
                         இஸல�தத� மறந� இலகக�யஙகள  
                                  

 மனனத�  (சரககம )

               அளவறற அரள�ளனம ந�க�றற அனபத�யய�னம�க�ய அலல�ஹவ�ன 
ப$ய��ல!

அத%ததப பகழம அலல�ஹ ஒரவனகயக!

ம%�� கலம இமமணண�ல நலலவணணம வ�ழயவணடம என$�றக�க, ம%��த%ப 
$த�த� இதறவன வழஙக�ய வ�ழவ�யல பநற�யய அலகரஆன ஆகம. இந� வ�ழவ�யல 
பநற�கயகற$ எப$ட வ�ழ யவணடம என$�றக மனம�����ய�கத ��கழநதப ப$ரவ�ழவ 
வ�ழநத ப5னறவர ப$ரம�%�ர மஹமமத (ஸல) அவரகள�வர. இஸல�த��ன அடப$த� 
ஆ���ஙகள அலகரஆன எனனம இதறமதறயம ஹ�9ஸ எனனம ந$� பநற�யயமய�ம.

இலகக�யம உளள�ட� ம%�� வ�ழவ�ன அத%ததத ததறகளககம அழக�ய 
வழ�க�டட�லகதள இஸல�ம வழஙக�யளளத. இலகக�யத �ளத��ல ந�னற தய 
இஸல�த��ன உன%�க பக�ளதககதள யமயல�ஙகச ப5யக�னற நலகள உலபகஙகம 
ய��னற�யளள%.

�ம�ழ மணண�ல இஸல�ம $�வ�ய ஆ�ம$க க�லகட�ஙகள�ல 'இஸல�ம�யக 
பக�ளதககதள எடத��யமபவ�றக�க' எ%ச ப5�லலக பக�ணட, �ம�ழ இலகக�யஙகள $ல 
பத%யப $ட�%.

இஸல�ம�யப $ழந�ம�ழ இலகக�யம எ%ச ப5�ன% ம�த���த��ல, உமறப பலவ��ன 
59ற�பப��ணமம கணஙகட மஸ��%�ன ஞ�%ப$��லகளம உ�%டய�க ந�த%ககத �கக 
அளவகக ம�ல�ம வக�கக�னற%. �ககதல பரமஹமமத ஸ�ஹ�ப, யக�ட��ற ஞ�%�ய�ர 
ஸ�ஹ�ப ய$�னற ஸEஃ$�ப பலவரகள�ன $��லகள அந�ந� வட���ஙகள�ல 5�றப$�கப 
ய$�றற�ப $ய�லப $டக�னற%.

இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யஙகள எ% அற�யப $டக�னற இந� நலகள, இஸல�ம 
க�டடக�னற இலகக�ய பநற�ப$ட அதமந��ரகக�னற%வ�? இஸல�ம�யக 
பக�ளதககதளயம யக�ட$�டகதளயம இந� இலகக�யஙகள எந� அளவகக யமம$டத��ப 
$�டயளள%?

��ரமதற-ந$�பநற� பவள�ச5தத�ன இந� இலகக�யக கழ%�ய�ல 'இறஙக�'ப $�ரகக�ற 
ய$�த, $ய�ரகள அளவககக கதளகளம மலநதளளதமதயக க�ண மடக�னறத. இனனம 
ப5�லலப ய$�%�ல $ய�ரகதள வ��க கதளகயள ம�க�� எ%ல�ம.

இந� இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யஙகள�ல க�ப$�ய ம�பம த5வ5�த��ந� ம�பகளயம 
ஆ��ககம ப5லததக�னற%. இவறறகக இஸல�ம�யச 5�யம பசம மயற5�ய�யலயய 
மஸலம பலவரகள 5��தத� எடததளள%ர. உமறப பலவ��ன வ�$�9�க கற$த%ய�ல 
இஸல�ம�ய ம�ணபகள மல%ப $டத�ப $டடளள%.

ஓ��தறக பக�ளதகதயக பக�சத5ப $டததக�னற அதததவ�ச 59ழவடயம கவ�த�கதளப 
$�டப$�ட, ஞ�%க கவ�ஞரகள இலகக�யத ��கம �ண�ததளள%ர.

இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யஙகள�ன கணம ந�ட, அவறதறப $���டடக�னற வதகய�ல 
$ல நலகள பவள�வநதளள%. ஆ%�ல, அவறற�ல கணதத�க க�டடலம மலநத க�ணப 



$டம கறறஙகதளப ய$சக�னற மழநல எதவம இதவத� பவள�வந���லதல.

மஸலம �ம�ழப பலவரகள ம9த மஸலம அற�ஞர ப$ரமககள பக�ணடரககம 
$�5த��த�ய�%த, உணதமதயப பல%�யந��டம மயற5�ககத �த� ய$�டடரககல�ம!.

    "நம$�கதகய�ளரகயள! ந9ஙகள ந9��ய�ன ம9த ந�தலத��ரஙகள. உஙகளகயக� 
(உஙகள�ன) ப$றயற�ரகயக� (உஙகள�ன) பநரஙக�ய உறவ�%ரகயக� வ�ய���ம�க 

இரப$�னம அலல�ஹவகக�கயவ 5�ட5� கற$வரக�ள�க இரஙகள ..." எ% இதறமதற 
கரஆன [004:135] எடததத�ததளளத.

இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யம எ%ப ப$யர $ணண�க பக�ணட, தய இஸல�த��றக அந9�� 
இதழததளள% $ல இலகக�யஙகள. இவறதறப $�டயய�ர நமத பலவர ப$ரமககள�க�ய 
'அப$�'ம�ரகள�க இரககல�ம. இந� இலகக�ய அந9��தய எடததத�ப$த, அந�ப பலவர 
ப$ரமககளகக வ�ய���ம�தழப$த ய$�லரந��லம க�, அலல�ஹவகக�க ந�ம 
உணதம 5�ட5�யத�த��� யவணடம எனற ஒய� யந�ககதத� மன%�ரத��யய 
'இஸல�தத� மறந� இலகக�யஙகள' எனனம இநநல எழ�ப $டடளளத.

இஸல�ததகக வ�ய���ம�கப "ப$�யதயயம பத%சரடத�யம $�டக�னற கவ�ஞரகள 
ம9த தKத��னகள இறஙகக�னற%ர" எ% இதறமதற கரஆன எச5��கக�றத.

இஸல�ததகக அந9�� இதழதத இலகக�யம $�டவந� ஒர கவ�ஞத% 'தKத��ன' எனறம 
அவ%த கவ�த�தய 'ந�றறபமடத� 59ழ' எனறம ந$� (ஸல) அவரகள, கடதமய�% 
ப5�றகள�ல தவதளள%ர.

அப$ழககறற இஸல�ம�யத ���கத��ல அப$�ம�ரகள�ன $��லகள நஞத5க 
கலநதளள%. இத�க க�ணம ஒவபவ�ர மஸலமககம பநஞ5ம பக���ப$த இயலய$! 
அந� பநஞ5க பக���பப, இநநலல 5�ல இ�ஙகள�ல பவமதமய�% ப5�றகள�ல பவள�ப 
$டடரககல�ம. அதவஙக� ந$� (ஸல) அவரகள�ன மனம�����தயப $�ன$றற�யய� 
என$த� வ�5கரகள கவ%த��ல பக�ளவ�ரகள�க!

இமமயற5�ய�ல எமதம ஈட$�ச ப5ய� எலல�ம வலல இதறவனககச 5��ம $ண�நத நனற� 
$���டடக�யறன.

- ஹஸஸ�ன

எத இஸல�ம�ய   இலகக�யம  ?

அலல�ஹவ��ம�ரநத ப$றற அரள பவள�ப$�டகளகக ஏற$ அணணல ந$� 
ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள�ம ப5�ல, ப5யல, அனம�� மலம கறறத 
�ந�தவகயள இஸல�ம�ய ம�ரககம�கம. இந� '�9னல இஸல�ம' எனனம வழகதக 
பநற�கக�% அத%ததக யக�ட$�டகளம ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம 
அவரகள�ன க�லத��யலயய ந�தறவ ப5யயப$டட அதவ இதறவ%�ல ஏறறக 
பக�ளளப$டட வ�ட�%.

இத�தகய இஸல�ம�ய பநற�, இனதறகக ஆய��ம ஆணடகளகக மன%ய� �ம�ழகத��ல 
பமலலப $�வத �தலப$ட�த. இஸல�ம�ய ம�ரககதத� ஏறறக பக�ண� அகக�லத 
�ம�ழரகள, இலகக�யஙகள மலம�கவம இஸல�ம�யக கரததகதள பவள�ய��ல�ய�%ர.

இலகக�யம எனற�ல என%?



இலகக�யம என$�றகப $லரம $லவ�ற�க வ�ளககமள�ததளள%ர. $லயவற 
வத�வ�லககணஙகதளயம ஒரஙக�தணதத ம�கச சரககம�கக கற�ப$��ய�ன, "ப5�லலன 
அழதகப பலப$டத��, வ�ழகதககக��ய உணதம இலகக�த% இயமபவத இலகக�யம" 
எ%ல�ம. கலலன அழதக பவள�ப$டத�� ஒனதற வடதப�டப$த�ச 5�ற$க கதல எனற 
வழஙகவதய$�ல, ப5�லலன அழதக பவள�ப$டத�� வ�ழகதக இலட5�யதத�ச சடடவத 
இலகக�யக கதலய�கம.

உலபகஙக�லமளள எழதத வடவமத�ய பம�ழ�கள அத%ததம ஏ��ளம�% 
இலகக�யஙகதளப ப$றறத ��கழக�னற%. அ�றயகற$, ப��ணதமயம ப5மதமயம 
உத�ய நம �ம�ழ பம�ழ�ய�லம ஆய��ம�ய��ம ஆணடகள�கப $லவதகப$ட� 
இலகக�யஙகள ய��னற�யளள%.

ஐய��ப$�யத ப��ழ�ல ப�ட5�ய�ன வ�தளவ�க அசச இயந���ஙகள கணட$�டககப$ட�ப 
$�ன%ர��ன உத�நத� வடவம பகழ ப$றல�ய�றற. அதவத� இலகக�ய உலக�ல 
மடடம�னற� யவற $ல ததறகள�லம ப5யயள வடவம��ன ப5லவ�ககப ப$றறத 
��கழந�த.

எ%யவ, க�.$�. $தப��ன$��ம நறற�ணட வத� �ம�ழ இலகக�யஙகள அத%ததம 
ப5யயள வடவ�யலயய அதமந�%. இலகக�யம எனற ப5�ன% ம�த���த��ல, அத ப5யயள 
அலலத கவ�த�தயத��ன கற�கக�றத எனற எணணமளவகக இபய$�கக ந9ண� 
பநடஙக�லம�க ந9டதத வந�த.

வ�ழகதக உணதமகதள அழக$�ப $�டய இலகக�யஙகள �ம�ழ�ல $ல உளள%. 
அய�யவதளய�ல அழக$�க கறயவணடம எனற ஒய� க��ணத��றக�க உணதமதயப 
$லப�த��றக அனப$� வ�டட, அழதகயய ஆ����ததக பக�ணடரந� இலகக�யஙகளம 
இஙக ஏ��ளம க�ணப $டக�னற%.

உணதமகக ம�ண�% ப$�யயம பத%சரடடம கற$த%யம ப5வ�வழ�ச ப5ய��களம 
கண, க�த, மகக தவததப பத%யப$ட� கத�களம 'அழக�யல' எனனம ப$யர��ஙக� 
இலகக�யத��ன $�டப$�ரள�கப $வ%� வ�ல�ய�%. உணதமதய இயம$ யவணடம எனற 
�தலய�ய இலகக�யப $ணப $�னனககத �ளளப$ட�த. ப$�யய�ய�ரப$�னம 
கவரச5�யய�ட கற�%�ல அத ய$�தம, இலகக�யம�க�வ�டம எனனம எணணம 
$த�ப$வ%��மம $டப$வ%��மம $�வ� ஊனறல�ய�றற.

அலகரஆன அரளப$ட�க க�லத��லம இநந�தல��ன உலக இலகக�யஙகள 
அத%த��லம யமயல�ஙக� இரந�த. எ%யவ, இதறவன 'இலகக�யப $த�ப$�ள�கள' 
எனனம ப$�ரள$டம �தலப$�யலயய ஓர அத��ய�யதத� வழஙக� வழ�க�டடக 
பக�டத��ன. அகக�லத��ன இலகக�யம என$ய� கவ�த� வடவ�ல��ன இரந�த என$த� 
மன%ர கணய��ம. எ%யவ, கவ�த� அலலத ப5யயள வடவ�ல இலகக�யம $த�ப$வரகள 
'கவ�ஞரகள' எ% அதழககப$ட�%ர. இலகக�யப $த�ப$�ள�கள எனனம ப$�ரள 
��ககடய 'கவ�ஞரகள' எனற �தலப$�ல அதமந� அலகர ஆ%�ன 26 ஆவத அத��ய�யம, 
இலகக�யம $றற�ய கரததகதள ம�கத ப�ள�வ�க எடததத�கக�றத:

    "தKத��னகள ய�ர ம9த இறஙகக�ற�ரகள என$த� (ந$�யய) உமகக 
அற�வ�ககடடம�?"

    "இடடக கடடம ஒவபவ�ர $�வ�ய�ன ம9தம"
    "ஒடடக யகடகம அவரகள ப$ரம$�லம ப$�யயரகயள!"

    "யமலம கவ�ஞரகதள வழ�யக�ர��ம $�ன$றறவர."
    "ந�ச5யம�க அவரகள ஒவபவ�ர ���ல�கத �ட�ழ�நத ����வத� ந9ர $�ரககவ�லலய�?"



    "ந�ச5யம�க அவரகள ப5யய��வறதறச ப5ய���கக கறக�னற%ர"
    "(அவரகளள) நம$�கதக பக�ணட, நலலறஙகள ப5யத, அலல�ஹதவ அ��கம ந�த%வ 

கரநத, அந9�� இதழககப$ட� $�ன%ர (கவ�ப)$ழ� �9ரததக பக�ணய��த�த �வ�� 
(மறயற�ர கறறவ�ள�கயள!) ��ஙகள ப5லலம��ம எதபவ% அந9�� இதழத�வரகள 

அ��வ�த�வ�ல அற�நத பக�ளவ�ரகள"

    -அலகரஆன 026:221-227.

இஸல�ம இலகக�யஙகதள ஏறறக பக�ளக�றத; வ�யவறக�றத. உணதமதய-
ய��ரத�தத� அழகறப$�ட, வ�ழகதக இலட5�யதத� எடத��யமபம இலகக�யஙகதள 
இஸல�ம எ��ரககவ�லதல. ம�ற�க, உணதமதய பம�டத�யடததவ�டட, அ�ன �தலய�ல 
ப$�யதம அலலத அளவகக ம9ற�ய கற$த% எனனம 5வ��மடதய தவதத, ப$�யக 
கற$த%ச ப5ய��கதளயய அ��கம�க ந9டடப$�ன%�டம நச5�லகக�யஙகதள இஸல�ம 
கடதமய�கக கணடகக�றத. இப$டப$ட� நசசக கவ�ஞரகதள - ப$�யயரகதள - 
அலகரஆன, 'தKத��னகள' எனயற அத�ய�ளம க�டடக�னறத.

அலகரஆ%�ன கறதற பமயப$�ப$த ய$�லயவ, இலகக�யஙகள அத%த��லம ஏ��ளம�% 
ப$�யகள இ�ம ப$றற�ரப$த�க க�ணக�யற�ம. கவ�ஞரகள, ��ம யகளவ�ப$ட�த� 
எலல�ம அப$டயய க�வ�யம�கவம கவ�த�ய�கவம பவறம சதவகக�கப $�டக 
கவ�ததளளதமயய இ�றகக க��ணம�கம. ��ம யகளவ�ப$ட�தவ எந� அளவகக 
உணதமய�%தவ எ%ச 5�ந��தத, 59ரதகக�ப $�ரதத பமயபப$�ரதளக க�ணக�னற 
அற�வ ப$ற�தல அ�க தவதத வ�டக�னறத கவ�த�யளளம. ப$ரம$�ல�%க கவ�ஞரகள 
ந�கழ��வறதறபயலல�ம ந�கழந�த ய$�லக கற$த% ப5யத $�டத �9ரத�%ர. அத�தகய 
ப$�யப $�டகதள - கவ�ஞரகதள - ஒர கட�ம $�ன$றற� வழ�யகடடல மழக�க க��ககக 
க�ணக�யற�ம.

இநந�தல, அலகரஆன அரளப$டவ�றக மன%ரம இரந�த; $�ன%ரம இரந�த; 
இனறம இரகக�னறத.

    உணதமகள யவ�ஙகள எனய$�ம - $�ற�த
    --- உளள மதறகள கத�பய%க கணய��ம

    நனற ப��ணஙகள ப5ய��ர - அ��ல
    --- நலல கத�கள $லப$லத �ந��ர

    கவ�த� ம�க நலலய�னம - அக
    --- கத�கள ப$�யபயனற ப�ள�வறக கணய��ம.

எ% இ�த%யய �ம�ழப ப$ரஙகவ�ஞர $����ய�ரம $�டக�னற�ர. ப��ணக கவ�த�கள 
$லவறதறக கவ�ஞரகள $�ட%ர. கவ�த� நனற�கத��ன இரகக�னறத. எ%�னம 
அககவ�த� ப5�லலம கத�கள அத%ததம கத�நப�டத�ப ப$�யகள�கம எனக�ற�ர 
கவ� $����.

கவ�ஞர ச��� கறக�னற�ர:

    எ��ரத�த��ல  எத உணதமயய� அத� நமமவரகள ஒபபக பக�ளவ��லதல.

    அடப$த�தய மறநத வ�டடப $�ன%�ள�ல அ�ன ம9த எழந�க கற$த%தயப 
ப$����க ந�த%கக�னயற�ம.

    ஒர ந�டடல ஒழககம இரகக யவணடபமனற�ல இலகக�யம வள�க க��த எனற 



க�க கறயவன. ஏப%னற�ல அத கவரச5� மயககதத� உண��ககம. மலப ப$�ரதளக 
க�ட��த. இலகக�யம வந� $�றக உதழபப வண�க� வ�ட�த. இனப%�னற, கவ�த� நயம 
$�ரகக ஆ�ம$�தத வ�டய��ம.

    "அரதமய�க எழ��ய�ரகக�ற�ன" எனற ப5�லக�ற�ய% �வ�� 5��ய�க 
எழ��ய�ரகக�ற�ன" எனற ப5�லக�ற�%�?
    -யநரக�ணல ச$மஙகள�, ஆகஸட 1993.

கவ�த� இலகக�யத��ன �9தமதயக கவ�ஞர ச��� இஙகத ப�ளளத ப�ள�வ�கச சடடக 
க�டடயளள�ர. ப$ரம$�ல�% கவ�ஞரகள�ன ப$�யககவ�த� க��ணம�க, கவ�த� 
இலகக�யயம க��த எனற ப5�லலம அளவகக ஒய�யடய�க இ�த% ஒழ�ததக கட�க 
க�ல பக�டகக�ற�ர ச���.

ஆ%�ல, அலகர ஆன இலகக�யதத� - கவ�த�தயச 5�ல ந�$ந�த%கள�ன ஏறறக 
பக�ளக�றத. "�ஙகளகக அந9�� இதழககப $ட��றக�கப $��லககக கவ�த� 
$�ட$வரகள�க�ய - நம$�கதக பக�ண� - நறப5யலகள ப��க�னற - அலல�ஹதவ அ��கம 
ந�த%வ கரக�னற கவ�ஞரகதள அலல�ஹ ப$�ரந��க பக�ளக�னற�ன" எ%க கரஆன 
[026:227] கறக�றத.

அலல�ஹவ�ன த�ர ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகளம எ����களககக 
கவ�த�ய�ல $��லட �ரக�னற கவ�ஞரகதளக க9ழகக�ணம ஹ�9ஸல 
ஊககவ�ததளள�ரகள:

"அவரகளகக $��லட பக�டஙகள, உமம�ன ஜ�ப�9ல ததணய�ரப$�ர" - மஸலம 4541.

நலல கவ�த�கதளப $�டயவ�ர�ன வ�%வர ஜ�ப�9ல இரப$த ய$�லயவ, �9ய 
கவ�த�கதளப $�டயவ�ர�ன தKத��ன கலந��ரகக�ற�ன.

எபப$�ரள ய�ர ய�ர வ�யகயகட$�னம அபப$�ரள�ன பமயபப$�ரதள அற�யம ஆரவம 
பக�ளள�மல, ��ம யகளவ�ப $ட�த�பயலல�ம கறயவ�ரம கவ�ஞரகளள உளர. 
அவரகள ப$�யதயயய பகலக�னற%ர. ப$�யயத�ககம அந�ப $�வ�கள ஒவபவ�ரவர 
ம9தம தKத��னகள பகநத வ�டக�னற%ர. இப$டப $ட� இயலபத�ய கவ�ஞரகதளயம 
இககவ�ஞரகதளப $�ன$றறக�றவரகதளயம '$�வ�கள' எ%வம 'வழ�யக�ரகள' எ%வம 
ஒரய5� இதறவன கணடததளள�ன.

அந� இதறவ5%ஙகள�ன அடப$த�ய�ல இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யஙகதள 
அணகமய$�த தKத��னகள யக�யல�சசக�னற எத�த%யய� ப$�யபம�ழ�கள 
அவறற�னய� வ��வ�க கலநதளளதமதயக க�ண மடக�னறத.

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகதளப $�ரதத மகக�வ�ன 
இதறந���க��ப$�ளரகள, "இவர ஒர கவ�ஞர" எனற $ழ�ககறறம 5�டட%ர [021:005].

அவரகளககப $��லத�ப$த�பய$�ல, "ந�ம இவரககக கவ�த�தயக கறறக 
பக�டககவ�லதல; அத இவரககத �கம�%�னற" [036:069] எனற அலல�ஹ �ன 
மதறய�ல ப�ள�வறத��%�ன.

வரஙக�லத��ல உற��ய�க இன%த��ன ந�கழம என$த� அற�ய�� ந�தலய�ல அத�ப 
$றற�ப ப$�யய�க மன%ற�வ�பபக கறக�னற கற�க��த%யம $கத�ற�வ�ழநத 
உளறக�னற த$த��யக க��த%யம ப$�யபத%நத $�டம கவ�ஞத%யம ஒரய5� 



தவததப ய$சக�னற ��ரமதற வ5%ஙகளம [052:029-030] க�ணக க�த�கக�னற%.

கவ�ஞரகள �ஙகளத�ய கவ�த��ற%�ல ப$�யய�% ஒனதறயம பமயய$�லப 
$�டவ�டக�னற 5�தரயம $த�த�வரகள. இதறவன ப5�லல��வறதற "இதறவன 
ப5�ன%�ன" எனறம ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள கற��வறதற 
"ந$� கற�%�ர" எனறம $�டம �னதமதய நம �ம�ழக கவ�ஞரகள��ம $�வல�கக க�ண 
மடக�றத. ��ம யகளவ�ப $ட�த�பயலல�ம எடதத தவததக பக�ணடக கவ�த� 
பத%க�னற இவரகளள ப$ரம$�யல�ர ப$�யயரகயள எனம இதறவ5%த��றயகற$, 
இலல��வறதறபயலல�ம இரப$தய$�லச 5�ல கவ�ஞரகள $�டச ப5னறளள%ர.

இதறவன ப5�லல�� ஒனதற, அவன ம9த இடடககடடக கற$த% ப5யத 
ப$�யயத�ப$த ம�ப$ரம $�வச ப5யல�கம. இவவ�ற எவர ப$�யயத�ககத 
தண�க�ற�ய�� அவரகக இதறவன ம�ப$ரம �ண�த%தய வழஙக�யய �9ரவ�ன எனற 
இதறமதற வனதமய�க எச5��ததக கறக�னறத.

இதறவனத�ய $த�பபகள�பலலல�ம அவனகக ம�கவம யந5ததகக��ய $த�ப$�க ந$� 
ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம ��கழக�னற�ரகள. இதறவன ம9த இலல�� ஒனதற 
இடடககடட ம�தகப$டத��க கற�ல�க�ய பவறககத�ககச ப5யதல ந$� ஸலலலல�ஹQ 
அதலஹ� வஸலலம அவரகள க�ஞ5�றறம ந�த%ததகக�ப $�ரகக ம�ட��ரகள. 
அப$டய�ரநதம

    இஃத ஒர கவ�ஞ%�ன ப5�லலனற. எ%�னம ந9ஙகள பவக ப5�ற$ம�கயவ 
நமபக�னற9ரகள.

    (இஃத) ஒர கற�க����ன ப5�லலமனற. எ%�னம ந9ஙகள பவக ப5�ற$ம�கயவ 
அற�வத� ப$றக�னற9ரகள.

    (இஃத) அக�லஙகள�ன இதறவ%�ல அரளப$ட�த.
    ஒர ப5�லதலயயனம (ந$�ய�க�ய) அவர எம ம9த கற$��ம�யக கற�%�ல, அவத� 

வலகக�ப$�டய�கப $�டதத அவரத�ய உய�ரந�டதயத தணடதத வ�டயவ�ம [069:041-
046].

எனற ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகதளக கற�தத இதறவன 
எச5��கக�ற�ன. இந� எச5��கதக, ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம வ�ய�ல�க நம 
அத%வரககம வ�டககப$ட� எச5��கதகயயய�கம. இந� அளவககக கடதமய�% 
கண�%தத�யம �ண�த%தயயம இதறவன $��க�%ப$டத��ய $�ன%ரம 
இத�பயலல�ம ப$�யய�கக�ப பறந�ளள�வ�டட, �ம ம%மய$�% ய$�கக�ல 
ப5யல$ட$வரகதளயம ந�ம க�ணக�னயற�ம. இத�யம, "உஙகள�ல இத�ப ப$�யபய%க 
பக�ள$வர உளள%ர என$த�த ��ணணம�க ந�மற�யவ�ம" என$��க [069:049] இதறவன 
மன%ற�வ�பபச ப5யதளள�ன.

இதவ மடடம�னற�, அலல�ஹவ�ன ம9த கற$த%ய�கப ப$�யயத�ப$�த% ம�க 
வனதமய�கக கணடககககடய ஏ��ளம�% இதறவ5%ஙகள இதறமதறய�ல யமலம 
இ�ம ப$றறளள%: [003:024, 003:094, 004:048, 004:050, 005:101, 006:093, 006:138, 006:140, 
006:144, 007:037, 007:152, 010:017, 010:039, 010:060, 011:018, 011:035, 016:056, 016:087, 
016:105, 016:116, 017:073, 018:015, 020:061, 029:013, 029:068, 034:008, 046:008, 061:007].

அலல�ஹவ�ன ம9த கற$த%ய�கப ப$�யயத�ப$வரகள அந�ய�யகக��ரகள, 
வழ�யக�ரகள, 5�$த��றக��யவரகள, ந�கவ�5�கள, $�வ�கள எனபறலல�ம 
இவவ5%ஙகள�ல கடதமய�கக கணடததளள�ன இதறவன.

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள க�லதத மககததகக��ரகள $ல ப�யவக 



பக�ளதகய�லம 5�தல வழ�$�டடலம $றறற�� பக�ணடரந��ரகள. இநந�தலய�ல ந$� 
ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம, "வணககத��றக��யவன அலல�ஹதவத �வ�� யவற 
ய�ரம�லதல" எனற ஏகததவக பக�ளதகதய அவரகளகக எடததத�த��ரகள. இத�க 
யகட�, $ல ப�யவக பக�ளதகய�ல ஊற�ப ய$�ய�ரந� மககத�வர, ந$� ஸலலலல�ஹQ 
அதலஹ� வஸலலம அவரகதளக கற�ப$�டட, "$�ததப $�டத� ஒர கவ�ஞரகக�க ந�ஙகள 
எஙகளத�ய க�வளரகதள வ�டட வ�டயவ�யம�?" எ%ப $���ல�$�த�%ர [அலகரஆன 
037:036].

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகதளப $�ரததப த$த��யகக��க கவ�ஞர 
எனறம அவரகள எடதய����ய அலகரஆத%க கவ�த� எனறம ஒதகக�த �ளளககடய 
அளவகக அந� மககள �ஙகளத�ய $ல ப�யவக பக�ளதகய�ல உற��ய�% நம$�கதக 
பக�ணடரந�%ர.

ஆ%�ல, நமமத�ய மஸலம 5யக���ரகள�ல $லர - "ஏகஇதறக பக�ளதகய�ல ���ம�% 
ஈம�ன பக�ணடரகக�யற�ம" எ%க கற�க பக�ள$வரகள - த$த��யகக��க கவ�ஞரகதளப 
ய$�னற $�டயளளவரகதள எலல�ம "ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம 
அவரகள�ல (க%வ�ல) அடபயடததக பக�டககப$ட�வரகள" எனறம அககவ�ஞரகள�ன 
ப$�யய�% கற$த%கதளபயலல�ம யவ�ம ய$�னறம க��லததத  ����க�னற%ர.

மககததகக��ரகள யவ�தத�க கவ�த� எ%த தறற�%ர; இவரகயள� கவ�த�தய யவ�ம 
எ%ப ய$�றறக�னற%ர. இர5���த�யம ஒபப யந�கக�%�ல, மககததக கத�K�யரகக 
அவர�ம $ல ப�யவக பக�ளதகய�லரந� $�டம�%மக� நமமவரககத �ஙகளத�ய 
ஏகஇதறக பக�ளதகய�ல இலல�மற ய$�%த $����$த��றக��ய�னயற�!

இவரகள, இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யஙகள ம�ண$�டகளகக அப$�ற$ட� யவ�ப 
பத�கஙகள என$தய$�ல அவறற�ன ம9த கனற�� $க�� பக�ணடரகக�னற%ர. இந� 
இலகக�யஙகள�ல க�ணப$டம ம�ண$�டகதளக கரஆன-ஹ�9ஸ ஒள�ய�ல 
எடததத�த��ல இந� இலகக�யப $�த�ரகள பக���தப�ழக�னற%ர.

அலல�ஹவ�ன யவ�மம அந� யவ�ததகக வ�ளககம�க அதமந�, உற�� ப5யயப$ட� 
அவனத�ய த���ன வ�ழவ�யலம��ம ம�ண$�டகளகக அப$�ற$ட�தவ. 
அதவயலல� எதவயம மறற�லம ம�ண$�டகளகக அப$�ற$ட� ந�தலய�ல இரநதவ�� 
இயல�த.

இ�த%யம அலல�ஹயவ �ன யவ�த��ல ஐயத��றக��ம�னற� எடததத�கக�னற�ன:

    "இந�க கர ஆத% அவரகள ஆழநத யந�ககக க����? இஃத அலல�ஹதவயனற� 
ய����ம�ரந��வத அரளப$டடரந��ல இ��ல அயநக ம�ண$�டகதளக 

கணடரப$�ரகயள!" [004:082].

ம%��ரகளள ம�கச 5�றந� அற�ஞரகதளத ய�ரநப�டதத, அந� அற�ஞரகள�ல கணணம 
கரததம�க வத�யப$ட� அ�5�யல 5�5%ச 5ட�ஙகயளக� ம�ண$�டகள�ன பம�த� 
உரவம�க அதலககழ�ககப $டவத�யம $லமதற அதவ ��ரத�ப$டவத�யம ந�ம கணட 
வரக�யற�ம.

அற�வப பரவம�க அணக�மல பவறம உணரவப பரவம�கவம கற$த% �9��ய�கவம 
ப5யல$டட, கவ�த� பத%க�னற ந�தலய�யலயய ப$ரம$�னதமய�% கவ�ஞரகள 
��கழநதளள�ரகள. எ%யவ, இந� உணரச5�ப $த�யலகள�ல ம�ண$�ய� இ�ம 
ப$றற�ரகக இயல�த எனற எஙங%ம கறவ�யலம?



"Poet's appeal is sensuous, not intellectual. His function is not to prove, but to make to feel" 
(கவ�ஞனத�ய அணகமதற உணரவப பரவம�%த; அற�வப பரவம�%�னற. அவ%த 
$ண� பமயப$�ததக க�டடவ�னற; உண�ச ப5யவத மடடயம) எ% பநயலஸன எனனம 
அற�ஞர �மத Essentials of Poetry எனனம நலல கற�ப$�டக�னற�ர.

ஏத%ய கவ�ஞரகளகக இந� அணகமதற ப$�ரந�� வ�ல�ம. ஆ%�ல, இஸல�ம�யக 
கவ�ஞனகக இந� வ���தய ந�ம ப5லத�வ�யல�த. ஏப%%�ல, கரஆன- ஹ�9ஸ கற�டம 
உணதமகதள பமயப$�ததக க�டட�தலப பறககண�ததவ�டட பவறம உணரவகளகக 
அடதமய�க� ம%மய$�% ய$�கக�ல $�டவ�றக இஸல�த��ல அனம�� க�த�ய�த.

இஸல�ம என$த 5�னற���ஙகள�க�ய 'இஸ%�த' எனனம தணகள�ன ம9த ந�றவப $ட� 
வ�ழகதக பநற�ய�கம.

"நமககம மறறவரககமளள யவற$�ட, இஸ%�த எனம தணகள�கம" -அற�வ�ப$வர: 
இபனல ம$��க, ஆ���ம: மஸலம.

இஸல�த��ன 5�னற���ஙகள�கத ��கழம கரஆன-ஹ�9ஸ எனனம அடப$த�கதளப 
$றற�க கவதலப $��மல, ப$�யயம பத%வம கலநத $��ப$ட�, ம�ரககததககப 
பறம$�% $��லகள $லவம இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யக கழ%�ய�ல கதளகள�க 
மலநதளள%.

இனற நமம�த�யய க�ணப $டக�னற இஸல�ம�ய இலகக�யஙகள $ல, இஸல�ததகக வல 
ய5ரப$த�ப $றற� அககத� பக�ளளவ�லதல. இலகக�யத��ன  ந�ளஙகள�பலலல�ம 
இ�த�ம $�யச5 யவணடய  இதவ, 59தழச ப5லத�� இஸல�தத� வ�ய���ப$டத� 
மயனறளள%.

ம�ரகததகக ம�ண�% இத�தகயக கவ�த�கதளப $றற�, ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� 
வஸலலம அவரகள அத�ய�ளம க�டடச ப5னறளள�ரகள.

    "உஙகள�ல ஒரவ��ன உளளத��ல கவ�த� ந��ம$� இரப$த�வ��, 59ழ ந��ம$� இரப$த 
ம�கச 5�றந�த" பக��9-5688.

இஸல�ம�யத �ம�ழக கவ�த�கதளக கரஆன-ஹ�9ஸ மன%�ல ந�றத�� நணக� 
ஆ��யமய$�த - ஸயகன ப5யத $�ரககமய$�த - அவறற�னளயள எந� அளவககச 59ழ 
மணடயளளத என$த�த ப�ள�வ�க அற�ய மடக�றத.

ஒரவரத�ய உ�லல எஙயகனம 59ழ கடடய�ரப$த அவரத�ய மழ ஆய��கக�யததககம 
உய�ரககம ஊற வ�தளவ�ப$��கம. எ%யவ, எதததண யவ�த%ய�லம ��ஙக�க 
பக�ணட, 59தழ அபபறப $டத��, நலம ப$றவத�யய எவரம வ�ரமபவர.

இப$டய�ரகக, நம உய���னம�%�ய இஸல�த��ன ம9த 59ழ ந��ம$�யளள எதததணயய�க 
கவ�த�க பக�பபளஙகள க�ளம$�ப பத�யய�டப ய$�யளளத� நமம�ல $லர கணடம 
க�ண�த ய$�க�னற%ர. இந�ச 59ழ வடயம கவ�த�கதளப $�தகக�க க�டடமய$�த, 
இவரகள யவ�த%ய�ல தடததப ய$�க�னற%ர. இவயவ�த% எந� வ�தல பக�டததம 
வ�ஙக�க பக�ளளத �ககதயவ என$த� ஏய%� உண� மறகக�னற%ர. இஸல�தத�ப 
பண$டததம கவ�த�கதள அத�ய�ளம க�டடயவ�த� இவரகள பண$டத�த 
ப���ஙகக�னற%ர.

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள ம�ரககததகக ம�ண�% கவ�த�தயச 



"59ழ" எனற கற�ப$�ட�ய��ட மடடம�னற�, அத�தகயக கவ�த�கதளப பத%யம 
கவ�ஞத% "தKத��ன" எ%வம பவறததக கற�யளள%ர. அலகர ஆ%�ன 026:221 ஆவத 
வ5%த��ல ப$�ய பத%$வரகதள தKத��ன எ% அலல�ஹ கற�ப$�டடளள�றயகற$, 
ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள�ன ப$�னபம�ழ� ஒனறம 
அதமநதளளத:

    ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள�ன 'அரஜ' எனற ஊரகக ந�ஙகள 
ப5னற பக�ணடரந�ய$�த, கவ�த� இயறற�க பக�ணடரந� ஒர கவ�ஞர ப�ன$ட��ர. 
அபய$�த ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள, "இந� தKத��த%ப 
$�டயஙகள; உஙகள�ல ஒரவ��ன உளளத��ல கவ�த� ந��ம$� இரப$த�வ��, அவரத�ய 
உளளத��ல 59ழ ந��ம$� இரப$த ம�கச 5�றந�த" எனற கற�%�ரகள - மஸலம 4193.

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகளத�ய க�லத��ல இஸல�தம ஏறறக 
பக�ளள�� கத�K�க கவ�ஞரகள $லர வ�ழந�%ர. அவரகள �ஙகளத�ய ம��த�ய��ன 
வழ�$�டடக பக�ளதகய�ல ஊற�த ��தளத�%ர. கவ�த�தய ஓர இன$மடடம கரவ�ய�கக 
தகய�ண�%ர. கவ�த�தயப $�ட$வரகளம யகட$வரகளம இன$க க�ளரச5�ப$ற 
யவணடம என$�றக�க அ�9�க கற$த%கதளயம இயறதககக அப$�ற$ட� ப$�ய 
பத%வகதளயம ம�க��ய�கக  தகய�ண�%ர.

இதய$�னற ஒர �னதமய�த%த �ம�ழ இலகக�ய ம�$�லம ந�ம க�ண மடக�னறத. 
இஸல�ம�ய வ�ழகதகபநற� �ம�ழகத��ல  �தழப$�றக மன$�க இஙயக த5வ, தவணவச 
5மயஙகள ப5லவ�ககறறத ��கழந�%. 5�வப$ரம�த% வழ�$ட$வரகளம ��ரம�தல 
வணஙக$வரகளம ய$�டட ய$�டடக பக�ணட �ம�ழ�ல �த�ம 5மய இலகக�யஙகதள 
எழ��க கவ�த�%ர. இனதறய �ம�ழ இலகக�யத��ன ப5ழ�ப$�றக இச5மயஙகள மகக�ய 
க��ணம�ய அதமந�%.

ம�ன5�� வ5��யய� $த����தககள, வ�ப%�ல, ப��லகக�ட5� ய$�னற ப$�ழதய$�ககச 
5��%ஙகயள� இலல�� அகக�லத��ல மககளத�ய ப$�ழதய$�ககம கரவ�கள�க 
இத�தகய இலகக�யஙகள 5�றப$��ம வக�த�%. இ��ம�யணம, மக�$���ம, 
ப$��யப��ணம, ��ரவ�தளய�றப��ணம ய$�னற க�ப$�யக கவ�த�கதள மககள 
கடய�ரநத ப$ரவ�ரபப�ன யகட�%ர. யக�வ�ல ��ரவ�ழ�ககள�ல ப$ரம ���ள�% 
மககதள ஈரப$�றக�க இத�தகய ப��ண-இ��க�5க கவ�த�கதள எடததத�த�%ர. 
$லயவற க�வளரகள�ன ப$ய��லம அவ���ஙகளத�ய ப$ய��லம அதமந� இந�ச 
5மய இலகக�யஙகள மககள�த�யய வழ�$�டடகக��ய%வ�கக பக�ளளப $ட�%.

இப$டப $ட� ஒர க�லககட�த��ல��ன �ம�ழகத��ல ப����க இஸல�ம பகத 
ப���ஙக�யத. பமலல பமலல இஸல�ம �ம�ழந�டடல $�வத �தலப $ட�தம 
இஸல�தத�ப ப����க ஏறறக பக�ண� �ம�ழற�ஞரகள இலகக�யஙகள வ�ய�ல�கவம 
இஸல�ம�யக கரததகதள பவள�ய��த ப���ஙக�%ர.

இவவ�ற�கத ய��னற�ய இலகக�யஙகளள இனற அற�யப $�ககடய ம�கப $ழதமய�% 
இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யம '$ல5ந� ம�தல' என$��கம. இநநல, க�.$�. 14 ஆம 
நறற�ணடல எழ�ப $ட���கம. இ�ன க�லம 12 ஆம நறற�ணட எ%வம 5�லர கறவர. 
இநநல மழதமய�கக க�த�ககவ�லதல. பவறம எடடப $��லகள மடடம அற�ய 
வநதளள%. இத�யடதத நமககக க�த�ககம இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யம, க�.$�. 15 ஆம 
நறற�ணடல ய��னற�ய 'ய�கயக�ப 5�த�ர $��லகள' என$தவய�கம. க�.$�. 16 ஆம 
நறறணடல 'ஆய��ம மஸஅல�', 'ம�ஃ��ஜ ம�தல' ஆக�ய நலகளம க�.$�. 17 ஆம 
நறற�ணடல '59ற�பப��ண'மம எ% இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யம க�லப ய$�கக�ல 
$லக�ப ப$ரகல�ய�றற.



ப����க இஸல�தம ஏறறக பக�ண� �ம�ழ மஸலமகள�ல �மத மநத�ய இநதம�க 
கல�ச5��த ப���ரத$த தணடததக பக�ளள இயலவ�லதல. எ%யவ, அவரகள யக�வ�ல 
��ரவ�ழ�ககள�லம ப��ண-இ��க�5 க��-க�லடய5$ஙகள�லம ப5னற கலநத பக�ண�%ர. 
இத�த �டப$�றக�க ஆலப பலவர என$�ர 'ம�ஃ��ஜ ம�தல' எழ��%�ர; உமறப பலவர 
'59ற�பப��ணம' $�ட%�ர. ப$�யதயக பக�ணட இலகக�யத��றகச சதவயயறறம 
இயலபம இந�ப பத பவளளத��ல அடதத வ�ப $டட, தய இஸல�மககள பகத�ப 
$ட�த.

இனறவத� ஆய��ததககம யமற$ட� இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யஙகள இயறறப 
$டடளள%. க�ப$�யம, கலம$கம, அந����, ��ரபபகழ, $�ளதளத �ம�ழ, ம�தல, ந�யகம, 
$த�ப ய$�ர, மஸஅல�, அமம�தண, ஏ5ல, 5�நத, ��ல�டட, கமம�, யக�தவ, 5�கம, 
ம%�ஜ�த, $ளள, கறம, க9ரத�%ம, வணணம, க�ஸஸ�, ஞ�%ப $��லகள - ம�லய 
ஒவபவ�ர வதகய�லம ஏ��ளம�% இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யஙகள எழ�ப $ட�%. 
ஆ%�ல, அவறறள 25 5�வ�க��த��றகம கதறவ�%தவ��ம தயதமய�% கரஆன - 
ஹ�9ஸ அடப$த�ய�ல அதமந� 'உணதமய�% இஸல�ம�ய இலகக�யஙகள' எ%ல�ம. 
இதவயலல�� ப$ரம$�ல�% நலகள�ல, ப$�யயம கற$த%க கவ�த�களயம 
மலந��ரகக�னற%. ஒவபவ�ர ந�தலய�லம �ட�ழ�நத ����யக கடயவரகள�ல இத�தகய 
வழ�யகடடலகக�யஙகள, வழ�$�டடலகக�யஙகள�கப ய$�றறப $ட�தலக க�ணக�யற�ம.

உணதமய�% இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யம எத? மஸலம �ம�ழப பலவரகள 
இயறற�யளள கவ�த�கள அத%ததம இஸல�ம�ய இலகக�யஙகள ஆகம�? அதவ கர 
ஆனககம ஹ�9ஸறகம அதமந��ரந��லம அவறதற இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யஙகள 
எ%க பக�ளளத��ன யவணடம�? மஸலமலல�� பலவரகள கர ஆன ஹ�9ஸறக 
ம�ண�லல�� கரததகதளப $�ட%�ல அவறதற ஏறறக பக�ளளல�ம�?

உதமயத இபன அ$�ஸஸலதத என$வரத�ய கவ�த�தயப $றற� ந$� ஸலலலல�ஹQ 
அதலஹ� வஸலலம அவரகள கறமய$�த, "அவரத�ய கவ�த� ஈம�ன (இதறநம$�கதக) 
பக�ணட வ�ட�த; ஆ%�ல, அவரத�ய உளளம க�ஃ$���ய (இதறமறப$��ய) 
இரகக�றத" எ%க கற�%�ரகள.

��ர. வ�. கலய�ண சந��%�ர எனனம �ம�ழற�ஞர $�டயளள

    அ�$�ய ந�டடல ய��னற�
    ஆண�வன ஒரவன எனற

    ம�$�த% வ�ழச ப5ய�
    மகமமத ந$�யய ய$�றற�!

எனற இப$��லல இஸல�மகக ம�ண$ட� கரததகள எதவம�லதல. ��ர. வ�.க.வ�ன 
உளளம க�ஃ$���ய�ரப$�னம அவரத�ய இககவ�த� ஈம�ன பக�ணடளள�னயற�? 
இய�ய$�னற, உளளம ஈம�ன பக�ண� ந�தலய�ல ஒரவரத�ய கவ�த� கஃபர(இதற 
மறபப)ககத ததண ய$�கம�%�ல, அககவ�த�தய மற�லததவ�� யவணடம. இதயவ 
இஸல�ம�ய இலகக�யதத� இ%ஙகணட பக�ளளம வழ�மதறய�கம.

ம�ஃ��ஜ ம�தல, 59ற�பப��ணம ய$�னற ப���கக க�ல இஸல�ம�யத �ம�ழ 
க�ப$�யஙகள�ன ய��றறத��றக��ய க��ணஙகதள அந�ந� நலகள�ன மனனத�கயள 
ப�ள�வ�க எடததத�கக�னற%. அந�க க�லகட�த��ல வ�ழந� மஸலமகள, இநதம�ச 
5யக���ரகளத�ய யக�வ�ல ��ரவ�ழ�ககள�லம க��-க�யலட5$ஙகள�லம ப$ரம 
���ள�கச ப5னற ஆரவம�ன கலநத பக�ண�%ர. இத�க கண� மஸலம �ம�ழப 
பலவரகள, இஸல�ம�றக எ%க க�ப$�யம இலல�தமய�ல��ய% இந� மஸலமகள 



யக�வ�ல ��ரவ�ழ�ககதள ந�டச ப5லக�னற%ர எ%க கவதலப $�ல�ய�%ர. அந�க 
கவதலய�ன வ�தளவ�க, இந� மஸலம �ம�ழப பலவரகள�ல எழ�ப $ட� இலகக�யஙகள 
அத%த��லம மனத%ய �ம�ழச 5மயஙகள�ன ��ககம �வ�ரககவ�யல�� அளவகக இ�ம 
ப$றல�ய�றற.

இஸல�மகக ம�ண�% கவ�த�கள தரந�றறம $�டத� 59தழவ�� அ5�ஙகம�%தவ; 
அரவரககத �ககதவ. 59ழ�%�ல ஏற$டக�னற பத�யந�தயவ�� 'இஸல�ம�ய இலகக�யம' 
எனனம ப$ய��ல இஸல�மகக ம�ண�%க கரததகதளப $�டவத ப$ரஙயகட 
வ�தளவ�ப$��கம.

அலகரஆன, ந$�பம�ழ�கள ஆக�யவறற�ன வனதமய�% எச5��கதககதளயம 
ம9ற�கபக�ணட இஸல�மகக ம�ண�% கரததகதளக பக�ண� 'இஸல�ம�யத �ம�ழ 
இலகக�யஙகள' எப$டத��ன �தலபயடத�%?

$�ற5மய இலகக�யஙகதளப $�ரதத அதவய$�லத ��மம ப5யய யவணடம எனற 
இஸல�ம�யத �ம�ழப பலவரகள�ன ய$��ரவம இ�றகக க��ணம�கம.

இனறஙக� ப����க இஸல�தம வ�ழகதக பநற�ய�க ஏறகம 5யக���-5யக����கள 
�ஙகளத�ய மநத�ய ம�ச5�ஙக-5ம$����யஙகள�லரநத எடத� எடப$�யலயய 
மறற�லம வ�ட$� இயல�� ந�தலய�ல இரப$த� ந�ம க�ணக�யற�ம. இனதறய ந�தலயய 
இதபவ%�ல, ந�னற-ஐநற ஆணடகளகக மனப வ�ழந�வரகளத�ய ந�தல எப$ட 
இரந��ரககம?

அகக�லத �ம�ழ மஸலமகள இஸல�தமப ப����க ஏறறக பக�ண�வரகள என$த� 
ந�த%வ�ல இரத��யய அவரகளத�ய ந�தலதய அணக யவணடயளளத. அந�ப ப��ய 
மஸலமகள �ஙகளத�ய மநத�ய 5மய வழ�$�டட மதறகள�லம $ழகக வழககஙகள�லம 
�தலமதற �தலமதறய�க ஊற�ப ய$�ய�ரந� ந�தலய�ல, அவறதற வ�டட வ�லக� 
இஸல�ம�ய ஒழககஙகதள ஏறறக பக�ளளக கடய ஆ�ம$ ந�தலய�ல இரந�%ர. ஒர 
5மயப $ண$�டடலரநத இனப%�ர ப��ய $ண$�டடகக ம�றக�னற கட�த��ல 
(Transitional period) அவரகளத�ய ந�தல இரந�த எ%ல�ம.

$ழககய��Kம க��ணம�கப ப��ய மஸலமகள யக�வ�லககச ப5னற%ர; க��-க�லடய5$ம 
யகட�%ர; மரத��கள�ன உற5வஙகள, ய�ய��ட�ம, ஆத%-க��த�கள�ன 
அண�வகபய$�ட உணடயல, பக�ட ஊரவலஙகள, பக�டயயறறம, $�ல�$�யKகம ம�லய 
$�ற5மயச 5�ஙககள�ல $ஙயகறற%ர. இ�த%க கண� அகக�லததப பத�ம ப��ய 
இஸல�ம�யத �ம�ழ 'அற�ஞரகள' ப��ய மஸலமகள�ன ப���ரம $ழதமகள�லரநத 
அவரகதளத ��த5 ��ரபபவத எப$ட? எ% யய�5�த�%ர. அ�ன வ�தளவ�க, $�ற5மயச 
5�ஙககளகக ஒப$�க இவரகளம 5�ல 5�ஙககதளத �னமயம�கக�க பக�ணட 
அவறறகக இஸல�ம�யச 5�யம ப5�%ர.

மரத�� உற5வஙகள �ரஹ� உரஸ-கநத��கள ஆய�%; ய�ய��ட�ம என$த 5ந�%க 
க��க - கப$ல ஊரவலம�க உரம�ற�யத. பக�டயயறறம, ஆத%-க��த��ன உணடயல 
ஊரவலஙகள அப$டயய இஙயகயம இ�ம ப$றற%. 5�தலகளககச ப5யயம 
$�ல�$�யKகம கபற(மணணதற)களககப பசம 5ந�% அ$�யKகம�க அடஜஸட ப5யயப 
$ட�த.

இந�ப 'ய$�லச ப5ய�ல' (To imitate) எனனம ம%�� இயலப, இஸல�ம�யத �ம�ழ மககள�ன 
வ�ழகதகத ததறகள $லவறறளளம ஊடரவ�யத ய$�லயவ இலகக�யத ததறய�லம 
ஊடரவல�ய�றற. அகக�லதத மஸலம �ம�ழப பலவரகளம இ��லரநத வ���வ�லககப 
ப$றவ�லதல.



எ%யவ, ப����க இஸல�தம ஏறறக பக�ண� �ம�ழ மஸலமகள�ன ப��ண-இ��க�5த 
��கத��றக அந�ச 5மக�லப பலவரகளம கற$த% ந9ர வ�ரதத, $�றம� இலகக�யஙகதளப 
ய$�ல 'இஸல�ம�ய இலகக�யஙகதள' இயறறத ப���ஙக�%ர.

இஙக இனப%�ர ய$�கதகயம ந�ம கவ%த��ல பக�ளள யவணடம. இஸல�மகக 
ஆ���ஙகள�க அதமந� கரஆன-ஹ�9ஸகள�ன ப$�ரதளத �ம�ழ�ல பம�ழ�ப$யரததப 
ப��ய �ம�ழ மஸலமகளகக வழஙக யவணடய க�தமதயப $றற� ய�ரயம அககத� 
எடததக பக�ளளவ�லதல. ம�ற�க, கரஆ%�ன பம�ழ�ய�க�ய அ�பபம�ழ�ய�ன ம9த 
அகக�லத �ம�ழ மஸலமகளகக ஒர வ��ம�% ப�யவக $க�� ஊட�ப $ட�த. ப�யவதத� 
எப$ட ய���லம கணண�ல க�ணவ�யல�ய�� அதய$�ல அ�பபம�ழ�ய�ல அதமந� கர 
ஆன ஹ�9ஸகள�ன ப$�ரதளயம �ம�ழ�ல பம�ழ�ப$யரககயவ� பம�ழ�ப$யரபத$ப 
$டததப ப��நத பக�ளளயவ� இயல�த எனனம ம�தய ந�லவ�ய க�லம அத. 
யவறறபம�ழ�ய�ல கர-ஆத%யய� ஹ�9ஸகதளயய� பம�ழ�ப$யரப$த, அவறற�ன 
ப%��தத�க களஙகப $டததவ��கம எனற ம�த�%ம�% நம$�கதக ந�லவ�ய க�லம அத. 
இவவ�ற�க, இஸல�ம�ன அடப$த�கள�% கர-ஆத%யம ஹ�9தஸயம �ம�ழ மஸலமகள 
ப��நத பக�ளவ�றக, அவறதறத ��யபம�ழ�ய�ல எடததத�ககம வ�யபபப $�னனககத 
�ளளப $ட�த.

�ம�ழ பம�ழ�ய�ல தய ம�ரககக கரததகதள எடதப�ழதவத�த �வற�கக கர��ய அகக�ல 
கட�த��ல, அ�பபம�ழ� வடவத��ல எத� எழ��%�லம அத� உச5�ம9த தவதத 
பமசசக�னற ம%பய$�ககம ஓஙக� வளரந��ரந�த.

மககளத�ய இந� ம%ந�தலதய நனக உணரநத பக�ண� 5�லர, (�ஙகளத�ய 
$த�பபகளககப ப%��ப பசச யவணட) �ம�ழச ப5�றகதளயம ப���ரகதளயம 
அப$டயய அ�ப எழதத வடவத��ல எழ�� பவள�ய��ல�ய�%ர. 'அவன வந��ன' என$த� 
avan vanthaan எ% (�றக�ல ய%�யக�டல) எழதவதய$�ல அ�ப எழதத வடவத��ல �ம�தழ 
எழ��யதமய�ல 'அ�பத �ம�ழ' எ% ஒர பதநத� உரபவடத�த. இந� அ�பத�ம�ழ 
நத�ய�ல $ல இலகக�யஙகள எழ�ப $ட�%. ஆ%�ல, இந� அ�பத�ம�ழ வடவத��லக� 
கரஆன-ஹ�9ஸகளத�ய ப$�ரதள எழ�� ய�ரம பவள�ய��வ�லதல.

�ம�ழ�யல� அ�பத �ம�ழ�யல� கரஆத% பம�ழ�ப$யரததவ���� அளவகக கரஆ%�ன ம9த 
ஓர எட���, அளவகக ம9ற�ய உயர �%� ம��பப உலவ�ய க��ணத��%�ல கரஆன ஹ�9ஸ 
உணதமகதளத �ம�ழற�நய��ர ப���நத பக�ளள மடயவ�லதல. இநந�தலய�ல �ம�ழ 
ப���ந� மஸலமகளகக, அவரகள $டததப ப��நத பக�ளளக கடய அளவகக எத�க 
பக�டப$த? $�ற ம�ஙகள�ல இரப$தய$�ல ப��ணஙகதளயம க�வ�யஙகதளயம�வத 
�ம�ழ�ல பக�டககல�யம எ% எணண�%ர இஸல�ம�யத �ம�ழப பலவரகள. அந� 
இஸல�ம�யப பலவரகள அ�ப பம�ழ�ய�ல ய�ரச5� ப$றற�ரந� �ம�ழகதத அற�ஞரகதள 
அணக�, இஸல�ம ப���ர$�% ப5ய��கதளச ய5க��ககத ப���ஙக�%ர. உமறப பலவர, 
ஆலப பலவர ஆக�யய�ர மதறயய 5�ககதலல� அப$�, க�ழ� மகதம யKக அல�வத�9ன 
ஆக�யய�த�ச 5ந��தத, �த�ம நலகளகக உத� வ�ஙக�ய��க அற�க�யற�ம.

அவரகள இவவ�ற�க 'உத�' ப$றறத� அடப$த�ய�க தவததக பக�ணட, �ம�ழ 
இலகக�ய ம�பகதளப $�ன$றற�, இயறதக(உணதம)யம ப5யறதக(ப$�ய)யம கலந� 
ப��ணஙகதளப $த�ககல�ய�%ர.

$டப$வரகளககச சதவயடடவ�றக�க அவரகள உணதமகக ம�ற�% கற$த%ப 
பத%வகதளயம �த�ம நலகள�ல ப$�ரத�மற இதணததப $�ட%ர. பலவரகள 
�ஙகளத�ய நலகள�ல $�டய ம�ண�% கரததகள ஒரபறம�ரகக, $�றக�லத��ல அந� 
நலகதளப $��ப$�த�வரகள 'மனனத�' எனற ப$ய��ல அந�ப பலவரகதளப $றற� 



அவ�ழதத வ�ட� பர��ககள அவறதறவ�� யமல�க தரத��க பக�ணட ந�னற%.

உமறப பலவரகக வரயவ�ம!

உமறப பலவர ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள�ன வ�ல�றதறக 
க�வ�யம�கப $�� எண%�, 5�ககததலல� அப$�வ��ம ப5னற உத� (வ�ல�ற $றற�ய 
ப5ய��) யகட����ம. உமறப பலவ��ன அமஸலம ய��றறதத�க கணட, அவத� 
5�ககதலல� அப$� பறககண�தத வ��யவ உமறப பலவர கவதலய�ல பந�நத உறஙக�க 
பக�ணடரககமய$�த ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள பலவ��ன 
க%வ�ல ய��னற�, "உமயற! ந9ர கவதலப$���9ர. 5�ககததலல�வத�ய க%வ�ல ய��னற� 
ந�ன உமதமப $றற�ச ப5�லலயளயளன. எ%யவ, ந9ர ம9ணடம 5�ககததலல�தவச 
5ந��தத உத� வ�ஙக�க பக�ணட எம வ�ல�றதறப $�டவ��க!" எனற கற�%�ரகள�ம.

அய�ய$�ல 5�ககததலல� அப$�வ�ன க%வ�லம ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம 
அவரகள ய��னற�, உமறப பலவரகக�க அப$�வ��ம 5�$���ச ப5ய��ரகள�ம. 
$�ன%ர��ன 5�ககததலல� அப$� உமறப பலவரகக உத� வழஙக�%���ம. ந$� 
ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகதளத ப���ரப $டத��ப $�ன%ப $ட� இந� 
'உத�' கத� $லரம அற�ந�ய�!

யவற5�லர அளககம கத�ய�%த இத�யம ��ணட இனனம பக�ஞ5ம வ���நத 
ப5லக�னறத.

5�ககததலல� அப$�வ��ம உத� வ�ஙக�ய உமறப பலவர, யமலம ப5ய��கதளத ப���நத 
பக�ளவ�றக�கப $�ஙக�பய$டத� (மஹமத $ந�ர) எனனம ஊரகக வரக�ற�ர. 
அஙகளள க�ழ� மஹமத மஹமமத பநய%� பலபத$தயச 5ந��தத 59ற�பப��ணததககத 
ய�தவய�% ப5ய��கதளக யகடக, உமறவ�ன ய��றறதத�க கணட பவகணப�ழந� 
பநய%� பலபத$ உமறகக உத� பக�டகக மறதத வ�டக�ற���ம. அ�%�ல உளளம 
உத�ந� உமறப பலவர ந�கர K�ஹQல ஹம9த ந�யகத��ன $��மத�நத, "K�ஹQல 
ஹம9த ந�யகயம! ந�ன $��வ�ரககம 59ற�பப��ணததகக ந9ஙகள��ன �தலபப$டததத 
��யவணடம. இலதலயயல வ�டந�தம ந�ன ப5தத மடநத வ�டயவன" எ%ச 5$�மத�தத 
அஙயகயய தஙக� வ�ட����ம. அனற��யவ ந�கர ஆண�வ��ன "��ரவ�னந ��ரவ�ய, 
ப$�ரள�னம ப$�ரள�ய ..." எ%த �தலபப$டததக பக�டத� அ5�9�� ஒல யகடட, உமறப 
பலவர ஆ%ந�க க�லல மழக�, அத�த ப���ரநத மத� ��றந� பவளளமய$�ல 
$��ல�%���ம. அ�ன $�ன%ர பநய%� பலபத$தயச 5ந��தத உமற வ�$�ம கற, "ந$� 
ப$ரம�%�ர அவரகள�ன 5��த���தத�ப ப��ணம�யச ப5யவ�றக ந�கர $���ன 
அவரகளகக ம%ப ப$�ரத�ம�%�ல நமககம ம�ககப ப$�ரத�ம�ய�ரககம" எ%ககற�, 
பலவரகக உத� பக�டத����ம. இந�க கத�, க����5%� மத�கக�ய��ன '59ற� 
ந$�யவ���ப $�லம' (ம�ற$��பப - ஜEதல 1890, மகவத�, $ககம 5-8) எனற நலல இ�ம 
ப$றறளளத.

இஸல�மகக ம�ண�% ய$�கக�த%க பக�ணட இயறறப$ட� இலகக�யஙகள 
ஒரபறம�கவம அந� இலகக�யஙகள�ன ய��றறத��றகப ப%��ப $�ன%ண�கதளப $�ன%� 
உரவ�கக�ய கத�கள மறபறம�கவம - இப$டய�க இஸல�ம�யத �ம�ழ இலகக�யஙகள�ன 
உளளம பறமம க�ணப$�க கடய ம�ணகள ஏ��ளம ... ஏ��ளம.

�னனத�ய வ�ல�றதறப $�டவ�றக�க, உமறப பலவரத�ய க%வ�ல ந$� 
ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம ய��னற�, அ�த% ஆயம���தத ஆ5� 
வழஙக�%�ரகள�ம. ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள உணதமய�கயவ 
ஆ5� வழஙக�ய�ரந��ல, ஆ5� வழஙகப$ட� கவ�த�கள�ல ஒரய$�தம ப$�யயம 
கற$த%யம இ�மப$றற�ரகக�த.



ஆ%�ல, உமறவ�ன 59ற�பப��ணத��ல இஸல�மகக ம�ண�% ப$�யயம 
பத%வகளஙகடய ப5ய��கள மலநத க�ணப $டக�னற%. �ம�ழக க�ப$�ய ம�பகயகற$ 
ந�டடப $�லம, நக�ப $�லம ய$�னற $க��கதள அதமததக பக�ணட, கற$த% 
நயம$�ப பலவர $�டச ப5லக�ற�ர எ% இவறதற ஒரவ�ற ஒததக பக�ளவர 5�லர. 
இதய$�னற க�ப$�ய அலஙக��ஙகதள வ�டதத, ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம 
அவரகளத�ய '$��வ ப5யயப$ட�' வ�ல�றதறக கறம $க��களகக வரயவ�ம; 
பமயய�% வ�ல�றதறப $�டமய$�தக� பலவரத�ய ப$�யய�% கற$த% எந� 
அளவகக வ�$�9�ம�கச ப5லக�றத என$த�ப $�ரபய$�ம.

ப$ரம�%�ரத�ய $�றபத$ப $�டவ��லரநத க�ப$�யம பநடக�லம இந� வ�$�9�க 
கற$த%கள ஆஙக�ஙயக வஙக�ப பத�ததக பக�ணட ந�றக�னற%. ந$� ஸலலலல�ஹQ 
அதலஹ� வஸலலம அவரகளத�ய $�றபத$, 'ந$�யவ���ப $�லம' எனனம $க��ய�ல 
$�டக�ற�ர உமறப பலவர. அனத% ஆம�%� அவரகள ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� 
வஸலலம அவரகதளப ப$றபறடத�ய$�த என% ந�கழந�த என$த� வ�ளககக�றத 
$�னவரம $��ல:

    $�%லங க�நத ய5பல%ப $�றழநத
    $�நத ப5வ வ��கபக�ட யய�ட

    ம�னமரள வ�ழ�ய� ��ம�%� வ�ரந�
    வளமத%த ��த5ய�த% யந�கக�
    ந�%�லம பகலங கக$ததலல�வ�
    %�லம தலயபம�ர பநற�ய�யத
    தநதற கமழ பவ�ள���கழ ��யவ
    சஜEதப5ய ப�ழந�% வனயற

(ந$�யவ���ப $�லம, $��ல 105)

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகதளப ப$றபறடத� அனத% ஆம�%� 
இரந� வடத� யந�கக� ந�%�லம பகழம கஃ$ததலல�ஹவ�ன ந�னக மதலகளம ஒரய5� 
ஸQஜEத ப5யத எழந�%வ�ம.

அலல�ஹ ஒரவனகக மடடயம 5��ம $��தத ஸQஜEத ப5யவ�றக�க இவவலக�ல ம�ன 
ம�லல ந�றவப$ட� இதறவனத�ய வய� கஃ$ததலல�ஹ [003:096]. இத�தகய உயர 
�%�ச 5�றபபத�ய கஃ$ததலல�ஹவ�%த, ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம 
அவரகள $�றந�வ�ன ஆம�%�வத�ய வடத� யந�கக� ஸQஜEத ப5யத வணஙக�யத 
எ%ப பலவர $�டக�னற�ர.

59ற�பப��ணதத�ப $டதத ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள�ன வ�ழகதக 
வ�ல�றதற அற�ய மத%க�னற ஒரவர இந�க கத�தயயம உணதம ந�கழபவனற கர��க 
பக�ளள ம�ட����? இவவ�ற ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகளத�ய 
உணதமய�% வ�ழகதக வ�ல�றயற�ட யந�டய�க ம�ண$டக�னற கவ�த� வ��கள 
59ற�வ�ல அயநகம உளள%.

உலக மஸலமகள அத%வரம கஃ$ததலல�ஹ இரககம ��த5தய யந�கக� ஸQஜEத 
ப5யய யவணடயத க�தமய�க இரகக, உமறப பலவய�� ஆம�%�வத�ய வட இரந� 
��த5தய யந�கக� கஃ$ததலல�ஹயவ ஸQஜEத ப5ய�த எ%க கற$த% ப5யக�ற�ர.

பலவரத�ய கற$த%க க�ஙகள யமலம ந9ணட ப5லக�னற%:



    கதற$�� வடவம ப$ரதமயம ப$றற
    பக�றறவ ப%னறத% ய�னயற

    ந�தற��ப ப%�� ம�கக�%� ப%ன%
    ந�கழத��ய ப��ரபம�ழ� யனயற

(ந$�யவ���ப $�லம, $��ல 106)

ப$ரம�%�த�ப ப$றபறடத� ஆம�%�வ�ன வடத� யந�கக� ஸQஜEத ப5ய� 
கஃ$ததலல�ஹ, "இனற��ன இதறவன எனத%ப ப%��ம�கக�%�ன" எனற வ�ய ��றநத 
ஓ��ய��ம.

கஃ$ததலல�ஹ என$த, கஅ$� எனற, 'ப%��மம பகழம ப$றறச 5�றநதளளத' எனனம 
கரததக பக�ணடளள மலச ப5�லலலரநத $�றந���கம. ப%�� ஆலயம�% 
கஃ$ததலல�ஹதவ, 'க�ய�மன லன%�ஸ' - ம%��ரகளகக ஆ��� ஸ�லம�க, அ$யம 
அள�ககக கடய��க அலல�ஹ ஆகக�ய�ரகக�ற�ன [005:097]. ஆ%�ல, கஃ$�யவ� �%கயக 
அ$யம ய��க கடய இ�ம�க ஆம�%�வ�ன வடத� ஆகக�க பக�ணட, அந� வடத� 
யந�கக� ஸQஜEத ப5ய���கப $�டக�ற�ர உமறப பலவர.

கஃ$� எனற�யல ப%��தத�த �ன%கதய� பக�ண�த எ%ப ப$�ரள�ரகக, ந$� 
ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள $�றந� அனற��ன கஃ$� ப%��தத�யய 
அத�ந�த என$��க ம�ண$�க கவ�த� எழ��யளள�ர பலவர.

"அவரகள (நனற� ப5லததவ�றக�க) இந� இலலத��ன இதறவத%யய வணஙகடடம" 
[106:003] எ% இதறமதற இயமபக�றத. ம%��ரகள வ�ழம இலலதத� யந�கக� 
இதறவ%�ன இலலம�% கஃ$ததலல�ஹ ஸQஜEத ப5ய���கப $��றறக�றத 
59ற�பப��ணம.

இவவ�ற அலல�ஹவ�ன இலலம, அவ%�ல ந�ற$த ஆணடகளககப $�றக த���கத 
ய�ரநப�டககப$� இரப$வரத�ய ��ய�ன வடடகக ஸQஜEத ப5யத 
ப%��மத�ந���கப $�டயளள�ன மலம, அலல�ஹவ�ன ம9தம அவனத�ய த���ன 
ம9தம வ�மப க�நத ப$�யயத�ததளள�ர 59ற�ப பலவர.

ப$ரம�%���ன பகதழ ந�ம�ரத��ப $�டவ��க ந�த%ததக பக�ணட, அலல�ஹவ�ன 
இலலம�% கஃ$ததலல�ஹவ�ன ப%��த��றகக களஙகம கற$�கக�னற உமறத�ய இந� 
அ��� கற$த%தய அலல�ஹ எஙங%ம 5க�ததக பக�ளவ�ன? அவனத�ய அடய�ரம 
த�ரம�க�ய ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள அ�த% எப$ட 
அஙக9க��ப$�ரகள?

    "அலல�ஹவ�ன ம9த ப$�யயத�ப$வத%வ�� அந�ய�யகக��ன யவற ய�ர இரகக 
மடயம?" [003:094], [061:007] 

எ% அடகக�க கறவய��ட,

    "அபப$�யயரகள (மறதமய�ல) பவறற�யத�ய ம�ட��ரகள" [010:069], [016:116]

எனறம உற�� ப5யக�றத அரமதற கரஆன.

    "என ம9த யவணடபமனயற ப$�யயத�ப$வர, �ன இரப$��தத� ந�க�ல 
ய�ரநப�டததக பக�ளளடடம" (பக��9, மஸலம, ��ரம��9, அஹமத) 



எ% ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள கடதமய�க 
எச5��த��ரகக�னற�ரகள.

அலல�ஹவ�ன எச5��கதகயம அவன த�ரத�ய எச5��கதகயம இவவ�ற இரகக, இந�ச 
59ற�பப��ணததக க��ரத�ய க%வ�ல ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள 
ய��னற�, அவரத�ய கற$த% வண�வ�ளஙகதளக க�ப$�யத �ண�வ�ளயமறறவ�றகப 
$சத5கபக�ட க�டட%�ரகள எ%க பக�ளவத எஙங%ம ப$�ரநதம?

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள $�றந�மத% யந�கக� அலல�ஹவ�ன 
வ��க�ய கஃ$� ஸஜ�� ப5ய���கப $�ட ஒர வதகய�க ம�ண$ட� உமறப பலவர, 
இனப%�ர இ�த��ல ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள 
வளரந�மத%தயப $றற�ப $�டமய$�த யவபற�ர வதகய�க ம�ண$டக�ற�ர. ந$� 
ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள �ம ப$��ய �நத�ய�% அப��ல$�ன 
வடடல வளரக�னற க��ணத��ல அப��லபத�ய வடடல ப5லவபமலல�ம ப5ழ�தத 
வளரக�ற��ம.

அதமடடமலல!

��மத� மல��ல வ�ழம 59��ய�வ�ய�க�ய ப5லவ� லடசம� என$வள அப��லபத�ய வடட 
மறறத��ல ந�ளய��றம வநத வறற�ரந��ள�ம. அப$ட லடசம� பக�லவ�ரந�தமய�ல 
அப��ல$��ம வ�மம கலவ�யம பவறற�யம கடபக�ண�% எ%க கற$த% ப5யக�ற�ர 
பலவர.

அலல�ஹவத�ய வடத� ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகளத�ய 
வடடகக 5��ம 5�யககச ப5ய��ன மலம இஸல�ம�ய வட�ததககளயள ம�ண$டட ந�னற 
உமறப பலவர, இநதம�ப ப$ண க�வதளப ப$ரம�%�ர வளரநத வந� வடட 
மறறத��ல பக�ணடய$�ய கடயமரத�� தவத��ன மலம $�ற 5மயத����ன வழ�$ட 
ப�யவஙகதளபயலல�ம ��மம வழ�பம�ழ�க�னற�ர. மன%த� அகம�ண எனற�ல 
$�ன%த�ப பறம�ண எ%ல�ம. இத�தகய இரவதக ம�ணகளம 59ற�பப��ணத��ல 
மலநத க��கக�னற%.

'பதகற� கண� $�லம' எனற $�லத��ன ம�ல $��லல "ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� 
வஸலலம அவரகள அப��லபத�ய வடடல வளரந��%�ல அந� வடடல ஒனறககப 
$த��கச ப5லவம பக�ழ�த�த" எ%ப $�டய உமறப பலவர, அத�த ப���ரந� இ�ண��ம 
$��லல $�டக�ற�ர:

    5ல� �தத�யநர க�த�$�த ��லப �ம$�ற
    கலவ வ�மங கலவ�யம பவறற�யங கடய�ய
    நலம றபபகந ��ரந�% ந�ப��றம வ%5த

    ��லக ப5லவ�ய ம�வரமத% மனற�லவற ற�ரந��ள

(5ல� �தத�யநர=கரயமகதத� ஒத�)
(வ%5த ��லக ப5லவ�=��மத� மல��ல இலஙகம லடசம�).

இனப%�ர $�லம�க�ய '�த5ககடடதயப ப$ணணரவதமத� $�ல'ப $க��ய�ல, ந$� 
ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள �த5ககடடய�லரநத ஒர ப$ணதண 
உரவ�கக�க க�டடய��கப $�டக�னற யவதளய�லம லடசம�தய மறநதவ�� வ�லதல 
உமற. "��மத� மல��லரநத ய��னற� ந�றக�னற லடசம�தயப ய$�னற �த5க கடடய�ல 
உ��த� அந�ப ப$ண எழ�யல�ட ��கழந��ள" எ% வரண�கக�ற�ர பலவர "வ���நதறக கமல 



பமனமல��ல ப5யயவள இரப$ப�% எழ�ல 5�றநத ..." ($��ல 25) எ%ப ய$�க�றத $��ல.

ப����க இஸல�தம ஏறறக பக�ண� அகக�லத �ம�ழரகள 'லடசம� க��ட5'த��ன ம9த எந� 
அளவகக யம�கம பக�ணடரந��ரகள என$த� உமறவ�ன ப��ணம $����$லததக 
க�டடக�றத.

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகளககம அனத% க�9ஜ� ந�யக� 
அவரகளககம ந�ந� ��ரமணதத� உமறப பலவர $�டமய$�தக�, ம�றற�ரத�ய ம�ப 
மதறகபளலல�ம அஙக இ�மப$றற��கக கற$த% ப5யக�ற�ர. $�ற5மயப $ண$�டடன 
��ககம 59ற�வ�ல எந� அளவகக இ�மப$றறளளத என$த�க க�ணய$�ம.

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகளககம க�9ஜ� ந�யக�ககம ��ரமணம 
ப��வ�றக�க, இரவரத�ய கடம$த��ல உளள ப$��யய�ரகளம கலநத ய$5�%�ரகள�ம. 
அபய$�த அவரகள 'ப$�ரத�ம', 'நலல ந�ள�ன மகரத�ம' ம�லயவறதறக கற�ததக 
பக�ணட மறறவரகளகக அதழபப வ�டத��ரகள�ம.

    ப$�ரத�ம�த நல��%த��ன மகரத�ம�த வரகபவன$
    ப$�ரவ�ல��

    கரத�வள மண�ம�தலக கவலத$�றகற�த ப�ழந��ர
    பக�றற யவந�ர அபத��லப

எ%, ப$�ரத�மறறப $�டக�ற�ர உமறப பலவர (மணம ப$�ரததப $�லம, $��ல 56).

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகளகக க�9ஜ� ந�யக�தய 
மணமடப$�றக�க க�9ஜ� ந�யக�ய�ன �நத�ய�க�ய கதவல���ம அப��லப, "59�%ப 
ப$�ரடகளம பவறற�தல-$�கக வதகயற�ககளம �ரக" எ%க யகட����ம. அத�க 
யகட� கதவலத, பவறற�தல, $�கக, ஏலம, இலவஙகம, �கயக�லம, கறப�ம, 5ந�%ம 
ஆக�யவறதறப ப$�ன �டடல தவததக பக�டகக, அ�த% அப��லப வ�ஙக�, 
பலபத$களககம மறறவரகளககம $ஙக�டடக பக�டத����ம. இ�த% உமறப பலவர 
'மணம ப$�ரததப $�லத��ன 61-62 ஆம $��லகள�ல வ�5கரகளகக அவ�ழததப 
$��ம�றக�ற�ர.

மணம ப$�ரததப $�லதத� அடதத இ�மப$றம $க��, 'மணமப�� $�லம' என$��ம. 
இந�ப $�லத��ல க�9ஜ� ந�யக� மணகயக�லம பண� �னதமதய வரண�ப$��கக கர��க 
பக�ணட, உமறப பலவர என%பவலல�யம� $�டச ப5லக�ற�ர. வ�ல�றறகக 
அப$�ற$ட� ப��ணக கத�யளபபகள�ல $�றம�ப பலவரகள ம%மய$�% ய$�கக�ல 
அகக�ப$�ய ந�யக�கதள வரண�ததச ப5லவர. அத அவரகளத�ய க�ப$�ய ம�ப. 
அத�தகய ��ம��ழந�  ம�பககத ��வ�ச ப5னற, வ�ல�றற ந�யக��% ந$� 
ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள�ன வ�ழகதகத ததணவ�யம மஃம�னகள�ன 
அனத%யம�% க�9ஜ� ந�யக�தயப $றற�க பக�சத5ய�க வரண�கக�ற�ர உமறப பலவர:

    பக பமனகழத ���%றக க��ரமண� பத%வ�ர
    $�க றசப5ழந ய��ளவதள $ல$��த ��டவ�ர

    ந�க பமனமதலக கவடட%ன மண�வ�ந ���ப$�ர
    யமக தலத���ண மண�பய�ட மரஙக�லவக க�டவ�ர

    உவ�� பமனனத� ய$�லமபவண டக�லவ���த தடப$�ர
    கவ�� %த��த� 5ந�%க கழமபகள ப5ற�ப$�ர

    ��வள நலபல�ள� ந�லத� ��ல�ஙக ளண�வ�ர ...



(மணமப�� $�லம, $��லகள 24-25).

இவவ�ற அனத% க�9ஜ� ந�யக�தய அததம9ற� வரண�ப$ய��ட ந�யக�ய�ன பநறற�ககப 
ப$�டடம இடக�ற�ர பலவர.

இப$�லத��ன இனப%�ர பறம மணமக%�க�ய ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம 
அவரகள�ன மணஊரவலக க�ட5� $�ம $�டததக க�ட�ப $டக�றத. �ணணதம, மரக, 
தநத$�, 5�ற$தற, 5லல��, $�தல, ��ணடமம, ய$��தக, ம�ச, மத�ள� ம�லய இத5க 
கரதவகபளலல�ம க�பல�லதயயம வ�ஞ5� ஒலகக, ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� 
வஸலலம அவரகள அ�ன நடயவ $வ%� வந��ரகள�ம (மணமப�� $�லம, $��ல 42). 
இவவ�ற ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள வ��உல� வரமய$�த அந� 
ஊ��லளள எழவதக ப$ணகள�க�ய ய$த�, ப$தமத$, மஙதக, ம�நத�, அ��தவ, 
ப���தவ, ய$��ளமப$ண ஆக�யய�ர ப$ரம�%���ன அழதகப $�ரப$�றக�கத 
��த5ய��றம பநரஙக�க கட%�ரகள�ம ($��ல 51). ப$ரம�%�த�ப $�ரத� ப$ணகள�ன 
ம�ரபப பறஙகள�பலலல�ம $5தல $�ரந���ம. "மஹமம��ன வடதவ யந�கக�த 
��%நய��றம பத� த�யல�ர ���ணட கட ..." எ% இ�த%ப $�டக�ற�ர பலவர ($��ல 
60).

இந�க கட�த��லரந� ப$ணபண�ரத�� ப$ரம�%���ன அழதகப $ரக�க 
பக�ணடரககமய$�த அவளத�ய ம�ர$�ல ப5�ய�ரந� 5ந�%ம ப$���நத ய$�ய�றற�ம. 
அ�றக என% க��ணம எனற அவள இனப%�ரத��ய��ம இ�க5�யம�கக யகட��ள�ம 
($��ல 64):

    யக��ற கரதண வளளல கலவதய��ள வ%பத$க கணண�ல
    �9�ற வ���யண� ப5ழஙபக�ட பய�ரத�� ப5மப$�ன
    ப��க பக�ஙதக 5�நத மத�மம ப$���வத எனபக�ல

    க���%�ல உத�ம�ன எனயற�ர க���தக �னத%க யகட��ள

பமனம�ரப�ன ப$ணகள ���ணடரந� ய��றறம�%த, வளளல ந$�ய�ன $வ%�கக�க 
அதமககப $ட� ம�ண�கக வ�ளகககளய$�ல இரந�%வ�ம ($��ல 72).

இஙங%ம ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள ஊரவலம�க வநத மணப 
$ந�தல அத�க�ற�ரகள�ம. அபய$�த அம�பம�ழ� ய$சம ப$ணகள இரபறமம பநரஙக� 
ந�னற �9$ஙகள ஏந�, எணண�ல�ஙக�� ப$ணகள அய�%�ந9ர பக�ணட அவரகளகக 
ஆ�த�� எடத��ரகள�ம. அந�யவதளய�ல க�தவ ஒல ஓஙக� மழஙக மணமக%�ம 
ந$�யவரகள க��த�ய�லரநத இறஙக�ய��கப பலவர எழ��ச ப5லக�ற�ர ($��ல 103).

இத�யடதத, "மழம�� ய$�னற ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகளககப 
ப$ணகள ��ரஷட கழ�த��ரகள" ($��ல 109) எ%வம "ப$ணகள�ன க�தவ ஒலயய�ட 
$லயவற வ�த��ய இத5கள மழஙக ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகளம 
க�9ஜ� ந�யக�யம மணவதற பகந��ரகள" ($��ல 115) எ%வம $�டக�னற�ர பலவர.

இஸல�ம எனனம ஆறற�ல ஒரக�தலயம பக�சத5 வரணத%கள எனனம ய5றற�ல 
ஒரக�தலயம $��ததக பக�ணட உமறப பலவர �னனத�ய ப��ணம பநடக�லம 
இவவ�ற �டம�ற� ந�நதச ப5லக�ற�ர.

59ற�ப ப��ணத��ல இ�ம ப$றறளள அற$��வத $�லம '$�த��ம� ��ரமணப $�லம' 
என$��கம. இ��ல $�த��ம� ந�யக� $த�ககப $ட�தம $றற� உமறப பலவர 
$�னவரம�ற $�டக�ற�ர:



    ய5ணல க�தமய� ந�ட�த ப���தவயர �மககம இம$ரப
    பணமதல யவரககம ஏக ந�யக� பயன%ப பவ�ல

    க�ண�ற க��யய�ன ப5ய��ப%ன%�லக கவ�ன - பக�ணய��ஙக
    ம�ண�தழ ம�நத� கறற ப$றற�ய�ர வககக வலல�ர?

    ($�த��ம� ��ரமணப $�லம - $��ல 8)

வ�%வரகள�ல ஆணகயள�ட ய�வயல�கததப ப$ணகளம உளள%ர. அவரகள கண 
இதமகக�� இயல$�%ர என$த $�றம�ப ப��ணஙகள கறம ப5ய��ய�கம. "கண 
இதமகக�� ய�வயல�கததப ப$ணகளகக மடடம�னற� இவவலக�ல வ�ழம 
ப$ணண�%த��ர அத%வரககம ஏக ந�யக�ய�க $�த��ம� ந�யக�தயப $த�த��ன பவ�ல 
க�ண�றக அ��யய�ன" எனக�ற�ர உமறப பலவர.

பதகற� கண� $�லத��ன இ�ண��வத $��லல இ�ம ப$றறளள 'வ5%தத இலக 
ப5லவ�' எனனம ப���ர $�றம�ப ப$ண க�வள�க�ய இலடசம�தயக கற�தத ந�னறத� 
மன%ரக கணய��ம. 'வ5%தத இலக ப5லவ�' என$த எவவ�ற இலடசம�தயக 
கற�ப$�டக�றய�� அதய$�லப 'பவ�ல க�ண�றக அ��யய�ன' எனனம ப���ர $�றம�க 
க�வள�% $��மமய�வத%க கற�தத வரவ��கம. த5வ, தவணவ இலகக�யஙகள�ல 
இநதககள�ன $த�பபக க�வள�க�ய $��மமய�வத%ச சடடவ�றக�க இய� ப5�லல�ட5� 
$ல இ�ஙகள�ல தகய�ளப $டடளளத. ஆகயவ, $த�த�ல ப��ழ�தலச ப5ய$வ%�க�ய 
$��மமய�வன��ன $�த��ம� ந�யக�தயப $த�த��ன எ%வம ய�வயல�கததப 
ப$ணகதள வ��வம அவரகள 5�றபபறறத ��கழந��ரகள எ%வம $�ட அடககடகக�க 
ம�ண $டக�ற�ர உமறப பலவர.

வ�%வரகள ஆணமலலர ப$ணணமலலர எ% இஸல�ம கறக�றத. ஆ%�ல, உமறப 
பலவய�� ய�வயல�கத��ல உளள "இதமய� ந�ட�த ப���தவயர" எ%ப $�டக�னற�ர. 
இவவ�ற�கபவலல�ம $�ற5மய ம�பகள எனனம யக�����தயக பக�ணட இஸல�ம�ன 
ஏகததவ யவ��ல உமறப பலவர ஓஙக�ப ய$�டக�னற இ�ஙகளள இதவம ஒனற�கம.

அலல�ஹ, ஜ�ப�9ல, ந$�கள ந�யகம ஆக�யய�த�க ப���ரப $டத��, கரஆனககம 
ஹ�9ஸQககம ம�ண�% $ல பளகத�கதளயம உமறப பலவர $�டச ப5லக�னற�ர. 
அடதத வரவத அ��ல ஒர $க��:

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள மன, வ�%வரயக�ன ஜ�ப�9ல ய��னற�க 
கறக�ற���ம: "மஹமமய�! உமகக ஸல�ம உண��கடடம. $�த��ம�வகக�க இதறவன 
வ�னதகபயலல�ம அலஙக��ககம�ற மலகககளககக கற�%�ன. அவரகள அவவ�ற 
அலஙக��தத மடத�தம $�த��ம�-அல ஆக�யய�ரகக இதறவய% மஹத� ந�ரணய�தத, 
எனத%யம இஸ��யல, ம9கக�ய�ல ஆக�யய�த�யம 5�ட5�ய�க தவதத ந�கக�ஹதவ 
மடதத தவத���கக கற�%�ன" எனற�ர.

"ஜ�ப�9ல இவவ�ற கறக யகடட ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள 
மடடல� மக�ழச5� அத�ந��ரகள" எ%ப $�டக�ற�ர உமற. இ�த%, "பகழ �� மஹரம 
ந�டட" $�த��ம�தவ அலகக அலல�ஹ ந�கக�ஹ ப5யத வ�ட���க 32 ஆம $��லல 
$�டக�ற�ர. ஆ%�ல, ப���ரநத வரம 49 ஆம $��லயல�, "நம ப�லவ� உளளதத 
உதறக�னற மஹத�க யகடட வரக" எனற ஜ�ப�9தல ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� 
வஸலலம அவரகள��ம அனப$� இதறவன யகட$��கப $�டக�னற�ர. அடத�டத� 
$��லகளககளயளயய ஒனற க��கக ஒனதறப $�ட தவகக�ற�ர பலவர. இப$டய�க வந� 
இதற கட�தளகக இணஙக, ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள �ம மகள 
$�த��ம�தவ அணக� மஹர கற�தத வ�%வ�%�ரகள�ம ($��லகள 48-50).

அ�றக, "மறதம ந�ள�ல $�வ�கள�% ப$ணகள அத%வரகக�கவம ந�ன 'Kஃ$�அத' 



எனனம $��நதத�தயக யக�� யவணடம. இத�யய எ%கக மஹ��க இதறவன ஏறறரள 
யவணடம" எ% $�த��ம� ந�யக� $��லத�தத �ன வ�ரப$தத�த ப���வ�த��ரகள�ம:

    இற��ய�ல $வத��ன ம��ர எனKஃ$� அத ஈய�றறம
    ப$ற மனற�டட அரள யவணடப ய$�ரள கபலப5யய�ய%ல

    உற�� நன மஹரப$ற யறன எனற உத�த��ர 
($��ல 51).

அத� இதறவனம ஏறறக பக�ணட, $�த��ம�வ�ன வ�ரப$தத� ந�தறயவறற� தவப$��க 
ஒர '$சத5க கட��5�'ய�ல எழ�� ஜ�ப�9ல மலம�க ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம 
அவரகளககக பக�டத�னப$�%�%�ம. ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள 
$�த��ம�வகக அத�ப '$டதத'க க�டடவ�டட, "மஹKர ந�ள�ல ந9 இககடதத� என 
தககள�ல ��யவணடம��ல�ல இ�த% ய�ரம ப�����வ�ற $த���ம�க தவப$�ய�க" 
எ%க கற� $�த��ம�வ��ம பக�டத��ரகள�ம. அந�ப '$சத5க கட��5�'ப $��தல அடதத 
க�ணய$�ம.

    $�தவயர உத�த� வணணம $சத5க கட��5�ன கண
    யமவ�க க%கதமய�ல வ��$� வ�ளஙகத �9டடச

    ய5தவய�ன ந�த%வ ம�ற�ச ப5வவ�ய ஜ�பறயல $�ல
    ஈவத ஈத என%யவ��� இதறயவன அள�த��ட��%�ல

    ($�த��ம� ��ரமணப $�லம - $��ல 55)

    வ�த��%�ல உயரந� ய$யற! மக5ற பவள�ய�ல எனறன
    க�த��%�ல அள�கக யவணடம க��ணம அ�%�ல ஈத�
    ஒரத�ரம �9ண��வணணம உய�ப�% ஓம$� ஓர$�ல

    இரததம எனற இறசலலல� இளந�ள�ர தகய�ல ஈந��ர.
    ($�த��ம� ��ரமணப $�லம - $��ல 62)

பக�ஞ5மம ஆ���மறற பத%சரட��% 5ம�ச5��ஙகள இதவ. அலல�ஹ, ஜ�ப�9ல, ந$� 
ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம, $�த��ம� ந�யக� ஆக�யய�த�ப $றற� உமறப பலவர 
இவவ�ற பத%வ�றக எஙக�ரநத��ன ஆ���ஙகதளப ப$றற�ய��? தண�ச5தலப 
ப$றற�ய��?

வ�ணணலக ந�கக�ஹதவயம இந�ப $சத5க கட��5�ச 5ஙக��கதளயம ப���ரநத, 
$�த��ம� ந�யக�கக மணணலக�ன ம��%ம� நக��ல ந�கழந� நத�மதறத ��ரமணதத�ப 
$�டம ய$�த உமறப பலவ��ன கற$த%, இன%மம '$சத5'ய�கப $�நத ப5லக�றத. 
அந�ப $க��கதளக க�ண$�றக மன இத�தகய இஸல�ம�ய(?) இலகக�யஙகதளப $றற� 
யவபற�ர யக�ணத��ல 5�ந��ததப $�ரபய$�ம.

கலக�, 5�ணடலயன ய$�னற எழத��ளரகளத�ய வ�ல�றற ந�வலகதள நமம�ல $லர 
$டத��ரகக�யற�ம. வ�ல�றற ம�ந�ரகயள�ட �ம ப5�ந�க கற$த%தயயம 
வரணத%கதளயம கலநத, $டப$வரகதளச சணட இழககக கடய அளவகக இந� 
ந�வல�5���யரகள பவக சவ��5�யம�க எழ��ச ப5லவர. அ��லம 5�ணடலயன 
ய$�னயற�ரத�ய $த�பபகள�ல வ��5ம�% வரணத%கள வ���வ�க இ�ம 
ப$றவதணட.

அய� 5�ணடலயன, ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகளத�ய வ�ல�றதற 
அடப$த�ய�கக பக�ணட ஒர வ�ல�றற ந�வல எழதக�ற�ர எனற தவததக 
பக�ளயவ�ம. அந� வ�ல�றற ந�யக��ன பணண�ய ந�யக�யத�ப $றற� அவரத�ய 



'ம�மல�% $�ண�ய�ல' வ��5ம�க வரண�ப$���%�ல மஸலமகள அ�த%ச 5க�ததக 
பக�ளவ�ரகள�? '�தல5�றந� இஸல�ம�ய இலகக�யம இத' எ% அ�த%த �தலய�ல 
தவததக பக�ண��டவ�ரகள�? ஒரய$�தம ம�ட��ரகளனயற�! க��ணம,

    "இந� ந$�, மஃம�னகளகக அவரகளத�ய உய�ரகதளவ�� யமல�%வ��கத ��கழக�ற�ர. 
யமலம, அவரத�ய மத%வ�யர அவரகளத�ய அனத%ய��யத ��கழக�னற%ர..." 
[033:006].

எனற இதறமதறய�ன வ5%ஙகதள மஸலமகள அற�நத தவத��ரகக�னற%ர.

இத� ம%��ல ஏந��க பக�ணட இந� 'இலகக�ய'ப $��ச5�த%தய அணகயவ�ம. 
இனதறகக ந�வல எனனம இலகக�ய வடவம ப$றற�ரகக�னற ப5லவ�கக�த% 
$��ய%ழ�ம நறற�ணடல ப5யயள வடவம ப$றற�ரந�த. உமறப பலவர இகக�லத��ல 
வ�ழந��ரந��ல 'வ�ல�றற ந�வல'��ன எழ��ய�ரப$�ர. ஆ%�ல, அவரத�ய க�லம 
17 ஆம நறற�ண��க இரந�தமய�ல அகக�லத��ல வழகக�லரந� 'ப5யயள வடவத��ல' 
அவர இலகக�யச ய5தவ(!) ப5யய யவணடய��க� வ�ட�த. எ%யவ, ந$� ஸலலலல�ஹQ 
அதலஹ� வஸலலம அவரகள�ன ப%�� வ�ல�றதற, ப5யயள�ல க�ப$�யம�கப 
$��ல�%�ர.

அவவ�ற $�டய உமற, ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள�ன ப%�� 
வ�ல�றறககப பறம$�% $ல கடடககத�கதளத �ம க�ப$�யம பநடகக கட�வ�ழதத 
வ�டக�னற�ர. அய��ட மடடம�னற�, அனத% க�9ஜ� ம�லயவரகதளப $றற�ப பலவர 
$�டம��ஙகள, நம $�ரதவதயக க5ச ப5யக�னற%. க�9ஜ� ந�யக�தயப $றற�ய உமறவ�ன 
வரணத%தய ஓ�ளவ $�ரதய��ம.

அநந�யப ப$ணகதளத ��த�ய�னற�ப $�ரப$�றக இஸல�ம �த� வ���கக�னறத. ஆ%�ல, 
உமறப பலவ��ன எழத��ண�யய� நமத அனத%யர ��லகஙகதளப $றற�யய 
��த�ககப$�ல ப5னற ��ங பகடட வரண�கக�றத.

இநந�தலய�ல, இத��ங பகட� வரணத%கதளத �ன%கதய� பக�ண� 
59ற�பப��ணதத�ப $�டயவர 'உமற' எனனம ப$யரத�ய ஒர மஸலம பலவர எனற 
ஒய� க��ணததகக�க அவரத�ய வ�மப ம9ற�ய வரணத%கதள 'இலகக�யஙகள' எனற 
ந�ய�யப $டத�� ந�ம ஏறறக பக�ளளத��ன யவணடம� என$த�ச 5�ந��ககக க�தமப 
$டடரகக�யற�ம.

இனப%�ர 5���ரத�ய யகளவ� என%பவனற�ல, "இலகக�யம எனற�கமய$�த 
இத�தகய வரணத%களம கற$த%களம இ�ம ப$றத��ய% ப5யயம; இதவ 
இலல�மல எப$ட ஓர இலகக�யம உரபப$றவ�யலம?" என$��கம.

இஙகத��ன இஸல�ம�ய இலகக�யததககம ஏத%ய இலகக�யஙகளககம இத�யயயளள 
ப$ரத� யவற$�டத� வ�ளகக� உணரத� யவணடம. உளளத� உளளவ�ற $�டவத��ன 
இஸல�ம�ய இலகக�யம�க இரகக மடயம. "அஙங%ம எவவ�ற $��வ�யலம?" எனற 
யகளவ� எழல�ம. 5��வ��%� ப5யகத �ம$�ப $�வலரத�ய 'ந$�கள ந�யகம ம�னம�ய 
மஞ5��' எனனம இலகக�யதத�ச 5�னற�க தவதத இகயகளவ�ககப $��லத�தத வ��ல�ம.

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகளத�ய க�லத��ல வ�ழந� ஹஸஸ�ன 
இபன ��$�த, கஃப இபன ஸQதஹர ய$�னயற�ர இஸல�ம�ய வ�மபககளயளயய ந�னற 
கவ�த�கள இயறற�ய ப$ரங கவ�ஞரகள�வர. எ%யவ��ன ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� 
வஸலலம அவரகயள அககவ�ஞரகதள அஙக9க��த��ரகக�னற�ரகள; ஊககப $டத�� 
இரகக�ற�ரகள.



ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள கறறத �ந� இஸல�ம�யத ��ரமண 
மதறகதள ந�ம அற�ந��ரகக�யற�ம. ஆ%�ல, இஸல�ம�ய வ�மத$யம ம�த$யம ம9ற�க 
பக�ணட, �ம�ழ ம�ப எனனம ��த��ல க�ல $��தத ந�னற உமறப பலவர, அல-$�த��ம� 
��ரமண தவ$வதத�ச 59ற�பப��ணத��ல எப$டபயலல�ம வரண�கக�ற�ர என$த� 
ஈணடக க�ணய$�ம.

அல (�ல) அவரகள ம�ப$�ளதளக யக�லத��ல ஊரவலம ப5லவ�றக�கக க��த�யமல 
ஏற�%�ரகள. அபய$�த, 'ம�வ�ர க�தவகள இயம$'ல�ய�%ர ($�த��ம� ��ரமணப $�லம, 
$��ல 121). ய$��தக, ��ம�தல, க�ப$தற, �����, ��ணடமம, ம�ச, $���த5ப $�தல, 
$வணம, வ��ண�, பம�நத�, ப��தக, நவ��, க�களம, 5�ன%ம, பக�மப, தகத��ளம ம�லய 
இத5க கரவ�கபளலல�ம ய$��டதய ம�ஞ5க கடய அளவகக மழஙக�%. ($��ல 122).

உமறப பலவர 'ஒல'யலல� அகக�லத��ல �ம�ழகத��ல எத�த% இத5க கரவ�கள 
இரந�%யவ� அத�த%தயயம $டடயல ய$�டடப $�ட வ�ட��ர. இந� 'ஒல'யலல� 
$�டய அளவகக எககச 5ககம�% இத5க கரவ�களகக ஏற$�ட ப5யய இயல� வ�ட��லம 
ஒனற��ணத�ய�வத தவததக கலய�ண இத5 மழஙகவத��ன 'ஒல'யலல�வககச 
ப5யக�னற ம��ய�த�ய�கம எனற எணண�ச ப5யல $டக�னறவரகள இனறம $லர 
உளள%ர.

அல (�ல) அவரகள ஊரயக�லம வரக�ற அழதகக க�ண$�றக�க அந� ஊ��ல உளள 
ப$ணகள எலல�ரம ���ணட வநத பம�யத��ரகள�ம.

$��த��ல அண�ந��ரந�ச 5�லமபகளம இத�ய�ல அண�ந��ரந� யமகதலகளம ஆ�வ��ம 
எழப$, ம�ம $�டத� ஆண ய�த%ய�ன பக�மபகதளப ய$�லப ப$ணகள�ன ம�ர$ண�கள 
ம�ன%, பதத ய�த%ச ப5���யக கடய பம�தலகள பநக�ழ, க�லல ந�லவக கட�ம 
பத�த ய$�லப ப$ணகள கட பம�யத�%��ம.

    $�ச5�லம $லம$ச சழந� த$மப$�னயம கதலக ள�ரப$க
    க�ககள�க க��ய�ன யக�டடக க��ர மதலப $ண�கள ம�ன%ப

    பதககட நறவஞ 5�நதம பஙகழன ம�தல ய5��
    ம��ககலங க�லபத ப�ன% மஙதகயர ���ணட பம�யத��ர.

($��ல 132).

அல (�ல) அவரகயள�ட க�பப$ற ம�டய��ம� எனற ஏஙக�ய க��ணத��ல அந�ப 
ப$ணகள�ன யம%�ய�ல க�மத ��$த��ல ஏற$�க கடய '$5தல' எனனம பக�டய யந�ய 
$�ரந���ம. இத�தகய எணணம பக�ண� ப$ணகள கட�ம வ��ய�ல சழநத 
பக�ண���ம ($��ல 134).

ஒய�பய�ர ம�த��ல ஏ��ளம�% பக�டகள $�ரந��ல எப$ட இரககயம� அதய$�ல அல 
(�ல) எனனம ஒய�யய�ர ஆ�வத�ச சறற�ப $ல ப$ணகளம $�ரதவய�ல $�ரந�%��ம:

    கவ�ப$ரந ��த% ந�ரப$ண கண�தவ யலபயனயற�தம
    $வ%�ய�ன றரதவ யந�கக�ப $ல பக�ட $�ரந� ப��த� 

($��ல 135).

ப5ககச 5�வந� ஆத� அண�நத, ப5ஞ5ந�%தத� யம%�பயஙகம ப5�யவரகள�க, 
ப5மமண�ய�ல�% ஆ$�ணஙகதளயம சடக பக�ணட, ���ணட ந�னற ப$ணகள அல (�ல) 



அவரகள�ன அழதகக கணண��ப $ரக�%ர. அந�ப ப$ணகளத உளளத��ன உளயள 
உளளக க�மத�9ய�ன  5�வபப��ன இவவ�ற பவள�த ய��றறத��லம 5�வபப மயம�கப 
$����$லகக�றய�� எ% வ�யநத $�டக�ற�ர பலவர ($��ல 139).

"அலய�ன அழதகப $�ரப$�றக இதமகள இலல�� ஆய��ம கணகள யவணடம" ($��ல 
142).

"$�த��ம� ஒரத�� மடடயம� இந�ப ய$�ழதகபயலல�ம பம�த�ம�கப ப$றறக பக�ளளப 
ய$�க�ற�ள" ($��ல 146).

எனபறலல�ம அஙகத ���ணடரந� ப$ணகள ய$5�க பக�ண��ரகள�ம. அவவ�ற ய$5�க 
பக�ண� ப$ணகள�ன ந�தல $றற�ப பலவ�ப$� $�டவத�க யகளஙகள:

    5�றற�த� பய�5�யச 5�றந�ல பலயரப$ வ�யந�
    மறற�தழ மதலகண வ�மம மரகய�ன றள�க ள�ரப$

    பவறற�வ� ளலபயன யற�தம யவந�ரயக�ன $வ%� ய$�நத
    ப$�றபக�டக க�ந�ட ப5ஙதக ம�நத�யர பகல லறற�ர.

-$��ல (141).

அல (�ல) அவரகளத�ய ய$�ழதகக கணட மயஙக� ந�னற எழவதகப $ரவப 
ப$ணகள�ன ந�தலதய, அடதத வரம $��லகள�ல பலவர க�மசசதவ ப5�ட�ச ப5�ட� 
வரண�ததச ப5லக�ற�ர.

ய$த�, ப$தமத$, மஙதக, ம�நத�, அ��தவ, ப���தவ, ய$��ளமப$ண ஆக�ய ஒவபவ�ர 
$ரவப ப$ணண�ன அஙகஙகதளயம வரண�ககமய$�த பலவர �9டடக�னற 
ப5�லயல�வ�யஙகதளப $டததப $�ரத��ல, "இதவம ஓர இஸல�ம�ய இலகக�யம�?" எ% 
அதவ மகம சழ�ககச ப5யக�னற%.

ஒழககத��றகம $ண$�டடறகம கறபககம மனம�����ய�கத ��கழந� ந$�தய��ழ�ய��ம 
ஸஹ�$�யப ப$ணடத�ப $றற� இப$ட ஆ$�5ம�க, அவரகள�ன கறப$�ழககத��றகக 
களஙகம கற$�ககம வ��ம�கப $��த தண�நத வ�ட�த அவரம9த பவறபத$யய 
ஏற$டததக�றனயற�?

"இளமதலப ய$த�யம" ($��ல 148); "கரமத$ய�ன மதலயத�ய ப$�தமத$யம" 
($��ல 151); "ப5மப$�ன கவ�மதல மஙதகயம" ($��ல 153); "வ�ர அறதத எழநத 
வஙகம வ%மதல ம�நத�யம" ($��ல 155); "யக�ஙக�ள மதல அ��தவயம" ($��ல 156); 
அல (�ல) அவரகதளச சறற� ந�னற பம�யத��ரகள�ம.

"கலகம�ர ப5ப$�ன வ�யந� பக�ஙதககள �தம$ வநத" ந�னற ப$ணகளள ஒரத��ய�க�ய 
ய$��ளமப$ண என$வள, "அலய�த%ச ய5�� ம��ர அல எ% இரத�ல நனற" எ% 
உ�ததக கற� ந�னற�ள�ம ($��ல 159).

இவவ�ற�கத ��ரவல� வந� அல (�ல) அவரகள கத�5�ய�கத ��ரமணப $ந�தல 
அத�ந��ரகள. $ந�ல வ�5லல, "... யவல கண நலல�ர ஆலத�� கள�தத ந�ற$க க�தவ 
எமமரஙகம சழநத" க�பல�ல ய$�ல மழஙக�றற�ம ($��ல 166).

இஃ��வவ�ற�ரகக, மறபறம $�த��ம� ந�யக� அவரகள �ம ய��ழ�ப ப$ணகள�ல ய5�டககப 
$டட மணம�ச ஒலகக, மணப $ந�லககக பக�ணட வ�ப $ட��ரகள�ம.



"மணககட ம�5ம ஆரப$ மகமமத மகள�ர வந��ர" ($��ல 179) எ%ப ய$�க�றத 
ப��ணககத�.

இஙக இனப%�னதறயம கற�ப$�ட��க யவணடம. உமறப பலவர 'ஒல'யலல�ஹ 
அவரகளத�ய 59ற�ப ப��ணத��ல மலநத க��ககம இத�தகய அ5�ஙகஙகதள 
எடதப�ழதமய$�த பவடகம ஏற$டவத�த �வ�ரகக மடயவ�லதல; யவ�த%தய வ�லகக 
மடயவ�லதல. 59ற�ப ப��ணதத� ஒர யவ�நல ய$�ல இனறவத�ப ய$�றற�க 
பக�ண��டம மஸலமகள உணதமதய உணரநத யநரவழ� ப$ற யவணடம எனற 
க�தமயணரவ, பவடகதத�யம யவ�த%தயயம ம�தகதத ந�ற$��ல அ5�ஙகஙகதளயம 
எடதப�ழ� யவணடயத கட��யம�க� வ�ட�த.

கரஆன ஹ�9ஸன உணதமய�% ��த$��யஙகள ப5னற எட���, ம�கவம $�ன �ஙக�ய 
மஸலம ஜம�அத��ரத�ய 5�ல ஊரகள�ல ம�ணத �றவ�ய�ல க��ப$வரத�ய 
�தலம�டடல உடக�ரநத பக�ணட இன%மம இந� 59ற�ப ப��ணம $��ப $டக�னறத.

'யநரவழ� ந�னற பநற�ய�ட5�' ப��ந� 5�றபபத�யவரகளள ஒரவ��க�ய அல(�ல) 
அவரகளககம அணணல ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள�ன அரதம 
மகள�ர $�த��ம� (�ல) அவரகளககம ந�ந� ��ரமணதத� இவவ�ற�கபவலல�ம 
பக�சத5ய�கவம $சத5ய�கவம வரண�ததப ய$�க�ற�ர உமறப பலவர. இவரத�ய 
க%வ�ல��ன ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள 'ஹ�ள�ர' ஆக� இவத� 
ஆ59ரவ��த��ரகள�ம. இந�க கரண $�ம$த�க கத�தயப $�டததத ப��ஙக�க பக�ணட 
இந� 'ஒல'யலல�ஹவகக உரஸ எடததக பக�ணடரப$வரகளம இரகக�ற�ரகள.

$டப$வரகளத�ய உளளஙகதள ம�ச$டத�க கடய அழககக கவ�த�கதள தவததக 
பக�ணட இத��ன நமத ஆதமககதற அகறறம 5வகக��ம எ%த �ம$ட�மடததக 
பக�ளக�றவரகளம உளள%ர.

5லம�ன �ஷடய�ன நதல எந� அளவகக பவறகக�யற�யம� அந� அளவகக பவறககப 
$�த�ககக கவ�த�கள இஸல�ம�யத �ம�ழ�லகக�யக கழ%�ய�லம மறற�ய கதளகள�யப 
ப$��தம மணடக க��கக�னற%. அவறதறப ப$�ரத�வத� நமம�ல $லர இலகக�யக 
கரடகள�கயவ �ட�ழ�நத ����க�னற%ர. ஆக, இத�தகய வ��5ம�%, ம�ரகக ம�ண�% 
'5�த��%�ன வ��கள' சடடக கட�ப $டவ�ன யந�ககதத�யம ய�தவயம ந�ம மறநத 
வ��ல�க�த.

மணம�ச எஙகணம மழஙக, அதழதத வ�ப $ட� $�த��ம� (�ல) அவரகதள அல (�ல) 
அவரகளகக அரக�ல இரத��%��ம. "வந� ப$�னமய�தல ... அலய��தத இரத��%���ல" 
எ% அதமக�றத $��ல (180). மணமகன அல (�ல) அவரகளகக அரக�ல மணமகள 
$�த��ம� (�ல) அவரகதள மணப $ந�லககக பக�ணட வநத உடக�� தவகக�ற�ர உமரப 
பலவர. இஸல�ம�யத �ம�ழக க�ப$�யம $�டம இஸல�ம�யத ��ரமணத��ன இலட5ணம 
இத��ன ய$�லம.

இர 5�ட5�கள�ன மன%�தலய�ல மணமகள�ன �நத� மணமகனககச ப5யத தவககம 
வ�ழகதக ஒப$ந�ம��ன 'ந�கக�ஹ' எனம இஸல�ம�யத ��ரமணம�கம. 220 $��லகள�ல 
அல-$�த��ம� (�ல) ��ரமண ந�கழச5�கதள ந9டட, மழகக�ப $�டம உமறப பலவரகக 
'இஸல�ம�யத ��ரமணம' கற�தத எதவம ப���ந��ரககவ�லதல. எ%யவ, $�றம�ச 
5�ஙககதளப $�ன$றற� மணயமத�ய�ல ம�ப$�ளதளய�ன ப$ணதணயம ய5ரதத 
தவததப $�ரப$��ல பலவர ஆ%ந�ம பக�ளக�ற�ர.

ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள க�டடத �ந� வழ�மதறய�% 
சன%த��ன$ட ந�கக�ஹ நத�ப$றக�றய�� இலதலயய�; அத$றற�க கவதலய�லதல. 



ஆ%�ல ஃ$�த��ஹ� ஓ�ப $� யவணடம என$��ல கணணம கரததம�க இரப$�ரகள 
$லர. அய� ய$�கதக உமறவ��மம க�ண மடக�றத. $�த��ம� (�ல) அவரகதள அல (�ல) 
அவரகளகக அடத��றய$�ல இரககச ப5யத, உறற�ர உறவ�%ர எலயல�ரம�கச 
சழந��ரநத வ�ழத�� ஃ$�த��ஹ� ஓ��%�ரகள என$த� மறவ�மல $�டச ப5லக�ற�ர 
பலவர:

    மலப$�லன க���ய�ற ய5��� மண�ய�த% ய�ரத�ல ய$�ல
    அலய��த ��ரததம $�தவ யழககண டவநத யமயல�
    ப��லக�ல க�ளரந� ப�ன% வறறவப�வரஞ சழநத
    $லனற வ�ழத�� வ�ழத�� $�த��ஹ� யவ�தங க�தல 

($��ல 181).

பவலக�ல 'ஃ$�த��ஹ� யவ�தங க�தல', வ�னலக�ல என%பவலல�ம ந�நத 
பக�ணடரகக�னற% என$த� ஜ�ப�9ல அதலஹ�ஸ ஸல�ம பம�கக வநத, "வ�%வரகள 
எலல�த�யம கடட தவதத, இனற��வ சவ%தத� யஜ��� மயம�க அலஙக��ம 
ப5யயஙகள; அதத�ன, பவறற�ம�க வ�ளககச ப5�ந�க க����% அலககம ப5மதமம�க 
ஆ$�ணமண�ந� ஃ$�த��ம�வககம ��ரஷடச சறற�ப ய$�டஙகள" எனற இதறவன 
கட�தளய�ட���க ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகள��ம வநத 
கற�%�ரகள�ம:

    இறதறய� %��வ�ற ய5��� ய�லஙக�ய சவ% ந�ட
    மறற�னஞ 5�றப$�த �ன$�ய மதற மதற வ�ய%� ��ய�ரம

    பவறற�வ� ளலககஞ ப5வவ� வ�ளஙக�தழ �மககந ��டட
    சறற�வ�ட ப�ற�ய பமன%த தயயவ னத�த��ன மனய%� 

($��ல 184).

��ரஷட சறற� எற��ல என$த இஸல�ததகக ம�ண�% ப5யல�கம. "அந�ச ப5யதலச 
ப5யயம�ற அலல�ஹ ப5�லலய�ரந��ல அத கர ஆ%�யல� ஹ�9ஸயல� இ�ம 
ப$றற�ரகக யவணடயம எனற ய�ரம யகடட வ��க க��த. ஒலயலல�ஹ அவரகள 
அபய$�த 'ஆலமல அரவ�ஹ' எனம யமலலக�ல ஆஜ��க� இரநத அலல�ஹ 
வ�%வரகள��ம ப5�ன%த�க யகடடக பக�ணடரந��ரகள எ% நலபலணணம பக�ளள 
யவணடம" என$ர 5�ல இலகக�யச ப5வ�டகள.

அலல�ஹவ�ன கட�தளதயக யகட�வ�ன வ�%வரகள என% ப5ய�%��ம?

சவ%த��லளள '5�தறததல மன�ஹ�' எனனம இலநத� ம�தத�ச சறற� இரயள 
இலல��வ�ற ஒள�மயம�க அலஙக��த�%��ம. $�ன%ர ப$ரதமகக��ய அலய�ன 
ப$யத�யம ஃ$�த��ம�வ�ன ப$யத�யம உச5��ததத �ஙகளத�ய க�ஙகள�%�ல 
�9$யமறற�, ��ரஷடதயச சறற� வ�டப�ற�ந��ரகள�ம:

    ம��ரள கடயங க�ந�� 5�தறததல மன� ஹ� பவன
    யற���ய �ரவ�ன $�ல லய�ல ப$யரம $�த��
    ம���ரப ப$யரங கற� வ�%வர க�ஙக ள��ச

    ய5���ந�ன பறற�யத ��டடச சறற� ந�ன பறற�ந��ட����ல 
($��ல 128).

அலல�ஹவ�ன ப$ய��ல ப$�ய ப5�லலக கடயவத%வ�� அந�ய�யகக��ன ய�ர? எனற 
இதறமதறய�ல அலல�ஹ $லமதற யகடக�ற�ய%! அந� அந�ய�யகக��ரகள�ன 
$டடயலல ஆலமல அரவ�ஹ�ல ஆஜ��க�ய�ரந� உமரப பலவர வரவ��� ம�ட����?



வ�%வரகள ��ரஷட சறற� எற�நத��ரகளலலவ�? அந� ��ரஷடய�ன 5��றலகதள 
வ�னலகப ப$ணகள ப$�றகக� எடததப $�தக�ப$�க தவத��ரகக�ற�ரகள�ம. எ�றகத 
ப���யம�? ந$� ஸலலலல�ஹQ அதலஹ� வஸலலம அவரகதள ஈம�ன பக�ணட, அ�ன 
க��ணம�க மறதமய�ல சவ%ததகக வ�வ�ரககம ஆ�வரகளககத ��ஙகள 
மத%வ�ய��க வ�யககமய$�த அந� ��ரஷடச 5��றலகதள அவரகளகக அன$ள�பபச 
ப5யத மக�ழவ�றக�ம ($��ல 190).

உமறப பலவ��ன இந� அரளவ�கதக யவ�வ�கக�க ஏறற மக�ழம 59ற� யந5ரகளகயக� 
ம�ற� மக�ழச5���ன ய$�ஙகள!

இதணய இதணபப:
http://wahhabipage.blogspot.com/
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