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“கயபிரககை கண் இ்ததிி 
ெகயி்�கை” 

�ர்ஆ ெசயி்ம ெசயதி எஆ்? 
 

 
எம.எஸ.எம. இமதிியஸ ��ப ஸலபி 
இஸலயம மயர்கம �றித் பலவககிய் 
விமரச்�க்ம தய்�திக்ம தற்பய்  
அதிகயித் வ�கிஆற். அதிி ஒஆ் தயஆ 
'கயபிரககை கண் இ்ததிி ெகயி்மய்' �ர்ஆ 

�ண்கிற் எஆற �றறறசயச்ய�ம. இ்�றறற 
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சயச்ஆ �லம இஸலயதகத பி�ககவயத 
மயர்கமயக, மி்லறசதத்மய் மயர்கமயக 
சிததயிபப்த இவரகை் ்நய் கமய�ம. 

 ஐ்கயபபயவிி இஸலயததிஆ வைரறசிகிைம 
எ�றசிகிைம கண் சகி்கயதவரக் 
இ்�றறறசயசக் பல�கயலமயக �றி 
வ�கிஆற்ர. க்நத வ�்ம ெசப்மபர மயதம 
அெமயி்கயவிஆ மீ் ெதய்்கபபச  ்பி�ககவயதற 
ெசிகல நிக்�ச்ி நிகழ்்கய் ஏறபயச்ஆ 
்பய் ஒ� கிறிஸதவ ்பயதகர �ர்க் எயி்க 
்வண்ம, இ் பி�கக வயததகத ்பயதி்கிற் 
எஆ் �றி்யர. ெநதரலயந் பயகய்மஆற 
அகமறசர ஒ�வ�ம �ர்க்த தக் ெசயி 
்வண்ம எஆ் �றி்யர. இபப் பல�ம 
�றிி்ண். 

 இவரகை் இவவயறய் பிகறசயக ந்வ்்ககக் 
கச் விழத் வி்பபச்�நத ்பய்ம �் 
ஐ்கயபபயவிி நய்்� நய் இஸலயம வைரகிற். 
அ்த ்நகம �ஸ்மக் எநத கயபிககைம 
ெகயில்மிிகல, பி�்ததி இஸலயததிற� 
எ்்க்மிிகல.  
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ஒஆ்்�ம உதவயமி ்பய் பிகறசயகதகத்ி 
எம் நயச் ்்ை ஒ� சிலர பகபபிவ�கிஆற்ர. 
�ர்க்் கயச் ்பசி வ�கிறயரக். ்்யி 
இவரக் அக்வ�ம ஒ� வி்ிதகத கவ்ி்க 
மறந் விச்யரக்.  

ஒ� நயகை்� ஐந் ்நக�ம கண்பபயக 
ெதயழ்வண்ம எ் இஸலயம 
கச்கைிிச்த்யி தயஆ �ஸ்மக் ெதய�் 
வ�கிறயரக். கயபிரககை ெகயில ்வண்ம எஆற 
உததக் இ�நதி�்�மய்யி அதக்ைம 
�ஸ்மக் த�கை் வண்க�கைிி ஒஆறயக 
ெசயதி�பபயரக். �றறமமசயச்ம இநதமகயபிரக்ம 
எஞசிிி�்க மயச்யரக். 

 இஸலயம பலயதகயகதகத பிக்ியகி்�ம 
மயர்கமில எஆப தற� இநத சயசசி ஒஆ்ற 
்பய்மய்். எஆறய்ம இவரக் எ்த்்கயச்ம 
வச்ததிஆ விை்கம எஆ் எஆபகத விை்க 
்வண்ை்ை். 

இஸலயதகத ஏறகயத கயபிரககை கண் இ்ததிி 
ெகயி்�க் எஆ் ்நக்ியக்வய, 

மகற�கமயக்வய கச்கைிி்ம எநத ஒ� 
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வச்�ம �ர்்ிி ஒ�ம இ்ததி்மம இிகல. 
இவரக் த�கை் �றகற நி�பி்க �ர்்ிஆ 2ம 

அததிியிததிஆ 191ம வச்தகத தவறயக �யிந், 

தவறயக விிய்கிிய்ம பண்கிறயரக்.  
191ம வச்ததிஆ ெதய்ர 190ம வச்ததி்�ந் 

்வ��கிற். எ்்வ 190 மற்ம 191 ம வச்தகத 

�த்ி ��கமியக ப்்க ்வண்ம. 

 அி�ர்ஆ இபப் �்கிற்  
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'எவரக் உ�க்்ஆ ்பயகய்கிஆறயரக்ைய 

அவரக்்ஆ நீ�க்ம அிலயாவிஆ பயகதிிி 
்பயயி்�க். வகம� மீறய தீரக். நிறசிமயக 
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அிலயா வகம� மீ்பவரககை ் நசி்க மயச்யஆ. 
(்பயயிஆ ்பய் கைததிி) அவரககை நீ�க் கண் 
இ்ததிி ெகயி்�க். இஆ்ம உ�ககை 
அவரக் ெவைி்ிறறிிவய் நீ�க்ம அவரககை 
ெவைி்ிற்�க். �ழபபம விகைவிபப் 
ெகயகலகி வி்் ெகய்ிதய�ம. மஸ்ிதம அி 
ஹகயமிி உ�க்்ஆ அவரக் ்பயகய்ம வகக 
நீ�க் அவரக்்ஆ ்பயயி் ்வண்யம. ்்யி 
உ�க்்ஆ அவரக் ்பயயிச்யி அவரககை 
நீ�க் ெகயி்�க். இ்தயஆ 
நிகயகயிபபயைரக்்கய் �்ிய�ம. எ்ி்ம 
அவரக் ்பயயி்ய் விலகி் ெகயண்யி 
நிறசிமயக அிலயா மி்க மஆ்ிபபவஆ நிககறற 
அஆ�க்ிவஆ. (2; 190, 191, 192) 

இநத வச்�ககை நிதய்மயக ப்பபவரக் இதிி 
�றப பச்்ை வி்ி�க் �றித் நிலெதய� 
�்்்� வ�வயரக். 

 ‘‘உ�ககை எதிரத் உ�க்்ஆ ்பயயி  ்வ�கிஆற 
கயபிர க்்ஆ ்பயயி்மய்ற’’ �ர்ஆ �்கிற்.�
ியர எதிரத் வ�கிறயரக்ைய அவரககை எதிரத் 
்பயயி்மய் கச்கை ிி்கிற். தவிக 
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அபபயவிகைய் கயபிரககை (இஸலயதகத 

ஏறகயதவரககை) ெகயி்மய் 
கச்கைிி்விிகல.  

எநத ஒ� அகசய�க�ம அில் ச�க�ம த்் 
இ்தகத\ �்ம்ககை எதியிகைி்மி�ந் 
பய்கய்க இ்கச்கைகித தயஆ நக் 
�கறபப்த்ம. த்் �்ம்ககை அழித்  
நயசக் ்்கிகமி்க வ�கிஆறவரககை எநத 
அகசய�க�ம கககி் கச்் ெகயண் பயரத்் 
ெகயண்�்கய். ்பயகக வ்் கச்யிமயக 
திணி்�ம ்பய் அதக் எதிரத் நிறக ்வண்ம 
எஆப் எி்லய�ம ஏற்் ெகய்்ம நிிதிிய�ம. 
இநத நிிதிகிததயஆ �ர்்ம இ�்க நக் 
�கறப ப்த்கிற். 

  இஸலயதகதைம, �ஸ்மககைைம எதிரத் 
அவரககைம ெசயநத மணணி்�ந் ெவைி்ிறறி 
அவரக்ம அபிமம ்த்றம ெசஆறம சமிகிைமம
்்கிகமி்க வ�ம எதியிகைி்மி�ந் மணகண 
பய்கயத் அவரககை ெவைி்ிற் வி்ம ப்ைம, 
கைததிிமஎதிரத் நிஆ் ்பயகய்ம ப்ைம கைததிி 
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கண் இ்ததிி ெகயி்மப்ைம அிலயா 
இவவச்ததிி கச்கைிி்கிறயஆ.  
அ்த ்நகம ்பயயிஆ ்பய் வகம� மீற்�்ய் 
எஆ்ம வகம� மீ்்வயகக அிலயா 
வி�ம�வதிிகல எஆ்ம கண்பபயக 
கச்கைிி்கிறயஆ. இ் ்பயர தரமததிஆ 
உஆ்த் கச்ததிஆ விதி ிய�ம. இஸலயதகத 
தவிக எவ�ம இநத விதிகி நக்�கறப ப்தத 
�்ிய். 

ைதத�கைததிிம்பயகய்ம ்பய் வகம� மீறி்யிம
அதக்ப பறறிம எநதப பக்ிி்�ம கவ்ததிி 
எ்பபதிிகல. எதியிகைிஆ ெசயத்்ககை அழித் 
ச்ல�ககை சிலக் ்பய்வகத்ி வி�ம�வர. 
அிலயாவிஆ ்நசததிறகயக வய�மம
�ஸ்மக்்� இ் த்்கபபச்்ை். 
ைததததிி சி்வர, ெபணக், �தி்ியர 

ெகயிலபப்் �்ய். ச்ல�ககை சிகத்க் 
�்ய். விவசயி நில�ககை, வண்க ஸதல�ககை 
அழி்க்�்ய். நிகபகயதிககை ெகயில் �்ய் 
எஆப் ்பயஆற விதிக் இஸலயததிி 
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கண்பபய்கப பச்்ை். இநத வகம�்�் 
நிஆ்ற ்பயயி் இஸலயம அ்மதி்கிற். 

 �ஸ்மககை ெசயநத மணணி்�ந  ்ெவைி்ிறறி 
அவரகைிி சிலகக சிததிகவகத ெசய், சிலகக 
ெகயஆ் ெசயத்்ககைைம �ககிய் அகய்கம 
�யிநதயரக் ம்கயம கயபிரக். அவரகை் 
ெகய்கமகைி்�ந் தபபித்தய் ப்கத  ்ஊகய  ்
மதி்யவிி தஞசம ��ந் ிய�்�ம எநத 
ெதயிகலைம இிலயமி அகமதிியக  வயழந் 
வநதயரக் �ஸ்மக்.  

�ஸ்மககை விச் வி்் �்ய்  க�வ்்க 
்வண்ம எஆ்  ம்கய கயபிரக் வ�ம ்பய்ம
அவரககைமகைததிி கண் இ்ததிி ெகயி்�க் 
எஆ் ெசயிவதிி எததக் நிியிம இ�்கிற் 
எஆ் அறி் ்ீவிக் சிநதி்க ்வண்ம. 
 எநத நிியி�மிிலயமி �ஸ்மககை அழி்க 
வ�கிஆறவர ககை கைததிி கண் இ்ததிி 
ெகயி்�க் எஆ் ெசயிலய விச்யி எதியிக் 
�ஸ்மககை �றறி்ம அழித்  ெசயத்் 
ககைைம �ககிய் மணகணைம ்்கிகமித்் 
ெகயண்�பபயரக்.  
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ஒ�ம பக்த தைபதி த்் �கரக்்� எஆ் 
கச்கைகி இ் வய்கய அ்த கச்கைகிததயஆ 
இ�்க இநத வச்ததிிமஇஸலயம பணித்்ை். 
பி�ககவயதிக்்ெகதிகயக ்பயர �யிபவரக்ம 
இகதத தயஆ ெசயகிறயரக். இஸலயம ்பயகக 
வி�மபி பிகக்்பப்தத விிகல வ்ிற ெசஆ் 
்பயர �யிைமய் ஏவ்மிிகல, சமயதய்தகத 
நிகலநயச்்வம வி�ம�கிற். அத்யி தயஆ 
‘�ழபபம விகைவிபப் ெகயகலகி 
வி்்ெகய்ி்’ எஆ் பிகக்்பப்த்கிற்.  
�்ித ் லிமய் மஸ்ி்ி ஹகயமிி உ�க்்ஆ 
்பயயி்ம வகக நீ�க் ்பயயி்் �்ய் எஆ் 
�றி ்பயயிஆ தீகி அகண்கிற் அி�ர்ஆ. 
்ம்ம அவரக் ்பய�்� வகயமி விலகி் 
ெகயண்யி நீ�க்ம விலகி் ெகய்ை ்வண்ம 
எஆ் �ஸ்மக்்�மகச்கைிி்கிற். ்பயகக 
�ண்கிற மயர்கம எஆறயி இநத அறி்ககககை 
�ர்ஆ �ஆ கவததி�்கய். 

இஸலயதகத ஏறகயமி இ�்�ம கயபிரககை கண் 
இ்ததிி ெகயி்மய் அி�ர்ஆ இநத 
வச்�கைிி கச்கைிி் விிகல எஆப் மிகத 
ெதைிவய் வி்ிம. அபப்ிி�ந்ம �ஆபிஆ 
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வச்�ககைைம அகவமகச்கைிிச்ம�ழநிகல 
ககைைம இகணத் ��கமியகப ப்்கயமி 
‘கைததிி கண் இ்ததிி ெகயி்�க்’ எஆ் 
�்ம வச்தகத மச்ம எ்த்் ெகயண் 
ெசயிலபபச் உணகமகி தியி்ப்ததி 
கயபிரககை கண் இ்ததிி ெகயி்மய் 
�்வதயக கறபக் ெசய் ெகய்வ்  மிகத 
தவறய�ம. 


