முஸ்லிம் மீ டியா ட்ரஸ்ட் மூலம் ெவளியிடப்பட்டு வந்த ஒற்றுைம மாதமிருமுைற இதழில் சிந்தைனையத்
ண்டும் வாச்கர்களின் ேகள்விகளுக்கு ப.ைஜனுல் ஆபிதீன் விளக்கமளித்து வந்தார். அத்தைகய

ேகள்விகளில் மிகச் சிறந்த ேகள்விகளும் அதற்கான விைடகளுேம அர்த்தமுள்ள ேகள்விகள் அறிவுப்
பூர்வமான பதில்கள் என்ற இந்த நூல்.
இதில் கீ க்கா

ம் ேகள்விகளுக்கு விைட அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

இைறவைன அவன் என்று குறிப்பிடுவது ஏன்?
கடவுள் ஏன் மனிதனாக வரவில்ைல?
இைறவைன அல்லாஹ் என்று அைழப்பது ஏன்?
ேதைவயற்ற இைறவனுக்கு வணக்க வழிபாடுகள் ஏன்?
அைனத்தும் இைறவன் ெசயல் என்றால் தீயவைனத் தண்டிப்பது என்ன நியாயம்?
அைனத்ைதயும் ஒரு கடவுளால் எப்படி கண்காணிக்க முடியும்?
நல்லவர்கள் ேநாயால் அவதியுறுவது ஏன்?
கஃபாவுக்குள்ேள என்ன இருக்கிறது?
கல்ைலத் ெதாட்டு முத்தமிடுவது ஏன்?
தீ மிதிக்க முடியுமா?
மனிதன் குரங்கிலிருந்து பிறந்தானா?
மனிதன் களிமண்ணால் பைடக்கப் பட்டானா?
மனிதர்கள் ெவவ்ேவறு ேதாற்றத்துடன் இருப்பது ஏன்?
முஸ்லிம்களுக்கிைடேய பி வுகள் ஏன்?
முஸ்லிம்கள் பைழைமவாதிகளாக சித்த க்கப்படுவது ஏன்?
ஒரு குர்ஆைன நம்பும் முஸ்லிம்கள்
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பி வுகளானது ஏன்?

ஆங்கிலக் கல்வி பயில்வைத ஊக்குவிக்காதது ஏன்?
இஸ்லாத்தில் ேசைவ மனப்பான்ைம இல்லாதது ஏன்?
பணக்கார முஸ்லிம்களுக்கும், ஏைழ முஸ்லிம்களுக்கும் இைடயில் மிகப்ெப ய இைடெவளி இருக்கின்றேத
ஏன்?
முஸ்லிம்கள் இந்த உலகின் வளர்ச்சிக்கு எந்தவிதப் பங்கும் ஆற்றாதது ஏன்?
முஸ்லிம் பண்டிைககள் நாட்டிற்கு நாடு மாறுவது ஏன்?
முஸ்லிம் நாடுகள் தமக்குள் ஏன் சண்ைடயிட்டுக் ெகாள்கின்றன?
இஸ்லாமிய மார்க்கம் அடிப்பைடயில் ேதாற்றுவிட்டது எனக் கருதலாமா?
இஸ்லாம் மார்க்கமா? மதமா?
முதலில் ேதான்றிய மதம் எது?
திருக்குர்ஆன் அரபி ெமாழியில் இருப்பது ஏன்?
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முஹம்மது நபி, ஏசுைவ விட சிறந்தவரா?
காட்டுவாசிகளின் நிைல என்ன?
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ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்டதற்கான ஆதாரம் என்ன?

இஸ்லாமும் வாஸ்து சாஸ்திரமும்!
இஸ்லாம் வா சு அரசியைல ஏற்கிறதா?
அைசயும் பூமிைய அைசயாத பூமி என்று குர்ஆன் கூறுவது ஏன்?
ஏன் தத்து எடுக்கக் கூடாது?
புத்தர் பற்றி குர்ஆன் கூறுவது என்ன?
மாற்றுமதத்தவர்கள் ேநான்பு ைவக்கலாமா? ெதாழலாமா?
மாற்று மதத்தவர்கைள உற்ற நண்பர்களாக ஆக்கக் கூடாது ஏன்?
மாற்று மதத்தின டமிருந்து பள்ளிவாசலுக்காக அன்பளிப்பு வாங்க தைட இருக்கின்றதா?
மற்ற மதங்கைள விமர்சிக்கக் கூடாதா?
இஸ்லாம் ஏன் ேபாைர விதிக்க ேவண்டும்?
ெபண் நபி ஏன் இல்ைல?
ஆண்களிடமிருந்து ெபண்கள் வரதட்சைண வாங்குவது ஆண்களுக்கு கஷ்டம் ஆகாதா?
குழந்ைத ெபறும் தகுதியற்றவர்களுக்கு இத்தா அவசியமா?
விவாகரத்து ெசய்த மைனவிைய மீ ண்டும் திருமணம் ெசய்ய ேகவலமான நிபந்தைன ஏன்?
முத்தலாக் மூலம் ெபண்களின் உ ைமகைள பறிப்பேதன்?
திருமணத்திற்கு இரண்டு சாட்சிகள் ேபாதுமா?
சிந்திப்பது இதயமா? மூைளயா?
இறந்தவ ன் உடல் உறுப்புக்கைள தானம் ெசய்ய இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறதா?
குேளானிங் முைறயில் பைடக்கப்பட்டவர்கள் வணங்கத் ேதைவயில்ைலயா?
கருவளர்ச்சி காலம் பற்றி குர்ஆன் கூறுவது ச யா?
நல்லைத அறிய அறிவு மட்டும் ேபாதுமா?
உணவுக்காக விலங்குகைளக் ெகால்வது பாவமா?
அத்தாட்சிகைள மறுக்கலாமா?
மறு பிறவி உண்டா?
பட்டி மன்றம் நடத்தலாமா?
பாப மஸ்ஜிைதக் காக்க அபாபல் பறைவ வராதது ஏன்?
நபி(ஸல்) அவர்கள் கதீஜாைவ மணந்தது ஏன்?
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குைரஷி வம்சத்திற்கு மாத்திரம் ஏன் சிறப்புத் தகுதி?
தாடி ைவப்பது எதற்கு?
ரஹ், அைல, ஸல், ரலி என்றால் என்ன?
ஏசு இறங்கும் ேபாது கிறித்தவர்கள் அைனவரும் அவர் தான் ஈஸா நபி என்று அைடயாளம் ெத ந்து
ெகாள்ள முடியுமா?
ஈஸா நபி பிறந்த தினத்ைத ஏன் ெகாண்டாடக் கூடாது?
ஈஸா நபியின் ேதாற்றம் எது?
பிராணிகளுக்கு ெசார்க்கம் - நரகம் உண்டா?
ஆதம், ஹவ்வா ஆகிேயா ன் புதல்வர்கள் தமது சேகாத கைளத் திருமணம் ெசய்தது ஏன்?
இறந்த மீ ன்கைளச் சாப்பிடுவது ஏன்?
பரத நாட்டியம், கதகளி ேபான்ற கைலகைள இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறதா?
மறுைம என்பது உண்ைமயா?
முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமின்றி முஸ்லிமல்லாதவர்களுக்கும் அன்பளிப்புச் ெசய்ய ஏற்ற நூல்
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இைறவைன அவன் என்று குறிப்பிடுவது ஏன்?

ேகள்வி: அவன் என்ற ெசால் நைடமுைறயில் ம யாைதக் குைற வான வார்த்ைதயாகக் கருதப்படுகிற
ேபாது, முஸ்லிம்களாகிய நீங்கள் இைறவைன அவன் என்று குறிப்பிடுவது ஏன்? இவ்வாறு முஸ்லிமல்லாத
நண்பர்கள் ேகட்கும் நியாயமான ேகள்விக்கு என்ன பதில்?

- அபூமுஜாஹிதீன், அ

மான், யு.ஏ.இ.

பதில்: இது மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சைன இல்ைல. ெமாழி,
பிரச்சைனயாகும்.
இது தமி

வரலாறு,

பழக்க வழக்கம் சம்பந்தப்பட்ட

ெமாழி ேபான்ற சில ெமாழிகளுக்கு மட்டும் ஏற்படும் பிரச்சைன என்பது முதல் அறிந்து ெகாள்ள

ேவண்டிய விஷயமாகும்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் தாய் ெமாழியான அரபு ெமாழியில் இத்தைகய நிைல ஏற்படாது.
அவன் என்று ஒருவைனக் குறிப்பதற்கு அரபு ெமாழியில் ஹூவ என்ற வார்த்ைதையப்
பயன்படுத்துவார்கள். அவர்கள் என்று பலைரக் குறிப்பதற்கு ஹூம் என்ற வார்த்ைதையப்

பயன்படுத்துவார்கள் ஒருவைனக் குறிக்கும் ேபாது ம யாைதக்காக ஹூம் (அவர்கள்) என்று கூறேவ

மாட்டார்கள்.

அல்லாஹ் தன்ைனப் பற்றிக் குறிப்பிடும் ேபாது ஹூவ (அவன்) என்று தான் குர்ஆனில்

பயன்படுத்தியுள்ளான். தன்ைனப் பற்றிக் குறிப்பிடும் ேபாது ஹூம் (அவர்கள்) என்று அல்லாஹ்
பயன்படுத்தவில்ைல.
அது ேபாலேவ தீயவர்களான இப்லீ ஸ், ஃபிர்அவ்ன் ேபான்றவர்களுக்கும் ஹூவ (அவன்) என்று தான்
இைறவன் பயன்படுத்தியுள்ளான்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கைளப் பற்றிக் குறிப்பிடுவதாக இருந்தாலும் ஹூவஎன்று தான் கூற
ேவண்டும். ம யாைதக்காக ஒருைமையப் பன்ைமயாக மாற்றுவது அரபு ெமாழியில் கிைடயாது.
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ஹூவ (அவன்) என்ற குறிப்பிடும் ேபாது பலைரப் பற்றிக் கூறப்படவில்ைல. ஒரு நபைரப் பற்றி மட்டும்
தான் கூறப்படுகிறது என்று தான் அரபுகள் விளங்குவார்கேள தவிர,

அவர் ம யாைதக்கு யவரா அல்லவா

என்பைத இவ்வார்த்ைதயிருந்து பு ந்து ெகாள்ள மாட்டார்கள்.
இேத ேபால் ஒருவைரக் குறிப்பிடுவதற்கு ஆங்கிலத்தில் ஐங் என்ற வார்த்ைத பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
பலைரக் குறிப்பிடுவதற்கு பட்ங்ஹ் என்ற வார்த்ைத பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
ஒருவைரப் பற்றி குறிப்பிடும் ேபாது ம யாைதக்காக பட்ங்ஹ் என்று ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுவதில்ைல.
இன்னும் ஏராளமான ெமாழிகளிலும் இந்த நிைல தான் உள்ளது.
தமி

ெமாழியிலும் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த நிைல தான் இருந்தது. அவன் என்பது ஒருவைரக் குறிக்கும்.

அவர் என்பது பலைரக் குறிக்கும். இது தான் தமி

இலக்கண விதி. நைடமுைறயும் ஆரம்பத்தில் இப்படித்

தான் இருந்தது.
ஒரு நபைரக் குறிப்பிடும் ேபாது,

பலைரக் குறிப்பிடுவதற் கு ய ெசால்ைல (அவர் என்ற பன்ைமச்

ெசால்ைல) ம யாைதக்காகப் பயன்படுத்துவது பிற்காலத்தில் வழக்கமானது. அதுவும் ேபாதாெதன்று

பன்ைமைய மீ ண்டும் பன்ைமயாக்கி அவர்கள் என்று பயன்படுத்துவதும் வழக்கத்திற்கு வந்தது. ம யாைத
ெகாடுக்காத ேபாது அவன் எனவும்,
ம யாைத ெகாடுக்கப்பட ேவண்டியவைர குறிப்பிடும் ேபாது அவர் எனவும்,
அதிகம் ம யாைத ெகாடுக்கப்பட ேவண்டியவைர அவர்கள் எனவும் பிற்காலத்தில் மாற்றி விட்டனர்.
ம யாைதப் பன்ைம தமிழில் வழக்கத்திற்கு வருவதற்கு முன் வா ந்தவர்கள் எவ்வளவு
ம யாைதக்கு யவர்களாக இருந்தாலும் அவன் என்ேற குறிப்பிடப்பட்டனர். இன்றும் கூட அவ்வாேற
குறிப்பிடப்படுகின்றனர்.
வள்ளுவன் ெசான்னான் கம்பன் கூறுகிறான் ராமன் வில்ைல ஒடித்தான் என்ெறல்லாம் இன்றும் கூட
குறிப்பிடப்படுவைதக் காணலாம்.
அது ேபாலேவ ம யாைதப் பன்ைம தமிழில் வழக்கத்திற்கு வருவதற்கு முன்,

கடவுைளப் படர்க்ைகயாகக்

குறிப்பிடும் ேபாது அவன் என்றும், முன்னிைலயாகக் குறிப்பிடும் ேபாது நீ என்றும் தான் குறிப்பிடப்பட்டது.
அதுேவ இன்றும் ெதாடர்கிறது.
ம யாைதப் பன்ைம வழக்கத்திற்கு வந்த பின்பு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமி

இலக்கியத்திற்கு

அறிமுகமானதால் அவர்கைளக் குறிப்பிடும் ேபாது அவர்கள் என ம யாைதப் பன்ைமயில் குறிப்பிட்டனர்.
கம்பன் ெசான்னான் என்று கூறினால் அது ம யாைதக் குைறவு என்று கூற மாட்ேடாம். கருணாநிதி
ெசான்னான் என்று கூறினால் அது ம யாைதக் குைறவு என்ேபாம்.
ம யாைதப் பன்ைம வழக்கத்திற்கு வந்து விட்ட பின் கருணாநிதி வா கிறார்;

ம யாைதப் பன்ைம

வழக்கத்திற்கு வராத காலத்தில் கம்பன் வா ந்தான் என்பேத இதற்குக் காரணம்.
கடவுள் ெசான்னான் என்று கூறினால் அது ம யாைதக் குைறவு அல்ல. நபிகள் நாயகத்ைத அவ்வாறு
கூறினால் அது ம யாைதக் குைறவு என்று கருதுகிேறாம்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ம யாைதப் பன்ைம வழக்கத்திற்கு வந்த பின்பு தான் தமி
இடம் பிடித்தார்கள் என்பேத இதற்குக் காரணம்.

இலக்கியத்தில்

அல்லாஹ்ைவ அவன் என்று குறிப்பிடுகின்ற முஸ்லிம்கள் மற்ற எந்தச் சமுதாயமும் கடவுளுக்கு
அளிக்கும் ம யாைதைய விட அதிக ம யாைத அளிப்பைதக் காணலாம்.

எவ்வளவு துன்பங்கள் ஏற்படும் ேபாதும் கடவுைளப் பற்றி தரக்குைறவாகப் ேபசாத ஒேர சமுதாயம்
முஸ்லிம் சமுதாயம் தான். கடவுள் முன்னிைலயில் பாடுவதும்,

கடவுைளக் கிண்டலடிப்பதும் முஸ்லிம்களிடம் அறேவ இல்ைல.

ஆடுவதும்,

கூச்சல் ேபாடுவதும்,
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கடவுைள அவன் என்று குறிப்பிடுவது ம யாைதக் குைற வுக்காக அல்ல என்பைத இதிலிருந்து அறிந்து
ெகாள்ளலாம்.
இன்ெனாரு காரணத்துக்காகவும் முஸ்லிம்கள் இைறவைன அவன் என்று ஒருைமயில் குறிப்பிடுகின்றனர்.
அல்லாஹ் கூறினார்கள் எனக் கூறும் ேபாது நிைறய அல்லாஹ் இருப்பது ேபான்ற ேதாற்றத்ைத அது
ஏற்படுத்தி விடும். வார்த்ைதயில் காட்டும் ம யாைதைய விட ஏகத்துவம் மிகவும் முக்கியமானதாகும்.
அல்லாஹ்ைவ அவர்கள் என்று கூறிப் பழகி விட்டால் நிைறய அல்லாஹ்கள் இருந்திருப்பார்கேளா என்று
எதிர்காலத்தில் நிைனத்து விடலாம். அவ்வாறு நிைனத்தால் இஸ்லாத்தின் அடிப்பைடேய வ ீ ந்து விடும்.
ம யாைதைய விட ஒருவன் என்று கூறுவது தான் முக்கிய மானது என்பதால் அல்லாஹ்ைவ அவன்
என்று கூறுவைதத் தமி

கூறும் முஸ்லிம்கள் பிடிவாதமாகப் பிடித்துக் ெகாண்டுள்ளனர்.

அேத சமயத்தில் மார்க்கத்தில் இப்படி எந்தக் கட்டைளயும் இல்ைல.
அல்லாஹ்ைவ அவர் என்ேறா நீங்கள் என்ேறா ஒருவர் கூறினால் மார்க்கத்தில் இது குற்றமாகாது.
அவ்வாறு கூறும் உ ைம அவருக்கு உள்ளது.
ம யாைதைய மனதில் ைவத்து ஓ ைறக் ெகாள்ைகக்கு பங்கம் வராமல் அவன் எனக் கூறுவேத சிறந்தது
என்பது நமது கருத்தாகும்.

2. கடவுள்

ஏன் மனிதனாக வரவில்ைல?

ேகள்வி: உங்கள் மார்க்கத்தில் கடவுள் ஏன் மனித னாக வந்து நல்லைவகைள மக்களிடம் விளக்கவில்ைல
என்று முஸ்லிமல்லாத என் நண்பர்கள் ேகட்கின்றனர்?
முஹம்மது கனி, சித்தார்ேகாட்ைட..
பதில்: கடவுள் ஏன் மனிதனாக வரவில்ைல என்று ேகட்பேத அடிப்பைடயில் தவறானதாகும்.
நீங்கள் ஒரு ஆட்டுப் பண்ைணேயா,
நடத்திச் ெசல்வதற்காக நீங்கள் ஆடாக,

ேகாழிப்பண்ைணேயா ைவத்திருக்கிறீர்கள். அவற்ைற நீங்கள் வழி
அல்லது ேகாழியாக மாறத் ேதைவயில்ைல. நீங்கள் நீங்களாக

இருந்து ெகாண்ேட ஆடுகைள நீங்கள் விரும்பியவாறு வழி நடத்த முடியும். இன்னும் ெசால்வதானால்
உங்களால் ஆடாக மாற இயலும் என்று ைவத்துக் ெகாண்டால் கூட மாற மாட் ர்கள்! மனிதனாக
இருப்பதில் உள்ள பல வசதிகைள இழக்க ேந டும் என்று நிைனப்பர்கள்! ேமலும் உங்கைள விட பல

விதத்திலும் தா ந்த நிைலயில் உள்ள ஜீவனாக நீங்கள் மாறத் ேதைவயில்ைல. மாறவும் மாட் ர்கள்!
உங்களுக்கும்,

ஆடுகளுக்கும் உள்ள ேவறுபாடுகைள விட பல்லாயிரம் ேவறுபாடுகள் கடவுளுக்கும்,

மனிதர்களுக்குமிைடேய இருக்கின்றன.
எந்த விதமான பலவனமும்
ீ
இல்லாத கடவுைள,

மலஜலத்ைதச் சுமந்து ெகாண்டு எண்ணற்ற

பலவனங்கைளயும்
ீ
உள்ளடக்கியுள்ள மனிதனாக மாறச் ெசால்வைத விட கடவுளுக்குக் கண்ணியக் குைறவு
ேவறு இருக்க முடியாது.
முதலைமச்சராக இருக்கும் ஒருவர் முதல்வராக இருந்து ெகாண்டு தான் நாட்ைட ஆள ேவண்டும்.
அவைரச் சாக்கைடையச் சுத்தப்படுத்தும் ேவைலக்குப் ேபாகச் ெசால்லக் கூடாது.
இருக்கின்ற தகுதிைய விட இறக்கம் ெசய்வைத மனிதர்கேள ஏற்க மாட்டார்கள் என்னும் ேபாது கடவுள்

எப்படித் தன்ைன இழிவுபடுத்திக் ெகாள்வான்?

இழிவுபடுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்று விரும்புவது தான் எந்த வைகயில் நியாயமானது?
இப்படிச் சிந்தித்தால் கடவுள் கடவுளாக இருப்பது தான் ெபாருத்தமானது என்பைத விளங்கிக் ெகாள்ளலாம்.
கடவுள் மனிதனாக வருவான் என்று கதவுகைளத் திறந்து ைவத்து விட்டால் என்ன ஏற்படும் என்பைத
நாட்டு நடப்புகளிலிருந்ேத அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
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நான் தான் கடவுள்;

அல்லது கடவுளின் அவதாரம் எனக் கூறி யாேரனும் ஏமாற்ற நிைனத்தால் கடவுள்

மனிதனாக வருவான் என்று நம்பாத முஸ்லிம்கைளத் தவிர மற்ற அைனவைரயும் எளிதில் ஏமாற்றி விட
முடியும். அவர்கைளச் சுரண்ட முடியும்.

ேபாலிச் சாமியார்கள் பற்றி நாம் அடிக்கடி ேகள்விப்படுகிேறாேம இதற்ெகல்லாம் கூட கடவுள் மனிதனாக
வருவான் என்ற நம்பிக்ைக தான் அடிப்பைட.

'கடவுள்

மனிதனாக வரேவ மாட்டான்'

என்று உறுதியாக நம்பினால் மதத்தின் ெபயரால் நடக்கும்

ஏராளமான சுரண்டல்கைளத் தவிர்க்கலாம். இன்ெனாரு ேகாணத்திலும் இது பற்றி ஆராயலாம்.
கடவுள் மனிதனாக வருகிறான் என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.
மனிதனாக வந்த காரணத்தினால் மனிதைனப் ேபாலேவ கடவுள் ெசயல்பட ேவண்டும். உண்ண ேவண்டும்;
பருக ேவண்டும்;

மலஜலம் கழிக்க ேவண்டும்;

மனிதைனப் ேபாலேவ குடும்ப வா க்ைகயிலும் ஈடுபட

ேவண்டும்.
சந்ததிகைளப் ெபற்ெறடுக்க ேவண்டும். கடவுளால் ெபற்ெறடுக்கப்பட்டவனும் கடவுளாகேவ இருப்பான்;
கடவுளின் பிள்ைளகளான கடவுள்கள் கணக்கின்றி இப்பூமியில் வா

ம் நிைல ஏற்படும்.

ஏேதா ஒரு காலத்தில் ஒேர ஒரு தடைவ கடவுள் இப்பூமிக்கு வந்திருந்தால் கூட அவரது வழித்
ேதான்றல்கள் பல ேகாடிப் ேபர் இன்ைறக்கு பூமியில் இருக்க ேவண்டும். ஆனால் கடவுளின் ஒேர ஒரு

பிள்ைளையக் கூட நாம் பூமியில் காண முடியவில்ைல. இதிலிருந்து கடவுள் மனிதனாக வரேவ இல்ைல
என்று அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
எனேவ கடவுள் ஒரு காலத்திலும் மனித வடிவில் வந்ததுமில்ைல. வருவது அவருக்குத் தகுதியானதும்

அல்ல.

3. இைறவைன

அல்லாஹ் என்று அைழப்பேதன்?

ேகள்வி: இைறவைன கடவுள், ஹுதா, ஏர்க் ேபான்று அவரவர்களும் தங்கள் தாய்ெமாழியில் அைழக்கின்ற
ேபாது, நீங்கேளா அல்லாஹ்' என்று அரபியில் மட்டுேம அைழக்கக் காரணம் என்ன? என்று முஸ்லிமல்லாத
என் நண்பர்கள் ேகட்கின்றனர்?

- அபூமுஜாஹிதீன், அ

மான், யு.ஏ.ஈ.

பதில்: ஏக இைறவைனக் குறிக்கும் எந்தச் ெசால்ைலயும் எந்த ெமாழியிலும் நாம் பயன்படுத்தலாம்.
நபிகள் நாயகத்துக்கு முன்னர் அனுப்பப்பட்ட இைறத்
பிட்டனேர தவிர அல்லாஹ்'

தர்கள் அவரவர் ெமாழியில் தான் கடவுைளக் குறிப்

என்று அரபு ெமாழியில் குறிப்பிடவில்ைல. குறிப்பிட்டிருக்கவும் முடியாது.

கடவுள் கூறினார் என்று நான் ேபசும் ேபாது அகில உலைகயும் பைடத்துப் ப பாலிக்கும் ஒேர

இைறவைனத் தான் நான் குறிப்பிடுகிேறன் என்று நீங்கள் விளங்கிக் ெகாண்டால் அது ேபான்ற
சந்தர்ப்பங்களில் அவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்.
ஏராளமான கடவுள்கள் இருப்பதாக நம்புகின்ற மக்களிடம் ேபசும் ேபாது அல்லாஹ்'
ஏக இைறவைனக் குறிப்பிடுவதாக அவர்கள் பு ந்து ெகாள்வார்கள்.

என்று கூறினால் தான்

கடவுள் ெசான்னார் எனக் கூறினால் எந்தக் கடவுள்? ராமரா? கிருஷ்னரா? சிவனா? விஷ்

விநாயகரா?

இேயசுவா?

ேம யா?

வா? முருகனா?

என்ெறல்லாம் குழப்பம் அைடவார்கள். எனேவ பல கடவுள்

நம்பிக்ைகயுைடய மக்களிடம் ேபசும் ேபாது அல்லாஹ் என்று கூறுவது தான் ெபாருத்தமானது.

4. ேதைவயற்ற

இைறவனுக்கு வணக்க வழிபாடுகள் ஏன்?

ேகள்வி: அல்லாஹ் யா டத்தும் ேதைவயற்றவன் என்று திருக்குர்ஆனில் உள்ளது. அப்படி இருக்க 'ெதா
அறுத்துப் பலியிடு'

எ

ப்புகிறார்.

என்ற கட்டைளயும் உள்ளேத?

!

இது எப்படி என்று ஒரு மாற்று மத சேகாதரர் ேகள்வி
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- அபூ

அப்துர்ரஹ்மான்,

யாத்.

பதில்: அல்லாஹ் எவ்விதத் ேதைவயுமற்றவன் என்பது இஸ்லாத்தின் முக்கியக் ேகாட்பாடு என்பதில்
சந்ேதகமில்ைல. ேதைவயுள்ளவன் கடவுளாக இருப்பதற்குத் தகுதியற்றவன் என்று இஸ்லாம் உறுதிபடக்
கூறுகிறது.

இைறவைனத் ெதாழ ேவண்டும் எனவும்,

இைறவனுக்காக அறுத்துப் பயிட ேவண்டும் எனவும் இஸ்லாம்

கூறுவதால் அல்லாஹ் ேதைவயுள்ளவன் என்று கருத முடியாது.
இைறவைனத் ெதா

வதில்ைல என்று உலக மக்கள் அைனவரும் ஏகமனதாக முடிவு ெசய்தாலும்

இைறவனுக்கு எந்தக் குைறவும் ஏற்படப் ேபாவதில்ைல. இைறவைன அைனவரும் வணங்க ேவண்டும்

என்று ஏகமனதாகத் தீர்மானம் ேபாட்டாலும் இைறவனது மதிப்பு இதனால் அதிகமாகி விடப் ேபாவதில்ைல.
இந்தக் கருத்தில் நபிகள் நாயகத்தின் ெபான்ெமாழியும் உள்ளது.

(நூல்:

முஸ்லிம்

ெதா

ைக உள்ளிட்ட வணக்கங்கைள நிைறேவற்றுமாறு இைறவன் கட்டைளயிடுவது அவனுக்கு அது
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ேதைவ என்பதற்காக அல்ல. மாறாக, நிைறேவற்றும் மனிதனின் நன்ைமக்காகேவ.
இன்ெனாருவ ன் நன்ைமக்காக அவைர ஒரு கா யத்தில் ஈடுபடுமாறு நாம் கூறினால் நமக்கு அந்தக்
கா யத்தின் பால் ேதைவயுள்ளது என்று எடுத்துக் ெகாள்ள மாட்ேடாம்.
உங்கள் மகன் ப ட்ைசயில் அதிக மதிப்ெபண்கள் ெபற ேவண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறீர்கள்! ேபாட்டிகளில்
அவன் ெவற்றி ெபற ேவண்டும் என்று ஆர்வமூட்டுகிறீர்கள்! இைவெயல்லாம் உங்கள் ேதைவக்காக அல்ல!
மாறாக உங்கள் மகனின் நன்ைமக்காகேவ இவ்வாறு வலியுறுத்துகிறீர்கள்!

'மகன்

நல்ல நிைலயில் இருந்தால் நம்ைம நன்றாகக் கவனிப்பான்' என்ற எதிர்பார்ப்பாவது இதில் மைறந்து

நிற்கும்.
அல்லாஹ், நம்மிடம் எதிர்பார்க்கும் வணக்க வழிபாடுகளில் இது ேபான்ற எதிர்பார்ப்புகள் கூட கிைடயாது.
எனேவ,

நமது நன்ைமக்காக இடப்படும் கட்டைளகைள கட்டைள பிறப்பித்தவனின் ேதைவக்காக இடப்பட்ட

கட்டைள என்று கருதுவது தவறாகும்.

5. அைனத்தும்

இைறவன் ெசயல் என்றால் தீயவைனத் தண்டிப்பது என்ன நியாயம்?

வினா: 'அைனத்து ெசயல்களும் இைறவனால் ெசய்யப் படுகிறது என்றால், மனிதன் ெசய்யும் தீய ெசயலும்
இைற வனால் தான் ெசய்யப்படுகிறது. அப்படி இருக்கும் ேபாது அவனுக்கு நரகம் ெகாடுப்பது எவ்வைகயில்

நியாயம்?' என்று ஒரு மாற்று மத நண்பர் என்னிடம் ேகட்டார்.

- எஸ்.

ேஷக் பர் முஹம்மது, ேமலப்பாைளயம்.

விைட: விதிைய நம்புவதால் நீங்கள் கூறுவது ேபான்ற ேகள்விகள் எ

கின்றன. விதிைய நம்பவில்ைல

என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். அப்ேபாது ேவறு விதமான ேகள்விகைள எதிர்ேநாக்க ேவண்டிய நிைல
ஏற்படும்.

ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தனது முடிவின் படி தான் ெசயல்படுகிறான். இதில் இைறவனின் தைலயடு
ஏதுமில்ைல என்று நம்பினால் நீங்கள் ேகட்டுள்ள ேகள்வியிலிருந்து தப்பித்துக் ெகாள்ளலாம்.
ஆனால், கடவுள் என்பவன் பலவனனாக
ீ
, ைகயாலாகாத வனாகக் கருதப்படும் நிைல இதனால் ஏற்படும்.

'நடந்தது,

நடந்து ெகாண்டிருப்பது,

இனி நடக்கவிருப்பது அைனத்ைதயும் அறிந்தவன்'

பண்பாகும். அந்தப் பண்பு இல்லாதவன் கடவுளாக இருக்க முடியாது.

என்பது கடவுளின்

நாைளய தினம் நீங்கள் ெசன்ைன வரவிருக்கிறீர்கள். இது இன்ைறக்ேக இைறவனுக்குத் ெத யுமா என்று

ேகட்கப்படும் ேபாது ெத யாது என்று நீங்கள் கூறினால் அப்படி ஒருவைன இைறவனாக ஏற்கத்

ேதைவயில்ைல. நாைள நடப்பது எப்படி எனக்குத் ெத யாேதா அது ேபால இைறவனுக்கும் நாைள நடப்பது
ெத யாது என்று ஆகிறது.
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நாைள நீங்கள் ெசன்ைன வருவது இன்ைறக்ேக இைறவனுக்குத் ெத யும் என்பது உங்கள் விைடயாக
இருக்கிறது என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.
எது நடக்கும் என்று இைறவன் அறிந்து ைவத்திருக்கிறாேனா அது நடந்து தீர ேவண்டும்.
நாைள எது நடக்கும் என்று இைறவன் அறிந்து ைவத்துள் ளாேனா அைதத்தான் உங்களால் ெசய்ய
முடியுேம தவிர அைத மீ ற முடியாது என்பதும் இந்த விைடக்குள் அடங்கியுள்ளது.
அதாவது நாைள என்ன நடக்கும் என்பது இைறவனுக்குத் ெத யும் என்று நீங்கள் நம்பினால் விதியின்
நம்பிக்ைகயும் அதனுள் அடங்குகிறது.
அவனுக்குத் ெத யாது என்று நம்பினால் அப்படி ஒரு இைறவன் ேதைவயில்ைல என்று ஆகிறது.
இரண்டு நம்பிக்ைககளிலுேம சில சங்கடங்கள் உள்ளன.
இதனால் தான் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 'விதிையப் பற்றி மட்டும் சர்ச்ைச ெசய்யாதீர்கள்!
உங்களுக்கு முன்னர் வா ந்த சமுதாயத்தினர் அழிந்தது விதியில் சர்ச்ைச ெசய்த காரணத்தினாேலேய'
என்று கூறியுள்ளார்கள்.

(நூல்:

அஹ்மத்

6381)

இஸ்லாத்தின் ெகாள்ைக,

ேகாட்பாடு,

சட்டத் திட்டம் பற்றி என்ன ேகள்வி ேகட்கப்பட்டாலும் அதற்கு

அறிவுப்பூர்வ மான விைட இஸ்லாத்தில் உண்டு. விதிையப் பற்றி மட்டும் விவாதிக்க நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்து விட்டதால் அதற்கு ேமல் எவரும் விளக்கம் கூற முடியாது.

அப்படிக் கூற ஆரம்பித்தால் ேமேல நாம் சுட்டிக் காட்டிய இரண்டு சங்கடங்களில் ஒன்ைற எதிர்
ெகாள்ளாமல் இருக்க முடியாது.
அறிவுப்பூர்வமான பல்லாயிரக்கணக்கான ெகாள்ைக ேகாட்பாடுகைளத் தந்த இைறவன் நம்ைமச்
ேசாதிப்பதற்காகக் கூட இந்த நிைலைய ஏற்படுத்தியிருக்கலாம்.
அேத ேநரத்தில் விதிையப் பற்றி மற்ற மதங்களின் நம்பிக்ைக ேபால் இஸ்லாத்தில் விதிையப் பற்றிய
நம்பிக்ைக அைமயவில்ைல.

'எல்லாேம

விதிப்படி நடக்கும். எனேவ உைழக்காேத! ேநாய் வந்தால் மருத்துவம் ெசய்யாேத'

இஸ்லாம் கூறவில்ைல.

என்று

மாறாக எது நடந்து முடிந்து விட்டேதா அந்த விஷயங்களில் மட்டுேம விதியின் ேமல் பாரத்ைதப்
ேபாடுமாறு இஸ்லாம் வழிகாட்டுகிறது.

எது நடக்கவில்ைலேயா அந்த விஷயங்களில் விதி என்று ஒன்று இல்லாவிட்டால் எப்படி நடக்க

ேவண்டுேமா அப்படி நடக்குமாறு வழிகாட்டுகிறது; உைழக்கச் ெசால்கிறது; பாடுபடச் ெசால்கிறது.

எனேவ இஸ்லாம் கூறுவது ேபால் விதிைய நம்புவதால் மனிதனின் முன்ேனற்றத்துக்குக் கடுகளவும் அது

தைடயாக இராது.

அேத ேநரத்தில் விதிைய நம்புவதால் மனித குலத்துக்குக் கிைடக்கும் நன்ைமகைள நிைனத்துப் பார்த்தால்
அதற்காகவா வது விதிைய நம்புவது தான் மனித குலத்துக்கு உகந்ததாகும்.
ஒரு மனிதன் தனது மு

சக்திையயும் பயன்படுத்தி ஒரு கா யத்தில் ஈடுபடுகிறான். அந்தக் கா யம்

ைககூடவில்ைல என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.

விதிைய நம்புகின்றவன் 'நாம் என்ன தான் முயன்றாலும் இைறவனின் நாட்டமும் இருக்க

ேவண்டுமல்லவா?' எனக் கூறி மறு நாேள சகஜ நிைலக்கு வந்து விடுவான்.

அவன் விதிைய நம்பாதவன் என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். இவ்வளவு பாடுபட்டும் ைககூடவில்ைலேய
என்று புலம்பிேய மன ேநாயாளியாவான். அந்த அளவுக்குப் ேபாகா விட்டாலும் அவன் சகஜ நிைலக்கு

வருவது மிகவும் தாமதமாகும்.
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உங்களுக்குத் தவறி விட்டதற்காக நீங்கள் கவைலப்படா மல் இருப்பதற்காகவும்,
வழங்கியதில் நீங்கள் பூ த்துப் ேபாகாமல் இருப்பதற்காகவும்,

(விதிைய

அவன் உங்களுக்கு

ஏற்படுத்தியுள்ளான்) கர்வமும்

ெபருைமயும் ெகாண்ட ஒவ்ெவாரு வைரயும் அல்லாஹ் ேநசிக்க மாட்டான். (திருக்குர்ஆன்

57:23)

விதிைய நம்புவதால் இரண்டு நன்ைமகள் ஏற்படும் என்று இவ்வசனத்தில் அல்லாஹ் கூறுகிறான்.
நமக்கு ெசல்வங்கைளயும், வசதிகைளயும், வாய்ப்புகைளயும் அல்லாஹ் தாராளமாக வழங்கினால் நம்மிடம்
ஆணவமும், கர்வமும் குடிேயறும்.

விதிைய நம்புவதன் மூலம் இந்த மன ேநாயிலிருந்து விடுபடலாம்.

'இந்தச்

ெசல்வங்கள் அல்லாஹ்வின் விதிப்படி தான் நமக்குக் கிைடத்துள்ளனேவ தவிர நம்மால் அல்ல'

என்று நிைனத்தால் ஆணவம் இருந்த இடம் ெத யாமல் மைறயும்.
அது ேபால் தாங்க முடியாத துன்பம் நமக்கு ஏற்பட்டால் நாம் இடிந்து ேபாய் விடுேவாம். பல நாட்கள்,

பல

மாதங்கள் எதிலும் ஈடுபாடு காட்டாமல் விரக்தியைடந்து விடுேவாம். இந்த மன ேநாையயும் விதியின்
மீ துள்ள நம்பிக்ைக நீக்கும்.

'நம்மால்

என்ன ெசய்ய முடியும்?

அல்லாஹ்வின் நாட்டம் அவ்வளவு தான்'

என்று நிைனத்தால் மிக

விைரவாக ஒருவன் சகஜ நிைலைய அைடவான்.
இவ்விரு நன்ைமகளும் விதிைய நம்புவதால் மனித குலத்துக்கு ஏற்படுவதாக இவ்வசனத்தில் அல்லாஹ்
கூறுகிறான்.
சிலர் எல்லாேம விதிப்படி தான் நடக்கிறது என்று காரணம் காட்டி வணக்க வழிபாடுகளில் ஆர்வம்
காட்டாமல் இருந்து வருகின்றனர். 'நாம் வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டு நல்லவர்களாக ஆேவாம்'
நமது விதியில் இருந்தால் நமது முயற்சி இல்லாமேலேய ஈடுபட்டு விடுேவாம். நாம் நல்லவர்களாக
மாட்ேடாம் என்று நமது விதியில் எ

தப்பட்டிருந்தால் நாம் முயற்சி ெசய்வதால் ஒரு பய

ேபாவதில்ைல எனவும் அவர்கள் நிைனக்கின்றனர்.

என்று

ம் ஏற்படப்

விதிைய நம்பச் ெசால்கின்ற இைறவன் தான் முயற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளுமாறும் நமக்குக்
கட்டைளயிடுகிறான் என்பைத மறந்து விடுகின்றனர்.
ேமலும் அவர் உண்ைமயிேலேய விதியின் மீ துள்ள நம்பிக்ைகயின் காரணமாகேவ வணக்க வழிபாடுகள்
ெசய்யாமல் இருக்கிறார் என்றால் எல்லா விஷயத்திலும் அவர் இவ்வாறு நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
ஒருவர் நல்லவரா? ெகட்டவரா? என்பதில் மட்டும் விதி' இருப்பதாக இஸ்லாம் கூறவில்ைல. இவ்வுலகில்
ஒருவனுக்கு ஏற்படும் ெசல்வம்,

வறுைம ேபான்றைவயும் பட்டம் பதவிகள் ேபான்றைவயும் விதியின்

அடிப்பைடயிேலேய கிைடக்கின்றன என்று தான் இஸ்லாம் கூறுகின்றது.

இைறவணக்கத்தில் ஈடுபடாமல் இருப்பதற்கு விதியின் மீ து பழிையப் ேபாடுபவர் இந்த விஷயத்திலும்
அப்படி நடந்து ெகாள்ள ேவண்டுமல்லவா?
தனக்கு எவ்வளவு ெசல்வம் கிைடக்க ேவண்டும் என்ற விதி இருக்கிறேதா,

அதன்படி ெசல்வம் வந்து

ேசர்ந்து விடும் என்று நம்பி அவர் எந்தத் ெதாழிலும் ெசய்யாமல் வட்டில்
ீ
முடங்கிக் கிடக்க மாட்டார்.
மாறாக,

ெசல்வத்ைதத் ேதடி அைலவார். இந்த அக்கைறைய வணக்க வழிபாடுகளுக்கும் வழங்க ேவண்டும்

என்று அவர் நிைனக்காதது முரண்பாடாகவும் உள்ளது.
எனேவ,

விதிையப் பற்றி சர்ச்ைசகைளத் தவிர்த்து விட்டு மனிதர்களால் அறிந்து ெகாள்ள இயலாத

ஒன்றிரண்டு விஷயங்கைள அல்லாஹ் ைவத்திருக்கிறான் என்று முடிவு ெசய்து,

விதிைய நம்புவதால்

கிைடக்கும் பயன்கைள மனதில் நிறுத்தி, விதிைய நம்புவது தான் நல்லது.

6. அைனத்ைதயும்

ஒரு கடவுளால் எப்படி கண்காணிக்க முடியும்?

ேகள்வி: நாம் ெசய்வைத கடவுள் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறான் என்றும்,
கடவுள் தான் என்றும் ெசால்கிறீர்கள். அப்படியானால்,

'ஒருவர்

மு

உலகுக்கும் ஒேர ஒரு

ஒரு குற்றத்ைத ஒரு இடத்தில் ெசய்கிறார்,
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மற்ெறாருவர் ேவறு ஒரு இடத்தில் ஒரு குற்றம் ெசய்கிறார்; ஒேர கடவுளான அவன், அைவகைள எப்படிக்
கண்காணிக்க முடியும்?' என்று எனது மாற்று மத நண்பர் ேகட்கிறார்.

- எஸ்.ஏ.

ைசயத் அமீ ர் அலி, சிதம்பரம்.

பதில்: கடவுளும் நம்ைமப் ேபான்றவேர. நமக்கு எது சாத்தியேமா அது தான் கடவுளுக்கும் சாத்தியம் என்ற
நம்பிக்ைகேய இக்ேகள்விக்கான அடிப்பைடயாக உள்ளது.
நமக்கு எது முடியுேமா அது தான் கடவுளுக்கும் இயலும் என்றால் அத்தைகய கடவுள் நமக்குத் ேதைவ
யில்ைல. அத்தைகயவர் மனிதராக இருக்க முடியுேம தவிர கடவுளாக இருப்பதற்குத் தகுதியுைடயவர்
அல்லர்.

நமது இரண்டு பிள்ைளகள் ஒரு அைறயில் ேசட்ைட ெசய்தால் நாம் இருவைரயும் கண்காணிக்கிேறாம்.
அவர்களது நடவடிக்ைககைள ஒேர ேநரத்தில் அறிந்து ெகாள்கிேறாம்.
இைறவைனப் ெபாருத்த வைர இந்த மு

உலகமும் ஒரு அைறைய விடச் சிறியது தான்.

ஆப்கான் நாட்டின் பல இடங்கைள சாட்டிைலட் மூலம் அெம க்கா பார்க்கிறது என்பைத நம்ப முடிகின்ற
நமக்கு அகில உலைகயும் பைடத்தவனின் ஆற்றல் அைத விடவும் குைறவானது என்றும் நிைனக்க
முடிகிறது என்றால் இது ஆச்ச யமாகேவ உள்ளது.

7. நல்லவர்கள்

ேநாயால் அவதியுறுவது ஏன்?

ேகள்வி: ஒரு தாய்க்கு தன் மக்களிடத்தில் இருக்கும் கருைணையக் காட்டிலும் பல மடங்கு கருைணயுள்ள
இைறவன் மனிதர்களுக்கு ேநாைய வழங்குவது ஏன்?
ஆேராக்கியத்துடன் வா

அதிலும்,

தீயவர்கள் பலர் நல்ல உடல்

ம் ேபாது நல்லவர்கள் பலர் ேநாயால் அவதியுறு வதுடன் அதற்கு மருத்துவம்

ெசய்யவும் உ ய வசதியின்றி வாடுவது ஏன்? என்று எனது நண்பர் ஒருவர் ேகட்கிறார்.

- எம்.

அஹ்மது, ெசன்ைன-1.

பதில்: மனிதர்களுக்கு ேநாய் ஏற்படுவது ஒரு பாதகமான அம்சம் என்பதில் சந்ேதகம் இல்ைல. ஆனால்
மனித வா க்ைகயில் பாதகமான அம்சங்கள் பல உள்ளன.
வறுைம,

அழகின்ைம,

உடல் வலுவின்ைம,

அடக்குமுைறகளுக்கு ஆளாகுதல்,

குழந்ைதப் ேபறு இன்ைம,

தீர்க்க முடியாத கடன்,

வலிைமயானவர்களின்

ெபாருத்தமில்லாத வா க்ைகத் துைண,

தறுதைலப் பிள்ைளகள், ெநருக்கமானவர்களின் மரணம், உடல் ஊனம், நிைனவாற்றல் குைறவு, சிந்தைனத்
திறன் குைறவு, இப்படி ஆயிரமாயிரம் பாதகங்கள் உள்ளன.
நீங்கள் ேநாைய மட்டும் பாதகமாகக் கருதுகிறீர்கள்! ேமேல சுட்டிக்காட்டியது ேபான்ற ஏேதனும் பாதகமான
அம்சங்கள் சிலவற்ைறப் ெபற்ேற மனிதர்கள் வா ந்து வருகின்றனர். எந்தப் பாதகமும் இல்லாத ஒருவரும்
உலகில் கிைடயாது.
நமக்கு இைறவன் வறுைம மற்றும் ேநாையக் ெகாடுத்திருக்கலாம். ஆனால் ெசல்வமும்,
உள்ளவருக்கு ேவறு ஏேதனும் குைறகள் இருக்கும்.

ஆேராக்கியமும்

அவருக்கு ெபாருத்தமில்லாத மைனவிையேயா, மக்கைளேயா இைறவன் ெகாடுத்திருப்பான். அல்லது ேவறு
ஏேதனும் குைறகைளக் ெகாடுத்திருப்பான்.

நீங்கள் ேநாைய நிைனத்துக் கவைலப்படுவது ேபாலேவ அவர் குடும்பத்ைத நிைனத்துக் கவைலப்படுவார்.
மனைத உலுக்குகிற அ

த்தம் இல்லாததால் நீங்கள் படுத்தவுடன்

பார்த்து ெபாறாைமப் படுகிறீர்கேளா அவரால் ப

சு ெமத்ைதயிலும்

இந்த உலகம் சீராக இயங்க ேவண்டுமானால் குைறகைளயும்,
ேவண்டும்.

ங்கி விடுவர்கள்.
ீ
நீங்கள் யாைரப்
ங்க முடியாது.

நிைறகைளயும் பலருக்கும் பகிர்ந்து அளிக்க

எல்ேலாருக்கும் ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் இருந்தால் யாரும் ேவைலக்குப் ேபாக மாட்ேடாம். நமது நிலத்ைத
நாேம உ

து பயி ட சக்தி ெபறவும் மாட்ேடாம். அைனவரும் ேசாத்துக்கு இல்லாமல் ெசத்து விடுேவாம்.
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எல்ேலா டமும் ேகாடி

பாய் இருந்தால் என்னவாகும் என்று கற்பைன ெசய்து பாருங்கள்! அைனவரும்

அழிவது தான் நடக்கும்.
இதனால் தான் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒவ்ெவாரு விதமான குைறையயும், நிைறையயும் வழங்கி இைறவன்
கருைண பு ந்துள்ளான்.
ேநாயாளிையக் ெகாண்டு மருத்துவ ன் வா க்ைக ஓடுகிறது. மருத்துவ ன் மூலம் வியாபா யின்
வா க்ைக ஓடுகிறது. வியாபா யின் மூலம் விவசாயி,

மற்றும் தயா ப்பாளர்களின் வா க்ைக ஓடுகிறது.

இத்தைகய சங்கிலித் ெதாடர் மூலம் உலகம் இயங்குவதற்காகத் தான் இைறவன் இவ்வாறு ெசய்துள்ளான்.
எத்தைனேயா ெசல்வந்தர்கள் தினம் இரண்டு இட்லி தான் சாப்பிட ேவண்டும்;

மாமிசம்,

எண்ெணய்

ெதாடக்கூடாது என்று மருத்துவர்களால் எச்ச க்ைக ெசய்யப்படுகின்றனர். ேகாடி ேகாடியாக இருந்தும்
வாய்க்கு ருசியாகச் சாப்பிட முடிவதில்ைல.

கிைடக்கிற அைனத்ைதயும் சாப்பிடக்கூடிய நிைலயில் உள்ள ஏைழ,

இந்த வைகயில் அவைன விடச்

சிறந்தவன் இல்ைலயா?
இது ேபால் வறுைமயும்,

ேநாயும் உள்ளவர்கள் தங்களிடம் உள்ள நிைறகைள எண்ணிப் பார்த்தால்
வாய்ப்பு,

நிச்சயமாக ேநாயற்றவர்களுக்குக் கிைடக்காத ஏேதா ஒரு வசதி,

பாக்கியம் தங்களுக்குக்

கிைடத்திருப்பைத உணருவார்கள். அப்ேபாது இைறவன் எத்தைகய கருைணக் கடல் என்பைத சந்ேதகமற
அறிவார்கள்.

8. கஃபாவுக்குள்ேள

என்ன இருக்கிறது?

ேகள்வி: 'நீங்கள் ஹ

ெசய்யும் ேபாது கஃபாவில் உள்ள எங்களின் கடவுைளச் சுற்றி நான்கு புறமும்

தடுப்புச் சுவர் கட்டி வழிபடுகிறீர்கள். கஃபா உங்களுக்கு உள்ளது அல்ல. இது இந்துக்களின் ெதய்வம்'
மராட்டிய இந்து நண்பர் ேகட்கிறார். அவருக்கு என்ன விளக்கம் அளிக்கலாம்?

- எம்.

என

ைசயத் அலி, சாக்கிநாக்கா, மராட்டியம்.

பதில்: கஃபா என்னும் ெசவ்வகமான கட்டிடத்துக்கு உள்ேள ஏேதா சிைலகள் இருப்பதாக நிைனத்துக்
ெகாண்டு அவர் இவ்வாறு உங்களிடம் ேகட்டிருக்கிறார்.
கஃபா என்னும் கட்டிடம் ெதா

ைக நடத்துவதற்காக முதல் மனிதர் ஆதம் (அைல) அவர்களால்

கட்டப்பட்டது. பின்னர் அது சிதிலமைடந்த பின் இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களால் மறு நிர்மாணம்
ெசய்யப்பட்டது. அவர்கெளல்லாம் அக்கட்டிடத்துக்குள்ேளேய ெதா

பள்ளிவாசல்கள் எப்படி

ய இடமாக உள்ளேதா அது ேபான்ற

இருக்கிறது. எந்தப் பள்ளிவாசலும் எப்படி எந்தச் சிைலயும்,

தார்கள். நமது நாட்டில் உள்ள
ய இடம் மட்டும் தான் உள்ேள

வழிபாட்டுச் சின்னமும் இல்லாமல் உள்ளேதா

அது ேபான்ற ெவற்றிடம் தான் கஃபாவுக்கு உள்ேளயும் இருக்கிறது.
மக்கள் ெதாைக பல ேகாடி மடங்கு ெபருகி விட்ட நிைலயில் அதனுள்ேள ேபாய்த் ெதாழமுடியாது
என்பதால் தான் உள்ேள யாரும் இப்ேபாது அனுமதிக்கப்படுவதில்ைல.
கஃபாவுக்குள்ேள நான்கு சுவர்களும்

ண்களும் தவிர ேவறு எதுவுேம இல்ைல என்பைத அவருக்கு

விளக்குங்கள்! உண்ைமையப் பு ந்து ெகாள்வார்.

9. கல்ைலத்

ெதாட்டு முத்தமிடுவது ஏன்?

ேகள்வி : மக்கா (காஃபா)வில் உள்ள ஹஜருல் அஸ்வத்'

கல்ைலத் ெதாட்டு முத்தமிடுகிறீர்கேள! ேமலும்

இது ெசார்க்கத்திலிருந்து வந்த கல் என்று கூறுகிறீர்கள். இந்து சேகாதரர்களும் லிங்கம் என்னும் கல்
ெசார்க்கத்திருந்து வந்தது எனக் கூறுகிறார்கள் என்று ஒரு முைற ச

தி -

கலந்துைரயாடலில் ஒரு மாற்று மத சேகாதரர் ேகட்டார். விளக்கம் ேதைவ.
ெசய்யது முைஹதீன், ேவ

யாத்தில் நடந்த

ர்.
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பதில் : மக்காவில் உள்ள ஆலயமாகிய கஃபாவின் சுவ ல் ஒரு மூைலயில் பதிக்கப்பட்டுள்ள ஹஜருல்
அஸ்வத்'

என்னும் கருப்புக் கல்ைல முஸ்லிம்கள் வணங்குவதில்ைல. வணங்குமாறு இஸ்லாம்

கூறவுமில்ைல.
ஆனால் இந்து சேகாதரர்கள் லிங்கத்ைத வணங்குகின்றனர்.
இது தான் முக்கியமான வித்தியாசம்.
ஒரு கல்ைல வணங்குவது என்றால் அக்கல்லின் முன்ேன நின்றவுடன் அைதப் பற்றி ம யாைத கலந்த
பயம் ேதான்ற ேவண்டும்.
துன்பங்கைள நீக்கவும், இன்பங்கைள வழங்கவும் அதற்குச் சக்தி இருப்பதாக நம்ப ேவண்டும்.
அதற்கு ய ம யாைதையத் தராவிட்டால் அந்தக் கல் நமக்கு ஏேதனும் தீங்கு ெசய்து விடும் என்று
அச்சமிருக்க ேவண்டும்.
நமது பிரார்த்தைன அதற்கு விளங்கும்;

விளங்கி உ ய நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளும் என்ெறல்லாம் நம்ப

ேவண்டும். இத்தைகய நம்பிக்ைகயுடன் ெசய்யும் ம யாைதேய வணக்கம் எனப்படும்.
கற்சிைலகைளேயா, லிங்கத்ைதேயா, இன்ன பிற ெபாருட்கைளேயா வழிபடுேவார் இந்த நம்பிக்ைகயிேலேய
வழிபட்டு வருகின்றனர். ஹ ருல் அஸ்வத்'

பற்றி இஸ்லாம் இப்படிெயல்லாம் கூறுகிறதா?

நிச்சயமாக

இல்ைல.

அந்தக் கருப்புக் கல் நாம் ேபசுவைதக் ேகட்கும்;

நமது பிரார்த்தைனைய நிைறேவற்றும்;

ம யாைதையச் ெசய்யத் தவறினால் அந்தக் கல் நம்ைமத் தண்டிக்கும் என்ெறல்லாம் இஸ்லாம்

அதற்கு ய

கூறவில்ைல.
அது ெதய்வக
ீ அம்சம் எதுவுமில்லாத கல் என்பைத இஸ்லாம் ெதளிவாகக் கூறுகிறது.
இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இரண்டாவது ஆட்சியாளரும், நபிகள் நாயகத்தின் உற்ற ேதாழருமான உமர் (ரலி)
அவர்கள் அந்தக் கல்ைல முத்தமிட்டு விட்டு அைத ேநாக்கி 'நிச்சயமாக நீ ஒரு கல் என்பைத நான்
அறிேவன். உன்னால் எந்த நன்ைமயும்,

தீைமயும் ெசய்ய முடியாது என்பைதயும் நான் அறிேவன். நபிகள்

நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் உன்ைன முத்தமிடுவைத நான் பார்த்திரா விட்டால் நான் உன்ைன
முத்தமிட்டிருக்க மாட்ேடன்'என்று கூறினார்கள். (புகா :

1597, 1605)

அந்தக் கல் மீ து ெதய்வக
ீ நம்பிக்ைகைய நபிகள் நாயகம் (ஸல்) ஊட்டியிருந்தால் அவர்களிடம் பாடம்
கற்ற நபித் ேதாழர் இவ்வாறு கூறியிருக்க மாட்டார்.
இைறவைனத் தவிர எவைரயும்,

எதைனயும் வணங்கேவா,

வழிபடேவா கூடாது என்று மிகத் ெதளிவாக

திருக்குர்ஆனும், நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும் கூறி விட்ட பின், தமது மூதாைதயர்களான இப்ராஹீம்
(ஆப்ரஹாம்) இஸ்மாயல் (இஸ்மேவல்) ஆகிேயா ன் சிைலகள் உட்பட அத்தைன சிைலகைளயும் நபிகள்
நாயகம் உைடத்ெதறிந்த பின் சாதாரணக் கல்லுக்கு ெதய்வக
ீ அம்சம் உண்ெடன்று எப்படி கூறியிருக்க
முடியும்?

ஹஜருல் அஸ்வத்' என்னும் கல்லுக்கு எந்தவிதமான ஆற்றேலா, கடவுள் தன்ைமேயா இல்ைலெயன்றால்
பிறகு ஏன் அைதத் ெதாட்டு முத்தமிட ேவண்டும்?

ேகள்விேய.

என்று ேகள்வி எ

ப்பப்பட்டால் அது நியாயமான

அக்கல்லுக்கு கடவுள் தன்ைம உள்ளது என்பது இஸ்லாத்தின் ெகாள்ைக கிைடயாது என்றாலும்

அக்கல்லுக்கு ேவெறாரு சிறப்பு இருப்பதாக இஸ்லாம் கூறுகிறது. அதன் காரணமாகேவ அக்கல்ைல
முஸ்லிம்கள் முத்தமிடுமாறு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் வழிகாட்டினார்கள்.
இஸ்லாமிய நம்பிக்ைகயின் படி இவ்வுலகம் அழிக்கப்பட்ட பின் கடவுள் விசாரைண நடத்தி நல்லவர்கைளச்
ெசார்க்கத் திலும்,

ெகட்டவர்கைள நரகத்திலும் தள்ளுவார். அந்தச் ெசார்க்கத்ைத அைடவது தான்

முஸ்லிம்களின் இலட்சியமாக இருக்க ேவண்டும் என்பது இஸ்லாத்தின் ேபாதைன.
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ஹஜருல் அஸ்வத்'

என்னும் கல் ெசார்க்கத்தின் கற்களில் ஒன்றாகும் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

கூறியுள்ளனர்.
மனிதர்கள் எந்த ெசார்க்கத்ைத அைடவைத இறுதி இலக்காகக் ெகாள்ள ேவண்டுேமா அந்த ெசார்க்கத்தின்
ெபாருள் ஒன்று இவ்வுலகில் காணக் கிைடக்கிறது என்றால் அைதக் காண்பதற்கும்,

ெதாடுவதற்கும் ஆவல்

பிறக்கும்.
இக்கல்ைலத் தவிர ெசார்க்கத்துப் ெபாருள் எதுவும் இவ்வுலகில் கிைடயாது. இவ்வுலகிேலேய காணக்
கிைடக்கும் ஒேர ெசார்க்கத்துப் ெபாருள் என்ற அடிப்பைடயில் தான் முஸ்லிம்கைள அைதத் ெதாட்டு
முத்தமிடுகின்றனர். கடவுள் தன்ைம அதற்கு உண்டு என்பதற்காக இல்ைல.

இைத எப்படிப் பு ந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்பதற்கு நெமல்லாம் அறிந்து ைவத்திருக்கிற ஒரு நிக ச்சிைய
முன்னுதாரணமாகக் கூறலாம்.
ஆம்ஸ்ட்ராங்'

தைலைமயில் ெசன்ற கு

வினர் சந்திரனிலிருந்து மண்ைண அள்ளிக் ெகாண்டு வந்தனர்.

அது சாதாரண மண் தான் என்றாலும் அயல் கிரகத்திலிருந்து அது ெகாண்டு வரப்பட்டதால் பல
நாடுகளுக்கும் அது அனுப்பி ைவக்கப்பட்டது. ெசன்ைனக்கும் கூட அம்மண் வந்து ேசர்ந்தது.

அது மண் என்று ெத ந்தும் அைதப் ேபாய் பார்த்தவர்கள், ெதாட்டு முகர்ந்தவர்கள் அேனகம் ேபர். இவ்வாறு

ெசய்ததால் அம்மண்ைண அவர்கள் வணங்கினார்கள் என்று கருத முடியாது.

அது ேபாலேவ தான் அந்தக் கல் ெசார்க்கத்திருந்து வந்தது என்ற நம்பிக்ைகயின் அடிப்பைடயில் அைத
முஸ்லிம் கள் ெதாட்டுப் பார்க்கின்றனர். இைதத் தவிர எந்த விதமான நம்பிக்ைகயும் முஸ்லிம்களின்

உள்ளத்தில் இல்ைல.

ேமலும் ஹ ஜுப் பயணம் ெசல்பவர்கள் அந்தக் கல்ைலத் ெதாட ேவண்டும் என்பது கட்டாயமும் அல்ல.
அைதத் ெதாடாமேல ஹ

நிைறேவறி விடும். எந்த முஸ்லிமாவது அந்தக் கருப்புக்கல்லிடம் பிரார்த்தைன
தீைம ெசய்ய சக்தி ெபற்றது என்று கருதினால்,

ெசய்தால் அது நன்ைம,

நமது பிரார்த்தைனைய அது

ெசவியுறும், நமது வருைகைய அறிந்து ெகாள்ளும் என்று நம்பினால் அவன் இஸ்லாமிய வட்டத்திலிருந்து

ெவளிேயறி விடுவான்.

ஆனால் லிங்கம் கடவுளின் அம்சம் என்பது இந்து சேகாதரர்களின் நம்பிக்ைக. அது அவர்களால் வழிபாடு
ெசய்யப்படுகிறது. அதற்கு அபிேஷகமும் நடத்தப்படுகிறது. எனேவ கறுப்புக் கல்ைல முத்தமிடுவதும்,
லிங்கத்ைதக் கடவுளாகக் கருதி வழிபாடு நடத்துவதும் ஒன்றாக முடியாது.
ேமலும்,

லிங்கம் ெசார்க்கத்திலிருந்து வந்ததாக இந்துக்கள் நம்புவதாக நமக்குத் ெத யவில்ைல. அப்படி

நம்பினால் உலகம் மு

வதற்கும் ஒேர இடத்தில் ஒேர ஒரு லிங்கம் தான் இருக்க ேவண்டும். ஆனால்

ஹஜருல் அஸ்வத்'

ெசார்க்கத்தின் ெபாருள் என்று முஸ்லிம்கள் நம்புவதால் ஊர்கள் ேதாறும் ஹஜருல்

ஊர்கள் ேதாறும் லிங்கங்கள் உள்ளன. எனேவ,

அந்த இந்து சேகாதரர் தவறான தகவைலக் கூறுகிறார்.

அஸ்வத் இல்ைல என்பைதயும் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்.

10. தீ

மிதிக்க முடியுமா?

ேகள்வி: இஸ்லாம் உருவ வழிபாடு கூடாது என்று ேபாதிக்கின்றது என்று கூறுகிறீர்கள். அப்படிெயனில்,
நாங்கள் மா யம்மனின் அருளினால் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் சாமிைய நிைனத்து தீ மிதிக்கிேறாம்.
அவ்வாறு உங்களுைடய இைறவனின் அருளினால் அந்த இைறவைன நிைனத்துக் ெகாண்ேட எந்தவித
பாதிப்பும் இல்லாமல் நீங்கள் தீ மிதித்து வர முடியுமா?
நிக ச்சிையப் பார்த்து வரும் ஒரு இந்து நண்பர் ேகட்கின்றார்.

- ேஜ.

ேகா

என்று இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்

முஹம்மது, ஆடுதுைற.

பதில்: தீ மிதிப்பைத யார் ேவண்டுமானாலும் ெசய்யலாம். இதற்கும் பக்திக்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் இல்ைல.
மனிதர்களின் உள்ளங்ைககளிலும்,
ஆற்றல் அதிகமாக உள்ளது.

உள்ளங் கால்களிலும் மற்ற பகுதிகைள விட ெவப்பத்ைதத் தாங்கும்
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விளக்கில் தீ எ யும் ேபாது அதில் விரைல நீட்டித் ெதாட்டு ெதாட்டு ெவளிேய எடுக்கலாம். ஒன்றும்
ெசய்யாது. ைவத்துக் ெகாண்ேட இருந்தால் தான் விரைலப் ெபாசுக்கும்.
ஒரு அடுப்பில் உள்ள தீக்கங்ைக ஒரு ைகயால் எடுத்து மறு அடுப்பில் கிராமத்துப் ெபண்கள் சர்வ
சாதாரணமாகப் ேபாடுவார்கள்.
உள்ளங்ைககைளயும்,

உள்ளங்கால்கைளயும் ெநருப்பில் ெதாடர்ந்து ைவத்துக் ெகாண்டு இருந்தால் தான்

ெபாசுக்குேம தவிர ெநருப்பில் ைவத்து ைவத்து எடுத்தால் சில நிமிடங்கள் தாக்குப் பிடிக்க முடியும்.
இதன் காரணமாகத் தான் கடவுள் இல்ைல எனக் கூறுேவாரும் தீ மிதித்துக் காட்டுகின்றனர்.
முஸ்லிம்களில் அறிவனர்
ீ
சிலர் முஹர்ரம் பத்தாம் நாள் அன்று இது ேபான்ற தீ மிதித்தைல சில
பகுதிகளில் ெசய்கின்றனர்.

எவராலும் ெசய்ய முடிகின்ற சாதாரணமான ஒரு கா யம் அறியாைம காரணமாக அசாதாரணமான
கா யமாகக் கருதப்படுகின்றது.
மா யம்மன் அருளால் தான் தீ மிதிக்கிேறாம் என்று கூறுவதில் அவர்கள் உண்ைமயாளர்களாக இருந்தால்
தீயில் நடக்காமல் ஒரு நிமிடம் நின்று காட்டச் ெசால்லுங்கள்!
அல்லது உள்ளங்காைல ைவக்காமல் இருப்பிடத்ைத தீக்கங்கில் ைவத்து பத்து விநாடி உட்காரச்
ெசால்லுங்கள்! மா யம்மன் அருள் தான் காரணம் என்றால் அைதயும் ெசய்து காட்டத் தான் ேவண்டும்.

இதற்கு யாரும் முன் வர மாட்டார்கள். ெநருப்பில் ைவத்து விட்டு உடேன எடுத்து விடும் நிக ச்சி தான்
தீமிதிப்பதில் உள்ள

ட்சுமம்.

நீங்கள் தீ மிதிக்கத் தயாரா?

என்று அவர் அைற கூவல் விடுத்தால் அைதயும் ெசய்து காட்ட நாம் தயாராக

இருக்கிேறாம். ஆனால் அதன் பின்னர் அவர் தமது கருத்ைத மாற்றிக் ெகாள்ள ேவண்டும். அவ டம் ேகட்டு
எ

துங்கள்!

அல்லது நாம் கூறியவாறு தீயில் ஒரு நிமிடம் உட்கார்ந்து விட்டு எந்தப் பாதிப்பும் இல்லாமல் எ
காட்டட்டும். நாம் நமது கருத்ைத மாற்றிக் ெகாள்ேவாம். ச

11. மனிதன்
ேகள்வி

1:

தாேன!

ந்து

குரங்கிலிருந்து பிறந்தானா?
ஒரு ஆண் ஒரு ெபண்ணிருந்து மனிதன் பைடக்கப் பட்டான் என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது.

ஆனால் சார்லஸ் டார்வின் என்ற வி

ஞானி மனிதன் குரங்கிலிருந்து பிறந்தான் என்று நி

பித்துள்ளார்.

இதற்கு மாற்றமாக இஸ்லாம் கூறுவது அைமந்துள்ளது என எனது மாற்று மத நண்பர் ேகட்கிறார்!

- எம்.எஸ்.

முஹம்மது ஹபபுல்லாஹ், ேசந்தங்குடி.

ேகள்வி

உலகம் இயற்ைகயாகேவ ேதான்றியது. முதலில் பு

2:

பூச்சிகள் உண்டாயின. அவற்றில் ப ணாம

வளர்ச்சி ஏற்பட்டு ஒரு வித குரங்குகள் ேதான்றின. அக்குரங்குகள் ேமலும் வளர்ச்சியைடந்து மனிதனாகப்

ப ணாம வளர்ச்சி ெபற்றன என்று எனது மாற்று மத நண்பர் கூறுகிறார். இது ச யா?

- பி.எஸ்.

இப்ராஹீம், சீர்காழி.

பதில்: ப ணாம வளர்ச்சியின் மூலம் உருவானவன் தான் மனிதன் என்பது டார்வினின் தத்துவம்.
கடவுைள மறுப்பதற்கு இந்தத் தத்துவம் உதவுவதால் டார்வினின் ெகாள்ைகையச் சிலர் ஏற்றிப் ேபாற்று
கிறார்கேள தவிர, அது வி

ஞான

தியாக நி

பிக்கப் பட்ட உண்ைம அல்ல. ெவறும் அனுமானேமயாகும்.

சில உயி னங்கள் காலப் ேபாக்கில் ேவறு உயி னமாக வளர்ச்சி ெபற்று வந்தன. பல ேகாடி ஆண்டுகளில்
குரங்கு என்ற இனமாக ஆனது. அதன் பின்னர் பல ேகாடி ஆண்டுகளுக்குப் பின் குரங்கு ப ணாம வளர்ச்சி
ெபற்று மனிதன் என்ற பைடப்பு உருவானது என்பது தான் டார்வினின் ெகாள்ைக!
எந்தக் குரங்காவது மனிதனாக மாறியைதப் பார்த்து விட்டு டார்வின் இப்படி முடிவு ெசய்தானா என்றால்

நிச்சயமாக இல்ைல.
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குரங்குக்கும்,

மனிதனுக்கும் இைடேய உருவ அைமப்பில் மிகுந்த ஒற்றுைம இருப்பது தான் டார்வினின்

இந்த அனுமானத்துக்குக் காரணமாக அைமந்தது எனலாம்.
அறிவியல் அறிவு குைறவாக இருந்த காலத்தில் வா ந்தவர்கள் இைத நம்பினால் அதில் ஆச்சர்யம்
இல்ைல. இன்ைறய அறிவியல் உலகில் அைத நம்புவது ைபத்தியக்காரத்தனமாகேவ இருக்கும்.
உருவ அைமப்பில் ேவண்டுமானால் குரங்கு,

மனிதனுக்கு ெநருக்கமான வடிவம் ெபற்றிருக்கலாம். ஒரு

மனிதனின் இரத்தத்ைத இன்ெனாரு மனித னுக்குச் ெசலுத்துகின்ற காலத்தில் நாம் வா கிேறாம்.
மனித இரத்தங்கள் கிைடக்காத

நிைலயில் ேவறு உயி னங்களின் இரத்தத்ைத மனிதனுக்குச் ெசலுத்த

முடியுமா என்று ஆய்வு ெசய்தனர்.
குரங்கு உட்பட எந்தப் பிராணியின் இரத்தமும் மனிதனின் இரத்தத்துக்கு ெநருக்கமானதாக இல்ைல.
பன்றியின் இரத்தம் தான் மனிதனின் இரத்தத்துடன் அதிக அளவு ெபாருந்திப் ேபாகிறது. அேநகமாக
எதிர்காலத்தில் மனிதனுக்கு பன்றியின் இரத்தம் ெசலுத்தப்பட முடியும் என்று வி

ஞானிகள் முடிவு

ெசய்தாலும் அவ்வாறு ெசலுத்த முடியாது என்று முடிவு ெசய்தாலும் எந்த உயி னங்களின் இரத்தத்ைத
விடவும் பன்றியின் இரத்தம் மனிதனின் இரத்தத்துக்கு ெநருக்கமாகவுள்ளது என்பது நி

உண்ைம.

பிக்கப்பட்ட

மனிதன் குரங்கிருந்து ப ணாமம் ெபற்றவனாக இருந்தால் குரங்கின் இரத்தம் தான் மனிதனுைடய
இரத்தத்துக்கு மிகவும் ெநருக்கமானதாக இருக்க ேவண்டும். ஆடு,

மாடு ேபான்ற பிராணிகளின் இரத்தம்

மனித இரத்தத்திலிருந்து எந்தளவு ேவறுபடுகிறேதா அேத அளவுக்கு குரங்கின் இரத்தமும் மனித
இரத்தத்திலிருந்து ேவறுபட்டுள்ளது.
குரங்கிலிருந்து மனிதன் ேதான்றியிருக்கேவ முடியாது என்பதற்கு மறுக்க இயலாத சான்றாக இந்தக்
கண்டுபிடிப்பு அைமந்துள்ளது.
உருவ அைமப்ைப ைவத்து எதிலிருந்து பிறந்தான் என்று முடிவு ெசய்வைத விட அறிவியல் பூர்வமான
இந்தக் காரணத்தின் அடிப்பைடயில் முடிவு ெசய்வேத ச யானதாகும்.
இன்ைறக்கும் கூட தகப்பனின் வடிவத்தில் மகன் இல்லாத ேபாது டி.என்.ஏ. ேசாதைன மூலம் இவன் தான்
தந்ைத' என்று முடிவு ெசய்கிேறாம். வடிவத்ைதக் கணக்கில் ெகாள்வதில்ைல.
டார்வின் காலத்தில் இரத்தங்களின் மூலக்கூறுகைள வைகப்படுத்தும் அறிவு இல்லாத ேபாது ஊகமாக
அவன் ெசான்னைத மன்னிக்கலாம். அறிவியல் வளர்ந்த இந்தக் காலத்திலும் அைதத் தாங்கிப் பிடிப்பது ச
தானா?
இருதய மாற்று அறுைவயிலும் இன்று மனிதன் முன்ேனறி வருகிறான். இதயம் ெசயல்பாடில்லாமல்
ேபானால் ெசயற்ைக இதயம் ெபாருத்தக்கூடிய அளவுக்கு முன்ேனறி விட்டான்.
ேவறு பிராணிகளின் இதயம் மனிதனுக்குப் ெபாருந்துமா என்ற ஆய்வு ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. அவ்வாறு
ெபாருந்தினால் எத்தைனேயா இதய ேநாயாளிகளுக்கு மறுவா வு கிைடக்கும்.

ஒவ்ெவாரு பிராணியின் இதயத்ைதயும் ஆராய்ச்சி ெசய்த ேபாது குரங்கு உட்பட எந்தப் பிராணியின்

இதயமும் மனித உடலுக்குப் ெபாருந்தாது என்பைதக் கண்டறிந்தனர். ஆச்ச யமாக பன்றியின் இதயம்,
மனிதனின் இதயத்துடன் ெபருமளவு ஒத்துப் ேபாவைதக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். பன்றியின் இதயத்ைத
மனிதனுக்குப் ெபாருத்தும் நிைல ஏற்பட்டாலும்,

அது சாத்தியமற்றது என கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் மற்ற

பிராணிகளின் இதயத்ைத விட பன்றியின் இதயம் மனித இதயத்துக்கு ெநருக்கமாக இருப்பது
நி

பிக்கப்பட்ட உண்ைம.

மனிதன் எந்தப் பிராணியிலிருந்தாவது ப ணாமம் ெபற்றான் என்று கூறுவதாக இருந்தால் பன்றியிலிருந்து
ப ணாமம் ெபற்றான் என்று கூறுவேத அதிகப் ெபாருத்தமாகும்.
டார்வின் கூறுவது ேபால் உடலைமப்ைப அடிப்பைடயாகக் ெகாள்வைத விட உள்ளுறுப்புகளின் அைமப்ைப
அடிப்பைடயாகக் ெகாள்வது அறிவியலுக்கு அதிக ெநருக்கமுைடயதாகும்.
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இன்ைறய மனிதன் மரப

ச் ேசாதைனயிலும் முன்ேனறி விட்டான். ஜீேனாம் இரகசியத்ைதக்

கண்டுபிடித்து விட்டான்.
குரங்கின் மரப

க்கைளயும், மனிதனின் மரப

ஒத்திருக்கின்றது என்று நி

மனிதனின் மரப

க்கைளயும் ேசாதைன ெசய்து பார்த்து இரண்டும் ஏறத்தாழ

பணம் ெசய்யப்பட்டிருந்தாேலா,

ேவறு எந்தப் பிராணியின் மரப

வும்

வுக்கு ஒத்ததாக இல்ைல என்று உறுதி ெசய்யப்பட்டிருந்தாேலா டார்வினின்

தத்துவத்ைத ஓரளவுக்காவது நம்பலாம். அப்படி எந்த நி

பணமும் இல்ைல.

இன்னும் ெசால்வதானால் ஜீேனாம் கண்டுபிடிப்புக்குப் பின் மு

மனித குலமும் ஒரு ஆப்பி க்கத்

தாயிலிருந்து ேதான்றியவர்கள் தான் என்பைதக் கண்டுபிடித்து விட்டனர்.
குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ைகயிலான குரங்குகள் மனிதர்களாக மாறின என்பது
டார்வினின் தத்துவம்.
மு

மனிதனுக்கும் ஒேர தாய் தான் என்ற கண்டுபிடிப்பு டார்வினின் ெகாள்ைகையச் சவக்குழிக்கு அனுப்பி

விட்டது.
மனிதன் ஒரு தாய் ஒரு தந்ைதயிலிருந்து பிறந்தவன் என்ற தத்துவம் உலக சேகாதரத்துவத்ைத ஏற்படுத்த
உதவும். குலம்,

இனம்,

நிறத்தின் ெபயரால் மனிதனுக்கிைடேய ஏற்றத்தா வு கற்பிப்பைதத் தடுக்கும்.

ஆனால் டார்வினின் தத்துவத்ைதத் தாங்கிப் பிடிப்பது மனித குலத்துக்குக் ேகடு விைளவிக்கும்.

'என்னுைடய

முதல் தந்ைதயும் உன்னுைடய முதல் தந்ைதயும் ேவறு ேவறு'

ேவறுபாட்ைட நியாயப்படுத்த முடியும்.

எனக் கூறி இன்று நிலவும்

எனேவ உலகுக்குக் ேகடு விைளவிக்கும் உளறேல டார்வின் தத்துவம்.
இைதெயல்லாம் விட உடல் அைமப்பால் மனிதன் என்ற ெபருைமைய மனிதன் ெபறவில்ைல.
பகுத்தறிவால் தான் அந்தப் ெபருைமையப் ெபறுகிறான்.
உடல் வளர்ச்சிக்கும்,

உடலைமப்பில் மாறுதலுக்கும் தான் டார்வின் காரண கா யங்கைளக் கூறுகிறான்.

பகுத்தறிவு இல்லாத உயி னம் பகுத்தறிவு உள்ளதாக மாறுவதற்கு ய
டார்வின் கூறேவ இல்ைல.
ஆடு,

மாடுகளுக்கு இருப்பது ேபான்ற க

த்ைதத் தான் ஒட்டகச்சிவிங்கி ெபற்று இருந்ததாம்! அதற்குத்

ேதைவயான உணவுகள் உயரமான இடத்தில் இருந்ததால் க

படிப்படியாக க

சிவிங்கியின் க

த்ைத நீட்டி,

நீட்டி வந்ததாம்! இதனால்

த்துப் ெப தாகி பல ேகாடி வருடங்களில் இப்ேபாது நாம் காண்பது ேபால் ஒட்டகச்
த்து நீண்டு விட்டதாம்! டார்வினிஸ்டுகள் உளறுகின்றனர்.

உலகில் உயிர் வா வதற்கு நீண்ட க

க

ழல் - நிர்ப்பந்தம் எது என்று

த்து அவசியம் என்ற நிர்ப்பந்த நிைலயில் ஒட்டகச்சிவிங்கியின்

த்து நீண்டு விட்டது என்பைத ஒரு வாதத்துக்காக ஒப்புக் ெகாள்ேவாம்.

இந்த வாதத்தின் படி உயிர் வா வதற்கு நீண்ட க
ஒட்டகச்சிவிங்கியின் க
ஆனால்,

த்து நீண்டு விட்டது.

த்து அவசியம் என்ற நிர்ப்பந்தத்தால்

பகுத்தறிவு இல்லாத ஜீவன் உயிர் வாழேவ முடியாது என்ற நிர்ப்பந்தம் எப்ேபாதாவது இருந்ததா?

உயிர் வா வதற்கு பகுத்தறிவு அவசியம் என்ற நிர்ப்பந்தம் எப்ேபாதும் இருந்ததில்ைல. உயிர் வா வதற்கு
பகுத்தறிவு ேதைவேய இல்ைல. எனேவ பகுத்தறிவு இல்லாத ஜீவன் பகுத்தறிவுள்ள ஜீவனாக மாறுகின்ற

எந்த நிர்ப்பந்தமும் எந்தக் காலக் கட்டத்திலும் இருந்ததில்ைல. உயிர் வா வதற்கு பகுத்தறிவு அவசியம்

இல்ைல என்னும் ேபாது ப ணாம வளர்ச்சியினால் பகுத்தறிவு என்பது வரேவ முடியாது. இந்தச் சாதாரண
அறிவு கூட டார்வினுக்கு இருக்கவில்ைல.
ஒட்டகச்சிவிங்கியின் க

த்து நீண்டதற்கு டார்வின் கூறும் காரணத்ைதயும் நாம் ஏற்க முடியாது.

யாைனயின் தும்பிக்ைக ஏன் நீண்டது?
கங்காருவின் வயிற்றில் ஏன் ைப வந்தது?
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யாைன மூக்ைக நீட்டியதால் தும்பிக்ைகயாகி விட்டது என்பார்களா?
கடவுைள மறுப்பதற்காக எத்தைகய உளறைலயும்

க்கிப் பிடிப்பது தான் அறிவுடைமயா?

ப ணாம

வளர்ச்சியினால் பல ேகாடி ஆண்டுகளில் குரங்கு மனிதனாக மாறியது என்றால் அந்த வளர்ச்சி

ெதாடராமல் நின்று ேபானதற்கு என்ன காரணம்?

தினம் சில குரங்குகள் உலகின் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் மனிதனாக மாறிக் ெகாண்ேட இருக்க ேவண்டும்;
அல்லது தினந்ேதாறும் சில தாய்க் குரங்குகள் மனிதக் குழந்ைதகைளப் ெபற்ெறடுக்க ேவண்டும். ஏன் அது
ெதாடரவில்ைல?
இதற்கும் டார்வினிஸ்டுகளிடம் பதில் இல்ைல.
மனிதன் ப ணாமம் ெபற்று ஏன் இன்ெனாரு ேமல் நிைலைய அைடயக் காேணாம் என்பதற்கும் உளறல்
தான் பதிலாகக் கிைடக்கின்றது.
மனிதனின் இரத்தம், இதயம், ஈரல், சிறுநீரகம் ேபான்ற உள் அைமப்புகளும், மரப

க்களும் மனிதன் தனி

இனம் என்பைதயும். எந்த இனத்திலிருந்தும் அவன் ப ணாமம் ெபற்றிருக்க முடியாது என்பைதயும்
சந்ேதகமற நி

பித்த பின்பும் டார்வின் உளறைல

க்கிப் பிடிப்பவர்கள் சிந்தைனயாளர்களாக இருக்க

மாட்டார்கள்.

12. மனிதன்

களிமண்ணால் பைடக்கப்பட்டானா?

ேகள்வி: மனிதன் களிமண்ணால் பைடக்கப் பட்டானா?

Molecular Biology

வளர்ந்து குேளானிங் மூலம் ஒரு
டி.என்.ஏ. வ ைசைய

மனிதைனப் ேபான்று இன்ெனாரு மனிதைன உருவாக்குகிறார்கள். மனிதனின்,
மாற்றியைமத்து ஐன்ஸ் ன் ேபான்று அறிவுைடய,

உருவாக்க முடியும் என்கிறார்கள். இந்த
பைடக்கப்பட்டான் என்பைத எவ்வாறு
எனது மாற்று மத நண்பர் ேகட்கிறார்?

- ஏ.

Bio-Technology
நம்ப முடியும்? வி

ஜஸ்வர்யாராய் ேபான்ற அழகுைடய மனிதைன
யுகத்தில் மனிதன் களிமண்ணால்

ஞானப் பூர்வமான விளக்கங்கள் உண்டா?

என

சம்சுதீன், அருப்புக்ேகாட்ைட.

பதில்: உங்கள் பாணியிேலேய கூறுவது என்றால் நாம் கம்ப்
கண்டுபிடிப்புகளில் தைல சிறந்தது கம்ப்
இதில் படம் பார்க்கலாம்! எ

ட்டர் தான்.

ட்டர் யுகத்தில் வா கிேறாம். மனிதனின்

தலாம்! வாசிக்கலாம்! ஏராளமான நூல்கைளப் பதிவு ெசய்யலாம்! ேபசலாம்!

வைரயலாம்! வடிவைமக்கலாம்! உலைக எல்லாம் வைலயில் இைணக்கலாம்! இருந்த இடத்திலிருந்து
ெகாண்ேட விற்கலாம்! வாங்கலாம்! இன்னும் அடுக்கிக் ெகாண்ேட ேபாகலாம்!
அதன் உறுப்புகைளப் பல வைககளில் வைகப்படுத்தலாம்!
அதன் ஜீவனாக இருக்கின்ற சிலிக்கானும் இன்ன பிற பாகங்களும் மண் தான் என்பைத மறுக்க முடியுமா?
இப்ேபாது மண் வடிவத்தில் அைவ இல்லாவிட்டாலும் மண்ணிலிருந்து அைவ ேதான்றியைத மறுக்க

முடியுமா?

நீங்கள் வாசிக்கின்ற ேபப்பர் தனி ஒரு ெபாருள் என் றாலும்,

அதுவும் மண் தான் என்பைத மறுக்க

முடியுமா? மரக்கூழிலிருந்து இது தயா க்கப்பட்டாலும் மரம் மண்ணிலிருந்து உறி

வளர்ந்தது.

சப்பட்ட சக்தியால் தான்

எனேவ மனிதன் மண் என்று ெசால்ல முடியாத ேகாலத்ைதப் ெபற்றுள்ளதால் முதல் மனிதன் மண்ணால்
பைடக்கப்பட்டான் என்பைத மறுக்க முடியாது.
இப்ேபாது உலகில்
ெகாள்ேவாம்.

600 ேகாடிப் ேபர் இருக்கிேறாம். ஒவ்ெவாருவரும்
30,000 ேகாடி கிேலா ெமாத்த எைடயாகிறது.

தலா

50

கிேலா என்று ைவத்துக்

ஒரு மனிதனும் இல்லாத ேபாது பூமியின் ெமாத்த எைட எவ்வளேவா அேத அளவு எைட தான்
மக்கள் அதில் வசிக்கும் காலத்திலும் இருக்கிறது.

600

ேகாடி
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600
600

ேகாடி மக்கள் இப்பூமியில் அதிகமான ேபாதும்

30

ஆயிரம் ேகாடி கிேலா எைட அதிகமாகவில்ைல.

ேகாடி மக்கைளயும் ேசர்த்து பூமியின் எைட எவ்வளேவா அேத எைட தான் ஒரு மனிதனும்

பைடக்கப்படாத காலத்தில் பூமிக்கு இருந்தது. அதாவது பூமி,

தன்னில்

30

ஆயிரம் ேகாடி கிேலாைவ

மனிதனாக மாற்றியுள்ளது என்பைத இதிலிருந்து அறியலாம்.
நாம் உண்

கிற உணவுகள் மண்ணின் சத்தினால் உருவானதாகும். எனேவ நாம் உண்ைமயில் மண்ைணத்

தின்று தான் உடல் வளர்க்கிேறாம். இதனால் தான் நம்மால் பூமியின் எைட அதிக க்கவில்ைல.
ஒவ்ெவாரு மனிதன் பிறக்கும் ேபாதும்

50

கிேலா எைட பூமிக்கு அதிகமானால் பூமியின் எைட அதிக த்து

ேவறு ேகாள்களுடன் ேமாதி பூமி சிதறிப் ேபாய் விடும்.
எனேவ முதல் மனிதர் மட்டும் அல்ல. நீங்களும்,
நி

நானும் கூட மண் தான் என்பைத பூமியின் எைட

பிக்கிறது.

நமது முப்பாட்டன்மார்கள் அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட இடத்ைதத் ேதாண்டிப்பார்த்தால் ேபாதுேம! எதிலிருந்து
பைடக்கப்பட்டார் கேளா அதுவாகேவ அவர்கள் மாறியிருப்பைதக் காணலாம்!
ஈரக் களிமண்ணால் பைடக்கப்பட்டவன் தான் முதல் மனிதன். அதாவது மண்

ம்,

பைடக்கப்பட்டவன். உங்கள் உடம்பில் இைவ தாம் உள்ளன. கார்பன் அது'இது'

தண்ணரும்
ீ
கலந்து
என்ெறல்லாம்

வைகப்படுத்தினாலும் அதன் முடிவும் மண் தான். நாம் மரணித்த பின் மண்ணாகவும்,

தண்ண ீராகவும் ஆகி

விடுேவாம்.
முதல் மனிதன் ேநரடியாக மண்ணிலிருந்ேத பைடக்கப் பட்டான் என்பதும் அவனது வழித்ேதான்றல்கள்
மைறமுக மாக மண்ணிலிருந்து தான் பிறப்ெபடுக்கிறார்கள் என்பதும் தான் மண்ணால் பைடக்கப்பட்டான்
என்பதன் ெபாருள்.
அறிவியல் பூர்வமாக விளக்கம் ேகட்கிறீர்கள்.
மண்ணால் ஆனவன் மனிதன் என்பதற்கு மனித உடலில் அங்கம் வகிக்கும் மண்ணின் மூலச்சத்துகள்
சான்றாக உள்ளன.

70

கிேலா கிராம் எைடயுள்ள சராச

மனித உடைல வி

ஞான முைறயில் பகுப்பாய்வு

ெசய்த ேபாது, உடலின் மூலப்ெபாருட்கள் துல்லியமாகக் கண்டறியப்பட்டன. மண்ணால் பைடக்கப்பட்டவன்
மனிதன் என்ற திருக்குர்ஆனின் வசனத்ைத அறிவியல் உலகம் ெமய்ப்பித்தது.
ஜான் நம்ஸ்ேல எ

தியுள்ள க்ளாெரன்டன் பதிப்பகம்,

(மூன்றாம் பதிப்பு-1998)

ஆக்ஸ்ேபார்ட் ெவளியிட்டுள்ள தி எமண்ட்ஸ்

புத்தகத்திலிருந்து மனித உடலின் மூலப் ெபாருட்கள் பற்றிய ஆய்வுத் தகவைல

வாசகர்களுக்கு வழங்குகிேறாம்.

70 கிேலா கிராம் எைடயுள்ள மனித
1. ஆக்ஸிஜன் 43 கிேலா கிராம்
2. கார்பன் 16 கிேலா கிராம்
3. ைஹட்ரஜன் 7 கிேலா கிராம்
4. ைநட்ரஜன் 1.8 கிேலா கிராம்
5. கால்சியம் 1.0 கிேலா கிராம்
6. பாஸ்பரஸ் 780 கிராம்
7. ெபாட்டாசியம் 140 கிராம்
8. ேசாடியம் 100 கிராம்
9. குேளா ன் 95 கிராம்
10. மக்ன ீசியம் 19 கிராம்
11. இரும்பு 4.2. கிராம்
12. ஃப்
ன் 2.6 கிராம்
13. துத்தநாகம் 2.3 கிராம்
14. சிலிக்கன் 1.0 கிராம்
15. ருபடியம் 0.68 கிராம்
16. ஸ்ட்ேரான்ட்டியம் 0.32 கிராம்

உடல் உள்ள மூலப் ெபாருள்கள்:
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17. ப்ேராமின் 0.26 கிராம்
18. ஈயம் 0.12 கிராம்
19. தாமிரம் 72 மில்லி கிராம்
20. அலுமினியம் 60 மில்லி கிராம்
21. காட்மியம் 50 மில்லி கிராம்
22. ெச யம் 40 மில்லி கிராம்
23. ேப யம் 22 மில்லி கிராம்
24. அேயாடின் 20 மில்லி கிராம்
25. தகரம் 20 மில்லி கிராம்
26. ைடட்டானியம் 20 மில்லி கிராம்
27. ேபாரான் 18 மில்லி கிராம்
28. நிக்கல் 15 மில்லி கிராம்
29. ெசனியம் 15 மில்லிகிராம்
30. குேராமியம் 14 மில்லி கிராம்
31. மக்ன ீசியம் 12 மில்லி கிராம்
32. ஆர்சனிக் 7 மில்லி கிராம்
33. லித்தியம் 7 மில்லி கிராம்
34. ெசஸியம் 6 மில்லி கிராம்
35. பாதரசம் 6 மில்லி கிராம்
36. ெஜர்மானியம் 5 மில்லி கிராம்
37. மாலிப்டினம் 5 மில்லி கிராம்
38. ேகாபால்ட் 3 மில்லி கிராம்
39 . ஆண்டிமணி 2 மில்லி கிராம்
40. ெவள்ளி 2 மில்லி கிராம்
41. நிேயாபியம் 1.5 மில்லி கிராம்
42. ஸிர்ேகானியம் 1 மில்லி கிராம்
43. லத்தானியம் 0.8 மில்லி கிராம்
44. கால்ஷியம் 0.7 மில்லி கிராம்
45. ெடல்
யம் 0.7 மில்லி கிராம்
46. இட் யம் 0.6 மில்லி கிராம்
47. பிஸ்மத் 0.5 மில்லி கிராம்
48. தால்வியம் 0.5 மில்லி கிராம்
49. இண்டியம் 0.4 மில்லி கிராம்
50. தங்கம் 0.4 மில்லி கிராம்
51. ஸ்காண்டியம் 0.2 மில்லி கிராம்
52. தண்தாளம் 0.2 மில்லி கிராம்
53. வாளடியம் 0.11 மில்லி கிராம்
54. ேதா யம் 0.1 மில்லி கிராம்
55. யுேரனியம் 0.1 மில்லி கிராம்
56. சமா யம் 50 மில்லி கிராம்
57. ெபல்யம் 36 மில்லி கிராம்
58. டங்ஸ்டன் 20 மில்லி கிராம்.
மனித உடலின் மூலப் ெபாருட்களாக உள்ள ேமற்கண்ட
ேபான்ற வாயுக்கைளத் தவிர,

58

தனிமங்களில் ஆக்ஸிஜன்,

ைஹட்ரஜன்

மற்றத் தனிமங்கள் அைனத்தும் மண்ணிலிருந்து கிைடத்தைவ. மண்ேணாடு

மீ ண்டும் கலப்பைவ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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மனிதர்கள் ெவவ்ேவறு ேதாற்றத்துடன் இருப்பது ஏன்?

ேகள்வி: ஒரு இந்து சேகாதர டம் உைரயாடும் ேபாது 'மனித சமுதாயம் ஆதம்'

ஹவ்வா'

எனும் இருவர்

வழியாகேவ உருவாகியுள்ளது'என்று கூறிேனன். அதற்கு அவர் அப்படிெயனில் ஆப்பி க்கர்கள்,

ெவள்ைளயர்கள்,

சீனர்கள்,

ஆதிவாசிகள் ெவவ்ேவறு ேதாற்றத்துடன் இருக்கிறார்கேள?

எப்படி விளக்கம் ெகாடுக்க ேவண்டும்?

என்றார். இதற்கு
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- எஸ்.

ஷாஹுல் ஹமீ து, அய்யம்ேபட்ைட.

பதில்: இந்த வாதத்தில் உள்ள அடிப்பைடத் தவைற விளக்கினாேல ேபாதும்.
ஒரு தாய்க்கும்,

ஒரு தந்ைதக்கும் பிறந்தவர்கள் ஒேர ேதாற்றத்தில்,

ஒேர நிறத்தில் இருப்பார்கள் என்ற

அடிப்பைடேய தவறாகும்.
இதற்குப் ெப ய ஆராய்ச்சி எதுவும் ேதைவயில்ைல. உங்கள் குடும்பத்தில்,

உங்கள் ெதருவில்,

உங்கள்

ஊ ல் உள்ளவர்கைள ஆராய்ந்தாேல ேபாதுமானதாகும்.
ஒரு தாய் தந்ைதயருக்குப் பிறந்த அண்ணன் தம்பிகைள முரண்பட்ட நிறத்திலும்,

ேதாற்றத்திலும் சர்வ

சாதாரணமாக நாம் பார்க்கிேறாம்.
அவர்களின் புறத்ேதாற்றம் மட்டுமின்றி பண்பாடு,

பழக்க வழக்கம்,

குணாதிசயம் ேபான்றைவயும்

மாறுபட்டிருப்பைத நாம் காண்கிேறாம்.
மருத்துவ ேசாதைனக்கு உட்படுத்தினால் இரண்டு சேகாதரர்களின் இரத்தங்களும் கூட ஒேர வைகையச்
ேசர்ந்ததாக இருக்காது.
ேநரடிப் பிள்ைளகள் மத்தியிேலேய இவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ேபாது,

பல தைலமுைறகள்

கடக்கும் ேபாது ஏன் வித்தியாசம் இருக்காது என்று கூறினால் ஏற்றுக் ெகாள்வார்கள்.
இந்த ேவற்றுைமகைள விட முக்கியமான ஒரு ஒற்றுைமையயும் நீங்கள் சுட்டிக் காட்டலாம்.
ஒரு மரத்தில் காய்க்கும் காய்கள் பல்ேவறு அளவுகளிலும்,

வடிவங்களிலும்,

ேதாற்றத்திலும் இருந்தாலும்

அைவ ஒேர மரத்தில் உருவான ஒரு இனத்ைதச் ேசர்ந்த காய்கள் என்று கூறுகிேறாம்.
அது ேபால் பகுத்தறிவு என்னும் அம்சத்தில் ஐேராப்பியர்களும், ஆப் க்கர்களும் ஒன்றுபட்டுள்ளனர்.
இைத விட முக்கியமாக,

இக்ெகாள்ைகைய உலகம் ஏற்பதால் உலகத்துக்குக் கிைடக்கும் நன்ைமகைளயும்

அவர்களுக்குச் சுட்டிக் காட்ட ேவண்டும்.
எல்லா மனிதர்களும் ஒரு தாய் தந்ைதக்குப் பிறந்தவர்கள் என்பைத ஏற்றால்,
சேகாதரர்கள் என்பதும், பிறப்பால் எவரும் உயர முடியாது என்பதும் நி
குலம்,

அைனத்து மனிதர்களும்

பணமாகும்.

சாதியின் ெபயரால் மனிதர்கள் பிளவுபட்டிருப்பது இந்தக் ெகாள்ைகையத் த

விய மறு வினாடிேய

ஒழிந்து ேபாய் விடும்.
முஸ்லிம்கள் இைத நம்புவதால் தான் அவர்களிடம் தலித் முஸ்லிம், நாடார் முஸ்லிம் என்ெறல்லாம் சாதி
ேவற்றுைம இல்லாமல் இருக்கிறது என்பைதயும் சுட்டிக் காட்டலாம்.

14. முஸ்லிம்களுக்கிைடயில்
ேகள்வி

1 :

பி வுகள் ஏன்?

இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் சன்னி,

ஷியா,

ேஷக்,

ைசயத் ேபான்ற பல பி வுகள் உள்ளன.

இஸ்லாத்ைத நான்கு பி வுகளாகப் பி த்திருப்பதின் ேநாக்கம் என்ன?

வர்ணங்கைளப் பின்பற்றுவதாக இது அைமந்துள்ளேத?

முஸ்லிம்களுக்கும்,
ெபங்க

உ.பி.யிலும்,

இந்து மதத்தில் உள்ள நான்கு
பாகிஸ்தானிலும் சன்னி

ஷியா முஸ்லிம்களுக்கும் இைடயில் சண்ைடகள் நடப்பது ஏன்?

லிருந்து ெவளிவரும் தலித் வாய்ஸ் என்ற இதழில் வாசகர் ஒருவர் ேகள்விெய

என்று

ப்பியுள்ளார்.

இதற்கு எவ்வாறு விைடயளிப்பது?
சாஜிதா ஹுைஸன், ெசன்ைன.
ேகள்வி

2:

முஸ்லிம்களிடத்திலும் ஜாதிப் பி வுகள் இருப்பதாக என் இந்து நண்பர் கூறினார். மற்ற

பி வுகளுக்கு விளக்கம் ெசால்லும் என்னால் ஷியா-சன்னி பி வுக்கு விளக்கம் தர முடியவில்ைல?
ெகௗதியா ஹாஜா, அதிைர.
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ேகள்வி

3

:

முஸ்லிம்களிைடேய சாதிப் பி வுகள் இல்ைல என்று கூறுகின்றீர்கள். ஆனால்,

விளம்பரங்கள் ெவளியிடும் ேபாது மைரக்காயர்,

இராவுத்தர்,

திருமண

ெலப்ைப ேபான்ற பி வுகளின் ெபய ேல

ெவளியிடுகின்றனேர எதனால்?
அமல்ராசன், எ

ைவ-628

617.

பதில்: இஸ்லாமிய மாக்கத்தில் இத்தைகய பி வுகள் இருப்பதாகக் கூறுவது தவறாகும்.
முஸ்லிம்களிடம் ஏன் இந்தப் பி வுகள் என்று தான் ேகள்வி அைமந்திருக்க ேவண்டும்.
இத்தைகய பி வுகைள திருக்குர்ஆனும் அனுமதிக்கவில்ைல. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும்
அனுமதிக்கவில்ைல என்றாலும் முஸ்லிம்களிடம் இத்தைகய பி வுகள் உள்ளைத மறுக்க முடியாது.
ஆனால் இந்து மதத்தில் உள்ள நான்கு வர்ணங்கைளப் ேபான்றதாக முஸ்லிம்களிடம் காணப்படும் பி ைவ
ஒப்பிட எந்த நியாயமும் இல்ைல.
வர்ணம் அடிப்பைடயிலான பி வுகள் மனிதனின் பிறப்பின் அடிப்பைடயில் கிைடக்கக் கூடியைவ.
முஸ்லிம்களிடம் காணப்படும் பி வுகள் மார்க்கத்ைதப் பு ந்து ெகாள்வதில் ஏற்பட்ட கருத்து ேவறுபாட்டின்

மூலம் ஏற்பட்டைவ. தலித் சமுதாயத்தில் பிறந்தவர் ஒருக்காலும் அவர் என்ன தான் முயன்றாலும் ஐயராக
முடியாது; முதலியாராக முடியாது; ெசட்டியாராக முடியாது.
ஆனால் ஷியாப் பி வில் இருந்தவர் அக் ெகாள்ைகயிலிருந்து விலகி எந்த நிமிடத்திலும் சன்னி பி வில்
ேசர்ந்து விட முடியும். சன்னி பி ைவச் ேசர்ந்தவர் அப்பி வில் அவருக்கு விருப்பமில்லா விட்டால் எந்த
நிமிடமும் ஷியாப் பி வில் ேசர முடியும்.
ஆன்மீ கத் தைலவ டம் ைபஅத் (தீட்ைச) ெபறுதல்
சமாதிகைள வழிபடுதல்
நபிகள் நாயகத்தின் வா சுகள் மட்டுேம ஆள்வதற்கு உ ைம ெபற்றவர்கள் என நம்புதல்
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் மருமகன் அலீ தான் நபிகள் நாயகத்துக்கு அடுத்த நிைலயில்
உள்ளவர் என நம்புதல்
இைவ ஷியாக் ெகாள்ைகயில் சில.
இக்ெகாள்ைககைள ஏற்றவர்கள் ஷியா எனவும்,
இன்ைறக்கும் கூட,

ஏற்காதவர்கள் சன்னி எனவும் அைழக்கப்பட்டனர்.

ஷியாப் பி ைவச் ேசர்ந்த ஒருவர் தனது ெகாள்ைக தவறானது என உணர்ந்து சன்னிப்

பி வில் ேசரலாம். யாரும் தடுக்க முடியாது.

இது ேபான்ற சில கருத்து ேவறுபாடுகளால் பி ந்துள்ளனேர தவிர பிறப்பின் அடிப்பைடயில் அல்ல.
இது வர்ணாசிரமத்துக்கும் முஸ்லிம்களிடம் காணப்படும் பி வுகளுக்குமுள்ள முக்கிய ேவறுபாடு.
ேமலும் வர்ணாசிரம தர்மம் என்பது தீண்டாைமைய நிைல நாட்டுவதற்காகவும்,
கற்பிப்பதற்காகவும் உருவாக்கப்பட்டதாகும்.

உயர்வு தா வு

சன்னிகள் ஷியாக்கைளத் தீண்டாக்தகாதவர்கள் என்று கருதுவதில்ைல. அது ேபால் ஷியாக்களும்
கருதுவதில்ைல. தவறான ெகாள்ைகயில் உள்ளனர் என்று ஒருவர் மற்றவைரப் பற்றி கருதுகிறார்கேள

தவிர பிறப்பால் தாேம உயர்ந்தவர்கள் என்று எந்தப் பி வும் கருதுவதில்ைல.

அடுத்து முஸ்லிம்கள் ஏன் தமக்குள் சண்ைடயிட்டுக் ெகாள்கின்றனர் என்ற ேகள்விக்கு வருேவாம்.
ெபாதுவாக மனிதர்களிைடேய எப்படிெயல்லாம் சண்ைடகள் நடக்கின்றன என்பைதக் கவனித்தால்
இக்ேகள்விக்கு ச யான விைட காணலாம்.

ஒேர ெமாழி ேபசக் கூடியவர்களிைடேய சண்ைடகள் நடக்கின்றன.
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ஒேர ஊைரச் ேசர்ந்தவர்களிைடேய சண்ைடகள் நடக்கின்றன.
ஒேர குடும்பத்தவ ைடேயயும் சண்ைடகள் நடக்கின்றன. ஒரு தாய்க்குப் பிறந்த இரண்டு
சேகாதரர்களுக்கிைடேய சண்ைடகள் நடக்கின்றன.
ஒரு ெமாழி ேபசக்கூடிய மக்களிைடேய சண்ைடகள் நடக்க அம்ெமாழி எப்படி காரணமாக இல்ைலேயா,
ஒரு மாநிலத்தவ ைடேய எற்படும் சண்ைடகளுக்கு அம்மாநிலம் எப்படிக் காரணமாக இல்ைலேயா,

ஒரு

குடும்பத்தவ ைடேய ஏற்படும் சண்ைடகளுக்கு அக்குடும்பம் எப்படிக் காரணமாக இல்ைலேயா அது ேபால்

தான் ஒரு மதத்தவ ைடேய நடக்கும் சண்ைடகளுக்கும் அம்மதம் காரணம் இல்ைல.

இன்னும் ெசால்வதானால் இவர்களிைடேய சண்ைடகள் நிலவிடக் காரணம் இஸ்லாத்தின் ேபாதைனகைள
அவர்கள் ைகவிட்டது தான்.
மைரக்காயர் என்பது மரக்காயர் என்ற ெசால்லின் தி பாகும். மரக்கலாயர் என்றால் மரக்கலம் (படகு)
சார்ந்த ெதாழில் ெசய்பவர் என்று ெபாருள்.
ஒரு காலத்தில் கடல் வழியாக வாணிபம் ெசய்வதில் முஸ்லிம்கள் முன்னணியில் இருந்தனர். மரக்கலம்
வழி யாக சரக்குகைள ஏற்றுமதி,

இறக்குமதி ெசய்து வந்ததால் அவர்கள் மரக்கலாயர் என்று

குறிப்பிட்டுள்ளனர். பின்னர் இது மைரக்காயர் என்று ஆகிவிட்டது.
மரக்கலம் சார்ந்த ெதாழில் ெசய்தவர்கள் மரக்காயர் என்று தம்ைமக் குறிப்பிட்டைத நாம் ஏற்றுக்
ெகாள்ேவாம். அந்தத் ெதாழில் ெசய்யாதவர்களும் தம்ைம மைரக்காயர் என்று குறிப்பிட்டுக் ெகாள்வதால்
இது சாதிையப் ேபால் ேதாற்றமளிக்கிறது.

யாைனையப் பயிற்றுவிப்பவர் மாவுத்தர் என்று குறிப்பிடப்படுவது ேபால குதிைரையப் பயிற்றுவிப்பவர்
ராவுத்தர் என்று குறிப்பிடப்படுவார்.
அன்ைறய முஸ்லிம்களில் பலர் அரபு நாட்டுக் குதிைரகைள இறக்குமதி ெசய்து அவற்ைறப் பயிற்றுவித்து
பாண்டிய மன்னர்களிடம் விற்று வந்தனர். இதனால் அவர்கள் ராவுத்தர் எனப்பட்டனர்.
ஆனால் குதிைரயுடன் எந்தத் ெதாடர்புமில்லாதவர்கள் தம்ைம ராவுத்தர் எனக் குறிப்பிடுவதால் இதுவும்
ஒரு சாதிையப் ேபால் ேதாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது.
தமிழக முஸ்லிம்கள் அைனவரும் இந்த மண்ணில் பிறந்தவர்கள். இம்மண்ணில் பிறந்தவர்களின்
வழித்ேதான்றல்களாக உள்ளனர் என்பைத நாம் அறிேவாம்.
ஆயினும் மிகக் குைறந்த அளவில் சிலர் அரபு நாடுகளி லிருந்து வந்து நமது நாட்ைடத் தங்கள் தாயமாகக்

ெகாண்டு இங்ேகேய பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் தங்கிவிட்டனர்.

ஆரம்பத்தில் அவர்கள் ஒருவைர மற்றவர் அைழக்கும்ேபாது லப்ைபக் (வந்துவிட்ேடன்) என்று அரபு
ெமாழியில் குறிப்பிட்டு வந்தனர். இதனால் அவர்களின் ெபயேர லப்ைப என்று ஆகிவிட்டது.
பல நூற்றாண்டுகள் கடந்து விட்ட நிைலயில் இன்று லப்ைபகள் எனப்படுேவார் அரபு ெமாழியில்

ேபசுவதில்ைல. அவர்களுக்கு அம்ெமாழி ெத யாது. இப்ேபாதும் அவர்கள் லப்ைப என்று கூறிக்
ெகாள்வதால் இதுவும் சாதிையப் ேபால் ேதாற்றமளிக்கிறது.

எனேவ முஸ்லிம்கள் இைத ஒரு பட்டம் ேபால் பயன்படுத்துவைதக் கட்டாயம் தவிர்க்க ேவண்டும்.
அேத சமயத்தில் முஸ்லிம்கள் மைரக்காயர்,
பி வுடன் ஒப்பிடக்கூடாது.

இராவுத்தர்,

என்ெறல்லாம் குறிப்பிட்டுக் ெகாள்வைத சாதிப்

ஏெனனில், அைனவரும் ஒேர வழிபாட்டுத் தலத்தில் ஒேர வ ைசயில் நின்று ெதா

வார்கள்.

ஒேர தட்டில் மைரக்காயரும், இராவுத்தரும் சாப்பிடுவார்கள்.
திருமண சம்பந்தமும் ெசய்து ெகாள்வார்கள்.
ஒேர அடக்கத்தலத்தில் தான் அைனவரும் அடக்கம் ெசய்யப்படுவார்கள்.
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இவர்களுக்கிைடேய தீண்டாைமேயா, பாரபட்சேமா பிறப்பால் உயர்வு, தா ேவா கிைடயாது என்பைத நீங்கள்
கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்.
ஆயினும்,

இஸ்லாத்தில் சாதிகள் உள்ளன என்று பலரும் கருதுவதற்கு இது இடமளிப்பதால் இைதத்

தவிர்க்குமாறு முஸ்லிம்களுக்கு நாம் அறிவுைர கூறியும் வருகிேறாம்.

15. முஸ்லிம்கள்

பைழைமவாதிகளாக சித்த க்கப்படுவது ஏன்?

ேகள்வி: முஸ்லிம்கள் பைழைமவாதிகளாகச் சித்த க்கப்படுவது ஏன்?
அைனத்து பிற்படுத்தப் பட்ேடார்,

இனங்கண்டு ெகாள்ளாதது ஏன்?

இந்துக்கள் என நிைனத்து அவர்கள் எதி களாகக் கருதுவது ஏன்?
தலித் வாய்ஸ் இதழில் ஒரு வாசகர் ேகள்விெய

முஸ்லிம்கள் தங்களது எதி கைள

தா த்தப்பட்ேடார்,
என்று ெபங்க

பழங்குடியினைர

லிருந்து ெவளியாகும்

ப்பியுள்ளார். இதற்கு எவ்வாறு விளக்கம் அளிப்பது?

சாஜிதா ஹுைஸன், ெசன்ைன.
பதில்: முஸ்லிம்கள் பழைமவாதிகளாகச் சித்த க்கப்பட்டால் தான் இஸ்லாத்தின் பால் மற்றவர்கள்
கவனத்ைதத் திருப்ப மாட்டார்கள் என்பதற்காக திட்டமிட்டு இத்தைகய பிரச்சாரம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு
வருகிறது.

நரபலியிடுதல்,

ேஜாதிடம் பார்த்தல்,

தீண்டாைமையக் கைடப்பிடித்தல்,

விதைவ விவாகம் மறுத்தல்,

ெபண் சிசுக்கைளக் ெகால்லுதல்,

ேபான்ற எல்லா விதமான பழைம வாதத்திலிருந்தும் முஸ்லிம்கள்

முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளனர்.
மாயம்,

மந்திரம்,

புேராகிதம் ேபான்ற பித்தலாட்டங் களிலிருந்தும் முற்றிலுமாக விடுபட்ட சமுதாயமாக

முஸ்லிம் கள் வா ந்து வருவது கண்கூடாகத் ெத ந்த பின்பும் பழைமவாதிகளாகச் சித்த க்கப்படுவதற்குக்
காரணம் இஸ்லாம் வளர்ந்து விடக்கூடாது என்ற ஒேர ேநாக்கம் தான்.
தா த்தப்பட்டவர்கைளயும்,

பிற்படுத்தப்பட்டவர்கைளயும் முஸ்லிம்கள் பைகவர்களாகக் கருதுகிறார்கள்

என்பதும் தவறாகும்.
ெபரும்பாலான முஸ்லிம்கள் இந்துத்துவ சிந்தைன இல்லாத ேமல் ஜாதி இந்துக்கைளேய முஸ்லிம்கள்
எதி களாகக் கருதாத ேபாது தங்கைளப் ேபாலேவ ஒடுக்கப்பட்ட மக்கைளப் பைகவர்களாகக் கருத
மாட்டார்கள்.
ஆயினும் சிலரது சதியின் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் தா த்தப்பட்டவர்களுக்கும், முஸ்லிம்களுக்கும்
இைடேய ேமாதல் ஏற்பட்டு பைகைம இருக்கிறது.
இத்தைகய ேமாதல்கள் குைறவான அளேவ உள்ளன என்றாலும் இத்தைகய நிைலைம தா த்தப்பட்டவர்கள்
இஸ்லாத்தில் இைணவதற்கு ெப ய தைடயாக உள்ளது என்பைத முஸ்லிம்கள் உணர ேவண்டும். தங்கள்
சுமூகமான நடவடிக்ைக மூலம் இத்தைகய எண்ணத்ைத நீக்கப் பாடுபட ேவண்டும்.

16. ஒரு

குர்ஆைன நம்பும் முஸ்லிம்கள் நூறு பி வுகளானது ஏன்?

ேகள்வி: ெசன்ற
தைலப்பில்

27-11-2001 hindu
m.riaz hassan என்ற

நாளிதழில்

open page

என்ற பக்கத்தில்

இங்கிலாந்தில் இருப்பவர் ஒரு கட்டுைர எ

ஒரு சில விசயங்கள் பற்றிய விளக்கம் ேதைவ.
அக்கட்டுைரயில் சிறு தைலப்பில்

slow

decline

இப்ேபாேதா

100க்கும்
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என்ற

தி இருந்தார். அதில் உள்ள

ெமதுவாக அழிகிறது என்று எ

அவர் முன் ைவக்கும் வாதம் முகமது நபி(ஸல்) அவர்கள்
கூறினார்கள். ஆனால்,

islam at the crossrods

தியிருக்கின்றார். அதில்

பி வுகளாக முஸ்லிம்கள் பி வார்கள் என்று

ேமற்பட்ட பி வுகள் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் அைனவரும்

ேதர்வு ெசய்து இருப்பது ஒேர குர்ஆன் தான் என்றும் கூறியுள்ளார். இது பற்றி உங்கள் விளக்கம் என்ன?
ேமலும்

indian muslims என்கிற
இப் ேபாது 53 ஆண்டுகள் கடந்த
உண்ைம தானா? ஏன்?

தைலப்பில் இந்தியா வில் இருந்து பாகிஸ்தானுக்கு இடம் ெபயர்ந்தவர்கள்

நிைலயிலும் அங்கு அகதிகளாகேவ உள்ளனர் எனக் கூறியுள்ளார்
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இேத ேகள்வி ஒன்ைறத் தான் எனது இந்து நண்பர் ேகட்டார். நீங்கள் முஸ்லிம் என்று ெசால்லி
பாகிஸ்தான் ெசன் றால் உங்கைளச் ேசர்க்க மாட்டார்கள். பின்பு ஏன் சேகாதரத் துவம் என்ற முைறயில்
பாகிஸ்தாைன ஆத ப்பதாக முஸ்லிம் கள் கூறுகிறார்கள். குறிப்பாக இந்திய முஸ்லிம்கள் ஏன் அனு
மதிக்கப்படுவது இல்ைல. இைதப் பற்றிய விளக்கம் ேதைவ.
பதில்: இெதல்லாம் அறிவனர்களின்
ீ
வாதமாகும்.
ஒரு நாட்டுக்கு ஒேர ஒரு அரசியல் மற்றும் குற்றவியல் சட்டம் தான் உள்ளது.
அந்தச் சட்டத்தின் அடிப்பைடயில் மாஜிஸ்திேரட் நீதிமன்றத்தில் அளித்த தீர்ப்ைப மாவட்ட நீதி மன்றம்
தள்ளுபடி ெசய்கிறது.
மாவட்ட நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு ச யில்ைல என்று மாநில உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கிறது. உயர்
நீதிமன்றத்தில் அளித்த தீர்ப்ைப உயர் நீதிமன்றத்தின் ெப
அைதயும் தள்ளுபடி ெசய்கின்றது. உச்சநீதிமன்ற ெப

சுகள் தள்ளுபடி ெசய்கின்றன. உச்ச நீதி மன்றம்

ச் உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்ைப நிராக க்கின்றது.

இப்படி உலகின் எல்லா நாடுகளிலும் இதுேபான்ற முரண் பட்ட தீர்ப்புகள் அளிக்கப்பட்டு வருவைதக்
காண்கிேறாம்.
அைனவருேம ஒேர சட்டத்ைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ேட தீர்ப்பளிக்கின்றனர்.
இைத அந்த ேமதாவி எ

த்தாளர் குழப்பம் என்பாரா?

விமர்சனம் ெசய்வாரா?

நிச்சயம் ெசய்ய மாட்டார்.

சட்டம் ஒன்றாக இருந்தாலும் அைதப் பு ந்து ெகாள்வதில் தவறிைழக்கலாம். முக்கியமான பாயின்டுகைள
ஒருவர் கவனிக்க மறுக்கலாம்.

இது ேபால் குர்ஆன் ஒன்று என்றாலும் அைதப் பு ந்து ெகாள்வதில் ேவறுபாடுகள் ஏற்படுவது இயற்ைக
யானது தான். இந்த எ

த்தாள ன் கட்டுைரையேய பலரும் பல விதமாகப் பு ந்து ெகாள்வார்கள்.

ஆயினும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் பல பி வுகள் இருந்தாலும் ஒன்றிரண்டு பி வினைரத் தவிர
மற்றவர்களுக்கிைடேய அடிப்பைடயான விஷயங்களில் எந்த ேவறுபாடும் கிைடயாது.
நி அல்லாஹ் ஒருவன். ேவறு கடவுள் இல்ைல.

#முஹம்மது

நபி இைறத்

# வானவர்கள்

உள்ளனர்.

# ைஷத்தான்கள்
# உலகம்

தரும் இறுதித்

தரும் ஆவார்கள்.

உள்ளனர்.

அழிக்கப்படும்.

# அழிக்கப்பட்டவர்கள்
# விசாரைண
#ெசார்க்கம்

உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.

நடக்கும்.

நரகம் உண்டு.

# மது,

து, லாட்ட

என

சதவிகிதம் விஷயங்களில் முஸ்லிம்களிைடேய கருத்து ேவறுபாடு ஏதுமில்ைல. வணக்க
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, விபச்சாரம், ேமாசடி, கலப்படம், திருட்டு

ேபான்றைவ குற்றச் ெசயல்கள்

வழிபாடுகைள நிைறேவற்றும் முைறகளில் ஓ ரண்டு விஷயங்களில் மாறுதல் உள்ளன. இது ேபான்று
ேவறு சில சட்டங்களிலும் சின்னச் சின்ன மாறுதல்கள் உள்ளன.

அடிப்பைடயிேலேய மாறுபட்ட கருத்துகள் மற்ற மதங்களில் உள்ளன. எனேவ அவரது விமர்சனம்
அறியாைமயின் ெவளிப்பாடு. அவருைடய நாட்டில் இஸ்லாம் ேவகமாக வளர்ந்து வருவதால் ஏற்பட்ட
ெபாறாைமயின் ெவளிப்பாடு.

அடுத்து பாகிஸ்தான் பற்றி அவர் கூறுவதும் அவரது அறியாைமைய எடுத்துக் காட்டுகிறது.
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பாகிஸ்தாைன இங்குள்ள முஸ்லிம்கள் ஆத ப்பதாகக் கூறுவது திட்டமிட்ட அவ

றாகும். இங்குள்ள

முஸ்லிம்கள் யாரும் பாகிஸ்தாைன ஆத ப்பதில்ைல.
நாட்டின் இரகசியங்கைளக் காட்டிக் ெகாடுத்தவர்களின் பட்டியலில் முஸ்லிம்கள் மிகவும் அ தாகேவ
காணப்படுகின்றனர். பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாகச் ெசயல்பட்டதாகக் ைகது ெசய்யப்பட்டவர்களில்
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சதவிகிதம் ேபர் முஸ்லிமல்லாதவர்கள் தான்.
பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாகச் ெசயல்பட்டதாகக் ைகது ெசய்யப்பட்ட முஸ்லிம்களில் பாதிக்கும்
ேமற்பட்ேடார் பாகிஸ் தாைனச் ேசர்ந்தவர்கள் தான். இந்திய முஸ்லிம்கள் அல்லர்.
ேமலும் இந்தியாவுக்கும்,

பாகிஸ்தானுக்கும் நடந்த பல ேபார்களில் முஸ்லிம்கள் மற்றவர்கைள மி

சும்

வைகயில் நாட்டுக்காகப் ேபாராடியுள்ளனர் என்பதும் மறுக்க முடியாத உண்ைம.
ேமலும் இன்ெனாரு முக்கியமான விஷயத்ைத அைன வரும் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும். இந்தியக்
குடிமக் களில் முஸ்லிம்கள் மட்டுேம தமக்கு ைவக்கப்பட்ட ப ட்ைசயில் ேதறி தங்கள் ேதசப்பற்ைற
நி

பித்துக் காட்டியுள்ளார்கள். ேவறு எந்தச் சமுதாயத்துக்கும் இது வைர ப ட்ைச ஏதும்

ைவக்கப்படவில்ைல.
முஸ்லிம்களுக்காக ஒரு நாடு உருவாகி யார் ேவண்டு மானாலும் வரலாம் என்று அைழப்பு விடப்பட்ட
ேபாதும், ஆைச வார்த்ைத காட்டப்பட்ட ேபாதும் இங்ேகேய தங்கியவர்கள் தான் இந்திய முஸ்லிம்கள்.
தமக்ெகன ஒரு நாடு உருவாகும் ேபாது எந்தச் சமுதாயத்தினரும் அந்த வாய்ப்ைபப் பயன்படுத்திக்
ெகாள்ளேவ ெசய்வார்கள். ஆனால் இந்தியாவில் தங்கிய முஸ்லிம்கள் மட்டும் தான் அந்த வாய்ப்ைப
நிராக த்து விட்டு இங்ேகேய தங்கி தங்கள் ேதசப்பற்ைற நி

பித்துக் காட்டினார்கள்

எனேவ நாட்ைடப் பி த்துக் ெகாண்டு ெசன்றவர்களின் ெசயலுக்காக,
நி

இங்ேக தங்கி தங்கள் உறுதிப்பாட்ைட

பித்தவர்கள் மீ து பழிேபாடுவைத விட மிகப் ெப ய அநீதி ஏதும் இருக்க முடியாது.

அடுத்து பாகிஸ்தானில் முஹாஜிர்கள்'

ம யாைதயாக நடத்தப்படவில்ைல என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு

வருேவாம்
முஹாஜிர்கள் என்றால் யார் என்பைதப் பு ந்து ெகாள்ள பாகிஸ்தான் பூேகாள அடிப்பைடயில் எவ்வாறு
பி க்கப்பட்டது என்பைத அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
இந்தியாவின் இரண்டு மாநிலங்கைள இரண்டிரண்டாகப் பி த்ேத பாகிஸ்தான் உருவாக்கப்பட்டது.
ப

ப

சாப் மாநிலத்ைத இரண்டாகப் பி த்து ஒரு பாதி ேமற்கு பாகிஸ்தானாக ஆக்கப்பட்டது. இன்ெனாரு பாதி
சாப் மாநிலமாக இந்தியாவில் உள்ளது.

அது ேபால் வங்காள மாநிலத்ைத இரண்டாகப் பி த்து ஒரு பாதி கிழக்கு பாகிஸ்தானாக ஆக்கப்பட்டது.

மறு பாதி ேமற்கு வங்க மாநிலமாக இந்தியாவில் உள்ளது.

கிழக்கு பாகிஸ்தானாக இருந்த வாங்காளம் இன்று பங்களாேதஷ் என்ற தனி நாடாக ஆகிவிட்டது.
ேமற்கு பாகிஸ்தானாக இருந்த பாதி ப
நாடு பி க்கப்பட்ட ேபாது ப

சாப் மட்டுேம தற்ேபாது பாகிஸ்தானாக உள்ளது.

சாபில் இருந்த மக்கள் தங்கள் மண்ேணாடு தான் பி ந்து ெகாண்டார்கள்.

வங்காள மக்களும் அப்படிேய பி ந்து ெகாண்டனர்.
இந்த நிைலயில் இந்தியா மு

விடப்பட்டது. இந்த அைழப்ைப

வதும் உள்ள முஸ்லிம்கைள யும் பாகிஸ்தான் வருமாறு அன்று அைழப்பு
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சதவிகித முஸ்லிம்கள் நிராக த்து விட்டனர். ஒரு சதவிகிதம்

முஸ்லிம்கள் தான் உருவாகவுள்ள பாகிஸ்தானுக்குப் ேபானார்கள். இவர்கள் தான் முஹாஜிர்கள்.
ப

ீ வாசல், ெசாத்து சுகெமல்லாம்
சாப், வங்காள மாநிலத்திலிருந்து நிலப்பரப்ேபாடு பி ந்தவர் களுக்கு வடு

இருந்தன. ேவறு மாநிலங்களிலிருந்து ெசன்றவர்களுக்கு அங்ேக ஏதும் இல்ைல.
எனேவ தான் வடு
ீ வாசல் அற்ற அகதிகளாக முஹாஜிர்கள் இருக்கின்றனர்.
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இது மதத்தின் அடிப்பைடயில் ஏற்பட்ட நிைல அல்ல. உள்

ர் வாசிகள், வந்ேதறிகள் பிரச்சிைனயாகும்.

இன்னும் ெசால்வெதன்றால் பாகிஸ்தான் இஸ்லாத்திற்காகப் பி க்கப்படவில்ைல. இன்ைறய பாகிஸ்தான்
மக்களிடமும்,

தைலவர்களிடமும் உள்ள மார்க்கப்பற்றில் கால்வாசி கூட அன்ைறய மக்களுக்கும்,

தைலவர்களுக்கும் இருக்கவில்ைல. இஸ்லாமிய அைடப்பைடயில்லாமல் பி ந்ததால் தான் வந்ேதறிகள்
ஒரு விதமாகவும், உள்

ர் வாசிகள் ேவறு விதமாகவும் நடத்தப்படுகின்றனர்.

கர்நாடகாவில் தமிழர்கள் நடத்தப்படும் விதத்துக்கு என்ன காரணேமா அேத காரணத்துக்காகத் தான்
பாகிஸ்தானில் இந்த நிைல.
எனேவ பாகிஸ்தாைன ேமற்ேகாள் காட்டி இஸ்லாத்ைத விமர்சிப்பைத ஏற்க இயலாது.

17. ஆங்கிலக்

கல்வி பயில்வைத ஊக்குவிக்காதது ஏன்?

ேகள்வி: நவன
ீ
ஆங்கிலக் கல்வி பயில்வைத ஊக்குவிக் காத நீங்கள்,
கட்டாயப்படுத்தி மதர ஸாக்களுக்கு அனுப்புவது ஏன்? என்று ெபங்க
என்ற இதழில் ஒரு வாசகர் ேகள்வி எ

உங்கள் குழந்ைதகைளக்

லிருந்து ெவளிவரும் தலித் வாய்ஸ்

ப்பியுள்ளார். அதற்கு எவ்வாறு விைடயளிப்பது.

சாஜிதா ஹுைஸன், ெசன்ைன.
பதில்: என்ன தான் படித்தாலும் முஸ்லிம்களுக்கு ேவைல வாய்ப்பு கிைடக்கப் ேபாவதில்ைல என்பைத
அனுபவப் பூர்வமாக முஸ்லிம்கள் விளங்கியுள்ளனர்.
இதன் காரணமாகேவ படிப்புக்கு ஆர்வம் ஊட்டுவதில்ைல. உயர் கல்வி கற்பதற்கு இட ஒதுக்கீ டும்
முஸ்லிம்களுக்கு இல்லாததால் பணம் ெகாடுத்துத் தான் இடம் பிடிக்கும் நிைல உள்ளது. இது ேபான்ற
காரணங்களால் தான் முஸ்லிம்கள் நவன
ீ
கல்வியில் ஆர்வம் காட்டுவதில்ைல.
அந்த நிைலயும் சமீ பகாலமாக மாறி வருவைதக் காண்கிேறாம்.
ெவள்ைளயர்கைள ெவறுக்கிேறாம் என்ற ெபய ல் ேதச பக்தி முற்றிப் ேபாய் ஆங்கிலக் கல்வி படிக்கக்
கூடாது என்று அன்ைறய முஸ்லிம் அறிஞர்கள் அன்று அறிவுைர கூறினார்கள். அைத ஏற்று முஸ்லிம்கள்
படிப்ைப நிறுத்தினார்கள். காயிேத மில்லத் ேபான்றவர்கேள படிப்ைப பாதியில் விட்டனர்.
ெவள்ைளயர் காலத்தில் இட ஒதுக்கீ டு இருந்தும் ேதசப் பற்றின் காரணமாக முஸ்லிம்கள் கல்விையப்
புறக்கணித்தனர். ஆனால் சுதந்திர இந்தியாவில் முஸ்லிம்களுக்கு ெவள்ைள யர்கள் அளித்து வந்த இட
ஒதுக்கீ டு மறுக்கப்பட்டது.
முன்ேனார்கள் ேதசப்பற்றின் காரணமாக கல்விையக் கற்காததால் அதன் முக்கியத்துவம் ெத யாத
சமுதாயமாக இன்ைறய முஸ்லிம்கள் உள்ளனர்.
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இஸ்லாத்தில் ேசைவ மனப்பான்ைம இல்லாதது ஏன்?

ேகள்வி: கிறித்துவத்ைதப் ேபான்று,

இஸ்லாத்தில் ேசைவ மனப்பான்ைம இல்லாத காரணத்தினாலும்
ஒடுக்கப்பட்டவர்கள்

இஸ்லாமியக் கண்ேணாட்டத்தில் ேசைவக்கு அவசியம் இல்லாததினாலும்,
கிறிஸ்துவத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்கின்றார்களாேம?

சாஜிதா ஹுைஸன், ெசன்ைன.
பதில்: இஸ்லாமிய மார்க்கம் ேசைவகள் பு வைத வயுறுத்தினாலும் கூட முஸ்லிம்கள் பின் தங்கிேய
உள்ளனர் என்பது உண்ைம தான்.
இது ேபான்ற ேசைவகள் ெசய்வதற்கு ெப ய அளவு பணம் ேதைவப்படுகிறது. கிறித்தவ நாடுகள் அதிகமாக
உதவுவது ேபால் முஸ்லிம் நாடுகள் உதவுவதில்ைல. இங்குள்ள முஸ்லிம்களுக்கும் வசதிகள் இல்ைல.
இதனால் இது ேபான்ற பணிகளில் குைறவாகேவ முஸ்லிம்கள் ஈடுபடுகின்றனர்.
ேமலும்,

இது ேபான்ற ேசைவகைளக் காட்டி அறியாத மக்கைள மதத்தின் பால் ஈர்ப்பைத இஸ்லாம்

ஆர்வமூட்டவில்ைல. ெகாள்ைகைய விளங்கி இைணவைதேய இஸ்லாம் விரும்புகிறது. கிறித்தவ
மிஷின களுக்கு இத்தைகய கா யங்கள் மூலம் மதமாற்றம் ெசய்ய அனுமதி உள்ளது.
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19. பணக்கார

முஸ்லிம்களுக்கும், ஏைழ முஸ்லிம்களுக்கும் மிகப் ெப ய இைடெவளி ஏன்?

ேகள்வி: பணக்கார முஸ்லிம்களுக்கும்,

ஏைழ முஸ்லிம்களுக்கும் இைடயில் மிகப் ெப ய இைடெவளி

இருக்கின்றேத ஏன்?
பதில்: பணக்காரர்களுக்கும், ஏைழகளுக்குமிைடேய இைடெவளி என்பது மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எங்குேம
உள்ளது தான்.
ஆனால் மற்ற சமுதாயத்துப் பணக்காரர்களுக்கும்,
முஸ்லிம் பணக்காரர்களுக்கும்,

ஏைழகளுக்கும் இைடேய உள்ள இைடெவளிைய விட

முஸ்லிம் ஏைழகளுக்கும் இைடேய உள்ள இைடெவளி குைறவாக

உள்ளேத தவிர அதிகமாக இல்ைல.
ஏைழகளுக்காக வா

வா

வழங்கக்கூடியவர்கள் முஸ்லிம்களில் தான் அதிகமாகவுள்ளனர்.

ஏைழ முஸ்லிம்களிடம் விசாரைண நடத்தினால் இந்த உண்ைமையச் சந்ேதகமற அறியலாம்.

20. முஸ்லிம்கள்

இந்த உலகின் வளர்ச்சிக்கு எந்த விதப் பங்கும் ஆற்றாதது ஏன்?

ேகள்வி: இன்ைறய உலகில் கண்டுபிடிப்புகளுக்கும்,
இருந்தவர்கள்,

இருப்பவர்கள்,

வி

ஞான வளர்ச்சிகளுக்கும் மு

வதும் காரணமாக

ேமற்கத்திய நாட்டினர் தான். இவர்களால் உலகில் சில தீைமகள்

ஏற்பட்டிருக்கலாம். அைத விடப் பன்மடங்கு நன்ைமகைள உலகிற்குச் ெசய்துள்ளனர். இன்று அரபு

ேதசங்களில் மக்கள் வசதியாக வா வதற்கு வழி வகுத்தவர்கள் ேமற்கத்திய நாட்டினர். எண்ெணய்க்

கண்டுபிடிப்பு,

கடல்நீைரக் குடிநீராக மாற்றும் ெதாழில்

ட்பம் ஆகியவற்ைற உதாரணமாகக் கூறலாம்.

ஆனால், முஸ்லிம்கள் இந்த உலகின் வளர்ச்சிக்கு எந்த விதப் பங்கும் ஆற்றவில்ைல. மாறாக, உலகத்ைதக்
குழப்பத்தில் ஆ த்தி,

ஒருவருக் ெகாருவர் சண்ைடயிட்டுக் ெகாண்டு - தானும் அழிந்து ெகாண்டு,

நாட்டினைரயும் அழித்து தீவிரவாதத்ைதயும்,

மற்ற

பயங்கரவாதத் ைதயும் ெசய்து ெகாண்டு இந்த உலகத்ைத

நிம்மதியிழக்கச் ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி உலகத்திற்கு எந்த நன்ைமயும் ெசய்யாத இவர்கைள
உலக முஸ்லிம்கள் அைனவரும் ஆத ப்பது ஏன்?
இன்று உலகில் கிறிஸ்தவர்கள்,

கல்விச் சாைலகள்,

வருகிறார்கள். அப்படி இந்த உலகத்திற்கு ேசைவ ெசய்த,

மருத்துவ மைனகள் ஆரம்பித்து ெதாண்டாற்றி
கண்டுபிடிப்புகைள நிக த்திய முஸ்லிம்கள்

யாேரனும் உண்டா? என மாற்று மத நண்பர் ேகட்கிறார். இதற்கு வி வான பதில் அளிக்கவும்.

- அபூ

மஸ்ஹாத், ெநல்லிக்குப்பம்.

பதில்: நவன
ீ
கண்டுபிடிப்புகளுக்கு மு

வதும் காரணமாக இருந்தவர்கள் ேமைல நாட்டவர் என்ற கூற்று

முற்றிலும் தவறானதாகும். ேமைல நாட்டவர்கள் வி

ஞான ஆய்வு ெசய்திட மதத்தின் ெபயரால்

தடுக்கப்பட்ட காலத்திேலேய முஸ்லிம்கள் மிகப் ெபரும் கண்டுபிடிப்புகைள உலகுக்கு வழங்கினார்கள்.
இன்ைறய கண்டுபிடிப்புகளுக்குப் ெபரும்பாலும் முன்ேனாடியாகத் திக ந்தவர்கேள முஸ்லிம்கள் தாம்.
வியக்கத்தக்க சாதைனகள் பைடத்த முஸ்லிம் வி

(ேமற்கத்திய

ஞானிகளில் சிலர்...

உலகில் இவர்கள் அறியப்படும் ெபயர்கள் அைடப்புக்குறிக்குள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது)

ெபயர் காலக்கட்டம் துைற (கி.பி.)
அல்குவா ஸ்மி

780-850 கணிதம்-வானவியல் (அல்கா ஸ்ம்)
அல் ராஜி 844-946 மருத்துவம் (ேரஜஸ்)
அல் ைஹதம் 965-1039 கணிதம்-ஒளியியல்(அல்ேஹஜன்)
அல்பி ணி 973-1048 கணிதம்-தத்துவம்-வரலாறு
இப்னு சீனா 980-1037 மருத்துவம் (அவிெசன்னா)
அல் இத் ஸி 1100 புவியியல் (டிேரஸஸ்)
இப்னு ருஸ்து 1126-1198 மருத்துவம்-தத்துவம் (அவிர்ேராஸ்)
ஜாபிர் இப்னு 803 ெபௗதீகம் ைஹயான் (ஜிபர்)
அல் தப 838 மருத்துவம்
அல் பத்தானி 858 தாவரவியல் (அல்பதக்னியஸ்)
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அல் ம

தி

957

அல் ஜஹ்ராவி
இப்னு ஹல்

புவியியல்

936 அறுைவ சிகிச்ைச
1332 வரலாறு

(அல்புேகஸிஸ்)

ண்

இப்னு ஜுஹ்ர் அறுைவ சிகிச்ைச (அவன்ேஜார்)

இன்ைறய

நிைலயில் ேமைல நாட்டவ ன் பங்களிப்பு அதிகமாக உள்ளது என்று கூறினால் அது ச

தான்.
இன்ைறக்கு முஸ்லிம்களின் பங்களிப்பு மிக மிகக் குைறவாக இருப்பதற்கு இஸ்லாம் காரணம் அல்ல.
ேமைல நாட்டவர் அதிகம் பங்களிப்புச் ெசய்வதற்கு அவர்களின் மதமும் காரணம் அல்ல.
மாறாக ெபாருளாதார வசதி,

ஆள்ேவா ன் ஊக்குவிப்பு ேபான்றைவ காரணங்களாகவுள்ளன. காலச் சக்கரம்

சுழலும் ேபாது ேமைல நாடுகள் பின் தங்கும் நிைலைய அைடயலாம். ெபாருளாதார வசதிகள் இன்ெனாரு

பக்கம் குவியலாம். அப்ேபாது அவர்களின் பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்கும்.
முந்ைதய முஸ்லிம் ஆட்சியாளர்கள் அறிவாளிகைளயும்,

ஆராய்ச்சியாளர்கைளயும் ெப ய அளவில்

ஊக்குவித்தனர்.

இன்ைறய முஸ்லிம் ஆட்சியாளர்கேளா சுகேபாகங்களில் மூ கிக் கிடக்கின்றனர்.
எனேவ தான் முஸ்லிம்களின் பங்களிப்ைபக் காண முடியவில்ைல.
ஆயினும், கடந்த காலத்தின் மீ து பழிையப் ேபாட்டு விட்டு முஸ்லிம்கள் தப்பித்துக் ெகாள்ளக் கூடாது.
அந்த நண்ப ன் விமர்சனத்ைதச் சவாலாக எடுத்துக் ெகாண்டு முஸ்லிம் இைளஞர்கள் முயற்சி ெசய்தாக
ேவண்டும்.
நமது நாட்டில் கிறித்தவர்கள் தாம் கல்விக் கூடங்கைளயும்,

மருத்துவ மைனகைளயும் நிறுவியுள்ளனர்

என்று நண்பர் கூறுவது உண்ைம தான். இந்த நிைலைய மாற்றும் கடைம முஸ்லிம்களுக்கு இருப்பதும்
உண்ைம தான்.
ஆனாலும், இதற்கான காரணத்ைதயும் அந்த நண்பருக்கு விளக்க ேவண்டும்.
ஆங்கில வழிக்கல்வி தான் இன்ைறக்குக் கல்வி எனப்படுகிறது.
ெவள்ைளயர்கள் இந்த நாட்ைட ஆண்ட ேபாது அவர்கைள நாட்ைட விட்ேட விரட்டும் பல்ேவறு
ேபாராட்டங்களில் கல்விையப் புறக்கணிப்பதும் ஒரு ேபாராட்ட முைறயாக அறிவிக்கப்பட்டது.
எல்லாச் சமுதாயமும் இந்தப் ேபாராட்டத்தில் ெபயரளவுக்குத் தான் பங்களிப்புச் ெசய்தன. ஆனால்,
முஸ்லிம்கேளா மு

அளவுக்கு இப்ேபாராட்டத்தில் குதித்தனர்.

ஆங்கிலம் படிப்பது பாவம் என்று பள்ளிவாசல் களில் மார்க்க அறிஞர்கள் பிரகடனம் ெசய்தனர்.
இதன் காரணமாக படித்துக் ெகாண்டிருந்த முஸ்லிம் கள் கல்விச் சாைலைய விட்டு ெவளிேயறினார்கள்.
முஸ்லிம்கள் யாரும் கல்விச் சாைலக்குள்

ைழயவில்ைல. பாவமான கா யம் என்ற முஸ்லிம் மத

அறிஞர்களின் அறிவிப்பினால் ேதச பக்தி என்ற ெபயரால் தங்கள் தைலயில் மண்ைண அள்ளிப் ேபாட்டுக்
ெகாண்டனர்.

(காயிேத

மில்லத் அவர்கள் கூட இவ்வாறு படிப்ைபப் பாதியில் விட்டு விட்டு ெவளிேயறியவர் தாம்)

கிறிஸ்தவர்களும்,

பிராமணர்களும் எவ்விதப் புறக்கணிப்பும் ெசய்யாமல் கல்விக் கூடங்கைள நிறுவி வந்த

ேபாது முஸ்லிம்கள் ஆங்கிலம் கற்பது ஹராம்' என்று கூறினார்கள்.
இதனால் ெவள்ைளயர்கள் மீ து கடும் ெவறுப்பு முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்டு விடுதைலப் ேபா ல் தங்களின்
சதவிகிதத்ைத விட அதிகமான பங்ைகச் ெசய்தனர். நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிைடப்பதற்கு இந்தப் புறக்கணிப்பு

உதவியது. ஆனால், முஸ்லிம்களுக்குப் ேப ழப்ைப அது ஏற்படுத்தியது.

ெவள்ைளயர்கள் காலத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு என தனியாக இட ஒதுக்கீ டு இருந்தும் ேதச பக்தியின்
ெபயரால் அைதப் பயன்படுத்தத் தவறினார்கள்.
நாடு சுதந்திரம் ெபற்றதும் முஸ்லிம்களுக்கு ெவள்ைளயர்கள் வழங்கிய இட ஒதுக்கீ ட்ைட நீக்கி ஆள்ேவார்
நன்றிக் கடன் ெசலுத்தினார்கள்.
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· ெவள்ைளயர்கள்
· நிைறயக்

காலத்தில் நிறுவப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களின் ெதாடர்ச்சி,

கல்வி கற்றவர்கள் உருவானதால் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கல்வி நிைலயங்கள்,

· ேமைலநாடுகளிலிருந்து

தாராளமாகக் கிைடக்கும் நிதியுதவி

ேபான்றைவ காரணமாக கிறித்தவர்கள் கல்விக்கு அதிகம் பங்களிப்ைபச் ெசய்தனர்.
ஆனால்,

நாடு விடுதைலயைடந்த பிறகு தான் அடிப்பைடக் கல்வியிருந்து முஸ்லிம்கள் ஆரம்பித்தார்கள்.

இவர்களுக்கு பணக்கார முஸ்லிம் நாடுகளின் உதவியும் இல்ைல. தமது ெசாந்தக் காலில் தான் நிற்க
ேவண்டிய நிைல.

ஆனாலும்,

250

ஆண்டு காலத்தில் கிறித்தவ சமுதாயத்தினர் ெபற்ற வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடும் ேபாது

முஸ்லிம்களின் ஐம்பது ஆண்டு கால வளர்ச்சி விகிதம் மிகமிக அதிகம் தான்.
ெசாந்தக் காலில் தான் நிற்க ேவண்டும் என்பைத உணர்ந்து தமிழகத்தில் முஸ்லிம் வள்ளல்கள் பல கல்வி
நிறுவனங்கைள உருவாக்கி சாதைன பைடத்துள்ளனர்.
இைவ யாவும் ஐம்பது வருடங்களில் ெவளியார் உதவியின்றி முஸ்லிம்கள் ெசய்த சாதைனகள்.
இன்னும்
மி

50

ஆண்டுகளில் கிறிஸ்தவர்களின்

250

ஆண்டு கால சாதைனக்கு நிகராக அல்லது அைத

சும் அளவுக்குச் சாதைன பைடப்பார்கள். அதற்கான அறிகுறிகள் ெதன்படுகின்றன.

முஸ்லிம் வள்ளல்கள் உருவாக்கிய கல்வி நிைலயங்கள்!
தமிழகத்தில் முஸ்லிம்களால் உருவாக்கப்பட்டு,

மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அைனத்துத் தரப்பு மக்களுக்கும்

பயன் அளித்துவரும் உயர்நிைலக் கல்விக் கூடங்கள்.

1) இஸ்லாமியா கல்
, வாணியம்பாடி 2) புதுக்கல்
, ெசன்ைன
3) ஜமால் முஹம்மது கல்
, திருச்சி
4) சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்
, பாைளயங்ேகாட்ைட
5) சி. அப்துல் ஹக்கீ ம் கல்
, ேமல்விஷாரம்
6) ஜாஹிர் ஹுைசன் கல்
, இைளயான்குடி
7) ஹாஜி கருத்த ராவுத்தர் கல்
, உத்தமபாைளயம்
8) காதிர் முைஹதீன் கல்
, அதிராம்பட்டிணம்
9) ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அஹ்மது ெபண்கள் கல்
, ெசன்ைன
10) காயிேத மில்லத் ஆடவர் கல்
, ேமடவாக்கம்
11) முஸ்லிம் கைலக் கல்
, திருவிதாங்ேகாடு
12) ம ஹருல் உ ம் கல்
, ஆம்பூர்
13) எம்.என்.எஸ். வக்ஃப் கல்
, மதுைர
14) கிரஸண்ட் ெபாறியியல் கல்
, வண்ட ர் (தமிழக ெபாறியியல்
ஆண்டுகளாக இக்கல்

15) சதக்
உட்பட

ெபற்று வந்துள்ளது.)

ெபாறியியல் கல்

18

கைலக்கல்

கல்

களில் முதல் இடத்ைத பல

, கீ ழக்கைர
கள்,

5

ெபண்கள் கைலக் கல்

பாலிெடக்னிக்குகள் மற்றும் பல மருந்தியல் கல்

கள்,

12

ெபாறியியல் கல்

கள் எனப் பலதரப் பட்ட கல்

கைளயும்,

கள்,

8

ெமட் குேலசன் பள்ளிக்கூடங் கைளயும் முஸ்லிம்கள் தமிழகத்தில் நடத்தி வருகிறார்கள்.
இக்கல்

களில் அதிகம் பயின்று பயன் ெபற்றவர்கள் கிராமப்புறங்கைளச் ேசர்ந்த பிற்படுத்தப்பட்ட,

தா த்தப்பட்ட சமுதாயத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அைனத்திந்திய அளவில் அலிகர் முஸ்லிம் பல்கைலக் கழகமும் பன்ெனடுங்காலமாக கல்விச் ேசைவைய
ஆற்றி வருகின்றது.
கர்நாடகம் மற்றும் ேகரள மாநிலங்களில் தமிழகத்ைத விட பன்மடங்கு அதிகமான அளவில் முஸ்லிம்கள்
கல்வி நிைலயங்கள் நடத்தி வருகிறார்கள்.
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முஸ்லிம்கள் தீவிரவாதத்ைத ஆத ப்பதாக அந்த நண்பர் கூறுவது மீ டியாக்களின் மூைளச் சலைவயால்
ஏற்பட்ட பாதிப்பு. உண்ைம நிைல என்னெவன்றால் மற்ற சமுதாயத்தில் தீவிரவாதிகள் சிலர் இருப்பது

ேபால் முஸ்லிம்களிலும் இருக்கிறார்கள். ஆனால், மற்றவர்கள் ெவறும் தீவிரவாதிகள் என்ேறா, ேபாராளிகள்
என்ேறா மீ டியாக்களில் ெதாடர்ந்து குறிப்பிடப்படுகின்றனர்.

ஒரு சில முஸ்லிம்கள் இத்தைகய கா யங்களில் ஈடுபட்டால் மட்டும் அவர்களது

ஆனால்,

நடவடிக்ைகயுடன் இஸ்லாம் ேசர்க்கப்படுகிறது. இஸ்லாமியத் தீவிரவாதம்,
தவறாமல் மீ டியாக்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இஸ்ேரல் பயங்கரவாதிகள் கூட

முஸ்லிம் தீவிரவாதம் என்று

தத் தீவிரவாதிகள் எனக்

கூறப்படுவதில்ைல. இந்தப் பாதிப்பின் காரண மாகேவ அவர் இவ்வாறு கருதுகிறார். தக்க சான்றுகைள
முன் ைவத்து அவரது தவைற உணரச் ெசய்யுங்கள்.

21. முஸ்லிம்

பண்டிைககள் நாட்டிற்கு நாடு மாறுபடுவது ஏன்?

ேகள்வி: முஸ்லிம் பண்டிைககள் மட்டும் நாடுேதாறும் மாறுபடுவேதன்?

ச யான கணிப்பு உங்களிடம்

என வினவுகிறார் எனது கிறித்தவ மத சேகாத . தாங்கள் தக்க விளக்கம் தருவர்கள்
ீ
என

கிைடயாதா?

எதிர்பார்க்கிேறன்.

- ஏ.

ஜம்

த் அஜீஸ், ெகாடுங்ைக

ர்.

விளக்கம் : முஸ்லிம் பண்டிைககள் மட்டுமின்றி மற்ற பண்டிைககளும் கூட நாடுகள் ேதாறும் மாறுபட்ேட
வரும். அது தான் உலக அைமப்பாகும். உலகில் ஒவ்ெவாரு பகுதியினருக்கும் ஒவ்ெவாரு ேநரமாக

இருப்பைத நாம் அறிேவாம். இந்தியாவில் பகலாக இருக்கும் ேபாது உலகின் பாதிப் பகுதிகளில் இரவாக
இருக்கும்

நாம் பகலில் ெகாண்டாடும் விழாைவ நாம் மறு நாளுக்குள்
முடியும். உலகம் மு

ைழந்த பிறகு தான் அவர்கள் ெகாண்டாட

வதும் ஒேர ேநரமாக இருந்தால் மட்டுேம அைனவரும் ஒேர ேநரத்திலும்,

ஒேர

நாளிலும் எந்த விழாைவயும் கைடப்பிடிக்க முடியும்.

ச யான கணிப்பு கிைடயாதா? என்ற ேகள்விக்கும் இது தான் விைடயாகும்.
இஸ்லாம் கணிக்குமாறு நமக்குக் கூறவில்ைல. பிைற பார்த்துத் தான் பண்டிைககைளக் ெகாண்டாடுமாறு
கூறுகிறது.
கிறித்தவ சேகாத

கூறுவது ேபால் கணிப்பதாக ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். அப்ேபாதும் உலகம் மு

ஒேர நாளில் எந்த விழாைவயும் ெகாண்டாட முடியாது.

வதும்

கணிப்புப்படி நமக்கு இன்று காைலயில் பண்டிைக வருகிறது என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். இந்த ேநரத்தில்
இரவுப் ெபா

ைத அைடந்த அெம க்கா ேபான்ற நாட்டவர் மறு நாள் காைலயில் தான் அந்தப்

பண்டிைகையக் ெகாண்டாட முடியுேம தவிர நாம் ெகாண்டாடும் அேத ேநரத்தில் ெகாண்டாட முடியாது.

உலகம் மு

வதும் ஒேர நாளில் ஒேர ேநரத்தில் எந்தக் கா யத்ைதயும் ெசய்ய முடியாத வைகயில் தான்

இந்த உலகம் அைமந்துள்ளது. பூமிக்கு எதிரும் புதிருமாக இரண்டு
இது சாத்தியப்படும். அெம க்காவிலும்,

யன்கைள நிறுத்தினால் மட்டும் தான்

இந்தியாவிலும் ஒேர நாளில் ஒேர ேநரத்தில் கிறிஸ்துமஸ்

ெகாண்டாட முடியாது. அப்படிக் ெகாண்டாடுவதும் இல்ைல.

மனிதர்களாகப் ேபாட்டுக் ெகாண்ட ேடட்ைலன்'

காரணமாக இரண்ைடயும் ஒேர ேததி என்ற நாம் கூறிக்

ெகாள்கிேறாேம தவிர உண்ைமயில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் தான் இந்தக் ெகாண்டாட்டம் நடக்கிறது.
நள்ளிரவு

12

மணிக்கு அெம க்காவில் புத்தாண்டு பிறக்கிறது என்றால் அேத ேநரத்தில் பட்டப்பகலில்

இருக்கும் நாம் புத்தாண்ைடக் ெகாண்டாடுவதில்ைல.
இைதப் பு ந்து ெகாண்டால் முஸ்லிம்களின் பண்டிைககள் ேவறு ேவறு நாட்களில் அைமவைதக் குைற
கூற மாட்டார்கள்.

22. முஸ்லிம்

நாடுகள் தமக்குள் ஏன் சண்ைடயிட்டுக் ெகாள்கின்றன?

ேகள்வி: இஸ்லாத்தில் மனித ேநயம் இருக்கின்றது ச . அது நைடமுைறயில் இருக்கின்றதா?
இருந்தால் ஏன் இஸ்லாமிய நாடுகள் தங்களுக்குள் சண்ைடயிடுகின்றன. ஒருவைர ஒருவர் விட்டுக்

அப்படி
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ெகாடுத்துப் ேபாக ேவண்டியது தாேன! என்று நண்பர் ஒருவர் வினவுகிறார். ேமலும்,

உங்கைள நீங்கள் ச

ெசய்து ெகாள்ளுங்கள் என்றார்.

- ஏ.ஆர்.

ைசபுல்லாஹ், யு.ஏ.இ.

பதில்: இந்தக் ேகள்விக்கு ய ச யான விைட நம்ைமத் திருத்திக் ெகாள்வது தான்.
இஸ்லாமிய நாடுகளின் சண்ைடகைள நம்மால் தடுக்க முடியாவிட்டாலும் நம்மிைடேய பூரணமான
சேகாதரத்துவத்ைதக் கைடப்பிடித்தால், ஒருவருக்ெகாருவர் உதவுவதில் மற்றவர்கைள விட முன்னணியில்
நாம் இருந்தால் அந்த நாடுகளின் நடவடிக்ைகக்கும்,

இஸ்லாத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ைல என்று நாம்

கூறுவைத அவர்கள் நம்புவார்கள்.
எனேவ முஸ்லிம் சமுதாயம் இது ேபான்ற ேகள்விகளிருந்து 'மற்றவர்கள் நம்ைம எந்த அளவுக்குக்
கவனிக்கிறார்கள்?

நம்மிடம் எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்கிறார்கள்'

என்பைத உணர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.

இது நம்மவருக்குக் கூற ேவண்டிய ெசய்தியாகும்.
முஸ்லிம்கள் என இன்று உலகில் வா பவர்களில் ெதான்
ஆய்வு ெசய்து,

று சதவிகிதம் ேபர் பல்ேவறு மதங்கைள

இஸ்லாம் ச யான வா க்ைக ெநறி என்று உணர்ந்து இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக் ெகாண்டவர்கள்

அல்லர்.
மாறாக தமது ெபற்ேறார் முஸ்லிம்களாக இருந்ததால் தம்ைமயும் முஸ்லிம்களில் ேசர்த்துக்
ெகாண்டவர்கள். இஸ்லாத்தின் அடிப்பைட என்ன என்பைத அறியாதவர்கள் கூட இத்தைகேயா ல்
உள்ளனர்.

அதாவது இஸ்லாத்ைதப் பு ந்து ெகாண்டு ஏற்காதவர்கேள ெபரும்பாலான முஸ்லிம்களாகவுள்ளதால் தான்
அந்த நண்பர் சுட்டிக் காட்டுகிற நிைலைம இருக்கிறது. அதிலும் முஸ்லிம் நாடுகளின் ஆட்சியாளர்களின்
நிைலைம இைத விட ேமாசமாகவுள்ளது
அவர்களில் பலர் ெபயரளவுக்குத் தான் முஸ்லிம்கேள தவிர மு

க்க மு

க்க ேமற்கத்தியக்

கலாச்சாரத்தின் அடிைமகளாேவ அவர்கள் உள்ளனர். எனேவ தான் நாடு பிடிப்பதற்கும்,

இன்னபிற

ேநாக்கத்திற்கும் அண்ைட நாடுகளுடன் சண்ைடயிட்டு வருகின்றனர் என்பைத நண்பருக்கு விளக்குங்கள்!
முஸ்லிம்கைள முஸ்லிம்களாக வாழச் ெசய்ய இன்னும் கடுைமயாக நாம் உைழத்தால் இது ேபான்ற
ேகள்விகைள யாரும் ேகட்க முடியாமல் ெசய்யலாம்.

23. இஸ்லாமிய

மார்க்கம் அடிப்பைடயில் ேதாற்று விட்டது எனக் கருதலாமா?

ேகள்வி: இந்து மற்றும் கிறிஸ்தவ மதங்கள் தனி மனிதனிடம் ஒ

க்க ெநறிகைளயும்,

ேநர்ைமப் பண்பு

கைளயும் கைடப்பிடிக்குமாறு வலியுறுத்துவதில்ைல. ஒரு மதம் ஒருவன் ெசய்யும் பாவ புண்ணியங்கைள
அது அவனின் முன் ெஜன்ம விைன (ஊ விைன) என்று ஒதுங்கிக் ெகாள்கிறது. மற்ெறாரு மதேமா என்ன

தவறு ெசய்துவிட்டாலும் பாவ மன்னிப்பு ெபற்றுவிட்டால் ேபாதும் என்கிறது. எனேவ,
ேதாற்றுப்ேபாகேவா, அழியேவா வழியில்ைல.
ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் தனிமனிதனுக்கு ஒ

க்க ெநறிகைளயும்,

இம்மதங்கள்

ேநர்ைமப் பண்புகைளயும் கைடப்

பிடிக்க கடுைமயாக வயுறுத்துகிறது. ஆனால் அைத அட்சரம் பிசகாமல் கைடப்பிடிக்கும் முஸ்லிம்கள் மிக
மிகச் ெசாற்பமாக இருக்கலாம். மற்றவர்கள் முஸ்லிம் ேவடதா கேள. முஸ்லிம்களில் மிகப்

ெபரும்பாேலார் முஸ்லிம் ெபயர் தாங்கிகேள. இைதெயல்லாம் கருத்தில் ெகாண்டு இஸ்லாமிய மார்க்கம்

அடிப்பைடயில் ேதாற்று விட்டது எனக் கருதலாமா?
எம்.எஸ். இஸ்மாயல் ஹுைஸன், கருங்கல்பாைளயம்..
பதில்: எத்தைன ேபர் கைடப்பிடிக்கிறார்கள் என்பைத ைவத்து ஒரு சித்தாந்தத்தின் ெவற்றி ேதால்விையத்
தீர்மானிக்கக் கூடாது. அது அறிவுைடைமயும் அல்ல.
மாறாக,
ேவண்டும்.

அது ஏற்படுத்தும் விைளவுகளின் அடிப்பைட யில் தான் ெவற்றி ேதால்விையத் தீர்மானிக்க
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பலவித ேநாய்கைளயும் நீக்கக்கூடிய அருமருந்து ஒன்று உள்ளது என ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.
இம்மருந்ைத பலரும் ஏெறடுத்தும் பார்ப்பதில்ைல;
ேவறு சிலர் இம்மருந்ைத வாங்கி ைவத்துக் ெகாண்டு பயன்படுத்தாமல் உள்ளனர்;
இன்னும் சிலர் அைதப் பயன்படுத்தினாலும் அைரகுைற யாக ஏேனா தாேனா என்று பயன்படுத்துகிறார்கள்;

மிகச் சிலர் மட்டும் அம்மருந்ைதப் பயன்படுத்த ேவண்டிய முைறயில் பயன்படுத்துகின்றனர் என்று
ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.
இவர்களின் எண்ணிக்ைக மிகவும் குைறவாகேவ இருந்தாலும் இம்மருந்ைதப் பயன்படுத்தியதால்
மற்றவர்கைள விட ஆேராக்கியமாக இவர்கள் உள்ளனர்.

இந்த நிைலயில் மருந்து ேதாற்று விட்டது என்று நாம் கூற மாட்ேடாம். மாறாக அதன் மகத்துவத்ைத
உணராத மனிதர்கள் ேதாற்று விட்டார்கள் என்ேற கூறுேவாம்.
இது ேபால் தான் இஸ்லாம் என்னும் மருந்ைத மு
ேநர்ைம, நாணயம், ஒ

ைமயாகவும், ச யாகவும் பயன்படுத்துகின்றவர்களிடம்

க்கம், சிறந்த பண்பாடுகள், வரம்
ீ , துணிவு, ெபாது நலேநாக்கு என்று பல சிறப்புத்

தகுதிகள் காணப்படுகின்றன.
அைரகுைறயாகப் பயன்படுத்தக் கூடியவர்களிடம் கூட மற்றவர்களிடம் காணப்படுகின்ற அளவுக்கு
மூடநம்பிக்ைககள் இல்ைல.
மற்ற சமுதாயத்தின் பண்டிதர்கள் கூட தீண்டாைமைய ஊக்குவிக்கும் நிைலயில் இந்தச் சமுதாயத்தில்
உள்ள பாமரனும் கூட அைதத் தவறு என்று உணர முடிகின்றது.
இப்படி ஆயிரமாயிரம் நன்ைமகைள இம்மார்க்கம் மக்களிடம் உருவாக்கியுள்ளது. அந்த அடிப்பைடயில்
தான் இஸ்லாத்ைத எைட ேபாட ேவண்டும். எத்தைன ேபர் பின்பற்றுகிறார்கள் என்ற அடிப்பைடயில் எைட
ேபாடக் கூடாது.
இந்த அளவுேகால் இஸ்லாத்திற்கு மட்டுமில்ைல. எந்தக் ெகாள்ைகக்கும் இைதத் தான் அளவுேகாலாகக்
ெகாள்ள ேவண்டும்.
இப்ேபாது நீங்கள் ஒரு ேகாணத்தில் ேகள்வி ேகட்கிறீர்கள். இப்படிக் காரண கா யத்துடன் ேகள்வி
ேகட்பவர்கள் உலகில் மிகவும் குைறவாகேவ உள்ளனர். இதனால் உங்கள் ேகள்விேயா அல்லது நீங்கேளா
ேதாற்று விட் ர்கள் என்று கூற முடியாது. எனேவ ச யான அளவுேகாலில் எைட ேபாட்டால் இஸ்லாம்
மாெபரும் ெவற்றி ெபற்று விட்டது என்ற முடிவுக்குத் தான் வர முடியும்.

24. இஸ்லாம்

மார்க்கமா? மதமா?

ேகள்வி: நான் ேநரான பாைதயில் ெசல்ல விரும்பு கிேறன். ஆைகயால், இஸ்லாத்தின் வழி நடக்க எனக்குச்
சில சந்ேதகங்கள் உள்ளன. இந்து மதம், கிறித்தவ மதம், சீக்கிய மதம், பிராமண மதம் எனப் பல வைகயான
மதங்கள் உண்டு. ஆனால், இஸ்லாமிய மதம் என்று கூறாமல், இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்று கூறுவது ஏன்?

- டி.

பாலு, ேகாைவ.

பதில்: முஸ்லிம்கள் இஸ்லாத்ைத மதம் என்று கூறாமல் மார்க்கம் என்று கூறி வருகின்றனர். மற்ற

மதத்தவர்கள் தங்கள் மதங்கைள மதங்கள் என்று தான் கூறிக் ெகாள்கின்றனர். மார்க்கம் எனக் கூறிக்
ெகாள்வதில்ைல.

மார்க்கம் என்றால் பாைத,
ெசன்றால் ெவற்றி ெபறலாம்?

வழி என்பது ெபாருள். மனிதன் உலகில் வா

அவன் வா க்ைகயில் சந்திக்கின்ற எண்ணற்ற பிரச்சைனகளின் ேபாது எந்த

வழியில் ெசல்வது தீர்வாக அைமயும்?
கூறலாம்.

மலஜலம் கழித்தல் முதல்,

ம் ேபாது எந்தப் பாைதயில்

என்பதற்ெகல்லாம் விைட இருந்தால் அைத மார்க்கம் எனக்

மைனவியுடன் தாம்பத்தியம் ெகாள்வது வைர அைனத்து விஷயங்களுக்கும்

இஸ்லாத்தில் வழிகாட்டல் உள்ளது. அரசியல், ெபாருளாதாரம், குற்றவியல் சட்டங்கள், சிவில் சட்டங்கள்,

விசாரைணச் சட்டங்கள், உள்ளிட்ட எல்லாப் பிரச்சிைனகளுக்கும் இஸ்லாத்தில் வழிகாட்டுதல் உள்ளது.
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உலகில் உள்ள ஏைனய மதங்கள் கடவுைள வழிபடும் முைறகைளயும்,

புேராகிதர்கள் ெதாடர்புைடய

சடங்குகைளயும் மட்டுேம கூறுகின்றன. இதன் காரணமாகத் தான் இஸ்லாம் மார்க்கம் எனவும்

ஏைனயைவ மதங்கள் எனவும் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

மதம் என்பது ெவறி என்ற ெபாருளிலும் பயன்படுத்தப் படுகிறது. (உம்: மதம் பிடித்த யாைன) இதன் காரண
மாகவும் முஸ்லிம்கள் இவ்வார்த்ைதையத் தவிர்க்கின்றனர்.

25. முதலில்

ேதான்றிய மதம் எது?

ேகள்வி: உலகில் மதம் மாற்றப்படும் அைனவரும் இந்துக்கள் தான் என்றும்,
ேபாதிக்கப்படுவதில்ைல என்றும்,

அவர்களுக்கு மதங்கள்

புத்த மதம் உலகில் ேதான்றிய முதல் மதம் என்றும்,

பின்பு கிறித்தவம்.

அதன் பின்பு இஸ்லாம் வந்தது என்றும் இைவயைனத்திற்கும் முன்பு ேதான்றியது இந்து மதம் என்றும்
முஸ்லிமல்லாத என் நண்பர் ேகட்கிறார்.

ராஜா கவுஸ், அல் படாயா, ச

தி அேரபியா.

இந்து மதத்தின் ேதாற்றம் எப்ேபாது என்பதற்கு வரலாற்றுக் குறிப்பு இல்ைல. இஸ்லாம், கிறித்தவம், புத்தம்
ஆகிய மதங்களின் ேதாற்றத்துக்கு வரலாற்றுக் குறிப்பு உண்டு.
எனேவ தான் இம்மதங்கள் ேதான்றுவதற்கு முன் இந்து மதம் தான் இருந்தது என்று அவர்
வாதிட்டிருக்கிறார்.
இந்து மதம் என்று ஒரு மதேம இல்ைல என்பது தான் வரலாற்று உண்ைம.
இந்து மதம் என்றால் என்ன என்று அவ டம் இலக்கணம் ேகளுங்கள்! அவர் கூறும் இலக்கணத்ைத
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சதவிகிதம் இந்துக்கள் மறுப்பார்கள். ஆம். இந்து மதம் எது என்பதற்கு நூற்றுக்கணக்கான இலக்கணங்கள்
உள்ளன. ஒவ்ெவாரு இலக்கணத்திற்கும் ஒவ்ெவாரு காரணம் கூறுகின்றனர்.

'யார்

முஸ்லிம் இல்ைலேயா,

யார் கிறித்தவர் இல்ைலேயா அவர் தான் இந்து'

தான் இந்துக்களுக்கு இந்திய அரசு இலக்கணம் கூறுகிறது.
இந்து மதம் என்ற ெபயர் இம்மதத்திற்கு யது அல்ல என்று கா
எனேவ,

என்று எதிர் மைறயாகத்

சிப் ெப யவாள் கூட கூறியுள்ளார்.

நூற்றுக்கணக்கான மதங்கைள ஒருங்கிைணப்பதற்காகத் தான் இப்ெபயர் பிற்காலத்தில்

ட்டப்பட்டது. ைசவம்,

ைவணவம்,

இப்ெபயர் பயன்படுத்தப்பட்டது.

ைஜனம்,

சமணம் என்று பல நூறு மதங்களுக்கும் ெபாதுப் ெபயராக

இவற்றில் எது முதல் ேதான்றியது என்பதில் அவர்களுக்குள்ேளேய கருத்து ேவறுபாடு உள்ளது.
ஆனால்,

அகில உலகுக்கும் ஒரு கடவுள் என்ற ெகாள்ைக முதல் மனித லிருந்ேத இருந்து வருகிறது.

இந்து மதத்தின் முக்கிய நூல்களிலும் கூட ஓ ைறக் ெகாள்ைக குறித்த குறிப்புகள் இன்றளவும்
கிைடக்கின்றன. இக்ெகாள்ைகயின் ெபயர் தான் இஸ்லாம்.. எனேவ,

கடவுள் ஒேர ஒருவன் தான் என்ற

ெகாள்ைக தான் முதல் ெகாள்ைக. இக்ெகாள்ைகயில் இஸ்லாம் மட்டும் அறேவ சமரசம் ெசய்து

ெகாள்ளாமல் கைடப்பிடித்து வருகிறது என்பைத அவருக்கு விளக்குங்கள்!

26. திருக்குர்ஆன்

அரபி ெமாழியில் இருப்பது ஏன்?

ேகள்வி: உலகம் மு

வதும் எத்தைனேயா ெமாழிகள் ேபசப்படுகின்றன. அத்தைன ெமாழிகைளயும் விட்டு,

விட்டு உங்கள் ேவதமாகிய குர்ஆைன,

மாற்று மத நண்பர்கள் ேகட்கிறார்.

- எஸ்.எம்.ெஹச்.

ஏன் இைறவன் அரபி ெமாழியிேல இறக்கி ைவத்தான்?

கபர், கீ ழக்கைர.

பதில்: மனிதர்களிலிருந்து

தர்கைளத் ேதர்வு ெசய்து அவர்கள் மூலேம இைறவன் ேவதங்கைள

வழங்கியுள்ளான். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னர் ஏராளமான
அத்

என்று

தர்கள் அனுப்பப்பட்டனர்.

தர்களின் தாய்ெமாழி எதுேவா அம்ெமாழியில் அவர்களுக்கு ேவதங்கள் அருளப்பட்டன.
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எந்த ஒரு

தைரயும் அவர் தமது சமுதாயத்திற்கு விளக்கிக் கூறுவதற்காக அச்சமுதாயத்தின்

ெமாழியிேலேய அனுப்பிேனாம். தான் நாடிேயாைர அல்லாஹ் வழி ேகட்டில் விட்டு விடுகிறான். தான்
நாடிேயாருக்கு ேநர் வழி காட்டுகிறான். அவன் மிைகத்தவன்; ஞானமிக்கவன்.

(அல்குர்ஆன் 14:4)
ஈஸா என்னும் இேயசு நாதரும் இைறவனால் அனுப்பப்பட்ட
இ

தர் என்று குர்ஆன் கூறுகிறது. அவருக்கு

சீல் என்னும் ேவதம் வழங்கப்பட்டதாகவும் கூறுகிறது. அந்த ேவதம் அரபு ெமாழியில்

அருளப்படவில்ைல. இேயசுவின் தாய்ெமாழியில் தான் அருளப்பட்டது.

அந்த அடிப்பைடயில் தான் நபிகள் நாயகத்துக்கு அரபு ெமாழியில் ேவதம் அருளப்பட்டது. நபிகள்
நாயகத்துக்கு அரபு ெமாழி தான் ெத யும். அவர்களுக்குத் ெத ந்த ெமாழியில் ேவதம் அருளப்பட்டால் தான்
அவர்களால் அதற்கு விளக்கம் கூற முடியும்

அரபு ெமாழி தான் ேதவெமாழி என்பேதா அது தான் உலகிேலேய உயர்ந்த ெமாழி என்பேதா இதற்குக்
காரணம் அல்ல. எல்லா ெமாழிகளும் சமமானைவ என்ேற இஸ்லாம் கூறுகிறது. ெமாழியின்

அடிப்பைடயில் எவரும் உயர்வு தா வு கற்பிக்கக் கூடாது என்பதும் இஸ்லாத்தின் ெகாள்ைக. இஸ்லாம்
அரபு மக்களுக்கு மட்டுமின்றி உலகில் உள்ள அைனத்து ெமாழி ேபசுேவாருக்காகவும் அருளப்பட்ட

வா க்ைக ெநறியாகும். பல்ேவறு ெமாழி ேபசும் மக்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டிையயும் ஒரு வழிகாட்டி

ெநறிையயும் ெகாடுத்து அனுப்பும் ேபாது ஏதாவது ஒரு ெமாழியில் தான் ெகாடுத்தனுப்ப முடியும். எந்த

ெமாழியில் அந்த வழிகாட்டி ெநறி இருந்தாலும் மற்ற ெமாழிையப் ேபசுேவார் இது குறித்து ேகள்வி
எ

ப்புவார்கள்.

யாராலும் எந்தக் ேகள்வியும் எ
ெமாழிக்குப் பதிலாக தமி

ப்ப முடியாதவாறு ஒரு ெமாழிையத் ேதர்வு ெசய்ய முடியாது. அரபு

ெமாழியில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அனுப்பப்பட்டிருந்தால் இேத

ேகள்விைய மற்ற ெமாழி ேபசும் மக்கள் ேகட்காமல் இருக்க மாட்டார்கள்.

எனேவ உலக ஒருைமப்பாட்ைடக் கருத்தில் ெகாண்டு ெசய்யப்படும் கா யங்களில் ெமாழி உணர்வுக்கு
முக்கியத்துவம் ெகாடுத்து உலக ஒருைமப்பாட்ைடச் சிைதத்து விடக் கூடாது.
நாம் வா

கின்ற இந்திய நாட்டில் பல்ேவறு ெமாழி ேபசும் மக்கள் வா கின்றனர். ஆனால் நமது நாட்டிற்கு

ஒரு ேதசிய கீ தத்ைத வங்காள ெமாழியில் உருவாக்கி அைத அைனத்து ெமாழியினரும் ஏற்றுக்
ெகாண்டிருக்கிேறாம். இவ்வாறு ஏற்றுக் ெகாண்டிருப்பதால் இந்தியாவிேலேய முதன்ைமயான ெமாழி
வங்காள ெமாழி தான் என்ேறா, மற்ற ெமாழிகள் தரம் குைறந்தைவ என்ேறா ஆகாது.

நாட்டின் ஒருைமப்பாட்டுக்காக ெமாழி உணர்ைவ சற்ேற ஒதுக்கி ைவத்து விட்டு, அந்நிய ெமாழிைய ஏற்றுக்
ெகாள்ளும் ேபாது உலக ஒருைமப்பாட்டுக்காகவும் உலக மக்கள் அைன வரும் ஒேர நல்வழிைய ேநாக்கித்

திரும்ப ேவண்டும் என்பதற்காகவும் மிகச் சில விஷயங்களில் ெமாழி உணர்ைவ ஒதுக்கி ைவப்பதால்

மனித குலத்துக்கு எந்தக் ேகடும் ஏற்படாது. மாறாக உலகளாவிய ஒற்றுைம எனும் மாெபரும் நன்ைம
தான் ஏற்படும்.

ஏதாவது ஒரு ெமாழியில் தான் உலகளாவிய ஒரு தைலவைர அனுப்ப முடியும் என்ற அடிப்பைடயில்
தான் நபிகள் நாயகத்திற்கு ெத ந்த அவர்களுைடய தாய் ெமாழியான அரபு ெமாழியில் குர்ஆன்

அருளப்பட்டது. உலகிேலேய அரபு ெமாழி தான் சிறந்த ெமாழி என்பதற்காக அரபு ெமாழியில் குர்ஆன்
அருளப்படவில்ைல.

அரபு ெமாழி ேபசுபவன் ேவறு ெமாழி ேபசும் மக்கைள விட சிறந்தவன் அல்லன் என்று நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) பிரகடனம் ெசய்தேத இதற்குப் ேபாதிய சான்றாகும். (நூல்: அஹ்மத்

27. முஹம்மது

22391)

நபி, இேயசுைவ விட சிறந்தவரா?

ேகள்வி: என்னுடன் பணியாற்றும் பிப்ைபன்ஸ் கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் (1)

இேயசு திரும்பி வருவார்;

முஹம்மது வர மாட்டார் எனவும் (2) இேயசு இைறவனுடன் (மகனாக) இருக்கின்றார்; உங்கள் முஹம்மது
ஏன் மரணித்தார்? இேயசு ேபால் ஏன் ேமேல ெசல்லவில்ைல? எனேவ இேயசு இைறவனின் மகன். அவரும்
எங்கள் கடவுள் என்று கூறுகின்றனர். இவர்களுக்கு எவ்வாறு விளக்கம் தரலாம்.

- ெஜ.

அபூபக்கர், ஜித்தா.
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பதில்: தந்ைதயின்றி அவர் பிறந்தது, இன்றளவும் உயிருடன் இருப்பது ேபான்ற காரணங்கைளக் கூறித் தான்
இேயசுைவ இைற மகன் என்று நம்புகின்றனர்.
ஆனால் இந்தத் தன்ைமகள் இேயசுைவத் தவிர மற்றவர்களுக்கும் இருந்ததாக ைபபிேள கூறுகிறது.
கடவுளுக்கு என்று சில தன்ைமகள் அவசியம் என்று ைபபிள் கூறுகிறது. அேத ைபபிள் இேயசுவிடம்
அந்தத் தன்ைமகள் இல்ைல எனக் கூறுகிறது.
இது ேபான்ற வசனங்கைள நீங்கள் எடுத்துக்காட்ட ேவண்டும்.
யாத்திராகமம்

4:22, சங்கீ தம் 2:7,
14:1, மத்ேதயு 6:14,15, 5:9, 23:9,

இரண்டாம் சாமுேவல்
க்கா

6:35,

7:14,

அப்ேபாஸ்தலர்
மு

இேயசு மட்டுமின்றி இன்னும் பலரும்,

எேரமியா

31:9,

ேராமர்

17:29,

சங்கீ தம்

8:16

உபாகமம்

68:5,

ஆகிய வசனங்களில்

மனித சமுதாயமும் கடவுளின் குமாரர்கள் என்று

கூறப்படுகின்றது.

இதிலிருந்து குமாரன் என்பது எந்தக் கருத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பைத அறியலாம்.
மத்ேதயு

8:20, 9:6, 9:8, 16:13, 16:27, 17:12, 17:22, 19:28, 20:18, 20:28, 26:24, 26:45

ஆகிய வசனங்கள்

இேயசு மனுஷ குமாரன் தான் என்று பிரகடனம் ெசய்கின்றன.
க்கா

3:38,

ஆதியாகமம்

2:21,22,

எபிேரயர்

7:3,4

ேபால தந்ைதயின்றி பிறந்ததாக ைபபிள் கூறுகிறது.
ஆதியாகமம்

5:24,

எபிேரயர்

11:5,

ஆகிய வசனங்களில் இன்னும் பலரும் இேயசுைவப்

இரண்டாம் ராஜாக்கள்

2:11

ஆகிய வசனங்கள் இேயசுைவப் ேபாலேவ

ேவறு சிலரும் இன்று வைர உயிருடன் இருப்பதாகக் கூறுகின்றன.
எசக்கிேயல்

28:9, சங்கீ தம் 121:4, மத்ேதயு 3:13, 4:1, 4:12, 8:20, 8:24, 15:17, 17:27, 19:28, 23:33, 26:38,
26:67, 27:29, ேயாவான் 1:18, 8:59, 13:5, 19:28,
க்கா 2:21, 11:27, 24:38, 24:39, 24:40, 24:42, மார்க்கு
14:33,
14:34 ஆகிய வசனங்களும்,
இன்னும் பல வசனங்களும் இேயசுவிடம் கடவுள் தன்ைம
எதுவுமில்ைல;
அவ டம் மனிதத் தன்ைமகள் தான் மு க்க மு க்க இருந்தன என்பைத சந்ேதகத்திற்கு
இடமின்றி கூறுகின்றன.
இன்னும் ைபபிளின் எண்ணற்ற வசனங்களில் இேயசு கடவுளின் அடிைம தான்;

மகனில்ைல என்று கூறுகின்றன.

(இேயசு

இைற மகனா?'என்ற எமது ெவளியட்டில் இது குறித்து வி வாக எ

ஆங்கிலத்திலும் ெவளியிடப்பட்டுள்ளது.)

28, காட்டுவாசிகளின்

தர் தான்;

நிச்சயமாக

தியுள்ேளாம். இந்த நூல்

நிைல என்ன?

ேகள்வி: இஸ்லாத்ைத ஏற்காதவர்களுக்கு நரகம் எனக் கூறுகிறீர்கள். அப்படியானால் இஸ்லாமிய
ேபாதைனகள் ெசன்றைடயாத காட்டுவாசிகள் ேபான்ேறா ன் நிைல என்ன என்று முஸ்லிமல்லாத

நண்பர்கள் ேகட்கின்றனர்.
எஸ். சீனி சலாபுதீன்,

எம். ராஜா முஹம்மது,

எம். சாஹுல் ஹமீ து,

டி. சீனிைநனா,

ீ , மண்டபம் (டஞ)
அப்துல் ரஹ்மான் ஷாஹிது கூல்பார், ெப ய கைட வதி

எஸ். சித்தீக்,

பி.

பதில் : மூஸா நபியவர்கள் ஃபிர்அவ்னிடம் ஓ ைறக் ெகாள்ைகையப் பிரச்சாரம் ெசய்த ேபாது நீங்கள் எந்த
ேகள்விையக் ேகட்கிறீர்கேளா அந்தக் ேகள்விையத் தான் அவன் மூஸா நபியிடம் ேகட்டான்.

'முந்ைதய

தைலமுைறயின ன் நிைல என்ன?' என்று அவன் ேகட்டான். 'அது பற்றிய ஞானம் எனது இைற

வனிடம் (உள்ள) பதிேவட்டில் இருக்கிறது. என் இைறவன் தவறிட மாட்டான். மறக்கவும் மாட்டான்'என்று

அவர் கூறினார். (அல்குர்ஆன்

20:51, 52)

இப்ேபாது தான் நீர் ஒேர ஒரு கடவுைளப் பற்றிப் ேபசுகிறீர். உமது பிரச்சாரம் ெசன்றைடயாத மக்கைளப்

பற்றி என்ன தீர்ப்பு ெசால்லப் ேபாகிறீர்? என்பது இக்ேகள்வியின் கருத்து.
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அது பற்றிய ஞானம் என் இைறவனுக்குத் தான் உள்ளது;
மாட்டான்;

என் இைறவன் தவறான முடிவு எடுக்க

எைதயும் மறக்கவும் மாட்டான் என்று மூஸா நபியவர்கள் விைடயளித்தார்கள். அவர்கள்

நரகவாசிகள் என்ேறா,

சுவர்க்கவாசிகள் என்ேறா கூறாமல் அதன் முடிைவ இைறவனிடம் விட்டு

விட்டார்கள். நீதி ெசலுத்துவைத அதிகம் விரும்புகிற இைறவன் எந்த அநீதியான தீர்ப்பும் வழங்க மாட்டான்.
நியாயமான தீர்ப்ேப வழங்குவான்.

யார் யார் ெசார்க்கம் ெசல்வார்கள்?

நரகம் ெசல்வார்கள்?

என்று முடிவு ெசய்வது நமது அதிகாரத்திற்கு

அப்பாற்பட்டது.
எனேவ, எந்தப் பிரச்சாரமும் ெசன்றைடயாத மக்கள் விஷயமாக உங்கைள விட அதிகம் நியாயம் வழங்கும்
இைறவன் ச யான தீர்ப்ைப வழங்குவான் என்ற பதிேலாடு நிறுத்திக் ெகாள்வது தான் நமக்குள்ள

உ ைமயாகும்.

29. 1400

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்டதற்கான ஆதாரம் என்ன?

ேகள்வி: திருக்குர்ஆன்
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ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ேதான்றியது என்பதற்கான ஆதாரம் என்ன?

என்று

மாற்றுமத சேகாதரர் ேகட்கிறார்.

- ஆஸிப்

இப்ராஹீம், புதுக்ேகாட்ைட-1.

பதில்: முஹம்மது நபியவர்கள் கற்காலத்தில் வா ந்தவ ரல்லர். வரலாறுகள் எ

தப்படுகிற காலத்தில்

வா ந்தவர். முஹம்மது நபியவர்கள் வா ந்த காலம், அவர்களது பிரச்சாரம், சாதைன யாவும் வரலாற்றில்
ெதளிவாகப் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளன. முஸ்லிமல்லாதவர்களும் இவ்வரலாற்ைறப் பதிவு ெசய்துள்ளனர்.
அந்த வரலாற்றின்படி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கி.பி.
நாற்பதாம் வயதில் (ஆங்கில வருடக் கணக்குப்படி
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ஆம் ஆண்டு பிறந்தார்கள். அவர்களின்

ஆம் வயதில்) தம்ைம இைறத்

தர் எனக்

கூறினார்கள். அப்ேபாது முதல் தமக்கு குர்ஆன் அருளப்பட்டதாகக் கூறினார்கள். எனேவ நபிகள் நாயகத்தின்
காலம் வரலாற்றில் பதிவு ெசய்யப்பட்ட திலிருந்து குர்ஆனுைடய காலத்ைதயும் அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மரணித்த பின்

20

ஆண்டுகளுக்குள் எ

ரஷ்யாவின் தாஷ்கண்ட் நகரத்திலுள்ள அருங்காட்சியகத்திலும்,

தப்பட்ட ைகெய

த்துப் பிரதிகள்

துருக்கியின் இஸ்தான்பூல் நகரத்திலுள்ள

அருங்காட்சியகத் திலும் இன்ைறக்கும் காட்சிக்குக் கிைடக்கின்றன. திருக்குர்ஆைன சில வருடங்களுக்கு
முன்னால் யாேரா எ

தி நபிகள் நாயகத்துடன் சம்பந்தப்படுத்தி விட்டார்கள் என்று கூற முடியாது.

வருடங்களுக்கு முந்ைதய பிரதிகள் பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பைத விட ேவறு என்ன சான்று

30. இஸ்லாமும், வாஸ்து
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ேவண்டும்?

சாஸ்திரமும்!

ேகள்வி : இஸ்லாமிய மார்க்கச் சேகாதரர்களில் சிலர் வாஸ்து சாஸ்திரம் என்ற ெபய ல் வடு
ீ ,
அைமக்கின்றார்கேள?

கைடகள்

இஸ்லாம் எப்படி அறிவுப்பூர்வமான மார்க்கம் எனக் கூற முடியும் என்று சிலர்

ேகட்கிறார்கள். விளக்கம் தரவும்.
மு. ேஷக்ைமதீன், ெதன்காசி.
பதில் : முஸ்லிம்களில் அறிவனர்கள்
ீ
ெசய்யும் ெசயைல இஸ்லாத்துடன் ெதாடர்பு படுத்தக் கூடாது.

இஸ்லாம் ஆத க்கிறதா என்பைதத் தான் கவனிக்க ேவண்டும். கடவுைள நம்புேவார் மனிதைன விட

கடவுளுக்கு அறிவு அதிகம் என்பைத நம்ப ேவண்டும்.

நீங்கள் ஒரு ெகாைல ெசய்து விடுகிறீர்கள். அதற்காக உங்களுக்குத்

க்குத் தண்டைனேயா,

தண்டைனேயா விதிக்கப்படுகிறது.

ஆயுள்

உடேன நீங்கள் உங்கள் வட்டின்
ீ
அைமப்ைப மாற்றி அைமக்கிறீர்கள். மாற்றி அைமக்கப்பட்ட வட்ைடப்
ீ

பார்த்து விட்டு இவர் வட்ைட
ீ
மாற்றி அைமத்துள்ளதால் இவரது தண்டைனைய ரத்துச் ெசய்கிேறன் என்று
நீதிபதி தீர்ப்பளித்தால் அவருக்கு மைற கழன்று விட்டது எனக் கூறுேவாம். உலகேம ைக ெகாட்டிச்
சி க்கும்.
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வாஸ்து சஸ்திரத்ைத நம்புபவர்கள் இைறவைன இத்தைகய நிைலயில் தான் நிறுத்துகின்றனர்.
ஒவ்ெவாரு மனிதைனப் ெபாருத்ேத அவனுக்கு ஏற்படும் நன்ைம - தீைமகைள ஏக இைறவன் நிர்ணயம்
ெசய்கிறான். இந்த ஆளுக்கு இது தான் என இைறவன் தீர்மானம் ெசய்து விட்ட பிறகு வட்ைட
ீ
மாற்றுவதால்,

வட்டின்
ீ
அைமப்ைப மாற்றுவதால்,

அணிந்திருக்கும் ஆைடைய மாற்றுவதால் இவர் ேவறு

ஆள்' என்று இைறவன் நிைனத்து ஏமாந்து ேபாவான் என்று நம்புகிறார்களா?
இைறவைனப் பற்றிய இவர்கள் நம்பிக்ைக இது தான் என்றால் இைத விட நாத்திகர்களாக அவர்கள்
இருந்து விட்டுப் ேபாகலாம்.

'ஐயா!

என் ெபயைர மாற்றிக் ெகாண்டதால்,

தண்டிக்காதீர்கள்!'

ேபாது

அதிஷ்டக்கல் ேமாதிரம் அணிந்துள்ளதால் என்ைனத்

என்று நீதிபதியிடம் ஒரு குற்றவாளி முைறயிட்டால் தப்பித்து விட முடியாது எனும்

ண்ணறிவாளனான இைறவனிடம் எப்படி இது ேபான்ற கிறுக்குத் தனங்களால் தப்பிக்க இயலும்?

நமக்ெகன விதிக்கப்பட்ட நன்ைமகளும் இப்படித் தான்.
உங்கள் வட்டுக்கு
ீ
இரண்டு ஜன்னல்கள் இருக்கும் ேபாது உங்களுக்கு ஒருவர் ஒரு லட்சம்

பாய்

ெகாடுத்தனுப்புகிறார். அன்ைறய தினம் தான் ஒரு ஜன்னைல வாஸ்துப் படி அைடக்கிறீர்கள்.
உங்களுக்ெகன அனுப்பட்ட ெதாைகைய அவர் உங்களிடம் தராமல் திரும்பி விடுவாரா?

பணம் ஆளுக்குத்

தாேன தவிர ஜன்னலுக்கு அல்ல.
சாதாரண மனிதேன இவ்வளவு ெதளிவாக விளங்கும் ேபாது,
விடுவான் என எண்

இைறவனுக்கு இது விளங்காது;

ஏமாந்து

வது என்ேன ேபதைம!

நமது தமிழகத்ைதப் ெபாருத்த வைர
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சதவிகிதம் கட்டிடங்கள் எல்லாவிதமான சாஸ்திரங்களும்

பார்க்கப்பட்ட பிறேக கட்டப்படுகின்றன. வாஸ்து சாஸ்திரம் உண்ைம என்றால்

95

சதவிகிதம் ேபர்

எவ்விதப் பிரச்சைனயும் இல்லாமல் இருக்க ேவண்டும். ஆனால் பத்து சதவிகிதம் ேபர் கூட நிம்மதியாக
இல்ைல.
வாஸ்து சாஸ்திரம் பித்தலாட்டம் என்பதற்கு இது ஒன்ேற நிதர்சனமான சான்றாக உள்ளது.
வாஸ்து நிபுணர் என்ற ஃபிராடு ேபர்வழிகள் நம்ைமப் ேபான்ற மனிதர்கள் தான். ஒரு கட்டடம் இப்படி
இருந்தால் இன்ன விைளவு ஏற்படும் என்பைத இவர்களுக்கு யார் ெசால்லிக் ெகாடுத்தார்கள். கடவுேள
இவர்களிடம் இைதக் கூறினாரா?

நிச்சயமாக இல்ைல. எவேனா ஒருவன் உளறி ைவத்தைதப் பிைழப்புக்கு

உதவுவதால் பற்றிப் பிடித்துக் ெகாண்டார்கள்.
இஸ்லாத்ைத நம்பும் ஒருவன் எந்த நிமிடம் இத்தைகய கிறுக்குத் தனங்கைள நம்புகிறாேனா அந்த
நிமிடேம இஸ்லாத்ைத விட்டு ெவளிேயறி விடுவான். உலகில் தான் முஸ்லிம்கள் கணக்கில் இவன்
ேசர்க்கப்படுவாேன தவிர இைறவனிடத்தில் இைறவைன விபரங்ெகட்டவனாகக் கருதிய குற்றத்ைதச்
ெசய்தவனாவான். அறியாத முஸ்லிம்கள் இனியாவது திருந்திக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

31. இஸ்லாம்

வா சு அரசியைல ஏற்கிறதா?

ேகள்வி : நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் மைற வுக்குப் பின், கலீ ஃபாக்களாக அபூபக்கர் (ரலி), அலீ (ரலி)
மற்றும் ஹசன் (ரலி) ஆட்சி ெபாறுப்ேபற்றனர். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஆண் வா சு

இல்லாததால் தான் முைறேய மாமனார், மருமகன், ேபரன் என ெபாறுப்ேபற்க முடிந்ததா? இஸ்லாம் வா சு
மறுக்கிறதா?

அரசியைல ஏற்கிறதா?
விளக்கம் தரவும்.

-கா.ஷபயுல்லாஹ், ஏ

ப்பு

என்று முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் ேகட்டால் என்ன பதில் கூறுவது.

ர்

பதில்: ஒருவ டம் ஆட்சிப் ெபாறுப்பு வழங்கப்படுவதற்கு வா சு ைம ஒரு காரணமாக ஆகாது. எந்தப்
பணிையயும் அதற்குத் தகுதி உள்ளவ டம் ஒப்பைடக்க ேவண்டும் என்பது தான் இஸ்லாத்தின் நிைலப்பாடு.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் மாமனார் என்ற அடிப்பைடயில் அபூபக்கர் (ரலி) அவர்களுக்கு

நிச்சயமாக அப்பதவி வழங்கப்படவில்ைல.
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இன்னும் ெசால்லப் ேபானால் அப்பதவிைய நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்க டம் வழங்கிச்
ெசல்லவில்ைல. யாைரயும் நியமனம் ெசய்யாமல் தான் மரணித்தார்கள்.
நபிகள் நாயகத்தின் மரணத்திற்குப் பின் யார் ஆட்சிப் ெபாறுப்ைப ஏற்பது என்பதில் நபித்ேதாழர்களிைடேய
மிகப்ெப ய கருத்து ேமாதல் எல்லாம் ஏற்பட்டது. அபூபக்கருக்கும் உள்
அவர்களுக்கும் கடும் ேபாட்டியும் நிலவியது.

ர் வாசிகளின் தைலவரான ஸஃது

மக்களின் அதிகப்படியான ஆதரவின் காரணமாக அபூபக்கர் (ரலி) ஆட்சிப் ெபாறுப்ைப ஏற்றார்கள். அவ டம்
அந்தத் தகுதி இருந்தைத மக்கள் கண்டதால் தான் ெபாறுப்ைப ஒப்பைடத்தனர்.
ஒரு மனிதனின் ெசாத்துக்கைள அவனது வா சுகள் அைடவார்கள் என்று உலகுக்குச் சட்டம் ெசான்ன
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தாம் விட்டுச் ெசன்ற ெசாத்துக்கள் எதற்கும் தனது குடும்பத்தார் வா சு
இல்ைல; அரசுக் கரு

லத்தில் ேசர்க்க ேவண்டும் எனப் பிரகடனம் ெசய்தார்கள்.

தமக்கு உடைமயான ெசாத்துக்கைளேய அரசுக் கரு

லத்தில் ேசர்க்குமாறு வலியுறுத்திய நபிகள்

நாயகம்(ஸல்) அவர்கள் தமக்கு உடைமயாக இல்லாதைதத் தமது வா சுகளுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்
எனக் கூறியிருப்பார்களா?

திருக்குர்ஆனின் ேபாதைனயும்,

நபிகள் நாயகத்தின் அறிவுைரகளும் குலம்,

ேகாத்திரத்தின் அடிப்பைடயில்

ஒருவரும் சிறப்பைடய முடியாது என்று திட்டவட்டமாக அறிவிக்கின்றன.
அேத சமயத்தில் ஒரு ஆட்சித் தைலவ ன் வா சுக்கு அதற்கான தகுதி இருந்து அந்தத் தகுதியின்
காரணமாக அப்பதவிையப் ெபற்றால் அைத இஸ்லாம் எதிர்க்காது என்று கூறலாம். இதனால் தான் அலீ
(ரலி) அவர்களுக்குப் பின் அவர்களின் மகன் ஹஸன் (ரலி) அவர்களிடம் மக்கள் ஆட்சிப் ெபாறுப்ைப
வழங்கினார்கள்.

32. அைசயும்

பூமிைய அைசயாத பூமி என்று குர்ஆன் கூறுவது ஏன்?

ேகள்வி : ...உங்களுைடய பூமி அைசயாதிருப்பதற் காக அவன் அதன் ேமல் உறுதியான மைலகைள
நிறுவினான். திருக்குர்ஆன்

16:15

என்று இைறவசனம் கூறுகின்றது. ஆனால் பூமி தன்ைனத் தாேன சுற்றிக் ெகாண்டு

யைனயும் சுற்றி

வருகிறது. சுற்றுவதும் அைசவுகளால் நிக வது தாேன. ஆனால் இைறவன் அைசயாதிருப்பதற்காக
மைலகைள நிறுத்தியுள்ேளாம் என இைற வசனத்தில் வருகிறேத! குழப்பமாக உள்ளது. விளக்கம் தரவும்.

-ஜீ.

முஹம்மது ஜலீ ல், நாகப்பட்டிணம்

பதில் : திருக்குர்ஆன் வசனம்
பூமி அைசயாதிருப்பதற்காக'

16:15-க்கு

நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள தமிழாக்கம் தவறானதாகும். 'உங்களுடன்

என்று ெபாருள் ெகாள்ள முடியாது. 'உங்கைளப் பூமி ஆட்டம் காணச் ெசய்யா

திருக்க' என்பது தான் அதன் ச யான அர்த்தமாகும்.
நாம் வா கின்ற இப்பூமி பல்ேவறு அடுக்குகைளக் ெகாண்டதாகும். ஒவ்ெவாரு அடுக்கும் ஒேர அளவுைடய
தாகேவா,
உள்ளன.

ஒேர கனம் உைடயதாகேவா இல்ைல. ேமலடுக்கு ெமன்ைமயாகவும் கீ ழடுக்கு கடினமாகவும்

இவ்வாறு அைமக்கப்பட்ட ஒரு உருண்ைடைய பூமி சுற்றும் ேவகத்திற்கு சுற்றினால் ெமன்ைமயான பகுதி
ேவகமாகவும்,

கடினமான பகுதி குைறந்த ேவகத்திலும் சுற்றும். இதனால் ேமல் பகுதி ைமயப் பகுதியுடன்

உள்ள ஈர்ப்பு சக்திைய இழந்து விடும். ேமேல உள்ள ெபாருட்கள் பறக்க ஆரம்பித்து விடும்.

ஒரு பலைகயின் மீ து ஒரு அட்ைடைய ைவத்து அப்பலைகைய ேவகமாகத் தள்ளினால் பலைகக்கு எதிர்
திைசயில் அட்ைட பறந்து வந்து வி

வைத நீங்கள் காணலாம். இரண்டும் சமமான கனமுைடயதாக

இல்லாததும் இரண்டுக்கும் இைடேய இைணப்பு இல்லாததுேம இதற்குக் காரணம்.

பலைகக்கு ேமல் ைவக்கப்பட்ட அட்ைடையயும், பலைகையயும் இைணக்கும் வைகயில் நான்கு ஆணிகைள
அைறந்து இைணத்து விட்டு பலைகைய எவ்வளவு ேவகமாகத் தள்ளிவிட்டாலும் பலைகயின் ேவகத்திலும்,
திைசயிலும் அட்ைடயும் ேசர்ந்து ெசல்லும்.
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அது ேபால் தான் பூமியின் ெமன்ைமயாக பகுதிையயும்,

கடினமான பகுதிையயும் இைணக்கும் வைகயில்

ஆணிகைளப் ேபால் மைலகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. அதனால் தான் அைனத்து அடுக்குகளும் ஒேர சீராகச்
சுழல முடிகிறது.

மைலகள் இல்லாவிட்டால் பூமியின் ேமற்பகுதி,

பூமியின் கீ ப்பகுதிக்கு எதிர்த் திைசயிலும்,

ைமயப்

பகுதியின் பிடிப்ைப விட்டு விலகியும் தாறுமாறாகச் சுற்றும். நாெமல்லாம் பந்தாடப்படுேவாம். இந்த

மாெபரும் அறிவியைலத் தான் அவ்வசனம் கூறுகிறது.

33. ஏன்

தத்து எடுக்கக் கூடாது?

ேகள்வி : ஒரு இந்து மத நண்பர் என்னிடம் இஸ்லாத்தில் தத்து எடுத்தல் கூடாது என்று உள்ளது ெப ய
குைறயாக உள்ளது. குழந்ைதேய இல்லாது தங்களுக்குக் குழந்ைத ேவண்டும் என்று விரும்புேவார் என்ன

ெசய்வது? விபத்து, ெபற்ேறா ன் நடத்ைத ச யில்லாமல் பி யும் குழந்ைதகளுக்கு நாம் ஒரு வழிகாட்டியாக

திகழலாம். இது கூடாது என்பதினால் இைத விட ேமாசமான ெடஸ்ட் டி

ப் ேபபி'

என்ற முைறையத்

ேதர்ந்ெதடுகிறார்கள் என்று ேகட்டதற்கு என்னால் பதில் ெசால்ல இயலவில்ைல. விளக்கம் தரவும்.
எம்.எஸ். முஹம்மது ஹபபுல்லாஹ் சீர்காழி
பதில் : குழந்ைத இல்லாதவர்கள் மற்றவர்களின் குழந்ைதகைள எடுத்து வளர்ப்பைத இஸ்லாம் தைட
ெசய்யவில்ைல. இவ்வாறு எடுத்து வளர்க்கப்படும் குழந்ைதகள் ெபற்ெறடுத்த குழந்ைதகளுக்கான சட்ட

உ ைமகைளப் ெபற மாட்டார்கள் என்று தான் இஸ்லாம் கூறுகிறது.

ஒருவர் குழந்ைத இல்ைல என்பதற்காக ஆண் குழந்ைதைய எடுத்து வளர்க்கிறார். பின்னர் அவருக்கு
அல்லாஹ் ஒரு ெபண் குழந்ைதையக் ெகாடுக்கிறான். அந்தப் ெபண் குழந்ைத பருவமைடந்ததும் அவர்
வளர்த்த ஆ

க்கு தனது மகைள மண முடித்துக் ெகாடுக்கலாம். ஏெனனில் அந்த ஆண் இவரது

மகனில்ைல. எனேவ இவரது மகளுக்கும் அவன் சேகாதரனாக மாட்டான் என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது.
இது ேபால் வளர்த்தவர் மரணித்து விட்டால் அவரது ெசாத்துக்களுக்கு ெபற்ற மகன் வா சாவது ேபால்
வளர்க்கப்பட்டவன் வா சாக முடியாது. ஏெனனில் இவன் அவரது மகன் இல்ைல. உடன் பிறந்த
சேகாதரர்கள் சேகாத கள் ேபான்ற பல உறவினர்கள் இருக்கும் ேபாது யாேரா ஒருவைன வா ெசனக்
கூறுவது அந்த உறவினர்களுக்கு ெவறுப்ைப ஏற்படுத்தும். உறவினர்கைளப் பைகக்கும் நிைலைம ஏற்படும்.
வளர்க்கப்பட்டவனுக்கு ஏேதனும் ெகாடுக்க விரும்பினால் மூன்றில் ஒரு பகுதிைய விட அதிகமாகாமல்
மரண சாசனம் எ

தலாம்.

ஒருவைன நாம் எடுத்து வளர்க்கிேறாம். நம் வட்டில்
ீ
நமது உடன் பிறந்த சேகாத கள் உள்ளனர்.
இவர்களுக்கும் வளர்க்கப்பட்டவனுக்கும் எந்த விதமான உறவும் கிைடயாது. எனேவ அன்னிய

ஆண்களுடன் நடந்து ெகாள்ள ேவண்டிய வைகயில் தான் அவனுடன் அவர்கள் நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
இரத்தம் சம்பந்தம் இல்லாததால் தந்ைதயின் சேகாத கள் என்று அவர்கைள அவன் கருத மாட்டான்.
இதனால் விப தங்கள் ஏற்படலாம்.
வளர்க்கப்பட்டவனிடம் 'நீ என் மகன் தான்'

என்று கூறி ஏமாற்றுவைதயும் இஸ்லாம் தடுக்கிறது.

ஒவ்ெவாருவைரயும் அவரது தந்ைதயின் ெபய ேலேய அைழக்க ேவண்டும்.
எந்த மனிதருக்குள்ளும் இரண்டு உள்ளங்கைள அல்லாஹ் ஏற்படுத்தவில்ைல. உங்களின் மைனவிய ல்
யாைரத் தாயுடன் ஒப்பிட் ர்கேளா அவர்கைள உங்கள் தாயார்களாக அவன் ஆக்கவில்ைல. உங்களால்

வளர்க்கப்படும் பிள்ைளகைள உங்கள் பிள்ைளகளாக அல்லாஹ் ஆக்கவில்ைல. இது உங்கள் வாய்களால்

கூறும் வார்த்ைத. அல்லாஹ் உண்ைமேய கூறுகிறான். அவேன ேநர் வழி காட்டுகிறான்.

வர்கைள அவர்களின் தந்ைதயருடேன ேசர்த்து அைழயுங்கள்! அதுேவ அல்லாஹ்விடம் நீதியானது.
அவர்களின் தந்ைதயைர நீங்கள் அறியாவிட்டால் அவர்கள் உங்களின் ெகாள்ைகச் சேகாதரர்களும் உங்கள்
நண்பர்களுமாவர். தவறுதலாக நீங்கள் கூறி விடுவதில் உங்கள் மீ து குற்றம் இல்ைல. மாறாக உங்கள்
உள்ளங்களால் தீர்மானித்துக் கூறுவேத (குற்றமாகும்). அல்லாஹ் மன்னிப்பவனாகவும்,
அன்புைடேயானாகவும் இருக்கிறான்.

நிகரற்ற
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திருக்குர்ஆன்

'நீ
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இன்னா ன் மகன் தான்;

எனக்குக் குழந்ைதயில்லாததால் உன்ைன எடுத்து வளர்க்கிேறன்'

என்று தான்

அவனிடம் கூற ேவண்டும். உலகத்துக்கும் இப்படித் தான் கூற ேவண்டும். இன்ெனாருவருக்குப்
பிறந்தவைன தனக்குப் பிறந்தவன் எனச் ெசாந்தம் ெகாண்டாடுவைத இஸ்லாம் தடுக்கிறது.
குழந்ைதகைள எடுத்து வளர்ப்பைத இஸ்லாம் தடுக்கவில்ைல.

34. புத்தர்

பற்றி குர்ஆன் கூறுவது என்ன?

ேகள்வி: புத்தர் பற்றி திருக்குர்ஆன் கூறுவது என்ன?

என்று புத்த மத நண்பர் ேகட்கிறார். அவருக்கு எப்படி

விளக்கம் கூறுவது?

- இலங்ைக

எம்.ேஜ.எம். நிஜாம்தீன், ஜித்தா

பதில்: குர்ஆன், உலகத்தில் வந்த ஒவ்ெவாருவைரயும் பற்றி குறிப்பிடும் வரலாற்றுப் புத்தகமல்ல. அவ்வாறு
எ

தப்படுவதாக இருந்தால் இப்ேபாது இருப்பைத விட ஆயிரம் மடங்கு ெப தாக குர்ஆன் ஆகி விடும்.

மனிதன் இவ்வுலகில் எப்படி வா ந்தால் அது நன்ைம தரும் என்பைத மட்டுேம குர்ஆன் கூறும். அது தான்
மனிதனுக்குத் ேதைவயானது. ஒரு சிலருைடய வா க்ைகயில் மனித குலம் ெபற ேவண்டிய
படிப்பிைனகைள மட்டும் குர்ஆன் அவ்வப்ேபாது சுட்டிக் காட்டும்.

எனேவ தான் குர்ஆனில் புத்தர் பற்றிக் கூறப்படவில்ைல. கூறப்படாததால் எந்தக் குைறயும் இல்ைல.
அேத சமயம் புத்தர் பற்றி எத்தைகய முடிைவ ேமற்ெகாள்வது என்று சிந்தித்தால் அதற்கான விளக்கம்
இஸ்லாத்தில் உண்டு.
புத்தர் ஒரு காலத்தில் பிறந்தார். பின்னர் இறந்து விட்டார். இவ்வுலகம் பைடக்கப்பட்டு இலட்ேசாப லட்சம்
வருடங்கள் கடந்து விட்டன. அவற்றுள் சுமார் நூறு வருடங்களுக்குள் மட்டுேம புத்தர் வா ந்திருப்பார்.
இத்தைகய ஒருவர் கடவுளாக இருக்க முடியாது. நம்ைமப் ேபாலேவ வா ந்து மைறந்தவைர வழிபட
முடியாது; வணங்க முடியாது.
அவர் கடவுளாக இருந்தார் என்றால்,

உலகம் ேதான்றி பல இலட்சம் வருடங்களாக அவர் இல்லாமல்

இருந்தாேர அப்ேபாது இவ்வுலகத்ைத யார் நிர்வகித்தார்?

என்ெறல்லாம் திருக்குர்ஆைன ஆதாரமாகக்

ெகாண்டு புத்தைர ஆய்வு ெசய்யலாம். அவைர வழிபடுவது தவறு எனக் கூறலாம்.
அது ேபால் அவரது புலால் உண்ணாைம என்ற ெகாள்ைக எக்காலத்துக்கும் ெபாருந்தாது. மனித குலத்துக்கு
நன்ைம தராது என்று ஆய்வு ெசய்வதற்கான வாசைல திருக்குர்ஆன் திறந்து ைவத்துள்ளது.

எனேவ புத்தரானாலும்,

ராமரானாலும்,

கன்பூஷியஸ் ஆனாலும் ேநற்று ேதான்றிய ர ன ீஷ் ஆனாலும்

இன்ைறக்கு இருக்கிற சாய்பாபாக்கள் ஆனாலும் அவர்கைளப் பற்றி எத்தைகய முடிவுக்கு வரலாம் என்று
ஆராயப் புகுந்தால் திருக்குர்ஆனில் மிகத் ெதளிவான விைட உள்ளது. இவர்களது ெபயர்கள் தான்

குர்ஆனில் இருக்காேத தவிர இவர்களது நடவடிக்ைககள் குறித்து என்ெனன்ன முடிெவடுக்கலாம் என்பதற்கு
விைட இருக்கிறது. அைத உங்கள் புத்த மத நண்பருக்குக் கூறுங்கள்.

35. மாற்று

மதத்தவர்கள் ேநான்பு ைவக்கலாமா? ெதாழலாமா?

ேகள்வி : மாற்று மத நண்பர்கள் இருவர் ேநான்பு ைவத்தும்,
ஒருவர் நீங்கள் ேநான்பு ேநாற்பதும்,
ெசால்லி இருக்கிறார்.

ெதா

ெதா

தும் வந்தார்கள். அைத நமது சேகாதரர்

வதும் பாவம். அதனால் இனி ேநான்பு ைவக்காதீர்கள் என்று

அவர்களிடம் நீங்கள் சுன்னத் ெசய்யவில்ைல. கலிமா ெசால்லவில்ைல என்றும் கூறியிருக்கிறார். அவர்கள்
ேநான்பு ைவக்கலாமா? ெதாழலாமா? அவர்களுக்கும் நன்ைம கிைடக்குமா?
குடவாசல் எம். கமால் பாட்சா, மயிைல.
பதில் : இதில் இரண்டு விஷயங்கள் உள்ளன. நாம் இத்தைகேயாைரத் தடுக்கலாமா?
விஷயம்.

என்பது முதல்
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இதனால் அவருக்குப் பயன் ஏற்படுமா? என்பது இரண்டாவது விஷயம்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் இஸ்லாத்ைத ஏற்காத சிலர் முஸ்லிம்களுடன் ேசர்ந்து ெதா

ைகயிலும்,

இன்ன பிற வணக்கங்களிலும் ஈடுபட்டு வந்தனர். இன்னும் ெசால்லப் ேபானால் ேபார்க் களத்திற்குக் கூட
நபிகள் நாயகத்துடன் ெசன்றனர்.
இவர்கள் இஸ்லாத்ைத ஏற்கவில்ைல. சுயநலனுக்காகவும்,

உலக ஆதாயம் கருதியும் இப்படிச் சிலர்

நடிக்கிறார்கள் என்று குர்ஆன் மூலம் நபிகள் நாயகத்திற்கு அறிவிக்கப் பட்டது. அவர்கள் யார் என்பதும்
ெத விக்கப்பட்டது.

ஆயினும் அவர்களில் ஒருவைரயும் நபிகள் நாயகம்(ஸல்) இஸ்லாமிய வணக்க வழிபாடுகைளச் ெசய்ய
ேவண்டாம் என்று தடுக்கவில்ைல. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் கைடசிக் காலம் வைரயிலும்

இத்தைகேயார் இருந்தனர்.

நீங்கள் சுட்டிக் காட்டுேவார் அவ்வாறு நடிக்கின்ற சந்தர்ப்பவாதிகள் அல்லர். இஸ்லாத்தில் சில கா யங்கள்
அவர்களுக்கு உண்ைமயாகேவ பிடித்துள்ளன. அதில் கவரப்பட்டு அைதக் கைடப் பிடிக்கும் ேபாது இன்னும்

பல அம்சங்கைள அவர்கள் உள்

ர விரும்பலாம்.

முஸ்லிமுக்குப் பிறந்து விட்டு சமாதிகைள வணங்கு ேவாைர விட இவர்கள் ேமலானவர்கள் எனலாம்.
வணக்க வழிபாடுகைள நிைறேவற்றுவதற்கும், சுன்னத் ெசய்வதற்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் இல்ைல. சுன்னத்
ெசய்வது என்பது விரும்பத்தக்க நன்ைம பயக்கும் ஒரு கா யமாகத் தான் இஸ்லாத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கட்டாயக் கடைமயாக கூறப்படவில்ைல. சுன்னத் என்ற ெசால்லுக்கு கட்டாயக் கடைமயில்லாத நிைலயில்
விரும்பத்தக்க நபி வழி' என்பேத ெபாருள்.

இஸ்லாமியக் ெகாள்ைக முழக்கமான 'வணக்கத்திற் கு யவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யாருமில்ைல;
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின்

தர்'

அவசியம் தான்.
அவர் நம்பிக்ைக ெகாண்டவரா?
ஆனால் ெதா

இல்ைலயா?

என்பைத நம்பிக்ைக ெகாண்டு வாயால் ெமாழிவது

என்பதற்கு நாம் யாரும் சான்றித

ைக, ேநான்பு மூலம் நம்பிக்ைக இருப்பைத ெவளிப்படுத்துகிறார்.

யார் நமது ெதா

ைகையத் ெதா

ெகாடுக்க முடியாது.

து, நமது கிப்லாைவ முன்ேனாக்கி, நாம் அறுத்தைத உண்கிறாேரா அவர்

முஸ்லிம். முஸ்லிமுக்கு உ ய எல்லா உ ைமயும் அவ ருக்கு உண்டு என்பது நபி ெமாழி.

(நூல்:

புகா

378)

எனேவ இத்தைகேயாைரத் தடுக்கக் கூடாது. தடுப்பது தான் பாவம்.
அெம க்கா,
பூ ப்பைடகிேறாம்.

இங்கிலாந்து ேபான்ற நாடுகளில் ெவகு ேவகமாக இஸ்லாம் பரவுவைதக் ேகள்விப்பட்டு

ெபரும்பாலும் எவ்வாறு பரவுகிறது?
பள்ளிவாசலுக்கு வந்து ஓ ரு நாட்கள் முஸ்லிம்களின் ெதா
அவர்களும் முஸ்லிம்கள் ெசய்வைதப் ேபால் உ

ைக முைறையப் பார்ப்பார்கள். பிறகு

ச் ெசய்து ேசர்ந்து ெதா

வார்கள். அதில் கிைடக்கும் மன

நிைறவால் தங்கைள இஸ்லாத்தில் இைணத்துக் ெகாள்கிறார்கள். ேவறு வைகயிலும் இஸ்லாம்
பரவினாலும் இப்படித் தான் அதிக அளவில் பரவுகிறது.
எனேவ,

இத்தைகேயாைர விரட்டியடிக்காது ஒ

கூறும் அளவுக்கு உயர்வார்கள்.

ங்குகைளச் ெசால்லிக் ெகாடுத்தால் நமக்ேக அறிவுைர

இது தடுப்பவர்கள் அறிந்துெகாள்ள ேவண்டிய விஷயமாகும்.
ெதா

ைக,

ேநான்பு ேபான்ற கடைமகைளச் சிரமப் பட்டு நிைறேவற்றும் அந்தச் சேகாதரர்கள் மறுைமயில்

அதற்கான பலைன அைடய ேவண்டுமானால் ேவறு கடவுள் வழிபாடுகைள அவர்கள் விட்டு விட
ேவண்டும். பல கடவுள் நம்பிக்ைகயும்,

ஒரு கடவுள் நம்பிக்ைகயும் ஒரு உள்ளத்தில் இருக்கக் கூடாது

என்பது இைறவன் கவனிக்கும் முதல் விஷயமாகும்.
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இவ்வணக்கங்களுக்கு முன்னர் ஒேர ஒரு கடவுள் தான் உலகிற்கு இருக்க முடியும். முஹம்மது நபி(ஸல்)
அவர்கள் அவனது

36. மாற்று

தர் என்பைதயும் நம்புவார் களானால் இந்தச் ெசயல் அர்த்தமுள்ளதாக அைமயும்.

மதத்தவர்கைள உற்ற நண்பர்களாக ஆக்கக் கூடாது ஏன்?

ேகள்வி: மாற்று மதத்தவர்கைள உற்ற நண்பர்களாக ஆக்கிக் ெகாள்ளாதீர்கள் என்று குர்ஆனில் உள்ளேத!
ஆதலால் எங்கைள நண்பர்களாக நீங்கள் ஆக்கிக் ெகாள்ள மாட் ர்களா?

என்று மாற்று மத நண்பர்

ேகட்கிறார்.
ஏ.ேக. அப்துல் சலாம், நாகர்ேகாவில்
திருக்குர்ஆனின்

3:28, 4:89, 4:139, 4:144, 5:51, 5:80, 9:23

ஆகிய வசனங்களில் நீங்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்ற

கட்டைள பிறப்பிக்கப்படுகின்றது.
இஸ்லாம் இன ெவறிையத்
எண்

ண்டுவதாக இவ்வசனங்கைளப் பார்க்கும் சிலர் எண்

கின்றனர். இவ்வாறு

வது தவறாகும்.

திருக்குர்ஆனின் வசனங்கள் ஒவ்ெவாரு சந்தர்ப்பத்தில் அருளப்பட்டைவ. சில வசனங்கைளச் ச யாக
பு ந்து ெகாள்ள அது அருளப்பட்ட சந்தர்ப்பத்ைதயும் அறிந்து ெகாள்வது அவசியமாகும்.
திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்ட காலத்தில் முஸ்லிம்கைளச் சுற்றி வா ந்த பல ெதய்வநம்பிக்ைகயாளர்களும்,
தர்களும் முஸ்ம்களுக்கு எதிராகப் பைட திரட்டிக் ெகாண்டிருந் தார்கள்.
எப்படியாவது முஸ்ம்கைள அழித்து இஸ்லாத்ைத ஒழிக்க ேவண்டும் என்று கங்கணம் கட்டிக்
ெகாண்டிருந்தார்கள். ேபார் நடக்காத வருடேம இருக்கவில்ைல. சில வருடங்களில் ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட
ேபார்கைளயும் முஸ்ம்கள் சந்தித்தனர்.
இத்தைகய இக்கட்டான

நிைலயில் சில முஸ்லிம்களின் உறவினர்களும்,

நண்பர்களும் எதி களின்

பகுதிகளில் இருந்த னர். அவர்களுடன் முஸ்ம்கள் உறவாடி வந்தனர். முஸ்லிம்கள் மூலம் தகவல்கள்
அவர்களுக்குக் கிைடத்து விடக் கூடாது என்பதற்காகேவ இவ்வாறு கட்டைள பிறப்பிக்கப்பட்டது.
திருக்குர்ஆனிேலேய இது பற்றி விளக்கமும் உள்ளது.
இஸ்லாத்ைதக் ேகப் ெபாருளாக ஆக்கியவர்கைள உற்ற நண்பர்களாக்காதீர்கள்! (பார்க்க திருக்குர்ஆன்
உங்களுக்குப் பைகவர்களாக இருப்ேபாைரயும்,

ைககளாலும் நாவுகளாலும் உங்களுக்குத் தீங்கிைழக்கத்

திட்டமிடுேவாைரயும் உற்ற நண்பர்களாக்காதீர்கள்! (பார்க்க திருக்குர்ஆன்
உங்கள் பைகவர்களாகவும் இருந்து ெகாண்டு,

5:57)

உங்கைளயும்,

60:2)

நபிகள் நாயகத்ைதயும் ஊைர விட்ேட

விரட்டியடித்தவர்கைள உற்ற நண்பர்களாக்காதீர்கள்! (பார்க்க திருக்குர்ஆன்
மார்க்கத்துக்கு எதிராக உங்களுடன் ேபாருக்கு வருேவாைரயும்,

60:1)

உங்கைளயும் நபிகள் நாயகத்ைதயும்

விரட்டியடித்தவர்கைளயும் உற்ற நண்பர்களாக்காதீர்கள்! அவ்வாறு நடக்காத முஸ்மல்லாதவர்களுடன்
நட்புப் பாராட்டுவது மட்டுமின்றி அவர்களுக்கு நன்ைமயும் ெசய்யுங்கள்! (பார்க்க திருக்குர்ஆன்

ெவளிப்பைடயாக எதிர்ப்ைபக் காட்டி,
களாக்காதீர்கள்! (பார்க்க திருக்குர்ஆன்

60:8-9)

உள்ளுக்குள் உங்கைள ஒழிக்கத் திட்டமிடுேவாைர நண்பர்

3:118)

அன்ைறய கிறித்தவ சமுதாயத்தினர் முஸ்ம்களிடம் ெநருக்க மான அன்பு ெகாண்டவர்கள் (பார்க்க

திருக்குர்ஆன்

5:82)

ஒரு சமுதாயம் உங்களுக்குச் ெசய்த தீைம காரணமாக அவர்களுக்கு அநியாயம் ெசய்யாதீர்கள்! (பார்க்க

திருக்குர்ஆன்

5:2, 5:8)

உடன்படிக்ைக ெசய்து முைறயாக நடப்ேபா டம் ஒப்பந்தத்ைத நிைறேவற்றுங்கள்! (பார்க்க திருக்குர்ஆன்

9:4)
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முஸ்மல்லாதவர் அைடக்கலம் ேதடி வந்தால் அவருக்கு அைடக்கலம் அளிக்குமாறு திருக்குர்ஆன்

9:6

வசனம் கூறுகிறது.
ெபற்ேறார்கள் முஸ்ம்களாக இல்லாவிட்டாலும் அவர்களுக்கு ய கடைமகைள நிைறேவற்றுமாறு
திருக்குர்ஆனின்

31:15, 29:8

ஆகிய வசனங்கள் கூறுகின்றன.

இவ்வசனங்கைளயும் ேசர்த்துக் கவனித்தால் முஸ்மல்லாதவர்களில் ேபார்ப் பிரகடனம் ெசய்யாத
மக்களுடன் நன்றாகப் பழகேவ இஸ்லாம் கட்டைளயிடுகிறது என்பைத அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
அது மட்டுமின்றி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆட்சியில் முஸ்மல்லாதவர்கள் பலர் சகல உ ைமயும்
ெபற்று வா ந்தனர். (நூல்: புகா

1356)

நபிகள் நாயகேம தமது கவச ஆைடைய

த டம் அைடமானம் ைவத்தனர். (நூல்: புகா

தப் ெபண்ணின் விருந்ைத ஏற்றனர். (நூல்: புகா

2916,

2068)

2617)

தர்கேள நியாயம் ேகட்டு நபிகள் நாயகத்திடம் வந்தனர். (நூல்: புகா

-

2412, 2417)

இவர்கெளல்லாம் ேபார்ப் பிரகடனம் ெசய்யாது முஸ்லிம்களுடன் பழகியவர்கள்.
இன்னும் ெசால்லப்ேபானால் நட்பு பாராட்டுவதாக நடித்த நயவ

சகர்கள் கூட,

ெவளிப்பைடயாகப் ேபார்ப்

பிரகடனம் ெசய்யாததால் அவர்களுடனும் முஸ்லிம்கள் பழகி வந்தனர். அதனால் தான் இஸ்லாம் அந்த
மக்கைள ெவன்ெறடுத்தது. ேபார்ச்

நிைலயில் எந்த ஒரு நாடும் எடுக்கக் கூடிய அவசர நடவடிக்ைகயின்

ஒரு பகுதியாக இடப்பட்ட கட்டைள தான் ேமற்கண்ட வசனங்கள்.

37. மாற்று

மதத்தின டமிருந்து பள்ளிவாசலுக்காக அன்பளிப்பு வாங்க தைடயிருக்கிறதா?

ேகள்வி : எனது மாற்று மத நண்பர் ஒருவர் வருத்தத் ேதாடு என்னிடம் ெசான்னார். நான் பள்ளிவாசல்
கட்டுமானப் பணி களுக்காகவும்,

ேநான்புக் க

சிக்காகவும் ஒரு ெதாைகைய அன்பளிப்பாகக் ெகாடுத்ேதன்.

நான் இந்து என்பதால் வாங்க மறுத்து விட்டார்கள். இது ச

தானா? என்று ேகட்கிறார்.

எஸ்.ஏ. இர்பான் பாஷா, தர்மபு
பதில் : பள்ளிவாசல்களிேலேய சிறந்த பள்ளிவாசல் கஃபா ஆலயம் தான். சிதிலமைடந்த இந்த ஆலயம்
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் சிறுவராக இருந்த ேபாது மீ ண்டும் புதுப்பித்துக் கட்டப்பட்டது.
புதுப்பித்தவர்கள் அைனவரும் பல கடவுள் நம்பிக்ைக ெகாண்டவர்கள் தான். அவர்களின் ெபாருட் ெசலவில்
தான் புதுப்பிக்கப்பட்டது. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும் சிறு வயதில் அதற்காக மண் சுமந்தனர்.
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஆட்சிைய நிறுவி கஃபா ஆலயத் ைதயும் ைகவசப்படுத்திய ேபாது
முஸ்லிமல்லாதவர்களின் ெபாருட்ெசலவில் கட்டப்பட்டதால் அைத இடித்துவிட்டு கட்டவில்ைல.
இடித்துவிட்டு கட்ட நிைனத்தால் அது அவர்களுக்கு மிக எளிதாகேவ சாத்தியமாகியிருக்கும்.
முஸ்லிமல்லாதவர்களால் கட்டப்பட்ட அந்தப் பள்ளியில் தான் ெதா
கடைமைய நிைறேவற்றினார்கள்.

தார்கள். அங்கு தான் ஹ

காஃபாைவ இடித்து விட்டு மீ ண்டும் கட்டவும் அவர்கள் சிந்தித்ததுண்டு,

அதற்கு இப்ராஹீம் நபி அவர்கள்

கட்டிய வடிவில் கஃபாைவ அவர்கள் கட்டவில்ைல என்பைதத் தான் காரணமாகக் கூறினார்கேள தவிர
முஸ்லிமல்லாதவர் களின் ெபாருட்களால் கட்டப்பட்டைதக் காரணமாகக் கூறவில்ைல.

-

இப்ராஹீம் நபி கட்டிய கஃபாவுக்கு இரண்டு வாசல்கள் இருந்தன. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) சிறுவராக

இருந்த ேபாது கஃபாைவக் கட்டியவர்கள் ஒரு வாசலுடன் கட்டி முடித்திருந்தார்கள்.

இருந்தது.

-

இப்ராஹீம் நபியின் கஃபா மூன்று பக்கம் ேநராகவும், ஒருபக்கம் அைர வட்டமாகவும் இவ்வாறு
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உலகின் மிகச் சிறந்த ஆலயேம முஸ்லிமல்லாதவர் களின் ெபாருளுதவியால் கட்டப்பட்டிருந்து,

-

அதில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெதா

ைக நடத்தியிருக்கும் ேபாது மற்ற பள்ளிவாசல்களுக்கு பிற

மக்களிடம் நன்ெகாைடகள் ெபறுவதில் தவறில்ைல.
நன்ெகாைட ெகாடுத்ததால் இஸ்லாம் அனுமதிக்காத கா யங்கைளப் பள்ளிவாசலில் ெசய்ய நிர்பந்தம்
ெசய்வார்கள் என்றிருந்தால் மட்டும் அந்தக் காரணத்திற்காக தவிர்க்கலாம்.
ேநான்புக் க

சி ஒரு உணவு தான். அது ஒரு புனிதமான உணவு கிைடயாது. மற்றவர்கள் தரும் உணவுப்

ெபாருட்கைள எவ்வாறு சாப்பிடலாேமா அவ்வாறு அவர்கள் ேநான்புக் க

சி காய்ச்சினால் அைதயும்

உண்ணலாம். இதற்கு எந்தத் தைடயும் இல்ைல. ஆனால் அந்த நண்பர் இவ்வாறு உதவி னால் மறுைமயில்
பயன் கிைடக்குமா என்பது தனி விஷயம்.
அகில உலகுக்கும் ஒேர கடவுைளத் தவிர ேவறு கடவுள் கிைடயாது என்பைத நம்பாமல்,

யார் எந்த

நல்லைதச் ெசய்தாலும் அதற்கான பலன் இவ்வுலகில் கிைடக்குேம தவிர மறுைமயில் ெசார்க்கத்ைதப்

ெபற முடியாது. ஒேர ஒரு கடவுள் தான் என்று நம்பாவிட்டால் அந்த ஒரு கடவுளிடம் ஏதும் கிைடக்காது.

38. மற்ற

மதங்கைள விமர்சிக்கக் கூடாதா?

ேகள்வி: ஏைனய மதங்கைள விமர்சிக்கக் கூடாது என்று திருக்குர்ஆன் கூறுகிறது. ஆனால், திருக் குர்ஆேன
பல இடங்களில் ஏைனய மதங்கைளயும்,

ஏைனய மதங்களின் கடவுள் ெகாள்ைகையப் பற்றியும்

விமர்சிக்கின்றேத? ஏன் இந்த முரண்பாடு?

- ெஹச்.எம்.

ஹில்மி, அக்கூரன, இலங்ைக.

பதில்: ஏைனய மதங்கைள விமர்சிக்கக் கூடாது என்று திருக்குர்ஆனில் எந்த இடத்திலும் கூறப்படவில்ைல.
பிற மதத்தவர்கள் கடவுளர்களாகக் கருதுேவாைர ஏசக் கூடாது என்று தான் குர்ஆன் கூறுகிறது.
அல்லாஹ்ைவயன்றி யா டம் அவர்கள் பிரார்த்திக் கிறார்கேளா அவர்கைள ஏசாதீர்கள்! அவர்கள் அறி
வில்லாமல் வரம்பு மீ றி அல்லாஹ்ைவ ஏசுவார்கள்.

(திருக்குர்ஆன் 6:108)
ஏசுவதற்கும், விமர்சிப்பதற்கும் மிகப் ெப ய ேவறுபாடு இருக்கிறது.
முஸ்லிமல்லாதவர்களால் கடவுளர்களாக மதிக்கப்படு ேவா ன் தனிப்பட்ட நடத்ைதகள் ேபான்றவற்ைறக்
ேகலி ெசய்வதும், தரக்குைறவான வார்த்ைதகைளப் ேபசுவதும் தான் ஏசுதல் என்பதன் ெபாருளாகும்.
ெகாள்ைக,

ேகாட்பாடு மற்றும் சட்ட திட்டங்களின் அடிப்பைடயில் இது தான் ச யானது என்று

வாதிடுவைதயும் மற்ற ெகாள்ைககள் தவறானைவ என்று கூறுவைதயும் இஸ்லாம் அனுமதிக்கின்றது.

குர்ஆனில் அதிகமான இடங்களில் அறிவுப்பூர்வமான இத்தைகய வாதங்களும், விமர்சனங்களும் காணப்படு
கின்றன. ஆனால் ஒரு இடத்திலும் பிற மதத்தினரால் கடவுளர்களாக மதிக்கப்படுேவார் ஏசப்படேவ
இல்ைல.
ஈஸா நபிையக் கிறித்தவர்கள் கடவுளின் மகன் எனக் கூறுவைத இஸ்லாம் மறுக்கிறது. அதற்கான காரண
கா யங்கைளயும் ெதளிவாகக் கூறுகிறது. ஆனால் ஒரு இடத்தில் கூட ஈஸா நபிையப் பற்றி தரக்
குைறவான ஒரு ெசால்ைலயும் குர்ஆன் பயன்படுத்தவில்ைல.
ேவதமுைடேயாேர! உங்கள் மார்க்கத்தில் வரம்பு மீ றா தீர்கள்! அல்லாஹ்வின் மீ து உண்ைமையத் தவிர

(ேவ ெறதைனயும்) கூறாதீர்கள்! மர்யமின் மகன் ஈஸா எனும் மஸஹ் அல்லாஹ்வின்

தரும் அவனது

கட்டைள யா(ல் உருவானவருமா)வார். அக்கட்டைளைய அவன் மர்யமிடம் ேபாட்டான். அவனது
உயிருமாவார். எனேவ அல்லாஹ்ைவயும்,

அவனது

தர்கைளயும் நம்புங்கள்! (கடவுள்) மூவர் எனக்

கூறாதீர்கள்! விலகிக் ெகாள் ளுங்கள்! (அது) உங்களுக்குச் சிறந்தது. அல்லாஹ் ேவ ஒேர
வணக்கத்திற்கு யவன். தனக்குப் பிள்ைள இருப்பைத விட்டும் அவன்

யவன். வானங்களில்

உள்ளைவயும், பூமியில் உள்ளைவயும் அவனுக்ேக உ யன. அல்லாஹ் ெபாறுப்ேபற்கப் ேபாதுமானவன்.

(திருக்குர்ஆன் 4:171)
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'மர்யமின்
'இஸ்ராய

மகன் மஸஹ் தான் அல்லாஹ்'

எனக் கூறிய வர்கள் (ஏக இைறவைன) மறுத்து விட்டனர்.

லின் மக்கேள! என் இைறவனும்,

உங்கள் இைறவனுமாகிய அல்லாஹ்ைவ வணங்குங்கள்!

அல்லாஹ்வுக்கு இைண கற்பிப்ேபாருக்கு ெசார்க்கத்ைத அல்லாஹ் விலக்கப் பட்டதாக ஆக்கி விட்டான்.
அவர்கள் ெசன்றைடயும் இடம் நரகம். அநீதி இைழத்ேதாருக்கு எந்த உதவியாளர்களும் இல்ைல'

என்ேற

மஸஹ் கூறினார்.

(திருக்குர்ஆன் 5:72)
மர்யமின் மகன் மஸஹ்

தைரத் தவிர ேவறில்ைல. அவருக்கு முன் பல

தர்கள் ெசன்று விட்டனர்.

அவரது தாய் உண்ைமயாளர். அவ்விருவரும் உணவு உண்ேபாராக இருந்தனர். அவர்களுக்குச் சான்று கைள
எவ்வாறு ெதளிவுபடுத்தியுள்ேளாம் என்பைதச் சிந்திப்பராக! பின்னர் அவர்கள் எவ்வாறு திைச
திருப்பப்படுகின்றனர் என்பைதயும் சிந்திப்பராக!

(திருக்குர்ஆன் 5:75)
லாத்,

உஸ்ஸா ேபான்ற ெபண் பாத்திரங்கைளக் கடவுளின் புதல்விகள் என்று மக்காவில் வா ந்தவர்கள்

நம்பி வந்தனர். உங்களுக்கு மட்டும் ஆண் மக்கள்! அல்லாஹ்வுக்கு மட்டும் ெபண் மக்களா! என்று குர்ஆன்
ேகள்வி எ

ப்பியது. இைறவனுக்கு மைனவியும்,

மக்களும் அறேவ இல்ைல என்பைதயும் கூறியது. லாத்,

உஸ்ஸா பற்றி அவர்கள் நம்பி வந்த கட்டுக் கைதகளின் அடிப்பைடயில் கீ த்தரமாக விமர்சிக்க முடியும்.
அப்படி எந்த விமர்சனமும் குர்ஆனில் இல்ைல.
இந்துக்கள் கடவுளர்களாக மதிக்கும் இராமன்,

கிருஷ்ணன்,

முருகன்,

விநாயகர்,

சிவன்,

விஷ்

ேபான்றவர்கள் குறித்து முஸ்லிம்கள் அவர்கைளக் குைற கூறக் கூடாது. அைதத் திருக்குர்ஆன் தைட
ெசய்கிறது.
அேத ேநரத்தில் ஒரு கடவுள் தான் இருக்க முடியும். பல கடவுள்கள் இருக்க முடியாது என்று வாதம்
ெசய்யலாம். பல கடவுள் ெகாள்ைகைய நம்புவ தால் ஏற்படும் ேகடுகைளப் பட்டியலிட்டு ெகாள்ைகப்
பிரச்சாரம் ெசய்யலாம். மற்றவர்கள் கடவுளர்களாக மதிக்கக்கூடியவர்களின் ெபயர்கைளக்
குறிப்பிடாமேலேய இத்தைகய பிரச்சாரத்ைதச் ெசய்ய முடியும்.
அறிவுப்பூர்வமான வாதங்களின் அடிப்பைடயில் இவ்வாறு பிரச்சாரம் ெசய்வைத இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறது.

இத்தைகய பிரச்சாரத்தால் சமூக நல்ணக்கத்திற்கு எந்தக் ேகடும் ஏற்படாது. எனேவ ஏசுவைதத் தவிர்க்க
ேவண்டும் என்பதும் அறிவுப்பூர்வமாக விமர்சனம் ெசய்யலாம் என்பதும் ஒன்றுக்ெகான்று முரண்பட்டைவ
அல்ல.

39. இஸ்லாம்

ஏன் ேபாைர விதிக்க ேவண்டும்?

ேகள்வி : எங்கள் பக்கத்து வட்டு
ீ
இந்து நண்ப டம் எனக்கு நீண்ட நாளாக பழக்கம் உண்டு. அவ டம்
இஸ்லாத்ைத அறிமுகம் ெசய்ேதன். குர்ஆைனயும் அவருக்கு படிக்கக் ெகாடுத்ேதன். அவருக்கு அதில்

சந்ேதகம் ஏற்பட்டது. அதில் இஸ்லாம் ஏன் ேபாைர விதிக்க ேவண்டும், மனிதைன மனிதன் ெகான்று குவிப்

பதும் ெபாருளாதாரத்ைதச் ேசதப்படுத்துவதும் தன்னு ைடய பாைதயில் ேபார் ெசய்வதாக சிறப்பித்துக் கூறு
வதா? இது இைறவனின் மகா கருைணக்கு இ

- எம்.

க்காக இல்ைலயா? என்று ேகட்கிறார் விளக்கம் தரவும்.

முஹம்மது மூஸா, மதுைர.

ேபார் ெசய்யுமாறு கட்டைளயிடும் வசனங்கைளச் சிலர் தவறாகப் பு ந்து ெகாண்டுள்ளனர். திருக்குர்ஆனில்
உள்ள பல கட்டைளகள் அைனத்து முஸ்ம்களுக்கும் உ யது என்றாலும் ஆட்சியாளர்கள் மீ தும்,
மீ தும் மட்டும் சுமத்தப்பட்ட கட்டைளகளும் உள்ளன.

அரசுகள்

அரசாங்கத்தின் மீ து சுமத்தப்பட்ட கடைமகைளத் தனி நபர்கள் ெசயல்படுத்தக் கூடாது.
திருடினால் ைகைய ெவட்டுதல்,
கண்

க்குக் கண்,

விபச்சாரத்துக்கு மரண தண்டைன,

அல்லது நூறு கைசயடி வழங்குதல்,

பல்லுக்குப் பல் என்பன ேபான்ற சட்டங்கள் குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ளன.

இச்சட்டங்கைளத் தனிப்பட்ட எந்த முஸ்மும்,

முஸ்ம் கு

இஸ்லாமிய அரசு தான் இவற்ைற நைடமுைறப்படுத்த ேவண்டும்.

வும் ைகயில் எடுக்க முடியாது. மாறாக
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ேபார் குறித்த வசனங்களும் இது ேபால் அரசின் மீ து சுமத்தப்பட்ட கடைமேய தவிர தனி நபர்கள் மற்றும்
கு

க்கள் மீ து சுமத்தப்பட்டதல்ல. இவ்வாறு நாம் கூறுவதற்கு குர்ஆனிேலேய சான்றுகள் உள்ளன.

4:75

வசனத்தில் பலவனர்களுக்காக
ீ
நீங்கள் ஏன் ேபா டக் கூடாது?

என்று கூறப்படுகிறது. பலவனர்கள்
ீ

என்பது மக்காவில் சிறுபான்ைமயினராக இருந்த முஸ்ம்கைளக் குறிக்கும். அவர்கள் மக்காவில்

ெசால்ெலானாத துன்பத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர். ஊைர விட்டு தப்பித்தால் ேபாதும் என்ற அளவுக்கு
அவர்களுக்குக் ெகாடுைமகள் இைழக்கப்பட்டன.
ஆயினும் அவர்கைள அைழத்துப் ேபார் ெசய்யுமாறு கட்டைளயிடாமல்,

அவர்களுக்காக நீங்கள் ஏன் ேபார்

ெசய்யக்கூடாது என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) தைலைமயில் அைமந்த முஸ்ம் அரசுக்கு திருக்குர்ஆன்

கட்டைளயிடுகிறது.
பலவனர்களும்
ீ
,

பாதிக்கப்பட்டவர்களும் ேபார் நடவடிக்ைகயில் இறங்கலாம் என்றிருந்தால் ேபா டுமாறு

அந்தப் பலவனர்களுக்குத்
ீ
தான் கட்டைள பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும்.

8:60

வசனத்தில் பலவிதமான ேபார்த் தளவாடங்கைளத் தயார்படுத்திக் ெகாள்ளுமாறு கட்டைள

,
பிறப்பிக்கப்படுகிறது. ஒரு நாட்டுக்குள் பலவனமாகவும்
ீ
கு

சிறுபான்ைமயாகவும் உள்ள தனி நபேரா,

க்கேளா இப்படி திரட்டிக் ெகாள்வது சாத்தியமாகாது. இது அரசாங்கத்தினால் மட்டுேம சாத்தியமாகக்

கூடியதாகும்.
இஸ்லாமிய அரசு அைமந்து,

ேபார் ெசய்ய ேவண்டிய காரணங்கள் அைனத்தும் இருந்து,

ேபார்

ெசய்வதற்கான பைட பலம் இல்லாவிட்டால் அப்ேபாது இஸ்லாமிய அரசின் மீ து கூட ேபார் ெசய்வது
கடைமயாகாது.

எதி களின் பைட பலத்தில் பத்தில் ஒரு பங்குதான் ேபாதுமான பைட பலமாக முன்னர்
அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. (திருக்குர்ஆன்

8:65)

பின்னர் மக்களிடம் காணப்பட்ட பலவனத்ைதக்
ீ
கருத்தில் ெகாண்டு எதி யின் பைட பலத்தில் பாதி பைட
பலம் இருந்தால் மட்டுேம இஸ்லாமிய அரசின் மீ து ேபார் கடைமயாகும்;

அைத விடக் குைறவாக

இருந்தால் ேபார் ெசய்யாமல் அடங்கிச்ெசல்ல ேவண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இது தான் குர்ஆனின்
கட்டைள. (திருக்குர்ஆன்

8:66).

பைட பலம் பாதிக்கும் குைறவாக இருந்தால் இஸ்லாமிய அரசாங்கம் கூட ேபா டக் கூடாது என்றால்
நாட்டில் சிறுபான்ைமயாக வா

ம் மக்கள் மீ து ேபார் எவ்வாறு கடைமயாகும்?

இதனால் மிகப்ெப ய இழப்புகள் தான் சமுதாயத்துக்கு ஏற்படும் என்பதால் தான் ேபாைரக்
கடைமயாக்காமல் ெபாறுைமைய இைறவன் கடைமயாக்கியுள்ளான்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் பட்ட கஷ்டத்ைத யாரும் பட்டிருக்க முடியாது. அந்த
நிைலயில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பைட திரட்டவில்ைல. ெபாறுைமையத் தான் கைடப்பிடித்தனர்.
மதீனாவுக்குச் ெசன்று ஆட்சியும் அைமத்து ேபார் ெசய்வதற்கான காரணங்கள் ஏற்பட்ட ேபாது தான் ேபார்
ெசய்தனர்.

இைத முஸ்ம்கள் ச யாகப் பு ந்து நடந்து ெகாண் டால் மக்கள் இஸ்லாத்ைத ேநாக்கி தம் பார்ைவையத்

திருப்புவார்கள் என்பைதயும் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்.

எனேவ அரசாங்கத்தின் மீ து தான் ேதைவேயற்படும் ேபாது ேபார் கடைமயாகும். தனி நபர்கள் மீ து அல்ல.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும், அவர்களின் ேதாழர்களும் வடு
ீ வாசல், ெசாத்து, சுகங்கள் அைனத்ைத

யும் பறி ெகாடுத்து மக்காைவ விட்டு ெவளிேயற்றப்பட்ட னர். மதீனா வந்து தனி அரைசயும்
உருவாக்கினார்கள்.

இதன் பிறகும் மக்கா வாசிகள் பைடெயடுத்து வந்ததா லும்,
எ

சியிருந் ேதாைரத் துன்புறுத்தியதாலும்,

இைறவன் விதித்தான்.

மக்காவில் இஸ்லாத்ைத ஏற்றவர்களில்

சிலைரக் ெகான்று குவித்த தாலும் ேபார் ெசய்யும் கடைமைய

PDF file from www.onlinepj.com

எந்த ஒரு நாடும் வம்பு ெசய்யும் நாட்டுடன் கைடப்பிடிக்கும் கடினப் ேபாக்ைக விட மிகக் குைறந்த அளேவ
இஸ்லாம் கடினப் ேபாக்ைக ேமற்ெகாண்டது.
ெகால்லுங்கள்! ெவட்டுங்கள்'

என்ெறல்லாம் கூறப்படும் கட்டைளகள் ேபார்க்களத்தில் நைடமுைறப்படுத்த

ேவண்டியைவ. ேபார்க்களத்தில் இப்படித் தான் நடக்க ேவண்டும்.

· வம்புச்

சண்ைடக்கு வருேவாருடன் தான் ேபார்! (திருக்குர்ஆன்

· ெசாந்த

ஊைர விட்டு விரட்டியடித்தவர்களுடன் தான் ேபார்! (திருக்குர்ஆன்

· ேபா

2:190, 9:13)

ருந்து விலகிக் ெகாள்ேவாருடன் ேபார் இல்ைல! (திருக்குர்ஆன்

· அநீதி இைழக்கப்படும்
4:75, 22:39-40)
· சமாதானத்ைத
· மதத்ைதப்

2:191, 22:40)

2:192)

பலவனமான
ீ
ஆண்கள், ெபண்கள் மற்றும் சிறுவர்களுக்காகேவ ேபார்! (திருக்குர்ஆன்

விரும்புேவாருடன் ேபார் இல்ைல! (திருக்குர்ஆன்

பரப்ப ேபார் இல்ைல! (திருக்குர்ஆன்

8:61)

2:256, 9:6, 109:6)

என்று திருக்குர்ஆன் கூறுகிறது. நியாயமான காரணம் இருந்தால் மட்டும் முஸ்லிம் அரசாங்கம் ேபார்
ெசய்யலாம் என்று தான் இஸ்லாம் கூறுகிறது. தனி நபர்கேளா,

கு

க்கேளா ஜிஹாத் என்ற ெபய ல்

வன்முைறயில் இறங்கினால் அது தவறாகும்.
ெசாந்த நாட்ைட விட்டு விரட்டப்பட்டவர்கள் ேபா ட்டு,

இழந்த உ ைமைய மீ ட்பைத யாரும் குைற கூற

முடியாது. அதனடிப்பைடயில் தான் மக்காவின் மீ து ேபார் ெதாடுக்கப்பட்டது.
ேபாைர முதல் துவக்கக் கூடாது என்று ெதளிவான கட்டைளயும் இருக்கிறது. (திருக்குர்ஆன்

2:190,

9:12,13)
40. ெபண்

நபி ஏன் இல்ைல?

ேகள்வி : ஏராளமான நபிமார்கைள (ஆண்கைள மட்டும்) ேதர்ந்ெதடுத்து இவ்வுலகத்திற்கு இைறவன்
அனுப்பியுள்ளான் என்கிறது உங்கள் மதம். அப்படிெயன்றால் நபியாக ஒரு ெபண்ைணக் கூட
ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைலேய ஏன்?
உடன்பாடில்ைலயா?

அல்லது ஒரு ெபண் நபியாக வருவதில் உங்கள் இைறவனுக்ேக

இப்படியிருக்கும் பட்சத்தில் ெபண்களுக்கு உங்கள் மதத்தில் தான் சம உ ைம

இருக்கிறது என்கிறீர்கள். ஏன் இந்த முரண்பாடு? என்று வாதிடுகிறார் மாற்று மத நண்பர்.

எஸ். சீனி சலாப்தீன், மண்டபம்.
பதில் : (முஹம்மேத!) உமக்கு முன் ஆண்கைளேய
சான்றுகளுடனும்,

ஏடுகளுடனும் நமது

அறிவுைடேயா டம் ேகளுங்கள்! (அல்குர்ஆன்

தர்களாக அனுப்பிேனாம். அவர்களுக்குத் ெதளிவான

துச் ெசய்திைய அறிவித்ேதாம். நீங்கள் அறியாதிருந்தால்

16:43, 22:07)

இவ்விரு வசனங்களும் ஆண்கள் தாம் நபிமார்களாக அனுப்பப்பட்டனர் என்பைதச் சந்ேதகத்திற்கு
இடமில்லாத வார்த்ைதகளால் அறிவிக்கின்றன.

12:109

வசனமும் இேத கருத்ைதக் கூறுகின்றது.

மனிதர்கைள நல்வழிப்படுத்துவதற்காக அனுப்பப்பட்ட இைறத்

தர்கள் அைனவரும் ஆண்களாகேவ

அனுப்பப்பட்டனர் என்பதில் எந்தச் சந்ேதகமும் இல்ைல. இதில் எந்த ஒளிவு மைறவும் இல்ைல.

எனேவ ெபண் நபிமார்கள் அனுப்பப்படாததன் காரணங்கைள அறிந்து ெகாள்வதற்கு முன் ஆன்மீ கத்தில்
ெபண்களின் நிைல என்ன என்பைத அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும். ஏெனனில் ெபண்களில் நபிமார்கள் இைறத்

தர்கள் அனுப்பப்படாததற்கு ெபண்கைள மட்டம் தட்டுவது தான் காரணம் என்று சிலர்

கூறுகின்றனர்.
பல்ேவறு மதங்களில் ஆன்மீ கத்தில் உயர்ந்த நிைலைய அைடவதில் ஆண்களுக்கும்,

ெபண்களுக்கும்

இைடேய பாரபட்சம் காட்டப்பட்டுள்ளது. இஸ்லாத்ைதப் ெபாருத்த வைர இத்தைகய பாரபட்சம் ஏதும்
இல்ைல என்பைத திருக்குர்ஆன் பல இடங்களில் அறிவிக்கிறது.
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யாேரனும் ஒரு தீைமையச் ெசய்தால் அது ேபான்ற ைதத் தவிர அவர் கூலி ெகாடுக்கப்பட மாட்டார்.
ஆண்களிேலா,

ெபண்களிேலா நம்பிக்ைக ெகாண்ட வராக நல்லறம் ெசய்ேவார் ெசார்க்கத்தில்

வார்கள். அதில் கணக்கின்றி வழங்கப்படுவார்கள். (அல்குர்ஆன்
ஆண்களிேலா,

ெபண்களிேலா நம்பிக்ைக ெகாண்டு,

நல்லறங்கள் ெசய்ேதார் ெசார்க்கத்தில்

சிறிதளவும் அவர்கள் அநீதி இைழக்கப்பட மாட்டார்கள். (அல்குர்ஆன்
ஆேணா,

ெபண்ேணா நம்பிக்ைக ெகாண்டு,

ைழ

40:40)
ைழவார்கள்.

4:124)

நல்லறம் ெசய்தால் அவைர மகி ச்சியான வா க்ைக

வாழச்ெசய்ேவாம். அவர்கள் ெசய்து ெகாண்டிருந்த நல்லவற்றின் காரணமாக அவர்களின் கூலிைய
அவர்களுக்கு வழங்குேவாம். (அல்குர்ஆன்

உங்களில் ஆேணா,

16:97)

ெபண்ேணா எவரது ெசயைலயும் நான் வணாக்க
ீ
மாட்ேடன் என்று அவர்களது

இைறவன் அவர்களுக்குப் பதிலளித்தான். உங்களில் சிலர் மற்றும் சில டமிருந்து (ேதான்றியவர்கள்.)

(அல்குர்ஆன்

3:195)

நல்லறங்கள் மூலம் உயர் நிைலைய அைடவதிலும் அதற் கான ப சுகைள இைறவனிடம் ெபறுவதிலும்
ஆண்களுக்கும்,

ெபண்களுக்கும் இைடேய இைறவன் எந்தப் பாரபட்சமும் பார்ப்பதில்ைல என்பைத

இவ்வசனங்கள் கூறுகின்றன.
குைறவான நல்லறம் ெசய்த ஆைண விட நிைறவான நல்லறம் ெசய்த ெபண் இைறவனிடம்
உயர்ந்தவளாவாள். ஆணா ெபண்ணா என்று கவனித்து மறுைமயில் ப சுகள் வழங்கப்படுவதில்ைல.
நடத்ைதகள் மட்டுேம கவனத்தில் ெகாள்ளப்படுகின்றன.

எனேவ ஆன்மீ க நிைலயில் ெபண்கள் தகுதியற்றவர்கள் என்பதற்காக ெபண்களில் நபிமார்கள்
அனுப்பப்படுவது தவிர்க்கப்படவில்ைல என்பைத இதிருந்து அறியலாம்.
முஸ்லிமான ஆண்களும், ெபண்களும், நம்பிக்ைக ெகாண்ட ஆண்களும், ெபண்களும், கட்டுப்பட்டு நடக்கும்
ஆண்களும்,
ஆண்களும்,

ெபண்களும்,
ெபண்களும்,

உண்ைம ேபசும் ஆண்களும்,

ெபண்களும்,

அடக்கமாக நடக்கும் ஆண்களும்,

ெபாறுைமைய ேமற் ெகாள்ளும்

ெபண்களும்,

தர்மம் ெசய்யும் ஆண்களும்,

ெபண்களும், ேநான்பு ேநாற்கும் ஆண் களும், ெபண்களும், தமது கற்ைபக் காத்துக் ெகாள் ளும் ஆண்களும்,
ெபண்களும், அல்லாஹ்ைவ அதிகம் நிைனக்கும் ஆண்களும், ெபண்களும் ஆகிய அவர்களுக்கு அல்லாஹ்
மன்னிப்ைபயும், மகத்தான கூையயும் தயா த்துள்ளான்.

(அல்குர்ஆன் 33:35)
இதற்கு நிகரான ஒரு பிரகடனம் உலகில் எந்த மதத்தின் ேவத நூல்களிலும் காண முடியாது. ஆண் ெபண்
என அல்லாஹ் பாரபட்சம் காட்டுவதில்ைல என்பதற்கு இதுவும் சான்றாகவுள்ளது.
இைறவனிடமிருந்து ெசய்திையப் ெபறுவதற்கும்,

இைறச் ெசய்தி ெகாண்டு வரும் வானவைரச்

சந்திப்பதற்கும் ெபண்கள் தகுதியற்றவர்கள் என்பதால் இைறவன் ெபண்களில் நபிமார்கைள அனுப்பாமல்
இருந்திருப்பாேனா என்றால் அதுவும் இல்ைல.
மூஸா நபியின் தாயாருக்கு ஒரு ெசய்திையத் தன் புறத்திருந்து இைறவன் அறிவித்துள்ளான் என்பைத

20:38, 28:7

ஆகிய குர்ஆன் வசனங்களில் காணலாம்.

ஈஸா நபியின் தாயார் மர்யம் (அைல) அவர்களிடம் ஜிப் ல் எனும் வானவர் வந்தைதயும் இைறக்
கட்டைளையத் ெத வித்தைதயும் குர்ஆன்

19:17

வசனத்தில் காணலாம்.

இன்னும் ெசால்வதாக இருந்தால் ஒருவன் உண்ைமயான முஸ்லிமாக வாழ விரும்பினால் அவன் கடந்த
காலத்தில் வா ந்த இரண்டு நபர்கைளப் ேபால் வாழ ேவண்டும். அவ்விருவர் தான் முஸ்லிம்களுக்கு ய
முன் மாதி களாவர் என்று திருக்குர்ஆன் கூறுகிறது. அவ்விருவரும் ெபண்களாவர்.
என் இைறவா! ெசார்க்கத்தில் உன்னிடம் எனக்ெகாரு வட்ைட
ீ
எ

ப்புவாயாக! ஃபிர்அவ்னிடமிருந்தும்

அவனது சித்திரவைதயிலிருந்தும் என்ைனக் காப்பா யாக! அநீதி இைழத்த கூட்டத்திலிருந்தும் என்ைனக்

காப்பாயாக!'

என்று ஃபிர்அவ்னின் மைனவி கூறியதால் அவைர நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாருக்கு அல்லாஹ்

முன்னுதாரணமாகக் கூறுகிறான். இம்ரானின் மகள் மர்யைமயும் (இைறவன் முன் உதாரணமாகக் கூறு
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கிறான்) அவர் தமது கற்ைபக் காத்துக் ெகாண்டார். அவ டம் நமது உயிைர ஊதிேனாம். அவர் தமது
இைறவனின் வார்த்ைதகைளயும்,

அவனது ேவதங்கைளயும் உண்ைமப்படுத்தினார். அவர் கட்டுப்பட்டு

நடப்பவராகவும் இருந்தார். (அல்குர்ஆன்

66:11, 12)

உலக முஸ்லிம்கள் அைனவருக்கும் ஆன்மீ கத்தில் முன் மாதி களாக இரண்டு ெபண்கைளேய இைறவன்
குறிப்பிடுகிறான் என்றால் ெபண்கள் ஆன்மீ கத்தில் ஆண்களுடன் ேபாட்டியிட்டு அவர்கைளயும் மி
முடியும் என்பைத அறிந்து ெகாள்ளலாம்.

ச

அப்படியானால் ெபண்கள் நபிமார்களாக அனுப்பப் படாதது ஏன்? இக்ேகள்விக்கு விைட மிக எளிதானது.
இைறத்

தர்கள் என்ற ெபாறுப்ைப,

உண்ைமயில் இைறத்

தகுதிைய நிர்ணயிக்கும் விவகாரமாக மட்டும் பார்க்கிறார்கள்.

துப்பணி என்பது மிகவும் கடினமான ெபாறுப்பாகும். இப்ெபாறுப்ைப

நிைறேவற்றுவது ஆண்களில் கூட அைனவராலும் சாத்தியமாகாதது. இைறத்

தராக அனுப்பப்பட்டவர்கள்

அன்ைறய சமூகத்தில் இருந்த அத்தைன ெகாள்ைக ேகாட்பாடு கைளயும் தனிெயாருவராக நின்று எதிர்க்க
ேவண்டும்.

· அவ்வாறு
· நாடு

எதிர்க்கும் ேபாது ெகால்லப்படலாம்!

கடத்தப்படலாம்.

· கல்ெலறிந்து
· இன்னும்

சித்ரவைத ெசய்யப்படலாம்!ஆைடையக் கிழித்து நிர்வாணப்படுத்தப்படலாம்.

ெசால்ெலாண்ணாத் துன்பங்கைள அவர்கள் அனுபவித்து ஆக ேவண்டும்.

ெபண்களாக இருந்தால் இைவ அைனத்துக்கும் ேமலாக அவர்களிடம் பாலியல் பலாத்காரம் ெசய்து ேமலும்
துன்புறுத்துவார்கள்!
ஒட்டுெமாத்த சமுதாயத்ைதேய தன்னந்தனியாக களத்தில் நின்று எதிர்ப்பதால் ஏற்படும் சிரமங்கைள எந்தப்
ெபண்ணாலும் நிச்சயம் தாங்கிக் ெகாள்ளேவ முடியாது.
இன்ைறக்குக் கூட உடலுக்கு அதிக ேவதைன தராத பணிகளில் தான் ெபண்கள் நாட்டம் ெகாள்கிறார்கேள
தவிர பாரம் இ
இைறத்

க்கேவா, மூட்ைட

க்கி இறக்கேவா ெபண்கள் ேபாட்டியிடுவதில்ைல. விரும்புவதுமில்ைல.

தர்கள் என்ற பணி இைத விட பல ஆயிரம் மடங்கு கடினமான பணியாகும்.

ெபண்கைள இழிவு ெசய்வதற்காகத் தான் இப்ெபாறுப்பு வழங்கப்படவில்ைல என்பது முற்றிலும் தவறு
என்பைத ேமேல நாம் எடுத்துக்காட்டிய சான்றுகள் சந்ேதகமற நி
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பிக்கும்.

ஆண்களிடமிருந்து ெபண்கள் வரதட்சைண வாங்குவது ஆண்களுக்குக் கஷ்டமாகாதா?

ேகள்வி: திருமணத்தின் ேபாது ஆண்கள் ெபண்களிடமிருந்து வரதட்சைண வாங்குவைத இஸ்லாம் மார்க்கம்
தைட ெசய்கிறது. ஆனால்,

திருமணத்தின் ேபாது ெபண்கள் ஆண்களிடமிருந்து வரதட்சைண வாங்குவைத

அனுமதிக்கிறது. இது ஆண்களுக்குக் கஷ்டமாகாதா? என்று என் நண்பர் ஒருவர் ேகட்கிறார்

. - அப்துல்

முனாப், அல்-அய்ன்.

விளக்கம் : ெகாடுப்பது எப்ேபாதுேம கஷ்டமானது தான். இதில் எந்தச் சந்ேதகமும் இல்ைல. மைனவிக்குச்
ேசாறு ேபாடுவதும் உைடகள் மற்றும் அணிகலன்கள் எடுத்துக் ெகாடுப்பதும் கூட ஆண்களுக்குக்

கஷ்டமானது தான்.

அதற்காக ஆண்கள் மீ து அந்தச் சுைமையச் சுமத்தக் கூடாது என்று அந்த நண்பர் கூற மாட்டார்.
இதில் கஷ்டத்ைதக் கவனத்தில் ெகாள்வைத விட நியாயத்ைதத் தான் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்.
ைசக்கிள் வாங்குவைத விட கார் வாங்குவது கஷ்டமானது என்பதால் நாம் கார் வாங்காமல்
இருப்பதில்ைல. கார் மூலம் கிைடக்கும் கூடுதல் வசதி மற்றும் ெசாகுசுக்காகக் கஷ்டத்ைதப் பின்னுக்குத்
தள்ளி விடுகிேறாம்.
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அது ேபால் தான் திருமண வா க்ைகயின் மூலம் ஆண்கள் அதிக வசதிையயும்,

ெசாகுைசயும்

இன்பத்ைதயும் அனுபவிக்கிறார்கள்.
சிறிது ேநரம் இருவரும் இன்பத்ைத அனுபவிப்பதில் மட்டும் சமமாகஉள்ளனர்.
பின்விைளவுகைளச் சுமப்பதில் சமமாக இல்ைல.
இவனது கருைவச் சுமப்பதால் அவள் படும் சிரமங்கைள எண்ணிப் பார்க்க ேவண்டும். பிரசவிக்கும் சிரமம்,
குடும்பத்தாருக்கு ேசைவ ெசய்யும் சிரமம் என ஏராளமான துன்பங்கைளப் ெபண்கள் தான் சுமக்கிறார்கள்.
ஆ

க்குச் சுகம் மட்டுேம கிைடக்கிறது. எனேவ மஹர் ெகாடுப்பது அவனுக்குச் சிரமமாக இருந்தாலும்

அவன் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்ற நியாயத்ைதப் புறக்கணிக்க முடியாது.

இது முதலாவது காரணம். ெபண் மீ து வரதட்சைண சுைம சுமத்தப்பட்டால் அைத அவளது தந்ைத தான்
தனியாகச் சுமக்க ேவண்டும். ஆனால் ஆண் மீ து அந்தச் சுைமையச் சுமத்தினால் அவனது தந்ைதயுடன்
அவனும் ேசர்ந்து உைழக்க முடியும். இந்த விஷயத்தில் கஷ்டத்ைதத் தாங்கும் வலிைம ஆண்களுக்குத்
தான் அதிகமாகவுள்ளது என்பது இரண்டாவது காரணம்.
ெபாதுவாக உலகில் ஆண்கைள விட ெபண்கள் தான் அதிக எண்ணிக்ைகயில் பிறக்கிறார்கள். ஆண்கைள
விட பத்து வருடத்திற்கு முன்ேப திருமணத்துக்கு தயாராகவும் ஆகிவிடுகிறார்கள்.
திருமணத்துக்குத் தகுதியான ெபண்கள் என்று கணக்கிட்டால் அவர்கள் அத்தைன ேபருக்கும் கணவர்கள்
கிைடக்க ேவண்டுமானால் பத்து வருடங்களுக்கு ஆண்களாக மட்டுேம பிறக்க ேவண்டும்.
பிறப்பில் ெபண்கள் அதிகமாகவுள்ளதாலும்,

திருமணத்துக்குத் தயாராவதில் ஆண்கள் பத்து வருடம்

பின்தங்கியுள்ளதாலும் ஆண்களுக்குக் கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.
எனேவ தான் ெபண்கள் மிக மிக கணிசமான அளவுக்கு வரதட்சைண ெகாடுக்க ேவண்டிய நிைலைம
உள்ளது. ஆண்கள் மஹர் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்ற நிைல உருவாகும் ேபாது ெபண்கள் தாறுமாறாகக்
ேகட்க மாட்டார்கள். எண்ணிக்ைகயில் மலிந்து கிடப்பதால் அற்பமான ெதாைகையப் ெபற்றுக் ெகாண்ேட
வா வு கிைடத்தால் ேபாதும் என்ற முடிவுக்கு வருவார்கள்.
வரதட்சைண பத்து லட்சம்,

இருபது லட்சம் என்ற அளவுக்குப் ேபானாலும் மஹர் ெகாடுத்து மணம்

முடிப்பவர்கள் சில ஆயிரங்களில் தான் இன்றளவும் நிற்கிறார்கள். இது ஆண்களுக்கு தாங்கக்கூடிய
கஷ்டேம. ெபண்கள் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்றால் இைத விடப் பல மடங்கு அதிகமாக அவர்களிடம்

ேகட்பார்கள். ேகட்டு வருகிறார்கள்.
இந்த வித்தியாசங்கைளப் பு ந்து ெகாண்டால் ஆண்கள் தான் மஹர் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பதில் உள்ள
நியாயத்ைத அந்த நண்பர் ஒப்புக் ெகாள்வார்.
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குழந்ைத ெபறும் தகுதியற்ற வர்களுக்கு இத்தா' அவசியமா?

ேகள்வி: இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் மாதவிடாய் வரக்கூடிய குழந்ைத ெபறத் தகுதியுைடயவர்கள்,
இறந்த பின்பு இத்தா'

இருப்பது (4 மாதம் +

கட்டுப்பாடு ெசய்து ெகாண்டவர்கள்,

10

நாள்) ஏற்றுக் ெகாள்ளக்கூடிய ஒன்று. ஆனால்,

மாதவிடாய் பிரச்சைன காரணமாக,

தள்ளாத வயதுைடய கிழவி இவர்களுக்கு இத்தா' அவசியமா!

-பாட்சா

கணவன்
குடும்பக்

கர்ப்பப் ைபைய அகற்றியவர்கள்,

பஷீர், அல்-ஜூைபல்.

பதில்: இறந்து ேபான கணவனின் கருைவ மைனவி சுமந்திருக்கிறாரா?
ேநாக்கங்களில் மிகவும் முக்கியமானதாகும்.

என்பைத அறிவது இத்தாவுைடய

கணவன் இறந்த சில நாட்களில் மைனவிக்கு மாதவிலக்கு ஏற்பட்டால் அவள் கருவில் குழந்ைத
வளரவில்ைல என்பது உறுதியாகத் ெத ந்து விடும். ஆனாலும்,
அவள் மறுமணம் ெசய்ய முடியாது. நான்கு மாதங்களும்,
ெசய்ய முடியும்.

இஸ்லாம் கூறும் சட்டத்தின்படி உடேன

பத்து நாட்களும் கழிந்த பிறகு தான் மறுமணம்
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அவளது கருவைறயில் முதல் கணவனின் கரு வளரவில்ைல என்பது மாதவிடாய் வந்த உடேனேய
ெத ந்துவிடும். அப்படி இருந்தும் நான்கு மாதமும் பத்து நாட்களும் அவள் ஏன் காத்திருக்க ேவண்டும்? கரு
வளரவில்ைல என்பது அவளுக்கு மட்டும் ெத ந் தால் ேபாதாது;
யாக அது நி

உலகம் அறியும் வைகயில் ெவளிப்பைட

பிக்கப்பட ேவண்டும் என அல்லாஹ் விரும்புவதாேலேய இவ்வாறு கூறியிருக்க முடியும்.

இவ்வாறு ெவளிப்பைடயாக நி

பிக்க ேவண்டும் என்பதற்குப் பல நியாயமான காரணங்கள் உள்ளன. அந்தக்

காரணங்கைள விளங்கிக் ெகாண்டால் உங்கள் ேகள்விக்கு விைட கிைடத்து விடும்.

#

ஒரு ெபண் தனது கருப்ைபயில் குழந்ைத வளர வில்ைல என்பைத மாதவிலக்கு வருவதன் மூலம்

ெத ந்து ெகாள்ள முடியும். ஆனால்,

மாதவிடாய் வராமேலேய மாதவிடாய் தனக்கு வந்து விட்டதாக ஒரு

ெபண் ெபாய் கூறி உடனடியாக மறுமணம் ெசய்ய நிைனக்கலாம்.
இவ்வாறு ெசய்தால் இரண்டாம் கணவன் ஏமாற்றப்படுகிறான்.

#

மறுமணம் ெசய்து குறுகிய கால கட்டத்தில் குழந்ைதைய அவள் ெபற்ெறடுத்தால் இரண்டாம் கணவன்,

தனது குழந்ைத இல்ைலெயனக் கருதுவான். தன்ைன ஏமாற்றி விட்டதாக எண்ணி அவைளயும்
ெவறுப்பான். இது அவளது எதிர்காலத்துக்ேக ேகடாக முடியும்.
எனேவ தான் தனது வயிற்றில் குழந்ைத இல்ைல என்பைத அைனவருக்கும் ெத யும் வைகயில் அவள்
நி

பிக்க ேவண்டும். நான்கு மாதமும் பத்து நாட்களும் கடந்த பின் அவளது வயிறு ெவளிப்பைடயாக

ெப தாகா விட்டால் அவள் வயிற்றில் முதல் கணவனின் வா சு இல்ைல என்பதற்கு அவைள அறிந்த
அைனவரும் சாட்சிகளாக இருப்பார்கள்.

இதனால் தான் நான்கு மாதமும் பத்து நாட்களும் என்ற அதிகப்படியான காலத்ைத இஸ்லாம்
நிர்ணயித்திருக்கிறது.
மாதவிடாய் வராமேல வந்து விட்டதாகப் ெபாய் கூறுவது ேபால் தனது கர்ப்பப்ைப எடுக்கப்பட்டு
விட்டதாகவும் ெபாய் கூறலாம்.
குடும்பக் கட்டுப்பாடு ெசய்த பலருக்கு அதன் பிறகும் குழந்ைத பிறக்க சாத்தியம் உள்ளது. அவ்வாறு சில
ேநரங்களில் பிறந்தும் இருக்கிறது.
மாதவிடாய் பருவம் முடிந்த பிறகும் அ தாக குழந்ைத ெபற்ற ெபண்கள் உள்ளனர்.
எனேவ சந்ேதகத்திற்கு இடமில்லாமல் ெவளிப்பைடயாக நி

பிப்பது தான் இரண்டாம் கணவன்

சந்ேதகப்படாமல் மகி ச்சியுடன் அவைள நடத்த துைண ெசய்யும்.
ேமற்கண்ட விஷயங்கள் அைனத்ைதயும் மருத்துவ ேசாதைன மூலம் உறுதி ெசய்ய முடியும் அல்லவா?
அந்த முடிவின் அடிப்பைடயில் உடேன அவள் மறு மணம் ெசய்யலாேம?

என்ெறல்லாம் சிலர்

ேகட்கின்றனர். மருத்துவர்களும் மனிதர்கள் தான். அந்தப் ெபண் ெபாய் ெசல்வது ேபால் மருத்துவர்களும்

ெபாய் ெசால்வார்கள். அைனத்து மருத்துவர்களும் இவ்வாறு ெபாய் ெசால்ல மாட்டார்கள் எனினும் ெபாய்

ெசால்லக் கூடிய மருத்துவர்களும் உள்ளனர் என்பைத யாராலும் மறுக்க முடியாது.

ேமற்கண்ட விஷயங்கள் அைனத்ைதயும் கண்டுபிடிக்கத் ெத யாத மருத்துவர்களும் இருப்பைதயும் நாம்
மறுக்க முடியாது.

விதி விலக்காக நீங்கள் சுட்டிக் காட்டியவர்களும் அ தாக கருவுறுவதும் நடக்கக் கூடியது தான். விதைவ
விவாகத்ைத இன்ைறக்கும் மறுக்கக் கூடியவர் கள் உள்ள நிைலயில் பதினான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு

முன்ேப விதைவகள் மறுமணத்திற்கு வழிகாட்டியது மட்டுமின்றி இரண்டாம் திருமணத்தால் அவளுக்கு

சங்கடங் கள் ஏதுவும் விைளந்து விடாமல் தக்க ஏற்பாட்ைடயும் இஸ்லாம் ெசய்துள்ளது. அது தான் இத்தா.

43. விவாகரத்து

ெசய்த மைனவிைய மீ ண்டும் திருமணம் ெசய்ய ேகவலமான பந்தைன ஏன்?

ேகள்வி: இஸ்லாமிய முைறப்படி ஒரு மனிதன் தன் மைனவிைய மூன்றாவது தடைவயாக விவாகரத்து

ெசய்து விட்டால் மீ ண்டும் அவைளத் திருமணம் ெசய்ய முடியாது;
ேவண்டுெமன்றால்,

அந்தப் ெபண் ேவெறாருவைனத் திருமணம் முடித்து,

அவ்வாறு திருமணம் ெசய்ய
அவன் அந்தப் ெபண்

டன்
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தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டு அவைள விவாகரத்து ெசய்த பின்பு தான் முதல் கணவைன திருமணம் ெசய்து
ெகாள்ள ேவண்டுமா? என்று முஸ்லிமல்லாத நண்பர் என்னிடம் ேகட்டார். நான் ஆமாம் என்று ெசான்ேனன்.
அதற்கு மாற்றுமத நண்பர், இது மிகவும் ேகவலமான ெசயலாகவும், ெப ய அநியாயமாகவும் இருக்கிறேத
என்று ேகட்டார். விளக்கம் தரவும்...
பி.ஏ. ரஃபக், ெநல்லிக்குப்பம்
பதில்: தனது மைனவிைய இன்ெனாருவன் மணந்து அவனும் விவாகரத்துச் ெசய்த பிறகு தான் தன்னால்
மணந்து ெகாள்ள முடியும் என்பது அவருக்கு மட்டுமல்ல. ெபரும்பாலான ஆண்களுக்கு ேகவலமாகத் தான்

ேதான்றும்.

மூன்றாவது தடைவயாக மைனவிைய விவாகரத்துச் ெசய்து விட்டால் அவளுடன் ேசர்ந்து வா

ம் வாய்ப்பு

பறிேபாய் விடும் அல்லது ேகவலமான நிைலக்கு ஆளாகித் தான் மணக்க ேவண்டும் என்பைத மனிதன்
உணரும் ேபாது மூன்றாவது தடைவயாக விவாகரத்துச் ெசய்யத் துணிய மாட்டான்.

அவசர ேகாலத்தில் இரண்டு தடைவ விவாகரத்துச் ெசய்து விட்டு சாதாரணமாகச் ேசர்ந்து ெகாண்டது
ேபால் இனிேமல் நடந்து விடக் கூடாது என்று உணர்ந்து ெதாடர்ந்து வா க்ைக நடத்துவான். அவர்களின்

திருமண உறவு இதனால் நீடிக்கும்.

மூன்றாவது தடைவயாக விவாகரத்துச் ெசய்ேவாைரத் தடுத்து நிறுத்துவதற்காகத் தான் இந்தக்
ேகவலத்ைதச் சுட்டிக் காட்டி இைறவன் எச்ச க்கிறான். இதனால் நன்ைமேய ஏற்படுகிறது.

'நீ

இந்தத் தப்பு ெசய்தால் ெசருப்பால் அடிப்ேபன்' என்று ஒருவ டம் கூறுகிேறாம்.

ெசருப்பால் அடிபடுவது ேகவலம் என்று மட்டும் பார்க்கக் கூடாது. ெசருப்பு அடிக்குப் பயந்து அந்தத் தவைற
அவன் ெசய்யாமல் இருப்பான் என்பைதயும் பார்க்க ேவண்டும்.
இது ேபான்ற எச்ச க்ைக தான் இந்தச் சட்டம்.
ஒவ்ெவாருவரும் மூன்றாவது தடைவயாக மைனவிைய விவாகரத்துச் ெசய்து விட்டு இன்ெனாருவனுக்கு
அவைள மணமுடித்துக் ெகாடுத்து அவன் விவாகரத்துச் ெசய்த பின் அவைள மணந்து ெகாள்ளுங்கள் என்று
கட்டைள யிடப்படவில்ைல.
மாறாக இந்த நிைல ஏற்படும் என்பதற்கு அ
இந்தச் சட்டத்தின் உள்ளர்த்தம்.

சி மைனவியுடன் ேசர்ந்து குடும்பம் நடத்துங்கள் என்பேத

எந்த இடத்தில் தட்டினால் ஆண்களுக்கு நன்றாக உைறக்குேமா அந்த இடத்தில் அல்லாஹ்
தட்டியிருக்கிறான்.

44. முத்தலாக்

மூலம் ெபண்களின் உ ைமகைள இஸ்லாம் பறிப்பது ஏன்?

ேகள்வி : முத்தலாக் ேபான்ற விவகாரங்களின் மூலம் இஸ்லாம் ெபண்களின் உ ைமகைளப்
பறிக்கின்றேத? என்று முஸ்லிமல்லாத நண்பர்கள் ேகட்கிறார்கேள?
சாஜிதா ஹுைஸன், ெசன்ைன.
பதில்: விவாகரத்துச் ெசய்த பின் அதனால் ெபண் கேள அதிகம் பாதிக்கப்படுவதால் ெபண்களின் உ ைம
பாதிக்கப்படுவது ேபால் ேதாற்றமளிக்கிறது. ஆனால் ஆழமாகச் சிந்தித்துப் பார்த்தால் தலாக் என்னும்

விவாகரத்து முைறயினால் ெபண்களின் உ ைமகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன என்ற உண்ைமைய அறியலாம்.

விவாகரத்து ெசய்யும் உ ைம கணவனுக்கு இல்லா விட்டால் அந்த உ ைமையப் ெபறுவதற்காக
நீதிமன்றத்ைத நாடுகிறான். நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் ெதாடர்ந்து பல வருடங்கள் கழித்து விவாகரத்து
தீர்ப்ைபப் ெபறுகிறான்.
இத்தைகய தாமதத்ைதத் தவிர்க்க விரும்புகின்ற கணவன் உடேன மைனவிைய விட்டுப் பி வதற்குக்

ெகா ரமான வழிையக் ைகயாள்கிறான். அவைள உயிேராடு ெகாளுத்திவிட்டு ஸ்டவ் ெவடித்துச் ெசத்ததாக
உலைக நம்ப ைவக்கிறான்.
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விவாகரத்துச் ெசய்யும் உ ைம கணவனுக்கு இருந்தால் ெபண்கள் உயிருடன் ெகால்லப்படுவதிலிருந்து
காப்பாற்றப்படுவார்கள்.
இன்னும் சில கணவன்மார்கள் மைனவிையக் ெகால்லும் அளவிற்கு ெகாடியவர்களாக இல்லாவிட்டாலும்
ேவெறாரு ெகாடுைமைய ெபண்களுக்கு இைழக்கிறார்கள். கற்ெபா

க்கம் உள்ள மைனவிைய ஒ

க்கம்

ெகட்டவள் எனக் கூறுகின்றனர். இப்படிக் கூறினால் தான் நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்துப் ெபற முடியும்
என்று நிைனத்து இவ்வாறு ெசய்கின்றனர். இதன் பின்னர் ஒ

க்கம் உள்ள அப்ெபண்மணி களங்கத்ைதச்

சுமந்து ெகாண்டு காலெமல்லாம் கண்ணர்ீ விடும் நிைலைம ஏற்படுகிறது. அவைள ேவெறாருவன் மணந்து
ெகாள்வதும் இந்தப் பழிச் ெசால்லால் தைடப் படுகிறது. எளிதாக விவாகரத்துச் ெசய்யும் வழியிருந்தால்
இந்த அவல நிைல ெபண்களுக்கு ஏற்படாது.

ேவறு சில கயவர்கள் விவாகரத்துப் ெபறுவதற்காக ஏன் நீதிமன்றத்ைத அ
சிரமங்கைளச் சுமக்க ேவண்டும்?

கி ேதைவயில்லாத

என்று நிைனத்து ெபயரளவிற்கு அவைள மைனவியாக ைவத்துக்

ெகாண்டு சின்ன வடு
ீ ைவத்துக் ெகாள்கின்றனர். மைனவிைய அடித்து உைதத்து சித்திரவைதயும்

படுத்துகின்றனர். இஸ்லாம் கூறும் விவாகரத்து முைறயால் இந்தக் ெகாடுைமகள் அைனத்திலிருந்தும்
ெபண்கள் பாதுகாக்கப் படுகிறார்கள். ஆண்களுக்கு விவாகரத்து ெசய்யும் உ ைம உள்ளது ேபால

ெபண்களுக்கு இவ்வு ைம வழங்கப்பட ேவண்டும் என்று ேகட்டால் அதில் நியாயம் இருக்கிறது. ஏெனனில்
ெபண்களுக்கு கணவைனப் பிடிக்கா விட்டால் கணவனிடமிருந்து விவாகரத்துப் ெபறுவது சிரமமாக

இருந்தால் அவள் கணவைனக் ெகாைல ெசய்கிறாள். உணவில் விஷம் கலந்ேதா,

அல்லது கள்ளக்

காதலனுடன் ேசர்ந்ேதா கணவைனத் தீர்த்துக் கட்டுகிறாள்.
அல்லது கணவனுக்கு ஆண்ைமயில்ைல என்று பழி சுமத்தி கணவனுக்கு மறு வா க்ைக கிைடக்காமல்
ெசய்து விடுகிறாள். அல்லது கணவைனயும், பிள்ைளகைளயும் விட்டுவிட்டு விரும்பியவனுடன் ஓடுகிறாள்.
எனேவ ஆண்களுக்கு விவாகரத்து ெசய்யும் உ ைம வழங்கப்பட்டுள்ளது ேபால ெபண்களுக்கும் வழங்கப்பட
ேவண்டும் என்பது முற்றிலும் ச யான வாதேம.
அந்த உ ைமைய இஸ்லாம்
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ஆண்டுகளுக்கு முன்ேப ெபண்களுக்கு வழங்கியுள்ளது.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் நடந்த ஒரு நிக ச்சியிருந்து இைத அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் ஸாபித் பின் ைகஸ் (ரலி) என்ற நபித் ேதாழ ன் மைனவி நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) அவர் களிடம் வந்து,

'அல்லாஹ்வின்

தேர! எனது கணவ ன் நன்னடத்ைதையேயா,

நற்குணத்ைதேயா நான் குைற கூற மாட்ேடன். ஆனாலும் இஸ்லாத்தில் இருந்து ெகாண்ேட

(இைறவனுக்கு) மாறு ெசய்வைத நான் ெவறுக்கிேறன்' என்றார். (அதாவது கணவர் நல்லவராக இருந்தாலும்
அவருடன் இைணந்து வாழத் தனக்கு விருப்பமில்ைல என்கிறார்) உடேன நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்

அப்படி யானால் (அவர் உனக்கு மஹராக வழங்கிய) அவரது ேதாட்டத்ைதத் திருப்பிக் ெகாடுத்து
விடுகிறாயா?

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அப்ெபண்மணி ச

என்றார். உடேன நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

அவர்கள் அவரது கணவ டம் 'ேதாட்டத்ைதப் ெபற்றுக் ெகாண்டு அவைள ஒேரயடியாக விடுத்து விடு'
என்று கட்டைளயிட்டார்கள்.
அறிவிப்பவர்: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) நூல்கள்:- புகா

5273, 5275, 5277

ேமற்கண்ட ெசய்தியிலிருந்து நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் காலத்திலிருந்த நைடமுைறைய
அறியலாம்.

ஒரு ெபண்

க்கு கணவைனப் பிடிக்காவிட்டால் அவள் சமுதாயத் தைலவ டம் முைறயிட ேவண்டும்.

அந்தத் தைலவர்,

அவள் கணவனிடமிருந்து ெபற்றிருந்த மஹர் ெதாைகையத் திரும்பக் ெகாடுக்குமாறும்

அந்த மஹர் ெதாைகையப் ெபற்றுக் ெகாண்டு கணவன் அவைள விட்டு விலகுமாறும் கட்டைளயிட

ேவண்டும்; திருமணத்ைதயும் ரத்துச் ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத இந்தச் ெசய்தியிலிருந்து அறியலாம்.
ெபண்கள் தாமாகேவ விவாக ஒப்பந்தத்ைத முறித்து விடாமல் தைலவர் முன்னிைலயில்
முைறயிடுவதற்கு நியாயம் இருக்கிறது. ஏெனனில் ெபண்கள் கணவர்களிடமிருந்து ஊரறிய மஹர் ெதாைக

ெபற்றிருப்பதாலும் அைதத் திரும்பவும் கணவனிடம் ஊரறிய ஒப்பைடக்க ேவண்டும் என்பதாலும் இந்த
நிபந்தைன ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

PDF file from www.onlinepj.com

ேமலும் விவாகரத்துப் ெபற்ற பின்னால் அதிக சிரமத்துக்கு அவர்கேள ஆளாக ேநர்வதால் அத்தைகய
முடிவுக்கு அவர்கள் அவசரப்பட்டு வந்து விடக் கூடாது என்பதற்காகவும் இந்த ஏற்பாடு அவசியமாகின்றது.

சமுதாயத் தைலவர் அவளுக்கு நற்ேபாதைன ெசய்ய வழி ஏற்படுகின்றது. இதனால் சமுதாயத்

தைலவ டம் ெத வித்து விட்டு அவர் மூலமாகப் பி ந்து ெகாள்வேத அவளுக்குச் சிறந்ததாகும்.
ெபண்கள் விவாக ரத்துப் ெபற இைத விட எளிைமயான வழி உலகில் எங்குேம காண முடியாததாகும்.
இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் கூட வழங்கப்படாத உ ைமைய இஸ்லாம் ஆயிரத்து நா
ஆண்டுகளுக்கு முன்ேப வழங்கி விட்டது.

று

இவ்வாறு ெபண்கள் விவாக விடுதைல ெபற மிகப்ெப ய காரணம் ஏதும் இருக்க ேவண்டிய அவசியம்
இல்ைல. ேமேல கண்ட ெசய்தியில் அப்ெபண்மணி கணவர் மீ து எந்தக் குைறையயும் கூறவில்ைல.
தனக்குப் பிடிக்கவில்ைல என்ேற கூறுகிறார்.

அதற்கு என்ன காரணம் என்று கூட நபியவர்கள் ேகட்கவில்ைல. காரணம் கூறுவது முக்கியம்
என்றிருந்தால் நபியவர்கள் கட்டாயம் அைதப் பற்றி விசா த்திருப்பார்கள். அவர்கள் ஏதும்
விசா க்காமேலேய விவாகரத்து வழங்கியதிருந்து இைத உணரலாம்.

இஸ்லாம் திருமணத்ைதப் பி க்க முடியாத பந்தமாகக் கருதவில்ைல. மாறாக வா க்ைக ஒப்பந்தமாகேவ
அைதக் கருதுகிறது.
உங்களிடம் கடுைமயான உடன்படிக்ைகைய அவர்கள் எடுத்து,

நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருடன் இரண்டறக்

கலந்திருக்கும் நிைலயில் எப்படி நீங்கள் அைதப் பிடுங்கிக் ெகாள்ள முடியும்? (திருக்குர்ஆன்

4:21)

ெபண்களுக்குக் கடைமகள் இருப்பது ேபால அவர் களுக்கு உ ைமகளும் சிறந்த முைறயில் உள்ளன.
(திருக்குர்ஆன்

2:228)

ஆண்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உ ைமக்குச் சற்றும் குைறவில்லாத வைகயில் இஸ்லாம் ெபண்களுக்கும்
உ ைம வழங்கியுள்ளது என்பதற்கு இவ்வசனங்களும் சான்றாகின்றன.
இனி முத்தலாக் விஷயத்துக்கு வருேவாம்.
ஆண்களுக்கு தலாக் கூறும் மூன்று வாய்ப்புகள் உள்ளன.
ஒரு முைற விவாகரத்து ெசய்து விட்டு பின்னர் ேசர்ந்து வாழலாம். பின்னர் மீ ண்டும் விவாகரத்துச் ெசய்து
மீ ண்டும் ேசர்ந்து வாழலாம். மூன்றாம் முைற விவாகரத்து ெசய்தால் தான் மீ ண்டும் ேசர முடியாது.
மூன்றாம் முைற விவாகரத்து ெசய்த பின் இன்ெனாருவ னுக்கு அவள் வா க்ைகப்பட்டு அவனும்
விவாகரத்து ெசய்தால் மட்டுேம முதல் கணவன் அவைள மணக்க முடியும்.

அவசரப்பட்டு விவாகரத்து ெசய்தவர்கள் பின்னர் திருந்தி ேசர்ந்து வாழ ேவண்டும் என்பதற்காகேவ
இவ்வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சில முஸ்லிம்கள் அறியாைம காரணமாக ஒேர சமயத்தில் மூன்று தலாக் என்று கூறி மைனவிைய
நிரந்தரமாகப் பி ந்து விடுகின்றனர். இதற்கு இஸ்லாத்தில் அனுமதியில்ைல. ஒேர சமயத்தில் மூன்று

தலாக் எனக் கூறினால் ஒரு தலாக் ஆகேவ அது கருதப்படும் என்பது தான் ச யான கருத்தாகும்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் மூன்று தலாக் என்பது ஒரு தலாக் என்பது ெமாத்தமாகேவ கருதப்பட்டது
அறிவிப்பவர் : இப்னு அப்பாஸ் (ரலி)
நூல் : முஸ்லிம்
எனேவ,
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ஒேர சமயத்தில் முத்தலாக் கூறுவது என்பது இஸ்லாத்தில் இல்ைல. முஸ்லிம்களில் சிலரது

அறியாைம காரணமாக இது ேபான்ற ேகள்விகைள நாம் எதிர் ெகாள்ளும் நிைல ஏற்படுகின்றது.

45. திருமணத்திற்கு

இரண்டு சாட்சிகள் ேபாதுமா?
PDF file from www.onlinepj.com

ேகள்வி : என்னுைடய இந்து நண்பர் அல்குர்ஆன் தமிழாக்கம் படித்து வருகிறார். அவர் அத்தியாயம்

24:13

படித்து விட்டு ஆயிஷாைவ குற்றம் கூறியவர்கைளப் பார்த்து இைறவன் நான்கு சாட்சிகள் ேகட்கிறான்.

ஆனால் நான் பல முஸ்லிம் திருமணங்களில் ெபண் வட்டார்
ீ
ஒரு சாட்சி மாப்பிள்ைள வட்டார்
ீ
ஒரு சாட்சி

ஆக இரண்டு சாட்சிகளுடன் திருமணம் முடிக்கிறார்கேள இது கூடுமா? என்று ேகட்கிறார். விளக்கம் தரவும்.

-எம்.

திவான் ைமதீன், ெப யகுளம்

பதில் : இஸ்லாமியச் சட்டப்படி ெகாடுக்கல்-வாங்கல்,

இன்ன பிற உடன்படிக்ைககளுக்கு குைறந்த பட்சம்

இரண்டு சாட்சிகள் இருக்க ேவண்டும். இைதத் திருக்குர்ஆன்

2:282, 5:106

ஆகிய வசனங்களில் காணலாம்.

திருமணம் என்பதும் ஒரு ஒப்பந்தமாக இருப்பதால் குைறந்தபட்சம் இரண்டு சாட்சிகேள அதற்குப்
ேபாதுமானது தான்.

ஆனால் ஒரு ெபண்
அவ

ைடய கற்புக்கு எதிராகக் குற்றம் சுமத்துவது சாதாரண ஒப்பந்தம் ேபான்றது அல்ல.

று சுமத்தப்பட்ட ெபண்ணின் எதிர்காலம் மிகப்ெப ய பாதிப்புக்குள்ளாகும். விபச்சாரம் நி

பிக்கப்

பட்டால் அளிக்கும் தண்டைன மிகவும் கடுைமயானது. இரண்டு நபர்களின் சாட்சியத்தின் அடிப்பைடயில்
இவ்வளவு கடுைமயான தண்டைன வழங்க முடியாது.
எனேவ தான் ெபண்களுக்கு எதிராகக் குற்றம் சுமத்துேவார் குைறந்த பட்சம் நான்கு சாட்சிகைளக் ெகாண்டு

சந்ேதகத்திற்கு இடமில்லாத வைகயில் நி

பிக்க ேவண்டும். ஆ

க்கு எதிராக விபச்சாரக் குற்றம்

என்று இஸ்லாம் கடுைம

சுமத்தினாலும் நான்கு சாட்சிகள் ேநரடியாகப் பார்த்ததாகக் கூற ேவண்டும்,

காட்டுகிறது.

அது மட்டுமின்றி நான்கு சாட்சிகள் இல்லாத நிைலயில் இது பற்றி யாேரனும் ேபசினால் அவ்வாறு
ேபசியவர்களுக்கு எண்பது கைசயடி வழங்க ேவண்டும் என்றும்,
கூறப்பட்டுள்ளது.

நீங்கள் சுட்டிக் காட்டும் அத்தியாயத்தில்

ஒரு ெபண் தவறான நடவடிக்ைகயில் ஈடுபடுவைத ஒருவேரா இருவேரா கண்டால் கூட அைதப் பரப்பத்
தைட விதிக்கப்படுகிறது. நான்கு ேபரும் ேநரடியான சாட்சிகளாக இருக்க ேவண்டும்.
இதில் கணவனுக்கு மட்டுேம விதிவிலக்கு அளிக்கிறது. தன் மைனவிையத் தகாத நிைலயில் பார்க்கும்
கணவன் நான்கு சாட்சிகைளக் ெகாண்டு வர ேவண்டியதில்ைல. ஏெனனில் அதன் பின்னர் அவன்
அவளுடன் வாழத் தயங்குவான். எனேவ பி ந்து விட அவன் விரும்பினால் நான்கு தடைவ சத்தியம்
ெசய்து கூறி பி ந்து விட ேவண்டும்.
கற்பு விஷயத்தில் ஒருவருக்கு எதிராக மற்றவர் குற்றம் சுமத்துவதில் மிகவும் அ
என்பதற்காகவும்,

ச ேவண்டும்

ெபண்களின் மானத்ைதக் காக்க ேவண்டும் என்பதற்காகவும் இந்த அற்புதமான சட்டத்ைத

இஸ்லாம் உலகுக்கு வழங்கியது. எந்த நாட்டிலும் இத்தைகய அற்புதமான சட்டம் இருபதாம் நூற்றாண்டில்
கூட இல்ைல. சர்வ சாதாரணமாக கிசுகிசுக்கள் பரப்படுகின்றன. இத்தைகய ஒரு சட்டம் உலகில்
நைடமுைறப் படுத்தப் பட்டால் பல ெபண்களின் வா வு பாதுகாக்கப்படும்.

46

சிந்திப்பது இதயமா? மூைளயா?

குர்ஆன்,

இரட்ைட ேவடம் ேபாடுபவர்கைளக் குறிப்பிடும் ேபாது,

பார்ைவ இருந்தும் குருடர்கள்;

அவர்கள் ெசவியிருந்தும் ேகளாதவர்கள்;

இதயம் இருந்தும் சிந்திக்க மாட்டார்கள்'

குர்ஆைன அவர்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க மாட்டார்களா?
பூட்டுகள் (ேபாடப்பட்டு) இருக்கின்றனவா?'

(47:24)

என்று ஓர் இடத்திலும் (இந்த)

அல்லது (அவர்களுைடய) இதயங்களின் மீ து

என்று ஓர் இடத்திலும் கூறுகின்றது. இந்த வசனங்கைள

மாற்று மதத்தவர்கள் படிக்கும் ேபாது, சிந்திப்பது மூைள தாேன? அல்லாஹ் இதயத்ைதக் குறிப்பிடுகிறாேன?

இதயத்தின் ேவைல சிந்திப்பது இல்ைலேய? என்று ேகட்கிறார்கள். எனேவ, இதற்குச் ச யான விளக்கத்ைதக்

கூறவும்.

- எஸ்.ஏ.

இர்பான் பாஷா, தர்மபு .

மனிதர்களின் சிந்தைன எங்ேக நிக கிறது என்பதில் ஒவ்ெவாரு காலத்திலும் ஒவ்ெவாரு விதமான
நம்பிக்ைக நிலவி வந்தது.
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சிந்திப்பது, மகி ச்சியைடவது, இரக்கம் காட்டுவது, ெபாறாைம ெகாள்வது உள்ளிட்ட எல்லாக் கா யங்களும்
இதயத்தில் தான் நிக கின்றன என்ற நம்பிக்ைக ஒரு கால கட்டத்தில் இருந்தது. நாடு,
அைனத்ைதயும் கடந்து உலகம் மு
பின்னர்,

ெமாழி

வதும் இப்படித் தான் நம்பி வந்தது.

அறிவு சம்பந்தப்பட்டது மூைளயிலும் ஆைச சம்பந்தப்பட்டது இதயத்திலும் நிக வதாக ஒரு

கருத்துக்கு உலகம் வந்தது. இன்ைறய வி

ஞானிகள் ேவறு முடிவுக்கு வந்து விட்டாலும் கூட

இன்ைறக்கும் சாதாரண மக்களின் கருத்து இதுவாகத் தான் உள்ளது.
ஒருவன் படிப்பில்,

சிந்தைனயில் குைறவாக இருக்கும் ேபாதும்,

மூைள இருக்கிறதா?என்று ேகட்கிேறாம்.

குைறந்த மதிப்ெபண் வாங்கும் ேபாதும்,

ஒருவன் ெகாடியவனாக, இரக்கமற்றவனாக, ேபராைச பிடித்தவனாக இருந்தால் அவனுக்கு இதயம் உள்ளதா
என்று ேகட்கிேறாம். சிந்திப்பது மூைளயின் ேவைல எனவும்,

கவைலப்படுவது ேபான்றைவ இதயத்தின்

ேவைல எனவும் மக்கள் நிைனப்பைத இதிருந்து அறியலாம். இைடப்பட்ட காலத்தில் உலக மக்களின்
கருத்து இதுவாகத் தான் இருந்தது. அது தான் இன்று வைர சாதாரண மக்களிடம் நீடிக்கிறது.

இரத்தத்ைத மு

உடலுக்கும் விநிேயாகம் ெசய்வது மட்டுேம இதயத்தின் பணி; இைதத் தவிர ேவறு எந்தப்

பணியும் அதற்கு இல்ைல என்பைத இன்ைறய வி
சிந்திப்பது சம்பந்தமான விஷயங்களும்,

ஞான உலகம் கண்டறிந்துள்ளது.
ஆைச சம்பந்தமான விஷயங்களும் மனித உடலின் மு

இயக்கமும் மூைளயில் தான் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. சிந்திப்பதும், கவைலப்படுவதும், மகி ச்சியைடவதும்,
ேபராைசப்படுவதும்,

தீர்மானிக்கிறது.

'இதயத்தில்

ேகாபப்படுவதும் மூைளயின் ேவைல தான். அைனத்து ெசயல்கைளயும் மூைள தான்

உனக்கு இடம் இல்ைல'

என்பது ேபான்ற வார்த்ைதகைள இன்ைறய வி

ஞானம்

ேகலிெசய்கிறது. மூைள யில் உனக்கு இடமில்ைல என்றுதான் கூற ேவண்டும். ஒருவைர ேநசிப்பதும்,
பைகப்பதும் கூட மூைளயின் பணி தான்.
இனி நீங்கள் ேகட்ட ேகள்விக்கு வருேவாம். சிந்தைன ையக் குறிப்பிடும் ேபாது இதயம் எனக் கூறாமல்
மூைள என்று குர்ஆன் கூறுவதாக ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். இன்ைறய உலகத்தின் முடிவுடன் அது
அற்புதமாகப் ெபாருந்திப் ேபாகும்.
ஆனால்,

இதயத்தில் தான் சிந்தைன மற்றும் உணர்வுகள் உள்ளன என்ற கருத்து நிைல ெபற்றிருந்த

காலத்தில் இவ்வாறு கூறியிருந்தால் அன்ைறய மக்கள் இைதேய காரணமாகக் காட்டி குர்ஆைன
நிராக த்திருப்பார்கள். இதயத்தில் நடக்கிற கா யங்கைள மூைளயில் நடப்பதாக இைறவன் தவறாகக்
கூறுவானா எனக் ேகட்டு அன்ைறய மக்கள் குர்ஆைன நிராக த்திருப்பார்கள். அவர்கள் நிராக த்திருந்தால்
குர்ஆன் பாதுகாக்கப்பட்டு நம் காலம் வைர வந்து ேசர்ந்திருக்காது.

குர்ஆன் அருளப்பட்ட காலத்தில் வா ந்த மக்கள் நம்பிக்ைக ெகாள்ள ேவண்டும் என்பைதக் கவனத்தில்
ெகாண்டு இதயம் எனக் கூறினால் அவர்கள் நிராக க்க மாட்டார்கள். ஆனால்,

என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் வா

மூைள தான் சிந்திக்கிறது'

ம் மக்கள் அைத ஏற்க மாட்டார்கள். இன்ைறய அறிவியல்

உலகம் அைத உண்ைம என ஏற்காது. இைதேய காரணம் காட்டி குர்ஆன் இைறேவதமாக இருக்க முடியாது
என்று வாதிடும்!
எனேவ,

அந்த இடங்களில் மூைள என்றும் குறிப்பிட முடியாது. இதயம் என்றும் குறிப்பிட முடியாது.

ஒன்றுேம குறிப்பிடாமலும் இருக்க முடியாது.
இப்ேபாது என்ன ெசய்வது? எல்லாக் காலத்துக்கும் ெபாருந் தக்கூடிய வைகயில் இைத எவ்வாறு கூறுவது?
நாமாக இருந்தால் இப்படிக் குழம்புேவாம். அைனத்ைதயும் அறிந்த இைறவனுக்கு இவ்வாறு குழப்பம் ஏதும்

இல்ைல. அவன் எக்காலத்துக்கும் ெபாருந்தக்கூடிய வைகயில் கூறவல்லவன்.
அரபு ெமாழியில் கல்ப்'
உள்ளது.

என்ற ெசால்லுக்கு மூைள என்ற ெபாருளும் உள்ளது. இதயம் என்ற ெபாருளும்

அரபு இலக்கியங்களில் மூைளையக் குறிக்கவும்,

இதயத்ைதக் குறிக்கவும் இச்ெசால்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மூைள தான் எல்லாக் கா யங்கைளயும் நிக த்துகிறது என்பைதக் கண்டு
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பிடிக்கும் முன் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் எ
முக்தாருஸ் ஸஹாஹ்) சிந்திக்கும் திறன்,

தப்பட்ட அரபு அகராதி நூல்களில் (லிஸானுல் அரப்,

மூைள,

இதயம் ஆகிய அர்த்தங்கள் இச்ெசால்லுக்கு உள்ளன

எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இரண்ைடயும் குறிக்கக்கூடிய இந்தச் ெசால்ைல அல்லாஹ் ேதர்ந்ெதடுத்து பயன்படுத்தியிருக்கிறான்.
இதயத்தில் தான் இந்தக் கா யங்கள் நிக கின்றன என்ற நம்பிக்ைக நிலவிய காலத்தில் குர்ஆனுக்கு ெமாழி
ெபயர்ப்பு ெசய்தவர்கள் இச் ெசால்லுக்கு இதயம் என்று ெமாழி ெபயர்த்தார்கள். அவர்களும் திருக்குர்ஆன்
உண்ைமேய கூறியது என்று கருதினார்கள்.
மூைள தான் எல்லாக் கா யத்ைதயும் ெசய்கிறது என்ற நம்பிக்ைக நிலவுகின்ற இக்காலத்தில் அந்தச்
ெசால்லுக்கு மூைள என்ேற ெபாருள் ெகாள்ள ேவண்டும். அப்ெபாருளும் அச்ெசால்லுக்கு அகராதியில்

உள்ள ெபாருள் தான்.

5:25, 7:179, 9:87, 9:93, 17:46, 18:57, 63:3

ஆகிய வசனங்களில் சிந்தைனயுடன் ெதாடர்புபடுத்திேய கல்ப்

என்ற வார்த்ைத பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதயங்கள் என்று இங்ேக தமிழாக்கம் ெசய்வது தவறாகும்.

33:10,

40:18

ஆகிய இரண்டு இடங்களில் மட்டுேம இச்ெசால் இதயம் என்ற ெபாருளில்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏைனய எல்லா இடங்களிலும் மூைள என்ற ெபாருளில்தான் பயன்படுத்

தப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள இடங்களிலும் மூைள என்ேற ெபாருள் ெகாள்ள ேவண்டும். அரபு

மூலச் ெசால் அதற்கு இடம் தரக்கூடிய வைகயில் தான் அைமந்துள்ளது.
எைத நீங்கள் பலவனமாகக்
ீ
கருதி ேகள்வி ேகட்கிறீர்கேளா,
என்பைத நி

பிக்கும் பலமாக அைமந்துள்ளது.

மூைள தான் மனிதைன மு

அதுேவ இவ்ேவதம் இைறவனுைடயது

ைமயாக இயக்குகிறது என்ற உண்ைம இறுதிக் காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்படும்

என்ற உண்ைமைய அறிந்தவனால் தான் இவ்வாறு கூற முடியும். அது அருளப்பட்ட காலத்திலும்
மறுக்கப்பட முடியாமல் காப்பாற்றி - உண்ைம கண்டறியப்படும் காலத்திலும் அைத ேமலும்
உண்ைமப்படுத்தக் கூடிய வைகயில் வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்தியிருப்பது தான் இைறேவதம்
என்பதற்கான நி

47

பனங்களில் ஒன்றாகவுள்ளது.

இறந்தவ ன் உடல் உறுப்புகைள தானம் ெசய்ய இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறதா?

இறந்தவ ன் உறுப்புகைளக் ெகாண்ேட தவிர ேவறு எந்த சிகிச்ைசயாலும் மனித உயிைரக் காப்பாற்ற
முடியாது என்ற இக்கட்டான நிைல வரும் ேபாது இறந்தவ ன் உடல் உறுப்புகைள தானம் ெசய்ய
இஸ்லாமிய ஷ அத் அனுமதிக்கிறதா? கூடுமா?
ஏெனனில்,

அல்லாஹ் ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் அவனுைடய உடல் உறுப்புகைள அமானிதமாக

வழங்கியுள்ளான். அந்த அமானிதத்ைத மு

ைமயாக அவனிடத்தில் ேசர்ப்பது மனிதனின் கடைமயாகும்.

மறுைமயில் அல்லாஹ்வுைடய சந்நிதானத்தில் நாம் மு

ைமயான உடலுறுப்புகளுடன் நிறுத்தப்பட்டு

ேகள்வி கணக்கு ேகட்கப்படுேவாம் என்பதற்கு குர்ஆனுைடய வசனங்கள் சான்று பகர்கின்றன.

ஹாமீ ம் ஸ தா என்ற அத்தியாயத்தில்

20, 21, 22

வசனங்களில் அல்லாஹ் கூறுகிறான்.

இறுதியாக நரகமாகிய அதன் பால் அவர்கள் வந்தைடந்து விடுவார்கள். பாவம் ெசய்த அவர்களுக்கு

விேராதமாக அவர்களுைடய ெசவியும், அவர்களுைடய பார்ைவயும், அவர்களுைடய ேதால்களும் அவர்கள்
ெசய்து ெகாண்டிருந்தைதப் பற்றி சாட்சி கூறும்...

ேமலும், தாஹா என்ற அத்தியாயத்தில்

125, 126

ஆயத்துக்களில் அல்லாஹ் கூறுகிறான்.

அந்த மனிதன் என் ரட்சகேன! ஏன் என்ைன குருடனாக நீ எ

ப்பினாய்?

நான் திட்டமாக (உலகத்தில்)

பார்ைவயுைடயவ னாக இருந்ேதேன என்று ேகட்பான். (அதற்கு) அவ்வாேற! நம் வசனங்கள் உன்னிடம்

வந்தன. நீ அைவகைள மறந்து விட்டாய். (நீ மறந்த) அவ்வாேற இன்ைறய தினம் நீயும் (நம் அருளிருந்து)
மறக்கப்படுகிறாய் என்று (அல்லாஹ்) கூறுவான்.
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ேமலும், மார்க்கச் சட்ட ேமைதகள் ஒருவன் குளிப்புக் கடைமயாக இருக்கும் ேபாது குளிப்பதற்கு முன்னால்
அவனுைடய நகங்கைளேயா,

மீ ைச ேபான்ற முடிகைளேயா அகற்றக் கூடாது. அவ்வாறு ெசய்தால்

மறுைமயில் அந்த நகங்களும்,

முடிகளும் தீட்டுடன் அவன் முன் ெகாண்டு வந்து ைவக்கப்படும் என்று

கூறியுள்ளார்கள்.
உடல் உறுப்புக்கள் பற்றி மறுைமயில் அவற்றின் நிைல பற்றி ெதளிவாகக் கூறியிருக்கும் ேபாது,

அைத

உலகிேல எப்படி தானம் ெசய்யலாம்?

- மவ்லவி

ஹாபி

எஸ். அபூபக்கர் சித்தீக் பாகவி, மண்டபம்.

பதில்: நீங்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ள திருக்குர்ஆன் வசனங்கள் எடுத்துக் ெகாண்ட தைலப்புடன்
சம்பந்தப்பட்டைவ அல்ல.
மறுைமயில் இைறவன் நம்ைம எ

ப்புவது குறித்துக் கூறும் வசனங்களாகும். நமது உடல் உறுப்புகைளத்

தானம் ெசய்யக் கூடாது என்ேறா,

அவ்வாறு ெசய்தால் அவ்வுறுப்புக்கள் இல்லாமல் எ

ப்பப்படுவார்கள்

என்ேறா அவ்வசனங்கள் கூறவில்ைல. மைறமுகமாகவும் அந்தக் கருத்து அவ்வசனத்திற்குள்

அடங்கியிருக்கவில்ைல.

நீங்கள் சுட்டிக்காட்டிய தாஹா

125,

126

வசனங்கைள எடுத்துக் ெகாண்டால் அது உங்களது வாதத்துக்கு

எதிராக அைமந்துள்ளைதக் காணலாம்.
கண் பார்ைவயுடன் இவ்வுலகில் வா ந்தவன் இைறவனின் ேபாதைனைய மறுத்தால் குருடனாக
எ

ப்பப்படுவான் என அவ்வசனம் கூறுகிறது. குருடனாக எ

ப்பப்படுவதற்குக் காரணம் அவன் நல்லவனாக

வாழவில்ைல என்பது தாேன தவிர இவ்வுலகில் கண்ைண இழந்திருந்தான் என்பது அல்ல.
கண் இருந்தவைனக் குருடனாக எ

ப்பிட அவனது நடத்ைத தான் காரணம். அது ேபால் கண்ணற்றவன்

இவ்வுலகில் நல்லவனாக வா ந்தால் அவன் குருடனாக எ
முஸ்லிம்கைளப் ேபால இைறவைனக் காண்பான்.

ப்பப்பட மாட்டான். அவனும் மற்ற நல்ல

எனேவ நல்லவர் ெகட்டவர் என்ற அடிப்பைடயில் இைறவன் ெசய்யும் ஏற்பாட்ைட அதற்குத் ெதாடர்பு
இல்லாத கா யத்துடன் ெபாருத்தக் கூடாது.
ேமலும் மறுைமயில் நாம் எ
எ

ப்பப்படுேவாம் - புகா

ப்பப்படும் ேபாது அைனத்து ஆண்களும் சுன்னத் ெசய்யப்படாதவர்களாகேவ

3349, 3447, 4635, 4740, 6524

பகுதிகைளயும் ேசர்த்து இைறவன் எ

சுன்னத் மூலம் நம்மிடமிருந்து அப்புறப்படுத்திய

ப்புவான் என்பது எைத உணர்த்துகிறது?

இவ்வுலகில் எந்த உறுப்புக்கைள இழந்தான் என்பதற்கும் மறுைமயில் எ
ெதாடர்பும் இல்ைல என்பைத இது உணர்த்தவில்ைலயா?

ப்பப்படும் ேகாலத்துக்கும் எந்தத்

சில முகங்கள் மறுைமயில் கறுப்பாக இருக்கும். சில முகங்கள் ெவண்ைமயாக இருக்கும் எனவும்
திருக்குர்ஆன் கூறுகிறது.

அெம க்கர்களின் முகம் ெவண்ைமயாகவும்,
அர்த்தமில்ைல.

ஆப் க்கர்களின் முகம் கறுப்பாகவும் இருக்கும் என்று இதற்கு

மாறாக நல்லடியாராக வா ந்த ஆப் க்கர் ெவண்ைமயான முகத்துடன் வருவார். ஜார்
மரணித்தால் கறுத்த முகமுைடயவராக வருவார் என்பேத இதன் கருத்தாகும்.

இவ்வுலகின் ேதாற்றத்துக்கும்,
அறியலாம்.

புஷ் இப்படிேய

மறுைமக்கும் எந்தெவாரு ெதாடர்பும் இல்ைல என்பைத இதிலிருந்து

நவனமான
ீ
கா யங்கள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகைளப் ெபாருத்த வைர ேநரடியாக திருக்குர்ஆனிலும்,
ஹதீஸ்களிலும் கூறப்பட்டிருக்காது. ஆயினும்,

மைறமுகமாக ஏேதனும் தைட இருக்கிறதா?

ேவண்டும். தைட காணப்பட்டால் அைதக் கூடாது என அறியலாம்.
கண்தானம்,

இரத்ததானம்,

எனப் பார்க்க

கிட்னி தானம் ேபான்ற கா யங்கள் கூடாது என்பைத மைறமுகமாகக் கூறும்

எந்த ஒரு ஆதாரமும் நாமறிந்த வைர கிைடக்கவில்ைல.
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சுட்டிக் காட்டப்படும் ஆதாரமும் ஏற்புைடயதாக இல்ைல.
மார்க்கம் தைட ெசய்யாத ஒன்ைற தைட ெசய்ய நமக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்ைல.
அடுத்தது நமது உறுப்புக்கள் அமானிதம் என்று கூறுகிறீர்கள். அமானிதம் தான். ஆனால்,

இந்த

அமானிதத்தின் ெபாருள் ேவறாகும்.
நான் உங்களிடம் ஒரு ெபாருைள அமானிதமாகத் தந்தால் அைத நீங்கள் உபேயாகிக்கக் கூடாது. அைத
அப்படிேய திருப்பித் தர ேவண்டும்.
ஆனால்,

அல்லாஹ் அமானிதமாகத் தந்த கண்களால் நாம் பார்க்கிேறாம். காதுகளால் ேகட்கிேறாம்.

இன்னும் மற்ற உறுப்புகைளயும் பயன்படுத்துகிேறாம். அமானிதம் என்பதற்கு மற்ற அமானிதம் ேபான்று

ெபாருள் ெகாண்டால் இைவெயல்லாம் கூடாது எனக் கூற ேவண்டும்.

இைறவன் தைட ெசய்த கா யங்களில் பஸ்ன்படுத்தக் கூடாது என்ற ஒரு நிபந்தைனயுடன் அைதப்
பயன்படுத்தலாம். இந்த அடிப்பைடயில் தான் அது அமானிதமாகிறது.
நம்மிடம் அல்லாஹ் காசு பணத்ைதத் தருகிறான் என்றால் அதுவும் அமானிதம் தான். அதாவது அைத
நாமும் பயன்படுத்தலாம். மற்றவர்களுக்கும் ெகாடுக்கலாம். தவறான வழியில் மட்டும் ெசலவிடக் கூடாது.
அது ேபால் தான் நமது உறுப்புக்கைள நாமும் பயன்படுத்தலாம். நமக்கு எந்தக் ேகடும் வராது என்றால்
பிறருக்கும் ெகாடுக்கலாம். தப்பான கா யங்களில் அவற்ைறப் பஸ்ன்படுத்தக் கூடாது. இது தான்
அமானிதத்தின் ெபாருள்.

குர்ஆனினும்,

ஹதீஸிலும் தைட ெசய்யப்படாதவற்ைறத் தவறா?

ச யா?

எனக் கண்டுபிடிக்க நமது

மனசாட்சிையேய அளவுேகாலாகக் ெகாள்ள நபி(ஸல்) அனுமதியளித்துள்ளனர். (அஹ்மத்

17320)

உங்களுக்கு மிக விருப்பமான ஒருவர் ஆபத்தான நிைலயில் இருக்கிறார். அவருக்கு இன்ெனாருவ ன்
இரத்தேமா,

கிட்னிேயா ைவக்கப்பட்டால் தான் பிைழப்பார். இந்த நிைலயில் உங்களுக்கு ெநருக்கமானவர்

என்றால் உங்கள் மனசாட்சி அைதச் ச
ெபற்றுக் ெகாள்வைத மட்டும் ச
ேநர்ைமயான பார்ைவ இல்ைல.

கா

ம்.

கண்டு விட்டு ெகாடுப்பைதச் ச

காணாமல் இருந்தால் அது

மார்க்கத்தில் தைட ெசய்யப்பட்ட கா யத்துக்கு இந்த அளவுேகாைலப் பயன்படுத்துமாறு நாம் கூறுவதாக
நிைனக்க ேவண்டாம். மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்ட ஒன்ைற நமது மனசாட்சி ச
தான்.
மார்க்கத்தில் தடுக்கப்படாத ஒன்ைற நமது மனசாட்சி ச
என்பேத அந்த நபிெமாழியின் கருத்தாகும்.

குளிப்புக் கடைமயானவர்கள் முடிையேயா,
கூறினாலும் அதற்கு குர்ஆனிேலா,

கண்டாலும் அது தவறு

கண்டால் அது ச யான அளவுேகால் தான்

நகங்கைளேயா ெவட்டக்கூடாது என்று சில அறிஞர்கள்

ஹதீஸ்களிேலா எந்த ஆதாரமும் இல்ைல. எனேவ தான் ேவறு சில

அறிஞர்கள் ஆதாரமற்ற இக்கருத்ைத நிராக த்துள்ளனர்.

எனேவ உறுப்புக்கள் தானம் பற்றி தைட ெசய்யும் ஏற்கத்தக்க ஆதாரங்கள் ேவறு இருந்தால் ெத வியுங்கள்.
நாம் ப சீலிக்கத் தயாராகவுள்ேளாம்.

48. குேளானிங்

முைறயில் பைடக்கப்பட்டவர்கள் வணங்கத் ேதைவயில்ைலயா?

ேகள்வி: மாற்று மதத்தவர் ஒருவர் - அல்லாஹ் தான் பைடப்பவன் என்றால் மனிதைன இப்ேபாது
குேளானிங் முைறயில் பைடக்கிறார்கேள,

தில்ைலயா? என்று ேகட்கிறார். விளக்கம் தரவும்!

-எஸ்.

அவர்கள் எல்லாம் அல்லாஹ்ைவ வணங்க ேவண்டிய

ராஜா முஹம்மது, காயல்பட்டணம்

விளக்கம்: இைறவன் உயி னங்களில் ஏற்கனேவ பைடத்து ைவத்துள்ள ேகாடிக்கணக்கான மரப
ஒன்ைற எடுத்து அைத வளர்த்துக் காட்டுவது தான் குேளானிங். இது பைடத்தல் ஆகாது.

க்களில்

PDF file from www.onlinepj.com

மண்ணிலிருந்ேதா,

உேலாகத்திலிருந்ேதா ஒரு உயிர

ெசால்லுங்கள்! எறும்பின் மரப

ைவேயா,

அல்லது மரப

ைவேயா பைடக்கச்

ைவக் கூட மனிதனால் பைடக்க முடியாது

நான் உங்களிடம் தருகின்ற விைதைய தண்ணர்ீ ஊற்றி வளர்த்தால் நீங்கள் பைடத்தவராக மாட் ர்கள்.
இைறவன் பைடத்து ைவத்துள்ளவற்ைற மனிதன் கண்டுபிடிக்கிறாேன தவிர பைடக்கவில்ைல.
உயிர

வும்-மரப

வும் இல்லாத களி மண்ணிருந்து அவற்ைற அல்லாஹ் எப்படி உருவாக்கினாேனா

அப்படி உருவாக்கும் ேபாது தான் மனிதன் கடவுள் ேவைலையச் ெசய்தான் எனக் கூற முடியும்.
ஒருக்காலும் இது மனிதனால் ஆகாது.

49. கருவளர்ச்சி

காலம் பற்றி குர்ஆன் கூறுவது ச யா?

ேகள்வி: மனித வளர்ச்சியில் கருவைறயின் காலம் சராச
பால்குடியின் காலம்
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2:233-வது

வசனம்

வருடம் எனக் கூறுகிறது. இைவ இரண்டும் ேசர்ந்தால் ெமாத்த மாதங்கள் முப்பத்து

நான்கு ஆகிறது. இப்படியிருக்க,

கால அளவு

பத்து மாதங்கள். குர்ஆனில்

அல்குர்ஆனின்

46:15-வது

வசனத்தில் கருவைற மற்றும் பால்குடியின்

மாதங்கள் எனக் கூறுகிறது. இரண்டும் முரண்படுகிறேத! என்ற என்னுைடய மற்றும் என்

ேதாழருைடய ேகள்விக்கு விளக்கம் தருமாறு ேகட்டுக் ெகாள்கிேறன்.

- எம்.ஏ.
பதில்:

பக்கீ ர் முஹம்மது, ெதன்காசி.

2:233-வது

வசனத்தில் மட்டுமின்றி

31:14

வது வசனத்திலும் பால்குடி மறக்கடிக்கப்படும் காலம்

இரண்டு வருடங்கள் என்று திருக்குர்ஆன் கூறுகிறது.
ஆனால்,

46:15-வது

வசனத்தில் பா

ட்டும் காலத்ைதயும், கர்ப்ப காலத்ைதயும் ேசர்த்துக் குறிப்பிடும் ேபாது

ெமாத்தம் முப்பது மாதங்கள் என்று திருக்குர்ஆன் கூறுகிறது.
அதில்,

பா

ட்டும் காலங்கள் என்று இைறவன் கூறிய இரண்டு வருடங்கைள (24 மாதங்கைள) கழித்தால்

கர்ப்ப காலம் ஆறு மாதம் என்று ஆகிறது. ஒரு குழந்ைதயின் கர்ப்ப காலம் ஆறு மாதம் என்று எந்தக்
காலத்திலும் எவரும் கூறியதில்ைல. ஏறத்தாழ பத்து மாதங்கள் என்று இன்ைறய சமுதாயம் விளங்கி
ைவத்துள்ளது ேபாலேவ திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்ட காலத்து மக்களும் விளங்கி ைவத்திருந்தனர்.
கர்ப்ப காலம் பத்து மாதம் என்று அைனத்து மனி தர்களும் விளங்கி ைவத்திருக்கும் ேபாது,
ஆறு மாதம்'

'கர்ப்ப

காலம்

என்று குர்ஆன் கூறுகிறது என்றால் ேவண்டுெமன்ேற தான் அவ்வாறு கூறுகிறது. இந்த

இடத்தில் அவ்வாறு குறிப்பிடுவது தான் ெபாருத்தமானதாகும்.
இைறவன் ேவண்டுெமன்ேற அைனவரும் ெத ந்து ைவத்துள்ள நிைலக்கு எதிராகக் கூறுகிறான் என்றால்
இதற்கு ஆழமான ெபாருள் இருக்கும் என்று சிந்தித்து, கரு வளர்ச்சிைய ஆராயும் ேபாது இவ்வசனம் இைற

வார்த்ைத என்பைத தனக்குத் தாேன நி

பிக்கும் அதிசயத்ைதக் காண்கிேறாம்.

மனிதனுக்கு என்று தனியான வித்தியாசமான வடிவம் உள்ளது. மற்ற விலங்கினங்களுக்கு என்று தனியான
வடிவம் இருக்கிறது. மனிதன் கருவில் விந்துத் துளியாகச் ெசலுத்தப்படுகிறான். பின்னர் கருவைறயின்

சுவற்றில் ஒட்டிக் ெகாண்டு வளர்கிறான். அதன் பின்னர் சைதக் கட்டியாக ஆகின்றான். இந்தக்

காலக்கட்டங்களில் மனிதன் தனக்ேக உ ய வடிவத்ைத எடுப்பதில்ைல. தாயின் கருவைறயில் இருக்கும்

ஆடு எவ்வாறு ஒரு இைறச்சித் துண்டு ேபால் கிடக்குேமா அது ேபாலேவ மனிதனும் இருக்கிறான்.

ைககேளா, கால்கேளா எதுவுேம ேதான்றியிருக்காது.

கருவைறயில் இந்த நிைலைய அைடந்த இைறச்சித் துண்ைடப் பார்த்து இது மனிதனுக்கு யது. இது இன்ன
பிராணிக்கு யது என்ெறல்லாம் கூட கூற முடியாது. ஆய்வும்,
அதில் மனிதனுக்கு ய அம்சம் ஏதும் இருக்காது.

ேசாதைனகளும் நடத்திப் பார்த் தாலும்

இந்த நிைலையக் கடந்த பின் தான் மனிதனிடம் உள்ள ெசல்கள் உ ய இடங்களுக்குச் ெசல்கின்றன. அதன்
பின்னர்தான் மனிதன் என்று ெசால்லப்படுவதற்கு ய தன்ைம களுடனும் உறுப்புகளுடனும் அது வளரத்
துவங்குகிறது.
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மனிதனுக்ேக உள்ள சிறப்புத் தகுதிகளுடனும்,

மனித உருவத்திலும் கருவில் வளரும் மாதங்கள் ெமாத்தம்

ஆறு தான். அதற்கு முந்திய கால கட்டத்தில் மனிதன் என்று ெசால்லப்படுவதற்கு ய எந்தத்தன்ைமயும்
அைடயாள மும் இல்லாத இைறச்சித்துண்டு தான் கருவில் இருந்தது.

நீங்கள் சுட்டிக் காட்டிய வசனத்தில் கருவளர்ச்சி என்று கூறாமல் மனிதன் - இன்ஸான் - என்ற ெசால்ைல
இைறவன் பயன்படுத்தி விட்டு 'இன்ஸாைன (மனிதைன) அவள் சுமப்பது ஆறு மாதம்'

என்று அற்புதமாக

கூறுகிறான்.
பின்னர் விந்துத் துளிைய கருவுற்ற சிைன முட்ைடயாக்கிேனாம். பின்னர் கருவுற்ற சிைன முட்ைடைய
சைதத் துண்டாக ஆக்கிேனாம். சைதத் துண்ைட எலும்பாக ஆக்கி எலும்புக்கு இைறச்சிையயும்

அணிவித்ேதாம். பின்னர் அைத ேவறு பைடப்பாக ஆக்கிேனாம். அழகிய பைடப்பாளனாகிய அல்லாஹ்
பாக்கியசாலியாவான். (திருக்குர்ஆன்

23:14)

பின்னர் மற்ெறாரு பைடப்பாக அைத நாம் ஆக்கிேனாம் என்பது எவ்வளவு அற்புதமான ெசால்! இந்த
நிைலைய அைடயும் வைர கருவில் எல்லாப் பைடப்பும் ஒன்று தான். அதன் பின்னர் ஆடு ஆடாகவும்,
மாடு மாடாகவும் மனிதன் மனிதனாகவும் ேவறுபடும் நிைல உருவாகிறது. எனேவ அைத மற்ெறாரு
பைடப்பு என்று இைறவன் கூறுகிறான். இைதேய தான் மனிதைன தாய் ஆறு மாதம் சுமந்தாள் என்ற
வசனமும் கூறுகிறது.

இந்த மாெபரும் உண்ைம பைடத்த இைறவனுக்குச் சாதாரண விஷயம் என்பதால் தான் மக்கள் விளங்கி
ைவத்திருந்ததற்கு மாற்றமாக ேவண்டுெமன்ேற மனிதைனத் தாய் சுமந்தது ஆறு மாதம் என்கிறான்.
கருவின் வளர்ச்சி காலம் எனக் கூறவில்ைல. எனேவ எந்த முரண்பாடும் இல்ைல.

50. நல்லைத

அறிய அறிவு மட்டும் ேபாதுமா?

ேகள்வி : மனிதனின் அறிவு நல்லைத மட்டும் ஏவுமா,

'மனிதனின்

அறிவாற்றல் தான் எல்லாேம;

தீயைதயும் ஏவுமா?

மற்ற எந்த நம்பிக்ைகயும் வண்
ீ '

மாணவிகள் இைதப் பற்றி அறிய ெப தும் ஆவல் ெகாள்கிறார்கள். விளக்கவும்!

-ஜுைலஹா

காரல் மார்க்ஸ் வாதிகள்
என்கிறார்கள். கல்

புதல்வி, தருமாபுரம், காைரக்கால்

பதில் : மனிதனின் அறிவு மகத்தானது என்பதில் ஐயமில்ைல. பல விஷயங்கைள அறிவு ச யாகேவ
கண்டு பிடித்து விடும். ஆயினும் சில விஷயங்களில் அறிவு தவறிைழத்து விடுவதும் உண்டு.
பல விஷயங்கைள அறிவு ச யாகக் கண்டு பிடித்து விட்டாலும் அறிவின் கண்டு பிடிப்ைபக் காலில்
ேபாட்டு மிதித்து விட்டு ேவறு வழியில் மனிதைன இ
இருப்பைத யாரும் மறுக்க முடியாது.
புைக பிடிக்கும் ஒருவ டம் புைக பிடிப்பது நன்ைமயா?

த்துச் ெசல்லும் இன்ெனாரு ஆற்றல் மனிதனிடம்

எனக் ேகட்டால் அதில் உள்ள ேகடுகைள நம்ைம

விட வி வாக அவர் விளக்குவார். அவரது அறிவு புைக பிடிப்பைதத் தவறு என்று தீர்ப்பளித்த பிறகும் ஏன்

புைக பிடிக்கிறார்?

தவறு எனக் கண்டு பிடித்தவுடன் அைத அந்த மனிதனால் ஏன் விட முடியவில்ைல?

எனச் சிந்தித்தால் அறிவுக்குப் ெப ய ஆதிக்கம் ஏதுமில்ைல என அறியலாம்.

திருடுபவன், மது அருந்துபவன், ெகாைல ெசய்பவன் என பல்ேவறு தீைமகளில் மூ கியிருப்ேபார்க்கு அைவ

தீைமகள் என்று அவர்களின் அறிவுகள் உணர்த்துகின்றன. உணர்த்துவைதத் தவிர அவர்களது அறிவால்

ேவறு ஒன்றும் ெசய்ய இயலவில்ைல. ெசவிடன் காதில் ஊதிய சங்காக இைத மனிதன் எடுத்துக்
ெகாள்கிறான்.
சர்வாதிகார நாட்டின் அதிபருக்கும்,

ஒரு பள்ளிக் கூட வாத்தியாருக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம்

இருக்கிறேதா அைத விட அதிக வித்தியாசம் மனிதனின் அறிவுக்கும் அவைன இயக்கும் மற்ெறாரு
சக்திக்கும் இருக்கிறது.

பள்ளிக்கூட வாத்தியார் நல்லது ெகட்டது இது எனச் ெசால்லித் தருவார். அந்த வழியில் மாணவைன
நடத்திச் ெசல்ல அவருக்கு ஆற்றல் இல்ைல. ஒரு சர்வாதிகா

நடத்திச் ெசல்வான்.

ஒரு உத்தரவின் மூலம் மனிதைன வழி
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இந்த வைகயில் அறிவு என்பது எவ்வித அதிகாரமும் ெசலுத்த முடியாத பள்ளிக் கூட வாத்தியார் ேபான்ற
ப தாப நிைலயில் உள்ளது.
எத்தைனேயா விஷயங்கள் நன்ைமயானைவ என்று மனிதனின் அறிவு கூறுகிறது. ஆயினும் அவற்ைற
அவன் ெசய்வதில்ைல. அறிவு மூலம் நன்ைமையக் கண்டு பிடிக்க முடிந்தேத தவிர அவ்வழியில்

மனிதைன வழி நடத்த முடியவில்ைல.

காரல் மார்க்ஸுக்கு இது ெத யா விட்டாலும் நம் அைனவருக்கும் இது கண் கூடாகத் ெத கிறது. நாேம
கூட நமது அறிைவ இப்படித் தான் நடத்துகிேறாம்.
அறிவு ெசால்லும் பாைதயில் மனிதைன நடத்திச் ெசல்ல அவைன விட வலிைமயான ஒரு சக்திைய நம்ப
ேவண்டும். தவறு,

தீைம எனத் ெத ந்தவற்ைற நாம் ெசய்தால் நம்ைம ஒருவன் தண்டிப்பான் என்ற

நம்பிக்ைக மட்டுேம அறிவுக்கு ம யாைதையப் ெபற்றுத் தரும்.
இது முதல் விஷயம். எல்லா விஷயத்திலும் நன்ைமையயும்,

தீைமையயும் அறிவு கண்டு பிடித்து

விடுகிறதா என்றால் இல்ைல என்று அடித்துச் ெசால்லலாம்.
இரண்டு அறிவாளிகள் ஒரு விஷயத்ைத தீைம என்று முடிவு ெசய்வதில் மாறுபட்ட கருத்துக்
ெகாள்கின்றனர். இவர்களில் ஏேதா ஒருவரது அறிவு தவறான முடிைவ அவருக்குக் காட்டியுள்ளது. புதிய

ெபாருளாதாரக் ெகாள்ைக நன்ைம பயப்பது என வாதிடுேவாரும்,

தீைம பயப்பது என வாதிடுேவாரும்

முட்டாள்கள் அல்லர். மாெபரும் ேமைதகள் தான் முரண் பட்ட இவ்விரண்டு வாதங்கைளயும் முன்

ைவக்கின்றனர்.

இவ்விரண்டும் ஒரு ேசர உண்ைமயாக இருக்க முடியாது. ஏேதா ஒன்று தான் இதில் உண்ைமயாக இருக்க
முடியும். அப்படியானால் ஒரு தரப்புைடய அத்தைன அறிவாளிகளின் அறிவும் அவர்களுக்குச் ச யான
முடிைவக் காட்டவில்ைல என்பது ெதளிவு.
வட்டி ஒரு வன்ெகாடுைம என வாதிடும் காரல் மார்க்ஸும்,

வட்டி ஒரு வணிகேம எனக் கூறுேவாரும்

அறிவாளிகள் தாம். முரண்பட்ட இவ்விரண்டில் எது ச யானது என ைவத்துக் ெகாண்டாலும் ஒரு சார ன்
அறிவு ச யானைதக் கண்டு பிடிக்கவில்ைல என்பது உறுதி.
அறிஞர்களிைடேய மாறுபட்ட கருத்துக்கள் உைடய விஷயங்கள் ஆயிரமாயிரம் உள்ளன. இதிலிருந்து
மனித அறிவின் லட்சணத்ைத அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
அறிவாற்றல் தான் எல்லாேம என்பது ஒரு மாைய! மார்க்ஸ் வழி வந்த ரஷ்யாேவ மார்க்ைஸ ஏன் ஓரம்
கட்டியது?

மார்க்ஸுக்குச் ச

எனப்பட்டது அவர் வழி வந்தவர்களுக்ேக தவறு எனப்பட்டது ஏன்?

என்ெறல்லாம் சிந்தித்தால் அறிவு மமைதயிருந்து விடுபட்டு,
பக்குவப்படுத்துவதன் அவசியத்ைத உணரலாம்.

51

ஆன்மீ க ெநறியின் மூலம் மனிதன் தன்ைன

உணவுக்காக விலங்குகைளக் ெகால்வது பாவமா?

ேகள்வி : தாவரங்களுக்கு ைமய நரம்பு மண்டலம் (ஈங்ய்ற் ஹப் சங் ஸ்ர்ன்ள் நஹ்ள்ற்ங்ம்) இல்லாததால்
அைவ வலிைய உணர முடியாது. உணவுக்காகக் ெகால்லும் ேபாது தாவரங்களுக்கு வலிப்பதில்ைல.

ஆனால் விலங்குகளுக்கு ைமய நரம்பு மண்டலம் (ஈங்ய்ற் ஹப் சங் ஸ்ர்ன்ள் நஹ்ள்ற்ங்ம்) இருப்பதால்

அைவகளால் வலிைய உணர முடியும். அதனால் உணவுக்காக விலங்குகைளக் ெகால்வது பாவம் என்று
வாதிடுகிறார்கள். இதற்கு தங்களின் பதில் என்ன? விளக்கம் தரவும்.
பி.எம். அஜீஸ், திருத்துைறப்பூண்டி.
பதில் : ஒரு உயிைர எப்படிக் ெகால்லலாம்?

ெகான்று எப்படிச் சாப்பிடலாம் என்பது அவர்களின் வாதமா?

வலிைய உணருமா? உணராதா? என்பது அவர்களின் வாதமா?
இைத அவர்கள் ெதளிவுபடுத்த ேவண்டும்.
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நாம்

20-ஆம்

நூற்றாண்டில் வா கிேறாம். ஆடு மாடுகைளக் கூட வலிைய உணராத வைகயில் மயக்க

நிைலக்குக் ெகாண்டு ெசன்று அறுக்க முடியும். அப்படி அறுக்கப்படும் உணைவ அவர்கள் உட்ெகாள்ளத்
தயார் என்றால் தான் இவ்வாறு வாதிட ேவண்டும்.

'வலிைய

உணராத வைகயில் பிராணிகைள நாம் அறுத்து உண்ேபாேம'

என்று அவர்கள் பிரச்சாரம் ெசய்து

தாமும் உண்ண ேவண்டும்.
ஆனால் அவ்வாறு உண்ண மாட்டார்கள். உண்ணக் கூடாது என்ேற கூறுவார்கள்.
அப்படிெயன்றால் வலிைய உணர்வது பற்றி எடுத்துக் கூறி வித்தியாசப்படுத்துவது ேபாலித்தனமானது.
இவர்களின் வாதப்படி மனிதைனக் கூட வலிைய உணராத வைகயில் ெகால்வது பாவமில்ைல என்று
ஆகிவிடும் அல்லவா?

வலிைய உணராத வைகயில் மனிதைன இன்ைறக்குக் ெகாைல ெசய்வது

சாத்தியமான ஒன்றுதான்.
இெதல்லாம் குற்றம் என்று கூறுவார்களானால் வலிைய உணர்வது என்ற காரணம் ெபாய் என்பது ெதளிவு.
ஒரு உயிைர எப்படி எடுக்கலாம் என்ற உள்ளுணர்வு தான் அைசவத்ைதத் தவிர்க்கத்

ண்டுகிறது.

இந்தக் காரணம் தாவரத்திலும் இருக்கிறது.
தாவரம் என்ற உயிைர - அது வலிைய உணரா விட்டாலும் - அைதக் ெகால்வதும்,

சாப்பிடுவதும் என்ன

நியாயம் என்ற ேகள்வி விைடயின்றி அப்படிேய தான் உள்ளது.
இன்ெனாரு விஷயம் உங்களுக்குத் ெத யுமா?

அறிவியல் முடிவின் படி இஸ்லாம் கூறும் முைறயில்

பிராணிகைள அறுத்தால் அைவ தாவரங்கைளப் ேபாலேவ வலிைய உணராது.
உணவுக்காக விலங்குகைளயும்,
கைடப்பிடிக்கின்றனர்.

பறைவகைளயும் ெகால்லுவதற்கு பலரும் பலவிதமான வழிகைளக்

சிலர் ேகாழி ேபான்ற பறைவயினங்கைள நீ ல் முக்கி திக்குமுக்காட ைவத்து ெகால்லுகின்றனர்.
ேமல்நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட இேத முைறயில் விலங்குகைள ைகத்துப்பாக்கியால் தைலயில் சுட்டு
அைவகைள நிைலகுைலயச் ெசய்து ெகால்லுகின்றனர். மனிதர்களுக்கு வா க்ைகயின் எல்லாத்
துைறயிலும் இஸ்லாம் வழிகாட்டியிருப்பது ேபால் இந்தத் துைறயிலும் - அதாவது உயி னங்கைள
உணவுக்காகக் ெகால்வதிலும் - திட்டவட்டமான வழிையச் ெசால்லிக் ெகாடுக்கிறது. இறந்து ேபான
பிராணிகைளயும், பிராணிகளின் ஓட்டப்பட்ட ரத்தத்ைதயும் இஸ்லாம் தைட ெசய்கிறது.
பிராணிகைளக் ெகால்லும் ேபாது கூ ய ஆயுதம் ெகாண்டு க

பணிக்கிறது.

த்ைத அறுத்து அைவகைளக் ெகால்லும் படி

அப்படிச் ெசய்யும் ேபாது தைலக்கு ரத்தைதக் ெகாண்டு ெசல்லும் ரத்த நாளமும், ரத்தத்ைத தைலப் பகுதியி
லிருந்து ெவளிக் ெகாண்டு வரும் ரத்தக் குழாய்களும் அறுபடுவேதாடு சுவாசக் குழாய் மற்றும் உணவுக்
குழாய் முதலியைவ ஒரு ேசர அறுக்கப்பட்டு விடுகின்றன. அதன் காரணமாக அறுக்கப்பட்ட உடலிலிருந்து
ரத்தம் முற்றிலுமாக ெவளிேயற்றப்படுகிறது. ஆனால் அடுத்த சில வினாடிகளில் வலிப்பினால் அைவகள்

துடிக்கின்றன
இதைனக் கா

கின்றவர்கள் இஸ்லாமிய முைற பிராணி கைள வைத ெசய்யும் முைற என்றும் அது

மனிதாபிமான ெசயலுக்கு ஏற்றதல்ல என்றும் வாதிடுகின்றனர்.

அவர்களின் இந்த குற்றச்சாட்டு உண்ைம தானா?
ேமற்கத்தியர்கள் ைகயாளும் முைற சிறந்தது தானா?
வலியின்றி துன்பப்படாமல் இறக்கின்றனவா?

ஓட்டப்பட்ட ஹலால் மாமிசத்ைத விடவும் உண்

ேகள்விகளுக்கு விைட கா

ஆய்வு ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

அம்முைறையக் ைகயாள்வதால் உயி னங்கள்

அப்படிக் ெகால்லப்படும் விலங்குகளின் மாமிசம் இரத்தம்
வதற்கு ஏற்றத் தகுதிைய அைடகிறதா?

ேமற்கண்ட

ம் ேநாக்கில் ெஜர்மனி நாட்டில் உள்ள ஹேனாவர் பல்கைலக் கழகத்தில் ஒரு

அந்த ஆய்ைவ நடத்தியவர்கள் ேபராசி யர்
ஆவார்கள்.

இஸ்லாம் ெசால்லும் ஹலால் வழிைய விடவும்

ல்ட்

மற்றும் அவரது துைண ஆய்வாளர் டாக்டர் ஹாஸிம்
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அவர்கள் ெசய்த ப ேசாதைனயின் விவரத்ைதயும் அதன் முடிவுகளின் விவரத்ைதயும் கீ ேழ தருகின்ேறாம்.

1) முதலில்

உணவுக்காக அறுக்கப்படும் விலங்குகள் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டன.

2)

அறுைவ ெசய்து அவ்விலங்குகளின் தைலயில் மூைளையத் ெதாடும்படி பல பகுதிகளில்
மின்ன

க்கருவிகள் ெபாருத்தப்பட்டன.

3) உணர்வு
4) அதன்
5) மறு
6)

திரும்பியதும். மு

வதுமாக குணமைடய பல வாரங்களுக்கு அப்படிேய விடப்பட்டன.

பிறகு பாதி எண்ணிக்ைக விலங்குகள் இஸ்லாமிய ஹலால் முைறப்படி அறுக்கப்பட்டன.

பாதி எண்ணிக்ைக விலங்குகள் ேமற்கத்தியர் ைகயாளும் முைறப்படி ெகால்லப்பட்டன.
ப ேசாதைனயின் ேபாது ெகால்லப்பட்ட எல்லா விலங்குகளுக்கும் ஊஊஏ மற்றும் ஊஈஏ பதிவு

ெசய்யப்பட்டன. அதாவது ஊஊஏ மூைளயின் நிைலையயும்,

ஊஈஏ இருதய நிைலையயும் படம் பிடித்துக்

காட்டின. இப்ேபாது ேமற்கண்ட ப ேசாதைனயின் முடிவுகைளயும், அதன் விளக்கங்கைளயும் காண்ேபாம்.
இஸ்லாமிய ஹலால் முைற:

1)

இம்முைறயில் விலங்குகள் அறுக்கப்பட்ட ேபாது,

முதல் மூன்று வினாடிகளுக்கு ஊஊஏயில் எந்த

மாற்றமும் ெதன்படவில்ைல. அறுக்கப்படுவதற்கு முன்னிருந்த நிைலயிேலேய அது ெதாடர்ந்து நீடித்தது.

விலங்குகள் அறுக்கப்படும் ேபாது அைவ வலியினால் துன்பப்படவில்ைல என்பைத இது காட்டியது.

2)

மூன்று வினாடிகளுக்குப் பின் அடுத்த மூன்று வினாடிகளுக்கு விலங்குகள் ஆ ந்த

க்கம் அல்லது

உணர்வற்ற நிைலக்கு ஆளாகின்றன என்பைத ஊஊஏ பதிவு காட்டியது. அந்நிைல உடம்பிலிருந்து
அதிகப்படியான ரத்தம் பறிட்டு ெவளியாவதால் ஏற்படுகின்றது.

3) ேமற்கண்ட

ஆறு வினாடிகளுக்குப் பின் ஊஊஏ பூ ய நிைலையப் பதிவு ெசய்தது. அறுக்கப்பட்ட விலங்கு

எந்த வலி அல்லது வைதக்கும் ஆளாகவில்ைல என்பைத இது காட்டியது.

4)

மூைளயின் நிைலைய பூ யமாகப் பதிவு ெசய்த ேநரத்திலும்,

இதயத் துடிப்பு நிற்காமல் ெதாடர்ந்து

துடிப்பதாலும் உடலில் ஏற்படும் வலிப்பினாலும் உடலிலிருந்து முற்றிலுமாக ரத்தம் ெவளிேயற்றப்படுகிறது.
அதனால் அந்த மாமிசம் உணவுக்ேகற்ற சுகாதார நிைலைய அைடகிறது. ேமற்கத்திய ன் முைற:

1) ேமற்கண்ட

முைறயில் ெகால்லப்பட்ட விலங்குகள் உடேன நிைல குைலந்து

ய் உணர்வற்ற நிைலக்குப் ேபாகின்றன.
அவதியுறுவைத ஊஊஏ பதிவு

2)
காட்டியது. 3)

அப்ேபாது விலங்குகள் மிகக் கடுைமயான வலியால்

அேத ேநரத்தில் விலங்குகளின் இதயம் ஹலால் முைறயில்

அறுக்கப்பட்ட விலங்குகேளாடு ஒப்பிடும் ேபாது முன்னதாகேவ நின்று விடுகிறது. அதனால் உடல்

மிகுதியான ரத்தம் ேதங்கிவிடுகிறது. ரத்தம் உைறந்த அந்த மாமிசம் உட்ெகாள்ளத்தக்க சுகாதார நிைலைய
அைடயவில்ைல.

ேமற்கண்ட ஆய்வுகள் இஸ்லாமிய ஹலால் முைறேய சிறந்தது என்பைத எடுத்துக் காட்டுவேதாடு
அம்முைறேய மனிதாபிமான முைற என்பைதயும் நி

பித்துள்ளது. ஹலால் முைறயில் உயிர்கள்

ெகால்லப்படும் ேபாது அைவ வலி அல்லது வைதயினால் துன்பப்படுவதில்ைல. இங்கு நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்களின் வார்த்ைத ஒன்ைற நாம் நிைனவு கூர்வது ெபாருத்தமாக இருக்கும்.
அல்லாஹ் எல்லாக் கா யங்களிலும் இரக்கத்ைதயும்,

கருைணையயும் நாடுகிறான். ஆகேவ நீங்கள்

(விலங்குகைள) அறுக்கும் முன் உங்கள் ஆயுதத்ைத நன்றாக (தீட்டி) கூராக்கிக் ெகாள்ளுங்கள். இதன்

மூலம் அறுக்கப்படும் பிராணிக்கு துன்பத்ைத நீக்குங்கள். (முஸ்லிம்:

3615)

வலிைய உணர்வது தான் காரணம் என்று ைவத்துக் ெகாண்டாலும் இஸ்லாமிய முைறப்படி
அறுக்கப்பட்டைத அவர்கள் தாராளமாக உண்ணலாம்.

அவர்கள் கூறுவது ேபாலித்தனமான வாதம் என்பதற்கு மற்ெறாரு சான்ைறயும் காட்ட முடியும்.
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நாம் ெகால்லாமல் தாமாகச் ெசத்துவிட்ட உயி னங்கைளச் சாப்பிட நாங்கள் தயார் என்று அவர்கள் கூற
ேவண்டும். ஏெனனில் அைத இவர்கள் ெகால்லவில்ைல. ெசத்த பின் அைதத் துண்டு துண்டாக

ெவட்டினாலும் அது வலிைய உணராது. எனேவ இைதச் சாப்பிடுவார்களா?

முட்ைட சாப்பிடுவார்களா?

ெசத்த மீ ன்கைளச் சாப்பிடுவார்களா? சாப்பிட மாட்டார்கள். இவற்ைறயும் சாப்பிடக் கூடாது என்ேற அவர்கள்
கூறுவார்கள். அப்படியிருக்க ஏன் ேபாலியான காரணம் கூற ேவண்டும்?

52. அத்தாட்சிகைள

மறுக்கலாமா?

ேகள்வி: தங்களின் பார்ைவக்கு மரம் ருகூவு ெசய்வது ேபான்ற புைகப்படத்தின் காப்பிைய அனுப்பி
உள்ேளன். இது ேபான்ற ேவறு சில புைகப்படங்களும் ைக வசம் உள்ளன. மீ ன் வயிற்றில் அல்லாஹ்
என்றும் முஹம்மது என்றும் எ

தப்பட்டுள்ளது. ேமலும் ெஜர்மன் நாட்டில் ஒரு மரத்தில் (லாயிலாஹ

இல்லல்லாஹ்) என்ற அரபி பதம் ெதளிவாக ெத யும் வைகயில் அைமந்த புைகப் படங்களும் உள்ளன.
இது ேபான்ற விஷயங்கைள எல்லாம் ெப தாக எடுத்துக் ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல என்ற கருத்ேதாடு

நானும் இைணகிேறன். என்றாலும் மாற்றுக்கருத்துைடய சேகாதரர்கள் இந்த விஷயத்ைத நம்பி ெப தாக
எடுத்துக்ெகாண்டு மற்றவர்களிடமும் இைதப் ெப ய அளவில் பிரச்சாரம் ெசய்கிறார்கள்.

அவர்களுக்கு உண்ைம ெதளிவாக ேவண்டும் என்பதற்காக பல பாகங்களிலும்,

அவர்களுக்கு உள்ேளயும்

நமது சான்றுகைள அவர்களுக்குக் காட்டுேவாம். உமது இைறவன் ஒவ்ெவாரு ெபாருைளயும் பார்த்துக்
ெகாண்டிருக்கிறான் என்பது ேபாதுமானதாக இல்ைலயா? (திருக்குர்ஆன்

41:53)

என்ற வசனத்ைத எடுத்துக்காட்டி இது அல்லாஹ்வின் அற்புதம் தான் என்றும் இைத மறுத்தால் இந்த
வசனத்ைதேய மறுத்தது ேபால் ஆகும் என்றும் கூறுகிறார்கள். ேமலும் இைத எல்லாம் அற்புதமாக
எடுத்துக் ெகாள்ளக் கூடாது என்பதற்கு உங்களிடம் என்ன ஆதாரம் உள்ளது என்றும் ேகட்கிறார்கள்?
எம்.ஹுைசன்,

.ஏ.இ.

பதில்: இைறவன் தனது அத்தாட்சிகைளக் காட்டுவான் என்பதிேலா,
மாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது.
மாையையயும்,

அவற்ைற நம்ப ேவண்டும் என்பதிேலா

மாயத் ேதாற்றங்கைளயும் அத்தாட்சிகள் என்று கூறுேவார் தான் இைவ அத்தாட்சி

என்பதற்கான ஆதாரத்ைதக் காட்ட ேவண்டும்.
தற்ெசயலாக அைமந்த இது ேபான்றவற்ைற எல்லாம் அத்தாட்சிகள் என வாதிட்டால் எல்லா
மதத்தவர்களிடமும் இதுேபான்ற அத்தாட்சிகள் அதிகமதிகம் உள்ளன. சிலுைவ,

ேம

வடிவத்தில்

பல்லாயிரம் ெபாருட்கள் உள்ளன. எல்லா மதத்தினரும் தற்ெசயலாக அைமந்து விட்ட இது ேபான்ற
காட்சிகைளக் காட்டுகின்றனர். உங்கள் நண்பர்கள் வாதப்படி இைவயும் அத்தாட்சிகள் தாமா?
இேதா வணக்கம் ெசய்யும் மரம் என்று நீங்கள் கூறினால் கும்பிடுவது ேபால ேதாற்றமளிக்கும் மரங்கைள
அவர்கள் காட்டுவார்கள். அல்லாஹ் என்ற அரபு எ
இல்ைல

லம் தான் இவ்வாறு எ

த்து எ

தப்பட்டுள்ளது என்று நீங்கள் காட்டினால்

தப்பட்டுள்ளது என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். இைறவனின் அத்தாட்சிகள்

இவ்வளவு பலவனமாக
ீ
, வைமயற்றதாக ஒருக்காலும் இருக்க முடியாது.

அத்தாட்சிகள் என்பன,

ஒேர இைறவன் இருக்கிறான் என்பைதத் ெதளிவாக அறிவிக்கும். நீங்கள்

கூறுபவற்ைற எல்லாம் அத்தாட்சிகள் என்று எடுத்துக் ெகாண்டால் பல கடவுள் உள்ளனர் என்பதற்கும் இது

ேபான்ற அத்தாட்சிகைள (?) மற்றவர்கள் காட்டுவார்கள்.

அல்லாஹ்ைவப் பற்றிய அறிவும் அவனது அத்தாட்சிகள் பற்றிய அறிவும் இல்லாதவர்கள் தான்
மாையகைள அத்தாட்சிகள் என்பர்.
மூஸா நபி இேலசாக பாைறயில் தட்டியவுடன் தண்ணர்ீ பறிட்டு அடித்தது. இது ேபால் எவரும் ெசய்ய

முடியாது என்பதால் இைத அத்தாட்சி எனலாம்.
வானங்கள், பூமி,

மனிதன் வளர்வது,

யன், ேகாள்கள், மைழ ேமகங்கள், விண்மீ ன்கள், காற்று, பயிர்கள் முைளப்பது, கருவில்

மனிதனுக்குள்ேள அைமக்கப்பட்டுள்ள வியக்க ைவக்கும் அற்புதங்கள் என ேகாடானு

ேகாடி அத்தாட்சிகைள அல்லாஹ் காட்டிக் ெகாண்ேட தான் இருக்கிறான்.
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இத்தைகய பிரம்மாண்டமான மைலக்கச் ெசய்யும் அத்தாட்சிகைள விட்டு விட்டு அற்பமானைவகைள
அத்தாட்சி என்று கூறுவது முற்றிலும் தவறாகும். ேகாடி ேகாடியாக ெசல்வம் ைவத்திருப்பவன் ெசல்லாத
காலணாைவப் ெப தாக நிைனப்பது ேபாலேவ இவர்களின் நிைலைம அைமந்துள்ளது.

இத்தைகய அற்பமான தற்ெசயலானவற்ைற அத்தாட்சி என்று கூற ஆரம்பித்தால் நிச்சயம் நீங்கள் ேதாற்று
விடுவர்கள்!
ீ
இது ேபான்ற ெசல்லாக்காசுகள் உங்கைள விட மற்றவர்களிடம் மூட்ைட மூட்ைடயாகக்

குவிந்துள்ளன.

அல்லாஹ்வுைடய வசனத்ைதத் தவறான இடத்தில் பயன்படுத்தாதீர்கள்!

இைவ அத்தாட்சி இல்ைல என்று நம்மிடம் ஆதாரம் ேகட்கக் கூடாது. யார் அத்தாட்சி என்று
வாதிடுகிறார்கேளா அவர்கள் தான் இது ேபான்றைவகைள அத்தாட்சிகளாக இைறவன் கூறியிருக்கிறான்
என்ற ஆதாரத்ைதக் காட்ட ேவண்டும்.

53. மறு

பிறவி உண்டா?

ேகள்வி : என்னுைடய ஒரு ஹிந்து நண்பன் மறு பிறவி இல்ைலெயன்பைத நி

பித்தால் நான்

இஸ்லாத்தில் வந்து விடலாம் எனக் கூறியுள்ளான். எனேவ தயவு ெசய்து பதில் தந்தால் அந்த நண்பனின்

சந்ேதகம் தீர்க்க வாய்ப்பாக அைமயும்.
ெஹச்.ஜாஃபர் சாதிக், ேகரளா.

பதில் : மறு பிறவி என்பது கற்பைனேய தவிர ேவறில்ைல என்பைதச் சிரமமின்றி நி

பித்து விடலாம்.

அதற்கு முன்னால் மறு பிறவி என்பது என்ன என்பைத அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
மனிதர்கள் இன்று நல்ல வா ைவப் ெபற்றிருந்தாலும் ேமாசமான வா ைவப் ெபற்றிருந்தாலும் அதற்குக்
காரணம் முந்ைதய பிறவியில் அவர்கள் ெசய்த விைன தான். இந்தப் பிறவியில் ஒருவன் நல்லவனாக
வா ந்தால் அடுத்த பிறவியில் சகல இன்பங்கைளயும் ெபற்று வா வான்.
இப்படி ஏ

ெஜன்மங்கைள எடுப்பதாகக் கூறுகின்றனர். மனிதேனாடு மட்டும் இைத நிறுத்திக்

ெகாள்வதில்ைல. மற்ற உயி னங்கள் வைர வி வு படுத்துகின்றனர்.
நாம் ஒரு நாையச் சித்திரவைத ெசய்தால் அடுத்த பிறவியில் நாம் நாயாகவும் நாய் மனிதனாகவும்
பிறப்ெபடுப்ேபாம். அப்ேபாது மனிதனாகப் பிறப்ெபடுத்த நாய்,

நாயாகப் பிறப்ெபடுத்த நம்ைம அேத ேபான்று

சித்திரவைத ெசய்யும் என்ெறல்லாம் உபன்னியாசங்களில் நாம் ேகட்டுள்ேளாம்.
இைதக் கவனத்தில் ைவத்துக் ெகாண்டு இன்ெனாரு அடிப்பைட உண்ைமையக் கவனியுங்கள்.
இன்ைறக்கு உலகில்

600

ேகாடிக்கும் அதிகமான மக்கள் வா கின்றனர். நூறு வருடங்களுக்கு முன்னால்

இதில் கால்வாசி அளவுக்குத் தான் மக்கள் ெதாைக இருந்தது. இன்னும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முன்ேன ேமலும் முன்ேன ெசன்று ெகாண்ேட இருந்தால் மனிதர்கள் சில ஆயிரம் ேபர் தான்

இருந்திருப்பார்கள். இன்னும் முன்ேனறிச் ெசன்றால் ஒேர ஒரு ேஜாடியில் ேபாய் முடிவைடயும்.
மனிதன் மட்டுமின்றி ஏைனய உயி னங்கைள எடுத்துக் ெகாண்டாலும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முன்ேன ெசன்று ெகாண்ேட இருந்தால் ஒவ்ெவாரு உயி னமும் ஒரு ேஜாடியில் ேபாய் முடியும்.
அைனத்து உயி னங்களும் ஒேர ஒரு ேஜாடியிருந்து தான் பல்கிப் ெபருகின. மனிதைனயும் ேசர்த்து

எத்தைன வைக உயி னங்கள் உலகில் உள்ளன என்று நம்மிடம் கணக்கு இல்ைல. உதாரணத்துக்காக
ஐம்பது லட்சம் வைக உயி னங்கள் இருப்பதாக ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். ஒவ்ெவாரு வைக

உயி னத்திற்கும் ஒரு ேஜாடி என்று ைவத்துக் ெகாண்டால் ஐம்பது லட்சம் ேஜாடிகள் அதாவது ஒரு ேகாடி

உயி னங்கள் இருந்திருக்கும்.
மறு பிறவி என்று ஒன்று இருந்தால் இந்த எண்ணிக்ைக அதிகமாகக் கூடாது. இந்த ஒரு ேகாடி

உயி னங்கள் தான் அடுத்த ெஜன்மத்திலும் இருக்க ேவண்டும். ேவண்டுமானால் ஆடு மனிதனாக, மனிதன்

ஆடாக பிறப்ெபடுக்கலாேம தவிர,

ஒரு ேகாடிைய விட அதிகமாகேவ கூடாது. ஒரு ேகாடியாக இருந்த
PDF file from www.onlinepj.com

உயி னங்கள் இரண்டு ேகாடியாக ெபருகினால் அதற்குப் ெபயர் மறுபிறவி அல்ல. புதிய உயிர்களின்
உற்பத்தி என்ேற கூற ேவண்டும்.
பாரதியார் முப்பது ேகாடி முகமுைடயாள் என்று பாடினார். அப்ேபாது இந்தியாவில் முப்பது ேகாடி மக்கள்
இருந்தனர். அவர்கள் மறு பிறவி எடுத்தால் இப்ேபாதும் முப்பது ேகாடி தான் இருக்க ேவண்டும்.
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ேகாடிப்

ேபர் அதிகமாகியுள்ேளாம். நாம் மட்டும் அதிகமாகவில்ைல. அைனத்து உயி னங்களும் அதிகமாகியுள்ளன.
புதுப் புதுப் பிறவிகள் உற்பத்தியானால் மட்டுேம இது சாத்தியமாகுேம தவிர பைழயவர்கேள மீ ண்டும்
பிறந்தால் இப்படி தாறுமாறாகப் ெபருகக் கூடாது. ெபருக முடியாது. மறு பிறவி இல்ைல என்பதற்கு இைத

விட ேவறு எந்தச் சான்றும் ேதைவயில்ைல.

அதற்குச் ெசால்லப்படுகின்ற தத்துவமும் ஏற்புைடயதாக இல்ைல. ஏற்கனேவ ெசய்த பிறவிப் பயைனேய
இப்ேபாது அனுபவிக்கிேறாம் என்பதற்கு இவர்கள் கூறும் தத்துவம் என்ன?
இவ்வுலகில் நாம் ெகட்ட கா யம் ெசய்தால் அடுத்த பிறவியில் அனுபவிப்ேபாம் என்று கூறினால் மனிதன்
நல்லவனாக வா வான் என்பது தான் தத்துவம்.
ஒருவருக்குத் தண்டைன ெகாடுப்பதாக இருந்தால் இன்ன குற்றத்துக்காக இந்தத் தண்டைன
வழங்கப்படுகிறது என்று அவருக்குத் ெத ய ேவண்டும். அது தான் தண்டைன. ப சு ெகாடுப்பதாக

இருந்தாலும் எந்தச் ெசயலுக்காக அந்தப் ப சு கிைடத்தது என்பைத அவர் உணர ேவண்டும்.
அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் ப சுகளாேலா, தண்டைனகளாேலா எந்தப் பயனும் ஏற்படாது.

இந்தப் பிறவியில் துன்பம் அனுபவிக்கும் யாருக்காவது நாம் இதற்கு முன் எந்தப் பிறவியில் இருந்ேதாம்
என்பது ெத யுமா?
ெத யுமா?

நிச்சயம் ெத யாது! என்ன பாவம் ெசய்ததற்காக இந்த நிைலைய அைடந்ேதாம் என்று

அதுவும் ெத யாது. அப்படியானால் அவன் அடுத்த பிறவிையப் பற்றிக் கவைலப்பட்டு எப்படி

நல்லவனாக வா வான்?
ஒருவன் ெகாைல ெசய்து விடுகிறான். அக்குற்றம் நி

பிக்கப்பட்டு விடுகிறது. ஆனால் ெகாைல

ெசய்தவனுக்குப் ைபத்தியம் பிடித்து விடுகிறது என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். இந்த நிைலயில் அவனுக்குத்
க்குத் தண்டைன வழங்க மாட்டார்கள். அவேன உணராமல் அவைனத் தண்டிப்பது தண்டைனயாகாது;
அதில் பயனும் இருக்காது என்று உலக அறிஞர்களின் ஒருமித்த அறிவு இவ்வாறு தீர்ப்பளிக்கிறது.
அைனவைரயும் பைடத்த கடவுளுக்கு இந்த அறிவு கூட இருக்காதா?

நான் என்ன ெசய்ேதன் என்பது

எனக்ேக ெத யாமல் இருக்கும் ேபாது என்ைனத் தண்டிப்பது கடவுளின் தகுதிக்கும்,

நீதிக்கும் ச யாக

இருக்குமா?

எனேவ தத்துவ

தியாக விவாதித்தாலும் மறு பிறவி ச ப்பட்டு வரவில்ைல. காரண கா யத்ேதாடு

அலசினாலும் ச ப்பட்டு வரவில்ைல.
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பட்டிமன்றம் நடத்தலாமா?

ேகள்வி: எமது நாட்டில் அரபு மத்ரஸாக்களுக்கு மத்தியில் இலங்ைக ஒளிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன முஸ்லிம்
ேசைவயில் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் அனுசரைன யுடன் வாரம் ேதாறும் விவாத நிக ச்சி நைடெபற்று
வருகின்றது. ஹா

ன் ரஷீதுைடய காலத்திலும் இது ேபான்ற நிக ச்சி நைடெபற்றுள்ளது என்று ெசால்லிக்

ெகாண்டு பல தைலப்புக்களிலும் பட்டி மன்றம் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது. இந்தியாவின் பட்டிமன்றம்

ேபாலேவ இதன் முைற அைமந்திருக்கின்றது. இதற்கு நடுவராக இந்தியர் ஒருவேர இருக்கின்றார். இந்தியத்
தமி

பட்டி மன்றம் ேபான்று இது அைமந்திருப்பதும்,

இருந்திருக்கின்றது,

இஸ்லாத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் இது

பின்னர் தான் இது விடுபட்டுப் ேபாயுள்ளது என்று ெசால்வெதல்லாம் இஸ்லாத்தின்

அடிப்பைடக்கு மாற்ற மாக உள்ளது ேபான்று ேதான்றுகிறது. குர்ஆன்,

ஹதீைஸ ைவத்து இருசாரரும்

ஒட்டியும் ெவட்டியும் ேபசுவைதக் ேகட்கும் ேபாது எனக்கு அசிங்கமாகத் ேதான்றுகிறது.
இைதெயாரு தவறான ேபாக்காகக் கா

ம் எனக்கு அைதப்பற்றி ேபாதுமான விளக்கம் என்னிடத்தில்

இல்ைல. எனேவ தங்களிடத்தில் இதற்கு ய விளக்கத்ைத ேவண்டுகிேறன்.

பதில்: பட்டிமன்றங்கைள இரண்டு வைககளாக நாம் பி த்துப் பார்க்க ேவண்டும்.
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ஒன்று மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்ட ெகாள்ைக,

ேகாட்பாடு,

சட்டதிட்டங்கள் பற்றியைவ. இவற்ைறப்

பட்டிமன்றமாக ஆக்கக் கூடாது.
இஸ்லாம் வலியுறுத்தும் இரண்டு விஷயங்கைள எடுத்துக் ெகாண்டு இரண்டில் எது முக்கியம் என்று
வாதிடுவது,

இது தான் முக்கியம் என்று வயுறுத்துவதற்காக இன்ெனான்ைற குைறத்துப் ேபசுவது,

என்று ெத ந்து ெகாண்ேட ெபாய்க்காக வாதிடுவது ேபான்றைவ மாெபரும் குற்றமாகும். ஹா
இைத நடத்தியிருந்தாலும் மார்க்கத்தில் விைளயாட எவருக்கும் அதிகாரம் இல்ைல.

ெபாய்

ன் ரஷீேத

விதிையக் குறித்து வருகின்ற மாறுபட்ட இருவைக யான வசனங்கைள எடுத்துக் ெகாண்டு எதிெரதிராக
நபித்ேதாழர்கள் வாதிட்டுக் ெகாண்டிருந்தைதக் கண்ட நபிகள் நாயகம்(ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின்

வசனங்கைள ஒன்றுடன் ஒன்ைற ேமாதவிட்டதால் தான் முந்ைதய சமுதாயத்தினர் அழிக்கப் பட்டனர்

என்று கூறினார்கள். (நூல்: அஹ்மத்

6381)

இதன் மூலம் இத்தைகய பட்டிமன்றம் பற்றி ெதளிவான

தீர்ப்ைபத் தந்து விட்டனர்.
மற்ெறான்று சமுதாயப் பிரச்சைனகள்! இவற்றில் இரண்டு பார்ைவகள் இருக்கலாம். இது ேபான்ற
விவகாரங்கைளப் பட்டிமன்றமாக்கினால் பிரச்சைனயின் ஆழம் பு யலாம்.
நி வரதட்சைணக்கு ஆண்கள் அதிகம் காரணமா? ெபண்களா?
நி சமுதாயச் சீர்ேகட்டுக்குக் காரணம் மத குருக்களா?

தைலவர்களா?

ேபான்ற தைலப்புகளில் வாதிடும்

ேபாது குர்ஆன் ஹதீஸ்களில் ேமாதல் ஏற்படுத்தும் நிைல ஏற்படாது. ஏற்படாமல் பார்த்துக் ெகாள்ள

ேவண்டும்.

ஆண்கள் எப்படிக் காரணமாக இருக்கிறார்கள் என்பைத ஒருசாரார் ஆய்வு ெசய்வர்.
ெபண்கள் எப்படிக் காரணமாக இருக்கிறார்கள் என்பைத மறுசாரார் ஆய்வு ெசய்வார்கள்.
இதனால் அந்தத்தீைம நன்கு மனதில் பதியும்.
உங்கள் நாட்டு பட்டிமன்றங்கள் மார்க்கத்தில் தைல யிடாமல் சமுதாயப் பிரச்சைனகைள அலசுவதாக
இருந்தால் அைதத் தடுக்க எந்த ஆதாரமும் நமக்குத் ெத யவில்ைல.

55

பாப

மஸ்ஜிைதக் காக்க அபாபல் பறைவ வராதது ஏன்?

ேகள்வி: இைறவன் தனது ஆலயமான கஃபாைவ அழிக்க வந்தவர்கைளச் சிறு பறைவகள் மூலம் அழித்து
ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கினான் என்கிறீர்கள். ஆனால்,

பாபர் மஸ்ஜித் இடிப்பின் ேபாது இது ேபான்ற

நிக வுகள் ஏன் நைடெபறவில்ைல என்ற என் நண்ப ன் ேகள்விக்கு எவ்வாறு பதில் கூறலாம்?

- ெஹச்.

முைகதீன், ெசன்ைன-113.

பதில்: இரண்டு காரணங்களால் இந்தக் ேகள்விேய தவறானது என்பைத அவருக்குப் பு ய ைவயுங்கள்!
திருக்குர்ஆன் மற்றும் நபி ெமாழிகளின் அடிப்பைடயில் கஃபாவும் உலகின் ஏைனய பள்ளிவாசல்களும்
சமமானைவ அல்ல.

கஃபாவும் அைதச் சுற்றியுள்ள புனித எல்ைலயும் இைறவனால் அபய பூமியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கஃபாைவ எவரும் தகர்க்க முடியாது;
உறுதி ெமாழி அளிக்கிறது.

அன்னியர்கள் ைகப்பற்றவும் முடியாது என்று திருமைறக் குர்ஆன்

நாங்கள் உம்முடன் ேசர்ந்து ேநர் வழிையப் பின்பற்றினால் எங்களின் பூமிலியிருந்து வா ச் ெசல்லப்பட்டு
விடுேவாம் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். அபயம் அளிக்கும் புனிதத் தலத்ைத அவர்களுக்காக
வசிப்பிடமாக நாம் ஆக்கவில்ைலயா?

ஒவ்ெவாரு கனி வர்க்கமும் நம்மிடமிருந்து உணவாக அைத

ேநாக்கிக் ெகாண்டு வரப்படுகிறது. எனினும் அவர்களில் அதிகமாேனார் அறிய மாட்டார்கள்.

(திருக்குர்ஆன் 28:57)
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இவர்கைளச் சுற்றியுள்ள மனிதர்கள் வா ச் ெசல்லப்படும் நிைலயில் (இவர்களுக்கு) அபய மளிக்கும்
புனிதத் தலத்ைத நாம் ஏற்படுத்தியிருப்பைத அவர்கள் கவனிக்கவில்ைலயா?
அல்லாஹ்வின் அருளுக்கு நன்றி மறக்கிறார்களா? (திருக் குர்ஆன்

அதில் ெதளிவான சான்றுகளும் மகாேம இப்ராஹீமும் உள்ளன. அதில்
ெபற்றவராவார். அந்த ஆலயத்தில் அல்லாஹ்வுக்காக ஹ

வணானைத
ீ
நம்பி,

29:67)
ைழந்தவர் அபயம்

ெசய்வது,

ெசன்று வர சக்தி ெபற்ற

மனிதர்களுக்குக் கடைம. யாேரனும் (ஏக இைறவைன) மறுத்தால் அல்லாஹ் அகிலத்தாைர விட்டும்

ேதைவயற்றவன்.

(திருக்

குர்ஆன்

இைறவா! இவ்

3:97)
ைர அபயமளிக்கக் கூடியதாக ஆக்குவாயாக! என்ைனயும்,

என் பிள்ைளகைளயும்

சிைலகைள வணங்குவைத விட்டும் காப்பாயாக! என்று இப்ராஹீம் கூறியைத நிைன

குர்ஆன்

ட்டுவராக!
ீ
(திருக்

14:35)

யுக முடிவு நாளின் ேபாது கால்கள் சிறுத்த ஒரு கூட்டத்தினர் கஃபாைவ அழிப்பார்கள் என்ற நபிகள்
நாயகத்தின் முன் அறிவிப்பு உள்ளது.

(புகா

1591, 1596)

அதற்கு முன் எவரும் கஃபாைவ அழிக்க முடியாது. இத்தைகய உத்தரவாதம் இருப்பதால் தான் அபாபல்
பறைவகைள அனுப்பி கஃபாைவ இைறவன் பாதுகாத்தான். நாைள யாேரனும் கஃபாைவத் தகர்க்க
முயன்றால் யாைனப் பைடக்கு ஏற்பட்டது ேபான்ற கதிைய அவர்கள் அைடவார்கள்.

மற்ற எந்தப் பள்ளிவாசலுக்கும் இத்தைகய எந்த உறுதிெமாழிையயும் இைறவன் தரவில்ைல. மாறாக மற்ற
பள்ளிவாசல்கள் இடிக்கப்படலாம் என்பைதத் திருக்குர்ஆன் கூறியுள்ளது.
எங்கள் இைறவன் அல்லாஹ்ேவ என்று அவர்கள் கூறியதற்காகேவ நியாயமின்றி அவர்களின்
இல்லங்களிலிருந்து ெவளிேயற்றப்பட்டனர். மனிதர்களில் ஒருவர் மூலம் மற்றவைர அல்லாஹ்
தடுத்திருக்கா விட்டால் மடங்களும்,

ஆலயங்களும்,

வழிபாட்டுத் தலங்களும்,

அல்லாஹ்வின் ெபயர்

அதிகமாகத் துதிக்கப்படும் பள்ளிவாசல்களும் இடிக்கப்பட்டிருக்கும். தனக்கு உதவி ெசய்ேவாருக்கு
அல்லாஹ்வும் உதவுகிறான். அல்லாஹ் வலிைமயுள்ளவன்; மிைகத்தவன். (
பாப

மஸ்ஜிேதா,

22:40)

ஏைனய மஸ்ஜிதுகேளா இடிக்கப்படுமானால் அைதத் தடுக்கும் ெபாறுப்பு நம் மீ து தான்

சுமத்தப்பட்டுள்ளது. அபாபல் பறைவகைள எதிர்பார்க்கக் கூடாது. அப்படி எந்த உத்தரவாதமும் எந்தப்
பள்ளிவாசலுக்கும் இல்ைல.
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நபி (ஸல்) அவர்கள் கதீஜாைவ மணந்தது எதற்காக?

ேகள்வி: நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அன்ைறய ெசல்வச் சீமாட்டி கதீஜா (ரலி) அவர்கைளத்
திருமணம் ெசய்தது ஏன்?

பணம் இருந்ததால் தான் விதைவப் ெபண்ணான கதீஜா (ரலி) அவர்கைள மணம்

முடித்தார்கள் என்று ஒரு மாற்று மத சேகாத

- சி.

கூறுகிறார்! இதற்கு என்ன விளக்கம்?

முஹம்மது வாசிம், ெகாள்ளுேமடு.

பதில்: நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது நாற்பதாம் வயதில் தான் இைறவனின்

தராக

நியமிக்கப்பட்டார்கள். அவர்களின் நாற்பதாம் வயது முதல் மரணிக்கும் வைர உள்ள வா க்ைகயில் தான்
முஸ்லிம்களுக்கு முன் மாதி

இருக்கிறது.

இந்த அடிப்பைடைய அவருக்கு முதல் பு ய ைவயுங்கள். கதீஜா (ரலி) அவர்கைள நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

அவர்கள் தமது இருபத்தி ஐந்தாம் வயதில் தான் மணந்தார்கள். அழகுக்காகவும்,
ெசல்வத் திற்காகவும்,

நன்னடத்ைதக்காகவும் ெபண்கள் திருமணம் ெசய்து ெகாள்ளப்படுகிறார்கள். நீ

நன்னடத்ைத யுைடயவைள மணந்து ெவற்றி ெபறு என்பது இைறத்
காட்டிய வழி..

(நூல்:

புகா

பாரம்பர்யத்திற்காகவும்,

தராக ஆன பின் நபிகள் நாயகம்

4700)
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இவ்வாறு கூறிய நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பணத்திற்காக கதீஜா (ரலி) அவர்கைள மணந்திருக்க
முடியாது. கதீஜா (ரலி) அவர்களின் நன்னடத்ைதக்காகத் தான் மணந்திருக்க ேவண்டும் என்பைத

இதிலிருந்து அறியலாம்.

ேமலும் பணத்திற்காக மணந்திருந்தால் பணத்ைதக் கட்டிக் காக்க அவர்கள் முயன்றிருப்பார்கள்.
ஆனால் அைனத்ைதயும் மக்களுக்கு வா

வழங்கினார்கள். எ

சியவற்ைறத் துறந்து நாட்ைட விட்டு

அகதியாக ெவளிேயறத் துணிந்தார்கள். அைடமானம் ைவக்கப்பட்ட தமது கவச ஆைடைய மரணிக்கும்
ேபாது கூட மீ ட்க முடியாத வறிய நிைலயில் மரணித்தார்கள்.

பணத்திற்காக ஒரு ெபண்ைண மணந்த யாரும் இப்படி நடக்கேவ முடியாது என்பைதயும் வி வாக
விளக்குங்கள்
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குைரசி வம்சத்திற்கு மாத்திரம் ஏன் சிறப்புத் தகுதி?

ேகள்வி: நபிகள் நாயகத்திற்குப் பிறகு வரும் ஆட்சித் தைலவர்கள் குைரசி என்ற (நபியவர்களின்)
வம்சத்ைதச் சார்ந்தவராகத் தான் இருக்க ேவண்டும் என்பது நபி வாக்கு. குைரசி வம்சத்திற்கு மாத்திரம்
ஏன் இந்த சிறப்புத் தகுதி?

மற்றவர்களால் ஆட்சி ெசய்ய முடியாதா?

என்று மாற்று மத சேகாதரர்

ேகட்கிறார்.

- ெஹச்.எம்.

ஹில்மி, அக்கூரன, இலங்ைக.

பதில்: குைரஷி என்னும் குலத்துக்குத் தான் சிறப்புத் தகுதி என்ற அடிப்பைடயில் நபிகள் நாயகம்(ஸல்)
அவர்கள் இவ்வாறு கூறவில்ைல. மாறாக,

இது குறித்து வருகின்ற எல்லா ஹதீஸ்கைளயும்

ஒருங்கிைணத்துப் பார்க்கும் ேபாது முன் அறிவிப்பாகேவ இைதக் கூறிச் ெசன்றார்கள்.
த ஜால் வருவான் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறியதால் அவன் சிறந்தவன் என்று கூற மாட்ேடாம்.

'பன்னிரண்டு
கூறினர்.

(புகா

:

ஆட்சியாளர்கள் ேதான்றுவார்கள். அைனவரும் குைரஷிகளாக இருப்பார்கள்' என்று நபி (ஸல்)

7223)

தமக்குப் பின் பனிெரண்டு ேபர் ெதாடர்ந்து குைரஷிக் குலத்தவராகேவ ஆட்சியில் இருப்பார்கள் என்பது
நடக்கவுள்ள நிக ச்சிைய அறிவிப்பதற்காகக் கூறப்பட்டேத தவிர சிறப்புச் ேசர்ப்பதற்கு அல்ல. நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) கூறியவாறு உமர்பின் அப்துல் அஸஸ் வைர
இருந்தனர்.
அவர்களில் ெகட்டவர்களும்,

:

குைரஷியர்கள் ெதாடர்ந்து அதிகாரத்தில்

அநியாயக்காரர்களும் இருப்பார்கள் எனவும் நபிகள் நாயகம்(ஸல்)

கூறியுள்ளனர்.

(புகா

12

3605, 7057)

ஆட்சிக்கு வரும் குைரஷியர்களால் சமுதாயத்திற்கு அழிவும் ஏற்படும் என்பைதயும் ேசர்த்ேத நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) கூறியிருக்கிறார்கள்.
எனேவ மனித குலத்தில் குைரஷிக் குலத்துக்ேகா, ேவறு குலத்துக்ேகா எந்தத் தனிச் சிறப்பும் இல்ைல .

58. தாடி

ைவப்பது எதற்கு?

ேகள்வி: ஒரு மாற்றுமத நண்பர்,

முஸ்லிம்களில் ஆண்கள் தாடி ைவக்கின்றார்கள். அது எதனால் என்றும்,

ஆண்களுக்கும் - ெபண்களுக்கும் முகத்தில் ேவறுபாடு காண்பிப்பதற்கு என்று கூறினால்,

நவன
ீ
யுகத்தில்

ஆைட மூலேமா அல்லது ெபண்களிடம் உள்ள மற்ற ேவறுபாடுகள் மூலேமா அறிந்து ெகாள்ளலாேம என்று
கூறுகிறார்.

- முஹம்மது

அலி, ெதன்காசி

விளக்கம்: ேவறுபாடு காட்டுவதற்காக என்று கூறுவது இதற்கான மு

ைமயான பதிலாக ஆகாது
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ஆண் என்பவன் தன்ைன மு
மு

அளவில் ஆண் என்று ெவளிப்படுத்த ேவண்டும். ெபண் என்பவள் தன்ைன

அளவில் ெபண் என ெவளிப்படுத்த ேவண்டும். இரண்டுேம அவரவைரப் ெபாருத்த வைர ெபரும்

பாக்கியமாகும்.
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மார்க் வாங்கினால் பாஸ் ஆகி விடலாம் என்றாலும்,

நூறு மார்க் வாங்கேவ அைனவரும்

ஆைசப்படுகிேறாம்.
மாதம் பத்தாயிரம்

பாய் ேபாதும் என்றாலும் வண்ணக் கனவுகள் எல்லாம் நிைறேவறும் அளவுக்கும்,

அைத விட அதிகமாகவும் கிைடக்க ேவண்டும் என முயற்சிக்கிேறாம்; ஆைசப்படுகிேறாம்.
ஆண்ைம எனும் பாக்கியத்ைதக் காட்டிக் ெகாள்வதில் மட்டும் தான் இந்தப் ேபாதுெமன்ற மனநிைல
இருக்கிறது.
முகத்தில் முடி இருப்பேதா,

இல்லாமல் இருப்பேதா இல்லறத்திற்கு முக்கியமானது இல்ைல என்ற

நிைலயிலும் இைறவன் ஆ

க்கு மட்டும் முடி வளரச் ெசய்து ெபண்களுக்கு வளரச் ெசய்யாமல்

விட்டுள்ளான்.

ஆைடகைளப் ெபாருத்த வைர ஆண்கள் அணியும் ஆைடையப் ெபண்களும் அணிந்திட முடியும். தாடி
ைவக்க முடியாது.
எனேவ அைனத்திலும் மு
ெபண்ைமயிலும் மு

ைமைய விரும்பும் ஆண்களும் - ெபண்களும்,

ஆண்ைமயிலும் -

ைமைய விரும்ப ேவண்டும் என்று இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கிறது.

தாடிைய ைவக்க ெப ய அளவில் ெபாருளாதாரச் ெசலவும் ஏற்படாது. எடுப்பதற்குத் தான் ெசலவு ஏற்படும்.
எளிதில் கைடப்பிடிக்க இயன்ற ஒரு கம்பரத்ைத தானாகேவ ஆண்கள் இழந்து விட ேவண்டாம் என்பது
தான் இஸ்லாத்தின் விருப்பம்.

59. ரஹ், அைல, ஸல், ரலி

- என்றால் என்ன?

ேகள்வி: முன் ெசன்றவர்களின் ெபயருக்குப் பின்னால் ஸல்,

அைல,

ரலி,

ரஹ் என்ெறல்லாம்

முஸ்லிம்களாகிய நீங்கள் குறிப்பிடுவதன் கருத்து என்ன என்று முஸ்லிமல்லாத நண்பர் ேகட்கிறார். எப்படி
விளக்கம் கூறுவது?

- தஸ்லீ ம், ெசன்ைன.
பதில்: ஸல் என்பது ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் என்பதன் சுருக்கமாகும்.
எ

த்தில் ஸல் என்று கூறப்பட்டாலும் வாசிக்கும்ேபாது ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் என்று

வாசிக்க ேவண்டும். 'அவர் மீ து அல்லாஹ் சிறப்பருள் பு யட்டும். சாந்திைய வழங்கட்டும்'என்பது இதன்

ெபாருள். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கைளப் பற்றிக் கூறப்படும் ேபாது அவர்களுக்காக இைறயருள்

ேவண்டி பிரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இது பற்றி வயுறுத்தியுள்ளனர்.
எனேவ,

முஹம்மது நபியவர்கைளப் பற்றிக் கூறும் ேபாது,

என்பைதயும் ேசர்த்துக் கூறுகிேறாம்.

'அவர்களுக்கு

அல்லாஹ் அருள் பு யட்டும்'

ஒவ்ெவாரு சமுதாயமும் தங்களுக்கு வழிகாட்ட அனுப்பப்பட்ட நபிமார்கைளக் கடவுளர்களாக ஆக்கி விட்ட
நிைலயில் முஸ்லிம்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கைளக் கடவுளாக ஆக்காமல் இந்த அைடெமாழி
தடுத்து வருகிறது.

நபிகள் நாயகத்ைதப் பற்றிப் ேபசும் ேபாெதல்லாம் அவர்களுக்கு நாம் பிரார்த்தைன ெசய்கிேறாேம தவிர
அவர்களிடம் பிரார்த்தைன ெசய்ய மாட்ேடாம் என்ற ெதளிைவ முஸ்லிம் சமுதாயத்துக்கு இது
உருவாக்கியுள்ளது.

அைல என்பது அைலஹிஸ்ஸலாம்' அல்லது அைல ஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம்' என்பதன் சுருக்கமாகும்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) தவிர மற்ற நபிமார்கைளப் பற்றிக் கூறும் ேபாது இவ்வாறு பயன்படுத்தி வருவது

வழக்கமாகவுள்ளது. 'அவர் மீ து இைறவனின் சிறப்பருளும் சாந்தியும் ஏற்படட்டுமாக'

என்பது இதன்
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ெபாருள். அதாவது ஸல்லஸ்லாஹு அைலஹி வஸல்லம்'

என்பதற்கு என்ன ெபாருேளா அது தான்

அைலஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம்' என்பதற்கும் ெபாருளாகும்.

'நபிகள்

நாயகம் (அைல)' 'மூஸா (ஸல்)' என்று பயன்படுத்தினால் அதில் எந்தத் தவறும் இல்ைல. பழங்கால

நூல்களில் இப்படியும் பலர் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
ஆனாலும் ஸல்' என்பைத நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அைல' என்பைத மற்ற நபிமார்களுக்கும்
பயன்படுத்துவைத வழக்கமாக ஆக்கி விட்டனர்.
அைல என்பைத நபிமார்கள் அல்லாதவர்களுக்கும் பயன்படுத்தினால் அதில் மார்க்க அடிப்பைடயில் தவறு
இல்ைல. அவர்கள் மீ து சாந்தியும் அருளும் ஏற்படட்டும் என்பது இதன் ெபாருள். இது யாருக்கு
ேவண்டுமானாலும் ெசய்யத் தக்க துஆ தான்

ரலி என்பது ரலியல்லாஹு அன்ஹு'

என்பதன் சுருக்கமாகும். அவைர அல்லாஹ் ெபாருந்திக்

ெகாள்வானாக என்பது இதன் ெபாருள்.
இைத எந்த இைற நம்பிக்ைகயாளருக்கும் பயன்படுத்தலாம். எல்ேலாருக்கும் இைறவனின் ெபாருத்தம்
ேதைவயானது தான்.
ஆனாலும், இைத நபித்ேதாழர்களுக்கு மட்டுேம பயன்படுத்துவது வழக்கமாகி விட்டது. நபித்ேதாழர் அல்லாத
மற்றவர்களுக்கும் ரலி' என்பைதப் பயன்படுத்துவது மார்க்கச் சட்டப்படி குற்றமல்ல.
உங்கைளக் கூட தஸ்ன ீம் (ரலி)'

எனக் கூறலாம். ஆனாலும் ரலி'

என்பது அதன் அர்த்தத்ைதக் கடந்து

நபித்ேதாழர்களின் அைடயாளமாகேவ இன்று ஆகிவிட்டது. மற்றவர்களுக்கு ரலி'
அவர்கள் நபித்ேதாழர்களாக இருப்பார்கேளா என்ற எண்ணத்ைத ஏற்படுத்தி விடும்.

என்று பயன்படுத்தினால்

இைதக் கவனத்தில் ெகாண்டு மற்றவர்களுக்கு இைதப் பயன்படுத்தாமல் தவிர்க்கலாம்.
ரஹ்'

என்பது ரஹ்மத்துல்லாஹி அைலஹி'

என்பதன் சுருக்கம். அல்லாஹ் அவருக்கு அருள்பு வானாக'

என்பது இதன் ெபாருள்.
எல்லா நம்பிக்ைகயாளர்களுக்கும் இைதப் பயன்படுத்தலாம். ஏெனனில் அைனவருக்குேம அல்லாஹ்வின்
அருள் ேதைவ தான். ஆனால்,

இறந்தவர்களுக்கு மட்டுேம இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதுவும்

பிரபலமானவர்களுக்ேக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. எனக்ேகா,

உங்களுக்ேகா இைதப் பயன்படுத்தினால்

நாம் எந்தக் காலத்திேலா வா ந்து மடிந்தவர்கள் என்று மக்கள் நிைனப்பார்கள். இைத எவருக்கும்
பயன்படுத்தலாம். மார்க்க

60.

தியாக இதற்குத் தைட இல்ைல.

இேயசு இறங்கும் ேபாது கிறித்தவர்கள் அைனவரும் அவர் தான் ஈஸா நபி என்று அைடயாளம்

ெத ந்து ெகாள்ள முடியுமா?

ேகள்வி : என்னுைடய கிறித்தவ நண்ப டம் ஈஸா நபி (அைல) அவர்கள் சிலுைவயில் அைறயப்பட
வில்ைல. அவைர இைறவன் தன் பால் உயர்த்திக் ெகாண்டான் என்பைதக் குர்ஆன் ஆதாரத்துடன்
காண்பித்ேதன். ேமலும் ஈஸா நபி அவர்கள் டமாஸ்கஸ் (திமிஷ்க்) நக ல் இறங்குவார்கள் என்றும்

ெசான்ேனன். இதற்கு இேயசு இறங்கும் ேபாது கிறித்தவர்கள் அைனவரும் அவர் தான் ஈஸா நபி என்று
அைடயாளம் ெத ந்து ெகாள்ள முடியுமா? அவைர ஏற்றுக் ெகாண்ட கிறித்தவ மதம் அப்ேபாது இருக்காதா?
அவர் இறங்குவைத உலக மக்கள் அைனவரும் பார்ப்பார்களா?
அளிக்கலாம்?
எஸ்.ஏ. ஜம்ஸாத் அலி, திருப்பத்

என்றும் ேகட்கிறார். என்ன விளக்கம்

ர்

பதில் : நாம் எந்த யுகத்தில் இருக்கிேறாம் என்பைதக் கவனித்தால் இக்ேகள்விக்கு நீங்கேள பதில் கூற
முடியும்.
ஆகாயத்தில் பறக்கும் பறைவகைளக் கூட கண்டுபிடிக்கும் ேரடார் கருவிகள் இன்று கண்டு பிடிக்கப்பட்டு
பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
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நூற்றுக்கணக்கான ெசயற்ைகக் ேகாள்கள் விண்ணில் நிறுத்தப்பட்டு பூமிையப் படம் பிடித்து அனுப்பிக்
ெகாண்ேட இருக்கின்றன.
இத்தைகய யுகத்தில் ஒரு மனிதர் எவ்வித கருவிகளின் துைணயுமின்றி பூமிைய ேநாக்கி வருகின்றார்
என்றால் அந்த வினாடிேய அது உலகுக்குத் ெத ந்து விடும்.
அதிசயமான முைறயில் இறங்கும் அவைர ேநாக்கி உலகத்தின் அைனத்துத் ெதாைலக்காட்சி
ேகமராக்களும் திரும்பி விடும். வட்டிலிருந்தபடிேய
ீ
அவர் இறங்கி வருவைத உலகின் ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் காண்பான்.

அதிசயமான முைறயில் இறங்கி வருவேத ெப ய சான்றாக இருப்பதால் நான் தான் ஈஸா'
கூறினால்,

என்று அவர்

அதற்கு உலகத்தில் யாருேம சான்று ேகட்காமல் நம்புவார்கள். 'இைறவனுக்கு மகன் இருக்க

முடியாது. நானும் இைறவனின் மகன் அல்ல'

என்று அவர் கூறும் ேபாது இைத உலகேம ஏற்கும் நிைல

உருவாகும்.
மு

உலகும் அவரது தைலைமைய ஏற்கும் என்ற நபிகள் நாயகத்தின் முன்னறிவிப்பு குறித்து நூறு

வருடத்திற்கு முன் வா ந்தவர்கள் இது எப்படி சாத்தியம் என்று நிைனக்கலாம். இன்ைறக்கு அத்தைகய

ேகள்விக்ேக இடமில்ைல.

(இதற்கு

முந்ைதய இத கைள நீங்கள் வாசிக்காதவராக இருந்தால் ஈஸா நபி மரணிக்கவில்ைல'

ெதாடர் கட்டுைரயில் இைத நாம் நி

61. ஈஸா

என்ற

பித்திருப்பைதப் பார்ைவயிடுக.)

நபி பிறந்த தினத்ைத ஏன் ெகாண்டாடக் கூடாது?

ேகள்வி : ஏசு என்னும் ஈஸா நபிைய இைறத்

தர் என்று ஏற்றுக் ெகாள்கிறீர்கள். அப்படியானால் நபிகள்

நாயகத்தின் பிறந்த நாைளக் ெகாண்டாடும் நீங்கள் ஈஸா நபியின் பிறந்த நாைள ஏன் ெகாண்டாடக்
கூடாது? என்று மாற்று மத நண்பர் ேகட்கிறார். விளக்கம் தரவும்.
எஸ். ெசய்யது அலி ஜின்னா, மும்ைப -
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பதில் : முஸ்லிம்கள் ெசய்யும் ஒரு தவறு இன்ெனாரு தவைற நியாயப்படுத்த உதவாது. இஸ்லாத்தில்
மீ லாது விழா என்பது கிைடயாது. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பிறந்த நாள்
ெகாண்டாடவில்ைல. நான்கு கலீ ஃபாக்களும் ெகாண்டாடவில்ைல. நான்கு இமாம்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான
இமாம்களும் மீ லாது விழா ெகாண்டாடவில்ைல.
அப்துல்லாஹ்வின் மகனாகப் பிறந்த முஹம்மது அவர்கள் அல்லாஹ்வின்

தராக நியமிக்கப்பட்டைதத்

தான் முஸ்லிம்கள் ெகாண்டாட ேவண்டும். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு குர்ஆன் அருளப்பட்டு
இைறத்

தராக நியமிக்கப்பட்ட அந்த இரவு ைலலத்துல் கத்ர் எனப்படுகிறது. அந்த இரவு தான் ஆயிரம்

மாதங்கைள விடச் சிறந்தது என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது.
முஹம்மது நபி அவர்கள் பிறந்து இைறத்
இருந்திருக்காது.

தராக நியமிக்கப்படா விட்டால் அவர்களுக்கு இந்த வரலாறு

ஈஸா நபியின் பிறந்த நாள் ெகாண்டாடுவதும் நபிகள் நாயகத்தின் பிறந்த நாள் ெகாண்டாடுவதும் மற்ற

எவருைடய பிறந்த நாள் ெகாண்டாடுவதும் இஸ்லாத்திற்குச் சம்பந்தமில்லாதது.

பிறந்த நாளுக்கு ஏதாவது மதிப்பு இஸ்லாத்தில் இருந்திருந்தால் இஸ்லாமிய வரலாறு நபிகள் நாயகத்தின்
பிறப்பிலிருந்து ஆரம்பித்திருக்கும். ஆனால் இஸ்லாமிய ஆண்டு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின்
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ஆம் வயதிலிருந்து தான் ஆரம்பமாகிறது. அதாவது அவர்கள் பிறந்த ஊைரத் துறந்து மதீனாவுக்குப்

புறப்பட்டது தான் ஹி

ஆண்டின் ஆரம்பம். இதிலிருந்ேத பிறந்த நாளுக்கு இஸ்லாம் எந்த ம யாைதயும்

ெகாடுக்கவில்ைல என்பைத அறியலாம்.
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ஈஸா நபியின் ேதாற்றம் ஏது?
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ேகள்வி : இஸ்லாமிய நம்பிக்ைகயின் படி ஈஸா நபி (இேயசு) திரும்பி வருவார். அப்படி வரும் ேபாது
கிறித்தவர்கள் ஈஸா நபியின் உருவத்ைத தற்ேபாது ைவத்துள்ளது மாதி

தான்,

ஈஸா நபியின்

(இேயசுவின்) உருவம் இருக்குமா? அல்லது ேவறு மாதி யாக இருக்குமா?

-எம்.

கண்ணன், அபுதாபி

பதில்: ஈஸா நபியின் உருவமாக இன்று அறிமுகமாகியிருக்கும் உருவத்திற்கும் ஈஸா நபிக்கும் எந்தச்
சம்பந்தமும் இல்ைல. இேயசு நாத ன் சீடர்கள் யாரும் இேயசு நாதைர வைரயவும் இல்ைல. இேயசுநாதர்

காலத்திற்கு பின்பு பல நூறு ஆண்டுகள் கழித்துத் தான் இேயசுநாதர் வடிவம் கற்பைனயாக
உருவாக்கப்பட்டது.

ஒரு காலத்தில் அவர் தாடியில்லாத ேதாற்றத்தில் வைரயப்பட்டார். ஒரு ம யாைத ஏற்படுவதற்காக ஞானி'
யின் ேதாற்றம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் இந்த உருவம்
உருவாக்கப்பட்டது.
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வா ந்த திருவள்ளுவ ன் இன்ைறய சிைலக்கும்
திருவள்ளுவருக்கும் எந்தச் சம்பந்தமுமில்ைல. இது ேபால் தான் இேயசுவின் உருவமும்.

63, பிராணிகளுக்கு

சுவர்க்கம் -நரகம் உண்டா?

ேகள்வி: இைறவன் மறுைமயில் மனிதைன எ
விலங்குகள்,

பறைவகள்,

பு

,

ப்பி ேகள்வி ேகட்பான் என்றால்,

பூச்சிகள் இறந்து விட்டாலும்,

உலகத்தில் வா

அைதயும் மறுைமயில் எ

ம்

ப்பி ேகள்வி

ேகட்பானா? அதற்கும் சுவர்க்கம் - நரகம் உண்டா? என்று என்னிடம் மாற்று மத அன்பர் ேகட்கிறார்.

- எம்.

முஹம்மது முஸ்தபா, சிவகாசி.

பதில்: அவற்றுக்கும் விசாரைண உண்டு. ஆயினும்,
வித்தியாசமானது.

மனிதர்களுைடய விசாரைணயிருந்து அது

மனிதர்களுக்கு பகுத்தறிவு இருப்பதால் அவர்களுக்கு மட்டுேம நன்ைம தீைமகளுக்கு ஏற்றவாறு ெசார்க்கம்,
நரகம் என்ற ப ேசா, தண்டைனேயா அளிக்கப்படும்.
ஏைனய உயி னங்களுக்கு பகுத்தறிவு இல்லாததால் அவற்றுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளுக்காக அவற்ைற
இைறவன் மனம் குளிரச் ெசய்வான்.
நியாயத் தீர்ப்பு நாளில் (பறித்த) உ ைமகைள உ யவர்களிடம் நீங்கள் வழங்கியாக ேவண்டும். ெகாம்பு

இல்லாத ஆட்டுக்காக ெகாம்புள்ள ஆட்டிடம் கணக்குத் தீர்க்கப்படும் என்பது நபிெமாழி.

(நூல்:

முஸ்லிம்

4679)

ஒரு ஆடு இன்ெனாரு ஆட்ைட முட்டித் தாக்கியிருந்தால் முட்டப்பட்ட ஆடு முட்டிய ஆட்ைடத் தாக்கும்
வாய்ப்ைப இைறவன் வழங்குவான். இது ேபான்ற பாதிப்புகளுக்கு நியாயம் வழங்கப்படுவதுடன் அைவ
அழிக்கப்பட்டு விடும்.
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ஆதம், ஹவ்வா ஆகிேயா ன் புதல்வர்கள் தமது சேகாத கைளத் திருமணம் ெசய்தது ஏன்?

ேகள்வி: ஆதம், ஹவ்வா இருவர் மூலேம மனித குலம் பல்கிப் ெபருகியதாக இஸ்லாம் கூறுகிறது. ஆதம்,

ஹவ்வா ஆகிேயா ன் ேநரடிப் புதல்வர்கள் தமது சேகாத கைளத் தாேன திருமணம் ெசய்திருக்க முடியும்?

ெசாந்தச் சேகாத ைய மணப்பைத இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறதா? என்று எனது மாற்று மத நண்பர் ேகட்கிறார்.
விளக்கம் தரவும்

- எம்.

தவ்ஃபக் அஹ்மத், தமாம்.

பதில்: ஆதம்,

ஹவ்வா ஆகிய இருவர் வழியாகேவ மனித குலம் ேதான்றியது என்பது தான் இஸ்லாத்தின்

ேகாட்பாடு. இந்த இருவைரத் தவிர ேவறு ேஜாடிகள் ஏதும் இைறவனால் ேநரடியாகப் பைடக்கப்படவில்ைல
என்பதால் அண்ணன் தங்ைககளுக்கிைடேய தான் திருமண உறவு நடந்திருக்க முடியும்.
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அண்ணன் தங்ைககளுக்கிைடேய திருமணம் ெசய்யலாமா என்று இப்ேபாது ேகட்டால் கூடாது என்று தான்
விைட கூறுேவாம்.
எந்த ஒரு கா யமும் குற்றமாக எப்ேபாது ஆகும்? இைறவன் தடுத்தால் அது குற்றமாகும். தடுக்காவிட்டால்
அது குற்றமாக ஆகாது.
இஸ்லாத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் மதுபானமும்,

வட்டியும் தைட ெசய்யப்பட்டிருக்கவில்ைல. அந்தக்

காலகட்டத்தில் மதுபானம் அருந்தியவர்களாகவும்,

வட்டி வாங்கியவர் களாகவும் யாேரனும்

மரணித்திருந்தால் அவர்கள் இைறவனிடம் குற்றவாளிகளாக ஆக மாட்டார்கள். ஏெனனில்,

தைட

ெசய்யப்பட்ட பின் அக்கா யங்கைள அவர்கள் ெசய்யவில்ைல.
இது பக்தியின் அடிப்பைடயில் கற்பிக்கும் நியாயம் அல்ல. அறிவுப் பூர்வமாக ஏற்கத்தக்க காரணேம.
பான்பராக் விற்கக் கூடாது என்று ஒரு அரசு சட்டம் ேபாடுகிறது. இந்தச் சட்டம் ேபாடப்படுவதற்கு
முன்னால் அைத விற்பைன ெசய்தவர்கள் மீ து எந்த நடவடிக்ைகயும் எடுக்கப்படாது. மாறாக,

இச்சட்டம்

அமுலுக்கு வந்த பிறகு விற்பைன ெசய்பவர்கள் தாம் குற்றம் சாட்டப்படுவார்கள்.
ஒேர ஒரு ேஜாடி மட்டுேம உலகில் பைடக்கப்பட்டிருந்த நிைலயில் அண்ணன் தங்ைககளுக்கிைடேய
திருமணம் ெசய்து ெகாள்ள அல்லாஹ் அனுமதித்தான். மனிதகுலம் பல்கிப் ெபருகிட இது ேதைவயாக

இருந்தது. அவன் அனுமதித்த ேபாது அவ்வாறு திருமணம் ெசய்தவர்கள் குற்றவாளிகளாக மாட்டார்கள்.
இன்று அவ்வாறு ெசய்வைதத் தைட ெசய்து விட்டான். அைத அனுமதிப்பதற்கு எந்த அவசியமும்
இருக்கவில்ைல. தைட ெசய்யப்பட்ட பிறகு அைதச் ெசய்தால் தான் அது குற்றமாகும்.
தைட ெசய்யப்படுவதற்கு முன் ெசய்யப்பட்ட கா யத்ைத தைட ெசய்யப்பட்ட பின் முன் மாதி யாகக்
ெகாள்வைத அறிவுைடய யாரும் ஒப்புக் ெகாள்ள மாட்டார்கள்.
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இறந்த மீ ன்கைளச் சாப்பிடுவது ஏன்?

ேகள்வி : இறந்த ஆடு, மாடு, ேகாழிகைள சாப்பிட மறுக்கும் நீங்கள் ஏன் இறந்த மீ ன்கைள மட்டும் சாப்பிடு
கிறீர்கள் என்று என் பக்கத்து வட்டு
ீ
அன்பர் ேகட்கிறார்.
இராயப்ேபட்ைட அஸ்ரப் ெசன்ைன.
பதில் : நீர் வா
நீர் வா

உயி னங்களுக்கும், மற்ற உயி னங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது.

உயி னங்களுக்கு ஓடுகின்ற இரத்தம் கிைடயாது. அைத உயிருடன் பிடித்து அறுத்தாலும் அதில்

இரத்தம் சிறிதளவு கசியுேம தவிர இரத்தம் ஓடாது. வடிவது கூட இல்ைல

இஸ்லாமிய நம்பிக்ைகயின் படி ஓட்டப்படும் இரத்தம் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆடு,
உயி னங்கைள அறுக்கும் ேபாது ெவளியாகும் இரத்தத்ைத உண்ணக் கூடாது.
ஆடு,

மாடு ேபான்ற

மாடு ேபான்றைவ உயிருடன் இருக்கும் ேபாது அறுத்தால் மட்டுேம அதிருந்து இரத்தம் ெவளிப்படும்.

ெசத்த பிறகு அறுத்தால் இரத்தம் ெவளிப்படாது. எனேவ அந்த இைறச்சிையச் சாப்பிடும் ேபாது
இரத்தத்ைதயும் ேசர்த்து சாப்பிடும் நிைல ஏற்படுகிறது.
இது மார்க்க

தியான காரணம்.

இரத்தத்தில் மனிதன் உட்ெகாள்ளக் கூடாத அ

க்கேளா, கிருமிகேளா இருக்கலாம் என்பதற்காக இைறவன்

இைதத் தடுத்திருக்கலாம். பிராணிகள் ெசத்தவுடன் இரத்தம் உைறய ஆரம்பித்து விடுகிறது. இரத்தத்தில்
வாழ முடியாத கிருமிகள் மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரவி விடுகிறது. இரத்தத்ைதச் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும்
விைளவுகள் அைனத்தும் அந்த இைறச்சிையச் சாப்பிடும் ேபாதுங ஏற்படும் என்பைத யாரும் மறுக்க
முடியாது.
மீ ன்களில் அந்த நிைலைம கிைடயாது.
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66. பரத

நாட்டியம், கதகளி ேபான்ற கைலகைள இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறதா?

ேகள்வி : ெபண்கள் பரத நாட்டியம்,
இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறதா?

கதகளி,

குச்சிப்புடி ேபான்ற பல வைகயான கைலகளில் ஈடுபட

அனுமதிக்கவில்ைல என்றால் நாட்டின் கைல கலாச்சாரம் எப்படி வளரும்?

அதிகமான ேபருக்கு ேவைலயில்லாமல் ேபாய் விடுேம? விளக்கம் தரவும்.
சுேரஷ், திருக்குறுங்குடி

பதில் : ெபண்கைளப் ேபாகப் ெபாருளாக்கி ஆண்கள் ரசிக்கேவ நீங்கள் குறிப்பிடும் நாட்டியங்கள்
ஏற்படுத்தப்பட்டன. அதன் ப ணாம வளர்ச்சியாக சினிமாவும், நீலப்படங்களும் உருவாகியுள்ளன.
ெபண்கள்,

கண்டவர்களும் ரசித்து,

அனுபவிக்கும் ேபாகப் ெபாருட்கள் என்பைத இஸ்லாம் அடிேயாடு

மறுக்கிறது.
அங்க அைசவுகைளயும்,

உடல் திரட்சிையயும் மற்றவர்களுக்குக் காட்டுவது கைல என்றால் அந்தக்

கைலயில் இஸ்லாத்திற்கு உடன்பாடு கிைடயாது.
ேவைல வாய்ப்பு என்று வாதிடுவது என்றால் கள்ளச்சாராயம்,

தாட்டம்,

விபச்சாரம் அைனத்ைதயும்

அனுமதிக்க ேவண்டும். இதுவும் பலருக்கு ேவைல வாய்ப்பாகத் தான் உள்ளது.

67. மறுைம

என்பது உண்ைமயா?

ேகள்வி: நான் ேவைல ெசய்யும் கைடக்கு வந்த,
சிறப்ைபயும் கூறும் ெபா

து,

உண்ைம என்று கூறுகிறீர்கள்?
எவ்வாறு அைவ திரும்ப எ

எவ்வாறு மீ ள முடியும்?

நாத்திகர் ஒருவ டம் நம் மார்க்கத்ைதயும்,

அவர் ஓர் ேகள்வி ேகட்டார். அதாவது,
ஆதாரம் உள்ளதா?

ப்பப்படும்?

மறுைம என்பைத எவ்வாறு நீங்கள்

மரணத்திற்குப் பின்பு மனித உடல் மட்கியவுடன்

எ க்கப்படுபவர் அல்லது மீ ன் வி

ங்கி மரணம் அைடந்த வர்கள்

மண்ணைறயில் ேவதைன நைடெபற்றால் மண்ணைறையத் ேதாண்டிப் பார்க்கும்

ேபாது அவ்வாறு எந்த மண்ணைறயிலும் நைடெபற வில்ைலேய ஏன்?
ெசய்ய முடியுமா? என்றும் பல ேகள்விகள் ேகட்டார்.

- ேஜ.

அதன்

உங்களால் நடந்ததாக நி

பணம்

யாஸ் கான், கீ ழக்கைர.

பதில்: மறுைமையப் பற்றிப் ேபசுவதற்கு முன்னர் இப்ேபாது நாம் வா

ம் வா க்ைகையப் பற்றி முடிவு

ெசய்வது நல்லது. ஏெனனில், ஒரு ெபாருைள முதலில் பைடப்பது தான் சிரமமானது. அைத அழித்து விட்டு
மறுபடியும் உருவாக்குவது அவ்வளவு சிரமமானதல்ல. இது அறிவுள்ளவர்கள் ஏற்றுக் ெகாள்ளக்கூடிய

விதியாகும்.
ஒரு கம்ப்

ட்டைர உருவாக்க எத்தைனேயா ஆண்டுகள் ேதைவப்பட்டன. உருவாக்கிய பின் அது ேபால்

இலட்சக்கணக்கில் உருவாக்குவது எளிதாகி விட்டது.
நூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் நீங்கள் இவ்வுலகில் இருக்கவில்ைல. ேவறு எங்ேகயும் இருக்கவில்ைல.
எந்தப் ெபாருளாகவும் நீங்கள் இருக்கவில்ைல. ஒன்றுமில்லாத நிைலயிலிருந்து இைறவன்
பைடத்திருப்பைத நம்பும் முஸ்லிம்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைவகைள அழித்து விட்டு மீ ண்டும் பைடப்பைத

நம்புவது எளிதானதாகும்.
ேமலும்,

கடவுள் இருப்பைத முஸ்லிம்கள் நம்பும் ேபாது அவன் சர்வ சக்தியுள்ளவன் என்று நம்புகின்றனர்.

மனிதைனப் ேபால் பலவனமானவனாக
ீ
கடவுைள முஸ்லிம்கள் நம்புவதில்ைல.

மட்கிப் ேபானைவகைள உருவாக்குவது உங்களுக்கும் உங்கள் நண்பருக்கும் இயலாத ஒன்று தான்.
கடவுளின் நிைலயும் அது தான் என்றால் அப்படி ஒரு கடவுள் ேதைவேய இல்ைல. நமக்ெகல்லாம்

முடியாதைத எவனால் ெசய்ய முடியுேமா அவன் தான் கடவுள் என்பது இஸ்லாத்தின் ேகாட்பாடு.
எனேவ, மறுைம பற்றி ேகள்வி ேகட்பது ெபாருத்தமில்லாதது.
கடவுைளப் பற்றி விவாதித்து முடிவுக்கு வந்து விட்டால் மறுைம,
நம்புவதற்கு மிகச் சாதாரணமானைவ.

ெசார்க்கம்,

நரகம் என்பெதல்லாம்
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மண்ணைறயில் ேவதைன என்பது ஒரு அைடயாளத்திற் காகச் ெசால்லப்படும் வார்த்ைதயாகும்.
மண்ணைறையத் ேதாண்டிப் பார்த்தால் மனிதர்கள் யாரும் ேவதைன ெசய்யப் படுவைத பார்க்க முடியாது.

இைதச் ச யான முைறயில் பு ந்து ெகாண்டு மற்றவர்களுக்கும் விளக்க ேவண்டும்.

நல்லவர் ெகட்டவர் அைனவரும் மண்ணைற வா க்ைகைய அனுபவிக்கின்றனர் என்பது இஸ்லாத்தின்
நம்பிக்ைக. குறிப்பாக,

ெகட்டவர்கள் மண்ணைற ேவதைனயிருந்து தப்பேவ முடியாது என்பதற்கும்

இஸ்லாத்தில் ஆதாரங்கள் உள்ளன.
ெகட்டவர்கள் பலர் தீயிட்டு சாம்பலாக்கப்படுகின்றனர். அவர்களின் சாம்பல்கள் பல பகுதிகளில் ஓடும்
ஆறுகளில் கைரக்கப்படுகின்றன. இவர்கள் குறிப்பிட்ட இடத்தில் அடக்கம் ெசய்யப்படவில்ைல. மாறாக
நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் இவர்களின் சாம்பல்கள் பரப்பப்பட்டுள்ளன. இவர்களுக்கு மண்ணைறேய
இல்ைல என்பதால் மண்ணைற ேவதைன கிைடயாது எனக் கூறினால் அைனவரும் மண்ணைற

ேவதைனையச் சந்திப்பார்கள் என்ற ஆதாரங்கள் நிராக க்கப்பட்டு விடும்.

அது ேபால் ஒரு மனிதைனக் காட்டு விலங்குகள் அடித்துச் சாப்பிட்டு விடுகின்றன;

அல்லது கடலில்

மூ கிச் ெசத்தவைன மீ ன்கள் உணவாக உட்ெகாண்டு விடுகின்றன. இவர்களுக்ெகல்லாம் மண்ணைற ஏது?
அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட இடத்தில் தான் - அந்த மண்

க்குள் தான் ேவதைன நடக்கிறது என்று நாம்

நம்பினால் உலகில் ெபரும்பகுதியினருக்கு மண்ணைற ேவதைன இல்லாமல் ேபாய்விடும்.
இறந்தவர்களின் உயிர்கைளக் ைகப்பற்றிய இைறவன் நம்மால் காண முடியாத உலகில் ைவத்து
தண்டிக்கிறான் என்பது தான் இதன் ெபாருளாக இருக்க முடியும்.
குறிப்பிட்ட சில மண்ணைறகளில் ேவதைன ெசய்யப்படுவைத நபிகள் நாயகம் (ஸல்) சுட்டிக்
காட்டியிருப்பதாக ஹதீஸ்கள் உள்ளன. அைவ இைறத்
காட்டப்பட்டதாகும் என்று கருத ேவண்டும்.

தர் என்ற வைகயில் அவர்களுக்கு எடுத்துக்

எ க்கப்பட்டவர்களுக்கும், மிருகங்களுக்கு உணவாகிப் ேபானவர்களுக்கும் மண்ணைற வா க்ைக கிைடயாது
என்ற விப தமான நிைல ஏற்படுவைதத் தவிர்க்க மண்ணைற வா க்ைக பற்றி இப்படித்தான் முடிவு ெசய்ய
ேவண்டும்.
மண்ணைற வா வு இது தான் என்பைத நீங்கள் விளங்கிக் ெகாண்டால் உங்கள் நாத்திக நண்ப ன்
ேகள்விக்கு விைடயளிக்கலாம். மண்

க்குள் ேதாண்டிப் பார்த்து ேவதைன ெசய்யப்படுவைதக் காட்ட

முடியுமா? என்ெறல்லாம் அவர் ேகள்வி ேகட்க முடியாது.
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