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�ன்ைன ேவதங்கள� �ஹம்ம 

நப�(ஸ�) 

த்ிழி�: எம.எஸ.எம. இமதினாஸ ��ப ஸலப� 

U.M.. ச �்ம 

 

�ன்்ை 

பமபாாய ேசட்த   . ஜாகிட நாயக, ஆஙகிி ெமாழிய�ல 

சட்ேதச அரஙகில ப�ரசிததி� ெபற் ஒ� இாிாமிய 

அாழ�பாாட. பி மதஙகாாளம ஆய் ெசய் 

இாிாததித �ாத உ�ய �ா்ய�ல எததிா்ககம 

பண�ய�ல ததாை ��ாமயாக ஈ�ப�ததி ்�கி்ாட.  

இாிாததிறெகதிராக எ��ப�ப�ம ஐயஙககககம 

கற்சசாா�ககககம உ�ய பதிலகாா ்ழஙகி �ய 

மாடககததித உதைத ததாமாய உிக்ியச 

ெசய்தில �� ஈ�பா� காா் ்�கி்ாட.  

இாிாம சட்ேதச மாடககம இ�தி மாடககமா நப� 

�ஹமமத (ஸல) அ்டகக சட்ேதச �தட ��மை�த 

ச�கததிறக��ய இ�தித �தட  எத் ெசயதிாய  
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உிக மககா�த பாடா்கக எாடச ெசய்தில அயரா் 

உாழத் ்�கி்ாட.  

ஒேர ஒ� இா்்ைாகிய அலிாாா் மா�ேம 

்ணஙகி, அ்ை் இ�தித �தட நப� �ஹமமத (ஸல) 

அ்டகாா� ப�தபற் ே்ண�ம எத் �்த்்ச 

ெசயதிாய பி மதஙகா�த ே்த �லகக மற�ம 

ேபாதாை கா�ிி�்் தகக சாத�ககடத மககககக 

எ�த்க �்ி இாிாததித பால அாழ�் ்��த் 

்�கி்ாட.. அ்ர் பண� தமிழ உிகிறக இ�ேபா்தாத 

அ்ி�க� ப�தத�பா� ்�கி்். அதத ஒ� 

அமசமாகே் இ்�ாிளம தயா�த்கோாம.   

்த கி்ிாத் இ்் ெபௗதத மற�ம பாடசி �லகா�ல 

நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக பற்ி  

�தை்ி்��்ககக ெசயய�பா�காை எத் அ்�பாட 

உணாம ாய   .ஜாகிட நாயக எ�த்ககாா�கி்ாட. 

  .ஜாகிட நாயக இ் பற்ி எ�திளகா ா்காாளம 
ேபசிளகாா்காாளம அ்ர் ெசாறெபாழி்கக 

மற�ம எ�த்ககா�ிி�்்ம(இாணயததிிி�்்ம) 

எ�த் ெமாழி ெபயடத் ‘‘�தாைய ே்தஙகா�ல 

�ஹமமத நப�'' எ�ம  தாி�ப�ல  ெதாகத் 

இ்�ாி தயா�த்கோாம. இ�பண�ய�ல எத�டத 

ெமாழியாககம ெசய் த்த ம� யாாதகக�ய ஆசி�யட 
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 . . சம�ம அ்டகககக எம் நத்ிய�ாை ெத�்�த்க 

ெகாககிே்ாம. 

 

்பப�கள� �ஹம்ம நப� (ஸ�) அவர்க 

பற்ின �னை்ிவ�பப 

 

 

ப்ழன ஏறபாா (OLD TESTMENT) 

பாழய ஏறபாா்ல நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக 

பற்ிக க்ி�ப�ட�பா�கா். இதாை அலகடஆத 

ஸூ்ா அலஅஅராப�த 7ம அததியாயம 157ம ்சைம 

ப�த்�மா� க்ி�ப��கி்். 



 

6 

அ்டககதாத (எ�தத்ி்ற்) உமமி நப�யாை 

இத�தார� ப�தபற�்ாடகக. அ்ட க்ித் 

எ�த�பா்��பாத தஙகா�ட�கா தவராததிதம 

இதஜஜிிதம கண� ெகாக்ாடகக. அ்ட, அ்டகககக 

நதாமாய ஏ்�, தஜாமாய ்�ா�ம அ்டகாாத 

த��பாட. �யாம யாை்றா் அ்டகககக 

ஆகமாககி தஜய்றா் அ்ட ககககத தாடெசய்ாட. 

ேமதம அ்டகா்  ாமாயளம அ்டகக ம�தி�்த 

்�ிஙககாாளம அ்டகாா ்�ா�ம நஜகக்ாட. 

எ்டகக அ்ார நமப�காக ெகாண� அ்ாரக 

கணண�ய�ப�ததி அ்�கக உத்�ளம ெசய் 

அ்�டத இ்கக�பா்�ககம (கடஆத எ�ம) 

ஒா�ாயளம ப�தபற� கித்ாடகோா அ்டகோ 

ெ்ற்ியாாடகக.’’ 

1.  ாபப�ா�ல உபகாமம எ�ம அததியாயததில நப� 

�ஹமமத (ஸல) அ்டகக பற்ிக 

க்ி�ப�ட�பா�கா்.  

எலிாம ்லி இா்்த �ஸா்டத ேப கி்ாத. 

உதாை�ேபாி ஒ� தஜடகக த�சிாய நாத அ்டககக 

காக அ்டகக சேகாதர�ிி�்் எ�மப� பணண�, எத 

்ாடதாதகாா அ்ட ்ாய�ல அ�கே்த, நாத 
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அ்�ககக கறப��பாத ெயலிாம அ்டககககச 

ெசாலத்ாட. (உபகாமம 18:18) 

கி்ிாத்டகக இ்த �தை்ி்��் இேய ா்� பற்ி  

க்ி�ப��்தாக ெசால கித்ைட ஏைை�ல இேய  (ஈஸா 

(அாி) அ்டகக �ஸா (அாி) ேபாத் ்ரா்ாட. 

�ஸா (அாி) ேபாதே் ஈஸா (அாி) அ்�ம ஒ� 

்தராகே் இ�்தாட. �ஸா (அாி) ஒ� நப�யா்ாட. 

அவ்ாே் நப� ஈஸா (அாி) அ்டககம ஒ� 

நப�யா்ாட. எைே் இ் இேய  ா்பற்ி �்�பாட 

�தை்ி்��பாகம எதகித்ைட. 

ேமாேசய�த இவ எதிட் �்ல நிா்ே்�்தறக 

ேமறப் அ்�பாட மா�ம ஏற�க 

ெகாகா�ப�்தாய��் தால ாபப�ா�ல அ்த 

அ்�பாடாய நிா்் ெசயத  �ஸா ்கக� ப�த 

்்த நப�மாடகக அாை்�ககம அ் ெபா�்் ் தாக 

இ�ககம. உதாரணமாக Solomon Isaiah Ezekiel Danial Hosea 

Joel Malachi John ேபாத்்டகக. இ்டகக  எலேிா�ேம 

்தடகாாக இ�ககித்ைட. நப�மாடகாாக்ம 

இ�ககித்ைட. எை��ம, நப� �ஹமமத (ஸல) 

அ்டகோ �ஸா (அாி) ேபாத்்ட ஆ்ாட. 

அ்�கேக இ்த �தை்ி்��் ெபா�்்கி்்.   

அதாை ப�த்�மா�  ேநாககிாம 
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(i) �ஸா (அாி) அ்டககககம நப� �ஹமமத (ஸல) 

அ்டககககம; ஒ� தாளம த்ாதளம இ�்தைட. அேத 

ே்ாா ஈஸா (அாி) அ்டகக அற்தமாக ஆண 

சமப்தமித்ி� ப�்்தி�ககித்ாட.  

இேய  கி்ிா்்��ாடய ஐநநததித ்�்ரமா்்: 

அ்�ாடய தாயாகிய ம� யாக ேயாேச�்கக 

நியமிகக�பா் �காகய�ல, அ்டகக �் ் ��தேை, 

அ்க ப� தத ஆ்�ய�ைாேி கட�ப்தியாைாக எத� 

காண�பாட்.   (மதேதள:1:18) 

ேத் �தத அ்ககக� ப�ரதிளததரமாக:ப� தத ஆ்� 

உதேமல ்�ம, உதைத மாை்�ாடய பிம 

உதேமல நிழிி�ம, ஆதிால உதை�டததில ப�்ககம 

ப� தத�கா் ேத்�ாடய கமாரத எதை�ப�ம. 

(�ககா:1:35) 

(ii) �ஸா (அாி) அ்டககம நப� �ஹமமத (ஸல) 

அ்டககம தி�மணம �்தத்டகாாக்ம 

கழ்ாதகாா உாடய்டகாா்ம இ�்தைட. 

ாபப�ா�த �ற��ப் ஈஸா (அாி) அ்டகக 

தி�மணம �்கக்மிலாி. கழ்ாத ெப்்மிலாி.  
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(iii) �ஸா (அாி) அ்டககம நப� �ஹமமத (ஸல) 

அ்டககம இயறாக மரணேம எயதிைட. எை��ம, 

ஈஸா (அாி) உய��டத ேமேி உயடதத�பாடாட.  

ேமதம அலிாா்�த �தராகிய மடயமித மகத 

ஈஸா மஸ�ாஹ நாம ெகாாி ெசயேதாம எத� 

அ்டகக �்ிய திைாதம (சப�கக�பாடைட. அ்டகக 

அ்ார ெகாாி ெசயய்மிலாி. அ்ாரச 

சிதா்ய�ல அா்ய்மிலாி. மா்ாக அ்டகககக 

(அ்ார� ேபாத்) ஒ�்த ஒ� பாகக�பாடாத. 

நிசசயமாக அ்ட ்�டயததில க�த் ே்� பா� 

ெகாணேடாட அ்ட பற்ி ச்ேதகததிேிேய இ�க 

கித்ைட. ெ்�ம ்கதாத� ப�தபற�்ாதத த்�ர 

அ்ார� பற்ிய எவ்�த அ்ி்ம அ்டகககக 

இலாி. உணாமயாக அ்டகக அ்ார ெகாாி 

ெசயய்�லாி.   மா்ாக அ்ார அலிாா 

ததபால உயடததிக ெகாணடாத. அலிாா 

யா்றா்ளம மிாகதத்ைாக்ம 

ஞாைமிகக்ைாக்ம இ�ககி்ாத''.  (அலகடஆத 

4:157,158) 

�ஹமமத (ஸல) அ்டகக �ஸா்�த சேகாதடகா�த 

்ழிதேதாத்ிாக ் ்த ் ரா்ாட. அ்்கக ் தடகா�த 

சேகாதரடகாா்ட. இ�ராஹஜம (அாி) அ்டகககக 
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இ� மககக, இாமாய�ல, இாஹாக (அாி) 

ஆகிேயாரா்ட. இதில அ்்கக இாமாய�ல (அாி) 

அ்டகா�த ்ழிதேதாத்லகாாக்ம ்தடகக 

இாஹாக (அாி) அ்டகா�த பரமபாரய�ல 

்்ேதாராக்மி�ககித்ைட.  

்ாய�ல இாட ்ாடதாதகக| (எத் ாபப�க ்சைத 

திதப்) நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக 

எ�தத்ி்�லிா த்்ாக இ�்தேதா� அ்டகககக 

அலிாா ்�டமி�்் கிாடதத்றா்ெயலிாம 

அ்ட ்ாய�த �ிம தி��ப�ச ெசாலப்ராகே் 

இ�்தாட. 

(iஎ) �ஸா (அாி), �ஹமமத (ஸல) ஆகிய 

இ�்�ம இா் �தராக இ�்த அேத ேநரம 

அரசடகாாக்மி�்தி�ககித்ைட. அதா்் அ்டகக 

மரண தணடாை ்ழஙகக�்ய அதிகாரம 

ெகாணேடாராக இ�்தி�க கித்ைட. (இேய  

அ�ப்�பாட்ராக இ�கக்�லாி) ஈஸா (அாி) 

�்ிைாட: எை் ராஜதாை� இவ்ிாகச ேசட்ததலி.|   

(ேயா்ாத; 18:36) 

இேய  ப�ரதிளததரமாக: எத ராஜயம இவ்ிகததிற 

க�யதலி, எத ராஜயம இவ்ிகததிறக�யதாைால 

நாத ்த�டததில ஒ�்கெகா�கக�படாத ப்கக எத 
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ஊழியக காரட ேபாரா்ய���பாடகோ, இ�ப்ய��கக எத 

ராஜயம இவ்�டததிற க�யதலி எத்ாட.  

(ேயா்ாத:18:36) 

(எ) �ஸா (அாி), நப� �ஹமமத (ஸல) ஆகிய 

இ�்�ம அ்டகா் ்ாழ நாா�ேிேய அ்டகா் 

மககாாேிேய இா்த �்்டகாாக ஏற�க ெகாகா� 

பாேடாராக இ�்தைட. ஈஸா (அாி) அ்டகக அ்ர் 

்ாழநாா�ல தை் மககாால நிராக�கக�பா்�்தாட.  

அ்ட தமககச ெசா்தமாைதிேி ்்தாட, அ்�ககச 

ெசா்தமாை்டகோா அ்ார ஏற�கெகாகா்�லாி. 

ேயா்ாத:1:11)  

(எi) �ஸா (அாி), நப��ஹமமத (ஸல) ஆகிய இ� 

்�ம ் திய சாடஙகாாளம ் �தி�ா்காாளம தம் 

மகககககாகக ெகாண� ்்தைட. ாபப�ா�த �ற�� 

ப் ஈஸா (அாி) தை் மககககக எ்த� ்திய 

சாடஙகாாளம ெகாண� ்ர ்�லாி. 

்ாை�ம �மிளம ஒழி்்ேபாைாதம, நியாய� 

ப�ரமாணததிதகாெதலிாம நிா் ே்�மா்ம, அதில 

ஒ�சி� எ�ததாகிதம, ஒ� எ�ததித உ��பாகிதம 

ஒழி்் ேபாகா் எத� ெமயயாகே் உஙககககச 

ெசாலதகிே்த.  (மதேதள 5:17.18)  
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2 நப� �ஹமமத (ஸல) எஸியா எ�ம ே்த�ிில    

கீழ்�மா� எதிட் �்� ப�கித்்.  

அலி் ் ாசிககத ெத�யாத்ை�டததில ் ாதகதாதக 

ெகா�த்: நஜ இாத ்ாசி எத்ால, அ்த: எைகக 

்ாசிககத ெத�யா் எதபாத. (ஏசாயா:29:12) 

ப்�ப்ி்�லிாத அ்�கக இ்த �ல ெகா�கக�பா� 

அ்�கக ெசாலி�பாட். இாத ஓ்் ஜராக எை நாத 

உமமிடம ேகாகிே்த அ்ட ெசாலகி்ாட நாத ப்�ப்ி 

்�லிாத்த| ்ாை்ட தாி்ட ஜி�்ல(அாி) நப� 

�ஹமமத (ஸல) அ்டகககக இகரஅ, ஓ்் ஜராக எை 

�்ிய ெபா�், நாத ப்�ப்ி்�லிாத்த எத� 

பதிிா�ததாடகக. (�ல:; ்ஹா�) 

3. நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக ாபப�ா�த பாழய 

ஏறபாா்ல அ்ட ெபயரா ேிேய க்ி�ப�ட�ப�கி்ாட.  

நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக  ாிமாத (அாி) 

அ்டகா�ல பாடல: அத.5, ்ச.16ல அ்ட ெபயட 

க்ி�ப�ட�பா�கா்.  

ஹிகேகா மாமிாடகிம ்� கலேிா �ஹமமதிம 

்ேகேத ்.ஸா் ாபை ஜ�சேிம|| 
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'“Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim 
Zehdoodeh wa  Zehraee Bayna 
Jerusalem.” 

 

அ்ட ்ாய மிக்ம மணமாை் -ஆம அ்ட ��கக 

அழகாை்ட. இ்ட எை் அத்கக�ய்ட. அ்ட எை் 

நணபட. ஜ�ஸிததித ப�காாகோ! 

ஹி�� ெமாழிய�ல ~im|  (இம) ெபய�டத 

ேசடகக�ப�்் ெகௗர்தாதக க்ிகக்ாகம. 

அேதேபாத� ~im|) இம எதப் �ஹமமத எத் 

ெபய�டத இாணகக�பா�கா். �ஹமமதிம -

ஆஙகிி ெமாழி ெபயட�ப�ல நப� �ஹமம் எத� 

ெமாழிெபயடத் க்ி�ப�ட�பா�கா்.எை��ம ஹி�� 

ெமாழிய�தகா பாழய ஏறபாா்ல �தட நப� 

�ஹமமத(ஸல) எதே் இத�ம காண�ப�கித்். 

4. எத நாமததிைாேி அ்ட ெசாலதம எத ்ாடதாத 

ககககச ெச்�ெகாடாத்த எ்ேைா அ்ாை நாத 

்�சா��ேபத.(உபாகமம அத.18:19)  

(பாழய ஏறபாா்த இ்த �தை்ி்��்ககக அாைத 

்ம நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகாாேய 

க்ி�ப��கி்்.) 
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பதின ஏறபாா (NEW TESTEMENT) 

்திய ஏறபாா்ல நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக 

பற்ிக க்ி�ப�ட�பா�கா். இ் க்ித் கடஆத 

ப�த்�மா� ��கித்்: 

அலகடஆத அத.61, ்ச.6  இாராய�ிித ச்ததிகோ! 

நிசசயமாக நாத எைகக �த�கா தவராதாத 

உணாம�ப�த்ப்ராக்ம எைகக� ப�த்�ம 

அாமத| எத் ெபய�ாடய ஒ� �தார� பற்ி 

நதமாராயம ��ப்ராக்ம உஙகா�டம 

(அ��ப�பாட) அலிாா்�த �தராே்த எை 

மடயமித மகத ஈஸா �்ிைாட. (நப� �ஹமமதாகிய) 

அ்ட ெதா�்ாை சாத�ககடத அ்டகா�டம 

்்தேபா் இ் ெதா�்ாை �ை�யேம எை அ்டகக 

�்ிைட.  

பாழய ஏறபாா்தகா நப� �ஹமமத (ஸல)அ்டகக  

பற்ிய எலிா �தை்ி்��்கககம ்தடகககக 

நதக ெபா�்்்் ேபாதே் கி்ிாத ்டககககம 

ெபா�்் கித்ை. 

1.இேய  ��கி்ாட: நாத ப�தாா் ே்ண்க 

ெகாககே்த, அ�ெபா�் எதெ்தா்ககம 

உஙககடேை �ட இ�ககமப்ககச சததிய 
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ஆ்�யாகிய ே் ெ்ா� ேதற்ர்ாாாை அ்ட 

உஙககககத த்த�க்ாட.  (ேயா்ாத:14:16) 

2. ப�தா்�ை�டததிிி�்் நாத உஙகககக அ��ப� 

ேபாகி்்�ம, ப�தா்� ை�டததிிி�்் 

்்�ப�கி்்�மாகிய சததிய ஆ்�யாை ேதற்ர்ாாத 

்�ம ேபா், அ்ட எத ாைக க்ித்ச சாாசி 

ெகா��பாட.   (ேயா்ாத:15:26) 

3. நாத உஙகககக உணாமாயச ெசாலதகிே்த, நாத 

ேபாகி்் உஙகககக� ப�ரேயாஜைமாய��ககம, நாத 

ேபாகாதி�்தால, ேதற்ர்ாாத உஙகா�டததில ்ராட, 

நாத ேபாே்ேையாகில அ்ார உஙகா�டததிறக 

அ��்ே்த. அ்ட ்்், பா்தாதக க்ித்ம, 

நஜதிாயக க்ித்ம, நியாயத தஜட�ாபக க்ித்ம, 

உிகதாதக கண்த் உணடத்்ாட.  

(ேயா்ாத:16:7.8) 

எை��ம, நாத உமகக உணாமாய உாரககிதே்த. 

நாத ேபாய்��ே்த எதப் உமககத ெதா�். நாத 

ேபாகா்�ாடால, உமமிடம உமகக ஆ�தல ��ப்ட 

்ரமாாடாட. ஆைால. நாத ப��்் ெசத�்�ாடால 

நாத அ்ார உமமிடம அ��்ே்த.  
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எத நாமததிைாேி ப�தா அ��ப� ேபாகி் ப� தத 

ஆ்�யாகிய ேதற்ர்ாாேை எலிா்றா்ளம 

உஙகககக� ேபாதித், நாத உஙககககச ெசாதை 

எலிா ்றா்ளம உஙகககக நிாை�்ா�்ாட.    

(ேயா்ாத:14:26) 

நாத உஙகககக உணாமாயச ெசாலதகிே்த, நாத 

ேபாகி்் உஙகககக� ப�ரேயாஜைமாய��ககம, நாத 

ேபாகாதி�்தால, ேதற்ர்ாாத உஙகா�டததில ்ராட, 

நாத ேபாே்ேையாகில அ்ார உஙகா�டததிறக 

அ��்ே்த.                       (ேயா்ாத:16:7) 

அாமத| அலி் �ஹமமத| ் க�ப்ட ் கழ�பாட்ட| 

எத் ெசாிிித; அடததமாகம. கிேரகக ெமாழிய�ல 

ெப�காி ேடாா (          ) எத�ம ெசாலிித அடதத�ம 

ஒதே். எை��ம, ெப�காிேடா எதபாத ஆஙகிி 

ெமாழி ெபயட�ப�ல (Comforter) ஆ�தலப�த்ப்ட 

எத� க்ி�ப�ட� பா�கா். (          ) எத் கிேரகக 

ெசாலிித ச�யாை அடததம, அதபாை நணபட அலி் 

Advocate எதபேத. ஆ� தலப�த்ப்ட Comforter 

அலி.           எத� உசச��் த்்ாக            எதப் 

எ�த�பாடகா். ஈஸா (அாி) அ்டகக 

உணாமய�ேி ேய அாமத ்�்ாட எை எதிட் 
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�்ிளகாாட. கிேரகக ெசாலிாை Paraclete எத் ெசால 
உிகில எலிா� பாட�்ககககம க�ாண யாக 

அ��ப�பாட நப��ஹமமத (ஸல) அ்டகாாேய 

க்ிககித்்.  

சிி கி்ிாத்டகக comfortor (ஆ�தல ப�த்ப்ட 

எைக க்ி�ப�ட�ப�்் ் ை�த ஆ்�|ாயக க்ிககித்் 

எைக ��கித்ைட. ஆைால, அ்டகக ��ம ஆ�தல 

ப�த்ப்ட| ஈஸா (அாி) ப��்் ெசத் ப�தைேர 

்�்ாட எை ாபப�க  ெதா�்ாகக க்ி�ப��கித்். 

ாபபா�ல ஈஸா (அாி) இவ்ிகில இ�ககம 

காிததிதம அ்�கக �த�ம, எிிாெபததித 

க�்ாரய�தம ்ை�த ஆ்� இ�்ததாக ாபப�க 

ெதா�்ாகக க்ி�ப��கித்்.  

இய  ஞாைாதாைம ெசயய�ப�ம ேபா் ்ை�த ஆ்� 

இ�்ததாக ாபப�க க�� ப��கித்். எைே் 

ேமறேபா்த எதிட்�்ல நப� �ஹமமத (ஸல) 

அ்டகா�த ்�ாகாய ேய க்ி�ப��கித்்.  

க்ி�்: இஙேக க்ி�ப�ட�ப�ம ாபப�க ேமறேகாககக 

அாைத்ம ேஜமா மதை�த ாபப�க 

ப�ரதிககாம்ாை்.  
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இநம ேவதங்கள� �ஹம்ம நப�(ஸ�) 

அவர்க பற்ின  �னை்ிவ�பப 

 

(ெபஙகக�ல கட்த 21.01.2006 அத� இ்் மதம 

மற�ம இாிாமிய ் ை�த ே்தஙகா�த அ்�பாடய�ல 

கட்க ேகாாபா�'' எ�ம தாி�ப�ல    . ஜாகிட நாயக 
மற�ம �� ர்�சஙகட ஆகிேயா�ககிாடய�ல நட்த 

பகிரஙக நிகழசசிய�த இ�திய�ல இ்் ே்தஙகா�ல நப� 

�ஹமமத (ஸல) பற்ிய �தை்ி்��் 

�்�பா�காதா? கலகி அ்தாரம எதப் யாார 

க்ித் ெசாலி�ப�கி்்? எை பாடா்யாாடகக 

ேகாட ேகக்�கககக   . ஜாகிட நாயக அா�தத பதில 
இ்.:) 
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�� ர்�சஙகட ஜஜ தத�ாடய இ்்ய�ஸம & ெகாமத  
திெரா எ�ம �ல பக.26ல  நப� �ஹமமத (ஸல) 

அ்டகக எத் தாி�ப�த கீழ இ்் மத ே்தஙகா�ல 

நப� �ஹமமத  (ஸல) அ்டகக பற்ிய 

�தை்ி்��ாபச  ா்க காா� கி்ாட. ப்�ஷய 

்ராணம பட்ம-3 காணடம-3, அததியாயம-3,  ேிாகம 

5--6ல ்�்தாக க்ி�ப��கி்ாட.  

இ் ஆதார�ட்மாை்ம மிகச ச�யாை்ம �ற்ிதம 

உணாமயாை்மாகம. இதறகாக நாத அ்ார� 

பாராா�கிே்த. ஆைாதம, அதிதகா ்�டயஙகக 

்ாடதாதகக ்ாடதாத தர�பட்�லாி. இ்் 

ே்தஙகா�ல நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக பற்ிய 

�தை்ி்��்கா�ல ஒதே் ஒதா் மா�மதாத 

�� ர்�சஙகட ஜஜ ஆதார�ட்மாகக க்ி� ப�ா�காாட.  

�ஹமமத நப�(ஸல) பற்ிய �தை்ி்��்ககக பி 

ப�த்�மா� காண� ப�கி்்: 

ப்�ஷய ்ராணம பட்ம-3 காணடம-3, அததியாயம-3, 

 ேிாகம 5-8 ப் 

ெ்ா�� ப�ரேதசதாதச சாட்த சமாகி�த அலிாத ப�் 

ெமாழி ேபசக �்ய ஒ�்ட ்�்ாட எத�ம, அ்ட 
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தத ேதாழடககடத �டே் இ��பாட எத�ம, அ்ட 

ெபயட �ஹமமத எதெ்லிாம க்ி�ப�ட�பா�கா்.  

ராஜா ேபாஜ; அ்ார ஏற� ்ரே்ற�காாட. ஏ மை�த 

ை�டததிதகா சி்�ேப! ஓ அ்் ்ாசிேய! தஜாமாய 

அழித ெதாழி�பதறகாக ஒ� ்த்ாை �ாடதாதேய 

அ்ட உ� ்ாகக்ாட. அ்ட பாாி்ைதாதச 

சாட்த்ராக இ��பாட.  

ப்�ஷய ்ராணம, பட்ம-3, காணடம-3, அததியாயம-3, 

 ேிாகம 10-27ப் 

எலிாம ்லி கட்க, அ்�கக ஒ�்�ேராதி 

இ�்ததாக்ம அ்த ஏறகைே் ெகாலி�பா�� 

ேபாய  அ்ாை ்�ட ்ிிாமயாை எதி� அ�ேபா் 

்்தி�க கித்ாத. 

�ஹமமத எ�ம ெபய�ாடய மை�தார நாத 

அ��்ே்த. அ்ேர இ்டகாா ேநட்ழி�ப�த்்ாட.  

எத அரசேை! நஜ ப�சா கா�த ப�ரேதசததிறக ேபாகத 

ேதா்ய�லாி. எத�ாடய அதப�ைாேி உதாை 

�யாம�ப�த்ே்த. ் ாை்டகாா� ேபாத் ததாம 

ளகா ஒ� மை�தட ்்் ெசாலத்ாட.  
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எலிாம ்லி இா்்த எதாை ஆ�ய தடமம 

எத�ம சததிய மாடககதாத ேமேிாஙகச 

ெசய்தறகாக எதாை அ��ப�ா்ததாத. நாத 

இா்சசி உணணக�்ய ஒ� �ாடததிைார 

உ�்ாககே்த. எதாை ப�தபற� ப்டகக  தைத 

(்��தத ேசதைம) ெசயத ்டகாாக இ��பாடகக.|| 

(நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டககாடய 

்ழிதேதாத்லகக  தைத ெசயய� பாட்டகோ 

எதபாத நாம அ்ி்தேத).  

அ்ட தாிய�ல க�மி இ�ககா். அ்டகக தா் 

ா்ததி��பாடகக. அ்டகக ஒ� ்ராசிாய உண� 

பண்்ாடகக. அ்டகக ெதா�ாகககாக அாழ�் 

்���பாடகக. -அதாை அரப�ய�ல அதாை''எத� நாம 

அாழககிே்ாம.-அ்டகக அ�மதிகக�பாட 

மி�கஙகா�த இா்சசிாய ்சி�பாடகக. ஆைால, 

பத்ிய�த இா்சசிாய அ்டகக 

ெதாடக�டமாாடாடகக. -தி�ககடஆை�ல நாதக 

ெ்வே்� இடஙகா�ல பத்ிாய �ற்ாக 

ெ்�ககமா�  ஏ்�பா�கா். அா்: 

ஸூரா பகரா அததியாயம 2 ்சைம.173  

ஸூரா அலமாய�தா அததியாயம 5. ்சைம 3.  
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ஸூரா அலஅதஆம அததியாயம 6. ்சைம145. 

ஸூரா அதைால அததியாயம16. ்சைம115 ஆகிய 

்சைஙகாாகம. 

ேமதம அ்டகக ெச் ெகா்கக �ிம  ததம 

ெசயய�பட மாாடாடகக. மா்ாக சததியததிறகாக ேபாட 

ெசய் அதத �ிம  ததமாட்ாடகக. இ்டகோ 

�ாிிம கக எத� அாழகக�ப�்ாடகக. 

ப்�ஷய ் ராணம, ப�்ம-3, காணடம-3, அததியாயம-3, 

 ேிாகம 21-23தம 

அதட்ண ே்தம; ்ததகம 20, ே்த்� 127, ம்திரம 1-

14தம; நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக பற்ி 

�தை்ி்��் ெசயய�பா�கா். 

கதத�;  ததா''(kuntap sukta)) மா்்ாை  ர�ப�'' எத�ம 

(அதத அடததம ப�தைால ெத�ய்�ம எத�ம 

ெசாலி� பா�கா். 

�திா்் ்சைம நப� �ஹமமத (ஸல0 

அ்டகாா� பற்ி ‘‘நரஷதஷா’’ எை க்ி�ப��கி்். 

அதத ெபா�க ்க�கக�ய்ட எதபேத.  
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ேமதம ‘‘க்ரமா'' எை அாழகக�ப�கி்ட. அதத 

ெபா�க; அாமதிாய நிாி நாா�ம அரசட எத�ம 

ஒ� இடததிிி�்் மறெ்ா� இடததிறக இடம 

ெபயட�ப்ட எத�ம 60,090 எதி�கா�டமி�்் 

பா்காகக�ப�ப்ாட எத�ம �்�ப�கி்். இா் 

அாைத்ம நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகாா� 

பற்ிேய க்ி�ப��கி்்.  

ேமதம அதட்ண ே்தம ்ததகம 20, ே்த்� 21, 

ம்திரம 6;  நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக; ்ாழ்�ல 

ச்திதத க்தக ேபாட பற்ி �்�ப�கி்். 

அதட்ண ே்தம ்ததகம 20, ே்த்� 21,ம்திரம 7ல 

20 க�ககாா அ்ட �்ிய்�பாட எத�ம காண� 

ப�கி்்.  

நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக காிததில மககா்�ல 

ஏ்ததாழ 20 க�ககோ இ�்தை. 

�க ே்தம ் ததகம 01, ே்த்� 53, ம்திரம 09 மற�ம 

சாம ே்தம அகை� ம்திரம 64ல 

அ்ட தத�ாடய தாய�டம தாயபால அ�்த மாாடாட 

எை�ப�கி்்.  
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நப� �ஹமமத(ஸல) அ்டகக தைாை ெபற் 

தாய�டம தாய�பால அ�்திய திலாி எதபாத 

யா்�ம அ்ி்தேத. 

ேமதம அாமத எ�ம ெபய�தம �தை்ி்��் 

ெசயய�பா�காாட. அதத அடதத�ம ்க�கக�ய்ட 

எதபேத. அாமத எதப் நப� �ஹமமத (ஸல) 

அ்டகா�த மறெ்ா� ெபயராகம. 

இ்ேபாத் �தை்ி்��்காா ஏராாமாக காணிாம. 

அ்�லகா�த பா்யல இேதா:  

சாம ே்தம உததடசிக ம்திரம 1500 

சாமே்தம இ்தரா அததியாயம-2,  ம்திரம 152 

யஜஜட ே்தம,  அததியாயம-31,  ்சைம-18 

அதட்ண ே்தம,  ்ததகம-8,  ே்த்�-5,  ம்திரம-16 

அதட்ண ே்தம, ் ததகம-20, ே்த்�-126,  ம்திரம-14 

�கே்தம,  ்ததகம-8,  ே்த்�-6,  ம்திரம-10 

‘‘நரஷதஷா'' (்க�கக�ய்ட) எத�ம  ே்தஙகா�ல 

பி இடஙகா�ல க்ி�ப�ட� பா�கா். நரஷதஷா 

எதப் சமாகி�த ெசாலிாகம. ‘‘நட'' எத்ாட மை�தத 
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‘‘ஷதஷா'' எத்ால ்க�கக�ய மை�தத. 

அர்ெமாழிய�ல �ஹமமத எத் ெசால தகக��ய 

ெபா�கம அ்ே். இ்த நரஷதஷா எதப் பற்ி 

ே்தஙகா�ல பி இடஙகா�ல �தை்ி ்��் 

ெசயய�பா�கா். அ்த� பா்யிா்்: 

�கே்தம ்ததகம-01,   ே்த்�-13,    ம்திரம-03 

�கே்தம ்ததகம-01,   ே்த்�-18,     ம்திரம-09 

�கே்தம ்ததகம-01,   ே்த்�-106,    ம்திரம-04 

�கே்தம ்ததகம-01,    ே்த்�-142,    ம்திரம-03 

�கே்தம ்ததகம-02,    ே்த்�-03,      ம்திரம-02 

�கே்தம ்ததகம-05,     ே்த்�-05,        ம்திரம-02 

�கே்தம ்ததகம-07,     ே்த்�-02,       ம்திரம-02 

யஜுட ே்தம,  அததியாயம-20,    ்சைம-37 

யஜுட ே்தம,  அததியாயம-21,   ்சைம-57 

யஜுட ே்தம,  அததியாயம-21,   ்சைம-31 

யஜுட ே்தம,   அததியாயம-21,     ்சைம-55 
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யஜுட ே்தம,   அததியாயம-28,    ்சைம-02 

யஜுட ே்தம,   அததியாயம-28,     ்சைம-19 

யஜுட ே்தம,   அததியாயம-28,    ்சைம-42  

(அரஙகில பிதத ாகததாடல இடமெப�கி்். 

ேகக்�கக பதிிா��பதறகாை ேநர�ம 

�்்ாடகி்் இத�ம அ�ககிக ெகாணேட 

ேபாகிாம எை   .. ஜாகிட நாயக தத�ாடய பதிாி 

நிா்் ெசயதாட.) 

‘‘இ் மிகச சி்�். ஆகே் நஜஙகக அாை்�ம இ்் 

ே்தஙகாா மதிளஙகக. அ் காப�ட அலி் 

நிராக��ேபாட சமாசசாரம எத� ்்ககண�த் 

்�டாதஜடகக;. இ்த ்�ஷயஙகாாெயலிாம நம 

க்ைததிறக ெகாண� ்்த   .. ஜாகிட நாயக 
அ்டகககக நாத மிக்ம நத்ி �்க 

கடாம�்ா�கோத எை �� ர்�சஙகட ஜஜ 

க்ி�ப�ாடாட. 
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்�்ி அவதாைம  

 

 

சமாகி�தததில அ்தாரம எதப் இ� ெசாறகா�த 

இாண�பாகம. அதா்் அவ-தாரம: எதப் இ்ஙகி 

்�்் எத� அடததம.  

ெபா்்ாக ஹி்்ககா�த நமப�காக எதைெ்த்ால 

கட்க மை�த உ�ெ்�த் �மிகக ்்தாட 

எதபேதயாகம. சிி அ்ிஞடகக அ்தாரம எதப் 

கட்க ததாைேய க்ித்ச ெசாதை் எதகி்ாடகக.  

ே்� சிிட அ்தாரம எதப் கட்க ததாைேய 

க்ித்ச ெசாதை் அலி எதகி்ாடகக. அ் எதை 

ெ்த்ால இா்்த ஒ� �ை�்ாரேயா ஒ� 
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�ஷிாயேயா  அ��ப�ளகாாத எதபதாகம 

எதகி்ாடகக..  

இ்தக ேகாாபா� கடஆ�டத ஒத்� ேபாகி்்.  

மை�தடகா�ிி�்் ஒ�்ார அலிாா ேதட்ெத�த் 

அ��ப� அ்த மை�த�டத உ்்ா�்தாகக கடஆத 

ெசாலகி்். அ்ாரததாத இா்த �தட எதகிே்ாம.  

இ்க்ித் அலகடஆத ஸூரா பாதிட அததியாயம:35, 

்சைம: 24ல எ்ெ்ா� ச�தாயததில அதில 

எசச�காக ெசயப்ட ்ராமல இ�்ததிலாி''.  

அலகடஆத ஸூரா அடரஅத 13: ்சைம 7ல ஒவெ்ா� 

ச�கததிறகம ஒ� �தார அ��ப�ளகோாம'' எை   

அலிாா ��கி்ாத.  

ஆகே், இ்் ே்தஙகாா நஜஙகக ப்ககித்ேபா் 

ஏராாமாை ஞாை�காா இா்்த அ��ப�ளகாதாகச 

ெசாலகி்ாத. அதிி ஒ�்டதாத கலகி அ்தாரம.  

பக்த ் ராணம காணடம 12, அததியாயம 02, ாேிாகம 

18-20.ப் 

ஷமபாிா நக�த தாி்ட ்�ஷ�யாஷ எதப்ட 

் ஜா்ல அ்ட ப�்�பாட எத� �்�பா�கா். 
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அ்�ாட ெபயட கலகி எதபதாகம. அ்�கக எா� 

(08) ெதய் ஜக அமசஙகக  இ�ககம எதகி்். அ்ட 

கதிாரய�த ம�் ்ி் ாகய�ல ்ாாி ஏ்திய்ராக 

்�்ாட எத�ம ெகா்ய்டகாா அழி�பாட எத�ம 

காண�ப�கி்்.  

ேமதம பக்த ்ராணம காணடம 01, அததியாயம 03, 

ாேிாகம 25 ப் 

கிிளகததில மதைடகொலிாம ெகாகாாயடகாாக 

மா�கித் த�ணததில ் �ஷ�யாஷித ் ஜா்ல கலகி| 

ப�்�பாட எத� ெசாலகி்்.  

கலகி ்ராணம அததியாயம 02, ்சைம 04ல 

அ்�த த்ாதய�த ெபயட ்�ஷ�யாஷ எத� 

க்ி�ப�ட�பா�கா்.  

கலகி ்ராணம, அததியாயம 02, ்சைம 05ல 

கலகிகக நாதக ேதாழடகக உத்�யாக இ��பாடகக 

எை க்ி�ப�கி்்.  

கலகி ்ராணம, அததியாயம 02, ்சைம 07ல 

அ்�கக ளதத காததில ்ாை்டகக உத்� ெசய்ட 
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கலகி ்ராணம, அததியாயம 02, ்சைம 11ல 

அ்ட ்�ஷ�யாஷித ் ஜா்ல  மதிய�த 

்ய�ற்ிிி�்் ப�்�பாட. 

கலகி ்ராணம, அததியாயம 02, ்சைம 15ல 

அ்ட மாேதா மாதததில 12ம நாக ப�்�பாட.  

கலகி அ்தாரம பற்ி இவ்ா� ்�ாகக�ப�ததிக 

ெகாணேட ேபாகிாம. 

‘‘்�ஷ�யாஷ    எதபதத ெபா�க இா்்ை�த அ்யாட 

எதபதாகம. நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகா�த  

த்ாதய�த ெபயட அ�்லிாா. அதத அடதத �ம 

இா்்ை�த அ்யாட எதபதாகம.   

அ்ர் தாயாட ெபயட ‘‘ மதி.'' அதத அடததம சா்தி 

மற�ம அாமதி எதபதாகம. நப� �ஹமமத (ஸல) 

அ்டகா�த தயாட ெபயட ஆமிைா. அதத அடதத�ம 

சா்தி மற�ம அாமதி எதபதாகம.  

அ்ட ஷமபாிா எ�ம இடததில ப�்�பாட.'' அதத 

அடததம அாமதியாை இடம எதபதாகம. மககாா் 

தா�ல அமாத''சா்த�ம அாமதிள�ாடய இடம எை 

அாழககி்ாடகக.  
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அ்ட ஒ� கிராமததித தாி்ட ் ஜா்ல ப�்�பாட' எை 

ெசாலி�ப�கி்். �ஹமமத நப� அ்டகக  மககா 

நக�த தாி்ட ் ஜா்ல ப�்்தாட.  

மாேதா மாதததித 12ம நாக ப�்�பாட எை�ப�கி்். 

�ஹமமத நப� ரப�ளல அவ்ல மாதததித 12ம நாக 

ப�்்தாட.  

அ்ட ‘‘காடசி �ஷி'' எை ெசாலி�ப�கி்். �ஹமமத 

நப� (ஸல) அ்டகக இ�தி �ஷியா்ாட.  

அலகடஆை�ல �ரா அலஅாஸா� 33, ் சைம:40ல இ் 

�்�பா�கா்.  

�ஹமமத, உஙகா் ஆணகா�ல எ்�ககம 

த்ாதயாக இ�கக்�லாி. எை��ம, அலிாா்�த 

�தராக்ம நப�மாடகா�த �ததிாரயாக்ம இ�க 

கி்ாட.’’  

அ்�கக ெதய் ஜக ஞாைம கிாடககம. இ்த மை�தட 

காகய�ல இ��பாட. ப�த ்டகக ேநாககி 

இடமெபயட்் ப�த பாழயஇடததிறேக தி�ம்்ாட 

எை� ப�கி்்''.  

நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகககக �தல ெதய் 

அ்ி்��் ஹிரா காகய�ல கிாடதத். ப�்க அ்ட 
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(மககா்�ிி�்் மதஜைா்கக இடமெபயட்தாட. அ் 

்டகக திாசய�ல உகா். அ்ட மககா்கேக தி�மப� 

்்தாட. அ்�கக இயற ாகயாக மிகச சி்்த எா� 

பண்கக இ�ககம.  

அ்ி் �டாம 

 ய கா��பா� 

ெதய் ஜக ஞாைம 

மதி�் சாட்த உயட்த பரமபார 

மை ாத�யம 

உடல ்ிிாம 

மிக்த ஈாக கணம 

நத்ிளணட் 

இ்த எா�ம நப��ஹமமத (ஸல) அ்டகா�டம 

இ�்த்.  

அ்ட மை�த கிதாத ்ழிநடாத்்ாட. அ் கடஆத 

ஸூரா ஸபா அததியாயம 34 ்சைம28ல 

�்�பா�கா். (நப�ேய!)மை�தடகக அாை்�ககம 

நதமாராயம ��ப ்ராக்ம எசச�காக 
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ெசயப்ராக்ேமயத்ி நாம உமாம அ��ப ் �லாி. 

எை��ம மை�தடகா�ல அதிகமாேைாட அ்ிய 

மாாடாடகக''. (34:28) 

அ்�கக ெ்காா கதிார ெகா�கக�பா�கா்''. 

நப��ஹமமத (ஸல) அ்டகககக ்ராக எ�ம 

ெ்காா கதிார ெகா�க க�பாட். நப� �ஹமமத 

(ஸல)அ்டகக ேபாடகா�ல ஈ�பா�காாட. அதிகமாை 

ேதாழடகாா பா்காததைட. ்ி் ாகய�ல ்ாாா 

ஏ்திய��்தாட.  

இ்�கக உத்� ்�ய நாதக ேதாழடகக இ�்தாடகக. 

அ�பககட (ரழி) உமட (ரழி) உாமாத (ரழி) அிி (ரழி). 

இ்டகாா கிபாஉட ராஷிதஜத எை �்�ப�ம. 

்ாை்ரால உத்� ெசயய�ப�்ட'' பத� ேபா�ல நப� 

�ஹமமத (ஸல) அ்ட கககக ்ாை்டகக உத்� 

்�்தாடகக.  

ஸூரா ஆிஇமராத அததியாயம: 3: ்சைம: 123ல 

நஜஙகக பிம கத்ிய��்த நிாிய�தம பத(�� 

ேபா)�ல அலிாா உஙகககக நிசசயமாக 

உத்�ெசயதாத. ஆகே் நஜஙகக நத்ி ெசதத்ம 

ெபா�ா� அலிாாா் அஞசிகெகாககஙகக. 
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�்ாய�ரம ்ாை்டகாா உஙகக இரா சகத இ்ககி 

உஙகககக உத்� ்�்த் உஙக ககக� ேபாதாதா 

எத� நமப�காக ெகாணேடா�டம (நப�ேய) நஜட 

�்ியாத எணண�� பாட�ப�ராக.'' 

ஸூரா அல அதபால அததியாம 8: ்சைம: 9ல 

உஙகக இராசகை�டம நஜஙகக உத்� ேத்யேபா் 

நிசசயமாக நாத ெதாடடசசியாக ஆய�ரம மிகககாாக 

ெகாண� உஙகககக உத்ே்த எத� அ்த 

உஙகககக பதிா�ததாத  .   

தஜடகக த�சைமமிகக இ்த �தை்ி்��்ககக  அாைத 

்ம நப� �ஹமமத(ஸல) அ்டகாாததாத 

க்ிககித்். 
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பாரசி ்த ��்கள� �ஹம்ம 

நப�(ஸ�) பற்ின பற்ின �னை்ிிபப 

 

 

Zend Avesta Farvardin Yasht (ெசைா அ்ாதா 

பட்ா்த|) எத் �ிில பாகம 28 ்சைம 129 

க்ி�ப�� கி்். (கிழககித ்ை�த �லகக பாகம 23 – 

ெசைா ச்ாதா ப��் 11  பககம 220) 

அ்�ாடய ெபயட ெ்ற்ி ெபற்்ட' (Soeshyant; 
ேசாாயா்த' எத்ி�ககம. இத�ம அ்�ாடய ெபயட 

Astvat-eret) அாத்ாத எராாடா' ஆக்ம இ�ககம. 

அ்ட (Soeshyant) ேசாாயா்த' (க�ாணளகா்ட) 

ஆக்மி�� பாட. ஏெைை�ல அ்ட �ிம �� 
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உிக�ம பயதெப�ம. அ்ட (Astvat-eret) அாத்ாத 

எராாடா' (உய��கா ெபா�ககாா உயட் 

ெப்செசயப்ட.) அ்ேர ஒ� உடதகா உய��கா 

ஒ�்ராக இ��பதால அ்ட உடல ெகாணட 

உய��ைஙகாா அழி்�ல நித�ம கா�பாட. அதேதா� 

இ�கால பாட� ப�ைஙகா�த ேபாாதாய்�ா�ம 

நமப�காகயாா�த;. (சிாி ்ணஙகிகக மற�ம 

அ்ேபாத் ்டகக மற�ம மாடாய�ை�கா�த 

ப�ாழகக) தஜஙககாா ்�ா�ம தஙகாாக கா�பாற்ிக 

ெகாகா உத்்ாட.  

இ்த �தை்ி்��் நப��ஹமம் (ஸல) 

அ்டகககக மாததிரேம ��கக ��கக� ெபா�்்ம.  

நப� �ஹமம் (ஸல) அ்டகக மககா ெ்ற்ிய�த 

ேபா் ெ்ற்ி ெபற்ாடகக. அதேதா� ரதததாகம 

ெகாண் �்த அ்ர் எதி�காா ெப�மைேதா� 

மதை�த் ்�ாடாட. இத� உமம�் எ்த� பழிளம 

இலாி|. 

ேசாாயா்த' எத் ெசாலதகக ெபா�ாா்் 

்க�கக்ிய்ட' (Haisting’s Encycolopidia ெஹயா;்ஙத 

காிக காஞசியம பாடகக) அாத அர்கக ெமாழியாக 

கிைால �ஹமம்' எத� ்�ம. அதா்் 
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�ஹமம்(ஸல) அ்டகாாக க்ித் 

நிறகி்்.அாத்ாத எராாடா' எத் பாரசீக ெசால 

‘அா்' எத் ெசாலிிிி�்் தி�் ெபற� 

்்்கா். அதத ெபா�க ்கழ�ப�தல' எதபதாகம. 

ேமதம இசெசால பாரசீக ெசாலிாை இாதாதத' எத் 

திிி�்் தி�் ெபற� ்்தி�ககம. ஒதா் உயட 

்ாடயச ெசயப்ட' எதப் இதத ெபா�க. ஆக 

அாத்ாத எராாடா' எதபதறக ்கழ�பாட்ட' எத் 

ெபா�க ெகாகாிாம. அதத ச�யாை அர் 

ெமாழியாககம நப�கக நாயகததித இதெைா� ெபயராை 

அாமத' எத� ்�ம. இ்த எதிட் �்லகக 

ெதா�்ாக நப� �ஹமம் (ஸல) அ்டகா் அஹமத, 

�ஹமமத எத் இ� ெபயட காாளம க்ித் 

நிறகித்். அதேதா� அ்ட �� உிகத்ககம 

பய�கா்ராக இ��பாட எத�ம ��கி்். ்ை�த 

கடஆை�ல ஸூரா அலஅதப�யா ஸூரா 21 ் சைம 107 

இதறகச சாத� பகடகித்்.  

(நப�ேய!) அகிிததா�கக அ�ா ெகாாடயாகே்யத்ி 

உமாம நாம அ��ப ்�லாி|| (அலகலஆத 21: 107)   

�த�த ேதாழடகா�த ்ை�தத்்ம பற்ி :- 
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Zend Avesta Farvardin Yasht  ெசணா அ்ாதா' 

ஷசமயாா யாாா' பாகம 16 ் சைம 95 (கிழககித ் ை�த 

�ல பாகம 23 ெசணா அ்ாதா பாகம 2 பககம 308ல) 

அ்ர் அாத்ாத எராாடா்�த நணபடகக �தேை 

்�்ட. அ்டகக எதி� காா தாககப்ராக்ம, நலி 

சி்தாைளகா்டகாாக்ம, நல�ா்ய�ல ேப ப 

்டகாாக்ம, நலெசயல ெசயப்டகாாக்ம, 

நலிசாடதிாடஙகாா ப�தபற� ே்ாராக்ம 

இ��பேதா� அ்டகக நா்கக ஒ� ெபாயாயேய�ம 

ெசாலிி ய��ககாததாக்மி�ககம. இஙேக �ட 

�ஹமமத(ஸல) அ்டகக அாத்ாத இேரடா' எத் 

ெபய�ல அாழகக�ப�கி;த்ாட. 

இேத ேபாத� தஜாமளடத (ாசததா�டத) ேபா��ம 

அ்ர் ேதாழடகாா� பற்ிய க்ி�்ம 

காண�ப�கித்். அ்டகக நலி்யாடகாாக்ம, நலி 

ஒ�கக சீிடகாாக்ம எ�ெபா�்ம உணாம 

ேப ப்டகாாக்மி��ப்ட எைக க்ி�ப��கி்். இ் 

ெதா�்ாக ஸஹாபாககாாேய க்ித் நிறகித்்.  

'(Dasatir தஸாத���' நப� �ஹம்ம(ஸ�) பற்ிக 

�்ிபப��பபாவதாவம: 
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தஜடகக த�சைம பற்ி (Dasatir) தஸாதஜ�ல 

 �ககமாக்ம �ி உகாடககமாக்ம 

�்�ப�்தா்், (Zoroastrain) ெசாேராாதிய மககக 

தாஙகக ப�தபற்ி ்்த மாடககதாத ாக்�ா� 

அாிககழிளம காிததில அேரப�யா்�ல ஒ� மை�தட 

ேதாத�்ாட. அ்ார� ப�தபற�ே்ாட பாரசீகதாத 

ெ்ற்ி ெகாக்ட. அ்டகக தம் ேகா்�லகா�ல 

ெந��ாப ்ணஙக்ாத ்�ா�்�ா� அ்டகக 

இ�்ாஹஜமித(அாி) கஅபா்�த பககம 

்ணககத்ககாக தஙகக �கஙகாாத தி��்்ாடகக. 

அ�ெபா�் அ்தக கஅபா்�ல எ்த்�த 

சிாிககமி�ககா். அ்டகக (அராப�ய �த�த 

சீடடகக) உிகிறக க�ாண யாாடகாாக்���பட. 

அ்டகக பாரசீகம;மதாய�த, �ா, பாலக, 

ெசாேராஸியடகா�த ்ை�த தாஙகக மற�ம அாத 

அண்ய பகதிகக அாைதாதளம தம் ஆகாகககக 

ெகாண� ்�்ட. அ்டகா் தஜடககதத�சி அற்தமாை 

ெசயதிகாாச ெசாலதம சி்்த ேபசசாற் தகா்ராக 

இ��பாட.  

இ்த தஜடகக த�சைம நப� �ஹமமத (ஸல) 

அ்டகாாேய க்ிககி்் எதபதில எ்தச 

ச்ேதக�மிலாி. 



 

40 

நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக காடசி நப�யாக 

இ��பாட. 

(         ) பணடாஹிா பாகம 3, ்சைம 27ல க்ி� 

ப�ட�ப�கி்்.            ) ேசாஸயா்த' எதப்ட காடசித 

தஜடககத�சியாக இ��பாட எத� க்ி�ப��்் நப� 

�ஹமம் (ஸல) அ்டகாாததாத -்ை�த கடஆை�ல 

�ர் அாஸா� இக�றா் உ�தி ெசயகி்்.  

�ஹமம் உஙகக எ்ர்ம த்ாதயாக இலாி. 

ஆைால அ்டதாத அலிாா ்�த �தட. �தடகா�த 

�ததிார. அலிாா சகி்றா்ளம நதக்ி்த்த||    

(அலகடஆத 33:40) 
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பமத்த�ம �ஹம்ம நப�(ஸ�) அவர்க 

பற்ின �னை்ி வ�பபம 

 

 

ெகௗததம ்ததடதாத ்தத மதததித ாதாபகரா்ாட. 

அ்ர் �ி� ெபயட சிததாடததத (நிா்் ெசயத்ட 

எை� ெபா�க). அதேதா� அ்ட சாககிய �ை� எை்ம 

அாழகக�பாடாட. (சாககிய ேகாததிர �ை�்ட). அ்ட 

கி.�.563ல தறேபாாதய ேநபாா எலாிககக 

அாம்்கா கப�ி ்ா் எத் நகரதாத அணமிதத 

ப�ை� எ�ம இடததில ப�்்தாட.  
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ஜை�ப�ர்ாத காதககககாமய ஒ� சாாதிரத 

அரசைாை அ்ர் த்ாதய�டம ்்் ஒ� 

�தை்ி்��்ச ெசய்காாட. சிததாடததத நாதக 

்�டயஙகாா அ்தாை�தத மாததிரததில ம�கணேம 

தை் சிமமாசைதாதத �ககிெய்ி்் ்�ா�ச 

ெசத�்��்ாத எதபேத அவ்்ி்��். அதா்், 

 

�்ாமயாை்த,  

ேநாய்ாய�பாட்த,  

இ்்் ெகாண்��ப்த,  

இ்்த உடல.  

ஆகியா்ேய அ்நாஙக ்�டயஙகாாகம. எைே் 

அரசதஇ சிததாடததாை சகி உிக  கஙககம 

நிா்்த ஒ� இடததில அாடத் ா்த் இ்நாதகில; 

எாதளம காண �்யாத்ா� காத் ்்தாத.  

சிததாடததத தை் 16 ்யதில யேசாதரா எதப்ாா 

மண்தாட. 29ம ்யதில சிததாடதத�கக தை் �தல 

மகக கிாடதத நாாத� இ்த நாதக ் �டயஙகாாளம 

காண ேநட்த்.  
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்ாழ்�த ்தபநிாிாமகாா அ்தாை�தத அ்ட 

அத்ிரே் அதத தாக கததிறகாபா� �்ாயத 

்்்் இவ்ிக  கேபாகஙகக அாைதாதளம உத� 

்�ாடேதா� தை் மாை்�, ப�காா ஆகிேயாாரளம 

்�ா� ்�ா� ஒ� சத�மற் ஏாழ நாேடா்யாக 

மா்ிைாட.  

அ்ட ஆரமபமாக ஹி்் ெகாகாககாாளம ப�தைட 

ாஜை மததாதளம ஆய்் ப�தபற்ி ்்தாட. பி 

்�டஙக ாாக தஜ்�ர தத ம��் நிாிய�ல சகி 

ெிௗகீக  கேபாகங காாளம ாக்�ா� உடாி 

்�ததி க�ாமயாக ேநாத ப��்தாட. ஆைால 

காடசிய�ல  கேபாகஙகாா ்��த் தை் உடாி 

்�த்்தத �ிம தாத ேத்ய உணாம யாை 

ஞாைதாத ெப் �்யாெததபாத உணட்் ம�ண�ம 

்ழாம ேபாி உணண்ம ப�க்ம ஆரமப�தத ேதா� 

்்்ரதாதளம ாக்�ாடாட. தை் 35ம ்யதில ஒ� 

நாக மாாி தாத தியாைததில ஈ�பா்�்தே்ாா, 

தாத ேத்ய தஜட்ாை உணாமயாை ஞாைம தைககக 

கிாடத்்�ாடதாக உணட்தாட. அத்ிிி�்் அ்ட 

ெகௗதமத -்ததட ஞாைம ெபற்்ட- எத� அாழக 

க�பாடாட. 
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ப�தைட 45 ்�டஙகாாக தாத கணட்ி்ததாக 

எணண�ய ஞாைதாத அ்ட மககககக ேபாதாை 

ெசயதாட. அ்ட நகரத்கக நகரம, கிராமத்கக கிராமம 

ெ்ற�க காதடத கால நாடயாக்ம தாிாய 

மிித் ச்ரம ெசய் ெகாணட்ராக்ம தை் 

மஞசக அஙகி த்�ட்த ே்� எ்த ஆாடளம 

அண�யாத்ா� தை் ாகதத் மற�ம ப�சாச� 

பாததிரத்டத அாி்் தி�்தாட. அ்ட கி.ப�. 483ல 

தை் 80ஆ்் ்யதில காிஞ ெசத்ாட.  

 

ெபௗமத ்த ��்க 

்ரிாற� ் �மடசைஙகா�த ப் ெபௗதத�த ேபாதாை 

கா�த �ி �ல காணக கிாடகக �்யா். ஏெைை�ல 

ஆரமபததில ெபௗதத�த ேபாதாைகக அ்ர் 

சீடடகாால மைைமிட�பா்�்த். அ்ட இ்்த ப�்க 

அ்ர் ேபாதாைகக ஓத�பா� ஒ� ெபா் ஒ�்தாி 

ெப�் தறகாை ''ராஜகஹ'' எ�மிடததில ஒ� சாப 

�ாட�பாட். அ�ெபா�் அ்ர் ேபாதாைகக 

ெதாடடபாை க�த் ே்�பா�ககம �ரணபாட ஞாபக 

ம�ாடலககம �தா்கக�பாடை. காட சிய�ல 

காயச�ப மற�ம ஆை்த'' எத� இ� ப�ரதாை 
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ெபௗதத�த சீடடகா�த �தா்�்கக 

ேதட்ெத�கக�பாடை. 

அதத ப�தைட 100 ்�டஙகக கழித் இத�ம 

இவ்ா்ாைெதா� சாப ே்சாிிய�ல'' �ா் அ்ர் 

ேபாதாைகக ெதாடடபாக ஆய் ெசயய�பாடை. எை� 

�ம ்தத�த மரணததித 400 ்�டஙகா�த ப�தைேர 

அ்ர் ேபாதாைககம அ்ர் ெகாகாகககம எ�த 

்�� ெபற்ை. எை��ம, எ�்மேபா் அ்ற்ித உண 

ாமத ததாம நமபகத ததாம ெதாடடபாக எ்த 

ஆய்ம ெசயய�பாடதாகத ெத�ய்�லாி. அா் 

க�ததில ெகாகா�பட்மிலாி.  

ெபௗமத ்த ��்க பாலி, ச்ஸ்ிித ��்்க 

எை இி ப��வா் வ�க்லாம.  

I. பாலி ��்க: 

பாிி மத�லகா�ல ெபௗதத மத ப��்கா�ல ஒத்ாை 

ஹஜையாை மத� ப��்ககாபாட க�த்கககம ேகாா 

பா�ககேம நிரமப�ளகாை.  

தி�ப�டகக 

பாிிெமாழிய�ல காண�ப�ம மிக� ப�ரதாை ெபௗதத 

�ல தி�ப�டகக்ாகம. அ்ே் தறெபா�் காணக 
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கிாடக கம மிக்ம ஆரமபகாி ெபௗதத �ிாகக 

ெகாகா�ப� கி்். அ் கி.�. �திாம �ற்ாண்ல 

எ�தி ா்கக� பாட்.  

தி�ப�டகக அலி் �த� நஜதிச சாடக �ாடகக 

�த� �லகாாக ெகாணட்.  

1. ்�ைய ப�டக :(நடதாத ஒ�ககஙகக ெதாடடபாை்) 

இ்த �ிில ப�ரதாைமாக ஒ�ககக ேகாா்ககம 

ெபௗதத ஒ�ஙககக ெதாடடபாை ்�டயஙககம 

காண�ப�கித்ை.  

2.  தத ப�டக:suttapitaka (்தத�த ேபாதாைககம 

சீடடககடைாை அ்ர் சமபாசாைககம அடஙகிய்) 

இதில ் ததட ேமறெகாணட மத ப�ரசஙகஙககம அ்ர் 

்ாழகாகய�ல ஏறபாட சமப்ஙககம அ்ட 

சீடடககடத ேமறெகாணட மத சமபாசாைககம அடங 

கிளகாை. இ்ே் �த� ப�டகஙகா�தம மிக்ம 

ப�ரதாைமாை ப�டக மாகக ெகாகா�ப�கி்். இதில 

ஐ்் ெபௗதத ப��்கக (நிகாயாககக) உகாடக 

கிளகாை.  

தமமபத| எதப் இதெைா� ப�ரதாை ெபௗதத பாிி மத 

�ிாகம. அதில சி�சி� நஜதி� ேபாதாைககம 

்தத�த ்ாசகஙககம உகாடஙகிளகாை.  
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3. அப�தமம ப�டக: (ெகாகாக� பக�பாய் 

்�ாககஙகாா உகாடககிய்.) 

இ்த �த்ா்் ப�டகததில  ெபௗதத ெமயஞஞாைக 

ேகாாபா�கக அடஙகி ளகாை. இ் மறா்ய இ� 

ப�டகஙகா�ல �்�பாட ்�டயஙகக ெதாடடபாை பக� 

பாய் ்�ாககஙகாாகக காண�ப�கித்ை. இ்ே் 

ெபௗதத ேகாாபா�காா ் �ாககக �்யதாக்ம இ�க 

கித்ை.  

II. ்ஸ்ிித ெபௗமத ்த ��்க 

சமாகி�த ெபௗததமத �லகக மகாயாை ெபௗதத 

ப��்�ைரால ்��மப�ப�ம �லகாாகம. எை��ம 

சமாகி�த ெபௗதத �லகக பாிி �லகக ேபாத� 

ஒ� ெதாக�பாக அலி் சாடக ேகாா்யாகத 

ெதாககக�பட்�லாி. ஆகே்தாத பி சமாகி�த 

நஜதி �லகல காி� ேபாககில காணாமல ேபாய 

மா்்் ்�ாடை. மற்யா் சீை ெமாழி ேபாத� 

ே்� ெமாழிகககக ெமாழி ெபயடகக�பாடை. அா் 

ம�ண�ம சமாகி�த ெமாழிகக மாற்�பா� ்� 

கித்ை. 

மகா்ா்: மகா்ா் எதப் மிக� ப�ரபலயமாை 

சமாகி�த பாட�பாகம. இ் சீை 
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ெமாழிெபயட�ப�ிி�்் பா்காத் எ�கக�பாடதாகம. 

அ் ெப�ம ப��்காாக ெகாணட பரமபார 

கா�ககாதகாா உகாடககியதாக இ�ககி்்.  

ிிிதா்�ாதரா: ிிிதா்�ாதரா எதப் சமாகி�த 

இிககிய பாட�பாகம. அ் கி.�. �திாம 

�ற்ாண�க க�ய். அதா்் ்ததா்�த ப�்�்கக 

500 ்�டஙக ககக� ப�த எ�த�பாட். அதில, �ட 

காதகாா ்��ம்ம மககக ்ததா்டத 

சமப்த�ப�ததிச ெசாலதம அற்தஙகக 

உகாடகக�பா�காை.  

பமத�ன ேபாத்ை்க 

•  ்ாழகாகய�த நாதக ்�தி ேகாாபா�கக: 

்தத�த ப�ரதாை ேபாதாைகக அாைத்ம நாதக அதி 

உயட உணாமகக எத் அ்�பாடய�ல  �ககிச 

ெசாலிிாம.  

�திா்்: ்ாழ் எதப் ்யரஙககம ப�ாடககம 

நிா்்ததாகம.  

இரணடா்்: ்யரஙககககம ப�ாடககககம �ற� 

��தாை காரணம ஆாசயாகம.  
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�த்ா்்: ்யரஙகாாளம ப�ாடகாாளம 

ஆாசகாா ஒழி�பதத �ிம அகற்ி ்�டிாம.  

நாதகா்்: (ப�த்�ம) எா� ்�தி ்ழிாய� ப�த 

பற�்தத �ிம ஆாசகாா அழித் ்�டிாம.  

• உயட்ாை எா� ்�திகக ப�த்�மா�: 

1. ச�யாை க�த் 

2. ச�யாை எணணம 

3. ச�யாை ேபச  

4. ச�யாை ெசயறபா� 

5. ச�யாை ்ாழ்�ா்ாம 

6. ச�யாை �யறசி 

7. ச�யாை சி்தாை 

8. ச�யாை தியாைம 

• நிரவாைம 

நிட்ாைம எதபதறக ெசாலிாடததம காற்ில 

அாை்் ெசலததல அலி் அழி்் ேபாதல 
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எதபதாகம. ெபௗதத சி்தா்தததிதப் இ்ே் 

அதி�்்ாை க்ிகேகாாாகம. இாத அாட்தறக 

ஒ�்ட தை் ஆாசாய ஒழிகக ே்ண�ம. ஆாசாய 

அழி�பதறக (ேமற�்ிய) எா� ்�தி �ா்காா� 

ப�தபற் ே்ண�ம.  

ெபௗமத சிநதாநதம:  

அ் ததை�ேிேய �ரணப�கித்். ஏறகைே் 

க்ி�ப�ாட்ா� ப�ரதாை ெபௗதத ேபாதாைகக 

அாைத்ம இ்த நாதக உதைத உணாமகா�ல 

 �ககிக �்� பா�கா்.  

1.  ்ாழெ்தப் ப�ாடககம ்யரஙககம 

நிா்்ததாகம.  

2.  ப�ாடககககம ்யரஙககககமாை காரணம 

ஆாசயாகம.  

3. ப�ாடககம ் யரஙககம ஆாசகாா ஒழி�பதத 

�ிம அகற்�படிாம.  

4.  எா� ்�தி ்ழி�ா்காா� ப�தபற�்தத 

�ிம ஆாசகாா ஒழித் ்�ட�்ளம.  
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இ்த ெபௗதத ேகாாபா�கக தைகககோ 

�ரணப�்ாதக காணிாம. ேமறக்ி�ப�ாட 

்ழி�ா்கா�ல �த்ா்தாை ப�ாடககம 

்தபஙககம ஆாசாய ஒழி�பதத �ிம அகற்ிாம 

எதப்ம நாதகா்் ஆாச ாய ஒழி�பதறக எா� 

்�தி�ா்காா� ப�தபற் ே்ண�ம எதப்ம தைககத 

தாேை �ரணப�கித்்.  

ஏெைை�ல ெபௗதததாத ப�தபற் ்��ம்ம எ்�ம 

�திில நாதக உயட உணாமகாாளம மற�ம எா� 

்�தி�ா்காாளம ப�தபற் ே்ண�ம. �த்ா்் 

உயடஉணாமய�த ப் ப�ாடககம ்தபஙககம 

ஆாசாய அகற�்தத �ிம ஒழிகக�படிாம. 

நஜஙகக ஆாசாய அகற�ம பாசததில நாதக ப�ரதாை 

உணாமகாாளம ப�தபற�்் எவ்ா�? 

அாதசெசயய எா� ்�திகாா ்ழிகாா� ப�தபற் 

ஆாச ெகாண்�கக ே்ண�ம.  

 �ககமாகச ெசாதைால ஆாசாய ஒழி�பதாய�த 

எா� ்�தி�ா்காா� ப�தபற�ம ஆாச 

இ�்ேதயாக ே்ண�ம. நஜஙகக எா� ்�தி 

்ழி�ா்காா� ப�தபற்ாத பாசததில ஆாசாய 

அகற்ி்�ட �்யா். எைே் இ் ஒத�க ெகாத� 

ததை�ேி �ரணப�்ாதக காணிாம.  



 

52 

பமத ்தமதி� ்�ிக  ெ்ாக்் 

்ததட, கட்க இ�ககி்ாட அலி் இலாி எத் 

்�டயததில ெமௗைம சாதித்காாட. இ்தியா்�ல பி 

கட்க ெகாகாகககம சிாி ்ணககஙககம 

மிக்தி�்த காிததில ்ததட ்ாழ்தி�்தாமயால 

அ்ட ஒ� கட்க ெகாகாக ாய ெ்ா��பாடயாக 

ேபாதிககாமல ெமௗைம சாதிததி�ககிாம. அ்ட 

கட்க இ�ககி்ாட எதபாத ம�கக்மிலாி.  

்தத�டம அ்�ாடய சீடட ஒ�்ட கட்க 

இ�ககி்ாரா எைகேகக்� ேகாட ேபா், அதறக பதில 

அா�கக ம�த் ்�ாடாட. ம�ண�ம ம�ண�ம 

இகேகக்�ாயக ேகா� நசச�தத ெபா�் அ்ட ச� நஜ 

்ய�ற� ்ிிய�ைால அ்தி�பா�க ெகாண 

்�காகய�ல  உம் ேநாாயக கண�ப�த்்தில நஜ 

க்ைம ெசதத்்ாயா அத்ி ா்ததிய�த ம�்ாத 

ஆய் ெசய்ாயா? எைே் கட்க இ�ககி்ாரா எத� 

ஆராய்் எை் ே்ாிளமிலாி. உை் 

ே்ாிளமிலாி. எம் ே்ாி உிக 

்யரஙகா�ிி�்் ்��ப� ்தறகாக ே்ாிகாாச 

ெசய்் தாத| எத்ாட.  

ெபௗதத மதம தமமா எத் ெபய�ல கட்ா�த 

இடததில ெபா் சாடதாதக ெகாண� ்்்கா். 
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எை��ம இதைால மை�தை�த �்் ஆாசகாாத 

தி��தி�ப�தத �்ய்�லாி.  ய �யறசிளடத 

ெசயறப�தல எத் மதக ேகாாபா�காா ்��த் 

எதிடபாட�ாபளம ்ாகக�திாயளம த�ம மதமாக 

மாற் ே்ண்யதாய�ற�.  

ஹஜையாை மதம மககககக எ்த ்�த ெ்ா� உத்� 

காாளம ்ாகக்தியாக �தா்கக்�லாி. 

மஹாயாை ப��்�ைட ்தத�த க�ாண மிகக 

அ்தாை��்� பாடா் ்தப�ப�ம எலிா அபாி 

மககா�தபாதம ்��கி்் எத் க�தாத� 

ேபாதிககி்். அவ்ா� ்ததாரக கட்ா�த 

ாதாைததில ா்ககி்். பி அ்ிஞடகக ெபௗதத 

மதததில காண�ப�ம கட்க ெகாகாக ஹி்் 

மதததித ெசல ்ாககிைால உக்ாஙக�பாடெதைக 

க்ி�ப��கித்ைட.  

ெபௗததடகா�ல பிட அ்டகக ்ா�ம பகதிகா�ல கட 

்ககாா உ�்ாககிக ெகாணடைட. ஆக கட்க 

எ்�ம இலிாத ெபௗதத மதம நாாாட்�ல பி 

கட்க உகா  மதமாக மா்ிய். சி்ிய கட்க, ெப�ய 

கட்க, பிய�ை மாை, பிமாை, ஆண ெபண, கட்ககக 

நாாாட்�ல உ�்ாகக�பாடை. மை�தக கட்ககக 

காிததிறக காிம ேதாத�்்ம தி�மபத தி�மப 
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ம�கய�ட ெப�்்ம சாதா ரண நாட�ா்யாய�ற�. 

்ததட ஹி்் மதததில இ�்த ஷஷசாதிக 

ெகாகாககக'' �ற்ிதம எதிராக இ�்தாட.  

நப� �ஹம்ம (ஸ�) அவர்க பற்ின 

�னை்ிவ�பப 

ெபௗதத �லகா�ல நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக 

ெதாடடபாகக காண�ப�ம க்ி�்கக ப�த்�மா�: 

1. ்ததட நப� �ஹமமத (ஸல) ஒ�்ட ்�்ாட எை  

�தை்ி்��்ச ெசயதாட.  

ள) அேநகமாக எலிா ெபௗதத �லகா�தம இ் 

காண�ப�கி்். அ்  சகக்ததி சிதஹாைத  தத்தா 

D. 111 . 76 �ிிதம ப�த்�மா� காண�ப�கி்்.  

உிகில ாமததி� (க�ாணமிகக்ட) எத் ெபய�ல 

ஒ� ் ை�தட ் �்ாட. அ்ட மிக உதைதமாை்ட. அ்ட 

ஐயஙகக ெதா�்த்ட. ெசயலகாாத த்�ர அ்ிா்க 

ெகாண� நிர�ப�பாட்ட. நதமாராயம ெசாலப்ட. �� 

அகிிதாதளம அ்ி்த்ட. 

அ்ட எதை ்�டயஙகாா தை் ஆதமாட்த அ்ி்�த 

�ிம உணட்் ெகாணடாேரா, அ்றா் இ்த அகிித 

்ககம எ�த் �தா்�பாட. அ்ட தை் 
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மாடககதாத� ேபாதி�பாட. அமமாடககம மிகச சி்்த 

�ிதாதக ெகாணட். அதத �்்�தம உயட்ாை். 

அதத ேநாககததிதம உயட்ாை். ஆதமா்�தம 

எ�ததிதம அ் உயட்ாைேத. அ்ட ஒ� மத 

்ாழா்� ேபாதி�பாட. அவ்ாழ் �ா் ��ாமயாக 

ப� ததமாை்ம ��ாம ெபற்்மாகம. நாத 

இ�ெபா�் ேபாதிககம எத மதம ேபாத்்ம ்ாழ் 

�ா் ேபாத்ாதளம அ்ட ேபாதி�பாட. அ்ர் 

மதக�மாட �ாடம  பி ஆய�ரககணககில இ�ககம. 

எை் மதக�க கக �ாடேமா �ற�க கணககிேிேய 

இ�ககி்்.  

�) கிழககித ்ை�த �லகக| பாகம 35 பககம 225ல 

க்ி�ப�ட�ப�்் தாி ாமத்்�ம மத ஒ�ஙகம 

தஙகி ளகா். ஒேர ்ததட நாத மா�மலி எைகக� 

ப�்க ஷாமததி�யட| எ�ம இவ்�வ்ா்ாை 

கணஙகாாளாடய ஒ� ் ததட ப�தைட ் �்ாட. நாத 

தறெபா�் �ற�க கணககாேைா�த தாி்ராக 

இ�ககிே்த. அ்ட பி ஆய�ரககணககாேைா�த 

தாி்ராக இ��பாட.|| 

ஊ) ேகரா எதப்ரால எ�த�பாட ்தத மதக 

ேகாாபா�கக| எத் �ிில பககம: 217, 218 (இ் 

இிஙாகய�ல காண�ப�கி்்.)  
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(்தத�த சீடராை) ஆை்தாஇ அ�க ெபற்்ராை 

்தத�டம ேகாகி்ாட. நஜஙகக ெசத� ்�ாட ப�த எஙக 

ககக ேபாதாை ெசயப்ட யாட?| 

அ�க ெபற்்ட (்ததட) ெசாலகி்ாட: இ்த �மிய�ல 

்்த �தல ்ததட நாத அலி. காடசியாை்�ம 

நாைலி. காி� ேபாககில இ��மிய�ல இதெைா� 

்ததட ேதாத� ்ாட. மிக்ம ஐயஙெதா�்த ஞாைம 

ெபற்்ட. ெசயலகா�ல அ்ிா்க ெகாண� நிரமப�யட.  

அ்ட ஒ�ப�ா�ச ெசாலி இயிாத மை�தடகா�த தாி 

்ராக்ம, �தடகா�ை்ம அழி்் ெசலிக �்ய 

மை�தட கா�ை்ம தாி்ராக்ம இ��பாட. நாத 

எதை அ் ஞாைஙகாா அ்ி்�யல உணாமகாா 

உஙகககக� ேபாதிககிதே்ேைா, அ்றா்ேய அ்�ம 

ெ்ா��ப�த்்ாட. அ்ட அ்ர் மாடககதாதளம 

ேபாதி�பாட.  

அமமாடககம �ிததில சி்�பாை். அதத �்்�ல 

உசசத ததாமய�ல உயட ் ாை். அதத க்ிகேகாா�ல 

உதைதமாை். அ்ட ஒ� மத்தியாை ஒ�கக 

்ாழா் ேபாதி�பாட. அ் ��ாமயாை்ம 

ப� ததமாை்ம, தறெபா�் நாத உஙகககக� 

ேபாதி�ப் ேபாத�மி�ககம. அ்ர் சீடடகக பி 
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ஆய�ரககணககில இ��பட. ஆைால எை் சீடடகோா 

�ற�ககணககிேிேய உகாைட.  

ஆை்த ேகாடாட அ்ார நாம எவ்ா� அாடயாாங 

காணப்? 

அ�க ெபற் அ்ட (்ததட) ��மேபா் அ்ட ாமத 

தி�யட' எை அ்ிய�ப�்ாட எை� பதிிா�ததாட.  

1. ாமததி�ய எத் சமாகி�த ெசாலதககம பாிிய�ல 

அதத சம அடதத�கா ெமததயய| எத் ெசாலதககம 

ஷஅத்காஇ க�ாணமிகக, இரகக�கா| எத் க�த் 

ெகாகா�ப�கி்். இ் அததாைககம சமமாை க�த 

்கா அ்்ச ெசால அாமத| எதபதாகம.  

அலகடஆை�ல ஸூ்ா அதப�யா்�ல நாம உமாம 

சகி பாட�்காககம க�ாண யாகே்யத்ி 

அ��ப்�லாி (21:107) இதில க�ாண மிகக்ட எை 

க்ி�ப�ட�ப�ம நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக 

க�ாண மிகக்ட (ாமததி�) எத� அாழகக�ப�கி்ாட.  

i) கடஆை�ல க�ாண, க�ாண மிகக்ட எை409 

இடஙகா�ல க்ி�ப�ட�ப�கித்ை.  

ii) கடஆை�ல உகா எலிா அததியாயஙககம -9ம 

அததியாயமாை ஸூ்ா ெதௗபாா்த த்�ர, 
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ப�ாமிலிாஹிட ராமாை�ட ரஹஜம எை 

ஆரமப�ககித்். அதத ெபா�ாா ்் -நிகரற் 

அத்ாடேயாத அா்ற் அ�ாாா ைாை 

அலிாா்�த ெபயரால ஆரமப�ககிதே்த 

எதபதாகம.  

iii) �ஹமமத;| (         ) எத் ெசால மஹமத| (Mahamadh) 

எதே்ா மா�த (        ) எைே்ா உசச�க க�ப�கித்். 
இத�ம ே்� ெமாழிகா�ல பலே்� �ா்கா�ல 

உசச�கக�ப�்ாத அ்தாை�ககக கிாடக கித்். 

பாிி, சமாகி�த ெமாழிகா�ல மேஹா  (    ) அலி் 

மஹா (    ) எதபதத அடததம அதி சி்்த உதைதமாை 
எத�ம ெமததா (     ) எத்ால அத் க�ாண எத�ம 

ெபா�கப�ம. ஆக, மஹமத எதபதத ெபா�க மஹா 

கா�ணயம எத� ெகாகாிாம.  

2. ்தத�த ேபாதாைகக சிிரால மா�ம ்�ாஙகிக 

ெகாகாக �்ய மா் ெபா�ாாைா்யாக்ம 

எலேிா �ககம ்�ாஙகக �்ய ெபா்க ெகாகாக 

�ா் எை்ம இ� ்ாககாா ெகாண்�ககி்்.  
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(Books Of the East) கிழககத ்ை�த �ிகக பாகம-2, 

பக.36ல  மஹாப� நி�பாை  தத (    -                 ) அததியாயம2 

்சைம-32ல கீழ்�மா� �்�ப�கி்்.  

நாத மா்ெபா�க ஞாைதாதளம ெபா்க ெகாகாக 

காாளம எ்த்�த ே்�பா�ம காாடாமல ேபாதித்க 

ோத. சததியதாதக ��ம ்�டயததில, ஆை்தா 

ததகாத தா்கக எாதளம மா்த் ்��ம ஆசி�யட 

ஒ�்�த �்ய ாககெகாகாக இ�கக �்யா்.  

நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டககம இா் ஞாைம, 

ெபா் உிக ் �டயஙகக எ்்ம ெதாடடபாக எ்த ் �த 

ே்� பா�மித்ி அலிாா்ால ஏ்�பாட 

காடாாகாா மககக கக எ�த்ாரத்காாட. 

அத�ம இத�ம ்ை�த கடஆத ெபா்மககககக 

பகிரஙகமாகே் ஓதிககாணப�கக�பா�கா். ஓதிக 

காண ப�கக�ப�கி்். நப�(ஸல) அ்டகக மாடககததில 

எாதளம மா்�பாதய�ா� க�ாமயாக 

எசச�த்காாடகக.  

3. பமத�ன ெநிங்ின ச�ீர்க 

கிழககித ்ை�த �ல பாகம-2, பக.-97 மஹாப�நி�பை 

 தத, அததியாயம-5, ்சைம-36த ப்: 
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அ�ெபா�் அ�க ெபற்்ட (்ததட) ஒ��ா் 
சேகாதர மககககக ேபாதாை ெசயளமேபா் அ்ட 
ெசாதைாட: எ்ராகிதம சேகாதர மககா�ல ஒ�்ட 
நஜணட கட்த காிததில அரஹத ்ததா ்ாக 
இ�்தி�ககி்ாேரா அ்டககம எைகக இ�ெபா�் மிக 
ெந�ககமாக இ�க கம சீடராை ஆை்த ேபாத� எை் 
சீடடகோ. இ்த சேகாதரடகக எதிடகாிததில அரஹத 
்ததா்ாக இ��பாட. அ்�ககம ஆை்தா எைகக 
இ��ப் ேபாத� ெந�ககமாை சீடடகாாக இ��பட.  

்தத�கக மிக ெந�ககமாை சீடட ஆை்த-அேத 

ேபாத� �ஹமமத (ஸல) அ்டகககக மிக ெந�க 

கமாை சீடராக அைா (ரழி) அ்டகக இ�்தி�க 

கி்ாடகக. அ்ட மாிிக அ்டகா�த மகைா்ாட. அைா 

(ரழி) அ்டகாா அ்ர் ெபறே்ாடகக நப� (ஸல) 

அ்டகா�டம ஒ�பாடத தாடகக. அைா (ரழி) 

ெசாலகி்ாட: எை் தாயாட நப�ய ் டகககக ெசாதைாட. 

அலிாா்�த �தேர! இேதா இ�ககி்ாட உஙகா் 

சி� ஊழியட.  

ேமதம அைா (ரழி) ��ாகய�ல எைகக 8 

்யதிிி�்் நாத அ்டகககக ஊழியம ெசய் 

்்்கோத. நப� (ஸல) அ்டகக எதாை தை் மகத 

எத�ம தை் அத்க க�ய சீடட எத�ம அாழ�பாட. 

அைா (ரழி) அ்டகக நப�காா�த மரணம ்ார 
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எலிாக காிஙகா�தம சமாதாை காிம, ளதத காிம 

எலிா்ற்ிதம ஆபததிதம பா்கா�ப� தம நப� 

(ஸல) அ்டககடத ஒத்ாக இ�்்காாடகக.  

i) அைா (ரழி) 11 ் யேத நிரமப�ய்ராக இ�்தேபா்ம 

உஹத ளததததில நப� (ஸல) அ்டகககக� பககததில 

இ�்தி�ககி்ாடகக. அ்த ளததததில நப� (ஸல) 

அ்டகக காய�பா� ஆபததில இ�்தி�ககி்ாடகக.  

ii) ஹுாைத ளததததிதேபா்ம, அ�ெபா�் நப� (ஸல) 

அ்டகக எதி�கக �ழ�பா்�்த ே்ாா 16 ்ய் 

நிரமப� ய��்த அைா(ரழி) அ்டகக நப� (ஸல) 

அ்டகககக� பககததில ்ாணயாக 

இ�்தி�ககி்ாடகக.  

எைே் அைா(ரழி) அ்டகக ்ததார மதமப�்தத 

யாாை தாகக ்்தேபா் அ்�டத �ட இ�்த 

ஆை்தா்கக ஒ�ப�ா�க �் �்ளம.  

ஒ� ்ததார அாடயாாம÷இைஙகாண ஆ� அா் 

ேகாககக �்�பா�காை: 

கேராஸிைால எ�த�பாட ்ததமத �ல, பக.214த ப் 

அ�க ெபற்்ட (்ததட) ��கி்ாட, இரண� ச்தட�பங 

கா�ேிேய ஒ� ததகாததா|்�த ப�ரசதைம மிக்ம 
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ெதா�்ாக்ம அா்ற் ப�ரகாச�ாடய தாக்ம 

காண�ப�ம. ஆை்தா இர்�ல ஒ� ததகாததா 

அதிஉதைத ாதா ைதாத (நிாிாய) அாட்ேதா� 

��ாமயாை உகா்ி ா்ளம (ஞாைம) ெப�கி்ாட. 

இர்�லதாத அ்ட காட சியாக மா்்ாகி்ாட. 

அமமா்்�தேபா் இவ ்ிகித அ்ர் சகி 

்�டயஙககம இ�ேபா் ேபாகித்ை.  

4. ெகௗததம ்தத�த �ற��ப், ஒ� ்ததார 

அாடயாாங காண கீழ்�ம ஆ� அ்�பாடகக  

அா்ேகாக கக உகாை.  

1.  ஒ� ்ததட அதி உதைத நிாிாயளம 

��ாமயாை உகா்ிா்ளம இர் ேநரததிேிேய 

அாட்் ெகாககி்ாட.  

2.  அ்ட ��ாமயாை ஞாைம அாடளம ெபா�் 

அ்ட அா் கட்த ப�ரகாசம அாடகி்ாட.  

3. ்ததட இயறாக மரணேமயாட்ாட.  

4. அ்ட இர் ேநரததிேிேய மரணமாட்ாட. 

5. அ்ட மரண�ககம த�்ாய�ல மிக மிக� ப�ரகாசமாகத 

திகழ்ாட.  
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6. அ்ர் இ்�ப�த ப�த அ்ர் இவ்ிக இ��் 

�ற�� ெபற� ்��ம.  

நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக அதிஉதைத ஞாை 

நிாிாய -நப�த்்தாத இர் ேநரெமாத்ிேிேய 

ெபற்ாட.  

அலகரஆை�த ஸூரா ்ஹாை�ல �்�ப�கி்்� 

்�டயஙகாாத ெதா�்ாககம (ே்த) �ிித ம�் 

சததியமாக -நாம அாத ஒ� அ�க ெபற் 

இர்�ேிேய இ்ககிா்தேதாம.||             (அலகடஆத 

44:2-3) 

ஸூரா கத�ல �்�ப�்தா்்: 

நாம நிசசயமாக இாத (�ாத) கணண�யமிகக 

இர்�ேிேய இ்ககிா்தேதாம.||    (அலகடஆத 97:1) 

• நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக தமககக 

கிாடதத ஞாைதாத ்�ணண�ிி�்் ்்த 

ஒ� ஒா�ாயக ெகாண� உணட்தாட.  

• நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக இயறாக 

மரணேம எயதிைாடகக.  
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• அய�ஷா (ரழி) �ற��ப் �ஹமமத (ஸல) 

அ்டகக இர் ேநரததிேிேய 

மரணமாட்தாடகக.அ்ட இ்க கம ேபா் 

் ஜா்ல ்�ாகெக�ய எணெணய இ�கக 

்�லாி. ஆதிால ஆய�ஷா (ரழி) அ்டகக 

எணெணயாய இர்ல ் ாஙகி ் ்தி�்தாடகக.  

• அைா (ரழி) அ்டகக �ற��ப் நப� 

�ஹமமத (ஸல) அ்டகக, அ்ட இ்்த இர் 

மிகமிக ப�ரகாசமாகக காண�பாடாடகக.  

• நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகக மரண�த் 

அடககம ெசயய�பாடாடகக. 

5. ்ததடகக எதேபாட ேபாதகடகோ! 

தமமபத்�ல �்�ப�கி்். கிழககித ்ை�த �லகக;, 

பாகம-10, பக.67ப் 

ஜாகாததாககக (்ததடகக) எதேபாட ேபாதகடகக 

மா�ேம. 

அலகடஆை�த ஸூரா ஹாசியா்�ல �்�ப�கி்் 
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எைே் நஜட உபேதசம ெசய் ஜராக. நஜட உபேதசம 

ெசயக�்ய்ேர.  நஜட அ்டகக ம�் ெபா��்ச 

சாாட�பாட்ட அலிட. (அலகடஆத 88: 21-22) 

6. தமமபத்�ல ாமததி�யார இைஙகாண கீழ்�ம 

அாடயாாஙகக க்ி�்கக ெகா�கக�பா�காை. தம 

மபத்�ல ெமதத   தத 151த ப் 

்ாகக�தியா�கக�பாட்ட: 

1)  ���பாட�்ககககம க�ாணயாாராக 

இ��பாட.  

2)  சமாதாைத்ககாை �்்ராக -சமாதாைத �் 

்ராக இ��பாட.  

3)  உிகில அதி ெ்ற்ியாாராக இ��பாட.  

ஒ� ேபாதகராக ாமததி�யாக இ��பாட. 

1) உணாமயாாராக இ��பாட 

2) ததாை மதி�ப்ராக இ��பாட. 

3) ெமதாமயாை்ராக்ம கணண�யமாை்ராக்ம 

இ��பாட.  

4) ெப�ாமளகா்ராக இ�கக மாாடாட.  
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5) பாட�்கககக தாி்ராக இ��பாட. 

6) ெசாலிிதம ெசயிிதம மற்்டகககக 

�தமாதி� யாக இ��பாட. 

(இா்யாைத்ம நப� �ஹமமத (ஸல) அ்டகாா� 

பற்ிய �தை்ி்��் காாகே் உகாை.) 

  
 


