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பல்வகை ச ோதகைைளும் 

அதன் பயன்ைளும் 
 محمد مخدوم بن عبد الجبار

A.J.M மக்தூம் 

 இகைவன் தைக்கைை வடிவகமத்துள்ள 

வழிமுகைைளுக்கு அகமவோைசவ இந்த 

உலைின் அகைத்து க யற்போடுைகளயும் 

இயக்ைிக் கைோண்டிருக்ைின்ைோன். அந்த 

வகையில் மைிதர்ைகள மோைி மோைி பல் சவறு 

முகைைளில் ச ோதிப்பதும் அவைின் 

வழிமுகையோகும். இந்த உலைில் மைிதர்ைள் 

நிம்மதி,  ந்சதோ ம், பிரச் ிகைைள்,  ிக்ைல் 

ைள் எை எந்நிகலயில் வோழ்ந்தோலும் அகை 

வரும் அவரவருக்கைை இகைவன் விதித்த 

படி ச ோதிக்ைப் படுைிைோர்ைள் என்பகத 

முதலில் புோிந்து கைோள்வது அவ ியமோகும். 

எைசவ ஏழ்கம, ைஷ்டம் மற்றும் சநோயில் 

வோழ்ைின்ை ஒருவரும் க ல்வ க ழிப்புடன் 
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ஆசரோக்ைியமோை வோழும் ஒருவரும் முகைசய 

ச ோதிக்ைப்பட்டுக் கைோண்டுதோன் இருக்ைின் 

ைோர்ைள். அவ்விருவோிகடசய இவ்வோைோை 

நிகலகமைகள மோைி மோைி வரச் க ய்வதும் 

இகைவைின் வழிமுகையோகும்.  ிலருக்கு 

இகைவன் குடும்பம் குழந்கதைகள 

கைோடுத்தும் ச ோதிப்போன்,  ிலகர தைிகம 

படுத்தியும் ச ோதிப்போன். ஆை இந்த உலை 

வோழ்க்கை முழுவதும் ச ோதகைக்ைோை 

ைோலமோகும். இந்த உண்கமைகளசய பின் 

வரும் இகைவ ைங்ைள் கதளிவு படுத்து 

ைின்ைை.  

 ஒவ்சவோர் ஆத்மோவும் மரணத்கதச் 

சுகவப்பதோைசவ இருக்ைிைது; போீட்க க் ைோை 

கைடுதிகயயும், நன்கமகயயும் கைோண்டு 

நோம் உங்ைகளச் ச ோதிக்ைிசைோம். பின்ைர், 

நம்மிடசம நீங்ைள் மீட்ைப்படு வீர்ைள். (அல் 

குர்ஆன் 21;35) 
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உங்ைள் கபோருள்ைளும் உங்ைள் மக்ைளும் 

(உங்ைளுக்குச்) ச ோதகைதோன்; ஆைோல் 

அல்லோஹ் - அவைிடம் தோன் மைத்தோை (நற்) 

கூலியிருக்ைிைது. (அல் குர்ஆன் 64:15) 

 நிச் யமோை நோம் உங்ைகள ஓரளவு 

அச் த்தோலும், ப ியோலும், கபோருள்ைள், 

உயிர்ைள், விகளச் ல்ைள் ஆைியவற்ைின் 

இழப்பிைோலும் ச ோதிப்சபோம்; ஆைோல் 

கபோறுகமயுகடசயோருக்கு (நபிசய!) நீர் 

நன்மோரோயங் கூறுவீரோை! (அல் குர்ஆன் 

2:155) 

  

இந்த உலகையும் அதன் க யற்போடுைள் 

அகைத்கதயும் மைிதர்ைளுக்ைோை பகடத்த 

இகைவன் இவ்வோறு அவன் மைிதர்ைகள 

ச ோதிப்பதிலும் பல நன்கமைகள அவர் 
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ைளுக்ைோை ஏற்படுத்தி கவத்துள்ளோன். 

அதகை அவ்வப்சபோது அவர்ைள் புோிந்து 

கைோள்ளோத சபோதும் எதிர் ைோலத்தில் கதளிவு 

கபை வோய்ப்புள்ளது. பல்சவறு 

 ந்தர்பங்ைளில் எத்தகைசயோ உபசத ங் ைள், 

சபோதகைைள் மூலம் ஏற்படோத தோக்ைங்ைள், 

மோற்ைங்ைள், படிப்பிகைைள், கதளிவுைகள 

எல்லோம் ஓோிரு ச ோதகைைள், ைஷ்டங்ைள் 

மூலம் மைிதர்ைள் அகடந்து கைோள்வகத 

எமது வோழ்வில் ைோண்ைிசைோம். அவ்வோறு 

ஏற்படும்  ில ச ோதகைைள் மற்றும் அதன் 

மூலம் மைிதர்ைள் கபரும் பயன்ைகள 

பின்வருமோறு இஸ்லோம் கதளிவு 

படுத்துைிைது.  

  

1. மைிதர்ைள் உணர்ந்து திருந்துவதற்ைோை 

ச ோதகை  
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மைிதர்ைள் இகைவகை மைந்து, அவைின் 

ைட்டகளைகள துைந்து வோழும் சபோது 

அவர்ைள் உணர்வு கபற்று, இகைவகை 

ஞோபைப் படுத்தி, அவைின் போல் பணிந்து 

மீண்டு வருவதற்ைோைவும் இகைவன் மைிதர் 

ைகள ச ோதிப்போன் என்ை க ய்திகய பின் 

வரும் இகை வ ைங்ைள் கதளிவு 

படுத்துைின்ைை.  

  

மைிதர்ைளின் கைைள் சதடிக்கைோண்ட (தீச் 

க யல்ைளின்) ைோரணத்தோல் ைடலிலும் 

தகரயிலும் (நோ மும்) குழப்பமும் சதோன்ைிை; 

(தீகமைளிலிருந்து) அவர்ைள் திரும்பிவிடும் 

கபோருட்டு அவர்ைள் க ய்தோர்ைசள 

(தீவிகைைள்) அவற்ைில்  ிலவற்கை 

(இவ்வுலைிலும்) அவர்ைள் சுகவக்கும்படி 

அவன் க ய்ைிைோன். (அல் குர்ஆன் 30:41)  
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நோம் நபிமோர்ைகள அனுப்பி கவத்த 

ஒவ்சவோர் ஊோிலுள்ள மக்ைகளயும், (அம் 

மக்ைள்) பணிந்து நடப்பதற்ைோை, நோம் 

அவர்ைகள வறுகமயோலும், பிணியோலும் 

பிடிக்ைோமல் (ச ோதிக்ைோமல்) இருந்ததில்கல. 

(அல் குர்ஆன் 7:94) 

  

(நபிசய!) உமக்கு முன்ைர் இருந்த 

 மூைத்தோருக்கும் நோம் (நம்) தூதர்ைகள 

அனுப்பிசைோம்; அச் மூைத்தோகர சநோகயக் 

கைோண்டும் வறுகமகயக் கைோண்டும் 

பிடித்சதோம் அவர்ைள் பணிந்து வரும் 

கபோருட்டு. (அல் குர்ஆன் 6:42)  

  

அவர்ைகள நோம் பூமியில் பல பிோிவிைரோைச் 

( ிதைித்திோியுமோறு) ஆக்ைி விட்சடோம்; 
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அவர்ைளில் நல்லவர்ைளுமிருக்ைிைோர்ைள். 

அதுவல்லோத கைட்டவர்ைளும் இருக்ைின் 

ைோர்ைள் - அவர்ைள் (நன்கமயின் போல்) 

திரும்பும் கபோருட்டு அவர்ைகள நன்கம 

ைகளக் கைோண்டும், தீகமைகளக் கைோண்டும் 

ச ோதித்சதோம். (அல் குர்ஆன் 7:168) 

இப்படியோை இகைவன் ச ோதகைைகள 

இைக்ைியும் உணர்வு கபற்று திருந்தோத 

வர்ைளுக்கு உலைின்  ில இன்பங்ைகள 

அனுபவிக்ைச் க ய்து விட்டு, பிைகு 

தண்டகைகய இைக்ைி அவர்ைகள 

சவரறுத்து விடுைிைோன் என்ை உண்கமகய 

இகைவன் எமக்கு பின்வருமோறு புோிய 

கவக்ைின்ைோன்.  

நம்மிடமிருந்து அவர்ைளுக்கு சவதகை 

வந்தசபோது அவர்ைள் பணிந்திருக்ை 

சவண்டோமோ? அதற்கு மோைோை அவர்ை 
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ளுகடய இருதயங்ைள் இறுைிவிட்டை; 

அவர்ைள் க ய்து கைோண்டிருந்தகதசய, 

கைத்தோன் அவர்ைளுக்கு அழைோைக் 

ைோட்டிவிட்டோன்.  

அவர்ைளுக்கு நிகைவூட்டப்பட்ட நற் 

சபோதகைைகள அவர்ைள் மைந்துவிட்ட 

சபோது, அவர்ைளுக்கு (முதலில்) எல்லோப் 

கபோருட்ைளின் வோயில்ைகளயும் நோம் திைந்து 

விட்சடோம் - பின்ைர், அவர்ைளுக்கு 

கைோடுக்ைப்பட்டகதக் கைோண்டு அவர்ைள் 

மைிழ்ச் ியகடந்து கைோண்டிருந்த சவகள (நம் 

சவதகைகயக் கைோண்டு) அவர்ைகள 

திடீகரைப் பிடித்துக் கைோண்சடோம்; 

அப்சபோது அவர்ைள் நம்பிக்கை இழந்தவர் 

ைளோை ஆைிவிட்டைர்.  

எைசவ, அக்ைிரமம் க ய்து கைோண்டிருந்த 

அக்கூட்டத்தோர் சவரறுக்ைப்பட்டைர்; 



 

11 

“எல்லோப் புைழும் உலைங்ைள் யோவற்றுக்கும் 

இரட் ைைோை அல்லோஹ்வுக்சை ஆகும்.” (அல் 

குர்ஆன் 6:43, 44, 45)  

 இசத அடிப்பகடயில் தோன் தன்கை 

முற்ைிலும் நிரோைோித்து வோழ்ைிைவர்ைளுக்கு 

இகைவன் உலை போக்ைியங்ைகள 

வழங்குைிைோன். இதகைப் போர்த்து உண்கம 

விசுவோ ிைளோை நோம் ஏமோந்து விடக் கூடோது. 

அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்ைள் நவின்ைதோை 

அைஸ் (ரலி) அவர்ைள் அைிவிக்ைிைோர்ைள்: 

ஒரு நிரோைோிப்போளன் ஏசதனும் ஒரு 

நன்கமகய க ய்தோல், அதன் பிரதி பலகை 

அவனுக்கு உலைிசலசய அல்லோஹ் கைோடுத்து 

விடுைிைோன். அசத சநரத்தில் ஒரு முஃமின் 

க ய்யும் நன்கமைளுக்ைோை பலகை 

மறுகமக்ைோை இகைவன் ச மித்து 

கவக்ைின்ைோன். சமலும் இவ்வுலைிசல அந்த 
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முஃமினுக்ைோை இகைவன் அவகை வழிப் 

படுவதற்ைோை வோழ்வோதோரத்கதயும் (ைிஸ்க்) 

வழங்குைிைோன். (முஸ்லிம்) 

இகைத்தூதர் (ஸல்) அவர்ைள் கூைிைோர்ைள்: 

இகை நம்பிக்கையோளோின் நிகலயோைது, 

இளம் பயிர் சபோன்ைதோகும். ைோற்ைடிக்கும் 

சபோது அகதக் ைோற்று (தன் திக யில்) 

 ோய்த்து விடும். ைோற்று நின்றுவிட்டோல், அது 

சநரோை நிற்கும். ச ோதகையின்சபோது (இகை 

நம்பிக்கையோளோின் நிகலயும் அவ்வோசை). 

தீயவன், உறுதியோை நிமிர்ந்து நிற்கும் 

சதவதோரு மரத்கதப் சபோன்ைவன். அல்லோஹ், 

தோன் நோடும்சபோது அகத (ஒசரடியோை) 

உகடத்து ( ோய்த்து) 

விடுைிைோன். (அைிவிப்பவர்; அபூ ஹுகரரோ 

(ரலி) நூல்: புைோோி).   
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2. உண்கமயோளர்ைகளயும் கபோய்யர் 

ைகளயும் பிோித்தைிவதற்ைோை ச ோதகை 

 

இகை விசுவோ ிகயப் சபோன்று நமது 

நண்பர்ைளோை சநர்கமயோை வர்ைளோை 

நடித்துக் கைோண்டு உள்ளத்தில் நயவஞ்  

ைத்கதயும், குசரோதத்கதயும் மகைத்து 

கவத்துக் கைோண்டு எம்முடன் ஒன்ைர ைலந்து 

வோழ்ைிை எத்கதகைசயோ எதிோிைள் 

இருக்ைத்தோன் க ய்ைிைோர்ைள். இவர்ைள் 

தமக்குள் மகைத்து கவத்திருக்கும் விைத்கத 

ைக்ைி முஸ்லிம்ைகள அழிக்ை தருணம் 

போர்த்துக் கைோண்டிருக்ைின்ைோர்ைள். 

இவர்ைளின் முைத்திகரைகள ைகளந்து 

அவர்ைளின் உண்கம முைத்கத 

அம்பலப்படுத்துவதற்ைோைவும் இகைவன் 

மைிதர்ைகள ச ோதிப்போன். இதன் மூலம் 

உண்கமயோை இகைவிசுவோ ி யோர்? 
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நயவஞ் ைர்ைளோை இஸ்லோத்தின் எதிோிைள் 

யோர்? என்பகத புோிந்து கைோள்ளலோம். 

இப்படியோை ையவர்ைகள எத்தகைசயோ 

ச ோதகைைள், பிரச் ிகைைளின் சபோது தோன் 

நோம் கதோிந்து கைோண்டுள்சளோம். இதகைசய 

பின்வருமோறு அல் குர்ஆன் 

கதளிவுபடுத்துைிைது: ”நோங்ைள் ஈமோன் 

கைோண்டிருக்ைின்சைோம்” என்று கூறுவத ைோல் 

(மட்டும்) அவர்ைள் ச ோதிக்ைப்படோமல் விட்டு 

விடப்படுவோர்ைள் என்று மைிதர்ைள் எண்ணிக் 

கைோண்டோர்ைளோ? நிச் யமோை அவர்ைளுக்கு 

முன்ைிருந்தோர்ைசள அவர் ைகளயும் நோம் 

ச ோதித்திருக்ைின்சைோம் - ஆைசவ 

உண்கமயுகரப்பவர்ைகள நிச் ய மோை 

அல்லோஹ் அைிவோன்; இன்னும் 

கபோய்யர்ைகளயும் அவன் நிச் யமோை 

அைிவோன். (அல் குர்ஆன் 29: 2,3 ) 
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 (ைோஃபிர்ைசள!) தீயவர்ைகள நல்லவர் 

ைகளவிட்டும் பிோித்தைிவிக்கும் வகரயில் 

முஃமின்ைகள நீங்ைள் இருக்கும் நிகலயில் 

அல்லோஹ் விட்டு கவக்ை (நோட)வில்கல; 

இன்னும், அல்லோஹ் உங்ைளுக்கு 

மகைவோைவற்கை அைிவித்து கவப்பவ 

ைோைவும் இல்கல; ஏகைைில் (இவ்வோறு 

அைிவிப்பதற்கு) அல்லோஹ் தோன் 

நோடியவகரத் தன் தூதர்ைளிலிருந்து 

சதர்ந்கதடுக்ைிைோன். ஆைசவ அல்லோஹ் வின் 

மீதும், அவன் தூதர்ைள் மீதும் ஈமோன் 

கைோள்ளுங்ைள்; நீங்ைள் நம்பிக்கை கைோண்டு 

பயபக்தியுடன் நடப்பீர்ைளோயின் உங்ைளுக்கு 

மைத்தோை நற்கூலியுண்டு. (அல் குர்ஆன் 

3:179) 
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3. நல்லடியோர்ைகள தூய்கமப் படுத்தி 

உயர்கவப் கபற்றுத் தருவதற்ைோை 

ச ோதகை  

 

இகைவைின் அன்பிற்குோிய நல்லடியோர் ைகள 

அவர்ைளின் போவங்ைகள மன்ைித்து 

தூய்கமப் படுத்தி அவர்ைளுக்கு சமலதிை 

அந்தஸ்தத்கதயும், உயர்கவயும் கபற்றுக் 

கைோடுத்து மைித புைிதர்ைளோை மோற்று 

வதற்ைோைவும் இகைவன் ச ோதிப்போன். 

இவர்ைள் மற்ைவர்ைகள விடவும்  ற்று 

அதிைமோைசவ ச ோதிக்ைப் படுவோர்ைள். இந்த 

அடிப்பகடயில் தோன் இஸ்லோத்கத தமது 

வோழ்வு கநைியோை ஏற்று அதகை முழுகமயோை 

பின்பற்ைி வருைிை உண்கம முஸ்லிம்ைள் 

ச ோதிக்ைப் படுைின்ைோர்ைள். இவர்ைள் 

ஏகைசயோகர விடவும் அதிைமோை  வோல்ைள், 

பிரச் ிகைைளுக்கு முைம் கைோடுக்ை சவண்டி 
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வருவது ைண்கூடோை தோகும். இவ்வோைோை 

ச ோதகைைளின் சபோது அல்லோஹ்வுக்கு 

முற்ைிலும் அஞ் ி சமலும் தமது ஈமோகைப் 

பலப் படுத்திக் கைோண்டு கபோறுகமகய 

ைகடப் பிடித்து வோழும் சபோது இகைவன் 

அவர்ைளின் போவங்ைகள மன்ைித்து, 

அவர்ைளுக்கு உன்ைத அந்தஸ்தத்கதயும், 

உயோிய நன்கமைகளயும் கபற்றுக் 

கைோடுக்ைின் ைோன். இந்த விபரங்ைகளசய 

பின்வரும் திருவ ைம், மற்றும் க ய்திைள் 

உணர்த்துைின்ைை.  

  

(முஃமின்ைசள!) உங்ைள் கபோருள்ைளிலும், 

உங்ைள் ஆத்மோக்ைளிலும் திடமோை நீங்ைள் 

ச ோதிக்ைப்படுவீர்ைள்; உங்ைளுக்கு முன் 

சவதம் கைோடுக்ைப்பட்சடோோிடமிருந்து, 

இகண கவத்து வணங்குசவோோிட மிருந்தும் 

நிந்தகைைள் பலவற்கையும் க விமடுப்பீர் 
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ைள்; ஆைோல் நீங்ைள் கபோறுகமகய 

சமற்கைோண்டு, (இகைவைிடம்) பயபக்தி 

சயோடு இருந்தீர்ைளோைோல் நிச் யமோை 

அதுசவ எல்லோக் ைோோியங்ைளிலும் 

(நன்கமகயத் சதடி தரும்) தீர்மோைத்துக் 

குோிய க யலோகும். (அல் குர்ஆன் 3:186) 

 இகைவன் யோர் மீது நலகவ நோடுைிைோசைோ 

அவகர (பல வழிைளிலும்) ச ோதிப்போன் எை 

இகைத்தூதர் (ஸல்) அவர்ைள் கூைிைோர்ைள் 

(அைிவிப்பவர்: அபூ ஹுகரரோஹ் (ரழி), நூல்: 

புைோோி)  

 ஸஅத் இப்னு அபீ வக்ைோஸ் (ரழி) அவர்ைள் 

அைிவிக்ைின்ைோர்ைள்: நோன் இகைத்தூதர் 

(ஸல்) அவர்ைளிடம் “யோ ரசூலல்லோஹ்! 

மைிதர்ைளில் அதிைம் ச ோதிக்ைப் படுைிை 

வர்ைள் யோர்?” எை விைவிசைன். அதற்கு 
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அவர்ைள்: “நபி மோர்ைள், அதற்கு பிைகு 

அடுத்தடுத்த அந்தஸ்தில் உள்ளவர்ைள், 

ஒவ்கவோருவரும் அவர்ைளின் மோர்க்ை 

பற்றுதலுக்கு அகமவோைசவ ச ோதிக்ைப் 

படுவோர்ைள். ஒருவர் மோர்ைத்கத திடமோை 

பின்பற்றுைிைோர் என்ைோல் அவோின் 

ச ோதகையும் ைடுகமயோை அகமயும். அசத 

சபோன்று ஒருவர்  ோதரணமோை மோர்ைத்கத 

பின்பற்றுைிைோர் என்ைோல் அவோின் 

ச ோதகையும் இலகுவோை அகமயும். சமலும் 

அந்த நல்லடியோர் எந்த போவங்ைளும் அற்ை 

நிகலயில் பூமியில் நடந்து க ல்லும் வகர 

அவர் இவ்வோறு ச ோதிக்ைப் பட்டுக் 

கைோண்சட இருப்போர்.” எை பதிலளித்தோர் 

ைள். (திர்மிதி)  

  

ஒரு முஸ்லிகமத் கதக்கும் முள் உள்பட 

அவருக்கு சநோிடும் துன்பம் எதுவோயினும் 
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அதற்கு பதிலோை அல்லோஹ் அவோின் 

போவங்ைகள மன்ைிக்ைோமல் இருப்ப 

தில்கல. எை நபி (ஸல்) அவர்ைளின் 

துகணவியோர் ஆயிைோ (ரலி) அைிவித்தோர்ைள். 

(நூல்: புைோோி)  

ச ோதகைைளில் கபோறுகம ைோப்பகதன்பது 

ச ோதகைைள் மற்றும்  ிக்ைல்ைளுக்கு 

தம்கமத்தோசம ஆளோக்ைிக் கைோள்வகதசயோ, 

அதிலிருந்து தம்கமத் தற்ைோத்துக் 

கைோள்ளோமல் இருப்பகதசயோ குைிக்ைோது. 

 ிக்ைல்ைள் வரும் என்ை நிகல இருக்கும் 

சபோது முடியுமோை தற்ைோப்பு நடவடிக்கை 

ைகள எடுத்துக் கைோள்வசதோடு, அது ஏற்பட்டு 

விட்ட நிகலயில் அதிலிருந்து போதுைோப்கபப் 

கபற்றுக் கைோள்வதற் ைோை இஸ்லோம் கூறும் 

முகையோை அணுகு முகைைகள 

கையோள்வதும் அவ ியமோகும். உதோரணமோை 

சநோய்ைளில் இருந்து போதுைோப்புப் கபற்று 
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ஆசரோக்ைியமோை வோழ முயற் ிக்ை சவண்டும். 

அதகையும் மீைி சநோய்ைள் ஏற்பட்டு விட்டோல் 

அதற்கு  ிைிச்க ப் கபறுவதும் அதன் மூலம் 

ஏற்படும்  ிரமங்ைகளப் கபோறுத்துக் கைோண்டு 

அதற்ைோை நன்கமைகள இகைவைிடம் 

எதிர்போர்த்து நிற்பதும் அவ ியமோகும். 

 

எல்லோம் வல்ல அல்லோஹ் அவைின் 

ச ோதகைைளின் சபோது கபோறுகமகயக் 

ைகடப் பிடிப்பவர்ைளோைவும், அருட் 

போக்ைியங்ைளின் சபோது நன்ைி க லுத்துப 

வர்ைளோைவும் நம்மகைவகரயும் ஆக்ைி 

யருள்வோைோை. ஆமீன்  

 


