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சந் ரனும் பிளந்து விட்டது…! 
 

சுமர் 1400 ஆண்டுகளுக்கு பன் பஹம்மது நபி , நபித்துவத்ு   நருபிக்கும் 
வி மக சந் ருை இரண்டக பிளந்து அற்பு ம் நகழ்த் ைர் . இரண்டக பிளந்   
சந் ரைின் ஒரு பகு  முலயின் ீமல் பகு யிலும் மற்ிறரு கழ் இந்  
பகு யிலும் ிசன்று  பஹம்மது நபி  அவர்களுுடய ீ ழர்களும் கண்டைர்.   
புஹரி ஹ ீஸ் :   3637     
அைஸ் பின் மலக் (ரல) அவர்கள் கூறய வது. 

மக்கவசகள் அல்லஹ்வின் தூ ர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஓர் அற்பு ச் 
சன்ுறக் கட்டும்படி ீகட்டர்கள். ஆகீவ, சந் ரன் (இரண்டகப்) பிளவுண்ட 
நகழ்ச்சுய ( ம் உண்ுமக்குச் சன்றக )  நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டிைர்கள். 

புஹரி ஹ ீஸ் -4864 

அப்துல்லஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரல) அவர்கள் கூறய வது 
அல்லஹ்வின்  தூ ர் (ஸல்)அவர்களின்  கலத் ல்  சந் ரன்  இரண்டு  
துண்டுகளகப்  பிளந் து. (பிளவுண்ட  சந் ரைின்) ஒரு  துண்டு  முலக்கு  
ீமீலபம்  மற்ிறரு  துண்டு  முலக்குக்  கீழபம்  ிசன்றது. அப்ீபது  
அல்லஹ்வின் தூ ர் (ஸல்) அவர்கள் நீங்கள் சட்சயக இருங்கள் ன்று 
ிசன்ைர்கள்.  

இச் சம்பவத்ு  அல்லஹ்வும் குர்ஆைில் சட்ச கூறுகறன்.  

 

(நயயத்  ீர்ப்புக்குரிய அந் ) நள்  ிநருங்கவிட்டது, சந் ரனும் பிளந்துவிட்டது 
 

ந்  ஓர் அத் ட்சுய அவர்கள் பர்த் லும் (அ ுை) புறக்கணித்து 
விடுகன்றைர் (இது நள் ீ றும்) நடந்துவரும் சூைியம் ன்று கூறுகன்றைர். 

(குர்ஆன்   54: 1-2)  

இது ஒரு பரண்படை ிசய் யகும் .  ப லவது இது குர்ஆனுக்கு 
பரண்படுகறது. இரண்டவ க வைவியலுடன் பரண்படுகறது 
 

…நன் (அவைல்) ரஸாலக அனுப்பப்பட்ட ஒரு மைி ீர  விர ீவறக 
இருக்கீறை? ன்று கூறுவரீக. 

(குர்ஆன் 17: 93)  

 

… நச்சயமக நீர் அச்சபட்டி ச்சரிக்ுக ிசய்கறவர் ம்;… 

(குர்ஆன் 13:7)  

புஹரி ஹ ீஸ் :4981    
அபூஹுரர (ரல) அவர்கள் அறவிக்கறர்கள்.  



நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறைர்கள் , ஒவ்ீவரு இுறத்தூ ருக்கும் சல 
அற்பு ங்கள் வழங்கப்பட்ீட இருந் ை. அவற்ுறக் கணும் மக்கள் நம்பித் ன் 
ஆகீவண்டிய நுல இருந் து . ைக்கு வழங்கப் ிபற்ற அற்பு ிமல்லம் , 
அல்லஹ் ைக்கு அருளிய ீவ  அறவிப்பு (வஹீ)  ன்…  

மற்ற நபிமர்கள் அற்பு ங்கள் நகழ்த் யிருந் லும்  ன்னுுடய அற்பு மக 
குர்ஆுை மட்டுீம உறு யக பன்ுவத் ர் . ைீவ பஹம்மது நபி அற்பு ங்கள் 
நகழ்த் ய கக் கூறுவது குர்ஆனுக்கு  ரைது. 

இரண்டது பரண்படு வைவியலுடன்,  

சந் ரன் இரண்டக பிளந்து விழுவது மகப் ிபரும் வைியல் அற்பு ம் , 

ஆ ரம். அத் ுகய ஒரு நகழ்ச்சுய மக்கவில் மட்டுமல்லமல் , உலகன் 
ிபரும்பலை மக்கள் நச்சயமக கண்டிருக்க ீவண்டும் .  இந்  அற்பு  நகழ்ச்சக்கு , 

இவர்களின் வய்ிமழ மட்டுீம சட்ச .  நம்பிக்ுகயை ஒரு சறு ஆ ரம் கூட 
உலகன் ந்  பகு யிலருந்தும் இல்ுல . பல நடுகளில்  சூரிய , சந் ர 
கரகணங்குளபம் பற்ற குறப்புகள் நுறய கணப்படுகறது . நட்சத் ரங்குள 
அடிப்புடயகக் ிகண்டு  பருவகல மற்றங்குளபம் , ீ  டங்குளபம் 
கூறயவர்கள், சந் ரன் இரண்டக பிளந்  அற்பு த்ு ப் பற்ற துவும் ன் 
கூறவில்ுல? 

இ ற்கு பஸ்லீம்களின் ப ல், 

இந் யுவ ஆண்ட அரசர் ஒருவர் சந் ரன் இரண்டக பிளந்  நகழ்ச்சுயக் கண்டு, 

அீரபியவில் பு  க ஒரு தூ ர் ீ ன்ற விட்ட க உணர்ந்து , மக்கவிற்கு  ைது 
மகுை அனுப்பிய கவும், பஸ்லீமக ம ம் மறய அவர் இந் யவிற்கு  ரும்பும் 
வழயில் மைில் இறந்  க  கூறுகறர்கள் . இதுவும் பஸ்லீம்களல் 
உருவக்கப்பட்ட கு . பஹம்மது நபி  ன் வழ்நளில் ந்  ஒரு இந் ய 
அரசுரபம் சந் த்  க ந் வி மை ஆ ரபம் இல்ுல . ீமலும் உலகல் உள்ள 
மற்ற வருுடய கண்களுக்கும் ி ன்படமல் ஒீர ஒரு இந் ய அரசர் மட்டும் 
பர்த்  க கூறுவது சரியை ீவடிக்ுக. 

 ீமலும் இந் ய அரசர் பர்த்  க வ த் ற்கக ஒப்புக்ிகண்டலும் , அந்  
வைவியல் நகழ்ச்ச , பு ய தூ ர் அீரபியவில் ீ ன்றபள்ளர் ன்று வ்வறு 
குறப்பிடும்? இவ்வளவு பரண்படுகள் இருந் லும், பஸ்லீம்கள் சந் ரன் இரண்டக 
பிளந்து மீண்டும் பழு க ீ ன்றயது ன்று வ டுகன்றைர் . சந் ருைப்பற்ற, 
நச ிவளியிட்ட புுகப்படங்களில் கணப்படும் ிசங்குத் ை ிவடிப்புகுள 
ஆ ரமக பன்ுவக்கன்றைர் . அுவகுளப் பர்த் ல் வரும்  யக்கமன்ற , 

குர்ஆன் கூறுவது சரி ன் ன்று படநம்பிக்ுகயில் உள்ள இசுலமயர்  விர பிறர் 
வரும் ஒப்புக் ிகள்ளமட்டர்கள்..  

 உண்ுமயில் அுவகள்  Lunar Rilles, பல கீலமீட்டர்கள் அகலபம் 
நூற்றுக்கணகை கீல மீட்டர்கள் நீளபம் ிகண்டுவகள் . இுவ சந் ரைின் பல 



இடங்களில் இத் ுகய ிவடிப்புகள் கணப்படுகறது . இீ  ீபன்ற அுமப்புகள் ,  

ிசவ்வய், ிவள்ளி மற்றும் துுண கரகங்களிலும் கணப்படுகறது . இது 
இயற்ுகயக ற்படும் அுமப்புகள். 

 சந் ரைில் பிளவுகள் இருக்கற  ன்ப ல்ல ீகள்வி . பஹம்மது நபி சந் ருை 
இருகூறுகளகப் பிளந்து பின்ைர் அ ுை இுணத் ர? ன்பது ன் ீகள்வி.  

பிளந் து சந் ரன்  ை ? சந் ருை பிளந் ீ டு அற்பு ம் 
நுறவுடயவில்ுல, அடுத் து வைிலருந்து வந்  வைவர்கள் நகழ்த் ய 
அற்பு ம். 

 


