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1. முஸ்லிம்களள! இந்த ளகள்விரை நீங்கள் 
எப்ள ாதாவது ளகட்டுள்ளரீ்களா? 

 

ஒவ்பவாரு முஸ்லிமும் விரும் ி ளகட்கும் ளகள்வி இது தான்: 

“இளைசு இரறவன் என்றால், அவர் எங்கு இப் டி பசால்லியுள்ளார் என்று 
எனக்கு ர  ிளிலிருந்து காட்டமுடியுமா?” 

ஒரு முரற, நான் மத்ளதயு 4ம் அத்திைாைத்ரத வாசித்துக்பகாண்டு 
இருந்ளதன். அப்ள ாது திடீபைன்று எனக்குள் ஒரு ளகள்வி ளதான்றிைது, 

அதாவது “முஸ்லிம்கள் அரனவரும் இந்த ளகள்விரை ளகட்கும்  டி ஏன் 
ள ாதிக்கப் ட்டுள்ளார்கள்?” என் தாகும். 

மத்ளதயு நற்பசய்தி நூலில், சாத்தான் அடிக்கடி இளைசுவிடம் சவால் 
விடுவரத காணமுடியும், அதாவது “நீ உண்ரமைாகளவ ளதவகுமாைன் 
என்றால், இரத பசய்துக்காட்டு” என்று இளைசுவிடம் சவால் விட்டான். 

முஸ்லிம்கள் ”இளைசு இரறவன் என்றுச் பசான்னால். . .” என்ற ளகள்விரை 
கிறிஸ்தவர்களிடம் ளகட்கிறார்கள். இளத ளகள்விரைத் தான் சாத்தானும் 
இளைசுக் கிறிஸ்துவிடம் ளகட்டான். 

நீங்கள் இந்த ளகள்விரை கூர்ந்து கவனித்தால், இப் டிப் ட்ட ளகள்விரைக் 
ளகட் து, ஆதாம் ஏவாள் காலத்திலிருந்ளத  சாத்தானுரடை ஒரு யுக்திைாக 
உள்ளது என் ரத காணமுடியும். 

சாத்தான் அன்று ஏவாளிடம் என்ன ளகட்டான் என்று உங்களுக்கு ஞா கம் 
இருக்கின்றதா?  அவன் ளதவனுரடை வார்த்ரதரை கீழ்கண்டவாறு 
சந்ளதகம் உண்டாகும்  டி ளகள்வி ளகட்டான்: 

ஆதிைாகமம் 3:1 

. . . அது ஸ்திரீரை ளநாக்கி: நீங்கள் ளதாட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சங்களின் 
கனிரையும் புசிக்களவண்டாம் என்று ளதவன் பசான்னது உண்ளடா என்றது. 

இங்கு சாத்தான் ளதவனுக்கு சவால் விட்டான், ளதவனுரடை வார்த்ரதக்கு 
சவால் விட்டான். 

இளைசு சிலுரவைில் அரறப் ட்ட அந்த ளநைத்தில், அங்கு சாத்தான் கூட 
இருந்தான் என்று உங்களுக்குத் பதரியுமா? 

மத்ளதயு 27:39-43வரையுள்ள வசனங்கரள  வாசித்துப்  ாருங்கள். மக்களில் 
சிலர்,  ிைதான ஆசாரிைர்கள் மற்றும் இதை யூத  தரலவர்கள், இளைசுரவ 
எப் டி ளகலி பசய்தார்கள், சவால் விட்டார்கள் பதரியுமா?  



“நீ ளதவனுரடை குமாைனானால் சிலுரவைிலிருந்து இறங்கி வாa” என்று 
ளகட்டார்கள். 

ஏளதான் ளதாட்டத்தில் சவால் விட்ட அளத சாத்தானின் யுக்தி தான், 

அப்ள ாது இளைசுவின் பதய்வகீத்ரதக் குறித்து சவால் விட்டது. 

ஏளதான் ளதாட்டத்தில் சாத்தான் தானாகளவ சவால் விட்டான். இளைசுரவ 
சிலுரவைில் அரறைப் ட்டள ாது, அவன் சவால் விட மனிதர்கரள 
 ைன் டுத்தினான். அது மட்டுமல்ல, இளைசுவின் பதய்வகீத்ரதக் 
ளகள்விளகட்க, யூத மத தரலவர்கரளயும்  ைன் டுத்திக்பகாண்டான். 
இன்று, சாத்தான் 1.5 மில்லிைன் ஜனத்பதாரகக் பகாண்ட முஸ்லிம்கரள 
அளத சவால் விட  ைன் டுத்திக்பகாண்டு இருக்கிறான். அதாவது, “இளைசு 
இரறவன் என்றால்,. . . “ என்ற ளகள்விரை முஸ்லிம்கள் ளகட்கும்  டி 
பசய்திருக்கிறான். 

முஸ்லிம்களள! தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருங்கள்! உங்கள் கண்கரளயும் 
இருதைங்கரளயும் திறக்கப் ட முைற்சி பசய்யுங்கள். சாத்தானின் 
தந்திைமான வரலைில் விழாதீர்கள். நீங்கள் என்ன பசய்ைளவண்டும் என்று 
அவன் விரும்புகிறாளனா, அதரன நீங்கள் அறிைாரமைில் பசய்துக்பகாண்டு 
இருக்கிறரீ்கள். உங்கரள அவன் அடிரமப்  டுத்தி, தன் விருப் த்ரத 
நிரறளவற்றிக்பகாண்டு இருக்கிறான். 

அன்று சாத்தான் கிறிஸ்துவிற்கு சவால் விட்டான், இன்று அவரனப் 
 ின் ற்றும் சிலர் கிறிஸ்துரவ  ின் ற்று வர்களிடம் அளத சவாரல 
விடுகிறார்கள்.   

ஆங்கில மூலம்: HAVE YOU EVER ASKED THIS QUESTION? 

 

------------ 

 

2. பசார்க்கம் ள ாகும் வழி? 

இஸ்லாம் மற்றும் கிறிஸ்தவத்திற்கும் இரடளை இருக்கும் மிகப்ப ரிை 
வித்திைாசம் இது தான். 

முஸ்லிம்களின் கூற்று: “நான் எல்லா மத சடங்குகரள சரிைாக 
 ின் ற்றுளவன், முடிந்த அளவிற்கு எல்லா நல்ல காரிைங்கரளச் பசய்ளவன், 

இதன் மூலமாக நான் பசார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப் டலாம்”. 

கிறிஸ்தவர்களின் கூற்று: “நான் பசய்யும் அரனத்து நற்காரிைங்களும் 
என்ரன பசார்க்கத்தில் பகாண்டுச் பசன்று விடுவதற்கு ள ாதுமானதாக 
இல்ரல. ளதவன் பசய்த காரிைம் தான் என்ரன பசார்க்கத்திற்குள் பசல்ல 
உதவும்”. 

http://www.faithbrowser.com/have-you-ever-asked-this-question/


எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுரடை பசாந்த நற்பசைல்களினால் பசார்க்கம் 
பசன்றரடைமுடிைாது என்று ர  ிள் பசால்கிறது. ளதவன் மட்டுளம நம்ரம 
இைட்சித்து, நம்ரம பசார்க்கத்தில் அனுமதிக்கமுடியும்.  ரிசுத்தமான 
ளதவனுக்கு முன் ாக மனிதன் பசய்யும் நல்ல பசைல்கள் அரனத்தும் 
அழுக்கு  டிந்த கந்ரத துணிகளாகும். ளதவன் தன்னிடம் ளசருவதற்கு என்ன 
வழி என்று காட்டியுள்ளார்.  அவர் காட்டிை வழிரை ைார் 
ஏற்றுக்பகாள்கிறாளைா, அவருக்கு ளதவன் வாக்கு பகாடுத்த  ைளலாகம் உறுதி 
பசய்ைப் ட்டு விடுகின்றது. 

முஸ்லிம்களள! உங்களுக்கு ஒரு மிகப்ப ரிை  ிைச்சரன உள்ளது. எத்தரன 
நற்காரிைங்கள் பசய்தால், பசார்க்கம் பசல்வதற்கு ள ாதுமானதாக இருக்கும் 
என்ற எண்ணிக்ரக உங்களுக்குத் பதரிைாது. நீங்கள் இதுவரை 
பசய்துக்பகாண்டு வந்துக்பகாண்டு இருக்கும் நற்பசைல்கரள அல்லாஹ் 
ஏற்றுக்பகாண்டானா? இல்ரலைா? என்று உங்களுக்குத் பதரிைாது, அல்லது 
கரடசி நிமிடத்தில் அல்லாஹ் உங்கரள நைகத்தில் தள்ளிவிடவும் வாய்ப்பு 
இருக்கின்றது. உங்களுக்கு பசார்க்கமா? நைகமா? என்ற நம் ிக்ரகக்கு 
கிைாைண்டி கிரடைாது.  ஒரு முக்கிைமான ளகள்வி, நீங்கள் பசய்யும் நல்ல 
காரிைங்கள் அரனத்ரதயும் “சுைமாக நீங்களள விரும் ிச் பசய்கிறரீ்களா?” 

அல்லது ”பசார்க்கத்திற்கு பசல்வதற்கான  ைணச் சீட்டு கிரடக்களவண்டும் 
என்ற ளநாக்கத்தில் பசய்கிறரீ்களா?”. இதரன நீங்கள் எப்ள ாதாவது சிந்தித்து 
 ார்த்து இருக்கின்றரீ்களா?  நீங்கள் பசய்யும் நல்ல காரிைங்கள் அரனத்தும் 
“சுைநலத்துடன்” கூடிைரவகளாக இருக்கின்றன என் ரத நீங்கள் 
உணைவில்ரலைா? சுைநலம் என் து  ாவம் என் ரத நீங்கள் 
அறிந்திருக்கிறரீ்கள். விைைம் இப் டி இருக்க,  ரிசுத்தமான, நீதி திைாகிை 
நல்ல இரறவன், சுைநலத்துடன் பசய்ைப் டும் காரிைங்கரள எப் டி 
ஏற்றுக்பகாள்வான் என்று எதிர்ப் ார்க்கிறரீ்கள்? 

நான் இந்த நற்காரிைங்கரளச் பசய்தால், அல்லாஹ் எனக்கு பசார்க்கம் 
பகாடுப் ான் என் து ஒரு சுைலமான நற்காரிைமல்லவா? இதரன 
அல்லாஹ் அங்கீகரிப் னா? 

இரறவன் காட்டிை வழிரை கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்றுக் பகாள்கிறார்கள், 

அதனால் அவர்களுக்கு பசார்க்கம் சுதந்திைமாக பகாடுக்கப் டுகின்றது. அந்த 
ஒளை வழிரை  ின் ற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் ”நல்ல காரிைங்கள்” என்ற 
லஞ்சத்ரத பகாடுத்து பசார்க்கத்ரத சம் ாதிக்களவண்டிை அவசிைமில்ரல. 

பசார்க்கத்தின் மக்களாக, உண்ரமைான கிறிஸ்தவர்கள், நல்ல காரிைங்கரள 
சுைநலமில்லாமல் பசய்கிறார்கள். இந்த காரிைங்கள் பசய்தால் தான் 
பசார்க்கம் என்ற ளகாட் ாடு இல்லாமல், ”நமக்கு பசார்க்கம் ஏற்கனளவ 
வாக்களிக்கப் ட்டு இருப் தினால், அதற்கு நன்றி பசலுத்தும் வண்ணமாக 
நற்காரிைங்கரளச் பசய்ளவாம்” என்று கிறிஸ்தவர்கள் கிரிரை 
நடப் ிக்கிறார்கள். ளமலும் நம்ரம இரறவன் ளநசித்தார், நமக்கு 
பசார்க்கமும் பகாடுத்துள்ளார், கரடசிைாக, பசார்க்கத்தில் அவளைாடு நாம் 
இருக்கவும் அனுமதித்தார், எனளவ ஒரு நன்றியுள்ள மனளதாடு அவர் 
உண்டாக்கிை இதை மக்களுக்கு சுைநலமில்லாமல் உதவி பசய்ைளவண்டும் 
என்ற நல்ல எண்ணத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் “நற்கிரிரைகள்” பசய்கிறார்கள். 



ளதவன் எப் டி உலக மக்கரள ளநசித்து அவர்களுக்கு நன்ரமகள் 
பசய்கிறாளைா, அவருரடை அன்ர ப் ப ற்ற  கிறிஸ்தவர்களும் அளத ள ால, 

உலக மக்களுக்கு நல்லரதச் பசய்ை முைலுகின்றார்கள், முடிந்த 
அளவிற்குச் பசய்கிறார்கள். 

இரறவன் காட்டிை அந்த வழி எது? 

அதற்கு இளைசு: நாளன வழியும் சத்திைமும் ஜவீனுமாைிருக்கிளறன்; 

என்னாளலைல்லாமல் ஒருவனும்  ிதாவினிடத்தில் வைான். (ளைாவான் 14:6) 

இளைசு மறு டியும் அவர்கரள ளநாக்கி . . . . நாளன வாசல், என் வழிைாய் 
ஒருவன் உட் ிைளவசித்தால், அவன் இைட்சிக்கப் டுவான், அவன் உள்ளும் 
புறம்பும்பசன்று, ளமய்ச்சரலக் கண்டரடவான். (ளைாவான் 10:9) 

ஆங்கில மூலம்: The Way to Heaven 

------------ 

3. நீ ஒரு அடிரமைா அல்லது மகனா? 

முஸ்லிம்கள் தாங்கள் அல்லாஹ்வின் அடிரமகள் என்று நம்புகிறார்கள். 

இளைசுரவ இைட்சகைாகவும் ளதவனாகவும் ஏற்றுக்பகாண்ட கிறிஸ்தவர்கள், 

தாங்கள் ளதவனின்  ிள்ரளகள் (மகன்கள், மகள்கள்) என்று நம்புகிறார்கள். 

1) இஸ்லாம் - ஒரு அடிரம தன் எஜமானளனாடு தனிப் ட்ட உறவு பகாண்டு 
இருக்கமாட்டான். 

கிறிஸ்தவம் - ஒரு மகன் தன் தந்ரதயுடன் தனிப் ட்ட முரறைில் சிறப் ான 
உறவு பகாண்டு இருப் ான். 

அவருரடை நாமத்தின்ளமல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை 
ஏற்றுக்பகாண்டவர்கள் எத்தரனள ர்களளா, அத்தரன ள ர்களும் 
ளதவனுரடை  ிள்ரளகளாகும் டி, அவர்களுக்கு அதிகாைங்பகாடுத்தார். 
(ளைாவான் 1:12) 

2) இஸ்லாம் - எஜமானன் தன் அடிரமரை  ைன் டுத்திக் பகாள்கிறான் 
(ளவரல வாங்குகிறான்) 

கிறிஸ்தவம் - தந்ரத தன் மகரன வளர்க்கிறான் 

அடிரமைானவன் என்ரறக்கும் வடீ்டிளல நிரலத்திைான்; குமாைன் 
என்ரறக்கும் நிரலத்திருக்கிறார். (ளைாவான் 8:35) 

3) இஸ்லாம் - அடிரம தனக்கு சம் ளம் கிரடக்கும் என் தற்காக என் 
எஜமானனுக்கு  ளவரல பசய்கின்றான் 
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கிறிஸ்தவம் - ஒரு மகன் தன் தந்ரதைின் பசாத்துக்கள் அரனத்தும் 
தனக்ளக சுதந்தைமாக கிரடக்கும் என்ற நம் ிக்ரக மற்றும் 
வாக்கு  இருப் தினால், நன்றியுள்ள உள்ளத்ளதாடு தந்ரதக்கு ஊழிைம் 
பசய்கின்றான் 

4) இஸ்லாம் - அடிரம ளதவனுரடை ைாஜ்ஜிைத்ரத (எஜமானனின் 
இைாஜ்ஜிைத்ரத) சுதந்தரிக்க முடிைாது. 

கிறிஸ்தவம் - குமாைன் ளதவனுரடை இைாஜ்ஜிைத்தின் குடிமகனாக 
இருக்கிறான் 

நாம்  ிள்ரளகளானால் சுதந்தைருமாளம; ளதவனுரடை சுதந்தைரும், 

கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்தைருமாளம;. . .  (ளைாமர் 8:17) 

5) முஸ்லிம்கள் தங்கரள அல்லாஹ்  நைக பநருப் ில் தள்ளக்கூடாது என்ற 
 ைத்தினால் அவரன பதாழுதுக் பகாள்கிறார்கள். 

கிறிஸ்தவர்கள், தங்கரள ளதவன் தம்முரடை சமூகத்தில் 
ஏற்றுக்பகாண்டுவிட்டார் என் தினால், அன் ின் பவளிப் ாடாக அவரை 
பதாழுதுக்பகாள்கிறார்கள். 

அந்தப் டி, திரும் வும் ைப் டுகிறதற்கு நீங்கள் அடிரமத்தனத்தின் 
ஆவிரைப் ப றாமல், அப் ா  ிதாளவ, என்று கூப் ிடப் ண்ணுகிற புத்திை 
சுவிகாைத்தின் ஆவிரைப் ப ற்றரீ்கள். (ளைாமர் 8:15) 

6) முஸ்லிம்கள் அதிக மதிப்ப ண்கள் ப றளவண்டும், அதன் மூலம் 
நைகத்திலிருந்து தப் ளவண்டும் என் தறகாக அதிகதிகமாக ’பதாழுகிறார்கள், 

மற்றும் குர்-ஆரன ஓதுகிறார்கள்’. 

கிறிஸ்தவர்கள், ளதவளனாடு தங்களுக்கு  இருக்கும் உறரவ இன்னும் 
 லப் டுத்திக் பகாள்ளளவண்டும் என் தற்காக, அதிகமாக பஜ ிக்கிறார்கள், 

மற்றும் அதிகமாக ர  ிள் வாசிக்கிறார்கள். 

7) முஸ்லிம்கள், ைமளானில் ளநான்பு இருக்கிறார்கள் ஏபனன்றால், அது 
கட்டாைக் கடரம என் தால். 

கிறிஸ்தவர்கள், அதிக ளநைத்ரத ளதவளனாடு பசலவிடளவண்டும் 
என் தற்காக உ வாசம் இருந்து பஜ ம் பசய்து, ளதவளனாடு 
பநருங்குகிறார்கள், இது கட்டாைத்தின் ப ைரில் எடுத்த முடிவு அல்ல, 

சுைவிருப் த்தின்  டி எடுத்த முடிவு ஆகும். 

8) முஸ்லிம்கள் தங்கள் தீை காரிைங்களின் எண்ணிக்ரகரை விட, நல்ல 
காரிைங்களின் எண்ணிக்ரக அதிகமாக இருக்களவண்டும் என் தற்காக 
நற்காரிைங்கரளச் பசய்கிறார்கள். 



கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் நற்காரிைங்கள் மூலமாக ளதவனுரடை ப ைர் 
மகிரமப் டுத்தப் டளவண்டும் என் தற்காக நற்காரிைங்கரளச் 
பசய்கிறார்கள். 

இவ்விதமாய், மனுைர் உங்கள் நற்கிரிரைகரளக்கண்டு, 

 ைளலாகத்திலிருக்கிற உங்கள்  ிதாரவ மகிரமப் டுத்தும் டி, உங்கள் 
பவளிச்சம் அவர்கள் முன் ாகப்  ிைகாசிக்கக்கடவது. (மத்ளதயு 5:16) 

9) அல்லாஹ் தங்கரள நிச்சைம் ஏற்றுக்பகாள்வான் என்ற நம் ிக்ரக 
முஸ்லிம்களுக்கு கிரடைாது. 

 ிதாவாகிை ளதவன் இளைசுக் கிறிஸ்து மூலமாக தங்கரள 
ஏற்றுக்பகாண்டார் என்ற நம் ிக்ரக கிறிஸ்தவர்களுக்கு உண்டு. 

13. இருளின் அதிகாைத்தினின்று நம்ரம விடுதரலைாக்கி, தமது அன் ின் 
குமாைனுரடை ைாஜ்ைத்திற்கு உட் டுத்தினவருமாைிருக்கிற  ிதாரவ 
ஸ்ளதாத்திரிக்கிளறாம். 

14. [குமாைனாகிை] அவருக்குள், அவருரடை இைத்தத்தினாளல, 

 ாவமன்னிப் ாகிை மீட்பு நமக்கு உண்டாைிருக்கிறது. (பகாளலாபசைர் 
1:13-14) 

•  ைளலாகத்திற்கு பசல்லும் வழிரை நீங்கள் விரல பகாடுத்து வாங்க 
முடிைாது. 

•  ைளலாகத்திற்கு பசல்லும் வழிரை நீங்கள் லஞ்சம் பகாடுத்து வாங்க 
முடிைாது. 

•  ைளலாகத்திற்கு பசல்லும் வழிரை நீங்கள் நற்காரிைங்கள் பசய்து 
சம் ாதிக்க முடிைாது. 

•  ைளலாகத்திற்கு பசல்லும் வழிரை நீங்கள் சுைமாக 
சம் ாதிக்கமுடிைாது. 

•  ைளலாகத்திற்கு பசல்லும் வழிரை நீங்கள் ப ாய் பசால்லி 
சம் ாதிக்கமுடிைாது. 

•  ைளலாகத்திற்கு பசல்லும் வழிரை நீங்கள்  ணம் பகாடுத்து 
ப ற்றுக்பகாள்ளமுடிைாது. 

• ஏபனன்றால், அதற்கான விரலரை உங்களுக்கு  திலாக ஏற்கனளவ 
பசலுத்திைாகிவிட்டது. 

 எனக்கு அந்த விரல பசலுத்தப் ட்டுள்ளது என்ற உண்ரமரை நீங்கள் 
ஏற்கலாம், அல்லது மறுக்கலாம். ஆனால், உங்களின் இந்த தீர்மானத்தின் 
ளமல் தான் உங்கள் நித்திைம் நிர்ணைிக்கப் டுகின்றது.  

கிருர ைினாளல விசுவாசத்ரதக்பகாண்டு இைட்சிக்கப் ட்டீர்கள்; இது 
உங்களால் உண்டானதல்ல, இது ளதவனுரடை ஈவு; 

ஒருவரும் ப ருரம ாைாட்டாத டிக்கு இது கிரிரைகளினால் 
உண்டானதல்ல; (எள சிைர் 2:8-9) 



இளைசு தம்ரம விசுவாசித்த யூதர்கரள ளநாக்கி: நீங்கள் என் 
உ ளதசத்தில் நிரலத்திருந்தால் பமய்ைாகளவ என் சீைைாைிருப் ரீ்கள்; 

சத்திைத்ரதயும் அறிவரீ்கள், சத்திைம் உங்கரள விடுதரலைாக்கும் 
என்றார். (ளைாவான் 8:31,32) 

ஆரகைால் குமாைன் உங்கரள விடுதரலைாக்கினால் பமய்ைாகளவ 
விடுதரலைாவரீ்கள், (ளைாவான் 8:36) 

ஆரகைால் இனி நீ அடிரமைாைிைாமல் புத்திைனாைிருக்கிறாய்; நீ 
புத்திைளனைானால், கிறிஸ்துமூலமாய் ளதவனுரடை 
சுதந்தைனாயுமிருக்கிறாய். (கலாத்திைர் 4:7) 

ஆங்கில மூலம்: ARE YOU A SLAVE OR A SON?  

------------ 

4. கண்களுக்கு பதரிைாத அல்லாஹ் 
காணப் டுவானா? 

கண்களுக்கு பதரிைாத அல்லாஹ் நாம் காணும் டி அவன் 
பவளிப் டுவானா? 

இக்ளகள்விக்கு இைண்டு  தில்கள் உள்ளன:  ஆம் (அ) இல்ரல  

’இல்ரல, அல்லாஹ்ரவ  ார்க்கமுடிைாது' என் து உங்கள்  திலாக 
இருந்தால், இதன் அர்த்தபமன்ன பதரியுமா? அல்லாஹ் சர்வ 
வல்லரமயுள்ள இரறவன் அல்ல என் தாகும். அவன் ஒரு  லவனீமான, 

குரற ாடுள்ள இரறவனாக இருக்கிறான். ஏபனன்றால், அவன் உருவாக்கிை 
ளதவ தூதர்களுக்கு இருக்கின்ற வல்லரம கூட அவனுக்கு இல்ரல, 

அதாவது மலக்குகள் என்றுச் பசால்லக்கூடிை ளதவதூதர்கள் மனித வடிவில் 
காணப் டுவார்கள், அளத ளநைத்தில், தங்களின் உண்ரம நிரலரை(பதய்வகீத் 
தன்ரமரை) இழக்கமாட்டார்கள். ஆனால், அல்லாஹ் இவர்கரள விட 
 லவனீமானவன் என்று நீங்கள் ஒப்புக்பகாண்டீர்கள் என்று 
அர்த்தமாகின்றது. 

ஒருளவரள நீங்கள் ’ஆம், அல்லாஹ்வினால் காணப் டமுடியும்' என்றுச் 
பசால்வரீ்கபளன்றால், நீங்கள் ஒரு  ிைச்சரனைில் மாட்டிக்பகாண்டு 
இருக்கிறரீ்கள் என்று அர்த்தம். அது என்ன  ிைச்சரன? இதரன 
கவனியுங்கள். அல்லாஹ் ஒரு தனி ஆள், ஏகத்துவ இரறவன்.  அவன் தன் 
உருவத்ரத மாற்றிக்பகாண்டு மக்கள் காணப் டும்  டி இறங்கி வருகிறான் 
என்று தாளன இதன் ப ாருள் ( ார்க்கமுடிைாத நிரலைில் இருப் வன், 

 ார்க்கும் நிரலைில் வருகிறான்). 

உங்களின் கூற்றின் டி, ஒருளவரள அல்லாஹ் ஒரு மனித உருவில் 
தன்ரன ஒரு நிமிடம் மட்டும் மாற்றிக்பகாண்டு பூமிைில் வந்துவிட்டால், 
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அவன் அண்ரடபவளிைில் இருக்கமுடிைாது. அதாவது ளநைம் மற்றும் 
இடத்ரத (Time and Space) கடந்து கடவுள் என்ற நிரலைில் அவன் வானத்தில் 
இருக்கமாட்டான். இதனால், அவன் ஒரு நித்திைமானவனாக, சர்வ 
வல்லவனாக, சர்வ ஞானிைாக, சர்வ விைா ிைாக இருக்கமுடிைாது. 
அல்லாஹ் மனிதனாக இருந்த அந்த ஒரு நிமிடம், உலகிற்கு இரறவன் 
என் வன் இருக்கமாட்டான், என் து தான் இதன் அர்த்தம். (இரறவன் 
இல்லாமல் இவ்வுலகம் ஒரு நிமிடமாவது இைங்குமா?!) 

இது தான் தவ்ஹதீ் (ஏகத்துவம்)  ற்றிை முஸ்லிம்களின் புரிதல். 

ஆனால், ர  ிளின் ளதவனுக்கு இந்த  ிைச்சரன இல்ரல. பைளகாவா என்ற 
ஆ ிைகாமின், ஈசாக்கின், ைாக்ளகா ின் ளதவன் ஒருவளை ஆவார், ஆனால் 
மூன்று ஆள்தத்துவத்தில் இருக்கிறார். 

[ஒரு சிறிை உதாைணம்.  ிை ஞ்சம் (Universe) என் து மூன்று காரிைங்கரள 
உள்ளடக்கிைது காலிைிடம், ளநைம் மற்றும் ப ாருள் (The universe is made up of 

space, time and matter). இம்மூன்ரறக் பகாண்டு இருந்தாலும், நாம் அதரன 
ஒரு  ிை ஞ்சம் என்ளற அரழக்கிளறாம், மூன்று  ிை ஞ்சங்கள் என்று 
அரழப் தில்ரல. யூனிவர்ஸ் (Universe) என்ற  தத்தில் உள்ள ’Uni’ என் தற்கு 
ஒன்று என்று ப ாருள். எந்த ஒரு  ிை ஞ்சத்ரத எடுத்துக்பகாண்டாலும், 

இம்மூன்ரறக் பகாண்டு தான் அது  இருக்கும்.] 

பைளகாவா என் வர் ஒரு ளதவனாவார் ~ அவர் மூன்று ஆள்தத்துவங்கள் 
பகாண்டுள்ளார்,  ிதாவாகிை ளதவன், குமாைனாகிை (வார்த்ரதைாகிை) 
ளதவன், மற்றும்  ரிசுத்த ஆவிைானவைாகிை ளதவன்.  

நித்திைமான, ஒருவரும்  ார்க்கமுடிைாதவைாகிை வார்த்ரதைாகிை ளதவன், 

மனித வடிவில் மாறி தான் உண்டாக்கிை உலகில் வந்தார். இந்த வரகைில் 
” ார்க்க முடிைாத” நிரலைில் இருக்கும் ளதவன் “ ார்க்கும்” நிரலைில் 
தன்ரன பவளிப் டுத்தினார். 

 ிதாவாகிை ளதவன் தம்ரம மனிதன்  ார்க்கும்  டி, தன்ரன 
மாற்றிக்பகாள்ளவில்ரல.  அவர் நித்திைமானவைாகளவ, சர்வ 
வல்லவைாகளவ, சர்வ ஞானிைாகளவ, சர்வ விைா ிைாகளவ இருந்து, 

தம்முரடை வார்த்ரதைாகிை ளதவரன மனித ரூ பமடுத்து பூமிைில் 
இளைசுவாக காணப் டும் டி அனுப் ினார். அதன்  ிறகு அந்த 
வார்த்ரதைாகிை ளதவன் (பூமிைில் அவருக்குப் ப ைர் இளைசு) 33 ஆண்டுகள் 
தான் வந்த சரீைத்தில் வாழ்ந்து, மறு டியும் தான் விட்டு வந்த இடத்திற்ளக 
பசன்றுவிட்டார். 

இப் டி அல்லாஹ்வினால் பசய்ைமுடிைாது, ஏபனன்றால், அவர் பூமிைில் 
மனித வடிவில்  இறங்கிவிந்துவிட்டால், ளமளலைிருந்துக்பகாண்டு ைார் 
உலரக ஆளவது? 

இளைசுவின் மனித அவதாைத்ரத முஸ்லிம்களால் புரிந்துக்பகாள்ள 
முடிைாது என் தில் ஆச்சரிைமில்ரலளை! 



ஆதிைிளல வார்த்ரத இருந்தது, அந்த வார்த்ரத 
ளதவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்ரத ளதவனாைிருந்தது. (ளைாவான் 
1:1) 

அந்த வார்த்ரத மாம்சமாகி, கிருர ைினாலும் சத்திைத்தினாலும் 
நிரறந்தவைாய், நமக்குள்ளள வாசம்  ண்ணினார்; அவருரடை 
மகிரமரைக் கண்ளடாம்; அது  ிதாவுக்கு ஒளைள றானவருரடை 
மகிரமக்கு ஏற்ற மகிரமைாகளவ இருந்தது. (ளைாவான் 1:14) 

பூமிக்கடுத்த காரிைங்கரள நான் உங்களுக்குச் பசால்லியும் நீங்கள் 
விசுவாசிக்கவில்ரலளை,  ைமகாரிைங்கரள உங்களுக்குச் 
பசால்ளவனானால் எப் டி விசுவாசிப் ரீ்கள்? 

 ைளலாகத்திலிருந்திறங்கினவரும்  ைளலாகத்திலிருக்கிறவருமான 
மனுைகுமாைளனைல்லாமல்  ைளலாகத்துக்கு ஏறினவன் 
ஒருவனுமில்ரல. (ளைாவான் 3:12-13) 

அதற்கு இளைசு: நாளன வழியும் சத்திைமும் ஜவீனுமாைிருக்கிளறன்; 

என்னாளலைல்லாமல் ஒருவனும்  ிதாவினிடத்தில் வைான். என்ரன 
அறிந்தீர்களானால் என்  ிதாரவயும் அறிந்திருப் ரீ்கள்; இதுமுதல் 
நீங்கள் அவரை அறிந்தும் அவரைக் கண்டும் இருக்கிறரீ்கள் என்றார். 
(ளைாவான் 14:6,7) 

ஆங்கில மூலம்: CAN THE INVISIBLE GOD BECOME VISIBLE? 

------------ 

5. கரடசிைாக அனுப் ப் ட்டவர் உவரமயும் 
இஸ்லாமும் 

மாற்கு சுவிளசைத்தில் (12:1-12), இளைசு குத்தரகக்காைர்கள்  ற்றி ஒரு 
உவரமரைச் பசான்னார். இந்த உவரமரை கவனமாக  டித்து, இளைசு 
உண்ரமைில் அதில் என்ன பசால்கிறார் என் ரத சிந்தித்துப்  ாருங்கள். 

சுருக்கமாக பசால்வபதன்றால், ஒரு மனிதன் திைாட்ரச ளதாட்டத்ரத 
உருவாக்கி, அதரன சில விவசாை குத்தரகக்காைர்களுக்கு ‘குத்தரகக்கு’ 

விட்டுச் பசன்றார். சில மாதங்கள் கடந்த  ிறகு, தனக்கு வைளவண்டிை 
அறுவரடரை (வாடரகரை) பகாடுங்கள் என்றுச் பசால்லி, தன்னுரடை 
ளவரலக்காைர்கரள ஒருவருக்கு  ின்னால் ஒருவைாக சிலரை 
அனுப்புகிறார். அந்த குத்தரகக்காைர்கள் ளதாட்டத்தின்  எஜமான் அனுப் ிை 
ளவரலக்காைர்களில் சிலரை அடித்து பவறுங்ரகைாக 
அனுப் ிவிடுகிறார்கள், சிலரை பகான்றும், சிலரை அவமானப் டுத்தியும் 
அனுப் ிவிடுகிறார்கள். 

இந்த கரதைின் ரமைக்கருத்து என்ன? அல்லது இதன் மூலமாக இளைசு 
எரவகரளச் பசால்ல விரும்புகிறார்? 
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இந்த கரதைில் வரும் ளதாட்டக்காைர் (எஜமான்) இரறவன் 
ஆவார்.  அவருரடை ளவரலக்காைர்கள்  என் வர்கள், அவர் காலங்காலமாக 
அனுப் ிை தீர்க்கதரிசிகள் (ந ிகள்) ஆவார்கள். மக்கள் அந்த தீர்க்கதரிசிகளில் 
சிலரை ளகவலப் டுத்தினார்கள், சிலரை பகாடுரமப் டுத்தினார்கள், சிலரை 
பகான்றார்கள்.  

தன் ளவரலைாட்கரள (ந ிகரள/தீர்க்கதரிசிகரள) அனுப் ியும் ஒன்றும் 
நடக்காதள ாது, அந்த ளதாட்டத்தின் எஜமான் என்ன பசய்தான்? இப்ள ாது 
மூன்று வசனங்கரள  டிப்ள ாம். 

6. அவனுக்குப் ிரிைமான ஒளை குமாைன் இருந்தான்; என் குமாைனுக்கு 
அஞ்சுவார்கபளன்று பசால்லி, அவரனயும் கரடசிைிளல 
அவர்களிடத்தில் அனுப் ினான். 

7. ளதாட்டக்காைளைா: இவன் சுதந்தைவாளி, இவரனக் 
பகாரலபசய்ளவாம் வாருங்கள்; அப்ப ாழுது சுதந்தைம் 
நம்முரடைதாகும் என்று ஒருவளைாபடாருவர் பசால்லிக்பகாண்டு; 

8. அவரனப்  ிடித்துக் பகாரலபசய்து, திைாட்சத்ளதாட்டத்துக்குப் 
புறம்ள  ள ாட்டுவிட்டார்கள். (மாற்கு 12:6-8) 

இளைசுவின் ளமற்கண்ட உவரமைின் மூலமாக எரவகரள கற்கிளறாம்?  

நாம் மூன்று சத்திைங்கரள கற்கிளறாம்: 

1) தம்முரடை அரனத்து தீர்க்கதரிசிகரளயும் அனுப் ிவிட்ட  ிறகு 
ளதவன்,  தம்முரடை ஒளை ள ைான குமாைரன அதாவது இளைசுரவ 
கரடசிைாக அனுப் ினார். 

2) தம்முரடை குமாைனுக்கு அடுத்த டிைாக, ளவறு எந்த ஒரு ந ிரையும், 

இரறத்தூதரையும் ளதவன் அனுப் வில்ரல. 

3) அவர் அனுப் ிை குமாைரன, அந்த குத்தரகக்காைர்கள் பகாரல 
பசய்தார்கள். 

[ளமற்கண்ட உவரமைில் அந்த ளதாட்டத்தின்  எஜமான் அந்த தீை 
குத்தரகக்காைர்கரள என்ன பசய்தார் என் ரத நீங்கள் மாற்கு 12:1-12 வரை 
 டித்து பதரிந்துக்பகாள்ளுங்கள்] 

1. பூர்வகாலங்களில்  ங்கு ங்காகவும் வரகவரகைாகவும், 

தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய்ப்  ிதாக்களுக்குத் திருவுளம் ற்றின ளதவன், 

2. இந்தக் கரடசி நாட்களில் குமாைன் மூலமாய் நமக்குத் 
திருவுளம் ற்றினார்; இவரைச் சர்வத்துக்கும் சுதந்தைவாளிைாக 
நிைமித்தார், இவரைக்பகாண்டு உலகங்கரளயும் உண்டாக்கினார். 
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3. இவர் அவருரடை மகிரமைின்  ிைகாசமும், அவருரடை 
தன்ரமைின் பசாரூ முமாைிருந்து, சர்வத்ரதயும் தம்முரடை 
வல்லரமயுள்ள வசனத்தினாளல தாங்குகிறவைாய், தம்மாளலதாளம 
நம்முரடை  ாவங்கரள நீக்கும் சுத்திகரிப்ர  உண்டு ண்ணி, 
உன்னதத்திலுள்ள மகத்துவமானவருரடை வலது ாரிசத்திளல 
உட்கார்ந்தார். (எ ிளைைர் 1:1-3) 

(இளைசுவிற்கு  ிறகு, ளதவன் எந்த ஒரு தீர்க்கதரிசிரையும் அனுப் வில்ரல, 

அனுப் ளவண்டிை அவசிைமும் இல்ரல. முஹம்மது தன்ரன 'ர  ிளின் 
இரறவன்’ தான் அனுப் ினார் என்றுச் பசான்னதிலிருந்து, அவர் ஒரு ப ாய் 
தீர்க்கதரிசி என்று நிரூ னமாகிறது) 

ஆங்கில மூலம்: THE LAST ONE SENT 

------------ 

6. ”ஆதி  ாவம் (ஒரிஜினல் சின்)” என்றால் என்ன? 

”ஆதி  ாவம்” என் ரதப்  ற்றி முஸ்லிம்கள் தவறாக புரிந்துக் 
பகாண்டுள்ளார்கள். அதாவது ஆதி  ாவம் என்றால், ஆதாம் பசய்த அளத 
 ாவத்ரத நாம் பசய்திருக்கிளறாம் என்று அர்த்தமல்ல. உண்ரமைில், நாம் 
பசய்கின்ற (நம் பசாந்த)  ாவங்களுக்காகத் தான் நாம் குற்றவாளிகளாக 
இரறவனுக்கு முன்பு நிற்கிளறாம். 

ஆதாமும் ஏவாளும் ளதவன் பகாடுத்த கட்டரளக்கு கீழ் டிைாமல், எப்ள ாது 
மீறி நடந்தார்களளா, அப்ள ாது ஒன்று நடந்தது, அது என்னபவன்றால் 
“அவர்கள் ளதவரனவிட்டு தூைமாகிவிட்டார்கள்,  ிரிந்துவிட்டார்கள்”. 

அதனால், தான் அவர்கள் ஏளதான் ளதாட்டத்திலிருந்து ளவளிளை 
அனுப் ிவிடப் ட்டார்கள். சரீை  ிைகாைமாக (physical separation) ஆதாமும், 

ஏவாளும் ளதவரனவிட்டு  ிரிந்தார்கள், என் து மட்டுமல்ல், அவர்கள் 
ஆவிக்குரிை விதத்திலும் (spiritual separation)  ரிசுத்த ளதவரன விட்டு 
 ிரிந்துவிட்டார்கள். தூய்ரமைான மனநிரலயுடன்  ரடக்கப் ட்ட மனிதன், 

தன் கீழ் டிைாரமைினால், கரற டுத்தப் ட்டுவிட்டான். இதன்  ிறகு அந்த 
ஆதாமுக்கு  ிள்ரளகளாக  ிறந்திருக்கும் நாம் அரனவரும், அளத  ாவ 
மனநிரலயுடன் தான்  ிறக்கிளறாம். இப் டி மனிதன்  ாவ இைல்புடன் 
 ிறப் தினால் தான், அதரன ‘ஆதி  ாவம் (ஒரிஜினல் சின்)’ என்று நாம் 
பசால்கிளறாம். 

இப் டிபைல்லாம் இல்ரல என்று நீங்கள் மறுக்கலாம். அதாவது  ிறக்கும் 
ஒவ்பவாரு ஆணும் ப ண்ணும்  ாவம் பசய்ை ஈர்க்கப் டும் இைல்புடன் 
 ிறப் தில்ரல என்று நீங்கள் பசால்லலாம். அப் டிபைன்றால்,  ிறக்கும் 
ஒவ்பவாரு ஆணும் ப ண்ணும் தங்கள் மைணம் வரை ஒருமுரற கூட 
 ாவம் பசய்ைமாட்டார்கள் என்று நீங்கள் பசால்வதாக அர்த்தமாகின்றது. 
இது உண்ரமதானா? இது சாத்திைமா? நீங்கள் ஒரு காரிைம் பசய்யுங்கள், 

அதாவது உலகில் இன்று வாழும் 700 ளகாடி மக்களில் அல்லது இதுவரை 
சரித்திைத்தில் வாழ்ந்தவர்களில் ”ஒருமுரறகூட  ாவம் பசய்ைாமல், 
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 ரிசுத்தமாக வாழ்ந்த” ஒளை  ஒரு ந ரைைாவது கண்டு ிடித்துக் காட்டுங்கள். 
சரி, உங்களுக்கு பதரிந்தவர்களில் இப் டி  ரிபூைண  ரிசுத்தமாக வாழ்ந்த / 
வாழும் ஒரு ந ரின் ப ைைாவது உங்களுக்குத் பதரியுமா? உங்கள் தந்ரத, 

தாய், இமாம் அல்லது  ாஸ்டர்? இவர்களில் ைாைாவது இந்த  ட்டிைலில் 
இடம் ப றமுடியுமா? அவர்களிடம் பசன்று இதுவரை நீங்கள் ஒரு  ாவமும் 
பசய்ைவில்ரலைா? என்று அவர்களிடளம ளகட்டுப் ாருங்களளன்? 

ஒருளவரள மதர் பதளைசா அவர்கள் உலகில் மிகவும் நல்லவர்களாக 
வாழ்ந்தவர்களாக நாம் கருதமுடியுமா? அவர்களிடளம இதரன 
ளகட்டுப் ார்த்தால், அவர்கள் பசால்லுவார்கள் ‘ ரிசுத்த நீதி ளதவனுக்கு 
முன் ாக நான் ஒரு  ாவி’ என்று. 

 ாவ  ிடிைிலிருந்து ைாருளம தப்  முடிைாது. இந்த இைல்பு நாம்  ிறந்த 
நாள் முதற்பகாண்டு நம்ளமாடு இருக்கும். நாம் ஆதாமின் மகன்களாக 
மகள்களாக  ிறக்கும் ள ாளத,  ாவத்ரத பசய்ை ஈர்க்கும் இைல்புடன் தான் 
 ிறக்கிளறாம். 

இப்ள ாது கவனியுங்கள்! இதிலிருந்து விடு ட ஒளை ஒரு வழி தான் 
இருக்கிறது, அது என்னபவன்றால் “மறு டியும், புதிை ஆதாமாக நாம் 
 ிறப் து தான்”. 

இது ஒரு ர த்திைக்காைத்தனமான ள ச்சுள ால உங்களுக்குத் ளதான்றும். 
ஆனால், இதரன விளக்கும் வசனத்ரத நான் ர  ிளிலிருந்து உங்களுக்கு 
காட்டுகிளறன்.  

 ார்க்க: 1 பகாரிந்திைர் 15:21 மற்றும் 1 பகாரிந்திைர் 15:45-49 

இவ்வசனங்களில் பசால்லப் ட்ட புதிை அல்லது கரடசி ஆதாம் இளைசு 
கிறிஸ்து ஆவார். 

அந்த  ிைமீப்பூட்டும் வசன  குதிரை வாசிக்கும் ள ாது, முதலாவது ஆதாம் 
தன் கீழ் டிைாரமைினால் எப் டி ளதால்வி அரடந்தார் என் ரதயும், கரடசி 
ஆதாமாகிை இளைசுக் கிறிஸ்து தம்முரடை கீழ் டிதலினால் எப் டி  பவற்றி 
அரடந்தார் என் ரதயும் காணமுடியும். 

முதலாவது ஆதாமின் பசைலினால்  நாம்  ாவ சு ாவத்துடன்  ிறக்கிளறாம். 
இப்ள ாது கரடசி ஆதாமினால் (இளைசுவினால்), ஒரு புதிை சு ாவத்துடன் 
 ிறக்கிளறாம், அதாவது முதலாவது மனிதரன ளதவன் ஏளதான் 
ளதாட்டத்தில்  ரடத்த ள ாது எந்த சு ாவத்துடன் இருந்தாளனா 
( ாவமில்லாதவனாக),  அளத சு ாவத்துடன் நாம் இளைசுவில் மறு டியும் 
 ிறக்கிளறாம். 

இளைசு நம்ரம ரீபூட் (Reboot), ரீ-ஸ்டார்ட் (re-start) பசய்ை வந்தார்,  அதாவது 
நம்ரம மறு டியும் புதிதாக்க வந்தார்.  இரதத் தான் ஆதாம் இழந்திருந்தார். 
ளதவனுரடை இைாஜ்ஜிைத்தின் கதவுகரள திறந்து, நாம் ளதவளனாடு 
ஒப்புைவாக, இளைசு நம் ஆதிநிரலரை திரும்  நமக்கு பகாடுத்தார் 

http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=I+Corinthians&Chapter=15&Verse=21&Kjv=0
http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=I+Corinthians&Chapter=15&Verse=45-49&Kjv=0


(அதாவது, நம்ரம புதிை சு ாமுரடை மனிதர்களாக மாற்றினார்). ஒன்று 
மட்டும் நிச்சைம், இளைசு ஒருள ாதும் நம்ரம கட்டாைப் டுத்தமாட்டார். 

அதனால் தான், 2 பகாரிந்திைர் 5:17 இப் டிைாகச் பசால்கிறது: 

இப் டிைிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் 
புதுச்சிருஷ்டிைாைிருக்கிறான்;  ரழைரவகள் ஒழிந்துள ாைின, 

எல்லாம் புதிதாைின. 

நீங்களும் நானும் ஒரு முடிரவ இப்ள ாது எடுக்களவண்டும். 

பதரிவு 1: 

நாம்  ிறந்த நாள் முதற்பகாண்டு, மரிக்கும் நாள்வரையும், நாம்  ரழை 
ஆதாமின் சு ாவத்துடளன வாழ்ந்துக்பகாண்டு இருக்கலாம், அதன் 
விரளவாக, ளதவனுரடை  ிைசன்னத்திலிருந்து நாம் தள்ளிவிடப் டுளவாம். 

அல்லது 

பதரிவு 2: 

நாம் இளைசுவிடம்  எங்கள் சு ாவத்ரத ”Ctrl-Alt-Del” பசய்து, ரீபூட் 
பசய்ைச்பசால்லலாம். இப் டி  நாம் புதிை சு ாவத்துடன் ரீபூட் 
பசய்ைப் ட்டால், இனிளமல் புதிை சிருஷ்டிைாக வாழமுடியும். 

ஆங்கில மூலம்: WHAT IS ORIGINAL SIN? 

 

------------ 

 

7. நான் எறும்பு-மனிதன். . .(அல்லாஹ்விற்கு 
அரனத்தும் சாத்திைமா?) 

(I AM ANT-MAN) 

இரறவன் ஆவிைாக இருக்கிறார், அதாவது நாம் அவரை  ார்க்கமுடிைாது. 
அவர் நித்திைமானவைாகவும், எல்ரலைில்லாதவைாகவும்  இருக்கிறார். 
நம்ரமப்ள ால அவர் ளநைம், மற்றும் இடத்திற்கு (time and space) 

உட் ட்டவைாகமாட்டார். 

இவ்வுலரகயும், அதற்குள் பசைலாற்றும் ளநைத்ரதயும் அவளை  ரடத்தார். 
அவர்  ரடத்த அரனத்து  ரடப்புக்களுக்கு ளமளல மற்றும் அரவகளுக்கு 
பவளிளை இருக்கிறார். மனிதனின் கற் ரனக்கும் அப் ாற் ட்டவைாக அவர் 
இருக்கிறார். அவருக்கு கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் 

http://www.faithbrowser.com/what-is-original-sin/


அரனத்தும் ஒன்று ள ாலளவ பதரியும். ஒரு குறிப் ிட்ட இடத்திற்குள், 

காலத்திற்குள் அவரை அடக்கமுடிைாது, ஏபனன்றால், அவர் சர்வ 
விைா ிைாக இருக்கிறார். 

இப்ள ாது ளகள்வி என்னபவன்றால்: 

சர்வ வல்லவரும், சர்வ விைா ியுமாகிை இரறவன், பூமிைில் ஒரு 
மனிதனாக மாறி, நம்ரமப் ள ால நடக்கவும், ள சவும் முடியுமா? அதாவது 
இரறவன் மனிதனாக வைமுடியுமா? அளத ளநைத்தில் இரறவனாகவும் 
இருந்து, உலரக ஆளமுடியுமா? 

இரறவனால் முடிைாதது இவ்வுலகில் ஒன்றுமில்ரல என் ரத நாம் 
அரனவரும் அறிளவாம். உங்களிடம் ைாைாவது வந்து, ‘இரறவனால் இப் டி 
மனிதனாக வைமுடிைாது’ என்றுச் பசால்வார்களானால், அவர்கள் 
‘இரறவனின்  வல்லரமரை குரறத்து மதிப் ிடுகிறார்கள்’ என்று அர்த்தம். 

ளதவனால் இப் டி பசய்ைமுடியும் என்று கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள். 
அதாவது, இளைசுக் கிறிஸ்து மூலமாக இரறவன் மனிதனாக இறங்கி 
வந்தார் என்று நம்புகிறார்கள். 

ஒரு முக்கிைமான விைைத்ரத கவனிக்கவும். நித்திை ளதவன், பூமிைில் 
மனிதனின் உருபவடுத்து வரும் ள ாது கூட, அவர் எல்ரலைில்லாதவைாக, 

நித்திைமானவைாகளவ அண்டத்தில் (பூமிக்கு பவளிளை - outside of time and 

space) இருந்தார்.  ிதாவாகிை இரறவன், தம்முரடை பதய்வகீ சாைத்ரத ஒரு 
வரைைரறக்கு உட் ட்ட மனிதனின் வடிவில் பூமிைில் இறக்கினார். 
கவனிக்கவும், ளதவன் அப் டிளை மனிதனாக மாறி பூமிக்கு வைவில்ரல 
(அப் டி வந்திருந்தால், அவர் பூமிக்கு வந்துவிட்ட  ிறகு, உலரக ஆள 
இரறவன் என்ற ஒருவர் அண்டத்தில்/வானத்தில் இல்லாமல் 
இருந்திருப் ார்).  

இது எப் டி சாத்திைம்? இரறவன் மனிதனாக வந்தால், பூமிைிலும் அவர் 
மனிதனாக இருக்கமுடியும், அளத ளநைத்தில் வானத்திலும் இரறவனாக 
இருந்து உலரக ஆளமுடியும்? இது இரறவனுக்கு சாத்திைளம! இரறவன் 
தன்னுரடை பதய்வகீத்தில் மனுசீகத்ரதயும் ளசர்த்துக்பகாண்டு வந்தார். 
தன்னுரடை வல்லரமரை குரறத்துக்பகாண்டு, மனித சரீைத்ளதாடு 
உலகில் வாழ்ந்தார்.  ாவத்ரதத் தவிை, மனிதன் பசய்ைக்கூடிை 
அரனத்ரதயும் பசய்தார். அவர்  ாவம் பசய்ைவில்ரல, ஏபனன்றால், அவர் 
 ரிசுத்தைாக இருக்கிறார். 

இந்த வரகைில் இரறவன் தான்  ரடத்த தன் ‘பூமிக்குள்  வந்தார்’. தான் 
உருவாக்கிை  ரடப் ிற்குள் வைமுடிைாத, வைவிரும் ாத பதய்வங்களுக்கு 
முன் ாக, கிறிஸ்தவர்கள் நம்பும் இரறவன், தான் உண்டாக்கிை 
 ரடப் ிற்குள் இறங்கிவந்தது, ஆச்சரிைமான மற்றும் சந்ளதாைமான 
விைைமாகும். அவர் பசய்த இந்தச் பசைல், மற்றவர்கரளக் காட்டிலும் இவர் 
விளசைித்தவர் என் ரதக் காட்டுகிறது, இவர் சர்வ வல்லவர் என் ரதக் 
காட்டுகிறது, இவைால் எல்லாம் முடியும் என் ரத நிரூ ிக்கிறது. 



நி ந்தரனைற்ற அன்ர  ப ாழியும் பதய்வத்தால் மட்டுளம இப் டி 
பசய்ைமுடியும்.  தன்னுரடை  ிைமாண்டமான அரடைாளத்ரத 
கட்டுப் டுத்தி,  தான் உண்டாக்கிை  ரடப் ிற்குள் இறங்கி வந்தார். மனிதன் 
’தன்ரன தனிப் ட்ட முரறைில் அறிந்துக் பகாள்ளளவண்டும்’ என்ற 
ளநாக்கத்ளதாடு இறங்கிவந்தது, மகா ஆச்சரிைமாகும். மனிதனால் சுைமாக 
 ைளலாகம் பசன்று ளதவரன அறிந்துக்பகாண்டு திரும் ி பூமிக்கு 
வைமுடிைாது, ஆனால், அவர் பூமிக்கு இறங்கி வந்து தம்ரம பவளிப் டுத்தி, 
மறு டியும் வானத்துக்கு ஏறிச்பசல்லமுடியும். 

பதய்வங்கள் என்றுச் பசால்லக்கூடிைவர்கள், தங்கள் ந ிகரள, 

நல்லவர்கரள மக்களுக்கு ள ாதரன பசய்வதற்கு அனுப்புவார்கள், இது 
சாதாைணளம. ஆனால், உலகில் எந்த பதய்வம் இப் டி இருக்கிறது? அதாவது 
தம்ரம மனிதன் அறிவதற்கு தாளன சுைமாக மனிதனிடம் இறங்கி வருவது! 
’மனிதனுக்கு தூைமாக வானத்தில் எங்ளகளைா இருப் ரத’ ஒரு 
ப ருரமைாக,  கர்வமாக  நிரனக்கும் பதய்வங்கள் இப் டி பசய்ைாது, எந்த 
பதய்வம் நி ந்தரனைற்ற அன்பு பசலுத்துகின்றளதா, அந்த பதய்வம் தான் 
இப் டி பசய்ைமுடியும்! 

இதுவரை பசான்ன விவைங்களின் ப ாருள் இன்னும் நன்றாக 
விளங்களவண்டுபமன் தற்காக, நான் ஒரு எடுத்துக்காட்ரடச் 
பசால்லட்டும்.  உங்களில் ைாைாவது ‘ஆண்ட் ளமன் - Ant-Man’ என்ற  டத்ரத 
 ார்த்து இருக்கிறரீ்களா? இந்த  டத்தில், ஒரு மனிதன் திடீபைன்று ஒரு 
எறும்ர ப்ள ால மாறிவிடுகின்றான். அதன்  ிறகு, அவனால், இதை 
எறும்புகளளாடு உரைைாடவும், நடக்கவும் ள சவும் முடிகின்றது. 

இது ஒரு சுவாைசிைமான கரத தான், ஆனால் இது ஒரு கற் ரனக் 
கரதைாகும். மனிதன் சுைமாக எறும் ாக மாறும் திறரம  ரடத்தவன் 
அல்ல என் தால், இது ஒரு கற் ரனக் கரதைாகும். 

ஆனால், என்ளனாடு கூட ஒரு நிமிடம் ஒரு கற் ரன கரதக்கு 
தைாைாகிவிடுங்கள். ஒரு எறும் ாக மாறும் சக்தி எனக்கு உள்ளது என்று 
நிரனத்துக் பகாள்ளுங்கள். நான் என்னுரடை சாைத்ரத (essence of my being) 

எடுத்து, ஒரு எறும் ிற்குள் ’டிஎன்எ (DNA)’வாக  ரவத்துவிடுகிளறன் என்று 
கற் ரன பசய்துக்பகாள்ளுங்கள். அதாவது நான் ஒரு எறும் ாக அவதாைம் 
எடுத்து, எறும்புகள் வாழும் ஒரு புற்றில் (காலனிைில்), மற்ற எறும்புகளளாடு 
ஒரு எறும் ாக வாழ்ந்துக்பகாண்டு இருக்கிளறன். 

கவனத்தில் ரவத்துக்பகாள்ளுங்கள், நான் ’மனிதன்’ என்ற நிரலைிலிருந்து 
இல்லாமல் ள ாகவில்ரல. நான் மனிதனாகவும் இருக்கிளறன், அந்த எறும்பு 
புற்றில் என்ன நடக்கிறது என் ரதயும் மனிதனாக இருந்துக்பகாண்டு 
 ார்க்கிளறன். அளத ளநைத்தில் என்னில் ஒரு  ாகமாக இருக்கும், அந்த 
எறும்பு, புற்றில் என்னபவல்லாம் பசய்கிறது என் ரதயும் காண்கிளறன். 
அந்த எறும்பு (நான்), மற்ற எறும்புகளளாடு உரைைாடுவரதயும், இதை 
காரிைங்கள் பசய்வரதயும், மனிதனாக இருந்துக்பகாண்ளட  ார்க்கிளறன், 

அறிகிளறன், ஏபனன்றால், இப் டிபைல்லாம் பசய்ைக்கூடிை சக்தி 
எனக்கு  உண்டு. 



இப்ள ாது, “நான் இைண்டு ந ர்களாக”  இருக்கிளறனா? என்ற ளகள்வி 
எழுகின்றது. ’இல்ரல, நான் இைண்டுள ைாக இல்ரல’, நான் நானாகளவ 
(மனிதனாகளவ) இருக்கிளறன், ஒருவனாகளவ இருக்கின்ளறன். அளத 
ளநைத்தில் என் சக்திரை  ைன் டுத்தி, ஒரு எறும் ாக, புற்றுக்குள்ளும் 
வாழ்ந்துக் பகாண்டு இருக்கிளறன். அதாவது, அந்த எறும்பு புற்றுக்குள் 
பசய்வபதல்லாவற்ரறயும் என் சக்திைினால் மனிதனாக இருப் தினால் 
அறிகிளறன். 

எனக்கு எறும்பு உடலும் உண்டு, அதன் மூலமாக, அந்த எறும்பு புற்றில் நான் 
சுற்றுகிளறன், மற்ற எறும்புகளளாடு ஒரு சக எறும் ாக அவர்களளாடு 
வாழ்கிளறன். அந்த எறும்பு (நான்) மற்ற எறும்புகரளப்ள ால சாப் ிடுகிளறன், 

அவர்களளாடு நடக்கிளறன், அவர்கரளப்ள ாலளவ நானும் உருவத்தில் 
காணப் டுகிளறன். ஒரு எறும்பு எப் டி நடந்துக்பகாள்ளுளமா அளத ள ால 
நானும் நடந்துக்பகாள்கிளறன். ஆனால், தான் ைார் என்றும், எங்ளகைிருந்து 
வந்தது என்றும், எனக்கு (அந்த எறும்புக்கு) நன்றாகத்பதரியும். மற்ற 
எறும்புகளிடம் நான் பசன்று, ‘ஹளலா எறும்புகளள, நான் ஒரு மனிதன், 

எறும் ாக வந்திருக்கிளறன், என்ரன வணங்குங்கள்’ என்றுச் பசால்கிளறன். 

நான் ஒரு மனிதனாகவும் இருக்கிளறன், அளத ளநைத்தில் எறும் ாகவும் 
புற்றில் வாழ்கிளறன். நான் எறும் ாக மாறிைதால் மனிதனாக இல்லாமல் 
ள ாய்விடவில்ரல, அதற்கு  திலாக, என்னில் ஒரு  ாகத்ரத (அல்லது) 
சாைத்ரத, எறும் ாக மாற்றிைிருக்கிளறன். மனிதனாக இருந்து, அந்த எறும்பு 
புற்ரறயும்  ார்க்கிளறன், புற்றுக்குள்ளள எறும் ாக இருந்துக்பகாண்டு, 

புற்றுக்கு ளமளல நடக்கும் அரனத்ரதயும் அறிகிளறன். 

ஒரு முரற, மற்ற எறும்புகளிடம், ‘அளதா, அந்த மனிதரைப்  ாருங்கள். 
அவரும் நானும் ஒன்று தான்’ என்றுச் பசால்கிளறன். ளமலும், ’எறும்பு 
நிரலைில் இருக்கும் என்ரனவிட, அந்த மனிதன் ப ரிைவன்’ என்றும் 
மற்றவர்களிடம் பசால்கிளறன். 

இதரன சில எறும்புகள் சரிைாக புரிந்துக்பகாள்ளவில்ரல. ஒரு மனிதனாக 
இருந்த நான், என் சக்திரை  ைன் டுத்தி, எறும் ாக மாறிை பசைரல அளனக 
எறும்புகள் புரிந்துக்பகாள்ளவில்ரல. புரிந்துக்பகாள்ளாத சில எறும்புகள், 

நான் பசால்வரதக் ளகட்டு சிரித்தார்கள், இப் டிபைல்லாம் பசய்ை முடிைாது 
என்றுச் பசால்லி, ளகலி பசய்தார்கள். 

அந்த வார்த்ரத மாம்சமாகி, கிருர ைினாலும் சத்திைத்தினாலும் 
நிரறந்தவைாய், நமக்குள்ளள வாசம் ண்ணினார்; அவருரடை 
மகிரமரைக் கண்ளடாம்; அது  ிதாவுக்கு ஒளை ள றானவருரடை 
மகிரமக்கு ஏற்ற மகிரமைாகளவ இருந்தது. (ளைாவான் 1:14) 

 ைளலாகத்திலிருந்திறங்கினவரும்  ைளலாகத்திலிருக்கிறவருமான 
மனுைகுமாைளனைல்லாமல்  ைளலாகத்துக்கு ஏறினவன் 
ஒருவனுமில்ரல. (ளைாவான் 3:13) 



அவர் அவர்கரள ளநாக்கி: நீங்கள் தாழ்விலிருந்துண்டானவர்கள், நான் 
உைர்விலிருந்துண்டானவன்; நீங்கள் இந்த 
உலகத்திலிருந்துண்டானவர்கள், நான் இந்த 
உலகத்திலிருந்துண்டானவனல்ல. (ளைாவான் 8:23) 

இக்கட்டுரைரை ஆங்கிலத்தில்  டிக்க, கீழ்கண்ட பதாடுப்ர  பசாடுக்கவும்.  

ஆங்கில மூலம்: I am ant-man 
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8. ரைத்தானின் புண்ணிைத்தினால் ஆைத்துல் 
குர்ஸிரை முஸ்லிம்கள் (ரைத்தாரன துைத்த ) 
ஓதிக்பகாண்டு இருக்கிறார்கள்! 

ரைத்தானிடமிருந்து  ாதுகாக்கப் ட ளவண்டும் என் தற்காக ஆைத்துல் 
குர்ஸி[1] என்ற ஒரு குர்ஆன் வசனத்ரத முஸ்லிம்கள் ஓதுகிறார்கள். 

முஸ்லிம்களள! இந்த வசனத்ரத ஓதினால் ரைத்தானிடமிருந்து  ாதுகாப்பு 
கிரடக்குபமன்று உங்களுக்கு கற்றுக் பகாடுத்தவன் ைார் என்று சிந்தித்து 
 ார்த்து இருக்கின்றரீ்களா? சரி, இப்ள ாதாவது அதரன 
அறிந்துக்பகாள்ளவாம்.  

ஆைத்துல் குர்ஸிரை ஓதினால், ரைத்தான் பநருங்கமாட்டான் 
என்று  கற்றுக்பகாடுத்தவன் ைார்? 

அல்லாஹ் கற்றுக்பகாடுத்தானா  - இல்ரல! 

முஹம்மது கற்றுக்பகாடுத்தாைா  - இல்ரல!  

அப் டிைானால் இதரன கற்றுக் பகாடுத்தவர் ைார்? 

இதரன கற்றுக் பகாடுத்தவன் ரைத்தான் ஆவான்! ஆம் அவன் தான் 
கற்றுக்பகாடுத்தான்.  ளமலும் முஹம்மது அதரன அங்கீகரித்தும் 
இருக்கிறார் என் ரத அறியும் ள ாது, மனது உண்ரமைாகளவ வலிக்கிறது. 

சஹஹீ் புகாரி ஹதீஸ் பதாகுப் ில்  திவு பசய்ைப் ட்ட இந்த நிகழ்ச்சிரை 
 டித்துப்  ாருங்கள், அப்ள ாது தான் உண்ரம உங்களுக்ளக புரியும். 

நூல்: புகாரி ஹதீஸ், எண்: 5010 

5010. முஹம்மத் இப்னு சீரீன்(ைஹ்) அறிவித்தார்  
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அபூ ஹுரைைா(ைலி), 'இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் ைமளானின் (ஃ ித்ைா) 
ஸகாத்ரதப்  ாதுகாக்கும் ப ாறுப்ர  என்னிடம் ஒப் ரடத்தார்கள். 
அப்ள ாது ைாளைா ஒருவன் என்னிடம் வந்து அந்த (ஸகாத்) உணவுப் 
ப ாருரள அள்ளலானான். உடளன அவரன நான்  ிடித்து, 'உன்ரன 
இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்களிடம் பகாண்டு பசல்லப் ள ாகிளறன்' என்று 
பசான்ளனன்' என்று கூறிவிட்டு, - அந்த நிகழ்ச்சிரை முழுரமைாகக் 
குறிப் ிட்டார்கள். - (இறுதிைில், திருட வந்த) அவன், 'நீங்கள் 
 டுக்ரகக்குச் பசல்லும்ள ாது (ஆைத்துல் குர்ஸீ'ரை ஓதுங்கள்! 
(அவ்வாறு பசய்தால்,) விடியும்வரை அல்லாஹ்வின் தைப் ிலிருந்து 
(உங்கரளப்  ாதுகாக்கின்ற) காவலர் (வானவர்) ஒருவர் 
இருந்துபகாண்ளடைிருப் ார்; எந்த ரைத்தானும் உங்கரள 
பநருங்கமாட்டான்' என்று கூறினான். (இரத நான் ந ி(ஸல்) 
அவர்களிடம் பதரிவித்ளதன்). அப்ள ாது ந ிைவர்கள், 'அவன் 
ப ரும் ப ாய்ைானாைிருப் ினும அவன் 
உம்மிடம் உண்ரமைாகத்தான் பசால்லிைிருக்கிறான்; (உம்மிடம் வந்த) 
அவன்தான் ரைத்தான்' என்று கூறினார்கள் என்றும் கூறினார்கள். 35  
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என்ன ஆச்சரிைம்! 

இந்த நிகழ்ச்சிரை நீங்கள் கற் ரன பசய்து  ார்க்கமுடியுமா?  

ரைத்தான், தன்ரன எப் டி விைட்ட ளவண்டும் என்று தாளன 
முஸ்லிம்களுக்கு ளநைடிைாக  பசால்லிக் பகாடுக்கின்றானா! இது எப் டி 
சாத்திைமாகும்? இதுவும் ஒரு உண்ரமைான நிகழ்ச்சி என்று நம்பும் 
அளவிற்கு  முஸ்லிம்கள் அறிைாரமைில் இருக்கிறார்களா? 

ஒரு திருடனின் அறிவுரை: 

இதரன கற் ரன பசய்துப் ாருங்கள், அதாவது ஒரு  திருடன் அல்லது 
பகாரலக்காைன், உங்களிடம் குழந்ரதகள் விரளைாடும் தண்ணரீ்  ாய்ச்சும் 
ள ாலி துப் ாக்கிரைக் பகாடுத்து, என்னிடமிருந்து உங்கரள காப் ாற்ற இந்த 
ஆயுதம் உதவும். இதரனக் பகாண்டு என்ரன சுட்டால், என்னால் உங்கரள 
ஒன்றுளம பசய்ைமுடிைாது. என்ரன நம்புங்கள், நான் உண்ரமரைச் 
பசால்கிளறன். இளதா இந்த துப் ாக்கிரை உங்கள்  டுக்ரகைின்  க்கத்தில் 
ரவத்துக்பகாண்டு நீங்கள்  நிம்மதிைாக தூங்கலாம். நான் வரும் ள ாது, 

இதரனக் பகாண்டு என்ரன சுட்டால் ள ாதும் என்று பசால்கிறான் என்று 
ரவத்துக்பகாள்ளவாம். 

ஒரு திருடன் இப் டி உங்களிடம் பசான்னால், எப் டி இருக்கும் உங்களுக்கு? 

அதரன  நீங்கள் நம்புவரீ்களா? 

இதுமட்டுமல்ல, தன்ரன எப் டி விைட்டமுடியும் என்று ரைத்தான் 
பகாடுத்த  ஆளலாசரனரை  (அல்லது குறுக்குவழிரை)  அல்லாஹ்வின் 
இரறத்தூதைான முஹம்மது அங்கீகரித்தும் விட்டார், என்ளன ஆச்சரிைம்! 



இக்ளகள்விகரள சிந்தித்துப் ாருங்கள்:  

1. தன்ரன விைட்டும் வழிமுரறகரள  முஸ்லிம்களுக்கு ஏன் 
ரைத்தான் கற்றுக்பகாடுப் ான்? 

2. ரைத்தான் தனக்கு தாளன குழி ளதாண்டிக்பகாள்வான் என்று நீங்கள் 
நிரனக்கிறரீ்களா? 

3. இப் டி ரைத்தான் பசான்னான் என்று நம்புவது அறிவுடரமைாக 
இருக்கின்றதா? 

சாத்தாரனச் சாத்தான் துைத்தினால் தனக்கு விளைாதமாகத் தாளன 
 ிரிவிரன பசய்கிறதாைிருக்குளம; அப் டிச் பசய்தால் அவன் ைாஜ்ைம் எப் டி 
நிரலநிற்கும்? (இளைசு - மத்ளதயு 12:26),  

முஹம்மது கூறிை விவைத்தில் உள்ள லாஜிக்ரக  ார்த்தீர்களா? 

அப்ள ாது ந ிைவர்கள், 'அவன் ப ரும் ப ாய்ைானாைிருப் ினும்  

அவன் உம்மிடம் உண்ரமைாகத்தான் பசால்லிைிருக்கிறான்;' (புகாரி எண்: 
5010) 

இது என்ன ஆச்சர்ைம்! ஒரு ப ரும் ப ாய்ைன், பசான்னது உண்ரமைா? 

ளவடிக்ரகைாக உள்ளதல்லவா? முஹம்மது அல்லாஹ்வின் இரறத்தூதைாக 
இருப் ளதாடு மட்டுமல்லாமல், ரைத்தானுக்காக வழக்காடும் 
வழக்கறிஞைாகவும் இருக்கிறாைா என்ன? என்று ளகட்கத் 
ளதான்றுகிறதல்லவா? 

ஒருவரனப்  ார்த்து, "நீ உலக மகா ப ாய்ைன்" என்ற  ட்டத்ரத 
பகாடுத்துவிட்ட  ிறகு, "நீ பசான்னதும் உண்ரமளை" என்றுச் பசான்னால், 

இப்ள ாது நாம் ைாரை பநாந்துக்பகாள்வது? அந்த ப ாய்ைரனைா 
(ரைத்தாரனைா) அல்லது அவரன அங்கீகரித்தவரைைா 
(முஹம்மதுரவைா)? 

அடுத்ததாக, ரைத்தான் கூறிைரதயும் கவனியுங்கள்: 

அதற்கவன் 'என்ரனவிட்டுவிடு! அல்லாஹ் உமக்குப்  ைனளிக்கக் 
கூடிை சில வார்த்ரதகரளக் கற்றுத் தருகிளறன்!' என்றான். (நூல்: புகாரி 
ஹதீஸ், எண் 2311) 

1. அல்லாஹ் “இந்த   நன்ரமரைச் பசய்வான்” என்ற முடிவு எடுக்க 
ரைத்தானுக்கு அதிகாைம் பகாடுத்தவன் ைார்?  

2. ரைத்தான் பசால்லிவிட்டாளன என் தற்காக, அதன்  டி பசய்ை 
அல்லாஹ்வால் முடியுமா? அல்லாஹ் ரைத்தானுக்கு ஏதாவது 
கடரமப் ட்டுள்ளானா?  

3. அல்லது ரைத்தான் அல்லாஹ்ளவாடு ளசர்த்து பசைல் டும் 
கூட்டாளிைா? 



இந்த ஹதீஸ் முழுவரதயும்  டித்தால், இன்னும்  ல 
தர்மசங்கடமான  ளகள்விகள் எழும்புகின்றன, ஆனால், இளதாடு என் 
ளகள்விகரள முடித்துக்பகாள்கிளறன். 

முஸ்லிம்களள, அடுத்த முரற நீங்கள் ஆைத்துல் குர்ஸிரை ஓதும் ள ாது, 

இதரன மனதில் நிறுத்திக்பகாள்ளுங்கள், அது என்னபவன்றால், 

இந்த  ஆைத்ரத ஓதினால், ரைத்தான் ஒன்றுளம உங்கரள பசய்ைமுடிைாது 
என்று உங்களுக்கு ஆளலாசரன பசான்னவளன, அளத ரைத்தான் தான்.  

உண்ரமரைச் பசால்லளவண்டுபமன்றால், ரைத்தான் உங்கரள 
(முஸ்லிம்கரள) பதளிவாக குழப் ி ஏமாற்றியுள்ளான். நீங்கள் என்ன 
பசய்ைளவண்டும் என்று அவன் விரும் ினாளனா, அதரனத் தான் நீங்கள்  ல 
நூற்றாண்டுகளாக பசய்துக்பகாண்டு இருக்கிறரீ்கள், அல்ஹம்துலில்லாஹ்! 

அடிக்குறிப்புக்கள்: 

1) ஆைத்துல் குர்ஸி என் து, குர்ஆனின் இைண்டாம் அத்திைாைத்தின் 255வது 
வசனமாகும். 

2:255. அல்லாஹ்-அவரனத்தவிை (வணக்கத்திற்குரிை) நாைன் ளவறு 
இல்ரல; அவன் என்பறன்றும் ஜவீித்திருப் வன்; என்பறன்றும் 
நிரலத்திருப் வன்; அவரன அரி துைிளலா, உறக்களமா  டீிக்கா; 

வானங்களிலுள்ளரவயும், பூமிைிலுள்ளரவயும் அவனுக்ளக உரிைன; அவன் 
அனுமதிைின்றி அவனிடம் ைார்  ரிந்துரை பசய்ை முடியும்? 

( ரடப் ினங்களுக்கு) முன்னருள்ளவற்ரறயும், அவற்றுக்குப் 
 ின்னருள்ளவற்ரறயும் அவன் நன்கறிவான்; அவன் ஞானத்திலிருந்து 
எதரனயும், அவன் நாட்டமின்றி, எவரும் அறிந்துபகாள்ள முடிைாது; 

அவனுரடை அரிைாசனம் (குர்ஸிய்யு) வானங்களிலும், பூமிைிலும்  ைந்து 
நிற்கின்றது; அவ்விைண்ரடயும் காப் து அவனுக்குச் சிைமத்ரத 
உண்டாக்குவதில்ரல - அவன் மிக உைர்ந்தவன்; மகிரம மிக்கவன். 
(முஹம்மது ஜான் டிைஸ்ட் தமிழாக்கம்). 

2) இந்த நிகழ்ச்சி  ற்றி  திவு பசய்ைப் ட்ட  ஸஹஹீ் புகாரி ஹதீஸ்கள்: 

2311. அபூ ஹுரைைா(ைலி) அறிவித்தார்.  

ந ி(ஸல்) அவர்கள் ைமளானுரடை (ஃ ித்ைா) ஜகாத்ரதப்  ாதுகாக்கும் 
ப ாறுப்ர  என்னிடம் பகாடுத்தார்கள். அப்ள ாது ஒருவர் வந்து உணவுப் 
ப ாருட்கரள அள்ளலானார். அவரை நான்  ிடித்து, 'உன்ரன ந ி(ஸல்) 
அவர்களிடம் பகாண்டு பசல்லப் ள ாகிளறன்!' என்று கூறிளனன். அதற்கவர், 

'நான் ஓர் ஏரழ!' எனக்குக் குடும் ம் இருக்கிறது. கடும் ளதரவயும் 
இருக்கிறது! என்று கூறினார். அவரை நான்விட்டு விட்ளடன். விடிந்ததும் 
ந ி(ஸல்) அவர்கள், 'அபூ ஹுரைைாளவ! ளநற்றிைவு உம்மால்  ிடிக்கப் ட்டவர் 
என்ன பசய்தான்? என்று ளகட்டார்கள்.நான், 'இரறத்தூதர் அவர்களள! தாம் 
கடுரமைான வறுரமைில் இருப் தாகவும் தமக்குக் குடும் ம் 
இருப் தாகவும் அவர் முரறைிட்டார். எனளவ, இைக்கப் ட்டு அவரைவிட்டு 



விட்ளடன்! என்ளறன். அதற்கு ந ி(ஸல்) அவர்கள், 'நிச்சைமாக அவன் ப ாய் 
பசால்லிைிருக்கிறான்! மீண்டும் அவன் வருவான்! என்று ந ி(ஸல்) அவர்கள் 
கூறிைதால் அவன் மீண்டும் வருவான் என்று ந ி(ஸல்) அவர்கள் 
கூறிைதால் அவன் மீண்டும் வருவான் என்று நம் ி அவனுக்காக(அவரனப் 
 ிடிப் தற்காக) காத்திருந்ளதன். அவன் வந்து உணவுப் ப ாருட்கரள அள்ளத் 
பதாடங்கிைள ாது அவரனப்  ிடித்ளதன். 'உன்ரன ந ி(ஸல்) அவர்களிடம் 
பகாண்டு பசல்லப் ள ாகிளறன்! என்று கூறிளனன். அதற்கவன், 

'என்ரனவிட்டுவிடு! நான் ஓர் ஏரழ! எனக்குக் குடும் மிருக்கிறது! இனிநான் 
வைமாட்ளடன்! என்றான். அவன் ளமல் இைக்கப் ட்டு அவரனவிட்டு 
விட்ளடன். விடிந்ததும் ந ி(ஸல்) அவர்கள் அபூ ஹுரைைாளவ! உம்மால் 
 ிடிக்கப் ட்டவன் என்ன பசய்தான்! என்று ளகட்டார்கள். நான் 'இரறத்தூதர் 
அவர்களள! அவன் (தனக்குக்) கடும் ளதரவயும் குடும் மும் இருப் தாக 
முரறைிட்டான்; எனளவ, அவன் ளமல் இைக்கப் ட்டு 
அவரனவிட்டுவிட்ளடன்! என்ளறன். 'நிச்சைமாக அவன் உம்மிடம் ப ாய் 
பசால்லிைிருக்கிறான். திரும் வும் உம்மிடம் வருவான்! என்றார்கள். 
மூன்றாம் முரற அவனுக்காகக் காத்திருந்தள ாது,அவன் வந்து உணவு 
ப ாருட்கரள அள்ளத் பதாடங்கினான். அவரனப்  ிடித்து, 'உன்ரன 
ந ி(ஸல்) அவர்களிடம் பகாண்டு பசல்லப்ள ாகிளறன்! (ஒவ்பவாரு 
முரறயும்) 'இனிளமல் வைமாட்ளடன்! என்று பசல்லிவிட்டு, மூன்றாம் 
முரறைாக நீ மீண்டும் வந்திருக்கிறாய்! என்று கூறிளனன். அதற்கவன் 
'என்ரனவிட்டுவிடு! அல்லாஹ் உமக்குப்  ைனளிக்கக் கூடிை சில 
வார்த்ரதகரளக் கற்றுத் தருகிளறன்!' என்றான். அதற்கு நான் 'அந்த 
வார்த்ரதகள் என்ன? என்று ளகட்ளடன். 'நீர்  டுக்ரகக்குச் பசல்லும்ள ாது 
ஆைத்துல் குர்ஸிரை ஆைம் த்திலிருந்து கரடசிவரை ஓதும்! அவ்வாறு 
பசய்தால், விடியும் வரை அல்லாஹ்வின் தைப் ிலிருந்து உம்ரமப் 
 ாதுகாக்கிற (வானவர்) ஒருவர் இருந்து பகாண்ளடைிருப் ார். ரைத்தானும் 
உம்ரம பநருங்கமாட்டான்!' என்றான். விடிந்ததும் ந ி(ஸல்) அவர்கள் 
'ளநற்றிைவு உம்மால்  ிடிக்கப் ட்டவன் என்ன பசய்தான்? என்று ளகட்டார்கள். 
'இரறத்தூதர் அவர்களள! அல்லாஹ் எனக்குப்  ைனளிக்கக் கூடிை சில 
வார்த்ரதகரளக் கற்றுத் தருவதாக அவன் கூறினான்; அதனால் 
அவரனவிட்டு விட்ளடன்!' என்ளறன். 'அந்த வார்த்ரதகள் என்ன? என்று 
ந ி(ஸல்) அவர்கள் ளகட்டார்கள். 'நீர்  டுக்ரகக்குச் பசல்லும்ள ாது 
ஆைத்துல் குர்சிரை ஆைம் ம் முதல் கரடசிவரை ஓதும்! அவ்வாறு 
ஓதினால், விடியும் வரை அல்லாஹ்வின் தைப் ிலிருந்து உம்ரமப் 
 ாதுகாக்கிற (வானவர்) ஒருவர் இருந்துபகாண்ளடைிருப் ார். ரைத்தானும் 
உம்ரம பநருங்கமாட்டான்! என்று என்னிடம் அவன் கூறினான்' எனத் 
பதரிவித்ளதன். ந ித்ளதாழர்கள் நன்ரமைான(ரதக் கற்றுக் பகாண்டு பசைல் 
 டுத்துவதில் அதிக ஆர்வமுரடைவர்களாக இருந்தார்கள். அப்ள ாது 
ந ி(ஸல்) அவர்கள் 'அவன் ப ரும் ப ாய்ைனாக இருந்தாலும் அவன் 
உம்மிடம் உண்ரமரைத்தான் பசால்லிைிருக்கிறான்! மூன்று இைவுகளாக நீர் 
ைாரிடம் ள சி வருகிறரீ் என்று உமக்குத் பதரியுமா? என்று ளகட்டனர். 
'பதரிைாது' என்ளறன். 'அவன்தான் ரைத்தான்!' என்று இரறத்தூதர்(ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்.  
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3275. அபூ ஹுரைைா(ைலி) அறிவித்தார்.  

ைமளானுரடை ஸகாத் ப ாருரளப்  ாதுகாத்திடும் ப ாறுப்ர  
இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் ஒப் ரடத்தார்கள். அப்ள ாது 
(இைவில்) ஒருவன் வந்து அந்த (ஸகாத்) உணவுப் ப ாருரள அள்ளலானான். 
உடளன, நான் அவரனப்  ிடித்துக் பகாண்ளடன்; 'உன்ரன அல்லாஹ்வின் 
தூதரிடம் இழுத்துச் பசன்று முரறைிடுளவன்' என்று கூறிளனன். 
(அறிவிப் ாளர் முழு நிகழ்ச்சிரையும் வி ைமாகச் பசால்கிறார்..) இறுதிைில் 
அவன், 'நீங்கள்  டுக்ரகக்குச் பசல்லும்ள ாது ஆைத்துல் குர்ஸீரை 
ஓதுங்கள். (அவ்வாறு ஓதினால்) உங்களுடன்  ாதுகாவலர் (வானவர்) 
ஒருவர் இருந்து பகாண்ளடைிருப் ார். காரல ளநைம் வரும் வரை 
ரைத்தான் உங்கரள பநருங்க மாட்டான்' என்று என்னிடம் பசான்னான். 
(இரத ந ி(ஸல்) அவர்களிடம் பசான்னள ாது,) 'அவன் ப ாய்ைனாைிருந்தும், 

உங்களிடம் உண்ரம ள சியுள்ளான். அவன் ரைத்தான் தான்' என்று 
கூறினார்கள்.  
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5010. முஹம்மத் இப்னு சீரீன்(ைஹ்) அறிவித்தார்  

அபூ ஹுரைைா(ைலி), 'இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் ைமளானின் (ஃ ித்ைா) 
ஸகாத்ரதப்  ாதுகாக்கும் ப ாறுப்ர  என்னிடம் ஒப் ரடத்தார்கள். 
அப்ள ாது ைாளைா ஒருவன் என்னிடம் வந்து அந்த (ஸகாத்) உணவுப் 
ப ாருரள அள்ளலானான். உடளன அவரன நான்  ிடித்து, 'உன்ரன 
இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்களிடம் பகாண்டு பசல்லப் ள ாகிளறன்' என்று 
பசான்ளனன்' என்று கூறிவிட்டு, - அந்த நிகழ்ச்சிரை முழுரமைாகக் 
குறிப் ிட்டார்கள். - (இறுதிைில், திருட வந்த) அவன், 'நீங்கள்  டுக்ரகக்குச் 
பசல்லும்ள ாது (ஆைத்துல் குர்ஸீ'ரை ஓதுங்கள்! (அவ்வாறு பசய்தால்,) 

விடியும்வரை அல்லாஹ்வின் தைப் ிலிருந்து (உங்கரளப்  ாதுகாக்கின்ற) 
காவலர் (வானவர்) ஒருவர் இருந்துபகாண்ளடைிருப் ார்; எந்த ரைத்தானும் 
உங்கரள பநருங்கமாட்டான்' என்று கூறினான். (இரத நான் ந ி(ஸல்) 
அவர்களிடம் பதரிவித்ளதன்). அப்ள ாது ந ிைவர்கள், 'அவன் ப ரும் 
ப ாய்ைானாைிருப் ினும அவன் உம்மிடம் உண்ரமைாகத்தான் 
பசால்லிைிருக்கிறான்; (உம்மிடம் வந்த) அவன்தான் ரைத்தான்' என்று 
கூறினார்கள் என்றும் கூறினார்கள். 35 Volume :5 Book :66 
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9. இஸ்லாமிை வணக்க வழி ாடுகள் எங்ளகைிருந்து 
வந்தன? 
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ஒரு நாரளக்கு ஐந்து ளவரள பதாழ ளவண்டும் என்று ஆதாம், நூஹ், 

இப்ைாஹிம், மூஸா, தாவூத்,  சுரலமான், ைஹ்ைா மற்றும் ளவறு எந்த ஒரு 
தீர்க்கதரிசிக்கும் இரறவன் கட்டரள இடவில்ரல. 

இரறவரன பதாழுதுக்பகாள்ளும் ள ாது, உளு (முஸ்லிம்கள் 
பசய்வது  ள ால ) பசய்யுங்கள் என்று ஆதாம், நூஹ், இப்ைாஹிம், மூஸா, 

தாவூத்,  சுரலமான், ைஹ்ைா மற்றும் ளவறு எந்த ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கும் 
இரறவன் கட்டரள இடவில்ரல.   

நீங்கள் ைஹதா பசால்லுங்கள் என்று ஆதாம், நூஹ், இப்ைாஹிம், மூஸா, 

தாவூத்,  சுரலமான், ைஹ்ைா மற்றும் ளவறு எந்த ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கும் 
இரறவன் கட்டரள இடவில்ரல.   

ைமளான் ளநான்பு 30 நாட்கள்  கட்டாைம் கரட ிடிக்களவண்டும் என்று ஆதாம், 

நூஹ், இப்ைாஹிம், மூஸா, தாவூத்,  சுரலமான், ைஹ்ைா மற்றும் ளவறு எந்த 
ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கும் இரறவன் கட்டரள இடவில்ரல.   

பவள்ரள ஆரடரை அணிந்துக்பகாண்டு ஒரு கருப்புக்கல்ரல இத்தரன 
முரற சுற்றிவைளவண்டும் என்று ஆதாம், நூஹ், இப்ைாஹிம், மூஸா, 

தாவூத்,  சுரலமான், ைஹ்ைா மற்றும் ளவறு எந்த ஒரு 
தீர்க்கதரிசிக்கும்  இரறவன் கட்டரள இடவில்ரல.   

இப் டி  ல இஸ்லாமிை  வழி ாட்டு முரறகரள   ட்டிைல் இடமுடியும். 
ஒன்ரற இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிளறன். ஒரு 
மிகப்ப ரிை  ந ி  என்று  முஸ்லிம்கள் நம்பும், இளைசுக் கிறிஸ்து கூட, 

இரவகளில் எந்த ஒரு முரறரை கூட பசய்ைளவண்டும் என்று கற்றுக் 
பகாடுத்ததில்ரல மற்றும் ள ாதித்ததில்ரல. 

இப் டி முந்ரதை  தீர்க்கதரிசிகள் ைாருளம பசய்ைாத இந்த வணக்க 
வழி ாடுகள் எங்ளகைிருந்து வந்து, இஸ்லாமில் புகுந்து, சட்டமாக 
மாறிவிட்டன ? 

 தில்: ஸா ிைனீ்கள் என் வர்களிடமிருந்து தான் இரவகள் வந்து, 

இஸ்லாமின் சட்டமாக மாறிவிட்டன . 

ைார் இந்த ஸா ிைனீ்கள்(Sabians): 

ஸா ிைனீ்கள் என் வர்கள் கி. ி. இைண்டாம் நூற்றாண்டு 
காலகட்டத்திலிருந்து சந்திை கடவுரள வணங்கும் விக்கிை ஆைாதரன 
பசய் வர்களாக  இருந்தார்கள். இவர்களின் வழிப் ாட்டு முரறைினால் 
முஹம்மது அதிகமாக ஈர்க்கப் ட்டார், ளமலும் குர்ஆனிலும் இவர்கள்  ற்றிை 
குறிப்பு ளசர்க்கப் ட்டுள்ளது. அதாவது குர்ஆன் 2:62ன்  டி, இவர்கரள 
அல்லாஹ் அங்கீகரித்துள்ளான். 

2:62. ஈமான் பகாண்டவர்களாைினும், யூதர்களாைினும், 

கிறிஸ்தவர்களாைினும், ஸா ிைனீ்களாைினும் நிச்சைமாக எவர் 



அல்லாஹ்வின் மீதும், இறுதி நாள் மீதும் நம் ிக்ரக பகாண்டு ஸாலிஹான 
(நல்ல) அமல்கள் பசய்கிறார்களளா அவர்களின் (நற்) கூலி நிச்சைமாக 
அவர்களுரடை இரறவனிடம் இருக்கிறது; ளமலும், அவர்களுக்கு ைாபதாரு 
 ைமும் இல்ரல; அவர்கள் துக்கப் டவும் மாட்டார்கள். (முஹம்மது ஜான் 
தமிழாக்கம்). 

டாக்டர் ைஃ ர் அமரி(Dr Rafat Amari [1]) என் வரின் "Occultism in the Family of 

Muhammad" என்ற ஆய்வுக் கட்டுரைைின் டி, வைாகா  என் வர் இந்த 
ஸா ிைனீ்களின் தரலவர் ஆவார்.  ஆம், இந்த  வைாகா (கதிஜாவின் 
உறவினர்) தான் முஹம்மது ஒரு ந ி என்றுச் பசால்லி, அவரை 
சம்மதிக்கரவத்தவர். முஹம்மது ஆைம் நாட்களில் ைாைால் ஈர்க்கப் ட்டு 
இருந்தார் என் ரத இப்ள ாது புரிந்திருக்கும். 

இப்னு அல்நதீம்(Ibn al-Nadim) தம்முரடை "அல் ஃ ஹ்ரிஸிட் - al-Fahrisit" என்ற 
புத்தகத்தில், மத்திை கிழக்கு நாடுகளில்  ல மத  ிரிவுகள் 
அக்காலத்தில்  இருந்ததாக கூறுகிறார். அவரின் கூற்றின்  டி, ஸா ிைனீ்கள் 
ஒரு குறிப் ிட்ட மாதத்தில் 30 நாட்கள் ளநான்பு இருப் ார்கள். அவர்களது 
சந்திை கடவுளான "சின்"ஐ கனப் டுத்த இப் டி ளநான்பு இருப் ார்கள். 

இந்த ஸா ிைனீ்கள் ஃ ித்ர்(Fitr) என்ற  ண்டிரகரை அனுசரிப் ார்கள் ளமலும் 
ஹிலல் என்ற புது  ிரற நாரளயும் அனுசரிப் ார்கள். இதரன அவர்கள் 
மக்காவின் இரறவடீ்ரட (கா ா) கனப் டுத்த பசய்வார்கள். 

டாக்டர் ைஃ ர் அமரிைின்  டி, ஸா ிைனீ்கள் பைமன் நாட்டு திரசரை ளநாக்கி 
(கிப்லா), தினமும் ஐந்து ளவரள பதாழுரக புரிகின்றனர். அக்காலத்தில் இதை 
மத  ிரிவுகளில் காணப் ட்ட இப் டிப் ட்ட மத  சடங்காச்சாைங்கரள தான் 
முஹம்மது புதிதாக உருவாக்கிை  மதத்தில் புகுத்திவிட்டார், இரவகள் 
அல்லாஹ்வினால் கட்டரளைிடப் ட்டன என்று பசால்லிவிட்டார். 

அவ்வளவு ஏன், முஸ்லிம்கள் கூறும் விசுவாச 
அறிக்ரகைாகிை   ைஹதா  கூட, ஸா ிைனீ்களிடமிருந்து எடுத்துக் 
பகாண்டதுதான். 

இஸ்லாமிை  அறிஞர் அப்த் அல் ைஹ்மான் இப்னு ரஜத் (Abd al-Rahman Ibn 

Zayd) கி. ி. எட்டாம் நூற்றாண்டில் இப் டி எழுதுகிறார்:  ல  பதய்வ 
 ழிப் ாட்டு மக்கள், இரறத்தூதர் மற்றும் அவைது சஹா ாக்கரளப்  ார்த்து, 

"இவர்கள் ஸா ிைனீ்கள்" என்று கூறினார்கள், ஏபனன்றால், ஈைாக்கில் 
வாழ்ந்துக்பகாண்டு இருந்த ஸா ிைனீ்கள் கூட "லா இலாஹா இலா 
அல்லாஹ்" என்ளற கூறிக் பகாண்டு இருந்தார்கள். 

இதை இஸ்லாமிை மத சட்டங்களான , உளூ பசய்வது, மிஸ்வாக் 
 ைன் டுத்துவது, கஜல் பசய்து சுத்தம் பசய்வது 
ள ான்றரவ  பஜாைாஷ்ட்ரிைம் (Zoroastrianism) என்ற மத  ிரிவிலிருந்து 
வந்தரவகளாகும். 



இஸ்லாமின் முக்கிை வணக்க வழி ாடுகள் எங்ளகைிருந்து வந்தன என் து 
இப்ள ாது புரிந்திருக்கும். 

அடிக்குறிப்புக்கள்: 

[1] https://www.goodreads.com/author/show/708864.Rafat_Amari  

மூலம்: http://www.faithbrowser.com/where-do-islamic-rituals-come-from/ 

------------ 

10. குர்ஆன் 5:47ல் அல்லாஹ் பசான்னரத நான் 
 ின் ற்ற முடியுமா? 

முஸ்லிம்களள! குர்ஆனில் அல்லாஹ் பசான்னரவகரள நாம் 
நம் ளவண்டுமா? அல்லது நம் ளவண்டாமா? குர்ஆனில் 
பசால்லப் ட்டரவகரள நீங்கள் நம்புகிறரீ்களா? 

குர்ஆனின் கீழ்கண்ட வசனத்தின் காைணமாகத் தான் நான் இக்ளகள்விரை 
ளகட்கிளறன், மூன்று குர்ஆன் தமிழாக்கங்களில் இவ்வசனத்ரத  டிப்ள ாம்: 

5:47. (ஆதலால்) இன்ஜரீலயுரடைவர்கள், அதில் அல்லாஹ் இறக்கி 
ரவத்தரதக் பகாண்டு தீர்ப்பு வழங்கட்டும்; அல்லாஹ் இறக்கி 
ரவத்தரதக் பகாண்டு ைார் தீர்ப் ளிக்கவில்ரலளைா அவர்கள் தான் 
 ாவிகளாவார்கள். (முஹம்மது ஜான் தமிழாக்கம்) 

5:47. ஆகளவ, இன்ஜரீல உரடைவர்கள் அதில் அல்லாஹ் அறிவித்து 
இருக்கும் (கட்டரளகளின்) டிளை தீர்ப் ளிக்கவும். எவர்கள், அல்லாஹ் 
அறிவித்த (கட்டரளகளின்) டிளை தீர்ப் ளிக்க வில்ரலளைா அவர்கள் 
நிச்சைமாக  ாவிகள்தான். (அப்துல் ஹமீது  ாகவி தமிழாக்கம்) 

5:47. ளமலும், இன்ஜலீ் அருளப் ட்டவர்கள், அதில் எந்தச் சட்டத்ரத 
அல்லாஹ் இறக்கி ரவத்தாளனா அந்தச் சட்டத்திற்ளகற்  தீர்ப்பு 
வழங்கட்டும் (என் ளத நம் கட்டரளைாக இருந்தது)! ளமலும், எவர்கள் 
அல்லாஹ் இறக்கிைருளிை சட்டத்திற்ளகற்  தீர்ப்பு 
வழங்கவில்ரலளைா, அவர்கள்தாம் ஃ ாஸிக்கள் 
 ாவிகளாவர்.(இஸ்லாமிை நிறுவனம் டிைஸ்ட் தமிழாக்கம்) 

கிறிஸ்தவர்கள் இன்ஜிலில் பசால்லப் ட்டதின்  டிளை தீர்ப்பு 
அளிக்களவண்டுமாம். குர்ஆனின் இந்த வசனத்துக்கு கீழ் டிை என்ரன 
அனுமதிப் ரீ்களா? 

இல்ரல.. இல்ரல, இன்ஜில் பதாரலந்துவிட்டது அல்லது 
மாற்றப் ட்டுவிட்டது என்று முஸ்லிம்கள் நம்மிடம் கூறுவார்கள். 

https://www.goodreads.com/author/show/708864.Rafat_Amari
http://www.faithbrowser.com/where-do-islamic-rituals-come-from/


இன்ஜில் பதாரலந்து ள ாய் இருந்தால், ஏன் அல்லாஹ், அதரனக் பகாண்டு 
தீர்ப்பு அளியுங்கள் என்று கட்டரளைிடுகின்றான்? 

குர்ஆன் 5:47 என்ற வசனத்துக்கு நான் கீழ் டிவது எப் டி? 

இவ்வசனத்ரத இறக்கும் ள ாது, இன்ஜில்  என் து பதாரலந்துவிட்டது 
அல்லது எதிர்காலத்தில் பதாரலைப்ள ாகிறது என்ற விவைம் 
அல்லாஹ்விற்கு பதரிைவில்ரலைா? சர்வ ஞானிைான அல்லாஹ் இதரன 
அறிந்திருக்களவண்டுமல்லவா? 

அல்லாஹ் இவ்வசனத்ரத இறக்கும் ள ாது, பசால்லாத விைைத்ரத, 

முஸ்லிம்களள, நீங்கள் எப் டி அறிந்துக்பகாண்டீர்கள்? 

ஒருளவரள நீங்கள் (முஸ்லிம்கள்), குர்ஆன் இறக்கப் ட்ட  ிற் ாடு தான் 
இன்ஜில் பதாரலந்துவிட்டது என்று பசால்வரீ்களானால், இன்னமும் நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் வார்த்ரதரை கனவனீப் டுத்துகிறரீ்கள் என்று அர்த்தம். 
ஏபனன்றால், உங்கள் கூற்றின் டி, அல்லாஹ்வின் 5:47 என்ற 
வசனமானது இனி உ ளைாகத்தில் இல்ரல, அது பசல்லு டிைாகாது என்று 
பசால்லவருகிறரீ்கள். அல்லாஹ்வின் வசனங்கள் ஒரு காலத்தில் (7ம் 
நூற்றாண்டில்) பசல்லு டிைாகும், எதிர்காலத்தில் அரவகளினால் 
உ ளைாகமில்ரல, அரவகள் பசல்லு டிைாகாது என்று நீங்கள் 
பசால்கிறரீ்கள், அப் டித்தாளன! 

இதுமட்டுமல்ல, அல்லாஹ் தன்னுரடை இன்பனாரு வசனத்தின் மூலமாக, 

தன்ரனத் தாளன தர்மசங்கடத்தில் தள்ளிக்பகாள்கிறான்: 

ஸூைா 5:68ஐ  டிக்கவும்: 

5:68. “ளவதமுரடைவர்களள! நீங்கள் தவ்ைாத்ரதயும், இன்ஜரீலயும், 

இன்னும் உங்கள் இரறவனிடமிருந்து உங்கள் மீது 
இறக்கப் ட்டவற்ரறயும் நீங்கள் கரடப் ிடித்து நடக்கும் வரைைிலும் 
நீங்கள் எதிலும் ளசர்ந்தவர்களாக இல்ரல” என்று கூறும்; ளமலும் உம் 
இரறவனால் உம்மீது இறக்கப் ட்ட (ளவதமான)து அவர்களில் 
ப ரும் ாளலாருக்கு குஃப்ரை (நிைாகரித்தரல)யும் வைம்பு 
மீறுதரலயும் நிச்சைமாக அதிகப் டுத்துகிறது; ஆகளவ நிைாகரித்துக் 
பகாண்டிருக்கும் கூட்டத்தாருக்காக நீர் கவரலப் ட ளவண்டாம். 
(முஹம்மது ஜான் தமிழாக்கம்) 

முஸ்லிம்களள, ஸூைா 5:68 ஐ கிறிஸ்தவர்கள்  ின் ற்ற அனு திப் ரீ்களா? 

குர்ஆன் 5:68ல் பசால்லப் ட்டதின் டி யூதர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு 
வழிகாட்டுதல் கிரடக்காது ஏபனன்றால் ளதாைாவும், இன்ஜிலும் 
பதாரலந்துவிட்டன என்று முஸ்லிம்கள் கூறுகிறார்கள். 

ஆனால், இவ்வசனத்தில் அல்லாஹ் ளதாைாவும், இன்ஜிலும் 
பதாரலந்துவிட்டன என்று பசால்லவில்ரலளை! முஸ்லிம்கள் 



அல்லாஹ்வின் வார்த்ரதகளுக்கு எதிைாக  ள சுகிறார்கள். 
நல்வழிகாட்டுதரல ளதாைாவிலும், இன்ஜிலிலும் காணலாம் என்று 
அல்லாஹ் பசால்கிறான். அல்லாஹ் ஒருவரகைாக பசால்கிறான், அதற்கு 
எதிைாக முஸ்லிம்கள் பசால்வதினால். இப்ள ாது நாம் என்ன பசய்வது?  

குர்ஆன் பசால்வரத நாம் நம் ளவண்டுமா? இல்ரலைா? 

குர்ஆன் 5:47 பசல்லு டிைாகாது என்று நாம் ளமளல கண்ளடாம், இப்ள ாது 
அந்த  ட்டிைலில் குர்ஆன் 5:68ம் வசனமும் ளசர்ந்துவிட்டது. முஸ்லிம்களள, 

குர்ஆனிலிருந்து இன்னும் எத்தரன வசனங்கரள நீங்கள் இைத்து 
பசய்ைப்ள ாகிறரீ்கள்? அல்லாஹ் பசால்லாத ஒன்ரற பசான்னதாக நீங்கள் 
கற் ரன பசய்துக்பகாண்டு இன்னும் எத்தரன ஸூைாக்கரள 
ப ாய்ைாக்கப்ள ாகிறரீ்கள்? 

அல்லாஹ் தன் ளவதத்ரத நித்திைத்தில் எழுதிைதாக முஸ்லிம்கள் 
நம்புகிறார்கள், ஆனால், அதரன  ாதுகாக்க அல்லாஹ் தவறிைிருக்கின்றான் 
என்று அவர்களள சாட்சிைிடுகிறார்கள். முஸ்லிம்களிடமிருந்து  இன்னும் 
எப் டிப் ட்ட  அவமானங்கரள அல்லாஹ் சகிக்களவண்டி இருக்குளமா 
பதரிைவில்ரல! 

சிந்திக்க சில வரிகள்: 

முஹம்மது வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த ரகபைழுத்துப் ர  ிள்  ிைதிகள், 

கீழ்கண்ட இைண்டு  ிைதிகளாக இப்ள ாதும் நம்மிடம் உள்ளது. 

1. ளகாடக்ஸ் வாடிகனஸ் - The Vatican (Codex Vaticanus) 

2. ளகாடக்ஸ் சினாடிகனஸ் - British Museum (Codex Sinaticus) 

இளைசு உலக மக்களுக்காக மரித்து, உைிர்த்பதழுந்த விவைங்கள், ளமலும்  ல 
சாட்சிகளுக்கு முன் ாக அவர்   ைளமரிை விவைங்கள் அரனத்தும் இந்த 
 ிைதிகளில் உள்ளது. புதிை ஏற் ாடு, இவ்விரு கிளைக்க  ரகபைழுத்து 
 ிைதிகளில்  த்திைமாக  ாதுக்காக்கப் ட்டு இருக்கிறது. இரவகள் 
முஹம்மதுவிற்கு முன்பு 200 ஆண்டுகள்  ரழை  ிைதிகள் என் து 
குறிப் ிடத்தக்கது. கிறிஸ்தவ ர  ிள் முஹம்மதுவிற்கு முன்பு 575 
ஆண்டுகள் முந்ரதைதாகும். அளத ள ால, யூதர்களின் ளதாைா (ர  ிளின் 
முதல் ஐந்து நூல்கள்), முஹம்மதுவிற்கு முன்பு 1000 லிருந்து 3000 
ஆண்டுகள் முந்ரதைதாகும்.  இரவகளில் பவளிச்சமும், ளநைான 
வழிகாட்டுதலும் இருக்கிறது, எனளவ முஸ்லிம்கள் இரவகரள 
 டிக்களவண்டும் என்று முஹம்மது குர்ஆனில் கட்டரளைிட்டுள்ளார். 
இரவகள் மாற்றப் ட்டுவிட்டன என்று இஸ்லாம் பசால்லுமானால், 

முஹம்மது ஒரு ப ாய்ைர் என்று இஸ்லாம் அவர் மீது முத்திரை 
குத்துகிறது என்று அர்த்தம், ஏபனன்றால் அவர் தான் ளதாைா, இன்ஜில் 
மற்றும் ஜபூரை  டிக்கச் பசான்னவர் - Steve Perez 

மூலம்: http://www.faithbrowser.com/can-i-follow-what-allah-said-in-sura-547/ 

------------ 

http://www.faithbrowser.com/can-i-follow-what-allah-said-in-sura-547/


11. முஸ்லிம் நண் ளை! அந்த புத்தகங்கள் எங்ளக? 

முஸ்லிம்: உங்கள் ர  ிளில், எங்கள் இரறத்தூதர் முஹம்மது  ற்றி  ல 
வசனங்கள் உள்ளன என்று உங்களுக்குத் பதரியுமா? 

கிறிஸ்தவர்: ர  ிள் கரற டுத்தப் ட்டுவிட்டது என்று முஸ்லிம்களாகிை 
நீங்கள் பசால்கிறரீ்கள் அல்லவா? 

முஸ்லிம்: ஆமாம், ர  ிள் மாற்றப் ட்டுவிட்டது தான்.. 

கிறிஸ்தவர்: அப் டிைானால், கரற டுத்தப் ட்ட புத்தகத்தில் உங்கள் 
இரறத்தூதர் முஹம்மது  ற்றிை வசனங்கள் உள்ளன என்று எப் டி நீங்கள் 
பசால்கிறரீ்கள்? அல்லாஹ் தன் தூதர் முஹம்மதுவின் ப ைர் உள்ள 
புத்தகத்ரத  ாதுகாத்து இருந்திருப் ான்?  என் ரத சிந்திக்கமாட்டீர்களா? 

முஸ்லிம்: ர  ிள் முழுவதும் கரற டுத்தப் டவில்ரல, சில விவைங்கள் 
மட்டுளம கரற டுத்தப் ட்டது. 

கிறிஸ்தவர்: அப் டிைானால், அந்த சில விவைங்கரள  ாதுகாக்க 
அல்லாஹ்வினால் முடிைவில்ரல அப் டித்தாளன? தன் வார்த்ரதகரள 
தாளன காப் ாற்ற முடிைாத நிரலைில் அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்றுச் 
பசால்கிறரீ்கள்! 

முஸ்லிம்: அது அல்லாஹ்வின் தவறல்ல, அது மனிதனின் தவறு. 

கிறிஸ்தவர்: ஆமாம், இரதத் தான் நானும் பசால்கிளறன். அல்லாஹ் தான் 
உண்டாக்கிை  லவனீமான  ரடப் ான மனிதன் தன் வார்த்ரதகரள 
மாற்றும் ள ாது, அவரன தடுக்க முடிைாத அளவிற்கு அல்லாஹ் 
இருந்துள்ளான்.. 

முஸ்லிம்: இல்ரல, இல்ரல. சில வசனங்கள் மாற்றப் ட்டன, மீதமுள்ள 
விவைங்கள் அரனத்தும் மாற்றப் டாமல் இருக்கின்றன . 

கிறிஸ்தவர்: எந்த வசனங்கள் மாற்றப் ட்டன? எரவகள் மாற்றப் டவில்ரல 
என்று உங்களுக்கு எப் டித் பதரியும்? 

முஸ்லிம்: குர்ஆன் தான் பசால்கிறது. முந்ரதை ளவதங்கள் மாற்றப் ட்டன 
என் தால் தான் கரடசிைாக குர்ஆன் இறங்கிைது. 

கிறிஸ்தவர்: ஓ அப் டிைா! ஆக, குர்ஆன் வருவதற்கு முன்ள  ர  ிள் 
மாற்றப் ட்டது என் தால் தான் குர்ஆன் வந்தது என்றுச் 
பசால்கிறரீ்கள்? அப் டித்தாளன! 

முஸ்லிம்: ஆமாம். 

கிறிஸ்தவர்: அப் டிைானால், என் ளகள்விகளுக்கு  தில் பசால்லுங்கள்: 



1) முந்ரதை ளவதங்கள்   ற்றி ஏன் குர்ஆன் புகழ்ந்து ள சுகின்றது? 

2) கிறிஸ்தவர்களின் ளவதம் மாற்றப் ட்டு இருந்திருந்தால், ஏன் குர்ஆனில் 
அல்லாஹ், கிறிஸ்தவர்கரளப்  ார்த்து, உங்களுக்கு நான் இறக்கிை 
இன்ஜிலின்  டி தீர்ப்பு வழங்குங்கள் என்றுச்பசால்கிறான்? 

3) கிறிஸ்தவர்கரளப்  ார்த்து, ஏன் அல்லாஹ் 'ளவதமுரடைவர்கள்' என்று 
அரழக்கின்றான், அந்த ளவதம் தான் மாற்றப் ட்டுவிட்டளத! 

முஸ்லிம்: உண்ரமைில் குர்ஆன் ளதாைா, ஜபூர் மற்றும் இன்ஜில்  ற்றி தான் 
ள சுகின்றது, ர  ிரளப்  ற்றி ள சவில்ரல. 

கிறிஸ்தவர்: அப் டிைானால், ஏன் நீங்கள் முஹம்மதுவின் ப ைரை 
ர  ிளில் ளதடிக்பகாண்டு இருக்கிறரீ்கள்? 

முஸ்லிம்: . . . 

கிறிஸ்தவர்: ளதாைா, ஜபூர் மற்றும் இன்ஜில் புத்தகங்கள் இப்ள ாது எங்ளக 
உள்ளன? 

முஸ்லிம்: இந்த புத்தகங்கள் பதாரலந்துவிட்டன. 

கிறிஸ்தவர்: இந்த மூன்று புத்தகங்களும் பதாரலந்துவிட்டன என்று 
அல்லாஹ், குர்ஆனில் எங்ளகைாவது பசால்லியுள்ளானா? ஏதாவது வசன 
எண்ரண தைமுடியுமா? 

முஸ்லிம்: ம்ம்ம். . .இல்ரல வசன எண்கரள பகாடுக்கமுடிைாது. குர்ஆன் 
இறங்கிை ளநைத்தில், அப்புத்தகங்கள் பதாரலக்கப் டாமல் இருந்தன. 

கிறிஸ்தவர்: ஓ.. அப் டிைானால், முஹம்மதுவின் வாழ்நாட்களில் 
இப்புத்தகங்கள் முழுவதுமாக இருந்தன, ஆனால், குர்ஆனுக்கு  ிறகு 
அரவகள் பதாரலந்துவிட்டன என்றுச் பசால்கிறரீ்கள், சரி தாளன! 

முஸ்லிம்: ஆமாம். 

கிறிஸ்தவர்: ஒரு சின்ன சந்ளதகம். இதற்கு முன்பு தாளன நீங்கள் 
பசான்னரீ்கள், "முந்ரதை ளவதங்கள் மாற்றப் ட்டுவிட்டன என் தால் தான் 
குர்ஆரன அல்லாஹ் கரடசி ளவதமாக இறக்கினான் என்று"? இப்ப ாழுது 
மாற்றி தரலகீழாகச் பசால்கிறரீ்கள்? 

முஸ்லிம்: ர  ிளில் மாற்றப் ட்ட ளதாைாவும், ஜபூரும், இன்ஜிலும் உள்ளன. 

கிறிஸ்தவர்: குர்ஆனுக்கு  ல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்ள , ர  ிள் முழுரம 
அரடந்துவிட்டது, மற்றும் உலகின்  ல நாடுகளுக்கும் கண்டங்களுக்கும் 
 ைவி விட்டுஇருந்தது. உங்களின் கூற்றுப் டி, ர  ிளில் காணப் டும் ளதாைா, 

ஜபூர் மற்றும் இன்ஜில் மாற்றம் அரடந்துவிட்டது என்றுச் பசான்னால், 

ஆைம்  காலத்தில் இருந்த ரகப் ிைதி ளதாைா, ஜபூர் மற்றும் இன்ஜிளலாடு 



நாம் ஒப் ிட்டுப் ார்த்து சரி  ார்க்கலாம். குர்ஆனுக்கு  ிறகு ர  ிள் 
மாற்றப் ட்டுவிட்டது என்ற உங்கள் குற்றச்சாட்டுக்கு  தில், குர்ஆனுக்கு 
முன்பு இருந்த ர  ிளளாடு ஒப் ிட்டுப் ார்ப் து தான்.  இன்று நம்மிடம் 
இரவ இைண்டும் உள்ளன, முழு உலகமும் இதரன ஒப் ிட்டுப் ார்த்து 
பதரிந்துக்பகாள்ளலாம். இதுவரை எந்த ஒரு முஸ்லிமும் இதரன 
பசய்ைவில்ரல, ஆனால், முஸ்லிமல்லாத இதை அறிஞர்கள் அரனவரும் 
பசய்தாகிவிட்டது. 

குர்ஆனுக்கு முன்பு, குர்ஆனுக்கு  ின்பு உள்ள ர  ிரள ஒப் ிட்டுப் ார்த்து, 

முஹம்மதுவின் ப ைர் இல்லாதரதப்  ார்த்து, இஸ்லாமிை ளகாட் ாடுகள் 
இல்லாதரதப்  ார்த்து அறிஞர்கள் அரமதிைாகிவிட்டனர். ஏழாம் 
நூற்றாண்டுக்குப்  ிறகு,  ல நாடுகள் மற்றும் கண்டங்களுக்கு பநடிை  ணம் 
பசய்து, அரனத்து ர  ிள்கரளயும் ளசகரித்து ரவத்துக்பகாண்டு, 

எல்லாவற்றிலும் மாற்றம் பசய்வது என் து கற் ரனைில் மட்டுளம 
நடக்கக்கூடிை ஒன்றாகும். இப் டிப் ட்ட ஒரு ப ரிை எழுத்து ஊழல் 
நடந்ததாக சரித்திைம் சாட்சிைிடவில்ரல, இது சாத்திைமும் இல்ரல. 
குர்ஆன் ஏழாம் நூற்றாண்டில்  ிறந்த ள ாது, முந்ரதை ளவதங்களில் 
இப் டிப் ட்ட ஒரு நிகழ்வு நடந்ததாக அது பசால்லவில்ரல,  ளமலும் 
தனக்கு  ின் ாக நடக்கும் என்றும் குர்ஆன் பசால்லவில்ரல. மாறாக, 

முந்ரதை ளவதங்கரள உறுதிப் டுத்தளவ தாம் வந்ததாக கூறுகிறது, 

முந்ரதை ளவதங்கரள புகழ்ந்து ள சுகின்றது. 

முஸ்லிம்:  வுல் என் வர் தான் ர  ிரள மாற்றிவிட்டார். 

கிறிஸ்தவர்: இந்த வாதம் அறிவுரடளைார் பசால்லும் வாதமல்ல.. 
முஹம்மதுவிற்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர்  வுலடிைார். 
 வுலடிைார் என் வர் தன் ளவதங்கரள இவ்விதமாக மாற்றிவிட்டார் என்று 
அல்லாஹ் முஹம்மதுவிற்கு குர்ஆரன இறக்கும் ள ாது பசான்னதுண்டா? 

அபூ லஹப் பசய்த பசைலுக்கான  தண்டரனைாக நைகத்தில் அவரை 
தள்ளுளவன் என்று பசான்ன அல்லாஹ்,  வுலடிைார்  ற்றி ஏதாவது 
பசால்லியுள்ளானா? அவருக்கு ஏதாவது தண்டரன பகாடுப்ள ன் என்று 
ப ைர் குறிப் ிட்டுச்  பசால்லியுள்ளானா அல்லாஹ்? முஸ்லிம்களின்  டி, 

 வுலடிைாரின் பசைல்கள் அபூ லஹப் ின் பசைரல விட ப ரிைது 
என் தால், அல்லாஹ் ஏதாவது குர்ஆனில்  பசால்லிைிருக்கக்கூடும் 
என் தால் தான் இந்த ளகள்விரைக் ளகட்ளடன்! 

ஒரு   லவனீமான  சாதாைண  மனிதனால், சர்வ வல்லவனாகிை 
அல்லாஹ்வின் வார்த்ரதகரள அழிக்கமுடியும் என்று நீங்கள் 
நம்புகிறரீ்களா? உங்கரள ப ாறுத்தமட்டில், தன் வார்த்ரதகரள 
காத்துக்பகாள்ள திைாணிைில்லாத , வல்லரமைற்ற ஒரு  லவனீமான 
இரறவனாக அல்லாஹ் காணப் டுகின்றானா? 

இதுமட்டுமல்ல, ஒரு முக்கிைமான விவைத்ரத நீங்கள் மரறமுகமாகச் 
பசால்லவருகிறரீ்கள். அதாவது,  லவனீமான மனிதன் மாற்றிை புத்தகங்கள் 
2000 ஆண்டுகளாக மாற்றமரடைாமல் இருக்கின்றன, ஆனால், 



அல்லாஹ்வின் புத்தகங்கள் பதாரலந்துவிட்டன, அல்லது 
மற்றப் ட்டுவிட்டன என்று முஸ்லிம்களாகிை நீங்கள் கூறுகின்றரீ்கள். 

அல்லாஹ்வின் புத்தகங்கள் எங்ளக! 

மூலம்: http://www.faithbrowser.com/where-are-the-books/ 

------------ 

12. முதலில் வந்தது எது? ர  ிளா அல்லது 
குர்ஆனா? 

 

ஒருளவரள, நான்  நாரள காரல எழுந்தவுடன்: 

 

“எனக்கு ஒரு ளதவதூதன் காணப் ட்டான், ஒரு புத்தகத்ரத எழுதும் டி 
பசான்னான், அந்த புத்தகத்தின் வசனங்கரள தாளன 
இரறவனிடமிருந்து பகாண்டு வருவதாகச் பசான்னான்.  அது  ரிசுத்த 
புத்தகமாகும். அது முழு உலகத்திற்கும் இரறவனால் 
அனுப் ப் ட்ட  கரடசி ளவதம் ஆகும்” 

என்று அந்த ளதவதூதன் பசான்னான் என்று நான் ஒரு அறிக்ரகரை பவளிைிட்டால் 
எப் டி இருக்கும்?  நான் பசால்வரத நீங்கள் நம்புவரீ்களா? 

நீங்கள் என்ரன  ார்த்து சிரிப் ரீ்கள்! நான் ஒரு மனநிரல  ாதிக்கப் ட்டவன் என்று 
 ட்டம் கட்டி விடுவரீ்கள். ஒருளவரள, நான்  ிடிவாதமாக திரும் த் திரும்  அரதளை 
பசால்லிக் பகாண்டிருந்தால், நான் பசால்வரத நம்பும் டிைாக ஏதாவது சான்றுகரள 
காட்டும் டி என்னிடம் ளகட் ரீ்கள்.   அதாவது  "நான் ஒரு ளதவதூதரன சந்தித்ளதன்" 

என் தற்கு சான்றுகரள ளகட் ரீ்கள்.  

"இப் டி சான்றுகரள ளகட்க க் கூடாது, நான் ஒரு ளதவதூதரன சந்தித்ளதன் என்று 
பசால்லும்ள ாது, அதரன நீங்கள் நம்  ளவண்டும்" என்று நான் பசான்னால், என்ரன ஒரு 
ர த்திைக்காைன் என்று  முடிவு பசய்துவிடுவரீ்கள் அல்லவா? 

 

ஒரு ள ச்சுக்காக நான் பசால்வரத நீங்கள் ஏற்றுக் பகாள்கிறரீ்கள் என்று ரவத்துக் 
பகாள்ளவாம். உடளன நீங்கள் நான் எழுதிை புத்தகத்ரதப்  டித்து  ார்ப் ரீ்கள். அதரன 
 டிக்கும்ள ாது முஸ்லிம்களின் ளவதமாகிை குர்ஆனுக்கு முைண் டும் அளனக 
விவைங்கள் அதில் சுட்டிக்காட்டுகிறரீ்கள் என்று ரவத்துக்பகாள்ளவாம். 
 

“என்னுரடை இந்த புத்தகத்ரத மட்டுளம நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்ள ளவண்டும். இதுதான் 
ளநர் வழி, இது தான் ளவதம், உங்களின் முந்ரதை ளவதமாகிை குர்ஆரன நீங்கள் 
புறக்கணிக்க ளவண்டும். முஸ்லிம்களுக்கும் மற்றுமுள்ள அரனத்து மக்களுக்கும் இது 
தான் ளவதம்” என்று உங்களிடம் நான் பசான்னால், நீங்கள் ஏற்றுக் பகாள்வரீ்களா? 

நிச்சைமாக ஏற்றுக் பகாள்ளமாட்டீர்கள் அல்லவா? ஏபனன்றால் என்னுரடை புத்தகத்தில் 
பசான்ன விவைங்களுக்கு சான்றுகரள நான் காட்டினால் தான் என் கருத்துக்கள் 
உண்ரமைானரவகளாக கருதப் டும். 
 

உடளன நான், என் புத்தகத்தில் பசான்னரவகள் தான் உண்ரமைானரவகள். என் 
புத்தகத்தில் பசால்லப் ட்ட விவைங்கள் குர்ஆனுடன் முைண் டுகிறது என்றால், குர்ஆன் 
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மாற்றப் ட்டுவிட்டது என்று ப ாருள், அரத முஸ்லிம்கள் மாற்றிவிட்டார்கள் அதனால் 
தான் அது என் புத்தகத்திற்கு மாறு டுகிறது என்று நான் பசான்னால், இரத ஏற்றுக் 
பகாள்வரீ்களா நீங்கள்?  நிச்சைமாக ஏற்கமாட்டீர்கள்! ளமலும் இது ஒரு மடரமைான 
கருத்து என் ரீ்கள் அல்லவா! அறிவுரடளைார் ைாரும் இரத ஏற்றுக்பகாள்ள மாட்டார்கள் 
என்று பசால்வரீ்கள் தாளன! 
 

அதாவது, நான் ஒரு புதிை ளவதத்ரதக் பகாண்டு வந்தால், குர்ஆனுக்கு முைணாக 
பசால்லப் ட்ட ஒவ்பவாரு கருத்துக்கும் சரிைான சான்றுகரள நான் தைாைாக ரவத்துக் 
பகாண்டிருக்க ளவண்டுளம தவிை, குர்ஆரன நான் குற்றப் டுத்தக்கூடாது. இதரன 
ைாருளம ஏற்றுக்பகாள்ள மாட்டார்கள். நான் பகாண்டு வந்த புத்தகம் உண்ரமைானது 
என் ரத நிரூ ிப் தற்கு இதற்கு முன் ாக வந்த குர்ஆன் மாற்றப் ட்டது என்று 
பசால்வது முட்டாள்தனமாகும். 
 

கரடசிைாக வந்த என்னுரடை புத்தகத்தின் கருத்துக்கரள அடிப் ரடைாக 
ரவத்துக்பகாண்டு, குர்ஆரன நிைாைம் தீர்க்கக் கூடாது. இதற்கு  திலாக, என்னுரடை 
புதிை புத்தகத்ரத, இதற்கு முன்பு வந்த குர்ஆனின் கருத்துக்களின் அடிப் ரடைில் தான் 
நிைாைம் தீர்க்க ளவண்டும். ஒருளவரள, குர்ஆனுக்கு  ின்பு வந்த என்னுரடை 
புத்தகமானது, குர்ஆனுக்கு முைண் டுமானால், என்னுரடை புத்தகம்தான் தவறானதாக 
கருதப் ட ளவண்டுளம தவிை, குர்ஆன் தவறானது என்று பசால்லக்கூடாது. ஏபனன்றால் 
முதலாவது குர்ஆன் வந்தது அதன்  ிறகுதான் நான் ஒரு புதிை புத்தகத்ரத அறிமுகம் 
பசய்ளதன். ஆரகைால் குர்ஆரன அடிப் ரடைாகக் பகாள்ள ளவண்டும், என்னுரடை புது 
ளவதத்ரத குர்ஆரனக் பகாண்டு சரி ார்க்க ளவண்டும். 
 

சான்றுகரள ைார் பகாண்டு வை ளவண்டும்? (The Burden Of Proof) 

 

கிறிஸ்துவுக்குப்  ின் ஏழாம் நூற்றாண்டில், குர்ஆன் எழுதப் ட்டது. மக்கா என்னும் 
 ாரலவன நகரில் ஒரு மனிதர், தன்ரன ஒரு ளதவதூதன் சந்தித்தான் குர்ஆன் 
வசனங்கரள இறக்கினான் என்று பசான்னார். இப் டி நடக்கவில்ரல என்று நான் 
பசால்ல வைவில்ரல, ஆனால், என்னுரடை ளகள்வி என்னபவன்றால் "ஒரு தூதன் 
முஹம்மதுரவ சந்தித்தான், என் தற்கு சான்று என்ன? இதரன ைார் சரி  ார்ப் து? 

முஹம்மதுரவ ஒரு தூதன் சந்தித்தான் என் ரத நாம் எப் டி அறிந்து பகாள்வது"? ஒரு 
தூதன் முஹம்மதுரவ சந்தித்தான் என் தற்கு முஹம்மதுரவ தவிை ளவறு ைாருளம 
கண்கண்ட சாட்சி இல்ரலளை! உண்ரமைாகளவ, அப் டிப் ட்ட ஒரு சந்திப்பு நடந்ததா? 

என் தற்கு எந்த ஒரு சான்றும் இல்ரல. இது மட்டுமல்ல, தன்னுரடை வாதத்திற்கு 
ஆதாைமாக முஹம்மது எந்த ஒரு அற்புதத்ரதயும் பசய்து காட்டவில்ரல. 
உதாைணத்திற்கு முந்ரதை தீர்க்கதரிசிகளாகிை  ளமாளசயும், எலிைாவும் இன்னும் இதை 
தீர்க்கதரிசிகளும் பசய்து காட்டிைது ள ால அற்புதங்கரள முஹம்மது பசய்து 
காட்டவில்ரல. 
 

முஹம்மது எந்த ஒரு அற்புதத்ரதயும் பசய்து காட்டாமளலளை, குர்ஆன் என்ற ஒரு 
புத்தகத்ரத இரறளவதம் என்று பசால்லி அறிமுகம் பசய்தார். அந்த குர்ஆனில் 
முந்ரதை ளவதங்களாகிை ளதாைா ஜபூர் மற்றும் இன்ஜிலுக்கு எதிைான கருத்துக்கள் 
உள்ளன. அதாவது ர  ிளுக்கு முைணான அளநக கருத்துக்கள் குர்ஆனில் உள்ளன. 
ர  ிள் எழுதப் ட்ட காலக்கட்டம், கி. மு. 1400 லிருந்து கி. ி. 95 வரைக்கும் 
ஆகும்.  ளமலும் முஹம்மதுவுக்கு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்ள   ரிசுத்த ர  ிள்  ல 
பமாழிகளில் பமாழிப ைர்க்கப் ட்டு அக்காலத்தில் இருந்த அளநக நாடுகளில்,  ைவலாக 
 ைன் டுத்தப் ட்டு பகாண்டு இருந்தது. இருந்தள ாதிலும் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வந்த 
குர்ஆரன ரவத்துக் பகாண்டு, முஸ்லிம்கள் ர  ிள் மாற்றப் ட்டு விட்டது என்று 
குற்றம்சாட்டி பகாண்டிருக்கிறார்கள். இதற்கு  திலாக முஸ்லிம்கள், குர்ஆன் பசால்வது 
தான் உண்ரம என்று சான்றுகரள ளசகரித்து பகாடுத்திருக்கலாம். இது மட்டுமல்ல, 

முஹம்மது கூட முந்ரதை ளவதங்கள் திருத்தப் ட்டுவிட்டன என்று பசால்லவில்ரல, 

முந்ரதை ளவதங்களில் உள்ளரவகள் பதாரலந்து விட்டன என்றும் அவர் 
பசால்லவில்ரல, அதற்கு  திலாக குர்ஆனில்  ல இடங்களில் முந்ரதை ளவதங்கரள 
புகழ்ந்து தான் வசனங்கள் காணப் டுகின்றன. முந்ரதை ளவதங்கள் ளநர்வழி என்றும், 



பவளிச்சம் என்றும் இரறவனின் சத்திைம் என்றும் குர்-ஆன் பசால்கிறது. 
 

இதுவரை கண்ட விவைங்களின்  டி, குர்ஆரனக் பகாண்டு நீங்கள் ர  ிரள சரி  ார்க்க 
முடிைாது அல்லது நிைாைம் தீர்க்க முடிைாது. அதற்கு  திலாக, ர  ிரளக் பகாண்டு 
தான் நீங்கள் குர்ஆனின் நம் கத்தன்ரமரையும் பதய்வகீத்தன்ரமரையும் ளசாதித்துப் 
 ார்க்க ளவண்டும்.  குர்ஆனின் நம் கத்தன்ரமரை சரி  ார்க்க , ர  ிள் தான் 
அடிப் ரடைாக இருக்க ளவண்டும். 

கிறிஸ்துவத்திற்கு  ல நூற்றாண்டுகளுக்கு  ிறகு இஸ்லாம் வந்தது. ஆரகைால் 
சான்றுகரளக் பகாண்டு வை ளவண்டிைது இஸ்லாமின் மீது விழுந்த கடரமைாகும், 

முஸ்லிம்களின் மீது விழுந்த கடரமைாகும். அது கிறிஸ்தவர்களின் மீது விழுந்த 
கடரம அல்ல. ர  ிள் தான் குர்ஆரன  ரிளசாதிக்கிறது. குர்ஆன் உண்ரமைான 
ளவதமா இல்ரலைா என் ரத ர  ிளின் ள ாதரனகள், ளகாட் ாடுகள் தான் முடிவு 
பசய்யும். ர  ிளும் மற்றும் குர்ஆனும் ஒன்ரறபைான்று முைண் டுமானால், முந்ரதை 
ளவதமாகிை ர  ிளுக்கு தான் முன்னுரிரம பகாடுக்கப் ட ளவண்டும். கரடசிைாக 
குர்ஆன் வந்த  டிைினாளல, தன்னுரடை கருத்துக்களுக்கு சரிைான ஆதாைங்கரளயும் 
சான்றுகரளயும் பகாண்டு வந்து தன்னுரடை நம் கத்தன்ரமரை 
நிரூ ித்துக்பகாள்ளளவண்டிைது குர்ஆனின் கடரமைாகும்.  அப் டி குர்ஆன் 
பகாண்டுவைவில்ரலபைன்றால், அது ஒரு ப ாய்ைான புத்தகம் என்று முடிவு 
பசய்ைப் டளவண்டும். 
 

மூலம்: http://www.faithbrowser.com/bible-or-quran/ 

------------ 

13. ைார் முதலாவது வந்தார்கள்? ளஜாசப் ஸ்மித்தா 
அல்லது முஹம்மதுவா? 

19வது நூற்றாண்டில், ளஜாசப் ஸ்மித் (Joseph Smith) என்ற ப ைருரடை ஒரு ந ர் ஒரு 
தரிசனத்ரத காண்கிறார். ஒரு ளதவதூதன் அவரை சந்தித்து, ஒரு புதிை மதத்ரத 
உருவாக்கும்  டி பசான்னான். ஏன் புதிை மதம்? ஏபனன்றால் முந்ரதை மதங்கள் 
அரனத்தும் பகடுக்கப் ட்டுவிட்டன , எனளவ உலகத்துக்கு ஒரு புதிை மதம் 
ளதரவப் டுகிறது என்று அந்த தூதன் கட்டரளைிட்டான், என்று ளஜாசப் ஸ்மித் 
கூறினார். 
 

இளதாடு மட்டுமில்லாமல், அவருக்கு ஒரு புதிை புத்தகமும் அதாவது ளவதமும் 
பகாடுக்கப் ட்டது, அதன் ப ைர் "Book of Mormon (மர்பமான் புத்தகம்)" என் தாகும்.  இந்தப் 
புத்தகம், முந்ரதை அரனத்து ளவதங்கரளயும் தள்ளு டி பசய்கிறது என்று கூறினார். 

இந்த ளஜாசப் ஸ்மித் என் வர், ளமாளச மற்றும் எலிைா ள ான்ற தீர்க்கதரிசிகளின் 
வழிைாக வந்த கரடசி தீர்க்கதரிசி என்று தன்ரன அரடைாளப் டுத்திக் பகாண்டார். 

இவர் உருவாக்கிை புதிை மதமாகிை "மர்பமான்" என்ற மதம், அபமரிக்காவில் 
அதிளவகமாக வளர்ந்து வரும் ஒரு மதமாக உள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டின் கணக்குப் டி, 

1,60,00,000 மக்கள் இதரனப்  ின் ற்றிக் பகாண்டிருக்கிறார்கள். 2080ல் இவர்களின் 
வளர்ச்சி 2,50, 00,000 ஆக இருக்கும் என்று கணக்கிடப் ட்டுள்ளது. 
 

ஆனால், ஒரு நிமிடம் நில்லுங்கள். 
உலகத்தில் உள்ள அரனத்து முஸ்லிம்களும் ளஜாசப் ஸ்மித்தின் மதத்ரத கண்டு 
சிரிக்கிறார்கள். ஏன்? 

 

ஏபனன்றால், ளஜாசப் ஸ்மித் என் வருக்கு முன் ாகளவ, இஸ்லாம் உலகில் 
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வந்துவிட்டது, ளமலும் இவர் பசய்த அளத உரிரம  ாைாட்டரல, முஹம்மது ஏற்கனளவ 
பசய்துவிட்டார். முஹம்மதுவிற்கு   ின்பு ளஜாசப் ஸ்மித் என் வர் வந்ததால், இவர் ஒரு 
ஏமாற்றுக்காைர் என்றும், ப ாய்ைர் என்றும் முஸ்லிம்கள் முத்திரை குத்துகிறார்கள். 
 

முஸ்லிம்களின் நம் ிக்ரகைின் டி, முஹம்மது தீர்க்கதரிசிகளுக்கு முத்திரைைாக 
இருக்கிறார், அதாவது அவர்தான் உலகத்தின் கரடசி தீர்க்கதரிசிைாக 
இருக்கிறார்.  அளதள ால, குர்ஆன் தான் உலகத்தின் கரடசி ளவதமாக இருக்கிறது, 

ஏபனன்றால் முந்ரதை ளவதங்கள் அரனத்தும் பகடுக்கப் ட்டுவிட்டன . எனளவ 
கரடசிைாக குர்ஆன் பவளிப் ட்டது. ஆரகைால் இஸ்லாம் தான் உண்ரமைான மதம் 
என்று முஸ்லிம்கள் நம்புகிறார்கள்.  ஒரு முக்கிைமான விைைம், மர்பமான் என்ற மதம் 
அபமரிக்காவிளல அதிளவகமாக வளருகிறது என் தினால் அது உண்ரமைான மதமாக 
இருக்க முடிைாது என முஸ்லிம்கள் கூறுகிறார்கள். ஆரகைால் ளஜாசப் ஸ்மித் என் வர் 
ஒரு ப ாய்ைர் என்று முஸ்லிம்கள் அவரை புறக்கணிக்கிறார்கள்.   

 

சரி, இருக்கட்டும் இதற்கு  என்ன  ிைச்சரன இப்ள ாது என்று ளகட்கத்ளதான்றுகிறதா? 

இன்னும் ஒளை நிமிடம், ப ாறுரமைாக இருங்கள் விரட கிரடத்துவிடும். 
 

இளைசு கிறிஸ்து, ஒரு உவரமைின் மூலம் "தாம் கரடசிைாக வந்தவர்" என்று 
பசான்னார். 

• “கரடசிைிளல அவன் (ளதவன்): என் குமாைனுக்கு அஞ்சுவார்கள் என்று 
பசால்லி, தன் குமாைரன (இளைசுரவ) அவர்களிடத்தில் 
அனுப் ினான்.” (மத்ளதயு 21:37)* அரடப் ிற்குள் இருப் ரவகரள நான் 
எழுதிளனன் 

• அவரை(இளைசுரவ)  ிதாவாகிை ளதவன் முத்திரித்திருக்கிறார் 

(ளைாவான் 6:27) 

• “நிைாைப் ிைமாணமும் தீர்க்கதரிசிகள் ைாவரும் ளைாவான்வரைக்கும் 
தீர்க்கதரிசனம் உரைத்ததுண்டு.” (மத்ளதயு 11:13) 

• ளதவனுரடை வருரகக்கு வழிரை ஆைத்தம் பசய்யும் டி ளைாவான் 
ஸ்நானகன் அனுப் ப் ட்டான் (மல்கிைா  3:1 & மாற்கு  1:12). 

• “உலக மக்களுக்கு ளதவனுரடை இைாஜ்ஜிைத்தின் நற்பசய்திரை 
பகாடுக்க  இளைசு உலகில்  வந்தார் “(ளைாவான் 5:39-40, 10:10). 

 

உங்களுக்கு (இளைசுவிற்கு)  ிறகு ைாைாவது வைளவண்டியுள்ளதா?  என்ற ளகள்வி 
இளைசுவிடம் ளகட்கப் ட்டடது. 

• “வருகிறவர் நீர்தானா? அல்லது ளவபறாருவர் 
வைக்காத்திருக்களவண்டுமா? என்று அவரிடத்தில் ளகட்கும் டி 
அனுப் ினான்.”  (மத்ளதயு 11:3) 

இந்த ளகள்விக்கு இளைசு  தில் அளிக்கும் ள ாது, தாம் பசய்துக்பகாண்டு இருக்கும் 
அற்புதங்கள், மற்றும் அரடைாளங்கரள  ட்டிைலிடுகிறார், இதன் மூலமாக, தனக்கு 
 ிறகு இன்பனாருவர் வைளவண்டிை அவசிைமில்ரல என்று இளைசு பசால்கிறார். 



• இளைசு அவர்களுக்குப்  ிைதியுத்தைமாக: நீங்கள் ளகட்கிறரதயும் 
காண்கிறரதயும் ளைாவானிடத்தில் ள ாய் அறிவியுங்கள்;  குருடர் 
 ார்ரவைரடகிறார்கள், சப் ாணிகள் நடக்கிறார்கள், குஷ்டளைாகிகள் 
சுத்தமாகிறார்கள், பசவிடர் ளகட்கிறார்கள், மரித்ளதார் 
எழுந்திருக்கிறார்கள்; தரித்திைருக்குச் சுவிளசைம் 
 ிைசங்கிக்கப் டுகிறது.  என்னிடத்தில் இடறலரடைாதிருக்கிறவன் 
எவளனா அவன்  ாக்கிைவான் என்றார். (மத்ளதயு 11:4-6) 

ர  ிள் மாற்றப் ட்டுவிட்டது என்று முஸ்லிம்கள் பசால்கிறார்களள, இது  ற்றி என்ன? 

அளத ள ால, ளஜாசப் ஸ்மித் குர்ஆனும் முந்ரதை  ளவதங்களும் 
மாற்றப் ட்டுவிட்டது  என்கிறாளை இது  ற்றி  என்ன?  ளஜாசப் ஸ்மித்தின் இந்த வாதத்ரத 
முஸ்லிம்களிடம் கூறினால், "இல்ரல, இல்ரல, குர்ஆன் மாற்றப் டவில்ரல, 

ஏபனன்றால், குர்ஆரன மாற்றமுடிைாது என்று  குர்ஆளன பசால்கிறது" என்ற  திரலச் 
பசால்வார்கள். 

• “. . .அவனுரடை வார்த்ரதகரள மாற்றுளவார் எவரும் இல்ரல . . .” 
(குர்ஆன்  6:115) 

ஓ.. அப் டிைானால், ர  ிளும் இளத ள ாலச் பசால்கிறளத! இதற்கு முஸ்லிம்களின் 
 தில்  என்ன? 

• . . . நமது ளதவனுரடை வசனளமா என்பறன்ரறக்கும் நிற்கும் 
என் ரதளை பசால்பலன்று உரைத்தது. (ஏசாைா 40:8) 

இளைசு தம்முரடை  வார்த்ரதகள்  ற்றி கூறும் ள ாது: 

• வானமும் பூமியும் ஒழிந்துள ாம், என் வார்த்ரதகளளா 
ஒழிந்துள ாவதில்ரல. (மாற்கு 13:31) 

கிறிஸ்தவம் தான் உண்ரமைான மார்க்கம் என்று ர  ிள் கூறுகின்றதா? 

 

மத்ளதயு (13:24-29 & 36-43) வசனங்களின்  டி, இளைசு ஒரு உவரமைின் மூலமாக, 

இைாஜ்ஜிைத்தின் மக்களாகிை உண்ரம கிறிஸ்தவர்கள், நல்ல விரதகளாக அவைால் 
உலகில் விரதக்கப் ட்டுள்ளார்கள் என்று கூறுகிறார். 
 

அதன்  ிறகு, சாத்தான் வந்து பகட்ட விரதகரள நல்ல விரதகளுக்கு மத்திைில் 
விரதத்தான். (அரவகள் தான் மர்பமான் மற்றும் இஸ்லாம் ள ான்ற மதங்களாகிை 
கரளகள் என்று இளைசு கூறுகிறார்).  இதில் என்ன ஆச்சரிைம் என்றால், இந்த  கரளகள் 
மிகவும் ளவகமாக  வளருகின்றது என்று இளைசு பசால்கிறார். (அபமரிக்காவில் மர்பமான் 
ளவகமாக வளரும் மதம், இஸ்லாம் உலகில் ளவகமாக வளரும் மதபமன்று 
பசால்கிறார்கள்). 
 

கரடசிைில், இளைசு திரும்  வரும் ள ாது, இந்த கரளகள்  ிடுங்கப் ட்டு அக்கினிைில் 
ள ாடப் டும் என்று இளைசு தன் உவரமரை முடித்தார். 

• மனுைகுமாைன் தம்முரடை தூதர்கரள அனுப்புவார்; அவர்கள் 
அவருரடை ைாஜ்ைத்தில் இருக்கிற சகல இடறல்கரளயும் அக்கிைமஞ் 
பசய்கிறவர்கரளயும் ளசர்த்து, அவர்கரள அக்கினிச் சூரளைிளல 
ள ாடுவார்கள்; அங்ளக அழுரகயும்  ற்கடிப்பும் உண்டாைிருக்கும். 
அப்ப ாழுது, நீதிமான்கள் தங்கள்  ிதாவின் ைாஜ்ைத்திளல 



சூரிைரனப்ள ாலப்  ிைகாசிப் ார்கள். ளகட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் 
ளகட்கக்கடவன். (மத்ளதயு 13:41-43) 

கிறிஸ்தவத்திற்கு   ிறகு வரும் புத்தகங்கள் (குர்ஆன் & மர்பமான் புத்தகம்), தீர்க்கதரிசிகள் 
(முஹம்மது & ளஜாசப் ஸ்மித்), மதங்கரளப்   ற்றி ர  ிள் என்ன பசால்கிறது என் ரத 
கவனித்தீர்களா? 

• ளவபறாரு சுவிளசைம் இல்ரலளை; சிலர் உங்கரளக் கலகப் டுத்தி, 
கிறிஸ்துவினுரடை சுவிளசைத்ரதப் புைட்ட 
மனதாைிருக்கிறார்களளைல்லாமல் ளவறல்ல. நாங்கள் உங்களுக்குப் 
 ிைசங்கித்த சுவிளசைத்ரதைல்லாமல், நாங்களாவது, வானத்திலிருந்து 
வருகிற ஒரு தூதனாவது, ளவபறாரு சுவிளசைத்ரத உங்களுக்குப் 
 ிைசங்கித்தால், அவன் ச ிக்கப் ட்டவனாைிருக்கக்கடவன். முன் 
பசான்னதுள ால மறு டியும் பசால்லுகிளறன்; நீங்கள் ஏற்றுக்பகாண்ட 
சுவிளசைத்ரதைல்லாமல் ளவபறாரு சுவிளசைத்ரத ஒருவன் 
உங்களுக்குப்  ிைசங்கித்தால் அவன் 
ச ிக்கப் ட்டவனாைிருக்கக்கடவன். (கலாத்திைர் 1: 7,8,9) 

அதற்கு இளைசு: நாளன வழியும் சத்திைமும் ஜவீனுமாைிருக்கிளறன்; 

என்னாளலைல்லாமல் ஒருவனும்  ிதாவினிடத்தில் வைான். (ளைாவான் 14:6) 

 

மூலம: http://www.faithbrowser.com/whos-first/ 
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14. அல்லாஹ் மூன்று ந ர்களா? (ARE THERE THREE 

ALLAHS?) 

(ARE THERE THREE ALLAHS?) 

அல்லாஹ், கலிமதுல்லாஹ் (அல்லாஹ்வின் வார்த்ரத) மற்றும் 
ரூஹுல்லாஹ் (அல்லாஹ்வின் ஆவி). 

இதன் அர்த்தம் ‘மூன்று அல்லாஹ்க்கள்’ என்றா?  

இப்ள ாது கிறிஸ்தவத்திற்கு வருளவாம். 

ளதவன், ளதவனின் வார்த்ரத, ளதவனின் ஆவி. 
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அல்லாஹ்ரவயும் அல்லாஹ்வின் வார்த்ரதரையும், அல்லாஹ்வின் 
ஆவிரையும் ளசர்த்துச் பசால்லும் ள ாது "ஒன்று" என்று முஸ்லிம்கள் 
பசால்கிறார்கள். ஆனால், ளதவரனயும், ளதவனுரடை வார்த்ரதரையும், 

ளதவனுரடை ஆவிரையும் ளசர்த்துச் பசால்லும் ள ாது மட்டும் "மூன்று" 
என்று ஏன் முஸ்லிம்கள் பசால்கிறார்கள்?  

கர்த்தருரடை வார்த்ரதைினால் வானங்களும், அவருரடை வாைின் 
சுவாசத்தினால் அரவகளின் சர்வளசரனயும் உண்டாக்கப் ட்டது (சங்கீதம் 
33:6) 

ளதவன் தம்முரடை வார்த்ரத மற்றும ஆவிைின் வல்லரமைினால் 
உலகமரனத்ரதயும்  ரடத்தார். 

அடுத்த டிைாக, 

அந்த வார்த்ரத மாம்சமாகி, கிருர ைினாலும் சத்திைத்தினாலும் 
நிரறந்தவைாய், நமக்குள்ளள வாசம் ண்ணினார்; . . .  (ளைாவான் 1:14) 

ளதவனுரடை வார்த்ரத = இளைசு 

ளதவனுரடை ஆவி =  ரிசுத்த ஆவிைானவர் 

ஆக, 

ஒளை ளதவன் = ளதவன் + ளதவனுரடை  வார்த்ரத + ளதவனுரடை  ஆவி 

ஒருளவரள முஸ்லிம்கள், ளதவனும் அவருரடை வார்த்ரதயும், 

அவருரடை ஆவியும் ளசர்த்து மூன்று என்று பசால்வார்களானால், 

அல்லாஹ்வும், அல்லாஹ்வுரடை  வார்த்ரதயும், அல்லாஹ்வுரடை  
ஆவியும் ளசர்த்து மூன்று அல்லாஹ்க்கள் என்று பசால்வார்களா? 
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15. இவர்களில் ைார் உண்ரமைான இளைசு? (WHO IS 

THE REAL JESUS?) 

(WHO IS THE REAL JESUS?) 

உலகில் இளைசு  ற்றி  ல கரதகள் உலா வந்துக்பகாண்டு இருக்கின்றன. 

அரவகளில் சிலவற்ரற இங்கு சுருக்கமாக தருகிளறன். கரடசிைாக, 

இளைசுவின் உண்ரமைான சரித்திைம் எங்கு கிரடக்கும் என்ற 
விவைத்ரதயும் தருகிளறன். 
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1. ஜப் ானில் இளைசு: 

இளைசு ஜப் ான் ளதசத்திற்கு தப் ித்துச் பசன்றுவிட்டாைாம். அங்கு ஒரு 
குறிப் ிட்ட கிைாமத்தில் பவள்ரளப்பூண்டுகரள  ைிரிட்டு வாழ்ந்தாைாம். 
அங்கு மியுளகா (Miyuko) என்ற ப ண்ரண திருமணம் பசய்து, மூன்று 
 ிள்ரளகரளப் ப ற்று தம்முரடை 106வது வைதில் மைணமரடந்தாைாம். 
எருசளலமில் சிலுரவைில் மரித்தவர் இளைசுவின் சளகாதைர் இசுகிரி (Isukiri) 

என் வைாம். இன்றும், ஜப் ான் வடக்கு  குதிைில் ைிங்ளகா (Shingo) என்ற 
இடத்தில் இளைசுவின் கல்லரறரைக் காணலாம் என்று ஜப் ானில் இளைசு 
 ற்றிை கரதகள் உலா வருகின்றன. 

2. இந்திைாவில் இளைசு: 

இந்திைாவிலும், இமைமரலைிலும் ளந ாளத்திலும் இளைசு  ல ரிைிகளிடம் 
 லவற்ரறக் கற்றார் என்ற இன்பனாரு கரத இந்திைாவில் உண்டு. 

3. எகிப்தில் இளைசு: 

இளைசு எகிப்திற்கு பசன்றுவிட்டார் என்றும், அங்கு தம்முரடை முதிர் 
வைதுவரை வாழ்ந்து கரடசிைாக மரித்தார் என்றும் ஒரு கரத உண்டு. 

4. காஷ்மீரில் (இந்திைா) இளைசு: 

இளைசு காஷ்மீர்  குதிக்குச் பசன்றார். அந்த காலத்தில் 
ைாலிவாஹன்(Shalivahan) அைசன் காஷ்மீரை ஆட்சி பசய்துக்பகாண்டு 
இருந்தார். அவரை இளைசு சிரிநகரில் சந்தித்தார். அந்த அைசன் இளைசுவிடம் 
நீர் ைார்? உம் ப ைர் என்ன? என்று ளகட்டள ாது, என் ப ைர் "யுசாஸ த் 
(Yusashaphat)” என்று இளைசு  தில் அளித்தாைாம். 

5. திள த்தில் இளைசு: 

மஹாைான புத்தமதத்திலும் இளைசு வருகிறார். இளைசு திள த்தில் 
'ள ாதிசத்வா அவளலாகிளதஸ்வைாவாக இருந்தைாம். அவைது ரககள் மற்றும் 
கால்களில் ஒரு சிறிை துவாைம் ள ான்ற காைம் இருந்ததாம். இந்த காைங்கள் 
அவரை சிலுரவைில் அரறைப் ட்டள ாது உண்டானரவகள். இந்த 
காைங்கரள புத்த  ிட்சுக்கள், 'புத்தரின் வாழ்க்ரக சக்கைங்கள்' இரவகள் 
என்று பசால்கிறார்கள். 

6. ளைாம கட்டுக்கரதைில் இளைசு: 

ளைாமர்களின் கரதகளிலும் இளைசு வருகின்றார். இளைசு சிலுரவைிலிருந்து 
தப் ித்துவிட்டாைாம், அதன்  ிறகு அவர் "அப்ப ால்ளலானிைஸ் (ரடனா 
ஊரிலிருந்து வந்தவர்)" என்ற ப ைரில் தரலமரறவாக வாழ்ந்தாைாம். 

7. பசவ்விந்திைர்களின் இளைசு: 



அபமரிக்க இந்திைர்களிடம் (பசவ்விந்திைர்கள்) கூட ஒரு கரத உள்ளது. 
அதாவது இந்த பசவ்விந்திைர்களின் இனக்குழுவில் 'மிகப்ப ரிை 
சுகமளிப் வர் (Pale Great Healer)' என்ற  ட்டப்ப ைளைாடு ஒருவர் அவர்கள் 
மத்திைில் வாழ்ந்தாைாம். 

8. இஸ்லாமில் இளைசு: 

இளைசுவின் சிலுரவக்கு 600 ஆண்டுகள் கழித்து,  ல ஆைிை ரமல்களுக்கு 
அப் ால் உள்ள அளை ிைா தீ கர்ப் த்தில் 7ம் நூற்றாண்டில், ஒரு கரத உலா 
வந்தது. அந்த கரதைின்  டி, இளைசு சிலுரவைில் அரறைப் ட்டள ாது (அ) 
சிலுரவக்கு முன்பு,  ைாளைா ஒரு ந ர் இளைசுரவப்ள ால முகம் 
மாற்றப் ட்டு, இளைசுவின் இடத்தில் அமர்த்திவிட்டார்களாம். ஆரகைால், 

இளைசுவிற்கு  திலாக, அந்த முகவரி இல்லாத ந ர் சிலுரவைில் 
மரித்தானாம். இந்த கரத 7ம் நூற்றாண்டில் ளதான்றிை மதத்தின் 
ளவதமாகிை குர்ஆனில் காணப் டுகின்றது. 

இளைசுரவப்  ற்றி இன்னும் அளனக கரதகள் உலகில் உலாவுகின்றன. 
ஆனால், அரவகள் எல்லாம் ப ாய்ைான கட்டுக்கரதகளாகும். 

இளைசுவின் உண்ரமைான வாழ்க்ரக வைலாரற பதரிந்துக்பகாள்ள, 

அவளைாடு வாழ்ந்த அவைது உள்வட்ட சீடர்கள் எழுதிை சரித்திைங்கரள 
 டிக்களவண்டும். இவர்கள் தான் இளைசுளவாடு வாழ்ந்தவர்கள்: மத்ளதயு, 

ளைாவான், ள துரு மற்றும் இதை சீடர்கள். 

உண்ரமைான இளைசுரவ நீங்கள் அறிை விரும் ினால், அவைது வாழ்க்ரக 
வைலாரற ர  ிளில்  டிக்கலாம். 

இளைசுவின் சீடர் ள துருவின், எழுத்தாளைாகிை மாற்கு கீழ்கண்ட விதமாக 
இளைசுவின் வாழ்க்ரக வைலாரற பதாடங்குகிறார். 

ளதவனுரடை குமாைனாகிை இளைசு கிறிஸ்துவினுரடை 
சுவிளசைத்தின் ஆைம் ம். (மாற்கு 1:1) 

இளைசுவின் சரித்திைத்ரத  டிக்க பசாடுக்கவும்: http://www.tamil-

bible.com/lookup.php?Book=Mark&Chapter=1 

மூலம: http://www.faithbrowser.com/who-is-the-real-jesus/ 

------------ 

16. உங்களுரடை தண்டரனரை மற்றவர்கள் மீது 
சுமத்தி, அல்லாஹ் அவர்கரள தண்டிப் ானா? 

 

(CAN SOMEONE ELSE TAKE YOUR PUNISHMENT?) 
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ஒருவரின்  ாவங்களுக்காக மற்பறாருவர் தண்டிக்கப் டமாட்டார்கள் என்று 
முஸ்லிம்கள் கூறுவார்கள். ஆனால், இஸ்லாம் இப் டி ள ாதிப் தில்ரல, 

அது ளவறு விதமாக ள ாதிக்கிறது. 

அல்லாஹ் முஸ்லிம்களின்  ாவங்கரள கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் யூதர்கள் 
மீது சுமத்தி முஸ்லிம்களுக்கு  திலாக யூதர்கரளயும், கிறிஸ்தவர்கரளயும் 
நைகத்தில் தள்ளுவான் என்று இஸ்லாம் பசால்கிறது. 

நூல்: சஹ ீமுஸ்லிம் ஹதீஸ், எண் 5342, 5343, 5344 

5342. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் மறுரம நாளில் ஒவ்பவாரு 
முஸ்லிமிடமும் ஒரு யூதரைளைா அல்லது கிறித்தவரைளைா 
ஒப் ரடத்து, "இவன்தான் உன்ரன நைகத்திலிருந்து விடுவித்தான்" 

என்று பசால்வான். இரத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 

5343. அவ்ன்  ின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்), சைதீ்  ின் அ பீுர்தா (ைஹ்) ஆகிளைார் 
கூறிைதாவது:  

"ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் இறக்கும்ள ாது நைகத்தில் அவைது 
இடத்திற்கு யூதர் ஒருவரைளைா கிறித்தவர் ஒருவரைளைா அல்லாஹ் 
அனுப் ாமல் இருப் தில்ரல" என்று ந ி (ஸல்) அவர்கள் கூறிைதாக 
(தம் தந்ரத) அபூமூசா (ைலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என அபூபுர்தா 
(ைஹ்) அவர்கள் (கலீஃ ா) உமர்  ின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) 
அவர்களிடம் அறிவித்தார்கள்.. . . . 

5344. ந ி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

மறுரம நாளில் முஸ்லிம்களில் சிலர் மரலகரளப் ள ான்ற 
 ாவங்களுடன் வருவார்கள். ஆனால், அவற்ரற அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டு, யூதர்கள்மீதும் கிறித்தவர்கள் மீதும் 
அவற்ரற ரவத்துவிடுவான். . . . 

குர்ஆன் 2:62ல், யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் நற்கூலி அல்லாஹ்விடம் 
உள்ளது என்று பசால்கிறது. ஆனால், ளமளல கண்ட ஹதிஸ் குர்ஆனுக்கு 
மாற்றமாகச் பசால்கிறது. 

குர்ஆன்  2:62. ஈமான் பகாண்டவர்களாைினும், யூதர்களாைினும், 

கிறிஸ்தவர்களாைினும், ஸா ிைனீ்களாைினும் நிச்சைமாக எவர் 
அல்லாஹ்வின் மீதும், இறுதி நாள் மீதும் நம் ிக்ரக பகாண்டு 
ஸாலிஹான (நல்ல) அமல்கள் பசய்கிறார்களளா அவர்களின் (நற்) 
கூலி நிச்சைமாக அவர்களுரடை இரறவனிடம் இருக்கிறது; 

ளமலும், அவர்களுக்கு ைாபதாரு  ைமும் இல்ரல; அவர்கள் 
துக்கப் டவும் மாட்டார்கள். (முஹம்மது ஜான் தமிழாக்கம்) 



இஸ்லாமின்  டி, தாம் விரும்பு வர்கரள அல்லாஹ் வழிதவறச் 
பசய்கின்றான், தான் விரும்பு வர்கரள ளநர்வழிைில் நடத்துகிறான். 
ஆரகைால், இஸ்லாமில் அரழப்புப் ணி (தாவா  ணி) பசய்ைளவண்டிை 
அவசிைமில்ரல, ஏபனன்றால், ைார் இஸ்லாரம ஏற்களவண்டும் என்று 
அவன் ஏற்கனளவ முடிவு பசய்துவிட்டாளன!  

முஸ்லிம்கள் தாவா  ணி பசய்து அல்லாஹ்வின் முடிரவ மாற்ற 
முைலுவது சாத்திைமான காரிைமா? இதுமட்டுமல்ல, குர்ஆனில் எங்கும் 
முஸ்லிம்கள் தாவா  ணி பசய்யும் டி பசால்லப் டவில்ரல. இது 
மட்டுமல்ல, ளவதம் பகாடுக்கப் ட்ட கிறிஸ்தவர்களிடம் பசன்று, உங்களுக்கு 
எரவகள் இறக்கப் ட்டுள்ளளதா அதரன  ின் ற்றுங்கள் என்று பசால்லுவது 
முஸ்லிம்கள் பசய்ைளவண்டிைது. ஏபனன்றால், இரதத் தான் குர்ஆன் 
பசால்கிறது. 

முஸ்லிம்களுக்கு குர்ஆன் 'ளவதங்கள் மீதும், மலக்குகள் (ளதவ தூதர்கள்) 
மீதும், ந ிகள் மற்றும் கரடசி நிைாைத்தீர்ப்பு நாள் மீதும் நம் ிக்ரகக் 
பகாள்ளுங்கள்' என்று அடிக்கடி பசால்கிறது. ஆனால், இந்த குர்ஆனின் 
கட்டரளரை  ின் ற்றக்கூடிை ஒரு முஸ்லிரமயும் நான் இதுவரை 
காணவில்ரல. அதற்கு  திலாக முந்ரதை ளவதங்கள் பதாரலந்துவிட்டன 
அல்லது மாற்றப் ட்டுவிட்டன என்று பசால்லும் முஸ்லிம்கள் தான் 
உள்ளனர். குர்ஆனின் ளமளல கண்ட கட்டரள நிைாைத்தீர்ப்பு 
நாள்வரையுள்ள  கட்டரளபைன்று முஸ்லிம்களுக்குத் பதரியுமா? 

மூலம: http://www.faithbrowser.com/can-someone-take-your-pubishment/ 

------------ 

17. இஸ்மாைரீல காட்டுக்கழுரத என அரழத்து 
ர  ிள் அவமானப் டுத்திைதா? 

ஒரு முஸ்லிம் நண் ர் என்னிடம், 'ர  ிள் இஸ்மளவலுக்கு துளைாகம் 
புரிந்துள்ளது, அதாவது ஈசாக்ரக முன் நிறுத்தும் டி இஸ்மளவலின் ப ைர் 
பவளிளை பதரிைாமல் ர  ிள் மரறத்துவிட்டது' என்று தான் எண்ணுவதாக 
கூறினார். 

முஸ்லிம் நண் ளை, உங்களின் கருத்து தவறானதாகும். ஆ ிைகாமுக்கு 
(இப்ைாஹமீுக்கு) இஸ்மளவல் மற்றும் ஈசாக்கு மட்டுமல்லாமல், ளவறு 
மகன்களும் இருந்தார்கள் என்று உங்களுக்குத் பதரியுமா? அவர்களின் 
ப ைர்கரளயும் ர  ிள்  திவு பசய்ைதவறிைதில்ரல என்ற உண்ரமரை 
தாழ்ரமயுடன் உங்களிடம் பசால்லிக்பகாள்ள விரும்புகிளறன்.  ஈசாக்ரக 
உைர்த்தும்  டி ர  ிள் நிரனத்து இருந்திருந்தால், ஆ ிைகாமுக்கு  ிறந்த 
மற்ற மகன்களின் ப ைர்கரள ஏன் குறிப் ிடுகின்றது? ஆைம் த்திலிருந்து 
அந்த மகன்கள்  ற்றிை ப ைர்கரளளை பசால்லாமல் இருந்திருந்தால், 

 ிைச்சரன தீர்ந்தது அல்லவா? உண்ரம என்னபவன்றால், ர  ிள் உள்ளரத 
உள்ளது ள ாலளவ பசால்கிறது, அது நமக்கு சரிைாக பதரிந்தாலும் சரி 

http://www.faithbrowser.com/can-someone-take-your-pubishment/


தவறாக பதரிந்தாலும் சரி, பவட்டு ஒன்று துண்டு இைண்டு என்றுச் 
பசால்கிளறாளம, அது ள ால ஒளிவு மரறவு இன்றி ர  ிள் ள சுகின்றது. 

ளமசிைாவின் (மஸீஹாவின்) வம்சாவழி: 

இரத கவனியுங்கள். ஈசாக்கிற்கு இைண்டு  மகன்கள் இருந்தார்கள், ஒருவரின் 
ப ைர் ஏசா, இன்பனாருவரின் ப ைர் ைாக்ளகாபு. ைாக்ளகாபு 
 ற்றிை  விவைங்கள் பதாடர்ச்சிைாக ர  ிள் பசால்லிக்பகாண்டு வருகிறது, 

ஆனால் ஏசாவின் விவைங்கள் பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக 
குரறக்கப் ட்டுவிட்டது. இப்ள ாது ஏசாவின் ப ைரைக்கூட  ர  ிள் 
ளவண்டுபமன்ளற மரறத்துவிட்டது என்று முஸ்லிம்கள் பசால்வார்களா?  

இஸ்மளவரல ஆ ிைகாம் ளநசித்தார் என்று ர  ிள் பசால்கிறது என் ரத 
நீங்கள் அறிவரீ்களா? ஆனால், முக்கிைமாக  கவனிக்களவண்டிை விவைம் 
என்னபவன்றால்,  'இஸ்மளவல்' கர்த்தைால் பதரிந்துக் பகாள்ளப் ட்டவர் 
அல்ல என் தாகும். 

இது தான் திருப்புமுரன, அதாவது ர  ிளின் விவைங்கரள கவனித்தால், 

அது ளமசிைாரவ (Messiah - மஸீஹா) ளநாக்கிளை நகர்வரதக் காணமுடியும். 
அதாவது ளமசிைாவின் வருரகப்  ற்றிை  விவைங்களுக்கு ஆதிக 
முக்கிைத்துவம் பகாடுத்து, ர  ிள் பதாடர்கிறது. 

ர  ிளின் பமாத்த சாைாம்சத்ரத கவனித்தால், ளமசிைாவின் விவைங்களில் 
'இஸ்மளவல் மற்றும் ஏசாவின்' விவைங்கரள ளதரவைான அளவிற்கு 
மட்டுளம அது பசால்கிறது, ளதரவைில்லாதரவகரள பசால்வதில்ரல. 

இஸ்மளவலும் ஏசாவும் ஈசாக்ளகாடும், ைாக்ளகாள ாடும், அடுத்தடுத்த 
 குதிகளில் வாழ்ந்தார்கள் என்று ர  ிள் பசால்கிறது. ஆனால், அவர்கள் 
ளமசிைா வைப்ள ாகும் வம்சமாக இல்லாததால், அவர்கள் 
 ற்றிை  விவைங்கரள குரறத்துக் பகாண்டது ர  ிள், அவ்வளவு தான், 

இதில் எந்த ஒரு இைகசிை துளைாகளமா, வஞ்சரனளைா இல்ரல. 

ஈசாக்ளகா அல்லது இஸ்மளவளலா, ைாைாவது ஒருவரின் குடும்  
 ைம் ரைைில் எதிர்காலத்தில் ளமசிைா வைளவண்டும். அந்த  ந ர் ஈசாக்கு 
என்று ளதவன் முடிவு பசய்தார், அவ்வளவு தான். ைாக்ளகா ா அல்லது 
ஏசாவா? ைாருரடை  ைம் ரைைில் ளமசிைா வைளவண்டும்? ைாைாவது 
ஒருவரின்  ைம் ரைைில் தான் ளமசிைா வைமுடியும். ைாக்ளகார  ளதவன் 
பதரிவு பசய்தார், அவ்வளவு தான். இந்த முடிரவ ளதவன் தான் பசய்தார், 

மனிதன் அல்ல.  

முஸ்லிம் நண் ர்களள, உங்களுக்கு ஒரு உண்ரம பதரியுமா? ஈசாக்கு 
தனக்கு  ிற் ாடு தன் பசாத்துக்கள் அரனத்தும் அல்லது ஆசீர்வாதங்கள் 
அரனத்தும் தன் மூத்த மகன் ஏசாவிற்கு  வைளவண்டும் என்று தான் 
விரும் ினார், ைாக்ளகாபுக்கு அல்ல . இரதயும் ர  ிளள பசால்கிறது 
என் ரத மறக்களவண்டாம். ஆனால், ளதவனுரடை திட்டம் ளவறுவிதமாக 
இருந்தது. ளதவனுரடை திட்டம் மற்றும் ஞானத்திற்கு முன்பு மனிதனின் 



(ஈசாக்கின் விருப் ம்) ஒரு ப ாருட்டல்ல. ளதவன் ைாக்ளகார  பதரிவு 
பசய்தார். 

ர  ிளில் ளதவன் தன்ரனப்  ற்றி ள சும் ள ாது, தான் ஆ ிைகாமின் ளதவன், 

ளலாத்துவின் ளதவன், இஸ்மளவலின் ளதவன், ஈசாக்கின் ளதவன், ஏசாவின் 
ளதவன் மற்றும் ைாக்ளகா ின் ளதவன் என்று பசால்லவில்ரல. அதற்கு 
 திலாக, தாம் ஆ ிைாமின், ஈசாக்கின் ைாக்ளகா ின் ளதவன் என்று பசான்னார், 

காைணம் இந்த வம்சா வழிைில் தான் ளமசிைா வைளவண்டும் என் தற்காக 
அவர் அப் டிச் பசான்னார். இப் டி அவர் பசான்னதால் அவர் மற்றவர்களின் 
ளதவனாக  இல்லாமல் ள ாய்விட்டாைா என்று ளகட்டால் இல்ரல, அவர் சர்வ 
உலக மக்களின் ளதவன் தான், ஆனால், ளமசிைாவின் ளநைடி வம்சா வழிைில் 
வரு வர்களின் ப ைர்கரள அவர் குறிப் ிடுகின்றார் அவ்வளவு தான். 

ைாக்ளகாபும், அவரின் 12 மகன்களும் ளமசிைாவின் வம்சமும்: 

ளதவன் முதலாவது ஆ ிைகாரம பதரிவு பசய்தார்,  ிறகு ஈசாக்கு, அதன் 
 ிறகு ைாக்ளகாபு. இப்ள ாது ைாக்ளகாபுக்கு 12 மகன்கள்  ிறந்தார்கள். ஆனால், 

இந்த 12 ள ர்களில் ஒருவரின் வம்சத்தில் தான் ளமசிைா வைளவண்டும். மீதி 
11 ள ர்களின் வசமத்தில் ளமசிைா  ிறக்கமுடிைாது, இதில் எந்த ஒரு 
வஞ்சகளமா, துளைாகளமா கிரடைாது. ைாக்ளகா ின் ஒவ்பவாரு 
 ிள்ரளகளுக்கும் ஒரு  ளவரல இருந்தது, ஆனால் ஒருவரின் குடும்  
வழிைில் தான் ளமசிைா வைளவண்டும் அல்லது  வைமுடியும்! அதற்காக யூதா 
என்ற மகனின் குடும் த்ரத ளதவன் பதரிவு பசய்தார், இவருரடை 
வம்சத்தில் தாவதீு இைாஜா வந்தார், இவைது வம்சத்தில் ளமசிைா  வந்தார். 
இதன் அடிப் ரடைில் தான் ளமசிைாவின்  ட்டப்ப ைர்களில் 'யூதாவின் 
சிங்கம் (Lion of Judah)' என்றும் மற்றும் 'ளமசிைா  தாவதீின் குமாைன்(Son of 

David)' என்றும் அரழக்கப் ட்டார். 

ர  ிளின்  ரழை ஏற் ாடு, இஸ்ளைலின் சரித்திைத்ரத மட்டும் 
பசால்லவில்ரல, முக்கிைமாக ஆதிைாகமம் முதல் மல்கிைா புத்தகம் வரை, 

அது ளமசிைாவின் வருரகரை ஆங்காங்ளக தீர்க்கதரிசனமாக 
பசால்லிக்பகாண்ளட வந்துள்ளது. ளமசிைா தான் ர  ிளின் முக்கிை 
நடுப்புள்ளி என் தால், வம்சா வழி ப ைர்கள் ர  ிளில் அதிக 
முக்கிைத்துவம் ப ற்றுள்ளது.  ரழை ஏற் ாட்டின் சரித்திைம் மற்றும் 
தீர்க்கதரிசனங்கள் அரனத்தும், ளமசிைாரவ ளநாக்கிளை நகர்ந்துக்பகாண்டு 
வந்துள்ளது என் ரத கவனிக்களவண்ன்டும். 

இதரனளை இளைசு புதிை ஏற் ாட்டில் சுருக்கமாக, லூக்கா 24ம் 
அத்திைாைத்தில் கூறியுள்ளார்: 

அவர்கரள ளநாக்கி: ளமாளசைின் நிைாைப் ிைமாணத்திலும் 
தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்ரனக் குறித்து 
எழுதிைிருக்கிறரவகபளல்லாம் நிரறளவறளவண்டிைபதன்று, நான் 
உங்களளாடிருந்தள ாது உங்களுக்குச் பசால்லிக்பகாண்டுவந்த 
விளசைங்கள் இரவகளள என்றார். ( லூக்கா 24:43) 



ளமாளச முதலிை சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின 
ளவதவாக்கிைங்கபளல்லாவற்றிலும் தம்ரமக்குறித்துச் பசால்லிைரவகரள 
அவர்களுக்கு விவரித்துக் காண் ித்தார். ( லூக்கா 24:27) 

 ரழை ஏற் ாட்டில் நூற்றுக்கணக்கான தீர்க்கதரிசனங்கள் ளமசிைாரவப் 
 ற்றி கூறப் ட்டுள்ளது. 

1) ளமசிைா  ிறப் தற்கு 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஏசாைா தீர்க்கதரிசி 
மூலமாக ளதவன் 'ளமசிைா ஒரு கன்னிைின் வைிற்றில்  ிறப் ார்' என்றுச் 
பசான்னார் (ஏசாைா 7:14) 

2) ளமசிைா  ிறப் தற்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, மீகா தீர்க்கதரிசி 
மூலமாக ளதவன் 'ளமசிைா ப த்லளகமில்  ிறப் ார்' என்று பசால்லியுள்ளார் 
(மீகா 5:2) 

3) ளமசிைா  ிறப் தற்கு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் ாக, தாவதீு ைாஜாவின் 
மூலமாக, ளமசிைா எப் டிப் ட்ட ஒரு மைணத்ரத சந்திப் ார் என்று ளதவன் 
பசால்லியுள்ளார் (சங்கீதம் 22) 

ளமற்கண்ட மூன்று மட்டுமல்லாமல், மீதமுள்ள அரனத்து தீர்க்கதரிசங்கள் 
அரனத்தும் இளைசு மீது நிரறளவறிைது. 

1500 ஆண்டுகளுக்கும் ளமலாக   ரழை ஏற் ாடு ளமசிைாவின் வருரகக்காக 
காத்திருந்தது. ஆரகைால் தான்  ரழை ஏற் ாட்டின் கரடசி புத்தகமாகிை 
"மல்கிைா புத்தகத்தில் ளதவன்” கீழ்கண்டவாறு பசால்கிறார்: 

கர்த்தர் உரைக்கிறார்: நான் உன்ரன சந்திக்க வருளவன். 

400 ஆண்டுகள் கழித்து, புதிை ஏற் ாடு, மத்ளதயு நற்பசய்தி நூலில், ஒரு 
 ைம் ரை  ட்டிைளலாடு பதாடங்குகிறது, இந்த  ட்டிைரலப்  டித்து சிலருக்கு 
சலிப்பு (Boring) உண்டாகிவிடும்... 

ஆனால், ஒரு நிமிடம் கவனியுங்கள். மத்ளதயு ஏன் இப் டி பதாடங்குகிறார் 
என்று சிந்தித்து  ார்த்து இருக்கிறரீ்களா? 

அவர் என்ன பசால்கிறார்: "நில்லுங்கள் . . . கவனியுங்கள் . . . இளதா,  ல 
நூற்றாண்டுகளாக காத்திருந்த ளமசிைா  இளதா இங்ளக இருக்கிறார்" என்றுச் 
பசால்கிறார்.  

இப்ள ாது உங்களுக்கு புரிந்ததா? ஏன் புதிை ஏற் ாடு ஒரு  ைம் ரை 
 ட்டிைளலாடு பதாடங்குகிறது என்று? 

ளமலும் ஏன் கிறிஸ்தவர்கள் ர  ிள் பசால்லாத இன்பனாரு நற்பசய்திரை 
நம்புவதில்ரல என்று இப்ள ாது புரிகின்றதா?  ளமலும், ளமசிைாவின் 
சந்ததிைில் அல்லாமல் ஆைிை ரமல்களுக்கு அப் ால் ஒரு ந ி (முஹம்மது) 
ளதான்றி நான் தான் பைளகாவா ளதவன் அனுப் ிை ந ி என்று பசான்னாலும் 
ஏன் கிறிஸ்தவர்கள் நம்புவதில்ரல என்று புரிகின்றதா?  ர  ிளின்  டி 



ளமசிைா தான் கரடசி தீர்க்கதரிசி மற்றும் அவருக்குப்   ிறகு இன்பனாரு 
தீர்க்கதரிசி (இஸ்லாமிை ந ி முஹம்மது) ளதரவளை இல்ரல. ர  ிளின் 
இரறைிைலின்  டி, இளைசுவிற்கு  ிறகு இன்பனாரு ந ி ளதரவைில்ரல, 

அப் டி  வந்தால் அவர்கள் கள்ளத்தீர்க்கதரிசி ஆவார்கள். 

ர  ிளின் பமாத்த சுருக்கத்ரதப் இப்ள ாது அறிந்துக்பகாண்டீர்களா? இந்த 
 ின்னணிைில்  ார்த்தால், இஸ்மளவல் என் வர் ஒரு சாதாைண ந ர் தான். 

கரடசிைாக,  ரழை ஏற் ாடு எப் டி முடிவரடகின்றளதா, அளத ள ால  புதிை 
ஏற் ாடும் முடிவு ப றுவரதக் காணமுடியும். 

அதாவது,  ரழை ஏற் ாடு ளமசிைாவின் முதல் வருரகக்காக 
காத்திருப் ளதாடு முடிவரடகிறது. புதிை ஏற் ாடு அளத ளமசிைாவின் 
இைண்டாம் வருரகக்காக காத்திருப் ளதாடு முடிந்திருக்கிறது. 

பமய்ைாகளவ நான் சீக்கிைமாய் வருகிளறன் என்கிறார். ஆபமன், கர்த்தைாகிை 
இளைசுளவ, வாரும். (பவளி 22:20) 

காட்டுக்கழுரத என் து அவமானப் டுத்துவதா? 

அவன் துஷ்டமனுைனாைிருப் ான்; அவனுரடை ரக எல்லாருக்கும் 
விளைாதமாகவும், எல்லாருரடை ரகயும் அவனுக்கு விளைாதமாகவும் 
இருக்கும்; தன் சளகாதைர் எல்லாருக்கும் எதிைாகக் குடிைிருப் ான் 
என்றார். (ஆதிைாகமம் 16:12) 

இஸ்மளவரல "காட்டு கழுரத" என்று அரழப் தன் மூலம் ர  ிள் அவரை 
அவமதிக்கிறது என்று முஸ்லிம்கள் கூறுகிறார்கள். அது தவறானது. 

21 ஆம் நூற்றாண்ரட மனதில் ரவத்து  டிக்கும் ள ாது, இது ஒரு 
அவமானம் ள ால் ளதான்றலாம். இருப் ினும்,  4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
இருந்த சூழரல நீங்கள் சரிைாகப் புரிந்து பகாண்டால், "காட்டுக்கழுரத" 
என்றுச் பசால்லப் ட்ட வார்த்ரதைில் அத்தரகை ளநாக்கம் இங்ளக இல்ரல 
என் ரத புரிந்துக்பகாள்ளலாம். ஒரு மிருகத்தின் குணத்ரத ஒரு 
உதாைணத்திற்காக அவருக்கு ஒப் ிட்டு இங்கு ள சுகின்றது. இதில் நல்ல 
குணங்களும் அடங்கும், பகட்ட குணங்களும் அடங்கும். ப ாதுவாக ர  ிள் 
அளனக முரற அளனகருக்கு ஒப் ிட்டு இப் டி ள சியுள்ளது, பவறும் 
இஸ்மளவலுக்கு மட்டும் ர  ிள் பசால்வதில்ரல. 

தன் கரடசி காலத்தில் ைாக்ளகாபு தன் மகன்கரள ஆசீர்வதிக்கும் ள ாது, 

இசக்கார் என்ற மகரனப்  ார்த்து, " லத்த கழுரத" என்று ஒப் ிட்டுச் 
பசால்கிறார்.  

ஆதிைாகமம் 49:14 

இசக்கார் இைண்டு ப ாதிைின் நடுளவ  டுத்துக்பகாண்டிருக்கிற  லத்த 
கழுரத. 



இப் டி பசால்வதினால் ைாக்ளகாபு தன் மகரன அவமதித்தார் என்று 
எடுத்துக்பகாள்ளலாமா? இல்ரல. இசக்காரின் சந்ததிகள்  அரனவரும் 
எழுந்து, என் மூதாரதைரை ர  ிள் அவமதித்தது என்றுச் பசான்னார்களா? 

இல்ரல. 

இந்த இடத்தில், " லத்த கழுரத" என்றச் பசால் எதரன பதரிவிக்கிறது? 

அவருரடை சந்ததிகள்  லமுள்ளவர்களாக இருப் ார்கள் என் ரதயும், அளத 
ளநைத்தில் ஒரு கழுரதரைப் ள ால மற்றவர்கள் இவர்களிடம் அதிகமாக 
ளவரல வாங்குவார்கள் என் ரதயும் பதரிவிக்கிறது. இதில் கூட ளநர்மரற 
எதிர்மரற  ண்புகள் பகாடுக்கப் ட்டிருக்கிறது. 

அளத அத்திைாைத்தில், இசக்காரின் சளகாதைர் ப ன்ைமீன் “ஒரு பகாடூைமான 
ஓநாய்” என்று அரழக்கப் டுகிறார். இது ஒரு அவமதிப் ா? “ஓநாய் உருவம்” 

ப ஞ்சமின் சந்ததிைினர் ஆக்ளைாைமான ள ார்வைீர்களாக இருப் ார்கள் 
என் ரத பவளிப் டுத்துகிறது. இந்த தீர்க்கதரிசனமும் 1 நாளாகமம் 8:40ல் 
நிரறளவறிைது என்றுச் பசால்லலாம். 

ஊலாமின் குமாைர்  ைாக்கிைமசாலிகளான வில்வைீைாய் இருந்தார்கள்; 

அவர்களுக்கு அளநகம் புத்திைர் ப ௌத்திைர் இருந்தார்கள்; அவர்கள் 
பதாரக நூற்ரறம் துள ர்; இவர்கள் எல்லாரும் ப ன்ைமீன் புத்திைர். (1 

நாளாகமம் 8:40) 

நப்தலி ஒரு புறாவிற்கு ஒப் ிடப் ட்டார். தான் (Dan) என் வர் ஒரு  ாம் ிற்கு 
ஒப் ிடப் ட்டார். ளைாளசப்பு ஒரு சிங்கக்குட்டிக்கு ஒப் ிடப் ட்டார். இவர்கள் 
அரனவரும் ைாக்ளகா ின் மகன்களள! இவர்கரள இப் டி மிருகங்களளாடு 
ஒப் ிட்டதும் அவர்களின் தகப் ளன!  

ர  ிள் அவர்கரள மிருகங்களின் ப ைர்கரளக் பகாண்டு 
அரழக்கவில்ரல அல்லது அவர்கள் மிருகங்கள் ள ால காணப் ட்டார்கள் 
என்றும் ர  ிள் பசால்லவில்ரல. ஆனால், எதிர்காலத்தில் அவர்களின் 
ளநர்மரற எதிர்மரற  ண்புகரள மிருகங்களளாடு ஒப் ிட்டு ள சியுள்ளது 
அவ்வளவு தான். 

ஆரகைால், ஆதிைாகமம் 16:12ல் இஸ்மளவல் ஒரு காட்டுக்கழுரதரைப் 
ள ால  ண்புகரளக் பகாண்டு வாழப்ள ாகிறான் என்று பசால்லப் ட்டது. 
இதன் அர்த்தம் என்ன?  இஸ்மளவலின் சந்ததிகள் சுதந்திைமானவர்களாக, 

கட்டுப் டுத்தமுடிைாதவர்களாக,  லமுள்ளவர்களாக இருப் ார்கள் என்று 
பசால்லப் ட்டது அவ்வளவு தான்.  இது அவர்கள்  ற்றிச் பசால்லப் ட்ட 
நல்ல ளநர்மரற  ண் ாகும்.  

இளத ள ால, ஒரு எதிர்மரற  ண்பும் பசால்லப் ட்டது. அது என்னபவன்றால் 
அவர்களின் இந்த  லமுள்ள குணம், மற்றவர்களுக்கு எதிைாக 
பசைல் டு வர்களாக காட்டப் டும் என்றும் பசால்லப் ட்டுள்ளது. 

மூலம: http://www.faithbrowser.com/ishmael-in-the-bible/ 

------------ 
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18. இளைசு என்ன பசான்னார்? வித்திைாசமான 
வினாடி வினா ளகள்வி  தில்கள் 

ஒரு வித்திைாசமான விரளைாட்ரட விரளைாடுளவாம் வாருங்கள். இந்த 
விரளைாட்டின் ப ைர் “இளைசு என்ன பசான்னார்” என் தாகும். முக்கிைமாக 
இந்த வினாடி வினாக்கள் முஸ்லிம்களுக்காக உருவாக்கப் ட்டது. 

இந்த விரளைாட்டில் 10 ளகள்விகள் பகாடுக்கப் ட்டுள்ளன. ஒவ்பவாரு 
ளகள்விக்கும், இைண்டு பதரிவுகள் பகாடுக்கப் ட்டு இருக்கும், அதாவது (A) 

மற்றும் (B). இரவகளில் நீங்கள் சரிைான  திரல பதரிவு பசய்ைளவண்டும். 
அந்த ளகள்விக்கு உண்ரமைில் இளைசு என்ன  தில்  பசான்னார் என் ரத 
நீங்கள் பதரிவு பசய்ைளவண்டும்.   

எல்லா ளகள்விகளும் இளைசு மக்களிடம் ள சிை  உரைைாடல்கரள 
அடிப் ரடைாகக் பகாண்டரவ. ஒவ்பவாரு ளகள்விக்கும் நீங்கள் சரிைான 
 திரல பதரிவு பசய்தால், உங்களுக்கு 10 மதிப்ப ண்கள் கிரடக்கும். 
அரனத்து ளகள்விகளுக்கும் நீங்கள் சரிைான   தில் பசான்னால், 

உங்களுக்கு  100 மதிப்ப ண்கள் கிரடக்கும்.   நீங்கள் 10 ளகள்விகளுக்கும் 
சரிைான  திரலக் பகாடுத்தால், உங்களுக்கு இளைசு  ற்றி 100% பதரியும் 
என்று ப ாருள். ஒருளவரள சில  ளகள்விகளுக்கு  தவறான  தில் 
பகாடுத்திருந்தால், நீங்கள் இன்னும் இளைசு  ற்றி கற்களவண்டும் என்று 
ப ாருள். 

சரி வாருங்கள் ளகள்விகளுக்குச் பசல்லலாம்: 

ளகள்வி 1: பதாழுளநாைால்  ாதிக்கப் ட்ட ஒரு மனிதன் இளைசுரவ அணுகி 
அவர் முன் மண்டிைிட்டு,  கீழ்கண்டவாறு கூறுகின்றான்.  

மனிதன்: ஆண்டவளை! உமக்குச் சித்தமானால், என்ரனச் சுத்தமாக்க உம்மால் 
ஆகும் என்றான் 

இதற்கு இளைசு கீழ்கண்ட  தில்களில் ஒரு  திரலச் பசான்னார்: 

A) இல்ரல, இது என் சித்தம் அல்ல. இது ளதவனின் விருப் த்ரதப் 
ப ாருத்தது. ளதவன் விரும் ினால், உன்ரன அவர் சுகமாக்குவார், உன் 
பதாழுளநாய் நீங்கும், அவர் விரும் வில்ரலபைன்றால், உன்ரன சுகமாக்க 
என்னால் முடிைாது. 

B) இளைசு தமது ரகரை நீட்டி அவரனத்பதாட்டு: எனக்குச் சித்தமுண்டு, 

சுத்தமாகு என்றார் (உடளன குஷ்டளைாகம் நீங்கி அவன் சுத்தமானான்) 

----*---- 

ளகள்வி 2:  ஒரு ளைாம அைசு அதிகாரி இளைசுவிடம் உதவிக்காக வந்தான். 



ளைாம அைசு அதிகாரி: ஆண்டவளை! என் ளவரலக்காைன் வடீ்டிளல 
திமிர்வாதமாய்க் கிடந்து பகாடிை ளவதரனப் டுகிறான்  

இளைசு அந்த அதிகாரிைிடம்: 

A) நீ ளவறு மருந்துகரள அல்லது ஒட்டகத்தின் சிறுநீரை  ைன் டுத்திப் 
 ார்த்தைா? என்றார் 

B) இளைசு: நான் வந்து அவரனச் பசாஸ்தமாக்குளவன் என்றார் 

----*---- 

ளகள்வி 3:  இளைசுவும் அவருரடை சீைர்களும் ஒரு  டகில்  ைணம் 
பசய்துக்பகாண்டு இருந்தார்கள். அப்ள ாது கடுரமைான புைல் மற்றும் கடல் 
பகாந்தளிப்பு வருகிறது.  

சீடர்கள்: “ஆண்டவளை, எங்கரளக் காப் ாற்றுங்கள்! நாங்கள் மூழ்கப் 
ள ாகிளறாம்! ” என்றார்கள். 

இளைசு பசான்னார்: 

A) நாம் அரனவரும் பஜ ிப்ள ாம். ஒருளவரள ளதவன் நம்முரடை 
பஜ த்ரதக் ளகட்டு, நம்ரம இந்த கடும் புைலிலிருந்து காப் ாற்றக்கூடும். 
ளதவன் மட்டும் தான் இைற்ரகரை கட்டுப் ாட்டுக்குள் ரவத்திருக்கிறார்.  

B) அற் விசுவாசிகளள! ஏன்  ைப் டுகிறரீ்கள் என்று பசால்லி; எழுந்து, இளைசு 
காற்ரறயும் கடரலயும் அதட்டினார். உடளன, மிகுந்த 
அரமதலுண்டாைிற்று. 

----*---- 

ளகள்வி 4: அசுத்த ஆவியுள்ள ஒரு மனுைன்  ிளைதக்கல்லரறகளிலிருந்து 
இளைசுவிற்கு எதிைாக வந்தான். அவன் இளைசுரவத் தூைத்திளல 
கண்டள ாது, ஓடிவந்து, அவரைப்  ணிந்துபகாண்டு, இளைசுவிடம்:  

அசுத்த ஆவி ிடித்த மனிதன்: இளைசுளவ, உன்னதமான ளதவனுரடை 
குமாைளன, எனக்கும் உமக்கும் என்ன? என்ரன ஏன் ளவதரனப் டுத்த 
வந்தீர்? என்ரன ளவதரனப் டுத்தாத டிக்குத் ளதவன்ள ரில் உமக்கு 
ஆரணபைன்றுச் பசான்னான். என்ரன பதாந்தைவு பசய்ைாதீர் என்றான். 

அவனுக்கு இளைசு: 

A)  ாைப் ா, நான் என் ளவரலரை  ார்க்கிளறன், உன்ரன துைத்த 
நான் வைவில்ரல என்று இளைசு பசான்னார். 

B) அசுத்த ஆவிளை, இந்த மனுைரன விட்டுப் புறப் ட்டுப் ள ா என்று இளைசு 
பசான்னார். 



----*---- 

ளகள்வி 5:  க்கவாதம் ளநாைினால்  ாதிக்கப் ட்ட ஒரு மனிதன் இளைசுவிடம் 
பகாண்டுவந்தார்கள். 

இளைசு: மகளன, உன்  ாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப் ட்டது என்றார் 

அங்கு இருந்த  மத தரலவர்கள்: இது ளதவதூைணம் ஆகும்,  ாவங்கரள 
மன்னிக்க இரறவனால் மட்டுளம முடியும் (என்று பசான்னார்கள்). 

இதற்கு இளைசு கீழ்கண்டவாறு கூறினார்: 

A) நீங்கள் பசால்வது உண்ரம தான். இரறவன் மட்டும் தான்  ாவங்கரள 
மன்னிக்கமுடியும், என்னால் மன்னிக்க முடிைாது. 

B)  ாவங்கரள மன்னிக்க எனக்கு அதிகாைமுண்டு என் ரத இப்ள ாது 
நிரு ிக்கிளறன்  ாருங்கள் என்றுச் பசால்லி அந்த மனிதரன குணமாக்கி 
அனுப் ினார். 

----*---- 

ளகள்வி 6: பஜ ஆலைத்தரலவனாகிை ைவரீு என் வன் இளைசுவிடம் ஒரு 
உதவிக்காக வந்தான். 

ைவரீு இளைசுவிடம்: என் மகள் மைண அவஸ்ரத  டுகிறாள்; ஆகிலும், நீர் 
வந்து அவள்ளமல் உமது ரகரை ரவயும், அப்ப ாழுது  ிரழப் ாள் 
என்றான் 

இளைசு ைவரீுவிடம் இப் டி கூறினார்:  

A) காலதாமதம் ஆகிவிட்டது, அவரள காப் ாற்ற என்னால் முடிைாது, இனி 
ளதவன் தான் அவரள காப் ாற்ற முடியும். 

B)  ைப் டாளத; விசுவாசமுள்ளவனாைிரு, அப்ப ாழுது அவள் 
இைட்சிக்கப் டுவாள் என்றார். (மரித்த அந்த சிறுமிரை இளைசு உைிளைாடு 
எழுப் ினார்) 

----*---- 

ளகள்வி 7: இளைசு தம்முரடை சீடர்களிடம் ஒரு ளகள்விரைக் ளகட்டார். 

இளைசு: மக்கரள என்ரன ைார் என்று கூறுகிறார்கள்? 

சீளமான் (ள துரு) என்ற சீடர்: நீர் ஜவீனுள்ள ளதவனுரடை குமாைனாகிை 
கிறிஸ்து என்றான் 

இதற்கு இளைசு இவ்விதமாக கூறினார்: 



A) இல்ரல, நான் ளதவகுமாைன் இல்ரல. நான் பவறும் ஒரு ந ி/தீர்க்கதரிசி 
மட்டும் தான் 

B) ளைானாவின் குமாைனாகிை சீளமாளன, நீ  ாக்கிைவான்; மாம்சமும் 
இைத்தமும் இரத உனக்கு பவளிப் டுத்தவில்ரல,  ைளலாகத்திலிருக்கிற 
என்  ிதா இரத உனக்கு பவளிப் டுத்தினார். 

----*---- 

ளகள்வி 8: ஒரு முரற சில ப ற்ளறார்கள் தங்கள் சிறு  ிள்ரளகரள 
இளைசுவிடம் பகாண்டு வந்தார்கள். குழந்ரதகளின் தரல மீது இளைசு 
கைங்கரள ரவத்து ஆசீர்வதிப் ார் என்று எதிர்ப் ார்ப்ள ாடு வந்தார்கள். 

இளைசுவின் சீடர்கள்: இங்ளகைிருந்து பசன்றுவிடுங்கள். இளைசுவிற்கு 
இதற்பகல்லாம் இப்ள ாது ளநைமில்ரல என்றனர். 

இளைசு சீடர்களிடம் இவ்விதமாக கூறினார்: 

A) சிறு  ிள்ரளகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடங்பகாடுங்கள். நான் 
திருமணம் பசய்யும்  டி சிறுமிகளில் ைாைாவது இருப் ார்களா என்று நான் 
 ார்க்கட்டும். 

B) சிறு  ிள்ரளகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடங்பகாடுங்கள்; 

அவர்கரளத் தரட ண்ணாதிருங்கள்;  ைளலாகைாஜ்ைம் 
அப் டிப் ட்டவர்களுரடைது என்று பசால்லி, அவர்கள் ளமல் ரககரள 
ரவத்து ஆசீர்வதித்தார். 

----*---- 

ளகள்வி 9:  த்து குஷ்டளைாகிகரள இளைசு குணமாக்கினார். அவர்களில் 
ஒருவன் மட்டும் இளைசுவிற்கு நன்றி பசால்ல, அவரிடம் வந்தார். 

குணமாக்கப் ட்ட மனிதன்: உைத்த சத்தத்ளதாளட ளதவரன மகிரமப் டுத்தி, 
அவருரடை  ாதத்தருளக முகங்குப்புற விழுந்து, அவருக்கு 
ஸ்ளதாத்திைஞ்பசலுத்தினான். 

அவனுக்கு இளைசு இவ்விதமாக கூறினார்: 

A) இப் டி எனக்கு நீ நன்றி பசால்லக்கூடாது. நான் ஒரு ஊழிைக்காைன் 
மட்டும்தான். நான் உன்ரன சுகமாக்க வில்ரல, ளதவன் தான் உன்ரன 
சுகமாக்கினார், அவருக்கு நீ நன்றி பசலுத்து. 

B) சுத்தமானவர்கள்  த்துப்ள ர் அல்லவா, மற்ற ஒன் துள ர் எங்ளக? 

ளதவரன மகிரமப் டுத்துகிறதற்கு, இந்த அந்நிைளன ஒழிை 
மற்பறாருவனும் திரும் ிவைக்காளணாளம என்றார். 

----*---- 



ளகள்வி 10: இளைசு மரித்ததிலிருந்து உைிளைாடு எழுந்திருந்து, தம்முரடை 
சீடர்களுக்கு காணப் ட்டார். 

ளதாமா என்ற சீடர் இளைசுவிடம்: என் ஆண்டவளை! என் ளதவளன! என்றான் 

அப்ப ாழுது இளைசு அந்த சீடரிடம்: 

A) கரடசிைாகச் பசால்கிளறன் ளதாமா! இனி இப் டி பசால்லாளத! நிறுத்து. 
என்ரன ஆண்டவர் என்ளறா, ளதவன் என்ளறா பசால்லக்கூடாது என்று 
எத்தரன முரற உனக்குச் பசால்வது. 

B) ளதாமாளவ, நீ என்ரனக் கண்டதினாளல விசுவாசித்தாய், காணாதிருந்தும் 
விசுவாசிக்கிறவர்கள்  ாக்கிைவான்கள் என்றார். 

----*---- 

[ளமற்கண்ட ளகள்விகள் ர  ிளின் புதிை ஏற் ாட்டின் நற்பசய்தி 
நூல்களிலிருந்து எடுக்கப் ட்டுள்ளன, இந்த அத்திைாைங்கரள முழுவதுமாக 
 டிக்க, பகாடுக்கப் ட்ட பதாடுப்புக்கரள பசாடுக்கவும்:   

• ளகள்விகள் 1 லிருந்து  3 வரை மத்ளதயு 8ம் அத்திைாைத்திலிருந்தும், 

• ளகள்வி 4 மாற்கு 5ம் அத்திைாைத்திலிருந்தும், 

• ளகள்வி 5 மாற்கு 2ம் அத்திைாைத்திலிருந்தும், 

• ளகள்வி 6 மத்ளதயு 9 மற்றும் லூக்கா 8ம் அத்திைாைங்களிலிருந்தும், 

• ளகள்வி 7 மத்ளதயு 16ம் அத்திைாைத்திலிருந்தும், 

• ளகள்வி 8 மத்ளதயு 19வது அத்திைாைத்திலிருந்தும், 

• ளகள்வி 9 லூக்கா 17வது அத்திைாைத்திலிருந்தும், மற்றும் 

• ளகள்வி 10 ளைாவான் 20வது அத்திைாைத்திலிருந்தும் 
எடுக்கப் ட்டுள்ளன] 

ஆங்கில மூலம்: http://www.faithbrowser.com/what-did-jesus-say-quiz/ 

------------ 

19. இளைசுரவப்  ற்றி உங்களுக்கு எவ்வளவு 
பதரியும்? 

முஸ்லிம்கள் இளைசுரவ ளநசிக்கிறார்கள், மதிக்கிறார்கள், அவருரடை 
ள ாதரனகரளப்  ின் ற்றுகிறார்கள் என்று பசால்வரத  லமுரற நான் 
ளகட்டிருக்கிளறன். இது உண்ரமைான கூற்றா? 

முஸ்லிம்களுக்கு எனது ளகள்வி என்னபவன்றால், நீங்கள் உண்ரமைில் 
இளைசுரவ அறிவரீ்களா?  அவரைப்  ற்றி உங்களுக்கு எவ்வளவு பதரியும்? 

அவர் எங்கு  ிறந்தார்? அவர் எங்ளக வளர்ந்தார்? அவருக்கு சளகாதை 
சளகாதரிகள் இருந்தார்களா? அவர்களின் ப ைர்கள் என்ன? அவருரடை 

http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Matthew&Chapter=8
http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Mark&Chapter=5
http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Mark&Chapter=2
http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Matthew&Chapter=9
http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Luke&Chapter=8
http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Matthew&Chapter=16
http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Matthew&Chapter=19
http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Luke&Chapter=17
http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=John&Chapter=20
http://www.faithbrowser.com/what-did-jesus-say-quiz/


பநருங்கிை  நண் ர்கள் ைார்? தம்முரடை சீடர்களுக்கு அவர் எரவகரள 
ள ாதித்தார்?  பஜ த்ரதப்  ற்றி அவர் என்ன கற் ித்தார்? ளநான்பு என்ற 
உ வாசம்  ற்றி அவர் என்ன கற் ித்தார்? அவர் பசய்த அற்புதங்கள் என்ன? 

மூஸா  மற்றும் இப்றாஹமீ் மற்றும் இதை தீர்க்கதரிசிகள்  ற்றி அவர் என்ன 
பசான்னார்? 

முந்ரதை  ளவதங்கரளப்  ற்றி அவர் என்ன பசான்னார்? பசார்க்கம் மற்றும் 
நைகத்ரதப்  ற்றி அவர் என்ன கற் ித்தார்? எதிர்காலத்ரதப்  ற்றி அவர் 
என்ன பசான்னார்? அன்ர ப்  ற்றி அவர் என்ன கற் ித்தார்?  ணத்ரதப் 
 ற்றி? குடும் த்ரதப்  ற்றி? மைணம்  ற்றி? இப் டி  ல தரலப்புக்கள்  ற்றி 
அவர் ள சியுள்ளாளை, அரவகரள நீங்கள் அறிவரீ்களா? 

முஸ்லிம் நண் ர்களள! இளைசுவின் வாழ்க்ரகரைப்  ற்றி உங்களுக்குத் 
பதரிைாத  ல விைைங்கள் உள்ளன. அரவகரள 
அறிந்துக்பகாள்ளாமளலளை அவர் “எங்கள் தூதர் மற்றும் எங்கள் தீர்க்கதரிசி” 
என்று நீங்கள் கூறுகிறரீ்கள். உங்கள் கூற்றில் நீங்கள் உண்ரமயுள்ளவைாக 
இருந்தால், இளைசுவின் வாழ்க்ரகரையும் அவருரடை வார்த்ரதகரளயும் 
அவருரடை பசைல்கரளயும்  ற்றி ளமலும் நீங்கள் 
அறிந்துக்பகாள்ளளவண்டும். 

இளைசுவின் பநருங்கிை சீடர்கள் எழுதிை அவைது வாழ்க்ரக வைலாரற 
 டியுங்கள்.  நீங்கள் ஒரு உண்ரமைான முஸ்லீமாக இருந்தால், இளைசு ஒரு 
ந ி என்று நம் ி, அவரை மதிக்கிறரீ்கள், ளநசிக்கிறரீ்கள் என்றால், இன்ஜலீில் 
இருந்து இளைசுவின் வாழ்க்ரகரைப்  ற்றி  டிக்க நான் உங்கரள 
ளகட்டுக்பகாள்கிளறன். நாங்கள்  டிக்கும் சுவிளசைத்ரத நீங்கள்  டிக்க 
மறுக்கிறரீ்கள் என்று எனக்குத் பதரியும், ஆனால் நற்பசய்தி என்று 
அரழக்கப் டும் இன்ஜிரல இளைசுரவ கண்ட சாட்சிகள் அதாவது அவைது 
சீடர்கள் எழுதினார்கள், எனளவ அவரைப்  ற்றிை விவைங்கரள நீங்கள் 
அங்ளக காணமுடியும். 

உதாைணமாக, இளைசு எங்கு  ிறந்தார் என்று உங்களுக்குத் பதரியுமா? 

இன்ஜிலில் இதரன  ார்க்கலாம். குர்ஆனில் இதரன நீங்கள் கண்டு ிடிக்க 
முடிைாது.  இன்பனாரு முக்கிைமான விவைம் என்னபவன்றால், இளைசு 
 ிறந்த ஊரின் ப ைர், ஹதீஸில் உள்ளது என்று பசான்னால், உங்களுக்கு 
ஆச்சரிைமாக இருக்கும். நஸை ீஹதீஸ் பதாகுப்பு, அத்திைாைம் 5, ஹதீஸ் 
எண்: 451 ல் இதரன காணலாம் (https://ahadith.co.uk/permalink.php?id=7731). 

 “மத்ளதயு அல்லது மாற்கு அல்லது லூக்கா” நற்பசய்தி நூல்களில் 
இளைசுவின் முழு வாழ்க்ரகரையும் ஏன் நீங்கள்  டிக்கக்கூடாது?  

தமிழில் இன்ஜிரல  டிக்க கீழ்கண்ட பதாடுப்புக்கரள பசாடுக்கவும்: 

1. http://www.tamil-bible.com/chapters.php?Type=Matthew  
2. http://www.tamil-bible.com/chapters.php?Type=Mark  
3. http://www.tamil-bible.com/chapters.php?Type=Luke  

https://www.answering-islam.org/(https:/ahadith.co.uk/permalink.php?id=7731
http://www.tamil-bible.com/chapters.php?Type=Matthew
http://www.tamil-bible.com/chapters.php?Type=Mark
http://www.tamil-bible.com/chapters.php?Type=Luke


உங்களிடம் ஏளதனும் ளகள்விகள் அல்லது சந்ளதகங்கள் இருந்தால், அரத 
எழுதுங்கள். ளமற்கண்ட இன்ஜிரல ஒருமுரறைாவது முழுவதுமாக 
 டித்துப்  ாருங்கள். 

ஆங்கில மூலம்: http://www.faithbrowser.com/how-much-do-you-know-about-jesus/ 

------------ 

20. சலீமுரடை குர்ஆன் எங்ளக? 

"முஸ்லிம்கள் குர்ஆரன கற்க" தகுதிைான மற்றும் சிறந்த  நான்கு 
ளதாழர்களின் ப ைர்கரள முஹம்மது முன்பமாழிந்தார். இந்த நான்கு 
ள ர்களில் சலீம் என் வர் ஒருவர் ஆவார். 

உண்ரமைில், முஹம்மதுவின் ளதாழர்களில் முதன் முதலில் குர்ஆரன 
எழுத்து வடிைில் ளசகரித்து எழுதி ரவத்திருந்தவர் 'சலீம்' ஆவார். (சுயூதி, 
அல்இத்கான்,  க்கம் 135 - As Suyuti, Al-Itqan fii `Ulum al-Qur’an, Vol.1 p.135). 

சலீம் தனது  ணிைில் மிகவும் அர்ப் ணிப்புடனும் உண்ரமயுடனும் 
இருந்தார். சலீமின் இந்த குர்ஆன் எவ்வளவு விரலமதிப் ற்ற, வைலாற்று 
மதிப்புமிக்க புத்தகமாக இருந்திருக்க ளவண்டும்! 

துைதிர்ஷ்டவசமாக, ைமாமா ள ாரில் சலீம் இறந்தார், ஆனால் அவர் 
எதிர்காலத்தில் வைவிருக்கும் அரனத்து முஸ்லிம் தரலமுரறைினருக்கும் 
குர்ஆனின் விரலமதிப் ற்ற ப ாக்கிைத்ரத பகாடுத்துச் பசன்றார் - அது 
தான் அவர் பதாகுத்திருந்த குர்ஆன் ரகபைழுத்து  ிைதி. 

முஹம்மது அறிவுரை கூறிைது ள ான்று இன்ரறை முஸ்லிம்களும் 
சலீமிடமிருந்து  அல்லது அவைது குர்ஆன்  ிைதிைிலிருந்து கற்றுக்பகாள்ள 
முடியுமா? 

துைதிர்ஷ்டவசமாக, இல்ரல.  

சலீமின் ரகபைழுத்துப்  ிைதி எரிக்கப் ட ளவண்டும் என்று  உஸ்மான் 
கட்டரளைிட்டார்! ஏன்? அவர் சலீமின் குர்ஆரனப்  ற்றி 
ப ாறாரமப் ட்டாைா மற்றும் தன் ப ைர் தாங்கிை குர்ஆன்  ிைதிரை 
முஸ்லிம்கள்  ைன் டுத்தளவண்டும் என்று விரும் ினாைா? 

முஹம்மதுவின் கட்டரளைின் டி முஸ்லிம்கள் இன்று சலீமிடமிருந்து 
கற்றுக்பகாள்ள வாய்ப்பு இல்ரல. இந்த வாய்ப்ர  முஸ்லிம்கள் 
இழப் தற்கு காைணம் மூன்றாம் கலிஃ ா உஸ்மான் அவர்கள் தான். இதற்கு 
உஸ்மானுக்கு முஸ்லிம்கள் நன்றி பசால்லளவண்டும்! 

முஹம்மதுவின் கட்டரளரை உஸ்மான் ஏன் மீறினார்? 

http://www.faithbrowser.com/how-much-do-you-know-about-jesus/


முஹம்மது அங்கீகரித்த சலீமின் குர்ஆன் பதாகுப்பு எரிந்து 
சாம் ளாகிவிட்டது.  இன்று முஸ்லிம்கள் ைார் பதாகுத்த குர்ஆரன 
 ைன் டுத்திக்பகாண்டு இருக்கிறார்கள்?  

முஹம்மதுவின் பதாழர்கள் அரனவரும் குர்ஆரன முழுவதுமாக 
மனப் ாடம் பசய்திருந்ததால், சலீம் பதாகுத்த குர்ஆன் அழிக்கப் ட்டதில் 
எந்த  ிைச்சரனயும் இல்ரல என்று முஸ்லிம்களில் சிலர் கூறுகின்றனர். 

அப் டிைானால், சலீமின் குர்ஆன் ரகபைழுத்துப்  ிைதி ஏன் அழிக்கப் ட்டது? 

அவர் அரத சரிைாக மனப் ாடம் பசய்ைவில்ரலைா? குர்ஆரன ஒரு 
புத்தகமாக முதலில் ளசகரித்தவர் அவர். இன்ரறை குர்ஆனில் இல்லாத 
ஒன்று அதில் உள்ளதா? சலீமின் குர்ஆனில் உஸ்மானுக்கு ஒத்துவைாத 
விவைம் இல்லாமல் இருந்தால், ஏன் அவர் அந்த குர்ஆரன அழிக்க 
முைன்றார்? உஸ்மானுக்கு சலீமின் குர்ஆரன அழிக்க ஏதாவது ஒரு 
காைணம் கிரடத்ததா? 

உஸ்மானின் கட்டரளப் டி அழிக்கப் ட்டது பவறும் சலீமின் குர்ஆன் 
ரகபைழுத்து  ிைதி மட்டுமல்ல, முஹம்மதுவினால் நிைமிக்கப் ட்ட இதை 
சிறந்த குர்ஆன் அறிஞர்களின் ரகபைழுத்துப்  ிைதிகளும் அழிக்கப் ட்டன. 
முஹம்மதுவினால் சிறந்த குர்ஆன் ஓது வர்கள் என்று 
பசால்லப் ட்டவர்களில் அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸூத் மற்றும் உ ய்  ின் 
காப் ள ான்றவர்களும் இருந்தார்கள். இவர்களின் குர்ஆன் 
ரகபைழுத்துப் ிைதிகள் கூட அழிக்கப் ட்டது ஏன்? 

இவர்களின் குர்ஆன் ஓதுதலும், ரகபைழுத்துப்  ிைதிகளும்  ிரழைாக 
இருக்கும் என்று கூட பசால்லமுடிைாது, ஏபனன்றால், இவர்களிடத்தில் 
தவறு இருந்திருந்தால், இவர்களிடம் குர்ஆரன கற்றுக்பகாள்ளுங்கள் என்று 
ஏன் முஹம்மது பசால்லுவார்? இவர்கள் சிறந்த குர்ஆன் ஓதும் அறிஞர்கள் 
என்று முஹம்மது முடிவு பசய்தது தவறு என்று பசால்லமுடியுமா?  சிறந்த 
குர்ஆன் ஆசிரிைர்கரள அரடைாளம் காண் தில் முஹம்மது தவறு 
பசய்தாைா?  இதுமட்டுமல்ல, இவர்களில் உ ய்  ின் காப் என் வர் சிறந்த 
குர்ஆன் ஓது வர் என்று சஹஹீ் புகாரிைிலும் பசால்லப் ட்டுள்ளது. இப் டி 
இருந்தும், இவருரடை குர்ஆன் ரகபைழுத்துப்  ிைதி  கூட அழிக்கப் ட்டது. 

முஹம்மதுவின் ளதாழர்கள் அரனவரும் குர்ஆரன முழுரமைாக 
தவறில்லாமல் மனப் ாடம் பசய்திருந்தால் அவர்களின் ஓதுதல், 

ரகபைழுத்துப்  ிைதிகள் ஏன் தவறாக இருக்கும்? ஒருளவரள 
ஒவ்பவாருவரும் குர்ஆன் முழுவரதயும் மனப் ாடம் பசய்ைாமல், 

ஒவ்பவாருவரும் குர்ஆனின் பவவ்ளவறு  குதிகரள மனப் ாடம் 
பசய்தார்களா? முஹம்மதுவின் ளதாழர் சலீம் எப் டி குர்ஆரன மனப் ாடம் 
பசய்தாளைா, எப் டி அவர் குர்ஆரன ஓதினாளைா அளத ள ால நீங்களும் 
இன்று ஓதுகிறரீ்கள் என்று உங்களுக்கு எப் டித் பதரியும்? அவைது குர்ஆன் 
அழிக்கப் ட்டுவிட்டதால், இதரன எப் டி நீங்கள் அறிந்துக்பகாள்வரீ்கள்? 

ஆங்கில மூலம்: http://www.faithbrowser.com/where-is-salims-quran/ 
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21. முஸ்லிம்களள, இஸ்லாமின்  டி ஈஸா தம் 
அரழப்பு  ணிைில்  டுளதால்வி அரடந்தாைா? 

முஸ்லிம்களள, இரத சிந்தித்துப்  ாருங்கள். 

1. ஈஸா ஒரு இஸ்லாமிை ந ி என்றும் இஸ்லாமின் அரழப்புப் ணிரை 
பசய்ை வந்தார் என்றும் நீங்கள் நம்புகிறரீ்கள். ஆனால், இவருரடை அரழப்பு 
 ணிைின் மூலமாக  ஒருவரும் இஸ்லாரம ஏற்கவில்ரல. கி. ி 1 ஆம் 
நூற்றாண்டில் இஸ்லாம் ளவரூன்றிைதாக எந்த  திவும் சரித்திைத்தில் 
இல்ரல. 

2. ஈஸாவிற்கு ஒரு புத்தகம் பகாடுக்கப் ட்டதாக நீங்கள் நம்புகிறரீ்கள். 
ஆனால், அந்த புத்தகம் இப்ள ாது உலகில் இல்ரல. அல்லாஹ் 
பகாடுத்ததாகச் பசால்லப் ட்ட  அந்த புத்தகத்ரத ஈஸா எப் டிளைா 
பதாரலத்துவிட்டார் அல்லது அதரன  ாதுகாக்க தவறிவிட்டார். ஆச்சரிைம் 
என்னபவன்றால் அல்லாஹ் பகாடுத்த அந்த புத்தகத்தின் 
ஒரு  அத்திைாைத்ரதயும் இன்று ஒரு ந ரும் உலகில் அறிைமாட்டார்கள். 

3. ஈஸாரவ  ின் ற்றிைவர்கள் (சீடர்கள்) இஸ்லாமிை அரழப்புப் ணிரை 
(தாவா) பசய்ைவில்ரல. அதற்கு  திலாக, அவர்கள் அல்லாஹ்வால் 
ஏமாற்றப் ட்டு, அல்லாஹ் பசால்லாத ஈஸா பசால்லாத மார்க்கத்ரத 
 ிைச்சாைம் பசய்ை ஆைம் ித்தார்கள். ஒன்று மட்டும் இங்கு பசால்லளவண்டி 
உள்ளது, அதாவது அல்லாஹ் இறக்கிை புத்தகம் உலகில் இன்று 
 ாதுகாக்கப் டவில்ரல, ஆனால், இவர்கள் உருவாக்கிை புத்தகங்கள் 
இதுவரைக்கும் காக்கப் ட்டுள்ளது. அந்த புத்தகங்கரள  டித்தால் அல்லாஹ் 
பசால்லாத பசய்திகள் தான் உள்ளது. ளமலும் ஈஸா தான் இரறவன் என்று 
அந்த புத்தகங்கள் பசால்கின்றன. அதரன முஸ்லிம்கள் ைிர்க் என்றுச் 
பசால்கிறார்கள். எப் டிப் ட்ட குழப் த்ரத அல்லாஹ் பசய்திருக்கிறான் 
 ாருங்கள். 

4. முஸ்லிம்களள, ஈஸா  ற்றி இப் டியும் நம்புகிறரீ்கள். எந்த மக்களுக்கு 
ஈஸா இஸ்லாமிை அரழப்புப் ணி (தாவா  ணி) பசய்ை வந்தாளைா, அந்த 
மக்களள அவரை பகாரல பசய்ை முைற்சித்தார்கள். அல்லாஹ் அனுப் ிை 
ஈஸா உதவிைற்ற நிரலைில் இருந்தார். ஆனால், அல்லாஹ் ஒரு 
ளகாரழரைப்ள ால அவரை காப் ாற்றி, அவைது இடத்தில் ளவறு ஒரு ந ரை 
இறக்கிவிட்டான். இப் டி பசய்து அல்லாஹ் உலக மக்கள் அரனவரையும் 
முட்டாள்களாக்கிவிட்டான். 

5. கரடசிைாக, தான் பசய்த குழப் ங்கரள சரி பசய்ை அல்லாஹ் ஒரு 
காரிைத்ரத கரடசிைாகச் பசய்தான். இதற்காக அல்லாஹ் தன்னுரடை 
கரடசி தீர்க்கதரிசிரை அனுப் ி, முந்ரதை ளவதங்கள் பதாரலந்துவிட்டன 
அல்லது கரற டுத்தப் ட்டுவிட்டன என்றுச் பசால்லி, ஒரு புதிை ளவதத்ரத 



பகாடுத்தான். அல்லாஹ் அனுப் ிை ஈஸா அரடந்த ளதால்விரை சரி 
பசய்ை, இந்த கரடசி ந ி அனுப் ப் ட்டதாக நீங்கள் நம்புகிறரீ்கள். 

முஸ்லிம்களள! இந்த ளகள்விகளுக்கு  தில் பசால்லுங்கள். அல்லாஹ் 
அனுப் ிை ஈஸா எப் டிப் ட்ட ந ிைாக இருந்தார்? ஈஸா இஸ்லாமிை 
அரழப்புப் ணிைில் ஒரு சதவிகிதம் (1%) கூட பவற்றிப்ப ற்றதாகத் 
பதரிைவில்ரலளை! இப் டி  டுபதால்வி அரடந்த ஈஸாரவ நீங்கள் 
பகௌைவப் டுத்துகிறரீ்கள், அன்பு பசலுத்துகிறரீ்கள் என்று ஒரு  க்கம் 
பசால்கிறரீ்கள். ஆனால், இன்பனாரு  க்கம், அவர்  டுளதால்வி 
அரடந்ததாகச் குர்ஆனும் இஸ்லாமும் பசால்கிறது. இது அவருக்கு 
அவமானமில்ரலைா! 

உமரின் முடிவுரை: 

அல்லாஹ் அனுப் ிை ஈஸாவுரடை  ிறப்பு விளசைமானது என்று 
நம்புகிறரீ்கள். ஆணின் துரணைின்றி இைற்ரகக்கு அப் ாற் ட்ட விதமாக 
அவர்  ிறந்தார் என்று நம்புகிறரீ்கள். ளவறு எந்த ஒரு  அல்லாஹ்வின் 
ந ியும் பசய்ைாத அற்புதங்கள் அவர் பசய்ததாக நம்புகிறரீ்கள், 

இருந்தள ாதிலும் அவர் மிகப்ப ரிை ளதால்வி அரடந்தார் என்று இஸ்லாம் 
பசால்கிறது. 

ஈஸா  ற்றி குர்ஆன் பசால்லும் விவைங்கள் அரனத்ரதயும் ளசர்த்து 
 ார்க்கும் ள ாது ஒரு  டுளதால்வி அரடந்த ந ிைாக ஈஸா இருக்கிறார். 
இரத நீங்கள் ஒப்புக்பகாள்கிறரீ்களா? இல்ரல, ஈஸா ளதால்வி 
அரடைவில்ரல! என்று பசால்வரீ்களானால், கி. ி. முதல் 
நூற்றாண்டிலிருந்து இஸ்லாம் உலகில் இருந்திருக்களவண்டுளம! அவருக்கு 
அல்லாஹ் பகாடுத்த புத்தகம் உலகில் 
இருந்திருக்களவண்டுளம! அல்லாஹ்வின் ப ைர் தாங்கிை விளக்கவுரைகள், 

கடிதங்கள் இஸ்ளைல் நாட்டிலிருந்து எழுதப் ட்டிருக்களவண்டுளம! ஆனால், 

உண்ரமைில் இப் டிப் ட்ட ஒன்ரறயும் சரித்திைம்  திவு 
பசய்துரவக்கவில்ரலளை! 

• முஸா ந ிக்கு இறக்கப் ட்ட தவ்ைாத், தாவூத் ந ிக்கு (500+ ஆண்டுகள்) 
 ாதுகாக்கப் ட்டு கிரடத்தது. 

• தாவூத் ந ிக்கு பகாடுக்கப் ட்ட ஜபூர், ஈஸா ந ிக்கு (1000+ ஆண்டுகள்) 
 ாதுகாக்கப் ட்டு கிரடத்தது. 

• ஆனால், ஈஸா ந ிக்கு அல்லாஹ் பகாடுத்த புத்தகம் 
முஹம்மதுவிற்கு, 600+ ஆண்டுகள்   ாதுகாக்கப் ட்டு 
கிரடத்திருக்களவண்டுமல்லவா! 

ஈஸாவிற்கு அல்லாஹ் பகாடுத்த புத்தகம்  ாதுகாக்கப் டவில்ரல என்று 
முஸ்லிம்கள் பசால்கிறரீ்கள், கி. ி. முதல் நூற்றாண்டிலிருந்து ஒரு 
முஸ்லிமும் வாழ்ந்ததாக, அல்லாஹ்ரவ பதாழுததாக சரித்திைம் இல்ரல, 

அப் டிைானால் இஸ்லாமிை ஈஸா ஒரு  டுளதால்வி அரடந்த 
அல்லாஹ்வின் ந ி என்று பசால்லலாமா? 
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22. சுரலமான் (சாலளமான்) ைாஜா ஒரு 
முஸ்லிமா? 

மன்னன் சுரலமான் அவர்கரளப்  ற்றி நான் 2 நாளாகமம் 2ம் 
அத்திைாைத்தில்  டித்துக்பகாண்டு இருந்ளதன். இந்த சுரலமான் ந ிரைத் 
தான் என் முஸ்லிம் நண் ர்கள் "அவர் ஒரு முஸ்லிம் ந ி" 
என்று  பசால்கிறார்கள். 

இந்த அத்திைாைத்தில்  டிக்கும் ள ாது, சுரலமான் தன் இரறவனுக்கு 
(பைளகாவா)  கனத்ரதக் பகாடுக்கும் டிைாக ஒரு ஆலைத்ரத கட்ட 
ஆைத்தப் டுவதாக வருகிறது (2 நாளாகமம் 2:1). சுரலமான் ஒரு முஸ்லீம் 
என்று நீங்கள்(முஸ்லிம் நண் ர்கள்) கூறுவதால், அந்த ஆலைத்ரத 
அல்லாஹ்விற்காகத் தாளன அவர் கட்டி இருந்திருப் ார்? நான் பசால்வது 
சரி தாளன! 

இரறவனுரடை ஆலைம்  ற்றி சுரலமான் எப் டி விவரிக்கின்றார் 
என் ரத  ாருங்கள்: 

இளதா, என் ளதவனாகிை கர்த்தருக்கு முன் ாகச் சுகந்தவர்க்கங்களின் 
தூ ம்காட்டுகிறதற்கும், சமுகத்தப் ங்கரள எப்ள ாதும் 
ரவக்கிறதற்கும், காரலைிலும் மாரலைிலும், ஓய்வுநாட்களிலும், 

மாதப் ிறப்புகளிலும், எங்கள் ளதவனாகிை கர்த்தரின் 
 ண்டிரககளிலும், இஸ்ைளவல் நித்திைகாலமாகச் 
பசலுத்தளவண்டிை டி சர்வாங்க தகன லிகரளச் பசலுத்துகிறதற்கும், 

அவருரடை நாமத்திற்கு ஒரு ஆலைத்ரதக் கட்டி அரத அவருக்குப் 
 ிைதிஷ்ரட ண்ணும் டி நான் எத்தனித்திருக்கிளறன் (2 நாளாகமம் 2:4). 

சுரலமான் அைசனின் ளமற்கண்ட வார்த்ரதகள் இஸ்லாத்ரத விவரிகின்ற 
மாதிரி உள்ளதா? முஸ்லீம் தீர்க்கதரிசிைான சுரலமான் இஸ்லாத்ரத 
ளமற்கண்ட விதமாக  கரட ிடித்தாைா?  

இஸ்லாமிை பதாழுரகைில் ளதவ சமூகத்து அப் ங்கள் உண்டா? 

இஸ்லாமில் இரறவனுரடை  சந்நிதிைில் எப்ள ாதும் ரவக்கப் டளவண்டிை 
பைாட்டிகள் (சமுகத்தப் ங்க ள்) அல்லது சுகந்த வர்க்கங்கள் பகாண்டு தூ ம் 
காட்டுதல் ளமலும் சனிக்கிழரம என்ற நாரள விளசைித்த விதமாக 
ஆசரிப் து ள ான்றரவகள் உண்டா? இரவகளின்  முக்கிைத்துவம் என்ன? 

இரவ அரனத்தும் அல்லாஹ்வுக்காக பசய்ைப் ட்டதா? சுரலமான் அைசர் 
பசய்த இரவகள் அரனத்தும் எனக்கு இஸ்லாமுக்கு சம்மந்தப் ட்ட 
வழி ாடுகள் ள ான்று பதரிைவில்ரலளை! 
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சுரலமான் பசய்தரவகள் அரனத்தும் எங்கள் இஸ்லாமின் வழி ாடுகள் 
என்று நீங்கள் பசால்வரீ்களானால், சுரலமானின் காலத்திற்கு  ிறகு 
எப்ள ாது இரவகரள அல்லாஹ் மாற்றினான் என்று பசால்லமுடியுமா? 

அது மட்டும் அல்ல, இரத என்பறன்றும் (இஸ்ைளவல் நித்திைகாலமாகச் 
பசலுத்தளவண்டிை டி) பசய்யும் டி அவர் இஸ்ைளவலுக்குக் 
கட்டரளைிட்டார். 

யூதர்கரள ஒதுக்கி, இரறவன் அை ிைர்கரள பதரிவு பசய்துக்பகாண்டானா? 

இந்த ளகள்விகளுக்கு  தில் அளிப் தற்காக, சில முஸ்லிம்கள் "யூதர்கரள 
ஒதுக்கி, இரறவன் அை ிைர்கரள பதரிவு பசய்துக்பகாண்டான், அதனால் 
வழி ாடுகரளயும் மாற்றினான்" என்று பசால்லக்கூடும்.  

சுரலமான் அைசரிடம் பைளகாவா ளதவன் ளநைடிைாக ள சிைதாக 1 

இைாஜாக்கள் 6:11-13 வசனங்கள் கூறுகின்றன. ளவறு ஒரு தூதர் 
மூலமாகளவா அல்லது மத்திைஸ்தர் மூலமாகளவா அல்லாமல், ளநைடிைாக 
ள சிைதாக வசனங்கள் கூறுகின்றன. அவர் "என் ஜனமாகிை இஸ்ைளவரலக் 
ரகவிடாதிருப்ள ன் என்றார்." என்று சுரலமானிடம் கூறினார். 
சுரலமானிடம் ள சிைது அல்லாஹ் என்றால், ஏன் தன் ந ிைிடம் 
இப் டிப் ட்ட வார்த்ரதகரள அல்லாஹ் ள சுகின்றான்? அளத அல்லாஹ், 

1600 ஆண்டுகளுக்கு  ிறகு இன்பனாரு முஸ்லிம் ந ி (முஹம்மது) 
மூலமாக. யூதர்கள்  ன்றிகள் என்று ள சியுள்ளான். சுரலமானிடம் ள சும் 
ள ாது மட்டும், நான் இஸ்ைளவரல ரகவிடாதிருப்ள ன் என்றுச் பசான்னார், 

முஹம்மதுவிடம் மட்டும், அவர்கள்  ன்றிகள் என்று ஏன் கூறுகின்றான் 
அல்லாஹ்? அல்லாஹ் தன் மனரத எப்ள ாது மாற்றிக்பகாண்டான்? 

ளமலும்  ார்ப்ள ாம்… 

சுரலமான் அைசர் எப் டி பதாழுதுக்பகாண்டார் என்று கவனியுங்கள்.  

1 இைாஜாக்கள் : 8:22-23 

22  ின்பு சாபலாளமான்: கர்த்தருரடை  லி டீத்திற்குமுன்ளன 
இஸ்ைளவல் சர ைாபைல்லாருக்கும் எதிைாக நின்று, வானத்திற்கு 
ளநைாய்த் தன் ரககரள விரித்து: 

23 இஸ்ைளவலின் ளதவனாகிை கர்த்தாளவ, ளமளல வானத்திலும் கீளழ 
பூமிைிலும் உமக்கு ஒப் ான ளதவன் இல்ரல, தங்கள் முழு 
இருதைத்ளதாடும் உமக்கு முன் ாக நடக்கிற உமது அடிைாருக்கு 
உடன் டிக்ரகரையும் கிருர ரையும் காத்துவருகிறரீ். 

ளமலும் 54ம் வசனத்தில்: . . . அவன் கர்த்தருரடை  லி டீத்திற்கு முன் ாகத் 
தன் ரககரள வானத்திற்கு ளநைாக விரித்து, 

முழங்காற் டிைிட்டிருந்தரதவிட்படழுந்து,. ..  என்று பசால்லப் ட்டுள்ளது 



முஸ்லிம்கள் இப் டித்தான் பதாழுதுக்பகாள்கிறார்களா? பஜ ிக்கிறார்களா? 

சுரலமான் முழங்கால்  டிைிட்டு, வானத்ரத ளநாக்கி ரககரள உைர்த்தி 
பதாழுதுக்பகாண்டார். இது ள ால முஸ்லிம்கள் அல்லாஹ்ரவ 
பதாழுதுக்பகாள்கிறார்களா? ஒருளவரள, முஸ்லிம்கள் பதாழுதுக்பகாள்ளும் 
முரறரை அல்லாஹ் மாற்றிவிட்டானா? 

ஆம், அல்லாஹ் மாற்றினான் என்றுச் பசான்னால், எப்ள ாது மாற்றினான்? 

சுரலமான் காலத்திலிருந்து எப் டி பதாழுதுக்பகாள்ளளவண்டும் என்று 
முஸ்லிம்களுக்கு கட்டரளைிட்டதாக குர்ஆனிலிருந்து முஸ்லிம்கள் 
சான்றுகரள வசனங்கரள காட்டமுடியுமா? 

இறுதிைாக, சுரலமான் கட்டிை  ஆலைத்தில் நடந்த வழி ாட்டின் காட்சி 
இதுதான். 

12. ஆசாப், ஏமான், எதுத்தூனுரடை கூட்டத்தாரும், அவர்களுரடை 
குமாைர் சளகாதைருரடை கூட்டத்தாருமாகிை  ாடகைான 
ளலவிைைரனவரும் பமல்லிைபுடரவகரளத் 
தரித்து, ரகத்தாளங்கரளயும் தம்புருகரளயும் 
சுைமண்டலங்கரளயும்  ிடித்துப்  லி டீத்திற்குக் கிழக்ளக நின்றார்கள்; 

அவர்களளாடும்கூடப் பூரிரககரள ஊதுகிற 
ஆசாரிைர்கள் நூற்றிரு துள ர் நின்றார்கள். 

13. அவர்கள் ஒருமிக்கப் பூரிரககரள ஊதி, ஏகசத்தமாய்க் கர்த்தரைத் 
துதித்து ஸ்ளதாத்திரித்துப்  ாடினார்கள்; ஆசாரிைர்  ரிசுத்த 
ஸ்தலத்திலிருந்து புறப் டுரகைிலும்,  ாடகர் பூரிரககள் தாளங்கள் 
கீதவாத்திைங்களுரடை சத்தத்ரதத் பதானிக்கப் ண்ணி கர்த்தர் 
நல்லவர் அவர் கிருர  என்றுமுள்ளபதன்று அவரை 
ஸ்ளதாத்திரிக்ரகைிலும், கர்த்தருரடை வடீாகிை ளதவாலைம் 
ளமகத்தினால் நிரறைப் ட்டது. 

14. அந்த ளமகத்தினிமித்தம் ஆசாரிைர்கள் ஊழிைஞ்பசய்து நிற்கக் 
கூடாமற்ள ாைிற்று; கர்த்தருரடை மகிரம ளதவனுரடை ஆலைத்ரத 
நிைப் ிற்று. (II நாளாகமம் 5:12-14) 

ளமற்கண்ட வசனங்களில் பதாழுதுக்பகாள்கின்ற அரனவரும் 
அல்லாஹ்ரவைா பதாழுதுக் பகாண்டிருக்கிறார்கள்? இரசக்கரலஞர்கள், 

 ாடகர்கள் இரசக்கருவிகரளக் பகாண்டு  ாடிக்பகாண்டு 
பதாழுதுக்பகாண்டு இருக்கிறார்கள். இப் டித் தான் இன்று முஸ்லிம்கள் 
தங்கள் மசூதிகளில் அல்லாஹ்ரவ பதாழுதுக்பகாள்கிறார்களா? அதாவது 
 ல இரசக்கருவிகரள மீட்டி,  ாடிக்பகாண்டு பதாழுதுக்பகாள்கிறார்களா? 

 ாடல்  ாடிக்பகாண்டும், இரசக்கருவிகரள இரசத்துக்பகாண்டும்  ாடி 
தன்ரன பதாழுதுக்பகாள்வரத, எந்த காலத்திலிருந்து அல்லாஹ் 
மாற்றிவிட்டான்? இரசளைாடு தன்ரன பதாழுதுக்பகாள்வரத எப்ள ாது 
அல்லாஹ் முஸ்லிம்களுக்கு தரட பசய்தான்? 

ஆங்கில மூலம்: http://www.faithbrowser.com/was-king-solomon-a-muslim/ 

http://www.faithbrowser.com/was-king-solomon-a-muslim/


------------ 

23. முஸ்லிம்கள் நித்திை ஜவீரனப்ப ற என்ன 
பசய்ைளவண்டும்? 

நித்திை ஜவீரன ப ற நான் என்ன பசய்ைளவண்டும்? இந்த ளகள்விரை ஒரு 
 ணக்காை இரளஞன் இளைசுவிடம் ளகட்டான் ( ார்க்க: மத்ளதயு 19: 16-22, 

மாற்கு 10: 17-22 & லூக்கா 18: 18-23) 

அந்த இரளஞனுக்கு இளைசு என்ன  தில் கூறினார்? 

. . . நீ ஜவீனில்  ிைளவசிக்க விரும் ினால் கற் ரனகரளக் ரகக்பகாள் 
என்றார் (மத்ளதயு 19:17) 

குறிப்பு: 'கட்டரள - Law/Commandment' என்ற வார்த்ரத ர  ிளில் 'கற் ரன' 

என்று பமாழிைாக்கம் பசய்ைப் ட்டுள்ளது. 

சிலர் முக்கிைமாக முஸ்லிம்கள், இந்த உரைைாடல் இந்த வசனத்ளதாடு 
முடிந்துவிட்டது என்று நிரனத்து, அவர்கள் அடுத்தடுத்த வசனங்கரள 
 டிப் தில்ரல.  அதன்  ிறகு முஸ்லிம்கள் ஆச்சரிைத்துடன் " ார்த்தீர்களா? 

நித்திை ஜவீனில்  ிைளவசிக்க இளைசு கட்டரளகளுக்கு கீழ் டிைளவண்டும்" 
என்றுச் பசால்கிறார் என்று நம்மிடம் கூறுவார்கள். 

ஆனால், அந்த உரைைாடல், அளதாடு நின்றுவிடவில்ரல, ளமற்பகாண்டு 
 டித்தால் தான் அந்த இரளஞன் என்ன  தில் கூறினான், அதற்கு இளைசு 
மறு டியும் என்ன  தில்  அளித்தார் என்று புரியும்.  

அந்த வாலி ன் அவரை ளநாக்கி: இரவகரளபைல்லாம் என் சிறு 
வைது முதல் ரகக்பகாண்டிருக்கிளறன்; இன்னும் என்னிடத்தில் 
குரறவு என்ன என்றான் (மத்ளதயு 19:20) 

என்ன ஆச்சரிைம்! அந்த  இரளஞன் அரனத்து  கட்டரளகரளயும் 
ரகபகாண்டு இருப் தாக கூறுகின்றாளன! இதனால் நித்திை ஜவீனுக்கு 
ள ாகும் டிைான தகுதி அவனுக்கு முழுவதுமாக இருப் தாக நாம் கருதலாம் 
அல்லவா? 

அந்த வாலி னின்  திலுக்கு இளைசு என்ன உத்தைவு பகாடுத்தார்?   

“ஓ, நீ அரனத்து கட்டரளகரளயும்  ின் ற்றின டிைினால் உனக்கு நித்திை 
ஜவீன் நிச்சைம் உண்டு, நீ கலங்காளத, திரகைாளத” என்றுச் பசான்னாைா?  

அல்லது  

இளைசு தம் சீடர்கரளப்  ார்த்து, " ார்த்தீர்களா, இந்த வாலி ன் நித்திை 
ஜவீனுக்கு ள ாகும் டிைான தகுதிரை ப ற்று இருக்கிறான்" 

என்றுச்  பசான்னாைா?   



இைண்டு  தில்கரளயும் இளைசு கூறவில்ரல. ஆனால் அதற்கு  திலாக 
கீழ்கண்டவாறு கூறினார்: 

இளைசு அரதக் ளகட்டு: இன்னும் உன்னிடத்தில் ஒரு குரறவு உண்டு; 

உனக்கு உண்டானரவகரளபைல்லாம் விற்றுத் தரித்திைருக்குக் 
பகாடு அப்ப ாழுது  ைளலாகத்திளல உனக்குப் ப ாக்கிைம் 
உண்டாைிருக்கும்;  ின்பு என்ரனப்  ின் ற்றிவா என்றார். (லூக்கா 
18:22) 

என்ன இது? ஒரு மனிதன் கட்டரளகள் அரனத்ரதயும் கரட ிடித்தாலும், 

அவனிடம் இன்னும் குரற இருக்குமா?   

இதன் அர்த்தம் என்னபவன்றால், ஒரு மனிதன் எல்லா  கட்டரளகரள 
 ின் ற்றினாலும் அது நித்திை ஜவீனுக்கு ள ாவதற்கு ள ாதாது என் தாகும். 

ஒரு கசப் ான உண்ரம என்னபவன்றால், எந்த ஒரு மனிதனாலும் எல்லா 
கட்டரளகரளயும் முழுவதுமாக எல்லா 
காலங்களிலும்  கரட ிடிக்கமுடிைாது என் து தான். நான் 
எல்லா  கட்டரளகரளயும் சிறுவைது பதாடங்கி  ின் ற்றுகிளறன் என்று 
அந்த இரளஞன் பசான்னளத ஒரு அறிைாரம ஆகும். அந்த இரளஞனின் 
அறிைாரமரை இளைசு கண்டார். இருந்த ள ாதிலும் அவர் அவரன கடிந்துக் 
பகாள்ளவில்ரல. 

இரதப்  ற்றி மாற்கு 18:21ல் பசால்லும்ள ாது, "இளைசு அவரனப்  ார்த்து, 

அவனிடத்தில் அன்புகூர்ந்து" என்று அழகாக பசால்லப் ட்டுள்ளது. 

இன்று ஒவ்பவாரு மதமும் குரறயுள்ள மனிதர்கரள எப் டி  ார்க்கிறது? 

மதங்கள் மனிதரன தண்டிக்கிறது, அவர்கரள கடிந்துக்பகாள்கிறது. ஆனால், 

இளைசு இவ்விைண்ரடயும் பசய்ைவில்ரல, அவர் அந்த இரளஞன் 
மீது  அன்பு பசலுத்தினார்.  

சரி, ரமைக்கருத்துக்கு வருளவாம். 

அந்த இரளஞனிடம் இருந்த ஒரு குரற என்ன? அவன் இன்னும் அதிகமாக 
கீழ் டிை ளவண்டுமா? அல்லது இன்னும் நல்ல பசைல்கரளச் 
பசய்ைளவண்டுமா? - இல்ரல. 

இளைசு அந்த இரளஞனுக்கு கூறிை அந்த ஒரு காரிைம் என்ன பதரியுமா? 

“. . .என்ரனப்  ின் ற்றிவா என்றார்.” (மத்ளதயு 19:21, மாற்கு 10:21, 

லூக்கா 18:22) 

கட்டரளகள் அரனத்ரதயும் கரட ிடித்து கீழ் டிவது நல்லது  தான், 

ஆனால் அந்த ஒரு பசைல் நமக்கு நித்திை ஜவீரன பகாடுக்க 
ள ாதாது.  நல்ல பசைல்கரளச் பசய்வதும் நல்லது தான், ஆனால் நித்திை 
ஜவீரன அது சம் ாதித்து நமக்கு பகாடுக்காது. அந்த வாலி ன்,  ஒருளவரள 



தன் பசாத்துக்கரள விற்று ஏரழகளுக்கு பகாடுத்தாலும், அது  ள ாதாது, 

இன்னும் ஒரு காரிைம் குரறவாக உள்ளது. 

உலக மக்களுக்கு  நித்திை ஜவீரன பகாடுக்கின்ற அந்த ஒரு காரிைம் 
என்னபவன்றால், "இளைசுரவ  ின் பதாடர்வது தான்". ஏபனன்றால், அவர் 
தான் நித்திை ஜவீரன பகாடுப் வர். 

என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச் பசவிபகாடுக்கிறது; நான் அரவகரள 
அறிந்திருக்கிளறன், அரவகள் எனக்குப்  ின்பசல்லுகிறது. நான் 
அரவகளுக்கு நித்திைஜவீரனக் பகாடுக்கிளறன்; அரவகள் 
ஒருக்காலும் பகட்டுப்ள ாவதில்ரல, ஒருவனும் அரவகரள என் 
ரகைிலிருந்து  றித்துக்பகாள்வதுமில்ரல. (ளைாவான் 10:27, 28) 

இளைசு தான் நித்திை ஜவீரனக் பகாடுக்கின்றவர். ஒரு ளவரள நீங்கள் 
உங்கள் வாலி  வைதிலிருந்து அரனத்து நல்ல கட்டரளகரள 
 ின் ற்றுகிறவைாக இருக்கலாம், ஆனால் இளைசுரவ நீங்கள் 
 ின் ற்றவில்ரலபைன்றால், நித்திை ஜவீரன ப றும் டிைான தகுதிரை 
இழந்து விடுகின்றவர்களாக மாறிவிடுவரீ்கள். 

இளைசுரவ  ின் ற்ற முடிவு பசய்யுங்கள். அவரிடம் இப்ப ாழுளத 
உள்ளத்தில் ள சுங்கள், நான் உங்கரள  ின் ற்ற விரும்புகிளறன் என்று 
அவரிடம் பசால்லுங்கள்.  உங்களின் இந்த பஜ த்ரத அவர் நிச்சைம் 
ளகட் ார், அவர் தனக்ளக உரித்தான ஆச்சரிைமான முரறைில் உங்களுக்கு 
 திலும் பகாடுப் ார். இளைசுவின் ஆைம் கால சீடர்களில் ஒருவர் இளைசு 
பகாடுத்த ஒரு வாக்குறுதிரை கீழ்கண்டவாறு கூறுகிறார்: 

நித்திை ஜவீரன அளிப்ள ன் என் ளத அவர் நமக்குச் பசய்த 
வாக்குத்தத்தம்.  (1 ளைாவான் 2:15) 

இந்த வாக்குறுதிரை நம் ி, 'இளைசுரவ  ின் ற்றுளவன்' என்றுச் பசால்லி, 
அவரை உண்ரமைாக  ின் ற்றுகிறவர்களுக்கு நித்திை ஜவீன் நிச்சைம் 
உண்டு.  

அடிக்குறிப்பு: 

[1] நித்திை ஜவீன்: மைணத்திற்கு  ிறகு நித்திை நித்திைமாக இரறவளனாடு 
வாழும் வாழ்க்ரக  
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24. முஸ்லிம்கள் இரறவளனாடு எப் டி பதாடர்பு 
பகாள்ளமுடியும்? 

ளநைத்திற்குள்ளும் இடத்திற்குள்ளும் கட்டுப் ட்டுள்ள மனிதனால், 

ளநைத்திற்கும் இடத்திற்கும் அப் ாற் ட்ட எல்ரலைில்லாதவைாகிை 
இரறவனிடம் எவ்வாறு பதாடர்பு பகாள்ள முடியும்? 

உங்களுடன் ள சளவண்டும் என்று ஒரு எறும்பு விரும்புகிறது என்றுச் 
பசான்னால், நீங்கள் நம்புவரீ்களா?  ரடத்தவருக்கும் (இரறவன்) 
 ரடக்கப் ட்டரவகளுக்கும் (மனிதன்) இரடளை உரைைாடல் நடக்கும் 
என்றுச் பசால்வது இரத விட ப ரிை ஆச்சரிைமானதாகும். 

“மனிதன் இரறவனுடன் பதாடர்பு பகாள்ள முடியும்” என்று நீங்கள் 
நம் ினால், கீழ்கண்ட இைண்டு பதரிவுகளில் ஏதாவது ஒன்ரற பதரிவு 
பசய்ைளவண்டி வரும்:  

1. நீங்கள் அவருரடை நிரலக்கு உங்கரள உைர்த்திக்பகாள்ள ளவண்டும்  

அல்லது 

2. நீங்கள் இரறவரன உங்கள் நிரலக்கு இழுத்துக்பகாண்டு, அவர் தன்ரன 
தாழ்த்தும்  டி பசய்ைளவண்டும் 

இந்த இைண்டு காரிைங்களுக்கும் இஸ்லாமில் ஒரு பசால் உண்டு, அது தான் 
ைிர்க். உங்கரள இரறவனுக்கு சமமாக நீங்கள் மாற்ற விரும்புகிறரீ்கள் 
என்று இதன் ப ாருள். இஸ்லாமில் இது மிகப்ப ரிை  ாவம் (ைிர்க்) ஆகும். 

இரறவன் மனிதனாக தன்ரன தாழ்த்திக்பகாண்டு, நம் நிரலக்கு இறங்கி 
வருவரத கிறிஸ்தவம் "மனித அவதாைம்" என்றுச் பசால்கிறது. 

கண்ணுக்குத் பதரிைாத இரறவன் மனிதனாக வருவதினால் அவரை 
 ார்க்கமுடிகின்றது, நாம் அவரை அறிந்து பகாள்ளமுடிகின்றது. இஸ்லாமிை 
பதய்வம் அறிைப் டாதவைாக இருப் தில் ஆச்சரிைம் ஒன்றுமில்ரலளை! 

நாம் புரிந்துக்பகாள்ளக் கூடிை வரகைில் நம்முரடை இரறவன் தம்ரம 
பவளிப் டுத்துகின்றார். அதனால் தான் அவருக்கு இம்மானுளவல் என்று 
ப ைர். இம்மானுளவல் என்றால் “ளதவன் நம்ளமாடு இருக்கிறார்” என்று 
அர்த்தம். அவர் தான் இளைசு. 

ளமாளசவுடன் ளதவன் எப் டி ள சினார், ளமாளச ளதவனுடன் எப் டி ள சினார் 
என் ரத சிறிது சிந்தித்தால், இங்கு பசால்லப் டும் விவைம் இன்னும் 
பதளிவாக புரியும். ளதவனுடன் ள சுவதற்காக ளமாளச தன்ரன அவருக்கு 
சமமாக உைர்த்திக்பகாண்டாைா? இல்ரல. அதற்கு  திலாக ளதவன் தான் 
தன்ரன ளமாளசக்கு பவளிப் டுத்துவதற்காக எரியும் புதரிலிருந்து 



ள சினார்.  இப் டி பசய்தால் தான் ளதவனின் வார்த்ரதகரள ளமாளச 
ளகட்கமுடியும். 

இப் டி பசால்வதினால், பநருப்பு தான் ளதவன் என்ளறா, எரியும் புதர் தான் 
ளதவன் என்ளறா நான் பசால்லவில்ரல. எந்த வரகைில் ள சினால் 
மனிதனாகிை ளமாளச தன்னுரடை புலன்களால் அதாவது கண்களால் 
கண்டு, காதுகளால் ளதவன் ள சுவரத ளகட்டு புரிந்துக்பகாள்ள முடியுளமா, 

அப் டி தம்ரம ளதவன் பவளிப் டுத்தினார். 

சுருக்கமாகச் பசால்லளவண்டுபமன்றால், எல்ரலைில்லாதவரும் 
கண்ணுக்குத் பதரிைாதவருமாகிை  ளதவன், தன்ரன ஒரு 
எல்ரலக்குட் டுத்திக் பகாண்டு (புதரிலிருந்து ள சிைதால்), தன் 
நிரலைிலிருந்து கீளழ இறங்கி வந்தார். 

மனிதனின் அறிவுக்கும் அனு வங்களுக்கும் அப் ாற் ட்டவைாக ளதவன் 
இருந்தாலும், மனிதன் தன்ரன அறிைளவண்டும் என் தற்காக அவர் தன்ரன 
தாழ்ந்தி வந்தார். இப் டி பசய்ததால் தான் மனிதன் ளதவளனாடு 
உறவாடவும் அறிைவும் முடிந்தது. 

இதரன புதிை ஏற் ாடு கீழ்கண்டவாறு கூறுகின்றது: 

5. கிறிஸ்து இளைசுவிலிருந்த சிந்ரதளை உங்களிலும் இருக்கக்கடவது; 

6. அவர் ளதவனுரடை ரூ மாைிருந்தும், ளதவனுக்குச் 
சமமாைிருப் ரதக் பகாள்ரளைாடின ப ாருளாக எண்ணாமல், 

7. தம்ரமத்தாளம பவறுரமைாக்கி, அடிரமைின் ரூ பமடுத்து, மனுைர் 
சாைலானார். 8. அவர் மனுைரூ மாய்க் காணப் ட்டு, மைண ரிைந்தம், 

அதாவது சிலுரவைின் மைண ரிைந்தமும் கீழ்ப் டிந்தவைாகி, 
தம்ரமத்தாளம தாழ்த்தினார். ( ிலிப் ிைர் 2: 5-8) 

இஸ்லாமிை இரறவன் தன்ரன மனிதன் அறிைளவண்டுபமன்று 
விரும்புவதில்ரல, அதனால் தான் அவன் ஏழு வானங்களுக்கு ளமளல 
இருக்கிறான், பூமிைில் இறங்கி வருவதில்ரல. ஆனால் ர  ிளில் ளதவன் 
மனிதன் தன்ரன அறிந்துக்பகாள்ளளவண்டும் என்று விரும் ி 
 ைளலாகத்திலிருந்து இறங்கி  வந்தார்.  ரழை ஏற் ாட்டில் ளமாளசவுடனும், 

இதை தீர்க்கதரிசிகளுடனும் பூமிைில் வந்து உரைைாடினார். மனிதனுக்காக 
அவர் தன்ரன தாழ்த்தினார். 

மனிதன் தன்ரன ளதவனுக்கு சமமாக உைர்த்திக்பகாள்வது ைிர்க் என்று 
அரழப் து சரிளை, அளத ள ால , ளதவன் தன்ரன தாழ்த்தி மனிதனுக்காக 
இறங்கி வருவரத அன்பு என்று அரழப் தும் சரி தாளன.  
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25. எலிைா(எலிைாஸ்) ந ிைின் இரறவன் ைார்? - 

பைளகாவா? / அல்லாஹ்? 

ர  ிளில் வரும் ப ைர்களுக்கு அதிக முக்கிைத்துவமுள்ளது. ளமலும் ஒவ்பவாரு 
ப ைருக்கும் ஒரு ப ாருள் உள்ளது. இந்த எலிைா என்ற ப ைரின் ப ாருள் என்ன? 

• El + i = My God 
• Yah = Yahweh 
• Eli-Yah = MY GOD IS YAHWEH 

• எல் + இ = என் இரறவன் 

• ைா = பைளகாவா 

• எலிைா = என் இரறவன் பைளகாவா 

இது ஒரு அதிசைமான ப ைர். தான் வணங்கும் இரறவனின் ப ைரைளை தன் ப ைரில் 
தாங்கிக்பகாண்டு இருக்கிறார் எலிைா. இரதப்  ற்றி சிந்தித்துக்பகாண்டு இருக்கும் 
ள ாது,  ர  ிளில் பைளகாவா என்ற ப ைரை தாங்கிை மற்றவர்களும் இருக்கிறார்களா? 

என்ற ளகள்வி எழுந்தது. உடளன ளதட ஆை ித்ளதன். பைளகாவா என்ற வார்த்ரத வரும் 
ப ைர்கள் சிலவற்ரற ர  ிளிலிருந்து எடுத்து இங்கு தருகிளறன். கீழ்கண்ட  ட்டிைரலப் 
 ாருங்கள்: 

(குறிப்பு: “ைா” என்று எ ிளைை பமாழிைில் ஒரு ப ைரை முடிக்கும் ள ாது, அது பைளகாவா 
ளதவரன குறிக்கும் என் ரத அறிைவும். ஆங்கிலத்தில் “Y”விற்கு  திலாக “J”  என்று 
எழுதுகிறார்கள். ஆக, எலிைா என்ற ப ைரை ஆங்கிலத்தில் “Elijah” என்று 
பமாழிப ைர்த்திருக்கிறார்கள்.) 

எண் ப ைர் அர்த்தம்/ப ாருள் 
ஆங்கிலத்தில் ப ைரும் 
ப ாருளும் 

1 அ ிைா பைளகாவா என்  ிதா 
Abijah: My Father is 
Yahweh 

2 அளதானிைா 
பைளகாவா என் 
ஆண்டவர் 

Adonijah, a son of David. 
His name means: My Lord 
is Yahweh 

3 அமரிைா பைளகாவா கூறினார் 
Amariah, means Yahweh 
Has Said. 

4 ஆனாைா 
பைளகாவா  தில் 
பகாடுத்தார் 

Anaiah, means Yahweh 
Has Answered. 

5 அசரிைா 
பைளகாவா உதவி 
பசய்தார் 

Azariah, one of Daniel’s 
friends. His name means: 
Yahweh Has Helped. 

6 அசசிைா 
பைளகாவா 
வலிரமயுள்ளவர் 

Azaziah, means Yahweh Is 
Strong 

7 ப னாைா பைளகாவா கட்டினார் 
Benaiah, means Yahweh 
Has Built 



8 பகதலிைா பைளகாவா ப ரிைவர் 
Gedaliah, means Yahweh is 
Great 

9 பகமரிைா 
பைளகாவா பசய்து 
முடித்தார் 

Gemariah, means Yahweh 
Has Completed 

10 அனனிைா 
பைளகாவா 
கிருர யுள்ளவர் 

Hananiah, means Yahweh 
Is Gracious 

11 எளசக்கிைா 
பைளகாவா 
ப லப் டுத்துகிறார் 

Hezekiah, a King of Judah. 
His name means Yahweh 
Strengthens 

12 ஒதிைா 
பைளகாவாவின் 
மாட்சிரம 

Hodiah, means Majesty Of 
Yahweh 

13 ஏசாைா 
பைளகாவா என் 
இைட்சிப்பு 

Isaiah is one of the major 
prophets. His name means 
Yahweh Is Salvation 

14 எபகானிைா 
பைளகாவா ஸ்தா ிப் ார் 
/ நிரு ிப் ார் 

Jeconiah, means Yahweh 
Will Establish 

15 ளைாைாக்கீம் பைளகாவா உைர்த்தினார் 
Jehoiakim, means Raised 
by Yahweh 

16 ளைாைாம் 
பைளகாவா 
ளமன்ரம டுத்தினார் 

Jehoram, name of two kings 
in Israel. The name means 
Exalted By Yahweh 

17 ளைாச ாத் 
பைளகாவா 
நிைாைந்தீர்த்தார் 

Jehoshaphat, a king of 
Judah. His name means 
Yahweh Has Judged. 

18 பைகூ அவர் பைபகாவா 

Jehu, a king of Israel. His 
name means Yahweh Is 
He. 

19 எளைமிைா பைளகாவா உைர்த்துவார் 

Jeremiah, one of the major 
prophets. His name means 
Yahweh Will Exalt. 

20 எரிைா 
பைளகாவா 
கற்றுக்பகாடுத்தார் 

Jeriah, means Taught By 
Yahweh 

21 ளைாவாப் பைளகாவா  ிதா ஆவார் 

Joab, a commander of 
David’s army. His name 
means Yahweh Is Father. 

22 ளைாவாஸ் பைளகாவாவின் அக்கினி Joash, a king of Judah. 
Meaning Fire of Yahweh 

23 ளைாளவல் 
பைளகாவா’ளவ 
இரறவன் 

Joel, name of a prophet. 
The name means Yahweh 
Is God. 

24 ளைாவான் 
பைளகாவா 
கிருர யுள்ளவர் 

John (Yochanan in 
Hebrew), means Yahweh Is 
Gracious 



25 ளைானத்தான் பைளகாவா பகாடுத்தார் 

Jonathan, son of King Saul 
and friend of David. 
Yahweh Has Given 

26 ளைாசுவா பைளகாவா இைட்சிப்பு 

Joshua, successor of 
Moses. Yahweh Is 
Salvation 

27 ளைாசிைா பைளகாவா ஆதரிக்கிறார் 

Josiah, a king of Judah. The 
name means Yahweh 
Supports 

28 ளைாதாம் 
பைளகாவா 
 ிரழைில்லாதவர் 

Jotham, a king of Judah. 
Means Yahweh Is Perfect 

29 மத்ளதயு பைளகாவாவின்  ரிசு 

Matthew, one of the 
apostles. His name means 
Gift Of Yahweh 

30 மிகாைா 
பைளகாவாரவப் 
ள ான்று ைாருண்டு 

Micaiah, means Who Is Like 
Yahweh 

31 பநளகமிைா 
பைளகாவா ஆறுதல் 
பசய்கிறார் 

Nehemiah, means Yahweh 
Comforts 

32 ளநரிைா பைளகாவாவின் விளக்கு 
Neriah, means Lamp Of 
Yahweh 

33 பநத்தனிைா பைளகாவா பகாடுத்தார் 
Nethaniah, means Yahweh 
Has Given 

34 ஒ திைா 
பைளகாவாவிற்கு 
ஊழிைம் பசய்கிளறன் 

Obadiah, name of a 
prophet. The name means, 
Serving Yahweh 

35 பசைாைா 
பைளகாவா என் 
ஆட்சிைாளர் 

Seraiah, means Yahweh Is 
Ruler 

36 ளசமாைா பைளகாவா ளகட்டார் 
Shemaiah, means Heard By 
Yahweh 

37 உரிைா 
பைளகாவா என் 
பவளிச்சம் 

Uriah, means Yahweh Is My 
Light 

38 உசிைா பைளகாவா என் ப லன் 

Uzziah, a king of Judah. 
Means, My Power Is 
Yahweh 

39 பசப் திைா பைளகாவா அளித்தார் 
Zebadiah, means Yahweh 
Has Bestowed 

40 சகரிைா 
பைளகாவா 
நிரனவுகூர்ந்தார் 

Zechariah, father of John 
the Baptist. His name 
means, Yahweh 
Remembers 

41 சிளதக்கிைா பைளகாவாவின் நீதி 
Zedekiah, last king of 
Judah. Means, Justice Of 
Yahweh 



42 பசப் னிைா 
பைளகாவா 
மரறத்துரவத்தார் 

Zephaniah, name of a 
prophet. His name means, 
Yahweh Has Hidden 

முஸ்லிம்களிடம் ளகட்க விரும்பும் ளகள்விகள்: 

• ர  ிளில் அல்லாஹ்வின் ப ைர் எங்ளக? 

• அல்லாஹ் என்ற ப ைரை ஒருவரும் ளகள்விப் டவில்ரலைா? 

• ர  ிளின் ந ிகள் அரனவரும் அல்லாஹ்வின் ந ிகள் தான் என்று 
முஸ்லிம்கள் நம்புகிறார்கள். அப் டிைானால், அல்லாஹ்வின் ப ைர் 
தான் பைளகாவாவா? 

உண்ரமபைன்னபவன்றால்,  பைளகாவா என்ற ப ைரை இஸ்லாம் அங்கீகரிப் தில்ரல. 
 

ளமற்கண்ட  ட்டிைலில் பைளகாவாவிற்கு மகிரம உண்டாகும் டி  ல ப ைர்கரள 
காண்கிளறாம், இதில் தீர்க்கதரிசிகளும்  இருக்கிறார்கள். ஆனால், அல்லாஹ்வின் ப ைரில் 
ஒரு ந ரின் ப ைரையும் நம்மால் காணமுடிைவில்ரல. அல்லாஹ்வின் ப ைரைக் 
பகாண்ட ஒருவரின் ப ைைாவது ர  ிளில் இருக்களவண்டாமா? 

 

முஸ்லிம்கள் நம்மிடம் "எல்- El" என்ற எ ிளைை பசால் "அல்லாஹ்ரவ"க் குறிக்கும் 
பசால் என்றுச் பசால்வார்கள்.  ஆனால், இது உண்ரமைில்ரல. 
 

“எல் என் து ஒரு தனிப் ப ைர் இல்ரல, இது இரறவரனக் குறிக்கும் ப ாதுப் 
ப ைைாகும் (El is not a proper noun. The word El just means God). 

 

எடுத்துக்காட்டு: 

• எளசக்கிளைல் என்ற பசால்லின் ப ாருள் 
'இரறவன் ப லப் டுத்துவார்' என் தாகும். 

• எளசக்கிைா என்ற பசால்லின் ப ாருள் 'பைளகாவா ப லப் டுத்துவார்' 

என் தாகும். 

இவ்விைண்டு ப ைர்களின் ப ாருள்களுக்கும் உள்ள வித்திைாசத்ரத கவனியுங்கள். 
“இரறவன்” என் து ப ாதுப்ப ைர்,  “பைபகாவா” என் து தனிப்ப ைர். 
 

அை ி பமாழிைில் எடுத்துக்பகாண்டாலும்: 

• "இலா - ila" என்றால் "இரறவன்/கடவுள்/ஆண்டவர்" என்று ப ாருள் 
(ப ாதுப்ப ைர்). 

ஆனால், 

• "அல்லாஹ் - Allah" என்றால் அது 'இஸ்லாமிை இரறவனாகிை 
அல்லாஹ்ரவ மட்டுளம குறிக்கும்' என்று முஸ்லிம்கள் 
பசால்கிறார்கள் அல்லவா. 

இளத ள ாலத்தான், எல் என் து ப ாதுப்ப ைர், பைளகாவா என் து தனிப் ப ைர். 
 

ர  ிளின் இரறவனின் ப ைர் பைளகாவா ஆகும், ர  ிளின் இரறவனின் ப ைர் 
'இரறவன்' இல்ரல. 



• But the LORD (Yahweh) is the true God; he is the living God and the everlasting King. 
Jeremiah 10:10 

• கர்த்தளைா (பைளகாவா) பமய்ைான பதய்வம்; அவர் ஜவீனுள்ள ளதவன், 

நித்திை ைாஜா;  . . . (எளைமிைா 10:10 ) 

குறிப்பு: தமிழ் ர  ிளில்,  ரழை ஏற் ாட்ரட, பமாழிைாக்கம் பசய்யும் ள ாது, 

"பைபகாவா" என்ற எ ிளைை ப ைர் வரும் இடங்களில் "கர்த்தர்" என்று பமாழிைாக்கம் 
பசய்துள்ளார்கள். இந்த இடங்களில் “பைளகாவா” என்ளற பமாழிைாக்கம் 
பசய்திருக்களவண்டும். இளத ள ான்று ஆங்கில பமாழிைாக்கங்களில் பைளகாவா என்று 
வரும் இடங்களில் "லாட் - LORD" என்று ப ரிை எழுத்துக்களில் பமாழிைாக்கம் 
பசய்துள்ளார்கள் என் ரத கவனிக்கவும். 
 

இந்த கட்டுரைைின் ஆைம் த்தில், எலிைா என்றால் "என் இரறவன் பைளகாவா" என்று 
ப ாருள் என் ரதப்  ார்த்ளதாம். முஸ்லிம்கள் "எல்" என்றால் அல்லாஹ் என்று 
பசால்வார்களானால், எலிைா என்றால் "என் அல்லாஹ் பைளகாவா ஆவார்" என்று 
ப ாருள் வரும். இதரன முஸ்லிம்கள் ஏற்றுக்பகாள்வார்களா? 

 

இஸ்லாம் முழுவதிலும் அதாவது குர்ஆனிலும், ஹதீஸ்களிலும் எங்கும், பைளகாவா 
என்ற ப ைர் ஒரு முரற கூட  ைன் டுத்தப் டவில்ரல என் ரத கவனிக்களவண்டும்.    
 

இம்மானுளவல்: 

இளைசுவின் இன்பனாரு ப ைர் 'இம்மானுளவல்' என் தாகும், இதன் ப ாருள் இரறவன் 
நம்ளமாடு இருக்கிறார் என் தாகும், - அதாவது சரீைதாரிைாக வந்த இரறவன் இளைசுவாக 
நம்ளமாடு இருக்கிறார். 
 

முஸ்லிம்கள் "எல்" என் து அல்லாஹ்ரவக் குறிக்கும் என்றுச் பசால்வார்களானால், 

இம்மானுளவல் என்றால், “அல்லாஹ் நம்ளமாடு இருக்கிறார்” என்று ப ாருள் வருகிறது. 
அப் டிைானால், இளைசு நம்ளமாடு இருந்தால், அதன் அர்த்தம் “அல்லாஹ் நம்ளமாடு 
இருக்கிறார்” என்று வருகிறது. இதுவும் இஸ்லாம் பசால்லும் ள ாதரனைல்லளவ! 
 

அல்லாஹ்ரவ கனப் டுத்த முஸ்லிம்கள் தங்கள் ப ைர்களில் 'லாஹ் - lah' என் ரத 
ளசர்த்துக்பகாள்கிறார்கள். 

எடுத்துக்காட்டு:  

• "அப்துல்லாஹ்" இதன் ப ாருள் “அல்லாஹ்வின் அடிரம” என் தாகும். 
• “அமானுல்லாஹ்” இதன் ப ாருள் “அல்லாஹ்வின்  ாதுகாப்பு” 

என் தாகும். 

இளத ள ால, யூத கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் ப ைர்களில் "ைா" என்ற ஒரு எழுத்ரத 
ப ைரின் கரடசிைில் அல்லது ப ைரின் ஆைம் த்தில் ளசர்த்து, “பைளகாவா” ளதவனுரடை  
ப ைர் தங்கள் ப ைர்களில் ரவத்துக்பகாண்டு கனப் டுத்துகிறார்கள். 
 

ர  ிளின் எ ிளைை தீர்க்கதரிசிகள் பைளகாவா ளதவரன பதாழுதுக்பகாண்டார்கள், 

அவருக்கு ஊழிைம் பசய்தார்கள். இவர்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் அல்லாஹ் என்ற 
ப ைரை ளகள்விப் டவும் இல்ரல, அப்ப ைர்  ற்றிை ளவறு விவைங்கரள அறிைவும் 
இல்ரல. 

ஆனால், எ ிளைை தீர்க்கதரிசிகரள குர்ஆன் கடத்தி ரவத்துக்பகாண்டு, இவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தீர்க்கதரிசிகள் என்றுச் பசால்வது அறிவுடரமைாகத் பதரிைவில்ரல. 
இதில் ஆச்சரிைம் என்னபவன்றால், குர்ஆன் கடத்திை எ ிளைை தீர்க்கதரிசிகளின் 



ப ைர்களிளலளை பைளகாவா ளதவனின் ப ைர் உள்ளது. 
 

எடுத்துக்காட்டு: 

• “எலி-ைா” என்றால் “என் இரறவன் பைளகாவா” என்று ப ாருள். 
• "ஜகரிய்-ைா" என்றால், “பைளகாவா நிரனவு கூறினார்” என்று ப ாருள். 

பைளகாவாவின் ந ிகரள, அல்லாஹ்வின் ந ிகளாக காட்டளவண்டுபமன்றால், 

அல்லாஹ் அவர்களின் ப ைர்கரள மற்றிைிருந்திருக்கலாம். 

• “எலி-ைா” என்ற ந ிைின் ப ைரை “எலிலுல்லாஹ்” என்றும் 

• “ஜகரிய்-ைா” என்ற ப ைரை “ஜகருல்லாஹ்” என்று 
மாற்றிைிருந்திருக்கலாம். 

அடுத்த டிைாக இஸ்லாமின் டி, ஒரு ப ைர் "லாஹ் -lah" என்று முடிவு ப ற்றாளலா, 

அல்லது "அல்" என்ற இரு எழுத்துக்கள் ப ைர்களில் இருந்தாளலா அது அல்லாஹ்ரவ 
குறிக்கும் என்று நம் ப் டுவதினால், இப் டிப் ட்ட ப ைர்கள் ர  ிளில் உள்ளதா என்று 
ளதடிப் ார்க்க முடிவு பசய்ளதன். அல்லாஹ்வின் ப ைருக்கு ஓைளவிற்கு அருகாரமைில் 
வரும் ப ைர்கரள ர  ிளிலிருந்து ளதடி கண்டு ிடித்து கீளழ பகாடுத்துள்ளளன், 

அரவகரள  டிக்கவும். 
 

இந்த ப ைர்களில் அல்லாஹ் இருக்கிறார் என்று முஸ்லிம்கள் பசால்வார்களானால், 

அதரன ஏற்றுக்பகாள்வதற்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு எந்த ஒரு ஆட்ளச ரனயும் இல்ரல. 

எண் ப ைர் அர்த்தம்/ப ாருள் 
ஆங்கிலத்தில் ப ைரும் 
ப ாருளும் 

1 மாகலா (Maha-lah) 
ப லவனீம் (அ) உடல் 
நலக்குரறவு 

Maha-lah, means weak or sick - 1 

Chronicles 7:18 

2 
பதலீலாள் (Deli-

lah)     
ப லவனீம் 

Deli-lah, means weak and languishing 

- Judges 16:4 

3 ஏலாள் (He-lah) துரு  ிடித்தல் He-lah, means rust - 1 Chronicles 4:5 

4 உல்தாள்(Huldah) 
மைநாய் (அ) ளமால் என்ற ஒரு 
உைிரினம் 

Huldah, means weasel or mole - 2 

Kings 22:14 

5 ள லிைாள் (Belial) மதிப் ில்லாத  Belial, means worthless - 

Deuteronomy 13:13 

ஆங்கில மூலம்: https://www.faithbrowser.com/the-god-of-elijah/ 
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