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அளவ�ற அ�ளாள�� நிகர�ற அ��ைடேயா�மாகிய அ�லா�வ�� 

தி��ெபயரா� �வ��கிேற� 

எ�லா� �க�� �ஆைவ அறி���திய அ�லா���ேக! சா�தி��

வா���� ெப����ப�கள���� பா�கா�க எ�க��� வழிவைககைள� 

க��� ெகா��த �ஹ�ம� ��அவ�க���. சா�தி ملسو هيلع هللا ىلص வா���� 

�யர�கள���� ெவள�ேய�ற� ��ய பாைதய�� பா� எ�கைள வழிகா��ய 

அவ�கள�� சஹாபா�க���. சா�தி�� வா����  எ�க� ஆ�ம�க 

ேநா�க���  நிவராண� அள���� வழிவைககைள க�டறிய த�க� 

அைன�� பல�ைத�� ெப�மமான ஆ�றைல�� ெசலவழி�த 

உலமா�க���� அ�லியா�க����. 

ஒ�ெவா� ந�ைம���, ெவ�றி��� ேதைவ இ�லாதவ� எவ�� இ�ைல. 

இத�காகேவ அ�லா� هلالج لج பல வழிவைககைள அள��தா�. ேம�� 

இ��லகி�� ந�ைமயானவ�றி���, ெவ�றி��� பல கத�கைள� 

திற�தா�. ேதைவ�ைடயவ�க� இ�வா��ப�� �ல� உதவ� ெபற�� 

ம��� க�ட�கள�லி����, ெப����ப�கள�லி���� வ�ேமாசன� 

அைடய இதைன� ெச�தா�. �ஆைவ� தவ�ர அைன�� வழிவைககள�� 

பல�� மி�க வைரயைற�� உ�ப�ட�. இய�ைகய�� வழிவைககள�� 

(வ�வசாய�, வண�க�, ம���வ� ேபா�றைவ) ேநா�க� இ��லக 

ெவ�றியா��. ஆய��� இைவக� மைற�கமாக ஒ�வ�� த����� 

ெவ�றி அள��க� ���.  ஷ�அ�தி� வழிவைககைள� (ேநா��, ெதா�ைக, 

ஹ�� ேபா�றைவ)  ெபா��தவைர, அவ�றி� உ�ைமயான ேநா�க� 

மா��க ெவ�றியா��. ஆய��� இைவக�, ஒ�வ�� அ��பைட 

வா��ைக��� பயனள��க� ���. �ஆ ஒ�ேற இ� உலக ெவ�றிகைள��   

ஒேர ேநர�தி� அைடய  வழிவகி�கிற�.  
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�ஆவ�� இ�தன��ப�ட த�ைமயா� இத� பலாபல�க��, இத� 

��கிய��வ�� ெதள�� ப�கிற�. இத� காரண�தினா�தா� ��ஆன���, 

ஹத�தி�� தி��ப தி��ப இ� ��ட� ப�கிற�, இத� பல�க��, 

��கிய��வ�� �றி�பட� ப�கிற�.  அ�லா� هلالج لج ��கிறா�: "எ�ன�ட� 

�ஆ ெச���க�, நா� அைத ஏ�ேப�." ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� 

�றினா�க�: "�ஆ வழி�பா��� மிக� ெப�ய�." அ�ணலா� இைத�� 

�றினா�:  "எ�த நப� �ஆ ெச��� வா��பா� அ�ள�ப�� உ�ளாேரா 

அவ���, அ�கீக��ப�� கத�க�� திற�க� ப���ள�."   ம�ற 

�வாய��கள�� �ற�ப�கிற�: "ெசா�க�தி� கத�க� திற�க� ப���ள�." 

"க�ைணய�� கத�க� திற�க� ப���ள�." ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� 

�றினா�க�:" அ�லா�வ�ட� ேக�பதி� மிக�� வ���ப�த�க�,  

சா�தி��, வளைம��." இதிலி��� நா� உலக ேதைவகைள�� ேக�க 

க�டைளய�ட� ப���ேளா� எ�பைத அறிகிேறா�. �ஆ ஒ�வ�� ம�� 

ேபராப�� வ��� ெபா�� �ட உ��ைணயாக இ��கிற�. நிகழ� ��ய 

ஆப��கைள�� அ� த��� நி���கிற�. சமய�கள��, ஆப�� இற��� 

ெபா��, �ஆ அைத எதி�ெகா�கிற�. ேம�� அத� இர����� இைடய�� 

கியாம�� நா� வைர ேபாரா�ட� ந���கிற�. 

இதிலி��� அைன�� வைககளான ��ென�ச��ைகக� ம��� 

தி�ட�கைள வ�ட �ஆ மிக�� பய��ள� எ�பைத அறிகிேறா�. ேம�� 

ஒ� ஆப���� ��னா� ெதாட��� �ஆ  ெச�வத� �ல�, அ�த 

�ஆவ��  பரக�தா� அ�த ஆப�� ஒ�வ�� ம�� வ��வதி�ைல 

எ�பைத�� நா� அறிகிேறா�. இ��� �ஆவ�� ஒ� வைகயான 

அ�கீகார�, அ�த �ஆவ�� பலனா�, ஆப�� தாமதி�க� ப�கி�ற� எ�பைத 

அறிகிேறா�. ஆைகயா� ஒ�வ�  �ஆ ெச�தப��, �ஆ அ�கீக��க� 

ப�கிறேதா இ�ைலேயா, அவ� மன� தளர�  �டா�. 

ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� �றினா�க�:"�ஆைவ வ�ட� சிற�த� 

அ�லா�வ�� பா�ைவய�� ேவ� எ��� இ�ைல." ரஸூ��லா� 

  ��அவ�க� �றினா�க�: "யா� சிரமமான சமய�தி�, அ�லா� அவملسو هيلع هللا ىلص

�ஆைவ  அ�கீக��க ேவ��� என வ����கிறாேரா அவ� த��ைடய 

வளைமயான சமய�கள�� அதிக� அதிகமாக  �ஆ ெச�ய பழகி� 

ெகா�ள���." இதிலி��� சிரம� இ�லாத சமய�கள�� ெச��� �ஆவ��  
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ப�ரதிபலைன சிரம�தி� ெபா�� உண�வைத நா� அறிகிேறா�. 

ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� �றினா�க�:"�ஆ ெச��� ெபா�� மன� 

வ�ட ேவ�டா�. ஏென�றா� �ஆவா� எைத�� இழ�பதி�ைல." 

ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� �றினா�க�:"�ஆ ��லிமி� ஆ�த��, 

த�ன�� �ைண��, �மி ம��� வான�கள�� ஒள��� ஆ��." ஒ��ைற 

ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� ஆப�தி� அக�ப�ட ஒ� ��டதின�கிைடேய  

ெச�றா�க�.  அவ�கைள பா��த�ட� அவ�க� �றினா�க�:'ஏ� இ�த 

ம�க�  அ�லா�வ�ட� சா�தி  ம��� வளைமைய ேக�பதி�ைல." 

ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� �றினா�க�:"எ�த ஒ� ��லிமாக���, 

அவ� �ஆ ெச�வதி� நிைல�தி��தா�, அைத அவ� ெபறாம� 

இ��பதி�ைல (அதாவ� அவ��  �ஆ   அ�கீகார� ெபற க�டாய� 

ப�கிற�). ஒ�� அைத அவ� உடன�யாக ெப�கிறா� இ�ைலெய�றா� 

அவ�� எதி�கால�தி��காக அ� ேசக��க� ப�கிற�."  இதிலி��� 

நி�சயமாக ந� �ஆ ஏ�க�ப�கிற� எ�பைத நா� அறிகிேறா�. ஆனா� 

அத� அ�கீக��ப�� வ�த� மா�ப�கிற� எ�பைத�� நா� அறிகிேறா�.  

சில ேநர�கள�� தா� ேக�பைத அ�த நப� உடன�யாக ெப�கிறா� ம��� 

சில ேநர�கள�� அ� அவ�� எதி�கால�தி��காக  ேசக��க� ப�கிற�.  சில 

சமய�கள�� �ஆவ�� பரக�தா� ஆப�� தாமதி�க� ப�கிற� எ�பைத�� 

இத��� ��  நா� அறி�ேதா�.���கமாக� �றி�, அ�லா�வ�ட� ந�� 

ைகேய�தினா�, நி�சயமாக எதாவ�   ஒ�ைற ந�� ெப�வ ��.   

இ�வாறி����, அதிகமான ம�க�, ெபா�ம�க� ேபாக, உ�னதமானவ�க��,   

�ஆவ�� பா� சா�வ�றவ�களாக��, கவனம�றவ�களாக�� இ��பைத 

காண� கிைட�கிற�. �ைறவான ேநர�கள�� ெச��� �ஆ��, ஐேவைள 

ெதா�ைக�� ப�ற��ள  ேநர�கள�� ேபா��, ம�க� தா�க� மனன� 

ெச�த �ஆைவ ெச�கிறா�க�. ஆனா� அவ�கள�� நிைலைமய�� எ�த 

மா�ற�� இ�ைல. ேம�� அவ�கள�� �ஆவ�� எ�தவ�த ஆ�வ�� 

இ�ைல. அ�லா�வ�� �� சம�ப��க�ப�� இ�த ம� ம��� அவன�ட� 

தி��ப� தி��ப இைற��� இ�ெசய� மிக�� ஆ�ற� வா��த��, ெவ�றி 

ெப��� த�� அதி�ய��த வழி�மா�� எ�ற உ�ைமைய அவ�க� 

உண�வ� �ட இ�ைல. இ� உலகி� தைலவ�கள�ட��, 
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ஆ�சியாள�கள�ட�� தி��பத தி��ப ம�றா�வத��� சம�- ஒ�வ�� 

ேதைவைய அைடய இதைன ஒ� ஆ�ற�மி�க �ைறயாக  க�த� ப�கிற�. 

த��ைடய ேவ��த�கைள��, ேதைவகைள�� ஒ�ப��பத� �ல�, 

ஒ�வ�� வ���ப�க��, ஆைசக�� வள�கி�றன ம��� உய����ட� 

ப�கி�றன. ஒ�வ�� ம�� க�ைமயான ேபராப�� வ��� ெபா���, 

த��ைடய அைன�� உபாய�க�� ெசயல�� ேபா�� ெபா���தா�, 

அ�லா�வ�ட� هلالج لج தி��ப அவ� நி�ப�தி�க� ப�கிறா�. அ��� �ஆவ�� 

�ல� அ�ல. அத�� பதிலாக எ�லா �ய�சி��, வஜாஇஃ�, அம�க� 

ேபா�றவ�றி� பா� ெச��த� ப�கிற�, அ� ஷ�அ��� பகரமாக 

இ��கிறேதா இ�ைலேயா. அதி� மி�க ஜா�கிரைதயாக இ��தா��, 

ஷ�அ��� உ�ப�டதாக இ��க, �� கவனமாக ெசய�ப�டா��, 

அ�லா��� هلالج لج, அவ�ைடய ரஸூ�� ملسو هيلع هللا ىلص க��� ெகா��த �ஆ�கள�� 

இ���� அேத பர�க�, இ�த அம�கள�� இ���மா?          

���கமாக �றி�, �ஆ ெச��� வ�ஷய�தி�, ம��க�படாத �ைறக� 

இ��கி�றன. அைவக�: 

1. ��கியமான ேதைவ வ�� ெபா��� தவ�ர, �ஆ��� ��கிய��வ� 

அள��க� ப�வதி�ைல.   

2. ெகா�ய ேதைவ இ���� ெபா���, அ�லா��� هلالج لج, அவ�ைடய 

ரஸூ�� ملسو هيلع هللا ىلص க��� ெகா��த �ஆ�க� ைகவ�ட� ப�கி�றன. 

அத��� பதிலாக வஜாஇஃ�க� ஓத�ப�கி�றன. 

3. ஆைசய��லாம��, மன�சா�ப��லாம��, �ஆ ெச�ய� ப�கிற� 

4. �ஆவ�� அ�கீக��ப��,  உ�தியான  ந�ப��ைக��, எதி�ேநா��� 

இ�லாம� இ��ப�. 

5. த��ைடய �ஆ உடன�யாக ஏ�க�பட ேவ���  எ�� 

எதி�பா��ப�. இதி� தாமத� ஏ�ப�டா�, வ�ர�தியைடவ�. ேம�� 

�ஆ ெச�வைத வ���வ��வ�. 

இ�த �ைறகைள நிவ��தி ெச��� ெபா��� ம��� த�கால�தி� 

ேதைவகைள மனதி� ைவ��, ��ஆன���, ஹத��கள���, ���ப�ட�ப�ட 

வ��வான �ஆ�கைள ெதா��க, இ� த��த த�ணமாக உணர�ப�ட�. 

��ஆன�� ம��� ஹத��கள�� ���ப�ட�ப�ட �ஆ�க� ம�ற எ�லா 

வைகயான �ஆ�கைள�� பல வ�ஷய�கள�� மி��கி�றன. அைவக�: 
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1. ஆ�சியாளேர த�க��� ேவ��த� ெச��� �ைறைய�� (ம��� 

ெசா�கைள��) க��� ெகா��பதா�, அ�த ேவ��த�  

நிைறேவ�வதி� எ�த ச�ேதக�� இ��பதி�ைல. அைத ேபா�, 

அ�லா�ேவ هلالج لج க��� ெகா���� �ஆ�க�,  அ� ��ஆ� �லமாக 

இ��க��� அ�ல� த��ைடய ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� 

�லமாக இ��க���, அ� ெப��பா��  அ�கீக��க�பட 

ஏ�க�த�கதாக உ�ள�. 

2. நம� ஆ�ம�க ம��� அ��பைட� ேதைவக�, இதி� கவன��க�ப�� 

அள� நாேம இய��� எ�த வைகயான �ஆ�கள���, அைத கவர 

��யா�. 

3. சில ேநர�கள�� �ஆவ�� க�வ�� �ைறபா�ைட நா� 

ெவள��ப���கிேறா�. இதனா�, அ�த �ஆ ந� அழிவ��� காரணமாகி 

வ��கிற�. உதாரன�தி���, ஒ� சஹாப� ச���காக (ெபா�ைம) �ஆ 

ெச�தா�. ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� �றினா�க�, அவ� 

உ�ைமய�� சில ெப����ப�க��காக �ஆ ெச�தா� (ஏென�றா� 

ெபா�ைம ெப����ப�கள�� ெபா�ேத அம�ப��த� ப�கிற�).  

இ�ெனா� உதாரண�, ஒ� சஹாப� ம�ைமய�� அவ��� ஒ��கி 

ைவ�க�ப�ட த�டைனைய இ��லகிேல ெகா���மா� �ஆ  

ெச�தா�. இ�த �ஆவ��� எதிராக ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�, 

அவ�கைள க���தா�. இ�ெனா� சஹாப�ய�� மக� ெசா�க�தி� 

வல� ப�க�தி� ஒ� ெவ�ைள மாள�ைகைய த� �ஆவ�� 

ேவ��னா�. இைத ேக�ட அவர� த�ைத அவைர தி��தினா�. 

���கமாக �றி�, ஒ�வ�� �ஆ�கைள தாேன வ�வைம�பதா�, 

இ�ப�ைழக� ேபா� உ�டாக  சா�திய��ள�. இ�வாறான ப�ைழக� 

��ஆ�  ம��� ஹத��கள�� ெதா��க� ப������ �ஆ�கள�� 

இ��பதி�ைல.  

 

அதிக பல��ள ம��� ��நிைறவான �ஆ ெச��� �ைற ��ஆ� 

ம��� ஹத�தி� உ�ள அேத ெசா�கைள� ��லியமாக� ெகா�� �ஆ 

ெச�வேத ஆ��. ஆனா� ம�கள��  உ�திநிைல இதி� பலகீனமாக 

உ�ளதா�, அதி� உ�ளவா� �ஆ�கைள மனன� ெச��,  ப�� அத� 

ெபா�ைள ���� ெகா��, அத�ைடய ெமாழிெபய��� ெச�ய அவ�கள�ட� 

எதிபா��க ��யா�. ஆனா� (�ஆ ெச��� ெபா��) இ�ேவ உ�ைமய�� 

ஒ�மி�த கவன� ம��� சமேயாசித��� �லபமான வழியா��. இத� 

அ��பைடய��, ம��� இைத அவ�க��� �லபமா�க, சில வ��வான 

�ஆ�கைள ேத�� ெச�� அதைன ெமாழிெபய��� ெச�ய த��த த�ணமாக 
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உணர�ப�ட�. இைவ ஆ� பாக�களாக� ப���க�ப���ள�, வார�தி� 

ஒ�ெவா� நா�க�காக�� ஒ� பாகமாக. அத� �லமாக, இ�த ��தக� 

��வ�மாக ேமேல �றி�ப�ட�ப���ள (�ஆ ெச��� ெபா�� ஏ�ப��) 

�ைறகைள நிவ��தி� ெச�கிற�. இ�த ��தக� வ ���� இ���� ெபா���, 

பயண�தி� இ���� ெபா��� ப��கத�கதாக இ��கிற�. 

�ல அரப�ய�� இத� ெபயைர ைவ�க நா� ��� ெச��வ��ேட�, 

'��பா�   இ�த�லாஹி வ சலவாதி� ரஸூ�', அத�ைடய ெமாழிெபய��� 

'�னாஜா�-எ-மஃ���'. 

�ஹ�ம� அ�ரஃ� அலி            �� கதா  

தானாபவ�         ஹி�� 1354   

 


