
தரடர் -3 
றதரடுகபில் கணம் தவர? 

 

னகம்துதிஅர்கபின் த்றற்குப்தின் சயரதரக்களுக்குள் ஏற்தட்ட குப்தத்வ என்ணரல் 
சகறத்துக் தகரள்ப னடிில்வன . இவ நப்தற்கரக எணது சறந்வணவ தறு றில் 
றயப்திதணன்.  இத்க்கவந தடிந் னரற்று தசய்றகவப அநறந் தகரள்வ னற்நறலும் 
றறுத்றதணன். அசறல் அறகரங்களுக்கரக டந் தடுதகரவன னரற்வந தடித்து 
தறுப்தவடற்கு தறனரக , யீஸ்கவபப் ததரயளுர்ந்து தடித்து ரர்க்க அநறவப் ததயக்கறக் 
தகரள்து என்று னடிவு தசய்து தகரண்தடன்.  

 

ய னவந லுயர் தரழுவகில் இரம் இண்டரம் க்ஆத் னடிில் 
அத்யறரத்(தரழுவகின் இவடத அயம் சறறு இயப்ன )அர்ற்கு நந்து ிட்டரர் . அவப் 
தின்தற்நற தரழுவகவ றவநதற்நற அவணயக்கும் இந்த் தரழுவக கூடுர ? கூடரர? என்று 
குப்தம் ஏற்தட்டது றவணிற்கு  தரழுவக ற்றும் தரன்ன தரடர்தரக எணக்கு ஏற்தட்ட 
அடிப்தவடரண சறன சந்தகங்களுக்கு ிபக்கங்கவப தரிந்து தகரள்பவும் ியம்திதணன் . கணக் 
குவநரக தரழுவகில் இயக்கும் தவபகபில் எணக்கு தரழுவகில் ஏற்தடும் நறகள் , 

உரத்றற்கு ரன்கு க்ஆத்களுக்கு இண்டு க்ஆத்துகவப அல்னது ஐந்து க்ஆத்கள் தரழுது 
அல்னது  இண்டரம் க்ஆத் னடிில் அத்யறரத் இயக்க நப்தது இவகளுக்கு ிபக்கம் 
தரிந்து தகரள்ப யீஸ்கபில் தடுல் துங்கறதணன் . தரழுவகில் ஏற்தடும் கணக் 
குவநவுகவபப் தற்நற னயம்து திஅர்கள் என்ண தசரல்கறநரர்? 

னயரரி யீஸ்-608 

அனயுவர  (னற) அர்கள்கூநறரது: 

தரழுவகக்கரக (தரங்கு என்ந) அவப்னக் தகரடுக்கப்தடும் ததரது, தரங்கு 
சப்த்வ தகட்கக் கூடரது என்தற்கரகச் சப்ரகக் கரற்றுப் திரிந்ணரக வத்ரன் 
னநனதுகு கரட்டி ஒடுகறநரன் . தரங்கு தசரல்னற னடித்தும் யகறநரன் தரழுவகக்கு இகரத் 
கூறும் ததரதும் ஒடுகறநரன் . இகரத் தசரல்னற னடித்தும் னன்தணரக்கற ந்து 
தரழுவகரபிக்கும் அயவட ணறற்குறவடில் இயந்து தகரண்டு தரழுவகரபி 
அற்கு னன்னவ றவணத்றர ிங்கவபதல்னரம் அயக்கு றவணவூட்டி, இவ ீ 
றவணத்துப்தரர்; அவ ீ றவணத்துப்தரர் என்று தசரல்னறக்தகரண்டு இயப்தரன் . 
தரழுவகரபி ரம் எத்வண க்அத்கள் தரழுதரம் என்று சந்தகம் ஏற்தடும் அபிற்கு 
வத்ரன் அவ்ரறு தசய்து தகரண்டியப்தரன் எண தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். 

தரழுவகில் இயக்கும் ததரதுரன் அதுவில்னர றவணவுகதபல்னரம் ந்து என்ண தரழுதன் 
என்ந றவணவத நக்கச் தசய்து ிடுகறநது இவப் ததரன்ந வத்ரணின் திடிினறயந்து ினக 
தண்டும் என்று உறுறஎடுத்துக் தகரண்டணரக நறரல் தரறக்கப்தட்ட தரழுவககளுக்கு 
ிவடதடிதணன். 

னயரரி யீஸ்-1227 

அனயுவர  (னற) அர்கள்கூநறரது: 

தி(மல்) அர்கள் எங்களுக்கு லுஹ்வதர அஸ்வதர தரழுித்து ிட்டு சனரம் 
தகரடுத்ரர்கள். அப்ததரது, துல்வன், (னற) அர்கள்  "அல்னரஹ்ின்தூத! தரழுவக 
குவநக்கப்தட்டுிட்டர" எணக்தகட்டரர். தி(மல்) அர்கள் து தரர்கபிடம், 
“இர்கூறுது உண்வரணர” எணக் தகட்டததரது அர்களும்  ’ ஆம்’ என்நரர்கள். உடதண 
தி(மல்) அர்கள் திந்ற இண்டுக் அத்கவபத் தரழுித்துிட்டு இண்டு சஜ்ரக்களும் 
தசய்ரர்கள். இன் அநறிப்தரபர்கபில் யரண சஅத்தின் இப்நரயீம்(ஹ்) அர்கள் 
கூறுகறநரர்கள்: உர்ர தின் முவதர்(ஹ்) அர்கள் ஃக்ரிப் தரழுித்ததரது இண்டு 
க்அத்றதனதச னரம்தகரடுத்து ிட்டுப் ததசறயும் ிட்டரர்கள். தின்ன (றவணவுந்தும்) ீம் 
உள்பவத் தரழுரர்கள். தின்ணர் இண்டு சஜ்ரச் தசய்துிட்டு, இவ்ரதந தி(மல்) அர்கள் 
தசய்ரர்கள், எணக் கூநறணரர்கள் 

(னகரரி 1224 – 1230) 

னயரரி யீஸ் :516 
அனகர ரர (னற)அர்கள்கூநறரது: 



தி (மல்) அர்கள் து கள் தெய்ணப் அர்கபின் குந்வ உரர வ (தரபில்) சுந்து 
தகரண்டு தரழுரர்கள் . மஜ்ரவுக்கு தசல்லும் ததரது இநக்கற ிடுரர்கள் . றற்கும் ததரது 
தூக்கறக் தகரள்ரர்கள்.  

இத ததரல் என்னுவட அவணத்து சந்தகங்களுக்கும் தறல் கறவடத்து .இவப்தற்நற 
எல்தனரயம் ன்கு அநறர்  இறல் என்ண னதுவ உள்பது என்கறநரீ்கபர ?.னதுவ 
ன்றுறல்வனரன்.ஆணரல் அறனறயந்து தகள்ிகள் சறன எழுந்து. 

 

குந்வவத் தரபில் சுந்து தகரண்டு எப்தடித் தர னடியும்? குநறப்திட்ட அந் யீமறல் 
கூநப்தட்டவப் ததரன தரழுரல் அது தரழுவகவப் ததரனர இயக்கும் ? எணக்குப் 
னரிில்வன…! உங்களுக்கு...? 

 

ரன்  இயதத்ற ன்நரம் நூற்நரண்டில் ரழும் ய சரசரி ணின் . உனகத் தவகபரல், 

றணனம் னதுப்னதுப் ததரட்டம் . என் சறந்வணவ யங்கறவப்தது எணக்கு கடிணரண தி . 

னகம்துதிஅர்கள் ரழ்ந் சூழ்றவன தறு . என்வணப் ததரல் ய சரசரி ணிரழ்க்வக 
ரழ்ந்றயந்லும், அயவட ஆன்ர அல்னரஹ்ின் றகப் ததரி அன்னக்கும் ஆவசக்கும் உரிது . 

அயவட ரழ்க்வக னழுதும் அல்னரஹ்ிற்கரகவும் , அல்னரஹ்ின் கட்டவபவ 
றவநதற்நவும் இயப்தரக னகம்துதி அர்கதப தசரல்கறநரர் . இவநவண றதடும் 
னவநவயும் அன் ழுக்கத்வயும் , தன்வவயும் கற்தித்தும் அர்ரன் . அத்வக 
ணியக்கு என்வண ததரன்ந அற்தணினுக்கு ஏற்தடும் கணக் குவநவுகளும்  ஏற்தட்டது ஏன் ? 

அவயும் வத்ரன் ிடில்வன ர?அர் தரழும்ததரதும் அயவட ணறற்குறவடில் 
இயந்து தகரண்டு அர் அற்கு னன்னவ றவணத்றர ிங்கவபதல்னரம் அயக்கு 
றவணவூட்டி, இவ ீ றவணத்துப்தரர் ; அவ ீ றவணத்துப்தரர் என்று தசரல்னறக் தகரண்டு 
இயந்ரணர? 

தரழுவகின் ததரழுது ததரயக்கரண யுக்றகள் குநறத்து தரசறக்கறதநன் என்கறநரர் உர் (னற) 
அர்கள். 

(னகரரி) 

றதரடுகபில் ணம் யறவனப்தடுலும், றனவநகபில் ீினம் தவற்நர?  ிவட 
தரிர றவனில் யீஸ்கபில் ீிரதணன். 

னயரரி யீஸ் : 1217  
ெரதிர்தின்அப்துல்னரஹ் (னற) அநறித்ரர். 

அர்கள் என்வண ம் அலுல் ிரக (தபியூர்) அனுப்திணரர்கள்.ரன் அந் 
தவனவ னடித்துத் றயம்தி ந்துதி (மல்)அர்களுக்கு மனரம் கூநறதணன் . அர்கள் 
எணக்கு றுதரற கூநில்வன . என்ணறல் அல்னரஹ்வுக்கு ட்டுத தரிந் சறன 
எண்ங்கள் தரன்நறண . ரன் ரரகந்ரல் என்தல் தி (மல்) தகரதரக இயக்கக் 
கூடும் என்று ணறற்குள் கூநறக்தகரண்தடன் .திநகு றுதடியும் மனரம் கூநறதணன் . அர்கள் 
தறல்கூநில்வன. னன்வதிடக் கடுவரக சந்தகங்கள் ஏற்தட்டண . தின்ணர்ீண்டும் 
மனரம் கூநறதணன் .எணக்கு தறல் மனரம் கூநறிட்டுரன் தரழுது தகரண்டியந்ரல்ரன் 
உக்குப் தறல் கூநில்வன என்றுகூநறணரர்கள் . (ரன் தி (மல்) அர்கபிடம் ந்ததரது ) 
கறப்னர அல்னர றவசவதரக்கற ம் ரகணத்றன் ீர்ந்து தரழுது தகரண்டியந்ணர். 

இது ய சறநந் தகரட்தரடு அல்னது சறநந் கட்டவபரகும் , அரதுயர் ன்வண 
தவடத்வண, கரப்தவண தரழுது தகரண்டு இயக்கும் தவனில் , அவிடனக்கறரண 
தவன அயக்கு என்ண இயக்கப் ததரகறநது? 

ஆணரல், னகம்துதிஇற்குதர் எறரக  டந்துக்தகரண்டு , ரன் தசரன்ணவ ரதண 
தசய்ரல் இயந்றயக்கறநரர் .அரது ய ணின் தரழுவகில் இயக்கும் ததரது , னகம்துதி 
அவ அவத்ரர் , அற்குஅம்ணிர் தரழுவகில் இயந்ரத தறல் ில்வன என்றுச் 
தசரல்னற, அம்ணிவனயம்து தி (மல்)கடிந்துக்தகரண்டரர். இறல் இன்னும் தரசரண  கல் 
என்ண தன்நரல், அந் சயரதி ன் தரழுவகவ தரறில் றறுத்றிட்டு அல்னரஹ்ின் தூயக்கு 
தறல்தண்டும் என்தவ றரப்தடுத்  னயம்து னகம்துதிகுர்ஆன் சணத்வத 
ஆரரக  கரட்டிதுரன்! 



னயரரி யீஸ்: 4647  
அன மதீ் இப்னுனஅல்னர(னற) அநறித்ரர் 

ரன் ('ஸ்ெறதுந் த ீ ' தள்பிரசனறல்) தரழுது தகரண்டியந்தன் . அப்ததரது என்வணக் 
கடந்து தசன்நஇவநத்தூர் (மல்) அர்கள் என்வண அவத்ரர்கள் . ரன் 
தரழு(துனடிக்கு)ம்வ அர்கபிடம் தசல்னில்வன . திநகு ரன்அர்கபிடம் தசன்தநன் . 
அர்கள்என்ணிடம், 'ீங்கள் ஏன் என்ணிடம் உடதண ில்வன ? அல்னரஹ், 
'இவநம்திக்வகரபர்கதப! இவநத்தூர் உங்கவப அவக்கும்ததரது அல்னரஹ்வுக்கும் , 
அனுவடதூயக்கும் ிவந்து தறல் அபியுங்கள் ' என்று 
கூநில்வனர?'எணக்தகட்டரர்கள். … 
 
 

ரஃதி திரிவச் தசர்ந் ன் ரன்.  எணக்கு அறர்ச்சறரக இயந்து .வணிவ தரட்டரல் ளு 
(தரழுவகக்கரக தசய்து தகரள்பப்தடும் தூய்வ )னநறந்துிடும் என்றும் தரழுவக இவநவண 
னன்தரக்கும் தசல் எணத அறக கணம் தவ ,தரழுதரின் குறுக்தக தசல்லும் 
குந்வவக்கூட கண்டிப்தவ தரர்த்து பர்ந்ன். 

னயரரி யீஸ் : 0509 

அனமரனறஹ் க்ரன் அஸ்மம்ரன் (ஹ்) 
அனமரனறஹ் க்ரன் அஸ்மம்ரன் (ஹ்) அர்கள் கூநறரது : க்கபில் எயம் 
க்கு குறுக்தக தசல்னரனறயக்க டுப்ன ன்வந வத்துக் தகரண்டு அனசதீ் அல்குத்ரீ 
(னற) அர்கள் ெுனஆ ரபில் தரழுதுதகரண்டியப்தவ ரன் கண்தடன் . அப்ததரது தனூ 
அதனீெத் குனத்வச் தசர்ந் ஒர் இவபஞர் அனசதீ் (னற) அர்களுக்கு னன்ணரல் கடந்து 
தசல்னப் ததரணரர். எணத, அனசதீ் (னற) அர்கள் அது தஞ்சறல் வகரல் உந்றணரர்கள் . 
அனசதீ் (னற) அர்களுக்கு னன்ணரல் (அர்கவபக் கடந்து ) தசல்வத் ி வட 
தரவததும் இல்வனதணக் கண்ட அந் இவபஞர், ீண்டும் அர்கவபத் ரண்டி (குறுக்தக) 
தசல்னப் ததரணரர் . எணத அனசதீ் (னற) அர்கள் அவ னன்வதிடக் கடுவரக 
உந்றணரர்கள். உடதண அந் இவபஞர் அனசதீ் (னற) அர்கவப ஏசறணரர். திநகு (ீணரின் 
ஆளுரியந்) ர்ரன் தின் யகறடம் தசன்று அனசதீ் (னற) அர்கள் ம்றடம் டந்து 
தகரண்டது தற்நற னவநிட்டரர் . அயக்குப் தின்ணரல் அனசதீ் (னற) அர்களும் 
ர்ரணிடம் தசன்நரர்கள் . அப்ததரது ர்ரன் , “உங்களுக்கும் உங்கள் சதகரரின் 
னல்யக்குறவடத என்ண திச்சறவண , அனசதீ் அர்கதப ", என்று தகட்டரர் . அப்ததரது 
அனசதீ் (னற) அர்கள், “க்கபில் எயம் க்கு குறுக்தக தசல்னரனறயக்க க்கு 
னன்ணரல் ஏதனும் ன்வந டுப்தரக வத்துக் தகரண்டு உங்கபில் யர் தரழும்ததரது 
எதனும் க்கு னன்ணரல் (குறுக்தக) கடந்து தசல்ன னன்நரல் அவத் ள்பிிடுங்கள். 
அர் (ினகறக்தகரள்ப) றுத்ரல் அயடன் சண்வடி (ட்டுத்)டுங்கள். ஏதணணில் 
அன்ரன் வத்ரன்", எண தி (மல்) அர்கள் கூநக் தகட்டுள்தபன் (எணதரன், இந் 
இவபஞரிடம் இவ்ரறு ரன் டந்து தகரண்தடன்)” , என்று கூநறணரர்கள். 

னயரரி யீஸ் :0510 
னஸ்ர் தின் சதீ் (ஹ்) 

னஸ்ர் தின் சதீ் (ஹ்) அர்கள் கூநறரது: தரழுது தகரண்டியப்தயக்கு குறுக்தக டந்து 
தசல்தர் அவடந்துதகரள்ளும் தரம் என்ண என்தது தற்நறத் ரங்கள் அல்னரஹ்ின் தூர் 
(மல்) அர்கபிடறயந்து என்ண தசியுற்நரீ்கள் , என்று அனெுவயம் அப்துல்னரஹ் 
அல்அன்சரரி (னற) அர்கபிடம் தகட்டுயரறு வமத் தின் கரனறத் (னற) அர்கள் என்வண 
அனுப்திவத்ரர்கள். (ரன் தசன்று தகட்தடன் ).அப்ததரது அனெுவயம் (னற) அர்கள் 
கூநறணரர்கள்,அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் : தரழுது 
தகரண்டியப்தயக்கு குறுக்தக தசல்தர்அணரல் க்கு ஏற்தடு (ம் தரத் ) வப் தற்நற 
அநறந்றயந்ரல் அயக்கு னன்ணரல் (அர் அயகறல் ) தசல்ற்குப் தறனரக ரற்தது 
(ரட்கள்_ரங்கள்_யடங்கள் றன்று தகரண்டியப்தரர் . அத்வக ரற்தது ) அயக்கு 
ல்னரக இயந்றயக்கும் . (இன் அநறிப்தரபர்கபில் யரண ) அனந்ள்ர் சரனறம் தின் அத ீ
உவய்ர (ஹ்) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் : னஸ்ர் தின் சதீ் (ஹ்) அர்கள் ரட்கபில் 
ரற்தது, என்று தசரன்ணரர்கபர அல்னது ரங்கபில் ரற்தது , என்று கூநறணரர்கபர அல்னது , 
யடங்கபில் ரற்தது, என்று குநறப்திட்டரர்கபர என்று எணக்குத் தரிில்வன. 



தற்கண்ட யீஸ் ,  கடந்து ததரற்கு தறு றின்நற , தரழுதரின் குறுக்தக  டந்து  
தசல்வத  குற்நம் என்று டுக்கறநது. ஆணரல் இவநவணத் தரழுது தகரண்டியப்தவ தரக்கற 
கரவன ீட்டிக் தகரண்டியப்ததும் , அது ணது றதரட்டிற்கு இவடயூநரக இயப்தவ உர்த்ற 
தின்ணயம் ீண்டும் கரவன ீட்டிக் தகரண்டியப்தவ என்ணதன்று தசரல்து? 

 

னயரரி யீஸ்-1209 

ஆிர (னற) அர்கள்கூநறரது: 

தி (மல்) அர்கள்தரழும்ததரதுதி (மல்) அர்கவபதரக்கறஎன்கரல்கவபரன்ீட்டிக் 
தகரண்டியப்ததன். அர்கள் சஜ்ரச் தசய்யும் ததரது என்வண ினரல் குத்துரர்கள். உடதண 
கரல்கவப டக்கறக் தகரள்தன். அர்கள் எழுந்தும் கரல்கவப ீட்டிக் தகரள்தன் 

ரஃதி திரிவச் தசர்ந் ன் ரன்.  எணக்கு அறர்ச்சறரக இயந்து ஆிர  அர்கபின் இந் 
தசவன னகம்துதி அர்கள் டுத்ரகதர ,கண்டித்ரகதர எந் கலுறல்வன . ஆிர  
ஏன் அவ்ரறு தசய்ரர் ? னகம்துதிஏன் கண்டிக்கில்வன ? எணக்கு கற்திக்கப்தட்டது ரயவட 
றனவந?யதவப வணிின் ீது தகரண்ட அறகரண அன்ன கரரக இயக்கனரம் என்று 
னடிவு தசய்து தகரண்தடன்.  

அவ உறுற தசய் தி (மல்) அர்கபின்குடும்தரழ்க்வகவப்தற்நறத் தரிந்து தகரள்ப 
ியம்திதணன். 

 

னகரரி யீஸ்-5068 

அணஸ் (னற) அர்கள்கூநறரது 
தி (மல்) அர்கள்தஇில்ம்துவிர்அவணரிடனம்தசன்றுந்துிடுரர்கள்.  
(அப்ததரது)அர்களுக்கு ன்தது துவிர் இயந்ணர். இன்தணரர் அநறிப்தரபர் 
தரடர்றரகவும் இந் யீஸ் ந்துள்பது. 

(னகரரி 5068,5215) 

னகரரி யீஸ் 

தி (மல்) 
அர்கள்இில்அல்னதுதகனறல்ங்கபின்வணிரர்கபிடம்குநறப்திட்டதத்றல்ங்கக்கூடி
ர்கபரகஇயந்ரர்கள். அர்கபின்வணிர்தறதணரயததர்இயந்ரர்கள்எணஅணஸ்இப்னுரனறக் 
(னற) கூநறததரதுரன்அரிடம், அற்குதி (மல்) அர்கள்சக்றததறுரர்கபர? 
என்றுரன்தகட்டற்கு தி (மல்) அர்களுக்குனப்ததுததர்களுவடசக்றதகரடுக்கப்தட்டுள்பது' 
எணரங்கள்ததசறக்தகரள்தரம்' எணஅணஸ் (னற) கூநறணரர்" எணகரரஅநறித்ரர். 

இந் யீவம தடிக்கும் தவபில் அறர்ச்சறவடந்தன்  கரம் , னயம்து தி (மல்) 
அர்கபின் வணிர்கபின் எண்ிக்வக  றயக்குர்ஆன்  அனுறத் அபவ ிட இண்டு 
டங்குகள் அறகம் . தலும் இந் யீஸ்கள் அது தரனறல் னறவவப் தற்நறயும் கூநத 
றகுந் குப்தவடந் என் ணறல் டுரற்ந எண்ங்கள் ஆம்தரிண .எணது ணறல் தரன்நற 
சந்தகங்கவப திநரிடம் தபிப்தடுத்வும் ங்கறதணன்.இந் டுரற்நம் சரிரணர? 
 

னஸ்னீம் யீஸ் எண் : 188, அத்றரம் : 1, தரடம் : 1.60 
அநறிப்தரபர்  :அனயுவர (னற.) 

தித்தரர்கபில் சறனர் தி (மல்  )அர்கபிடம் ந்து " ,எங்கள் உள்பத்றல் சறன 
(டுரற்நரண )ிங்கள் எழுகறன்நண .அற்வந (தபிப்தடுத்றப் )ததசுவக்கூட ரங்கள் 
றகப்ததயம் (தர)கரரிரகக் கயதுகறதநரம்  "என்று கூநறணர்  .அற்கு தி (மல் )அர்கள் ,
"உண்விதனத ீங்கள் அத்வக உர்வுகளுக்கு உள்பரகறன்நரீ்கபர "?என்று தகட்டரர்கள் .
அற்கு தித்தரர்கள் " ,ஆம் "என்று தறனபித்ரர்கள்  .அற்கு" ,அதுரன் பிவுவநற்ந 
இவநம்திக்வக "என்று அல்னரஹ்ின் தூர் (மல் )அர்கள் கூநறணரர்கள். 
 

எணது டுரற்நனம் யதவப பிவுவநற்ந இவநம்திக்வகரகஇயக்கனரம் என்று னடிவு 
தசய்து தகரண்தடன்.  
 


