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உலக���ள மா��க�கைள கவனி��� பா���� ெபா�� இ�லா�

ஒ�ைற� தவ�ர ஏைனய மா��க�க� எ�லா� ஏதாவ� தவ�கைள

த��� ைவ��� ெகா����பைத அற�யலா�. உ�ைமய��, அ�

மா��க�கெள�லா� அவ�ற�� ஆர�பகால� �தேல ெபா�யான

வைககளாக இ��தன எ�ப� இத�� காரணம�ல. மாறாக,

இ�லா� ேதா�ற�ய ப�� இைறவ� அ�மா��க�க��� உதவ�

ெச�யவ��ைல எ�பேத இத�� காரணமா��. இதர மா��க�க�

எ�லா�  ��த� ெச�� பய�ப��த� ���பா��ச எ�வ�த ஏ�பா�ம�ற

ேதா�ட�கார� இ�லாத ேதா�ட�ைத ேபா� ஆக�வ��டன. எனேவ

கால�ேபா�க�� அவ�ற��� ��ேக�க� ேதா�றலாய�ன. கனி த�த

மர�க� எ�லா� கா��� அ�வ�ட�களி� ��ெச�க��, �த�க��

பரவ�ன. மா��க�த�� ஆணிேவரான ஆ��க� அறேவ இ�லா

ெதாழி�� வற�ட ெசா�க� ம��ேம எ�ச�ன. ஆனா� இைறவ�

இ�லாமிய மா��க��ட� அ�வா� நட�� ெகா�ள வ��ைல.

இ�ேதா�ட� எ�ெற��� ெச�ைம�ட� இ��க ேவ��ெமன

அவ� நா�னா�. எனேவ, ஒ�ெவா� ��றா���� �த�தாக

ஒ�வைர அ��ப� அத�� �� பா��ச� வற�� ேபாகாம� பா�கா�

தா�. ஒ�ெவா� ��றா��� ஆர�ப�த��� ��த����� ெபா���

இைற அ�யா� ஒ�வ� எ��ப�ப�ட ேபாெத�லா� அற�வ�ற ம�க�

அவ�கைள எத���தன�. ஏெனனி� ம�க� த�க�ைடய சட��

ச�ப�ரதாய�க� பழ�க வழ�க�களி� ேவ��ற� இ��த தவ�க�

��க�ப�வைத வ���பவ��ைல. இ��தேபாத��� இைறவ� த� 
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ெசய��ைறைய வ��� வ�டவ��ைல. அதாவ� ேந�வழி��� வழி

ேக����மிைடேய இ�த�� ேபா� நட�கவ����� காலமான பத�னா�

காவ� ��றா��� கைடச� ஆய�ர� வ�ட கால ஆர�ப�த��

����களி� கவனமி�ைமைய� க�� இைறவ� த�

வா���த�ைய ந�ைன� ����, இ�லாமிய மா��க�த��� ���ய��

அளி�தா�. ஆனா� நப�க� நாயக� ஸ�ல�லாஹு அைலஹ�

வஸ�ல� அவ�க� ேதா�ற�த���� ப�ற� ���ய�� அளி�த�

எ��� இ�வ�� ம�ற மா��க�க��� க�ைட�கவ��ைல. எனேவ

ம�ற மா��க�க� எ�லா� அழி�� வ��டன. ஆ��க உ�ைம எ�ப�

அைவகளிடமி�லா� ேபா�வ��ட�. மிக அத�கமாக பய�ப��த�ய

��த� ெச�ய�படாத ஆைடய�� அ��� ப�வ�ேபா� மா��க�களி�

ஏராளமான தவ�க� ப��� வ��டன. ��தரமான வா��ைகயா�

ஏ�ப�ட அச��க�தா� ��ைம அைடய� ெபறாத 'ந�ேஸ அ�மாரா'

எ��� ஆ�மா�ைடய ஆ��க ெதாட�� அறேவ இ�லாத ம�க�

மா��க�களி� உ����� அவ�க�ைடய மன இ�ைசக��� ஏ�ப

உ�டா�க�ய மா�த�களா�, ��ற��� ேவ� ஒ� மா��க� ேபா�

அைவகளி� ேதா�ற�ைத ���ைல�� வ��டன�. எ����கா�டாக

க����வ மத�ைத பா��க� ஆர�ப�த�� அ� எ�வள� �ய

ெகா�ைககைள அ��பைடயாக� ெகா�டதாக இ��த�. ஹ�ர�

ஈஸா (அைல) அவ�களி� ேபாதைனகைள த�����ஆ�ட� ஒ�ப���

ெபா�� அைவ �ைற�ைடயனவாகேவ இ��தன. ஏெனனி�,

��ைமயான ேபாதைன தர���ய கால� அ�ெபா�� வரவ��ைல.

எனேவ அைவ பல�னமான த�த�ைய  உைடயதாக இ��த ேபாத���

அ�த� கால�த�� ��ந�ைல�ேக��ப மிக�� ச�ற�த ேபாதைன

களாகேவ அைவ இ��தன. த�ரா� ேவத� வழிகா��ய அேத

இைறவனிடேம அ��� வழிகா��ய� ஹ�ர� ஈஸா(அைல)

அவ�க���� ப�� க����வ�களி� இைறவ� ேபாதைனகளி�

எ��ேம �ற��ப�ட�படாத இ�ெனா� இைறவனாக ஆக�வ��டா�.  

 இ�ரேவல�க��� அ�த இைறவைன� �ற��� எ�த அற��மி�ைல

இ�த �த�ய இைறவ� �� ந�ப��ைக ெகா�வத� �ல� த�ரா�ேத   
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��ற��� தைல �ழாக�வ��ட�. பாவ�களி���� உ�ைமயான

���  ெப�வத���, ��ைம அைடவத��� த�ரா� ேபாத��தைவ

எ�லா� ச��னாப��னமாக�வ��டன. உலைக பாவ�களி����

���� ெபா��� ஹ�ர� ஈஸா(அைல) அவ�க� தாேம ச��ைவ

மரண�ைத ஏ��� ெகா�டா� எ��� அவேர இைறவ� எ���

ஒ��� ெகா�வேத பாவ�களி���� ��ைம அைடவத�கான

��ைமயான வழி எ�றாக�வ��ட�. இத��ல� த�ரா�த��

ஏராளமான ந�ைலயான க�டைளக� �ற�ப�டன. ஈஸா(அைல)

அவ�கேள ���� இ��லக��� வ�தா� இ�த மா��க�ைத

அவரா�� �ட அைடயாள� க��ெகா�ள ��யாத அளவ���

க����வ மா��க� ��ற��� மாற� இ��க�ற�. த�ரா�த���ள

க�டைளகைள மிக�� க���பான �ைறய�� ேபணி கைட ப���க

ேவ��� என உ�த�யாக க�டைள இட�ப����த அ�ம�க�,

ேவத�த�� க�டைளகைள ஒேரய�யாக ைகவ��� வ��டா�க� எ�ப�

மிக�� வ�ய�ப���ரிய ஒ� வ�ஷயமா��. எ����கா�டாக

அ�மத��க�படாம���த ப�ற�ைய நா� உ�க��� அ�மத��

க�ேற� எ�ேறா, அ�ல� த�ரா�த�� க�டாயமா�க�ப�� இ����

வ���தேசதன�ைத நா� உ�க��� ர�� ெச�க�ேற� எ�ேறா �வ�

ேசஷ�களி� எ��ேம �ற�படவ��ைல. அ�வாற���க, ஈஸா (அைல)

அவ�க�ைடய வாய����� வராத ஒ�ைறய மா��க�த�� �ைழ�

ப� ஒ� தகாத காரிய� ஆ��. இைறவ� �� உலக���� உரிய

மா��க�ைத அதாவ� இ�லா�ைத ந�ைலநா�ட ேவ��ய�

க�டாயமாக இ��த�.  எனேவ க����வ மா��க�த�� ���ைல�

இ�லா�த�� ேதா�ற�த��� ஒ� அைடயாளமா��. இ�லா�

ேதா��வத�� �� இ�� சமய�� ���ைல�� இ��த� எ�ப��

இ�த�ய நா� ��வ�� ெபா�வாக ச�ைல வண�க� பரவலாக

இ��த�. எ�ப�� ெதளிவான ஒ�றா��. த� ப��கைள

ெவளி�ப��த  எ�ெபா�ளி� ேதைவ அ�றவனாக இ��த இைறவ�

இ�� ஆரிய�களி� க����ப� உய�ரின�கைள பைட��� த�

ஆ�றைல ெவளி�ப��த ஒ� ெபா�ளி� ேதைவ உைடயவனாக இ��
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க�றா�, எ�ப� இ�� சமய ���ைலவ�� எ�ச�ய����� அைட

யாளமா��. இ�த தவறான ெகா�ைகயா�, உலக�� உ�ள அைன��

அ��க�� ஆவ��� ந�ைலயான� அழியாத� எ�ற ��ற���

இைணைவ�த�ன இ�ெனா� தவறான ெகா�ைகைய�� அவ�க�

ஏ���ெகா�ள ேவ��யதாய���. ஆனா� இைற� ப�� �ற���

அவ�க� ஒ� கண� ச��த���� பா��பா�களாய�� அ�வா�

ஒ�ேபா�� �ற�ய���க மா�டா�க�. ஏெனனி�, ெதா��ெதா��

இ���வ�� இைறவனி� பைட����� ப�ப���� மனித���

ேதைவ�ப�வ� ேபா�� இைறவ����  �ல�ெபா�� ேதைவ

எ�றா� அவ�� அவ�ைடய பா��த�, ேக�ட� ேபா�ற

ப��க���� மனித��� ேதைவ�ப�வ� ேபா� அவ���� ஏ�

ெபா�� ேதைவ� ப�வத��ைல. 

 

கா�ற�� உதவ�ய��ற� மனிதனா� ேக�க��யா� அேதேபா� ஒளி

ய�� உதவ�ய��ற� மனிதனா� பா��க��யா� பரேம�வர����

இ�த பல�ன� உ�டா? பா��பத��� ேக�பத��� அவ���

ஒளிய�� ேதைவ�� கா�ற�� உதவ��� அவச�யமா? ேக�பத���

பா��பத��� அவ� கா��, ஒளி ஆக�யவ�ற�� ேதைவய�றவ�

எ�றா� அவ�ைடய பைட��� ப�ப���� அ�ெபா�ளி�

ேதைவ�ம�றவ� எ�� உண��� ெகா���க�. த� ப�ைப

ெவளி�ப���வத�� இைறவ� ஏதாவ� ஒ� ெபா�ளி� ேதைவ

உ�ளவனா� இ��க�றா� எ�ற ��� ��ற��� ெபா�யானதா��

இ�லாைமய����� ஒ��ேம உ�டாக ��யா� எ�ற மனிதனி�

ப�ைப இைறவ��� க�ப��ப�� மனித பல�ன�கைள இைற

வ��� ெபா���வ�� ெப�� தவறா��. மனிதனி� இ���

எ�ைல���ப�ட�. இைறவனி� இ��� எ�ைலய�ற�. எனேவ

அவ� த� இ��ப�� ஆ�ற�னா� இ�ெனா�ைற பைட�க�றா�.

இ�ேவ இைற�த�ைமயா��. அவ� த� ப��களி� எ�த ஒ�

ெபா�ளி� ேதைவ�ைடயவனாக இ��கவ��ைல. அ�வா� ேதைவ

�ைடயவனாக இ��தா� அவ� இைறவனாக இ��க ��யா�.
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அவ�ைடய ெசய�களி� ஏதாவ� தைட இ��க ���மா?

எ����கா�டாக; ஒ� ெநா�ய�� அவ� �மிைய�� வான�ைத��

பைட�க நா�னா� அவ� பைட�க ��யாதா? இ�� சமய�தவ�களி�

அற��ட� ஆ�மிக ஞான�� ெப�� இ��த ம�க� வற�ட

வாத�களி� ச��க� இ��தத��ைல பரேம�வரைன ப�ற� த�கால

ஆரிய�க� ��க��ற இ�ெகா�ைக அவ�க��� எ���

இ��தத��ைல. இ� ��ற��� ஆ�மிக ஞான� இ�ைமய��

வ�ைளவா��. 

 

���க� ��மிட��, ேம��ற��ப��ட மா��க�களி� உ�ள

�ற��ப�ட��ட ��யாத�� மனிதனி� ��ைம�� அ�பா�

ப�ட�மான ��ேக�க� எ�லா� இ�லா�த�� ேதைவைய வ����

�� அைடயாள�களா��. இ�லா� வ�வத�� ச�ல கால�த���

��ேப உலக மா�ற�க� அைன��� ���ைல�� ஆ��க� த�ைம

ைய இழ�� இ��தன எ�ப� எ�லா அற�� உைடயவ�க�� ஏ���

ெகா�ள���யதாக இ��க��ற�. எனேவ ந� நப�க� நாயக�(ஸ�)

அவ�க� 'உ�ைமைய ெவளி�ப��த� ��ய" ஒ� மாெப��

��த���தவாத�யாக ேதா�ற� மைற�� ேபான உ�ைமைய ����

உலக��� த�தா�க�. இ�த� ெப�ைமய�� நப�(ஸ�) அவ�க�ட�

ேவ� எ�த நப���� ப�� இ�ைல.  நப� ெப�மானா�(ஸ�) அவ�க�

�� உலைக�ேம இ�� ���ததாக க�டா�க�. ப��ன�

அ�னாரி� வ�ைகயா� அ�த இ�� ஒளியாக மாற�ய�. நப�க� 

 நாயக� ஸ�ல�லாஹு அைலஹ� வஸ�ல� அவ�க� எ�ச�க�த��

ேதா�ற�னா�கேளா அ�ச�க ம�க� இைணைவ�த� எ���

ஆைடைய கைள�� ஓரிைற� ெகா�ைக எ��� ஆைடைய அணி��

வைர அவ�க� இ��லைக வ����ெச�லவ��ைல. அ�ம��மி�ற�

அ�ம�க� ந�ப��ைகய�� மிக உய��த ந�ைலைய எ�த�ன�.  உலக��

எ�ப�த�ய��� காண ��யாத ஈ� இைணய�ற �ைறய�� ந�ப��ைக,

ந�ற�, உ�ைம ஆக�யவ�ற�� அ��பைடய�� அைம�த ெசய�க�

அவ�களா� ந�க��த�ப�டன. இ�ப��ப�ட மாெப�� ெவ�ற�ைய 
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நப�(ஸ�) அவ�கைள� தவ�ர ேவ� எ�த இைற��த�� ெபறவ��ைல.

இ� ஒ�ேற நப� (ஸ�) அவ�களி� நப���வ�த��� மாெப��

சா�றா��. அ�தகார�த�� ��க�ய���த உலக�, இய�பாகேவ ஒ� 

 மாெப�� மா��க� ��த���தவாத�ைய எத�� பா��த���த கால�த��

அவ�க� ேதா�ற�னா�க�. ப��ன� இல�ச�கான ம�க� இைண

ைவ�த�, ச�ைல வண�க� ஆக�யவ�ைற� ைகவ���, ஓரிைற�

ெகா�ைக கைள��, ேந�ைமைய�� கைட�ப���த ப��னேர,

நப�(ஸ�) அவ�க� இ��லக����� ெச�றா�க�. 

 

உ�ைமய�� இ�த ��ைமயான ��த���த� நப� (ஸ�) அவ�க��ேக

உரியதா��. அதாவ� கா�� வ�ல��களி� �ண�க��, மி�க

இய��க�� உைடயவ�களாக இ��த ச�தாய ம�க���, மனித�

�ண�கைள��, பழ�க வழ�க�கைள�� க��� த�தா�க�.

இ�ெனா� வைகய�� ��வெத�றா� வ�ல��கைள மனிதரா�க�,

ப��ன� அவ�கைள� ச�ற�த அற��ைடேயாரா�க�னா�க�. அத�

ப��ன� அ�த அற��ைடய ம�கைள இைறய�யா�களாக மா�ற�,

ஆ��க� த�ைமைய அவ�க�� ஊத�னா�க�. அத� �ல�

உ�ைமயான இைறவ�ட� அ�ம�க���� ெதாட�ைப

ஏ�ப��த�� த�தா�க�. இைற வழிய�� அவ�க� ஆ�கைள� ேபா��

அ��க�ப�டன�; எ���கைள� ேபா�� கால�ய�� ��

ந��க�ப�டன�; இ��த ேபாத��� எ�ந�ைலய��� அ�ம�க� த�க�

ந�ப��ைகைய வ���வ�டவ��ைல. மாறாக ஒ�ெவா� ேசாதைனய���

��ேனற�� ெச�றன�. எனேவ ஆ��க�ைத உலக�� ந�ைல

நா��வத�� நப�(ஸ�) அவ�க� இ�டாவ�  ஆதமாக

வ�ள�க�னா�க�; அ�ல, உ�ைமயான ஆத� அவ�களாகேவ

இ��தா�க�. நப�(ஸ�)  அவ�க� �லமாக மனித� ச�ற��க�

அைன��� ��ைம� ெப�றன. மனிதனிட�த���ள ந�லா�ற�

அைன��� ெசய�களி� ஈ�ப��த�ப�டன. மனித இய�ப�� எ�த�

க�ைள�� கனிதராம� இ��கவ��ைல. அவ�க�ைடய ஹதேம

���வ�, கால�த�� இ�த� காரணமாக ம��ேம எ�ற��லாம�, நப��
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�வ�த�� அைன��� ச�ற��கைள�� ��ைமயாக� ெகா�டதாக

இ��த�. நப�(ஸ�) அவ�க� இைற� ப��களி� ��ைமயான

ேதா�றமாக வ�ள�க�னா�க�. எனேவ அவ�க�ைடய ஷ�அ�,

ஆ�ற� மி�கதாக�� ேம�ைமயைட�ததாக�� இ�வ�த� ப��க�

ெகா�டதாக வ�ள�க���. இ�ேவ அவ�களி� �ஹ�ம� எ�ற

ெபய����, அஹம� எ�ற ெபய���� காரண�� ஆ��. நப�(ஸ�)

அவ�க�ைடய நப���வ�த�� எ�ப�த�ய��� �ைறவ���தத��ைல.

மாறாக, அவ�க�ைடய நப���வ� ஆர�ப�த����ேத ��

உலக���� உரியதாக வ�ள�க�ய�. அவ�களி� நப���வ�த��

உ�ைம�� இ�ெனா� சா�� எ�னெவனி�, இைறவ�

ஆதமி���� உலக�� ���கால�வைர உலக�� வயைத 7000

வ�ட�களாக ந��ணய���, ேந� வழி�� ஆய�ர� வ�ட�க� என��,

வழிேக���� ஆய�ர� வ�ட�க� என�� ஆ�க���ளா� எ��

எ�லா நப�மா�களி� ��களி����� அ�வாேற த�����ஆனி�

இ���� ெதரியவ�க�ற�. அதாவ� ஆய�ர� வ�ட�கைள� ெகா�ட

ஒ� காலக�ட�த�� ேந� வழி ஓ�க�ய���த�, அத� ப�� வ��

ஆய�ர� வ�ட�களி� தவறான வழிேக� ஓ�க�����, நா�

�ற��ப����ளைத� ேபா�� இ�வ�� காலக�ட�க�� ஆய�ர�

ஆய�ர� வ�ட�களாக ப�க�ட�ப���ள� என இைற ��களி�

�ற�ப���ளன. �த� ஆய�ர� வ�ட�கைள ெகா�ட கால�

க�ட�த�� ேந�வழி ஓ�க�ய���ததாக வ�ள��க�ற�. அ�த �தலாவ�

ஆய�ர� வ�ட�த�� ச�ைல வண�க�த�� ெபயேரா, அற��ற�கேளா

ெத�படவ��ைல, அ�த �த� ஆய�ரவ�ட� ���த��  இர�டாவ�

ஆய�ரவ�ட கால�த��, உலக�� வ�த வ�தமான ச�ைல வண�க�க�

ஆர�பமாய�ன.  இைணைவ�த� எ�� வ�யாபார� �� ப���த�,

அைன�� நா�களி�� ச�ைல வண�க� இட� ப����� ெகா�ட�.

அத� ப�� ஆய�ர� வ�ட�கைள� ெகா�ட ��றாவ� கால

க�ட�த��, அதாவ� �வாய�ரமாவ� வ�ட�த��, த��� எ�� ஏக

ெத�வ� ெகா�ைகய�� அ��பைட நா�ட�ப�ட�. இைறவ�

வ���ப�ய அள� ஓரிைற� ெகா�ைக உலக�� பரவலாய���. அத� 
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ப�� வ�த நா�காவ� ஆய�ரவ�ட�த��, வழிேக� தைல��க�ய�,

இ�த நா�காவ� ஆய�ரவ�ட கால க�ட�த�� தா� இ�ரேவ� ம�க�

மிக� ெப�� ��ேக�ைட அைட�தன�; க����வ மா��க�த�� வ�ைத

ஊ�ற�ப�ட�ட� கா���வ��ட�. அதாவ�,  அ�மா��க�த��

ப�ற���, இற��� ஒேர சமய�த�� ந�க��த�. அத� ப�� ேந�வழிய��

காலமாக�ய ஐ�தாவ� ஆய�ரவ�ட காலக�ட� உதயமாய���.

அ�கால�த�ேலேய நப�க� நாயக�(ஸ�) அவ�க� ேதா�ற�னா�க�.

இ�த� கால க�ட�த�� தா� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க� �ல�,

இைறவ� த��� எ�� ஏகெத�வ� ெகா�ைகைய உலக�� ந�ைல

நா��னா�. எனேவ, �ஹ�ம� ��தபா(ஸ�) அவ�க� இைறவனா�

அ��ப�ப�டவ�க� எ�பத�� இ� ஒ� வ�வான சா�றா��.

அதாவ�, ேந� வழி��ற�யதான ஐ�தாவ� ஆய�ரவ�ட காலக�ட�த�

ேலேய,  நப�(ஸ�) அவ�களி� ேதா�ற� ந�க��த�, இ� நா�

��வத�ல; மாறாக எ�லா ��களி����� அற��� உ�ைம

ஆ��, ேம��, இ�த ஆதார�த�� �ல�, ம�த�, ம�� எ�ற என�

வாத�� ந��ப��க�ப�டதாக�வ��க�ற�. ஏெனனி� ேம�க�ட

காலக�ட� ப�ரிவ��ப�, ஆறாவ� ஆய�ரவ�ட� வழிேக���

காலமா��. இ�த ஆறாவ� ப�ரிவாக�ய ஆய�ரவ�ட� 'ஹ��ர�' த���

(நாயக�(ஸ�) ம�காவ����� மத�னா ெச�ற ஆ����) ���

��றா����� ப�� ஆர�பமாக�, பத�னாலாவ�  ��றா���

ஆர�ப�த�� ��வைடக�ற�. நப�(ஸ�) அவ�க�, இ�த ஆறாவ�

ஆய�ரவ�ட காலக�டத���ள ம�கைள, 'ேகாண� ��த��ைடயவ�க�

ந�ைற�த கால�த�� ம�க�' எ�� �ற���ளா�க�, அத� ப��ன�

வ�� ஏழாய�ரமாவ� வ�ட� ேந�வழி வழிய�� கால�.

அ�கால�த�ேலேய நா� இ��க��ேறா�, இ� இ�த� ஆய�ரமாதலா�,

இ�த�� கால� தைலவ� இத� ஆர�ப�த�ேலேய ேதா�ற�யாக

ேவ���. இத��� ப�� இவ�ைடய ந�ழலாகேவ அ�ற� எ�த

இமா�� இ�ைல, எ�த ம�ஹுமி�ைல, ஏெனனி�, எ�லா இைற�

�த�க�� சா�ச� பக����ளப�, இ�த ஏழாவ� ஆய�ர� வ�ட�த��

உலக�� இ�த��கால� வ��வ��ட�. இைறவனா� வா�களி�க�ப�ட

8ெல�ச�  �யா�ேகா�   



ம�� எ�� அைழ�க�ப�� இ�த இமாேம ��றா���

��த���தவாத���, இ�த� ஆய�ரமாவ� ஆ��� ��த���தவாத���

ஆவா�. இ� ஆத� நப�(அைல)ய����� ஏழாவ� ஆய�ர வ�ட�

எ�பத�� க���தவ�க��ேகா, �த�க��ேகா க��� ேவ�பா�

இ�ைல. த�����ஆனி�, '�ர��� அ��' எ�ற அ�த�யாய�த��

எ�ணி�ைகய������, இைறவ� என�� அற�வ��தப�, ஆத� நப�

(அைல)ய�� ேதத�ய����� நா� இ���� இ�கால� ஏழாவ�

ஆய�ர� வ�ட�தா� எ�ப� ந��பணமாக�ற�. ேம��, வா�களி�க�

ப�ட ம��, ஏழாவ� ஆய�ர� வ�ட�த�� ஆர�ப�த�� ேதா��வா�

ேம�� ஆறாவ� ஆய�ர�த�� இ�த�ய�� ப�ற�பா� எ�ற வ�ஷய�த��

இைற� �த�க�� ஒ��ப���ளன�. ஏெனனி� ஆத�

எ�லா���� �தலாவதாக இ��தைத� ேபா�� அவ�

(வா�களி�க�ப�ட ம��) மிக�� இ�த�ய�� வ�வா�. ஆத�

ஆறாவ� நாளான ெவ�ளி�க�ழைமய�� கைடச� ேநர�த�� ப�ற�தா�.

ஒ� நாெள�ப� இைறவனிட� இ��லக� கண�க��ப� ஆய�ர�

வ�ட�க��� ஒ�பானதாக இ����, இ�த ஒ��ைமய��

காரணமாக, வா�களி�க�ப�ட ம�ைஹ ஆறாவ� ஆய�ர�த��

இ�த�ய�� பைட�தா�; அ��� நாளி� கைடச� சைமயமா��,

�வ�க�த����, ��வ���� இைடேய ஒ� ெதாட���, ஒ��ைம��

இ��பதனா�, வா�களி�க�ப�ட ம�ைஹ இைறவ� ஆத�த��

சாய�� பைட�தா�, ஆத� இர�ைட� ப��ைளயாக ப�ற�தா�; ஜு�மா

நாளான ெவ�ளி� க�ழைமய�� ப�ற�தா�. அேத ேபா�� வா�களி�க�

ப�ட ம�� ஆக�ய இ�த எளியவ�� இர�ைடயாகேவ ப�ற�ேத�:

ெவ�ளி�க�ழைமய�� ப�ற�ேத�. எ��ட� என�� �� ஒ� ெப�

�ழ�ைத ப�ற�த� அத� ப�� இ�த எளியவ� ப�ற�ேத� இ�ப�ப�ட

ப�ற�� வ�லாய�த�� ச�ற�ைப ���� கா��க�ற�. ���க� �ற��.

வா�காளி�க�ப�ட ம�� ஏழாவ� ஆய�ர�த��  �வ�க�த��

வ�வாெர�ப� அைன�� நப�மா�களி� ஏேகாப��த ேபாதைன

ஆ��. எனேவதா� கட�த ச�ல வ�ட�களி� க����வ ம�களிைடேய

ெப�� ��ச� எ��த�. அதாவ� வா�களி�க�ப�ட ம�� இ�த 
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இ�த கால�த�� ேதா�ற ேவ��யத�����. இ��� அவ�

ேதா�றாத�� எ�ன காரண� எ�� க����பட.

அெமரி�காவ���ள பல ஏ�களி� பல க��ைரக� ெவளிவ�தன.

'கால� கட�� வ��டதான�.  க����வ த���சைபையேய

ப�ரத�ந�த�யாக� க�த�� ெகா���க�' . என ச�ல� ஒ�பாரி ைவ���

வைகய�� பத�லளி�தன�.

 

���க� ��மிட��. நப�மா�களா� ந��ணய��க�ப�ட ஏழாய�ரமாவ�

ஆ��� காலக�ட�த�� நா� ேதா�ற���ேள� எ�ப� என�

உ�ைம த�ைம�� ஒ� சா�றா��. ேவ� எ�த வ�த சா���

இ�லாத���தா� �ட. உ�ைமைய ேத�பவ��� ஒளிமி�க இ�த

ஒ� சா�ேற ேபா�மானதா��.  ஏேனனி�.  இைத ம��பதாய��

இைற ��க� எ�லா� தவறானதக ஆக�வ���.  இைற ��க� ப�ற�

அற��ைடேயா�க����, அ�ப�ற�� ச��த��க��றவ�க����

இ�த� சா�� ப�ட�பகைல�ேபா�  ஒளிமி�கதாக  இ��க��ற�:

இைத ம��ப� எ�லா நப���வ�ைத�� ம��பதாக ஆவ�ட�.

எ�லா� கண��க�� ந�ைல �ைல�� வ���.  இைறவனா�

ஏ�ப��த�ப���ள இ�த கால� ப�ரி� ப���� ெநற��ைற��

�ைல�� வ��� 'க�யாம��'   (உலக ��� நா�)   �ற��� யா���ேம

அற�வ��லாத�����ெபா��. ஆதமி����  இ�த� வைர ஏழாய�ர�

வ�ட�க�தா� என எ�வா�  ந��ணய��க ���� எ�� ச�ல�

எ��வ� சரிய�ல. இ�வா� எ��க��றவ�க� இைற

ேவத�க� ப�ற� ஒ�ேபா�� சரியான �ைறய�� ச��தைன ெச��

பா��காதவ�களாய���க��றன�. கால�க� ப�ற�ய இ�த�

கண�ைக நா� இ�� ந��ணய��கவ��ைல. இ� கட�த

கால�த����ேத ேவத ஆரா��ச�யாள�களி� ஒ��ப�ட க��தா��.

�த அற�ஞ�க�� இ�க��ைத�ைடேயாேர! ஆதமி����

இ�த�வைர எழாய�ர� வ�ட�க�தா� எ�� த�����ஆனி�����

ெதளிவா�� ெதரிக�ற�. ெச�ற கால ��க� எ�லா� ஒ�� ப��

இைதேய ��க��றன. "ந��சயமாக ஒ� நா� எ�ப� உம�

இைறவனிட�த��
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��க� கண�க��� ஆய�ர� வ�ட�க� ேபா�ற�, (��ஆ� 22: 48)

எ�ற வசன�த������ இ�ேவ ெதரிக�ற�. ேம��, எ�லா இைற�

�த�க�� இ�ெச�த�ைய ெதளிவாக ெதரிவ��� வ���ளன� நா�

��ன� �ற��ப��டப�, ஹ�ர� நப�க� நாயக�(ஸ�) அவ�க�

ஆதமி���� ஐ�தாவ� ஆய�ர வ�டகால க�ட�த��

ேதா�ற�னா�க� எ�� த�����ஆனி� �ரா அ�� உைடய

எ�களி����� ெதளிவாக� ெதரிக�ற�, அ�த� கண�க��ப� நா�

வா�� இ�த� கால� ஏழாவ� ஆய�ர வ�ட� ஆ��. இைத இைறவ�

த� வஹ� �ல� என�� ெவளி�ப��த���ளா�, எனேவ, இைத

எ�மா� ம��க ��யா�. ேம�� இைற��த�களி� ஒ��ப�ட

க��ைத ம��பத�கான எ�த� காரண�� எம��� ெத�படவ��ைல.

இ�த அள� ஆதார�க��, ��ஆ�, ஹத�� ஆக�யவ�ற��

அ��பைடய��� இ�த�� காலமாக இ��க�ற�. எ�பதனா�, இ�

இ�த� ஆய�ர வ�ட� எ�பத�� எ�வா� ஐய� ெகா�ள ����?

எனேவ இ�த� ஆய�ர�த�� ஆர�ப�த�� வா�களி�க�ப�ட ம��

வரேவ��ெம�ப� க�டாயமானதா��. க�யாம�த�� (உலக��

கைடச�) கால� ப�ற� யா�ேம அற�ய மா�டா�க� எ�பத�� க���,

எ�காரண�தா�� அற�ய ��யா� எ�பத�ல. அ�வாறாய��,

த�����ஆனி��, ந�ப�த��த நப�ெமாழிகளி�� இ�த��கால�

ப�ற� �ற�ப���ளைவகைள ஏ���ெகா�ள ��யா� ேபா�வ���.

ஏெனனி� அவ�ற�� �ல�� இ�த�� கால�த�� அ�ைம �ற���

ஒ� அற�� க�ைட�க��ற�. இ�த�� கால�த�� �மிய�� ஏராளமான

கா�வா�க� ேதா��� என��, ஏராளமான ��க� ப�த�ரிைகக�

ெவளிவ�� அைவகளி� �ற�ப���ள�. ஒ�டக� ைகவ�ட�ப��

என�� த��மைறய�� இைறவ� �ற���ளா�. இைவயைன���

ந� கால�த�� ந�ைறேவற� இ��பைத�� நா� கா�க�ேறா�.

ஒ�டக�களி� இட�த�� �ைக வ��க� பய�ப��த�ப��, வணிக�

நைடெப�� வ�க�ற�. இதைன� ெகா��� க�யாம� (கைடச� நா�)

ெந��க� வ��டெத�பைத நா� அற��� ெகா�ளலா�. த�����ஆ�

�ர��� கமரி�, வசன� 2� "கால� ெந��க� வ��ட�' எ�� �ற�ப�
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���ப�ட�, ஏைனய வசன�களி�� இ�த��கால� ெந��க�வ��ட

ெச�த�ைய இைறவ� நம�� த���ளா�. எனேவ, க�யாம�த��

ந�க�வ� எ�லா வைகய��� மைறவான� எ�ப� இ�லாமிய ஷ�

அ�த�� க��� அ�ல. மாறாக எ�லா இைற� �த�க��

இ�த��கால�த�� அற��ற�க� ப�ற� எ�த���ளன�.

�வ�ேசஷ�களி�� எ�த�ப���ளன. எனேவ, 'க�யாம�த�� கால�

ப�ற� எவ���� அற�வ��ைல', எ�பத� க��� அ�

ந�கழ�ேபாக��ற 'அ�த� �ற��ப��ட ேநர�' ப�ற�ய அற�� யா����

இ�ைல எ�பேதயா��, ேம��, ஆய�ர� வ�ட�க� கழி�த ப�ற��

ச�ல �� ஆ��கைள அத�க�ப��த இைறவ� நா�வானாய��,

அத��� அவ� ஆ�ற�ைடயவேன. ஏெனனி� உலக�� ப�ற���

�ழ�ைதக� ெப��பா�� ஒ�ப� மாத� ப�� நா�க����

ப�ற�� வ��க��றன எ�ற ேபாத���, ச�ல சமய� க��ப�த�� கால�

அத�கமாக�ற�. எ�ப�ய���தா�� ேப��வ� ஏ�பட இ����

சரியான ேநர� ப�ற� யா�� �ற�வ�ட ��யா�, அ�வாேற, உலக��

��வ��� ஆய�ர� வ�ட�கேள எ�ச���ளன எ�றா��, க�யாம��

ந�கழ� ேபாக�ற �ற��ப��ட ேநர�ைத� ப�ற�ய அற�� யா���மி�ைல;

க�யாம��, ���வ� ஆக�யைவ ப�ற� இைறவ� ஏ�ப��த���ள

சா��கைள �ணானைவ என� க��க�றவ�க� த�க�

*ஈமாைனேய �ணா��க��றன�. `க�யாம�` ெந��க� வ��டத�கான

எ�லா அைடயாள�க�� ஒ�� ேச��� வ��டன; ஒ� ெபரிய �ர�ச�

ேதா�ற���ள�. அ��ட�, 'க�யாம�' ெந��க�வ��டெத�பத��,

த�����ஆனி� �ற�ப���ள அைடயாள�க� ெப��பா��

ேதா�ற�ய���க��றன. இைவயைன��� ேச���, இ�த�� கால�

ெந��க�வ��டத��� ெதளிவான அைடயாள�களாக இ��க��றன.

'க�யாம�' ெந��க� வ��� கால�த��, �மிய�� ஏராளமான

கா�வா�க� ேதா���, எ�ண�ற ��க� ெவளியா��. மைலக�

தக��� வ���, ஆ�க� வர�� வ���, வ�வசாய�த��காக �மி

வ�ரிவாக�வ���; ச�த���க��காக வழிக� த�ற�க�ப��, ம�க�

ச�தாய�களி� மா��க ச�ப�தமான ��ச�க� அத�கமா��. 
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ஒ� ச�தாய�த�ன� ம�ற ச�தாய�த�னரி� மா��க�த�� ��

பைகைம ெகா��, அைத அழி�� வ���ெபா��� அைல ேபா��

எ��� தா��வா�க�, அ�நாளி� இைற எ�காள� த� ேவைலைய�

ெச���, ஆ��க அைழ�ைப ஏ���ெகா�ள� த�த�ய�றவ�கைள�

தவ�ர ம�ற ச�தாய�க� எ�லா� ஒேர மா��க�த�� ஒ�� ேச��.

ேம� �ற�ப�ட ந�க��ச�க� எ�லா� ந�க�� என�

த�����ஆனி���� ெதளிவாக� ெதரிக�ற�. த��மைற ���

இைவகெள�லா�, வா�களி�க�ப�ட ம�� ேதா��வைத�

����கா��வனவாக உ�ளன. ஆகேவ தா�, யாஜு�, மாஜு� ப�ற��

�ற��ப���, அத��� �ேழ இைவ எ�த�ப����க��றன. யாஜு�

மாஜு� எ�� ��கால ��களி� �ற��ப�ட�ப����பவ�க� இ�

ச�தாய�தவராவ�. அவ�க� அ�ைஜ அதாவ� ெந��ைப

அத�கமாக� பய�ப���வா�க�. ஆகேவ, அவ�க��� இ�ெபய�

தர�ப���ள�. அவ�க���� �மிய�� மாெப�� ��ேன�ற�க�

க�ைட���. உய��த ந�ைலக� அைன�த���� அவ�க�

அத�பத�களாக� வ��வா�க�. அ�ெபா�� வ��ணி���� ஒ�

ெப�� மா�த��கான ��ந�ைல ஏ�ப��, சா�த�, சமாதான�த��

நா� ேதா���. அேத ேபா��, அ�நாளி�, �மிய�����

�ர�க�க� �ல� ஏராளமான மைறவான ெபா��க� ெவளி�ப��

எ�� த����ஆனி� �ற�ப���ள�. ேம�� அ�நா�களி�,

வான�த�� �ரிய����, ச�த�ர���� க�ரகண�க� ஏ�ப��,

�மிய�� ப�ேள� வ�யாத� அத�கமாக�பர��, ஒ�டக� �ணானதாக

ஆக�வ���; அதாவ�, ஒ�டக�கைள �ணானதாக ஆ�க���ய

இ�ெனா� ப�ரயாண வாகன� ெவளியா��, இத�ப� ��கால�த��,

வாகனமாக� ெகா�� நைட ெப�� வ�த வணிக�, இரய�� �ல�

இ�கால�த�� நைடெப�வைத நா� கா�க��ேறா�. ஹ�ஜு

ெச�வத�காக� ெச�பவ�க� �ட ம�னா �ன�வரா��� இரய���

�ல� ெச��� கால� ெந��க�வ��ட�. "அ�நா�களி�, ஒ�டக�க�

பய�படா� வ���வ�ட�ப��.' எ�ற நப�ெமாழி ந�ைறேவற�வ���.

இைவெய�லா� ��ைமயாக ந�ைறேவற�� ெகா����பத�����, 
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இ� உலக�� கைடச�� காலெம�ப� ந��பணமாக�ற�. ேம��,

இைறவ� ஏ� நா�கைள� பைட��, ஒ�ெவா� நாைள�� ஆய�ர�

வ�ட�க�ட� ஒ�ப���� கா��ய���பத�னா��, இ�த ஒ�����

ப��� உலக�� வய� ஏழாய�ர� எ�ப� த����ரானா�

ந��ப��க�ப�க�ற�. அ� ம��மி�ற�, இைறவ� ஒ�வேன அவ�

வ����வ�� ஒ�ைற�பைடேய, நா�கைள ஏழாக ஒ�ைற�பைட

எ�ணி�ைகய�� பைட�த���ப� ேபா�, உலக�த�� வய��

ஏழாய�ர� எ�ற வைகய�� ஒ�ைற�பைடயாகக�ற�. இ�த எ�லா�

காரண�களா��, இ�ேவ இ�த��காலெம���, உலக�� இ�த�

காலக�டெம��� உண���ெகா�ளலா�. அ��ட�, இ�கால

க�ட�த�� ஆர�ப�த�� வா�களி�க�ப�ட ம�� ேதா��வா�

எ�பைத�� எ�லா இைற ��களி����� ெதளிவாக ெதரி��

ெகா�ளலா�. இ�லாமிய மா��கைத� ேச��த, ெச�ற கால�த��

வா��த, ஆ��க� கா�ச�க� க�� வ�தவ�க� எவ�ேம,

வா�களி�க�ப�ட ம�� வ�� கால�ைத வைரய����

���ெபா��, அ� பத�னா�காவ� ��றா��� ஆர�ப�

எ�பைத தா��� ெச�லவ��ைல. இ� ப�ற� தவா� ���� ஹஸ�

கா�, தம� `ஹ�ஜு� க�ராமா' எ��� ���

சா�ச�யமளி�த���க�றா�. இ�ெபா�� இ�த உ�ம�த�����

வா�களி�க�ப�ட ம�� ேதா�ற ேவ��ய அவச�ய�தா� எ�ன?

எ�ற ேக�வ� எழலா�. இ�ேக�வ��� வ�ைட எ�னெவனி�, த�����

ஆனி�, ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�களி� நப���வ கால�த��

ஆர�ப��, ����, ஹ�ர� �ஸா(அைல) அவ�க���

ஒ��வைமயானெத�� இைறவ� வா�களி�க���தா�. எனேவ,

அத�ப� அ�த ஒ��வைம, �த�� நாயக� (ஸ�) அவ�களி� ஆர�ப

கால�த���, இ�ெனா�� இ�த�� கால�த��� இ��த�. �த�

ஒ��வைம எ�னெவனி�, ஹ�ர� �ஸா(அைல) அவ�க���

இைறவ�, ப��அ�� ���, அவ�ைடய பைடக� ��� இ�த�ய��

ெவ�ற�ைய அளி�த� ேபா�, ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�க���,

அ�த� கால�த�� ப��அ�� ஆக�ய அ�ஜஹ� ���, அவ�ைடய 

14ெல�ச�  �யா�ேகா�   



பைடக� ���  இ�த�ய�� ெவ�ற�ைய அ�ளினா�; அவ�க�

அைனவைர�� ேதா�வ��ற� ெச�� அேரப�ய நா���, இ�லா�ைத

ந�ைல நா��னா�. இ�த இைற உதவ�ய�னா�, "இ�னா அ�ஸ�னா

இல���� ரஸுல� ஷாஹ�த� அல��� கமா அ�ஸ�னா இலா

ஃப��அ�ன ரஸூலா'' அதாவ� "ந��சயமாக, நா� ப��அ�னிட�

�தைர அ��ப�ய� ேபா�, உ�க���� சா�ச� பக�� �தைர

உ�க��� அ��ப���ேளா�'' (73:16) எ�ற த�����ஆனி�

��னற�வ��� ந�ைறேவற�ய�. இ�த�� கால�த�� ஒ��வைம

எ�னெவனி�, �ஸா (அைல) அவ�களி� ச�தாய�த��� இைறவ�

இ�த� கால�த�� ஒ� �தைர அ��ப�னா� அ��த�

மா��க�ேபாைர எத���பவராக��, மா��க� ச�ைடக�ட� ஒ�

ச�ற��� ெதாட�ப��லா தவராக�� வ�ள�க�னா� எ�ப�ட�,

ம�னி�த�, சக����த�ைம எ�பன ேபா�ற ேபாதைனகைள�

ெச�பவராக�� இ��தா�. ேம��, இ�ரேவல�களி� ந�ைல

���ைல���, அவ�களி� நட�ைதக� ப�சக� ஆ�ச�யத�கார�ைத

இழ�த���த கால க�ட�த�� அ�த நப� ேதா�ற�னா�. அ�நாளி�

அவ�க� ேராமானிய ஆ�ச�ய�� �� இ��தன�. அ� ம��ம�லா�.

�ஸா நப� (அைல) அவ�க���� ப�� சரியாக பத�னா�காவ�

��றா��� அவ� ேதா�ற�னா� அவேரா� இ�ரேவ� ச�தத�களி�

நப���வ� ����ற�. இ�ரேவ� நப���வ�த�� இ�த��

ெச�கலாக அவ� வ�ள�க�னா�. அேதேபா� ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�)

அவ�களி� கால�த�� இ�த�ய�� ம�� இ��ம�யமி� சாய���,

ப�ப���, இைத எ��க��ற எ�ைன இைறவ� அ��ப�னா�.

வா�களி�க�ப�ட கால�த��, மா��க�ேபா� ந���த�ப��வ���

எ�� ��ேப அற�வ��க�ப����தப� எ� கால�த�� மா��க�ேபா�

வ�ல�க�ப�� வ��ட�. என��� ம�னி��, க�ைண ஆக�யவ�ற��

ேபாதைனக� தர�ப�டன. அ� ம��மி�ற�, ����களி� அ�தர�க

ந�ைல ���ைல��, �த�கைள�ேபா��, ஆ��க�ைத ��ற���

இழ�தவ�களா�, ெவ�� சட�� ச�ப�ரதாய�கைள ம��� வண�க

மாக ெகா�ட ந�ைல எ�ச�ய���த கால�த�� நா� வ���ேள�.
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இ� ப�ற�ய �ற��� ஏ�ெகனேவ த�����ஆனி� இ��த�.

எ�வாெறனி� �த�களி� இ�த� கால�ைத� ப�ற� த�����ஆனி�

பய�ப��த�ப����த அேத ெசா�, ����களி� இ�த��கால�

�ற���� பய�ப��த� ப���ள�. ஃப ய��� க�ஃப தஃம��'

அதாவ� "��க� எ�வா� ெசய�ப�க���கெள�� அவ�

பா��க�றா�'' (�ரா அஃரா�: 130) இத� க��ெத�னெவனி�,

உ�க��� ஆ�ச���, க�லாஃப��� வழ�க�ப��; ஆனா�, இ�த��

கால�த�� உ�க� �ய ெசய�க� காரணமாக, �த�களிடமி���

பற��க�ப�ட� ேபா��, அ�த ஆ�ச� உ�களிடமி��� பற��க�ப��.

ேம��, இ�ரேவல�க��� ேந��தைவகெள�லா� இ�த உ�ம�த��

க�ஃபா�க���� ேந�� என த�����ஆனி� �ரா �ரி�

ெதளிவாக� ���� கா�ட�ப���ள�. எனேவ இ�ரேவ�

க�பா�க�� வா� எ��காத, ஜிஹா� ெச�யாத க�ஃபாவாக

ஹ�ர� ஈஸா(அைல) வ�ள�க�னா�க�. இ�த உ�ம�த��� அேத

ப��கைள�ைடய வா�களி�க�ப�ட ம�� அ��ப�ப����க�றா�.

த�����ஆ� �ரா ��, வசன� 56-இ�, ��வதாவ� உ�களி�

எவேர�� ெம�யாகேவ ந�ப��ைக ெகா�� ந�க�ம�கைள�

ெச�தா�, அவ�க��� ��ப���ேதாைர� க�ஃபாஆ�க�ய�

ேபா�� இவ�கைள�� ந��சயமாக �மிய�� .... இ�த வசன�த��

அவ�க��� ��ப���ேதா�கைள� க�ஃபா ஆ�க�ய�

ேபா��.....எ�ற ெசா�ெறாட� ச��தைன��ரிய� ஏெனனி�

�ஹ�ம� (ஸ�) அவ�களி� க�லாஃப�த�� ெதாட�, �ஸா (அைல)

அவ�களி� க�லாஃப�த�� ெதாட�ட� ஒ��வைம�ைடய� என

இத����� உண��� ெகா�ளலா�. �ஸா����ப��,

பத�னா�கா� ��றா��� ஆர�ப�த�� ேதா�ற�ய மா��க� ேபா�

எ�� ஜிஹா� ெச�யாதவரான ஈஸா நப��ட�, �ஸா (அைல)

அவ�களி� க�லாப� ����ற�. எனேவ �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�களி�

இ�த�� க�ஃபா��, அேத ேதா�ற�ைத�ைடயவராக இ��க

ேவ��ய� க�டாயமானதாக�வ��க�ற�. அ�வாேற ����களி�

ெப�� ப�த�ய�ன� இ�த�� கால�த��, �த�க�ட� ஒ��வைம உைட
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யவ�களாக இ��பா�கெளன ஸ�ஹான நப�ெமாழிகளி�

�ற�ப����க�ற�. �ரா பா�த�ஹாவ��� இ�ேவ

����கா�ட�ப���ள�. அத�� ஒ� �ஆ க��� தர�ப����க�ற�.

ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�களி� கால�த�� வா��� அ�னா���

எத�ரியாக வ�ள�க�யத� �ல�, இைற� ேகாப�ைத இ��லக�ேலேய

த�க� �� இற���ப� ெச�� ெகா�ட �த�கைள� ேபா��

ஆவத����� எ�கைள� கா�பா��வாயாக!'', ஒ� ச�தாய�த���

இைறவனா� ஒ� க�டைளய�ட�ப�டா�, அ�ல� அவ�க���

ஏேத�� ஒ� �ஆ க��� ெகா��க�ப�டா�, அத� க��� - அ�த

ச�தாய�ைத� ேச��த பல�, அவ�க���� த��க�ப����த

பாவ�ைத� ெச�வா�க� எ�பேத. இ� இைறவனி� ெசய�

�ைறயா��. எனேவ "ைகற�� மஃ�ப� அைலஹ��" - 'ேகாப�த���

ஆளானவ� அ�லாதவ�', எ�பத� க��� எ�னெவ�றா�,

�ஸா�ைடய ச�தாய�த�� இ�த� கால�த��, - ம�ஹ�� கால�த��,

ஈஸா ம�ைஹ அவ�க� ஏ���ெகா�ளாதத�னா�, �த�க�

இைறவனி� ேகாபத��� ஆளாய�ன� எ�பதா�� ேம��ற��ப��ட

இைறவசன�த��, இைறவனி� ெசய��ைற�ேக�ப உ�ம�ேத

�ஹ�மத��யாவ�� இ�த� கால�த���, இ�த உ�ம�த����ேத

வா�களி�க�ப�ட ம�� ேதா��வா� எ���, ����களி� ச�ல�

அவைர எத���பத� �ல� ஹ�ர� ஈஸா ம�ஹ�� கால�த��

�த�க��� ஒ�பானவ�களாக இ��பா�கெளன�� இத�� ஒ�

��னற�வ��� உ�ள�, வரவ����� ம�� இ�த உ�ம�ைத�

ேச��தவராகேவ இ��பாெர�றா�, அவ��� நப�ெமாழிகளி� 'ஈஸா

எ�ற ெபய� ஏ� �ற�ப���ள�' எ�ப� ஆ�ேசபைன��ரியத�ல

ஏெனனி�, ச�ல��� ேவ� ச�லரி� ெபயைர� ���வ� இைறவனி�

வழ�கமான ெசயேல. எனேவதா�, நப�ெமாழிகளி�, அ�ஜஹ���

ப��அ�� எ���, ஹ�ர� �� (அைல) அவ�க��� இர�டாவ�

ஆதெம��� �ற�ப���ள�. ேம�� ேயாவானி� ெபய� எ�யா

எ�� �ற�ப����க�ற�. இ� யாரா�� ம��க ��யாத

இைறவனி� வழ�கமா��. அ��ட� வரவ����� ம�ஹு���, 

17ெல�ச�  �யா�ேகா�   



இைடேய, இைறவ� ஏ�ப��த���ள ஒ��வைமய�� ஒ�� �த�

ம�� ஆக�ய ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�க� �ஸா (அைல)

அவ�க���� ப��. பத�னா�கா� ��றா��� ேதா�ற�ய� ேபா�,

இ�த�� கால�த�� ேதா��� ம��, த�� நப� (ஸ�) அவ�க����

ப�� பத�னா�காவ� ��றா��� ேதா�ற�னா�க�. அ��ட�

இ�த�யாவ����� இ�லாமிய ஆ�ச� மைற��, ஆ�க�ேலய� ஆ�ச�

நட�� ெகா������ ெபா�� ேதா�ற���ளா�. இேத ேபா��,

�த� ம�� ஆக�ய ஈஸா (அைல) அவ�க��, இ�ேர�ய ஆ�ச�

மைற��, �த�க� ேராமானிய� ஆ�ச�ய�� ��வ�� வ��ட சமய�த��

ேதா�ற�னா�. இ�த �ஹ�மத��ய உ�ம�த��� வா�களி�க�ப�ட

ம�ஹூ��, ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�க�ட� உ�ள இ�ெனா�

ஒ��வைம எ�னெவ�றா�, ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�க�

��ைமயான �ைறய�� இ�ரேவலைர� ேசா�தவ�களாக அ�லாம�,

தா�வழிய�� ம��� இ�ரேவலைர� ேச��தவராக இ��த� ேபா�,

இ�த எளிேயானி� த�ைத ஸாதா�ைத� ேச��தவர�லெவ�றா��,

ச�ல ��பா��மா�க� ஸாதா�ைத� ேச��தவ�களாவா�க�. ஹ�ர�

ஈஸா (அைல) அவ�க��� இ�ரேவலரி� எவ�� த�ைதயாக

இ�லாம�����ப� இைறவ� வ���ப�யத�� இரகச�ய�

எ�னெவ�றா�, இ�ரேவ� ம�களி� மிக அத�கமான பாவ�க�

காரணமாக, இைறவ� அவ�க��� க�ைமயான ெவ��பைட�

த���தத�னா�, அவ�க��� ஒ� எ�சரி�ைகயாக இ����

ெபா��� ஒ� �ழ�ைதைய தக�பனி� ப�� இ�லாமேலேய, ஒ�

தா� �லமாக ம��� ப�ற�க� ெச��, அைத ஒ� அைடயாளமாக

ஆ�க�னா�, இ�வா� இ�ரேவல�களி� இ� ப�த�களி�,  ஒ�

ப�த� ம��ேம ஹ�ர� ஈஸா ம�ஹ�ட� இ��த�. இனி வரவ�����

இைற� �த��� இ�த ஒ� ப��� இ��கா� எ�பைத� ����

கா��வதாக இ� அைம�த�. எனேவ, உலக� ��வைடய�

ேபாவதா�, எ��ைடய இ�த� ப�ற�ப��� ஒ� ெச�த� ����

கா�ட�ப��க��ற�. அதாவ� `க�யாம�' ெந��க� வ��ட�; ேம��

�ைறஷ�க��� அளி�க�ப�ட க�லாப�த�� வா���த��� ���� 
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��ளி ைவ�� வ���. ���க� �ற��, �ஸா(அைல) அவ�க����,

�ஹ�ம�(ஸ�) அவ�க���� இைடேய��ள அ�த ஒ��வைமைய

��ைம ெபற� ெச�வத�காக, இ�லாமிய உ�ம� �ஸா�ைடய

சாய�� ஆர�ப��த� ேபா��, ��வ��� அ�த அைன��

அ�ச�கைள�� உைடயவரா�, வா�களி�க�ப�ட ம��(அைல)

ேதா�ற ேவ��யத���த�. ��வ��� ஆர�ப��ட� ஒ��வைம

இ��பத�காக ஈஸாவ�� ப��க�ட� ��� ெபற ேவ��யதாக

இ��த�. எனேவ இைறய�ச��ட� ச��த��பவ�க��� இ��� எ�

உ�ைம�� ஒ� ஆதாரமா��. . இைறவ� இ�கால ����க� ��

க�ைண கா��வானாக! ஏெனனி�, அவ�களி� ெப��பாலா�ைடய

ெகா�ைகக�, அ�த�, ேந�ைமய��ைம ஆக�யவ�ற�� எ�ைலைய�

தா�� வ��டன, த�����ஆனி�, ஈஸா(அைல) இற�� வ��டா�க�

என� ப��க��றன�; இ��த ேபாத��� அவ� உய��டனி��பதாக

எ��க��றன�. அேதேபா�� த�����ஆ�, '�ரா, ��' எ���

அத�கார�த��, வரவ����� க�ஃபா�க� அைனவ�� இேத

உ�ம�ைத� ேச��தவ�களாகேவ இ��பா�கெளன ஓ�க��றன�;

ஆனா� அத� ப��ன�� ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�கைள

வ��ணி���� இற�க �ய�க��றன�. �காரி, ���� ேபா�ற

நப�ெமாழி� ெதா���களி�, இ�த உ�ம�த��காக வரவ�����

ஈஸா(அைல), இ�த உ�ம�த����ேத ேதா��வாெரன ப��க��றன�;

அத� ப��ன�� இ�ரேவலராக�ய ஈஸாைவ எத��பா��க��றன�.

த�����ஆனி� ஈஸா(அைல) ���� இ�த உலக�த���

வரமா�டாெரன ப��க��றன�; அ�த அற�� இ����, ����

அவைர இ�த உலக��� ெகா�� வர வ����க��றன�. ����

எ�� �ற��ெகா�ேட ஹ�ர� ஈஸா(அைல) �த உட�ட�

வ��ணி�� எ���� ெகா�ள�ப�டா� என� ��க��றன�. ஆனா�

எத�காக எ���� ெகா�ள�ப�டா� எ�பத�� பத�� த�வத��ைல.

ஆ��கமான உய���தைல ம��ேம �த�க� ம��தன�. அதாவ�

ந�ப��ைக ெகா�டவ�கைள� ேபால ஈஸாவ�� ஆவ��� வ��ணி��

எ��க�படவ��ைல எ��தா� அவ�க� எ�ணினா�க�. ஏெனனி�
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அவ�க� அவ��� ச��ைவ� த�டைன வழ�க�யதா�, ச��ைவ�

த�டைன வழ�க�ப�டவ� சாப�த���ரியவ� அதாவ� அவ�ைடய

ஆவ� வ��ணி�� இைறவ� பா� உய��த�ப�வத��ைல, எனேவ

இ�த� ச�ைட�� ம���தா� த�����ஆ� ���� வழ�க

ேவ��யத���த�. ஏெனனி� �த, க���தவ�களி� தவ�கைள

எ����கா��, அவ�களி� க��� ேவ�பா�க���� ����

வழ��வதாக த�����ஆ� வாத��க�ற�, ஈஸா ம��

ந�ப��ைகயாள�கைள ேச��தவ� அ�லெவ���, எனேவ அவ�

����ெபறேவா, அவ�ைடய ஆ�மா இைறவ�பா� ஈ��க�படேவா

இ�ைலெய���, �த�க� வாத��தன�. ஆகேவ, ஈஸா ம��

ந�ப��ைகயாள��, உ�ைமயான இைற��த�� ஆவாரா?

அவ�ைடய ஆ�மா, ந�ப��ைகயாளரி� ஆ�மாைவ�ேபா�

இைறவ� பா� உய��த�ப�டதா இ�ைலயா எ�பேத, இ�� ����

வழ�கேவ��ய ப�ர�ச�ைனயா��. இ��ற��ேத த�����ஆ� ����

வழ�க ேவ��யத���த�. இத�� மாறாக, இைறவ� அவைர

த�னளவ�� உய��த�� ெகா�டா�, (3:159) எ�ற த�����ஆ�

வசன�த���. இைறவ� ஈஸா(அைல) அவ�கைள ச�ர��ட�

இர�டாவ� வான�த��� எ���� ெகா�டா�', எ�ப� ெபா�ளாக

இ���மாய��, த��க�த���ரிய ப�ர�ச�ைன�� இத�� எ�ன ����

உ�ள�? அ�வாறாய��, ச��ைச��ரிய ப�ர�ைனையேய இைறவ�

உணராம�, �த�களி� வாத��ட� எ�தவ�த ச�ப�த�� இ�லாத

ஒ� ���ைப வழ�க���ளா� எ�� �ற ேவ��யதாக�வ��க�ற�..

ேம�� ஈஸாவ�� உய���த� இைறவ�பா� ந�க��த� என இ�த

வசன�த�� ெதளிவாக� �ற�ப����க�ற�. அ�லாம� இர�டாவ�

வான�த��� உய��த�னா� எ�� �ற�படவ��ைல. க�ணிய�

த����, ேம�ைம��� உரிய இைறவ� இர�டாவ� வான�த�லா

இ��க�றா�? அ�ல� ������, ந�ப��ைக��� உடைல�� ேச���

எ����ெகா�வ� ேதைவதானா? இ��� ஆ�சரிய� எ�னெவ�

றா�, 'ப� ரஃபஅ ஹு�லாஹு இைலஹ�" மாறாக அவைர த�பா�

உய��த�னா� எ�ற வசன�த��, வான�ைத� ப�ற� ச�� �ற�����ட
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இ�ைல. மாறாக, இைறவ� ம�ைஹ� த�பா� உய��த��

ெகா�டா� எ�பேத இ�த வசன�த���� ெபா�ளா��. இ�ெபா��

���க� ஹ�ர� இ�ராஹ��, இ�மாய��, இ�ஹா�, யா���,

�ஸா(அைல), நப� (ஸ�) ஆக�ய இைற��த�க� அைனவ��,

இைறவ�பா� அ�லாம� (ந��ப��லாஹ�) ேவ� யாரிடமாவ�

உய��த�ப�டா�களா? இ�� நா� அ��தமாக� �ற வ����வ�

தனி�ப�ட �ைறய�� ஈஸா(அைல)�� ம��ெமன க�த� ம�றவ�கைள

இத����� வ�ல��வ�, ���' ஆக இ��க��ற� எ�பதா��

 

இைதவ�ட� ெபரிய �ஃ��' ேவ� இ��க ��யா�. எெனனி� த�����

ஆனி� அ�த வசன�த��� அ�வா� ெபா�� ெகா�வத� �ல�,

ஹ�ர� ஈஸா(அைல) அவ�கைள� தவ�ர ஏைனய நப�மா�க�

அைனவ���� உய���த� ம��க�ப�க�ற�. ஆனா� நப�(ஸ�)

அவ�க� மிஃராஜி���� த���ப� வ��, அவ�க�ைடய உய���த�

�ற��� சா�ச� �ற���ளா�க�. ஹ�ர� ஈஸா(அைல) அவ�களி�

உய���த� ப�ற�� த�����ஆனி� �ற��ப�����ப� �த�கைள

எ�சரி�பத���, அவ�களி� ஆ�ேசபைனைய ���வத�காக��

ம��ேம எ�பைத ந�ைனவ�� ெகா�ள ேவ���. இ�த உய���த�

எ�லா இைற��த�க����, நப�மா�க����, ந�ப��ைக ெகா�ட

வ�க���� ெபா�வானதா��. எ�லா ந�ப��ைகயாள�க����

மரண�த����ப�� இ�த உய���த� ந�க�க�ற�. எனேவ,

த�����ஆனி�, �ரா ஸா�, வசன� 51,52 இ� இ�த உய���த�

ப�ற�� �ற��ப�ட�ப����க�ற�. ஆனா�, ந�ராகரி�பாள���

உய��த�ப�த� இ�ைல. இ�ப�ற� �ரா ஆரா�, வசன� 41�,

'அவ�க��� வ��ணி� வாச�க� த�ற�க�ப�வத��ைல'' இ�ேவ

���� கா�ட�ப����க�ற�. ஆ�; நா� வ�வத���� இ� ப�ற��

தவறான க���� ெகா����தவ�க��� அ�த� தவ�

ம�னி�க�ப��. ஏெனனி�, அவ�க� யாரா�� அ� ச�ப�தமாக

ந�ைன��ட�படவ��ைல; இைற வசன�த�� உ�ைமயான ெபா�� 

 அவ�க��� வ�ள�க�படவ��ைல. ஆனா� நா� உ�க��� ந�ைன

21ெல�ச�  �யா�ேகா�   



���வ��ேட�; சரியான, உ�ைமயான ெபா�ைள�� வ�ள�கமாக�

�ற�வ��ேட�. நா� வராத���தா�, இ�த� தவ��� வழ�க�ைத�

ப��ப�ற�ேனாெமன� சா�� ேபா��க� �றலா�. ஆனா� நா� வ�த

ப��ன� அத�� இடமி�ைல. என�காக வான�� �மி��

சா�ச�யளி���ளன. ���� ச�தாய�த�� ேதா�ற�ய ச�ல

அ��யா�க� (இைறேநசக�) எ� ெபயைர�� நா� ேதா���

இட�த�� ெபயைர�� �ற��ப���, வா�களி�க�ப�ட ம�� அவேர

என சா�� பக����ளன�. அ�வா� சா�� பக��தவ�களி� ச�ல�

நா� ேதா��வத�� ��ப� ஆ��க��� �� இ��லைகவ���

ெச�� வ��டன�. அவ�க�ைடய சா�ச�ய�கைள ெவளிய����ேள�.

ேம�� இ�கால�த�� ல�ச�கண�காேனா� ப��ப��� ச�ல மா��க�

ெபரிேயா�க� இைறவனிடமி��� ெப�ற இைறெவளி�பா�ைட�

ெகா���, ஆ��க� கா�ச�களி� நாயக� (ஸ�) அவ�களிட�

ேக���, எ�ைன ெம��ப��த� உ�ளன�. இ�வைர ஆய�ர�கண�

அைடயாள�க� என�காக ந�க����ளன. �னித இைற� �த�க�

எ� கால�ைத�� ேநர�ைத�� வைரய��� �ற���ளன�. ��க�

ச��தைன ெச���களாய��, உ�களி� ைகக�, கா�க�, உ�க�

உ�ள�க� அ�தைன�� என��� சா�ச� ��வைத அற�யலா�.

பல�ன�க� எ�ைலைய� தா��வ��டன. ம�க� ெப��பா��,

'ஈமா�' எ�� ந�ப��ைகய�� இனிைமைய� �ட மற�� வ��டன�.

இ�� இ�த� ச�தாய� ச��க��ெகா������ பல�ன�,

இயலாைம, தவ�க�. வழிேக�க�, உலக வண�க�, ஆக�ய இ��

���த ந�ைலய����� இவ�கைள� கா�பா�ற� வழி கா�ட ஒ�வ�

எ��ப�பட ேவ��ெம�ப� ஒ� இய�பான எத��பா��பாகேவ

இ��க��ற�. அ�வாற����� �ட என�� இ�ன�� 'த�ஜா�'

எ�� ெபய� ��ட�ப�க�ற�. �யரமான இ�தந�ைலய��, இவ�களிட�

'த�ஜா�' அ��ப�ப�க�றா� எ�றா�, உ�ைமய�� இ�த�

ச�தாய� மிக மிக அ�� இழ�த ச�தாயேமயா�� எ�பத��

ச�ேதகமி�ைல. ஏெனனி� �மிய�� அழி� அழி� ஏ�ப���

ெகா������ அேத சமய�த��, இ�ெனா� ஆப�� வான�த����
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�� இற��மானா� இ�த ச�தாய� எ�வள� ��பா�க�யமான�!

ேம�� எ�ைன� ப�ற�, சாப�த���ரிய மனிதென��� ந�ப��ைக

ய�றவ� எ��� ��க��றன�. இ�ேபாலேவ ஹ�ர� ஈஸா(அைல)

அவ�கைள� ப�ற��� �ற�ப����த�. இ�� வைர ��ைமய�ற

�த�க� அ�வாேற ��க��றன�. ஆனா�, “க�யாம�” நாளி�,

நரக�த��, “எ�க��� எ�ன ேந��த�? �யவ�கெளன நா�

எ�ணிய���த ம�கைள காணவ��ைலேய!” நாக�த�� எ�க���

(�ரா ஸா�, வசன� 63) எ�� நரக�த�� �ைவைய அ�பவ��பவ�க�

��வா�க�. எ��ேம இைறவனா� அ��ப�ப�டவரிட� உலக�

பைகைமையேய கா�� வ���ள�. ஏெனனி�, இ��லைக

ேநச��ப��, இைற� �தைர ேநச��ப��, ஒ� ேபா�� ஓரிட�த��

ஒ�� ேச��த���க ��யா�. ��க� உலைக ேநச��காத�����

களாய��, எ�ைன� க�� ெகா������க�. ஆனா�, இ�ெபா��

உ�களா� எ�ைன� க��ெகா�ள ��யா�.

 

ேம�� “ஃப� ரஃபஅ ஹு�லாஹு இைலஹ�'' எ�ற த�����ஆ�

வசன�த���, 'ஹ�ர� ஈஸா(அைல) இர�டாவ�டாவ� வான�த���

எ����ெகா�ள�ப�டா�க�'', எ�ப� சரியான ெபா�ளானா�,

ச��ைச��ரிய ப�ர�ச�ைன��� ���� த�����ஆனி� எ�த

வசன�த�� �ற�ப����க�ற� எ�� ெதளி�ப��த ேவ��ய�

அவச�யமா��. இ��வைர உய��ட� இ���� �த�க� ஹ�ர�

ஈஸா(அைல) அவ�கைள, (ந��ப��லாஹ�) அவ� ஒ� ந�ப��ைக

யாள��, உ�ைமயாள�� இ�ைலயாதலா�, அவ�ைடய ஆ�மா

இைறவ�பா� உய��த�ப����க ��யாெத�ற க��த�ேலேய,

அவ�ைடய உய���தைல ம��� வ�க��றன�. இத�� யா��காவ�

ச�ேதகமி��தா�, �த உலமா�களிட� ேக��� பா��க�. ச��ைவ

ய�� அைறய�ப�� மரணமைடபவ�களி� ஆ�மா உடேலா�

வான�த���� ெச�ல ��யாெத�ற ��வ��� அவ�க� வரவ��ைல.

மாறாக, ச��ைவய�� �ல� ெகாைல ெச�ய�ப�டவ� சாப�த���ரிய

வ�; ஆதலா�, அவ� இைறவ�பா� உய��த�படவ��ைல எ�ேற 
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அவ�க� ஒ�� ப�����க��றன� ஆகேவ இைறவ� த�����

ஆனி�, ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�களி� ச��ைவ மரண�ைத

ம���, "அவ�க� அவைர� ெகா�ல�மி�ைல; ச��ைவய��

அைற�� ெகா�வ�மி�ைல; ஆனா� அத�� ஒ�பானவராக, அவ�

அவ�க��� காண�ப�டா�, (�ராஅ�னிசா:158) எ��

�ற���ளா�. அதாவ� அ�த வசன�த��, 'சல�ஹு' எ�ப�ட�,

'கத�ஹு' எ�ற ெசா�ைல�� ேச��� இைறவ� ��க�றா�,

ச��ைவய�� ஒ�வைர ஏ��வ� ம��� சாப�த���ரியதாகா�

எ���, ச��ைவய�� ஏ��வ�ட�, அத� �ல� மரணமைடய�

ெச�வத�காக, அவ�க�ைடய கா�கைள�� �ற���, அவ�கைள�

ெகா��வ��வேத ந�ப�தைன எ�பைத��, ந��ப��பத�காகேவ

கத�' எ�ற அ�ெசா� ேச��க�ப���ள�. அ�ெபா�� தா� அ�த

மரண� சாப�த���ரிய மரண� என அைழ�க�ப�க�ற�. ஆனா�

இைறவ� ஹ�ர� ஈஸா(அைல) அவ�கைள, அ�ப��ப�ட

மரண�த����� கா�பா�ற�னா�. அவ� ச��ைவய�� ஏ�ற�ப�டா�;

ஆனா� ச��ைவய�� இற�கவ��ைல. ஆ�, �த�க� உ�ள�த��

அவ� இற��வ��ட� ேபா�ற ஐய�ைத இைறவேன ஏ�ப��த�னா�.

இேத ஏமா�றேம - க���தவ�க���� ஏ�ப���ள�. ஆய���

மரணி�த ப�� உய��ெப�ெற��தா� என அவ�க� எ��க��றன�.

ஆனா�, உ�ைமெய�னெவனி�, ச��ைவய�� அ��க�ப�ட

��ப�த�� காரணமாக, அவ� மய�க ��ற���தா�. அ�வள�தா�

"ஷ��ப� ஹ லஹு�'' எ�பத��� ெபா��� இ�ேவயா��.

“ஈஸாவ�� களி��" எ�ற ம���, இ�ந�க��ச��� ஒ� வ�ய�����

சா�றாக இ��க�ற�. பல �� ஆ��களாக, �றானிய�, ேராம�,

�னானிய�, ����க� ஆக�ேயாரி� ம���வ ��களி�

இ�ம��� ப�ற� எ�த�ப���ள�, அ�ம��� ப�ற�ய வ�ள�க�த��,

ஹ�ர� ஈஸா(அைல) அவ�க��காக இ�ம��� தயாரி�க�ப�ட

தாக� �ற�ப���ள�. ேம�� இைறவ� ஹ�ர� ஈஸா(அைல)

அவ�கைள உட�ட� வான�த��� உய��த�னா� என� க��வ�

மிக�� ெவ�க�பட� த�கதா��. ஏெனனி� இ�த எ�ண�தா� �த�
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க� அவைர� ப�����ெகா�வா�கேளா என  அ�ச�னா�

எ�ப�ேபா� காண�ப�க�ற� உ�ைமயான ப�ர�ச�ைன ப�ற�

அற�யாதவ�க� இ�ப��ப�ட எ�ண�கைள� பர�ப�னா�க�.

இதனா� நப� (ஸ�) அவ�க��� இ��� ஏ�ப�க�ற�. ஏெனனி�,

நப�(ஸ�) அவ�கைள ஏ���ெகா�ள ம��தவ�களான �ைறஷ�க�,

மிக�� ம�றா� ஒ� அ��த�ைத� கா���ப� ேக�டன�. அதாவ�, ‘

��க� எ�க� க� ��னா� வான�த��� ஏற��ெச�� ஒ�

ேவத�ைத� ெப��� ெகா�� வான�த����� இற�க�னா�,

நா�க� எ�ேலா�� உ�க� ��ந�ப��ைக ெகா�� உ�கைள

ஏ���ெகா�ேவா�', எ�� �ற�னா�க�. அத�� அவ�க���

க�ைட�த பத�� எ�னெவனி�

 

  "���ராக! எ� இைறவ� �யவ�. நா� ஒ��த�� மனித�ேம

ய�ற� ேவற��ைல'' (�ரா பனி இ�ர��; 94)

 

இத� க��ெத�னெவ�றா�, நா� ஒ� மனிதேன இைறவ� த�

வா���த��� மா�றமாக, ஒ� மனிதைன வான�த���

உய���வைத வ���� ��ைமயானவ�. ஏெனனி� மனித�க�

எ�லா�� இ�த ம�ணிேலேய வா�வா�க�, என அவ� வா���த�

அளி�த���க�றா�. ஆனா�, ஈஸாைவ அவ� உடேலா� வான�த���

உய��த�னா� எ�றா� இ�த வா���த�ைய அவ� ச�ற���

ெபா��ப��தவ��ைல எ�� க�த ேவ��யதாக�வ���. ேம��, 

 

"இத�ேலேய ��க� வா���க�; இத�ேலேய ��க� மரணி���க�;

இத����ேத ��க� எ��ப�ப���க�'' (�ரா அஃரா� : 26) 

 

எ�� அவ� �ற���ளா�. 

 

வா�களி�க�ப�ட ம�� எ�� எவைர�� ந�பேவ��யத��ைல

எ�� ச�ல� க��க�றா�க�. ஈஸா(அைல) அவ�க� இற�� வ��டா�க
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ெள�� நா�க� ஏ���ெகா�க�ேறா� ேம��, ����களாக

ெதா�ைகைய ந�ைறேவ�ற�, ேநா��� ைவ��, இ�லா�த��

ேபாதைனகைள� கைட�ப���� வ�� ெபா��, இ�ெனா�வைர

ந�ப ேவ��ய அவச�ய� எ�னெவ�� அவ�க� வ�ன�க��றன�.

இ�ப��ப�ட எ�ண��ளவ�க� ெப��தவறான க��த��

உழ�க��றனெர�பைத மன�த�� ெகா�ளேவ���. ஏெனனி�

அ�லா� எ� க�டைளகைள��, அவ�ைடய த����த�(ஸ�)

அவ�களி� க�டைளகைள�� ம���� இவ�க� த�கைள

����கெள�� எ�வா� வாதாட ����? வா�களி�க�ப�ட

தைலவ� ேதா��� ெபா��. தய�கெம��� இ�ற� ��க� அவரிட�

வ�ைர�� ெச���க� எ��� பனி� க��ய�� �� தவ��தாவ�

��க� அவைர� ெச�றைட��க� எ��� க�டைள இ����

ெபா��, அத�� ேந� மா�றமாக அ�க�டைளைய அல�ச�ய�

ெச�வ� தா� இவ�களி� இ�லாமா? இ� தா� ����களி�

த�ைமயா? அ� ம��மா? அவைர ஏச��ேபச� காப�ெர��

அைழ�க��றா�க�! 'த�ஜா�' எ�� ெபய� ���க��றன�.

அ��ட�, என��� ��ப� த�பவ�க� அத� �ல� ெபரிய ந���

ெபற���ய காரிய�ைத ெச�� வ��டதாக எ��க��றன�;

எ�ைன� ெபா�ய� எ�� ��வத� �ல�, இைறவைன

மக��வ��பதாக� க��க��றன�. 

 

ெபா�ைம, இைறய�ச� ப�ற�ேய ேபாதைன ெப�ற����� ம�கேள!

அவசர�ைத�� த�ெப�ண�ைத�� உ�க���� க��� த�த�

யா�? இைறவ� உ�க��� கா�டாத அைடயாள�க�� உ�க� ��

ைவ�க�படாத சா��க�� இ��� எ�ன பா�க� இ��க�ற�?

ஆனா� எைத�� ஏ���ெகா�ளாம�, இைறவ�ைடய க�டைள

கைள �ணிேவா� எத���க����க�; அல�ச�ய� ெச�� வ�க����

க� இ�கால ம�கைள நா� எத�ட� ஒ�ப��ேவ�? ப�ட�பக��

க�கைள ��� ெகா�டவ�களா� �ரிய� எ�ேக எ��

ேக��க��ற ஏமா���காரைன� ேபா�றவ�க� இ�த மனித�. 
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த�ைன�தாேன ஏமா�ற�� ெகா�பவ�கேள! �த�� ��க� உ�க�

க�கைள� த�ற���களாக! அத� ப�� �ரியைன உ�களா� காண

���� ‘இைறவ�ைடய �தைர� காப��' எ�றைழ�ப� மிக��

எளிதானேத. ஆனா� ஈமா� (ந�ப��ைகய��) ��பமான வழிகளி�

இைற� �தைர� ப��ப�ற� நட�ப�தா� க�னமான�.

இைற��தைர த�ஜாெல�றைழ�ப� மிக எளி�; ஆனா�

அவ�ைடய ேபாதைனகளி�ப� இ��கமான வாய�� வழியாக

�ைழ�� ெச�வ� தா� க�னமான�. வா�களி�க�ப�ட ம�ைஹ�

ப�ற� எ�க���� கவைல இ�ைல எ�� ��க�றவ� ஈமாைன�

ப�ற� கவைல இ�லாதவ� எ�ப� தா� உ�ைம. அ� ம��மி�ற�,

அ�வா� ��க��றவ�க� உ�ைமயான ஈமா�, பாவ�களி����

���, ��ைம ஆக�யவ�ைற� ப�ற��� கவைலய�றவ�களா�

இ��க��றன�, அவ�க� ச�ற�தள� ேந�ைம�ட� த�களி� அக

ந�ைலைய� ப�ற�� ச��த��பா�களாய��, இைறவனி� �த�க�

�ல� வ��ணி���� அ�ள�ப�� �த�ய உ�த�மி�க ந�ப��ைக

க�ைட�பத��ைல எ�றா�, அவ�க�ைடய ெதா�ைகக� ெவ��

சட�� ச�ப�ரதாயமாக��, ேநா�� ப��னி க�ட�பதாக��

இ���ெம�பைத உண��� ெகா�வா�க�. ேம��, இைறவனி�

அ�ளா�� க�ைணயா�� அவைன� ப�ற�ய ஞான�ைத��,

ஆ�றைல�� ெபறாதவைர மனிதனா� உ�ைமய�ேலேய

பாவ�களி���� ��ைப� ெபறேவா, இைறவைன ேநச��க ேவ��ய

அள� ேநச��கேவா, அ�ச ேவ��ய அள� அ�சேவா

��யாெத�ப� உ�ைமயா��. இைறய�ச�ைத�� உ�ைமயான

அ�ைப�� இைற ஞான�த�� �லமாகேவ  ெபற����. உலக���ள

ெபா��கைள மனித� ேநச��ப�� ச�லவ�ைற� க�� அ�ச�

ஓ�வ�� அ�ெபா��க� �ற��� மனித� ெப�ற����� அற�ைவ�

ெபா��ேத ந�க�க�ற�. ஆ�! இைறய�� இ�லாதவைர இைற ஞான�

ெபற ��யா�. இைறய�ளி�ற� அ� பயனளி�க�� ெச�யா�.

இைறய�� �லமாக இைறஞான� க�ைட�க�ற�. அத� ப�ற�, அ�த

ஞான�த�� �லமாகேவ, உ�ைமைய� கா�ப�, உ�ைமைய 
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உண�த� ஆக�யவ�ற�� வாச� த�ற�க�ப�க�ற�. ப��ன�

ெதாட��� இைறய�� காரணமாக அ�த வாச� த�ற�ேத இ����;

எ��� அ�வாச� �ட�ப�வத��ைல. எனேவ, இைறய�� �ல�

க�ைட��� ஞான� அ�வ�ளாேலேய ந�ைல�த�����. ேம��

அ�ளான� ஞான�ைத ��ைமயானதாக��, ெதளிவானதாக�

மா�க� இைடய����� த�ைரகைள அக��க�ற�. (உலக இ�ைசகளி�

��க�� க�ட���) ந�ேஸ அ�மாரா'வ�� ��த�கைள அக�ற�,

ஆ�மா��� ஆ�ற��, வா��� வழ��க�ற�. ேம��, பாவ�

ெச�ய� ����) ந�ேஸ அ�மாராைவ, பாவ�ெசய�களி�

ப��ய������, �ய எ�ண�களி� அ���களி�����,

��ைமயா�க�, மன இ�ைசகளி���� வ�ல�க� ைவ�க��ற�.

அ�ெபா�� மனிதனிட� ஒ� மா�த� உ�வாக�ற�. அத�

காரணமாக, இ�சமய� அவ�, இய�பாகேவ அ�வ��க�த�க

வா��ைகய����� வ�லக�வ��க�றா�, அத� ப��ன�. அ��

�லமாக மனிதனி� ஆ�மாவ�� உ�வா�� �த� ���த� '�ஆ'

வா��. நா� த�ன�� '�ஆ' ெச�க�ேறா�. தவ�ர ெதா�ைக ��வ��

'�ஆ' ஆகேவ இ��க�ற� எ�� எ�ணேவ�டா�. ஏெனனி�, இைற

ஞான� ெப�றப�� அ�ளி� �லமாக உ�வா�� '�ஆ' வ��

ேதா�ற��, த�ைம��, ��ற��� ேவறாக இ����. அ�

த�ைனேய மா����ெகா��� த�ைம�ைடய�; உ�க� ெச���

ெந���; இைறய�ைள ஈ���வ��� கா�த ச�த�; இ�த�

வா�வளி��� மரண�, �த�� க�� �யலாகவ����, ப��ன� கைர

ேச���� படகாக மாற�வ��� த�ைம�ைடய�. எ�லா

���ைல�கைள�� அ� ��ப��த�வ���. எ�லா வ�ஷ�க����

இ�ேவ மாம��தா��.

 

கைள�ப��ற� ‘�ஆ’ ெச��� அ�த� ைகத� அ����ரியவ�;

ஏெனனி�, ஒ� நா� அவ� வ��தைல அைடவா�.  '�ஆ' ெச�வத��

ேசா�வைடயாத பா�ைவய�ேறா� பா�க�ய� ெப�றவ�; ஏெனனி�, ஒ�

நா� அவ� பா�ைவைய� ெப�வா�. க�லைறகளி� க�ட�தவா� �ஆ
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வ�னா� இைற�தவ�ைய நா�பவ� அ����ரியவ�. ஏெனனி�,

ஒ�நா� அவ� க�லைறய����� ெவளிேய�ற�ப�வா�.

 

'�ஆ' ெச�வத�� ஒ� ேபா�� ேசா�வைடயாம� உ�க� ஆ�மா

�ஆவ�� உ�க�, உ�க� க�க� க��ைரச��த�, அதனா� உ�க�

உ�ள�த�� ஒ� ெந��� உ�டாக� உ�கைள தனிைம இ�ப�ைத

அைடய� ெச�வத�காக இ�����த ��ைசக����, மனித ச�சார

ம�ற வனா�தர�க���� எ��� ெச�� உ�கைள அைமத�ய�ற�

ைப�த�ய�காரைன� ேபா�, ஒ����� உதவாதவனாக ஆக�வ���

ெபா�� ��க� அ����ரிய வராக���க�, ஏெனனி� இ�த�ய��

��க� அ�ைள� ெப���க�. மிக� ெப�� வ�ள��, க�ைணயாள

��, உ�ைம�ைடயவ��, ந�ற��ைடயவ��, ஏைழகளிட�

இர�க� கா��பவ�மாக�ய இைறவ� பா� நா� அைழ�க��ேறா�.

எனேவ ��க�� ந�ற��ைடயவ�களாக�, �� உ�ைம�ட��,

ந�ற��ண��ட�� '�ஆ' ெச���க�. அதனா� அவ� உ�க� ��

க�ைண கா��வா�. இ��லக�� ��ச� �ழ�ப�களி����

வ�லக�வ���க�. �யநல� ச�ைடக� ேபா� மா��க�ைத

ஆ�க�வ�டா��க�. இைறவ��காக ேதா�வ�ைய ஏ���ெகா���

க�. அத� �ல� மாெப�� ெவ�ற�க��� உரியவ�களா��க�.

'�ஆ' ெச�பவ�க��� இைறவ� அ��த�கைள� கா��வா�.

அவனிட� ேக�க��றவ�க��� தனி� ச�ற���ள அ��

வழ�க�ப��. '�ஆ' இைறவனிடமி��ேத வ��, ���� அவனிடேம

ெச��வ��க�ற�. உ�க� உய�� உ�க��� மிக ெந��க� இ��ப�

ேபா�, ‘'�ஆ' வ�� �ல� இைறவ� உ�கைள ெந��க� இ��பா�.

�ஆவ�� �த� அ�� மனிதனி� ��ைமயான மா�த� ஏ�ப�வேத.

அ�மா�த� காரணமாக இைறவ�� தன� ப�ப�� மா�தைல

ெவளி�ப���க�றா�. இைறவ�ைடய ப��க� மா�றமி�லாதைவ

யாக இ��ப���, மா�தலைட�ேதா��� இ�ெனா� ேதா�றமாக

ெதரிக�ற�. அ�ேதா�ற�ைத உலக� அற�யவ��ைல அவ�

இ�ெனா� இைறவனாவா�.  ஆனா� இ�ெனா�  இைறவனி�ைல.

29ெல�ச�  �யா�ேகா�   



எனி�� அ�த� �த�ய ேதா�ற�த�� �ல�, அவ� த�ைன� �த�ய

�ைறய�� ெவளி�ப���க�றா�. அ�ெபா�� அ�த� �ற��ப��ட

ேதா�ற�த�� �ல�, இ�த மா�தலைட�த மனித��காக,

ம�றவ�க���� ெசய�படாத �ைறய�� அ�ப�� ெசய�ப�க�ற�.

இ� வழ�க�த��� மா�றமானதா��. ���க��ற�� �ஆ ஒ� ப��

ம�ைண வ�ைலமத��க ��யாத ஒ�றாக ஆ�க� ��ய ரஸவாத��

அ��ைக� க�வ�� ��ைமயா��� ��� ஆ��. மனித�ைடய

ஆ�மா '�ஆ' வ�னா� உ�க�, �� அ�வ�ைய�ேபா�, இைறவ�ைடய

ச�ந�தான�த�� வ��க�ற�. இைறவ� ��னிைலi அ� ைகக��

ந��க�� �னிய�� ச�ர� பணி�� �ழ�� ெச�க��ற�. இ�த

ந�ைலகளி� ந�ழேல இ�லா�த�� க��க�ப������

ெதா�ைகயா��. அதாவ�. எ�லாவ�த� ேசாதைனகைள��

இைறவ��காக� தா�க�� ெகா�வ�� அவ� க�டைளகைள ஏ�க

ஆய�தமாய���ப�� ஆ�மாவ�� ந��ற� ஆ��. அைன���

ப���பாச�கைள�� கைள��, இைறவ�பா� �னி�� அவ��ேக

உரியனவா� ஆக�வ��வேத ஆ�மாவ�� '���' எ���

�னித�ஆ��. இைறவ� �� வ���� தா�பணி��, த�

எ�ன�க� அைன�ைத�� இழ��, த�ைன ��ற��� மா����

ெகா�வேத, ஆ�மாவ�� ச�ர�பணித� எ��� ‘ஸுஜு�' ஆ��.

இ�ேவ இைறவைன ச�த��க ைவ�க��ற ெதா�ைகயா��. உட�ய�

ெதா�ைக ஆ��க� ெதா�ைக�� ���தலாய���பத�ேக,

இ�லாமிய ‘ஷரிஅ�' வ�த��ைற, அைத சாதாரண உட�ய�

ெதா�ைகய�� ேதா�ற�த�� பட�ப���� கா��ய���க�ற�.

ஏெனனி�, ஆ�மாவ�� ெசய�� வ�ைள�, உடைல��, உட�

ெச�க��ற ெசய�� வ�ைள� ந� ஆ�மாைவ�� பாத����

வ�த�த�� மனிதைன இைறவ� பைட���ளா� உ�க� ஆ�மா

�யரைட�� ெபா��, உ�க� க�களி���� க��� வ�க��ற�.

ஆ�மா மக���ச�யைட�� ெபா�� �க�த��� ஒ� �� மல��ச�

காண�ப�க�ற�. அதனா�, மனித� ச�ல சமய� ��னைக�ட

ெச�க�றா�. அ�வாேற, உட��� ஏதாவ� ��ப� ஏ�ப�� ெபா��,  
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அ���ப�த�� ஆ�மா�� ப��ெகா�க�ற�. ம�தமா�த�

ெத�ற�னா� இ�பமைட�� ெபா�� ஆ�மா�� ஒ� வைக

இ�ப�ைத� ெப�க�ற�. ஆ�மா உட� இர����, ஒ��ட�

ம�ெறா�ற����ள ெதாட�� காரணமாக, ஆ�மாவ�� இைறவ�

பா� ���த� எ�ப��, மனிதனி� ஆ�மா. ஆ��கமான ந��ற�,

�னித�, ச�ர� பணித� ஆக�யவ�ற�� ��க�வ�ட ேவ��ெம�பேத

உட�ய� வண�க�த�� ேநா�கமா��. ஏெனனி�, மனித�

��ேன�வத�� உைழ��� ேதைவ��ளவனாக இ��க�றா�.

இ��� க�ைமயான �ய�ச�ய�� ஒ� வைகயா��. இர��

ெபா��க� ஒ��ட� ஒ�� இைண�� இ���� ெபா��, நா�

அவ�ற�� ஒ�ைற அக��� ெபா�� அதனா� அத�ட�

இைண�த���த ம�ற� ெபா�ளி� ஒ� அைச� (ஒ� இய�க�)

ஏ�ப�க�ற�. ஆனா�, உட� ந��ற�, �னித�, ச�ர� பணித� ஆக�ய

ெசய�களி� ஈ�ப�� ெபா��, ஆ�மா��, அத�ட�, ந��ற�,

�னித�, ச�ர�பணித� ஆக�ய ெசய�களி� ஈ�படாத வைர. எ�தவ�த�

பல�மி�ைல. ஆய���, அ�வா� ஆ�மா�� கல��ெகா���

ந�ைல இைற ஞான�த�� வ�ைளவாகேவ ஏ�ப�க�ற�. இைற

ஞானேமா இைறய�ளா� ம��ேம க�ைட�க�ற�. ெதா�� ெதா��

மனிதைன� பைட�த நாளி���ேத இைறவ� ஒ� ெசய��ைற�

பழ�க�ைத ஏ�ப��த���ளா�. அதாவ�, இைறவ� த� தனி�

ெப�� அ��ெகாைடயாக, தா� வ���ப�யவ��� �த��

“�ஹு�����" (பரி��த ஆவ�ைய) ஊ�க�றா�.  ப�ற� �ஹு�

�����' உதவ�யா�, அ�மனிதனி� உ�ள�த�� இைறவ�பா�

அ��, ேநச� உ�டா�க�ப�க�ற�. அதனா�, அ�மனித�

இைறவ�ைடய பாைதய�� உ�ைமய�ேலேய த� உய�ைர�

ெகா��க� தயாராக�வ��மள��� உ�ைம��, உ�த���

அளி�க�ப�க��ற�. ஏராளமான அைடயாள�களா� அ�னவரி�

மஃரிப�' எ��� இைற ஞான���� வ����, பல�ன�கைள

இைறவ� ��க�வ��க�றா�. ெதா�ைமயான அ�த� த�ைம�ட�

அ�படாத ெதாட�� அ�மனித��� ஏ�ப��வ��க�ற�.
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அ�ெதாட�ைப எ�ப��ப�ட ேசாதைனயா��, எ�வைகய��� அக�ற

��யா�. எ�த வாளா�� �����வ�ட�� ��யா�. அ�த

அ�ப���� த�கா�க� தா��த� எ��மி��கா�. �வன� ப�ற�ய

ஆைசேயா, நரக� ப�ற�ய பயேமா, உலக வசத�க�, ெச�வ� எ��ேம

தா��தலாக இ��கா�. மாறாக அ� இைறவ� ம��ேம அற�ய�

��யதாக�� ேவ� யாரா�� அற�ய ��யாத�மான ஒ�

ெதாட�பா��. இ��� ஆ�சரிய� எ�னெவ�றா� அ�த அ�ைப�

ெப�றவ�க���ட, அ�த� ெதாட�ைப� ப�ற�, ஏ�, எ�வா�

உ�டாய��� எ�ற உ�ைமைய அற�ய ��யா�. ஏெனனி�

அ�ெதாட�� ெதா�� ெதா���ள ெதா�ைம வா��த ெதாட�பா��.

அ� 'மஃரிப�' எ�ற இைற ஞான�தா� உ�டானத�ல மாறாக,

க��� ெந��� ஏ�கனேவ இ��த ேபாத���, உரா�வத�� �லேம

ெந���� ெபாற�க� ெவளிவ�வ� ேபா� இ�ெதாட�ைப

ஒளிமயமா��க��ற மஃரிப�' ஆக�ய இைறஞான�, ப��னேர

வ�க�ற�. இ�ெதாட�ைப ெப�ற மனிதரிட�, ஒ� ப�க�

இைறவேனா� அ���, ம�ப�க� மனித இன�த�� �� இர�க��

��த���த�ப��� இ����. அத� காரணமாக அ�மனித���,

எ�ெபா��� இைறவ�பா� ஈ��க�ப��� ெகா������ ஒ�

ெதாட�� இ���� அேத சமய�, ம�ப�க� ஒ�ெதாட�� மனித

இன�த��பா� இ��� ெகா������. அ�ெதாட�பான�, �ரிய�

�மிய�� எ�லா� அ���கைள�� த� ப�க� ஈ��ப�ட�, அ�

தா�� ஒ� ப�க� ஈ��க�ப��� ெகா����ப� ேபா� மனித�களி�

த�த��ைடய இய��கைள� த�பா� ஈ���� ெகா������. இ�த

மனிதனி� ந�ைல�� அ�ேவ.  இ�ப��ப�ட மனித�க� இ�லாமிய

மரப��ப�, நப�  ர�� �ஹ�த�� எ�றைழ�க�ப�க�றா�க�.

அவ�க� இைறவனி� �ய உைரயாட� எ��� அ�ைள�

ெப�றவ�க� அவ�க� �ல� அசாதாரண ந�க��ச�க� ந�க�க��றன.

அவ�க�ைடய �ஆ�க� ெப��பா�� ஏ��� ெகா�ள�ப�க��றன.

அவ�க� ெச��� �ஆ�க��� இைறவனிடமி��� மி�த�யாக

பத��க� க�ைட�க��றன. இ�வ�ட�த�� அற��ன�க�, தா�க�� 

32ெல�ச�  �யா�ேகா�   



உ�ைமயான கன�க� கா�பதா��, ச�ல சமய�களி� த�களி�

�ஆ�க�� ஏ��� ெகா�ள�ப�வதா��, ச�லேவைள, 'இ�ஹா�'

ெப�வதா��, எ�க���� இைற� �த�களான நப�மா�க����

எ�ன ேவ�பா� உ�ளெத��� வ�ன�வா�க�. இத��� காரண�

எ�னெவனி�, அவ�களி� க��த��ப� இைறவ�ைடய நப�

ஏமா��க�றவராகேவா, ஏமா�ற�ப�டவராகேவா இ��க�றா�. ஒ�

சாதாரண வ�ஷய�த�� ெப�ைமய��க� ��யவ�; ம�றவ�க����

அவ���மிைடேய எ�தவ�த வ��த�யாச�மி�ைல. இ�த எ�ணேம

ஆணவ�ைடய ஒ�றா��. இதனா� ம�களி� பல� இ�கால�த��

அழி����ளாக��றன�. ஆய��� உ�ைமைய� ேத�க��றவ�

க���, இ�ப��ப�ட ஐய�க� எ�மானா� ெதளிவான பத��

தர����. அதாவ�, இைறவ� த� தனி�ச�ற�பான அ�ளா��

அ��ெகாைடகளா�� ஒ� ��ட�ைத ேத��ெத��� அவ�க���

த� ஆ��க அ�ளி� ெப��ப�த�ைய வழ�க���ளா� எ�ப�

ஐய���க�டமி�லாத ஒ� உ�ைமயா��. எனேவ எத�ரிகளான

இ���ட�க�, எ�ெபா��� நப�மா�கைள ம��பவ�களாக இ��த

ேபாத��� அவ�கைள இைற��த�க� ெவ�ேற வ���ளன�.

ேம��, அவ�க���� இைற� �த�க���மிைடேய ஒ� மாெப��

ேவ�பா� இ��பைத, அற��ைடயா� இ�த�ய�� ஏ���ெகா���

அள� நப�மா�களிடமி��� ஓ� அ��த ஒளி ெவளிவ��

ெகா����த�. அ�த ேவ�பா�ைட ஒ� எ����கா��� �ல� �ற

ேவ��மாய��, ப��ைச எ���� ஒ�வனிட�� ச�ல நாணய�க�

இ����; ஒ� மாம�னரி� க��ல�த��� நாணய�க� ந�ர�ப�

இ����. ஆனா� அ�த மாம�ன��� ஒ�பானவராக� த�ைன

ப��ைச�கார� �ற இயலா�. அ�ல�. ஒ� மி�மினி���ச�ய�ட��

ஒளி இ��க�ற�. �ரியனிட�� ஒளி இ��க�ற�. ஆனா� நா�

�ரிய��� ஒ�பானவ� எ�� மி�மினி� ��ச� �ற ��யா�.

த�க� ெசா�த அ�பவ�கைள� ெகா�ேட சாதாரண ம�க��

இைற��த�கைள அற��� ெகா�வத�காக��, அவ�க��� இ�த

வழிய��� ��ைமயான ஆதார�கைள� த�� எ�வ�த� சா��� 
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ேபா��க�� ெசா�ல ��யாதப� ெச�வத�காக��, இைறவ�

அவ�களி� உ�ள�த��� கன�க�, ஆ��க� கா�ச�க�,

இைறயற�வ����க� ஆக�யவ�ற�� வ�ைதைய ஊ��க�றா�. 

 

இைறவனா� ேத��ெத��க�ப�டவ�க�ைடய இ�ெனா� ச�ற��

எ�னெவ�றா�, அவ�க� ப�ற�ைடய உ�ள�த�� வ�ைளைவ

ஏ�ப��த� ��யவ�களாக��, ப�றைர ஈ��க� ��ய ச�த�

உைடயவ�களாக�� இ��பா�க�. ேம�� ஒ� ஆ��க�

பர�பைரைய ந�ைல நா��வத�கா�� அவ�க� அ��ப�ப����க�ற

ன� . அவ�க� ம�கைள அக�பா�ைவய�� �ல� வழி நட��வதா��,

பைட�ப�ன�களி� இ�� த�ைரைய இைடய����� அக�ற�

வ��வதா�� அவ�க� �லமாக� தா� உ�ைமயான இைற ஞான�,

இைற அ��, உ�ைமயான��ைம, இைறய�ச�, ஆ�வ�, இனிைம

ஆக�யைவ ம�க� உ�ள�களி� ஏ�ப�க��றன. அவ�களிடமி���

ெதாட�ைப� ������ ெகா�வ�, ஒ� க�ைள, மர�த����� அத�

ெதாட�ைப� ������ ெகா�வ� ேபாலா��. அ�த� ெதாட�ப��

ஒ� ச�ற�ப�ச� எ�னெவ�றா�, அ�ெதாட�� ஏ�ப�ட ப��, த�த���

ஏ�ப அவரவ� ஆ��க ந�ைல ெசழி�� ெபற� �வ��க��ற�;

ெதாட�� ����க�ப�ட�� ஆ��க ந�ைலய�� �� ப�ய

ஆர�ப��க��ற�. எனேவ ஒ�வ� தன�� நப�மா�க�, ர��மா�களி�

ேதைவ இ�ைல எ�� ��வ� மிக�� ஆணவமான ஒ�

எ�ணமா��. அ� ஈமானி� இழ�ப��� அற��த�யா��. இ�ப��ப�ட

எ�ண��ள ஒ� மனித�, 'நா�ெதா�க�ேற�, ேநா��

ைவ�க�ேற�, க�மா ெசா�க�ேற�' எ�� ��வ�  த�ைன� தாேன  

ஏமா��வத�ற� ேவற��ைல உ�ைமயான ந�ப��ைக, உ�ைமயான

ஆ�வ�, ெதாட�� ஆக�யைவ ப�ற�ய ஞான� அவ��� இ�லாததா�

அவ� அ�வா� ��க��றா�. மனிதைன பைட�பவ� இைறவைன

எ�றா��, ஒ� மனிதனி� ப�ற���� இ�ெனா� மனிதைன

காரணமா��வ� எ�வா� எ�ப� அவ� ச��த��க ேவ���. உட�

ச�ப�தமான ப�ற���� ஒ� த�ைத இ��ப� ேபா�� ஆ��க ெதாட
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ரி� ஆ��க ப�ற�ப���� ஒ� ஆ��க த�ைத அவச�யமா��. ஆகேவ

வ�ழி�ெத���களாக! இ�லா�த�� ெவளி�ேதா�ற�ைத ம��ேம

ைவ���ெகா�� உ�கைளேய ��க� ஏமா�ற�� ெகா�ளா��க�.

அவ� உ�களிடமி��� எைத ேவ��க�றா� என இைற

வசன�கைள ச��தைன�ட� ப���க�. (த�����ஆனி� �த�

அ�த�யாயமாக�ய) �ரா பா�த�ஹா 'வ�� இைறவ� எ� �ற��� �ஆ

ெச���ப� க�ப����ளாேனா அைதேய அவ� உ�களிடமி���

எத��பா��க�றா�. அ�த �வா, '� எ�க��� ேநரான வழிைய�

கா��வாயாக அதாவ� � அ���ரி�த ம�களி� வழி. எனேவ

நப�மா�களிட�த��� இைற��த�களிட�த��� இ��க��ற அ�த

அ��ெகாைடக� உ�க���� க�ைட�க ேவ��ெமன ஐ�கால�

ெதா�ைகய�� �ஆ ெச���ப� வ����த� �ற�ப����க

நப�மா�க��, ர��மா�க�� இ�லாம� அ�த அ��ெகாைடகைள

எ�வா� உ�களா� ெபற இய��? எனேவ அ�த அ��ெகாைடகைள

��க� அைடய�� உ�த�, ந�ப��ைக ஆக�ய த�த�கைள ��க�

ெபற�� அ�வ�ேபா� இைற�த�க� வர ேவ��ய�

க�டாயமாக�ற� .ஆகேவ இைறவ�ட� ேபாரி�� அவனி�

ெதா�ைமயான இ�ச�ட�ைத �ற�ய��� வ����களா? நா� ஒ�

த�ைதய�� �லமாக ப�ற�க வ���பவ��ைல எ�� வ���

�ற���மா? கா�ற�� உதவ�யா� ேக�க வ���பவ��ைல எ��

கா�களா� �ற���மா? ேம�� இைறவ�ைடய ஒ�

ெதா�ைமயான ச�ட�ைத தா��வைத வ�ட ேவ� அற��ன� எ�ன

இ��க ����?

 

கைடச�யாக இ�ெனா� வ�ஷய�ைத�� ெதரி�� ெகா���க�.

அதாவ� இ�கால�த�� நா� இைறவனா� அ��ப�ப����ப�

����கைள ��த����வத�காக ம��ம�ல: மாறாக, ����க�,

இ���க�, க�ற���வ�க� ஆக�ய ��� ச�க�த�னைர��

��த����வ� �ற��ேகாளா��. ����க����, க����வ�க��

�� வா�களி�க�ப�ட ம�� ஆக இைறவ� எ�ைன அ��ப�ய���
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ப�ேபாலேவ நா� இ���க��� அவதாரமாக��, வ�ள��க��

ேற�. இ�ப� அ�ல� அத�� அத�கமான வ�ட�களாக இ�த

வ�ஷய�ைத நா� வ�ள�பர�ப��த� வ�க�ேற�. அதாவ� உலக��

ந�ர�ப���ள பாவ�கைள� ேபா��வத�காக நா� ம�யமி� மகனாக

ம�ஹ�� சாய�� இ��ப� ேபாலேவ, இ�� மா��க அவதார�க�

அைன�த��� ஒ� மிக�ெப�� அவதாரமாக�ய, ராஜ க���ணரி�

சாய��� நா� இ��க��ேற�.  ஆ��க ந�ைலய�� உ�ைமைய

ெபா��தவைர, நா� அவராகேவ இ��க�ேற� எ�ேற �றேவ���.

இைத நா� எ� அ�மான�த�னாேலா, க�பைனய�னாேலா �றவ��

ைல. மாறாக வான�கைள�� �மிைய�� பைட�த இைறவேன இைத

என�� ெவளி�ப��த���ளா�. "� இ���க��� க���ண��

����க����, க�ற��தவ�க���� வா�களி�க� ப�ட ம�ஹு�

ஆ��" எ�� ஒ� �ைற அ�ல, பல �ைற என�� அவ�

அற�வ��தா�. இைத ெசவ���ற��  ஒ� காப�ரி� ெபயைர தன��

���ெகா�� ெவளி�பைடயாக ��ைர ஏ���ெகா�டதாக

அற�வ�ற ����க� ��வா�க� எ�பைத நா� அற�ேவ�.

ஆனா� இ� இைறவனி� ெவளி�பாடா�� அைத ெவளி�ப��தாம�

இ��க எ�னா� ��யா�. இ�� இ�வள� ெபரிய ��ட�த�� இைத

ெவளி�ப���� �த� நாளா��. ஏெனனி� இைறவனிட� இ���

வ�தவ�க�, அவ�� ேப�பவ�களி� அவ��க��� அ��வ�

இ�ைல அற���ெகா���க� ராஜா க���ண� இைறவ� என��

அற�வ��தப�, உ�ைமய�� ஒ� மாெப�� மனிதராக வ�ள�க�னா�.

அவேரா� ஒ�ப�ட�த�க எ�த ஒ� மாெப�� ரிஷ�ையேயா,

�னிவைரேயா இ���க�� பா��க ��யா� அவ�ைடய கால�த��

அவ� அவதாரமாக அதாவ� நப�யாக வ�ள�க�னா�.

இைறவனிடமி��� அவ��� '�ஹு� ���' (பரி��த ஆவ�)

இற�க�� ெகா����த�. அவ� இைறவ� �றமி��� ெப��

ெவ�ற���ற�யவராக��, ஏ��� ெகா�ள�ப�டவராக��

வ�ள�க�னா�. அவ� ஆரிய �மிைய பாவ�களி���� ��ைம

ப��த�னா�. ஆனா� அ�கால நப�யாக�ய அவ�ைடய ேபாதைனக�,
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ப��கால�த�� பல வைகய��� ���ைல�க�ப�� வ��டன. அவேரா

இைற ேநச�ைத ந�ைறய� ெப�றவராக��, ந�ைம�ட� ேநச��,

�ைம�ட� பைகைம�� ெகா�டவராக�� இ��தா�. ப��கால�த��

அதாவ� இ�கால�த�� அவ�ைடய ந�ழலாக�ய அவதார�ைத

பைட�பதாக இைறவ� வா���த� அளி�த���தா�. எனேவ அ�த

வா���த� எ� ேதா�ற�த�� �ல� ந�ைறேவற���ள�. எ�ைன

�ற��ப��� என�� க�ைட�த இைற அற�வ���களி� "ஏ க���ண ��ர

ேகாபா�! உன� மக�ைம �ைதய�� எ�த�ப����க�ற�" எ�ப��

ஒ�றா��. எனேவ நா� க���ணைர ேநச��க�ேற�. ஏெனனி� நா�

அவ�ைடய ேதா�றமாேவ�. 

 

இ�� இ�ெனா� ரகச�ய�� இ��க�ற�. அதாவ� க���ண���

உரிய (பாவ�ைத ���பவ�, ஏைழக��� ஆ�த� அளி�பவ�,

ஏைழகைள பரிபா��பவ� ஆக�ய) எ�லா� ப��க��

வா�களி�க�ப�ட ம�ஹூ ��� உரியனவா��. எனேவ ஆ��க

ந�ைலைய ெபா��தவைர � க���ண�� வா�களி�க�ப�ட

ம�ஹு� ஒ�வேர: ச�தாய மரப�� தா� ேவ�பா��ள�.

இ�ெபா�� நா� 'க���ண� எ�ற �ைறய�� ஆரிய ந�ப�க���

அவ�க�ைடய ச�ல தவ�க� �ற��� எ�சரி�ைக ெச�க�ேற�.

அவ��� ஒ�ைற� ப�ற� ஏ�கனேவ நா� �ற��ப�����க�ேற�,

அதாவ� இய�ைக அ�ல� பரம�� எ�� அைழ�க�ப��

அ��க��, ஆவ��� பைட�க�படாத அநாத�யானைவ எ�ற

அவ�க�ைடய க��தா��. இ�த� ெகா�ைக�� �ைற�� சரிய�ல

ப�ற எ�த ெபா�ளி� உதவ��� ேதைவய�றவ� ஆன பரேம�வரி�

ஒ�வைன� தவ�ர பைட�க�படாத� ேவ� எ��� இ�ைல. ேம��

ேவ� ஒ�ற�� உதவ��ட� வா�� ெபா��க� பைட�க�படாததாக

இ��த� ��யா�. ஆ�மா�க� உைடய �ண�க� தாமாகேவ

உ�டானைவயா? அவ�ைற உ�ப�த� ெச�க�றவ� யா�மி�ைலயா?

இ� சரி எ�றா� ஆ�மா�க�� தாமாகேவ உட�� �ைழய ����

அ�வா� அ��க� ஒ�� ேச�வ�� ெவ�ேவறாக� ப�ரி�� வ��வ
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�� தானாகேவ ந�கழலா�. இ�த ந�ைலய�� பரேம�வர�

இ��க�றா� எ�� ந��வத�� உ�களிட� ப��தற�� ��வமான

எ�தவ�த ஆதார�� இ��க இடமி�ைல, ஏெனனி� எ�லா

உய��க�� அைவகளி� எ�லா� ப��க�� �யேம

ந�ைல�த���க�ற� எ�பைத ப��தற�வா� ஏ��� ெகா�ள

���மாய��, உய�� உட�ட� ஒ�� ேச�வ��, ப�ரி�� வ��வ��

தானாகேவ ந�க�� ���� எ�பைத�� அற�� மக���ச��ட� ஏ���

ெகா��� தானாகேவ உ�ப�த� ஆ�� வழி த�ற�த����� ேபா�

ஒ�� ேச�த�, ப�ரி�� வ��த� எ�ற இர�டாவ� வழி

அைட�த���க எ�தவ�த காரண�� இ�ைல. இ�த �ைறைய எ�த

த��க வாத�ைத ந��ப��க ��யா�. 

 

ேம�� இவ�க�ைடய இ�த தவறான ெகா�ைக இ�ெனா�

தவற��� ச��க�� ெகா��� ப� ெச�� வ��ட�. �த� தவறான

ெகா�ைகய�னா� பரேம�வர��� இழ�� ஏ�ப�வ� ேபா�� இ�த

இர�டாவ� தவறா� அவ�க��ேக இழ�� ஏ�ப�க�ற�. அதாவ�

ஆரிய ந�ப�க� ��� அ�ல� இர�ச��ைப ஒ� வைரயைற��

உ�ப�டதாக ஆ�க�� ெகா�� வ��டன� ஆனா� ம�ப�றவ�ைய 

 எ��ேம ��ைப ெபற ��யாதப�, ந�ர�தரமாக க��த�� மா�ட�ப�ட

மாைலயா�க�� ெகா�டன�. இ�ப��ப�ட க�மி� தன�ைத��

��க�ய மன�பா�ைமைய��, க�ைணயாள��, வ�ள�மாக�ய

இைறவ� �� சா��வைத. எ�த ந�யாய உ�ள� பைட�தவரா��

ஏ���ெகா�ள ��யா�. ந�ர�தரமான ��ைப அளி�க வ�ல

ஆ�ற�ைடயவனாக  இ���� பரேம�வர� தன� ஆ�ற��

அ�ைள ம�க� இழ���ப�யான க�மி�தன�ைத ஏ� ெச�தா�?

ேம�� எ�த ஆவ�கைள ��ட கால� த�டைன���ப��த�,

ந�ைலயான ம�ப�றவ�ைய ேம�ெகா���ப� அைவகளி�

தைலவ�த�ய�� ேசாதைன எ�த�ப����க�றேதா, அ�த ஆவ�கைள

பரேம�வர� பைட�கவ��ைல எ�பைத எ��� ெபா�� இ�த

ஆ�ேசபைன இ��� வ�வைடக�ற�. இத�� ந� ஆரிய ந�ப�களி
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டமி��� க�ைட��� பத�� எ�னெவ�றா� எ�லா வ�லைம��

உைடய பரேம�வர�, ந�ர�தரமான ��ைப அளி�க ஆ�ற�

ெப�றவனாகேவ இ��தா�. ஆய���, ம�ப�றவ�ய�� ெதாட�

அ��� வ�டாம���க ேவ��ெம�பத�காகேவ, வைரய��க�ப�ட

���ைப ஏ�ப��த���ளா�. ஏெனனி� ஆவ�க� �ற��ப��ட

எ�ணி�ைகைய உைடயனவா� இ��பதா��, அத�க�ப��த

��யாததா��, ந�ர�தர ���� தர�ப��வ��டா�, ம�ப�றவ�ய��

ெதாட� ந�ைல�த���க ��யா�, ஏென�றா�, ந�ர�தர ��ைப� ெப�ற

ஆவ�க� ��� அைற��� த�க�வ��டா�, பரேம�வரனி�

ைகய����� அ� ெச�� வ��டதாக ஆக�வ��க�ற�. இ�வா�

ஏ�ப�� அ�றாட� ெசலவ�� எ�றாவ� ஒ� நா� ம�ப�றவ����

ெச�வத�� ஒ� ஆவ� �ட பரேம�வர� ைகய�� இ�லாம�

ஆக�வ���, அத� காரணமாக அ�நாளி� இ�த ேவைலகைள

ெய�லா� ���� வ��� ஓ�� ெப�றவனாக� பரேம�வர�

இ���� வ�ைள� ஏ�ப�� வ���. இ�த ந���ப�தமா ந�ைலைமைய�

க�த�ேய பரேம�வர� இ�ப��ப�ட ஒ� ஏ�பா�ைட� ெச���ளா�.

அதாவ� ������ ஒ� எ�ைலைய வைரய����ளா� எ�� ஆரிய

ந�ப�க� பத�லளி�க��றன�.

 

இ�� இ��ெமா� ஆ�ேசபைன எ�க�ற�. அதாவ� ��ைப ெப��.

பாவ�களி���� ��ைமயைட���ள பாவம�ற ஆ�மா�கைள

��� அைறய����� ���� எத�காக ெவளிய�� எ��க ேவ���?

இ�த ஆ�ேசபைனைய பரேம�வர� எ�வா� ��க���ளா�

எ�றா� ��� அைறய��� �ைழக��ற ஒ�ெவா� மனித

ஆவ�ய�ட�� ஏதாவெதா� பாவ�ைத இ����ப� ெச��வ��க�றா�.

அ�த ஒ� பாவ�த���� த�டைனயாக, அ�த ஆவ�க� ஒ�ெகா���

இ�த�ய�� ��� அைறய����� ெவளிேய�ற�ப�க��றன.

 

இ�ேவ ஆரிய ந�ப�களி� ெகா�ைக. இ�ெபா�� நா� �த�ைய

ந�ைல நா�ட ேவ����ள�. இ�வாறான ந��ப�தமான ந�ைலைமக
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ளி� ச��க��ெகா���ள ஒ� நபைர நா� எ�வா� பரேம�வர�

எ�றைழ�க ����? ஆரிய ந�ப�க� மிக�ெதளிவான ஒ�

வ�ஷய�ைத அதாவ� இைறவ�ைடய பைட��� ஆ�றைல ம��த�

த�கைள� ெப�� ச��க�க��� ஆளா�க�� ெகா�ட� மிக��

வ��த�த���ரியதா��. இத� �ல� பரேம�வர�ைடய

ெசய�கைள� த�க� ெசய�க�ட� க�பைன ெச��, இைறவைன

இழி� ெச�க��றன� ேம�� இைறவ� த� எ�லா� ப��களி��

பைட�ப�ன�களி���� ேவ�ப�டவ� எ�பைத அவ�க�

ச��த��கவ��ைல. ஆதலா� பைட�ப�ன�த�� ப��களி�

அள�ேகாைல� ெகா�� இைற�ப��கைள அள�ப� தவறா��.

இைத த��க ஞானிக� ெபா��தம�ற க�பைன எ�ப�.

இ�லாைம���� ஒ�� உ�வாக ��யா� எ�� ��வ�,

பைட�ப�ன�களி� ேவைலக� ப�ற�ய ப��தற�� �ைறவ��

அ�பவமா��. ஆகேவ இைறவனி� ப��கைள இேத ச�ட�த�� ��

ெகா�� வ�வ� அற�வ��ைமய�லா� ேவெற�ன?  ெபள�கமான

நாவ��ற�ேய இைறவ� ேப�க�றா�; அ�வாேர காத��ற��

ேக�க�றா�; க�ணி�ற�� பா��க�றா�; அ� ேபாலேவ ேவெறா�

உட�ய� ெபா�ளி� ேதைவய��ற� பைட�க�� ெச�க�றா�.

ெபா��களி� ேதைவக��� அவைன உ�ளா��வ�, இைற�

ப��களி���� அவ��� ஒ�வளி�ப தா��. ேம��

இ�ெகா�ைகய���ள ெப���ழ�ப� எ�னெவனி�, ‘ஆர�பம�ற�’

(அனாத�) எ�ற ப�ப�� அ��பைடய��, இ�ெகா�ைக ஒ�ெவா�

அ�ைவ�� இைறவ��� இைணயா��க�ற�. ச�ைலகைள

வண��க��றவ�க�  ஒ� ச�ல உ�வ� ச�ைலகைளேய இைறவ���

இைணயா�க� வண��க��றன�. ஆனா� இ�ெகா�ைகய��ப�,

�� உலக�த���ள ெபா��க�� இைறவ��� இைணயா�க�

ப�க��றன. ஏெனனி� ஒ�ெவா� ெபா��� தன���தாேன

இைறவனா��. இ�வ�ஷய�கைள எ�த வ�த� பைக�ண�வ��

காரணமாக�� நா� �றவ��ைல எ�பைத இைறவேன

ந�கற�வா�. மாறாக ேவத�களி� உ�ைமயான ேபாதைனக� இ�
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வா� இ��கவ��ைல எ�� நா� உ�த�யாக ந��க�ேற�. ஆனா�

�ய நல�ைத�ைடய த��வ ஞானிக��� இ�வாறான

ெகா�ைகக� இ��தன. அவ�களி� ஏராளமானவ�க� ப��ன�

நா�த�க�களாக�வ��டன� எ�பைத�� நா� அற�ேவ�. ஆரிய

ந�ப�க� இ�ெகா�ைகைய வ���வ�டவ��ைலெயனி� அவ�களி�

���� - அ�வாேற ஆக�வ��ெமன நா� அ��க�ேற�,

இ�ெகா�ைகய�� ம�ெறா� க�ைளயான ம�ப�றவ�� ெகா�ைக,

இைறவனி� க�ைண, அ�� ஆக�ய ப�ப��� ெப��கள�க�ைத

ஏ�ப���க��ற�. எ����கா�டாக இர�� அ�ல� ��� சா�

அள��ள இட�த��, ேகா��கண�கான எ���கைள நா�

கா�க�ேறா�. ேம�� ஒ�ெவா� �ளி �ரி�� பல ஆய�ர� க��மிக�

இ��க��றன. அ��ட� ஆ�, கட�, கா� ஆக�யவ�ற�� பல

வைகயான வ�ல�க�ன�க�� ���, ��ச�க� ேபா�ற உய�ரி

ன�க�� ஏராளமாக உ�ளன. மனித  இன�த�� எ�ணி�ைக

அைவக�ட� ஒ�ப�ட ��யாத அள� ெசா�பமானதா��.

வாத�த��காக ம�ப�றவ�� ெகா�ைகைய சரிெயன ஏ���

ெகா�டா�, இ�வைரய��� பரேம�வரனா� உ�டா�க�ப�டைவ

எைவ? பரேம�வரனா� ��� அ�ள�ப�டைவ எைவ? எத�� கால�த��

அவ� �� எ�னதா� ந�ப��ைக ைவ�க ����?

 

இ� ம��மி�ற�, இ�ெனா� ச�ட�� வ�ள�க வ��ைல.

அெத�னெவனி�, ஒ�வ��� (ம�ப�றவ�ய��) த�டைன

வழ�க�ப�க�ற�. ஆனா�, த�டைன அைட�தவ��� அத���

காரணமான ��ற� ப�ற� ெதரிவ��க�ப�வவைல. ேம�� மிக��

ேசாதைன��ரிய� எ�னெவ�றா� ஞான�ைத அ��பைடயாக�

ெகா�ட� ���; ஞானேமா உட���ட� அழி�� வ��க�ற�. ஆகேவ

ஒ�வ� எ�த� ப�றவ�ய�� வ�தா��, ��ப�றவ�ய�� அவ�

எ�ப��ப�ட ப��தனாக இ��த ேபாத���, ேவத�த�� ஒ� ச��

ப�த� �ட அவ�ைடய ந�ைன��� வ�வத��ைல. இத����

ம�ப�றவ�ய�� �லமாக ��ைப அைடவ� இயலா� என�ெதரிக�ற�. 
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.ேம�� ப�றவ�� �ழ�ச�ய�� அவ�க� ���� உலக�� ஆணாகேவா

ெப�ணாகேவா ப�றவ� எ���� ெபா��, ம�க�ைடய

��ப�றவ�ய�� உற� �ைறைய அற���ெகா�த�� ஏ�வாக

அவ�க��� �� ெஜ�ம உற� �ைற�ப��ய� தர�படவ��ைல...

அ�ப� ஒ� ப��ய� க�ைட�தா�ம��ேம. ஒ�வ� த� �� ப�றவ�ய��

த� தாயாகேவா சேகாதரியாகேவா இ��த ஒ� ெப�ைண அ��த

ப�றவ�ய�� த��மண� ெச�� ெகா�ளாம� தவ���க ����. 

 

ேம�� த�கால�த�� ஆரிய ந�ப�களிட� இ���வ�� ந�ேயாக�

ெகா�ைகைய ���த அள� வ��� வ���ப� நா� ெதாட���

அற����த� வ�க�ேற�. த� க�ணிய�த���ரிய மைனவ�ைய, த�

மான� மரியாைத ச�ப�த�ப�ட மைறவான வ�ஷய�கைள� பக����

ெகா��� த�ைம�ைடய மைனவ�ைய ஒ�வ�, தா� �ைறயான

கணவனாக இ���� ெபா��, கணவ� மைனவ� எ�ற உற� �ைற

ந�ைல�த����� ெபா�ேத த� �ய மைனவ�ைய� ப��ைள ெப��

ேநா�க�த��காக, அ�ந�ய� ஒ�வ�ட� உட�ற� ெகா�ள�

ெச�வைத மனித இய�� ஒ� ேபா�� ஏ��� ெகா�ளா�. நா� இ�

�ற��� அத�கமாக எ�த வ���பவ��ைல. அைத ந�ல மனித�களி�

ப��தற���ேக வ��� வ��க�ேறா�. இ�வாற����� ஆரிய

ந�ப�க� இ�ப��ப�ட த�க� மா��க�த��� வ��ப�

����கைள�� அைழ�க �ய�க��றன�. எனேவ நா�

��வெத�னெவ�றா�, அற��ைடய ஒ�ெவா�வ�� உ�ைமைய

ஏ��� ெகா�ள� தயாராகேவ இ��பா�க�. ஆனா� த��ைடய

�ய ஆ�ற�களி� �ல� த� இ��ைப ெவளி�ப����

இைறவ���� பைட��� ஆ�ற����� ஓ�வளி�� வ��� அவ�

எ�லா அ��கைள�� அ�ள���யவன�ல எ�� க��வ�

உ�ைமயாக இ��க ��யா�; ேம�� அ�ப��ப�டவ� ந��சயமாக�

பரேம�வரனாக�� இ��க��யா�. மனித� இைறவைன

அவ�ைடய ஆ�ற�கைள�ெகா�ேட அைடயாள� க���ளா�.

எனேவ ஒ� ஆ�ற� அவனிட� இ�லா� ேபா�, அதனா� அவ�� ந�
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ைம� ேபா� வழி வைககளி� ேதைவ�ைடயவனாக இ��பாேனயா

ய��, அவைன அைடயாள� க�� ெகா�ள� ��ய வாச� அைடப��

வ���. 

 

ேம�� இ� ம��மி�ற� தன� அ��ெகாைடகளி� காரண�தா�, -

இைறவ� வண�க�த���ரியவனாக இ��க�றா�. ஆனா� அவ�

ஆவ�கைள பைட�காதவனாக�� ெசய�ப�பவ�களி� ெசய��ற�,

அ�ேளா, க�ைணேயா ெச��� ஆ�ற� அ�றவனாக��

இ��க��றா� எ�றா� அ�ப��ப�ட பரேம�வர�, ேவ� எ�த�

காரண�தா� வண�க�த���ரியவனாக இ��க ����? நா�

ச��த��த அளவ��, நா� அற��� உ�ைம எ�னெவனி� த�க�

மா��க�த�� ந�ல �� மாத�ரிைய ஆரிய ந�ப�க� கா�ட� தவற�

வ��டன�. ேகா��கண�கான த�டைனகைள அளி�த ப��ன��,

பைட�ப�ன�க��� ந�ைலயான ��ைப அளி�க ��யாத அள�

பரேம�வரைன� பல�னனாக�� பைக�ண���ளவனாக��

ஆ�க� வ��டன�. அவ�ைடய ேகாப� எ��ேம தணியாததாக

இ��க�ற�, ேம�� ந�ேயாக�த�� �ல� ச�க கலா�சார�த��� ஒ�

கள�க�ைத க����ளிைய ஆரிய ந�ப�க� ஏ�ப��த���ளன�.

இத� �ல� ஏைழ� ெப�களி� மான�ைத�� கைற�ப��த�

வ��டன�. இைறவனி� உரிைம, பைட�ப�ன�களி� உரிைம

ஆக�வ�ற�� ெவ�க�பட�த� �ழ�ப�ைத ஏ�ப��த���ளன�.

இமா��க� பரேம�வரைன ெசயல�றவனாக ஆ��வதனா�

நா�த�க�த��� மிக ெந��க�யதாக��, ந�ேயாக� ெகா�ைகமி�

அ��பைடய�� �ற��ப�ட� தகாத ஓ� ச�க�த��� ெந��க�யதாக��

ஆக�வ��ட�.

 

மிக�� �யரைட�த உ�ள��ட�, ஒ�வ�ஷய�ைத இ�� �ற

ேவ��ய ந���ப�த� என�� ஏ�ப����க�ற�. அதாவ�,

ெப��பா�� ஆரிய ந�ப�க�� க����வ ந�ப�க��

இ�லா�த�� ��ைமயான ெகா�ைககைள ேதைவய��ற�� தா��� 
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வழ�க�ைத மிக அத�கமாக� ெகா����க��றன�, அேத சமய�த��

த�க� ேநா�க�களி� ஆ��க உய� ந�ைலைய உ�வா��வத�� மிக

கவனம�றவ�களாகேவ இ��க��றன�. உலக�� ேதா� ற�யேம

ெபரிேயா�கைள�� இைற� �த�கைள�� நப�மா�கைள��

�யெமாழிகளா� �ைற �ற�� தா��வத��� ெபய� மா��கம�ல.

அ�வா� ெச�வ� மா��க�த�� �ற��ேகா��� எத�ரானதா��.

மனித� த� ஆ�மாைவ எ�லா� �ைமகளி���� ��ைமயா�க�,

எ�ெபா��� இைறவனி� த���ச�ந�தான�த�� ���� க�ட�க�

த�த��ைடயதாக ஆ��வேத மா��க�த�� ேநா�கமா��. அ��ட�

உ�த�, அ��, ந�ப��ைக, இைறஞான�, உ�ைம, ந�ற��ண��

ஆக�யவ�றா� உ�ள� ந�ர���ப� ெச�� அத�� கள�கம�ற ஒ�

மா�ற�ைத ஏ�ப���வ�� மா��க�த�� அற��ேகாளா��. அதனா�

இ��லக�ேலேய அ�மனித���� �வனபத�ய�� வா�� க�ைட�த�ட�

ெச�யேவ���. ஆனா� ஈஸா ம�ஹ�� இர�த�த�� �� ம���

ந�ப��ைக ெகா�வதனா� ஒ� மனித� அவ�ைடய எ�லா�

பாவ�களி����� ��ைமயைட�� வ��டதாக க�ப��க� ��ய

ெகா�ைகவ�னா� உ�ைமயான ந�ைமைய அ�மனித�

எ�ெபா�� ெபற ����? எ�வா� ெபற ����? ஆ�மாைவ�

��ைம� ப��த ேதைவய�ற இ���ைமயைடத� எ�வைகைய�

ேச��த�?.மாறாக மனித� அ�வ��பான வா��ைகைய வ��டக��

பாவ ம�னி���ேத� ஒ� ��ைமயான வா��ைகைய� ேத�க��ற

ேபா�தா� உ�ைமயான ��ைமைய� ெப�க��றா�.  அைத�

ெப�வத��� ��ேற வ�சய�க�தா� ேதைவ�ப�க��றன. ���த

அள� அ�வ��பான வா��ைகையவ��� ெவளிேயற �ய��ச�

ெச�வ�. இர�டாவ� ‘�ஆ’ இைறவ� ைகயா�தா� �ய

வா�வ����� ெவளிேய�ற�பட�� �ைமய�� அ���கைள

��ெடரி�� சா�பலா�க� ��ய ஒ� ெந��� த��� உ�வாக��

மன இ�ைசகைள ெவ�ல���ய ஆ�றைல அ���ப���

இைறவனிட� எ�ெபா��� இைடவ�டா� ம�றா�� ெகா����க

ேவ���. இைறெயாளி ஒ�� அவ��ள�த�� இற�க� எ�லா 
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வைக இ�ைள�� ேபா�க� அவ�ைடய பல�ன� கைள அக�ற�

அவ�� �ய மா�த� ஏ�ப��த� ��ய ஒளிவ��� கத��

அவன��ள�த�� வ��� கால� வைர �ஆவ�� ��க ேவ���.

ஏெனனி� �ஆ�க��� ந��சயமாக� பல� உ��. இற�தவ�

உய��ெபற ���மாய�� �ஆவ�னாேலேய அ� சா�த�யமா��. �யவ�

�யவராவ�� �ஆவ�னாேலேய: ஆனா� �ஆ� ெச�வ��

மரணி�ப�� மிக ெந��க�யேத!

 

��றாவ� ���க ���க ந�லவ�க�ட� ேச��த���த�.

ஏெனனி� ஒ� வ�ள�க�னா�, இ�ெனா� வ�ள�ைக ஏ�ற ����.

இ�த ��� வழிக�ேம பாவ�த����� மனிதைன ��பைவயா��.

இ�த ���� ஒ�� ேச�வதனா�, இ�த�ய�� இைறவனி� அ���

க�ைட�க�ற�. இைதய�லாம� ம�ஹ�� இர�த�த�� ெகா�ைகைய

ஏ��� ெகா�டத� காரணமாக ஒ�வ� தானாகேவ த�

உ�ள�த��, தா� பாவ�களி���� ��� ெப��வ��டதாக� க�த��

ெகா�வதா� அ�ல; அ�வா� எ��வ� த�ைன�தாேன

ஏமா�ற�� ெகா�வதா��. மனித� ஒ� மாெப�� �ற��ேகா��

காக� பைட�க�ப����க��றா�. பாவ�கைள வ���வ��வதனா�

ம��� அவ� த� பரி�ரண� த�ைமைய ெபற ��யா�.  ஏெனனி�

ஏைனய உய�ரின�க� அத�கமான பாவ�க� எ��� ெச�வத��ைல,

அதனா� அைவ ��ைமெப�றைவ எ�� �ற��யா�. நா� எ�த�

பாவ�� ெச�யவ��ைல எ�� �ற�, யாரிடமி���� எ�த

அ�ைள�� ெபற ��யா�. எனேவ கள�கம�ற ெதா��னா�

ம��ேம அ�ைள� ெபற ����. மனித� ��ற��� இைற��ேக

உரியவனா�, அவ� ���ள அ�ப�� காரணமாக ப�றெவ�ற��

���ள ப�ைற� �ற��, அவ� வ���ப�த��காக� த�

வ���ப�கைள வ���வ��வேத, இைறவழிய�� மனிதனி�

ெதா�டா��.

 

இ� ப�ற�� த�����ஆனி� ச�ற�த எ����கா�� �ற�ப���ள�. 
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ஒ� மாெப�� �ற��ேகா��காக� பைட�க�ப����க��றா�.

பாவ�கைள வ���வ��வதனா� ம��� அவ� த� பரி�ரண�

த�ைமைய ெபற ��யா�.  ஏெனனி� ஏைனய உய�ரின�க�

ூற�ப���ள�. அதாவ� “�மி� (ந�ப��ைக ெகா�ட - இ�வைக

பான�கைள அ��தாதவைர, ��ைம ெபற ��யா� எ��

��க�ற�. �த� பான�, பாவ�க� ���ள இ�ைசைய� �ைற��

வ��வதா��. அ�த� பான�த�����  த�����ஆ� க��ர பான�''

என� ெபய� ��க�ற�.  இர�டாவ� பான� இைறய�� உ�ள�த��

ந�ர�ப� வ��வதா��. அத��� த��மைறய�� "ஸ�ச��" பான� என�

ெபய� �ற�ப����க�ற�. ஆனா�, அ�ேதா பரிதாய�! க����வ

ந�ப�க��, ஆரிய ந�ப�க��. இ�வழிைய ேம�ெகா�ள

வ��ைல, ஆரிய ந�ப�க� பாவ ம�னி�ப���காக ம�றா�னா��,

ம�றாடாவ��டா�� எ�த பாவ�� த�டைன� �ரியேத; ஆைகயா�,

எ�ண�ற ம� ப�றவ�கைள அ�பவ��ேதயாக ேவ��ெம���ற�,

ஒ� ப�க� சா��� வ��டன�. ஆனா� க����வ ந�ப�க� நா�

��� �ற�ய (இேய�வ�� இர�த�த�� ந�ப��ைக ைவ�த� எ���

ெகா�ைகேய, பாவ�த����� ��� ெப�வத�� வழி எ��

��க��றன�. இ�வ�� ப�ரிவ�ன�� உ�ைமயான �ற��ேகாைள

வ��� ெவ��ர� ெச�� வ��டன�. �ைழய ேவ��ய வாசைல வ���

வ��� கா�களி� அைலக��றன�.

 

இ� ஆரிய ந�ப�க��� நா� வ���த ஒ� ேவ��ேகாளா��.

ேம�� த�க� மா��க�ைத� ெப��ய�ச� ெச�� உலக��

பர��க��ற க����வ ந�ப�களி� ந�ைல ஆரிய ந�ப�களி�

ந�ைலைமவ�ட மிக�� வ��தத�கதா��. ஆரிய ந�ப�க�

த�கால�த�� பைட�ப�ன�கைள வண��� த�க� பைழய

மா��க�த����� எ�ப�யாவ� ெவளிேயற �ய�க��றன�. ஆனா�

க����வ ந�ப�கேளா தா�க� ம��மி�ற� �� உலைக��

பைட�ைப வண��வத�� �ைழ��வ�ட �ய�க��றன�. அதாவ�

ஹ�ர� ஈஸாைவ வ��க�டாயமாக இைறவனாக ஆ��க��றன�. 
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ம�ற இைற��த�களிட� இ�லாத எ�த ஒ� தனி�ப�ட ஆ�ற��

ஈஸா (அைல) அவ�களிட� இ��ததாக ந��ப��க�படவ��ைல எ�ப�

ம��மி�ற�, ேவ� ச�ல இைற� �த�க� அ��த�கைள� கா��வத��,

அவைரவ�ட ேமலானவ�களாக இ��தன�. ேம�� அவ� ஒ�

மனிதராகேவ இ��தா� எ�பத�� அவ�ைடய பல�ன�க�� சா�ச�

பக�க��றன. த�ைன இைற�த�ைம�ைடயவெரன அவ� வாத�

ெச�ய�மி�ைல. அவ�ைடய ெசா�களி����, அவ� த�ைன

இைறவனாக வாத� ெச�தா� என�க��வ� தவறா��. ஏெனனி�

அ�வ�தமான ஆய�ர�கண�கான இைறவசன�க� உவைமயாக��

உ�ெபா�� உைடயனவாக��, இைற��த�க���

அ�ள�ப���ளன. அைவகளி���� ெத��க�த�ைமைய�

க�பைன ெச�வ� அற��ைடேயா� ெச��� காரியம�ல. மாறாக, அ�

ஒ� மனிதைன �ேண இைறவனாக ஆ�க வ����ேவாரி�

ேவைலயா��. ஈஸா (அைல) அவ�க� ச�ப�த�ப�ட ெசா�கைளவ�ட

ேமலான ெசா�க� என�� வ�த வஹ�ய��� இ�ஹாமி�� உ�ளன

எ�� இைறவ� �� ஆைணய��� எ�னா� �ற ����. எனேவ

ஈஸா ம��� ெசா�கைள� ெகா��, அவ�ைடய ெத�வ�த�ைம

ந��ப��க�ப�க�றெத�றா� (இைறவ� கா�பானாக) அ�வா�

வாத��பத�� என��� உரிைம உ��. எனேவ, ஈஸா ம�ஹு���

ெத�வ�த�ைம க�ப��ப�, அவ����ெச��� மாெப��

அவ�றா�� எ�பைத ந�ைனவ�� ெகா���க�. அவ� ஒ�ேபா��

அ�வா� வாத��கவ��ைல. அவ� த�ைன�ப�ற�� �ற�ய தைன���

(ஷஃபாஅ�'' எ�ற) பரி��ைர ெச�த� எ��� ெசா���

எ�ைலைய� தா�டவ��ைல. பரி��ைரைய� ப�ற� யா����தா�

ம��� இ��க�ற�? இைற� �த�களி� ஹ�ர� �ஸா (அைல)

அவ�களி� பரி��ைரய�னா�, எரி�� ெந��ப�� த�டைன

ய�����, இ�ரேவ� ம�க� பல�ைற  ��க�ப�டன�. நா�

இ�வ�ஷய�த�� அ�பவ�ைடயவனாக இ��க�ேற�. இ� �ற���

எ� இய�க�த���ள க�ணிய�த���ரிய பல� ந�கற�வ�. என�

பரி��ைரய�னா�, ேசாதைனக���� ேநா�க���� உ�ப����த 
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பல� த�க� �யர�களி���� வ��தைல அைட���ளன�. அ�

�ற��� ச�ப�த�ப�டவ�க��� ��னேர அற�வ��க�ப����த�.

ஹ�ர� ம��, த� ச�தாய�த�� �����காக ச��ைவய��

மரணி�தா� எ�ப��, அதனா� அ�த ச�தாய�த�னரி� பாவ�கைள

அவ� �� �ம��வ��, ப��தற����� பலஆய�ர� ைம�க���

அ�பா�ப�ட ச�ேதக�த���ரிய ெகா�ைகயா��. அ� ம��மி�ற�,

ஒ�வ� பாவ� ெச��, அத��ரிய த�டைனைய இ�ெனா�

வ���� ெகா��ப� இைறவனி� �த�, ந�யாய� ஆக�ய

ப��க��� அ�பா�ப�ட ெசயலா��. எனேவ இ�த� ெகா�ைக

தவ�களி� கள�ச�யமா��. இைணய�ற தனி�த இைறவைன வ���

வ���, பைட�ப�ன�ைத வழிப�வ� அற��ைடேயாரி� ெசயல�ல.

ேம��  எ�லா ஆ�ற�க�� த�த�க�� சமமாக உைடய ���

ந�ைலயான, ��ைமயான கட�ைள ஏ�ப��த�, அ���ைற��

ஒ�� ேச���, ��ைமயான ஒ� ேதவைன உ�வா��வ�. உலக��

க����வ�க��� ம��ேம உ�ள ஒ� த��வமா��. ேம��

வ��த�த���ரிய� எ�னெவ�றா� பாவ�களி���� ��ைப�

ெப��, உலக�� �ய வா��ைகய����� வ��தைல அைடய

ேவ��� எ�பத�காகேவ இ�த வ�ேநாதமான த��ட�

வ��க�ப�டெத�றா��, இதனா� அ�த �ற��ேகாைள��

அைடய��யவ��ைல. உ�ைமய�� பாவ ந�வ��த��� ��,

இேய�வ��ைடய �ட�க� �யவ�களாக, உலக��ட��, உலக�

ெச�வ��ட�� வ���பம�றவ�களாக��, உலக�� �ைமகளி�

வ�டாதவ�களாக�� இ��தன�; அவ�களி� �ய��ச� உலைக�

ச�பாத��பதாக இ��கவ��ைல. இ�ப��ப�ட �ய உ�ள�

பைட�தவ�க� பாவ ந�வ��த� எ�ற ெகா�ைக��� ப�ற� எ�ேக

இ��க��றன�? உ�ைமய�� பாவ ந�வ��த�� ெகா�ைக, இேய�வ��

இர�த� ப�ற�ய ெகா�ைக ஆக�யைவ த�கால�த�� எ�த அள�

வ����த�ப�க�றேதா அ�தஅள� க����வ�களி� உலக இ�ைச

வள��ேத வ�க�ற�. அவ�களி� ெப��பாேலா�

ேபாைத�ைடயவ�க� ேபா� இர� பக� எ�ேநர��, உலக வ�ஷய�க
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ளிேலேய ��க�� க�ட�க��றன�. ேம�� ஐேரா�ப�ய நா�களி� உ�ள

ம� அ���த�, ம�ற �ய ெசய�களான பாவ�க� ப�ற� நா�

�ற��ப�டேவ ேதைவய��ைல.

 

பரவலாக இனி ெபா� ம�களிட� நா� எ� வாத�த��காதாரமான

ச�லவ�ைற� �ற� என� உைரைய ����� ெகா�க�ேற�. எ�

உைரைய ேக�க��ற க�ணிய�த���ரியவ�கேள! உ�ைமைய

ஏ���ெகா��� ெபா���, உ�க� உ�ள�கைள இைறவ�

த�ற�பானாக! ேம�� உ�ள�த��� உ�ைமைய அற��� த�ைம

வழ��வானாக! ம�கைள� ��த���த வ�க��ற இைற�

�த�கைள�� இைறய�யா�கைள�� ஏ��� ெகா��

ப��ப��வத�� அவ�க� ��வ� அைன��� உ�ைமயாக��

எ�தவ�தமான ஏமா��த�, வ�சக� இ�லாதைவயாக�� இ��க

ேவ��� எ�பைத ��க� அற���க�. ஏெனனி�, ந�ல

அற��ைடயவ�க� உ�ைமைய ஏ���ெகா�வத�� எ�தவைக

அ��த�� ேதைவெயன� க��வத��ைல. எனி�� மனித இய�ப��

ச�ேதக� �ண�� இ��க��ற�. உ�ைம அதாவ� ஒ� வ�ஷய�

உ�ைமய�ேலேய சரியாக�� உ�ைமயாக�� ேந�ைம�ைடய

தாக�� இ��தா�� அைத���பவ��� ஏதாவ� உ�ேநா�க�

இ��கலாேமா எ��� ஒ� ேவைள அவ� ஏமா�த���பாேரா,

ஏமா��க�றாேரா எ�ப� ேபா�ற ஐய�க� மனத�� எழலா�. ேம��

அவ� சாதாரண மனிதராக இ��பதா�, ச�ல சமய� அவ� ேப�ச��

கவன� ெச��வத��ைல. அவ� அ�பமாக�� இழிவாக��

க�த�ப�வா�. ச�ல சமய�, �ற�ப�டைவ அைன��ேம

உ�ைமெயன உண��� ெகா�ட ப��ன��. அ�த அற��ைரயாள�

நட�த வ����� வழிய�� நட�க ��யாத அள� பாவ�க� ம��ேம

ெச�� வ�த ஆ�மா�களி� �ய இ�ைசக� காரணமாக, அ�த ஆ�மா

த� ��ைமய�ற அவா�க��� ஆ��ப������; அ�ல�

இய�பான பல�ன�க� ��ேனறாம� த��� வ��க��றன. எனேவ

இைறவனா� ேத��ெத��க�ப�டவ� ேதா��� கால�த�� அவ�ட� 
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க�ைண ந�ைற�த அைடயாள�க�� ச�ல சமய� த�டைன

ெவளியா�� அைடயாள�க�� இ��க ேவ��ெமன இைறவ�

நா�க�றா�. அ�த அைடயாள�க� கரரணமாகேவ இைறவ�

�றமி��� வ�தவ� ந�ெச�த� வழ��பவ� எ��� எ�சரி�ைக

ெச�பவெர��� அைழ�க�ப�க�றா�. ஆனா� க�ைணய��

அைடயாள�களா� ந�ப��ைகயாள�க� பயனைடவா�க�. அவ�க�

இைறக�டைள�� எத�ராக ஆணவ� ெகா�ளமா�டா�க�.

இைறவனா� ேத��ெத��க�ப�டவைர ஏளனமாக�� இழிவாக��

பா��கமா�டா�க�. இைறவனா� தர�ப������ அற�ைவ�ெகா��

அவைர ப�ரி�தற��� ெகா�வா�க� இைறய�ச�த�� வழிகைள

உ�த�யாக� ப�ற�� ப���தவ�களாக�� ப��வாத ம�றவ�களாக��

இ��பா�க�. ெபௗ�கமான ��ெப�ைம ஆணவ�த�னா� வ�லக�

ந��கமா�டா�க�. மாறாக கால�த�� இைறய�யா�க� ேதா�ற�ய

வழ�க�ப� த� கால�த��� ஒ�வ� ேதா�ற�. இைறவ� பா�

அைழ�பைத�� அவ�ைடய ெசா�க� ந�ப��ைக�ைடயவனாக

இ��பைத�� அவரிட� இைறய�ச�, ேந�ைம இ��பைத�� இைற

உதவ� அவ���� க�ைட��� ெகா���பைத�� க��

இைற��த�கைள அள��� அவ�களி� நைட�ைறக� எ�ற

அள�ேகா��ப�, அவ�ைடய ெசா���� ெசய��� எ�தவ�த

ஆ�ேசபைன��� இடமி�ைல எ�பைத�� க�� அ�த மனிதைர

எ���ெகா�க��றன�. அ� ம��மி�ற�, இ��� ச�ல ந�ல

மனித�க� �த�களி� �க�ைத� பா��த��, இவ� ெபா�யேரா

ஏமா��பவேரா அ�ல. என அற��� ெகா�க��றன�. இ�ப��ப�ட

ம�க��காகேவ க�ைணய�� அைடயாள�க� ேதா��க��றன.

ேம�� அவ�க� ஒ� உ�ைமயானைர� ேச��த����� ேப�ைற�

ெப�றதனா�, ஒ�ெவா� ெநா�� ெபா��� அவ�க� ந�ப��ைக��,

ஆ�ற�� அத�கரி�க�ப��, �ய மா�தைல அைடவ�ட�, �����

அைடயாள�கைள�� கா�க��றன�. எ�லாவ�தமான

உ�ைமக�� இைற உதவ�க�� இைற ஞான�க��

ஒ�தாைசக�� மைறவான அற��ற�க�� அவ�க��� அைடயாள�
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களா��. அவ�க�ைடய ��த� ��ைமய�னா�, இைறவனி�

��ணிய த�ைமய�லான இைற உதவ�க�, அ�த

இைற��த�க��காகேவ அ�ள�ப�டன எ�ைத உண���, மிக��

��பமான அைடயாள�கைள�� க��ெகா�க��றன�. ஆனா�

இவ�க��� எத�ரி� க�ைணய�� அைடயாள�களா�

பயனைடயாதவ�க�� இ��க��றன�. எ����கா�டாக �� நப�

(அைல) அவ�களி� ச�தாய�, ��க��க�ப�ட அ��த�ைத� தவ�ர

ேவ� எ�த அ��த�த������ பயனைடயவ��ைல. �� நப� (அைல)

அவ�களி� ச�தாய�, அவ�க� �� க�மாரி ெபாழி�� அள����

�மி தைல �ழாக�வ��� அ��த�ைத� தவ�ர ேவ� எ�த அ��த

அைடயாள�தா�� பய� ெபறவ��ைல. அ� ேபாலேவ இைறவ�

இ�கால�த�� எ�ைன ந�யமி���ளா�. இ�கால�த�� ம�களி�

ெப��பாலாரி� இய��க�, �� (அைல) கால�த�� ம�க�ைடய

இய��கைள ஒ�ததாக இ��பைத நா� கா�க��ேற�. ச�ல

வ�ட�க��� �� என�காக வான�த�� இர�� அைடயாள�க�

ேதா�ற�ன. இ�த�� கால�த�� இமா� உலக�� ேதா��� ெபா��,

எ�ெபா��� எவ��காக�� ந�கழாத இ� அைடயாள�க� ந�க��

எ�� ��னற�வ��க�ப����த�. அதாவ� ஒ� ரமலா� மாத�த��

ச�த�ர க�ரகண� ஏ�ப��. அ�க�ரகண�, ச�த�ர க�ரகண� ஏ�பட�

��ய �த� இரவ�� ந�க��. ேம�� அ�த ரமலானிேலேய

�ரிய���� க�ரகண� உ�டா��. அ�த� �ரிய க�ரகண�,  �ரிய

க�ரகண� ஏ�பட� ��ய வழ�கமான பக�களி� ந�வ���ள பக��

ந�க��. இ���னற�வ��� அ�ேல ��ன� ஷ�யா ஆக�ய இ�

ப�ரிவ�ன�� ஏ��� ெகா�ள� ��யதா��. ேம��, ஒ�வ�

இைறவனா� அ��ப�ப����பதாக வாத���� ெகா������

ெபா��, அவ� கால�த�ேலேய. இ�வ�� ந�க��ச�க�� �ற��ப��ட

நா�களி� ந�க��; இ� அவ��ேக உரிய அைடயாளமா�� எ���

எ�த�ப���ள�. இ���னற�வ��� இ�ைற�� ஆய�ர�

வ�ட�க��� �� ெவளியான ��களி� காண�ப�க�ற�.

ஆனா� இ� ��னற�வ��� எ� வாத�த�� கால�த�� ந�ைறேவற�ய 
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ெபா��, எவ�ேம அைத ஏ��� ெகா�ளவ��ைல. இ�மாெப��

��னற�வ��� ந�ைறேவற�யைத� க�ட ப��ன�� ஒ� நப� �ட

எ�னிட� ைபஅ��� ெச�யவ��ைல. மாறாக ஏச��ேப�வத���

ஏளன� ெச�வத��� ��த�� ெகா����தன�. த�ஜா�, ெபா�ய�,

காப�� எ�ற ெபய�கைள என��� ���ன�. இத��� காரண� இ�த

��னற�வ��� த�டைன தர���யதாக இ�லாம�, க�ைணய��

அைடயாளமாக இ��தேத ஆ��. எனேவ ம�க� இதனா� ச�ற�தள�

�ட� பயனைடயவ��ைல; ச�ற�தள� �ட அவ�களி� கவன� எ�

ப�க� த���பவ��ைல. அ� ஒ� அைடயாளமாகேவ அவ�க����

ெதரியவ��ைல. அைத �ணான ��னற�வ��பாக க�த�ன�. அத�

ப�ற� ம��பவ�களி� ��� எ�ைலைய� தா��ய ெபா��,

இைறவ� த�டைனய�� அைடயாள� ஒ�ைற உலக����

கா��னா�. அ� ப�ற��� ��ேப இைற��த�களி� ��களி�

எ�த�ப����த�. அ�ேவ ப�ேள� எ��� ெகா�ைள ேநாயா��

அ�ேநா� ச�ல வ�ட�க� இ�நா�ைட வ���க�� ெகா����த�.

மனித� த��ட�க� எ��� அைத எத���� ந��க��ய வ��ைல. இ�த

ப�ேள� ேநா� ப�ற�ய ெச�த� த�����ஆனி� ெதளிவான

ெசா�களா� �ற��ப�ட�ப���ள�. த��மைறய�� �ரா பனி

இ�ரா�� வசன� 57� இைறவ� ��க�றா�. "இ�த� நா���

��னதாகேவ, எ�லா உய��கைள�� நா� அழி��வ��ேவா�

அ�ல� அவ�ற��� க�ைமயான த�டைன அளி�ேபா�'. அதாவ�,

க�யாம� 'எ��� இ�த� நா��� �� மிக�� க�ைமயான அழி�

ஏ�ப��. அதனா� பல க�ராம�க� ��ற��� அழி��வ���. ஓரள�

த�டைனைய� ெப�� ச�ல எ�ச�ய�����. இ�ேபாலேவ

இ�ெனா�வசன�த��� இைறவ� �ற���ளா�. அ�த வசன�த��

ெபா�� எ�னெவனி�, 'க�யாம�' எ��� இ�த� நா� ெந����

சமய�த�� ம�ணி����, நா� ஒ� ��ச�ைய ெவளி�ப���ேவா�

அ� ம�கைள� க���� ஏெனனி�, அவ�க� இைறயைடயாள�கைள

ஏ��� ெகா�ளவ��ைல" இ�வ�� வசன�க�� த�����ஆனி�

உ�ளன. இ� ப�ேள�ேநா� ப�ற�ய ெதளிவான ��னற�வ��பா��. 
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.ஏெனனி� ப�ேள��� ஒ� ��ச� (யா� உ�டான�) ஆ��. ெச�ற

கால ம���வ�க� ம�ணி���� ெவளி�ப�� இ���ச�ைய�

ப�ற�� க�டற�யவ��ைலயாய���, இ���ச�ேய ப�ேள� ேநா� ஏ�பட

அ��பைட� காரணமா�� என மைறவானவ�ைறெய�லா�

அற�க��ற இைறவ� அற�வா�. அவ� இத��, தாப��� அ��'

ம�ணி� ��ச� என ெபயரி�டா� இ�த த�டைனய�� அைடயாள�

ேதா�ற�யதா� ப�சா� மாந�ல�த�� ம��� ஆய�ர�கண�கான

உய��க� அழி�� வ��டன. அேதா� நா��� ஒ� மாெப��

ந�லந��க�� ஏ�ப�ட�. அ�ெபா�� ம�க��� வ�ழி��ண��ச�

உ�டாக� வ��ட�. அ�நாளி� இர�� ல�ச� ேப�க� வைர எ�ைன

ஏ�� எ�னிட� ைபஅ�' ெச�தன�. இ�ெபா��� அத�கமான

எ�ணி�ைகய�� ைப அ��க� நட�� ெகா����க��றன

ஏெனனி� ப�ேள� ேநாய�� தா��த� இ��� ந��கவ��ைல. அ�

ஒ� அைடயாளமாய���பதா� ம�க� மனத�� ெப��பா�� ஓரள�

மா�தைல ஏ�ப��தாதவைர இ�ேநா� நா�ைட வ���� ேபாக

வா��ப��ைல. 

 

���க� ��ைகய�� இ�ைறய உல� ஹஸர� �� (அைல)

அவ�களி� உலைக ஒ�ததாக இ��க�ற�. அதாவ� வானி�

அைடயாள�ைத� க�� யா�� ந�ப��ைக ெகா�ளவ��ைல. ஆனா�

த�டைனய�� அைடயாள�ைத� க�ட�� ஆய�ர�கண�க�� 'ைப

அ�' ெச�தன�. ��கால இைற��த�க�� இ�த ப�ேள� ேநாய��

அைடயாள� �ற���� �ற��ப����ளா�க�. வா�களி�க�ப�ட

ம�ஹ�� கால�த�� ஏ�ப�� மரண�க� ப�ற��� த�ேபா� ந�க��

ேபா�க� ப�ற��� �வ�ேசஷ�களி�� அற�வ��க�ப����க�ற�.

 

எனேவ ����கேள! இைறவனிட� பாவம�னி���காக

ம�றா���களாக! ஒ�ெவா� வ�ட�� உ�க� அ����ரியவ�

கைள இ�த ப�ேள� ேநா� உ�களிடமி��� ப�ரி��� ெச�வைத

��க� க�� ெகா����க���க�. இைறவ� உ�களிபா� ேநா�க, 
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��க� அவ�பா� �னி��க�. இ�த ப�ேள�க�� கால� இ���

எ�வள� பா�க�ய���க�றெத���, அ��� ந�கழ�ேபாவ�

எ�னெவ��� இ�ெபா�� ெதரியா�. எ� வாத�த��

ச�ேதகமி���� அேத சமய�த�� உ�ைமைய அற�ய ேவ��ெம�ற

ஆ�வ� உ�க��� இ���ெமனி� உ�க�ைடய ஐய�ைத�

ேபா��வ� எளிதான ஒ�றா��. ஏெனனி� ஒ�ெவா�

இைற��தரி� உ�ைம ப�ற��� ��� வழிக� �ல�

ப�ரி�தற��� ெகா�ளலா�.

 

ஒ��. அற�ைவ� பய�ப���வ�, அதாவ� இைற��த�

வ�க�றாெர�றா�, அ�த�கால� அ�ப��ப�ட ஒ�வ� வரேவ��ய

ேதைவ�ைடயதா� இ��க��றதா? இ�ைலயா எ�பைத�

��மானி�ப�. இத�ப� த�கால ம�களி� ந�ைல ஒ�

��த���தவாத�ய�� ேதா�ற�ைத ேவ���ெகா����பதா எ�ப�

ப�ற� ச��தைன ெச�வதா��.

 

இர�� ெச�ற கால இைற��த�களி� ��னற�வ����க� ெச�ற

கால இைற��த�களி� எவராவ�, ப��வர இ��பவ� �ற���

அதாவ� இ�கால�த�� ஒ�வ� ேதா�ற�ேபாவ� ப�ற�

��னற�வ���� ெச���ளனரா இ�ைலயா எ�� பா��க ேவ���.

 

��றாவ�, இைற உதவ�க�, வான�த�� உதவ�க� ெப�வ�.

அதாவ� அ�த இைற��த��� ஆ��க �த�ய�� ஒ�தாைசக�

க�ைட�க��றதா இ�ைலயா எ�பைத� கவனி�த� ேவ���.

 

இ���� அைடயாள�க��, இைறவனா� அ��ப�ப�டவைர�

ப�ரி�தற�வத�� ெதா��ெதா�ேட ந��ணய��க�ப�டைவயா��.

அ�ப�கேள! இைறவ� உ�க� �� க�ைண ���� எ�ைன

ெம��ப��த ேம�க�� ��� அைடயாள�கைள�� ஒ��

ேச����ளா�. வ���ப�னா� ��க� ஏ��� ெகா�ளலா� அ�ல� 
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ஏ��� ெகா�ளாம� இ��கலா�.

 

அற�வா�ற�� அ��பைடய�� ேநா����களாய�� இ�கால�த��

����க��� ஒ� ��த���தவாத� ேதைவ எ�� ேந�ைம��ள

ப��தற�� அ�� �ல��வைத� காணp����. அக, �ற ந�ைலைமக�

அ�����வதாக உ�ளன.����க� ஒ� ப�ள�த�� வ�ளி�ப��

ந��ப� ேபா� அ�ல� க�� �ய�� ச��க�� ெகா�� ந��ப� ேபா�

உ�ளன�.

 

��கால இைற��த�களி� ��னற�வ����கைள ேத���களாய��

எ�ைன� ப�ற���, எ��ைடய இ�கால� ப�ற��� தானிேய� ���க

தரிச��� ��னற�வ����ளா�. வா�களி�க�ப�ட ம�� இேத

ச�தாய�த����ேத ப�ற�பாெர�� நப�க� நாயக� (ஸ�)

அவ�க�� �ற���ளா�க�. எவ��ேக�� இ� ெதரியாவ���

�காரி, ���� ஆக�ய நப� ெமாழி� ெதா���கைள� த�ற�� பா���

��றா��� ஆர�ப�த�� ��த���தவாத� வ�வ� ப�ற��

�ற�ப���ள ��னற�வ��ைப�� ப��� ெதரி��ெகா���க�.

 

ேம�� நா� ெப�ற இைற�தவ�கைள ஆரா�வதாய��,

ஆய�ர�கண�கான அைடயாள�க� இ�வைர ந�க����ளன

எ�பைத ந�ைனவ�� ெகா���க�. அ�வைடயாள�களி� ஒ��,

பரா�ேன அ�மத��யாவ�� இ�ற����� இ�ப�� நா��

ஆ��க��� ��னேர எ�த�ப����க�ற�. ஒ� மனித� �ட

எ�னிட� ைபஅ� ெச�� எ��ட� ெதாட�� ெகா�ளாம�� யா��

பயண� ேம�ெகா�� எ�னிட� வராம�மி��த கால�த�� அ�

எ�த�ப�டதா��. அ�த அைடயாள� எ�னெவனி� ''யஃத�க

மி����ஃப�ஜி� அ�� யஃ�ன மி����� ப�ஜி� அ��''

எ�� இைறவ� ��க�றா�. அதாவ� 'எ�லா த�ைசகளி�����

ெபா�� உதவ� உம�� வ��, ஆய�ர�கண�கான ம�க� உ�மிட�

வ�வா�க�. அ�ப�� ப�ட கால� வ�க�ற�' ேம�� ��க�றா�, 
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 “வலா�� ஸ�க�� �க� க��லாக�வலா த��� மின�னா�" இத�

ெபா�ளாவ�, 'உ�மிட� வ�� இைற பைட���களி�

எ�ணி�ைகைய� க�� �� வ�ய�பைட�� அள� அவ�க�

வ�வா�க�. எனேவ �� அவ�களிட� �ெயா��க� கா�டேவா

அவ�கைள� ச�த��பத�� ேசா�வைடயேவா �டா�'. எனேவ

அ�ப�கேள! காத�யாைன ேநா�க� எ�னிட� எ�வள� ம�க�

வ�தன� எ�ப�� அ���னற�வ��� எ�வள� ெதளிவாக

ந�ைறேவற�ய� எ��� உ�க���� ெதரியா� எனி��, இ�த

நக��� நா� வ�வதா� எ�ைன� கா�பத�காக. இ��ைர�

ேச��த ஆய�ர�கண�கான ம�க� ரய�� ந�ைலய�த�� ஒ�� த�ர��

வ�த���தைத�� இ��ைர� ேச��த ����கண�கான

ஆ�க��, ெப�க�� எ�னிட� 'ைபஅ�' ெச�தைத�� ��க�

க������க�. ேம�� ‘பரா�ேன அ�மத��யா' எ��வத��

ஏற�தாழ ஏ� அ�ல� எ�� வ�ட�க��� �� இ�நகரி�

க��ட�த�ட ஏ� வ�ட�க� த�க�ய���த���க�ேற�. அ�ெபா��

யா���� எ��ட� ெதாட�� இ��தத��ைல. எ� ந�ைல ப�ற�

எவ���� எ��� ெதரி�தத��ைல. எனேவ இ�ெபா�� ந�றாக�

ச��த����களாக! இ�த �க� ப�ற���, ம�களி� வ�ைக ப�ற���

இ�ப�� நா�� ஆ��க��� ��, எ��ைடய பராேன

அ�மத��யா எ��� ���, ��னற�வ����

ெச�ய�ப����க�ற�. அ�தகால�த�� ம�களி� பா�ைவய�� என��

எ�தவ�த மத��ேபா மரியாைதேயா இ�லாத���த�. நா� ேமேல

�ற��ப��டப� பரா�ேன அ�மத��யா எ�த�ய கால�த���

��ச�ேறற��ைறய ஏ� வ�ட கால� நா� இ�நகரி� த�க�  இ��த

ேபாத���, எ�ைன� ப�ற� அற��தவ�க� உ�க�� மிக�

�ைறவானவ�களாகேவ இ��பா�க�. ஏெனனி� அ�� நா�

அற�ய�படாத மனிதனாகேவ இ��ேத�. சாதாரண மனித�களி�

நா�� ஒ�வ�. ம�க� பா�ைவய�� என�� எ�தவ�த மத��ேபா

க�ணியேமா இ��கவ��ைல. ஆனா�, அ�தா� என�� மிக இனிய

நாளாக இ��த�. ஏெனனி�, ��ட�களி� தனிைம, ப�ைமய�� 
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ஒ�ைம இ��த�. கா������� ஒ�வைன�ேபா�, இ�நகரி�தா�

இ��ேத�. காத�யாேனா� என���ள ேநச�ைத�ேபா��, இ�த

ம��ட�� என�� ேநச� உ��.ஏெனனி�, எ��ைடய ஆர�ப

கால வா�வ�� ஒ� ப�த�ையஇ�த ம�ணி� கழி�த���க�ேற�. பல

�ைற இ�நகர �த�களி� ��ற�� த�ரி�த���க�ேற�. அ�நாளி�

என�� கள�கம�றவரான ஒ� ெபரியவராக�ய ஹ���

ஹ�ஸா����  சாஹ�� என� ந�பராக இ��தா�. அவ��� எ�

�� ஆழமான அ�� இ��த�. அ�கால� எ�ப� இ��தெத�பத���,

எ�ப��ப�ட ெபயர�ற ந�ைலய�� நானி��ேத� எ�பத��� அவ�

சா�ச�யமளி�பா�. இ�ெபா�� நா� உ�களிட� ேக�க�ேற�,

இ�த�ய�� அ�ப��ப�ட ெபயரி�லாத ந�ைலய�� ��ேன�ற�ைத

அைட��, ப��ன� ல�ச�கண�கான ம�க� அ�த மனிதைர�

ப��ப�ற� அவ�ைடய �ட�களாக�வ��வ� எ���, எத�ரிகளி� எத����

க�ைமயாக இ��த ேபாத���, ம�க� மன�த����வத�� ஒ�

�ைற�� ஏ�படாம�, ��ட� ��டமாக அவரிட� 'ைபஅ�'

ெச�வா�கெள���, அவைர� ேசா�வைடய� ெச��மள� அவரிட�

வ�க��ற ம�களி� எ�ணி�ைக அத�கமாக இ���ெம���

அற�வ���� ஒ� ச�ற�� வா��த ��னற�வ��ைப, அ�த� கால�த��

ெச�வத�� ஒ� மனிதனா� ���மா? அ�வா� ��னற�வ��க�

��ய� ஏமா��� கார��� ��� சா�த�யமானதா? இ�ப��

நா�� வ�ட�க��� ��� ஒ�வ� தனிைமய���,

இயலாைமய�லான ந�ைலய��� இ��� ெகா��, இ��

எ�ப���ள ��ேன�ற� ம�களி� மனமா�ற� ப�ற� அற�வ��ப�

சா�த�யமான�. என� க��க���களா? இ�த ��னற�வ��� இட�

ெப���ள பரா�ேன அ�மத��யா எ�ற �� எ�லா�� அற�யாத

ஒ� �� அ�ல; மாறாக, அ��� இ�நா����ள ����க�.

க���தவ�க�, ஆரிய� ஆக�ய எ�லாரிட�� இ��க�ற�

அரசா�க�த�ட�� இ��க�ற�. எனேவ ச�ற�� வா��த

இ���னற�வ��ப�� யாராவ� ச�ேதக� ெகா�வதாய��,

அ�ப��ப�டவ�க� இத�ெகா� எ���� கா�ைட கா�டேவ���. 
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இ�த ��னற�வ��� ம��மி�ற�, நாடற��த அைடயாள�க� இ���

பல உ�ளன. ஆனா� உ�ைமைய ஏ���ெகா�ள வ���பேம இ�லா

அற��ன�க� ந��ப��க�ப�ட அைடயாள�களா�� பயனைடய

வ��ைல. �� ஆ�ேசபைனகைள� �ற�, அவ�க� ஓட வழி

ேத�க��றன�. ஓரி� ��னற�வ����க� ப�ற� ஆ�ேசபைன

ெதரிவ���, ப�ற ெதளிவான அைடயாள�க� ���, ஆய�ர�கண�

கான ேவ� அைடயாள�க� ��� ம�ைணவாரி இைற�க��றன�.

அ�ேதா பரிதாப�! அவ�க� ெபா� ��� ெபா�� ச�ற���

இைறவ��� அ��வத��ைல, இ���க��� காரிய�கைள�

ெச�க��ற ெபா�� ம�ைமய�� த�டைன �ற��� ந�ைன�பேத

இ�ைல, அவ�க�ைடய இ���க��க� �ைன� �����கைள

ெய�லா� எ�����ற�, அவ�க�ைடய ந�ைல ப�ற� ப�ற���

அற�வ��க ேவ��ய� என��� ேதைவய�ற�. அவ�களிட�

ச�ற�தளேவ�� இைறய�ச� இ��த����மாய�� இைற

அைடயாள�கைள ெபா�யா��வத�� அவசர�ப����கமா�டா�

க�. வாத�த��காக எதாவ� ஒ� அைடயாள� �ற��� அவ�க���

வ�ள�கவ��ைல எ�� ைவ��� ெகா�டா��, மனிதாப�மான��ட

��, ெம�ைம�ட�� அவ�க� எ�னிட� அத� உ�ைம ப�ற�

வ�னவ�ய���கலா�.

 

ஆ�த� பாத�ரி �ற��ப��ட கால�த�� மரணி�கவ��ைல எ�ப�

அவ�க�ைடய ெப�� ஆ�ேசபைனகளி� ஒ�றா��. அ��தப�யாக,

��னற�வ��ப��ப� அ�ம�ேப� இற�� வ��டா��,

'��னற�வ��ப����ப�ட அவ�ைடய ம�மக� இற�க வ��ைல'

எ�ப�� அவ�களி� ஆ�ேசபைனயா�� அவ�க�ைடய 'த�வா'

இைறய�ச� இ�வள�தா�! ந�ைறேவற���ள ஆய�ர�கண�கான

அைடயாள�கைள�ப�ற� அவ�க�ைடய நாவ�� வ�வேதய��ைல.

ஆனா� அவ�களா� �ரி��ெகா�ள ��யாத ஓரி� ��னற�வ����

ப�ற� எ�லா� ��ட�களி�� த���ப� த���ப��ற�� ��ச����

ெகா����க��றன�. உ�ைமய�� அவ�க� இதய�த��  
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இைறவைன� ப�ற�ய பய� இ��த���தா�, ந�ைறேவற���ள

அைடயாள�களா��, ��னற�வ����களா�� பயனைட�த���பா�

க�. ெத�ள�ெதளிவான அ��த�க� அைன�ைத�� ஒ��க� வ���,

அைவகளி���� �க�த���ப�யவ�களா�, ��பமான ஒ�ைற ப�ற�

ஆ�ேசபைன �ற��ெகா����ப� ேந�ைம�ைடய மனித�க���

�ைறய�ல. இ�த �ைறயா� எ�லா இைற��த�கைள��

ஆ�ேசப���� வாச� த�ற�� வ���. இ�த இய�� உைடயவ�க�

இ�த�ய�� எ�லாைர�� வ��� வ�லக ேவ��யேத�ப��வ���.

எ����கா�டாக ஹ�ர� ஈஸா(அைல) அ��த�க� பல உைடயவ�

எ�பத�� ஐயமி�ைல. இ��தேபாத��� ஒ� �ய உ�ள�ைடய எத�ரி.

அவ�ைடய ��னற�வ����க� ெபா�யாக�வ��டன எ�� �றலா�.

இேய� க�����வ�� எ�த ��னற�வ���� ��ைம ெபறவ��ைல

எ�� இ��� �ட �த�க� ��க��றன�; த��ைடய �ட�க�

ப�னி�வ�� ப�னிர�� ச��மாசன�களி� �வனபத�ய��

இ��பா�க� எ�� இேய� �ற�னா�. ஆனா�  ப�னிர� �� ஒ�வ�

��க�, பத�ெனா�றாக� வ��ட�. அ� ேபா�ேற, தா� த���ப� வ��

வைர அ�த� கால�த���ள ம�க� மரணமைடய மா�டா�க� எ���

அவ� �ற�னா�. ஆனா� அ�த� கால�� கழி�� அத��� ப��

பத�ென�� ��றா�� ம�க�� க�லைற ேபா�� ேச��� வ��டன�.

அவ� இ��� வரவ��ைல. அவ� கால�த�ேலேய அவ�ைடய

��னற�வ��� ெபா�யாக�வ��ட�. ேம��, தான �த�களி� ராஜா

எ�றா�. ஆனா� எ�த ஆ�ச��� அவ���� க�ைட�க வ��ைல.

இ�ப��ப�ட ஆ�சபைனக� இ��� பல உ�ளன. அ� ேபாலேவ,

இ�கால�த���ட ��ைமய�ற இய��ைடய ச�ல� நப�(ஸ�)

அவ�களி� ச�ல ��னற�வ����க� �ற��� ஆ�ேசபைன எ��ப�

எ�லா ��னற�வ����கைள�� ம��க��றன�. ச�ல� ஹுைதப�யா

ந�க��ச�ைய �� ைவ�க��றன� எனேவ இ�ப��ப�ட

ஆ�ேசபைனக� ஏ�க� த��தைவ எ�றா�, இ�த ம�க� �ற���

நா� ஏ� வ��த�பட ேவ���? ஆனா� இ�த வழிைய

ேம�ெகா�வத� �ல�, ஒ� ேவைள இ�லா�த��ேக ப�ரியாவ�ைட 
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ெகா���வ��வா�கேளா எ�� நா� அ��க�ேற�. எ�லா

இைற��த�க�ைடய ��னற�வ���களி� இ��ப� ேபாலேவ

எ��ைடய  ��னற�வ����களி�� ச�ல 'இ�த� ஹா�� (வ�ள�க�

தர�த��தைவ) இ��க��றன. எ�வாெறனி� நப�க� நாயக� (ஸ�)

அவ�களி� ஹுைதப�யா பயண�த��� இ�த�ஹாத����

இடமி��த�.  எனேவதா� நப�(ஸ�) அவ�க� ஹுைதப�யா����

பயண� ேம�ெகா�டா�க�. அ�த இ�த�ஹா� தவறாய���.

நப��ைடய இ�த�ஹாத�� தவ� ஏ�ப�ட ேபாத���, அதனா�

அவ�க�ைடய உய��த த�த����, க�ணிய�த����,

ெகௗரவ�த���� எ�த� �ைற��  ஏ�படவ��ைல. இதனா�

அைமத�� �ைல�� வ��ெமன� �ற�னா�  ெப�� ப�த� அ�த

அைமத�ைய� கா�பா��க�ற� எ�பேத அத��� பத�லா��.

ச�லேவைளகளி� இைற��த� ெப�� இைற ெவளி�பா� தனி�

ெச�த�ைய� ேபா�ற����� க���� ெசற��மி�கதா�மி����.

இ��� ச�ேவைளகளி� ஒ�� �ற��� இைறெவளி�பா�

மி�த�யாக��, ெதளிவாக�மி����. எனேவ க���� ெசற��

ந�ைற�த ெவளி�பா�க���� ெபா�� ெகா�வத�� ஏதாவ� தவ�

ந�க��தா� உ�த�யான அைடயாள�க��� அதனா� எ�தவ�த

கள�க�� ஏ�ப�வத��ைல எனேவ ச�ல சமய� என�� வ�க��ற

இைறெவளி�பா�� தனி� ெச�த�ேபா� க���� ெசற��

மி�கதாய����. அைத நா� அைத வ�ள�க�� ெபா�� ெகா���

�ைறய�� தவ� ேந��த���கலாெம�பைத நா� ம��கவ��ைல.

இ� எ�லா இைற��த�க��� ெபா��த���ய ெபா�வான

வ�ஷயமா��. ெபா�ய�க� �� இைற� சாப� உ�டாவதாக! அேதா�

இ�ெனா��� ஞாபக�த�� ெகா�ள ேவ���. அதாவ�

(த�டைன ப�ற�ய) எ�சரி�ைக வைகய�லான ��னற�வ����க�ள

இைறவ� ந�ைறேவ�ற�யாக ேவ��ெம�ற க�டாயமி�ைல. ���

நப��ைடய ��னற�வ��� அத�ெகா� சா�றா��. எ�லா

நப�மா�களி� ��னற�வ��ைப� ெபா��த வ�ஷ�த���, தான த�ம�

'�ஆ' �லமாக� த�டைன பற�ய ��னற�வ��� ந�கழா�. 
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இைறவனா� த��� ந���த�படலா�. ேம��, த�டைனைய

அற�வ���� ��னற�வ���க�� தவ���க ��யாதெத�றா�,

தானத�ம� ெச�த� (சதகா) ம�றா�த� (�ஆ) ஆக�யைவ

�ணானதா��. 

 

எ� உட�� பல�ன��, ேநா�� இ����, இைத எ��வத��

எம�� வா��பளி�த இைறவ��� ந�ற� �ற� எ� உைரைய

���க�ேற�. ேம�� இ�த உைரய�னா� அத�கமாேனா� ேந�வழி

ெபற� காரணமாக ஆ�க�ைவ��மா� இைறவைன ேவ��க�ேறா�.

இ���ட�த� ெவளி�பைடயான ஒ��ைம ந�ல�வ� ேபால, எ�லா

உ�ள�களி�� ேந�வழிய�னிமி�த� அ���. ெதாட��� ஏ�ப���

ேவா��� எ�லா� த�ைசகளி����� ேந�வழிய�� கா�� �ச�

ெச�வானாக! ஆ��க ஒளிய��ற� க�க� எைத�� பா��க இயலா�

எனேவ, க�க� பா���� ெபா��� ஆ��க ஒளிைய இைறவ�

வ��ணி���� இற��வானாக; கா�க� ேக��� ெபா���

மைறவ����� கா�ைற உ�டா��வானாக! இைறவனா�

ஈ��க�ப�க��றவைர� தவ�ர எவ� தா� ந�மிட� வர ����? அவ�

பலைர ஈ��க��றா�; இ��� ஈ��பா�, பல ����கைள

உைட�பா� ந��ைடய வாத�த�� ஆணி ேவ� ஈஸாவ�� மரணமா��

அ�த ஆணிேவ��� இைறவேன த� கர�தா� �� பா���க�றா�;

�த� அைத� பா�கா�க��றா�. இைறவ� ��றா��, அவ�ைடய

�தரி� ெசயலா��, அதாவ� த� க� க�ட கா�ச�ய�னா��,

ஹ�ர� ஈஸா(அைல) இற�� வ��டா� எ�பத��� சா�ச�

பக����ளன�. நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க� மிஃரா�' இரவ��,

ஈஸா(அைல) அவ�கைள இற�� ேபானவ�களி� ஆவ�க��

ஒ�வராக� க����க�றா�க�. ஆனா�, அ�ேதா பரிதாப�! ����

ம�க� அவைர உய��ட� இ��பதாக� க��க��றன�. ேம��

ேவெற�த நப���� வழ�க�படாத ச�ற���கைள அவ���

வழ��க��றன�. இ�வ�ஷய�களா�தா� – ஈஸாவ�� இைறைம

வ�வைடவதாக க���தவ�க� க��க��றன�. இ�ப��ப�ட 
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ெகா�ைகய�னா� ப��வமைடயாத பல� த�மா�க��றன�,

ஈஸா(அைல) இற�� வ��டா�  எ�� இைறவ� என�� அற�வ��தா�

எ�பத�� நா� சா�ச�யாக இ��க�ேற�. இனி�� அவ���

உய����வதா�, மா��க�த��� அழி�தா�. இ�த எ�ண�த��

ஈ�ப�வ� ேதைவய��ற� ம�ைண� க�ள�வேதயா��.

இ�லா�த�� ஏ�ப�ட �த� "இ�மா''-ஒ��ப�ட க���, "ெச�ற கால

நப�மா�க� யா�ேம உய��ட� இ�ைல'' எ�பதா��. "�ஹ�ம� ஒ�

�தேரய�ற� ேவற�ல; அ�னா��� �� எ�லா� �த�க��

ெச�� வ��டா�க�", எ�ற வசன�த����� ெதளிவாக� ெதரிக�ற�.

இ�த ஒ�� ப�ட க������ காணமாய���த ஹ�ர� அ�ப�க�

(ர�) அவ�க��� இைறவ� அத�கமான �� வழ��வானாக! அவ�

மி�ப� ேம� ஏற� த���, இ�த வசன�ைத ஓத�� கா��ன�. 

 

இ�த�யாக த�க� பர�த மன�பா�ைமயா� நம�� மா��க

�த�த�ர� அளி���ள ஆ�க�ேலேய அரசா�க�த��� உ�ைமயான

உ�ள��ட� ந�ற� ��க��ேறா�. மிக�� ேதைவயான மா��க

அற�ைவ நா� ம�க��� எ�ட ைவ�பத�� வா��பளி��� இ�த

�த�த�ர�, சாதாரணமான �ைறய�� இ�த ஆ�ச��� ந�ற� ெதரிவ��க

ேவ��ய அ�� அ�ல; மாறாக, உ�ள�த�� ஆழ�த����� இ�த

ஆ�ச�யாள��� நா� ந�ற� ெதரிவ��க ேவ��� இ�த உய�வான

அரசா�க� இ�த� �த�த�ர�ைத நம��� தராத���தா� பல

ல�ச�கண�கான உைடைமகைள நம�� வழ�க�னா��, அைவ

இத�� ஈடாக இ��த���கா� எ�� ெம�யாகேவ ��க�ேறா�.

ஏெனனி�, உலக� ெச�வ�க� அழிய� ��யனேவ; இ�ெச�வேமா

அழியாத�. இ�த அ����ரிய அரசா�க�த��� உ�ைம

உ�ள��ட�� நா� ந�ற��ைடயவ�களாக இ��க ேவ��ெமன ந�

ஜமாஅ�த��� அற�����க�ேறா�. ஏெனனி�, மனித�க��� ந�ற�

ெதரிவ��காதவ� இைறவ��� ந�ற� ெதரிவ��கமா�டா�.

இைறவ��� ந�ற� ெதரிவ���� ெபா�� அ�த உ�னமயான

ெகாைடயாளிய�� அ��ெகாைட ஒவ���� க�ைட�பத��� காரண
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மாய���த மனித���� ந�ற� ெதரிவ��பவேன ேந�ைமயான

மனித�.

 

வ�ஸலா� அலா மனி�தப� ஹுதா
 

நவ�ப� 1
ெச�வா��க�ழைம 1904.
�யா�ேகா�,    

மி�ஸா �லா� அ�ம� (அைல)
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நபிமார்களிடத்தி�ம் இைறத்��தர்களிடத்தி�ம் இ�க்
கின்ற அந்த அ�ட்ெகாைடகள் உங்க�க்�ம் கிைடக்க
ேவண்�ம் என ஐங்காலத் ெதா�ைகயின் �ஆ ெசய்ய�ம்ப�
வற்ப��த்தி �றப்பட்��க்க நபிமார்க�ம், ர�ல்மார்க�ம்
இல்லாமல் அந்த அ�ட்ெகாைடகைள எவ்வா� உங்களால்
ெபற இய�ம்? எனேவ அந்த அ�ட்ெகாைடகைள நீங்கள்
அைடயவ�ம் உ�தி, நம்பிக்ைக ஆகிய த�திகைள நீங்கள்
ெபறவ�ம் அவ்வப்ேபா� இைற��தர்கள் வரேவண்�ய�
கட்டாயமாகிற�. ஆகேவ இைறவ�டன் ேபாரிட்� அவனின்
ெதான்ைமயான இச்சட்டத்ைத �றிய�த்� வி�வர்ீகளா?
நான் ஒ� தந்ைதயின் �லமாக பிறக்க வி�ம்பவில்ைல
என்� விந்� �ற��ய�மா? காற்றின் உதவியால் ேகட்க
வி�ம்பவில்ைல என்� கா�களால் �ற ��ய�மா? ேம�ம்
இைறவ�ைடய ஒ� ெதான்ைமயான சட்டத்ைத
தாக்�வைத விட ேவ� அறிவனீம் என்ன இ�க்க ��ய�ம்?   

�ர்ஸா �லாம் அஹ்ம� (அைல) 

வாக்களிக்கப்பட்ட மஹ்த� மற்�ம் 
மஸீஹ் (அைல)


