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 ��� ا
 ا���	� ا�����

    
ஜனாசா��ஜனாசா��ஜனாசா��ஜனாசா��        அதேனா�அதேனா�அதேனா�அதேனா�    சா�தசா�தசா�தசா�த    ச�ட�க��ச�ட�க��ச�ட�க��ச�ட�க�� 

� மரண�த�வாய�� இ���� ேநாயாள! ெச#யேவ$%ய& 

� அ�லா(வ�) ஏ+பா�ைட ெபா�தி�ெகா$�, ெபா/ைம0ட) இ�1பேதா�, 

அ�லா(ைவ1 ப+றிய ந�ெல$ண�&ட) இ�1ப& அவசிய�. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: ‘:/மின!) வ�டய� ஆ<ச�ய�த�க&, அவன& 

எ�லா வ�டய>� அவ?�� ந�லேத, அ& ஒ� :/மி?�ேக தவ�ர இ��க�� 

மா�டா&, அவ?�� ந�ல& நடதா� ந)றி ெசA�&வா) அ& அவ?�� 

ந�லதாகிவ���, அவ?�� ெக�ட& நடதா� ெபா/ைம� கா1பா) அ& 

அவ?�� ந�லதாகிவ���.’  (>Bலி�) 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: ‘உ�கள!� ஒ�வ� அ�லா(ைவ1 ப+றி 

ந�ெல$ண� ைவ�காம� மரண��கேவ$டா�.’ (>Bலி�) 

� அ�லா(வ�) சதி1ைப யா� வ���ப� வ��டாேரா, அவர& சதி1ைப 

அ�லா(�� வ���ப� வ��கிறா), யா� அ�லா(வ�) சதி1ைப ெவ/�& 

வ��டாேரா அவர& சதி1ைப அ�லா(�� ெவ/�& வ��கிறா) (என 

அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�) அவ�க7 8றிய&�) அ�லா(வ�) நப�யவ�கேள! 

மரண�ைத ெவ/1ப& தானா? நா� அைனவ�� மரண�ைத ெவ/�கிேறாேம என 

நா) ேக�ேட). அத+கவ�க7 அFவாற�ல என!?� :/மினானவ�, 

அ�லா(வ�) அ�ைள0� அவன!) ெபா��த�ைத0�, அவன& Gவன�ைத0� 

ெகா$� ந+ெச#தி 8ற1ப�டா� அ�லா(வ�) சதி1ைப அவ� வ���ப� 

வ��கிறா�. (அ& ேபா)ேற) அ�லா(�� அவர& சதி1ைப வ���ப� வ��கிறா). 

நி<சயமாக நிராகH1பவ) அ�லா(வ�) த$டைன ப+றி0�, அவன& 

ேகாப�ைத ப+றி0� ந+ெச#தி 8ற1ப�டா� அ�லா(வ�) சதி1ைப அவ?� 

ெவ/�& வ��கிறா). (அ& ேபா)ேற) அ�லா(�� அவைன சதி�க 

ெவ/1பைட& வ��கிறா) என அ�லா(வ�) Dத� ஸ�ல�லா( அைலஹி 

வஸ�ல� அவ�க7 8றியதாக ஆய�ஷா ரள!ய�லாஹு அ)ஹா 8/கிறா�க7.   

(>Bலி� : 454) 

� எFவள� ேநா# க�ைமயானாA� மரண�1பைத ஆைச ைவ�க�8டா&. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: உ�கள!� யா��  ஏ+ப�ட ஒ� 

ேசாதைன�காக மரண�1பைத ஆைசைவ�கேவ$டா�, அ1ப% ெச#யேவ$%ய 

க�டாய� இ�தா�  அவ�,    ا���� ��	
�� �	�ا ا����ة آ��� إذا و����� �� �	�ا ا��	�ة آ��� � أ                              
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யா அ�லா( வாLவ& என�� ந�லதாக இ�தா� எ)ைன வாழைவ, 

மரண�1ப&தா) ந�ல� எ)றி�தா� மரண��க< ெச#&வ��.’ எ)/ 8ற���.  

(NஹாH, >Bலி�) 

� மன!த�க��� ஏ&� அநியாய� ெச#தி�தா�, அ�ல& உHைமக7 ெசA�த 

ேவ$%ய��தா� அவ+ைற வ�ைரவாக நிைறேவ+ற ேவ$��. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: யாராவ& த) சேகாதரன!) மான�&�ேகா, 

ெபா�ளாதார�&�ேகா அநியாய� இைழ�தி�தா�,தி�ஹ� தOன� (காG பண�) 

இ�லாத ம/ைம நா7 வ�>) அைத அவ� நிைறேவ+றிவ�ட���, 

(ம/ைமய��)  அவ��� ந�லம�க7 இ�தா� அைத எ�&� அத1 

பாதி�க1ப�ட மன!த��� ெகா��க1ப��, அவ��� ந�லம�க7 

இ�ைலெய)றா� அவர& (பாதி�க1ப�டவ)) பாவ�கைள எ��& அநியாய� 

இைழ�தவ) மP& Gம�த1ப��.’  (NஹாH) 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 ேதாழ�கள!ட� 'வ��ேரா�&�கார) ‘>1லிB’ எ)றா� யா� 

ெதறி0மா?.' எ)/ ேக�டா�க7?. அத+� ேதாழ�க7 ‘தி�ஹேமா, ெசா�&�கேளா 

இ�லாதவ)’ எ)/ பதி� அள!�தா�க7, அ1ேபா& நப�யவ�க7; ‘என& உ�ம�தி�  

வ��ேரா�&�கார) ம/ைம நாள!� ெதாQைக, ேநா)N, ஸகா� ேபா)றவ+றி) 

ந)ைமேயா� வ�வா), அவேனா ஒ�வ?�� ஏசியவனாக, இ���க�%யவனாக, 

ஒ�வன!) ெசா�ைத அன!யாயமாக சா1ப��டவனாக, ஒ�வன!) இர�த�ைத 

ஓ�%யவனாக, ஒ�வ?�� அ%�தவனாக வ�வா),,  அ1ேபா& 

பாதி�க1ப�டவ?�� அநியாய� இைல�தவன!) ந)ைமக7 ப�� ைவ�க1ப��, 

ந)ைமக7 >%0� ப�ச�தி� பாதி�க1ப�டவன!) தOைமகைள எ��& அநியாய� 

இைல�தவன!) மP& Gம�த1ப��, ப�)N அநியாய� இைல�தவ) (ெதாQைக, 

ேநா)N, ஸகா� ேபா)றவ+றி) ந)ைமேயா� வதவ)) நரகி� வ Oச1ப�வா).  

(>Bலி�) 

� அதி� வ�ேஷடமாக கட) ச�பத1ப�%�தா� 8�த� கவன� ெசA�த 

ேவ$��, 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: ஒ� ஷஹOதி) கடைன�தவ�ர உ7ள எ�லா 

பாவ�க�� ம$ண��க1ப�கி)றன.' (>Bலி�) 

� இ&ேபா)ற வ�டய�கைள நிைறேவ+ற >%யாத நிைலய�� இ�தா� அவ+ைற 

வ�ைரவாகேவ உய�� (வசீ#ய�தாக) எQதி ைவ�&வ�ட ேவ$��, அ& க�டாய 

>�8ட. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: 'வசீ#ய� ெச#ய வ���N� ஒ� >Bலி�, 

அைத எQதி த) தைலமா�%� ைவ�&�ெகா�லாம�, இர$� இர�கைள� 
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கழி1ப& அவ?�� த�தத�ல.' இ1? உம� (றழி) 8றினா�க7 : 

நப�யவ�கள!ட�திலி�& இத ெச#திைய� ேக�டதிலி�& என& வசீ#ய� 

எ)ன!ட� இ�லாம� ஒ� இர�� எ)ைன� தா$%யதி�ைல.  (NஹாH, 

>Bலி�)   

� ெசா�&�கைள1 ப+றி வசீய� ெச#வதாக இ�தா� ெசா�தி� :)றி� ஒ� 

ப�திைய�தா) வசீ#ய� ெச#ய ேவ$��, மாறாக ெசா�&�க7 அைன�ைத0� 

வசீ#ய� ெச#ய�8டா&. 

� ச/� ப�) அபT வ�காB (றழி) அவ�க7 ேநா#வா#1ப�%�தெபாQ& நப�யவ�க7 

ேநா# வ�சாH�க< ெச)றா�க7, அ1ெபா& ச/� அவ�க7, 'அ�லா(வ�) Dதேர! 

என�� நிைறய ெசா�&�க7 இ��கி)றன, ஒ� ெப$ ப�7ைளைய� தவ�ர 

அனதர�கார�க�� என�கி�ைல, எனேவ என& ெசா�தி� :)றி� இர$� 

ப�திைய வசீய� ெச#&வ�டவா?' எ)/ ேக�க, ேவ$டா� எ)/ நப�யவ�க7 8ற, 

'அைறவாசிைய வசீ#ய� ெச#யவா? எ)/ ேக�ட ேபா&� ேவ$டா�, எ)/ 8ற, 

:)றி� ஒ� ப�திய�� >%0மா? எ)/ ேக�டேபா&, ' :)றி� ஒ� ப�திைய 

வசீ#ய� ெச#, அ&�� அதிக�தா).' எ)/ 8றிவ���, ' ச/ேத உன& அனதர� 

கார�கைள ம�கள!ட� ைக ஏ&� நிைலய�� வ��வைத வ�ட வசதி வா#1ேபா� 
பண�கார�களாக வ���< ெச�வ& சிறத&,எ)/ 8றினா�க7.  (NஹாH, 

>Bலி�) 

� வசீ#ய� ெச#0� ேபா& இர$� சா�சிகைள ைவ1ப& அவசியமா��. 
� ஈமா) ெகா$டவ�கேள! உ�கள!� யா��ேக?� மரண� சமPப��& (அவ� 
மரணசாஸன� 8ற வ���ப�னா�) அ<சமய�தி� உ�க���7 
ந�ப��ைக��Hய இர$� சா�சிக7 இ��கேவ$��; அ�ல& உ�கள!� 
எவ�� Vமிய�� ப�ரயாண� ெச#& ெகா$%����ேபா& மரண� 
சமPப��தா� (அ1ேபா& >Bலி�களாக இ� சா�சிக7 கிைடயாவ�%)) 
உ�கைளய�லாத ேவறி�வ� சா�சியாக இ��க���; (இவ�க7 மP&) 
உ�க��� சேதக� ஏ+ப�டா� இFவ��வைர0� (அஸ�) ெதாQைக��1 
ப�) த��& ைவ�&� ெகா7ள��; இFவ��வ�� “நா�க7 (சா�சி) 
8றிய& ெகா$� யாெதா� ெபா�ைள0� நா�க7 அைடய 
வ���பவ��ைல; அவ�க7, எ�க�ைடய ப&�களாய��த ேபாதிA�, 

நா�க7 அ�லா(��காக சா�சிய�8றியதி� எைத0� மைற�கவ��ைல; 

அFவா/ ெச#தி�தா� நி<சயமாக நா�க7 பாவ�களாய�வ��ேவா�“ எ)/ 
அ�லா(வ�) மP& ச�திய� ெச#& 8றேவ$��. 
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5:107. நி<சயமாக அFவ��வ�� பாவ�தி+�Hயவ�களாகி வ��டா�க7 எ)/ 
க$� ெகா7ள1ப�டா�, அ1ேபா& உைடைம கிைட�க ேவ$�� என� 
ேகா�ேவா��� ெந��கிய உறவ�ன� இ�வ� (ேமாச� ெச#&வ��ட) 
அFவ��வH) இட�தி� நி)/: “அFவ��வH) சா�சிய�ைதவ�ட 
எ�கள!) சா�சிய� மிக உ$ைமயான&; நா�க7 வர�N மPறவ��ைல; 

(அ1ப% மPறிய��தா�) நா�க7 அநியாய�கார�களாகி வ��ேவா�” எ)/ 
அ�லா(வ�) மP& ச�திய� ெச#& 8ற ேவ$��. 
5:108. இ(Fவா/ ெச#வ)& அவ�க�ைடய சா�சிய�ைத >ைற1ப%, ெகா$� 
வ�வத+��, அ�ல& (அவ�க�� ெபா#< ச�திய� ெச#தி�தா�) அ& 
ம+றவ�கள!) ச�திய�தி+�1 ப�)ன� ம/�க1ப��வ��� எ)பைத 
அவ�க7 பய1ப�வத+�� இ& Gலபமான வழியா��; ேமA�, 

அ�லா(��� அWசி நட& (அவ) க�டைளகைள) கவனமா#� 
ேக��க7 - ஏென)றா� அ�லா( பாவ� ெச#0� ம�க��� ேந�வழி 
கா�டமா�டா). (அ� �� ஆ) 05: 106 - 108) 

� தவராக ப�ைழயாக வசீ#ய� ெச#தா� அைத நிைறேவ+ற ேவ$%ய 
தி�ைல, இBலாமிய >ைற1ப% நிைறேவ+றினா� ேபா&மான&. 

� இ�ரா) ப�) ஹுைஸ) (றழி) 8றினா�க7: ஒ� மன!த� மரண� 
த�வாய�� (அவHடமி�த) ஆ/ அ%ைமகைள0� உHைமய��டா�, அவர& 
அனதர�கார�க7 நப�களாHட� வ&, அவ� ெச#தைத >ைற1பா� 
ெச#தா�க7, நப�யவ�க7: 'அவ� அ1ப% ெச#தாரா?, அ�லா(வ�) 
நா�ட�தினா� அைத நா� அறிதா� அவ��காக 
ெதாQதி��கமா�ேடா�,'எ)/ 8றி வ���, ஆ/ ேப��கிைடய�A� &$� 
�Q�கி1 பா��&, இர$� ேபைர வ��தைல ெச#&வ���, நா)� ேபைர 
தி�1ப� அ%ைமயா�கினா�க7.  (அ(ம�, >Bலி�) 

 

� இ)/ ஜனாசா� கடைமக�� நிைறயேவ ப��அ�க7 நைட ெப�வதனா�, 

அவ+ைற ெச#ய�8டா& என வY#ய� ெச#வ& மிக அவசியமான ஒ)றா��. 

அ1ேபா&தா) அவ+ைற த��க��, ஒழி�க�� >%0�. 

� ச/� ப�) அபTவ�காB (றழி) அவ�க7 மரண1ப��ைகய�� 8றினா�க7, 

நப�களா��� ெச#ய1ப�ட& ேபா)/  என�காக N7ைள� �ழி ேதா$��க7, 

எ) க1H) மP& க�ைல ந���க7. (>Bலி�) 

� ேநாயாள!��1 ப�க�தி� உ7ளவ�க7 ெச#யேவ$%ய&. 

� மரண� த�வாய�� இ���� மன!த��� கலிமாைவ ெசா�லி�ெகா��த�. 
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� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: 'உ�கள!� மரண�த�வாய�� உ7ளவ��� � � إ�

ا� إ�  (வண�க�&�� த�தியானவ) அ�லா(ைவ� தவ�ர ேவ/ யா�மி�ைல) 

கலிமாைவ ெசா�லி� ெகா��க7.'  (>Bலி�) 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: 'யா� வண�க�&�� த�தியானவ) 

அ�லா(ைவ� தவ�ர ேவ/ யா�மி�ைல எ)/ அறித நிைலய�� 

மரண��கி)றாேரா அவ� Gவன� Zைளவா�.'  (>Bலி�)  

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: யா� அ�ல(��� எைத0� இைண ைவ�காத 

நிைலய�� மரண��கி)றாேரா அவ� Gவன� Zைளவா�.; (>Bலி�) 

• �றி1N: 1- கலிமாைவ அவ���1 ப�க�தி� நி)/ ெசா�லி� 

ெகா$%��காம� மரண�த/வாய�� இ�1பவ��� ெசா�Aமா/ ஏ�வேத 

நப�களாH) க�டைல,  

� நப�யவ�க7 த) ெபHயதைத அVதாலி1 மரண�த�வாய�� இ���� 

ேபா& அ1ப%�தா) ெச#தா�க7. (NஹாH) 

� ேமA� ஒ� [த< சி�வ) மரண�த/வாய�� இ���� ேபா&� அவ� 

:/மினாவத+கான >ய+சிய��தா) ஈ�ப�டா�க7.  (NஹாH) 

2- மரண�த/வாய�� இ���� ஒ�வ���1 ப�க�தி� யாசீ) \ராைவ 

ஒ&வத+�� ஸஹOஹான ஹதOBக7 வரவ��ைல, மாராக,'உ�கள!� 

மரண�த�வாய�� உ7ளவ��� \ரா யாசீைன ஓ&�க7.' எ)/ வ�� 

ஹதOB பலவ Oனமான&. 

 3- மரண�த/வாய�� இ�1பவைர கி1லா திைசைய ேநா�கி ைவ1ப&   

இ)/ வழைமயாக இ��கி)ற&, ஆனா� அைத� க�டாய1ப��தி எத 

ஸஹிஹான ஹதOBக�� வரவ��ைல எ)ப&� >�கிய அ�சமா��. 
 

� ேநாயாள! மரண��த ப�) ப�க�தி� உ7ளவ�க7 ெச#யேவ$%யைவ, 

� மரண��த ப�) க$ைணகைள :% வ��வ&�, அவ��காக நப�களா� ஓதிய 

&ஆைவ ஓ&வ&� >�கியமா��. 

� அ�லா(வ�) Dத� ஸ�ல�லா( அைலஹி வஸ�ல� அவ�க7 அVஸலமா 

(மரண�த�வாய�லி�த ேபா&)வ�ட� Zைழ(அ�கி� வ)தா�க7. அவர& பா�ைவ 

ேம� ேநா�கி வ��ட&. ஆகேவ அைத ஸ�ல�லா( அைலஹி வஸ�ல� 

:%னா�க7. அத)ப�ற� “நி<சயமாக உய�� ைக1ப+ற1ப�� வ��டா� பா�ைவ 

அைத ெதாட�கிற&” என�8றினா�க7. (உடேன) அவ� ���ப�தவ�கள!A7ள 

ம�க7 ெப�� ச1தமி�டன�. அ1ேபா& (உ�க��காக) நலவானவ+ைற� 
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ெகா$ேட தவ�ர &ஆ ெச#யாதO�க7, ஏெனன!� அமர�க7 உ�கள& 8+/�� 

(அ�லா(வ�ட� ஏ+/� ெகா7�மா/)  ஆமP) 8/கிறா�க7 என�8றினா�க7.  
� ا�#�,+	*، �� در)'� وار�% $�#"، � � ا��� ا������ و��ر 5�-6، �� �� وا�34 ا�2��#	*، رب +� و�� ��� وا��� ا�0� �+*، �� /.-� �� وا���  

(அ�லாஹு�மGfப�� லிஅபT ஸலமா, வ�fப( தரஜதஹூ fப�� ம(தியT), வ 

அ�லிf1ஹு fபT அகிப�ஹO fப�� Gகாப�^), வG�fப�� லன வலஹூ யா ர1ப� 

ஆலமP), வf1ஸ( லஹூ fபT க1HஹO, வனFவ�� லஹூ fபTஹி) 

அத)ப�ற� “யா அ�லா(! அVஸலாமாவ�+� பாவம)ன!1N< ெச#வாயாக 

ேந�வழி ெப+றவ�கள!� அவர& தர�ைத உய��&வாயாக. மPதமி�1பவ�கள!� 

அவ���1ப�ற� அவைர (இழத+�Hய) பகர�ைத ந��வாயாக அகில�கள!) 

இர�சகேன! எ�க���� அவ���� பாவம)ன!1N< ெச#வாயாக அவர& க1H� 

அவ��� வ�BதOரன�ைத ந�கி அதி� ஒள!ைய ஆ��வாயாக” என�8றினா�க7.  

அறிவ�1பவ� : உ�> ஸலமா ரள!ய�லாஹு அ)ஹா        (>Bலி� : 456) 

� >க�ைத0� தைலைய0� :%வ�ட >%0�, ஆனா� மரண��தவ� இ(ரா� 

க�%ய நிைலய�� இ�தா� >க� தைலைய :ட�8டா&. 

� ஹ_ஜி)ேபா& அரபாவ�� ஒ�டக�தி� இ�த ஒ�வ� வ�Q&, அவைர அ& 

மிH�&வ��ட&, (அவ� மரண��& வ��டா�) நப�யவ�க7 8Hனா�க7: 'அவைர 

நOராA�, இலைத இைலைய� ெகா$�� �ள!1பா�%, அவர& இ� ஆைடகள!A� 

அவைர கபன!��க7, அவ��� ந/மண� Vசேவா, தைல, >க�ைத :டேவா 

ேவ$டா�, ஏெனன!� அவ� த�ப�யா 8றிய நிைலய�ேலேய எQ1ப1ப�வா�.' 

எ)/ 8றினா�க7. (NஹாH, >Bலி�) 

� மரண��தவைர தயா� ெச#&, அவைர >%0மான அள� அவசரமாக அட�க� 

ெச#வத+காக வ O�ைட வ��� ெவள!ேய+ற�. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: 'ஜனாசாைவ அவசர1 ப��&�க7.' (NஹாH) 

• �றி1N: ேதைவ ஏ+ப�டா� ஜனாசாைவ வ O�%� தாமத1 ப��த�� >%0�. 

அ1ப% ெச#ய� 8டா& என இர$� ஹதOBக7 வ&7ளன இர$�� 

மிக�� பலவ Oனமானைவ. அேத ேநர� உ�> ஸுைல� அவ�கள!) மக) 

மரண��தேபா& >Q இர�� அ& வ O�%� ைவ�க1ப�கி)ற&, அைத நப�களா� 

க$%�க�மி�ைல, த��க�மி�ைல.  

� அனB இ1? மாலி�(ரலி) அறிவ��தா�.  அNத�ஹா(ரலி)வ�) மக) 

ேநா0+றி�தா�. ஒ� நா7 அNத�ஹா(ரலி) ெவள!ேய ெச)றி�தேபா& �ழைத 

இற&வ��ட&. இைத� க$ட அV த�ஹா(ரலி)வ�) மைனவ� உடேன ெகாWச� 

உணைவ� தயா� ெச#தா�. ப�ற� ம#ய��ைத வ O�%) ஒ� :ைலய�� ைவ�தா�. 

ெவள!ேய ெச)றி�த அV த�ஹா(ரலி) வ O� தி��ப�ய உட) மக) 
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எFவா/7ளா)? என� ேக�டா� அத+� அவH) மைனவ� 'அைமதியாகிவ��டா); 

நி�மதி (ஓ#�) ெப+/ வ��%�1பா) எ)பேத எ)?ைடய எதி�பா�1N" என 

பதிலள!�தா�. அV த�ஹா(ரலி) த� மைனவ� 8றிய& உ$ைமதா) எ)ெற$ண� 

(நி�மதி0ட)) த� மைனவ�ேயா� இரைவ� கழி�தா�. ெபாQ& வ�%& 

�ள!�&வ���� (ெதாQைக�காக) ெவள!ேய ெச�ல நா%யேபா& மக) 

இற&வ��டைத மைனவ� 8றினா�. அV த�ஹா நப�(ஸ�) அவ�கேளா� 

ெதாQ&வ���� த� வ O�%� நடத ச�பவ�ைத அவ�கள!ட� 8றினா�. அத+� 

நப�(ஸ�) அவ�க7 'இத இர� நடதவ+றி� அ�லா( உ�க7 இ�வ���� 

அப�வ���தி ெச#ய�8��" எ)றா�க7. இ�வ���� ஒ)ப& �ழைதக7 

இ�1பைத பா��ேத). அவ�க7 அைனவ�� ��ஆைன ஓ&பவ�களாக இ�தன� 

என மதOனாைவ< ேச�த அ)சாHகள!� ஒ�வ� 8றினா�. (NஹாH : 1301.) 

� 'உ�கள!� ஒ�வ� மரண��&வ��டா� அவைர (வ O�%�) த��& ைவ�காதO�க7, 

அவைர க1��� வ�ைரவாக எ��&< ெச�A�க7, அவர& தைல மா�%� பகரா 

\ராவ�) ஆர�ப�ைத0�, கா� மா�%� அத) கைடசி1 ப�திைய0� ஒ&�க7.'  

(தபரான!, மிக�� பலவ Oனமான&) 

� த�ஹ&1?� பரா எ)ற ேதாழ� மரண��த ேபா&, நப�களா� 'அவைர அட��வைத 

அவசர1ப��&�க7, ஏெனன!� ஒ� >Bலிமி) சடல�ைத ���ப�தவ�க7 

ம�திய�� ைவ�தி�1ப& ஆ�மானத�ல.' எ)/ 8றினா�க7. ((அV தா��, 

ைபஹகி,  இ&�� பலவ Oனமான&) 

� மரண���� அேத ஊHேல அட�க� ெச#யேவ$�, அவசிய� ேதைவ�ேக அ)றி 

ேவ/ இட�க��� எ��&< ெச�ல�� 8டா&.  

� ஜாப�� (றழி) 8றினா�க7: உஹ& 0�த >%வ�) ேபா&, அதி� உய�� 

நO�தவ�கைள பகீஇ� அட��வத+காக D�கி< ெச�ல1ப�டா�க7, அ1ேபா& 

நப�களாH) ஒ� அைள1பாள�, 'மரண��தவ�கைள அத இட�கள!ேல அட��மா/ 

அ�லா(வ�) Dத� ஏ�கி)றா�க7, எ)/ 8றினா�, நாேனா என& தாைய0�, 

மாமாைவ0� பகீஇ� அட��வத+காக ஒ�டக�தி) இ� ப�க�கள!A� 

க�%வ��ேட),எ�ேலா�� உஹதிேலேய அட�க, நா?� அவ�கைள 

அவ�கேளாேட அட�கிேன).  (அV தா��, தி�மிதி, நஸாஇ..)   

� ஜனசாைவ பா�1ப&�, >�தமி�வ&� ஆ�மானேத. அத+காக :)/ நாைள�� 

க$ண O� வ%�க�� >%0�. 

� ஆய�ஷா(ரலி) 8றினா�க7" நப�(ஸ�)அவ�கள!) மரண< ெச#திைய� ேக7வ�1ப�ட) 

அV ப��(ரலி) ஸு)( எ)?� இட�திA7ள த� வ O�%லி�& �திைரய�� 

மBஜி&()னபவ O)�� வதிற�கி, யாHட>� ேபசாம� ேநர%யாக எ) அைற��7 
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Zைழதா�. அ�� நப�(ஸ�) அவ�கைள அைடயாளமிட1ப�ட ேபா�ைவயா� 

ேபா��த1ப�ட நிைலய�� க$டா�. உடேன, அV ப�� (ரலி) நப�(ஸ�) அவ�கள!) 

>க�திலி�த &ண�ைய அக+றிவ���, அவ�கள!) ேம� வ�Q& >�தமி�� 

வ���, அQதா�. ப�)N, 'இைற�Dத� அவ�கேள! எ)?ைடய தைத0� தா0� 

த�க��� அ�1பண�. அ�லா( த�க��� இர$� மரண�கைள 

ஏ+ப��தவ��ைல. உ�கள!) மP& வ�தி�க1ப�ட அத மரண�ைத தா�க7 

அைட& வ��c�க7' எ)/ 8றினா�. . (NஹாH : 1241.) 

� .ஜாப�� இ1? அ1தி�லா((ரலி) அறிவ��தா�.  தைத ெகா�ல1ப��� 

கிடதேபா& நா) அவH) >க�தின மPதி�த &ண�ைய அக+றிவ��� அQேத). 

அ1ேபா& (அ�கி�தவ�க7) எ)ைன� த��தா�க7. ஆனா�, நப�(ஸ�) அவ�க7 

எ)ைன� த��கவ��ைல. ப�ற� எ)?ைடய மாமி ஃபா�திமா(ரலி)�� அழ 

ஆர�ப��&வ��டா�. அ1ேபா&, 'நO�க7 அQதாA� அழாவ��டாA� நO�க7 

அவைர� D��� வைர வானவ�க7 அவ���� த�கள!) இற�ைககளா� 

ெதாட�& நிழ� ெகா��&� ெகா$%��கிறா�க7." எ)/ இைற�Dத�(ஸ�) 

அவ�க7 8றினா�க7.      (NஹாH : 1244  >Bலி�. அ(ம�) 

� அனB (ரலி) அறிவ��தா�.   நா�க7 நப�(ஸ�) அவ�க�ட) (அவ�கள!) மக) 

இ1ராஹO� வள�& வத) அV ைஸஃ1 எ)ற ெகா�லH) வ O�%+�< ெச)ேறா�. 

அவ� இ1ராஹOமி) பா��%� தாயா�ைடய கணவராவா�. நப�(ஸ�) அவ�க7 

இ1ராஹOைம� D�கி >க�& >�தமி�டா�க7. ம+ெறா� >ைற நா�க7 

வ O�%?7 Zைழேதா�. அ1ேபா& இ1ராஹOமி) உய�� ப�H& ெகா$%�த&. 

நப�(ஸ�) க�ைணயா��" எ)/ 8றிவ��� ேமA� ெதாட�& அQதா�க7. ப�ற�, 

'க$க7 நOைர< ெசாHகி)றன அவ�கள!) க$க7 நOைர1 ெபாழியலாய�ன. 

இைத�க$ட அ1&� ர(மா) இ1? அFஃ1(ரலி) 'இைற�Dத� அவ�கேள! 

தா�களா (அQகிறO�க7)?' என� ேக�டத+� நப�(ஸ�) அவ�க7, 'அFஃப�) மகேன! 

நி<சயமாக இ& உ7ள� வா%� ெகா$%��கிற&; என!?�, இைறவ) வ���பாத 

எத வா��ைதைய0� நா�க7 8ற மா�ேடா�. இ1ராஹOேம! நி<சயமாக நா�க7 

உ)?ைடய ப�Hவா� அதிக�கவைல1ப�கிேறா�" எ)றா�க7. . (NஹாH : 1303.) 

� உஸாமா இ1? ைஸ�(ரலி) அறிவ��தா�.   மக) மரண� த�வாய�� இ�1பதா� 

உடேன வ��ப% நப�(ஸ�) அவ�கள!) மக7 (ைஜன1(ரலி) நப�யவ�க���< 

ெச#திய?1ப�னா�. நப�(ஸ�) அவ�க7, த� மக��� ஸலா� 8றி 

அ?1ப�யேதா�, 'எ��த&� ெகா��த&�  அ�லா(���Hயேத! ஒFெவா)/ 

��� அவன!ட� ஒ� �றி1ப��ட தவைண0$�. எனேவ ெபா/ைமைய� 

ைக�ெகா$� ந)ைமைய எதி�பா��!" எ)/� 8றி அ?1ப�னா�க7. அ1ேபா& 
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அவ�கள!) மக7 அ�லா(வ�) மP& ஆைணய���, க$%1பாக வரேவ$�� 

என� 8றிய?1ப�னா�. உடேன நப�(ஸ�) அவ�க7 எQதா�க7. அவ�க�ட) 

ஸஅ� இ1? உபாதா, >ஆ� இ1? ஜப�, உைப இ1? கஃN, ைஸ� இ1? 

ஸாப��(ரலி) ஆகிேயா�� ம+/� பல�� எQதன�.  ெச)ற) நப�(ஸ�) 

அவ�கள!ட�, Gவாசி�க >%யாம� :<G�திணறி� ெகா$%���� �ழைதைய� 

கா�%னா�க7.. இ+/1ேபான பைழய ேதா+ &��தி ேபா� �ழைதய�) மா�N 

ஏறி இற�கிய&. நப�(ஸ�) அவ�கள!) க$க7 நO� ெசாHதன. 'இைற�Dத� 

அவ�கேள! எ)ன இ&? (அQகிறO�க7) என  ஸஃ�(ரலி) ேக�டத+� நப�(ஸ�), 'இ& 

அ�லா( த) அ%யா�கள!) உ7ள�கள!� ஏ+ப��திய இர�க உண�வா��. 

நி<சயமாக அ�லா( த) அ%யா�கள!� இர�க>ைடயவ��ேக இர�க� 

கா��கிறா)" எ)றா�க7. . (NஹாH : 1284) 

� அ1&�லா( ப�) ஜஃப� (றழி)8றினா�க7: நப�யவ�க7 ஜஃப� அவ�கள!) 

���ப�தினHட� :)/ நா�க7 வரவ��ைல, ப�ற� அவ�கள!ட� வத 

நப�யவ�க7 'இ)ைறய தின�&��1 ப�ற� எ) சேகாதர��காக நO�க7 

அழேவ$டா�.' எ)/ 8றினா�க7.  (அV தா��, நஸாஇ)  

� ���ப உற�க7 ெச#யேவ$%ய&: 

� மரண ெச#தி ேக7வ�1ப�ட உறவ�ன�க7 ெபா�ைமயாக இ�1ப& >த+ 

கடைமயா��. 

� நி<சயமாக நா� உ�கைள ஓரள� அ<ச�தாA�, பசியாA�, ெபா�7க7, 

உய��க7, வ�ைள<ச�க7 ஆகியவ+றி) இழ1ப�னாA� ேசாதி1ேபா�; 

ஆனா� ெபா/ைம0ைடேயா��� (நப�ேய!) நO� ந)மாராய� 8/வ Oராக!. 
(ெபா/ைம உைடேயாராகிய) அவ�க���� &)ப� ஏ+ப�� ேபா&, 

“நி<சயமாக நா� அ�லா(��ேக உHயவ�க7; நி<சயமாக நா� அவன!டேம 
தி��ப�< ெச�ேவா�” எ)/ 8/வா�க7. இ�தைகேயா� மP& தா) 
அவ�க�ைடய இைறவன!) ந�லாசி0�, ந+கி�ைப0� உ$டாகி)றன, 

இ)?� இவ�க7 தா� ேந� வழிைய அைடதவ�க7. (அ��� ஆ): 2:155 

,157) 

� க1Hட�திலி�& அQ&ெகா$%���� ஒ� ெப$e�க�காைமயா� 

நப�யவ�க7 நட& ெச)றேபா& ‘அ�லா(ைவ1 பய&, ெபா�ைமயாக இ�’ 

எ)/ 8றினா�க7. அவ� நப�ெய)/ அறியாத  அத1 ெப$ ‘ என�� ஏ+ப�ட 

ேசாதைன உம�� ஏ+படவ��ைல, Dர1 ேபா#வ���, எ)/ 8றினா�, ப�)ன� 

அவ� நப�களா� எ)/ அத1 ெப$ண�ட� 8ற1ப�டேபா&, அவ7 நப�களாH) 
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வ O���� வ&  >ைற1பா� ெச#த ேபா&, நப�யவ�க7 : ‘ெபா�ைம எ)ப& 

>த� க�ட�தி� வரேவ$%ய&.’ எ)/ 8றினா�க7.  (NஹாH, >Bலி�)   

� ப�7ைளகைள இழ& ெபா�ைம� கா1ப& மிக�� சிற1N��றியேத. 

� நப�யவ�க7: ‘எத1 ெப$ணாவ& :)/ (வய&�� வராத) ப�7ைளைக இழ&, 

(அத+� ெபா�ைமயாக�� இ�தா�) அத1 ப�7ைளக7 நரக�&��� 

தடைடயாக இ�1பா�க7.’ எ)/ 8றியேபா&, ஒ� ெப$மன!, ‘இர$%�தாAமா?’ 

எ)/ ேக+க, ‘இர$%�தாA� தா).’ எ)/ 8Hனா�க7.  (NஹாH, >Bலி�, 

நசாஇ)  

� மரண<ெச#தி ேக7வ�1ப�பவ�க7 ‘இ)னா லி�லாஹி வஇ)னா இைலஹி 

ராஜிஊ), அ�லாஹு�மஃஜு�ன O fஈ >YபதO வஅ(லிff ைகர) மி)ஹா.’ எ)/ 

8ற ேவ$��. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றின�க7: ‘ஒ� >Bலி>�� ஒ� ேசாதைன ஏ+ப�� 

ேபா&, அ�லா( ஏவ�ய ( را��ن إ	�� وإ�� � إ�� ) எ)பைத0�, ( ��� ���ا 	� وأ��� ������ �� ا��� ا	���� ) 

(இைரவா என& ேசாதைனய�� 8லிைய� த&, அைதவ�ட சிறதைத என��  

த�வாயாக) எ)பைத0� 8றினா�, அைதவ�ட சிறதைத அ�லா( ஏ+ப��தி� 

ெகா�1பா).  (>Bலி�, அ(ம�) 

� :)/ நா+க��� ேம� ைமய��&�காக கவைல1ப�வ& 8டா&. ஆனா� ஒ� 

ெப$மன!�� த) கனவ?�காக நா)� மாத� ப�& நா�க7 கவைல1 ப�வ& 

கடைமயா��. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றின�க7: ‘அ�லா(ைவ0� ம�ைம நாைள0� ந�ப�ய 

எத1 ெப$e� ஒ� ைமய��&�காக :)/ நா+க��� ேம� கவைல 

ெதறிவ�1ப& ஆ�மாகமா�டா&, ஆனா� கனவ?�காக ஒ� ெப$ நா)� மாத� 

ப�& நா�க7 கவைல1 ப�வைத�தவ�ர.’ (NஹாH) 

� >ஹ�ம� இ1? ஸி^) அறிவ��தா�. மக) இறத :)றா� நா7 உ�> 

அதி#யா(ரலி) மWச7 நிறவாசைன1 ெபா�ைள1 Vசினா�. ேமA�, 'கணவைன� 

தவ�ர ேவ/ யா��காக�� :)/ நா7க��� ேம� &�க� கைட1ப�%�க� 

8டா& எ)/ நா�க7 த��க1ப�%�ேதா�' எ)/� 8றினா�க7. (NஹாH: 1279) 

• �றி1N: ஒ� மன!த) ைமய��&�காக கவைல ெதறிவ��காம� இ�தாA� 

�+றமி�ைல. உ�> ஸுைல� (றழி) அவ�க7 த� ப�7ைளய�) மரன� 

தி+காக ெபா/ைமயாக இ�&, த) கனவேரா� நட& ெகா$டவ�த>�, 

அத+காக நப�யவ�க7 ப�றா��தைன ெச#த&� அத+� ஒ� ஆதாரமா��,  

(>Bலி�) 

� மரண<ெச#தி ேக7வ�1ப�டா� ெச#ய�8டாத காHய�க7: 
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1. ஒ1பாH ைவ�த� 

2. க)ன�தி� அைற&ெகா7�த�, ஆைடகைள� கிழி�&�ெகா7ள�. 

3. >%கைள வழி�த�. 

4. கவைல�காக >%ைய வள��த�. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றின�க7:‘என& உ�ம�தி� நா)� காHய�க7 

அறியாைம�கால காHய�கள!� உ7ளைவயா��. அைவகைள அவ�க7 வ�டமா� 

டா�க7. (அைவயாவன) வ�சா வழிைய� 8றி ெப�ைம1ப�த�, மன!த�க7 

(உய�வான ���ப1) பார�பHய�கைள �ைற 8/த�, ந�ச�திர�கைள� ெகா$� 

மைழ1 ெப#ய� ேத�த�, (ஒ1பாHய���) ஓலமி�� அQத� 

(>தலியைவகளா��). “ஒலமி�� அQ� ெப$ அவ7 மரண�தி+� >)N தFபா< 

ெச#யவ��ைலயாய�) ம/ைம நாள!� அவைள(� ெகா$�வ&) நி/�த1ப��. 

அவ7ேம� தாHனா� வா��க1ப�ட ச�ைட0� ெசாH� கவச>� 

(அண�வ��க1ப��) இ����.” என நி<சயமாக அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�) 

அவ�க7 8றியதாக அNமாலி� அ� அgஅH (ரள!) அவ�க7 அறிவ��கிறா�க7.. ’  

(>Bலி�: ௪௬௩) 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றின�க7: ‘ம�கள!ட�தி� �1ைர உ$டா��� இர$� 

வ�டய�க7 இ��கி)றன, வ�ச�தி� �ைற8/வ&, ம#ய��&�காக ஒ1பாH 

ய��வ&.’   (>Bலி�) 

� உ�> அதO#யா (றழி) 8றினா�க7 நப�யவ�க7 எ�கள!ட� ைபஅ� உ/தி ெமாழி 

எ����ேபா& ஒ1பாHய�டாம� இ�1பைத0� ைபஅ� ெச#தா�க7. ேமA� ஐ& 

ேபைர� தவ�ர ேவ/ எத1 ெப$e� அைத நிைறேவ+றவ��ைல, உ�> 

ஸுைல�, உ�>� அழா, >ஆ� அவ�கள!) மைனவ�, அV ஸு1ராவ�) மக7 

ஆகிேயாராவா�க7. (NஹாH, >Bலி�)  

• ஒ1பாHய��வ& ச�பதமாக நிைறய ஹதOBகள!� எ<சH�ைக வ&7ள&. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றின�க7: ‘ யா� க)ன�தி� அைற&, ஆைடகைள கிழி�&, 

ஜாஹிfயா�கால வா��ைதகைள� 8/கி)றா�கேளா அவ�க7 எ�கைள 

சா�தவ�க7 அ�ல.’  (NஹாH, >Bலி�) 

� அV N�தா இ1? அபT :ஸா அறிவ��தா�. (எ)தைத) அV :ஸா த� 

க�ைமயான மரண ேவதைனயா� மய�கமைட&வ��டா�. அவH) தைல 

அவH) மைனவ�ய�) ம%ய�� இ�த&. (த� மைனவ�ய�) எத1 ேப<G���) 

அவரா� பதி� ெசா�ல >%யவ��ைல. ப�)N மய�க� ெதள!தேபா&, 'நி<சயமாக 

நப�(ஸ�) அவ�க7 (&)ப�தி) ேபா&) அதிக< ச1தமி�� அQ� 

ெப$ைணவ���� ெமா�ைடய%�&� ெகா7�� ெப$ைணவ���� ஆைடகைள� 
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கிழி�&� ெகா7�� ெப$ைணவ���� த�ைம வ�ல�கினா�க7. 

இைற�Dத�(ஸ�) அவ�க7 த�ைமவ�ல�கி� ெகா$டவHடமி�& நா?� 

வ�லகி�ெகா7கிேற)" எ)/ 8றினா�. (NஹாH: ௧௨௯௬, >Bலி�) 

� உ/தி ெமாழி எ��த ஒ� ெப$ 8றினா�க7: ‘நப�யவ�க7 எ��த உ/தி 

ெமாழிய�� அவ�க��� மா/ ெச#யாமலி�1ப&�, >க�தி� >% 

N��காமலி�1பைத0�, சாப�ைத ேவ$டாமலி�1பைத0�, ஆைடைய 

கிழி�காமலி�1பைத0�, தைலவ�Hேகாலமாக இ��காமலி�1பைத0� உ/தி 

ெமாழியாக எ��தா�க7.’  (அேபாதாo�, ைபஹகி) 

� மரண< ெச#திைய அறிவ�1N< ெச#த�. 

� ஆV ஹுைரரா (றழி) 8றினா�க7: நப�யவ�க7 நஜாஷி ம)ன� மரன!�த 

தின�த)/ மரன< ெச#தி அHவ��தா�க7, >ஸ�லா���< ெச)/, அவ�கைள 

ஸ1ப�� நி/�தி,  நா)� த�பT�க7 ெசா�லி (ஜனாசா ெதாQைக நடா�தினா�க7.)  

(NஹாH, >Bலி�) 

� கைடசி >%� ந�லதாக இ�1பத+கான அைடயாள�க7: 

� கலிமாைவ� 8றிய நிைலய�� மரண��த�.  

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: 'யா�ைடய கைடசி வா��ைத ' �ا� إ� إ	�   

வண�க�&��� த�தியானவ) அ�லா(ைவ� தவ�ர ேவ/ யா�� இ�ைல' 

எ)பதாக இ���ேமா அவ� Gவன� Zைளவா�.'  (ஹாகி�) 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 த� ெபHய தைத அV தாலி1 அவ�க7 மரண���� 

த�ன�தி� 'எ) ெபHய� தைதேய �ا� إ� إ	�   எ)/ 8/�க7 உ�க��காக 

அ�லா(வ�ட� ேபGகி)ேற).' எ)/ 8றினா�க7. (NஹாH) 

� 0�த� கள�தி� ஷஹOதாக மரண��த�. 

� 0�த� கள�தி� ெகா�ல1ப�டவ�கைள மரண��தவ�களாக எ$ணாதO�க7, மாறாக 

அவ�க7 அ�லா(வ�ட�தி� உணவள!�க1ப�� நிைலய�A�, அ�லா( 

அவ�க��� ெச#த சிற1Nகைளைவ�& சேதாச1ப�� நிைலய�A� உய�ேரா� 

இ��கி)றன�.  (அ� �� ஆ) 3:169) 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 நப��ேதாழ�கள!ட� 'உ�கள!� ஷஹOைத1 ப+றி எ)ன 

நிைன�கி)றO�க7?' எ)/ ேக�க, அ�லா(வ�) Dதேர அ�லா(வ�) பாைதய�� 

ெகாைல ெச#ய1ப�டவேர ஷஹO�' எ)/ 8றினா�க7, அ1ேபா& நப�யவ�க7, 

'அ1ப%ெய)றா� எ) உ�ம�தி� ஷஹO�க7 �ைற&வ��வா�க7.' எ)/ 

8றியேபா&, அ�லா(வ�) Dதேர அவ�க7 யா�?  எ)/ நப��ேதாழ�க7  ேக�க, 

'அ�லா(வ�) பாைதய�� ெகா�ல1ப�டவ� ஷஹOதாவா�,'அ�லா(வ�) 

பாைதய�� மரண��தவ� ஷஹOதாவா�,யா� ப�ேல� ேநாய�னா� மரண��தாேரா 



13 

 

அவ� ஷஹOதாவா�, வய�+/1 ேபா�கி� மரண��தவ��, நOH� :Lகி 

மரண��தவ�� ஷஹOதாவா�.' எ)/ 8றினா�க7.  (>Bலி�, அ(ம�) 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: 'ப�ேல� ேநா# எ)ப& அ�லா( தா) 

நா%யவ�க��� த$டைனயாக அ?1Nகி)றா), அைத :ஃமP)க��� 

ர(ம�தாக�� ஆ�கிவ��கி)றா). எனேவ ஒ� அ%யா?�� ப�ேல� ேநா# 

ஏ+ப��, அவ) அ�லா( நா%ய&தா) நட��� எ)/ நிைன�தவனாக, தன& 

ஊH� ெபா/ைமயாக இ�தா� அவ?�� ஷஹO&ைடய 8லி கிைட���.'  

(NஹாH, அ(ம�) 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: 'ஷஹO&க7 ஐ& ேபராவா�க7; ப�ேல� 

ேநாய�னா� பாதிக1ப�டவ), வய�+/1ேபா�கினா� பாதி�க1ப�டவ), 

இ%பா�க���7 சி��$டவ), அ�லா(வ�) பாைதய�� உய�� நO�தவ).'  

(NஹாH , >Bலி�) 

� ெசா�&�கைள1 பா&கா�க ேபாரா�வ&, 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: யா� த) ெசா�&�கைள1 பா&கா�க< ெச)/ 

ெகா�ல1ப�கி)றாேரா அவ� ஷஹOதாவா�.' (NஹாH, >Bலி�) 

� நப� (ஸ�) அவ�கள!ட� ஒ� மன!த� வ&, அ�லா(வ�) Dதேர! ஒ� மன!த) 

என& ெசா�ைத \ைரயாட வதா� நா) எ)ன ெச#ய ேவ$��? எ)/ ேக�க, 

நப�யவ�க7: அவ?�� நO ெகா��காேத' எ)றா�க7, அத+� அத மன!த�, அவ) 

எ)ேனா� ச$ைட�� வதா� எ)ன ெச#வ& என� ேக�க, நO0� அவேனா� 

எதி� 0�த� ெச#, எ)/ நப�யவ�க7 8ற, அவ) எ)ைன ெகா)/வ��டா� 

எ)ன நிைல எ)/ தி�1ப�� ேக�க, 'அ1ப% நடதா� நO ஷஹOதாவா#' எ)/ 

8Hனா�க7 நப�யவ�க7....(>Bலி�) 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: 'யா� த) ெசா�தி) காரணமாக��, 

���ப�தி+காக��, மா�க�&�காக��, உய���காக�� ெகா�ல1ப�கி)றாேரா 

அவ� ஷஹOதாவா�.'  (அV தா��, தி�மிதி) 

� ெந+றிய�� வ�ய�ைவ உ7ள நிைலய�� மரண��த� 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: ':ஃமின!) மரண� ெந+றிய�� வ�ய�ைவ 

இ�1ப& ெகா$� ஏ+ப��.'  (அ(ம�, தி�மிதி, நசாஇ) 

• �றி1N: இத ஹதOB பல வழிகள!� வ�வத) :ல� ஸஹO( எ)ற 

தர�ைத அைடவதாக ஹதOB கைல அறிஞ�க7 �றி1ப��கி)றன�. 

• ெவ7ள!�கிழைம மரண��தா� க1�ைடய ேவதைனய�லி�& பா&கா� 

க1ப�வா� என அ(மதி� வ�� ஹதOB எ�லா வழிகள!A� பலவ Oனமான&. 

� ஒ� ஜனாசாைவ ம�க7 NகQத� 
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� ம�கள!) நா�கள!லி�& D#ைம0ட) ெவள!1ப�� ந�ல வா��ைதகைள 

ைவ�& ஒ� ஜனாசா அ�லா(வ�ட�தி� அதBைத அைடகி)ற&, இதி� 

கவன!�கேவ$%ய வ�டய� அ�லா( உ7ள�ைதேய பா��கி)றா). உ7ள�தி� 

ஒ)ைற ைவ�&, ெவள!1பக���காக NகLவ& ெவ/� >ஹB&தியாகேவ 

கண��க1ப��. அ��& ஒ� மன!த) உலகி� வாQ� ஒFெவா� வ�னா%0� 

மரண�ைத எதி�பா��& ம�க7 அப�மான!யாக வாழ�� ேவ$��, அ1ேபாேத 

கைடசி >%� ந�லதாக�� அைமய1 ேபாகி)ற&. 

� அனB (றழி) 8றினா�க7: நப�களா���1 ப�க�தா� ஒ� ஜனாஸா ெகா$� 

ெச�ல1ப�ட&, அைத ம�க7 NகL&, அவ� அ�லா(ைவ0� அவ) Dதைர0� 

ேநசி1பவராக இ�தா� எ)/ 8றின�, நப�களா� 'கடைமயாகிவ��ட&, 

கடைமயாகிவ��ட&, கடைமயாகிவ��ட&' எ)/ 8றினா�க7, ேமA� 

நப�களா���1 ப�க�தா� ஒ� ஜனாஸா ெகா$� ெச�ல1ப�ட&, அைத ம�க7 

இகL&, அவ� அ�லா(வ�) மா��க வ�டய�தி� ெக�டவராக இ�தா� எ)/ 

8றின�, நப�களா� 'கடைமயாகிவ��ட& கடைமயாகிவ��ட&, கடைமயாகிவ��ட&' 

எ)/ 8Hனா�க7, அ1ேபா& உம� (றழி) அவ�க7 வ�ள�க� ேக�டேபா&, 

நப�யவ�க7: 'நO�க7 NகLத அத மன!த��� Gவன� கடைமயாகிவ��ட&, 

நO�க7 இகLத மன!த��� நரக� கடைமயாகி வ��ட&, நO�கேள Vமிய�� 

அ�லா(வ�) சா�சிக7, நO�கேள Vமிய�� அ�லா(வ�) சா�சிக7, நO�கேள 

Vமிய�� அ�லா(வ�) சா�சிக7.' எ)/ 8றினா�க7.  (NஹாH, >Bலி�) 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: 'எத >Bலி>�காவ& நா)� ேப� ந�லைத� 

8றினா�, அ�லா( அவைன Gவன�தி� Zைளவ�1பா).' அ1ேபா& 

நப��ேதாழ�க7 ':)/ ேபH) சா�சிைய1 ப+றி0�, இர$� ேபH) சா�சிைய1 

ப+றி0� ேக�டன�,' நப�களா� அவ�கள& சா�சி0� தா) எ)றா�க7. ப�ற� 

ஒ�வH) வ�டய�தி� ேதாழ�க7 ேக�கவ��ைல.  (NஹாH) 

• �றி1N: இத ஹதOBகள!� ம�க7 தானகேவ NகLதா�க7 எ)ப& ெதள!வாக 

வ�ள��கி)ற&, நப�களா� க��&� ேக�கவ��ைல எ)பைத0� வ�ழ�கி 

நட�கேவ$��.   

� \Hய சதிர கிரகண�கள!) ேபா& மரண�1ப& அ�லா(வ�) ஏ+பாேட தவ�ர 

அதி� எத சிற1N� இ�ைல. 

� >கீரா இ1? ஷுஉபா(ரலி) அறிவ��தா�. நப�(ஸ�) அவ�கள!) கால�தி� 

(அவ�கள!) மக)) இ1ராஹO�(ரலி) மரண��த அ)/ \Hய கிரகண� ஏ+ப�ட&. 

இ1ராஹOமி) மரண�தி+காகேவ \Hய கிரகண� ஏ+ப�டதாக ம�க7 ேபசி� 

ெகா$டன�. அ1ேபா& நப�(ஸ�) அவ�க7 '\Hய?��� சதிர?��� எவ�ைடய 
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மரண�தி+காகேவா எவ�ைடய வாL��காகேவா கிரகண� ப�%1பதி�ைல. எனேவ 

நO�க7 (�ரகண�ைத�) க$டா� ெதாQ& அ�லா(வ�ட� ப�ரா��தி0�க7' எ)/ 

8றினா�க7. (NஹாH:  ௧0௪௩) 

� மரண��தவரகைள NகQ� ேபா& Gவனவாதி எ)ேறா, �ைற8/� ேபா& நரகவாதி 

எ)/ இகழேவா 8டா&. ெபா&வாகேவ ஒ� மன!தைர �றி1ப��� தO�1N 

வழ�க�8டா&. 

� நப�(ஸ�) அவ�கள!ட� ைபஅ� ெச#தி�த அ)சாH1 ெப$மண�யான உ�>� 

அலா(ரலி) அறிவ��தா�. வத) >ஹாஜி�கள!� யா� யா�ைடய வ O�%� த��வ& 

எ)பைதயறிய சீ��� �A�கி1 ேபா��� ெகா$%�தேபா& உBமா) இ1? 

மLo)(ரலி) எ�க7 வ O�%� த��வ& என >%வான&. அத)ப% அவைர எ�க7 

வ O�%� த�க ைவ�ேதா�. ப�ற� அவ� ேநா0+/ மரணமைடதா�. அவH) உட� 

�ள!1பா�ட1ப�� அவH) ஆைடய�ேலேய கஃபன!ட1ப�ட&� நப�(ஸ�) அவ�க7 

அ�� வதா�க7. நா) (உBமாைன ேநா�கி), 'ஸாய�ப�) தைதேய! உ� மP& 

இைறய�7 உ$டாக���! அ�லா( உ�ைம� க$ண�ய1ப��தி07ளா) 

எ)பத+� நா) சா�சி 8/கிேற)' என� 8றிேன). உடேன, நப�(ஸ�) அவைர 

அ�லா( க$ண�ய1ப��தி07ளா) எ)ப& உன�ெக1ப%� ெதH0�?' எ)/ 

ேக�டா�க7. அ�லா(வ�)Dத� அவ�கேள! எ)?ைடய தைத உ�க��� 

அ�1பணமாக���. ப�) யாைர�தா) அ�லா( க$ண�ய1ப��&வா)?' என 

ேக�ேட). அத+� நப�(ஸ�) அவ�க7, 'இவ� மரணமைட&வ��டா�. எனேவ, 

அ�லா(வ�) மP& ஆைணயாக! இவ� வ�ஷய�தி� ந)ைமையேய 

வ���Nகிேற). ஆய�?� நா) அ�லா(வ�) Dதராக இ�&� எ)?ைடய 

நிைலைம (நாைள) எ)னவா�� எ)ப& என��� ெதHயா&" எ)/ 8றினா�க7. 

அ�லா(வ�) மP& ஆைணயாக! அத+�1 ப�ற� நா) யா� வ�ஷய�திA� 

(அFவா/) பாரா�%� 8/வேதய��ைல." (NஹாH: ௧௨௪௩) 

� ஜனாசாைவ� �ள!1பா��த�. 

� �ள!1பா��வ& கடைம எ)பத+� ஏராலமான சா)/க7 இ��கி)றன. 

� அைத �ள!1பா��� ேபா& :)/ வ���தேமா, ேதைவ�ேக�ப அைதவ�ட 

அதிகமாகேவா ஒ+ைற1பைடயாக �ள!1பா��த�, 

� G�த1ப��&வத+காக இலைத இைலையேயா, சவ��கார� ேபா)ற, அQ�ைக1 

ேபா��� ஏதாவ& ஒ)ைறேயா பய)ப��த�. 

� கைடசி வ���த� ஊ+/� நO�ட) க�Vர�ைத கல&ெகா7ள�.  

� ெப$கள!) ெகா$ைடகைள கைல&, ந)றாக கQவ�வ���, :)/ 

ெகா$ைடகள!��, ப�) ப�கமாக வ���வ��த�. 
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. 

� �ள!1பா��� ேபா& வல& ப�க�ைத� ெகா$� ஆர�ப��&, அதிA� �Q�ைடய 

உ/1N�கைள� ெகா$� ஆர�ப��த�. 

� உ�> அதO#யா (றழி) 8றினா�க7: நப� (ஸ�)அவ�கள!) மகைள நா�க7 

�ள!1பா�%�ெகா$%�தேபா& அ�� வத நப�களா� 'அவைர இலைத இைல 

கலத நOரா� :)/ அ�ல& ஐ& அ�ல& ேதைவ�ேக+ப அைதவ�ட அதிகமான 

தடைவக7,ஒ+ைற1 பைடயாக �ள!1பா���க7, கைடசிய�� க+Vர�ைத< 

ேச��&�ெகா7��க7, �ள!1பா�% >%த&� என�� அறிவ�0�க7.' எ)/ 

8றினா�க7. �ள!1பா�% >%த&� நா�க7 நப�யவ�க��� அறிவ��ேதா�, 

அ1ேபா& அவ�க7 தம& கீழாைடைய� த& இைத அவர& உடலி� G+/�க7' 

என� 8றினா�க7.  

ஹ1ஸா (றழி) அவ�கள& அறிவ�1ப��, ஒ+ைற பைடயாக �ள!1ப���க7, :)/ 

அ�ல& ஐ& அ�ல& ஏQ தடைவக7 நOைர ஊ+/�க7, அவர& வல1Nர� 

திலி�&�, �r< ெச#யேவ$%ய உ�1N�கள!லி�&� ஆர�ப�0�க7, எ)/ 

நப�களா� 8றினா�க7. நா�க7 அவ�க��� தைல வாH :)/ ெகா$ைடகைள 

ப�)ன!ேனா�' எ)/� வ&7ள&.  (NஹாH 1254, >Bலி�) 

� ம+ெறா� அறிவ�1ப��, நப�யவ�கள!) மகள!) சடல�தி+�� தைலய�� ெப$க7 

:)/ ெகா$ைடகைள1 ப�)ன!ய��தா�க7, ப�ற� அவ+ைற1 ப�H�&� 

கQவ�வ���1 ப�ற� மP$�� :)/ ெகா$ைடகைள1 ப�)ன!, அைத >&�1 

ப�)னா� ேபா�� ைவ�ேதா�'. என உ�> அதO#ய (றழி) 8றினா�க7. (NஹாH: 
1260, 1263) 

� ஆ$க7 ஆ$கைள0�, ெப$க7 ெப$கைள0� �ள!1பா��த�, கனவ) மைனவ� 

ஒ�வ� ம+றவைர� �ள!1பா�டலா�. 

� ஆய�ஷா (றழி) அவ�க7 8றினா�க7: 'நப�யவ�க7 பகீஇ� ஒ� ஜனாசாைவ 
அட�கிவ��� வ�� ேபா&, என�� தைலய�� வலி ஏ+ப�%�த&, நா) தைல 
வலிேய என�8றி ெகா$%�ேத), அ1ேபா& நப�யவ�க7, தைல வலிேய 
என�8றிவ���, 'உன�� எத பாதி1N� இ�ைல, என�� >) நO மரண��தா� 
உ)ைன நா) �ள!1பா�%, கபன!��, ப�ற� உன�காக ெதாQவ��&, உ)ைன 
அட�க>� ெச#ேவ).' எ)/ 8றினா�க7.  (அ(ம�) 

� �ள!1பா��� ேபா& D#ைமயான எ$ண�&ட) �ள!1பா�%, அதி� ஏ&� 

�ைறகைள� க$� அைத மைற�தா� ெப�� 8லி0� இ��கி)ற&. 

� நப� (ஸ�) 8றினா�க7 யா� ஒ� >Bலிைம� �ள!1பா�%, அதிலி���� 

�ைறைய மைற�கி)றாேரா, அவ��� அ�லா( நா+ப& வ���த� 
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ம)ன!1பள!�கி)றா), யா� அவ��காக க1� ெவ�% அதி� அட�க>� 

ெச#கி)றாேரா அவ���, ம/ைம நா7வைர ஒ� வ O�%� வாழைவ�த 8லிைய 

அ�லா( ெகா��கி)றா), ேமA� யா� கபன!�கி)றாேரா, அவ��� ம/ைம 

நாள!� ப��, மர�திலி�& அ�லா( Gவன�தி� ஆைட அண�வ�1பா).'  (அ� 

ஹாகி�, ைபஹகீ) 

� �ள!1பா�%யவ� ேதைவ எ)றா� �ள!�&� ெகா7ளலா�, அ& கடைம இ�ைல. 

� நப� (ஸ�) 8றினா�க7: 'யா� ஒ� ைமய��ைத� �ள!1பா��கி)றாேரா அவ� 

�ள!�&�ெகா7ள���, அைத Gம& ெச)றவ� �r ெச#&ெகா7ள���.  (அV 

தா��, தி�மிதி) 

� நப� (ஸ�) 8றினா�க7: நO�க7 ைமய��ைத �ள!1பா�%னா� அத+காக 

உ�கs�� �ள!1N கடைமய��ைல, ஏெனன!� உ�க7 ைமய�� நஜிச�ல, நO�க7 

ைகைய கQவ�ெகா$டாேல ேபா&மான&.' (அ� ஹாகி�, ைபஹகீ)  

� 0�த�கள!� ஷஹOதா�க1ப�டவ�கைள �ள!1பா�ட� ேதைவய��ைல. 

� ஜாப�� (றழி) அவ�க7 8றினா�க7: நப�யவ�க7 உஹ& 0�த�தி� 

ஷஹOதானவ�கைள இர$%ர$� ேபராக ேச��&, யா� அதிக� ��ஆைன 

Gமதவ� எ)/' ேக�பா�களா�, இ)னா� என ஒ�வ� கா�ட1ப�டா�, அவைர 

�ழிய�� >+ப��&வா�கலா�, ப�ற� 'ம/ைம நாள!� இவ�க��� நா) 

ஷா�சியாக இ�1ேப)' எ)/ 8றினா�க7, அவ�கைள �ள!1பா�டாம�, 

இர�த&டேன அட��மா/ ஏவ�னா�க7. (NஹாH: 1288) 

� அதைன கபன!�த� 

� கபைன ெபா��தவைர அத) ெசலைவ மரண��தவ� ெசலவ�� ெச#வேத ந)/. 

ம+றவ�க7 உதவ�ேயா�� ெச#& ெகா7ளலா�                                                                                 

� இ1ராஹO� அறிவ��தா�. ேநா)பாள!யாக இ�த அ1&� ர(மா) இ1? 

அFஃ1(ரலி) அவ�கள!ட� (ேநா)ைப நிைற� ெச#வத+காக) உண� ெகா$� 

வர1ப�ட&. அ1ேபா& அவ�, 'எ)ைன வ�ட< சிறதவரான >Bஅ1 இ1? 

உைம�(ரலி) ெகா�ல1ப�டேபா& அவH) உட� ஒ� சா�ைவயா� 

கஃபன!ட1ப�ட&. அ1ேபா& அவH) தைலமைற�க1ப�டா� அவH) கா�க7 

ெவள!ய�� ெதHதன. கா�க7 மைற�க1ப�டா� தைல ெவள!ய�� ெதHத&, 

ேமA�, ஹ�ஸா(ரலி) அவ�க�� ெகா�ல1ப�டேபா& அவ�� எ)ைனவ�ட< 

சிறதவ� தா� (அவH) நிைல0� அFவாேற இ�த&) ப�ற�தா) உலக வசதி 

வா#1N�க7 எ�க��� வ�சாலமா�க1ப�டன. அ�ல& உலக�திA7ள 

அைன�&� எ�க���� ெகா��க1ப�டன. எனேவ, எ�கள!) ந)ைமகெள�லா� 

(>+8�%ேய) உலகிேலேய ெகா��க1ப�� வ��ேமா என நா) அWGகிேற)' 
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என� 8றிவ��� உணைவ� தவ���&வ��� அழ ஆர�ப��&வ��டா�க7.     (NஹாH : 

1275) 

� க1பா1(ரலி) அறிவ��தா�. நப�(ஸ�) அவ�க�ட) அ�லா(��காகேவ ஹி_ர� 

ெச#ேதா�. எ�க��கான 8லி அ�லா(வ�ட>7ள&. எ�கள!� சில� த� 

8லிைய (இF�லக�தி�) உ$ணாம� இற&7ளன�. அவ�கள!� >Bஅ1 

இ1? உைம�(ரலி) ஒ�வ�. எ�கள!� ேவ/ சில� (இF�லகி�) V�&� �A�கி< 

ெசழி�& அ?பவ��த&� உ$�. இ1? உைம�(ரலி) உஹ&1 ேபாH� 

ெகா�ல1ப�டா�. அவH) உடைல� கஃப) ெச#வத+� ஒேரெயா� சா�ைவ 

ம��ேம இ�த&. அத) :ல� அவH) தைலைய மைற�தா� கா�க7 

ெவள!ய�� ெதHதன: கா�கைள மைற�தா� தைல ெவள!ய�� ெதHத&. 

அ1ேபா& அவH) தைலைய� &ன!யா� மைற�&வ��� அவH) கா�கைள 

இ�கி� எ)ற N�ைல1 ேபா�� மைற��மா/ நப�(ஸ�) அவ�க7 

க�டைளய��டா�க7. அவ�கள!) கால�தி� >)8�%ேய கஃப) &ண�ைய� 

தயாராக ைவ�தவைர நப�(ஸ�) அவ�க7 ஆ�ேசப��கவ��ைல.   (NஹாH : 1276) 

� கபன!�� ேபா& >Q உடைல0� மைற��� அள��� பHVரணமாக ெச#த�. 

� நி<சயமாக நப� (ஸ�) அவ�க7 ஒ� நா7 ப�ரச�க� ெச#தா�க7. (அ1ேபா&) 

தன& ேதாழ�கள!� ஒ� மன!த� இற1ெப#தி, ப+றாத கப) அவ��� இட1ப�� 

இரவ�� அட�க>� ெச#வ��க1ப�� வ��டா� எ)ற (வ�ஷய�ைத) 8றிவ��� 

(இரவ�� ஒ� மன!த� இற1ெப#திவ��டா�) அவ��� ெதாQைக நட�த1ப�� 

வைர (இரவ�ேலேய) அட�க1ப�வைத� க$%�தா�க7. அFவா/ ெச#ய (எத) 

மன!தராவ& நி�பதி�க1ப�டாேல தவ�ர.  ‘உ�கள!� ஒ�வ� த) சேகாதர��� 

கபன!�டா� அவர& கபைன (ப+றா� �ைறயாக இடா&, நிைறவாக) அழகாக 

இட��‘ என�� 8றினா�க7. (>Bலி�: ௪௬௯)  அறிவ�1பவ� : ஜாப�� ப�) 

அ1&�லா( (ரள!) 

� ஒ� &ன!ய�னா� கபன!�த�. 

� >Bஅ1 இ1? உைம�(ரலி) உஹ&1 ேபாH� ெகா�ல1ப�டா�. அவH) 

உடைல� கஃப) ெச#வத+� ஒேரெயா� சா�ைவ ம��ேம இ�த&. அத) 

:ல� அவH) தைலைய மைற�தா� கா�க7 ெவள!ய�� ெதHதன: கா�கைள 

மைற�தா� தைல ெவள!ய��  ெதHத&. அ1ேபா& அவH) தைலைய� 

&ண�யா� மைற�&வ��� அவH) கா�கைள இ�கி� எ)ற N�ைல1 ேபா�� 

மைற��மா/ நப�(ஸ�) அவ�க7 க�டைளய��டா�க7. (NஹாH : 1276) 

� இ� &ன!களா� கபன!�த�. 
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� ஹ_ஜி)ேபா& அரபாவ�� ஒ�டக�தி� இ�த ஒ�வ� வ�Q&, அவைர அ& 

மிH�&வ��ட&, (அவ� மரண��& வ��டா�) நப�யவ�க7 8Hனா�க7: 'அவைர 

நOராA�, இலைத இைலைய� ெகா$�� �ள!1பா�%, அவர& இ� ஆைடகள!A� 

அவைர கபன!��க7, அவ��� ந/மண� Vசேவா, தைல >க�ைத :டேவா 

ேவ$டா�, ஏெனன!� அவ� த�ப�யா 8றிய நிைலய�ேலேய எQ1ப1ப�வா�.' 

எ)/ 8றினா�க7. (NஹாH, >Bலி�) 

� :)/ &ன!களா� கபன!�த�. 

� மிக�D#ைமயான ெவ7ைள நிற>7ள :)/  &ன!கள!� அ�லா(வ�) Dத� 

(ஸ�) அவ�க7 கபன!1ப�டா�க7. அதி� தைல1பாைகேயா ச�ைடேயா இ�ைல. 

(ஆய�?�) கீழாைட ேமலாைட இர$�� ஒேர &ன!ய�� அைமத ஒ)ைற அதி� 

அவ�கைள கபன!1ப�வத+காக வா�க1ப�ட&, ஜன�க��� ஒ� ெப�� 

சேதக�ைத ஏ+ப��திவ��ட&. அவ�கைள கபன!�வத+காக வா�க1ப�ட 

கீழாைட ேமலாைட இர$�� ஒேர &ன!ய�� உ7ள (அதி�) நப� (ஸ�) 

அவ�கைள� கஃபன!�வ& ைகவ�ட1ப�� மிக�D#ைமயான ெவ7ைள நிற>7ள 

:)/ &ன!கள!� அவ�க��� கபன!ட1ப�ட&. ஆகேவ ஒேர &ன!ய�� கீழாைட, 

ேமலாைட உ7ள அைத அ1&�லா( ப�) அVப�க� (ரள!) அவ�க7 எ��&� 

ெகா$�, எ)ைன அதி� கபன!ட1ப�� வைர மிக உ/தியாக அைத நா) 

ேத�கிைவ1ேப) எ)றா�. அத)ப�ற�, அ�லா( தன& நப��� ெபா��த1 

ப�%�தா� அவ�கைள அதி� கபன!ட<ெச#தி�1பா) அFவாறி�ைல எ)கி) 

றேபா& அைத என�� கபன!ட1ப�� ெகா7ள நா) வ���பவ��ைல என�8றி 

அைத வ�+/ அத) கிரய�ைத த�ம� ெச#&வ��டா�க7.  அறிவ�1பவ� : ஆய�ஷா 

(ரள!) (NஹாH, >Bலி�: ௪௬௮) 

� ஆய�ஷா(ரலி) அறிவ��தா�. நப�(ஸ�)அவ�க7 :)/ ெவ$ண�ற1 ப�தி 
ஆைடகளா� கஃபன!ட1ப�டா�க7: அவ+றி� ச�ைடேயா, தைல1பாைகேயா 
இ��கவ��ைல. (NஹாH: ௧௨௭௧, >Bலி�) 

 

� உ��த ஆைடகளாA� கபன!டலா�.  

� இ1? உம�(ரலி) அறிவ��தா�. (நயவWசக�கள!)தைலவ)) அ1&�லா( 
இ1? உைப இற&வ��டா). அ1ேபா& அவ?ைடய (>Bலிமான) மக), 

நப�(ஸ�) அவ�கள!ட� வ&, 'இைற�Dத� அவ�கேள! உ�க7 ச�ைடைய� 
தா��க7. அவைர அதி� கஃப) ெச#யேவ$��; ேமA� நO�க7 
அவ��� ஜனாஸா� ெதாQ&. அவ��காக1 பாவம)ன!1N� ேக�க 

ேவ$��" எ)/ 8றினா�. உடேன நப�(ஸ�) அவ�க7 த�கள!) 
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ச�ைடைய அவ���� ெகா��&வ���, '(ஆய�தமான&�) என��� 
ெதHவ�0�க7; நா) ஜனாஸா� ெதாQைக நட�&ேவ)" எ)றா�க7. ப�ற� 
அறிவ��க1ப�ட&�, நப�(ஸ�) அவ�க7 அவ?�� ஜனாஸா� ெதாழ 
நா%யேபா&, உம�(ரலி) நப�(ஸ�) அவ�கைள இQ�&, 'நயவWசக�க��� 
ஜனாஸா� ெதாழ�8டா& என அ�லா( உ�கைள� த��கவ��ைலயா?' 

என� ேக�டத+� நப�(ஸ�) அவ�க7 '(ஜனாஸா� ெதாQவ&, 

ெதாழமலி�1ப& என) இர$%� எைத0� ேத�தெத��&� ெகா7�� 
உHைம என�� உ7ள&' என� 8றிவ���, 'நO� நயவWசக�க���1 

பாவம)ன!1N� ேத%னாA� அ�ல& ேதடாமலி�தாA� சமேம! நO� 

அவ�க��காக எQப& >ைற பாவம)ன!1N� ேத%னாA� அ�லா( 
அவ�கைள ம)ன!�க1 ேபாவேத இ�ைல" எ)ற (தி����ஆ) 09:80) 

வசன�ைத ஓதி�கா�%வ��� ஜனாஸா� ெதாQதா�க7. உடேன 
'அ(நய)வ(Wசக)�கள!� யாேர?� இறதா� அவ�க��காக ஒ�ேபா&� 
(ஜனாஸா�) ெதாழ ேவ$டா�" எ)ற (தி����ஆ) 09:84) வசன� 
அ�ள1ப�ட&.  
(NஹாH: ௧௨௬௯) 

� ஜாப��(ரலி) அறிவ��தா�. இ1? உைப க1H� ைவ�க1ப�ட ப�) அ�� 

வத நப�(ஸ�) அவ?ைடய உடைல ெவள!ய�ெல��க ெச#& அவ) 

உடலி� த� எ<சிைல உமிL&வ���� த� ச�ைடைய அவ?�� 

அண�வ��தா�க7. (NஹாH:  ௧௨௭0) 

� தன�கான கபைன உய�� வாQ� ேபாேத தயா� ெச#& ைவ�க�� >%0�. 

� க1பா1(ரலி)அறிவ��தா�.........அவ�கள!) கால�தி� >)8�%ேய கஃப) &ண� 

ைய� தயாராக ைவ�தவைர நப�(ஸ�) அவ�க7 ஆ�ேசப��கவ��ைல.   (NஹாH : 

1276) 

� அV ப�� (றழி) அவ�க7 நப�யவ�க��காக கபன!ட வத ஆைடைய எ��& 

ைவ�க ஆைசப�டைத1 ேபா)/.  (>Bலி�: ௪௬௮) 

� அV ஹாஸி� அறிவ��தா�. ஒ� ெப$மண� நப�(ஸ�) அவ�கள!ட� N�தா -- 

�Wச�க�ட1ப�ட ஒ� சா�ைவைய� ெகா$� வதா� எ)/ ஸ(�(ரலி) 

8றிவ��� --"N�தா எ)றா� எ)ன எ)ப& உ�க���� ெதH0மா?' எ)/ 

ேக�டேபா& (அ�கி�ேதா�) 'ஆ�! N�தா எ)ப& சா�ைவதாேன! எ)றன�. 

ஸ(� 'ஆ�' என� 8றிவ��� ேமA�, அ1ெப$மண� 'நா) எ)?ைடய 

ைகயாேலேய இைத ெந#தி��கிேற). இதைன உ�க��� அண�வ��கேவ நா) 

ெகா$� வேத)" எ)ற&� அ& ேதைவயாய��ததா� நப�(ஸ�) அவ�க7 



21 

 

அைத1 ெப+றா�க7. ப�ற� அவ�க7 அைத� கீழாைடயாக அண�& எ�கள!ட� 

வதேபா& ஒ�வ� 'இ& எFவள� அழகாக இ��கிற&! என�� இைத நO�க7 

அண�வ��& வ���க7" எ)/ ேக�டா�. உடேன அ�கி�ேதா�  'நO� ெச#வ& 

>ைறய)/; நப�(ஸ�) அவ�க��� அ& ேதைவ1ப�டதா� அைத 

அண�தி��கிறா�க7. நப�(ஸ�) அவ�க7 ேக�பவ�க���� ெகா��காமலி��க 

மா�டா�க7 எ)/ ெதH& ெகா$ேட நO� அைத அவ�கள!ட� ேக�� வ��cேர' 

என� 8றினா�க7. அத+கவ� அ�லா(வ�) மP& ஆைணயாக! நா) அைத 

(சாதாரணமாக) அண�& ெகா7வத+ககாக� ேக�கவ��ைல: அ& என�� கஃபனாக 

ஆகி வ�டேவ$�� எ)ேற ேக�ேட)" எ)றா�. 'ப�)N அ& அவ���� 

கஃபனாகேவ ஆகிவ��ட&" எ)/ ஸ(� 8றினா�. .   (NஹாH : 1277) 

• கபன!�� ேபா& கவண��கேவ$%ய இ)?� சில வ�டய�க7. 

� ெவ$ைம நிற�ைத >த)ைம ப��த�, 

� நப�யவ�க7 ெவ)நிற ஆைடய�னா� கபன!ட1ப�டா�க7. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: 'உ�கள& ஆைடகள!� ெவ7ைள நிறமானைத 

அண�&�ெகா7��க7, ஏெனன!� அ&ேவ ஆைடகள!� சிறததா��, ேமA� 

அத) :லேம கபன!��க7.' (அV தா��, தி�மிதி) 

� ந/மண�கைள1 Vசிவ��த�. 

� ஹ_ஜி)ேபா& அரபாவ�� ஒ�டக�தி� இ�த ஒ�வ� வ�Q&, அவைர அ& 

மிH�&வ��ட&, (அவ� மரண��& வ��டா�) நப�யவ�க7 8Hனா�க7: 'அவைர 

நOராA�, இலைத இைலைய� ெகா$�� �ள!1பா�%, அவர& இ� ஆைடகள!A� 

அவைர கபன!��க7, அவ��� ந/மண� Vசேவா, தைல >க�ைத :டேவா 

ேவ$டா�, ஏெனன!� அவ� த�ப�யா 8றிய நிைலய�ேலேய எQ1ப1ப�வா�.' 

எ)/ 8றினா�க7. (NஹாH, >Bலி�) 

� :)/ &ன!கைளவ�ட அதிக1ப��தாதி��த�, ஏெனன!� நப�யவ�க7 

அதிக1ப��தவ��ைல. 

• ஐ& &ன!யா� கபன!�வ&�, அதி� தைல1பாைக ெவ��வ&, ேமலாைட கீழாைட 

என ேவ/ேவறாக ெவ�% எ�1ப&�, அைத ைத�&�தா) அண�வ��கேவ$�� 

எ)பத+ெக�லா� ஸஹOஹான ஹதOBக7 வரவ��ைல, எனேவ நப�வழிைய1 

ப�)ப+றிேய எம& கபைன0� ஆ�கி�ெகா7ளேவ$��. 

• கப) வ�டய�தி� ெப$க���� ஆ$க��� உ7ள ச�டேமதா), ஏெனன!� 

வ��தியாச1ப��த ஸஹOஹான ஹதOBக7 வரவ��ைல. ெப$க7 வ�டய�தி� 

அVதா�தி� வ�� ஒ� ஹதOB பலவ Oனமானேத. 
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� ஜனாசாைவ Gம1ப&�, அைத ப�)ெதாட�& ெச�வ&�. 

� இ& ஒ� >Bலி� த) சேகாதர?�� ெச#யேவ$%ய கடைமக�� ஒ)றா��. 

� இைற�Dத�(ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7:  >Bலி� இ)ெனா� >Bலி>��< 

ெச#ய ேவ$%ய கடைமக7 ஐ&. அைவ ஸலா>�� பதிAைர1ப&, 

ேநாயாள!ைய வ�சாH1ப&, ஜனாஸாவ1 ப�)ெதாட�வ&, வ��தைழ1ைப ஏ+/� 

ெகா7வ&. &�>பவ��� ம/ெமாழி 8/வ& ஆகியைவயா��. .   (NஹாH : 1240)  

அV ஹுைரரா(ரலி) அறிவ��தா�. 

� &ய�& ெச�வ& எ)ப& இர$� வ�த�தி� அைம0�, வ O�%லி�& 

ெதாQவ���� வைர ம��� ப�)ெதாட�வ&, அ�ல& ெதாQைகய�A� 

கல&ெகா$�, அட��� வைர இ�1ப&, இர$டாவ& க�டேம சிற1N��றிய&. 

� நாப�ஃ அறிவ��தா�: ஜனாசாைவ1 ப�)ெதாட�கிறவ��� ஒ� கீரா� ந)ைம0$� 

என அV ஹுைரரா(ரலி) 8றினா� என இ1? உம�(ரலி) அவ�கள!ட� 

8ற1ப�ட&� 'அV ஹுைரரா(ரலி) மிைக1ப��&கிறா�' எ)றா�.  

ஆய�ஷா(ரலி) அV ஹுைரரா(ரலி)வ�) 8+ைற உ$ைம1ப��திய&ட), 'நா?� 

நப�(ஸ�) அவ�க7 அFவா/ 8ற� ேக�%��கிேற)' எ)/� 8றினா�. 

இைத�ேக�ட இ1? உம�(ரலி) 'அ1ப%யாய�) நா� அதிகமான கீரா�கைள1 

பாLப��தி வ��ேடாேம' எ)றா�. .   (NஹாH : 1323,1324) 

� அV ஹுைரரா(ரலி) அறிவ��தா�.  ஜனாஸா� ெதாQைகய�� ப�ேக+கிறவ��� 

ஒ� கீரா� ந)ைம0$�: அட�க� ெச#ய1ப�� வைர கல& ெகா7கிறவ��� 

இர$� கீரா�க7 ந)ைம உ$�' எ)/ இைற�Dத�(ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7. 

அ1ேபா& 'இர$� கீரா�க7 எ)றா� எ)ன?' என வ�னவ1ப�ட&. அத+கவ�க7, 

'இர$� ெபHய மைலகைள1 ேபா)ற அள� (ந)ைம)" எ)றா�க7. .   (NஹாH : 1325) 

� ஜனாசாைவ ப�)ெதாட��ேபா& நப� வழி�� >ரனான, நப�களா� கா�%�தராத  

காHய�கைள ெச#ய�8டா&, ச�த�ேபா�� தி��ெச#வ&, ந/மன�க7 ெதள!� 

தவாேரா, பக� ேநர�தி� வ�ள��கைள ஏதியவாேரா ெச�ல�8டா&.  

� Gம& ெச�A� ேபா& வ�ைரவக நட1ப&� >�கியமன&. 

� இைற�Dத�(ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: ஜனாஸாைவ (Gம& ெச�A� ேபா&) 

வ�ைர& ெச�A�க7. அ& (ம#ய��) ந�லற�க7 NHததாய��தா� அத 

ந)ைமய�) பா� வ�ைர& ெச�கிறO�க7; அFவாறி�லாவ��டா� ஒ� தO�ைக 

(வ�ைரவ��) உ�கள!) ேதா7கள!லி�& இற�கி ைவ�கிறO�க7." .   (NஹாH : 1315, 

>Bலி�: ௪௭0) . 

� இைற�Dத�(ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7." ஜனாஸா (ெப�%ய��) ைவ�க1ப�� 

அைத ஆ$க7 த�க7 ேதா7கள!� D�கி< ெச�A�ேபா&, அத ஜனாஸா 
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ந�லற�க7 NHதாக இ���மானா�, எ)ைன வ�ைர& ெச�A�க7 எ)/ 

8/�. அ& ந�லற�க7 NHயாததாக இ���மானா�, ைகேசதேம! எ)ைன எ�ேக 

ெகா$� ெச�கிறO�க7 எ)/ 8/�. இFவா/ 8/� ச1த�ைத மன!தைன� 

தவ�ர அைன�&� ெசவ�0/� மன!த) அைத< ெசவ�0+றா� மய�கி வ�Q& 

வ��வா)." அV ஸயT&� ��H(ரலி) அறிவ��தா�.  .   (NஹாH : 1314) 

� ஜனாசாைவ ப�ெதாட�� ேபா& >)னாேலா ப�)னாேலா ெச�லலா�. 

� அனB (றழி) அவ�க7 8றினா�க7: நப�யவ�க��, அV ப�� உம� (றழி) 

ஆகிேயா�� ஜனாசா��� >)னாA�, ப�)னாA� நட1பவ�களாக இ�தா�க7.' 

(தஹாவ�) 

� ஜனாசாைவ ப�)ெதாட��ேபா& ேதைவ ஏ+ப%) வாகன�கள!� ஏறி< 

ெச�லலா�, தி��ப�வ��ேபா& தாராலமாகேவ வாகன�கள!� ஏறி< ெச�லலா�. 

� இ1? த(தா( (ரள!) அவ�க��� அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�) அவ�க7 

(ஜனாஸா) ெதாQைக நட�தின�. (அ& >%தப�)) எ&�� வ�H�க1படாத 

நிைலய�� ஒ� �திைர அவ�க��காக ெகா$�வர1ப�ட&. ஒ� மன!த� 

அ��திைரைய ப�%�தி��க அத)மP& நப� (ஸ�) அவ�க7 ஏறினா�க7. 

அவ�கைள (ஏ+றி�ெகா$�) அ��திைர த) பாத�கைள ெந��கமாக ைவ�& 

நடத&. நா�க7 அவ�க���1 ப�)னா� ெதாட�& வ�ைரேதா�. 

8�ட�திலி�த ஒ� மன!த�, “இ1? த(தா(வ�+காக Gவன�தி� 

எ�தைனேயா ஈ<ச��ைலக7 ெதா�கவ�ட1ப��7ளன எ)/�, அ�ல& அைத 

அவ� உ$eவத+� த�தா�ேபா� ெந��கமாக ைவ�க1ப��7ள& எ)/�, 

அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�) அவ�க7 8றியதாக” 8றினா�. (>Bலி�: ௪௮௫)         

� ஜனாசா�கைள வாகன�கள!� ஏ+றி< ெச�வைத ெபா/�தவைர அதி� நப� 

வழிய�� சா)/க7 இ�ைல, ஆனாA� நப�யவ�க7 ேதாழி� Gம& ெச�வ& 

எ)ற வா��ைதேயா� ேச��& 8றிய���கி)றா�க7. ேமA� அ&ேவ மரண 

சிதைனைய அதிக1ப��த�� காரணமாக இ����. 

� இைற�Dத�(ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7." ஜனாஸா (ெப�%ய��) ைவ�க1ப�� 

அைத ஆ$க7 த�க7 ேதா7கள!� D�கி< ெச�A�ேபா&,…….. .   (NஹாH : 1314) 

� ஜனாசா�க7 Gம& ெச�வைத� காeபவ� எQ& நி+பைத ெபா/�தவைர, அ& 

ஆர�ப�தி� ச�டமாக இ�&, ப�ற� அம�தி��க அ?மதி�க1ப��7ள&. 

� ஒ� ஜனாஸா ெச)ற& (ஒ� ஜனாஸாைவ ம�க7 எ��&< ெச)றன�.) அத) 

ெபா��� அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�) அவ�க7 (எQ&) நி)றன�, (அைத1பா��&) 

நா�க�� எQ& நி)ேறா�. அ1ேபா& அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�) அவ�கேள! 

அ& [த1ெப$ண�) ஜனாஸாவா�� என�8றிேனா�. (அத+கவ�க7) மரண� 
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எ)ப& நி<சயமாக தி��க(� த�� ெச#தியா��)மா��. ஆகேவ ஜனாஸாைவ 

(எ��&< ெச�ல�) க$டா� அத) நிமி�த� எQ& நி�A�க7 என� 

8றினா�க7. (NஹாH, >Bலி�: ௪௭௨)     அறிவ�1பவ� : ஜாப�� ப�) அ1&�லா( 

(ரள!) 

� அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�) அவ�கைள (ஜனாஸாவ�+காக) எQதி��க�க$� 

நா�க�� எQேதா�. (ஆனா� ப�)N) ஜனாஸாவ�+காக அவ�க�� 

அம�தா�க7, நா�க�� அம�ேதா� என அலி (ரள!) அவ�க7 அறிவ��கிறா�க7. 

(NஹாH, >Bலி�: ௪௭௩) 

� ெப$க7 ஜனாசாகைள ப�)ெதாட�வ& அ?மதி�க1ப�டத�ல. 

� உ�> அதி#யா(ரலி) அறிவ��தா�. ஜனாஸாைவ ப�)ெதாட& ெச�ல 

(ெப$களாகிய) நா�க7 (நப�(ஸ�) அவ�களா�) த��க1ப�%�ேதா�: ஆனா� 

வ)ைமயாக நா�க7 த��க1படவ��ைல (NஹாH: ௧௨௭௮, >Bலி�: ௪௭௧)     

� ஜனாசா��காக ெதாQைக நடா�&த� 

� ஒ� >Bலிமி) ஜனாசா��� ெச#யேவ$%ய கடைமக�� ெதாQவ�1ப&� 

ஒ)றா��. ஆனா� இ� சாரா��� கடைம இ�ைல, காரண� நப�யவ�க7 

அவ�க��காக ெதாQவ��&�, ெதாQவ��காமA� இ�தி��கி)றா�க7. 

1. வய&�� வராத �ழைதக7 

� ஆய�ஷா (றழி) 8றினா�க7: நப�யவ�கள!) மக) இ1ராஹO� 18 மாத �ழ 

ைதயாக இ����ேபா& மரண��தா�, அவ��காக நப�களா� ெதாQவ��கவ��ைல.  

(அ(ம�, அVதா��) 

2. 0�த கள�கள!� ஷஹOதானவ�க7. 

� நப�யவ�க7 உஹதி� சஹOதானவ�க��காக ெதாQவ��கவ��ைல, ஆனாA� 

ஹ�ஸா (றழி) அவ�க��காக ெதாQவ��தா�க7. 

� �ழைதக��� ெதாQவ��த� 

� ஆய�ஷா (றழி) 8+னா�க7: நப� (ஸ�) அவ�க7 அ)ஸாHகைள< ேச�த ஒ� 

சி/வன!) ஜனாசா��� அைழ�க1ப�டா�க7, அ1ேபா& நா) : அ�லா(வ�) 

Dதேர! Gவன�& சி��� ��வ�க�7 ஒ� ��வ�யான இத+� ந+ெச#தி 

உ$டாக���, அ& எத� தOைம0� ெச#ய�மி�ைல, அைத அ& 

அைடய�மி�ைல.' எ)/ 8றியேபா&, 'ேவ/ எ&�� இ�ைலயா ஆய�ஷாேவ?.' 

எ)/ 8றிவ���, 'நி<சியமாக அ�லா( Gவன�&��றியவ�கைள அவ�க7 த) 

தைதய�) >&கத$%� இ���� ேபாேத பைட�&வ��டா), ேமA� 

நரக�&��றியவ�கைள0� அவ�க7 த) தைதய�) >&கத$%� இ���� 

ேபாேத பைட�&வ��டா).' எ)/ 8றினா�க7.  (>Bலி�) 
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� நஸாஇய�) அறிவ�1ப�� 'நப�யவ�க7 அத+காக ெதாQவ��தா�க7.' எ)/ 

வ&7ள&. 

� ஷஹO&�� ெதாQவ��த� 

� உ�பா இ1? ஆமி�(ரலி) அறிவ��தா�. ஒ� நா7 நப�(ஸ�) அவ�க7 உஹ&��< 

ெச)/, (ேபாH� ெகா�ல1ப�டவ�க��காக ஜனாஸாைவ >)னா� ைவ�&� 

ெதாQவ& ேபா)/) ெதாQைக நட�தினா�க7. ப�ற� மி�ப��� வ&, 'நி<சயமாக 

நா) உ�க��காக� கா�தி�1ேப). உ�க��� நா) சா�சி0� 8/ேவ). 

ேமA� அ�லா(வ�) மP& ஆைணயாக! நா) இ1ேபா& (கFஸ� எ?�) 

எ)?ைடய தடாக�ைத� கா$கிேற). என�� Vமிய�) க�oல�கள!) 

திற�ேகா�க7 அ�ல& Vமிய�) திற�ேகா�க7... ெகா��க1ப��7ளன. 

நி<சயமாக அ�லா(வ�) மP& ஆைணயாக! என(& மரண�&)��1 ப�)னா� 

நO�க7 இைணைவ1பா�களாக ஆகிவ��வ O�கேளா எ)/ நா) பய1படவ��ைல. 

ஆனா�, (உலக�தி+காக) நO�க7 ஒ�வேராெடா�வ� ேமாதி� ெகா7வ O�கேளா 

எ)ேற பய1ப�கிேற)!" எ)/ 8றினா�க7. (NஹாH: ௧௩௪௪) 

� கட) உ7ள நிைலய�� மரண��தவ��� ெதாQவ��த�. 

� ஸலமா இ1? அ�வஃ(ரலி) அறிவ��தா�. ெதாQைக நட�&வத+காக ஒ� ஜனாஸா 

ெகா$�வர1ப�ட&. 'இவ� கடனாள!யா?' எ)/ நப�(ஸ�) அவ�க7 ேக�டேபா&. 

நப��ேதாழ�க7 'இ�ைல!" எ)றன�. அவ��� நப�(ஸ�) அவ�க7 ெதாQைக 

நட�தினா�க7. ப�ற� ம+ெறா� ஜனாஸா ெகா$� வர1ப�டேபா& 'இவ� 

கடனாள!யா?' எ)/ நப�(ஸ�) அவ�க7 ேக�டா�க7. நப��ேதாழ�க7 'ஆ�!" 

எ)றன�. நப�(ஸ�) அவ�க7 'அ1ப%ெய)றா� உ�க7 ேதாழ��� நO�கேள 

ெதாQைக நட�&�க7!" எ)றா�க7. அ1ேபா& அV கதாதா(ரலி) 'இைற�Dத� 

அவ�கேள! இவH) கட?�� நா) ெபா/1N!" எ)/ 8றிய&� அவ��� 

நப�(ஸ�) அவ�க7 ெதாQைக நட�தினா�க7. (NஹாH: ௨௨௯௫) 

� ெதாQைக நட�த1படாம� அட�க� ெச#ய1ப�டவ��காக அ�ல& சில� 

ெதாQவ��த ப�) ெதாQைகய�� கழ& ெகா7ளாதவ�க7 அத ஜனாசா��காக 

அத) கNர%ய�� ெதாQத�. 

� இ1? அ1பாB(ரலி) அறிவ��தா�. இரவ�� அட�க� ெச#ய1ப�டவH) க1ைர� 

கட& ெச)ற நப�(ஸ�) அவ�க7, 'இ& அட�க� ெச#ய1ப�ட& எ1ேபா&?' என� 

ேக�டா�க7. ேதாழ�க7 'ேந+றிர� தா)' எ)ற&�. 'என��� ெசா�லிய?1 

ப�ய���க� 8டாதா' என� ேக�டா�க7. அத+� அ�ம�க7, 'அைத நா�க7 இ�7 

\Lத இரவ�� அட�கிேனா�. எனேவதா), உ�கைள வ�ழி�க< ெச#ய 

வ���பவ��ைல' எ)றா�க7. நப�(ஸ�) அவ�க7 ெதாழ� தயாராக எQ& 
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நி)றா�க7. நா) உ�பட அைனவ�� அவ�க���1 ப�)னா� அண�வ��த&� 

அவ�க7 ஜனாஸா� ெதாQதா�க7. .   (NஹாH : 1321) 

� ப7ள!ைய 8�%1ெப��கி� ெகா$%�த ஒ� க�1N1ெப$ைண அ�ல& ஒ� 

வாலிபைர அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�) அவ�க7 காணாததா� அவைள அ�ல& 

அவைர1ப+றி ேக�டன�. அத+� (அ�கி�தவ�க7) அவ7 அ�ல& அFவாலிப� 

இற1ெப#திவ��டதாக 8றினா�க7. அைத� ேக�ட நப� (ஸ�) அவ�க7 (இைத1 

ப+றி) என�� நO�க7 ெதHவ��தி��க ேவ$டாமா? என�8றிவ��� அவள!) 

அ�ல& அFவாலிபர& க1ைர என�� கா���க7 எ)றன�. (அ�கி�தவ�க7 

அ1ெப$eைடய அ�ல& அFவாலிப�ைடய ம#ய��& வ�ஷய�ைத ெபHதாக� 

க�தாைமயா� நப� (ஸ�) அவ�கள!ட� 8றாம� இ�&வ��டன� எ)பதாக 

அறிவ�1பவ� 8/கிறா�) (நப� (ஸ�) அவ�க7 8றியத+கிண�க) அவள& அ�ல& 

அFவாலிபர& க1ைர கா$ப��தன�. அத)மP& (அ� க1��� அ�கி� 

அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�)அவ�க7 ெதாQ& வ���. நி<சயமாக இத�க1�க7 

அைத உைடயவ�க��� இ�ளா� நிர1ப��7ள& என& ெதாQைகய�னா� 

அவ�கள& க1H� நி<சயமாக அ�லா( அவ�க��� ப�ரகாச�ைத ந��கிறா) 

என�8றினா�க7. அறிவ�1பவ� : அVஹுைரரா (ரள!) (>Bலி�: ௪௭௯) 

• �றி1N :  ம#ய��& ெதாQைக உHயவ��� அ�ெதாQைக தவறிவ��மானா� 

அ�ம#ய��தி) க1��� ெச)/ ம#ய��&� ெதாQைக நட�&வ& ஆ�� 

எ)பத+� இத ஹதOB ஆதாரமா��. ஆனா� ம+ற ெதாQைககைள 

க1�கள!)பா� ெதாQவ& த��க1ப�டதா�� எ)பைத ம+ெறா� 

ஹதOஸி� நப� (ஸ�) அவ�க7 வ�ள�கி� 8றி07ளா�க7 எ)பைத 

கவன�தி� ெகா7க. 

� >Bலி�க7 இ�லாத ஊH� ஒ�வ� மரண��&, அவ��� ெதாQைக 

நட�த1படவ��ைலெயன!� அவ��காகாக ேவ/ ஊH� உ7ள >Bலி�க7 

மைறவான ஜனாசா ெதாQவ��த�. 

� அV ஹுைரரா(ரலி) அறிவ��தா�.  நப�(ஸ�) அவ�க7 நஜாஷி(ம)ன�) இறத 

அ)/ அவH) மரண< ெச#திைய ம�க��� அறிவ��தா�க7. ப�ற� ெதாQமி 

ட�தி+� வ& ம�கைள வHைச1ப��தி நி+கைவ�&, நா)� த�பT�க7 8றி 

(ஜனாஸா� ெதாQைக நட�தி)னா�க7. .   (NஹாH : 1245) 

� ஜாப�� இ1? அ1தி�லா((ரலி) அறிவ��தா�. இ)ைறயதின� அப�ஸின!யாைவ< 

ேச�த ஒ� ந�ல மன!த� மரண��&வ��டா�. எனேவ வா��க7; அவ��காக 

ஜனாஸா� ெதாQ�க7' எ)/ இைற�Dத�(ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7. நா�க7 
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அண�வ��& நி)ற&� நப�(ஸ�) அவ�க7 (ஜனாஸா�) ெதாQைக நட�தினா�க7. 

அ1ேபா& நா) இர$டாவ& அண�ய�� நி)றி�ேத). .   (NஹாH : 1320) 

� �1� இைற நிராகH1ப�� அ�ல& இைண ைவ�த நிைலய�� மரண��தவ��காக 

ெதாQவேதா, பாவ ம)ன!1N ேத�வேதா 8டா&. 

� அவ�கள!� யாராவ& ஒ�வ� இற& வ��டா� அவ��காக நO� ஒ�ேபா&� 

(ஜனாஸா) ெதாQைக ெதாழேவ$டா�; இ)?� அவ� க1H� (ப�ரா��தைன�காக) 

நி+கேவ$டா�; ஏென)றா� நி<சயமாக அவ�க7 அ�லா(ைவ0�, அவ) 

Dதைர0� நிராகH�&  பாவ�களாகேவ இறதா�க7.  (அ� ��ஆ) 9:84) 

 

�  >gH��க7 (இைணைவ1பவ�க7) த� ெந��கிய உறவ�ன�களாக 
இ�1ப�?�, நி<சயமாக அவ�க7 நரகவாதிக7 எ)/ ெதள!வா�க1ப�ட ப�) 
அவ�க��காக ம)ன!1N�ேகா�வ& நப����, ஈமா) ெகா$டவ�க���� 
த�தியானத�ல. இ1றாஹO� (நப�) த� தைத�காக ம)ன!1N� ேகாHய 

ெத�லா�, அவ� த� தைத��< ெச#தி�த ஒ� வா��/தி�காகேவய)றி 
ேவறி�ைல; ெம#யாகேவ, அவ� (தைத) அ�லா(��� வ�ேராதி எ)ப& 
ெதள!வாகிய&� அதிலி�& அவ� வ�லகி�ெகா$டா� நி<சயமாக இ1ரா 

ஹO� ெபா/ைம0ைடயவராக�� இர�க>7ளவராக�� இ�தா�.      
(அ� ��ஆ): 9:113,114) 

� ஜனாசா ெதாQைக ஜமாஅ�தாகேவ நிைறேவ+ற1படேவ$��. ஏெனன!� 

நப�களா� ஜமாஅ�தாகேவ ெதாQ&7ளா�க7. 

� ஜாப�� இ1? அ1தி�லா((ரலி) அறிவ��தா�. இ)ைறயதின� அப�ஸின!யாைவ< 

ேச�த ஒ� ந�ல மன!த� மரண��&வ��டா�. எனேவ வா��க7; அவ��காக 

ஜனாஸா� ெதாQ�க7' எ)/ இைற�Dத�(ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7. நா�க7 

அண�வ��& நி)ற&� நப�(ஸ�) அவ�க7 (ஜனாஸா�) ெதாQைக நட�தினா�க7. 

அ1ேபா& நா) இர$டாவ& அண�ய�� நி)றி�ேத). (NஹாH : 1320) 

� ைஷபான! அறிவ��தா�. தன!�தி�த க1ைர� கட& ெச)ற நப�(ஸ�) அவ�க7 

அதி� எ�க��� இமாமாக நி)/ (ஜனாஸா�) ெதாQைக நட�தினா�க7. 

நா�க�� அவ�க���1 ப�)னா� அண�வ��&� ெதாQேதா� எ)/ நப�(ஸ�) 

அவ�க�ட) ெச)ற ஒ�வ� என�� அறிவ��தா�" என ஷஅபT 8றினா�. நா�க7 

'அ�H) தைத(யாகிய ஷஅபT )ேய! உ�க��� அைத அறிவ��தவ� யா�?' என� 

ேக�ட&� 'இ1? அ1பாB(ரலி) தா�" எ)றா� அவ�. (NஹாH : 1322) 

� ஜமாஅ�தி� :ஃமி)க7 அதிகமாக கல&ெகா7வ& மிக�� சிற1N��றியேத. 
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� எத ம#ய��தாக இ�1ப�?� >Bf�கள!� wைற எ�திவ��கிற ஒ� 8�ட� 

அவ��காக ெதாQ& பH&ைர ெச#வா�க7 எ)றா�, அவ� வ�ஷய�தி� 

அவ�கள& பH&ைர, (அ�லா(வ�னா�) அ�கீகH�க1ப�டேத என நப�(ஸ�)  

அவ�க7 8றியதாக ஆய�ஷா (ரள!) அவ�க7 அறிவ��கிறா�க7. (>Bலி�: 482) 

� இ1? அ1பாB (ரள!) அவ�க7 8றினா�க7: >Bலிமான ஒ� மன!த�   

இற1ெப#தி அவ� ஜனாஸாைவ அ�லா(வ�+� எைத0� இைண ைவ�காத 

நா+ப& ேப� ெதாQதா�, அவ�கள!) (&ஆைவ) பH&ைரைய அவ� வ�ஷய�தி� 

அ�லா( அ�கீகH�கி)றா). என  நப�(ஸ�)  அவ�க7 8றினா�க7.  (>Bலி�: 

483) 

� ஜனாசா ெதாQைகைய ப7ள!ய�ேலா, திடலிேலா ெதாQவ��கலா�. 

� அV ஹுைரரா(ரலி) அறிவ��தா�. நப�(ஸ�) அவ�க7 ம�கைள >ஸ�லா எ?� 

திடலி� அண�வ��க< ெச#& (நஜாஷி ம)ன��காக) நா)� த�பT�க7 8றி 

(ஜனாஸா� ெதாQைக நட�தி)னா�க7.  (NஹாH : 1328) 

� இ1? உம�(ரலி) அறிவ��தா�. த� ச:க�தி� வ�ப<சார� ெச#த ஆ$ ெப$ 

இ�வைர [த�க7 நப�(ஸ�) அவ�கள!ட� அைழ�& வதா�க7. நப�(ஸ�) 

அவ�க7 க�டைளய��டப% அFவ��வ�� ப7ள!வாசலி� ஜனாசா� ெதாQைக 

ெதாQமிட�தி+க�கி� ெகா$� ெச�ல1ப��� க�ெலறி& ெகா�ல1ப�டா�க7. 

. (NஹாH : 1329) 

� ஆ$க��� தைல�� ேநராக��, ெப$கள!) இ�1N�� ேநராக�� 

நி+கேவ$��. 

� அனB (றழி) அவ�க7 ஒ� ஆ$ ஜனாசா��� ெதாQவ���� ேபா& தைல�� 

ேநராக��, ெப$ ஜனாசா��� ெதாQவ���� ேபா& இ�1N�� ேநராக�� 

நி)றா�க7, காரண� ேக�க1ப�டேபா&, நப�களா� ெச#ததாக 8றினா�க7.  (அV 

தா��, தி�மிதி) 

� ஸ>ரா இ1? ஜு)&1(ரலி) அறிவ��தா�. ப�ரசவ� ெதாட��டேனேய இற&வ��ட 

ெப$ண�+� நப�(ஸ�) அவ�க7 ஜனாஸா� ெதாQதேபா& ைமய��தி) 

ந�1ப�தி�� ேநராக நி)றா�க7. அ1ேபா& நா) நப�(ஸ�) அவ�க���1 

ப�)னா� ெதாQேத). (NஹாH : 1331) 

� ெப$க�� ஜனாசா ெதாQைகய�� கல& ெகா7ளலா�. 

� ஸஃ& ப�) அபTவ�காB (ரள!) அவ�க7 இற1ெப#திய ெபாQ&, நப� (ஸ�) 

அவ�கள!) மைனவ�மா�க7 அவ��� அவ�க7 ெதாQைக நட�த 

ேவ$�ெம)பத+காக அவர& ஜனாஸாைவ ப7ள!��� ெகா$� வ�மா/ 

(ஒ�வHட� ெசா�லி) அ?1ப�னா�. (அவ�க7 8றியத+கிண�க அFவாேற) 
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அவ�க�� ெச#தன�. நப� (ஸ�) அவ�கள!) (மைனவ�மா�க7 (ரள!) இ�த) 

அைறக��� அ�காைமய�� அவர& (ஜனாஸா ெகா$� வ&) ைவ�க1ப�ட&. 

அவ�க7 எ�ேலா�� அவர& ஜனாஸாவ�+� ெதாQைக நட�தின�. ப7ள!ய�� 

உ�கா�� இட�க7 (உ7ள) ப�திய�லி���� ஜனாஸா�கைள� ெகா$� 

ெச�A� வாய�� வழியாக ெவள!ேய அவைர� ெகா$� வர1ப�ட&. 

(அத+�1ப�ற�) அவ�கள& இ<ெசயைல (சில) மன!த�க7 �ைற8றியதாக 

அவ�க��� ெச#தி எ�%ய&. (அதாவ&) ஜனாஸா�கைள ப7ள!ய�?7 

Zைழவ��க1பட (ெகா$�வர) ேவ$%யதி�ைல என அவ�க7 8றிய 8+/ 

ஆய�ஷா (ரள!) அவ�க���� எ�%ய&. மன!த�க��� எ& ப+றி 

ெதHயவ��ைலேயா அ& வ�ஷய�தி� �ைற 8ற அவ�கைள அவசர1ப��திய& 

எ&? ஜனாஸாைவ ப7ள!ய�?7 ெகா$� வதைத1 ப+றி அவ�க7 ந�மP& �ைற 

8றிவ��டன�. (ஆனா� ஸுைஹ� ப�) ைபளாஉ (ரள!) எ)பவ��� ப7ள!ய�?7 

ைவ�ேத தவ�ர அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�) அவ�க7 (ேவெற���) ெதாழைவ 

�கவ��ைல (எ)ற வ�ஷய� ஏ) அவ�க��� ெதHயாம� ேபா#வ��ட&) 

என�8றினா�க7. அறிவ�1பவ� : ஆய�ஷா (ரள!) (>Bலி�: 478) 

� ஜனாசா ெதாQைகய�� நா)� த�பT�க7 ெசா�Aத� , இ&ேவ நப�களாH) 

ெசய�கள!� அதிக� நட&7ள&.. 

� அV ஹுைரரா(ரலி) அறிவ��தா�. நப�(ஸ�) அவ�க7 ம�கைள >ஸ�லா எ?� 

திடலி� அண�வ��க< ெச#& (நஜாஷி ம)ன��காக) நா)� த�பT�க7 8றி 

(ஜனாஸா� ெதாQைக நட�தி)னா�க7.  (NஹாH : 1328) 

� ஜனாசா ெதாQைகய�� ஐ& த�பT�க7 ெசா�Aத�. 

� ைஜ& (எ)பவ�) எ�கள& ஜனாஸா�க��� நா)� த�பT� 8ற�8%யவராக 

இ�தா�. ஒ� ஜனாஸாவ�) ேபா& ஐ& த�பT� 8றிவ��டா�. (அ& ப+றி) 

அவHட� நா) (அறிவ�1பாள�) ேக�ேட). அத+கவ� அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�) 

அவ�க7 அFவா/ த�பT� 8றிய���கிறா�க7 என� 8றினா�. அறிவ�1பாள� : 

அ1&�ர(மா) ப�) அVைலலா (ரள!) (>Bலி�: 476) 

� >த� த�பT��காக மா�திரேம கா&வைர ைகைய D�கி க�டேவ$��, ஏைனய 

த�பT�க��� ைக D�கியத+� ஹதOBகள!� ஆதார� காண >%யவ��ைல. 

� >த� த�பT���1 ப�) \ரா பாதிஹாைவ ெமளனமாக ஓ&த�. 

� த�ஹா அறிவ��தா�. நா) இ1? அ1பாB(ரலி) ப�)னா� நி)/ ஜனாஸா� 

ெதாQேத). அ1ேபா& அவ� ஃபா�திஹா அ�தியாய�ைத (ச1தமாக) ஓதினா�. 

ப�ற� 'நO�க7 இைத நப�வழி என அறி& ெகா7வத+காகேவ (ச1தமி�� 

ஓதிேன))' எ)றா�.  (NஹாH : 1335) 
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� இர$டாவ& த�பT���1 ப�) நப�களா� மP& ஸலவா� 8/த�, ஸலவா� 

எ?�ேபா& நப�களா� கா�%யைதேய ஓத�� ேவ$��, ஏெனன!� நப�களா� 

வஹிய�) அ%1பைடய�ேலேய ஸலவா�ைத� க+/� ெகா��தா�க7. ேமA� சில 

வா��ைத வ��தியாச�க�ட?� பதி� ெச#ய1ப��7ள&. 

� அV உமாமா (றழி) அவ�க7 8றினா�க7: >தலி� இமா� த�பT� 8/வ&�, 

>த� த�பT���1 ப�) fபாதிஹா \ராைவ ெமளனமாக ஓதிவ���, ப�னா�  

��ஆன!லி�& எைத0� ஓதாம� நப�யவ�க7 மP& ஸலவா� 8றி, ஏைனய 

த�பT�கள!� இறதவ��காக D#ைமயான >ைறய�� &ஆ< ெச#வ&�, 

மன&��7 ஸலா� 8/வ&� ஜனாசா� ெதாQைகய�� நப� வழியா��.  

.(ைபஹகீ) 

� ஸஃ& ப�) உபாதாவ�) ம_லிஸி� நா�க7 அம�தி��க, அ�லா(வ�) Dத� 

(ஸ�) அவ�க7 எ�கள!(அFவ�)ட� வதன�. அ1ேபா& அ�லா(வ�) Dத� 

(ஸ�) அவ�கேள! “‘க$ண�ய>�,மக�&வ>� உைடய அ�லா( உ�கள!) மP& 

நா�க7 ஸலவா�& 8ற ேவ$�ெமன� க�டைளய���7ளா). உ�க7 மP& 

எFவா/ நா�க7 ஸலவா�&< ெசா�ல ேவ$��” என பஷO� ப�) ஸஃ& (ரள!) 

ேக�டன�. அைத�ேக�ட அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�) அவ�க7 ேபசாதி�தன�. 

(இைத1பா��& நி<சயமாக அவ� ேக�காதி�தா� ந)றாக இ�தி���ேம என 

நா�க7 ஆைச1ப�ேடா�. (அத அளவ�+� அைமதியாகஇ�& வ���) ப�) 

அ�லா(வ�) Dத� (ஸ�) அவ�க7, “அ�லாஹு�ம ஸ�லி அலா >ஹ�மதி) 

வஅலா ஆலி >ஹ�மதி) கமா ஸ�ைல(�)த அலா ஆலி இNறாஷOம வபாH� 

அலா >ஹ�மதி), வஅலா ஆலி >ஹ�மதி) கமா பார�த அலா ஆலி 

இNறாஷOம ஃப�� ஆலமி) இ)ன�க ஹமP&) மஜO&” என�8/�க7 (எ)/ 

8றிய ப�)) ஸலா� 8/வ& நO�க7 (ஏ+கனேவ) ெதHதி�1பைத1 ேபா)ேற 

8றினா�க7. அறிவ�1பவ� : அN மBஊ& அ�அ)சாH (ரள!) >Bலி�: 309)   

� :)றாவ& த�பT���1 ப�) நப�களா� ஓதிய &ஆ�கைள ஓத ேவ$��. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: நO�க7 ஜனாசா��காக ெதாQதா� அத+காக 

D#ைமயாக &ஆ ேக��க7.’  (அVதா��, இ1? மாஜா() 

� அ�லா(வ�) Dத� ஸ�ல�லா( அைலஹி வஸ�ல� அவ�க7 ஒ� 

ஜனாஸாவ�+� ெதாQைக நட�தினா�க7. அ�ெதாQைகய�� ஜனாஸாவ�+காக 

அவ�க7 ஓதிய &ஆைவ நா) மனன� ெச#& வ��ேட). 
 ا	/�َ�ِ? 7َ�ِ اَ<2َْ�َ= ا	4�ْ�َب 6�َ�ْ�َ; َآَ&� اْ	َ:�8َ�9َ 7َ�ِ َو6�َ-ِ� َواْ	َ�َ�ِد َوا	4�3ِ�ْ �2ِْ	َ&�ِء َواْ$0ِْ�ُ� ُ�ْ/َ�َ�ُ� َوَو.-ْ, ُ�ُ+َ	ُ� َوَأْآِ�ْم َ)ْ�ُ� َواْ)ُ� َوَ)�ِ�ِ� َواْرَ'ْ&ُ� َ	ُ� اْ$ِ#ْ� ا	��ُ���

��Eَ َوَأْدِ�ْ�ُ� َزْوِِ� 7ْ�ِ َ�ْ�ً�ا َوَزْوً� َأْهِ�ِ� 7ْ�ِ َ�ْ�ً�ا َوَأْهBً َداِرAِ 7ْ�ِ َ�ْ�ً�ا َداًرا َوَأ2ِْ/ْ	ُ�Fَ	ْا AُGْ(ِاِب 7ْ�ِ َوَأGَ(َ �ِ�ْ6َ	ْاِب 7ْ�ِ َأْو اGَ(َ ِر���ا	    

 

“அ�லாஹு�மG�ப��லஹு வ�ஹ�ஹு வஆப�ஹி வஃN அ)ஹு, வஅ�H� 
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Zzஜுலஹு வவBஸிஃ >�Hகலஹு, வG�ஸி�ஹு ப��மாஇ வBஸ�ஜி 

வ�பரதி வந�கிஹி மின� கதாயா கமா-ன�ைக�தBஸFப� அ1யழ 

மின�தனஸி, வஅ1தி�ஹுதார) ைகர) மி)தாHஹி, வஅ(ல) ைகர) மி) 

அ(லிஹி வZஜFஜ) மி) ZஜFஜிஹி, வஅ�கி� ஹு� ஜ)ன�த வஅஇ�ஹு 

மி) அதாப��க1H அFமி) அதாப�)னா�” என அவ�க7 8ற�8%யவ�களாக 

இ�தன�. >%வாக நா) அத ம#ய��தாக இ��கேவ$�ெமன ஆைச1ப�ேட).  

( யா அ�லா(! அவ��� பாவம)ன!1N< ெச#&, அ��� ெச#& இ)?� 

அவ��� ஆப�ய�ைத0� ெகா��&, அவ� த��கி)ற இட�ைத 

க$ண�யமானதா�கி ைவ1பாயாக! த$ண O� ெகா$��, ஐBக�% ெகா$��, 

ஆல�க�% ெகா$�� அவைர கQ�வாயாக! மிக ெவ$ைமயான Nடைவைய 

அQ�கிலி�& G�த1ப��&வைத1 ேபா)/ அவைர� தவ/கள!லி�& 

G�தமா��வாயாக! அவ� (உலகி� �%ய��த) வ O�ைட வ�ட<சிறத வ Oடாக, அவர& 

���ப�தாைர வ�ட<சிறத ���பமாக, அவர& மைனவ�ைய வ�ட<சிறத 

மைனவ�யாக, அவ��� மா+றி� ெகா�1பாயாக! அவைர Gவன�தி� ப�ரேவசி�க< 

ெச#வாயாக! அவைர க1H) ேவதைனய�லி�& கா1பா+/வாயாக! அ�ல& நரக 

ெந�1ப�லி�& கா1பா+/வாயாக! (>Bலி�: 477) 

� அV ஹுைரரா (றழி) 8றினா�க7: நப�யவ�க7 ஜனாசா��காக ெதாQதா�, 

�� ا$#� ا	����H	 ،����، و�Jه/�� و����K�$و ����LMوأ����4، وذآ��� وآ�����، و ���	أ'���� �7 ا ��� ��'O� P�( ،مB.��� Q����� و�7 ا� ����� P�( 
� ا	��� ا�8&�ن، ����HQ ،A��� و� أ�RQ A/�2  ". 

(அ�லாஹு�மG�fப�� லிஹ#ய�னா, வைமய�தினா, வஷாஹிதினா, வGகாஇப�னா, 

வஸGகீHனா, வகபTHனா, வZதகHனா, வ உ)சானா, அ�லாஹு�ம லா த(H�னா 

அ_ரஹு, வலா &ள!�லனா ப(தஹு) யா அ�லா( எ�கள!� 

உய�ேரா%�1பவ� மரண��தவ�, இ�� ச:கமழி�தவ� ச:கமழி�காதவ�, சிறியவ� 

ெபறியவ�, ஆ$ ெப$ அைனவ���� ம)ன!1N வழ��வாயாக, அ�லா(ேவ, 

அவர& 8ழிைய எ�க��� த��&வ�டாேத, அவ���1 ப�) எ�கைள வழிதவர< 

ெச#&வ�டாேத.' எ)/ 8/வா�க7. (இ1?மாஜா,  ைபஹகீ) 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 ஜனாசாெதாQைக�காக நி)றா�,  

0�� آ�ن إن )Gا�2، )7 $�� وأ�; ر'&�T، إ	P ا'��ج أ��T وا72 )�/ك ا	���H� د+� �� ،�Q���� ���Fوز ا ���0 آ�ن إن '0(  

‘அ�லா(ேவ, உன& அ%யா?� உன& அ%ைமய�) மக?மாகிய இவ�, உன& 

ர(ம�தி)பா� ேதைவ க$�7ளா�, நOேயா அவைர த$%1பைதவ���� 

ேதைவய+றவ). எனேவ அவ� ந�ல& ெச#தவராக இ�1ப�) அவர& 

ந)ைமைய அதிக1ப��திவ��, அவ� பாவ�யாக இ�தா� அைத அவ��� 

ம$ண��&வ��.’ எ)/ 8/வா�களா�.  (ஹாகி�) 

� நா)காவ& த�பT���1 ப�) சலா� ெகா��த�. 
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� அ1&�ல( ப�) மBஊ� (றழி) 8றினா�க7: :)/ வ�டய�க7 இ��கி)றன, 

அவ+ைற நப�யவ�க7 ெச#தா�க7, ம�க7 வ���வ��டன�. அவ+றி� ஒ)/ 

ெதாQைகய�� ஸலா� ெகா�1ப& ேபா)/ ஜனாசா ெதாQைகய�A� ஸலா� 

ெகா�1ப&. எ)/ 8றினா�க7.  (ைபஹகீ) 

• ஒ� ஸலா� ெகா��தா� ேபா&� எ)ற க��தி� தார��ன!ய�� வ�� 

ஹதOB ச�<ைச��+ப�டதா��, அேத ேநர� சில நப��ேதாழ�க7 ெச#ததாக 

ெச#திக�� பதி�ெச#ய1ப��7ளன. 

� :)/ ேநர�கள!� ஜனாசா��காக ெதாQவ& 8டா&. 

� உ�ப&1? ஆமி� (றழி) அவ�க7 8றினா�க7: :)/ ேநர�க7 இ��கி)றன 

அவ+றி� நா�க7 ெதாQவைத0�, எ�க7  ஜனாசாகைள அட�க� ெச#வைத0� 

த��தா�க7.  \Hய) உதி��� ேநர� அ& உய��வைர, \Hய) ந�உ<சிய�� 

நி+�� ேநர� அ& சா0� வைர, \Hய) மைறவத+� ெந���� ேபா&, அ& 

மைற0�வைர.’  (>Bலி�) 

� ஜனாசா�கைள அட�க�ெச#வ&. 

� ஓ� ஜனாசா��� ஒ� >Bலி� ெச#யேவ$%ய கடைமக�� அட�க� 

ெச#வ& >�கியமான ஒ)றா��. ஏெனன!� காப��கைள8ட நப�களா� �ழி��7 

அட�கிய���கி)றா�க7.  (NஹாH , >Bலி�) 

� ஜனாசா�கைள அட�க�ெச#0�ெபா& ம#யவா%கள!� அட��வேத நப�வழியாக 

இ�&7ள&, அத அ%1பைடய�� ெபா& இட�கள!� அட�க�ெச#யாம� 

ம#யவா%கள!� ெச#யேவ$��. ஆனா� 0�தகள�கள!� மரண��தவ�கைள 

அ�ேகேய அட��வ&� நப�வழியாக இ�&7ள&. எனேவ வ O����7 

அட��வேதா ப7ள!��7 அட��வேதா தவ���க1பட ேவ$��. இதனா� பல 

ஷி��கான வ�டய�க7 ேதா+/வ��க1ப�வத+�� அ& காரணமாக இ����. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 8றினா�க7: ‘உ�க7 ெதாQைககள!� ஒ� ப�திைய 

வ O�கள!� ைவ�&�ெகா7��க7, மாறாக அவ+ைற க1�களாக ஆ�கிவ�டாதO�க7. 

(NஹாH,  >Bலி�) 

• இதிலி�& வ O����7 ஜனாசா�கைள அட�க>%யா& எ)ப& ெதள!வா 

கி)ற&. 

� நப� (ஸ�) அவ�க7 மரண1ப��ைகய�� இ����ேபா&,: ‘அ�லா( [த�கைள 

சப�1பானாக, அவ�க7 த�க7 நப�மா�கள!) அட�கBதள�கைள வண�கB 

தள�களாக (மBஜி�களாக) ஆ�கினா�க7.’ எ)/ ெசா�வா�களா�.  (NஹாH,  

>Bலி�) 
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• �றி1N: இ)/� ப7ள!க��� ப�க�தி�, அ�ல& ப7ள!��7 

�றி1ப��டவ�கைள அட��� ஒ� நிைல காண1ப�கி)ற& அ& நப�வழி�� 

>ரனான&�, க$%�க1ப�ட&மா��.  

� நி�1பதமி)றி :)/ ேநர�கள!� ஜனாசா�கைள அட��வ& 8டா&. 

� உ�ப&1? ஆமி� (றழி) அவ�க7 8றினா�க7: :)/ ேநர�க7 இ��கி)றன 

அவ+றி� நா�க7 ெதாQவைத0�, எ�க7  ஜனாசாகைள அட�க� ெச#வைத0� 

த��தா�க7.  \Hய) உதி��� ேநர� அ& உய��வைர, \Hய) ந�உ<சிய�� 

நி+�� ேநர� அ& சா0� வைர, \Hய) மைறவத+� ெந���� ேபா&, அ& 

மைற0�வைர.’  (>Bலி�) 

� இரைவய�� அட��வ&� நப�களாரா� க$%�க1ப�ட ஒ)றாக இ�தாA�, 

நப�களா� கால�திேல இரவ�� அட�க� ெச#ய1ப�� நப�களா� க$%�காத 

சத�1ப�க�� இ��கி)றன, எனேவ க$%1ைப >+ப��தி >�கிய 

ேதைவ�கி)றி இரவ�� அட�காம� ஒ�1பேத சிறத&.  

� நி<சயமாக நப� (ஸ�) அவ�க7 ஒ�நா7 ப�ரச�க� ெச#தா�க7. (அ1ேபா&) தன& 

ேதாழ�கள!� ஒ� மன!த� இற1ெப#தி, ப+றாத கப) அவ��� இட1ப�� இரவ�� 

அட�க>� ெச#வ��க1ப�� வ��டா� எ)ற (வ�ஷய�ைத) 8றிவ��� (இரவ�� 

ஒ� மன!த� இற1ெப#திவ��டா�) அவ��� ெதாQைக நட�த1ப�� வைர 

(இரவ�ேலேய) அட�க1ப�வைத� க$%�தா�க7. அFவா/ ெச#ய (எத) 

மன!தராவ& நி�1பதி�க1ப�டாேல தவ�ர.  ‘உ�கள!� ஒ�வ� த) சேகாதர��� 

கபன!�டா� அவர& கபைன (ப+றா� �ைறயாக இடா&, நிைறவாக) அழகாக 

இட��‘ என�� 8றினா�க7. (>Bலி�: ௪௬௯)  அறிவ�1பவ� : ஜாப�� ப�) 

அ1&�லா( (ரள!) அவ�க7. 

� இ1? அ1பாB(ரலி) அறிவ��தா�. இரவ�� அட�க� ெச#ய1ப�டவH) க1ைர� 

கட& ெச)ற நப�(ஸ�) அவ�க7, 'இ& அட�க� ெச#ய1ப�ட& எ1ேபா&?' என� 

ேக�டா�க7. ேதாழ�க7 'ேந+றிர� தா)' எ)ற&�. 'என��� ெசா�லிய?1 

ப�ய���க� 8டாதா?' என� ேக�டா�க7. அத+� அ�ம�க7, 'அைத நா�க7 இ�7 

\Lத இரவ�� அட�கிேனா�. எனேவதா), உ�கைள வ�ழி�க< ெச#ய 

வ���பவ��ைல' எ)றா�க7. நப�(ஸ�) அவ�க7 ெதாழ�தயாராக எQ& 

நி)றா�க7. நா) உ�பட அைனவ�� அவ�க���1 ப�)னா� அண�வ��த&� 

அவ�க7 ஜனாஸா� ெதாQதா�க7. .   (NஹாH : 1321) 

� அட�க� ெச#வத+காக ேதா$ட1ப�� �ழி மி�க�க7 ேதா$ட >%யாத அள� 

ஆழமானதாக��, வ�சாலமானதாக�� இ��கேவ$��.. 
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� ஹஷா� ப�) ஆமி� (றழி) 8றினாக7: உஹ& 0�த >%வ�)ேபா& >Bலி 

�கள!� பல� பாதி�க1ப�டா�க7, ம�க��� காய�க�� ஏ+ப�டன, 

அ�லா(வ�) DதHட� நா� ‘ அ�லா(வ�) Dதேர! ஒFெவா�வ���� �ழி 

ேதா$�வ& க%னமாக உ7ள&, நO�க7 எ)ன ெசா�கி)றO�க7?.’ எ)/ 

ேக�ேடா�, அத+� நப�யவ�க7: ‘�ழிைய ேதா$��க7, அைத ஆழமா�கி, 

வ�சாலி1ப��&�க7, இர$�, :)/ ேபராக அட�க� ெச#0�க7, ��ஆைன 

அதிக� Gமதவ�கைள >+ப��&�க7.’ எ)/ 8றினா�க7.  (அVதா��, தி�மிதி, 

நசாஇ, அ(ம�) 

� �ழி ேதா$��ேபா& �ழிய�) வல1ப�கமாக சிHய �ழிைய� ேதா$�வ&� 

நப�வழிேய, ேதா$ட >%0மாக இ�தா� அ1ப%�தா) ெச#ய��ேவ$��. 

� ஸ/� ப�) அபT வ�காB எ)ற நப�� ேதாழ� மரண����ேபா&, ‘என�காக நO�க7  

நப�களா��� ெச#ய1ப�ட& ேபா)/, �ழி��7 சிறிய �ழிைய ேதா$%, 

(அட�கிய ப�) எ)க1H) மP&) க�ைல ந���க7.’ எ)/ 8றினா�க7.  

(>Bலி�, அ(ம�) 

� அட�க� ெச#0�ேபா& இர$�, :)/ ேபைர ேச��தி0� அட�கலா�. 

� ஹஷா� ப�) ஆமி� (றழி) 8றினாக7: உஹ& 0�த >%வ�)ேபா& >Bலி 

�கள!� பல� பாதி�க1ப�டா�க7, ம�க��� காய�க�� ஏ+ப�டன, 

அ�லா(வ�) DதHட� நா� ‘ அ�லா(வ�) Dதேர! ஒFெவா�வ���� �ழி 

ேதா$�வ& க%னமாக உ7ள&, நO�க7 எ)ன ெசா�கி)றO�க7?.’ எ)/ 

ேக�ேடா�, அத+� நப�யவ�க7: ‘�ழிைய ேதா$��க7, அைத ஆழமா�கி, 

வ�சால1ப��&�க7, இர$�, :)/ ேபராக அட�க� ெச#0�க7, ��ஆைன 

அதிக� Gமதவ�கைள >+ப��&�க7.’ எ)/ 8றினா�க7.  (அVதா��, தி�மிதி, 

நசாஇ, அ(ம�) 

� ஜனாசாைவ �ள!��7 இர�கிைவ1பத+காக யா�� இற�களா�, ஆனா� நப�களா� 

அத+� நிபதைனயாக அ)ைறய இர� ���ப வாL�ைகய�� ஈ�படாதவைர 

ேத��ெச#தா�க7 எ)பைத பா��க>%கி)ற&, எனேவ இைத0� நா� 

ஒQ�கமாக எ��கேவ$��. 

� அனB (றழி) அவ�க7 8றினா�க7: நா�க7 நப�களாH) மக7 உ�> ��\� 

(றழி) அவ�கள!) ஜனாசாவ�� கல&ெகா$ேடா�, நப�யவ�க7 க1H) மP& 

அம�தி�தா�க7, , அவ�கள& க$கள!7 க$ண O� வ%வைத நா) பா��ேத), 

அ1ெபா& நப�யவ�க7: ‘ேந+றிர� ���ப வாLவ�� ஈ�படாத யா�� உ�கள!� 

இ��கி)றார?’ எ)/ ேக�க, அV த�ஹா (றழி) அவ�க7 நா) இ��கி)ேற), 
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எ)/ 8ற, நப�யவ�க7 அவ�கைள க1���7 இற��மா/ ஏவ, அவ�க7 

க1���7 இற�கினா�க7.  (NஹாH, அ(ம�) 

� க1���7 ஜனாசாைவ இற���ேபா& க1H) கா� ப�தியா� இற��வ&� 

கவன!�கேவ$%யேத. 

� ஹாHB எ)ற நப�� ேதாழ� மரண����ேபா&, அ1&�லா( ப�) யYைத 

ெதாQவ���மா/ வY#ய� ெச#தா�, அவ� ெதாQைக நடா�திவ���, அவைர 

க1H) கா�மா�%னா� க1���7 ைவ�&வ���, இ& நப�வழிய�� உ7ள& என� 

8றினா�.  (அVதா��) 

� ஜனாசாைவ க1���7 ைவ1பவ� நப�வழிய�� வத &ஆைவ ெசா)னவராக 

ைவ�கேவ$��, மாறாக நப�வழிய�� இ�லாதைவகைள 8றியவ)னேமா, பா�� 

இகாம� ெசா)னவாேரா ப��அ�கைள ெச#& ைவ�க�8ட&. 

� நப�யவ�க7 ஜனாசாைவ க1���7 ைவ�தா�,                �ِ0ْ2ِ �ِ��	ا P�َ(ََو Eِ��ا	��ِ� َرُ.�ِل ُ.  

எ)/ 8/வா�க7. என இ1? உம� (றழி) அவ�க7 8றினா�க7.  (அVதா��) 

� இ)?� சில அறிவ�1N�கள!�  �.�2 ا� P�(و E�� ل�ا� ر.  எ)/ வ&7ள&.  (தி�மிதி, 

இ1?மாஜா) 

� ஜனாசாைவ க1���7 ைவ�த ப�)N :)/ப�% ம$ேபா�வ&� நப� வழியா��. 

� அV ஹுைரரா (றழி) அவ�க7 8றினா�க7: நப�யவ�க7 ஒ� ஜனாசா��காக 

ெதாQ&வ���, அத ைமய��திட� வ&, தைல1 ப�க�தா� :)/ப�% ம)ைன 

அ7ள!1ேபா�டா�க7. (இ1?மாஜா) 

� அட�க�ெச#த ப�) ம)ைன ஒ�சா) அள��� ம�ட1ப��&வ&�, க1��� 

ேம� ஒ� க�ைல அைடயாலமாக ைவ1ப&� நப�வழியா��, மறாக மா+/ மத� 

கலா<சார�ைத1 ப�)ப+றி ெவ7ைள� ெகா%கைள ந��வேதா, மர�கைள 

ந��வேதா ப�ைழயான, ப��அ�தான வ�டய�களா��.. 

� ஜாப�� (றழி) அவ�க7 8றினா�க7: நப�யவ�க��காக �ழி��7 சி/ �ழி 

ேதா$ட1ப�ட&, அவ�கள& க1� Vமிையவ�ட ஒ� சா) அள� உய��த1ப�ட&.  

(இ1? ஹி1பா), ைபஹகீ) 

� >�தலி1 எ)ற ஒ� நப��ேதாழ� 8றினா�க7: உBமா) ப�) மLஊ) (றழி) 

அவ�க7 மரண��தேபா&, அவ�கள& ஜனாசாைவ அட�கிய நப�யவ�க7, ஒ� 

நப��ேதாழ��� ஒ� க�ைல எ��&வ�மா� ஏவ�னா�க7. அவரா� க�ைல 

D�க>%யாதேபா& நப�யவ�க7 ெச)/ அ�க�ைல D�கி வ&, க1H) 

தைலமா�%� ைவ�&வ���, ‘இத):ல� எ) சேகாதரH) க1ைர நா) 

ெதறி&ெகா$�, என& ���ப�தி� மரண�1பவ�கைள அத) ப�க�தி� அட�க� 

ெச#ேவ).’ எ)/ 8றினா�க7.  (அVதா��. ைபஹகீ) 
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� க1��� ேம� ம)ைன ேபா��ேபா& ���� ��أ��ى �Qرة �WF8�:Q و���� ���/آ�، و���� آ�، ��6  இத 

வசன�ைத ஓ&வேதா, மர�&�� த$ணO� ஊ+/� ேபா& ஓ&வேதா நப�வழி�� 

அ1பா�ப�ட ஒ� ப��அ�தா��. ஆ1ப% ஒ� ஹதOB அ(மதி� வதி�தாA� 

அ& மிக�� பலவ Oனமான ெச#தியா��. 

� மர� ந��வைத1 ெபா��தவைர நப�யவ�க7 வஹிய�) :ல�, த$%�க 

1ப�வைத அறிேத அைத ெச#தா�க7. எனேவ அட�க� ெச#ய1ப�டவ� எ)ன 

நிைலய�� உ7ளா� எ)ப& ெதHயாத நா�க7 அ1ப% ெச#வ& நா�க�� 

நப��&வ�ைத வாதி�வத+� சமனா��. ஏெனன!� அ&வ�லாம� நப�களா� 

பகீஇ� எ�தைனேயா ஜனாசா�கைள அட�கினா�க7, ஆனா� நப�களா� அ1ப% 

ெச#யாதேபா& நா�க7 ெச#தா� அ& நப�களாைர மிWGகி)ற ெசயலா��. 

அ�லா( அ1ப%1ப�ட ெசயலிலி�& எ�ைம� கா�கேவ$��.  

� நப� (ஸ�) அவ�க7 மதOனாவ�� அ�ல& ம�காவ�� ஒ� ேதா�ட�&�� 

அ�காைமயா� நட& ெச)றா�க7, அ1ேபா& க1H� த$%�க1ப�� இ�வH) 

ச�த�ைத� ேக�டா�க7, அ1ேபா& நப�யவ�க7, அத இர$�ேப�� 

த$%�க1ப�கி)றன�, ெப�� பாவ�க��காக அ�ல, மாறாக அFவ��வH� 

ஒ�வ� சி/நO� கழி��� ேபா& மைற�கம� இ�தா�, ம+றவ� ேகா7 

ெசா�லி�திHபவராக இ�தா�’ எ)/ 8றிவ���, ஒ� ஈ�த� பாைலைய 

ெகா$� வர< ெசா�லி, அைத இர$டாக கிழி�&, ஒFெவா� க1��� ேமலாA� 

ைவ�தா�க7, காரண� ேக�க1ப�டேபா&, (அத இ� &$�க��) 

காயாமலி����வைர அFவ��வ���� (த$டைன) இழ�ப��த1படலா�.’ எ)/ 

8றினா�க7.  என இ1? அ1பாB (றழி) 8றினா�க7. (NஹாH, >Bலி�) 

� அட�க� ெச#த ப�) த�கீ) (க1ராலி�� சில ேக7வ�க��, பதி�க��) 

ெசா�லி�ெகா��க1ப�கி)ற), அத+� நப�வழிய�� ஸஹOஹான சா)/க7 

எ&�� இ�ைல எனேவ அ&�� ப��அ�தா��. அனா� நப�களா� க1���1 

ப�க�தி� நி)/, ‘உ�க7 சேகாதர��காக ம)ன!1N ேத��க7,ேமA� 

ேக7வ�க��� பதி� ெசா�ல உ/தி1பா�ைட0� ேக��க7, ஏெனன!� அவ� 

த+ேபா& வ�சாH�க1ப�கி)றா�.’ எ)/ 8/வா�களா�.  (அVதா��, ைபஹகீ) 

இதிலி�& இ)/ நட1ப& ேபா)/ நப�களா� &ஆ ேக�க ஸஹாபா�க7 ஆமP) 

ெசா�ல�மி�ைல எ)ப&� ெதழிவாகி)ற&. எனேவ இ)/ க1ர%ய�� நட��� 

8�� &ஆ�� ப�த�தா��. 

� ேமA� நப�களா� அட�க� ெச#த ப�)N க1ர%ய�� ஒ� உைர0� 

நிகL�தி07ளா�க7 எனேவ அத G)னாைவ0� நைட>ைற1 ப��தேவ$��. 
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� அலி (றழி) அவ�க7 8றினா�க7: நா�க7 பகீஇ� ஒ� ஜனாசாவ�� கல& 

ெகா$ேடா�, அ1ேபா& எ�கள!ட� நப�யவ�க7 வ&, அம�தா�க7, நா�க�� 

அவ��� \ழாக அம�ேதா�,நப�களார& ைகய�� ஒ� �<சி இ�த&, அதனா� 

Vமிய�� ��தியவ�களாக: 'உ�கள!� இ���� ஒFெவா� ஆ�மா���� Gவ� 

க�தி� அ�ல& நரக�தி� அவ�கள& இட� �றி1ப�ட1ப�%��கி)ற&, அ�ல& 

சீேதவ�யா, :ேதவ�யா எ)/ எQத1ப��7ள&.' எ)/ 8றினா�க7, அ1ேபா& ஒ� 

ேதாழ�, 'அ�லா(வ�) Dதேர! நா�க7 அத >%ைவ ந�ப� வண�க�கைள 

வ���வ�டவா?,' எ)/ ேக+க, நப�யவ�க7: யா� சீேதவ� என எQத1ப��7ளாேரா, 

அவ��� அத+�றிய வண�க� இழ�ப��த1ப��, ேமA� யா� :ேதவ� என 

எQத1ப��7ளாேரா அவ��� அத+�றிய வண�க� இழ�ப��த1ப��.' எ)/ 

8றிவ���, ���Oَ�َ 7ْ�َ P9َ(َْأ P6َ�Qَوا )َق) ٥�/Mََو P�َ0ْHُ	ْ�2ِ )٦ (Aُ�ُ-0�َ�٧( ِ	0ْ�ُ�َْ�ى 0َ�َُ  (யா� அ�லா(��காக 

ெகா��&, அவைன பய&, தானத�ம>� ெச#கி)றாேரா அவ��� நா� Gவன 

வழிைய இழ�ப��&ேவா�. 92:5,6,7)எ)ற வசன�கைள ஓதிகா�%னா�க7. 

(NஹாH, >Bலி�) 

� க1ர%ய�� உைர நிகL�திய ெச#தி அ(மதி� வ�Hவாக வ&7ள&. 

� அட�க� ெச#த, க1���7 ைவ�த  ஒ� ஜனாசாைவ ேதைவ�காக ெவள!ய�� 

எ��க�� >%0�.   

� ஜாப�� (றழி) அவ�க7 8றினா�க7: அ1&�ல( ப�) உைப (>னாfப��) ைய 

க1���7 ைவ�தப�) நப�களா� அFவ�ட� வ&, அவைன ெவள!ய�� எ���மா/ 

ஏவ�னா�க7, ெவள!ேய+ற1ப�டப�) அவH) மP& நப�களா� த) உமி�நOைர 

தடவ�வ���, த) ஆைடைய அவ��� அண�வ��&, ெதாQைக0� நட�தினா�க7.  

(NஹாH,  >Bலி�) 

� ஜனாசாைவ அட�க�ெச#தப�) ���ப உற�க7 வHைசயாக நி+க, வதவ�க7 

>ஸாபஹா< ெச#கி)ற ஒ� வழி>ைற0� இ)/ இ�& வ�கி)ற&, அ&�� 

நப�களார& வழி>ைறகள!� காண>%யாத ஒ)றாகேவ இ��கி)ற&, எனேவ 

இ&ேபா)ற வ�டய�க�� தவ���க1படேவ$��. ஆனA� கவைலய�� 

இ���� அத ைமய��தி) உறவ�ன��� ஆ�த� 8�வ& நப�வழியா��. 

� நப�களா� த� மகள!) ப�7ைள மரண��தேபா&, 

�/aJ A وآ` أ)�9، ��) �( و أ�G، �� � إن "' ( P	إ `و	��� b0�H	����P&0� ، أ  ". 

எ��த&�, ெகா��த&� அ�லா(���றியேத, ஒFெவா)/� அவன!ட� தவைன 

�றி1ப�ட1ப�டதாகேவ இ��கி)ற&, எனேவ ெபா/ைமயாக இ�&, ந)ைமைய 

எதி�பா��க���.' எ)/ ெசா�லி அ?1ப�னா�க7  (NஹாH, >Bலி�) 
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� மரண வ O�%� சா1பா���காக �றி1ப��ட சில நா�கள!� ஒ)/ 8�வ&�, 

க�த� எ)ற ெபயH� ��ஆ) தமா� ெச#வ&� நப�வழிய�� இ�லாத 

ைவகளா��. சில� ந�லைத�தாேன ெச#கி)ேறா� எ)பா�க7, >த� வ�டய� 

நப�களா� கா�டாத& எ1ப% ந�லதா�� எ)பேத, இர$டாவ& நப�களா� 

கால�தி� >A� ��ஆைன0� காணாமேல பல� மரண��&7ளன�. ��ஆ) 

தமா� ெச#வதாக இ�தா� அவ�க��ேக நப�களா� ெச#தி��கேவ$�� 

ஆனா� நப�களா� ெச#யவ��ைல, எனேவ நப�களா� ெச#யாத ப��அ�ைத நா>� 

ெச#ய�8டா&. 

 

M.S.M MURSHID ABBASI                MASJID ABEEBAKR, HAPUGASTHALAWA 

14-09-2011   _   23-11-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


