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�க��ை 

இததயஸஎன்யாஸஎன்?   

கணவ்�னஸமைண�ததிிகய்ஸஇததய.ஸஸ  

கர�ப�ண��ஸெபணண�னஸஇததய.ஸஸ  

மணமஸ��த்ஸஉள�்�ஸெகயள்ஸ�னஸஸதலயடஸ

ெசயால�ப்ளஸெபணண�னஸஇததய.ஸஸ  

உள�்�ஸெகயணளஸப�னஸதலயடஸெசயால�ப்ளஸ

ெபணண�னஸஇததய.ஸ 

ம�்வ�ஸதலயடஸேக்ளயாஸஅவ�ட்�ிஸஇததய.ஸ  

இாலயத�தஸஏி்ஸெபணண�னஸஇததய.ஸஸ  

மயதவ�ளயயஸநின்ஸேபய்ஸெபணண�னஸஇததய.ஸஸ  

இததய�வஸஎ�ேபய்ஸஆைமப��ப்?  

இததய�வஸஎஙகிிந்ஸஆைமப��ப்?                     

இததயவ�ாஸ்்ி�ப�்ளஸகயலமஸகயததிி�ப்ஸஏன?   

இததயவ�னஸஒ�ங்க�மஸஉிவயக�ப்ளஸ�ளஸநமப�டஸ

�கக�ம 

 

 

மதி�்�ை 
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எாலய�ஸ்க�மஸஅாலயா�டேக!ஸஸலவயத்மஸஸலயஸ

�மஸ இ்திதஸ தர ஸ �ஹமமத(ஸா)ஸ அவரகளஸ ம�்மஸ

அவரக்்ஸ உி்யர உ்வ�்ர உததமஸ ேதயழரகளஸ

அ�்வரஸம�்மஸஎனெ்ன்மஸஸ நின்ஸநிலவ்்மயக! 

இாலயமஸ �ைணஸ வயழட�கதஸ தி்ளமய்ம.ஸ அ்ஸ

வயழவ�னஸ சகல்�்ஸ ்்ித்மஸ வ��வயக�ஸ ேப கி்்.ஸ

இாலயத�தஸ அ்ிியதஸ �ாலிமகளஸ சிலரஸ இாலயதஸ

தினஸ  ிேபயத�்க்�ாஸ  சிவய�ஸ இ�்ட்மஸ வ�ததஸ

திாஸெசிாப்்ஸவிகின்்ர.ஸ 

இநதஸ வ�கி�ாஸ ்�ந்ஸ ெகயள்�பளயதஸ இாலயமிிஸ

ச்ளஙக்�ாஸ இததய�மஸ ஒன்ய்ம.ஸ சிலரஸ இததயவ�னஸ

ச்ளஙக�்ைஸ ச�ியக�ஸ ்�ந்ஸ ெகயள்யமாஸ க்�மஸ

ிய்ஸச்ளஙகளஸேபய்்ஸஇ்டகிஸ�வத்ள்்ர. 

இத்யாஸஇ்ஸெசிிப்ததஸசயததிிமி்ஸசமயைசயைமஸ

என்ஸ நி�லட்தஸ தள்�ப்ளஸ �ாலிமகளஸ 40ஸ நயளஸ

இததயவ�னஸ ெபி�ாஸ எ�தேியஸ ெசய்வ�்்ஸ இததயஸ

��ந்ஸவ�்ள்ஸஎ்ஸ���ஸெசய்ஸவ�்கின்்ர. 

இ்ஸேபயன்ஸதவ்க்�லிிந்ஸ�ாலிமஸச�கத�தஸ

ம�்பெதன்யாஸ இததயஸ ்்ிததஸ �ைணஸ ெத்��வஸ �னஸ

�வ�ப்ஸ அவசிிமய்ம.ஸ இநதஸ வ�கி�ாஸ இந்ாஸ

கயலததினஸேத�வியக�ள்்.ஸெபணகளஸஇததயஸ்்ிததஸ

ச�ிய்ஸெத்��வ�ஸெப்ஸஇந்ாஸெப�்மஸஉத�ம.ஸ 
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இந்�லஸ சததிிடஸ ்ைாஸ பததி��கி�னஸஆசி�ி ஸ

ிமஸ ஜமயஅதஸ அனசய�ாஸ  ன்திாஸ �ஹமமதியியஸ

வ�னஸஅ�ழ�பய்ிமய்ஸMSMஸஇமதிியாஸ் �ஸஸலப�.ஸ

அவரகளஸெதய்த்ள்யரகள.ஸ 

த்்ஸ எ�த்ஸ �ல�மஸ ேபை ஸ �ல�மஸ சததமஸ

சநத�ி�ாலய்ஸ அ�மதிிய்ஸ ேபயடகிாஸ அ�ழ�்�ஸ

பண�ி�ாஸஈ்ப்்ஸவிம ஸஇவ�னஸ�ன்யவ்ஸ்லயகஸ

இ்ஸஉஙகளஸகைஙக்�ாஸதவழகின்். 

்லயசி�ி�னஸ இ�பண��ி�ஸ பயைய்்வ்ளனஸ சகலஸ

ிமஸஅவை்ஸஎ�த்�ஸபண�ட்ஸஊடக�மஸஒத்�ழ�்மஸ

நாகஸேவண்ம ஸ என்ஸஅன்ளனஸ ேவண�டஸ ெகயளகினஸ

ே்ன. 

SHM..ஸஇாமயி�ாஸஸலப�ஸ(BA) 

ப�ைதமஸஆசி�ிர. 

உண�மஸஉதிம 
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�க��ை 

்கழஸஅ�்த்மஸஅாலயா�டேக! 

இாலயமிிஸமயரடகமஸமிகஸஇல்வய்், ந�ள��்ட்ஸ

ஏி்மய்்.ஸ ஆ்ய�மஸ ெபிமபயலய்ஸ �ாலிமகளஸ

இாலயமிிஸ ச்ளதி்ளஙகளஸ பி்ிஸ ச�வைஸ ்�ந்ஸ

ெகயள்யமேலஸ நளந்ஸ ெகயண�ிடகி்யரகள.ஸ இாலயதஸ

திாஸஇாலயத்மஸஇாலயமிிஸச்ளஙக�ட்ஸஉ்பளயதஸ

்மஸஸ மயி்மய்்மய்ஸஸ வ�ளிஙக�்ஸ இாலயததினஸ

ெபிையாஸெசிிப்ததிடஸெகயண�ிடகி்யரகள. 

இதிகய்ஸ ப�ைதய்ஸகயைணம ஸ �ாலிமய்ஸ ஆ�மஸ

ெபண�மஸ இாலயததினஸ அ��ப�ளிய்ஸ அாஸ

்ரஆ�்னமஸ நப�க்ய�னஸ  ன்ய�வனமஸ வ�்ஙகிடஸ

ெகயள்யத்மஸஅதிகய்ஸ�ிிசிக�்ஸேமிஸெகயள்யஸ

த்மய்ம.ஸ்ரஆனஸ ன்யஸஅ��ப�ளி�ாஸஇாலயமிிஸ

ச்ளஙக�ட்ஸ�டகிித்வமஸெகய்டகய்ஸந�ள��்ஸ

ி��ள்ஸவ�ளிஙக�ட்ம பயைமப�ிமயகஸ ெசய்விமஸ

கய�ிஙக�ட்மஸ �டகிித்வமஸ ெகய்த்ஸ அத�்ஸ

மயரடகமயகஸநி�்த்ஸப�னபி்ிஸவிவ்மஸமி்ெமயிஸ

கயைணமய்ம. 

்ரஆனஸ ன்ய�ட்ஸமயி்மயகஸதவ்யகஸந�ள��்�ஸ

ப்ததிடஸ ெகயண�ிட்மஸ ெசிிபய்க்�ாஸ இததயஸ எனஸ

கின்ஸ கள�மனமஸ ஒன்ய்ம.ஸ இததயஸ பி்ிஸ �ாலிமஸ
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ெபணக�ட்மஸ ஆணக�ட்மஸ ேபயதிிஸ அ்ி�மஸ

ெத்��மஸ இா�லஸ எனப�தஸ அன்யளமஸ நயமஸ பயரத்ஸ

விகிே்யம. 

''கணவனஸமைண�ததயாஸநயன் மயதஙகளஸ பத்ஸ நய்களஸ

ம�்வ�ஸெவள�்�ஸ்ள�வஸஅண�ந்ஸியரஸகணண��மஸ

பளயமாஸ- ஸசி்வி் ஸ ஆணஸ ப�ள�்�ிடஸ �ளஸ

பயரடகயமா-ஸ ஒிஸ அ�்ி�ாஸ ஒ்ஙகிஸ இி�ப்மஸ

்்ி�ப�்ளஸ அநதஸ நய்களஸ ��னமவ�ைஸ ெபி்ஸ

தக�ப�்னமஸஸஉளனஸப�்நதஸசேகயதைரக�்னமஸேந�ாஸ

பயரடகயமா ம�்ந்ஸஇி�ப்மதயனஸஇததய'' எ்ட�்ிஸ

சிலஸசளங்க�்ஸெசய்ஸவிகி்யரகள .ஸஇன்மஸசிலரஸ

நயிப்ஸ நய்களஸ ம்்மஸ வ �் �ாஸ தஙகிவ�்்ஸ

ெவ்�ேி்ிஸவ�்கி்யரகள. 

இததயவ�னஸ ெபிையாஸ இ�ப�ிய்ஸ ஒிெசிாஸ

��்�ிஸ பைவலயகஸ பயரத்ஸ விகிே்யம.ஸ இவரக்்ஸ

இநதஸெசிிபய்க�்ஸகவண�ட்மஸேபய்ஸஇவரக�ட்ஸ

இததயஸ என்யாஸ என்ஸ எனப்ஸ பி்ிிஸ ெத்��ஸ

கி�ளிய்ஸஎனப�த�ஸ்�ந்ஸெகயள்லயம. 

இததயவ�னஸ ெபிையாஸ இாலயமிிஸ ச்ளஙக�்ஸ

ெகயை�ச�ப்த்கி்யரகள.ஸ ெபணக�்ஸ ெகய்�ம�ஸ

ப்த்கி்யரகள.ஸகஷளததிி்ஸஉள்யட்கி்யரகள ஸ

எனப�ததஸ தவ�ைஸ ேவெ்�தனமஸ இவரகளஸ ெசயிஸ
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வ�ா�ல.ஸஇவரக்்ஸஇநதஸதவ்ய்ஸெசிிபய்க�ட்ஸ

இாலயமிிஸ சயிமஸ� வ�ததஸதயன  சகிடகஸ ��ிஸ

வ�ா�ல. 

இததயஸ எனப்ஸ ெபணகே்ய்ஸ சமபநத�ப்ளஸ ச்ளம, 

ெபணகளஸந�ள��்�ப்ததஸேவண�ிஸச்ளம.ஸஅநதைஸ

ச்ளேமஸ அவரக�ட்ஸ ெத�ியமாஸ ேபய்ஸ தயாஸதயன ஸ

அவரகளஸஇடெகய்�மி�ாஸஅக�ப்்ஸஇிடகி்யரகள. 

அ்ம்்மாலஸகணவ்�னஸமைணததிி்ஸஇததயஸஉண்ஸ

எ்�ஸ்�ந்ஸெகயணள்ேபயாஸதலயடகினஸேபய்மஸஇததயஸ

உண்ஸஎன்ஸ்�ந்ஸெகயள்யமாஸஇிடகி்யரகள. 

எ்ேவஸ இததயஸ பி்ிிஸ ச�ிய்ஸ வ�்டகததி�்ஸஸ அாஸ

்ரஆனஸ மி்மஸ நப�க்ய�னஸ வழி��்ி�னஸ அ��ஸ

ப�ளி�ாஸ ெகய்டகஸ ேவண்மஸ எனப்ளனஸ அதனஸ

ெபிையாஸ அைஙேகி்�ப்்ஸ விகின்ஸ தவ்ய்ஸ ந�ளஸ

��்க�்னமஸ  ்�டஸகய்ள ஸ ேவண்மஸ என்ஸ

எணணததிாஸஇத�்ஸஎ�தினளே்ன. 

இததய��ளிஸ ச்ளத்ளனஸ தலயட்�ளிஸ ச்ளத�தஸ

னமஸ ஆி்�லனமஸ அ்ி�வனமஸ ஆேையடகிித�தனமஸ

தநதஸவாலஸைாமயனஸஅாலயா�டேகஸநன்ிகளஸஉ�தஸ

தயக்்ம.ஸ இவி�்ஸ ிடகமயக ஸ இ�ணத்ஸ வ�்டக�ஸ

ப்ததிஸனளே்ன .ஸ இதன�லமஸ வயசகரகளஸ நன�மஸ

ி�ளவயரகளஸஎ்ஸநம்கிே்ன. 
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எாலயவி�்னமஸவ�ளஸஇந்�லஸஎ�்வதி்ஸஆி்ஸ

�லனமஸ அ்ி�வனமஸ ஆேையடகிித�தனமஸ தநதஸ

வாலஸைா;மயனஸஅாலயா�டேகஸநன்ிகளஸஉ�தஸ

தயக்்ம.ஸ

 

இததய  என்யா என்? 

இதத்ன   َة ஸِعدَّ என்ஸ அை்ஸ வயரத�த�ிததயனஸ இததயஸ
என்ஸஉைச��பதி்ஸஇல்வயகஸ�்கி்யரகள. 

இததயஸ எனகின்ஸ அை்ஸவயரத�தட் ஸ கணடகி்தாஸஸ

கணட்�ஸ பயரததா; எணண��ஸபயரததா ஸ எனப்ஸ

ெபயி்ய்ம. 

ஆஙகிலததிாஸCOUNTINGஸபண�தாஸஎ்�ப்ம.ஸஅதயவ்ஸ

123456...என்ஸ கணட்�பயர�பதிேகஸ இததயஸ எ்�ப்ம.ஸ

இநதஸஅரததததிாதயனஸ்ரஆ்��மஸஹத�ஸி�மஸஇததயஸ

என்ஸவயரத�தஸபினஸப்தத�ப்்ள்். 

ةٌ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  َمِريًضا َكانَ  َوَمنْ  امٍ  ِمنْ  َفِعدَّ ُ  ُيِريدُ  أَُخرَ  أَيَّ  اْلُعْسرَ  بُِكمُ  ُيِريدُ  َوَال  اْلُيْسرَ  بُِكمُ  هللاَّ
ةَ  َولُِتْكِملُوا ُروا اْلِعدَّ َ  َولُِتَكبِّ َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ  َهَداُكمْ  َما َعلَى هللاَّ    

உஙக்�ாஸ எவரஸ( ேநயன்ப��டகஸ ��ியமா)ஸ ேநயிய்�ஸ

ியகேவயஸ அால்ஸ பிணததிேலயஸ இி�பவரஸ அவரஸ
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(ைமழயனஸஅாலயத)ஸஏ�்ிஸநய்க்�ாஸ(வ�்ப்ளஸேநயனஸ

்க�்)ஸகணட்�ஸபயரத்ஸேநயன்ஸேநயிக்்மஸ(2:184,) 

அாலயாஸ உஙக�ட்ஸ எ்�தய்�தேிஸ நய்கி்யன.ஸ

சிைமமய்�தஸ உஙக�ட்ஸ நயளமய்ளயன.ஸ( வ�்ப்ளஸ

ேநயன்க்�ன)ஸ எணண�ட�க�ிஸ ���மியட்வதிஸ

கயக�மஸ உஙக�ட்ஸ ேநரவழி�ிஸ கய்�ிதிகயக�மஸ

ந�ஙகளஸ அாலயா�வ�ஸ ெபி�ம�ப்ததிள�மஸ( ேவ்ஸ

நய்க்�ாஸ ேநயன்ஸ ேநயி்மஸ ச��கஸ வழஙக�ப்ள்)ஸ

(2:185). 

இநதஸ வச்ஙக்�ாஸ ைமழய்�ாஸ வ�்ப்ளஸ ேநயன்க�்ஸ

கணட்�ஸ பயரத்�ஸ ப���ப�தஸ  ்�டஸகய்்வதி் ஸ

இததய என்ஸ வயரத�த�ிஸ அாலயாஸ பினப்ததிஸ

இிடகி்யன. 

ةَ  إِنَّ   ُهورِ  ِعدَّ ِ  ِعْندَ  الشُّ ِ  ِكَتابِ  فِي َشْهًرا َعَشرَ  اْثَنا هللاَّ َماَواتِ  َخلَقَ  َيْومَ  هللاَّ َواْألَْرضَ  السَّ  

வய்ஙக�்னமஸ �மி�ினமஸ ப�ளததஸ நயளஸ �தாஸ

அாலயாவ�னஸ பதிேவ்�ாஸ உள்ப�ஸ மயதஙக்�னஸ

எணண�ட�கஸஅாலயாவ�ளமஸபன்�ைணளய்ம.ஸ(9:36) 

ஒிஸ விளததிிகய்ஸ மயதஙக்�னஸ எணண�ட�கஸ என்ஸ

வயரத�த�ிஸ  ்�டஸகய்்வதி் ஸ இததயஸ என்ஸ

வயரத�தஸபினப்தத�ஸப்்ள்். 
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்�கஸவயசிக்�ன ஸ ச�ததிைத�த�ஸ பி்ிஸ அாலயாஸ

�்மஸேபய்ஸ 

تِِهمْ  أَْعلَمُ  َربِّي قُلْ   فِيِهمْ  َتْسَتْفتِ  َوالَ  َظاِهًرا ِمَراءً  إِالَّ  فِيِهمْ  ُتَمارِ  َفالَ  َقلِيلٌ  إِالَّ  َيْعلَُمُهمْ  َما بِِعدَّ
أََحًدا ِمْنُهمْ   

(்�கி�ாஸதஙகிி)அவரக்�னஸஎணண�ட�க�ஸபி்ிஸஎனஸ

இை்சகே்ஸநன்ஸஅ்ிநதவன என்ஸநப�ேிஸ�்வ �ையகஸ

(18:22)  

்�கி�ாஸ எதத�்ேபரஸ தஞசமஸ ்்நதயரகள.ஸ ஐந்ஸ

ேபைய? ஆ்ேபைய? ஏ�ேபைய? எ்்ேபைய? என்ஸ

எணண�ட�க�ிஸ ்்ித்டஸ கய்்வதி்ஸ இததய என்ஸ

வயரத�தி�ாஸஅாலயாஸபினப்த்ஸகி்யன. 

ارِ  أَْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما َتُهمْ  َجَعْلَنا َوَما َمَالئَِكةً  إِالَّ  النَّ َكَفُروا لِلَِّذينَ  فِْتَنةً  إِالَّ  ِعدَّ  

நைகததினஸ கயவலரக்யகஸ மலட்க�்ேிஸின்ி ஸ

(மிெ்வ�ைனம)ஸ நயமஸ ஆடகவ�ா�ல.ஸ அவரக்�னஸ

எணண�ட�க�ிஸ நிையக��ேபயிட்ஸ ேசயத�்ியகஸ

ஆடகினளே்யம.ஸ(74:31)  

நைகததினஸகயவலய்�க்யகஸஉள்ஸமலட்க்�னஸஎணண�ஸ

ட�க எனப�தஸ ்்ித்டஸகய்்வதி் ஸ இததய என்ஸ

வயரத�த�ிஸஅாலயாஸபினப்த்கி்யன. 
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ஆக, இததயஸஎன்யாஸகணட்�ஸபயரததாஸஎனப்ஸஅதனஸ

ேநை�ஸ ெபயிளஸ எனப�தஸ �தலிாஸ ்�ந்ஸ ெகயள்ஸ

ேவண்ம 

அ்ேபயாஸ ப�்�சஸ எ�திிஸ மயணவனஸ அதனஸ ெப்ஸ

ேப்க�்ஸ( RESULTS)ஸ எதிரபயரத்ஸ ்்ி�ப�்ளஸ நய்களஸ

அால்ஸமயதஙகளஸகளட்மஸவ�ைஸகயததிி�பயன. 

ெவ்�நய்்ஸேவ�லஸவயய��ப ஸ எதிரபயர�பவரஸ வ �ஸயஸ

விமஸவ�ைஸ்்ி�ப�்ளஸநய்களஸகயததிி�பயர. 

ெதயழிாஸ்�பவர ஸ சமப்மஸ ெப்வதிகயகஸ மயதததினஸ

க�ளசிஸநய்களஸவிமஸவ�ைஸகயததிி�பயர. 

இ�ப�ஸ ்்ி�ப�்ளஸ நய்க�்ஸ கணட்�ஸ பயரத்ஸ கயததிஸ

ி�பதிேகஸஇததயஸஎ்ஸ�்�ப்ம.ஸ 

எ்ேவஸ இாலயமிிஸ வழடகிாஸ கணவ்�னஸ மைணதஸ

திிகயகஸஅால்ஸதலயடகிிகயகஸம�்வ�ஸ -ஸம்ஸமணமஸ

��டகயமா-ஸ ்்ி�ப�ள�ஸப்ள ஸ நய்க்�னஸ எணண�ட�கஸ

��னமஸவ�ைஸகயததிி�பதிேகஸஇததயஸஎ்�ப்கி்். 

பலஸவ�க�ப்மஸஇநதஸஇததயஸபி்ிிஸவ�பைஙக�்ஸஇ்�ஸ

கவ்��ேபயம.ஸ
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ஙணவன�ன மரண�த்திஙதன இத்த 

இாலயமஸவிவதி்ஸ�ன ஸஜயஹிலிியஸகயல ஸமடகள; 

கணவ�்ஸஇழநதஸ ெபணக�்ஸ இததயஸ எ்மஸ ெபி�ாஸ

ஒிஸவிள ஸ கயலமஸ ��னமஸ வ�ைஸ அவரக�ள்ய்ஸ

சகலஸெதயளர்க�்னமஸ்ண�த்ஸவ�்்ஸவ �் �லிிந்ஸ

ஒ்டகிஸ�வ�பயரகள.ஸஒிஸவிளமஸ��நதஸப�ன்ஸதயனஸ

ேசரத்டஸெகயளவயரகள. 

இ்ஸ்்ித் ஸ அன�்ஸ ஆி�ஷயஸ( ைலி)ஸ ப�னவிமயிஸ

அ்ிவ�டகி்யரகள. ‘‘கணவனஸ மைண�ததஸ ப�னஸ ம�்வ�ஸ

ஒிஸ சி்ிிஸ்��சட்ள ஸ ��ழந்ஸ ேமயசமய்ஸ

ஆ�ள�ிஸஅண�ந்ஸெகயளவயள.ஸஒிஸவிளமஸெசா�மஸ

வ�ைஸஎநதஸந்மணத�தனமஸெதயளமய்ளயள.ஸஸ 

ஓையண்ஸ கழிநதப�னஸ க��தஸ அால்ஸ ஆ்ஸ அால்ஸ

ஒிஸ ப்�வ�ிஸ எ்த்ஸ அதனஸ உள�லதஸ த்்ஸ

உளலிாஸ க்�மியகஸ ேதயத்டஸ ெகயளவயள.ஸ அவவய்ஸ

அவளஸ ேதயட்மஸ எநதஸ உி��்�மஸ அவ்்ஸ உளாஸ

அ ததததினஸ கயைணமயகஸ சயகயமாஸ இி�ப்ஸ மிகஸ

அ�தய்ம.ஸ 

ப�்்ஸ அவளஸ அநதடஸ ்��சி�லிிந்ஸ ெவ்�ேிஸ

விவயள.ஸ அ�ேபய்ஸ அவ்�ளமஸ ஒ்ளகைஸசயணம ஸ

ெகயண்ஸ வை�ஸப்ம .ஸ உளே்ஸ அவளஸ அ�தஸ த்ட்ஸ

�ன்யாஸ எ்ிந்ஸ வ�்வயள.ஸ அ்ேவஸ அவ்்ஸ ஒிஸ



15 

 

விளகயலஸ இததயஸ ��வ�ளநததிகய்ஸ அ�ளிய்ஸ

மய்ம.ஸப�்்ஸஅவளஸதயனஸவ�ிமப�ிஸந்மணத�தேியஸ

ஏ�்ி�வக�்ேியஸ ப�ழிஸப� ஸ உபேியகித்டஸ

ெகயளவயள.ஸ(்கய�ஸ5337) 

கணவ�்ஸ இழந்ஸ ேசயகமய்ஸ நி�லி�ாஸ இிட்மஸ

வ�த�வ�ஸெபணகளஸ்்மபத�தஸவ�்்மஸ ை�ஸப்தத�ஸ

ப்்ஸ ப�ைததிேிகமய்ஸ ஆ�ளஸ அண�வ�டக�ப்்ஸ

த்�ிய்ஸ ்��சி�்ளஸ அ�ளடக�ப்்ஸ அசிஙகமயகஸ

நளயதத�ஸப்் ஸவநதஸ ேபய்ஸஅநதஸஅசிஙகததிலிிந்மஸ

ெகய்�மி�லிிந்மஸ ெபணக�்ஸ கய�பயி்வதிகயகஸ

ஆைமபஸ க்ளமயகஸ ச்ளெமயன�்ஸ இாலயமஸ ெகயண்ஸ

வநத். 

கணவ�்ஸ இழநதஸ ெபண�ணஸ த்�ிய்ஸ ்��சி�ாஸ

ஒ்டகிஸத்�த்ஸவ�்்ஸவ�ளயமாஸஅவ�ள்ய்ஸெதயளரஸ

்க�்ஸ ்ண�த்ஸ வ�ளயமாஸ கணவ்்ஸ வ �் �ேலேிஸ

தஙகஸ�வத்ஸபையம�த்ஸவைஸேவண்ம.ஸகணவன;  இ்ஸ

்்ித்ஸ உ்வ�்ரக�ட்ஸ மைணசயச்மஸ ெசயிஸ ேவணஸ

்மஸஎன்ஸச்ளமஸப�னவிமய்ஸஅி்�ப்ள். 

ةً  أَْزَواًجا َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ   َفإِنْ  إِْخَراجٍ  َغْيرَ  اْلَحْولِ  إِلَى َمَتاًعا ألَْزَواِجِهمْ  َوِصيَّ
ُ  َمْعُروفٍ  ِمنْ  أَْنفُِسِهنَّ  فِي َفَعْلنَ  َما فِي َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفالَ  َخَرْجنَ  َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َوهللاَّ  

உஙக்�ாஸ ம�்வ�ி�ைஸ வ�்்ஸ இ்ட்மஸ திவயி�ாஸ

இி�பவரகளஸ தஙகளஸ ம�்வ�ி�ைஸ( வ �் �லிிந்)ஸ
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ெவ்�ேிி்ிஸவ�ளயமாஸஓையண்ஸவ�ைஸபையம�ட்மய்ஸ

(்்மபஸ உ்வ�்ரக்�ளம)ஸ மைணஸ சயச்மஸ( வ�ித)ஸ

ெசயிஸேவண்ம.ஸஆி�்மஸதஙகளஸவ�ஷிததிாஸநாலஸ

���வஸ ேமிெகயண்ஸ அவரக்யகஸ( ம�்வ�ிரகள)ஸ

ெவ்�ேி்ி்யாஸஉஙகளஸம�்ஸ்ி்மிா�ல.ஸஅாலயாஸ

மி�கததவனஸஞய்மிடகவனஸ(2:240) 

இநதஸ வச்ததினஸ �லமஸ ஜயஹிலிியஸ கயலததிாஸஸ

இததயவ�னஸெபிையாஸநளயதத�ப்்ஸவநதஸெகய்�மகளஸ

மி்மஸ எாலயஸ வ�தமய்ஸ �ள�பழடகஸ வழடகஙக்�ாஸ

இிந்மஸ ெபணகளஸ வ�்வ�டக�ப்்ஸ ெகௗைவ�ப்தத�ஸ

ப்்ஸ அவரக்்ஸ பய்கய�்மஸ பையம��்மஸ உததைவயத�ஸ

ப்தத�ஸப்ள்.ஸஅநதஸஒிஸவிளகயலததிாஸகணவ்�னஸ

்்மபததய�னஸபையம��ப�லிிந்ஸம�்வ�ஸெவ்�ேி்ிஸ

தன்�ளிஸ வ �் ளய�ளததிாஸ ெசன்யாஸ எநதஸ தவ்ஸ

மிா�லஸஎன்மஸ தநதிைமஸவழஙக�ப்ள். 

சி்ி்ஸ கயலததினஸ ப�்்ஸ ஒிவிளகயலஸ இததய'' என்ஸ

ச்ள�மஸமயி்�ப்்ஸகணவனஸமைண�ததயாஸம�்வ�ஸ

நயன்ஸ மயதஙகளஸ பத்ஸ நய்களஸ கழினமஸ வ�ைஸ ம்ஸ

மணமஸெசயியமாஸகயததிிடகஸேவண்மஸஎன்ஸஇததயஸ

வ�னஸ்திிஸச்ளமஸஅி்�ப்ள். 

ْصنَ  أَْزَواًجا َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ   َبلَْغنَ  َفإَِذا َوَعْشًرا أَْشُهرٍ  أَْرَبَعةَ  بِأَْنفُِسِهنَّ  َيَتَربَّ
ُ  بِاْلَمْعُروفِ  أَْنفُِسِهنَّ  فِي َفَعْلنَ  فِيَما َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال أََجلَُهنَّ  َخبِيرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ  
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உஙக்�ாஸஎவேை்மஸம�்வ�ி�ைஸவ�்்ஸமைண�ததயாஸ

அநதஸம�்வ�ிரஸ நயன்ஸமயதஙக�ம பத்ஸ நய்க�மஸ

(மணமஸ ��டகயமா)ஸ கயததிிடகஸ ேவண்ம.ஸ அநதடஸ

கயலடஸெக்�வ ஸ நி�்�ஸ ெசய்வ�்ளயாஸ அவரகளஸ

தஙகளஸவ�ஷிமயகஸநாலஸ��்ி�ாஸ���ஸெசயவதிாஸ

உஙகளஸம�்ஸஎநதடஸ்ி்�மிா�ல.ஸந�ஙகளஸெசயப�வஸ

க�்ஸஅாலயாஸநனக்ிநதவனஸ(2:234) 

அாலயாவ�னஸம�்மஸம்�மஸநய்�னஸம�்மஸநமப�ட�கஸ

ெகயணளஸ எநத�ஸ ெபண�மஸ மைண�ததஸ ஒிவிடகயகஸ

�ன்ஸ நய்க�ட்ஸேமா ஸ ்டகமஸ க�ள�ப���பதி்ஸ

அ்மதிி�ா�ல.ஸ ஆ்யாஸ கணவ�்ஸ இழநதஸ

ம�்வ�ட்ஸநயன்ஸமயதஙகளஸபத்ஸநய்களஸதவ�ைஸஎ்ஸ

நப�ஸ(ஸா)ஸஅவரகளஸ�்ி்யரகள.ஸ(அ்ிவ��பவர:ஸஉம�ஸ

ஹப�பயஸ(ைலி)ஸ்ாஸ:ஸ்கய�ஸ(5339) 

இைச்ளததினஸ �லமஸ ெபண�ட்ஸஸ ம�ிய�தனமஸ

ெகௗைவ�மஸஅ்�டக�ப்்ஸம்மணமஸெசயனமஸஉ��மஸ

னமஸஅத�்ஸ���ஸெசயனமஸஅநதா்மஸவழஙக�ப்ஸ

ள்ளனஸ அவ்்ஸ இததயஸ கயல�மஸ இல்வயடகிடஸ

ெகய்டக�ஸப்ள்.ஸ

ஙரபப�ண�ப ெபணண�ன இத்த  

கணவனஸ மைண�ட்மஸேபய் ஸ ம�்வ�ஸ கிஸ உணளயகிிஸ

நி�லி�ாஸ இிநதயாஸ கணவனஸ மைண�ததஸ அநதஸஸ
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நய்�லிிந்ஸ ்ழந�த�ிஸ ெபிெ்்ட்மஸ நயளஸ வ�ைஸ

ம�்வ�ஸ( இததய)ஸ கயததிிடகஸ ேவண்ம.ஸஅநதஸஇ�ள�ஸ

ப்ளஸ நய்களதயனஸஇததய��ளி ஸ நய்க்யகஸ கண�டக�ஸஸஸ

ப்ம.ஸ ்ழந�த�ிஸ ெபிெ்்தத�ளனஸ இததயவ�னஸ

கயல�மஸ��வ�ளந்ஸவ�்ம.ஸ 

்ழந�த�ி�ஸ ெபிெ்்டகஸ ஒனப்ஸ மயதமஸ அால்ஸ

ஒிஸமயதமஸஅால்ஸஒிஸகிழ�மஸஅால்ஸஒிஸநயளஸ

அால்ஸ ஒிமண�ததிியலமஸ அால்ஸ ஒிஸசில ஸ

வ�்ய�களஸ இிட்மேபய்ஸ கணவனஸ மைண�ததய�மஸ

 மநதிிட்மஸ்ழந�த�ிஸஅவளஸெபிெ்்ட்மஸஅநதஸ

ேநைமஸ வ�ைஸதயன ஸ இததய��ளிஸ நய்க்யகஸ கண�டக�ஸ

ப்ம.ஸ எ்ேவஸ இ�ெபண�ட்ஸ 4ஸ மயதஙக�மஸ 10ஸ

நய்க�மஸஎன்ஸவ�ைி�்ஸகி�ளிய். 

َحْملَُهنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُهنَّ  اْألَْحَمالِ  َوأُوَالتُ     

கர�ப�ண��ஸெபணக�ட்ஸ(இததயவ�ன)ஸதவ�ணஸஅவரகளஸ

(்ழந�த�ி)ஸ ப�ைசவ�ட்மஸ வ�ைிய்ம.ஸ( அா்ரஆனஸ

65:4) 

ஸூ�பஆஸ என்ஸ சஹயப��ெபணமண�ஸ கர�ப�ண�ியகஸ

இிட்மஸ ேபய்ஸ அவி�ளிஸ கணவரஸ சாதஸ இ�்ஸ

கவலயஸ( ைலி)ஸ அவரகளஸ மைண�த்வ�்ளயரகள.ஸ கணவனஸ

இ்நதஸசிலநய்க்�ாஸ்ழந�த�ிஸப�ைசவ�த்ஸ 
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இை�களஸ 23ஸ இை�களஸ 25ஸ இை�களஸ என்மஸ  யஸ

�மி�ளநதஸ ப�்்ஸ ம்மணததிிகயகஸ தன�்ஸ அலஙஸ

க�த்டஸெகயணளயர.ஸஅ�ேபய்ஸஅ்ாஸஸ்யப�ாஸஇ�்ஸ

பஃசடஸ(ைலி)ஸஎனபவரஸவந்ஸஎன்ஸஇ்? உன�்ஸஅலஙஸ

க�த்டஸெகயண�ிடகி்யய.ஸ ந�ஸமணமஸ��டகஸவ�ிம்ஸ

கி்யிய? அாலயாவ�னம�்ஸ சததிிமயகஸ நயன்ஸ மயதஙஸ

க�மஸபத்ஸநய்க�மஸ��னமவ�ைஸந�ஸமணமஸ��டகஸ

��ிய்ஸஎன்யர. 

அ�ேபய்ஸஅ�ெபணமண�ஸநப�ஸ(ஸா)ஸஅவரக்�ளமஸவந்ஸ

இ்ஸவ�ளிமயகஸவ�்டகமஸேக்ளயர.ஸஅதி்ஸநப�ிவரகளஸ

ந�ஸ உ்்ஸ ்ழந�த�ிஸ ப�ைசவ�ததஸேபயேத ஸ( இததயஸ

��வ�ளந்)ஸ மணமஸ���பதி்ஸஆ்மயகிஸவ�்ளயய ஸ

எ்ஸத�ர�்ஸவழஙகி்யரகள.ஸஅ்ிவ��பவர:ஸ  �பஆஸ( ைலி)ஸ

அவரகளஸஸ(்ா:ஸ�ாலிமஸ:1484) 

இேதஸகித�தடஸெகயணளஸசிலஸவயசகஙகளஸ்கய�ஸ(5318) 

ி��மஸபதிவயகினள்்.ஸஇன்மஸசிலஸஅ்ிவ��்டக்�ாஸ

கணவனஸமைண�த்ஸசிலஸஇை�களஸகழிநதஸ ப�னஸ �பஆஸ

(ைலி)ஸ ்ழந�த�ிஸ ெபி்்தததயக�மஸ ேம�மஸ சிலஸ

அ்ிவ��்டக்�ாஸ அநதஸ இை�க்�னஸ எணண�ட�கஸ 15ஸ

இை�களஸ 20ஸ கயண�ப்கி்்.ஸ( ்ா:ஸ �ாலிமஸ 1485ஸ

நஸி�ஸ3508-3510) 
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அ�்ாலயாஸப�னஸஉதபயஸப�னஸமாஊதஸ(ைலி)ஸஅவரகளஸ

�்ிிதயவ்: 

நயனஸ உமரஸ இ�்ஸ அ�திாலயாஸ ப�னஸ அரகமஸ( ைலி)ஸ

அவரக�்ஸ அாலமஸ ்லத�தைஸ ேசரநதஸ ஸூ�பஆஸ

(ைலி)ஸஅவரக்�ளமஸெசன்ஸஅவிட்ஸநப�ஸ(ஸா)ஸஅவரஸ

களஸ( கர�ப�ண��ஸ ெபணண�னஸ இததயஸ ெதயளரபயக)ஸ என்ஸ

த�ர�ப்�ததயரகளஸஎன்ஸேக்்மப�ஸக�தமஸஎ�திே்ன. 

அ�ேபய்ஸஸூ�பஆஸ(ைலி)ஸஅவரகளஸ(பதிாஸ�்மேபய்)ஸ

ந�ஸ ்ழந�த�ிஸ ப�ைசவ�தத�ளனஸ( இததய�மஸ ��வஸ

�ளந்ஸ வ�்ள்)ஸ மணமஸ ��த்டஸெகயள ஸ எ்ஸ நப�ஸ

(ஸா)ஸ அவரகளஸ எ்ட்ஸ த�ர�்ஸ வழஙகி்யரகளஸ என்ஸ

�்ி்யரகள.ஸ(்கய�-5319) 

மிாவரஸப�னஸமடைமயஸ(ைலி)ஸஅவரகளஸ�்ிிதயவ்: 

தமஸகணவரஸஇ்நதஸசிலஸநய்க�ட்�ஸப�்்ஸஸூ�பஆஸ

(ைலி)ஸ அவரகளஸ( ்ழந�த�ிஸ ெபிெ்்த்)ஸ  ததமஸ

�ளநதயரகள.ஸ ப�்்ஸ நப�(ஸா)ஸ அவரக்�ளமஸ ெசன்ஸ

(ம்)ஸமணமஸ��டகஸஅ்மதிஸேகய�்யரகள .ஸஅ�ேபய்ஸ

நப�ஸ(ஸா)ஸஅவரகளஸஅவிட்ஸஅ்மதிஸவழஙகி்யரகள.ஸ

அவரஸ(ஒிவ�ை)ஸமணந்ஸெகயணளயர.ஸ(்கய�-5320) 

கணவனஸ மைண�த்ஸ அவ்்ஸ உளாஸ இன்மஸஅளடகமஸ

ெசயி�பளய்ஸக்�லிாஸஇிட்மேபய்ஸகர�ப�ண�ிய்ஸ
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ம�்வ�ஸஸ்ழந�த�ிஸெபிெ்்ததயாஸஅ�ேபய்ஸஅவஸ

�ட்ஸஇததயஸகி�ளிய்ஸஎ்ஸஉமரஸ( ைலி)ஸ�்ி்யரகள.ஸ

(்ா:ஸ�அததயஸ1226) 

்ழந�தஸ ப�்நதஸ ப�னஸ கணவனஸ மைண�ததயாஸ நயன்ஸ

மயதஙக�மஸ பத்ஸ நய்க�மஸ இததய-ஸ கயததிிடகஸ

ேவண்ம. 

ங� ஙைலந் ெபணண�ன இத்த: 

கணவனஸ மைண�ட்மஸ ேபய்ஸ ம�்வ�ஸ கர�ப�ண�ியகஸ

இிநதயாஸ ்ழந�த�ிஸ ெபிெ்்தத�ளனஸ இததயஸ

��வ�ளகி்்ஸஎனப�தஸேமேலஸெத்��ஸப்ததிே்யம.ஸ

 மநதிிட்மஸ கி�வஸ �மி�ப்ததிேிஸ ச்ளமஸ

ெசயால�ப்கி்்.ஸஅேதஸகி�வஸ�மி�ப்ததிேிஸகிஸ

க�லநதஸெபண�ட்�ிஸச்ள�மஸஎ்டக�ப்கி்். 

எ்ேவஸ கித�ததஸ அ�ெபணஸ இததயவ�ாஸ கயததிிட்மஸ

ேபய்ஸ ஏேதயஸ ஒிஸ �ழநி�லி�ாஸ( வ�பத்ஸ அால்ஸ

த்டகிஸ வ��தாஸ ேபயன்ஸ கயைணஙக்�்யா;) கி 

க�லந்ஸ ேபயி�ிநதயாஸ அத்ளனஸ அவ�ட்�ிஸ

இததய�மஸ���ட்ஸவந்ஸவ�்ம.ஸ 

ஆ்யாஸ தி்ளமி்ளஸ அ��ப�ளி�ாஸ கி�வஸ க�ல�ஸ

பேதயஸ அால்ஸ கிவ�ாஸ எ்�மிா�லஸ என்ஸ ம�்�ஸ

பேதயஸ ெபிமஸ பயவமய்ம.ஸ கிவ�ைி�ாஸ அாலயாஸ
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ப�ளததிி�ப�தஸ ம�்�பதி்ஸ அவரக�ட்ஸ அ்மதிஸ

ி�ா�ல'' என்ஸ(2:228) ்ரஆ்�னஸஎைச�ட�க�ிஸகவ்தஸ

திாஸெகயண்ஸெசிாஸபளஸேவண்ம. 

மணமஸ ��த்ஸ உள�்�ஸ ெகயள�ஸ�ன ஸ தலயடஸ

ெசயால�ப்ளஸெபணண�னஸஇததய 

தலயடஸெசயால�ப்ளஸெபணகளஸஇிஸவ�க�ஸப்வர. 

1.ஸமணம ஸ ��த்ஸ உள�்�ஸ ெகயள�ஸ �னஸ தலயடஸ

ெசயால�ப்ளஸெபண. 

2.ஸமணம ஸ ��த்ஸ உள�்�ஸ ெகயணளஸப�ன ஸ தலயடஸ

ெசயால�ஸப்ளஸெபண. 

இவவ�ிஸசயையி�ளிஸஇததய�மஸவ�ததிியசமய்தய்ம.ஸ

 

மணக ��த் உ்�ற� ெஙதள் �ன ்லதக 

ெசதலலபபட் ெபணண�ன இத்த 

இ�ெபண�ட்�ிஸ இததயஸ ��்ஸ எ�ப�? எனப�தஸ

கவ்��பதி்ஸ �ன, இநதஸ மயதி�ிய்ஸ தலயடஸ ஏிப்ஸ

வதி்�ிஸ கயைணஙகளஸ என்ஸ எனப�தஸ இஙேகஸ

 ிடகமயகஸ வ�்ட்வ்ஸ ெபயிததமய்தயகஸ இிட்ஸ

ெம்ஸநி�்டகிே்ன. 
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திிமணஙகளஸ ப�ள�்க்�னஸ சமமதத்ளனஸ ந�ளஸ

ெப்வ்ஸ�ண்.ஸ சமமதமஸ இாலயமாஸ ந�ளெப்வ்ஸ

�ண்.ஸ இால்ஸ வயழட�கி�ாஸ இ�ணகின்ஸ இிஸ

உள்ஙக்�னஸ சமமதத்ளனஸ திிமணமஸ ந�ளெப்ஸ

ேவண்மஸ எனப்ஸ இாலயததினஸ க்ள�்.ஸ அதிகயகஸ

கயதாஸ திிமணஙக�்ஸ இாலயமஸ ஊட்வ�டகின்்ஸ

எனப்ஸ அரததமால.ஸ சிலஸ ெபிே்யரகளஸ தஙக்்ஸ

வ�ி�பததிிேகிபஸ ப�ள�்க�ட்ஸ மணமகனஸ அால்ஸ

மணமக�்ஸ ெத��ஸ ெசய்ஸ திிமணத�தஸ நிைசிமஸ

ெசய்வ�்வர.ஸ அவரகளஸ ெத��ஸ ெசயதஸ மணமக�்ஸ

அால்ஸ மணமக�்ஸ மணடக�ஸ ேபய்மஸ தஙக்்ஸ

ப�ள�்ட்ஸ ேநை�ியகஸ கய்�ஸ வ�ி�பத�தஸ ேக்க�மஸ

மய்ளயரகள.ஸநயனஸகீ்ிிேகய்�ளஸஎனஸப�ள�்ஸதயணளஸ

மய்ளய்ஸ எ்டஸ �்ிஸ ப�ள�்க�ட்ஸ மணமஸ ��த்ஸ

�வ�பயரகள. 

திிமணமஸ என்ஸ விகின்ேபய்ஸ ஒவெவயிஸ ஆ�மஸ

ெபண�மஸ த்ட்ஸ வைட��ிஸ மய�ப�ள�்ஸ அால்ஸ

மண�ஸெபணஸஎ�ப�ஸஇிடகஸ ேவண்ம,ஸ என்ஸஅ�ம�ஸ

ப�ாஸ இிடகஸ ேவண்மஸ என்ஸ ஒிஸ வரண�்�ிஸ

அால்ஸ சிததிைத�தஸ தஙக்்ஸஸ உள்ததிாஸ வ�ைநதிஸ

ி�பயரகள.ஸகளிக�ைஸஓைததிாஸநின்ஸநிலய�வஸபயரத்ஸ

ைசி�ப்ஸ ேபயாஸ தஙக்்ஸ ம்டேகய்�ளட்ளஸ க்�ஸ

�வத்ள்ஸஎதிரகயலஸவயழவ�னஸஇல்சிிஙக�்ஸத்�ஸ
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�மி�ாஸஇிந்ஸ ைசித்ஸ ெகயண�ி�பயரகள.ஸ அ�மி�ஸ

ேபய்மஸ வயழவ�னஸ வசநதஙக�்ஸ எணண�ஸ க்�ஸ

கயணபயரகள.ஸ அநதஸ க்வ��மஸ எதிரபயர�ப��மஸ த்�ஸ

ிய்ஸ கத�தஸகயணபயரகள. 

திிமணமஸ நிைசி�டக�ப்ம ேபய்ஸ மண��ட்மஸ இிஸ

விமஸ ஒிவிடெகயிவரஸ ேநை�ியக�ஸ பயரத்டஸ

ெகயள�மஸ வயய��பஸ ெபிே்யரக்்ஸ �ன்��லி�ாஸ

ஏிப்ததிடஸெகய்டகஸேவண்ம.ஸகணவனஸம�்வ�ியகஸ

அ�மி�ேபய்மஸ இிஸ உள்ஙக�மஸ ேநிட்ஸ ேநையக�ஸ

பயரத்டஸ ெகயள�மேபய்ஸ அவரகளஸ அ்ஸ வ�ைஸ கணளஸ

க்�க�ட்மஸஎதிரபயர�்க�ட்மஸவ��ளஸகி�ளட்ம.ஸ

இிவிமஸ சமமதமஸ ெத�வ�ததயாஸ அததிிமணத�தஸ

நளயததிஸ�வடகஸேவண்ம.ஸசமமதமஸஇா�லஸஎன்யாஸ

நி்ததிஸ�வடகஸேவண்ம. 

சிலஸ ெபிே்யர; திிமணமஸ ேப மஸ ேபய்ஸ வயழட�கதஸ

்�ணியகஸ அ�மி�ஸ ேபய்மஸ மணமக�்ஸ அால்ஸ

மணமக�்ஸ ேநை�ியகஸ பயரத்டஸ ெகயள்ஸ தஙக்்ஸ

ப�ள�்ட்ஸஅ்மதிடகஸமய்ளயரகள.ஸகயைணமஸேக்ளயாஸ

அ�ப��ஸபயர�ப்ஸஸ�ளய்,ஸஹையமஸஎன்ஸ�்வயரகள.ஸ 

இன்மஸ சிலஸ ெபிே்யர; ேநை�ியக�ஸ பயரத்டெகயள்ஸ

அ்மதிடகயமாஸ( ேபய்ேளய) ்�க�பளஙக�்ஸ கய்�ஸ

அ்மதிஸேக்பயரகள.ஸஅால்ஸ��த்�வ�பயரகள.ஸ 
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இதனஸ �லமஸ ப�ள�்க்்ஸ எதிரபயர�்டக�்ஸ

வ �ண��பேதய்ஸஅவரக்்ஸவயழட�க�ினமஸ சி�தத்ஸஸ

வ�்கி்யரகள.ஸ 

ேபய்ேளயவ��ள்ஸ அழ�க�பயரத்ஸ மண��ததஸப�ன ஸ

�தலிைவ�ாஸ ேநை�ியகஸ நிஜ�கத�தஸ பயரட்மஸ ேபயேதஸ

ப�ைைச�்ஸஆைமப�டகி்்.ஸகமைய�ட்ஸ�ன்யாஸநிி்மஸ

ேபய்ஸ �கத�தஸ அழ்ப்ததிஸ அதிகய்ஸ ேமடக�ஸ

சயத்ஙக�்�ஸ பினப்ததிஸ �கததி�ள்ஸ ்�்க�்ஸ

ம�்த்ஸவ�்்ததயனஸேபய்ேளயஸஎ்டகி்யரகள.ஸஇிிஸ

�கியகஸ உள்ஸ �கதேதயி்த�தஸ ம�்த்வ�்்ஸ

ெசிி�கியகஸ( அழகிிஸ வ�வ�ா)ஸ ேபயலிஸ �கதஸ

ேதயி்த�தஸ ஏிப்த்ஸகி்யரகள.ஸஉளாஸஅஙகஙக்�னஸ

்�்க�்னமஸ ம�்த்ஸ வ�்கி்யரகள.ஸ வி்ஸ ��ிஸ

ேதயி்த�தஸ ம�்த்ஸ வி்ஸ ்�்நதஸ ேதயி்த�தஸ

உிவயடகிடஸெகயளகி்யரகள. 

ேபய்ேளயவ�னஸ ேபயலிதத்மஸ க�்ி�ஸப்் ஸ  ிஸ

�பத�தஸ �தலிைவ�ாஸ கய�மஸ ேபயேதஸ வயழட�கஸ

கசஙகி�ஸேபயகி்்.ஸதலயடஸவந்ஸநிிகி்்.ஸ 

ேநிட்ஸேநையகஸஒிவ�ைஸஒிவரஸபயரத்டஸெகயள�மஸ

ேபய்ஸ ஏமயி்த்ட்ஸ வழிி�ாலயமாஸ ேபயயவ�்ம.ஸ

அஙகஙக்�ாஸஅால்ஸ ேதயி்ஙக்�ாஸ்�்களஸஇிநஸ

தய�மஸெந்�ளஸ்்�ளஸஎன்ஸ்�்களஸஇிநதய�மஸ
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அால்ஸேவ்ஸஏதயவ்ஸ்�்களஸஇிநதய�மஸெத�ந்ஸ

வ�்ம.ஸ இ�ப�ஸ ெசயவதனஸ �லமஸ திிமணததிி்�ஸ

ப�ன்யாஸவைட ஸ ��ிஸ ப�ைைசி�்க�்தஸ தவ�ரத்டஸ

ெகயள்ஸவயய�்ஸ ஏிப்வ்ளனஸ ப�ள�்க்�னஸவ�ி�்ஸ

ெவ்�்டக�மஸ்�ந்ஸவ�்ம;.  

எநத�ஸ ெபிே்யிமஸ தஙக்்ஸ ப�ள�்க்�னஸ வயழ�ஸ

தலயடகிாஸ ��வ�தஸ வ�ிம்வதிா�ல.ஸ ஆ்ய�மஸ

தலயடஸ ஏிப்வதி்ஸ( சிலஸேநைம )ஸ அவரக�மஸ

கயைணமயகிஸ வ�்கின்்ர.ஸ ப�ள�்க்�னஸ சமமதமஸ

இாலயமாஸமணமஸ��த்ஸ�வ�ப்ம, திிமணததிி்ஸ

�ன்யாஸமய�ப�ள�்�ிஸஅால்ஸமண�ஸ ெபண�ணஸ

ேநிட்ஸ ேநரஸ கய்ளயமாஸ- சமமதமஸ ெப்யமா-ஸ மணமஸ

��த்ஸ �வ�ப்மஸ தலயடகிி்டஸ கயைணமயகிஸ

வ�்கி்்.ஸ ஒவெவயிஸ ஆ�மஸ ெபண�மஸ எதிரஸ

பயரததிிநதஸ எதிரபயர�்க�ட்ஸ மயி்மயகஸ கணவனஸ

அால்ஸ ம�்வ�ஸ அ�மநதிிநத�தஸ கய�மஸேபய் ஸ

அவரக்்ஸவயழவ�ாஸ்ிாவ �சதஸெதயளங்கி்்.ஸஅதனஸ

���தயனஸவ�வயகைத். 

மண��டக�ஸ ேபய்மஸ ஆ�ம ெபண�மஸ ஒிவ�ைஸ

ஒிவரஸ ேநை�ியக�ஸ பயரத்டஸ ெகயள்ஸ ேவண்மஸ

சமமதமஸ ெப்ஸ ேவண்மஸ என்ஸ நப�க்ய�ன க்ள�்ஸ

உதயசீ்�ப்தத�ஸப்ளதயாஸஇநநி�லஸஉிவயகி்். 



27 

 

திிமணமஸ ேப மஸேபய் ஸ இாலயமஸ த்ததிிடகின்ஸ

சீத்மஸ பி்ினமஸ ���ஸ ெசயவயரகள.ஸ திிமணஸநயள ஸ

அால்ஸ அன�்ிஸ �தலிைவ�ாஸ அநதஸ சீத்மஸ அதஸ

ே்ய்ஸெதயளரபய்ஸ பததிைஙகளஸஸ மய�ப�ள�்ஸவ �் ளய�ஸ

ளம; �கி்�டகஸ ேவண்ம.ஸ இா�லேிாஸ மய�ப�ள�்ஸ

வைமய்ளயர.ஸஅநதஸநிமிளேமஸப���ஸஏிப்்ஸவ�்ம. 

அால்ஸ திிமணஸ நய்ன்ஸ கணவ�்�ஸபி்ிேிய ஸ

ம�்வ��ிஸ பி்ிேியஸ அால்ஸ அவரக்்ஸ ்்மஸ

பத�த�ஸ பி்ிேியஸ த�பய்ஸ தவ்ய்ஸ ெசயதிகளஸ ேகளஸ

வ��ப்்ஸ நி�ப�டக�ப்ளயா; அநதேநைததிாஸ ப�ைைச�்ஸ

களஸ ஏிப்வ்ண்.ஸ இ்மயதி�ிய்ஸ ேநைஙக்�ாஸஸ

வ�வயகைத்ஸ�தலிைவ�ாஸ�ளஸந�ளெப்ம.ஸ 

அால்ஸ ெவ்�்ஸ மி்மஸ இணடகமிாலயதஸ கயைணஙஸ

க்யாஸசிலஸநய்களஸஅால்ஸசிலஸமயதஙகள, விளஙகளஸ

களநதஸ ப�ன்மஸ �ளஸ வ�வயகைத்ஸ ந�ளெப்ம.ஸ

ெைஜிாளயரஸ பதிவ�ாஸ ம்்மஸ தயனஸ கணவனஸ ம�்வ�ஸ

என்ஸ உ��மஸ இிட்ேமஸ தவ�ைஸ வயழவ�ாஸ உ்�ஸ

இிடகய்.ஸ ெவ்�தேதயி்ததிாஸ கணவனஸம�்வ�ியகஸ

கய்சிஸ ி்��பயரகள.ஸ ஆ்யாஸ உள�ட்ளே்ஸ ப��ந்ஸ

நின்ஸ வயழவயரகள.ஸ இன்மஸ ெசயால�ஸேபய்யா ஸ

இைண்ஸ ேபிமஸ ேசரந்ஸ இ�ணநதிிடக�மஸ மய்ளயரஸ

களஸ( உளாஸ உ்�ஸ ெகயண�ிடக�மஸ மய்ளயரகள.)ஸ

இ�ணிஸவ�ள�மஸஸமய்ளயரகள.ஸ 
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பலேபி�ளிஸ திிமணஸ வயழ�ஸ அாதம்மய்வதி்ஸ

ேமேலஸ ெசயன்ஸ வ�ளிஙக�மஸ ேவ்ஸ சிலஸ வ�ளிஙஸ

க�மஸகயைணமயகிஸவ�்கின்். 

இநநி�லி�ாஸ கணவனஸ ம�்வ��ிஸ வ�வயகைத்ஸ

ெசயதயாஸ அதயவ்ஸ கணவனஸ ம�்வ�டஸகி�ளி�ா ஸ

உள�்�ஸ ெகயள்யதஸ நி�லி�ாஸ வ�வயகைத்ஸ( தலயட)ஸ

நளநதயாஸ ம�்வ�ட்ஸ இததயஸ எனப்ஸ கி�ளிேவஸ

கி�ளிய். 

َها َيا وُهنَّ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َطلَّْقُتُموُهنَّ  ُثمَّ  اْلُمْؤِمَناتِ  َنَكْحُتمُ  إَِذا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  َعلَْيِهنَّ  لَُكمْ  َفَما َتَمسُّ
ةٍ  ِمنْ  وَنَها ِعدَّ ُعوُهنَّ  َتْعَتدُّ ُحوُهنَّ  َفَمتِّ َجِميالً  َسَراًحا َوَسرِّ  

வ� வயசிகே்!ஸ ந�ஙகளஸவ� வயசமஸ ெகயணளஸெபணக�்ஸ

மணந்ஸ அவரக�்தஸ த�ண்வதி்ஸ( உள�்�ஸ ெகயளஸ

வதி்)ஸ �னஸ தலயடஸ ெசயாலிவ�்ளயாஸ உஙக�டகயகஸ

அவரகளஸம�்ஸ(கயததிிட்ம)ஸஇததயஸஏ்மிா�ல.ஸ(33:49) 

 

உள�்�ஸ ெகயணளஸ ப�னஸ தலயடஸஸஸ ெசயால�ப்ளஸ

ெபணண�னஸஇததய 

 திிமணமஸ ��த்ஸ உள�்�மஸ ெகயண்ஸ

இால்ஸ வயழவ�ாஸ இ�ணநதிிட்மஸ ேபய்ஸ கணவனஸ

ம�்வ��ிஸ தலயடஸஸ ெசயாலிஸ வ�்ளயாஸ அவ��ளிஸ

இததயஸ கயலமஸ �ன்ஸ மயதவ�ளயயகளஸ வந்ஸ அதிஸ

லிிந்ஸ ததம�ளனமஸவ�ைனள்ஸநய்க்ய்ம. 
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ْصنَ  َواْلُمَطلََّقاتُ  ُ  َخلَقَ  َما َيْكُتْمنَ  أَنْ  لَُهنَّ  َيِحلُّ  َوالَ  قُُروءٍ  َثَالَثةَ  بِأَْنفُِسِهنَّ  َيَتَربَّ  أَْرَحاِمِهنَّ  فِي هللاَّ
ِهنَّ  أََحقُّ  َوُبُعولَُتُهنَّ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِالِ  ُيْؤِمنَّ  ُكنَّ  إِنْ   َولَُهنَّ  إِْصالًَحا أََراُدوا إِنْ  َذلِكَ  فِي بَِردِّ

َجالِ  بِاْلَمْعُروفِ  َعلَْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َوهللاُ  َدَرَجةٌ  َعلَْيِهنَّ  َولِلرِّ  

(தலயட)ஸ வ�வயகைத்ைஸ ெசயி�ப்ளஸ ெபணகளஸ �ன்ஸ

மயதஸவ�ளயயகளஸ��னமஸவ�ைஸ(ம்மணமஸெசயியமா)ஸ

கயததிிடகஸ ேவண்ம.ஸ அாலயா�வனமஸ இ்திஸ

நய�்னமஸ அவரகளஸ நமப�்யாஸ தம்ஸ கிவ�ைஸ க்�ாஸ

அாலயாஸ ப�ளததிி�ப�தஸ ம�்�பதி்ஸ அவரஸ

க�ட்ஸஅ்மதிஸஇா�ல.ஸஇிவிமஸநாலிணடகத�தஸ

வ�ிமப�்யாஸ அவரக்�னஸ கணவரகளஸ அவரக�்தஸ

திிமபைஸேசரத்டஸெகயள�மஸஉ��மஸப�ளததவரகள.ஸ 

ெபணக�ட்ஸ கள�மகளஸஇி�ப்ஸேபயா ஸஅவரக�ட்ஸ

உ��மக�மஸ சி்நதஸ ��்ி�ாஸ உள்்.ஸ அவரக�்ஸ

வ�ளஸ ஆணக�ட்ஸ ஓரஸ உிர�ஸ உண்.ஸ அாலயாஸ

மி�கததவனஸஞய்மிடகவன. (2:228) 

இநதஸ �ன்ஸ மயதவ�ளயயக�ட்�ிஸ கயலஙகள; சிலஸ

ேநைமஸந�ணளஸதயக�மஸஇிடகலயமஸ்�்வயக�மஸஇிடஸ

கலயம.ஸ ஒிஸ ெபண��ளிஸ உளல�ம��பஸ ெபயித்ஸ

இ்ஸ அ�மனம.ஸ எ்ேவஸ இஙேகஸ ்்ி�ப�்ளஸ நய்க�்ஸ

ேியஸ அால்ஸ மயதஙக�்ேியஸ கணடகிாஸஸ எ்டக�ப்ஸ

வதிா�ல.ஸமய்யகஸஅ�ெபணண�னஸஸ�ன்ஸமயதவ�ளயயஸ

களஸஅதிலிிந்ஸ ய�மி�ளனமஸகயலஙக�்தஸதயனஸ

இததய��ளிஸநய்க்யகஸகணடகிாஸஎ்டக�ப்கி்். 
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இவவய்ஸ �ன்ஸ மயதவ�ளயயக்�லிிந்ஸ  ய�மிஸ

�ளனமஸகயலஸஎா�லி�ாஸகயததிிட்மேபய்ஸ-கணவனஸ

த்்ஸ ம�்வ�னளன ேசரந்ஸ வயழேவண்மஸ என்ஸ

நாலிணடகத�தஸ வ�ிமப�்யா,ஸ ம�்வ�னமஸ அதி்ஸ

சமமதிததயாஸ- அநதஸ�ன்ஸ மயதவ�ளயயகளஸ��வ�ளஸ

வதி்ஸ�ன்ஸஇிவிமஸேசரந்ஸவயழலயம.ஸ 

�ன்ஸ மயதவ�ளயயக்�னஸ கயலஎா�லக�்ஸ �ைண�ஸ

ப்ததஸ ேவண்மஸ எனே்யஸ இததயவ�னஸ நய்களஸ��வஸ

�ளிஸ ேவண்ஸ ெமனே்யஸ அால்ஸ அ�ப�ஸ ெசயிடஸ

�ளய்ஸ எனே்யஸ இாலயததிாஸ எநததஸத�ளனமிா�ல .ஸ

ேசரந்ஸ வயழஸ நி�்ட்மஸ ேபய்ஸ ம�்வ�ஸ( அால்ஸ

மி்வரகள)ஸ இததய�வ�ஸ பி்ிஸ கவ�ல�பளஸ ேவண�ிஸ

திா�ல.ஸ சநேதயசமயகஸ ேசரந்ஸ வயழஸேவண�ி்தயன .ஸ

இத�்ேிஸ ேமேலனள்ஸ வச்�மஸ ப�னவிமஸ

வச்�மஸ  ்�டகய்்கி்்.ஸ இைச்ளததிி்''தலயடஸ

ைஜி�'' எ்�்�ப்ம.ஸஸஸஸஸஸஸ 

َساءَ  َطلَّْقُتمُ  َوإَِذا ُحوُهنَّ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  َفأَْمِسُكوُهنَّ  أََجلَُهنَّ  َفَبلَْغنَ  النِّ  ُتْمِسُكوُهنَّ  َوَال  بَِمْعُروفٍ  َسرِّ
ِخُذوا َوَال  َنْفَسهُ  َظلَمَ  َفَقدْ  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  لَِتْعَتُدوا ِضَراًرا ِ  آََياتِ  َتتَّ ِ  نِْعَمةَ  َواْذُكُروا ُهُزًوا هللاَّ  هللاَّ
قُوا بِهِ  َيِعُظُكمْ  َواْلِحْكَمةِ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  َعلَْيُكمْ  أَْنَزلَ  َوَما َعلَْيُكمْ  َ  َواتَّ َ  أَنَّ  َواْعلَُموا هللاَّ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  هللاَّ
   َعلِيمٌ 

ந�ஙகளஸ( உஙகள)ஸம�்வ�ிிட் ஸ மணவ�லட்ஸ( தலயட)ஸ

அ்�த்ஸவ�்ளயாஸஅவரகளஸதம்ஸ(இததய)ஸதவ�ணி�னஸ

இ்தி�ிஸ அ�ளவதி்ளஸ அவரக�்ஸ ��்�ப�ஸ
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(ம�்வ�ியகை)ஸேசரத்டஸெகயள�ஙகளஸஅால்ஸநாலஸ

��்ி�ாஸஅவரக�்ஸவ�்வ�த்வ�்ஙகள. 

அவரக�்தஸ ்ன்்ததிஸ வைம்ஸ ம�்ிஸநள�பதிகயக ஸ

அவரக�்ஸத்த்ஸ�வடகயத�ரகள.ஸஅவவய்ஸெசயபவரஸ

தமட்தஸதயேம ஸ அந�திஸ ி��ழத்ஸ வ�்ளயர.ஸ அாலயாஸ

வ�னஸ வச்ஙக�்�ஸ ப�கயசமயகஸ எ்த்டஸ ெகயள்யத�ரஸ

கள.ஸ அாலயாஸ உஙக�ட்ஸ வழஙகினள்ஸ அி்ஸ

ெகய�ள�ினமஸ அவனஸ உஙக�ட்ஸ அ்ி��ைஸ

வழங்வதிகயகஸ அி்�னள்ஸ ேவதத�தனமஸ ஞய்தஸ

�தனமஸஎணண��பயிஙகள.ஸஅாலயா�வஸஅஞ ஙகள.ஸ

அாலயாஸஅ�்த்�ஸ ெபயி்க�்னமஸ மிடகஸ அ்ிநதஸ

வனஸஎனப�தஸ்�ந்ஸெகயள�ஙகள.ஸ(2:231) 

ம�்வ�ஸ �ன்ஸ மயதவ�ளயயக்�லிிந்ஸ  ததம�ளஸ

வதிகயகஸ கயததிிட்மஸஅடகயலஸ எா�லட்ளஸ ேசரந்ஸ

வயழஸ இணஙகயஸ வ�்ளயாஸ மயதவ�ளயயக்�லிிந்ஸ

ம�்வ�னமஸ  ததம�ளந்ஸ வ�்ளயாஸஸ அவரக�டஸ

கி�ளேிஸ இிநதஸ கணவனஸ ம�்வ�ஸ என்ஸ உ்�ஸ

அ்ந்ஸவ�்கி்். 

அதனப�னஸஸஇிவிமஸம�ண்மஸேசரந்ஸவயழஸேவண்மஸ

என்ஸ வ�ிமப�்யாஸ அவரகளஸ ்திதயகஸ திிமணமஸ

ெசய்ஸ ெகயள்ஸ ேவண்ம.ஸ அதயவ்ஸ ��்ியகஸ
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சய்சி(வலி)க�்ஸ �வத்ஸ மஹ�ைஸ நிரணி�த்ஸ மணஸ

��த்டெகயள்ஸேவண்ம. 

மண��த்ஸ வயழந்ஸ ெகயண�ிட்மஸ ேபய்ஸ ம்ஸ

ப�னமஸஇிவிடகி�ளி�ாஸப�ைைச�்களஸஏிப்்ஸகணஸ

வனஸம�்வ��ிஸதலயடஸெசயன்யாஸம�்வ�ஸ�ன்ஸ

மயதவ�ளயயக்�லிிந்ஸ  ய�மி�ளனமஸ கயலமவ�ைஸ

(இததய)ஸ கயததிிடகஸ ேவண்ம.ஸ அடகயலஸ எா�லட்ளஸ

ம�ண்மஸேசரந்ஸவயழவ�ிமப�்யாஸவயழலயம.ஸஇா�லஸ

ேிாஸம�்வ�ஸ ததம�ளநதஸப�னஸப��ந்ெசாலலயம.ஸஸஸஸஸ 

ம்ப�னம-ஸ இைணளயவ்ஸ ��்ியகஸ ேசரந்ஸவயழ ஸ

ேவண்மஸ என்ஸஇிவிமஸவ�ிமப�்யாஸ சய்சிக�்ஸ

�வத்ஸமணம��த்ஸெகயள்லயம.ஸ 

َساءَ  َطلَّْقُتمُ  َوإَِذا  َبْيَنُهمْ  َتَراَضْوا إَِذا أَْزَواَجُهنَّ  َيْنِكْحنَ  أَنْ  َتْعُضلُوُهنَّ  َفَال  أََجلَُهنَّ  َفَبلَْغنَ  النِّ
ِ  ُيْؤِمنُ  ِمْنُكمْ  َكانَ  َمنْ  بِهِ  ُيوَعظُ  َذلِكَ  بِاْلَمْعُروفِ  ُ  َوأَْطَهرُ  لَُكمْ  أَْزَكى َذلُِكمْ  اْآلَِخرِ  َواْلَيْومِ  بِالَّ  َوهللاَّ

َتْعلَُمونَ  َال  َوأَْنُتمْ  َيْعلَمُ   

ந�ஙகளஸ(உஙகள)ஸம�்வ�ிிட்ஸமணவ�லட்ஸஅ்�த்ஸஸ

தம்ஸ( இததய)தவ�ண�ிஸ நி�்�ஸ ெசய்ஸ வ�்ளயாஸ

அவரகளஸ( தலயடஸ ெசயால�ப்ள)ஸ தமஸ கணவரக�்ஸ

(ம�ண்ம)ஸ ��்ேிய்மஸ ம்மஸவ�ிமப�னம ஸ மணந்ஸ

ெகயளவ�ததஸஸத்டகயத�ரகள.ஸ 

உஙக்�ாஸ அாலயா�வனமஸ இ்திஸ நய�்னமஸ

நமப�ட�கஸ ெகயணேளயிட்ஸ இவவய்ஸ அ்ி��்ஸ
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�்�ப்கி்்.ஸ இ்ேவஸ உஙக�ட்ஸ ேநர�மிய்்மஸ

 ய�மிய்்மஸஆ்ம.ஸஅாலயாஸஅ்ிகி்யனஸந�ஙகளஸ

அ்ிிஸமய்்ரகள.''(2:232) 

கணவனஸ ம�்வ��ிஸ தலயடஸ �்ிஸ ப�்்ஸ ேசரந்ஸ

ெகயளவதி்ஸ( மணமஸ���பதி்)ஸ இைண்ஸ சநதர�பஙஸ

களஸவழஙக�ப்்ள்்.ஸ 

َالقُ  َتانِ  الطَّ بِإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ  َمرَّ   

இவவய்ஸ(ம�்வ��ிஸதலயடஸ�்ிஸதிிமபஸஅ�ழத்டஸ

ெகயள்ஸ உ��மனள்)ஸ தலயடஸ இைண்ஸ தள�வஸக்யஸ

்ம.ஸப�ன்ர ஸ ��்�ப�ஸ ேசரந்ஸ வயழலயமஸ அால்ஸ

நாலஸ��்ி�ாஸ(அவ�்)ஸவ�்வ�த்ஸவ�ளலயம.ஸ(2:229) 

இவவ�ைண்ஸ சநதர�பஙக�்னமஸ பினப்ததிிஸ ப�னஸ

�ன்யவ்ஸ ��்னமஸ கணவனஸ ம�்வ��ிஸ தலயடஸ

ெசயன்யாஸ அவரகளஸ இிவிமஸ ம்மணமஸ ெசய்ஸ

ெகயள்ஸ��ிய். 

ம�்வ�ஸ �ன்ஸ மயதவ�ளயயக்�லிிந்ஸ  ய�மிஸ

�ளநதஸ ப�்்ஸ ேவெ்யிவ�ைஸ மணமஸ ��த்ஸ அநதடஸ

கணவிமஸ இவ�்ஸ தலயடஸ ெசயன்யாஸ- அதிகய்ஸ

இததய�மஸ��நதஸப�ன்-ஸதயனஸ�ன�்ிஸகணவிட்ஸ

இமம�்வ��ிஸம�ண்மஸமணடகஸ��னம. 

 أَنْ  َعلَْيِهَما ُجَناحَ  َفَال  َطلََّقَها َفإِنْ  َغْيَرهُ  َزْوًجا َتْنِكحَ  َحتَّى َبْعدُ  ِمنْ  لَهُ  َتِحلُّ  َفَال  َطلََّقَها َفإِنْ  
ا إِنْ  َيَتَراَجَعا ِ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أَنْ  َظنَّ ِ  ُحُدودُ  َوتِْلكَ  هللاَّ ُنَها هللاَّ َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  ُيَبيِّ   
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ப�ன்ரஸ அவனஸ( �ன்யவ்ஸ ��்ியக)ஸ அவ�ட்ஸ

(தலயட)ஸ மணவ�லட்ஸ அ்�த்ஸவ�்ளயா ஸ ப�்்ஸ அவளஸ

அவ்ாலயதஸ ேவெ்யிஸ கணவ�ைஸ மணடகயதஸவ�ை ஸ

அவளஸ அவ்ட்ஸ அ்மதிடக�ஸப்ளவ்யக ஸ ஆகஸ

மய்ளயள. 

அ(டகண)வ்மஸஇவ�ட்ஸமணவ�லட்ஸஅ்�த்ஸஅநத(�ஸ

ெபண�மஸ�தா ஸ கணவ்மயகிி)ஸ இிவிமஸ

அாலயாவ�னஸவைம்க�்ஸநி�லஸநய்்ேவயமஸஎன்ஸ

கிதி்யாஸ அவவ�ிவிமஸ( திிமணததினஸ �லம)ஸ

ேசரந்ஸெகயளவ்ஸஅவரகளம�்ஸ்ி்மயகய். 

இ�வஸ அாலயாவ�னஸ வைம்க்ய்ம.ஸ அ்ிந்ஸ ெகயளஸ

�மஸ மடக�டகயகஸ இவி�்ஸ அவனஸ ெத்��ஸ ப்த்ஸ

கின்யன.'' (2:230) 

்ரஆ்�னஸ இைச்ளமஸ ெத�ியதஸ ெபிமபயலய்ஸ

�ாலிமகளஸ தஙக்்ஸ ்்மபவயழ�வஸ சீர்�லத்டஸ

ெகயண�ிடகி்யரகள. 

கணவனஸ ம�்வ��ி�ஸ பயரத்ஸ உன�்ஸ தலயடஸ

ெசயாலிஸ வ�்ேளனஸ தலயட!ஸ தலயட!ஸ தலயட! என்ஸ ஒேைஸ

தள�வி�ாஸ�ன்ஸ��்ஸ ெசயன்ய�மஸ ச�ஸ��ப்ஸ

தள�வகளஸ ெசயன்ய�மஸ ச�.ஸ அ்ஸ ஒிஸ தள�வஸ

ெசயால�ப்ளஸ தலயடகயகஸ கண�டக�ப்ேமஸ தவ�ைஸ�ததஸ

லயடகயகஸகண�டக�பளமய்ளய்.ஸ 
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தலயடகிிகய்ஸ இைண்ஸ சநதர�பஙகளஸ வழஙக�ஸ

ப்்ள்்ஸஅத�்ஸவயபாஸெபி்ஸ(தலயடஸைஜி�)ஸம்ஸ

ப�னமஸ ேசரந்ஸவயழலயமஸ என்ஸவச்ததினஸ�ல�மஸ

ஸஹ�ஹூாஸ �ாலிம, நஸி�ஸ ேபயன்ஸ கிைநதஙக்�ாஸ

பதிவயகினள்ஸ ஹத�ாக்�ாஸ �ல�மஸ இநதஸ

உண�ம�ிஸ ்�ந்ஸ ெகயள்��கி்்.ஸ( ேமலதிகஸ

வ�பைஙக�ட்ஸ தலயடஸ பி்ிிஸ எம்ஸ ்லிாஸ எதிரஸ

பயிஙகளஸஇனஷயஸஅாலயா). 

கணவனஸம�்வ�ட்ஸதலயடஸஅ்�ததி்மேபய்ஸம�்வ�ஸ

மயதஸவ�ளயயகய�ியகஸஇிடகட�ளய்ஸஅதிலிிந்ஸ ததஸ

ம�ளநதஸ நி�லி�ாஸ இிடகேவண்மஸ எனப்ஸ�டகிிஸ

நிபநத�்ிய்ம.ஸ(்ா:ஸ�ாலிமஸ2931)  

கணவனஸ தலயடஸ வழஙகிிஸ ப�னஸ ம�்வ�ட்ஸ ெகய்ததஸ

மஹரஸஉ்பளஸஎநதஸெவயன�்னமஸம�்வ�ி�ளமிிந்ஸ

திி�ப�ஸேக்கஸ��ிய்.ஸ 

ا َتأُْخُذوا أَنْ  لَُكمْ  َيِحلُّ  َوالَ  َشْيًئا آََتْيُتُموُهنَّ  ِممَّ  

ம�்வ�ிிட்ஸ ந�ஙகளஸ ெகய்ததவி்ிலிிந்ஸ எநதஸ

ஒன�்னமஸ திிமப�ஸ ெப்வதி்ஸ உஙக�ட்ஸ அ்ஸ

மதிி�ா�ல.ஸ(2:229) 

َشْيًئا ِمْنهُ  َتأُْخُذوا َفالَ  قِْنَطاًرا إِْحَداُهنَّ  َوآََتْيُتمْ    
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வ� வயசிகே்!ஸ ெபணக�்ஸ வ�க்ளயிமயகஸ( ம�்வ�ஸ

க்யக)ஸ அ�ளவ்ஸ உஙக�ட்ஸ அ்மதிஸ ி�ா�ல.ஸ

எ�தனமஸ ப�்ஙகிடஸ ெகயளவதிகயகஸ அவரக�்தஸ

்ன்்ததயத�ரகள.ஸ அவரகளஸ ெவ்��ப�ளிய்ஸ மய்டஸ

ேகளய்ஸ கய�ித�தஸ ெசயதயேலஸ தவ�ை.ஸ அவரக�ளனஸ

நாலஸ ��்ி�ாஸ ்்மபமஸ நளத்ஙகள.ஸ ந�ஙகளஸ

அவரக�்ஸ ெவ்ததயாஸ ந�ஙகளஸ ெவ்ட்மஸ ஒன்ிாஸ

அாலயாஸஏைய்மய்ஸநன�மக�்ஸஅ�மததிி�பயன. 

ஒிம�்வ�ட்�ஸ பதிலயகஸ( வ�வயகைத்ஸ ெசய்)ஸ

மிெ்யிஸ ெபண�ணஸ மணந்ஸ ெகயள்ஸ வ�ிமப�்யாஸ

�ன�்ிஸ ம�்வ�ட்ஸ ஒிஸ்வ�ி�லேி ஸ ெகய்ததிஸ

ிநதய�மஸ அதிாஸ எ�தனமஸ ப�்ஙகிடஸ ெகயள்யத�ரகள.ஸ

(4:19.20) 

மைனவ� ்லதக ேஙட்தல அவ்க்�ி இத்த 

கணவ்ட்ஸ ம�்வ��ிஸ தலயடஸ ெசயாலிஸ ப��ந்ஸ

ெசாவதி்ஸ உ��மஸ ெகய்டக�ஸப்்ள்் ஸ ேபயலேவஸ

ம�்வ�ட்மஸ தலயடஸ ேக்்மஸ உ��மஸ ெகய்டக�ஸ

ப்்ள்். 

ம�்வ�ட்ஸகணவ�்�ஸப��டகயவ�்ளயாஸகணவ்ளனஸ

ேசரந்ஸ வயழ��ிய்ஸ என்ஸ நிியிமய்ஸ கயைணஙகளஸ

இிட்மயகஸ இிநதயா ம�்வ�ஸ கணவ்�ளமிிந்ஸ
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தலயடஸ ெபி்ஸ ச்ள�ரவமயகஸ ப��ந்ஸ ெசாலலயம.ஸ

இத�்ேிஸ“்ாஉ''ஸஎ்�்�ப்ம. 

ِ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أَالَّ  َيَخاَفا أَنْ  إِال ِ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أَال ِخْفُتمْ  َفإِنْ  هللاَّ  اْفَتَدتْ  فِيَما َعلَْيِهَما ُجَناحَ  َفالَ  هللاَّ
ِ  ُحُدودُ  تِْلكَ  بِهِ  ِ  ُحُدودَ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ  َتْعَتُدوَها َفال هللاَّ الُِمونَ  ُهمُ  َفأُولَئِكَ  هللاَّ الظَّ  

(கணவனஸ ம�்வ�ியகிி)ஸ அவவ�ிவிமஸ( ேசரந்ஸ

வய�மேபய்)ஸஅாலயாவ�னஸவைம்க�்ஸ நி�லநய்ளஸ

மய்ளயரகளஸஎன்ஸந�ஙகளஸஅஞசி்யாஸ(ம�்வ�ியகிி)ஸ

அவளஸஎ�தேி்மஸஈளயகடஸெகய்த்ஸப��ந்ஸவ�்வ்ஸ

இிவரஸ ம�்மஸ ்ி்மிா�ல.ஸ இ�வஸ அாலயாவ�னஸ

வைம்கள.ஸ எ்ேவஸ அாலயாவ�னஸ வைம்க�்ஸ ம�்யஸ

த�ரகள.ஸ அாலயாவ�னஸ வைம்க�்ஸ ம�்ேவயேைஸ அந�திஸ

இ�ழததஸவரகளஸ(2:229)  

ஸயப�தஸ ப�னஸ �காஸ( ைழி)ஸ அவரக்�னஸ ம�்வ�ஸ நப�ஸ

(ஸா)ஸஅவரக்�ளமஸவந்ஸஅாலயாவ�னஸ தேை!ஸ(எனஸ

கணவர)ஸஸயப�தஸப�னஸ�கஸினஸ்ணத�தேியஸமயரடக�ஸ

பி�்ேியஸ நயனஸ ்�்ஸ �்வ�ா�ல.ஸ ஆ்யாஸ நயனஸ

இாலயததிாஸ இிந்ஸ ெகயணேளஸ( கணவ்ட்ஸ மய்ஸ

ெசயனம)ஸ நிையக���பஸ அஞ கிே்னஸ என்ஸ �்ி்யர.ஸ

அ�ேபய்ஸ நப�(ஸா)ஸ அவரகளஸ ஸயப�தஸ உ்ட்ஸ( மணடஸ

ெகய�ளியக)ஸஅ்�ததஸ ேதய்ளத�தஸஅவிட்ஸ ந�ஸ திி�ஸ

ப�டெகய்த்ஸவ�்கி்யிய? என்ஸேக்ளயரகள.ஸஅ�ெபணஸ

ஆமஸஎன்ஸ�்ி்யர.(ம�்வ�ி�ளமிிந்)ஸேதய்ளத�தஸ
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ஏி்டஸெகயண் ஸ அவ�்ஸ தலயடஸ ெசயாலிஸ வ�்ஸ எ்ஸ

ஸயப�தஸப�னஸ�கஸிளமஸநப�ஸஅவரகளஸ�்ி்யரகள.ஸ 

அ்ிவ��பவர:ஸஇ�்ஸஅ�பயாஸ(ைழி)ஸ்ா:ஸ்கய�ஸ(5273) 

ம�்வ�ஸகணவ்�ளமிிந்ஸப��ந்ஸெசன்ஸப�்் ஸஒிஸ

மயதவ�ளயி�லிிந்ஸ  ய�மி�ளனமஸ வ�ைஸ( இததய)ஸ

கயததிிடகஸேவண்ம. 

தலயடஸேகய�ிஸஅ�ெபண�ட்ஸஒிஸமயதவ�ளயயஸகயலமஸ

��னமஸ வ�ைஸ இததய�வஸ கணடகிெல்ட்மய்ஸ

நப�ிவரகளஸ �்ிிதயகஸ திரமிதிி�ாஸ( 1185) நஸி�ஸ( 3440) 

பதிவயகினள்். 

எ்ேவஸ ம�்வ�ஸ ஒிஸமயதவ�ளயி�லிிந் ஸ

 ததம�ளனமஸ வ�ைஸ கயததிிட்மஸ நய்கே்ஸ அவ�டஸ

்�ிஸஇததய��ளிஸகயலமய்ம. 

 

இாலயத�தஸஏி்ஸெபணண�னஸஇததய 

�ாலிமய்ஸஒிஸஆணஸ�ாலிமய்ஸஒிஸெபண�ணஸ

னமஸ�ாலிமய்ஸஒிெபணஸ�ாலிமய்ஸஒிஸஆ�ணஸ

னமஸமணஸ���ப�தஸஇாலயமஸஅ்மதிடகி்்.ஸஅேதஸ

ேவ�்ஸ �ாலிமய்ஸ ஆேணயஸ ெபணேணயஸ �ாலிமஸ

அாலயதவ�ைஸமண���ப�தஸத�ளவ�திடகி்். 
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ஒேைஸ ஒிஸஸ கள��்ஸ ஏி்டஸ ெகயணளவிமஸ ஏி்டஸ

ெகயள்யதவிம-ஸ இாலயததிி்ஸ வநதவிமஸ வையதஸ

விம-ஸ சமமயகஸ மய்ளயரகளஸ எனபேதஸ இாலயததினஸ

நி�ல�பயளய்ம. 

 ُتْنِكُحوا َوال أَْعَجَبْتُكمْ  َولَوْ  ُمْشِرَكةٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمَنةٌ  َوَألََمةٌ  ُيْؤِمنَّ  َحتَّى اْلُمْشِرَكاتِ  َتْنِكُحوا َوال
ارِ  إِلَى َيْدُعونَ  أُولَئِكَ  أَْعَجَبُكمْ  َولَوْ  ُمْشِركٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمنٌ  َولََعْبدٌ  ُيْؤِمُنوا َحتَّى اْلُمْشِرِكينَ   النَّ

 ُ ةِ  إِلَى َيْدُعو َوهللاَّ نُ  بِإِْذنِهِ  َواْلَمْغفَِرةِ  اْلَجنَّ اسِ  آََياتِهِ  َوُيَبيِّ ُرونَ  لََعلَُّهمْ  لِلنَّ َيَتَذكَّ  

(அாலயா�ட்)ஸஇ�ண�வட்மஸெபணக�்ஸஅவரகளஸ

இ�்ஸ வ� வயசமஸ ெகயள�மவ�ைஸ ந�ஙகளஸ( ஆணகள)ஸ

திிமணமஸ ெசய்ஸ ெகயள்யத�ரகள.ஸ இ�ண�வட்மஸ

ெபணஸஉஙக�்டஸகவைடஸ��ிவ்யகஸஇிநதேபயதி�மஸ

அவ�்வ�ளஸஇ�்ஸவ� வயச�ள்ஸஅ��ம�ஸெபணேணஸ

நிைசிமயகஸேமலய்வளஸஆவயள. 

இ�ண�வட்மஸ ஆணகளஸ இ�்வ� வயசமஸ ெகயள�மஸ

வ�ைஸஅவரக�ட்ஸ(உஙகளஸெபணக�்)ஸமண��த்டஸ

ெகய்டகயத�ரகள.ஸஇ�ண�வ�பவனஸஉஙக�்ஸஎவவ்�ஸ

தயனஸகவரநதய�மஸஅவ�்வ�ளஸஇ�்ஸவ� வயச�ள்ஸ

அ��மஸசி்நதவன. 

(இ�ண�வடகடஸ ��ி)ஸ அவரகளஸ நைகததிி்ஸ அ�ழடஸ

கின்்ர.ஸ அாலயாஸ த்்ஸ வ�ி�ப�ப�ஸ  வரடகததினஸ

பய�மஸ மன்��ப�னஸ பய�மஸ அ�ழடகி்யன.ஸ ப��ப��்ஸ

ெப்வதிகயகஸ அாலயாஸ த்்ஸ வச்ஙக�்ஸ
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ம்�தரக�ட்தஸ ெத்��ப்த்கி்யன.ஸ( அா்ரஸ ஆனஸ

2:221) 

இநதஸ திிம�்ஸ வச்ததிி்ஸ �னே்ய�ியகஸ

ஸஹயபயடகளஸ எ�ப�ஸ வயழநதயரகளஸ எனப�தஸ இ�்ஸ

அ�பயாஸ(ைழி)ஸப�னவிமய்ஸஅ்ிவ�டகி்யரகள. 

அ�ஸ உ�மயியவ�னஸ மகளஸ ்�்பயஸ என்ஸ இ�ணஸ

�வட்மஸ ெபண�ணஸ உமரஸ( ைழி)ஸ மண��ததிிநஸ

தயரகள.ஸ அவ�ைஸ உமரஸ( ைழி)ஸ வ�வயகைத்ஸ ெசயதயரகள.ஸ

ப�ன்ரஸ அ�ெபண�ணஸ �ஆவ�ியஸ ப�னஸ அ�ஸ  �ியனஸ

எனபவரஸ( இ�ண�வ�பவையகஸ இிநதஸ நி�லி�ா-

இாலயததிி்ஸவிவதி்ஸ�ன)ஸமணந்ஸெகயணளயரஸ 

அ� �ிய்�னஸ மகளஸ உம�ஸ ஹகமஸ என்ஸ இ�ணஸ

�வட்மஸ ெபண�ணஸ இியளஸ ப�னஸ க்மஸ (ைழி)ஸ மணஸ

��ததயரகள.ஸ அவ�ைஸ இியளஸ( ைழி)ஸ வ�வயகைத்ைஸ

ெசயதயர.ஸ ப�்்ஸ அ�ெபண�ணஸ அ�்ாலயாஸ ப�னஸ

உாமயனஸ அாஸகஃப�ஸ எனபவரஸ மணஸ ��த்டஸ

ெகயணளயர.ஸ(்ா:ஸ்கய�ஸ5287) 

َها َيا  ُ  َفاْمَتِحُنوُهنَّ  ُمَهاِجَراتٍ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءُكمُ  إَِذا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  َفإِنْ  بِإِيَمانِِهنَّ  أَْعلَمُ  هللاَّ
لَُهنَّ  َيِحلُّونَ  ُهمْ  َوال لَُهمْ  ِحلٌّ  ُهنَّ  ال اْلُكفَّارِ  إِلَى َتْرِجُعوُهنَّ  َفَال  ُمْؤِمَناتٍ  َعلِْمُتُموُهنَّ    

 

வ� வயசிகே்!ஸ வ� வயசமஸ ெகயணளஸ ெபணகளஸஹிஜைதஸ

ெசய்ஸ உஙக்�ளமஸ வநதயாஸ அவரக�்ைஸ ேசயதித்�ஸ
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பயிஙகள.ஸஅவரக்்ஸ நமப�ட�க�ிஸஅாலயாஸநன்ஸ

அ்ிநதவன.ஸ 

அவரகளஸ வ� வயசிகளஸ என்ஸ ந�ஙகளஸ அ்ிநதயாஸ

அவரக�்ஸ( ஏகஸ இை்சக�்)ஸ ம்�ேபய�ளமஸ( கயப�ரஸ

க்�ளம)ஸ திி�ப�ஸ அ்�ப�வ�ளயத�ரகள.ஸ இவரகளஸ

(வ� வயசிக்ய்ஸெபணகள)ஸஅவரக�ட்ஸ( கயப�ரக�ட்)ஸ

அ்மதிடக�ப்ளவரக்ால.ஸ அவரகளஸ( கயப�ரகள)ஸ இவரஸ

க�ட்ஸ( வ� வயசிக்ய்ஸ ெபணக�ட்)ஸ அ்மதிடஸ

க�ப்ளஸவரக்ால.ஸ(60:10) 

இாலயத�த�ஸ ெபய்ததஸவ�ைி�ா ஸ �ாலிமகளஸ

�ாலிஸமாலயதவரக�் ஸ மண��டகேவஸ ��ிய்.ஸ

இநநி�லி�ாஸதிிமணமஸ��ததஸ�ாலிமாலயதஸஒிஸ

ெபணஸ இாலயத�த(�ஸ பி்ிஸ அ்ிந்ஸ ெத�ந்)ஸ ஏி்டஸ

ெகயண்ஸ�ாலிமய்யாஸஅவ்்ஸகணவிளனஸஅவளஸ

ேசரந்ஸவயழ��ிய்,ஸவயழட�ளய். 

அ்ேபயாஸ கணவனஸ இாலயத�தஸ ஏி்டஸ ெகயண்ஸ

ம�்வ�ஸ இாலயத�தஸ ஏி்டெகயள்யதவ்யகஸ இிநஸ

தயாஸஅவ�ளனஸேசரந்ஸவயழஸகணவ்ட்ஸ��ிய்.ஸ 

கணவனஸ ம�்வ�ஸ ஆகிிஸ இிவ�ாஸ ஒிவரஸ �ாலிஸ

மயக�மஸ மி்வரஸ கயப�ையக�மஸ இிட்மஸ சநதர�ஸ

பததி�மஸ திிமணஸ வயழட�கி�ாஸ இ�ணநதிிடகஸ

��ிய்.ஸஒிவரஸஇாலயத�தஸஏி்டஸெகயணள�ளனஸ
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அவரக��ளிஸ திிமண�மஸ ைததயகிஸ வ�்ம.ஸ கணவஸ

்மஸ ம�்வ�னமஸ இாலயத�தஸ ஏி்டஸ ெகயணளயா-ஸ

�ாலிமக்யகஸமய்ி்யா-ஸஅவரகளஸஇிவிமஸேசரந்ஸ

வயழஸ��னம. 

ம�்வ�ஸ இாலயத�தஸ ஏி்ிிட்மேபய்ஸ கணவனஸ

இாலயத�தஸ ஏிகயவ�்ளயாஸ கணவ்�ளமிிந்ஸ

ம�்வ�ஸ ச்ள�ரவமயகேவஸ ப��ந்ஸவ�்வதயாஸஅவ�ஸ

�ளிஸ இததயஸ ஒிஸ மயதவ�ளயி�லிிந்ஸ ்�பை�ஸ

அ�ளனமஸகயலமஸவ�ைஸகணடகிளஸேவண்ம.ஸகர�பமயகஸ

இிநதயாஸ ப�ள�்�ிஸ ெபிெ்்ட்மஸ வ�ைஸ( இததய)ஸ

கயததிிடகஸேவண்ம. 

ம�்வ�ஸ இததய�வஸ கணடகி்மஸ கயலஸ எா�லட்ளஸ

கணவனஸ இாலயத�தஸ த�வ�்யாஸ( �ாலிமயகஸ

மய்ி்யா)ஸ இததய�வஸ வ�்்ஸவ�்் ஸ அவரகளஸ

இிவிமஸகணவனஸம�்வ�ியகஸேசரந்ஸவயழலயம.ஸ 

ம�்வ�ி�னஸ இததயஸ ��நதஸ ப�்்ஸ கணவனஸ

இாலயத�தஸ த�வ�்ய�மஸ ேசரந்ஸ வயழலயம.ஸ

கணவனஸ இாலயத�தஸ த�வவ�ா�லஸிய்யா ஸ

இததய�வஸ ��த்வ�்்ஸ �ாலிமய்ஸ ஒிவ�ைஸ

ம�்வ�ஸமணந்ஸெகயள்லயம. 

இ�்ஸ அ�பயாஸ( ைழி)ஸ அ்ிவ�டகி்யரகள:ஸ நப�ஸ( ஸா)ஸ

அவரக�்னமஸ �ாலிமக�்னமஸ ெபய்ததவ�ைி�ாஸ
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இ�ண�வ�பய்ரகளஸ இிவ�கி�்ையகஸ இிநத்ர.ஸ

ஒிவ�கஸஇ�ண�வ�பய்ரகளஸ ப�கவரக்யகஸஇிநதஸ

்ர.ஸ அவரகளஸ நப�ஸ( ஸா)ஸ அவரக�ளனஸ ேபயரஸ ்�வயரஸ

கள.ஸநப�ிவரக�மஸஅவரக�ளனஸேபயரஸ்�வயரகள. 

மிெ்யிவ�கஸ இ�ண�வ�பய்ரகளஸ சமயதய்ஸ ஒ�ஸ

பநதமஸ ெசய்ஸ ெகயணளயரகள.ஸ இவரகளஸ நப�ிவரக�ஸ

ளனஸ ேபயரஸ ்�ிமய்ளயரகள.ஸ நப�ிவரக�மஸ அவரஸ

க�ளனஸேபயரஸ்�ிஸமய்ளயரகள. 

ப�கவரக்�னஸ �்ளததிலிிந்ஸ ஒிஸ ெபணஸ( �ாலிஸ

மயகி)ஸ நய்ஸ ்்ந்ஸ( மத�்ய�ட்)ஸ வநதயாஸ அவ�ட்ஸ

மயதவ�ளயயஸ ஏிப்்ஸ ய�மி�ளனமஸவ�ைஸஅவ�்ஸ

ியிமஸெபணஸேபச ஸஅ்மதிடக�பளவ�ா�ல.ஸஅவவய்ஸ

அவளஸ( மயதவ�ளயயட்�ஸ ப�ன)ஸ  ய�மஸ ி�ளநதயாஸ

மண��த்டஸ ெகயள்ஸ அவ�ட்ஸ அ்மதிஸ வழஙக�ஸ

ப்ள்.ஸ அதத�கிஸ ெபணஸ( �ாலிமஸ ஒிஸ வ�ை)ஸ

மணந்ஸ ெகயளவதி்ஸ �னஸ அவ��ளிஸ( �ன்யள)ஸ

கணவனஸ(�ாலிமயகி)ஸ நய்ஸ ்்ந்ஸ வநததயாஸ அவளஸ

அவ�ளேமஸதிி�ப�ஸஒ�ப�ளடக�ப்ளயள. 

ப�கவரக்��ள்ஸ அ��மிய்ஸ ஆேணயஸ ெபணேணயஸ

(�ாலிமயகி)ஸநய்ஸ்்ந்ஸவநதயாஸஅவரஸ தநதிைமய்ஸ

வையகேவஸ கித�ப்ளயர.ஸ அவிட்ஸ மி்ஸ �ஹயஜிரஸ
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க�ட்ள்ஸஅ�்த்ஸம�ிய�தக�மஸஅ்�டக�ப்ள்.ஸ

(்ா:ஸ்கய�ஸ5289) 

மத்வ�்தய நதன் ேபதன ெபணண�ன இத்த 
 
தலயடஸ ெசயால�ப்ளஸவ�வயகைத்ஸவழஙக�ப்ளஸ ெபணஸ

்்ி�ப�்ளஸ கயலமஸ இததய கயததிிடகஸ ேவண்ம.ஸ அநதஸ

்்ி�ப�்ளஸ கயலமஸ ேமேலஸ �்ிிவய்ஸ அவ்்ஸ மயதஸ

வ�ளயயடகய்ஸகயலத�தஸ�வத்ஸத�ரமய்�டக�ப்கி்்.ஸ 

ெபணண�னஸ உளல�ம��ப�ஸ ெபயித்ஸ மயதவ�ளயயஸ

ஏிப்வதி்மஸ நின்ஸ ேபயவதி்மய்ஸ வி்ஸ மி்மஸ

கயலஸஎா�லஸவ�ததிியச�ப்ம.ஸ 

எ்ேவஸ தலயடஸ அ்�டக�ப்்ள்ஸ ெபண�ட்ஸ மயதஸ

வ�ளயயஸ வைய்ஸ என்ஸ சநேதகமஸ இிட்மய்யாஸ-

மயதவ�ளயயஸ விகின்ஸ கயலமஸ��ந்ஸ வ�்ள்ஸ இதனஸ

ப�னஸமயதவ�ளயயஸஏிபளஸவயய�ப�ா�லஸஎன்ஸசநேதகமஸ

இிநதயா-அ�ஸ ெபண�ணஸ ெபயிததவ�ைஸ ப��்டஸ

கணட்�ஸப� ஸ �ன்மயதஙகளஸ கழினமவ�ைஸ( இததய)ஸ

கயததிிடகஸேவண்ம.ஸ 

ئِي ُتُهنَّ  اْرَتْبُتمْ  إِنِ  نَِسائُِكمْ  ِمنْ  اْلَمِحيِض  ِمنَ  َيئِْسنَ  َوالالَّ ئِي أَْشُهرٍ  َثَالَثةُ  َفِعدَّ َيِحْضنَ  لَمْ  َوالالَّ ஸஸ 

உஙகளஸ ெபணக்�ாஸ மயதவ�ளயயஸ அி்�ேபய்வரகள; 

வ�ஷிததிாஸ ந�ஙகளஸ சநேதக�ப்ளயாஸ அவரக�ட்மஸ
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மயதவ�ளயயஸ ஏிபளயேதயிட்மஸ உ�ிஸ கயலடஸெக் ஸ

�ன்ஸமயதஙக்ய்ம.ஸ(65:4) 

 

இததய�வ எ�ேபய் ஆைமப��ப்? 

கணவனஸம�்வ��ிஸந�திபதிஸஅால்ஸகயழிஸ�ன்யாஸ

த்நதஸஇிஸசய்சிக�ளனஸதலயடஸெசயன்�ளனஸஅன்ிஸ

லிிந்ஸம�்வ�ஸஇததய�வஸகணடகி்்ஸவைேவண்ம.;  

ம�்வ�ஸகணவ்�ளமிிந்ஸப��ந்ஸவயழஸதலயடஸ(்ாஉ)ஸ

ேக்் கணவனஸஅவ�்ஸ தலயடஸ�்ிிதனஸ ப�னஸ அநதஸ

ேநைததிலிிந்ஸஅவளஸஒிஸமயதவ�ளயயஸகயலமஸ��னமஸ

வ�ைஸஸஇததய�வஸகணடகிளஸேவண்ம.ஸ 

கணவனஸ இாலயததிி்ஸவையமா ஸ ம�்வ�ஸ ம்்மஸ

இாலயத�ததஸத�வ�்யாஸஇாலயததிி்ஸவநதஸஅநதஸ

ேநைததிலிிந்ஸஅவளஸஇததய�வஸகணடகிளஸேவண்ம. 

(கணவனஸ மைண�ட்மேபய்ஸ ம�்வ�ஸ கர�ப�ண�ியகஸ

இிநதயாஸஅநேநைததிலிிந்ஸ்ழந�த�ிஸெபிெ்்டஸ

்மஸவ�ைஸஇததய�வஸகணடகிளஸேவண்மஸ 

கணவனஸமைண�த்ஸவ�்ளயரஸஎன்ஸஊரஜிதமயகிி�ளனஸ

அநதஸ ேநைததிலிிந்ஸ நயன்ஸ மயதஙக�மஸ பத்ஸ

நய்க�மஸஇததய�வஸகணடகிளஸேவண்ம. 
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கணவனஸ மைண�தத�ளனஸ இததய�வஸ கணடகி்வதி்ஸ

மயி்மயகஸ கணவ்�ளிஸ ஜ்யஸய�வஸ( �மித�த)ஸ

அளடகிிஸ ப�்்ஸ அால்ஸ �மித�தஸ அளடகமஸ ெசய்ஸ

�ன்ஸ நய்க�ட்� ப�்்ஸ தயனஸ ம�்வ�ஸ இததய�வஸ

கணடகிளஸ ேவண்மஸ எ்ஸ சிலரஸ ெசயாகி்யரகள.ஸ ெசயஸ

கி்யரகள.ஸ இ்ஸ தவ்ய்ம.ஸ அாலயா�மஸ அவ்்ஸ

 திமஸகய்�தஸதையதஸகய�ிமய்ம.ஸக்ளயிமயகஸஇநதஸ

ந�ள��்�ிஸதவ�ரடகஸேவண்ம. 

சிலஸ சநதர�பஙக்�ாஸ கணவனஸ ெவ்�நயெளயன்ிாஸ

மைண�த்ஸவ�்ளயரஸஎன்ஸஊரஜிதமய்ஸெசயதிஸவநதயாஸ

அநதஸ �மி�த�தஸ அஙேகஸ அளடகமஸ ெசயனமஸ வ�ைஸ

அால்ஸஊிட்ஸ( நய்்ட்)ஸ ெகயண்ஸவந்ஸஅளடகமஸ

ெசயனமஸ வ�ைஸ ம�்வ�ஸ இததய�வஸ ேமிெகயள்ஸ

வ�ளயமாஸத்டகி்யரகள. 

அ்ேபயாஸ கணவனஸ ஏதயவ்ஸ ஒிஸ வ�பததிாஸ சிடகிஸ

மைண�த்ஸ வ�்ளயாஸ அநதஸ �மி�த�தஸ மித்வ�ஸ

ப�ேசயத�்ட்ஸ உ்ப்ததிஸ அதனஸ ப�்்ஸ �மித�தஸ

்்மபததய�ளமஸ ஒ�ப�ளத்ஸ அவரக�மஸ நாலளடகமஸ

ெசயதஸ ப�்்ஸதயன ஸ ம�்வ�ஸ இததய�டகயகஸ தியையகஸ

ேவண்மஸஎன்ஸ�்கி்யரகள. 

ெவ்�நய்�லிிந்ஸ �மித�தஸ நய்்ட்ஸ ெகயண்ஸ

விவதி்மஸ வ�பததிாஸ சிடகிிஸ �மித�தஸ ப�ேசயதஸ
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�்க�ட்ஸஉ்ப்ததிஸதிிமப�ஸெப்வதி்மி�ளி�ாஸ

பலஸ நய்களஸ பலஸ வயைஙகளஸ அால்ஸ பலஸ மயதஙகளஸ

ப��டகலயம.ஸ அ்வ�ைஸ அ�ெபண�ணஸ வ �ணயகஸ கயததிஸ

ிடகைஸெசய்ஸஇததய�வஸேமிெகயள்ஸவ�ளயமாஸ-கணடஸ

கிளைஸ ெசயியமா-ஸ த்�ப்ஸ ெபிமஸ அந�திிய்ம.ஸ பயவஸ

மய்ம.ஸ இாலயமஸ பி்ிிஸ ச�ிய்ஸ அ்ி�மஸ ெத்��மஸ

இாலயதவரக்�னஸ ெசிாபய்க்�்யாஸ அ�ெபண�ஸ

�ளிஸவயழ�ஸேம�மஸேம�மஸபயதிடக�ப்கின்். 

எ்ேவஸ கணவனஸ இ்ந்வ�்ளயரஸ என்ஸ ஊரஜிதமயகஸ

ெத�நத�ளனஸ அன�்ிஸ நய்�லிிந்ஸ ம�்வ�ஸ

இததய�வஸகணடகி்்ஸவைேவண்ம. 

இன்மஸ சிலரஸ கணவ்�னஸ மைணததிி்ஸ இததய�வஸ

நயிப்ஸ நய்க�ட்ஸ மயததிைமஸ ம்்�ஸப்ததிட ஸ

ெகயளகி்யரகள.ஸ இதி்ஸ எவவ�தமய்ஸ ஆதயை�மஸ

கி�ளிய்.ஸ க்ளயிமயகஸ நயன்ஸ மயதஙக�மஸ பத்ஸ

நய்க�மஸதயனஸஇததய�வஸகணடகிளஸேவண்ம.ஸ 

கணவனஸ மைண�ட்மஸ ேபய்ஸ ம�்வ�ஸ ேநயிய்�ியகஸ

இிநதயேலயஸஅால்ஸஇததய�வஸகணடகி்மஸநய்க்�ாஸ

ம�்வ�ஸ ேநயிய்�ியகஸ மய்ி்யேலயஸ இததய�வஸ

கணடகி்வதிாஸ எநததஸ த�்மிா�ல.ஸ த�ளனமிா�ல.ஸ

சிலஸ ேநைமஸ நயன்ஸ மயதஙக�மஸ பத்ஸ நய்க�மஸ
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ேநயிய்�ியகேவஸ இிநதய�மஸ ப�ைைச�்ி�ா�ல.ஸ

இ�த�ஸபி்ிஸஅல்�டஸெகயள்ஸேவண�ிதிா�ல. 

 

இத்தைவ எடஙத�ந் ஆரகப�பப்?  

கணவனஸ ம�்வ�ியகஸ வயழநதஸ இிவிமஸ( ்�தத்மஸ

நளததிி)ஸ அநதஸ வ �் �ாஸ தஙகிஸ இிந்ஸ இததய�வஸ

ஆைமப�டகேவண்ம. 

وُهنَّ  َوالَ  ُوْجِدُكمْ  ِمنْ  َسَكْنُتمْ  َحْيثُ  ِمنْ  أَْسِكُنوُهنَّ  قُوا ُتَضارُّ َعلَْيِهنَّ  لُِتَضيِّ  

உஙகளஸ வசதிடேகிபஸ அவரக�்ஸ ந�ஙகளஸ ்�ி�ிட்மஸ

இளததிாஸ்�ிமரத்ஙகள.ஸஅவரக�ட்ஸெநிடக��ிஸ

ஏிப்ததிஸ அவரக�ட்ஸ த�ங்ஸ ெசயியத�ரகள.ஸ( அாஸ

்ரஆனஸ65:6) 

கணவ்�ளிஸவ �் �ாஸ(கணவ்ளனஸவயழநதஸவ �் �ா)ஸ

இததய�வஸ ேமிெகயள்ஸ��ியதஸ �ழாஸ பிமஸஅைசமஸ

ப�திஸ ேபயன்ஸ ஏதயவ்ஸ த்நதஸ கயைணஙகள இி�ப�னஸ

பய்கய�பய்ஸ இளததிாஸ ��்ிய்ஸ ஒ�ங்க�ளனஸ

இததய�வஸ ேமிெகயள்ஸ அ�ெபண�ட்ஸ இாலயமஸ

அ்மதிஸ வழஙகினள்்.ஸ ��னமய்ஸ வ�ைஸ கயழிஸ

ியிட்மஸ இநநி�ல�ிஸ எததி�வ�பேதஸ உசிதமய்ஸ

தய்ம. 
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ெசல�ஙைள ெபத்பேபிறல :  

இததய��ளிஸ அடகயலததி�மஸ ம�்வ�டகய்ஸ உண�ஸ

உ�ளஸமி்மஸஇி�ப�ளஸவசதிடகய்ஸ��ஸெசலவ �் ஙஸ

க�்னமஸ கணவனஸ வழ�மஸேபயா ஸ ேமிெகயள்ஸ

ேவண்ம. 

�ன்யவ்ஸ தள�வியகஸ கணவனஸ ம�்வ��ிஸ தலயடஸ

(�ததலயட)ஸ �்ிவ�்ளயாஸ அ�ேபய்ஸ கணவனஸ

ம�்வ�டகயகஸ எநதஸ ெசல�க�்னமஸ ேமிெகயள்ஸ

ேவண�ிஸ அவசிி�மிா�லஸ கள�மனமிா�லஸ என்ஸ

ெசயதிஸ ஸஹ�ஹூாஸ ்கய�ஸ உ்பளஸ பலஸ ்ிக்�ாஸ

கயண�ப்கின்்.ஸஸஸஸ 

ம�்வ�ஸ கர�ப�ண�ியகேவயஸ அால்ஸ ்ழந�தட்ஸ

பய�்்பவ்யகேவயஸ இிநதய�மஸ இிவி�ளிஸ

ெசலவ�்ஙக�்னமஸ கணவனஸ ேமிெகயள்ேவண்ம.ஸ

கணவ்�ளிஸெபயி்யதயைஸவசதிட்மஸசடதிட்மஸஉ்ஸ

ப்ேளஸஇைெசலவ�்ஙகளஸஅ�மிஸேவண்ம.ஸ 

َضاَعةَ  ُيتِمَّ  أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ  أَْوَالَدُهنَّ  ُيْرِضْعنَ  َواْلَوالَِداتُ    لَهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعلَى الرَّ
 لَهُ  َمْولُودٌ  َوَال  بَِولَِدَها َوالَِدةٌ  ُتَضارَّ  َال  ُوْسَعَها إِالَّ  َنْفسٌ  ُتَكلَّفُ  َال  بِاْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُهنَّ  ِرْزقُُهنَّ 
 َعلَْيِهَما ُجَناحَ  َفَال  َوَتَشاُورٍ  ِمْنُهَما َتَراٍض  َعنْ  فَِصاًال  أََراَدا َفإِنْ  َذلِكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعلَى بَِولَِدهِ 
قُوا بِاْلَمْعُروفِ  آََتْيُتمْ  َما َسلَّْمُتمْ  إَِذا َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفَال  أَْوَالَدُكمْ  َتْسَتْرِضُعوا أَنْ  أََرْدُتمْ  َوإِنْ  َ  َواتَّ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما هللاَّ  

்ழந�தட்ஸ பய�்ளஸ ேவண்மஸ என்ஸ வ�ிம்கின்ஸ

கணவ்டகயகஸ(வ�வயகைத்ைஸெசயி�ப்ள)ஸதயயமயரகளஸ



50 

 

தம்ஸ ்ழந�தக�ட்ஸ ���மியகஸ இைண்ஸ ஆண்ஸ

களஸபய�்ளஸேவண்ம.ஸஅவரக�ட்ஸநாலஸ��்ி�ாஸ

உண�மஸஉ�ளனமஸவழங்வ்ஸ்ழந�தி�னஸதந�தடஸ

்�ிஸகள�ம.ஸசடதிட்ஸஉ்ப்ேளஸதவ�ைஸஎவிமஸசிைமமஸ

தை�பளமய்ளயர.ஸ தயயஸ த்்ஸ ப�ள�்ி�னஸ கயைணமயகஸ

அால்ஸதந�தஸத்்ஸப�ள�்ி�னஸகயைணமயகஸசிைமமஸ

ெகய்டக�பளஸமய்ளயரகள. 

(்ழந�தி�னஸ தந�தஸ இ்ந்வ�்ளயா)ஸ அவை்ஸ வய�ஸ

 ட்ஸ இ்ஸ ேபயன்ஸ கள�மனண்.ஸ. இிவிமஸ ஆேலயஸ

ச�்ஸ ெசய்ஸ ம்மஸ வ�ிமப�ஸ ்ழந�தட்ஸ பய�்்ஸ

வ�தஸ நி்ததஸ ���ஸ ெசயதயாஸ இிவரஸ ம�்மஸ எநதடஸ

்ி்�மிா�ல.ஸ உஙகளஸ ்ழந�தக�ட்ஸ( ெசவ�லிதஸ

தயயஸ�லம)ஸபய�்ளஸேவண்மஸஎ்ஸந�ஙகளஸவ�ிமப�ஸ

்யாஸ( ெபி்ஸ தயயட்)ஸ ெகய்டகஸ ேவண�ி�தஸ நாலஸ

��்ி�ாஸ ெகய்த்ஸ வ�்ளயாஸ உஙகளஸ ம�்ஸ எநதடஸ

்ி்�மிா�ல.ஸஅாலயா�வஸஅஞசிடஸெகயள�ஙகள.ஸ

ந�ஙகளஸ ெசயப�வக�்ஸ நிைசிமயகஸ அாலயாஸ பயர�ஸ

பவனஸ எனப�தஸ அ்ிந்ஸ ெகயள�ஙகள.ஸ( அா்ரஆன:ஸ

2:233) 

எந் அ�பபை்ி�ல ஙணகஙதிவ்? 

இததய�வஸ கணடகி்மஸேபய் ஸ இாலயமிிஸ ��்�ப�ஸ

ப��்ஸ கணட்�ப�ஸ( சநதிைடகணடகினஸ அ��ப�ளி�ா)ஸ
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தயனஸ கணடகிள�பளஸ ேவண்ம.ஸ மய்யகஸ ��ிடஸ கணடஸ

்�ஸப�ஸகணடகிளடஸ�ளய். 

 ன்ததய்இஸகள�மிய்ஸேநயன்,ஸேநயன்�ெபிநயள, 

ஹஜ, ஹஜஜஜ�ஸெபிநயளஸஸ மி்மஸஇததயஸேபயன்ஸகளஸ

�மகளஸ சநதிைடஸ கணட்�ஸப�தயன ஸ இாலயததிாஸ

கண�டக�ப்கி்்ஸ எனப�தஸ கவ்ததிாஸ ெகயள்ஸ

ேவண்ம. 

இாலயமிிஸமயதஙக்ய்ஸ– 

1. �ஹரைமஸஸஸஸஸஸ

2. ஸபரஸஸ

3. ைப�னாஅவவாஸஸ

4. ைப�னாஆகிரஸ 

5. ஜமய்ாஸஅவவாஸஸஸ

6. ஜமய்ாஆகிரஸ 

7. ைஜ�ஸஸஸ

8. ஷஃபயனஸ 

9. ைமலயனஸஸஸ

10. ஷவவயாஸ 



52 

 

11. ்ாகஃதயஸஸ

12. ்ாஹஜ.- 

ஆகிிஸபன்�ைண்ஸமயதஙக�டகய்ஸகலணளரஸ  சநதிைடஸ

கணடகிலய்ஸ ப��்ஸ கணட்�ப�ஸதயன ஸ ப�னபி்�ப்ஸ

கின்். 

ைமலயனஸ அால்ஸ ஹஜஸ மயதததிி்ஸ ம்்மஸ ப��்ஸ

பயரட்மஸ வ�ளிததிாஸ ஆரவமஸ கய்ளயமாஸ எாலயஸ

மயதஙக்��மஸப��்ஸபயரத்ஸமயதஙக�்ஸகண�த்ஸவைஸ

ேவண்ம.ஸஇாலயமிிஸ��்�ஸப�னள் ஸ பன்�ைண்ஸ

மயதஙக�்னமஸெத�ந்ஸ�வத்டஸ ெகயள்ஸ ேவண்ம.ஸ

இததயஸ உ்பளஸ எாலயஸ மயரடகடஸ கய�ிஙக�ட்மஸ இ்ஸ

அவசிிமய்தய்ம.ஸ எ்ேவஸ மயதயமயதமஸ ப��்பயரத்ஸ

வைேவண்ம. 

ஜ்வ�ஸ�தாஸ�சமபரஸவ�ைி��ள்ஸமயதஙக�டகய்ஸ

கலணளரகள' ��ிடஸ கணட்�ப�தயன  ப�்ஸ ச�கததிஸ

்ையாஸ உிவயடக�ப்ள்.ஸ அதனப�ஸ தஙக்்ஸ மதஸ

அ்ஷளய்ஙக�்னமஸ ஏ�்ிஸ நிரவயகஸ அ�வாஸ

க�்னமஸ அ�மத்டஸ ெகயளகி்யரகள.ஸ நயமஸ வய�மஸ

நய்்ஸ �ழ�லஸ ெபய்ததவ�ைஸ நிரவயகஸ �திியகஸ

அத�்ஸ ெசிாஸ ப்த்வதிாஸ தவ்ிா�ல.ஸ ஆ்யாஸ

அநதஸமயதஙக்�னஸப�ஸநயமஸஇததய�வஸெசிாஸப்ததடஸ
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�ளய்.ஸ ெதய��கட்ஸ மயததிைமஸ தயனஸ ��ிஸ நிழாஸ

ெவ்�ைசததினஸ(ேநை�)ப�ஸெசிாபளஸஏவ�ப்்ளே்யம.ஸஸ 

��ிடஸ கணடகிி்மஸ சநதிைடஸ கணடகிி்மஸ ஒிஸ

விளததிாஸ மயரஸ11ஸநய்களஸவ�ததிியச�ள்்.ஸ��ிஸ

கணட்�ப�ஸ கணடகி்ளயாஸ இததயவ�னஸ நய்களஸ

அதிகமயகிவ�்ம. 

எ்ேவஸ இததய�வஸ கணடகி்மஸ ேபய்ஸ அை்ஸ மயதததினஸ

எதத�்ியவ்ஸ மயதததிா, எதத�்ியவ்ஸ ப��்ி�ாஸ

இிடகிே்யமஸ எனப�தஸ ெத�ந்ஸ ெசிப்ததஸ ��்ிஸ

ேவண்ம.ஸஸஸ 

 

இத்தவ�ல ்றதபப�ட் ஙதலக ஙதத்த�பப் ஏன? 

கணவ்�னஸ மைணததிிகயகஸ இததயவ��ள்ஸ ெபண�மஸ

வ�வயகைத்ஸ அ்�டக�ப்ளஸ ெபண�ம  உளே்ஸ ம்ஸ

மணமஸ��டகயமாஸ்்ி�ப�ள�ப்ளஸகயலமஸகயததிிட் 

மய்ஸ இாலயமஸ க்ள�்ி�்கி்்.ஸ இததயவ��ள்ஸ

ெபணஸஉளே்ஸமணமஸ��டக வ�ளயமாஸ்்ி�ப�்ளஸசிலஸ

நய்களஸ அால்ஸ சிலஸ மயதஙகளஸ கயததிிடகைஸ ெசயவஸ

தனஸ அவசிிமஸ என்? எனப�தஸ நயமஸ ்�ந்ஸ ெகயள்ஸ

ேவண்ம. 
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தலயடஸெசயால�ப்ளஸெபணண�னஸஇததய�மஸகணவ்�னஸ

மைணததிிகயகஸ உள்ஸ ெபணண�னஸ இததய�மஸ இிஸ

ேநயடகஙக�்டஸெகயணளதயக�ள்். 

தலயடஸ ெசயால�ப்ளஸ ெபண�ணஸ ெபய்ததவ�ைி�ாஸ

அவளஸ ம�ண்மஸ கணவே்ய்ஸ ேசரந்ஸ வயழவதிகய்ஸ

அதத�்ஸ வயய�்டக�்னமஸ எதிரபயரத்ஸ வயழபவள.ஸ

தலயடஸ ெசயால�ப்ள�ளனஸ �ன்ஸ மயதவ�ளயயக்�ஸ

லிிந்ஸ  ததம�ளனமஸ கயலமஸ ���ிமஸ வ�ைஸ

கயததிிட்மஸ கயலெமாலயமஸ கணவ்ளனஸ இால்ஸ

வயழவ�ாஸஇ�ணவதிகய்ஸவயய�்டகளஸஉள்். 

இததய��ளிஸ இடகயலததிாஸ அவளஸ கணவ்்ஸ

பயர�வி��மஸ பையம��ப��மஸ வயழந்ஸ ெகயண�ி�ஸ

பயள.ஸஅநதஸகயலக்ளததிாஸஇிவை்ஸஉள்ஙகளஸஏங்ஸ

வதி்மஸஇணங்வதி்மஸசநதர�பஙகளஸஉண்.ஸஅநதஸ

ஏடக�மஸஸஊடக�மஸஸஊசலய்ளஙக�மஸவைஸேவண்மஸ

உள்யநதமயகஸஉ்��ரவமயகஸதஙக்்ஸநி�ல�மக�்ஸ

உணைஸ ேவண்மஸ எனபதிகயகததயனஸ இநதஸ இ�ளஸ

ெவ்�ி�னஸேநயடகமய்ம.. 

வ�வயகைத்ஸ பண�மஸ உ��ம�ிஸ இாலயமஸ

கணவ்ட்ஸ வழஙகிி�ிநதய�மஸ அ்ஸ ்்மபஸ

வயழவ�ாஸ ஏிப்மஸ ப�ைைசி�்க�ட்ஸ நிைநதைமய்ஸ

த�ரவயகயமாஸ இ�ளடகயலஸ உததைவயகஸ அ�மத்டஸ
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ெகயள்ஸ ஒிஸ சநதர�பமயகஸ �ன்ஸ மயதவ�ளயயக்�ஸ

லிிந்ஸ ்�பை�ஸ அ�ளவதிகய்ஸ கயலஸ எா�ல�ிஸ

இாலயமஸ வழஙகினள்்.ஸ அடகயலஸ எா�லி�ாஸ

இ�ளடகயலஸ உததை�வஸ வயபாஸ ெப்ேவயஸ அால்ஸ

���ட்ஸெகயண்ஸவைேவயஸஅ்மதிஸவழஙகிஸனள்்.ஸ

அ்ஸஇிவை்ஸவ�ி�பத�தஸெபய்தத். 

ம�்வ�ஸ ம�ண்மஸ ேசரந்ஸ வயழஸ வ�ிமப�்யாஸ

கணவ்்ஸ ம்மயி்த�தஸ ஏிப்த்மஸ கய�ிஙக�்ஸ

ெசயிலயம.ஸ அால்ஸ நளந்ஸ வ�்ளஸ தவ்க�்ஸ

திிததிடஸெகயள் ஸ வயய�பயகஸ இட்்ி�ப�்ளஸ கயலடஸ

ெக்�வஸமயி்ிடஸெகயள்லயம. 

�ன்ஸஇிநத�தஸவ�ளஸமிக�மஸஅலஙகயைமயகஸதன�்ஸ

அலஙக�த்டஸ ெகயண்ஸ ஆ�ளஸ ஆபைணஙக�்ஸ

அண�ந்ஸ ெகயண்ஸ கணவ�்ஸ  ண�ஸ இ�ட்மஸ

வ�தததிாஸ இிந்ஸ ெகயண்ஸ ப��வஸ ஏிப்த்மஸ

��்ி�ாஸ ம்மயி்த�தஸ ஏிப்த்மஸ வ�தததிாஸ

நளந்ஸெகயள்லயம.ஸ 

தலயடஸ ெசயால�ப்ஸ �னஸ ம�்வ�ஸ எவவய்ய்ஸ

அலஙகயைஙகே்ய்ஸ வயழந்ஸ வநதயே்யஸ அத�்ேிஸ

தலயடஸெசயால�ப்ளஸப�ன்ஸஇததய��ளிஸகயலததி�மஸ

ேமிெகயள்லயம.ஸ தலயடஸ ெசயால�ப்வதி்ஸ �னஸ

அலஙகயைஙக்�ாஸ அடக�்ஸ கய்ளயமலிிநதய�மஸ
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இததய��ளிஸ கயல�ப்திி�ாஸ அநதஸ அலஙகயைஙகள; 

அவசிிமஸ ேத�வ�ப்கின்்.இதி்ஸ �ன்ஸ இிநதஸ

�தவ�ளஸ அனபய�மஸ பணபய�மஸ நளத�தக்ய�மஸ

கணவ�்ஸக்��ேபயளலயம.ஸ 

சிலஸ ேநைமஸ ம�்வ�ி�்்ஸ ேபயடகிாஸ கணவனஸ ம்மஸ

மய்ிஸ இ�ளி�ாஸ தலயட�கஸ ந�டகிடஸ ெகயண்ஸ ம�ண்மஸ

ேசரந்ஸ வயழலயம.ஸ தயனஸ வ�்ளஸ தவ�்ஸ எணண�ஸ

கணவனஸ ம்மஸ விநதிளலயம.ஸ ப��வ�்யாஸ ஏிப்மஸ

வ�ப�தஙக�்ஸ உணரந்ஸப�ள�்க்�ன ஸ எதிரகயலஸ

வயழ�வஸஎணண�ஸகவ�லஸெகயள்லயம.ஸ 

இிவை்ஸ்ி்ஙக�்னம; உணரந்ஸம்டஸகச�்க�் ஸ

னமஸ ம்ந்ஸ மகிழைசிியகஸ வயழஸ வழிியக�மஸ அ்ஸ

அ�மிலயம.ஸநனஸநளத�தக�்ஸம�ளபயர�வஸெசயவதிஸ

கய்ஸ பயச�்ியக�மஸ இிடகலயம. அநநி�ல�ிஸ

ஏிப்த்வேதஸ இட்்ி�ப�்ளஸ கயலஸ இ�ளெவ்�ி�னஸ

ேநயடகம.ஸ 

எநதஸெபிே்யிம ஸ தஙக்்ஸ ப�ள�்ி�னஸ வயழ�ஸ

வ�வயகைததினஸ�லம ஸ ���ட்ஸ விவ�தஸ வ�ிமஸ

பயமாஸ ��நத்�ஸ த்த்டெகயள்�மஸ அதிகய்ஸ

அவகயசத�தஸ ெபி்டஸ ெகயள்�மஸ �ிிசி�பர.ஸ

அத�்ேிஸஇாலயமஸஇஙேகஸெபி்டஸெகய்டகி்்.ஸ 
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கணவ்�னஸ மைணததிிகயகஸ இததயவ�ாஸ கயததிிட்மஸ

ெபண�ண�ஸ ெபய்ததவ�ைி�ாஸ அவளஸ �ி்ி�மயகஸ

தன�்ஸமயி்ிடஸெகயள்ேவண்ம.ஸஅவளஸஅலஙகயைஙஸ

கே்ய்ஸஇிநதயாஸஅ்ஸஅவ�்�பி்ிஸத�பப��ப�ையிஙஸ

க�்ஸ உண்ஸபணண� ஸ வ�்ம.ஸ கயைணமஸ அவளஸ கணஸ

வ்�னஸ மைணததிிகய்ஸ ்டகமஸ அ்ஷ��பவ்யக�மஸ

இழ��பஸஎணண�ஸ்டக�ப்பவ்யக�மஸஇிடகி்யள. 

அ்ஸம்்மாலயமா ஸ அவ்்ஸ கிவ�ைி�ாஸ கிஸ

உிவயகிி�ிடகி்தய? இா�லிய? கர�பததிிகய்ஸ

வ�ந�தஸ  மநதிிடகி்ய்ய? இா�லிய? மைண�ததஸ

கணவ்ட்ஸ வய� ஸ உணளய? இா�லிய? கணவனஸ

மைண�ட்மஸேபய் ஸ ம�்வ�ன�ளிஸ நி�லஸ என்? 

எனப�தஸநி�ப�டகஸேவண�ிவ்யக�மஸஇிடகி்யள.ஸ 

கணவனஸமைண�த்ஸஸ ஒிசிலஸநய்களஸகழிந்ஸம�்வ�ஸ

மணமஸ ��ததயாஸ அவ�ட்ஸ ப�்ட்மஸ ்ழந�தட்ஸ

தக�பனஸ ியர? என்ஸ ேகளவ�ட்ஸ பதிாஸ ேதளஸ ேவண�ஸ

ஏிப்ம.ஸ 

சிலஸ ேவ�்ஸ ்�்மயதததிாஸ ்ழந�த�ிஸ ெபிெ்ஸ

்ததயாஸ அ்ஸ மைண�ததஸஸ கணவ்�னஸ ்ழந�தியகஸ

இிட்ேமயஸ எ்ஸ ்திதயகஸ மணமஸ ��ததஸ கணவனஸ

சநேதக�ப்ளயாஸஸ நில�மஸஎன்ஸவய்ம? இன்ெமயிஸ

வ்�னஸ கி�வஸ  மந்ஸ ப�ள�்�ிஸ ெபிெ்்த்ஸ
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தன�்ஸஏமயி்ிஸவ�்ளயளஸ எ்ஸ�்ி்யாஸஎ�ப�ிய்ஸ

வ�ப�தமஸஉணளய்ம?    

இஙேகஸபயதிடக�ப்வ்ஸம�்வ�ஸம்்மால ஸ்ழந�தஸ

னமஸதயன .ஸ அநதடஸ ்ழந�தி�னஸ எதிரகயலமஸ அழிந்ஸ

வ�்ம.ஸஅ்ம்்மாலயமாஸஅட்ழந�தஸதக�பனஸெபிரஸ

ெத�ியதஸ அவலஸநி�லட்ஸஉள்யவ்ளன ஸஸ வய� ஸ

ெசயததி�்டஸ�ளஸஸெப்��ியதஸஅநய�தியகிவ�்ம.ஸ 

இததயஸ எனகி்ஸ ச்ளமஸ ேபண�பளயதஸ ச�கததிாஸ இநதஸ

அவலஸ நி�லக�்ஸ நயமஸ கயணததயனஸ ெசயகிே்யம.ஸ

ிதயரததஸ �ரவமயகஸ இாலயமஸ �்மஸ இைச்ளமஸ

சநேதகஙக�்ஸ வ�்்மஸ பய்கய�்ஸ அ்��ப்ளனஸ வயழஸ

�வ�பதிகய்ஸ வழி�ினமஸ உததைஸ வயத�ப்த்கி்்.ஸஸ

்்ி�ப�ள�ப்ளஸ கயலமஸ கயததிிட்மய்ஸ இாலயமஸ

க்ள�்ி�்வதனஸ ேநயடகமஸ அ்ி��ரவமய்்ஸஅி்தஸ

மய்்.ஸ இ்ஸ ெபணக��ளிஸ உ��மக�்ஸ ப்ி�பதயகஸ

ேவயஸ  தநதிைத�தஸ ந ட்வதயகேவயஸ ்ததிஜ�வ�களஸ

எ்த்டஸெகயள்ஸமய்ளயரகள. 

கர�ப�ண��ஸ ெபண�ட்ஸ ்ழந�த�ி�ஸ ெபிெ்்ததஸ

�ளனஸ இததயஸ ��வ�ளகி்்ஸ என்ஸ ச்ளததி�்னமஸ

உள�்�ஸெகயள்யதஸ நி�லி�ாஸ தலயடஸ ெசயால�ப்ளஸ

ெபண�ட்ஸ இததயஸ இா�லஸ எனகி்ஸ ச்ளததி�்னமஸ
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உணரந்ஸ ெகயணளயாஸ இநதஸ உண�ம�ிஸஸ ேம�மஸ

இல்வயக�ஸ்�ந்ஸெகயள்லயம. 

 

இத்தவ�ன ஒ�ட்ங்க  

உ�வதஙபபட் �் நகப�கைஙங்க 
 

இததயவ�னேபய்ஸ சிலஸ ஒ�ங்க�்�ஸ ேபண�விமய்ஸஸ

இாலயமஸ கி்தஸ திகி்்.ஸ தலயடஸ அ்�டக�ப்ளஸ

ெபண�ட்மஸகணவ்�னஸமைணததிிகயகஸகயததிிட்மஸ

ெபண�ட்மய்ஸ ஒ�ங்களஸ அால்ஸ வ�ைி�்களஸ

இிவ�கியகஸ�்�ப்்ள்். 

கணவ்�னஸ மைணததிிகயகஸ 4ஸ மயதஙக�மஸ 10ஸ நய்ஸ

க�ட்மஸஇததயவ�ாஸகயததிிட்மஸஸ ெபணஸஅநதஸகயலஸ

எா�லஸ��வ�ளனமஸவ�ைஸமண��டகட�ளய். 

கணவனஸ உி�ேைய்ஸ இிட்மஸ ேபய்ஸ க�ள�ப��த்ஸ

வநதஸ அதத�்ஸஆ�ளஸ அலஙகயைஙகளஸ மி்மஸ ேம்�ஸ

அலஙகயைஙக�்னமஸகண��பயகஸதவ�ரடகஸேவண்ம. 

அவளஸத்்ஸகணவ்�னஸஇழ��பஸஎணண�ஸவயழகி்யளஸ

என்ஸ நி�லி�ாதயனஸ இிடகேவண்ம.ஸ சயதயைணமய்ஸ

அலஙகயைமி்ஸ ஆ�ளக�்ஸ அண�ந்ஸ ெகயள்ஸ ேவணஸ

்ம.ஸ அதிகயகஸ ெவள�்�ஸ ்ள�வஸ ம்்மஸ அண�ந்ஸ

ேசயகத்ளனஸ த�லவ��ஸ ேகயலமயகஸ ்்மபஸ உ்�ஸ

க�ள்ய்ஸ ெதயளர்க�்ஸ ்ண�த்டஸ ெகயண்ஸ த்�ஸ
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அ�்ி�ாஸ ஒ்ஙகிஸ இிடகஸ ேவண்மஸ எனபதால.ஸ

அ�ப�ஸக்ள�்ி�ள�பள�மிா�ல . 

சிலரஸ இததய��ளிஸ ெபணகளஸ ெவள்ய�ளஸ ம்்மஸ

அண�ிஸேவண்மஸஎன்ஸசளங�கஸஉிவயடகினள்தயாஸ

இததய��ளிஸ ்ள�வஸ என்ஸ ெபி�ாஸ ஒிஸ ஆ�ளஸ

வ�ிப�்ட்ஸ வந்ள்்.ஸ இ்ஸ கயலமஸ வ�ைஸ

சி்�மயடகயைரக்�னஸ ெபிையாஸ சாவயர, கம�ா, ்ள�வ, 

்ேச்ஸ என்ஸ பலஸ ஆ�ளகளஸ வ�ிப�்ட்ஸ வநத்ஸ

ேபயலேவஸஇததய��ளிஸெபி��மஸெவள�்�ஸ்ள�வஸ

சந�தட்ஸவந்ள்்.ஸஇநதஸஆ�ள�ிததயனஸக்ளயிமஸ

அண�ிஸ ேவண்மஸ எ்ஸ ெபணகளஸ நிர�பநதிடக�ப்ஸ

கி்யரகள.ஸ வ�ியபய�க்�னஸ ஒிஸ னடதிஸ இ்!ஸ இதி்மஸ

இாலயததிி்மஸஎநதஸசமபநத�மிா�ல.ஸஸ 

இததய��ளிஸ ெபணஸ ெவள�்ஸ ்ள�வஸ அண�வ்ஸ

கள�மிாலஸஎன்மஸநகமஸெவ்்தாஸஅட்ளஸ��களஸ

மரமாதய்ஸ��களஸ க�லதாஸ த்டக�ப்ள�விால.ஸ

அ�வஸ அ்மதிடக�ப்ள�வஸ என்மஸ இமயமஸ இ�்ஸ

ஹஜரஸ( ைா)ஸஅவரக�மஸஇமயமஸஇ�்ஸ�கனமஸ( ைா)ஸ

அவரக�மஸெத்���ப்த்கி்யரகள.ஸஸ(்ா:ஸ பதஹூாஸ

பய�ஸ9\ஸ402. அாஸய்ாஸமஆதஸ5\705) 

இததயவ�னஸ ேபய்ஸ அலஙகயைஙக்�லிிந்ஸ இ�ெபணஸ

தவ�ரந்ஸ ெகயளவேதய்ஸ  ததமயகஸ ஆேையடகிிமயகஸ
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அன்யளஸ நளவ�ட�கக்�ாஸ பங்ஸ ெப்ட��ிவ்யகஸ

இிடகஸேவண்மஸஅவவ்�தயன. 

இ்ந்ஸ ேபய்ஸ எவிடகயக�மஸ �ன்ஸ நய்க�ட்ஸ

ேமாஸநயஙகளஸ்டகமஸக�ள�ப��டகலயகய்ஸஎ்தஸத�ளஸ

வ�திடக�ப்�ிநேதயம.ஸ ஆ்யாஸ கணவ்டகயகஸ( அவஸ

�னஸ மைணததிிகயக)ஸ நயன்ஸ மயதஙக�மஸ பத்ஸ நய்ஸ

க�மஸதவ�ை.ஸ 

ேம�மஸ( இததயவ�னேபய்)ஸ நயஙகளஸ கணக�ட்ஸ  ரமயஸ

இ்்ஸ ெகயள்ேவய, ந்மணமஸ �சிடஸ ெகயள்ேவயஸ

சயிமிள�ப்ளஸ ஆ�ள�ிஸ அண�ிேவயஸ �ளய்ஸ எ்ஸ

த�ளஸ வ�திடக�ப்ேளயம.ஸ ஆ்யாஸ ெநயவதி்ஸ �னஸ

்லிாஸ சயிமிள�ப்்ஸ திய�டக�ப்ளஸ ஆ�ள�ிதஸ

தவ�ைஸ( அத�்ஸ அண�ந்ஸ ெகயள்ஸ அ்மதிஸ வழஙஸ

க�ப்ள்). 

ேம�மஸ எஙக்�ாஸ ஒிவரஸ மயதவ�ளயி�லிிந்ஸ ்்�தஸ

்டஸ  ய�மி�ளனமேபய்ஸ ழஃபர எ்மஸ இளததிாஸ

கி�ளட்மஸ ேகயஷளடஸ க்�ளதஸ ்ணளயாஸ ந்மணமஸ

்�கி�்்டஸ ெகயள்ஸ எஙக�ட்ஸ அ்மதிடக�ப்ள்.ஸ

ேம�மஸ நயஙகளஸ ஜ்யஸயடக�்ஸ ப�னஸ ெதயளரந்ஸ

ெசாலஸ �ளயெதன்மஸ த�ளஸவ�திடக�ப்�ிநேதயம .ஸஸ

அ்ிவ��பவர:ஸஉம�ஸஅதியியஸ(ைழி)ஸ(்ா:ஸ்கய�) 
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கணவ�்ி�ழநதஸ ெபணஸ( இததயவ�னேபய்)ஸ ெசநநி்ஸ

சயிமிள�ஸப்ளஸஆ�ளஸகயவ�ேதயயநதஸஆ�ளஸஆபைணமஸ

ஆகிிவி�்ஸ அண�ிஸ ேவணளயம.ஸ சயிமஸ �சிடஸ

ெகயள்ேவயஸ  ரமயஸ இ்்டஸ ெகயள்ேவயஸ ேவணளயமஸ

எ்ஸநப�ஸ(ஸா)ஸஅவரகளஸ�்ி்யரகள.ஸஸஸஸஸஅ்ிவ��பவர:ஸ

உம�ஸலமயஸ(ைழி)ஸ(்ா:ஸஅா;மதஸநஸயஈஸ3534-35) 

 

ேமேலஸ �்�ப்ளஸஸ எநதஸ ஒ�ங்க�்னமஸ தலயடஸ

ெசயால�ப்ளஸெபண�ட்ஸவ�திடக�பளவ�ா�ல.ஸஅவளஸ

கணவ்ளனஸஸ ேசரந்ஸ வயழவதிகய்ஸ வழிக�்ஸ ஏிஸ

ப்த்விகய்ஸநி�லி�ேலஸஇி�பத்யாஸஇ�ப�ததயனஸ

இிடகேவண்மஸ என்ஸ க்்�பய்ஸ ெசயால�பளவ�ாஸ

�ல.ஸ அன்யளஸ ந�ள��்ி�ாஸ கணவே்ய்ஸ- தலயடஸ

ெசயால�பளஸ �னஸ எ�ப�ஸ இிநதயேலயஸ அ�ப�ேிஸ

தலயட்�ளிஸகயலததி�மஸஇிந்ெகயள்லயம. 

ஸ�் நகப�கைஙஙள: 

இததயவ�னஸ ெபிையாஸ தவ்ய்ஸ ெசிிபய்களஸ சிலஸஸஸ

ச�கததிாஸஒிசில�ளமஸப�னவிமய்ஸகயண��கி்். 

 இததயவ��ள்ஸ ெபணஸஸ அண�ளஸ வ �் ்டகயைஸ

ெபணகே்ய்ஸேபச��ிய். 

 அவரகளஸ ேநயயவயய�ப்ளயாஸ ேபயய�ஸ பயரடகஸ

��ிய். 



63 

 

 ்்மபததிா, ெசயநதடகயைரக்�ாஸ ியையவ்ஸ  கஸ

ி�் மயகஸ இிநதயாஸ அவரக�்�பயரத்ஸ ேநயயஸ

வ�சய�டகஸ��ிய். 

  க்டகஙக�்ஸ வ�சய�த்ஸ ஆ்தாஸ வயரத�தகளஸ

ெசயாலஸ��ிய். 

 நாலஸ கய�ிஙக்�ாஸ பங்ெகயள்ஸ �னவைஸ

��ிய். 

 ்்மபததிாஸ உ்�டகயைஸ( மாைமியிததய்)ஸ ஒிஸ

வரஸ மைண�ததய�மஸ அால்ஸ படகத்ஸ வ �் ளயேைய்ஸ

அனேபய்ஸ பழகிிஸ ெபணஸ( ேதயழி)ஸ மைண�ததய�மஸ

�மித�தஸ பயரடகேவயஸ அநதஸ �மித்ஸ வ �் ்ட்ஸ

ேபயகேவயஸ��ிய். 

 ேநயயவயய�ப்ளயாஸ மித்வஸம�்ட் ஸ ேபயகஸ

��ிய்.ஸ(��நதயாஸெபணஸமித்வரக�்தஸதயனஸ

ேத��ப��த்ஸவ �் ்ட்ஸஅ�ழத்ஸவிவயரகள.) 

இதே்ய்ஸஇன்மஸசிலஸெகய்�மக�்னமஸஏிப்ததிஸ

�வததிிடகி்யரகள. 

 இததயவ��ள்ஸ ெபண�ட்ஸ ெவ்�ைசமஸபளயமா ஸ

இிடகஸ��ைஸமி்மஸஜன்ாக�்ஸம�்ததா. 
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 கணவனஸ மைண�ததஸ இளததிாஸ வ�்டேகி்ிஸ

இததய�வஸஆைமப�ததா. 

 இை�ஸபன்�ெைண்ஸமண�ட்ஸந்நிசிஸேவ�்ி�ாஸ

மஞசாஸந�ையாஸ்்��பய்�ஸெவள�்ஸ்ள�வ�ிஸ

அண�வ�த்ஸிய�னஸஸ மி்மஸ்ஆஸஓதிஸஇததய�வஸ

ஆைமப�ததா. 

 கர�ப�ண�ஸ ெபண�ணஸ பயரடகவ�ளயமாஸ த்ததா.ஸ

(பயரததயாஸகிஸக�லந்ஸவ�்மஸஎன்ஸபிம)ஸ 

 ்திதயகஸமணம��ததஸதமபதிக�்ஸபயரடகஸவ�ளயமாஸ

-அவரகளஸ�னஸவைவ�ளயமா-ஸத்ததா. 

 நய்யநதஸ பததி��ககள, சஞசி�ககளஸ ெசயதிக�்�ஸ

பயரடகஸ வ�ளயமாஸ –உலகஸவ�வகயைஙக�் ஸ நய்்ஸ

நள�்க�்ஸஅ்ிிஸவ�ளயமா-ஸத்ததா. 

 கணணய�ஸ பயர�ப�தஸ த�லஸவயிவ�த ஸ த்ததா.ஸ

த�லட்ஸஎண�ணயஸஇ்வ�தஸத்ததா. 

 தஙகிி�ிட்மஸஅ�்�ிஸவ�்்மஸெவ்�ி�ாஸவைஸ

வ�ளயமாஸஸத்ததா. 

 அநதஸ இளத�தஸ ெதன�்ஸ மைகீி்டக்யாஸ நயலயஸ

்்�மஸம�்ததா. 
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 உளனஸ ப�்நதஸ சேகயதைன,ஸ அவரக்்ஸ ப�ள�்களஸ

மி்மஸ மிமக�்னமஸ பயரடகஸ வ�ளயமாஸ த்ததா, 

ெபி்ஸதக�ப�்னமஸஅ�கஸவ�ளயமாஸத்ததா. 

 இததயஸ ���ிமேபய்ஸ மஞசளஸ ந�ையாஸ ்்��பய்�ஸ

ஆையததிஸ எ்ததா.ஸ அ�ேபய்ஸ பள்�ஸ வயசாஸ கத��பஸ

அ�ழத்ஸிய�னஸமி்மஸ்ஆஸஓ்தா. 

ப�்ஸ மதததவரக்�னஸ சிலஸ சளங்ஸ சமப�ைதயிஙக�்ஸ

உளவயஙகிஸஇ்ேபயன்ஸசளங்க�்ஸஉிவயடகிஸஇததயஸ

��வ�ளனமஸவ�ைஸேமிெகயளகி்யரகள.ஸெபிம்வ�ாஸ

இநதஸ �ள�ஸ பழடகஙகளஸ இாலயமாஸ ேபய்ய�மஸ ஒிஸ

சிலஸ இளஙக்�ாஸ ஒிசிலஸ கய�ிஙகளஸ கயண�ப்கினஸ

்்.ஸஇ�வஸநிைசயமயகஸகண�டக�ஸபளஸேவண்ம . 

இநதடஸ க்்�பய்க�ட்மஸ சளங்ஸ சமப�ைதயிஙக�டஸ

்மஸஇாலயததிி்மி�ளி�ாஸ ஏதயவ்ஸெதயளர்ஸஇிடஸ

கி்தயஸஎன்யாஸஎநததஸெதயளர்மிா�ல.ஸஇவரக்யகேவஸ

வ�திியடகிடஸ ெகயண்ஸ ெபணஸ ச�கத�தஸ ந டகிஸ வ�்ஸ

கி்யரகள. 

மயரடகததினஸ ெபிையாஸ ஒிஸ வ�ளித�தஸ வ�திியட்ஸ

வதயகஸ இிநதயாஸ க்்�பய்�ளஸ ெகயண்விவதயகஸ

இிநதயாஸஅதி்ஸ்ரஸஆ்�லிிந்மஸஹத�ஸிலிிந்மஸ

ஆதயைத�தஸெகயண்ஸவைஸேவண்ம.ஸஆதயைமஸெகயண்ஸ

வை�ஸபளவ�ா�லெின்யா ஸ அத�்ஸ மயரடகமயகஸ
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எ்த்டஸெகயள்ஸ��ிய்,ஸஎ்த்டஸெகயள்டஸ�ளய். 

 

இததயஸ என்ஸஒிஸ கள�ம�ிஸஅாலயா�ம, அவ்்ஸ

 திமஸ தயனஸ வ�திியடகி்யரகள.ஸ இததய�வஸ கணடஸ

கி்மஸ ெபணஸ இ�ப�தஸ தயனஸ இிடகஸ ேவண்மஸ என்ஸ

வ�ைி�்க�்னமஸ அாலயா�மஸ அவ்்ஸ  திமஸ

தயனஸ �்��னம.ஸ அாலயா�மஸ அவ்்ஸ  திமஸ

�்யதஸ வ�திக�்ஸ க்்�பய்க�்ஸ எநதஸ ம்�த்மஸ

�்ஸ��ிய்.ஸஅதி்�ிஸஉ��மஸஅவ்டகிா�ல. 

இ�ப�ிய்ஸஒிஸவ�திஸ அால்ஸ க்்�பய்ஸஇததய�வஸ

கணடகி்மஸ ெபண�ட்ஸ ேத�வஸ என்ஸ இிட்மயகஸ

இிநதயாஸநிைசிமயகஸஅாலயா�மஸஅவ்்ஸ திமஸ

இநதஸச�கததிி்ஸகய்�தஸதநதிி�பயரகள. 

இததய�வஸ கணடகி்மஸ ெபண��ளிஸ ெசிாகளஸ நளஸ

வ�ட�ககளஸஎ�ப�? எஙேக? அ�மிஸேவண்மஸஎனப�தஸ

மிகதஸ ெத்�வயகஸ �்ிிஸ அாலயா�மஸ அவ்்ஸ

 திமஸச�கமஸகண்ப��ததிிட்மஸஇநதஸக்்�பய்ஸ

க�்ஸகய்�தஸதைவ�ா�லஸஎன்யாஸஅ்ஸேத�விி்்ஸ

என்ஸதயனஸஅரததம. 

இததயவ��ள்ஸ ெபணக்�னஸ நலனஸ கிதிதயனஸ இநதஸ

க்்�பய்க�்ஸவ�திததிிடகிே்யம.ஸ இத்யாஸ நன�மஸ
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ஏிப்ேமஸதவ�ைஸத�ங்ஸவை�ேபயவதிா�லஸஎன்ஸியிமஸ

நிியிமஸகிப�டகஸஸ��ிய். 

நன�மஸ த��ம�ி�ஸ பி்ிஸ ���ஸ ெசயனமஸ அதிகயைமஸ

ம்�தஸ ச�கததிி்ஸ வழஙக�பளவ�ா�ல.ஸ இததய�வடஸ

கணடகி்மஸ ெபண�ட்ஸ எ்ஸ நால்? எ்ஸ ெக்ள்? 

எனப�தஸஅாலயா�மஸஅவ்்ஸ திமஸவ�ைிித்ஸ

�்ிிப�னஸநயமயகஸ்திிஸவ�ைஸி�ைகக�்ஸஉணளயடகஸ

�ளய். 

ஆகேவஸ ேத�விி்ஸ க்்�பய்க�்ஸ வ�தித்ஸஸ

சஙகளஙக�்ஸ ெகய்த்ஸ அவரகளஸ இிட்மஸ வ �் �ளஸ

ஒிஸசி�்டஸ�ளமயகஸஆடகடஸ�ளய்.ஸ 

பதரகஙக �்த் ஆணஙள உண்த? 

இததயவ��ள்ஸ இ�ெபண�ணஸ அ�்ி�லிிந்ஸ ெவ்�ஸ

ி�ாஸ அ�ழத்ஸ வைஸ ேந�்ளயாஸ ���மியகஸ ��ஸ

ம�்த்ஸத�ல�ிஸதயழததிஸ�மி�ிஸபயரடகைஸெசயனமஸ

வணணமஸ அ�ழத்ஸ விவயரகள.ஸ( கி�மி்ாஸ ்ி்ஸ

வய்��ிஸ ெபயலிஸயரஸ ந�திமன்ததிி்ஸ அ�ழத்ஸ

விவ்ேபயாஸஅடகய்சிஸஇிட்ம.) 

இததய��ளிஸ ெபணஸ எநதஸ ஆணமக�்னமஸ பயரடகடஸ

�ளய்.ஸ பயரததயாஸ இததயஸ கலஙக�ப்்வ�்ம.ஸ இததயஸ

�்ிந்ஸ வ�்ம.ஸ அ்ம்்மின்ிஸ ஒிஸ ஆணமக்ளனஸ
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ேபசி்யாஸஅால்ஸஅவ�்ஸபயரததயாஸஅால்ஸஅவனஸ

அவ�்ஸ பயரததயாஸ மடகளஸ தவ்யகஸ வ�்ஙகிஸ வ �ணஸ

க�தக�்ஸ க்�ஸ வ�்வயரகள.ஸ ஆகேவதயனஸ அவ�்ஸ

அ�ளத்ஸ �வடகிே்யமஸ என்ஸ நிியிம �்கி்யரகள.ஸ

இவரகளஸ �்மஸ சளங்மஸ சமப�ைதயிஙக�ம  கயைணஙஸ

க�மஸ நிியிமஸ ேபயாஸ ேதயன்ி்ய�மஸ உண�மி�ாஸ

இ்ஸநிியிேமிால.ஸஅநிியிம. 

ஒிஸ அநநிிஸ ஆணமக�்ஸ ஒிஸ அநநிிஸ ெபண�ணஸ

பிவஸவி் ஸ அ�ளநதஸ கயலததிலிிந்ஸ த்��மி�ாஸ

பயரடகடஸ�ளய்ஸேபசட�ளய்ஸஅநதஸஇளததிாஸஇிடகடஸ

�ளய்.ஸ ேபசஸ ேவண�ிஸ ேத�வஸ ஏிப்ளயாஸ மாைஸ

மிிததய்ஸ( திிமணமஸ ���பதி்ஸ த்டக�ப்்ள்ஸ

�ாலிமய்)ஸ ஒிவ�னஸ �ன்��லி�ாஸ ேபசஸ

ேவண்ம.ஸஅவசைேத�வஸகிதிஸேபசேவண�ஸவநதய�மஸ

ஒ�டகஸ வைம்க�்ஸ ேபண�ஸ நளந்ஸ ெகயள்ேவண்மஸ

எனப்தயனஸ இாலயமிிைஸ ச்ளேமஸ தவ�ைஸ மய�ப�ள�்ஸ

மைண�ததஸப�ன ஸ ம்்மஸ அ�ெபணஸ அநநிிஸ ஆ�ணஸ

பயரடகடஸ�ளய்ஸஎன்ஸச்ளமஸகி�ளிய். 

ஒ�டக�ள்ஸ க்்�பய்ள்ஸ சி்நதெவயிஸ( வயழ�வ)ஸ

ச�கத�தஸ க்�ெி��பஸஆண, ெபணஸஇிசயையிட்மஸ

இாலயமஸ வ�திததஸ சி்�பய்ஸ ச்ளமஸ இ்.ஸ இத�்ஸ

ேகலிடஸ �ததயட்மஸ நிகழைசிியகேவஸ இததய��ளிஸ

ெபணண�னஸவ�ஷிததிாஸஆடகிி�ிடகி்யரகள. 
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இநத�ஸ ெபண, மய�ப�ள�்ஸ உி�ேைய்ஸ இிட்மேபய்ஸ

அநநிிஸ ஆணக�்ஸ பயரடகய்ஸ ேபசய்ஸ ஒ�டகமயகஸ

இிநத்ஸ ேபயலஸதயன ஸ இததய��ளிஸ நய்க�்ஸ

கணடகி்்ஸவிமஸநய்க்��மஸநளடகஸேவண்ம.ஸமய�ஸ

ப�ள�்ஸ உி�ேைய்ஸ இிட்மேபய்ஸ அவ்்ஸ வ �் ்ட்ஸ

அநநிிஸ ஆணஸ ��ழிஸ ��ியத்�ஸ இிநத்ஸ ேபயாஸ

தயனஸ இததய��ளிஸ கயலததி�மஸ இிடகஸ ேவண்ம.ஸ

இநதஸ ஒ�ங்ஸ ��்�ிஸ எ�ேபய்மஸ அவளஸ க�ளஸ

ப��டகஸ ேவண்ம.ஸ. இாலயமஸ �்மஸ இைச்ளத�தஸ

ச�வைஸ ப�த்ஸ ெத�ந்ஸ �வத்டஸ ெகயள்யதத்யாஸ

தயன தவ்யகஸ இைெசிிபய்�ளஸ உிவயடகிி�ிடஸ

கி்யரகள. 

இததயவ�னேபய்ஸ ஐந்ஸவி் ஸ சி்வ�்னமஸ பிவஸ

வி�தஸ அ�ளியதஸ சி்வரக�்னம, தன்�ளிஸ

சேகயதை, சேகயத�ஸ ேபயன்ஸ உ்�ஸ ��்ி�ாஸ வநதஸ

ப�ள�்க�்னமஸ பயரடகஸ வ�ளயமாஸ ேபசஸ வ�ளயமாஸ

த்�ப்ஸ சி்வரக�்ஸ உ்�திியகஸ பயதி�ப�ளிைஸ

ெசயனமஸ கய�ிமய்ம.ஸ அதேதய்ஸ அ�ெபண�மஸ

மே்ய�திி�ாஸதயடகததிி்ள்ய்மஸெசிலய்ம.ஸ 

கணவ�்ஸ இழநதஸ ேசயகததிாஸ இிட்மேபய்ஸ ெசயநதஸ

சேகயதைரக�்னமஸ ப�ள�்க�்னமஸ உ்���்க�்ஸ

னமஸஸ பயரடகஸ��ியமாஸ த்�த்ஸ வ�ள�ப்்ளே்யேமஸ

என்ஸ ்டகததிி்மஸ ம்ைேசயர�ட்மஸ ஆ்ய்வயள.ஸ
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இ்ஸ அவ��ளிஸ வயழட�கி�ாஸ- உளாஸ உ்�திியக-ஸ

ெபிமஸதயடகத�தஸஉண்ஸபணண�வ�்ம. 

ஒிஸெபணஸஇாலயமிிஸஒ�டகஸவ�திக�்,ஸவைம்க�்ஸ

எ�ப�ஸேபண�ஸநளந்வநதயே்யஸஅேதஸஒ�டகஸவ�திக�்ஸ

கணவ்்ஸமைணததிி்�ஸப�ன்மஸ(இததய��ளிஸகயலதஸ

தி�ம)ஸ ேபண�ஸஸ நளந்ஸ ெகயள்ஸ ேவண்ம.ஸஇநதஸஒிஸ

அமசத�தஸ்�ந்ஸெகயணளயாஸேத�விி்ஸக்்�பய்ஸ

களஸெதய�லந்ஸேபயயவ�்ம. 

 

இததயவ�னஸேபய்ஸதிிமணமஸேபசலயமய? 

இன்ெமயிஸ�டகிிமய்ஸ ச்ளமஸ உண்.ஸ இததயவ�ாஸ

கயததிிட்மஸ அ�ெபண�ட்,ஸ இததயஸ ��னமஸ �னஸ

திிமணமஸ ேபசடஸ �ளய்ஸ திிமணமஸ நிைசி�ப்ததடஸ

�ளய்.ஸ சிேல�ளியகஸ எ்த்டஸ �்லயம.ஸ ேவண்ஸ

மய்யாஸ ம்மணததிிகய்ஸ அவசிிதஸ ேத�வஸபி்ி ஸ

உணரததலயம. 

ْضُتمْ  فِيَما َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َوال َساءِ  ِخْطَبةِ  ِمنْ  بِهِ  َعرَّ ُ  َعلِمَ  أَْنفُِسُكمْ  فِي أَْكَنْنُتمْ  أَوْ  النِّ ُكمْ  هللاَّ  أَنَّ
ا ُتَواِعُدوُهنَّ  َال  َولَِكنْ  َسَتْذُكُروَنُهنَّ  َكاحِ  ُعْقَدةَ  َتْعِزُموا َوالَ  َمْعُروًفا َقْوالً  َتقُولُوا أَنْ  إِال ِسّرً  النِّ

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا أََجلَهُ  اْلِكَتابُ  َيْبلُغَ  َحتَّى َ  أَنَّ  َواْعلَُموا َفاْحَذُروهُ  أَْنفُِسُكمْ  فِي َما َيْعلَمُ  هللاَّ  َغفُورٌ  هللاَّ
  َحلِيمٌ 

(இவவய்ஸ இததயவ�ாஸ கயததிிட்ம;) ெபண�ளனஸ

திிமணமஸெசயிடஸகிதிஸ(அ்ஸபி்ிட)ஸ்்ி�பயகஸஅ்ிஸ

வ��பதிேலய, அால்ஸ ம்திாஸ ம�்வயகஸ �வததிஸ
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ி�பதிேலயஸ உஙகளஸ ம�்ஸ ்ி்மிா�ல.ஸ ந�ஙகளஸ அவரஸ

க�்�பி்ிஸ எண�கி்�ரகளஸ எனப�தஸ அாலயா; 

அ்ிவயன.ஸ 

ஆ்யாஸ இைகசிிமயகஸ அவரக்�ளமஸ( திிமணமஸ பி்ி)ஸ

வயட்்திஸ ெசய்ஸ ெகயள்யத�ரகள; ஆ்யாஸ இ்ஸ பி்ிஸ

வழடகததிி்ஸ ஒததஸ( மயரடகததிி்ஸ உகநத)ஸ ெசயா�லஸ

ந�ஙகளஸெசயாலலயம;.  

இன்மஸ( இததயவ�ன)ஸ ெக்ஸ ��னமஸ வ�ைஸ திிமணஸ

பநதத�த�ஸ பி்ிதஸ த�ரமய்�த்ஸவ�ளயத�ரகள. அாலயா 

உஙகளஸ உள்ஙக்��ள்�தஸ நிைசிமயகஸ அ்ிகின்யனஸ

எனப�தஸ ந�ஙகளஸ அ்ிந்ஸ அவ்ட்ஸ அஞசிஸ நளந்ஸ

ெகயள�ஙகள.ஸ நிைசிமயகஸ அாலயாஸ மன்��பவ்யகஸ

�ம, ெபய்�மிய்்யக�மஸ இிடகின்யனஸ எனப�தஸ

அ்ிந்ஸெகயள�ஙகள.ஸ(2:235) 

ேத�வ�ப�னஸெவ்�ி�ாஸெசாலலயமய? 

இததய��ளிஸ கயலததி�ள்ஸ ெபண�ட்ஸ மித்வஸ

ேத�வஸ உ்பளஸ அததிிவசிிஸ ேத�வகளஸஸ ஏிப்ளயாஸ

ெவ்�ி�ாஸ ெசன்ஸ இை�ஸ ேநைததிி்ஸ �னபயகஸவந் ஸ

வ�ளஸேவண்ம ஸஎனபதி்ஸ ப�னஸவிமஸஹத�ாஸசி்நதஸ

எ்த்டஸகய்ளய்ம. 
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எனஸ தயி�னஸ சேகயத�ஸ தலயடஸ ெசயால�ப்ளஸ ெபணணயஸ

வயள.ஸ( இததயவ�னேபய்)ஸ தம்ஸ ேப�ைசஸ மைததினஸ

க்�க�்�ஸப்ி�பதிகயக ஸ( ெவ்�ி�ாஸ ெசால)ஸ வ�ிமஸ

ப�்யள.ஸ( அ�ேபய்)ஸ ந�ஸ ெவ்�ேிஸ ெசாலடஸ�ளய்ஸ எ்ஸ

ஒிவரஸகண�ததயர. 

ஆகேவஸஎனஸதயி�னஸசேகயத�ஸநப�ஸ(ஸா)ஸஅவரக்�ளமஸ

வந்ஸஇ்ஸ்்ித் ஸவ�்வ�்யர.ஸஅ�ேபய்ஸநப�ிவரகளஸ

ஆம!ஸ ந�ஸ ெசன்ஸ உம்ஸ ேப�ைசமஸ மைததினஸ க்�க�்�ஸ

ப்ித்டஸ ெகயள.ஸ ஏெ்்�ாஸ( அதிாஸ கி�ளட்மஸ விஸ

மய்ததிா)ஸந�ஸதரமமஸெசயிடஸ�்மஸஅால்ஸஏேத்மஸ

நால்மஸ ்�ிடஸ �்மஸ என்யரகள.ஸ( அ்ிவ��பவர:ஸ

ஜயப�ரஸஇ�்ஸஅ�்ாலயா(ைழி), ்ா:ஸ�ாலிமஸ2727)  

நப�க்ய�னஸ கயலததினஸ ப�னஸ இமயமக்்ஸ கயலததி�மஸ

இநதஸ அ்மதிஸ ேபண�ப்்ள்்ஸ எனபதி்ஸ இநதஸ

ஹத�ஸினஸ வ�்டக��ைி�ாஸ ெத்���ப்தத�ப்ஸ

்ள்்.ஸ இமயமக்ய்ஸ இமயமஸ மயலிடஸ( ைா)ஸ இமயமஸ

ஷயப�ஸ( ைா)ஸ இமயமஸ அாமதஸ( ைா)ஸ இமயமஸ �லாஸ

(ைா)ஸஆகிேியரஸஇததயவ��ள்ஸெபணஸபகாஸெபய�திாஸ

ெவ்�ி�ாஸெசாலலயம எ்ஸஇநதஸஹத�ஸூட்ஸவ�்டகமஸ

தந்ள்�தஸகயணஸ��கி்்.ஸ(்ா:ஷைாஸ�ாலிம)ஸ 

இததயவ��ள்ஸ ெபணஸ தன்�ளிஸ ேத�வஸ கிதிஸ

ேப�ைசஸ மைஸ ேதய்ளததிி்ஸ ேபயயஸ வை��னமஸ எ்ஸ
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நப�ிவரகளஸ அ்மதிஸ வழஙகிி�ிட்ம ேபய்ஸ எம்ஸ

ச�கமஸ ஏனஸ வ �ணய்ஸ வ�ளிஙக�்ஸ ்்ததிஸ க்்�ஸ

ப்ததஸேவண்ம.ஸ 

ெபணகளஸவ �் க்�ா,ஸ பய்கய�பய்ஸ�ழலிாஸ ெதயழிலிாஸ

ஈ்ஸ பளடஸ��ிவரக்யக ஸ இிநதயா,ஸ உதயைணமயகஸ

�திாஸெதயழிா,ஸ�க�பண�தஸெதயழிாஸேபயன்வி்ிாஸ

ஈ்�பளடஸ ��ிவரக்யகஸ இிநதயாஸ இததய��ளிஸ

கயலததி�மஸ அநதஸ ெதயழி�லஸ ��்ியகஸ தயைய்மயகஸ

ெசயிலயம. 

நப�க்ய�ளமஸ ெசன்ஸஸஹயபயஸ ெபணமண�களஸ மயரடகஸ

வ�்டகமஸ ேக்்ஸ உ�ிஸஆதயைத�த ஸ ெபி்ஸ ப�னபி்ிஸ

்யரகள.ஸஎ்ேவஸமயரடகஸவ�ளிததிாஸஎம்ஸெபணக�மஸ

�்தாஸ கவ்மஸ ெச�ததஸ ேவண்ம.ஸ மயரடகஸ வ�ளிஙஸ

க்�ாஸ கவ்மஸெச�ததயதஸவ�ை ஸ�ளஸநமப�ட�கக�்ஸ

ஒழிடகஸ��ிய்.ஸ 

எ்ேவஸஇததயஸ உ்பளஸ எாலயஸவ�ளிஙக்��மஸ எாலயஸ

இபயததக்��மஸ  ய�மிய்ஸ ்ரஆ�்னமஸ ெத்�ஸ

வய்ஸ நப�க்ய�னஸ  ன்ய�வனமஸ ப�னபி்ிஸ வயழஸ

ேவயமயக.ஸஆம�ன. 
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