
 

 

“அ�ல�க�� ர�” எ�ப�� ெபா�� 

ர� எ�ற அர�� ெசா� அ�ப� ம��� ேப� வள��பவைன� ����� 

(ம'அ�ம� த�ஜீ�). இ��ர�� அ��த�க�� ஒேர ேநர��� ெபா���� 

ஏென�றா� அ�லா� அ�ப��� ஆவா�, அ�ல�க� அைன�ைத�� ேப� 

வள��பவ�� ஆவா�. 

 

"ஆல��" எ�ற அர�� ெசா� ("அ�ல�க�" எ�� 

ெமா��ெபய��க�ப��ள�) அ�லா��� பைட�ைப� �����. "இ��"  

(ஞான�) எ�ற �ல� ெசா����� இ� ெபற�ப�����ற�. அவன� 

இ��த�� அ���களாக �க�� ஒ�ெவா� பைட��ன�� அ�லா�ைவ 

அ�����பதா�, இ�வாறாக இ� ெபய�ட�ப���ள�. அ�லா��� 

கண���லாத  பைட��கைள பா��த �ற�, ஒ� �டேன அ�லா� 

பைட�பாள� எ�பைத உணர� தவ�வா�. அ�லா�ேவ அ�ல�க�� ர� 

எ�ற சா��ைர �ற கட��கைள வ��ப�� பல ச�தாய�க�� 

ந���ைகைய அக���ற�. 

 

ஹ�ர� �ஃகா��� �� �பா� (ரஹ) �ரப�ச��� 80,000 பைட��க� 

உ�ளெத���, அ�� 40,000 �ல����, 40,000 கட��� உ�ள� என 

���றா�. ஹ�ர� வ�ஹா� �� �ன��� (ரஹ) பைட��� 18000      

இன�க� உ�ளன எ�� ���றா�. எ���, ஹ�ர� கா� அ�பா� (ரஹ)  

ெத�������� க��ேத ச�யான�. அவ� அ�லா��� பைட��� 

உ�ைமயான எ���ைக அ�லா� ஒ�வ��ேக ெத��� எ�� ���றா�. 

இ�த ����� ஆதரவாக, ஹ�ர� கா� (ரஹ) "அ�லா�ைவ� த�ர ேவ� 

யா�� அவன� பைடகைள அ�வ��ைல "   எ�� அ�லா� ��� ஆய�ைத 

எ���ைர��றா�. [ம'அ�ம� த�ஜீ�, ெதா��� 1,  ப�க� 40] 

 

அ�லா� பைட��ன�கைள பைட�க ம��� ெச�ய��ைல, ஆனா�, 

அவ�க��� உணைவ��, வா�வாதார�ைத�� ஏ�பா� ெச�தா�. உண� 

ம��� பான�ைத� ெகா��, அைன�� பைட��ன�க�� வள��� 



 

 

��ேனற அ�ம��� அ�லா� அவ�க��  வா�ைவ த�கைவ��றா�.  

அ�லா� தன� பைட�ைப ேப� வள���� �ைறைய� ெகா�� ம�த�  

�ைக��� ஆ�த�ப��றா�. எ�த பைட��ன����  அ�லா��ட���� 

வா�வாகார�  இ�லாம� இ�ைல, அ�த ஆகார� ம�ற அ�ட������ 

இற��ம� ெச�யேவ�� இ��தா�� ச�. 

 

“ர�” எ�ற ெசா��� அட����ள ேப� வள���� ப�� ஆ�ம 

வள���ைய�� உ�ளட���. அ�லா� வா��� சாரமாக உ�ள 

ஆ�மாைவ�� த�கைவ��றா�. 

 

“அளவ�ற அ�ளாள� �கர�ற அ��ைடேயா�.” இ�த ஆய��� 

����ட�ப������ இர�� ெசா�க�� ��க ேம�ைமயான 

அ��த���ள�. ேம�� ஒேர அ��த�ைத ப���ற�. எ���, �ல 

���ைரயாள�க� “ர�மா�” எ�ற ெசா� “ர��” எ�ற ெசா�ைல �ட 

க�ைண�� ��க ஆ��த ெபா�ைள�  ெகா���ள� எ�� ����றன�. 

“ர�மா�” எ�ற வா��ைத அ�லா�ைவ வ���க பய�ப��த ���� 

ேபா�, “ர��” எ�ற வா��ைத பைட��ன�கைள வ���க�� 

பய�ப��த�படலா�. அ�லா��� அ�ைப�� க�ைணைய�� �ன�� 

சா��ைர�கலா� ஏென�� அவேன அைன�� பைட��ன�கைள  

த�கைவ�� அைவக��� உணைவ வழ�� வ��றா�. 

 

“���� நா�� அ�ப�.” இ��ல�� ேம�ெகா�ள�ப�� ெசய�க��� 

ந���ேயா த�டைனேயா ம�க� ெபற�ேபா�� �யாம�� நாைள இ� 

����ற�. அவன� அ�ம�ய�லாம� யா�� அ�நா�� ப��� ேபச 

��யா�. அ�லா� ம�ெறா� ஆய��� ���றா�, "அ�நா�� உ�ைமயான 

ஆ�� அ�ர�மா����தா�." அ�வ�� அ�லா� ���றா�, “அ�நா�� 

ஓ� ஆ�மா ��ேதா� ஆ�மா��� எ��� ெச�ய ச�� ெபறா�; அ�கார� 

��வ�� அ�� அ�லா���ேக." 

 



 

 

அ�லா� �யாம�� நா�� ��ப�யாக ம����� அ�நா�� 

அ�ப�யாக�� இ��பா�. இ��ல�� எ�ன  நைடெப��ற� எ��, ஒ� 

��ப� ���� வழ���றா� ஆனா� அவ� மா�ல ச�ட�களா� 

க���ப�த�ப��றா�. ேம�� அ�ச�ட���� மாறாக ���� வழ�க 

��யா�. அ�லா� தன� ஆைணக��� ஏ�ப ��மா��பா�. ேம�� யா�� 

அவ��� ஆைண�ட ��யா�. யா�� அவன� ���ைப  தைட ெச�ய�� 

��யா�, அத�� எ�ராக ேம� �ைற�� தா�க� ெச�ய�� ��யா�. 

�ல��க��, வ�ைம��க இ��ல�� ேபரரச�க��  �ட  அ�லா���� 

�� வ�ைச�ப�த�ப�வ�. அத� �ற� அ���� ���கப��. 

 


