
  

அசத்திய கைொள்கைகய வேரறுக்கும் அல்குர்ஆன் 
மனிதனுக்கு பகுத்தறிவுடன் கூடிய சீரிய சிந்தனைனயயும், மரணத்திற்குப் பின் வரும் மறுனம வாழ்க்னைக்ைாை சிறந்த பானதனயயும் 

ததளிவாை ைாட்டும் தைாளனைனயயய சத்தியக் தைாள்னை என்யபாம். அவ்வனையில் சத்தியத்னத ததள்ளத்ததளிவாை விளக்கும் ஒயர 
மார்க்ைம், திருக்குரானை தன்ைைத்யத தைாண்டிருக்கும் இஸ்லாமிய மார்க்ைத்னத தவிர யவறில்னல என்பது மறுக்ைமுடியாத யபருண்னம 
ஆகும். திருக்குர்ஆன், சத்தியக் தைாள்னைனய யபாதிப்பதுடன் யசர்த்து, உலகிலுள்ள அசத்தியக் தைாள்னை அனைத்திற்கும் ஆணித்தரமாை 
ஆதாரங்ைனள முன்னவத்து, அனவைளின் யவர்ைனள அடியயாடு ஆட்டம்ைாண தசய்கிறது. 

உண்னமனயப் தபாய்யின் யமல் வீசுகியறாம். அது தபாய்னய த ாறுக்குகிறது. உடயை தபாய் அழிந்து விடுகிறது. (அல்குர்ஆன் 21:18) 

“உண்னம வந்து விட்டது. தபாய் அழிந்து விட்டது. தபாய் அழிவதாையவ உள்ளது'' என்றும் கூறுவீராை! (அல்குர்ஆன் 17:81) 

யபாலியாை தைாள்னைைள் ஒவ்தவான்னறயும் சுக்குநூறாை உனடத்ததறியும் வலினமவாய்ந்த வசைங்ைள் திருமனறக் குர்ஆனில் 
ஏராளமாை தபாதிந்திருக்கின்றை. 

நொத்திைம் - ைடவுள் மறுப்புக் கைொள்கை: 

மடனமயாை தைாள்னைைளில் முதலிடம் வகிப்பது  ாத்திைம் என்ற ைடவுள் மறுப்புக் தைாள்னையாகும். அந்த மதத்தவர்ைள் இந்த மதக் 
ைடவுனள மறுக்கிறார்ைள்! இந்த மதத்தவர்ைள் அந்த மதக் ைடவுனள மறுக்கிறார்ைள்!! எையவ  ாங்ைள் எந்தக் ைடவுளும் இல்னல என்று 
மறுக்கியறாம் என்ற அற்புத (?) தைாள்னையில் அஸ்திவாரமிடப்பட்டது தான்  ாத்திைம்.  

சில மதங்ைளில் ைாணப்படும் மூடத்தைத்னத பிரதாை வாதமாை னவத்து, தங்ைனள பகுத்தறிவு பைலவன்ைளாை(?) ைாட்டிக் 
தைாள்பவர்ைளால் யதாற்றுவிக்ைப்பட்டது  ாத்திைம். அறிவுக்குப் தபாருந்தாத மூடத்தைம் எங்கிருந்தாலும் அனத ஏற்றுக்தைாள்ளக் 
தைாள்ளக்கூடாது என்பனத மறுப்பதற்கில்னல. மூடத்தைத்னத ைாரணம் ைாட்டி ைடவுனள எவ்வாறு நிராைரிக்ை இயலும்? மூடத்தைம் தவறு 
என்று தசால்வதற்கு பதிலாை ைடவுயள இல்னலதயன்று மறுக்கும் இவர்ைளின் பகுத்தறிவு(?) உண்னமயில் தமய்சிலிர்க்ை னவக்கிறது. 

“ைடவுனள மற! மனிதனை நினை!!” என்பது  ாத்திை தைாள்னையின் தாரை மந்திரம். “ைடவுள் பார்க்கிறார் ைஷ்டப்படுபவனுக்கு 

உதவு”, “ைடவுள் பார்க்கிறார் சை மனிதனுக்கு ததால்னல தந்துவிடாயத” என்று தசால்லும் தத்துவத்தில் வராத மனிதய யம், 
ைடவுதளல்லாம் இல்னல, யாரும்  ம்னம ைண்ைாணிக்ைவுமில்னல, யார் எப்படியவணுமாைாலும் வாழலாம் என்று தசால்லும் 
யவடிக்னையாை தத்துவத்தில் வந்துவிடும் என்று தசால்வது தைாஞ்சமாவது அறிவுக்குப் தபாருத்தமாை உள்ளதா? 

பகுத்தறிவிற்கு துளியும் ததாடர்பில்லாத இந்த யபாலி பகுத்தறிவு தைாள்னைக்கு எதிராை அல்குர்ஆன் ஏராளமாை ஆதாரங்ைனள 
அடுக்குகிறது. அதில், திருக்குர்ஆன் ய ரடியாை மனித சமுதாயத்னதப் பார்த்து யபசுவது யபான்ற சான்றுைனள மட்டுயம 
ைாணவிருக்கின்யறாம். 

இனறவனின் பனடப்பாற்றனல திருக்குர்ஆன் எடுத்துக் கூறி இந்த மனித சமுதாயத்னத சிந்திக்ை தசால்லி சவால் விடுகிறது. இவற்னற 
சாதாரணமாை  ாம் சிந்தித்தால் யபாதும், ைண்டிப்பாை பனடப்பாளன் ஒருவன் இருந்தாை யவண்டுதமன்று சந்யதைத்திற்கிடமின்றி 
ததளிவாை விளங்ைலாம். 

சாதாரணமாை  ாம் பயன்படுத்தும் ைார், பஸ், வீடு.... யபான்றனவ தாைாை வந்தது; யாரும் இனத உருவாக்ைவில்னல என்று 
கூறிைால் அனத யாரும் ஏற்றுக் தைாள்ள மாட்யடாம். பகுத்தறிவுவாதி என்று மார்தட்டுபவர்ைள் கூட ஏற்றுக் தைாள்வதில்னல. அததப்படி 
தாைாை வரும்? உருவாக்குபவன் இல்லாமல் எந்தப் தபாருளும் தாைாை வராது, இனததயல்லாம் உருவாக்குபவர் ைண்டிப்பாை இருந்தாை 
யவண்டும் என்று பயங்ைரமாை வீர வசைம் யபசி வாதம் தசய்வர். 

இயத சிந்தனையயாடு இவ்வுலகில் ைாணப்படும் பனடப்பிைங்ைனள ய ாக்கிைால், இவற்னறப் பனடத்த பனடப்பாளைாை இனறவன் 
ஒருவன் இருக்கின்றான் என்பனதயும், அவனுனடய சர்வ வல்லனமனயயும் உணரலாம் எை திருக்குர்ஆன் யபசுகிறது. 

இரவு, பைல் மாறி மாறி வருவதிலும், வாைங்ைனளயும், பூமினயயும் அல்லாஹ் பனடத்திருப்பதிலும் (இனறவனை) அஞ்சுகிற 
சமுதாயத்திற்குச் சான்றுைள் உள்ளை. (அல்குர்ஆன் 10:6) 

அவயை பூமினய விரித்தான். மனலைனளயும்,  திைனளயும் அதில் அனமத்தான். ஒவ்தவாரு ைனிைளிலும் ஒரு ய ாடினய அனமத்தான். 
இரனவப் பைலால் மூடுகிறான். சிந்திக்கும் சமுதாயத்திற்கு இதில் பல சான்றுைள் உள்ளை. (அல்குர்ஆன் 13:3) 

மண்ணால் உங்ைனளப் பனடத்து பின்ைர் நீங்ைள் மனிதர்ைளாைப் பரவி இருப்பது அவைது சான்றுைளில் உள்ளனவ. (அல்குர்ஆன் 
30:20) 

இதுயபான்ற இன்னும் ஏராளமாை சான்றுைனள திருக்குர்ஆன் முன்னவக்கிறது. இவற்னற பகுத்தறிவுடன் சிந்திக்கும் எவரும் 
இனறவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்பனத நிராைரிக்ை இயலாது. 

பல ைடவுள் கைொள்கை: 

ைடவுயள இல்னலதயன்பதும், பல ைடவுள்ைள் உண்டு என்பதும் அசத்தியக் தைாள்னைைளில் முக்கிய பங்கு வகிப்பனவயாகும். 

அகில உலனையும் பனடத்து, பராமரித்து, பாதுைாக்கும் இனறவன் அல்லாஹ் ஒருவனைத் தவிர யவறு ைடவுள் யாருயமயில்னல 
என்பயத இஸ்லாத்தின் அடிப்பனட. அல்லாஹ்னவ தவிர யவறு ைடவுள் இல்னல என்று தசால்வயதாடு நின்றுவிடாமல், பல ைடவுள்ைள் 
இருக்ையவ முடியாது என்பதற்ைாை வலினமயாை வாதங்ைனள திருக்குர்ஆன் எடுத்து னவத்து நிறுவுகிறது. 

அல்லாஹ் ஒருவன் எை (முஹம்மயத!) கூறுவீராை! அல்லாஹ் யதனவயற்றவன். (யானரயும்) அவன் தபறவில்னல. (யாருக்கும்) 
பிறக்ைவுமில்னல. அவனுக்கு நிைராை யாருமில்னல. (அல்குர்ஆன் : அத்தியாயம் 112) 

இரண்டு ைடவுள்ைனளக் ைற்பனை தசய்யாதீர்ைள்! அவன் ஒயர ஒரு ைடவுயள! எையவ எைக்யை பயப்படுங்ைள்! என்று அல்லாஹ் 
கூறுகிறான். (அல்குர்ஆன் 16:51) 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 



 
 

உலகின் எந்த நிர்வாைமாை இருந்தாலும் அதிைாரம் தசலுத்தும் தனலனம தபாறுப்னப ஒருவரிடம் மட்டுயம தைாடுக்கின்யறாம். ைாரணம், 
ஒயர நிர்வாைத்தில் இருவர் அதிைாரம் தசலுத்தும் யபாது நிச்சயமாை அந்த நிர்வாைம் சீராை இயங்ைாது. இருவருக்குமினடயய சண்னடச் 
சச்சரவுைள், பிரிவினைைள் ைண்டிப்பாை ஏற்பட்யட தீரும். அந்த நிர்வாைம் சின்ைாபின்ைமாை சீரழியும். உலை  னடமுனறைள் இதனை 
 மக்கு  ன்றாையவ படம் பிடித்துக் ைாட்டுகின்றை. 

ஆைால் வாைம் பூமி மற்றும் யைாள்ைளின் இயக்ைங்ைள் பனடக்ைப்பட்ட ைாலம் முதல் இன்று வனர ஒயர சீராை இயங்கிக் 
தைாண்டிருக்கின்றை. இதுயவ இவற்னற நிர்வாைம் தசய்பவன் ஒயர ஒருவைாைத் தான் இருக்ை முடியும் என்பனத  ம் பகுத்தறிவுக்குத் 
ததளிவாை எடுத்துனரக்கிறது. 

அவ்விரண்டிலும் (வாைங்ைளிலும், பூமியிலும்) அல்லாஹ்னவத் தவிர யவறு ைடவுள்ைள் இருந்திருந்தால் இரண்டும் சீரழிந்திருக்கும். 
அவர்ைள் கூறுவனத விட்டும் அர்ஷுக்கு அதிபதியாகிய அல்லாஹ் தூயவன். (அல்குர்ஆன் 23:22) 

திருக்குர்ஆன் எடுத்துனரக்கும் ஆதாரங்ைனளச் சிந்திக்கும் எந்தப் பகுத்தறிவுவாதியும் இனறவன் இருக்கின்றான் என்பனதயும், அவன் 
ஒருவன் தான் என்பனதயும் பகுத்தறிவால் ஒருயபாதும் மறுக்ை இயலாது. 

அல்லாஹ்னவத் தவிர ைடவுயள யவறுயாரும் இருக்ைமுடியாது எனும்யபாது, தசத்துப்யபாை மனிதன், ைல், மரம், தசடி யபான்ற எந்த 
பனடப்பிை மும் ைடவுளாை முடியாது என்பனத யாரும் விளக்கிச் தசால்லாமயல எளிதில் உணரக்கூடிய விஷயம். 

அல்லாஹ் என்ற ஒற்னற இனறவனைத் தவிர ைடவுள் என்று சித்தரிக்ைப்படுபனவ அனைத்தும் முற்றிலும் அசத்திய தைாள்னை 
என்பனத சந்யதைமற திருக்குர்ஆன் நிரூபணம் தசய்கிறது. 

இகைேன் கசொல்வல ஈருலகுக்கும் ேழிைொட்டி: 
இனறவன் இருக்கின்றான் அவன் ஒருவயை என்று முடிவாை பிறகு, அவன் தசால்வனத மட்டுயம வாழ்க்னை த றியாை 

எடுத்துக்தைாண்டு வாழயவண்டும் என்பயத அறிவார்ந்த எதார்த்தமாை உண்னம. வணக்ை வழிபாடுைள் உள்ளிட்ட மனிதனின் வாழ்வில் 
அவன் தசய்யயவண்டியனவ, தசய்யக்கூடாதனவ எை அனைத்திற்கும் பனடத்த இனறவன் தசால்லும் வழிமுனறனய தவிர அனைத்தும் 
நிச்சயம் மனிதனை அழினவ ய ாக்கி இழுத்து தசல்லும் அசத்திய பானதயாைத்தான் இருக்ை முடியும். 

 ாம் ஒரு நிறுவைத்னத  டத்துகியறாம் என்றால், அந்நிறுவைத்தின் சட்டதிட்டங்ைள் அனைத்னதயும் அதன் உரினமயாளராை  ாம் 
தான் வகுக்ை யவண்டுதமை விரும்புயவாம். நிறுவைத்தில் பணிபுரியும் ஒருவயரா அல்லது நிறுவைத்திற்கு ததாடர்பில்லாத மூன்றாமவயரா 
சட்டத்னத வகுத்தால் நிச்சயம் அனத  ாம் ஏற்றுக்தைாள்ள மாட்யடாம்; ைடும் யைாபம் தைாள்யவாம். 

சாதாரண மனிதைாகிய  ாயம இவ்வளவு ைடும் உறுதியயாடு இருக்கும்யபாது, அகில உலனையும் பனடத்து, பரிபாலிக்கும் வல்லனமயும் 
மாண்பும் உனடய இனறவன், அவனுக்கு தசாந்தமாை விஷயத்தில் அற்ப மனிதர்ைள் தனலயிடுவனத ைடுைளயவனும் அனுமதிப்பாைா?. 
இப்யபரண்டம் அதிலுள்ள மனிதர்ைள் உட்பட அனைத்தும் உயரிய பனடப்பாளைாை இனறவனுக்கு மட்டுயம தசாந்தம்.  அத்னதனைய 
சர்வ அதிைாரம் தபற்றவன் தான்  ாம் எனத தசய்யயவண்டும்; எனத தசய்யக்கூடாது; என்ற சட்டதிட்டத்னத வகுக்ை யவண்டும். ஆனச, 
மறதி யபான்ற பலவீைங்ைளுடன் பனடக்ைப்பட்டிருக்கும் மனிதன் ஆன்மிைம் சார்ந்த விஷயத்தில் வகுக்கும் சட்டம் யாவும் இனறவன் 
ஏற்றுக்தைாள்ளாத அசத்திய தைாள்னை என்பது பளிச்தசன்று விளங்குகிறதல்லவா! 

இந்த அடிப்பனடனய சரியாை உணர்ந்தால், ஆன்மீைத் தனலவர் தசான்ைார், மைான் தசான்ைார், தபரியார் தசான்ைார், 
முன்யைார்ைள் தசான்ைார்ைள் யபான்ற எந்ததவான்றும் நிச்சயம் தபரும் வழியைடாைத்தான் இருக்ைமுடியும் எை எவரும் எளினமயாை 
அறியலாம். 

இந்தக்ைருத்னத திருக்குர்ஆன் ஆணித்தரமாை எடுத்துனரக்கிறது. 

ைவைத்தில் தைாள்ை! தூய இம்மார்க்ைம் அல்லாஹ்வுக்யை உரியது. (திருக்குர்ஆன் : 39:3) 

உங்ைள் மார்க்ைத்னத அல்லாஹ்வுக்குக் ைற்றுக் தைாடுக்கிறீர்ைளா? வாைங்ைளிலும், பூமியிலும் உள்ளனத அல்லாஹ் அறிவான். 
அல்லாஹ் ஒவ்தவாரு தபாருனளயும் அறிந்தவன் என்று கூறுவீராை! (திருக்குர்ஆன் : 49:16) 

உங்ைள் இனறவனிடமிருந்து உங்ைளுக்கு அருளப்பட்டனதயய பின்பற்றுங்ைள்! அவனை விடுத்து (மற்றவர்ைனள) 
தபாறுப்பாளர்ைளாக்கிப் பின்பற்றாதீர்ைள்! குனறவாையவ படிப்பினை தபறுகிறீர்ைள்! (திருக்குர்ஆன் : 7:3) 

இனறவன் தசால்லாத யாவும் ததளிவாை வழியைடு; அசத்தியம் என்பனத யமற்ைாணும் சில திருமனற வசைங்ைனள சிந்தித்தால் 
அறிய முடியும்.  பித்யதாழர்ைனள பின்பற்றுவது, மைான்ைனள பின்பற்றுவது, முன்யைார்ைனள பின்பற்றுவது எை பல்யவறு அசத்திய 
தைாள்னைைள் இஸ்லாமியர்ைளிடமும் சர்வசாதாரணமாை நுனழந்திருக்கின்றது. அனைவருயம இனறவன் ைட்டனள படி வாழயவண்டும் 
என்றிருக்கும்யபாது, மனிதன் எவ்வாறு மனிதனுக்கு வழிைாட்ட முடியும் என்பனத சிந்திக்ை தவறுகிறார்ைள். வழியைட்டில் ஆரம்ப 
புள்ளியாை இந்த அறியானமயய உள்ளது. 

எந்ததவாரு ைாரியமாைாலும், அது உயர்ந்யதான் அல்லாஹ் தசான்ைனத தசய்கியறாமா அல்லது அனைத்து பலவீைங்ைளுக்கும் 
உட்பட்ட மனிதன் தசான்ைனத தசய்கியறாமா? என்பனத சற்று சிந்தித்தாயல சத்தியக் தைாள்னைனயயும் வழியைடாை அசத்தியக் 
தைாள்னைனயயும் சிரமமின்றி பிரித்தறிய முடியும். அவ்வாறு இருக்கும் அசத்தியக் தைாள்னைைள் அனைத்னதயும் தூக்கிதயறிந்து விட்டு 
உண்னமயாை ஓரினறக் தைாள்னைனய மட்டும் பற்றி பிடித்து ஈருலகிலும் ஈயடற்றம் தபறுயவாமாை! 

 அன்புடன் கேளியிடுவேொர்... 

இஸ்லொத்கை அைன் தூயேடிவில் அறிந்து கைொள்ள: 

www.onlinetntj.com 

மொர்க்ைம் மற்றும் சமுைொய கசய்திைளுக்கு: 

www.tntj.net 

இரத்ை ைொனம் கசய்வீர்! உயிர்ைகள ைொப்பீர்!! 

கைொகுப்பு   : சலொஹுத்தீன் 

 

ரியாத் மண்டலம் 


