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மிஃராஜ் ஓர் அற்புதம் - வரலாற
மிஃராஜ் என்றால்
அலலஹி

‘உயருதல்’

என்று பபாருள .

வஸல்லம் அவர்கள பசெய்த

பயன்படுத்தப்படுகிறுத.

அண்ணல் நபி

ஸல்லல்லாஹு

விண்ணணற்றத்லதக் குறிக்க

இத நபிகளார் தங்கள உடலுடன் பசென்ற

இச்பசொல்

விண்ணணற்றம்

பசெய்தலத குறிக்கிறத.
நபி (ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்) அவர்கள ணமற்பகாண்ட விண்ணுலக
யாத்திலரயானத ஓர் அதிசெய நிகழ்வாகும் . இத ஓர் அற்புதமாக மாத்திரமின்றி பல
தத்தவங்கலளயும்>

தாத்பரியங்கலளயும்

தன்னகத்ணத

பபாதிந்ததாகவும்

>

அடிப்பலடயான பல உண்லமகலள உணர்த்தவதாகவும் அலமந்தளளத.
நபியவர்களத

அலழைப்புப்

உற்சொகமூட்டுபவராக

பணிக்குப்

இருந்த

பக்க

பலமாக

>

தலணயாக>

இலறத்தூதரவர்களின் மலனவி

ஆறுதலாக>

அன்லன கதீஜா

(ரழைியல்லாஹு அன்ஹா) அவர்களும்> பாதகாப்பு அரணாக இருந்த செிறிய தந்லத
அபூதாலிப் அவர்களும் ஒணர ஆண்டில் மரணமலடந்தார்கள . இவ்விருவரதம் இழைப்பு
நபியவர்கலள

பவகுவாகப்
;

பாதித்தத.

இதன்

பின்னர்

காபிர்களின்

பதாந்தரவும்>தன்புறுத்தலும் அதிகரிக்கத் பதாடங்கின.
இந்நிலலயில்தான் அண்ணலாலர ஆறுதல்படுத்தவும் > தமத அதிசெயங்கலள காட்டி
அவர்கலள வலுவூட்டவும் அவர்கலள தம்பக்கம் அலழைத்தான்.
இத கி .பி. 621 இல் ஒணர இரவில் நிகழ்த்திய இரவுப் பயணம் ஆகும் . இத உடல்
மற்றும் ஆன்மீ க பயணம் என இரு வழைிகளில் விளக்கப்படுகிறத . இந்த நிகழ்ச்செி
நபித்தவத்தக்குப் பின்னர் ஹிஜ்ரத்திற்கு முன்னர் நடந்ததாகும்.
நபியவர்களின்

இவ்விண்ணுலக

யாத்திலர

இரு

பகுதிகலளக்

பகாண்டதாக

அலமந்தத. மக்காவில் அலமந்தளள அல் -மஸ்ஜிதல் ஹராமிலிருந்த பலஸ்தீனில்
அலமந்தளள அல்-மஸ்ஜிதல் அக்ஸாவிற்கு ணமற்பகாண்ட பயணம் அதன் முதற்
பகுதியாகும். அதலன அல்-இஸ்ரா என பசொல்லப்படுகிறத.
இப்பயணத்தின் இரண்டாம் பகுதியாக நபியவர்கள அல் -மஸ்ஜிதல் அக்ஸாவிலிருந்த
வானுலகம் ணநாக்கி

அலழைத்தச் பசெல்லப்பட்டலம அலமந்தத .

இதணவ மிஃராஜ்

எனப்படுகிறத.
மிஃராஜ்

செம்பவமானத

ணபாலிகலள

அன்றிருந்த

இனங்காண்பதற்கும்,

உண்லம
உறுதியான

முஃமின்கலள
ஈமாலனப்

பிரித்தறிவதற்கும்,

பபற்றிருந்ணதாலரயும்

ஈமானில் பலவனர்களாக
ீ
இருந்ணதாலரயும் நபிகளார் அறிந்த பகாளளவும் தலண
புரிந்தத. இவ்வுண்லமலய அல்லாஹ அல்குர்ஆனில் கீ ழ்வருமாறு கூறுகிறான்,
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س
َ الر ْؤ َيا ّالتِي أَ َريْ َن
ِ اك إ ِ ّل فِت ْ َن ًة ّلل ّنا
ّ َو َما َج َع ْل َنا

'நபிணய! நாம் (இஸ்ரா, மிஃராஜின் ணபாத) உமக்குக் காட்டிய காட்செிகலள மக்களுக்கு
(அவர்களின் ஈமாலன அறிய) ஒரு பரீட்லசெயாகணவ அலமத்ணதாம்.' (அல்குர்ஆன் 17:60)
நபிகள நாயகம் ஸல்லல்லாஹு

அலலஹி

வஸல்லம் அவர்கள ஜிப்ரீலுடன்

புராக்கின் மீ ணதறி முதலில் பசென்ற இடம் லபத்தல் முகத்தஸுதான்.
இலறவலன
நபிகளாரின்

செந்தித்த

ஐம்பத

மாண்லபப்

ணவலளத்

பரிணசொதிப்பதற்காகணவ

அவர்கள நபிகளாலர திரும்பத் திரும்ப
ணவலளத்

பதாழுலகலய

பசெய்தார்கள.

பதாழுலகலய

ஐந்த

>

பபற்றுத்

மூஸா

அலலஹிஸ்ஸலாம்

இலறவனிடம் அனுப்பி

ணவலளத்

பதாழுலகயாக

திரும்பிய

லவத்த ஐம்பத

குலறத்த

வரச்

அதன்பின்தான் அவர்கள நபிகளாரின் மாண்பிலன உணர்ந்தார்கள

என்றும் ஸூபியாக்கள கூறுகின்றனர்.

ّ
حام ِإلِ َى ا ْل َم ْسجِ ِد الْ َق َْصا ّال ِذى بَـ ٰ َر ْك َنا
س ٰى بِ َع ْب ِدهۦ ِل َْي ًل
َ َ ۬ ّم َن ا ْل َم ْسجِ ِد ا ْل
َ ْ َُس ْب َحـ ٰ َن ال ِذ ٓى أ
ّ ۚ إِن ّ ُه ۥ ه َُو
َح ْو َل ُه ۥ لِنُر ِ َي ُه ۥ ِم ْن َءا َيـٰت ِ َنا
ُالسمِي ُع ا ْل َب ِصير

(அல்லாஹ) மிகப் பரிசுத்தமானவன் அவன் முஹம்மத

(ஸல்லல்லாஹு அலலஹி

வஸல்லம்) என்னும் தன் அடியாலரக் ( கஅபாவாகிய ) செிறப்புற்ற பளளியிலிருந்த (
பவகு தூரத்தில் இருக்கும் லபத்தல் முகத்தஸிலிலுளள
ஒணர

இரவில்

அலழைத்தச்

பசென்றான்

அவ்வாறு

.

) மஸ்ஜிதல் அக்ஸாவிற்கு

அலழைத்தச்

பசென்ற

)

நாம்

அதலனச்சூழைவுளளலவ செிறப்புற்று ஓங்க அபிவிருத்தி அலடயச் பசெய்திருக்கிணறாம் .
நம்முலடய
பசென்ணறாம்.

அத்தாட்செிகலள அவருக்குக் காண்பிப்பதற்காகணவ
நிச்செயமாக

(உங்களத

இலறவன் )

(அங்கு) அலழைத்தச்

பசெவியுறுபவனாகவும்

உற்று

ணநாக்கினவனாகவும் இருக்கின்றான். (அல்குர்ஆன் -17-1 )
நபிகளார் மிஃராஜ் பசென்றத நபிகளார் கனவில் அல்ல
திருவுடலுடன்தான்

மிஃராஜ்

பசென்றார்கள

.

இதற்கு

.

மாறாக

ஆதாரமாக

திருக்குர்ஆனில் ணமற்கண்ட ஆயத்தில் இதபற்றி குறிப்பிடும்ணபாத
அடியாலர' என்ற கூற்று இதற்கு ஆதாரமாகும்.
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அவர்கள தமத
அல்லாஹ

'இலறவன் தன்
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இத கனவாக

இருந்திருப்பின் குலறசெிகள இலத மறுக்க

ஏற்பட்டிருக்காத.

ஏபனனில்

திருமலறயில்

இதலன >

மனிதர்களுக்கு

ஒரு

கனவில்

எலதயும்

'காணப்படணவண்டிய

ணசொதலனயாகணவ

நான்

ணவண்டிய

காணலாம்

இலறவன்

.

விசெயமாகும்

உமக்கு

அவசெியணம

அத .

தன்

அதலன

காண்பித்ணதன்

'

என்று

கூறியுளளான்.
மிஃராஜ் பற்றிய முழு விளக்கமும் அல்லாமா அஸ்பஸய்யித முஹம்மத அப்தல்
காதிர் ஆலிம் அல்மல்கரி ரஹமத்தல்லாஹி அலல ஹி
ஹதீதகளின் கருத்தப்படி பதாகுத்த ணவத

அவர்கள

குர்ஆன்

>

'நபியின் விண்ணுலகப் பயண வரலாறு '

என்ற பமௌலித ஷரீஃபில் பதளிவாக வர்ணலனயுடன் விளக்கப்பட்டுளளத . அதன்
பதாகுப்பு:
அல்லாஹ தன் திருமலறயில் நபிகளாலர செிறப்புற்ற

பளளியிலிருந்த

குறிப்பிடுகிறான்.

அன்ஹு

செங்லகயான

அலதப்பற்றி

பளளி

'அனஸ் ரழைியல்லாஹு

என்றதன்

கருத்த

கஃபத்தல்லா

...

என்று

அறிவிக்கிறார்கள :

திருமக்காவின்

பரிசுத்த

ணகந்திரமாகும்.
இன்னுபமாரு பசொல்லின்படி அபூதாலிபின் புதல்வி பாஹிதா என்று பிரசெித்தி பபற்ற
உம்முஹானி ரழைியல்லாஹு அன்ஹாவின் வட்டிலிருந்த
ீ
தூரமான பளளி வலரயில்
அதாவத பரிசுத்தப் பட்டணம் என்று பபாருளபபற்ற லபத்தல் முகத்தஸாகும் . அத
விக்கிரகங்கலள

விட்டு

தப்புரவாக்கப்பட்டிருப்பதாலும்

>

பாவங்கலள

விட்டும்

செித்தமாக்கப்பட்டிருப்பதாலுணம அங்ஙனம் பபயர் பபற்றத.
ஜிப்ரீலுக்கு அல்லாஹ்வின் கட்டளள:
நபித்தவத்திற்கு பத்த வருடங்களுக்குப் பின் ரஜபு மாதம்
இரவில் இப்பயணம் நிகழ்ந்தத .
முஹம்மத ஸல்ல்லாஹு
செமூகத்தளவில் இராவழைி

அல்லாஹுத்தஆலா

அலலஹி

27 திங்கள அல்லத செனி

தனத ஹபீபாகிய

நாயகம்

வஸல்லம் அவர்கலள தனத பரிசுத்த

நடத்திவிக்கவும் >

தனத மகத்தவமருவுதபலனும் ஐக்கிய

ஸ்தலத்தளவில் முடுகச் பசெய்யவும் நாடியணபாத>
ஜிப்ரீபலனும் வானவர்ணகாலன அலழைத்த ,
மரகத

மயில்ணதாலக வடிவுலடய

விசெித்திர

இறக்லககலள அழைகிய

எழுபதனாயிரம்
ணவண்டாம்.

செிறகுகளும்
உம்முடன்

அலலஹிமிஸ்ஸலாபமன்னும்

ஜிப்ரீணல!

நீர் எழுந்த உமத கலப ,

அங்கவஸ்திரங்கலள அணிந்தக் பகாளளும்

.

நவரத்தினங்களால் அலங்கரித்தக் பகாளளும்

.

எழுபதினாயிரம்
மீ காயீல்

ணபார்லவகளுமின்றி
>

மலக்குமார்கலளயும்
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இஸ்ராபீல்>
அலழைத்தக்

பவளியாக
இஜ்ராயீல்
பகாளளும்

.
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உங்களில் ஒவ்பவாருவருடனும் 70000 மலாயிகத்தமார்கலளயும் தஸ்பீஹ > தஹலீல்
திருமந்திரத்லத பமாழைிந்தவர்களாக ணசெர்த்தக் பகாளளும்.
இன்னும்

சுவனணலாகத்திற்கு

வாகனங்களிலிருந்த

பசென்று

பநற்றியில்

நாற்பதினாயிரம்

புராக்பகனும்

இல்லல்லாஹ்

'லாஇலாஹ

பதய்வக
ீ
முஹம்மதுர்

ரஸூலுல்லாஹ்' என்ற கலிமா பபாறிக்கப்பட்ட அழைகிய இலட்செணமுலடய ஒரு
புராக்லக ணதர்ந்பதடுத்தக் பகாளளும் .

அதன்பின் பூவுலகம் பசென்று உம்முஹானி

அவர்களின் வட்டிற்கு
ீ
பசென்று அங்கிருக்கும் நபிகளாருக்கு செலாமுலத
நல்ல

சென்மானம்

அருள

ணவண்டி

அலழைக்கிறான்

என்று

;த உமக்கு

பசொல்லும்

என்று

அனுப்பினான்.
ஜிப்ரயீல் அளலஹிஸ்ஸலாம் ததர்ந்ததடுத்த புராக்:
அதன்பின் ஜிப்ரயீல் அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள புராக் இருக்கும் இடத்திற்கு
பசெல்லணவ அங்கு ஒரு புராக் ஊண்

குடிப்லப விடுத்த பமலிந்த வதங்கிய

>

திணரகத்ணதாடு செலித்திருந்தலதக் கண்டு அதன் நாட்டத்லதப் பற்றி வனவினார்கள .
அத

முஹம்மதர்

அவர்களின்

ரஸூலுல்லாஹ

திருநாமத்லத

ஆலசெ

ஸல்லல்லாஹு

லவக்கிணறன்

எனச்

அலலஹி

வஸல்லம்

பசொல்லணவ

அலதப்

பிடித்தார்கள. அத கழுலதயிற் பபரியதாகவும்> ணகாணவறு கழுலதயில் செிறியதாகவும் >
மனித

முகத்தின் வடிவமாகவும் >

ஒட்டலகயின் கால்களுலடயதாகவும் இருந்தத .

அதன் வாலானத மாட்டின் வால் ணபாலும் > பநற்றி இளம் பிலறப் ணபாலும் > நிறம்
மயிலுக்பகாப்பாகவும்>
கஸ்தூரியினாலும்>

உடல்

உயர்ந்த

மாணிக்கத்தாலும் >

கழுத்த அம்பரினாலுமிருந்தன .

தூரம் பார்லவ எட்டும் பதாலலவாகவும்

>

செிரசு

சுகந்த

அதன் ஒவ்ணவார் காலடியின்

இரத்தினங்கள இலழைக்கப்பட்ட

பபாற்

செங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருந்தத.
பின்பு ஜிப்ரீல் அவர்கள புராக்குடன் இவ்வுலகிற்கு வந்த நபிகளாரின் வட்டுக்
ீ
கதலவ
தட்டி>

ஸல்லல்லாஹு

அலலஹி

வஸல்லம் அவர்கலள அலழைத்த புராக்கில்

ஏறுமாறு ணகட்டுக் பகாண்டார்கள . அதற்கு நபிகளார் நீர் வலுப்பமான வஹிலயக்
பகாண்டு வந்தீர்களா ? என்று ணகட்க > இல்லல> அல்லாஹுத்தஆலா உமக்கு செலாம்
பசொன்னான். அவனுக்கும் உமக்குமிலடயில் வலுப்பமான இரகசெியங்களிருப்பதற்காக
அவனுலடய

செங்லகயான

திருத்தலத்திற்கு உம்லம அலழைத்த வரச் பசொன்னான்

என்றார்கள.
அப்பபாழுத நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவர்கள செணகாதரணர !
என்லன

அலழைக்கும்

நாயன்

என்லனக்

பகாண்டு

என்ன

பசெய்வான்

?

என்று

ணகட்டார்கள. அதற்கு ஜிப்ரயீல் அவர்கள அவன் உங்கள முந்திணயார் , பிந்திணயார்
பாவங்கலளப் பபாறுப்பான் என்றார்கள.
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நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவர்கள இத எனக்காக உளளத .
ஆனால் எனத உம்மத்திற்கு என்ன தருவான் என்றார்கள . ஜிப்ரயீல் அவர்கள உமத
நாயன் கியாமத்
பபரிய

- உலக முடிவு நாளில் உமக்கு

மன்றாட்டத்லதத் தருவான் .

'ஷபாஅத்துல் குபுரா ' என்னும்

முக்கியமாக

உமத செமூகத்தினரில் விணசெசெ

மன்றாட்டத்லத நீர் பபாருந்தம்படி தந்தருளவான் என்றார்கள.
நாயகமவர்கள ஒளு> நியமசுத்தி பசெய்யும்வலர பபாறுத்திருங்கள என்றார்கள. உடணன
ஜிப்ரயீல்>

மீ காயீல்

ஆகிணயார்

ஜம்ஜம்

கிணற்றுத்

தண்ணர்ீ

அல்லத

ஸல்ஸபீபலன்னும் சுவர்க்கத்தின் ஆற்றுநீலர அழைகிய பாத்திரம் பகாண்டு அதனுடன்
தூய வர்ண கன்தஸீ பட்டும் பவண்லமயான ஒளியினால் ஓர் தலலப்பாலகயும்
பகாண்டு வந்தனர்.
அதன்ணபரில் நான்கு வரிகளிலிருந்தன. முதல் வரியில் முஹம்மது ரஸூலுல்லாஹ்
-

அல்லாஹவின் திருத்தூர் .

அல்லாஹவின் தீர்க்கதரிசெி .
அல்லாஹவின்

நண்பர் .

இரண்டாம் வரியில்

முஹம்மதுன் நபியுல்லாஹ்

-

மூன்றாவத வரியில்

முஹம்மது ஹபீபுல்லாஹ்

-

நான்காவத

வரியில்

முஹம்மதுன்

கலீலுல்லாஹ் -

அல்லாஹவின் ணதாழைர் என்று எழுதப்பட்டிருந்தன.
நாயகமவர்கள

ஒளுலவ

நிரப்பமாக்கி

முடித்தவுடன்

அவர்களிருவரும்

நாயகமவர்களின் பநஞ்லசெப் பிளந்த > கல்பு மனலத பவளியிபலடுத்த கழுகி அதில்
நின்றும் ஒரு மாமிசெ

(நாயகம் ஸல்லல்லாஹு

தண்லட

அலலஹி

வஸல்லம்

அவர்களுக்கு இருமுலற பநஞ்சு பிளக்கப்பட்டத. அன்னார் செிறுவயதாயிருக்கும்ணபாத
அன்னாரின் வளர்ப்புத் தாயார் ஹலீமா
ணபாத ஒருமுலறயும் >

அம்லமயார் அவர்களின் வட்டிலிருக்கும்
ீ

மிஃராஜ் பசெல்லும்முன் ஒருமுலறயும் ஆக

இருமுலற

அன்னாரின் பநஞ்சு பிளக்கப்பட்டத.
பபாதவாக மனிதர்களின் பநஞ்செில் ஓருஇலறச்செித் தண்டு இருக்கும் . அதில்தான்
பசெய்த்தான்

குடியிருப்பான் .

வஸல்லம்

அவர்களுக்கு

அப்பகுதிலய
அகற்றப்பட்டத

நாயகம்
.

ஸல்லல்லாஹுஅலலஹி

மாற்றுக்

கருத்தலடயவர்கள

பசொல்வதணபால் நாயகம் அவர்களுக்கு பநஞ்செிலிருந்த லசெத்தானிய்யத்தான பகுதி
பவட்டிபயறியப்பட்டத என்ற

கூற்று செரியல்ல .

-

அன்னாருடன் அன்னாருக்கு

ஒவ்வாத எந்தபவாரு பசெயல்> பசொல்கலள ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பத சுன்னத் வல் ஜமாஅத்
அகீ தா அல்ல. முஸ்லிம் ஷரீபில் வந்திருக்கும் ஹதீதக்கு இமாமுனா தகீ யுத்தீன்
ஷுப்கி ரழைியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள இவ்வாறு விளக்கம் தந்தளளார்கள .அந்த
மாமிசெத் தண்டு கூட
நாயன்

அலத

ஹிருதயத்லத
அறிலவயும்

அண்ணலாருக்கு இருக்கத் ணதலவயில்லல என்று வல்ல

எடுத்த

அண்ணலாருக்கு

ஹிக்மத்லதயும் >

யகீ ன்

செிறப்பு

ஈமான்

விசுவாசெத்லதயும்

–

பசெய்தான்

நம்பிக்லகயும் >

நிரப்புவித்த
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எடுத்த

பசொறிந்த
லதத்த

விட்டு
மனதில்

இரு
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புயங்களுக்கலடயில்

நபித்தவத்தின்

'நுபுவ்வத்'

முத்திலரயாகிய

இலாஞ்செலன

தரிபித்தார்கள. அத பரிபூரண அலங்காரங்களாகிய வர்ணிக்க எவராலும் முடியாத
அற்புதமாய் அதன் ஒளியிலன பார்ப்ணபார் பிரமிக்க தக்க ணஜாதியுமாயிருந்தத.
புராக்கின் தவண்டுதல்:
பின்பு

நபியவர்கலள

பின்னலடவலதக்

புராக்கின்

கண்டு >

மீ ணதற

ஜிப்ரீல்

பசொன்னணபாத

அலத

தம்

லக

புராக்கானத

விரண்டு

லசெலகயினால்

நிறுத்தி

நபியவர்கலளப் பற்றி பசொன்னார்கள. அதற்கு அந்த புராக்> இவணர ணமாட்செத்திற்குரிய
நபியா?

இவணர புகழ்பபற்ற

லிவாவுல் ஹம்த பகாடிலய உலடயவரா

?

இவணர

மகாமுல் மஹமூபதன்னும் இடத்தில் மன்றாடக் கூடியவரா ? என்று ணகட்க> ஜிப்ரயீல்
'ஆம்'

என்று பதிலுறுத்தார்கள .

உடணன புராக்கானத அடிபணிந்த >

கருலணயுளள

நபிணய எனத முதகில் ஏறுவர்களாக
ீ
! கியாமத் மறுலமநாளில் மன்றாட்டத்தின்ணபாத
என்னுலடய பங்லக மறவாதிருப்பீர்களாக என ணவண்டிக் பகாண்டத.
அப்பால் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவர்கள புராக்கின் மீ த
செவாரியானார்கள. ஜிப்ரயீல் வாகன காலணியின் மீ த தரிபட்டார் . மீ காயீல் அதன்
கடிவாளத்லதப்

பிடித்தக்

பகாண்டார்

இஸ்ராபீல்

.

அதன்

அங்கவஸ்திரத்தின்

முந்தாலனகலள பசெவ்லவப் படுத்தகிறவராயிருந்தார்.
புராக்கானத நாயகமவர்கலள சுமந்த பகாண்டு ஆகாயமார்க்கமாக பயணித்தத. செிறித
தூரம் பசென்றதம் >

ஜிப்ரயீல் அவர்கள முஹம்மத ஸல்லல்லாஹு

வஸல்லம் அவர்கலள இரண்டு ரக்அத் பதாழைச் பசொன்னார்கள
முனவ்வரா

எனும்

பட்டணம் .

அல்லாஹதஆலா

.

நாடினால்

அலலஹி
இத மதீனா

நீர்

ஹிஜ்ரத்

திருயாத்திலர பசெல்வர்கள
ீ
என்று பசொல்லணவ> நபிகளார் இரு ரகஅத் பதாழுதார்கள.
பின்பு செிறித தூரம் பசென்றதம் தூர்ஸீனா

மலலயில் இரண்டு ரகஅத் பதாழைச்

பசொன்னார்கள. அதன்படி நபிகளார் பசெய்தார்கள.
பின்பு செிறிததூரம் பசென்றதம் ஈஸா அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள பிரசெவிக்கப்பட்ட
'லபத்தல்

லஹபம 'ன்ற

பட்டணத்தில்

இரண்டு

ரக்

அத்

அச்செந்தர்ப்பத்தில் தங்களுக்கு வலப்புறத்தில் ஒரு செப்தமும்

>

பதாழுதார்கள

.

இடப்புறத்தில் ஒரு

செப்தமும் ணகட்டார்கள . இன்னுபமாரு பபண்ணும் எதிணர வந்தாள . நாயகம் அவர்கள
அவ்விடத்தில் தரிபடாத பசென்று விட்டார்கள.
ஜிப்ரயீல்

பசொன்னார்கள

விலடயளித்தால்

உமத

நஸ்ரானிகளுலடயத.

முந்லதய

செப்தம்

செமூகத்தார்

யூதர்களாகிவிடுவார்கள

அதற்கு

நீர்

யூதர்களுலடயத

விலடயளித்தால்
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உமத

.
.

அதற்கு
பிந்திய

செமூகத்தார்

நீர்

செப்தம்
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கிறித்தவர்களாகிவிடுவார்கள.
உலகமாயிருக்கும்.

அந்தப்

பபண்ணானவள

தன்யாபவனும்

அதற்கு நீர் முகம் பகாடுத்தால் உமத செமூகத்தினர் பூவுலக

மாலயயில் செிக்கிக் பகாளவார்கள என்றார்கள.
அப்பால்

நல்ல

முகஇலட்செணமுலடய

நாயகமவர்களுக்கு

ஸலாம்

பசொன்னார்

கண்களுக்கிலடயில் முத்தமிட்டார் .
பபற்றீர்.

ஒரு
.

நாயகம்

முஃமின்களாய்

பதில்

கண்டார்கள

.

பசொன்னவுடன்

ஜிப்ரயீல் அவர்கள முஹம்மணத !

இததான் சென்மார்க்கம் இஸ்லாம் .

ஜீவிப்பார்கள.

வாலிபலரக்

அவர்
இரு

நன்மாராயம்

உமத செமூகத்தினர் முஸ்லிம்களாய்

மரணிப்பார்கள .

அச்செமற்றவர்களாய்

சுவர்க்கத்தில்

புகுவார்கள என்றார்.
பாளலத் ததர்ந்ததடுத்த நாயகம்
அதன்பின்

மூன்று

வரப்பட்டன.

பாத்திரங்களில்

தண்ண ீரும்

,

களளும்>

பாலும்

நாயகமவர்கள பாலல மட்டும் எடுத்தக் பகாண்டார்கள

பகாண்டு
.

ஜிப்ரயீல்

அவர்கள> நீங்கள சென்மார்க்கத்லதக் லகக் பகாண்டீர் . தண்ண ீலரப் பருகினால் உமத
செமூகத்தினர் உமத செமூகத்தினர் பாவத்தில் அழைிந்த ணபாவார்கள . கல்லலக் குடிப்பின்
அவர்கள மதியற்றமூடர்களாகிவிடுவார்கள. நிச்செயமாக அத உமத செமூகத்தினர் மீ த
விலக்கப்பட்டு

ணபாவுபமன்றார்கள .

நாயகம்

அவர்கள

பாலில்

பகாஞ்செணம

குடித்திருந்தபடியால்> நீங்கள பால் முழுவலதயும் குடித்த மீ தி லவக்காமலிருப்பின்
உமத

செமூகத்தில்

யாரும்

நாயகமவர்கள அந்த

நரகத்தில்

புகமாட்டார்கள

என்று

மீ திப்பாலல தரும்படி ணகட்டணபாத >

பசொல்லவும்

>

அத பவகுதூரம் ஊழ் >

விதிப்படி – களாகதிர்படி கலம் எழுதணகால் நடந்ணதறிவிட்டத. அவனுலடய கற்பலன
மாற்றப்படுவதில்லல.

அவனுலடய

தீர்ப்லப

மறுப்பவன்

யாருமில்லல

என்று

பசொல்லிவிட்டார்.
நாயகம் கண்ட காட்சிகள:
பின்பு செில

ஜனங்கலளக் கண்டார்கள .

அறுவலட பசெய்கின்றனர் .

அவர்கள ஒணர நாளில் பயிர் விலதத்த

அவர்கள அல்லாஹவுலடய

பசெய்தவர்கள என்று பசொல்லப்பட்டத .

இன்னும் செில

பாலதயில் பீஸபீல் ணபார்
ஜனங்கலளக் கண்டார்கள .

அவர்கள கற்பாலறகளால் தங்கள தலலகலள அடித்த உலடத்தக் பகாளகின்றனர் .
அவர்கள பதாழைாமலிருந்தவர்கள என்றும் > இன்னும் செில ஜனங்கள தங்கள முன் >
பின்புறங்களில் அண்லடகள ணசெர்க்கப்பட்டு ஜக்கூபமன்னும் நரகத்தின் பகாடிய
நஞ்லசெயுலடய களிமரங்களில் தஷ்ட மிருகங்கலளப் ணபால் ணமய்ந்திருக்கிறார்கள .
அவர்கள ஸதகா> ஜகாத்த தருமம் பசெய்யாத கஞ்செர்கள.
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இன்னும் செிலர் பக்கத்தில் நல்ல

இலறச்செிகளும் >

பகட்டுப்ணபான

இலறச்செிகளும்

லவக்கப்பட்டிருகு;கின்றன. அவற்றில் பகட்டலத புசெிக்கின்றனர் . அவர்கள விபச்சொரம்
பசெய்யும் ணபர்வழைிகலள அடுத்தவர்கள என்று பசொல்லப்பட்டத.
இன்னுபமாரு பவட்டபவளியில் ஒரு ஜனக்கும்பலல பநருங்கினார்கள. அவர்கள ஒரு
மாட்லட அறுத்த நான்காக பங்கிட்டு யஹூதிகள அதன் பகாம்பு > குளம்புகலளயும்>
நஸராக்கள

நரம்பு

செவ்வுகலளயும்

மஜூஸிகள

>

இரத்தம்

மலங்கலளயும்

முஸ்லிமானவர்கள அதன் இலறச்செி > பால்கலளயும் எடுக்கின்றனர் . இன்னும் செிலர்
தங்கள உதடுகள > நாவுகலள இரும்பு > கத்திரிக்ணகால்களால் தரிக்கின்றனர் . அவர்கள
தாங்கள நல் அமல் பசெய்யாமல் மற்றவர்களுக்கு உபணதசெிக்கும் பிரசெங்கிகளாகும்.
பின்பு ஒரு பபண்ணானவள தன் மார்லபக் பகாழுகப்பட்டவளாய் அவளுக்கு கீ ழைால்
பநருப்பபறிக்கப்பட்டு தன் உடலின் இலறச்செிலய தாணன தின்னும்படிக் கண்டார்கள .
அவள தனத கணவனல்லாதவனுக்கு மினுக்கி செிங்காரித்தவளாம்..
இன்னுபமாரு ஓலடயில் இனிய குரணலாலசெயும் > மணமான வாலடயும்> பபாருந்திய
குளிர்ந்த

காற்லறயும்

அலவ

சுவர்க்கத்தின்

சுவர்க்கமானத எனத ஆண்டவணன !

நீ

வாலடயும்

இராகமுமாயிருக்கும்

எனக்கு பசெய்த

.

நல்வாக்லக தந்தருள

எனக்குரிய மணமாளிலககயும்> ஆலடயலங்காரங்களும்> செகல பசெௌபாக்கியங்களும்
பவகு

ணநர்த்தியாய்

இருக்கின்றன

முஸ்லிமானவர்கள>
இலணலவயாதவர்கள

என்று

பசொன்னணபாத

சொலிஹான
அலனவரும்

முஃமினானவர்கள>

>

நல்லடியார்கள
உனக்கு

அல்லாஹவுக்கு

உண்டாயிருக்கிறார்கள

என்று

பசொல்லப்பட்டத.
இன்னுபமாரு
ஊலள

ஓலடயில்

செப்தத்லதயும்

பவறுக்கத்தக்க

ணகட்டார்கள

தர்நாற்றத்லதயும் ,
அலவ

.

அருவறுக்கப்பட்ட

ஜஹன்னபமன்னும்

நரகத்தின்

அவலட்செணமாகும். நரகமானத எனத நாயணன! நீ எனக்கு வார்த்லதப்பாடு பசெய்தலத
தந்தருள.

என்னுலடய

பகாடிய

பநருப்பு>

செங்கிலிகள முதலிய

அரிகண்டங்களும் >

கடின பநஞ்சுலடய பாம்பு> ணதள> நட்டுவாக்களும் அதிகரித்திருக்கின்றன . பநருப்பும்>
ஜீவாலலயும்

சூடும் >

கனகுரூரமாயிருக்கின்றன
நஸாரா>

மஜூஸிகள

பலாய்

முஸீபத்தகளும் >

எனச் பசொல்ல N வு எல்லா
முதலிய

அல்லாஹவுக்கு

பகட்ட
காபிர் >

ணசொதலனகளும்
முஷ்ரிக்>

யஹூதி>

இலணலவத்தவர்களும்

>

ணகளவிக்கணக்கு நாலளக் பகாண்டு நம்பிக்லகக் பகாளளாதவர்களுமான ஆண்> பபண்
யாவரும் உனக்குண்படன பசொல்லப்பட்டத.
பின்பு

செில

ஜனங்கள

இரும்பிலான

பநஞ்சுகலளயும் பிராண்டுகிறார்கள .

தங்கள

நகங்களால்

அவர்கள புறம் ணபசெி
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>

மனிதர்களின் மானம் >
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குலறகலள பங்கப்படுத்தி

கீ றி

கிழைிப்பவர்களாம் .

பின்பு தஜ்ஜாலல அவனுலடய

வழைிணகட்டிலும்> அழைிச்சொட்டியத்திலும் பகட்ட உருவத்திலும் கண்டார்கள.
ளபத்துல் முகத்தஸில் நபிகளார்:
அப்பால் நாயகமவர்கள லபத்தல் முகத்தஸ் என்னும் பரிசுத்த
ணபாய்

ணசெர்ந்தார்கள

அங்கு

.

மலாயிகத்தமார்கள

மிக்க

என்னும்

முடிவுநாளில்

கண்ணியமிக்க

செங்லகயாகவும்

அன்பியாக்களுக்கு முதலும் >

நபித்தவத்தின்

செமாதி

பபாருந்திய

மரியாலதயாகவும் >

வரணவற்று ஸலாம் பசொல்லி >
நுபுவ்வத்

மாட்செிலமப்

பிளந்த

பவளிக்கிளம்புணவாரில்

நபியவர்கலள

கலடசெியுமானவர்கணள

முத்திராங்கமானவர்கணள

தாங்கணள உம்மத்தினர்கலள ணகளவி

பட்டணத்தளவில்

தாங்கணள

!

உலக

முதன்லமயானவர்கள

.

கணக்கு நாளில் மன்றாடி இரட்செிப்ணபாரில்

முதன்லமயானவர்கள என்றார்கள.
பின்பு லபத்தல் முகத்தஸ் பளளியின் வாயில் வந்ததம் ஜிப்ரயீல் அவர்கள
நபிமார்கள

தங்கள

வாகனங்கலள

கட்டும்

இடத்தில்

புராக்லக

கட்டுவித்த

பளளிக்குள நுலழைந்தார்கள.
அங்கு தீர்க்கதரிசெிகளாலும் >
கண்டார்கள.

அதில்

அலலஹிமிஸ்ஸலாம்

அமரர்களாலும் நிரம்பப் பபற்ற

தீர்க்கதரிசெிகளான

இப்றாஹீம்

அவர்களுமிருந்தார்கள

ஒரு வரிலசெலயக்
மூஸா>

>

இவர்கள

.

ஈஸா

எல்ணலாரும்

நாயகமவர்கலளக் கண்டதம் எழுந்த அதபு ஹுர்மத் ஒழுக்கம் மரியாலதயுடன்
செலாம் பசொன்னார்கள.
ஜிப்ரயீல் அவர்கள அவர்கள எல்ணலாலரயும் ஒருங்கு கூடச் பசெய்த நாயகம்
அவர்களின் முன்னிலலயில் பலவரிலசெகளாக

அணிவகுத்த நிற்கச் பசெய்தார்கள

.

நபிகளார் இமாமாக நின்று பதாழை லவத்தார்கள. நபிமார்கள பின்னின்று மஃமூம்களாக
பதாழுதார்கள.
அலத

முடித்ததம் >

தங்களின்

வரிலசெயான

இருகரங்கலளயும்

உயர்த்தி

அல்லாஹதஆலாலவப் புகழ்ந்த அவன் என்லன முன்னுண்டான

நபிமார்களில்

நன்லமயாக்கினான்.

என்பபாருட்டு

செமூத்தினரில்

வரிலசெயாக்கினான்.

என்லன

மன்றாடுபவராகவும்
இறக்கினான்.

அனுப்பி

எனத

இணலசொக்கினான்.

என்

செமூகத்தாலர

உலகத்தாருக்கு
லவத்தான் .

இருதயத்லத

மற்ற

கருலணயாகவும்
என்ணபரில்

விஸ்தீரமாக்கினான்

என்லன திக்ரு பசெய்வலத உயர்த்தினான்

பாவிகளுக்கு

>

குர்ஆன்

ணவதத்லத

எனத

.
.

பாரத்லத

இன்;னும் எனக்கு

கருலணயுலடய நபி என்றும்> கிருலபயான ரசூல் என்றும் பபயர் சூட்டினான் என
தஆ பிரார்த்தலன பசெய்தார்கள.
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உடணன இப்றாஹீம் அலலஹிஸ்ஸலாம் எழுந்த முஹம்மதானவர் இந்த

ஒரு

தஆலவக் பகாண்ணட உங்கள எல்ணலாரினும் வரிலசெ பபற்றார் என்றார்கள.
மிஃராஜ்
பின்னர்

ஜிப்ரயீல்

கருலண

நபியவர்களின்

கரத்லதப்

பற்றிக்

பகாண்டு

கருலணயுலடய வாயிலின் பவளிப்புறுத்திற்கு முன் வந்தார் . அப்பபாழுத மிஃராஜ்
என்னும் ஏணிப்படியானத 'லபத்தல் முகத்தஸ்'ஸின் பாலறகளிலிருந்த முன்வானம்
வலரயில் நாட்டப்பட்டிருந்தத. அலத ணமலான சுவர்க்கத்திலிருந்த இஸ்மாயீபலனும்
மலக்கு பகாணர்ந்தார். அதன் இரு பக்கவாட்டுகளில் ஒன்று செிவந்த மாணிக்கத்தாலும்
மற்பறான்று பச்லசெ மரகதத்தாலுமிருந்தன. பவண்லம முத்தக்களால் இலழைக்கப்பட்டு
அல்லாஹதஆலா

பலடத்த

வஸ்தக்களிபலல்லாம் மிக

அழைகாயிருந்தத .

அதற்கு

ஐம்பத்லதந்த படிகளிருந்தன. ஒவ்பவாரு படியும் 40 வருட பதாலலதூரமாகும்.
ஒவ்பவாரு படியிலும் மகத்தான மலாயிகத்தமார்களிபலாரு கூட்டத்தினர் இருந்த
பற்பல பாலசெகளாலும் அல்லாஹதஆலாலவ தஸ்பீஹ > தஹலீல் பரிசுத்தப்படுத்தி >
ணதாத்திரம் பசெய்தக் பகாண்டிருந்தனர். ஒவ்பவாரு படியிலும் நாயகம் அவர்கள ஏறிச்
பசெல்லகயில் அவர்கள எல்ணலாரும் நாயகத்திற்கு மங்களவாழ்த்தம் >

சுபச்ணசொபனம்

கூறி

இஸ்மாயீல் >

செங்லக

மரியாலதயுடன்

செலாமுலரத்தனர்

இவ்விடத்தில்

.

ருக்யாயீல்> கலாயீல் என்னும் அமரர்கலளக் கண்டார்கள . அவர்களுடன் பல்லாயிரம்
அமரார்கள தக்தீஸ் > தஹலீல்> பரிசுத்த திருமந்திரம் பகாண்டு அல்லாஹதஆலாலவ
ததித்தவர்களாய் ஆர்ப்பரித்த >
ஒருவர்

பாவங்கலளப்

ஆனந்தக் கூச்செலிட்டார்கள .

பபாறுப்ணபாணன

முஹம்மத

!

செமூகத்தினர்களுக்கு பிலழை பபாறுத்தருள என

அந்த

அமரர்களில்

நபியவர்களின்

பிரார்த்தித்தவுடன் நாயகம் எங்கள

ஆண்டவணன! நாங்கள மறதியாகணவா > பிசெகாகணவா> பசெய்த பாவங்களால் எங்கலள
குற்றம்

பிடியாணதபயனக்

ணகட்டார்கள .

இந்தப்

பிரார்த்தலன

யாருக்கு

என்று

ணகட்கணவ எனத செமூகத்தினர்களுக்கு என்று பசொன்னார்கள.
தர்நாற்றப் புலகயினால் நிரப்பப் பபற்ற

ஓர் ஓலடலயக் கண்டு வினவ

>

அத

அவாம்களின் தீயச் பசெய்லககள என பசொல்லப்பட்டத . உடணன நாயகம் அவர்கள >
நாயணன!

அவர்கலள மன்னித்தருள .

பரிதவிக்கச்

பசெய்யாணத

திருச்செமூகத்திலிருந்த

அவர்கள விசெயத்தில் எனத இருதயத்லத

எனப்

பிரார்த்தித்தார்கள

உமக்காக

அவர்களில்

பாவங்கலள மன்னித்ணதாம் என்று பதில் வந்தத
ணபாதாபதன்று பசொல்ல >

.

உடணன

மூன்றிபலாரு
.

ஆண்டவனின்

பகுதியினரின்

அதற்கு நாயகமவர்கள அத

பாதியளவு என்று ஆண்டவனின் செமூகத்திலிருந்த பதில்

வந்தத. அதவும் காணாத அவர்கள முழுவலதயும் அன்றி நான் செம்மதிணயன் என்று
நாயகம்

அவர்கள

பசொன்னதம்

>

உம்முலடய
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பிலழைபபாறுக்கப்படும்> உமத வரிலசெயின் பலனாக அவர்களில் உம்மீ த செலவாத்த
பசொன்னவரின் தகுதிலய உயர்த்திணனாம் என அல்லாஹுத்தஆலா பசொன்னான்.
முதல் வானத்தில்...
பின்பு ஜிப்ரீல் அவர்கள நாயகத்லத முன்வானம் வலர அலழைத்தச் பசென்று அங்கு
வானத்தின் கதலவத் தட்டினார் .
இரஸூல்மார்களுக்கு

யாபரன

நாயகரும் >

முஹம்மபதன்றவுடன்

அவருக்ணக

செப்தம் வந்தத .

ணமலான

நான் ஜிப்ரயீல் .

அமரர்களுக்கு

சுபணசொபனம்

என்று

இணதா

எஜமானருமாகிய

வாழ்த்தடன்

கதவு

திறக்கப்பட்டத.
அங்கு உளணள நுலழைந்ததம்

இஸ்மாயீல் என்னும் அமரலர செந்தித்த அவர்களுக்கு

செலாமுலரத்தார்கள. அவர் மரியாலதணயாடு மறுபமாழைி கூறினார்கள . அவ்விடத்தில்
பவண்லம நிறமுலடய முத்தினாலான குப்பா மாளிலக இருந்தத . அதில் ஆதம்>
ஹவ்வா

அலலஹிமஸ்ஸலாம்

அலலஹிஸ்ஸலாம்
அதிலிருக்கும்

தமத

அவர்கள

ஆகிய

தமத

இருவரும்

இருந்தனர்

வலதபக்கத்தால்

செந்ததியினலரயும் பார்த்த

ஆதம்

.

சுவர்க்கத்லதயும்

செிரிப்பதம்

>

இடத

பக்கத்தால்

நரகத்லதயும் அதில் தமத செந்ததியினலரயும் பார்த்த அழுவதமாயிருந்தார்கள

.

அவர்களிருவருக்கும் நாயகம் அவர்கள செலாமுலரத்தனர் . அதற்கு அவர்கள பதில்
கூறி அவர்களின் இரு கண்களுக்கிலடயில் முத்தமிட்டு நன்மாராயம் கூறி வாழ்த்தி
ணபாற்றி ஆசெிர்வதித்தனர்.
இரண்டாம் வானத்தில்...
பின்பு ஜிப்ரயீல் இரண்டாம் வானம் பசென்று அதன் கதலவத் திறக்கச் பசெய்தார் . அதில்
ஜிர்ஜாயில்>

ருக்யாயீல்

இரு அமரர்களும் ஆயிரம் அமரர்கள புலட சூழை

பவகு

விமர்லசெயாய் குதூகலத்தடன் எதிர் பகாண்டு அலழைத்தனர் . அங்கு யஹ்யா> ஈஸா
அலலஹிமஸ்ஸலாம்
பசொல்லணவ>

அவர்கள

ஆகிய

இருவலரயும்

பரிவுடன்

தரிசெித்த

பதிலுலரத்த

நன்லம

அவர்கள

மீ த

நன்பகாலட

செலாம்

பகாண்டு

பிரார்த்தித்தனர்.
மூன்றாம் வானத்தில்...
அதன்பிறகு மூன்றாம் வானம் பசென்றதம் >

யஃகூப்>

யூசுப்>

சுளலமான்>

தாவூது

அலலஹிமிஸ்ஸலாபமன்னும் தீர்க்கதரிசெிகலள கண்டு செலாமுலரக்கணவ அவர்கள
அன்ணபாடு பதிலுலரத்த சுபணசொபனம் பகாண்டு ஆசெிர்வதித்தார்கள.
நான்காம் வானத்தில்...
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அதன்பிறகு நான்காம் வானம் பசென்று

இத்ரீஸ்

நபிலயக்கண்டு செலாமுலரக்க

அவர்கள செங்லகயுடன் பதிலுலரத்தார்கள . அவ்விடத்தில் ஒளியிலான நாற்காலி மீ த
மலக்குல் பமௌத் அமரலரக் கண்டார்கள. அவலரச் சுற்றி நிலறய மலக்குகள கும்பல்
இருந்தத.

அவர்

ணநாட்டமிட்டுக்

வலக்லகயில்

பகாண்டவராயிருந்தார் .

பிரமாண்டமான
இலலகளும்>

தமத

விருட்செம் இருக்கிறத .
பழைங்களும்

எழுதப்பட்டிருப்பதடன்

உண்டு .

இருக்கும்

ஒரு

பலலகயில்

அவரின்

இடத

பாகத்தில்

ஓயாத
மிகப்பபரிய

அதற்கு பலடப்புகளின் எண்ணிக்லகப்படி

அலவகளில்

அவர்களுக்குளள

மனு >

இரணங்கள >

ஜின்களின்

சுவாசெங்கள>

பபயர்கள
ஆயுளகளும்

குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
அவருக்கு

நாயகம்

அவர்கள

செலாம்

பசொன்னணபாத

எவ்வித

செந்ணதாஷமும்

இல்லாமல் பதில் பசொன்னார் . ஜிப்ரயீல் இவ்விதமாகணவ இருக்குமாறு கியாமத் நாள
வலர அல்லாஹ பலடத்திருக்கிறான் என்றார் .
லகப்பற்றும் விதத்லதப் பற்றிக் ணகட்டார்கள .
ஆகாரத்லதயும்,

குறிப்பிட்ட

நாயகம் அவர்களிடம் உயிர்கலள
அவர் ஒரு அடியான் தன்னுலடய

தவலணலயயும்

செரிவர

பூர்த்தி

பசெய்த

பகாளவானாயின் அவனுலடய உடம்பிலிருந்த உயிலர வாங்குணவன் . அத முஃமின்
நல்லடியானின்

உயிராயின்

உயர்த்தணவன்.

பகட்ட

அலத

பாவி

'இல்லியீன்'

உலடய

என்னும்

உயிராயின்

அலத

சுவர்க்கத்தளவில்
'சிஜ்ஜீன்'

எனும்

நரகத்தளவில் எறிந்த விடுணவன் என்று பசொன்னார்.
ஐந்தாம் வானத்தில்...
பின்பு ஐந்தாம் வானத்திற்கு உயர்ந்த அங்கு ஹாரூன் நபியவர்கலள தலல நலரத்த>
பவண்லமயான

நீண்ட

தாடியுலடயவராய் கண்டு அவருக்கு செலாம்

பசொல்ல

அவர்கள பதிலுலரத்த நற்சுக வாழ்வுக் பகாண்டு பிரார்த்தித்தார்.
ஆறாம் வானத்தில்...
பின்பு 6 ஆம் வானம் பசென்று அங்கு அல்லாஹதஆலாவின் பபரும் ணசெலனகளான
'கர்ரூபிய்யீன்' என்னும் அமரர்களில் அணநகலர தரிசெித்தார்கள. அவர்கள எல்ணலாரும்
நபியவர்களின்

செமூகத்தினருக்காக

பகாண்டிருக்கின்றனர்.

இன்னும்

பிலழைபபாறுக்கத்
அதில்

மூஸா

ணதடினவர்களாக
நபியவர்கள

அழுத

அழைகிய

சுத்த

ஒளியிலான ஒரு நாற்காலியில் இருக்கக் கண்டார்கள. அவர் பச்லசெ நிறத்லதயுலடய
குப்பாயம் ணபார்லவ அணிந்தவராயும் தமத
நின்றவர்களாகவும் இருந்தார்கள .
பவளியில்

பின்புறமாய்

'அஸா'

அவருலடய

பவளிப்பட்டிருந்தன

.

ஊன்று ணகாலின் ணபரில்

ணராமங்கள குப்பாயத்லத கடந்த
அமரர்கள

அவர்கலள

செந்தித்த

அவர்களின் பிரார்த்தலனக் பகாண்டு பரகத் வரிலசெப் பபற்றுக் பகாளகின்றனர்
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நாயகம்

அவர்களுக்கு

செலாமுலரக்க

தலலகுனிந்தவர்களாய்

அதற்கு

பதிலுலரத்தார்கள.
நாயகம் அவர்கள மூஸா நபியவர்களிடம் தலலலய உயர்த்தமாறு ணகட்க > அதற்கு
அவர்கள முஹம்மணத !

நான் உம்மிடம் தலலலய உயர்த்த

பவட்கப் படுகிணறன் .

ஏபனனில் யகூதிகள நான் உங்கலள விட செிறந்தவபரன பசொல்லிவிட்டனர். ஆயினும்
தாங்கணள என்னிலும் செிறந்தவரும் , மிகச் செங்லகவாய்ந்தவரும் ஆவர்கள
ீ
. தங்கள
செமூகத்தினர் மிகவும் செிறப்புவாய்ந்தவர்கள ஆவார்கள என்றும் பசொன்னார்கள.
ஏழாம் வானத்தில்...
பின்பு 7 ஆம் வானத்தில் பசென்று அங்கு ரூஹ ரூஹானிய்யின் என்னும் அமரர்கலள
செந்தித்தார்கள. அவர்கள நாயகமவர்களின் செமூகத்தில் பாவியானவர்களுக்கு பிலழை
பபாறுக்க

ணதடுவலதயும் ணகட்டார்கள .

அற்புதங்களிலும்>

அதிசெயங்களிலும்>

விபரித்தக் கூறமுடியாத

அணனக

இன்னும் இங்கு பலடப்புகளின் பற்பல
அவற்லற

பசொல்ல

அனுமதிக்கப்படாத >

காரணங்கலள கண்ணால் கண்டு ணபருவலக

பகாண்டார்கள.
பின்பு அவ்விடத்தில் அந்த ஒளியினால் செதரவடிவத்தில் பிரகாசெிக்கத்தக்க 'ளபத்துல்
மஃமூர்'

என்னும்

பளளிலய

தரிசெித்தார்கள

அதில்

.

ஒவ்பவாரு

நாளிலும்

எழுபதனாயிரம் மலாயிகத்தக்கள ஹஜ் என்னும் வணக்கமும் > தவாஃபும் பசெய்தபின்
அதன் உளணள புகுவார்கள . அவ்வாறு உளணள புகுந்தவர்கள உலகமுடிவுநாள வலர
திரும்புவதில்லல.
குத்பா

ஓதி

பதாழுதபின்

பவளளிக்கிழைலம ஈஸா

உபணதசெம் புரிவார்கள .
முஹம்மத

நபியின்

அமரர்களும்>

தக்கமதிப்பு வாய்ந்த >

தீர்க்கதரிசெிகளும் அதில் ஜும்ஆ

உம்மத்தினர்கள

பதாழுலகலய நிலறணவற்றியவர்களுக்காக
கவுரவமிக்க

அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள அதில்

அழைகிய

தஆ

பவளளிக்கிழைலம

பசெய்வார்கள .

நலர இலங்கிய

ஜும்ஆ

இன்னும் அதில்

ஓர் விருந்தாளிலய

பார்த்தார்கள.
அவர் சுவர்க்கத்தின் வாயிலிடத்தில் ஒளியினால் ஆன

நாற்காலியில் உட்கார்ந்த

தமத முதலக லபத்தல் மஃமூர் பளளியிற் ணசெர்த்தவராயிருந்தார் . அவர்பக்கத்தில்
சுவர்க்கத்த கன்னிக்கு ஒப்பாகிய

ஒரு பபண் இருந்தார்கள

.

அவர்கலளப் பற்றி

விசொரித்ததில் அவர்கள இப்றாஹீம் நபி அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் > அவர்கள
மலனவி

சொரா

அம்லமயாரும் என்று பசொல்லப்பட்டத .

அவர்களுக்கு நாயகம்

அவர்கள செலாமுலரக்க அவர்கள நாயகத்லத கட்டித் தழுவி > முத்தமிட்டு மிகுந்த
நன்லமக் பகாண்டு பிரார்த்தித்த ஆசெீர்வதித்தார்கள.
நரகத்ளதப் பார்ளவயிடல்
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பின்பு பநருப்பினால் பலடக்கப்பட்ட ஓர் மலக்லக பசெந்தழைலின் ஒரு நாற்காலியில்
உட்கார்ந்தவராய்

ஆயிரம்

வருட

பதாலலத்தூர

விஸ்தீரணத்தில்

இருக்கக்

கண்டார்கள. அவலரச் சூழ்ந்த பல குரூர செிந்லதயும்> முரட்டு சுபாவமும் பபாருந்தய
ஊழைியரும்,

ணசெவகரும் இருந்தனர் .

பசொல்லப்பட்டத.

அவர்களுக்கு

இவர்தான் நரகத்தின் அதிபதி

நாயகம்

செலாம்

பசொல்ல

அவர்

மாலிக் என
பதிலுலரத்த

தலலலய நிமிர்த்தி ஒரு பார்லவ பார்த்தார் . அவர் கடின அச்செத்திற்குரியவர். பபரும்
பலடப்பினர்.

பகாடிய

ணமலிட்டவர்.

அழுத்தம் பிடித்தவர் .

வன்பனஞ்சுலடயவர்.

பவகு தத்தவம் பலடத்தவர் .

அவருலடய

ஹிருதயத்தில்

ணகாபம்
அறணவ

இரக்கமற்றவர்.
அவருலடய ஒரு பார்லவ தன்யாணபரில் விழுந்தால் அதன் பகாடும்தன்பத்தினால்
உலகத்தலடய

ஜீவணகாடிகள

மாண்டு

ஹலாக்காகி

நாசெமாகிவிடுவர் .

ஜிப்ரயீல்

அவலர ணநாக்கி அல்லாஹவின் நண்பரளவில் பார்க்காதீர்கள என்றார் . உடணன அவர்
முகத்லத திருப்பிக் பகாண்டார் .

நாயகம் நரகத்லதக் காண்பிக்கும்படி அவலரக்

ணகட்டதம் அவர் தாங்கள அதன் பகாடிய

தீவிலனகலள ணநாக்க

செக்தி

பபற

மாட்டீர்கள என்றார் . உடணன ஓர் அசெரீரி மாலிணக எனத நண்பருக்கு வழைிப்படும்
மறுக்க

ணவண்டாம்

இலடபவளியில்;

என

ணகட்டதம் ,

நரகவாயில்

திலர

திறக்கப்பட்டத .

நீக்கப்பட்டு
அதில்

ஓர்

பற்றி

.

ஊசெித்தவார

எரியும்

அக்கினி

ஜுவாலலயும், செகிக்கமுடியாத தர்நாற்றமும் புறப்பட்டன. நரகம் கண்ணுக்பகட்டாத
அளவு பதாலலதூரம் பகாண்ட ஏழு அடுக்கு தட்டுகலளக் பகாண்டதாயிருந்தத.
அதில் ஆண்களும் >

பபண்கணும்>

அலடக்கப்பட்டிருந்தனர்.
இரட்செிப்புக்
மனிதர்கலள

பாம்பு முதலிய

அவர்கள அந்த

ணகட்கின்றனர் .

வாழ்க்லகயில் உண்டான

ணதள>

நாயகம்

பகாடுலமலயப் பபாறுக்க

அவர்கள

மாலிணக

பாவணதாசெங்கள என்ன ?

தன்புறுத்தி

விஷப்பிராணிகளுடன்

அவர்களின்

!

முடியாமல்

அவர்களின்

என்று ணகட்டார்கள .

பசொத்தக்கலள

பூணலாக
அவர்கள

அனாவசெியமாகவும்

>

அநியாயமாகவும் பறித்தத் தின்றவர்கள என்றார்.
இன்னும் செிலர் பநருப்புக் கட்டிலய விழுங்க அத அவர்களின் பின் தவாரத்தினால்
பவளிவருகின்றத.

அவர்கள

அனாலதகளின்

பசொத்தக்கலள

அபகரித்தவர்கள

>

இன்னும் செில ஜனங்களின் வயிறுகள பிரமாண்டமான மலலகலளப் ணபால் விம்மிப்
பபருதத, அலவகளில் பநருப்பினாலாகிய பாம்பு, ணதளகள நிரம்பிக் கிடக்கின்றன.
அவர்கள வட்டி ணபான்ற ஹராமான பபாருட்கலளத் தின்றவர்கள .
தங்கள

தலலகலள

பநருப்பு

கற்களில்

ணமாதி

இன்னும் செிலர்

உலடக்கின்றனர்

.

அவர்கள

மனிதர்களுக்கு நீதி வழைங்குவதில் இலஞ்செம் வாங்கினவர்கள. இன்னும் செிலர் தாகித்த
இரட்செிப்புத்

ணதடி

வயிபறரியத்தக்க

தண்ண ீலரக்

ணகட்க

நரகவாசெிகளின் செீழ் ,

நரகத்தின்

'ஜபானிய்யாத்'

ஊழைியர்கள

செலம் இலவகலள அவர்களுக்கு குடிக்க
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பகாடுப்பதம்> அவற்றின் பகாடிய பவப்பத்தினால் அவர்களின் முகத்தின் தலசெகள
கழைன்று விழுவதம் >
பவளிப்படுகின்றன.

குடல்கள கரிந்த கண்டதண்டமாக்கப்பட்டு பின்தவாரத்தால்
அவர்கள களளு >

சொராயம் ணபான்ற

லாகிரி வஸ்தக்கலள

உபணயாகித்தவர்கள.
இன்னும் செிலர் உடலும் > முகங்களும் பன்றிகலளப் ணபான்றிருக்கின்றனர் . இவர்களின்
இலறச்செியிலன நரகத்தின் பாம்பு > ணதளகள பகாத்திப் பிடுங்கி தின்கின்றன . அவர்கள
பபருந்பதாடக்லக விட்டு சுத்தமாகாமலும்> குளிக்காமலும் இருந்தவர்கள.
அதன்பின் ஜிப்ரீலல ணநாக்கி இதவலர பார்த்தத ணபாதம் என்றார்கள. உடணன மாலிக்
அவர்கள நரகத்தின் வாயிலல அலடத்த விட்டார்கள.
அல்லாஹுத்தஆலாவிடமிருந்த
இத்தலகய

ணவதலனகளில்

முஹம்மணத
செிக்குண்டு

உம்முலடய

!

வருந்தாமல்

செமூகத்தினலர

தப்பித்தக்

பகாளள

அச்செமூட்டுபமன்று பசொல்லப்பட்டத.
சுவர்க்கத்தில் நபிகளார்..
அடுத்த> நாயகமவர்கள சுவர்க்கத்திற்கு ணபாய் அதன் வாயிலலத் தட்ட சுவர்க்கத்தின்
அதிபதியாகிய

ரிழ்வான் என்னும் மலக்கு வந்த கதலவ திறந்த தங்களுக்ணக

சுபணசொபனம் என்று உற்சொகமாக வரணவற்றார்கள.
சுவர்க்கத்தின் பூமி பவற்றி பாலங்களாலும் > அதன் ணதாப்புகள பவண்முத்தினாலும் >
மலலகள அம்பரினாலும் > ணகாபுரங்கள செிவந்த மாணிக்கத்தாலும் > மாடமண்டபங்கள
பபான்> பவளளியினாலும்> அதன் மணல் > புல்பூண்டுகள
அலமக்கப்பட்டிருந்தன.

ஜிப்ரீல்

நாயகமவர்கலள

கஸ்தூரி > குங்குமத்தாலும்

அதன்

உளணள

அலழைத்தச்

பசென்றார்கள.
இருவரும் அதன் உளணள மிகவும் செல்லாபமாக

உலாவி

வந்தனர் . அவ்விடத்தில்

களங்கமற்ற நீராறு> குடிப்பவர்களுக்கு ருசெிகரமான மதவாறு> சுலவ மாறாத பாலாறு>
கலப்பற்ற பதளிவான ணதனாறு ஆகிய நான்கு நதிகள பாய்வலதக் கண்டார்கள . அந்த
நதிணயாரங்களில்

பசும்பபான்

கூடாரங்களுமிருந்தன.
ணதவகன்னிகளும்>

பவளளியிலான

அலவகளில்

இளம்பிலற ணபான்ற

பல

சுவர்க்கப்பதியின்
அழைகு பஜாலிக்கத்தக்க

குடிலசெகளும்
'ஹுரூல்

>

ஈன்

பசொகுசொன >

'

முக

வசெீகரத்தலடய ஆண் குழைந்லதகளும் இருந்தனர்.
பின்பு 'ஹவ்லுல் கவ்தர்' என்று பபயர் பசொல்லப்படும் மகா வலுப்பமான நதிலயக்
கண்டார்கள.

அல்லாஹதஆலா

அலத
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அவர்களுக்கு நன்பகாலடயாக

அருளியிருக்கிறான் .

அதன் நான்கு பக்கங்களிலும்

பவண்முத்தால் பல குடிலசெகளும்> பச்லசெ மரகதத்தால் கூடாரங்களும் உண்டு . அதன்
சுற்று

ணதாவளங்கள

சுகந்த

கஸ்தூரியினாலும் >

அதன்

செரள

கற்கள

செிவந்த

மாணிக்கம் முதலிய இரத்தினங்களாகவும் இருக்கின்றன . ஒவ்ணவார் கூடாரத்திற்கும்
நான்கு வாயல்கள உண்டு .
உண்டு.

அதன்

பகாப்புகள

ஒவ்பவாரு வாயலிலும் பவண்முத்திலாலான
பபான்

பவளளியினாலுமத்

இலலகள

>

மரம்
கனக

புஷ்பராகத்தினாலும் இருக்கின்றன . அதன் புஷ்பங்கள செந்திரனிலும் அழைகு கனிகள
பனியிலும் பவண்லம> ணதனிலும் இனிலம. பவண்பணயிலும் மிருதவானத.
அந்நதிக்கலரயில் பகண்டிகளும் >
அதிகமாக

குவலளகளும்>

லவக்கப்பட்டிருந்தன.

கலசெங்களும்

ஆகாய

லவக்கப்பட்டிருந்தன .

கூஜாக்களும் மலழைத்தளிகளிலும்

நட்செத்திரங்களின்

எவன்

ஒருவர்

எண்ணிக்லகக்கு

அதிலிருந்த

ஒருமிடர்

குடிப்பானாயின் அதன்பின் எக்காலமும் அவன் தாகிக்கப் ணபாறதில்லல.
இன்னும் அதில் ணவபறாரு அருவியும் பிறந்த ஒளிக்கக் கண்டார்கள
ரஹமத் எனப்படும் .

.

அதன்ணபர்

அவ்விரு நதிகளிலும் நாயகமவர்கள குளித்தார்கள .

ஆகணவ

அல்லாஹுதஆலா அவர்களின் முன்பின்ணனார்களின் பாவங்கலளப் பபாறுத்தான்.
இன்னும்

சுவர்க்கத்தில்

கண்ணால்

கண்டிராத

காதால்

>

ணகட்டிராத

மனதால்

நிலனத்தப் பார்க்க கூட முடியாத அதியற்புதங்லகயும்> அதிசெயங்கலளயும் கண்ணால்
கண்டு களித்த அல்லாஹலவ புகழ்ந்த நன்றி பசெலுத்தினார்கள.
சித்ரத்துல் முன்தஹாவில்...
அதன்பிறகு சுவர்க்கத்தின் கலடசெி

எல்லலயாகிய

என்னும் இலந்லதமரம் வலர ணசெர்ந்தார்கள .
வாய்ந்தத.
இருக்கிறத.

மகாம் 'ஸித்ரத்துல் முன்தஹா '

அந்த

மரமானத மிகவும் வலுப்பம்

குர்ஸியின் கீ ழைிருந்த அர்பஸன்னும் சுவனணலாகத்லத அளவியதாய்
அதற்கு

ஆயிரமாயிரம்

பனர்களும் ,

ஆயிரமாயிரம்

இலலகளும் ,

விரிந்த பாதாளம் வலரயில் பரந்திருக்கின்றன.
இன்னும் அதற்கு அணநக

கனிகளுமுண்டு .

பலடப்புகளும் கூடி புசெித்த

அதிபலாரு கனியின் ணபரில் எல்லா

ணபாதிலும் அல்லாஹதஆலாவின் உத்திரவினாலும்

>

தத்தவத்தினாலும் அதிலிருந்த பகாஞ்செம் கூட குலறயாத . அலத பற்பல மகத்தவ
ஒளிகளும்> பரஞ்ணசொதி அகமிய திருஷ்டாந்தங்களும் பபாதிந்திருக்கின்றன.
அவ்விடத்தில் ஜிப்ரீல் அவர்கள பதாழுலகக்காக

பாங்கும் >

இகாமத்தம் பசொல்லி

நாயகத்லத முற்படுத்தினார்கள. அவர்கள அல்லாஹுதஆலாவிற்காக இரண்டு ரகஅத்
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பதாழுதார்கள. பின்பு ஜிப்ரயீல் நாயகத்லத அலழைத்தக் பகாண்டு

‘;ஹிஜாபுல் அக்பர்'

என்னும் பபரிய திலரயளவில் பசென்றார்.
நாயகம் ஜிப்ரயீணல !
செத்தியமாக

இந்த

இபதன்ன

மகாம் என்று ணகட்க

அவர் அல்லாஹவின் மீ த

ஸ்தானத்லத இதற்குமுன் எக்காலத்திலும் நான் கண்டறிணயன்

என்றார்கள.
நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவர்கள அதனருகில் முன்ணனாக்கிச்
பசென்றதம், தங்களுக்குப் பின்னால் ஜிப்ரீலலக் காணவில்லல . அதனால் தங்களுக்கு
கஷ்டம் ஏற்பட்டு > மனத திகிலலடந்த > எனத செணகாதரணர ! ஜிப்ரீணல! இவ்விதமான
இடத்திலா எம்லம விட்டு பிரிந்த பசென்றீர்கள என்று கூறினார்கள.
முஹம்மணத! உம்லம நபியாக அனுப்பின அல்லாஹலவக் பகாண்டு செத்தியமாக !
இவ்விடத்லத

விட்டு

ஆண்டவனுலடய

நான் ஒரு அங்குலமாவத

கடந்ணதனாகில்

ஒளியினால் கரிந்த ணபாய்விடுணவன் .

பபறமாட்ணடன் என்றார்கள .

பநஞ்சுடன் ணசெர்த்த கட்டியலணத்த முஹம்மணத
பகாண்டவன்

செங்லகயாக்குகிறான்.

ணமணல ஏறுவதற்கு செக்தி

நாயகம் அவர்கள ஜிப்ரீலல பிரிவதற்கான

ஏற்பட்டு செஞ்செலம் அதிகரிக்கணவ ஜிப்ரீல் தமத அழைகிய
அலழைத்தக்

என்னுலடய

பரிபூரண

அவணன

இறகினால் நாயகத்லத

பயப்படாதீர்.

!

கருலணயாளன்

உம்லம

மகிலமப்

பவருட்செி

.

உம்லம இங்கு

அவணன

படுத்தகிறான்

உம்லம

உம்முலடய

.

தகுதிலய மற்பறல்லா நபிமார்களுக்கு ணமலால் கண்ணியப்படுத்தகிறான் . இன்னும்
உம்லம உலகத்தார்களுக்கு கருலணயாக்கியிருக்கிறான் என்று கூறினார்கள.
உடணன

நாயகத்தின்

திடுக்கம்

நீங்கி

மனதம்

சொந்தமாயிற்று

.

அந்ணநரம்

அல்லாஹதஆலாவின் புறத்திலிருந்த செங்லகயான எனத நண்பணர! வாருங்கள என்று
ஒரு திருவுளம் பவளியாயிற்று .
பிடித்த>

லஙப்

அதன்பயனாக

-

மலறவான

நாயகம்

உடணன ஜிப்ரயீல் நாயகத்தின் திருக்கரத்லதப்
ஒளியின்

எழுபதனாயிரம்

கடலில்

திலரகலள

ஒணரடியாய்
ஊடுருவிச்

அமிழ்த்தினார்

.

பசென்றார்கள

.

ஒவ்பவாரு திலரயும் ஐநூறு வருடத் பதாலலவாகும்.
அந்ணநரத்தில்

அவ்விடம்

ரஃப்ரஃப்

என்னும்

ஒளிப்பிரகாசெிக்கத்தக்கதாக

பசும்

பபாருட்டில் பவளியாயிற்று. அலத வலுப்பமாகிய நான்கு பபரிய மலக்குகள சுமந்த
வந்த நாயகத்தின் செமூகத்தில் லவக்கணவ அவர்கள அதில் பசெவ்லவயாக உட்கார்ந்த
பகாண்டார்கள. அலத அவர்கலள சுமந்த பகாண்டு

பறந்த பசென்று, பவண்லமயான

ஒளியின் கடலிற் பகாண்டு ணசெர்த்தத . பின்பு அங்கிருந்த செிவந்த கடலிலும் பின்பு
மஞ்செள கடலிலும் பின்பு கருங்கடலிலும் பகாண்டு ணசெர்த்தத.
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அப்பபாழுத

நாயகம்

ஆண்டவணன!
காவலணன!

அத்பதாட்டிலில்

இரட்செிப்புத்

விழுந்த

ணதடிணனார்க்கு

எனத திடுக்கத்லதப் ணபாக்கி ,

ஸுஜூத

இரட்செகணன !

பசெய்தவர்களாக

கார்மானம்

ணகட்ணபாரின்

பவறுட்செிலய நீக்கு என

பிரார்த்தலன

பசெய்யணவ,
அதற்கு மறுபமாழைியாக முஹம்மணத! முன்பசெல்லுபமன ஒரு செப்தம் ணகட்டத . அங்கு
பார்க்கணவ மீ காயீபலனும் மலக்லக பார்த்தா h கள;.

அவர் கடலல அளந்த செகல

ணகாணங்களிலும் மலழை வரிசெிப்பத பகாண்டு பராக்குப் பூண்டவராயிருக்கிறார்.
அவர்களுக்கு செலாமுலரக்கணவ அவர் மிக மரியாலத பசெய்த ஸலாமுக்கு பதில் கூறி
இதணவ எனக்கு குறிப்பிட்ட ஸ்தானம் . இங்கிருந்த ஒரு ஊசெித்தவாரம் அளணவனும்
நான் கடந்த பசெல்ணவனாயின் குத்ரத்த தத்தவத்தின் ஒளியினால் நான் கரிந்த
ணபாணவன் என்றார்.
பின்பு

நாயகம்

மகத்தான

முகர்ரபாகிய

மலக்குகளின்

அணனக

வரிலசெகலள

ஊடுருவிச் பசென்று இஸ்ராபீல் அலலஹிஸ்ஸலாலமக் கண்டு அவருக்கு ஸலாம்
கூறணவ,

அவர் பவகு செங்லகயாக

ஸ்தானம்.

பதிலுலரத்த இதணவ எனக்கு குறிப்பிட்ட

இலதவிட்டு ஒரு ஜான் அளவாவத நான் முந்தணவனாயின் மகா

வலுப்பத்தின் ஒளியினால் கரிந்த ணபாணவன் என்றார்.
அல்லாஹ்வின் அர்ஷ...
அவர் தமத

ணதாள புயத்தால் அர்லஷ சுமந்த பகாண்டு சூர் என்னும் குழைலல

வாயில் கவ்வினவராய் அவருலடய இரு கண்களுக்குமிலடயிலிருக்கும்

'லவ்ஹுல்

மஹபூல்' என்னும் பலலகலய ஓயாத கூர்ந்த ணநாக்கியவராய் இருக்கிறார் . அவர்
முஹம்மணத!

முன்னுக்குப் ணபாய் உம் தலலலய உயர்த்தம் என்றார்

உயர்த்திப் பார்க்கணவ செகல
பலடத்த

செிருஷ்டிகளிலும் மகா

வஸ்தக்களிபலல்லாம்

(முஹயித்தீன் இப்னு இர்ஜலி

வலுப்பமான

அழைகான

நாயகம்

அல்லாஹுதஆலா

அர்லஷத்

இமாம் அவர்கள எழுதிய

.

தரிசெித்தார்கள

தர்ஜுமா தப்ரீஜ் அல் -

ஹாதிர் பீ மனாகிபிஷ தஷய்கு அப்தில் காதிர் என்ற நூலிலிருந்த
ஜவாஹிருல் கலாயித் என்பவர் மஜ்மஉல் பலாயில் என்ற கிதாபில் வருவலதப்
பற்றி

பசொல்கிறார்கள:

பசொல்கிறார்கள

எமத

பகௌதல் அஃலம் ரழைியல்லாஹு
பாட்டனார்

நபி

நாயகம்

அன்ஹு

முஹம்மத

அவர்கள

முஸ்தபா

ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவர்கள மிஃராஜில் செித்ரதல் முன்தஹா
தளத்லத எற்றிய ணநரம் ஜிப்ரயீல் அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள இனி ஒரு அடி
எடுத்தலவத்தால் நான் கரிந்த ணபாணவன் என்று பசொன்ன ணநரம் அல்லாஹதஆலா
அத்தளத்தில் எனத ரூலஹ அனுப்பினான் . என்லன புராக்கின் தலத்திலாக்கி என்
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மீ த எனத பாட்டனார் அவர்கள ஏறிக் பகாண்டு காப கவ்லஸனிஅவ்அத்னா எனும்
தலத்தில் ஏகினார்கள.
அப்ணபாத அவர்கள பசொன்னார்கள >

என் பிளலளணய !

இத என் பாதம் .

உமத

ணதாளமீ த> உமத திருப்பாதம் அவ்லியாக்கள அடங்களின் ணதாள மீ தம் என்றார்கள.
அல்லாஹுலடய

ஹபீபு

ஸல்லல்லாஹு

அலலஹி

மிஃராஜிற்குப் ணபாகும் இரவில் அன்பியாக்கள >

வஸல்லம்

அவர்கள

அவ்லியாக்கள ரூஹகபளல்லாம்

எதிர்பகாண்டலழைக்க வந்தத. அப்பால் நபிகள நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி
வஸல்லம் அவர்கள அர்ஷுக்கு முடுகியணபாத அலத பாரதூரமாய் உயர்ந்ததாய்
இருக்கக்

கண்டு

அதன்

என்றிருக்கும்ணபாத

அளவில்

ஏறிக்

அல்லாஹதஆலா

பகாளள
எனத

ஓர்

ரூலஹ

ஏணி

ணவண்டுணம

அவர்கள

அளவில்

அனுப்பினான். என் ணதாலள ஏணி லவக்கும் தளத்தில் லவத்ணதன் . அவர்கள இரு
பாதத்லத எனத ணதாள மீ த லவக்க நாடியணபாத என்லனக் குறித்த யார்
ஆண்டவனிடம் ணகட்கவும் இல்ஹாமாச்சுத :

? என்று

இவராகிறவர் உமத பிளலள .

அவர்

நாமம் அப்தல் காதிர். நாம் உம்லமக் பகாண்டு நபி பட்டத்லத முத்திலர இடாவிடில்
உமக்குப்பின் அவர் அப்பட்டத்திற்கு தகுமாவார் என்று.
உடணன அல்லாஹவுக்கு சுகூர் பசெய்த எனத பாட்டனார் அவர்கள பசொன்னார்கள
அருலம மகணன !

உமக்ணக ணசொபனம் .

>

என்லனக் பகாண்டு எனத நிஃமத்லதயும்

பார்த்தக் பகாண்டீர். இதவும் உம்லமக் கண்டவர்கக்கும் கடண்டவலர கண்டவர்க்கும்
கண்டவலர கண்டவர்க்கும் ணசொபனம் என்று இப்படி

27

தலலமுலற வலரக்கும்

பசொன்னார்கள. இன்னும் தன்யா ஆகிரம் இருபதியிலும் எனக்கு உம்லம மந்திரியாக
ஆக்கிக்

பகாண்ணடன் .

எனத

பாதத்லத

உமத

ணதாள

மீ த

லவத்ணதன்

.

உம்மிருபாதமும் அவ்லியாக்கள அடங்களின் புயங்களத மீ திலாயிருக்கும் . பபருலம
அடிப்பதில்லல. வறு
ீ
ணபசெவில்லல. எனக்குப் பின் நபிப் பட்டம் இருக்கில் அலத நீர்
பபறுவர்.
ீ

எனக்குப் பின்னர் நபி

கிலடயாத என்றார்கள

குருக்களின் கிதாபுகளில் செிலதில் ணபசெப்பட்டிருக்கிறத

.

.

இதவும் செங் i காழ்

இதணபான்ற

பசெய்திகள

பல்ணவறு கிதாபுகளில் நக்ல் பசெய்யப்பட்டிருக்கிறத . இதனுலடய பமாத்தத்லதயும்
காண

நமத இலணயதளமான

www.sufimanzil.org

ல் பதிவிறக்கங் ;கள பகுதியில்

புத்தகங்கள தலலப்பில் இதர புத்தகங்கள என்ற பகுதியின் கீ ழ் தர்ஜுமா தப்ரீஜ் அல் ஹாதிர் பீ மனாகிபிஷ் பஷய்கு அப்தில் காதிர்
pdf-manager/71_2015-06-03.PDF)

என்ற

(https://sufimanzil.org/wp-content/uploads/bsk-

பகுதியின் இலணப்லப கிளிக் பசெய்த பார்த்தக்

பகாளளவும்.)
அவர்கள அங்கிருந்த பார்க்லகயில் வானம் பூமிகளிலுளள வஸ்தக்கள அடங்களும்
பவட்ட பவளியில் ணபாடப்பட்ட ஓர் ணமாதிரம் ணபால் காணப்பட்டன.
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அல்லாஹ அந்த
ஒவ்பவாரு

அர்லஷ முன்னூற்று அறுபத தூண்களுலடயதாய் பலடத்தான்

தூணும்

தூணுக்குமிலடயில்
நாளிலும்

சுற்றளவில்
வருடத்

500

எழுபதினாயிரம்

உலகத்லதப்

ணபான்று

பதாலலதூரமுண்டு .

வர்ணங்களுலடய

.

ஒவ்பவாரு

அவ்வர்லஷ

ஒவ்பவாரு

ஆலடஆபரணங்களால்

அலங்கரிக்கப்படுகிறத.
அங்கு அந்த அர்லஷ சுமந்திருக்கும் எட்டு மலாயிகத்தமார்கலளயும் தரிசெித்தார்கள .
அவர்களில் ஒருவருலடய
விசொலமுலடயத.

அகங்லகயானத

வானம் பூமிகலள அலடக்கத்தக்க

அவர்களுக்கு நாயகம் செலாமுலரக்கணவ மிக

அவர்கள பதிலுலரத்தனர் .

பின்பு அந்த

ணசொபனத்தடன்

அர்ஷுக்கு ணமலாலிருந்த ஒரு கூப்பிடும்

ஓலசெ ணகட்டத. அலதப்பார்க்லகயில் அவர் மகத்தான ஒரு மலக்கு. அவரத ஒளியின்
பிரகாசெத்தால் அர்ஷ் முதல் பாதாளம் வலர இலங்குகின்றத . அவருடன் அவருலடய
ணகாலத்தில் இன்னும் எழுபதினாயிரம் மலக்குகள இருந்தனர்.
நாயகம் அவர்கள அவர்மீ த செலாமுலரக்கணவ > அவர் பதில் கூறி > நாயகத்தின் இரு
புயங்கணளாடு கட்டித் தழுவி >
அலழைத்தார்.

முத்தமிட்டு நாயகணம !

என்ணனாடு நடங்கள என்று

நாயகம் அவருடன் நடந்தப் ணபாலகயில் பவண்முத்தினாலான

70000

திலரகள> பசும்பட்டிலான 70000 திலரகள> நவரத்தினங்களிலான 70000 திலரகலளயும்
ஊடுருவிச் பசென்று பனிக்கட்டியின் திலரகள ஜலாலிய்யத் என்னும் மகத்தவத்
திலரகள>

குத்ரத்பதன்னும் தத்தவத் திலரகள >

திலரகள> செமதானிய்யத்

பர்தானியத்பதன்னும் தனித்தவ

என்னும் பரிபூரணத் தத்தவத் திலரகள > இஜ்ஜத் என்னும்

மகிலமத் திலரகள > வஹதானியத் பதன்னும் ஏகாந்தத் திலரகள இவ்வண்ணமாக
பல்லாயிரம் திலரகலளக் கடந்த அப்பாலும் பசென்றார்கள.
அங்ணக

ஏகமாய்

மலாயிகத்தகள

பஜாலித்திலங்கும்
70000

'நூரானிய்யத்'

பந்திவாசெிகலள தரிசெித்தார்கள .

யாபதாரு உணர்ச்செியாவத >

என்னும்

சுயஞ்ணஜாதியின்

அவர்களால் ஜீவராசெிகளின்

ஊசொட்டமாவத ணகளாமல் அடங்கிபயாடுங்கியிருந்தன .

பின்பு ஒரு கூப்பிடுகிறவர் 'ஹிஜாபுல் அஃலதமன்னும்' மகா வலுப்பத்தின் திலரலய
உயர்த்தங்கள என்று திருவுளம் பகர்ந்தார்.
அல்லாஹ்ளவ புறக்கண்ணால் தரிசித்த முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அளலஹி
வஸல்லம்
உடணன அல்லாஹுத்தஆலாவுக்கும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்
அவர்களுக்குமிலடயில்

திலர

நீக்கப்பட்டு

அஹமணத

முந்தம்

>

முடுகும்

என

அலழைக்கப்பட்டத. ஒரு அடி எடுத்த லவத்தார்கள . இந்த ஒரு அடியானாத ஐநூறு
வருட

அடிப்பாடு பகாண் ;டத.

பின்பு இரண்டாவத முஹம்மணத உமத நாயன்

அல்லாஹதஆலாவிடத்தில் பநருங்குபமன
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நிறுத்திக் பகாண்டார்கள . அன்னாருக்கு பயமும் > திடுக்கமும் ணதான்றணவ மூன்றாம்
முலறயும்

செிருஷ்டிகளில்

நலவானணர

திடுக்கம்

!

ணவண்டாம் .

செிறப்பும்>

வலுப்பமுலடய அல்லாஹதஆலாவிடத்தில் பநருங்கி வாரும் என பசொல்லப்பட்டத .
தங்கள மாட்செிலமக்குரிய

நாயனிடத்தில் செமீ பித்தார்கள .

பின்பு அர்ஷின் ஒளியில்

ஒரு தளியானத நாயகத்தின் நாவில் விழுந்தத . அல்லாஹுத்தஆலா நாயகத்தின்
நாலவ

அத

ரஹமானின்

பயபக்தியினால்

பகாழுகப்பட்டிருக்க

i யில்

கட்டவிழ்த்தவிட்டான். அவர்களின் பநஞ்லசெ விரிவாக்கினான் . கல்பு> ஹிருதயத்லத
பவளிச்செமாக்கினான்.
முன்ணனார்>

பின்ணனார்களுலடய

இல்மு அறிவுகலள அவர்களுக்கு அறிவித்தான் .

அவர்களின் கல்பில் உலகத்தார் அடங்களுலடய அறிவுகலளபயல்லாம் ணசெகரமாக்கி
விட்டான்.
அப்பால் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு

அலலஹி

வஸல்லம் அவர்கலள இன்னும்

பநருங்;கும் என்று அறிவித்தான் .

நாயகம் இன்னும் பநருக்கி

'காபகவ்ளஸனி

அவ்அத்னா' என்னும் செமீ ப செமூக ஸ்தானத்லத அலடந்த அல்லாஹுத்தஆலாவின்
செிருஷ்டிகளில் அவனத கற்பலனலய எழுதம் ணமலான
ஓலசெலய

ணகட்குமளவில்

அத்தலண

பநருங்கின

கலம் எழுதணகாலின்

ணபாத

ஆண்டவனுலடய

திருக்கருலண அமிர்தக் கடலின் மூன்று தளிகள நாயகமவர்கலள ணநாக்கி ஒளித்தன.
ஒன்று

புயங்களின்

செிறந்த

புயத்தில்

விஷயமாகி

அவர்களுக்கு

பயபக்திலய

அளித்தத. மற்பறான்று அவர்கள ஹிருதயத்தில் விழுந்த ணநசெத்லதக் பகாடுத்தத .
இன்னுபமான்று அவர்கள நாவில் தரித்த> நாகரீகத்லத உண்டாக்கிற்று. இவ்விடத்தில்
அமரர்களின் யாதபமாரு ஓலசெ > ஊசொட்டங்கலளயும் ணகளாமல் ஒணர பமௌனமாய்
இருந்ததன்

நிமித்தம்

வானம்

பூமியிலுளளவர்கள

எல்ணலாரும்

மரணமாகிவிட்டார்கணளா என்று எண்ணினார்கள . அவர்கள உணர்ச்செியுமற்று மனத
உளபட உலக வஸ்தக்கடங்களும் தங்கலள விட்டு மலறந்த ணபாய்விட்டன.
எனணவ

அல்லாஹுதஆலா

முஹம்மணத!

உம்லம

தனத

விட்டும்

செத்திய

உமத

வாக்கியமாகிய

திலரலய

குர்ஆன்

நீக்கிணனாம்

.

ஷரீபில்

இன்று

உமத

பார்லவயானத மிகக் கூர்லமயுலடயதாகும் என்ற பசொல்லலக் பகாண்டு நாயகம்
அவர்களின் கண்பணாளிலயயும் பார்லவத் பதளிலவயும் உறுதிப்படுத்தினான்.
ஆகணவ செரியான

பசொற்படி தங்கள ஆண்டவன் அல்லாஹதஆலாலவ யாபதாரு

செந்ணதகமுமின்றி

தங்களின்

பரவசெமலடந்தவர்களாக

செிரசெின்

உடணன

இரு

தங்கள

திருச்செமூகத்தில் ஸூஜூத பசெய்தார்கள.
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கண்களாலும்
செிறப்பான

கண்டு

புகழ்பபற்ற

ணபரானந்தப்
ஆண்டவனின்
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இதற்கு அத்தாட்செியாக எமத பாட்டனார் செதக்கத்தல்லாஹில் காஹிரி ரழைியல்லாஹு
அன்ஹு அவர்கள தங்களுலடய வித்ரியா ஷரீபில் கூறுகிறார்கள : நாயகம் அவர்கள
மிஃராஜில்

தங்கள

பரிசுத்த

ணதகமும்

>

ஆன்மாவும்

கண்விழைித்திருக்லகயிணல

அல்லாஹதஆலாலவக் கண்டார்கள என்று.
அன்லன ஆயிஷா நாயகி ரழைியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுக்கு ணபதமிருப்பினும்
பல்ணவறு இமாம்கள >

மகான்களின் கூற்றுப்படி நாயகம் அல்லாஹுதஆலாலவ

பிரத்தியட்செமாக கண்டார்கள என்பணத . இவ்வாணற இப்னு அப்பாஸ் ரழைியல்லாஹு
அன்ஹு அவர்கள இலத வலியுறுத்தி பசொல்லியிருக்கிறார்கள.
நாயகமவர்கலள ரஹமானிய்யத்தின் தஜல்லியாத் கருணா கடாட்செத்தின் ணமகமானத
பபாதிந்தக் பகாண்டத. நூரானிய்யத்பதன்னும் ணஜாதி அவர்கலள சூழ்ந்த பகாண்டத.
அவர்களுக்குப் பின்னாலிருந்த ஜிப்ரீல் அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் குரல்
ஒலித்தத.

முஹம்மணத!

இணதா

நீரும் உமத நாயனும் >

திட்டமாக

அல்லாஹ

உமதணபரில் நற்ததி பசெலுத்தகிறான் . உம்முடன் ணபசுகிறான் . நீங்கள அவனுலடய
திருவாக்கியத்லத

பசெவிசொய்த்தக்

வழைிப்படுங்கள.

ணகளுங்கள

அதன்பின்னால்

அவனுலடய

.

யாபதாரு

கருமமும்

கற்பலனக்கு

உம்லம

அச்செமுறுத்தாதிருக்குமாக எனக் கூறினார்.
அல்லாஹ்வுக்கு அளித்த காணிக்ளக...
அல்லாஹுதஆலா
செிணரஷ்டமானவணர!
படுத்திணனன்.

நபி

நாயகத்லத

ணநாக்கி

மனிதரில் பதளிவானவணர !

எவ்விதம்

எம்மிடம்

செிருஷ்டிகளில்

மிக

நான் உம்லம எப்படி மகிலமப்

கண்ணியப்படுத்திணனன் >

எமத

செமஸ்தானத்திற்கு

உயர்த்திணனன் என்பலத நீர் பாரும் . அதற்கு நன்றி > ததி முதலிய காணிக்லககலள
செமர்ப்பியுங்கள என்றான்.
உடணன

நாயகமவர்கள

ளதயிபாத்து

;அத்தஹிய்யாத்துல்

லில்லாஹி '

இந்த

முபாரக்காத்துஸ்

வரிலசெயான

ஸலவாத்துத்

வணக்கங்களும்,

மணமான

பதாழுலககளும் அல்லாஹவுக்ணக உரியன என்று ஓதினார்கள.
உடணன

அல்லாஹுத்தஆலா

'அஸ்ஸலாமு

அளலக்க

வரஹ்மதுல்லாஹி வபரகாத்துஹு' –

நபிணய!

என்ற

கருலணயும் >

ஈணடற்றமும்,

உண்டாவதகாக

ரஹமத்

என்ற

என்று அருளினான் .

அய்யுஹன்னபிய்யு

உம்மீ த அல்லாஹவின் ஸலாம்

உடணன நாயகம் ;

பரகத்

என்ற

அவர்கள

பபாலிலும்

'அஸ்ஸலாமு

அளலனா வஅலா இபாதில்லாஹிஸ்ஸாலிஹீன்' – உனத ஸலாமானத எங்கள
மீ தம்> ஸாலிஹான நல்லடியார்கள மீ தம் உண்டாவதாக என்றார்கள.
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உடணன ஜிப்ரயீல் அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள

>

'அஷஹது அன்லாயிலாஹ

இல்லல்லாஹு வஅஷஹது அன்ன முஹம்மதன் ரஸூலுல்லாஹி ' – திட்டமாக
வணக்கத்திற்குரிய

நாயன் அல்லாஹலவத் தவிர

ணவறில்லல .

அல்லாஹுத்தஆலாவின் திருத்தூதராயிருக்கும் என்று சொட்செி

முஹம்மதானவர்

பகர்கிணறன் என்று

ஓதினார்கள.
அல்லாஹ்வுக்கும் ரஸூலுக்கும் நளடதபற்ற தநரடி உளரயாடல்...
பின்பு அல்லாஹுதஆலா நாயகத்லத ணநாக்கி எனத நண்பணர ! நீர் எம்மில் எல்லாப்
பலடப்புகளிலும் செிணரஷ்டமானவர் .

எனக்கு மிகவும் உகப்பானவர் .

நீர் நாடியலதக்

ணகளும் என்று திருவுளமானான்.
நாயகம் அவர்கள ஆண்டவணன ! நீ ஆதமுக்கு மலக்குலளக் பகாண்டு சொஷ்டாங்கம்
பசெய்வித்தாய்.

அவலரத்

பதளிவாக்கி

சுவர்க்கத்தில்

குடிணயற்றி

லவத்தாய்

என்றார்கள.
அல்லாஹுத்தஆலா

முஹம்மணத!

உமத

தன்லமயான

செிறு

அகமியத்தின்

ஒளியானத அவர்மீ த பிரகாசெித்திராவிடின் நாம் ஆதமுக்கு சொஷ்டாங்கம் பசெய்யுங்கள
என்று மலக்குமார்களுக்கு பசொல்லியிருக்க

மாட்ணடாம் .

நாடியலதக் ணகளுங்கள

என்றான்.
நாயகம் ஆண்டவணன ! நூஹ நபிலயயும் அவருலடய செமூகத்தினலரயும் கப்பலில்
இரட்செித்தாய் என்றார்கள. அவர் உமத அழைகிய ஒளிலயக் பகாண்டு நம்மீ த செத்தியம்
பசெய்யாதிருந்தால் அவரும் > அவருடனுளணளாரும் பவளளத்தின் நாசெத்லத விட்டும்
ஈணடற்றம் பபற்றிருக்க மாட்டார்கள என்று அல்லாஹ பசொன்னான். இன்னும் ணகளும்.
பகாடுக்கப்படும் என்றான்.
நாயகம் அவர்கள> நாயணன! நீ இப்றாஹீம் நபிலயத் ணதாழைனாக்கி அவரின் பதவிலய
உயர்த்தினாய். அவர்மீ த பநருப்லப குளிர்ச்செியாக்கினாய் என்றார்கள . அவர் உமத
மகத்தவ

நாமத்லத உச்செரித்த நம்லம அலழைத்திராதிருப்பின் அவர் நம்ரூதலடய

பநருப்லப விட்டும் தப்பித்தக் பகாண்டிருக்க மாட்டார் என்றான் அல்லாஹ. இன்னும்
பசொல்லும் ணகட்கப்படும் என்று செப்தமுண்டாயிற்று.
நாயகம் அவர்கள மூஸா நபிலய வசெனிக்கப்பட்டவராக்கி அவருடன் செம்பாசெலண
புரிந்தாய்

என்றார்கள .

பநருப்பளவில்
மிஃராஜுக்கு

இராவழைி
ணநர்வழைிக்

அல்லாஹுதஆலா
நடத்தப்பட்டார் .
காட்டப்பட்டீர்

.
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எனதன்பிற்
நீணரா

செிறந்தவணர !

மகாராஜாவான

அவணராடு

தூர்ஸீனா

அவர்

என்னளவில்
மலலயில்
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வசெனிக்கப்பட்டிருப்பினும் நீர் மகத்தவ

நாயனின் ஆஸ்தான

விரிப்பில் ணநர்மு

வசெனம் அருளப் பபற்றீர்.
இன்னும்

மூஸா

காட்செிலய

பசொல்லப்பட்டத.

நீணரா

விரும்பினார்

எனத இராஜாங்க

எனினும்

.

காண்க

மாட்செிலய கண்ணாற

மாட்டீர்

என

கண்டு களித்தீர் .

இன்னும் நீர் ணவண்டிக் பகாளளும் நிலறணவற்றப்படுவர்ீ என்று உத்திரவு பிறந்தத.
நாயகம் என்லன ஆளபவணன !

ஈஸா

நபிலய உனத பரிசுத்த

ரூஹ ஆவிலயக்

பகாண்டு பகட்டிப்படுத்தினாய் . அவர்கள உனத உத்திரவினால் குஷ்ட ணராகிகலள
சுகப்படுத்தினார்.

உனத

அல்லாஹதஆலா

எனத நண்பணர !

இருதயங்களுக்கு
எனத

திருநாமத்தினால்
நீர் பாவ

உயிரளிப்ணபாருமாகுபமன

பாவியான

உம்மத்த

மரித்ணதாலர

உயிர்ப்பித்தார்கள

.

ணநாய்களுக்கு பரிகாரியும் மரித்த

பசொன்னான் .

செமூகத்தினர்களில்

நாயகம்

என்னுலடய

ஆண்டவணன !
'ஷபாஅத்து'

மன்றாட்டத்லத அங்கீ கரித்தருள என்றார்கள. அல்லாஹதஆலா எனத அன்பணர! நான்
உமத நாட்டத்லத அங்கீ கரித்ணதன் என்றான்.
எனத செிறப்பு > வலுப்பத்தின் ணபரில் ஆலணயாக ! அவர்கள எனக்கு மாறு பசெய்தால்
அலத மலறப்ணபன் .

பிலழைப் பபாறுக்கத் ணதடினால் மன்னிப்பளிப்ணபன் .

தவ்பா

–

பாவமன்னிப்புத் ணதடினால் அங்கீ கரிப்ணபன் . என்லனக் கூப்பிட்டால் பதிலுலரப்ணபன் .
இன்னும் நான் அவர்களுக்கு பசெய்த
பபாருத்தத்லத

அவர்களுக்கு

குற்றங்களில் கருலண காட்டுணவன்

நன்பகாலட

அளிப்ணபன்

.

கியாமத்த

.

நாளில்

எனத
நீர்

பபாருந்தம் அளவுக்கு உமக்கு உமத நாயன் ஷபாஅத்த மன்றாட்டத்லத அருளவான் .
யா முஹம்மத எனத திருநாமங்களில் ஒரு நாமத்லத உமக்கு வரிலசெயளித்ணதன் .
நீர் என்லன ததிப்பவர். நான் உமத ததிக்கப்பட்டவன். நீர் எனத செிணநகத்திற்குரியவர்.
நான் உம்லம செிணநகிப்பவன். உமத நாமத்லத எனத நாமத்ணதாடு ணசெர்த்ணதன்.
எனத திக்ரு புகழுடன் உங்கள புகலழையும் ணமலாக்கிணனன் . எனத வானத்திலும் ,
பூமியிலும்

உம்லம

என்ணனாடு

ததிப்பணதாடு

அல்லாத

என்லன

ததிக்கப்படுவதில்லல. நீர் எனத பசொந்த அடியார். எனத திருத்தூதர். திட்டமாக நான்
மற்பறவலரயும்

உயர்த்தாத

உச்செஸ்தானத்தில்

உம்லம

உயர்த்திணனன்

.

எனத

திருக்காட்செிலய உம் அல்லாதவலரத் தவிர்த்த உமக்ணக பசொந்தமாகத் தந்ணதன்
என்றருளினான்.
நாயகம்

என்னுலடய

ஆண்டவணன !

பபாறுத்தருள என்றார்கள .

எனத

உம்மத்த

அல்லாஹுதஆலா

செமூகத்தினருக்கு

பிலழை

முஹம்மணத! நீர் காணவில்லலயா ?

நான் அவர்கள மீ த எனத ரஹமத் - கிருபாகடாட்செத்தால் அவர்கள பாவம் பசெய்யும்
செமூகத்தினர் நான் பிலழைபபாறுக்கும் நாயபனன

எழுதிவிட்ணடன் .

இன்னும் உமத

செமூகத்தினரில் எழுபதினாயிரம் ணபர்களுக்கு பிலழை பபாறுத்ணதன் என்றான் . நாயகம்
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அவர்கள

நாயணன

அலத

இன்னும்

அதிகப்படுத்த

என்றார்கள

அவர்களில்

.

ஒவ்பவாருவருக்கும் உமத செமூகத்தினரிலிருந்த எழுபதினாயிரம் ணபரில் ஷபாஅத்த
பகாடுக்கப்படும் என்றான். நாயகம் ஆண்டவணன! இன்னும் அதிகப்படுத்த என்றார்கள.
அல்லாஹுத்தஆலா
மண்பணடுத்தான்.

தனத

மகத்தவத்தின்

ஒவ்பவாரு

பிடியின்

திருக்கரத்தினால்
கணக்லக

மூன்று

மகா

பிடி

அறிவாலான

அல்லாஹலவயன்றி யாரும் அறியார் . யா முஹம்மணத! உமக்காக இந்தக் கணக்கு
மிலகப்படுத்திணனன்

என்றான் .

நாயகம்

ஆண்வடணன !

உனக்ணக

என்றும்

அழைியாப்புகழும் கீ ர்த்தியும் என்று ததித்த நன்றி பசெலுத்தினார்கள.
அதன்பின்னர் மாட்செிலமமிக்க

அல்லாஹ நாயகத்லத ணநாக்கி >

முஹம்மணத!

நீர்

பூணலாகத்திற்கு பசென்று எனத அடியாருக்கு உமத ரிஸாலத்லத பதரிவியும் . எனத
கட்டலளகலள அவர்களுக்கு அறிவியும் .

அவர்கள என்லனக் பகாண்டு ஈமான்

பகாண்டு நல் அமல்கள பசெய்வார்களாயின் அவர்களுக்கு நான் பிலழைபபாறுத்த
கிருலப பசெய்ணவன்.
கியாமத்தநாளில் சுவர்க்கப்பதியில் அவர்களுக்கு எனத திருக்காட்செி

தருணவன்

.

இன்னும் அவர்கள பதினான்காம் இரவில் பூரண செந்திரலனக் காணுவலதப் ணபால்
மஹஷர் பவளியில் என்லனக் காண்பார்கள . எனத ணநசெணர ! நான் உம்மீ தம் உமத
செமூகத்தினர் மீ தம் ஒவ்பவாரு இரவு >
கடலமயாக்கிணனன்.

பகலிலும் ஐம்பத ணநரத் பதாழுலகலய

நீர் உமத செமூகத்தினிரிடம் பசென்று இந்த

பதாழுலகலய

நியயமாக பதாழுத வரும்படி பதரிவியும் என கட்டலளயிட்டான்.
உடணன ரஃப்ரஃப் என்னும் பரமத் பதாட்டிலானத நாயகத்லத சுமந்தக் பகாண்டு
உயர்ந்தம்> தாழ்ந்தம் 'செித்ரத்தல் முன்தஹா ' வந்த ணசெர்ந்தத . அங்கு ஜிப்ரீலானவர்
இவர்களின் வரலவ எதிர்பார்த்த நின்றவராய் >
நற்காணிக்லக புரிந்தான் .

முஹம்மணத! உமக்கு அல்லாஹ

உமக்கு அவன் நன்பகாலட அளித்ததற்காக

அவனுக்கு

நன்றி பசெலுத்தம் என்றார்கள.
ஐம்பது தநரத் ததாழுளகளய ஐந்து தநரமாகக் குளறத்தல்...
பின்பு இருவரும் ஒவ்பவாரு வானமாக இறங்கி நபி மூஸா அலலஹிஸ்ஸலாம்
அவர்கலள செந்தித்தார்கள . அவர்களிடம் நாயகம் அவர்கள தமத செமூகத்தினருக்கு
அல்லாஹ 50 ணநர பதாழுலகலய கடலமயாக்கியலதப் பற்றி பசொன்னார்கள.
அதற்கு மூஸா அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள முஹம்மணத ! நீர் உமத நாயனிடம்
திரும்பவும் ணபாய் உமத செமூகத்தினருக்கு இந்த
குலறத்தக்

ணகளுங்கள .

ஏபனனில்

உமத

மாட்டார்கள என்றார்கள.
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ஐம்பத ணநரத் பதாழுலகலய

செமூகத்தினர்

இதற்கு

செக்தி

பபற
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நாயகம் அவர்கள ணமலான

நாயனிடம் பசென்று

விருட்செத்தினிடம்

மகத்தான

பகாண்டத.

தரிக்கணவ

ஓர்

'செித்ரத்தல் முன்தஹா '

ணமகமானத

நாயகத்லத

எனும்

சூழ்ந்த

உடணன சொஷ்டாங்கம் பசெய்தவர்களாய் தமத செமூகத்திற்காக

ஐம்பத

ணநரத் பதாழுலகலய குலறக்கச் பசொல்லி ணவண்டினார்கள. அல்லாஹ ஐந்த அல்லத
பத்த

ணநரத்

பதாழுலகலயக்

அலலஹிஸ்ஸலாம்

குலறத்தான்

அவர்களுக்கு

திரும்பவும்

.

அலதத்

வந்த

பதரிவிக்கணவ

மூஸா

அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள திரும்பவும் குலறக்கச் பசொல்லி
அனுப்பினார்கள.

இவ்வண்ணமாக

மூஸா

மூஸா

அல்லாஹவிடம்

நபிக்கும் அல்லாஹவுக்கும் இலடயில்

ணபாய்வந்ததன் பயனாக அல்லாஹதஆலா தினபமான்றுக்கு ஏற்படுத்தி ஐம்பத ணநரத்
பதாழுலகலயயும் ஐந்த ணநரத் பதாழுலககளாகக் குலறத்தான்.
அல்லாஹுத்தஆலா
செமபமன்ற

முஹம்மணத!

ஒவ்பவாரு

நன்லமயும்

பத்த

நன்லமக்கு

விகிதாச்செரப்படி ஒவ்பவாரு ணநரத் பதாழுலகயும் பத்த ணநரத்திற்குச்

செமமாகும். யாபதாருவன் ஒரு நன்லமலயக் கருதி அலதச் பசெய்யாவிடின் அவனுக்கு
ஒரு நன்லம பசெய்த கூலி உண்டு . இன்னும் எனத கருலணயினால் அதிகமாயும்
பகாடுப்ணபன்.

யாபதாருவன் ஒரு தீலமலய நிலனத்த அலதச் பசெய்யாதிருப்பின்

அந்நிலனப்பின்

குற்றத்லத

மன்னிப்ணபன்

அலதச்

.

பசெய்தவிட்டால்

உரிய

குற்றபமழுதப்படும். முஹம்மணத! எனத செிறப்பு வலுப்பத்தின் மீ தாலணயாக நான்
அவர்களுக்கு பிலழை பபாறுப்ணபன் . அலட்செியம் பசெய்ய மாட்ணடன் . ஆதலால் எனத
கட்டலளலய பிறப்பித்த விட்ணடன் . எனத அடியாருக்கு இணலசு படுத்திணனன் . எனத
தீர்ப்பானத மறுக்கப்படுவதில்லல .

எனத விதிலய மாற்றப் ணபாவதில்லல என

பசொல்லப்பட்டத.
அதன்பின்னும் குலறக்க

மூஸா

அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள பசொன்னார்கள

.

நாயகம் அவர்கள அதற்கு நான் இனி நாயகனிடம் பசெல்வதற்கு பவட்கப்படுகிணறன் ,
அவன்

என்மீ த

விதித்த

பசொல்லிவிட்டார்கள.

கற்பலனலய

மூஸா

புரிந்த

அலலஹிஸ்ஸலாம்

பகாண்ணடன்
அவர்கள

என்று

பிஸ்மில்லாஹ

பசொன்னவர்களாக நாயகத்லத மரியாலதயாக வழைியனுப்பினார்கள.
ஜிப்ரீல் நாயகத்லத முன் வானம்வலர பகாண்டு ணசெர்த்தார் . அப்பபாழுத இரவானத
அதன்

நாழைிலகயில்

ஓர்

உரியபான்லமயிலிருந்தத.
ஓபராளியின்

திலர

பூமியுலடணயார்கலளப்

வினாடிணயனும்
இனி

முன்

உயர்த்தப்படணவ
பார்த்தார்கள .

கூடுதல்

வானத்தின்
அதன்

பின்பு

பரிசுத்தப்பட்டணம் வந்த இறங்கியதம் ,

குலறவின்றி

,
வாயில்

பிரகாசெத
லபத்தல்

திறக்கப்பட்டு
';தால்

முகத்தஸ்
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கீ ணழை

என்னும்

புராக்பகன்னும் வாகனமானத தாங்கள

பிரயாண அலடயாளத்ணதாடு விட்டுப்ணபான இடத்தில் அப்படிணய இருந்தத.
மக்கா வந்தளடதல்...

,
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அதன்பின் நாயகம் புராக்கின் மீ ணதறி
ஜிப்ரயீணல!

திருலமக்கா

இதவிசெயத்தில் என்னுலடய

பபாய்யாக்குவார்கணள!

என்றார்கள.

வந்த ணசெர்ந்தார்கள

ஜனங்கள என்லன உண் ம

ஜிப்ரயீல்

முஹம்மணத !

நாயகம்

.

பகாளளாத

இந்த

விசெயத்லத

அபூஜஹல் பபாய்வித்தணபாதிலும் உமக்கு நண்பரான அபூபக்கர் செித்தீக் உண்லமக்
பகாளவாபரன கூறி நாயகத்லத வழைியனுப்பி விலடபபற்று பசென்றார்.
நாயகம் வரும்வழைியில் தங்கள செிறிய தகப்பனார் அப்பாஸ் ரழைியல்லாஹு அன்ஹு
அவர்கலள செந்தித்தார்கள .
வினவினார்.
லபத்தல்

நாயகம்>

முகத்தஸ்

அவர் முஹம்மணத !

எனத செிறிய
வலரயிலும்

தந்லதணய !
அதிலிருந்த

உமத விசெயபமன்ன ?

என்று

இன்றிரவு நான் மக்காவிலிருந்த
ஏழு

வானமளவும்

இரவில்

பயணப்படுத்தப்பட்ணடன். பலடப்புகள அடங்களின் அபூர்வ காட்செிகலள தரிசெித்ணதன்
என முழு செரித்திரத்லதயும் கூறினார்கள . முஹம்மணத! உம்முலடய செமூகத்தினர்
உம்லம பபாய்யபரன்பார்கள .
நம்பிக்லகக்

விசுவாசெிக்காதவர்கள இவ்விசெயங்கலள ஒருக்காலும்

பகாளளமாட்டார்கள

ஆதலால்

.

குலறஷி

வமிசெத்தினருக்கு

இவ்விசெயத்லத பசொல்லாதீர் என்றார்கள.
நாயகம் அல்லாஹவின் மீ த செத்தியமாக

அவனிடத்தில் நான் எடுத்திருக்கும்

உறுதிபமாழைிலயக் பகாண்டு இலதப் பற்றி

ணபசெிணய தீருணவன் என்று கூறிவிட்டு

செிறிய தந்லதயார் மகள உம்முஹானி ரழைியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் வட்டில்
ீ
பிரணவசெித்ததம் தங்கள படுக்லக விரிப்பில் நித்திலரயின் சூடு தணியாதிருக்கக்
கண்டார்கள.

உம்முஹானி

அம்லமயாரிடமும்

தங்கள

முழு

வரலாற்லறயும்

பசொன்னார்கள.
அதற்கு அவர்கள அல்லாஹவின் தூதணர !
அர்ப்பணம்.

இவ்விசெயத்லத குலறசெி

உம்லம பபாய்யபரன்பார்கள .

எமத தாயும் தந்லதயும் உங்களுக்ணக

வம்செத்தினருக்கு பசொல்லாதீ h க்ள.

அவர்கள

தங்கலளக் பகாண்டு நம்பிக்லகக் பகாண்டவர்களும்

ஒருசெமயம் மாறி விடுவார்கள என்றார்கள . நாயகம் அவர்கள அல்லாஹவின் மீ த
செத்தியமாக

அவர்களுக்கு

எல்லா

விசெயங்கலளயும்

பசொல்லிணய

முடிப்ணபன்

என்றார்கள.
அவர்கள உண்லமயில் விசுவாசெம் பகாண்டால் நல்லத

.

இல்லாவிடினும் நான்

கவலலப்பட ணபாவதில்லல என்று கூறி மஸ்ஜிதல் ஹராமிற்குள நுலழைந்தார்கள .
அவர்கள கண்ணில் அபூஜஹணல முதன்முதலில் பதன்பட்டான் . அவன் அவர்களிடம்
இன்று இரவு எணதனும் விணசெசெம் உண்டா? என்று பரிகாசெமாய் ணகட்டான்.
அதற்கு நாயகம் அவர்கள மிஃராஜ் பசென்ற விசெயங்கலள அவனுக்கு ணபாதித்தார்கள .
இலத உமத செமூகத்தினருக்கு பசொல்வர்களா?
ீ
என்று ணகட்டான். ஆம் என்றார்கள.
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உடணன அபூஜஹல் எழுந்த ஓ !
விலரந்த வாருங்கள என

கஃபுப்னு லுஅய் உலடய

உரக்க

கூவியலழைத்தான் .

மக்கணள !

எல்ணலாரும்

அத ணகட்டவர்கபளல்லாம்

அதிசெீக்கிரம் வந்த குழுமினார்கள . அபூஜஹல் முஹம்மணத ! இப்ணபாத நீ கூறியலத
ஒன்றுவிடாமல் இவர்களிடம் கூறும் என்று பசொன்னான் . நாயகம் அவர்கள மிஃராஜ்
பசென்றுவந்த விசெயத்லத ஒன்றுவிடாமல் கூறினார்கள.
இலவயலனத்லதயும்

ணகட்டுக்

பகாண்டிருந்த

அபூஜஹல்

முஹம்மணத

!

தீர்க்கதரிசெிகளில் யார் யாலரக் கண்டீர் ? என்று ணகட்கணவ, அதற்கு நாயகம் அவர்கள
இப்றாஹீம்>
கண்ணடன்

மூஸா>
என்றும்

ஈஸப்னு மர்யம் அலலஹிமிஸ்ஸலாம் முதலியவர்கலளக்
அவர்களின்

குணம்

குறிகலளயும்>

>

இலட்செணங்கலளயும்

வர்ணித்தக் கூறினார்கள. அபூஜஹல் எங்கள ஆசொமிகளில் யாலர கண்டீபரன்றான் .
நாயகம் அவர்கள இம்ரானுப்னு ஜுன்தலப கண்ணடன் . அபூஜஹணல! அவன் உன்லன
ணபான்று குளள மனிதன். எரிநரகில் ணவதலனப் படுகிறான் என்றார்கள.
சித்தீகுகளின் நாயகம்...
இலதக் ணகட்டுக் பகாண்டிருந்தவர்கள செிலர் நம்பியும் > செிலர் நம்பாமலும் எழுந்த
அபூபக்கர் செித்தீக் ரழைியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் பசென்று அபூபக்கணர ! உமத
ணதாழைர் முஹம்மத இன்றிரவு லபத்தல் முகத்தஸ் வலர பசென்று பின் ஏழு
வானங்கலளக் கடந்த மக்கா வந்தவிட்டார் என்று பசொல்கிறார் என்றனர்.
அப்ணபாத நாயகம் அவர்கள அவ்வாறு முஹம்மத ஸல்லல்லாஹு
வஸல்லம் அவர்கள அறிவித்தார்களா ?
அல்லாஹ

தஆலாவுலடய

அதன்பின்

அபூஜஹல்

அப்படி அறிவித்தால் திட்டமாக

திருத்தூதபரன்று

முஹம்மணத

!

சொட்செிக்

நீர்

லபத்தல்

கூறுகிணறன்

வர்ணித்த

வரும்ணபாத

அவர்களுக்கு

அவர்கள

என்றார்கள

முகத்தலஸப்

அலடயாளங்கலள எங்களுக்கு வர்ணியுபமன்று ணகட்டணபாத >
செிலலத

அலலஹி
.

பற்றிய

நாயகம் அப்படிணய

அல்லாஹுத்தஆலா

லபத்தல்

முகத்தலஸ கண்முன் பவளியாக்கினான் . நாயகம் அக்கூட்டத்தினலர ணநாக்கி அதன்
ஒவ்பவாரு அம்செங்கலளயும் உறுப்பினங்கலளயும் விரித்தலரத்தார்கள.
பின்பு> அவர்கள தங்கள யாத்திலரக்காரர்கலளப் பற்றிக் ணகட்கணவ நான் இன்னின்ன
கிலளயாரின் யாத்திலரக்காரணராடு பசென்ணறன் .

அவர்களின் ஒட்டலக வழைித்தப்பிப்

ணபாயிற்று.

நான் அவர்களுக்கு தப்பறிவித்ணதன் .

இருந்தத.

நான்

பகண்டிலய

தாகத்லத

அங்ணகணய

தீர்த்தக்

ணபாட்டு

இன்னும் அவர்களிடம் தண்ண ீர்

பகாளவதற்காக

விட்ணடன்

.

வாங்கிக்

நீங்கள அத

குடித்தவிட்டு

விசெயத்லதப்

பற்றி

அவர்களிடம் ணகட்டறிந்த பகாளளலாம் என்றார்கள . அவர்கள அவ்வாகனக்காரர்கள
இங்ணக எப்ணபாத வருவார்கள என

ணகட்டதற்கு நாயகம் சூரியன் உதிக்கும்ணபாத

என்றார்கள.
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அதணபால் அவர்களின் வரலவ எதிர்பார்த்திருந்தனர். அந்த யாத்திரிகர்கள வரும்வலர
அல்லாஹ தஆலா

சூரியலன தடுத்த லவத்திருக்லகயில் ஒரு மனிதன் இணதா

சூரியன் உதித்த விட்டபதன்றான் .
விட்டனர்

என்றான் .

இதனால்

மற்பறாருவன் இணதா
செில

ஜனங்கள

யாத்திரீகர்கள வந்த

ஈமான்

நன்னம்பிக்லக

பகாண்டவர்களாய் இத உண்லமயான முஃஜிஸாத் - அதிஅற்புதபமன்றார்கள.
இப்னு அப்பாஸ் ரழைியல்லாஹு

அன்ஹுமா

அவர்களின் பசொல்படி அவ்விதம்

செமூகமானவர்களில் ஈமான் நன்னம்பிக்லகக் பகாண்ணடார் 4000 ணபர்களாகும். செித்தீகுல்
அக்பர் அவர்கள நாயகணம நீங்கள உண்லம பசொன்ன ீர்கள என்றார்கள.
நாயகம் அவர்கள அபூபக்கர் செித்தீக் அவர்கலள ணநாக்கி
என்றனர்.

அல்லாஹவிடமிருந்தம்

ரஸூலுக்கும்

வழைிபட்டால்

ஸாலிஹீன்கள

அவர்கள

என்னும்

திருவுளம்
நபிமார்கள

நீங்கள செித்தீகுல் அக்பர்

வந்தத
>

.

அல்லாஹவுக்கும்>

செித்தீகீன்கள>

நல்லடியார்களுடனிருப்பார்கள

ஷுஹதாக்கள>
அதணவ

.

அல்லாஹுதஆலாவின் திருவரிலசெக் பகாலடயாகும்.
வல்ல நாயன் நம் அலனவருக்கும் நம் நாயகம் முஹம்மத முஸ்தபா அஹமத
முஜ்தபா

ஸல்லல்லாஹு

அலனத்தவித

அலலஹி

வஸல்லம்

நற்பாக்கியங்கலளயும் தந்தருளவானாக .

அவர்கள
ஆமீ ன்.

பபாருட்டால்
ஆமீ ன்.

யாரப்பல்

ஆலமீ ன். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம்.

முற்றும்.
குறிப்பு: இதன் ஆன்மீ க விளக்கத்லத அறிய அகமியக் கண்ணாடி என்ற ஆன்மீ க
நூலல

ணநாட்டமிடுக .

இதன்

லிங்க்

https://sufimanzil.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-
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