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முன்னுடர
பசென்ற ஆண்டு குமபஜகநாணத்தில் நடடைபபற்ற அகல இந்திய மீலநாத் விழநாவில் நநான் பங்கு பபற்றுப்
ஜபசிய ஜபச்சு இத. இப்ஜபச்டசெ இஸ்லநாமியப் பபருமைக்கள் பலரும, இஸ்லநாமியப் பத்திரிடககளின்
ஆசிரியர்கள் சிலரும பநாரநாட்டியிருந்தனர்.
இடத நூல் வடிவில் பவளியிடை ஜவண்டுபமைனப் பல அன்பர்கள் வற்புறுத்தி எழுதியிருந்தனர். இன்னும
சிறித விரிவுபடுத்தி, ஒரு பபரிய நூலநாக பவளியிடை எண்ணியும, என்னநால் முடியவில்டல. இந்த
அளவுக்ஜகனும பவளியிடை முடிந்தடமை குறித்த மைகழ்ச்சியடடைகஜறன்.
இடத எழுதவதற்கு எனக்குத் தடண புரிந்த ஜகநாயமுத்தர் ஜவளநாண்டமைப் பல்கடலக் கழகத் தடணத்
தமிழ் ஆசிரியர் அன்பர் திரு கந்தசெநாமி எம. ஏ., அவர் களுக்கும, இதடன ஒப்பு ஜநநாக்க உதவிய திருச்சி
ஜேமைநால் முகமைத கல்லூரித் தடலடமைத் தமிழ்ப் ஜபரநாசிரியர் ஜேனநாப் சி. நயினநார் முகமமைத எம. ஏ
அவர்களுக்கும, எவ்வளஜவநா ஜவடலகளிருந்தம, நூல் முழுவடதயும, நன்கு ஆரநாய்ந்த படித்த,
திருத்தங்களும பசெய்த உதவி, மைதிப்புடரயும எழுதி வழங்கய மைநாண்புமிகு பசென்டன உயர்நீதி மைன்ற
நீதிப்தி ஐஸ்டிஸ் எம. எம. இஸ்மைநாயில் எம. ஏ., பி. எல் அவர்களுக்கும, இந்நூலின் எழுத்தப் பிரதிடய
முழுதம படித்தப் பநார்த்த, நூடல பவளியிடை ஒப்புதலும அளித்த, பநாரநாட்டுடரயும வழங்க உதவிய
திருச்சி நகர கநாஜியநார். ஆவி ஜேனநாப் பமைளல்வி முன்ஷி பநாசில் டசெயத் அப்தல் கனி அவர்களுக்கும என்
நன்றியறிதடலயும, வணக்கத்டதயும பதரிவித்தக் பகநாள்ளுகஜறன்.
இந்நூடல நல்ல முடறயில் அச்சிட்டு உதவிய பசென்டன மைநாருதி அச்செகத்தநாருக்கும, விடரவில்
பவளியிட்டு உதவிய பசென்டன பநாரி நிடலய உரிடமையநாளர் திரு. அ. பசெல்லப்பன் அவர்களுக்கும என்
நன்றி. இடத இஸ்லநாமியப் பபருமைக்கள் மைட்டுமின்றி, எல்லநாச் செமைய மைக்களும படித்த, வநாழ்க்டகக்குப்
பயன்படுத்திப் பலனடடைவத நல்லத.
திருச்சிரநாப்பள்ளி 8.

தங்களன்பிற்குரிய

1-10-1974

க. ஆ. பப. விசுவநநாதம
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மைதிப்புடர
பசென்டன உயர்நீதிமைன்ற நீதிபதி
மைநாண்புமிகு ஜேஸ்டிஸ் M. M. இஸ்மைநாயில் அவர்கள்
திரு. க. ஆ. பப. விசுவநநாதம அவர்கள் செநாதி, செமைய ஜபதமின்றி தமிழர்கள் அடனவருடடைய அன்புக்கும,
மைதிப்புக்கும, மைரியநாடதக்கும பநாத்திரமைநானவர்கள். அவர்களுடடைய பகுத்தறிவுப் பற்று
இஸ்லநாத்திடைத்திலும, அதன் திருத்தூதரநான முஹமமைத நபி அவர்களிடைத்திலும உண்டமையநான
ஈடுபநாட்டடை உண்டைநாக்கற்று. சுமைநார் 50 ஆண்டுகளநாகத் தமிழ்நநாட்டில் முஹமமைத நபி அவர்களுடடைய
பிறந்த நநாடளக் பகநாண்டைநாடுவதற்கநாக நடைக்கும 'மீலநாத' விழநாக்களில் பபருமைளவு அவர்கள் பங்கு
பகநாண்டு நபிகள் நநாயகமைவர்களுடடைய வநாழ்க்டகடயப் பற்றியும ஜபநாதடனகடளப் புற்றியும
விரிவநாகப் ஜபசி வருகறநார்கள். 'அகல இந்திய மீலநாத விழநா' என்று அண்டமையில் குமபஜகநாணத்தில்
நடைந்த விழநா ஒன்றில் அவர்கள் ஜபசிய ஜபச்சு, இப்புத்தக வடிவில் பவளியிடைப்படுகறத.
நபிகள் நநாயகம அவர்களுடடைய வரலநாறு, அவர்கள் பசெய்த பசெயற்கருஞ் பசெயல்கள், அவர்கள் உணர்த்திய
செஜகநாதரத்தவம, அவர்களுடடைய அருங்குணங்கள், அவர்கள் டகயநாண்டு ஜபநாதித்த சிக்கனம,
பிறருடடைய குற்றங்கடள மைன்னிக்கும கருடண உள்ளம, அவர்கள் நபித்தவம பபற்றத, அவர்கள்
இடறவனிடைமிருந்த பபற்று உலகுக்கு வழங்கய திருக்குர்-ஆன், நபிகள் நநாயகமைவர்கள் உலகஜல நிடல
நிறுத்திய சர்திருத்தங்கள். அவர்கள் தங்கள் வநாழ்க்டகயின் பல தடறகளிஜல கநாட்டிய பபருந்தன்டமை,
உணர்த்திய குறிக்ஜகநாள்கள் ஆகயவற்ஜறநாடு இஸ்லநாத்தின் அடிப்படடைத் தத்தவங்கள், அதன்
ஐமபபருங் கடைடமைகள், முஹமமைத நபியவர்கள் இறுதி தீர்க்கத்தரிசி என்ற பகநாள்டக ஆகயடவயும
சுருக்கமைநாகக் கூறப்பட்டிருக்கன்றன.
நூல் முழுவதிலும ஆசிரியர் அவர்களுடடைய நல்பலண்ணமும, சிரத்டதயும, இஸ்லநாத்திடைத்தம,
முஹமமைத நபியவர்களிடைத்தம, முஸ்லிமகளிடைத்தம அவர்களுக்குள்ள விசுவநாசெமும, மிகத் பதளிவநாகத்
பதரிகன்றன. இத்தடகய நல்பலண்ணத்திற்கநாகவும, முஸ்லிமகள் திரு. க. ஆ. பப. விசுவநநாதம
அவர்களுக்கு என்றும நன்றியுள்ளவர்களநாக இருப்பநார்கள். இந்நூலில் செரித்திர ஆதநாரமில்லநாமைல் கர்ண பரமபடரயநாக வழங்க வருகன்ற நிகழ்ச்சிகள் சிலவும, சில
தவறுகளும இடைம பபற்றிருக்கன்றன. சில அச்சுப் பிடழகளும கநாணப்படுகன்றன. இடவ அடுத்த
பதிப்பில் தவிர்க்கப்படைஜவண்டும என்பத என் ஜநநாக்கம. இப்பதிப்பிலும அடவ எடுத்தக் கநாட்டைப்
பபற்று, இந்நூலின் இறுதியியில் பிடழ திருத்தம என ஒரு குறிப்பும பவளி வந்திருப்பத
மைகழ்ச்சியளிக்கறத.
ஆசிரியர் அவர்களுடடைய இந்த முயற்சியும, பணியும எல்ஜலநாருடடைய ஜபநாற்றுதலுக்கும,
பநாரநாட்டுதலுக்கும உரியன. இஸ்லநாத்டதப் பற்றியும, நபிகள் நநாயகமைவர்கடளப் பற்றியும செநாதநாரண
மைக்களிடடைஜய நிலவும தவறநான சில எண்ணங்கடளத் திருத்தக்கூடிய கருத்தகளும இந்நூலில் இடைம
பபற்றிருக்கன்றன. இத்தடகய கருத்தகடள அகமைநார்ந்த ஆர்வத்ஜதநாடு பவளியிட்டிருக்கும திரு. க. ஆ.
பப. விசுவநநாதம அவர்களுக்கு என்னுடடைய பநாரநாட்டுதடலயும, நன்றிடயயும, மைரியநாடதடயயும
பதரிவித்தக்பகநாள்கஜறன்.
பசென்டன
20-9-74

மு. மு. இஸ்மைநாயில்
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மைதிப்புடர
ஆலி ஜேனநாப் பமைளல்வி பநாசில்
டசெயத் அப்தல் கனி அவர்கள்
திருச்சி நகர கநாஜி, திருச்சிரநாப்பள்ளி
"மைதிப்பிற்குரிய முத்தமிழ்க் கநாவலர் திரு. க. ஆ. பப. விசுவநநாதம" அவர்களுக்கு அறிமுகம
ஜதடவயில்டல. நநாடைறிந்த நநாவலர். தமிழ்க் கநாவலர். வநாதத்திறடமை பபரிதம உடடையவர். முதடமைப்
பருவம எய்திய மூதறிஞர்.
75 ஆண்டுகடள எட்டிப் பிடித்த பபரியவர். பற்பல செமையங்கடளத் தர்க்க முடறயில் ஆரநாய்ந்த
அறிந்தவர்.
அப்பபரியவர் பசெய்த வரும தமிழ்த் பதநாண்டும, செமூகத் பதநாண்டும, செமையத் பதநாண்டும பபநாதவநாக
எல்லநாச் செமையத்தினரநாலும, சிறப்பநாக இஸ்லநாமிய மைக்களநாலும மைறக்க முடியநாதடவயநாகும. தமிழகம
முழுவதமிருந்த வருகன்ற முஸ்லீம மைக்களுடைன், அவர் நீண்டை கநாலமைநாக பநருக்கமைநான பதநாடைர்பு
பகநாண்டைவர். இஸ்லநாமிய செமூகத்தில் அவருக்கு மிகுந்த பசெல்வநாக்கும, நல்ல மைதிப்பும உண்டு.
இஸ்லநாமிய இலக்கயங்கடளயும, செமைய உண்டமைகடளயும நன்கறிந்தவர். இன்டறய இஸ்லநாமியத்
தடலமுடறயினரில் சிலர் கூடை அவர் மூலம இஸ்லநாத்டதப் பற்றித் பதரிந்தபகநாண்டைநார்கள் என்பத
மிடகயநாகநாத.
பசென்ற ஆண்டு குமபஜகநாணத்தில் நடடைபபற்ற அகல இந்திய மீலநாத் விழநாவில் நபி மைணி(ஸல்-அம)
அவர்களின் வநாழ்க்டக வரலநாற்டறயும, நற்பறநாண்டுகடளயும குறித்த அவர் பகநாடுத்த குரல் ஒலி, நநாடு
முழுதம நன்கு பரவியத. இன்று அத நூல் வடிவில் பவளிவருகறத, இத அருடமையும பபருடமையும
வநாய்ந்ததநாகும.
இந்நூடல நநான் பநார்டவயிட்டு மைகழ்ந்ஜதன். கருத்தகள் சுடவயும, நயமும கலந்த மிளிர்கன்றன.
பசெய்திகள் ஆதநாரத்ஜதநாடு விளக்கம பபற்றிருக்கன்றன. நநாயகம அவர்கடளப் பற்றி நநாவலர் விசுவநநாதம
அவர்கள் எவ்வளவு ஆரநாய்ந்திருக்கறநார்கள் என்பதற்கு இந்நூஜல ஒரு செநான்று.
அண்ணல் நபி (ஸல்-அம) பற்றி அறிந்த பகநாள்ள ஆடசெயுள்ளவர்களுக்கு இச்சிறிய நூல் ஜபநாதமைநானத
என்று கூறும அளவிற்கு எனக்குத் தணிவு ஏற்படுகறத.
பபநாதவநாக தமிழக மைக்களும, குறிப்பநாக இஸ்லநாமிய மைக்களும இந்நூடல ஆழ்ந்த படித்த
எமபபருமைநானநார் கடலமைடற முகமமைத (ஸ்ல்-அம) அவர்களின் வரலநாற்றிடனயும, ஜபநாதடனகடளயும
நன்கறிந்த, தமைத வநாழ்க்டகக்குப் பயன்படுத்திப் பயனடடைய ஜவண்டுபமைனவும, இதன் ஆசிரியர் இத
ஜபநான்று இன்னுஞ் சில நூல்கடளயும எழுதி, நமைக்கு உதவி ஊக்கமைளிக்க ஜவண்டுபமைனவும எல்லநாம
வல்ல ஆண்டைவனநாகய அல்லநாஹடவ வணங்க ஜவண்டிக் பகநாள்கஜறன்.
திருச்சிரநாப்பள்ளி, தங்களன்புள்ள,
29-3-74 டசெயத் அப்தல் கனி
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நபிகள் நநாயகம
அடவத்தடலவர் அவர்கஜள! பமைளல்விமைநார்கஜள! தநாய்மைநார்கஜள! பபரிஜயநார்கஜள! அன்பர்கஜள!
உங்கள் அடனவருக்கும இந்த மைநாடலப் பபநாழுதில் என்னுடடைய தநாழ்டமையநான வணக்கம.
குமபஜகநாணத்தில் கூடியுள்ள பபருமைக்களநாகய உங்கள் முன்பு, இன்டறய தினம அகல இந்திய மீலநாத்
விழநா நடடைபபற்றுக் பகநாண்டிருக்கறத. இந்த விழநாவிஜல பங்கு பபறுகன்ற ஜபறு எனக்கும
கடடைத்தடமை பற்றி அதிக மைகழ்ச்சி அடடைகஜறன். நநாயகம அவர்களுடடைய பிறந்த நநாள் விழநா நடைப்பத
குறித்த 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜன மைநாறுபட்டை கருத்தம ஜதநான்றியதண்டு. பமைளல்விமைநார்கள் அன்று
அடத மைறுத்தநார்கள் பண்டிடககடளப் ஜபநால இவ்விழநாடவக் பகநாண்டைநாடைக் கூடைநாத என்று.
முதன் முதலநாக இந்த விழநாடவக் பகநாண்டைநாடியத திருச்சிரநாப்பள்ளியில், 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜன.
திருச்சிரநாப்பள்ளியில் பபரிய கடடை வீதியில் ஜபகம பள்ளி வநாசெலில் முதன் முதலநாகக் பகநாண்டைநாடைப்
பபற்ற விழநாவில், பங்கு பபற்ற நநான், இந்த விழநாவிலும பங்கு பபறுவத குறித்த
மைகழ்ச்சியடடைகஜறன். நநாயகம அவர்களுக்குப் பிறந்த நநாள் விழநாவநா? என்ற ஒரு ஜகள்வியும
களமபியத அன்று. நநாயகம அவர்களுக்கும பிறந்தநநாள் விழநாவநா என்றநால், அவர் பிறந்தநநாள்
விழநாடவக் பகநாண்டைநாடைக் கூடைநாத என்ற பபநாருளில் ஜகட்கப்பட்டை ஜகள்வி அத.
அவர்கட்கு அன்று நநாங்கள் பதில் பசெநான்ஜனநாம. பிள்டளகள் பிறந்த நநாடளப் பபற்ஜறநார்கள்
பகநாண்டைநாடுவத ஒரு மைரபு. பபற்ஜறநார்களுடடைய பிறந்த நநாடளப் பிள்டளகள் பகநாண்டைநாடுவத ஒரு
வழக்கம. ஒரு நநாட்டுத் தடலவன் பிறந்த நநாடள அந்த நநாட்டு மைக்கள் பகநாண்டைநாடுவத ஒரு பழக்கம. ஒரு
செமையத் தடலவர் பிறந்த நநாடள அந்தச் செமையத்டதச் செநார்ந்த மைக்கள் எல்லநாரும பகநாண்டைநாடுவத ஒரு
வழக்கம. ஒரு ஜசெடனத் தடலவன் பிறந்த நநாடள அச்ஜசெடனடயச் செநார்ந்த ஜபநார் வீரர்கள் எல்லநாரும
பகநாண்டைநாடுவத ஒரு பழக்கம. ஒன்றிற் சிறந்த ஒரு கநாரணத்திற்கநாக ஒருவருக்குப் பிறந்த நநாள் விழநாக்
பகநாண்டைநாடுவத செரியநாக இருக்குமைநானநால், ஒஜர ஒருவர் நநாட்டின் தடலவரநாகவும, செமையத்தின்
தடலவரநாகவும, செமூகத்தின் தடலவரநாகவும, அரசியல் தடலவரநாகவும, ஜபநார்வீரர்கள் தடலவரநாகவும
இருந்த நநாயகம அவர்கட்கு விழநாக் பகநாண்டைநாடைநாமைல் ஜவறு யநாருக்கு விழநாக் பகநாண்டைநாடுவத? என்று
அன்று முழக்கஜனநாம. எதிர்ப்பு ஒழிந்தத. நநாம மைட்டும இங்கு விழநாக் பகநாண்டைநாடைவில்டல. இன்று
உலகம முழுதம பகநாண்டைநாடிக் பகநாண்டிருக்கறத. பகநாண்டைநாடுவதின் ஜநநாக்கம உத்தமைன் பிறந்த நநாள்,
உலகம சிறந்த நநாள் என்பஜத.
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1. வரலநாறு
பிறந்த நநாள் விழநாக் பகநாண்டைநாடுகன்ற இந்தக் கநாலத்தில், ஜபசெஜவண்டிய ஜபச்சு அவருடடைய வரலநாறு
ஒன்றுதநான். ஜவறு எடதயும ஜபசுவதற்கு இந்த ஜமைடடையில் இடைமில்டல. நநாயகம அவர்களுடடைய
வரலநாற்டறக் கூறுவதற்கு ஒரு நிமிடைம ஜபநாதம. இத நநாள் வடர ஜபச்செநாளர்கள் பலர் ஜபசியடதயும,
இப்ஜபநாத இங்கு ஜபசெப்பபற்ற நல்லறிஞர்கள் ஜபசிய ஜபச்சுகடளயுபமைல்லநாம பதநாகுத்தநால்,
அவருடடைய வரலநாறு ஒரு நிமிடைத்தில் முடிந்த விடும.
நநாம ஜபநாற்றுகற எமபபருமைநானநார் நபிகள் நநாயகம அவர்கள், 1446 ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜன, நநாம
வநாழுகன்ற இஜத ஆசியநாக் கண்டைத்தின் ஜமைடலக் ஜகநாடியில் பிறந்தநார்கள். அவர்கள் பிறந்த நகரம,
அவடரப் பபற்றதனநால் பபயரும புகழும பபற்ற மைக்கநா நகரம. அவர்கள் பிறந்த 63 ஆண்டுகள் இந்த
நிலவுலகல் வநாழ்ந்தநார்கள். பிறந்த ஆறு ஆண்டுக்குள்ளநாகஜவ பபற்ஜறநார் இருவடரயும இழந்தநார்கள்.
பபரிய தந்டதயநாரநாஜல வளர்க்கப் பபற்றநார்கள். முன்டனய 40 ஆண்டுகள் குடுமபத்திற்கநாக,
வணிகத்திற்கநாக என்ஜற கழிந்தன. அக்கநாலத்திலும கூடை, செநாதநாரண மைக்களிடைத்தில் கநாணப் பபறநாத அரிய
பசெயல்கள், அவர்களிடைத்திஜல கநாணப் பபற்றன. பின்டனய 23 ஆண்டுகள், உலக மைக்களுக்கநாக என்ஜற
வநாழ்ந்தநார்கள். இந்த 63 ஆண்டுகளிஜல, அவர்கள் பசெயற்கரும பசெயல்கடளச் பசெய்த சர்திருத்தத்டதப்
புகுத்தி, தம கநாலத்திஜலஜய பவற்றியும பபற்றநார்கள். பசித்திருந்த, தனித்திருந்த, விழித்திருந்த புனிதத்
திருமைடறடய நமைக்கு இறக்கத் தந்தநார்கள்; நமடமைவிட்டு மைடறந்தநார்கள்; என்பததநான் அவர் களுடடைய
வரலநாறு. (டகதட்டைல்). இத ஜபநாதமைநானத. அவர்களுடடைய வரலநாற்டறக் கூறுவதற்கு.
அஜரபியநா நநாடு
ஒரு மைணி ஜநரம ஜபசெஜவண்டும என்று ஜகட்டுக் பகநாண்டைநார்கள். ஒரு நிமிடைத்தில் வரலநாறு முடிந்தத.
இன்னும 59 நிமிடைங்கட்கு என்ன பசெநால்வத என்று பதரியவில்டல. ஆனநால் அவர் பதநாடைர்பநான
பசெய்திகடளப் ஜபசுவதற்கு ஆண்டுக் கணக்கநாகும. அவர் பிறந்த நநாடு அஜரபியநா நநாடு. அவர்கள் பிறந்த
கநாலத்தில், அந்நநாட்டு மைக்கள் குடி, கூத்தி, பகநாள்டளயிடுதல் ஆகயவற்டறச் பசெய்த
பகநாண்டிருந்தநார்கள். ஜமைல்நநாட்டுப் ஜபரறிஞன் பசெநான்னநான் "நநாயகம அவர்கள் பிறந்த பபநாழுத
அரநாபிய நநாடு கநார்கநாலத்த இருடளப் ஜபநால் இருந்தத" என்று. என் உள்ளம அடத ஒப்பவில்டல.
கநார்கநாலத்த இருளிலநாவத அடிக்கடி மின்னல் ஜதநான்றும. மைக்கள் வழி நடைக்க அத தடண பசெய்யும.
அன்டறய அஜரபிய மைக்களிடைத்தில், அந்த மின்னல் கூடைத் ஜதநான்றவில்டல. அவ்வளவு இருள் கவ்வி
இருந்தத. அதற்கு ஒரு செநான்று பசெநான்னநால் ஜபநாதமைநானத. அடுத்த வீட்டுக்கநாரன் ஆடு வளர்த்தநான்.
எதிர்த்த வீட்டுக்கநாரன் அவடரக் பகநாடி வளர்த்தநான். அடுத்த வீட்டுக்கநாரனுடடைய ஆடு எதிர் வீட்டு
அவடரக் பகநாடிடயத் தின்றுவிட்டைத. அவ்வளவுதநான் பசெய்தி. இதற்கநாக, அவடரக் பகநாடி வளர்த்தவர்
ஆடு வளர்த்தவடரயும, ஆடு வளர்த்தவர் அவடரக் பகநாடி வளர்த்தவடரயும ஏழு தடலமுடறகள் வடர
பவட்டிக் பகநாண்டு மைடிந்தநார்கள். அவ்வளவு புத்திசெநாலித்தனம அக்கநால அஜரபியர்களிடைம இருந்தத.
அப்படிப்பட்டை மைக்களின் நடுவில் பபருமைநானநார் ஜதநான்றி அவர்கடளச் சர்த்திருத்தினநார்கள் என்றநால்,
இத எந்த மைக்களநாலும எண்ணிப் பநார்க்க முடியநாத ஒரு அருஞ்பசெயலும, பபருஞ்பசெயலும ஆகும எனக்
பகநாள்ள ஜவண்டும. இன்டறய அஜரபிய மைக்கள் உலகத்தில் சிறந்த விஞ்ஞநானிகளநாக இருக்கறநார்கள்.
விஞ்ஞநானிகளிஜல மிகச் சிறந்த விஞ்ஞநானிகள் இன்டறய அஜரபியர்கள். அவ்வளவு இருள் கவ்விய
அந்தச் செமூகம இன்டறக்கு ஒளி வீசெக் கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்த இருக்கறத என்றநால், இந்த நல்ல
நநாளில் அவர்கள் பசெய்த பதநாண்டு எவ்வளவு பபரியத என்படத நநாம எண்ணிப் பநார்க்க ஜவண்டும.
இஸ்லநாமிய மைநாணிக்கம
இதனநால்தநான் ஒரு ஜமைடல நநாட்டு அறிஞன் பசெநான்னநான்! 'உலகம முழுவதம ஒளி வீசெக் கூடிய ஒரு
இஸ்லநாமிய மைநாணிக்கம அஜரபிய நநாட்டில் கண்படைடுக்கப் பபற்றத” என்று. இந்தச் பசெநாற்பறநாடைருக்கு
எவ்வளவு பபநாருள்! நநாயகம ஒரு மைநாணிக்கம என்றும, அத இஸ்லநாமிய மைநாணிக்கம என்றும,
அவருடடைய ஜபநாதடன உலகம முழுதம ஒளி வீசுகறத என்றும, அத கண்படைடுக்கப்பட்டை நநாடு
அஜரபிய நநாடு என்றும அவன் வர்ணித்தநான். ஆகஜவ, இடத இஸ்லநாமிய மைக்கள் உள்ளத்ஜத டவத்த
நநாள் ஜதநாறும பபருடமைப்படை ஜவண்டும.
இஸ்லநாம
நநாயகம அவர்கள்தநாம இஸ்லநாமிய செமையத்டதத் ஜதநாற்றுவித்தநார்கள் என்று சிலர் எழுதியிருக்கறநார்கள்.
அத தவறு. இஸ்லநாம என்றும உள்ளத. அடத நநாயகம அவர்கள் சர் திருத்தினநார்கள். அவ்வளவுதநான்.
இஸ்லநாம என்ற பசெநால்லுக்கு அடமைதி, முத்தி என்று பபநாருள்.
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2. பசெயற்கரும பசெயல்கள்
இனி, ஜபசெ ஜவண்டிய ஜபச்சு எல்லநாம அவர்கள் பசெய்த பசெயற்கரும பசெயல்கஜள. இந்த நல்ல நநாளில்
அவர்கள் பிறந்த நநாடள எண்ணிப் ஜபநாற்றுவத நல்லத. பசெயற்கரும பசெயல், பிறரநாஜல பசெய்ய முடியநாத
அரிய பபரிய பசெயல்கள். அதில் ஐமபபருங் கடைடமைகள் முதலிடைம பபற்றடவ.
ஐம பபரும கடைடமைகள்
ஐம பபருங்கடைடமைகள் என்படவ நநாயகம அவர்கள் பசெய்த பசெயல்களில் எல்லநாம மிகப் பபரும
பசெயற்கருஞ் பசெயல்கள். அவற்றில் முதலிஜல உள்ளத கலிமைநா. "லநா இலநாஹ இல்லல்லநாஹ முகமைத
ரசுலில்லநாஹ" என்பத. "வணக்கத்தக்குரியவன் ஆண்டைவன் ஒருவஜன. அவனத திருத்தூதஜர முகமைத
நபி" என்பத அதன் பபநாருள். இத ஒரு ஜபநார் வீரன், படடையின் உள்ஜள நுடழயும ஜபநாத எடுத்தக்
பகநாள்ளுகன்ற ஒரு செத்திய வநாக்குப் ஜபநான்றத. செட்டைசெடபக்கு பசெல்கன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லநாம ரநாஜே
விசுவநாசெப் பிரமைநாணம எடுத்தக் பகநாள்வத ஜபநான்றத. இந்த உறுதிப்பநாட்டடை ஒப்புக்
பகநாள்ளநாதவர்களுக்கு இஸ்லநாத்தில் இடைமில்டல. ஆகஜவ, இடத முதலநாக டவத்தநார்கள். அத எண்ணி,
எண்ணி மைகழக் கூடியபதநான்று. நமபிக்டக, உறுதி, கட்டுப்பநாடு ஆகய அத்தடனடயயும ஜசெர்த்தப்
பின்னப் பபற்றத இந்தக் கலிமைநா. ஜவறு ஒரு வடகயநாகச் பசெநால்ல ஜவண்டுமைநானநால், பதநாழுடக,
ஜநநான்பு, ஜேக்கநாத், ஹஜ் என்ற நநான்டகயும, நநான்கு தூண்களநாக டவத்தநால், இந்தப் புனித கலிமைநா
இதனுடடைய ஜகநாபுரமைநாக இருந்த ஒளி வீசெக் கூடியத என்று கூறலநாம. அடதத் தநாங்க நிற்கும தூண்களில்
ஒன்று பதநாழுடக.
பதநாழுடகடய எல்லநாரும பசெய்கறநார்கள். எல்லநாச் செமையத்தினரும ஏற்றுக் பகநாள்கறநார்கள் என்று நநாம
பநார்க்கஜறநாம. ஆனநால், பிற செமையத்தநாருடடைய பதநாழுடகக்கும, இஸ்லநாத்தினுடடைய பதநாழுடகக்கும
ஜவறுபநாடு உண்டு. நநாயகம அவர்கள் பதநாழுடகடயப் புகுத்தியதற்கு உயர்ந்த கருத்தம ஒன்று உண்டு.
கறித்தவர்கள் ஞநாயிற்றுக் கழடமைகளில் பதநாழுகறநார்கள். இந்தக்களில் பலர் கநார்த்திடகக்கு ஒரு தரம,
அமைநாவநாடசெக்கு ஒரு தரம, ஏகநாதசிக்கு ஒரு தரம பதநாழுகறநார்கள். சிலர் ஆண்டுக்கு ஒரு முடற
பதநாழுகறநார்கள். இஸ்லநாத்தில் அப்படி இல்டல. நநாள் ஜதநாறும பதநாழ ஜவண்டும. அதவும ஒரு முடற
அல்ல, ஐந்த முடற பதநாழ ஜவண்டும. அதிகநாடல, பகல், மைநாடல, அந்தி, இரவு ஆகயடவகளில் ஐந்த
முடற பதநாழஜவண்டும என்ற ஒரு கட்டுப்பநாடு அவர்களநால் விதிக்கப் பபற்றத. அதனுடடைய கருத்த
என்னபவன்றநால், அடிக்கடி இடறவஜனநாடு பதநாடைர்பு டவத்தக் பகநாள்கறவன் தீயவற்டற எண்ண
மைநாட்டைநான். அவன் உள்ளத்திஜல அதற்கு இடைம இரநாத. மைனமதநான் அடனத்தக்கும இருப்பிடைம. மைனம
தூய்டமையநாக விட்டைநால் எண்ணமும, பசெயலும தநாஜன தூய்டமையநாக விடும. அடிக்கடி உள்ளத்டத
இடறவனிடைத்திஜல டவத்தக் பகநாண்டிருந்தநால் தீய எண்ணங்கள், தீய பசெயல்களுக்கு இடைஜமை இரநாத
என்று அவர்கள் கண்டைநார்கள். அடதச் செமூகத்திஜல புகுத்தினநார்கள். இடதச் பசெநால்லுவதற்கு
அவர்களுடடைய வநாழ்க்டகயிஜலஜய நடைந்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சிடயக் குறிப்பிடைலநாம.
ஒரு யூதன் குடிகநாரன். நநாயகம அவர்கள் ஜபசிக் பகநாண்டிருந்த ஜபநாத, 'எனக்கு இஸ்லநாத்தில்
இடைமுண்டைநா?' என்று ஜகட்டைநான். ஹஜேரத் அபுபக்கர் அவர் கள் பக்கத்திஜல இருந்த பகநாண்டு
'இஸ்லநாத்தில் குடிகநாரனுக்கு இடைம இல்டல' என்று பசெநான்னநார்கள். நநாயகம, அவர்கடளக் டக அமைர்த்தி
பவகு அடமைதியநாக 'உனக்கும இஸ்லநாத்தில் இடைம உண்டு' என்று பசெநான்னநார்கள். 'அப்படியநா! இனி
நநான் இஸ்லநாத்தில் ஜசெரலநாமைநா?’ என்றநான். 'கட்டைநாயம ஜசெரலநாம. ஆனநால் ஒஜர ஒரு நிபந்தடன.
இடறவடனத் பதநாழப் ஜபநாகும ஜபநாத மைட்டும நீ குடிக்கக் கூடைநாத'. அதற்கவன் அப்படிஜய பசெய்வதநாக
ஒப்புக் பகநாண்டைநான், கலிமைநா பசெநால்லப் பபற்றத; இஸ்லநாத்தில் ஜசெர்ந்தநான், அவன் பதநாழப் ஜபநாகும
ஜபநாத குடிக்க இயலநாதவன் ஆனநான்,
பகநாஞ்செ நநாள் ஆனதம, கநாடலயில் மைட்டும பதநாழுதநால் ஜபநாதநாத, மைநாடலயிலும பதநாழ ஜவண்டும
என்றநார்கள். இரண்டு ஜநரம ஜபநானநான். இரண்டு ஜநரம குடிக்கநாமைல் இருந்தநான். அப்புறம பகலிலும,
அப்புறம அந்தியிலும, அப்புறம இரவிலும, ஐந்தமுடற பதநாழ ஜவண்டுபமைன்று அவனிடைம கூறப்
பபற்றத. ஐந்த முடறயும பதநாழப் ஜபநாக ஆரமபித்தநான். ஐந்த ஜநரமும குடிக்க முடியநாமைற் ஜபநாய்
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விட்டைத. அப்புறம ஒரு நநாள், இடறவடனத் பதநாழப் ஜபநாகும ஜபநாத மைட்டும, குடிக்கநாமைல் இருந்த
பயனில்டல; பதநாழுத விட்டு வந்த பிறகும குடிக்கநாமைல் இருக்க ஜவண்டும என்றநார்கள். அதற்கும
ஒப்புக் பகநாண்டைநான். கடடைசியில் அவனுக்குக் குடிக்கஜவ ஜநரமில்லநாமைற் ஜபநாய் விட்டைத. பதநாழ
ஜவண்டிய ஜநரம ஐந்த என்று டவத்த, பிறகு, இடறவடனத் பதநாழப் ஜபநாகும ஜபநாத குடிக்கக் கூடைநாத.
பிறகு, வந்ததம குடிக்கக் கூடைநாத என்று டவத்தநால், பிறகு எந்த ஜநரம குடிப்பநான்? இதிலிருந்த நமைக்கு
என்ன பதரிகறத? இடறவஜனநாடு அடிக்கடி பதநாடைர்பு டவத்தக் பகநாண்டைவர்கள். தீய பசெநாற்கடளச்
பசெநால்ல மைநாட்டைநார்கள்; என்படத அவர்கள் அன்ஜற எண்ணி, வடரயறுத்தக் கநாட்டினநார்கள்.
குடறவில்லநாத நிடற மைனஜமை, இடறவனின் இருப்பிடைம என்பத அவர்களத வநாக்கு.
ஜநநான்பு
பதநாழுடகடய அடுத்தத ஜநநான்பு. எங்கள் பநாட்டி ஒருத்தி ஜநநான்பு இருப்பநார்கள். நநான்கு இட்லி, மூன்று
ஜதநாடசெ, இரண்டு கப் உப்புமைநா, ஒரு கப் பநால் குடித்த விட்டு ஜநநான்பு இருப்பநாள். ஜசெநாறு மைட்டும
உண்பதில்டல. அத ஒரு வடகயநான ஜநநான்பு. இஸ்லநாத்தின் ஜநநான்புக்கும, மைற்றவர்கள் ஜநநான்புக்கும
பபரிய ஜவறுபநாடு உண்டு. வடரயறுக்கப்பட்டை சில கநாலத்திலநாவத, குடைல் சுத்தமைநாக இருக்க ஜவண்டும.
அதற்கு ஓய்வு ஜவண்டும என்படத நநாம பநார்க்கஜறநாம. எத்தடனஜயநா ஆடலகள் ஓய்வு பபறநாமைல் ஓடிக்
பகநாண்ஜடை இருக்கன்றன. ஜதய்ந்த விடுகன்றன. ஓய்வு பகநாடுக்கஜறநாம. கடிகநாரங்கள் ஓடுகன்றன.
அதில் உள்ள கருவிகள் ஜதய்கன்றன. நநாம என்டறக்கநாவத எண்ணிப் பநார்த்ஜதநாமைநா? ஆண்டைவன்
அடமைத்த நமைத உடைலுறுப்புகள் ஜதய்வில்லநாமைல், நூறநாண்டுகள் ஆடிக் பகநாண்டும ஓடிக் பகநாண்டும
இருக்கன்றன என்படதச் சிந்தித்தப் பநார்த்ஜதநாமைநா? சிந்தித்தப் பநார்க்க ஜவண்டும. கடிகநாரத்திலுள்ள
நுணுக்கமைநான கருவிகடள விடை, நம வயிற்றில் அதிக நுணுக்கமைநான கருவிகள் இருக்கன்றன. எந்திரங்கள்
பசெய்கன்ற ஜவடலடய விடை, அதிக ஜவடலகடள இடவ பசெய்கன்றன. கடிகநாரங்கள் எல்லநாம செநாவி
பகநாடுத்த ஓடுகன்றன. நமைத உறுப்புகள் எல்லநாம செநாவி பகநாடுக்கநாமைஜலஜய, ஓடிக் பகநாண்டிருக்கன்றன.
ஆடலகள் அடனத்தம மின்செநாரத்திஜல ஓட்டைப் பபறுகன்றன. நமைத உறுப்புகள் எல்லநாம அத
இல்லநாமைஜல ஓடுகன்றன. ஆக, இத்தடகய குடைல்களுக்கும, உறுப்புகளுக்கும வடரயறுக்கப்பட்டை சில
கநாலத்திலநாவத ஓய்வு இருக்க ஜவண்டும என்று எண்ணினநார்கள். நீண்டை நநாள் உயிர் வநாழ உடைல்
நலத்திற்குத் தடண பசெய்கன்ற ஒன்று இத.
மைற்பறநான்று, செமையத் பதநாடைர்பநானத. குடைல் சுத்தமைநாகும ஜபநாத, உடைல் சுத்தமைநாகறத. உடைல் சுத்தமைநாகும
ஜபநாத, எண்ணம சுத்தமைநாகறத. எண்ணம சுத்தமைநாகும ஜபநாத, ஆன்மைநா சுத்தமைநாகறத. சுத்தமைடடைந்த
ஆன்மைநாதநான், ஆண்டைவன் அருளுக்குப் பநாத்திரமைநாகறத என்படதப் பின்னிப் படிப்படியநாக
அடமைத்திருக்கறநார்கள் என்று பதரிகறத. ஜநநான்பிலிருந்த இடறயருள் பபறுவத வடர. இத அவர்கள்
புகுத்தியத.
ஜேக்கநாத்
நநான்கநாவத ஜேக்கநாத். நநான் எத்தடனஜயநா பமைநாழி பபயர்ப்பநாளர்களிடைம இந்த ஜேக்கநாத் என்ற
பசெநால்லுக்குப் பபநாருள் யநாத எனக் ஜகட்ஜடைன். செரியநான பபநாருள் கடடைக்கவில்டல. வடைபமைநாழியில்
பசெநான்னநால், தர்மைம என்கறநார்கள். நநான் தமிழில் பமைநாழி பபயர்த்ஜதன் பகநாடடை என்று. ஒன்றும
பபநாருந்தவில்டல. இந்த ஒரு அஜரபியச் பசெநால்லுக்கு, எந்த பமைநாழியிலும செரியநான பசெநால் இல்டல.
பசெநால்லவும முடியவில்டல. ஏஜதனும பசெநால்ல ஜவண்டும. ஏடழ மைக்களுக்குப் பணக்கநாரன் பகநாடுத்தத்
தீரஜவண்டிய ஒரு கட்டைநாய வரி என்று பசெநான்னநால் பபநாருத்தமைநாக இருக்கும.
தன் பசெநாத்தில் 40 ல் ஒரு பங்கு உளமைகழ்ந்த வழங்குகன்ற இத பரிசுத்தத் தன்டமை வநாய்ந்தத. அதநாவத
அதன் மூலம தன் பசெநாத்டதத் தூய்டமைப் படுத்திக் பகநாள்வத. இப்படிப் பிறர்க்கு வழ்ங்குவதன் மூலம
40 ல் ஒரு பங்கு வரி பகநாடுத்த விட்டை பிறகு, இதனநால் மைற்ற 39 பங்கு தூய்டமையநாகறத என்பத பபநாருள்.
4 ஆயிரம டவத்திருப்பவன் 100 ரூபநாய், 40 ஆயிரம டவத்திருப்பவன் 1 ஆயிரம பகநாடுக்க ஜவண்டும.
இத கட்டைநாய வரி. அத மைட்டும கருத்தில்டல. இந்த ஜேக்கநாத், பணக்கநாரன் இருமபுப் பபட்டியிஜல
டவத்திருக்கும பச்டசெ ஜநநாட்டுகளும, பணமும ஏடழயின் குடிடசெக்கும, தகரக் குவடளக்கும வந்த ஜசெர,
ஒழுங்கநாக பவட்டைப் பட்டுள்ள ஒரு கநால்வநாய் மைநாதிரியும பதரிகறத. உலகம முழுதம உள்ள மைக்கள்
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இமமுடறடயக் டகயநாண்டு வருவதநானநால், பபநாதவுடடைடமை இயக்கஜமை ஜதடவயில்டல என நநான்
கருதகஜறன். நநாயகம அவர்கன் தமமுடடைய உள்ளத்தில் இடத எண்ணிஜய புகுத்தி இருக்கறநார்கள்.
ஹஜ்
கடடைகயநாக 'ஹஜ்'. 'ஹஜ்'ஜேஜுக்கு நநான் ஜபநானதில்டல. ஜபநாக விருமபியும முடியவில்டல. ஆனநால், நநான்
சிங்கப்பூரில் இருந்ஜதன். அங்ஜக ஒரு டசெனநா நண்பர். 'ஹஜ்'ஜேஜுக்குப் ஜபநாய் வந்தவர். அவருக்குத் தமிழ்
பதரியநாத. எனக்கு சனம பதரியநாத. இரண்டு ஜபரும மைலநாய் பமைநாழியில் சிறித உளறிக் பகநாள்ஜவநாம.
அவர் பசெநான்னடத நநான் பகநாஞ்செம அறிந்த பகநாண்டு, இங்கு வந்த பிறகு அடத விசெநாரித்தறிந்த
பநார்த்தநால், மைக்களநாகப் பிறந்தவர்கள் ஒவ்பவநாருவரும அங்குச் பசென்றநாக ஜவண்டும எனத் பதரிய
வருகறத. ஆண்டு ஜதநாறும அங்கு இலட்செக் கணக்கநான மைக்கள் பதநாழுடகக்கநாகக் கூடுகறநார்கள்.
கஃபநா பள்ளி
பதநாழுமிடைம மைக்கநா நகரிலுள்ள கஃபநா பள்ளி. மிகச் சிறிய பள்ளி. அடத ஹஜேரத் இப்ரநாகீம அவர்கள்
கட்டினநார்கள் என்பத வரலநாறு. ஆனநால் உண்டமையநான வரலநாறு, அவர்களநாலும கட்டைப்படைவில்டல
என்பத. 'அவருக்கு முன்பும அந்த வணக்க ஸ்தலம இருந்தத. ஹஜேரத் இப்ரநாகீம அவர்கள் அடதப்
பழுத பநார்த்தச் பசெப்பனிட்டைநார்கள்’ என்று இத்தநாவி ஜதசெத்த வரலநாற்று ஆசிரியர் ஒருவர் எழுதி
இருக்கறநார். அப்பள்ளிக்கு ஒரு பபரிய சிறப்பு உண்டு. மைனிதனுக்குத் பதய்வ உணர்ச்சி உண்டைநானதம,
அவன் ஆண்டைவடனத் பதநாழுவதற்கு முதன் முதலநாகத் ஜதர்ந்பதடுக்கப்பட்டை இடைம அத. அத
அவ்வளவு பதநான்டமையநானதம பரிசுத்தமைநானதமைநான இடைம. பிறகு அடதப் பல்ஜவறு அரசெர்கள் பழுத
பநார்த்த வந்திருக்கன்றனர். ஐந்த கண்டைங்களிலும உள்ள மைக்கள் அடனவரும ஆண்டுஜதநாறும அங்கு
வந்த ஒன்று கூடுகறநார்கள்.
நநாம நிடனத்திருக்கஜறநாம, இஸ்லநாமியர் எல்லநாம ஜமைற்கு ஜநநாக்கத் பதநாழுகறநார்கள் என்று. அததநான்
இல்டல, இந்தியநாவில் உள்ளவர்கள் எல்லநாம ஜமைற்கு ஜநநாக்கத் பதநாழுகறநார்கள். தருக்கயில்
இருக்கறவர்கபளல்லநாம பதற்கு ஜநநாக்கத் பதநாழுகறநார்கள். பதன் ஆப்பிரிக்கநாவில் உள்ளவர்கள்
எல்லநாம வடைக்கு ஜநநாக்கத் பதநாழுகறநார்கள். வடை ஆப்பிரிக்கநாவில் இருக்கறவர்கள் எல்லநாம கழக்கு
ஜநநாக்கத் பதநாழுகறநார்கள். இப்படி உலகம முழுதம உள்ள மைக்கள் இமமைநாதிரித் பதநாழுகறநார்கள்
என்றநால், உலகத்தின் ஐந்த கண்டைத்தில் உள்ள இஸ்லநாமிய மைக்கள் அடனவரும அந்த ஒஜர புண்ணியத்
தலத்டத ஜநநாக்கஜய பதநாழுகறநார்கள் என்பத பபநாருள். நநாம இருக்கும இடைத்திற்கு அத ஜமைற்ஜக
இருப்பதநால், நநாம ஜமைற்கு ஜநநாக்கத் பதநாழுகஜறநாம.
பத்த லட்செத்திற்கு ஜமைல் உள்ள மைக்கள் ஆண்டு ஜதநாறும அங்கு கூடுகறநார்கள். நநாடு ஜவற்றுடமைஜயநா,
பமைநாழி ஜவற்றுடமைஜயநா, நிற ஜவற்றுடமைஜயநா அங்கு இல்டல. அடனவருக்கும ஒஜர ஜநரத்தில் உணவு,
ஒஜர மைநாதிரியநான உடடை. ஆண்களுக்குத் டதயல் இல்லநாத உடடை. இடுப்பில் ஒன்று, ஜமைஜல ஒன்று. ஒஜர
மைநாதிரியநான நிறம. ஒஜர ஜநரத்தில் ஒதச் பசெய்வத. ஒஜர ஜநரத்தில் பதநாழுடக, ஒஜர ஒலி, 'அல்லநாஹஜுமமை
லப்டபக்' (டக தட்டைல்). "ஆண்டைவஜன உனத முன்னிடலயில் நிற்கஜறநாம" என்ற ஒஜர ஒலி. இக்கண்
பகநாள்ளநாக் கநாட்சிடய உலகத்தில் ஜவறு எந்த நநாட்டிலும, எந்த இடைத்திலும மைக்கள் கநாண இயலநாத.
இதனநால் நல்லறிஞர்கள் பலர், இடதச் 'செமைத்தவம விடளவிக்கும ஒரு பபருஞ் செந்டத' என்று
பசெநால்லியிருக்கறநார்கள்.
வசெதி படடைத்த மைக்கள் எல்ஜலநாரும ஏன் ஹஜ்டஜே நிடறஜவற்ற ஜவண்டுபமைன்றநால், அடனவரும அங்கு
பசென்று பநார்த்த, எல்லநாரும ஒன்று என்படத அங்கு கண்ணநாற் கண்டு, ஆண்டைவடனத் பதநாழுத,
அவரவர் நநாட்டுக்குச் பசென்ற பிறகு, அவர்கள் இக்பகநாள்டகடய ஆங்கநாங்கு அழுத்தமைநாகக்
கடடைப்பிடித்தப் பரப்பத் தடண பசெய்யும என்று எண்ணிஜய அடமைத்த இருக்கறநார்கள். கடடைகளிற்
ஜபநாய்ப் பல செரக்குகடளயும, வயல்களிற் ஜபநாய் தநானியங்கடனயும பகநாள்வத ஜபநாலச் செமைத்தவ மைனப்
பநான்டமைடயயும மைக்கள் பகநாள்ள ஜவண்டுமைநானநால், அங்கு பசென்றுதநான் பகநாள்ள ஜவண்டியிருக்கும.
ஜேம ஜேம தீர்த்தம
ஜேம ஜேம என்ற ஒரு தீர்த்தம அங்கு உண்டு. அத ஒரு சிறிய கணறு. மிகப் பபரிய, கடுடமையநான அந்தப்
பநாடலவனத்தில் இருக்கறத, அங்கு ஜவறு நீர் ஊற்றுகள் கடடையநா. இங்கு ஓடுவத மைநாதிரி ஆஜறநா,
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குளஜமைநா, வநாய்க்கநாஜலநா இல்டல. இந்த சிறிய கணறு 10 இலட்செம மைக்களுக்கு, வற்றநாத ஊற்றநாக இருந்த
நீர் வழங்கக் பகநாண்டிருக்கறத. அத ஒரு பபரும வியப்பு. 1941 ஆம ஆண்டில் பிரிட்டிஷ்
ஆரநாய்ச்சியநாளன் ஒருவன் அக்கணற்றின் நீடரக் பகநாண்டு ஜபநாய் ஆரநாய்ச்சி பசெய்த, அதில் தங்கச் செத்த
இருக்கறபதன்று கூறியிருக்கறநான். இத ஆரநாய்ச்சியநாளர்கள் செமையத்தடறக்கு அப்பநாற்பட்டுச்
சிந்திக்கஜவண்டிய அரிய பசெய்தி.
ஆகக் கலிமைநா, பதநாழுடக, ஜநநான்பு, ஜேக்கநாத், ஹஜ் ஆகய ஐந்டதயும இஸ்லநாமியர்கள் அடனவரும
கட்டைநாயம டகக்பகநாள்ள ஜவண்டும. அத மைக்களின் பபருங்கடைடமை. ஆகஜவ இடத ஐமபபருங்
கடைடமைகள் என டவத்திருக்கறநார்கள். இஸ்லநாமியர் என்றநால், இவற்டறச் பசெய்தநாக ஜவண்டும.
இல்டலயநானநால், அவர்கள் உண்டமையநான இஸ்லநாமியர் ஆக மைநாட்டைநார். ஜநநாய் வநாய்ப்பட்டைநால், வறுடமை
வநாய்ப்பட்டைநால், சூழ்நிடல அடமையநாதிருந்தநால், அவர்களுக்கு மைட்டும விதிவிலக்கு உண்டு. பசெல்வமும
இருந்த, உடைல் நலமும நன்றநாக இருந்த, அவர்கள் அந்தக் கடைடமையிலிருந்த தவறுவநார்கஜளயநானநால்,
அவர்களுக்கு விதி விலக்கு இல்டல. கட்டைநாயம பசெய்த தீர ஜவண்டும என்று விதிக்கப்பட்டிருக்கறத.
இஸ்லநாமியப் பபருமைக்களுக்கு ஒரு ஐயப்பநாடு உண்டு என்படத நநான் பல இடைங்களில்
கண்டிருக்கஜறன். இந்தகள் இஸ்லநாத்டத அழிக்கறநார்கள்; அல்லத அழிக்க முற்படுகறநார்கள்.
கறித்தவர் இஸ்லநாத்தக்குப் புறமபநான கநாரியங்கடளச் பசெய்கறநார்கள்; ஜபசுகறநார்கள். இதனநால்
இஸ்லநாம அழிந்தவிடுஜமைநா என்று ஐயப்படுகன்றவர்கள் சிலடர நநான் பநார்த்த இருக்கஜறன். அத்தடகய
பசெநாற்கள் என் கநாதிஜல விழுந்திருக்கன்றன. இஸ்லநாமியப் பபருமைக்கள் இந்த ஐமபபருங் கடைடமைகடளச்
செரிவரச் பசெய்த பகநாண்டு வருவநார்கஜளயநானநால், உலகத்தின் எந்தச் செக்தியநாலும இஸ்லநாத்டத அழிக்க
முடியநாத என்று நநான் உறுதியநாகக் கூறுகஜறன் (டக தட்டைல்). அந்த அளவிற்குப் பிடணக்கப்
பட்டிருக்கன்றன நநாயகம அவர்கள் விதித்த ஐமபபருங் கடைடமைகள்.
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3. செமைத்தவம
எமபபருமைநானநார் பசெய்த பசெயற்கரும பசெயல்களில் ஒன்று செமைத்தவம என்பத. செமைத்தவம இந்தக்கள்
ஜகநாயில்களிஜல கடடையநாத. கறித்தவர்களின் ஆலயங்களில் கடடையநாத. தன்னுடடைய ஜவடலக்கநாரன்
பதநாழுடகக்கு முன்ஜன பசென்று விட்டைநால், எஜேமைநானன் பின்ஜன பசென்றநால், அவனுக்கும பின்ஜன
இருந்ததநான் பதநாழ ஜவண்டும. கறித்தவர்கள் ஜகநாயிலில் அடமைச்செருக்கு இடைம, அரசெனுக்கு இடைம,
அரசெ குடுமபத்திற்கு இடைம, மைந்திரிகளுக்கு இடைம, உத்திஜயநாகத்த கபலக்டைர்களுக்கு இடைம, மைக்களுக்கு
இடைம என்பறல்லநாம நநாற்கநாலிகள் ஒழுங்கு படுத்தி இருப்பநார்கள். இந்தக் ஜகநாயில்களிஜல அர்ச்செகர்
ஜபநாகற இடைம ஜவறு. ஜேமீன்தநார்கள் ஜபநாகற இடைம ஜவறு. பணக்கநாரர்கள் இடைம ஜவறு, ஏடழகள் இடைம
ஜவறு. கடடைசியநாகத் தநாழ்த்தப் பட்டைவர்களுக்குக் பகநாடிக் கமபத்தருகல் இடைம என ஒதக்கப்
பபற்றிருக்கும. பள்ளிவநாசெலில் அத இல்டல. அப்கன் அரசெர் அமீர், ஐதரநாபநாத் நிஜேநாம, தருக்கத் தடலவர்
இனூனு, ஈரநான் மைன்னர், அஜரபிய அரசெர் யநாரநாக இருந்தநால்தநான் என்ன? ஜவடலக்கநாரன் முன் பசென்று
முன் வரிடசெயில் இருந்தநால், இந்த மைன்னர்கள் அவனுக்கு அடுத்த வரிடசெயில் இருந்ததநான்
ஆண்டைவடனத் பதநாழ ஜவண்டும. இன்னும ஒரு படி தநாண்டிச் பசெநால்கஜறன், தன் ஜவடவக்கநாரனுடடைய
கநாலடியில்தநான் மைன்னநாதி மைன்னர்கள் தங்கள் முடிடய டவத்த ஆண்டைவடணத் பதநாழ ஜவண்டும. (டக
தட்டைல்) அவ்வளவு தூரம செமைத்தவம வற்புறுத்தப் பபற்றிருக்கறத.
இமமைநாதிரியநான கநாட்சிடயப் பிற செமையத்தினரிடைத்தில் கநாண இயலநாத. என்னுடடைய நண்பர் கநான் பகதூர்
பி. கலிபுல்லநா செநாயபு அவர்கள் நபிகள் நநாயகம விழநா ஒன்றில் ஜபசும பபநாழுத, இஸ்லநாத்திஜல
செமைத்தவம பசெநால்லப்பட்டிருக்கறத என்று கூறினநார்கள். எனக்குச் சிறித வருத்தம உண்டைநாயிற்று. நநான்
அவர்கள் ஜபசிய பின்னநால் ஜபசிஜனன். நநான் பசெநான்ஜனன்: 'அவர்கள் ஜபசியடத மைறுக்கஜறன்.
இஸ்லநாத்திஜலதநான் செமைத்தவம பசெநால்லப்பட்டிருக்கறதநா? மைற்ற மைதங்களிஜல செமைத்தவம
பசெநால்லப்படைவில்டலயநா? அவர்கள் பசெநான்னத தவறு. மைறுக்கஜறன்' என்ஜறன். அவர் என்டன
வியப்ஜபநாடு பநார்த்தநார். 'ஆமைநாம! நீங்கள் பசெநான்னத பபரிய தவறு' என்ஜறன். 'என்ன?' என்றநார்.
"இஸ்லநாத்தில் மைட்டும செமைத்தவம பசெநால்லப்படைவில்டல; எல்லநாச் செமையங்களிலும செமைத்தவம
பசெநால்லப்பட்டு இருக்கறத, ஆனநால், இஸ்லநாத்தில் மைட்டுமதநான் 'செமைத்தவம பசெய்யப்பட்டிருக்கறத’"
என்ஜறன். அததநான் உண்டமை. அமமைநாதிரி பிற செமையங்களில் பசெய்யப்படைநாமைல், பசெநால்லப்பட்டு மைட்டும
இருக்கறத. ஆகஜவ, இனிஜமைல் பசெநால்லும ஜபநாத இஸ்லநாத்திஜல செமைத்தவம பசெநால்லப்பட்டிருக்கறத
என்று பசெநால்லநாமைல், இஸ்லநாத்தில் செமைத்தவம பசெய்யப்பட்டிருக்கறத என்று பசெநால்லஜவண்டும"
என்ஜறன் [டக தட்டைல்). ஒத்தக்பகநாண்டைநார்கள். உண்டமையும அததநான்.
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4. செஜகநாதரத்தவம
செஜகநாதரத்தவம: அத மைக்கள் அடனவரும உடைன் பிறந்ஜதநார் என்பத. கறுப்பு அடிடமை பிலநால், வீரத்
தடலவர் டசெயத, பணக்கநார அபுபக்கர், பலசெநாலி உமைர், வநாலிப வீரர் அலி, ஆகய இவ் ஐவரின் வரலநாறு
எல்லநாம உங்களுக்கு நன்கு பதரியும, படித்த இருப்பீர்கள். ஒன்றுக்பகநான்று மைடலக்கும, மைடுவுக்கும
உள்ள ஜவற்றுடமை. இவர்கள் அத்தடன ஜபடரயும ஒரு ஜமைடடையில், ஒரு வரிடசெயில் நிறுத்தித்
ஜதநாஜளநாடு ஜதநாள் ஜசெர்த்தச் செஜகநாதரனநாக்க டவத்தத இஸ்லநாம. இத நநாயகம அவர்களுடடைய
ஜபநாதடன. இடத அவர்கடளத்தவிர ஜவறு எவரநாலும பசெய்ய முடியநாத. ஜவறு எச்செமையத்திலும கநாண
முடியநாத. இத ஒன்று ஜபநாதம செஜகநாதரத்தவத்டதப் பற்றிக் கூறுவதற்கு,
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5. தீர்க்கதரிசி
தீர்க்கதரிசி என்றநால், பின்னநால் வருவடத முன்னநால் அறிபவர் என்றநாகும. நபி என்றநால்,
இடறவனுடடைய திருத்தூதர் என்றநாகும. எத்தடனஜயநா தீர்க்கதரிசிகள், நபிமைநார்கள் உலகத்தில்
ஜதநான்றினநார்கள் என்று எல்லநாச் செமையத்தினரும கூறுகறநார்கள். ஆனநால் தீர்க்கதரிசி என்ற பசெநால்லுக்கு
உரியவர்கள் நமமுடடைய நபிகள் நநாயகம ஒருவர்தநான். இத என்னுடடைய முடிபு. ஞநானி ஒருவன்
பின்னநாஜல வரப் ஜபநாகன்ற பசெய்திகடள முன்னநாஜல அறியும ஆற்றல் படடைத்தவத்தவன். அந்தப்
ஜபரநாற்றல் நநாயகம அவர்களுக்கு முழுதம இருந்தத.
பபண் கல்வி
இப்பபநாழுத பநாருங்கள். அடுப்பூதம பபண்களுக்குப் படிப்பு எதற்கு என்று இன்னும ஜகட்டுக்
பகநாண்டிருக்கறநார்கள். ஆனநால் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜப ஆணுக்கும, பபண்ணுக்கும படிப்புத்
ஜதடவ என்று நநாயகம அவர்கள் கூறியிருக்கறநார்கள். அவர்கள் தீர்க்கதரிசியநா இல்டலயநா என்று
எண்ணிப் பநாருங்கள்.
பசெநாத்தரிடமை
பபண்களுக்குச் பசெநாத்தரிடமை ஜவண்டும என்ற செட்டைம இப்பபநாழுததநான் நிடறஜவற்றப்
பட்டிருக்கறத. ஆனநால் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜப பபண்களுக்குச் பசெநாத்தரிடமை ஜவண்டுபமைன்று
செட்டைம பசெய்திருக்கறநாஜர அவர் தீர்க்கதரிசியநா அல்லவநா என்று எண்ணிப் பநாருங்கள். விதடவ மைணம
விதடவகளுக்கு மைறுமைணம ஜதடவ என்ற செட்டைம, செட்டைசெடபயில் இன்டறக்கு உள்ஜள ஜபநாகறத,
பவளிஜய வருகறத. இன்னும இழுபறியநாக இழுத்தக் பகநாண்ஜடை இருக்கறத. ஆனநால் 1400
ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜப, விதடவகளுக்கு மைறுமைணம ஜதடவபயனச் செட்டைம பசெய்திருக்கறநாஜர! அவர்
தீர்க்கதரிசியநா அல்லவநா? என்படத எண்ணிப் பநாருங்கள்,
மைத விலக்கு
நம நநாட்டில் இப்பபநாழுததநான் மைதளிலக்குச் செட்டைம நிடறஜவறியத. அதவும மைநாறி மைடறந்த
பகநாண்டிருக்கறத. ஆனநால் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜப மைத விலக்குச் செட்டைம நிடறஜவற்றியிருக்கறநார்
என்றநால், அவர் தீர்க்கதரிசியநா அல்லவநா? என்படத எண்ணிப் பநாருங்கள்.
ஆலயப் பிரஜவசெம
நம நநாட்டில் இரநாஜேநாஜி அவர்கள் கநாலத்தில்தநான், ஆலயப் பிரஜவசெச் செட்டைம பசெய்த ஜகநாவில்கள்
அடனவருக்கும திறந்த டவக்கப் பபற்றிருக்கன்றன. ஆனநால் நநாயகம அவர்கள் 1400 ஆண்டுகளுக்கு
முன்ஜப, பள்ளி வநாசெல்களுக்குக் கதவுகஜள இல்லநாமைல் எல்ஜலநாருக்கும திறந்த டவக்கச்
பசெய்திருக்கறநார்கள். அவர்கள் தீர்க்கதரிசியநா? அல்லவநா என்படத எண்ணிப் பநாருங்கள்.
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6. திருக்குர்ஆன்
எமபபருமைநானநார் நபிகள் நநாயகம அவர்கள் படிக்கவில்டல, அப்படிப் படிக்கநாத ஒருவர் வநாயிலிருந்த
நமைத திருமைடறயநாகய திருக்குர்ஆன் ஜதநான்றியுள்ளத. இத நடைக்கக்கூடிய கநாரியமைநா? நீங்கள் இடத
ஒப்புக் பகநாள்கறீர்களநா என்று என்டனஜய பலர் ஜகட்டிருக்கறநார்கள். நநான் அவர்களுக்குக் கூறிய விடடை
டபபிளில் உள்ள ஒரு கடததநான். செநாலஜமைநான் ஞநானி என்று ஒரு பபரியவர் இருந்தநார் என்படத டபபிடளப் படித்த எவரும
நன்கறிவநார்கள். அவர் ஜவறு யநாரும அல்லர். அவர் நமைத 'ஹஜேரத் சுடலமைநான்’ அவர்கள் தநாம.
திருக்குர்ரநாடனயும டபபிடளயும படிப்பவர்களுக்கு இரண்டிலும கநாணப்படுகன்ற பபயர்கள் ஒஜர
பபயரநாகத் ஜதநான்றும. திருக்குர்ரநானில் யநாக்கூப், தநாவுத், இப்ரகீம, மூசெநா, சிக்கந்தர், சுடலமைநான் என்று
வரும பபயர்கபளல்லநாம டபபிளில் ஜஜேகப், ஜடைவிட், ஆப்ரகநாம, ஜமைநாஜசெ, அபலக்செநாந்தர், செநாலஜமைநான்
என வரும,
செநாலஜமைநான் மிகப் பபரிய ஞநானி, அவருக்கு ஒரு ஐயப்பநாடு ஜதநான்றியத. "நல்லவன் வறுடமை
வநாய்ப்பட்டுத் தன்பப்படுகறநாஜன ஏன்! பகட்டைவன் பசெல்வம படடைத்த மைகழ்ச்சிஜயநாடு வநாழ்கறநாஜன
ஏன்? பசெல்வம படடைத்த பலருக்குக் குழந்டத இல்டலஜய ஏன்? அவர்கள் விருமபியும ஜவண்டியும
குழந்டத பிறக்கநாதத ஏன்? வறுடமை வநாய்ப்பட்டை ஏடழ மைக்களுக்கு அதிகப் பிள்டளகள்
பிறந்திருப்பஜதன்? அவர்கள் விருமபநா விட்டைநாலும அதிகமைநான குழந்டதகள் பிறக்கன்றனஜவ! அத
ஏன்? இத கடைவுள் பசெயலநா? செநாத்தநான் பசெயலநா? கடைவுள் பசெயல் என்றநால் அத நியநாயமைநாகுமைநா? செநாத்தநான்
பசெயல் என்றநால் கடைவுளின செக்திக்கு மீறியும சில பசெயல்கள் நடைக்க முடியுமைநா?" என்பஜத அவரத ஐயம.
இடத அவர்கள் எண்ணி எண்ணிப் பநார்த்தநார்கள். ஒன்றும புரியவில்டல. பல நநாள் சிந்தித்தநார்கள்.
ஒன்றும விளங்கவில்டல. வீட்டிலிருந்தம, வீதியிலிருந்தம நடைந்தம, கடைந்தம ஆஜலநாசித்தப்
பநார்த்தநார்கள். ஒன்றும ஜதநான்றவில்டல.
கடடைசியநாகக் கடைற்கடரக்குச் பசென்று, கநாடலயிலிருந்த மைநாடல வடர கடைல் அடல நீர் கநாலிற் படுமபடிக்
கடரஜயநாரஜமை நடைந்த உலநாவி ஜயநாசித்தப் பநார்த்தநார்கள். விடடை கடடைக்கவில்டல. செநாலஜமைநான் ஞநானி
தம முயற்சிடயக் டக விடைவில்டல. எப்படியநாகலும இதற்கு விடடை கண்ஜடை தீருஜவன் என்று உறுதி
பூண்டைநார். கநாடலயில் எழுந்ததம, கடைற்கடரக்குச் பசெல்வதம, அங்கு இத பற்றி ஆஜலநாசிப்பதம,
மைநாடலயில் வீடு திருமபுவதமைநாகய இப்பணி பல நநாட்கள் பதநாடைர்ந்த நடைந்த பகநாண்டிருந்தத. ஒரு நநாள்
அவர் கடைற்கடரயில், இத பற்றி எண்ணி உலநாவிக் பகநாண்டிருந்த பபநாழுத, ஒரு சிறுவன் தன் டகயிற்
சிறிய பகநாட்டைநாங்கச்சிடய டவத்தக் பகநாண்டு கட்ல் நீடர முகந்த, மைணலில் ஊற்றி விடளயநாடிக்
பகநாண்டிருப்படதக் கண்டைநார். ஞநானி பதற்ஜகயிருந்த வடைக்ஜக ஜபநாகும ஜபநாதம, வடைக்ஜகயிருந்த
பதற்ஜக வரும ஜபநாதம, அச்சிறுவன் கழக்கும ஜமைற்குமைநாக நடைந்த, கடைல் தண்ணீடர ஊற்றி
விடளயநாடிக் பகநாண்டிருந்தநான். ஞநானி அடதப் பபநாருட்படுத்தநாமைல், தம சிந்தடனயிஜலஜய ஆழ்ந்த
நடைந்த பகநாண்டிருந்தநார். ஒரு வித முடிவும ஜதநான்றவில்டல.
மைநாடலப் பபநாழுத மைடறயஜவ வீடு திருமபலநானநார், சிறித தூரம நடைந்ததம, கடைற்கடரயில் விடளயநாடிக்
பகநாண்டிருந்த சிறுவனின் நிடனவு வந்தத. அங்கருந்ஜத அவடனக் கூப்பிட்டைநார். சிறுவன் அடதச்
சிறிதம கநாதில் வநாங்கநாமைல் ஜமைலும விடளயநாடிக் பகநாண்டிருந்தநான். செநாலஜமைநான் ஞநானி அவனிடைஜமை
பசென்று, "தமபி பபநாழுத இருட்டுகறஜத. வீடு திருமபவில்டலயநா?" எனக் ஜகட்டைநார். அதற்கு அவன்
"ஹஜ்ரத், உங்கள் ஜவடல முடிந்த விட்டைத ஜபநால் இருககறத. நீங்கள் ஜபநாகறீர்கள். என் ஜவடல
இன்னும முடியவில்டல. அடத முடித்த பிறகுதநான், நநான் வீடு திருமபுஜவன்" என உறுதியநாகக்
கூறினநான். "தமபி! அத என்ன ஜவடல?" எனக் ஜகட்டைநார். அதற்கு அவன், "கடைல் தண்ணீர் முழுவடதயும
இந்தக் பகநாட்டைநாங்கச்சியநால் இடறத்தக் கடரயில் ஊற்றுகன்ற ஜவடல" என்றநான். ஞநானி வியப்புடைன்
சிரித்த, "தமபி! நீ எவ்வளவு! கடைல் தண்ணீர் எவ்வளவு! உன் டகயில் உள்ள பகநாட்டைநாங்கச்சி எவ்வளவு!
இடதக் பகநாண்டு அடத எப்படி இடறத்த, ஊற்ற முடியும" எனக் ஜகட்டைநார். சிறுவன் பசெநான்னநான்,
"ஹஜேரத்! நீங்கள் எவ்வளவு! ஆண்டைவன் எவ்வளவு!உங்கள் மூடள எவ்வளவு! இடதக் பகநாண்டு அவன்
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பசெயடல அறிய முடியுமைநானநால், இந்தக் பகநாட்டைநாங்கச்சிடயக் பகநாண்டு இக்கடைல் தண்ணீடர இடறத்த
விடை முடியநாதநா? நீங்களும முயற்சி பசெய்யுங்கள்; நநானும முயற்சிக்கஜறன்" என்று மைறுபடியும ஓடிக்
கடைல் தண்ணீடர முகக்கத் பதநாடைங்கனநான்.
செநாலஜமைநான் ஞநானிக்கு விடடை கடடைத்த விட்டைத. கடடைத்த விடடை என்ன? மைனிதன் தன் மூடளடயக்
பகநாண்டு, ஆண்டைவனுடடைய பசெயல்கடள அளக்க முயற்சிப்பத, பகநாட்டைநாங்கச்சிடயக் பகநாண்டு கடைல்
தண்ணீடர இடறத்த விடை முயற்சிப்பத ஜபநான்றத என்பஜத. ஞநானிக்கு ஐயம மைடறந்தத. அஜத
வினநாடியில் சிறுவனும மைடறந்தநான்.
படிக்கநாத ஒருவர் வநாயிலிருந்த 'திருக்குரநான்' எப்படித் ஜதநான்றியிருக்க முடியுபமைன்று என்டனக்
ஜகட்பவர்களுக்கு நநான் கூறுகற விடடை செநாலஜமைநான் ஞநானியினுடடைய கடததநான்.
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7. இஸ்லநாத்தின் வளர்ச்சி
க. பி. 611 ல் இஸ்லநாம செமையத்டதச் சர்திருத்தி, அதன் ஒஜர தடலவரநாகத் தனித்த நின்றவர் நநாயகம
அவர்கள், 614 ல் நநாற்பத ஜபர் ஜசெர்ந்தனர். 624 ல் அதன் எண்ணிக்டக முந்நூறநாக, 625 ல் ஆயிரமைநாக
உயர்ந்த: 634 ல் ஒரு இலட்செம ஜபரநாகக் கநாட்சியளித்தனர். இன்று இஸ்லநாமிய செமையத்தினர் எண்ணிக்டக
பதநாண்ணுறு ஜகநாடியநாக உயர்ந்திருக்கறத. அதநாவத, இன்டறய உலக மைக்களின் எண்ணிக்டகயில்
ஐந்தில் ஒரு பங்கு. நூறு மைக்களில் 20 ஜபர் இஸ்லநாமிய செமையத்டதத் தழுவி நிற்பவர். இத நபிகள்
நநாயகத்தின் ஜபரநாற்றடல யும, இஸ்லநாமிய செமையத்தின் தத்தவத்டதயும விளக்கக் கநாட்டுவதநாகும.
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8. கடடைசி நபி
இஸ்லநாமியப் பபருமைக்களின் அழுத்தமைநாள பகநாள்டககளில் ஒன்று எமபபருமைநான் முகமமைத நபி
அவர்கடளக் கடடைசி நபி எனக் கருதவத. நபி என்ற பசெநால்லுக்கு இடறவனுடடைய தூதர் என்று
பபநாருள்.
மைக்களுக்கு நன்டமை பசெய்ய ஆண்டைவன் விருமபி, அவ்வப்ஜபநாத தன் திருத்தூதர்கடள அனுப்புவத
வழக்கம என்றும, இந்த டசெவ, டவணவ, பபளத்த, செமைண, கறிஸ்தவ செமையங்களில் கநாணப்படுகன்ற,
கூறப்படுகன்ற அவதநார புருஷர்கள் என்பவர்கபளல்லநாம, உண்டமையில் இவ்வுலகுக்கு இடறவனநால்
அனுப்பப்பட்டை திருத்தூதர்களநாகய நபிமைநார்கஜள எனவும, இஸ்லநாம ஒப்புக் பகநாள்கறத. இத, அதன்
பரந்த விரிந்த மைனப்பநான்டமைடயஜய கநாட்டுவதநாகும. இமமுடறயில் இடறவனநால் கடடைசியநாக
அனுப்பப்பட்டை திருத்தூதர் முகமைத நபி அவர்கள் என்பஜத இஸ்லநாமியக் ஜகநாட்பநாடுகளில் தடல
சிறந்தத. இவ்வுலகல் இதவடர ஜதநான்றியுள்ள எல்லநா நபிகளுக்கும
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9. அருங்குணங்கள்
இனி இவரத அருங்குணங்கள் சிலவற்டற ஆரநாய்ஜவநாம.
ஏடழகள் மீத கருடண
எமபபருமைநானநார் அவர்கள் கருடணயுள்ளம படடைத்தவர்கள். அதிலும அவர்கள் ஏடழகளிடைத்தில்
கநாட்டும கருடண அளவு கடைந்ததநாகும. அதற்கு எடுத்தக்கநாட்டு ஒன்று கூறுகஜறன்.
நநாயகம அவர்கள் தமைக்பகன்று இரண்டு ஆடடைகடளயும, இரண்டு தநாழமபநாய்கடளயும டவத்தக்
பகநாண்டு மைற்றவற்டறபயல்லநாம இல்லநாத மைக்களுக்கு வழங்கனநார்கள் என்று தநான் நநாம ஜகள்விப்
பட்டிருக்கஜறநாம. ஆனநால் இத்தநாலி ஜதசெத்தப் ஜபரநாசிரியர் ஒருவர், அதில் ஒரு நயத்டதப் புகுத்தி
எழுதியிருக்கறநார். அத, தமைக்பகன்று இரண்டு தநாழமபநாய், இரண்டு ஆடடைகடள டவத்தக் பகநாண்டு,
மைற்ற எல்லநாவற்டறயும இல்லநாத மைக்களுக்கு வழங்கப் பபற்றுக் பகநாண்டை மைக்களின் முகம மைகழ்ச்சி
அடடைவடதக் கண்டு மைகழ்ச்சியடடைந்தநார் என்பஜத. இத நம உள்ளத்டதத் பதநாடைவில்டலயநா? பபற்றுக்
பகநாண்டைவர்களுடடைய முகம மைகழ்ச்சி அடடைவடதக் கண்டு அவர்கள் மைகழ்ச்சி அடடைந்தநார்கள்
என்படதப் படிக்கும ஜபநாஜத, நமைக்கு வியப்டபடயயும மைகழ்ச்சிடயயும ஒருங்ஜக அளிக்கறத. இத
எவ்வளவு பபரிய கருடண என எண்ணிப் பநார்க்க ஜவண்டும,
பபண்ணுக்குப் பபருடமை
ஒரு செமையம நநாயகம அவர்கடள அவரத தநாயநார் பநார்க்க வந்தநார்கள். அதவும பபற்ற தநாயல்ல;
பசெவிலித்தநாய்; வளர்த்த தநாய். உடைஜன தம ஜமைலநாடடைடய எடுத்த விரித்த அதில் உட்கநார டவத்தப் ஜபசி
அனுப்பி டவத்தநார்கள். பபண்ணுக்கு அவர்கள் தந்த பபருடமைக்கு இடதவிடை ஜவறு என்ன செநான்று
ஜவண்டும?
எளிடமை
நநாயகம அவர்கடளப் பல அறிஞர்கள் சூழ்ந்த பகநாண்டு, 'நீங்கள் ஜதவனநா?' எனக் ஜகட்டைநார்கள்.
'இல்டல’ என்றநார்கள். 'ஜதவகுமைநாரனநா?' எனக் ஜகட்டைநார்கள். 'இல்டல நநான் உங்கடளப் ஜபநான்று ஒரு
மைனிதன்' என்றநார்கள். இத அவர்களிடைம கநாணப்பபற்ற எளிடமைக்கு ஒரு செநான்று தங்கடளஜய கடைவுள்
என்று பசெநால்லிக் பகநாண்டு வநாழ்ந்தவர்கடளபயல்லநாம நநாம பநாத்திருக்கஜறநாம. தங்கடளக்
கடைவுளுடடைய குமைநாரன் என்று பசெநால்லிக் பகநாண்டைவர்களுடடைய வரலநாறு நமைக்குத் பதரியும.
கடைவுளுடடைய அவதநார புருஷர்கள் என்று பசெநால்லிக் பகநாண்டைவர்கள் பலர். நநாயகம அவர்களிடைத்தில்
இந்தச் பசெநால், அவர்கள் வநாயிலிருந்த வந்தஜத இல்டல. இத்தடகய பபருந்தன்டமைடய
மைற்றவர்களிடைத்தில் கநாண முடியுமைநா? எண்ணிப் பநாருங்கள்.
ஜீவகநாருண்யம
ஜீவகநாருண்யத்தில் நநாயகம அவர்களுக்கு அதிகப் பற்றுண்டு. பல ஜபர் நிடனக்கறநார்கள்.
இஸ்லநாமியர் எல்லநாம இரக்கமில்லநாத, உயிர்கடளக் பகநால்லுகன்றவர்கள் என்றும, அவ்வநாறு
அவர்களுக்கு நநாயகம ஜபநாதித்திருக்கறநார்கள் என்றும. இத தவறு. அவர்களுடடைய சடைர்களிஜல ஒருவர்
"ஜநற்றுப் பத்தப் ஜபருக்கு விருந்த பண்ணிஜனன்" என்றநார். நநாயகம அவர்கள் "என்ன பசெய்தநாய்?"
என்றநார். "10 குருவிகடளச் செடமைத்ஜதன்" என்றநார். "அடைப் பநாவஜமை! ஒரு ஜகநாழிடயச்
செடமைத்திருக்கலநாஜமை!” என்றநார். 10 உயிர்கள் பகநால்லப்படுகறடத விடை ஒர் உயிர் பகநால்லப்படுவத
இரக்கம, அவர்களுடடைய கருடண. மைற்பறநாரு நநாள், ஜவபறநாருவர் வந்த "ஐந்த ஆடுகடள அறுத்த 200
ஜபருக்கு விருந்தளித்ஜதன்" என்றநார். "அடைப் பநாவஜமை! ஒரு மைநாட்டடை அறுத்திருக்கலநாஜமை!" என்றநார்.
எவ்வளவு ஜீவகநாருண்யம பநாருங்கள்! உண்ணுவதற்கு ஜவபறதவும விடளயநாத அப்பநாடலவனங்களில்
பல உயிர்கடளக் பகநான்று உண்படத விடை, ஒர் உயிடரக் பகநான்றிருக்கலநாஜமை என இரக்கங்கநாட்டி
இருக்கறநார்.
செகப்புத் தன்டமை
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அவர்களுடடைய செகப்புத் தன்டமைக்கு ஒஜர ஒரு செநான்று. நநாள்ஜதநாறும அவர்கள் பள்ளிவநாசெலுக்குப்
ஜபநாவநார்கள். அவர்கள் மீத பவறுப்புக் பகநாண்டை ஒருவன், குப்டப கூளங்கடள எடுத்த டவத்தக்
பகநாண்டு மைநாடி மீதிருந்த நநாயகம அவர்கள் தடல ஜமைஜல பகநாட்டுவநான். ஒரு நநாளநாகலும நின்று, அத
யநார் என்று அவர்கள் ஜகட்டைதில்டல. செத்தம ஜபநாட்டைதில்டல. பவறுத்ததில்டல. பல நநாள் அத நடடை
பபற்று வந்தத. அவர்கள் செகப்புத் தன்டமைஜயநாடு அடதத் தடடைத்தக் பகநாண்டு பள்ளிவநாசெலுக்குப்
ஜபநாய் ஒதச் பசெய்த பதநாழுத வருவநார்கள். ஜபநாகும ஜபநாத பகநாட்டைநாவிட்டைநால், வரும ஜபநாத
பகநாட்டுவநான் என்பத அவர்களுக்குத் பதரியும. அவர்கள் அதற்கும தயநாரநாக வருவநார்கள். ஒரு நநாள்
பள்ளிவநாசெலுக்குப் ஜபநாகும ஜபநாதம குப்டப விழவில்டல. பதநாழுத திருமபி வரும ஜபநாதம
விழவில்டல. அவர்கள் கநால் எட்டிப் ஜபநாகவில்டல. நடடை வரவில்டல. நின்று விட்டைநார்கள். அந்த
வீட்டடைத் திருமபிப் பநார்த்தநார்கள். ஆனநால் ஒருவன் எதிர்த்த வீட்டிலிருந்த பசெநான்னநான். "நீங்கள்
பசெல்லுங்கள், ஹஜ்ரத். அவன் விடளயநாட்டுக்கநாரப் டபயன். அவன் ஏஜதநா பதரியநாமைல் பசெய்த
விட்டைநான்" என்று. அதற்கு நநாயகம அவர்கள், "நநாள்ஜதநாறும நநான் வரும ஜபநாபதல்லநாம இத நடைக்குஜமை?
இன்டறக்கு ஏன் நடைக்கவில்டல? என்று பதரிந்த பகநாண்டு ஜபநாகலநாபமைன்றுதநான் ஜகட்ஜடைன்"
என்றநார்கள். "இல்டல ஹஜ்ரத்! அவன் பபரிய சுரத்தினநாஜல அவதிப்படுகறநான். எழுந்திருக்க முடியநாத"
என்றநான். இடதக் ஜகட்டை நநாயகம அவர்கள் மைனங்கலங்க அவ்வீட்டின் கதடவத் தட்டி, ஜகநாஷநா
எச்செரிக்டக பசெய்த, உள்ஜள நுடழந்தநார்கள். அவன் படுக்டகயிற் படுத்தக் பகநாண்டு அலறிக்
பகநாண்டிருந்தநான். என்ன நடைந்தத? என்ன நடைக்கும? நம அறிவுக்கு எட்டைநாதத அங்கு நடைந்தத. உடைஜன
பசென்று அவடனத் தூக்க மைடிஜமைல் டவத்தக் பகநாண்டு, ஆண்டைவனிடைத்தில் தவநா ஜகட்க
ஆரமபித்தநார்கள். "ஓ ஆண்டைவஜன! நநாள் ஜதநாறும நநான் வருகன்ற வழி ஜமைல் விழி டவத்தக் கநாத்திருந்த
என்னுடடைய அரிய நண்பனுக்கநா இந்த ஜநநாய்?' என்று தவநாக் ஜகட்க ஆரமபித்தநார்கள். தவநாக் ஜகட்கப்
பட்டைத. ஜநநாய் நீங்கயத அவன் ஒரு நல்ல சடைனநானநான்.
கறித்தவர்களுக்குத் பதநாழ இடைம
ஒரு செமையம கறித்தவப் பநாதிரியநார் நநாயகம அவர்கடளப் பநார்க்க வந்தநார். நநாயகம அவர்கள் அப்ஜபநாத
ஒரு பள்ளிவநாசெலில் இருந்தநார்கள். ஜபச்சு பவகு ஜநரம நடைந்தத. பநாதிரியநாருக்கு ஜேபம பசெய்ய ஜவண்டிய
ஜநரம வந்தவிட்டைதநால், தநாம ஜவறிடைத்திற்குச் பசென்று ஜேபம பசெய்த விட்டு, மீண்டும வருவதநாக நநாயகம
அவர்களிடைம கூறினநார்கள். நநாயகம அவர்கள் மிக அடமைதியநாக "இந்த பவய்யிலில் பவளியிற் ஜபநாய் வர
ஜவண்டைநாஜமை! உங்கள் ஜேபத்டத இங்ஜகஜய பசெய்யலநாஜமை" என்று, பள்ளிவநாசெலின் ஒரு மூடலடயக்
கநாட்டினநார்கள். பநாதிரியநார் அங்கு ஜேபம பசெய்தபகநாண்டிருந்தநார். இந்நிகழ்ச்சி நநாயகம அவர்கஜளநாடு
இருந்த சிலருக்கு மைனப் புழுக்கத்டதயும பவறுப்டபயும உண்டைநாக்கயத. அவர்கள் நநாயகம
அவர்களிடைம வந்த, "பள்ளிவநாசெலின் தய்டமை பகட்டு விட்டைஜத" என வருந்திக் கூறினநார்கள். நநாயகம
அவர்கள், "இரண்டு ஆண்டைவன் இல்டல. பநாதிரியநார் வணங்கும ஆண்டைவனும, நநாம வணங்கும
ஆண்டைவனும ஒருவஜன" எனக் கூறி அவர்கடள அடமைதிப்படுத்தினநார்கள். இத, 'எல்லநாச்
செமையத்தினரும வணங்குகன்ற கடைவுள் ஒருவஜன' என எண்ணும நநாயகம அவர்களின் பரந்த விரிந்த
உள்ளத்டத நமைக்குப் படைம பிடித்தக் கநாட்டுவதநாகும.
வணிகம
நநாயகம அவர்கள் முதல் நநாற்பதநாண்டுக் கநாலத்தில், ஒட்டைக வணிகம பசெய்தநார்கள். அப்ஜபநாத
அவர்களிடைம 40 ஒட்டைகங்கள் இருந்தன. பவளியூரிலிருந்த ஒட்டைகம வநாங்க வந்த ஒருவர், நநாயகம
அவர்களிடைம 40 ஒட்டைகங்களுக்கும ஜசெர்த்த விடல கூறுமபடி ஜகட்டைநார்.
முதலில் ஒட்டைகங்களடனத்டதயும ஜபநாய்ப் பநார்த்த வருமபடி நநாயகம அவர்கள் கூறினநார்கள். வியநாபநாரி
ஜபநாய்ப் பநார்த்த வந்த, மைறுபடியும "எல்லநா ஒட்டைகங்களுக்கும ஜசெர்த்த விடல என்ன?" என்று ஜகட்டைநார்.
அதற்கு நநாயகம அவர்கள் சிரித்தக் பகநாண்ஜடை. "அதில் ஒரு ஒட்டைகம பநநாண்டி, ஒரு கநால் தடரயில்
ஊன்றநாத. மூன்று கநால்களநாஜல தத்தி தத்தி நடைக்கும. அடதப் பநார்த்திரநா?" என்று ஜகட்டைநார்கள். இந்தக்
கநாலத்த வியநாபநாரிகளிடைம நநாம இந்த ஜந1 டமைடயயும, நநாணயத்டதயும கநாண முடியுமைநா? இடதக்
ஜகட்டை வியநாபநாரி அஞ்சி நடுநடுங்கப் ஜபநானநார். அவரத ஜநர்டமைக்கு வணக்கம பசெலுத்தி, "அந்த
பநநாண்டி ஒட்டைகமும மைற்ற 39 ஒட்டைகங்களுடைன் ஜசெர்ந்த இருக்கட்டுஜமை” என்று ஜகட்டு, வநாங்கப்
ஜபநானநார். எப்படி, நநாயகம அவர்களின் வணிகம!
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பபருங்தன்டமை
நநாட்டடையும, மைக்கடளயும, புனித இடைங்கடளயும கநாப்பநாற்ற நநாயகம அவர்கள் தமடமைச்
செநார்ந்தவர்கஜளநாடு ஜசெர்ந்த பகநாண்டு, வநாஜளந்திப் படகவர்கஜளநாடு ஜபநார் புரியும நிடலடமை பல
தடைடவ ஜநர்ந்தத. ஒரு செமையம, ஜபநார்க் களத்தில் நநாயகம அவர்களின் சிறிய தந்டதயநார் வநாஜளந்திய
டகயுடைன் மைடிந்த கடைந்தநார். அடதக் கண்டை ஹந்தநா என்று பபயர் பகநாண்டை படகவர் கூட்டைத்தில் உள்ள
பபண்பணநாருத்தி, அவரத குடைடல அறுத்பதடுத்த வநாயில் டவத்தக் கடித்த 'ரநாட்செசி' ஜபநான்று
பவறியநாட்டைம ஆடினநாள். நநாயகம அவர்கடளச் ஜசெர்ந்ஜதநார் அவடளச் சிடறப்படுத்தி டவத்திருந்தனர்.
இறுதியில் ஜபநார் முடிந்த, நநாயகம அவர்கள் பவற்றி விழநாக் பகநாண்டைநாடிய பபநாழுத சிடறக்
டகதி கடள விடுதடல பசெய்தனர். இச் பசெய்திடயச் சிடறக் டகதிகள் அடனவரும ஜகட்டு, மைகழ்ந்த
பவளியில் ஓடினர். 'ஹந்தநா' என்ற அந்தப் பபண் மைட்டும தனக்கு விடுதடல கடடைக்கநாத என்று நமபி.
அங்ஜகஜய இருந்தநாள். சிடறக் கநாவலநாளிகள் அவளுக்கும விடுதடல கடடைத்திருப்பதநாகச் பசெநால்லி
பவளிஜய ஜபநாக வற்புறுத்திய பபநாழுத, 'எனக்கும விடுதடலயநா! எனக்கும விடுதடலயநா!' என அவள்
மைனம உருக, உருக அழுத, அழுத அரற்றிய பசெநாற்கள் நம உள்ளத்டத எல்லநாம உருக்குகன்றன. என்ஜன
நநாயகம அவர்களின் பபருந்தன்டமை!
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10. பதய்வ பக்தி
அவருடடைய பதய்வ பக்திக்கு ஒன்பறன்ன, இரண்டு செநான்றுகள். ஒரு தரம, அவருடடைய படகவர்கள்
அவடர பநருங்க விட்டைநார்கள். ஹஜ்ரத் அபூபக்கர் உடைன் இருந்தநார்கள். படகவர்கள் அவர்கடளத் ஜதடி
அழிக்க 70 ஜபர் வந்தநார்கள். 'ஏஜதநா இன்று நடைக்கும' என்று நநாயகம அவர்களும, அபூபக்கருமை ஒரு
குடகக்குள் இருந்தநார்கள். பவருடடைய கநாலடிச் செத்தம மிக பநருக்கமைநாகக் ஜகட்கறத. அப்பபநாழுத
ஹஜ்ரத் அபூபக்கர், நநாயகம அவர்கடள ஜநநாக்க. "ஹஜ்ரத், 70 ஜபர் வருகறநார்கஜள! நநாம இரண்டு
ஜபர்தநாஜன இருக்கஜறநாம?" என்றநார். நீங்களநானநால் என்ன பசெநால்வீர்கள்? இரண்டு ஜபர் என்றுதநாஜன?
நநாமதநான் என்ன பசெநால்லுஜவநாம? நநாம பசெநால்லநாதடத அவர்கள் பசெநான்னநார்கள். உடைஜன அவர்கள் "நநாம
இருவர் அல்லர், மூவர்" என்றநார்கள். ஹஜ்ரத் அபூபக்கர் யநாஜரநா கூடை இருக்கறநார்கள் என்று குடகடயச்
சுற்றிச் சுற்றிப் பநார்த்தநார். அடதக் கண்டு நநாயகம அவர் கள். "ஆண்டைவன் ஒருவன் நமஜமைநாடு
இருக்கறநான். அவடனயும ஜசெர்த்த நநாம மூவர்' என்றநார்கள். இத அவர்களின் பதய்வ பக்திக்கு ஒரு
செநான்று. இறுதியில் அவர்கள் கூறியவநாஜற நடைந்தத. படகவர்கள் வந்த குடகயின் வநாயிடலப்
பநார்த்தஜபநாத, வநாயில் முழுவதம சிலந்தியின் நூல் வடலடயப் ஜபநாலக் கநாணப்பட்டைத, அவர்கள்
அதில் ஆட்கள் நுடழயவில்டல என எண்ணித் திருமபி விட்டைநார்கள்.
இரண்டைநாவத நிகழ்ச்சி இன்னும பகநாஞ்செம கடுடமையநானத. யூதன் ஒருவன் தன் வநாடள எடுத்தக்
பகநாண்டு இவர்கடள பவட்டு ஒன்று, தண்டு இரண்டைநாக பவட்டை பநடுநநாளநாகக் கநாத்திருந்தநான்.
அவனுக்கு வநாய்ப்பு வரவில்டல. பல நநாள் ஜதடிக் பகநாண்டிருந்தநான். அப்ஜபநாதம வநாய்ப்புக்
கடடைக்கவில்டல. பலர் கூடை இருப்பதநால் தனித்தச் செந்திக்க முடியவில்டல. ஒரு நநாள் அவன் செநாடலயில்
வரும பபநாழுத, நநாயகம அவர்கள் ஒரு மைரத்தடியில் கடளப்டபத் தீர்த்தக் பகநாள்ளப் படுத்திருந்தநார்கள்.
அப்படிஜய கண்ணயர்ந்த விட்டைநார்கள். இடதக் கண்டுவிட்டைநான் யூதன். எடுத்தநான் வநாடள, நீட்டினநான்
கழுத்தண்டடை. யநாரும அங்கு தடுப்பநாரும இல்டல. அவரும அங்கு விழிப்ஜபநாடு இல்டல. நல்ல
உறக்கம. வநாடள ஓங்க விட்டைநான், பவட்டிக்பகநால்வதற்கு! ஒஜர வினநாடிதநான். உள்ளத்தில் பவற்றி
பபற்ற மைகழ்ச்சிஜயநாடு, "ஓய் முகமைதஜவ! உன்டன யநார் இப்ஜபநாத கநாப்பநாற்றப் ஜபநாகறநார்கள்?" என்று
உரக்கக் கூறி வநாடள ஓங்கனநான். உடைஜன நநாயகம அவர்கள் விழித்ததம, அவடனயும அவனத
வநாடளயும கண்டு ஆச்செரியப்பட்டு, "அல்லநாஹ!" என்று டகடய நீட்டிக் ஜதக்கனநார்கள். அவன் குழமபி
"உன்டன யநார் கநாப்பநாற்றப் ஜபநாகறநார்கள்?" என்று ஜகட்டை ஜகள்விக்கு, "அல்லநாஹ கநாப்பநாற்றப்
ஜபநாகறநார்" என்ற விடடை வந்ததநாக எண்ணினநான். டக நழுவி, வநாள் கீஜழ விழுந்த விட்டைத. நநாயகம
அவர்கள் அந்த வநாடளக் டகயில் எடுத்த பகநாண்டு, இப்பபநாழுத உன்டன யநார் கநாப்பநாற்றப்
ஜபநாகறநார்கள்?' என்றநார். அதற்கு அவன் "ஹஜ்ரத்! நீங்கள்தநான் கநாப்பநாற்ற ஜவண்டும" என்றநான். அதற்கு
நநாயகம அவர்கள், "அல்ல; உன்டனயும என்டனயும கநாப்பநாற்றியவன் ஆண்டைவஜன!" எனக் கூறிச்
பசென்று விட்டைநார். இத அவர்களத பதய்வ பக்திக்கு மைற்பறநாரு செநான்று. தன்டனக் பகநால்ல வந்த
பசுடவயும பகநால்லலநாம என்பத ஒரு நீதி. தன்டனக் பகநால்ல வந்த மைனிதடனயும, பகநால்லநாமைல்
விட்டைத நநாயகம அவர்களின் நீதி. என்ஜன, நநாயகம அவர்களின் நீதியும, பதய்வ பக்தியும!
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11. சிக்கனம
கருமித்தனம அல்ல
ஒரு செமையம நநாயகம அவர்களிடைம ஒரு பபரியவர் வந்த, 'தங்கள் ஊரில் பள்ளிவநாசெல் இல்டல. அடதக்
கட்டியநாக ஜவண்டும. அதற்குப் பணம ஜதடவ, என்ன பசெய்யலநாம?' என்றநார்கள். அதற்கு நநாயகம
அவர்கள், பக்கத்த ஊரிலுள்ள ஒரு பசெல்வனின் பபயடரச் பசெநால்லி, "அவரிடைம பசென்று ஜகளுங்கள்.
பகநாடுப்பநார்" என்றநார்கள். பபரியவர் உடைஜன அவ்வூருக்குச் பசென்று அப்பணக்கநாரடரப் பநார்க்கப்
ஜபநானநார். அப்பபநாழுத பணக்கநாரர் தம ஜவடலயநாடளத் தூணிற் கட்டி டவத்தத் தம டகடய மைடைக்க,
அவன் முகத்தில் குத்திக் பகநாண்டிருந்தநார். பபரியவர் பக்கத்திலுள்ளவர்களிடைம "ஏன் இப்படி,
அவடனக் குத்தகறநார்" என்று ஜகட்டைநார். 'பசெல்வர் ஜவடலயநாடளப் பருப்பு வநாங்க வரச் பசெநான்னநார்.
பத்தப் பருப்புச் சிந்திப் ஜபநாயிற்று, அதற்கநாக அவடனப் பத்தக் குத்தக் குத்திக் பகநாண்டிருக்கறநார்'
என்றநார்கள். அடதக் ஜகட்டைதம, பபரியவர் பயந்த ஓட்டைம பிடித்த நநாயகம அவர்களிடைம திருமபி வந்த
விட்டைநார். நநாயகம அவர்கள், 'பசெல்வர் என்ன பகநாடுத்தநார்?' என்றநார்கள். அவர் ஜவடலயநாளுக்குக்
பகநாடுத்த குத்தகடளஜய கூறினநார். (சிரிப்பு). நநாயகம அவர்கள் "மைறுபடியும நீர் அவரிடைம பசென்று
ஜகளும" என்று கட்டைடள இட்டைநார். மைறுபடியும பபரியவர் அச்பசெல்வரிடைஞ் பசென்றநார். அப்பபநாழுத,
அச்பசெல்வர் தம மைற்பறநாரு ஜவடலயநாடள மைரத்தில் கட்டி டவத்த, செநாட்டடையநால் அடித்தக்
பகநாண்டிருந்தநார். பபரியவர், அங்கருந்தவர்களிடைம 'ஏன் இப்படி அடிக்கறநார்?' என்று ஜகட்டைநார். "இந்த
ஜவடலயநாள் எண்பணய் வநாங்க வரும ஜபநாத, பத்தச் பசெநாட்டு எண்பணய் சிந்திப் ஜபநாயிற்று.
அதற்கநாகச் செவுக்கநால் பத்தடிகள் அடிக்கறநார்" என்று பசெநான்னநார்கள். பபரியவர் மிகவும பயந்த
நடுநடுங்க, இக்கருமியிடைம பணம ஜகட்படத விடைப் பள்ளிவநாசெல் கட்டுவடதஜய நிறுத்தி
விடைலநாபமைன்று எண்ணி, நநாயகம அவர்களிடைம ஓடி வந்த விட்டைநார். (சிரிப்பு). நநாயகம அவர்கள்
"பசெல்வர் என்ன பகநாடுத்தநார்?" எனக்ஜகட்டைநார்கள், அவர் செவுக்கடி பகநாடுத்த பசெய்திடயக் கூறி,
"அவரிடைம பணம ஜகட்க என் மைனம தணியவில்டல" என்று கூறினநார். "ஜபநாய்க் ஜகளு"பமைன
மைறுபடியும உத்தரவு வந்தத. பபரியவர் மைறுபடியும பசெல்வரிடைம பசென்றநார். நல்ல ஜவடளயநாக எதவும
அங்கு அப்பபநாழுத நடடைபபறவில்டல. பபரியவர் தணிந்த பசெல்வரிடைஞ் பசென்று தம ஜநநாக்கத்டதத்
பதரிவித்தநார். பசெல்வர், "எவ்வளவு ரூபநாயில் பள்ளிவநாசெல் கட்டைப் ஜபநாகறீர்கள்" என்று ஜகட்டைநார்.
அதற்குப் பபரியவர், "அடதக் கட்டி முடிப்பதற்குப் பத்தநாயிரம ரூபநாய் ஆகும. நீங்கள் ஐயநாயிரம
பகநாடுத்தநால், ஜவறு பலரிடைம ஐயநாயிரம வநாங்க, விடரவில் கட்டி முடிக்க உதவியநாக இருக்கும” என்று
ஜகட்டுக் பகநாண்டைநார். அதற்குச் பசெல்வர், "இவ்வளவு கநாலம உங்கள் ஊரில், பள்ளிவநாசெல் இல்லநாமைல்
இருந்தஜத தவறு. இன்னும பலரிடைஞ் பசென்று கநாலந் தநாழ்ந்த ஜவண்டைநாம. நநாஜன பத்தநாயிரமும
தருகஜறன். இதற்கு உதவநாமைல், பணம என்னிடைம எதற்கநாக இருக்கறத?" என்று கூறி, அள்ளிக்
பகநாடுத்தனுப்பினநார். பபரியவருக்குத் தடல சுற்ற ஆரமபித்தத. மைனக்குழப்பத்ஜதநாடு, நநாயகம
அவர்களிடைம வந்த, "பத்தப் பருப்புச் சிந்தியதற்கநாகவும, பத்தச் பசெநாட்டு எண்பணய் சிதறியதற்கநாகவும
தன் ஜவடலக்கநாரர்கடளச் செவுக்கடியநால் அடித்தத் தன்புறுத்தம இவன், பள்ளிவநாசெல் கட்டை ஐயநாயிரங்
ஜகட்டை பபநாழுத, பத்தநாயிரங் பகநாடுத்தநாஜன இதற்கு என்ன கநாரணம?" என வினவினநார். அதற்கு நநாயகம
அவர்கள், "கருமித் தனம ஜவறு; சிக்கனம ஜவறு. அவன் கருமியல்ல; சிக்கனத்டதக் டகயநாள்பவன்.
அவன் அப்படிபயல்லநாம பபநாருள்கடளப் பநாழநாக்கநாமைல் ஜசெர்த்த டவத்திருந்ததனநால்தநான், அப்பணம
பள்ளிவநாசெல் கட்டைப் பயன் படுகறத" எனக் கூறினநார். நநாயகம அவர்களுடடைய இந்த வநாக்கு நமைக்குக்
கருமித் தனத்திற்கும, சிக்கனத்திற்கும உள்ள இடடைபவளிடய நன்கு கநாட்டுகறத.
கநாய்கறியிலும
நநாயகம அவர்களுடடைய சிக்கனக் பகநாள்டக ஏடழக் குடிடசெகளில் மைட்டும அல்லநாமைல், ஆட்சித்
தடலவர்களின் அரண்மைடனகளிலும டகயநாளப்பட்டு வந்தத. ஒரு கலிபநா, தம உணவிற்கநாகக்
கநாய்கறிக்கு மைட்டும நநாள் ஜதநாறும நநான்கணநா மைதிப்புள்ள நநாணயத்டதத் தம மைடனவியிடைம பகநாடுத்த
விடுமபடி கட்டைடளயிட்டிருந்தநார். பநடுநநாள் இமமுடற டகயநாளப்பட்டு வந்தத. ஒரு நநாள்
உணவருந்தம பபநாழுத, அதிகமைநான கநாய்கறிகள் பரிமைநாறப்பட்டிருந்தன. கலிபநா ஆச்செரியப்பட்டு,
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"இடவயடனத்டதயும நநான்கணநாலில் வநாங்கயிருக்க முடியநாஜத! இத எப்படிக் கடடைத்தத?" என
மைடனவியிடைம ஜகட் டைநார். அதற்கு அவள், "நநாள் ஜதநாறும பகநாடுக்கப்படும நநான்கணநாவில், கநாலணநா
வீதம எடுத்தச் ஜசெமித்த டவத்திருந்ஜதன். அத, திருநநாளும பபருநநாளுமைநான இன்று, அதிகக் கநாய்கறி
வநாங்கச் செடமைக்க உதவியத" என்றநாள். உடைஜன என்ன நடைந்திருக்கும? என்ன நடைந்தத? நம
மூடளகளுக்கு எட்டைநாத ஒன்று நடைந்தத. அத என்ன பதரியுமைநா? அடுத்த நநாள் கநாடல அடமைச்செடரக்
கூப்பிட்டு, "என் இல்லத்திற்குக் கநாய்கறி வநாங்க நநாலணநாத் ஜதடவபயன நிடனத்தத தவறு. இப்ஜபநாத
மூன்ஜற முக்கநாலணநாஜவ ஜபநாதம எனத் பதரிகறத. ஆகஜவ, நநாடளயிலிருந்த மூன்ஜற முக்கநாலணநா
மைட்டும பகநாடு" என்பததநான். (சிரிப்பு)
பவளிப் பயணத்திலும
பபரும ஜபநார் ஒன்று நடைந்த பவற்றி பபற்ற செமையம. பவற்றி பபற்ற நநாட்டின் 2 ம கலிபநா
ஜதநால்வியடடைந்த பநாலஸ்தீன் நநாட்டின் பபநாக்கஷத்தின் செநாவிடயப் பபறப் புறப்பட்டைநான். பல படடை
வீரர்களும, அதிகநாரிகளும உடைன் வரப் புறப்பட்டைனர். மைன்னன் அவர்கடளத் தடுத்த நிறுத்தி விட்டு, ஒரு
ஒட்டைகத்தில் தநான் ஏறிக் பகநாண்டு, மைற்பறநாரு ஒட்டைகத்தில், தனக்கும ஒட்டைகக் கநாரர்களுக்கும ஜவண்டிய
ஆடடைகடளயும, உணடவயும, தண்ணீடரயும ஏற்றுமபடி கட்டைடளயிட்டைநான். புறப்படுமஜபநாத,
அடதயும தடுத்தவிட்டு, ஒரு ஒட்டைகத்தில் மைட்டும உணவும நீரும ஏற்றிக் பகநாண்டு ஒட்டைகக்கநாரஜனநாடு
புறப்பட்டு விட்டைநான். சிறித தூரம பசென்றதம, அந்த ஒட்டைகம இருவடரயும சுமைந்த, இருவரத
சுடமைடயயும சுமைந்த பசெல்வடத மைன்னன் கண்டு மைனம வருந்தி, ஒட்டைகத்தின் சுடமைடயக் குடறக்க
எண்ணினநான். இறுதியநாக அவன் திட்டைம டகயநாளப்பட்டைத. அத, ஒருவர் ஒட்டைகத்தின் ஜமைல் இருப்பத,
மைற்றவர் ஒட்டைகத்டதப் பிடித்தக் பகநாண்டு நடைத்திச் பசெல்வத. ஒரு டமைல் தூரம பசென்ற பிறகு, இருவரும
தங்கள் ஜவடலடய மைநாற்றிக் பகநாள்வத என்பத. பல டமைல்கள் தூரம நடைந்த பசென்று, இறுதியநாக, அந்த
நநாட்டிற்குள் நுடழயும ஜபநாத, ஒட்டைகக்கநாரன் ஒட்டைகத்தின் ஜமைல் இருக்க, மைன்னன் தன் டகயநால்
ஒட்டைகத்டதப் பிடித்தக் பகநாண்டு உள்ஜள நுடழந்தநான். பபநாக்கஷத்தின் செநாவிடயக் பகநாடுக்க அங்கு
திரண்டிருந்த ஊர் மைக்கள், ஒட்டைகத்தின் ஜமைலிருந்தவடரயும, ஒட்டைகத்டதப் பிடித்த வந்தவடரயும மைநாறி
மைநாறி உற்றுப் பநார்த்த, "எந்த மைன்னன், ஒட்டைகக்கநாரடன ஒட்டைகத்தின் ஜமைல் டவத்தத் தநான்
ஒட்டைகத்டதப் பிடித்தக் பகநாண்டு நடைந்த, இந்த ஊருக்குள் நுடழகறநாஜனநா, அந்த மைன்னனிடைம இந்தச்
செநாவிடயச் ஜசெர்ப்பியுங்கள் என்று எங்களுக்குக் கட்டைடள பிறந்திருக்கறத" என்று கூறி, வியப்ஜபநாடும
மைகழ்ஜவநாடும ஒட்டைகத்டதப் பிடித்த நடைந்த வந்த மைன்னனிடைம பநாலஸ்தீன் நநாட்டு மைக்கள் செநாவிடயச்
ஜசெர்ப்பித்தநார்கள். எப்படி? நநாயகம அவர்களின் சிக்கனக் பகநாள்டக, அரண்மைடனகளிலும
மைன்னர்களிடைத்தம பரவியிருந்தத என்பத!
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12. நநாயகம அவர்களின் ஜபநாதடன
வநாழ்க்டகக்கு
சிக்கனமைநாய் இரு; ஆனநால் கருமியநாய் இரநாஜத. இரக்கங் கநாட்டு; ஆனநால், ஏமைநாந்த ஜபநாகநாஜத. அன்பநாய்
இரு; ஆனநால் அடிடமையநாய் இரநாஜத. வீரனநாய் இரு: ஆனநால் ஜபநாக்கரியநாய் இரநாஜத. சுறுசுறுப்பநாய் இரு;
ஆனநால் படைபடைப்பநாய் இரநாஜத என்படவ அவர்களுடடைய ஜபநாதடனகள். இவற்றின் ஜவற்றுடமைகடள
உள்ளத்ஜத எண்ணி, வநாழ்க்டக நடைத்தவத நல்லத.
பபநாதத் பதநாண்டு
பபநாதத்பதநாண்டு பசெய்கன்ற ஒவ்பவநாருவனும, முதலில் தன் வீட்டிலிருந்ஜத பபநாதத் பதநாண்டடைத்
பதநாடைங்க ஜவண்டும என்பஜத நநாயகம அவர்களின் பகநாள்டக. இடதப் பின் வரும அவரத ஜபநாதடன
நமைக்கு நன்கறிவிக்கறத. அத "பள்ளிவநாசெலில் விளக்ஜகற்றி டவக்கப் புறப்படு முன் உங்கள் வீட்டில்
விளக்ஜகற்றி டவத்தப் புறப்படுங்கள்" என்பத. வீட்டடை இருளடடைந்த ஜபநாகுமபடி பசெய்கறவன்
பள்ளிவநாசெலில் விளக்ஜகற்றி டவக்கத் தகுதியுடடையவன் அல்லன் என்பத நநாயகம அவர்களின் கருத்த.
இத பபநாதத் பதநாண்டு பசெய்கறவர்கடளச் சிந்திக்கச் பசெய்யுபமைன நமபுகஜறன்.
நட்பு
'அண்டடை வீட்டுக்கநாரர்கஜளநாடு எப்பபநாழுதம நட்பநாய் இருங்கள் ' என்பத அவர்களத
ஜபநாதடனகளிபலநான்று. அதற்கு வழியும கூறியிருக்கறநார்கள். அத, உங்கள் வீட்டில் பலகநாரங்கள்
பண்ணும ஜபநாபதல்லநாம, அண்டடை வீட்டுக் கநாரர்களுக்கும அனுப்பி அவர்கடள மைகழ்வியுங்கள்'
என்பத. நீங்கள் எடதப் பின் பற்றநாவிட்டைநாலும, இப்ஜபநாதடனடய நீங்கள் கட்டைநாயம பின்பற்ற
ஜவண்டும என்பத, அண்டடை வீட்டுக்கநாரர்களின் படகயநால் தன்பப்பட்டுக் பகநாண்டிருப்பவர்களின்
கருத்த.
செர்க்கடர
ஒரு முடற அவர்கள் பசெநாற்பபநாழிவு பசெய்த பகநாண்டிருந்தநார்கள். ஒரு கழவி டபயடனக் பகநாண்டு
வந்த முன்ஜன நிறுத்தி இருந்தநாள். "என்ன?" என்றநார்கள். "இவன் செர்க்கடரடய அதிகமைநாகச்
செநாப்பிடுகறநான். செநாப்பிடை ஜவண்டைநாபமைன்று புத்தி பசெநால்லுங்கள். நநான் பசெநால்லி அலன் ஜகட்கவில்டல.
அதற்கநாகத் தங்களிடைம அடழத்த வந்ஜதன்" என்றநாள். "அப்படியநா" என்று செற்று எண்ணி, "இன்னும
மூன்று நநாள் கழித்த வநாருங்கள்" என்றநார். ஜபநாய் விட்டைநார்கள். மூன்றநாம நநாள் பல டமைல்களுக்கப்பநால்
நநாயகம அவர்கள் ஜபசிக் பகநாண்டிருப்படத அறிந்த, டபயடன அடழத்தக் பகநாண்டு ஜபநாய்
படழயபடி நின்றநாள். "நீங்கள் யநாரமமைநா?” என்றநார்கள் "மூன்று நநாடளக்கு முன்ஜப, இந்தப் டபயன்
செர்க்கடர செநாப்பிடுகறநான்; பகநாஞ்செம புத்தி பசெநால்லுங்கள் என்று பசெநான்ஜனஜன நநான்தநான்' என்றநாள். "ஓ
அவனநா? தமபீ! இனிஜமைல் நீ செர்க்கடர செநாப்பிடைநாஜத! ஜபநா" என்றநார்கள். அந்த அமமைநாவுக்குச் சிறித
வருத்தம. இவ்வளவுதநானநா? இடதச் பசெநால்லவநா மூன்று நநாள்? அடத அன்டறக்ஜக
பசெநால்லியிருக்கலநாஜமை என்று நிடனத்தநாள். உடைஜன "தநாஜய! நீ என்ன நிடனக்கறநாய் என்பத எனக்குத்
பதரிகறத. உன் ஜபரன் மைட்டும செர்க்கடர செநாப்பிடுகறவன் அல்லன். நநானும அதிகமைநாகச் செர்க்கடர
செநாப்பிடுகறவன். மூன்றநாம நநாள் விடை முயன்ஜறன். முடியவில்டல. ஜநற்று விடைப் பநார்த்ஜதன். பநாதி தநான்
முடிந்தத. இன்டறக்குக் கநாடலயிலிருந்த முயன்ஜறன். என்னநால் விடை முடிந்தத. செர்க்கடரஜய
செநாப்பிடைவில்டல. அதனநாஜல நநான் அறிந்ஜதன். செர்க்கடர செநாப்பிடுகறடத விடை முடியும என்று. அதன்
பிறகுதநான் டபயனுக்கு என்னநால் பசெநால்ல முடிந்தத" என்றநார்கள் (டக தட்டைல்). இத, நம உள்ளத்டதத்
பதநாடுகறத. பதநாட்டு என்ன பயன்? நம நநாட்டிலுள்ள ஜபச்செநாளர்களின் உள்ளத்டதத் பதநாடை ஜவண்டும.
எண்ணங்கடள நநாம ஜகநாடிக்கணக்கல் எண்ணுகஜறநாம. எழுத்தகடள இலட்செக் கணக்கல்
எழுதகஜறநாம. ஜபச்சுகடள ஆயிரக் கணக்கல் ஜபசுகஜறநாம. பகநாள்டககடள நூற்றுக்கணக்கல்
பகநாட்டுகஜறநாம. திட்டைங்கடளப் பத்தக் கணக்கல் வகுக்கஜறநாம. ஆனநால், பசெயலில் ஒன்டறயநாவத
உருவநாகச் பசெய்கற ஆற்றல் நமைக்கு இல்டல. நநாயகம அவர்களிடைத்தில் இருந்தத. எடத அவர்கள்
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பசெநால்லுகறநார்கஜளநா அடதஜய அவர்கள் பசெய்வநார்கள், பசெய்யக் கூடியடதஜய பசெநால்லுவநார்கள்.
மைக்களநால் பசெய்ய முடியநாத எடதயும, அவர்கள் ஒரு நநாளும ஜபநாதித்ததில்டல. அததநான்
அவர்களிடைமுள்ள ஒரு பபருஞ் சிறப்பு. அதனநாஜலஜய அவர்களிடைம எனக்குப் பற்று அதிகம.
வீரம
எமபபருமைநானநார் அடிக்கடி 'அநீதிடய எதிர்த்தம ஜபநாரிடுங்கள்' எனக் கூறுவநார்கள். ஜபநாரிட்டுக்
பகநாண்ஜடை கூறுவநார்கள்.
ஹஜ்ரத் அலி அவர்கள் கூறியிருக்கறநார்கள். 'பபரும ஜபநார் நடைக்கும பபநாழுபதல்லநாம, அண்ணலநார்
அவர்களின் முதகுப்புறத்தில்தநான் நநாங்கள் நின்று ஜபநாரநாடுஜவநாம' என்று. அகழ்ப் ஜபநார், பத்ருப் ஜபநார்,
உஹத் ஜபநார் முதலிய பல ஜபநார்கள் நடைந்தன. அப்பபநாழுபதல்லநாம நநாயகம அவர்கள் முதல் வரிடசெயில்
நின்று, படகவர்கடள பநருங்கப் ஜபநாரநாடியிருக்கறநார்கள்.
திடீபரன்று படகவர்கள் வந்த தநாக்கப் ஜபநாகறநார்கள் என்ற அச்செம வந்த ஜபநாபதல்லநாம, இரவு
ஜநரங்களில் தனியநாகக் குதிடர ஏறிப் பல டமைல்கள் பசென்று ஜவவு பநார்த்த வருவநார்கள். அநீதிடயப்
ஜபநாரிட்டு அழிப்பதில் அண்ணலநார் அவர்கடளப் ஜபநான்ற ஒரு செமையத் தடலவடர உலகம
கண்டைதில்டல. அவரத வீரம அத்தடகயத.
விக்கரக வணக்கம
நநாயகம அவர்களின் கநாலத்தில், அஜரபியநா நநாட்டில் விக்கரக வணக்கம இருந்தத. மைக்கநா நகரிலுள்ள
கஃபநா பள்ளியில் கூடை விக்கரங்கள் பல இருந்தன. விக்கரக வணக்கம ஆண்டைவனுக்கு ஏற்றதல்ல என்று
அறிவுடரகடளக் கூறி, மைக்கடள ஒப்புமபடி பசெய்த, தநாஜமை பல விக்கரகங்கடள உடடைத்த அகற்றி,
அப்பள்ளிடயத் தூய்டமை அடடையச் பசெய்த பபருமைகழ்ச்சி அடடைந்தநார்கள்.
அபிசனியநா
பீதி அடடைந்த தன்பப்பட்டுக் பகநாண்டிருந்த 70 ஜபர்களுக்கு அடடைக்கலம பகநாடுக்குமபடி அபிசனியநா.
நநாட்டு மைன்னருக்கு எமபபருமைநானநார் அவர்கள் ஒரு கடிதம பகநாடுத்திருந்தநார்கள். அபிசனியநா மைன்னன்
நநாயகம அவர்களுக்குக் கட்டுப்பட்டைவன் அல்ல. மைநாறுபட்டைவன் என்றுகூடைச் பசெநால்லலநாம. அப்படி
இருந்தம நநாயகம அவர்கள் தமைக்குக் கடிதம எழுதியடத மைதித்த ஏற்றுக் பகநாண்டு, அவர்களுக்கு
அடடைக்கலங் பகநாடுத்தக் கநாப்பநாற்றினநான். இதிலுள்ள சிறப்பு என்னபவன்றநால், அமமைன்னன்
அக்கடிதம வந்த நநாடள, ஒரு திருநநாளும பபருநநாளுமைநாகக் கருதி, ஆண்டுஜதநாறும அந்த நநாளில், விழநாக்
பகநாண்டைநாடியஜத. இதிலுள்ள வியப்பு என்னபவன்றநால், அமமைன்னன் இறந்த பல நூறு
ஆண்டுகளநாகயும, அந்நநாட்டு மைக்கள் இன்றும அவ்விழநாடவக் பகநாண்டைநாடிக் பகநாண்டிருப்பததநான்.
தன்னமபிக்டக
நநாயகம அவர்களின் ஜபநாதடனகளில் தடல சிறந்த ஒன்று 'தன்னமபிக்டகஜயநாடு இருங்கள்' என்று
அடிக்கடி மைக்கடளத் தட்டி எழுப்பிக் பகநாண்டிருந்தஜத.
தன்னமபிக்டக என்பத தன்டன நமபுவத; தன் வலிடமைடய நமபுவத; தன் அறிடவ நமபுவத; பிறர்
தடணயின்றித் தன்டனத்தநாஜன கநாத்தக் பகநாள்வத என்றநாகும.
மைனிதனிடைத்தில் கநாணமுடியநாத இத் தன்னமபிக்டகடயச் சிங்கத்திடைம கநாண முடிகறத.
கநாட்டில் வநாழ்கன்ற, கரடி, புவி, சிறுத்டத, ஓநநாய் முதலிய விலங்கனங்கள் மைநான், முயல் முதலியவற்டற
அடித்தக் பகநான்று, ஒரளவு தின்று, மீதிடய மைறு தநாடளக்கு ஜவண்டுபமைன எண்ணித் தநாம தங்குமிடைத்தச்
பசென்று டவத்திருக்கும. இதனநால் அவற்றின் இருப்பிடைங்கள் செசிக்க முடியநாத நநாற்றம வீசிக்
பகநாண்டிருக்கும.
ஆனநால் சிங்கத்தின் குடக மைட்டும மிகத் தூய்டமையநானதநாகக் கநாணப்படும, அக்குடகயில்
எலுமடபஜயநா ஜதநாடலஜயநா கநாணமுடியநாத. நன்றநாகப் பசிபயடுக்கும வடர, அதிலும பசிடயப்
பபநாறுக்கும வடர சிங்கம அடமைதியநாகப் படுத்த உறங்கக் பகநாண்டிருக்கும. இனிப் பசிடயத் தநாங்க
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முடியநாத என்ற நிடல வந்ததம பமைதவநாக எழுந்த குடகயில் நநாலடிகள் நடைந்த, குடகக்கு பவளிஜய
சிறித தடலடய நீட்டி "ஆ! ஆ!" என்று கர்ஜித்தத் தன் பிடைரி மையிடர ஆட்டிக் பகநாண்டிருக்கும. இந்தக்
கர்ஜேடனயின் ஒலி எதிர் மைடலயில் தநாக்க அங்கருந்த எதிபரநாலி திருமபி வந்த, கநாடு முழுவடதயும
அடலக்கழிக்கும. ஆங்கநாங்குள்ள மைநான். முயல் முதலியன நடு நடுங்க 'இஜதநா சிங்கம! அஜதநா சிங்கம!'
எனக் குறுக்கும பநடுக்குமைநாக ஓடிக் பகநாண்டிருக்கும. அப்படி ஓடுவனவற்றில், சிங்கம தன் குடகயின்
வழிஜய வருகற ஒன்டற பமைதவநாகத் தட்டி, கடித்தத் தின்று, மீதிடய எறிந்த விட்டு, பமைதவநாக நடைந்த,
அடமைதியநாகக் குடகக்குள் படுத்த உறங்கும.
தனக்குப் பசி எடுத்தஜபநாத உணவு வநாயிலண்டடை வரும என்ற அவ்வளவு தன்னமபிக்டக சிங்கத்திற்கு.
பகுத்தறிவற்ற விலங்கனிடைத்தில் கநாணப்படுகன்ற இத்தன்னமபிக்டக பகுத்தறிவுள்ள மைக்களிடைத்தில்
கநாண முடியவில்டலஜய என நநாயகம வருந்தவநார்கள். நநாம இப்ஜபநாதடனடயப் பின்பற்றித்
தன்னமபிக்டகஜயநாடு வநாழ ஜவண்டைநாமைநா என அவர்களின் பிறந்த நநாடளக் பகநாண்டைநாடுகன்ற இந்த
நநாளிலநாவத எண்ணிப் பநார்ப்பத நல்லத.
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13. பநாவமைன்னிப்பு
பநாவமைன்னிப்பு ஒன்று. பநாவங்கள் மைன்னிக்கப் படுமைநா என்பத ஒரு ஜகள்வி. எல்லநாச் செமையத்தினரும
செடைங்கு கடள டவத்தக்பகநாண்டுள்ளநார்கள். சில பநாவங்களுக்கு பமைழுகுவர்த்தி டவத்தநால் ஜபநாய் விடும.
ஐயருக்குத் தட்செடண பகநாடுத்தநால் ஜபநாய்விடும. குளத்தில் முழுகனநால் ஜபநாய் விடும. அதவும 12
வருடைங்களுக்கு ஒருமுடற, குளத்தில் மூழ்கனநால் ஜபநாய் விடும என்று பல செமையத்தவர்கள்
கூறுகறநார்கள். ஒருவன் 12 அணநா பசெலவிட்டு ஒரு ஊருக்குப் ஜபநாய், ஒரு குளத்தில் ழுழுக விட்டு
வந்தநால் 12 வருடைங்கள் பசெய்த பநாவங்கள் ஜபநாய் விடுமைநாறிருந்தநால், அடுத்தப் பநாவம பசெய்ய அவன்
பயப்படுவநானநா? எவ்வளவு பநாவம பசெய்தநாலும 12 அணநா பணச் பசெலவில் ஜபநாய் விடுமைநானநால், குளித்த
விட்டு மைறுபடியும புதக் கணக்குப் ஜபநாட்டுக் பகநாள்வநான். அடுத்த 12 வருடைங்களுக்கு அப்புறமும 12
அணநா பசெலவு பசெய்த விடுவநான். (சிரிப்பு.)
நநாயகம அவர்களிடைத்தில் ஜபநாய், "மைனிதன் பசெய்த பநாவங்கள் மைன்னிக்கப்படுமைநா?" என்று ஜகட்டைநார்கள்.
"முடியநாத" என்றநார்கள். "அப்படியநானநால் பநாவமைன்னிப்ஜப இல்டலயநா?" என்றநார்கள். "ஒன்று உண்டு.
பசெய்த பநாவத்டத எண்ணி எண்ணி இடறவனிடைம முடறயிட்டு, அழுதநால் அத மைன்னிக்கப்படைலநாம",
என்றநார்கள். "தட்செடண டவ, குத்த விளக்குக் பகநாடு, சில பபநாருள்கடளத் தநா, பணத்டதக் பகநாடு,
செடைங்குகள் பசெய், மைந்திரஞ் பசெநால்” என்று கூறநாமைல், "அழு! அழுதநால் மைன்னிக்கப்படும" என்று கூறியத
எவ்வளவு பபநாருத்தமைநாக இருக்கறத பநாருங்கள்! எவ்வளவு பநாவம மைன்னிக்கப்படும என்று
ஜகட்டைதற்கு, நநாயகம அவர்கள், “நீ எவ்வளவு கண்ணீர் விடுகறநாஜயநா, அவ்வளவுதநான் மைன்னிக்கப்படும;
அதவும பநாதிக்கப்பட்டைவர்கள் மைன்னித்தநாலன்றி, ஆண்டைவனும மைன்னிக்க மைநாட்டைநான்’ என்றநார்கள்.
ஒருவன் தவறு பசெய்த விட்டு, தநான் பசெய்தத தவறு என்று வருந்திக் கண்ணிர் விடுவநானநானநால், அவன்
திருமபவும பநாவச் பசெயல்கடளச் பசெய்வநானநா? என்று எண்ணிப் பநாருங்கள். இடதஜய பசெநான்னநார்
மைணிவநாசெகரும, "அழுதநால் உன்டனப் பபறலநாஜமை" என்று. ஆக அறிந்ஜதநா, அறியநாமைஜலநா பநாவஞ்
பசெய்தவர்கள் வருந்தி அழ ஜவண்டும என்பத நநாயகம அவர்களுடடைய கருத்த. இடதப்
பகுத்தறிவநாளர்களும வரஜவற்கறநார்கள்.
ஒட்டைகப் புத்தி
ஜமைஜல கண்டை பநாவ மைன்னிப்டபச் பசெநான்னவர்கள் ஒட்டைகப் புத்தி உள்ளவடன மைட்டும இடறவன்
மைன்னிக்க மைநாட்டைநான் என்று கூறினநார்கள். திருப்பித் திருப்பிக் குர் ஆடன பமைநாழி பபயர்ப்பிஜல
படித்ஜதன். ஒட்டைகப் புத்தி என்றநால் என்ன என்று விளங்கவில்டல. பகநாஞ்செம பதரிந்தவர்கடள
எல்லநாம ஜபநாய் ஒட்டைகப் புத்தி என்றநால் என்ன? என்று ஜகட்ஜடைன். பதரியவில்டல. இதற்கநாக நநான்
டில்லிக்குப் ஜபநாஜனன். ஒட்டைகம வளர்க்கற இடைங்களுக்பகல்லநாம ஜபநாஜனன். ஜபநாய்ப் பநார்த்த
பிறகுதநான் குரநானுக்குப் பபநாருள் அங்ஜக விளங்கற்று. இந்த டில்லி முழுவதம கருஜவலங் கநாட்டில்
இருக்கறத. அதிலும இப்புதிய டில்லி கருஜவலங்கநாட்டிஜலஜய அடமைந்திருக்கறத. நந்தவனங்கடள
டவத்த அருடமையநாகப் பநாதகநாக்கறநார்கள். அதற்குள்ளும கருஜவலஞ் பசெடி முடளத்தவிடுகறத.
அடதத் திரநாவகம டவத்தச் சுட்டு அழிக்கறநார்கள். அப்படியும அத முடளத்தக் பகநாண்ஜடை இருக்கறத.
இந்த ஒட்டைகம, நல்ல புல், உயர்ந்த கீடர முதலியவற்டற விருமபித் தின்னநாமைல், இந்தக் கருஜவலஞ்
பசெடிடயஜய விருமபித் தின்கறத. நநாக்டகச் சுழற்றிச் சுழற்றித் தின்னும. அவ்வளவு ஆடசெ அதற்கு. அத
தின்னும ஜபநாத முள் எல்லநாம குத்தம. நநாக்கலிருந்த இரத்தம பவளி வரும. அடதயும ஜசெர்த்தச்
சுழற்றிச் சுழற்றிச் செநாப்பிடும. கருஜவலஞ் பசெடிடய முன்ஜன அத தின்னுமஜபநாத, முள் குத்தம என்பத
பதரியநாத. அத குத்தி, இரத்தம வந்த பிறஜகனும 'தூ' என்று தப்ப ஜவண்டைநாமைநா? இததநான் ஒட்டைகப்
புத்தி என்பத. தவறு பசெய்கறத எளித. அறியநாமைல் பசெய்த விடைக் கூடும. ஆனநால் பசெய்த தவடறத் தவறு
என்று உணர்ந்த பிறகு, வருந்தி அழுத ஆண்டைவனிடைத்தில் மைன்னிப்புக் ஜகட்டை பிறகு, மீண்டும
அத்தவடறச் பசெய்வத நல்லதல்ல. அத ஒட்டைகத்தின் புத்தி. அப் புத்தி உள்ளவடன ஆண்டைவன்
மைன்னிக்க மைநாட்டைநான் என்பத நநாயகம அவர்களின் வநாக்கு.
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14. கடடைசி ஹஜ்
நம நநாயகம அவர்கள் ஒருமுடற ஹஜ்டஜே நிடறஜவற்றிய பபநாழுத, மைக்கநா நகடர ஜநநாக்கஜயநா அல்லத
அந்த அஜரபியநா நநாட்டடை ஜநநாக்கஜயநா ஆசியநாடவ ஜநநாக்கஜயநா பசெநால்லநாமைல், உலக மைக்கடள ஜநநாக்க,
மூன்று பசெநாற்பறநாடைர்கடளச் பசெநான்னநார்கள். நநாயகம அவர்களுடடைய பிறந்த நநாள் விழநாவிஜல அடத
நிடனக்கநாமைல் விழநாடவ முடிக்கக் கூடைநாத. முதற் கட்டைடள, அன்னியனுடடைய உடடைடமைக்கு ஆடசெப்
படைநாஜத என்பத. இடதச் செநாட்டடையடி மைநாதிரி பகநாடுத்தநார்கள். அன்னியனுடடைய உடடைடமை என்று
பசெநால்லும பபநாழுத, அத மைண்டணயும குறிக்கறத. பபநான்டனயும குறிக்கறத. பபண்டணயும
குறிக்கறத. இடவ மூன்றும அன்னியனுடடைய உடடைடமைகளநாக இருப்பின், அவற்றின் மீத ஆடசெ
பகநாள்ளநாஜத என்பஜத முதற் கட்டைடள.
உனத நடைத்டத பிறருக்கு முன் மைநாதிரியநாக இருக்கட்டும. நீ, அவர்கடள, இவர்கடளப் பநார்த்த நடடை
ஜபநாடைநாஜத. உன்டனப் பநார்த்த மைற்றவர்கள் நடைக்க ஜவண்டும. அதற்கு முன் மைநாதிரியநாக நடை என்பத
இரண்டைநாவத கட்டைடள.
ஓ! பணக்கநாரஜன! உன்னிடைத்தில் இருக்கன்ற பணம! ஓ! பலசெநாலிஜய உன்னிடைத்தில் இருக்கன்ற
வலிடமை! இவ்விரண்டும உன்டன, உன் பபண்டு பிள்டளகடளக் கநாப்பநாற்ற மைட்டும அல்ல. இல்லநாத
ஏடழ மைக்கடளக் கநாப்பநாற்றஜவ உன்னிடைத்தில் ஆண்டைவனநால் ஒப்படடைக்கப் பட்டிருக்கறத என நிடன
என்பதத மூன்றநாவத கட்டைடள. இக்கட்டைடளகள் எவ்வளவு அருடமையநானடவ என எண்ணிப்
பநாருங்கள். இடவ இஸ்லநாமிய மைக்கடள மைட்டும ஜநநாக்கச் பசெநான்ன பசெநாற்களநா? இந்தியநாடவ மைட்டும
ஜநநாக்கச் பசெநான்ன பசெநாற்களநா? உலகம முழுவதமுள்ள எல்லநாச் செமையத்தினடரயும ஜசெர்ந்த 500 ஜகநாடி
மைக்களும பின்பற்ற ஜவண்டிய அருடமையநான கட்டைடளகள்,
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15. குறிக்ஜகநாள்
ஜபச்சு முடிகறத. நநான் இரயிலுக்குச் பசெல்ல இருக்கஜறன். நீங்களும எழுந்த ஜபநாகப் ஜபநாகறீர்கள்.
விடளந்த பலன் என்ன? நநாயகம அவர்களுடடைய விழநாடவக் பகநாண்டைநாடியதன் மூலம என்ன பலடனப்
பபற்ஜறநாம? ஏஜதனும ஒரு குறிக்ஜகநாள் இருக்க ஜவண் டைநாமைநா? பசெயடல முன்ஜன டவத்தத்தநான் ஜபச்சு
இருக்க ஜவண்டும. பசெயல் பசெய்ய விருமபநாதவர்கள், பசெயல் திறம இல்லநாதவர்கள், ஜபச்டசெப் ஜபசிப்
பயனில்டல; ஜகட்டும பயனில்டல.
அவர்களின் விழநாடவக் பகநாண்டைநாடுகற கநாலத்திஜல நீங்கள் எல்லநாம பசெய்யஜவண்டியத ஒன்று உண்டு.
தங்கள் ஊரில் உள்ள இளம டபயன்கள், பபண்கள் படிக்கக்கூடிய மைதரசெநா ஒன்று டவத்த நடைத்தி,
மைநார்க்கக் கல்விடய வளர்க்க ஜவண்டும. ஏற்கனஜவ ஒன்றிருந்தநால், அடத விரிவு படுத்திப் பபரிய
அளவில் நடைத்தியநாக ஜவண்டும. இத நமைத இன்டறய விழநாவின் குறிக்ஜகநாளநாக இருக்கஜவண்டும.
ஏபனனில், நநாயகம அவர்கள் கல்விடயப் பற்றியும மூன்று கட்டைடளயிட்டு இருக்கறநார்கள். 'கல்வி
ஆணுக்கும பபண்ணுக்கும ஜதடவ என்பத ஒன்று; சிறந்த கல்வி சனநாவில் இருந்தநாலும அங்ஜகயும
ஜபநாய்க் கற்றுக் பகநாள்ள ஜவண்டும என்பத இரண்டு; படியுங்கள், படித்தக் பகநாடுங்கள், அல்லத
படிக்கறவர்களுக்கும படித்தக் பகநாடுக்கறவர்களுக்கும உதவி பசெய்யுங்கள் என்பத மூன்றநாவத
கட்டைடள. இம மூன்று கட்டைடளகடளயும நநாயகம அவர்களின் விழநாக் பகநாண்டைநாடுகற இந்த நல்ல
நநாளிஜல உள்ளத்ஜத டவத்த மைதரசெநா டவத்த வளர்க்கும பணிகளில் ஈடுபடைஜவண்டும.
ஜேவுளிக்கடடை டவத்திருப்பவர்கள் இந்தப் பிள்டளகளுக்குத் தணி வழங்கயும, பதன்னந்ஜதநாப்பு
டவத்திருப்பவர்கள் கீற்றுகடள வழங்கயும, பசெங்கல் கநாளவநாய் டவத்திருப்பவர்கள் பசெங்கற்கடள
வழங்கயும, நிலம டவத்திருப்பவர்கள் பநல் வழங்கயும, பசெல்வம படடைத்தவர்கள் பபநாருள்
வழங்கயும, மைதரசெநாடவ வளர்ப்பத நல்லத. நநாயகம அவர்களின் இந்த மூன்று கல்விக் கட்டைடளகடள
இந்த நல்ல நநாளில் தங்களுக்கு நிடனப்பூட்டுவஜதநாடு, என் பசெநாற்பபநாழிடவ நிறுத்திக் பகநாள்கஜறன்.
அப்பபநாழுததநான் இந்த விழநாடவ நடைத்தியதில் ஒரு குறிக்ஜகநாள் இருக்கும. நநான் மைனமைநார இந்தப்
பிள்டளகடள வநாழ்த்தகஜறன். அவர்கள் பவற்றி பபற ஜவண்டுபமைன்று வநாழ்த்தகஜறன்.
அமமைநாதிரியநான நல்ல பணிகள் இங்கு மைட்டுமைல்லநாமைல், சுற்றியுள்ள ஊர்களிலும நடடை பபற
ஜவண்டுபமைன்று பபருமைக்களநாகய நீங்களும ஆடசெப்படை ஜவண்டுபமைன்று ஜகட்டுக் பகநாள்கஜறன்.
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16. முடிவுடர
அன்பர்கஜள! ஜமைலும உங்களுடடைய அருடமையநான கநாலத்டத நநான் வீணநாக்க விருமபவில்டல. பலப்பல
ஜபசிஜனன். ஜகட்படதக் ஜகட்டீர்கள். சிந்திப்படதச் சிந்தித்த, அல்லன தள்ளி, நல்லன பகநாண்டு,
நநாட்டிற்கும, பமைநாழிக்கும, மைக்களுக்கும, செமூகத்திற்கும, செமையத்திற்கும பசெய்ய ஜவண்டிய
பதநாண்டுகடளச் பசெய்த, நீங்கள் சிறப்பபய்தி வநாழ ஜவண்டுபமைன்று வநாழ்த்தவஜதநாடு எனத
பசெநாற்பபநாழிடவ முடிக்கஜறன்.
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