் ' 

(113, 114ஆ லி  (அத்லியிங �ய்ி '' எ உமறறல யர ட  - . மா ்டமஹ் ◌ீஸம

 ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்  .அவாறலல , அ� சயமயம

)்ா ( அவர �்மஅறலவபபபபல" �ஹிமத)ஸல ( அவர �ண ம ்யார �ணல

 �� லிமய வர �ணலமள�வ்ய ம �பயமபப மஆமலர)்்ல (அவர டமறறல யர ட '' எ ம

இடினபாஉட�் .பயடி   :47  ்ரஆ ண ப�ம்ய�ிமனசிலபா�பமபபற��்ிமஅன்�ம

 ாபபபபவ� மசலறப்ி, மயர� மமசாடிம�்்ய மறய தன்தம்ய�ிம ாஉம

அ் ப�மனசிலபா�பமபபற��்ிமஅன்பம பய்லபபவ� மசலறப்ி . 

1484நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : னபயறயனமமஎ ப்மஇ்்�லம்வப்

 வனற்ல்ிமறடய் .1 . ள�மம ண்��்மஅல்யாம்ரஆ மறய தன்மஅ��, அவரம

அ் ப�மஅல்ிமப ்ிமனசிலபா�மவ� லறயர  .2 . இ ன ய�மம ண்��்ம

அல்யாமனசலவதன்மவாங , அவரமஅன்மஅல்ிமப ்ிம்ய ிமனசக லறயர .
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 இன்மஅப்ல்யாமபப ம மர)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.109  இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1485அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : னபயறயனமமஎ ப்

இ்்�லம்வப்ம வனற்ல்ிமறடய் .1 . ள�மம ண்��்மஅல்யாமஇந்ம

 வ் )றய (தன்மஅ�� , அவரமஅ் ப�மஅல்ிமப ்ிமனசிலபா�மவ� லறயர  .2 . 

இ ன ய�மம ண்��்மஅல்யாமனசலவதன்மவாங , அவரமஅன்மஅல்ிம

ப ்ிம்ய ிமனசக லறயர  . இன்மஅப்ல்யாமபப ம மர)்்ல ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட .  

1486 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : இ்்�மவப ிங ன�த

்வப்ம வனற்ல்ிமனபயறயனமமன யட��மறடய் . ள� ம ண்��்மஅல்யாம

னசலவதன்மவாங ல, அன்மஅறவாலிபலமனச்வால� மஅவன்தமன்� ய ; 

இ ன ய�மம ண்��்மஅல்யாமஅறலாமறய தன்மவாங ல, அ்ா  ாபமஅவரம

)னசிலபா� (�்ரப்மவாங்பவ்ய ாிம ாஉ�ன ய�பபவ்ய ாிமஇ�� லறயர . இன்

 அப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல (அவர  டமஅறலவப� லறயர ட .110இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1487 ஆமலரமபப மவயஸல்யம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நயஃபப மபப மஅப்லலம

ஹய�ஸம )்்ல (அவர ட , ( அஃபய  (  மர)்்ல ( அவர ன�ம ஸஃபய மஎ�மலடத்லல

சந்லத்யர ட) .இ� ய் ாடத்லல ( மரம )்்ல ( அவர டமநயஃபப )்்ல ( அவர ன�

ம� யவப மஆ்ந்ய மநலிமலத்ல�ந்யர ட .  மர)்்ல ( அவர ட) நயஃபப )்்ல (

அவர �ணடி" ( ந�ங டமஇந்பமபட�த்ய�்)ம� ய( வயசல ்�்மஎவன்மஆ்ந்ய 

ஆ� ல �ர ட?'' எ உம  ாடயர ட  . அ்ா்மநயஃபப )்்ல (அவர ட , "(அப்ரம்ாமய  (

 இப�மஅபஸய)்்ல (அவர ன� '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட  .  மர)்்ல (அவர ட , "இப�ம

அபஸயமியர?'' எ �ம  ாமடயர ட  . நயஃபப )்்ல (அவர ட , "எங �யலமவப�்ன்ம

னசகிபபாடமஎங டம )�  யட (அ�னம �ணலமள�வர '' எ மப்ல்�ணத்யர ட  . அ்ா்

  மர)்்ல (அவர ட, "அவர ்�்மள�ம�  யடமஅ�னமனிியமஆாசலதம

்ன்வ்ய� ல �ர?'' எ உம  ாடயர ட  . அ்ா்மநயஃபப )்்ல (அவர ட , "அவரம -) இப�

அபஸய (இனறம வ்தன்மஅறலந்வர ; பய பமபப�வபன மமசாடங ன�மஅறலந்வர'' 

எ உமறறல யர ட ) .இன்�ம  ாட (  மர)்்ல ( அவர ட"அறலந் ன யட  : அல்யா

இந்ம வ்த்ல ம�்ிமசல்ன்ம ிரத் லறய ;  வஉமசல்ன்தம்ய�த் லறய '' 

எ உம ங டமநபபம )ஸல (அவர டமறறலாட�யர ட) . இப�மஅபஸயம வ்
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அறலவப யலம ம னமமனபாறயர( '' எ உமனசய  யர ட  - .  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ி

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்  . அவாறலல" நயஃபப மபப 

 அலஹய�ஸமஅல்ஸயஈ)்்ல ( அவர டம மரமபப மஅல த்யப)்்ல ( அவர ன�

 ஸஃபய மஎ �மலடத்லலமசந்லத்யர ட'' எ மஹ �்ஸமன்யடங் லற்  . மாறனவ

 மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�வய றமஇடினபாஉட�  .  

பயடி மம:48 ்ரஆ மஏாம )வாடய்ம(னமயால வா� லலமஅ��ழனபாஉட�்மஎ ப் ம

வப�� ி .111   

1488 மரமபப மஅல த்யபம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : ஹல யிமபப மஹ ீிமபப 

 ஹலஸயி)்்ல ( அவர ட) ்ரஆ ண 25 ஆவ்  ( அத்லியிிமஅலஃ்ர யன மநய 

ஓ் ல றம�னற�்மமயாறமய மஓ்வன்மமனசவபாா ற  .அல்யாமவப ம் ◌ன்ரம

)ஸல ( அவர டமஏான   வமஅந்மஅத்லியிதன்மஎ �்மஓ்ல�ம யா�ிப�ந

்யர ட . நய ம ட  மஹல யி)்்ல (அவரம ன��ம ்�� ம�ாபா ட  . பபற்

)சாஉம ியசலத் ( அவரமன்யான னிம���்ிவன்மஅவ��்மஅவ யசி

அ�ணத)்�ம யத்ல�ந( ் ) .அவரமன்யா்ம��த் (ப ◌லற்மஅவ�னடிம

 ம்யனடனிம ாத்லலம பயா�மஇாத்மஅல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர �ணடி

ன ய்�னச உ, "அல்யாவப மன் ், ந�ங டமஎ �்மஓ்ல�ன ய�த்்ா்மமயறய ம

இவரமஅலஃ்ர ய மஅத்லியிதன்மஓ்வன்மநய மனசவபாா ற '' எ உமறறல    .

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட, "அவன்மவப�ங ட'' எ ம )எ  ணடி (

றறலவபா�, (ஹல யிமஅவர �ணடி " (ந�ங டமஓ்ங ட '' எ உமறறல யர ட  . அவர

எ  ணடிமஓ்லின்பம பய  றமஓ், அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர ட , 

"இபப�த்ய ம )இந்மஅத்லியிி (அ��பனபாற் '' எ உமறறல யர ட  . பப  ர

எ ◌் ணடிம "ந�ங டமஓ்ங ட ' எ றயர ட  .நய மஓ்ல    . அன்�ம  ாட

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட" இபப�த்ய )இந்மஅத்லியிி (

அ��பனபாற் . இந்�ம்ரஆ )ஓ்வ்ா ய  ( ஏாம�னற �ணலமஅ��பபா���

 ல ற் .ஆ  வ ,  ங ்�்மஏ்பமய ்மஎ் வயமஅன்மஓ்ல�ன யட்ங ட'' எ உம

றறல யர ட  . இன்மஅப்ரம்ாமய மபப மஅப்லலம யீம )்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட.112  

1489  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்  . அவாறலல" அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �்மவய�நய�ணல

 ஹல யிமபப மஹ ீி)்்ல ( அவர டமஅலஃ்ர ய மஎ�ிம )25ஆவ்  ( அத்லியிதன்

)ன்யான ிபல (ஓ்வன்மமனசவபாா ற '' எ உமஹ �்ஸமன்யடங் லற் .
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"ன்யான ிபலமனவத ்மநய மஅவன்தம்்�� ம�ன ந ்  . பபற்) ியசலத் (

 அவர)ன்யான னிம��த் ( ச்யிமன ய��்ிமவன்மசல்மபபா�ப

னபயஉத்�ன ய்ட ◌ '' எ உமஅ்ல பப�ிய ாிமஇடினபாஉட�்  - .  மா ்ட

ஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .  

1490 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : ள ்னிய�)வாடய் (

 னமயாலவா�்பப�)வய வர ( ்லபீல)அன் ( அவர ட)்ரஆன  ( எ �்மஓ்�

 ாஉத்ந்யர ட  . அன்மஇ �ிமப்)வாடய் ( னமயாலவா�் �ண ப�மஎ �்மஓ்�

 ாஉத்�மயஉமஅவர �ணடிமநய ம்ல�ிபதம்ல�ிப�ம  ா��ன ய் டிப�ந ்  .

)நய ம  ா �ம  ா  ( எ �்மஅவர டமஅ்ல பமப�த்ல�ன ய் டமவந்மஇஉ்லிபல

 ஏா)வாடய் (னமயாலவா�் டமஅ�வ ◌லா்மவந்மநல ற்  . இன்மஇப�மஅபபயஸ

)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட . அறலவபபபய�ரமஇப�ம லஹயபமஅஸஸஜாீ)்ா (

அவர டமறஉ ல றயர ட : அந்மஏா)வாடய் ( னமயாலவா�் டமள ்ம �தன்

பப்்லப்லபபனவ ிமஆ்ி; அ�ம்ல� பமனபாறனவம )ஹ்யல ( ்னட

 னசகிபனபாறனவ)ஹ்ய ி  ( வப ித்லலமள உ�ன ய உம�்்பாடம �தன்த

்�பனவமஅல் - .  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாி

வந்ட�் .  

1491  னபமபப ம அபம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) :ள�ம�னற ( நய 

பட�ணவயச்லலமஅமரந்ல�ந ்  . அப பய்மள�மம ண்ர)பட�ணவயச்�்ட ( வந்

ன்யா்ய யர; (ன்யான ிபலம்ரஆ மவச ங ன�  (ள�மவப்மய மஓ்ல யர . அன்

நய மஅறலந்ல�� வபலன் . பபற்மமானறய�வரமவந்)அ ்மவச ங ன� (

�்்யமவரமஓ்லி்ா்மமயாறமய மஓ்லதமன்யா்ய யர . ன்யான ம��ந்்ி

 நயங டமஅன வ�ிமஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர �ணடிமனச ◌் றயி  . நய 

" இவரம்ரஆன மநய மஅறலந்ல்ய்)ஓ்ல (�னறிபலமஓ்ல யர . பப  ரமமாறவர

 வந்ம�்்யமவரமஓ்லி்ா்மமயறய )அன் ி ( வஉம�னறிபலமஓ்ல யர '' 

எ  ற  . நபப)ஸல (அவர டமஅவவப�வன்ாிமஓ்ல�ம யா�ிப�மபணபத்யர ட .

அவவப�வ�ிமஓ்ல ர . நபப)ஸல (அவர  டமஅவவப�வ�ிமச�ிய  வமஓ்ல ரமஎ �ம

றறல யர ட ) .இன்�ம  ாடாட  ( எ ம ட�த்லலமநபபிவர ட

னபயகான்� லறயர டமஎ றமஎ்ணிமவபாந்் . அறலியனம�ம ய்த்லலறட

இத்ன ிமஎ்ணிமஎ �்மஏாபாட்லலன் . எ ன மஆான ய்��ந்) அந்

எ்ணத( ன்மஅல்யாவப மன்ர)ஸ ல  ( அவர டம ்ட பய்மஎ மனநஞசலலமஓர

அ�மஅ�த்யர ட) .அ�மவபாந்்ி (எ �்மவபிரத்�மன யா�ி் . அமசத்யல
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எ �்  அல்யா வம யாசலி�ணபபன்பம பய றலம�ந்்  . அப பய்மஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல ( அவர டமஎ  ணடி" னப , "்ரஆன மஓரமஓ்லம�னறபப�மஓ்வ �் ய ' 

எ மஎ �்ம )இனறவ ணடமல�ந் (னசக்லிறலவப� பபாட் .  ட  மநய மஎ 

 ச�்யித்ய��்மஇ �ிமஏ்பமய�்ிப�)இனறவ ணடி (  ய�    . அப பய்

"்ரஆன மஇ்்�மஓ்லம�னறபமப�மஓ்வ �் ய ! ' எ மஎ �்மஇ்்டயவ்ம

�னறிய மஇனறவ மஅறலவபத்ய  . ட  மநய மஇ �ிமஎ மச� ்யித்ய��்ம

ஏ்பமய�்ிப�ம  ய�    . � றயவ்ம�னறிபலம்ரஆன மஏாமஓ்ல

�னற �ண மப�மஓ்ிப�  எ �்மஇனறவ மஅறலவபத்ய  . ம்ி , "ந�ரம  ய�ிம

)� உம  ய��ன  �ணல ( ளவனவய�ம  ய��ன �்ிமப ்மய மஎ  ணடிம ம�்

 ஓர)அங ீ �� பபாட (பப்யரத்ன ம ்ட ◌ஜ' எ உிம )இனறவ  (றறல ய  . எ  வ

 நய "இனறவய !எ மச�்யித்யன்மம  ணபபயிய  !இனறவய ! எ 

ச�்யித்ய� ம்ாறங்னற ன�மமனறபபயிய ! ' எ ம )இ்்� ( பப்யரத்ன 

னசக ் ) .இவவப�மபப்யரத்ன  டமஅல்யமல ( � றயவ்மபப்யரத்ன னிமநய 

 ள�மநயன�� ய த்யம்பப�த்ல  (பத்ல்பப�த்ல  (னவத்ட �  . அநநய�ணல

 பனடபபப ங டமஅன த்ிமஎ  ணடி)ப�ந்ன்�்ிப� (ஆவ்ட மவ�வயர ட ; 

இப்யஹ�ிம )அன் (அவர டம ாபட '' எ �மறறல யர ட  - .  மா ்டமஹ �்ஸ

மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் . அ்லல"நய  மபட�ணவயச்லலம

அமரந்ல�ந ்  . அப பய்மள�மம ண்ர)பட�ணவயச்�்ட ( ்னாந்ம்ரஆன மஓர

ஓ்லம�னறபப�மஓ்லதமன்யா்யர... '' எ உம னபமபப ம அபம )்்ல ( அவர ட

றறல யர டமஎ மஹ �்ஸமன்யடங் லற் . மாறனவம மா ்டமஹ �்ஸலல

 ட�வய றமஇடிமனபாஉட�  .     

1492 னபமபப ம அபம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) :ள�ம�னற ( நபப)ஸல ( அவர ட

ப�மஃ லஃபயரம்்த்ய� மந�ரநலன்மஅ�  மஇ�ந்யர ட . அப பய்மஅவர �ணடி

)வய வர ( ்லபீல)அன் ( அவர டமவந்" ்ரஆன ம ங டமச�்யித்யர

ள ்னிய�மஓ்லம�னறபப�மஓ்மயஉமஅல்யாம ாடன�ிப� லறய '' எ உம

றறல யர ட  .  ட  மநபப)ஸல (அவர ட , "நய மஅல்யாவபடிமபயவம  ணபனபாிம

பபனாமனபயஉத்ன்ாிம வ்� ல ற ) .பல வஉமனமயாலவா�் டமன ய்ட ( எ 

ச�்யித்யரமஇ்ா்மமச�்லமனபறமயாடயர ட'' எ உமறறல யர ட  . பபற்ம்லபீல

)அன் ( அவர ட)இனறவ ◌லடிமனச உவபா�தம்ல�ிபப  (நபபிவர �ணடிமவந் , 

"்ரஆன ம ங டமச�்யித்யரமஇ்்�மஓ்லம�னறம �ண ப�மஓ்மயஉம

அல்யாம ாடன�ிப� ல மறய '' எ உமறறல யர ட ) .மம்�ி ( நபப)ஸல (

 அவர ட" நய மஅல்யாவபடிமபயவமம  ணபனபாிமபபனாமனபயஉத்ன்ாி
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 வ்� ல ற  .எ மச�்யித்யரமஇ) வவயஉமஓ்லம�னறனிமஇ�ம�னற ்�்ட

அட�்வ(்ா்மமச�்லமனபறமயாடயர ட '' எ உமறறல யர ட  . பபற்ம்லபீல)அன் (

 அவர டம� றயவ்ம�னற)இனறவ ணடிமனச உமவபா�தம்ல�ிபப(வந் , " ங டம

ச�்யித்யரம்ரஆன ம� உமஓ்லம�னற �ண ப�மஓ்மயஉமஅல்யாம

 ாடன�ிப� ல றய '' எ உமறறல யர ட ) .மம்�ி ( நபப)ஸல (அவர ட , "நய ம

அல்யாவபடிமபயவமம  ணபனபாிமபபனாமனபயஉத்ன்ாிம வ்� ல ற  .

இ)வவயஉமஓ்லம�னறனிம� உம�னற ்�்டமஅட�்வ( ்ா்மஎ 

ச�்யித்யரமச�்லமனபறமயாடயர ட'' எ உமறறல யர ட  . பபற்மநய  யவ்ம�னற

 ்லபீல)அன் ( அவர ட)இனறவ ணடிமனச உவபா�தம்ல�ிபப(வந் , "்ரஆன ம

 ங டமச�்யித்யரமஏாமஓ்லம�னற �ண ப�மஓ்மயஉமஅல்யாம

 ாடன�ிப� ல றய  . அவர ட)இந்மஏாம�னற �ணல ( எந்ம�னறபப�

ஓ்ல ய்ிமஅவர டமச�ிய  வமஓ்ல யர ட'' எ உமறறல யர ட  .   மஇந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்  - .  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயர

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் 

 .பயடி   :49  ்ரஆன மநலஉத்லமநல்ய மய மஓ்ம வ்�ி; அ்ல வ மய மஓ்வன்தம

்வபரத்லடம வ்�ி  .ள ் ம்�அத்லலமஇ�மஅத்லியிங  �யமஅ்ா்�ம

ற�்்ய  வயமஓ்்யி . 

1493 அ�வயிபலம  ீ�மபப மச்மயம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நஹ��மபப 

 சல ய மஎ பப�ிமள�மம ண்ரமஅப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல ( அவர �ணடி

வந், "அ�அப்லரம்ாமய , ்ரஆ ணலம )47ஆவ்மஅத்லியித்ல்ட�  ( இந்மஎாதன்

எபப�மஓ் லற�ர?: "மலிமயிப மஃன �மஆசல ண ' எ உமஅ்லஃ்ட மஓ் ல ற�் ய, 

அல்ய்ம "மலிமயிப மஃன �மியசல ண ' எ உம "ிய 'ாட மஓ் ல ற�் ய?'' எ �ம

  ாடயர .113  அ்ா்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல ( அவர ட" இன்தம்வப்

 ்ரஆ ம�ாவன்ாிச�ிய மம  மலா�மவபாடய ிய?'' எ உமஅவ�டிம

  ாடயர ட  .அ்ா்மஅந்மம ண்ர , "நய ம�ஃபஸஸலமஎ�ிம ) ஹஜ்ஜ்யதம�்ல

 அநநயஸ)49 -114) வன்ிப்ய  (அத்லியிங ன�மள ்ம்�அத்லலமஓ் ல  ற '' 

எ றயர  . அ்ா்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல ( அவர ட"பயா�பமபய�வன்ப ◌்ம

 பய உமஅவச்மஅவச்மய மஓ்ல � ்ய? ம� �ணலமசல்ரம்ரஆன மஓ்வயர ட  . அ்

அவர �்மன்ய்னட�ம்ாலனி�ம டந்னசல்ய் . அ்மமா�ிமஅவர �்

 ட�த்லா்டமனச உமப்லந்வபாடயலமநலமசிிமபி ம்�ி . ன்யான ிபலமமல ம

சலறந்மநலன்ம�ற ாிமசஜ்யாமய்ி . நபப)ஸல( மஅவர டம்ம்மன்யான ிப ம
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ளவனவய�ம்�அத்ல்ிமஇ்்�்்டய மம சரத்மஓ்லவந்மச�நல ரம

அத்லியிங ன�மநய மஅறல வ '' எ உமறறல யர ட ) .இன்�மறறலி ( பபற்

 அப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல ( அவர ட)்ம்மஇல்த்ல�ட (னச றயர ட .

அவர ன�பமபப ன்யடரந்மஅல மய) ்ா (அவர ்ிம ட �மனச றயர ட) . சலறல்

 ந்ிம ாலத் ( அல மய)்ா ( அவர டமனவ�ண ிமவந்" அந்)ச�நல ர (

 அத்லியிங ட)எனவமஎ ப் ( பாறலமஎ �்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல (

அவர டமஅறலவபத்யர ட'' எ உமறறல யர ட .114இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்  .அவாறலல , அப்ல்யாமபப ம்னமரம )்ா (

 அவர �்மஅறலவபபபபல" ப�மப்�் யம்்தன்மம சரந்மள�மம ண்ரமஅப்ல்யா

 பப மமஸ்த)்்ல (அவர �ணடிமவந்யர '' எ  றமஇடினபாஉட�் " . நஹ��மபப 

சல ய மஎ பப�ிமள�மம ண்ர' எ�ிம்றலப்மஇடினபறவபலன் . 

1494 மா ்ட  ஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபமபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .

 அ்லலமஅ�வயிபல)்ா ( அவர ட)பப வ�மயஉ (றறலி்ய ாிமஇடினபாஉட�் :

 பபற்மஅல மய)்ா ( அவர டமஅப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல ( அவர �ணடி

)அவர �்மஇல்த்ல�ட � (னசல்ப ◌்ம பய யர ட  .அப பய்மநயங ட , "ந�ங டம

அவர �ணடிம )னச உ ( அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமள ்ம்�அத்லல

 ஓ்லவந்மஅந்மச�நல ரமஅத்லியிங ட)எனவமஎ ப் (்றலத்�ம  ்ங ட! '' 

எ  றயி  . அல மய)்ா (அவர டம ட �மனச உ , இப�மமஸ்தம )்்ல (

அவர �ணடிமவப வப யர ட  .பப  ரமஎங �ணடிமவந் , "(அனவ  (: அப்ல்யாமபப 

 மஸ்த)்்ல ( அவர டமன்ய்த்னவத்ட�ம்ரஆ மபப்்லிப ப�)ஆ்ிப ( இ�ப்

�ஃபஸஸலமஅத்லியிங �ய்ி'' எ உமறறல யர ட .115  

1495 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். 

அ்லல, "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டமள�ம்�அத்லலமஇ்்�

 அத்லியிங டமவ �் ிமபத்ம்�அத �ணலமஇ�ப்மஅத்லியிங �ய மஓ்லவந்

ச�நல ரமஅத்லியிங ன�மநய மஅறல வ '' எ மஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல (

அவர டமறறலி்ய மஇடினபாஉட�் .  

1496 அ�வயிபலம  ீ�மபப மச்மயம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நயங ட) ள�

நயட (  யன்ிபலமனவ னற)ஏபஹஜ( தமன்யான �்பமபபற்மஅப்ல்யாமபப 

 மஸ்த)்்ல ( அவர �ணடி)அவர �்மஇல்த்லா்ம (னச  றயி . வயச்லல)நல உ (

ச்யிமனசய   யி .அவர டமஎங ்�்ம ட �மவ்மஅ�ம்லி�ணத்யர � ◌் .
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ஆ யல, நயங டமசலறல்ம ந்ிமவயச்ல ் ிம )்ிங லிவயஉ (நல உன ய்��ந ்யி .

அப பய்மபணபபமனப்மனவ�ண ிமவந், "ந�ங டம ட �மவ்�மறடய்ய?'' எ உம

  ாடயட  .நயங டம ட �மனச  றயி . அப பய்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல (

அவர டமஇனறவன தம்்லத்�ன ய்��ந்◌யர ட; (எங ன��ம ்ட்ி (

" ங ்�்மஅ�ம்லி�ண� பபாடமபப ்ிமஏ மந�ங டம ட �மவ்வபலன் ?'' எ உம

  ாடயர ட  . அ்ா்மநயங ட)"அபப�னிய உி (இலன் ; (்ங ட  ( வ �ாடய�ல

எவ ்�ிம றங ல�ன ய்��பபயர டமஎ உமநயங டமஎ்ணப  யி'' எ உம

னசய   யி  .அ் ா்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல ( அவர ட" இப�ம ிமல

 அப்ல ம்�ிபத்யர)ன்யான ிபல ( அ்ாசலிமய மஇ�பபயர டமஎ 

எ்ணப�ன ய்்ர �ய?'' எ உமறறலமவபா�ம )மம்�ி ( இனறவன தம்்லபப்லல

ஈ�பட்ய யர ட .பப  ரமந�ி ம ்ிமய லிபம�� ்யிமஎ மஎ்ணபிமஅவர  ட  

(்ிமபணபபமனப்ணபடி " (னப் ண !ந�ி ம ்ிமய லமவபாட்ய , பயர?'' எ றயர ட .

அந்பமனப்மபயரத் பய்மந�ி ம ்ிமய லிப�� வபலன் .எ  வ , அப்ல்யாம

பப மமஸ்தம )்்ல (அவர டமமம்�ிமஇனறவன தம்்லபப்லலமஈ�பட்ய யர ட .

பப  ரமந�ி ம ்ிமய லமவபாட்ய மஎ்ணபி பய்ம )மஉப�ாி" (னப் ண , 

ந�ி ம ்ிமய லவபாட்ய, பயர!'' எ றயர ட  . அவடமபயரத் பய்மந�ி 

 ்ிமய லவபா��ந்் . அப பய்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல ( அவர ட

"இ னறிமநயன�மநம�்மமமா�த்ந்மஇனறவ��  ம் �மியாி ; அவ மநினமம

நிமபயவங �யலமஅாலத்வபடவபலன்'' எ உமறறல யர ட  . அப பய்மஅங ல�ந்

ம� �ணலமள�வர, " நாறல்ாமநய ம "�ஃபஸஸல ' அத்லியிங டம�ாவன்ாிமஓ்லம

��த ் '' எ உமறறல யர  . அ்ா்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல ( அவர ட

" பயா�பமபய�வன்பம பய உமஅவச்மஅவச்மய )்ரஆன  ( ஓ்ல � ்ய? நயங டம

ள ்மஅ�வப்னமந்மஅத்லியிங ன�ம ) அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

ஓ்ி பய் (னசவபாா றயி . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட)வா� மய  (

 ஓ்லவந்மள ்மஅ�வப்னமந்"�ஃபஸஸல ' அத்லியிங டமப்லன ானடாிம

"ஹயமமி ' (எ தமன்யடங்ிமஅத்லியிங �ண  (்� ிபத்லலமஇ்்�ம

அத்லியிங ன�ாிமநய மம  மலா�ட � '' எ றயர ட .116   

1497 அ�வயிபலம  ீ�மபப மச்மயம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : ப�மப்�் ய

 ்�ிபதன்மம சரந்மநஹ��மபப மசல ய மஎ உமறறபப�ிமள�மம ண்ர

 அப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல ( அவர �ணடிமவந்" நய மள ்ம்�அத்லலம

�ஃபஸஸலமஅத்லியிங டமஅன தன்ாிமஓ் ல ற '' எ றயர  . அ்ா்

 அப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல ( அவர ட" பயா�பமபய�வன்பம பய உமஅவச்
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அவச்மய மஓ்ல � ்ய ! அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமள�ம்�அத்லலமஇ்்�

அத்லியிங டமவ �் ிமஓ்லவந்மச�நல ரமஅத்லியிங ன�மநய மஅறலந்ம

னவத்ட � '' எ உமறறல யர ட  - . அ�வயிபலம  ீ�மபப மச்மய)்ா ( அவர ட

றறலி்யவ் : ள�மம ண்ரமஅப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல ( அவர �ணடிமவந்

" நய மஇ றல்ாமள ்ம்�அத்லலம�ஃபஸஸலமஅத்லியிங டம�ாவன்ாிமஓ்ல

��த் ◌ '' எ றயர  . அ்ா்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல ( அவர ட" பயா�ப

பய�வன்பம பய உமஅவச்மஅவச்மய மஓ்ல � ்ய ! அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர ட)்ம்மன்யான ிபல ( ளவனவய�ம்�அத்ல்ிமஇ்்�்்�

 அத்லியிங �ய மம சரத்மஓ்லவந்மச�நல ரமஅத்லியிங ன�மநய 

அற◌லந்ட � '' எ �மறறலவபா�, �ஃபஸஸலமஅத்லியிங �ணலமஇ�ப்ம

அத்லியிங ன��ம்றலபபபாடயர ட  .   இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர

 �ணலமவந்ட�் ..  

பயடி மம:50  சல்மஓ்ிம�னற டமபாறலிம்றலழபம

1498அ�இஸஹய�மஅஸஸபபஈம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :அஸவதமபப ◌்மிரதம

)்ா (அவர டமபட�ணவயச்லலம்ரஆ ம ாஉ�மன ய�த்�மன ய்��ந்யர ட .

 அப பய்மஅவர �ணடிமள�மம ண்ர" ந�ங டமஇந்)54 :32ஆவ்  ( வச தன்மஎபப�

ஓ் லற�ர ட? ஃபஹலமமல )ி ( �த் லரமஎ "்யல ' எ�ிமஎாத்ட மஓ்ம

 வ்�மய? அல்்ம )ஃபஹலமமல )ி (� ஸஸ லரமஎ " (ஃ்யல ' எ�ிமஎாத்ட ம

ஓ்ம வ்�மய?'' எ உம  ாடயர  . அ்ா்"்யல ' (எ�ிமஎாத்  ( ன ய் ட) ஓ்

 வ்�ி .( அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட"�த் லர ' எ ம "்யல ' (எ�ிம

எாத்  ( ன ய் டமஓ்லின்மநய ம  ா ட மஎ மஅப்ல்யாமபப மமஸ்த)்்ல (

அவர டமறறல யர டமஎ உமஅஸவதம )்ா (அவர டமவபனடி�ணத்யர ட.117   

1499 அப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர ட

)54 :32ஆவ்மவச த்ல ம�்த்ல்ட�மஇதன்யடன் " (ஃபஹலமமல )ி (�த் லர ' 

எ  றமஓ்ல யர ட  . இன்மஅஸவதமபப மிரத)்ா (அவ் ◌் டம

அறலவப� லறயர ட .118இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1500 அல மயமபப மன ஸம )்ா (அவர டமறறலி்யவ்) : அப்ல்யாமபப 

 மஸ்த)்்ல (அவர �ண மமயணவர �ய  ( நயங டம யி)சல�ிய ( நயா��்ம

னச றல�ந ்யி) .நயங டமவந்ட�மனசக்லிறலந ◌்்  ( எங �ணடிமஅ்த்ர்ய)்்ல (

அவர டமவந், "அப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல ( அவர �ண மஓ்லம�னறபப�
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ஓ்தமன்�ந்வரமஎவ ்�ிம ங �ணனட ிம ்டய?'' எ உம  ாடயர ட  . நய "ஆி ; 

நய ம )இ�� ல ற ( '' எ உமப்ல்�ணத ்  . அ்தம்ர்ய)்்ல (அவர ட , "வலன்்லம

இஃ்யமிஃ்ய'' எ�ிமஇந்ம )92 :3ஆவ்  ( வச தன்மஅப்ல்யாமபப மமஸ்த

)்்ல (அவர டமஎவவயஉமஓ்�ம  ா்ர ட ?'' எ உமவப வப யர ட  . நய " வலன்்ல

இஃ்யமிஃ்யமவத் �மவலம  ஸய' எ  றமஓ்ல யர டமஎ உமப்ல்�ணத ்  .

 அ்த்ர்ய)்்ல (அவர ட , "அல்யாவப மமம்யனணிய  ! அல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர ்ிமஇவவயஉமஓ் வமநய ம  ா�ட �  . இந்மம� ட

) யிவயசல ட" (வமயம ்� ஃதம் ்மவல  ஸய ' எ  றமநய மஓ்ம வ்�னம ம

வப�ி் லறயர ட  .ஆ யல , இவர ன�மநய மபப பாறமயா ட '' எ உம

றறல யர ட .119  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1501  மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .

 அ்லலமஅல மய)்ா (அவர டமறறலிப�பப்யவ்:   நய ம யிம )சல�ிய ( நயா�ா்ம

னச  ற  .அங்மபட�ணவயச்�்மமனச உமன்யா ்  . பப  ரமஎாந்மள�

 சனப�்மனச உமஅ்லலமஅமரந ்  . அப பய்மள�வர)அ்த்ர்ய-்்ல ( வந்மஎ 

அ�  மஅமரந்யர . அவ�டி)அ� ய் ( ம� �ண மஎ�ணனமனிாிம ்யாறதன்ாி

 ் ட  . அவர)எ  ணடி( , "அப்ல்யாமபப மமஸ்தம )்்ல ( அவர டமஓ் ல ற

�னறனிமந�ங டமம  மலா�ட� �ர �ய?'' எ உமவப வப யர . 

1502அல மயம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஅ்த்ர்ய)்்ல ( அவர ன�ம

சந்லத ்  . அவர டமஎ  ணடி"ந�ங டமஎந்மநயாடவர ?'' எ உம  ா , "இ்ய� லிர' 

எ உமநய மப்ல்�ணத ் " .இ்ய� லி�லமந�ங டமஎந்ம்ன்மம சரந்வர ?'' எ உம

அ  யரமவப வ, "றஃபயவயசல' எ மநய மவபனடி�ணத ் " . அப்ல்யாமபப 

 மஸ்த)்்ல (அவர டமஓ்லிம�னறிபலமந�ங டமஓ்வ �ர �ய ?'' எ மஅவர டம

  ாடயர ட  . நய "ஆி ' எ  ற " .அபப�ிய யல , "வலன்்லமஇ்யமிஃ்ய' எ�ிம

)92ஆவ்  (அத்லியிதன்மஓ்ல�ம யா�ங ட '' எ றயர ட  . நய "வல ன்்லமஇ்யம

ிஃ்ய' எ மஓ்தமன்யடங லம "வத் �மவல  ஸய ' எ மஓ்ல    .  ட  

 அ்த்ர்ய)்்ல ( அவர டமசல�த்வபா�" இவவய றமஅல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டமஓ்மநய மனசவப ிா ற '' எ உமறறல யர ட  - .  மா ்டமஹ �்ஸ

மா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்◌ஜ  .அ்லல , அல மயம )்ா (

 அவர ட" நய ம யி)சல�ிய (நயா�ா்மமனச  ற  . அங்மஅ்த்ர்ய)்்ல (

அவர ன�மமசந்லத ் '' எ உமறறலி்ய மஹ �்ஸமன்யடங் லற் 
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ம.பயடி ம:51ம  ன்யாவ்ா்தம்னடமவப்ல� ழபாவட�ம ந்ங ட .120   

 

1503 அ�ஹஜன்்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ரம )ஸல (

 அவர டமஅஸ��்பமபப  ய்ல�ந்மந�ி மமனறாிவன்தமன்யாம வ்டயி

எ ாி, ஏபஹஜ�்பமபப  ய்ல�ந்மந�ி ம ்ிமய்ிவன்தமன்யாம வ்டயிம

எ ாிம்னடமனசக்யர ட . 

1504இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமஃபஜ��்பமபப  ய்ல�ந்மந�ி ம ்ிமய்ிவன்ாிமஅஸ��்ப

 பப  ய்ல�ந்மந�ி மமனறாிமவன்ாிமன்யாம வ்டயனம தம்னட

 னசக்யர டமஎ உமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ண ம ்யார �ணலமப்ர

றற�  ா�ட �  . அவர �ணலம மரமபப மஅல த்யப)்்ல (அவர ்ிமள�வர .

அ  யரமஎ �்மமல ாிமவப�பபமய வர �யவயர ட.121  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் . 

1505 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்  . அவாறலலமசிபதமமாஉிமஹல யி)்ா (ஆ ல ிய்்மஅறலவபபபபல 

")ந�ி ம ்ிமய்ிமவன் ' எ பன்மமஏாடம "ஹத்யம்த்அஃம ிஏ ' எ�ிம

னசயானறயட��்மப்ல்ய " (ஹத்யம்ஃ� ஃம ிஏ ' எ�ிமனசயானறயடரம

இடினபாஉட�் . 

1506 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : அஸரமன்யான �்ப

பப  ய்ல�ந்மந�ி மமனறாிவன்மஎந்்◌்மன்யான ாிமஇலன்  . ஃபஜர

ன்யான �்பமபப  ய்ல�ந்மந�ி ம ்ல�்ிவன்மஎந்தமன்யான ாிமஇலன் .

 இன்மஅ�சிபதமஅல்தீ)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.122  

1507 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :  ங �ணலமள�வர

)ச�ிய ம ( ந�ி ம ்ல�்ி  ந்தன்ாிமந�ி மமனறாிம ந்தன்ாிம

 ்ரநன்�த்தமன்யாம வ்டயி  . இன்மஇப�ம மர)்்ல( அவர ட

றயர டஅறலவப� ல.123  

1508அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட) :ச�ிய ம ( ந�ி ம ்ல�்ி

 ந்தன் ியமந�ி மமனறாிம ந்தன் ியமந�ங டமன்யாவ்ா ய ்◌்ம ்ராம

னசகிய �்ர ட  .ஏன  ணலமஅ் , ன த்ய ண மஇ�மன யி் ்� லனட ிம
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 ்ல� ல ற் .124இன்மஇப�ம மரம )்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட . இந்மஹ �்ஸ

� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1509 அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட :ந�ி ண மள�மப்் ◌லம

) லா� லல (  ்ய உிம பய்)ன்யாய �்ர ட (. அ்ம�ானமிய மனவ�ணபப�ிவன்த

ன்யாவன்தம்யம்பமப�த்ங ட; ந�ி ண மள�மப்்லம ) மா லல ( மனறாி பய்

)ன்யாய �்ர ட( ; அ்ம�ானமிய மமனறாிவன்தமன்யான னிதம

்யம்பபப�த்ங ட  . இன்மஇப�ம மர)்்ல (அவர டமஅறலவப � லறயர ட  . இந்

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .  

1510அ�பஸ்யமஅலஃ லஃபயீம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) :ள�மபிணத்லல (

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட"அல� ிமஸ ' எ�மலடத்லல125எங ்�்ம
அஸரமன்யான மன்யாவபதம்யர ட  . பபற்"இந்தமன்யா ◌ஜன னிமநலனறம

 வாஉமயஉம ங ்�்ம� மவய�ந்வரம �ணடிமறறபபாட்  .ஆ யல , அவர டம

அன்பமபயாய� லவபாடயர ட  .எ  வ , ியரமஇதமன்யான னிபம பணபதம

ன்யா்வ� லறய ்யமஅவ��்மஇ�மமடங்மநாப் ம ்�  . அஸ��்ப

 பப  ய்ல�ந்)ந�ி மமனறந் (நாசத்ல்ிம ்ய உிவன்மஎந்தமன்யான ாிம

இலன்  . இந்மஹ �்ஸல ம�்த்ல்ட�" யஹலத ' எ�ிமனசயல்�்ம "நாசத்ல்ி ' 

எ உமனபய�ட  - .  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�பஸ்யமஅலஃ லஃபயீ)்்ல (

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .  

1511  �பயமபப மஆமலரமஅல்ஜஹ �ம )் ்ல  (அவர டமறறலி்யவ் : � உ

 ந்ங �ணலமன்யாம வ்டயி; அல்்மஇறந்வர ன�பம்ன்� ம வ்டயிமஎ ம

எங ்�்மஅல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டம்னடமவப்லத்வந்யர ட .1 . 

ந�ி ம ்ிமய தம்வங லி்ல்ல�ந்மந ்ம ி�ிவன், 2. (ள�வரம மசலபம

னபயா்லலமநலா்ி பய்மநலாலமவபாய்ம பய்ி  ( ந்ப லம்வங லி்ல்லம�ந்

 ந�ி ) மா் (சயாிவன் .3 . ந�ி மஅஸ்மல� தம்ன்பபாட்ல்லம�ந்மந ்ம

மனறாிவன். 

 பயடி52அிரமபப மஅபசயம )்்ல (அவர டமஇஸ்யதன்தம்ாவபிமநல �மசல.126   

1512அிரமபப மஅபசயமஅஸஸஜ்மமம )்்ல (அவ ர டமறறலி்யவ்  : நய மஅறலியனம�

 ய்த்லலமவய�ந் பய்மம� டமஅன வ�ிமவால  ா�லமஇ�� லமறயர ட; 

அவர ்�ன  ம )வய��ன மனநறல (எ்ாிம லனடிய் ; அவர டமசலன் ன�ம
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வணங ல�ன ய்��� லறயர டமஎ மஎ்ணபம )வ�ந்ல(    . இநநலன்ிபலமம� யவபல

 ள�மம ண்ர)்்லி ( னசக்ல ன�மமனசயல்லவ�வ்ய �ம  டவபபபா ட  .எ  வ , 

நய மஎ ்மவய  த்லலமஅமரந்மஅவன்ம நய� லமமனச  ற  . அங்

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டம்ன்மனறவய மஇ�ந்ன ய்��ந்யர ட .

 அவர ்னடிமச�்யித்யரமஅவர ்�ன ்ல்ய ம்ணப ்மமனசில �ணல

ஈ�பா��ன ய்��ந் ர  .எ  வ , நய மஅ்வமல றலமனம்வய மம� யா�்டம

்னாந்மஅவர �ணடிமனச  ற  .அவர �ணடிமநய , "ந�ங டமியர?'' எ உம  ா ட  .

 அ்ா்மஅவர ட"நய மள�மநபப '' எ றயர ட  . நய "நபபமஎ றயலமஎ  ?'' எ உம

  ா ட  . அ்ா்மஅவர ட" அல்யாமஎ ன )் ்மனச க்லாட  ( அ�பபப

 ட�ய '' எ உமறறல யர ட  . நய "எ ன   மனசக்ல ்ட மஅ�பபபாட�ய ?'' 

எ உம  ா ட  . அ்ா்"இ்த்ம றா ன�பம பணபமவயாம வ்�ி ; சலன்ம

)வாலபய�( ன�மளால� ம வ்�ி ; இனறவ மள�வ  ; அவ��்மஇனணிய ம

எ்ாமலலன்மஎ�ிமனசக்ல ்ட மஎ ன மஅ�பபப ய '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட .

 நய "இந்�மன யடன னிமஏாஉ�ன ய்டவரமியரம ங ்ட மஇ�� ல றயர ட ?'' 

எ மஅவர �ணடிம  ா ட  . அ்ா்மஅவர ட" ள�மஏ்ந்ல்வய�ிமஓரமஅ�னமாி

 ட� ர'' எ றயர ட ) . அ னறிமநய�ணலமஅ�ப�ர)்்ல ( அவர ்ிமபப்யல)்் ◌ல (

அவர ்ிமநபபிவர ன�மஏாஉமஅவர ்ட மஇ�ந் ர" (. நய�ிம்ங ன�ப

பப பாறமவபனா ல ற '' எ உமநய மறறல    . அ்ா வர ட" இந்மநய�ணல

அவவயஉம ிமயலமஎ ன பமபப பாறமஇி்ய் . எ ்மநலன்னிாிமம� �ண 

நலன்னிாிமந�ரமபயர� வபலன்ிய? (்ா பய்  (ந�ரம ிம ◌ஜனடிம்�ிபத்ய�டிம

்ல�ிபபமமனசல்ி  ! நய மஎாமசலம ் ட மஎ மஎ ன பமபாறலமந�ரம  டவபபபாடயல

எ  ணடிமவய�ி! '' எ றயர ட  .அ்ா  ாபமநய மஎ ம்�ிபத்ய�டிமனச  ற  .

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட)நய�ம்றந் ( ம �் யா�்ம

னச உவபாடயர �◌்  . நய மஎ ம்�ிபத்ய�டிமஇ�ந்ன ய் டமனசக்லம ன��

  ா�மஅறலந்ன ய்��ந ்  . அவர டமம �் யா�்மமனச றாட மம� �ணடி

அவர ன�பமபாறலமவபசய�த ்  . ள�மசமிிமிஸ�ப)ம �் ய( வயசல �ணலமசல்ர

எ  ணடிமவந் ர . அவர �ணடி" ம �் யவபா்மவந்ட�மஇந் ம ண்ரமஎ  ம

னசக்ன ய்��� லறயர'' எ உம  ா ட  . அ்ா்மஅவர ட" ம� டமஅவன்ம நய� ல

வபன்ந்ன ய்��� ல ற ர) .ம� யவபல ( அவ�னடிமச�்யித்யரமஅவன்�

ன ய உவபடதம்லாடமலாட ர .ஆ யல , அவர �யலமள உிமனசகிம��ிவபலன்'' 

எ உமறறல ர  . பப  ரமநய ம �் யா�்மமனச உமநபபிவர ன�மமசந்லத ்  .

அப பய், "அல்யாவப மன் ்  !்ங ்�்மஎ ன மஅனடிய�ிமன்� லற்ய ?'' 
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எ உம  ா ட  . அவர ட"ஆி , ம� யவபலமஎ ன மவந்மசந்லத்வர்ய ம!'' எ உம

  ாடயர ட  . நய "ஆி ' எ  ற  . பபற்"அல்யாம ங ்�்�ம ா உத்ந்ட�, 

எ �்தமன்�ிய்மவப ிங ன�பமபாறலமஎ �்மமனசயல்ங ட  . ன்யான னிப

பாறலமஎ �்மமனசயல்ங ட! '' எ உம  ா ட  . அ்ா்மநபப)ஸல (அவர ட , 

"ஏபஹஜதமன்யான னிதமன்யாங ட  . பபற்மந�ி ம ்ிமய லம ி�ிவன்

ன்யாவன்மநலஉத்ல�ன யட்ங ட .ஏன  ணல , அ்ம ்ிமய்ி பய்மன த்ய ண ம

இ�மன யி் ்� லனட ிம ்ிமய லற்  . அப பய்்ய மஅ்ா்மஇனறமஉபபய�ர ட

சல்வண� ிமனசக ல ற ர .பபற்மன்யாங ட ! அந்ம ந்த்லலமன்யாிமன்யான 

)வய வர �யல ( சயாசலிம�ண� பபட�ற�ி்ி)வய வர ட ( வ�ன 

்்�ற�ி்மய்ி .ஈாட ◌லிப மநலாலம லா� ல ்யம மா ல ்யமசயியமலமஅ் மம ்ம

வபாிம )ந்ப லம ந்ி(வன்தமன்யாங ட ! பபற்மன்யாவன்

நலஉத்ல�ன யட்ங ட .ஏன  ணல , அப பய்மந் ிமஎ�� பப� லற்  . பபற்மநலால

) லா�   (சயகந்வபாடயலமன்யா்மன யட்ங ட . அந ந்தமன்யான �்

)வய வர �யல (சயாசலிம�ண� பப� லற் .அவர டமஅ்லலமபங  ா ல ற ர . பபற்

அஸரவன்தமன்யா்ன யட  . பபற்மந�ி மமனறாிவன்தமன்யாவன்

நலஉத்லவப�  !ஏன  ணல , அ்மன த்ய ண மஇ�மன யி் ்� லனட ி்ய ம

மனற லற்  .இந்ம ந்த்லலமஅ்ா்மஇனறமஉபபய�ர டமசல்வண� ிமனசக ல ற ர'' 

எ உமறறல யர ட  .நய , "அல்யாவப மன் ்  ! அங தமனகனம) � ( னசகவ்

பாறலமஎ �்மமனசயல்ங ட! '' எ உம  ா ட  . அ்ா்மநபப)ஸல ( அவர ட

"  ங �ணலமள�வரமஅங தமனகனமமனசகவ்ா்தம்்ண�ன்மனந�ங லமவயக

 ன யப்�ணத்)�� லா்மந�ரமனச்த்ல( ம��்மமசலந்ல யலமஅவ்்ம� ி, வயக, ��்ம

ஆ லிவாறயலமஏாபாடமபயவங டமஅன த்ிம )்்ண� ்ய�ம சரந்ம ீ ா (

வபாந்வப� ல ற  . பபற்மஅவரமஅல்யாம த்்வபாடன்பம பய உம்ம்

 � தன்�ம ாவப யலமஅவ்்ம� த்யலமஏாபாடமபயவங டமஅன த்ிமஅவ்்

்ய�மஓ்ங �ண்ல�ந்ம்்ண� ்ய�ம சரந்மவபாந்வப� ல ற  . பபற்மஅவர

 �ா�வன்மஇ�மன  ன��ம ாாி பய்மஅவ�னடிமன  �ண மபயவங ட

 அன த்ிமஅவ்்மவப்லம் ண �ண்ல�ந்ம்்ண� ்ய�ம சரந்

வபாந்வப� ல ற  . பபற்மஅவரமஈ்�மன ியலம்ன்னிதம்டவப) மஸஹஜம

னசக்ல(�ி பய ்மஅவ்்ம்ன்ிப மபயவங டமஅன த்ிம்ன்��ிப ம

ஓ்ங �ண்ல�ந்ம்்ண� ்ய�ம சரந்மவபாந்வப� ல ற  . பபற்மஅவரம்ி

 பய்ங ன��ம னண� யல டவன்�ம ாாி பய்மஅவ்்ம யல �யலமஏாபாட

 பயவங டமஅன த்ிமஅவ்்மவப்லம் ண �ண்ல�ந்ம்்ண� ்ய�ம சரந்
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வபாந்◌ஜவப� ல ற ) .அ்ா்பமபபற் ( அவரமஎாந்மன்யாி பய்மஅல்யானவ

 அவ ்ம்்்ல�  ாறன்�மறறலபம் �ந்மனப�னமபப�த்லதம்ம்ம ட�த்லல

 இனறவ��்மமா� மமஇடம�ணத்யலமஅவரம்ல�ிபபமமனசலன ிபலமஅ உமபபறந்

 பய் ன பம பய உமபயவங டமந�ங ல)ப�ஏத்மய த( ம்ல�ி் லறயர'' எ உம

றறல யர ட ) .இ் மஅறலவபபபய�்ய  ( நபபத ்யாரமஅ� மயமய)்்ல ( அவர ட

றஉ ல றயர ட : இந்மஹ �்னஸமஅிரமபப மஅபசய)்்ல ( அவர டமஎ  ணடி

றறலி பய்மநய , "அிரமபப மஅபசய  ! எ  மனசயல லற�ர டமஎ பன்மந ்

 ியசலத்மமனசயல்ங ட !ள ்மஇட் ◌்்லலம )இத்ன ாி ( அந்மம ண்ர

வாங பனபஉ லறய்ய?'' எ உம  ா ட  . அ்ா்மஅிரமபப மஅபசய)்்ல (அவர ட , 

"அ� மயமய, எ மவி்ம�்லரந்வபாட்; எ ்மஎ்ி்மந்லந்வபாட்; எ ்ம

்வனணமனந�ங லமவபாட்  . இநநலன்ிபலமஅல்யாவப மமம ்யமஅவ மன்ரமம ்ய

னபயகான்பப்ா்மஎ �்மஎந்தம ்னவாமலலன்  . நய மஇந்மஹ �்னஸ

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர �ணடமல�ந்மள�ம்டனவ , இ்்�ம்டனவ, 

� உம்டனவம )இவவயஉமஏாவன்மஎ்ணபமமனசயல லறயர ( மா� ம

னசவபாாறல�ந்யலமஇன்மள� பய்ிமநய மஅறலவபத்ல�� மயா ட  .ஆ யல , 

அன்வபடமஅ்ல தம்டனவ டமநய மனசவபாா ற ம )அ் யல்ய மஅறலவபத ் ( '' 

எ றயர ட 

 .பயடி  :53  ச�ிய மமந�ி ம ்ல�்ிம ந்தன்ாிமமனறாிம ந்தன்ாிம

 ்ரநன்�த்தமன்யாய �்ர ! 

1513 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) : அஸ��்பமபபற்மஅற வமன்யா�

றடய்மஎ�ிமநபபனமயாலமஅறலவபபப◌லல  (  மர)்்ல ( அவர டம்வறய ம

னசயல்லவபாடயர ட; அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டமந�ி ம ்ல�்ி

  ந்தன்ாிமமனறாிம ந்தன்ாிம்றலபபய தம ்ரநன்�த்தமன்யாபப�வன் ி

்னடமனசக்யர ட.127   

1514ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல( மஅவர டம

அஸ��்பமபபற்மஇ்்�ம்�அத டம )ற�்்ய த (ன்யாவன்மவபாட ்ிபலன் .

" ச�ிய மமந�ி ம ்ல�்ிம ந்தன்ாிமமனறாிம ந்தன்ாிம ்ரநன்�த்த

ன்யாிமவா� தன்மன �ன யட�ய �்ர ட' எ உ்ய மஅல்யாவப மன்ரம  )ஸல( 

ன்யா்வந்மஇ்்�ம்�அத டமபாறலிமவப�� ி .  
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1515இப�மஅபபயஸம )்்ல ( அவர �யலமவப�்ன்மனசகிபபாடமஅவர �ண 

 அ�னமிய ம்னறப)்ா (அவர டமறறலி்யவ் : இப�மஅபபயஸ)்்ல( , அப்ரம

்ாமய மபப மஅஸஹரம )்்ல( , மலஸவரமபப மம�்மயம )்்ல ( ஆ ல ியரமஎ  ணடிமநபப

)ஸல ( அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப ய)்்ல ( அவர �ணடிமனச உ" எங ட

அன வ� மச்யனமாிமறஉவ �் ய  ! அஸ��்பமபப மஇ்்�ம்�அத டமன்யாவ்

பாறலமஅினமிய�டிம  ாபப் ய " ! அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமஅன்த

்னடமனசக்்ய மஎங ்�்மமனசக்லம லனடத்ல�� , அதன்யான னிதம்யங டம

ன்யாவ்ய �ம  டவபபப� ல றய ம!' எ உம  ாபப் ய !'' எ உமறறல ர ) . ம்ி (

 இப�மஅபபயஸ)்்ல ( அவர டம்ய�ிம மரமபப மஅல த்யப)்்ல ( அவர ்ி

)இவவயஉமஅஸ��்பமபப மன்யாபவர ன� (அ�பபவர �ய மஇ�ந்ன்ாிம

ன்�வப� மமனசய  யர ட  . நய மஆிப ய)்்ல ( அவர �ணடிமனச உமஅி�வ�ி

எ ன மஅ�பபபனவத்ம நய� தன்மமனசய     . அ்ா்மஆிப ய)்்ல (அவர ட , 

"ந�ரம ி�மச்மயம )்்ல (அவர �ணடிம  ்ி! '' எ உமறறல யர ட  . நய 

அி�வ�டிம்ல�ிபபமமனச உமஆிப ◌யம )்்ல (அவர டமறறலின்மமனசய     .

  ி�மச்மய)்்ல ( அவர �ணடிமனச உமஆிப ய)்்ல ( அவர �ணடிம  ாடமஅ ்

   டவபனி�ம  ா்மயஉமஎ ன )மம்�ி (அி�வ�ிமஅ�பபப யர ட) . நய 

  ி�மச்மய)்்ல (அவர �ணடிமவந்மவப ிதன்�மறறலி பய்" ( அல்யாவப 

 ன்ர)ஸல( மஅவர டம )அஸ��்பமபப  ( இவவப�ம்�அத ன�த)ன்யாவன்த (

்னடமனசக்ன்மநய ம  ா�ட �  . பபற்மஅவர டமஅவவப�ம்�அத ட

ன்யா்ன்மநய மபயரத ் ) .ள�மநயட ( அவர டமஅஸரமன்யா்வபா�மஎ ்

வ �ா��்மவந், அவவப�ம்�அத ன�தமன்யா்யர ட  .அப பய்மஎ �ட  ம

அ சய� �ணலமப�மஹ்யிம்்தன்மம சரந்மனப் டமசல்ரமஇ�ந் ர .

அவர �ணலமஓரமஅ�னமபமனப்னண, ன்யா்ன ய்��ந்மஅல்யாவப மன்ரம

)ஸல ( அவர �ணடிமஅ�பபப" ந�மஅவர ்�்மஅ� லலமனச உ" அல்யாவப 

ன் ் !ந�ங டமஇந்மஇ்்�ம்�அத டமன்யாம வ்டயிமஎ தம்�த்ன்மநய ம

  ா��� ல ற  .ஆ யல , இப பய்ம்யங  �மஅன்தமன்யாவன்மநய ம

பயர� ல ற  ' எ மநய ம  ாட்ய மந�மறஉ  . அவர டம்ம்மன ியலமனசன 

 னசக்யலமந�மபப வயங ல)வந்(வப�! '' எ �மறறல    . அபனப்�ி)னசய  ப� (

னசக்யர . அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர  டம்ம்மன ியலமனசன மனசக் பய்ம

அபனப்மணபம்ல�ிபபமவந்வபாடயர  . ன்யான னிம��த்்ிமஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல ( அவர ட"அ� னமகியவப மம  � ! அஸ��்பமபப  யல)ன்யா் (

இ்்�ம்�அத ன�பமபாறல�ம  ாடயக . அப்லமன ஸம்்த்ய�லமசல்ரம்ி

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534
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்்த்யரமஇஸ்◌யதன்மஏாஉட�மனசக்லாட மஎ  ணடிமவந்ல�ந் ர  . அ் யல

்ா��்பமபப  யலம ட�மஇ்்�ம்�அத டமன்யாம��ிவபலன் .

அதன்யான  ிமஇந்மஇ்்�ம்�அத �ய்ி'' எ றயர டமஎ ம ி�மச்மயம )்்ல (

அவர டமவபனடி�ணத்யர ட.128  

1516 அ�ச்மயமபப மஅப்லரம்ாமய மபப மஅவஃபம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் :

 நய மஆிப ய)்்ல ( அவர �ணடிமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமஅஸ��்ப

பப  யலமன்யா்வந்மஇ்்�ம்�அத டமபாறல�ம  ா ட  .அ்ா வர ட , 

"அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டமஅஸ��்ம�  யலமஇ்்�ம்�அத ட

ன்யாவயர ட. மஏ ்�ிமஅ்வலம ய்ணத்யலமன்யாம��ியமா பய்ிம பய், 

அல்்மமறந்வப�ி பய்மஅவவப�ம்�அத ன�ாிமஅஸ��்பமபப  யலம

ன்யாவயர ட  .பப  ரமஅவவப�ம்�அதம ன�ாிமநலன்ிய தமன்யா்ய யர ட .

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமள�மன்யான னிதமன்யா்யலமநலன்ிய த

ன்யா்வ�வயர ட'' எ உமவபனடி�ணத்யர ட  . இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ர

ன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1517 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 எ  ணடிமஇ�ந்மநயா �ணலமள� பய்ிமஅஸ��்பமபபற்மஇ்்�ம்�அத ட

ன்யாவன்மவபாட ்ிபலன் . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணல

வந்ட�் .  

1518ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 எ ்மவ �ா�லமஇ��்ி பய்மஇ்்�மன்யான  ன�மஇ் சலிமய  வய

ப ல்ங மய  வயமள� பய்ிமவபாட்லலன்) .அனவ (: ஃபஜரமன்யான �்ம� 

இ்்�ம்�அத ட; அஸரமன்யான �்பமபப மஇ்்�ம்�அத ட .129  இந்மஹ �்ஸம

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1519 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

 எ  ணடிம்ங லிப��்ிமநய�ணலமஎ மவ �ா�லமஇ�ம்�அத ட- அஸ��்பமபப 

இ்்�ம்�அத ட  -ன்யாயமலமஇ�ந்்லலன்.130  இன்மஅஸவதம )்ா ( மாஉி

 மஸஹ�)்ா (ஆ ல ியரமஅஉ்லிபா�மஅறலவப� ல ற ர . இந்மஹ �்ஸமநய ்

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534
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பயடி மம:55 மஃ��ழமன்யான �்ம� மஇ்்வம்�அத டமன்யாவ்மவப�ிபதம

்� ்ய்ிம.ம

1520 ��்யரமபப மஃ்லஃ்லம )்ா (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஅ ஸமபப மமய்ல�

)்்ல ( அவர �ணடிமஅஸ��்பமபப மற�்்ய மன்யான மன்யாவ்மபாறல�

  ா ட  . அ்ா வர ட" அஸ��்பமபப )ற�்்ய  ( ன்யான மன்யா்்ா ய 

  மர)்்ல ( அவர டம ய்த்லல)ன்யாபவ�  (ன ிபலமஅவ ர டமஅ�பபயர ட .

 நயங டமநபப)ஸல ( அவர �்ம ய்த்லலமந�ி மமனறந்மபப மமஃ��ப

ன்யான �்ம� மஇ்்�ம்�அத டமன்யா்வந ்யி'' எ உமறறல யர ட  . நய 

" அவவப�ம்�அதம ன�மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமன்யாவயர �ய ?'' எ �ம

  ா ட  . அ்ா்மஅ ஸ)்் ◌ல  ( அவர ட" நயங டமஅவவப�ம்�அத ன�ாி

ன்யாவன்பமபயரபபயர ட .எங ன�தமன்யாமமனசயல்ாமலலன் ; ன்யாம வ்டயிம

எ தம்�� ாமலலன்'' எ மவபனடி�ணத்யர ட  . இந்மஹ �்ஸமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�் .  

1521  அ ஸமபப மமய்ல�ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :நயங ◌் டமம �் யவபலம

இ�ந் பய்மன்யான மஅறலவபபபய�ரமமஃ��பமன்யான � ய மஅறலவபப்மம

னசக்வபாடயலமம� டம )நபபதம ்யார ட ( ன் ன�ம நய� லமமனச உ) அ் 

அ� லலமநல உ (்்யமஇ்்�்்�ம்�அத டமன்யாவயர ட . னவ�ண்�்ல�ந்

ிய ்�ிமபட�ணவயச்�்மவந்யலமமல்்லிய ம பரமஅவவப�ம்�அத டம

ன்யாவன்�ம ்�ம )மஃ��ப (ன்யான ம��ந்வபாட்மஎ மஎ்ணபவப�வர .  

பயடி   :56  ளவனவய�மபயங லா்ிமஇ யமத்லா்ிமஇனட ிமள�ம )ற�்ல (

ன்யான ம ்� .  

1522அப்ல்யாமபப ம�ஃ ஃபபலமஅல�ஸ �ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :

அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட)"பயங் , இ யமதமஆ லி  ( இ�மன்யான 

 அறலவபப் டமளவனவய உ�்ிமஇனடிபலமள�)ற�்ல (ன்யான ம ்� '' எ ம

)இ்்�ம�னற (றறலவபா� , � றயிம�னறம " வப�ிபபிவ��்) அன்தமன்யா

 �னமம ்�( '' எ றயர ட .131  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�் - .  மா ்டமஹ �்ஸமஅப்ல்யாமபப ம�ஃ ஃபபல)்்ல (

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .அ்லல , 

நபபம )ஸல ( அவர ட)  மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்பம பய உம� உம�னற

றறலவபா� ( நய  யிம�னற"வப�ிபபிவ��் ' எ உமறறலி்ய மஇடினபாஉட�் 
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ம.பயடி ம57  அமசம ந்தமன்யான ம132 

1523 இப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

)ள�ம பயரம�ன ிபலமஎங ்�் (அமசம ந்தமன்யான மன்யாவபத்யர ட .

)எங �ணல ( இ�மஅணப �ணலமஓ்ணபிப ��்)�்்லல ( ள�ம்�அத

ன்யாவபத்யர ட ) .அப பய் ( மா றயரமஅணபிப ரமஎ்ல� ்�்ம�  யல) நல உ

ன ய்� (இ�ந் ர . பபற்ம�்லமஅணபிப ரம்ல�ிபபமமனச உம்ிம ்யார ட

நல உமன ய்��ந்மஇடத்லலமஎ்ல� ்�்ம�  யலமநல உன ய்ட ர . பபற்

 இ்்டயிமஅணபிப ர)ன்யான �் (வந் ர. மஅவர ்�்மநபபம )ஸல ( அவர ட

ள�ம்�அதமன்யாவபத்வபா�மச்யிமன ய�த்யர ட . பப  ரமஇந்மஅணபிப ர

)எாந்மமம்லிப�ந் (ள�ம்�அதன்மநலனற வாறல ர . பபற்ம�்லமஅணபிப �ி

)வந்மமம்லிப�ந்ம்ி�னடி (ள�ம்�அதன்மநலனற வாறல ர.133  - அல்யாவப ம

ன்ரம)ஸல  ( அவர �்மஅமசம ந்தமன்யான மபாறலிமஇப�ம மர)்்ல ( அவர �்

 மா ்டமஹ �்ஸமமா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் . அ்லல

" நய மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ்ட மஅமசம ந்தமன்யான 

ன்யா்ல�� ல ற '' எ உமஹ �்ஸமன்யடங் லற் . 

1524 இப�ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) : பயரமநடந் ( ள�மநய�ணல

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட)எங ்�் ( அமசம ந்தமன்யான னித

ன்யாவபத்யர ட) .எங �ணல ( ஓரமஅணபிப ரமஅல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர ்ட )ன்யான ிபல (நல ற ர .மா றயரமஅணபிப ரமஎ்ல� ்�் மஎ்ல ்ம

)அணபவ்த் (நல ற ர . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டம்ி�ட ண�ந்

அணபிப ��்மள�ம்�அதமன்யாவபத்யர ட . பபற்மஅவர ட)எ்ல� ன�ம நய� லம (

னச உவபாட ர . பபற்மஇ்்டயிமஅணபிப ரமவந் பய்மஅவர ்�்

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமள�ம்�அதம் ன◌யாவபத்யர ட  . பபற்

 அவர �ணலமளவனவய�மஅணபிப �ி)் ணதம் ண ி ( ளவனவய�ம்�அதன்

நலனற வாறல�மன ய்ட ர . இன்வபட�மற�்லமஅமசிமநல்வப யலமவய  த்லல

அமரந்ன ய் டயமநல உமன ய் டயமனசன மனசக்மன்யா்மன யட�்யி .  

1525்யபபரமபப மஅப்லல்யாம )்்ல (அவர டமறறல ி்யவ்  : அல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர ்ட மஅமசம ந்தமன்யான ிபலமநய மபங  ாஉடம �  .

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமஎங ன�தம்ம�்பமபப  யலமஇ�

வ�னச �ணலமநலஉத்ல யர ட .அப பய்மஎ்ல� டமஎங ்�்ிமன்யாிம்லனச) ிய 

 லப்யா(�்மலனட ிமஇ�ந்யர � ◌்  . நபப)ஸல ( அவர டம்�பபரமறறல
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)ன்யான னிதம்வ� ல( யர ட) .இ�மவ�னச �ணலமநல றல�ந் ( நயங ட

அன வ�ிம்�பபரமறறல  யி .பப  ரம�ற மமனசக்யர ட . நயங டமஅன வ�ி

�ற மமனசக ்யி .பப  ரம�ற வப்ல�ந்ம்ன்னிம ிரத்ல யர ட . நயங ட

 அன வ�ி) ்ன்னி  ( ிரத்ல  யி . பபற்மநபப)ஸல ( அவர ்ிமஅவர ்�்

 அ� லல)�்லமவ�னசிபல (நல றவர ்ிம் ணந்மசஜ்யமமனசக் ர . அப பய்

 இ்்டயவ்மவ�னசிப்ல�ந்வர ட)அபப� ி ( எ்ல� ்�்ம ந்ய ) அவர ன��

 ் யணபத்வயஉ (நல உன ய் டிப�ந் ர . நபப)ஸல ( அவர டமசஜ்யனவம

நலனற வாறல, �்லமவ�னசிப்ல�ந்வர டம )சஜ்யமமனசக் ( எாந்மநல ற்ி

இ்்டயவ்மவ�னசிப்ல�ந்வர டம் ணந்மசஜ்யமமனசக் ர .பபற்மஎாந் ர .

 பபற்மஇ்்டயவ்மவ�னசிப்ல�ந்வர டம�   )�்லமவ�னச�் (வந் ர .

� மவ�னசிப்ல�ந்வர டமபப  யலம )இ்்டயிமவ�னச�் (வந்வபாட ர . பபற்

 நபப)ஸல ( அவர டம�ற மமனசக் பய்)இ�மவ�னச �ணலமநல றல�ந் ( நயங ட

அன வ�ிம�ற மமனசக ்யி . பபற்மநபப)ஸல ( அவர டம�ற வப்ல�ந்

 ்ன்னிம ிரத்லி பய்)இ�மவ�னச �ண்ல�ந் ( நயங டமஅன வ�ி ்ன்னிம

 ிரத்ல  யி  . பபற்மநபப)ஸல (அவர டம் ணந்மசஜ்யமமனசக்யர ட . �்ல

 ்�அதமநனடனபாற பய்மபப மவ�னசிப்ல�ந்வர ்ிமஇப பய்மநபபிவர ்�்

 அ� லலமஇ�பபவர ்மய )�்ல (அணபிப ரமசஜ்யமமனசக்யர ட .

 பப வ�னசிப்ல�ந்வர ட)சஜ்யமமனசகியமல ( எ்ல� ்�்ம ந்ய ) அவர ன��

 ் யணபத்வயஉ (நல உமன ய்ட ர . நபப)ஸல ( அவர ்ிம�்ல

 வ�னசிப்ல�ந்வர ்ிமசஜ்யமமனசக்ம��த்்ிமபப வ�னசிபலமநல உன ய்�

�ந்வர ்ிம் ணந்மசஜ்யமமனசக் ர . நபப)ஸல ( அவர டமச்யிமன ய�த் பய்

நயங டமஅன வ�ிமச்யிமன ய�த ்யி ) .இ னற�்மஎவவயஉ (  ங ட

 பனடவ �் ர டம்ங டம்ன்வர ்ட ம சரந்) பயர�ம �ங �ணல ( ா ல ற  ்ய

அன்பம பய உ்ய ன்ய )நயங ்ிமனசக ்யி .(  

1526 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நயங டமஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல (அவர � ◌ஜட ம சரந்ம்ஜனஹ யம்்தன்மம சரந்மள�ம

றாடத்ய�ட ம பய�டபம்றபபாம டயி  . அவர டமஎங �ணடிம �னமிய ப

 பய�ாட ர . நயங டம்ாரமன்யான ிபலமஈ�பா��ந் பய்) எங ன�

 நயாடமலாட ( இனணனவபபய�ர ட)"�ஸ்லி டமன்யான மிபலமஈ�ப�ி பய் (

அவர டமம்மநயிமஅ்ல்�தம்ய�்்லமன்ய�த்யலமஅவர ன�மநயிம�் டய�ம

ளாலத்வபட்யி'' எ உம பசல�மன ய்ட ர  . இந்மவபவ்தன்)வய வர ( ்லபீல

)அன் ( அவர டமஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர �ணடிமன்�வபத்யர ட . அன்
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 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமஎங �ணடிமறறல யர ட . ம் ி, "அவர டம

ள�மன்யான னிமஎ்லர நய� லாட� ர  . அ்மஅவர ்�்)்ங ட ( ்ாநன்

்ா� ன�வபடமமல மவப�பபமய ்ய்ி'' எ உமஇனணனவபபய�ர டமறஉ ல ற ரம

எ உிமஅல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டமறறல யர ட . அஸரமன்யான ிப 

  ந்ிமவந் பய்மஅல்யாவப மன்ர)ஸ ல  ( அவர டமஎங ன�மஇ�மவ�னச �ணல

அணபவ்� மமனசக்யர ட .இனணனவபபய�ர டமஎங ்�்ிமன்யாிம்லனச) ிய 

 லப்யா(�்மலனட ிமஇ�ந்யர ட . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டம�்ல

 ்�பபரமறறல)ன்யான னிதம்வ� ல( யர ட .நயங ்ிம்�பபரமறறல  யி . அவர ட

�ற மமனசிதôர ட  .நயங ்ிம�ற மமனசக ்யி . பபற்மஅவர டமசஜ்யம

னசக் பய்ம�்லமவ�னசிப்ல�ந்வர டமசஜ்யமமனசக் ர . �்ல

 வ�னசிப்ல�ந்வர ட)சஜ்யவப்ல�ந் ( எாந்மநல ற்ிமஇ்்டயவ்

வ�னசிப்ல�ந்வர டமசஜ்யமமனசக் ர .பபற்ம�்லமவ�னசிப் ◌ல�ந்வர டம

பப வ�னச�்மமனச உவபட, இ்்டயிமவ�னசிப்ல�ந்மவர டம� மவ�னச�்ம

வந்மஅவர �்மஇடத்லலமநல ற ர ) .இ்்டயவ்ம்�அத்லல ( அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர டம்�பபரமறறமநயங ட)அன வ�ி (்�பபரமறறல  யி . அவர ட

�ற மமனசக் பய்மநயங �◌ஜிம�ற மமனசக ்யி  . பபற்மஅவர டமசஜ்யம

னசக் பய்ம�்லமவ�னசிப்ல�ந்வர ்ிமசஜ்யமமனசக் ர . அப பய்

இ்்டயவ்மவ�னசிப ரமநல உன ய்ட ர . பப  ரமஅவர ்ிமசஜ்யமமனசக்

பப  ரமஅன வ�ிமஅமரந ்யி . பப  ரமஅன வ�ட மஅல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர ட மச்யிமன ய�த்யர ட  . இ் மஅறலவபபபய�்ய மஅ்ஸஸஜனபர)்ா (

அவர டமறஉ லறயர ட : பபற்ம்யபபர)்்ல ( அவர ட" இ னறிம்ன்வர ட

  ங ்�்தமன்யாவபபபன்பம பய  ற) அ உமஅல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டமஎங ்�்தமன்யாவபத்யர ட( '' எ உம்றலபபபா�மமனசய  யர ட . 

1527 சாலமபப மஅபபஹஸமயம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர டம்ிம ்யார ்�்மஅமசம ந்தமன்யான னிதமன்யாவபத் பய்

அவர ன�மஇ�மவ�னச �ணலம்ம�்பமபப  யலமஅணபவ்� மமனசக்யர ட; ்ினமம

அ�த்ம )�்லமவ�னசிபல (இ�ந்வர ் �்மள�ம்�அதமன்யாவபத்யர ட  . பபற்

எாந்மநல உமன ய்டயர ட . பப வ�னசிபலமநல றவர டமள�ம்�அத

ன்யாிவன்மஅவவய றமநல உமன ய்��ந்யர ட . பபற்மபப வ�னசிபல

இ�ந்வர டம� வ�னச�்மவந் ர . � வ�னசிப்ல�ந்வர டமபப வ�னச�்ம

னச உவபாட ர  . அப பய்ம� வ�னச� ய்ரம ்�்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டமள�ம்�அதமன்யாவபத்யர ட . பபற்மபப வ�னச�்மமனச றவர டமள�
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 ்�அதமன்யாிவன்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட) இ்்டயவ்ம்�அத்ல 

சஜ்யனவம��த்மபப  (இ�பபபலமஅமரந்ல�ந்யர ட  .பபற்மச்யிமன ய�த) ்த

ன்யான னிம��த(்யர ட . இன்மசய்லாமபப ம வவயதமபப ம்ஜனபர)்ா (

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.134  

1528அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ்ட "்யத்ரம� ய '  பய�  பய்மஅமசம

 ந்தமன்யான மன்யா்ம )நபபத ்யார �ணல (ள�வரமறறலி்யவ்) :அ் ◌்்யாவப ம

ன்ரம )ஸல ( அவர டமஅப பய�  பய்மஅமசம ந்தமன்யான னிதமன்யாவபத

்யர ட .எங �ணல ( ஓரமஅணபிப ரமஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ்ட 

ன்யான ிபலமஅணபமவ்த் ர . மா றயரமஅணபிப ரமஎ்ல� ்�்மஎ்ல ்

அணபவ்த் ர . அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டம்ி�ட  மஇ�பபவர ்�்ம

ள�ம்�அதமன்யாவபத்வபா�மஅபப� ிமநல உன ய்டயர ட ) . அல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர ்ட மள�ம்�அதமன்யா் ( அந்மஅணபிப ரம்ங ்�்) மம்லிப�ந்

இ ன ய�ம்�அதன்தம் ணிய ப ( �ரத்லமனசக்ன ய்�ம்ல�ிபபமமனச உ

 எ்ல� ்�்மஎ்ல ்அணபவ்த்மநல உன ய்டயர ட  . பபற்) அ்வன்மஎ்ல� ்�்

எ்ல ்மநல உன ய்��ந் (மா றயரமஅணபிப ரமவந் ர . அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர ட)்ி�னடிமன்யான ிபல ( மம்லிப�ந்மள�ம்�அதன்

 இவர ்�்தமன்யாவபத்வபா�)அபப� ி (அமரந்ன ய்��நம்யர ட .

)இ்்டயவ்மஅணபிப ர ( ்ங ்�்)மம்லிப�ந்மள�ம்�அதன்தம் ணிய ப (

�ரத்லமனசக்ன ய்ட ர . பபற்மஅவர ்ட மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

ச்யிமன ய�த்யர ட . இன்மசய்லாமபப ம வவயதமபப ம்ஜனபர)்ா ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட .  

1529 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நயங டமஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல (அவர ்ட ம்றபபா�மமனச  றயி" .்யத்ரம� ய ' எ �மலடத்லலம

) பயன்ம��த் (நயங டமஇ�ந் பய்மநலாலமநலனறந்மள�மம்த்ல �  மவந ்யி .

 நயங டமஅந்மம்தன்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ்) னடிமம்லி

ஓகா(� ய மவபா�வபா டயி .அப பய்மஇனணனவபபய�ரம �ணலமள�வரமவந்யர .

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �்மவயடமஅந்மம்த்லல

ன்யங வபடபபா��ந்் .  ட  மஅவரமஅந்மவயன�மஎ�த்) னறிப்ல�ந் (

  �வபபமபப�த்�ன ய்�மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர � ◌லடிம " எ �்மந�ர

அஞஏ லற�் ய?'' எ உம  ாடயர  . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட) சலறல்ி

அஞசயமல" (இலன் '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட  . அவர" இப பய்மஎ  ணடமலம�ந்
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 ினம�ம யபபவரமியர?'' எ உம  ாடயர  . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

"அல்யாம   ணடமல�ந ◌்்மஎ ன �ம யபபய '' எ உமப்ல்�ணத்யர ட  . அப பய்

நபபத ்யார டமஅவன்�ம ்�த்யர ட .  ட  மஅவரமவயன�ம னறிப்லா�

)பனாிப�மம்த்லல (ன்யங வபா�வபாடயர . பபற்மன்யான �்

அனாப்வபடபபாட் . அப பய்)்ிம ்யார �ணல ( ஓரமஅணபிப ��்

 அல்யாவப மன்ர) ஸல  ( அவர டமஇ்்�ம்�அத ட)அமசம ந்தமன்யான  (

ன்யாவபத்யர ட .பபற்மஇவவணபிப ரமபப  யலமவப் ல�ன யட� வ , (எ்ல� ன��ம

 ் யணபத்�ன ய்��ந்  ( மா றயரமஅணபிப ��்மஇ்்�ம்�அத ட

ன்யாவபத்யர ட . அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ்�்மநய ்ம்�அத ்ம ◌், 

ம� ்�்மஇ்்�ம்�அத ்ிமஆிப .135  

1530 ்யபபரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர ்ட மஅமசம ந்தமன்யான னிதமன்யா்ல�� ல ற  . அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர ட)்ி�ட ண�ந்ம ்யார �ணல ( ஓரமஅணபிப ��்மஇ்்�

்�அத டமன்யா◌ஜவபத்யர ட  . பபற்மமா றயரமஅணபிப ��்மஇ்்�ம்�அத ட

ன்யாவபத்யர ட . அ்யவ்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமநய ்ம்�அத ட

ன்யா்யர ட; (்ி�ட ண�ந்  ( ளவ வயரமஅணபிப ��்ி)்்ய ( இ்்�ம்�அத ட

ன்யாவபத்யர ட .  

1531  அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவ் ◌்ம டமறறல யர ட  :  ங �ணலமள�வர

 ்ஜ�ஆவபா்)னவடம�ண�ம லானமமசலறப்தமன்யான �்( மமனசல்மவப�ிபப யல

்�ணத்�ன யட�ா�ி . இன்மஅப்ல்யாமபப ம மர)்்ல ( அவர ட

அறலவப� லறயர ட .இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1532அப்ல்யாமபப ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர

)ஸல ( அவர டமனசயானபயாலா மனட)மலிபர(மம்   நல றப�ம "  ங �ணலமியர

்ஜ�ஆா)னடிமன்யான (�்மவ� லறய ்யமஅவரம்�ணத்�ன யட�ா�ி '' எ உம

றறல யரம ட .2இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் - .

  மா ்டமஹ �்ஸமஅப்ல்யாமபப ம மர)்்ல ( அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ�

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் - .  மா ்டமஹ �்ஸ

 அப்ல்யாமபப ம மர)்்ல ( அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபபமபய�ரன்யடர

வாலிய ாிமவந்ட�் .  

பிரயாணத் ததாழுகை ஹதீஸ்; 1219 - 1534

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 699 

1533 அப்ல்யாமபப ம மரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :  மரமபப மஅல த்யப

)்்ல ( அவர டமனவட�ண� லானம)பட�ணவயச்லல ( ம� ்�்

 ன்ியாறல�ன ய்��ந் பய், நபபதம ்யார �ணலமள�வரமவந்யர  . அவன்ம மர

)்்ல ( அவர டமஅனாத்"இ்மஎந்ம ந்ி ? (ஏ ம்யம்ி?)'' எ உம  ாடயர ட .

 அ்ா்அவரம "நய மஅ்வ்லலம�� லவபா ட  . ன்யான மஅறலவபபனப�ம  ாட

பபற்்ய மநய மவ �ா�ா  ம்ல�ிபப    .  ட  மஅங தமனகனம) � ( மா�ி

 னசக்வபா�மநய )வபன்ந் (வ� ல ற '' எ உமறறல யர  . அ்ா்ம மர)்்ல (

 அவர ட"னவஉிம �மமா�ி்ய ய ? (்�ண� வபலன்ிய?) அல்யாமவப மன்ரம

)ஸல ( அவர ட)்ஜ�ஆவபா ய  ( ்�ண�்மயஉம ாடன�ிபா�வந்ன்மந�ங டமந ்

அறலவ �ர  �! '' எ உம  ாடயர ட .3   

1534அ�ஹஜன்்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :  மரமபப மஅல த்யப)்்ல (

 அவர டமனவட�ண� லானம)்ஜ�ஆ ( ்ல த்லலமம� ்�்

 ன்ி◌யாறல�ன ய்��ந் பய்,  ஸமய மபப மஅஃபபய ம )்்ல ( அவர ட

)பட�ண�்தம்யம்மய  (வந்யர ட . அப பய்ம மர)்்ல ( அவர ட" சல்��்மஎ  

 நரந்்? அவர டமன்யான மஅறலவபப்மமனசகிபபாடமபப ம்யம்மய ம

வ� ல ற ர!'' எ ம ஸமய ம )்்ல ( அவர ன��ம்றலப பபா�மமசயனடிய �ம

  ாடயர ட  . அ்ா்ம ஸமய )்்ல (அவர ட , "இனறநிபப�ன ிய�ர �ண ம

்ன்வ ்  ! ன்யான மஅறலவபபனப�ம  ாடாட மஅங தமனகனம") � ') மா�ிம

னசக்வபா�பம்றபபா�வபா ட '' எ உமறறல யர ட  . அ்ா்ம மர)்்ல (அவர ட , 

"னவஉிம " � ' மா�ி்ய ய? அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட"  ங �ணல

ள�வரம்ஜ�ஆா�்மமனசல்ி பய்ம்�ணத்�ன யட�ா�ி' எ �மறறலின்ம

ந�ங டமனசவபாறவபலன்ிய?'' எ உம  ாடயர ட 
 
 

 

அத்லியிிம  :8 ்ஜிஆ (ஹ �்ஸ 1535 ்ல�ந் 1612 வன்) 
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பயடிம:ம1 னவட�ண� லானமம்�ணழப்ம 

ப�வமமனடந்மளவ வயரமஆ்மம்ிம டமனமிய்ி  எ ப்ி, அ்ம

ன்யடரபய மவந்ட�ம ாடன�ிப மவபவ்�ி.   
 
1535 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவரம டமறறல யர ட:  னவட�ண� லானமம

்�ணபப்மப�வமனடந்மளவனவய�வரமம்ிம டனமிய்ி.  இன்மஅ�சிபதம

அல்தீம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.4  
 
1536 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலிம்யவ்:  ம� டமனவட�ண� லானமமஅ உம

(ம �் யமனவமமஏாறலாட�)  மா�ப்ற�  ல்யமங �ண்லம�ந்ம்ங டம

்�ிப�ப் �ண்ல�ந்ம�னறனவத்  (ன்யான �்) வந்ன ய்��ந் ர. 

அப பய்மஅவர டமந��ங லமஅணபந்  வ�வர. அவர டமம்ம்ா்லமப�ந்ம

அவர �ண ம ட்ல்லம�ந்ம(வபிரனவிப )  ்ரவயனடமவ�ி. (இந்ம

நலன்ிபல) அவர �ணலமள�மம ண்ரமஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டம

எ  ணடிமஇ�ந் பய்மவந்யர. அப பய்மஅல்யாவப மன்ர  (ஸல) 

அவர டம"இ னறிமநய்� ய மந�ங டமனகனமாட மஇ�� �மறடய்ய ?'' 

எ உம  ாடயர ட.5 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். - ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (நபபம(ஸல) அவர �்ம

 ய்த்லல) ம� டம னாபபய�ண �ய மஇ�ந் ர.  அவர �ணடிம(அவர �ண ம

பணப ன��ம வ ண� )  வன்மியா டமஇ�� வபலன். எ  வ , அவர டம

மம்ம(வபிரனவிப ) ்ரவயனடமவ �ஏி. இ் யல்ய , "ந�ங ட 

னவட�ண� லானமம்�ணத்யலமஎ  ?'' எ உமஅவர �ணடிமறறபபாட்.6 
 

 பயடிம:ம2  ஹ�ஆமநய�ணலமநஉமணிம�ஏ்்ிமபலம்்� ்ி.  
 
1537 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  னவட�ண� லானமம

அ உம்�ணபப்மப�வமமனடந்மளவனவய�வரமம்ிம டனமிய்ி ; இ �ிம

பல்்�்வ்ி்ய .  ம்ி,  லனட� ல றமநஉமணதன்பம�சல�ன யட�  

 வ்�ி. இன்மஅ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.7 இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  அவாறலலம்ன ரமபப ம

அலஅ ஜ்ஜம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"னப் �ண  நஉமணபம

னபய��ய மஇ�ந்ய்ிமச� ி '' எ உமஇடினபாஉட�்.  
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1538 ்யபஸமபப மன சய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இப�மஅபபயஸம

(்்ல) அவர டமனவட�ண� லானம�ம்�ணிலமபாறலிமநபபனமயாலனி  அறலவபத்ம

 பய், அவர �ணடிமநய ம"ள�வரம(்ிமலடிமஇல்யவபாடயல) ்ி  

வ �ாடய�டிமஇ��்ிமநஉமணதன் ியமஎ்னணனி ியம�சல�மன யட�ம

 வ்�மய?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மஇப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர ட , "இ்ம

பாறலமஎ �்த ன்�ிய்'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட.8 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�ம

அறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.   
 
1539 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ஏாமநயா ்�்மள�ம�னறம

(னவட�ண�ம லானமமஅ உ) ்ிம்ன்னிாிம ம ணனி  ாிம ாவப�ம

்�ணபப், ளவனவய�ம�ஸ்ல�ிமஅல்யாவபா ய மமனசகி   வ்�ிம

 டனமிய்ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அறலவப� லமறயர ட. 

 1540 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  னப�ந்ட� லா ய �ம

்�ணபபன்பம பய உமனவட�ணி உம்�ணத்வபா�  ( ந்தம ்ய�ம

பட�ணவயச்�்)மமனசலபவர, ஓரமளாட தன்�ம்ரபய ண  ன ய�த்வரம

 பய றவரமஆவயர. (அ்ா �த்) இ்்டயிம ந்த்லலமனசலபவரமள�  

மயானட�ம்ரபய ணமன ய�த்வரம பய றவரமஆவயர. � றயிம ந்த்லலம

னசலபவர ன யி்ட�மஆானட�ம்ரபய ணமன ய�த்வரம பய றவரமஆவயர. 

நய  யி  ந்த்லலமனசலபவரமள�ம  யாலனி�ம்ரபய ணமனசக்வரம

 பய றவரமஆவயர. ஐந்யிம ந்த்லலமனசலபவரம�ானடனிதம்ரமிம

னசக்வரம பய றவரமஆவயர. இமயிம(்ம்மஅனறிப்ல�ந்) னவ�ண ிறலம

(பட�ணவயச்�்டமவந்)வபாடயல, (னபிர ன�பமப்லாமனசகாி) 

வய வர ்ிமஇமயமல மனசயானபயாலனவமமனசவபாற  ( ட �) 

வந்வப� ல ற ர. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.9  
 

பயடிம:ம3 னவட�ண� லானமமனசயானபயாலவப ம பய்மனம� மய மஇ�(ந்ம

 ய்ம்யழ)த்ல.  
 
1541 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  னவட�ண� லானமம

அ உமஇமயிம ன்மியாறல�ன ய்���்ி பய் ,   மஅ� லல 

இ�பபவ�டிமந�ம"னம� மய மஇ� ' எ உமறறல ய்ிமந�மவ �்  பமஏ 

 பசலிவ யவயக. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.10 
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இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டம

ஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ�மஅறலவபப  

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம வஉமஇ�ம

அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  
 
 1542 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  னவட�ணி உமஇமயிம ன்மநல �த்ல�ம

ன ய்���்ி பய்,   மஅ� ல்ல�ப பவ�டிமந�ம"னம� மய மஇ� ' எ உம

றறல ய்ிமந�மவ �்  பமஏம பசலிவ யவயக.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இ் மஅறலவபபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ம

அ்ஸஸல யதம(்ா) அவர டமறஉ லறயர ட:  ("ந�மவ �்  பமஏம

 பசலிவ யவயக' எ பன்�ம்றல� ம�்த்லல) "ஃப த  ்ஃ ீத்' எ�ிம

வய� லிிமஆ�பபா�ட�். இ்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ண  

னமயாலவா�்மஆ்ி. அ்ம"ஃப தம்ஃ வத் ' எ  றமஇ�� ம வ்�ி.  
 

பயடிம:ம4 னவட�ணி உம( வ்வ்லமஏா ழமபவவ்ா்)ம ட�ம ந்ி.  
 
1543 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலிம்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமனவட�ண� லானமமபாறல�ம்றலபபப�ன ிபல  "அ்லலமள�ம ந்ிம

இ�� லற். ச�ிய மஅந்ம ந்த்லலமள�ம�ஸ்லிமஅ�ியர  ன்யான மிபலம

ஈ�பா�, அல்யாவபடிமஎன்�ம  ய�ம ய்ிமஅன்மஅவ��்  அல்யாம

வாஙம யமலமஇ�பப்லலன். இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். அவாறலலம்ன்பயம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"அ்மமல �ம

்னறந்ம ந்ிமஎ  பன்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ம்ம

ன ியலமனசன மனசக்  ணரத்ல யர ட '' எ மஅ்ல பப�ிய ம

இடினபாஉட�்.11  
 
1544 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலிம்யவ்: அ்ல யசலிம(நபப-ஸல) 

அவர ட, "னவட�ணி உமள�ம ந்ிம ்�. ச�ிய மஅந்   ந்த்லலமள�ம

�ஸ்லிமன்யான ிபலமநல உமஏ ்�ிமந னமனி�ம  ாடயல , அன்ம

அவ��்மஅல்யாமன ய�� யமலமஇ�பப்லலன் '' எ உமறறல யர ட. 

அந்  ந்ிமமல ாிம்னறவய ம ந்ிமஎ பன்தம்ம்மன ியலமனசன ம

னசக்  யா� யர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  - 
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 மா ்டமஹ �்ஸ அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரம

அறலவபபபய�ர ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  
 
1545 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  னவட�ணி உமள�ம ந்ிம ்�. 

ச�ிய மஅந்ம ந்த்லலமள�ம�ஸ்லிமஅல்யா  வபடிமஏ ்�ிம

ந னமனி�ம  ய� யல , அன்மஅவ��்மஅல்யாமன ய�� யமல  

இ�பப்லலன். அ்ம(மல ாி) ்னறவய ம ந்மய்ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபபபய�ர  ன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�். 

அ்லலம"அ்ம(மல ாி) ்னறவய ம ந்மய்ி' எ�ிம்றலப்ம

இடினபறவபலன்.  
 
1546 அ�்ர்யமபப மஅபப�சயமஅலமஅஃஅீம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

எ  ணடிமஅப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர ட , "னவட�ண� லானமிபலம

 ட� அந்ம(அ�ி)  ந்ிமபாறலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

றறலி்ய ம ி ்நன்ியரமஅறலவபத்மஹ �்னஸமந�ரமனசவபாாற�் ய?'' எ உம

  ாடயர ட. நய  றறல   : ஆி; எ ம்நன்மபப வ�மயஉமஅறலவபத்ன்ம

நய மனசவபாா ற : அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அ், 

இமயிம(னசயானபயாலாம மனடிபல) அமரவ்ா்ிமன்யான ம��வ்ா்ிம

இனட ி  ட�மள�ம ந்மய்ி.12 இந்மஹ �்ஸமநய ்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
 

பயடிம:ம5 னவட�ண� லானமிப மசலறழப  
 
1547 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந�ி ம ்ல�்ிம

நயா �ணலமனவட�ண�ம லானம ிமமல ாிமசலறந்மநய�ய்ி.  அ உம்ய ம

(�்லமம ண்ர) ஆ்ிம(அன்) அவர டமபனட� பபாடயர ட.  அ உ்ய ம

னசயர� தம்லா்டமஅவர டமஅ�பபபபாடயர ட. அ உ்ய  அவர டம

அங ல�ந்மனவ�ணம ிாறபபாடயர ட.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. 
 
 1548 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந�ி ம ்ல�்ிமநயா �ணலமனவட�ண�ம

 லானம ிமமல ாிமசலறந்மநய�ய்ி. அ உம்ய மஆ்ிம(அன்) அவர டம
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பனட� பபாமடயர ட; அ உ்ய  னசயர� த்லா்டமஅ�பமபபபாடயர டம ; 

அ உ்ய மஅங ல�ந் னவ�ண ிாறபபாடயர ட. அ உ்ய மா ம��ாம

நல ாி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.   
 
பயடி : 6 னவட�ண� லானம்ய ம(வய்மவாலபயா�மநயட) எ மஇந்மம

ச�்யித்லா் அறலவப� பமனபாற்.  
 
1549 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  நயி்யிம( ய்த்யல) 

பபந்லிவர �ய ாிமமஉனமமநய�ணலம(்்்லியல)  �ந்லிவர �ய ாிம

இ�ப பயி. எ ண�ி, (நம�்ம� வந்) ளவனவய� ச�்யித்ய�ிம(்்ம

மாஉிம லறலத்வர) நம�்ம�  பம வ்ி  வாங பனபாற ர. அவர ்�்பம

பப ்்ய மநயிம வ்ிமவாங பனபாம றயி.  அல்யாமநிமம்ம

வப்லிய� லாட�மஇந்ம(னவட�ண� லானம) நயன�மஅல்யா  நம� ய (தம

 ்ரநன்�த்) அறலவபத்ய . (வய்மவாலபயா�மநயடமன்யடரபய )  ம� டம

நினமபமபப ன்யடரபவரம �ய  வம ட� ர. (னவட�ண� லானமமநம்  

வாலபயா�மநயடமஎ ணல) அ�த்மநயடம(ச ண� லானம) ்்ர �ண ம(வாலபயா�)  

நய�ய்ி. அ்ா �த்மநயடம(றயிபாஉ�ம லானம)  லறலத்வர �ண ம

(வாலபயா�) நய�ய்ி. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.13 -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ�மஅறலவபப  பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�். அவாறல்ிம"நயிம( ய்த்யல) பபந்லிவரம �ய வயி ; மஉனமம

நய�ணல (்்்லியல) �ந்லிவர �ய வயி '' எ  றமஹ �்ஸமன்யடங் லற்.  
 
1550 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவரம டமறறல யர ட:  நய மம( ய்த்யல) 

பபந்லிவர �ய ாிமமஉனமமநய�ணலம(்்்லியல)  �ந்லிவர �ய மாிம

இ�ப பயி. நய மமனசயர� த்லலம�்்லலம்னா வயி.  எ ண�ி, (்்ரம

மாஉிம லறலத்வ்ய ) அவர டமநம�்ம�  பம வ்ி  வாங பனபாற ர. 

அவர ்�்பமபப ்்ய மநயிம வ்ிமவாங பனபா றயி.  அவர டம �த்ம

 வஉபய�மன ய்டமவப ித்லலமஅல்யாமநம�்மமசத்லித  ்லா்ம

வால யா� ய . இந்ம(்ஜ�ஆ) நயடமவப ித்ல்ிம(அன்மவய்மவாலபயா�  

நய�ய மஏாப்மன்யடரபய ) அவர டம �த்ம வஉபய�மன ய்ட ர. 

அல்யாமநம�் அந்மநயன�மஅறலவபத்தம்ந்ய . (இ்லலமம� டம

அன வ�ிமநினமப பப ன்யட்�ற�ிவர  �மஆவர.) இ உம

(னவட�ண� லானம) நம�்�ிம(வாலபயா�) நய�ய்ி. நயன�ம(ச ண� லானம) 

 

ஜும்மம 

ஹதீஸ்: 1535 - 1612

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 705 

்்ர ்�்�ிமநய�ய்ி. மஉநயட  (றயிபாஉ� லானம) 

 லறலத்வர ்�்�ிமநய�ய்ி.14 இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 1551 ஹிமயிமபப ம� பபபாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  இனவம

அல்யாவப மன்ரம�ஹிமதம(ஸல) அவர �ணடமல�ந்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஎங ்�்மஅறலவபத்மஹ �்ஸ �யம்ி. அவாறலலமஇந்ம

ஹ �்ஸஜி ள றய்ி. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  

நய மம( ய்த்யல) பபந்லிவர �ய ாிமமஉனமமநய�ணலம(்்்லியல)  

�ந்லிவர �யம ாிமஇ�ப பயி. எ ண�ி , (்்ரமமாஉிம லறலத்வ்ய ) 

அவர டமநம�்ம�  பம வ்ிமவாங பனபாற ர. அவர ்�்பமபப  பம

நம�்  வ்ிமவாங பனபாற். இந்ம(னவட�ண)� லானம்ய மஅவர ்�்ிம

(வய் வாலபயா�) நய�ய ம டனமிய� பபா��ந்். ஆ யல , அவர டமஇ(ந்ம

நயன�த ்ம்மவய்மவாலபயா�மநய�ய மஏாஉ�ன யடவ)்லலம �த்ம வஉபய�ம

ன ய்ட ர. ஆ  வ, அல்யாமநம�்மஅந்மநயன�மஅறலவபத்ய . இ்லலம

அவர டம(அன வ�ி) நினமபமபப மன்யடரபவர  �மஆவர. 

(எவவயனற ணல, னவட�ண� லானமமநம்மவய் வாலபயா�மநயடமஎ றயல) 

்்ர ்�்மநயன�ம(ச ண� லானம)ாி  லறலத்வர ்�்மமஉநய்ிம

(றயிபாஉ� லானமாிமவய்மவாலபயா�  நயா �ய்ி). இன்மஅ�ஹஜன்்யம

(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  
 
1552 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  அல்யா, நம�்ம

�நன்ிம(்்ரமமாஉிம லறலத்வ) ச�்யித்யன்ம(வய்  வாலபயா�மநய�ய ) 

னவட�ண� லானமிப்ல�ந்மவாலபபறாமவபா�வபாடய . எ  வ , ்்ர ்�்மம

ச ண� லானமாிம லறலத்வர ்�்மறயிபாஉ� லானமாிம(வய்  வாலபயா�ம

நயா �ய ) அனமந் . பபற்மஅல்யாமநினமபமபனடத்மநம�்  

னவட�ண� லானமனிமஅறலவபத்ய . (வ�னசம�னறிபல) னவட�ண , ச ண, 

றயிபஉமஎ  அனமந்ல�பபன்பம பய  றமமஉனமமநய�ண்ிமஅவர டம

நினமபமபப ன்யடரபவர   �ய  வமஇ�பபயர ட.  ் மம� �ணலமநய மம

( ய்த்யல) பபந்லிவர �ய  இ�� ல றயி; மஉனமமநய�ணலம(்்்லியல) 

�ந்லிவர �ய ாிமபனடபபப ங �ணல  அன வ��்ிம� ம �்ரபப�ண� பம

ப�பவர �ய ாிமஇ�ப பயி.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ்ிம

ஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர ்ிமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஐந்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
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 1553  மா ்டமஹ �்ஸமஹஜன்ஃபயம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயரம

அறலவபப பய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலம"நம�்ம

னவட�ண� லானமம(வய்மவாலபயா�மநய�ய ) அறலவப� பனபாற்.  நம�்ம

�  ண�ந்வர ன�மஅ்ல்ல�ந்மஅல்யாமவாலமபபறாமவபா�வபாடய '' 

எ உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறலி்ய மஹ �்ஸம

ன்யடங் லற். மாறனவம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�மவய றம வஉம

வயரதன் �ணலமஇடினபாஉட� .  
 
 பயடி : 7 னவட�ண� லானமம(ன்யான �்)  ந்த ்ய�மனசலவ் மசலறப்.   
 
1554 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  னவட�ண� லானமம

வந்வபாடயலமவய வரம டம(்ஜ�ஆமன்யான மநனடனபஉி) பட�ண  

வயச்ல மளவனவய�ம்னாவயிப்ல்ிமநல உமன ய்� , �் �்்ய ம

 ட �ம்னாப வன்ாிமஅ�த்�த்ம ட �ம்னாபவன்ாிம(அவர டம

ியர, ியரமஎ ) எா்லப ப்லாமனசக்ன ய்��பபயர ட. இமயிம(மலிபரமம்) 

அமரந்வபாடயல, வய வர டமஅந்ம(னபிரமப்லா) ஏ� ன�மம

ஏ�ா�னவத்வபா�மவந் (இமயமல )  ன்னிமமனசவபாஉ ல ற ர. 

(்ஜ�ஆா� ய )  ந்த ்ய�மவ�பவ்்  நலன்ிய ், ஓரமளாட தன்�ம

்ரபய ணமன ய�த்வ்்மநலன்�்மளபபய ்ய்ி.  அ்ா �த்மவ�பவரமள�ம

மயானட�ம்ரபய ணமன ய�த்வரம பய றவரமஆவயர.  அ்ா �த்மவ�பவரம

ஓரமஆானட�ம்ரபய ணமன ய�த்வரம பய றவரமஆவயர.  அ்ா �த்ம

வ�பவரமள�ம  யாலனிாி, அ்ா �த்மவ�பவரமள�ம�ானடனிாி  

்ரமிமனசக்வரம பய றவர டமஆவர.  இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.15 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம

 ம்ிமஇ� அறலவபபபய�ரமன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.   
 
1555 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட. "(னவட�ண� லானமமவந்வபாடயல) பட�ண  வயச்ல மளவனவய�ம

்னாவயிப்ல்ிமள�மவய வரமநல உன ய்� , �் �்்ய  

்னாபவன்ாிமஅ�த்ம�்்லலம்னாபமவன்ாிம(அவர டமியர , ியரம

எ ) எா்லபமப்லாமனசக லறயர ட '' எ உமறறல யர ட. பபற்ம்ஜ�ஆா�்  

வ�பவர �ண மநலன்னி, இனறமசலமளாட தன்�ம்ரபய ணமன ய�த்வரம
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 பய றவர ஆவயரமஎ ப்ல்ல�ந்ம�ாமனடனிம்ரமிமனசக்வரம பய றவரம

ஆவயரமஎ ப்வன் ப�பப�ிய �ம்னறத்மளபபபாம��ம

ன ய் ட பய யர ட. "இமயி  (மலிபரமம்) அமரந்வபாடயலமனபிரபமப்லம

 வ� ட ஏ�ாடபபா�வப� ல ற ; வய வரம டம(இமயமல )  ன்ிபலம

பங  ா ல ற ர'' எ உிமறறல யர ட. பயடி : 8 (னவட�ண� லானம)  ன்னிம

னம� மமய மமனசவப ிாபவ� மசலறப்.  
 
1556 நபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ள�வரம(னவட�ண� லானமமஅ உ) 

்�ணத்வபா�ம்ஜ�ஆதமன்யான �்மமனச உ , அவ்்மவப்லிபலம

எா்பபா��ந்மஅ�ாம(ற�்்ய த) ன்யா்யர ; பபற்மஇமயி ்ம்ம

னசயானபயாலனவம(்தபய) ���்ிவன்மவயக��மனம� மய ம ன்னி�  

  ா�வபா�, அவ�ட ம சரந்மன்யான னிமநலனற வாஉ லறயர. 

இத்ன ிவ��் அந்ம்ஜ�ஆவப்ல�ந்மஅ�த்ம்ஜ�ஆமவன்ாிம

 மான ய்�ம� உ நயா டவன்ாிமஏாப� ல றம(சலஉ) பயவங டம

(அன த்ி) ம  ண� பப� ல ற . இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. 
 
 1557 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  (னவட�ண� லானம) 

ியரமஅங தமனகனமம( �) னசக் , அன்மனசினமிய ாி னசக்ம

்ஜ�ஆா�்மவந்ம(இமயமல ம ன்னி) னசவப்ய�த்லமனம� மய �  

  ா லறய ்யமஅவ��்மஅந்ம்ஜ�ஆவப்ல�ந்மஅ�த்ம்ஜ�ஆவன்�்ி  

 மான ய்�ம� உமநயா ்�்ிமஏாப� ல றம(சலஉ) பயவங டம(ியாி)  

ம  ண� பப� ல ற . ியரம(இமயிம ன்மநல �த்ி பய்ம்ன்ிபலம

 லட�்ி) சலஉம ா ன�தமன்யா�ம(வபன�மிய�)�ன ய்��� லறய ்யமஅவரம

வ �ணய மனசி்லல ஈ�பா�வபாடயர. இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம

அறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  
 

பயடிம:ம9 ��ி ம( மசலிப்ல�ந்)மசயக ல றம பய்ம ஹ�ஆதமன்யாவ்.   
 
1558 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட ம(்ஜ�ஆ) ன்யா வயி ; பபற் 

்ல�ிபபமமனச உமந�ரமஇனற�்ிமஎங டமளாட ங ்�்மஓகவ�ணப பயி.  

(இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) ஹச மபப மஅகியஃம(்ா) 
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அவர ட றறல யர ட: நய ம(இந்மஹ �்னஸமஎ �்மஅறலவபத்) ்அஃபரமபப ம

�ஹிமதம(்ா) அவர �ணடி "அ்மஎந்ம ந்ி?'' எ உம  ா ட . அ்ா்ம

அவர ட, "ந�ி   மசலிப்ல�ந்மசயாிம(ந்ப ல)  ந்த்லல '' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 1559 �ஹிமதமபப மஅஅமபப மஅலஹஜனச ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

நய ம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர �ணடிம"அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஎந்ம ந்த்லலம்ஜ�ஆமன்யாவயர ட ?'' எ உம  ா ட . 

அ்ா் அவர ட, "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(்ஜ�ஆ) 

ன்யாவபத்மபபற் நயங டமஎங ்னடிமளாட ங �ணடிமனச உம

அவாஉ�்மஓகவ�ணப பயி '' எ உ றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  அவாறலலமஅப்ல்யாமபப மஅப்லரம

்ாமய ம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல  "ந�ி ம மசலிப்ல�ந்மசயாிம

(ந்ப ல)  ந்த்லலம(்ஜ�ஆ ன்யாவயர ட)'' எ உி, ளாட ங டமஎ ப்ம

"ந�ரமஇனற�்ிமளாட ங ன�� ்றல�்ி' எ உிமஅ்ல பப�ிய ம

இடினபாஉட�்.  
 
1560 சாலமபப மசஅதம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம"்ஜ�ஆ' 

ன்யா்மபபற்்ய மம்லிமஓகாம மான யட வயி ; �ாப லம ணா 

 ான யட வயி. (அந்மஅ�வபா்ம ந்த்லம ் ிம்ஜஆ�ம

ன்யா்வப� வயி.)16 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலம

வந்ட�். அவாறலலமஅஅமபப மஹஜஜரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம

"அல்யாவப மன்ர (ஸல) அவர �்ம ய்த்லல'' எ உமஅ்ல பப�ிய ம

இடினபாஉட�்.  
 
1561 ச்மயமபப மஅலஅ�வ ம(்்ல) அவரம டமறறலி்யவ்:  நயங டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட மந�ி ம மசலிப்ல�ந்  சயாிம

(ந்ப ல)  ந்த்லலம"்ஜ�ஆ' ன்யா வயி. பபற்ம(ஏவர ்�்மநலால  

ப�ிய்்யல) நயங டம(ள்ங லமநட� ) நலாலம ்�ிவய றம(வ �ா��்த)  

்ல�ி் வயி.17 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
 
 1562 ச்மயமபப மஅலஅ�வ ம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட ம"்ஜ�ஆ ' ன்யா்வபா� 

(வ �ா�ா்த) ்ல�ி் வயி. அப பய்ம(ந்ப லம ந்மயிப�பப்யல) நயங ட  
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நலாலமனபஉிமஅ�ா�்மஏவர �ணலமநலாலமப�ந்ல�� ய்.  பயடி : 10 

(்ஜ�ஆ) ன்யான �்ம� ம(இமயி) இ�ம ன் டமநல �த்வ்ிம

அவவப�  ன் ்�்மஇனட ிம(அவர) அமரவ்ி. 
 
 1563 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  னவட�ண� லானமம

அ உம(�்்லல) அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமநல உ  ன ய்�ம

 ன்மநல �த்வயர ட. பபற்ம ாம யரந்வபா�மமம்�ிமஎாந்  நலாபயர ட; 

இ உமந�ங டமனசகவன்பம பய உ. இன்மநயஃபப ம(்ா) அவர டம

அறலவப� லறயர ட.18 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
 
1564 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

(்ஜ�ஆவப  பய்) ்ரஆ ம(வச ங ன�) ஓ்ல , ம� ்�் நலன பா�மஇ�ம

(்தபய)  ன் டமநல �த்மவயர ட. அவவப�ம ன் ்� லனட ி  

அமரவயர ட. இன்மசலமய�மபப மஹரபம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  

இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
1565 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம(்ஜ�ஆவப  பய்) நல றவய ற   ன்ியாஉவயர ட. பபற்ம

 ா யரந்வபா�ம(மம்�ி) எாந்மநல றவய ற   ன்ியாஉவயர ட. 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம ா யரந்வய றம ன்  

நல �த்வயர டமஎ உமஎவ ்�ிம   ணடிமறறல யலமஅவர  

னபயகான்த்வபாடயர. அல்யாவப மமம்யனணிய ! அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவரம ்ட மநய மஇ்்டயிப்த்�்ிமஅ்ல மய ம

ன்யான  ன�த ன்யா்ல�� ல ற . இன்மசலமய�மபப மஹரபம(்ா) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  
 
பயடி : 11 "அவர டமவபியபய்தன் ியம வ��ன னி ியம ்டயலம

 ினமம(அபப� ி) நலா னவத்வபா�மஅவானறம நய� லமம

னச உவப� ல ற ர'' எ�ிம(62:11ஆவ்) இனறவச ி. 
 
 1566 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  (ள�ம�னற) நபபம

(ஸல) அவர டமனவட�ண� லானமமஅ உமநல றவயஉம ன்  நல �த்ல�ம

ன ய்��ந் பய்,  யிம(சல�ிய) நயா�்ல�ந்மஓரமளாட �  றாடிம

( ணாபமனபய�ா ்ட ) வந்்.  ட  மஅன்ம நய� லமம� டம
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அன வ�ி  ன்ந்மனச உமவபாட ர; ப  ண்்�ம பரமமா� மமஎஞசலம

ிப�ந் ர. அப பய்்ய ம"அல்ஜ�ஆ ' (62) அத்லியித்ல்ட�ம"அவர டம

வபியமபய்தன் ிய  வ��ன னி ியம ்டயலம ினமமநலா ம

னவத்வபா�, அவானறம நய� லம னச உவப� ல ற ர'' எ�ிமஇந்ம

(11ஆவ்) வச ிமஅ��பனபாற்.19 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். -  மா ்டமஹ �்ஸம்யபபரம(்்ல) அவர �ணடமமல�ந ்ம

மா றயர அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலம

"அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம ன்மநல �த்ல�ன ய்��ந்யர ட ' 

எ ப்மமா� மமஇடினபாஉட�். "நல றமவயஉ ' எ�ிம்றலப் 

இடினபறவபலன்.  
 
1567 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நயங டம(ள�) 

னவட�ண� லானமமஅ உமநபபம(ஸல) அவர ்ட மஇ�ந் பய் , (வபியபய்பம

னபய�ா ்ட ) ளாட �மறாடிமள உமவந்்.  ட  மஅன்ம நய� ல  

ம� டமஅன வ�ிமனவ�ண ிறலமமனச உவபாட ர ; ப  ண்்�ம பரம

மா� ம எஞசல ர. அந்பமப  ண�வ�லமநய�ிமள�வ மஆவú . 

அப பய்்ய மஅல்யா "அவர டமவபியபய்தன் ியம வ��ன னி ியம

 ்டயலம ினமமநலா னவத்வபா�  அவானறம நய� லமம

னச உவப� ல ற ர...'' எ�ிம(62:11ஆவ்) வச தன் �ானமிய ம

அ��ண ய . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 1568 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டமனவட�ண� லானமமஅ உமநல றவயஉம ன்மநல �த்ல�ன ய்�  

�ந் பய், ( யமல்ல�ந்) ம �் யவபா்மளாட �மறாடிமள உம( ணாப  

னபய�ாம ்ட ) வந்்.  ட  மநபபத ்யார டமஅன வ�ிமஅ் மப� ி  

வபன்ந ்ய� ர; நபபிவர ்ட மப  ண்்�ம பரமமா� மம

எஞசலிப�ந் ர. அந்பமப  ண�வ�லமஅ�மப�ரம(்்ல) ,  மரம(்்ல) 

ஆ ல ிய�ிமஅடங்மவர. அப பய்்ய ம"அவர டமவபியபய்தன்ம ியம

 வ��ன னி ியம ்டயலம ினம  நலா னவத்வபா�, அவானறம நய� லமம

னச உவப� ல ற ர'' எ�ிமஇந் (62:11 ஆவ்) வச ிமஅ��பனபாற். இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
1569 அ� னப்யமஆமலரமபப மஅப்லலம்யாமபப மமஸ்தம(்ா) அவர டம

றறலி ்யவ்:  அபமபப ம ஜ்யம(்்ல) அவர டம(்ஜ�ஆமநய�ணல) 
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பட�ணவயச்�்டம்னாந்  பய், அப்ரம்ாமய மபப ம ிமலலமஹ ிம

 ா யரந்ப� ிம(்தபய)  ன்  நல �த்ல�ன ய்��ந்யர.  ட  ம அபம(்்ல) 

அவர டம"(இ ்ய) இந்ம மயசமய  ஆன�பமபய�ங ட:  ா யரந்ன ய்�ம

 ன்மநல �த் லறயர.  ிரந ்ய  அல்யாம"அவர டமவபியபய்தன் ியம

 வ��ன னி ியம ்டயலம ினம  நலா னவத்வபா�மஅவானறம நய� லமம

னச உவப� ல ற ர' (62:11) எ உ றஉ ல றய '' எ உமனசய  யர ட. இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  பயடி : 12 ்ஜ�ஆதம

ன்யான னி�மன வப�வ்ா்மவந்ட�ம ்ட ி.   
 
1570 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) மாஉிமஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) ஆ ல ியர  

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமனசயானபயாலாம

 மனடிப மப� டமம்மநல றப�ம"  ம� டம்ஜ�ஆ� ன��ம

ன வப�வ்ல்ல�ந்மவப் லிப�� ா�ி! அல்்  அவர �ண மஇ்ிங டமம்ம

அல்யாம�த்லன்மப்லத்வப�வய ; பபற்மஅவர ட அ்ாசலிவய்ல �ணலம

 சரந்வப�வர'' எ உமறறலின்மநயங டம  ா டயி.  இன்மஹ ிமபப ம

மம ய ம(்ா) அவரம டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
பயடி : 13 (்ஜ�ஆ) ன்யான னிாிம(்தபய)  ன்னிாிமஏ�� மய ம

அனமத்ல.  
 
1571 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவரம ்ட மன்யா்வந ் . அவர �்  ன்யான ாிம

 ன்ாிம(ந�்ட்ய ாிமஇல்யமலமமல ாிமஏ�� மய ்ய ாி  இல்யம

மல) ந�த்்மய  வமஅனமந்ல�ந் .  இன்மசலமய�ம(்ா) அவர டம

அறலவப� லமறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். 
 
 1572 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மநபபம(ஸல) 

அவர ்ட மப்மன்யாமன  ன�தமன்யா்ல�� ல ற . அவர �்  

ன்யான ாிம ன்ாிமந�த்்மய  வமஅனமந்ல�ந் .  இன்மசலமய�ம(்ா) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�். 
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 1573 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ட (ஏ ்�ிம�� லிமவப ிிம்றலத்  எமச��ன ம

னசக்)  ன்மநல �த்ி பய், அவர �ண ம ் டமசலவந்வப�ி; ்்லம

 ிரந்வப�ி;   யபிமமல்ந்மவப�ி. எந்மஅ�வபான  றயல , எ்ல�பம

பனடிப ரம்ய�்்லமன்ய�� ப பயவ்ம்றலத்ம"எ்ல� டம யன்ிபல  

 ங டமம்ம்ய�்்லமன்ய�� ப பய ல ற ர ; மயன்ிபலம ங டமம்ம

்ய�்்ல ன்ய�� ப பய ல ற ர ' எ உமறறலமஅவர டமஎமச��ன ம

வப�பபவன்ப  பய றல�பபயர ட. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

"நய�ிமமஉனமமநய்ி இ ்யமஇவவப�மவப்ல ன�பம பய உம(னந�� மய ) 

அ�பபபனபாஉட �யி'' எ உ றறலிவயஉம்ி�னடிமஏா�மவப்ன்ாிம

ந�மவப்ன்ாிமஇனணத்�  யா�வயர ட.  ம்ி, "அிமயமபஅதம

(இனறவய�த்�்பமபப !)  ன் �ணல  சலறந்்மஅல்யாவப ம வ்ிம

(்ரஆ ) ஆ்ி. வால யாட்லலமசலறந்் �ஹிம்ல மவால யாட்ய்ி. 

னசில �ணலம �்ினவம(மயர� த்ல மனபி்யல)  ்்ல்ய ம ்டய� பப�பனவம

ஆ்ி. (மயர� த்ல மனபி்யலம்்ல்ய   �வய� பப�ி) ளவமனவய�ம

்்னமாிமவால  �மஆ்ி'' எ உமறஉவயர ட. பபற்ம"ளவ வயரமஇனறம

நிபப�ன ிய���்ிமஅவ்்ம ிபன்வபடமநய மனந�� மய  

( �னமானடி)வ மஆ வ . (ஆ  வ ,) எவரம(இற�்ி பய்) ள�ம

னசலவதன் வபா�மனசல லறய ்யமஅ்மஅவ�னடிம

்�ிபத்ய��்�ி்ய்ி. எவர  (இற�்ி பய்) ள�ம டன மஅல்்ம

(்ினமதம்வப்ம வஉம்ல� ாற) மன வபமம� ன�  வபா�மனசல ல றய ்யம

அவர டமஎ  ணடத்லலமவ்ா�ி. எ மம ்ம(அவரம ன�ப  ப்யம�பப்ிம

அவர �்ம டன மஅனடபப்ி) னபயஉபபய்ி '' எ உ றறல யர ட. 
 
 1574 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டமனவட�ண� லானமம ன்ிபலமஅல்யானவபம பயாறலப  ் �வயர ட. 

அன்தமன்யடரந்ம்ம்ம்்ன்ம ிரத(்லம மா ்டமஹ �்ஸலல   ட�ன்பம

 பய உம ன்மநல �த)்வயர ட.  
 
1575  மா ்டமஹ �்ஸம்யபபரம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லல, "அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டம(்ஜ�ஆவபல) ம� ்�்ம ன்  நல �த்ிம பய். 

அல்யானவமஅவ ்ம்்்ல�  ாறம் �னமயால டமறறலப   பயாறலபம

் �வயர ட. பபற்ம"அல்யாமியன்ம நரவாலிபலமனச்த்லவபாடய  ய  
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அவன்மஎவ்ய்ிமவாலன �� ம��ிய். அல்யாமியன்மவால  ா�ல  

வபா�வபாடய  யமஅவன்மஎவ்ய்ிம நரவாலிபலம சர� ம��ிய். 

 ன்ிபல சலறந்்மஅல்யாவப ம வ்ிம(்ரஆ ) ஆ்ி '' எ உம

றஉவயர டமஎ  இடினபாஉட�். மாறமவபவ்ங டம மா ்டமஹ �்ஸலலம

 ட�ன்பம பய  றமஇடினபாஉட� .   
 
1576 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  "அஸ்ம �ஆ' எ�ிம

்்தன்மம சயரந்ம�ணமயதமபப மஸஅ்பயமஎ பயர  ம� யா�்மவந்யர. அவரம

 யாஉ உப்� ய மஓ்லபபயரபபவ்யக  இ�ந்யர. ம� யனவமம சரந்மசல்ம

அறலவப்ல டம"�ஹிமதமள�மம  நயிய�ண ' எ உமறஉவன்மஅவரம

னசவபாாறயர. "நய மஅந்மம ண்ன்மமசந்லத(்  ஓ்லபபயரத)்யலமஎ ்ம

 ்த்யலமஅவ��்மஅல்யாமநலவய்ணி  அ�ண� �ற�ி'' எ உம�ணமயதம

னசய  யர. அவவய றமஅவரம�ஹிமதம(ஸல)  அவர( �ணடிமவந்ம

அவர) ன�மமசந்லத் பய், "�ஹிம ்!  யாஉ உப்� ய  நய ம

ஓ்லபபயரத்வ� ல ற . எ ்ம ்த்யலம்ய மநய�ிவர ்�்மஅல்யா  

நலவய்ணம�ண� லறய .  ங ்�்மநய மஓ்லபபயர� ா�மய ?'' எ உ   ாடயர. 

அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"அன த்பம் ாிம

அல்யாமா�    �ி். நயங டமஅவன பம பயாஉம ல றயி ; அவ ணட மம

 ்வபம  ய� ல றயி. அல்யா  ியன்ம நரவாலிபலமனச்த்லவபாடய  யம

அவன்மஎவ்ய்ிமவாலன �� ம��ிய். அவ மியன்மவால  ா�லம

வபா�வபாடய  யமஅவன்மஎவ்ய்ிம நரவாலிபலம சர�  ��ிய். 

அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ மஇலன்; அவ ம் ணத்வ ; 

அவ��் இனண ி்மலலன்மஎ உி, �ஹிமதமஅல்யாவப ம

அ�னமாிமன்�மயவயர எ உிமநய ம உ்லமறஉ ல ற . 

இனறவய�த்�்பமபப !'' எ உ றறல யர ட. (இன்�ம  ாட) �ணமயத, "ந�ங டம

(இப பய்) னசய  மஇந்மவயரதன் ன�மமம்�ி  னசயல்ஙம ட'' எ உம

  ாடயர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅந்  வயரதன் ன�ம� ்ம

 பய  றம� உம�னறமறறல யர ட. இன்�ம  ாடம�ணமயத , "நய ம

 சய்லடர ட, ந ணி� ய்ர ட,  வபறர டமஆ ல ிய� மனசயா ன��  

  ா��� ல ற . ஆ யல , ந�ங டமறறலிமஇந்மவயரதன் ன�பம பய உம

நய    ாட ்ிபலன். இவவயரதன் டமஆ� டன் ிமன்யா�வபாட . 

 ங �்ம ்தன் ந�ா�ங ட; நய மஇஸ்யதன்மஏாப்ா்ம ங �ணடிம

 உ்லனமயாலமஅ�ண� ல ற '' எ உமறறல யர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 
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அவர ்ிமஅவ�டிம உ்லனமயால  வயங ல�ன ய்டயர ட. அப பய்ம

" ி�னடிமச� மம� ்� ய ாிம(அவர ட  சயரபய )  உ்லனமயாலம

அ�ணபபப் ய !'' எ உமறறல யர ட. அ்ா்ம�ணமயதம"எ  ச� த்ய�� ய ாிம

( உ்லமஅ�ண� ல ற )'' எ உமறறல யர. பபற்ம(ள�ம ாடத்லல) 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமஅ�பபபிமபனடப  பப�னவய உம

அவ�னடிமச� த்யன்�ம டந்மனச ற். அப பய்மஅபபனடிப  

்ன்வரம்ிமவ �் ர �ணடி, "இ ்யமஇந்மம� �ணடமல�ந்ம( பயரமமனசலவமய )  

என் ி�ிமனபாற�ர �ய?'' எ உம  ாடயர. பனடவ �் ர �ணலமள�வர , "(ஆி) 

நய மள�ம்்ண�ரம்வன�னிமஅவர �ணடமல�ந்மனபா ற '' எ றயர. 

அ்ா் "அன்தம்ல�பபப�மன ய�த்வப�ங ட! இவர டம�ணமய்ல மச� ம

ம� ட. (�ணமயதமஅ�ணத்ட�ம உ்லனமயாலிப ம ீ�மஇவர டமஅபிிம

னபாறவர ட)'' எ உ றறல யர. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�். 
 
 1577 அ�வயிபலம  ீ�மபப மச்மயம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  எங ்�்ம

அிமயரமபப மியசலரம(்்ல) அவர டம(ள�மனவட�ண� லானம)  ஏ�� மய மாிம

னசறலாட�ிம ன்மநல �த்ல யர ட. அவர ட  ( மனடிப்ல�ந்) 

இறங லி பய், "அ்லமி��ய  ! னசறலாட மஏ�� மய ப  பசல �ர ட. 

இ �ிமசலறல்ம ந்ிம பசலிப�நம்யல ந றயிப�ந்ல��் ம?'' எ உம

நயங டமறறல  யி. அ்ா்மஅவர ட  "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

"ன்யான னிமந�ா�ம ன்னிமமஏ��்வ்  ள�வ்்மமயர� மஅறலவபா்ம

அனடிய�ிமஆ்ி. ஆ  வ , ன்யான னிமந�ா�ம ன்னிம  ஏ��்ங ட. 

சல்மனசயானபயாலாம �ணலம வரமசலம ட�்' எ உமறறலின்மநய  

  ா�ட � '' எ றயர ட.  
 
1578 அ �்மபப மஹய(த)்லிம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�மம ண்ரமநபபம

(ஸல) அவர டமஅ� லலம ன்ியாறல யர. அப பய்ம"ியர  அல்யாவபா்ிம

அவ மன்��்ிம ீ�பப�ந்மநட� ல றய ்யமஅவரம நரவால  

அனடந்வபாடயர. ியரமஅவர டமஇ�வ��்ிமமயஉமனசக ல றய ்யமஅவர  

வால்வறலவபாடயர'' எ உம்றலபபபாடயர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட "ந�ரமள�ம மயசமய மனசயானபயாலவய�ர. "ியரமஅல்யாவபா்ிம

அவ மன்��்ி மயஉமனசக ல றய ்ய' எ உம(பப�த்�) றஉவ �் ய ! '' 

எ றயர ட.20 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

"வால்வறலவபாடயர' எ பன்�ம்றல� மஹ �்ஸல ம�்த்லலமஆ�பபா�ட�ம
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"ஃ வய' எ�ிமனசயல, அப்ல்யாமபப ம்னமரம(்ா) அவர �்ம

அறலவபபபபலம"ஃ வபி' எ உமஆ�பபா�ட�்.  
 
1579 ிஅ்யமபப ம மகியம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

னசயானபயாலா மனடமமம்ம( ன்ியாறலி பய்) "(்ாறவய�ண ட  ந் த்ல ம

 யவ்ன்ம நய� ல) "ியமமய்ல� ' (மய்ல�  !) எ உமஅனாபபயர ட '' எ�ிம

(43:77ஆவ்) வச தன்மஓ்வன்மநய ம  ா��� ல ற .  இன்மஸஃபவய ம

பப மிஅ்யம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.21 இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
1580 அி்யமபப தமஅப்லரம்ாமய ம(்்ல) அவர �ண மச  ய்�மறறலி்யவ்:  

நய மனவட�ண� லானமமஅ உம" யஃபமவல்ரஆ ணலமம்�த ' எ�ிம(50ஆவ்) 

அத்லியிதன்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண மவயிப்ல�ந்  

னசவபாா ற . அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமளவனவய�ம்ஜ�ஆ  

(னசயானபயால)வப்ிமஇந்மஅத்லியமிதன்மஓ்வயர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

அி்யமபப தமஅப்லரம்ாமய ம(்்ல) அவர ்னடி  ச  ய்�ிபடமல�ந ்ம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலம"அி்யவப ம

ச  ய்�மஅி்யனவவபடம(வி்லல) �த்வ்யிப�ந்யர '' எ�ி ்றலப்ம

இடினபாஉட�்.  
 
1581 ஹய�ஸயமபப ம்அமய ம(்்ல) அவர �ண ம்்லவபியரமறறலி்யவ்:  

நய ம" யஃப' எ�ிம(50ஆவ்) அத்லியிதன்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  

அவர �ண மவயிப்ல�ந ்ம(அவர �ணடமல�ந்ம ந்�ியம  வ) 

ம  மலா ட . அவர டமளவனவய�ம்ஜ�ஆம(னசயானபயால)வப  பய்ிமஅந்ம

அத்லியிதன்மஓ்வயர ட.  நயங ்ிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ்ிமள ்மஅ�பனப ி பி ப�த்லவந ்யி. (அந்மஅ�வபா்ம

அவர ்ிமநயங ்ிமஅ� ிமப� த்லல  ்�ிப�ந ்யி.) 
 
 1582 ஹய�ஸயமபப ம்அமய ம(்்ல) அவரம �ண ம்்லவபியரம ி�ம

ஹல யிம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நயங ்ிமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர ்ிமஓ்ய்�மஅல்்மஓ்ய்�ிமசல்  மய்ங ்ிமள ்ம

அ�பனப ிமபி மப�த்லவந ்யி. நய ம" யஃப. வல்ரஆ ணல  ம்�த' எ�ிம

(50ஆவ்) அத்லியிதன்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ண  நயவபம

்ல�ந ்மம  மலா ட . அவர டமளவனவய�ம்ஜ�ஆவப்ிமனசயானபயாலாம
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 மனட (மலிபர) மம்ல�ந்ப�மம� ்�்ம ன்ியாஉிம பய்மஅந்ம

அத்லியிதன் ஓ்வயர ட. 
 
 1583 ஹஜனஸ மபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  பபஃரம

பப மமரவய ம(னவட�ண� லானமமஅ உ) மலிபரமம்மஇ�ந்ப�மன  ன�  

 ிரத்லம( ன்மியாறல)ின்ம மய்யமபப ம�அகபயம(்்ல) அவர டம

 ்டயர ட. அப பய்ம மய்யமபப ம�அகபயம(்்ல) அவர ட , "இவவப�ம

ன  ன�ாிமஅல்யா இாலாப�த்வய ய ! அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ன�மநய மபயரத்ட � .  அவர டம(்ஜ�ஆமநய�ணலமமலிபரமம்ம

 ன்ியாஉி பய்) ்ம்மஏா�மவப்்யல  இவவயஉமனசன மனசகவன்தம

்வப், ற�்்ய ம வனற்ாிமனசக்்லலன் '' எ உ றறல யர ட. -  மா ்டம

ஹ �்ஸமஹஜனஸ மபப மஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர �ணடமல�ந ்  

மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலமபபஃரமபப ம

மரவய மனவட�ண� லானமமஅ உம்ிமன  ன�ம ிரத்ல  ( ன்ியாறல)ின்ம

நய மபயரத ் . அப பய்ம மய்யமபப ம�அகபயம(்்ல) அவர ட   மா ்டம

ஹ �்ஸலலம ட�வயஉமறறலி்ய மஇடினபாஉட�்.  
 
 பயடி : 14 (னவட�ண� லானம) இமயிம ன்மநல �தம்ல�ன ய்���ன ிபலம

"்ஹலகிதம்ல மஸ்லத' ன்யான மன்யாவ். 
 
 1584 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டமனவட�ண� லானமமஅ உம ன்ியாறல�ன ய்���ன ிபலமள�  

ம ண்ரமவந(்மன்யாயமலமஅமரந)்யர. அப பய்மநபபம(ஸல) அவர ட , "இ   

ம ண் ், ன்யா்வபா்்ய?'' எ உம  ாடயரம ட. அ்ா்மஅவரம"இலன் ' 

எ றயர. "எாந், ன்யாவ �் ய !'' எ உமநபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட.22 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டம

ஹ �்ஸம்யபபரம(்்ல) அவரம �ணடமல�ந ்ம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ர  

ன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�். அவாறலலம(மாறமப்மஅறலவபப் �ணலம

இடினபாறல�பபன்பம பய உ) "இ்்�ம்�  அத டமன்யாவ �் ய ' எ உமநபபம

(ஸல) அவர டமறறலி்ய �ம்றலப்மஇலன்.  
 
 1585 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமனவட�ண� லானமமஅ உ  

 ன்ியாறல�ன ய்���ன ிபலமள�மம ண்ரமபட�ணவயச்�்ட �மவந(்ம
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ன்யாயமல அமரந)்யர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"ந�ரம

ன்யா்வபா்்ய?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅவரம"இலன் ' எ றயர. 

"எாந்மஇ்்� ்�அத டமன்யாவ �் ய !'' எ உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�்.  
 
1586 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டமனவட�ண� லானமமனசயானபயாலாம மனடம(மலிபர)மம்ம(நல உ)  

 ன்ியாறல�ன ய்���்ி பய்மள�மம ண்ரமவந(்மன்யாயமலம

அமரந)்யர. அப  பய்மநபபம(ஸல) அவர டமஅந்மம ண்�டிம"இ்்�ம

்�அத ட ன்யா்வபா்்ய?'' எ உம  ாடயர ட. அவரம"இலன் ' எ றயர. 

"அவவயறயிப  ன்யாவ �் ய !'' எ உமநபபம(ஸல) அவர டமறறல யர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
1587 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டம ன்ியாறல யர ட. அ்லலம"னவட�ண� லானமமஅ உமஇமயி  ்றபம

பா�மவந்ல�� ,  ங �ணலமள�வரம(பட�ணமவயச்�்) வந்யல , அவர இ்்�ம

்�அத டமன்யா்ன யட�ா�ி! '' எ உம்றலபபபாடயர ட.  
 
1588 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமனவட�ண� லானமமஅ உமனசயானபயாலாம மனட  

(மலிபர)மம்ம ா யரந்ன ய்��ந் பய் , ஏன்�மஅலஃ ்ஃபய �ம(்்ல) 

அவர டமவந்மன்யாவ்ா்ம� மஅமரந்வபாடயர ட. அவ�டிம

அல்யாவப  ன்ரம(ஸல) அவர ட, "இ்்�ம்�அத டமன்யா்வபா்்ய?'' 

எ உ   ாடயர ட. அவரம"இலன் ' எ றயர. "எாந்மஅந்மஇ்்�ம

்�அத ன�த ன்யாவ �் ய '' எ உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

றறல யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
1589 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமனவட�ண� லானம  ன்ியாறல�ன ய்���ன ிபலம

ஏன்�மஅலஃ ்ஃபய �ம(்்ல) அவர டமவந்  (ன்யாயமல) அமரந்யர. 

அவ�டிமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"ஏன்�!  எாி! ஏ�� மய ம

இ்்�ம்�அத டமன்யாி '' எ றயர ட. பபற்ம" ங ம�ணல ள�வரம

னவட�ண� லானமமஅ உமஇமயிம ன்ியாறல�ன ய்���்ி பய்  
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(பட�ணவயச்�்) வந்யல, அவரமஇ்்�ம்�அத டமஏ�� மயம த  

ன்யா்ன யட�ா�ி! '' எ உமறறல யரம ட.23 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.  
 
 பயடி : 15  ன்�்மஇனட ிம லவபம பய்ன மனசகவ்.  
 
 1590 அ��ஃபயஆம்மமிமபப மஅசதம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டம ன்மநல �த்ல�மன ய்��ந் பய்மநய மஅவர �ணடி  

 பயகம சரந ் . நய ம"அல்யாவப மன் ்! ள�மனவ�ண்ர ய்ரம்ம்  

மயர� தன்மன்�ந்ன யடவ்ா ய மவந்ட�யர. அவரம்ம்மமயர� தன்ப  

பாறலமஅறலியமலமஇ�� லறயர'' எ உம(எ ன பமபாறலம) னசய    .  ட   

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ம்ம ன்னிமநலஉத்லவபா� , 

எ ன ம நய� ல வந் சரந்யர ட. ள�மநயா ய்லமன ய்�வ்பபாட். -

அ் ம யல ட இ�ிபப யலமஆ னவமஎ உமநய மஎ்� ல ற - 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  அந்மநயா ய்லிபலமஅமரந் , 

அல்யாம்ம�்�ம ாஉதம்ந்வாறல்ல�ந்  சல்வானறமஎ �்பம

 பய்ல� ்ய யர ட. பபற்ம்ல�ிபபமமனச உம்ம்ம ன்னி  

�ானமிய� ல யர ட.  
 

பயடிம:ம16  ஹ�ஆமன்யான ிபலமஓ்ம வ்�ினவ 
 
 1591  னப்ல்யாமபப மஅபப் யஃபப ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர ன�மம �் யவப மஆ்ந்ய மநலிமலத்வபா�ம

மரவய மபப  ஹ ிமம� யவபா்மமனச றயர. (இந்�ம ய் ாடத்லல) 

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஎங ்�்ம்ஜ�ஆதமன்யான மநடத்ல யர ட. 

அ்லலம"அல்ஜ�ஆ' எ�ி (62ஆவ்) அத்லியிதன்ம(�்லம்�அத்லல) 

ஓ்ல யர ட. பபற்மஇ்்டயவ்  ்�அத்லலம"இ்யம்யஅ� லம� யஃபப�ற ' 

(எ உமன்யடங்ிம63ஆவ்) அத்லியிதன்மஓ்ல யர ட. ன்யான ம

��ந்்ிமஅ�மஹஜன்்யம(்்ல) அவர ன�ம சந்லத், "ந�ங டமஇ்்�ம

அத்லியிங ன�மஓ்ல �ர ட. இவவப�  அத்லியிங ்ிமஅஅமபப மஅபபம

்ய்லபம(்்ல) அவர டமறஃபயவபலமஇ�ந்ம பய்  ஓ்லவந்னவ'' எ  ற . 

அ்ா்மஅ�மஹஜன்்யம(்்ல) அவர டம"அல்யாவப மன்ர  (ஸல) அவர டம

்ஜ�ஆமநய�ணலமஇவமவப�மஅத்லியிங ன�ாிமஓ்மநய ம  ா  �ட � '' 

எ உமவபனடி�ணத்யர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம னப்ல்யாமபப ம
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அபப் யஃபப ம(்ா) அவர �ணடமல�ந ்   ம்ிம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலலமஹய(த)்லிமபப ம

இஸமயிபலம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"�்ல  ்�அத்லலம"அல்ஜ�ஆ' 

அத்லியிதன்ாிமஇ்்டயவ்ம்�அத்லலம"இ்ய  ்யஅ� லம� யஃபப�ற ' 

அத்லியிதன்ாிமஓ்லம யர ட '' எ உ இடினபாஉட�். அப்லமஅரஸம

பப ம�ஹிமதமபப ம னபதமபப மஅபப னபதம(்ா) அவர �்  அறலவபபபபலம

�நன்ிமஹ �்ஸலலம ட�வய றமஇடினபாஉட�்.   
 
1592 ்அமய மபப மப �ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப  ன்ரம

(ஸல) அவர டமஇ�மனப�நயடமன்யான ிப்ிம்ஜ�ஆவப்ி  "சபபபம

ஹலஸமம்பபப லமஅஃ்ய' (87) மாஉிம"ஹலமஅத்ய� மஹ �்ஸஜலமஃ ய லிய ' 

(88) ஆ லிமஅத்லியமிங ன�மஓ்வயர ட.  னப�நய்ிம்ஜ�ஆாிமள ்ம

நய�ணலமவந்வபாடய்ி, இ�மன்யான  �ண்ி அவவப�ம

அத்லியிங ன� ிமஓ்வயர ட.  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  -  மா ்டமஹ �்ஸம்அமய மபப ம

ப �ரம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  அறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  
 
1593  னப்ல்யாமபப மஅப்லல்யாமபப ம தபயமபப மமஸ தம(்ா) 

அவர ட றறலி்யவ்: �ாஹய�மபப மன ஸம(்ா) அவர டம்அமய மபப ம

ப �ரம(்்ல) அவர ்�் "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம்ஜ�ஆம

நய�ணலம"அல்ஜ�ஆ' அத்லியிிம்வப்  வஉமஎந்மஅத்லியிதன்மஓ்வயரம

 ட?' எ உம  ா�ம �்ிமஎா்ல யர ட.  அ்ா்ம"ஹலமஅத்ய� மஹ �்ஸஜலம

ஃ ய லிய' எ�ிம(88ஆவ்) அத்லியிதன் ஓ்வயர ட'' எ ம்அமய மபப ம

ப �ரம(்்ல) அவர டமப்லலமஎா்ல யர ட.   
 
 
 

பயடிம:ம17 னவட�ண� லானமம(ஃபஜரமன்யான மிபல)மஓ்ம வ்�ினவ.  
 
1594 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம

னவட�ண� லானமமஃபஜரமன்யான ிபலம"அ்லஃபம்யிமமமி  ் ரல' (எ தம

ன்யடங்ி) "அஸஸஜ்ய' எ�ிம(32ஆவ்) அத்லியிதன்ாி "ஹலமஅத்யம

அ்லமஇ சய ணமஹ��ிமமல தம்ார ' எ�ிம(76ஆவ்) அத்லியிதன்ாிம
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ஓ்வயர ட.  ம்ி, நபபம(ஸல) அவர டம்ஜ�ஆத ன்யான ிபலம

"அல்ஜ�ஆ' எ�ிம(62 ஆவ்) அத்லியிதன்ாிம"அல� யஃபபற ' எ�ிம

(63ஆவ்) அத்லியிதன்ாிமஓ்வயர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  - னவட�ண� லானமமஃபஜரம

மாஉிம்ஜ�ஆதமன்யான மஆ லிவாறலலமஓ்ம வ்�ி  அத்லமியிங டம

பாறலிம மா ்டமஹ �்ஸ,  ம்ிமஓரமஅறலவபபபய�ரன்யடர  வாலிய ாிம

வந்ட�்.  
 
1595 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம

னவட�ண� லானமமஃபஜரமன்யான ிபலம"அ்லஃபம்யிமமமி  ் ரல' 

("அஸஸஜ்ய' எ�ிம32ஆவ்) அத்லியிதமன்ாிம"ஹலமஅத்யமஅ்ல  

இ சய ' எ�ிம(76ஆவ்) அத்லியிதன்ாிமஓ்வயர ட.24  
 
1596 அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம

னவட�ண� லானமமஏபஹஜதமன்யான ிப ம�்லம்�அத்லல  "அ்லஃபம்யிம

மமிம் ரல' ("அஸஸஜ்ய' எ�ிம32ஆவ்) அத்லியிதன்ாி இ்்ம

டயவ்ம்�அத்லலம"ஹலமஅத்யமஅ்லமஇ சய ணமஹ��ிமமல தம்ா�ம்ி  

ி் மன அிமமதற்ய ' எ�ிம(76ஆவ்) அத்லமியிதன்ாிமஓ்வயர ட.  

பயடி : 18 ்ஜ�ஆா�்பமபப மன்யாம வ்�மினவ.  
 
 1597 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவரம டமறறல யர ட:   ங �ணலமள�வரம

்ஜ�ஆமன்யா்மபப மநய ்ம்�அத டம(ஏ  த) ன்யாா�ி!  இன்ம

அ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  
 
 1598 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ்ஜ�ஆா�்பமபப ம

ந�ங டம(ஏ  த) ன்யாவ்ய யலமநய ்ம்�அத ட  ன்யா்ன யடம்ங ட.  

இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  அவாறலலமஅிரமபப ம�ஹிமதம

(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபல, " ம�்மஏ ்�ி அவச்ிமஏாபாடயலம

பட�ணவயச்லலமஇ்்�ம்�அத டமன்யா்ன யட.  (வ �ா��்த) ்ல�ிபபி்ிம

இ்்�ம்�அத டமன்யா்ன யட '' எ உமஏனஹல பப மஅபபசய்லாம்�வய ம

(்ா) அவர டமறறல யர டமஎ மஅ்ல பப�ிய  இடினபாஉட�்.  
 
1599 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:   ங �ணலமஎவ ்�ிம

்ஜ�ஆா�்பமபப ம(ஏ  த) ன்யாவ்ய மஇ�ந்யலமநய ்  ்�அத டம
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ன்யாா�ி! இன்மஅ�ஹஜன்்யம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்ம

ஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  அவாறலலம்ீரமபப ம

அப்லலமஹமமதம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம" ங �ணல ' எ�ிமனசயலம

இடினபறவபலன்.  
 
1600 நயஃபப ம(்ா) அவர டமறறலிம்யவ்: அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) 

அவர டம்ஜ�ஆமன்யா்வபா�ம்ம்  இல்த்லா்மமனச உ, அங்ம

இ்்�ம்�அத டம(ஏ  த) ன்யாவயர ட.  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஅவவயஉமனசக்வந்்ய ாி ்றலபபபாடயர ட. இந்மஹ �்ஸம

� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 1601 நயஃபப ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்: அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) 

அவர ட, அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  ன்யா்மவந்மற�்்ய ம

ன்யான  டம்றலத்�மறறல யர ட. அப பய்  "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம்ஜ�ஆமன்யா்மபப ம(வ �ா��்த)  ்ல�ிபபமமனசல்ய்மவன்ம

ன்யாமயாடயர ட. (வ �ா��ம்மமனச ற்ி)  வ �ா�லமஇ்்�ம்�அத டம

(ஏ  த) ன்யாவயர ட '' எ உ ்றலபபபாடயர ட.  
 
1602 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டம்ஜ�ஆமன்யா்மபப மஇ்்�ம்�அத டம(ஏ  த)  ன்யாவயர ட. 

இன்மநயஃபப ம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 1603  மரமபப மஅ்ய மபப மஅபபல்வயரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

நயஃபப மபப ம்ஜனபரம(்ா) அவர ட , எ ன மசயிபபமபப மிரதம(்்ல) அவர  

 �ணடிமஅ�பபபம"(ள�ம�னற) ந�ங ட �ஆவபியம(்்ல) அவர ்ட ம

்ஜ�ஆ ன்யா்வபா�, அ ்மஇடத்லலமநல உம( டனமிய மன்யான �்ிம

ற�்்ய  ன்யான �்மலனட ிமபப�� �ற�ிமனசிலம டமஏ்ிம

னசகியமல) ன்யடரந் ன்யா �்ரம ட. அன்�ம ்டம�ஆவபியம(்்ல) 

அவர டமஎ  மறறல யர ட?'' எ ப்மபாறல�ம  ா மமனசய  யர ட.  (நய ம

அவவய றம  ாட பய்) சயிபப  (்்ல) அவர ட, "ஆி; நய ம�ஆவபியம(்்ல) 

அவர ்ட மபட�ணவயச்லலமஇ�ந்  ள�ம(் ண) அனறிபலம்ஜ�ஆம

ன்யா ் . இமயிமச்யிமன ய�த்்ிமநய ம ட  மஅ ்  இடத்லலம

எாந்ம(ற�்்ய மன்யான ) ன்யா ் . �ஆவபியம(்்ல) அவர ட  
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(்ஜ�ஆமன்யா்்ிமஎாந்) ்ம்மஅனற�்டம்னாந் , எ ன ம

அனாத்வ�மயஉ ஆ��பபப யர ட. (நய மனச ற பய்மஎ  ணடி) 

அவர ட, "இ ண மலமஇவவயஉ னசகிய �்ர! ்ஜ�ஆமன்யா்்ிம(ஏ ்�ிம

னவ�ணப பமஏ)  பசய்வன், அல்் பட�ணவயச்ல்ல�ந்ம்றபபா�மம

னசல்ய்மவன்மன்யாய �்ர! இவவயஉ்ய  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமஎங ்�்ம த்்வபாடயர ட. அ்யவ் , ( டனமிய ) ள�ம

ன்யான �்ிம(ற�்்ய ) மானறய�மன்யான �்மலனட ிமஏ ்�ி  

 பமஏ டம பசய்மவன், அல்்ம(பட�ணவயச்லலமஇ�ந்) ்றபபா�மம

னசல்ய் வன்மஅவவப�மன்யான  ன�ாிம( சரந்யா பயல) அ�த்�த்ம

ன்யா�மறடய்'' எ உமறறல யர டமஎ றயர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸம

மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலம"அவரமச்யிம

ன ய�த் பய்மநய மஎாந்மஅ ்மஇடத்லலமநல உ... ' எ  இடிமனபாஉட�். 

"இமயிமச்யிமன ய�த் பய் '' எ�ிம்றலப் இடினபறவபலன்.25  
 
1604 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மநபபம(ஸல) 

அவர ்ட�ிமஅ�ப�ரம(்்ல),  மரம(்்ல),  ஸமய ம(்்ல) ஆ லம ிய�ட�ிம

 நய ்பமனப�நயடம(ஈ்லமஃபபதர) ன்யான ிபல  பங  ாஉட � . அவர டம

அன வ�ிம ன்மநல �த்வ்ா்ம�  பம(னப�நயட)  ன்யான ம

நடத்பவரம �ய மஇ�ந் ர ; அ் மபபற  ம ன்மநல �தம்வயர ட. ( ன்  

��ந்மபப ) நபபம(ஸல) அவர டமஅங ல�ந்ம்றபபா�மஆ்ம ன�தம்ம்  

ன ியலமஅம்மமனசக்ன்மஇ உிமநய ம ய்பன்பம பய உம ட�். 

பபற் அ(ங ல�ந்மஆட)வர �ண மவ�னசம ன�மவப்� ல�ன ய்�மனப் டம

ப்்ல�்ம னச றயர ட. அப பய்மஅவர ்ட மபப்யலம(்்ல) அவர ்ிம

இ�ந்யர ட. அப பய்ம"நபப ி! இனறமநிபப�ன மன ய்டமனப் டம

 ிமலடிமவபஏவயசபமபப்மயணி னசகவ்ா ய மவந்யர �யிப '' எ உம

ன்யடங்ிம(60:12ஆவ்) இனறவச தன் �ானமிய மஓ்லம��த்வபா�ம

(னப் �ணடி), "இந்ம உ்லனமயாலிபலமந�ங ட (நலன்ிய ) இ�� லற�ர �ய?'' 

எ உம  ாடயர ட. ள ்னிய�மனப்மணபமமா�ி  "ஆி; இனறதன் ்! 

(இ�� ல றயி)'' எ றயர. அவன்தம்வப்ம வனறவ�ிமநபப (ஸல) 

அவர ்�்பமப்ல்�ண� வபலன். (ப்ல்ம�ணத்) அந்பமனப்மணப  

ியன் உமஅபம பய்மன்�ிவபலன். ( ்னமிபலமஅறலவபபமபய�ரமஹச ம

பப  �ஸ்லிம(்ா) அவரம ்�்த்ய மஅ்மன்�ிவபலன்.) அபம

னப் ன�ம நய� ல நபபம(ஸல) அவர டம"(னப்  �) ்ரமிமனசகாங ட '' 

 

ஜும்மம 

ஹதீஸ்: 1535 - 1612

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 723 

எ உமனசய  யர ட. பப்யலம(்்ல) அவர டம்ம்மஆனடனிமஏந்லிப�ம"எ ம

்நன்ாிமஎ ம்யாி  ங ்�்மஅரபபணமய ா�ி , வய�ங ட'' எ உம

றறல யர ட. அபனப்ம ட னமா� ன�ாிம மய்ல்ங ன�ாிம( ாாறல) 

பப்யலம(்்ல) அவர �ண மஆனடிபல   பயட்யிப ர.2 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 1605 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம உ்லமறஉ ல ற : 

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(னப�நயடமஅ உ)   ன்ம

நல �த்வ்ா்ம� மன்யா்யர ட. (ன்யான �்ப) பபற்  

 ன்ியாறல யர ட. அப பய்மனப் டமனசவப ிா்ிமவப்த்லலம்யிம

 பசவபலன் எ உமஎ்ணபிவர �ய பமனப் டமப்்ல�்மமனச உ , 

அவர ்�்ம(இஸ்யமலி சாடவப்ல ன�ாிமமஉனமமநயன�ாி) 

நலன பா�மஅறலான்மறறல யர ட; ்ரமி னசகாிப�மஅவர �ணடிம

வ்லாஉத்ல யர ட. (அவானறபமனபஉவ்ா ய ) பப்யல  (்்ல) அவர டம்ம்ம

ஆனடனிமவப�த்பமபப�த்�ன ய்��ந்யர ட.  னப் டம்ங ்னடிம

 மய்ல்ங ன�ாிம ய்ணப ன�ாிமபபறவானறாிம( ாாறலப)   பயட்யம

 யர ட.3 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  
 
1606 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர டம நய ்பமனப�நயடமஅ உமஎாந்ம ன்ியாஉவ்ா்ம�  

ன்யா்யர ட. அ்ா்பமபபற  மம� ்�்ம ன்ியாறல யர ட. நபபம(ஸல)  

அவர டம ன்ியாறலம��ந்்ிமஅங ல�ந்ம்றபமபா� , னப் ட ப்்ல�்மம

னச உமபப்யலம(்்ல) அவர �்மன னிதம்யங ல�ன ய்�  னப் ்�்ம

அறலான்மப ரந்யர ட. அபம பய்மபப்யலம(்்ல) அவர டம்ம்  ஆனடம

னிய னறமவப�த்பமபப�� , அ்லலமனப் டம்ரமதன்  

இா��ன ய்��ந்யர ட.  (இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய ) இப�ம

்ஜன்ஜம(்ா) அவர டமறஉ லறயர  ட. நய மஅ்ய மபப மஅபப் பயாம(்ா) 

அவர �ணடி "(னப் ட)  நய ்பமனப�மநயட  (ஸ்� த்லமஃபபதர) 

்ரமதன்ியம(இாடயர ட)?'' எ உம  ா ட . அ்ா் அவர டம"இலன்; 

அப பயன்�்தம்யமய  வம� வந்ம்ரமபமனபய�ா ன�மஅவர ட  

ஈந் ர. னப் டம்ிமனமா� ன�ாிமஇ �ிமபபறவானறாிம

இட்யிப ர'' எ உமறறல யர ட.  ம்ி, நய மஅ்ய ம(்ா) அவர �ணடி, 
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" ன்மநல �த்லிமபப மனப் ட  ப்்ல�்மமனச உம ப ்சிமனசகவ்ம

இ னற�்ிம்ன்வரமம்ம டனமமஎ  ந�ங டம �் லற�ர �ய?'' எ உம

  ா ட . அ்ா்மஅவர டம"நலமசிி. சத்லிமய ! அ்மஅவர ்�்�ம

 டனம்ய . அன்மஅவர டமஎவவயஉ  னசகியம்ல�� ம��ாி?'' எ உம

  ாடயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
 1607 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய ம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ்ட மனப�நயடமன்யான ிபலம ்ந்  

ன ய்�டம � . அப பய்மஅவர டம ன்மநல �த்வ்ா்ம�  பம

ன்யான  நடத்ல யர ட; பயங  யமஇ யமத ்யமஇலன். பபற்மபப்யலம(்்ல) 

அவர டமம் சயகந்ன ய்�, இனறிமசதன்�ம னடபமபப��்மயஉிம

இனறவ��்�  ீ�பப�ந்மநட�்மயஉிமவ்லாஉத்லமம� ்�்ம

அறலான்ாி நலன பாட்ிமவாங ல யர ட. பபற்மஅங ல�ந்ம்றபபா� , 

னப் ட ப்்ல�்மமனச உமஅவர ்�்ம(மர� மனநறல�னற ன�ாிம

மஉனமமநயன�ாி) நலன பா�மஅறலான்மப ரந்யர ட.  ம்ி , னப் ன�ம

 நய� ல, "்ரமி னசகாஙம ட.  ங �ணலமஅ்ல ிம பரமந் த்ல மவபற்ம

ஆவ �ர ட'' எ உ றறல யர ட. அப பய்மனப் டமந�வப்ல�ந்ம   ங டம

 �த்மள�மனப்மணபமஎாந்ம"அ்  ஏ , அல்யாவப மன் ்?'' எ உம

  ாடயர. அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல)  அவர டம"ந�ங டமஅ்ல மய �ம

்னறமறஉ ல மற�ர ட; (ந றலமமறந்)  ணவன  நல்ய �� லமற�ர ட'' எ உம

றறல யர ட. அப பய்மஅபமனப் டம்ி   ய்ணப ட,  மய்ல்ங டம டம

�ணாடமஅணப ்  ன�ம( ாாறல) பப்யலம(்்ல)  அவர �ண மஆனடிபலம

 பயாட ர.  
 
1608 அப்லமம்ல�மபப மஅப்லலமஅரஸமபப ம்ஜன்ஜம(்ா) அவர ட  

றறலி்யவ்: (நபபம(ஸல) அவர �்ம ய்த்லல)  நய ்பமனப�நயடம

அ  றய, ஹஜ்ஜபமனப�நயட அ  றயமன்யான � ய மபயங்ம

னசயல்பபடவபலன்மஎ மஇப�மஅபபயஸம(்்ல)  அவர ்ிம்யபபரமபப ம

அப்லல்யாம(்்ல) அவர ்ிமறறலி்ய மஅ்ய மபப  அபப் பயாம(்ா) 

அவர டமஎ  ணடிமன்�மவபத்யர ட. சலறல்ம ந்த்லா்ப  பபற்மஅ்ய ம

(்ா) அவர �ணடிமஅ்ம்றலத்மநய ம  ா ட . அ்ா்மஅ்ய  (்ா) 

அவர ட, "்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டம" நய ்பமனப�நயட  

ன்யான �்மஇமயிம்றபபா�மவ�ிம பய ்ய , ்றபபா�மவந்மபப  பயம

பயங்  லனடிய். அன்பம பய  ற , இ யமத ்யமன்யான �ம ய ம
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அனாப பயம வஉமவப்மய  அறலவபப்  �யம லனடிய். (ஆ ) அ னறிம

நய�ணலமபயங  யமஇ யமத ்யம லனடிய் ' எ உமனசய  யர ட '' எ ம

வபனடி�ணத்யர ட.  
 
1609 அ்ய மபப மஅபப் பயாம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  (ம� யவப மஆாசலபம

னபயஉப பாற) அப்ல்யாமபப மஅஸஸஜனபரம(்்ல)  அவர ்�்ம

வய� �ணப்பமபப்மயணிம(னபஅத) நனடனபாறம�்லமநய�ணல  அவர ்�்ம

இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டம"(நபபம(ஸல) அவர �்ம ய்த்லல)   நய ்பம

னப�நயடமன்யான � ய மபயங்மனசயல்பபாட்லலன். எ  வ , ந�ங ்ி 

அதன்யான �்மபயங்மனசயல்ய �்ர ட '' எ றமனசக்லமனிம 

னசயல்லி�பபப யர ட. அவவய றமஅ னறிம்ல ிமஅப்ல்யாமபப ம

அஸஸஜனபர (்்ல) அவர ்ிமபயங்மனசயல்வபலன்.  ம்ி , இப�ம

அபபயஸம(்்ல) அவர ட "னப�நயடமன்யான �்பமபபற்்ய ம ன்மநல �த்ம

 வ்�ி. இவவயஉ்ய  (� ்) னசகிபபா�வந்் ' எ�ிமனசக்லனிாிம

அவர ்�்தமன்� வபத்யர ட. அவவய றமஅப்ல்யாமபப மஅஸஸஜனபரம

(்்ல) அவர ்ிம ன் நல �தம்வ்ா்ம�  பம(னப�நயட) ன்யான ம

நடத்ல யர ட.  
 
1610 ்யபபரமபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நய மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர ம்ட மஇ�மனப�நயடமன்யான  ன�மள�  �னற, இ�ம

�னறமஅல்ம(ப்ம�னற) ன்யாம்ல�� ல ற ; (அவாறலல) பயங்ி 

இ யமத்ிமஇ�ந்்லலன். இந்மஹ �்ஸமநய ்மஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
1611 அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர ்ிமஅ�ப�ரம(்்ல),  மரம(்்ல) ஆ ல ிய�ிம ன்ம(்தபய) நல �தம

்வ்ா்ம�  பமஇ�மனப�நயடமன்யான ம ன�தமன்யாபவர �யக  

இ�ந் ர.4 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 
1612 அ�சிபதமஅல்தீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஹஜ்ஜபமனப�நயடமஅ உிம நய ்ப  னப�நயடமஅ உிம

(்லட்�்ப) ்றபபா�மமனச உ, �்்லலமன்யான னி நலனற வாஉவயர ட. 

ன்யாமன னிம��த்மச்யிமன ய�த்்ிமம� ன�  �   ய� லம( ன்ம

நல �த்லிப�) நலாபயர ட. ம� டமன்யா்மஇடத்லல  அபப� ிம
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அமரந்ல�பபயர ட. ஏ ்�ிமபனடபமபப�னவமஅ�பபம வ்�ி  

 ்னவிப�ந்யலமஅன்மம� �ணடிமஅறலவபபபயர ட. அல்்ம வஉம ்னவம

ஏ ்�ி இ�ந்யல, அ்ா ய ம த்்னவபமபபறபபபபபயர ட. (அ னறிம

்ல ி) அவர ட "்ரமிமனசகமாங ட; ்ரமிமனசகாங ட; ்ரமிம

னசகாங ட'' எ உ (்ல�ிபதம்ல�ிப�) றஉவயர ட. ம� �ணலமஅ்ல மய தம

்ரமிமனசக வயர னப் �ய மஇ�ந்யர ட. பபற்ம்ல�ிபபமமனசலவயர ட.  

(ம �் யவப மஆ்ந்ய ) மரவய மபப மஅலஹ ிமவ�ிவன்ம(�்்லலம

ன்யான , பபற்  ன்மஎ�ி) இநநலன் ிமந��த்். (மரவய மஆாசலபம

னபயஉப பாஉ) அவ�ி நய�ிமள�வரமமாறவ� மஇ�பபபலமன னவத்ம

அனணத்வர �ய ம(அல்்மன    யத்வரம �ய ) ன்யாிம்லட்�்ம

வந் பய்,  ரரமபப மஅஸஸலதமஎ பவர   �ணம்ணய்ிமனசங ல்ய்ிம

 ா�ிப�ந்மள�மனசயாமனபயாலாம மனடமஅங்  (்்ல்ய )  யணபமபாட். 

அப பய்மமரவய மஎ ன மனசயாமனபயாலாம மனடம நய� ல  இா� , நய ம

அவன்தமன்யான � ய மஇா� மஅவரமஎ ம ணடமல�ந்ம் ்மன னி  

வப�வபத்�மன ய்டயர. (ன்யான �்ம�  பம ன்மநல �த்லடமநல றயர.)  

அவ�டிமஇந்மநலன்மனி�ம ்டமநய ம"எங  , �்்லலமன்யாமன ்ய  ம

நனடனபற  வ்�ி?'' எ உம  ா ட . அ்ா்மமரவய ம"இலன்மஅ�ம

சிப ்! ந�ங ட அறலந்ல��்ிமஅந்மநனட�னறமன வபடபபாட் '' எ உம

றறல யர. அ்ா்மநய  "இலன், எ ம ிபரமஎவ மன ிப்ட� ்யம

அவ மம்மசத்லிமய ! நய  அறலந்ல��்ிம(நபப �யம� ) இந்ம

நனட�னறனிவபடமமசலறந்மள னறம ங �யல  ன ய்�வ்ம��ிய்'' 

எ உமறறலம   . (இவவயஉம� உம�னறமறறலவபா� , அ�சிபதம(்்ல) 

அவர டம்ல�ிபபமமனச உவபாடயர ட.)  இன்மஇியடமபப மஅப்லல்யாம

பப மசஅதம(்ா) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.  இந்மஹ �்ஸம� உம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
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அத்லியிிம  :9  னப�நயடமன்யான  (ஹ �்ஸ 1613்ல�ந் 1629 

வன்) 

ம:பயடிம ம:1  னப�நயா �ணலமனப் ட,  ன்யாிம்லட்�்மனவ�ண ிறலமமனசலவ்ி,  

ஆ்ம ்ட ம ்� ய்மவப்த்லலம ன்ிபலமபங  ாப்ிமஅ�ம்ல� பபாடனவம

ிய்ி . 

1613  ி�மஅத்லகியம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : இ�மனப�நயா �ணலமஇ�ி

னப் ன�ாி, ்லன்� பபயலம ட�மனப் ன�ாிம்றபபடமமனசகாிப�மஅவர டம -

 நபப)ஸல ( அவர ட -எங ்�்�ம ாடன�ிபாடயர ட  . மய்வபடயகமஏாபாட

 னப் டம�ஸ்லி �ண மன்யாிமஇடதன்வபா�மள்ங லிப��்மயஉமஅவர ட

 ாடன�ிபாடயர ட.5  

1614 ி�மஅத்லகியம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : னப�நய� உ)னப் �ய லி (

 நயங ட)ன்யாிம்லட்�்ப (்றபபா�மமனசல்ம வ்�னம வ ◌ஜி, 

்லன்மனறவபலம ட�மனப் ன�ாிம   ணபமனப் ன�ாிம்றபபடமமனசகிம

 வ்�னம ாிம ாடன�மிபடபபா��ந ்யி  . மய்வபடயகமஏாபா�ட�மனப் ட

)ன்யாிம்லட்�்மமனச உ ( ம� ்�்பமபப  யலமஇ�ந்ன ய்�மம� ்ட 

  சரந்"்�பபர ' றஉவயர ட .6   

1615 ி�மஅத்லகியம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமஇ�ிமனப் ன�ாிமமய்வபடயகமஏாபாம�ட�மனப் ன�ாி

 ்லன்மனறவபலம ட�மனப் ன�ாிம நய ்பமனப�நயடமமாஉிமஹஜ்ஜப

 னப�நயடமஆ லி)இ� ( னப�நயாம �ண்ி)ன்யாிம்லட்�்ப (்றபபடமமனச கம

ாமயஉமஎங ்�்�ம ாடன�ிபாடயர ட  .ஆிப�ி , மய்வபடயகமஏாபா�ட�ம

னப் டமன்யாமன ிப்ல�ந்மள்ங லிப�பபயர ட; நல்ம ன் �ண்ிம

�ஸ்லி �ண மபப்யரத்ன ிப்ிமபஙன �� ம வ்�ிம ) எ உி

 ாடன�ிபாடயர ட .( அப பய்மநய "அல்யாவப மன் ் !எங � ◌லலம

ள�த்லிபடிம்பபாடயமஇல்யவபாடயலம )எ  மனசகவ்( ?'' எ உம  ா ட  . அ்ா்

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமஅவ்னடிமச  ய்�ம்ம்ம்பபாடயவபல

ள னறமஅவ்�்மஇ்வ்ய மஅணபவப� ா�ி! '' எ உமறறல யர ட . 

பயடி   :2 னப�நயடமன்யான �்ம�  பயமபப  பயமன்யாிம்லட்லலமஎ்ாிம

ன்யா�மறடய் . 
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1616 இப�மஅபபயஸம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமஹஜ்ஜபமனப�நயடமஅ  றயமஅல்்ம நய ்பமனப�மநயடமஅ  றய

 ்றபபா�மமனச உமஇ்்�ம்�அத ட)மா� ம (ன்யா்யர ட . அ்ா்ம� ்ி

 என்ாி)ற�்்ய  த  (ன்யாவபலன் ; அ்ா்மபப ்ிமஎன்ாிம )ற�்்ய த (

ன்யாவபலன் . பபற்ம்ி�ட மபப்யல)்்ல (அவர டமஇ�� , னப் டமப்்ல�்ம

வந்ம )அறலான்மவாங ல யர ட .அப பய் ( ்ரமிமனசகாமயஉமஅவர ன�ப

பணபத்யர ட .  ட  மனப் டம்ிம ய்ணபம ன�ாி) ாத்லலமஅணபந்ல �ந் (

 நஉமணமமயன் ன�ாி)  ாாறலமபப்யல)்்ல (அவரம �ண மன ிப்ல�ந்ம்ணபிபல (

 பயாட ர.7  -  மா ்டமஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம )்்ல ( அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ி

� உமஅறலவபபமபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் .  

பயடி மம:3  இ�மனப�நயடமன்யான  �ணலமஓ்ம வ்�ினவம.ம

1617  னப்ல்யாமபப மஅப்லல்யாமபப ம தபயமபப மமஸ்தம )்ா ( அவர ட

றறலி்யவ் :  மரமபப மஅல த்யப)்்ல ( அவர டமஅ�வய� லதமஅவஃபமபப 

 அலஹய�ஸமஅலமன்ர)்்ல (அவர �ணடி , "அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட

 ஹஜ்ஜபமனப�நயடமமாஉிம நய ்பமனப�நயட)ன்யா ன ( �ணலமஎ) ந்

அத்லியித(ன்மஓ்வயர ட ?'' எ உம  ாடயர ட  . அ்ா்மஅ�வய� லத)்்ல ( அவர ட

" யஃபமவல்ரஆ ணலமம்�த ' எ�ிம )50ஆவ்  ( அத்லியதன்ாி" இ�்்பத்லஸ

ஸயஅத்மவ  � லம மர' எ�ிம )54ஆவ்  ( அத்லியிதன்ாிமஓ்வயர டமஎ உ

வபனடி�ணத்யர ட .  

1618அ�வய� லதமஅவஃபமபப மஅலஹய�ஸமஅலன்ரம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :

" அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமனப�நய�ண) மன்யான ிப(லமஎ) ந்

அத்லியித(ன்மஓ்வயர ட ?'' எ உமஎ  ணடிம மரம )்்ல (அவர டம  ாடயர ட .

 அ்ா்மநய " "இ�்்பத்லஸமஸயஅத் ' எ�ிம )54ஆவ்  ( அத்லியிதன்ாி"  யஃப

வல்ரஆ ணலமம்�த' எ�ிம )50ஆவ்  (அத்லியிதன்ாிமஓ்வயர ட '' எ உம

வபனடி�ணத ்  . 

பயடி   :4 னப�நயா �ணலமபயவமலல்யம )வ �் ( வபன�ியா� �ணலமஈ�படமஅ�ம்ல

 ்� .  

1619 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலிம்யவ்) :அறலியனம�ம ய்த்லலமநட ந் " (்ஆஸ ' 

எ�ிம பய�  பய்8அ சய� டமள�வன்ம நய� லமள�வரமபய�ிமபயடல ன�மஇ�ம
அ சய�மமசலஉமலிரமஎ  � லலமபய��மன ய்��ந் ர  . அப பய்)எ ம்நன் (
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 அ�ப�ர)்்ல (அவர டமஎ  ணடிமவந்யரம ட)- . ்னமிபல ( அவவப�மசலஉமலி�ி

பயட லிரமஅல்ர) -இன் ◌்ம ்ட  (  ட  மஅ�ப�ர)்்ல (அவர ட , "இனறதன்ரம

இல்த்ல ் ிமன த்ய ண மஇனச�ம �வப �ய?'' எ உம ) �ந் ( பசல யர ட . இ்

நடந்்மள�மனப�நயடமஅ றய்ி . அப பய்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

)"அவவப�வன்ாிமவபா�வப�ஙம ட( , அ�ப� ் ) !ம ல�மசலனிமவ ன◌�ணபப�த் (

ளவனவய�மச�்யித்ய��்ிமப்�ன மநயடமள உம ்� . இ்மநம்மப்�ன 

நயட'' எ உமறறல யர ட .9  -  மா ்டமஹ �்ஸமஆிப யம )்்ல ( அவர �ணடமல�ந ்

 ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் . அ்லல" இ�மசலஉமலிர

)ச்ஙன ிபல்ய (  ஞசல்ய� ன�மஅ�த்மவபன�ிய��ன ய்��ந்ம ர'' எ உம

இடினபாஉட�் . 

1620 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ்) :ஈ்லமஅடஹயமநயா �ய " (மல ய 'வப ம

நயா �ணலமஎ மஅ� லலமஇ�ம )அ சய�ம ( சலஉமலிர)ச்ஙன ிபல்யம ஞசல்ய� ன� (

அ�த்மபயா�மபய��ன ய்��ந் ர . அப பய்ம )எ ம்நன் ( அ�ப�ர)்்ல ( அவர ட

எ  ணடிமவந்யர ட . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டம்ம்மஆனடியல

 பயரத்ல�ன ய்��ந்யர ட) .இன்�ம ்ட ( அ�ப�ர)்்ல ( அவர டமஅமசலஉமலிர

இ�வன்ாிமஅ்ா� யர ட .  ட  மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

)்ிமம ்ல�ந்  ( ்ணபனிமவப்� ல"அவர ன�மவபா�மவப�ங ட , அ�ப� ்  ! இனவ

ப்�ன மநயாம ட'' எ உமறறல யர ட  . அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட

எ ன தம்ம்ம மலம்்டயலமமனறத்�ன ய்��� , (பட�ணமவயசலமவ�ய த்லலம

ஈா�னிறலந்  (வபன�மிய��ன ய்��ந்மஅபபசீ ணிர  ன�மநய ம ) எ 

வ �ா�்ல�ந்ப� (பயரத்�ன ய்��நம ்  . அப பய்மநய மஇ�ிவி்பமனப்

ணய மஇ�ந ்  . வபன�ியா�மம்ம ப்யவலமன ய்டமஇ�ிவி்பமனப்மஎவவ�ா

 ந்ிம வ��ன மபயரபபயடமஎ பன்மந�ங  �மம்லபபபா��ன யட்ங ட .  

1621 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ ்  :அல்யாவப மமம்யனணிய ) ! ள�

னப�நயடம்ல த் உ ( அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர �்மபட�ணவயச்ல)  

வ�ய த்ல( லமஅபபசீ ணிர டமஈா�னிறலந்)வ �் மவபன�மியா� (

வபன�ிய��ன ய்��ந் ர . அவரம �்மவபன�ியானடமநய மபயரபப்ா ய 

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ட எ ்மஅனறமவயச்லலமநல றப�ம்ம்ம

 மல்்டயலமஎ ன மமனறத்�ன ய்��ந்யர ட  . நய ய ) வபன�ியானட

்சலத்மமச்லப்ாஉ( தம்ல�ி்ிவன்மஎ � ய  வமஅவர டமநல உ

பெருநாள் பதாழுகை 

ஹதீஸ்: 1613 - 1629

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம் - 1



 
 
 

 

 730 

ன ய்��ந்யர ட .   �ண�ன  டமம்ம ப்யவலமன ய்டமஇ�ிவி்பமனப்

எவவ�ாம ந்ிம வ��ன மபயரபபயடமஎ பன்மந�ங  �மம்லபபபா��ன யட்ங ட .10  

1622ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : எ மஅ� லலமஇ�மசலஉமலிர"்ஆஸ '  பயரம

பயடல ன�பமபய��ன ய்��ந் பய்மஅல்யாமவப மன்ரம )ஸல ( அவர ட

எ  ணடிமவந்யர ட; ப��ன ிபலமப�த், ்ம்ம� தன்ம ) வஉமப� ி(  

்ல�பபப�ன ய்டயர ட  . அப பய்)எ ம்நன் ( அ�ப�ர)்்ல ( அவர டமவந்

 எ ன மஅ்ா�" அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர ்�்மஅ� ல ் ி

ன த்ய ண மஇனச�ம �வபம �ய?'' எ உம �ந்ன ய்டயர ட  . அல்யாவப 

 ன்ர)ஸல ( அவர டமஅ�ப�ன்ம� ம  ய� ல" அமசலஉமலின் வபா�வப�ங ட'' 

எ உமறறல யர ட  . அ�ப�ர)்்ல ( அவர �ண ம வ ிம வஉப� ிம்ல�ிபபி பய்

 அவவப�மசலஉமலின்ாிம்றலபபயலம ணரத்ல)னவ�ணம ிறமமனசய (    .  ட  

அவர டமஇ�மவ�ிமனவ�ண ிறலவபாட ர .அ உமனப�மநயடம்ல மய மஇ�ந்் .

நடய ணிர டம ்யலம  டித்ய்ிமஈா� �ய்ிம ) பட�ணவயசலமவ�ய த்லலமவ �்

வபன�ியா� ட (வபன�மிய��ன ய்��ந் ர . அப பய்மநய ) அந்

வபன�ியானடபமபயர�  ( அல்யாமவப மன்ர)ஸல ( அவர �ணடி)அ�ம்ல (

  ா��� ம வ்�ி; அல்்மஅவர  �மஎ  ணடிமந�ம ) இவர �ண மவ �்

வபன�ியா�ம ன�ப( மபயர� மவப�ி் லறயிய?'' எ உம  ா , நய ம "ஆி ' எ உம

றறலிப�� ம வ்ம�ிம )ச�ிய மஎ �்மநலன வபலன் .(  ட  மஅல்யாவப 

 ன்ர)ஸல (அவர ட , எ ம   ிமஅவர ்னடிம   த்ல மமம்மளா�ிப�ம

இ�� , எ ன தம்ம�்பமபப  யலமநலா னவத்�ன ய்டயர ட " .அ் ◌்ஃபப்யவப ம

ம�  � ) !நடய ணிர  � (!வபன�ியானடதமன்யட�ங ட '' எ உமறறல யர ட  . நய 

)வபன�ியானடமந ்ம்சலத் (ச்லப்ாஉவபாட பய் , " பய்மய?' எ உம

அல்யாவப மன்ரம )ஸல (அவர டம  ா , நய ம " ஆி) பய்ி( ' எ உமனசய     .

"அபப�ிய யலமந�ம பய ்யி! '' எ உமனசய  யர ட .11  இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1623 ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : ள�மனப�நயடம்ல த்லலமஅபபசீ ணிர ட

)ஆா்ங ன�மனவத் (்்லத்மவபன�ிய��மன ய்�மபட�ணவயச்�்டமவந்யர ட .

  ட  மநபப)ஸல (அவர டமஎ ன மஅனாத்யர ட  . நய )வந் ( எ ்ம்ன்னி

 நபப)ஸல ( அவர �்ம ்யடமம்மனவத்�ன ய்�மஅபபசீ ணிர ம�ண )வ �் (

வபன�ியா� ன�பமபயர� ்ய    .இஉ்லிபலமஅவர) �ண மவ �் மவபன�ியா�(  �ண்ல

�ந்மநய ய தம்ல�ிபபமமனச  ற ) . நபப)ஸல ( அவர டமஎ ன பம பய ம

பெருநாள் பதாழுகை 
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னசயல்வபலன் - (. மா  ்டமஹ �்ஸமஆிப யம )்்ல ( அவர �ணடமல�ந்ம ம்ி

இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�் . அவாறலல"பட�ணவயச்�்ட ' 

எ�ிம்றலப்மஇடினபறவபலன் . 

1624ஆிப யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நய மஅந்மவபன�ியா�மவ �் ர �ணடி

"நய ம ங )�ண மவபன�ியா�(  ன�ப பயர� மவப�ி் ல ற ' எ �மறறலம

)அ�பபப(    .அவர டமபட�ணவயசலமவ�ய த்லலமவபன�மிய� ர . அல்யாவப 

 ன்ர)ஸல ( அவரம ட)அன்பமபயரத்�ன ய்� (நலா , நய ம )எ ்மஅனற (

 வயச்லலமநல உன ய்�மஅல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர �ண ம ய்ம ்�்ி

 ்யட ்�்ம◌லனட ிம )எ ்ம� தன்மனவத் ( அன்பமபயரத்�ன ய்�

�ந ்  . இ் மஅறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய மஅ்ய )்ா ( அவர ட

றஉ லறயர ட) :அந்மவ �் ர ட ,) பய்சீ ர டமஅல்்மஅபபசீ ணிர டமஆவர " .அல் ; 

அவர டமஅபபசீ ணிர  �மஆவர'' எ மஎ  ணடிமஇப�மஅத �்�ம )்ா (அவர � ◌்ம

றறல யர ட 

 .இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .  

1625அ�ஹஜன்்யம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அபபசீ ணிர டமஅல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர ்�்மஅ� லலமஈா�னிறலந்மவபன�ிய��மன ய்��ந் பய் ,  மரம

பப மஅல த்யபம )்்ல (அவர டமஅங்மவந் , அவர டமம்மஎறலவ்ாம ய �ம் ணந்ம

சலஉம ா ன�மஎ�த்யர ட  . அப பய்மஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ட , 

"அவர ன�மவபா�வப�ங ட,  ம ் ) !வபன�ியடா�ி( '' எ உமனசய  யர ட .12இந்ம

ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1626 அப்ல்யாமபப மனஸதமஅலமமயஸல �ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமன்யான தம்லட்�்பம்றபபா�மமனச உ

மனா வ்�)தமன்யான மநடத்ல( யர ட) .்லட்லல (  லப்யனவம நய� லதம்ல�ிபப

நல றம பய், ்ம்ம மல்்னடமமயாறலபம பயா��மன ய்டயர ட .2  

1627 அப்ல்யாமபப மனஸதமஅலமமயஸல �ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப

)ஸல (அவர டமன்யான தம்லட்�ம்பம்றபபா�மமனச உ ,  லப்யனவம� ம

  ய� லமநல உமமனா வ்�ம )ன்யான மநடத்ல( யர ட ; ்ம்ம மல்்னடம

மயாறலபம பயா��ன ய்டயர ட  . ம்ி , இ்்�ம்�அத டமன்யா )வபத(்யர ட . 

பெருநாள் பதாழுகை 
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1628அப்ல்யாமபப மனஸதமஅலமயஸல �ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமமனாம வ்�)தமன்யாவ்ா ய  ( ன்யான த

்லட்�்மமனச றயர ட; பப்யரத்ல� மவப�ிபபி பய்ம லப்யனவம�   ய� லம

நல உ, ்ம்ம மலம்்னடமமயாறலபம பயா��ன ய்டயர ட . 

1629 அப்ல்யாமபப மனஸதமஅலமயஸல �ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : ள�மநயட

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டமமனா வ்�பமபப்யரத்லபப்ா ய ப

்றபபா�மமனச றயர ட; (பப்யரத்ல� ம�ாமபாட பய்  ( ம� ன�ம நய� லமஇ��்ி

வப்த்லலம்ம்ம�்ன தம்ல�பப◌ல,  லப்யனவம�   ய� லமஇனறவ ணடிம

இனறஞசல யர ட; ்ம்ம மல்்னடமமயாறலபம பயா��ன ய்மடயர ட  . பபற்

இ்்�ம்�அத டமன்யாவபதம்யர ட .இந்மஹ �்ஸமஇ�   அறலவபபபய�ரன்யடரம

 �ணலமவந்ட�். 
 
 

 

அத்லியிிம  :10 மனாதமன்யான  (ஹ �்ஸ 1630 - 1642) 
  

 பயடிம ம:1  மனா வ்�ழமபப்யரத்ல�்ி பய்மன  ன�ம ிரத்லம.ம

 

1630 அ ஸமபப மமய்ல�ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர ட)மனா வ்�ப (பப்யரத்லத் பய் , அவர ்னடிமஅ�்ட �ண மனவ்னமம

 யணபப�ிமஅ�வபா்தம்ிமன  ன�ம ிரத்ல யர ட . 

1631 அ ஸமபப மமய்ல�ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர ட

மனா வ்�பமபப்யரத்லத் பய்ம்வப்,  வஉமஎந்பமபப்யரத்ன ிப ம பய்ிம

)இந்மஅ�வபா் (ன  ன�ம ிரத்மயாடயர ட) .மனாம வ்�பமபப்யரத்லத் பய் (

 ்ிமஅ�்ட �ண மனவ்னமமன் ப�ிமஅ�வபா்மஅவர டமன  ன�

 ிரத்ல யர ட .3  இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் .

 அவாறலலமஅப்லமஅஃ்ய)்ா ( அவர �்மஅறலவபபபபல" அவர ட" ்ம்மஅ�்�ண 

னவ்னம' அல்்ம "அ�்ட �ண மனவ்னம ' ன் ப�ிமஅ�வபா்ம
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) ிரத்ல யர ட( '' எ உம )ஐிபபயா�ட  (இடினபாஉட�் - .  மா ்டமஹ �்ஸ

 அ ஸ)்்ல ( அவர �ணமடமல�ந ்மமா றயரமஅறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாி

வந்ட�் .  

1632அ ஸமபப மமய்ல�ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர ட

மனா வ்�பமமபப்யரத்லத் பய் . ்ிம்றஙன  �யலமவயன ம நய� லமமனசன 

னசக்யர ட .  

பயடி மம:2 மனா வ்�ழமபப்யரத்லத்லம 

 

1633 அ ஸமபப மமய்ல�ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

அவர டமள�மனவட�ண� லானமம ன்மநல �த்ல�மன ய்��ந் பய், ள�மம ண்ரம

"்ய�லம �ய ' ்லனசிப்ல��்ிமவயசலமவாலிய பமபட�ணவயச்�்டம

வந்யர .4அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர டமநல றவயஉ

 ன்ியாறல�ன ய்��ந்யர ட . வந்மம ண்ரமநல உன ய் டமஅல்யாவப மன்ர

)ஸல (அவர ன�ம நய� ல , "அல்யாமவப மன் ் ) !பஞசத்யலம யலநனடம (

னசலவங டமஅாலந்வபாட ; பயன் டம்்�� பபா�வபாட  . அல்யாவபடி

பப்யரத்லாங ட  .அவ மநம�்மமனாமனபயாலவபபபய '' எ உமறறல யர  .  ட  

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமன  ன�ம ிரத்ல , "இனறவய, எங ்�்ம

மனாமனபயாலிமமனசகவயிய  !இனறவய , எங ்�்மமனாமனபயாலிமமனசகவயிய  !

இனறவய, எங ்�்மமனாமனபயாலிமமனசகவயிய !'' எ உமபப்யரத்லத்யர ட .

அல்யாவப மமம்யனணிய  ! அப பய்மநயங டமவய த்லலம ம �

றாடங ன� ியம்ல்ட ன� ியம யணவபலன் . எங ்�்ி) ம �் யவபா்

அ� ல்ட�" (சல ' மன்�்மலனட ிமஎந்மவ ��ிம ாடட�ிமஇ�� வபலன்ம

)எ பன்மநயங டமன்�ணவய �ம யணம��ந்் .(அப பய்மஅிமன் �்பம

பப  ய்ல�ந்ம  டிிம பய உம )வாடமவ�வபல (ள�ம ம ிம ்ய றலி் . அ்

ந�வய ணலமனமிிமன ய்�மப்வபி்; பபற்மமனாமனபயாலந்்  . அல்யாவப 

மம்யனணமிய  !ள�மவய்ிவன்மநயங டமந�ின  ிமபயர� வபலன் . அ�த்

 னவட�ணி உமஅல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர டமநல உ ம ன்நல �த்ிம பய், 

ள�மம ண்ரமஅ ்வயசலமவாலிய ம )பட�ணவயச்�்ட (வந்யர) .வந்வர ( நல றவய ற

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ன�ம நய� ல , "அல்யாவப மன் ் ) ! ன்யடரந்

னபக்மனப�மனாியல ( எங ட) யலநனடம (னசலவங டமஅாலந்வபாட ; பயன் டம

்்�� பபா�வபாட ம ) பய�்மவ்த்ம்னடபபா�வபாட் .(எ  வ , மனானிம
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நலஉத்மயஉமஅல்யாவபடிமபப்யரத்லாங ட'' எ றயர  .  ட  மஅல்யாமவப 

 ன்ர)ஸல (அவர டம்ிமன  ன�ம ிரத்ல , "இனறவய, எங டமஏாஉபம்றங டமமம்ம

)இிமனானிதம்ல�பபபவப�வயிய  (!எங ்�்பமபய் மய  மஇன்மந�மஆ� லவபடய ் !

இனறவய, சலஉம் உ ட, அ  றமமன் ட, ஓனட ட, வபன�நல்ங டமஆ லிவாறல ம

மம்ம )இிமனானிபமனபயாலிமமனசகவயிய (! '' எ உமபப்யரத்லத்யர ட  .  ட  

)ம �் யவபல (மனாமநல ற் .நயங டமனவிப்லலமநடந்மனச  றயி) . இ் 

அறலவபபபய�ர �ணலமள�வ்ய  ( ீ�மபப மஅப்லல்யாமபப மஅபபநமலரம )்ா (

அவர டமறறல யர ட : நய மஅ ஸமபப மமய்ல�)்்ல (அவர �ணடி , "இ ) ்்டயவ்ய 

வ(ந்மம ண்ரம�்்லலமவந்வரம்யமய ?'' எ உம  ா ட  .அ்ா்மஅவர ட , "எ �்தம

ன்�ிவபலன்' எ உமப்ல்�ணத்யர ட .5இந்மஹ �்ஸமநய ்ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . 

1634அ ஸமபப மமய்ல�ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர �்ம ய்த்லல)ள�ம�னற (பஞசிமஏாபாட் . அல்யாவப மன்ர)ஸல (

 அவர டமனவட�ண� லானமமஅ உமனசயானபயாலாம மனடமம்)நல உ (  ன்

நல �த்ல�ன ய்��ந் பய், ள�ம ல்யமயவயசலமஎாந், "அல்யாவப மன் ், 

னசலவங டமஅாலந்வபாட ; ்ாநன்ம்ா� டமபசலியலமவய� ல ற ர'' எ உம

றறல யர ) .மாறமவபவ்ங டம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�வய றமஇடினபாஉட�  (.

இந்மஅறலவபபபபலம ீ�� ய�ிம் வலம ்ிமஇடினபாஉட�  :அல்யஹ ◌்வப ம

ன்ரம )ஸல ( அவர ட"இனறவய ! எங டமஏாஉபம்றங டமம்) எங ்�்மந னம

ஏாப�ிமவப்த்லலமஇிமமனானிதம்ல�பபபவப�வயிய  (! எங ்�்பமபய் மய 

இன்மந�மஆ� லவபடய ்! '' எ உமபப்யரத்லத்யர ட  .  ம த்ல மஎந்பமப்்லனிம நய� ல

 அல்யாவப மன்ர)ஸல ( அவர டம்ம்மன ியலமனசன மனசக்யர  �யமஅந்ப

ப்்லமவப் லமனச ற் . ம �் ய) ந ன்மமஏாறல்ிம ம ங டமள்ங லி்யலமந�வபல

ம �் யமந ்ி (ள�மபய்ய�ிம பய உமஎ �்தமன்�ந்்" .  யத ' ஓனடிபலமள�ம

மய்ிம்்ண�ரமஓ�ி்  .எந்பமப்்லிப்ல�ந்மியரமவந்ய்ிமஅ ந்மஅனடமனாம

்றலத்பம பசயமலமஇ�� வபலன் .6   

1635அ ஸமபப மமய்ல�ம )்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப)ஸல ( அவர ட

னவட�ண� லானமம ன்மநல �த்ல�ன ய்��ந்யர ட . அப பய்மம� டமஎாந்

 ்த்ம்்்லல, "அல்யாவப மன் ், மனாமனபயகத்வபாட்; (பமனச  ( ம்ங ட

) ◌யகந்  (சலவந்வபாட ;  யலநனட டமமய்�வபாட '' எ உமறறல ர ) . மாற

வபவ்ங டம மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ன்பம பய  றமஇடினபாஉட�  (. இந்
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ஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�் . அவாறலலமஅப்லமஅஃ்ய)்ா (

அவர �்மஅறலவபபபபலம ீ�� ய�ிம் வல டமஇடிமனபாஉட� ) : அல்யாவப 

 ன்ர)ஸல (அவர டமபப்யரத்லத்்ிமம �் யனவமமந�ந்ல�ந்ம ம ிமவப் ல (

ம �் யமன்�ணவனடந்் .அ் மஏாஉபம்றங �ணலமமனாமனபயாலி்யிபாஉ .

ம �் யவபலமள�ம்�ணமமனாறடபமனபகிவபலன் . அப பய்மநய மம �் யனவப

பயரத ்  .அ்ம லீடத்லா ்மந�வபலமஇ�பபன்பம பய றல�ந்் .7   

1636  மா ்டமஹ �்ஸமஅ ஸமபப மமய்ல�ம )்்ல ( அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் . அ்லலமபப வ�ிம் வல

அ்ல பப�ிய மஇடினபாஉட�்) . அல்யாவப மன்ர)ஸல(   அவர டம

மனா வ்�பமபப்யரத்லத்்ி  (அல்யாம ம ங ன�மள றலனணிமமனசக்ய  .

)மனாமன யா�ி் (. நயங ட)மனாமவபடா�ிமஎ  (எ்லரபயரத்�ம யத்ல�ந ்யி .

)எங �ணல ( ன்�ிமல� மம ண்ரறடமவ �ா��்மமனசல்தம்ிங ல�ன ய்��பபன்

நய ம ் ட  .  

1637  மா ்டமஹ �்ஸமஅ ஸமபப மமய்ல�ம )்்ல ( அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�் .அ்லல , "அல்யாவப மன்ரம )ஸல (

 அவர டமனவட�ணி உமனசயானபயாலாம மனட)மலிபர( மம்மஇ�ந் பய்மள�

 ல்யமவயசலமவந்யர'' எ உமன்யடங ல,  மா ்டமஹ �்ஸலலம ட�ம் வல டம

இடினபாஉட� )" . அல்யாவப மன்ர)ஸல(   அவர டமமனானிமநலஉத்மயஉம

பப்யரத்லத்்ி  ( ஏ�ாடபப� ல றமசயலனவனிபம பய உம ம ிம ன்ந்

னச றன்மநய ம ் ட '' எ உமஇந்மஅறலவபபபபலமஅ்ல பப�ிய மஇடிம

னபாஉட�் . 

1638அ ஸமபப மமய்ல�ம )்்ல (அவர டமற றலி்யவ் ) :ள�மநயட ( நயங ட

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவர ்ட மஇ�ந் பய்மமனாமனபக்் .  ட  

 அவர டமமனாதம்�ண டம்ிமம்மவபாிமவப்மய ம்ம்மஆனடனிமமசாஉ

வப்� ல யர ட .நயங ட , "அல்யாவப மன் ், ஏ மஇவவயஉமனசக �்ர ட?'' எ உம

  ா டயி  .அ்ா்மஅவர டம " இ்)்த்ிம்்ல்ய  ( இப பய்்ய 

இனறவ ணடமல�ந்மவ� லற்'' எ உமப்ல்�ணத்யர ட 

 .பயடி   :3   �ிம யானறாிம ம தன்ாிம ய�ி பய்மஇனறவ ணடிமபய் யப்�ம

  ய�மவ்ிமமனாமனபகாி பய்மம ல�மசலமஅனடவ்ி . 
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1639 நபபம )ஸல ( அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப ய)்்ல( மஅவர டமறறலி்யவ் :

)நறயவ�ண� ( யாஉ , மனா ம ிமஆ லினவமமல்ந்ட�மநயா �ணலமஅல்யாவப ம

ன்ரம )ஸல ( அவர �ண ம� த்லல)ள�மவப்மய ம ்� ி (ன் ப�ி ; � �ிம

பப �ிமநடபபயர ட ) .நலிம்லிாஉமள�வப்தம்வபப்ட ம யணபப�வயர ட (. மனா

னபயாலந்வபாடயலமஅந்ம )்வபப் (நலன்மஅவர ன�வபா�மந�ங லமவப�ி ; ம ல�மசலம

வந்வப�ி  . நய மஅவர �ணடி)இ்ம்றலத்� (  ாடம்ா் , "அ்மஎ ம

ச�்யித்யரமம்மசயாடபமபாடம )இனறவ ண  (  வ்ன ிய மஇ��் மயமஎ உ

நய மஅஞசல   '' எ உமவபனடி�ணதம்யர ட  .அவர டமமனானி�ம ய �ி பய்ம

)"இ்மஇனறவ ண  (அ�ட '' எ உமறஉவயர ட . 

1640 நபபம )ஸல ( அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப ய)்்ல (அவர டமறறலி்யவ் : நபப

)ஸல (அவர டமநறயவ�ண�ம யாஉமவ �ஏி பய் , "இனறவய, இந்�ம யாறல ம

ந னமனிாிமஅ்�ட �மமனறந்ல��்ிமந னமனிாிமஅ்மஎ்�ட ம

அ�பபபனபாஉட� ்யமஅ் மந னமனிாிம   ணடிம வ்� ல ற  . இந்�

 யாறல ம �்ங ல்ல�ந்ி, அ்�ட �மமனறந்ல��்ிம �்ங ல்ல�ந்ி, அ்மஎ்�ட ம

அ�பபபனபாஉட� ்யமஅ் ம �்ங ல்ல�ந்ிம   ணடிமபய் யப்�ம  ய�ம ல ற '' 

எ உமறஉவயர ட  .வய த்லலம ம ம ◌னாடிமஏாபாடயலமநபபம )ஸல ( அவர �்

� ிமமயறலவப�ி; (்ம்மஅனற�்  ( ட �ம பயவயர ட ; னவ�ண ிமவ�வயர ட; 

� �ிமபப �மய மநடபபயர ட ) . நலிம்லிாஉமள�மவப்தம்வபப்ட 

 யணபப�வயர ட (.வய ிமமனாமனபயாலந்வபாடயல , அந்ம )்வபப் ( நலன்

அவர ன�வபா�மந�ங◌் லவப�ி  . இன்மநய மஅவர �்ம� த்ல்ல�ந்

 அறலந்ன ய்�)இ்ம்றலத் (அவர �ணடிம  ா ட  .அ்ா்மஅவர ட , "ஆிப ய !

)்ரஆ ணலமறறபபா�ட�ப�" (ஆத ' ச�்யித்யர, அந்ம வ்ன ம ) ன யண�ி

 ம ி ( ்யங டமவசலத்மபட�த்ய�் ன�ம நய� லமவந்ன ய்��பமபன்�

 ்ட பய், (்வறய பம்�ந்ன ய்� " ( இ்மநம�்மமனாமனபயாலவப�்ி

 ம மய்ி'' (46:24) எ உமறறல யர  �, அத்ன ிம ம மய ாிமஇ்மஇ�� ்யி'' 

எ உமப்ல்�ணத்யர ட . 

1641 நபபம )ஸல ( அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப ய)்்ல (அவர டமறறலி்யவ் :

 அல்யாவப மன்ர)ஸல (அவ் ◌் ட, ள ்ி�ிய தம்ம்ம டநய�்தமன்�ாிம

அ�ா�்மமசல�த்ன்மள� பய்ிமநய ம ்ட்லலன்  . அவர ட)னப�ிபய்ி (

்  ன பபவர �ய  வமஇ�ந்யர ட . ம தன் ிய , அல்்ம )நறயவ�ண� (  யானற

 ியம ்டயல, அல்யாவப மன்ரம )ஸல ( அவர �்ம� த்லல) ள�மவப்மய 
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 ்� ி  (ன் ப�ி) .ள�மநயட (நய , "அல்யாவப மன் ்  ! ம� டம ம தன்�

  ய�ி பய்மஅ்மமனாம ம மய மஇ�� ்யிமஎ னற்ணப

ம ல�மசலினட ல ற ர .ஆ யல , ்யங டம ம தன்�ம ய�ி பய்மள�மவப்மய ம

 ்� ிம்ங �்ம� த்லலமன் பட�ம ய்ம ல ற  ம )ஏ ( ?'' எ உம  ா ட  .

அ்ா்மஅவர ட, "ஆிப ய, அ்லலம )இனறவ ண  (  வ்ன மஇ�� ்யிமஎ ப்யல

எ  யலம ்� மனடியமலமஇ�� மஇி்வபலன்") .ஆத ' எ�ி  ( ள�மச� த்யர

)நறயவ�ண� ( யாறயலம வ்ன மனசகிபபாட ர . அந்மமச� த்யர) ம மய மவந் (

அந்ம வ்ன னிபமபயரத்வபா�, "இ்மநம�்மமனானிபமனபயாலவப�்ிம ம ி ' 

எ  றமறறல ர'' எ மப்ல்�ணத்யர ட .8இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலம

வந்ட�் . 

பயடி   :4 ("ஸபய' எ�ி  (  ீனா�ம யாஉமமாஉி")்�ர ' எ�ி  (  மன்�ம யாஉமபாறலி

்றலப் .  

1642நபபம )ஸல (அவர டமறறல யர ட : நய ")ஸ பய' எ�ி  (  ீனா�ம யாறல 

வயிப்ய மனவாறலமஅ�ண� பபா�ட � ; "ஆத' ச� த்யரம ")்�ர ' எ�ி  (  மன்�

 யாறயலமஅால� பபாட ர . இன்மஇப�மஅபபயஸ)்்ல (அவர டமஅறலவப� லறயர ட.9  

இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரமன்யடர �ணலமவந்ட�்- .           மா ்டம

ஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம )்்ல ( அவர �ணடமல�ந ்ம ம்ிம� உமஅறலவபப

பய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  
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அத்லியிிம: 11   ல் ணதமன்யான (ஹ �்ஸ 1643 - 1671) 
 

பயடிம:ம1 ��ிம ல் ணதமன்யான   
 
1643 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலிம்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �்ம ய்த்லலமந�ிம ல் ணிமஏாபாட்.  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமஎாந்ம(ம� ்ட ) ன்யா்யர ட. அ்லல  ந ்மந�்டம

 ந்ிமநலன்ிபலமநல றயர ட. பபற்ம�ற மமனசக்யர ட. அந்  �ற னவம

ந ்மந�்டம ந்ிமனசக்யர ட. பபற்ம(�ற வப்ல�ந்) ்ன்னி   ிரத்லம

ந ்மந�்டம ந்ிமநலன்ிபலமநல றயர ட. இ(ந்மநலன்ிய )்ம�்ல  

நலன்னிவபட�ம்னறவய  வமஇ�ந்். பபற்ம(மம்�ி) �ற மம

னசக்யர ட. அந்ம�ற னவாிமந ்மந�்டம ந்ிமனசக்யர ட. இ(ந்ம

�ற வய )்ம�்ல �ற னவவபட�ம்னறவய  வமஇ�ந்். பபற்மசஜ்யம

(சல்வண� ி) னசக்யர ட. பபற்மஎாந்மந�்டம ந்ிமநலன்ிபலம

நல றயர ட. இ(ந்மநலன்ிய )், இ்ா் �நன்ிமநலன்னிமவபட�ம

்னறவய  வமஇ�ந்். பபற்ம�ற மமனசக்யர ட.  அந்ம�ற னவாிம

ந�்டம ந்ிமனசக்யர ட. இ(ந்ம�ற வய )்மஇ்ா்  �நன்ிம

�ற னவவபட�ம்னறவயம  வமஇ�ந்். பபற்ம(�ற வப்ல�ந்) 

்ன்னி  ிரத்ல, நலன்ிபலமநல றயர ட. அந்மநலன்ிப்ிமந�்டம ந்ிம

நல றயர ட. இ(ந்மநலன்ிய )்மஇ்ா்ம�நன்ிமநலன்மனிவபட�ம

்னறவய  வமஇ�ந்். பபற் (மம்�ி) �ற மமனசக்யர ட. அந்ம�ற ம

னவாிமந�்டம ந்ி னசக்யர ட. இ(ந்ம�ற வய )்மஇ்ா்ம�நன்ிம

�ற மனவவபட�ம்னறவய  வ இ�ந்். பபற்மசஜ்யமமனசக்யர ட.  

பப  ரம( ல் ணிமவப் ல) ந�ிமனவ�ணமசிமவந்வபா��ந்மநலன்ிபல  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யான னிம��தம்யர ட. பபற்  

ம� ்�்ம ன்ியாறல யர ட. அவர டமஅல்யானவபம பயாறலபம் �ந்  

வபா�பமபப வ�மயஉமறறல யர ட:  ந�ி�ிமசந்ல்�ிமஅல்யாவப ம

சய உ �ணலம ட�னவிய்ி. எவ்்  இறப்� ய ாிமஎவ்்ம
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பபறப்� ய ாிம ல் ணிமஏாப�வ்லலன்.  ல் ணி  ஏாப�வன்மந�ங டம

 ்டயலம"்�பபர' (அல்யஹஜமஅ�பர) றஉங ட; அல்யாவபடிம

பப்யரத்லாங ட; ன்யாங ட; ்ய ்ரமிமனசகாங ட.  �ஹிம்ல ம

ச�்யித்ய ்! ் மஅ�ியர �ணலமஆ ணயமனப் ணயமியரமவபபசய்த்லல  

ஈ�பாடய்ிம(அன்�ம ்�)   �னமிய ம ்ய ிமன யடபவரம

அல்யானவவபட  வனறவ�மல்ர. �ஹிம்ல மச�்யித்ய ்! 

அல்யாவப மமம்யனணிய ! நய  அறலவன்னிலம்யிமந�ங ்ிம

அறலந்யலம்னறவய மமசல�பபபர ட; அ்ல மய  அாவ �ர ட. நய ம(னசயல்ம

 வ்�மின்ம) னசயல்லவபா ட மஅல்வய?2 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  அவாறலலமமய்ல� பப மஅ ஸம(்ா) 

அவர �்மஅறலவபபபபலம"ந�ி�ி சந்ல்�ிமஅல்யாவப மசய உ �ணலம

இ�மசய உ �ய்ி'' எ  இடினபாஉட�்.  
 
1644  மா ்டமஹ �்ஸமஆிப யம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர  

அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலம"பப  ரம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"இனறவய�த்�்பமபப !  ந�ி�ிம

சந்ல்�ிமஅல்யாவப மசய உம �ணலம ட�னவிய்ி ' எ உ 

றறலி்ய ாி, பபற்மஇ�மன  ன�ாிம ிரத்லம"இனறவய , (னசயல்ம

 வ்�ின்ம) னசயல்லவபா ட ய?'' எ உம  ாட்ய ாிமஅ்ல பப�ிய ம

இடிமனபாஉட�்.  
 
1645 நபபம(ஸல) அவர �ண ம்னணவபியரமஆிப யம(்்ல) அவர டம

றறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம ிப ்ய��ந்ம

 ய்த்லலமந�ிம ல் ணிமஏா  பாட்.  ட  மஅவர டமபட�ணவயச்�்மம

னச உம(ன்யான ிபல) நல உ "்�பபர' றறலம யர ட. ம� டமஅவர ்�்பம

பப  யலமஅணபவ்த் நல ற ர. அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

(நலன்ிபல) ந�்டம ந்ி (்ரஆ ) ஓ்ல யர ட. பபற்ம"்�பபர ' றறலமந�்டம

 ந்ிம�ற ம னசக்யர ட. பபற்ம(�ற வப்ல�ந்) ்ன்னிம ிரத்லம

"சமலமஅல்யஹஜம்லம  ஹமல்ா. ்பப யமவம்(�)  லமஹி் ' (அல்யாம

் ன பம் �ம வய�  ் ான்னிமஏாஉ�ன யட லறய . எங டமஇனறவய! 

் ான த்ிம  �  ம �ி்) எ உமறறல யர ட. பபற்மநல றமவ்ணிம

ந�்டம ந்ிம(்ரஆ ) ஓ்ல யரம ட.  இ(ப பய்மஅவர டமஓ்லி)்ம�நன்ிம

ஓ்ன்வபட�ம்னறவய  வமஇ�ந்். பபற்  "்�பபர' றறல, ந�்டம ந்ிம

�ற மமனசக்யர ட. இ(ந்ம�ற வய )்  �நன்ிம�ற னவவபட�ம
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்னறவய  வமஇ�ந்். பபற்ம"சமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ா.  ்பப யமவம

்(�) லமஹி்' எ �மறறலம(நலன்ிபலமநல உ)வபா�, பபற் சஜ்யமம

னசக்யர ட. (அ்த்யஹலரம(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம"பப  ர  சஜ்யமம

னசக்யர ட' எ�ிமவயச ிமஇடினபறவபலன்.) பபற்ம�நன்ிம்�அத்லலம

னசக்ன்பம பய  றமஇ்்டயவ்ம்�அத்ல்ி  னசக்யர ட. அவர டம

(இ்்�ம்�அத �ணல) நய ்ம�ற  ்ிமநய ்  சஜ்ய� ்ிம�ரத்லம

னசக்யர ட. அவர டமன்யான னிம��பப்ா்ம�  ந�ிமனவ�ணமசிம

வந்வபா��ந்். பபற்மஎாந்மநல உமம� ்�்   ன்ியாறல யர ட. 

அல்யானவமஅவ ்ம்்்ல�  ாபம பயாறலபம் �ந்  வபா�, "ந�ி�ிம

சந்ல்�ிமஅல்யாவப மசய உ �ணலமஇ�மசய உ �ய்ி.  எவ்்ம

இறப்� ய மாிமஎவ்்மபபறப்� ய ாிமஅவாஉ�்�ம ல் ணி  

ஏாப�வ்லலன். ஆ  வ, அவானறமந�ங டம ்டயலமன்யான �்ம

வபன்ாங ட'' எ உி, " ங ன�வபா�மஅவானறமஅல்யாமஅ ாமஉிவன்ம

ன்யாங ட'' எ உி றறல யர ட.  ம்ிம"நய மஇந்மஇடத்லலம(ன்யான ம

ிபலமநல றல�ந் பய்)  ங ்�்  வய� �ண�ம பபா�ட�மஅன தன்ாிம

 ் ட . (ன்யான ிப்ல�ந் பய்) நய  �   மனசலவன்பம பய உம

ந�ங டம ்்ர  �, அப பய்மனசயர� த்ல மபா�  ்ன்மள னறபமபறல� ம

நய மநய�   . பப  ரமநய மபப மவயங்வன்�   ்்ர  �, அப பய்ம

நய மந் தன்�ம ் ட . அ் மள�மப்்லமமானறய�  ப்்லனிமஅாலத்ம

( � ல்மய மஎ�ந்)ன ய்��ந்்.  ம்ி , ந் த்லல (அிர) இப�ம்னஹம

எ பயன்�ம ் ட . அவர்யிம�் �்்லலம டாட  சலன்� ய ம

ளாட தன்ம(சயிபபய)  நரந்மவபாடவரமஆவயர '' எ உி அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட.3 இந்மஹ �்ஸம� உமஅறலவபபபய�ரம

ன்யடர �ணலமவந்ட�். அவாறலல, அ்த்யஹலரம(்ா) அவர �்மஅறலவபப்ம

"ன்யான �்மவபன்ாங ட '' எ ப ்ய�ம��ந்வப� லற்; அ்ா்பம

பபற்ட�ம்றலப் டமஅவ்் அறலவபபபபலமஇடினபறவபலன்.  
 
1646 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர �்ம ய்த்லலமந�ிம ல் ணிமஏாபாட்.  அப பய்மஅவர டம

அறலவபபபய�ரமள�வன்மஅ�பபபம"அஸஸ்யத்ம்யமலஆ ' (ன்யான  

நனடனபஉ லற்) எ உமஅறலவப� மமனசக்யர ட. ம� டமற�ி்ிம�    

னச உம"்�பபர' றறல, இ்்�ம்�அத �ணலமநய ்ம�ற  ்ிமநய ்  

சஜ்ய� ்ிமனசக(்மன்யாவபத)்யர ட.   
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1647 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம ல் ணதம

ன்யான ிபலமசப்மலா�ம(்ரஆ ) ஓ்ல யர ட.  இ்்�ம்�அத �ணலமநய ்ம

�ற  ்ிமநய ்மசஜ்ய� ்ிமனசக்யர ட.  - இப�மஅபபயஸம(்்ல) 

அவர டமறறலிம்யவ்: நபபம(ஸல) அவர டம( ல் ணிமஏாபாடம பய்) 

இ்்�ம்�அத டமன்யா்யர ட.  அவாறலலமநய ்ம�ற  ்ிமநய ்ம

சஜ்ய� ்ிமனசக்யர ட.  -  மா ்டமஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர அறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

அ்லலம"இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர ட, ந�ிம ல் ணிமஏாபாடமநய�ணலம

அல்யா வப மன்ரம(ஸல) அவர டமஎவவயஉமன்யாம்யர டமஎ பன்  

அறலவபத்வந்யர ட'' எ மஹ �்ஸமன்யடங் லற். மாறமவபவ்ங டம

ஆிப யம(்்ல) அவர டமஅறலவபத்மஹ �்ஸலலம ட�ன்பம பய உம

இடினபாஉட� .  
 
1648  னபதமபப ம னமரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  எ ்ம

நிபப�ன �்�ிமள�வரம- அ்யவ்மஆிப யம(்்ல) அவர ட- றறல யர ட:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �்ம ய்த்லலமந�ிம ல் ணிம

ஏாபாட பய், அவர டம(ன்யான ிபல) ந�்டம ந்ிம( யலம �� ) 

நல றயர ட. நலன்ிபல நலாபயர ட; பபற்ம�ற மமனசகவயர ட; மம்�ிம

நலன்ிபலமநலாபயர ட; பபற்ம�ற மமனசகவயர ட; பபற்மநலன்ிபலம

நலாபயர ட; �ற ம னசகவயர ட. இவவயஉமஇ்்�ம்�அதம �ணலம� உம

�ற  ்ிமநய ் சஜ்ய� ்ிமனசக்யர ட. ந�ிமனவ�ணமசிம

வந்வபா��ந்மநலன்ிபல ன்யான னிம��த்யர ட. அவர டம�ற மம

னசகாி பய்ம"அல்யஹஜமஅ�பர ' (அல்யாமமல பமனப�ிவ ) எ உம

றறலவபா�பமபபற்ம�ற மமனசக்யர ட.  (�ற வப்ல�ந்) ்ன்னிம

 ிரத்ி பய்ம"சமலஅல்யஹஜம்லம மஹமல்ாம(அல்யா  ் ன பம

் � வய� ம் ான்னிமஏாஉ�ன யட லறய ) எ உமறறலமஎாந்  

அல்யானவபம பயாறலபம் �ந்யர ட. (ன்யான ம��ந்) பபற்ம

"ந�ி�ி சந்ல்�ிமஎவ்்மஇறப்� ய ாிமஎவ்்மபபறப்� ய ாிம

 ல் ணி  ய்ப்லலன். மயறய , அவவப்்�ிமஅல்யாவப மசய உ �ணலம

 ட�னவிய்ி. அவாறல ம�்ிமஅல்யாம் மஅ�ியர ன�மஅமஏஉத(்ல  

நலவாலபப�த)் லறய .  ல் ணதன்மந�ங டம ்டயலம(இ�டமவப் ல)  

னவ�ணமசிமவ�ிவன்மஇனறனிமநலன ாற�ங ட '' எ உமறறல யர ட.  
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1649 ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறலிம்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டம( ல் ணதம

ன்யான மிபலம்�அத்�்ம� உம�ற  ட  வ �் ி) ஆஉம�ற  ்ிம

(்�அத்�்மஇ்்�மசஜ்ய� டமவ �் ி) நய ்  சஜ்ய� ்ிமனசகம்யர ட.4 

இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலமவந்ட�்.   
 

பயடிம:ம2  ல் ணதமன்யான ிப  பய்மம்மணனறம( ழஉ)ம வ்ன ம

பாறலமநலன ாமறரவ்.  
 
1650 அி்யமபப தமஅப்லரம்ாமய ம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�ம்்பம

னப்மஆிப யம(்்ல) அவரம �ணடிமியச ிம  ா�மவந்யட. அப பய்  அவடம

ஆிப யவபடிம"ம்ணனறம( பஉ)  வ்ன ிப்ல�ந்ம ினமமஇனறவ  

 யபபயாஉவய ய !' எ உமறறல யட. ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறல யர ட: 

ஆ  வ, நய ம(இ்பாறலமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �ணடிமறறல) 

"அல்யாவப  ன் ்! ம ண்ர டமம்ணனற �ணலம வ்ன ம

னசகிபப� லறயர �ய?'' எ �ம  ா ட . அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டம"(ம்ணனறம வ்ன ிப்ல�ந்) நய�ி  அல்யாவபடிம

பய் யப்�ம  ய� ல ற '' எ உமறறல யர ட. பபற்ம(ள�மநயட)  யன்ிபலம

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(்ிம்்லவர  இப்யஹ�மல மஇறப்மம

னசக்லம  ா�) வய  த்லலமஏறலபமபிணமய யர ட.  அப பய்மந�ிம

 ல் ணிமஏாபா�மவபட வ, நய மசல்மனப் ்ட ம சரந் அனற �ண ம

பப ்றமவாலிய பமபட�ணவயச்�்பம்றபபா ட . அல்யாவப  ன்ரம

(ஸல) அவர டம(பிணதன்ம்த்மமனசக்வபா�) ்ம்மவய  த்ல்ல�ந்  

இறங ல, ்யிமவா� மய மநல உமன்யாவபத்வந்மஇடத்லா்மமனச உ  

நல றயரம ட. ம� ்ிமஅவர ்�்பமபப  யலமநல ற ர. அப பய்  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம(ன்யான ிபல) ந�்டம ந்ிமநலன்ம

ிபல நல உவபா�பமபபற்ம�ற மமனசக்யரம ட. அந்ம�ற வபலமந�்டம

 ந்ி இ�நம்யர ட. பபற்ம(�ற வப்ல�ந்) நலமலரந்மந�்டம ந்ிம

நலன்ிபல நல றயர ட. இ(ந்மநலன்ிய )்மஇ்ா்ம�நன்ிமநலன்னிம

வபட�ம்னறவய  வ இ�ந்். பபற்ம�ற மமனசக்யர ட. அந்ம

�ற னவாிமந�்டம ந்ி னசக்யர ட. இ(ந்ம�ற வய )்மஇ்ா்ம

�நன்ிம�ற னவவபட�ம்னறமவய  வ  இ�ந்். பபற்ம(�ற வப்ல�ந்ம

்ன்னி)  ிரத்லி பய் , ந�ிமனவ�ணமசி வந்வபா��ந்். பப  ரம

(அவர டமஆாறலிம ன்ிபல) "ந�ங டம பஉ �ணல  ்ஜ்யம்ல ம்ாபபதன்பம
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 பய றம்ாபபத்�்ம ட�ய�ம பப�வன்மநய   ் ட '' எ உம

்றலபபபாடயர ட.5 இ் மஅறலவபபபய�்ய மஅி்யமபப தமஅப்லரம்ாமய ம

பப மசஅதம(்ா) அவர ட றறல யர ட: இ் மபப  ரமஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமந் மனந�பபப ம வ்ன  ிப்ல�ந்ிமம்ணனறம( பஉ) 

 வ்ன மிப்ல�ந்ிம(இனறவ ணடிமஅ்ல மய ப)  பய்ம யப்�ம  ய�ம

வந்ன்மநய மனசவபாா ற மஎ மஆிப யம(்்ல) அவர ட  றறல யர ட. - 

 மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிம

வந்ட�்.  
 

பயடிம:ம3  ல் ணதமன்யான ிப  பய்மநபபம(ஸல)மஅவர ்�்மம

னசயர� �ிமந் �ி  யாடழபாடமநல ழமசல.  
 
1651 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �்ம ய்த்லலம �னமிய மனவபபிமநலனறந்மள�  

நய�ணலமந�ிம ல் ணிமஏாபாட்.  ட  மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ட ்ி�னடிம ்யார ்ட ம( ல் ணதமன்யான ) ன்யா்யர ட. 

அ்லலமந�்டம ந்ி நலன்ிபலமநல றயர ட. எந்மஅ�வபான  றயலமம� டம

(நலா ம��ியமமல)  ீ ா வபா்யிப ர. பபற்மந�்டம ந்ிம�ற மம

னசக்யர ட. பபற் (�ற வப்ல�ந்) நலமலரந்மந�்டம ந்ிமநலன்ிபலம

நல றயர ட. பபற் (மம்�ி) ந�்டம ந்ிம�ற மமனசகம்யர ட. பபற்ம

நலமலரந்மந�்ட  ந்ிமநலன்மிபலமநல றயர ட. பபற்மஇ்்�மசஜ்ய� டம

னசக்யர ட. பபற் (இ்்டயவ்ம்�அத்லாம ய ) எாந்ம�்லம்�அத்லலம

னசக்ன்பம பய  ற னசக்யர ட. அவர டம(இவவப�ம்�அத �ணல) நய ்ம

�ற  ்ிமநய ் சஜ்ய� ்ிமனசக்யர ட.  பபற், "ந�ங டம

்னாிவப�� ல றம(மஉனமமனவ�ண , னசயர� ிமமாஉிமந் ி  ாபட) 

அன த்ிமஎ �்�ம யாடபபாட . எ �ம்மமனசயர� ி   யாடபபாட பய்ம

அ்ல்ல�ந்மபா�ம்ன்னிய னறமநய மஎா�பமபப�� ப   பய   . ஆ யல, 

எ ்மன �்மஎாடமவபலன். எ �்ம(இதன்யான ிப  பய்)  ந் �ிம

 யாடபபாட். அ்லலமப�மஇஸ்யிபலமச� தன்மம சரந்மள�மனப் , ள�ம

�ன ிப ம ய்ணத்யலம வ்ன மனசகிபப�வன்மநய மபயரத ் . அவடம

் ் �ன �ம்தம �் ணம பயடயமலம ா�ப பயா�மனவத்ல�ந்யட. அவடம

அன் �மலிப்ட�ம்ாப�மசல ன�தம்ல  ம(அவப�த்)வபடாமலலன். 

(இ்   ய்ணமய  வமஅவடமந் ிமனச றயட.)  ம்ி , ந் தம்லலமநய ம
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அ�ஸஜமயமயமஅிர பப மமய்ல�மஎ பவன்ாிமபயரத ் .6 அவரமந் த்லலம

் ்ம்டன்மஇாத் வ்ணிமனச உன ய்��ந்யர. ம� டம"ள�ம

மயம ண்ரம(அல்்ம்ன்வ� ) ம்ணத்லா ய  வமந�ி��்ிம

சந்ல்��்ிம ல் ணிமஏாப� லற் ' எ உ றஉ ல ற ர. (ஆ யல) 

அவவப்்�ிமஅல்யாவப மசய உ �ணலமஇ�  சய உ �ய்ி. அவானறம

 ங ்�்மஇனறவ ம ய்பப� லறய . அவாஉ�்�   ல் ணிமஏாபாடயலம

னவ�ணமசிமவ�ிவன்மந�ங டம(இனறவன த) ன்யாங ட '' எ உம

றறல யர ட. -  மா ்டமஹ �்ஸம்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர அறலவபபபய�ரமன்யடரவாலிய ாிமவந்ட�்.  

அ்லலம"ஹலிிரம(ிம மநயா� மபாங்�) இ தன்மம சரந்ம ி்மய ம

 உப் நலறபமனப்மனணய�த்லனிமநய மந் த்லலம ் ட '' எ�ிமவயச ி 

இடினபாஉட�். "ப�மஇஸ்யிபலமச�்யிதன்மம சரந் ' எ�ிம்றலப் 

இடினபறவபலன்.  
 
1652 ்யபபரமபப மஅப்லல்யாம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவர �்ம ய்த்லல , அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர 

 ்னடிம்்லவரமஇப்யஹ�ிம(்்ல) அவர டமஇறந்மநய�ணலமந�ிம ல் ணி  

ஏாபாட். அப பய்மம� டம"இப்யஹ�ிமஇறந்் யலம்ய ம ல் ணிம

ஏாபாட்' எ உமறறல ர. (இந்மமனசக்லமஎா�ி்ி) நபபம(ஸல) அவர டம

எாந் (இ்்�ம்�அத �ணல) ஆஉம�ற  ்ிமநய ்மசஜ்ய� ்ிம

னசக்யர ட. அவர டம�்்லலம"்�பபர ' (்ாீி) றறல யர ட. பப  ரமந�்டம

 ந்ி (்ரஆ மவச ங ன�) ஓ்ல யர ட. பபற்மஏற�்னறிமநலன்ிபலம

நல றல�ந் அ�வபா்ம�ற மமனசக்யர ட. பபற்ம�ற வப்ல�ந்ம

்ன்னிம ிரத்ல � ்மஓ்லின்வபட�ம்னறவய ம(்ரஆன ) 

ஓ்ல யர ட. பபற்மஏற�்னறிம� ்  நலன்ிபலமநல றல�ந்மஅ�வபா்ம

�ற மமனசக்யர ட. பபற்ம�ற வப்ல�ந்  ்ன்னிம ிரத்லமஇ்்ம

டயவ்ம�னறம(்ரஆன ) ஓ்ல யர ட. அ்ம�்்யவ்ம�னற  

ஓ்லின்வபட�ம்னறவய மஇ�ந்். பபற்மஏற�்னறிம� ்மநலன்ிபல  

நல றல�ந்மஅ�வபா்ம�ற மமனசக்யர ட. பபற்ம�ற வப்ல�ந்ம

்ன்னி  ிரத்ல யர ட. பபற்ம(�மலிபல) ச�ந்மஇ்்�மசஜ்ய� டம

னசக்யர ட. பபற்ம(இ்்டயவ்ம்�அத்லா ய ) எாந்ம(�நன்ிம

்�அத்லலமனசக்ன்ப  பய  ற) மம்�ிம� உம�ற  டமனசக்யர ட. 

அவர டமள�ம�ற ம னசக்யலமஅ்மஅ்ா்ம�நன்ிம�ற னவவபட�ம
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்னறவய  வமஇ�ந்். அவர �்  �ற மஏற�்னறிமஅவர �்ம

சஜ்யவப மஅ�வபா  மஅனமந்ல�ந்். பபற்  அவர டம(்யிமநல உம

ன்யாவபத்மஇடத்ல்ல�ந்) பப வயங லம யர ட.  அவர ்�்பம

பப  ய்ல�ந்மவ�னச ்ிமஅவர ்ட மபப வயங ல . இஉ்லிபல  நயங டம

நல றமஇடத்லா  மநபபிவர டமவந்வபாடயர ட. (அறலவபபபய�ர  அ�ப�ரம

றஉ லறயர ட: னப் டமநல றல�ந்மஇடத்லா்  வந் சரந்யர ட.) பபற்மநபபம

(ஸல) அவர டம�   ய� லமந ்மஅவர ்மட   சரந்மம� ்ிம

�   ய� லமந ரந், � ்மநல றல�ந்மஇடத்லல நல ற ர. ( ல் ணிம

வப் ல) ந�ி ம் ்மபனாிமநலன்�்தம்ல�ிபபி   வன�ிபலம

ன்யான னிம��த்யர ட. பபற்ம( ன்ியாறல யர ட. அ்லல  

பப வ�மயஉ) ்றலபபபாடயர ட:  ம�  �, ந�ி�ிமசந்ல்�ிம

அல்யாவப மசய உ �ணலமஇ�மசய உ �ய்ி.  ம� �ணலமஎவ்்ம

இறப்� ய ாிம(அறலவபபபய�ரமஅ�மப�ரமறஉ லறயர ட:  எந்மம ண்� ம

இறப்�ம ய ாி) அவாஉ�்�ம ல் ணிமஏாப�வம்லலன்.  இவாறலலம

என் ி�ிமந�ங டம ்டயலமந�ிமனவ�ணமசிமவ�ிவன்மந�ங ட  

ன்யாங ட.  ங ்�்மவய� �ண� பபா�ட�ம(னசயர� ிமமாஉிமந் ி  

 ட�ணாட) அன தமன்ாிமநய மஇதன்யான ிபலமஇ�ந் பய்ம ் ட . 

ந் ிமஎ  ( ்) �   மன ய்�வ்பபாட். அ் ம �்மஏவயன்மஎ ன தம

்ய� லவப� மயமஎ  நய மஅஞசலம   . அ் ம ய்ணமய  வமநய மபப வயஙம

 லின்மந�ங டம ்்ர ட. அ(ந்மந் த)்லலம�ன மவன�ந்மன த்�ம

னவத்ல�ந்மள�வ ம் ்ம்டன்  இாத்ப�மந் த்லலம

னச உன ய்��ந்ன்�ம ் ட . அவ மன த்�ிப  �ன ியலமஹஜம

பிணப �ணடிம்ல��வந்ய . ்ல�ா�மஅிப்மய லவபாடயலம"எ ்  

ன த்�ிபலம(எபப� ியமஇந்பமனபய�ட) மயா��ன ய்ட் ' எ உம

றஉவய . ிய��்ிமன்�ியவபாடயலமஅன்�மன ய்�மனச உவப�வய .  

 ம்ி, ந் த்லலமநய , �ன மவ�ரத்மனப்னணாிம ் ட . அவடம

அ்ா்த �் ணம பயடயமலம ா�ப பயா�மனவத்ல�ந்யட. அவடமஅன்ம

�மலிப்ட� ்ாப�மசல ன�தம்ல  ம(அவப�த்)வபடாமலலன். அ்ம

பசலிய ் ி னசத்ப பயகவபாட். பபற்மஎ ம( ்) �   மனசயர� ிம

ன ய்�வ்பபாட். நய மஇந்மஇடத்லா்மமம்�ிம�   றலமவந்ன்ம

ந�ங டமபயரத �்ர  � அ்ா்�ம ய்ணிமஅ்்ய . ந�ங டமபயர� ம வ்�ிம

எ ப்ா ய  வமநய  னசயர� த்ல ம  ண ன�பமபறல� மஎ ்மன னிம

ந�ா�   . பபற்மஅவவயஉ னசகி்ய ய்மஎ உமஎ �்தம ்ய றலி்ம
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(ஆ  வ, அ்ல்ல�ந் பப வயங லவபா ட ).  ங ்�்மவய� �ண� பம

பா�ட�மஅன தன்ாிமஇந்த  ன்யான ிபலமஇ�ந் பய்மநய ம

 ்�ன ய் ட . இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
1653 ஃபயத்லமயமபப தமஅல� ்லரம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  அஸமயம

பப தமஅபபப�ரம(்்ல) அவர டமறறல யர ட: அல்யாவப மன்ரம(ஸல)  

அவர �்ம ய்த்லலமந�ிம ல் ணிமஏாபாட். அப பய்மநய ம(எ ம

ச  ய்�) ஆிப யம(்்ல) அவர �ணடிமனச  ற . அவரம

ன்யா்ன ய்��ந்யர. நய  ஆிப யவபடிம"ம� ்�்மஎ  வயிபாஉ ? 

ஏ ம(இந்ம ந்த்லல) ன்யா்ன ய்��� லறயர ட?'' எ உம  ா ட . 

அ்ா்மஆிப யம்ம்ம்ன்ியல  வயன ம நய� லமமனசன மனசக்யர ட. 

நய ம"ஏ ்�ிமஅனடிய�மய?'' எ உ   ா ட . அ்ா்மஆிப யம"ஆி ' எ ம

(னசன ியல) வபனடி�ணத்யர. (நய�ி  ன்யான ிபலமநல உமன ய் ட .)  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமனவ் ந்ிமநலன்ிபலமநல ற்யலம

எ �்த ்ன்மமஏாற ்மவந்வபாட். எ �்பமப� தம்ல்ல�ந்ம ்யல  

பயத்ல்த்ல்ல�ந்ம்்ண�ரமஎ�த்ம"எ ்ம்ன்மம் ' அல்்ம"� த்ல  மம்' 

ன்�ணத ் . ந�ிமனவ�ணமசிமவந்மவபா��ந்மநலன்ிபலமஅல்யாவப  

ன்ரம(ஸல) அவர டமன்யான னிம��த்யர ட.  பபற்மஅல்யாவப ம

ன்ரம(ஸல) அவரம ட, அல்யானவபம பயாறலபம் �ந்  ம� ம்�்ம

 ன்ியாறல யர ட. "இனறவய�தம்�்பமபப ! நய  இந் இடத்லலம(ன்யா்ம

வயஉ) நல ற பய்மனசயர� ிமமாஉிமந் ிம ாபடமஇ்வன்  நய ம

பயரத்ல்ய்மஅன தமன்ாிம ் ட . ந�ங டம ங டமம்ணனறம �ணல  

( பஉ �ணல), ம ய�ம்ாபபவய்லிய மமரஹஜதம்ஜ்ய்ல ம"்ாபபதன்பம

 பய ற' அல்்ம"அ்ா்மநல ்ய ' ்ாபபத்�்ம ட�ய� பப�வ �ர டமஎ ம

எ �் வஹ�ம(இனறமனசக்ல) அறலவப� பபாட். - ("்ாபபதன்பம பய ற ' 

அல்்ம"அ்ா்மநல ்ய ' எ ப்லலமஎன்மஅஸமயம(்்ல) அவர டம

றறல யர டமஎ மஎ �்தமன்�ிவபலன்) -  (ந�ங டமம்ணனறிபலம( பஉ) 

இ��்ி பய்)  ங �ணலமள�வ�டிம(எ ன �   யா�) "இிமம ண்ன்பம

பாறலமந�மஎ  மஅறலந்ட�யக?'' எ மவப வபப�ி. அ்ா்ம

"இனறநிபப�ன ிய�ர' அல்்ம"(இஉ்லதமன்� மமம்) 

 உ்லன ய்��ந்வர ' -(இந்மஇ்்�லமஎன்மஅஸமயம(்்ல) அவர டம

றறல யர ட எ மஎ �்தமன்�ிவபலன்.)- "இவரமஅல்யாவப மன்ரம

�ஹிமதம(ஸல) ஆவயர ட; எங �ணடிமன்�ணவய மசய உ ன�ாிம
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 நரவாலனிாி ன ய்�வந்யர ட. நயங டமஅவர �்மஅனாபனபம

ஏா றயி; இணங ல  யி'' எ உ � உம�னறமறஉவயர. அபம பய்ம

அவ�டி, " றங்வ �் ய ! ந�ரமஅவன் நிபப�ன மன ய்��ந �்ரமஎ மநயங டம

அறல வயி. எ  வ, ந்மய ம றங்வ �் ய '' எ உமறறபப�ி. ஆ யல, 

"நிவஞச  ' அல்்ம"சந ் த்ட மஇ�ந்வ ' "(அவன்) எ �்த 

ன்�ிய். ம� டமஏ ்யமனசயல்ல�ன ய்��ந்யர ட. அன்�ம  ா�ம

நய�ி அன் ிமனசய    '' எ உமப்ல்�ணபபய . (நிவஞச  , 

சந ் த்ட இ�ந்வ  ஆ லிமஇவவப்்�லமஎன்மஅஸமயம(்்ல) 

அவர டமறறல யர டமஎ மஎ �்த  ன்�ிவபலன்.)7  
 
1654  மா ்டமஹ �்ஸமஅஸமயமபப தமஅபபப�ரம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம

 ம்ி இ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அவாறலலம

"நய மஆிப யம(்்ல) அவரம �ணடிமனச  ற . அப பய்மம� டம(ன்யா  

ன ிபல) நல றல�ந்யர ட. ஆிப யாிமன்யா்ன ய்��ந்யர ட. நய  

"ம� ்�்மஎ  ம நரந்்?' எ உம  ா ட '' எ மஅஸமயம(்்ல) அவர ட 

றறலி்ய மஹ �்ஸமன்யடங் லற். மாறனவம மா ்டமஹ �்ஸலலம

 ட�ன்பம பய  ற இடினபாஉட� .  
 
1655 �ஹிமதமபப ம�ஸ்லிமஅஸஸஜாீம(்ா) அவர டமறறலி்யவ்:  

"(ந�ிம ல் ணதன்�ம்றல� ) " சஃபதம்லஃம ிஏ ' எ உமறறய �்ர. மயறய  

"ஃ சஃபதம்லஃம ிஏ' எ உமறஉ '' எ ம ரவயமபப மஅஸஸஜனபரம(்ா) 

அவர ட றறல யர ட.8  
 
1656 அஸமயமபப தமஅபபப�ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  ள�மநயடம(ந�ிம

 ல் ணிமஏாபாடம்ல த்லல) நபபம(ஸல) அவர ட  ப்ாறமனடந்வர �ய ம

(்ம்ம மல்்��்பமப்ல்ய தம்ம்மவ �ாடய� )  � த்லன்தம்ணபனிம

எ�த்ம பயா��ன ய்டயர ட. பபற் , அவர �ணடிமஅவர  �்ம மல்்�ம

ன ய்� பயகம சர� பபாட். அவர டம(ன்யான ிபல) நல உ  ம� ்�்ம

ந�்டம ந்ிமன்யாவபத்யர ட. எந்மஅ�வபான  றயல , ள�மம ண்ர அங்ம

வந்யல, நபபம(ஸல) அவர டம�ற மமனசக்யர டமஎ பன்�றடமஅவ்யல  

அறலந்ன யட�ம��ிய்; �ற மமனசகம்யர டமஎ மஅவரம

னசயல்ாமயாடயர. ந�்டம ந்ிமநபபிவர டமநல ற ்மஇ்ா்�ம ய்ணி.   
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1657  மா ்டமஹ �்ஸமஅஸமயமபப தமஅபபப�ரம(்்ல) அவர �ணடமல�ந ்ம

மா றயர அறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  அ்லலம"அவர டம

நலாப்ிமபபற்ம�ற மமனசகவ்மய மந�்டம ந்ி  நல றல�ந்யர ட'' எ உி, 

"நய மஎ ன வபடமவி்லலம�த்மள�மனப்னணாி , எ ன வபடம டலம

ந்லாாறமமா றயரமனப்னணாிமபயர� ்யம   . (எ  வ  

 ா யரந்வபட்யமயமஎ றமஎ ்மஎ்ணதன்மநய மமயாறல�ன ய்ம ட ) '' 

எ உி அஸமயம(்்ல) அவர டமறறலி்ய மஇடினபாஉட�்.   
 
1658 அஸமயமபப தமஅபபப�ரம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர �்ம ய்த்லலமந�ிம ல் ணிமஏாபாட்.  ட  மஅவர ட  

ப்ாறமனடந்வர �ய ம(்ம்ம மல்்னடமஎ�பப்ா்மப்லல) ்வறய ம

(்ி வ �ாடய� ) � த்லன்னிமஎ�த்மமனச உவபாடயர ட. பப  ரம

அவர �்  மல்்�மஅவர �ணடிம சர� பபாட்.  (நபபம(ஸல) அவர டம

 ல் ணதமன்யான மன்யாவப� லறயர டமஎ பன்�    டவபபபாடம பய்) 

நய மஎ ம ்னவ ன�ம��த்�மன ய்�மவந்  பட�ணவயச்�்டம

்னாந ் . அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  நல உம

(ன்யாவபத்�)ன ய்��ந்ன்மநய ம ் ட . அவர ்ட மநய�ி  

நல உன ய் ட . அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமந�்டம

 ந்ி நலன்ிபலமநல றயர ட. எந்மஅ�வபான  றயல ,  ா யரந்வபட்யமயம

எ மநய  எ்ணப   . பபற்ம(எ �்மஅ� லல) ப்வ � மய மள�ம

னப்னண�ம ் ட . இவ ்ய  எ ன வபடமப்வ � மய வர. (இவ ்மநல உம

ன்யாி பய்) நய�ிமநல உ்ய  ன்யா வ '' எ �மறறல�ன ய் ட . 

பபற்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட  �ற மமனசக்யர ட. அன்ாிம

ந�்டம ந்ிமனசக்யர ட. பபற்  (�ற வப்ல�ந்) ்ம்ம்ன்னிம ிரத்லம

ந�்டம ந்ிமநலன்ிபலமநல றயர ட. ள�மம ண்ரம(ன்யான �்மஇனடிபல) 

வந(்ம சரந) ்யலமநபபம(ஸல) அவர ட �ற மமனசகிவபலன்மஎ ம

எ்ணபவப�வயரம(அந்மஅ�வபா்மந�்டம ந்ி  

நல உன ய் டிப�ந்யர ட.)   
 
1659 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �்ம ய்த்லலமந�ிம ல் ணிமஏாபாட்.  ட   

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமன்யாவபத்யர ட. அவர ்ட ம

ம� ்ி ன்யா் ர. அப பய்ம(்ரஆ ணல) ஏற�்னறிம"அலப ்ய ' (எ�ிம

இ்்டயவ்) அத்லியிதன்மஓ்ிமஅ�வபா்மநலன்ிபலமநல றயர ட. பபற்ம
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ந�்டம ந்ி �ற மமனசக்யர ட. பபற்ம(�ற வப்ல�ந்) நலமலரந்மந�்டம

 ந்ி நலன்ிபலமநல றயர ட. இ(ந்மநலன்ிய )்ம�நன்ிமநலன்னிவபட�ம

்னறவய  இ�ந்். பபற்ம(மம்�ி) ந�்டம ந்ிம�ற மமனசக்யர ட. 

இ(ந் �ற வய )்ம�நன்ிம�ற னவவபட�ம்னறவய மஇ�ந்். பபற்ம

சஜ்யம னசக்யர ட. பபற்ம(இ்்டயவ்ம்�அத்லா ய ) எாந்மந�்டம ந்ி  

நலன்ிபலமநல றயர ட. இ(ந்மநலன்மிய )்மஇ்ா்ம�நன்ிம

நலன்னிவபட� ்னறவய மஇ�ந்். பபற்மந�்டம ந்ிம�ற மம

னசக்யர ட. இ(ந் �ற வய )்மஇ்ா்ம�நன்ிம�ற னவவபட�ம

்னறவய மஇ�ந்். பபற் (�ற வப்ல�ந்) நலமலரந்மந�்டம ந்ிம

நலன்ிபலமநல றயர ட. இ(ந் நலன்ிய )்மஇ்ா்ம�நன்ிமநலன்னிம

வபட�ம்னறவய மஇ�ந்். பபற்மந�்ட   ந்ிம�ற மமனசக்யர ட. இ(ந்ம

�ற மவய )்மஇ்ா்ம�நன்ி �ற னவவபட�ம்னறவய மஇ�ந்். 

பபற்மசஜ்யமமனசக்யர ட. ( ல் ணி  வப் ல) ந�ிமனவ�ணமசிம

வந்வபா��ந்மநலன்ிபலம(ன்யான னிம��த்த)  ்ல�ிபப யர ட. 

அப பய்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர ட , "ந�ி�ிமசந்ல்�ி 

அல்யாவப மசய உம �ணலமஇ�மசய உ �ய்ி. எவ்்மஇறப்� ய  வயம

எவ்் பபறப்� ய  வயம ல் ணிமஏாப�வம்லலன். அன்மந�ங டம ்டயலம

அல்யானவ நலன ாறரந்ம பயாஉங ட '' எ உமறறல யர ட. ம� ட , 

"அல்யாவப  ன் ், ந�ங டம(ன்யாி பய்) இந்மஇடத்லலம

நல உன ய்�மஎன் ியமபப��  �ி றன்�ம ் டயி. பபற்ம(அந்ம

�ிாசலனி) ன வபாடன்ாிம ் டய மம(அ்  ஏ ?)'' எ உம  ாடயர ட. 

அ்ா்மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம"நய  (ன்யா்ன ய்�ம

��ன ிபல) னசயர� தன்�ம ் ட . (அ்ல்ல�ந்) பா�  ்ன்னிய னறம

எ�� ம�ி  ற . அன்மநய மஎ�த்ல�ந்யல , இந்ம ் ி  ட�வன்ம

ந�ங டமஅன்பம்சலத்ல�பபபர ட.  ம்ி , நய மந் தன்ாி  ் ட . 

இ னறிம்ல தன்பம பய உமமல மபிங ்மய ம யாசலமஎன்ாிம

ள� பய்ி நய ம ்ட ்ிபலன். ந் வயசல �ணலமனப் ன� ிம

அ்ல மய �ம ் ட '' எ உ றறல யர ட. ம� டம"ஏ ம(அ்), அல்யாவப ம

ன் ்?'' எ உம  ாடயர ட. அ்ா்மஅல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

"அவர �ண மநல்ய �ப பம ய்ணி '' எ றயர ட. அப பய்ம"இனறமவன ியம

நல்ய �� லறயர ட?'' எ உ   ா பபாட். அ்ா்ம" ணவர ன�மநல்ய �(த்ம

நலந்ல)�ம லறயர ட. ( ணவர னசக்)  ்வப ்�்மந றலம யாடமமஉ� லறயர ட. 

 ய்னமல்யிமஅவர �ணல ள�த்ல�்மந�ம ்வபமனசக், பபற்ம   ணடிம
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ஏ ்�ிம(்னறமள னற�)  ்டயலம"   ணடமல�ந்மஎந்மந்ன ாிம

ள� பய்ிமநய ம ்ட ்மிபலன் ' எ உமனசயல்லவப�வயட'' எ உம

ப்ல்�ணத்யர ட.9 -  மா ்டமஹ �்ஸமஇப�மஅபபயஸம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ்மமா றயர அறலவபபபய�ரமன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

அ்லலம"பபற்மந�ங டமபப வயங லவந்ன்மாிம ் டய மம(ஏ ?)'' எ உம

ம� ட வப வபி்ய மஇடினபாஉட�்.  பயடி : 4  ல் ணதமன்யான ிபலம

நபபம(ஸல) அவர டம(ள�ம்�அத்லா்மநய ்ம�ற  ட ; இ்்�மசஜ்ய� டம

வ �் ிமனமயத்ி) எா�ம�ற  ்ிமநய ்மசஜ்ய� ்ி  னசக்யர டமஎ உம

றஉ வய� மஆ்ய்ி.  
 
1660 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர டமந�ிம ல் ணிமஏாபாட பய்  (்�அத்லா் நய ்ம

�ற  ட; இ்்�மசஜ்ய� டமவ �் ி) எா�ம�ற  ்ிமநய ்  

சஜ்ய� ்ிமனசக(்மஇ�ம்�அத டமன்யா)்யர ட.  அஅமபப மஅபப் ய்லபம

(்்ல) அவர �ணடமல�ந்ிமஇவவய ற அறலவப� பபா�ட�்.  
 
1661 இப�மஅபபயஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) அவர டமந�ிம

 ல் ணதமன்யான ிபலமநல உம(்ரஆன ) ஓ்ல யர ட.  பபற்ம�ற மம

னசக்யர ட. பபற்ம(நலமலரந்ம்ரஆ ) ஓ்லவபா�பமபபற்  �ற மம

னசக்யர ட. பபற்ம(நலமலரந்ம்ரஆ ) ஓ்லவபா�பமபபற்  �ற மம

னசக்யர ட. பபற்ம(மம்�ிமநலமலரந்ம்ரஆ ) ஓ்லவபா�  �ற மம

னசக்யர ட. பபற்மசஜ்யமமனசக்யர ட. அ�த்ம்�அத்ல்ி  இவவய றம

னசக்யர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.   
 
பயடி : 5  ல் ணதமன்யான � ய ம"அஸமஸ்யத்ம்யமலஆ ' (ன்யான ம

நட� பம பய லற்) எ உ அறலவபப்மமனசகமவ்ா ய மஆ்ய்ி.  
 
1662 அப்ல்யாமபப மஅிரமபப மஅலஆஸம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �்ம ய்த்லலமந�ிம ல் ணிம

ஏாபாட பய் "(இ  ஸ) ஸ்யத்ம்யமலஆ ' (ன்யான மநட� ப பய லற்) 

எ ம(ம� ்�்) அறலவபப ்மமனசகிபபாட். அல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர டமள�ம்�அத்லல இ்்�ம�ற ம டமனசக்யர ட. பபற்ம(அ�த்ம

்�அத்லா்) எாந் (மம்�ி) ள�ம்�அத்லலமஇ்்�ம�ற  டம

னசக்யர ட. (அவர டமன்யா  ன னிம���்ி பய்ம ல் ண�ிமவப் ல) 
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ந�ிமனவ�ணமசிமவந்வபா��ந்். ஆிப யம(்்ல) அவர டமறறல யர ட: 

அன்மவபடமந�்டம�ற னவமள� பய்ிமநய  னசக் ்ிபலன்; ந�்டம

சஜ்யனவாிமள�ம பய்ிமநய மனசக் ்ிபலன்.10 இந்மஹ �்ஸமஇ�ம

அறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  
 
1663 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந�ி�ிமசந்ல்�ிம

அல்யாவப மசய உ �ணலமஇ�மசய உ �ய்ி. அல்யா  ் மஅ�ியரம

 ன�மஅவாறல ம�்ிமஅமஏஉத(்லமநலவாலபப�த)் லறய .  ம ண்ர �ணலம

எவ்்மஇறப்� ய ாிம ல் ணங டமஏாப�வ்லலன்.  அவாறல்ல�ந்ம

ஏ ்�ிமள னறமந�ங டம ்டயலம ங ்�்மஏாபா�ட�்  

அ ாறபப�ிவன்மன்யா், அல்யாவபடிமபப்யரத்லாங ட.  இன்ம

அ�மஸ்தம �பயமபப மஅிரமஅலஅ சய�ம(்்ல) அவர ட  

அறலவப� லறயர ட.11  
 
1664 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவரம டமறறல யர ட:  ம ண்ர �ணலமஎவ்்ம

இறப்� ய ாிமந�ிமமாஉிமசந்ல்ம ல் ணங டமஏாப�  வ்லலன். மயறய , 

அவவப்்�ிமஅல்யாமவப மசய உ �ணலமஇ�  சய உ �ய்ி. ஆ  வ, 

 ல் ணதன்மந�ங டம ்டயலமஎாந்மன்யாங ட.  இன்மஅ�மஸ்தம(்்ல) 

அவர டமஅறலவப� லறயர ட. இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடரம �ணலம

வந்ட�்.  
 
1665  மா ்டமஹ �்ஸம ம்ிமஏாமஅறலமவபபபய�ரன்யடர டமவாலிய ாி  

வந்ட�். அவாறலலமஏஃபிய ம(்ா) மாஉிமவ ீ ம(்ா) ஆ ல ிய்்ம

அறலவபபபபல, "(நபப (ஸல) அவர �ண ம்்லவர) இப்யஹ�ிம(்்ல) இறந்ம

நய�ணலமந�ிம ல் ணி ஏாபாட். அப பய்மம� டம"இப்யஹ�மல ம

இறப்� ய  வம ல் ணிமஏாபாட் ' எ உமறறல ர'' எ ம(அ�மஸ்தம(்்ல) 

அவர டமறறலி்ய ) இடினபாஉட�்.   
 
1666 அ��சயமஅலஅஃஅீம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  நபபம(ஸல) 

அவர �்ம ய்த்லலமந�ிம ல் ணிமஏாபாட். நபபம(ஸல) அவர ட  ா ம

��ாமநயடமவந்வபாட ்யமஎ மஅஞசல(ின்பம பய உ) 

ப்ாறமனடந்வர �ய  எாந்மபட�ணமவயச்�்மமனச றயர ட. அங்ம

நல உமன்யா்யர ட. நலன், ் ண்ல, சல்வண� ிமஆ லிவானறமந�்டம

 ந்ிமனசக(்மன்யா)்யர ட. அவர ட  ள� பய்ிமஇவவயஉமஎந்தம
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ன்யான ிப்ிமனசகவன்மநய ம ்ட்லலன். பபற் , "அல்யாம

அ�பபபனவ�்ிமஇந்மஅனடிய�ங டமஎவ்்மஇறப்� ய ாி  

பபறப்� ய ாிமஏாப�பனவமஅல். எ ண�ி , அல்யாம் மஅ�ியர ன�  

இவாறல ம�்ிமஎமச��  வமனசக லறய . இவாறலலமஏ ்�ிமள னறம

ந�ங ட  ்டயலமஅவன மநலன ாமறரவ்ல்ிமஅவ ணடிமபப்யரத்லபப்ல்ிம

அவ ணடி பயவம  ணப்�ம  ய�வ்ல்ிமவபன்ந்மஈ�ப�ங ட '' எ உம

றறல யர ட.12 இந்மஹ �்ஸமஇ�மஅறலவபபபய�ரன்யடர �ணலமவந்ட�்.  

"(ந�ிம ல் ணிமஏாபாட் ' எ பன்�ம்றல� மஇந்மஹ �்ஸல ம�்த்லலம

ஆ�ப பா�ட�ம"ஃ சஃபத்லஃம ிஏ ' எ�ிமனசயல) �ஹிமதமபப மஅலஅ்யம

(்ா) அவர �்மஅறலவபபபபலம" சஃபத்லஃம ிஏ ' எ உமஆ�பபா�ட�். 

("்  அ�ியர ன�மஎமசம��  வமனசக லறய ' எ ப் ம�்மமனசயலம

"ா வவபஃ்மபபஹய இபய்ஹஜ' எ ப்ா்மமயறய ) "ா வவபஃ்மஇபய்ஹஜ ' 

எ உமஇடினபாஉட�்.  
 
1667 அப்ரம்ாமய மபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம ிப�ட ண�ந்ம ய்த்லலம(ள�மநயட) 

நய  எ மஅி் ன�மஎறலந்ன ய்��ந ் . அப பய்மந�ிம ல் ணிம

ஏாபாட்.  ட  மநய மஅி் ன�மவபானடறலந்வபா�ம"இ உமந�ிம

 ல் ணிமன்யடரபய  அல்யாமவப மன்ரம(ஸல) அவர ்�்மஏாபடபம

 பயவன்மநய ம ய் ப ' எ � றறல�மன ய்டவ ய மஅல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �ணடிமவந் சரந ் . அப பய்மஅவர டம்ிமன  ன�ம

 ிரத்லிப�மபப்யரதம்லபப்ல்ிம"்�பபர ' னசயல(்லமஇனறவன பம

னப�னமபப�த்)வ்ல்ிமஅல்யானவபம் �வ்ல்ிம"்ய  இ்யஹம

இல்ல்யா' (அல்யானவதம்வப்ம வஉமஇனறவ ணலன்மஎ மஏ த்வம

 உ்ல னமயால) றஉவ்ல்ிமஈ�பா��ந்யர ட.  ல் ணிமவப் லமந�ிம

னவ�ணமசி வந்வபா��� மஇ�மஅத்லியிங டமஓ்லமஇ்்�ம்�அத டம

ன்யா(் ��த)்யர ட. 
 
 1668 நபபத ்யாரமஅப்ரம்ாமய மபப மச�்யம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  

அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம ிப ்ய��ந்ம ய்த்லலம(ள�மநயட) 

நய  ம �் யவபலமஅி் ன�மஎகவ்லலமஈ�பா��ந ் . அப பய்மந�ிம

 ல் ணி ஏாபாட்.  ட  மஅவானறமநய மஎறலந்வபா�ம"அல்யாவப ம

மம்யனணிய , ந�ி  ல் ணிமன்யடரபய மஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) 

அவர ்�்மஏாபடப பயவன்மநய   ய் ப ' எ �மறறல�ன ய்�, 
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அவர �ணடிமனச  ற . அப பய்மஅவர டம்ி  ன  ன�ம ிரத்லமநல றப�ம

ன்யா்ன ய்��ந்யர ட. இனறவன தம்்லபப்ல்ி  அவன பம

் �வ்ல்ிமஏ த்வம உ்லனமயாலமறஉவ்ல்ிமஅவன ப  

னப�னமபப�த்வ்ல்ிமபப்யரத்லபப்ல்ிம ல் ணிமவப்்ிவன்  

ஈ�பட்ய யர ட.  ல் ணிமவப் ாி , அவர டமஇ�மஅத்லியிங டமஓ்லம

இ� ்�அத டமன்யா்ம��� ாிமச�ிய மஇ�ந்்.   
 
1669  மா ்டமஹ �்ஸமஅப்ரம்ாமய மபப மச�்யம(்்ல) 

அவர �ணடமல�ந ் மா றயரமஅறலவபபபய�ரன்யடரமவாலிய ாிமவந்ட�்.  

அ்லல, "அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர �்ம ய்த்லலமநய மஎ ம

அி் ன� எகவ்லலமஈ�பா��ந ் '' எ உமஹ �்ஸமன்யடங் லற்.  
 
1670 அல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டமறறல யர ட:  ந�ி�ிமசந்ல்�ிம

ிய�னடிமஇறப்�ம ய  வயமபபறப்� ய  வயம ல் ணிம ய்ப  ்லலன். 

 ்னமிபலமஅனவமஇ்்�ிமஇனறவ ண மசய உ �ணலம ட�னவமஆ்ி. 

ஆ  வ,  ல் ணங ன�மந�ங டம ்டயலம(இனறவன த) ன்யாங ட.  இன்ம

அப்ல்யாமபப ம மரம(்்ல) அவர டமஅறலவப� லறயர ட.13  
 
1671 �ஃ ீ்யமபப ம ஜஅபயம(்்ல) அவர டமறறலி்யவ்:  அல்யாவப மன்ரம

(ஸல) அவர �்ம ய்த்லல, அல்யாவப மன்�னடி ்்லவரமஇப்யஹ�ிம

(்்ல) இறந்மநய�ணலமந�ிம ல் ணிமஏாபாட். அப பய்  "ந�ி�ிம

சந்ல்�ிமஅல்யாவப மசய உ �ணலமஇ�மசய உ �ய்ி. எவ்்  

இறப்� ய ாிமஎவ்்மபபறப்� ய ாிம ல் ணங டமஏாப�வ்லலன். 

அவானற ந�ங டம ்டயலம ல் ணிமவப்்ிவன்மஅல்யாவபடிம

பப்யரத்லாங ட; ன்யாங ட'' எ உமஅல்யாவப மன்ரம(ஸல) அவர டம

றறல யர ட.14 
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	முஸ்லிம் முன்னுரை
	அத்தியாயம்_1 ஹதீஸ் கலை.(பாடம் 1 லிருந்து பாடம் 6 வரை)
	அத்தியாயம் 2 ஈமான் (ஹதீஸ் 1 லிருந்து 380 வரை)
	பாடம் : 1 இறைநம்பிக்கை (ஈமான்), அடிபணிதல்
	பாடம் : 2 இஸ்லாத்தின் தூண்களில் ஒன்றான தொழுகை பற்றிய விளக்கம்.
	பாடம் : 4 சொர்க்கம் செல்வதற்குக் காரணமாய் அமையும் இறைநம்பிக்கை
	பாடம் : 5 இஸ்லாத்தின் (ஐம்)பெரும் தூண்களான முக்கியக் கடமைகள் பற்றிய விளக்கம்.16
	பாடம் : 6 அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதரையும்,
	பாடம் : 7 இஸ்லாமிய உறுதிமொழிகள் மற்றும் நெறி முறைகளை ஏற்குமாறு அழைப்பு விடுத்தல்.
	பாடம் : 10 ஓரிறைக் கோட்பாட்டில் இறந்தவர் சொர்க்கம் செல்வது உறுதி என்பதற்கான ஆதாரம்.27
	பாடம் : 11 அல்லாஹ்வை இறைவனாகவும் இஸ்லாத்தை மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களை இறைத் தூதராகவும்
	பாடம் : 12 இறைநம்பிக்கையின் கிளைகளின் எண்ணிக்கை,
	பாடம் : 15 இறைநம்பிக்கையின் இனிமையை உணர்ந்திட ஒருவரிடம் அமைந்திருக்க வேண்டிய பண்புகள் பற்றிய விளக்கம்.
	பாடம் : 18 அண்டை வீட்டாருக்குத் தொல்லை தருவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 20 தீமைகளைத் தடுப்பது இறைநம்பிக்கை யின் ஓர் அம்சமாகும்;
	பாடம் : 22 இறைநம்பிக்கையாளர்களைத் தவிர வேறெவரும் சொர்க்கத்தில் நுழைய முடியாது;
	பாடம் : 23 மார்க்கம் (தீன்) என்பதே "நலம் நாடுவது'தான்.
	பாடம் : 24 பாவங்களால் இறைநம்பிக்கை குறைகிறது;
	பாடம் : 25 நயவஞ்சகனின் குணங்கள்
	பாடம் : 28 "ஒரு முஸ்லிமை ஏசுவது பாவமாகும்.
	பாடம் : 30 பரம்பரையைக் குறை கூறுவதையும்,
	பாடம் : 34 வணக்க வழிபாடுகள் குறைவதால் இறை நம்பிக்கையும் குறையும்;
	பாடம் : 35 தொழுகையைக் கைவிடுவதற்கும் "குஃப்ர்' எனும் சொல் ஆளப்படுவதுண்டு.80
	பாடம் : 36 அல்லாஹ்வை நம்பிக்கைகொள்வதே (நற்)செயல்களில் மிகவும் சிறந்ததாகும்.
	பாடம் : 37 இறைவனுக்கு இணைவைப்பதுதான் பாவங்களிலேயே
	பாடம் : 38 பெரும் பாவங்களும் மிகப் பெரும் பாவங்களும்
	பாடம் : 43 "நமக்கு மோசடி செய்தவர் நம்மைச் சார்ந்தவர் அல்லர்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.
	பாடம் : 45 கோள் சொல்வது வன்மையாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 47 தற்கொலை செய்வது வன்மையாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது;
	பாடம் : 52 இறைநம்பிக்கையாளர் தமது (நற்)செயல் அழிந்துவிடுமோ என அஞ்சுதல்.
	பாடம் : 54 முந்தைய பாவங்களை இஸ்லாம் அழித்துவிடுகிறது. ஹிஜ்ரத்தும் ஹஜ்ஜும் அவ்வாறுதான்.
	பாடம் : 56 இறைநம்பிக்கையின் வாய்மையும் தூய்மையும்.
	பாடம் : 58 உள்ளத்தில் தோன்றும் கெட்ட எண்ணங்களும் ஆசைகளும்
	பாடம் : 60 இறைநம்பிக்கை தொடர்பாக ஏற்படும் மனக் குழப்பமும்
	பாடம் : 61 பொய்ச் சத்தியம்
	பாடம் : 63 குடிமக்களைச் சுரண்டும் ஆட்சியாளன் நரகத்திற்குரியவன் ஆவான்.
	பாடம் : 66 இறுதிக் காலத்தில் இறைநம்பிக்கை (இல்லாமற்) போய்விடுவது.
	பாடம் : 71 (உலக அழிவுக்கு முன்)
	பாடம் : 72 இறைநம்பிக்கை (ஈமான்) கொள்ள முன்வந்தாலும் ஏற்கப்படாத (இறுதிக்) காலம்.
	பாடம் : 74 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விண்ணுலகப் பயணத்திற்காக (மிஅராஜ்)
	பாடம் : 75 மர்யமின் மைந்தர் மஸீஹ் (ஈசா-அலை), "தஜ்ஜால்' எனும் மஸீஹ் ஆகியோரைப் பற்றிய குறிப்பு.172
	பாடம் : 76 (வான்) எல்லையிலுள்ள இலந்தை மரம் (சித்ரத்துல் முன்தஹா) பற்றிய குறிப்பு.176
	பாடம் : 80 இறைநம்பிக்கையாளர்கள் மறுமையில் இறைவனைக் காண்பார்கள் என்ப தற்குரிய சான்று.185
	பாடம் : 81 இறைவனைக் காணும் வழிமுறை
	பாடம் : 83 நரகத்திலிருந்து இறுதியாக வெளியேறுபவர்.
	பாடம் : 84 சொர்க்கவாசிகளில் மிகக் குறைந்த தரம் உடையவர்.
	பாடம் : 85 "நானே சொர்க்கத்திற்காகப் பரிந்துரைக்கும் முதல் மனிதராவேன்;
	பாடம் : 91 நரகவாசிகளிலேயே மிகவும் குறைவான வேதனை அனுபவிக்கும் மனிதர்.
	பாடம் : 95 சொர்க்கவாசிகளில் பாதிப்பேராக இந்த (இறுதிச்) சமுதாயத்தார் இருப்பர்.

	அத்தியாயம்-3 உளூ (ஹதீஸ் 381 லிருந்து 491 வரை)
	பாடம் : 3 அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்யும் முறையும் அதன் நிறை(வான அள)வும்.
	பாடம் : 5 ஐவேளைத் தொழுகைகளும், ஒரு ஜுமுஆவிலிருந்து மறு ஜுமுஆவும்,
	பாடம் : 7 நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த அங்கத் தூய்மை (உளூ) முறை.
	பாடம் : 13 உளூவின் நீர், (உறுப்புகளில்) எங்கெல்லாம் படுகிறதோ அங்கெல்லாம் (மறுமையில்) வெண்மையும் பரவும்.
	பாடம் : 15 பல் துலக்குதல்
	பாடம் : 16 இயற்கை மரபுகள்
	பாடம் : 17 கழிப்பிடத்தில் துப்புரவு செய்தல்
	பாடம் : 24 காலுறைகள்மீது மஸ்ஹு செய்வதற்கான காலவரம்பு.
	பாடம் : 25 ஒரே உளூவினால் பல (நேரத்) தொழுகைகளைத் தொழலாம்
	பாடம் : 27 (பாத்திரத்தில்) நாய் வாய்வைப்பது தொடர்பான சட்டம்.
	பாடம் : 32 விந்து பற்றிய சட்டம்
	பாடம் : 33 இரத்தம் அசுத்தமாகும் என்பது பற்றியும் அதைக் கழுவும் முறை பற்றியும்.

	அத்தியாயம்-4 மாதவிடாய் (ஹதீஸ் 492 லிருந்து 617 வரை)  பாடம் : 1 - பாடம் : 25
	பாடம் : 1 மாதவிடாயில் உள்ள மனைவியைக் கீழாடைக்கு மேல் அணைத்துக் கொள்வது.
	பாடம் : 4 பாலுணர்வு கிளர்ச்சி நீர்8
	பாடம் : 9 பெருந்துடக்கிற்கான குளியல் முறை
	பாடம் : 12 குளிக்கும் பெண்களின் பின்னல்முடி பற்றிய சட்டம்.
	பாடம் : 14 உயர் இரத்தப்போக்கு (இஸ்திஹாளா)
	பாடம் : 16 குளிப்பவர் துணி போன்றவற்றைத் திரையாக்கிக்கொள்வது.
	பாடம் : 18 தனிமையில் குளிக்கும்போது ஆடையின்றிக் குளிக்கலாம்.
	பாடம் : 21 நீர் (-விந்து) வெளிப்பட்டால்தான் நீர் (-குளியல்) கடமையாகும்.
	பாடம் : 23 சமைக்கப்பட்ட பொருளைச் சாப்பிட்ட பின் அங்கத் தூய்மை செய்வது.
	பாடம் : 25 ஒட்டக இறைச்சி சாப்பிட்ட பிறகு அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்வது.
	பாடம் : 28 தயம்மும்
	பாடம் : 32 கழிப்பிடத்திற்குச் செல்லும்போது ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனை.

	அத்தியாம் 5_பாங்கு, தொழுகை முறை (ஹதீஸ் 618 லிருந்து 902 வரை)
	பாடம் : 1 - பாடம் : 25
	பாடம் : 1 தொழுகை அறிவிப்பின் (பாங்கு) துவக்கம்2
	பாடம் : 3 தொழுகை அறிவிப்பு முறை
	பாடம் : 9 (தொழுகையின் தொடக்கத்தில் சொல்லப் படும்) தக்பீரத்துல் இஹ்ராம்,
	பாடம் : 12 இமாமைப் பின்பற்றித் தொழக்கூடியவர் சப்தமாக (குர்ஆன் வசனங்களை) ஓதலாகாது.23
	பாடம் : 16 தொழுகையில் அத்தஹிய்யாத் ஓதுவது
	பாடம் : 18 (தொழுகையில்) சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ், ரப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து கூறுவதும் ஆமீன் கூறுவதும்.33
	பாடம் : 19 இமாமை மஃமூம் பின்தொடர்தல்36
	பாடம் : 23 தொழுகையில் (இமாமுக்கு ஏற்பட்ட தவறைச் சுட்டிக் காட்ட)
	பாடம் : 26 தொழும்போது வானத்தை அண்ணாந்து பார்ப்பதற்கு வந்துள்ள தடை.
	பாடம் : 29 ஆண்களுக்குப் பின்னால் நின்று தொழும் பெண்கள்,
	பாடம் : 32 குர்ஆன் ஓதப்படும்போது காது தாழ்த்திக் கேட்க வேண்டும்.
	பாடம் : 33 சுப்ஹுத் தொழுகையில் (நபி (ஸல்) அவர்கள்) சப்தமிட்டுக் குர்ஆன் ஓதியதும் ஜின்களுக்கு ஓதிக் காட்டியதும்.
	பாடம் : 35 சுப்ஹுத் தொழுகையில் குர்ஆன் ஓதுதல்.
	பாடம் : 38 தொழுகையின் முக்கிய நிலை
	பாடம் : 39 இமாமைப் பின்தொடர்ந்து தொழுவதும், எதையும் அவர் செய்த பின்பே செய்வதும்.
	பாடம் : 41 ருகூஉ மற்றும் சஜ்தாவில் குர்ஆன் (வசனங்களை) ஓதுவதற்கு வந்துள்ள தடை.
	பாடம் : 42 ருகூஉவிலும் சஜ்தாவிலும் ஓத வேண்டியவை.
	பாடம் : 43 சஜ்தாவின் சிறப்பும், அதை (அதிகமாகச்) செய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டுதலும்.
	பாடம் : 48 தொழுதுகொண்டிருப்பவருக்கு முன்னால் குறுக்கே செல்பவரைத் தடுப்பது.
	பாடம் : 50 தொழுபவருக்கு முன்னால் தடுப்பு எந்த அளவு இருக்க வேண்டும்?
	பாடம் : 52 ஒரே ஆடையில் தொழுவதும் அதை அணியும் முறையும்.110

	அத்தியாயம் : 6 மஸ்ஜித் – தொழுமிடங்கள் (ஹதீஸ் 903 லிருந்து 1218 வரை)
	பாடம் : 1 பூமியில் முதலாவதாக எழுப்பப்பெற்ற இறை ஆலயம்2
	பாடம் : 2 மஸ்ஜிதுந் நபவீ பள்ளிவாசல் கட்டப் பெற்ற விவரம்.
	பாடம் : 3 கிப்லாத் திசை, பைத்துல் மக்திஸைவிட்டு கஅபாவிற்கு மாற்றப்படல்.
	பாடம் : 4 மண்ணறைகள்மீது பள்ளிவாசல்கள் எழுப்புதல்,
	பாடம் : 5 பள்ளிவாசல் எழுப்புவதன் சிறப்பும் அது குறித்து வந்துள்ள ஆர்வமூட்டலும்.
	பாடம் : 7 (இரு சஜ்தாக்களுக்கு இடையேயான அமர்வில்) குதிகால்கள்மீது அமரலாம்.22
	பாடம் : 9 தொழுகைக்கு இடையில் ஷைத்தானைச் சபிக்கலாம்;
	பாடம் : 10 குழந்தைகளைச் சுமந்துகொண்டு தொழலாம்.
	பாடம் : 12 தொழுகையில் இடுப்பில் கை வைப்பது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 15 காலணி அணிந்துகொண்டே தொழலாம்.42
	பாடம் : 16 (கண்ணைக் கவரும்) வேலைப்பாடு மிக்க ஆடை அணிந்து தொழுவது வெறுக்கப் பட்டதாகும்.
	பாடம் : 19 காணாமற்போன பொருட்களைப் பள்ளி வாசலுக்குள் தேடுவதற்கு
	பாடம் : 20 தொழுகையில் மறதி ஏற்படுவதும் அதற்கு(ப் பரிகாரமாக) சஜ்தாச் செய்வதும்.53
	பாடம் : 21 (குர்ஆன்) ஓதலுக்கான சஜ்தா60
	பாடம் : 24 தொழுகைக்குப் பின் ("அல்லாஹு அக்பர்' என) திக்ர் செய்தல்.
	பாடம் : 25 (தொழுகையில்) கப்றுடைய வேதனை யிலிருந்து (இறைவனிடம்) பாதுகாப்புக் கோருவது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 26 தொழுகையில் (இறைவனிடம்) பாதுகாப்புக் கோரப்பட வேண்டியவை.
	பாடம் : 28 (தொழுகையில்) ஆரம்பத் தக்பீருக்கும் குர்ஆன் ஓதுவதற்கும் இடையே ஓதப் படும் பிரார்த்தனை.
	பாடம் : 30 (கூட்டுத்) தொழுகைக்காக மக்கள் எப்போது எழுந்து நிற்க வேண்டும்?
	பாடம் : 32 ஐவேளைத் தொழுகை நேரங்கள்
	பாடம் : 35 அஸ்ர் தொழுகையை அதன் ஆரம்ப நேரத்திலேயே தொழுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 38 சுப்ஹு மற்றும் அஸ்ர் தொழுகைகளின் சிறப்பும் அவ்விரு தொழுகைகளைப் பேணி(த் தொழுது)வருவதும்.
	பாடம் : 39 மஃக்ரிப் தொழுகையின் ஆரம்ப நேரம் சூரியன் மறையும்போது ஆகும்.
	பாடம் : 44 தொழுகை அறிவிப்பைக் கேட்பவர் பள்ளி வாசலுக்குச் செல்வது கட்டாயமாகும்.
	பாடம் : 47 இஷாவையும் சுப்ஹையும் ஜமாஅத்துடன் தொழுவதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 50 கூட்டாகத் தொழுவது மற்றும் தொழுகையை எதிர்பார்த்திருப்பது ஆகியவற்றின் சிறப்பு.
	பாடம் : 52 தொழுகைக்காக நடந்துசெல்வதால்
	பாடம் : 54 தொழவைப்பதற்கு (இமாமத்) அதிகத் தகுதியுடைய வர் யார்?
	பாடம் : 56 தவறிப்போன தொழுகையை நிறைவேற்று வதும்,

	அத்தியாயம் : 7 பிரயாணத் தொழுகை(ஹதீஸ் 1219 லிருந்து 1534 வரை)
	பாடம் : 1 பயணிகளின் தொழுகையும் தொழுகையை (அவர்கள்) சுருக்கித் தொழுவதும்.
	பாடம் : 2மினாவில் சுருக்கித் தொழுதல்10
	பாடம் : 3 மழை நேரத்தில் இருப்பிடங்களிலேயே தொழுதுகொள்ளலாம்.15
	பாடம் : 5பயணத்தில் இரு தொழுகைகளை ஒரே நேரத்தில் சேர்த்துத் தொழலாம்.23
	பாடம் : 8இமாமுக்கு வலப் பக்கம் நிற்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	. பாடம் 10பள்ளிவாசலுக்குள் நுழையும்போது என்ன சொல்ல வேண்டும்?
	பாடம் : 17 இரவுத் தொழுகையும், இரவில் நபி (ஸல்) அவர்கள் தொழுத ரக்அத்களின் எண்ணிக்கையும்,
	பாடம் : 18இரவுத் தொழுகையின் முழு விவரமும்,
	. பாடம் : 22தொழுகையில் மிகவும் சிறந்தது நீண்ட நேரம் நின்று தொழுவதாகும்.62
	. பாடம் : 25ரமளானில் இரவில்
	பாடம் : 26 இரவுத் தொழுகையில் பிரார்த்திப்பதும் நின்று வணங்குவதும்.
	பாடம் : 27 இரவுத் தொழுகையில் நீண்ட நேரம் (நின்று) குர்ஆன் ஓதுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	. பாடம் : 29 கூடுதலான (நஃபில்) தொழலாம்பள்ளி வாசலில் தொழுகைகளைப்;
	பாடம் :32குர்ஆனின் சிறப்புகளும் குர்ஆன் தொடர்பான குறிப்புகளும்
	பாடம் : 34குர்ஆனை இனிய குரலில் ஓதுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 36 குர்ஆன் ஓதுவதால் அமைதி இறங்குகிறது.

	பாடம் : 37 குர்ஆனை மனனமிட்டவரின் சிறப்பு
	பாடம் : 45"குல் ஹுவல்லாஹு அஹத்' (எனத் தொடங்கும் 112ஆவது அத்தியாயத்தை) ஓதுவதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 48குர்ஆன் ஏழு (வட்டார) மொழிவழக்கில் அருளப்பெற்றுள்ளது என்பதன் விளக்கம்.111
	பாடம் : 50 சில ஓதும் முறைகள் பற்றிய குறிப்பு
	. பாடம் :51  தொழுவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நேரங்கள்.120
	பாடம் : 55மஃக்ரிப் தொழுகைக்கு முன் இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	. பாடம் 57 அச்ச நேரத் தொழுகை 132

	அத்தியாயம் : 8ஜும்ஆ (ஹதீஸ் 1535 லிருந்து 1612 வரை)
	பாடம் : 1 வெள்ளிக்கிழமை குளிப்பது
	பாடம் : 2 ஜுமுஆ நாளில் நறுமணம் பூசுதலும் பல் துலக்கலும்.
	பாடம் : 3 வெள்ளிக்கிழமை சொற்பொழிவின் போது மௌனமாக இரு(ந்து காது தாழ்)த்தல்.
	பாடம் : 4 வெள்ளியன்று (வேண்டுதல் ஏற்கப் படுவதற்கு) உள்ள நேரம்.
	பாடம் : 5 வெள்ளிக்கிழமையின் சிறப்பு
	பாடம் : 9 சூரியன் (உச்சியிலிருந்து) சாய்கின்ற போது ஜுமுஆத் தொழுவது.
	பாடம் : 16 ஜுமுஆ தொழுகையில் ஓத வேண்டியவை
	பாடம் : 17 வெள்ளிக்கிழமை (ஃபஜ்ர் தொழுகை யில்) ஓத வேண்டியவை.

	அத்தியாயம் : 9 பெருநாள் தொழுகை (ஹதீஸ் 1613லிருந்து 1629 வரை)
	: பாடம் : 1 பெருநாட்களில் பெண்கள்,  தொழும் திடலுக்கு வெளியேறிச் செல்வதும்,
	பாடம் : 3 இரு பெருநாள் தொழுகைகளில் ஓத வேண்டியவை.

	அத்தியாயம் : 10மழைத் தொழுகை (ஹதீஸ் 1630 - 1642)
	பாடம் : 1 மழைவேண்டிப் பிரார்த்திக்கும்போது கைகளை உயர்த்தல்.
	பாடம் : 2மழைவேண்டிப் பிரார்த்தித்தல்

	அத்தியாயம் : 11  கிரகணத் தொழுகை(ஹதீஸ் 1643 - 1671)
	பாடம் : 1 சூரிய கிரகணத் தொழுகை
	பாடம் : 2 கிரகணத் தொழுகையின்போது மண் ணறை (கப்று) வேதனை பற்றி நினைவு கூர்வது.
	பாடம் : 3 கிரகணத் தொழுகையின்போது நபி (ஸல்) அவர்களுக்குச் சொர்க்கமும் நரகமும் காட்டப்பட்ட நிகழ்ச்சி.






