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அஷ்ஸெயக் அல்முனஜ்ஜித்  

ஸமாழி ஸெயர்த்ததான் 

ஸெய்யித் இஸ்மாஈல் இமாம் இப்னு யஹ்யா ஸமளலானா 

(ரொதீ-ஸெங்களூர்) 

 

இந்து வேதத்தில் முஹம்மத் நபி 

 “நரன் இந்து ெமுத்திரத்தில் உள்ள மமரரீஷஸ் நரட்டடச் வெர்ந்தேன்.  

இந்து மதமர, இஸ்லரம் மதமர ெிறந்தது? அது ஏன்? என்பது பற்றி தடய 

கூர்ந்து எனக்கு ேிளக்ேம் தரருங்ேள்.” என்று இந்து மதத்டதச் ெரர்ந்த ஒருேர் 

வேட்ட வேள்ேிக்கு அஷ்டஷக் அல்முனஜ்ஜித் அேர்ேள்  பின் ேருமரறு பதில் 

தருேின்றரர்.  

புேழ் யரவும் அல்லரஹ்வுக்வே மெரந்தம். அல்லரஹ் ஏற்றுக் மேரண்ட 

மதம் இஸ்லரம் ஒன்றுதரன். எனவே இவ்வுலேில் மனிதனுக்கு 

மேிழ்ச்ெிடயயும், மறு உலேில் பரதுேரப்டபயும், மேற்றிடயயும் தரும் 

படியரன ஒளி மயமரன அல் குர்ஆடன அல்லரஹ் இறக்ேி டேத்தரன். 

இவ்ேரதத்டத உறுதிப் படுத்தும் ஆதரரங்ேடளயும் அத்தரட்ெிேடளயும் 

இஸ்லரம் வேதம் தன்னேத்வத டேத்துள்ளது. 

வேதத்தின் ஆதரரமும், அதன் அத்தரட்ெியும் மனிதனுக்கு எந்த 

ெந்வதேத்திற்கும் இடமில்லரதேரறு ேிளக்ேமரேவும், மதளிேரேவும் 

இருப்பதுடன், இது வபரன்ற ஒன்டற யரரரலும் மேரண்டு ேர இயலரமல் 

இருப்பதும் அேெியம். அல்லரஹ்ேின் வேதத்டத மபரய்ப்பிப்பதற்ேரே மந்திர 

ேரதிேள் மேரண்டு ேந்த ேளுேற்ற மபரய்யரன ஆதரரங்ேளும், 

அத்தரட்ெிேளும் என்ன என்படத அல்லரஹ் நன்ேறிேரன். எனவேதரன் தன் 

ேஹீடய - வேதேரக்குேடளப் மபற்ற தூதர்ேளின் உண்டம நிடலடய 

மக்ேளுக்கு உறுதி படுத்துேதன் மூலம், அேர்ேளின் மீது மக்ேள்  ேிசுேரெம் 

மேரள்ளவும், அேர்ேடளப் பின்பற்றவும் ஏதுேரே, அேர்ளுக்குப் பக்ே 

பலமரே முஃஜிஸரத்துக்ேள் எனும் அற்புதங்ேடளயும், இன்னும் பல 

அத்தரட்ெிேடளயும் அல்லரஹ் ேழங்ேினரன். 
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இதன்படி இஸ்லரம் மரர்க்ேத்தின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) 

அேர்ேளுக்கும் அல்லரஹ் பல அற்புதங்ேடள ேழங்ேினரன். நபியேர்ேள் 

மபற்ற முஃஜிஸரத்துக்ேள்- அற்புதங்ேள் ஏரரளம். இடே பற்றிப் பரரிய 

ஏடுேள் பல எழுதப்பட்டுள்ளன. எனினும் இந்த எல்லர அற்புதங்ேளிலும் 

மிேவும் வமலரனது ேண்ணியமிகு அல்குர்ஆனரகும். அேர்ேளரல் இயலு 

மமன்றரல் ெேல வேரணத்திலும் இது வபரன்று பரிபூரணமரன ஒன்டறக் 

மேரண்டு ேருமரறு  அல்குர்ஆன் அறபு மக்ேளிடம் ெேரல் ேிட்டது. ஆனரல் 

மெரல் ேளம் மிகு அற்புதமரன அல்குர்ஆன் வபரன்ற ஒன்டற மெரல் 

ேளத்திலும், இலக்ேியத்திலும் உச்ெ நிடலடயப் மபற்றேர்ேள் என்று 

ேரலரற்றரெிரியர்ேளரல் அத்தரட்ெிப் படுத்தப்பட்ட குடரஷிக்குல அறபு 

இலக்ேிய வமடதேளரல் கூட மேரண்டு ேர இயலேில்டல. 

வமலும் அல்குர்ஆனிலும், நபியின் ேரக்குேளிலும் ேிஞ்ஞரன 

ேருத்துக்ேள் பலவும் அடங்ேியுள்ளன. எந்தமேரரு மனிதனரலும் ேிஞ்ஞரன 

ேருத்மதரன்டற முன் டேக்ே ேரய்ப்பில்லரத அந்த யுேத்தில், இத்தடேய 

ேிஞ்ஞரன ேருத்துக்ேள் பலேற்டற அல்குர்ஆனும், நபியின் ேரக்குேளும் 

முன்டேத்துள்ளன என்றரல், அடே அல்லரஹ்ேின் வேத ேரக்ேல்லரதிருக்ே  

இயலரது. இது அல்குர்ஆன் அற்புதமரனது என்பதற்கு ஒரு அத்தரட்ெியரகும். 

வமலும் அல்குர்ஆனில் மடறேரன ேிடயங்ேள் பற்றியும் கூறப்பட்டுள்ளன. 

முன்னர், நபியேர்ேள் ெித்திர ேரலரறு பற்றிய அறிடே மபற்றிருக்ே ேில்டல. 

அவ்ேரவற அன்னரர் ேரழ்ந்த அந்நரட்டில், ஒரு ெில ேிறீஸ்தே 

வேதக்ேரரர்ேடள, யூதர்ேடளத் தேிர வேறு எேரிடமும் இது பற்றிய அறிவு 

இருக்ேவும் இல்டல. அவ்ேரறரன சூழ் நிடலயில் அல்குர்ஆனும், 

நபியேர்ேளின் ேரக்குேளும் பண்டடய ேரலத்தில் நடடமபற்ற ெில 

மடறேரன ெம்பேங்ேள் பற்றியும், பிற் ேரலத்தில் நடக்ேேிருக்கும் மடறேரன 

இன்னும் ெில ெம்ேங்ேள் குறித்தும் குறிப்பிட்டுள்ளன என்றரல், அதுவும் 

அல்குர்ஆன் அற்புதமரனது என்பதற்கு இன்னுமமரரு  ஆதரரம்தரன்.        

வமலும், பின்பற்றுேதற்கு ஏற்றேரறு அற்புதமரன அடமப்பில் 

ெட்டங்ேடள அல்குர்ஆன் முன்டேத்துள்ளது. அதில் தனி மனிதனுடனும், 

குடும்பத்துடனும் ெம்பந்தப்பட்ட ெட்டங்ேளும், ெர்ேவதெ உறவுேளும், ெமூே 

நீதியும் எவ்ேரறு அடமயப் மபற வேண்டும் என்பதற்கு அேெியமரன 

அடிப்படடேளும் மதளிவு படுத்தப்பட்டுள்ளன. அது மரத்திரமின்றி 

இருவலரேத்டதயும், மற்றும் மடறேரன ேிடயங்ேள், பரக்ேியம், அபரக்ேியம் 

பற்றிய ேிடயங்ேள் பற்றிய மதளிடேயும் அல்குர்ஆன் முன்டேத்துள்ளது. 

இத்தடேய அற்புதமரன மெய்திேள் யரவும் ஒரு உம்மி - எழுத, ேரெிக்ேத் 

மதரியரத நபியின் - தூதரின் ேரயிலரே மேளி ேந்துள்ளன. ஆடேயரல் 
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இடே அேரின் ேரய்டமக்கும், நம்பேத் தன்டமக்கும் ெிறந்த எடுத்துக் 

ேரட்டுேளரகும். வமலும் அன்னரரின் இத்தடேய பண்புேளுக்கு அன்னரரின் 

வதரழர்ேள் மரத்திரமின்றி அன்னரரின் படேேர்ேளும் கூட ெரட்ெி 

பேர்ந்தனர். இத்தடேய மரமனிதர் பதினரன்கு நூற்றரண்டு ேரலமரே இருந்து 

ேரும் இஸ்லரமிய நரேரிேத்டதக் ேட்டிமயழுப்புேதற்ேரே அல்குர்ஆடனத் 

தரங்ேி ேந்தரர்.  

எனவே நமது பரர்டேயில் ெிறந்த வேதமரன இஸ்லரம் வேதம், 

உங்ேடளத் தனித்துேமரன ஒரு ெக்தியுடன் மதரடர்பு படுத்துேின்றது. அந்த 

ெக்திதரன் உங்ேடளப் படடத்தது, உங்ேள் மீது அருள் புரிந்தது. வமலும் அது 

தரன் ேரனம் பூமியின் திரவுவேரலுக்குச் மெரந்தக்ேரரன் ஆேிறது. வமலும் 

நீங்ேள் அதன் மீது நம்பிக்டே மேரண்டு, நற்ேருமங்ேடளயும் மெய்து ேந்தரல், 

மறு உலேில் உங்ேள் மீது அருள் புரிந்து, உங்ேளுடன் இருக்ேக் கூடியதும் 

அதுதரன். அந்த ெக்திதரன் அல்லரஹ் என்ற மமய் மபரருள். அேன் ஒருேன், 

அேன் யரருடடய உதேியின் பரலும் வதடேயற்றேன். அேன் உங்ேடள 

தன்னுடன் மதரடர்பு படுத்துேின்றரவன அல்லரது வேறு எதனுடனும் 

உங்ேடளத் மதரடர்பு படுத்த மரட்டரன். ஏமனனில் அேனல்லரத 

அடனத்தும் அேனின் ெிருஷ்டிேள், அடே யரவும் பலவீனமரனடே, அேன் 

பரல் வதடேயுள்ளடே. 

ஆடேயரல் ேர்க்ே வபதத்டத அங்ேீேரித்து ேரும் ஏடனய வேதங்ேள், 

மமய் மபரருளரன அல்லரஹ் அல்லரதேற்றுக்கு மனிதன் அடிபணிேடதயும், 

ேட்டுப்படுேடதயும் ேழியுருத்தி ேருேின்ற வபரது, அதிலிருந்து அேடன  

அல்லரஹ் ேிடுதடல மெய்ய ேிரும்புேின்றரன். அவ்ேரவற மனிதனின் 

இழிவுக்கும், அநியரயத்திற்கும், மநருக்ேடிேளுக்கும், அட்டூழியங்ேளுக்கும் 

ேரரணமரே இருக்கும் இவ்வுலேத்டத ேிட்டும் அேடன அல்லரஹ் ேரப்பரற்ற 

ேிரும்புேின்றரன். 

ேலரநிதி அல்அஃழமீ அேர்ேள் தனது 

دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند"   என்ற நூலில், 565ம் 

பக்ேத்தில்  இந்து ெமூேத்தில் ஜரதி வபதம் என்ற ,  يف املجتمع اهلندويس  الطبقات

ஆய்ேில் இந்து ெமூேத்தின் நிடலப்பரட்டட, இவ்ேரறு ேிேரிக்ேின்றரர்ேள்:  

“அல்லரஹ் அல்லரதேற்றுக்கு அடிபணிேடதயும், அேற்டற 

ேணங்குேடதயும் இந்து மதம் அங்ேீேரிக்ேின்றது. ஆடேயரல் பசுக்ேளுக்கும், 

ஏடனய படடப்புக்ேளுக்கும் அடிபணிேடதக் கூட இந்து மதம் 

அங்ேீேரித்துேிட்டது. இதனரல் அல்லரஹ் மனிதனுக்குப் பகுத்தறிடேக் 
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மேரடுத்து அேடனக் ேண்ணியப் படுத்தியிருக்கும் வபரது, மிருேங்ேடள 

தூய்டமப்படுத்தியும், ேண்ணியப்படுத்தியும் ேரும் நிடலக்கு அேடன 

ஆளரக்ேியுள்ள இந்து மதம், அேற்றுக்கு அேடன  அடிடமயரேவும் ஆக்ேி 

ேிட்டது. ஆனரல் அடேவயர மற்றேர்ேள்ளுக்கு யரமதரரு நன்டமடய 

அல்லது ஒரு தீடமடய ேிடளேிப்பது ஒரு புறமிருக்ே தனக்குத் தரவன 

எதடனயும் ேிடளேித்துக் மேரள்ளவேனும் திரரணியற்றடேயரே  

இருக்ேின்றன. 

மேிழ்ச்ெிடய மபற்றுத் தரவேண்டும் என்பவத எல்லர வேதங்ேளின் 

இலக்ேரகும். ஆடேயரல் இம்டமயிலும் மறுடமயிலும் மேிழ்டேப் மபறும் 

ேழிடயக் ேரட்டும் பூரணமரன ெட்டங்ேடளயும், ஒழுங்கு முடறேடளயும் 

மேரண்டுள்ள ஒரு வேதம்தரன், ெிறந்த வேதமரே இருக்ே முடியும். அது 

அல்லரஹ்ேின் - ஏே இடறேனின் ேழிேரட்டலின்றி ெரத்தியமில்டல. எனவே 

பூரண ெந்வதரெத்டத உறுதி மெய்யும் ேடேயில் மபரருளரதரர, அரெியல், 

ெமூே, குடும்ப, உளேியல் ெரர்ந்த எல்லர வேரணத்திற்கும் வதடேயரன ெேல 

ேழிேரட்டல்ேளும் இஸ்லரம் வேதத்தில் அடங்ேியுள்ளது. ஆரம்ப ேரலத்தில் 

இஸ்லரமிய ெமூேம் இடதமயல்லரம் எடுத்து நடந்த வபரது, அேர்ேளரல் 

எல்லரேித நன்டமேடளயும், நீதிடயயும், வநர்டமடயயும் உலேில் ஸ்தரபிக்ே 

முடிந்தது. ஆனரல் அதடன எப்மபரழுது அேர்ேள் டேநழுே ேிட்டரர்ேவளர, 

அப்மபரழுது அேர்ேளுக்கு அல்லரஹ் ேழங்ேிய அந்த ேளங்ேடள எல்லரம் 

அேர்ேள் இழக்ேலரனர்.  

வமலும் உண்டமயரன முந்திய வேதங்ேடள நரம் ஏற்றுக் மேரள்ளும் 

அவத ெமயத்தில், அதன் ெட்டங்ேடள ேரலத்தின் வதடேக்வேற்ப,  

ேரலத்துக்கும் இடத்துக்கும் மபருத்தமரன  ேடேயில் மரற்றியடமத்த இறுதி 

மதமரன இஸ்லரம் மதவம ெிறந்த வேதம் என்பது எமது நம்பிக்டே. 

வமலும், முந்திய வேதங்ேளில் இறுதி  நபி மதரடர்பரே குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ள ேிடயங்ேள் பற்றியும், அன்னரரின் பண்புேள், அடடயரளங்ேள் 

பற்றியும் இஸ்லரம் வேதம் அவ்ேரவற உறுதி மெய்ேிறது. இறுதி நபியின் 

மபயர் முஹம்மத் (ஸல்) என்படதயும், அல்லரஹ் தூதுேத்டத அன்னரருடன் 

நிடறவு மெய்து ேிடுேரன்  என்படதயும் புரரண தூதர்ேள் அறிந்திருந்தனர் 

என்படத அல் குர்ஆன் எமக்கு அறியத் தருேின்றது, 
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ُ ِميَثاَق انلهبِي نَِي لََما آتَيُْتُكْم ِمْن كِتَ  َخَذ اَّلله
َ
ٌق لَِما َمَعُكْم ِإَوذْ أ ِ اٍب وَِحْكَمٍة ُثمه َجاَءُكْم رَُسوٌل ُمَصد 

قَْرْرنَا قَاَل فَاشْ 
َ
َخْذُتْم لََعَ َذلُِكْم إِْْصِي قَالُوا أ

َ
قَْرْرُتْم َوأ

َ
أ
َ
نهُه قَاَل أ نَا َمَعُكْم ََلُْؤِمُُنه بِهِ َوََلَنُُْصُ

َ
َهُدوا َوأ

اهِِديَن   (آل عمران/81) ِمَن الشه
“நபிமரர்ேளிடம் அல்லரஹ் ேரக்குறுதி ேரங்ேிய ெமயத்தில் 

“வேதத்டதயும் ஞரனத்டதயும் நரன் உங்ேளுக்குக் மேரடுத்திருக்ேின்வறன். 

இதற்குப் பின்னர் உங்ேளிடம் உள்ளடத உண்டமப்படுத்தும் ஒரு தூதர் 

உங்ேளிடம் ேந்தரல் அேடர நீங்ேள் உண்டமயரே நம்பிக்டே மேரண்டு 

நிச்ெயமரே அேருக்கு உதேி மெய்ய வேண்டும். இதடன நீங்ேள் 

உறுதிப்படுத்தினீர்ேளர? என்னுடடய இக்ேட்டடளடய எடுத்துக் 

கூறினீர்ேளர?” என்று வேட்டதற்கு, அேர்ேள் “நரங்ேள் அங்ேீேரித்துக் 

மேரண்வடரம்” என்வற கூறினரர்ேள். அப்வபரது இடறேன் “நீங்ேள் 

ெரட்ெியரயிருங்ேள். நரனும் உங்ேளுடன் ெரட்ெியரே இருக்ேின்வறன்” என்று 

கூறினரன்.(3/81) 

எனவே முந்திய வேதக் ேிரந்தங்ேளில் ெில உண்டமச் மெய்திேள் 

திரிவுபடுத்தப்படரமல் இருப்படதயும், அேற்றில் இந்த ேண்ணிய மிக்ே 

நபியின் ேருடே பற்றிய சுப மெய்தி இருப்படதயும் ேரண முடிேின்றது. 

முன்டனய யூத வேதத்திலும், ேிரிஸ்த்துே வேதத்திலும் இந் நபியின் ேருடே 

பற்றி ேிபரிக்ேப்பட்டுள்ளது. எனினும் இங்கு அது பற்றிக் குறிப்பிட 

வேண்டிய வதடேயில்டல. இங்கு இந்து வேத நூல்ேளில் முஹம்மது நபியின் 

ேருடே பற்றிய சுப மெய்தி ேந்துள்ளது என்படத எடுத்துக் ேரட்டுேவத 

அேெியம்.  

இந்தக் கூற்றுக்ேடள ேலரநிதி zழியர உர்ரஹ்மரன் அேர்ேள் தனது,  

 " دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند"  

“யூத, ேிரிஸ்த்தேமும், இந்தியரேின் வேதங்ேளும் பற்றிய ஆய்வு” என்ற 

நூலில் 703 முதல் 746ம் பக்ேம் ேடரயில் எடுத்துக் ேரட்டியுள்ளரர். 

இந்தியரடேச் வெர்ந்த ேலரநிதி அேர்ேள் இவ்வேத நூல்ேளின்  மமரழிடய 

நன்கு அறிந்தேரும், அது பற்றிய பரண்டித்தியமும் உள்ளேர் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்ேது. இனி ேலரதி அேர்ேள் இந்து வேத நூல்ேளிலிருந்து நேல் 

பண்ணியுள்ள ெில மெய்திேடளக் ேேனிப்வபரம்:- 

1- “அச்ெமயத்தில், ேல்ேிடய  “ஷரம்ப ஹல்லி” எனும் ஊரில், இலேிய 

மனமுள்ள  “ேிஷ்னுயரஸ்” என்பேரின் மடனேி, அேர் தன் இல்லத்தில் 
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ஈன்மறடுப்பரர் என்று “பஹ்குப்த் புரரண்” என்ற நூலில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (ெஹ்குப்த்- 18/2)  

     ஷரம்ப ஹல்லி என்பது அல்பலதுல் அமீன், பரதுேரப்பரன ஊர் என்ற 

அறபு மெரல்லுக்கும், ேிஷ்னுயரஸ் என்பது அப்துல்லரஹ், அல்லரஹ்ேின் 

அடியரன் என்ற அறபு மெரல்லுக்கும், ேல்ேி என்பது பரேங்ேடள ேிட்டும் 

பரிசுத்தமரனேர் என்ற அறபு மெரல்லுக்கும் ெம்மரகும். எனவே இதில் 

குறிப்பிட்டுள்ளது வபரன்று முஹம்மது நபியின் தந்டதயின் மபயர் 

அப்துல்லரஹ் என்பது பிரெித்தம். வமலும் மக்ேர நேடர அல்பலதுல் 

அமீன், பரதுேரப்பரன ஊர் என்று அல் குர்ஆன் குறிப்பிடுேின்றது. 

என்பது இங்கு குறிப்பிடத் தக்ேதரகும். 

2- ேிஷ்னுயரஸின் இல்லத்தில் அேரின் மடனேி வெரமேதீ, ேல்ேிடய 

ஈன்மறடுப்பரர் என்று ேல்ேி புரரண் குறிப்பிடுேின்றது. (ேல்ேி புரரண்-

11/2)  

வெரமேதீ என்பதன் மபரருள் பரதுேரப்பு மபற்றேள் என்பதரகும். 

இது ஆமினர - பரதுேரப்பு மபற்றேள் என்ற அறபுச் மெரல்லுக்குச் 

ெமமரகும்.   எனவே இதில் குறிப்பிட்டுள்ளது வபரன்று நமது தூதர் 

முஹம்மது நபியின் தரயின் மபயர் ஆமினர என்பதும் பிரெித்தமரனது 

என்பதும் ேேனிக்ேத் தக்ேதரகும். 

3- அன்னரர் மரதே மரதத்தில் 12ம் நரள் மபளர்ணமி தினத்தில் பிறப்பரர் 

என்று ேல்ேி புரரண் குறிப்பிடுேின்றது. (ேல்ேி புரரண்-15/2) மரதே 

என்பதன் மபரருள் உள்ளத்திற்கு மேிழ்ச்ெிடயத் தருதல் என்பதரகும். 

அறபு மரதம் றபீஃ என்பதன் மபரருள் ேெந்தம் என்பதரகும். எனவே 

மரதே மேிழ்ச்ெிக்கும் றபீஃ ேெந்தத்திற்கும் இடடவய உள்ள ெம்பந்தம் 

மதளிவு. எனவே இதில் குறிப்பிட்டுள்ளது வபரன்று முஹம்மது 

நபியேர்ேள் ரபீஉல் அவ்ேல் மரதத்தில் 12ம் நரள் பிறந்தரர்ேள் என்ற 

மெய்தி நபியேர்ேளின் ேரழ்க்டே ேரலரறு பற்றிய எல்லர ஏடுேளிலும் 

பதியரேவுள்ளது என்பதுவும் ஈண்டு குறிப்படத் தக்ேதரகும்.  

4- ேல்ேி - பரேங்ேடள ேிட்டும் தூய்டமயரனேர் என்பேர் முக்ேியமரன 

எட்டு பண்புேடளக் மேரண்டேர் என்று இந்து வேதங்ேள் 

கூறுேின்றன. அடேயரேன:- 

PRAGYA  -   எதிர்வு கூறக்கூடியேர், 
GULINATA   -  தன் ெமூேத்தில் மிேச் ெிறந்தேர், 
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INDRIDAMAN -  தன் ஆத்மரடே மிடேத்தேர்,  

SHRUT  -  இடற அெரீரிடயப் மபறுபேர்,  

PRAKRAM  -  பரரக்ேிரமெரலி,  

ABHU BHASHITA -  மேரஞ்ெமரே வபசுபேர்,  

DAN   -  ேண்ணியமரனேர்,  

KRITAGYATA -  அழேன் என்படே.  

 

இடே  நபியேர்ேளின் ெில பண்புேளரகும். அன்னலரரின் இந்த நல்ல 

பண்புேடள அறபு ெமூேம் அடனத்தும் இஸ்லரம் மரர்க்ேத்டத 

ஏற்றுக்மேரண்டேர், ஏற்றுக்மேரளலரதேர் என்ற பரகுபரடின்றி 

ெேலரும் ஏற்றுக்மேரண்டனர். 

5- அன்னரர் குதிடரயில் ெேரரி மெய்ேரர். அேரிடமிருந்து பிரேரெம் 

மேளியரகும். அேரின் அழகுக்கும், ேம்பீரத்திற்கும் நிேரில்டல, அேர் 

ேத்னர- ேிருத்தவெதனம் மெய்யப்பட்டிருப்பரர். பல்லரயிரம் வபர்ேடள 

இருளிலிருந்தும் இடற நிரரேரிப்பிலிருந்தும் அேர் மேளிவயற்றுேரர். 

(பஹ்குப்த் புரரண்/20-2-12) 

  இங்கு ேேனிக்ேப்பட வேண்டிய ேிடயம் யரமதனில், ேிருத்தவெதனம் 

மெய்து மேரள்ளும் ேழடம இந்துக்ேளிடம் இல்டல. ஆனரல் முஹம்மது 

நபியின் ெமுதரய ஆண்ேளின் மீவதர ேிருத்தவெதனம் மெய்து மேரள்ேது 

ேடடம என்பதரகும். 

6- “அேர் தன்னுடடய வதரழர்ேளின் உதேியுடன் ெரத்தரன்ேடள அழித்து 

ேிடுேரர். வமலும் அன்னரரின் வபரரில் அேருக்கு உதேியரே 

அமரர்ேள் பூமிக்கு இறங்ேி ேருேரர்ேள்” (ேல்ேி புரரண், 7 5/2) 

  எனவே இதில் குறிப்பிட்டுள்ளது வபரன்று நபியேர்ேளுக்கு மிேவும் 

மநருக்ேமரன வதரழர்ேள் நரல்ேர் இருந்தனர். அேர்ேள்தரன் அன்னல் 

நபியேர்ேளுக்ேப் பின் ஆட்ெி மெய்த வநர்ேழி மபற்ற நரன்கு ேலீபரக்ேள். 

வமலும் இந்நரன்கு வபரும் நபியேர்ேளுக்குப் பின் மனிதரில் ெிறந்தேர்ேள் 

என்பது இஸ்லரமிய அறிஞர்ேளின் ஒருமித்த ேருத்தரகும். 

7- “அன்னரர் தன் பிறப்பின் பின் பர்வஷ ரரம் - மேர ஆெரனிடம் 

ேல்ேிடயத் வதடி மடலக்குச் மெல்ேரர்ேள். பின்னர் ேடக்ேிற்குச் 

மெல்ேரர்.  அதன் பின் தன் பிறந்தேத்திற்கு மீண்டும் ேருேரர். (ேல்ேி 

புரரண்) 
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 எனவே இதில் குறிப்பிட்டுள்ளது வபரன்று ஹிரர குடேயில் ேரனேர் 

ஜிப்ரீல் (அடல) அேர்ேள் ேரும் ேடரயில் நபியேர்ேள் ேரத்திருந்தரர்ேள். 

பின்னர் ேடக்குத் திடெயிலுள்ள மதீனர நேருக்குப் பயனமரனரர்ேள். அதன் 

பின் மக்ேரேின் மீது அன்னரர் மேற்றி மேரண்டு மீண்டும் அங்கு 

திரும்பினரர்.  

8- “அன்னரரின் வமனியிலிருந்து மேளிப்படும் ேரெடனடய மக்ேள் 

நுேர்ேர். வமலும் அன்னரரின் வமனியிலிருந்து மேளியரகும் ேரெடன 

ேரற்றில் ேலந்து அது மக்ேளின் ஆத்மரேிலும், உள்ளத்திலும் 

ெங்ேமமரகும். (பஹ்குப்த் புரரண்- 21/2/2) 

9-  “முதலில் மிருேத்டத அறுப்பேரும், மிருேப் பலி மேரடுப்பேரும் 

அேர்தரன். வமலும் அன்னரர் சூரியடனப் வபரன்று பிரேரெமரேத் 

திேழ்ேரர்” (ெரம வேதம்- 8/6/3) 

10- பின்னர் தன் வதரழர்ேள் ெேிதம் ஒரு ஆத்மீே ஆெரன் ேருேரர். அேர் 

மஹரமித் -- புேழுக்குரியேர் எனும் மபயர்ேடள மேரண்டு 

பிரெித்தமடடேரர். வமலும் ஆட்ெித் தடலேர் ஆன்னரடர வநரக்ேி 

“பரடல ேனத்தில் ேரெம் மெய்பேவர! ெரத்தரன்ேடளத் வதரழ்ேியுறச் 

மெய்பேவர! அற்புதங்ேளின் மெரந்தக்ேரரவர! ெேல இடணேடள 

ேிட்டும் நீங்ேி உண்டமயின் மீது நிடலத்திருப்பேவர! இடற 

ஞரனத்டதயும், இடற அன்டபயும் மபற்றேவர! உங்ேள் மீது ெரந்தி 

உண்டரேதரே. நரன் உங்ேளின் அடிடம, உங்ேளின் பரதத்தின் 

ேரழ்ேின்வறன், என்று கூறியபடி அன்னரடர ேரவேற்பரர். 

(பஹரேிஷ்யர புரரண், 8-5/3/3) 

11- அக்ேரல ேட்டத்தில் மபரது நலன்ேள் மனிதர்ேளிடம் மேளிப்படும். 

வமலும் உண்டம ேழிந்வதரடும். இன்னும் முஹம்மதுேின் 

மேளிப்பரடுடன் இருள்ேள் யரவும் நீங்ேி அறிவு ஞரனத்தின் வஜரதி 

உதயமரகும். (பஹ்குப்த் புரரண்* 76/2)  

12- “மதளிேரன மரர்க்ேத்தின் மெரந்தக்ேரரனுக்கு வதேர் என்று மபயர் 

சூட்டுேின்வறன். நீங்ேள் ேரணிக்டேேடளச் ெமர்ப்பிப்பதற்ேரே  

உங்ேடள மத்திய பூமிக்கு வமல் ஆக்ேியுள்வளன்” (ரிக் வேதம், 4/29/3) 

13- வமலும் அதர்ே வேதத்திலும் ரிக் வேதத்திலும் “நரரஷஸ்னஸின்” – 

புேழுக்குரியேரின் ேருடே பற்றியும், அேரின் பண்புேள் பற்றியும் பல  

சுப மெய்திேள் ேந்துள்ளன. அேற்றில் ெில ேறுமரறு: 
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“பூமியிலுள்ளேர்ேளில் அேர் நிச்ெயமரே மிே அழேரனேர். அேரின் 

பிரேரெம் வீடு வீடரே ஒளி மேரடுக்கும். ஒட்டேத்தில் ெேரரி மெய்யும் 

அேர் பரேத்திலிருந்து மனிதர்ேடளப் தூய்டமப் படுத்துேரர். 

அேருக்குப் பண்ணிமரண்டு மடனேியர் இருப்பர்....”. ஜனங்ேவள! 

வேளுங்ேள். “நிச்ெயமரே ‘நரரஷஸ்னஸின் புேழ் ஒங்கும். அேர் 

வபரற்றப்படுேரர். நிச்ெயமரே அேர் அறுபதரயிரத்து மதரண்ணூர் வபர் 

புடட சூழ இடம் மபயர்ேரர். சுத்தமரன நூறு மபரற் ேரசுேடளயும், 

அதி வேேமரே ஓடும் பத்து குதிடரேடளயும், இன்னும் முன்னூறு 

குதிடரேடளயும் அேர் இனரமரேப் மபறுேரர்.”  

    எனவே இதில் குறிப்பிட்டள்ளது வபரன்று நபியேர்ேளின் மடனேியர் 

பண்ணிமரண்டு வபர் என்படத அன்னரரின் ேரழ்க்டே ெரிடத 

குறிப்பிடுேின்றது.          

14- “நல்ல குணம் படடத்த ஒரு மனிதர் ெிந்து நரட்டு மன்னர் “யஹ்ேஜ்ஜி” 

இடம் ேந்தரர். அேர், மன்னவர! இந்திய நரட்டின் ெேல வேதங்ேடள 

ேிடவும் உங்ேளின் ‘ஆரிய தர்ம’ வேதம் வமவலரங்ேியிருக்ேின்றது. 

எனினும் மேர இடறேனின் ேட்டடளயின்படி நல்ல உணவுேடள 

எல்லரம் உற்மேரள்ளும் ஒரு மனிதரின் வேதத்டத நரன் 

மேளிப்படுத்துவேன். அேர் ேிருத்தவெதனம் மெய்திருப்பரர். அேரின் 

தடல வமலும், அேரின் பிடரியிலும் பின்னிய தடல முடி மதரங்ேிக் 

மேரண்டு இருக்ேரது. நீண்ட தரடியுள்ள அேர் மபரும் பிரளயம் ஒன்டற 

ஏற்படுத்துேரர். அேர் அடழப்பு கூேி மக்ேடள அடழப்பரர். 

பன்றியிடறச்ெி நீங்ேலரே ஏடனய நல்ல உணவுேடள எல்லரம் அேர் 

உண்பரர். அன்னரரின் மரர்க்ேம் ஏடனய எல்லர மரர்க்ேத்டதயும் 

மரற்றி ேிடும். அேரின் மக்ேடள நரம் ‘முஸ்லீ’ என்ேிவறரம். அேருக்கு 

இம்மரர்க்ேடத மேர இடறேன் தரன் ேழங்ேினரன் என்று கூறினரர். 

(பஹர ேிஷ்ய புரரண், 27-23/3/3/3) 

எனவே மதரழுடேக்கு ‘அதரன்’ எனும் அடழப்பு கூேி அடழப்பதும், பன்றி 

இடறச்ெிடயத் தேிர்ப்பதும் இஸ்லரம் மரர்க்ேத்தின் மேளிப்படடயரன  

தனிச் ெிறப்புக்ேளில் ஒன்றரகும். இஸ்லரம் மரர்க்ேத்டதப் பின்பற்றுவேரர், 

முஸ்லிம் என்வற அடழக்ேப்படுேின்ற வபரதிலும் இங்கு ‘முஸ்லீ’ என்று 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனினும் இடேயிரண்டும் ஒவர அடிப்படடடயக் 

மேரண்ட ஒன்வறரமடரன்று மதரடர்புடடய மநருக்ேமரன மெரற்ேளரகும் 

என்பது இங்கு குறிப்படத் தக்ேதரகும்.  
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 இதில் அடங்யிருக்கும் மெரற்ேள் யரவும் ஒவர அடிப்படடடயக் 

மேரண்டடே என்றபடியரல் இந்துக் மேரள்டேயின் பிரேரரம் நீங்ேள் 

இஸ்லரமியக் வேரட்பரட்டடயும், முஹம்மது நபியேர்ேள் மேரண்டு ேந்த 

மரர்க்ேத்டதயும் ஏற்றுக் மேரள்ேற்கு உங்ேளுக்கு இந்து மதம் அனுமதி 

தந்தள்ளது என்பது மதளிவு. ஏமனனில் “இந்துக் மேரள்டேயின் ெிறப்பு 

யரமதனில் அதற்மேன அடிப்படடக் வேரற்பரமடரன்று 

இல்லரதிருப்பதுதரன், எனவே இது பற்றி என்னிடம் வேட்டரல், அதன் 

வேரற்பரடரனது பிடிேரதத்டத ேிட்டும் நீங்ேியிருப்பதும், ெிறந்த ேழிேள் 

மூலம் உண்டமடயத் வதடுேதும்தரன், எனவே ெிருஷ்ட்டி ேர்த்தரேின் 

இருப்டப ஏற்றுக்மேரள்ேதும், அதடன ஏற்றுக்மேரள்ளரமல் இருப்பதும் ெமம் 

ஆடேயரல் எந்தமேரரு இந்துவும் அேர் இந்துமேன்ற வேரதரேில் ெிருஷ்டி 

ேர்த்தரேின் மீது நம்பிக்டே மேரள்ள வேண்டுமமன்ற ேட்டரயமில்டல. 

ஆடேயரல் அேர் இடறேன் மீது ேிசுேரெம் மேரள்ேதும், ேிசுேரெம் 

மேரள்ளரமல் இருப்பதுவும் ெமம் என்வற நரன் கூறுவேன்” என்று தடலேர் 

மேரத்மர ேரந்தி அேர்ேள் குறிப்பிட்டுள்ளரர்ேள். 

“வமலும் இந்து வேதத்தின் ெிறப்பு யரமதனில், அது எல்லர ேித 

நம்பிக்டேே வேரட்பரடுேடள ேிட்டும் நீங்ேி இருப்பதுதரன். எனினும் 

ஏடனய எல்லர வேரட்பரடுேளின் அடிப்படடேடளயும் அது சூழ்ந்து 

மேரண்டுள்ளது” என்று மேரத்மர ேரந்தி அேர்ேள் தனது HINDU DHARMA 

எனும் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளரர்ேள்.(பக்ேம்,529, 530) இதடன ேலரநிதி 

அல்அஃழமீ அேர்ேள் தன்னுடடய   

 " دراسات يف ايلهودية واملسيحية وأديان اهلند"  

“யூத, ேிரிஸ்தேமும், இந்தியரேின் வேதங்ேளும் பற்றிய ஆய்வு” என்ற 

நூலில் நேல் பண்ணியுள்ளரர்ேள். அதிலிருந்வத நரன் நேல் 

பண்ணியிருக்ேின்வறன். 

எனவே முந்திய வேதங்ேடள மரற்றியடமக்கும் இஸ்லரம் மரர்க்ேத்தப் 

பற்றி, முந்திய தூதர்ேள் யரேரும் முன்னறிவுப்புச் மெய்துள்ள இஸ்லரம் 

மரர்க்ேத்தின் தூதர் முஹம்மது நபி அேர்ேடளப்பற்றி ஆய்வு  ‘அதரன்’ கூேி 

அடழப்பு மெய்யும் ேிடயத்திலும், அதன் ெிறப்புேளின் பரல் ேேனம் 

மெலுத்தும் ேிடயத்திலும்  இந்துக் மேரள்டேயின் தரரரளப் வபரக்டே நீங்ேள் 

ஏன் பின்பற்றக் கூடரது? நீங்ேள் அவ்ேரறு மெய்யரமல் இருப்பது 

இஸ்லரத்தின் பரர்டேயில் மிேவும் பரரிய, பயங்ேரச் மெயலரகும். இது பற்றி 

இடறேனின் வேத ேரக்கு அல்குர்ஆன் இப்படி உடரக்ேின்றது: 
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 (آل عمرثن/85)َوَمْن يَبَْتِغ َغْْيَ اْْلِْسََلِم دِيًنا فَلَْن ُيْقَبَل ِمنُْه وَُهَو ِِف اْْلِخَرةِ ِمَن اْْلَاِِسِيَن 
“எேவரனும் இஸ்லரம் அல்லரதடத மரர்க்ேமரக்ேிக் மேரள்ள 

ேிரும்பினரல் நிச்ெயமரே அேரிடமிருந்து அது அங்ேீேரிக்ேப்பட 

மரட்டரது. மறுடமயில் அேர் நஷ்டமடடந்தேரரேவே இருப்பரர்.(3: 85)

    

முற்றும் 
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