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72 கூட்டத்றணர்ரர்? 

தி (மல்)அர்கபின் த்றற்கு திநகு தித்ஶரர்களுக்குள் ஏற்தட்ட குப்தத்ஷ றக ிரிரக 
கூறும் ஒபே வ ரற்வதரறவு  WIN TV ல் கடந் 2006 ஆம் ஆண்டு புணி பரணின் 
( யர்)அறகரஷனஶத்றல் றழ் ரடு வ்யீத் ஜரத் ஷனர் அர்கபரல் றகழ்த்ப்தட்டது . அந் 
வ ரற்வதரறின் ஆம்தப் தகுறகள் தித்ஶரர்கபின் உர்ரண குங்கஷபபம் , பகம்துதிீது 
தித்ஶரர்கள் ஷத்றபேந் அன்ஷதபம் ிபக்கரக கூநறது . அறனறபேந்து னரற்ஷநத் வரிந்து 
வகரள்ப ரன் ஆனரஶணன். எணது ஶடனறல்.... 

 

தி (மல்) அர்கபின் த்றற்கு திநகு ரர் ற டத்துது ? என்நஶகள்ி எ 
ஆம்தரணது குப்தம். பகம்துதி, ப் தடுக்ஷகில் இபேக்கும் வதரழுஶ ரரிசுரிஷ ிரம் 
துங்கறிட்டரக புகரரி யீஸ் கூறுகறநது . அபூதக்கர்  றத்ீக் அர்கபின் கரனத்றல் ததுங்கறிபேந் 
த்வநற உர் அர்கபின் ஆட் ற கரனத்றல் அடக்கற ஷக்கப்தட்டு இபேந்து . இறுறில் ிம் 
ஶரய்த் ஈட்டிரக உர் அர்கபின் உிஷப் தநறத்து  ஆட் ற அறகரங்கஷப ஷகப்தற்ந 
கரனச் க்கத்றன் உண்ஷ வபிப்தட்டது. ஒஶ வகரள்ஷகின் கலழ்   ஶகரர்கபரக ,   

ஒழுக்க லனர்கபரக, ணிஶறக்கர்கபரக,  வதபேந்ன்ஷ வகரண்ட தண்தரபர்கபரக பகம்துதி 
அர்கபரல் திற்றுிக்கப்தட்டரக கூநப்தட்ட தித்ஶரர்கள் , ஒபேபேக்வகரபேர் ஞ் கரக , 

வகரஷன வநற திடித்ர்கபரக டந்து வகரண்டர்கள்.  

புயரரி யீஸ்  :  4024  
 தீ் தின் பமய்ப் (னற) அர்கள் கூநறரது.  

பல் குப்தரண உஸ்ரன் (னற) அர்கபின் வகரஷன ஷடவதற்நது . அது தத்பேப் ஶதரரில் 
கனந்து வகரண்டர்கபில் ஒபேஷபம் ிட்டு ஷக்கில்ஷன . திநகு இண்டரம் குப்தரண 
யர்ர ஶதரர் ஷடவதற்நது . அது யளஷதிய்ர உடன்தடிக்ஷகில் தங்கு வகரண்ட 
ஒபேஷபம் ிட்டு ஷக்கில்ஷன . திநகு பன்நரது (குப்தம்) ஷடவதற்நது. க்களுக்கு 
ஆற்நல் இபேந்தும் (அந்க் குப்தம்) ினகஶ இல்ஷன. 

(மல்- "மல்னல்னரயழ அஷனமல்னம்" என்று கூநற பயம்து திக்கரக அல்னரஹ்ிடம் 
திரர்த்ஷண வ ய் றஷணவூட்டுற்கரக தன்தடுத்ப்தடுகறநது . ணது வதர் உச் ரிக்கப்தடும் 
வதரழுவல்னரம் இந்ப் திரர்த்ஷணஷக் கூநஶண்டும் என்று பயம்து தி பஸ்னீம்களுக்கு 
கட்டஷபிட்டுள்பரர் . 
அஷன-  "அஷனமனரம்" இ திகள் (இஷநத்தூர்கபின்) வதர் உச் ரிக்கப்தடும் 
வதரழுவல்னரம் இந்ப் திரர்த்ஷணஷக் கூந றஷணவூட்டுற்கரக தன்தடுத்ப்தடும் வ ரல். 
னற- "னறல்னரயளஅன்யள" குநறப்திட்ட அந் தித் ஶரபேக்கரக அல்னரஹ்ிடம் 
திரர்த்ஷண வ ய் றஷணவூட்டுற்கரக தன்தடுத்ப்தடும் வ ரல் . "மல்னல்னரயழ 
அஷனமல்னம்" ஶதரன்று "அஷனமனரம்" "னறல்னரயளஅன்யள ” ஶதரன்ந 
திரர்த்ஷணகஷபக் கூநஶண்டும் என்ந கட்டரம் இல்ஷன.) 

என்தத்ற இண்டு ரண பறர் உஸ்ரன் அர்கபின் உிஷப் தநறத்து எது ?  இறல் 
றகப் வதபேம் ஶகனம் என்ணவன்நரல், அந் ஶகனரண றகழ்ச் றில் பகம்துதி அர்கபின் தன 
பக்கறரண ஶரர்களும் அர்களுஷட புல்ர்கபின் தங்கபிப்புரன் . இர்கபில் தனர் 
வ ரர்கர றகவபன்று பகம்துதி அநறிப்புச் வ ய்ப்தட்டர்கள் . எத்ஷண தித்ஶரர்கள் 
இற்ஷகரண த்ஷ  ந்றத்ணர் ?இன்னும்  றனர் ,அனீஅர்கள் உட்தட றுகஷபக் கண்டு 
றரத்ஷ வபிப்தடுத்ரல் ரய் படி வுண  ரறரர்கபரக இபேந்ணர் . அனீ   அர்கள் தி 
ஏற்நவுடன்,  உஸ்ரன் அர்கஷப வகரஷன வ ய்ர்கஷப தறரங்குஶன் என்று பங்கறணரர் .  

ரற்கரனற ஶரகம் ரஷபம் ிடில்ஷன. 

குப்தங்கள் ஶரன்றும் ஶஷபகபில் அஷ எறர்த்து எழுந்து றற்தஷண ிட அஷறரக 
அர்ந்றபேப்தது ஶனரணது என்ந யீஷம  அர்கள் றஷனறறுத்றணர் . ிஷபவு த் வநற இன்று 
ஷ  வரடர்கறநது. 

புயரரி யீஸ் : 7082  
அபூயளஷர  (னற) அர்கள் அநறிக்கறநரர்கள். 



அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் . ிஷில்  றன குப்தங்கள் ஶரன்றும் . 
அற்றுக்கறஷடஶ (வௌணரக) அர்ந்றபேப்தன் (அற்ஷந ஶரக் கற) எழுந்து 
றற்தஷணிடச்  றநந்ன் ஆரன். எழுந்து றற்தன் (அற்ஷந ஶரக்கற) டப்தஷணிடச் 
 றநந்ன் ஆரன் . அற்றுக்கறஷடஶ டப்தன் (அற்ஷந ஶரக்கற ) ஓடுதஷண ிடச் 
 றநந்ன் ஆரன் , அறல் ரர் ம்ஷ ஈடுதடுத்றக்வகரள்கறநரஶர அஷ அஷ அறக்க 
பற்தடும். அப்ஶதரது ஒபே புகனறடத்ஷஶர கரப்திடத்ஷஶர ரர் வதறுகறன்நரஶர அர் 
அன் ரினரகத் ம்ஷத் ற்கரத்துக் வகரள்பட்டும். 

இறல் ரற்நரன் ஷணிஷ அதகரிக்கும் வ ல் ஶறு .அந் றகழ்வுகஷப றஷணத்ரல் 
னக்கறவுகளுக்குள் ிழுந்ஷப் ஶதரன்ந உர்வு . இது ரபேஷட று ? யரதரக்களுக்குள் 
சுனம், அறகரவநற, ஞ் கம், உச் கட்டரக வகரஷனவநற.  

உரத்றற்கு, 

உஸ்ரன் அர்கபின் வகரஷனக்கு தறரங்குரக கூநற , ரன்கரரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட 
கனீதர அனீ  அர்கஷப எறர்த்து , பயம்து தி அர்கபின் அன்புக்குரி ஷணி ஆிர  
அர்கள் ஷனஷில் தரிற்கு அபேகறல் குஷதர என்ந இடத்றல் ஶதரர் றகழ்ந்து.  

 

ஶதரர்கபத்றல், ஆிரின் ஒட்டகத்ஷ இனக்கரகக் வகரண்டு ரக்குல்கள் றகழ்ந்ரல் 
இந்ப் ஶதரர் Battle of the Camel (ஒட்டகப் ஶதரர் ) என்று னரற்று ஆ றரிர்கபரல் குநறப்திடப்தடுகறநது . 

ஆிர அர்கள் ஶரற்கடிக்கப்தட்ட அந் ஶதரரில் , பஸ்னீம்கபரல் வகரல்னப்தட்ட பஸ்னீம்கபின் 
எண்ிக்ஷக சுரர் தத்ரித்றற்கும் அறகம் . ஶறு  றன னரற்றுக் குநறப்புகள் இபேதரிம் ஶதர் 
வகரல்னப்தட்டணர் என்கறநது . இபேப்திலும் இநந்ர்கபில் தனர் பயம்துதி ற்றும் 
கனீதரக்கபரண அபூதக்கர் , உர் உஸ்ரன் ஆகறஶரர்  ஷனஷிலும் ஒன்நரக கரஃதிர்கஷப (ரற்று 
த்றணர்- பயம்து திஷ இஷநத்தூர் என்று ஏற்க றுப்தர்கள் )எறர்த்து ஶதரரிட்ட றக 
பக்கறரணர்கள், அனீ அர்களுக்கும் ன்கு வரிந்  யரதரக்கள். 

இவ்வுனகறஶனஶ, பயம்துதி அர்கபரல் அநறிப்புச் வ ய்ப்தட தத்து 
வ ரர்க்கர றகளுள் அனீ அர்களும் ஒபேர் .ஶதரற்றுலுக்குரி ரன்கு கனீதரக் களுள் ஒபேர் . 
பயம்துதி அர்கபின் ஒன்றுிட்ட  ஶகரர் . பயம்துதிஅர்கபின் அன்புக்குரி கபின் 
கர் என்று தன  றநப்புக்கஷப உஷடர்.  

பயம்துதிஅர்களுக்கு றகிபேப்தரண ஷணிஆிர  அர்கள்.   ஶலும் உனக 
பஸ்னீம்கள் அஷணபேக்கும் ரய் என்ந குறபஷடர் என்றும் கூறுகறநரர்கள். 

ஶதரர் என்தது ஒபே உச் கட்ட டடிக்ஷக. இந்ப் ஶதரர் ஏற்தட இர்கபில்  ரர்கரம்? 
இந் ஒட்டகப் ஶதரரில் வகரல்னப்தட்ட  தத்ரித்றற்கும் அறகரண பஸ்னீம்கபின் 

த்றற்கு வதரறுப்பு ரர்?  

அனீ அர்கபின் ஆரபர்கபில்  றனர் ,  உிபேடன் இபேக்கறன்ந , ஶரல்ிஷடந் 
ஆிரின் ஆரபர்கஷப அடிஷகபரக்கற தகறர்ந்பிக்கப்தட ஶண்டுவன்நணர் . அனீ அந் 
ஶகரரிக்ஷகஷ ஏற்க றுக்கறநரர் . உடஶண அர்கள் தர கத்து க்கபின் உஷடஷகஷப 
சூஷநரட அனுற ஶகட்கறன்நணர் . அஷபம் அனீ   றகக் கடுஷரக றுத்து , ஶதரர்கபத்றல் 
கறஷடத் வதரபேட்கஷப தகறந்பித்ரர்.  

ஶதரரில் ஶரல்ிஷடந்ர்கபின் உஷடஷகஷப  வகரள்ஷபிட்டு வதபேம் வ ல்ம் 
ஈட்டனரம் என்று அனீ அர்களுடன் இஷந்து ஶதரரிட்ட தனர் ,  ஶரல்ிஷடந்ர்கபின் 
உஷடஷகஷப  வகரள்ஷபிட  அனுற றுக்கப்தட்டரல் றகுந் அறபேப்ற அஷடந்ணர் .  இந் 
அறபேப்ற பஆிர அர்களுக்கு எறரண ஶதரபேக்கு தஷட றட்டுறல் அனீ அர்களுக்கு 
கடுஷரண இஷடபெறுகஷப ஏற்தடுத்றது என்கறநது னரறு . இந் ஶதரபேக்கு அடிப்தஷடக் 
கரரண உஸ்ரன்  அர்கபின்  வகரஷனக்கரக ரபேம்  ண்டிக்கப்தடில்ஷன என்தது 
ஶஷணரண உண்ஷ.  

புயரரி யீஸ்  :7070    
அப்துல்னரஹ் தின் உர் (னற) அர்கள் அநறிக்கறநரர்கள். 

அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள், க்வகறரக ஆபம் ஏந்றர் ம்ஷச் 
 ரர்ந்ர் அல்னர். 

புயரரி யீஸ்  : 7072  
தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். 



ீங்கள் உங்கள்  ஶகரஷ ஶரக்கற ஆபத்ஷக் கரட்டி ஷ ஷக வ ய் ஶண்டரம். ஏவணணில் 
உங்களுக்குத் வரிரஶனஶ ஷத்ரன் உங்கள் ஷகினறபேந்து அஷப் திடுங்கற ( ஶகரர் 
ீது ரக்குல் டத்ற) ிடக்கூடும். அணரல் ீங்கள் கத்றல் ழீ்ந்து ிடக்கூடும். 

இர்கபில் அர்கஷபச் (பஸ்னீம்கஷபச்) ஶ ரர்களும் கத்றல் ழீ்தர்களும்  ரர் ? இன்று 
ரன் கரணும் ஒபே  ர ரி ணிணிடம் இபேக்கும் வதபேந்ன்ஷபம் ,ணிஶபம் 
பகம்துதிஅர்கபின் ஶடிப் தரர்ஷில் பர்ந் வபேங்கற உநிணர்களுக்கு த்றிலும்கூட 
இல்னரல் ஶதரணது ஏன்?  

தி அறகரங்களுக்கரக வபேங்கற உநிணர்கள் ங்களுக்குள் , உநவுபஷநகபின்  
பக்கறத்தும் அநறரல், ணிரதிரணறன்நற  ண்ஷடிட்டுக் வகரள்து ஶதரற்றுலுக்குரிர? 

வதண்கள், ங்கபது அன்நரடத் ஶஷகளுக்கரக  டீ்ஷட ிட்டு வபிஶறுற்கு தன 
ிறபஷநகஷபபம் கட்டுப்தரடுகஷபபம் கூறும் இஸ்னரறல் , பேகஷண எறர்த்து 
ஶதரர்க்கபத்றற்குச் வ ன்ந ஆிர அர்கபின் வ ல் ிஶரரகத் ஶரன்நறது. 

றஷனற்ந இவ்வுனக ரழ்க்ஷகின் அறகரங்களுக்கரக  ஒபேஷவரபேர் வகரல்னத் 
துிந் அனீ-ஆிர ஆகற இபேரிடபம் ,  பயம்து திின் ற்ஶதரஷணகள் தணபிக்கரல் 
ஶதரணது ஏன்? 

றக வபேங்கற உநிணர்கபிடஶ  வதபேந்ன்ஷரக டந்து வகரள்பத் வரிரர்கள்  
ரற்று த்றணஷ என்ண வ ய்றபேப்தரர்கள் என்ந ஶகள்ிகள் என்  ணஷக் குத்றக் கறறத்து .
 இத்ஷகர்கபரல் அநறிக்கப்தடும் வ ய்றகபின் ம்தகத் ன்ஷ என்ண ? என்ந ஶகள்ிகள் 
என்னுள் ஆம்தரணது. இந்க் ஶகள்ிகள்  என்ஷண உநங்க ிடில்ஷன. 

இத்க்கஷந தடிந் இஸ்னரற னரற்ஷந என்ணரல் ஜீிக்க படிில்ஷன . பேத்ம் 
ரங்க படிரல் 72 கூட்டத்றணர் ரர் ?என்ந உஷின்  இறுறப் தகுறகஷபக் ஶகட்க 
ிபேம்தில்ஷன.என்ணரல்  றநறதும் ம்த படிில்ஷன வரடர்ந்து  றன ரட்கள் உநங்கவும் 
படிில்ஷன.ரன் அந் றகப்வதரி றுகஷபச் வ ய்ஷப் ஶதரன என்னுள் இணம் புரிர னற . 
ஒபேஶஷப  றழ் ரடு வ்யீத் ஜரத் ஷனர் அர்கள் னரற்று வ ய்றகள் என்ந வதரில் 
நரண கஷனத் வரிித்றபேக்கனரம் எண றஷணத்து ஶறு  றன ரர்க்க அநறஞர்கபிடம் இது 
வரடர்தரக ிபக்கம் ஶகட்ட வதரழுது றழ் ரடு வ்யீத் ஜரத் ஷனர்  அர்கள் கூநற 
வ ய்றகபஷணத்தும் உண்ஷ என்று ஆரங்கஷபபம் குநறப்திட்டணர். 

ரன் என்னுஷட ஶஷணஷ வரிித்ஶன். அற்கு அர்கள், இப்வதரழுது உங்கள் ணறல் 
ஶரன்றும்  யரதக்கபின் (தித்ஶரர்கள்)ீரண ரழ்ரண எண்ம் நரணது . அந் துரண 
றகழ்வு அல்னரஹ்ின் ிற .  யரதரக்களுக்குள் றகழ்ந் அத்ஷக குப்தம் அர்கபின் ீது 
ரழ்ரண எண்த்ஷ உபேரக்கற ிடும் . எணஶரன் இஷப் ஶதரன்ந வ ய்றகள் வபிப்தஷடரக 
ிரறக்கப்தடரல் ஷநக்கப்தட்டது என்நணர் .   றனர் றழ் ரடு வ்யீத் ஜரத் ஷனஷ குஷந 
கூநறணர். 

 

என்ணரல்  றநறதும் ஏற்க படிில்ஷன .  இஷநணின் ிற (!?) அஷணத்து தறஷபம் ன் 
ஷனில் ஏற்க இஷநன் இபேக்கறநரன் !. இர்கள் எந் தரபம் அநறரர்க பர? னரறு 
பழுஷரக வரிர தர க்கபிடம்ழுப்தனரண தறஷனக் கூநறஶ சுரர் 1400  பேடங்கஷப 
கடத்றிபேக்கறன்நணர். எல்ஶனரபேம் ஶகள்ிஷ ஆம்தித்ரல் எறல் படிபம் என்ந அச் பம் தறல் 
ஷக றல்ஷன என்ததும் கரரக இபேந்றபேக்கனரம். 

 

என்  றந்ஷண ஶறு றஷ ில் கத் வரடங்கறது . ிபேம்தத்கர றகழ்ரினும் றுக்க 
படிர உண்ஷல்னர !இஷ ஆரய்ந்ரல் றச் ரக   றன உண்ஷகள்  வபிபேம் என்ந 
எண்ம் லுப்வதந ஆம்தித்து . ரர்க்க அநறஷ வதபேக்கவும் , ஷநக்கப்தட்ட வ ய்றகஷப 
அநறவும் யீஸ்கபில் ஶடுல் துங்கறஶணன்.  

 


