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ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா
பினஸ்ரிஹில் அஸீஸ்) அவர்கள் 22/07/2022 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள
முபாரக் பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம்

ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் (ரலி) அவர்ககளப் பற்றிய நற்குறிப்பு - கதாடர் 27
அன்னாரது காலத்தில் கிளர்ச்சி செய்த முர்தத்களுக்கு எதிராக அனுப்பப்பட்ட
பபார்ப்படடகள் பற்றிய குறிப்பு
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ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் யமாமா பபார் பற்றி விரிவாக
எடுத்துரைத்தவாறு கூறினார்கள்: இன்று ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களது கிலாஃபத்

காலகட்டத்தில்
ஈரானியர்களுக்கு
எதிராக
மேற்ககாண்ட
நடவடிக்ககககள
எடுத்துகரப்மபன்.
இதன் அடிப்பகடயில் ஒரு மபார் நகடகபற்றது. அதகை ஸாத்துஸ் ஸலாஸில்
மபார் அல்லது காஸிோ மபார் என்று அகைப்பர். இந்தப் மபார் முஹர்ரமுல் ஹராம்
12 ஹிஜ்ரியில் நகடகபற்றது. இந்தப் மபார் ஸாத்துஸ் ஸலாஸில் மபார், காஸிோ
மபார் ேற்றும் ஹஃபீர் மபார் எனும் மூன்று கபயர்களால் பிரசித்தி கபற்றுள்ளது.
இந்தப் மபாகர ஸாத்துஸ் ஸலாஸில் மபார், அதாவது, சங்கிலிகளின் மபார் என்று
அகைத்திட காரணம், ஈரானிய பகடயிைர், எவரும் மபாகர விட்டு ஓடி விடக்
கூடாது என்பதற்காக தங்ககளத் தாங்கமள ஒருவர் ேற்றவருடன் சங்கிலிகளால்
பிகணத்துக் ககாண்டைர் என்பதாகும்.
முஸ்லிம்களின் பகடயின் எண்ணிக்கக 18,000 ஆக இருந்தது. மேலும் பகட
தளபதியாக ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீது (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். அமத
மநரத்தில் ஈரானியர்கள் தரப்பிலிருந்து, குலம் மகாத்திரம் ேற்றும் கண்ணியத்தில்
ஈரானிய தகலவர்களில் கபரும்பாலாகர விட மேமலாங்கி இருந்த, அப்பகுதியின்
கவர்ைர் ஹுர்முஸ் தளபதியாக இருந்தான். ஈரானியர்ககளப் கபாறுத்தவகர அவைது
கண்ணியம் உயர்வாக இருந்தது. ஆைால், ஈராக்கின் எல்கல பகுதியில் வாழ்ந்து
வந்த அமரபியர்கள் இவகை கவறுத்து வந்தைர். ஏகைன்றால் அவன் அவர்கள் மீது
ேற்ற அகைத்து எல்கலப்புற தகலவர்ககள விடவும் அதிகோக கடுகேயும்
அநீதியும் இகைத்து வந்தான்.
முஸ்லிம் அல்லாத அமரபியர்களின் கவறுப்பு எந்த அளவுக்கு அதிகோக
இருந்தது என்றால், அவர்கள் ஒரு ேனிதரின் தீகே, தீய இயல்பு, தீய நடவடிக்கக
ேற்றும் நன்றி மககடப்பற்றி எடுத்துகரக்கும் மபாது, ஹுர்முஸின் கபயகர
உதாரணோகக் கூறி வந்தார்கள். யோோவிலிருந்து புறப்படுவதற்கு முன்பாக ஹஸ்ரத்
காலித் பின் வலீது (ரலி) அவர்கள் ஹுர்முஸின் கபயருக்கு ஒரு கடிதம்
எழுதிைார்கள். கடிதம் கிகடத்ததும் அவன் கிஸ்ரா ேன்ைன் அர்த் ஷீருக்கு அது
பற்றிய தகவல் ககாடுத்தான். தைது பகடககள ஒன்று திரட்டி, மவகோக கசல்லும்
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ஒரு பகடகய அகைத்துக் ககாண்டு உடைடியாக ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்ககள
எதிர்ப்பதற்காக காஸிோ கசன்றகடந்தான்.
ஆைால், அவன் அவ்வழியில் அன்ைாகரக் காணவில்கல. மேலும்,
முஸ்லிம்களின் பகட ஹஃபீரில் ஒன்று கூடுகிறது என்று தகவல் கிகடத்தது. எைமவ,
திரும்பி ஹஃபீருக்குச் கசன்றான். ஹுர்முஸ் ஹஃபீர் கசன்றகடந்ததும் தைது
பகடகய வரிகசப்படுத்திைான். தைது வலப்புறமும் இடப்புறமும் இரண்டு
சமகாதரர்கள் குபாஸ் ேற்றும் அனூ ஷுஜாகை நியமித்தான். மேலும், எவரும்
ஓடிவிடக் கூடாது என்பதற்காக ஈரானியர்கள் தங்ககளத் தாங்கமள சங்கிலிகளால்
பிகணத்துக் ககாண்டைர். ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீது (ரலி) அவர்களுக்கு ஹுர்முஸ்
ஹஃபீருக்கு வந்தகடந்த தகவல் கிகடத்ததும், அன்ைார் தேது பகடகய அகைத்துக்
ககாண்டு காஸிோகவ மநாக்கி திரும்பிைார்கள்.
ஹுர்முஸுக்கு
இது
கதரிந்ததும்
உடைடியாக
காஸிோகவ
மநாக்கி
புறப்பட்டான். மேலும், அங்கு தங்கிைான். இஸ்லாமிய காலாட்பகட முன்மைறியவாறு
எதிரிகளின் மீது தாக்குதல் கதாடுத்தது. இரு புறமும் சண்கட ஆரம்பித்ததும்,
அல்லாஹ் ஒரு மேகத்துண்கட அனுப்பிைான். முஸ்லிம்களின் பகடக்குப் பின்மை
ேகை கபய்தது. இதைால் அவர்களுக்கு ஆற்றல் கிகடத்தது.
ஹுர்முஸ் தைது பாதுகாப்பு பகடயிடம், ‘‘நான் ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீது
(ரலி) அவர்களுடன் தனித்து சண்கடயிட அகைப்பு விடுக்கிமறன். அத்தருணத்தில்
நீங்கள் ேகறந்திருந்து திடீகரன்று அவர்கள் மீது தாக்குதல் கதாடுத்து விடுங்கள்’’
என்று கூறிைான். பிறகு அவன் களத்தில் இறங்கிைான். மேலும், அன்ைாகர
சண்கடயிட அகைத்தான். அன்ைார் அவகை மநாக்கி நடந்து வந்தார்கள்.
இருவருக்கும் இகடயில் சண்கட நடந்தது. அன்ைார் ஹுர்முகஸ தம் பிடிக்குள்
ககாண்டு வந்து விட்டார்கள். எைமவ அவைது பாதுகாப்பு பகட நம்பிக்கக
துமராகம் கசய்தவாறு அன்ைார் மீது தாக்குதல் கதாடுத்தது. மேலும், அன்ைாகர
சுற்றி வகளத்து விட்டது. அவ்வாறிருந்தும் அன்ைார் ஹுர்முகஸக் ககான்று
விட்டார்கள்.
ஹஸ்ரத் கஃகாஃ பின் அம்ர் அவர்கள் ஈரானியர்களது இந்த ஏோற்று
மவகலகயக் கண்ட மபாது, அதனுகடய பாதுகாப்புப் பகட மீது தாக்குதல்
கதாடுத்தார்கள். மேலும், அவர்ககள சுற்றி வகளத்து அவர்ககள மீளாத் துயிலில்
ஆழ்த்திைார்கள். ஈரானியர்களுக்கு பகிரங்கோை மதால்வி ஏற்பட்டது. மேலும்,
அவர்கள் ஓடி விட்டார்கள். ஓடியவர்களில் குபாஸ் ேற்றும் அனூ ஷுஜானும்
இருந்தார்கள். மபாரின் முடிவில் மபார்ச் கசல்வங்கள் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி)
அவர்களுக்கு அனுப்பி கவக்கப்பட்டை. அதில் ஹுர்முஸின் ஒரு லட்சம் திர்ஹம்
ேதிப்பிலாை ரத்திைங்கள் பதிக்கப்பட்ட கதாப்பி, ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீது (ரலி)
அவர்களுக்கு வைங்கப்பட்டது.
பிறகு உப்லா மபார் பற்றிய குறிப்பு உள்ளது. இது 12 ஹிஜ்ரியில் நிகழ்ந்தது.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், ‘ஈராக்கில் பாரசீக வகளகுடாவின் ஓர் எல்கல
பகுதியாை உபுலாவிலிருந்து மபாகர ஆரம்பியுங்கள்’ என்று ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி)
அவர்களுக்கு வழிகாட்டல் வைங்கிைார்கள். இந்தியா ேற்றும் சிந்துக்கு ஈராக்கில்
இருந்து வரும் பயண குழுக்கள், முதன் முதலில் உபுலாவில் தான் தங்கி வந்தை.
இதன் கவற்றிகயக் குறித்து இரண்டு அறிவிப்புகள் எடுத்துகரக்கப்பட்டுள்ளை.
முஸ்லிம்கள் இதகை முதலில் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களது காலத்தில்
கவற்றி கபற்றார்கள். ஆைால், பிறகு இது மீண்டும் ஈரானியர்களுகடய ஆதிக்கத்தின்
கீழ் கசன்று விட்டது. மேலும், ஹஸ்ரத் உேர் பின் கத்தாப் (ரலி) அவர்களது
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காலத்தில் முஸ்லிம்கள் இதன் மீது முழுவதுோக ஆதிக்கம் கபற்றார்கள். எவ்வாறு
இருப்பினும், உபுலா மபாரின் விளக்கம் இவ்வாறாகும்:
ஸாத்துஸ் ஸலாஸில் மபார் முடிவுற்ற பிறகு, ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீது (ரலி)
அவர்கள் ஹஸ்ரத் முஸ்ைா அவர்ககள, ஈரானியர்களது மதால்வி கண்ட பகடகய
பின் கதாடர்ந்து கசல்ல அனுப்பிைார்கள். அத்துடன் ஹஸ்ரத் முஅக்கல் (ரலி)
அவர்ககளப் மபார் கசல்வங்ககள ஒன்று திரட்டவும் ககதிககள சிகற பிடித்து
கவக்கவும் உப்லாவுக்கு அனுப்பிைார்கள். எைமவ முஅக்கல் (ரலி) அவர்கள்
அங்கிருந்து புறப்பட்டு, உப்லா கசன்றகடந்தார்கள். மபார்ச் கசல்வங்கள் ேற்றும்
ககதிககள ஒன்று திரட்டிைார்கள். இரண்டாவது அறிவிப்பின் அடிப்பகடயில், இந்த
கவற்றி ஹஸ்ரத் உேர் (ரலி) அவர்களது காலத்தில் நிகழ்ந்தது.
பிறகு ேதார் மபார் ஒன்று உள்ளது. இந்தப் மபார் ஹிஜ்ரி 12 இல்
மபாரிடப்பட்டது. ஹுர்முஸ் ஸாத்துஸ் ஸலாஸில் மபாரில் ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி)
அவர்களுக்கு எதிராக இருந்தான். உதவிக்காக எழுதியதைால், ேன்ைன், காரினுகடய
தகலகேயில் ஒரு பகடகய அவைது உதவிக்காக அனுப்பிைான். ஆைால், அந்தப்
பகட அச்சேயம் ேதார் என்ற இடத்கத அகடந்திருந்த மபாது, ஹுர்முஸின்
மதால்வி ேற்றும் அவன் ககால்லப்பட்டது பற்றிய தகவல் அதற்குக் கிகடத்தது.
அத்துடன், ஹுர்முஸின் மதால்வி அகடந்த பகட ேதாரில் காரினிடம் வந்து
மசர்ந்தது. அங்கு அவர்கள் மபாரின் எண்ணத்மதாடு தங்கிைார்கள்.
காரின், முன் கசல்லும் பகடக்கு குபாஸ் ேற்றும் அனூ ஷுஜாகை
நியமித்தான். ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் காரின் பற்றிய தகவல் கிகடத்ததும்
புறப்பட்டு, ேதாரில் இந்தப் பகடகய எதிர்க்க வந்தார்கள். மேலும், தேது பகடகய
வரிகசப்படுத்திைார்கள். இரண்டு பகடக்கும் இகடமய மிகவும் ஆக்மராஷோை
மோதல் ஏற்பட்டது. காரின் தனித்து சண்கடயிட கேதாைத்திற்கு வந்தான். ேறுபுறம்
ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) ேற்றும் ஹஸ்ரத் ேஅக்கில் பின் அல் அஃஷா (ரலி) ஆகிமயார்
முன்மை வந்தைர். இருவரும் அவகை மநாக்கி பாய்ந்தார்கள். ஆைால், ஹஸ்ரத்
ேஅக்கில் அவர்கள் அன்ைாருக்கு முன்மப காரிகை கசன்றகடந்து, அவகைக்
ககான்று விட்டார்கள். ஹஸ்ரத் ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் அனூ ஷுஜாகையும் ஹஸ்ரத்
அத்தி (ரலி) அவர்கள் குபாகஸயும் ககான்றார்கள். இம்மூன்று தகலவர்கள்
ககால்லப்பட்டதும் ஈரானியர்கள் தன்ைம்பிக்கக இைந்தைர். மேலும், களத்கத விட்டு
விட்டு ஓட ஆரம்பித்தைர். இந்தப் மபாரில் பாரசீகர்களின் கபரும் எண்ணிக்கக
ககால்லப்பட்டது.
வலஜா மபார், கஸ்கருக்கு அருகில் வறண்ட பகுதியில், ஸஃபர் 12 ஹிஜ்ரியில்
நகடகபற்றது. ஈரானிய அரசு ஈரானில் வாழ்கின்ற கிறிஸ்தவர்களின் ஒரு கபரிய
மகாத்திரோை
பக்ர்
பின்
வாயிலின்
தகலவர்ககள
ஈரானிய
அகவக்கு
அகைத்தார்கள். மேலும், முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக சண்கடயிட இணங்கச் கசய்து
ஒரு பகடகய வரிகசப்படுத்திைார்கள். மேலும், அதன் தகலகேகய ஒரு பிரசித்தி
கபற்ற குதிகர வீரராை அந்தர் ஸகரின் ககயில் ககாடுத்தைர். இந்தப் பகட
வலஜாகவ மநாக்கி புறப்பட்டது. கஹரா ேற்றும் கஸ்கரின் எல்கல புற பகுதிகளின்
ேக்களும் விவசாயிகளும் இந்தப் பகடயுடன் இகணந்து ககாண்டைர்.
பாரசீக பகட வலஜாவில் ஒன்று கூடி உள்ளது பற்றிய தகவல் கிகடத்தது.
உடமை ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள், அவர்களது ஒன்று கூடகல சிதறடிக்கச்
கசய்வதற்கும், இவ்வாறு திடீகரன்று தாக்குதல் கதாடுப்பதைால் எதிரிகள் கவகலக்கு
ஆளாகி விடுவர் என்று கருதியும் அவர்கள் மீது மூன்று புறத்திலிருந்து தாக்குதல்
கதாடுப்பகத உகந்ததாகக் கருதிைார்கள். அன்ைார் தேது பகடகய அகைத்துக்
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ககாண்டு வலஜாகவ மநாக்கி முன்மைறிைார்கள். மேலும், எதிரியின் பகட ேற்றும்
அவைது உதவி பகடககள எதிர்த்து நின்றார்கள். கடுகேயாை மபார் நகடகபற்றது.
அன்ைார்
பகடயின்
இருபுறமும்
மபாராளிககள
பதுங்கியிருக்குோறு
கூறியிருந்தார்கள். இறுதியில் பதுங்கியிருந்த பகடகள் இரு புறத்திலிருந்தும் எதிரிகள்
மீது தாக்குதல் கதாடுத்தை. ஈரானியர்களின் பகடகள் மதால்வியுற்று ஓடிவிட்டை.
ஆைால், அன்ைார் முன்புறம் இருந்தும், பதுங்கியிருந்த இரு பகடகளும் பின்ைால்
இருந்தும் சூழ்ந்து ககாண்டார்கள். அவர்கள் தடுோறிைர். எதுவகர என்றால், எவரும்
தன்னுடன் இருப்பவர்கள் ககால்லப்படுவகதயும் கபாருட்படுத்தவில்கல. எதிரி
பகடயின் தளபதி மதால்வியகடந்து இறுதியில் ககால்லப்பட்டான். விவசாயிகளுடன்
ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீது (ரலி) அவர்கள் தேது நகடமுகறக்கு ஏற்ப நடந்து
ககாண்டார்கள்.
அதாவது,
அவர்களில்
எவகரயும்
ககால்லவில்கல.
மபாரிட்டவர்களின் பிள்களகள் ேற்றும் அவர்களது உதவியாளர்ககள ேட்டும் ககது
கசய்தார்கள். நாட்டின் கபாதுேக்ககள ஜிஸ்யா வரி வைங்கவும், ோற்று ேதத்திைராய்
வாைவும் அகைப்பு விடுத்தார்கள். அதகை அம்ேக்கள் ஏற்றுக் ககாண்டார்கள்.
உல்கலஸ் மபார் ஸஃபர் ோதம் 12 ஹிஜ்ரியில் நகடகபற்றது. கடுகேயாை
மபார் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீது (ரலி) அவர்கள்
கபௌதீக காரணிகள் மபாதுோைதாக இல்லாதகதக் கண்டு மிகவும் பணிவுடன்
ககமயந்தி இவ்வாறு துஆ கசய்தார்கள்: ‘‘அல்லாஹ்மவ நீ எைக்கு பககவர்கள் மீது
ஆதிக்கத்கத வைங்குவாய் என்றால், நான் எந்த ஒரு பககவகரயும் உயிருடன்
விடோட்மடன். மேலும், இந்த நதி அவர்களது ரத்தத்தால் சிவந்து விடும்’’.
இதற்குப் பிறகு அன்ைார் மபார் தந்திரத்கதக் ககயாண்டவாறு பகடகய
வலது ேற்றும் இடது புறத்திலிருந்து, ஈரானிய பகடயின் பின்புறத்தின் மீது தாக்குதல்
கதாடுக்க கட்டகளயிட்டார்கள். இதைால் ஈரானிய பகட சிதறுண்டது. அன்ைார்,
‘எதிரிககளப் பிடித்து ககது கசய்யுங்கள். எதிர்த்து வருபவர்ககளத் தவிர மவறு
எவகரயும் ககால்லாதீர்கள்’ என்று கட்டகளயிட்டார்கள்.
ககதிககளக் ககாகல கசய்து ரத்தத்கத நதியில் சிந்துவது பற்றிய விளக்கம்
ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தபரீயின் வரலாற்று நூல்
ேற்றும் கபரும்பாலாை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்:
‘ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் தேது துஆவில் என்ை உறுதிகோழி எடுத்தார்கமளா
அதற்கு ஏற்ப ஒரு பகல் ேற்றும் ஓர் இரவில் இந்தக் ககதிககளக் ககாகல கசய்து,
நதியின் நீர் இரத்தத்தால் சிவப்பதற்காக நதியில் இட்டார்கள். மேலும், இதன்
காரணத்திைாமலமய இந்த நதி இன்று வகர நஹ்ருத் தம் (ரத்த ஆறு) என்ற
கபயரால் பிரசித்தி கபற்றுள்ளது.’
இஸ்லாமிய மபார்கள், குறிப்பாக, ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்களது
அருளுக்குரிய காலகட்டத்தில் ேற்றும் மநர்வழிகபற்ற கிலாஃபத்தின் காலத்தின்
மபார்களில், இவ்வாறு ககதிகள் ககாகல கசய்யப்பட்டதாக உண்கேயில் காணக்
கிகடப்பதில்கல. ஆயினும், இந்தப் மபார்களில் லட்சக்கணக்காை ஆயிரக்கணக்காை
ககால்லப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கக கிகடக்கின்றதுதான். ஆைால், இவர்கள்
அகைவரும் மபாரின் மபாது ககால்லப்பட்டவர்கள் ஆவர். எைமவ இப்படிப்பட்ட
சம்பவங்களில் மிககப்படுத்துதலும் ஓரளவுக்கு இகணந்து விட்டது என்று கூறலாம்.
இதன் அடிப்பகடயில், இஸ்லாமிய மபார்கள் ேற்றும் ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி)
அவர்கள் மீது இழிவாை தாக்குதல் நடத்துபவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிகடத்தது.
அல்லது மபார்களில் முஸ்லிம்கள் மீது காட்டு மிராண்டித்தைோை நகடமுகறகய
மேற்ககாண்டதாக
குற்றம்
சாட்டப்பட்டுள்ளது.
எவ்வாறாகிலும்
அல்லாஹுத்
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தஆலாமவ நன்கு அறிவான். ஆைால் கவளிப்பகடயாக இது அவதூறு என்று
ேட்டுமே மதான்றுகிறது.
அம்கீஷியா கவற்றி பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது. அம்கீஷியா ஈராக்கில் உள்ள ஓர்
இடோகும். இதகை அல்லாஹ் தஆலா ஸஃபர் ோதம் 12 ஹிஜ்ரியில், மபார்
இன்றிமய கவற்றி ககாள்ளச் கசய்தான். ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீது (ரலி) அவர்கள்
உகலஸின் கவற்றியில் இருந்து விடுபட்ட பிறகு, அன்ைார் ஆயத்தம் கசய்து,
அம்கீஷியாவுக்கு வந்தார்கள். ஆைால் அன்ைார் வருவதற்கு முன்பாகமவ அங்குள்ள
குடிேக்கள் விகரவிமலமய அப்பகுதிகய விட்டுவிட்டு சவாதுக்குச் கசன்று பரவி
விட்டார்கள்.
முஸ்லிம்களுக்கு அம்கீஷியாவில் இருந்து எந்த அளவுக்கு மபார்ச் கசல்வங்கள்
கிகடத்தைகவன்றால், ஸாத்துஸ் ஸலாஸிலிருந்து தற்மபாது வகர எந்தப் மபாரிலும்
அந்த அளவு கிகடக்கவில்கல.
ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம்,
உல்கலஸ் ேற்றும் அம்கீஷியாவின் கவற்றிகள் பற்றிய நற்கசய்தியின் தகவகல பனூ
அஜலின் ஜுந்தல் என்ற கபயருகடய நபர் வாயிலாகக் ககாடுத்து அனுப்பிைார்கள்.
அவர் ஒரு வீரமிக்க வழிகாட்டியாக பிரசித்தி கபற்றிருந்தார். அவர் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர்
(ரலி) அவர்களிடம் கசன்று உல்கலஸின் கவற்றியின் நற்கசய்தி, மபார்ச் கசல்வத்தின்
அளவு, ககதிகளின் எண்ணிக்கக, ஐந்தில் ஒரு பங்கில் கிகடத்த கபாருட்கள் ேற்றும்
சிறந்த முகறயில் மபார் புரிந்த ேக்ககளப் பற்றிய குறிப்பு ஆகிய அகைத்கதயும்
விரிவாகவும், குறிப்பாக ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீது (ரலி) அவர்களது வீர தீரச்
கசயல்ககள மிகவும் அைகாை முகறயில் எடுத்துக் கூறிைார்.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு இவரது வீரம், உறுதியாை கருத்து
ேற்றும் கவற்றியின் கசய்திகய எடுத்துக் கூறும் இந்த முகற மிகவும் பிடித்து
விட்டது. அன்ைார் அவருக்குக் ககதிகளிலிருந்து ஓர் அடிகேப் கபண்கணக்
ககாடுக்க கட்டகளயிட்டார்கள். அவள் வாயிலாக அவருக்கு சந்ததிகள் பிறந்தை.
இமதமபான்று இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், ‘‘இப்மபாது
கபண்கள் ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீது (ரலி) அவர்கள் மபான்ற ஒரு ேனிதகரப்
கபற்கறடுக்கமவ முடியாது’’ என்றும் கூறிைார்கள்.
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