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ெசலா்� பங க்ீடத ெபண்க�க 

கைறவல் ெ்லீ�்�பீப் ஏன? 

எம.எஸ.எம.இமத்ிலஸ ��� ஸ்ப�. 

இா்யம பற்ிி வ�மர்சனதித ெபண்க�க்ி 

ெ்யன்ப பங க்ீடத கை்வய் வழங்பப்வ் க்ின் 

ப்�ம வ�மர்ி�்ி்யர்். எசேவ இ் பற்ிி 

வ�பரனைத நயம ெதள�வய் �்ந் ெ்ய்ள ்டைம 

பீ்்ேளயம. 

 நப� �ஹமமன(ஸத)அவர்் வயழநத 

அனை்ி ் �் �ழ்ித ஆண்் ் ்் வ�தங்ள��ம 

ெபண்ைள அட�்ிியண் உ்ைம்ைளப ப்ின்� 

ெ்யணட �நதயர்். 'ப்�்ளவன தயன ் ்ியசவன' 

என் தன்வனதின அடபபைடி�த த்பபேசய  

்ே்யதரேசய வ�ீ்� ெ்த�ம ெ்யன்�்ள�த 

ெபண்க�க்ி பங்ிைச வழங்ய் ப்யன்யரமய்� 

�ை்ியட� ெ்யண்மி�நதயர்். 

 தநைதைிப ப்ிெ்ய்ன் வ�ீ் தவ��கம 

அநயைதப ப�்ைள்க�கம, ்ணவைச இழந் வ�ீ் 

்ணணணேரய் வய�ம வ�தைவப ெபண்க�கம 

அ�ெ்யனதி்ி�ந் எ்�ம ்ிைட�் மயீடய். 

இவர்் அ்னதவர்ள�டனதித ை்ேிநதி  
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மற்வர்ள�ன திவ�த வயழ�்டி ப்தயப்ரமயச 

நிை் ்யணபபீட். இநநிை்ி�த இ�ெ்ய்ைம�க 

ஆரமப்ீடன தணரவய் அத்யா ப�னவ�ம வ்சனைத 

அ�ள�சயன. 

 َواْلَأْقَرِبيَن ِلْلَواِلَدْيِن اْلَوِصيَُّة َخْيًرا َتَرَك ِإْن اْلَمْوُت َأَحَدُكُم َحَضَر ِإَذا َعَلْيُكْم ُكِتَب
 الَِّذيَن َعَلى ِإْثُمُه َفِإنََّما َسِمَعُه َبْعَدَما َبدََّلُه َفَمْن اْلُمتَِّقين َعَلى َحقا ِباْلَمْعُروِف
َعِليٌم يٌعَسِم اللََّه ِإنَّ ُيَبدُِّلوَنُه   

 َغُفوٌر اللََّه ِإنَّ َعَلْيِه ِإْثَم َفَلا َبْيَنُهْم َفَأْصَلَح ِإْثًما َأْو َجَنًفا ُموٍص ِمْن َخاَف َفَمْن
 َرِحيٌم

 'உங்ள�த ஒ�வ��க மரணம ெந�ஙகம 

ேபய் அவர ஏேத�ம ெ்தவனைத வ�ீ்� 

ெ்தவயரயி�ன அவர ெபறே்ய��கம ெந�ங்ிி 

உ்வ�சர்க�கம  நத் �ை்ி�த (மரண ்ய்சம) 

வஸ�யின ெ்யவ் உங்் ம�் 

வ�திிய�்பபீ்்ள். பிப�திியளர ்க�க இ் 

்டைமியகம. 

    எவர அ(மமரண்ய்சன)ைத ெ்வ�ேிற் ப�ன�ம  

அைத மயற்ி வ�்்ின்யேரய அதன கற்ம அைத 

மயற்ிிவர்ைளேி ்ய�ம. நி�்ிமய் அத்யா 

ியவறை்றம ெ்வ�ற�பவன நன்்ிநதவன. 
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ஆசயத வஸ�யின ெ்யபவ்டம அநணதனைதேிய 

பயவனைதேிய எவேர�ம அஞ்ி (்மபநதபபீட) அவர 

்க�்ிைடேி (வஸ�யினைத க்ர ெ்ய்) ்மயதயசம 

ெ்யதயத அவர ம�் கற்மிதை். நி�்ிமய்  

அத்யா மி�் மனச�பபவன நி்ரற் 

அன�ைடிவன.             (அதகரஆன 2:180-182) 

 இதசடபபைடி�த ெ்யன்�்ைள வ�ீ்� 

ெ்தபவர தன�ைடி ெபறே்யர மைசவ� ப�்ைள்்  

மற�ம உ்வ�சர்க�க அ�ெ்யனதி்ி�ந் பஙக 

்ிைட�்�்டிதய் மரண ்ய்சம ெ்யி ேவண்ம. 

அதன பனதிர�ம எ�தபபட ேவண்ம என் ்ீடம 

அ���க� ெ்யண் வரபபீட். மரண்ய்சனதித 

அநணதி ்யணபப்மயசயத அதைச க்ரப்ன்வதறகம 

உ்ைம வழங்பபீட்.   

٤( البخاري صحيح ஃ 2) 

 َوَسلََّم َعَلْيِه اُهللا َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ: َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن
 َوَوِصيَُّتُه ِإلَّا َلْيَلَتْيِن َيِبيُت ِفيِه، ُيوِصي َشْيٌء َلُه ُمْسِلٍم اْمِرٍئ َحقُّ َما« :َقاَل

ِعْنَدُه َمْكُتوَبٌة » 

  மரண்ய்சம ெத்வ��் ஏேத�ம ெபய�ைளப 

ெபற�்ள எநத �ா்ி��கம அவர தம் மரண 

்ய்சனைத எ�திைவ�்யமத இரண் இர�்ைள� 
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்ழிபபதறக� ்ட அ�மதி ி�தை் எச நப� 

�ஹமமன(ஸத) அவர்் ்்ி சயர்்.  

அ்ிவ�பபவர: இப� மா்ன(ரழி) (�த:�்ய்) 

இதன �்ம ெபண்க�கம நிியிமய்  பங க்் 

்ிைட�் வழி ்யீடபபீட்.  

 இ�்ீடம நைட�ை்ி�த இ�நத ்ய் 

்ீடனதித ஸஅன இப� ரப�ஃஆ(ரழி) எனபவ்ன 

மைசவ� தச் இ�ெபண ப�்ைள்ைள அைழன்� 

ெ்யண் நப� �ஹமம் (ஸத) அவர்ள�டம வந் 

'அத்யாவ�ன �தேர! இேதய இவவ��வ�ம ஸஃன  

இப� ரப�ஆவ�ன �ததவ�ிர்். இவர்கைடி தநைத 

உங்கடன உஹ் றனதனதிே் பஙகெ்யண் 

ெ்யத்பபீ் வ�ீடயர.  

 இவர்கைடி தநைதி�ன ்ே்யதரர இவர 

்கைடி ��� ெ்யனைதறம எ்ன்� ெ்யணடயர. 

இவர்க�்ய் எைதறம வ�ீ்� ெ்த் வ�தை். 

இவர்க�ெ்ச ெ்யன் எ்�ம இதை்ெின்யத 

அவர்ைளன மணம �டன்� ெ்ய்�்�ம �டிய் 

என� �ை்ி�ீடயர.  

 இநத �ை்பபயீைட ெ்வ�ேிறற நப� 

�ஹமம் (ஸத) அவர்் நி�்ிமய் அத்யா 



 

7 

இதறே்யர தணரைவ வழஙகவயன எச� ் ்ிசயர்். இ� 

்நதரபபனதித இபெபணமண�ி�ன �ை்ி�ீ டறகப 

பதித ்��்மய் ப�னவ�ம ்ீடம அ�ளபபீட்.  

 اْثَنَتْيِن َفْوَق ِنَساًء ُكنَّ ِإْنَف اْلُأْنَثَيْيِن َحظِّ ِمْثُل ِللذََّكِر َأْوَلاِدُكْم ِفي اللَُّه ُيوِصيُكُم
 ِمْنُهَما َواِحٍد ِلُكلِّ َوِلَأَبَوْيِه النِّْصُف َفَلَها َواِحَدًة َكاَنْت َوِإْن َتَرَك َما ُثُلَثا َفَلُهنَّ

 الثُُّلُث مِِّهَفِلُأ َأَبَواُه َوَوِرَثُه َوَلٌد َلُه َيُكْن َلْم َفِإْن َوَلٌد َلُه َكاَن ِإْن َتَرَك ِممَّا السُُّدُس
 آَباُؤُكْم َدْيٍن َأْو ِبَها ُيوِصي َوِصيٍَّة َبْعِد ِمْن السُُّدُس َفِلُأمِِّه ِإْخَوٌة َلُه َكاَن َفِإْن

 َعِليًما َكاَن اللََّه ِإنَّ اللَِّه ِمَن َفِريَضًة َنْفًعا َلُكْم َأْقَرُب َأيُُّهْم َتْدُروَن َلا َوَأْبَناُؤُكْم
 َحِكيًما

 الرُُّبُع َفَلُكُم َوَلٌد َلُهنَّ َكاَن َفِإْن َوَلٌد َلُهنَّ َيُكْن َلْم ِإْن َأْزَواُجُكْم َتَرَك َما ِنْصُف َوَلُكْم
 َيُكْن َلْم ِإْن َتَرْكُتْم ِممَّا الرُُّبُع َوَلُهنَّ َدْيٍن َأْو ِبَها ُيوِصيَن َوِصيٍَّة َبْعِد ِمْن َتَرْكَن ِممَّا
 َأْو ِبَها ُتوُصوَن َوِصيٍَّة َبْعِد ِمْن َتَرْكُتْم ِممَّا الثُُّمُن َفَلُهنَّ َوَلٌد َلُكْم اَنَك َفِإْن َوَلٌد َلُكْم
 ِمْنُهَما َواِحٍد َفِلُكلِّ ُأْخٌت َأْو َأٌخ َوَلُه اْمَرَأٌة َأِو َكَلاَلًة ُيوَرُث َرُجٌل َكاَن َوِإْن َدْيٍن

 ُيوَصى َوِصيٍَّة َبْعِد ِمْن الثُُّلِث ِفي ُشَرَكاُء َفُهْم َذِلَك ِمْن َأْكَثَر َكاُنوا َفِإْن السُُّدُس
َحِليٌم َعِليٌم َواللَُّه اللَِّه ِمَن َوِصيًَّة ُمَضارٍّ َغْيَر َدْيٍن َأْو ِبَها  

1)இ� ெபண்க�க்ி பஙக ேபயன்் ஒ� 

ஆ��கண் எச உங்் ப�்ைள்் வ�டினதித 

அத்யா உங்க�க (ெ்யன்பபங்ி்ம �ை்ப 

பற்ி) ்ீடைளி�்்ின்யன. 

• (இ்நதவர வ�ீ்�ெ்த�ம ெ்யன்�க ஆண 

ப�்ைள இத்யமத) இரண் ெபண்் அதறக 

ேமறபீடவர்் இ�நதயத அவர வ�ீ்� 
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ெ்ன்தித �ன்ித இ� பஙக (2\3) அப 

ெபண்க�கண். 

• ஒேர ஒ�ெபண மீ்ம இ�நதயத அவக�க 

அதித அைரவய்ிப (பஙக) உ்ி்.  

2)  இ்நதவ��கப ப�்ைள இ�பப�ன அவர 

வ�ீ்� ெ்ன்தித (அவ�ைடி) தயய, தநைத�க 

ஆ்ித ஒ� (1\6) பஙகண்.  

• அவ��க ப�்ைள இத்யமத அவர் 

ெபறே்யேர அவ��க வய்்ய் இ�பப�ன 

அவர் தயய�க �ன்ித ஒ� (1\3) பஙகண். 

(ம�தி தநைத�க்ி்) 

• இ்நதவ��க (ப�்ைள்் இத்யமத) 

்ே்யதரர ் ் இ�பப�ன அவர் தயய�க ஆ்ித 

ஒ� (1\6) பஙகண்.  

• (இவவய� பங க்் ெ்யவ்) அவர ெ்யத மரண 

்ய்சம அத்் அவர் ்டன ஆ்ிிவறை் 

நிை்ேவற்ிி ப�னசேரியகம.  

• (ெ்யன்ப பங க்் ெப�வதித) உங்்; 

ெபறே்யர, மற�ம ப�்ைள்ள�த உங்க�க 

அதி்மய் பிசள�பபதித மி் 
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ெந��்மயசவர்் ியர? எனபைத நணங்் 

அ்ிி மயீ �ர்்.  

'இைவ அத்யாவ�சயத வ�தி�்பபீடைவியகம. 

நி�்ிமய் அத்யா நன்்ிநதவசய்�ம, ஞயசமி�் 

வசய்�ம இ��்ி்யன. (அதகரஆன 4:11) 

  3). (இ்ந்ேபயச) உங்் மைசவ�ி��க ப�்ைள  

இதை்ெிச�த அமமைசவ�ிர வ�ீ்� ெ்ன்தித 

(்ணவரய்ிி) உங்க�க அைரவய்ி (1\2) உண்.  

• அவர்க�க ப�்ைள இ�பப�ன அவர்் 

வ�ீ்� ெ்ன்தித (்ணவரய்ிி) உங்க�க 

நயன்ித ஒ� (1\4) பஙகண். (இ்) அவர்் 

ெ்யத மரண்ய்சம அத்் ்டன 

எனபவறை்  நிை்ேவற்ிி ப�னசேரியகம. 

• உங்க�க (்ணவசய்ிி நணங்் இ்நத ப�ன)  

ப�்ைள இதை்ெிச�த நணங்் வ�ீ்� 

ெ்ன்தித (மைசவ�ிர்ளயச) அவர்க�க 

நயன்ித ஒ� (1\4)பஙகண். 

• உங்க�க ப�்ைள இ�பப�ன நணங்் வ�ீ்� 

ெ்ன்தித (மைசவ�ிர்ளயச) அவர்க�க 

எீடத ஒ� (1\8) பஙகண்.  (இ்) நணங்் 
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ெ்யத மரண ்ய்சம அத்் ்டன 

எனபவறை்  நிை்ேவற்ிி ப�னசேரியகம. 

4.  (ெபறே்யர ப�்ைள்் ஆ்ிி) வய்�்் 

இத்யத ஒ� ஆேணய அத்் ஒ� ெபணேணய 

மரண�ன் அவ��க ஒ� ்ே்யதரன அத்் ஒ� 

்ே்யத் இ�நதயத அவர்் ஒவெவய�வ��கம 

ஆ்ித ஒ� (1\6) பஙகண். அவர்் இைத வ�ட 

அதி்மய் இ�நதயத �ன்ித ஒ� (1\3) பங்ித 

அவர்் பஙக தயரர்் ஆவயர்். (இ்) பயதிப� 

அற் வ�தனதித  ெ்யிபபீட மரண்ய ்சனைதறம 

அத்் ்டைசறம  நிை்ேவற்ிி ப�னசேரியகம. 

இ் அத்யாவ�டமி�ந்்ள ்ீடைளியகம. 

அத்யா ியவறை்றம நன்்ிநதவ�ம ்்ிப�ன 

தனைமறைடிவ�மயவயன. (அதகரஆன 4:12) 

 இவவ்சம அ�ளபபீட்ம நப� �ஹமம் 

(ஸத) அவர்் ஸஃன இப� ரப�ஃஆவ�ன ்ே்யதரைர  

வரவைழன் அவர எ்ன்� ெ்ன்  ெ்யனைத ப�ன 

வ�மய� பங க்் ெ்யதயர்்.  

 இ�ெபண ப�்ைள்க�கம (த்ய ஒ� வ��க 

1\3 என் பஙக வ ணதனதித) 2\3 பஙக்கம, இவர்ள�ன 

தயய�க எீடத ஒ�பஙகம (1\8) பஙகம ம�திைி ஸஃன 
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(ரழி) அவர்ள�ன ்ே்யதரர்க�கம ெ்ய்னதயர்். 

(�த: அாமன, அ�தய�ன, திரமிதி, இப�மயாய) 

  தச�கம தச் ெபண ப�்ைள்க�கம 

ெ்யன்்ைம வ�வ்யரனதித உ்ி பஙக ்ிைட�் 

வ�தை் ெின� ஒ� ெபணமண� நணதி ே்ீ் வநத 

ேபய் அபெபணமண��க நிியினைதப ெபற�� 

ெ்ய்�்ேவ வய்�்ைம� ்ீடம அ�ளபபீட்.  

 ம்ன, ம்், ் ே்யதர, ் ே்யத், மைசவ�, தயய, 

தநைத ஆ்ிேிய��க இ�்ீடனதின �்ம ெ்யன்� 

்ள�த பஙக ்ிைட�் வயயப� ஏறப்னதபபீட்.  

 இைதவ�ட ெபண��க்ி அநதான்ம 

உ்ைமறம ேவ� எஙகம எநத மதனதி�ம ே்யீபயீட 

�ம ்யண �டிய்.  

 இவவய்�்ைம� ்ீடம அ�ளபபீட ப�ன 

மரண ் ய்சனதின; �்ம ெ்யன்�்் பங க்் ெ்யறம 

்ீடம  ரன்� ெ்யிபீடேதய் வய்�்க�க 

ெ்யன்�்் ்மபநதமய் மரண்ய்சம ெ்யிேவய 

எ�தேவய அத்் ் ிபய்� ெ்யிேவய த்�்பபீட். 

வய்� ்க�க எனதைச வ ணதம பஙக ெ்ய்�் 

ேவண்ம;  என� அத்யா வ�ப்ன்� 

்்ிற்ளயேசய அேத அடபபைடி��ம இனதி�மை்� 
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கரஆ��க வ�ள�் �ைரிய் நப� �ஹமம் (ஸத) 

அவர்் எபபட� ெ்ித ப்னதி பஙக ைவன்� 

்யீடசயர்ேளய அேத அடபபைடி��ம தயன உ்்ம 

அழிறம வைர பங க்் ெ்யிபபட ேவண்ம. இதித 

எவ�ம மயற்ம ெ்யி �டிய்.  

 வய்�்் அத்யத ேவ� எவ��ே்�ம 

அத்் நறபண�்க�ே்்ம ெ்யனதித க்ிபப�ீட ஓர 

அள� ெ்ய்�் ேவண்ம என� வ��மப�சயத அ் 

்மபநதமய் வஸ�யின ெ்யவ் த்�்ப படவ�தை்.
  

 உதயரணமய், ்�தயினதின ்தவ� அ்ி� 

வளர�்ி�்ய் ம�ம்ர�்ின திீடங்க�்ய் அத்் 

ஏைழ எள�ிவர்் அநயைத்் வ�தைவ்் பயதி�்ப 

பீடவர்் ேபயனே்ய்ன ந்ன்ைள� ்வசனதிற 

ெ்யண் அவர்ள் ேமமபயீடற்ய் ஒ�வர தச் 

ெ்யனதித க்ிபப�ீட ஒ� பஙை் மரண்ய்சம ெ்யி 

வ��மப�சயத அவர தயரயளமய்  ெ்யி்யம. ஆசயத 

ெமயனத ெ்யனைதறம தரம ாதயபசங்க�ே்ய ெபய் 

நி�வசங்க�ே்ய எ�திைவன் வ�ட �டிய். 

அவர் மரண ்ய்சம  ெமயனத� ெ்யனதித  �ன்ித 

ஒ�பங்ிறகம (1\3) அதி்மித்யமத இ�பபைதேி  

இா்யம வ��ம�்ின்். 
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٤( البخاري صحيح ஃ 3) 

 النَِّبيُّ َفَعاَدِني َمِرْضُت،: َقاَل َعْنُه، اللَُّه ِضَيَر َأِبيِه َعْن َسْعٍد، ْبِن َعاِمِر َعْن
 َعِقِبي، َعَلى َيُردَِّني َال َأْن اللََّه اْدُع اللَِّه، َرُسوَل َيا: َفُقْلُت َوَسلََّم، َعَلْيِه اُهللا َصلَّى
 اْبَنٌة، ِلي َوِإنََّما وِصَي،ُأ َأْن ُأِريُد: ُقْلُت ،»َناًسا ِبَك َوَيْنَفُع َيْرَفُعَك اللََّه َلَعلَّ«: َقاَل
 الثُُّلُث،«: َقاَل َفالثُُّلِث؟: ُقْلُت ،»َكِثيٌر النِّْصُف«: َقاَل ِبالنِّْصِف؟ ُأوِصي: ُقْلُت

َلُهْم َذِلَك َوَجاَز ِبالثُُّلِث، النَّاُس َفَأْوَصى: َقاَل ،»َكِبيٌر َأْو َكِثيٌر َوالثُُّلُث  

 ஸஃன இப� அப�வ�்யா (ரழி) அவர்் 

அ்ிவ��்ி்யர்்க நயன (நப�ிவர்ள�ன இ�தி 

ஹஜாின ேபய் ம�்யவ�த) ேநயறற� வ�ீேடன. 

நப�(ஸத) அவர்் எனைச ந்ம வ�்ய்�் 

வநதயர்். அபேபய் அத்யாவ�ன �தேர! நயன 

வநத வழிேி தி�மப� ேபய்யமத (அதயவ் மதம 

மய்ிவ�டயமத) இ��் எச�்ய் ்ஆ ெ்யறங்் 

எனே்ன. 

நயன அத்யாவ�ன �தேர! என ெ்தவம 

அைசனைதறம மரண்ய்சம ெ்யி வ��ம�்ினே்ன. 

எச�க இ�பபெதத்யம ஒ� ம்் தயன. (எசேவ 

எனெ்யனதித) பயதிப பய்னைத மரண்ய்சம 

ெ்யிீ்மய?' என� ே்ீேடன. அதறக அவர்் பயதி 

அதி்ம தயன என்யர்். அபபட என்யத �ன்ித 

ஒ� பஙக (1\3) என� ே்ீேடன. �ன்ித ஒ� பங்ய? 
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அ்�ம அதி்மதயன. அ்�ம அதி்ம தயன என� 

்்ிசயர்் �ன்ித ஒனை் வஸ�ின ெ்யதயர்். 

இன�ெமய� அ்ிவ�பப�த 

நணங்் உங்் வய்�்ைள தனச�ை்�ைடி 

வர்ளய் வ�ீ்� ெ்தவ் ம�்ள�டம அவர்ைள 

ை்ேிந்மபட ஏைழ்ளய் வ�ீ்� ெ்தவைத வ�ட 

நத்தயகம எச நப�(ஸத) அவர்் ்்ிசயர ்். 

     (�த:�்ய்) 

         ெபண ப�்ைள்க�க்ி ெ்யனைத ெபற�� 

ெ்ய்பபதறகம தனச�ை்�்ளவர்ளய் அவர்ைள 

ஆ�கவதறகம நப� �ஹமமன (ஸத) அவர்் உ்ி 

்வசம ெ்�னதிசயர்்.  

  வய்�்ைள நிரணி�பபதித ஒவெவய� 

்�தயினதி�ம ெவவேவ்யச அள�ே்யத்் 

இ�பபைதப பயர�்ினே்யம.  வய்�்் எனேபயர ியர? 

அவர்் எநத அடபபைடி�த வய்�்ளய்ி்யர்்? 

அவர்ள�த �ன�்ைம வழங்பபட ேவணடிவர்் 

ியர? அவர்ள�த ிய��க எநதள� பஙக ெ்ய்�்ப 

படேவண்ம என் வ�பரங்ெளத்யம இா்யம 

ெதள��ப ப்ன்்ி்்.   
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 ெ்யன்�்க�க மச�தன ெ்யநத�்யரசய் 

இ�நதய�ம அவசய் �ட� ெ்ய் வ��மப�ி 

வ�தனதித வய்��க�்ிைடி�த பங்ிட�டிய். 

இா்யம திய்ன்ன தநதி��்ின் பீடித 

�ை்ி�த தயன பங க்் ெ்யி ேவண்ம. 

ெ்யன்�்் தை்�ை் தை்�ை்ிய் 

க்மபனதிறக் மய்ி வ�வதத் ��்ிிம. 

அ�ெ்யன்�்ளயத ப் ேப�ைடி வயழ�ம 

உ்ைம்கம  பய்்ய�்பப்வேத ��்ிிம.  

 எசேவ, ஆண ப�்ைள்க�க மீ்ம ெமயனத 

ெ்யன்்ைளறம வழங்ிடயமத ெபண்க�கம, 

ெபறே்ய��கம உடன ப�்நத ்ே்யதர ்ே்யத் 

்க�கம க்மப உ�பப�சர்க�கம  உ்ி�ை்ி�த 

பஙகைவன் பஙகதயரர்ளய் ஆ�கவதன �்ேம 

க்மபம க்ரகை்ியமத க்ரழி��க்ளய்யமத 

பய்்ய�் �டறம. ஒ�வைர ஒ�வர தயங்ி நிற்� 

்டி வை்ி�த ெ்யனைதப பங்ி்வதன �்ேம 

ெபய�ளயதயர �ப�ீ ்னதிைசறம ்நேதய்மயச ்ீ்� 

ே்யபபயச க்மப வயழைவறம உ�வய�்ிட �டறம. 

அதன ்யரணமய்ேவ வய்�்் எனேபயர ியர? என் 

பீடிை் இா்யம திய்ன்ன தந்்ள்.  
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 தநைத மரண�ன் வ�ீடயத அ�க்மபனைதப 

பரயம்�கம ெபய�ப� ஆண ப�்ைளைி�்ய�ம. ஆண 

ப�்ைள இதை்ெின்யத தநைதி�ன ்ே்யதரைச� 

்ய�ம. அவர அ�க்மபனதிறக- பரயம்பபயளரய்- 

வய்� தயரரய் ஆ�்பப்்ின்யர. அதசயத தயன 

தநைத வ�ீ்� ெ்த�ம ெ்யன்�்ைள பஙக 

ைவ�கம ேபய் அ�ெ்யனதின ம�திபபங்ிறக இவர 

பங்யள�ிய் ஆ�்பப்்ின்யர. இதன �்ம ஆண 

்ைணி�த்யத க்மபனதிறக இவர �்ம பய்்யப� 

அரண ேபயடப ப்்ின்்.  

 இ�்ி்பபயச ்ீடனதின வயி�்ய்ேவ  ெபண 

்�தயிம பய்்ய�்பப்்ின்். தங்கைடி 

ாணவேசயபயினைத தயங்ேள ேதட�ெ்ய்வதற்ய், 

தங்் வயழைவ வளமய�்ி� ெ்ய்வதற்ய் ெதயழித 

ேதட�ெ்த�ம �ா்ிம அத்யத ெபண்க�க்ள 

நிை் இா்யமிிப ெபண��க வரய். வய்�்ைம� 

்ீடனதின �்ம அவ் பய்்ய�்ப ப்்ின்ய்.                                

   �ா்ிமயச ஒ�ெபண�ம �ா்ிம அத்யத 

ஒ� ெபண�ம ெதயழி��க� ெ்தவதித 

அடபபைடி�த ேவற�ைம உண். �ா்ிமத்யத 

ெபணைணப ெபய�னதவைர அவ் அவள் வயழைவ 

அைமன்� ெ்ய்ள ்மபயதினேதிய் ேவண்ம. 
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அவைளப ெபய�பேபற� வளரபபதறக, வயழைவ 

அைமன்� ெ்ய்பபதறக எவ�ம இதை். ெ்யனதித 

ஒ� பஙக மிதை். ஆ்ேவ அவ் ்யரநதி��கம 

மதவயத� ்ிநதைசறம, ்�்�ே்யீபய்ம அவக�க 

எதிரய் உ�வய�்பபீ்்ளதயத அவ் ப�வ விைத 

அைடநத ப�ன வ ணீ ைட வ�ீ் ெவள�ேி்ிிய் 

ேவண்ம.   இா்யமிி  ெபண�ைடி நிை் இைத 

வ�ட �ற்ி�ம மய�பீ்்ள்.   

 இவைள ெபய�னதவைர அவ்  வ ணீ ட்ி�ந் 

ெ்யணேட ் ்் உ்ைம்ைளறம அ�பவ�பபதறக வழி 

்யீடபபீட��்ி்ய். வ�ைம மற�ம ேதைவ 

அத்் ேம்தி் வ�மயசம ் �தி அவ், ெதயழிை்ன 

ேதட�ெ்ய்ள வ��மப�சயத அதறக தைடேி்ம;  

இதை். தங்ள் மயர�் ெ்ய்ை் ஒ��்வ�ித 

மற�ம ்றைபறம  ேபண�� ெ்ய்கம வை்ி�த 

நடந் ெ்ய்ள �டறமயச �ழத இ��கமயசயத 

ெதயழி��க� ெ்த்்யம என் அ�மதி அவக�க 

வழங்பபீட��்ி்்.   

 வய்�்ைம� ்ீடனதின இ�தி வ்சனதித 

அத்யா ்�ம ேபய் உங்் ெ்யன்�க மி்�ம 

ெந��்மயசவர்் பின தர�்டிவர்் ியர? 

எனபைத நணங்் அ்ிிமயீ�ர்்' என� ்�வதன 
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வ�ள�்ம எவவள� அற�தமயச் எனபதைச இஙே் 

்ிநதி�்� ்டைமப பீ்்ேளயம. 

நயம ேமே் இ்�்மிீ் வ்ை்பப்னதி� ்யீடி 

வய்�்ைம� ்ீடனதின நயன்யவ் ்ீடனதிைச 

ேம�ம ெதள��ப்னதி இன�ெமய� வ்ச�ம 

அ�ளபபீட். இ�்ீடனதித ஒ�வர வ�ீ்� ெ்த�ம 

ெ்யன்�க அதறக வய்�்ளயச தயய,  தநைத, 

மைசவ�, ப�்ைள்் ஆ்ிேியர இத்யமத ்ே்யதர 

்ே்யத்்் மீ்ம இ�நதயத அவர்ள�ைடேி எபபட 

பங க்் ெ்யவ் என� ப�னவ�மய� வ�ள�்ப பீட். 

(இ�்ீடனதிறக ்்ய்ய எசபப்ம)  

 َفَلَها ُأْخٌت َوَلُه َوَلٌد َلُه َلْيَس َهَلَك اْمُرٌؤ ِإِن اْلَكَلاَلِة ِفي ُيْفِتيُكْم اللَُّه ُقِل َيْسَتْفُتوَنَك
 ِممَّا الثُُّلَثاِن َفَلُهَما اْثَنَتْيِن َكاَنَتا َفِإْن َوَلٌد َلَها َيُكْن َلْم ِإْن َيِرُثَها َوُهَو َتَرَك َما ِنْصُف
 َأْن َلُكْم اللَُّه ُيَبيُِّن اْلُأْنَثَيْيِن َحظِّ ِمْثُل َفِللذََّكِر َوِنَساًء ِرَجاًلا ِإْخَوًة َكاُنوا َوِإْن َتَرَك

َعِليٌم َشْيٍء ِبُكلِّ َواللَُّه َتِضلُّوا  

 நப�ேி! உமமிடம அவர்் ்்ய்ய |பற்ி  

மயர�்ன தணரப�� ே்ய�்ின்சர. ்்ய்ய க்ின் 

அத்யா உங்க�கன தணரபபள�பபயன எச� 

்�வ ணரய்.  

• ப�்ைள இத்யத ஒ�வன தச�க ஒ� 

்ே்யத் இ��கம நிை்ி�த மரண�னதயத 

அவன வ�ீ்� ெ்ன்வற்ித பயதி 
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அவக�கண். (ஒ� ெபண மரண�ன்)  

அவக�கப ப�்ைள இத்யமத இ�நதயத 

(்ே்யதரசயச) அவன அவக�க வய் ் யவயன. 

• அவர்் இ� ெபண்ளய் இ�நதயத அவன 

வ�ீ்� ெ்ன்தித �ன்ித இ�பஙக (2\3) அவ 

வ��வ��க�ண். அவர்் ஆண்் 

ெபண்் எச ்ே்யதரர்ளய் இ�பப�ன 

அவர்ள�த இ� ெபண்க�க்ி பஙக 

ேபயன்் ஒ� ஆ��கண்;. நணங்் வழி 

தவ்ய் இ�பபதற்ய் அத்யா இவவய� 

உங்க�கன ெதள��பப்ன்்ின்யன. 

அத்யா ியவறை்றம நன்்ிநதவசயவயன.  

(அதகரஆன 4:176)  

வய்�்ைம ெதயடரபய் இ�திிய் இ்ங்ிி வ்சம  

இதேவ எச பரயஉ (ரழி) அவர்் க்ிபப�் 

்ி்யர்்.(�த: �்ய் 4605) 

 வய்�்ைம� ் ீடனதின அைசன்  வ�ள�்ங் 

ைளறம அத்யா வ�ள�்ி� ்்ி வ�ீ் இ� 

்ீடனதிறக �்மபய்  ெ்ித ப்்ின்வர்்  ்் 

ைமிய் தணட�்பப்வயர்். நிரநதரமயச நர்ித 

இ�பபயர்் எச எ�்்�்ின்யன.  
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 اْلَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري نَّاٍتَج ُيْدِخْلُه َوَرُسوَلُه اللََّه ُيِطِع َوَمْن اللَِّه ُحُدوُد ِتْلَك
 ُيْدِخْلُه ُحُدوَدُه َوَيَتَعدَّ َوَرُسوَلُه اللََّه َيْعِص َوَمْن  اْلَعِظيُم اْلَفْوُز َوَذِلَك ِفيَها َخاِلِديَن
ُمِهيٌن َعَذاٌب َوَلُه ِفيَها َخاِلًدا َناًرا  

 இைவ அத்யா வ�தினத வரம�்் அத்யா 

��கம அவ�ைடி �த��கம எவர வழிபபீ் 

நட�்ி்யேரய அவைர �வர�்� ே்யை்்ள�த �ைழி� 

ெ்யவயன. அவற்ின க்ழப பகதிி�த ஆ�்் ஓ்ம. 

அதித அவர்் நிரநதரமய் இ�பபயர்். இ்ேவ 

ம்னதயச ெவற்ி ியகம. 

ியர அத்யா��கம அவச் �த��கம மய� 

ெ்ய் அவச் வரம�்ைள ம��்ின்யேசய அவைச 

நர்னதித அவன �ைழவ�பபயன. அவன அதித 

நிரநதரமய் இ�பபயன. அவ��க இழி� த�ம 

ேவதைசறண் (அதகரஆன 4:13-14) 

  ெ்யன்�்ைள ஆண ப�்ைள்க�க மீ்ம  

அத்் ெபணப�்ைள்க�க மீ்ம ெ்ய்�் 

�டிய். ் ்் ப�்ைள்க�கம வய்�தயரர்க�கம 

உ்ி �ை்ி�த பஙக ைவனதய் ேவண்ம. மய� 

ெ்யபவர்்   கற்னதிறக்ிவர்ளய்ிவ�்வர.   

 இ்நதவர வ�ீ்� ெ்த�ம ெ்யனைத பஙக 

ைவ�் �ன அவ�ைடி ்டைசறம மரண 

்ய்சனைதறம �த்ித நிை்ேவற் ேவண்ம 
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எனப்ம ��்ிி நிபநதைசியகம. ெபறே்யர 

தங்ள் ப�்ைள்் ம�் அன� ்யீ்வைத வ�ட 

அத்யா தன பைடப��்் ம�் அதி் 

அன�்ளவசய் உ்ளயன எனபைத இ�்ீடங்் 

்யீடவ�தை்ிய? 

ஆண்ைை வ�ப ெபண்க�க� கைறவல் 

ெ்லீாத் ஏன? 

  ெபண்க�க ெ்யனதித பஙக ெ்ய்னத 

இா்யம ஆண்ைள வ�ட� கை்வய் ெ்ய்னத் 

ஏன? என் ்நேத்ம எ�வ் இிறை்ேி அதைச 

நிவரனதி ெ்யவ் நத்் எச நிைச�்ிே்ன. 

   ெபய�ள ணீ ்வதயச் ஆண்் ம�் இா்யம  

�மனதிற்ள ்டைமியகம. ெபண்் ம�் அ�்டைம 

�மனதப படவ�தை். 

   ஆண ் மபயதின் தன�ைடி தயய தநைத ் ே்யதர 

்ே்யத்்் மற�ம மைசவ� என் வீடனதிறக் 

உ்ள அ�க்மபனைத ்யபபயற் ேவணடி 

ெபய�ப�்ளவசய் இ��்ி்யன. அவ�ைடி 

உைழபப�ன ் கேழேி ெபண பய்்ய�்பபீ் பரயம்�்ப 

ப்்ி்ய். அபெபணைண மணம �டன் ைவ�் 

ேவணடி  ெபய�ப�ம ெ்்வ�சங்கம அவைசேி 
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்ய�ம. ்ணவசயத த்ய� ெ்யத்பபீடயத ம�ண்ம 

அவைள பரயம்�கம ெபய�ப�ம மண�டன் 

ைவ�கம ்டைமறம அவைச வநதைட்ி்்.  

 இவன ஒ� ெபணைண மண�கம ேபய் 

அவக�க்ி மஹைர ெ்ய்ன், வயழவதற்யச 

வ்தி்ைளறம ெ்ய் ெ்ய்ன், தன�ைடி 

ப�்ைள்் மற�ம க்மபனைதறம  பரயம்�்� 

்டிவசய் இ��்ி்யன. மைசவ� வ�வய்ரனத� 

ெ்யிப பீடயத அபேபய்ம அவக�க ஏேத�ம 

வ்தி்் அத்் உதவ�்் ெ்யதிடேவண்ம.  

 ெ்யன்ப பங க்ீடன ேபய் தநைத ் ே்யதரர்் 

ப�்ைள்்; ேபயனே்ய்டமி�ந் இவக�க்ி 

பஙக்ைள ெபற�� ெ்ய்கம அேத ேவைள ம்ளய் 

மைசவ�ிய் தயயிய் ்ே்யத்ிய் இ��கம 

நிை்்ள��ம அவக�க்ி பஙக்் வந் 

ே்ர்ின்ச. ெ்யனதித தச�க்ி பஙக்ைள ெப�ம 

அேத ேவைள ்ணவரய் வ�பவ்டனதி்ி�ந்ம 

மஹரய்�ம ஒ� பகதிைி ெபற�� ெ்ய்கம 

உ்ைம பைடனதவளய் தி்ழ்ி்ய்.  

ெவள�பபைடிய் பயர�கம ேபய் ெபண கை்வய்�ம 

ஆண அதி்மய்�ம ெப�வதய்ேவ ேதயன�ம. ஆசயத 

இா்யம ்�ம ்யரணங்ைள ்வச�னதயத  ெபண 
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அைசன் உ்ைம்ைளறம அதி்மய் அ�பவ�பபைத 

்யண்யம. 

    ெபய�ள ணீ ்வதற்யச உ்ைம ஆண்க�க� 

ெ்ய்�்பபீட்்ள் ேபயத ெபண்க�கம  

ெ்ய்�்ப பீ்்ள். மைசவ�றைடி ் மபயதிினைத 

அவகைடி அ�மதிி�த்யமத ்ணவன ெதயட 

�டிய். அவளய் ்ணவ��க� ெ்ய்னதயத அ் 

தரமம ெ்யத நனைம ் ய�ம எச இா்யம ் �்ி்். 

ெபண்ேள! நணங்் தரமம ெ்யறங்். உங்ள�ன 

நை்்ளய் இ�பப��ம ் ்ேி! தரமம ெ்யறங்் எச 

நப� (ஸத) அவர்் ்்ிசயர்். அைத� ே்ீட நயன 

(என ்ணவரயச) அப்த்யா இப� மா்ன 

அவர்ள�டம வநேதன. நணங்் வ�ைமி�த உ்ள ணர்். 

நப� (ஸத) அவர்் தரமம ெ்யறமபட எங்க�க 

ஏவ�சயர்். எசேவ, அவர்ள�டம நணங்் ெ்ன� (என 

தரமனைத நணங்்) ெப்்யமய? எச� ே்ீ் வய�ங்். 

அ் ்்ிய் இ�நதயத எனச�டமி�ந் அைத� 

ெ்ய்பப் ேபய்மயகம. இதை்ெிச�த மற்வ��க 

நயன அைத� ெ்ய்பேபன என� ்்ிேசன. அபேபய் 

அவர நண ேபயய ே்ீ்வய என� ்்ிசயர.  

நயன நப� (ஸத) அவர்ள�ன வ ணீ ்�க� ெ்னே்ன. 

வ ணீ ் வய்்ித அனஸய்ப ெபண ஒ�வர நிச� 
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ெ்யணட�நதயர. என ேதைவைி ேபய்ேவ அவர 

ேதைவறம இ�நத். அபேபய் எங்ள�டம ப�்யத 

(ரழி) வநதயர்். நயங்் அவ்டம நணங்் நப� (ஸத) 

அவர்ள�டம ெ்ன� இ� ெபண்் வந் தங்ள�டம 

உ்ள தரமப ெபய�ைள தங்ள�ன ்ணவர்க�ே்ய, 

தங்் மடி�த வள�ம அசயைத்க�ே்ய ெ்ய்�் 

வ��ம�வ் ்்மய? என� உங்ள�டம ே்ீபதற்ய் 

வய்்ித நிற்ினே்யம என் ெ்யதிைி ்�ங்். 

நயங்் ியர என் வ�பரனைத அவர்ள�டம ் ்யதணர்் 

என� ்்ிேசயம.  

  ப�்யத (ரழி) நப� (ஸத) அவர்ள�டம ெ்ன� 

இ் பற்ி� ே்ீடயர்். அபேபய் அவ்டம நப� 

(ஸத) அவர்் அவவ��வ�ம ியர? என� 

ே்ீடயர்். ஒ�வர அனஸய்ப ெபண மற்வர 

ைஸசப என� ப�்யத (ரழி) ்்ிசயர்். எநத 

ைஸசப என� நப� (ஸத) ே்ீ், அப்த்யாவ�ன 

மைசவ� எச ப�்யத (ரழி) ்்ிசயர்். அபேபய் 

நப�ிவர்் உ்வ�சைர ஆத்னதத, தரமம ெ்யதத 

எச இரண் வை்� ்்ி்் அநத இரண் 

ெபண்க�கம உண் என� ்்ிசயர்். 

(அ்ிவ�பபவர: ைஸசப அனத்ப� (ரழி), (�த:�்ய்-1466, 

�ா்ிம-1000) 
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நப� �ஹமமன (ஸத) அவர்் உ�வய�்ி வளரன் 

வ�ீட ெபண ்�்னதின �தநதிரனைத பய�ங்். 

்ீடடிய் ெ்யன்ப பங க்ீடன ஒ�ஙக்் 

அைசன்ம ெ்ய் ெ்ய்�்பபீட ப�்கம அவ் 

்மபயதி�கம உைழபப�த இ�ந் ் ணவ��க ெ்ய்�் 

ேவணடி ்ீடயிம இதை். அவளய் வ��மப� 

ெ்ய்னதயத தரமன்ைடி நனைம ்ிைட�கம என� 

்�்ி்யர்்.   

ெபண்க�்யச உ்ைம்ைள வழங்ி அவர்ைள வயழ 

ைவனத மயர�்ம எ் எனபைத இபேபயதயவ் உங்் 

மச்யீ்ி ப�ர்யரம ்�ங்். 

 

  

 


