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பக்கறனறருந்து உறக்கும் சூரின்…! 

சூரினும் சந்றனும் அணன் ட்டத்றல் ீந்துகறன்நண , இன்னும் சூரின் ன் 
ரரநக்குள்  சசன்று சகரண்டு இருக்கறநது;  

(குர் ஆன் 36:38)  

… இவ்ரறந எல்னரம் எல்னரம் ட்டரக்குள் ீந்றச் சசல்கறன்நண  
(குர் ஆன் 36:38, 40) 

இஸ்னரற ரர்க்க அநறஞர்கள் , ங்கபது திச்சரங்கபில் , சூரின் ணது இ றகரள்களுடன் 
ிணரடிக்கு 240 கறறனர ீட்டர்கள் என்ந றகத்றல் இந் தரல்சபி ீறர சுற்நறருகறநது . 

இவ்ரநரண ஒரு சுற்சற றரநரட சுரர் 225 றல்னறன் ருடங்கள் றரப்தடுகறநது என்ந அற 
ணீ கண்டு திடிப்ரதற றற்கண்ட குர்ஆன் சணம் குநறப்திடுகறநது என்கறன்நணர். 

Read Islam இரபத்றன்  "சுலும் சூரின் " (Dr. ஜரகலர் ரக்  அர்கபின் கட்டுரின்  
றழ்சரறசதர்ப்புக்  ) கட்டுரினறருந்து 

"சூரின் சந்றரண (சருங்கறப்) திடிக்க படிரது ; இவு தகரன பந் படிரது . இவ்ரறந 
எல்னரம் (ம்) ட்டரக்குள் ீந்றச் சசல்கறன்நண. 36:40 يس سورة  
 இந் இரந சணம் Modern Astronomy கண்டுதிடித்துக் கூநறிருக்கும் ஓர் அடிப்தரட 
உண்ரர கூறுகறநது. சூரினுக்கும் சந்றனுக்கும் ணித்ணிற றகரபப் தரரகள் உள்பண . 

அப்தரரகபில் ம்ரத் ரற சுற்நறக் சகரண்டு ிண்சபிில் கர்ந்தும் சசல்கறன்நண. 

 சூரின் ன் றகரப குடும்தத்துடன் ஓர் இடத்ர றரக்கற (Fixed Place)  சசல்கறநது. 

அவ்ிடத்றற்கு ணீ ிஞ்ஞரணம்  Solar Apex என்ந சதரபம் சூட்டிபள்பது . அந் இடம் 
Constellation of Hercules என்ந ிண்ீன் கூட்டத்றல் அரந்துள்பது . இவ்ிண்ீன் கூட்டத்றற்கு 
Alpha Lyrae என்ந சதரும் உண்டு 
 சந்றனும் ன் அச்சறல் ன்ரணத்ரறண சுற்நறக்சகரள்ப எடுத்துக் சகரள்ளும் கரன 
அகரசம் 29.5 ரட்கள் திடிக்கறன்நண . றருக்குர்ஆன் எடுத்துரக்கும் இவ்வுண்ர கண்டு 
ஆச்சரித்ரல் ரனத்து றற்கரல் இருக்க படிில்ரன." 

ரர்க்க அநறஞர்கள் , குர்ஆன் சணங்களுக்கரண ிபக்கத்ர யீஸ்கபில் ற ட றண்டும் . 

அர ிடுத்து ணீ அநறிலுக்குள் றடுது ஏசணன்று புரிில்ரன .  யீஸ்கபில் எந் 
ிபக்கபம் இல்ரனசணில்  அர் ணறற்கு றரன்றுரக் கூநறக் சகரண்டிருக்கனரம் .  அர 
ஏற்ததும் றுப்ததும் றறுிம். 

 குர்ஆன் சணங்களுக்கு பயம்து திர ிட றறு ரர் ிபக்கபிக்க  படிபம்? 

குர்ஆணின் 36:38, 40 சணங்களுக்கு பயம்து தி அகற ிபக்கங்கரபக் கூநறபள்பரர் . சூரிணின் 
சுற்சறக்கு ட்டுல்ன பூறில் ஏற்தடும் தகல்–இவு ரற்நத்றற்கரண கரத்ரபம் அல்னரஹ் , 

ணது தூருக்கு கற்தித்துக் சகரடுத்றருக்கறநரன். 

புகரரி 3199, 4802 ல் கரப்தடும் சூரின் எங்கு சசல்கறநது? என்ந ிபக்கத்ர தரருங்கள் 
புகரரி யீஸ் -3199 

சீத்அபூர் (னற) அர்கள் கூநறரது 
தி (மல்) அர்கள் சூரின் ரநந் றத்றல் என்ணிடம் அது (சூரின்) எங்கு சசல்கறநது 
என்று உணக்குத் சரிபர என்று றகட்டரர்கள் . ரன் அல்னரஹ்வும் அணது தூருற 
அநறரர்கள் என்று கூநறறணன் . தி (மல்) அர்கள், அது அர்ளக்கு (இரந சறம்ரசணத்றற்குக் ) 

கலற மஜ்ர (க்கம்) சசய்ற்கரகச் சசல்கறன்நது . அங்கு அது (கறக்கறனறருந்து 
உரகுற்கு இரநணிடம் ) அனுற றகட்கறன்நது . உடறண அற்கு 
அனுறபிக்கப்தடுகறன்நது. (இறுறரக ஒரு ரள் ) அது மஜ்ர சசய் , அந் மஜ்ர 
ஏற்கப்தடரல் றதரகிருக்கறன்நது . அப்றதரது அது (க்கம் றதரனக் ) கறக்கறனறருந்து 
உரகுற்கு அனுற றகட்கும் அற்கு அனுறபிக்கப்தடரது . ரநரக. ந் றற 
றரும்திிடு என்று அற்கு உத்ிடப்தடும் . அன்தடி அது றற்கறனறருந்து உரகும் என்று 
சசரன்ணரர்கள். இரத் ரன் சூரின் ரன் றரன சகரள்ளும் ஓர் இடத்ர றரக்கறச் சசன்று 
சகரண்டிருக்கறன்நது. அது றதநறரபணரண ல்னர றக்கணின் றர்ரகும் என்னும் (குர் 
ஆன் 36:38) இரநசணம் குநறக்கறன்நது என்று சசரன்ணரர்கள். 



இதுட்டுல்ன, அல்னரஹ்ரல் பயம்து திக்கு  ங்கப்தட்டிருந் ரணில் அநறின் 
பனரக சூரின் உரகுறடத்ரபம் க்கு அநறித்துள்பரர். 

 

 
புகரரி யீஸ் :3273  

தி (மல்) அர்கள் சரடர்ந்து கூநறணரர்கள். 

றலும், சூரின் உறக்கறன்ந றத்றலும் அது ரநகறன்ந றத்றலும் சரரீர்கள் . 

ஏசணணில் அது, ரத்ரணின் இரு சகரம்புகளுக்கறரடற உறக்கறன்நது. 

சுலும் சூரின் கட்டுரில் கூநப்தட்ட சசய்றகளுக்கும் றற்கண்ட யீஸ்களுக்கும்  ஏரது 
சரடர்திருக்கறநர?  

திநகு, பயம்து தி ஏன் இப்தடிசரரு ிபக்கத்ரக் கூநறணரர்? 

ரம் சறறு றணரக இருக்ரகில் , ரகணங்கபில் தம் சசய்பம் சதரளது ரனகளும் , 

ங்களும் ற்நரகளும் தின்ணரல் சசல்ரப் றதரன உர்றரம் . இத்ரக உர்ற 
சூரினும் ற்றுள்ப றகரள்களும் ட்சத்றங்களும் றணபம் பூறரச் சுற்றுரப் றதரன்ந 
றரற்நத்ர ஏற்தடுத்துகறநது . அன்ரந க்கபரல் பூறின் சுற்சறரப்தற்நற அநறந்து சகரள்ப 
படிில்ரன. அன் அடிப்தரடிறனற பூற ரக் சகரள்ரக உருரணது . பூறர ரரகக் 
சகரண்றட இப்திதஞ்சம் இங்குரக றரணத்ணர் . தகல்-இவு ரற்நத்றற்கு சூரிணின் இக்கற 
கரம் என்று ம்திணர் . இன்றும் தனரல் உறுறரக ம்தப்தடும் ரணிரன அடிப்தரடரகக் 
சகரண்ட றஜரறடக்கரன இற்கு ஆரம் . பூற சுல்கறநது என்ந கருத்து பன்ரக்கப்தட்ட சதரளது 
ஒருரலும் அர ஏற்றுக் சகரள்ப படிில்ரன. 

பூற ன்ரணத் ரறண  சுற்றுரல்ரன் தகல்–இவு ரற்நம் ஏற்தடுகறநது என்தர 
இன்றுள்ப தர ணினும் அநறரன் . இந் றகச் சரரரண இந் உண்ரரக் கூட  ணது 
ஆருிர் தூருக்கு அல்னரஹ் கற்தித்துத் ில்ரன ? பூறக்கு சபிில் சசன்நரல் றரசகள் 
ஏதுறல்ரன தகலும் இவுறல்ரன எல்னரம் ஒற றரனரன் . இந் உண்ர அல்னரஹ்ிற்கும் 
அனுரட தூருக்கும்  ஏன் சரிில்ரன?  

றணபம் அந்றறரபகபில், சூரின் ம் தரர்ரினறருந்து ரநந் திநகு, அர்ளக்கு (இரந 
சறம்ரசணத்றற்குக்) கலற மஜ்ர (க்கம்) சசய்ற்கரகத்ரன் சசல்கறன்நது என்தர உங்கபரல் 
ஏற்க படிபர?  

 ஆரபூர்ரண இந் யீரம றுக்கவும் படிரது . குர்ஆன்-யீஸ் ிபக்கங்களுடன் 
ணீ உனரக்கபின் இந் அறணீ  ிஞ்ஞரண கண்டுதிடிப்ரதபம் இரத்ரல் இப்தடித்ரன் 
சதரருள்ிபங்க படிபம். 

சூரின் றணபம் ரரன றரபகபில் ரநந்வுடன் , (றற்கு றரசினறருந்து ) ணீ 
ிஞ்ஞரணம் கூறும் Solar Apex-ற்கு 20 றகரடி ஒபிருடங்கள் ீந்ற /தநந்து/றந்துச் சசன்று , ணது 
தரிரங்களுடன் அர்ந்றருக்கும் அல்னரஹ்ின்  "அர்ளக்கு (இரந சறம்ரசணத்றற்குக் ) கலற 
மஜ்ர (க்கம்) சசய்ற்கரகச் சசல்கறன்நது . அங்கு அது (கறக்கறனறருந்து உரகுற்கு 
இரநணிடம்) அனுற றகட்கறன்நது . உடறண அற்கு அனுறபிக்கப்தடுகறன்நது .” உடறண றுரள் 
உத்றற்கரக  Solar Apex-னறருந்து றரும்தவும்  20 றகரடி ஒபிருடங்கள் ரற்று றில் 
ீந்ற/தநந்து/றந்து ந்து ணது உத்றற்கரக ரத்ரணின் இரு சகரம்புகளுக்கறரடற (?) ந்து 
றசர்கறநது (கறக்கு றரசர ). ஒரு ரள் சூரிணின் மஜ்ர (க்கம்)  ஏற்கப்தடரது (ஏன்? று ஏறனும் 
சசய்து ிட்டர ?) றரும்திச் சசல்ன ரற்று றபம் றுக்கப்தடும் கரத்ரல் , தரம், அது ந் 
றிறனற றரும்திச் சசன்றுிடும் (றகட்கற றகவும் றசரகரக இருக்கறநது… !).  இதுரன் றணபம் 
இவு றரபகபில் ரடசதறும் ரசதரும் கசறம் . பயம்து தி க்குக் கற்றுத் ந் சூரி 
இக்க ிறின் கசறபம் தகல்–இவு ரற்நத்றற்கரண கசறபம் இதுரன்.   

 சரி, சூரின் ீண்டும் உரற்கு ரத்ரணின் சகரம்புகரப எப்தடி அரடகறநது ? 

ரத்ரரண எங்றக சசன்று றடுது? அற்கும் ஒருறர பயம்து தி கூநறிருக்கறநரர். 

புகரரி  யீஸ் எண் : 3295 

அபூயளரர (னற) அர்கள் கூநறரது 
ீங்கள் தூக்கத்றனறருந்து எளந்து உளூ சசய்ரல் பன்று பரந (ீர் சசலுத்ற ) ன்கு பக்ரக 
சறந்ற (தூய்ரப்தடுத்ற) சகரள்ளுங்கள். ஏசணணில், ீங்கள் (தூங்கும் றதரது ) பக்கறன் 
உட்தகுறக்குள் ரத்ரன் ங்கறிருக்கறன்நரன்.  



ரம் இில் ஆழ்ந் உநக்கத்றனறருக்கும் சதரளது ரத்ரன் , பக்கறனுள் ந்றரக தரந்து 
ங்கறிடுகறநரன். சூரினும் றுஉத்றற்கரக ரத்ரணது சகரம்புகரபத் றடி சூரினும் து 
பக்கறற்குள் தரந்து ிடுகறநது (யீஸ் உண்ரரக றண்டுற ! சூரினுக்கு பக்கறற்குள் தரரத் 
ி றறுறில்ரன).  

 ீங்கள் உநங்குர இநந்துிட்டரகக் கருற ரத்ரனும் சூரினும் உங்கபது பக்கறன் 
துரபகரப ிரபரட்டு ரரணரக்கற ிட்டண . தூக்கசன்தது சறறு ற ! உபறுரக 
றரணக்க றண்டரம் . உநங்கும் சதரளது உங்கபது உிர்கள் அல்னரஹ்ரல் ரகப்தற்நப்தடுகறநது 
என்கறநது குர்ஆன். 

 உநக்கத்றற்கு இப்தடிசரரு ிபக்கம் சகரடுத் பயம்து திற றதசபடிரல் 
ரரடத்துப் றதரண றகழ்ச்சறரக் கூறுகறறநன். 

புயரரி யீஸ் 
அனீ தின் அதீரனறப் (னற) அர்கள் கூநறரது:  

அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் என்ணிடபம் ஃதரத்றர (னற) அர்கபிடபம் இவு 
றத்றல் ந்து , "ீங்கள் இருரும் (யஜ்ஜளத்,) சரில்ரனர?"என்று றகட்டரர்கள் . ரன், 

"அல்னரஹ்ின் தூற ! எங்கபது உிர் அல்னரஹ்ின் ரகில் உள்பது . அன் எங்கரப 
எளப்த றரணத்ரல்ரன் எங்கபரல் எ படிபம் " என்று கூநறறணன் . ரன் இவ்ரறு கூநறதும் 
எணக்கு எந் றுசரறபம் கூநரல் றரும்திச் சசல்னனரணரர்கள் . அர்கள் றரும்திச் 
சசன்நறதரது து சரரடில் அடித்துக்சகரண்றட "ணின் அறகரகத் ர்க்கம் 
சசய்தணரக இருக்கறநரன்" (எனும் 18:54ஆது சணத்ரக்) கூநறதடிற சசன்நரர்கள். 

 
பயம்து திின் றல்னரனங்கடி றரனக்கு அது ருகன் அனீ தின் அதீரனறப் அர்கபின் 
தறல்(ஆப்பு) எப்தடி இருக்கறநது? ரன் ீண்டும் றகரள்கள் இக்க ிறகரபத் சரடர்கறறநன். 

 ஆக, சூரின் உறப்தது கறக்கறனறருந்து அல்ன . உங்கள் பக்கறனறருந்துரன் . இரப் றதரன்ந 
அதத்ங்கரப இஸ்னரரத் ி றறு எங்கும் கர படிரது. 

  குர்ஆன் அல்னரஹ்ரல் இநக்கப்தட்ட ஒரு ரசதரும் அற்பும் என்ந ங்கபின் ரத்ர 
றருதிக்க ஆரபூர்ரண யீஸ்கரப புநந்ள்பிிட்டு புற ிபக்கங்கரப சட்கறன்நற கூநறக் 
சகரள்கறன்நணர். 

பகம்துதிரிட அநறில் சறநந் ணீ உனரக்கபின் இந் அறணீ ிபக்கம் , 

அல்னரஹ் குர்ஆணில் கூநறபள்ப ணீ கண்டுதிடிப்புகள் (?) தற்நற பன்ணநறிப்புகளுக்கு , பயம்து 
தி நரண ிபக்கம் கூநறிட்டரற சதரருள் ருகறநது . றலும் பயம்து தி அன்ரந 
அநறரர கரனத்து க்கபின் ம்திக்ரககரபற அரும் ம்திணரர்  என்தது சபிரகறநது . 

அல்னரஹ்ின் சணங்களுக்கு  நரண ிபக்கம் சகரடுத்து ரர் ? பயம்து திர ? இல்ரன 
இன்ரந அநறஞர்கபர?  

"சூரினும் சந்றனும் அணன் ட்டத்றல் ீந்துகறன்நண , இன்னும் சூரின் ன் 
ரரநக்குள் சசன்று சகரண்டு இருக்கறநது ;"என்ந சணத்றற்கு பயம்து தி கூநற 
ிபக்கங்கரபப் புநந்ள்பிிட்டு , இன்று புற ிபக்கத்ர கூறுன் பனம் பயம்து திர 
பட்டரபரக்கற ிட்டணர். 

இப்தடித்ரன் அநறில் உண்ரகளுடன் குர்ஆன் சணங்கரபபம் இரத்து ஏரந் 
றசரகறரிகரபப் புல்னரிக்கச் சசய்கறநரர்கள் .  (ஒருகரனத்றல், ரனும் புல்னரிப்திற்கு ஆபரகற றரல் 
ருத்துர அணுகறது ணிக்கர …!) அர்கள்  பன்ரக்கும் பன்ணநறிப்புகபில் சறன , ஃதிர்அவுணின் 
(Porah RAMSES-II) தரதுகரக்கப்தட்ட உடல் , இருகடல்களுக்கறரடற உள்ப டுப்பு , கருின் பர்ச்சற , 

சதருசடிப்புக் சகரள்ரக றன் உருரகும் ிம் , இரும்தின் அற்பும் என்று தட்டில் ீண்டு 
சகரண்றட சசல்கறநது . இரகள் அரணத்துற அநறஞர்கபரல் க்க அநறில் ஆங்களுடனும் , 

குர்ஆன் யீஸ்கள் அடிப்தரடிலும் சபிரக றுக்கப்தட்டுள்பண . இருப்தினும் இஸ்னரற 
அநறஞர்கள் பன்ணநறிப்பு கட்டுக்கரகரப ரகிடுரக இல்ரன . ரள்றரறும் புதுப்புது  
பன்ணநறிப்புகரபக் கூநற க்கரப ஏரற்நறக் சகரண்டிருக்கறன்நணர் 

 இன்னும் தர றதரீத் ட்ரடரப் றதரனரகும் ரில் சந்றனுக்கு ரம் தன 
ன்ஜறல்கரப (ங்குறடங்கரப) ஏற்தடுத்றிருக்கறன்றநரம் 

(குர் ஆன் 10:5, 36:39) 



இப்சதரளது சந்றன் றணபம் எந் ன்ஜறல்கபில் எத்ரண ரள் ங்கறருகறநது ? இந் இண்டரம் 
குப்பு அநறில் தரடத்ரபம்  ரன் ீண்டும் உங்களுக்கு ிபக்க றண்டுர?  

இஸ்னரற ரட்கரட்டி சந்றரண அடிப்தரடரகக் சகரண்டது  என்தர ரம் அநறறரம் . திரந 
சன்தடர றகபட்டரண றங்கபில் ரத்ர கக்கறடுரப்தற்நற பயம்து திிடம் 
அது றரர்கள் ிணிணர் . அற்கு பயம்து தி கூநற தறனறல்,    ‘குர்ஆணில் ரணில் 
அற்புங்கள்  உள்பது’ என்று கூநறக் சகரண்டிருப்தர்களுக்கரண தறல் உள்பது. 

புயரரி யீஸ் : 1913 

இப்னு உர் (னற )அர்கள் கூநறரது:  

ரம் உம்ற (எளத்நறற்ந) சபரரறரம். எளதுர அநற ரட்றடரம் ; 

ிண்கரனரபம் அநற ரட்றடரம். ரம் என்தது இப்தடிபம் அப்தடிபம் இருக்கும்; அரது 
சறன றரப இருதத்சரன்தது ரட்கபரகவும் சறன றரப பப்தது ரட்கபரகவும் இருக்கும் !” 

எண தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். 

றகபட்டரண கரனங்கபில் சன்தடர திரநக்கு ிபக்கம் படிரல் ,  ணக்கு ிண்கரன 
சரிரது என்று இனரரர சபிப்தரடரக கூநற பயம்து தி உங்களுக்கு சதருசடிப்புக் 
சகரள்ரகரபம், GALAXY-ன் இக்கத்ரபம் , சூரி இக்க ிறகரபபம் றகரள்கள்  இக்க 
ிறகரபபம் அநறித்ரர?  ல்ன றடிக்ரக ! 

ஒருபரந பயம்து திின் ஆறனரசரணர  சசல்தடுத்றரல் அவ்ருடம் றதரீச்சம்த 
ிரபச்சல் றகக்கடுரரக தரறக்கப்தட்டது. ிசரிகள் ங்கபது தரறப்ரத பயம்து திிடம் 
பரநிட்டசதரளது, 

 பஸ்னீம்  யீஸ் : 4711 

…அல்னரஹ்ரப் தற்நற கூறுர ட்டும் கரடதிடிபங்கள்  ஏசணணில் ல்னரபம்  
ரண்பும் உரட அல்னரஹ்ரப் தற்நற சதரய்பரக்க ரட்றடன்… என்நரர்.  

பயம்து சந்றரணப்திபந்ரர் , சூரிரணச் சுட்டுழீ்த்றணரர் என்று அபந்து சகரண்டிருப்தது 
தகுத்நறிற்குட்டுல்ன குர்ஆனுக்றக எறரணது . பயம்து ணக்கு சபிப்தட்ட யீரபம் , 

குர்ஆரணபற ணது அற்புரகக் கூநறபள்பரர்.  

புயரரி 2458-ல் க்குகபில் உண்ரர அநறரல் ,  ரத் றநரபரடர்களுக்கு சரகரக 
ீர்ப்பு ங்கறிடுறன் என்று ணது இனரரர சபிப்தரடரகற ஒப்புக்சகரள்கறநரர். 

 அர்த்றல்னர அற்புக் கரகரபக் கூநற பம்றதரட்டுக் சகரண்டிருப்தரிட ணக்கும் 
ணது சரறலுக்கும் உதறரகரண எளத்நறரல்னர பயம்து ,  அல்னரஹ்ிடறருந்து 
றகரரிப் சதற்நறருக்க றண்டும்? 

அடுத்து த்து பண்தரடுகள் .  பூறில் ணின் றரன்றுற்கரண குர்ஆன் கூறும் 
கரங்கரபக் கரண்றதரம் 

த ொடரும்… 


