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அத்றரம்-1 

 
ஜமத் ற்றும் வதரனள் ஆய்வு வசய்னேம் னஷந 

அநறனகம் 
 

 

றனக்குர்ஆணில் கூநப்தட்ட "ஜமத்" (َجَغذ)  ற்றும் "ரப்தத்துல்-அர்த்"( ْْلَْسضُِٱَُدآثَّخُُ ) 
ன்தஷப் தற்நற ங்கள் தரர்ஷில் ஆய்வுவெய்து, அறனறனந்து  

கறஷடக்கப்வதற்ந வதரனபிஷண வபிப்தடுத்வும், அற்கு என அநறரர்ந் 

தறஷன னரறு "மனஃதி" னஷந ஆய்ரபர்கஷபனேம், றனக்குரஷண 

கற்றுக்வகரடுக்கும் "ரனல் ௨லூறல்" தரடம் கற்ந ஆய்ரபர்கஷபனேம் 

ரிரஷனேடண அஷக்க ஶண்டும் ன்ந ஏர் குநறப்திட்ட ஶரக்கத்துடன் இந் 

னத்கம் அநறனகப் தடுத்ப்தட்டுள்பது ! 

 

இற்குனன் "குர்ஆன் ஜ்ஜரல் ற்றும் அவ்ல் அல் ரன்" ன்ந னத்கத்றல் 

தி சுஷனரன்(அஷன) அரா்கபின் ெறம்ரெணத்றல் ஶதரடப்தட்ட "ஜமத்" தற்நற 

தரடத்ஷ ரம் ற்கணஶ வெரல்னற இனந்ரலும், ீண்டும் இங்கு குநறப்திட 

ஶண்டி கட்டரத்ஷ உர்ந்ரல், இந்ப் னற னத்கத்றல் அஷப்தற்நற 
அறக ித்துடனும், பி னஷநிலும் ிரித்துள்ஶபரம். 

 

தன கரங்கலக்கரக இஷப்தற்நற ஆய்ஷ ரங்கள் வெய்ரலும் இறல் 

னன்ஷரண தரடம் ரவணில், அது "ஜமத்" ன்ந உச்ெக்கட்ட ஶெரஷணப் 

தற்நறரகும். றனக்குரஷண ெரிரண னஷநில் அநறந்ரல், இது க்கு 

ிபங்கும். 

 

றர, மனஃதி, தஶல்ி, றஶரதந்ஷ ெரர்ந் து ெஶகரர்கலக்கும், 
அஶஶதரல் இஸ்னரற உர்கல்ி றறுணங்கபரண ரனல் உலூம் ற்றும் 

ஜரறர தல்கஷனக்ககங்கஷப றர்கறப்தர்கலக்கும் றஷணவூட்ட ஶண்டி 

திவரற ன்ணவணில், 

 

... أولهما كتاب اهللا –أّبُتبسكُفینٌُثقيیُِ  
بیتي أذكركم اهللا في أهل بیتيوأهل : ثٌُقبه  

 أرمشمٌُاهللاُفيُإٔوُثیتي
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தி (மல்) அர்கள் அநறிக்கறநரர்கள் :- 

 

ரன் உங்கபிடம் இண்டு தனரண ிங்கஷப ிட்டுச் வெல்கறஶநன்.அறல் 

என்று ஶர்றனேம், எபினேம் உள்ப ௮ல்னரஹ்ின் ஶரகும். அணரல் 

௮ஷ இறுகப் தற்நறப் திடித்துக்வகரள்லங்கள்; ற்வநரன்று ணது குடும்தத்ஷ 

ஶெர்ந்ர்கள்(அஹ்லுல்-தய்த்).ணது குடும்தத்ஷ ஶெர்ந்ர்கபிடம் 

கனஷனேடன் டந்துவகரள்ப உங்கலக்கு றஷணவூட்டுகறஶநன்.ணது 

குடும்தத்ஷ ஶெர்ந் தர்கலடன் கனஷரக டந்து வகரள்ப ீண்டும் 

உங்கலக்கு றஷணவூட்டுகறஶநன். 

                                                                                                                              (நூல்- சயஹீ் னஸ்னறம்) 

 

திர்கபின் உம்த்றற்கு உர்ந் றகரட்டிரண றனக்குர்ஆன் 

னலஷரண உண்ஷ ன்தறல் ந் ெந்ஶகனம் இல்ஷன. இறல் அர்கபது 

வெரந்க் குடும்தனம் உள்படங்கும், ணஶ தி(மல்) அர்கஷபப் தின்தற்நக்
கூடிர்கள் இன் கரரகத்ரன் றனக்குர்ஆஷண தற்நறப் திடித்துக்வகரள்ப  

னறனேறுத்ப்தட்டரர்கள். 

 

இஷந ஶரண றனக்குர்ஆன், வரடக்கம் னஶன இஸ்னரற ரர்க்கத்றல் 

எப்தற்ந றஷனஷ அஷடந்றனக்கறநது. ஶஶன குநறப்திடப்தட்டினக்கும் 

ஆரச்ெரன்றுகபில் அஷணத்து திரிவுகஷபனேம், றனக்குர்ஆனுஷட  அடிப்தஷட 

அநறஷக்வகரண்டு றஷனப்தடுத்ற றப்திட ஶண்டும்.  

 றனக்குர்ஆணில் "ஜமத்"   இடம் வதற்றுள்பரல் அது ரர்? ன்தஷ, 
இஸ்னரற  இக்கங்கள் கண்டநறந்து ங்கலக்குத் வரிிக்க ஶண்டும். 

 

அநறரர்ந் தரர்ஷில் லற, ங்கப்தட்டுள்ப இந் னத்கத்றல் ிரிரண 

தறவுகள் துரக இனந்ரலும், அது றக னக்கறரண றனக்குர்ஆணின் 

ெணத்ஷ ிபக்கஶண்டும் ன்ந ஆஷெ ரஶண எற ஶநறல்ஷன. ஶலும் 

இந் தரடத்ஷ னங்கரனத்றல் க்கூடி இஸ்னரற ஆய்ரபர்கபில், 
சுந்றரகவும் ஶர்ஷரகவும் ஆய்வுவெய்னேம் அநறரர்ந் அநறஞர்கபிடம் 

ிட்டுிடுகறஶநரம். அர்கள் உறுறரக ந் தனம், றர்தரர்ப்னம் இல்னரல் 

றர, ென்ணி, மனஃதி, சூஃதி ன்ந அஷணத்து ரெகர்கபின் ன்ஷக்கரகவும் 

ங்கபது ஆய்ின் னடிஷ வபிிடுரர்கள். 

 

தி சுஷனரன் (அஷன) அரா்கபின் ெறம்ரெணத்றல் நறப்தட்ட 

ஜமத்ஷப்தற்நற குஷநந் கணத்ஷ வெலுத்றன் கரத்ரல், இந் 
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னத்கத்றல் றுதடினேம் இப்தரடத்ஷ ரம் வகரண்டு ந்றனக்கறஶநரம்.இன் 

ிஷபரக இஷ ரெறக்கக்கூடி அறகரண ரெகர்கலக்கு இவ்ிம் 

னறரகவும், இற்குனன் அநறப்தடர தரடரகவும் இனக்கும். இணரல்,இஷப் 

தற்நற னரிந்து வகரள்ற்கு னன், இன் றரக உங்கலக்கு கறஷடக்க  இனக்கும் 

அறர்ச்ெறக்கு, உங்கஷப ரர்தடுத்றக் வகரள்லங்கள். 

 

இறுறரக,னரற்றுத் துஷனேடன் "ஜமத்" ன்ந ஷனப்னக்கு ரங்கள் 

றனம்திிட்ஶடரம். அநறஞர்கபின் ண்ங்கபில் இப்தரடத்றல் ற்தட்ட 

றகப்வதரி அபினரண குப்தத்றற்கு ெரிரணவரன வபிஷ ஶண்டி 

ஶஷ ற்தட்டினக்கறநது. இணரல், இந் கரனத்றற்கு ட்டுறன்நற ல்னர 

கரனக்கட்டத்றற்கும் ஶண்டி  வபிஷ, ஷகக்கு அடக்கரண இந் னத்கத்றல் 

ந்து ெரறத்து ிட்டரகஶ ரங்கள் ம்னகறஶநரம். 

 
 

றனக்குர்ஆன் (38: 34,35)ல் தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கலக்கு அல்னரஹ்ரல் 

டுத்துக்கரட்டப்தட்ட கரட்ெறில் அனஷட ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனந் 

"ஜமத்" ரரக இனக்கும் ன்று ங்கள் கண்ஶரட்டத்றல் ஆய்வு வெய்றல், 

அது "ஜ்ஜரஷனப்" தற்நற கரப்தடும் றனக்குரணின் ஶடி குநறப்தரகஶ 

வரிகறநது. 

 

உண்ஷில்  "ஜமத்" ஆகற "ஜ்ஜரல்" ன்னும் ஶதரனற ஸீஹ் (False messiah ) 

அல்னது அந்றக்கறநறஸ்துஷப் (Anti-Christ)  தற்நற அநறஷ வதநக்கூடி, றக 

னக்கறரண தரடத்ஷ றநக்கும் குறறக்க றநவுஶகரனரக, றனக்குர்ஆணின் 

இந்ப்தகுற அஷனேம். 

 

 இப்ஶதரது "ஜ்ஜரஷனப்" தற்நற இந்ப் தரடம் வரம்த னக்கறர? ன்று 

கரல்ஷடகஷப ஶதரன்ஶநரர் ஶகட்தரர்கள். வணணில், கரல்ஷடகலக்கு அநறவு 

கறஷடரது. இர்கலக்கரண தறல் ன்ணவணில், உனக னரற்நறஶனஶ,,  

ணி குனம் றர்வகரள்ப இனக்கும்  றகப்வதரி அதரம் ஜ்ஜரல்  ரன். 

 
عَشاُُثُِحصیُِسضيُاهللاُعَْٖبٗعُِ  
سمعت رسىل اهللا صلى اهللا علیه: قبه  

ثیُِخيقُآدًُإىُٚقیبًما : ٗعيٌُیق٘ه  
 اىغبعخُأٍشُأمجشٍُُِاىذجبه.
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அல்னரஹ், ஆஷ தஷடத் ரள் னல் றுஷ ரள் ஷ "ஜ்ஜரஷன" ிட 

றகப்வதரி ஶெரஷணனேம், றகப்வதரி அதரனம் இல்ஷன ன்று 

அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) கூநறணரர்கள்.                                           (சயஹீ்  னஸ்னறம்) 

 

உனகத்றன் ல்னர தகுறகபிலும் உள்ப அஷணத்து ணி குனனம் 

றர்வகரள்லம் றகப்வதரி அதரம் ஜ்ஜரல்ரன் ன்று இரம் னஸ்னறம் 

அர்கலம் அநறித்றனக்கறநரர்கள். (க்கர ற்றும் றணரஷ ி). 

                                                                                                                                          (சயஹீ்  னஸ்னறம்) 

றனக்குர்ஆணில் "ஜ்ஜரல்" ற்றும் "அவ்ல்-அல்-ஜரன்" ன்ந ஷனப்தில் 

ரங்கள் வபிிட்டினந் னத்கத்றல் "ஜ்ஜரல்" ரன் இந் "ஜமத்" ன்று 

குநறப்திட்டினந்ஶரம்.ஆணரல் உனகறல் உள்ப இஸ்னரற அநறஞர்கலக்கு 

ங்கபது கூற்று ஆச்ெரிரக இனந்ரல், அந் னத்கத்றற்கு வ்ி 

கனத்ஷனேம்,னக்கறத்துத்ஷனேம் அர்கள் அபிக்கில்ஷன. இன் 

கரரக இவ்ித்றல் கனக்கத்றல் உள்ப அநறஞர்கலக்கு அகற 

னஷநில் உர்ந்  இஷநணரகற அல்னரஹ்ின் ஶரண றனக்குர்ஆஷண 

டுத்துக் கூநனரம் ன்நரல், ங்கலக்கு ங்கபது தள்பிரெல்கபின் 

கவுகஷபனேம்  றநப்தறல்ஷன. (குநறப்தரக UK ில் இனக்கும் திச்ெஷணஷ 

வெரல்ற்கரக லப்தட்டஶ  இந் னத்கம்). 

 

ங்கள் தரர்ஷில் வபிிடப்தட்டுள்ப இந் னத்கம் று ன்நரல், 

அற்கரண ெரிரண ிபக்கத்ஷ னரறு அர்கஷப அஷக்கறஶநரம். ங்கள் 

கனத்துக்கஷப ற்கரல் ங்கபது தள்பிரெல்கபின் கவுகஷப வரடர்ந்து 

னெடுதும்,இந் னத்கத்றற்கு ங்கபின் இனரஷிணரலும் 

ினப்தறன்ஷிணரலும் தறனபிக்கரல் இனப்தறனறனந்தும், அர்கபிஷடஶ 
ரர்க்க அடிப்தஷடனேம்,ஶதரதுரண அநறரற்நலும் இல்ஷன ன்தஷஶ 
உர்த்துகறநது. 

 

றனக்குர்ஆஷண தடிப்தற்கு வ்றனஷநஷ அனுகுது ன்தஶ, இந் 

னத்கத்றன் றகப்வதரி ெரனரக  இனக்கும். இந் ெரல் ங்கப்தட்டதும், 
இன்று உனரக்கள் ற்றும் இஸ்னரற ரர்க்கத்றல்  அநறஞர்கபரக 

அநறப்தட்டுள்ப வதனம்தரன்ஷரணர்கள், ெரிரண அனுகுனஷநில்  

றனக்குர்ஆஷண தடிப்தறல்ஷன ன்தது இந் கரெறரினக்கு வபிரக 
வரிகறநது. அர்கள் இஷண ெறந்றப்தன் ிஷபரக, ெரிரண 
அனுகுனஷநில் அல்னரஹ்ின் ஶரண றனக்குர்ஆஷண தடிக்க ஶண்டி 

கட்டரத்ஷனேம், னக்கறத்துத்ஷனேம் அர்கபிடம் தூண்டுஷத்ி 

ஶறு ஷனேம் ரங்கள்   றர்தரர்க்கில்ஷன. 
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இறுறரக உண்ஷஶ ப்ஶதரதும் ஶஶனரங்க ஶண்டும் ன்ந உறுறரண 

ம்திக்ஷகனேடன் இந் னத்கம் லப்தட்டுள்பது.அல்னரஹ்ிணரல் 

அனபப்தட்ட இந்க் றனக்குர்ஆணின் ிபக்கத்றல் ரம் நறஷத்றனப்ஶதரம் 

ணில்,கரனப்ஶதரக்கறல் ரம் கூநறது ஷநந்து ஶதரய்ிடும் . ஆணரல், அதுஶ  

ரம் வகரடுத் றனக்குர்ஆணின் ிபக்கம் ெரிரணரக இனந்ரல், அப்வதரலது 

ங்கலக்கரக ரவல்னரம் ங்கபது தள்ிரெல்கபின் கவுகஷப 

னெடிணரர்கஶபர, அர்கவபல்னரம் னந்த்க்க நரண குற்நச்வெஷன 

னரிந்ர்கபரகஶ கனப்தடுர். 

 

றக உர்ந்ணரகற அல்னரஹ், சுஷனரன் (அஷன) அர்கஷப றகவும் 

ஶெரறத்ரன் ன்தஷ ட்டும் றனக்குர்ஆன் வபிப்தடுத்ில்ஷன;ரநரக 

றனக்குர்ஆன் 38:34 ற்றும் 36:35ல், சுஷனரன்(அஷன) அர்கபிண 

ெறம்ரெணத்றல் 'ஜமத்ஷ' அல்னரஹ் ரிந்ஶதரது, ணிர்கபிஶனஶ றகவும் 

னத்றெரனறரக இனந் சுஷனரன்(அஷன) அர்கள், இஷநணின் அந் 

ஶெரஷணக்கரண கரட்ெறஷ உடணடிரகப் னரிந்துவகரண்டு துரிரக 

தறனபித்ஷனேம் க்கு ிரிக்கறன்நது. அறல் சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் 

அல்னரஹ்ிடம், றக உர்ந் என திரர்த்ஷணஷ ஶற்வகரண்டரர்.அன் 

ிஷபரக அர்கள் இநந்வுடன் அனக்குப் தின் இஸ்ஶனறன் னணி னற  
உள்ரட்டுப்ஶதரரில் ெரிந்து, இண்டரக உஷடக்கப்தட்டது.அன்தின் இஸ்ஶனறன் 
னற, எனஶதரதும்  னதுப்திக்கப்தடில்ஷன. 

 

திக்கும்(அஷன) தின் ரனம் அனஷட ரஜ்த்ஷ, ஆட்ெற வெய்ரரல் 

சுஷனரன்(அஷன) அரா்கபின் திரர்த்ஷணஷ அல்னரஹ் ற்றுக்வகரண்டரன் 

ன்தது வபிரகறநது. 

 

'ஜமத்' ற்றும் சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் கண்ட கரட்ெறக்கு, ெரிரண 

றனஷநஷ றனக்குர்ஆணில் திஶரகறத்து, அற்கரண ிபக்கத்ஷ ப்தடி 

வதநஶண்டும்,  ன்ந து னன்ஷ ஶரக்கத்றற்க்கரகஶ, இந் னத்கம் 

அர்ப்திக்கப்தட்டுள்பது. 

 

சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் "ஜமத்ஷ" ணது ெறம்ரெணத்றல் கண்டவுடன் 

சுரரித்துக்வகரண்டு, அற்கு தறல் னம் ிரக அனக்கு வகரடுக்கப்தட்ட 

ஆட்ெற அறகரங்கஷப ணக்குப் திநகு ணது தம்தஷில் ரனக்கும் 

ஶண்டரம் ன்று அல்னரஹ்ிடம் ற்கரக திரர்த்ஷண வெய் ஶண்டும்? 

ன்ந ஶகள்ிிஷண றனக்குர்ஆஷண அனுகும் ெரிரண றனஷநஷ 

தின்தற்நற, "ஜமத்துஷட" இந் குநறப்திட்ட ித்றல் ஶகட்க 
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ஶண்டிினக்கறநது. ரர் அந் "ஜமத்" ன்றும், சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் 

அந் கரட்ெறஷ கண்ட தின் ன் அவ்ரறு திரர்த்றத்ரர்கள்? ன்று 

றனக்குர்ஆணிலும், அற்கு ிபக்கம் னம் தி (மல்) அர்கபின் 

திவரறிலும், வய்ரண ந் ிபக்கனம் இல்னரரல், றனக்குர்ஆணின் 

ிரிவுஷரபர்கள் ற்றும் தரம்தரிரண உஷரெறரிர்கலம், வரடர்ந்து 

இவ்ிண்டு ஷனப்னகலக்கும் ங்கபது சு கனத்துக்கஷப ங்கற 
னகறன்நணர். ஶலும் சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் உினடன் இனப்தரக 

றஷணத்து ஜறன்கள் அனக்கரக வெய்க்கூடி ஶஷனகஷப வரடர்ந்து வெய்து 

ந்ணர். னடிில் "ரப்தத்துல்-அர்த்" சுஷனரன் (அஷன) அர்கலஷட 

ஷகத்டிின் ெக்றஷ அரித்து.அப்ஶதரதுரன் திர்கள் இநந்து 

ிட்டரர்கள் ன்தஷஶ ஜறன்கள் உர்ந்ண ன்று சுஷனரன் (அஷன) 

அர்கபின் ம்  வரடர்தரண ித்றலும், இதுஶதரன்ஶந அர்கள் 

ிபக்கம் ந்துள்பணர். 

 

இந் இண்டு ஷனப்னகள் ெம்தந்ரக கற்நநறந் ங்கள் உிரபர் 

"யஸ்னல்னரஹ் ரஃதிஇ" அர்கபின் சுனக்கரண தரர்ஷின் அனஷட 
ர்ஷணகபில் வரகுக்கப்தட்ட தன ிபக்கவுஷகள் அகற னஷநில் 

கண்டநறப்தட்டு க்கு இங்ஶக கரக்கறஷடக்கறன்நண. அணரல், இங்கு 

ரெகர்கபின் னனுக்கரக அது ிரிவுஷின் சுனக்கங்கஷப இப்னத்கத்றல் 

தின் இஷப்ன 1 ற்றும் 2 ண ஶெர்க்கப்தட்டுள்பது. 

 

வ்ரநரினும், இந் இண்டு திற்ஶெர்க்ஷககபில் ங்கப்தட்ட ங்கபது 

சுனக்கரண ிபக்கங்கலடன் "ஜமத்" ற்றும் "ரப்தத்துல்-அர்த்" தற்நற 

றனக்குர்ஆணின் ிரிவுஷரபர்கபரண ரன்கு இஸ்னரற அநறஞர்கபின் 

கனத்துக்கஷபனேம் இங்ஶக கூடுனரக ங்கறணரல், ங்கள் ரெகர்கலக்கு ௮து 

தணபிக்கும் ன்று ரங்கள் உர்ந்ஶரம். அறல் னென்று அநறஞர்கள் "அனல் 

ஆனர வபதூற, அறன் அஹ்ென் இஸ்னரயற" ற்றும் திதன தரகறஸ்ரன் 

கரண னரகூரில் ெறத்து ந் "னயம்த் அனற" ஆகறஶரரர். இஶஶதரல் 

ரன்கரரக, தி (மல்) அர்கஷப தின்தற்றும் ம்திக்ஷகரபர்கபில் 

எனரக ஶெரா்ந், ஶரப்தி னைரண "னயம்து அமத்" அர்கஷபனேம் 

ஶெர்த்துள்ஶபரம்.ஶலும், இறல் றர்ெர குனரம் அயதுின்  "அயறர" 

இக்கத்ஷச் ஶெர்ந் "னயம்த் அனற" அர்கபின் கனத்துக்கஷபனேம்   

இஷத்துள்ஶபரம். இர் இஸ்னரற உனகத்றற்கு னரற்நறன் இறுற 
கரனக்கட்டத்றல் டக்க இனக்கும் றகழ்வுகஷபப் தற்நற டுத்துஷப்தறல் 
ல்னஷ றக்கரரர்.  இந் இண்டு ஷனப்னகலம் றகவும் 

னக்கறத்துத்தும் ரய்ந்து ன்தரல்,இற்ஷநப் தற்நற "அயறர" 
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அநறஞர்கபின் கனத்துகஷபனேம் உங்கபிஷடஶ டுத்துஷப்தது 
அெறரகறநது.   

 

றனக்குர்ஆஷண கற்திக்கும் ெரிரண றனஷந ரவணில்,ப்ஶதரதும் 

றனக்குர்ஆன் ெம்ந்ப்தட்ட தரடத்றல், அனுஷட ந் ெணத்றற்கரண 

ிபக்கரினும், அல்னரஹ்வும் அணது தூனம்(மல்) னம் ிபக்கஶ 

இறுற ரர்த்ஷரக அங்கலகரிக்கப்தட ஶண்டும். ணினும் அல்னரஹ்வும் 

அணது தூனம் றனக்குர்ஆணின் ெணத்றற்கு றநம்தட ஏர் 

ிபக்கத்ஷ ில்ஷனவணில், திநகு அவ்ெணத்றற்கு தரம்தரி 

ிரிவுஷரபர்கள் ிபக்கபித்ரலும், அஷஶ, இறுற ரர்த்ஷரக கனற 
எனஶதரதும் வெல்தடுத் னடிரது.ரநரக எவ்வரன ம்திக்ஷகரபரா்கலம் 

அநறரர்ந் றஷனில் ரங்கஶப அீ னர்ச்ெறிணரல் றனக்குர்ஆஷண 

தடித்து அறலுள்ப ெணங்கஷப ஊடுனி ஶடுன் னெனம், அஷணரலும் 

றனக்குர்ஆனுஷட ெணங்கஷபப் னரிந்துவகரள்ப னடினேம். அதுஶதரன்று 

அநறரர்ந் றஷன வகரண்டும், சுந்றரகவும் னற்ெறவெய்து, னரிந்து 

வகரள்பஶண்டி ெணங்கள்ரன் 'ஜமத்' ன்ந றனக்குர்ஆன் அத்றரத்றன் 

38:34,35 ெணங்கபரகும். அநறரர்ந் றஷன வகரண்டு றனக்குர்ஆஷண 
ஆரய்ல் ன்தது வறுவண ஃதெலர் ிபக்கங்கஷப ஊடுனது கறஷடரது.   

இது னஷநரண ற்றும் அநறரர்ந் னற்ெறனேம் இல்ஷன. 

 

றனக்குர்ஆணின் அநறவும், ிபக்கனம் அன் ிபக்கவுஷகலக்கு அப்தரல் 

இனக்கறநது ன்தஷ, இஷநன் ரடிணரல் றனொதிப்தஶ, இந் னத்கத்றன் 

ஶரக்கம். ஶலும், க்குத்ரஶ ெறந்றத்து, அஷ அஷட னற்ெறப்தர்கள் 

ட்டுஶ றனக்குர்ஆணின் தந் ல்ஷனகஷபனேம், அநறஷனேம் அனபரகப்வதந 

னடினேம். ணஶ, மனஃதி னஸ்னறம்கபின் றனஷநப்தடி, றனக்குர்ஆன் 

ற்றும் யீஸ் தரடங்கபில், உட்கனத்து ிபக்கங்கஷப தஷக்கக்கூடரது ண 

ங்கள் ீது கடஷரக்கறக் வகரண்டுள்பணர். அஷ எப்னக்வகரள்லம் ிரக 

"ஜமத்" ரர்? ன்ண? ன்று அர்கள் எனஶதரதும் வரிந்றனக்கில்ஷன. 

 

றனக்குர்ஆஷணனேம், யீஷமனேம் கற்தற்கரண ங்கபது றனஷந 

ித்றரெரணது. அவ்ிண்டிலும், ப்வதரலது வய்ரண ிபக்கங்கள் 

இல்ஷனஶர, அது உர்த்துது ன்ணவணில், அந்ப் தரடத்றல் ரஶ னற்ெற 
வெய்து, ெறந்றத்து, அறல் ஊடுனி ஶடுன் னெனம் அஷகஷப ரம் னரிந்து 

வகரள்ப னடினேம். 

 

ற்கும் ரய்ந் ரெகர்கலக்கு னனறல் என்ஷந ரங்கள்  றஷணவுப்தடுத்ற 
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திநகு, "ஜமத்" தற்நற தரடத்ஷ வரடங்குகறஶநரம். 

 

அஃரது, றனக்குர்ஆணில் இனஷகரண ெணங்கள் உள்பது ன்று 

றனக்குர்ஆஶண அநறிக்கறநது.இநக்கற அனபப்தட்ட ற்ந  ஶங்கபிலும் இது 

ஶதரன்ஶந இனஷகரண ெணங்கள் அஷந்றனக்க ஶண்டும். வணணில் 

அஷ அஷணத்தும் எஶ இஷநணிடறனந்து  அனபப்தட்டஷரகும். 

 
أَُخُشُ َٗ ُ ُاىِْنٰتِت ًُّ ُأُ َِّ ُُٕ ٌت َٰ ْحَن ٍُّ ُ َُءاٰیٌت ُْْٔ ٍِ ُ ُاىِْنٰتَت َُعيَیَْل ُأََّْضَه ٓٙ ُاىَِّز َ٘ ُٕ

تٌُ ٰٖ ُاثْتَِغبَٓءُُُۖ ٍُُُتَٰشجِ ُْْٔ ٍِ ُ ُتَٰشجََٔ ب ٍَ ُ َُ ُفَیَتَّجُِع٘ َُصیٌْغ ٌْ ِٖ ُقُيُ٘ثِ ُفِٚ َِ ُاىَِّزی ب ٍَّ َ فَأ

یئِِۦ ِٗ
اثْتَِغبَٓءُتَأْ َٗ ُ ُُُُۖ ُُاىْفِتَِْْخ ُهللاَّ یئَُۥُٓإَِّلَّ ِٗ

ُتَأْ ٌُ بُیَْعيَ ٍَ َُُٗ ُُُۖ ٌِ ُفُِٚاىِْعيْ َُ ِعُخ٘ اىّشٰ َٗ
ُ َّْبُثِِٔۦُُموٌّ ٍَ َُءا َُ َبیَقُ٘ىُ٘ ُِعِْْذَُسثِّْ ِْ ُٓأُٗىُ٘اُاْْلَىْٰجتُُُِۖ ٍُُِّ بُیَزَّمَُّشُإَِّلَّ ٍَ َٗ  

 

அன்ரன் இவ்ஶத்ஷ உம்ீது இநக்கறணரன்; இறல் ிபக்கரண சணங்களும் 

இனக்கறன்நண; இஷரன் இவ்ஶத்றன் அடிப்தஷடரகும்; ற்நஷ தன 

வதரனட்கஷபக் வகரண்டஷரகும்; ஆகஶ, ர்களுஷட உள்பங்கபில் 

சறுகுல் இனக்கறநஶர, அர்கள் குப்தத்ஷ ற்தடுத்துற்கரகவும், அணில் 

(ரம் ினம்னம்) ிபக்கத்ஷ ஶடுற்கரகவும் அறனறனந்து தன வதரனட்கள் 

வகரண்டஷகஷபஶ தின்தற்றுகறன்நணர்; அல்னரஹ்ஷத் ி ஶறு னம் 

அன் உண்ஷரண ிபக்கத்ஷ அநறரட்டரர்கள்; 

கல்ிில் உறுறப்தரடு உஷடர்கஶபர, இன் கனத்து ங்களுக்கு னரக 

ிபங்கரிடினும் இஷணனேம் ரங்கள் ம்திக்ஷக வகரள்கறஶநரம்; இவ்ினஷக 

சணங்கள் எவ்வரன்றும் ங்கள் இஷநணிடறனந்து உள்பஷரன்! ன்று 

அர்கள் கூறுரர்கள் அநறவுஷடஶரஷத் ி ற்நர்கள் இஷக்வகரண்டு 

உதஶசம் வதந ரட்டரர்கள். 
                                                                                                         (றனக்குர்ஆன்: ஆன இம்ரன்- 3:7) 

 

[இந் னத்கத்றல் றனக்குர்ஆன் ெணங்கலக்கு கலஶ வகரடுக்கப்தட்டுள்ப 

அஷணத்தும், அந் ெணங்கலஷட ிபக்கங்கலம், ிரிவுஷகலம் 

வரறவதர்ப்னகலஶரகும்.வணணில், உர்ந் இஷநணரகற 

அல்னரஹ்வுஷட அற்னம் றஷநந் னணி ரர்த்ஷகஷப ஶறு ந் 

வரறிலும் வரறவதர்க்க இனரது] 

 
 

திஶ! அல்னரஹ்ிணரல் உங்கள் ீது அனபப்தட்ட இவ்ஶ னத்கத்றல், 
"ஆத் னஹ்கரத்" ணப்தடும் வபிரண ெணங்கள் உள்பது. இன் னெனம் 
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இவ்ெணங்கள் க்குத்ரஶ இப்னத்கத்றன் இரகவும், ெரரம்ெரகவும் 

அஷகறநது. அத்துடன், இறல் "ஆத் னரதியரத்" ணப்தடும் ஶறு ெறன 

ெணங்கலம் உள்பண.அஷகஷப உனகப்தடுத்ற, னஷநப்தடி னரிந்து 

வகரள்ற்கரக ிபக்கனம்  ஶண்டினேள்பது. அப்தடி ரம் உனகப்தடுத்ற 
வபிப்தடுத்ற ங்கபது இந் னத்கத்ஷ வரடனம்ஶதரது, ரனஷட  

உள்பங்கள் ெறஷந்துஶதரய் ஶர்ஷற்நரக இனக்கறநஶர, அர்கலக்கு இது 

நரண றரகவும், குப்தரகவும் வரிகறநது. ஶலும்,(ெறறு ெறறு இகெற 

திரிிஷணரபர்கள்) இக்கங்கஷப ஶரற்றுித்து, ம்திக்ஷகரபர்கபின் 

ம்திக்ஷகஷ ெறஷக்கும் ண்ம் வெல்தடுகறன்நணர்.இர்கபது 

உள்பங்கபில் உள்ப க்கறத்ன்ஷரல், ரங்கள் உனகப்தடுத்ற 

ெணங்கபின் ிபக்கங்கஷப றரற்ந னஷநில் ஶடி கண்டுதிடித்து, 
ங்கலஷட ினப்தத்றற்ஶகற்த ெரடுகறநரர்கள்.அல்னரஹ்ஷத் ி 

ரனக்கும், அன் ெரிரண அர்த்ங்கள் வரிரது. இணரல் இதுஶதரன்ந 

ெணங்கலக்கு ெரிரண ிபக்கம் து ன்று அல்னரஹ்ரன் உறுறப்தடுத் 

ஶண்டும்.  

இறல் ,ஆரண கல்ி ஞரணம் உஷடர்கபின் ஷடனஷந 
ித்றரெரணரக இனக்கும்.அர்கள் இவ்ெணங்கஷப றரற்ந 

னஷநில் வதரனத்றப் தரர்க்கரட்டரர்கள். ரநரக அர்கள் உனகப்தடுத்ற 

ெணங்கஷப ம்னரர்கள் ற்றும் றனக்குர்ஆணின் அஷணத்து ெணங்கபின் 

வபிரண ற்றும் உனகப்தடுத்ற ிபக்கங்கஷப,இதுவும் றனக்குர்ஆஷண 

கற்கும் னஷநஶ ண கூநற, அஷ இஷநணிடறனந்து ந்ஷஶ ன்று 

அங்கலகரிப்தரர்கள். ணஶ உனகப்தடுத்ற ெணங்கஷப ிபக்க 

ஶண்டுவணில், எட்டுவரத் றனக்குர்ஆஷணனேம் எனங்கறஷத்து, 
இக்கரக தடிக்க ஶண்டுஶவரற, அத்றரங்கஷப என்வநரவடரன்று 

வரடர்னதடுத்ரல்,எவ்வரன தகுறகபரக திரித்துப் தடிக்கக்கூடரது. ஆணரல், 

வபிரக ெறந்றக்கும் தண்நறவு ங்கப்தட்டஷ ி, ற்ந ரனம் இந் 

உனகப்தடுத்ற ெணங்கஷப ெரிரண றில் தடிக்கரட்டரர்கள். 

 

"ஜமத்" ன்நரல் ன்ண? அன் ரர்? ன்று றனக்குர்ஆஶணர, அல்னது 

திவரறஶர,க்கு வபிரண ிபக்கத்ஷ ில்ஷன. இன் ிஷபரக 

றனக்குர்ஆணின் இந் ெணத்ஷ "ஆத் னரதியரத்" ண அஷடரபம் 

கண்டு, இஷண னரிந்து வகரள்ற்கரக, னஷநப்தடி ஆரய்ந்து, ிபக்கம் ஶடி, 
இஷணக் கற்கஶண்டும்.  
 

து ரெகர்கலக்கு, ரம் றஷணவூட்டுது ன்ணவணில், றக  

உர்ந்ணரகற  அல்னரஹ் றனக்குர்ஆஷண ந்து, ணிர்கள் அஷ ெறந்றத்து, 
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ஆழ்ந்து ஶரெறத்து,ங்கலஷட வெல்கபில்   திறதனறக்க ஶண்டும் 

ன்தற்கரகஶ, ன்று ீண்டும் ீண்டும் அல்னரயளஶ றனக்குர்ஆணில் 

அநறிக்கறநரன். 

 
 
 

                                ُۖ  َُُ ُتَتَفَنَُّشٗ ٌْ ُاْْلَاٰیِتُىََعيَُّن ٌُ ُُىَُن ُهللاَّ ُِ  َمٰزىَِلُیُجَیِّ
 

ீங்கள் சறந்றத்து உனம் வதரனட்டு அல்னரஹ் சணங்கஷப இவ்ரறு 

ிரிக்கறன்நரன். 

                                                                                                                  (றனக்குர்ஆன்: தகரஹ்- 2:219) 

 
 

َُُ ُاىْقُْشَءا َُ ُُُأَفَََلُیَتََذثَُّشٗ ُاْختِٰيفًبُُۖ  ِٔ َجُذٗاُفِی َ٘ ُِىَ ُِعِْْذَُغیِْشُهللاَّ ِْ ٍِ ُ َُ َُمب ْ٘ ىَ َمثِیًشاَٗ  
 
அர்கள் இந்றனக்குர்ஆஷண சறந்றக்க ஶண்டரர, அல்னரஹ் அல்னர 

திநரிடறனந்து ந்றனந்ரல், இறல் ரபரண னண்தரடுகஷப அர்கள் 

கண்டினப்தரர்கள். 

                                                                                                                 (றனக்குர்ஆன்: அன் றசர- 4:82) 

 
                                      

                      ُ ۖ  َُُ ُیَتَفَنَُّشٗ ًٍ ْ٘ ُوُاْْلَاٰیِتُىِقَ  َمٰزىَِلُُّفَصِّ
 
இவ்ரஶந ரம் சறந்ஷண வசய்னேம் க்களுக்கு அத்ரட்சறகஷப ிரிக்கறன்ஶநரம் 

                                                                                                              (றனக்குர்ஆன்: னைனுஸ்- 10:24) 

 
 
 

ىِیَتََزمََّشُ َٗ اَُءاٰیتِِٔۦُ ٓٗ ثَُّش ُىِّیَذَّ ٰجَشٌك ٍُ ُُٔإِىَیَْلُ ْٰ ُُُُُُُأُٗىُ٘اُاْْلَىْٰجتُِِمٰتٌتُأََّْضىْ  
 

அர்கள் இன் சணங்கஷபக்கணித்து ஆய்ற்கரகவும், அநறவுஷடஶரர் 

ல்லுர்வு வதறுற்கரகவும் (திஶ!) தரக்கறம் வதற்ந இவ்ஶத்ஷ உம்ீது 

அனபினேள்ஶபரம். 

                                                                                                                              (றனக்குர்ஆன் சரத்: 38:29) 

 

َُعٰيُٚقُيٍُ٘ةُأَقْفَبىَُٖبُٓ ًْ ُأَ َُ ُاىْقُْشَءا َُ ُُُُُُُُُُُأَفَََلُیَتََذثَُّشٗ       
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ஶலும் அர்கள் இந்க்றனக்குர்ஆஷண ஆரய்ந்து தரர்க்க 

ஶண்டரர?அல்னது அர்கள் இனங்கள் ீது னட்டுப் ஶதரடப்தட்டு 

ிட்டணர? 

                                                                                                              (றனக்குர்ஆன் னயம்து: 47:24) 

 
 

ர்கள் இந் றனக்குர்ஆஷண ெறந்றக்கில்ஷனஶர அர்கபின் றஷன 

அல்னரஹ்ிடம் தங்கரணரகும் ன்றுறனக்குர்ஆன் ச்ெரிக்ஷக 

வெய்கறன்நது. 

 

َُُ ََُّلُیَْعقِيُ٘ َِ ُاىَِّزی ٌُ ُاْىجُْن ٌُّ ُِاىصُّ َْْذُهللاَّ ُِع آةِّ َٗ ُاىذَّ َُششَّ َُّ  إِ
 

றச்சரக அல்னரஹ்ிடத்றல் உிர்ப்திரிகபில் றக்க ஶகனரணர்கள் 

அநறந்துவகரள்பரச் வசிடர்களும், ஊஷகளும் ரம். 

                                                                                                                  (றனக்குர்ஆன் அன்ஃதரல்: 8:22) 

 

றனக்குர்ஆஷண னஷநப்தடி கற்தற்கு ணிர்கள் துல்னறரக 

ெறந்றக்கஶண்டும். வணணில், றனக்குர்ஆணில் உள்ப அநறஷ ெறந்றப்தர்கஷப 

ி, ஶறு ரலும் அஷ அணுக னடிரது. அப்தடிப்தட்ட ெறந்ஷண 

கஷனக்குத்ஶஷ தட்தரண தகுத்நறவும், இக்கரக ஶஷன வெய்னேம் 

உள்லர்வும். இஷிண்டும் இனந்ரல்ரன், றனக்குர்ஆன் ிரிக்கும் 

"ஜ்அல் தஹ்ஷன் " (அஃரது உனக அநறவும்,ஆன்ீக அநறவும்) ன்ந இண்டு 

கல்ி கடல்கள் ெங்கறக்கும் இடத்ஷ அஷட னடினேம். இது ஶதரன்ந அநறஷ 
வதற்நர்கள் ட்டுஶ றனக்குர்ஆணின் "ஆத் னரதியரத்" ெணங்கஷப 

ஊடுனி னரிந்துவகரள்ப னடினேம். 

 

 இன்று "ரனல் உலூம்"இல்  றனக்குர்ஆஷண கற்கும் ரர்கஷப, 

ெறந்றப்தற்கும் ஆழ்ந்து ஆரய்ற்கும் அனுறப்தறல்ஷன. இணரல், 

இன்ஷந உனகறன் ிெறத்றம் றஷநந் ர்ரண ிங்கலக்கு  

றனக்குர்ஆன் அபிக்கும் ிபக்கங்கஷப, "ரனல் உலூம்" தட்டரரிகள் 

அநறந்துவகரள்பனடிர றஷன உள்பது . எனஶஷப, என ரர் 
இற்ஷநவல்னரம் கடந்து, சுரக ெறந்றக்க ஶர்ந்ரல் "ரனல் 

உலூறனறனந்து" அர் வபிஶற்நப்தடுரர். இந் அதரகரண "ரனல் 

உலூறன்" றனக்குர்ஆஷண கற்திக்கும் னஷநிணரல், ஆழ்ந் அநறஷப் வதற்று 

ெறநந்து ிபங்கறினக்க இஸ்னரற கல்ிிஷண, தன கரனங்கலக்கு னன்ணஶ 
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அபதரரபத்றற்கு வகரண்டு வென்று ிட்டணர். 

 

இன்வணரன னநத்றல் "மனஃதிகபின்" னஷந னறனேறுத்துது ன்ணவணில் 

றனக்குர்ஆணின் அஷணத்து ிபக்கங்கஷபனேம் ற்கணஶ தி (மல்) ௮ர்கலம் 

தின்ணர் ந் "அஸ்னஃப்" ணப்தடும் னந்ஷ னஸ்னறம்கலம் னலஷரக 

ிபக்கறிட்டரர்கள்.அணரல், இணி றனக்குர்ஆணில், னறரண ிபக்கம் 

டுப்தற்கு ெரத்றம் இல்ஷன ன்கறன்நணர். 

அவ்ரறு இனப்தின், திநகு ன்? ெறந்றக்கும் ணிர்கலக்கரக அல்னரஹ் இந் 

றனக்குர்ஆஷண அனுப்திரக கூறுகறநரன். 

 

ணீ உனகத்ஷ ர்ரண னஷநில் ரத்றகரறகபரண ஶற்கத்ற 

ரகரிகத்ஷப் ெரர்ந்ர்கள் ஆட்ெறப் னரிகறநரர்கள். இர்கள்` 

'கரன்ஸ்டரன்டிஶரதினறனறனந்து' (Constantinople) திரிந் கறனத்து உனகத்ஷ 

ஶெர்ந்ர்கள்.இர்கஷபப் தற்நறறனக்குர்ஆணில் ரம் வ்ரறு ஶடுது? 

ப்தடி ிபக்கம் டுப்தது ? ன்று "மனஃதி" ெஶகரர்கபிடம் ரங்கள் ஶகரரிக்ஷக 

ஷக்கறஶநரம். 

 

ஶற்கத்ற ரகரிகத்ஷப் தின்தற்றும் கறநறஸ்துர்கள்  அல்னரஹ்ிணரல் 

ஶெரஷணக்கு உள்பரக்கப்தட்டரர்கள். னணிெட்டத்ஷ ஷகிட்டரல், அந் 

ஶெரஷணில் ஶரல்ினேற்நரர்கள்.அஶஶதரன ஷட வெய்ப்தட்ட ரபில் 

னைர்கள் ீன்திடிக்கச் வென்று அந் ரலஷட ெட்டத்றன் ம்ஷத ீநறணரர்கள், 

இன் கரரகஶ 'ஜ்ஜரல்' ன்கறந 'ஶதரனற ஸீஹ்’’ ற்றும் 'ஃஜழஜ் ஃஜழஜ்' 

கூட்டத்ரர்கஷப ௮ர்கலக்கு றரக அல்னரஹ் அனுப்திணரன். 

 
َءُ ٓ٘ ُُع ٌْ ُٖ ٍُ ُیَُغ٘ ِْ ٍَ ُ خِ ََ ُاْىقِٰی ًِ ْ٘ ُیَ ُإِٰىٚ ٌْ َُعيَْیِٖ َِّ ُىَیَْجَعثَ َُسثَُّل َُ ُتَأَرَّ إِْر َٗ

َُسثََّلُىََغِشیُعُاْىِعقَبةُُُِۖ ُُاْىَعَزاةُِ َُّ ٌٌُُُۖ ُُإِ ِحی ُۥُىََغفٌُ٘سُسَّ إَِّّٔ َٗ  
 

அர்களுக்குக் வகரடி ஶஷண வகரடுக்க கூடிர்கஷபஶ, அர்கள் ீது 

ஆறக்கம் வசலுத்துரறு கறர ரள் ஷ ரம் வசய்ஶரவன்று உங்கள் 

இஷநன் அநறித்ரன். உம் இஷநன் ண்டஷணபிப்தறல் ீிரணன்
.ஆணரல் றச்சரக அன் றகவும் ன்ணிப்தணரகவும்,கறனஷதரபணரகவும் 

இனக்கறன்நரன். 

                                                                                                          (றனக்குர்ஆன் அல் அரஃப்: 7:167) 
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ரம் னஷநப்தடி றனக்குர்ஆஷண சறந்றத்து ஊடுனி ஆய்வு வசய் ஶண்டும் 

 
 

அல்னரஹ் அனுப்தி இந் ஶத்றன் உட்வதரனஷப ணிர்கள் வ்றில் 

ெறந்றத்து ஊடுனி ஶடஶண்டும் ன்று இங்கு ங்கள் ரெகர்கலக்கு 

றஷணவூட்ட ினம்னகறஶநன். 

 
 

َُِإ ی َِ عِّ َ٘ تَ َُ ُفُِٰٚرىَِلَُهَءاٰیتٍُىِّْي َُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُِۖ   
 

றச்சரக இறல் சறந்ஷணனேஷடஶரனக்குப் தன அத்ரட்சறகள் இனக்கறன்நண. 

                                                                                                   

                                                                                                             (றனக்குர்ஆன் அல்-யறஜ்ர்: 15:75) 

   
 

"னயம்த் அமத் " ன்தர் கலழ்னரறு இந் ெணங்கலக்கு 

கனத்துஷக்கறநரர். 

 

`ரவரனர் என வதரனபின் உண்ஷரண இல்திஷணனேம், அன் 
உட்தண்னகஷபனே னரிந்துவகரள்லம் ஶரக்கறல், அன் னநத்ஶரற்நத்ஷ ணது 

ஆற்நஷன ஷத்து ஆய்வு வெய்கறநரஶர' அஷக் குநறக்க தன்தடுத்ப்தடும் 

வெரல்ஶன "னஸ்மறம்” ஆகும். 

 

றக உர்ந்ணரகற அல்னரஹ், ரன்  அனபி றனக்குர்ஆணில், "ஆத் 

னரதியரத்" ன்னும் ஷநரண ெணங்கஷப அனுப்திஶ, னஃறன்கள் 

இற்ஷந ஆரக ஊடுனி ஆர ஶண்டும் ன்தற்கரகத்ரன் ன்தது 
ெற்று ெறந்றத்ரல், க்ஶக வபிரகப் னரினேம். 

 

ம்திக்ஷக வகரண்டர்கள் இஷணப் னரிந்து வகரள்ற்கரக, இற்ஷந 

ஊடுனி, இவ்ரறு ெறந்றக்க ஶண்டி கட்டரத்றல் உள்பணர். 
றனக்குர்ஆணின் ெரிரண ிபக்கத்ஷ அல்னரஹ் எனஶண உறுற 
வெய்னடினேம் ன்று அல்னரஹ்ஶ அநறிக்கறநரன்.  இனப்தினும் ம்திக்ஷக 

வகரண்டர்கள், இஷண ஆய்வு வெய் கடஷப்தட்டினக்கறநரர்கள். (ஶஶன 

உள்பறனக்குர்ஆன் ெணத்ஷப் தரர்க்கவும்) 

 

ஶஶன குநறப்திட்டுள்ப றனக்குர்ஆணின் ெணங்கபினறனந்து தன குநறப்னகள் 

வபிப்தடுகறநது. அறல் னன்ஷரணதும் ற்றும் னக்கறத்தும் ரய்ந்தும்
, துவணில் "ஆத் னரதித்ஷ" ெரிரக 
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னரிந்துவகரள்ஶரகும்.இற்கரக எட்டுவரத் றனக்குர்ஆஷணனேம் ப்ஶதரதும் 

ஊடுனி, எனங்கறஷத்து இக்கரக தடிக்க ஶண்டுஶ எற, 

வரடர்தில்னரல் னற்நறலும் வவ்ஶநரண தகுறகபரக, திரித்துப் தடிக்கக் 

கூடரது. 

 

றனக்குர்ஆஷண கூறு கூநரக ஶறுதட்ட தகுறகபரக திரிப்தர்கஷப 

அல்னரயளஆனர உண்ஷரகஶ கண்டிக்கறநரன்,ஶலும் அவ்ரறு 

திரிப்தணரல், றனக்குர்ஆன் ங்கும் ல்ஷனற்ந அநறவு ஞரணத்ஷ என 

ஶதரதும் ம்ரல் ௮ஷடனடிரது. 

 
بُٓ ََ ََُِم ی َِ ْقتَِغ َُ َضْىَْبَُعيَُٚاْى ّْ أَ  

َُِ ُِعِضی َُ َُجَعيُ٘اُاْىقُْشَءا َِ  اىَِّزی
َُِ ِعی ََ ُأَْج ٌْ َسثَِّلُىََْْغئَيََُّْٖ َ٘  فَ
َُُ يُ٘ ََ بَُمبُّ٘اُیَْع ََّ  َع
 
(திஶ! னன் ஶங்கஷப) தனரநரகப் திரித்ர்கப ீது னன்ணர் ரம் 

(ஶஷணஷ) இநக்கறரஶந, இந்றனக்குர்ஆஷண தனரநரகப் திரிப்ஶதரர் 

ீதும் (ஶஷணஷ இநக்கற ஷப்ஶதரம்). உம் இஷநன் ீது ஆஷரக, 
றச்சரக ரம் அர்கபஷணஷனேம் ிசரரிப்ஶதரம்.அர்கள் வசய்து 

வகரண்டினந் (ல்னரச) வசல்கஷபப் தற்நறனேம்,(ரம் ிசரரிப்ஶதரம்). 

                                                                                          (றனக்குர்ஆன் அல் யறஜ்ர்:15:90, 91, 92, 93.) 

 

இங்கு இண்டரது குநறப்ன ன்ணவணில், ரர்கள் ங்கலஷட இகெற 

றட்டங்கலக்கும், சுஶஷகலக்கும், வகரள்ஷககலக்கும் ஆரக 

தன்தடும்தடி றனக்குர்ஆணின் "ஆத் னரதியரத்" ெணங்கலக்கரண 

ிபக்கத்ஷ ெரிகண்டு வதரனத்க் கூடரது. இதுஶதரன்ந னஷநகபரல்
,அவ்ெணங்கலக்கரண ெரிரண ிபக்கம், அர்கலக்கு கறஷடக்கரல் ஶதரது 
ட்டுறன்நற, ஶலும் அவ்ரறு அணுகற ரர்கள், றனக்குர்ஆஷண 

அறத்ரகவும் கனப்தடுர். ங்கலஷட இகெற வகரள்ஷககலக்கு  

றனக்குர்ஆணில் ஆவு ஶடி, அஷ தன்தடுத் றஷணக்கும் இகெற 

இக்கங்கபரக(ெறறு ெறறு திரிவுகள்) அஷடரபம் கரப்தடுதர்கள், ங்கபது 
௮ணுகுனஷநஷ ிடுரறு, இந் னத்கம் அநறவுஷ கூறுகறநது.ஶலும், 
றனக்குர்ஆஷண அனுகும்ஶதரது, ங்கலஷட சு வகரள்ஷககஷபனேம், 
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அஷடரபங்கஷபனேம் ிட்வடரறத்து, என ல்ன னஸ்னறரக அனுகுங்கள். 

 

ரவல்னரம்  "மனஃதி” னஷநஷ ஆரிக்கறநரர்கஶபர, அர்கலக்கு இந் 

தனறன் லத்ரபணரக கணிரண ெரனறஷண னன்ஷக்கறஶநன்.அரது 

றனக்குர்ஆணில் கூநப்தட்ட சுஷனரன் (அஷன) அர்கபிண ெறம்ரெணத்றல் 

நறப்தட்ட "ஜமத்" தற்நற, இந் னத்கத்றல் ங்கள் தரர்ஷில் 
வபிப்தடுத்தட்டுள்ப ிபக்கம் அல்னரல், ஶறு னஷநின "ஜமத்" தற்நற 
தறனபிக்க ீங்கள் கடஷப்தட்டினக்கறநீர்கள். ஶலும் றனக்குர்ஆஷண 

னக்கறத்தும் வகரடுத்து தடிப்தற்கு "ரனல் உலூம்" ற்கரக ஷட 

ஶதரடுகறநது? ன்றும், றனக்குர்ஆன் னும் உண்ஷரண னத்கத்ஷ,  "ரனல் 

உலூறன்" தட்டரரிகள் ஆய்வு வெய்ரகவும், ற்ஶதரஷ டப்திற்ஶகற்த 

ஆழ்ந்து ெறந்றத்து ிபக்கம் வகரடுத்ற்கரண ெரன்றுகள் ங்ஶக? ன்றும் இந் 

தனறன் லத்ரபரக ரன் ஶகட்கறஶநன். இறல் ஶெரகத்றற்க்குரி ிம்  

ன்ணவன்நரல், றனக்குர்ஆஷண வ்ரறு அனுக ஶண்டும் ன்ந னஷந கூட 

அநறரல் "ரனல் உலூம்" ரர்கள் தட்டம் வதறுகறநரர்கள். 

 

றனக்குர்ஆணில் கூநப்தட்ட "ஜமத்" ற்றும் "ரப்தத்துல்-அர்த்" ன்தஷ தற்நற 
ங்கள் தரர்ஷில் ஆய்வுவெய்து கறஷடத் வதரனபிஷண வபிப்தடுத்வும் 

அற்கு என அநறரர்ந் தறஷன னரறும் "'மனஃதி” னஷந 

ஆய்ரபர்கஷபனேம், றனக்குர்ஆஷண கற்றுக்வகரடுக்கும் "ரனல் ௨லூறல்" 

தரடம் கற்ந ஆய்ரபர்கஷபனேம் ரிரஷனேடன் அஷக்க ஶண்டும் ன்ந ஏர் 

குநறப்திட்ட ஶரக்கத்துடன் இந் னத்கம் லப்தட்டுள்பது. 
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அத்றரம் 2 
 

ஜ்ஜரல் ரர் ஶதரனற ஸீயர அல்னது 
அந்றக்கறநறஸ்துர? 

 
 

இறுற கரனங்கபில் என உண்ஷரண ஸீஹ்(ஈெர அஷன), உனகம் 
னலஷம் வஜனெஶனத்றல் இனந்து ீரண னஷநில் ஆட்ெறப் னரிரர். 
திரர்கபரண ஶடிட் () ரவூத் (அஷன) ற்றும் அது கணரண 
ெரனன் () சுஷனரன் (அஷன) அர்கபரல் னணி னறரண இஸ்ஶல் 
றறுப்தட்டது. 
 

ரவதனம் குப்தங்கஷப உண்டரக்க கூடி, இறுறகரனத்றல்  
ஶரன்நினக்கும் ஜ்ஜரல், இந் னறஷ ஷரகக்வகரண்டு ஆட்ெற 
வெய் ஶரக்கம் வகரண்டினப்தரன். இந் னணி னறஷ அன்  ஷகப்தற்நற, 
இஷ ரவூத் தி(அஷன) ற்றும் சுஷனரன் திர்கலஷட(அஷன) 
னணி னற ண திகடணப்தடுத்ற, ன்ஷண என உண்ஷரண 
இஷநத்தூர்(ஸீஹ்) ன்றும் ரறடுரன். ஆணரல் இன் ஶதரனறரணன். 
இன் தல்ஶறு சூழ்ச்ெறகஷப வெய் னற்ெறப்தரன், அறல் இதுவும் என்று. 
 

து தி (மல்) அர்கள், இஷண அல்-ஸீஹ் அத்-ஜ்ஜரல் ன்று 
குநறப்திட்டரர்.இறனறனந்ஶ, அன் வகரடி ண்ம் தஷடத்ணரகவும், 
ன்ஷண தூ கண்ிரண ரிம் (அஷன) அர்கலஷட கணரண தி 
ஈமர (அஷன) ண ரறடுரன் ன்ததும் னனப்தடுகறநது. இந் சூழ்ச்ெறகஷப 
ிட்டு அல்னரஹ் ம்ஷ தரதுகரப்தரணரக.ஶலும் ம் திர்கள் ஈமர 
(அஷன) அர்கபின் னஷகஷப் தற்நற தன வெய்றகஷப கூநறனேள்பரர்கள். 
      
 

தி ஈமர (அஷன) அர்கள்,னறக்கு னஷக னது கறர(இறுற) ரபின் 
அஷடரபங்கபில் னக்கறரணஷ. அஷப்தற்நற திர்கள் கூறும்ஶதரது: 

ُُ ُۖ ُاْة ٌُ ُیَِْْضَهُفِیُن ُاَعخَُُحتَّٚ ًُُاىظَّ  َّلَُتَقُ٘
قِْغطًب ٍُ بُ ًَ َُحَن ٌَ ٍَْشُیَ  
. . . 
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 "தி ஈமர (அஷன) ீணரண ஆட்ெறரபரக, இந் னறக்கு னஷக 
னரிரர் ன்நரர்கள்".                                          
                                                       (நூல்:சயீஹ் னகரரி) 
       

ஶலும் என னஷந திர்கள்(மல்), கறர ரள் ன்தது தி ஈமர 
(அஷன) அர்கள் உம்றஷடஶ என ஆட்ெறரபரக ரஷ ற்தடரது 
ன்நரர்கள். 
     

ம் தரர்ஷில் ,னணி னறினறனந்து(கறனரஃதர ஆட்ெற) ரன் ஈெர (அஷன) 
அர்கள் ஆட்ெற னரிரர்கள்.இணரல் வஜனெஶனம் ீண்டும் னணி னறரக 
றறுப்தடும். 
       

ஶலும் றக உர்ந்ணரகற அல்னரஹ், ரவதனம் னணி னறின் 
அெரட்ெறஷ, தி இப்ரயறம் (அஷன) அர்கபின் றத்ஶரன்நல்கபரண 
இஸ்ரீனறன் ெந்றிணனக்கு அபித்ரகறனக்குர்ஆணில் கூறுகறநரன். 
        

அந் ெணம் கலஶ னரறு: 
 

ُ َُ ُیَْحُغُذٗ ًْ ُُىَّْبطَُٱأَ ٌُ َُءاتَٰىُٖ بٓ ٍَ ُ ٰٚ ُُٱَعيَ ُِفَْضئُُِِّللَّ ُُُۦ ٍِ ٌَ ِٕی َُءاَهُإِْثَشٰ تَُٱفَقَْذَُءاتَْیَْبٓ خَُٱَُُْٗىنِتَٰ ََ ُْىِحْن

بُ ًَ ْيًنبَُعِظی ٍُّ ٌُُٖ َءاتَْیَْٰ َٗ  
 

"அல்னரஹ் ன் அனபிணரல் ணிர்களுக்கு ங்கறற்நறன் ீது வதரநரஷ 
வகரள்கறன்நரர்கபர? இன்னும் ரம் றச்சரக இப்ரயீறன் சந்றிணனக்கு 
ஶத்ஷனேம், ஞரணத்ஷனேம் வகரடுத்ஶரம். அத்துடன் ரவதனம் 
அசரங்கத்ஷனேம் அர்களுக்கு வகரடுத்ஶரம்" ன்று அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன்" 
                                             (றனக்குர்ஆன் அன்-றசர 4:54) 
 

 அல்னரஹ் ற்வநரன ெணத்றல் தி ரவூத் (அஷன) அர்கபின் 
அெரட்ெறஷ தற்நறனேம், அஷண அல்னரஹ் ஶலும் 
னறஷப்தடுத்றரகவும் றனக்குர்ஆணில் கூறுகறநரன். 
 

அந் ெணம் கலழ்னரறு: 
 

ُه  ۥَوَشَدْدَنا ُمْلَكهُ  ْلِخَطابِ ٱَوَفْصَل  ْلِحْكَمةَ ٱَوَءاَتْيَنَٰ    
"ஶலும் ரம் அனஷட அசரங்கத்ஷனேம் னறஷப்தடுத்றஶணரம், இன்னும் 
அனக்கு ஞரணத்ஷனேம், வபிரண வசரல்னரற்நஷனனேம் அபித்ஶரம்." 
                                                 (றனக்குர்ஆன்- சரத்:38-20) 
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இந் ஷனப்தின் ஶலும் ிங்கஷப  

1. Jerusalem in the Qur'an (குர்ஆணில் வஜனசஶனம்) 

2. Dajjal, The Quran and Awwal-al-zaman (ஜ்ஜரல்,குர்ஆன் ற்றும் 

அவ்ல் அல்-ஜரன்) 

ஶதரன்ந இறுற கரனக்கட்டத்ஷ ிபக்கும் ம்னஷட னத்கங்கள் 
ரினரக அநறந்து வகரள்பனரம். 
     

இதுஷ ரம் ஆரய்ந்றன் அடிப்தஷடில், ஜ்ஜரல் ன்ஷண என 
உண்ஷரண இஷநத்தூர் ன்று றனொதிக்க, னணி னறரண வஜனெனத்ஷ 
ஷரகக்வகரண்டு, என ஆட்ெறஷ  றறு ஶண்டும். 
     

அணடிப்தஷடில்றனக்குர்ஆணில் ஶலும் என னன்ணநறிப்ன தி 
சுஷனரன் (அஷன) அர்கலக்கு கரண்திக்கப்தட்டது. அறல், என ெடனத்ஷ 
(ஜமத்) அனஷட ெறம்ரெணத்றல் கரண்கறநரர். அஷண 
ிரிக்கும்றனக்குர்ஆன் ெணம் கலஶ னரறு:  
 

ُ ٰٚ أَىْقَیَْْبَُعيَ َٗ ُ َِ ََٰ ىَقَْذُفَتََّْبُُعيَیْ َُِٗٔ ٌَُّأََّبَةُُۦُمْشِعیِّ َجَغًذاُثُ  
ُ َُسةِّ ُأََّتُُْغفِشُْٱقَبَه ُإََِّّل  ٓٙ ُثَْعِذ ِۢ ٍِّ ُ ُِْلََحٍذ جَِغٚ ْۢ ُیَ َُّلَّ يًْنب ٍُ ُ ُىِٚ َْٕت َٗ ُ ىِٚ

َّٕبةُُٱ َ٘ ىْ  
"இன்னும் ரம் சுஷனரஷணத் றட்டரக ஶசரறத்ஶரம்; அனஷட 
சறம்ரசணத்றல் ரம் என சடனத்ஷ (ஜமத்) ஶதரட்ஶடரம்; ஆகஶ, அர் 
(ம்பில்) றனம்திணரர். ன் இஷநஶண! ன்ஷண ன்ணிப்தரரக! அன்நறனேம், 
தின்ணர் னஶ அஷடனடிர ணக்கு ீ ன்வகரஷட அபிப்தரரக! 
றச்சரக ீஶ ரவதனம் வகரஷடரபிரரய் ணக் கூநறணரர்" 
                                                    (றனக்குர்ஆன்: சரத்- 38:34, 35) 
                                     

ஶஶன கூநப்தட்ட ெணங்கபின் ரினரக, தி சுஷனரன் (அஷன) இண்டு 
ிங்கஷப உர்ந்து வகரண்டஷ ரம் அநறனரம். 
 

னனரரக; ீஷஷ க்கூடி என ெடனம் (ஜமத்) ெறம்ரெணத்றல் 
இனப்தது;  
 
இண்டரது, அது ம்னஷட னணி இஸ்ஶல் னறின் ஆட்ெறஷ அஷட 
ினம்னகறநது ன்தது. 
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ஶலும், அல்னரஹ் கரண்தித் இந் கரட்ெறின் னெனம், தி சுஷனரன் 
(அஷன) அபில்னர துத்றல் ஆழ்ந்ரர். ந் ஷகிலும் அந் 
ெடனரணது (ஜமத்) ன்னுஷட அெரட்ெறஷ னணி இஸ்ஶனறன் னறில் 
றறு ிடக்கூடரது ன்தறல் சுஷனரன் (அஷன) உறுறரக இனந்ரர். 
இஷண உர்ந்வுடன் அல்னரஹ்ிடம் வரலது, ரனக்குஶ 
அபிக்கப்தடர ரவதனம் ஆட்ெறஷ க்கு னரறு ங்கறணரர். 
சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் னணி இஸ்ஶல் னற அறந்ரலும் அறனரஶ 
ி, அந் ெடனத்றன் (ஜமத்) அெரட்ெறில் அகப்தடக் கூடரது ன்தறல் 
உறுறரக இனந்ரர். 
             

திின் ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனப்தரக கரட்டப்தட்ட ஜமத் ரரக 
இனக்கக்கூடும்? ம்னஷட அடுத் தரகம் இந் ஶகள்ிக்கு ிஷடபிக்கும் 
ண்ம் இனக்கும். 
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அத்றரம்-3 

 

சுஷனரன் அஷனயற சறம்ரசணத்றல் 
அர்ந்றனந் ஜமத் ரர்? 

 

 தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் னணி இஸ்ஶல் னற அறந்ரலும் 
அறனரஶ ி, அந் (ஜமத்) ெடனத்றன் அெரட்ெறில் அகப்தடக் 
கூடரது ன்தறல் உறுறரக இனந்ரர் ன்தஷ ரம் உர்ந்ஶரம். 
        

அல்னரஹ்ினுஷட தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் ச்ெரிக்ஷகரக 
இனக்கும் அபிற்கு உள்ப  அந் ீ தஷடப்ன து, ன்தஷ ஆர ரம் 
கடஷப்தட்டினக்கறன்ஶநரம். அல்னரஹ் சுஷனரன் (அஷன) அர்கலக்கு 
இஷப்தற்நற ச்ெரிக்ஷக வெய்ஷ ரம் கண்ஶடரம்.  
அணடிப்தஷடில்,றனக்குர்ஆஷண அணுகும் றனஷநின்தடி, ரம் 
ஆரனேம்ஶதரது அந் ீ தஷடப்ன ஜ்ஜரனரக இனக்கனரம் ன்தஷ ம்ரல் 
உ னடிகறநது. ணினும், அல்னரஹ்ஶ ெர்னம் அநறந்ன். 
 

ம்னஷட தரர்ஷ ன்ணவணில் ஜ்ஜரல்(ஜமத்) ன்னும் ீ 
தஷடப்திற்கு, அல்னரஹ்ிணரல் ணிர்கலக்கு ஊப்தட்ட ஆன்ர (னொஹ்) 
இனக்க ரய்ப்தில்ஷன.இணரல்ரன், அஷண உிர் அற்ந (ஜமத்)   
தஷடப்தரக இனக்கறநரன்(ெடனம்) ன்தது ரம் அஷணனம் உஶண்டி 
கனத்து. ணினும்,அல்னரஹ்ஶ ெர்னம் அநறந்ன். 
 

எனெம்,அல்னரஹ் சுப்யரணஆனர, தி னெமர (அஷன) அர்கஷப 
ெறணரய் ஷனக்கு, ன்ஷணக்  கர னரறு அஷப்ன ிடுத்ரன். அந் 
ெம் ெரறரி( என ஷகஶர்ந் வதரற்வகரல்னன்) ன்வநரனன் தி னெமர 
(அஷன) அர்கபின் ரர்க்கத்ஷ தின்தற்றுகறன்ந இஸ்ஶனர்கஷப 
அஷத்து அர்கபிடம் இனக்கும் ங்கத்றஷண வகரடுக்குரறும்; அஷண 
ஷத்து றதரடு வெய் என உனத்றஷண வெய்து னரகவும் 
கூநறணரன். க்கலம் அவ்ரஶந வெய்ணர். 
 

ெரறரி, அந் ங்கத்றஷண ஷத்து என கரஷபக் கன்நறஷண 
டிஷத்ரன்.அந் கன்நறன் ெறஷனின் ீது கரற்று ெீறணரல் ர ர 
ன்று கத்தும் ண்ம்,ணது அீ றநஷிணரல்,றக தட்தரக 
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டிஷத்றனந்ரன். அவ்ரறு ஏஷெ லம்திஷ க்கள் அஷணனம் 
ிப்னற்றுக் கண்டணர். அந் உனம் ரன் அர்கலஷட கடவுள் ன்றும், 
னெமரவும் (அஷன) இஷத்ரன் ங்குகறநரர் ன்றும் கூடிினந் 
க்கபிடம் கூநறணரன்.  

 

ஶலும் அல்னரஹ்றனக்குர்ஆணின் ற்வநரன ெணத்றல், ஶற்கூநப்தட்ட 
னெமர (அஷன) அர்கபின் ெம்தத்றல், ரம் இப்வதரலது தரர்த் கரஷபக் 
கன்ஷந தற்நறக் கூறும்ஶதரது ஜமத் னும் ரர்த்ஷ ீண்டும் தன்தடுத் 
தட்டினக்கறன்நது. 
அந் ெணம் தின்னரறு: 
 

ُُ ُىَّٔ ُِعْجًَلَُجَغًذا ٌْ َُُٚۥفَأَْخَشَجُىَُٖ ُفََِْغ ٰٚ َ٘ع ٍُ ُُٔ
َٰ إِى َٗ ُ ٌْ ُُٖن

َٰ َزآُإِى اٌسُفَقَبىُ٘۟إَُٰ َ٘ ُُخ  
 

தின்ணர் அன் அர்களுக்கரக என கரஷபக் கன்ஷந (உனரக்கற) 
வபிப்தடுத்றணரன். அற்கு ரட்டின் சப்னம் இனந்து. இஷக் கண்ட சறனர் 
இதுரன் உங்களுஷட ரன், இன்னும் இதுஶ னெமரின் ரனுரகும். 
ஆணரல், அர் இஷ நந்துிட்டரர் ன்று வசரன்ணரர்கள். 
                                                   (றனக்குர்ஆன்:  ரயர 20:88) 
 

ஶஶன, ரம் தரர்த் ெணத்றல் னெமர (அஷன) அர்கபின் ெம்தத்றல் 
கரஷபக் கன்ஷநப் தற்நற ீண்டும் கூறுஷகில் ஜமத் ன்ந ரர்த்ஷஷ 
அல்னரஹ் தன்தடுத்துகறன்நரன். அரது உிற்ந உடல் அல்னது ஆன்ர 
அற்ந உடல். ஆணரல் சுஷனரன் (அஷன) கண்ட கரட்ெறில் அர் கரஷபக் 
கன்ஷந ணது ெறம்ரெணத்றல் கரில்ஷன. என அெரட்ெறஷ அதகரிக்க 
இனப்தன், ணி உனத்றல் இனப்தது அெறம். அனம், அத்ஷக 
ணி உனத்றல் இனக்கும் என உனம், ன்னுஷட ெறம்ரெணத்றல் 
இனப்தஷ ரன் கண்டரர். 
 
 

ஶலும் ற்வநரன ெணத்றல் இந் "ஜமத்" ன்னும் வெரல்ஷன 
'உனந்ர உடஷனக்' குநறக்கப் தன்தடுத்துகறநரன். 
அந் ெணம் தின்னரறு: 

هُْم َجَسًدا َّلا َيأُْكلُوَن  َعامَ ٱَوَما َجَعْلَنَٰ لِِديَن  لطا َوَما َكانُو۟ا َخَٰ  
 

அன்நறனேம் ரம் அர்களுக்கு உவு அனந்ர உடஷன அஷக்கில்ஷன. 
ஶலும் னறில் றந்ரணர்கபரகவும் அர்கள் இனக்கில்ஷன. 
                                         (றனக்குர்ஆன்:  அல்- அன்திர 21:8) 
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சுஷனரன் (அஷன) ணது ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்து, ணது ஆட்ெறஷ திடிக்க 
இனப்தரக வெரல்து ணிணரக இனக்க ஶண்டுஶன்நற,ெடனரக 
இனக்க ரய்ப்தில்ஷன.ணஶ அன், உவும் அனந் ஶண்டும்.  

றக உர்ந்ணரகற அல்னரஹ்ரல், சுஷனரன் (அஷன) ெறம்ரெணத்றல் 
அர்ந்றனப்தது ஶதரன்று கரட்ெற அபித்து ரர்? 
 
குர்ஆஷண அணுகும் ம்னஷட  றனஷநிஷண  தின்தற்நற 
ஆரய்ந்ஶதரது ரம் னரிந்துவகரண்டது ன்ணவணில், அந் "ஜமத்" னும் 
தஷடப்ன "ஜ்ஜரல்" ன்று ம்ரல் னைகறக்க னடிகறநது. ஆணரல், 
அல்னரஹ்ஶ ெர்னம் அநறந்ன். 
 

ம்னஷட னைகம் ெரிரணவன்நரல், அந் ஜமத் ன்னும் தஷடப்ஷத தற்நற 
ிரிக்கும் னரதியரத்ரண ெணம், இஷப் ஶதரன்ந அனபப்தட்டுள்ப 
ற்ந ஷநரண ெணங்கபிஶனஶ றகவும் னக்கறரணரக 
இனக்கக்கூடும். 
இப்ஶதரது தி னயம்து (மல்) அர்கள் ஜ்ஜரஷனப் தற்நற கூநற 
னன்ணநறிப்திஷண றஷணவு கூந ஶண்டும். தி ஆம் (அஷன) அர்கபின் 
கரனம் னல் கறரத்(இறுற) ரள் ஷ ரனம் கண்டிர தன 
குப்தங்கஷபனேம், ஶெரஷணகஷபனேம்,ஜ்ஜரனறன் கரனக்கட்டத்றல் ரலம் 
க்கள் ெந்றக்க ஶண்டி னம் ண கூநறினக்கறநரர்கள். 
 

ரம் ஜமத் ரன் ஜ்ஜரல், ன்ந னடிிற்கு னற்கரண னன்ஷரண 
கரம், அன் றகவும் ீஷஷ ிஷபிக்கக் கூடி தஷடப்ன. 
அதுட்டுறன்நற, அன் உனகத்ஷ னணி இஸ்ஶனறன் னறரண 
வஜனெஶனத்ஷ (ஸ்ஜறதுல் அக்மர அஷந்றனக்கும் கம்) ஷரக 
ஷத்து ஆட்ெற வெய் னற்தடுரன். அப்ஶதரது, அன் ன்ஷண ஈமர 
(அஷன)(ஸீஹ்) ன்று கூநறக்வகரள்ரன். இஷண னைர்கலம், னைர்கலடன் 
கூட்டிில் உள்ப "ஜஶரணிஸ்ட்"(Zionist) கறநறஸ்துர்கலம் 
ற்றுக்வகரள்ரர்கள். 
 

ம்னஷட னைகம் வநன்நரல், அந் ீ தஷடப்தரண ஜமத் ஜ்ஜரல் 
இல்ஷனவணில்; தி சுஷனரஷண (அஷன) ரனக்கும் கறஷடக்கப் வதநர 
ஆட்ெறஷ ணக்கு ங்கற அனலங்கள் ன்ந அல்னரயளத்ஆனர ிடம் 
ஶண்டும் அபிற்கு,அஷ தூண்ட ஷத் அந் ஜமத் ரர்? அல்னது 
அது தஷடப்தரணது ன்ண? ன்நரது, ம்னஷட கனத்துகலக்கு றுப்ன 
வரிிப்தர்கள், தறனபிக்க ஶண்டும். 
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ணி ஜமத்ரக ஜ்ஜரனறனுஷட ரக்கங்கள் ன்ண? 
 

ரம் இப்ஶதரது அனுஷட ரக்கம், ணி குனத்றன் ஶல் வ்ண்ம் 
இனக்கும் ன்தஷ ஆரனரம். தி னயம்து (மல்) அர்கள், 
அஷணப்தற்நற அநறனகப்தடுத்தும்ஶதரது; அன் சுனட்ஷட னடி 
உஷடணரகவும்; என னைணரகவும்; தனம் றக்கணரகவும் இனப்தரன் 
ன்நரர். திர்கள் ஶலும் என ிம் அஷணப் தற்நறக் கூறுஷகில்; 
அன் ன்ஷண றகவும் ெரர ரனறதணரக கரண்தித்துக் வகரள்ரன்; 
ரம் அஷண தரர்க்கும் ஶதரது ெரர ணிணரக ஶரற்நபிப்தரன் 
ன்றும் கூறுகறன்நரர்.ஆணரல்,அல்னரஹ் ன்னுஷட றனஷநில் 
அஷண ஜமத் ன்று குநறப்திடுகறன்நரன். இப்ஶதரது, க்கு லம் ஶகள்ி 
ன்ணவணில், ஜ்ஜரல் என ணி உனத்றல் இனப்தரன் ன்றும் 
அஷண ஜமத் ன்றும் குநறப்திடப்தட்டுள்பது.தின்ணர், ந்ஷகில் 
ஜ்ஜரல் ம்ஷப்ஶதரன்ந ணிர்கபிடறனந்து ஶறுதடுகறநரன்? ன்தஷ 
ரம் ஆர ஶண்டும். 
ம்னஷட தறல் ன்ணவணில், அல்னரஹ் சுப்யரணஆனர ன்னுஷட 
னணி ஆன்ரிஷண(னொஹ்) ம்றல் ஊற ரழ்பித்ரன்.இணரல்ரன், 
தரர்ஷ,வெினேற்நல்,னத்றெரனறத்ணம் ஆகறண ினங்குகஷபப் ஶதரன்று 
ரம் வதற்நறனந்ரலும்,னணி னொஹ் இனப்தணிணரல்ரன் தகுத்நறனேம் 
ன்ஷனேம், ஆழ்ந் அநறவும், ஶகட்கும் றநனும்,ெறநறபவு தஷடப்தரற்நலும் 
கூடுனரக க்கு உள்பது. 
ஶஶன ரம் கண்ட வெய்றஷ வபிவுதடுத்தும்றனக்குர்ஆன் ெணம் 
தின்னரறு; 
 
 

هُ  ُثما  ىَٰ وِحهِ  ِمن فِيهِ  َوَنَفخَ  َسوا ْمعَ ٱ َلُكمُ  َوَجَعلَ  ۦۖرُّ رَ ٱوَ  لسا ْفـ َِدَة  ٱوَ  ْْلَْبَصَٰ
 ْْلَ

ا َقلِيًل    َتْشُكُرونَ  ما
 

திநகு அன் அஷச் சரி வசய்து, அனுள்ஶப ன் னொயறல் இனந்தும் 
ஊறணரன். இன்னும் உங்களுக்கு அன் வசிப்னனன்கஷபனேம், 
தரர்ஷப்னனன்கஷபனேம், இனங்கஷபனேம் அஷத்ரன். இனப்தினும் 
ீங்கள் ன்நற வசலுத்துது றக வசரற்தஶரகும். 
                                               (றனக்குர்ஆன்:  அஸ்மஜ்ர 32:9) 
 

அல்னரஹ் ணிர்கலக்கு தரர்க்கும் றநஷணனேம், ஶகட்கும் றநஷணனேம் 
வகரடுத்ரன் ன்தஷ ஶற்கூநப்தட்ட ெணம் வபிரக கூறுகறநது. 
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அதுட்டுறல்னரல் ஷநரணற்ஷந தரர்க்கக்கூடி தரர்ஷ என்று 
இனக்கறநது. அஷ அல்னரஹ் அர்கபின் இங்கபில் ஷத்றனக்கறநரன் 
ற்றும் ணது கட்டுப்தரட்டில் ஷத்றனக்கறநரன். அஷண 
வபிவுதடுத்தும்றனக்குர்ஆன் ெணம் தின்னரறு: 
 

َفَتُكوَن َلُهْم قُلُوٌب َيْعقِلُوَن ِبَهآ أَْو َءاَذاٌن  ْْلَْرِض ٱأََفَلْم َيِسيُرو۟ا فِى 
رُ ْْلَ ٱَيْسَمُعوَن ِبَهۖا َفإِناَها ََّل َتْعَمى  ِكن َتْعَمى  ْبَصَٰ فِى  لاِتىٱ ْلقُلُوبُ ٱَوَلَٰ

ُدورِ ٱ   لصُّ
 
அர்கள் னறில் திரம் வசய்து (இற்ஷந) தரர்க்கில்ஷனர? அவ்ரறு 
தரர்த்றனந்ரல் அர்களுக்கு ிபங்கறக் வகரள்பக்கூடி உள்பங்களும், 
ல்னற்ஷநச் வசிஶற்கும் கரதுகளும் உண்டரினக்கும், றச்சரக 
னநக்கண்கள் குனடரகில்ஷன. ணினும் வஞ்சுக்குள் இனக்கும் இங்கள் 
(அகக் கண்கள்) ரன் குனடரகறன்நண. 
                                         (றனக்குர்ஆன்:  அல்-யறஜ்ர் 22:46) 
 
  

ஷநரணற்ஷந தரர்க்கக்கூடி தரர்ஷத் றநஷண (அகக்கண்) அர்கள் 
இங்கபில் ஷத்றனக்கறநரன் ன்தஷ தரர்த்ஶரம். ஶலும் அல்னரஹ் 
அந் இங்கஷப கட்டுப்தடுத்துகறன்நரன் ணறனக்குர்ஆணில் 
வபிவுதடுத்துகறநரன். அவ்ெணம் கலழ்னரறு: 
 

ُ ٱَخَتَم  َوةٌۖ َولَهُْم َعَذاٌب َعِظيٌم  ّللا ِرِهْم ِغَشَٰ ٓ أَْبَصَٰ َعلَىَٰ قُلُوبِِهْم َوَعلَىَٰ َسْمِعِهْمۖ َوَعلَىَٰ  
 

அல்னரஹ் அர்கபின் இங்கபிலும், அர்கள் வசிப்னனன்கபிலும் னத்றஷ 
ஷத்துிட்டரன். ணினும், இன்னும் அர்கபின் தரர்ஷ ீது என றஷ 
கறடக்கறநது. ஶலும் அர்களுக்கு கடுஷரண ஶஷணனேனண்டு. 
                                                   (றனக்குர்ஆன்:  அல்-தகர 2:7) 
 

ம்னஷட கனத்து ன்ணவன்நரல்,ம்ஷப் ஶதரன்று னணிரண னொஹ் 

இல்னரரல் ரன்,அன் ஜமத் ணப்தடுகறநரன்.ணினும் அல்னரஹ்ஶ 

ெர்னம் அநறந்ன். 

இதுஷ ீ தஷடப்தரண ஜ்ஜரல் ம்ஷப் ஶதரன்ந ணிர்கபிடறனந்து 
ப்தடி ஶறுதடுகறநரன் ன்தஷ தரர்த்ஶரம்.தி னயம்து (மல்) அர்கள் 
அஷணப் தற்நற, ஶற்வகரண்டு கூநறஷ ிரிரகக் கரனரம். 
திர்கள்(மல்) அஷண ீ தஷடப்ன ன்று கூநறன் உட்கனத்து, 
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அன் அவ்ரஶந தஷடக்கப்தட்டன். அன் ணின் தஷடக்கப்தட்டஷப் 
ஶதரன்று ல்ன ஶரக்கத்றற்க்கரக தஷடக்கப்தடில்ஷன, ரநரக 
அனுஷட (ஜ்ஜரல்) வெல்கஷப அல்னரஹ் கக்கறல் 
டுப்தறல்ஷன(றுஷ ரபில் ஶகள்ிக் கக்கு இல்ஷன).அனுக்கு 
சுரக ெறந்றத்து னடிவு டுக்கச் கூடி றநன் இனக்கரது ன்றும், சுரக 
இங்க கூடி றநன் இல்ஷன ன்றும் இன் உட்கனத்ரக இனப்தஷ 
ம்ரல் உ னடிகறநது.சுரக ஶரெறக்கும் றநன் இல்ஷன ன்தன் 
உட்கனத்து அல்னரஹ்ின் ரட்டம் அனுஷட வெல்கபில் இனக்கரது. 
 

ஜ்ஜரல் வபிப்தஷடரக ரன் றஷணத் ஶதரக்கறல் ரரல்,அனுக்கு 
ன்ண தி வகரடுக்கப்தட்டஶர,அஷ அவ்ரஶந ற்று டக்க  
டிஷக்கப்தட்டன். அதுட்டுறன்நற, அனுஷட அஷணத்து 
குரறெங்கஷபனேம் எப்திடுஷகில் அன் ரன்இங்கற(Automaton) 
ஶதரன்று, வெற்ஷகரண தண்நறஷ வகரண்டு இங்கனரம்.ணினும் 
அல்னரஹ்ஶ ெர்னம் அநறந்ன். 
 

ஶலும் அனுஷட ரக்கங்கஷப தற்நற கூடுல் தரர்ஷ 
 

ரம் ஆரந்தடி "ஜமத்" ன்தது ஜ்ஜரனரக இனக்குஶரணரல், அன் 
ணிகுனத்றல் உள்ப அஷணஷனேம், அஷணப்ஶதரனஶ ரற்ந 
னற்தடுரன். ல்னது து? ீது து? ண ஶறுதடுத்றப் தரர்க்கும் 
றநணற்நர்கபரக ம்ஷ ரற்ந னற்தடுரன். 
 
 

அல்னரஹ் அத்ஷக தர்கஷபப் தற்நற ச்ெரிக்கும் ெணத்றன் உட்கனத்து 
தின்னரறு; 
 

ரர் ஜ்ஜரனறணரல் ஆட்க்வகரள்பப்தட்டு, உனகறல் டக்கும் 
ஃதித்ணரக்கஷபனேம், ஶெரஷணகஷபனேம், கண்டுவகரள்பரல், 
வதரனட்தடுத்ரல் கரல்ஷடகஷபப் ஶதரன ரழ்கறன்நணஶர, அர்கபின் 
இனப்திடம் கம்ரன் ன்று ம் றனஷந ம்ஷ ச்ெரிக்கறநது. 
 

ஶலும் உனகறல் இன்நபில்,இறுறரள் ற்றும் அன் வரடர்னஷட 
கரனக்கட்டத்றன் ஆரய்ச்ெறஷ ஶற்வகரள்லம் அநறஞர்கலக்கு வதனம் 
ஶற்ஶதர, ஆஶர ம் க்கபிடம் இனந்து ப்வதரலதும் 
கறஷடப்தறல்ஷன.இஷ அஷணத்ஷனேம் எப்திட்டு தரர்க்ஷகில், னஸ்னறம் 
ெனரத்றணர் ற்கணஶ அனுஷட ஃதித்ணரில் ெறக்குண்டு, 
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னலதுரக கரல்ஷடகபரகஶ ரநறிட்டணர் ன்தது க்கு வபிரகத் 
வரிகறநது. 
 

ஶற்கண்டற்நறஷணப் தற்நற அல்னரஹ் சுப்யரணஆனர ணது 
றனஷநில் இவ்ரறு கூறுகறன்நரன்: 
 

ُ َِ ٍِّ َُمثِیًشاُ ٌَ َّ َُرَسأَّْبُىَِجَْٖ ىَقَْذ ُِِّٱَٗ ِّظُ ٱَُُٗىِْج ُُْْلِ ٌْ ىَُٖ َٗ ُثَِٖبُ َُ ُیَفْقَُٖ٘ ُقُيٌُ٘ةَُّلَّ ٌْ ىَُٖ

ئَِلُمَُ
ٓ ىَٰ ۟ٗ ُأُ ُثَِٖبٓ  َُ ََُع٘ ُیَْغ َُّلَّ ٌُ َُءاَرا ٌْ ىَُٖ َٗ ُ ُثَِٖب َُ ُیُجِْصُشٗ َُّلَّ ٌِ ٌُِٲأَْعیُ ُُْْلََّْعٰ ٌْ ثَْوُُٕ

ُ ٌُ ئَِلُُٕ
ٓ ىَٰ ۟ٗ ُأُ َُُىُْٱأََضوُّ  فِيُ٘ َُغٰ  

                                                          
றச்சரக ரம் ஜறன்கபினறனந்தும், ணிர்கபினறனந்தும் அஶகஷ 
கத்றற்வகன்ஶந தஷடத்துள்ஶபரம். அர்களுக்கு இனங்கள் 
இனக்கறன்நண. ஆணரல், அற்ஷந வகரண்டு அர்கள் ல்லுர்வு 
வதநரட்டரர்கள். அர்களுக்கு கண்கள் உண்டு. ஆணரல், அற்ஷநக் 
வகரண்டு அர்கள் (இஷநணின் அத்ரட்சறகஷப) தரர்ப்தறல்ஷன. 
அர்களுக்கு கரதுகள் உண்டு. ஆணரல், அற்ஷநக் வகரண்டு அர்கள் 
ற் ஶதரஷணஷ ஶகட்கரட்டரர்கள். இத்ஷகஶரர் கரல்ஷடகஷப 
ஶதரன்நர்கள். இல்ஷன !.அற்ஷநிடவும் றஶகடர்கள். இர்கள் ரம் 
(ம் சணங்கஷப) அனட்சறம் வசய்ர்கள் ஆரர்கள் 

                                              (றனக்குர்ஆன்:  அல்-அஃப் 7:179) 
 

அல்னரஹ் சுப்யரணஆனர ற்வநரன ெணத்றல், ணிணின் திரித்து 
அநறனேம் றநஷணப் தற்நற கூறுகறநரன். ஶலும் அர்கலக்கு இந் ெணம் 
என ச்ெரிக்ஷகனேம் கூட. அவ்ெணம் கலழ்னரறு: 
 

ِزُِٓ ُفَُِٰٕٚ َُ ٍََُِمب ُفُُِٚۦَُٓٗ َ٘ ُفَُٖ ٰٚ ََ َُعجِیًَلُُْهَءاِخَشحُِٱأَْع أََضوُّ َٗ ُ ٰٚ ََ ُأَْع  
 
ரர் இறல் (இவ்வுனகறல் ஶர்றஷ ிட்டு அகக்) குனடரக 
இனந்ரஶர,  அர் றுஷிலும் குனடரக இனப்தரர்; இன்னும் (அர்) 
தரஷரல் றகத் நறரரர். 
                                         (றனக்குர்ஆன்:  தனூ இஸ்ரீல் 17:72) 
 
 

ரவல்னரம் கண்கள் இனந்தும் குனடர்கபரக இனக்கறன்நணஶர, அர்கள் 
அஷணஷனேம் ஜ்ஜரல் ன்ஷணப்ஶதரனஶ ரற்நறக்வகரண்டு உள்பரன் 
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ன்தஷ ரம் உ ஶண்டும். 
 

ஶலும் தன ஶகள்ிகஷப ரம் ம்ஷ ஶகட்க ஶண்டி கட்டரத்றல் 
இனக்கறஶநரம். 
1. அன் வ்ரறு ணிர்கலஷட உள்பத்ஷனேம் குனடரக ரற்றுகறநரன்? 

2. அன் வ்ரறு ணிர்கஷப ம்னஷட ஶஷகஷப ிட்டு 
அனுஷட ெறந்ஷணிலும், ஶரகத்றலும் னெழ்கறினக்க ஷக்கறன்நரன்? 
ரழ்க்ஷகில் இர்கலஷட னடிவுகஷபனேம் அஶண டுக்கறநரன்?  

3. ஶலும் ரம் ம் ரழ்க்ஷகக்குத் குந் னடிவுகஷப டுக்கும் ஶதரது 
அனுஷட சூழ்ச்ெறகபில் ப்தடி அகப்தட ஷக்கறநரன்? 

 

இப்தடி தன ஶகள்ிகலக்கு ரம் ம்ஷ ஆட்ப்தடுத்ற, ஜ்ஜரல் ன்தன் 
ப்தடி அனுஷட ெறஷனகபில் அஷணஷனேம் றவகட 
ஷத்து,வற்நறனேம் வதறுகறநரன் ன்தஷ ஶரெறக்கும் கட்டரத்றற்கு 
ள்பப்தட்டு இனக்கறஶநரம். 
 

ரம் இந் ஷனப்தில் ஆரய்ந்ஷ, ஜ்ஜரல் தன சூழ்ச்ெறகஷபனேம், 
ஶகடுகஷபனேம் ிஷபிப்தரன் ன்தஷ தி(மல்) 
வரறிலும்,றனக்குர்ஆன் ெணங்கபிலும் கண்ஶடரம். ஶலும், 
னக்கறத்தும் ரய்ந் ிம் ன்ணவன்நரல்,இவ்ஷணத்ஷனேம் தற்நற 
ரம் ெறந்றக்க னற்தட ஶண்டும். 
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அத்றரம் 4 

 

ஜ்ஜரல் ணிர்கஷபத் ன்ஷணப் 
ஶதரன்ந  ஜமத்கபரக, வ்ரறு ரற்றுகறநரன்? 

 

ணீ னேகத்றல் ந் என னஸ்னறனம் ரல்கம் க்ஷம (Malcolm X) ிட 
ஜமத் தற்நற ெறநந் ிபக்கத்ஷ வகரடுத்ரக வரிில்ஷன. (ரல்கம் 
க்ஸ் (Malcolm X) - இர் அவரிக்கரஷ ெரர்ந் இஸ்னரறர். கனப்திண 
உரிஷக்கரக ஶதரரடிர்) டீ்டு அடிஷ, கபம் ெரர்ந் அடிஷினறனந்து 
வ்ரறு ஶறுதடுகறநரன் தற்நற அற்னரண ிபக்கத்ரல் ரல்கம் க்ஸ் 
உனஷக றஷகத்து கறட்டத்ட்ட 60 ஆண்டுகள் கடந்துிட்டண.ஶலும். 
ரல்கம் கூறும் டீ்டு அடிஷ அல்னது டீ்டு ீக்ஶர, உண்ஷிஶனஶ 
என ஜமத் ஆரன். வணணில் அன் வபித்ஶரற்நத்றலும் ணபிலும் 
என அடிஷ.(குநறப்ன: ீக்ஶர - கனப்திண க்கஷபக் குநறக்கும் வெரல்)  
 
ன்ஷணப் ஶதரன்ந ஜமத்கபரக, ல்னர ணிர்கஷபனேம் ரற்றுற்கரண 
ன்னுஷட ஶரக்கத்றல் வற்நற  அஷட ஜ்ஜரனறற்கு இனக்கும் றகவும் 
திதனரண ற, க்கஷப தரங்கஷபச் வெய் தூண்டுதுரன். இவ்ரறு 
தரம் வெய்ன் னெனம் து உள்பத்றன்  தரிஷண(எபிஷ) ரம் இக்க 
ஶரிடும்.  இது ரிதர(ட்டி) ஶதரன்ந தரங்கள்,அஃரது ட்டிக்கு கடன் 
வகரடுப்தது, கடன் ரங்குது; க்கபிடறனந்து வெரத்துக்கஷப 
ரற்நற  அதகரித்துக்வகரள்து;  ஜறணரினுஷட (கூடரஎலக்கம்) தரம், 
(இது ரீத்றல் ெட்டப்னர்ரக அனுறக்கப்தடர எனனடன் உடலுநவு 
வகரள்லல்). இப்தடி துரக ஶண்டுரணரலும் இனக்கனரம். 
 

இஷ அஷணத்ஷனேம் ிட என இஷந ிசுரெறஷ ஆகறத்ரண றுஷ 
ரழ்க்ஷகஷ ிட்டு துன்ரரண உனக ரழ்க்ஷகிஷண ரட 
வெய்துரன், ற்ந தரங்கஷப ிட, ஆகச்ெறநப்தரணரகவும், 
ஜ்ஜரனறனுஷட னறஷரண ஆனேரகவும் கரப்தடுகறநது.  

 

றுஷஷத் துநந்து இந் உனக ரழ்க்ஷகஷ  ினம்னம் தர்கலக்கு, 
றனக்குர்ஆன் கடுஷரண ச்ெரிக்ஷகஷ ிடுத்துள்பது. இவ்ரறு 
வெய்தர்கள் கரஃதிரகஶ கரப்தடுகறநரர்கள்.  ஜ்ஜரல் ணது வற்நறில் 
இன கண்கலக்கு இஷடில் கரஃதிர்)كافر)  ன்ந 
ரர்த்ஷஷக்  வகரண்டணரக இனக்கறநரன். ணஶ அன் 
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னஸ்னறம்கபின் இஷநம்திக்ஷகக்கு றகப் வதரி ஆதத்ஷ ற்தடுத்துரன்: 
 
  

وَن َعن  ْنَيا َعَلى ٱْلَءاِخَرِة َوَيُصدُّ َة ٱلدُّ وَن ٱْلَحَيوَٰ ِ ٱلاِذيَن َيْسَتِحبُّ َسِبيِل ٱّللا
ٍلٍۭ َبِعيدٍ 

ِئَك فِى َضَلَٰ
ٓ  َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا  أُ۟وَلَٰ

 
 

இர்கள் றுஷஷிட இவ்வுனக ரழ்க்ஷகஷஶ ினம்னகறன்நணர். 
அல்னரஹ்வுஷட றில் (அர்கள் வசல்னரதுடன், ற்நர்கஷபனேம் அறல் 
வசல்னரது) டுத்துக்வகரண்டு அறல் ஶகரஷனனேம் உண்டுதண்டகறன்நணர். 
இர்கள் வகு தூரண றஶகட்டில்ரன் இனக்கறநரர்கள். 
                                            (றனக்குர்ஆன்:  இப்ரயமீ் 
14:3) 
 
 

ஆணரல் ஜ்ஜரல் இந்ஷக ஶரக்கத்ஷ அஷட க்கஷப னெஷபச்ெனஷ 
வெய்கறநரன். இன் ிஷபரக க்கள் இணி  ங்கஷபப் தற்நறனேம் றஷணக்க 
ரட்டரர்கள்; ங்கலஷட வெரந் ரழ்க்ஷகிலும் சுரக ந் 
னடிவுிஷணனேம் டுக்கவும் ரட்டரர்கள்.னலஷரக அனுஷட 
கட்டுப்தரட்டில் க்கஷப வகரண்டு ந்து ிடுரன். 
 

இவ்ரறு அர்கஷப னெஷபச்ெனஷ வெய் ஜ்ஜரஶன அர்கலக்கரக 
ெறந்றக்கவும் வெய்கறநரன்; அர்கலஷட ரழ்க்ஷகினுஷட அஷணத்து 
னடிவுகஷபனேம் அஶண டுக்கறநரன். ஜ்ஜரல் ணது இந் திில் 
வற்நறவதறும்வதரலது, என உனகபரி ெனரம் இறுறில் 
உனரகறிடும். இறல் ெரர ணிர்கள் த்றில் னெஷபச்ெனஷ 
வெய்ப்தட்டர்கள், ரங்கள் ரலம் உனகறன் ரர்த்த்ஷப் னரிந்து 
வகரள்பரல், ஜ்ஜரலுஷட றகரட்டுனறன்  அடிப்தஷடில் கடவுபற்ந 
ரத்றக  ரழ்க்ஷக னஷநஷப் தின்தற்நற ரழ்ரர்கள். 
அன்தின்ணர்,அர்கள் ஜ்ஜரனறற்கு னற்நறலும் அடிதிந்து, அனுஷட 
ஆஷக்ஶகற்த வெல்தடுரர்கள். இனுஷட வகரள்ஷககஷப ஶனும் 
றுத்து ரறு வெய்ரல், வணிசுனற னஷநில் ண்டிக்கப்தடுரர்கள். 
(வணிசுனற ண்டஷண - அந் ரட்டின் ீது 300 ிரண வதரனபரர 
ஷடகள் (அவரிக்கரரல் ிறக்கப்தட்டது), அீ தகீ்கம்- Hyper Inflation 
(தகீ்கம் 10 னட்ெம் டங்கு உர்வு), 20 ிஶ றன்ஷட, உள்ரட்டுப் 
ஶதரர், சுெரர்ன வகரள்ஷகஷத் கர்ப்தது) 
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ரெகர்கபரகற ரம் ெற்று ெறந்றத்துப் தரர்ப்ஶதரஶரணரல், ஶற்கண்ட 
அனுஷட திஷ,ஜ்ஜரல் வதனம்தரலும்  றஷநஶற்நறிட்டரன் 
ன்தஷ உர்ந்து வகரள்ப னடினேம். ஜ்ஜரனறணரல் ெறந்றக்கும் றநஷண 
இந்து, இந் உனக ரழ்க்ஷகில் னெழ்கற கறடப்தர்கள்;எனஶஷப ரம் 
ெறந்றத்ரல் உனக இன்தத்றற்கு இஷடனைநரக இனக்குஶர ன்று 
ெறந்றப்தஷஶ ஷகிட்டர்கள்;இந் இண்டு ப்திணனம், இன்ஷந 
உனகபரி ெனரத்ஷ உனரக்கற ரஶஷ ஜ்ஜரல் ரன் ன்தஷ 
அநறந்து வகரள்லம் ஶம் னம்வதரலது வெய்நறரது றஷகத்து 
றக்குனக்கரடிப் ஶதரரர்கள். ஜ்ஜரல், ஷத்ரன்கஷப ணது றட்டங்கஷப 
றஷநஶற்றுற்கரக  ரற்நற னஷப் ஶதரனஶ, ஶெரஷணகலக்கு 
உள்பரக்கப்தட்ட ற்றும் ங்கலக்கு ற்தடும் ஶெரஷணகபில் ஶரல்ினேற்ந 
ரபரண க்கஷப,அன் ற்கணஶ ரற்நற றவகடுத்து ிட்டரன். 
ெறரிரில் ற்ஶதரது ஷடவதறும் ஶதரனற ஜறகரத்(ஜறகரத்ஷ நரக 
ெறத்ரிக்க டத்ப்தடுகறநது),ல்னர ரடுகலம் தூக்கறப் திடிக்கும் ணீ 
ணரக அசுகபின் றர்க்(இஸ்னரத்றற்கு ரநரண ெட்டறட்டங்கள் - 
ஏரிணச் ஶெர்க்ஷக, வெரத்துரிஷ,வதண்ணுரிஷ ன்ந வதரில் 
றவகடுப்தது) ற்றும் ரிதர(ட்டிஷ) னன்ஷரக் வகரண்டு இங்கும் 
ங்கறகள் னனறண ரவும் ஜ்ஜரனறனுஷட றஶகடுகபின் ெறநந் 
ெரன்றுகபரகும். ரம் ஜ்ஜரலுக்கு ஶெஷ வெய்னேம் ித்றல் 
கண்னெடித்ணரக வெல்தடுஷ ிர்க்க ஶண்டும், வணன்நரல், ஜறன் 
ற்றும் ணிர்கள் ஆகற இனனக்கும், ெறந்றக்கும் றநன் 
அனபப்தட்டுள்பது. ணஶ ஜறன்,ணிர்கள் ஆகற இனனம் 
அல்னரஹ்ிடறனந்து ந் ெத்றத்றஷண னநக்கித்து,  ஜ்ஜரஷன 
பிரக ங்கஷப ஆட்க்வகரள்ப அனுறத்ரல், றுஷ ரபில், 
அல்னரஹ்ிடம்  ஶகள்ிக்குள்பரகற, வட்கறத்ஷனகுணிந்து றற்க ஶண்டி 
றஷன ற்தட்டு ிடும். 
 

இணி னம் கரனங்கபில் ணிகுனம் றகவும் ஶரெரண ஶெரஷணகலக்கு 
உள்பரக கரத்றனக்கறநது,வணணில்,ஶகரடிக்கக்கரண குந்ஷகள் ெறந்றக்கும் 
றநஶண இல்னரர்கபரக தன ஷ அஷடகறநரர்கள்-
வ்ரவநன்நரல்,அர்கபின் ெறந்றக்கும் றநன் ற்றும் ரழ்க்ஷக 
வெல்னஷநகள் னனறண ஸ்ரர்ட் ஶதரன்கள், ர்வனஸ் இண்டர்வட், 
றன்கரந் கறர்சீ்சு ஶதரன்நற்நரல் றகவும் தரறக்கப்தடுகறன்நது. 
 

ىَقَذُْ ٌََُُرَسأَّْبَُٗ َّ ََُُِمثِیًشاُىَِجَْٖ ُِِّٱٍُِّ ِّظُ ٱَُُٗىِْج ٌُُْْْلِ ََُُُّلَُُّقُيُ٘ةٌُُىَُٖ ٌُُْثَِٖبُیَفْقَُٖ٘ ىَُٖ َُٗ
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ٌُِ ََُُُّلَُُّأَْعیُ ٌُُْثَِٖبُیُجِْصُشٗ ىَُٖ ٌَُُُٗ ََُُُّلََُُّءاَرا ََُع٘ ئِلَُُثَِٖبُٓ ُیَْغ
ٓ ىَٰ ۟ٗ ٌُِٲمَُُأُ ٌُُْثَوُُْْْلََّْعٰ ُُٕ
ئِلَُُأََضوُُّ 

ٓ ىَٰ ۟ٗ ٌُُُأُ َُُٱُُٕ فِيُ٘ ُىَْغٰ  
 
றச்சரக ணிர்கபிலும், ஜறன்கபிலும் தனஷ கத்றற்கரகஶ ரம் 
தஷடத்றனக்கறஶநரம். (அர்கள் த்ஷகர்கள் ன்நரல்) அர்களுக்கு 
உள்பங்கள் இனக்கறன்நண; ணினும் அற்ஷநக் வகரண்டு 
(ல்லுதஶசங்கஷப) அர்கள் உர்ந்துவகரள்ப ரட்டரர்கள். 
அர்களுக்கு கண்களுனண்டு; ணினும், அற்ஷநக்வகரண்டு 
(இவ்வுனகறலுள்ப இஷநணின் அத்ரட்சறகஷப) அர்கள் தரர்க்க 
ரட்டரர்கள். அர்களுக்கு வசிகளுனண்டு; ணினும், அற்ஷநக் 
வகரண்டு அர்கள் (ல்லுதஶசங்களுக்கு) வசிசரய்க்க ரட்டரர்கள். 
இர்கள் றனகங்கஷபப் ஶதரல் அல்னது அற்ஷநிட அறகரக ற 
வகட்டர்கபரகஶ இனக்கறன்நணர். இர்கள்ரன் (ம் சணங்கஷப) 
அனட்சறம் வசய்ர்கள் ஆர்.        
                                           (றனக்குர்ஆன்: அல்-அரஃப், 7: 179) 
 

ரல்கம் க்ஸ் ற்றும் ஜமத் 
 

ணீ னேகத்றல் ந் என னஸ்னறனம் ரல்கம் க்ஷம ிட ஜமத் 
தற்நற ெறநப்தரண ிபக்கத்ஷ வகரடுத்ரக வரிில்ஷன. டீ்டு அடிஷ 
தற்நற அற்னரண ிபக்கத்ரல் ரல்கம் க்ஸ் உனஷக றஷகத்து 
கறட்டத்ட்ட 60 ஆண்டுகள் கடந்துிட்டண. ஶலும் டீ்டு அடிஷ கபம் 
ெரர்ந் அடிஷினறனந்து வ்ரறு ஶறுதடுகறநரன்.  உண்ஷில் 
ரல்கறன் டீ்டு அடிஷ அல்னது டீ்டு ீக்ஶர, என ஜமத் ஆரன். 
வணணில் அன் வபித்ஶரற்நத்றலும், ணபிலும் என அடிஷ.  

 

ரல்கம் க்மறனுஷட உஷ: 

 

"உங்கபிஷடஶ இண்டு ஷகரண ீக்ஶரக்கள் ரழ்கறநரர்கள். தஷ 
ஷக ற்றும் னற ஷக.  உங்கபில் வதனம்தரஶனரனக்கு தஷ ஷக 
ீக்ஶரஷப் தற்நறத் வரினேம். னரற்நறல் கனப்திண அடிஷத்ணத்றன் 
ஶதரது அந் தஷ ீக்ஶரஷப் தற்நற ீங்கள் தடித்றனப்தீர்கள். அஷண 
"ரர டரம்(Uncle Tom)" ன்று அஷப்தரர்கள்.. (குநறப்ன- டரம் ரர: 
அச்சுறுத்ஶனர அடக்குனஷநக்ஶகர உள்பரகும்வதரலது அஷ ெறநறதும் 
றர்க்கரல், வெனற்ந ன்ஷஷ கரட்டுதஷ குநறக்கும் திதனரண 
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வெரல்) இன் என டீ்டு ீக்ஶர (House Slave).  அடிஷத்ணத்றன் 
ஶதரது  இண்டு ிரண ீக்ஶரக்கள் இனந்ரர்கள் என்று டீ்டு ீக்ஶர 
ற்ஶநரன்று வபிஉனகம் அநறந் கபம் ெரர்ந் ீக்ஶர(Field Slave).   டீ்டு 
ீக்ஶர வதரதுரக ணது ஜரணனக்கு அனகறஶனஶ ரழ்ரன்;அன் 
ணது ஜரணஷப் ஶதரனஶ உஷட அிரன்.;அன் ணது ஜரணரின் 
இண்டரம்   ஆஷடகஷப  உடுத்றக் வகரள்ரன்;அன் ணது ஜரணன் 
ஶஷஜில் ீம் ஷத்  உஷஶ ெரப்திடுரன்;அன் ணது 
ஜரணனஷட டீ்டின் அடித்பத்றஶனர அல்னது ரடிிஶனர ங்கற 
வகரள்ரன்;ஶறு ங்குஶ வெல்றல்ஷன;ஆகஶ, இந் டீ்டு அடிஷ 
ணது ஜரணன் ன்ஷண வ்ரறு அஷடரபம் 
கரட்டிக்வகரள்கறநரஶர,அவ்ரஶந இனும் ன்ஷணக் கரட்டிக்வகரள்ரன். 
 

உரத்றற்கு அணது ஜரணன் "ம்றடம் ல்ன உவு இனக்கறநது" 
ன்று கூநறணரல், டீ்டு ீக்ஶரரண இன், "ஆம், ம்றடம்  ல்ன உவு 
றகுறரக இனக்கறநது" ன்று கூறுரன்(குநறப்த - அஃரது இஷணனேம் 
ஜரணனடன் ஶெர்த்துக் வகரண்டு  ‚'ம்றடம் ல்ன உவு றகுறரக 
இனக்கறநது‛ ன்தரன்) 
"ம்றடம் என ல்ன டீு இனக்கறநது" ன்று ஜரணன் கூநறணரல், டீ்டு 
ீக்ஶரவும், "ஆம், ''ம்றடம்'' என ல்ன டீு இனக்கறநது" ன்று 
கூறுரன்.  ஜரணனக்கு உடல்றஷன ெரிில்னரல் ஶதரணரல், டீ்டு 
ீக்ஶர ணது ஜரணனடன் ன்ஷண றகவும் என்நறஷணத்து கரட்டிக் 
வகரண்டு, "ன்ண ிம் னனரபி, க்கு ன் உடம்ன ெரிில்ஷன?" 
ன்று ஶகட்தரன். அணது ஜரணணின் னற அனுஷட னற.  அனுக்கு 
உடல்றஷன ெரிில்னரல் இனப்தஷ ிட அனுஷட ஜரணன் 
ஶரய்ரய்ப்தட்டினப்தது அனுக்கு றகவும் னத்த்ஷ ற்தடுத்றது. 
 

ஜரணரின் டீு ரித் வரடங்கறணரல்,  ஜரணஷ ிட ஶகரக 
வெல்தட்டு  ீஷ அஷப்தற்கு கடிணரக ஶதரரடுரன், டீ்டு ீக்ஶர. 
 

வபினேனகறல் அடிஷரகர இன்வணரன ீக்ஶர இனந்ரன். அன் கபம் 
ெரர்ந் ீக்ஶர. (இன் ல்கபிலும், வரறற்ெரஷனகபிலும் ஶஷன 
வெய்தன், ணபில் அடிஷரக இனக்க ரட்டரன்). டீ்டு ீக்ஶரக்கள் 
ெறறுதரன்ஷிணரக இனந்ணர். கபம் ெரர்ந் ீக்ஶரக்கள் 
வதனம்தரன்ஷரக இனந்ணர். ஜரணர் ஶரய்ரய்ப்தட்டஶதரது, அர் 
இநந்துிடஶண்டும் ன்று கபம் ெரர்ந் ீக்ஶரக்கள் திரர்த்ஷண 
வெய்ரர்கள்.[அங்கத்றல் ெறரிப்ன] ஜரணனஷட டீு ீப்திடித்ரல், என 
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கரற்று ந்து ீிஷண இன்னும் அறகரக்கற டீு னலதும் திடக் 
கூடரர ன்று திரர்த்ஷண வெய்ரர்கள்.  

 

ரரது டீ்டு ீக்ஶரிடம் ந்து, "ர ரம் ணிஶ வென்று  ெறக்கனரம்" 
ன்று வெரன்ணரல், இற்ஷகரகஶ ரர டரம் (டீ்டு ீக்ஶர-
அடக்குனஷநக்கு உட்தட்டு ரழ்தன்), "ரன் ங்ஶக ஶதரஶன்? னனரபி 
இல்னரல்  ன்ணரல் ன்ண வெய் னடினேம்? ரன் ங்ஶக ரழ்ஶன்? 
உடுத்துற்கு ஆஷடகஷப ரர் வகரடுப்தரர்? வபிஶ ரர் 
ன்ஷண  தரர்த்துக்வகரள்ரர்கள்?"  இதுரன் டீ்டு ீக்ஶர. 
 

ஆணரல் ீங்கள் வபிில் ெறக்கும் கபம் ெரர்ந் ீக்ஶரிடம் வென்று, "ர 
ரம் ணிஶ வென்று  ெறக்கனரம்" ன்று வெரன்ணரல், அன் ங்ஶக, ப்தடி 
ன்று கூட உங்கபிடம் ஶகட்க ரட்டரன். உடணடிரக, "ர, ஶதரகனரம்" 
ன்று கூறுரன். இவ்ரறு ெற்றும் தநரல் றர்ஶகள்ி ஶகட்கரல் 
ஶதச்ஷெ ெரரரக  னடித்துக் வகரள்ரன். 
 

ணஶ இப்ஶதரது ம்றஷடஶ ரழ்து இனதரம் தற்நரண்டு ஷக 
டீ்டு ீக்ஶர, இனதரம் தற்நரண்டின் டரம் ரர. 100 அல்னது 200 
ஆண்டுகலக்கு னன்ன ரர டரம் இனந்ஷப் ஶதரனஶ அன் (டீ்டு 
ீக்ஶர) இன்ஷந டரம் ரர. அன் என ணீ டரம் 
ரர.  அந் தஷ டரம் ரர ஷனில் என ஷகக்குட்ஷட 
அிந்றனந்ரர்.  இந்  டரம் ரர வரப்தி அிந்துள்பரர்.  இர் றகவும் 
கூர்ஷரணர்.  இர் உங்கஷபப் ஶதரனஶ ஆஷட அிரர்.  இர், 
ீங்கள் ஶதசும் வெரற்கஷப, உங்கள் வரறிஶனஶ ஶதசுரர். உங்கஷப ிட 
ெறநப்தரகவும் ஶதெ னற்ெறப்தரர். உங்கலஷட அஶ உச்ெரிப்னகலடன் 
ஶதசுரர்.  "உங்கலஷட இரணும்" ன்று ரம் கூநறணரல், "ம்னஷட 
இரணும்" ன்தரர்.  அஷப் தரதுகரக்க ரனஶ இல்ஷன ன்நரலும் 
'"ரம்'" "ம்னஷடது" ன்று அரிடம் ப்ஶதரது கூநறணரலும் தன்ஷரக்கற 
அஷனேம் இஷத்துக்வகரண்டு  "ம்னஷடது", "ம்னஷட ஜணரறதற," 
"ம்னஷட அெரங்கம்," "ம்னஷட ெட்டெஷத," "ம்னஷட 
கட்ெறக்கரர்கள், 
 

இவ்ரறு டரம் ரர கூறும் றலும் அனக்கு ெறநறபவும் உடன்தரஶடர 
ெம்தந்ஶர இல்ஷன ன்நரலும் ல்னரற்ஷநனேம் ன்னுடன் 
எனங்கறஷணத்ஶ ஶதசுரர். ணஶ இந் கரதரத்றம்,இனதரம் 
தற்நரண்டின் ீக்ஶர ஆகும். ீங்கள்" ீ "ன்று வெரல்னற அணிடம் 
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எற்ஷநரக குநறப்திட்டரலும், அஷ தன்ஷரக்கற  அனுடன் ஶெர்த்து 
‘ரம், ரங்கள்' ன்ஶந தறனபிப்தரன். ீங்கள் ெறக்கனறல் இனப்தரகக் 
கூநறணரல் "ஆம், ரம் ெறக்கனறல் இனக்கறஶநரம்" ன்று அன் கூறுரன். 
 

ஆணரல், இஶ கரட்ெறில் ற்வநரன ஷகரண கறுப்திண ணிர்(கபம் 
ெரர்ந் ீக்ஶர) இனக்கறநரல்னர. ீங்கள் அரிடம் ரன்  ெறக்கனறல் 
இனக்கறஶநன் ன்நரல், "ஆம், "ீங்கள்" ெறக்கனறல் ரன் இனக்கறநீர்கள்" ன்று 
எற்ஷநரகஶ அர் கூறுரர். [அங்கத்றல் ெறரிப்ன]. 
உங்கபின் அனறஷனனேடன் அர் ன்ஷண இஷத்துக் வகரள்றல்ஷன.. 
வகரள்பவும் ரட்டரர்... 
 

ஆரம்: 
ஶதச்ெரபர்- ரல்கம் க்ஸ் 

ஷனப்ன-  "இண திச்சறஷண." 
ஆப்திரிக்க ரர் ெங்கம் ற்றும் ன்...ெற.தி பரகம். றச்ெறகன் ஸ்ஶடட் 
னேணிர்ெறட்டி, ஈஸ்ட் னரன்ெறங், றச்ெறகன். 23 ஜணரி 1963. 
 

ரல்கம் ிரித்தடி, டீ்டு அடிஷ ன்னும் கரதரத்றம், ஜ்ஜரனரல் 
என னல ஜமத்ரக ஆக்கப்தட்டு, ற்ஶதரஷ உனகறல் ரழ்ந்து 
வகரண்டினக்கும் ணிர்கலஷட ன்ஷக்கு, 100% ெீம் ெரிரகப் 
வதரனந்துகறநது. 
 

கடந் 60 ஆண்டுகபில், ஜமத் ஶதரன்நர்கள் ட அவரிக்கரில் அறக 
அபில் வதனகறிட்டணர்.இந் றஷனில் இன்று ரல்கம் க்ஸ் உினடன் 
இனந்றனந்ரல், அனஷட வெரற்வதரறிற்கு  தல்ஶறு 
ஸ்ஜறத்துகபிஶனஶ ஷட ிறக்கப்தட்டினக்கும். ஶலும், அவரிக்கர 
ற்றும் கணடரில் உள்ப னஸ்னறம்கள் கூடும் வகர ரரடுகபிஶனர, 15000 
அல்னது அற்கு ஶற்தட்டர்கள் கூடும் இடங்கபிஶனர  இர் இவ்ரறு 
ஶதெற உண்ஷஷ டுத்துஷக்க, இன்ஷந றஷனில், கண்டிப்தரக 
அனுறத்றனக்கஶ ரட்டரர்கள். 
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அத்றரம் 5 
 

ஜமத்,  ஜறன் ற்றும் சுஷனரன் அஷனயற 
ம் 

 

உனகபரி அபில் ஷக்கப்தடும் கனத்து ன்ணவன்நரல், சுஷனரன் 
(அஷன) ணது ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனக்கும் றஷனிஶனஶ இநந்ரர் 
ன்றும், கஷரன்கள் அர் ஊன்நறினந் ஷகத்டிின் கலழ் தரகத்ஷ, 
ெறறுக ெறறுக ீண்ட கரனரக அரித்ரல், அனஷட உடல், ெரிந்து கலஶ 
ிலந்து ன்தரகும். ம்னஷட கனத்து ன்ணவன்நரல் சுஷனரன் 
(அஷன) அர்கள் இநந்றனறனந்து அர்கபது ெறம்ரெணத்றல் உட்கரர்ந்து 
வகரண்டினக்கும் ஜமத், அர்கபது ஷகத்டிின் றன்சர-அ(َُ َْغأ ٍِ ) ெக்றஷப் 
தன்தடுத்றக் வகரண்டு, கரனத்றல் னன்னும் தின்னுரக தித்து, 
சுஷனரன் (அஷன) உினடன் இனப்தது ஶதரல், ஜறன்கலக்கு கரட்ெற அபித்து 
வகரண்டினக்கறநரன். 
 

ணினும், ப்வதரலது ரப்தத்துல்-அர்த் ஶரன்நற,சுஷனரன் (அஷன) 
அர்கபின் ஷகத்டிின் றன்ெர-அ ெக்றஷ அறத்ஶர, அப்வதரலஶ 
ஜமத் சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் உினடன் ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்து 
இனப்தது ஶதரலும்,கர்து ஶதரலும்,ஜறன்கலக்கு கரட்டிக்வகரண்டினந் 
ன்னுஷட றநஷண இந்ரன். ணஶ, அந்க் ஷகத்டி ணது றன்ெர-அ 
ெக்றஷ இந்ஶதரது,சுஷனரன்(அஷன) அர்கள் உினடன் இனப்தது 
ஶதரல் கரட்டிக் வகரண்டினந் அந் ஶதரனறரண கரட்ெறகள்ரன் கஷனந்ஶ 
ி,அது உடல் ெரிந்து கலஶ ிில்ஷன.இன் திநகுரன், அந் 
ஜறன்கலக்கு ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்து இனப்தது சுஷனரன் (அஷன) இல்ஷன, 
அது ஶறு என தர் ன்று னனப்தட்டது. 
 

ரம் ீண்டும் எனனஷந சுஷனரன்(அஷன) அர்கபின் ெறம்ரெணத்றல் 
அர்ந்றனந் ஜமத் தக்கம் ம் கணத்ஷத் றனப்னஶரம், ஆணரல் இந் 
னஷந றனக்குர்ஆன் ம்ஷ சுஷனரன்(அஷன) அர்கபின்  
னரில் டந் றகழ்ிஷண,கூர்ந்து கணிக்க வெரல்கறநது. 
 

அல்னரயளஆனர சுஷனரன் (அஷன) அர்கலக்கு தி னரினேரறு 
ஜறன்கலக்கு கட்டஷபிட்டினந்ரன்.எனஶஷப அவ்ரறு வெய் றுத்ரல் 
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கடுஷரண ண்டஷணக்கு உள்பரக்கப்தடுரர்கள் ன்றும் ஜறன்கஷப 
ச்ெரித்றனந்ரன். 
 

ِه ۖ َوَمْن َيِزْغ ِمْنُهْم َعْن أَْمِرَنا َوِمَن اْلِجنِّ َمْن َيْعَمُل َبْيَن  َيَدْيِه ِبإِْذِن َربِّ
ِعيرِ   ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب السا
 

ம் இஷநனுஷட அனுறப்தடி அனக்கு னன் உஷப்தற்நறல் 
ஜறன்கபினறனந்தும் (சப்தடுத்றக் வகரடுத்ஶரம்.) அர்கபில் ர் (அனக்கு 
ஊறம்வசய்றல்) ம்னஷட கட்டஷபஷப் னநக்கிக்கறன்நரஶர, அஷக் 
வகரழுந்து ிட்வடரினேம் (க) ஶஷணஷச் சுஷக்கும் தடி ரம் வசய்ஶரம் 
(ன்று ச்சரித்ஶரம்) -                                (றனக்குர்ஆன் - சதர 34:12) 
 

ஶலும்,அந் ஜறன்கள் ரத்ீன் ஷகஷ ெரர்ந்து ன்றுறனக்குர்ஆன் 
வபிவுதடுத்துகறநது. அதுட்டுறல்னரல் சுஷனரன்(அஷன) அர்கலக்கு 
தி னரினேம் ெறன ஜறன்கள் ெங்கறனறரல் கட்டப்தட்டினந்ண ன்றும் 
ிரிக்கறநது. 
 

ِنيَن فِي اْْلَْصَفادِ        اٍصَوآَخِريَن ُمَقرا اٍء َوَغوا َياِطيَن ُكلا َبنا  َوالشا
 
ஶலும், ஷத்ரன்கபிலுள்ப கட்டடங்கட்டுஶரர், னத்துக்குபிப்ஶதரர் ஆகற 
ரஷனேம்; சங்கறனறரல் ினங்கறடப்தட்டினந் ஶறு தனஷனேம் (ரம் 
அனக்குக் சப்தடுத்றக் வகரடுத்ஶரம்).  
                                                    (றனக்குர்ஆன் - சரத் 38:37, 38) 
 

ரம் இப்ஶதரது ம் கணத்ஷ சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் ித், அந் 
குநறப்திட்ட னத்ஷ ஶரக்கற றனப்னஶரம். ஜறன்கள்,சுஷனரன் (அஷன) 
அர்கள் ித்து ிட்டஷ அநறந்து வகரள்பரல் வரடர்ந்து ஶஷன 
வெய்து வகரண்ஶட இனந்ண,துஷவணில்,ரப்தத்துல்-அர்த் (அறெப் 
திரி) ஶரன்நற, சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் ஷகத்டிின் றன்ெர-அ 
ெக்றஷ அறக்கும் ஷ, அஃரது திர்கள்(அஷன) உினடன் 
இனப்தது ஶதரல் கரட்டிக்வகரண்டினந் அந் கரட்ெறகள் ஷநனேம் ஷ. 
அன்திநகுரன், அந் ஜறன்கள் சுஷனரன்(அஷன) இநந்து ிட்டரர் ன்தஷ 
உர்ந்து வகரண்டண. இந் ிம் னன்ணஶ வரிந்றனந்ரல், ரம் 
இவ்பவு கரனம் கடிணரக உஷத்றனக்க ஶண்டி ஶஷ இல்ஷன 
ன்தஷ ண்ி னந்றண. 
 



Page 40 of 102 

 

இன்நபிலும் கூட தனறனக்குர்ஆன் ிரிவுஷரபர்கபின் கனத்து 
ன்ணவன்நரல், சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் ணது ெறம்ரெணத்றல் 
அர்ந்து வகரண்டு ணது ஷகத்டிஷ ஊன்நற றஷனிஶனஶ இநந்ரர் 
ன்தஶரகும். ஶலும் ெறனர் சுஷனரன் (அஷன) அர்கள், ணது 
ெறம்ரெணத்றல் அல்னரது ஶறு இடத்றல் இநந்றனக்கனரம் ன்றும் 
கனதுகறநரர்கள். 
 

ُة اْْلَْرِض َتأُْكلُ  ا َقَضْيَنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدلاُهْم َعَلىَٰ َمْوِتِه إَِّلا َدابا  َفَلما
َنِت اْلِجنُّ أَْن َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا فِي  ا َخرا َتَبيا ِمْنَسأََتُه ۖ َفَلما
 اْلَعَذاِب اْلُمِهينِ 
 
ம்றல் தனர் இன்நபிலும்றனக்குர்ஆஷண அன் வரறவதர்ப்ஷத ிர்த்து 
ஶறு றில் னரிந்து வகரள்ற்கு ந்ி ரய்ப்னம் இல்ஷன. சறன ஆங்கறன 
வரறவதர்ப்திணரல் ம் க்கள் அநறந்து வகரள்பக்கூடி ிங்கஷப ரம் 
இப்ஶதரது தரர்ப்ஶதரம். 
                                                (றனக்குர்ஆன் - சதர 34:14) 
 

இன்று தனஶதர், வரறரக்கத்றன் னெனரகஶறனக்குர்ஆஷண 

அனுகுகறநரர்கள், இவ்ரறு அனுகுதர்கள், இந் ெணத்ஷ வ்ரறு னரிந்து 

வகரண்டினப்தரர்கள் ன்தஷ கலலள்ப ெணங்கபின் னெனம், ரம் கரண்ஶதரம். 

 

னயம்து அமத் அர்கள் ஶற்கண்டறனக்குர்ஆன் ெணத்ஷ வ்ரறு 
வரறவதர்த்றனக்கறநரர் ன்நரல்: 
 

அர் (சுஷனரன்) ீது ரம் த்ஷ ிறத் ஶதரது அர் இநந்து 
ிட்டரர் ன்தஷ, அர் (ெரய்ந்றனந்) டிஷ அரித்து ிட்ட றனத்றன் 
னச்ெற (கஷரஷணத்) ி ஶவநதுவும், அந் ஜறன்கலக்கு 
அநறிக்கில்ஷன. அர் கலஶ ிஶ "ரங்கள் ஷநரண ிங்கஷப 
அநறந்றனக்கக் கூடுரணரல் (கடிண உஷப்தரகற) இறவுனம் ஶஷணில் 
ரங்கள் ரி தட்டினந்றனக்க ஶண்டிறல்ஷன" ன்று ஜறன்கலக்கு 
வபிரக வரிந்து. 
 
இந் சணத்றன் வபிவுஷ கலழ்னரறு கரப்தடுகறநது: 
சுஷனரன்(அஷன) அர்கபின் இந் ெம்தத்ஷ டுத்துக்கரட்டி தண்ஷட 
கரன அன றனஷநப்தடி,றனக்குர்ஆன் இங்கு க்கு என தரடம் 
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கற்திக்கறன்நது. அந் டுத்துக்கரட்டு ன்ணவன்நரல், சுஷனரன் (அஷன) 
அர்கள் ணது ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனக்கும் றஷனிஶனஶ 
ஷகத்டிஷ ஊன்நறரஶ இநந்ரர் ன்றும், அர் இநந் ித்ஷ 
ரனம் அநறந்து வகரள்பரரல், அனக்கு தி வெய்னேரறு கட்டஷப 
இடப்தட்டினந் ஜறன்கள், வரடர்ந்து ங்கபின் கடிணரண ஶஷனஷ 
வெய்து வகரண்ஶட இனந்ண. அன் திநகு ெறன கஷரன்கள், அர் 
ஊன்நறினந் ஷகத்டிஷ ெறறுக ெறறுக அரித்ரல்,அர் உடல் 
றஷனகுஷனந்து கலஶ ிலந்து ன்தரகும்.  இந் ெம்தத்றன் னெனம் ரம் 
கற்றுக் வகரள்பக்கூடி தரடம் ன்ணவன்நரல், ணிணின் இவ்வுனக 
ரழ்க்ஷகின் ஆெரதரெங்கலம் ஶற்கூநப்தட்ட ஷகத்டிஷ ஶதரன 
ிஷில் அறந்து ஶதரகக் கூடிஷரகும். 
 

இறல் ஆச்ெரிரண ிம் ன்ணவன்நரல், ஶற்கூநப்தட்ட ெணங்கள் 
ரவும் உண்ஷ ெம்தத்ஷ திறதனறப்தரக இல்ஷன, ரநரக இன் 
னெனம் அல்னரயளத்ஆனர க்குறனக்குர்ஆணில் என தரடத்ஷக் கற்றுக் 
வகரடுத்துள்பரன் ன்று குநறப்திட்டுகறநரர், னயம்து அமத் .வணன்நரல், 
சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் இநந் றஷனிஶனஶ வகுஶம் 
ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனந்ஷ அந் ஜறன்கள் கூட  அநறில்ஷன 
ன்றுள்பது, அது துஷவணில், ெறன கஷரன்கள் அது ஷகத்டிின் 
கலழ் தரகத்ஷ வகுஶம் அரித்து, அன் திநஶக அர் உடல் 
றஷனகுஷனந்து கலஶ ிலந்து.அன்தின்ணஶ ஜறன்கலக்கு வரி 
ந்து.ணஶ,0இவ்ரறு டந்றனக்க ரய்ப்தில்ஷன ன்று அமத் அர்கள் 
கனறரல்ரன், இப்தடி என ிபக்கத்ஷ அர் அபித்துள்பரர். 
 

அல்னரஹ் சுப்யரணஆனர,றனக்குர்ஆணில் கூறும் உஷகஷப ெரிரகப் 
னரிந்து வகரள்பர கரத்றணரல்ரன், அமத் அர்கள், இந் ெணத்றற்கு, 
என நரண ிபக்கத்ஷ வகரடுப்தற்கு கரரக அஷந்றனக்கறநது. 
 
 

அப்துல்னர னைசுஃப் அனற இந் ெணத்ஷ வ்ரறு வரறவதர்த்றனக்கறநரர் 
ன்நரல்: 
 

சுஷனரனுக்கு(அஷன) ரம் த்ஷ ிறத்வதரலது அர் இநந்து 
ிட்டரர் ன்தஷ, அர் ெரய்ந்றனந் டிஷ அரித்து ிட்ட னச்ெறஷத் 
ி (ற்ந னம்) அந் ஜறன்கலக்கு அநறிக்கில்ஷன. (அர் 
ெரய்ந்றனந் டிஷக் கஷரன் னச்ெறகள் அரித்து ிட்டண. ஆகஶ, அன் 
ீது ெரய்ந்றனந் சுஷனரன் கலஶ ிலந்துிட்டரர்.) அர் கலஶ ிஶ 
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(ஶஷன வெய்து வகரண்டினந்) அந் ஜறன்கலக்கு ரங்கள் ஷநரண 
ிங்கஷப அநறக் கூடுரக இனந்றனந்ரல், (இவு தகனரக உஷக்க 
ஶண்டி) இறவு னம் இவ்ஶஷணில் ங்கற இனக்க ரட்ஶடரம் ன்று 
னந்றணர். 
 

இந் ெணத்றன் வபிவுஷ கலழ்னரறு கரப்தடுகறநது: 
 

இந் ெணத்றன் னெனம் க்கு னென்று ிங்கள் வபிரகறநது, 
(1) என ணினுக்கு வ்பவு வதரி தி தரிரங்கள் இனந்ரலும், 
அது அணிடறனந்து தநறஶதரகறநது ன்று ரனம் ண்ர ெத்றஶனஶ 
அது தநறஶதரய்ிடும் (2) ெறன னக்கறரண றகழ்வுகஷப வபிச்ெத்றற்கு 
வகரண்டு னற்கு, வதரி அபில் திச்ெரம் ஶஷில்ஷன, ெறநற 
அபில் கண்ணுக்கு னனப்தடர ஷகிலும் வபிக்வகரக் கூடும். அது 
வ்பவு ெக்றரய்ந் ிரக கூட இனக்கனரம்,உரத்றற்கு, 
ணிர்கள் திடித்து அக்கூடி அந்க் ஷகத்டிஷ கஷரன் அரித்து, 
அன்னெனம், த்ஷ தற்நற அஷணனம் அநறந்து. (3) ங்கு ரம் 
ண்டிக்கப்தட்டு ிடுஶரஶர ன்று தந்து வகரண்ஶட வெய்க்கூடி 
ஶஷனகள் ன்றுஶ க்கு தன்ரது, உரத்றற்கு அந் ஜறன்கஷப 
ஶதரன. அல்னரயளஆனரிற்கரக ஶஷன வெய்கறஶநரம் ன்நரல், ரம் 
ப்ஶதரது ணனந்து வெல்தடுஶரஶர, அதுரன் உண்ஷரக 
தனணபிக்கக் கூடிரகும். அஶஶதரல்ரன் ரவூத் (அஷன) அர்கள் 
ெம்தத்றலும், அனஷட ஶதரர் றநஷனேம் (குர்ஆன் - 2:251) ஆனேங்கஷப 
ரரிக்கும் தணுக்கங்கலம் ல்ன னஷநில் தன்தட்டண. வ்ரவநணில், 
அஷண அர் அல்னரஹ்வுஷட தரஷில் தி வெய்றணரல், அனக்கு 
கறஷடத்ரகும். (குர்ஆன் - 34:11). இன் கரரகத்ரன் சுஷனரன் 
(அஷன) ற்றும் ரவூத் (அஷன) அர்கபின் ஶகரில்கபில் (றதரட்டுத் 
னங்கபில்) ஶஷன வெய்து வகரண்டினந்ர்கபின் திகள் னணிரக 
தரர்க்கப்தட்டண. இஷண அநறரறணரல்ரன் ஜறன்கலக்கு அர்கலஷட 
ஶஷன என சுஷரகஶ வரிந்து. 
 
 

ஷநரண கெறங்கஷபப் தற்நற ஜறன்கலக்கு துவும் வரிரது;  அர்கள் 
வபிப்தஷடரணஷ ட்டுஶ அநறரர்கள். சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் 
ஷகத்டிஷ கஷரன்கள் இஷடிடரது ீண்ட கரனம் அரித்ஷனேம், 
அர்கள் அநறில்ஷன. 
 

ர்டூக் திக்ரனறன்  வரறவதர்ப்ன: 
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ஶலும், ரம்  அனக்கு த்றஷண ிறத்வதரலது, னறின் ஊர்ந்து 
வெல்லும் என திரிஷத் ி,ஶவநரன்றும் அது த்ஷ 
ஜறன்கலக்கு கரட்டில்ஷன.அஷ அனஷட ஷகத்டிஷ அரித்ண. அர் 
ெரிந்து  ிலந்ஷ கண்ட ஜறன்கள் இந் ஷநரணற்ஷந னன்ணஶ 
அநறந்றனந்ரல், இவ்பவு ரள் வறுக்கத்க்க உஷப்ஷத வரடர்ந்றனக்க 
ரட்டரர்கள். 
 

ரட்ஷட ஆலம் ன்ணன் ன்னுஷட அஷநில் இநந்றனந்ரல் அது 
குடும்த உறுப்திணர்கள் ற்றும் ஊறர்கலக்கு  ிஷிஶனஶ 
வரிந்றனக்கும். இஷ ெரரரக ெறந்றத்ரஶன, க்கு னரிந்துிடும். 
இஷ உ அடிப்தஷடரண வதரதுஅநறஶ ஶதரதுரணது.  ரநரக, அர் 
ெறம்ரெணம் ஶதரன்ந வதரது இடத்றல் இநந்றனந்ரல், இநந்து என ி 
ஶத்றற்குள்ஶபஶ அநறந்து வகரள்ர்.  அர் இநந்துிட்டரர் ன்தஷ 
ரனஶ உரல் என ரள் னலதும் அர் ணது ெறம்ரெணத்றஶனர 
அல்னது ஶறு ங்கும் இநந்து கறடந்றனக்க னடிரது. என வதரது அங்கறல், 
ணது ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனக்கும்  ன்ணர் எனர், ணது 
ீறன்நத்றன் னன்ணிஷனில் இனப்தஶரடு ட்டுல்னரல், ணனஶக 
தரதுகரப்ன ஊறர்கஷபனேம் வகரண்டினப்தரர். அர்கள் அது தரதுகரப்ஷத 
உறுறப்தடுத் வரடர்ந்து அஷக் கண்கரித்து னர். அத்ஷக 
தரதுகரப்ன ஊறர்கள்,அனக்கு ஶனும் ஶர்ந்ரல், ெறன றறடங்கபிஶனஶ 
அஷண உர்ந்து ிெரரிப்தரர்கள்.  ன்னுஷட அஷநில் ணித்ஶ 
இனந்ரலும், என ரஜரஷ அணுக குடும்த உறுப்திணர்கலம், அனஷட 
ஊறர்கலம் கண்டிப்தரக இனப்தரர்கள்.என ரஜர திிஷட இல்னரல் 
ீண்ட ஶம் ணித்றனக்க னடிரது.ணஶ அது ம் ிஷில் 
கண்டுதிடிக்கப்தடில்ஷன ன்தது ெரத்றற்நது. 
 

சுஷனரன்(அஷன) ெறம்ரெணத்றல்   உட்கரர்ந்றனக்கும்ஶதரஶ 
இநந்துிட்டரகவும், அனஷட ஷகத்டிஷ கஷரன்கள் இஷடிடரது 
ீண்ட கரனம் அரித்தின்ணர் ரன் அனஷட உடல்  ெரிந்து ன்தஶ 
உனகபரி தரர்ஷரக, இன்றுஷ உள்பது. சுஷனரன் (அஷன) 
இநந்தின் அனஷட இடத்றல்  அர்ந்றனப்தது ஜமத் ன்தஶ து 
கனத்ரக இனக்கறநது. ஶலும் சுஷனரன் (அஷன) இநந் தின்ணனம் 
அனஷட ஷகத்டிின்  றன்ெர-அ ெக்றஷ தன்தடுத்ற, கரனத்றல் 
னன்னும் தின்னுரக தித்து, அர் உினடன் இனப்தது ஶதரன்ந 
உண்ஷரண ஶரற்நத்ஷ (கரட்ெறகஷப) ஜறன்கலக்கு 
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கரட்டிக்வகரண்டினக்கறநரன், ஜமத். இனப்தினும், ரப்தத்துல்-அர்த் ஶரன்நற 
சுஷனரன் (அஷன) உஷட ஷகத்டிின்   றன்ெர-அஷ னலஷரக 
அறக்கும் வதரலது, சுஷனரன்(அஷன) அனஷட ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்து 
இனப்தது ஶதரன்றும், அர் கர்து ஶதரன்றும்  ஶதரனறரண 
ஶரற்நத்ஷ(கரட்ெறஷ)  ங்கறக் வகரண்டினக்கும்  றநஷண, ஜமத் 
இக்கறநரன். 
இவ்ரறு ஷகத்டிின் றன்ெர-அ அறக்கப்தடும் ஶதரது ெரிந்து ிலந்து 
கரரல் ஶதரணது தினேஷட ஶதரனறரண ஶரற்நஶன்நற, அனஷட 
உண்ஷரண ணி உடல் அல்ன. இத்துஷரள் சுஷனரன் (அஷன) 
இடத்றல் இனந்து ஶவநரனர் ன்தஷ, இன்திநஶக ஜறன்கள் 
உர்ந்ண. 
 

இத்துஷ கரனம் சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் ெறம்ரெணத்றல் 
உட்கரர்ந்றனந்து ரர்? ஶலும் சுஷனரன்(அஷன) அர்கலக்கு ஶஷன 
வெய்ரக ஞ்ெஷண வெய்து, ம்தஷத்து ஜறன்கஷப அடிதிந்து தினரி 
ஷத்து ரர்? இற்கு ங்கலஷட தறல் ஜ்ஜரல்,அஃரது 

ஜமத்; அன்ரன் ெறம்ரெணத்றல் உட்கரர்ந்றனக்கறநரன். இந் னத்கம் 
லப்தடும்வதரலதும்,   அன் இன்னும் தினேஷட ெறம்ரெணத்றல் ரன் 
அர்ந்றனக்கறநரன். 
 

ணஶ, ஜ்ஜரல் இவ்ரஶந ஶதரனறரண ஶரற்நத்ஷ வகரண்டு ஞ்ெஷண 
வெய்து ஜறன்கஷப ரற்நறக்வகரண்டினப்தரன். துஷவணில் ரப்தத்துல்-
அர்து  அல்னது னறின் அறெ திரி ஶரன்நற, சுஷனரன்(அஷன) 
திின் ஷகத்டிின் றன்ெர-அ அல்னது திின் ஶதரனறரண ஶரற்நத்ஷ 
ங்கும் ஜ்ஜரனறன் ிக்கத்க்க ஆற்நஷன அறக்கும் ஷ. 
 

ஆகஶ, ஜறன்கஷப ெரர்ந் ரரத்றஷண, அனுக்கரக ீ ஶஷனகபில் 
ஈடுதட ஷத்து இன்றுஷ னரதம் ஈட்டிக் வகரண்டினக்கறநரன்,ஜ்ஜரல். 
ஶலும், இந் னத்கம் லப்தடும்ஶதரஶ, இன்று ஜ்ஜரல் வெய்னேம் ீ 
வெல்கபிணரல்,ற்ந அஷணனம் ழீ்த்ப்தடுதுடன், வஜனெஶனம் உனகறன் 
ஆலஷ றஷனக்கு னன்ஶணநற னஷ ம்ரல் ஏபவு ிபங்கறக் 
வகரள்ப னடிகறநது. 
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அத்றரம்-6 
 

ரப்தத்துல்-அர்த் தற்நற ிபக்கம் 
(அரது, றனகம் அல்னது னறில் இனந்து 

வபிப்தடும் திரி) 
 

 

குர்ஆணின் ரப்தத்துல்-அர்த் தற்நற ெணங்கபின் (அரது றனக்குர்ஆன்,  
ெதர 34:14) னெனம்,சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் ஊன்நற ஷகத்டிஷ,  
கஷரன்கள் அரித்ன்தின்ணஶ, அது ணது ெறஷனஷ இந்து ெரிந்து 
ன்தது உனகபில் அஷணனம்  னரிந்து வகரண்டுள்ப கனத்ரகும். இந் 
ிபக்கம் ங்கலக்கு, ம்தத்குந் அபிற்கறல்ஷன, ற்னஷடரகவும் 
இல்ஷன. 
 

அல்னரஹ் சுப்யரணஆனர, ஜ்ஜரனறன் இஸ்ஶல் ீரண அறகரத்ஷனேம்  
தனத்ஷனேம் குஷநக்கும் ல்னஷ தஷடத்ர்கஷபனேம் 
உனரக்கறனேள்பரன்.அர்கள் சுஷனரனுஷட (அஷன)  ஷகத்டிின் 
(அஃரது, றன்ெர-அ) ஆற்நஷன தனணீப்தடுத்துரர்கள். இணரல் 
ஷகத்டிஷ ெரர்ந்து இனந் னணி னறின் அெரங்கனம்(அரது, ஃதித்ர) 
தனணீம் அஷடனேம். இஷ ஷத்துரன், சுஷனரன்(அஷன) அர்கள் 
ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனப்தது ஶதரன்றும், அர் உினடன் இனப்தது 
ஶதரன்றும் உண்ஷரண ஶரற்நம், ஜறன்கபிடம் கரட்டப்தட்டு அர்கஷப 
ம்த ஷத்து.இந் அறெரண ஃதித்ரஷ(ெக்றஷ) ஷகத்டி 
இக்கும்ஶதரது, இநந்து ீண்ட கரனரகறனேம் கரட்டப்தட்டு வகரண்டினக்கும் 
சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் வதரய்ரண ஶரற்நம் ெரிந்து ிலம்;  அது 
ெரிந்தும் ஜமத் ஆகற ஜ்ஜரல், ெறம்ரெணத்றல் இனப்தது 
சுஷனரன்(அஷன) ரன், ன்று ஜறன்கஷப ம்த ஷக்கும் றநஷண இந்து 
ிடுரன். 
 

இந் உண்ஷ ஜறன்கலக்கு வரி னம்வதரலது, ஜ்ஜரனறன் தூய்ஷற்ந 
இஸ்ஶல் அெரங்கம்,ஜறன்கபின் தன தற்நரண்டுகரன ஆஷ இக்க 
ஶரிடும். இந் ிம் இஸ்ஶனறன் எவ்வரன ஜஶரணிெ னை ற்றும் 
ஜஶரணிெ கறநறஸ் ஆரபர்கஷபனேம் கனங்க ஷக்கும்.   
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இந் அெரர கஷன ங்கறறனக்குர்ஆணின் ெணம் இஶர: 
 

ُة ٱْْلَْرِض َتأُْكُل  ا َقَضْيَنا َعَلْيِه ٱْلَمْوَت َما َدلاُهْم َعَلىَٰ َمْوِتِهۦٓ إَِّلا َدآبا َفَلما
َنِت ٱْلِجنُّ أَن لاْو َكاُنو۟ا َيْعَلُموَن ٱْلَغْيَب َما َلِبُثو۟ا فِى  ا َخرا َتَبيا ِمنَسأََتُهۥۖ َفَلما
  ٱْلَعَذاِب ٱْلُمِهينِ 
 

அர் (சுஷனரன்) ீது ரம் த்ஷ ிறத் ஶதரது அர் இநந்து ிட்டரர் 
ன்தஷ, அர் (சரய்ந்றனந்) டிஷ அரித்து ிட்ட றனத்றன் னச்சற 
(கஷரஷணத்) ி ஶவநதுவும் அந் ஜறன்களுக்கு அநறிக்கில்ஷன அர் 
கலஶ ிஶ "ரங்கள் ஷநரண ிங்கஷப அநறந்றனக்கக் கூடுரணரல் 
(கடிண உஷப்தரகற) இறவுனம் ஶஷணில் ரங்கள் ரி தட்டிந்றனக்க 
ஶண்டிறல்ஷன" ன்று ஜறன்களுக்கு வபிரக வரிந்து. 
                                                                             (றனக்குர்ஆன்: சதர- 34:14) 
 

ஜறன்கள், அர்கள் னன்ணினந் ரர்த்றஷண உர்ந்ணர். அரது, 
சுஷனரன் (அஷன) இநந்துிட்டரர். அனஷட ெறம்ரெணத்றல் ஶறு 
ரஶர அர்ந்றனக்கறநரர்கள்.என ஞ்ெகணக்கு அடிஷரக வட்கக்ஶகடரண 
துன்தத்றல், இவ்பவு ஆண்டு கரனம் வரடர்ந்து உஷத்றனக்கறஶநரம்  
ன்தஷ ஜறன்கள் னரிந்து வகரண்டணர்-இஸ்ஶனறன் ெரர்தரக அர்கள் வெய் 
ஶண்டும், ன்று ஞ்ெகணரகற ஜ்ஜரல் கட்டஷபிட்ட அஷணத்து ீ 
வெல்கஷபனேம்,ெற்றும் ெறந்றக்கரல் வெய்து னடித்து ந்ணர் ஜறன்கள்.ரம் 
ெற்று ெறந்றத்றனந்ஶரஶரணரல்,ஜ்ஜரல் ங்கஷப ரற்நற தன்தடுத்றக் 
வகரண்டினந்ஷ அநறந்றனக்க னடினேம் ன்று ண்ி னந்றணர். 
 

ரப்தத்துல்-அர்ஷப் தற்நறறனக்குர்ஆணின் ஶற்கண்ட ெணம் (அரது, 
றனக்குர்ஆன்: ெதர, 34:14) கறட்டத்ட்ட உனகபரி அபில் 
ரற்நறல்னரல்,எஶ  கனத்ரகப் னரிந்து வகரள்பப்தட்டுள்பது.அரது 
கஷரன்கலக்கு எத் உிரிணங்கள்,ஊன்நற றற்கும் ஷகத்டிின் 
அடிரத்ஷ ெரப்திட்டண, இணரல், ஷகத்டி ன் ெறஷனஷ இந்து, 
ெரிந்து.இந் ிபக்கம் ங்கலக்கு, ம்தத்குந் அபிற்கறல்ஷன, 
ற்னஷடரகவும் இல்ஷன. 
 

குர்ஆஷண,னஷநரண றனஷநஷ தின்தற்நற அணுகற 
தரர்த்ஶரஶரணரல் ஷகத்டிஷ குநறக்க அெர-அ(عصب) ன்ந 
ரர்த்ஷ,தல்ஶறு இடங்கபில் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 
உண்ஷில்றனக்குர்ஆன் அெரஅ ன்ந ரர்த்ஷஷ 'ஷகத்டிக்கு 
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தன்ணிண்டு னஷந தின்குநறப்தடப்தட்டினக்கும் ெணங்கபில் 
தன்தடுத்றனேள்பது:[அல்-அரஃப்,7:107, 117, 160; ரயர,20:18,66;அல்-ழர, 
26:32, 44, 45, 63; அல்-ம்ல், 27:10 ற்றும் அல்-கெரஸ், 28:31] 
 
இவ்ரறு, அல்னரஹ் சுப்யரணஆனர ஷகத்டிஷக் குநறக்க  அெரஅ ன்ந 
ரர்த்ஷஷஶ ப்வதரலதும் தன்தடுத்றினக்கும் வதரலது,இந் 
ஏரிடத்றல் ட்டும் ன் ரற்நம் வெய்து றன்ெர-அ ன்ந ரர்த்ஷஷ 
தன்தடுத் ஶண்டும். இது ற்வெனரக டந்ரக டுத்துக் வகரள்ப 
னடிரது.அெர-அ ன்ந ரர்த்ஷில் இனந்து ரற்நம் வெய்து றன்ெர-அ 
ன்ந ரர்த்ஷஷ தன்தடுத்றற்கு ணித் உறுறரண கரம் 
இனந்றனக்க ஶண்டும். 
 

ம்ஷ ெறந்றக்க ஷக்கும் வதரனட்ஶட அல்னரஹ் 
சுதயரணஆனரறனக்குர்ஆஷண இநக்கற அனபிணரன்.இந் னத்றல், 
றன்ெர-அ ன்னும் என னற வெரல்,றனக்குர்ஆன் னலதும் ஷகத்டிஷக் 
குநறக்க தன்தடுத்ப்தட்ட  அெர-அ ன்ந  ரர்த்ஷக்கு தறனரக ன் 
தன்தடுத்ப்தடுகறநது ன்ந ஶகள்ிஶ ம்ஷ ெறந்றக்க ஷக்கும் 
வதரனட்டரகஶ அஷந்துள்பது.  

 

குர்ஆஷண ெரிரண றனஷநஷ தன்தடுத்ற ஆரய்ந்து றன்ெர-அ 
ன்னும் வெரல்ஷன வெரல்னத் ஶடிவதரலது, இஶஶதரன்று    ஶறு என 
றகழ்வு,அஃரது,சூர: அத்-வ்தரில் தின்னரறு உள்பது. 
 

ُيَضلُّ ِبِه ٱلاِذيَن َكَفُرو۟ا ُيِحلُّوَنُهۥ َعاًما إِناَما ٱلناِسٓىُء ِزَياَدةٌ فِى ٱْلُكْفِرۖ 
ُ  ُزيَِّن  َم ٱّللا ُ َفُيِحلُّو۟ا َما َحرا َم ٱّللا َة َما َحرا ُيَواِطـ ُو۟ا ِعدا

ُموَنُهۥ َعاًما لِّ َوُيَحرِّ
فِِرينَ  ُ ََّل َيْهِدى ٱْلَقْوَم ٱْلَكَٰ لِِهْمْۗ َوٱّللا  َلُهْم ُسٓوُء أَْعَمَٰ
 
 

ஶஶன உள்ப ெணங்கபில் அல்னரஹ் சுதயரணஆனர ரங்கஷப ரற்நற 
குப்தம் வெய்ர்கஷப ச்ெரிக்கறநரன்.  

 

"(ஶதரர் வசய்க்கூடரது ன்று டுக்கப்தட்ட இம்ரங்கஷப அர்கள் 
ங்கள் ினப்தப்தடி) னன்னும் தின்னும் ஆக்குவல்னரம் குஃப்ஷ 
(றரகரிப்ஷத) ஶ அறகப்தடுத்துகறநது இணரல் றரகரிப்தர்கஶப ற 
வகடுக்கப் தடுகறன்நணர். வணணில் என னடத்றல் அ(ம்ரங்கபில் 
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ஶதரர் னரி)ஷ அனுறக்கப் தட்டரகக் வகரள்கறநரர்கள்;) ற்வநரன 
னடத்றல் அஷத் டுத்து ிடுகறன்நணர். இற்கு கரம் (ரங்கள் 
டுத்துள்ப ரங்கபின் ண்ிக்ஷகஷ) அல்னரஹ் டுத்றனக்கும் 
ரங்கபின் ண்ிக்ஷகக்குச் சரிரக்கற, அல்னரஹ் டுத்றனக்கும் 
ரங்கஷப ரங்கள் ஆகுரக்கறக் வகரள்ற்கரகத்ரன். அர்கபின் 
(இத்)சீ்வசல்கள் அர்களுக்கு (ஷத்ரணரல்) அகரக்கப்தட்டுிட்டண 
அல்னரஹ், கரஃதிர்கள் கூட்டத்ஷ ஶர் றில் வசலுத் ரட்டரன்" 
 

                                           (றனக்குர்ஆன்: அத்-வ்தர- 9:37) 
 

றனக்குர்ஆணின் ஶற்கண்ட ெணங்கபில் உள்ப அல்-ரெறனே ன்ந ரர்த்ஷ 
'ஶம்' ன்ஶந வதரனள்னகறநது.  இந் இடத்றல், க்கரக கரனத்ஷ 
அபிடும் னஷநில் ரற்நரக, என னடம் தன்ணிண்டு ெந்ற 
ரங்கஷபக் வகரண்டினக்க ஶண்டும் ன்று  உர்ந்ணரகற அல்னரஹ் 
சுதயரணஆனர கட்டஷபிட்டுள்பரன்.  

 

தி (மல்) இஶ ரர்த்ஷஷப்  'ீடித் ஆனேட்கரனம்' ன்தஷ 
கூறும்வதரலது ஶத்ஷக் குநறப்திட தன்தடுத்றனேள்பரர்: 
 

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال   
 

من سره أن يبسط له في رزقه أو  ينسأ له في أثره فليصل رحمه:يقول  
 
 

ரர் ணக்கு அறக வெல்னம், ீண்ட வடி ரழ்க்ஷகனேம்  ஶண்டும் 
ன்றும் ினம்திகறநரஶர, அர் ணது உற்நரர் உநிணர்கலடன் ல்ன 
னஷநில்  உநஷ ஶத ஶண்டும்.  
                                                        (னகரரி, னஸ்னறம்) 
 

குர்ஆணின் ெறன ிரிவுஷரபர்கள் ஶஶன உள்ப றன்ெர-அ ன்ந 
வெரல்லுக்கு, 'ஷகத்டி ன்று வதரனள் னகறன்நணர். ஆணரல்  றன்ெர-அ 
ன்ந ரர்த்ஷக்கு இந் ிபக்கம் ஶதரதுரணரக இல்ஷன ன்று ரங்கள் 
கனதுகறஶநரம். 
 
 

றன்ெர-அ ன்ந ரர்த்ஷக்கு இந் ிபக்கத்ஷ ரம் 



Page 49 of 102 

 

ற்றுக்வகரண்ஶடரஶரணரல், சுஷனரன் (அஷன) ணது ஷகத்டிில் 
ஊன்நற அர்ந்றனந்ரர் ன்ததும், ஷகத்டி ெரிந்ஶதரது, அது இநந் 
உடலும் ெரிந்து ன்தஷனேம் ற்றுக்வகரள்ப ஶண்டி னம்.  

 

றன்சர-அ தற்நற து தரர்ஷ: 
 

சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் ஷகத்டிஷ ஷத்றனப்தரல் ரன், 
ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனக்கும் ஜமத்,ஜறன்கஷப வரடர்ந்து அனுக்கரக 
திரற்ந ஷக்க னடிகறநது, ன்தது க்குத் வபிரகத் வரிகறநது. 
ஜறன்கள் ீது இவ்பவு ஆறக்கம் வெலுத் னடிகறநது ன்நரல்,சுஷனரன் 
(அஷன) அர்கபின் ஷகத்டிக்கு இஷநணரல்  அனபப்தட்ட அறெ 
ெக்றகள் அல்னது ஷநரண உனகத்றன் கரனச்ெக்கத்ஶரடு(World of Time) 
வரடர்ஷத ற்தடுத்தும் தண்னகள் இனந்றனக்க ஶண்டும். 
 

ம்னஷட னரற்நறல்,ெற்று தின்ஶணரக்கற தரர்த்ஶரஶரணரல்,அனஷட 
ஷகத்டி, இஷநணரல் அனபப்தட்ட அனர் ெக்றகஷப வகரண்டினந்து 
வரினம். இஷ ஷத்து ரன்  ஶரெஸ்,அரது,தி னெமர (அஷன) 
அர்கள்  வெங்கடனறல்  ஏங்கற அடிக்க, தின்ணர் அது ிக்கத்க்க 
ஷகில் திபந்து என தரஷஷ உனரக்கற   தனூஇஸ்ஶனறர்கஷப 
தரதுகரப்தரக வெங்கடஷன கடந்து வெல்ன உிது. (குர்ஆன், அல்-ளர, 
26:23  கரவும்).இஶ ஷகத்டிஷ ஷத்து ரன், னெமர (அஷன) 
தரஷநில் அடித்ரர். அப்தரஷநினறனந்து தனூஇஸ்ரினறன் தன்ணிண்டு 
தங்குடிிணனக்கும் எவ்வரன ஊற்நறன் ீம், தன்ணிண்டு ீஶரட்டங்கள் 
அற்னரக வதனக்வகடுத்து ஏடிண. (குர்ஆன், அல்-தகர, 2: 160  
தரர்க்கவும்).  

 

 இஶ ஷகத்டிரள்ரன் தி னெமர (அஷன) ஃதிர்அவ்ணின்  
ந்றரறகஷப ஶரற்கடித்ரர். அனஷட ஷகத்டி என தரம்தரக ரநற 
அந் ந்றரறகள் ரரித் அஷணத்ஷனேம் ிலங்கறது. (குர்ஆன், அல்-
அரஃப், 7: 107-117  தரர்க்கவும்).  

 

 ந்ஷ ரகூப்தின் (அஷன) னகத்றல் ெீப்தட்ட அனஷட கணரண 
னைசுப்தின் (அஷன) ெட்ஷடரன்,அனஷட தரர்ஷஷ அஷணனம் 
ிக்கத்க்கஷகில் ீட்வடடுக்க உிது ன்தஷ, ரம் றஷணவு 
கூனரம். 
 

கரனத்றல் னன்ஶணரக்கறனேம்  தின்ஶணரக்கறனேம் தம் ஶற்வகரண்டு 



Page 50 of 102 

 

இங்குஷ, ெரத்றரக்கற ஷகத்டிின் அறெ ெக்றகஷபத் ரன், 
றன்ெர-அ ன்ந ரர்த்ஷ குநறப்திடுகறநது  ன்நரல், இஷ ஷத்து ரன் 
ஜ்ஜரல்,ஜறன்கஷப ரற்நற  சுஷனரன் (அஷன) இநந்ஷனேம், அது 
ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனப்தது ஶறு ரஶர ன்தஷனேம்,ஜறன்கபரல் உ 
னடிரரறு வெய்கறநரன். 
 

ங்கள் கண்ஶரட்டம்  ன்ணவன்நரல், சுஷனரன் (அஷன) உினடன் 
இனப்தது ஶதரன்றும், அது ெறம்ரெணத்றல் அர்து ற்றும் கர்து 
ஶதரன்றும், ஜறன்கலக்கு வதரய்ரண கரட்ெறகஷப ங்குற்கு,றன்ெர-அ  
ரன் ெரத்றம் ஆக்குகறநது. இணரல் ரன் ஜறன்கள் ரற்நப்தட்டணர். 
 

இணரல் ரப்தத்துல்-அர்த் ன்தது ஷகத்டிின் ிஶெரண ெக்றஷனேம், 
அனுஷட அீ றநஷணனேம் அறக்க கூடிரக இனக்க ஶண்டும் .இன் 
னெனம் ஜ்ஜரல் ஜறன்கலக்கு கரட்டும் ஶதரனறரண ஶரற்நனம் ஷநந்து 
ஶதரகும். 
 

ம்னஷட ிபக்கம் ன்ணவன்நரல்,றனக்குர்ஆணிலும், தி(மல்) 
வரறகபிலும்(யீஸ்),றன்ெர-அ ன்ந ரர்த்ஷக்குறனக்குர்ஆணின் ெறன 
ிரிவுஷரபர்கள் குநறப்திடுது ஶதரல், ஷகத்டிஷத் ரன் குநறக்கறநது, 
ன்தற்கு  ந் ஆரனம் இல்ஷன. இன்னெனம் றன்ெர-அ ன்தது 
சுஷனரன் (அஷன) ஷகத்டிில் உள்ப கரனச்ெக்கத்ஶரடு வரடர்னள்ப 
அறெ ெக்றஷ குநறக்கனரம் ன்ந ரற்றுக் கனத்து உள்பது. 
 

எஶ ஶத்றல் வவ்ஶறு தரிரங்கலக்கு  னன்னும் தின்னுரக, எஶ 
ஶத்றல்  திக்க அனுறக்கும் ஷகத்டிின் அறெ றநஷண 
அறக்கக்கூடிது ரன்  ரப்தத்துல்-அர்த். இவ்ரறு னன்னும் தின்னுரக 
இன கரனச்ெக்கத்றல் தித்றன் னெனம்ரன், குஷகில் தூங்கறக் 
வகரண்டினந் இஷபஞர்கபரல் எஶ ஶத்றல் இண்டு தரிரங்கபில் 
இனக்க னடிந்து. (குர்ஆன், அல்-கஹ்ஃப், 18: 16-20  கரண்க).  

 

ஜமத்ரல் கரனத்றன் வவ்ஶறு தரிரங்கலக்கு வென்று னஷ  
ஷகரப னடிந்ரல், அன் னெனம் சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் 
த்ஷனேம் ஷநக்க னடினேம். அஶ ஶதரன்று அர் இன்னும் உிஶரடு 
இனக்கறநரர் ன்று ம்த ஷக்க சுஷனரணின் (அஷன) வதரய்ரண 
ஶரற்நத்ஷனேம், ஜறன்கலக்கு னன் ஷக்க னடினேம்.  

 

சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின்  ஷகத்டிில் உள்ப றன்ெர-அ னெனம் 



Page 51 of 102 

 

ஜமத் ஆகற ஜ்ஜரல் வவ்ஶறு தரிரங்கஷபக் ஷகரப னடினேம். 
இஷண ஷத்து  னணி னறரகற வஜனெஶனறல்  இனந்து ணது 
வகரள்ஷகரண ஏர் உனக ஆட்ெறஷ றறு   னடினேம் ன்நரல், ரப்தத்துல்-
அர்த்துஷட னக்கற ஶகரட்தரடு ஷகத்டிின் அனர் றநஷண  இக்கச் 
வெய்ரகஶ இனக்கும்.இவ்ரறு வெய்ன் னெனம் ஜ்ஜரலுஷட 
ஆட்ெறக்கும் னற்றுப் னள்பி ஷக்கப்தடும். அது ஷகத்டிின்  றன்ெர-அ 
ன்ந அறெ றநஷண  உட்வகரண்டு அறப்தன் னெனம், அனுஷட 
வெல்கலம் டுக்கப்தடும். ணினும்,அல்னரஹ்ஶ ெர்னம் அநறந்ன். 
அல்னரயழ ஆனம். 
 

குர்ஆனுஷட   ற்வநரன ெணம், ரப்தத்துல்-அர்த் ன்தது  'அர்கலடன் 
ஶதசும்' அல்னது 'அர்கஷபக் கரப்தடுத்தும்'  ன்று ிரிக்கறநது:  
 

َن ٱْْلَْرِض  ًة مِّ اَس  َوإَِذا َوَقَع ٱْلَقْوُل َعَلْيِهْم أَْخَرْجَنا َلُهْم َدآبا ُتَكلُِّمُهْم أَنا ٱلنا
ِتَنا ََّل ُيوقُِنونَ    َكاُنو۟ا ِبـ َاَيَٰ
 

அர்கள் ீது (ஶஷணனேஷட) ரக்கு வனங்கும் ஶதரது, அர்களுக்கரக என 
திரிஷ னறினறனந்து ரம் வபிரக்குஶரம்; அது, றச்சரக ணிர்கள் 
(ரர், ரர்) ம் சணங்கபின் ீது உறுற வகரள்பில்ஷனவன்று 
அர்களுக்குச் வசரல்னறக் கரண்திக்கும். 
                                           (றனக்குர்ஆன், அல்-ம்ல்-27:82) 
 

னறில் ஶரன்றும் றனகம் அல்னது திரி, அஃரது ரப்தத்துல்-அர்த்,  
வபிப்தடுது க்கபின் அநறரஷஷக் குநறக்கும்.அப்வதரலது, அர்கள் 
ஶத்ஷ னற்நறலுரக றரகரித்து, னெஷப ெனஷ வெய்ப்தட்டர்கபரக 
இனப்தரர்கள். 
 

எஶ அன ரர்த்ஷரண تكلمهم  வவ்ஶறு எனறக்குநறீடுகபின்(அல்-
ஷ்கலல் - الـتـشـكـيـــل) அடிப்தஷடின, இண்டு வவ்ஶறு அர்த்ங்கஷபக் 
வகரண்டினக்கனரம். துகல்னறனயளம் ன்நரல் 'அர்களுடன் ஶதசுங்கள்' 
ன்று வதரனள்.  ஆணரல் அது க்னறனயளம் ன்று லப்தட்டரல், 
'அர்கஷபக் கரப்தடுத்துங்கள்' ன்று வதரனள்.  ரம் இப்ஶதரது டுத்துக் 
கூநற ித்றல், ரப்தத்துல்-அர்ஷ  ிபக்கறணரல், ஶஶன 
குநறப்திடப்தட்டுள்ப இண்டு அர்த்ங்கலம் வதரனந்தும். 
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திகள் ரகம் (மல்) கரனத்றல் ரழ்ந்  கற்நநறந் ஶரரண   
அப்துல்னர இப்னு அப்தரஸ் (னற),இஶ  கனத்ஷ வகரண்டினந்ரர். (ஃப்சலர் 
அல்-குர்துதிஷக் கரண்க)  

 

கண்ணுக்குத் வரிர றன்ணணு அஷனகஷப, வரஷனக்கரட்ெறத் றஷகள், 
ஸ்ரர்ட் ஶதரன்கள் ற்றும் ர்வனஸ் இண்டர்வட் ஆகறண 
வபிப்தடுத்துகறன்நண. இந் றன்ணணு அஷனகஶப ரப்தத்துல்-அர்த் ன்று 
க்கு ஶரன்றுகறநது. அல்னரயள ஆனம். ணினும்,அல்னரஹ்ஶ  ெர்னம் 
அநறந்ன். 
 

ற்கணஶ, ஶணகீ்கள் கந் ஶெர்க்ஷகக்கு வெல்லும்வதரலது, ற 
அநறரல் ெறப்தடுகறன்நண.இன் ிஷபரக, ணீ உனகறல் ஶன் 
உற்தத்றின் றஷன றகவும் ஆதத்ரண றஷனில் உள்பது.  

 

கூடுனரக,றன்ணணு கல்வரடர்ன னெனம் இங்கும் "ஸ்ரர்ட் ஶதரன்கள்" 
ற்றும் திந  வரஷனஶதெறகலம், உனகறன் வதனம்தகுறகஷப என்நரக 
எனங்கறஷத்து  `Talk City' ன்ந ஶதச்சு கரக ரற்நற னகறன்நண. இறல் 
க்கள்  ஆட்டு ந்ஷகஷபப் ஶதரன கண்கள் கட்டப்தட்டு என னடிஶ 
இல்னரல், ி கக்கறல்,ரட்கக்கறல்,ெறன ெம் ரங்கபரக,  
ரழ்ரள் னலதும் ஶதெறஶ கறக்கறன்நணர். 
இந் ஆட்டுந்ஷகள் தன ெங்கபில் 'ப ப' ன்று ஶதெற ம்தம் 
ஶதரட்டுக்வகரண்ஶட இனப்தரல், இந் ெரணங்கள் இல்னரல் ர 
னடிர அபவுக்கு அடிஷரகற ிடுகறன்நணர். இவ்ரறு ஶதச்ெறஶனஶ 
ம்ஷ னெழ்கடித்து ஷத்றனப்தது, ற்வெனரக டக்கில்ஷன ன்தஷ 
அர்கள் அநறரல் இனக்கறநரர்கள். இறல் ரன் 
இர்கலஷட(ஜ்ஜரனறனுஷட)  றட்டம் வபினகறநது. றன்ணணு 
அஷனகள் பிண்டனம்,ணிணின்  வெிப்தஷந(Ear Drum) ற்றும் 
னெஷபக்குள் ஊடுனரல், அறக்கப்தட இனப்தது சுஷனரன் (அஷன) 
அர்கபின் ஷகத்டிின் அறெ தண்னகள் ட்டுல்ன, ஆட்டு ந்ஷகபரக 
ரலம் க்கபினுஷட  னெஷபனேம் ரன். 
 

இது ணி னெஷபகஷப தரறத்து னெஷப னற்றுஶரய், டின்றர( றரதக 
நற, ஶரெறக்கும் றநஷண இத்ல்). அல்ஷஜர்(ணப்தடும் என 
ஷகரண டிவன்றர ஶரய்) னனறற்ஷந உனரக்கும்.இந் 
ஶரய்கள்  ல்னரனக்கும் ற்தடும்  வதனரரிரக தவும் வரற்று 
ஶரரக(epidemic) கூட ரநனரம். அல்ஷஜர் ஶரய் (Alzheimer Disease) ன்தது 
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றந்ரண றஷணித்ல் ஶரய் ணனரம்.ம்னஷட குத்றல், 
வெல்தரடுகபில் ரற்நம் ற்தடும். 
 
 

ِسقُونَ  ئَِك ُهمُ ٱْلَفَٰ
ٓ هُْم أَنفَُسهُْم  أُ۟ولََٰ َ َفأَنَسىَٰ   َوََّل َتُكونُو۟ا َكٱلاِذيَن َنُسو۟ا ٱّللا

 

அன்நறனேம், அல்னரஹ்ஷ நந்து ிட்டர்கள் ஶதரன்று ீங்கள் 
ஆகறிடரரீ்கள், வணணில் அர்கள் ங்கஷபஶ நக்கும்தடி (அல்னரஹ்) 
வசய்து ிட்டரன், அத்ஷகஶரர் ரம் ஃதரமறக்குகள் - வதனம் தரிகள் 
ஆரர்கள். 
                                         (றனக்குர்ஆன்: அல்-யஷ்ர் 59:19) 
 
 

 

ரப்தத்துல் அர்த்ஷப்தற்நற  ஶஶனனேள்ப அஷடரபங்கஷப ற்றுக்வகரள்ப 
னடிரர்கள், ஶறு ெறன குநறப்னகபில் ிரிக்கப்தட்டுள்பது ஶதரன்று, 
ரப்தத்துல்-அர்த்றன் ஶறு ெறன அஷடரபங்கள் றகழ்ஷக் கரணும் ஷ 
கரத்றனக்கனரம்.அஷ தின்னரறு: 
 

‘அன் ஷன என கரஷபின் ஷன ஶதரன்நது, அன் கண்கள் தன்நறின் 
கண்கள் ஶதரன்நது, அன் கரதுகள் ரஷணின் கரதுகள் ஶதரன்நது, அன் 
வகரம்னகள் என ரனுஷட வகரம்னகள் ஶதரன்நது, அன் கலத்து 
வனப்னக்ஶகரறின் கலத்து ஶதரன்நது, அன் ரர்ன ெறங்கத்றன் ரர்ன 
ஶதரன்நது, அன் றநம் னனறின் றநம் ஶதரன்நது, அன் ஶட்ஷடரடும் 
றநன் னஷணின் றநஷண ஶதரன்நது, அன் ரல் என ஆட்டுக்குட்டிின் 
ரல் ஶதரன்நது, அன் கரல்கள் எட்டகத்றன் கரல்கள் ஶதரன்று இனக்கும். 
 

ரப்தத்துல்-அர்றனுஷட இந் வெல்தரடு ஜ்ஜரனறனுஷட தண்திற்கு 
றகவும் எத்ரகவும், உகந்ரக இனக்கறநது,வணன்நரல், ற்வதரலது 
இஸ்ஶலுக்கு றரிகபரக ிபங்கும் எவ்வரன ரட்ஷடனேம் சுடில்னரல் 
அறப்தஷஶ, எஶ குநறக்ஶகரபரக ஷத்துள்பரன். இந் குநறக்ஶகரபரணது 
,இப்ஶதரது அவரிக்கர, இங்கறனரந்து, திரன்ஸ், வஜர்ணி ஶதரன்ந ணீ 
ஶற்கத்ற ரடுகஷப தீடித்து னகறநது.ஏர் உனக ஆட்ெறஷ ஶரக்கற, 
ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனக்கும் ஜமத்றன் அெரங்கத்ஷ ரங்கற றற்கும் 
சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் ஷகத்டிின் றன்ெர-அ ெக்றஷ, ப்தடி 
ரப்தத்துல்-அர்த் அறக்க இனக்கறநஶர,அஶஶதரன்று  உனஷக ஆலம் 
ரடுகலம், தரக்ஸ் திரிட்டரணிக்கர ற்றும் தரக்ஸ் அவரிக்கரணர 
ஶதரன்நற்ஷந இந்  உனகறற்கு ங்கற றகப் வதரி ட்ன 
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ரடுகலம்,இஶ  ெக்றரல் எட்டுவரத்ரக அறக்கப்தட்டு ஆட்ெறில் 
இனந்து அகற்நப்தடுரர்கள். உனகறல் இஸ்ஶனற அசுக்கு 
ஶதரட்டிரபர்கபரக இனப்தர்கள் அஷணனம், னம் கரனங்கபில் ழீ்த்ப் 
தடுரர்கள்.அற்கரண ஶனம் வனங்கற ிட்டது. 
(குநறப்ன - தரக்ஸ் திட்டரணிக்கர (உனக றனப்தப்தில் 1/4 தங்ஷக ஷகப்தற்நற, 
அங்குள்ப க்கஷப ரகரிக்கத்றல் னன்ஷப் தடுத்துகறஶநரம் ன்ந 
வதரில் அடிஷப்தடுத்ற ஆண்டஷ குநறப்தது, தரக்ஸ் அவரிக்கரணர 
(இண்டரம் உனகப்ஶதரனக்குப் தின், அவரிக்கர உனக ல்னெரக 
இனந்வதரலது, உனக ரடுகலக்கறஷடஶ அஷறஷ றஷனரட்டுகறஶநரம் 
ன்ந வதரில் ஶதரனறரக உனரக்கற எப்தந்ம்) 
 

இந் லத்ரபர்,எரிஷநக் வகரள்ஷகனேஷட அஷணனக்கும் அநறவுனத் 
ினம்னது ன்ணவன்நரல்: னஸ்னறம்கஶபர, கறநறஸ்ஶர, னைஶர 
அல்னது ஶறுி ம்திக்ஷக வகரண்ட அஷணனக்கும், இர்கஶபரடு, 
ஜ்ஜரனறன் றன்ணணுவரடர்தில்  இஷக்கப்தட்ட உனகத்றஷண லி, 
ெறக்குண்டு ரலம் அஷணத்து க்கலம்,றனக்குர்ஆஷண அதிில் ஏதுங்கள். 
இவ்ரறு றனக்குர்ஆஷண ஏதுன்  னெனம், ஶஶன குநறப்திடப்தட்டுள்ப 
ஆதத்துகபில்  இனந்து தரதுகரப்னம், ம்னஷட ணஷ குப்தடுத்தும் 
அனனந்ரகவும், அது அஷனேம்.அதுவும் வரனர், அறகப்தடிரண 
ஶத்ஷ இந் றன்ணணு உதகங்கபில் கறக்கறநரஶர, அர்கலக்கு 
இந் னேத்ற, றகவும் தனுள்பரக அஷனேம். 
 
றனக்குர்ஆன் ஏதுது ம்ஷ  'குஷடச் வசய்னேம்' ன்ந அநறிப்ஷத 
இதுஶதரன்நர்கலக்கு றஷணவுதடுத், இந் தனறன் லத்ரபரக ரன் 
கடஷப் தட்டுள்ஶபன்: 
 

لِِميَن 
ُل ِمَن ٱْلقُْرَءاِن َما ُهَو ِشَفآٌء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَنَۙ َوََّل َيِزيُد ٱلظاَٰ َوُنَنزِّ

  إَِّلا َخَساًرا
 

இன்னும், ரம் னஃறன்களுக்கு ஹ்த்ரகவும், அனனந்ரகவும் 
உள்பற்ஷநஶறனக்குர்ஆணில் (தடிப்தடிரக) இநக்கறஷத்ஶரம்; 
ஆணரல் அக்கறக்கரர்களுக்ஶகர இப்ஷதத் ி ஶவநஷனேம் (இது) 
அறகரக்குறல்ஷன. 
 

                                         (றனக்குர்ஆன்: அல்-இஸ்ர 17:82) 
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டிக்கிணிகள், வெல்ஶதரன்கள் ற்றும் திந றன்ணணு ெரணங்கபினறனந்து 
வபிப்தடும் றன்கரந் கறர்சீ்சு, ம் உடலுக்கு ீங்கு ிஷபிக்கும் 
ன்தற்கரண அநறில் ற்றும் னத்து ெரன்றுகள் ிஷிஶனஶ 
வபினம்.  னெஷபக் கட்டிகள்(Brain Tumor), கனவுநரஷ, னட்டுத்ன்ஷ 
ஶதரன்நற்றுடன் இற்கு வரடர்ன இனப்தற்கரண ெரன்றுகள் ிஷில் 
க்கு கறஷடப்தது ட்டுல்னரல், ல்னரற்நறற்கு ஶனரக  ம்னஷட 
றஷணரற்நலுக்கும்,ெறந்றக்கும் றநனுக்கு ற்தடும் ஶெம் ரன் றகவும் 
அச்சுறுத்ஷன னரக உள்பது. ிஷிஶனஶ உனகம் னலதும் 
ஜமத்கபரல் றம்தி ிடும். 
 
 
 

ணீ றன்ணணு வரடர்னகபிணரல் இஷக்கப்தட்டினக்கும் கங்கபில் 
பனம் ந்வரன குந்ஷனேம், றன் கரந் கறர்சீ்சுக்கு ஆபரகரல்  
இனக்கரது. இணரல் அர்கலஷட றரதகத் றநன் 
தரறத்து,றனக்குர்ஆஷண ணப்தரடம் வெய் னடிர என கரனம் னம் 
ன்று  இந் லத்ரபர் றர்தரர்க்கறநரர்.  

 

ரம் இந் ணீ உனகத்றன் கங்கபில் ெறக்கும் வதற்ஶநரர்கலக்கு 
அநறவுறுத் ினம்னது ன்ணவன்நரல், வதற்ஶநரர்கபரண அர்கள் ங்கள் 
குந்ஷகஷப றணனம்றனக்குர்ஆஷண ஏ  வெய்றல் உறுறரக இனக்க 
ஶண்டும்.றனக்குர்ஆஷண என ரத்றற்கு என னஷநரது னலதுரக 
ஏற னடிக்க அநறவுனத்துங்கள். இத்ஷக கறர்சீ்ெறணரல் ற்தடும் 
தரறப்னகபினறனந்து குந்ஷின் னெஷப ற்றும் ணஷப் தரதுகரக்கும் 
ஶகடரக னணி தனரகற றனக்குர்ஆன் வெல்தடக்கூடும். 
 

இந் னத்கத்ஷ னடிப்தற்கு னன்ன என னக்கற ிடத்ஷ சுட்டிக்கரட்ட 
ினம்னகறஶநன். ரம் வரலஷகில் ெறம் திந்து சுஜளத் வெய்னேம் 
றஷனில், னறஶரடு(ஷஶரடு)  ம் உடனறல் உள்ப ல லம்னகஷப 
இஷக்கறஶநரம்.இஷ ல்னரற்நறலும் றகவும் னக்கறரணது, வற்நறஷ 
னெக்குடன் இஷக்கும் லும்ன ஷஷத் வரடுதுரன்.  எவ்வரன 
லும்னம் றன்கரந் கறர்சீ்ஷெ ம் உடனறல் இனந்து னறில் 
வெலுத்துற்கரண என றரக இது வெல்தடுகறநது. இணரல் உடஷன, 
றன்ணணு கரந் ெக்றகபரல் ிஷபனேம் ீங்கறனறனந்து கரப்தரற்றுகறநது. 
னெஷப ற்றும் ஷனினறனந்து னறக்கு ஷடவதறும் இந் தரிரற்நம் ரன் 
ல்னரற்நறலும் றக னக்கறரணது. வணணில், இத்ஷக கறர்சீ்ெரல் 
ற்ந உறுப்னகஷப ிட ஷனக்ஶக றகப்வதரி ஆதத்து ற்தடுகறநது. 
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  இறுறரக, ப்தரல் ஆண கரனிகஷபப் தன்தடுத்துஷ ரம் ிர்க்க 
ஶண்டும். வணணில்,ப்தர் கரனிகள்,ஷ றரக ம் உடனறல் இனக்கும் 
றன்ணணு கரந் அஷனகள் னறக்குள் வெலுத்ப்தடுஷ டுக்கறநது. 
 
 
 

இறுற ரர்த்ஷகள்: 
 

இந் தல் லப்தட்ட ஶரக்கஶ , "ஜமத்" ற்றும் "ரப்தத்துல் அர்து" 
தற்நற து கனத்றன் ீது ஆனறம்கலஷட தரர்ஷஷ அநறந்து 
வகரள்ற்கரகத் ரன். அர்கள், ெனஃதிகபின் றனஷநஷ 
தின்தற்றுதரக இனந்ரலும் ெரி, ரனல் உலறல் கற்நரக இனந்ரலும் 
ெரி.         
 
 
 

                        அர்கபின் தறஷன றர்தரர்த்து கரத்றனக்கறஶநரம் 
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தின் இஷப்ன-1 

 

 
குர்ஆணில் உள்ப (ஜமத்)உிற்ந உடல் தற்நற ஶன்ஷரண 
உஷரசறரிர்கபின் கனத்துச் சுனக்கம் 

(யஸ்னல்னரஹ் ரஃதிஇ) 
 

 

1. ஜமத் தற்நற தன ஆெறரிர்கபின்  வதரதுரண ிர்ெணம் 
ன்ணவன்நரல் ஜமத் ன்தது ஷன, ெஷனேடன் கூடி உிற்ந 
ெடனம் ன்தரகும். 
(அத்-ஃப்ெலர் அல்-கதீர், அத்-தரணி, னொஹ் அல்-தரன், இஸ்ரில் 
யக்கல, ஜ்ர’உல்-தரன், அத்-தர்ெல, அன்ர் அத்-ன்ஜறல், ஷதரி, 
அல்-தயர் அல்-னயீத், அன யய்ரன், கஷப் அல்-குர்ஆன், றஜரம் 
அத்-ீன் அன்-ஷெரனரி, அல்-தயர் அல்-ீத், இப்னு அஜறதரஹ், அத்-
ஸ்-யலீ், இப்னு ஜளமய் அல்-கர்ரீ, னொஹ் அல்-ரஆண,ீ அல்-
அல்னேெல) 

 

2. ஆங்கறனம், றழ், னரய் ஶதரன்ந வரறில் உள்ப ணீ கரனத்றன் 
ிபக்கவுஷகள் அஷணத்தும், தரம்தரிரக ங்கப்தடும் 
ிபக்கவுஷகஷபத் லிஶ உள்பது. இற்நறல் இனந்து 
ிறினக்கரக இனப்தது, வௌனரண  வௌதூறின் ிபக்க உஷ 
ட்டுஶ.அனஷட ிபக்க உஷில் "ஜமத்" ன்தது தி 
சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் கஷணப் தற்நறக குநறக்கனரம் ன்று 
கூநறினப்தரர். வணன்நரல், ன் ந்ஷக்கு தின், அரல் என ெறநந் 
ஆட்ெறஷ அஷக்க னடிில்ஷன. அரல் ெறநந் ஆட்ெறரபரக 
இனக்க னடிில்ஷன. அர் ஆட்ெறக்கு ந் ெறநறது கரனத்றஶனஶ 
ன் அெரட்ெறஷ இந்ரர். ஶதரெறரிர்.யம்கர ஶதரன்ந ணீ 
கரனத்து உஷரெறரிர்கள் தனர்,இரம் அல்-ரஜறஸ் அர்கபின் 
ிர்ெணத்றற்கு ஈர்க்கப்தடுகறன்நரர்கள்.(கலஶ 5ஆம் ண்ின் 
ிபக்கத்ஷ தரர்க்கவும்). ணீ கரனத்றல் உள்ப ஆெறரிர்கபின் 
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ிர்ெணங்கஷப தரர்க்கும் வதரலது,அல்-ர'ஸீ் (d.14181H) 
குநறப்திடும்தடிரக உள்பது. அல்-ர'ஸீ்,ன் ிபக்கவுஷில் 
குநறப்திடுரது; ஃதித்ணரஹ் ன்தது குற்நங்கரக்கூடி வெரல்னரக 
தரர்க்கில்ஷன, ரநரக ங்கத்ஷ உனக்கற, அறல் உள்ப ஶஷற்ந 
வதரனஷப (குற்நங்கஷப) ீக்குரகும் ன்கறநரர். 

            

ங்கம் திந உஶனரகத்துடன் கனந் றஷனில்ரன் கண்வடடுக்கப் 
தடுகறன்நது.அஶரடு, தூய்ஷரண ங்கம் கறஷடப்தற்கு ரம் ன்ண 
வெய்கறஶநரம்? ங்கத்ஷ வனப்தரல் உனக்கற,அறலுள்ப திந கறவுகஷப 
ீக்கற வெரக்கத் ங்கத்ஷ வதறுகறஶநரம். இஷப் ஶதரன்றுரன், ஃதித்ணரஹ் 
ன்ஷஷனேம், ீஷஷனேம் திரித்துப்தரர்க்க, ணிகுனத்ஷ 
தூண்டுகறன்நது. அல்னரஹ், சுஷனரன் திின்(அஷன) ந்ஷரகற ரவூத் 
திஷ(அஷன) வ்ரறு ஃதித்ணரஷ வகரண்டு ஶெரறத்ரஶணர; அவ்ரஶந , 
சுஷனரன் திஷனேம்(அஷன) ஃதித்ணரஷ வகரண்டு ஶெரறத்ரன். ஶலும் 
"ஜமத்‛(َجَغذ) தற்நற கூறும்ஶதரது,"கண்கபரல் தரர்க்கக் கூடி 
வபிப்னநஶரற்நத்ஷ வகரண்ட, ஆன்ர அற்ந என உடல்". இஷணப்தற்நற 
அல்னரஹ் ன் றனஷநில் கூறுஷகில்,  

"அஷண ரன் வசவ்ஷரக உனரக்கற, அறல் ன் ஆன்ரினறனந்து 
ஊறதும், அனக்கு திந்து ிடுங்கள் (ன்றும் கூநறஷ 
றஷணவுகூறுீரக)!" (15:29) 

அரது ஶற்கரணும் ெணத்றல் "அது" ன்தது "அல்-ஜமரத்ஷ" குநறக்கும் 
ற்றும்றனக்குர்ஆணில் உள்ப "ெரறரி"(samiriy)ின் கஷஷ தரர்க்ஷகில், 
 

"திநகு என கரஷபக் கன்ஷந- அன் (உனில் உள்ப) என சடனத்ஷ 
(சறஷனஷ) அர்களுக்கு அன் வபிரக்கறணரன். அற்கு (ரட்டின்) 
சப்னம் இனந்து".(20:88) 

ிபக்கம்: கரஷபக் கன்நறன் டிம் ற்றும் வபிப்னநத் ஶரற்நரணது 
கண்கபரல் னனப்தடும் ஆன்ர அற்ந உடல் ன்தரகும். 
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3. தங்கரன  ஃப்ெலர்கபில் உள்ப ிரிப்னஷகள் ரற்நறலும், அல் 
னகரரி ற்றும் னஸ்னறறல் கரப்தடும்  யீஸ்கபில், என்ஶந என்று 
ட்டும் ரன், 'ர்ஃன' யீஸ் ஆகும். 

 
அன-யளஷர (னற) அர்கள், தி (மல்) கூநறரக ிரிக்கறநரர்கள்: 
தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கள், ன் ஷணிகள் எவ்வரனனம் 
ணக்கரக எனஎன குந்ஷஷ கனத்ரிப்தரர்கள், அல்னரஹ்ின் 
தரஷில் ஶதரரிடும் குறஷ ீர்கபின் தஷடஷ அனக்கரக 
ரங்குரர்கள் ன்ந ம்திக்ஷகனேடன், என குநறப்திட்ட இவு ன் 
ஷணிரிடம் வென்நரர்கள். ஆணரல் சுஷனரன் (அஷன) இன்ர 
அல்னரஹ் (அல்னரஹ் ரடிணரல்) ன்று கூந நந்துிட்டரர். ஆஷகரல், 
என ஷணி ட்டும் கனத்ரித்ரர். ஆணரல் அந்க் குந்ஷனேம் உடல் 
ெறஷந்து, இநந் றஷனிஶனஶ வதற்வநடுக்கப்தட்டது. ஶலும் தி (மல்) 
அர்கள் கூநறணரர்கள்; சுஷனரன் தி (அஷன) அர்கள் "இன்ர 
அல்னரஹ்" ன்று கூநறினந்ரல்,அனக்கு அல்னரஹ்ின் றில் (ஃதீ 
மதினறல்னரஹ்) ஶதரர் இடுற்கரண  குறஷப் தஷடீர்கஷப, 
குந்ஷகபரக அர் வதற்நறனப்தரர். இவ்ரறு, இநந் றஷனில் திநந் 
குந்ஷரன் அது ெறம்ரெணத்றல் ஷக்கப்தட்டரகவும்; அதுரன் அந் 
ஜமத் (உிற்ந உடல்)  ன்றும் னஃதரமறனொன் கூறுகறநரர். இனப்தினும், 
இதுரன்றனக்குர்ஆன் ெணத்றல் குநறப்திடப்தட்ட ெம்தம் ன்றும், அந் 
ெணத்றல் ஜமத் (உிற்ந உடல்) ன்று குநறப்திடப்தட்டது,இந் இநந் 
குந்ஷஷப் தற்நறஶ  ன்றும்  தி (மல்) அர்கள் குநறப்திடில்ஷன. 
அவ்ரறு இனக்க ரய்ப்தினந்ரல்,  தி (மல்) அர்கள் அஷண 
குநறப்திட்டுச் வெரல்னற இனப்தரர்கள். ணஶ, ிர்ெகர்கள் அஷணனம் 
ஜமத் ன்தது இநந்து திநந் குந்ஷ ன்தறல், உறுறற்ந 
றஷனப்தரட்டிஶனஶ இனக்கறன்நணர். ஶலும்; இரம் அல்-னகரரி அர்கலம் 
கூட இதுதற்நற யீஷெ ன் ஃப்ஸீரில் தறில்ஷன. ணஶ, இது தி 
சுஷனரணின் (அஷன) ரழ்க்ஷகில் றகழ்ந் என உண்ஷ ெம்தரகஶ 
உள்பது. ஶலும், இதுரன்றனக்குர்ஆன் ெணத்றல் குநறப்திடப்தட்ட ெம்தம் 
ன்தஷ ம்ரல் உறுறப்தடுத் னடிர றஷனில் இனக்கறன்ஶநரம். அல்-
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குஷரீ, அல்- ெக்ஷரி, அன-யய்ன், அல்-தர்மற, அல்-ரமற, அல்-குர்தூதி, 
அல்-ஷதி, அல்-ரர்ற, அல்-தரகி, இப்னு அப்து அஸ்-மனரம், அல்-
மஃதீ, இஸ்ரில் யக்கல, இப்னு அஜீதர, அப்துல் ஸ்மரக் அல்-கரணி, 
அல்-அலூெற ற்றும் தன ிர்ெகர்கலம்,குர்ஆன் ெணத்றற்கு ெரத்றரண 
ிபக்கரக இஷணஶ குநறப்திடுகறன்நணர். 
 

4. ற்ந அஷணத்து ிரிப்னகலம் அப்துல்னரஹ் இப்னு 
அப்தரமழக்கும்(னற), ஶறு ெறன ரதீின் ற்றும் தி அல்-
ரதீின்கஷபனேம் அநறிப்தரபரக வகரண்டுள்பண.. ெறனற்நறல் கரப் 
அல்-அஹ்தனக்கும் கூட அநறிப்தரபரக உள்பரர். ஆணரல்,ந் 
அநறிப்தரபர் வரடனம் திகபரர்(மல்) கூநறரக இல்ஷன. இந் 
ிரிப்னகள் வதனம்தரலும் "இஷ  ிரிக்கப்தட்டஷ", "இர்கபரல் 
கூநப்தட்டஷ" ற்றும் "இவ்ரறு கூநப்தடுகறன்நது" ன்று ட்டுஶ 
வரகுக்கப்தட்டுள்பண. ஆணரல், இஷரவும்றனக்குர்ஆணின் 
ெணத்றல் குநறப்திடப்தட்டுள்ப றகழ்ிஷண உறுறப்தடுத்ற 
ிபக்கங்கள் அல்ன. ஶலும், னஃதஸ்ஸீர் ற்றும்றனக்குர்ஆணின் 
ிபக்க உஷரபர்கபரல் வபிவுப்தடுத்ர ஷில் 
ஆிக்கக்கரண ிபக்கங்கள் ற்றும் கூற்றுகள் வறும் 
வரகுப்னகபரகஶ இனக்கும். இன் னெனம் அநறந்து வகரள்து 
ன்ணவன்நரல்; இந் றகழ்ஷப்தற்நறரன்றனக்குர்ஆன் ெணத்றல் 
குநறப்திடப்தட்டுள்பது ன்று ந் னஃதஸ்ஸீனம் ிபக்கம் 
கூநில்ஷன. இற்ஷநப்தற்நற கலஶ சுனக்கரக ிரிக்கப்தட்டுள்பது, 
அற்ஷநப் தரர்ப்ஶதரம். 
 

அ. தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் 'ெரய்தூன்'(saidun) ன்ந ீின் 
அெரட்ெறஷ ஷகப்தற்நறணரர்கள்.அந் ரஜ்ஜறத்றல் வகரடுங்ஶகரல் ஆட்ெற 
னரிந் ன்ணஷண வகரன்றுிட்டு,அனுஷட கஷப ம் னரிந்ரர். 
அந்ப் வதண் இஸ்னரத்ஷ ற்றுக்வகரண்டரள். ணினும், அள் 
கறழ்ச்ெறரக இல்ஷன.அலஷட வதர் "ஜரஹ்". ெறனர் அள் 
இஸ்னரத்ஷ ற்கில்ஷன ன்று கூறுகறநரர்கள். அள் ன் ந்ஷின் 
அெஷக்கும்,அரின் அஷப்திற்கும் ங்கறணரள். இணரல், அள் 
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சுஷனரன்(அஷன) திிடம் என ஶண்டுஶகரள் ிடுத்ரள். அந் 
ஶண்டுஶகரள் ரவணில்; தி சுஷனரணிடம், ,ஜறன்கள், அஃரது 
ரத்ீன்கபிடம் ன் ந்ஷின் உனத்ஷ டிஷத்து 
கட்டஷபிடுரறு ஶண்டிணரள். தி சுஷனரனும்(அஷன) அபினுஷட 
ஶண்டுஶகரஷப றஷநஶற்ந; அந்ப் வதண் ன் அெஷப்தி 
வதண்கலடன், ன் ந்ஷின் உனத்ஷ றப்தட ஆம்தித்ரள். இந்ச் 
வெல், அள் ந்ஷின் அண்ஷணஷ றஷணவூட்டுரக இனந்து. 
இஷத்ரன், அள் ன் ந்ஷின் அண்ஷணில் 
வெய்துவகரண்டினந்ரள். இஷரவும் தி சுஷனரன் (அஷன)  அர்கலக்கு 
வரிரல் டந்து ந்து(ெறனரல் 40 ரட்கள் ணப்தடுகறநது). அன்தின் 
இஷணப்தற்நற அநறந்வுடன், அந் உனத்ஷ தி சுஷனரன்(அஷன) 
அர்கள் அறத்து, ரித்து அந் ெரம்தஷன கரற்நறல் ெறநடித்ரர்கள். 
அஃரது அந் ெறஷனரன் உிற்ந உடனரகற அந் 'ஜமத்' ன்று 
குநறப்திடப்தடுகறன்நது. அல்-ஜரக்ஷரி அர்கள், இந் ிபக்கத்ஷ 
கூநறிட்டு இற்நறன் உண்ஷ ன்ஷப் தற்நற அநறந்ன் அல்னரஹ் 
எனஶண ன்று கூறுகறநரர்கள்.அல்-குர்தூதி இஷண ஹ் இப்னு 
னணரஃதிிடறனந்து ிரிக்கறநரர். ஶலும், ற்வநரன தறப்ஷதனேம் 
தறவுவெய்கறநரர். அரது ஜரஹ் றனத்றற்கு தின்னும், ெறஷன 
றப்தடுதரகஶ இனந்ரர். அஶரடு இஸ்னரத்ஷ ற்தற்கு னன்ணர், 
ரிக்கக்கற்கள் வகரண்ட ெறஷனஷ டுத்து ந்து ரற்தது ரட்கள் தி 
சுஷனரன்(அஷன) அர்கலக்கு வரிரல் றப்தட்டரகவும் ிபக்கம் 
அபிக்கறநரர். அல்-குஷய்ரி, அல்-ரர்ற, அல்-ஷதி, இப்னு 
அப்துஸ்மனரம், அஸ்-சுனைற, அப்துல் ஜ்ஜரக், அல்-கரணி, அல்-தரகி 
(இந் வரகுப்தில் ீட்டிக்கப்தட்ட தறப்தில், திர்கள் ணது ஶரறத்ஷ 
ஷத்ரணிடம் இக்க ஶரிட்டஷனேம் குநறப்திடுகறநரர்)அஜறதரஹ், அல்-
ஜரவ்ெற, அல்-அலூெற, ற்றும் தனர் ிரித்துள்பணர். இப்னு ஜளஷமய் அல்-
கர்ற இஷண என தனகலணரண கனத்ரக தறிட்டுள்பரர் வணணில், என 
திின் டீ்டில், ெறஷனஷ ஷத்து றதடுற்கும்,ெறஷனஷ 
உனரக்குரறு திஶ கட்டஷபிடுற்கும் ரய்ப்னகள் குஷநஶ. 
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ஆ. தி சுஷனரன்(அஷன) அர்கலக்கு என குந்ஷ திநந்து. இஷண 
அநறந் ஷத்ரன்கள், சுஷனரன் திக்கு தின் அரின் அடுத் 
ஷனனஷநக்கும், அரின் ரஜ்ஜறத்றற்கரகவும் ஶஷன வெய்னேம் றஷனக்கு 
உள்பரஶரம் ன்று அஞ்ெறண. ணஶ, அக்குந்ஷஷக் வகரல்னஶர 
அல்னது ஊணனற்நரக ஆக்கஶர ெற வெய்ண. ன் குந்ஷக்கு 
டக்கினக்கும் ீங்கறஷணப்தற்நற அஞ்ெற அக்குந்ஷஷ ஶகங்கலக்கு 
இஷடஶ ஷநத்து ஷத்ரர்கள். கரற்று அக்குந்ஷக் ஶஷரண 
உஷத் ந்து. இஸ்ரில் யக்கறன் கூற்றுப்தடி; அல்னரஹ் 
அக்குந்ஷஷ இநக்கச் வெய்ரன்.வணணில், தி சுஷனரன்(அஷன), 
அர்கள் ஶகங்கஷபனேம், கரற்ஷநனேம் ம்திரலும், ஷத்ரன்கபின் 
தரறப்திற்கு அஞ்ெறரலும், இது ஶர்ந்து. இந் உிற்ந உடல் ரன் 
அன்தின்ணர் ெறம்ரெணத்றல் ஷக்கப்தட்டது. அல்-குர்தூதி ன் உஷில் 
அல்-ெரதிர அநறித்ஷப்தற்நற குநறப்திடுகறநரர். ஷத்ரன்கபிணரல், ன் 
குந்ஷக்கு ற்தடக்கூடி ீங்கு குநறத், அச்ெத்றன் கரரகஶ அர் 
ஶரெரண ிஷபவுகஷப ெந்றத்ரர். ஶலும், இநந் குந்ஷ ணது 
ெறம்ரெணத்றல் ிலம் ஷ, அர் இஷப்தற்நற உில்ஷன. அல்-
குஷரி, அல்-ஜக்ஷரி, அல்-மரஃதி, அல்-ஷதி, அல்-ரர்ற, இப்னு 
அப்துஸ்மனரம், இப்னு அஜறதரஹ் ற்றும் தனர் இஷண ங்கபின் 
ிர்ெணங்கபில் இஷத்துள்பணர். அல்-அலூெறனேம், இஷண தறவு 
வெய்துள்பரர். ஆணரல் இஷண வரடர்ந்து னம்றனக்குர்ஆன் ெணங்கபின் 
றகத்வபிரண ரிஷெரல், இஷ என நரண அநறக்ஷக ன்று 
ரறடுகறநரர். ஃதித்ணர றகழ்ந் தின்ணஶ, கரற்று சுஷனரன்(அஷன) திக்கு 
உடன்தட கட்டஷபிடப்தட்டது. ணஶ, இது உண்ஷத்ன்ஷ அற்ந என 
இட்டுக்கட்டப்தட்ட கஷ ன்றும் அர் கூறுகறநரர். 
 

இ. அல்-ெனைற அர்கள் அத்-தரணிின் அல்-அவ்மத்றல் உள்ப  அன-
யழஷரின்(னற) தனணீரண யீஷெ ணது அல்தூர் அல்-ந்தூரில் 
தறவு வெய்துள்பரர். "தி சுஷனரனுக்கு என குந்ஷ திநந்து. தி 
சுஷனரன்(அஷன) ஷத்ரஷணப் தரர்த்து,"ீங்கள் அஷ த்றனறனந்து 
ஷநப்தீர்கபர?" ன்று ஶகட்டரர். அற்கு ஷத்ரன்," ரங்கள் அஷ 
கறக்கு ஶரக்கற வகரண்டு வெல்ஶரம்" ன்று கூநறது. அற்கு தி 
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சுஷனரன்(அஷன) "ம் அஷ ந்ஷடனேம்" ன்நரர். இஷணக் 
ஶகட்டதும், "அப்தடிவன்நரல், ஶற்கு ஶரக்கற வெல்ஶரம்" ன்நது. அற்கு 
சுஷனரன் தி,"அங்கும் ம் ந்ஷடனேம்" ன்நரர்.அற்கு ஷத்ரன்," 
கடஷன ஶரக்கற" ன்நது. அற்கு தி சுஷனரன்," ம் அஷ 
ந்ஷடனேம்" ன்நரர்கள். ஷத்ரன் அற்கு," ரங்கள் அஷ 
ரணங்கலக்கும், னறக்கும் இஷடஶ ஷப்ஶதரம்" ன்று கூநறது. 
இணிஷடஶ உிஷக் ஷகப்தற்றும் ரணர் (னக்குல் வ்த்) இநங்கற 
ந்து, " என உிஷக் ஷகப்தற்றும்தடி ணக்கு கட்டஷபிடப்தட்டது; ரன் 
அந் உிஷ கடனறல் ஶடிஶணன், னறின் அஷணத்து ல்ஷனகபிலும் 
ஶடிஶணன், ஆணரல், ரன் அஷ அஷடில்ஷன, அன் தின் னன்ஶணநற 
வெல்லும் ஶதரது ரன் அஷக் கண்ஶடன்.அனஷட உிஷக் 
ஷகப்தற்நறஶணன்" ன்று கூநறணரர்கள். (தின்ணர் தி சுஷனரன் அர்கள் 
வரடர்ந்ரர்கள்). அந் உடல் (ஜமத்) சுஷனரன் தி அர்கபின் 
ெறம்ரெணத்றல் ிலந்து. இஷணஶ அல்னரஹ் ன் ெணத்றல் " 
சுஷனரஷண ற்வநரன ித்றலும் ஶசரறத்ஶரம். ஶலும், அனஷட 
சறம்ரசணத்றல் என சடனத்ஷ ரம் ஶதரட்ஶடரம்.தின்ணர், அர் 
ம்பில் றனம்திணரர்"ன்று குநறப்திடுகறன்நரன். இஷண அல்-தரணி 
ணது யீஸ் வரகுப்தில் ஶெர்த்றனந்ரலும், ணது ஃப்ெலரில் இந் 
ெணங்கஷப தறவு வெய்ில்ஷன. இப்னு கீர், அல்-ஜரவ்ெற, ற்றும் அல்-
சுனைற(அனஷட ற்வநரன னத்கத்றலும்) ஆகறஶரரின் கனத்துப்தடி, இந் 
யீஸ் இட்டுக்கட்டப்தட்டஶ ஆகும்,அல்னரஹ்ின் தூர்கலஷட(அஷன) 
ஈரஷண எனர் ெந்ஶகறக்கர ஷில், இந் யீஸ் 
இட்டுக்கட்டப்தட்டது ன்தற்கு ரற்நக்கனத்ஶ உனரகரது ன்று 
இஷணப் தற்நற கூநறனேள்பணர். 
 

ஈ. ெரித் இப்னு ஜளஷதர் அர்கள் கூநறணரர்கள்,தி சுஷனரன் (அஷன) 
கறஷநக்குச் வெல்லும் ஶதரது ணது ஶரறத்ஷ றகவும் ம்தகரண 
ஷணிரண ஆறணரிடம் வகரடுத்து வென்நரர்கள். அப்வதரலது 
ஷத்ரன் சுஷனரன்(அஷன) திின் உனம் வகரண்டு ஆறணரின் 
னன்ஶரன்நற, அந் ஶரறத்ஷ ரங்கறச் வென்நரன். அன்தின் அெரட்ெற 
ஷெத்ரணின் கட்டுப்தரட்டில் ந்து. கரரஹ் இதுதற்நற கூறுது 
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ரவணில்;தி  சுஷனரன்(அஷன)  அர்கள் ன் ஶரறத்ஷ 
ஷத்ரணிடம் வகரடுத்ரர்கள். அந் ஶரறத்ஷ ஷத்ரன் கடனறல் 
தூக்கற நறந்து.ஷெய்த் இப்னு அல்-னஷமப் அர்கபின் கூற்றுப்தடி 
சுஷனரன் தி(அஷன) அர்கள் ன் ஶரறத்ஷ ஷனஷக்கு கலழ் 
ஷத்து ிட்டு கறஷநக்கு வென்நரர்கள். அப்வதரலது ஷத்ரன் ந்து 
ஶரறத்ஷ டுத்துச்வென்று கடனறல் ெீற நறந்து. இந் னென்று 
தறவுகலம் அல்-ஜவ்மறின் ஃப்ெலரில் தறவு வெய்ப்தட்டுள்பண. அல்-தரி, 
அஸ்-ெக்ஷரி, அல்-குர்தூதி ற்றும் திநற்நறனறனந்து டுத்து சுனக்கரக 
தறவு வெய்ப்தட்டுள்பது. இங்கு ஷத்ரஷணஶ அந் உிற்ந உடனரக 
குநறப்திடப்தடுகறன்நது.அன்ரன் சுஷனரன்(அஷன) தி ஶதரன்று உனரநற 
ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்ரன். 
 

உ. னஜரயறத் கூறுகறநரர்; தி சுஷனரன் (அஷன) ஷத்ரஷணப் 
தரர்த்து,"க்கள் த்றில் ீங்கள் வ்ரறு குப்தத்ஷ ற்தடுத்துரீ்கள்?" 
ன்றுக் ஶகட்டரர்கள். அற்கு ஷத்ரன்," உங்கள் ஶரறத்ஷ ணக்கு 
வகரடுங்கள்; ரன் உங்கலக்கு வரிிக்கறஶநன்" ன்று வெரன்ணது. சுஷனரன் 
திர்கள் ஶரறத்ஷ வகரடுத்வுடன், அஷண கடனறல் ெீற நறந்து. 
தினேஷட அெரட்ெற அஷ ிட்டுச் வென்நது. ஷெத்ரன் திர்கபின் 
அல்-தூர் அல்-ந்தூர் ன்ந ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்து. ("ஜமத்" தற்நற 
ெணத்றல் குநறப்திடப்தட்டது ஶதரன்று).ெறன கரனத்றற்கு தின், அந் 
ஶரறனம், அெரட்ெறனேம் ீண்டும் திிடஶ றனம்த ந்து. அல்-சுனைற 
ற்றும் னஃதஸ்மறரீன்கபில் தனர் இஷண தறவு வெய்துள்பணர்.இங்கும் 
உிற்ந உடனரக குநறப்திடப்தடுது ஷத்ரஷணஶ. அன்ரன் 
சுஷனரன் திின் உனத்றல் அது அெரட்ெறஷ ஷகப்தற்நறக் 
வகரண்டரன். 
 

ஊ. தி ரவூத் (அஷன) அர்கலக்கு ற்வநரன கன் இனந்ரர், அர் தி 
சுஷனரன்(அஷன) அர்கபின் ஆட்ெறின் ஶதரது அனக்கு றரக கனகம் 
வெய்து, அெரட்ெறஷ ஷகப்தற்நற ீண்ட கரனரக அெணரக ஆட்ெற வெய்து 
ந்ரர். அல்னரஹ் ஆட்ெறஷ சுஷனரனுக்கு றனப்தித் ினம்திஶதரது, 
அெரட்ெறஷ ஷகப்தற்நற திின் ெஶகரஷ உிற்ந உடனரக 
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ெறம்ரெணத்றல் ஷத்ரன். தந் ஆறக்கத்ஷ ஷத்து ஆட்ெற வெய் 
அனஷட ெஶகரணிடம் ,ந் ஆட்டனம் ,அஷெவும் இல்னரல் ஶதரணது. 
அல்னரஹ் அணிடறனந் அஷணத்து அறகரங்கஷபனேம் தநறத்துக் 
வகரண்டரன். அதுட்டுறன்நற; அனுஷட உடல் ற்றும் ஷக கரல்கஷப 
இக்குற்ஶக  ெக்றற்நணரக, அஷண ரற்நறிட்டரன். அனுஷட 
க்கஶப, அனுஷட ஆட்ெறக்கு றரக றனம்தி, இறுறில் அர்கஶப 
அஷண வகரன்றும் ிட்டரர்கள். இன்தின்ணர், தி சுஷனரன் (அஷன) 
அர்கள்  அெரட்ெறஷ ன் கட்டுப்தரட்டில் வகரண்டு ந்ரர்கள். இஷ 
அஷ்ர ரி தரம்தரி னஃதஸ்மறரீன்கபிடம் இனந்து டுத்து 
தறிட்டுள்பரர்கள். 
 

. தி சுஷனரன்(அஷன) அர்கள் னென்று ரட்கலக்கு வதரதுரழ்க்ஷகில் 
இனந்தும், க்கபிடம் இனந்தும் ினகற இனந்ரர்கள். இன் கரரக 
அல்னரயளஆனர அர்கலக்கு ண்டஷணரக அது ெறம்ரெணத்றல் 
ஷத்ரஷண அஷத்ரன். அல்-ரஜற ற்றும் தனர் இஷண ங்கள் 
ிரிவுஷில் ஶெர்த்துள்பணர். ஷத்ரணின் ஶறு வதர்கலம் இந் 
வரகுப்னகபில் ிரிக்கப்தட்டுள்பண. அஷகள் ெக்ர், அெஃப் அல்னது 
யளப்கறக் ன்று குநறப்திடப்தட்டுள்பது. அத்துடன் தி சுஷனரன் அர்கஷப 
இஷநன் ஶெரஷணக்கு உட்தடுத்றன் கரனம் குநறப்திடப்தட்டுள்பது. 
(டுத்துக்கரட்டு :) அல்-குர்தூதி, கஃப் அல் அஹ்தரிடறனந்து ிரிக்கறநரர். 
"ப்வதரலது அர் (சுஷனரன் தி) குறஷகஷபக் வகரன்று அீற 
இஷத்ரர்கஶபர; அப்வதரலஶ அனஷட அெரட்ெற அரிடறனந்து 40 
ரட்கலக்கு தநறக்கப்தட்டது". ஶலும்,தி சுஷனரன்(அஷன) தனு 
இஸ்ரீனர்கஷபத் ி ற்ந இணத்ரிடம் றன தந்த்றல் 
இஷறல்ஷன ன்று என ெத்றதிரம் வெய்றனந்ரர்கள். ஆணரல் 
ெத்றத்ஷ ீநறணரர்கள். அணரல், ஶெரஷணகஷபனேம் அனுதித்ரர்கள் 
ன்றும் கூநப்தடுகறன்நது. ஶலும் தி சுஷனரன்(அஷன) அர்கள் ற்கு 
ற்றும் வ்ரறு அல்னரஹ்ின் தக்கம் றனம்திணரர்கள் ன்றும் 
குநறப்திடப்தடுகறன்நது." திநகு அர் ணம் றனந்ற அல்னரஹ்ின் தக்கம் 
றனம்திணரர்" அல்னது " தின்ணர் ரஜ்ஜறம்/ ெக்ற/அரின் அெரட்ெற 
அரிடஶ றனம்தக் வகரடுக்கப்தட்டது. 



Page 66 of 102 

 

இப்னு அல்-ஜவ்ெற அர்கள், னந்ஷக் கனத்து கரரின் தரர்ஷனேம், 
திந்ஷது அத்-ஹ்யரக்கறன் தரர்ஷனேம் ன்று லதுகறநரர்.இதன் அதஸ் 
ெனரம் ன்தர்  ஶஶன உள்ப இண்ஷடனேம் குநறப்திட்டு, னென்நரரக( 
அர் 'றனம்திணரர்' ன்தற்கு) அர் ஶரினறனந்து கும் வதற்நரர் ன்று 
கூடுனரக ிபக்கம் அபித்துள்பரர். 
 

 

5. அல்-ரஜற இஷப்தற்நற ணது அஷணத்து கனத்துக்கஷபனேம் இண்டு 
திரிவுகபரக திரிக்கறன்நரர். 

 

என்று: றிப்ன ற்றும் இட்டுக்கட்டப்தட்டக் கஷகஷப ஶெகரித்ர்கபின் 
கனத்து. 
 

இண்டு: உண்ஷ ஆரங்கஷப றட்டி ெரிதரர்த்ர்கபின் கனத்து. 
 

அர் திரித்  னந்ஷக்  வரகுப்தரபர்கபின் கனத்துக்கபில் அ,ஈ 
டுத்துக்வகரண்டரர். கனத்துகள் அ ற்றும் ஈ, ஈ ற்றும்  ன்று என்நரகச் 
ஶெர்த்து தரர்க்கறன்நரர். இறல் அர் ற்கரன வரகுப்தரபர்கள், னந்ஷ 
வரகுப்தரபர்கபின் வரகுப்னகஷப றரகரித்ன் கரத்ஷ ிபக்குகறநரர். 
இந் கரங்கலக்கு இஷடில் ஷெத்ரன் என திின் உனத்ஷ 
டுக்க னடிரது ன்ததும்; என தி ெறஷனஷ ங்க அனுறக்கரட்டரர் 
ணவும்; அவ்ரறு இனந்ரல், அனக்கு வரிரல் ெறஷனறதரடு 
டத்றற்கு அல்னரஹ் அஷ வ்ரறு ண்டித்றனப்தரன்?. 
திந்ஷ திரிின் கலழ்னம் கனத்துக்கபில் 3, ஆ, ற்றும் னென்நரது 
ிபக்கத்ஷ டுத்துக் வகரண்டரர் . அரது, சுஷனரன்(அஷன) திர்கள் 
என கடுஷரண ஶரரல் தரறக்கப்தட்டரர். அணரல்,அர் உடல் றநணில் 
என ெடனத்ஷ ஶதரல் ஶரற்நபித்து. ஶலும் கடுஷரண 
ஶரய்ரய்ப்தட்ட என தஷ தற்நற ிரிக்க,தங்குடி அஶதிர்கள் 
இவ்ரறு ிரிப்தரர்கள். அர்கள் இத்ஷக தஷ என உடல்(ஜறஸ்ம்) 
(ஜமத் ன்ந வெரல்னறன் எத் கனத்துஷட ெறநற ஶறுதரடுஷட வெரல்) 
ஆன்ர  இல்னரல் இனப்தது ன்று கூறுரர்கள். ஶலும் அர் 
வரறில் ஆய்வுகஷப ஶற்வகரண்டு, ரன்கரரக என தகுறஷ அர் 
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ணது வெரந் கனத்ரக வரிிக்கறன்நரர். "அது (சுஷனரன் அஷன) 
ஆட்ெறில் என கட்டத்றல் அர் ீது அச்ெத்ஷ றித்ன் னெனம் அர் 
ஶெரறக்கப்தட்டு இனக்கனரம் ன்று றஷணப்தது றுக்க னடிரது. ஶலும் 
அது ெறன அறகரரிகள் ற்றும் றர்ரகங்கபரல் ற்தட்ட ஶெரஷணகள் 
அனக்கு தனணீத்ஷ ற்தடுத்ற என கட்டத்றல் அஷஶ, அது 
ஆட்ெறில் என ெடனரக கரட்டிினக்கனரம்". ஶலும் இனஷட கனத்து 
ன்ணவன்நரல், தி சுஷனரன் (அஷன),ரஶண  ணது ெறம்ரெணத்றல் என 
ெடனத்ஷ ஶதரல் ஶரன்நறணரர். இந் ெணத்றல் குர்ெற, அரது அரிஷண 
அல்னது ரற்கரனற,அது அறகர றஷனஷக் குநறக்கும் ன்றும், ெடனம் 
(ஜமத்) ன்தது ணது வெரந் க்கபிடறனந்து அர் ெந்றத் 
வரல்ஷனகஷப ஷகரப னடிர,அது தனணீரண றநஷண குநறக்கும் 
ன்தஷனேம் இன் ிபக்கரகக் கூறுகறநரர். 
 

6. இப்னு அத்றரஹ் கூறுகறநரர்: வதரதுரண கனத்து 
ன்ணவன்நரல்,உிற்ந உடனரண ஜமத் ன்தது என குநறப்திட்ட 
ஜறன்ஷணஶ குநறக்கும்(ஶஶன ிபக்கவுஷில் குநறப்திடப்தட்டது 
ஶதரல்) வணன்நரல், அந் ஜறன்ணரணது,தி சுஷனரன்(அஷன)  
அர்கபின் உடல் உனத்ஷ எத்து ஶதரன ஶரன்நபித்து. 
ஆணரல், உண்ஷில்  ரனஷட டித்ஷ க்கள் தரர்த்ரர்கஶபர, 
அது திர்கள் அல்ன. அல்-கரற அன னகம்து, இது ரன் றகவும் 
ெரிரண ற்றும் வபிரண ிபக்கம் ன்கறநரர். ஜ்ஜரல் ரன் அந் 
உிற்ந உடனரண ஜமத், ஜறன் அல்ன ன்தஷத் ி, இந் 
கனத்தும், வௌனரணர இம்ரன் யளஷெணின் ிபக்கனம் எனறத்து 
இனப்தரகஶ ஶரன்றுகறன்நது. அந் உிற்ந உடனறல் ஶரன்நறர் 
சுஷனரஷணப்(அஷன) ஶதரல் உள்பரர் ன்னும் கனத்ரணது, 
சுஷனரன் (அஷன) திஶ ஜமத்ரக ஶரன்நறணரர் ன்தஷக் 
கரட்டிலும், ிபக்கத்றல் வபிரக உள்பது.  
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தின் இஷப்ன-2 

 
குர்ஆணில் உள்ப தி சுஷனரன் (அஷன) த்ஷப் தற்நற 
ஶன்ஷரண உஷரசறரிர்கபின் கனத்துச் சுனக்கம் 

(யஸ்னல்னரஹ் ரஃதிஇ) 
 

 

அல்-குர்துதி தின்னம் யீஸ்கஷப ணது ப்ெலர் அல்-ஜரற னற-அஹ்கரம் 
அல்-குர்ஆணில், அனுஷட ம்தகத்ன்ஷஷப் தற்நற கனத்துத் 
வரிிக்கரல், ர்னரக(marfu) தறவு வெய்துள்பரர். 
 

(அநறிப்தரபர் வரடர்-இப்ரயீம் இப்னு துஹ்ரன்' -- அ-இப்னு அஸ்-
ெரஇதிடம்--ெீத் இப்னு ஜளஷதர்---இப்னு அப்தரஸ்) அர்கள் தி (மல்) 
அர்கள் கூநறரக அநறித்ணர்: அல்னரஹ்ின் திரண, சுஷனரன் 
இப்னு ரவூத் (அஷன), வரல திநகு ப்வதரலதும் க்கன்றுகள் அனக்கு 
னன்ணரல் ஶரன்றும். (இந் றஷனில் என த்ஷப் தரர்த் 
ஶதரவல்னரம்), "உன்னுஷட வதர் ன்ண?" ன்று ஶகட்தரர். அந் 
க்கன்று டவு வெய்ப்தடஶண்டும் ன்று கூநறணரல், அர் அஷ டவு 
வெய்னேரறு கட்டஷபிடுரர், அது ன்ஷண னந்ரகப் தன்தடுத்தும்தடி 
கூநறணரல், அர் (அஷக் கட்டஷபிடுரர்) அற்ஶகற்த தறவு வெய்து 
ஷக்கும்தடினேம் கட்டஷபிடுரர்.  என ரள், அர் ணது வரலஷகஷ 
னடித்ஶதரது, அனக்கு னன் என க்கன்று ஶரன்நறது.  அர், ‚உன் 
வதர் ன்ண?‛ ன்று ஶகட்டரர்.  அற்கு அது "அல்-கர்னுதர" ன்று 
தறனபித்து. "ீ ந் ஶரக்கத்றற்கரக (தன்) ந்துள்பரய்?" அற்கு அந் 
க்கன்று "இந் டீு (ஷதத் உல்-னகத்ஸ்) னற்நறலுரக 
அறக்கப்தடுற்கரக (னற கரதி யல் ஷதத்)." ன்நது.  தின்ணர் அர் , "ர 
அல்னரஹ்!  ஜறன்கலக்கு ஷநரண ிங்கஷப தற்நற அநறவு இல்ஷன 
ன்தஷ ணிர்கள் அநறந்துவகரள்லம் ஷ, ணது த்ஷ ஜறன்கலக்கு 
வரிரல் ஷநத்துிடு' ன்று  ஶண்டிணரர். தின்ணர் அர் அந் 
த்றனறனந்து என ஷகத்டிஷ உனரக்கற, அன் ீஶ ந்ஶனம்  
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ஊன்நறதடி இனந்ரர். (அறல் ெரய்ந்ரஶ உிர் இந்ரர்). இஷண 
னம்  உில்ஷன.  இறுறில் அந் ஷகத்டி ெரிந்தும், ணிர்கள் 
(அனஷட ஆட்ெறில் கலழ் இனந்ர்கள்) ஜறன்கலக்கு கண்ணுக்கு 
ஷநரண ிங்கள் வரிரது ன்தஷ உர்ந்து வகரண்டணர்.  
தின்ணர், அர்கள் இந் றகழ்வு ஷடவதற்ந கரன அபஷ (அஃரது,தி 
சுஷனரன்(அஷன) ஷகத்டி ெரினேம் ஷ த்துஷ கரனம்,இநந் 
றஷனிஶனஶ ஷகத்டிில்  ெரய்ந்றனந்ரர்) றப்திட்டரர்கள்.தின்ணர் அது 
என னடம் இனக்கும் ன்று னைகறத்ணர். 
 

"இப்னு கறர் அர்கள் தரிின் யீமறன் தறப்ஷத ஶதரன்ஶந அனஷட 
தறப்திலும் இவ்ரஶந குநறப்திட்டுள்பரர்.இர்கள் இனனஷட தறப்தில் " 
அல்-கர்னுதரிற்கு தறல் அல்-கர்னப் ன்நறனக்கும்."தின்னம் வெரற்நடர் 
கூடுனரக இனக்கும்: "தி சுஷனரன்(அஷன) இநந்தின்னம் என 
னடகரனம் ஷகத்டிில் ெரய்ந்ரஶந இனந்ரர். இந் ெத்றலும் 
ஜறன்கள் வரடர்ந்து திரற்நறக்வகரண்டினந்ண". இப்னு கறர், இந் 
யீமறஷண ர்ன கரீப் ன்றும், இன் ம்தகத்ன்ஷ குநறத்து ஶகள்ினேம் 
உள்பது ன்கறநரர். 
  

அல்-சுனேீ ணது ப்ெலர், 'அல்-துர் அல்-ந்ரில்' ெற்ஶந ரறுதட்ட கனத்ஷ 
தறவு வெய்துள்பரர், இது இஹ்ன் ர்ரஶ ன்தரல் ெயறஹ் ம் 
வகரடுக்கப்தட்டுள்பது ன்றும் கூறுகறநரர். 
 

அல்-தமரர், அல்-யகலம், இப்னு ஜரிர், இப்னு அல்-னன்றர், இப்னு அதி  
யரறம், தரணி, இப்னு அஸ்-சுன்ணிில் உள்ப அத்-றப் அன்-தி ற்றும் 
இப்னு ர்ரஷ ஆகற (அஷணனஶ) தறவு வெய்துள்பரர்கள். இறல் 
இப்னு அப்தரஸ்(னற) அர்கள், தி (மல்) கூநறரக ிரிக்கப்தடுகறநது:  
தி சுஷனரன்(அஷன) க்கன்றுகள் அனக்கு னன்ணரல் ஶரன்றுஷப் 
தரர்த்ரர். (அர் இவ்ரறு ங்கஷப கரணும் ஶதரவல்னரம் ிணவுரர்) 
"உன் வதர் ன்ண?"  ஶகள்ிகலக்ஶகற்த இதுஇது இன்ணவன்று 
தறனபிக்கும்.  அது டவு வெய்ஶண்டும் ன்நரல், அஷ டவு வெய் 
ஶண்டும் ன்று கட்டஷபிடுரர், அஷ னந்ரகப் தன்தடுத்ஶண்டும் 
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ன்நரல், அர் அஷணனேம் தறவு வெய்னேரறு கட்டஷபிடுரர்.  என ரள் 
அர் ணது வரலஷகஷ னடித்ஶதரது,அனக்கு னன் என க்கன்று 
ஶரன்நறது.  அர், அணிடம் ‚உன் வதர் ன்ண?‛ ன்று ஶகட்டரர்.  
அற்கு "அல்-கர்னுப்" ன்று தறனபித்து.  அர் ஶகட்டரர், "ீர் ந் 
ஶரக்கத்றற்கரக(தன்) ந்துள்பரய்?" அற்கு அந் க்கன்று "இந் டீு 
(ஷதத் உல்-னகத்ஸ்) னற்நறலுரக அறக்கப்தடுற்கரக (னற கரதி யல் 
ஷதத்)." ன்நது.  தின்ணர் அர் , "ர அல்னரஹ்!  ஜறன்கலக்கு ஷநரண 
ிங்கஷப தற்நற அநறவு இல்ஷன ன்தஷ ணிர்கள் 
அநறந்துவகரள்லம் ஷ,ணது த்ஷ ஜறன்கலக்கு வரிரல் 
ஷநத்துிடு ன்று  ஶண்டிணரர்.  தின்ணர் அர் என ஷகத்டிஷ டுத்து 
அன் ீது ெரய்ந்ரர் (அர் க்கரக அன்ீது ெரர்ந்ஶ வரலரர்), 
அல்னரஹ் அனஷட ஆன்ரஷ ஷகத்டிில்  
ெரய்ந்துவகரண்டினந்ஶதரஶ றனம்த வதற்றுக்வகரண்டரன். அர் அஶ 
றஷனில் என இநந்றனந்ஶதரதும், ஜறன்கள் இஷண அநறரல் வரடர்ந்து 
அனக்கு தினரிந்துக் வகரண்டினந்ணர்.  தின்ணர் கஷரன்கள் 
ஷகத்டிஷ அரித்து உட்வகரண்டதின், அனஷட உடல் ெரிந்து. அந் 
ஶத்றல் ரன் அனஷட குடிக்கள் அஷணனம் அர் இநந்துிட்டரர் 
ன்தஷ உர்ந்ரர்கள். ஜறன்கள் கண்ணுக்குத் வரிர ஷநரணற்நறன் 
அநறஷப் வதற்நறனந்ரல், அத்ஷக கடிணரண உஷப்தில் அர்கள் என 
னடம் வரடர்ந்து உஷத்றனக்க ரட்டரர்கள் ன்தது ணிர்கலக்குத் 
வபிரகத் வரிந்து (இப்னு அப்தரஸ்(னற) இந் ெணத்ஷ இவ்ரஶந 
ஏறக் வகரண்டினந்ரர்). இன் தின்ணர்,கஷரன்கலக்கு ன்நற வரிித்து, 
அற்நறஷண ங்கு கண்டரலும் (அப்ஶதரறனந்து) ண்ரீ் வகரண்டு ந்து  
னரர்கள்,ஜறன்கள். 
 

அல்-ரர்ற ன்தர் இந் யீமறல் சுஷனரன் (அஷன) அர்கள்  
ஶண்டிஷ (துஆ வெய்ஷ  ட்டும் ெற்று ித்றரெரக 
தறிட்டுள்பரர்..'' ர அல்னரஹ்! ன்னுஷட த்ஷ ஜறன்கபிடறனந்து 
ஷநத்துிடு ... "க்கற இப்னு அதி ரனறப் ணது ப்ெலரில் இந் யீஷம 
தறவு வெய்துள்பரர். அது தறப்தில் க்கன்று, அன் ஶரக்கத்ஷப் தற்நற 
ஶதசுஷகில்," இந் டீ்டின் க்கள் (ஷதத்  அல்-னகத்ஸ்) 
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அறந்துஶதரகஶண்டும் (கரப்) (இங்ஶக டீ்ஷட குநறக்கரல் க்கஷபக் 
குநறக்கறநது). இப்னு அறய்ரஹ் ன்தர் இப்னு அப்தரஸ்(னற) ற்றும் 
இப்னு சூத்(னற)அர்கபின் ரினரக(கூற்நறன்தடி) அநறிக்கறநரர்.’அல்-
கர்னப் னும் ம் "ரன் உங்கலஷட ெரம்ரஜ்ஜறத்றன் அறிற்கரக 
(கரப்) வபிப்தட்ஶடன்" ன்று கூநறது'. 
 

தி சுஷனரணின்(அஷன) ம் குநறத்து தி (மல்) அர்கள் கூநறரக 
ஶற்கூநற கூற்றுகஷபத் ி, ீனள்பஷ தித் ஶரர்கள் ற்றும் 
ரதிீன்கபின் கூற்றுகபரகும்.ற்நஷ ல்னரம் ந்வரன குநறப்திட்ட 
ஆரனம் கூநப்தடரல் னரற்று றகழ்வுகபின் வரகுப்தரகும். 
தின்னண என கஷச் சுனக்கம்: 
ஜறன்கபிஷடஶ ல ஷனர்கள் இனந்ரகக் கூநப்தடுகறநது.இந் 
ஷனர்கபிணரல் ரன்,ஜறன்கள் அஷணனம் தி சுஷனரணிற்கு (அஷன) 
அடிதிந்து ஶஷன வெய்கறஶநரஶ ன்று ண்ி திஷ(அஷன) 
அறத்து ிர்ெறத்து ந்ணர்.ணது கட்டுப்தரட்டிற்கு உட்தடுத்ப்தடுஷ 
அர்கள் வறுக்கறநரர்கள் ன்தஷ தி சுஷனரனும்(அஷன) அநறந்றனந்ரர், 
ஶலும் அது ந்ஷ தி ரவூத் (அஷன) அர்கபரல்  ற்கணஶ 
வரடங்கப்தட்டு, இரிடம் எப்தஷடக்கப்தட்ட ஷதத் அல்-னகத்ஸ் சூறின்  
கட்டுரண திக்கு ந்ிரண இஷடனைறும் ற்தடுஷ அர் 
ினம்தில்ஷன.ணது ம் வனங்கறஷ அநறந்து வகரண்ட அர், 
ணது த்ஷ ஜறன்கபிடறனந்து ஷநக்கும்தடி,அர் ணது க்கலக்கு 
கட்டஷபிட்டரர். இணரல் ஜறன்கள் வரடர்ந்து அஷப் தரர்த்து தந்து 
சூறின் கட்டுரணத்ஷ வெய்ரர்கள்.அந் ஶத்றல் கட்டுரணம் 
றஷநஷட இன்னும் என னடம் இனந்து. [அல்-குர்துதி] 
 

ற்வநரன அநறக்ஷகில்,னக்குல் வ்த் அனக்கு ஶரணரக இனந்ரகக் 
குநறப்திடப்தட்டுள்பது.எனனஷந, தி சுஷனரன்(அஷன) னக்குல் 
வ்த்றடம்  ம் ற்தடும் ஶத்றன் அஷடரபத்ஷக் ஶகட்டரர்.  அல்-
கர்னுதர(அல்-கர்னப்) ன்ந ம் அனக்கு னன்ணரல் ஶரன்றும் ன்றும், 
அந் த்ஷப் தரர்க்கும்ஶதரது, அனஷட ம் ந்துிட்டது ன்தஷ 
அர் அநறந்து வகரள்ப ஶண்டும் ன்றும் னக்குல் வ்த் தறனபித்ரர். 
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ஶஶன உள்ப யீமறல் குநறப்திடப்தட்டது ஶதரனஶ, இறுறில் அல்-கர்னப் 
அனக்கு னன் ஶரன்நற, ஷதத் அல்-னகத்மறன் அறஷப் தற்நற 
அனக்குத் வரிித்ஶதரது, அர் ன்னுஷட இறுற கரனம் 
வனங்கறிட்டது  ன்தஷ உர்ந்ரர்.  தின்ணர் அர் ன்ஷண அடக்கம் 
வெய்ற்ஶகற்த ரர் வெய்து வகரண்டரர். அடக்கம் வெய்ப்தடும்(கஃதன்)  
துிஷ உடுத்றக் வகரண்டு, றஹ்ரதிற்குள் தஷந்து, வரலது ிட்டு, 
தின்ணர் ணது ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்து, ணது ஷகத்டிஷ ஊன்நற, 
அன்ீது ெரய்ந்ரர்.  இந் றஷனிஶனஶ கரனரணரர். என னடத்றற்குப் 
திநகு சூற கட்டுரணப் திகள் னடிஷடனேம் ஷ,அர் இநந்துிட்டரர் 
ன்தது ஜறன்கலக்குத் வரிரஶன இனந்து. அன ஜரதர் அன்-ஹ்யரஸ், 
அது த்ஷ தற்நற ிபக்கங்கபில், இதுஶ ெறநந்து ன்று 
கூநறனேள்பரர். அல்-குர்துதி கூறுஷகில், யீஸ்கபில் (ஶஶன ஶற்ஶகரள் 
கரட்டப்தட்டுள்பது) அது த்றஷணப் தற்நற தறப்னகபில், இதுஶ 
றகவும் ெரிரணரக உள்பது ன்கறநரர். 
 

அல்-ரர்ற ணது ப்ெலரில் தின்னணற்ஷந தறவு வெய்துள்பரர்: தி 
சுஷனரன்(அஷன) ணது ஆட்ெறின் தறவணரன்நரம் ஆண்டில் ஷதத் அல்-
னகத்மறன் சூறஷக் கட்டி தின்ணர் ஈத் வகரண்டரடிணரர் ன்று 
ிரிக்கப்தட்டுள்பது.  தின்ணர் அர் ணது ஷககஷப ரணத்றற்கு உர்த்ற 
என தரஷநின் ீது றன்று, தின்னரறு கூநறணரர்: "ர அல்னரஹ்! ீ 
ரன் ணக்கு இந் ரஜ்த்ஷ ங்கறணரய், ீ ரன் இந் சூறஷக் 
கட்டுற்கு ணக்கு தனம் வகரடுத்ரய், அணரல் ீ ணக்கு அபித் 
அனபி ன்வகரஷடகலக்கு உணக்கு ன்நற வெலுத் கடஷப் தட்டுள்ஶபன். 
உன்னுஷட ீணிஶனஶ ன்ஷண ிக்க வெய்ரரக, ன்ஷண 
உண்ஷரண தரஷில் றடத்றதின் றந வெய்து ிடரஶ.  
ர அல்னரஹ்! இந் சூறக்குள் தஷனேம் ந்து ஷகரண க்கலக்கு 
(ந்து ிங்கஷப) ங்கும்தடி ரன் உன்ணிடம் ஶகட்டுக்வகரள்கறஶநன்.  
என நரண வெஷனச் வெய்து, அறனறனந்து ணந்றனம்தி றஷனில், 
ர் இந் சூறக்குள் தஷகறநரஶர, ீ அஷ ன்ணித்து அஷ 
ஶர்றில் வெலுத்துரரக;தரதுகரப்திற்கு அஞ்ெற ர் இற்குள் 
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தஷகறநரஶர , ீ அனக்கு தரதுகரப்ஷத ங்கு;ஶரய்ரய்ப்தட்டர்கள் 
தஷந்ரல் அஷக் குப்தடுத்து;ஷகள் தஷரர்கபரின் அர்கஷப 
பப்தடுத்து;அறரக்கரர்கலம் அடக்குனஷந வெய்தர்கஷபத் ி 
ற்ந ர் தஷந்ரலும் அர் வபிஶனம் ஷ அர்கஷப ிட்டு 
உணது தரர்ஷஷ றனப்தி ிடரஶ. 
 

"அல்-ரர்றின் கூற்ஷந ஶற்வகரள் கரட்டி அல்-குர்துதி அர்கள் இதுஶ 
றகவும் ெரிரண கனத்து ன்று டுத்துஷக்கறநரர். இறல் ஸ்ஜறத் அது 
த்றற்கு னன்ஶத றஷநவு வெய்ப்தட்டுிட்டது.-வணணில் அன்-ெரில் 
தறவுவெய்ப்தட்ட என ெயறஹ் யீஸ் உண்ஷரண அநறிப்தரபர்கள் 
ெங்கறனறனேடன் எத்துப்ஶதரகறநது. அப்துல்னர இப்னு அம்ர் அர்கள் தி (மல்) 
கூநறரக அநறிக்கறநரர்.  
 
"சுஷனரன் இப்னு ரவூத் (அஷன) ஷதத் அல்-னகத்ஷமக் 
கட்டிவலப்திதும், அல்னரஹ்ிடம் னென்று ிங்கஷபக் ஶகட்டரர்: (1) 
அல்னரஹ்ின் ெட்டத்ஷ (ஆஷஷ) ற்றுடக்கும் என  ஆட்ெற, 
அனக்கு அது ங்கப்தட்டது, (2) அனக்குப் தின் ரனக்கும் கறஷடக்க 
வதநர என ரஜ்ஜறம்,அதுவும் அனக்கு ங்கப்தட்டது, 3) ஸ்ஜறறற்கு 
(ணறல் உறுறரண ஈரன் வகரண்டு) ர் க்கம் வெலுத் ந்ரலும், 
அது நரண வெல்கள்(தரங்கள்) அஷணத்தும் அஷ ிட்டு ீங்கற, 
அஷ அது ரரர் வதற்வநடுத் ரபில் இனந்துஶதரல்,தரிசுத்ரக 
ஆகறிடஶண்டும். ரன் ம்னகறஶநன்,அனஷட இந் ஶண்டுஶகரலம் 
ற்கப்தட்டு ங்கப்தட்டுிட்டது ன்று‛ 
 

"இந் யீமறன் அடிப்தஷடில், தி சுஷனரன் (அஷன) இநப்தற்கு 
னன்ஶத ஸ்ஜறத்றன் கட்டுரணம் றஷநவு வெய்ப்தட்டது ன்று 
உறுறப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. இணரல் தி சுஷனரன் (அஷன)  கட்டஷபின் 
கலழ் ஜறன்கள் ஶறு ஶர என ித்றல் உஷத்துக் 
வகரண்டினக்கறநரர்கள் ன்று அநறப்தடுகறநது. 
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இப்னு அஜறதரஹ் ன்தர் சுஷனரன் (அஷன) த்ஷ தற்நற ஶறு 
ெறன தறப்னகஷப சுனக்கரக தறவு வெய்துள்பரர். ற்ந ிரிவுஷகலஷட 
ீண்ட தறப்னகபிலும் இது ஶதரன்று கரப்தடுகறநது. சுனக்கரக கூந 
ஶண்டும் ன்தரல் ரன் இப்னு அஜறதரிடறனந்து தின்னணற்ஷந 
வரறவதர்க்கறஶநன்: 
 

தி சுஷனரன்(அஷன)  என னஷந ணது ஶரர்கபிடம், "ீங்கள் தரர்க்கும் 
அஷணத்ஷனேம் அல்னரஹ் ணக்கு ங்கறினந்ரன், ஆணரல் ன்ஷணப் 
வதரறுத்ஷ, ன் ஆட்ெறின் ஶதரது என ரள் கூட துறல்னரலும் 
கஷனில்னரலும் ரன் கடந்றல்ஷன.எனரள் னம், அந் 
ரபினறனந்து, ணக்கு ந் இந் துன்தத்றனறனந்து ரன் ிடுதடுஶன் 
ன்று ம்னகறஶநன். அடுத் ரள் அர் ணது அண்ஷணக்குள் தஷந்து, 
அன் கவுகள் அஷணத்தும் னட்டப்தட ஶண்டும் ன்றும், ரனக்கும் 
உள்ஶப  அனுற ங்கப்தடக்கூடரது ன்றும், ந் வெய்றனேம் 
அரிடம் வகரண்டு  க்கூடரது ன்றும் கட்டஷபிட்டரர். தின்ணர் அர் 
ணது கட்டுப்தரட்டில்  இனக்கும் தந் ரஜ்ஜறத்ஷ தரர்த்ரஶ ணது 
ஷகத்டிில் ெரய்ந்ரர். அங்ஶக அனக்கு என அகரண இஷபஞன் ெனரம் 
கூநறணரர். (அனக்கு தறல் கூநற அடுத்து கஶ அந் இஷபஞர் 
னக்குல் வ்த் ன்தஷ உர்ந்ரர்) தின்ணர் அர், "உிஷக் ஷகப்தற்றும் 
ரணஶ, ரன் ன் துங்கபினறனந்து னற்நறலுரக, ன்ஷண ிடுிக்க 
ினம்தி ரள் இதுரணர" ன்று ிணிணரர். அற்கு னக்குல் வ்த் 
தறனபித்ரர், "ஏ சுஷனரஶண, அப்தடி என ரள் இந் உனகத்றல் உள்ப 
ரட்கபில் தஷடக்கப்தடஶில்ஷன, "தின்ணர் திர்கள் ணது 
ஷகத்டிில்  ெரய்ந்துக் வகரண்டினந்ஶதரஶ அது உிஷ 
ஷகப்தற்நறக்வகரண்டரர்.  

 

ற்வநரன அநறக்ஷகில் என தஷவுரில் இல்னர கண்ரடி ஶதரன்ந 
அண்ஷணஷ ன்ஷண சுற்நற லப்னரறு ஷத்ரன்கலக்கு 
உத்ிட்டரக குநறப்திடப்தட்டுள்பது.அர், அறல் ணிரக வரலஷகில் 
றன்நரர்,தின்ணர் ணது ஷகத்டிின் ீது ெரய்ந்றனந்ரர். அப்ஶதரது,  
தூதுர் அந் அண்ஷணக்குள் தஷந்து அது உிஷக் 
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ஷகப்தற்நறக்வகரண்டரர். இப்னு அஜறதர கூறுகறநரர், "இறல் ஷவல்னரம் 
டந்து ன்தஷ றக உர்ந்ணரகற அல்னரஹ் ட்டுஶ ன்கு 
அநறரன். "கஷரன்கள் அது ஷகத்டிஷ அரிக்கும் ஷ, தி 
சுஷனரன் (அஷன) என னடம் ணது ஷகத்டிிஶனஶ இநந் 
றஷனிஶனஶ ெரய்ந்றனந்ரர். 
 

இவ்ிம் இங்ஶக கண்டிப்தரக தறப்தட்ட ஶண்டும் ன்தரல் 
கூறுகறஶநன். அனயய்ரன் ன்தர், ரன் கூறுறல் ணக்ஶக உடன்தரடு 
இல்ஷன ன்நஶதரதும்,இந் கனத்துகபில் இனந்து ரறுதட்ட ெறன 
குநறப்னகஷப தறிட்டுள்பரர்.சுஷனரன் (அஷன) வரலஷகில் சுஜழத் 
வெய் றஷனில் உிர் திரிந்ரக கூநப்தடுகறநது.  இந் தறப்தில், அர்  
வரல இடத்றன் ீது கட்டப்தட்ட டீ்டில் அர் இனந்ரர். 
 

கஷரன்கள் டீ்டின் கவு ற்றும் ென்ணல்கஷப உட்வகரண்டரல்,கவு 
இடிந்துிலந்து அர் இநந்துிட்டரர் ன்தது,அஷணனக்கும் வரி 
ந்து. "அர் ணது கம்தபத்றன் ீது வரலது  வகரண்டினந்ஶதரது 
இநந்துிட்டரர்.அர் கஷனேம் னட்டி ஷத்ரல்  ணிரக ரன் 
இனந்ரர்.கஷரன்கள் றன்ெர-அஷ உட்வகரண்டது.இறல் றன்ெர-அ ன்தது  
கின் ிட்டத்ஷ குநறக்கறநது, ''கர்ர'' ன்தது ிலந் கஷக் 
குநறக்கறநது.இந் இடத்றல் ட்டுஶ றன்ெர-அ ன்ந ரர்த்ஷக்கு 
தித்ஶரர் எனரல் ஷகத்டி ன்தற்கு தறனரக,  கின் ிட்டம் 
ன்று ிபக்கம் வகரடுக்கப்தட்டுள்பது.இப்ன் அறய்ரிற்கு,இந் கனத்றல் 
உடன்தரடு இல்ஷன ன்நரலும்,இஶ ஶதரன்று என கனத்ஷ அனம் 
தறிட்டுள்பரர்.தி சுஷனரன்(அஷன) ணது கஷடெற ரட்கபில் ணிஷில் 
இனப்தற்கரக கட்டப்தட்ட அண்ஷண தற்நறனேம்,அண்ஷணக்குள் தஷ 
னன்ந ெறன ஜறன்கள் தற்நற றகழ்ின் கூடுல் ிங்கலடன், ஶறு 
ெறன தறப்னகள் உள்பண. எவ்வரன னஷந ஜறன்கள் ஜன்ணல் றரக 
அண்ஷணக்கு உள்ஶப வெல்ன னன்நஶதரதும்,வனப்தரல் ீண்டப்தட்டு 
டுக்கப்தட்டணர். என ரள்  அண்ஷணக்குள் ந் ெத்னம்  
ஶகட்கில்ஷன,அஶ ஶத்றல் அர்கள்  உள்ஶப வெல்ற்கு ஷடரய் 
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இனந் வனப்னம் இல்ஷன ன்தஷ உர்ந்ரர்கள்.அப்ஶதரதுரன் 
சுஷனரன் (அஷன) இநந்துிட்டரர் ன்தஷ அர்கள் அநறந்துக்வகரண்டணர். 
 

 

இந் றகழ்ஷப் தற்நற ஶறுதட்ட வவ்ஶறு தறப்னகள் ற்றும் ிங்கள் 
இனந்ஶதரறலும்,றனக்குர்ஆணின்  னன்ஷரண ிரிவுஷரபர்கள் 
எனறத் கனத்ரக,இந் றகழ்ஷ தற்நற கூறுது ன்ணவன்நரல், தி 
சுஷனரன் (அஷன) அர்கலஷட ம் ஜறன்கபிடறனந்து ீண்ட 
கரனரக ஷநக்கப்தட்டது.அர்கபில் வதனம்தரஶனரர் இது என னடம் 
ன்தரக கூறுகறநரர்கள்,வணன்நரல்  தி(மல்) அர்கபரல் இஶ ஶதரன்ந 
யீஸ் என்று அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 
 

இது ஶதரன்று வதனம்தரனரண தறப்னகபில், றன்ெர-அ, ரப்தத்துல்-அர்த் 
ற்றும் கர்ர ஶதரன்ந ரர்த்ஷகள் தற்நற ிரறக்கப்தட்டுள்பது.   

 

இறல் ிக்கத்க்கது ன்ணவன்நரல், ெரத் அத்றரத்றல் தி 
சுஷனரன்(அஷன) அர்கலஷட ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனந் 
ஜமத்றற்கும், அஸ்-மதரில் கூநப்தட்டுள்ப சுஷனரன் (அஷன) 
த்றற்கும் உள்ப ஶடி வரடர்ஷத தற்நற ந் என தறப்தரபனம் 
எப்திட்டு  தரர்க்கஶ இல்ஷன. இந்  இண்டு ெணங்கலக்கறஷடஶ 
உறுறரண  இஷப்ன உள்பது. ஶஶன ஶற்வகரள் கரட்டப்தட்ட அன்-
ெரில் உள்ப யீஶம, ரம்  இவ்ரறு கூறுற்கரண கரம். தி 
சுஷனரன் (அஷன) ஷதத் அல்-னகத்ஷம கட்டி  னடித்தின், ணக்குப் 
தின் ரனம் ணது ரஜ்த்ஷப் ஶதரன்று  வதநக்கூடரது  ன்று 
அல்னரஹ்ிடம் ஶகட்டுக் வகரண்டரர். இஶ கரனத்றல் ரன்  ஜமத் ணது 
ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனப்தஷக் அர் கண்டினக்க ஶண்டும். 
 

இனப்தறஶனஶ சுரஸ்ரண ிம் ன்ணவன்நரல், இந் றகழ்ில் 
கூநப்தட்ட ரப்தத்துல்-அர்த்றற்கும், ஆகறனல்-ஜரணில் கூநப்தடும் 
ரப்தத்துல்-அர்த்றற்கும் வரடர்ன இனக்கக்கூடும் ன்று ரனம் 
ெறந்றக்கில்ஷன. 
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இறுறக் குநறப்ன: இந் ெணத்ஷப் தற்நற அல்-குஷரி கனத்துஷக்கறநரர்: 
"அல்னரஹ்ஷத் ி ஶறு என்நறஷணச் ெரர்ந்றனக்கும் அெணின் றஷன 
இவ்ரஶந இனக்கும், இந் ரஜ்ஜறத்றன் கட்டுப்தரடு என ஷகத்டிிஶனஶ 
உள்பது (அதுஶ அறகரத்ஷனேம் னகறநது). இன் ிஷபரக, 
அது(ஷகத்டி) ப்ஶதரது  ழீ்கறநஶர, அஷ ெரர்ந் ரஜ்ஜறனம் 
அனுடஶணஶ லீம். ஶலும், ர் அல்னரஹ்ஷத் ி ஶறு 
ஷணனேம் ம்னகறநரஶர, அன் ம்திினப்தது னடிவுக்கு னம்ஶதரது   
அனுக்கும் னடிவு னம்."   

 

இந் கனத்து(அஸ்-மதர ிபக்கம்) தி சுஷனரன்(அஷன) அர்கலக்கு 
வதரனந்ரது ன்தரல்,றனக்குர்ஆணின் இந் ெணத்ஷப் 
வதரனத்ஷ,ெரத் அத்றரத்றல் கூநப்தட்ட திின் ெறம்ரெணத்றல் 
அர்ந்றனக்கும் ஜமத்றற்கு ட்டுஶ, இது வதரனந்ரணரக இனக்கும். 
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தின் இஷப்ன-3 

 

 

(ஜமத் ற்றும் ரப்தத்துல்-அர்த் தற்நற அீர் யசன் இனரகறின் 
கனத்து) 

 

 

ஜமத்ஷப் தற்நற அரின் வரறரக்கம். 
 

"ரம் சுஷனரஷண (அஷன) ஶெரஷணில் ஆழ்த்றஶணரம்.அனஷட 
ெறம்ரெணத்றல் என ஜமத்ஷ ெீறஶணரம். உடஶண அர் வ்தர வெய்ரர். 
அர் ஶண்டிணரர்: ன்னுஷட இஷநர! ன்ஷண ன்ணிப்தரரக. ணக்கு 
அனபி  அெரட்ெறஷ ன்ஷணத் ி ஶறு ரனக்கும் குறரக 
ஆக்கறிடரஶ. ீ ரன் அதரிறரக வகரடுப்தன்" 
                                                றனக்குர்ஆன்: சரத்(38:34-5) 
அரின் கனத்து: 
இன்வணரன ெம்தத்றன் னெனம் தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் 
தரன்ணிப்ன ஶகரனம் குத்ஷனேம் அநறனடிகறநது. இந் ெம்தம் து 
ஃப்ெலர்கபில் ெற்று ெறஷந் றஷனில் கரப்தடுரல், னனறல் பிரண 
ரர்த்ஷகபரல் னரிந்து வகரள்ப  னற்ெறப்ஶதரம். அன்தின்ன ரெகர்கள், 
அற்கரிறனக்குர்ஆன்  ெணத்ஷப் தடிக்கும் ஶதரது, அர்கபரல் பிரக 
னரிந்துக் வகரள்ப னடினேம். 
 

தி சுஷனரன் (அஷன) றகப்வதரி ஶெரஷணில் ஆழ்த்ப்தட்டது, 
னரற்நறன் னெனம் அஷணனம் அநறந் என்ஶந. தி சுஷனரன் (அஷன) 
அர்கலக்கு தல்ஶறு இன்ணல்கள் அனஷட தஷகர்கபரல் 
ற்தட்டது.இனஷட தன தகுறகஷப ஷகப்தற்நறணர். ெறனற்ஷந அறக்கவும் 
வெய்ணர். இணரல் ஆட்ெறில் தன குப்தங்கள் ற்தட்டது. அது 
ஆட்ெறின் ஷப்தகுற ட்டுஶ அனஷட கட்டுப்தரட்டில் இனந்து.. இது 
இஷநணிடம் இனந்து ந் ஶெரஷணரகும். தி சுஷனரன் (அஷன) 
றகவும் இக்கக் கும் வகரண்ட அெணரரர். ரன் வெய் நறணரல்ரன் , 
ணக்கு இஷநணிடம்  இனந்து இத்ஷக ண்டஷண ங்கப்தட்டுள்பது 
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ன்று ண்ி னந்றணரர். இந் ண்ம் அது கஷனஷ 
வதரிரக்கறது. இணரல் அது அரிஷிஶனஶ  உிற்ந உடனரக 
ரநறப்ஶதரணரர் . இணரல் க இஷநணிடம், ன் தரங்கஷப 
ன்ணிக்குரறு ஶண்டிணரர். இந் அெரங்கத்ஷ ஆலம் அபிற்கு ணக்கு 
குற இல்ஷன. ரன் இவ்பவு தரங்கள் வெய் திநகும் ணக்கு இந் 
அெரங்கம் அனபப்தட்டுள்பது. இற்கு ன்ஷணப் ஶதரன்ந தரம் 
வெய்ர்கள் குறற்நர்கள். 
 

نَ                    َولََقْد َفَتناا ُسلَْيَمَٰ
'ரம் சுஷனரஷண ஶெரஷணில் ஆழ்த்றஶணரம்' 
 

இவ்ரறு ஶெரஷணில் ஆழ்த்துது இஷநனுஷட க்கரண 
றனஷநரகும். இது சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் தரத்ரல் 
ற்தட்டது ன்தல்ன. இற்கு னன்ணனம் திரர்கலம், 
சூல்ரர்கலம்(அஷன) தல்ஶறு ஶெரஷணக்குள்பரக்கப்தட்டுள்பணர். இது 
அர்கலஷட வதரறுஷக்கும், ன்நறனேர்வுக்கும் இஷநன் ஷக்கும் 
ஶெரஷணரகும். தி சுஷனரன் (அஷன) இதுஶதரன்ந ஶெரஷணக்கு 
ஆட்தடுத்ப்தட்டரர். இர் அெணரக இனந்ரல், இனக்கு ற்தடுத்ப்தட்ட 
ஶெரஷண, இஷட ஆட்ெறஷ ெரர்ந்ரக இனந்து. 

 

             َوأَْلَقْيَنا َعلَىَٰ ُكْرِسيِِّهۦ َجَسًدا
 

இந் ஆத்துகள் சுஷனரன் (அஷன) ற்தட்ட ஶெரஷணஷ வபிரக 
கரட்டுகறநது. 
 

வரடக்கத்றல்,அனஷட அெரங்கம் தந்து ிரிந்து இனந்து. இர் 
தனரண ஆட்ெறரபரக இனந்ரர். தின்ணர் க இஷநன் அனஷட 
ெறம்ரெணத்றல் உிற்ந உடஷன ஷத்ரர். இறல் ஜமத் ன்னும் 
ரர்த்ஷ, தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் கஷன ற்றும் இனரஷ 
றஷனஷஷ குநறக்கறநது. இந் அனுரணம் ஷ குநறக்கறநது ன்நரல் தி 
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சுஷனரன் (அஷன) ணது அெரங்கத்றன் ஷப்தகுற ட்டுஶ ன் 
கட்டுப்தரட்டில் இனக்கும் றஷனில்,, ஶெரகரகவும், ெக்றற்நரகவும் 
கரட்ெறபித்ரர் (ஷப்ஶதரல் ன்நரல் உடல் இனந்தும் உிற்நர் ஶதரல்). 
இஷிட என அெரின் இனரஷஷ ஶெரகத்ஷனேம் ெறத்ரிக்க னடிரது. 
 

 

                              ثُما أََنابَ        
 

இந் றஷனிலும் சுஷனரன் (அஷன) இஷநன்ீது ம்திக்ஷகஷ 
ஷகிடில்ஷன.ரநரக ரன் வெய் றுகபரல் ரன், இந் றஷன 
ற்தட்டுள்பது ன்று உர்ந் அர், உடணடிரக இஷநணிடத்றல் றனம்தி 
தரன்ணிப்ன ஶகரரிணரர். 

 

ۢن َبْعِدىۖٓ   َقاَل َربِّ ٱْغفِْر لِى َوَهْب لِى ُمْلًكا َّلا َيۢنَبِغى ِْلََحٍد مِّ
                                                 (றனக்குர்ஆன்: சரத் 38:35) 
 

இந் ஆத்துகள் தி சுஷனரன் (அஷன) ணக்கு வகரடுக்கப்தட்ட 
ஆட்ெறஷப் ஶதரன்று, ணக்குதின் னக்கும் ங்கப்தட்டுிடக்கூடரது 
ன்று ஶண்டிரக வதரனள் ில்ஷன. தி சுஷனரன்(அஷன) 
ஶண்டிது ன்ணவன்நரல், ன்னுஷட தரங்கபரல் இந் அஷெ ஆட்ெற 
வெய் குறரணரக அர் இல்ஷன; இஷநனுஷட கனஷ ற்றும் 
திரித்ரல்,அனக்கு ங்கப்தடும் ஆட்ெறரணது ரனும் ணக்கு திநகு 
னதர் ரனம் குறரணரக இனக்கக் கூடரது ன்று ஶண்டிணரர். 
 

ابُ                            إِناَك أَنَت ٱْلَوها
 

சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் துஆின் னெனம், அனஷட ஶரக்கம் 
க்கு வபிரக வரிகறநது. அனஷட ஶரக்கம் ரனக்கும் கறஷடக்கர 
ஶதஷெ வதறுது அல்ன; ரன் றுகள் வெய்றனப்தினும், ணக்கு 
வகரடுக்கப்தடும் ஆட்ெறக்கு, ணக்கு தின் ரனம் குற உள்பரக இனக்கக் 
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கூடரது ன்றுரன் ஶண்டிணரர்.இது அர் ணது ஷந உர்ந்து 
இஷநணிடத்றல் றனம்திஷக் கரட்டுகறநது. அஷணத்து ல்ன உள்பம் 
வகரண்ட ஆட்ெறரபர்கலம், ங்கலஷட தரத்றணரல்ரன் ங்கலஷட 
ரட்டிற்கு தஞ்ெம் ந்ரக கனறணர். இஶஶதரல் உர் னறல்னரயள 
அன்யள அர்கலஷட ஆட்ெறில், ‘அம் அல்-ரிரரஹ்' ன்ந வதரி 
தஞ்ெத்றன் னெனம் ஶெரஷண ந்து. அப்ஶதரது உர் னறல்னரயள 
அன்யள அர்கள் கண்ரீ் வள்பத்றல் 'ர அல்னரஹ், ன்னுஷட 
ஆட்ெறில் தி னகம்து (மல்) அர்கலஷட உம்த்ஷ அறத்துிடரஶ! 
ன்று ஶண்டிணரர். 
 

 

                 ரப்தத்துல்-அர்த் தற்நற இஸ்னரகறின் கனத்து  

 

  ரப்தத்துல்-அர்த்துஷட சணத்றற்கு அனஷட வரறவதர்ப்ன: 
 

அர் (சுஷனரன்) ீது ரம் த்ஷ ிறத் ஶதரது அர் இநந்து 
ிட்டரர் ன்தஷ, அர் (ெரய்ந்றனந்) டிஷ அரித்து ிட்ட றனத்றன் 
னச்ெற (கஷரஷணத்) ி ஶவநதுவும் அந் ஜறன்கலக்கு 
அநறிக்கில்ஷன அர் கலஶ ிஶ "ரங்கள் ஷநரண ிங்கஷப 
அநறந்றனக்கக் கூடுரணரல் (கடிண உஷப்தரகற) இறவுனம் ஶஷணில் 
ரங்கள் ரி தட்டிந்றனக்க ஶண்டிறல்ஷன" ன்று ஜறன்கலக்கு வபிரக 
வரிந்து. 
 

                                               (றனக்குர்ஆன்: சதரஅ-34:14) 
 

                              இஸ்னரயறின் ிபக்கம் 

 

ஶற்கண்டறனக்குர்ஆன் ெணங்கபின் னெனம்  சுஷனரன்(அஷன) திின் 
ெரஷணகள் அஷணத்தும் (இஷநர ன்ணிப்தரரக) ஜறன்கபரல் ரன் ன்ந 
கனத்து, ிடுவதரடிரணது. இவ்ெணங்கபின் னெனம் ஜறன்கலக்கு 
ஷநரண ிங்கள் ஷநக்கப்தட்டுள்பது ன்தது வபிரகறநது. ற்ந 
தஷடப்திணங்கஷபப் ஶதரனஶ, ஜறன்கலக்கும் அர்கஷபப் தற்நறரண 
அஷணத்து ிங்கலம் வரிறல்ஷன. இஷப்தற்நற ஶலும் ிரிக்க 
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சுஷனரன்(அஷன) அர்கபின் த்ஷ டுத்துக்கரட்டரக 
தன்தடுத்றனேள்பணர். அனஷட த்றன் ஶதரது கூட, ஜறன்கலக்கு 
வகரடுத் ஶஷனகஷப  அர் ஶற்தரர்ஷிட்டஷ,ஜறன்கள் 
அநறந்றனக்கில்ஷன. அர்கள் கடிணரக உஷத்துக் வகரண்ஶட இனந்ணர். 
ீண்ட ரட்கலக்கு திநகு ரன் சுஷனரன்(அஷன) திின் த்ஷப் 
தற்நற வரிந்து. அன்திநஶக ஜறன்கள் அடிஷ ரழ்ில் இனந்து 
வபிஶ ந்ணர். 
 

இந் றகழ்ின் வரகுப்ன: தி சுஷனரன் (அஷன) ணது  னரில் 
ஜறன்கலக்கு ரன் வகரடுத்றனந் ஶஷனகஷப ஶற்தரர்ஷ வெய்து 
வகரண்டினந்ரர். ஷகத்டிில் ெரய்ந்ரறு  கட்டுரணப் திகஷப 
தரர்ஷிடும் ஶதரஶ, அது உிர் ஷகப்தற்நப்தட்டது. ஆணரல், அர் 
ஷகத்டிில் ெரய்ந்றனந்ஷரல் அர் தரர்ஷிடுகறநரர் ன்று ண்ி 
ஶஷனஷ வரடர்ந்ணர், ஜறன்கள். ெறன கரனம் கடந்தும் கஷரன்கள் 
ஷகத்டிஷ அரித் தின்ணர், அனஷட உடல் ெரிந்து. 
 

இந் றகழ்ின் ரப்தத்துல்-அர்த் ன்னும் வெரல் கஷரன்கஷப 
குநறக்கறநது. றன்ெர-அ ன்தது ஷகத்டிஷ குநறக்கறநது. இந் ெணத்றல் 
த்துஷ கரனம், சுஷனரன் (அஷன) இஶ றஷனில் இனந்ரர் ன்தற்கு 
ந் ிரண ிபக்கனம் இல்ஷன. ஆணரல் அர்  இநந் தின்னம் ெறன 
கரனம் ஷகத்டிிஶனஶ ெரய்ந்றனந்ரர் ன்ததும் கஷரன்கள் 
ஷகத்டிஷ அரித்தும்,றனக்குர்ஆன் ெணங்கள் னெனம் அநறனடிகறநது. 
கஷரன்கள் ீிரக அரிக்கக்கூடி னச்ெறகபரகும். இஷ வதரிஅபில் 
ஶெனம்ஶதரது த்றஷண ெறநறது ஶத்றல் அரித்துிடும். குச்ெறகலம் 
ஷகத்டிகலம் இற்நறன் னன்ஷரண இஷரகும். இந் றகழ்வு றகவும் 
ித்றரெரணரக கரப்தடுகறநது.  

 

இஷநனுஷட அனபரல் தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் ம் 
க்கலக்கு என தரடரய் அஷந்து .அரது கரற்றும் ஜறன்கலம் 
அனஷட கட்டுப்தரட்டில் இனந்ரலும்,இற்நரல் தினேஷட றடீர் 
த்றனறனந்து அஷ கரப்தரற்ந னடிில்ஷன. இந் ெணங்கள் 
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ஜறன்கலக்கு ஷநரண ிங்கள் தற்நறத் வரினேம் ன்ந வதரய்ரண 
கனத்ஷ ிரிக்கும் ண்ம் உள்பது. இந் ித்ஷ வபிவு 
தடுத்துற்கரகஶ, க இஷநன், சுஷனரன் தி (அஷன) அர்கலஷட 
த்ஷ இவ்ரறு அஷத்ரன். இஷநன் ந் கரரித்ஷனேம் 
வெல்தடுத்துறல், ெர் ல்னஷ தஷடத்ன். 
 

َنِت ٱْلِجنُّ أَن لاْو َكاُنو۟ا َيْعَلُموَن ٱْلَغْيَب َما َلِبُثو۟ا فِى ٱْلَعَذاِب ٱْلُمِهينِ    َتَبيا
 

ஶற்கண்ட ெணத்றன் னெனம் ரம் அநறது ன்ணவன்நரல் ீ 
ஜறன்கள்(ஷரத்ீன்கள்), ம் ண்த்றற்கு அப்தரற்தட்ட ஷநரண 
உனகத்றல்(அல்-கய்ப்) டக்கும் ிங்கஷப எட்டுஶகட்க னற்ெறத்து 
வகரண்ஶட இனக்கறன்நண. அத்றரம் ஜறன் ற்றும்றனக்குர்ஆணின் தல்ஶறு 
ெணங்கள் னெனம், அஷ சுர்க்கத்றல் தல்ஶறு ரில்கபில் அர்ந்து 
எட்டுக்ஶகட்க னற்தடுகறன்நண ன்தது வரி னகறநது. ங்கலக்கு 
ஷநரண ிங்கள் வரினேம் ன்று ணிர்கஷப ம்தஷத்து, 
ரற்நறக் வகரண்டினக்கறன்நண. ஆணரல், சுஷனரன் (அஷன) த்ஷஶ 
இர்கபரல் கண்டுதிடிக்க னடிில்ஷன. இன் னெனம் ங்கலக்கு அனகறல் 
டப்தஷஶ அநறந்து வகரள்ப னடிர இர்கள், சுர்க்கத்றன் 
கெறங்கஷபர அநறந்து வகரள்ப ஶதரகறநரர்கள். இந் அநறின்ஷரல் 
இர்கள், தனரட்கள் அரணப்தட்டு கடுஷரக உஷக்க 
ஶண்டிரணது. தி சுஷனரன்(அஷன), ீ ஜறன்கபரகற 
ஷரத்ீன்கஷப ணது கட்டுக்குள் ஷத்றனந்ரர் ன்ததும்,இர்கஷப 
ட்டும்ரன் அடிஷப்தடுத்ற ஶஷன ரங்கற வகரண்டினந்ரர், ன்தஷனேம் 
இறனறனந்து ம்ரல் உ னடிகறநது. 
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தின் இஷப்ன-4 

 

 

(ஜமத் ற்றும் ரப்தத்துல்-அர்த் தற்நற இரம் அனல் ஆனர 
வ்தூறின் கனத்து) 

 

 

து தரர்ஷில், இந் றகழ்ஷ வரடர்னதடுத்ற ிபக்குஶ, 
ம்னஷட உண்ஷரண ஶரக்கம். னந்ஷ ெணங்கள் அற்கு 
ல்னவரன வரடக்கரக அஷந்ண. இந் ெணங்கலக்கு,ெற்று னந்ஷ 
ெணங்கபில், தி ரவூத் (அஷன) அர்கஷப னகப்தட்டதும், அன் திநகு 
அர் ஶெரஷணக்குள்பரக்கப்தட்ட றகழ்வும் ிரிக்கப்தடுகறநது. ஶலும், 
அல்னரயளஆனர ன் ஶெத்றற்குரி அடிரஷனேம், ஶெரஷண வெய்றல் 
இனந்து ிடரட்டரன் ன்றும்,அன்தின்ணர் அது உன்ண இல்ஷதப் 
தற்நறனேம் க்கு கூநப்தடுகறநது. ஶலும், அர் ஶெரஷணஷப் தற்நற 
ச்ெரிக்கப்தட்ட தின்னம், ன் இஷநணிடத்றல் தரன்ணிப்ன கூநற 
ீண்டரக கூநப்தடுகறநது. ஶலும், இஷநனுக்கு ெஜ்ர வெய்து,ரன் வெய் 
அந் நரண வெனறனறனந் ன்ஷண டுத்துக் வகரண்டரக 
குநறப்திடப்தடுகறநது. இஶஶதரன்று ரன்,னனறல் தி சுஷனரன் (அஷன) 
அர்கபின் ஶன்ஷகள், அடுத்ரக அது ததக்ற உர்வும் 
குநறப்திடப்தட்டுள்பது. அன்தின்ணர், அனம் ஶெரஷணக்கு 
உள்பரக்கப்தட்டரகவும், அது ெறம்ரெணத்றல் என ெடனம் 
ஶதரடப்தட்டரகவும் குநறக்கப்தடுகறநது. ஆகஶ, அர் ன் திஷஷ தற்நற 
ச்ெரிக்கப் தடுஷ உர்ந்து வகரண்டதும், உடஶண இஷநணிடம் 
தரன்ணிப்னக் ஶகரரி ன் வெனறல் இனந்து ினகறணரர் ன்றும், இந் 
றகழ்வுகள் என்நன்தின் என்நரக ரிஷெப்தடுத்ப்தடுகறநது. ஶறுிரகக் 
கூநறணரல், இந் இண்டு றகழ்ின் ரினரக அல்னரஹ் சுப்யரணஆனர, 
எஶ ஶத்றல் இண்டு ிங்கபில்தரல் க்கு தடிப்திஷண  
ினம்னகறநரன்.1)ெரர ணிர்கஷப ட்டுல்ன, உர்ந் த்றல் உள்ப 
ன்னுஷட திரர்கபக்கும், அல்னரஹ் ணது கடுஷரண 
ஶெரஷணினறனந்து ினக்கபிக்கில்ஷன. 2) ணிணின் ெரிரண 
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அணுகுனஷந; என ீஷரண கரரித்ஷ வெய்திநகு வதனஷ 
வகரள்தும், இறுரப்னக் வகரள்தும் அல்ன; ரநரக ன் இஷநணிடத்றல் 
ரழ்ஷனேடன் ஷனங்கற, தரன்ணிப்னக்ஶகரரி ீப ஶண்டும் 
ன்தஶரகும். இந் அணுகுனஷந கரரகத் ரன், இந் உன்ணரண 
ணிர்கஷப அல்னரஹ் ன்ணித்து ட்டுல்னரல், அர்கலக்கு ஶலும் 
அனள்னரிந்ரன்.  
 
இங்ஶக தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கலக்கு, இஷநணிடறனந்து 
வகரடுக்கப்தட்ட ஶெரஷண ன்ணவன்ந ஶகள்ினேம் லகறநது. வறும் 
உடஷன அர் ெறம்ரெணத்றல் ஶதரடப்தட்டன் வதரனள் ன்ண? அர் 
தரன்ணிப்னக் ஶகரரி ீள்கறநரர் ன்நரல், அனக்கு ிடுக்கப்தட்ட 
ச்ெரிக்ஷகின் ன்ஷ ன்ண?. இற்கு தறனபிக்கும் ிரக 
ிரிவுஷரபர்கள், ரன்கு வவ்ஶறு ிரண கண்ஶரட்டங்கஷப 
ஶற்வகரண்டுள்பணர். 
 

அர்கபில் னல்ெரரர், என ீண்ட கஷஷ இனுடன் 
வரடர்னப்தடுத்துகறன்நணர். அற்நறஷண ரம் ற்கணஶ ஶஶன 
ிரறத்துள்ஶபரம்.அற்நறன் கஷச் சுனக்கம் இதுரன். சுஷனரன் (அஷன) 
வெய் திஷ ன்ணவன்நரல், அனஷட ஷணிர்கபில் எனர், 
அண்ஷணில் ெறஷனகஷப ஷத்து  
, 40 ரட்கள் வரடர்ந்து ங்கறணரர். அர் இச்வெஷனப்தற்நற அநறரல் 
இனந்ரர் அல்னது அர் ணது ங்குறடத்றல் ெறன ரட்கள் ன்ஷண, 
ங்கும் வெல்னரல் டுத்து ஷத்துக் வகரண்டினந்ரர். அர் அீற 
இஷக்கப்தட்டர்கபின் குஷநகஷப றர்த்ற வெய்வும் வெல்னில்ஷன. 
இணரல்ரன், அர் தின்னரறு ண்டிக்கப்தட்டரர்; ஜறன்கள், ணிர்கள், 
கரற்நறன் ீது ஆட்ெற வெலுத் உி அரின் ஶரறத்ஷ, ப்தடிஶர 
என ஷத்ரன் டுத்துச்வென்நது. அர் ன் ஶரறத்ஷ இந்வுடன் 
ணது அறகரத்ஷனேம் இந்துிட்டரர். இணரல், அர் 40 ரட்கள் 
எவ்வரன இடரக அஷனந்து ஶடிக் வகரண்டினந்ரர். இற்கறஷடில் 
ஷத்ரன், சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் உனத்றல் வரடர்ந்து 
ஆட்ெறவெய்ரன். சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் ெறம்ரெணத்றல் உள்ப 
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வற்றுடல், இந் ஷத்ரஷணஶ குநறக்கறநது. ஷத்ரன், சுஷனரன் 
(அஷன) அர்கபின் ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்றனந் கரனக்கட்டத்றல், 
அெக்குடும்தத்றல் உள்ப வதண்கபின் கற்ன கூட ஷத்ரணின் 
ீங்கறனறனந்துப் தரதுகரக்கப்தடில்ஷன ன்று கூறும் அபிற்கு ெறனர் 
வென்றுள்பணர். இறுறில், அணது வெல்கபிஷண ஷத்து, அெஷின் 
அஷச்ெர்கலம், ஷனர்கலம், அநறஞர்கலம்,இது சுஷனரன் (அஷன) 
அல்னஶ ன்று ெந்ஶகறக்கத்வரடங்கறணர். ணஶ,அனுக்கு (அரது 
ஷத்ரனுக்கு) னன்ணரள் வ்ரத் ஶத்ஷ றநந்து ஏறஶதரது அன் 
வனண்ஶடரடிணரன். ஶதரகும் றில் ஷகினறனந் ஶரறம் நற 
கடனறல் ிலந்ரகவும் அல்னது அஶண அஷ கடனறல் ெீற நறந்ரன் 
ன்றும் கூறுகறநரர்கள்.. அஷ என ீன் ிலங்கறது. தின்ணர், ப்தடிஶர 
சுஷனரன் (அஷன) அர்கலக்கு அந் ீன் கறஷடத்து. ெஷப்தற்கரக 
அந் ீணின் ிற்ஷந கறறத்வதரலது, அறல் ணது ஶரறத்ஷ கண்டரர். 
ஶரறம் கறஷடக்கப்வதற்நதும், ஜறன்கலம், ணிர்கலம் ரழ்ஷனேடன் 
அனஷட கட்டுப்தரட்டிற்குள் ந்ணர். 
 

இந் னலக்கஷனேம் வரடக்கத்றனறனந்து இறுறஷ றகவும் 
னட்டரள்ணரணதும், அதத்ரணதுரகும். னைர்கள் ற்றும் 
கறநறஸ்ர்கபிடறனந்து ம் ரநறர்கள் ரல்னெத் ற்றும் திந 
இஸ்ஶனற னகபிடறனந்து, இந்க் கஷஷ டுத்துந்து 
னஸ்னறம்கபிடம் தப்திணர். ம்றஷடஶ, ன்கு அநறப்தட்ட அநறஞர்கள் 
ெறனர், இந் கஷகஷப உண்ஷரணஷ ண ண்ி  டுத்துக்வகரண்டு, 
அற்ஷநறனக்குர்ஆணின் ெணங்கபிற்கு ிபக்கரக ஶற்ஶகரள் 
கரட்டிினப்தது ிஶணரரணது. அஶெம் தி சுஷனரன் (அஷன) 
அர்கபின் ஶரறத்ஷ தற்நற கூநப்தட்டற்நறலும், ந் 
உண்ஷனேறல்ஷன. ஶலும், அரின் கத்துறக்க திகஷப ஶரறம் 
இனந்ணரல் ரன் டத் னடிந்து ன்று குநறப்திடுதும் ற்னஷடல்ன. 
ஶலும், திரர்கபரக உனம் வகரண்டு, க்கஷப நரக றடத்தும் 
ஆற்நல் ஷத்ரன்கலக்கு ங்கப்தடில்ஷன. திரக ரறுஶடறட்டு, 
என ெனரத்ஷ ெறஷத்து அறக்க ஷத்ரனுக்கு உினேம் 
னரிந்து,அஷணக் வகரண்டு என திஷ ஶெரறப்தரன் ன்று அல்னரஹ்ஷ 
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தற்நற ரம் கற்தஷண வெய்துகூட தரர்க்கனடிரது. இந் 
ிபக்கத்ஷறனக்குர்ஆனும் றுக்கறநது. 
 

தின்னம் ெணங்கபில் அல்னரஹ் கூறுகறநரன், 
ரம் சுஷனரஷண ஶசரறத்ஶதரது, அர் ம்பில் 
தரன்ணிப்திற்கரக றனம்திணரர். ரம் கரற்ஷநனேம், ஷத்ரஷணனேம் 
அனக்கு சப்தடுத்றக் வகரடுத்ஶரம். 
 

ஆணரல், இற்கு னரக, ஶற்கண்ட ிரிவுஷின்தடி, ஶரறத்றன் 
கரரகத்ரன் ஷத்ரன் அனஷட கட்டுப்தரட்டில் இனந்ரக 
குநறப்திடப்தட்டுள்பது. ற்கணஶ, அஃரது ஶெரஷணக்கு னன்ணஶ 
ஷத்ரன், அரின் கட்டுப்தரட்டில் இனந்ரர்கள் ன்ந அநறஞர்கபின் 
கூற்று;றனக்குர்ஆணில் அடுத்டுத் ெணங்கபில் வெரல்னப்தட்டக் கனத்ஷ 
அர்கள் கனத்றல்வகரள்பில்ஷன ன்தஷஶ கரட்டுகறநது. இவ்ரறு 
ிபக்கம் அபித்றனப்தது றகவும்  

ிெறத்றரகவும் உள்பது. 

 

இண்டரது திரிிணரின் கூற்நரணது;  

தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கலக்கு 20 ஆண்டுகலக்குப் திநகு என கன் 
திநந்ரன் ன்றும், சுஷனரன்(அஷன) அர்கலக்குப் திநகு, அன் 
அெணரணரல் ஷத்ரன்கள் அனுக்கும் அடிஷரகப் திகஷபத் 
வரடஶண்டும் ன்று கனறரல்; அனஷட கஷணக் வகரல்ன 
ஷத்ரன்கள் ெறவெய்ணர். சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் இஷ அநறந்து 
வகரண்டதும், அனஷட குந்ஷஷ ஶகங்கபில் ஷநத்து ஷத்ரர். 
இணரல், அக்குந்ஷ அங்ஶகஶ பர்ந்து. இர் ெம்தந்ப்தட்ட ஶெரஷண, 
இதுஶரகும். அல்னரஹ்ின் ீது ம்திக்ஷக ஷப்தற்கு தறனரக 
ஶகங்கபின் தரதுகரப்ஷத ம்திினந்ரர். இற்கரகத் ரன், இந் றில் 
அர் ண்டிக்கப்தட்டரர். குந்ஷ இநந்து, அர் ெறம்ரெணத்றல் 
வற்றுடனரக ிலந்து. இந் கஷனேம் ஆரற்நது. ஶலும், 
வபிப்தஷடரகறனக்குர்ஆனுக்கும் றரணது. வணன்நரல், இறல் கரற்றும், 
ஷத்ரன்கலம் ற்கணஶ சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் கட்டுப்தரட்டில் 
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இனந்ரக் கனப்தடுகறநது. அஶஶம் இந் றகழ்வு ஶெரஷணக்குப் திநகு 
டந் றகழ்வு ன்று றனக்குர்ஆன் வபிரக குநறப்திடுகறநது. 
 

னென்நரது ெரரர்கள் கூறுகறநரர்கள், சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் என ரள் 
ணது லதது ஷணிகபிடனம் வெல்ஶன் ன்று ெத்றம் வெய்ரர். 
ஶலும் எவ்வரனரிடறனந்தும் என ஶதரர் ீன் திநப்தரன். அர்கள் 
அல்னரஹ்ின் தரஷில் ஶதரரிடுரர்கள் ன்நரர். ஆணரல், அர் இஷக் 
கூறும்ஶதரது; "இன்ர அல்னரஹ்" ன்று கூநில்ஷன. இன் ிஷபரக 
என ஷணி ட்டுஶ கனத்ரித்ரர். அரிடறனந்து குஷநதரடுள்ப 
குந்ஷ திநந்து. அக்குந்ஷஷ ெறம்ரெணத்றல் அர்த்றணரர். இந் 
யீஷம திகள் ரகம் (மல்) அர்கபிடறனந்து அனயளஷர 
அநறிக்கறநரர்கள். ஶலும், இந் யீஸ் னகரரி ற்றும் னஸ்னறம் ஶதரன்ந 
கறரனகபில் தன இடங்கபில், தன றகபில் தரம்தரிரக வரடர்ன தடுத்ற 
கூநப்தட்டு னகறநது. என இடத்றல் ஷணிகபின் ண்ிக்ஷக 60 
ன்றும் ற்நஷகபில் 70,90 அல்னது 99 அல்னது 100 ன்றும் 
குநறப்திடப்தட்டுள்பது. அநறிப்தரபர்கபின் ரிஷெத்வரடஷ வதரறுத்ஷ 
வதனம்தரனரண னகள், லுரண ெங்கறனறத் வரடஷ வகரண்டுள்பது. 
அற்நறன் ம்தகத்ன்ஷஷ றுக்க னடிரது. ஆணரல், யீமறல் 
கூநப்தட்டுள்ப கனத்ரணது வதரனத்ற்நது. 
இதுஶதரன்ந என ித்ஷ  தி(மல்) கூநறினக்க னடிரது ன்தஷ 
உக்க அநறிக்கறநது. ஆணரல், இற்கு ரநரக னைர்கபின் னட்டரள்ணரண 
கஷ அநறிப்திற்கு இந் கஷ என டுத்துக்கரட்டு ன்று திர்கள் 
(மல்) குநறப்திட்டினக்கனரம்.ஆணரல்,அஷ என றகழ்ரக திகள் ரகம் 
(மல்) அர்கஶப கூநறினக்கறநரர் ன்று நரகப் னரிந்து வகரண்டுள்பணர். 
இத்ஷக கஷகஷப அநறிப்தரபர்கபின் ெங்கறனறத்வரடரின் னறஷின் 
அடிப்தஷடில் க்கஷப ற்றுக்வகரள்லம்தடி ற்னறுத்துது, ரர்க்கத்ஷ 
ஶடிக்ஷகரக்குரகவும், ஶகனற வெய்ரகவும் உள்பது. குபிர்கரனத்றன் 
றகீண்ட இில் கூட இர ற்றும் ஃதஜர் வரலஷகக்ககரண இஷடவபி 
10 னல் 11 ி ஶத்றற்கு ஶல் இனக்க னடிரது ன்தஷ ல்ஶனரனம் 
அநறந்ஶ. ஷணிரின் குஷநந்தட்ெ ண்ிக்ஷக 60 ஆக இனந்ரல் 
சுஷனரன் தி அர்கள் எனகனம் ஏய்வடுக்கரல் என ி 
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ஶத்றற்குள் ஆறு ஷணி ன்ந ிகறத்றல் 10 னல் 11 ி ஶம் 
உநவு வகரண்டரர் ன்று வதரனள்தடுகறநது. இது ஷடனஷநில் ெரத்றர? 
அல்னது தி(மல்) அர்கள் இஷ என கஷப் ஶதரன்று டுத்துக் கூநற 
இனப்தரர்கபர?றனக்குர்ஆணில் கூநப்தட்டுள்பதடி தி சுஷனரன் (அஷன) 
அர்கள் ெறம்ரெணத்றல் ஷக்கப்தட்டினந் அந் உடல் குஷநதரடுள்ப 
குந்ஷஷக் குநறக்கறநது ன்று இந் யீமறல் ந் இடத்றலும் 
கூநப்தடில்ஷன. ணஶ, இந் னயம்து தி (மல்) அர்கள் 
இந்றனக்குர்ஆன் ெணத்றற்கு இவ்ரறு ிபக்கம் அபித்ரர் ன்று 
கூநனடிரது. ஶலும், தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கள், குந்ஷ 
திநந்தும் இஷநணிடம் றனம்தி தரி ன்ணிப்ன ஶகட்டரர் ன்று 
கூறுகறநர்கள், அஷணத் வரடர்ந்து, ணக்குப் திநகு ஶறு ரனம் 
அஷடனடிர அெரட்ெறஷ ணக்கு அபிப்தரரக ன்று திரர்த்றத்ன் 
கரத்ஷ னரிந்துவகரள்பத் நறிட்டரர்கள்.  

 

இரம் ரஜறின் ற்வநரன ிரிவுஷ இதுரகும். தி சுஷனரன் (அஷன) 
என ீி ஶரரல் தரறக்கப்தட்டரர், அல்னது ினக்கும் ஆதத்ஷ 
உர்ந்து னத்த்ரல் வனறந்து ஶதரணரர். ஆணரல் இந் 
ிரிப்னம்றனக்குர்ஆன் ரர்த்ஷகலக்கு வதரனந்ரது, ன்று 
றனக்குர்ஆஶண கூறுகறநது. 
 

"ரம் சுஷனரஷண ஶசரறத்ஶரம். ஶலும், அர் சறம்ரசணத்றல் என 
சடனத்ஷ நறந்ஶரம். அப்ஶதரது அர் அல்னரஹ்ிடம் றனம்திணரர்"  
                                                        (றனக்குர்ஆன்: சரத் 38:34) 
 

இந் ெணத்றனறனந்து சுஷனரன் திின் உடஷனஶ  உிற்ந  உடல் 
(ஜமத்)  ன்று குநறக்கறநது ண னரிந்து வகரள்பனடிரது. ஶெரஷணக்கு 
உட்தடுத்துவன்தது, அர் வெய் திஷஷக் குநறக்கறன்நது ன்தஷ 
வபிரகக் கரட்டுகறநது. இறல் அர் ச்ெரிக்கப்தட்ட ிம், அது 
ெறம்ரெணத்றல் உிற்ந ெடனம் ஷக்கப்தட்டது. ஶலும், அர் வெய் 
திஷஷ உர்ந்து வகரண்டஶதரது, அர் அல்னரஹ்ிடம் தரன்ணிப்ன 
ஶகரரி றனம்திணரர்.  
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உண்ஷிஶனஶ,றனக்குர்ஆணில் னரிந்துவகரள்ற்கும், றட்டட்டரக 
இன்ணது ரன் வதரனள் ன்று ிபக்கும் வகரடுப்தறல், றகவும் கடிணரண 
ெணரக இது உள்பது. ஆணரல், தி சுஷனரன்(அஷன) அர்கபின் 
திரர்த்ஷணஷ இஸ்ஶனறன் னரற்ஷநக் வகரண்டு, எப்திட்டு 
தரர்ப்ஶதரரின் தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் ணக்குப்திநகு ன் கன் 
வஶயரஶதரம் (Rehoboam) ரன் அெரட்ெறக்கு ரரிெரக னடிசூட ஶண்டும் 
ன்று ினம்திணரர். ஆணரல், அனஷட கன் என குறற்ந 
இஷபஞணரக பர்ந்ஶதரது; அணது நரண தக்கக்கங்கபரல் தி 
ரவூத் (அஷன) ற்றும் தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கலஷட 
னறஷறக்க அெரட்ெறஷ அணரல் க்கஷக்க னடிரது ன்தஷ 
உர்ந்து வகரண்டரர். ணஶரன், ன் இஷநணிடம்; “ன் இஷநர! 
ன்ஷண ன்ணிப்தரரக ணக்குப் திநகு ஶறு னம் அஷட னடிர 
என அசரட்சறஷ ணக்குத் னரரக ன்று அர் திரர்த்றத்ரர்". 
                                                         (றனக்குர்ஆன்: சரத் 38:3) 
வறும் உடஷன அனஷட ெறம்ரெணத்றல் ஷப்தவன்தது, அஶணகரக 
அனக்குப் திநகு ெறம்ரெணத்றல் அ ினம்தி கன், குறற்ந தர் 
ன்று வதரனள். ஆஷகரல், அர் ணது ினப்தத்ஷ ரற்நறக்வகரண்டு, 
அல்னரஹ்ிடம் தரன்ணிப்னக் ஶகரரி திரர்த்ஷண வெய்ரர். ஶலும், 
இந் அெரட்ெற ன்னுடன் னடிஷட ஶண்டும் ன்றும், ஶறு ரனம் 
இந் அெரட்ெறஷ அஷடக்கூடரது ன்றும் திரர்த்றத்ரர். இஸ்ஶனறன் 
னரறும், இஷஶ கரட்டுகறன்நது. தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கள் ன் 
ரரிஷெ தற்நற ந் என ினப்தத்ஷனேம் வரிிக்கில்ஷன. ணக்குப் 
திநகு ரனக்கு க்கள் கட்டுப்தட ஶண்டும் ன்று ந் குநறப்ன ெரெணனம் 
வெய்து ஷக்கில்ஷன. தி சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் கரனத்றற்கு 
திநகு; அது அஷச்ெர்கள் சுஷனரன்(அஷன) அர்கபின் கன் 
வஶயரஶதரஷ ஆட்ெறரபரக ெறம்ரெணத்றல் ற்நறணர். ஆணரல், ெறன 
கரனத்றற்குப் திநகு, இஸ்ஶனறன் தத்து ஶகரத்றங்கலம், டக்கு 
தரனஸ்ீஷண டுத்துக்வகரண்டு திரிந்து ஶதரிண. னைரின் ஶகரத்றம் 
ட்டுஶ, வஜனெஶனறல், ெறம்ரெணத்துக்கு ிசுரெரக இனந்து. 
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ரப்தத்துல்-அர்த் குநறத் இரம் வ்தூறின் கனத்து: 
 

"அர் ீது (சுஷனரன்) ீது ரம் த்ஷ ிறத் ஶதரது அர் 
இநந்துிட்டரர் ன்தஷ அர் (சரய்ந்றனந்) டிஷ அறத்துிட்ட 
றனத்றன் னச்சறஷ (கஷரஷண) ி ஶவநதுவும் அந் ஜறன்களுக்கு 
அநறிக்கில்ஷன. அர் கலஶ ிஶ ரங்கள் ஷநரண 
ிங்கஷப அநறந்றனக்கக் கூடுரணரல் (கடிண உஷப்தரகற) 
இறவுனம் ஶஷணில் ரங்கள் றரிப்தட்டினக்க ஶண்டிறல்ஷன 
ன்று ஜறன்களுக்கு வபிரக வரிந்து". 
                                               (றனக்குர்ஆன் அல்-மதர 34:14) 
 

இந் ெணத்றன் இன்வணரன தடிப்திஷணனேம் உள்பது. அஃரது, ஜறன்கபின் 
உண்ஷரண ன்ஷனேம், அர்கபின் றஷனனேம் வபிரக வபிப்தடுத்ப் 
தட்டுிட்டது. 
னல் வதரனபரணது : ஷநரண ஞரணம் ங்கலக்கு உண்டு ன்ந 
ஜறன்கபின் கூற்று நரணது ன்தஷ ஜறன்கஶப உர்ந்ண. 
 

இண்டரது வதரனபரணது:  ஜறன்கலக்கு ஷநரண ஞரணம் 
வகரடுக்கப்தட்டுள்பரக ணிர்கள் ம்திது. இந் றகழ்ினறனந்து அப்தடி 
இல்ஷன ன்றுத் வபிரக்கப்தட்டினக்கறநது. 
 

ெறன ணீ ிரிவுஷரபர்கள் இஷ தின்னரறு ிபக்கறனேள்பணர். தி 
சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் கன் வஶயரஶதரம் குறற்நணரகவும், 
ஆடம்த ரழ்க்ஷகக்கு தக்கப்தட்டணரகவும், னகஸ்துற வெய்தர்கபரல் 
சூப்தட்டணரகவும் இனந்ரல்; அணது ந்ஷின் ஷநவுக்குப் திநகு 
அன் ஶரள்கபில் சுத்ப்தட்ட வதனம் சுஷஷ, அணரல் ரங்க 
னடிில்ஷன. அன் னடிசூடி ெறநறது கரனத்றல் ஆட்ெறனேம் ெரிந்து. 
அதுஷ சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் னறஷறக்க ெக்றரல் 
கட்டுப்தடுத்ப்தட்டினந் ஜறன் குனத்ரர், இரின் ஆட்ெறக்கு றரக  கறபர்ச்ெற 
வெய்து திரிந்து வென்நணர். ஆணரல் இந் ிபக்கம்,றனக்குர்ஆனுஷட 
ெணங்கலடன் எத்துப்ஶதரகில்ஷன.றனக்குர்ஆணில் ெறத்ரிக்கப்தட்ட 
கரட்ெறரணது, சுஷனரன் (அஷன) அர்கள், ன் ஷகத்டிஷ ஊன்நற 
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உட்கரர்ந்றனந்ஶதரது, அனக்கு ம் ந்து. அது உடல் அந் 
ஷகத்டிின் துஷனேடன், அந் இடத்றல் றஷனத்றனந்து. ஶலும், 
ஜறன்கள் அர் ரழ்ந்து வகரண்டினக்கறநரர் ன்று ண்ிஶ ங்கலஷட 
ஶஷனகஷப வெய்து ந்ண. கஷடெறில் ஷகத்டிஷக் கஷரன் 
அரித்தும், அன் உட்தகுற வற்நறடரக ரநறது. அன்தின்ணஶ 
சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின் உடல் ெரிந்து கலஶ ிலந்து. அர் 
இநந்துிட்டரர் ன்தஷனேம், ஜறன்கள் அநறந்து வகரண்டணர். 
ல்னரற்நறற்கும் ஶனரக,இந் றகழ்ிஷணப் தற்நறஶ வபிவு இல்னர 
வதரலது,அரின் ஷகத்டி அரின் அறகரத்ஷக்குநறக்கறநது 
ன்றும்,த்றன் னச்ெறரணது தி சுஷனரணின்(அஷன)  கனுஷட 
ற்ந ன்ஷஷ குநறக்கறன்நது ன்றும் வ்ரறு ிபக்கம் அபிக்க 
னடினேம்?. ஶலும், அனஷட உடல் ெரிது அரின் அறகரனம், 
அெரட்ெறனேம் ெரினேம் ன்தஷஶ குநறக்கறநது ன்றுள்பது. 
இற்ஷநவல்னரம் அல்னரஹ் சுப்யரணஆனர கூறுற்கு ரடி 
இனந்ரல், இற்நறஷணக் குநறக்கும் ஷகில், அதி வரறில் றஷந 
ரர்த்ஷகள் உள்பணஶ.றனக்குர்ஆன் இத்ஷக னறரண வரறஷ, ந் 
இடத்றலும் தன்தடுத்றறல்ஷன. அவ்ரறு 
இனந்றனப்தின்,றனக்குர்ஆனுஷட னல் னகர்கபரக இனந்  
அஶதிர்கள், இவ்ரநரண வெரற்கஷப வ்ரறு றர்வகரண்டினக்க னடினேம்.  
 
ஶலும், இந் வரறவதர்ப்னகபிஶனஶ றகவும் அதத்ரண தகுற 
துவன்நரல்: இந்க் கூற்நறன்தடி ஜறன்கள் ன்தது சுஷனரன் (அஷன) 
அர்கலக்கு கட்டுப்தட்டு திிஷட வெய்துந் கறரப்னந 
தங்குடிிணஷ குநறக்கறன்நது ன்தரகும். இங்ஶக ஶகள்ி ன்ணவன்நரல்; 
ந் தங்குடி க்கள், ஷநரண ஞரணம் ங்கலக்கு இனப்தரக உரிஷ 
ஶகரரிணரர்கள்?; ஷநரண ிங்கஷப தற்நற அநறந்துக் வகரண்டினப்தரக 
னஷ்ரிக்குகள் ரஷக் கனறணரர்கள்?.குர்ஆணின் இந் அநறக்ஷகின், இறுற 
ெணங்கஷபப் தடிக்கும் க்கலக்கு ஜறன்கள்ரன் ஷநரண ிங்கஷப 
அநறரக, ம்திணரர்கள் ன்தஷ, ெரிரக இணம் கர னடினேம். ஶலும், 
இந்க் குலின் கெறம் வபிரகரஶன இனந்து. துஷவணில் 
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ஷநரண ிங்கஷப அநறரட்டரர்கள் ன்ந கனத்து தி சுஷனரன் 
(அஷன) அர்கபின் த்றற்குப் திநகு, அர் இன்ணனம் உினடன் 
இனப்தரக ண்ி சுஷனரன் திக்கு கட்டுப்தட்டு, திிஷட வெய்து 
ந்ன் னெனம் வபிரகவும், வபிப்தஷடரகவும் வரிந்து. என 
உண்ஷரண ணினக்கு ஜறன்கள் ன்தது தங்குடி க்கஷப குநறக்கறநது 
ன்கறந ங்கபின் கனத்ஷ ரற்நறக்வகரள்ப,றனக்குர்ஆணின் இந் ெணஶ 
ஶதரதுரணரகும். ஆணரல், க்கலடன் ஜறன்கலம் ரழ்ஷக் 
குநறத்துறனக்குர்ஆணில் வபிரக்கப்தட்ட தின்ணனம், இந் இந்ற உனகறல் 
ரழ்தர்கள் அஷண ற்றுக்வகரள்பத் ங்கற, ஶறுவதரனபிஷண 
னகறன்நணர்.  
 
குர்ஆணில் தன இடங்கபில் அல்னரஹ் சுப்யரணஆனர கூறுகறன்நரன்: 
அஶதிர்கபில் இஷஷப்தர்கபில் ெறனர் ஜறன்கஷப அல்னரஹ்ின் 
கூட்டரபிகள் ன்றும்,அனுஷட திள்ஷபகள் ன்றும் கனற, அற்நறடம் 
தரதுகரல் ஶடிந்ணர். 
 

"இவ்ரநறனந்தும் அர்கள் ஜறன்கஷப அல்னரஹ்வுக்கு 
இஷரணர்கள் ஆக்குகறன்நரர்கள். அல்னரஹ்ஶ அந் ஜறன்கஷபனேம் 
தஷடத்ரன். இனந்தும் அநறில்னர கரத்ரல் இஷஷப்ஶதரர் 
அனுக்குப் னல்ர்கஷபனேம் னல்ிகஷபனேம் கற்தஷண வசய்து 
வகரண்டரர்கள். அஶணர இர்கள் இவ்ரறு ர்ிப்தறல் இனந்து 
தூணரகவும், உர்ந்ணரகவும் இனக்கறன்நரன்" 
                                            (றனக்குர்ஆன்:  அல்- அன்ஆம் 6:100) 
      

"அன்நறனேம் இர்கள் அல்னரஹ்வுக்கும், ஜறன்களுக்குறஷடில் 
ம்சரபி உநஷ கற்தஷணரக ற்தடுத்துகறன்நணர். ஆணரல், 
ஜறன்களும் றுஷில் இஷநன் னன் றச்சரக வகரண்டு 
ப்தடுரர்கள் ன்தஷ அநறந்ஶ இனக்கறநரர்கள். 
                                              (றனக்குர்ஆன்:  அல்-மப்தத் 37:158) 
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"ஆணரல் றச்சரக ணிர்கபிலுள்ப ஆடர்கபில் சறனர் 
ஜறன்கபிலுள்ப ஆடர்கள் சறனரிடம் கரல் ஶடிக் வகரண்டினந்ணர். 
இணரல், அர்கள் (ஜறன்கபிலுள்ப ஆடர்கபின் ) ஷஷப் வதனக்கற 
ிட்டணர். 
                                                        (றனக்குர்ஆன்:  ஜறன் 72:6) 
 

அர்கபின் ம்திக்ஷக ன்ணவன்நரல்; அர்கள் ஜறன்கஷப கண்ணுக்குத் 
வரிர ஷநரணற்நறன் அநறஷ வதற்நறனப்தரகஶ கனறணர்.  
ஶலும், ஷநரண அநறஷப் வதறுற்கரக ஜறன்கபின் உிஷனேம் 
ரடிணர். அல்னரயளஆனர இந் றகழ்ஷ வரடர்ன தடுத்றன் கரம், 
அஶதிர்கள் நரணர்கஷப தின்தற்றுகறன்நரர்கள் ன்றும், இந் 
ம்திக்ஷக னற்நறலும் ஆரற்நது  ன்தஷ அர்கலக்கு உ 
ஷப்தஶ ஆகும்.. 
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தின் இஷப்ன-5 

 

 

ஜமத்  ற்றும் ரப்தத்துல்-அர்த் தற்நற னயம்து அமத்றன் 
கனத்துக்கள்: 

 

 

ஜமத் 

 

அனஷட வரறவதர்ப்ன: 
 

இன்னும் ரம் சுஷனரஷணத் றட்டரகச் ஶசரறத்ஶரம்; அனஷட 
சறம்ரசணத்றல் என சடனத்ஷ நறந்ஶரம் - ஆகஶ அர் (ம்பில்) 
றனம்திணரர். "ன் இஷநஶண! ன்ஷண ன்ணித்னள்ரரக! அன்நறனேம், 
தின்ணர் னஶ அஷட னடிர ஏர் அசரங்கத்ஷ ணக்கு ீ 
ன்வகரஷடபிப்தரரக! றச்சரக ீஶ றகப்வதரனங் 
வகரஷடரபிரரய்" ணக் கூநறணரர். 
                                                     (றனக்குர்ஆன்: சரத் 38: 34-5) 

 

அது ிரிவுஷ:  

 

இந் ெணத்ஷ ிபக்க, ெறன ிரிவுஷரபர்கள் றக அனஷரண 
கஷகஷப னன்ஷக்கறநரர்கள், கறட்டத்ட்ட அஷணனஶ டரல்னெற (னை 
கூற்றுகள் அல்னது கஷகள்) கஷகஷப  ஶதரன்று ிரிக்கறநரர்கள். 
இற்நறல் ஷணனேம் கனத்றற்கு டுத்துக்வகரள்ப னடிரது ன்று இஷ 
அஷணத்ஷனேம் றரகரிக்கறநரர், ரஜற. 
 

சுஷனரன் (அஷன) அர்கபின்  ெறம்ரெணத்றல் உள்ப "உடல்" (ஜமத்) 
அனஷட வெரந் உடஷன குநறப்தரஶ இனக்கறநது ன்கறநரர் ரஜற. 
ஶலும், இது ஷநனகரக, இஷநணரல் அனபப்தட்ட, ந் 
வநறனஷநகஷபனேம் ற்று டக்கரல் ீண்ட கரனரக உிற்று இங்கற 
வகரண்டினக்கும் அனஷட அெரட்ெறஷனேம் குநறப்தரக உள்பது.  
(அஶதி வரடர்கபில், என தர் ஶரய், கஷன, தத்ரல் 
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ஆட்வகரள்பப்தட்டு உபப்தண்தற்று னற்நறலும் தனணீஷடந்றனப்தஷ, 
"உிற்ந உடல்/ஷடதிம்" ன்ந வெரற்கபின் னெனம் ிரிக்கறநரர்கள் 
ன்தஷ ம்ரல் அநறந்து வகரள்ப னடிகறநது). ஶலும் அந் 
அெரட்ெறிஷண ெறநந் றில் அர்த்னள்பரகவும், ஆன்ீக 
ெரரம்ெத்துடனும் வெல்தடுத்ற ஆள்ஶ அனக்கு ஶெரஷணரக 
இனந்து.           
                                                 (றனக்குர்ஆன்: சரத் 38:34) 
 

ஶெரஷணகள் ப்தடுது  ஆன்ரஷ வனகூட்டுற்கும், 
அல்னரஹ்ிடரண வனக்கத்ஷ அறகப்தடுத்துற்குஶரகும்.  

 

இந் ெணங்கள் சுஷனரணின் (அஷன) ரழ்க்ஷகின் ற்வநரன தக்கத்ஷ 
ிபக்குகறன்நண. என ணிணின் ெக்ற வ்பவு உர்ந்ரக 
பர்ந்ஶரங்கறணரலும், அறல் அனுஷடது ன்று துவும்  இனப்தறல்ஷன, 
அணிடம் இனப்தவல்னரம் அல்னரஹ்ின் னநத்றனறனந்து கறஷடக்கப் 
வதற்நஷஶ ஆகும். 
 

"இன்னும் ரம் சுஷனரஷணத் றட்டரகச் ஶசரறத்ஶரம்; அனஷட 
சறம்ரசணத்றல் என சடனத்ஷ நறந்ஶரம் - ஆகஶ அர் (ம்பில்) 
றனம்திணரர்" 
                                                        (றனக்குர்ஆன்: சரத் 38:34) 
 

 "குர்ெற ன்ந அன ரர்த்ஷக்கு குறுகற கரல்கள் வகரண்ட ெறம்ரெணம் 
ன்று அர்த்ம். தண்ஷட ன்ணர்கபின் தன்தரட்டில் இண்டு ஷகரண 
ெறம்ரெணங்கள் இனந்ரகத் வரிகறநது: குறுகற கரல்கள் வகரண்டஷ 
ெரர கரனங்கபில் க்கரக அப் தன்தட்டண. னக்கறரண 
ெந்றப்னகலக்கும், அெ ிரக்கலக்கும், ீண்ட கரல்கஷபக் வகரண்ட 
ெறம்ரெணங்கள் தன்தடுத்ப்தட்டண. னன்கூநப்தட்டது 'குர்ெற' ன்றும், 
திந்ஷது 'அர்ஸ்' ன்றும் அஷக்கப்தட்டண. 
 

ஜமத் ன்ந அன ரர்த்ஷக்கு அர்த்ம் 'உிர்(ஆன்ர) இல்னர உடல்' 
ன்தரகும். ரகறப் ன்தர் னஃப்த்றல், இந் வெரல் உிற்ந உடல் 
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ன்ந கனத்ரக்கத்ஷ ரண்டி ஶறு என ணி கனத்றஷண 
வபிப்தடுத்துற்கரகஶ ந்துள்பது, ன்கறநரர். வணணில் ஜமத் ன்ந 
வெரல் ணிஷண குநறப்திட அரிரகஶ  தன்தடுத்ப்தடுகறநது. ஜறஸ்ம் 
(உடல்) ன்தஶ வதரதுரண வெரல்னரகும். 
 

இந் ெணத்றனறனந்து சுஷனரன் (அஷன) அர்கலஷட ஶெரஷண, அர் 
ெற்றும் றர்தரர ிரக, அனஷட கண்கலக்கு னன்தரகஶ, அது 
ெறம்ரெணத்றல் ஷக்கப்தட்ட என உிர் இல்னர உடல் றரக 
இனந்து.  இந்  ித்றல், இஷத் ிர்த்து ஶறு ந் 
ிபக்கத்ஷனேம் றனக்குர்ஆன் க்கு அபிக்கில்ஷன.  

 

இந் ித்றல் ிரிவுஷரபர்கலம் தண்தரபர்கலம், ெறன 
வெய்றகஷபனேம் ிரிவுஷகஷபனேம் குநறப்திடுகறன்நணர்.  

 

இர்கள் அஷணனக்கும் றகவும் வதரனத்ரகவும் வபிரகவும் வரிது 
ன்ணவன்நரல், ரட்ஷட ஆள்ற்கும், குநறப்தரக ன்னுஷட 
தஷகர்கலக்கு  றரகப் ஶதரரடுற்கும் உக்கூடி ஷகில், 
துிரகவும், ணக்கு தனணபிக்க கூடி குந்ஷகஷப சுஷனரன் (அஷன ) 
வதந ினம்திணரர். ஆணரல் அந் னத்றல் 'அல்னரஹ் ரடிணரல்' 
(இன்ர அல்னரஹ்) னும் இஷநஷண ரடும் வெரற்வநரடஷ கூந 
நந்ரர். இச்வெரற்வநரடர் த்ஷகவவன்நரல் 'ல்னர சூழ்றஷனகபிலும் 
ணின் அல்னரஹ்ின் ீது ட்டுஶ ம்திக்ஷக வகரண்டினக்க ஶண்டும் 
ன்று ம் அஷணனக்கும் தஷநெரற்றுது  ஆகும்; இணரல், இனஷட 
ஷணிரிடறனந்து ஏர் ஊணனற்ந குந்ஷஷத் ி ஶறு ந்க் 
குந்ஷனேம் அனக்கு கறஷடக்கப் வதநில்ஷன. அந் உிற்ந உடல் 
ஶதரன்று இனந் குந்ஷஷஶ, ெறம்ரெணத்றல் அர்த் ஶர்ந்து. 
 

சுஷனரன் (அஷன) ஆரக ெறந்றத்து, ன் என கம் ரம் அல்னரஹ்ஷ 
னநக்கித்து, ம்னஷட சு தனத்ஷ  ம்திஶணரம்  ன்று னந்றணரர்.  
தின்ணர் ணந்றனந்ற அல்னரஹ்ிடம் றனம்திணரர்.   
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அடுத் ெணத்றல், றனக்குர்ஆன் சுஷனரன்(அஷன) அர்கபின் 
ணந்றனம்னஷன ிரிக்கறநது. அஷ தின் னரறு:  

"ன் இஷநஶண! ன்ஷண ன்ணித்னள்ரரக! அன்நறனேம், தின்ணர் 
னஶ அஷட னடிர ஏர் அசரங்கத்ஷ ணக்கு ீ 
ன்வகரஷடபிப்தரரக! றச்சரக ீஶ றகப்வதரனங் 
வகரஷடரபிரரய்" ணக் கூநறணரர். 
                                                        (றனக்குர்ஆன்: சரத் 38:35) 
 

                            ரப்தத்துல்-அர்த் 

 

இந் ெணத்றன் வரறவதர்ப்ன: 
 

ஆணரலும் [ன்நரது சுஷனரன் இநக்கத்ரன் ஶண்டும்; ஆணரலும்] 
அர் இநக்க ஶண்டும் ன்று ரம் கட்டஷபிட்டஶதரது, அர் 
இநந்துிட்டரர் ன்தஷ அரின் ஷகத்டிஷ அரித் ண்னலுஷத் 
ி ஶறு துவும் அர்களுக்குக் கரட்டில்ஷன.அர் ஷில் 
ிழுந்ஶதரது, அந் ஷநரணர்கள் [அனக்கு அடிதிந்ர்கள்] 
இஷணத் வபிரகக் கண்டரர்கள், அர்கபின் சறந்ஷணக்கு 
அப்தரர்ப்தட்ட இந் ித்ஷ ரம் னரிந்து வகரண்டினந்ரர்கள் 
ன்நரல், இத்ஷக வட்கக்ஶகடரண துன்தத்றல் [உஷக்க] 
வரடர்ந்றனக்க ரட்டரர்கள். [அடிஷத்ணம்].  
                                                        (றனக்குர்ஆன்: சதர 34:14)  

 

அது ிரிவுஷ: 
 

இது தண்ஷட அஶதிரில், சுஷனரன்(அஷன) தற்நற கரனம் கரனரக 
வரன்றுவரட்டு கூநப்தட்டு னம் அறக்க னடிர கற்தஷணக் கஷகபில், 
இதுவும் என்நரகும். ஶலும் இவ்ரநரணக் கஷகஷப, உனகரக்கற 
தல்ஶறு ல்லுதஶெங்கஷபக் கூந றனக்குர்ஆன் தன்தடுத்துகறநது. ஶஶன, 
குநறப்திடப்தட்ட கற்தஷணக் கஷின்தடி, சுஷனரன்(அஷன) ணது 
ெறம்ரெணத்றல் அர்ந்து, ணது டிஷ ஊன்நற தடிஶ இநந்ரர்; ீண்ட 
கரனரக அது ம் குநறத்து ரனம் அநறந்றனக்கில்ஷன; இன் 
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ிஷபரக, அனக்கரக ஶஷன வெய்  ஜறன்கள் வரடர்ந்து ங்கபது 
கடிணரண திகஷபத் வெய்து ந்ணர். இணிஷடஶ,சுஷனரன்(அஷன) 
ஷகத்டிஷ தடிப்தடிரக  கஷரன்கள் அரித்து ெரப்திட்டணர். இணரல், 
அது உடல், ெறஷனஷ இந்து ஷில் ிலந்து; இந் கஷ, ந் 
உத்றரனம் இல்னரல், றஷனரணரக இல்னர ணி 
ரழ்க்ஷகிஷணப் தற்நறனேம்,ன்நரது எனரள் னற்நறலுரக அறந்து 
ஶதரகக்கூடி இந் உனகத்றஷணப் தற்நறனேம், உனகரக டுத்துக்கூநஶ 
தன்தடுத்ப் தட்டுள்பது. 
 

அல்-கய்ப், "இது தஷடக்கப்தட்ட உிரிணங்கபின் ெறந்ஷணக்கு அப்தரர்ப்தட்ட 
என ிம்",னலஷரக ம்றடறனந்து ஷநக்கப்தட்டஷ உள்பது. 
இந் றகழ்ிஷணப் வதரனத்ஷில் ெறநறதுகரனம் ற்கரனறகரக 
ஷநக்கப்தட்டது. அவ்ரறு ஷநக்கப்தடரல் இனந்றனந்ரல் 
சுஷனரன்(அஷன) இநந்ஷனேம், அர்கள் ீது ிறக்கப்தட்டு இனக்கும் 
கட்டுப்தரடு னடிந்துிட்டது ன்தஷனேம் ஜறன்கள் னன்ணஶ 
அநறந்றனப்தரர்கள். இஷப்தற்நற கூநறதுடன் ஶலும் இண்டு ிங்கஷப 
தற்நற றனக்குர்ஆன் அலத்ரக தறிடுகறநது. னனரரக, க்கு இந் 
உனகத்ஷ தற்நற அநறவு றகவும் குஷநரகஶ உள்பது.இறல், ரம் 
ம்னஷட ஆய்வுகள் ற்றும் அனுரணத்றன் றரக க்கு கர 
கறஷடக்கும் வதரனட்கள் ற்றும் றகழ்வுகபிஷண ஆரய்ந்து, அற்நறன்  
குநறப்னகபிணரல் க்கு கறஷடக்கப் வதற்நதும் உள்படங்கும்; இண்டரரக, 
இத்ஷக குஷநரண ஆற்நனறணரல், னக்கறரண ெங்கபில் வ்ரறு 
வெல்தட ஶண்டும் ன்தஷனேம் ெறந்றக்க னடிர றஷன உள்பது. 
 இந் கஷரணது "ஷநரணர்கலக்கு(ஜறன்கள்) வரடர்னஷடது 
ன்நரலும்,இன் ரர்ீக(ீற) தரடம் (அஃரது, உனக அநறரணது, ெரிரண 
ற(ரழ்க்ஷக)னஷநஷ க்கு அபிக்கரது; ரம் ஆன்றக அநறஷனேம் 
கற்று,உனக அநறவுடன் ஶெர்ப்ஶதரஶரணரல் க்கு ெறநந் 
ற(ரழ்க்ஷக)னஷந கறஷடக்கும்) ணிர்கலக்கும் ஶெர்த்ஶ அநறவுறுத்ப் 
தட்டுள்பது. 
                                                   ற வஶெஜ் ஆஃப் றறனக்குர்ஆன், னயம்து அமத் 

                                                                         ரனல் அல்-ஆன்டனஸ் னறறவடட்,1980 
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                                                     தின் இஷப்ன - 6 

 

 

(ஜமத் ற்றும் ரப்தத்துல்-அர்த் தற்நற னயம்து அனறின் 
கனத்துக்கள்) 

 

 

மத்: 
 

ெணத்றற்கரண அது வரறவதர்ப்ன: 
 

இன்னும் ரம் சுஷனரஷணத் றட்டரகச் ஶசரறத்ஶரம்; அனஷட 
சறம்ரசணத்றல் என சடனடத்ஷ நறந்ஶரம் - ஆகஶ அர் 
(ம்பில்) றனம்திணரர். "ன் இஷநஶண! ன்ஷண 
ன்ணித்னள்ரரக! அன்நறனேம், தின்ணர் னஶ அஷட னடிர ஏர் 
அசரங்கத்ஷ ணக்கு ீ ன்வகரஷடபிப்தரரக! றச்சரக ீஶ 
றகப்வதரனங் வகரஷடரபிரரய்" ணக் கூநறணரர்.                                                        
                                              (றனக்குர்ஆன், சரத், 38: 34-5) 
 

அனஷட ர்ஷண: 
 

அது ெறம்ரெணத்றல் ஷக்கப்தட்ட வறும் உடனரல் அது கணரண 
வவயரவதரம்(Rehoboam) அல்னது னட்ெற வெய் வவரவதரஷக்(Jeroboam) 
குநறக்கும். அனஷட கணரண வவயரவதரம்,இஸ்ஶனறன் என 
ஶகரத்றத்ஷத் ிர்த்து ற்ந அஷணரின் ிசுரெத்ஷனேம் இந்ரன். 
(ஷததிள், 1-இரஜரக்கள், 12:17).ரவூறன் (அஷன) ம்ெத்றற்கு றரண 
கறபர்ச்ெறஷ றடத்றன், வவரவதரம். இன்,தத்து 
ஶகரத்றங்கலக்கு ரஜரரணதும், டரன் ற்றும் வதத்-னறல் ஆகற 
வதரன்ணரனரண இண்டு கற்றுக் குட்டிகஷப உனரக்கற உன றதரட்ஷட 
அஷத்ரன்.இந் இண்டு கன்றுகலம் வஶகரரின்(Jehovah-இஷநன்) 
உனங்கள் ன்நரன் (ஷததிள்,1-இரஜரக்கள்,12:28). இந், கன்நறன்  
உனங்கஷப ங்கவும் வரடங்கறணர் (ஷததிள்,1-இரஜரக்கள்,14:9).  
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இவ்ரறு, வஶயரதரம் ற்றும் வவரவதரம் ஆகற இனனம் 
சுஷனரணின் (அஷன) ெறம்ரெணத்றன் ீது ெீப்தட்ட ெடனத்றற்கு(உிற்ந 
உடல்-ஜமத்) எப்தரகஶ உள்பணர். 
 
ஶற்கண்ட ெணங்கபில், சுஷனரன்(அஷன) அர்கபின் இரஜ்ஜறத்றற்கு 
ெற்றும் குறில்னர ரரிெறஷணப் தற்நற தரர்த்ஶரம்.இணரல்ரன், 
சுஷனரன்(அஷன) ஆன்ீக இரஜ்ஜறத்றற்கரக இஷநஷண ஶண்டிணரர். 
இத்ஷக இரஜ்ஜறத்றற்கு, ணது ரரிெரல் ந் வகடுலும் ற்தடரது 
ன்தரஶனஶ இவ்ரறு ஶண்டிணரர். 
 

 

                               ரப்தத்துல்-ஆர்த்:  

 

ெணத்றற்கரண அது வரறவதர்ப்ன: 
 

அர் (சுஷனரன்) ீது ரம் த்ஷ ிறத் ஶதரது அர் இநந்து 
ிட்டரர் ன்தஷ, அர் (சரய்ந்றனந்) டிஷ அரித்து ிட்ட றனத்றன் 
னச்சற (கஷரஷணத்) ி ஶவநதுவும் அந் ஜறன்களுக்கு 
அநறிக்கில்ஷன அர் கலஶ ிஶ, "ரங்கள் ஷநரண 
ிங்கஷப அநறந்றனக்கக் கூடுரணரல் (கடிண உஷப்தரகற) 
இறவுனம் ஶஷணில் ரங்கள் ரி தட்டிந்றனக்க ஶண்டிறல்ஷன" 
ன்று ஜறன்களுக்கு வபிரக வரிந்து. 
 

                                                        (றனக்குர்ஆன்: சதர 34:14) 
 

அனஷட ிரிவுஷ: 
 

னறின் கஷரன்கள் சுஷனரணின் (அஷன) ஷகத்டிஷ அரித்துிட்டண 
ன்னும் குநறப்தரணது, அது கணின் தனணீரண ஆட்ெறஷக் குநறக்கறநது, 
அணரல்ரன், சுஷனரன்(அஷன) அர்கலஷட அெரங்கம், திபவுப் தட்டு  
துண்டு துண்டரகப் ஶதரணது. சுஷனரணின்(அஷன) ரரிெரண வவயரவதரம் 
ஆடம்தரகவும்,றகவும் ெவுகர்ரண னஷநில் ரழ்ந்ரகத் வரிகறநது, 
ஶலும் னறஶரர்கபின் ஆஶனரெஷணின் ஶதரில் வெல்தடுற்குப் 
தறனரக, ணது ஶரர்கபின் இன்தம் ஶடும் ினப்தங்கலக்கு 
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அடிதிந்ரன். (ஷததிள், 1-இரஜரக்கள், 12:13). இஷப்ஶதரன்று ஆடம்தரண 
தக்கக்கங்கலக்கும், குதூகனரண ரழ்க்ஷக னஷநக்கும் தக்கப்தட்ட 
ரல் ரன், அஷண னறின் உிரிணரக றனக்குர்ஆன் குநறப்திடுகறநது 
ன்தது ணது ரம். அனஷட ஷகத்டிஷ உிரிணம் ெரப்திடுது 
ன்தது இரஜ்ஜறத்ஷ ெலர்குஷனப்தஷக் குநறக்கறநது.  ஜறன்கள்,ஶஶன 
குநறப்திடப்தட்டுள்ப தடி, கனகம் வெய்து குனத்ர் ஆர். 
சுஷனரணரல்(அஷன) அடக்கப்தட்டு, இரஜ்ஜறம் திபதடும் ஷில் 
இஸ்ஶனறனக்கு அடிதிந்ஶ ரழ்ந்து ந்ணர். இந் றகழ்ரணது, 
னஸ்னறம் க்கலக்கு ச்ெரிக்ஷக னகறநது. அஃரது,ஆடம்தத்றல் 
ரழ்ந்ரல் ந் தனும் அஷடனடிரது.அவ்ரறு ரழ்ந் 
உம்ஷரக்கள் ற்றும் அப்தரெறர்கபின் ஆட்ெறனேம் சுஷனரன்(அஷன) 
அர்கபின் இரஜ்ஜறத்ஷப் ஶதரனஶ அறந்து ஶதரிண. 


