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தி��பி வி�வா�க�. அவ�க� �க�கைளேய பி�ப��கிறா�க�. 

இ��� அவ�க� க�பைனேய ெச�கிறா�க�'' - அ���ஆ� (6:116)



The Simple Facts 
Like the Quran itself, the Quran's mathematical coding ranges from the very simple, to 
the very complex. The Simple Facts are those observations that can be ascertained 
without using any tools. The complex facts require the assistance of a calculator or a 
computer. The following facts do not require any tools to be verified, but please 
remember they all refer to the original Arabic text: 

1.   The first verse (1:1), known as “Basmalah,” consists of............19 letters. 
2.   The Quran consists of 114 suras, which is.. ...........19 x 6. 
3.   The total number of verses in the Quran is 6346, or .................19 x 334. 
      [6234 numbered verses & 112 un-numbered verses 
      (Basmalahs) 6234 + 112 = 6346] Note that 6+3+4+6= .......19. 
4.   The Basmalah occurs 114 times, despite its conspicuous 
      absence from Sura 9 (it occurs twice in Sura 27) & 114 = .......19 x 6. 
5.   From the missing Basmalah of Sura 9 to the extra 
      Basmalah of Sura 27, there are precisely .. ..................19 suras. 
6.   It follows that the total of the sura numbers 
       from 9 to 27 (9+10+11+12+ ... + 26 +27) is 342, or ...............19 x 18. 
7.   This total (342) also equals the number of words 
      between the two Basmalahs of Sura 27, and 342 = .............. 19 x 18. 
8.   The famous first revelation (96:1-5) consists of....... ..........19 words. 
9.   This 19-worded first revelation consists of 76 letters.................19 x 4. 
10. Sura      96, first in the chronological sequence, consists of ...........19 verses. 
11. This first chronological sura is placed atop the last.. .............. ...19 suras. 
12. Sura 96 consists of 304 Arabic letters, and 304 equals ............. 19 x 16. 
13. The last revelation (Sura 110) consists of.. 
      19 words. 
14. The first verse of the last revelation (110:1) consists of ............19 letters. 
15. 14 different Arabic letters, form 14 different sets of 
       "Quranic Initials” (such as A.L.M. of 2:1), and prefix 
       29 suras. These numbers add up to 14+14+29= 57 = ....... .19 x 3. 
16. The total of the 29 sura numbers where the Quranic 
       Initials occur is 2+3+7+ ... + 50+68 = 822, and 822+14 (14 sets of initials)    
       equals 836, or. 19 x 44. 
17. Between the first initialed sura (Sura 2) and the last initialed sura (Sura 68)    
      there are 38 un-initialed suras ............ 19 x 2. 
18. Between the first and last initialed sura there are.............19 sets of 
      alternating“initialed” and “uninitialed” suras. 
19. The Quran mentions 30 different numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19,      
      20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50,000, &     
      100,000. The sum of these numbers is 162146, which equals..........19x8534. 

This is a condensed summary of the Simple Facts.



இ�த ம�௧� ேப�� ேப���௧ைள நா� ந�க���ேறா�.இவா்கைள ��ப�த�ப��� ஏ�க�

ெச�வ� உம� ப�ய�ல எ� எ�ச��ைக�� அ����ற ஒ�ெவா�வ���� �� இ�த 

��ஆைன� ெகா�� அ��ைர ���ராக! (50:45)
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�றி��:- உ�ைமயான இைறய�ச �ைடயவ�கேள ேம�ேபா�காக எைத��

ப��காம� வசன எ�கைள உ�களிட��ள ��ஆைன ஒ�பி�� பா���

சி�தி�� விள�கி� ெகா���க�.

மி�க அ��� மி�க அ��� உைடய இைறவனி� ெபயரா�.

ரமளாேன வ�க! வ�க!

ரமளா� - ��ஆ�

இற�க�ப�ட மாத�

ைலல��� க��

ந�பி�ைகய�றவ�க��� ஒ� 

நியாயமான எ�சாி�ைக!

யாைர ந�ப� ேபாகிேறா�?

ைஷ�தா� ஒ� மாெப��

மேனாவசிய�கார�

ஹதீ�களி� உ�ைம நிைல.

ஸலவா��� ெசா�வ� ஷி��

இைறவனி� ��திைர-19

��ஆ� ம��� ேபாதாதா?

(��� ேக�விக��� - பதி�க� )
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தைலய�க�

ரமலாேன வ�க! வ�க!!
  ப�பல விதமான உண��க 

�ட� இ�லாமிய உலகி� 

ரமலா� மாத� வரேவ�க� 

ப�கிற�. வழ�க� ேபாலேவ 

அ�லா�வி� ேவத�ைத 

ம��� பி�ப�றாதவ�க�, 

நபியி� ெபயரா� �ற�ப�ட 

ெசவி வழி�ெச�திகைள� 

பி�ப��பவ�க� ரமலானி� 

சில ேநா��கைள இழ�கேவா 

அ�ல� அதிக� ப��தேவா 

ேபாகிறா�க�. மக��வமி�க 

�னித இரவான 

ைலல���க�ைர�� இழ�க� 

ேபாகிறா�க�. ஏெனனி� 

ஹதீ�க� அவ�கைள� பிைற 

ைய� க�ணா� பா��� 

ேநா�� ைவ�க� ெசா�கிற�. 

எனேவ ஒ�ெவா� வ�ட�� 

ரமலா� மாத�தி� 

எ�றி���� ேநா�� 

ஆர�பி�கிற� எ�பதி� 

���� ச�தாய�தி� 

இைடேய ெப���ழ�ப�. 

காய�ப�டண�தி� இ�� 

ேநா�� இ�ைல, 

தி�ெந�ேவ�யி� இ�� 

ேநா�� எ�ப� ேபா�ற 

�ள�ப�� கா�சிக� ஏராள�. 

ரமலா� �த� நாைள இவ�க� 

அதிகார ��வமாக 

அறிவி�காததா�  ேநா�� 

ைவ�காத ����க� 'ஸ�தி 

யி� இ�� ேநா�� ஆர�பமா�' 

எ�� �ழ�ப��ட� ஒ�வ�� 

ெகா�வ� ேபசி�ெகா��� 

ச�பவ�க� ���� ச�தா 

ய�தி� வ�டா வ�ட� 

தவறாம� நட��� ஒ��. ஒ� 

சில� சாியான நாள�� ேநா�� 

ஆர�பி�தா�� ெப�� 

பா�ைமயான பிாிவின� ஒ� 

நா� ��னேரா அ�ல� ஒ�� 

அ�ல� இர�� நா�க� 

பி�னேரா தா� ரமலா� 

ேநா�ைப ஆர�பி�கிறா�க�. 

ேம�� ரமலா� இர�களி� 

அதிக� ந�ைம ெச�வதாக 

எ�ணி�ெகா�� 'தரா��' 

எ�ற ெபயாி� இைறவனா� 

கடைமயா�க�படாத ெதா�ைக 

ஒ�ைற�� உ�டா�கி� 

ெகா�� வழ�க� ேபாலேவ 

அ� எ�தைன ப�திகைள� (ரக-

அ��கைள) ெகா�ட�, 

உ�டா? இ�ைலயா? எ�� 

ச�ைடயி���ெகா�கிறா�க�

.சவா�கைள�பாிமாறி� 

ெகா�கிறா�க�. 'ெப�நா�' 

எ�� இர� 3 மணி��� �ட 

அறிவி�தி��கிறா�க�. 

ேநா�பி� ��ைவ� தா�
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இவ�க� ெப�நா� எ�� 

ெகா�டா�கிறா�க�. பல� 

'பி�அ�தாக' 'அனா�சாரமாக' 

அ�� ஒ� சிற��� ெதா�ைக 

�� ெச�கிறா�க�. இத��� 

��ஆனி� எ�த ஆதார� 

மி�ைல . 

   மனித�க� எ�த நாளி�� 

உ��வைதேயா, ��தாைட 

உ���வைதேயா இைறவ� 

தைட ெச�யவி�ைல. ஆயி�� 

இைறவனா� �ற�படாத அ�கீ 

காி�க�படாத - எ�த ஒ� 

ெதா�ைகைய�� ெதா�வ� 

நா� இைறவைன� ெதா�த 

தாகா�. 

    இ � த ைக ய �ழ�ப�களி��, 

அனா�சார�களி�� இ��� 

ந�ைம மீ�� நம�� ேநரான 

வழிைய� கா�டேவ இைறவ�, 

��ஆைன, ெம��பி��� 

�தைர இ��லகி�� 

அ��பினா�. அவ�, ��ஆைன 

யாரா�� ம��க ��யாதப� 

ெம��பி�� அ� ம��ேம 

மா��க ஆதார� எ�� 

நி�பி��� ெச�றி�� கிறா�. 

எனேவ இைறவ� நம��� 

கா��ய அ���ஆனி� 

வழி�ப� 'ச�திர� கால� 

கா��வதாக உ�ள�' எ�ற 

வசன�தி� அ��பைடயி� 

ச�திர� அ��பிசகா� த� 

வ�ட வைர��� ���� எ�ற 

வசன�தி� அ��பைடயி� 

�ாிய� ேததிைய� கண�கி�வ� 

ேபா� வி�ஞானாீதியாக 

ச�திர� ேததிைய� கண�கி�� 

அத� அ��பைடயி� ரமலா� 

எ�த நாளி� ஆர�பி�கிற� 

எ�� �� ���ேய அறி�� 

ரமளாைன� தயாராக வரேவ�� 

சாியான, உ�தி�ப��த�ப�ட 

நாளி� �னித இரவான 

ைலல��� க�ைர�� இைற 

வழி�பா��� கழி�� 

இைறவனி� தி��திைய 

நா�ேவாமாக! மனித ச�க�தி� 

ேம� இர�க��, க�ைண�� 

ெகா�ட இைறவ� த�ைன 

வி�� விலகிய த� அ�யா� 

கைள� த�பா�, மீ��� 

ெகா�வத�காக, அவ�க��� 

வழிகா�ட த� வா��ைதகைள 

ேவதமா�கி அ�ளியத�காக 

ந�றி உண��ட� ேநா�ைப� 

கைட�பி��ேபாமாக! ேநா�� 

பி��பதா� கிைட��� 

ந�ைமக� எ�� 

ைஷ�தா�க� ��வைத ந�பி 

ஏமா�� ேபாகாம�, இைறவ� 

��� பலனான "த�வா' 

எ��� இைறய�ச�ைத, 

ந��ண�ைத, மீ�சிைய 

அைட�� அத� �ல� இைற 

தி��திைய அைடய இைறவ� 

நம�� அ�� ெச�வாராக! 
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��ஆ� இற�க�ப�ட மாத�

ரமலா� 

         ''ரமலா� மாத�தி� ேபா�தா� ��ஆ� இற�கிய�ள�ப�ட�. அ� 

மனித�க��� வழிகா��யாக��, ெதளிவான பாட�கைள� ெகா�டதாக�� 

ச�ட ��தகமாக�� உ�ள�. உ�களி� யா� அ�மாத�ைத� கா�கிறாேரா, அவ� 

அதி� ேநா�� இ��க ேவ���. யா� ேநாயாளியாகேவா பிரயாணியாகேவா, 

உ�ளாேரா அவ� அேத எ�ணி�ைகயி� ம�ற நா�களி� கண�கி��� 

ெகா�ளலா�. இைறவ� உ�க��� இல�வா�கேவ நா�கிறா�. அ�றி சிரம�ைத 

அ�ல. இ� நீ�க� உ�க� கடைமகைள� ���தி ெச�வத�காக��, உ�க��� 

ேந�வழி கா��யத�காக, இைறவைன நீ�க� ெப�ைம�ப��தி� 

�தி�பத�காக��, உ�க� ந�றிைய நீ�க� ெதாிவி�பத�காக�ேம. (2:185) 

ரமலா� �பார� 

 (பா�கிய� மி�க ரமலா� மாத�) 

ேநா�பி� நா�க� 

�த� ேநா�� �ச�ப� - 9 

இ�தி ேநா�� ஜனவாி - 7

ரமலா� இ�லாமிய 

நா�கா��யி� 9-வ� ச�திர 

மாதமா��. உலக� ���� உ�ள 

����க� (அ� பணி�ேதா�) 

இ�மாத�தி� ஒ�ெவா� நாளி�� 

வி�ய�காைல �த� �ாிய 

அ�தமன� வைர ேநா�� 

இ��கிறா�க�. ேநா�பி� ேபா� 

அவ�க�, ��ஆனி� உ�ள இைற 

க�டைள�ப� உ�� 

வதி�����, ப��வதி����� 

உட�ற� ெகா�வதி����� 

விலகி�ெகா�கிறா�க�. 

     ...... க��� �லான இரவி� 

இ������� ெவ�ைள �லான 

ெவளி�ச� ெதளிவா�� வைர 

நீ�க� உ�ணலா�, ப�கலா�. 

பி� �ாிய அ�தமன� வைர நீ�க� 

ேநா�� இ��க ேவ���. (2:187)

ச�திர மாத� எ�ப� எ�ன? 

    ஒ� ச�திர மாத� எ�ப� �மாராக 

29.5 நா�களா��. இ� நில� ஒ� 

�ைற �மிைய� ��ற எ���� 

ெகா��� காலமா��. சராசாியாக 

ஒ� �ாிய மாத�ைதவிட ஒ� ச�திர 

மாத� ஒ�நா� �ைறவான� 

ஆ��. எனேவ ஒ� �ாிய 

வ�ட�ைதவிட ஒ� ச�திர வ�ட� 

10-12 நா�க� �ைறவான�. 

எனேவ ரமலா� மாத� ஒ�ெவா� 

வ�ட�� 10-12 நா�க� 

��னதாகேவ வ��. இ�வா� 

நட�பதா� பக� நீளமாக��, 

உ�ணமாக�� உ�ள ேகாைட� 

கால�களி��, பக�, சிறிதாக�� 

�ளிராக�� உ�ள �ளி� 

கால�களி�� நா� ேநா�� இ��க 

ேவ�� வ��. இைறவனி� இ�த 

அழகிய ஏ�பா�, நா� நாளி� 

நீள�ைத��, த�பெவ�ப�ைத�� 

ெபா��ப��தாம� எ�லா� 

கால�களி�� ேநா�� 

இ��கிேறாமா 

எ�பைத�ேசாதி�பதாக�� 

அைம�தி��கிற�.
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   ஒ� �திய ச�திர மாத�தி� 

�வ�க� எ�ப�, �மிைய� ��றி 

நில� த� வ�டவைர��� �ழ�� 

ேபா�, அ� �ாிய�ட� ேந�� 

ேகா��� வ�� த�ண� ஆ��. 

அ�ேபா� �மி�� அ�பா� உ�ள 

நிலவி� ப�தியி� ம��ேம �ாிய 

ஒளிவி��. இ�நிைலயி� நில� 

'அமாவாைச' எ�� அைழ�க� 

ப�கிற�. அ�ேபா� நிலவி� 

இ��டான ப�தி ம��ேம �மிைய 

ேநா�கி தி��பி இ����. 

விள�கமாக� ��வதானா�, 

அமாவாைச நில� �மியி���� 

ெதாியா�. ஏெனனி� அ�ேபா� 

�ாிய ஒளி �மிைய ��ேனா�காத, 

நிலவி� பி� ப�தியி� ம��ேம 

வி��. 

   ெதாட��� நில� �மிைய� ���� 

ேபா�, 'பிைற' உ�வாக 

ஆர�பி�கிற�. இ� அமாவா 

ைச��� பி� சில நிமிட�களிேலேய 

நட��� எ�றா�� அ�பிைற 

அதிகமான ேநர� ெதாியா�. 

பார�ப�ய ����க� பிைறைய� 

க�ணா� கா�� வைர ேநா�ைப 

ஆர�பி�பதி�ைல. ���� 

நா�களி� �த��பிைறைய� 

கா�பவ�க��� ெவ�மதிக� 

அளி�க�ப�கி�றன. 

அ�ெவ�மதிைய� ெப�வத�காக 

சில� பிைற ந�றாக� ெதாிய� 

��ய மைல �க�க� 

ேபா�றவ�றி� �டார� அ���� 

த�கி பிைறைய� காண �ய�சி 

ெச�கிறா�க�. 

பிைறைய� க�ணா� 

பா��ப� அவசியமா? 

இைறவ�, ஒ� ச�திர மாத�தி� 

�வ�க�ைத��, ��ைவ��, நா� 

சாியாக� கணி�பத��ாிய 

வி�ஞான அறிைவ நம���

த�தி��கிறா�. எனேவ, ேநா�ைப 

ஆர�பி�பத�� பிைறைய� 

க�ணா� காண ேவ��ய 

அவசிய� இ�ைல . இ�தகவைல 

உ�க� ப�தியி��ள ஏேத�� ஒ� 

வி�ெவளி ஆரா��சி நிைலய� 

திேலா, ேகாளர�க�திேலா நீ�க� 

ெப���ெகா�ளலா�. சில 

நா�கா��களி��, 

ச�சிைககளி��, ெச�தி�தா� 

களி�� �ட ச�திர ப�ச�கைள� 

ப�றிய தகவ�கைள� ெதாட��� 

ெவளியி�கிற�க� (உ.�) ஹி�� - 

எ��பிர�). எ�த நாளி���� 

ேநா�ைப ஆர�பி�க ேவ��� 

எ�பைத வைரய��க, நா� 

அமாவாைச ேநர�ைத, இ�லாமிய 

நாளி� �வ�கமான 3 �ாிய 

அ�தமன��ட� ஒ�பி��� 

பா��க ேவ���. 

இ�லாமிய நா� எ�றா� எ�ன? 

    ஹீ�� நா��, இ�லாமிய 

நா�� ஒ�ேற ஆ��. அைவ �ாிய 

அ�தமன�தி� �வ�கி, �ாிய 

அ�தமன��ட� ����. இ� 

�ைறயி� பக��� �� இர� 

வ��. இ�லாமிய�க� பல�� 

'ெவ�ளி இர�' எ�� �றினா� 

அவ�க� உ�ைமயி� வியாழ� 

கிழைமயி� இரைவ� ப�றி�தா� 

�� கிறா�க�. ஏெனனி� அவ�க 

ளி� நா�களி� அ�விர� 

ெவ�ளி�கிழைம�ட� 

ேச��ததா��. 

ரமலா� ஆர�ப� 

  ரமலா� ப� �வ�க�ைத 

வைரய��க நம�� இர�� 

உ�ைமக� ெதாிய ேவ���. 

�த�� அமாவாைசயி� ேநர�. 

இர�டாவ� அேத அமாவாைச
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நாளி�    �ாிய   அ�தமன    ேநர�

அமாவாைச ேநர��ட� �� ச�திர 

மாத� �வ�கினா��, நைட�ைற 

யி� அ�, அமாவாைச��� 

பி�வ�� �ாிய  

அ�தமன�தி��� �தா� 

கண�கிட�ப��. 

   ரமளா� மாத�தி� 'அமாவாைச' 

ேநர� (N e w  M o o n )  �ாிய 

அ�தமன�தி�� ��ன� அைம� 

தா� நா� ம�நா� வி�ய� 

காைலயி���� (ஃப��) 

ேநா�ைப��வ�க ேவ���. 

ஆயி��, அமாவாைச ேநர� �ாிய 

அ�தமன�தி��� பி�ன� 

அைம�தா�, அ�விர� ��திய 

மாத�தி� (ஷஃபா�)  இ�தி 

நாளாகேவ அைம��. ஆகேவ 

அமாவாைச ேநர�  �ாிய 

அ�தமன�தி��� பி� வி�ய� 

காைல��  (ஃப��)  �� 

அைம�தா��, அ��த �ாிய 

அ�தமன�தி���� தா� 

ரமளா� �வ���. எனேவ நா� 

அ�த அ�தமன�ைத� ெதாட�� 

அ��த காைலயி���� 

ேநா�ைப� �வ�க  ேவ���. 

ரமளா� ��� 

    ரமளா� ��ைவ வைரய�� 

க�� நா� இேத �ைறைய�தா� 

பி�ப�ற ேவ���. ரமளா��� 

அ��த மாத�தி� (ஷ�வா�) 

அமாவாைச ேநர� �ாிய 

அ�தமன�தி�� �� அைம�தா� 

அ�ைறய அ�தமன��ட� நா� 

ேநா�ைப ����� ெகா�ள 

ேவ���. ஏெனனி� அ�த 

அ�தமன�ைத� ெதாட�வ� 

ஷ�வா� மாத�தி� �த� நா� 

ஆ��. அமாவாைச ேநர� �ாிய 
அ�தமன�தி��� பி� 
அைம�தா� நா� அ��த நா�� 
ேநா�பி��க ேவ���. ஏெனனி� 
அ�ேவ ரமளானி� இ�தி நாளாக 
அைமகிற�. 

இ�வ�ட�தி� ரமளா� 

  ரமளா� மாத�தி� �வ�க� 
ைத��, ��ைவ�� கணி�க� 
பய�ப��த�ப�� 
அமாவாைசயி� ேநர� கீேழ 
ெகா��க�ப���ள�. GMT � 

இர� 10.32 PM 

(22:32) - �ச�ப� 7. 

மாைல 6:14 PM 

(18:14) ஜனவாி 6 

     ஒ�ெவா� (T i m e  Z o n e ) 
ேநரம�டல�தி� சாியான ேநர�� 
GMT (Greenwich mean Time) 
என�ப��. உலக� ெபா� 
ேநர��ட� ெதாட�� ெகா�டதாக 
அைம���ள�. உதாரணமாக 
தமி�நா�, ம��� . இ�தியா 
��வ�� G M T  ேநர�தி���� 
5.30 மணி ேநர� ��த� ஆக 
உ�ள�. உதாரணமாக, இ�ேபா� 
G M T  ேநர� பக� 12.00 மணி 
எ�றா� இ�தியாவி� மாைல 5.30 
மணி ஆக இ����. இைறவனி� 
நா�ட�ப�, ேம�க�ட தகவ�� 
அ��பைடயி� இ�தியாவி� 
ரமளா� �த� நா� �ச�ப� 9 ஆக 
இ����. ரமளானி� இ�தி நா� 
ஜனவாி 7 ஆக இ����. 
ைலல��� க�� இர� ஜனவாி 3 
�ாிய அ�தமன�தி� �வ�கி 
ஜனவாி 4 காைல வைர இ����.

6
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ைலல��� க��ைலல��� க��ைலல��� க��

     ைலல��� கத� என�ப�� 

விதியி� இர� ����க��� மிக 

��கிய��வ� வா��த இரவா��. 

இ�த இர�தா� ந� வா�வி� 

வழிகா��யான. அ��� ஆ� 

அகில�களி� அதிபதியான 

அ�லா�விடமி��� �ஹ�ம� 

நபியி� மனதி� இற�க�ப�ட 

இரவா��. அ��� ஆ� ரமலா� 

மாத�தி� இற�க�ப�ட� (2:185). 

பார�பாியமாக 5 ����க� 

ரமலா� 27-� இரவ�� 

ைலல��� க�ைர�ெகா�டா� 

வ�கிறா�க�. 

    இைறவ� இ�த இரைவ ஆயிர� 

மாத�கைளவிட ேமலான தா�� 

என வ�ணி�கிறா�. இ�த இரவி� 

வானவ�க��, பாி��த ஆவி - �� 

எ�றைழ�க�ப�� ஜி�ாீ�� 

இைறவனி� க�டைள�ப� 

காாிய�கைள நிைற 

ேவ��வத�காக இற��கிறா�க�. 

அ�விர� வி��� வைர சா�தி 

நில�� எ�� ��ஆ� 97:1-5 

நம��� ��கிற�. 

       இ�தைகய சிற�� வா��த ஒ� 

��கியமான இரவாக இ� 

இ��பதா�, ந�ைமகைள அதிக� 

அைடய ேவ��� எ�� எ��� 

����க� (இைறவ��� அ� 

பணி�ேதா�) இ�த இரைவ இைற� 

தியான�தி� கழி�கி�றன�. இ� 

தனி�தனியாகேவா அ�ல� 

��டாக பிற ����க�ட� 

இைற  இ�ல�களிேலா

ெச�ய�ப�கி�ற�. சில 

����க� ரமலானி� கைடசி� 

ப�� நா�களி� இஃதிகா� 

என�ப�� இைற இ�ல�தி� 

த��� வழைமைய� 

கைட�பி��கி�றன�. இத� �ல� 

அவ�க� இைறவனி� அ�ைள��, 

தி��திைய�� ேத�கி�றன�. இ� 

அவ�களி� (அ�பணித��) 

ந�பி�ைகைய அதிக� 

ப���கி�ற�. 

         ைலல��� கத� ரமலானி� 

27-� இர�தா� எ�றா�� 

ைஷ�தானிய� க�� பி���� 

களான ெபா�யான ஹதீ�கைள� 

பி� ப�� ேவா��� 

இ�விஷய�தி�� உ�தி இ�ைல. 

��ஆ� அ�லாத ம�ற ெச�திகைள 

மா��கமா� எ�ணி� பி�ப��வ 

தா�தா� அவ�க��� ைலல��� 

க�ாி�� �ழ�ப� - நபி�� 

நபி�ேதாழ�க�� இ�விரைவ 

ந�� அறி�தி��தா�� இைறவ� 

அைத அவ�க��� மற�க� ெச�� 

வி�டா� எ�� ஸஹீ� �காாி 

எ�ற ��� ஒ� ெச�தி 

�ற�ப�கிற�. கைடசி ப�� 

இர�களி� ைலல��� க�� எ�� 

ஒ� ெச�தி. அதி� ஒ�ைற� பைட 

இர�க�தா� எ�� ம�ெறா� 

ெச�தி. சிாி�க ேவ�டா�. 

ைலல��� க�� ஒ�ெவா� 

வ�ட�� மாறி மாறி வ�� எ��� 

ஒ� ெச�தி உ�ள�. இத�� எ�ன 

அ��த� எ�பைத ஹதீ�கைள� 

பி�ப��ேவா�, அவ���� 
�திய நிைன��ட�  �ச�பா ் 1999
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வ�கால�� வா��ேவா�தா� 

நம��� ெதளிவா�க ேவ���! 

ெம�யான ����க� (அ�பணி� 

ேதா�) த�க� இைறவைன 

��ைமயாக ந��வா�க�. அவ� 

த�கைள ஏமா�ற மா�டா� 

எ�பதி� உ�தியாக இ��பா�க�. 

எ�லா� வ�ல இைறவ� 

த��ைடய மிக ஆதார��வமான, 

அழகான ஹதீஸான அ��� ஆனி� 

(39:23) நா� இ�ேவத�தி� எைத�� 

வி�� விடவி�ைல (6:38) எ�� 

��கிறா�. எனேவ ெம�யான 

ந�பி�ைக ெகா�டவ�க� 

த�க��� ேதைவயான எ�லா 

விஷய�க�� ��ஆனி� 

�ற�ப�� உ�ள� எ�பைத 

ந�கறிவா�க�. எனேவதா�, D r . 

ரஷா� க�ஃபா �ல� அ�லா� 19 

எ�ற அ��த� �றி��ைட 

ெவளி�ப���வத�� ��ன�� 

�ட இ�லாமிய அறிஞ�க� 

ைலல��� க�� இர� எ� 

எ�பைத� ப�றி �� ஆனிேல 

ஆரா��சிக� ெச�தி�கிறா�க�. 

    இ�விர� ப�றி� ��� 

அ�தியாய� 97-� ைல��� க�� 

எ�ற 9 எ����க� ெகா�ட 

ெசா�ெறாட� ��� �ைற 

(97:1,2,3) �ற�ப�வதி� சில� சில 

அ�தா�சிகைள� க�டன�. 

அதாவ� 9x 3  -  2 7 .  இ� 27� 

இர�தா� ைலல��� க�� 

எ�பைத� �றி�கிற� எ�பைத 

அவ�க� க�� ெகா�டன�. ம�ற 

சில இ�லாமிய ஆரா��சியாள�க� 

அ�தியாய� 97-� 30 வா��ைதக� 

உ�ளைத� கவனி�தன�. இ� ஒ� 

மாத�தி� 30 நா�கைள� 

�றி�கிற�. நா� அ�த 

அ�தியாய�தி� உ�ள 

வா��ைதகைள எ�ணினா� அதி� 

27 வ� வா��ைதயாக (ஹிய) அ� 

எ�ற வா��ைத உ�ள�. இ� 27-� 

இர�தா�. அ� (ைலல��� க�� ) 

எ�பைத� கா��கிற� எ�� 

க�டன�. 

    இைறவனி� ேவத�தி���� 

மனித�க� ெப�� தகவ�க� 

அைன�ைத�� ஆதார�ப��� 

வதாக�� 19 எ�ற �றி�� 

உ�ள�. அ� ைலல��� க�� 

எ�ெபா��? எ�ற ேக�வி�� 

பதிலளி�பதாக�� �க�க��� 

���� ��ளி ைவ�க� ��ய 

தாக�� உ�ள�. இைறவனி� 

இ�த� �றி�� 'விதியி� இர�' 

(ைலல��� க��) எ�ைற�� 

வ�கிற� எ�பைத நம��� 

��கிற�. 

      ைலல��� க�� எ�பத� எ� 

மதி�� (Gematrical Value) 410 

ஆ��. அதாவ� அதி� இட� 

ெப�� ஒ�ப� எ����க���� 

ஆன எ� மதி�பி� ���� 

ெதாைக லா� = 30, ேய = 10, லா� = 

30, ேத = 5, அ�ஃ�=1, லா� = 30, 

காஃ� = 100, தா� = 4, ேர = 200 

அதாவ� 30+10+30+5+1+ 

30+100+4+200 = 410. இ�ெவ� 

மதி���களி� ���� 

ெதாைகயான 410 உட� �ரா 

எ�ணான 97-ஐ��, ைலல��� 

க�� எ�ற ெசா�ெறாட� இட� 

ெப�� வசன எ�கைள�� நா� 

���னா�, அதாவ�, 

410+97+1+2+3 = 513 அ�ல� 

19x27 

எ�லா� �க�� இைறவ��ேக! 

t tr
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ப��தினா�, அத� வைககைள 
விவாி�தா�. ேம�� அவ� 
��ஆனி� உ�ள இைறவனி� 
மாெப�� அ��த�களி� ஒ�றான 
'19' ஆ� ஆன அ��த�கணித� 
க�டைம�ைப உல��� ெவளி� 
ப��தினா�. ேம�� அவ� 
ெபயைர�� இைறவ� ��ஆனி� 
�றீ�� ெச�தி��கிறா�. 

  உலக� �க� ெப�ற ஃ�ஆ� 
அ��� பா�கியி� (Fuad Abdul 
Baqy) �� ஆ� அ�டவைணயி� 
320 - � ப�க�தி� ரஷா� எ�ற 
வா��ைதயி� �ல� ெசா�க� �� 
ஆ� ��வ�� மிக� சாியாக '19' 
�ைறகேள இட� ெப���ளன 
எ�ற தகவைல நா� காணலா�. 
ேம�� ஆதார�கைள w.w.w. http 
submission.org எ�ற இ�ட� ெந� 
விலாச�தி� க�� ெகா�ளலா�. 
இைறவ� நா�னா�, நம� 
இதழி�� அவ�ைற� ெதாட��� 
ெவளியி�ேவா�. 

        எ�த மாதிாியான மனித�க� 
D r .  ரஷா� க�ஃபாைவ 
எதி��பவ�க�? இத� 
விைடயாவ�: இைறவைன ம��� 
வண�க வி��பாதவ�கேள! 
ஏெனனி�      Dr. ரஷா� க�ஃபா 
பிரசார� ெச�த ஒேர ெச�தி 
'இைறவைன ம��ேம வண�கி�� 
க�' எ�பேத! 

    ''இைறவைன�� அவ� 
�தைர�� எதி��பா�கேள மிக�� 
கீழானவ�க�. இைறவ� 
விதி���ளா�: நா�� எ� 
�த�க�� நி�சயமாக ெவ�றி 
ெப�ேவா�. இைறவ� மிக�� 
ச�தி�ைடயவ�.அைன�� 
வலைம�� உைடயவ�'' (58:20-21) 

இைறவைன ம��� வண�கிட 

ேவ��� எ�� எவேர�� 

வ����தினா�, ஏவினா� 

அவ��� உதவி ெச�ய 

ேவ��ய�, கல�பி�றி 

ெம�யாகேவ இைறவைன ம��� 

வண��� ஒ�ெவா�வ� மீ�� 

கடைமயா��. 

   யாராவ� ஒ�வ�, அ� யாராக 

இ��தா�� சாி, இைறவைன 

ம��ேம வண���ப� நம�� 

அறி���தினா� அவைர நா� 

அ�கீகாி�க ேவ���. ஏெனனி� 

ைஷ�தா�களா� இ�விஷய�ைத 

�ற ��யா�. �ற�� மா�டா�க�. 

(26:210-212) இைறவைன ம��ேம 

வண���க� எ�ற இ�த 

ெச�திைய மனித ச�தாய�தி��� 

ெசா�லேவ �த�கைள 

அ���வதாக இைறவ� �� 

ஆனி� நம��� ��கிறா�. 

  ''நா� அ��பிய ஒ� ெவா� 

�தாிட�� நி�சயமாக எ�ைன� 

தவிர ேவ� கட�� இ�ைல. 

எனேவ நீ�க� எ�ைனேய வண�க 

ேவ���, எ�ற (உ� 

உண�ைவ)வஹீைய அறிவி�காம� 

இ�ைல (21:25) 

    எனேவ இ�ெச�திைய� ெகா�� 

வ�� இைற��த�கைள 

எதி��பவ�க��� �� ஆ� மிக� 

க�ைமயான ேவதைனைய 

வா�களி�கிற�. (4:115) ��ஆைன 

ெம��பி��� �தரான Dr. ரஷா� 

க�பா இைறவைன ம��ேம 

வண��� ப�ேய மனித�க��� 

அறி���தினா�. ��ஆனி���� 

இைண ைவ�பி� 

வ�வ�கைள�ெதளி� 

ந�பி�ைகய�றவ�க���

ஒ� நியாயமான எ�சாி�ைக !

�திய நிைன��ட�  �ச�பா ் 1999
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யாைர ந�ப� ேபாகிேறா�?
அ�லா�ைவயா, அறிஞ�கைளயா?

   ��ஆனி� உ�ள 19' ஆ� ஆன 
அ��த� கணித� �றி�� ப�றிய 
க��பி���கைள D r .  ரஷா� 
க�ஃபா 1974 � வ�ட� �த� 
ெவளியிட ஆர�பி�த ேபா� உலக� 
��வ�� உ�ள ����க� அைத 
மகி��சிேயா� ஏ��� ெகா�டா� 
க�. அவ� க�� பி����கைள 
இல�ச�கண�கான பிர�ர�க� 
அ�ச��� உலகெம��� பர�பி 
னா�க�. D r .  ரஷா�தி� க�� 
பி����கைள, உலக� �க�ெப�ற 
இ�லாமிய� பிரசாரக� அஹம� 
தீதா� ெதா��� ஒ� ��தகமாக 
எ�தி ெவளியி�டா�. Alquaran The 
Ultimate Miracle தமிழக�தி�� M. 
அ��� வஹா� M.A.,  -  B.T.H. 
தைலைமயி�, ெச�ைனயி� 

க�னிமாரா ேஹா�ட��, சீ�தா 
ஸாஹி� �ய�சியி� அ���தக� 
1985-� ஆ�ேட ெவளியிட�ப�� 
வி�ட�. 

      அதி� �ற�ப���ள தகவ�க� 
உலைக மிக�� விய�பைடய� 
ெச�த�. உலக� �க�ெப�ற 
வானவிய� வ��ன��, 
எ��தாள�மான Dr. கா�� ஸாக� 
(Dr. Carl Sagan) இ�த அ��த�ைத 
'மனித ச�தாய வரலா�றி� இ� ஒ� 
மிக ��கிய நிக��' 
எனவ�ணி�தா�. உலகி� மிக� 
சிற�த கண�கிய� வ��ந�க� 
வாயைட��� ேபாயின�. நட�கேவ 
��யாத�, ஆனா� நட�தி��கிற� 
எ�பைத அவ�க� க��ண��� 
பிரமி��� ேபாயின�. ���� 
ச�தாய� 'இ� எ�க� ேவத�' 
எ�பதி� ெப�ைம� ெகா�ட�.

     எனி��, Dr. ரஷா� க�ஃபா 
அவ�க� �ல� ஹதீ�க� 

மா��கம�ல, வரலா��� 
ெச�திகேள எ�பைத��, 
பா�கா�க�ப�ட  ��ஆனி� 
சிைத�க� நிக��தி��பைத 
ெவளி�ப��தி, அ� ெம�யாகேவ 
பா�கா�க�ப�ட� தா� 
எ�பைத�� ெம��பி��, த�ைன 
இைறவனி� க�டைள�ப� 
ெம��பி��� �தராக 
அறிவி�தேபா� ���� ச�தாய� 
ெவ��ெட��த�. 

இைறவ�ட� இைண�� 
நபிைய�� பிற இைறய�யா� 
கைள�� �தி��� ெகா��� 
வண�கி� ெகா��� இ��த 
���� ச�தாய� இைறவைன 
ம��ேம வண�கிட 
ேவ��ெம�� D r .  ரஷா� 
அறிவி�தேபா� அைத ஏ��� 
ெகா�ள ம��த�. தா�க� 
க�பைன ெச�� ைவ�தி���� 
சிற��� த�திக��, ச�திக�� 
த�க� இைணயாள�க��� 
ெம�யாகேவ இ�ைல எ�ற 
உ�ைமகைள ந�பம��த�. 
ந�பி�ைக� ெகா�ேடா� எ�� 
�றி வி�டா� ேபா��, 
த�டைன��� பிற� ெசா��க� 
�ைழ�� விடலாெம�� 
இ�ட�ப� வா�வத�� ஹதீ�க� 
ெகா���� உாிைமைய இ�ைல 
எ�ற ேபா� ேகாப� ெகா�ட�. 
தா�க� மிக�� ேம�ைமயாக 
மதி��� நபி� ேதாழ�களி� சில� 
இைற விேராதிகளாக இ��தன�, 
எ�ற உ�ைமக� ஆதார��ட� 
ெவளிவ�த ேபா� ஆ�திர� 
ெகா�ட�. 

    Dr. ரஷா�தி� பிர�சார�ைத 
�ட�க�� ெபா��பி�க�� 
சிரம�க� எ���� ெகா�ட�. 
ெசல�க� ெச�த�. ஹதீ�களி�
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ஓ�ைடகைள �� மைற�க �ய�சி 
ெச�த�. 

    அதி� ஒ� �ய�சியாக 
அெமாி�கா - சி�காேகாவி� உ�ள 
இ��னா�� எ�ற இட�தி� (Dr. 
ரஷா� அெமாி�காவி� ��ஸா� 
எ�ற இட�தி� ' இ��� த� 
பிர�சார�ைத ேம�ெகா�டா�.) 
உலெக��� உ�ள இ�லாமிய 
அறிஞ�க� எ�� அைழ�க�ப� 
ேவா�க� ஒ�� �� ஒ� 
மாநா�ைட நட�தின�. 
அ�மாநா��� ெபய� 'இ�தி 
நபி��வ� ம��� ஹதீ�களி� 
��கிய��வ� ப�றிய உலக 
மாநா�' எ�பதா��. மாநா��� 
ெபயாி���ேத D r .  ரஷா� 
க�ஃபாைவ எதி��பத�காக 
��ட�ப�ட மாநா� இ� எ�பைத 
விள�கி� ெகா�ள ��கிற� 
அ�லவா? இ�மாநா��� D r . 
ரஷா�தி� ேதாழ�களி� ஒ�வரான 
ஈ�� ��ஸ� (E D I P  Y U K S E L ) 
எ�திய '���� அறிஞ�க��� 19 
ேக�விக�'. - எ�ற ��தக� 
விநிேயாகி�க�ப�ட�. அதி� 
ேக�க�ப���ள ேக�விக���� 
ச�ேதக�க���� அ�மாநா��� 
கல�� ெகா�ட அறிஞ�க� 
ம��ம�ல, இ�� வைர எ�த 
���� அறிஞ�� பதிலளி�க 
வி�ைல . ஏெனனி� அவ�களிட� 
பதி�க� இ�ைல எ�பேத 
உ�ைம. 

   இ�மாநா�ைட அவ�க� 
���யத� ேநா�க�, �� ஆனி� 
நம�� �றி�பி�� கா�பி�க� 
ப�கிற�. இைற ேவத�ைத� 
சிைத�ப�� அத� ெபா�ைள 
மா�றி, திாி��� ��வ��, நபி, 
ர�� ஆகிய இ� பத�களி� 
ெபா�� �றி�� ���� ெபா� 
ம�கைள �ழ��வ�ேம அவ�களி� 
ேநா�கமா��. (பா��க 5:41) 

   அவ�க� இைறவைன வி��� 

த�க� மத ��மா�கைள�� 

அறிஞ�கைள�� கட��களாக 

ஆ�கி� ெகா�டன�' (9:31) 

    �கம� நபிதா� நபிமா�களி� 

இ�தியானவ� எ�பதி� எ�த 

மா�� க���� இ�ைல . நபி, ர�� 

ஆகிய இ� பத�களி� 

ெபா��கைள�� இைறவ� 

அ���ஆ� 3:81 � நம�� 

ெதளிவா��கிறா�. 

''நபிமா�களிட� இைறவ� 

உ�திெமாழி எ��தைத நிைன� 

���க�. நா� உ�க��� 

ேவத�ைத�� ஞான�ைத�� 

ெகா��ேப�. 

எனேவ நபிமா�களிட� ேவத� 

ெகா��க�ப�� எ���, ேவத� 

ெகா��க�ப�டவ� நபி ஆகிறா� 

எ��� - நா� த அறி��� 

ெகா�கிேறா�. 

' பி�ன� உ�களிட� உ�ளைத 

(ேவத�ைத) ெம��பி�க ஒ� �த� 

வ�வா�'. 

எனேவ இ���� ேவத�ைத 

ெம��பி�க வ�பவ��த� 

எ�பைத�� இைறய�யா�களி� 

ந�லறி�ைடேயா� அறி�� 

ெகா�கி றா�க�. 

 ேமேல �றி�பிட�ப���ள 

மாநா��� ம�ெறா� ேநா�க� 

�ஹ�ம� இ�தி நபி ம��ம�ல, 

இ�தி �த�� அவ�தா� எ�� 

����ம�கைள ஏமா��வதா��. 

ர��, நபி ஆகிய இ� பத�களி� 

அ��த�� ஒ�ேற எ�றா� 

'இைறவ� ஏ� நம�� 33:40 - � 

�ஹ�ம� �தராக��, இ�தி) 

நபியாக�� இ��தா� எ�� �ற 

ேவ���? இ�வி� பத�க�� 

ஒ�ேற எ�றா�  இைறவ� 
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�ஹ�ம� இ�தி நபியாக 

இ��கிறா� எ�றா� ேபா�ேம, 

அ�ேவ அவ� இ�தி �தராக�� 

இ��கிறா� எ�பைத நம�� 

அறிவி�தி���ேம! இைறவ� த� 

வா��ைதகைள விரய� ெச�வ 

தி�ைல எ�பைத இவ�க� அறி�� 

ெகா�ள� �டாதா? நபி, ர�� 

எ�ற பத�க��� இைறவ� 

��� ெபா�ைள ஏ��� 

ெகா�வதா? அ�ல� மனித� 

��� ெபா�ைள ஏ��� 

ெகா�வதா? இைறவ� 30:40 - � 

�� கிறா� : '�ஹ�ம� உ�களி� 

ஆ�க� எவ���� த�ைத 

இ�ைல, அவ� இைறவனி� 

�தராக�� இ�தி நபியாக�� 

இ��கிறா�'' (33:40).

     இ�ைறய ����க� 

பய�ப���� 'கா�தம� ��ஸ��' 

(இ�தி �த�) எ�ற பத� �� ஆனி� 

எ�த இட�தி�� இ�ைல எ�� 

நா� அறி�� ெசா�ள ேவ�டாமா? 

     �த அறிஞ�க� ஈசாைவ 

ம��த� ேபா�, கிறி��வ 

அறிஞ�க� �ஹ�மைத ம��த� 

ேபா� இ�ைறய ���� 

அறிஞ�க� �� ஆைன - அைத 

ெம��பி����தைர ம�� 

கி�றா�க�. 3:81, 33:7 ஆகிய 

வசன�களி� ��னறிவி�பி�ப� 

ெம��பி��� �தாி� வ�ைக 

தவி��க ��யாத� எ�பைத 

அவ�க� ந�கறி�தி��கி�றன�. 

எனேவ அைத மைற�பத�காக க�� 

�ய�சிக� ெச�கி�றா�க�. 

ஆயி�� இைறவனி� ச�திய� 

ெவ�ேற தீ��.  

மத��மா�கைள�� (�ஃ�திக�) 

அறிஞ�கைள�� (ஆ��க�) 

வண�கிட �டாெத�� �� ஆ� 

ந�ைம எ�சாி�கி�ற�.

''அவ�க� இைறவைன வி��� 
த�க� மத��மா�கைள��, மன 
அறிஞ�கைள�� இர�சக�களாக

ஆ�கி� ெகா�டா�க�'' (9:31) 

     ஆ�! இைறவ� ��வைத வி�� 
வி��, நா� ந��ைடய 
அறிஞ�கைள� பி�ப�றினா�, 
ஏ���ெகா�டா� நா� 
இைறவைன வி��� ந��ைடய 
மத��மா�களான. �ஃ�தி� 
கைள��, அறிஞ�களான 
ஆ��கைள�� வண�கியவ� 
களாகேவ ஆேவா�. இைறவ� 
க����� ேமலாக மனித�களி� 
க����கைள ஆ�கலாமா? 
உ�ைம��, ெபா���, 
ேந�வழி��, வழிேக�� ெதளிவாக 
அறிவி�க�ப����கிற� எ�� �� 
ஆ� ��கிற�. 

''இைறவ� அழகான ஹதீ�கைள 
(ெச�திகைள) இற�கி அ�ளினா�'' 
(39:23) 

   அரபி ெமாழியிலான ெதளிவான 
��ஆ� எ�த� ேகாண�� 
(�ழ�ப��) இ�லாத� எ�� 
��ஆ� த�ைன விவாி��� 
ெகா�கிற�. நா� இைறவைன 
ந�ப� ேபாகிேறாமா அ�ல� 
அறிஞ�கைள ந�ப�ேபாகிேறாமா? 

�ஹ�ம� நபிேய இ�தி� �த� 
எ�ற மாையயி���� இ�த 
���� ச�தாய� எ�ைற�� 
வி�ப��? 

வா�ைமேய ெவ���

(17:81, 21:18) 

   மாறாக, அச�திய�தி�� எதிராக 
ச�திய�தி�� உதவி ெச�வேத ந� 
தி�ட�. ஏெனனி� அச�திய� அழிய 
ேவ��யேத. நீ�க� ��� 
வா��ைதக��காக உ�க���� 
ேக�தா�. (21:18)
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சா�தா�
ஒ� மாெப�� மேனாவசிய�கார�

   ெச�ற நவ�ப� மாத� 

ெவளியிட�ப�ட �த� ப�திைய 

ப��� அறி�தி����க�. இ�க� 

�ைரைய ��ைமயாக ப��� 

வி��, ைச�தானி� மேனாவசிய� 

தி�� ந�ைமயறியாம� நா� 

ஆ�ப�� வி�ேடாமா? எ�� 

உ�கைள நீ�கேள பாிேசாதி��� 

பா���� ெகா���க�. 

    இைறவைன ம��� வண�காத, 

அவ� வா��ைதகைள ம��� 

பி�ப�றாத, ைஷ�தானா� 

மேனாவ சிய� ெச�ய�ப�டவ�க� 

விேநாதமான �ைறயி� நட�� 

ெகா�வா�க�. ஏெனனி� அவ�க� 

த�க� �ய நிைன�ட� ெதாட� 

ப�றவ�களாகி வி�கி�றன�. 

இைறவனி� வா��ைதக�ட� 

மனித� களி� வா��ைதகைள 

இைணயா�கியதா� அவ�க� 

த�த� அறிைவ��, மன�ைத�� 

ைஷ�தா��� அ��பணி�� 

வி�கிறா�க�. அவ�க� த�க� 

அறிஞ�கைள��, மா��க, மத� 

தைலவ�கைள�� இைறவ� ட� 

ேச��� கட�ள�களாக ஆ�கி� 

ெகா�டா�க�. (வி��ப��ட� 

பா��க 9:109) ைஷ�தானி� 

ேயாசைனகளி�ப� 

அறி�ைரகளி� ப� ம��ேம 

அவ�க� உ�ைம �ட�, யதா��த 

நிைல�ட� ெதாட�� 

ெகா�வா�க�. யாாிடமா வ� �� 

ஆனி� உ�ள வசன�களான,

 ��ஆ� ெதளிவான�, 

��ைமயான�. மிக�சாியான�, 

விவாி�க�ப�ட�, ஒேர மா��க 

ஆதாரமான� எ�பன ேபா�ற 

வசன�கைள நா� எ���� 

கா��னா� அவ�க� ேகாப� 

ெகா�வ��, ைகைய� பிைசவ��, 

பரபர��� ெகா�வ�� நா� 

சாதாரணமாக� கா�� கா�சி, 

இ�த��� ஆ� ��� உ�ைம 

கைள� பா��க ��யாம�, 

ஏ���ெகா�ள  ��யாம�

த�மா�வ�. 

     “இைறவனி� ேவதவசன�கைள 

நீ�க� பி�ப�ற ேவ���”, எ�� 

அவ�களிட� �ற�ப�டா�, 

இ�ைல , எ�க� ெப�ேறா�க� 

ெச�ததாக எைத நா�க� 

க�ேடாேமா அவ� ைறேய 

பி�ப��ேவா� எ�� ��கி�ற 

ன�'' (2:170, 31:21) 

       இ�தைகய மனித�க�, 

மாெப�� மேனாவசியனான 

ைஷ�தா���� த�கைள 

அ��பணி�� வி�டா�க� 

எ�பைத��, அவ� அவ�களி� 

மன�ைத��, பா�ைவைய��, 

ெசவி��லைன��, த� 

��க���பா��� ைவ�தி�� 

கிறா� எ�ப�� இ�ெபா�� 

நம��� ெதளிவாகிற�. ஆக, 

அவ�களா� �யமாக எைத�� 

சி�தி�கேவா,  பா��கேவா, 
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ேக�கேவா ��யா�. �� ஆனி� 

வசன�க� 17:45, 18:57 ஆகியன 

நம�� இவ�களி� 10 இ�த 

விேநாதமான நடவ��ைகக� ப�றி 

ேம�� விள��கிற�. வசன� 

17:45� �றி�பிட�ப�� 'மைற�க� 

ப�ட, பா��க ��யாத திைர' 

எ�ப� இைறவ� நம�களி�த �� 

ஆைன ந�பாம�, அதி� உ�ள 

உ�ைமக���� க���படாம� 

நட�பவ�களி� மீ� ஏ�ப�� 

மேனாவசிய� ெச�ய�ப�ட 

நிைலைய �றி� பி�கிற�. 

கீேழ, மேனாவசிய� ெச� 

ய�ப�டவ�களி� நிைலைய 

விவாி��� 11 விஷய�க� 

�ற�ப���ள. (Hollander, B எ�ற 

மேனாவசிய நி�ண� எ�திய 

மேனாவசிய�தி� சாி�திர��, 

அத� விைள�க�� எ�ற 

��தக�தி� இ�விஷய�க� �ற� 

ப���ள�) 

     இ�ேக ஒ�ெவா� மேனா 

வசிய� ெச�ய�ப�டவாி� விவர� 

க� ப�றி� ��� விஷய�தி���. 

நிராகாி�ேபாாி� அேத மாதிாியான 

நடவ��ைககைள� ��� 

ெபா��தமான ��ஆ� 

வசன�கைள� த�தி��கிேறா�. 

1. மேனாவசிய� ெச�ய�ப�டவ� 

த�ைன மேனாவசிய�ப��திய 

வனி� ேயாசைனகைள, வா��ைத 

கைள உ�ைம எ���, யதா��த 

நிைல எ��� தய�காம� ஏ��� 

ெகா�கிறா�. அவ� தன��� 

�ற�ப�ட ேயாசைனகைளேயா 

மேனாவசிய�காரைனேயா, 

ஆரா�வதி�ைல.

''�மியி� உ�ள ெப��பா ேலாைர 

நீ� பி�ப�� �ரானா�, அவ�க� 

உ�ைம இைறவனி� வழிைய 

வி�� வில�கி வி�வா�க�. 

அவ�க� அ��பைட யி�லாத 

�க�கைளேய, பி�ப�� 

கிறா�க�. ேம�� அவ�க� 

க�பைனேய ெச�கிறா�க� (6:116)  

2. த�ைன மேனாவசிய� 

ெச�தவ��� ஏ�ப மேனாவசிய� 

ெச�ய�ப�டவ� த� ந�பி�ைக 

கைள��, ேயாசைனகைள�� 

தாேன அைம��� ெகா�கிறா�. 

"மனித ைஷ�தா�கைள��, ஜி� 

ைஷ�தா�கைள�� நா� நபிமா� 

க��� விேராதிகளாக ஆ�கியி�� 

கிேறா�. அவ�க� அல�காரமான 

வா��ைதகைள� ெகா�ட ெபா� 

கைள� தயாாி��, ஏமா��� 

ெபா��� ஒ�வ��ெகா�வ� 

அறிவி��� ெகா�கிறா�க�. உம� 

இர�சக� நா�னா� அவ�க� 

இ�வா� ெச�தி��க ��யா�. 

அவ�கைள��, அவ�க� இ��� 

க��யவ� ைற�� நீ� 

ெபா��ப��த� �டா�. இ� 

(இைறவ� நா�ட�ப�) 

ம�ைமைய ந�பாத வ�களி� 

மன�க�  அைத� ேக��, உடேன 

தயாராக அைத ஏ��, அவ�களி� 

உ�ைமயான எ�ண�கைள 

ெவளி�ப���வத�காக�ேம'' 

(6:112-113)
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3. மேனாவசிய� ெச�ய�ப�டவ� 

த� �யநிைனைவ��, �றி�பி�ட 

அ�பவ�கைள��, த� வா�வி� 

சில கால க�ட�கைள மற�� 

வி��ப��� ெச�ய ����. 

 ''இைறவைன மற�� 

வி�டவ�கைள� ேபா� நீ�க� 

இ��காதீ�க�. எனேவ அவ�க� 

த�கைளேய மற�� வி��ப� அவ� 

வி�� வி�டா�. இவ�க� தா� 

தீயவ�க� (59:19)

4. உ�ைமயி� நட�காத 

ஒ�ைறேயா தா� அ�பவி�காத 

ஒ�ைறேயா அ�பவி�த� ேபா�, 

மேனா வசிய� ெச�ய�ப�டவைர 

ந�ப ைவ�க ����. 

    ''உ�ைமயி� ேக�காம� 

நா�க� ேக�ேடா�  எ�� 

��பவ�கைள� ேபா� இ��கா 

தீ�க�. நி�சயமாக இைறவனி� 

பா�ைவயி� மிக�� தா��தவ�க� 

ப��தறிய ��யாத ெசவிட� க��, 

ஊைமய�க�� தா�.'' (8:21-22) 

5. ெபா�யான அ��பைடயி�, 

ெபா�யான விஷய�கைள 

இ���க�� மேனாவசிய 

நிைலயி� அவ� உளற����. 

அவ� மேனாவசிய 

நிைலயி����� வைர, அவர� 

க�ேணா�ட�கைள� தி��த 

ெவளியி���� நா� ெச��� எ�த 

�ய�சி�� பலனளி�கா�. 

    '�த�� நிராகாி�� விட ��� 

ெச�ததா� நா� அவ�களி�

மன�கைள��, பா�ைவகைள�� 

ந� க���பா��� ைவ�தி�� 

கிேறா�. இ��� அவ�க� வர�� 

மீற�களி� ����� தனமாக� 

தவ�க� ெச�ய வி�� வி�ேவா� 

(6:110) 

    ''அவ�களி� சில� நீ� ��வைத� 

ேக�கலா�. ஆனா� ெசவிடைன 

உ�மா� ேக�க� ெச�ய ���மா? 

அவ�க� �ாி�� ெகா�ள 

மா�டா�க�. அவ�களி� சில� 

உ�ைம ேநா�கலா�. ஆனா� 

��டைன உ�மா� பா��க� ெச�ய 

���மா? அவ�களா� பா��கேவ 

��யா�. 

6. மேனாவசிய� ெச�ய�ப�ட 

வ��� உ�ைமயி� ஏ�ப�� 

அ�பவ�ைத�� ெபா�யான� 

எ�� நிைன�க ைவ�க ����. 

  ''நா� ��றவாளிகளி� 

உ�ள�கைள� க���ப��� 

கிேறா�. எனேவ அவ�களா� இைத 

ந�பேவ ��யா�. அவ�க��� 

��திய தைல�ைற யினைர� 

ேபாலேவ, வான�தி� ஒ� 

வாயிைல� திற�� அவ�க� 

உ�ைமயி� அதி� ஏறினா�� 

'நம� பா�ைவக� மய�க�ப�� 

வி�டன. இ� ஒ� மாய� 

ேதா�றேம. நா� �னிய�தா� 

ஏமா�ற�ப�� வி�ேடா� எ�ேற 

அவ�க� ��வா�கள. (15:12-15) 

7. மேனாவசிய�காரனா�, 

ெதாட��த ேயாசைனகளி� �ல�, 

மேனாவசிய� ெச�ய�ப�டவ� த�
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�ல�கைள இய�க ��யாம� 

ெச�� விட ����. உதாரணமாக 

ந�ல பா�ைவ�ைடயவைன 

மேனாவசிய� ெச�� அவைன� 

பா��க விடாம� ெச�� விட 

����. இ� நிராகாி�பாள�களி� 

க�க���� ெவளி�பைடயான 

உ�ைம��� இைடேய உ�ள 

மைற�க�ப�டதிைரேபா�றதா��. 

        ' ' மனித�களி�� , ஜி�களி�� 

அதிகமாேனா� நரக�தி�� எ�� 

விதி�க� ப���ளா�க�. 

அவ�க��� �ாி�� ெகா�ள 

��யாத இதய�க� இ����, 

பா��க ��யாத க�க� இ����, 

ேக�க ��யாத கா�க� இ����. 

இவ�க� வில��கைள� ேபா�ற 

வ�க�. உ�ைமயி� அைத விட�� 

ேமாசமானவ�க�. அவ�க� 

எ��ேம ெதாியாம� 

இ��கிறா�க�. (7:179) 

8. மேனாவசிய� ெச�ய�ப�டவ� 

�����பாக��, பதிலளி�க� 

��யவராக��, ஒ� க��தி� 

��ைமயாக ஒ�றி� ேபானவ 

ராக�� இ��க� ���. ஆயி�� 

மேனாவசிய�கார�, ஒ� மனித 

��� சில �றி�பி�ட 

விஷய�களி� உ�ைமயான 

அ��த�தி�� ெசவி சா��காம� 

இ����ப� க�டைள யிட ����. 

மாெப�� மேனா வசிய�கார� த� 

க���பா��� கீ��ளவ�கைள 

ெம�யாகேவ ��ஆனி� 

வழிகா��த�கைள ஏ��� 

ெகா�பவ� ேபா� பாவைன 

ெச���ப� க�டைள இ�கிறா�. 

ஆனா� உ�ைமயி� அவ�க�

��ஆ��� ேந�மாறாக�ெசய�ப� 

பவா�க�. 

    ' 'சில� உ�ைம�கவனி�ப� 

ேபா� ேதா�ற மளி�க� ���. 

ஆனா� அவ�க� விலகிய�ட� 

அவ� எ�ன �றினா�? எ�� 

ேக�கி�றன�. இைறவ� அவ�க� 

இதய�களி� ��திைரயி�� 

வி�கிறா�. எனேவ அவ�க� 

த�க� �ய அபி�பிராய�கைளேய 

பி�ப��கிறா�க�. (47:16) 

9. தா� உணராமேலேய த� ேம� 

வ�ைய ஏ�ப��தி� ெகா�ள 

மேனாவசிய� ெச�ய�ப�டவரா� 

இய��. ஏ�கனேவ உ�ள 

வ�கைள�� அவைர மற�க� 

ெச�ய ����. 

தன��� ��ப�க� ஏ�ப�� 

ேபா� அவ�ைற தன� 

ெபா�ைமயி� விைள� எ�� 

எ���ப� ைஷ�தா� த� 

கீ��ளவ�கைள ஏமா��கிறா�. 

மாறாக அவ�ைற�ேசாதைன 

எ�ேறா, த�ைன ம��� 

வண���ப� இைறவ� நிைன 

���கிறா� எ�பைதேயா அவ� 

அறி�� ெகா�ளாதப� 

ெச�கிறா�. ��ஆ� 

��ைமயான� மிக�சாியான�, 

விவாி�க�ப�ட� (6:19, 38, 114) 

எ�பைத ஏ��� ெகா�ளாைமயா� 

தன�� ஏ�ப�� க�ைமயான 

ஆ�மீக� காய�கைள�க��� 

காணாத� ேபா� ��டனாக 

இ����ப� ெச�� வி�கி�றா�.

(ெதாட��)
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    அ�- �� ஆைன ம��ேம 

பி�ப�ற �ய�சி��� ேபா��, 

அைத� பிர�சார� ெச��� ேபா�� 

நா� க�ைமயான க�டன�க�� 

��ளாகிேறா�. நபியி� ெபயரா� 

�ற�ப�ட ெச�திக�� மா��க 

ஆதார�தா� எ�� ��� ஹதீ� 

ம��� ��னா ஆகியவ�ைற� 

பி�ப��பவ�க� தா� 

வழைமயாக ந�ைம� 

க���கிறா�க�. அவ�க� 

வாத�க��� ��ஆனி� எ�த 

அ��பைட�� இ�ைல. ந�ைம 

ம��பத�காக ெபா� �ற��, 

உ�ைமகைள திாி��� �ற�� 

அவ�க� அ��வேதயி�ைல. 

இவ�கைள நா� 

ெபா��ப��தாம� இைறவனிட� 

வி��வி�� நியாயமான, 

ந�நிைலயான சில சி�தைன 

யாள�க� எ��� ைவ��� சில 

வாத�கைள இ�� நா� 

கா�ேபா�. 

(1) விவாத�தி��ாிய ெபா�� 

கைள� ெகா�ட ஸஹீஹான 

(ஆதார��வமான) ஹதீ�கைள 

ம��� தவெற�� கா��� நீ�க�, 

ப�லாயிர�கண�கான 

ஆதார��வமான ஹதீ�க�� 

ெபா�தா� எ�� எ�ப�� 

��கிறீ�க�? இ� விாி�த ஒ� 

ப��ய����� எ��த ஒ�சில 

தகவ�களி� அ��பைடயி� ஒ� 

��ெவ��ப� ஆகாதா? அவ�றி� 

உ�ைமகேள இ�ைலயா எ�ன?

(2) எ�லா ஹதீ�கைள�� ம��க 

ேவ���, அ�ல� எ�லா 

ஹதீ�கைள�� ஏ��� ெகா�ள 

ேவ��� எ�� ஏ� எ�� 

கிறீ�க�? ஏ�. ஒ�ெவா� 

ஹதீைத�� தனி�ப�ட �ைறயி� 

எ���, ந�மிட� உ�ள 

தகவ�களான அறிவி�பாள� 

வாிைச, சாி�திர� சா��க� 

இவ��ட��, ��ஆ�ட�� 

அவ�ைற ஒ�பி�� ஒ� ��� 

ெச�� அைத நா� பி�ப�ற� 

�டா�? 

(3) ஹதீ�கைள� பி�ப��வைத 

நா� நி��தி வி�டா� நபியி� 

வா�ைவ� ப�றிேயா, அவ� 

நைட�ைறைய� ப�றிேயா நம�� 

எ�த� தகவ�க�� இ�லாம� 

ேபா�வி��  ��ஆனி� நபியி� 

வா��ைக ப�றி சில தகவ�கேள 

காண�ப�கி�றன. ேம�� 

��ஆ� எ�வா� 

ெதா��க�ப�ட� எ�பைத�� �� 

ஆ� நம��� �றவி�ைல . �� 

ஆ��� ஆதாரேம ஹதீ�க� 

தா�. அைத ம��� வி�டா� �� 

ஆ��� ேவ� எ�ன ஆதார�? 

 ேம�க�ட ��� ேக�வி 

க���� ந��ைடய பதி�க� 

இைவேய: 

   ஏேத�� ஒ� ��தக�தி� 

ெபா�க� இ���மானா� 

ஹதீ�களி� உ�ைம நிைலஹதீ�களி� உ�ைம நிைலஹதீ�களி� உ�ைம நிைல
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அ���தக� ந�பக� த�ைமைய 

இழ�� வி�கிற�. ஹதீ�களி� 

ஏராளமான ெபா�க� காண�ப� 

கி�றன. �� பழ�க� ெகா�ட 

ஒ� �ைட�பழ� வா��கிேறா�. 

அவ�றி� ஒ�றிர�� அ�கியி 

��தா� அ� �மாரான �ைட. 7 

அ�ல� 8 பழ�க� 

அ�கியி��தா� பரவாயி�ைல . 80 

அ�ல� 90 பழ�க� 

அ�கியி��தா� அ�த� �ைடைய 

நா� வா��வ� ��தி 

சா��தனமாக ஆ�மா? ஹதீ�� 

��தக�களி� காண�ப�� ெப�� 

பா�ைமயான ஹதீ�க� ெபா� 

கேள! இ� அவ�க�� ஒ��� 

ெகா��� ஒ� உ�ைமேய! 

�காாியி� வாக��ல�தி� ப� 

அவ� ேசகாி�த ஹதீ�களி� 90 

சதவிகித� ெபா�க� தா�! பல 

ெபா�யான, ��ஆ��� �ரணான. 

இ���க�ட�ப�ட ெச�திகைள 

மீ���, மீ��� ( ஸஹீ� ) 

ஆதார��வமான� எ�� பதிய�ப 

������ ஒ� ��தக�ைத நா�  

எ�ப� ந�ப ����? 

       இைறவனி� ேவத�தி� 

தி��தி அைடயாதவ�க��� 

ேவ��மானா�, ஒ�ெவா� 

ஹதீைத�� தனி�ப�ட �ைறயி� 

நா� ஆரா���, அவ�ைற� 

பி�ப��வ� எ�ப� ந�ல 

ேயாசைனயாக� ேதா�றலா�. 

ஆனா� அ� உ�ைமயி� 

ேநர�ைத �ண����, த�ைன� 

தாேன ஏமா�றி�ெகா��� 

�ைறயா��. அறிவி�பாள� 

வாிைசயி� ஒ� ஹதீ��கான 

ஆதார� கிைட�கவி�ைல 

எ��ேபா� அ� சாியான

ஹதீ�தானா எ�பைத ��� 

ெச�வதி� நம� மேனா இ�ைச��, 

அபிலாைஷக�ேம �� நி���. 

இ�ைலெய�றா� அ� சாியான 

ெச�திதா� எ�பத�� ேவ� எ�ன 

ஆதார� இ��க ����. �� 

ஆ�ட� ஒ�பி��, ஒ�தி��தா� 

அைத� பி�ப�றலாம�லவா? 

எ�� சில� ��வ�. 

    நா� அவ�கைள� ேக�கிேறா�. 

உ�ைமயி� இத� ெபா�� 

எ�ன? யா� அ�த ஹதீைத 

��ஆ�ட� ஒ�பி�வ�? யா� 

அைத�� ஆ��� ஒ�தி��கிறதா 

அ�ல� �ர�ப�கிறதா எ�பைத 

��� ெச�வ�? 'நாேன' ��� 

ெச�ேவ� எ�றா� அைத 

மனித�களி� 'நா�', எ�� 

அக�ைதேயா அ�ல� மேனா 

இ�ைசேயா தா� ��� ெச�ய 

ேவ���. இ�நிைலயி� ஹதீ�க� 

�� ஆ��� விள�கமாக இ��க 

��யா�. மாறாக அ� 'ந��ைடய' 

�� ஆ� அறிைவ உ�தி�ப��� 

வதாகேவா அ�ல� நியாய�ப��� 

வதாகேவா ம��ேம அைம��. 

ேம�� ��ஆனி� இ�லாத ஏவ� 

கைளேயா வில�க�கைளேயா 

��� ஹதீ�கைள எ�னதா� 

ெச�வ�? அ�வா�, 

இ�ைலெய�றா� 'நா�' ந��� 

ஒ� அறிஞாி� ��ைவ� பி�ப�ற 

ேவ���. இ�  (த���) 

க���� பி�ப�ற�� ந�ைம� 

ெகா�� ேச����. இைறவ� த� 

ேவத�ைத� �ட க� ��� 

ெகா��  பி�ப�ற��டா� 

என எ�சாி�கிறா�. 
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ேந�வழியானா�� க�ைண ��� 

ெகா�� நட�க ���மா? எ�த 

அளவாக இ��தா�� சாி 

ஹதீ�கைள� பி�ப�ற ஆர�பி� 

பவ� க�ைண ��� ெகா�� 

யாைரயாவ� பி�ப�ற ேவ��ய 

நிைல�� ஆளாவ� நி�சய�. 

இைறவ� ந�ைம விழி��ட� 

இ����ப� ��கிறா�. 

   அ��� நபியி� வா�ைவ� 

ப�றி���� ப�பல ஹதீ�க� நா� 

நம� �யநிைன�ட� ஏ��� 

ெகா�ள ��யாத அள��� 

உ�ளன. இைவ எ�லா ஹதீ�� 

��தக�களி�� ஸஹீ� எ��� 

அறிவி�க�ப�கி�றன. அைவ 

ஒ��� ெகா�� �ரணாக�� 

உ�ளன. நபிைய ������ பி� 

�ரணாக� ேபசியவ� ேபா� 

சி�தாி�கி�றன. க�னா பி�னா 

ெவ�� வாிைச�ப��த�ப�ட 

உ�ைம�� ெபா��� கல�த 

ெசயதிகளி���� அறி�ாீதியான 

ஒ� சாி�திர�ைத ஆதார��ட� 

நா� ெபற ��யா�. இ�த 

ஹதீ�கைள� ெகா�� �ஹ�ம� 

நபிைய� ப�றிய �ர�ப�ட பல 

சி�திர�கைள நா� உ�வா�க 

����. ஒ�ெவா� வ�� தா� 

அறி�த சில ஹதீ�களி� 

அ��பைடயி� (எ�லா 

ஹதீ�கைள�� அறி�தவ� 

எவ�மி�ைல) தன�� 

வி��பமானவா� ஒ� சி�திர�ைத 

அைம���ெகா�ள 

ேவ��ய�தா�. 

        நா�க� ஹதீ�கைள 

ப��கேவ �டா� எ�� �ற

வி�ைல. அைவ மா��க ஆதார� 

களாகா� எ�ேற ��கிேறா�. 

அைவ உ�ைம�� ெபா��� 

கல�த வரலா��� ெச�திகேள. 

அவ�ைற� ப��பத� �ல� 

அ�ைறய அர� ச�தாய�தி� 

கலா�சார�, ம�க� ம��� 

அ�ைறய கால�தி� நிக��த 

��கிய நிக��சிக�, 

ஆகியவ�ைற� ப�றி ஓரள���, 

ஓரள��� ம��ேம அறி�� 

ெகா�ள ����. நம��� 

கிைட��� தகவ�கைள��, 

ந��ைடய அறிைவ�� பய� 

ப��தி அ�ைறய சாி�திர� ப�றி 

ஒ� �க�ைத நா� க�டைம��� 

ெகா�ளலா�. ஆனா� அைத 

இைறவனிடமி��ேதா�தாிடமி�� 

ேதா ெப�ற� எ�� �ற��டா�, 

�ற�� ��யா�. 

   சாி�திர�க� எ�ப� ேத�� 

ெத��க�ப�ட சில ச�பவ�களி� 

ெதா��ேப எ�பைத நா� மற�� 

விட ��யா�. அைவ அ�ைறய  

ஆ�சியாள�களி� தணி�ைக�� 

உ�ப�ட� எ�பைத ��, 

ஆ�சியாள�க� த�க�� ேக�ப 

அவ�ைற� சிைத�க �ய�சி 

ெச�தி��ப� எ�பைத�� ம��க 

��யா�. இ�லா�தி� ஆர�ப 

கால�தி� நட�த ச�பவ�கைள� 

ப�றி��, ேபா�கைள� ப�றி�� 

ஹதீ�களி� ப�பல வா���ல� 

கைள நா� காண ��கிற�. ச�னி 

ம��� ஷியா பிாிவின�க�ைடய 

ஹதீ�� ��தக�கைள நா� 

பா��தா� அவ�ைற அறி�� 

ெகா�ள ����. 

   ஹதீ�களி� ேதைவைய   

��ஆ� அ�ேயா� நிராகாி�கிற�.
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�� ஆ� விவாி�கப��ட� ��ைம 

யான�, ெதளிவான�, 

ந�பி�ைகயா ள�க��� �ாி�� 

ெகா�ள��, பி�ப�ற�� 

இல�வான� எ�� மீ���, 

மீ��� இைறவ� அளி��� 

வா���திகைள நா� 

ெபா��ப��தாம� வி�� விட 

��யா�. ஹதீ�க� எ�த� 

ேதைவைய�� �ரணமாக� ���தி 

ெச�ய�� இ�ைல எ�பைத� ச�� 

ஆ��� சி�தி�தா� அைனவ�� 

விள�கி� ெகா�ள ����. 

        ஹதீ�க� ைஷ�தானி� 

க��பி����கேள! ஏெனனி� 

அைவ ��ஆ� ��ைமயான�, 

ெதளிவான�, விவாி�க�ப�ட�, 

ேம�� அ� ம��ேம மா��க 

ஆதார� எ�ற இைறவனி� 

வா��ைதகைள ம��கிற�. ேம�� 

ஹதீ�க�  �ஹ�ம�நபிைய 

��ஆைன ம��� பி�ப�றாத ஒ� 

ெகா��ேகாலராக� சி�தாி�கிற�. 

த� பிாிய�தி��ாிய சிறிய 

த�ைதையக ெகா�ற 

வ�ஷிைய�� ம�னி�தா� 

�ஹ�ம� நபி எ�� ��� அேத 

ஹதீ�� ெதா���க� வழிகா�ட 

அ��ப�ப�ட நபியி� ஆ� 

ேம��பவைர� ெகா�றத�காக 

உைரனா, உைகலா ஆகிய இ� 

ேகா�திர�கைள� ேச��த அைனவ 

ைர�� ைக�ப�றி, க�கைள 

ேநா�� எ���, மா�கா�, மா� 

ைக ெவ�� பாைலவன�தி� 

தாகி�க வி��க ெகா�றா�க� 

(�காாி 97/ 36) எ��� ��கிற�. 

இைவ இர��� 

(ஸஹீ�) ஆதார��வ 

மானைவேய.  அ�ப�ெய�றா�

�ஹ�ம� நபி யா�? ம�னி��� 

மா�பாளரா அ�ல� பழிவா��� 

ெகா��ேகாலரா? சாி�திர ச�ப 

வ�கைள� ெபா��தவைர நம�� 

அதி� ��ஆனி� இ�லாத எ�த� 

பாட�க�� இ�ைல. ந� 

மீ�சி��� ேதைவயான 

அைன��� ��ஆனி� 

�ற�ப����கிற�. பி�ன� 

ஹதீ� களி� ேதைவ எ�ன? அத� 

ேதைவைய� ப�றி ந�பக�த�ைம 

ப�றி விவாதி�க நீ�க� தயாராக 

இ�ைலய�றா� ஹதீ�களி� 

ப�க� ம�கைள அைழ�பைத 

நி��தி வி��க�. 

      தவிர��, ஹதீ�க� ஏேதா 

ஆதார ��வமாக� பதிய�ப�ட, 

வி�ஞானாீதியி� தீ��கமாக 

சாிபா��க�ப�ட ெச�திக� 

எ�பைத� ேபா�ற ஒ� மாய� 

ேதா�ற�ைத ���� உலமா�க� 

உ�வா�கி ைவ�தி��கிறா�க�. 

அறிவி�பாள�களி� 

ந�பக�த�ைம �றி��� பல 

வாத�க� எ��� 

ைவ�க�ப�கி�றன. பல 

க�பைன� ெபய�க� ஹதீ�� 

��தக�களி� காண�ப�வதாக 

அவ�கேள ஒ��� ெகா�கிறா�க�. 

ஒ� ஹதீ� கைல அறிஞ� ஏ��� 

ெகா��� அறிவி� பாளாி� 

ந�பக� த�ைமைய ம�ெறா� 

அறிஞ� ஏ��� ெகா�வதி�ைல. 

ேம�� ஷியா அறிஞ�க� உ�க� 

'ந�பகமான' அறிவி�பாள�க� 

அைனவ�� ெபா�ய�கேள எ�� 

ச�னி பிாிவினைர� பா���� �� 

கி� றன�. ஷியா அறிவி�பாள�க� 

அைனவ�� ெபா�ய�கேள எ�� 
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ச�னி பிாிவின� ��கி�றன�. 

1300 வ�ட�க��� �� வா��த 

ஒ� ஹதீ� அறிவி�பாள� ந�லவரா 

ெக�டவரா எ�பைத அறி�� 

ெகா�ள நீ�க� ைவ�தி���� 

அள�ேகா�க� எ�ன? அறிவி� 

பாள� ந�பகமானவரா இ�ைலயா 

எ�� ��� அறிஞ�களி� 

ந�பக�த�ைம ப�றி எ��� 

��வதி�ைலேய ஏ�? 

அவ�கைள� ப�றி யா� நம�� 

அறிவி�ப�? மறதியாள�க� 

அறிவி��� ஹதீ�கைள நா�க� 

ஏ��� ெகா�வதி�ைல, எ�� 

��� இவ�க� மறதியி�லாத ஒ� 

மனிதைன� கா�ட ���மா? 

ைலல��� க�� எ�� �னித இர� 

எ�ெபா�� எ�பைத நபிேய 

மற�� வி�டா�க� எ�� ஒ� 

ஹதீ�� பதிய�ப����கிற�. 

இத� பி�ன�� ஹதீ�க� 

ந�பக�த�ைம உைடயைவதா� 

எ�� இவ�க� ��வைத 

�யநிைனேவா� நா� ஏ��� 

ெகா�ள ���மா? 

     �காாி அறிவி��� ஹதீ�கைள 

ஏ��� ெகா��� இவ�க� 

�காாியி� ந�பக�த�ைம ப�றி 

ேயாசி�க ேவ�டாமா? �காாி 

ம�வா� இ��ஹக� எ�பவாி 

டமி��� ஒ� ெச�திைய 

அறிவி�கிறா�. ஏெனனி� அவ� 

ந�பகமானவ�, உ�ைமயாள� 

எ�� �காாி க��கிறா�. ஆனா� 

ஷியா, ச�னி ஆகிய இ�ெப�� 

பிாிவின�� உ�ள அறிஞ�க� 

பல�� அவைர ஒ� ��கார�, 

ஊழ�வாதி, ெகாைலகார� எ��

க�டன� ெச�கி�றன�. 

இவ�தா� �ஹ�ம� நபி த� 

கர�களா� எ�திய �� ஆ� 

பிரதிைய எாி�தவ� எ��� ஒ� 

ெச�தி �ற�ப�கிற�. ம�வா� 

தீயவ� எ�றா� �காாி ஏ� அவ� 

அறிவி��� ஹதீைஸ� பதிய 

ேவ���? நா� �காாிைய 

ஆராய ேவ�டாமா?

      �காாி பதி� ெச�தி���� 

ம��� ஒ� ஹதீைத நா� ேவ� 

வழியி�லாம� இ�ேக �றி�பிட 

ேவ��ய நி�ப�த�தி�� ஆளாகி 

ேறா� (ஸு�ஹான�லா�) 

    ''இைறவ� த�ைன 

அைடயாள� கா��வத�காக 

நபியிட� த� கா�கைள வில�கி 

ெதாைடைய� கா��னா�'' (�காாி 

97/24, 10/129) 

      இ�தைகய ஒ� ெச�திைய 

ஆதார ��வமான� எ�� ந�பி 

அைத� பதி� ெச�தி���� �காாி 

இைறவைன� ப�றி எ�னதா� 

நிைன��� ெகா�டாேரா? 

அ��பைட இ�லாமிய அறி� 

இ�லாதவ� �ட இ�த� 

ெச�திைய ந�ப மா�டா� எ�� 

ேபா� �காாியி� இ�லாமிய 

அறி� எ�ப��ப�டதாக 

இ��தி����? ஆயி�� இ�த 

�காாியி� ��தக� இவ�களா� �� 

ஆ��� இைணயா க��, 

விள�கமா��, க�த�ப� கிற�. 

�காாிைய நா� ஆரா���, 

நிராகாி�க ேவ��ய� கால�தி� 

க�டாயம�லவா?

t tr
21�திய நிைன��ட�  �ச�பா ் 1999



   மனித�க� அைனவ�� ஒ� 
இல�ைக நி�ணய� ெச�� 
ெகா��, அதைன ேநா�கி பயண� 
ெச�தவ� களாகேவ உ�ளன�. 
அதி� சில, �ைற�தகால�தி� 
அைடய� ��ய இல��களாக�� 
(T a r g e t )  சில நீ�டகால 
இல��களாக�� உ� ள�. 
�ைற�தகால இல��க��� 
உதாரணமாக, ப�தா� வ��� 
ப���� மாணவ� ஒ�வைன 
எ���� ெகா�டா� அவ�ைடய 
�றி�ேகா� அ�ல� இல��, அ�த� 
ேத�வி� ெவ�றி ெப�வதி� தா� 
இ��கிற�. அ� ���த உட�, 
அவன� அ��த இல�� அ��த 
ேத�ைவ ேநா�கி உ�ள�. அ�த 
ேநா�க�ைத அைடய அவ� 
சிரம�கைள�� ேம�ெகா�கிறா�. 
இ�வா� இல��கைள மாறிமாறி 
ேத��ெத����ெகா��, ஒ� 
ெவா� மனித�க�� வா��� 
வ�கி�றன�. 

     சில� மிக�ெபாிய அ�த��ைத 
தன� இல�சியமாக� ெகா��, 
அத�காக ெவ�நா� உைழ�ப 
வ�களாக�� உ�ளன�. ஒ�ெவா� 
மனித�க�� தா�க� ேத��� 
எ���� ெகா��, அத�காக 
உைழ��, அதி� ெவ�றி�� 
ெபற���ய ேநர�தி�, 
அவ�க��� இ�த உலக 
வா��ைக�� ேதைவயான 
அைன��� கிைட�பதி�ைல. 
மாறாக, அ�த ேநர�தி� அ�ல� 
சிறி� நா� கிைட��� மகி��சி 
ம���தா�. 

  ெபா�வாக யாாிட�தி� நா� 
ேக�டா�� அவ�களிட�தி� 
இ��� ெவளி�ப�� பதி�, ' 'நா� 
நி�மதியாக இ��க ேவ���. 
எ�தவித ேசா���, கைள���

இ�லா� இ��க ேவ���'' 
எ�ப�தா�. ேவைல ேத�� 
ெச��� ஒ�வாி� எதி�பா���, 
ேவைல கிைட�� வி�டா� 
நி�மதியாக இ��கலா� எ�ப� 
தா�. ஆகேவ, மனித�க� 
ஒ�ெவா�வாி� எ�ண�க� 
இ�வா�தா� உ�ள�. ஆனா� 
அவ�க� ேத��� எ���� 
ெகா�கி�ற வழிக� மாறாக 
உ�ளன. �ைறவான 
மகி��சிகைள� ெகா���� இல�� 
கைள மாறி, மாறி ேத��� 

எ���� ெகா�கி�றன�. 
நிைறவான மகி��சிைய தர���ய 
இட�ைத இல�காக ேத��ெத���� 
ெகா�வ தி�ைல . 

    இ��லக வா��ைகயி� அ�த 
நி�மதிைய ேத�� ெகா�ள 
இயலா�. அ�தநிைறவான நி�திய 
மகி��சிைய தர���ய இட�  
இைறவ� வா�களி��� �வனப 
திதா�. 

    இைறவ� தன� ேநய�க�, தா� 
அ�� ெச���பவ�க� ப�றி, 

   ''நி�சயமாக, அ�லா�வி� 
ேநய�க��� எ�வித அ�ச�� 
இ�ைல . அவ�க� ��க�பட�� 
மா�டா�க�'' 10:62(அ���ஆ�) 

     ந��ைடய அ�ச�, கைள�� 
நீ�க ேவ��� எ�றா�, அ�லா� 
வி� வி��ப�தி�� உாிய வ�களாக 
மாற ேவ���. அத�� நா� 
அ�லா� கா��� த�த வழியி� 
நட�க ேவ���. 

    ''எவ�க� ந��ைடய வழியி� 
நட�க �ய�கிறா�கேளா, நி�சய 
மாக நா� அவ�க��� ந� �ைடய 
வழியி� நட�பத�� உதவி 
ெச�யேவா�. அ�லா� ந�ைம 
ெச�பவ�க�ட� இ��கிறா�'' 
29:69 (அ���ஆ�) 

இல��க�� ���ாிைமக��இல��க�� ���ாிைமக��இல��க�� ���ாிைமக��
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''நி�சயமாக இ�த உலக வா��ைக 

விைளயா���, ேவ��ைகய� 

இ�றி ேவறி�ைல. ேம�� 

ெப�ைம அ���� ெகா�வ��, 

ெச�வ�கைள�� �ழ�ைத 

கைள�� ெப���வேதயா��. இ� 

மைழயி� உதாரண���� 

ஒ�பா��. மைழ ெப�வதினா� 

உ�டா�� பயி� நிராகாி� 

பவ�கைள ஆன�த�ப�� �கிற�. 

ஆனா� அ�த பயி� பய�ப��த 

��யாத �ள�களாக��, அ���� 

கா�றா� அ��ற�ப��த� 

ப�வதாக�� அைமகிற�. 

ம�ைமயி� ேவதைன அ�ல� 

ம�னி�� அ�லா�வி� ஒ��த 

��ப� நட�க இ��கிற�. இ�த 

உலக வா��ைக ெசா�ப�கேம 

அ�றி ேவறி�ைல ''. 57:20 (அ��� 

ஆ�). 

    இ��லக வா��ைகயி� கிைட� 

�� ெபா��கெள�லா� அழிய� 

��யைவ. எனேவ இ�த உலக 

வா��ைகயி� இல�சியமாக நா� 

எ���� ெகா�ள ேவ��ய� 

அ�லா� வி��பியப� நட�� 

ெகா��� வா��ைகைய�தா�. 

''எவ�க� இ�த அழிய���ய 

வா��ைகைய இல�காக எ��� 

அத�� ���ாிைம ெகா��கிறா� 

கேளா, நா� அவ�க��� அைத 

விைரவாக ெகா��� வி�ேவா�. 

ேம�� நா� அவ�கைள நரக�தி� 

����ேவா�. எ�ெற��� அதி� 

பழி�க�ப�டவ�களாக இ��ப�. 

    எவ�க� ம�ைமைய இல�கா�கி 

இைற ந�பி�ைக ெகா��� 

ந�க�ம�க� ெச��� வா�கிறா� 

கேளா, அவ�க� ெச��� 

�ய�சி�� ந��� வழ�க�ப��'' 

17:18-19 (அ���ஆ�) 

    ''இ��லக வா��ைக விைள 

யா��� ேவ��ைக�மி�றி 

ேவறி�ைல. ஆனா�, ம�ைமேயா 

உ�ைமயான வா��ைகயாக உ� 

ள�. அவ�க� அறி�தி��தா�'' 

29:64 (அ���ஆ�) 

இைத�தா� ைபபி�� பிரதி' 

ப��கிற�. 

  ''இைறவ� = ெசா�கிறா�: 

ெப���ைம �ம�� ேசா��தி��ப 

வ�கேள, எ�ேலா�� எ�னிட� 

வா��க�. நா� உ�க��� 

இைள�பா�த� த�ேவ�" 

(ம�ேத� 11:28) 

  இ�ைமயி��, ம�ைமயி�� 

மகி��சி ேவ��� எ�ப� நா� 

இைறவைன ம��� அ�பணி�� 

வா�வைத ெபா��ேத அைமகிற�. 

   ' ' உ�களி� எவ� ந�பி�ைக 

ெகா�� ந�ெசய�க� �ாிகி� 

றா�கேளா, அவ�கைள 

அவ�க��� ��னி��ேதாைர  

ஆ�சியா ள�களாக ஆ�கிய� 

ேபா�, �மி�� நி�சயமாக 

ஆ�சியாள�களாக ஆ�கி 

ைவ�பதாக��, இ��� அவ� 

அவ�க��காக ெபா��தி� 

ெகா�ட மா��க�தி� 

நி�சயமாக நிைல�ப���வதாக�� 

,அவ�க�ைடய அ�ச�ைத 

தி�டமாக அைமதிைய� ெகா��, 

மா�றி வி� வதாக�� இைறவ� 

வா�களி� தி��கிறா�. ஏெனனி� 

இ� அவ�க�, ''எ�ைன ம��� 

வண�கியத� காக��, என�� 
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p
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b
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h
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p
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ள
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அ�தியாய� 2 அ�பகறா (ப��க��) பி��றி�� 

(ெச�ற இதழி� ெவளிவ�த பி� �றி�பி� ெதாட��சி)

*2:20 அவ�, அவ� (He, She) எ�ப� அரபியி� பா�கைள ம��� �றி��� 
ெசா� எ�� க�த ��யா�.

         ெதாட��� ெதா�ைகக� ஒ� நாைள�� ஐ�� �ைற விதி�க�
ப����பதா� அைவ ந� ஆ�மா��� ��கிய ஊ�டமாக உ�ள�. 
இ�லா�தி� ம�ற ��கிய� கடைமகைள� ேபாலேவ ெதா�ைக�� 
இ�றாஹீ� நபி�ேக �த�� அ�ள�ப�ட�. (21:73, 22:78) �� ஆ� 
அ�ள�ப�வத�� ��னேர ெதாட��� ெதா�ைக பழ�க�தி� இ��த 
ேபா��, ஐ�� ேவைளக�� ��ஆனி� �றி�பி��� �ற�ப���ளன. 
(24:58, 11:114, 17:78, 2:238)

* 2:3 இைறவ� த�ைன� ப�ைமயி� �றி�பி�� ேபா�, ம�றவ�க� 
�றி�பாக வானவ�க� அதி� ஈ�ப��த�ப� கிறா�க�. இைறவ� 
�ஸாவிட� ேப�� ேபா� ஒ�ைமேய பய�ப��த�ப�கிற�. (20:12-14)

 * 2:4 ��திய ேவத�ளி� க�ைமயான சிைத�க� ஏ�ப�� வி�டா��, 
இைறவனி� ச�திய� அதி� இ�ன�� காண�ப�கிற�. பைழய ஏ�பா��, 
�திய ஏ�பா�� இ��� இைறவ��� ம��ேம கல�பி�றி வண�க�ைத 
அ��பணி�க ேவ��� எ�ேற ஏ�கி�றன. உபாகம� 6:4-5, மா�� 
12:29-30) அதி� உ�ள சிைத�க�� எளிதி� அைடயாள� காண�பட� 
��யைவயாகேவ உ�ளன. 

* 2:6-7. இைறவைன ம��க ��� ெச�பவ�க� அ�வழியிேலேய 
ெதாட��� ெச�ல உதவி ெச�ய�ப�கி�றன�. இ�த ��வி� அவ�க� 
இ���� வைர எ�த ஆதார�ைத��, வழிகா��த�கைள�� காண 
��யாதவா� அவ�க� இைறவனா� த��க�ப�� வி�கி�றன�. அழிைவ 
ஏ�ப���� இ���வி� விைள�க� வசன� 7-� �ற�ப�கிற�. 

க�ணிய� இைறவ��ேக!

அறி�� ெகா�க! க�ணிய� எ�லா� இைறவ��ேக உாிய� (35:10) எ�ற வசன�தி� 

அ��பைடயி� இைறவைன அவ� எ�� �றி�பைதவிட அவ� எ�� �றி�பி�வ� சிற�த�. 

எனேவ  இ�விதழி� இைறவைன� �றி�பி�� இட�களி� அவ�' எ�ற ெசா����� பதி�

'அவ�' எ�� �றி�பிட�ப�கிற�.

தி��த�
ெச�ற இதழி� ெவளியான �� ஆ� ெமாழி ெபய��பி� 2:13-வ� வசன�தி� '�ட�க�' 

எ�ற வா��ைத வி�ப���ள�. கீ��க�டப� சாியான ெமாழி ெபய��ைப� ப���� 

ெகா�ள��. 

"ந�பி�ைக ெகா�ட மனித�கைள� ேபா� ந�பி�ைக ெகா���க� எ�� அவ�களிட� 

�ற�ப�டா� �ட�க� ந� பி�ைக ெகா�ட� ேபாலவா நா�க� ந�பி�ைக ெகா�ேவா�? 

எ�� அவ�க� ��கிறா�க� உ�ைமயி� அவ�க�தா� �ட�க� ஆனா� அவ�க� 

அறிய மா�டா�க�.'' (2:13)
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இைறவனி� ��திைர - 19

       அ��� ஆ� ��ைம�� மனித 

ச�தி�� அ�பா�ப�ட ஓ� அ��த� 

கணித�க�டைம�பி� அைம�க� 

ப����ப� �றி�த சில 

தகவ�கைள நம� ��ைதய ��� 

இத�களி�� க�ேடா�. அ�வ� 

�த� க�டைம�� எ�வாெற�லா� 

மனித ச�தி�� அ�பா�ப�டதாக 

��, �� ஆனி� ஒ� எ��ைதேயா 

அ�ல� எ�ைணேயா மா�றி விட 

��யாதப� பா�கா�பதாக�� 

இ��கிற� எ�பைத அறி�ைட 

ேயா� நி�சய� �ாி�� ெகா�ள 

����. இைறவனிட�தி� மிக�� 

ெக�டவ�களான சி�தி�காத ெசவி 

ட�க����, ஊைமய�க���� 

ம��ேம இைறவனி� �ர� 

ேக�காம� ேபா��. (8:55) 

   உலகி� ேவ� எ�த� 

��தக�தி�� காண ��யாத, 

மனித� இ�வைர சி�தி�ேத 

பா��திராத ஓ� அ��த அைம�பி� 

அ���ஆ� அைம�க�ப���� 

கிற�. �� ஆனி� உ�ள ஒ�ெவா� 

விஷய��, ஆ�! ஒ�ெவா� 

விஷய�� மனித ச�தி�� 

அ�பா�ப�ட அ��த அைம�பி� 

'19' எ�ற எ�ைண� ெகா�� 

க�டைம�க�ப���ள�. 

   உதாரணமாக அத� அ�தி 

யாய�களி� எ�ணி�ைக 114 

அதாவ� 19X 6  ��ஆனி� 9-வ� 

அ�தியாயமான 'பராஅ�' பி�மி 

ெகா�� ஆர�பமாகவி�ைல.

எனேவ அ� 8-வ� அ�தியாய�தி� 

ெதாட��சிதா� எ�� வாதி�� சில 

���� ேமதாவிகளி� க��ைத 

இைறவ� தவெறன� கா��கிறா�. 

ேம�� இவ�களாக ஜு��க� - 30 

எ���, ம�ஜி�க� -7 எ��� 

பிாி�� ைவ�பைத� தவெற�� 

உண���கிறா�. அத� ேம� 19' 

இ��கிற�. (74:30) ஆதலா� �� 

ஆனி� உ�ள அ�தியாய�களி� 

எ�ணி�ைக 114 தா� எ�� 

உ�தி�ப��த�ப�கிேறா�.      

ேம�� ��ஆனி� 

அ�தியாய�களி� ெபய�களி� 19 

ம��ேம அ�ஃ� எ�ற அரபியி� 

�த� எ��� ெகா�� 

ஆர�பி�கா�. மீத��ள 95 

அ�தியாய�க� (1985) 'அ�ஃ� 

(அ) எ�ற எ���� ெகா�� 

ஆர�பி���! சில 

அ�தியாய�களி� ெபய�கைள 

இவ�க� மா�றி ைவ�தி��கிறா� 

க�. உதாரணமாக 'பனீ இ�ராயி�' 

(இ�ரா��� ச�ததிக�) எ�ற 

அ�தியாய�தி�ெபயைர அ� 

இ�ரா எ��� 'பரா அ�' எ�ற 9-

வ� அ�தியாய�தி� ெபயைர 

அ�த�பா எ���, 40 - � 

அ�தியாயமான (G h a f e r 

ம�னி�பவ�)  (G )  காஃபி� 

எ�பத� ெபயைர �ஃமி� 

எ���, 41 � அ�தியாயமான 

ஃ�� �ல� எ�பத� ெபயைர 

ஹாமீ� அ�ஸ�தா எ���, 76-� 

அ�தியாயமான அ�இ�ஸா� 

எ�பைத அ�த�� எ��� 

ெபயாி�� இர��ேம 

அ�வ�தி யாய�களி� 
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ெபய�க� தா�, இ�விதமாக�� 

அைவ அைழ�க�ப�டன எ�� 

ஏமா��வைத� க���� 

��ஆனி� அ�தியாய�க��� 

அவ� இ�ட ெபய�கைள 

அைடயாள� கா��கிறா�. 

   அத�ேம� 19' இ��கிற�. 

(74:30) அ�தியாய�க��� 

மனித�க� ைவ�த ெபயைர� 

ெபா��தினா� அ� 19'� க�டைம 

�பா� அைடயாள� கா�ட�ப��. 

    அ���, அ�தியாய�களி� 

எ�க��, வசன�களி� 

எ�க�� அ�லா � வா� 

ெகா��க�ப�ட� தா� எ�பைத 

'19' நம��� ��கிற�. 

   எ����கா�டாக, ��ஆ� 

��வ�� 'ஸலா� (ெதாட��� 

ெதா�ைக) எ�ற வா��ைத 67 

�ைற இட� ெப�கிற�. அ�த 67 

வசன�களி� அ�தியாய�க�, 

வசன�க� ஆகியவ�ைற� ��� 

னா� வ�� ெதாைக 4674 அ�ல� 

19x 246! 

  ��ஆனி� அ�தியாய�க���� 

வசன�க���� எ�க� இ�டவ� 

இைறவேன எ�பைதேய இ� 

கா��கிற�. அத�ேம� 19' 

இ��கிற� எ�� 74:30� 

��கிறார�லவா? 

    ��ஆனி� வசன�க� எ�தைன 

எ�பதி��, சில, �றி�பி�ட 

வசன�க� எ�� ��கிற�. 

எ�பதி�� ���� அறிஞ�க� 

ம�தியி� உ�ள �ழ�ப�கைள 

ப�றி பி� வ�� இத�களி� 

கா�ேபா�. ஏெனனி� இவ�றி�� 

மா�பாடான ப�ேவ� ஹதீ� 

அறிவி��க� உ�ளன. 

இ�ேபா� நா�, �றி�பி�ட சில 
ெசா�ெறாட�க�� ��ஆனி�, 19 
ஆ� க�டைம�க� ப���ள� 
�றி���பா��ேபா�. உதாரணமாக 
மிக ��கிய அறி�ைகயான 'லா 
இலாஹ இ�லா ஹுவ' எ�ற 
வாசக� சாியாக 19 
அ�தியாய�களி� இட� 
ெப���ள�. 

       ��ஆனி� இட� ெப��ப�பல 
வா��ைதக� 19� ெப���� 
ெதாைகயாகேவ இட� ெப�கிற�. 
எ����கா�டாக 'அ�ர�மா� 
(மி�க அ�ளாள�) எ�ற இைற 
நாம� சாியாக 57 �ைறக� 
இட�ெப���ள�. 57=19x 3 ! 
அத� ேம� 19 இ��கிற�! 

    ��ஆனி�, சில �றி�பி�ட 
எ����க� (உதாரணமாக 
அ�ஃ�, லா�, மீ�) 19ஆ� 
க�ட�ப���ள வித�ைத நம� 
இர�டாவ� இதழி� க�ேடா�. 
இ�ேக ேம�� ஒ� தகவைல� 
பா��ேபா�. ��ஆனி� 'ஸா�' (ஸ) 
எ�ற எ��ைத ��திைரயாக� 
ெகா�� �வ��� 
அ�தியாய�க� ���. அைவ 7� 
அ� அ�ஃ�, லா�, மீ�, ஸா�, 19� 
அ�. காஃ�, ஹா, யா, ஐ�, ஸா�, 
ம��� 38� அ�. 'ஸா�. இ���� 
அ�தியாய�களி�� இட� ெப�� 
ஸா� எ�ற எ��தி� எ�ணி� 
ைகக� �ைறேய 97+26 +29=152 
அ�ல � 19x8 !

   7வ� அ� 69-� வசன�தி� 
'ப�தத�' எ�ற வா��ைதயி� 
�� எ�ற எ��ைத மா�றி ஸா� 
எ�� எ�தியைத இ�த அைம��� 
கா��� ெகா��கிற�. அ�� 'ஸா�' 
இ��தி��தா� இ���� 
அ�தியா ய�களி�� இட�ெப�� 
ஸா� எ�ற எ��தி� ���� 
ெதாைக 153 ஆகி இ����. 

இ� 19' � ெப����
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ெதாைக அ�ல! ஆனா� இைறவ� 

��கிறா�: 'அத� ேம� 19 உ�ள�! 

எனேவ இ����� அறிஞ�க� 

எ�றைழ�க�ப� ேவாாி� ���� 

ெவளி�ப�ட�! 

   இ�வாறாக ��ஆனி� ஒ�ெவா� 

விஷய��, அத� உ�ளட�க�தி�� 

உ�ப��� அத�� அ�பா�ப��� 

ேநர�யாக��, பி�னி� 

பிைண��� மனித ச�தி�� 

அ�பா�ப�ட �ைறயி�, அ��த 

மான வித�தி� அைம�க�ப� 

��ள�. (இ�வைர �ற�ப���ள 

பல தகவ�கைள ஃ�ஆ� அ��� 

பாகியி� உலக� �க�ெப�ற 

��ஆ� அ�டவைணயி� சாி 

பா����ெகா�ளலா�) 

       ��ஆனி� எ��� வ�வ�தி� 

ம��ம�ல, அத� ஒ� வ�வ�தி�� 

அ� 19 ஆ� க�ட�ப���ள�! 

உதாரணமாக '�ரா 

அ�ஃபா�திஹா' எ�ற அ�றாட� 

�ரா��தைனைய நா� 'பி�மி.... 

யி���� ஓதினா� ந� உத�க� 

சாியாக� 19 �ைறதா� ஓ���! 

அரபி எ����களி� 'ேப' (ப), 'மீ� 

(ம) ஆகிய இர�ைட உ�சாி��� 

ேபா� ம��� உத�க� ஒ���. 

'அ�ஃபா�திஹாவி� 15 மீ� (M) 4 

ேப (B )  எ����க� 

இட�ெப�கி�றன! இதி� 

மனித�க� ேச��த ஆமீ�' எ�ற 

வா��ைதைய�ெசா�னா� இ�ப� 

�ைற நம� உத�க� ஒ��, 

இைறவ� அைம�த 19' எ�ற 

அ��த� க�டைம�� 

மீற�ப�கிற�. 'அத� ேம� '19' 

உ�ள �!

       இ�வித� க�பைன� ெக�டாத 

வித�களி� எ�லா� ��ஆ� 

���� 19' எ�ற எ�ைண� 

ெகா�� க�டைம�க�

ப���ள�. ��ைதய ேவத�களி 
�� '19' எ�ற எ�ணா� 
அைம�க�ப�ட அ��த� க�ட 
ைம�� இ��த� எ�ற தகவைல 
இ�ேக ெதாிவி�க வி���கிேறா�. 
அத�கான ஆதார�க�� பி�வ�� 
இத�களி� ெவளியிட�ப��. 

     இைற ேவத�க� ம��ம�ல, 
�ரப�ச� ��வ�� இைறவனி� 
ைகெயா�பமான '19' காண�ப� 
கிற�. சமீப�தி� க�� 
பி��க�ப�ட ஏராளமான 
வி�ஞான உ�ைமக� �ல� 
இ�விஷய� உ�தி�ப�� 
த�ப�கிற�. 

    1. �ாிய�, ச�திர�, �மி ஆகிய 
���� 19' வ�ட�க��� 
ஒ��ைற �றி�பி�ட ஒ� 
ேந��ேகா��� ச�தி�கி�றன. 
(பா��க Encyclopedia Judaica ) 

2. �க�ெப�ற 'ஹா�' எ�� வா� 
ந�ச�திர� ந� �ாிய ம�டல�தி�� 
76 வ�ட�க��� ஒ��ைறதா� 
வ��. 76=19x4.) 

3. மனித உட�பி� 209 எ���க� 
உ�ளன. 209=19x11. இ� மனித 
ச�தாய�தி� ேம� இைறவ� 
இ�ட ��திைர ேபா�றதா��. 

4. T.W.Sadler எ�திய Langman's 
Medical Embryology) எ�ற ��தக� 
ம���வ�க��களி� மாாிகளி� 
பாட�� ஆ��. அத� ஐ�தா� 
பதி�பி� ப�க� 88-� நா� 
கீ��க�ட தகவ�கைள�கா�கி 
ேறா� 

     ''ெபா�வாக ஒ� �� வள��சி 
அைட�த க�வி� க��ப�கால� 
கைடசி மாதவிடாயி���� 280 
நா�க� அ�ல� 40 வார�க� 
எ�� க�த�ப�கிற�. ஆனா� 
மிக� சாியாக� �றினா� 
க��தாி�த���� 266 நா�க� 
அ�ல� 38 வார�க�. 266 ம��� 
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38 ஆகிய இ� எ�க �� 19-� 
ெப���� ெதாைகேய! 

       உலக� �க� ெப�ற வி�ஞானி 
க��ேயா (G a l i l e o )  ஒ��ைற 
�றினா�. 'கண�� எ�� 
ெமாழியிேலேய இைறவ� பிரப� 
ச� ��ைமைய�� அைம�� 
இ��கிறா�. ஆ�. நி�சய� கண�� 
எ�� ெமாழி அைன�� மனித� 
க���� ெபா�வான� ஆ��. 
இ�தியாவி�� 10+9 எ�ப� 19 
தா�. அெமாி�காவி�� 19தா� 
இ��� ஆ�பிாி�கா, ஆ�திேர 
�யா ஆகிய இட�களி�� அ� 19 
தா�. ஃபிரா����, ெஜ�மனி 
யி��, ர�யாவி�� �ட அேத 19 
தா�! இ�வாறாக, உலக� 
ெபா�மைறயான அ���ஆ���, 
உலக� ெபா�ெமாழியான 
கண�கிய�� நி�பண�க� 
ெகா��க�ப� ��ள �.

   அ�லா�வி� ெசா�லான 
அ���ஆ��� மனித�க� ெசா� 
லான ஹதீ�க�தா� ஆதார� 
எ�� எ��ேவா��� 19 எ�ற 
த� ��திைரயா�, 
ைகெயா�ப�தா� இைறவ� 
பதில� ெகா��கிறா�. தா� 
பா�கா�பதாக� �றிய ேவத�ைத� 
பா�கா�க மனித�க ளிட� எ�த� 
ேதைவ�ம�றவ� இைறவ�! 
நா�தா� இைறவனிட� 
ேதைவ�ைடயவ�களாக 
உ�ேளா�. இைறவ��� ந�மிட� 
எ�த� ேதைவ�மி�ைல. 

    இ�தைன ஆதார�க���� 
பி�ன��, இ� த�ெசயலான ஒ� 
நிக�ேவ எ�� க��ேவா� ஒ� 
��கிய விஷய�ைத நிைனவி� 
ெகா�ள ேவ���. த�ெசயலாக 
இைறவ���� ெதாியாம�, அவ� 
நாடாம� நட�� வி�ட ஒ�ைற 
இைறவ���� ெதாியாம� D r . 
ரஷா�க�ஃபா க��பி���� �றி 

ம�கைள வழிெக��தா�. எ�� 
��ேவா� இைறவனி� 
ஞான�ைத� �ைற�� 
மதி�பி�கிறா�க�. தா� எ�ன 
இற�கிேனா� எ�பைத இைறவ� 
��ைமயாக அறிய வி�ைல 
எ���, அவ� அறியாத வைகயி� 
த�ெசயலாக நட�� வி�ட ஓ� 
அ��த�ைத (இ� ஓ� அ��த�தா� 
எ�பைத அறி�ைட ேயா� இனி�� 
ம��க ��யா�. ம��ேபா� 
அறி�ைடேயாராக இ��க 
��யா�) ைஷ�தா� க�� பி��� 
Dr. ரஷா�திட� �றி ம�கைள வழி 
ெக��க ஏ�பா� ெச�� வி�டா� 
எ��� க��ேவா� கீ��க�ட 
வசன�ைத� சி�தி��மா� ேக��� 
ெகா�கிேறா�. 

    ''உம�� ��ன�� நா� 
�த�கைள அ��பி இ��கிேறா�. 
அவ�களி� சிலைர� ப�றி� 
�றியி��கிேறா�. சிலைர� ப�றி� 
�றவி�ைல . இைறவனி� அ�மதி 
யி�றி எ�த� �த�� எ�த 
அ��த�ைத�� ெகா�� வர 
��யா�. இைறவனி� தீ��� 
வழ�க�ப�� வி�டா� ச�திய� 
மிைக��, ெபா��பி�தவ�க� 
ெவளி�ப��த�ப��, இழி� 
ப��த�ப�வா�க� (40:78)  

    எனேவ ��ைமயாக அறி�� 
ெகா�வத�� �� இைறவனி� 
அ��த�ைத� ெபா�� பி�க 
�ய�சி�காம�, இைறவ� ��வ� 
ேபா�. க�ெகா�� பா���, 
காைத� ெகா���� ேக��, இதய� 
ெகா�� சி�தி�� விள�கி� 
ெகா�ள �ய�சி�க ேவ���. 
(ம�ைமயி�) ' 'அவ�க� யாவ�� 
வ�த��, நீ�க� எ� 
அ�தா�சிகைள, வசன�கைள 
��ைமயாக அறி�� ெகா�வத� 
�� ெபா��பி�தீ�க�. இைத� 
தாேன நீ�க� ெச�� ெகா�� 
��தீ�க�?'', (27:84) ேம�� பா��க 
(17:36)         ெதாட��
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�ாி�� ெகா�ள ����. 

உடன�யாக அைத� பி�ப�ற 

ஆர�பி�� விட ����. அவரவ� 

இய���� ேதாதான �ைறயி� 

அ� ப�பல வழி�ைறகைள� 

கா��கிற�. ெம�யான ந�பி�ைக 

ெகா�டவ�க� அ�வழிகளி� 

ெச�� வா��ைகயி� 

உயர����. இைற தி��திைய 

அைடய ����. 

    மனித�களி� விேராதியான 

ைஷ�தா� மனித�க��கிைடயில 

கலக��� அவ�கைள ஒ�வ�� 

ெகா�வ� விேராதிகளாக ஆ��வ 

தி� �ைன�தி��கிறா�. ஆகேவ 

இ�� மனித�க� ெப��பா�ைம 

ேயா� ஒ�வ��ெகா�வ� விேராதி 

களாகேவ உ�ளன�. 

    இைறய�யா�க��� ெபாிய 

அளவி� தனி�ப�ட விேராதிக� 

இ��க நியாயமி�ைல . எனி�� 

இய�பாக ஏ�ப�கிற மனித� 

தவ�களினாேலா, சாியாக �ாி�� 

ெகா�ளாததாேலா அவ�க���� 

சில சி� விேராதிக� இ��கலா�. 

இ�வைர இ��தி��கலா�. 

ஆனா�, இனிேம�� 

இ��கலாமா? நா� �மியி� 

வாழ�ேபா�� ெசா�பகால�தி� 

விேராதிக�ேவறா? இ�த� 

பிர�சைன�� ��ஆ� ��� 

வழிைய பா��ேபாமா?

���ஆ�, அபலதர�ப�ட 

மனித�க�� 

அைத�பி�ப�றித� ஒேர 

இைறவைன அைடவத�� உதவி 

ெச��� ஒ� அ��தமான 

வழிகா��யா��. மிக�� கீழான 

�ண�ைடயவ�க� �ட இ�த 

இைறேவத�ைத ெம�யாக ந�பி, 

அதி� உ�ள விஷய�கைள� 

சி�தி��, அைத� பி�ப�றி வாழ 

ஆர�பி�தா� ப��ப�யாக மிக�� 

உய��த மனிதராகி வி�வ�. 

அத�கான வழி�ைறக�� 

ஊ�க�� அதி� விவாி�க�ப�� 

இ��கி� றன. 

     ெம�யான இ�லா�ைத 

அறியாத இ�ைறய உலகி� 

'����க�' அ���ஆ� எ�றா� 

அ� இவ�க� மிக உய�வாக 

மதி��� அ��யா�க����, 

அ�லா மா�க���� உாிய ஒ�� 

என��, அதி� மிக உய��த 

விஷய�க�, �ண நல�க� �ற� 

ப������, ந�ைம� ேபா�ற 

சராசாி மனிதனா� எ�லா� அைத� 

�ாி�� பி�ப�ற ��யா� என�ேம 

எ�ண� ெகா���ளன�. 

         அ�ப�ய�ல, எ�த ேமாசமான 

ெக�ட பழ�க�கைள உைடய 

மனித��, ��ஆைன அறி��,

வா�வி� இரகசிய�க�
ெதாட�-2.
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    ''ந�ல�� தீய�� சமமாகா�. 

தீயவ�ைற ந�லவ�ைற� 

ெகா�ேட த���� ெகா���க�. 

அ�ெபா�� உ�பைகவ�� 

ந�பனாகி விட����.'' (41:34) 

     இ�வசன�தி� இைறவ� 

ந�மிட� விேராதமாயி��பவ� 

க���� நா� ந�லைதேய 

ெச���ப� ஏ�கிறா�. இத� �ல� 

அ�த விேராதி�� நம�� ெந��கிய 

ந�பனாகி விடலா� எ��� �� 

கிறா�. இ�த ���ம�ைத நா� 

வா�வி� பல நிைலகளி�� 

பிரேயாக�ப��தேவ���. 

இ�வா� ெச�வத� �ல� நா� 

ப�பல ெந��கிய ந�ப�கைள 

அைடய ����. 

       உதாரணமாக, இ�ெபா�� 

நா� ஒ� ந�ப� கைட�� அ��க� 

ெச�ல ேவ��யி��கிற�. நா� 

அ�� ெச��� ெப��பாலான 

ேநர�களி� ந� ந�ப� கைட��� 

ப�க�தி� சி�கைட ைவ�� 

நட��� ஒ� ந�ப�ட� கைடயி� 

அம��� ேபசி�ெகா�� 

இ��கிறா�. வழ�கமாக அவ�க� 

இ�வ�� அ�வ�ேபா� ந� ந�ப� 

கைடயி� உ�கா��� ெபா�வான 

விஷய�கைள ேபசி� 

ெகா����பா� எ�� ைவ��� 

ெகா�ேவா�. நா� ந� ந�பாிட� 

ேவ� விஷயமாக ேபச 

ேவ��யி��கிற�. அவ� ேப�� 

தைடப�வதா�, நா� ெச��� 

ேபாெத�லா� ந�மிட� ம���

ெவ��ைப கா�� வி�� எ��� 

ெச�� வி�கிறா�. ெதாட��� 

அவைர� பா���� ேபாெத�லா� 

ந�மிட� ெவ��ைப� கா��கிறா�. 

எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. 

இ�ெபா�� நம�� எ�ன 

ேதா���? ''நா� ந� ந�பாி� 

கைட�� வ�தா� இவ��� 

எ�ன? இவ� ம��� தா� 

கைடயி� உ�கார ேவ��ேமா? 

இவ� ெகா�ச� ெவ��ைப� 

கா��னா� நா� - அைதவிட 

அதிகமாக� கா��ேவா�'' எ�� 

ைஷ�தா� காதி� வ�� ேபாவா�. 

அத�ப� நா� நட�ேதாெம�றா� 

நம��� அவ���� சிறி� 

சிறிதாக� பைக �ள ஆர�பி���. 

அவைர� பா��தா� எாி�ச� வ��. 

நா� அ�� நி��தியி���� ந� 

வாகன�ைத நா� அறியாத ேபா� 

ஏேத�� ெச�� வி�வாேரா எ�� 

ச�ேதக� வ��. இ�விதமாக� பல 

ெதா�தர�க� நா� ைஷ�தா� 

����ப� ெச�தா� ந��ட�  

ச�ப�த�ப�ட ெப�� 

பா�ைமேயா� நம�� 

விேராதிகளாவ� தா� மி�ச�. 

ஆனா� அ�லா� நம�� 

ந�லைத� ெகா�� தீயைத� 

த���� ெகா���ப� ��கிறா�. 

அைத� பி�ப��வதாக 

ைவ��� ெகா�ேவா�. 

இ�ெபா�� ந� எதிாி ெவ��ைப� 

கா��னா�� நா� அைத� 

ெபா��ப��தாம� வி��விட 

ேவ���. உடேன அவ�, ந� மீ� 

கா��� ெவ��� �ைறய
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ஆர�பி�� வி��. அத�பி� நா� 

அவைர பா���� ேபாெத�லா� 

��சிாி�தா� அவ�� ேவ� 

வழியி�லாம� ��சிாி�பா�. பி� 

நா�, ''எ�ன�க ெசௗ�கியமா?'' 

எ�றா� ''ஏேதா கட�� ��ணி 

ய��ல'' எ�பா�. பி� அவ��� 

ஒ� சி� உதவி (பண� எ�றி�ைல . 

ேவ� எ�வாக�� இ��கலா�) 

ேதைவ�ப�� ேநர�தி� ந�மா� 

அைத� �லபமாக ெச�ய இய�� 

ேபா� அைத ெச�� 

ெகா��கிேறா� எ�� ைவ��� 

ெகா�ேவா� அ�வள�தா� ந� 

எதிாி உ�கி� ேபா� ந� ந�பராக 

ஆவத�� �ய�சி ெச�வா�, 

இ�ைலயா? 

     ேம�� மனித�க� ஒ�வைர 

ெயா�வ� சா��தவ�களாகேவ 

இ��கி�றன�. ஆ�கா�ேக 

சி�ன�சி�ன உதவிக� 

ேதைவ�ப�பவ�களாகேவ நா� 

அைனவ�� இ��கிேறா�. 

அ�தைகய ேநர�களி�, 

உதாரணமாக ைகயி� நிைறய 

ெபா��க� ைவ�தி���� ஒ� 

மனித� த� ெபா��கைள� 

தவறவி�� வி�� �னி�� எ��க 

சிரம�ப���ெகா�� இ���� 

ேபா� நா� அவ��� ைபைய� 

பி��� உதவி ெச�தாேலா, 

வயதான ஒ�வ� ப��� ஏற 

உதவி ெச�தாேலா, ��ட� 

ஒ�வைர� பாைதைய� கட�க 

உதவி ெச�தாேலா, 

ேத��ெகா������ சாியான 

தகவ� ஒ�ைற எ���� 

ெகா��தாேலா ச�ப�த�ப�டவ� 

மிக�� மகி��சி அைடவா�. நா� 

ெச�வேதா சி� உதவி! ஆனா� ந� 

சக மனித� அைடவேதா 

ெப�மகி��சி! ஆகேவ பல� 

ந��ட� ந��ற� ெகா�ளேவ 

வி���வ�. இைறவ� �� கிறா�: 

''ந�ைமயி� நீ�க� ஒ�வ�� 

ெகா�வ� உதவி�ெகா���க�'' 

இ�விதமாக நா� அைனவ�� 

��ஆ� ��� வழி�ைறகைள பல 

நிைலகளி�� பிரேயாகி�க �யல 

ேவ���. ேம��ற�ப�ட� 

ேபா� ப�பல ��நிைலக� நம�� 

ஏ�படலா�. அ�த�த ச�த��ப� 

களி� நா� இைத� பிரேயாகி�க 

ஆர�பி�ேதாமானா� நம�� 

விேராதிக� இ�லாம� ேபாவ� 

ட� ந� ந�ப�களி� எ�ணி�ைக 

�� அதிகாி�� வி��. இைறவ� 

நா�னா�,

              (ெதாட��)

அறிவி��
ேக�விக��, விம�சன�க�� வரேவ�க�ப�கி�றன. 

அ���ந� �கவாி இ�லாத க�த�க� பாிசீ��க�படா�.

- ஆசிாிய� 
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அ���� ேக�வி��

நம� விள�க��நம� விள�க��நம� விள�க��

    அ���� இதழி� ெச�தி 

ஆசிாிய� த� வாத�தி� 

�வ�க�தி� ��ஆ� ம��� 

ேபா�� எ�� ��� சில 

வசன�கைள ம��� �றி�பி�� 

வி�� அ�த வசன�களி� 

அ��பைடயி� ம��ேம நா�க� 

��ஆ� ம���தா� எ�� �� 

கிேறா� எ�ப� ேபா� 

எ�தியி��கிறா�. அவ� �றி�பி�ட 

வசன�க� ப�னிர�� ம��ேம. 

ஆனா� எ�க� ஆதார� அ�த 12 

வசன�க� ம��ம�ல. ��� 

��ஆனி��, ��ஆ� ம���தா� 

மா��க ஆதார� எ�பத�� 

ஏராளமான வசன�க� உ�ளன. 

�����ஆனி� அ��பைடயி� 

தா� நா�க� எ�க� வாத�கைள 

எ��� ைவ�கிேறாேம அ�றி 

அவ� �றி�பி�ட சில வசன�களி� 

அ��பைடயி� ம��ம�ல. 

இ��� எ�க� ஆதார�க� 

விாிவானைவ�� க��டா 

னைவ��, ம��க 

��யாதைவ�மா��. அவ�ைற 

சில அ���� ப�க�களி� 

�றிவிட ��யா�. எ�க� 

வாத�கைள�� ஆதார�கைள�� 

எ�க� இதழி� ெதாட��� 

காணலா�. இ�ஷா அ�லா�. 

   அவ�த� வாத�கைள எ��� 

ைவ�த அ�த அ���ைன� 

ப��பவ�க� ஒேர விஷய�ைத�பல 

வா��ைதகளி�, பல�ைற 

ேக���� பைத (2 � ப�க� 10,20) 

அறி�� ெகா�ளலா�. ஆர�ப�தி� 

ஹ�ைஜ� ப�றி �� ஆனி� எ�த 

விபர�� இ�ைல எ�� க���� 

ெதாணி��� ேக�விகைள� 

ேக����கிறா�. ஹ�ைஜ� ப�றி 

��, ஹ�ஜி� கிாிையக� ப�றி�� 

இைறவ� த� விவாி�க�ப�ட 

ேவத�தி� ேபா�மான அள� 

�றிேய இ��கிறா�. ஹ�ஜி� 

கிாிையக� ப�றி� �� ஆ� 

��வைத இ�ேக கா�ேபா�. 

   ஹ�ஜி� ஆர�ப� :

    ''பிைறகைள� ப�றி அவ�க� 

ேக�கிறா�க�: ��� அைவ 

ம�க��� கால�ைத� கண�கிட 

��, ஹ�ைஜ அறிவி�பைவயாக 

�� உ�ள ன.'' (2:189) 

       இ�லாமிய ஆ��� 12-வ� 

மாத� - ��ஹ� (ஹ�ஜுைடய 

மாத�) எ�ேற அைழ�க�ப�கிற�. 

அ�ேவ ஹ�ஜி� ஆர�பமா��. 

அைத� ெதாட��� வ�� 3 

மாத�களான �ஹ�ர�, ஸஃப�, 

ரபி�� அ�வ� ஆகிய 4 மாத�கேள 

ஹ�ஜி��ாிய மாத�களா��. 

��ஹ�  மாத�தி�  �த�

பிைற ஹ�ஜி� கால� 

ஆர�பி��வி�டைத�கா��கிற�
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ஹ�ஜி� கால�

    ''ஹ�ஜி� கால� �றி� 

பிட�ப�டமாத�களா��'' எ�� 

வசன� 2:197 ��கிற�. சில 

இ�லாமிய அறிஞ�க� எ�� 

ெபய� ெப�றவ�க� ஹ�ஜி� 

கால�ைத 4 மாத�க� எ�பைத 

மா�றி ��ஹ� �த� 10 நா�க� 

ம���தா� எ�� ஆ�கி 

ைவ�தி��கிறா�க�. அவ�களி� 

இ�த�ெசய� ஹதீ�களி� 

அ��பைடயிலானதா��. 

அத�ேக�ப  'நீ�க� �றி�பி�ட 

நா�க� இைறவைன� தியானி�க 

ேவ���'' எ�ற 22:28 

வசன�ைத�� 'கண�கிட�ப�ட 

நா�களி� நீ�க� இைறவைன 

தியானி�க ேவ���'' எ�ற 

வசன�ைத�� சிைத�கிறா�க�. 

இதி� �றி�பிட�ப�ட நா�க� 

எ�ப� நபி ஹ� ெச�த நா�க� 

எ�� ஹதீ� ��தக�க� 

�றி�பி��. அ�த ��ஹ�ஜி� 

�த� 10 நா�க� தா� எ�� �றி 

��லா�க� அ�வசன�களி� 

க����கைள சிைத�கிறா�க�. 

�யலாப�, ம��� நி�வாக� 

காரண�க��காக 4 மாத�க� 

ெச�ய���ய ஹ�ைஜ அரபிக� 

10 நா�க���� ெச�ய ேவ��� 

எ�� ஹதீ�களி� உதவிேயா� 

இைறவனி� ச�ட�ைத 

சிைத�தா�க�. அத� விைளைவ 

ஒ�ெவா� வ�ட�� இ�த ���� 

ச�தாய� அ�பவி�கேவ ெச� 

கிற�. இைறவனி� ஏ�பாடான '4 

மாத�களி� ஹ�' எ�பதி� 

�ைமக� இ�ைல, நி�ப�த� 

இ�ைல, ெநாிச� இ�ைல, 

விப��க�� இ�ைல. மகி��சி�� 

�� 

தி��தி�� கிைட�கிற�. ஆனா� 

10 ப�� நா�களி� உலக� 

��வ�� உ�ள ����க� ஒேர 

நாளி� ஹ� ெச�ய ேவ��� 

எ�� ஆ�கி ைவ�தி��பதா� 

இ�த வ�ட� ஹ�ஜி� ஏேத�� 

ெப�� விப�� நட��மா நட�காதா 

எ�� விப�ைத எதி� ேநா�க 

ேவ��ய நிைலயி� இ�ைறய 

���� ச�தாய� உ�ள �.

உ�ைமயி�, '�றி�பிட� ப�ட 

நா�க�' எ�ப� ஹ� 

கடைமயானவ�க� அைனவ�� 

ஒேர நாளி� ம�காைவ அைட�� 

த�க� ஹ� கிாிையகைள 

ஆர�பி�� (காஃபாைவ வல� 

வ�வ� ஸஃபா ம�வா, மினா, 

அரஃபா ��த�ஃபா, க�ெலறித�, 

தைல �� ெவ��த�, ��பானி 

ெகா��த�) மீ��� கஃபாைவ 

வல� வ�� ஹ�ைஜ அத� 

கிாிையகைள� ���தி ெச�த� 

எ�ப� அ�ல. 

ேம��றி�பி�டகிாிையகைள� 

ப�றி� ��ஆ� ��� 

வசன�கைள� கீேழ த�தி�� 

கிேறா�. எனேவ ேம��றி�பி�ட 

கிாிையக� அைன��� ஹ� 

ெச��� ஒ�ெவா�வ���� 

கடைமதா�, ஆனா� இ�த� 

கிாிையகைள ஹதீ�களி� அ��ப 

ைடயி� ��ஹ�ஜி� �த� 10 

நா�களி�தா� ெச�ய ேவ��� 

எ�� த�க� �யலாப�க��காக 

ஆ�கி ைவ�தி��கிறா�க�. 

ஆனா� இைறவ� �றி�பி�ட 

'�னித மாத�க� நா�கி� 

எ�ெபா�� ேவ��மானா�� 

ஹ� கிாிையக� 
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சில நா�க� ெச�ய�பட 

ேவ��ய� எ�பைத�� அவ�ைற 

ஹ�ஜி� காலமான 4 மாத�களி� 

எ�ேபா� ேவ��மானா�� 

ெச�யலா� எ�பைத�� மைற� 

கிறா�க�. இைத� ேபா�ற ம�ற 

வசன�களான 2:184 ' 'ேநா�� 

�றி�பிட�ப�ட நா�களா��'' 

எ�� ��கிற�. ேநா�பி� கால� 

ரமளா� ��வ�� எ�� ம�ெறா� 

வசன� ��கிற�. இ��பி�� 

2:184-� ேநா�� �றி�பிட�ப�ட 

நா�களா�� எ�� ��வைத� 

ேபாலேவ �றி�பி�ட நா�களி� 

இைறவைன தியானி��க�'' எ�� 

ஹ� ச�ப�த�ப�ட இ�வசன�க� 

��கிற� எ�பைத நா� அறி�� 

ெகா�கிேறா�. 

ஹ�ஜி� ேபா� ெச�ய� 

�டாதைவ 

1. ேவ�ைடயா�த�. 

  ஹ�ஜி� ேபா� நீ�க� 

ேவ�ைடயாட��டா�. இைறவ� 

தா� நா�யைத விதி�கிறா�. 5:1 

இ�வசன� ஹ�ஜி� ேபா� 

ேவ�ைடயா�வைத� தைட 

ெச�கிற�. ேம�� பா��க (5:2, 

5:95) 

2. ேபா�� ச�ைட��. 

    �னித மாத�களான ஹ�ஜி� 

கால�தி� த�கா���காக அ�றி 

ேபா�� ச�ைட�� 

த��க�ப�கி�றன. ' '�னித மாத� 

கைள� ப�றி��, அவ�றி� 

ச�ைடயி�வைத� ப�றி�� 

ேக�கிறா�க� ��� 

அவ�றி� ச�ைட 

யி�வ� ெப�� வர�� மீறலா��, 

��றமா��. 2:217 

3. உட�ற�, ��நட�ைத , த��க� - 

த��க�ப�கிற�. 

         ஹ�ஜி� கால� ��வ�� 

ஹ� ' ெச�பவ�கள உட�ற�, 

��நட�ைத, த��க� ஆகியவ�றி� 

ஈ�பட� �டா�. 2:197 

4. ��ெவ��த� த��க�ப�கிற�. 

2:196 வசன�தி� ப�ேய பிராணி 

ப� ெகா��� ����� வைர �� 

ெவ���ெகா�வ� 

த��க�ப�கிற�. 

5. தவாஃ�. கஃபாைவ வல� வ�த� 

தவாஃ� வல� வ�த� ப�றி 22:29, 

2:125 ஆகிய வசன�களி� 

�றி�பிட�ப�கிற�. 

6. ஸஃபா - ம�வா . 

    2:158� வசன� ஸஃபா ம�வா 

ஆகிய இட�கைள� ��றிவ�வ� 

ப�றி� �றி�பி�கிற�. 

7. அரஃபாமைல - ��த�பா. 

      இ�வி� சட��க�� 2:198� 

�ற�ப�கிற�. பி�ன� நீ�க� 

அரஃபாவி���� தி���� ேபா� 

ம�அ�� ஹரா� எ�� �னித 

�தலமான ��த�பாவி�, 

இைறவைன� தியான� 

ெச���க� (2;198) 

8. மினா . 

      மினா��� ெச�வ� ப�றி 

வசன� 2:203 ��கிற�. 
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இர�� நா�கேளா அத�� 

அதிகமாகேவா நீ�க� மினாவி� 

இைறவைன� தியானி��க�, 

9. ப��பிராணிக�. 

      பிராணி� ப� ெகா��ப� 

ஹ�ஜி� ஒ� சட�களா��. இ� 

22:36� �ற�ப�கிற�. ''பிராணி� 

ப� ெகா��ப� உ�க� ந�ைம� 

காக இைறவ� விதி�த சட�கா��. 

அைவ வாிைசயி� நி��� ேபா� 

இைறவனி� ெபயைர� ���க�. 

பிற� அைவ (இற��) கிேழ வி��த 

பி�ன� அவ�றி� ��� நீ�க�� 

உ���க�. ஏைழக����, 

ேதைவ��ேளா���� உ�ண� 

ெகா��க�. இத�காகேவ நா� 

அவ�ைற உ�க��� வச� 

ப��தி�ெகா����ேளா�. நீ�க� 

ந�றி ெச���� ெபா���" 

(22:36).

     இ��� இைறவ� ஹ�ைஜ� 

ப�றி� பல வசன�களி� ப�பல 

தகவ�கைள� ��கிறா�. இவ�க� 

எ��வ� ேபா� ஹ�ஜி� 

கிாிையகைள இைறவ� விவாி��� 

�றாம� இ�ைல. ஹ�ைஜ� 

ப�றிய ேம� விவர�கைள அறி�� 

ெகா�ள ஹ� ப�றி��றி�பி�� 

வசன�க� அைன�ைத�� நா� 

ப��� சி�தி�தா� அைன�� 

விவர�க�� ேதைவ யான 

அள��� ெதளிவாகேவ 

�ற�ப���ள�. எ�பைத நா� 

அறி�� ெகா�ள ����. ஹ� 

ப�றி� �றி�பி��, தகவ�க� த�� 

வசன�க � 2:158, 189, 196-200,

203, 3:97, 5:1, 94-96, 9:3, 19,  

22:26-29, 28:27, 48:25-27 

இ�வசன�களி� �ற�ப���ள 

ெச�திகைள� ப��� சி�தி�� 

வி��, வாசக�க� ஹ� ப�றிய 

த�க� ேக�விகைள எ�க��� 

அ��பினா� அவ�ைற� ��ஆ� 

ஒளிெகா�� ெதளி�ப��த�ப��. 

ஹதீ�களி� அ��பைடயி� 

ஹனஃபி ஒ� விதமான ஹ�, 

ஷாஃபி ஒ� விதமான ஹ�, அ�ல 

ஹதீ� ஒ� விதமான ஹ� 

ஸலஃபி�� ஒ� விதமான ஹ�, 

ஷியா��� ஒ�விதமான ஹ�, 

காதியானிக� ஒ� விதமான ஹ� 

எ�� இவ�க� ஆ�கி 

ைவ�தி��ப��, அவ�றி� உ�ள 

வி�தியாச�க�� �� ஆனி� 

�ற�படாத விஷய�களா�தா� 

உ�டாகிற�. சி�லைற விஷய� 

களி��, எ�ன ஓத ேவ��� 

எ�பதி�� ஹதீ�களி� 

ஏராளமான �ர�பா�க� 

காண�ப�வதனா� தா� இ�நிைல 

ஏ�ப�கிற�. மா��க� நிைல 

நா�ட�ப�� உ�ள� எ�பைத 

நிைனவி� ைவ��� ெகா�� 

பிாி�தறிவி��� �ா்ஆனி� உதவி 

ெகா�� நா� சி�தி�தா� 

அைன�� விஷய�க��  

ெதளிவாகேவ இ����. இ�ஷா 

அ�லா� ஹ� ப�றி�� அத� 

கிாிையக� ப�றி��, இவ�க� 

ஹ�ஜி� ேபா� ெச��� 

இைணைவ��� ெசய�கைள�� 

விாிவாக, வ�� இத�களி� 

ெவளியிட நா��� ேளா�.

                        (பதி�க� ெதாட��)
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இைறவைன ��ைமயாக 

ந�பாதி��பத� பி� விைள� 

T

இைறவ� த� இ�தி ேவதமான 

அ��� ஆனி� அ� 

��ைமயான�, ெதளிவான� மிக� 

சாியான�, விவாி�க� ப�ட� 

எ�கிறா�. பா��க (6:38,39, 114, 

115)

       மா��க ஆதாரமாக, ��ஆைன� 

தவிர ேவ� எதைன�� நா� 

எ���� ெகா�ள� �டா�, 

பி�ப�ற� �டா� எ�ற 

அவ�ைடய க�டைள மிக� 

ெதளிவாக��, க����ட�� 

�ற�ப�கிற�. பா��க (6:19, 

17:39) 

    இ�ேபா�, நா� இைறவைன 

��ைமயாக ந�பேவா அ�ல� 

அவ�ைடய உபேதச�கைள 

ம��� அவ�ைடய க�டைளகைள 

அல� சிய� ப��தேவா, தீ�மானி� 

பத�கான �� �த�திர� நம� 

��ள�. ஆனா� நா� அத� பி� 

விைள�கைள ச�தி�க (அ�ல� 

சி�தி�க) தயாராக ேவ���.

     இைறவைன ��ைமயாக 

ந�பம��ப� மிக�க�ைமயான 

��ற� எ�பைத ச�ேதக�தி� 

கிடமி�றி நா� ஒ���ெகா�ேவா�. 

எ�வள� �ர� க�ைமயான 

��ற� எ�பைத ��ஆ� வசன� 

7:40- � கா�ேபா�. 

    'நி�சயமாக, யா� ந�, 

வசன�கைள (��ைமயாக) 

ந�பாம�, அவ�ைற� பணியாம� 

ெப�ைம ய��தா�கேளா 

அவ�க��� வான�தி� 

வாயி�க� ஒ�ேபா�� 

திற�க�படா�. அ�றி�� ஊசியி� 

காதி� ஒ�டக� �ைழ�� வைர 

அவ�க� �வ��க� �ைழய 

மா�டா�க�. இ�விதமாக 

��றவாளிகைள நா� 

த���கிேறா�.

ஆகேவ, இைறவைன �� ைமயாக 

ந�ப ம��பவ�க� �வன� 

�ைழவ� சா�தியம�ற ஒ�றாக 

அவ� ஆ�கியி��கிறா�.

38�திய நிைன��ட�  �ச�பா ் 1999



     இைறவ���� க���ப��க�. 

�த���� க���ப��க� எ�ற 

வசன�ைத இைறவ� ஒ�� ெசா�ன� 

ேபால�� �த� ம�ெறா�� ெசா�ன� 

ேபால�� கா�� இர�ைட�� 

ேச��ேத பி�ப�ற ேவ��� எ�� 

�றி இ�ைறய இ�லாமிய அறிஞ�க� 

எ�றைழ�க� ப�ேவா� சராசாி 

����கைள ஏமா�றி வ�கி�றன�. 

இைறவ� ந�ைம� த� �த���, 

அதாவ� த� ���� க���ப��ப� 

�� கிறாேர தவிர �ஹ�ம� எ�ற 

மனித��க�ல. �த���� 

க���ப�வ� எ�ப� �த� ெகா�� 

வ�� இைற������ க���பட 

ேவ��� எ�பைதய�றி ேவறி�ைல. 

�த� இைறவனிடமி��� ெப�ற 

ெச�திகைள ஆதார�க�ட� நம��� 

��� ேபா�, நா� 

�த����க���ப�வத� �ல� 

இைறவ��ேக க���ப�கிேறா�. 

         இ�ைல , �த� நம��� ��ஆ� 

வசன�கைள விள�கி� ��கிறா� 

எ�� க��பவ�க� இைறவனி� 

வா��ைதக� 

விள�கமி�லாதைவ,ெதளிவி�லாதைவ, 

விவாி�க�படாதைவ எ�� இைறவ� 

மீ� பழி ��கி�றன�. மனித�க��� 

அவசியமான ஒ�ைற இைறவ� 

ெச�யவி�ைல அ�ல� ெச�ய 

��யா�, �ஹ�ம� நபிதா� 

அைத�ெச�தா� எ��� க��� 

ெவளியி�கி�றன�. இ� �ஹ�ம� 

நபியி� வி��ப���� மாறாக, அவைர 

இைறவ�ட� இைண ைவ�பதா��.

     அவ�களி� பல�� ��ஆ� 

ெதளிவான�, ��ைமயான�, விவாி� 

க�ப�ட� எ�பைத�� ஒ��� 

ெகா�வதாக� ��வ�. ஆயி�� 

ெதாட��� நா� அவ�களிட� ேபசினா� 

�� ஆ� ��ைமயானத�ல, ெதளிவான 

த�ல, விவாி�க�ப�ட� அ�ல எ�ற 

க��ைத ேவ� வா��ைதகளி� ��வ�. 

'ஆனா�' எ�ற வா��ைத�ட� 

ஆர�பி��� அவ�களி� ஆ�ேசப�க� 

�� ஆைன� ப�றிய அவ�களி� 

அறியாைமைய��, ந�பி�ைகயி� 

ைமைய�ேம கா���. 

   �த����க���ப�வ� எ�ப� 

��ஆ���� க���ப�வேத 

எ�பத��� ��ஆ� நம�� பல 

உதாரண�க� ��கிற�. �ஹ�ம� 

நபி இைற��த� எ�ற �ைறயி� 

�றிய ��ஆ���� க���பட 

ேவ��ேம அ�றி அவர� 

அபி�பிராய�கைளேயா, பழ�க 

வழ�க�கைளேயா, தவ�கைளேயா 

பி�ப�ற� �டா� எ�பைத ஒ� �� 

�ரா�� நம��� ��கிற�. அ� 

ஹதீ�, ம��� ��ன� 

எ�றைழ�க�ப�பவ�ைற மா��க 

ஆதார�களாக ச�ட ��களாக 

எ���� ெகா�வைத வி�� ந�ைம� 

த��கிற�.

     அ�த அ�தியாய� 'அபஸ' = அவ� 

க�க��தா�. எ�ற ெபய� ெகா�ட�. 

�ஹ�ம� நபி ஒ� ஏைழ� ��டைர� 

�ற�கணி��, ஒ� பண�காரனி� பா� 

த� �� கவன�ைத�� ெச��திய 

ச�பவ�ைத அ� விவாி��� ��கிற�. 

�ஹ�ம� எ�ற 'மனித�' தவ� 

ெச�வ�� அைத இைறவ� 

க���ப�� அதி� நம��� 

கா�ட�ப�கிற�. 

      இைவ �ஹ�ம� நபி இைற��த� 

எ�ற நிைலயி� இைறவனிடமி��� 

ெப�ற ெச�தியாக எைத� ��கிறாேரா 

அைத ம��� பி�ப�ற ேவ��� 

எ��� �ஹ�ம� எ�ற மனிதாி� 

தவ�கைள நா� பி�ப�ற� �டா� 

எ�பைத�� ெதளி�ப���கிற�.

இைறவ��� க���ப��க�! 

�த��� க���ப��க�!

இ��� வ�� 

39�திய நிைன��ட�  �ச�பா ் 1999



சிைல வண�க� ம���தா� இைண ைவ�தலா ?

இைண ைவ�த�� 

பாிமான�க� 

     சிைல வண�க� �ாியாத 

����க� எ�றைழ�க�ப�ேவா 

��, கி��தவ�க�� அவ�கள� 

லாத ம�றவ�கைள� ப�றி 

எ�ணி� ெகா�வ� 

எ�னெவ�றா� அவ�க� 

ப�ேவ� வி�ரஹ�கைள 

வழிப�வத� �ல� இைறவைன� 

பழி�� (Blasphemy) இைணைவ� 

த� ெச�கி�றா�க� எ�ப�தா�. 

    இ�தைகயவ�களி� நிைன�� 

எ�ன ெவ�றா� வி�ர ஹ�கைள, 

க�ைல அ�ல� அ� ேபா�ற 

ெபா��கைள வண�� வ� ம��� 

தா� இைறவ��� இைண 

ைவ��� ெசய�; அ�தா� 

மிக�ெப�� பாவ�; எ���, அ� 

அ�லாத ம�ெற��� இைண 

ைவ�த� அ�ல எ�ப�மா��. 

     ஆனா� இைறவ� ��ைதய 

வ�ைற ெம��பி��� தன� 

கைடசிேவதமான ��ஆனி� ��வ 

ெத�னெவ�� பா��ேபா�. 

1. தன� �ழ�ைதகைள 

இைறவ��� இைணயா��த�:- 

 நா� ெப�ெற��� வள��� 

ஆளா�கிய ந��ைடய �ழ�ைத 

கைள நா� எ�வா� வண�க� 

��ய ஒ�றாக ஆ��கிேறா�? இ�

எ�ஙன� சா�திய�? நா� 

இைறவைன� வண��கிேறா�. 

�ழ�ைதகைளயா வண��கிேறா� 

எ�� நா� எதி�மைறயாக 

எ�ணலா�. அ�ப�ய�ல நா� 

ந��ைடய �ழ�ைதகைள  

இைறவ��� இைணயா��த� 

எ�ப�. எ�வாெறனி�, நா� 

ந��ைடய �ழ�ைத கைள ந�றாக 

ப��க ைவ�ேதா அ�ல� 

ந�லெதா� ெதாழிைல�க��� 

ெகா��ேதா ஆளா�கி 

வி�ேடாமானா� ந�ைம� 

பி�நாளி� கா�பா��வா�க� 

எ�ெற��வதா��. இதைனேய 

இைறவ� தன� தி�மைறயி� 

7:189 ம��� 190-� ��கிறா�. 

   ''அவ� உ�கைள ஒ� 

மனிதாி���� (ஆத�) பைட�தா�. 

அத�பி�, அவ� ஒ�ெவா� 

மனித���� ஒ� �ைணயிைன, 

அவளிட� அைமதி 

கா�வத�ெகன த�கிறா�. பிற� 

அவ� அவளாேலேய உணர 

��யா, ஒ� ெம��ய �ைமைய� 

�ம�கிறா�. அ�த��ைமயான� 

கண��� த�ண�. அவ�க� த�க� 

ர�சகரான இைறவைன அைழ��, 

'நீ� எ�க��� ந�லெதா� 

�ழ�ைதைய�த�தா�, நா�க� 

ந�றி ெச���ேவா�'' 

எ�கிறா�க�.

    ''ஆனா� , அவ� அவ�க��� 

ந�லெதா� �ழ�ைதைய�த�� 

ேபா�, அவ�க� அவாி� 

அ�பாிைசேய அவ��ெகதிரான 

இைணயாக�  தி���கி�றன�.
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இைறவ� எ�வித ��டாளிகைள 

வி��� மிக�� உய�வானவ�. '' 

(7:189-190) 

    இ�வா� ெச�வத� �ல� 

அவ�கைள இைறவ��� இைண 

யா��வ�� அ�லாம� ெப�ேறா� 

எ�ற �தான�தி� இ���, 

அவ�க���� ெச�ய ேவ��ய 

கடைமகளான இைறவைன� 

ப�றிய அ��பைட ஞான�, இைற 

வண�க�, இைறேவத�ைத� (�� 

ஆைன�) �ாி�� ப��ப� 

ெசய�ப���வ� ேபா�றவ�ைற 

நா�� கைட�பி��காம� இ��� 

ெகா�� அவ�க���� ஏ�வதி� 

தவறி வ�கிேறா�. எனேவ நா� 

ந��ைடய �ழ�ைதகைள 

இ�வா� இைறவ��� 

இைணயா��வதி ���� 

தவி���� ெகா�ேவா மாக. 

2. ெசா���கைள 

இைணயா��த� :- 

ந��ைடய த�ைதயி� ெசா��, 

பா�ட� ��பா�டனி� ெசா�� 

ம��� ந��ைடய ேவைல, 

ெதாழி� ேபா�றைவ நம�� 

எ�ைற��� �ைணயி����, 

ஆகேவ கவைல ெகா�ள�ேதைவ 

யி�ைல எ�� எ��வ�� 

இைண ைவ�த�� ஒ� 

பாிமாணேம. எ�ப� என �� ஆனி� 

பா��ேபா�: - 

       18:32 '' இ� மனித�களி� 

உதாரண�ைத அவ�க���� 

கா�� �ராக: நா� அவ�களி� 

ஒ�வ��� ேபாீ�த மர�க� ���த 

இ� திரா�ைச� ேதா�ட�கைளக 

ெகா��ேதா�. ேம�� 

அதனிைடேய ெவ�ேவ� பயி� 

வைககைள�� அைம�ேதா�'' 

         33.  இ� ேதா�ட�க�� 

த�க� பயி�கைள சாியான 

கால�தி� விைளவி�தன. 

ஏெனனி� அவ�றி�ேட ஓ� 

ஆ�ைற�� நா� ஓட� ெச�ேதா�.   

   34. ''ஒ� �ைற அவ� 

அ�வைடயி� பிற�, த� 

ேதாழாிட� ெப�ைமய��தவராக, 

''நா� உ�ைன விட மிக�� 

அபிவி��தி அைட�தவ�. ேம�� 

ம�களிட� மி�க ெச�வா��� 

ெப�றி��கிேற�'' எ�றா�. 

          35:  ''அவ�ைடய ேதா�ட� 

தி� �ைழ��ேபா� ''இ� எ�ைற� 

காவ� ���� வி�� எ�� நா� 

எ�ணவி�ைல'' எ�� ெசா�� 

த��ைடய ஆ�மா��� அநீதியி 

ைழ�தவரானா�'' 

           36:  ''ேம�� இ�ேவதா� 

சாி என எ��கிேற�; (ம�ைம) 

ேவைள எ�ைற�காவ� வர���� 

எ�� நா� எ�ணவி�ைல. நா� 

எ� இர�சகனிட� தி��பி� 

ெச�றா�� அ��� என�� 

இைதவிட சிற�த ஒ�ேற 

கிைட���'' எ�றா�. 

        37.  அவ�ைடய ேதாழ� 

அவாிட� ெசா�னா�: அவ� 

விவாதி�தவராக, அவாிட� 

''உ�ைன '' ம�ணி�����, பிற� 

ஒ� சி� �ளியி����� பைட��

41�திய நிைன��ட�  �ச�பா ் 1999



பிற� உ�ைன ஒ� மனிதனாக 

ெச�ைவயா�கிய ஒ�வைர நீ 

நிராகாி�கிறாயா?'' எ�றா�. 

     3 8 .   ''எ�ைன�ெபா��த 

ம���, இைறவ�தா� என� 

இர�சக�. இ��� நா� எ� 

இைறவ�ட� ம�ெற�த ெத�வ� 

ைத�� எ�ெபா��� ஏ�ப��தி� 

ெகா�ள மா�ேட�'' எ�றா�. 

          39.  நீ உ��ைடய ேதா�ட� 

தி�� �ைழ�� ேபா� இ�ேவ 

இைறவ� என�களி�த� (மாஷா 

அ�லா�) இைற வைனய�றி 

ம�ெறவ�� ச�தி ெப�ற வர�ல� 

(லா��வ�த இ�லா பி�லா�) 

என� ெசா��யி��க ேவ���. 

நா� உ�ைன விட ெச�வ�தி�� 

�ழ�ைதகளி�� �ைற�தி��பைத 

நீ பா��தா��, 

       40. எ� இர�சக� உ� 

ேதா�ட�ைதவிட சிற�தைத என�க 

ளி�க� ���. அவ� உ��ைடய 

ேதா�ட�ைத ��றி�� பலன�ற 

தா�கி விட���ய 

அழி�ெதாழி��� க��கா�ைற 

வானி���� அ�� ப� ���. 

       41. அ�ல� அத� த�ணீ� 

(திட�) உன�� எ�டாத ஆழ�தி�� 

ெச�� விட���� (எ�றா�). 

        42. ெம�யாகேவ, அவ� ைடய 

பயி�க� அழி�� ேபாயின. 

அவ�ைடய ெசா�� பலன��� 

ேபானதா� அத� மீ� அவ� ெசல� 

ெச�த� �ணானேத எ�� �ல�பி 

வ��த ேவ��யவரானா�. 

இ�தியி� அவ� ''நா� என�

ெசா���கைள எ��ைடய 

இைறவ�ட� ஒ� ெத�வமாக 

நா� எ�ெபா�� ேம 

ஆ�கி யிராம���கேவ 

வி���கிேற�'' எ�� �றினா�. 

       எனேவ, இனியாவ� 'ெச��� 

ெதாழிேல ெத�வ�' எ�பவ�க�, 

ஆ�த �ைஜ (����க� 

எ�றைழ�க�ப�ேவா� உ�பட) 

ெச�பவ�க� இைணைவ 

�பி���� தவி����ெகா�க.   

(3) அக�ைத ெகா�வ��

இைணைவ�ேப!

      "நா� நிைன�தைத ���பவ�'' 

''எ�னா�தா� இ� நட�த�'' 

''நா� ெசா�வைத நீ ேக�'' நா� 

ெச�தேத சாி, என�� எ�லா� 

ெதாி��. இவ� எ�ன என�� 

ெசா�வ�'' நா� ெபாிய ஆ�'' ேம� 

ெசா�ல�ப�ட� ேபா�ற 

அறி�ைகக� எ�லா� ந��ைடய 

அக�ைதயி� ெவளி�பாேட!

            ந�ைம மீறிய ஒ� ச�தியான 

இைறவ� அைன�� 

விஷய�கைள�� த��ைடய 

க���பா��� ைவ�தி��கிறா� 

எ�பைத மற��வி�� நா� 

இ�வாெற�லா� ேபசி� 

ெகா��� எ�ணி�ெகா��� 

இ��கிேறா�. எ�த ேநர�தி�� 

நா� நிைன�த� நிைறேவறாம� 

ேபாகலா�, நம�� ெதாி�த 

விஷய�க� தவறாக ஆகிவிடலா�. 

அைன�� வ�லைம�� 

அைன��� அறி�தவரான 

இைறவனிட�தி� ம��ேம உ�� 

எ�ெற��வ�தா� ந��ைடய
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அக�ைதைய, மேனா இ�ைசைய 

இைண ைவ�பி���� வில�கி� 

ெகா�வதா��. ேம�� ந� 

க��ைரயி� இர�டாவ� உப 

தைல�பி� காண�ப�� இ� 

ேதாழ�க� ப�றிய (18:34) 

வசன�தி�� இ�வக�ைதயி� 

நிைல நம����ாிகிற�. இேதா, 

அக�ைதயி� ஆர�ப வ�வமான, 

நம� பகிர�க விேராதி�மான 

ைஷ�தானி� அறி�ைகயிைன 

��ஆ� 7:12 ெசா�கிற�: 

   "அவ� (ைஷ�தானிட�) ேக�டா�. 

நா� க�டைளயி�ட ேபா� சிர� 

பணிவதி����, உ�ைன� 

த��த� எ�?' 'அவ� 

(இைறவனிட�) ெசா�னா�: 'நா� 

அவைர (ஆத�) விட உய��தவ�, 

நீ� எ�ைன ெந��பி���� 

பைட���ளீ�, ேம�� அவைர 

ம�ணி���� பைட���ளீ�.'' 

     இ�வா� ெசா�னத� �ல� 

ைஷ�தா� த��ைடய 

அக�ைதைய இைறவ��� 

இைணயா�கி வி�டா� 

எ�றறிகிேறா�. ேம��, அவேன 

கீ��கா�� (25:43) 

இைறவசன�தி� கதாபா�திரமாக 

உ�ளா�. 

    ''த��ைடய - அக�ைதயிைன 

ெத�வமா�கிய ஒ�வைன நீ� 

பா��தீரா? நீ� அவ�ைடய 

ெபா��பாளராக ஆ��ரா?'' 

      ஆகேவ நா� அவ�ைடய 

ெபா��பாளராக ஆகிேயா, 

அ�ல� அவைன 

நம� ெபா��பாளனாக 

ஆ�கிேயா  அவைன� 

பி�ப�� வதி���� தவி����

ெகா�� அதள பாதாள�தி� 

வி��� விடாதி��ேபாமாக! 

(4) த�த� தைலவ�கைளேயா மத 

���கைளேயா இைணயா��த� : 

இ��லகி� இ�வா� ெச�யாத 

மனித�க� மிக�� ெசா�பேம. 

இைற ந�பி�ைகய�ற 

க��னிசவாதிக� �த� இைற 

ந�பி�ைக உ�ளவ�களான 

கி��தவ,  ஹி�� 

ம��� ����க� 

எ�றைழ�க�ப�ேவா� வைர 

த�க�ைடய தைலவ�கைள 

அ�ெயா�றி நட�பவ�களாக 

உ�ளன�. அவ�க�ைடய ெசா� 

கைள��, ெசய�கைள��, ெகா� 

ைககைள�� த�க��� ��� 

தாரணமா�கி� ெகா�� தவறான 

வழியி� ெச�� ெகா���� 

கி�றன�. அ�வா� ெச�வத� 

�ல� த�கைள� பைட�த 

இைறவ��� இைண 

ைவ�கிேறா� எ�பைத� �ட 

அறியாதி�� கி�றன� (6:22-24)  

இேதா இைறவனி� ��� : 9:31 -� 

   ‘'அவ�க� இைறவ���� 

பதிலாக� த�க� மத�தைலவ� 

கைள��, அறிஞ�கைள�� 

ர�சக�களா� ஆ�கி� ெகா�டன�. 

ம��� சில� ேமாியி� மக� 

ம�ைஹ�� ெத�வமா�கின�. 

அவ�க� அைனவ�ேம ஒேர 

இைறவைன வண���ப��க�ட 

ைளயிட�ப�டன�. அவைர� தவிர 

ேவ� இைற இ�ைல. எ�வித 

��டாளிகைள ஏ�ப��தி� 

ெகா�வைத வி��� அவ� மிக�� 

பாி��தமானவ�''
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ேம��ற�ப�ட வசன�தி� க��� 

யாெதனி� உதாரணமாக, 

நி�பண� உ�ள ேவதமான 

��ஆனி� இ�வாறி��கிறேத 

எ�� இ�ேபா� நா�, ����க� 

எ�றைழ�க� ப�பவ�களி� 

அறிஞ�களிட� இ� ப�றி 

ேக�ேபாமானா�, ேம�� 

இைறவனி� ெசா�லான 

��ஆைன ம��ேம உய��தி� 

பி��ப� ப�றி�� 

ேக�ேபாமானா� அவ�க� 

அத�ெகதிரான விஷய�கைளேய 

அறி����வா�க�. 

    இ��� ஜீஸ�� நிைல ப�றி 

ேபா�பா�டவாிட� ேக�ேபா 

மானா� அவ� ந�ைம திாி��வ� 

ெகா�ைகயிைன� ப�றி� ப���� 

ப� அறி����வா�. ஆகேவ நா� 

இ�ேபா� ���� அறிஞ�க� 

எ�றைழ�க�ப�ேவாாிட� இைற� 

க�டைள� ெகதிரான அறி�ைர 

கைள� ப�றி� பி��� 

அவ�க��� வழிப�டாேலா, 

அ�ல� இைறவ ���� பதிலாக 

ேபா�பா�டவாி� 

அறி�ைரயிைன எ���� 

ெகா�டாேலா, ந��ைடய 

தைலவ�களான இவ�கைள 

இைறவ�ைடய இட�தி� 

ெத�வ�களாக ஆ�கி� 

ெகா�கிேறா�. 

   எனேவ நா� இனியாவ� 

ந��ைடய தைலவ�க��� 

க���ப�கிேறா� எ�ற ெபயாி� 

இைறவனி� க�டைளக��� 

மா� ெச��� அள��� அவ�கைள 

அதிகமாக ேநசி�பத� �ல� 

இைறவ��� இைணயா��வைத 

வி��� வில�ேவாமாக! 

(5) வானவ�கைள 

இைணயா��த� :-

    ப�ைடய கால�தி� கிேர� 

க�க�� ேராம�க�� த�க��� 

மீறிய ச�திகைள (79:1-5) அதாவ� 

வானவ�கைள (A n g e l s )  ப�பல 

ெபய�கைள� ��� அைழ��, 

அவ�களி� ேதைவ இைறவ��� 

உ�� எ�பதாக க�பி�� 

இைறவ��� இைணயா�கின�. 

  கி��தவ�க�, திாி��வ� 

ெகா�ைகயி� ஒ� அ�கமாக 

ேக�ாிய� - ஜி�ர�� - ஐ ஆ�கி� 

ெகா�� இைறவ��� 

இைணயா� கின�. 

       ம�காவி� அர���ைறஷிக� 

த�க�ைடய உலக� ேதைவ 

க��காக இைறவனிட� பாி��ைர 

ெச��� ெபா��� வானவ�கைள 

ெப� (ெத�வ�)களாக உ�வகி�� 

அவ�கைள வழிப�� வ�தன�. 

(53:19-27). இ�ேவ பல �ப�களி� 

மாறி இ�நா��� ேதவைதகைள 

ெத�வ�களா�கி வழிப�� 

வழ�கமாக மாறியி��க� ���. 

(6) ேவத� ெப�ற �த� 

(நபி)கைள இைணயா��த� 

   �த�க� உைஜ� அவ�கைள 

இைறவனி� மகனாக 

உ�வகி�தத� �ல� (9:30) 

இைறவ��� இைணயா�கின�. 

கி��தவ�க� ஈஸா அவ�கைள 

இைறவனி� மகனாக 

உ�வகி�தத� �ல��, �வாி� 

ஒ�வராக ஆ�கியத� �ல�� 

இைறவ��� இைணயா� கின�.
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இ�நா��� ��த�, கி��ண�, 

தி�வ��வ�, ராம� ேபா�ேறா� 

கட��களாக ஆ�க� ப���ளன�. 

அவ�களி� நிைல ப�றி�� 

த�திக� ப�றி�� இைறவேன 

மி�க அறி�தவ�. 

     அேத ேபால, ����க� 

எ�றைழ�க�ப�ேவா�� இ�த 

விஷய�தி� விதிவில�கானவ�க� 

இ�ைல. இவ�க�� �ஹ�ம� 

அவ�கைள ஸலாவா�� எ�� 

ெபயாி� ெதாட��� �தி�பத� 

�ல�� அவ� �த� எ�பத�� 

இைறவனி� சா�சியேம ேபா�� 

(4:79) எ�றி��க நா�க�� சா�சி 

��ேவா� எ�� �றி�� அ�ேவ 

எ�களி� அ��பைட� ெகா�ைக 

எ�� �றி�� ஏக��வ 

சா�சிய�தி� இைறவ�ட� 

இைண�பத� �ல�� 

இைறவ��� இைணயா�� 

கி�றன�. ஆனா� அவ�ைடய 

அறி�ைக எ�ன எ�� இைற 

மைறயி� கா�ேபா�. 3:79-�. 

“ேவத�திைன��, ேவத� ெப�� 

ேப�றிைன�� ெகா�� அ�� 

ெச�ய�ப�ட ஒ� மனித�" 

இைறவ�ட� எ�ைன�� �தி� 

பவ�களாகி வி��க�'' எ�� 

ம�களிட� ஒ� ேபா�� �ற 

மா�டா�. மாறாக, உ�க��� 

வழ�க�ப�ட ேவத�தி� 

அ��பைட யி� க��� ெகா���, 

க���ெகா����ெகா���உ�க

�ைடய ர�சக��� ம��ேம 

உ�கைள ��வ�மாக அ�� 

பணி�� வி��க�'' எ��தா� 

��வா�. 3:80-� ''இ��� அவ� 

வானவ�கைளேயா அ�ல�ேவத� 

ெப�ற �த�கைள (நபி)ேயா 

ர�சக�களா� ஆ�கி� 

ெகா���ப� ஏவமா�டா�. 

அ�பணி�ேதாரா� ஆகிவி�ட 

பி�ன� நிராகாி���ப� உ�கைள 

அவ� ���வாரா?'' 

           ேம��, இைறவ�ட� 

ேவ� எ�த ஒ��� நம�� 

உதவ���� எ�� எ��வ�� 

இைணைவ�பா�� எ��ண��� 

அதி���� வி�ப�ேவாமாக. 

       இ�தியாக, ஒ� நாளி� 

அதிகமான ேநர� ந��ைடய 

நிைனவைலகைள ஆ�கிரமி�க� 

��ய ஒ�ேற ந��ைடய 

இைறவ� எ�பைத�� உண��� 

ந��ைடய கவன�ைத உலக 

விஷய�களான ெதாழி�, ேவைல, 

பி�ைளக�, �ைணக�, க�பைன� 

ேகா�ைடக� ேபா�றவ�றி� 

அதிக ேநர� ெச��தாம� 

அவ�ைற�� இைறவ னி� 

க�டைளக�� கிண�க 

ெசய�ப���வத� �ல� இைற 

தியான�ைத  அதிக�ப��� 

ேவாமாக. 

   ேம�� ��ைதய ேவத�க� 

என�ப�பவ�றி� கா�கி�ற 

ப��� (பகவ� கீைத 6:30), 

உபாகம� (6:4-5), மா��� (12:29) 

அவ�ைற ெம��பி��� கைடசி 

ேவதமான ��ஆனி� (30:30-31) 

கா�கி�ற ப��� இைறவைன 

ம��ேம தனி�� வண�கி, �தி��, 

ெதா�� வ�ேவாமாக! அத� �ல� 

நம� ஆதி���ற� ம�னி�க�ப�� 

இைறவனிட� தி���ேவாமாக! 

t tr
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நபி�� ஸலவா�� ெசா�வ� 

இைணைவ�� (ஷி��) ஆ��

(நபிேய) நீ� ���: ''அ�லா� நா�னால�றி நா� என�ேக யாெதா� ந�ைமேயா 

அ�ல� தீைமேயா ெச�� ெகா�ள ச�தியி�லாதவ�; மைற�தி��பவ�ைற நா� 

அறிபவனாக இ��தா� ந�ைமகைள அதிகமாக� ேத�� ெகா����ேப�; தீ��� 

எ�ைன� தீ��யிரா�. ந�பி�ைக ெகா��� ம�க��� நா� அ�ச��� எ�சாி�ைக 

ெச�பவ��, ந� மாராய� ��பவ�ேமய�றி ேவறி�ைல ''. (7:188)

ந�ைம� பைட�த இைறவைன, மிக 

ேமலான, எ�ெற��� 

�தி�பி��ாிய நம� இைறவைன 

ம��ேம தியானி�க�� ெதாட��� 

நிைன��� ெகா����க�� 

ேவ��ெம�� ��கிறா�. நா� 

இர�� பக�� இைறவனி� 

தி��ெபய�கைள ம��ேம 

�தி��� ெகா����க ேவ��� 

எ��� ��கிறா�. 

'' ' ந� பி�ைக ெகா�ேடாேர! 

நீ�க� இைறவைனேய ெதாட��� 

தியானி���ெகா����க 

ேவ���. ேம�� இர�� பக�� 

அவைர ம��ேம நீ�க� �தி��� 

ெகா����க ேவ���'' (33:41-

42)  

   ஆனா� ����க� 

இைறவ�ட� �ஹ�ம� 

நபிைய�� இைண���தி��� 

ெகா����பைத�காண 

ைஷ�தா� ��� ெச�தா�. 

�ஹ�ம� நபி��� �யமாக எ�த� 

ச�தி�� இ�ைல எ�� ��ஆ� 

��� உ�ைமைய மைற�� 

அவ�கைள ஏமா�ற ���' 

ெச�தா�. எ�ெற��� ஜீவி�தி 

��க���யவைர�ரணமானவைர, 

அைன���பைட���க���� 

அதிபதியானவைர ஒ� மனித�ட�

�ஹ�மதிய�க� ம�தியி� மிக�� 

பிரபலமான, அதிகமாக 

��பிரேயாக�  ெச�ய�ப�� 

வசன� 33:56. 

 இைறவ��, அவாி� 

வானவ�க�� நபி�� உதவி 

ெச�கிறா�க�. ந�பி�ைக 

ெகா�ேடாேர! நீ�க� அவ��� 

உதவி ெச�� அவைர எ�வா� 

மதி�க ேவ��ேமா அ�வா� 

மதி��க� (33:56) 

    ஒ� சராசாி�ஹ�மதியாிட� 

'ஸ�� அைலஹி' எ�றா� எ�ன 

அ��த� எ�� ேக�டா� “நபி ேம� 

ஸலவா��� ெசா�ல ேவ���' 

எ�பேத அத� அ��த�. (அதாவ� 

'�ஹ�ம� நபிைய இர�� பக�� 

தியானி��� ெகா����ப� '!) 

எ�� ��வா�. 

இ��, நா� ைஷ�தானி� 

���சிைய��, ��ைமயான 

'����கைள' �ஹ�மதிய�களா� 

மா��வதி� அவ� 

அைட�தி���� மிக�ெப�� 

ெவ�றிைய�� க�� ெகா�ள 

����. 33:56 வசன�தி��� சில 

வசன�க��� ��னா� 33:41-

42� நம�� ஒ� வ�ைமயான 

க�டைளைய இைறவ� 

இ�கிறா�. அதி� நா�

46�திய நிைன��ட�  �ச�பா ் 1999



இைண�� �தி�க� ெச�ய ஏ�பா� 

ெச�தா�. 

    நீ� ���: நி�சயமாக நா� 

உ�கைள� ேபா�ற ஒ� மனிதேன. 

(பா��க : 10:49, 18:110, 41:6, 

72:21) 

       அைத� ெதாட��� 33:43-� 

வசன� இைறவ�� அவாி� 

வானவ�க�� ந�பி�ைக� 

ெகா�ட அைனவ���� உதவி 

(�ஸ�� ) ெச�வதாக� ��கிற�.      

     ஸலவா�� ஓ�வத�� 

ஆதாரமாக இவ�க� எ��� 

ைவ��� வசன�தி��� சில 

வசன�க� ��னேர இ�வி� 

வசன�க�� இ��தா�� 

ைஷ�தா� ���� ம�களி� 

கவன�ைத இ�வசன�கைள 

வி��� தி��பி, அவ�கைள 

ஏமா�றி இைறவைன ம��ேம 

வண��� ����க� எ�ற 

நிைலயி���� மா�றி த�க� 

வண�க�தி� ெப�� ப�திைய 

�ஹ�ம� நபி��� ெச���� 

�ஹ�மதிய�களாக ஆ��வதி� 

ெவ�றியைட�தா�. 

      இ�ெபா�� நா� 33:56-� 

வசன� ெம�யாக எ�ன ��கிற� 

எ�பைத� பா��ேபா�. 

  1. �தலாவதாக, இ�வசன�தி� 

'நபி' எ�ற பத� ெகா�� �ஹ�ம� 

விவாி�க� ப�கிறா�. இ�த� 

�றி�பி�ட 'நபி' எ�ற பத� �� 

ஆ� ��வ��, �றி�பாக 

�ஹ�மைத� ப�றி���� ேபா� 

அவ� உயி�ட� வா��த 

கால�ைதேய �றி�கிற�. 

அ�வாற�றி, அவ� மரண�தி�� 

பி�ன� அ�ல. �ஹ�ம� நபியி� 

மரண�தி���பி� அவைர� ப�றி�

�றி�பி�� எ�த ஒ� �� ஆ� 

வசன�திலாவ� அவ� நபி எ�� 

விவாி�க�ப� கிறாரா? ���க� 

எ�ற D r .  ரஷா� க�ஃபாவி� 

அைற �வ��� ���� 

உலமா�க� அ�தைகய ஒ� 

வசன�ைத��ட இ�� வைர 

கா�டவி�ைல. 

     2. �றி�பி�ட ஒ� சாி�திர� 

ச�பவ�ைத விவாி��� வசன�க�, 

ேம�� �றி�பி�ட கால�தி� 

வா��த ந�பி�ைகயாள�க��� 

ம��� உாிய வசன�க�, �� 

ஆனி� காண�ப�கி�றன. 

அ�வசன�கைள நா� ந�� 

சி�தி�தா� இைத உண��� 

ெகா�ள ����. நபி எ�ற பத� 

ெகா�� �ஹ�ம� 

விவாி�க�ப�� வசன�க� 

அைன��� அவ� வா��த 

கால�ைத� �றி�பி�பைவேய. 

உதாரணமாக 49:2-� வசன�தி� 

'நபியி� ச�த�தி�� ேம� உ�க� 

ச�த�ைத உய��தாதீ�க� எ�� 

ந�பி�ைகயாள�க��� க�ட 

ைளயிட�ப�கிற�. இ�க�ட 

ைளைய நா� இ�ெபா�� எ�ப�� 

ெசய�ப���வ�? நபி மரணி�� 

வி�டா�க� எ�பைத நா� 

அறி�தி��கிேறா�. (39:30) எனேவ 

அவரா� ச�தமிட இயலா�. எனேவ 

இ�க�டைள நபி உயி�ட� 

இ��வியி� வா��த கால�தி� 

ெசய�ப��த� படேவ��ய� 

எ�� நா� அறி�� ெகா�கிேறா�. 

ேம�� பா��க 33:53.

3. 'ஸ�� ' '�ஸ�� ', '� ஸ���', 

'ஸலா�' ஆகிய வா��ைதக� 

அைன��� 'வஸல' எ�ற �ல� 

ெசா��� இ��� பிற�த 

வா��ைதக� ஆ��. 'வஸல' 

எ�றா� ெதாட�� ெகா��த� 
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எ�பேத அ��த� ஆ��. எனேவ ' 
ஸ��' எ�ற வா��ைத�� 
நபி�ட� ெதாட�� ெகா��த�, 
ேச��� ெகா��த�, �ட இ��த�, 
அவ��� ந��ைடய எ�லா பல�� 
ெகா�� உதவி ெச�த� எ�பேத 
ெபா�ளா��. இைத நா� நபி 
வா��த கால�தி� ம��ேம ெச�ய 
����. எனேவதா� இ�வசன� 
தி� நபி எ�ற பத� பிரேயாக� 
ப��த�ப�கிற�. 

    4. ஸலா� எ�ற ஐேவைள� 
ெதா�ைகைய ெதா�வதா� 
ந�பி�ைகயாள�க� த�க� பைட� 
பாள�ட� ெதாட�� ைவ��� 
ெகா�கிறா�க�. அவ�க�ைடய 
பைட�பாள� அவ�க�ட� 
ெதாட�� ெகா�கிறா�. எனேவ 
தா� இைறவ�� மல��க�� 
ந�பி�ைக ெகா�டவ�க��� 

உதவி ெச�கிறா�க�, அவ�க�ட� 
ெதாட�� ெகா�கிறா�க� எ�� 
33:43 வசன� ��கிற�. 
இைறவ�� அவாி� வானவ�க�� 
நபி��� (ஸ��) உதவி 
ெச�கிறா�க�., ந�பி�ைக ெகா�ட 
அைனவ���� (ஸ��) உதவி 
ெச�கிறா�க� எ�பைத இ�ேக 
நா� அறிகிேறா�. ஆனா� 
இ�ைறய �ஹ�மதிய�க� 33:56 
வசன�ைத அத� ெதாடாி���� 

��றி�� �����, அைத 
��பிரேயாக� ெச�� �ஹ�ம� 
நபிைய அவ� வி��ப�தி�� மாறாக 
இைறவ��� இைணயாக 
ஆ��கிறா�க�. 

     இ�ன�லாஹ வ மலாயி கதஹு 
'� ஸ��ன' அல�நபி, யா 

அ��ஹ�ல தீன ஆம� 'ஸ��' 
அைலஹி வஸ��� த��மா 
எ�� அரபியி� வ�வைத 
ஸலவா���  ெசா�ல 

ேவ��� எ�� ���

இவ�க� நபிைய ந�பி�ைக� 

ெகா�டவ�க� அைனவ���� 

உதவி (ஸ�� ) ெச�ய ேவ��� 

எ�� அ�லா� 

க�டைளயி�கிறா� எ�பைத� 

சி�தி�க மா�டா�களா? 

  5. நபி�� ந�பி�ைக 

ெகா�டவ�க�ட� ெதாட�� 

ெகா�ள ேவ���, உதவி ெச�ய 

ேவ��� (ஸ�� அைலஹி�) 

எ�� க�டைளயிட�ப�கிறா�. 

(9:103) 

ஆனா� �ஹ�மதிய�க� 

இ���ைமக� அைன�ைத�� 

மற�� வி�வ�. �ஹ�ம� நபியி� 

ெபயைர இர��, பக�� 

தியானி��� ெகா������ப� 

ைஷ�தா� 

அவ�கைள மேனாவசிய�ப��தி 

இ��கிறா�. இ� ெத�ள� 

ெதளிவான இைண ைவ�பா�� 

இைணைவ�பைத இைறவ�� 

ெவ��கிறா�,  நபி��, 

ந�பி�ைக ெகா�டவ�க�� 

ெவ��கி�றன�.  �ஹ�மதிய�க� 

ம��ேம அைத வி���வ�.

     வசன� 30:40 இைறவ�தா� 

ந�ைம� பைட�தா�, அவேர நம�� 

உண� வழ��கிறா�, அவேர 

ந�ைம மரணி�க� ெச�கிறா�, 

அவேர மீ��� ந�ைம எ��பி ந� 

ெசய�க���� �� த�வா� 

எ�� நம�� நிைன���கிற�. 

எ�த இைணயாள�� இவ�றி� 

எைத�� ெச�வதி�ைல. ெச�ய�� 

��யா�. எனேவ ெம�யான 

இைறய�யா�க�, எ�லா� வ�ல 

த�க� பைட�பாளைரேய 

அதிகமதிக� தியானி�ப�. அவ� 

தி��ெபய�கைள� ெசா�� இர�� 

பக�� அவைரேய �தி�ப�.
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அ���ஆ� ஐ ேவ��ெமாழியி� 

ெமாழிெபய��த �த� அரபி 

அகில�களி� இர�சகரான இைறவனிடமி��� மனித 

�ல�தி�� இற�க�ப�ட ��ஆ� ஐ 1400 வ�ட�களாக அரபி அ�லாத 

ேவ�� நா�டவேர ெமாழிெபய��� வ���ளன�. ஆனா� 1974 ஆ� 

ஆ�� �த� �தலாக அரபிைய தா� ெமாழியாக� ெகா�ட (எகி�தி� 

பிற�� வள��தவ�)  அவ�க�, ��ஆைன D r .  ரஷா� க�பா

இைறவனி� நா�ட�ப� ஆ�கில�தி� ெமாழிெபய��தா�. இத� �ல� 

உலகி�� �� ஆனி� மிக� சாியான ஆ�கில ெமாழிெபய��� 

கிைட�த� இ�ஷா அ�லா� ந� இதழி� இ�த ஆ�கில ெமாழி 

ெபய���� அத�தமி� ஆ�க�� ெதாட��� ெவளிவ��.

வாசக�க� கவன�தி��

ேக�வி-பதி� ப�தி

      அ���ள வாசக�கேள, �திய நிைன��ட� எ�ற இ�த 

மாத இத� இலாப ேநா�கி�றி இைற வழியி� மனித�க���, 

ேசைவ ெச�வத�காக ம��ேம ஆர�பி�� நட�த�ப�கிற�. 

இத�� நீ�க� ச�தா ெச��தி வா�கி பயனைட��க�. 

உ�க� ந�ப�க�, உறவின�களி� ெபய�க���� ச�தா 

ெச��தி பயனைடய� ெச���க�

அ��த இதழி� ேக�வி பதி� ப�தி ெதாட��கிற�. 

வாசக�களி� ேக�விக��� அ���-ஆனி� ஒளியி� 

பதி�க� தர�ப��. இைறவனி� நா�ட�ப�.

ேக�விக��, விம�சன�க�� வரேவ�க�ப�கி�றன.

�திய நிைன��ட�  �ச�பா ் 1999



அளவ�ற அ��� நிகர�ற அ��� உைடய 

இைறவனி� தி��ெபயரா�

பிரகடன�

அைன�� ம�க���� ஒ��கி

ைண�த மா��க�.

அ��� ஆ� ச�ேதகமி�றி அகில�

களி� அதிபதியிட� இ��� 

வ�தேத.

இ�தி ேவத�, அ� இைறவனிட� 

இ��� வ�த�தா� எ�பத�கான 

ெதளிவான அ�தா�சிகைள தன�

��ேளேய ெகா�டதாக இ��

கிற�. அ� மனித ச�தி�� 

அ�பா�ப�ட �ைறயி� கணித 

அ��பைடயி� அைம�க�ப���

ள�.

இ�,  இைறவ� தா� ச�திய� 

எ�பைத��, அவ� மரணி�தவைர 

உயி��பி�பா� எ�பைத�� அவ� 

அைன�தி��� ஆ�ற� உைடயவ� 

எ�பைத�� நி�பி�கிற�.

எ�லா இைற�த�க�� த�த 

ெச�திகைள ஒ�� கிைண�� ஒேர 

ெச�தியாக உலகி�� த�கிற�.

��றி�� இைறவ��ேக அ�பணி

த� இைறவைன ம��ேம வண�கி, 

வண�க�ைத கல�பி�றி அவ��� 

ம��ேம ெச�த�

ஓ� உலக�ஓ� உலக�

ஓ� இைறஓ� இைற

ஒேர ெச�திஒேர ெச�தி

ஓ� உலக�

ஓ� இைற

ஒேர ெச�தி

SB Graphic Design And Printers
+91 824 854 1120,+91 877 825 7662

�திய நிைன��ட�
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