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வெயில் ஒப் இஸ்லாம் பதிப்பாளர்களாகிய  ாங்கள் பல்யெறு 
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1. அல் குர்ஆனும், அல் இன்ஸானும் 

எல்லா புகழும் அல்லாஹ் ஒருெனுக்யக! ஸலொத்தும், ஸலாமும் 
 ற்குைத்தின் தாயகம்  பிகள்  ாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி ெஸல்லம் 
அன்னெர்கள் ெீதும், அன்னாரின் குடும்பத்தார்கள், ஸஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், 

தப அத்தாபிஈன்கள், அவ்லியாக்கள் ெற்றும்  ம் அலனெரின் ெீதும் 
உண்டாெதாக. 

அல் குர்ஆன், அல் இன்ஸான் இரண்டுயெ அல்லாஹ்ெின் அதிசயங்கள். 

அெனின் இரகசியங்கள். இதலன  ம்ெில்  ிலறய யபர் உைரெில்லல. 

தான் பலடக்கப்பட்ட ய ாக்கமும், தான் ஓதி ெரும் அல் குர்ஆன் 
அருளப்பட்ட ய ாக்கமும் அறியாெல், ொழ்க்லகயில் எந்த இலட்சியமும் 
இல்லாெல் ொழும் ெக்களுக்காக இந்த சிறுநூல். வதாடர்ந்து படியுங்கள். 

அல்லாஹுதஆலா ெனிதலன தனது பிரதி ிதி அதாெது கலீபாொக 
பலடத்துள்ளான். அந்த ெனிதன் தன்லன அறிந்து, தன்லன பலடத்த 
இலறெலன அறிந்து, அெனிடம் ெந்து யசரயெண்டும் என்பதற்காகதான் 
அறிவு வபாக்கிஷொம் புனித அல்குர்ஆலன அென் எெக்கு தந்துள்ளான். 

இந்தக் அல் குர்ஆலனப் பற்றி அல்லாஹுதஆலா கூறும்யபாது, “இ(ந்த 
குர்ஆனாகிற)து ெனிதர்களுக்கு மதளிொன ஆதாைங்களாகவும், உறுதி 
மகாள்கின்ற கூட்டத்தினருக்கு நநர்ெழியாகவும், ைஹ்ெத்தாகவும் 
இருக்கிறது.” (45:20) என்று கூறுகிறான். யெலும், கூறும்யபாது, 

“இக்குர்ஆரன நிரனவுபடுத்த (உபநதசம் மபற) திட்டொக நாம் 
இநலசாக்கி ரெத்துள்நளாம். எனநெ (இதரன) சிந்தித்து 
உணருகிறெர் எெநைனும் உண்டா?” (54: 17, 22, 32, 40) என்று ெனிதலன 
பார்த்து யகட்கிறான்.  

அயதய ரம், ெனிதலனப் பற்றி கூறும் அல்லாஹ், “ஒநை 
ஆத்ொெிலிருந்து உங்கரள அென் பரடத்தான்” (4:1), “ெனிதரன 
மசவ்ரெப்படுத்தி, அெரில் என்னுரடய ஆன்ொெிலிருந்து நான் 
ஊதியநபாது” (38:72), “பிறகு அதரன சரியாக அரெத்து, அதில் 
தன்னுரடய ரூரஹ ஊதினான்” (32:9)  என்று ெனிதன் பலடக்கப்பட்ட 
ெிதத்லத அதாெது ெனிதனின் (இரகசியத்லத) ஹகீகத்லத 
வதளிவுப்படுத்தி காட்டுகின்றான்.                                                   
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2. ெனிதனுக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள மதாடர்ப்பு 

ஆதம் அலலஹிஸ்ஸலாம் அெர்களின் யதாற்றயெ கலிொொகும். 

அெர்களுலடய அலனத்தும் கலிொெின் யதாற்றம் என்பதற்கு அர்த்தம், 

‘இல்முல் லதுன்னி’ ‘இல்முல் யகீன்’ ஆகும். (நூல்: தஸவ்வுர் ரஹ்ொனி) 
ஆகயெ ெனிதன் இல்ெினால் (அறிெினால்) உருொக்கப்பட்டென். 

ஆகயெ, ெனிதனுக்கு அலனத்து இல்முகலளயும் கற்றுக் 
வகாடுத்துள்யளாம் என்று இலறென் கூறுகிறான். “(மபாருட்களின்) 

மபயர்கள் அரனத்ரதயும் ஆதமுக்கு அென் கற்றுக்மகாடுத்தான்” (2:31)  

ெனிதன் இல்முகலள உலடயென் என்பதனால்தான் ஏலனய 
பலடப்புக்கலள ெிட அென் சிறப்பலடகிறான். இலறென், 

இலறஞானங்கலள ெனிதனுக்கு கற்றுக்வகாடுத்து அெர்கலள 
கண்ைியப்படுத்தி உள்ளான். “ஆதமுரடய ெக்கரள திட்டொக நாம் 
கண்ணியப்படுத்தி உள்நளாம்” (17:70) என்று இலறென் கூறுெது 
இதனாயலயயதான்.  எனயெ ெனிதன் தனக்கு வகாடுக்கப்பட்ட அறிலெ 
 ல்ல முலறயில் பயன்படுத்தி  ல்லுபயதசம் வபற்று தன்லன அறிந்து, 

தன்லன பலடத்த இலறெலன அறிய யெண்டும். இதுயெ அடிப்பலட.  

 

3. ெனிதன் பரடக்கப்பட்ட நநாக்கம் 

இலறென், ெனிதர்கலள பலடத்த ய ாக்கத்லத பற்றி கூறிக்காட்டும் 
யபாது “ஜின்ரனயும் ெனிதரனயும்  என்ரன அெர்கள் 
ெணங்குெதற்காகநெ தெிை நான் பரடக்கெில்ரல” (51:56) என்று 
கூறுகிறான். அல் குர்ஆன் ெிரிவுலரயாளர்களின் தலலெர் என்று 
யபாற்றப்படும் ‘ஸுல்தானுல் முபஸ்ஸிரீன்’ ஹஸ்ரத் இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அெர்கள் இந்த ஆயத்துக்கு ெிளக்கம் 
கூறும்யபாது: “என்லன (இலறெலன) அறிெதற்காகத்தான், இலற 
ஞானத்லத வதரிந்து வகாள்ளத்தான் ெனிதலனயும் ஜின்கலளயும் 
பலடத்யதன்” என்று அல்லாஹ் கூறுெதாக வபாருள் கூறுகிறார்கள். 

ஹஸ்ரத் இப்னு அப்பாஸ் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அெர்களின் 
ெிளக்கம் அலனத்து ஸஹாபாக்கள், இொம்கள், முபஸ்ஸிரீன்கள்  
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அலனெராலும் ஒப்புக் வகாள்ளப்பட்டதாகும். அலத யாரும் 
ெறுக்கெில்லல, ெறுக்கவும் முடியாது. ஏவனனில்,  ாம் பலடக்கப்பட்ட 
ய ாக்கயெ இலறெலன அறிெதுதான் என்று இருக்கும் யபாது அலத 
புறக்கைிப்பது எவ்ெளவு யகடானது என்பலத  ாம் ெிளங்கிக்வகாள்ள 
யெண்டும்.  

 

4. அறிொளிகளுக்கு அல் குர்ஆனில் அத்தாட்சி 

அல் குர்ஆனில் அறிவுள்ளெர்களுக்கு படிப்பிலன இருக்கிறது என்று 
அல்லாஹ் கூறுகிறான். “நிச்சயொக இதில் அறிொளிகளுக்கு 
உறுதியான பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன” (30:22) இலறெனால் 
அறிவு வகாடுக்கப்பட்டு சிறப்பிக்கப்பட்ட ெனிதன் குர்ஆலன 
சிந்திப்பதில்லல. “(நம்) மசால்ரல (குர்ஆரன) அெர்கள் 
சிந்திக்கெில்ரலயா?” (23:68) என்று அல்லாஹ் யகட்கிறான்.                                         

“நெலும் (இந்தக்) குர்ஆரன அெர்கள் ஆய்ந்து பார்க்க ொட்டார்களா? 

அல்லது (அெர்களுரடய) இதயங்களின் ெீது அெற்றின் பூட்டுகள் 
(நபாடப்பட்டு) இருக்கின்றனொ?” (47:24) என்றும் இலறென் யகட்கிறான். 

இப்படி அல் குர்ஆலன பற்றிய சிந்தலனயின் முக்கியத்துெத்லத 
அல்லாஹ் ெனிதனுக்கு ெிளக்குகிறான்.  

 

5. அல் குர்ஆனும் உளத்தூய்ரெயும் 

இந்தக் குர்ஆன் மூலம் யார்  ற்பயன்,  ல்லுபயதசம் வபறுொர்கள் 
என்றால், உள்ளத்லத தூய்லெப்படுத்திய முத்தகீன்கள்தான் என்பலதயும் 
அல்லாஹ் அல்குர்ஆனில் கூறிக்காட்டுகிறான். “நிச்சயொக 
(குர்ஆனாகிய) இது முத்தகீன்களுக்கு நல்லுபநதசொகும்” (69:48) என்பது 
அல்லாஹ்ெின் ெசனம். இன்று வபரும்பாலான முஸ்லிம்கள் 
அல்குர்ஆனின் சிறப்லப ெிளங்காததற்கு காரைம், அெர்கள் “ ப்ஸ் 
அம்ொரா” எனும் ெிருக குைத்துக்கு அடிலெயாகி இருப்பதுதான். “ ப்ஸ் 
அம்ொரா” என்னும் இருளில் இெர்கள் இருப்பதால், இெர்களுக்கு 
அல்குர்ஆனின் சிறப்பு, ெகிலெ ெிளங்குெதில்லல.  
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அதுெட்டுெல்ல அல்குர்ஆனின் ெசனங்கலள சிந்தித்து பயன் வபறவும் 
முடிெதில்லல. “தன் ெநனா இச்ரசரய தன்னுரடய மதய்ெொக 
ஆக்கிக் மகாண்டெரன நீர் பார்த்தீைா? இன்னும் அல்லாஹ் அெரன 
அறிந்நத ெழிமகடுத்தான். அெனுரடய மசெியின் ெீதும், அெனுரடய 
இதயத்தின் ெீதும் முத்திரையிட்டான். அெனுரடய பார்ரெயின் ெீது 
திரைரயயும் ஆக்கினான். பின்னர் அல்லாஹ்ரெ தெிை அெனுக்கு 
யார் நநர்ெழி காண்பிப்பார். எனநெ நீங்கள் நல்லுபநதசம் மபற 
நெண்டாொ?” (45:23) “எெர் இதில் குருடைாக இருந்தாநைா, அெர் 
ெறுரெயிலும் குருடைாக இருப்பார். இன்னும் (அெர்) பாரதயில் ெிகத் 
தெறியெைாொர்” (17: 72)  என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான். 

 

6. ஒரு குர்ஆன் - பல ெனிதர்கள் 

ெனிதர்களில் ஒவ்வொருெரும் ஒவ்வொரு ெிதொக அல்குர்ஆனின் 
சிறப்லப ெிளங்கி லெத்திருக்கிறார்கள். எப்படி எனில், ஒவ்வொருெரின் 
உளத்தூய்லெக்யகற்ப அதன் ெிளக்கம், ஞானம் யெறுபடுகிறது.  

உதாரைத்திற்கு, முனாபிக்குகள் ( யெஞ்சகர்கள்) எனும் ஒரு கூட்டம் 
இருக்கிறார்கள். இெர்கள் அல் குர்ஆன் ொர்த்லதகலள  பிகள்  ாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அலலஹி ெஸல்லம் அன்னெர்கலள 
இழிவுப்படுத்துெதற்கும்,  அன்னெர்களின் கண்ைியத்லத குலறப்பதற்கும், 

முஃெின்கலள இழிவுப்படுத்துெதற்கும், இஸ்லாத்திற்குள் குழப்பத்லத 
ஏற்படுத்துெதற்கும், முஸ்லிம்கலள ெழிவகடுப்பதற்கும் 
பயன்படுத்துொர்கள். அல்லாஹ் இெர்கலளப் பற்றி அல்குர்ஆனில் 
கூறும்யபாது,   “இன்னும் ெனிதர்களில் "நாங்கள் அல்லாஹ்ெின் ெீதும், 

இறுதி(த் தீர்ப்பு) நாள் ெீதும் ஈொன் (நம்பிக்ரக) மகாள்கிநறாம்" என்று 
கூறுநொறும் இருக்கின்றனர்; ஆனால் (உண்ரெயில்) அெர்கள் 

நம்பிக்ரக மகாண்நடார் அல்லர்” (2:8) என்று கூறுகிறான். 
 

இன்வனாரு இடத்தில், “(இவ்ொறு கூறி) அெர்கள் அல்லாஹ்ரெயும், 

ஈொன் (இரற நம்பிக்ரக) மகாண்நடாரையும் ஏொற்ற 
நிரனக்கின்றார்கள். ஆனால் அெர்கள் (உண்ரெயில்) தம்ரெத்தாநெ 
ஏொற்றிக்மகாள்கிறார்கநள தெிை நெறில்ரல,  எனினும் அெர்கள் 
(இரத) உணர்ந்து மகாள்ளெில்ரல” (2:9) என்று கூறுகிறான். 
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இயதப்யபால் அல் குர்ஆனில் பல இடங்களில் இந்த முனாபிக்குகலள 
பற்றி அல்லாஹ் வசால்லிக்காட்டுகிறான். 

“(அல்லாஹ்ரெ பற்றி) அறிெில்லாெல், அல்லாஹ்வுரடய 
ெிெயத்தில் தர்க்கம் மசய்கின்றெனும், (கலகம் ெிரளெிக்கின்ற) தீய 
ரெத்தான் ஒவ்மொன்ரறயும் பின்பற்றுகின்றெனும் ெனிதர்களில் 
இருக்கின்றனர்” (22: 3)  

“அெர்கள் எத்தரகநயாமறன்றால், அெர்களுரடய மசெிப்புலன் ெீதும் 
அெர்களுரடய பார்ரெகள் ெீதும் அல்லாஹ் முத்திரையிட்டு 
ெிட்டான். அெர்கள் தாம் ெறதியாளர்கள்” (16: 108)  

“இவ்ொநற (உண்ரெரய) அறியாதெர்களுரடய இதயங்களின் ெீது 
அல்லாஹ் முத்திரை இடுகிறான்” (30: 59)   

எனயெ ெனிதர்களியல ெிகவும் யொசொனெர்கள் இந்த 
முனாபிக்குகள்தான் என்பதலன அல்லாஹ் யெற் வசான்ன ெசனங்களின் 
மூலம்  ெக்கு வதரியப்படுத்துகிறான். 

யெலும், முஸ்லிம்களில் சிலர் இருக்கிறார்கள். அல்குர்ஆலன 
அலுொரியில் லெத்து சாம்பிராைி புலக பிடிப்பதும், யெலசயின் யெல் 
அலங்காரத்திற்காக லெப்பதும்தான் இெர்களுக்கும் அல் குர்ஆனுக்கும் 
இலடயில் உள்ள வதாடர்பு. இன்னும் சிலர் ெடீு, கலடகளில் 
பரக்கத்திற்காக ெட்டும் குர்ஆன் ஓதுொர்கள். பரக்கத்திற்காக அல் 
குர்ஆலன ஓதுெது தெறல்ல. அெர்கள் அல் குர்ஆலன ஓதும்யபாது 
அல்லாஹ் ஒதுபெருக்கும் ஓதப்படும் இடத்துக்கும்  ிலறய 
பரக்கத்துக்கலள வசய்கிறான் என்பதில் எந்த ெித சந்யதகமும் இல்லல. 
ஆனால் பரக்கத்துக்காக ெட்டும் ஓதும் அெர்கள் ஒரு ொவபரும் அறிவு 
வபாக்கிஷத்லத அதன் உண்லெ ய ாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தாெல் 
இருப்பது எவ்ெளவு கெலலக்குரிய ெிடயம் என்பலத அெர்கள் 
உைரெில்லல.  

இன்வனாரு கூட்டத்தார் 5, 10  முலற அல் குர்ஆலன தொம் வசய்து 
இருப்பார்கள். ஆனால் ஒரு முலற கூட அதன் உபயதசத்லத, 

ெிளக்கத்லத யதட முற்படொட்டார்கள். சிலர் அல் குர்ஆலன தஜ்ெதீ் 
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முலறயில் ஓதுெதற்காக தனது ொழ் ாள் முழுெலதயும் 
வசலெழிப்பார்கள். ஆனால் அதன் கருத்து, அதன் ெிளக்கம் 
யபான்றெற்லற அறிய ஒரு  ாலள கூட வசலவு வசய்ய ொட்டார்கள்.  

இன்னும் சிலர் காரிகளாகவும், குர்ஆலன சரளொக அழகான முலறயில் 
ஓத கூடியெர்களாக இருப்பார்கள். உலகில் பல  ாடுகளுக்கு வசன்று காரி 
யபாட்டிகளில் பங்குபற்றி பல சான்றிதழ்கலள வபற்றிருப்பார்கள். ஆனால் 
குர்ஆன் ெசனங்களின் உண்லெயான ெிளக்கத்லத ெிளங்கிக் வகாள்ள 
முடியாதெர்களாக இருப்பார்கள். 

யெறு சிலயரா அல் குர்ஆலன ெனனம் வசய்த ஹாபிள்களாக 
இருப்பார்கள். அயதயபால், வெௌலெி, முப்தி யபான்ற பட்டங்கலள வபற்ற 
ஆலிம்களாக இருப்பார்கள். அதுெட்டுெில்லாெல், அரபு வொழியில் 
இலக்கை, இலக்கியத்தில் பாண்டித்தியம் வபற்றும் இருப்பார்கள். ஆனால் 
அல்குர்ஆன் ஆயத்துக்களின் ஆழொன உள்ரங்க ெிளக்கத்லத 
அறிந்துக்வகாள்ள முடியாதெர்களாக இருப்பார்கள். இப்படி காரிகள் 
என்றும் ஹாபிள்கள் என்றும் வெௌலெி, முப்தி என்றும் அல் குர்ஆயனாடு 
எந்ய ரமும் வதாடர்புள்ளெர்களாக இருப்பார்கள். அயத ய ரம் அல் 

குர்ஆனின் ஆழொன ெிளக்கம், அதன் ஹகீகத் யபான்றெற்லற 
அெர்களால் சரிெர புரிந்துக்வகாள்ள முடிெதில்லல. 

அயதய ரம் சில ெனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். அல் குர்ஆலன சரிெர 
உச்சரித்து ஓத வதரியாதெர்களாகவும், ெலழக்கு கூட அரபுக்கல்லூரி 
பக்கம் ஒதுங்காதெர்களாகவும், அரபு வொழி வதரியாதெர்களாகவும் 
இருப்பார்கள். ெடீ்டின் ஒரு மூலலயில் உட்கார்ந்து இலற சிந்தலனயில் 
ஈடுபட்டுக்வகாண்டும், தன்னுலடய  ப்லஸ தூய்லெப்படுத்தி, ஆத்ொலெ 
பரிசுத்தப்படுத்தும் யெலளயிலும் மும்முரொக ஈடுபட்டுக் 
வகாண்டிருப்பார்கள். இப்படிப்பட்டெர்களின் உள்ளத்தில் இருந்து 
“ஸம்ஸம்”  ீலரப்யபால் இல்மு (ஞானம்) வபருக்வகடுத்து வெளியய 
ெரும். அதிலிருந்து அெர்களின் படித்தரத்திற்யகற்ப அல் குர்ஆனின் 
ஒவ்வொரு ெசனத்திற்கும் எத்தலனயயா ெிளக்கங்கலள அெர்கள் 
வபற்றுக்வகாள்ொர்கள்.  
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இலதப்பற்றி அல்லாஹ் அல் குர்ஆனில் கூறிக்காட்டும் யபாது: 

“உம்முரடய மநஞ்ரச உெக்கு நாம் ெிரிொக்கெில்ரலயா? (94:1) 

“ெனிதனுக்கு அென் அறியாதெற்ரற (மயல்லாம்) அென் 
கற்றுக்மகாடுத்தான்” (96:5)  “தான் நாடியெர்களுக்கு ஞானத்ரத 
(அென்) மகாடுக்கிறான். (இத்தகு) ஞானம் எெர் மகாடுக்கப்படுகிறாநைா, 

அெர் ெிகப்மபரும் நன்ரெகள் திட்டொக மகாடுக்கப்பட்டெைாொர். 

எனினும் நல்லறிவுரடநயாரை தெிை (நெறு எெரும் இது பற்றி 
சிந்தித்து) உபநதசம் மபறுெதில்ரல” (2:269) என்று இலறென் 
கூறுகிறான்.  

எனயெ, அல் குர்ஆனின் உண்லெயான உள்ரங்க ெிளக்கங்கள் வெறும் 
அல் குர்ஆன் வொழிப்வபயர்ப்புகளாயலா, வெறுெயன திரும்ப திரும்ப 
ொசிப்பதாயலா ெிளங்குெதில்லல. ஒருென் தன் உள்ளத்லத 
பரிசுத்தப்படுத்தி அல்லாஹ்ெின் சிந்தலனயில் தன்லன ஆக்கி 
வகாள்ளும்யபாது அல்லாஹ் அெனின் உள்ளத்தில் அல் குர்ஆனின் 
உண்லெ ஞானங்கலள வெளிப்படுத்துகிறான். இதில் கிலடக்கும் எல்லா 
முத்துக்கலளயும், “ ப்ஸ் அம்ொரா” எனும் படித்தரத்தில் 
இருப்பெர்களுக்கு கூறி ெிளக்க முடியாது. அெர்களால் ெிளங்கிக் 

வகாள்ளவும் முடியாது. ஏவனனில் பாெர ெக்கள் அதாெது ஹாபிள்களாக 
இருந்தாலும் வெௌலெி அல்லது முப்தியாக இருந்தாலும் எந்த 
பட்டத்லத அெர்கள் வபற்றிருந்தாலும், அெர் தன்  ப்லஸ 
தூய்லெப்படுத்தி ஆத்ொலெ பரிசுத்தப்படுத்தாெல் இருந்தால் அெரும் 
உண்லெயில் பாெரன்தான்.  

உதாரைொக, ஆலிம், வெௌலெி என்பெர்கள் பூெி என்ற அல்குர்ஆன் 
ொர்த்லதக்கு  ாம் ொழும் பூெிலய பார்த்தால், அறிவு ஞானம் வபற்ற 
சிலர் உடல் எனும் பூெிலய பார்ப்பார்கள். ஞானிகள்  ப்ஸ் எனும் 
பூெிலய பார்ப்பார்கள். இப்படியய அறிவு ஞானத்திற்யகற்ப அல்குர்ஆனின் 
ெிளக்கங்கள்  ீண்டுக் வகாண்யட வசல்லும். “இ(வ் நெதொனது) 

கல்ெியறிவு மகாடுக்கப்பட்டெர்களுரடய மநஞ்சங்களில் 
(பாதுகாக்கப்பட்டு) உள்ள மதளிொன ெசனங்களாகும்” (29:49)  என்று 
அல்லாஹ் கூறுகிறான்.  
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7. அல் குர்ஆனுக்கு ெிளக்கம் 

அல்குர்ஆன் ெசனங்களுக்கு ெிளக்கம் வசால்லி முடிக்க முடியாது. அது 
எல்லலயற்றது என்பலத இலறென் கூறிக்காட்டும்யபாது: “நிச்சயொக 
பூெியிலுள்ள ெைங்கள் (அரனத்தும்) எழுதுநகால்களாக இருந்து, கடல் 
(நீர் ரெயாக இருந்து) அ(து எழுதி முடிக்கப்பட்ட) தன் பின்னர், அதரன 
(நெறு) ஏழு கடல்கள் (நீைால்) நிைப்பினாலும் அல்லாஹ்வுரடய 
ொர்த்ரதகள் (எனும் ஞானங்கள் எழுதி) முடிெரடய ொட்டாது. 

நிச்சயொக அல்லாஹ் (யாெற்ரறயும்) ெிரகத்தென் 
ஞானமுள்ளென்” (31: 27)  என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான்.  

அல் குர்ஆனுக்கு ெிளக்கம் யாராலும் வசால்லி முடிக்க முடியாது. 

அல்லாஹ்ெின் ொர்த்லதகள் எல்லலயில்லா ெிளக்கங்கலள 
வகாண்டதாகும். ெனிதனின் உளத்தூய்லெக்யகற்ப, ஆத்ெீக படித்தரத்திற்கு 
ஏற்ப, கிைற்றில் ஊற்வறடுக்கும்  ீலரப்யபால அது வெளியாகிக் 
வகாண்டிருக்கும்.  

இஸ்லாெிய சயகாதர, சயகாதரிகயள! தன்லன அறிந்தென், தன் ரப்லப 
அறிந்தென் ஆொன். தன்லன அறிெதற்கும், தன் ரப்லப அறிெதற்கும், 

தன் ரப்லப அலடெதற்கும் அல்குர்ஆன் ெழிகாட்டுகிறது. “கல்ெியறிவு 
(இல்மு) மகாடுக்கப்பட்டெர்கள் உம்முரடய ைப்பிடெிருந்து உம்ெீது 
இறக்கப்பட்டரத அதுதான் உண்ரெ என்பரதயும், ெல்லரெ ெிக்க 
புகழுக்குரியெ(னான நாய)னுரடய பாரதக்கு ெழிகாட்டுகிறது 

என்பரதயும் காண்பார்கள்” (34: 6)  

ஆதலால் அல்குர்ஆனின் சிறப்லப ெிளங்கிக் வகாள்ளுங்கள். ெனிதனின் 
சிறப்லப ெிளங்கிக் வகாள்ளுங்கள்.  ான் யார்?  ான் எதற்காக 
பலடக்கப்பட்யடன்?  ான் எங்கிருந்து ெந்யதன்? என்னுலடய இருப்பிடம் 
எது?  ான் ெீண்டும் எங்கு வசல்யென்? என்ற யகள்ெிகலள உங்கள் 
உள்ளத்திடம் யகளுங்கள். அதற்கான பதில்கள் அல் குர்ஆனில் உள்ளது. 

“இன்னும் உங்களிநல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன அெற்ரற நீங்கள் 
பார்க்க ொட்டீர்களா?” (51:21) “அெர்களுக்குள்நளயும் நம்முரடய 
அத்தாட்சிகரள அெர்களுக்கு நாம் காண்பிப்நபாம்” (41:53) “அல்லாஹ் 
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(தான்) பரடப்ரப முதலில் ஆைம்பிக்கிறான். பிறகு அதரன அெநன 
ெீள ரெப்பான். பிறகு அென் பக்கநெ நீங்கள் மகாண்டு 
ெைப்படுெரீ்கள்” (30:11)  “அென்தான் உங்கரள பூெியில் பைெச் 
மசய்தான். அென் பக்கநெ நீங்கள் ஒன்று நசர்க்கப்படுெரீ்கள்” (23:79) 

“நிச்சயொக அல்லாஹ் ெனிதனுக்கும், அெனுரடய இதயத்திற்கும் 
இரடநயயும் சூழ்ந்து இருக்கிறான். இன்னும் நிச்சயொக அென் 
பக்கநெ நீங்கள் ஒன்று நசர்க்கப்படுெரீ்கள் என்பரத நீங்கள் 
அறிந்துக்மகாள்ளுங்கள்” (8:24)  “அெனிடநெ நீங்கள் ெீட்டப்படுெரீ்கள்” 
(10: 56)  “ஒவ்மொரு ஆன்ொவும் ெைணத்ரத சுரெக்கக்கூடியநத ஆகும். 

பிறகு நம் பக்கநெ நீங்கள் ெீட்டப்படுெரீ்கள்” (29:57)  “அல்லாஹ்ெின் 
பக்கநெ ஒன்று நசர்க்கப்படுெரீ்கள்” (3: 158)  என்று இத்தலன இடங்களில் 
அல்லாஹ் கூறுகிறான். 

ஆகயெ அல் குர்ஆலன ஓதுெயதாடு அதன் வபாருலள உைர முயற்சி 
வசய்யுங்கள். அல் குர்ஆன் ெசனங்களுக்கு ஆழொன ெிளக்கங்கள் வபற 
யெண்டுொயின் உள்ளத்லத பரிசுத்தப்படுத்தும் யெலலலய வசய்யுங்கள். 

உள்ளத்லத எந்தளவுக்கு தூய்லெப்படுத்துகின்றரீ்கயளா, உள்ளத்திலுள்ள 
திலரகலள எந்தளவுக்கு  ீக்குகின்றரீ்கயளா, அந்தளவுக்கு அல்குர்ஆன் 
ெசனங்களின் ஆழொன கருத்துக்கள் உங்களுக்கு ெிளங்கும். “(உலகில்) 

இதரன ெிட்டும் திட்டொக நீ ெறதியில் இருந்தாய். (இன்று 
உன்னுரடய திரைரய உன்ரன ெிட்டும் நாம் நீக்கி ெிட்நடாம். 

ஆகநெ, இன்று உன்னுரடய பார்ரெ கூர்ரெயாய் இருக்கிறது” (50: 22)  

“நிச்சயொக இதில் (ெிளங்குகின்ற) இதயமுள்ளெருக்கு அல்லது தாம் 
ென ஓர்ரெயுள்ளெைாக இருக்கும் நிரலயில் மசெிசாய்ப்பெருக்கு 
நல்லுபநதசம் இருக்கிறது” (51: 37)  

 

  



 

 
www.mailofislam.com Page 14 
 

 

8. “காெிலான மெய்க்” இன் அெசியம் 

உள்ளத்லத தூய்லெபடுத்துெதற்கும், தன்லன அறிெதற்கும், தன் ரப்லப 
அறிெதற்கும் காெிலான வஷய்க் (SPIRITUAL MASTER) அதாெது ஒரு ஞான 
ஆசிரியலர யதடிப் வபற்றுக்வகாள்ளுங்கள். ஞான ஆசிரியலரப் பற்றி 
அல்லாஹ் அல்குர்ஆனில் கூறிக்காட்டும் யபாது: “(ெனிதநன!) அெரனப் 
பற்றி (அல்லாஹ்ரெப் பற்றி) நன்கு மதரிந்தெரிடம் நீ நகட்பாயாக” 
(25:59) “நாம் பரடத்தெர்களிலிருந்து ஒரு கூட்டத்தார் 

இருக்கின்றார்கள். சத்தியத்ரதக் மகாண்டு (ெக்களுக்கு) அெர்கள் 
நநர்ெழி காட்டுகிறார்கள்” (7: 181) என்று கூறுகிறான்.  

அந்த காெிலான வஷய்குொர்கள் உங்களுக்கு உள்ளத்லத 
தூய்லெப்படுத்தும் ெழிமுலறகலள வசால்லித் தருொர்கள். 
அதுெட்டுெல்ல, அெர்கள் உங்களின் ஆத்ொலெ ஆத்ெீக ரீதியில் 
பரிசுத்தப்படுத்துொர்கள். ஸஹாபாக்களுக்கு எப்படி  பிகள்  ாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அலலஹி ெஸல்லம் அன்னெர்கள் ஞான ஆசிரியராக 
இருந்து அெர்களின் உள்ளங்கலள தூய்லெப்படுத்தி வகாடுத்தார்கயளா, 

அலதப்யபான்று இெர்கள் உங்களுக்கு வசய்ொர்கள். ஸஹாபாக்கள், 

தாபிஈன்கள், தபஅத்தாபிஈன்கள் அலனத்து இலறய சர்களுக்கும் ஞான 
ஆசிரியர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் யாலர ெழிவகடுக்க 
 ாடுகிறாயனா அெனுக்கு காெிலான வஷய்க்லக வகாடுக்க ொட்டான். 

“அல்லாஹ் யாரை ெழிநகட்டில் ெிட்டு ெிட நாடி ெிட்டாநனா 
அெர்களுக்கு ெழிகாட்டும் ெலிொர்கரள அல்லாஹ் காட்டித் 
தருெதில்ரல” (18:17) என்று அல்லாஹ் அல் குர்ஆனில் வசால்ெலத 
பாருங்கள். எெனுக்கு ஞான ஆசிரியர் இல்லலயயா, அெனுக்கு இப்லீஸ் 
தான் ஆசிரியனாக இருப்பான் என்று ஒரு வபரியார் வசான்னது 
இதனாயலயயதான்.  
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9. முடிவுரை 

எனயெ காலம் கடத்தாதீர்கள். ெனிதன் பலடக்கப்பட்ட ய ாக்கம் 
என்னவென்றால், ெனிதன் எப்படி பரிசுத்தொன இலறெனிடெிருந்து, 

பரிசுத்தொன ஆத்ொவுடன் இவ்வுலகிற்கு ெந்தாயனா அலதப்யபான்று 
பரிசுத்த ஆத்ொயொடு ெீண்டும் பரிசுத்த இலறெனிடம் திரும்பி 
வசல்லயெண்டும். பரிசுத்த ஆத்ொயொடு இலைய யெண்டும். இலத 
ெனிதன் ெறந்து ொழ்கிறான். “நிச்சயொக ெனிதர்களில் மபரும்பாநலார் 
நம்முரடய அத்தாட்சிகரள ெிட்டும் ெறதியாளர்களாகநெ 

இருக்கின்றனர்” (10: 92)  என்று இலறென் கூறுகிறான்.  

ெனிதன் பலடக்கப்பட்ட ய ாக்கத்லத அறிந்துக்வகாள்ளுங்கள். இலறென் 
தந்த வபாறுப்லப  ிலறயெற்றுங்கள். “நிச்சயொக நாம் அொனிதத்ரத 
ொனங்கள், பூெி, ெரலகள் ஆகியெற்றின் ெீது எடுத்துக்காட்டிநனாம். 

அப்நபாது அரெ அதரன சுெந்துக் மகாள்ெரத ெிட்டும் ெிலகிக் 
மகாண்டன. அதிலிருந்து அரெ பயந்தன. (ஆனால்) ெனிதநனா 
அதரன சுெந்துக்மகாண்டான். நிச்சயொக அென் மபரும் 
அநியாயக்காைனாகவும், அறிெில்லாதெனாகவும் ஆகிெிட்டான்” (33: 72)  

ெனிதன் புனிதனாக ொறாெல் இலறென் தந்த வபாறுப்லப  ிலறயெற்ற 
முடியாது. ஆதலால் ெிலரயுங்கள். “அல்லாஹ் “தாருஸ் ஸலாம்” 
பக்கம் (ெனிதர்கரள) அரழகின்றான். நெலும் தான் நாடியெரை 
நநைான ெழியின்பால் மசலுத்துகிறான்” (10: 25)  

எத்தி ரெப்பது எம் கடரெ  (36:17) 

நநர்ெழி அளிப்பது இரறெனின் உரிரெ 

யா ரப்யப! எெக்கு உனது அருலள வசாரிந்தருள்ொயாக! 

எெது உள்ளங்கலள பரிசுத்தப்படுத்தி  

உன்னில் பனா ஆகும் பாக்கியத்லத தந்தருள்ொயாக! 

எம்லெ வபாருந்திக்வகாள்ொயாக! 

ஆெீன்.... ஆெீன் யா ரப்பல் ஆலெீன். 
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