
த டர் 22 

வல ங்கரின் நலய 

குர்ஆன் என்ம பு  வல த் ன் வ லல ஏன் ? இஸ்ய தகள்லககரின்  அடிப்பலட குர்ஆன் . 

எனவல  இக்வகள்லில இஸ்யம் என்ம பு  லறபலம ஏன் ? எனவும் வகட்கயம் . இவ்லினலிற்கு 
ப ல் 

(ஆம்பத் ல்) னி ர்கள் அலனலரும் ஈனுள்ர ) ஒவ சப த் னகவல இருந் னர் . பின்னர் 
கயப் வபக்கல்  க்கலடவ வலறுபட்டு பிரிந் னர் ; அலர்கலர தநமப்படுத் ) பிமகு அல்யஹ் , 

நபிர்கலர நன்ம் கூறுவலகவும் , அச்சபட்டி எச்சரிப்வபகவும் (அலர்கரின்பல்) 

அனுப்பிலலத் ன். வலும் அம்னி ர்கரிலடவ எ ல் அலர்கள் கருத்து ற்மங் 
தகண்டர்கவர அ ல்  ீர்ப்பு தசய்ல ற்கக சத் த்ல க் தகண்டுள்ர வல ங்கலரபம் 
அலர்களுடன் இமக்கலலத் ன்; … 

(குர்ஆன் 2:213) 

அல்யஹ்லல் இமக்கப்பட்ட   வ்த் , ஜபூர் ற்றும் இன்ஜீல் ஆக பன்று வல ங்களும் னி ர்கள் 
 ங்கள் அற்பத் வ லலகளுக்கக ற்மலிட்டனர் என்பவ  அல்யஹ்லின் தபதுலன குற்மச்சட்டு . 

அல்யஹ்லின் ஆலைகலர ற்றுலது, அலனது ஆலைகலர ஏற்க றுப்பல  லிட தகடிது , அலனது 
கட்டலரல  ங்கள் லிருப்பத் ற்வகற்ப ற்ம நம்பிக்லகரர்கரிலடவ அல  பலச் தசய்லது , 

நம்பிக்லகரர்களுக்கு தசய்ப்பட்ட நம்பிக்லக துவகம் ஆகும்.  

…இலர்கரில் ருசர் அல்யஹ்லின் லக்கத்ல ச் தசலிவற்று , பிமகு அ லன நன்கு 
லிரங்க பின்னரும் அலர் அமந் லர்கரிருக்கும் நலயிலும் (த ரிந்து தகண்வட ) அல  
ற்ம லிட்டனர். 

(குர்ஆன் 2:75) 

 

எனவல,  ங்கரின் கங்கரல் வல த்ல  (ற்ம) எழு  பிமகு அ ன் பயம் (உயகன்) தசற்ப 
கலத்ல  லங்குல ற்கக , இது அல்யஹ்லிடருந்துள்ரது என்று லலல் (என்னும் தபரும் 
நசம்) உண்டு; வலும் அலர்கரின் கங்கள் (வல த்ல  ற்ம ) எழு  ன் கைத் ல் 
அலர்களுக்கு லலல் (என்னும் தபரும் நசம்) உண்டு … 

(குர்ஆன் 2:79) 

எனவல நன்கலது வல க குர்ஆன் பஹம்து அலர்கரின் பயக னி  குயத் ற்கு அருரப் 
தபற்மது. அல்யஹ், பஹம்து அலர்களுடன் நகழ்த்  உலடயன் பழுலக பதுகக்கப்பட்ட 
எழுத்து லடிலவ  குர்ஆன். இல  பதுகக்கும் தபறுப்லப  வன ஏற்கமன். 

 

நச்சக நம் ம் இந்   க்ல (நலனவூட்டல்) இமக்க லலத்வ ம் ; நச்சக நவ அ லன 
உறு க பதுகப்பலகவும் இருக்கவமம். 

(குர்ஆன் 15: 9) 

 இது அல்யஹ், னி னுக்கு  ரும் உறு தற.     னது வல த்ல ப்பற்ம இவ்லறு கூறுகமன். 

 

…அன்மபம், அல்யஹ்வுலட லக்குகலர ற்றுகமலர் (எலரும்) இல்லய. 

(குர்ஆன் 6:34) 

நம்பிக்லகரர்கரின் பண்புகலரக் குமப்பிடுலகில், 

இன்னும் அலர்கள் எத் லகலர்கள் என்மல் உக்கு அருரப் தபற்ம (வல த்) ன் ீதும் உக்கு 
பன்னர் அருரப்பட்டலற்மன் ீதும் நம்பிக்லக தகள்லர்கள் … 

(குர்ஆன் 2: 4) 

"அல்யஹ்லலபம், எங்கள் ீது அருரப்பட்ட (வல த்)ல பம், இன்னும் இப்ஹீம், இஸ்லீ், 

இஸ்ஹக், ஃகூப், அலர்கரின் சந்  ர் ஆகவர் ீது அருள் தசய்ப்பட்டலற்லமபம், இன்னும் 

பஸ, ஈஸ இன்னும் ற்ம நபிர்களுக்கு அலர்களுலட இலமலனிடருந்து 

அருரப்பட்டலற்லமபம் நங்கள் லிசலசங் தகள்கவமம். அலர்கரில் எலதருலலபம் பிரித்து 



வலற்றுல பட்ட ட்வடம் ;. நங்கள் அலனுக்வக (பற்மலும் சைலடபம்) பஸ்யம்கள் 

ஆவலம்" என்று (நபிவ!) நீர் கூறுலீக.  

(குர்ஆன் 3:84) 

 னது பந்ல  வல ங்கலரப்பற்ம அல்யஹ் இவ்லறு குமப்பிடுகமன், 

நச்சக நம் ம் ' வ்த்'ல  பம் இமக்க லலத்வ ம்;. அ ல் வநர்லறபம் வபதரிபம் இருந் ன. 

… 

(குர்ஆன் 5:44) 

நச்சக நம் ஜபூர் வல த் ல், (பந்  வல த்ல ப் பற்ம) நலனவூட்டி பின்; "நச்சக பூல 

(சயஹன) என்னுலட நல்யடிர்கள் லரிசக அலடலர்கள் என்று எழு ிருக்கவமம். 

  (குர்ஆன் 21:105) 

இன்னும் (பன்னிருந் ) நபிர்களுலட அடிச்சுலடுகரிவயவ ர்ன் குக ஈஸலல, 

அலருக்கு பன் இருந்   வ்த்ல  உண்லப்படுத்துபலக நம் த டச் தசய்வ ம்; அலருக்கு நம் 

இன்ஜீலயபம் தகடுத்வ ம்;. அ ல் வநர்லறபம் ரிபம் இருந் ன. அது  னக்கு பன்னிருக்கும் 

 வ்த்ல  உண்லப்படுத்துல க  இருந் து. அது பபக் பலடலர்களுக்கு  வநர் 

லறகட்டிகவும்  நல்லுபவ சகவும்  இருந் து. 

 (குர்ஆன் 5:46) 

அல்யஹ்,  ன்னுலட வல ங்கலரப்பற்ம கூறுலல  சுருக்கக  பர்ப்வபம் : 

 குர் ஆன் பதுகக்கப்பட்டுள்ரது 

 குர் ஆன்,  வ்த், ஜபூர், ற்றும் இன்ஜல் எல்யம் அல்யஹ் இமக்க  வல ங்கள்  ஆகும் 

 குர் ஆனுக்கு பன்பக இமக்கப்பட்ட   வ்த், ஜபூர், ற்றும் இன்ஜீல் ஆக  பன்று வல ங்களும் 

னி ர்கரல் ற்மப்பட்டது அல்யது  ருத் ப்பட்டது. 

 பந்ல  வல ங்கரக  வ்த், ஜபூர், இன்ஜீல் அ கபூர்லக  அல்யஹ்   ன் 

இமக்கனன் என்று பஸ்யீம்கள் ஏற்க வலண்டும், குர்  ஆன் பதுகக்கப்பட்டு  இருப்ப ல், அல  

ட்டும்  ன் நம்பவலண்டும்.  

 அல்யஹ்லின் லர்த்ல கலர ரும் ற்மவல,  ருத் வல படிது. 

 

இலலகரியருந்து நம் சய படிவுகலர அலடயம் 
 

குர்ஆலன பதுகப்வபன் என்று உறு தற கூம அல்யஹ் , ற்ம வல ங்கலர  பதுகக்கல் 
வகட்லட லிடுலன ? குர்ஆனின் லசனங்கள் பந் ன வல ங்கலர அல்யஹ் பதுகக்க  லமல  
உறு   தசய்கன்மன . அல்யஹ்லல் இமக்கப்பட்ட வல த்ல  னி ர்கள் த டர்ந்து ற்மக் தகண்வட 
இருந்  கவும், இறு ில் குர்ஆலனப் பதுகக்க  உறு   வற்தகண்ட க கூறுலது பட்டள் னக  
த ரிலில்லய?  

குர்ஆன் பதுகக்கப்பட்டது, பந்ல  வல ங்கள்  ருத் ப்பட்டது என்ம படிலல நீங்கள் கூமனல் , 

இ ன் தபருள், அல்யஹ் பயலனீனலன் அல்யது அலன் ரு அநீ க்கன்.  னது பந்ல  வல ங்கலர 

 ருத் ப்பட லிட்டு, குர்ஆலன ட்டும் பதுகத்  அல்யஹ்லின் தசலுக்கு, இது  ன் லிரக்கக அலபம். 

அல்யது 

அல்யஹ் ரு பயலனீன இலமலனக இருக்கயம் அ னல் ன் அலனல்  ன் பந்ல  

வல ங்கலர பதுகக்க படில் வபனது. கயம் தசல்யச் தசல்ய அல்யஹ்,  னது லயலல 

அ கக்கக் தகண்டிருக்க வலண்டும் அ னல் ன்,  ன் கலடச வல க குர்ஆலன பதுகப்வபன் 
என்று உறு  கூறுகமன் என்று நம் படிவு தசய்யம். 

அல்யஹ்லின் பந்ல  பன்று வல ங்கள்  ருத் ப்பட்டிருக்கும் வபது,  ன் கலடச வல ன 

குர்ஆன் பதுகக்கப்பட்டது என்று எப்படி நம்புலது? பயலனீ னி ர்கள்,  ன் பந்ல  வல ங்கலர  ருத்தும் 



வபது, அல   டுக்கல் சும் இருந்  அல்யஹ்,  பிந்  வல க குர்ஆலன ட்டும் பதுகத் ன் 

என்று ரு னி ன் நம்புலது எப்படி? ஏதனனில் பந்ல வல ங்கலர பதுகக்கலில்லய என்பது 
அல்யஹ்லின் லக்குபயத் யருந்து த ரிலகமது. 

அல்யஹ் ஆற்மல் க்கலன் ,  வல ங்கலரக் கலமபடல் பதுகக்கக் கூடிலதனன்மல் ற்ம 
வல ங்களும் கலமபடல் பதுகக்கப்பட்டலலகவர என்று கூமயம் . பந் ன வல ங்கலர பதுகக்க 
இய லதனன்மல் குர்ஆன் உட்பட எ லனபம் அலனல் பதுகக்க படிது என்று ன் கூம 
படிபம்.   

அல்யஹ் ஆற்மல் க்கலன் ,  வல ங்கலரக் கலமபடல் பதுகக்கக் கூடிலதனன்மல்  
வநர்லறபம் வபதரிபம் இருந்   வ்த்ல பம், ஜபூலபம் ற்றும்  வநர்லறபம் ரிபம் இருந்  
இன்ஜீலயபம் பதுகக்கத்  லமது ஏன்? 

ப யல் இமக்கப்பட்ட வல ங்கள் னி னல் கரங்கப்பட்டது அல்யது அல்யஹ்லினல்  சரில 
பதுகக்கப்பட  கைத் ல் இண்டலது வல ம் இமக்கப்பட்டது . இவ்லமக நன்கலது வல ம் 
லல த டர்கமது . சர்லலல்யல க்க க கூமக் தகள்ளும் அல்யஹ்லிற்கு  ன்னுலட வல ம் , 

னி ர்கரல் ற்மத் ற்குள்ரகும் தசய்  பன்வப த ரி ? 

அல்யஹ்வுலட பலடப்புகரின் வ்தலரு அலசவும் அல்யஹ் நடிலறு ட்டுவ 
நகழ்கமது அது அலனுக்கு க எரி னது ன் . அல்யஹ்வும்  ன் உலடல்கரில் இல  பய 
இடங்கரில் குமப்பிடுகமன் . நலர றுலில் னி ன் அலடபம் தலகு களும்  ண்டலனகளும் 
கூட அலன் நற்பது நட்கள் கருலக இருக்கும் தபழுவ  படிவு தசய்ப்படுகமது என்பல  பன்வப 
பர்த்வ ம். இப்பிபஞ்சத் ன் பலடப்பின் ஆம்பம் ப ல் றுலின் படிவுக்கு பின்னர் நகழ்லல பம் 
நர்ைம் தசய்து லிட்ட க கூமக் தகள்பலன் , வல  லசனங்கலர னி ர்கள் ற்ம லிட்ட க 
புயம்புலது ஏன்? இது ருலட குற்மம்? 

குர்ஆனின் (6:34) …அன்மபம், அல்யஹ்வுலட லக்குகலர ற்றுகமலர் (எலரும்) இல்லய. 
என்ம லசனம் பண்படுகளுக்கு வலும் ரு உ ைம் .  இ ன் அடிப்பலடில் நம் வலும் 
சயபடிவுகலர அலடயம். 

 அல்யஹ்லின் லர்த்ல கலர  எலரும் ற்மவல,  ருத் வல படிது என்ம லசனத்ல  
ஏற்பத ன்மல்  வ்த் , ஜபூர் ற்றும் இன்ஜல் ஆகலல நச்சக அல்யஹ்லின் 
வல ங்கரக இருக்க படிது .  வ்த், ஜபூர் ற்றும் இன்ஜல் ஆக வல ங்கள்  ன் 
அருரி க அல்யஹ் கூமலது லடிகட்டி  தபய். 

 பந் ன வல ங்கள் ற்மப்பட்டல  அல்யஹ்வல ப்புக் தகண்டு லிட்ட ல் ,  னது 
லர்த்ல கலர எலரும் ற்ம படிது என்று அல்யஹ் குர்ஆனில் கூறுலது அர்த் ற்மது. 

குர்ஆனும் னி ர்கரல் ற்மப்பட்ட க இருக்கயம் . எனவல ஐந் ல க பு  வல ம் 
லயம்(?) 

 "அல்யஹ்லின் லர்த்ல கலர  எலரும் ற்மவல,  ருத் வல படிது" என்ம லசனம் 
குர்ஆலன ட்டுவ குமப்பிடுகமது என்று லிரக்கம் கூமனலும் குறப்பம்  ீலில்லய . 

அல்யஹ் ரு பயலனீன இலமலனக இருக்க வலண்டும்  அ னல் ன் அலன் பன்பு 
கூம லர்த்ல கலர  (வல ங்கலர) னி ர்கள் சுயபக ற்ம லிட்டனர் . அலலகலர 
அலனல் பதுகக்க படில் வபனது. கயம் தசல்யச் தசல்ய அல்யஹ்,  னது லயலல 

அ கக்கக் தகண்டிருக்க வலண்டும் அ னல்  ன்,  ன் கலடச வல க குர்ஆலன 

எலலும் ற்ம படிது என்று உறு  கூறுகமன் என்று நம் படிவு தசய்யம். 

 அல்யஹ் சர்ல லல்யலபலடலவன . னி ர்கலர வச லன தசய்வல  னது 
வல ங்கலர ற்ம அனு த் ன் என்று  ல ட படிது . ஏதனன்மல் இவ்ல ம் 
லி ல அடிப்பலடகக் தகண்டது .  னது பல ல சுக வ ர்ந்த டுக்கும் உரில 
னி னுக்கு லறங்கப்பட்டிருக்கமது என்பல  ஏற்றுக் தகண்டல் ட்டுவ இந்  லிரக்கத்ல  
ஏற்கபடிபம். லி லப் பற்ம கூறும் லசனங்கலர புமக்கைித் ல் குர்ஆனின் தபரும் பகு  
வலடிக்லககலிடும். (லி ின் குறப்பத்ல ப்பற்ம நம் பன்பு பர்த் ல  ீண்டும் 



நலனவுபடுத் க் தகள்ரவும்) 

னி னின் இந்  துவகச் தசல்கலர அல்யஹ்லினல் பன்னவ அமந்து தகள்ர படிலில்லய 
என  ரு ல த் ற்கு லலத்துக் தகள்வலம், 

ருபலம  லறு நகழ்ந் வுடன் அல   ருத் க் தகள்ரல் ீண்டும் ீண்டும் அவ   லறு 
இறு லல த டர்கமது . இறு ில் பதுகப்பக  தலரிிட்ட க கூறும் குர் ஆனின் நலய 
வலடிக்லகனது. பழுலன எழுத்து லடிலம் தபம  ரு தறில் , எழு வும் படிக்கவும் 
அடுத் லரின் உ லில எ ர்பர்க்கும் நலயில் இருந்  ரு எழுத் மலற்மலரின் லியக 
தலரிிட்டன். அல லது ழுங்கக தசய் ன? என்மல் அதுவும் கலடது. 

ம ரன் என  ன்னல் லர்ைலை  தசய்ப்பட்ட  னி னின் இ த் ல் (?)  லலத்து  அடுத்  
 லயபலமினரிடம் தகண்டு தசன்ம க கூறுகமன்.  

ஏவ னும் ரு லசனத்ல  நம் ற்மனல் அல்யது அ லன நம் மக்கச் தசய் ல் , அல  
லிடச் சமந் ல  அல்யது அதுவபன்மல  நம் தகண்டு லருவலம் - நச்சக அல்யஹ் 
எல்யப் தபருட்கரின் ீதும் சக் பள்ரலன் என்பல  நீர் அமலில்லய? 

(குர்ஆன் 2:106)   

பஹம் ற்கு ம  ஏற்படுத் ப்பட்டல் அவ வபன்ம லசனம் அல்யது அல லிட சமந்  
லசனத்ல  தகண்டு ஈடுதசய்வலன் எனக் கூறுகமன் . இவ்லிடத் ல் மந்  அந்  லசனத்ல  ீண்டும் 
கச்சரிக நலனவூட்ட படிபம் என்று அல்யஹ் உறு ிட்டு கூமலில்லய என்பல  கலனத் ல் 
தகள்ர வலண்டும் . அ லது  ன் கூமல  கச்சரிக ீண்டும்  தலரிப்படுத்தும் 
 ன்லில்ய  ல், அல ப்வபன்ம அல்யது அல லிட சமந்  லசனத்ல  தகண்டு ஈடுதசய்வலன் எனக் 
கூறுகமன். அலனிடத் ல் இருந்  "பயப்ப வலடு" என்ன ஆனது? இத் லக நலனலற்மல் உள்ரலனின் 
குற்மச்சட்லட எப்படி ஏற்பது? 

எ ற்கக ம  ஏற்படுத் ப்பட வலண்டும் ? சமந்  லசனத் ல் ஈடுதசய்ல ற்ககதலன்மல் ப யல் 
கூமது 'தச ப்பய'?. அவ்லறு நீக்கப்பட்ட குர்ஆன் லசனம் பற்ம ஹ ீலஸப் பருங்கள், 

த ொடரும்…. 


