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அத்தியாயம் 1 

நபி ஆதம் அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் ஞானம் 

உதிப்பு - இல்ஹாம் இரண்டு வககப்படும். ஓன்று நேரடியானது (இல்காயய – ரஹ்மானிய்யா), 
மற்றது மகறமுகமானது (கபத -ரூஹி). நேரடியான (ரஹ்மானிய்யா) உதிப்பு 'ஹாதி' (நேர்வழி 
யெலுத்துயவான்) என்ற யதய்வத்திரு ோமத்திலிருந்து உண்டாவது, இதில் முதில்லு (இழிவு 
அகடயச் யெய்நவான்) என்ற ோமத்தின் இகடயீடு இல்கல. 'முதில்லு' என்ற ோமத்தின் 
ொர்பாக ேின்று உண்டாகும் உதிப்பும் நேரடியானது, மகறமுகமானது என்று இரண்டு 
வககப்படும். நேரடியான உதிப்பு ொதகன் மனத்தில் நேரடியாக உண்டாகும். முகறமுகமானது 
கீநழயுள்ள ஜமாலி (ொத்வகீ) முகறப் யபயர்கள் மூலம் ெங்கிலித் யதாடர் முகறயில் 
யவளிப்படும். 

அடியானாகிய என் மனத்தில் கருகையாளனான அல்லாஹ் இந்த ஒளிக்கற்கறகய 
நேரடியான முகறயில் (இல்காயய ரஹ்மானிய்யாவாக) இறக்கினான். இந்த அடியானின் 
இதயத்தில் முதலில் வல்நலான் உதிப்பாக்கித் தந்தது ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் 
அவர்களுகடய ஞானம் பற்றிய இந்தப் பகுதிகயயாகும். 

தன் திருோமங்களின் எண்ைப் படிவங்ககள (அஃயான்ககள) இத்தககய ெிருஷ்டியில் 
இகறவன் காை ோடியநபாது, தன் மகத்துவம் முழவகதயும் அவன் யவளியாக்கி, தன் 
ஜவீனிலிருந்து மூச்கெக் யகாடுத்து, தன் அந்தரங்கம் தனக்கு யவளியாவதாக ஆக்கிக் 
யகாண்டான். அதாவது தன் கல்யாை குைங்ககளத் தன்னகத்நத யவளிப்படச் யெய்த 
ெிருஷ்டிகய அவன் கண்டான். அதன் மூலம் அவனுகடய அந்தரங்கம் அவனுக்கு 
யவளியாயிற்று. யவளிப்பாட்டுக்கு முன்னநர அவன் தன்கனத்தாநன நோட்டமிடுபவனாக 
இருந்தான்.  

ஆனால், இவ்வாறு அவன் தன்கன நோட்டமிடுவது, இன்யனாருவரில் தன்கன 
நோட்டமிடுவது நபான்றதன்று. ஏயனனில், முந்தியதற்கு நவயறாரு யவளிேபர் நதகவயில்கல. 
பிந்தியதற்கு யவளிேபர் நதகவ. முந்தியதால் புறத்நதாற்றம் விரும்பும் ஒன்கற அகம் 
எடுத்துக் யகாள்கிறது. அவன் தனது உள்ளகமகய தன் திருோமங்களின் (அஸ்மாக்களின்) 
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உதவி யகாண்டு பார்க்க ோடியநபாது அவன், ஆத்மா இல்லாத, - பிரபஞ்ெ ெிருஷ்டி 
ஒழுங்குப்படியான உருவம் ஒன்கற உண்டாக்கினான். அவ்வுருவம் கண்ைாடிநபால 
பிரகாெமற்றதாக இருந்தது, அவன் அஸ்மா அதில் பிரதிபலிக்கவில்கல. ஒரு யபாருள் 
பூரைமானதாக ஆக்கப்பட்டதும் தான் அது இகறவனின் மூச்கெத் தன்னகத்நத ஏற்கத் 
தகுதியுகடயதாக ஆகிறது. இவ்வாறு ஏற்பகதத்தான் மூச்சு ஊதப்பட்டது என்று யொல்வர். 
'மூச்சு ஊதப்பட்டது' என்பது அல்லாஹ்வின் (அம்ரு) உத்தரவு என்று அகழக்கப்படும். 
பூரைமாக்கப்பட்ட உருவத்தின் மீது இது ேிரந்தரமான யதய்வகீச் சுடயராளியாக பிரதிபிம்பமாக 
– பாய்ந்து யகாண்நடயிருக்கும். இத்தககய உத்திரவுகள் யாவும் அவனிடமிருந்நத 
யவளியாகின்றன. அவனிடநம மீள்கின்றன.  

ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் வந்த உருவத்தின் பிரகாெமாகவும், அதன் ஆத்மாவாகவும் 
ஆனார்கள். அமரர்கள் அவ்வுருவத்தின் ஆத்மீக, பூத தத்துவங்களாயினர். அமரர்கள் 
மனிதர்களின் தத்துவங்களிலும், அங்கங்களிலும் மகறந்து கிடக்கும் ெக்திகளாவர். இந்த 
ெக்திகள் தமது தனித்தன்கமகயக் ககவிடாமல் ஒன்றிலிருந்து மற்றதுக்கு 
மகறவானகவயாய் இருக்கின்றன. 

இந்த அளவு பகுத்தறிவு ஊடுருவ இயலாது. ஞான திருஷ்டி (கஷ்பு) தான் அவ்விதம் யெய்ய 
முடியும். ஆத்மாகவ அகடயத் தகுதி பகடத்த உருவங்களின் யதார்த்தத்கத உைர கவப்பது 
ஞானதிருஷ்டிதான். இந்த யதார்த்தநம மனிதன் இகறவனின் பிரதிேிதி (கலீபா). இதுநவ 
பிரபஞ்ெ ஒழுங்கின் யதார்த்தம் யாகவயும் யபாதிந்ததாயுள்ளது. இகறவனுக்கு அதுதான் 
பார்க்கும் கண்ைின் கருமைி நபான்றது. இது பார்கவ (மஸர்) என்றும் யொல்லப்படும்.  

ஏயனனில், இகறவன் அதன் மூலநம தன் ெிருஷ்டிககளப் பார்க்கிறான். ெகல 
யபாருள்களிடமும் அது நதாழகம (உன்ஸ்) யகாண்டிருப்பதால் அது மனிதன் (இன்ொன்) 
என்றும் அகழக்கப்படும். யவளிப்பாட்டு அம்ெத்திநலா அது யவளிப்படுத்தப்பட்டது (ஹாதித்) 
ஆகம். அெலில் அது முதலில் இருக்கவில்கல. ஆனால், முடிவில்லாத 
ேிரந்தரத்துவமுகடயது. மனிதன் யாவும் அடங்கிய உலகம் ஆவான்.  

அவன் ெிருஷ்டிக்கப்பட்டதன் மூலம் பிரபஞ்ெம் பரிபூரைமானதாயிற்று. அது நமாதிரத்திலுள்ள 
முத்திகர நபான்றது. அரென் அந்த முத்திகரகயத் தன் கஜானாவில் பதித்து அது 
களவாடப்படாமல் பாதுகாக்கிறான். இவ்வாறு அவனுகடய கஜானா பாதுகாக்கப்படுவதில் இந்த 
முத்திகர நமாதிரம் இகறவனுகடய பிலதிேிதியாக இருக்கிறது. உலகில் பரிபூரை மனிதன் 
ஒருவன் இருக்கும் வகர அது பாதுகாப்பானதாகநவ இருக்கும். இகறவனின் திருோமங்கள் 
யாவும் மனிதனில் யவளியாக்கப்பட்டுள்ளன. எனநவ, இப்பிரபஞ்ெத்தில் மனிதன் யாகவயும் 
சூழ்ந்தவனாக இருக்கிறான். 

இநத மனிதகனக் குறித்துத்தான் இகறவன் அமரர்ககள எச்ெரித்தான். அவர்கள் அவனுகடய 
யபருகமகய அறியாதவர்களாய் இருந்தனர். ஏயனனில், யாரும் தன் ெக்திக்கு இயன்றளவு 
தான் இகறவகன அறிய இயலும். அமரர்கள் தமக்குச் யொல்லித் தரப்பட்ட திருோமங்களின் 
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(அஸ்மாக்களின்) அளவுக்நக இகறவகன அறிந்திருந்தனர். அகவ தவிர நவறு நமலும் 
எண்ைற்ற திருோமங்கள் உண்டு என்பகதயும் எனநவ அவற்கறயும் நபாற்றித் துதிக்க 
நவண்டும் என்பகதயும் அமரர்கள் அறிந்திருக்கவில்கல. ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் 
அவர்கநள ெகல யதய்வத் திருோமங்ககளயும் அறிந்திருந்தார்கள்.  

எனநவ, அமரர்கள் ஆதத்தின் முன் பைியும்படி கட்டகள இடப்பட்டநபாது, 'பூமியில் கலகம் 
விகளவிக்கும் ஒருவகனயா அங்கு அனுப்பப் நபாகிறாய்?' என்று இகறவனிடம் வினவினர். 
இது பற்றிநய அவர்கள் இகறவனிடம் வாதாடினர். ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கநளா 
இகறவனுகடய ெகல திருோமங்களினது புககழயும் பாடிக்காட்டினார்கள். இது ேமக்குச் 
சுட்டிக்காட்டப்படுள்ள காரைம், ோம் இகறவனிடம் பயபக்தியுடன் ேடந்து யகாள்ள நவண்டும். 
ேமக்கு ஏற்படும் நொதகனகளுக்காக அவகனக் குகறக்கூற கூடாது என்பதுதான். 

பிரபஞ்ெம் பகடப்பான தன்கனப் பற்றித் தாநன அறியாதது, இகறவனுகடய ஞானத்தில் 
அகமந்தது. அந்த அறிவில் அது யவளிப்பகட(பாத்தின்) ஆனது, அது அழிக்கப்பட 
முடியாததல்ல. ெகலபுறு ஜவீிதங்களின் மீதும் எதியராலி எழுப்புவது. புற ஜவீிதங்கள் யாவும் 
அதன் படிவமும் (அஃயானும்) மற்றதான தன்கமயும் (ககர்) ஆகம். பிரபஞ்ெ ெிருஷ்டி ஒழுங்கு 
என்று ோன் குறிப்பிடுவது படிவங்களின் யதார்த்தங்ககளயாகும்.  

இப்பிரபஞ்ெம் படிவங்கள் ெம்பந்தப்பட்டவகர புறமானதாகவும்,அறிவு ெம்பந்தப்பட்டவகர 
அகமானதாகவும் விளங்குகிறது. ஆனால் இவ்விரண்டு அம்ெங்களிலும் அதன் இயல்பு 
யவவ்நவறானதாய் இருக்கிறது. யவளிப்பாட்டில் அது தாற்காலிகமானது.(ஹாதித்) இகறவனின் 
அறிவில் அது ேிரந்தரமானது. 

அறிவு அறிபவனுடன் யதாடர்புகடயது. உயிர் ஜவீனுள்ளவனுடன் யதாடர்புகடயது. அறிவு அக 
அம்ெத்தில் யதார்த்தமானதாக இருப்பது நபாலநவ, உயிரும் யதார்த்தமானதாக விளங்குகிறது. 

இகறவன் ஜவீனுள்ளவன் அறிந்தவன் என்று ோம் யொல்கிநறாம். அமரர்களும் 
ஜவீனுள்ளவர்கள், அறிவுகடயவர்கள். மனிதனும் ஜவீனுள்ளவன், அறிவுள்ளவன். 
ஜவீனுகடயவும், அறிவுகடயவும் யதார்த்தம் யேடுகிலுநம ஒநர வககயானதுதான்.  

ஆனால் இகறவனுகடய அறிவு ேிரந்தரமானது. மனிதனுகடயது தற்காலிகமானது. 
மாதிடத்தன்கம எங்குமள்ளது, ெடலங்கள் பலவாக இருப்பதால் அதன் ெத்து-ொரம்- 
பலவாகிவிடுவதில்கல. அது ஒன்றாகநவ இருக்கிறது. தற்காலிகமானது ஜவீித்திருக்க, அகத 
உண்டாக்கிய ஒருவனின் உதவி அதற்கு அவெியமாகும். 

இவ்வாறு இகறவன் தன் அகத்கத ேமது குைங்ககளக் யகாண்டு விளக்கினான். ேமது 
குைங்ககள ோம் காணும் நபாது அவன் குைங்ககளநய ோம் நோட்டமிடுகிநறாம். 
ேம்முகடயகவ ஒன்கறப் பற்றி ேிற்பகவ, அவனுகடயகவ தனித்தகவ. அவனுக்கு 
ஆரம்பமும் இல்கல, முடிவும் இல்கல. அவன் ஆதியானவன். அனாதியுமானவன். ோம் 
அவனிலிருந்து யவளிப்பட்டுள்நளாம். - அவன் ஆதியானவன், ோம் அவனிடநம மீளுகிநறாம் - 
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அவன் ஆதியானவன் இதுநபான்று அவன் யவளிப்பகடயானவன், அகமானவன். மகறவான 
உலககயும், கண்கூடான உலககயும் பகடத்தவன் அவன். 

அவன் நபரழகக (ஜமால்)யும், மாட்ெிகயயும்(ஜலால்) தனக்குச் சூடிக் யகாண்டவன். அதனால் 
அவன் மனிதனகத்நத ேம்பிக்கககயயும் பயத்கதயும் உண்டாக்கினான். இவ்விரண்டு 
இயல்புகளும் அவன் கரங்கள் என்று யொல்லப்படுகின்றன. இந்த நஜாடி நஜாடியான குைங்கள் 
யாவும் நெர்ந்நத ெம்பூரை மனிதகன உண்டாக்கின.  

அவநன ெிருஷ்டிகளின் யதார்த்தங்கள் யாகவயும் தன்னகத்நத யகாண்டவன். இகறவநனா 
இருள்,(ெடத்துவ உடல்), யவளிச்ெம் (ஆத்மாக்கள்) ஆகிய திகரகளால் மகறக்கப்பட்டவனாக 
இருக்கிறான். இவ்வாறு தன் உள்ளகம மீநத அவன் திகரகய இட்டுக் யகாள்கிறான். 

அவெியமான ஜவீிதம் இகறவனுக்கு உரியது. உலகுக்கு அதில் எந்த ெம்பந்தமும் இல்கல. 
நோட்டமிடுவதால் உண்டாகும் அறிவால் அவகனக் கண்டு யகாள்ள முடியாது. 

இகறவன் ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்ககளத் தன் இரண்டு கரங்களாலும் பகடத்தான், 
குைங்கள் என்ற உகடககள உடுத்தினான். எனநவதான் இப்லீஸிடம் அவன் வினவினான், '  

ـِاْبِلْيُس َما َمنَعََك اَْن تَْسُجدَ ِلَما َخلَْقُت بِيَدَى    قَاَل ي ٰۤ

என் இரண்டு கரங்களாலும் பகடக்கப்பட்ட அவர் முன்பு ெிரம் பைியாதபடி உன்கனத் 
தடுத்தது எது?' (அத் 38:75) என்று. 

ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் உகட என்பது அவர்ககளப் யபாதிந்திருந்த 
குைங்கநளயாகும். பிரபஞ்ெ அகமப்பில் இப்லீஸும் ஒரு பகுதியானவன்தான், அவனிடம் இந்த 
குை ேலன்கள் கிகடயாது. எனநவதான், ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் இகறவனுகடய 
பிரதிேிதியாக இருக்கிறார்கள். அவனுகடய மாதிரியில் பகடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.  

ஒரு பிரதிேிதி தம்முகடய எஜமானிடமிருந்து யபற நவண்டிய குைங்கள் யாகவயும் அவர்கள் 
அகடயப் யபற்றிருக்கிறார்கள்.- இகறவன் மனிதகனத் தன் யொந்த மாதிரியில் பகடத்தான். 
ொத்தியமானதுக்கு இரண்டு அம்ெங்கள் உண்டு. ஒன்று அவெியமானது மற்றது அதற்கு 
எதிரிகடயானது. இந்த எதிரிகடயான அம்ெத்கத ஒரு மனிதன் ககக் யகாள்வானாயின், 
அவன் சூனியமானவன் ஆகிவிடுவான். முந்திய குைத்கத அவன் ககக் யகாண்டால் அவன் 
ஜவீிதம் உகடயவனாகிறான். 

மனிதன் இகறவனாவதில்கல. அது யதார்த்தம் இடம் மாறுவதாகும். அத்தககய இடமாற்றம் 
என்பது ொத்தியநம இல்கல. அடியான் எஜமானன் ஆக முடியாது. எஜமானனுகடயது நபான்ற 
மாதிரிகயக் யகாள்ளலாம். அதன் மூலம் அவன் பிரதிேிதியாகலாம். 

இந்தப் பிரதிேிதித்துவம் என்பகதப் பரிபூரை மனிதநன எய்த முடியும். அவனுகடய புறம் 
உலகின் படிவங்கநளாடு இகயந்ததாகவும், அகம் இகறவனுகடய யதார்த்தத்நதாடு 
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இகயந்ததாகவும் இருக்கும். இதனாநல, 'ோன் அவன் நகட்கும் நகள்வியாகவும், அவன் 
பார்க்கும் பார்கவயாகவும் ஆகிவிடுகிநறன்' என்று இகறவன் அருளியுள்ளான்.  

இவ்விரண்டுக்கும் இகடயிலுள்ள வித்தியாெத்கத ேன்றாக மனத்தில் பதிக்க நவண்டும். 
ெிருஷ்டிப் யபாருட்கள் யாவிலும் அவற்றின் நதகவக்கு ஏற்ற அளவில் இகறவன் இகறவன் 
பிரென்னமாயுள்ளான். ஆனால், அவனுகடய பிரதிேிதியிநலா ெம்பூரை மனிதனிநலா தன் ெகல 
கல்யாை குைங்களும் பிரென்னமாகச் யெய்கிறான். மற்ற ெிருஷ்டிகளில் இவ்வாறு யாவும் 
பிரென்னமாவதில்கல.  

இகறவன் தம்மில் பிரென்னமாக இன்நறல் ெிருஷ்டிப் யபாருள் எதுவுநம ஒருக்காலும் 
ஜவீித்திருக்க முடியாது. இவ்வாறு உலகம் இகறவனின் நதகவகய ோடியதாக இருக்கிறது, 
இகறவனுக்நகா யார் நதகவயுமில்கல. 

அவன் நதகவகளற்றவன் (கனி) ஒவ்யவான்றும் மற்றகவகநளாடு யதாடர்புகடயது. எதுவும் 
யதய்வ உள்ளகமகய விட்டும் பிரிக்கப்பட முடியாததாகும். 

ஆதமின் அக-புற அம்ெங்களிலிருந்து அவர்கள் யதார்த்தமாகவும், ெிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் 
ஆகவும் இருந்தார்கள் என்பது யதளிவாகிறது. மானிடர்ககளத் தன்னிலிருந்து யவளியாக்கிய 
ஓர் ஆத்மா ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுகடயது.  

َخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَث  مِ  اِحدَةٍ و  ْن ن ْفٍس و  ـاَيَُّها الن اُس ات قُْوا َرب ُكُم ال ِذْى َخلَقَكُْم م ِ ا ْنُهَما ِرَجاًلا كَ ي ٰۤ ًا ِثِْي

نَِسآءا  ََ  ۚو  ٖ  َواًْلَْرَحا َ ال ِذْى تََسآَءلُْوَن بِ ؕ  َوات قُوا اّٰله  

'ஜனங்கநள, ஒநர ஆத்மாவிலிருந்து உங்ககளப் பகடத்த இகறவனுக்கு அஞ்சுங்கள். அந்த 
ஆத்மாவிலிருந்து அவர் துகைவிகயயும், அவர்களிலிருந்து பல ஆண் யபண்ககளயும் அவன் 
ெிருஷ்டித்துள்ளான்' (அத் 4:வெ1) 

'உங்கள் இகறவனுக்கு அஞ்சுங்கள்' என்றால் உங்களில் யவளிப்படுவது உங்களுக்நக திகரயாக 
ஆகிவிடுகிறது, உங்களில் மகறவாயுள்ளவன் உங்கள் இகறவன்.யபாருள்களில் ேன்கமயும் 
உண்டு, தீகமயும் உண்டு. தகீமயில் உங்ககள ேீங்கநள திகரயாக ஆக்கிக் யகாள்ளுங்கள். 
அதன் மூலம் இகறவனுக்குப் பைியும் மக்களாக ேீங்கள் ஆகிவிடுவரீ்கள்.  

உங்கள் ஆத்மாகவப் புதினதப்படுத்திக் யகாள்ளுமன் தகீமகய ேீங்கள் இகறவன் மீது 
ொட்டினால் ேீங்கள் இகறவநனாடு உங்ககள இகையாக்கிக் யகாண்ட யபரும்பாவிகள் 
(முல்ஹித்கள்) ஆவரீ்கள். பரிசுத்தம் அகடந்தபின் ேீங்கள் அவ்வாறு யெய்வரீ்களாயின் ேீங்கள் 
மரியாகதக் குகறவாக ேடந்தவர்கள் ஆவரீ்கள். ேபி யபருமானாநர ஷரீஅத்கத (ென்மார்க்க 
யேறிமுகறகய) ஒழுங்காகக் ககடப்பிடித்து வந்துள்ளார்கள். 

விளக்கக் குறிப்புகள்: இகறவன் தன்கன நோட்டமிட்டான். தன் யதார்த்தத்கத உைர்ந்தான். 
அவகனத் தன்கனக் கண்ட முதல் அகமிய (பாத்தின்) படிவம் முஹம்மதின் யதார்த்தம் 
(ஹகீகத்நத முகம்மதீ) எனப்பட்டது. முதல் நோட்டத்தால் அறிவு(இல்மு), யவளிச்ெம் (நூர்), 
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உைர்வு, நோட்டம் (உஜூது, ஷுஹூது) ஆகியகவ உண்டாயின. இங்நக அவன் கண்டது 
படிவங்ககள – அஃயான்களiயாம். இகவநய உலகங்களின் யதார்த்தங்களாக ஆயின.  

இரண்டாவதாக அவன் நோட்டமிட்டதில் படிவங்களின் பல்நவறு விபரங்களும் யதளிவாயின. 
தன்கனப் பற்றிய அறிவு தான் அல்லாதது பற்றியதாகவும் ஆயிற்று. ஜவீிதம் உயிர் 
வாழ்தலாகவும், ஒளி அகமாகவும், பார்படபது ெக்தியாகவும் ஆகின. இவற்றுடன் நபச்சு, 
நகள்வி, பார்கவ ஆகியகவயும் உண்டாயின. தன் மகறவான ெக்திககள அவன் உைரத் 
யதாடங்கியதும் பார்கவ உருவாயிற்று, தன் மகறவான ெக்தியின் நதகவககள அவன் 
உைரத் யதாடங்கியதும் நகள்வி உருப்யபற்றது.  

இவற்றின் நதகவககள அவன் கவனிக்க யதாடங்கியதும் நபச்சு உருவாயிற்று. எனநவ, இந்த 
இரண்டாவது நோட்டத்தால் ஏழு குைங்கள் யவளியாயின. இந்தப் படிவம் மனிதனின் 
யதார்த்தம் (ஹகீகத்நத இன்ஸானி) எனப்பட்டது. அதன்பின் இந்த ஏழு குைங்களில் 
ஒவ்யவான்றிலும் ோன்கு வதீம் யமாத்தம் குைங்களும் அவற்றின் படிவங்களும் யவளியாயின. 
இகவ திருோமங்கள் (அஸ்மாக்கள்) எனப்பட்டன. 

'முஹம்மதின் எதார்த்தம் (ஹகீயகத்நத முஹம்மதீ) என்பது யதய்வ உள்ளகமயிலிருந்து தன் 
உருகவ அகடந்தது நபாலவும், 'மனிதனின் யதார்த்தம்' (ஹகீயகத்நத இன்ொன)ீ முஹம்மதின் 
யதார்த்தத்திலிருந்து தன் உருகவ அகடந்தது நபாலும் ஒவ்யவாரு திருோமமும் (இஸ்மும்) 
தனக்கு உயநரயுள்ள திருோமத்தின் படிவத்கத ஏற்றுக் யகாண்டது.  

யதய்வ உள்ளகம (தாத்து) அதன் சுடயராளிகய (தஜல்லிகய) முதல் படிவத்தில் வெீியது. 
உடநன அந்தப் படிவம் 'முஹம்மதின் யதார்த்தம்' ஆயிற்று. உள்ளகமயிலுள்ள யவளிச்ெம் 
தரும் விளக்கில் இதனால் இகடயவளி – குகறதல் ஏதும் உண்டாகவில்கல என்பகத மற்ேது 
விடக் கூடாது. தன்கனச் சுற்றியுள்ள இடங்களுக்கு யவளிச்ெம் தரும் விளக்கு அதனால் தான் 
எகதயும் இழந்து விடாதகத இதற்கு உவகம யொல்லலாம். 

இகறவனுகடய திருோமங்களுள் ஒன்று 'ெமத்' என்பது. ெமத் என்றால் தன்னில் எந்தத் 
நதய்வும் இல்லாதது என்று யபாருள். முன்பு அவன் எப்படியிருந்தாநனா அப்படிநய தான் 
இப்நபாதும் இருக்கிறான். தன் அறிவில் நதான்றிய வடிவங்கள் (அஃயான்)மீது அவன் தன் 
சுடயராளிகயப் பாய்ச்ெினான். அதனால், கீநழயுள்ள படித்தரத்தில் அகவ அவனுகடய 
கல்யாை குைங்கள் (ெிபத்துகள்) ஆயின. அவன் பூமியில் அவதரிக்கநவா, பிறவி எடுக்கநவா 
இடநம இல்கல. 

இகறவன் இவ்வுலகில் பிறந்தால் அல்லது அவதாரம் எடுத்தால் உன்னதமான படிவத்தில் 
அவன் இடத்தில் அவனற்ற ேிகலயல்லவா உண்டாகும்! இப்னுல் அரபி ரலியல்லாஹு 
அன்ஹு அவர்கள் யொல்படி, அவன் தன் அறிவிலிருள்ள படிவங்கள் மீது தன் குைங்களாகிய 
ஒளிகய வசீுகிறான். முன்பு இருந்தது நபாலநவ இப்நபாதும் இருக்கிறான். ஒளிவெீச் 
யெய்யப்பட்ட கல்யாை குைங்கள் அந்தந்தப் படிவங்களுக்கு ஏற்ற அளவு உள்ளகவயாக 



 www.sufimanzil.org  

7 
 

கட்டுப்பட்டு விட்டன. அகவ அகமியமானகவ. ஆனால், சுடயராளி வெீப்பட்டதும் அகவ 
பகிரங்கமானகவயாக ஆகிவிடுகின்றன.  

எனினும், இரண்டும் அறிவில் தரிபட்டகவதாம். (ஒன்றில் அகவ அஃயாயன தாஃபிதா என்றும், 
மற்றதில் அஃயாயன ழாஹிரா என்றும் அகவ அகழக்கப்படுகின்றன) கல்யாை குைங்கள் 
பற்றிய இவ்விளக்கம் ெடலங்கள் உடல்விட்டு உடல் பாயும் என்ற மறுபிறவித் தத்துவத்கதநய 
குழி யவட்டிப் புகதத்து விட்டது. 

முதல்படிவம் தன் அகமியத்தில் யதய்வ உள்ளகமயிடம் (தாத்திடம்) இருந்து தன் 
யவளிச்ெத்கத அகடந்து யகாள்கிறது. அதற்குக் கீழுள்ள படிவங்கள் இந்த முதல் 
படிவத்திலிருந்து தங்கள் யவளிச்ெத்கத அகடந்து யகாள்கின்றன. ககடெியிலுள்ள படிவம் 
அதுவகரயுள்ள தனக்கு முந்திய ெகல படிவங்களிடமிருந்தும் யவளிச்ெம் யபற்று, புறத்தில் 
பூரைமானதாக ஆகிறது.  

இதனாநலநய ேபிகள் யபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள், 'ோன் 
அல்லாஹ்வின் ஒளியிலிருந்து உண்டானவன், மற்ற யாகவயும் என் ஒளியிலிருநு;து 
பகடக்கப்பட்டகவ' என்று அருளியுள்ளார்கள். இகறவனின் உள்ளகம (தாத்து) தன் கல்யாை 
குைங்கள் அகனத்துடனும் முதல் படிவத்தில் (ஹகீகத்நத முகம்மதியில்) சுடர் வெீிற்று. 

இந்த முதல் படிவம் தன் சுடகர ேபியபருமானார் மீது நேரடியாகவும், மற்ற ேபிமார்கள் மீது 
மகறமுகமாகவும் பிரகாெிக்கச் யெய்தது. ேபியபருமானார் மீது இப்படிவம் ெகல 
திருோமங்களுடனும் ஒளி ெிந்திற்று. மற்ற ேபிமார்கள் மீது அவர்கள் பற்றி ேின்ற 
திருோமத்திற்கு ஏற்ற அளவிலான ஒளிகய வெீிற்று. 

கல்யாை குைங்களிலிருந்து நேரடியாக அவற்கற அகடயப் யபற்றிருந்தார்கள். மற்ற 
ேபிமார்கநளா மனிதனின் யதார்த்தம் (ஹகீகத்நத இன்ொன)ீ என்ற படிவம் மூலம் அவற்றில் 
ஒன்று இரண்கட மட்டும், நேரடியாகவன்றி மகறமுகமாக அகடயப் யபற்றிருந்தனர். 

ஆதம் (அகலஹிஸ்ஸலாம்) அவர்களின் உருவம் (ஜமால் -ஜலால் ஆகிய) ெகல வககக் 
குைங்களாலும் யபாதியப்பட்டது. அதில் பல்நவறு யபயர்களும் தத்தமக்நக உரிய 
குைங்கநளாடு இடம் யபற்றிருந்தன. 

இது இவ்வாறு இகறவனின் இரண்டு கரங்களாலும் யெய்யப்பட்டதாகும். இவ்வாறு அண்டங்கள் 
அகனத்கதயும் ெிறிய அளவில் தன்னில் யகாண்டதாக அவ்வுருவம் விளங்கிற்று. இதுநவ 
ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் ஞானத்தின் தாத்பரியமாகும்.  

முஹம்மது ேபி ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் இதுவகர நதான்றிய - இனி 
நதான்றவிருக்கும் -ெம்பூரை மனிதர்கள் அகனவருகடய ஞானம் அத்தகனயும் ஒருங்நக 
நெர்ந்த ஞானத்கத உகடயவர்களாக விளங்குகிறார்கள். பூமியில் ஒருதடகவ 
யவளியாகிவிட்ட பரிபூரைம் அகதவிட அதிகப் பரிபூரைமானதாக முடியாது.  
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இகறநேெச் யெல்வர்களான வலிமார்கநளா வழி தவறியவர்ககள நேர்வழிப்படுத்தி, 
ெம்பூரைமனிதரின் பாகதயில் ேடத்தாட்ட முகனகின்றனர். 

அத்தியாயம் 2 

ெீது நபியின் ஞானம் 

ஷதீு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் வார்த்கதயால் உண்டான மகறமுக உதிப்பான ஞானம் 
இது. ெிருஷ்டிகளுக்கு அருளப் யபறும் ேன்யகாகடகள் அவற்றுக்கான உபகரைங்கநளாநடா 
உபகரைங்கள் இன்றிநயா ெித்தியாகின்றன. இந்த ேன்யகாகடகள் இரண்டு வககப்படும். 
உள்ளகமயின் (தாத்தின்) ேன்யகாகடகள், திருோமங்களின் ேன்யகாகடகள். இவற்கற இதயத் 
யதளிவு உகடயவர்கள்தாம் நபாற்றிக் யகாண்டாடுவர்.  

இந்த ேன்யகாகடகளுள் ெில – திட்டமானகவயாயினும் திட்டமற்றகவயாயினும் - நகட்டதும் 
கிகடக்கக் கூடியகவ, நவறு ெில நகளாமநல கிகடப்பகவ. திட்டமான ேன்யகாகட ஒன்கறக் 
நகட்பவன், அவனுக்கு விருப்பமான யபாருகளக் நகட்கிறான். திட்டமற்ற ஒன்கறக் நகட்பவன் 
தனக்குப் யபாதுவாக ேன்கமயானகத அருளுமாறு இகறஞ்சுகிறான்.  

நகட்பவர்களும் இரண்டு வககப்படுவர். முதல்வகக, நகட்கும் தன் இயல்பால் நகட்பவன்: 
காரைம் 'மனிதன் அவெர இயல்பு உகடயவனாகநவ பகடக்கப்பட்டிருக்கிறான்' (அத்70:19)  

இரண்டாவது வகக, தனக்குத் நதகவயானது எது என்ற ஞானம் இகறவனுக்கு உண்டு. 
எனநவ இகறவன் ஞானத்தில் தனக்கு எது என்று யதரிகிறநதா அகதத் தனக்குத் தரும்படி 
பிரார்த்திப்பவன். இகறவனுகடய ஞானத்தில் உள்ளது என்ன என்பகதயும், தான் நகட்பகத 
உடநன அனுக்கிரஹிக்கும் ேிகலயில் அவன் உள்ளானா என்பகதயும் இவன் அறியமாட்டான். 
ேிகல ொதகமானதா அல்லவா என்பது பிரார்த்திப்பவன் பிரார்த்தித்தப் பின் அது ஏற்றது, 
ஏற்காதகதக் யகாண்நட அறியக் கூடியதாக இருக்கிறது. 

நவறு ெிலர்,  

 َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعْونِْىٰۤ اَْستَِجْب لَـكُمْؕ 

'என்னிடம் நகளுங்கள், ோன் அருளுகிநறன்' (அத் 40:60)  

என்ற திருவெனத்கதப் பின் பற்றியவர்களாய்ப் பிரார்த்திக்கின்றனர். அவர்கள் அடியார்கள். 
அவனுகடய உத்திரவுப்படி பிரார்த்திப்பநதாடு அவர்களுகடய கடகம முடிந்து விட்டது. அது 
அருளப்பட்டதா இல்கலயா என்பகதப் பற்றியயல்லாம் கவகலப்படாதவர்கள்.  

நவறு ெிலர் ஐயூப் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்ககளப் நபான்று இருப்பதுமுண்டு. 
குறிப்பிட்ட ெந்தர்ப்பங்களில் தமக்கு ஏற்பட்ட துயரங்களிலும் பிைிகளிலும் ஐயூப் ேபி சும்மா 
யமௌனமாக இருந்து விட்டார்கள். ேிகலகம மாறிய பின் பிரார்த்தித்து, துயரங்ககள விட்டு 
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யவளிநயறினார்கள். இரு பிரார்த்தகனக்கான பலன் அதற்கு உரிய நேரத்தில்தான் 
கிட்டுயமயன்றி அதற்கு முன்நபா பின்நபா அன்று. குறித்த நேரம் வரும் வகர அந்த 
அருட்யகாகட ேிறுத்தி கவக்கப்படுகிறது. 

நகளாது கிகடக்கும் அருட்யகாகடகள் பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்நளாம். இது வாய் திறவாது 
நவண்டுதல் விடுப்பகதக் குறிக்கும். ஒரு ெம்மானம் அருளப்யபற நவண்டுதல் அவெியம், அது 
வாய் திறந்து வார்த்கதகளால் உருவாகாவிடினும்,மன ேிகலயாNலூ, தன் இயல்பாநலா கூட 
அகமந்ததாக இருக்கலாம். தன் இயல்கப மனிதன் அறிய இயலாமல் இருக்கலாம். தன் 
உடலிலும் உள்ளத்திலும துடிதுடிப்கப உண்டாக்கும் ேிகலகய அவன் புரிந்து யகாள்ள 
முடியும். 

தன் இயல்பு என்பகத அறிந்தவர்கள் நவண்டுதல் விடுக்காது அகமந்து விடுகின்றனர். 
இகறவனுகடய அறிவில் எண்ைப்படிவமாக (அஃயான் ஆக) இருப்பது ேடந்நத தரீும். எனநவ 
தங்கள் நோக்கங்ககளயும், கீழான மனத்கதயும் விட்டு அவர்கள் தங்ககளப் நபைிக் 
யகாள்கின்றனர். இகறவனுகடய விதிப்பு தீர்ப்பு (களா, கத்ரு) இரண்கடயும் பற்றிய 
மர்மங்ககள விளங்கியவர்கள் அவர்கள். அவர்களுள் ெிலர் இகதப் யபாதுப்பகடயாகவும் 
மற்றும் ெிலர் விரிவாகவும் அறிந்துள்ளனர். விரிவாக அறிபவர்களுகடய ஞானம் தங்கள் 
எண்ைப்படிவம் ெம்பந்தப்பட்டவகர இகறவனுகடய அறிகவ ஒத்த அறிவுகடயவர்களாக 
இருக்கின்றனர். இரண்டு அறிவும் ஒநர மூலஸ்தானத்திலிருந்து வந்தகவதாம்.  

ஆனால், இகறவனுகடய ஞானம் முந்தியது. அவன் அடியானுகடய ஞானம் அவனுக்கு 
இகறவனால் அருளப்பட்டது. தங்கள் எண்ைப்படிவங்கள் மீது (அஃயான் தாபிதா மீது) ேடக்கும் 
எண்ைற்ற ேிகலககள ஞான திருஷ்டியால் (கஷ்பினால்) அறிந்தவர்கள் இவர்கள். 

இனி ோம் ேன்யகாகடகளின் பக்கம் திரும்புயவாம். அகவ யதய்வ உள்ளகமயாநலா, 
திருோமங்களாநலா கிட்டுபகவயாய் இருக்கின்றன. உள்ளகமயின் ேன்யகாகட என்பது 
இகறவனுகடய சுடயராளியில் ஒரு சுடர் ஆகம். இந்தச் சுடகரத் தாங்கும் ெக்தி இதயப் 
பக்குவம் யபற்ற குறிப்பிட்ட மகான்களுக்நக ொத்தியமானது, நவறு யாருக்குமன்று. 
எனநவதான், உள்ஒளி யபற்றவர் தன் உருவத்கத இகறவனுகடய கண்ைாடியில் காண்கிறார். 
இகறவகனக் காண்பதில்கல.  

ேீ கண்ைாடியயான்றினுள் உற்றுப் பார்த்தாயாயின் கண்ைாடி மகறந்து விடும். ேீ உன் 
உருகவநய காண்பாய், கண்ைாடிநயா உன் பார்கவக்கும் படிவத்துக்கும் இகடயிலாகிவிடும். 
இது ேடப்பது பற்றிய பிரகமயான நதாற்றநமயன்றி உண்கமயான காட்ெி அல்ல. இது 
உதாரைமான நபச்நெயன்றி, யதார்த்தமன்று. ெிருஷ்டிக்கப்பட்டவர் எய்தக் கூடிய மிக 
உன்னதமான படித்தரம் இதுதான். எதற்கும் ஆகெகவத்துக் குழப்பம் அகடய நவண்டாம். 
உங்கள் ஆத்மாகவ தன்னில் காை விடுவதால் அவன் உங்கள் கண்ைாடியாய் இருக்கிறான். 
அவன் திருோமங்கள் யவளிப்பட ேீங்கள் அவன் கண்ைாடியாக விளங்கியுள்ளரீ்கள்.  
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உள்ளகமயின் (தாத்தின்) கண்ைாடி என்பது யதார்த்தத்கதயன்றி நவறு எதுவுமன்று. இந்தப் 
படித்தரத்தில் சும்மா இருப்பவர்கள் - ொந்தியுடன் இருப்பவர்கள் -'ேபிமார்களின் முத்திகர' 
ஆவார்கள். அல்லது ஒலிமார்களின் முத்திகர ஆவார்கள். மற்ற ேபிமார்களும் யதய்வ 
நேயர்களான ஒலிமார்களும் இந்த முத்திகரகளின் யவளிச்ெத்தின் மூலமாகநவ பார்ப்பார்கள்.  

ேபித்துவம் (ேம் யபருமானாநராடு) முடிவு கண்டு விட்டது. யதய்வ நேயம் (விலாயத்) 
முடிவகடயவில்கல. ஒரு ேபிக்கு புற ஒழுக்க யேறிமுகற (ஷரீஅத்) உண்டு. ஒரு ஒலிக்கு 
இது கிகடயாது. அவர் ேபி யபருமானாரின் ென்மார்க்க யேறிமுகறகயத்தான் பின்பற்றியாக 
நவண்டும். ெகல ேபிமார்களும் நதான்றுவதற்கு முன்நப 'ேபிமார்களின் முத்திகர' இருந்தது. 
அந்த விளக்கிலிருந்துதான் ெகல ேபிமார்களும் தத்தம் விளக்குகளில் தீபம் ஏற்றிக் 
யகாண்டனர்.  

'ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் மண்ணுக்கும் தண்ைரீுக்கும் இகடயில் இருக்கும்நபாநத ோன் 
ேபியாய் இருந்நதன்' என்று ேபியபருமான் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
யதரிவித்துள்ளார்கள்.  

இதுநவ ஒலிமார்களின் முத்திகரயின் விெயத்திலும் உண்கமயாகும். தம்கம ோஸ்தியாக்கி, 
இகறவனில் தரிபட்டவர்களாய் இகறவனின் குைப்பண்புககள அகடயப்யபற்றவர்கநள 
ஒலிமார்கள் ஆவர். 'விலாயத்' (ஒலித்தனம்) இகறவனுகடய குைப் யபயர்களுள் ஒன்றாகும். 
அது 'ஒலி' என்ற திருோமமாகும். 

ேபியபருமானார் ஒலியாகவும், ரஸூல் ஆகவும், ேபியாகவும் - யாவும் தங்களில் 
நெர்ந்தவர்களாக விளங்கினார்கள். இகறவனுகடய ேன்யகாகடகள் யாவுநம அவனுகடய 
திருோமங்கள் மூலம், அவன் ஆெியுடன் அகடயப் யபறுபகவதாம். 

ரஹ்மான் (கருகையாளன்) என்ற ோமம் ேல்கும் உைவு ேற்சுகவயுகடயதாகவும், 
மறுகமயில் பழிச் யொல்லுக்கு இடமற்றதாகவும் இருக்கிறது. அந்த ோமம் பிைிக்கு 
ேிவாரைம் ேல்கும் கெப்பான மருந்கதயும் தந்து உதவுகிறது. கடற்ககரயில் உள்ள 
மைகலவிட அதிகமான எண்ைிக்ககயுள்ள திருோமங்கள் அவனுக்கு உண்டு.  

அவன் திருோமங்கள் யாவுநம அவன் உள்ளகமயின் பல்நவறு அம்ெங்கநளயாம். அகமியத்தில் 
அகவ யாவும் ஒன்றுதான் யவளிப்படும் முகறயில் தான் அகவ மாறுபட்டுக் 
காைப்படுகின்றன. இகவ கைக்கில் அடங்காதகவயாக இருப்பதால் தான் அவற்றால் 
உண்டாகும் ேன்யகாகடகளிலும் கிகடத்தநத மீண்டும் மீண்டும் கிகடக்கலாம். ேன்யகாகடகள் 
மீண்டும் மீண்டும் கிகடப்பது ொத்தியமாயிற்று.  

ஷதீு ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அகடந்திருந்த விநெக ஞானம் இதுவாகும். 
இத்தககய விெயங்களில் அக்ககற எடுப்நபாருக்கு அவர்களுகடய ஆத்மா உதவுகிறது- இதற்கு 
ேபியபருமானார் ஆத்மா மட்டும் விதி விலக்காகும். அதற்கு இவ்வுதவி நதகவயில்கல. அது 
ெகல ஆத்மாக்களுநம உைர்ச்ெி யபறும் ஊற்றுக் கண்ைாக விளங்குகிறது.  
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ஊற்றுக் கண் ஆன ேிகல அகமியமானது. திருோமங்களின் படித்தரங்களுக்கு நமநலயுள்ளது. 
ேபியபருமானார் தங்கள் பதவி காரைமாக ெகல திருோமங்ககளயும் அறிந்திருந்தார்கள். 
ஆனால் அவர்களின் பூத உடலின் குறக்கீட்டால் அகத அறியாதவர்களாக இருந்தார்கள்.  

இகறவநன முரண்பாடான குைப்யபயர்ககள – புறமானவன், அகமானவன் என்பது நபால – 
உகடயவனாய் இருப்பது இங்நக ேிகனவு கூறத் தக்கது. அவநன யதார்த்தமானவன், அவநன 
காண்பவன், அவநன காைாமல் இருப்பவன், அவநன பார்ப்பவன், பாராமல் இருப்பவன்.  

ஷதீு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இந்தத் திறவுநகாலான ஞான ேன்யகாகடகய அகடயப் 
யபற்றவர்களாய் இருந்தார்கள். எனநவ, அவர்கள் ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் 
புதல்வராக அருளப்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு இகறவன் அவர்களுகடய அகமிய 
ேன்யகாகடககள அருளினான்.  

'ஆத்மா தந்கதயின் அந்தரங்கம்' என்றல்லவா யொல்லப்படும். மகன் தந்கதயின் ஜவீிதத்தில் 
மகறந்திருந்து ஒரு துளியாக யவளியாகி, தனது தந்கதயின் உருவத்தில் மனிதனாகிறான். 
எனநவ அவர்கள் அகடந்த யாவும் அவர்களிடமிருந்து வந்தகவநய.  

ஒரு மனிதனுக்கு இகறவனிடமிருந்நதா நவறு யாரிடமிருந்நதா எதுவும் வருவதில்கல, 
அவனுகடய இயல்புக்கும், தகுதிக்கும் ஏற்றவாறு அவனில் அது உண்டாகும். தான் முன்னர் 
அறிந்திராத விெயங்களில் ஓர் உருவம் தனக்கு உைர்த்துகிறது என்றால் ஞானதிருஷ்டியுகடய 
ஒருவன் அந்த உருவம் தனது யொந்த எண்ைப்படிவத்திலிருந்து வந்ததுதான் என்று கண்டு 
யகாள்வான். இது கண்ைாடியில் யதன்படும் உருவம்  நபான்றது. கண்ைாடியின் குட்கடயான, 
வட்டமான ேீளமான,தடித்த தன்கமக்கு ஏற்றவாறு அவ்வுருவமும் அகமயும்;.  

இம்மாற்றங்கள் இந்தச் சுடயராளி பாயும் ேபரிடம் ேிகழ்கின்றன - இவகரத்தான் ோம் ஒரு 
கண்ைாடிக்கு ஒப்பிட்நடாம். புல்நவறு உருவங்கள் உண்டாவது எப்படி என்பகதப் புரிந்து 
யகாள்வதற்கு இகத அறிவது அவெியம். இகத அறிபவன் அகத அறிய தனக்கு ெக்தி உண்டு 
என்பகதயும் விளங்கிக் யகாள்வான். தன் ோட்டப்படி யெயலாற்றுகிறான் என்பகத 
விளங்கியிருந்தும் ஜனங்கள் அவனுகடய 'அறிஞன்' (ஹகீம்) என்ற திருோமத்திற்கு 
முரைானவற்றி அவன் மீது சுமத்துகின்றனர்.  

இதன் மூலம் ';ொத்தியமான ஜவீிதத்'துக்நக மாறு யெய்கின்றனர். சுத்தியத்கத 
உைர்ந்தவர்கநளா இந்த ஜவீிதத்கத ஏற்று, அது உண்டு என்பகத ேிரூபிக்கவும் யெய்கின்றனர். 
இது அறிவின் வரம்புகளுக்கு உட்பட்ட யதய்வ ஜவீிதம் ஆகம். சுhத்தியமானது ஆரம்பமற்ற 
ேிரந்தரமுகடயது என்பது யமய்ஞ்ஞானியர் கருத்து, பகுத்தறிவுவாதிகளின் கருத்திநலா இது 
முடிவற்ற ேிரந்தரமுகடயது என்கின்றனர். 

மனித இனத்தினிகட ெீது ேபியின் பாைியில் ஆண் ெிசு ஒன்று பிறக்கும். அது இரகெியத்கத 
அறிந்ததாக அந்த யுகத்தாருக்கு முத்திகரயாக விளங்கும். இது யபண் குழந்கதயயான்றுடன் 
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இரட்கடக் குழந்கதயாகப் பிறக்கும். யபண் குழந்கத முந்திப் பிறக்கும். ஆண் குழந்கதயின் 
தகல யபண் குழந்கதயின் கால்மாட்டில் இருக்கும்.   

இந்த ஆண் குழந்கத ெீனாவில் பிறக்கும். அதன்பின் ஏராளமான திருமைங்கள் 
ேிகழுமாயினும் மலட்டுத்தனநம ேிலவும். இம்மனிதர் ஜனங்ககள இகறவன் பக்கம் 
அகழப்பார். அவர்கள் அவர் யொல்வதற்குச் யெவிொய்க்க மாட்டார்கள். அவர்கள் ஆகமானது 
எது, விலக்கப்பட்டது எது என்யறல்லாம் கவனிக்காது மிருகங்கள் நபால் வாழ்வார்கள். 
அப்நபாது இறுதிோள் (கியாமோள்) வந்தடுக்கும். 

விளக்கக் குறிப்பு : ேன்யகாகடகள் பற்றியும், அகவ இகறவனிடமிருந்து வரநவண்டிய 
அவெியம் பற்றியும் இந்த அத்தியாயம் நபசுகிறது. ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு 
இகறவன் தந்த முதல் ேன்யகாகட தனது திருோமங்ககள அவர்களுக்கு அறிவித்துக் 
யகாடுத்ததாகும்.  

இகறவன் அமரர்களிடம் ஆதத்கத ெிருஷ்டிக்கப் நபாவதாக யொன்னநபாது, அவர்கள், 'பூமியில் 
கலகம் யெய்து இரத்தம் ெிந்தும் ஒருவகரயா பகடக்கப் நபாகிறாய்?' என வினவினர். பின்னர் 
ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்ககளப் பகடத்து, ெகலவற்றின் யபயர்ககளயும் 
அவர்களுக்குக் கற்றுக் யகாடுத்தான். புpன்னர் அப்யபாருள்களின் யபயர்ககளக் கூறுமாறு 
அமரர்களிடம் நகட்டான். ஆவர்கள் தம் அறியாகமகய ஒப்புக் யகாண்டனர். ஆதம் 
அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்ககள விளித்து, அப்யபாருள்களின் யபயர்ககள அமரர்களுக்கு 
அறிவித்துக் யகாடுக்கும்படி இகறவன் உத்தரவிட்டான். அதன்படி அவர்கள் அப்யபயர்ககள 
அறிவித்துக் யகாடுத்தார்கள். 

ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் இகறவனுகடய  கல்யாை குைங்கள், திருோமங்கள் யாவும் 
இகறவனால் தங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டவர்களாய் இருந்தார்கள். அமரர்கநளா தாம்தாம் 
எந்யதந்த திருோமத்தின் யவளிப்பாடாக விளங்கினார்கநள அந்தந்த திருோமமன்றி நவறு 
எகதயும் அறிந்திருக்கவில்கல. 

திருோமங்களின் ஞானம் பற்றிய ேன்யகாகட ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் 
புதல்வரான ஷதீு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் அருளப்பட்டது. கருகையால் 
அருளப்பட்ட ேன்யகாகட இது. (தகப்பன் தன் தந்கதயின் இரகெியமாக இருக்கிறான்) 
இகறவனின் உள்ளகம (தாத்து) பற்றிய ஞானம் ஆதத்துக்நகா, (மனித இனத்துக்நகா), 
ஜின்களுக்நகா அறிவித்துக் யகாடுக்கப்படவில்கல.  

கல்யாை குைங்களுக்குப் பின்னர் மகறந்ததாக உள்ளகம (தாத்து) விளங்குகிறது. 
திருோமங்களின் (அஸ்மாக்களின்) அளவுக்கு மனிதன் முன்நனறவும், அதற்கு நமலும் யென்று 
தன் வதனத்கத (யதார்த்தத்கத) உள்ளகமயாம் கண்ைாடியில் பார்க்கவும் முடியும். இது 
இகறவன் தன் திருோமங்கள் என்ற கண்ைாடியில் தன்கன நோட்டமிட்டுக்யகாள்வது 
நபான்றது.  
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அடியான் இகறவனுகடய கண்ைாடியாவதுநபால, இகறவனும் அடியானுகடய 
கண்ைாடியாக இருக்கிறான். இது யதய்வகீ ரகெியத்தின் அற்புதமாகும். இந்த ேிகலயிலுள்ள 
ஒருவர் காண்பதும் யொல்வதும் அவருகடய யொந்தப் படிவம் (அஃயான்) தான். இது 'ோமூஸ்' 
எனப்படும். 

நுபியபருமான் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் மிஃராஜ் இரவில் தாடியற்ற 
இகளஞனின் உருவில் கண்டது தங்கள் 'ோமூகஸ'த் தான். நமநல ஏறம் நபாது (உரூஜில்) 
யமய்ேிகல கண்டவர்கள் தங்கள் யொந்த அஃயானின் உருகவநய காண்கிறார்கள். எனநவதான், 
'தன் ஆத்மாகவ அறிந்தவன் தன் இகறவகன அறிந்தான்' என்று யொல்லப்பட்டுள்ளது. 

அஃயான்களின் யதார்த்தம் ெந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு அழகிய அல்லது விகாரமான அல்லது 
பயங்கர உருவங்ககள நமற்யகாள்கிறது. அஃயான்கள் முதலில் ஆத்மீக உலகிலும் பின்னர் 
உவகம உலகிலும் உருப் யபறுகின்றன. உண்கமயான கனவுகளிலும் அஃயான்கள் 
உருயவடுப்பது உண்டு. 

இகறவன் இந்த அஃயான்களின் இயற்ககக்கு ஏற்பநவ அவள்ளின் பிரார்த்தகனககள 
ஏற்கினறான். இன்நறல் அவனுகடய 'அல்ஹகீம்' (அறிவாளன்) என்ற திருோமம் வைீானதாகப் 
நபாய்விடும். அடியானின் அஃயான் இகறவனின் அறிவிநல இருக்கிறது. ஆகவ அறிவில் 
தனிப்பட்ட உருவாகுமுன், 'அஹதிய்யத்' என்ற ேிகலயில் அறியப்பட்டவன், அறிவு, அறிபவன் 
யாவும் ஒன்றாகநவ இருந்தது. அகவ உள்ளகமயின் (தாத்தின்) இயல்புகள்தாம். ஆகவ 
தனிப்படிவங்கள் நமற்யகாண்டபின் அகவ ஒவ்யவான்றிலும் பல அஃயான்கள் 
உண்டாயிருந்தன. இகவ மனிதன் இங்நக நதான்றி மகறயும் வகர அவனில்தான் 
இருக்கின்றன. 

நவண்டுதல் விடுக்காமல் இகறவன் தன் அருட்யகாகடககளக் யகாடுத்துவிடுவதில்கல. 
ஏயனனில், அவன் யபயர் கனி (நதகவயற்றவன்) என்பதாகும். 'இகறவன் இரு 
உலகங்களுகடயவும் நதகவயற்றவன்'. ஊயிர் உண்டாவதும், மரைமும் ஒன்கறயடுத்து 
ஒன்று ெதா ேடந்து யகாண்நடயிருக்கிறது. இது அஃயான்கள் மீது உயிகர 
விரிவுபடுத்துவதாகும். 

இகறவனது புனிதமான ஆத்மாவால் (ேப்யஸ ரஹ்மானி) அஃயான்கள் ஜவீிதம் அகடந்ததும் 
உலகம் புலப்படுவதாயிற்று. 

இகறவனுகடய அறிவு ேிரந்தரமானது. 'வஹ்தத்' என்னும் ேிகலயில் அது உள்ளகமநய 
(தாத்நத) தான். எனநவ, அது தாத்தில் அதிகப்படியாக வந்து ஒட்டிக் யகாண்டதன்று. 
'அஃயான்கள்' (ஆரம்பத்திலிருந்து நோக்கும்நபாது) ேிரந்தரமானகவயாக இருந்தாலன்றி அறிவு 
ேிரந்தரமானதாக முடியாது. ஆறிவு அதிகப்படியாக வந்து நெர்வதுதான் என்பது 
ெமயவாதிகளின் (முதகல்லிமீன்களின்) அபிப்பிராயம். அஃயான்களுடன் அறிவுக்கு உள்ள 
யதாடர்பும் தற்காலிகமானதுதான் என்பதும் இவர்கள் கருத்தாகும். 
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ேன்யகாகடகள் எவ்வாறு அருளப்படுகின்றன என்பகத இந்த அத்தியாயத்தில் யஷய்குல் அக்பர் 
அவர்கள் விவரிக்கிறார்கள். வாய்விட்டு நவண்டுதலாலும், தன் மனேிகலயின் 
நவண்டுதலாலுமத் தன்னில் அகே;த இயல்பின் நவண்டுதலாலும் இந்த மூன்று வககயான 
நவண்டுதல்களால் யதய்வ ேன்யகாகடகள் அருளப்படுகின்றன என்று அவர்கள் 
விவரிக்கிறார்கள்.  

ேபிமார்கள் குறித்த அஸ்மாவின் யவளிப்பாடாக இருக்கிறார்கள். ேபிமார்களின் முத்திகரநயா 
குறித்த அந்த அஸ்மாவின்  மூலஸ்தானத்தின் யவளிப்பாடாக விளங்குகிறது. (இது வஹ்தத் 
அல்லது ஹகீகத்நத முஹம்மதி என்ற ேிகலயில் உண்டாவது) எனநவ, ெகல ோமங்களின் 
யவளிப்பாட்டாலும் ஆனவர்கநள உலகத்தாருக்காக மன்றாட முடியும்.  

ஏயனனில் 'ரஹ்மான்' (கருகையாளன்) என்ற ோமத்தின் யவளிப்பாட்டால் மட்டும் உண்டான 
ேபிகள், 'முந்தகிம்' (பழிவாங்குயவான்) என்ற யபயருடன் மன்றாட இயலாது. ஒரு ேபி தூதராக 
இருப்பதுடன் யதய்வநேயர் (ஒலி) ஆகவும் இருக்கிறார். இவர் யதய்வநேயர் என்னும்நபாது 
தன்னில் ோஸ்தியானவராகவும் இகறவனில் ேிகலப்பட்டவராகவும் விளங்குகிறார்.  

ஒரு ேபி முதலில் ஒலியாகவும், பின்னர் ஜனங்களின் ஒழுக்கத்துக்கான ெட்டதிட்டங்ககள 
யகாண்டுவரும் தூதர் ஆகவும் இருக்கிறார். இவ்வாறு முகம்மது ேபி ஸல்லல்லாஹு 
அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களில் ேபித்துவத்துடன் தங்களகத்நத 'விலாயத்'கதயும் 
அகடயப் யபற்றிருந்தார்கள். அத்துடன் அவர்கள் ெகல அஸ்மாக்களினதும் யவளிப்பாடாகவும் 
விளங்கினார்கள். எனநவ, அவர்ககளப் பின்பற்றியவர்கள் 'பின்பற்றிநயாரில் ெிறந்தவர்கள்' என 
அகழக்கப்பட்டனர்.  

َجْت ِللن اِس  ًِ ٍة اُْخ ًَ اُم   ُكْنتُْم َخْي

'மனித இனத்தில் உண்டான யமய்யுறதி உகடயவர்கள் அகனவரிலும் ேீங்கள் ெிறந்தவர்கள் 
ஆவரீ்கள்' (அத்தியாயம் 3:110)  

ேபிமார்கள் முத்திகரயான (இனி வரவிருக்கும்) இமாம் மஹ்தி தமக்யகன ஒரு மார்க்கச் 
ெட்டத்கத அகடயப் யபற்றிருக்க மாட்டார்கள். ேபிமார்களின் முத்திகரயின் - 
ேபியபருமானாரின் ென்மார்க்க யேறிமுகறகய (ஷரீஅத்கதநய) அவர்கள் எடுத்து அமுல் 
ேடத்தச் யெய்வார்கள். 

ெீது அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் 'வஹாப்' (ேன்யகாகடயருளுநவான்) என்ற திருோமத்தின் 
யவளிப்பாடு ஆனவர்கள். இவ்விெயத்தில் அவர்கள் ேபியபருமானாருகடயகதயன்றி மற்ற 
ஆத்மாக்களுக்கு உதவியானவர்களாக இருக்கிறார்கள். ேபியபருமானார்  ஸல்லல்லாஹு 
அகலஹி வஸல்லம் அவர்களுகடய ஆத்மா 'ரூஹுல் அஃலம்' எனும் மாயபரும் ஜவீன் - 
ெகல ஜவீன்களுக்கும் ஊற்றுக் கண் ஆனது. அது தன் ஊட்டத்கத இகறவனிடமிருந்து 
(அஹதிய்யத்திலிருந்து) நேரடியாகநவ யபற்றுக் யகாள்கிறது. தாத்து, அஸ்மாக்கள் 
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ெம்பந்தப்பட்ட சுடர் யவளிப்பாடுகளுக்கு (தஜல்லியாத்துகளுக்கு) ெீது ேபி ஊற்றுக் கண் 
ஆவார்கள்.  

தன் ஆத்மாகவ அறிந்தவன் இகறவகன அறிந்தவனாவான். வரம்புக்குள் பார்த்தால் யதய்வ 
ஞானம் அடியானின் ஞானத்துக்கு ஈடாகிறது. அவன் தன் அஃயாகன அறிந்தால், அவன் தன் 
இகறவகன அறிகிறான். இந்த ஞானம் இகறவனுகடய சுடரில் ஒன்கற அவன் பார்க்க இடம் 
தருகிறது. இதுநவ அவன் யபறும் திவ்விய தரிெகன. இது அவனுக்கு இவ்வுலகிநலநய 
ெித்தியாகிறது. மறுகமயில் அதிகத் யதளிவாய் கிகடக்கிறது.  

ى َواََضلُّ َسبِْيلا  ةِ اَْعم  ًَ ِخ ى فَُهَو فِى اًْل  ٰۤ اَْعم  ِذه    َوَمْن َكاَن فِْى ه 

'இம்கமயில் குருடானவர்கள் மறுகமயிலும் குருடர்கநள! தங்கள் பாகதகய விட்டும் 
யவகுதூரம் ேழுவியவர்களும் ஆவார்' (அத் 17:72)  

மனித வாழ்வின் முக்கியமான குறிக்நகாள் அவன் யதய்வஞானம் (யமய்ஞ்ஞானம்) 
அகடவநதயாகும். யதாழுகக முதலிய யமய்வைக்கங்கள் இம்கமயிலும், மறுகமயிலும் 
புனிதம் தருபகவயாகும். 'ோம் ஜின்கனயும், மனிதகனயும் ெிருஷ்டித்தது (என்கன) 
வைங்குவதற்காகநவ அன்றி நவறில்கல' என்பது இகறவன் திருவெனம். ேல்வைக்கம் 
வைக்கவாளிகய தகீமகய அனுகாதபடி தடுத்து விடுகிறது.  

இவ்வாறு அவன் மறுகமக்கான புனித உருகவ எடுக்க முடிகிறது. ஆயினும், யதய்வதரிெனம் 
(தீதார்) யபற யமய்ஞ்ஞானமும், ெீது (அகலஹிஸ்ஸலாம்) அவர்களுக்கு அருளப்பட்டது 
நபான்று அஸ்மா விளக்கமும் உண்டாக நவண்டும். அது இகறவன் புறத்திலிருந்து 
அவனுகடய கருகையால் கிட்ட நவண்டும். இம்கமயில் வைக்கம் என்பநத யமய்ஞ்ஞானம் 
யபறுவதுதான். அது யதய்வ தரிெகனகயப் யபற்றுத் தரவல்லது என்பது யமய்ஞ்ஞானியர் 
கருத்தாகும். 

உலகம் ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுகடய இரட்கடக் குழந்கதகநளாடு 
யதாடங்கியதுநபான்று, ெீனத்தில் (அநரபியாவுக்கு யவளியிலுள்ள ஏதாவது ஒரு ோட்டில்) 
பிறக்கவிருக்கும் இரட்கடக் குழந்கதகநளாடு உலகம் முடிவுற்று விடும். பிள்களப்நபறு 
இல்லாமல் மனித வர்க்கம் பூண்டற்றுப் நபாய் விடும். 

அத்தியாயம் 3 

நூஹு நபியின் ஞானம். 

யவளிப்பாடுகள் யவளியாவகத விட்டும் ஒதுங்கிய ேிகல (தன்ஸீஹ்) இகறவகன ஜவீிதத்தின் 
ஓர் அம்ெத்நதாடு கட்டுப்படுத்துவதாகும். இகதச் யெய்பவன் ஒன்று அறிவிலியாவான். அல்லது 
மரியாகதயற்றவனாவான். அவன் ென்மார்க்க யேறிமுகறயில் (ஷரீஅத்தின்மீது) விஸ்வாெம் 
இல்லாதவன். ேபிமார்ககளயும் ேம்பாதவன். அழ்-ழாஹிர் (யவளிப்பகடயானவன்) என்ற 
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இகறவனின் திருோமத்தின் யவளிப்பாடான வார்த்கதகளாநலநய ென்மார்க்க யேறிமுகற 
நபசுகிறது. இகறவன் தன் அகமியம் ெம்பந்தப்பட்டவகர இந்தத் திருோமத்தின் 
யதார்த்தமாவான்.  

இகறவகன அவனுகடய யவளிப்பகடயான அம்ெங்களுடன் வரம்பு கட்டுபவனும் (தஷ்பஹீ்) 
அவகன கட்டுப்பாட்டுக்குள் அகப்படுத்த முகனந்தவனாவான். நமநல யொன்ன இரண்டு 
அம்ெங்ககளயும் (தன்ஸீகஹயும், தஷ்பகீஹயும்) ஒன்றாக நெர்த்து நோட்டமிடுபவநன 
அவகன ஸ்பஷ்டமற்ற ேிகலயில் அறிந்தவனாவான். இது அவன் தன் ஆத்மாகவ 
அறிவகதப் நபாலுமாம். எனநவதான் யபருமானார் ஸல்லல்லாஹுஅகலஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் அருளினார்கள், 'தன்கன அறிந்தவன் தன் இகறவகன அறிவான்' என்று.  

நமலும் இகறவனும் இவ்வாறு அருளியுள்ளான் '(ெிருஷ்டிகளுக்கு) இவ்வுலகிலும் அவர்கள் 
அகத்நதயும் ேமது அத்தாட்ெிககளக் காட்டுயவாம். அதுநவ ெத்தியம் என்பகத அவர்கள் புரிந்து 
யகாள்வதற்காகநவ அவ்வாறு காட்டுநவாம்.' அதாவது ேீ நதாற்றமாவாய், இகறவன் உன் 
யதார்த்தமாயுள்ளான். இந்த வகரயகற யவளிப்பகடயான – அந்தரங்கமான (ழாஹிர் - 
பாத்தின்) இரண்கடயும் யபாதிந்ததாகும். உடல் உங்கள் புறமாகும். ஆத்மா அகம்.  

ஆத்மா உடகல விட்டு அகன்றதும் யவறும் ெடலம் மனிதன் என்று அகழக்கப்படுவதில்கல. 
அகத கல் அல்லது கட்கட என்று நவண்டுமானாலும் கூறலாம். இவ்விதம் உயிர் 
மனிதனுகடய ஒளியாக இருப்பதுநபால, யதய்வகீத்தன்கம இகறவனின் வரம்பாயுள்ளது. 
மனிதனுகடய புறத் நதாற்றம் அவன் ஆத்மாவுக்கும் மனத்துக்கும் புகழ் நெர்ப்பது நபால, ெகல 
ெிருஷ்டிகளுகடய நதாற்றமும் இகறவனுகடய புககழப் பாடுகின்றன.  

ோம் அவற்கறக் நகட்க முடியாமல் இருந்தாலும் கூட அகவதாம் இகறவனுகடய புககழப் 
பரப்பிக் யகாண்டிருப்பகவ. எனநவதான், 'ெகல உலகங்களுக்கும் அதிபதியான அல்லாஹ்வுக்நக 
ெகல புகழும்' என்று இகறவன் அருளியுள்ளான். இதனால், அவன் புகழ்பவனும், 
புகழப்படுபவனுமாய் இருக்கிறான். 

ெிருஷ்டியாளனும் ெிருஷ்டியும் இரண்டு என்பவன் இகைகவப்பவன் ஆவான். அகவ ஒன்று 
என்பவநன ஏகத்துவப்படுத்தியவனாவான். 

ெம்பூரைமான தன்கமயில் ேீ அவன் அன்று, யதார்த்தத்தின் ஒன்றான தன்கமயில் 
(ஐனியத்தில்) ேின்று நோக்கும்நபாது ேீ அவனிலுள்ளாய். யபாருள்களின் யதார்த்தத்தில் 
அவகன ெம்பூரைமான தன்கமயிலும் வரம்புக்கு உட்பட்ட தன்கமயிலும் ேீ அவகனக் 
காண்கிறாய். 

இகறவன் அருளியுள்ளான்:  

  ًُ َوهَُو الس ِمْيُع اْلبَِصْي ٖ  َشْىء     لَْيَس َكِمِثِْل  
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'அவனுக்கு இகையானது ஏதமில்கல. அவநன யாகவயும் நகட்பவனும், பார்ப்பவனுமாய் 
இருக்கிறான்' (அத் 42:11)  

இதில் முற்பகுதி அவனுகடய தன்ஸீகஹயும், பிற்பகுதி அவனுகடய தஷ்பகீஹயும் 
தருகின்றன. 

நூஹு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தங்கள் ஜனங்ககள இவ்விரண்டு அம்ெங்களின் 
பக்கமும் அகழத்திருப்பின் அவர்ககள அந்த ஜனங்கள் ஏற்றுக் யகாண்டிருப்பார்கள். ஆனால், 
அவர்கள் முதலில் தஷ்பீஹுக்கும், பின்னர் தன்ஸீஹுக்கும் அகழத்தார்கள்.  

இகறவன் ெகல உள்ளகமககளயும், குைங்ககளயும் தன் உள்ளகமயாலும், கல்யாை 
குைங்களாலும் யபாதிந்து இவற்றால் தங்ககளயும் யபாதியும்படி அவனிடம் பிரார்த்திக்குமாறு 
நூஹு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறினார்கள். ஜனங்கள் அவர்கள் யொன்னபடி நகட்க 
மறுத்துவிட்டார்கள். ஏயனனில், அவ்வாறு யெய்வதன்மூலம் என்யனன்ன கடகமகள் தங்கள்மீது 
சுமந்துவிடும் என்பகத அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். 

நூஹு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இரண்கடயும் ஒன்று நெர்க்கும் (புர்கான்) உபநதெம் 
யெய்தார்கள். புர்கானில் குர்ஆனம் நெரும். அது ேபியபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி 
வஸல்லம் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டதாகும். நமநல யொன்ன திருமகற வெனத்தில் 
(அவனுக்கு இகையானது ஏதுமில்கல' என்பதில்) உள்ளகமயின் இரண்டு அம்ெங்கள் 
நெர்ந்துள்ளன. 

நூஹு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நமலும்யொன்னார்கள்: 'இகறவன் தன் 
அருட்யகாகடகளால் யபாதியட்டும் என்நற ோன் இத்தககய உபநதெத்தின் மூலம் அவர்ககள 
அகழத்நதன்' என்று. யதார்த்தத்கத அவர்கள்அறியட்டும் என்று அகழக்கவில்கல. 
பிரிவிகனகளினூநட ஐக்கியத்கத – ஏகத்துவத்கதயும், ஐக்கியத்தினூநட பிரிவுககளயும் 
காணுமாபறு அவர்கள் அகழக்கவில்கல. ேபி யபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் தாம் இவ்வாறு இரண்கடயும் வற்புறத்தி தங்கள் கூட்டத்தாகர 
அகழத்தார்கள். அவர்கள் கீழ்ப்படிதலுக்காக நூஹு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் 
கூட்டத்தாருக்கு மகழ  இறக்கப்பட்டது.  

ِسِل  ًْ ُكمْ يُّ بَنِْيَن َويَْجعَْل لـ  يُْمِدْدُكْم بِاَْمَواٍل و  ا ۙو  دَْرارا الس َمآَء َعلَْيُكْم م ِ    

'வளமான மகழ யபய்யும் யபாருட்டு அவன்  உங்கள் மீது நமகத்கத அனுப்புவான், மால் 
யகாண்டு உங்களுக்கு உதவுவான் (அத் 71: 11,12)  

(மால் -ஒருவர் மனம் எதன்பால் ொய்கிறநதா அது – யபாருள், யொத்து முதலியன) அதாவது, 
அவன் பக்கம் உங்ககள வழிேடத்திச் யெல்வது எதுநவா அகதக் யகாண்டு அவன் உங்களுக்கு 
உதவுவான். 
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முஸ்லிம்கள் ெம்பந்தப்பட்டவகர 'உங்கள் யபாறுப்பில் - அதிகாரத்தில் உள்ள 
யபாருள்களிலிருந்து ேீங்கள் (தான தருமங்களில்) யெலவிடுங்கள்' (அத் 57:7) என்பது  உத்திரவு. 
நூஹு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூட்டத்தார் ெம்பந்தப்பட்டவகர, 'என்கனயன்றி நவறு 
யாகரயும் உங்கள் பிரதிேிதியாக ஏற்காதீர்கள்' என்பது உத்திரவாகும். பிந்தியவர்கள் 
விஷயத்தில் யொத்து அவர்களுகடயது, இகறவன் அகத அனுப்பியவன். முஸ்லிம்கள் 
ெம்பந்தப்பட்டவகரநயா யொத்து இகறவனுகடயது. முஸ்லிம்கள் அதன் பிரதிேிதிகள். 

நூஹு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ோன்காம்வானத்தில் தரிபட்டுள்ளார்கள். அது ஒளியின் 
இடம் - சூரியனுகடய இடம். ஆத்மீக உலகின் (ஆலம் அர்வாஹின்) ேடுவிடமும் அதுநவ. 

விளக்கக் குறிப்பு: நூஹு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தங்கள் நபாதகனகளில் குைமற்ற 
தன்கமகய (தன்ஸீகஹ) வற்புறுத்தினார்கள். அவர்கள் இனத்தவர்கநளா குைமற்ற 
தன்கமகய முற்றும் ஒதுக்கிவிட்டுக் குைமான தன்கமயில் (தஷ்பஹீில்) மூழ்கிக் கிடந்தனர். 
அதாவது விக்ரஹ வைக்கத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். 

தனியான குைமற்ற தன்கமயில் இகறவன் வரம்பற்ற ேிகலயின் ஓர் அம்ெத்நதாடு மட்டும் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்டவனாகிறான், அதாவது எண்ைிப் பார்க்க இயலாத, வரம்பற்ற 
குைங்ககளயுகடய உள்ளகமயாக (தாத்தாக) இருக்கிறான். குைமான தன்கமயாநலா 
அவனுக்கு ொத்தியமான ஜவீிதம் உண்டு என்று தவறு யெய்யப்படுகிறது. இவற்கற 
தனித்தனிநய கைிப்பது பரிபூரைத்துவத்துக்நக முரைானதாகும். எனநவதான், 'அவன் எது 
நபான்ற மாதிரியுமில்கல' என்று திருமகற யொல்கிறது. இகறவனின் அகமிய அம்ெம் 
மகறவாயுள்ளது. அவனுகடய புறஅம்ெம் மனிதனுக்குத் யதரிவதாய் உள்ளது. 

நூஹுஅகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தன்ஸீஹுடன் ேிறுத்திக் யகாண்டார்கள். முஹம்மது ேபி 
ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் தஷ்பஹீில் தன்ஸீகஹயும், தன்ஸீஹில் 
தஷ்பகீஹயும் கற்றுக் யகாடுத்தார்கள். நமநல குறிப்பிட்ட வெனத்தின் முற்பகுதியில் 
தன்ஸீஹும், பிற்பகுதியில் தஷ்பஹீும் நெர்ந்துள்ளன.  

நூஹு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தங்கள் கூட்டத்தாகரத் தனிப்பட்ட யபயர் (இஸ்ம்)ஐ 
விட்டும் யமாத்தமான யபயரான அல்லாஹ்வின் பக்கம் அகழத்தார்கள். வைங்குபவன் 
தனிப்பட்ட யபயருடன் (இஸ்முடன்) தன்கனக் கட்டுப்படுத்திக் யகாண்டு விடுவானாயின் 
முழகமயானகத அவன் புறக்கைிப்பவனாவான். 

 இதனால் மனிதனிடமுள்ள அறிவு இகறவனின் யொத்தாகும் என்றும், மனிதன் தன் 
யெயல்களுக்காகக் கைக்கு யொல்ல நவண்டிய அவெியமற்ற பிரதிேிதி (வக்கீல்) என்றும் அவன் 
யொல்வான். ேபியபருமான் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் மனிதன் தன் 
யெயலுக்கு இகறவனுக்குப் பதில் யொல்லித் தரீநவண்டிய அவனுகடய பிரதிேிதி என்பகத 
அறிவித்துக் யகாடுத்தார்கள். அகமிய அப்பியாெங்கள் (ேிஷ்கடகள்)தாம் இதயத்கதத் 
துரவின்றிச் சுத்தமாக கவக்க முடியும். புறு உலககப் பார்த்து, அதில் இகறவன் 
எவ்வாயறல்லாம் யெயல்படுகிறான் என்று ெிந்தகன யெய்வதும் ேிஷ்கடயில் நெர்ந்ததுதான்.  
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ٍَ هَُو فِْى  َشاْنٍ ُكل  يَْو  

'ஒவ்யவாரு கைமும் இகறவன் ஒரு (யெயலாற்றும்) ேிகலயில் இருக்கிறான்' (அத் 55:29)  

இகறவனுகடய உள்ளகமயாலும் கல்யாை குைங்களாலும் அவர்கள் யபாதியப்பட்டவர்களாக 
இருக்க நவண்டும். அதனால் அவர்கள் எதுவுநம தங்களால் ஆனதாகச் யொல்லாமல், தங்கள் 
இகறவனாநலநய ொத்தியமானதாகச் யொல்ல நவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 

இத்ரீஸ் நபியின் ஞானம் 

உயர்த்தப்படுதல் என்பது இரண்டு வககப்படும். அகவ பதவி அந்தஸ்து உயர்வு. படித்தர 
அந்தஸ்து உயர்வு என்பன. இத்ரீஸ் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அருளப்பட்டது பதவி 
அந்தஸ்து உயர்வாகும்.  

 ُٖ َرفَْعن  َمَكاناا َعِليًّاو    
'நமலும் அவகர (இத்ரீகஸ) ோம் உயரிய பதவிக்கு உயர்த்திநனாம்'. (அத் 19:57)  

என்று இகறவன் திருமகறயில் அருளியுள்ளான். பிரபஞ்ெ அகமப்பில் உன்னதமான புள்ளி 
என்பது வானங்கள் எகதச் சுற்றி சுழலுகின்றனநவா அந்தப் புள்ளியாகும். இது சூரியனின் 
இடமாகும். இதுநவ இத்ரீஸ் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் பதவி இடமாகும். அதற்கு 
நமநல ஏழு மண்டலங்கள் உண்டு. அகவ யெவ்வாய், வியாழன், ெனி, ேட்ெத்திர மண்டலங்கள், 
இராெிகள், அர்ஷ் (யதய்வ விதானம்), குர்ஸ் (யதய்வ படீம்) முதலியகவயாம். அதற்கு கீநழ 
ஏழு மண்டலங்கள் உண்டு. அகவ சுக்கிரன், புதன் ெந்திரன், யேருப்பு, காற்று, ேீர், பூமி 
ஆகியவற்றின் மண்டலங்களாகும். இவ்வாறு இம் மண்டலங்கள் யாவுக்கும் சூரியன் 
ேடுவானதாக விளங்குகிறது. 

இனி படித்த அந்தஸ்துப் பற்றி பார்ப்நபாம். இது முஸ்லிம்களுக்காக – ேபியபருமானாரின் 
இதயத்கத அறிந்து அதன்படி ஒழுகியவர்களுக்காக உள்ளதாகும். இவர்ககள நோக்கி 
இகறவன்,  

ا اِلَى الس ْلمِ  فََل تَِهنُْوا َوتَْدُعْوٰۤ َواَْنـتُُم اًْلَْعلَْونَ   ُ َمعَُكمْ    َواّٰله

'உங்கள் படித்தரம் உயரியது, இகறவன் உங்கநளாடு இருக்கிறான் ' (அத் 47:35)  

என்று அருளியுள்ளான். இகறவன் படித்தரங்ககளயயல்லாம் விட்டும் அப்பாலானவன். 
எனினும், அவன் குைங்களில் நெர்ந்ததாகநவ இருக்கிறது. 

பதவி அந்தஸ்து உயர்வு அமல்களால் அகடயப்யபறக் கூடியது. படித்தர அந்தஸ்து உயர்வு 
ஞானத்தால் அகடயப் யபறக்கூடியது. 
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மனிதன் பதவி அந்தஸ்தில் உயர்வு அகடந்ததும் இகறவனின் பங்காளியாக ஆகிறான். 
ஆனால், இந்தப் பங்காளித் தனம் 'மகா உன்னதமானவனான உமது இகறவனின் புளிதத்கதப் 
பிரகடனம் யெய்து நபாற்றுங்கள்' என்ற வெனத்தால் யபாதியப்பட்டதாகும்.  

ஏயனனில், மனிதன் பதவி அந்தஸ்திலும், படித்தர அந்தஸ்திலும் உயரலாநம அன்றி 
உள்ளகமயின் அந்தஸ்தில் அவகன யேருங்கநவ முடியாது. இது இகவ இரண்கடயும் விட 
உன்னதமானது இகறவன் தன் உள்ளகமயால் உன்னதமானவனாக இருக்கிறான். எதநனாடும் 
ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதால் அன்று. அவனுகடய அழகிய திருோமங்களுள் ஒன்று 
அலீ(உயர்த்தப்பட்டவன்) என்பதாகும்.  

எனநவ இப்பிரபஞ்ெத்தில் நவறு 'மற்றதான தன்கம' (கைர்) என்பதற்நக 
இடமில்லாதநபாது,அவன் எகதவிட உயர்ந்தவன் என்று ஒப்பிட முடியும்? அவன் 
யபாருள்களின் ெத்தாய் இருக்கிறான். அதனால் யபாருட்கள் தாமாக உயர்த்தப்பட்டகவ ஆயின.  

படிவங்கள் (அஃயான்) யவளிப்பாடுகளில் இல்கல – ஒன்றுமில்லாததில் (அதம் என்பதில்) தான் 
அகவ உள்ளன. அகவ ஜவீித வாெகனகய முகரவில்கல. யாவும் ஒன்றானதன் யதார்த்தம் 
யாவும் ஒன்றானதில் ஒன்றாகநவ இருக்கிறது. பலவான தன்கம கல்யாை குைங்களில்தான் 
உண்டு. இக்குைங்கள் உறவுககள விளக்கும் 'அதம்'கள் தாம்.  

ஜவீிதத்தில் யதார்த்தம் ஒன்றுதான், அதுநவ உள்ளகம (தாத்து) ஆகம். எனநவ, அது 
தானாகநவ உன்னத ேிகலயில் இருக்கிறது. அனதாலநய, ஒவ்யவாரு யவளிப்பாட்கடயும் 
பற்றி அது அவன் என்று ோம் யொல்கிநறாம்.  

அல்லாஹ்வின் ோவுகளில் ஒருவர்களான அபூஸயதீுல் கர்ராஜ் யொன்னார்கள் 'இகறவன் 
தன்கன முரண்பாடான தன்கமகளில் காட்டிக் யகாண்டாலன்றி இகறவகன ோம் கண்டு 
யகாள்ள முடியாது. இந்த முரண்பட்ட குைங்களுக்கு இகடயிலும் ேீங்கள் அவனுகடய 
ஏகத்துவத்கதக் கண்டு யகாள்ள நவண்டும்' என்று. 

அவன் முதலானவன், அவன் ககடெியானவன். அவன் யவளிப்பகடயானவன், அவன் 
அந்தரங்கமானவன். ஜவீிதத்தில் அவன் தன்கனத்தாநன காண்கிறான். அவகன யாரும் காை 
முடியாது. எதனிடமிருந்தும் அவன் மகறந்து இருப்பதும் முடியாது. யவளிப்பகடயானது 'ோன்' 
என்று யொல்லும்நபாது அந்தரங்கம் அவவ்வாறுயொல்லாது. இரண்டிலும் நபசுபவன் ஒருவநன. 
இரண்டிலும் நகட்பவனும் ஒருவநன.  

எனநவதான் ேபியபருமான் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 'தங்கள் ேப்ஸ்-
மனம் நபெியவற்றில் என் கூட்டத்தாருகடய பாவங்ககள இகறவன் மன்னித்து விடுகிறான்' 
என்று அருளியுள்ளார்கள். (அதாவது எது அவர்களுகடய ேப்ஸ் நபசுவதாயும், நகட்பதாயும் 
புரிந்து யகாள்வதாயும் இருந்தநதா அந்தப் பாவங்ககள இகறவன் மன்னித்து விடுகிறான் 
என்ற யபாருளில்) திகெகளும் திக்குகளும் நவறாயினும், யாவின் யதார்த்தமும் ஒன்நற. 
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ஒன்று என்ற எண் பல தடகவ சுழன்றால் அது பலவாக ஆகிவிடுகிறது. உண்கமயில் 'ஒன்று' 
என்ற எண்தான் மற்ற யாவுக்கும் மூலமானது.  

உதாரைமாக, கீநழ நபாவதில் ஒன்பதும், நமநல நபாவதில் பத்தும் எத்தகன நகாடியாக 
விரிந்தாலும் யாவும் ஒன்றில் அடக்கமானகவநய. ெகல எண்களுகடய யதார்த்தத்துக்கும் ஒரு 
விநெடப் படித்தரம் உண்டு. ஆனால், யாவில் யமாத்தமான தன்கமயின் யதார்த்தநமா 
ஒன்நறதான். இவ்வாறு யவளிப்படாமல் இருந்த இகறவனும், யவளிப்பாடான இகறவனும் 
ஒன்றுதான். இரண்டுக்கும் இகடயில் பாகுபாடுகள் காட்டப்படினும் கூட இதுநவ உண்கம. 
ஒநர யதார்த்தம் ஒன்றாகவும் பலவாகவும் உள்ளது. ஒநர உள்ளகம பலவாகக் காட்ெி 
அளிக்கிறது. 

இஸ்மாயலீ் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் யொன்னார்கள் 'எனது தந்கதநய, உங்களுக்கு 
கட்டகளயிடப் பட்டுள்ளவாறு ேீங்கள் யெய்யுங்கள்' என்று. எனநவதான் தந்கத இப்றாஹமீ் 
அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் யதார்த்தம் தன் யொந்த ேப்நஸ(மனநம) அர்ப்பைிக்கப்படக் 
கண்டது. இகறவன் இஸ்மாயலீின் இடத்தில் ஆடு ஒன்கற அவர்களுக்குப் பகரமாக்கினான். 
தந்கதயின் யதார்த்தமான புதல்வனின் உருவில் நதான்றியது ஆட்டின் உருவில் 
நதாற்றமளித்தது. ஹவ்வா அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்ககள இகறவன் ஆதம் 
அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் யதார்த்தத்திலிருந்து பகடத்தான்.  

ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தங்கள் யதார்த்தத்கதநய மைந்து யகாண்டார்கள். 
கண்ைாடிகள் பல, வதனம் ஒன்றுதான். காணும் பல வதனங்கள் உண்கமயில் ஒநர 
வதனத்தின் பிரதிபிம்பங்கள்தாம். 

வதனங்களின் இடம் 'அஃயான் தாபிதா'. இவற்றால் இகறவன் பல்நவறு படிவங்களில் 
பல்நவறு தனித்தன்கமககளக் காட்டுகிறான். ெகல ஜவீிதங்ககளயும் யபாதிந்து ேிற்பவனான 
அவன் இவ்வாறு தன்கனத்தாநன நமநல உயர்த்திக் யகாண்டவனாகிறான். 
இப்பரிபூரைத்துவம்தான் 'அல்லாஹ்' என்ற யபயரால் குறிக்கப்படுவது. இவ்வார்த்கதயால் 
குறிக்கப்படாதது அதன் யவளிப்பாடுகளில் ஒன்றாகநவா, அல்லது கல்யாை குைங்களின் 
யவளிப்பாடுகளில் ஒன்றாகநவா இருக்கும். அந்தப் பதம் யவளிப்பாடானதாக இருக்குமாயின் 
அதற்கும் அந்த யவளிப்பாட்டுக்கும் இகடயில் நவற்றுகம உண்டு.  

பிந்தியகத அல்லாஹ் என்நறா, அவன் அல்லாதது என்நறா கூறமுடியாது. இவ்விஷயத்கத 
அப்துல் காஸிம் இப்னு குகெ அவர்கள் தங்கள் நூலான 'ககருல் காலீன்' என்பதில் 
விவரித்துள்ளார்கள். இகறவகன அவனுகடய ஒவ்யவாரு திருோமத்தாலும் அறியலாம். 
அப்யபயர் அவர் உள்ளகமகயத்தான் குறிக்கும். அதன் குறிப்பிட்ட ஓர் அம்ெத்கதக் குறிக்கும். 
இவ்வாறானால் ரப்பு (ஊட்டி வளர்ப்பவன்), காலிக் (ெிருஷ்டிப்பவன்), முஸவ்விர் (தீட்டுநவான்) 
நபான்ற திருோமங்கள் பகுத்தறியப்படும். உள்ளகம ெம்பந்தப்பட்டவகர யபயர்தான் 
உண்கமயில் யபயர் சூட்டப்பட்டதாகும். அம்ெங்கள் ெம்பந்தப்பட்டவகர யபயர் சூட்டப்பட்டதன் 
'மற்றதான தன்கம'நயயாகும்.  
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எனநவ, இகறவன் தன் பதவி அந்தஸ்து காரைமாகவன்றி தானாகநவ மகா உன்னதமான 
ேிகலயிலுள்ளான். ஒரு மந்திரியானவர் தமது பதவி காரைமாக உயர்ந்த அந்தஸ்கத 
அகடகிறார். அவர் கல்வியறிவற்ற மூடராய் இருந்தால் கற்ற அறிஞர்கள் மீதும் அதிகாரம் 
உகரடயவராய் விளங்குகிறார். ஆனால், அவர் தமது பதவிகய விட்டுவிலகிய கைநம அந்த 
அந்தஸ்து அவகர விட்டு விலகி விடுகிறது. கற்றறிந்தவன் ேிகல இதுவன்று. அவன் 
அந்தஸ்து உயர்வு அவன் தன்கமயால் உண்டானது. 

விளக்கக் குறிப்பு: இத்ரீஸ் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுகடய உயர்வு இகறவகனப் 
பற்றிய அவர்களுகடய ஞானத்தால் வந்தது. உயர்வு பதவியாலும், அந்தஸ்தாலும், 
உள்ளகமயாலும் ஆக இம்மூன்று வககயில் உண்டாவது என்றும் கஷகுல் அக்பர் 
யொல்கிறார்கள். 

அத்தியாயம் 5 

இப்றாஹமீ் நபியின் ஞானம் 

இப்றாஹமீ் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் நேயர் (கலீலுல்லாஹ்) என்று 
அகழக்கப்படுகிறார்கள். காரைம், அவர்களுகடய இகறவனுகடய கலவ்யாை குைங்கள் 
அகனத்திலும் அவர்கள் புகுந்து பார்த்துவிட்டார்கள். அவனுகடய தனி இயல்புககளயும் 
சூழ்ந்து அறிந்து விட்டார்கள். புகுந்து பார்ப்பது என்பது தாளில் வர்ைம் புகவது நபான்ற 
முகறயிலாகும். அதில் ேீடிக்கப்பட்டநத உள்ளகமயாக ஆகிவிடுகிறது. இது ஒருயபாருள் 
இன்யனான்றில் கலந்துவிடுவது நபான்றல்ல.  

அல்லது அவர்கள் 'கலீலுல்லாஹ்' என்று அகழக்கப்பட காரைம், இப்றாஹமீ் ேபியின் 
நதாற்றத்தினுள் இகறவன் ஊடுருவியிருந்தான். அழியும் யபாருளு;களில் இகறவன் தன்கன 
யவளியாக்கிக் காட்டுவகத ேீங்கள் பார்த்ததில்கலயா? 'ெிருஷ்டிக்கப்பட்டது' இகறவனின் 
கல்யாை குைங்கநளாடு காட்ெித் தர ேீங்கள் கண்டதில்கலயா? எனநவதான், புகழ்பவர்கள் 
அகனவருகடய புகழும், புகழ் யார்மீது சுமத்தப்பட்டாலும் அது அத்தகனயும் அவகனநய 
ொருகிறது. 

ஒருயபாருள் இன்யனான்றில் ஊடுருவும்நபாது, முதல் யபாருள் மற்றதில் மகறந்து 
இருகு;கிறது.இதனால் அது அதன் அகம்(பாத்தின்) ஆகிறது. ெிருஷ்டியாளன் யவளிப்படுவதாயின் 
கிருஷ்டிகள் அவனில் மகறந்துவிடும். அப்படியானால் பார்ப்பவன், நகட்பவன் நபான்ற 
அவனுகடய திருோமங்கள் யாவும் ெிருஷ்டிகளின் யபயர்களாகிவிடும். இப்யபயர்கள் ெிருஷ்டி 
(கல்கு) ஆகிவிடும். ெிருஷ்டி யவளிப்பகடயானால் இகறவன் அதில் மகறவானவனாய் 
இருக்கிறான். ெிருஷ்டியின் பார்கவயும், நகள்வியும் இகறவனின் பார்கவயும் நகள்வியும் 
ஆகிவிடும். இகறவன் யதாடர்பற்ற ேிகலயிலாயின், அவன் இகறவனாக இருக்க முடியாது.  

எனநவ, ோம் அறியப்படும் வகர இகறவன் அறியப்பட்டவனாய் இருக்க மாட்டான். 'தன்கன 
அறிந்தவன் தன் இகறவகன அறிந்தவனாவான்'. மற்ற யாகரயும் விட இகறவகன ேன்கு 
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அறிந்தவர்கள் ேமது ோயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் ஆவார்கள். இமாம் கஸ்ஸாலீ ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் உட்பட தத்துவஞானிகள் 
பலர் யொல்கின்றனர் இவ்வுலகுக்கு யதாடர்பின்றி (அதாவது, முற்றுமான தன்கமயில்) 
இகறவகன அறியலாம் என்று. இத்தககய யதாடர்பின்றி யதய்வ உள்ளகம பற்றிய கருத்கத 
அறியலாநமயன்றி மற்றபடி இது ெரியன்று.  

ெிருஷ்டிககள அறியாதபடி ோம் ெிருஷ்டித்தவகன அறிய முடியாது. இன்யனாரு வழியால், 
அதாவது ஞான திருஷ்டி (கஷ்பு) மார்க்கத்தில் இகறவநன தன் இகறவன் தன்கமக்கு 
அத்தாட்ெியாய் ஆகிவிடுகிறான்.  

'அஃயான்' இயல்புக்கு ஏற்ப அவற்றில் அவன் பல்நவறு படிவங்களில் யவளிப்படுவது நபான்றது 
இது. இகறவனில் ோம் ஒவ்யவாருவரும் ேம்மில் மற்றவகரக் காைலாம். இகறவன் ேம்கம 
ேம் 'அஃயான்'களுக்கு ஏற்ப உத்தரவிடுகிறான். ஏன் ோநம ேம் இயல்புக்நகற்ப ேமக்கு 
உத்திரவிட்டுக் யகாள்கிநறாம். ஆனால் அதற்கான அவெியம் இகறவனுகடய அறிவில் 
இருக்கிறது. இதனர்ல ோம் ேடத்தப்பட்ட முகறபற்றி ேியாயத் தீர்ப்பு ோளில் அவனிடம் 
குகறகூற இடநம இல்லாது நபாய்விடுகிறது. 

அத்தககய ேகடமுகற பற்றிய அறிவு அப்நபாது ேமக்கு உதிப்பாகிறது. எனினும் 'இகறவன் 
ோடியிருந்தால் அவன் உங்களுக்கு நேர்வழி காட்டியிருக்கலாம்' என்ற வெனத்தின் கருத்கத 
ோம் யொல்லிக்காட்டலாம். நகட்பகதக் யகாடுக்கும் அவனுகடய விதிப்பு ேீடிக்கிறது. 
யதார்த்தம் எப்பக்கம் ொல்புகடயதாகிறநதா அவ்வழியிநலநய அவனும் ோடுகிறான்.  

ெித்தம் என்பது அறிவின் துகைக் யகாண்டு இயங்குவது, அறிவு அறியப்பட்டவகனக் யகாண்டு 
இயங்குகிறது. 'அஃயானி'ல் இருப்பநத அறியப்பட்டது எனப்படும். 'ஏற்கனநவ ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு 
பதவியில் இல்லாத யாரும் ேம்மில் இல்கல' (அத் 34:164) ேீ இகறவனுகடய அறிவிலுள்ள 
பதவி இதுநவயாகும். இப்பதவி புறவாழ்வில் உன்னுகடயதுதான் என்று ேிரூபைமாகிவிட்டால் 
ேீ அதனுடன் புறத்நத நதாற்றப்பட்டுள்ளாய் என்பது ேிதரிெனமாகும்.  

ஆனால், அந்த ஜவீிதம் உன்னுகடயதன்று, இகறவனுகடயதுதான் என்று ேிரூபைமானால் 
அப்நபாது உன்  ஜவீிதம் இகறவனின் ஜவீிதத்தில் அடங்கியதாகி விடுகிறது. ேீ 
உண்கமயிநலநய ஜவீிதம் உள்ளவனாயின், அந்த ஜவீிதத்கதத் தருபவன் இகறவநனயன்நறா! 
இவ்வாறு அவன் அந்த ஜவீிதம் என்ற கருகைகய உன்மீது அருளுபவன் ஆகிறான். அந்த 
உத்திரவு உன்னால் உன்மீது உண்டாகிறது. எனநவ, உன்னுகடயகதயன்றி நவறு உள்ளகம 
(தாத்து) எதன்மீதும் நபாற்றுதகலநயா தூற்றுதகலநயா சுமத்தாநத!  

இகறவனுக்கு உரிய புகழ் அவனுகடய அளப்பற்ற கருகையால் உண்டாவதுதான். 
இகறவனுக்குத் தன் கல்யாை குைங்கள் யவளிப்பட உதவும் உைவாக ேீ விளங்குகிறாய். 
உனக்கு இகறவன் தன் காருண்யம் யவளிப்பட உதவும் உைவாக இருக்கிறான். 
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இவ்வாறு இருக்க, (அவன் அஸ்மாக்கள் யவளிப்பட) ோன் அவனுக்கு உதவும்நபாது, அவன் 
எப்படித் நதகவயற்றவனாக இருக்கிறான்? 

(என்னால் தீவிரம், ொத்வகீம் ஆகிய சுடர்ககள ஒரு நெர யவளியாக்க உதவிய) அவகன ோன் 
ேல்லவனாக்குகிநறன். 

அவன் உத்தரவிடுபவன். ேீ உத்தரவிடப்படுபவன். தன் 'அஸ்மா'க்கள் யவளிப்பகடயாக ேீ 
நகட்டகத அவன் தந்தான். 

இகறவனின் நேயரான இப்றாஹமீ் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இவ்விஷயம் பற்றிய 
யதார்த்தத்கத அறிந்திருந்தார்கள். எனநவ உபெரிக்கும் பழக்கத்கத நமற்யகாண்டார்கள். 
இதனால் இப்னு முஸர்ரதுல் ஜப்லா என்ற யபரியார் இப்றாஹமீ் ேபிகய, உைகவ அளிக்கும் 
அமரர் மீகாயிலின் ஸ்தானத்திநலநய கவத்துப் பார்த்தார்கள். உைவு உடலின் ெகல 
அங்கங்ககளயும் ஊடுருவுகிறது. உடலில் உைவு ஊடுருவுவது நபால இப்றாஹமீ் 
அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இகறவனுகடய 'அஸ்மா'க்கள் அகனத்கதயும் உடுருவி 
ேின்றார்கள். 

விளக்கக் குறிப்பு: இந்த அத்தியாயத்தில் கஷகுல் அக்பர் அவர்கள் அன்பு பற்றியும், 
ேிர்க்குைமான தன்கம (தன்ஸீஹ்) பற்றியும் நபசுகிறார்கள். உலகின் அடிப்பகடயான அன்பு 
பற்றி இதில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹதீஸ் குத்ஸியில் கண்டுள்ளபடி தாவூது ேபி தங்கள் 
பிரார்த்தகனயில் இகறவனிடம் அவன் ஏன் இவ்வுலககப் பகடத்தான் என்று வினவினார்கள். 
இதற்கு இகறவன், 'ோன் மகறவான யபாக்கிஷமாய் இருந்நதன். ோன் அறியப்படுவகத 
விரும்பிநனன். எனநவ, உலககப் பகடத்நதன்' என்று பதிலருளினான்.  

காதலில் காதலிக்கப்படுபவன் ஒன்று நேரடியாகநவா, அல்லது எண்ைத்திலாவநதா 
பிரென்னமாயிருப்பான். இப்றாஹமீ் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ெகல யவளிப்பாடுகளிலும் 
இகறவனின் உள்ளகமகய (தாத்கத) உைர்ந்தார்கள்.  

فِِلْينَ  اٰۤ اَفََل قَاَل ًَلٰۤ اُِحبُّ اًْل   فَلَم 

'ோன் மகறயும் யபாருள்ககள (இகறவனாக) நேெிக்கவில்கல' (அத் 6:76) என்று கூறினார்கள்.  

இவ்வாறு அவர்கள் இகறவகனத் தன்ஸீஹ் (குைமில்லாத ேிகல) ஆகவும் தஷ்பஹீ் 
(அவனுகடய குைங்கள் யாவுடனும்) ஆகவும் கண்டார்கள். 'திண்ைமாக, ோன் 
வானங்ககளயும் பூமிகயயும் பகடத்த உள்ளகம எதுநவா அதன் வதனத்தின் பக்கம் திரும்பி 
விட்நடன்.  

ோன் ஒரு  ஹனபீ் (ஏகத்துவத்கத விசுவாெிப்பவன்) ோன் முஷ்ரிக் (இகைகவப்பவர்)களில் 
நெர்ந்தவனல்ல.' (அத் 6:80) இகறவன் தன்கமகய தன்ஸீஹ் அளவில் கட்டுப்படுத்துயவார் 
உலகக இகறவனின் 'கைர்' (மற்றதானது) என்று கருதுகின்றனர். இதனால் இகறவனுக்கு 
பங்காளிகய உண்டாக்கி விடுகின்றனர். இதனால் அவர்களும் இகை கவப்பவர்கள் 
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ஆகிவிடுகின்றனர். இப்றாஹமீ் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் நகாட்பாடு யதார்த்தத்கத 
அடிப்பகடயாகக் யகாண்டது. இதனால் முஸ்லிம்கள் யதாழுவதற்கான திகெயாக 
ஆரமப்பத்தில் விளங்கிய கபத்துல் முகத்திஸின் திகெ பின்னர் இப்றாஹமீ் ேபியால் 
மக்காவில் கட்டப்பட்ட ஆதி மஸ்ஜிதின் பக்கம் திருப்பப்பட்டது. 

'அஃயான்'கள் (இகறவனுகடய அறிவில் இருந்த படிவங்கள் அல்லது யதார்த்தங்கள்) 
இகறவனுகடய இயல்புகள்தாம். எனநவ அகவ பகடக்கப்பட்டகவயன்று. இகறவனின் 
அறிவில் அறியப்பட்டகவயான இந்த யதார்த்தங்கள் உள்ளகமயாகிய கண்ைாடியில் 
நதாற்றமாயின. அவற்றுக்கு ஏற்ப உள்ளகம தன்கன யவளிப்படுத்திக் காட்டிற்று. இந்த 
அஃயான்ககள இப்றாஹமீ் ேபி கண்டார்கள். அவற்றில் திகளத்தவர்களாகத் தங்ககள ஆக்கிக் 
யகாண்டார்கள். இதுநவ ஸூபியாக்கள் குறிப்பிடும் 'குர்யப ேவாபில்' ஆகும்.  

இதில் அப்து இகறவனின் யதார்த்தமாகிவிடுகிறான். இகறவன் அவன் கருவியாக 
ஆகிவிடுகிறான். இதற்கு எதிரிகடயான 'குர்யப பராயிளு' என்பதில் இந்ேிகல தகலகீழாக 
ஆகிவிடுகிறது. இப்றாஹமீ் ேபி அவர்கள் இகறவகன அவனுகடய யவளிப்பாடுகளில் 
நோட்டமிட்டநபாது அவர்கள் அதில் திகளத்தவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். இதனால் விருந்து 
உபொரம் யெய்யும் பைிகய நமற்யகாண்டார்கள். இதில் விருந்தாளி உண்ணும் உைவு 
அவனுகடய அங்க அவயங்கள் யாவிலும் பரவி ேிற்கிறது. எனநவ, இதனால் விருந்தளிப்பவன் 
விருந்தாளியில் தன்கன இழந்தவன் ஆகிவிடுகிறான். 

அத்தியாயம் 6 

இஸ்ஹாக் நபியின் ஞானம் 

இகறவன் உத்தரவுக்கு ஒழுங்கும், இகைவும் நதகவ என்பகத ேீ அறிவாயா? லாந்நதடவும், 
இன்னல் தவிர்க்கவும் (யகாடுத்த) வாக்கக ேிகறநவற்றல் அவெியமாகும். 

இப்றாஹமீ் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தங்கள் புதல்வகர நோக்கிக் கூறினார்கள் 'மகநன! 
ோன் உன்கன அறுத்து 'குர்பானி' யகாடுப்பதாகக் கனவு கண்நடன்' என்று. கனவுகள் எண்ை 
உலகமாகும். இக்கனவுக்கு இப்றாஹமீ் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நவறு வககயான 
விளக்கம் எதுவும் தரவில்கல. 

அவர்கள் புதல்வரின் உருவில் ஆடு ஒன்று இருந்தது. இகதத்தான் இப்றாஹமீ் ேபி தங்கள் 
கனவில் கண்டார்கள். 'குர்பானி' அறுத்தலில் ஆட்கட இகறவன் அந்தப் புதல்வருக்குப் 
பகரமாக ஆக்கினான். 

எண்ை உலகமான 'ஆலம் மிதா'லிலிருந்து உதிப்பாகும் சுடர்கள் (தஜல்லி) மற்ற உருவங்களில் 
வியாக்கியானம் யெய்யப்பட நவண்டியகவயாகும்.இப்றாஹமீ் ேபிகய நோக்கி இகறவன் 
ெப்தித்தான், 'ேீர் உமது கனகவ உண்கமயானதாக ஆக்கி விட்டீர்' (அத் 37:105) என்று. 'உமது 
கனவு உண்கமயானது, அது உமது புதல்வன்தான்' என்று இகறவன் கூறவில்கல. 
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 இப்றாஹமீ் ேபி இக்கனவுக்கு நவறு வகக விளக்கம் யகாடுத்துக் யகாண்டிராமல் அகதத் 
தாங்கள் கனவு கண்ட முகறயிநலநய அர்த்தப்படுத்திக் யகாண்டார்கள். எகிப்கத ஆண்ட 
பிர்அவுன் மன்னன் கண்ட யகாழுத்த யமலிந்த ஆடுகள் பற்றிய கனவுகளுக்கும் 
வியாக்கியானம் நதகவப்பட்டது. 'முஸ்னதி'ன் யதாகுப்பு ஆெிரியரான இமாம் தகீ இப்னு 
முக்லத் அவர்கள் ேபி யபருமானார் இவ்வாறு யொன்னதாகத் யதரிவிக்கிறார்கள். 'என்கனக் 
கனவில் காண்பவர்கள் பிரத்தியட்ெமாகநவ என்கனக் காண்பவர்கள் ஆவர். கஷத்தான் என் 
உருகவ எடுக்க முடியாது.' 

நமலும் தகீ யொல்கிறார்கள்: அவர்கள் ேபி யபருமானாகரக் கனவில் கண்டார்களாம். 
யபருமானார் அவர்களுக்கு ஒரு நகாப்கப பால் யகாடுத்து அவர்கள் அகத குடித்தார்களாம். 
பின்னர் அவர்களுக்கு விழிப்பு ஏற்பட்டதும் இக்கனவு உண்கமயானதா என்று அறிவதற்காகத் 
தங்கள் யதாண்கடயுள் கககய விட்டு வயிற்றிலுள்ளகத வாந்தி மூலம் 
யவளியாக்கினார்களாம். அதில் பால் இருந்ததாம்.  

தகீ அவர்கள் இக்கனவுக்குச் ெரியான விளக்கம் கண்டிருப்பார்களாயின் அவர்களுக்கு 
எல்கலயற்ற ஞானம் கிட்டியிருக்கும். காரைம், அக்கனவின் ெரியான விளக்கம் அதுதான். ேபி 
யபருமானாரின் புனிதநமனி மதனீாவில் அடக்கப்பட்டுள்ளது. யாரும் அவர்கள் ஆத்மாகவநயா 
'மிதாலி' உடகலநயா கண்டதில்கல. அவர்ககளக் கனவில் காண்பவர்கள்,அவர்கள் 
மரைிக்கும் முன் இருந்த அநத ெடதத்துவ உடலின் நதாற்றத்நதாடு தான் காண்பர். 
அவ்வுடலின் உருகவ கஷத்தான் நமற்யகாள்ள முடியாது. அவர்களுகடய 'மிதாலி' 
உடகலயும் அவனால் ேகல் யெய்ய முடியாது. இகறவன் ேபித்துவத்தின் புனிதத் தன்கமகயப் 
பாதுகாக்கிறான். 

எனநவ, ேபியபருமானரிடமிருந்து உத்திரவு எகதயும் யபறுபவர்கள் அகத அப்படிநய 
ேிகறநவற்றித் தரீநவண்டும். புறஉலகில் உருப்யபற்றில்லாத உருவங்ககள மனிதன் தன் 
கற்பகனயால் உருவாக்க முடியும். அவன் தன் ெித்த ெக்தியால் (ஹிம்மத்தால்) தன் ெித்த 
ெக்திக்குப் புறம்பான உருவங்ககள உண்டாக்க முடிகிறது. ெித்த ெக்தி இவ்வுருவங்ககளப் 
பாதுகாக்கிறது. இது என்றும் குகறபடுவநத இல்கல. யமய்ஞ்ஞானி (ஆரிப்) இவற்கறக் 
கவனியாமல் இருப்பின் இகவ தாமாகநவ மகறந்து நபாய்விடும்.  

ெகல ெந்ேிதான ேிகலகளிலும் (ஹள்ரத்திலும் - அஹதிய்யத்திற்கு கீநழ ஐந்து ஹள்ரத்துகள் 
இருப்பதாக யமய்ஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர். அகவ வஹ்தத், வாஹிதியத், அர்வாஹ், 
அம்தால், அஜ்ஸாம் ஆகியகவயாகும். இகவ 'ஹள்ரத்யத ஹம்ஸா' எனப்படும்.) யமய்ஞ்ஞானி 
தன்கன ேிகலபடுத்திக் யகாண்டு அவற்றில் படிவங்ககள உண்டாக்கி வருவாராயின், 
அப்நபாது யமய்ஞ்ஞானி கவனக்குகறவாக இருந்தால்கூட மிதாலிப் படிவங்கள் அவற்கறக் 
காத்து வரும் ஞானோதர்கள் இகதப் பரமரகெியமாக கவத்துள்ளனர்.  

ஏயனனில், ொதாரை ஜனங்களும் தாங்கள் இகறவனில் இருப்பதாகவும், அவனிநலநய 
ோஸ்தியாகியுள்ளதாகவும் கூறத் யதாடங்கி விடுவதுதான். தன் ெிருஷ்டிகள் ெம்பந்தப்பட்டவகர 
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மனிதனும் ஒரு ெிருஷ்டியாளநன. ஆனால், அவன் தன் ெிருஷ்டிகள் ெம்பந்தப்பட்டவகர ெகல 
படிவங்களிலும் மறதியானவன் ஆகிறான். மனிதனின் ெிருஷ்டிக்கும் இகறவனின் 
ெிருஷ்டிக்கும் உள்ள நவற்றுகம இதுதான். 

விளக்கக் குறிப்பு: இந்த அத்தியாயத்தில் கஷகுல் அக்பர் அவர்கள் எண்ை உலகமாகிய 
சூக்கும உலககப் பற்றி நபசுகிறார்கள். எண்ைம் இருவககப்படும். ஒன்று கட்டுப்பாட்டுக்கு 
உட்பட்ட எண்ை உலகம். மற்றது வரம்பற்ற எண்ை உலகு,இது தனஜ்ஜுலாத் என்ற 
யவளிப்பாடு வரிகெயில் ஆத்ம உலகுக்கு கீநழயுள்ள சூக்கும உலகமாகும். 

ொதாரைமான ஞானியானவர் சூக்கும உலகில் உருவங்ககள உண்டாக்குகிறார். சுலூக்கின் 
பாகதயில் அவர் முன்நனறி பூரைமான ஞானத் யதளிவு யபற்றதும் அவர் ென்னிதான 
ேிகலகள் ஐந்திலும் (ஹள்ரத்நத ஹம்ஸா) உருவங்ககள உண்டாக்கிப் பார்க்க இயன்றவராக 
இருப்பார். அவருகடய கவனம் நவறு திகெயில் திரும்பாமல் இருக்கும் வகர இந்தேிகல 
ேீடிக்கும். ஆனால், அவர் உண்டாக்கும் படிவங்ககள இகறவன் கவனித்துக் 
யகாண்நடயிருக்கிறான்.  

  َ ًَل نَْو ؕ ًَل تَاُْخذُٗه ِسنَة  و   

தூக்கநமா ேித்திகரநயா அவகன ஆட்யகாள்வதில்கல' (அத்:2:255) 

ஜடத்துவ உலகில் யாரும் உருவங்ககள உண்டாக்க முடியாது, இகறவனால்தான் இகதச் 
யெய்ய முடியும். சூக்குமம், அதற்கு நமல் உள்ள உலகங்கள் ஆகியவற்றில் மனிதன் 
உருவங்ககள உண்டாக்க முடியும். இது ேீக்கப்பட்ட (அர்ளுஅன) பிரதிபிம்பம்தான். ெத்து 
(யஜௌஹர்) இல்லாதது, சூரியன் அகதப் பிரதிபிம்பமிப்பது. ஈஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் 
அவர்கள் தாங்கள் யெய்து கவத்திருந்த களிமண் பறகவகளுக்கு உயிர் யகாடுத்து அவற்கற 
பறக்கச் யெய்தது இத்தககயதுதான். இவ்வாறு மனிதனும் ெிருஷ்டியாளன் என்று 
அகழக்கப்படுகிறான்.  

ِلِقْيَن ؕ  ُ اَْحَسُن اْلخ  َك اّٰله ًَ ـ  فَتَب 

'ெிருஷ்டியாளர்கள் அகனவரிலும் ெிநரஷ்டமானவனான அல்லாஹ் பாக்கியமுகடயவன்' (அத் 
23:14)  

இப்றாஹமீ் ேபி தங்கள் புதல்வகரயயாத்த ஆடு ஒன்கற ெிருஷ்டித்தார்கள். தாங்கள் அகத 
அறுத்து குர்பானி யகாடுப்பதாகவும், (கனவில்) ெிருஷ்டித்தார்கள். அதனால், அக்கனகவ 
நேரடியான ேனவாக்க அவர்கள் தங்கள் புதல்வகர 'குர்பானி' யகாடுப்பது என்பது தன் 
ேப்கஸநய குர்பானி யகாடுப்பதுதான் என்று அவர்கள் கருதினார்கள்.  

'மகன் தந்கதயின் இரகெியமாவான்' என்றல்லவா யொல்லப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர்கள் 
பனாகவ (ோஸ்திகய) அகடய ோடினார்கள். இப்றாஹமீ் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் 
குர்பானி யகாடுக்க முயன்றது இஸ்மாயலீ் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்ககள அல்ல, இஸ்ஹாக் 
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அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்ககளத்தான் என்பது யஷய்குல் அக்பரின் கட்ெியாகும். 
திருமகறயிநலா  

ٍم َحِلْيمٍ  ُٖ بِغُل  ن  ًْ   فَبَش 

'மிகப் யபாறுகமயுள்ள ஒரு ெிறுவன்' (அத் 37:101-111)  

என்நற குறிக்கப்பட்டு, இகதத் யதாடரும் 11ஆம் வெனத்தில் இஸ்ஹாக் அகலஹிஸ்ஸலாம் 
அவர்களின் யபயர் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இமாம் புகாரி, இமாம் ஜலாலுத்தீன், கபளாவி நபான்றவர்கள் இஸ்மாயலீ் ேபிதான் குர்பானி 
யகாடுக்கப்பட்டவர்கள் என்று அபிப்பிராயப்படுகின்றனர். இவர்கள் ேபியபருமானாரின் 
வாய்யமாழிகய இதற்கு ஆதாரம் காட்டுகின்றனர். அதாவது குர்பானிக்கா அர்ப்பைிக்கப்பட்ட 
இரண்டு நபர்களுகடய புதல்வன் ோன்' என்று யபருமானார் அவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். இது 
அவர்களுகடய தந்கத அப்துல்லாஹ்கவயும், அவர்களுகடய மூதாகத இஸ்மாயலீ் 
அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்ககளயும் குறிப்பதாகும்.  

மகறந்துநபான ஜம்ஜம் கிைறு கண்டுபிடிக்கப்பட இகறவன் உதவினால் தமது பத்துப் 
புதல்வர்களில் ஒருவகரத் தான் குர்பானி யெய்வதாக அப்துல் முத்தலிப் ெங்கல்பம் யெய்து 
யகாண்டார். அதுநபால் ஜம்ஜம் கிைறு மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதும் தமது புதல்வர்களில் 
யாகரக் குர்பானி யகாடுப்பது என்று ெீட்டுக் குலுக்கிப் நபாட்டுப் பார்த்டார். யபருமானார் 
தந்கதயான அப்துல்லாஹ் யபயரால் ெீட்டு விழுந்தது. பின்னர் அவர்களுக்குப் பகரமாக நூறு 
ஒட்டகககள் குர்பானி யகாடுக்கபட்டன. 

பிரஸ்தாப நூற்றுப் பன்னிரண்டாம் வெனத்துக்கு ோம் யபாருள் யகாள்ளும் முகறகய 
யபாறுத்த விெயம் இது. இதற்கு, 'ேபி இஸ்ஹாக் பற்றிய ேற்யெய்திகய ோம் அறிவித்நதாம்...' 
என்று யபாருள் யகாண்டால் இதற்கு முந்திய வெனங்களில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட 'ெிறுவன்' 
இஸ்ஹாக் அல்ல, நவறு யாநரா – அது இஸ்மாயலீ்தான்  என்று ஆகும். அப்படியன்றி, 
'இஸ்ஹாக் ேபியாவார் என்ற ேற்யெய்திகய ோம் அவருக்கு யகாடுத்நதாம்' என்று யபாருள் 
யகாண்டால் இது இஸ்ஹாக்ககத்தான் குறிக்கும். கஷகு அவர்கள் பிந்திய விதமாகப் யபாருள் 
யகாண்டுள்ளார்கள். 

அத்தியாயம் 7 

  இஸ்ொயீல் நபியின் ஞானம் 

அல்லாஹ் என்ற திருோமம் எண்ைற்ற அஸ்மாக்களுடன் கூடிய தாத்தின் (உள்ளகமயின்) 
ஏகத்தன்கமகயக் குறிப்பதாகும். இந்த அஸ்மாக்கள் யாவும் உண்கமயில் தாத்தின் அம்ெங்கள் 
தாநம! 'தாத்'தால் பலவான தன்கமக்கு இடமில்கல. அஸ்மாக்களில் அதற்கு இடமுண்டு. 
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அல்லாஹ் என்ற யபயர் அஸ்மாக்களின் யமாத்தமான தன்கமயுடன் கூடிய பரிசுத்த 
தாத்கதநய குறிக்கும்.  

யவளிப்பட்டுள்ள ஒவ்யவாரு யபாருளுக்கும் ஒரு ரப்பு (ஊட்டி வளர்ப்பவன்) உண்டு. ெகல 
ரப்புகளுக்கும் ரப்பு ஆனவன் அல்லாஹ். அவன் ரப்புல் அர்பாப் (ரப்புகளின் ரப்பு – ரட்ெகர்களின் 
ரட்ெகன்) தாத்தின் ஏகத்துவம் பிரிவுக்கு அடங்காதது. அஸ்மாக்கள் தாத்தில் மகறவாயுள்ளன. 

  َوَكاَن ِعْندَ َرب ِٖه َمْرِضيًّا

'தன் ரப்பின் அங்கீகாரம் யபற்றவன் பாக்கியமுகடயவனாவான்' (அத் 19:55)  

பிரபஞ்ெத்தில்தான் ரப்பின் அனுமதி யபறதா யபாருநள இல்கல. காரைம், அந்த ரப்பின் 
ருபூபிய்யத் ஆன (ரட்ெகன் ஆன) தன்கமகய ேிகலேிறுத்தியிருப்பது அதுதான். இரண்டும் 
ஒன்றுடன் ஒன்று யதாடர்புகடயகவ. அஃயான் ஒவ்யவான்றும் தன் யொந்த ரப்பினால் ஜவீிதம் 
யபற்றகவ, ஒன்று மகறந்தால் மற்றதும் மகறந்து விடும். 'ருபூபிய்யத்தின் (ரட்ெகத் 
தன்கமயின்) ரகெியம் ேீ' என்றார்கள் ஸஹல் துஸ்தரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள். 

அஃயான்களுக்கு இவ்வுலகிலும், (திகரயுலகான) ேடு உலகிலும், வரவிருக்கும் உலகிலும் 
ஜவீிதமுண்டு. ருபூபிய்யத்தும் ஜவீித்திருக்கும். அஃயானின் யெய் அதில் யவளிப்பாடாகும் அதன் 
ரப்பின்  யெயல்தான்.  

ஒரு யபாருளின் யெயல் அதற்கான ரப்பின் யபாறுப்பிலுள்ளது என்பது உைரப்படும் நபாது 
அதுவும் அதன் ரப்பும் திருப்தி அகடகின்றன. காரைம், தான் யெய் ஒரு யபாருளால் அகதச் 
யெய்தவனும் திருப்தி அகடகிறான். 'ஒவ்யவாரு யபாருளுக்கும் இகறவன் அதற்குத் 
நதகவயானகதத் தந்து, (அது தன் பாகதயில் முன்நனற) அதற்கு வழிகாட்டியுள்ளான்' என்று 
இகறவநன அருளியுள்ளான். இதனால் ஒரு யபாருளு; கூடுதலாவநதா குகறவநதா இல்கல. 

இஸ்மாயலீ் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தங்கள் ரப்கப உைர்ந்தவர்களாய் இருந்தார்கள். 
அந்த ரப்பு ரப்புகளுக்யகல்லாம் ரப்பு ஆவான். ஒரு ரப்பு ரப்பு ஒன்றின் ரப்பு ஆக இருப்பதால் 
இன்யனான்றின் ரப்பாகவும் இருக்க நவண்டும் என்பதில்கல. உதாரைமாக 'முழில்லு' (வழி 
தவறச் யெய்நவான்) என்பதன் ெிருஷ்டியானது 'ஹாதி' (நேர்பாகதயில் ேடத்துயவான்) என்பதில் 
அங்கீகாரம் யபற்றதாக இருக்க இயலாது. 

 (தனஸ்ஸுலாத்தின் முதல்படியான) அஹதிய்யத்தில் அல்லாஹ்கவ 'ரப்பு' என்று யொல்ல 
முடியாது. இப்படிவத்தில் தஜல்லி இல்கல. இவன் தன்கனத்தாநன நோட்டமிடுபவனாக 
இருக்கிறான். இகறவனுகடய தஜல்லி யகாண்டு அவகன ேீங்கள் பார்க்க முடிந்தால் 
அவனுகடய அஹதிய்யத் மகறந்து விடுகிறது. இத்தரிெகனயில் பார்ப்பவன் - 
பார்க்கப்பட்டவன் என்ற பந்தம் உண்டாகி விடுகிறது. இந்த அஹதிய்யத் ேிகலயிநலா 
அத்தககய யதாடர்புகள் கிகடயாது. இகறவன் தன்கனத் தான் காணும்நபாது அவநன 
பார்ப்பவன், அவநன பார்க்கப்பட்டவன். 
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எனநவ, ரப்புல் அர்பாபின் யெயல் இயல்புக்கு இகைந்த யெயல்உைர்வு இருந்தாலன்றி ஒரு 
யபாருள் பூரைமானதாக ஏற்றுக் யகாள்ளப்பட மாட்டாது. இஸ்மாயீல் அகலஹிஸ்ஸலாம் 
அவர்கள் ஹாதி என்ற தங்கள் ரப்பின் ஒப்புதகலப் யபற்றிருந்தார்கள். அதன் மூலம் ரப்புல் 
அர்பாபின் ஒப்புதகலயும் யபற்றிருந்தார்கள். 

 'ேப்யஸ முத்மயின்னா' ேிகலகய அகடந்த யாருநம தன் ரப்பின் ஒப்புதகலப் யபற முடியும். 
இந்த ேப்கஸ விளித்துத்தான்  

ِدىۙ  َوادُْخِلْى َجن تِىفَاْدُخِلْى فِْى ِعب     

' என் அடியார்கள் கூட்டத்தில் நெர்வாயாக, என் ஜன்னத் என்னும் சுவனத்தில் புகவாயாக!' (அத் 
89:29,30) என்று இகறவனும் கூறியுள்ளான். 

(ஜன்னத் என்ற பதம் 'ஜுன்' என்பதிலிருந்து வந்தது என்று கஷகு அவர்கள் யபாருள் 
யகாள்கிறார்கள். 'ஜுன்' என்றால் கவெம் அல்லது திகர என்று யபாருள்) இந்த ேப்யஸ 
முத்மயின்னா 'ஹாதி'கயத் தன் ரப்பு ஆக ஒப்புக் யகாண்டுள்ளது. இவ்வாறு ரப்புல் அர்பாபின் 
ஒப்புதகல அது யபற்றுள்ளது. இந்த ஜன்னத்திநல அடியான் தந் ரப்கபத் தன்னில் மகறத்து 
கவத்திருப்பான். எனநவ, தன் ேப்கஸ இனம் காண்பவன் தன் ரப்கபயும் இனம் கண்டு 
யகாள்வான். இதனால் ேீ உன் ேப்ஸினுல் புகும்நபாது  ேீ இந்த ஜன்னத்தில் (ஜன்னத்துல் 
தாத்தில்) புகுபவன் ஆகிறாய். 

ேீநய அடியான், ேீநய அதன் ரப்பு. 

அதில் ேீநய அதன் அடியான்! 

ேீநய ரப்பு, ேீநய அதன் அடியான்! 

ب ُِكمْ  ًَ ىؕ اَلَْسُت بِ ۚۚ  ۛ قَالُْوا بَل   

'அலஸ்து பி ரப்பிகும்' என்ற வினாவுக்கு வாக்குறுதியளித்தவன் ேீநய! (திருமகற அத்தியாயம் 
7: 172 கூறுகிறது ' ோன் உங்கள் ரப்பு அல்லவா?' என்று மீதாக் ோளில் 'இகறவன் 
ஆத்மாக்களிடம் நகட்டான். அகவ ஆம்', அவ்வாறு ோங்கள் ொட்ெியம் பகர்கிநறாம்' என்று 
வாக்குறுதியளித்தன. 

விளக்கக் குறிப்பு: யமாத்தம் இருபத்தி எட்டு அஸ்மாய இலாஹி யபயர்கள் உண்டு. இகவ 
அவற்றுக்கு நேரான அஸ்மாயய கியானியின் அர்பாப் (ஊட்டி வளர்ப்பகவ) ஆகும். இந்த 
அஸ்மாயய கியானிப் யபயர்கள் இருபத்தி எட்டும் முன்னவற்றின் மர்பூப் (ஊட்டி 
வளர்க்கப்படுபகவ) ஆகும். யமாத்தமான இகவதாம் பிரதானமான அர்பாபும் (ஊட்டி 
வளர்ப்பகவ, ஆட்ெி யெலுத்துபகவ) மர்பூபும் (ஊட்டி வளர்க்கப்படுபகவ, ஆட்ெி 
யெலுத்தப்படுபகவ) ஆகும். இவற்றின் உட்பிரிவுகநளா எண்ைற்றகவ.  
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கடல் மைகல விட எண்ைற்றகவ. இப்பிரபஞ்ெம் யவளிப்பகடயான மர்பூபாத்கத 
(ரட்ெிக்கப்படுவகத) யகாண்டகவ, அதன் அர்பாப் மகறந்துள்ளது. இந்த அர்பாப் அல்லது 
அஸ்மாக்கள் அல்லது ஹகீகத்நத முஹம்மதிய்யாவின் யவளிப்பாடுகள்தாம். ஒவ்யவாரு 
மர்பூபும் தன் ரப்பிலிருந்து யவளி வருகிறது. உதாரைமாக, மிருகங்கள் 'முதில்லு'(இழிவகடயச் 
யெய்நவான்) என்ற ரப்பிலிருந்து யவளிவந்தன. மருக இயல் வாய்ந்த மனிதன் இநத 
'முதில்லு'விலிருந்து பகடக்கப்பட்டவன் என்று யகாள்ளலாம்.  

ெம்பூரைத்துவம் அகடந்த மனிதன் ஹாதி (நேரிய பாகதயில் ேடத்துயவான்) என்ற 
ரப்பிலிருந்து யவளியாக்கப்பட்டவனாய் இருப்பான். ெிறந்த குைங்கள் உகடயவனும், மிருக 
குைங்கள் உகடயவனும் தமதுரப்புகளின் இயல்கப அறிவார்களாயின் முதில்லு என்பதும், 
ஹாதி என்பதும் ஒநர மூலஸ்தானத்திலிருந்து யவளிப்படுபகவ தாம் என்பகத 
உைர்வார்களாயின் மூலஸ்தானத்கத அவர்கள் யேருங்கியதும் அவர்கள் ஒன்றாக 
ஆகிவிடுகின்றனர்.  

முதில்லு என்ற ோமத்தின் மர்பூப் தன் மூலஸ்தானம் ரப்புல் அர்பாபிலிருந்து வந்தது என்பகத 
உைருமாயின் அது ஹாதியின் அடியானாக ஆகிவிடும். இந்த மூலஸ்தானத்கத அகடயாது 
அது தன் யொந்த ரப்பின் ேீநராட்டத்திநலநய ேீந்திக் யகாண்டிருக்குமாயின், தன் யொந்த 
ரப்பினால் ஒப்புக் யகாள்ளப்பட்டதாயும் மற்ற ரப்புகளால் ஒப்புக் யகாள்ளப்படாததாயும் 
இருக்கிறது. அதன் ரப்பு அகத ஒப்புக் யகாண்டு இயக்கி விட்டு விடுகிறது.  

ُ َعْنُهْم َوَرُضْوا َعْنُٖ    ؕ َرِضَى اّٰله

'அல்லாஹ் அவர்களிடம் மனம் யபாருந்துவான், அவர்களும் அவனிடம் மனம் 
யபாருந்துவார்கள்' (அத் 5:119)  

அது இகத உைருமாயின் அது ரப்புல் அர்பாப் என்னும் ேீநராட்டத்தின்பால் அடித்துச் 
யெல்லப்பட்டு அலீ (உன்னதமாக்கப்பட்டது) என்ற யபயகர எடுத்துக் யகாள்கிறது.  

அலீ என்பது அல்லாஹ்வின் திருோமங்களுள் ஒன்றாகும். இஸ்மாயலீ் அகலஹிஸ்ஸலாம் 
அவர்கள் இப்பதவிகய அகடந்திருந்தார்கள். 'நமலும் (அவர்கள் காலமான பின்னும்) 
அவர்கள்யபயர்கள் பிரஸ்தாபிக்கப்படும் நபாயதல்லாம் இன்றளவும் 'அகலஹிமிஸ்ஸலாம்' 
என்று பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டு கண்ைியமாகக் குறிப்பிடச் யெய்நதாம்' (அத் 19:50) அவர் தம் 
வாக்குறுதியில் உண்கமயானவர்.... தன் இரட்ெகன் அதிகத் திருப்தி அகடந்நதாருள் ஒருவர்' 
(அத் 19:54,55ன் பகுதிகள்) 

வாக்குறுதிகயக் காப்பாற்றுவதில் உண்கமயாக ேடந்து யகாண்டது இஸ்மாயீல் 
அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுகடய குைங்களுள் ஒன்றாகும். அவர்கள் அலி என்ற ோமத்தின் 
பதவிகய அகடந்து விட்டார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு ெமிக்கஞயாகும். ேபி யபருமான் 
முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இஸ்மாயலீ் ேபி முன்நனாடி 
ஆவார்கள். ேபியபருமானாநரா இப்பதவிகயப் பூரைமாக அகடயப் யபற்றிருந்தவர்கள். இதற்கு 
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நமலுள்ள பதவி தாத்துகடயது. அங்நக ெகல அஸ்மாக்கள், ெிபத்துகள் எல்லாம் ோஸ்தியாகி 
விடுகின்றன. இந்தத் தானத்தில் தாத்து தன்கனத்தாநன நோட்டமிடுவதாக இருக்கிறது. 
மற்றதான தன்கமக்கு இங்கு இடநம இல்கல. எனநவதான் திவ்விய தரிெனம் அஸ்மாக்களின் 
(அல்லது) அர்பாப்களின் படிவத்தில்தான் உண்டு. தாத்தின் தானத்தில் இல்கல என்று கஷகுல் 
அக்பர் யொல்கிறார்கள். 

மர்பூப் இஸ்மு தன் ரப்பு இஸ்மில் மகறந்து யகாள்கிறது. (எனநவதான், ஜன்னத் என்ற பதம் 
ஜுன் (கவெம் அல்லது திகர) என்பதிலிருந்து வந்தது என்று கஷகுல் அக்பர் யபாருள் 
யகாள்கிறார்கள். அது அதில் மகறந்ததும் அதுநவ ரப்பு ஆகிவிடுகிறது. தன்கன இகறவனில் 
இழக்கும் குறிப்பிட்ட அம்ெம் இந்த ரப்பு. இவ்வாறு மகறந்ததும் அது பனா (ோஸ்தி) ஆகி, 
பிரபஞ்ெத்கதநய தன் யவளிப்பாடாக காண்கிறது. 

அத்தியாயம் 8 

யாகூப் நபியின் ஞானம் 

ென்மார்க்கம் இரண்டு வககப்படும். இகறவனால் யமய்ஞ்ஞானம் 
அருளப்பட்டவர்களுக்கும்,அவர்கள் மூலம் யமய்ஞ்ஞானம் எய்தியவர்களுக்கும்  இகறவன் 
பக்கம் இருந்து கிகடக்கும் ென்மார்க்கம் ஒன்று. மற்றது இகறவனுக்குத் யதரியும்படியாக 
மனிதனிடமிருந்துள்ள ென்மார்க்கம். முந்திய வககச் ென்மார்க்கநம இகறவனால் 
ஏற்கப்பட்டது. 'இப்றாஹமீ் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தமது ெந்ததியினருக்கு இந்தச் 
ென்மார்க்கத்கதநய விதியாக்கினார்கள்.  

ْسِلُمْونَؕ  ْيَن فََل تَُمْوتُن  اًِل  َواَْنـتُْم مُّ ى لَـُكُم الد ِ َ اْصَطف  بَنِى  اِن  اّٰله  ي 

'என் ெந்ததியினநர, இகறவன் இந்தச் ென்மார்க்கத்கத உங்களுக்கு அருளியுள்ளான். அதனால், 
அவனுக்குப் பைிவானவர்களாக அன்றி (முஸ்லிம்களாக அன்றி) ேீங்கள் மரிக்க நவண்டாம்!' 
(அத் 2:132) 

இந்தச் ென்மார்க்கம் அவர்களுக்கு ஏற்கனநவ அறிமுகமானது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
இதுநவ  

 َُ ْسَل ِ اًْلِ ْيَن ِعْندَ اّٰله  اِن  الد ِ

'அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் இஸ்லாம் ஆகும்' (அத் 3:19) என்பதில் யொல்லப்பட்டுள்ளதும் ஆகும்.  

அதாவது, ெிருஷ்டிகள் ெிருஷ்டியாளனுக்குப் பைிவகர இது குறிக்கிறது. இவ்வாறு அடிகம 
தன் எஜமானனுக்குப் பைிவதுதான் அடிகமயின் ென்மார்க்கமாகும். இகறவனிடமிருந்து 
வந்துள்ள ென்மார்க்கம் இகறவனுகடய ென்மார்க்க யேறிமுகற(ஷரீஅத்) ஆகும். 
இகறவனிடமிருந்து (ஜிப்ரயலீ்) யகாைர்ந்த யதாழுகக இதில் அடங்கியதுதான். இந்த ஷரீஅத் 
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படி ஒழுகி, தன் வாழ்க்கககய அதற்நகற்ப அகமத்துக் யகாள்பவன் பாக்கியமுகடயவன் 
ஆவான். 

ென்மார்க்கம் அல்லாஹ்விடமிருந்து வந்தது, ஆனால் அதன் ஜவீிதம் அடியானிடமிருந்து 
உண்டாவதாகும். அதற்கும் அடியானுக்கும் உைர்கவயும் உதிப்கபயும் உண்டாக்கித் தருபவன் 
அல்லாஹ்நவதான். இகறவனுகடய அஸ்மாக்கள் அவனுகடய யெயல்களால் ேிதரிெனமாவது 
நபால, ென்மார்க்கம் உங்கள் யெயல்களால் ேிதரிெனமாக நவண்டும். இவ்வாறு ேீங்கநள 
இகறவனுகடய அஸ்மாக்களாக ஆகிவிடுகிறரீ்கள்.  

ஷரீஅத்தின்படி ேீங்கள் பைிந்து ஒழுகி வருவரீ்களாயின், இகறவகன நோக்கி ேீங்கள் 
உயர்த்தப்பட்டவர்கள் ஆவரீ்கள். ஆனால், துறவு மனிதனிடமிருந்து உண்டானது. 

 'அவர்கள் தமது மனம்நபான நபாக்கிலான துறவு வாழ்கவப் புதகமயாகச் ெிருஷ்டித்துக் 
யகாண்டுள்ளனர்' (அத் 57:27)  

அதனால் அவர்களுள் பலர் ென்மார்க்க வரம்புக்குப் புறம்பானவர்கள் (பாஸிக்) ஆகி விட்டனர். 
ென்மார்க்கம் ேல்ல ென்மானங்ககளத் தரும். அது மகிழ்கவ உண்டாக்கும். எனநவதான்,  

ُ َعْنُهْم َوَرُضْوا َعْنُٖ    ؕ َرِضَى اّٰله

'அல்லாஹ் அவர்களிடம் மனம் யபாருந்துவான், அவர்களும் அல்லாஹ்நவாடு மனம் 
யபாருந்துவார்கள்'(அத்5:119) என்று அருளப்பட்டுள்ளது.  

இந்தச் ென்மானங்கள் இகறவனுகடய ஜவீிதம் என்னும் கண்ைாடியில் உண்டான 
தஜல்லியாத்துக்களாக இருக்கின்றன. இகறவனுகடய அறிவிலுண்டான அஃயான்கள் பல்நவறு 
புதிய புதிய படிவங்களில் தம்கம யவளியாக்கிக் காட்டிக் யகாண்நடயிருக்கின்றன. 
அவற்றுக்கான ொத்தியமான ஜவீிதத்தில் அவற்றின் உள்ளகம யபறும் படிவங்களில் இகவ 
தம்கம யவளியாக்கிக் யகாண்டிருக்கும் ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப இகறவனுகடய தஜல்லியும் 
மாறுபடும். தஜல்லியின் அளவுக்நகற்ப அடியான் மீது அதன் எதியராலியும் கூடுதலாகநவா 
குகறவாகநவா இருக்கும்.  

எனநவ, இகறவன் தனக்குத்தாநன ேல்லகதயும், அதற்கு மாற்றமானகதயும் அருளுகிறான். 
அவனுக்குத் தனக்குத்தாநன ென்மானங்ககளயும் தண்டகனககளயும் யகாடுத்துக் 
யகாள்கிறான். அஃயான்களின் படித்தரங்களுக்குக் கீநழயுள்ள ேிகலகளில் தன்கனத்தாநன 
அவன் புகழநவா இகழநவா யெய்கிறான். அறிவு அறியப்படுபவகனப் யபாறுத்தது. அஃயான்கள் 
சூனியமானகவயாய் இருந்தன. அறிவிலுள்ள அஃயான்களின் படிவங்களில், இகறவனின் 
ஜவீிதம் நதாற்றமாயிற்று. இவ்வாறு ருெிப்பவன் யார், ருெியாதவன் யார் என்பகத ேீ அறிந்து 
யகாள்கிறாய். 

கவத்தியர் மனிதனுகடய இயல்பின் பைியாளனாய் இருப்பதுநபால் ஒரு ரஸூல் (தூதர்) 
இகறவனுகடய கட்டகளயின் அடியார் ஆவார். ெந்தர்ப்பத்துக்கு எறு;ப கவத்தியர் வியாதிகய 
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கூடுதலாக்குவதன் மூலநமா, குகறவாக்குவதன் மூலநமா இயற்கககயக் கட்டுப்படுத்துவார். 
அவர் இயற்ககயின் ஆநலாெகர் அல்லது மந்திரியாக இருக்கிறார்.  

இதுநபான்ற ேிகலயில்தான் ஒரு ேபியும் இருக்கிறார். இகறவனுகடய அறிவில் உள்ளது 
யாது என்பகத அவர் ெில ெமயங்களில் அறிகிறார், ெில ெமயங்களில் அறிய முடிவதில்கல. 
அறிந்தால் யதய்வச் ெித்தப்படி ேடந்து யகாள்கிறார். அறியாவிட்டால் யபாதுவான முகறயில் 
இகறவன் கட்டகளயிடுவகதப் பார்க்கிறார். குறித்த அம்ெம் அவனால் விரும்பப்படவில்கல 
என்பகத புரிந்து அகத விட்டு விலகிக் யகாள்கிறார். இவ்வாறுள்ளநத பாவம் எனப்படும். 

 இதனாநலநய ேபி யபருமான் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
யொன்னார்க்ள, 'ஹூது அத்தியாயம் என்கனக் கிழவனாக ஆக்கிவிட்டது' என்று. ஏயனனில், 
திருமகறயிலிருந்து இறக்கப்பட்ட 'ஹூது அத்தியாயத்தின் பிற்பகுதி, 'உங்களுக்கு 
கட்டகளயிடப் பட்டகத ஒழுங்காக ேிகறநவற்றி வாருங்கள்' என்ற கட்டகளத் தாங்கியதாக 
இருக்கிறது.  

இக்கட்டகள ேபியபருமானாகர அவர்கள் முதகம அகடயும் முன்னநர 
முதகமயகடந்தவர்களாக ஆக்கிவிட்டது. ஏயனனில், இகறவனுகடய ெித்தப்படி என்ன 
ேடக்கும், ேடவாது என்பகத அவர்கள் அறியமாட்டார்களல்லவா! ெிலர் ஆத்மீக 
ஞானதிருஷ்டியால் இகறவனுகடய அறிவிலுள்ளது என்ன என்பகத அறிந்து அதன்படி 
ேடப்பார்கள். ஆயிரத்தில் ஒன்றில்தான் இவ்வாறு ேடக்கும். இது மிகவும் மாறும் ேிகலயாகும். 

ى اِ  ٓ سُِل َوَماٰۤ اَْدِرْى َما يُْفعَُل بِْى َوًَل بُِكمْؕ اِْن اَت بُِع اًِل  َما يُْوح  ًُّ َن ال ا اًِل  لَى  َوَماٰۤ اَنَ قُْل َما ُكْنُت بِْدعاا م ِ

بِْين   ً  مُّ   نَِذْي

'இகறவனிடமிருந்து ோன் என்ன ேகடமுகறகய அகடநவன், ேீங்கள் என்ன ேகடமுகறகய 
எதிர் நோக்குவரீ்கள் என்பகத ோன் அறிய மாட்நடன் என்று (ேபிநய ேீர்) யொல்வரீாக! (அத் 
46:9)  

என்பதுதான் ேபி யபருமானாருக்கு இகறவன் புறத்தால் வந்துள்ள உத்திரவாகும். இவ்விெயம் 
பற்றி திகரக்கிகட யெய்யப்பட்டுள்ள விளக்கம் இது. 

விளக்கக் குறிப்பு: இந்த அத்தியாயம் 'ஹிக்மத்நத ரூஹிய்யா' (ஆத்மாவின் ஞானம்) என்பது 
பற்றி விவரிக்கிறது. யாகூப் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ரூஹுல்லாஹ்வின் 
விஷயத்தில் ேம்பிக்கக கவக்காத மனேிகல இருக்கநவ கூடாது என்று வற்புறத்தி 
வந்தவர்கள்  

ٖٗ ًَل يَاْيــ ِ ٴاِن  ْوحِ اّٰله ــُس ِمْن ر  ْونَ َۚ ًُ ِف َُ اْلك  اًِل  اْلقَْو  

'ரூஹுல்லாஹ்விடம் ேம்பிக்கக இழக்க நவண்டாம்' (அத் 12:87) என்று யொன்னதுடன், ெமய 
அனுஷ்டானங்ககளயும் அவர்கள் வற்புறுத்தி வந்தார்கள். 
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யாகூப் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஆலம் மிதால் (சூக்கும உலகம்) ஆலம் அர்வாஹ் 
(ஆத்ம உலகம்) ஆகியகவப் பற்றிய காட்ெி காணும் ஞான திருஷ்டி (கஷ்பு) யபற்றிருந்தார்கள். 
தமது புதல்வர் யூசுப் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கண்ட கனவின் யபாருள் என்ன என்பகத 
இதன் மூலம் விளங்கிக் யகாண்டதால் அவர்கள் அதுபற்றி மற்ற ெநகாதரர்களிடம் யொல்ல 
நவண்டாம் என்று யூசுப் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்ககளத் தடுத்து விட்டார்கள். 

ென்மார்க்கம் இரண்டு வககப்படும என்று கஷகுல் அக்பர் விளக்குகிறார்கள். ஒன்று, 
ேபிமார்கள் மூலம் இகறவனிடமிருந்து நேரடியாக வந்தது. இது இகறவனுக்கு 
அடிபைிவதாகும். (இதுநவ இஸ்லாம் எனப்படும்.  

ஜனங்ககள இகறவன் பாகதயில் ேடத்திச் யெல்லும் ென்மார்க் யேறி முகறகய (ஷரீஅத்கத) 
இது தன்னகத்நத யகாண்டது. இவ்வாறு தமக்கான ஒழுக்க முகறககளக் யகாண்ட ெமயங்கள் 
இகறவனிடமிருந்து வந்தகவ. கஷகுல் அக்பர் குறிப்பிடும் இன்யனாரு வகக ென்மார்க்கம் 
நேரடியாக மனிதனிடமிருந்நத வந்துள்ள ரஹ்பானியத் என்ற துறவு முகறயாகும். 

'துறவு ெம்பந்தப்பட்டவகர, அவர்கள் அகதப் புதகமயாகக் கண்டுபிடித்துக் யகாண்டனர், ோம் 
அவர்களுக்கு அகத விதியாக்கவில்கல. அல்லாஹ்வின் திருப்திகயப் யபறுவதற்காக இகத 
தடுக்கின்றனர்' அஃயான்கள் இகறவனுகடய அறிவில் இருந்தன என்றும், அகதவிட்டு அகவ 
யவளிவரநவ இல்கல என்றும் கஷகுல் அக்பர் கருதுகிறார்கள். அடுத்த படித்தரத்தில் 
இகறவனுகடய அஸ்மாக்கள் யவளியாயின. இகவ அஃயான்களாக யவளிப்பட்டன.  

கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட இவ்யவளிப்பாடு மும்கினுல் உஜூது (ொத்தியமான ஜவீிதம்) 
எனப்பட்டது. அறிவிலுண்டான அஃயான்களுக்கு அவற்றுக்நக உரித்தான தனித்தன்கமகள் 
உண்டு. ஜவீிதம் என்னும் தஜல்லி அவற்றின் மீது பட்டதும் தமக்நக உரிய ஜமாலியான 
ஜலாலியான தனித்த தன்கமகளுடன் அகவ யவளிப்படலாயின. எனநவ, மும்கினுல் 
உஜூதில் அஃயானின் ேிகலயில் துயரப்படுவநதா இன்பப் படுவநதா இகறவநனயாகும். 

ஜனங்களுக்கு நேர்வழி காட்டநவ ேபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டனர். அவர்களுகடய அகழப்பு 
ெமூகம் முழவதற்கும் யபாதுவானதாகநவ இருந்திருக்கிறது. தனிப்பட்டவர்ககள நேர்பாகதயில் 
அகழத்தது ெில ெமயங்களில் பயன்தராது நபானதும்உண்டு.  

இகறவனுகடய யபாதுப்பகடயான கட்டகளககள அனுெரித்து அவர்கள் ஜனங்களுக்கும் 
உத்திரவிட்டு வந்தனர். இகவ மக்களுக்குப் பயன்பட நவண்டும் என்பநத நோக்கமாக இருந்தது. 
ேபிமார்கள் வழங்கிய ெட்டதிட்டம் ெமூகம் முழுவதுக்குமானது.  எனநவ, அது 
பயனுள்ளகவயாகநவ இருக்க முடியும். கவத்தியர்கநளா ஒரு ெமயத்தில் ஒரு 
நோயாளிகயத்தான் கவனிக்க இயலும். எனினும், இரண்டிலும் முகற நவறாயினும், நோக்கம் 
ஒன்றாகநவ இருந்தது. 

நமலும், யெய்திகயத் யதரிவிப்பதுதான் ேபிமார்களின் கடகம. அஃயான்கள் அவர்களுக்குச் 
ொதகமாக இருந்தால் அதனால் ேல்ல பயன் உண்டாகும் இன்நறல் ஜனங்ககள அவர்கள் 
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அவர்கள் நபாக்கில் நபாக விட்டு விடுகின்றனர். அஃயான்கள் அவர்களுக்குச் ொதகமாக 
இருந்தால்கூட பிரார்த்தகன அவெியமாகும். ஏயனனில், நகட்காமல் யகாடுக்கப்படுவதில்கல. 
எனநவ, 'என்னிடநம நகளுங்கள், உங்கள் பிரார்த்தகன ஏற்கப்படும்' (அத் 40:60) என்று 
திருமகற கூறுகிறது.  

பிரார்த்தகன வார்த்கதகளால் ஆனதாகநவா, தனது மன ேிகலயாநலா, தன் இயல்பாநலா 
ஆனதாக இருக்கலாம். அஃயான்களின் இயல்புகநள பிரார்த்தகனயாக இருக்கலாம். எனநவ, 
ேபியபருமானாருக்கு இடப்பட்ட உத்திரவு,  

َ يَْهِدْى َمْن ي َشآءُ  ـِكن  اّٰله  اِن َك ًَل تَْهِدْى َمْن اَْحبَْبَت َول 

'ேீர் விரும்பியவர்ககள ேீர் நேர்வழியில் யெலுத்திட முடியாது. அல்லாஹ் தான் 
ோடியவர்ககள நேர்வழிப்படுத்துகிறான்' (அத்28:56) என்பதாகும்.  

அஃயானில் என்ன இருக்கிறது என்பகத இகறவநன அறிந்தவன். 'பலாபலன்ககளக் கருதாது 
ேீர் உமது கடகமகயச் யெய்யும்' என்று இகறவன் ேபி யபருமானாருக்கு உத்திரவிட்டுள்ளான். 
இதனால் கஷகுல் அக்பர் சுட்டிக் காட்டியதுநபால் யபருமானார் முதுகமப் பருவம் அகடயும் 
முன்னநர முதுகம எய்தி விட்டார்கள். 

அத்தியாயம் 9 

யூசுபு நபியின் ஞானம் 

இவ்வகக ஞானம் சுடர் வசீுவது என்பது வரம்புக்கு உட்டபட்ட எண்ைத்தில் யவளிச்ெம் 
உதயமாவதாகும். இவ்வாறு யவளிச்ெம் உதயமாவது  'வஹி' (யவளிப்பாடு) இறங்குவதற்கு 
முன்னறிவிப்பாகும். உண்கமக் கனவுகநளாடு ேபி யபருமானாருக்கு வஹி இறங்கத் 
யதாடங்கியதாக ஆயிஷா ோயகி யதரிவிக்கிறார்கள். இக்கனவுகள் காகல இளம் 
யவளிச்ெம்நபால் யதளிவானகவயாய் இருந்தன. இகவ ஆறு மாதங்கள் யதாடர்படியாய் 
வந்தன. அதன்பின்னநர அமரர் வந்தார். எனநவதான், ேபி யபருமானார் ஸல்லல்லாஹு 
அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் யொன்னார்கள், 'ஜனங்கள் தூக்கத்தில் இருக்கின்றனர். மரைம் 
வரும்நபாது விழித்துக் யகாள்வார்கள்' என்று. 

கனவில் நதாற்றப்படுபகவ அகனத்துக்கும் விளக்கம் அவெியம். மனிதனனி; வாழ்க்கக 
கனவுள் கனவுநபால் விளங்குகிறது. கனவில்யபாருள்கள் ஓர் உருவில் வரும். உண்கமயில் 
அகவ நவறு நவறு உருவில் நதான்றும். அறிவு பாலின் உருவில் நதாற்றமளித்தது, அது 
'வஹி' (யதய்வ யவளிப்பாடு) இறங்க இருப்பகத குறிப்பதாக அவர்கள் விளங்கிக் 
யகாண்டார்கள். வஹி வரும்நபாது ொதாரைமான சூழகல விட்டும் அவர்கள் அப்பால் 
ஆக்கப்பட்டுப் நபார்கவகள் அவர்களின் மீது நபார்த்தப்படுவதுண்டு.  
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இச்ெந்தர்ப்பங்களில் அவர்கநளாடு இருந்தவர்களின் பார்கவகய விட்டும் அவர்கள் மகறந்து 
விடுவதுண்டு. இவற்கற அவர்கள் எண்ை உலகில் உைரலானார்கள். இப்நபாது அவர்கள் 
தூங்குவதாகநவா, கனவு காண்பதாகநவா யொல்ல முடியாது. இந்த எண்ை உலகுக்குத்தான் 
அமரரும் வஹியுடன் வந்தார். அவர்கள் அவகரத் தங்கள் கண்களால் கண்டு, ஜிப்ரயீல் என்று 
இனம் புரிந்து யகாண்டார்கள். 

யூசுபு ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் யொன்னார்கள்: பதியனாரு ேட்ெத்திரங்குளம், 
சூரியனும், ெந்திரனும் என்முன் பைியக் கண்நடன்' என்று. இவற்றில் அவர்கள் தங்கள் 
ெநகாதரர்ககளயும், தந்கதகயயும், அத்கதகயயும் கண்டார்கள். இக்கனவு அவர்களுகடய 
இச்கெயிலிருந்நதா அவர்கநளாடு கனவில் ெம்பந்தப்பட்நடாரின் இச்கெயிலிருந்நதா 
உண்டானதன்று. இக்கனவில் தாங்கள் நதான்றியது பற்றி பிந்தியவர்களுக்கு எதுவும் யதரியாது.  

யூசுப் ேபி அவர்களுக்நக இப்படிவங்களின் தாத்பரியம் யாது என்பது யதரியாது. அவர்கள் தாம் 
கண்டகதத் தங்கள் தந்கத யாகூப் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடம் யொன்னார்கள். இதன் 
யபாருகள அறிந்ததால், அவ்விபரத்கத யூசுப் ேபி தங்கள் ெநகாதரர்களிடம் யதரிவிக்க 
நவண்டாம் என்று தடுத்துவிட்டார்கள். இக்கனவு பின்னர் எண்ை உலகிலிருந்து ஜடதத்துவ 
உலகில் ேனவாக உருயவடுத்தது. 

ேபி யபருமான் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் யொன்னார்கள்: 'ஜனங்கள் 
ேித்திகரயிலுள்ளார்கள்' என்று. இக்கனவு ேனவானதும் யூசுப் ேபி யொன்னார்கள்: 

ذَا تَاِْوْيُل ُرْءيَاَى  اَبَِت ه  ِمْن قَْبلُ َوقَاَل ي ٰۤ  قَْد َجعَلََها َرب ِْى َحقًّا

'முன்னர் ோன் கண்ட கனவுக்கு இதுநவ தாத்பரியம். என் இகறவன் அகத உண்கமயாகச் 
யெய்துவிட்டான்' (அத் 12:100) என்று.  

அதாவது இது எண்ை உலகில் தங்கியிருந்தபின், ஜடவுலகில் ேனவாகியிருக்கிறது. இது ஒரு 
மனிதன் தான் கனவில் கண்ட ஒன்றுக்குக் கனவிநலநய விளக்கம் யகாடுத்துக் யகாள்வதும் 
விழிப்பகடந்ததும் அக்கனவுக்குத் தான் இன்னபடி என்று (கனவிநலநய) வியாக்கியானம் 
யெய்துள்ளதாகவும், இகறவன் அகதப் புலன்களின் உலகில் தரிபட கவத்துள்ளான் என்றும் 
யொல்வது நபான்றதாம். ஆனால், ேபியபருமானார் இவ்வுலகக கனவு என்றும் மறு உலகக 
யதார்த்தமானது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இது எவ்வாறு உண்கம என்பகத இங்நக 
விளக்குகிநறன். 

உலகம் என்ற யபயராநலா, அல்லாஹ்வின் மற்றதான தன்கம (கைர்) என்ற யபயராநலா 
அகழக்கப்படும் எதற்கும் இகறவநனாடு உள்ள யதாடர்பு, ேிழலுக்கும் அெலுக்கும் உள்ள 
யதாடர்பு நபான்றதாகும். அது இகறவனுகடய பிரதிபிம்பம் ஆகும். இந்தப் பிரதிபிம்பம் 
(வித்தில் விருட்ெம் மகறந்துள்ளதுநபால்) மகறவானதாகவும், இருக்கலாம், நேரடியாகச் 
யெயல்படுவதாகவும் இருக்கலாம். இந்தப் பிரதிபிம்பம் இகறவனின் ஒளியின் ேிழலாகும். அது 
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ொத்தியமான ஜவீிதத்தின் யதார்த்தங்கள் மீதான யதய்வ ஜவீிதமாகும். தூரத்திலுள்ள ஒரு 
மகல இருண்டதாகத் யதரிகிறது.  

ஆனால் உண்கமயிநலா அவ்வாறில்கல, தூரம் காரைமாக அவ்விதம் நதான்றுகிறது. 
இதுயபால் தூரம் காைரமாக வானம் ேீலமாகத் யதரிகிறது. ேமது யதார்த்தங்கள் (அஃயான்கள்) 
தமது சூனியமான ேிகல காரைமாக ஒளி யபற்றிருக்கவில்கல. அகவ யதய்வ அறிவில் 
தரிபட்டகவயாயினும், தமக்குச்யொந்தமான ஜவீிதம் அவற்றுக்கு இல்கல. ஜவீிதம் என்பநத 
யவளிச்ெம்தான். இகறவன் யொன்னான்,  

ل   ى َرب َِك َكْيَف َمد  الظ ِ ًَ اِل    ۚ اَلَْم تَ

'உங்கள் இகறவன் தன் ேிழகல எவ்வாறு ேீளச் யெய்கிறான் என்பகத ேீங்கள் 
காைவில்கலயா?'(அத் 25:45) என்று.  

'அவன் ோடினால் அகத அவன் அகெவற்றதாக ஆக்கிவிட்டிருப்பான்' (அநத வெனம்) என்றும் 
அவன் யதரிவிக்கிறான். அதாவது அகதத் தன் உள்ளகமயுள் மகறத்திருப்பான், என்றாவது, 
இவ்வாறு ேீங்கள் காண்பகவ யாவும் அஃயான்கள்தாம், (இகறவன் அறிவில் யபாருள்களின் 
யதார்த்தமாய் இருப்பகவதாம்.) அவற்றின் மீது, இகறவனின் ஜவீிதம் பரந்துள்ளது. ஜவீிதம் 
ெம்பந்தப்பட்டவகர அது அவனுகடய ஜவீிதமாகும். உருவங்கள் ெம்பந்தப்பட்டவகர அகவ 
அஃயான்கள் ஆகும். ஜவீிதம் ெம்பந்தப்பட்டவகர அகவ பிரதி பிம்பங்களாகும். உருவங்கள் 
ெம்பந்தப்பட்டவகர அகவ உலகம் - அல்லாஹ்கவ அன்றியுள்ளது  ஆகும்.  

இவ்வாறு உலகுக்குத் தன் யொந்தமான ஜவீிதம் கிகடயாது. இகறவன் மீது அது 
அதிகப்படியானதன்று. அவனுக்குபு; புறம்பானது என்ற முகறயில் அது விெித்திரமானதுதான். 
ேிழல் அதற்கு உரியவகன விட்டுத் தனியாய் ேிற்பயதங்நக? இகறவன் ெிற்றண்டமாகவும், 
நபரண்டமாகவும் பரிசுத்தமானவனாகவும், அதிகப் பரிசுத்தமானவனாகவும் விளங்குகின்றான்.  

பாட்டில் எந்த ேிறத்திலுள்ளநதா அநத ேிறத்தில் யவளிச்ெம் அதில் நதாற்றமளிக்கிறது. 
அதற்குத் தன் யொந்தமானதுமில்கல. புலப்படும் யவளிச்ெம் பாட்டில் கண்ைாடியின் 
பிரதிபிம்பநம. தன் இதயத்கதப் பரிசுத்தமாக்குபவனகத்நத இகறவனுகடய உதிப்புகள் 
ஏராளமாகவும், யதளிவாகவும் இருக்கும். இவ்வாறு ேம்மிகட இகறவகனக் கண்ைாகவும் 
பார்கவயாகவும் யகாண்டவர்கள் உண்டு.  

இகறவனின் தஜல்லி (சுடயராளி) பாயும் அவர்களுகடய 'அஃயான்'(யதார்த்தம்) அதனால் 
ெற்றும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறது. 'அவன் நகள்வியாகவும், அவன் பார்கவயாகவும் 
ஆகிவிடுகிநறன்' என்று இகறவநன அருளியுள்ளானன்நறா! இத்தககய அடியான் மற்ற 
அடியார்ககள விட இகறவனுக்கு யேருக்கமானவனாக ஆகிவிடுகிறான். 

இவ்வாறு ேீயும், உன் உைர்வுகளும் யவறும் எண்ைங்கநள, உலகம் எண்ைத்துள் 
எண்ைமாகும். இகறவனின் உள்ளகம (தாத்து) ெம்பந்தப்பட்டவகர ஜவீிதநம இகறவன்தான். 
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ஏயனனில், அது அதன் யதார்த்தமான தாத்கதநய சுட்டிக் காட்டுகிறது. அவனுகடய 
அஸ்மாக்கள் ெம்பந்தப்பட்டவகரநயா அது முற்றும் 'தாத்' அல்ல, அஸ்மாக்கள் பல, 
நவறுபாடானகவ, ஒன்றுடன் ஒன்று எதிரிகடயானகவயும் கூட (உதாரைம்: ளாகிர் 
யவளிப்பகடயானவன் பாத்தின் (அகமியமானவன்) அவ்வல் (முதலானவன்) ஆகிர் 
(இறுதியானவன்). யபயரிடப்பட்டவன் ெம்பந்தப்பட்டவகர ஒரு திருோமம் மற்யறான்கறப் 
நபான்றநத. இதுநவ ெத்தியம். ேிகனவு ெம்பந்தப்பட்டவகர ஒன்று மற்றதின் ;கைர்' (மற்றதான 
தன்கம) ஆகும்.  

இவ்வாறு இகறவனுகடய 'தாத்து' (உள்ளகம) மகா புனிதமானது. மகா பரிசுத்தமானது. அவன் 
ஜவீிதம் அவன் உள்ளகமநய. அதுநவ ஏகத்துவம். ேிகனவில் இருப்பது எதுநவா அது 
பன்கமயாகும். இதில் தன்கன தரிபடுத்துபவன் உலககச் நெர்ந்தவனாவான். 

முன்னதில் தன்கன தரிபடுத்துபவன் இவ்வுலகின் நதகவயற்றவனாக இகறவனுக்கு அருகில் 
ஆகிவிடுவான். ஆனால், இகறவனுகடய அம்ெங்கள் (அஸ்மாக்கள்) ெம்பந்தப்பட்டவகர அவன் 
அவனுக்கு அருகிலாக மாட்டான். ஏயனனில், தன் அஸ்மாக்ககள விட்டும் இகறவன் 
நதகவயற்றவன். இகறவன் தன் 'தாத்து' ெம்பந்தப்பட்டவகர தனித்தவன்,  

ُ اََحد  قُْل هَُو  َمدُ  ۚاّٰله ُ الص  ا اََحد    لَْم يَِلدْ َولَْم يُْولَدْ ۙ  ۚاَّٰله ٖٗ ُكفُوا َولَْم يَكُْن ل                                           
  

ேபிநய யொல்வரீாக! அல்லாஹ் ஒருவன், அவன் நதகவயற்றவன், அவன் யபறுவதுமில்கல, 
யபறப்படுவதுமில்கல. அவன் ஒப்புவகம அற்றவன் (அத் 112:1-4) 

இவ்வாறு அவன் 'தாத்து' ஒன்நற. அவன் கல்யாை குைங்கள் பலவாம்.அவன் தாத்து 
ேம்முகடய நதகவயற்றதான ேிகலயில் அதற்குப் பரிபூரை ஏகமானது' என்று யபயர். அது 
கல்யாை குைங்ககளயும் திருோமங்களiயும் யவளியாக்கும்நபாது பன்கமயிகட 
ஒருகமயுகடயதாக விளங்குகிறது. இவ்விரண்டு அம்ெங்களும் 'அஹது' என்ற யபயரால் 
யபாதியப்பட்டுள்ளன. ேமதுஅஃயான்கள் அவனுகடய ேிழல் அல்லது அவன்மீது பிரதிபலிக்கும் 
ஒளி. ஜவீிதம் ெம்பந்தப்பட்டவகர அவநன ேம் எதார்த்தம். வரம்புகள் ெம்பந்தப்பட்டவகர 
அவந் மேது யதார்த்தமல்லன். 

விளக்க உலர: இந்த அத்தியாயம் 'ஹிக்மத்நத நூரிய்யா' ஒளியின் அறிவு பற்றி விளக்குகிறது. 
முன் அத்தியாயத்தில் விபரித்தபடி மனிதன் ென்மார்க்க யேறிமுகறகளின் படியான 
வைக்கங்களில் பூைிப்புடன் ஈடுபட்டதும் சூக்கும உலகின் யவளிச்ெமும், அதன் விந்கதகளும் 
அவனுக்கு உதயமாகும். யூசுப் ேபி அவர்கள் இந்த ேிகலகய அகடந்திருந்தார்கள். இதன் 
மர்மங்கள் அவர்களுக்கு விளங்கியபடியால் கனவுகளின் தாத்பரியங்ககள அவர்கள் விளக்க 
முடிந்தது. (கனவுகள் எண்ை உலகின் பிரதிபிம்பம்தாநன!)  

இகறவகனத் தவிர்த்துள்ள மற்றயாவும் (மாஸிவல்லாஹ்) இகறவனுகடய ஒளியின் 
பிரதிபிம்பம்தான். 'யவளிச்ெம் யபாருள்ககளக் கண்டறிகிறது. யபாருள்கள் யவளிச்ெத்கதக் 
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கண்டறியவில்கல.' யாவும் யவளிச்ெத்தினால் ஆனகவதாம். ெில யவளிப்பாடுகள் - 
தனஜ்ஜுலாத்துகள் மற்றவற்கற விட ஒளியுடன் விளங்கும். உதாரைமாக, ஆத்மீக சூக்கும 
உலககவிட ஒளியுள்ளதாயும், சூக்கும உலகு ஜடதத்துவ உலகக விட ஒளியுகடயதாகவும் 
இருக்கின்றன. ஜடதத்துவ உலகிலுள்ளவர்கள் ெில ெமயங்களில் தமது உண்கமயான 
கனவுகளில் பூத உடலால் உண்டாகுபகவகளில் அன்று., சூக்கும உலகு ெம்பந்தப்பட்டவற்கறக்  
காண்கின்றனர்.  

உண்கமக் கனவுகளில் காைப்படும் காட்ெிகள் ஒன்று அவற்றின் யதார்த்தமான ேிகலயில் 
இருக்கும். அல்லது விளக்கம் நதகவப்படும் விளங்காத ேிகலயில் இருக்கும். அகவ கனவு 
காண்பவரின் ெித்தத்தால் உண்டானகவயாகநவா, கனவு காைப்படுவதன் ெித்தத்தால் 
உண்டானதாகநவா அல்லது இரண்டும் நெர்ந்து உண்டானதாகநவா இருக்கலாம். ேபி 
யபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் முன் ஜிப்ரயலீ் 
அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நதான்றியது இவ்வாறுதான். இரண்டின் ெித்தமும் இல்லாமல் 
உண்டாகும் கனவும் உண்டு. யூசுப் ேபி தங்கள் ெநகாதரர்கள் ,தந்கதயார் பற்றிக் கனவு 
கண்டது இத்தககயது. 

இவ்வுலகம் இகறவனுகடய ஒளியின் பிரதிபிம்பம்தான். ஒளி (நூர்) இகறவனுகடய 
யபயர்களுள் ஒன்றாகும்.  

ِت َواًْلَْرِض  و  ُ نُْوُر الس م   اَّٰله

'அல்லாஹ் வானங்களுகடயவும், பூமியுகடயவும் ஒளி ஆவான்' (அத் 24:35)  

உள்ளகமயின் (தாத்தின் ஒளி இகறவனுகடய எண்ைத்திலுண்டான படிவங்கள் மீது சுடர் 
வெீி, அப்படிவங்களுக்நகற்ற முகறயில் தன்கன யவளியாக்கிக் காட்டிற்று. இவ்வாறு அது புற 
ஜவீிதமுகடயதாயிற்று. 

யமய்ஞ்ஞானிகள் விவரிக்கும் முதல் ோன்கு யவளிப்பாடுகளான இல்மு (அறிவு), நூர்(ஒளி), 
உஜூது (ஜவீிதம்), ஷுஹூது (நோட்டம்) ஆகிய ஒன்று மற்யறான்றின் இடத்துக்கு 
மாறக்கூடியதாய் இருந்தது. தன்னில் ஸிபத்துககள மகறத்துக் யகாண்ள்ள தாத்கத கஷகுல் 
அக்பர் வித்தில் மரம் மகறந்திருப்பதற்கு உவiயாகக் காட்டுகிறார்கள். அதுநவ பரிசுத்த தாத்து 
ஆகும்.  

பின்னர் அந்த தாத்தில் கல்யாை குைங்கள் நதாற்றப்படலாயின. ெம்பூரைத்துக்கு 
உரியகவயான இக்கல்யாை குைங்களுடன் கூடிய தாத்துதான் அல்லாஹ் எனப்பட்டது. 
கல்யாை குைங்கள் (ெிபத்துகள்) திருோமங்களுக்கு (அஸ்மாக்களுக்கு) இடம் உண்டாக்கித் 
தந்தன. அஸ்மாக்களுள் ெில (ெிருஷ்டியாளன், விதிப்பவன் என்பது நபான்று) ேிபந்தகனக்கு 
உட்பட்டகவ. நவறு ெில (புனிதமானவன், பரிசுத்தமானவன் என்பது நபான்று) 
ேிபந்தகனகளுக்கு அப்பாற்பட்டகவ. 
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முதல் வகக அஸ்மாக்கள் ரப்பு (ரட்ெகன்) ஆகும். இவற்றுக்கு 'மர்பூப்' (ரட்ெிக்கப்படுபகவ) 
நதகவ. ரட்ெிக்கப்படுபகவயின்றி இவற்றின் நவகலகள் யவளிப்பட முடியாது. எனநவ, தமக்கு 
இகைந்த உருவங்ககள இகவ உண்டாக்குகின்றன. இவ்வுருவங்கள்  எண்ைத்தில் மட்டும் 
உள்ளகவநய, 'அகவ ஜவீிதத்தின் வாெகனகய முகர்ந்துபாராதகவ' பந்தா (கட்டுப்பட்டகவ) 
என்ற இப்படிவங்களில் இந்த அர்பாப்கள் (ரப்பின் பன்கம) தம்கம யவளியாக்கிக் 
யகாண்டிருக்கின்றன. 

இந்தப் பந்தா தானாக உள்ள ேிகலயில் ஒன்றுமில்லாததாகும்.  

'ேிச்ெயமாக ேீரும் மரைிப்பவநர, அவர்களும் மரைிப்பவர்கநள' (அத் 38:30) என்று திருமகற 
கூறுகிறது.  

அர்ஷின் ஸ்தானத்திற்கு கீநழ அல்லாஹ்வின் அஸ்மாக்கள் மட்டுயம புறத்நத 
யவளிப்பாடுகடயகவயாக இருக்கின்றன. ஜவீிதத்தின் இப்பகுதி 'தஷ்பஹீ்' எனப்படும்.  

அர்ஷுக்கு நமநலயுள்ள ஜவீிதம் 'தன்ஸீஹ்' எனப்படும். ஆனால், அர்ஷுக்குக் கீநழ தஷ்பஹீில் 
தன்ஸீஹும், தன்ஸீஹில் தஷ்பஹீும் உண்டு.  

காரைம், எந்த தாத்திலிருந்து ஸிபத்துகள் யவளியாகின்றனநவா, அது இன்றி அந்த 
ஸிபத்துகள் இல்கலயன்நறா! தன்னில் ஊடாடியுள்ள தண்ைரீ் இல்லாமல் பனிக்கட்டி ஏது? 
இவ்வாறு எண்ைப்படிவங்கள் ெம்பந்தப்பட்டவகர உலகம் யவறும் கற்பகனயானதாகவும், 
ஸிபத்தின் யவளிப்பாடுகள் ெம்பந்தப்பட்டவகர அகவ யதார்த்தமானகவயாகவும் 
இருக்கின்றன. ெிபத்துகள் தாத்கதப் நபான்று யதார்த்தமானகவ, ெில ெமயம் அகவ தாத்தில் 
மகறந்துள்ளன. 

மகறவான உலகினுள் பார்கவகயச் யெலுத்தக் கூடிய இஸ்லாமிய யமய்ஞ்ஞா விளக்கம் 
நவறு எந்த பகழய புதிய தத்துவ விளக்கங்களிலும் காைக் கிகடக்காததாகும். 

அத்தியாயம் 10 

ஹுத் நபியின் ஞானம் 

ْستَِقْيمٍ  اٍط مُّ ًَ ى ِص ِخذ  ۢ بِنَاِصيَتَِهاؕ  اِن  َرب ِْى َعل    َما ِمْن دَآب ٍة اًِل  هَُو ا 

'ெகல ஜவீராெிகளின் குடுமியும் ரப்பிடநம உள்ளது, ேிச்ெயமாக எனது ரட்ெகன் நேரான 
பாகதயிலுள்ளான்' (அத் 11:56).  

இவ்வாறு (நேரிய) பாகதயில் ேடப்பவன் ஒவ்யவாருவனும் ேிந்திக்கப்பட்டவனுமல்லன், 
வழிதவளியவனுமல்லன். இகறவனுகடய கண்டனமும் நகாபமும் தாற்காலிகமானகவ. 
ககடெியில் அவன் கருகைநய யாகவயும் யபாதிந்து ேிற்கிறது. அல்லாஹ்கவ 
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அன்றியுள்ளகவ (மாஸிவல்லாஹ்) தங்கள் இச்கெப்படி அகெய முடியாதகவ, நேர் 
பாகதயிலுள்ள தமது ரப்புக்கு வழிபட்நட ேடப்பகவ. 

'இல்யம-யதௌக்கி' (இகறவனுகடய சுடர் யவளிப்பாடுககள நோட்டமிடுவது யகாண்டு 
அவகனப் பற்றிக் கிட்டும் யமய்ஞ்ஞானம்) பல்நவறு மனிதர்களில் பல்நவறு 
வககப்பட்டவனாக இருக்கின்றன. அவர்கள் யாவருகடய மூலஸ்தானமும் ஒன்றாய் இருந்தும் 
அவரவர் இயல்புக்கு ஏற்ப அகவ நவறுபடுகின்றன. அவன் நகட்கும் நகள்வியாகவும், அவன் 
பார்க்கும் பார்கவயாகவும் ோன் ஆகிவிடுகிநறன்' என்று இகறவநன அருளியுள்ளானல்லவா! 
இதிலிருந்து இகறவனுகடய 'ோன்-தன்கம' தான் அடியானின் அவயங்களில் ேின்று 
ேிலவுகிறது. ஒவ்யவாரு அங்கத்துக்கும் அதற்நக உரிய 'இல்யம-யதௌக்கி' உண்டு என்பதும் 
யதளிவாகிறதன்நறா!  

இவ்வாறு 'ோன்-தன்கம' ஒன்று, அங்கங்கள் பல. அவற்றின் உைர்வுகள் எண்ைற்றகவ. இது 
தண்ைரீ் ஒன்றாயும் அதன் ருெி மண்ணுக்நகற்பப் பலவாயும் இருப்பது நபான்றதாகும். இது 
யமய்ஞ்ஞானப் பயிற்ெி மூலம் 'சுலூக்' மூலம் கிகடப்பதாகும். 'சுலூக்' என்றால் ேடப்பது என்று 
நேரடியான யபாருள். இது ஆத்மாவுக்கு உைகவ ஊட்டுகிறது. 

'பாவாத்மாக்ககள ோம் துரத்துயவாம்' என்று இகறவன் கூறியுள்ளான். நமற்குக் காற்கறக் 
யகாண்டு பாவாத்மாக்கள் நெரநவண்டிய இடத்தில் அவர்ககளச் நெர்ப்பான் என்பது இதன் 
யபாருளாகும். நமற்குக் காற்று என்பது அழிகவ உண்டாக்கும் காற்றாகும். ேபி யபருமான் 
ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள், 'கிழக்குக் காற்றால் ோன் 
வளம் யபற்நறன். நமற்குக் காற்றால் ஆது கூட்டத்தினர் ோெமாக்கப்பட்டனர்' என்று. நமற்குக் 
காற்று என்பது பாவத்தின் ெின்னமாகும். இகறவன் பாவாத்மாக்ககளயும், அவர்களுகடய 
இம்கமயின் இச்ொபாெங்ககளயும், குடுமிகயப் பிடித்துத் தூக்கி ஜஹன்னம் என்ற ேரகில் 
வசீுவான். இந்த ஜஹன்னம் என்பது இகறவனுக்கு நேர் மறு துரவத்தில் அத்துகை தூரத்தில் 
உள்ளது.  

ஆனால், அங்நக அவர்கள் இகறவனுகடய அண்கமகய அகடந்து விட்டனர். அவர்கள் 
தங்கள் யெயல்கள் காரைமாக அவர்களுகடய ரப்பினால் அங்நக வழிேடத்தப்பட்டனர். 
இவ்வாறு அவர்கள் தங்கள் ரப்பின் நேர் பாகதயிலுள்ளனர். அவர்கள் அங்நக தங்கள் 
இச்கெயாகப் நபாகவில்கல. அவனால் குடுமிகயப் பிடித்துத் தள்ளப்பட்டனர். இவ்வாறு குடுமி 
அவன் ககயில் நபானதன் மூலம் அவனுக்கு அருகாகமயில் ஆகிவிட்டனர். இகறவன் 
யொல்கிறான்,  

ْونَ  ًُ ـِكْن ًل  تُْبِص ِٖ ِمْنُكْم َول  ُب اِلَْي ًَ  َونَْحُن اَْق

'(காலமானவர்களுக்கு) உங்ககள விட ோம் மிக அருகிலுள்நளாம். ஆனால், ேீங்கள் 
காைவில்கல' (அத் 56:85) என்று.  
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மரைித்தவன் திகர அகற்றப்பட்ட காரைத்தால் பார்க்கிறான். இதில் நேர்கமயாளர்கள், 
தயீவர்கள் என்ற பாகுபாடு காட்டப்படுவதில்கல. இகறவனுகடய 'இருக்கிறான் - தன்கம' 
அடியானின் ெகல அவயங்களிலம் ஊடுருவுகிறது. அதன் யதார்த்தமாக ஆகி விடுகிறது. 
இவ்வாறு அடியான் ரப்பு ஆகவும், இகறவன் கற்பகன உலகில் உைரக்கூடியவனாகவும் 
உள்ளனர். 'இகறவன் என்பது உைரக்கூடியதாயும் உலகம் என்பது உண்யடன்று கற்பிக்கக் 
கூடியதாயும் உள்ளன'.  

யமய் விசுவாெிகளும், ஞானதிருஷ்டியுள்ளவர்களும் இவ்வுலகிநலநய அவகன 
நோட்டமிடுகின்றனர். இதற்குப் புறம்நப உள்ளவர்கள் இகறவன் இன்னபடியுள்ளான் என்று 
திட்டப்படுத்திக் யகாள்வர். உலகக இவர்கள் நோட்டமிடுபவர். இதற்கு யவளியிலுள்ளவர்கள் 
இகறவன் இன்னபடியானவன் ஊகமும், உலகம் இன்னபடியானது என்ற நேரடி நோட்டமும் 
அகடவர்.  

எனினும், இகறவன் தன் ேப்கஸநய தன்னுகடய 'கைர்' (அன்னியமான தன்கம) என்றும், 
ெில யெயல்ககள தயீகவ, விலக்கப்பட்டகவ என்றும் கூறியுள்ளான். 'கைர்' (அன்னியம்) ஆக 
நதாற்றமாகும் புறத்நதாற்றங்களின் பயனாகநவ தயீ யெயல்கள் உண்டாகின்றன. யபாருள்களின் 
யதார்த்தம் இகறவனாவான். ோம் அவற்றின் புறத் நதாற்றங்கள் ஆநவாம். 'கைர்' (அன்னியம்) 
ஆன தன்கம யொல்கிறது, 'நகள்வி கஜதினுகடயது' என்று. யமய்ஞ்ஞானி யொல்கிறார் அது 
இகறவனுகடயது என்று. நகள்வி, நபச்சுப் நபான்ற மற்ற ெக்திகளின் விஷயத்திலும் 
உண்கமயாகும். 

ஆதம் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் யதாட்டு முஹம்மது ேபி ஸல்லல்லாஹு அகலஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் வகரயுள்ள ேபிமார்களின் அஃயான்களின் யதார்த்தங்ககள 
அல்லாஹுத்தஆலா எனக்கு உைர்த்தியநபாது ோன் குர்துபாவில் இருந்நதன். அது ஹிஜ்ரி 586. 
குழுமியிருந்த ேபிமார்களில் ஹூத் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள்தான் என்னிடம் 
நபெினார்கள். அந்தக் கூட்டம் கூட்டப்பட்ட நோக்கத்கதத எனக்கு எடுத்தியம்பினார்கள். 
(கஷகுல் அக்பரின் மாயபரும் கிரந்தமான 'புத்தூஹாத்துல் மக்கிய்யா'வில் இந்தக் கூட்டம் 
கூட்டப்பட்டதன் நோக்கம் இவர்கள் விலாயயத்யத முஹம்மதிய்யா என்ற யதய்வநேயத்தின் 
ககடெி ஒலியாக ேியமிக்கப்பட்டகத அறிவிப்பதற்காகநவ என்று யதரிவித்துள்ளார்கள்.)  

அவர்கள் ெிறந்த அறிவாளியாகவும், அழகு மிக்கவர்களாகவும் இருந்தார்கள். இனிய 
நபச்சுகடயவர்கள் ெிறந்த யமய்ஞ்ஞானி. அவர்கள் ெிறந்த யமய்ஞ்ஞானி என்ற என் முடிவுக்கு 
இந்த அத்தியாயத்தின் தகலப்பிலுள்ள திருக்குர்ஆன் வெனநம காரைமாகும். ெகல 
ஜவீராெிகளின் குடுமியும் ரப்பிடநம உள்ளது. என் ரப்பு நேரான பாகதயிலுள்ளான்' திருமகற 
மூலம் ேமக்கு வந்துள்ள இகத விட நவறு ெிறந்த யெய்தி நவறு எதுவும் இருக்க முடியாது. 
இதற்கான விளக்கம், 'இகறவன் காதுகள், கண்கள், பாதங்கள், ோவு ஆகியவற்றின் 
யதார்த்தமானவன்' என்பதில் இருக்கிறது. அதாவது அவன் தன் அடியானின் உடல், ஆத்மீகப் 
புலன்களின் யதார்த்தமாய் உள்ளான்.  
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'ேிராகரிக்கும் காபிர்ககளயன்றி என் அத்தாட்ெிககள மறுப்பவர்கள் யாருமில்கல' (அத் 29:17)  

தன்ஸீஹாயினும், தஷ்பீஹிலாயினும் ெகல அகடயாளங்களும் இகறவகனக் 
குறிப்பகவயாகநவ உள்ளன. 

வரம்பற்றதின் முதல் குறிப்பு: வரம்பு 'அமா' எனப்படும். நமநலயும் கீநழயும் காற்று இல்லாத 
ஒரு நமகம் நபான்றது இது. ெிருஷ்டிககளச் ெிருஷ்டிக்குமன் இகறவன் இதிலிருந்தான். 
இரண்டாவது குறிப்பு அர்ஷ்(விதானம்) ஆகும். பின்னர் வானிலும் பூமியிலும் அவன் 
இறங்கியதாகச் யொல்லப்படுகிறது. ேம் அகனவருகடய யதார்த்தமும் அவனாகநவ 
இருக்கிறான் என்றும் யொல்லப்பட்டுள்ளது. 'அவன் எந்தப் யபாருளுகடய மாதிரியிலும் 
இல்கல' என்ற திருமகற வெனப்படி அவன் ெகலவற்றின் எதார்த்தமாகநவ இருக்கிறான். 
அவன் இப்படியில்லாவிட்டால் எந்தப் யபாருளும் ஜவீித்திருக்க முடியாது. இவ்வுலகிலுள்ள 
யாவும் அவன் வதனமாகும். பார்ப்பவனும் பார்க்கப்படுபவனும் அவநன, உலகின் ஆத்மா 
அவநன! இகறவனுகடய பார்கவ யகாண்டு தன்னில் அவகனக் காண்பவர் யமய்ஞ்ஞானி 
ஆவார். ேியாயத் தீர்ப்பு ோளில் தன் கண்களால் அவகனக் கண்டு யகாள்ளலாம் என்று 
எதிர்பார்ப்பவன் ஜாஹில்(அறிவிலி) ஆவான். தன்கன வைங்குபவர்களுக்கு இகறவன் 
அவர்களுகடய ேம்பிக்ககயின் உருவில் யவளிப்படுகிறான்.  

ஆனால், ேீங்கள் எந்த உருவிலும் அவகனக் கட்டுப்படுத்தக் கூடாது. ெகல வரம்புகளுக்கும் 
அவன் அப்பாற்பட்டவன். எனநவ,  

 ِ  فَاَْينََما تَُولُّْوا فَِثَم  َوْجُٖ اّٰله

'ேீங்கள் எங்நக திரும்பினாலும் அங்நக இகறவனுகடய வதனம் இருக்கிறது'(அத்2:115)  

என்பதால் வதனம் என்பது அவனுகடய தாத்கதக் குறிக்கிறது. அதுநவ அவனகடய 
யதார்த்தம். யாவிலும் எங்கும் இருப்பது அதுநவ. எனநவ, இந்தக் குறகிய காலவாழ்வில் இந்த 
யதார்த்தத்கத நோட்டமிடத் தவற நவண்டாம் என்று அவன் யமய்ஞ்ஞானிககள 
எச்ெரிக்கிறான். தன் உயிர் எப்நபாது பிரியும் என்பகத அடியான் அறியமாட்டானன்நறா! 
இவ்வாறு நோட்டமிட்டவாறு மகறபவன், அவ்வாறு நோட்டமிடாது மகறபவகனவிட முற்றும் 
நவறுபட்டவனாவான்.  

இகறவனுகடய அடியார்கள் தங்கள் யதாழுககயில் புனித மஸ்ஜிதுல் ஹராகம நோக்கித் 
திரும்பி ேிற்கின்றனர். இதிலும் இகறவனுகடய அம்ெம் ஒன்று உண்டு. அதனுள் அவகன 
அவர்கள் கட்டுப்படுத்தவில்கல. அந்தத் திகெக்கு உய்த்துைரல் காரைமாக மரியாகத 
காட்டுகின்றனர். 

இவ்வாறு யாவரும் நேரான பாகதயிலுள்ளனர். இதிலுள்ளவர்கள் யவகுமதிகய அகடந்து 
யகாள்வர். யவகுமதிகய அகடபவர்கள் பாக்கியொலிகள் ஆவர். அவர்களுள் ெிலருகு;கு 
முதலில் ெிறிது காலம் இது ேிறுத்தி கவக்கப்பட்டுப் பின்னர் கிட்டுவதுண்டு. இவ்வாறு ேல்ல 
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மனிதரும்ெிறிது நேரம் ஜஹன்னத்தில் தங்குவதுண்டு. அங்கும் அவருக்கு ஆஸ்வாெமுண்டு. 
அவர் ேிகலகம இன்பமானதாக ஆனதும் அவருகடய நவதகனகள் மகறந்து விடுகின்றன. 
அல்லாஹ்நவ ேன்கு அறிந்தவன். 

விளக்கக் குறிப்பு: இந்த அத்தியாயத்தில் கஷகுல் அக்பர் அவர்கள் 'யதௌஹநீத 
அஸ்மாயிய்யா(அஸ்மாக்களிலுள்ள ஏகத்துவம்) என்பது பற்றி விவரித்துள்ளார்கள். 
அஸ்மாக்கள் பன்கமயானவனாயினும் தாத்து ஒன்நற. அதாவது, இகறவகனயன்றி நவறு 
யாரும் ஜவீிதத்துடநன இல்கல என்பநத இதன் யபாருளாகும்.  

ஹூது அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தகலயாய பிரச்ொரம் பற்றி இதில் குறிப்பிட்டு 
நபெப்பட்டுள்ளது. அதாவது, தன் குடமி தன் ரப்பின் ககயில் இல்லாத ேிகலயிலுள்ள 
ெிருஷ்டிப் யபாருள் எதுவுமில்கல. இகறவன் தன்கனப் பல்நவறு வகககளான அம்ெங்களில் 
யவளிப்படுத்திக் காட்டுகிறான் என்ற உபநதெமாகும். ஒவ்யவாரு அம்ெமும் இகறவனின் ஒரு 
இஸ்மு ஆகும்.  

அது குறித்த இயல்பின் ரப்பு ஆகவும் விளங்குகிறது. அந்த ரப்பு தன் ஆட்ெிக்கு உட்பட்ட அந்த 
மர்பூபின் குடுமிகயத் தன் ககயில் கவத்துள்ளது. இநத மர்பூப் அந்த ரப்பினால் ஒப்புக் 
யகாள்ளப்பட்டதாகும். இந்த ரப்பு நேரிய பாகதயிலுள்ளான்.(அலா ெிராத்தில் முஸ்தகீம்) 
ஆனால், இவற்றில் (ரப்பில்) ஒன்று மற்றதற்கு முரைானதாக இருக்கலாம். 'முத்தகிம்' 
(பழிவாங்குநவான்)  என்ற ரப்பின் மர்பூப் பழிவாங்கும் யெயகலச் யெய்யும் இந்த ரப்பு கபூர் 
(மன்னிப்நபான்) என்ற ரப்பின் மாற்றமான தன்கமயுகடயதாக இருக்கிறதன்நறா! இகவ 
இரண்டுநம ககடெியில் ரப்புல் அர்பாப்(ரப்புகளின் ரப்பு) ஆன அல்லாஹ்வில் ெங்கமமாகி 
விடுகின்றன. 

கஷகுல் அக்பர் யொல்வகத இவ்வாறு யதாகுக்கலாம். உலகக ெிருஷ்டிக்குமன் அல்லாஹ் 
'அமா'வில் இருந்தான். இது முதல் வரம்பு அல்லது முதல் குறிப்பு எனப்படும். தாத்து என்ற 
யபயர் அல்லாஹ்வின் உள்ளகமக்கு (யதார்த்தத்துக்கு) யகாடுக்கப்பட்ட யபயராகும். 
'தனஸ்ஸுலாத்' என்ற இறக்கத்தில் தாத்து அஃயான்ககள யவளியிடுகிறது. அவற்றுக்கும் 
அவனுக்கும் உள்ள யதாடர்பு, அவற்றுக்கு ஒன்றுடன் ஒன்றுக்கு உள்ள யதாடர்பும் 
யவளியாகின்றன. இந்தத் யதாடர்புகளினதும் அகடயாளங்களினதும் கூட்டினால் உண்டானது 
இவ்வுலகு. 

'உரூஜ்' என்னும் ஏற்றத்தில் இந்த அகடயாளங்கள் மகறந்து விடுகின்றன. கன்ஜுல் மக்பி 
(மகறவான யபாக்கிஷம்) ஆன ேிகலயிலிருந்து இகறவன் அமாவின் ேிகலக்கு வந்தான். 
இந்த மகறவான யபாக்கிஷத்தில் உலகின் யதார்த்தங்களும் (அஃயான்கள்) மகறந்திருந்தன. 
இந்த யதார்த்தங்கள் தாங்கள் யவளிப்படுத்தப்பட நவண்டும் என்று தாத்திடம் பிரார்த்தித்தன.  

தாத்து தன்மீது தான் யகாண்ட பிரியத்தால் அவற்றின் நவண்டுதகல ஏற்றது. தன் ஜவீிதத்கத 
இந்த அஃயான்கள் மீது விரித்து, அன்பின் மருவுதலான மூச்கெ ஊதிற்று. இதுநவ முதல் 
தஜல்லி எனப்பட்டது. அண்ட ொெரங்கள் மீதும் தாத்து யகாண்ட யபருங்கருகைகய இது 
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காட்டியதால் இதற்கு 'ரஹ்மான்' (அளவற்ற கருகையாளன், நகட்கப்பட்டது என்பதற்காகக் 
யகாடுப்பவன்) என்ற யபயர் உண்டாயிற்று.  

தாத்தின் மூச்சு ஊதப்பட்டது ெகல ெம்பவங்களுக்கும் அடிப்பகடயானது ' உலகின் ேிகழ்ச்ெிகள் 
யாவுக்கும் இது தாயானது. இரண்டாவது தஜல்லியிநல ெிபத்துகள் தம்கம யவளிப்படுத்திக் 
யகாள்ளலாயின. மூன்றாவது தஜல்லியிநல அஸ்மாக்கள் தகல தூக்கின. ேிபந்தகனக்கு 
உட்பட்ட அஸ்மாக்கள் தாங்கள் யவளிப்படத் தங்களுகு;கு எதிரானவற்கற 
அகடயநவண்டியதாய் இருந்தது. இவ்வாறு அகவ ரப்பு ஆகவும், அகவ ேிகலயபற 
உதவியகவ மர்பூப் ஆகவும் விளங்கின. 

'ஒவ்யவாரு ரப்பும் தன் மர்பூபின் குடுமிகயத் தன் ககயில் கவத்துள்ளது. அகத இழுத்துப் 
பாகதயில் ேிதானமாகச் யெல்ல கவக்கிறது' என்று கஷகுல் அக்பர் இந்த அத்தியாயத்திலுள்ள 
திருமகற வெனத்கத கவத்து வியாக்கியானம் யெய்கிறார்கள். 

சுலூக் இரண்டு வககப்படும். முகறப்படியானது, ஆத்மீகமானது. முந்தியது ெடங்குகள் 
ெம்பிரதாயங்ககள அனுஷ்டித்தல், பிந்தியது தாத்தின் ஏகத்துவத்கதயும் அந்த தாத்தின் 
அம்ெங்களான அஸ்மாக்களின் ஏகத்துவத்கதயும்,அதன் அப்ஆல்கள் என்ற யெயல்பளின் 
ேகடமுகறகயயும் உய்த்துைரும் முயற்ெியாகும்.  

அதாவது, தனி ேபர்களுகடய யெயல்கள் அவற்றுக்கு இகறவகனநய தகலயாய 
மூலஸ்தனமாகக் யகாண்டுள்ளன என்பகதக் காண்பதாம். இதனால் தன்கன பனா (ோஸ்தி) 
ஆக்கி, பகாவில் (ேித்தியத்துவத்தில்) யவளியாவதாம்.  

முகறப்படியான (முதல்வகக) சுலூக்கக இல்முல் அர்ஜுல்(ேடக்கும் ககல)என்றும், 
ஆத்மீகமானகத (இரண்டாவது வகககய) யதௌக்கு (பரவெத்தால் உண்டாகும் ஞானம்) என்றும் 
கஷகுல் அக்பர் அகழக்கிறார்கள். இரண்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுகம நவற்றுகமககள 
எடுத்தியம்பிவிட்டு முந்தியதும் பிந்தியகதப் நபான்ற லட்ெியநம உகடயது என்று 
விளக்குகிறார்கள். 

ஆது கூட்டத்தினர் இகறவனின் 'ககர்'(மற்றது) ஆன தன்கமகய விசுவாெித்தனர். அவர்கள் 
நமற்கத்தியக் காற்றால் அழிக்கப்பட்டனர். தங்கள் ேப்ஸ் காரைமாக நமற்கத்தியக் காற்றால் 
துரத்தப்பட்டவர்களின் உடலும் அது நபான்நற ெின்னாபின்னமாயிற்று. அதாவது, அவர்கள் 
தங்கள் ேப்ஸினால் இகறவகன விட்டு நேர்எதிர் திகெயிலுள்ள ஜஹன்னம் என்ற பாழ் 
ேரகுக்கு விரட்டப்பட்டு விட்டனர். 

அத்தியாயம் 11 

ஸாலிஹ் நபியின் ஞானம் 

பிராைிகளில் ெவாரி யெய்வது ேபிமார்கள் ெிலருகடய அற்புதமாகும். (பிராைிகளிகடயுள்ள) 
இன நவற்றுகம அவற்றின் பாகத (சுலூக்கின் பாகத)யால் உண்டாவதுதான். 
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(ென்மார்க்கத்கதப்) பின்பற்றுநவார் ெிலர் இப்பாகதகள் மூலம் ெத்தியத்கதப் பற்றிப் பிடித்துக் 
யகாள்கின்றனர். இந்த ெவாரி மிருகங்ககளப் பயன்படுத்தி (உடல் எனும்) இருண்ட 
ெமயவளியில் உழல்கின்றனர். 

இகறவனளவில் ஒட்டிக் யகாள்பவர்கள் (இகறவகன) நோட்டமிடுநவார் ஆவர். ெமயவளியில் 
உழல்பவர்கள் திகரயிடப்பட்டவர்களாவர். (பாடல்) 

யவளிப்பாடு என்னும் விெயம் ஒற்கறகயப் யபாறுத்ததாயுள்ளது. இந்த ஒற்கறநய ெத்தியத் 
தன்கமயாகும். ஆரம்பத்தில் ஒற்கறயான தன்கம மூன்றாகும். நமநல நபாகப்நபாக ெத்தியத் 
தன்கம யாகவயும் யபாதிந்து யகாள்கிறது. 

ٗهٰۤ اِذَاٰۤ اََرادَ َشْيـ ًُ ٖٗ ُكْن فَيَُكْونُ ٴاِن َماٰۤ اَْم ـــا اَْن ي قُْوَل لَ ۚا   

'ஒன்கற ோம் உண்டாக்க ோடும்நபாது, அதனிடம் 'ஆகுக' என்கிநறாம். அது ஆகிவிடுகிறது.' 
(அத்36:82)  

தாத்து ஆனது இவ்வாறு தன் தனித்துவத்தின் ோட்டத்தில் அல்லது தீர்மானத்தில் ஒன்கற 
ஆகுக என்றதும் அது ஆகிவிடுகிறது. ஒருயபாருள் (கஷஃ)தன் யதார்த்தமான அஃயானின் 
ேிகலயில் இருந்து யகாண்டு உத்திரகவக் நகட்டதும், அதற்குப் பைிந்து யவளிப்பாடானதாக 
ஆகிறது. இப்நபாது அதில் இகறவனின் மூன்று அம்ெங்களும் அப் யபாருளின் மூன்று 
அம்ெங்களில் யவளிப்பட்டன. 

இவ்வாறு ெிருஷ்டிக்கப்பட்டதன் மூன்று அம்ெங்கள் ெிருஷ்டியாளனின் மூன்று அம்ெங்கள் 
மூலம் ஸ்திரமாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மூன்று அம்ெங்களும் அதுதான் யவளிப்பட நவண்டும் 
என்ற ோட்டத்கத அடிப்பகடயாகக் யகாண்டகவ. இந்த இயல்புகள் அதில் இல்கலயாயின் 
அது யவளிப்பாடாயிருக்காது. நதாற்றப்பட நவண்டும் என்ற இயல்பு யபாருளுகடயது.  

இகறவன் ெம்பந்தப்பட்டது அவனுகடய உத்திரவுதான். எனநவ 'ோம் ஒன்கற ஆக்க ோடினால் 
அகத நோக்கி 'ஆகுக' என்கிநறாம். உடநன அது ஆகிவிடுகிறது' என்று இகறவன் 
அருளியுள்ளான்.  

எஜமானன் தன் பைியாளகன 'எழுந்திரு' என்று உத்திரவிடுகிறான். பைியாள் எழுந்து 
ேிற்கிறான். அடியானின் 'எழுந்து ேிற்கும்' அம்ெத்துக்கும் எஜமானனுக்கும் எந்தச் ெம்பந்தமும் 
இல்கல. ஒரு யபாருள் ெிருஷ்டிக்கப்பட ெிருஷ்டியாளனிடமிருந்து மூன்று விெயங்களும் 
ெிருஷ்டியிடமிருந்து மூன்று விெயங்களும் அவெியமாகும். அக, புற யவளிப்பாடுகளின் 
யதார்த்தம் ெத்தியத்துவம் ஆகும். இதுநவ ொலிஹ் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் யபற்ற 
ஞானமாகும்.  

அவர்களுகடய கூட்டத்தாருக்கு அவர்களுகடய வாக்குறுதிகய ேிகறநவற்ற இகறவன் 
மூன்று ோள் தவகை யகாடுத்தான். அதில் தவறினால் அவர்கள் அழிந்து படுவார்கள் என்றும் 



 www.sufimanzil.org  

48 
 

அறிவித்தான். முதல் ோள் அவர்களுகடய முகம் யவளிறியது. இரண்டாம் ோள் ெிவந்தது. 
மூன்றாம் ோள் கறுப்பாகியது. பின்னர் அவர்கள் அழிந்து நபாயினர். 

விளக்கக் குறிப்பு : ஸாலிஹ் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்ககளப் பற்றிய விபரம் 
திருமகறயில் பதிநனாராம் அத்தியாயம் ஆறாம் பிரிவில் தரப்பட்டுள்ளது. தமூது மக்கள் 
கூட்டத்தினகர நேர்வழிப்படுத்த ஸாலிஹ் ேபி அனுப்பப்பட்டார்கள். ஹூத் ேபிக்கும் 
இப்றாஹமீ் ேபிக்கும் இகடப்பட்ட காலத்தில் இவர்கள் வாழ்ந்திருந்தார்கள். ஒரு 
மரச்ெட்டத்கத அவர்கள் யபண் ஒட்டகம் ஆக மாற்றினார்கள். இது அவர்கள் ேிகழ்த்திய 
அற்புதமாகும்.  

அல்லாஹ்வின் திருோமமான 'அல்பத்தாஹ்' (திறப்நபான்) என்பதன் யவளிப்பாடாக ஆனவர்கள் 
அவர்கள். காை முடியாத எத்துகை யகாந்தளிப்புகளால் இந்த ஆலம் உருப்யபற்றது என்ற 
விபரம் இந்த அத்தியாயத்தில் கஷகுல் அக்பர் அவர்களால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ேபிமார்களுகடய 'சுலூக்'கக அவர்கள் விவரித்துள்ளார்கள்.  

இவர்களுள் ெிலருகடய 'சுலூக்' ஜலால் என்ற தீவிரமான தன்கமகயச் ொர்ந்தது. 
இவர்களுகடய ெவாரி மிருகங்கள் இவர்களுகடய ெின்னங்களாக விளங்கின. ஹூத் ேபியின் 
யபண் ஒட்டகம் இல்யாஸ் ேபியின் குதிகர இகவ இந்த இகறநேயர்களின் 'சுலூக்'கின் பாகத 
எத்தககயது என்பகதக் குறிக்கின்றன. இந்த ேபிமார்கள் இகறவனுகடய தன்ஸீகஹ 
(குைமற்ற தன்கமகய) நோக்கி யேருக்கமாகி வந்தனர்.  

ஈஸா ேபியின் வாகனமான நகாநவறு கழுகத அவர்கள் இகறவனுகடய ொத்வகீமான 
(ஜமால்) ஆன நபாக்கிலான 'சுலூக்'கின் பாகதக்குச் ெின்னமாக விளங்கிற்று. இது 
இகறவனுகடய தஷ்பகீஹ (குைமுள்ள தன்கமகய) நோக்கிய பயைமாகும். முஹம்மது 
ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்களுகடய வாகனம் ஜலாலும் ஜமாலும் கலந்த 
ஒன்றாகும். மிஃராஜ் இரவில் அவர்கள் பிரயாைப்பட்ட புராக் என்ற வாகனம் யபண் முகத்தின் 
அழககயும் ோற்கால் பிராைியின் உடல் அகமப்கபயும் உகடயதாக இருந்தது. 

ேபிமார்கள் யபாதுவாகத் தங்கள் உடல் மீநத 'சுலூக்' எனும் பிரயாைம் ேடத்துவது வழக்கம். 
ேப்ஸ் மீது ஆத்மாவும், உடல் மீது ேப்ஸும் வாகனமாக இருந்து இந்த 'ஸுலூக்' ேகடயபறும். 
ஒரு வாகனம் இல்லாமல் பிரயாைம் யெய்வது ொத்தியமில்கல. ஆனால், உடல் எனும் 
வாகனம் ேம்கம இருள் எனும் நகாட்கடக்குக் யகாண்டுநபாய் விடும் அபாயமுண்டு. 

இகறவனின் தாத்து ஒரு 'பர்ள்' (பிரிக்க முடியாத யமாத்தம்) என்றும், யமாத்தமானது தன்னில் 
தாநன நோட்டமிட்டதும் அது தன்கன அறிபவன், அறியப்பட்டது என்று இரண்டாகக் கண்டது 
என்றும் -யாவும் ஒரு முழுொக இகதக் கண்டது என்று கஷகுல் அக்பர் கூறுகிறார்கள்.  

அறிபவன் அஃயான்ககள நோக்கி குன் (ஆகுக) என்ற உத்திரகவ யவளியிட்டான். அகவ 
தத்தம் இயல்புக்கு ஏற்ற உருவில் 'ஆகி' விட்டன. அஃயான்கள் தாநம தனியான முகறயில் 
அவனுகடய எண்ைப்படிவங்கநள. அகவ அதம் (ஒன்றுமில்லாத) தன்கமயுகடயகவ.  
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எனநவ, தாத்தில் காைமுடியாத இயல்புககள அவற்றில் காண்கிநறாம். யதாழுவது 
கீழ்ப்படிவது நபான்றகவ இதற்க உதாரைங்களாம். இவ்வாறு அகவ 'குன்' என்ற 
கட்டகளகயக் நகட்டு அதற்குப் பைிந்தன. ஒரு மனிதன் இன்யனாருவனுக்கு உத்திரவு 
ஒன்கற யவளியிடும்நபாது அது ேிகறநவற்றப் படலாம். அல்லது ேிகறநவற்றாமலும் 
விடப்படலாம். ஆனால் அவன் அகதத் தனக்நக யவளியிட்டுக் யகாள்ளும்நபாது அது தவறாது 
ேிகறநவற்றப்படுகிறது.  

தாத்து, தனது ஸிபாத்துககள அஃயான்கள் மூலம் யவளியிட்டது யகாண்டு, அஃயான்கநளாடு 
தனக்குள்ள யதாடர்கப அது ஸ்திரப்படுத்திக் யகாண்டு விட்டது. இவ்வாறு அஃயான் அவன் 
அத்தாட்ெி (ஆயத்) ஆகவும், கட்டுப்பட்ட ஜவீிதமுகடயதாகவும் ஆகிவிட்டது. 
இக்கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளானவன் தன் யதாடர்கபக் காப்பாற்றப் பாடுபட்டுவரும் வகர அவன் 
ேல்லநத யெய்கிறான். இத்யதாடர்புக்குப் பாதகமான எகத அவன் யெய்தாலும் அவன் 
தகீமயின் பக்கம் ொய்ந்தவன் ஆகிவிடுகிறான். 

இவ்வாறு 'அஃயான்' எகத எகத ோடிக் நகட்டநதா அகதயயல்லாம் இகறவன் ஜவீிதத்துக்குக் 
யகாைர்ந்து விட்டான்.  

 ِ َماٰۤ اََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن اّٰله   ؕ َسي ِئٍَة فَِمْن ن ـْفِسكَ َوَماٰۤ اََصابََك ِمْن  

'ேீ யெய்யும் எந்த ேன்கமயும் இகறவனிடமிருந்து வருவதாகும். ேீ யெய்யும் எந்தத் தகீமயும் 
உன்னகத்நதயிருந்து உண்டாவதாகும்.' (அத் 4:79) 

இவ்வாறாக, ஜவீிதம் இகறவனிடமிருந்து வந்தாலும், ேன்கம தகீம என்பது அஸ்மாக்களின் 
யவளிப்பாடுகளால் உண்டாவது – அடியானிடமிருந்நத எழுகிறது. தாத்து அஸ்மாக்களுக்கும் 
நமநலயுள்ளது, பரிசுத்தமும் புனிதமுமானது.  

 

'அவர்கள் யொல்லும் வருைகனகளுக்கு அப்பாற்பட்டவனான அவனுக்நக ெகல புகழும், 
அவநன மகா உன்னதமானவன்' (அத் 6:101).  

அஸ்மாக்களிலும் அஸ்மாயய  – ஜமாலி என்பகவ அஸ்மாயய ஜலாலிகய மிககத்தகவயாய் 
இருக்கின்றன.  

'என் கருகை என் நகாபத்கத மிககத்ததாய் இருக்கிறது'. 'என் கருகை யாகவயும் 
யபாதிந்ததாய் இருக்கிறது' (அத் 41:7)  

எனநவ, தன் அஸ்மாக்கள் ெம்பந்தப்பட்டவகர அவன் யாவுக்குநம ேன்கமயானவனாக 
விளங்குகிறான். 

இந்தத் யதாடர்புகள் ஸூபியாக்களால் இஃத்திபாராத் (கற்பகனயான சுட்டிக் காட்டுதல்கள்) 
என்று அகழக்கப்படுகின்றன. இல்மு, நூர், உஜூது, ஷுஹூது ஆகிய ோன்கு தன்கமககள 
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ஸூபியாக்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். முஹம்மது ேபி ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் 
அவர்களுகடய ஒளி இவர்களுகடய யெய்தியில் காைக் கூடியதாயுள்ளது. 

ஸாலிஹ் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் தமூது கூட்டத்தாருக்குச் யெய்த மூன்று ோள் எச்ெரிக்கக 
ெம்பந்தமான விெயங்ககள கஷகுல் அக்பர் விவரித்துள்ளார்கள். 

அத்தியாயம் 12 

ெுஐபு நபியின் ஞானம் 

யமய்ஞ்ஞானியின் இதயம் (கல்பு) இகறவனுகடய கருகைகய விட பரந்தது. ஏயனனில் 
அதில் இகறவநன இருக்கிறான். ஆனால், அவன் தன் கருகையுள் அடக்கமானவனன்று. 
இகறவன் கருகைகயப் யபாழிபவன் ஆவான், கருகை தன் மீது யபாழியப்படுபவன் அன்று. 
இது ொதாரை மக்ககளப் யபாறுத்தவகரயும் உண்டான விெய விளக்கமாகும். ஞானோதர்கள் 
ெம்பந்தப்பட்டவகரநயா அவன் கருகையுள் அவன் அடங்கியவனாவான். ஏயனனில், அவன் 
தன் உள்ளகமயால் (தாத்தினான்) மூச்கெ ஊதினான்.  

யதார்த்தத்தில் அவனுகடய திருோமங்கள் (அஸ்மாக்கள்) அஹதியத்தின் படிவத்தில் 
அவனுகடய உள்ளகம (தாத்) ஆகும். உலூஹிய்யத்துக்கு (உலூஹிய்யத் : இகறவனுகடய 
யொந்த ோமங்கள், ஜவீியமானவன், பரிசுத்தன், என்றுமிருப்பவன் நபான்றகவ. இவற்கற 
உகடயவகனத் யதாழ யதாழுநவான் நவண்டும். ரட்ெகனின் ரட்ெகத்தனத்கதப் யபற 
ரட்ெிக்கப்படுநவான் அவெியமாகும்.) மஃபூதிய்யத் அவெியம், ருபூபிய்யத்துக்கு மர்பூபிய்யத் 
நதகவயாகும். 

உள்ளகம (தாத்து) இகவயாகவயும் விட்டு அப்பாலானது. ருபூபிய்யத்தின் யதார்த்தம் தாத்து. 
ஆகநவ இருந்தாலும் கூட அது தனித்தது என்று யொல்ல முடியாது. அஃயான்கநளாடு 
இகறவன் யதாடர்பு யகாண்டநத தன் ரட்ெகத்தனத்தாலும், தன் அன்பாலும் 
கருகையாலுநமயாகும். அவனுகடய அன்கப யவளியிடும் முயற்ெியாகநவ அவனுகடய 
முதல் மூச்சு யவளியாயிற்று.  

அது அவனுகடய ரஹ்மான் (கருகையாளன்) என்னும் யபயருடன் யதாடர்புகடயது. இவ்வாறு 
கருகை ெகல யபாருட்ககளயும் சூழ்ந்துள்ளது. இவ்வாநற மற்ற அஸ்மாயய இலாஹி யாவும் 
தாம் தாம் யவளிப்பாடாவகத விரும்பின. அவன் கருகை யாகவயும் யபாதிந்தது. ெகல 
யபாருட்களின் யதார்த்தமான இகறவகனயும் அது சூழ்ந்துள்ளது. கல்கபவிடநவா, அல்லது 
அதற்கு ெமமானகத விடநவா அது பரந்தது. தஜல்லியாத்தின் தருைத்தில் இகறவன் 
தன்கனப் படிவத்தில் யவளிப்படச் யெய்கிறான். ஹததீில் யொல்லப்பட்டுள்ளதுநபால் அவன் 
தன்கனப் படிவம் விட்டு படிவம் தன்கனத தாநன மாற்றிக் யகாள்கிறான்.  

மனிதனுகடய இதயத்தில் இகறவன் இருப்பின் அங்நக அவகனயன்றியுள்ள எதற்கும் இடம் 
இருக்க முடியாது. அதாவது, மனிதனின் இதயம், இகறவனால்  ேிகறவு யபற்றதாக 
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ஆகிவிடுகிறது. இகறவனுகடய தஜல்லியால் கட்டுண்டவன் ெிருஷ்டிப் யபாருள் மீது தன் 
கவனத்கதத் திருப்ப முடியாது. யமய்ஞ்ஞானியின் இதயத்தின் ஒரு மூகலயிநலனும் அர்ஷும் 
அதற்குக் கீநழயுள்ளதும் இருக்குமாயின் அவர் அகத உைர்ந்தவராக இருக்கமாட்டார் என்று 
அபூ யஜதீு பிஸ்தாமி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் யொல்கிறார்கள்.  

இகறவன் தன்கனப் பல்நவறு படிவங்களில் யவளிப்படுத்தும்நபாது அப்படிவங்களுக்கு ஏற்ப 
யமய்ஞ்ஞானியின் இதயமும் விரிவகடயநவா சுருங்கநவா யெய்யும். ஏயனனில், இதயத்தில் 
எந்தப் பகுதியும் தஜல்லியால் ஆட்யகாள்ளப்படாமல் இருப்பதில்கல. யமய்ஞ்ஞானியின் 
இதயம் ஒரு நமாதிரத்திலுள்ள கல்லின் டால் அடித்தல் நபான்று இருக்கிறது. இந்த டால் 
அடித்தல் கல்லின் அளகவயும் படிவத்கதயும் நபான்நற ெதுரமாகநவா, முக்நகாைமாகநவா, 
வட்டமாகநவா இருக்கிறது. 

அடியானின் இயல்புக்கு ஏற்றமுகறயில் இகறவனுகடய யவளிப்பாடுகள் உள்ளன என்ற 
நகாட்பாடுக்கு இது முரைானது ஆகும். ஏயனனில், இகறவன் தன் தஜல்லிகய யவளியாக்கும் 
அநத படிவத்தில் அடியான் தன்கன யவளிப்படுத்திக் யகாள்கிறான் என்று 
யொல்லப்படுவதுண்டு. இது அவ்வாறன்று. இகறவனுக்கு இரண்டு வகக தஜல்லியாத்துகள் 
உண்டு. ஒன்று மகறவானது, மற்றது பகிரங்கமானது. 

முதலாவது தஜல்லியால் இகறவன் தான் 'கபயள அக்தஸ்' என்னும் மிகவும் புனிதமான 
காருண்யத்தால் அடியானிடம் அவனுகடய இதயம் இருக்க நவண்டிய இயல்கப 
உண்டாக்குகிறான். ஷஹாதத்தின் தஜல்லியில் யமய்ஞ்ஞானியின் இதயம் தஜல்லியின் 
படிவத்கத அகடந்து யகாள்கிறது. இகறவனுகடய கபயள முகத்தஸ் என்னும் புனிதக் 
கருகையால் அந்த இதயம் விரிவகடயநவா, சுருங்கநவா யெய்யும். இப்நபாது அடியான் தன் 
ேம்பிக்ககயின் உருவில் இகறவகனக் காண்கிறான். இகறவன் தன் அடியானின் இதயத்தில் 
இருக்கிறான் என்பதன் யபாருள் இதுதான். இகறவகனக் குறிப்பிட்ட ஒரு படிவத்துக்குள் 
கட்டுப்படுத்துபவன் ெகல படிவங்களிலும் அவகனக் காை மாட்டான். 

முழுகமயானவனாக அவகனக் காண்பவன் ெகல படிவங்களிலும் அவகனக் காண்பான். 
அவனுகடய தஜல்லியாத்துகள் எண்ைற்றகவயாய் இருப்பதுநபால் இந்த அடியான் அவகன 
எண்ைற்ற வழியில் பிரார்த்திப்பதும் ொத்தியமாகி விடும். இத்தககய ேிகலகய எய்திய 
யமய்ஞ்ஞானி அதிகமதிகமான ஞானத்கதநய நவண்டுவார்,  

ا ِ ِزْدنِْى ِعْلما ب   َوقُْل ر 

'இகறவா, என் ஞானத்கத அதிகரிக்கச் யெய்தருள்' (அத் 20:114) என்று இகறவனிடம் 
பிரார்த்திப்பார். 

இந்த ஞானத்தில் ெிருஷ்டியாளனுக்கும் ெிருஷ்டிக்கும் இகடயிலுள்ள நகாடு அழிக்கப்படுகிறது. 
'அவன் ேடக்கும் காலாக ோன் ஆகிவிடுகிநறன். அவன் யதாழில்படும் ககயாக ோன் 
ஆகிவிடுகிநறன், அவன் நபசும் ோவாக ோன் ஆகிவிடுகிநறன்' என்று இகறவநன 
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அருளியுள்ளான். இதிலிருந்து, புற ஜவீிதநம அவன் என்நறா, புற ஜவீிதநம ெிருஷ்டிக்கப்பட்டது 
என்நறா ேீ கூறலாம். இவ்வாறு ஒரு யதாடர்பில் பார்த்தால் அவன் ெத்தியமானவனாக 
இருக்கிறான்.  

இன்யனாரு யதாடர்பிநல, ெிருஷ்டிக்கப்பட்டதாகத் நதாற்றமாகிறான். ஆனால், இரண்டிலுநம 
தாத்து (யதய்வ உள்ளகம) ஒன்றுதான். தஜல்லிகய உண்டாக்கியவனுகடய திருவதனம் அந்த 
தஜல்லிகய ஏற்றுக் யகாள்பவனுகடய வதனமாகவும் இருக்கிறது. தஜல்லிகய 
உண்டாக்கியவனும் அவநன, அகத ஏற்றுக் யகாண்டவனும் அவநன. எனநவ, அவன் 
ஜவீிதத்நதாடு யதாடர்பு யகாண்ட தாத்து, அவனுகடய அழகிய திருோமங்கள் (அஸ்மாவுல் 
ஹுஸ்னா) மூலம் புலப்படும்.; இவ்வுலகுடன் யதாடர்பு யகாண்ட தாத்து எத்தககய 
விந்கதயானது என்பகதச் ெிந்தகன யெய்து பார்! 

அவனுகடய தாத்கதயன்றி  நவறு தாத்து இல்கல, ஒளிநய அவன் யதார்த்தம், இருளும் 
மருளும் கூட அவநன. 

இகறவன் கூறியுள்ளான், 'இதில் (திருமகறயில்) கல்பு உள்ள மனிதனுக்கு 
ேற்நபாதகனயுள்ளது' என்று. அறிவுள்ளவனுக்கன்று. கல்பானது படிவங்களாகவும், குைப் 
யபயர்களாகவும் தன்கனத்தாநன சுற்றுகிறது. அறிவு மனிதகன ஒநர மனேிகலயில் 
கட்டுப்படுத்துகிறது. ஒருவனுகடய அறிவு மற்றவனுகடய அறிகவ மறுதளிக்கநவ 
உதவுகிறது. கல்பு உகடயவநனா ஏககன இம்கமயில் பல்நவறு படிவங்களில் காண்கிறான், 
இகறவனின் தாத்கதத் தன் தாத்திநலநய காண்கிறான். இவ்வாறு இகறவன் தாநன ஆரிப் 
(ஞானி) ஆகவும் இருக்கிறான். ஜாஹில் (வழி தவறியவன்) ஆகவும் இருக்கிறான்.  

கல்புகடயவன் எண்ைமும் உகடயவன். 'இகறவகன ேீங்கள் காண்பது நபான்நற அவகன 
வைங்குங்கள்' என்று ேபி யபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
அருளியுள்ளார்கள். எண்ைத்திலிருந்து எழுதுவது இது, எண்ைக்ககலநய இது. ஷுஐபு 
ேபிநயாடு யதாடர்புகடயது இது. ஒவ்நவார் எண்ைமும் ஒரு கிகளயாகும். திகர 
அகற்றப்பட்டதும் விசுவாெியின் விசுவாெத்துக்கும் ஏற்ற முகறயில் ஒவ்யவாரு எண்ைத்திலும் 
இகறவன் நதாற்றமாவான். 

ெில ெமயம் ஷரீஅத் ெம்பந்தப்பட்டவகர விசுவாெியின் ேம்பிக்ககக்கு முரைான முகறயில் 
அவன் நதாற்றமாகலாம். 'அவர்கள் ேிகனத்துப் பார்த்திராதகவயும் இகறவனிடமிருந்து 
அவர்களுக்குத் நதாற்றமாகும்' என்று இகறவன் அருளியுள்ளான். ஒரு பாவாத்மா தன் 
பாவங்களுக்காகப் பாவ மன்னிப்பு நவண்டி மீளாத ேிகலயில் இறந்து விட்டால் அவன் 
எக்காரைம் யகாண்டும் தண்டகனயிலிருந்து தப்ப முடியாது என்று முஃதஜிலாக்கள் 
கூறுகின்றனர். ஆனால், இந்தக் கூற்றுக்கும் முரைாக இகறவனின் கருகை அவகனச் 
சூழலாம். இகறவன் ஆெி அவன் மீது இறங்கலாம். அவன் ேிகனத்நத பார்த்திராதது அவகனச் 
சூழலாம். அவனுகடய அெல் ேம்பிக்கக குகறந்நத நபாகலாம். மரைத்துக்குப் பின் மனிதன் 
தன் நமல்நோக்கிய பயைத்தில் ெதாவும் முன்நனறிக் யகாண்நட இருப்பான். இந்த 
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முன்நனற்றம் இலகுவில் யதரிவதாக இருக்காது. எனநவ, யொர்க்கவாெிகள் தங்கள் ஆத்ம 
உைகவ அகடயப்  யபற்நறாநம!' என்று கூறுவர்.  

ا  ٖ  ُمتََشابِها ذَا ال ِذْى ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل َواُتُْوا بِ  قَالُْوا ه 

'அதுநபான்ற உைவு அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும்' (அத் 2:25) 

யாவும் ககவல்யமான ஞானி பலவானதில் ஏகத்கதக் காண்கிறார். அஸ்மாக்கள் என்னும் 
திருோமங்கள் பல. அவற்றின்; அடிப்பகடயான ஏகமான தன்கமநயா ஒன்றுதான். ெகல 
அஸ்மாக்களிலும் அடியான் இகறவகனக் காணும் காட்ெி ஒன்றுதான். அது ொரத்கதநய 
உைர்த்துகிறது. எனநவதான் யதாடர்பில் ஒருவன் என்பகத உைர்பவன், தான் காரமாகவும் 
இருப்பகதக் கண்டுக் யகாள்வான். 'தன் ேப்கஸ அறிந்தவன் தன் இகறவகன அறிந்து 
யகாண்டான்'.  

அதாவது, அவனுகடய ேப்ஸ் இகறவனின் படிவத்தில் உண்டானது. அடியான் இகறவனின் 
யதார்த்தமானவன். ஜனங்களுள் ேபிமார்கள், ஒலிமார்கள், மாயபரும் ஞானோதர்ககளயன்றி 
மற்நறார் இகத அறிய மாட்டார்கள். திவ்விய ெிந்தகன இங்நக முடிவகடவதில்கல. 
ேீடிப்பானது ெதாவும் மாறிக் யகாண்நட இருக்கும். உலகம் ேீடிப்பிலுள்ளது. எனநவ, அது 
ஒவ்யவாரு கைமும் மாறிக் யகாண்நட இருக்கிறது.  

ْن َخْلٍق َجِدْيدٍ  بَْل هُْم فِْى لَْبٍس م ِ   

'புதிதாகத் தம்கம ெிருஷ்டித்தது யார் என்பது பற்றி அகவ ஐயப்பாட்டிலுள்ளன' (அத் 50:15)  

அகவ ேீடிக்கப்பட்டவற்றின் கதம்பநம ெத்து ஆகும். ேீடிக்கப்பட்டகவ ெத்தின் எல்கலகளாம். 
ஒவ்யவாருக் கைமும் இகறவன் தன் தஜல்லியாத்துகள் என்ற ஒளிப் பாய்ச்ெதகல அனுப்பிக் 
யகாண்டிருப்பகத ஞான திருஷ்டியுகடநயார் (கஷ்பு கண்ணுகடநயார்) காண்கின்றனர். 

ஒரு தஜல்லி மகறவயதன்பது 'பனா' (ோஸ்தி) ஆகும். இன்யனான்று மகறவது 'பகா' 

(ேித்தியத்துவம்) ஆகும். 'பனா' ஒவ்யவாருக் கைமும் உலகக அழிக்கிறது. 'பகா' ஒவ்யவாருக் 
கைமும் உலககப் புனர் ேிர்மாைம ;யெய்து யகாண்டிருக்கிறது. 

விளக்கக் குறிப்பு: ஹழ்ரத் சுஐபு அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள ஹழ்ரத் இப்றாஹமீ் 
அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் வழித் நதான்றல், அவர்கள் வமிெத்தில் ஐந்தாம் 
தகலமுகறகயச் ொர்ந்தவர்கள். ஹிஜாகஸச் நெர்ந்த மதாயின் ேகரில் பிரச்ொரம் 
யெய்வதற்காக அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள். ேிறுகவ, அளகவ ெம்பந்தப்பட்டவற்றில் 
ஜனங்கள் ோையத்நதாடு ேடந்து யகாள்ள நவண்டும் என்று அவர்கள் பிரச்ொரம் யெய்தார்கள். 
(அத் 11:84-95) 'ஷுஐபு' என்ற பதம் 'ஷுஃபா' என்பதிலிருந்து உண்டானதாகும். 'ஷுஃபா' என்றால் 
கிகள என்று யபாருள். 
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ேபி யபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் நேர்கமகயக் 
ககடப்பிடிக்குமாறும், யாவிலும் இகறவகன மனத்தில் யகாள்ளுமாறும் நபாதகன 
யெய்தார்கள். அவர்களுகடய அகமியம் 'கல்பு' ஆகும். அது ளாஹிர் (புற உலகு), பாத்தின் (அக 
உலகு) ஆகிய இரண்கடயும் சூழ்ந்ததாகும். அதாவது, அஸ்மாக்களும் அவற்றின் 
புறத்நதாற்றங்களுமாம். 'யமய்ஞ்ஞானியின் கல்பு' தன் சுழற்ெியால் யதய்வகீப் படிவங்களின் 
யெயல்பாடுககளயும், இறக்கங்ககள (தனஜ்ஜுலாத்துககள)யும் இனம் கண்டு யகாள்கிறது. கீழ் 
வககயான பிராைிகளிடம் இருக்கும் இதயம் இகத உைர மாட்டாது.  

ஆத்மா அஹதிய்யத்தின் படிவமாய் இருப்பது நபான்று, வாஹிதிய்யத்தின் ேிகலயில் 
அதுதாநன அஸ்மாவாகத் திகழ்கிறது. இந்த கல்பில் இகறவன் அடங்கிவிடுகிறான். 
'வானங்களாலும் பூமியாலும் என்கனத் தம்முள் அடக்கிக் யகாள்ள முடியாது, 
யமய்விசுவாெியின் இதயத்தில் ோன் அடங்கி விடுகிநறன்' என்று அவநன அருளியுள்ளான்.  

அல்லாஹ்வின் தஜல்லி இதயத்தில் ஒளி பாய்ச்சும் நபாது அது அகத உைருகிறது. இவ்வாறு 
அது அந்தத் தஜல்லிகயத் தன்னுள் தாங்கிக் யகாள்கிறது. இது ஒரு பாத்திரம் தண்ைகீரத் 
தாங்குவகதப் நபான்ற கருத்திலல்ல. அஸ்மா ெம்பந்தப்பட்டவகர இகறவனின் 
ேற்கருகைநய அவகனச் சூழ்ந்து யகாள்கிறது.  

ேப்யஸ ரஹ்மானி என்ற புனித மூச்சு மூலம் அவன் இவ்வுலகக யவளிப்படுத்தினான். 
அதனால் அவன் ரஹ்மத் என்னும் கருகை அஸ்மாகவச் சூழ்ந்து யகாள்கிறது. 'என் கருகை 
ெகல யபாருள்ககளயும் சூழ்ந்து யகாள்கிறது' என்ற அவன் அறிவிப்பில் 'யபாருள்கள்' என்பதில் 
அஸ்மாக்களும் அஃயான்களும் அடங்கும்.  

 

ِحْيمُۙ   ً   نَب ِْئ ِعبَاِدْىٰۤ اَن ِْىٰۤ اَنَا اْلغَفُْوُر ال

'இகறவன் தன் அடியார்களிடம் கருகைமிக்கவன்'. 'ோன் மன்னிப்பவன், கருகையாளன் 
என்பகத என் அடியார்களுக்கு அறிவிப்பரீாக' (அத் 15:49)  

தாத்து என்னும் உள்ளகம ெம்பந்தப்பட்டவகர அஸ்மாக்களின் ஒன்றான தன்கம 
தாத்நதயாகும்.  

அஸ்மாக்களின் பலவான தன்கம ெம்பந்தப்பட்டவகரநயா அகவ தாத்துக்கு 
அன்னியமானகவயாகும். தாத்து ெம்பந்தப்பட்டவகர, 'அது சுநயச்கெயானது.' அஸ்மாக்கநளா 
அஃயான்களில் தங்ககள யவளிப்படுத்திக் யகாள்ள நவட்ககயுகடயகவயாய் இருக்கின்றன. 
இந்த நவட்கக அவன் மூச்சு ஊதப்படுவதன் மூலம் தரீுகிறது. தயாளவானுகடய யகாடுக்கும் 
தாகம் வாயிலில் ேிற்கும் யாெகனுக்கு யாதும் யகாடுப்பதால் தைிவது நபான்றது இது. 
இவ்வாறு மூச்சு ஊதப்படுவதல் அஸ்மா ேிம்மதியகடகிறது, அஃயானின் நதட்டம் பூர்த்தியாகும் 
வகர அஸ்மாக்கள் கிளர்ச்ெி உகடயகவயாகநவ இருக்கின்றன. இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் 
கருகை கல்புகடயகதயும் விட யாகவயும் சூழ்ந்து அகண்டமானதாகும். 
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ஞானியின் இயல்புக்கு ஏற்ற அளவு இகறவனுகடய தஜல்லி அவரில் சுடர் பாய்ச்சுகிறது. 
பாத்திரத்தின் படிவத்கதநய அதில் தங்கும் திரவமும் ஏற்றுக் யகாள்கிறது. பாத்திரம் முற்றும் 
ேிரம்பியதானதும், அதற்கு அதிகம் அதில் திரவம் தங்க இடம் இல்லாது நபாகிறது.  

அஹதிய்யத்தின் தஜல்லியாத்துத் தம்மீது புடும் ஞானி 'தன்' தன்கம மறந்தவர் ஆகிறார். 
தாத்கதயன்றி மற்றகவ பற்றிய எந்த உைர்வும் அவருக்கு இருப்பதில்கல. 'பனா' ஆன 
ேிகலகய அவர் எய்திவிடுகிறார். 'தாத்து' மட்டும் அத்தாட்ெியாக மீதமாய் இருக்கிறது. 
இருகமயான தன்கம மகறந்ததும், அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்ற உைர்நவ மிஞ்சுகிறது. 
இதுநவ 'பகா'வின் யதார்த்த ேிகலயாகும். 

திகெகாட்டும் கருவியின் முள்களப்நபால் கல்பும் யவளிப்பாட்டுப் படிவங்கள் ஒன்றிலிருந்து 
இன்யனான்றுக்குத் தாவிக் யகாண்நடயிருக்கிறது. இதன்மூலம் இகறவன் ெகல படிவங்களிலும் 
இருக்கிறான் என்பகத யமய்ஞ்ஞனரி கண்டு யகாள்கிறார். முஹம்மது ேபி ஸல்லல்லாஹு 
அகலஹி வஸல்லம் அவர்களில் அல்லாஹ் பக்தியுகடயவனாகவும் அறிந்தவனாகவும் 
நதாற்றமாகிறான், அபூஜஹலில் சுயேலமியாகக் காட்ெியளிக்கிறான். 

மனிதன் தான் எதிர்பார்த்ததற்கு முரைான வககயில், மரைத்துக்குப் பின்னர் இகறவகன 
இரண்டு வழிகளில் காண்பான். இகறவனுகடய வதனத்கதத் தன் வதனததின் படிவத்தில் 
அவன் காண்பான். ஏயனனில், ெகல படிவங்களும் இகறவனுகடய படிவங்கள்தான். 

ةِ  ًَ ِخ ى فَُهَو فِى اًْل  ٰۤ اَْعم  ِذه   َوَمْن َكاَن فِْى ه 

'இம்கமயில் குருடானவன், மறுகமயிலும் குருடனாகநவ இருப்பான்' (அத் 17:72)  

அல்லது இகறவகன அவன் நவறு ஏதாவது எதிர்பாராத படிவம் ஒன்றில் காண்பான். 
ஏயனனில், புலனாவது யாவும் இகறவனிடமிருந்து வருவதாம், யதாகுத்தறிவது ஆலம் (உலகம்) 
ஆகும். அந்த உலகம் அஸ்மாவின் தஜல்லியாத்துதான். 'யதார்த்தம் புலனுக்கு 
உைர்த்தப்படுகிறது. ெிருஷ்டி யதாகுத்தறியப்பட்டது.' 

இம்கமயில் உள்ள யபாருட்கள் யாவும், மறுகமயில் உள்ள யபாருட்கள் யாவும் 
அல்லாஹ்வின் அஸ்மாக்களின் படிவங்கநள ஆகும். அவனுகடய ஞானத்தில் அடக்கமான 
அஸ்மாக்கள் 'அஸ்மாயய-இலாஹி' (யதய்வகீ கல்யாை குைங்கள்) எனப்பட்டன. புறத்நத 
அகவ யவளிப்பகடயாக, அவறுக்கு நேரடியான யலௌகீகப் யபயர்கள்- இகவ 'அஸ்மாயய 
கியானி' எனப்படும் - நதகவப் படுகின்றன. அப்நபாது இந்த அஸ்மாயய கியானி ஞானத்தில் 
நதாற்றமாகி, தாங்கள் யவளிப்பகடயாகப் பிரார்த்தித்தன. கல்யாை குைங்களின் தஜல்லியாத்து 
அவற்றின் மீது சுடர் வெீிற்று. உடநன அகவ யபாருட்களாயின. இதுநவ, ஆத்மீகச் நெர்க்கக 
அல்லது படிவங்களின் ேிகாஹ் (திருமைம்) எனப்படும். இகத ஸூபியாக்கள் 'இஸ்துவாஜ்' 

என்பர். இகவநய ஆத்மீக ஆதமும் ஹவ்வாவும் ஆகும்.  
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படிவங்கள் யதார்த்தத்தின் அறிவிலுண்டான யதார்த்தமான எல்கலகள் அல்லது வரம்புகள் 
ஆகும். இவ்வாறு ஒருவககயில் அகவநய தாம் யதார்த்தமாகவும் இருக்கின்றன. 
படிவங்களில் யதார்த்தத்கதக் காண்பவன் யதார்த்தத்கதநயக் காண்பவன் ஆவான். 'ோன் 
யபாருள்' ஐக் காைவில்கல. ஆனால் அத்துடன் இகறவகனக் காண்கிநறன்' என்று ஹழ்ரத் 
அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் யமாழிந்தார்கள்.  

எனினும், 'ோன் இகறவனின் ஞானத்தில் ஒரு படிவமாய் இருந்நதன். அந்தப் படிவத்தின் மீது 
இகறவன் தன் கல்யாை குைத்கதப் யபாழிந்ததும் ோன் 'யபாருள் ஆநனன்' என்று கஷகுல் 
அக்பர் கூறுகிறார்கள். எல்லாப் யபாருள்களுநம யதார்த்தத்தின் படிவங்கள் அல்லது 
எல்கலகநள ஆகும். புறத்தன்கம ெம்பந்தப்பட்டவகர யபாருள்கள் யதார்த்தத்கத விட்டும் 
தனியானகவதாம், அதாவது அகவ கட்டுப்பட்டகவ (பந்தா) ஆகும். அகத்தன்கம 
ெம்பந்தப்பட்டவகரநயா அகவ யதார்த்தநம (ஹக்நக) ஆகும். 

இகறவன் தன் ஞானத்தில் இறங்கியதும் முதன்முதலில் நதாற்றமான படிவம் முஹம்மதின் 
யதார்த்தம் (ஹகீகத்யத முஹம்மதீ) எனப்பட்டது. (இதுநவ 'வஹ்தத்' ஆகும்) இந்தப் படிவம் 
ோஸ்தியாவதற்நகா மகறவதற்நகா உரியதன்று, இது அவன் யொந்த 'வஜ்ஹ்' வதனம் ஆகும். 
அவனுக்கு இது என்றும் பிரென்னமாகநவ இருக்கும். ஆனால், ேிபந்தகனக்கு உட்பட்ட 
அஸ்மாக்களின் படிவங்கள் மகறயக் கூடியகவ.  

 ٖٗ  ُكلُّ َشْىٍء َهاِلك  اًِل  َوْجَه

'அவன் வதனம் (வஜ்ஹ்) தவிர மற்ற யாவும் (படிவங்களும்) ோஸ்தியாகுபகவதாம்' (அத் 28:88) 

என்று திருமகற இயம்புகிறது. 

அத்தியாயம் 13 

லூத் நபியின் ஞானம் 

(பமஸ-லூத்திய்யா) 

மலக் என்றால் கடுகம என்று யபாருள்படும. மலீக் என்றால் கடுகமயானவன் அல்லது 
பலமானவன் எனப்படும். லூத் ேபியின் வாய்யமாழியாக திருமகறயிநல, 'எனக்குப் 
பலமிருந்திருப்பின், ோன் பலமான இனத்தாரின் பாதுகாப்கப ோடியிருப்நபன்' என்று 
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. எனநவ தான் ேம் யபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் அருளினார்கள்: 'ேம் ெநகாதரர் லூத் மீது அல்லாஹுத்தஆலாவின் ேல்லாெி 
உண்டாவதாக. அவர் 'ஷதீத்' மூலமானது என்ற அல்லாஹ்வின் இஸ்மின் பாதுகாப்கபத் நதடிக் 
யகாண்டவர் ஆவார்' என்று இந்தப் பலம் 'ஹிம்மத் (மநனாபலம்) ஆகும். இதற்குப் பின்னர் வந்த 
ேபிமார்கள் அகனவரும் தமது இனத்துப் பலவான்களின் பாதுகாப்பில் இருந்து வந்தனர். 
உதாரைமாக ேபி யபருமான் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் தமது ெிறிய 
தந்கத அபூதாலிபின் பாதுகாப்பில் இருந்தார்கள். 
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ةا ثُم  َجعََل ِمْنۢ بَْعِد  ْعٍف قُو  ْعٍف ثُم  َجعََل ِمْنۢ بَْعِد ُضُؔ ْن ُضُؔ ُ ال ِذْى َخلَقَُكْم م ِ َشْيبَةا   اَّٰله ْعفاا و  ةٍ ُضُؔ  قُو 

'இகறவன் மனிதகனப் பலஹனீனாகப் பகடத்தான், பின்னர் அவகனப் பலவானாக 
ஆக்கினான், பின்னர் அவகன மீண்டும் பலஹனீனாகவும், ேகரதிகர முதிர்ந்தவனாகவும் 
ஆக்கினான்.' (அத் 30:54)  

அதாவது, மனிதன் இகறவனுகடய ஞானம் பற்றி அறிந்தபின் நவறு எகதயும் அறியான். 
ஒவ்யவாரு ேபியும், தாம் ோற்பது வயகத எய்திய பின்னநர ேபித்துவம் வழங்கப்பட்டனர். 
அப்நபாது அவர்கள் உடலில் பலஹனீம் உண்டாக ஆரம்பித்து விட்டிருக்கும். ஒரு ேபியின் 
யதய்வ ஞானம் மிககப்பட மிககப்பட அவர்கள் தமது மநனாெக்திகயப் பிரநயாகிக்கவும் 
அதிகமாக விரும்புவதில்கல.  

ஏயனனில், அந்த ேிகலயில் அவர்கள் இகறவனின் அடியாராகச் நெகவ யெய்யத் 
யதாடங்குகிறார்கள். நமலும், மநனாெக்தி பிரநயாகிக்கப்படும் யபாருள், அகதப் 
பிரநயாகிப்பவருடன் ஒன்றாகNவு ஆகிவிடுகிறது. கஷகு அபூ அப்தில்லாஹ் இப்னு 
முஹம்மது கபயாஜ் ரஹிமஹுல்லாஹ், கஷகு அபூதாவூது இப்னு ஷிப்லீ 
ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களிடம் வினவினார்கள், அவர்கள் ஏன் தங்கள் மநனாபலத்கதப் 
பிரநயாகிப்பதில்கல?' என்று. இதற்கு இகறவன் தன் ெித்தப்படி யெய்யட்டும் என்று 
விட்டுவிட்டதாகப் பின்னவர்கள் பதிலளித்தார்கள்.  

  فَات ِخْذهُ َوِكْيلا 

'அவகனநய உங்கள் வக்கீல் ஆக ஆக்கிக் யகாள்ளுங்கள்' (அத் 73:9)  

ا َجعَلَـُكْم  ِٖ َواَْنِفقُْوا ِمم  ْستَْخلَِفْيَن فِْي مُّ  

'உங்களுக்கு அவனால் அதிகார வரம்பளிக்கப்பட்டுள்ள யபாருள்களிலிருந்து யெலவிடுங்கள்' (அத் 
57:7)  

என்ற திருவெனங்களின் யபாருகள மனத்தில் யகாண்ட அந்தப் யபரியார் அவ்வாறு 
பதிலளித்தார்கள். எனநவ, இந்தச் ெித்தாந்தத்கதப் பின்பற்றும் யாரும் தமது மநனாபலத்கதப் 
பிரநயாகிப்பது எங்ைனம்? 

யதய்வஞானம் மிககதத யமய்ஞ்ஞானி தாம் பலஹனீமான ெிருஷ்டியாக இருப்பகதக் கண்டு 
யகாள்கிறார். இந்த அடிகமத்தனமான (உபூதிய்யத்தின்) ேிகலயில் ேபி யபருமான் 
ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள்,  

َوًَل بُِكمْؕ  َوَماٰۤ اَْدِرْى َما يُْفعَُل بِىْ   
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'ோநனா ேீங்கநளா எவ்வாறு ேடத்தப்படுநவாம் என்பகத ோன் அறிநயன், எனக்கு யவளியாக்கித் 
தரப்பட்டகதத் தான் ோன் அப்படிநய பின்பற்றுகிநறன்' (அத் 46:9) என்று. இவ்வாறு அவர்கள் 
முன்னாநலநய அறிந்திருக்கும் ெக்திகய மறுத்தார்கள்.  

தமது பலஹனீத்கதயும் பைிகவயும் ஒப்புக் யகாண்டார்கள். அற்புதங்ககள ேிகழ்த்துமாறு 
திட்டவட்டமாக 'வஹி'அறிவிக்கப்பட்டால்தான் அவ்விதம் யெய்தார்கள். தாங்கள் தனிப்பட்ட 
முகறயில் அகதவிட்டும் ஒதுங்கிக் யகாண்டார்கள். 

யமய்ஞ்ஞானத்தில் பக்குவமகடயாதவர்கள் இந்த ெக்திகயப் பிரநயாகிப்பார்கள், 

யமய்ஞ்ஞானத்தில் பக்குவமகடந்தவர்கள் இகதக் ககவிட்டு விடுவார்கள். ஆரிபு ஒருவர் 
ேிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டாலன்றி இந்த ெக்திகய பிரநயாகிக்க மாட்டார். தம்கம பின்பற்றுபவர்ககள 
தம் இகறவனின் திருத்தூதர்தாம் என்று ேம்பகவக்க ஒரு ேபிக்கு இது அவெியமானதாகநவ 
இருக்கிறது. ஆனால், ஒலிமார்களுகடய ேிகல இதுவன்று. ஈமானின் (யமய்விசுவாெத்தின்) 
ஒளியுகடயவர்கள் மட்டுநம ேபிகய ஒப்புக் யகாள்கின்றனர். அதனால் ேபியும் அற்புதங்கள் 
ேிகழ்த்தாமல் ஒதுங்கிக் யகாள்ளநவ விரும்புகிறார்கள்.  

முஹம்மது ேபி ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் விெயத்தில் அவர்கள் தமது 
ெிறிய தந்கதயார் அபூதாலிகப இஸ்லாத்தில் ஆக்காதது பற்றித் துயரப்பட்ட ெமயம், இகறவன் 
அருளினான்,  

'ேீர் விரும்பியவகர ேீர் நேர்வழியில் ேடத்தாட்டிவிட முடியாது. ஆனால், இகறவன் தான் 
ோடியவர்ககள நேர்வழியில் யெலுத்துகிறான்' (அத் 28:56) என்று.  

மநனா ெக்திக்கு ஏதாவது எதியராலி இருந்திருப்பின் ேபியபருமானார் அகதச் ொதித்திருக்க 
முடியும். ஒரு ேபி தங்களால் அறிவிக்குமாறு உத்திரவிடப்பட்ட யெய்திகய ஜனங்களுக்கு 
எட்டச் யெய்கிறார்கள். இகறவநன அவர்ககள மனம் மாற்றுகிறான். 'ேற்யெய்திகய ஏற்பவர்கள் 
யார் என்பகத ேன்கு அறிந்தவன் அல்லாஹ்நவயாவான்' 'அஃயாயன தாபிதா' ேிகலயிலிநலநய 
ஞானத்கத விரும்பும் தம் இயல்கப யவளிப்படுத்தியர்வர்கள் இவர்கள். இதன்மூலம் அறிவுக்கு 
அறியப்பட்டவன் இன்றியகமயாதவன் என்பது ேிகலோட்டப்பட்டதாகிறது.  

எனநவ இகறவன் அருளினான், 

ْلعَبِْيدِ  ٍَ ل ِ َوَماٰۤ اَنَا بَِظل    

 'என் ெிருஷ்டிகள் மீது ோன் யகாடுகம இகழக்க மாட்நடன் (அத் 50:29) என்று.  

அவற்கற இகறவன் அவற்றின் ஆகெக்கு ஏற்ப ெிருஷ்டித்துள்ளான். ஆனால், 'அகவ தாம் 
ஒன்கற ஒன்று யகாடுகமப்படுத்திக் யகாள்கின்றன' என்றும் அவன் யதரிவித்துள்ளான். 

விளக்கக் குறிப்பு: லூத் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் இப்றாஹமீ் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் 
அவர்களின் மருமகன் ஆவார்கள். தாங்கள் வாழ்ந்த மக்களிகட அவர்களுக்கு எந்த 
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அதிகாரமும், யெல்வாக்கும் இல்லாமல் இருந்தார்கள். அந்த இனத்தார் கூடா ஒழுக்கம் உகடய 
தயீ மக்கள் கூட்டத்தாராவர். யகாள்களயடிப்பதில் ககநதர்ந்தவர்கள். லூத் ேபியின் 
ேல்லுபநதெத்கத அவர்கள் யெவி ஏற்கவில்கல.  

லூத் ேபியிடம் அற்புதம் ேிகழ்த்தும் ெக்தியிருந்தும், அவர்கள் அகதப் பிரநயாகிக்கவில்கல. 
யமய்ஞ்ஞானத்தில் ெம்பூரைம் அகடயும்நபாது, மகான்கள் தமது மநனா ெகத்திகயப் பற்றி 
அக்ககறக் காட்டுவதில்கல. எனநவ, அவர்கள் தமக்கு உதவியாளர்ககள (அன்ஸார்ககள) 
அனுப்புமாறு இகறவனிடம் அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். அப்நபாது இகறவன் அவர்ககளப் 
பாதுகாக்கத் தன் தூதர்ககள அனுப்பினான். (ஹூத் அத்தி 11:77)  

லூத் ேபியின் வாயிலில் இருவகரக் குருடர்களாக அடித்த இருவரும் அந்த இரண்டு 
தூதுவர்களும் ஆவர். 

இந்த அத்தியாயத்கத கஷகுல் அக்பர் அவர்கள், ேன்கம-தீகமயின் ஆரம்பத்கதயும் 
ேபிமார்கள் இவ்வுலகில் நதான்ற நேர்ந்த அவெியத்கதயும் விவரிக்கப் பயன்படுத்தியுள்ளார்கள். 

ஜவீிதம் இகறவனுகடயது, ெிருஷ்டிக்கப்பட்டவற்றுக்கு ஜவீிதமில்கல. ெிருஷ்டியின் ஆரம்பம் 
பலஹனீமானது. உங்ககளப் பலஹனீராகப் பகடத்த இகறவன் ஒருவநன' (அத்30:54) இதனால் 
பலஹனீமும், பைிவும் மனிதனில் இரண்டறக் கலந்துள்ளன. ோற்பது வயதுவகர 
மனிதனுகடய உடல் ெக்திகள் தகலதூக்கி ேிற்கின்றன.  

ஆனால், தகலயில் ேகர மயிர்கள் நதான்றத யதாடங்கியதும் அந்த ெக்திகள் பலம் குன்றத் 
யதாடங்குகின்றன. லூத் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் பலம் குன்றிய ேிகலயில் இருந்தார்கள். 
தங்களுக்கு உதவியாளர்ககள அனுப்புமாறு அவர்கள் இகறவனிடம் இகறஞ்ெினார்கள். 
'அஃயாயன தாபிதா'விநலநய ேன்கம தகீமகள் அகமந்து நபாய்விட்டன.  

அங்நக அறிவு அறியப்பட்டவனின் நதகவகய ோடியதாக ேிற்கிறது. மதிநுட்பத்தில் ெிந்தகன 
ேியதிகள் தூண்களாக இருப்பதுநபால, அஃயான்கள் அறிவியல் தூண்கள் நபால் ேிற்கின்றன. 
அஃயான்களுள் ஒன்று தன்கன யவளிப்படுத்திக் யகாள்ள ோடியநபாது ோஸ்தியானதிலிருந்து 
(அதமிலிருந்து) தனக்கு நேரடியான ஒன்றின் நதகவகய ோடியதாக ஆகிவிடுகிறது.  

உதாரைமாக 'ரஜ்ஜாக்' (ரிஜ்கு அளிப்பவன்) என்ற திருோமம் தன்கன யவளியாக்க ோடியநபாது, 
'மர்ஜூக்' (ரிஜ்கு அளிக்கப்படுபவன்)' என்ற யபயர் ஒன்றுமில்லாததிலிருந்து உருப்யபற 
நவண்டுவதாய் இருக்கிறது. 'ரஜ்ஜாக்' என்ற திருோமத்தில் எண்ைத்தால் உண்டானதுதான் 
இந்தப் படிவம். இது யதார்த்தத்தில் ோஸ்தியானதுதான். ஆனால், 'ரஜ்ஜாக்' என்ற படிவநமா 
இகறவனுகடய இஸ்முகளில் ஒன்றாகும்.  

அது இகறவனுகடய 'தாத்நத' (உள்ளகமநய)தான். ஒன்றில் அறியப்பட்டவனும், அறிவும் 
ஒன்றானதால், அறிவு அறியப்பட்டவனுகடய நதகவயற்றதாக இருக்கிறது. மற்றதில் 
அஃயான்கள் தம்கம யவளிப்படுத்த ோடிய ேிகலயல் அந்தரங்கமான அஃயான்கள் (அஃயாயன 
பாத்தினி) யவளிப்பகடயான அஃயான்களாக (அஃயாயன ளாஹிரி) ஆகநவண்டிய ேிகலயில், 
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அறியப்பட்டவன் அறிய விரும்பிய தன்கமயானதாக இருக்கிறான். அதாவது, அறியப்பட்டதற்கு 
தனி இயல்பு இல்கல. அது யவறும் சூனியமானதாகும். 

இகறவனுகடய ேகடமுகறகள் அவன் பிரதிேிதிகள் மூலம் யெயல்படுத்தப்படுகின்றன. 
ஜனங்களிகட இகறவன் தன் ேபிமார்ககள அனுப்பி கவப்பதன் நோக்கம் ேன்கம 
தகீமககளப் பிரித்துக் காட்டுவதற்குத்தான். யாகரயும் இகதப் பின்பற்றுங்கள் அகதப் 
பின்பற்ற நவண்டாம் என்று வற்புறுத்துவதற்காக அன்று. ேபியபருமான் ஸல்லல்லாஹு 
அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் இஸ்லாத்கதத் தழுவுமாறு தங்கள் ெிறிய தந்கதயார் 
அபூதாலிகபக் நகட்க மட்டுநம யெய்யலாம். அந்த நவண்டுநகாள் பயன்தராதது பற்றி துயரப்பட 
நவண்டியதில்கல. 

ஒரு மனிதனுகடய யெயல் அவனுகடய 'அஃயாயன தாபிதா' (இகறவனுகடய அறிவில் 
உண்டான படிவங்கள்)வின் இயல்புக்கு ஏற்றதாகநவ இருக்கும். அஃயான்கள் ெில, 
ேல்லியல்புகள் உகடயகவ, நவறு ெில தயீ இயல்புகள் உகடயகவ (இந்த இயல்புககள 
மாற்றும் ெக்தி தனக்கு இருந்தும் கூட) இகறவன் இந்த இயல்புகளின் நதகவக்கு முரைான 
அகமப்புககள உண்டாக்குவதில்கல. அப்படி உண்டாக்கினால் அவனுகடய 'ஹக்கீம்' (யாவும் 
அறிந்தவன்) என்ற திருோமம் அர்த்தமற்றதாக ஆகிவிடும். 

ேபிமார்கள் அனுப்பப்பட்ட இன்யனாரு குறிக்நகாள், மனிதகன அவன் இயல்நபாடு ஒட்டிய 
மார்க்கத்தில் பூரைமகடயச் யெய்வதற்காகவாகும். இதனால் ேல்லுபநதெம் நகட்டும் 
யெவிமடுக்காத பாவத்துக்காக தயீ இயல்புள்ளவர்கள் இன்றும் நமாெமான ேிகலகய 
எய்துகின்றனர். ேல்லியல்புள்ளவர்கநளா அந்த ேல்லுபநதெங்களின்ப ேடந்து நமலும் 
ெிநரஷ்டமகடகின்றனர். ேபிமார்ககள அனுப்பியதன் மூலம் தன் ெிருஷ்டிகளிடம் அல்லாஹ் 
தான் யகாண்டுள்ள அன்கபயும் யவளிப்படுத்தியுள்ளான். 

அத்தியாயம் 14 

உலைர் நபியின் ஞானம் 

'களா'(விதிப்பு) என்பது யபாருள்ககள நோக்கி அல்லாஹ் இடும் கட்டகளயாகும். யபாருள்கள் 
பற்றிய அவனுகடய ஞானம் யபாருள்களின் இயல்புகளுக்கு இயன்ற அளவினதாக இருக்கும். 
'கத்ரு' (தீர்ப்பு) என்பது யபாருள்கள் அஃயாயன தாபிதாவில் எப்படி இருந்தனநவா அவ்வாறு 
யவளிப்பாடாகக் குறிக்கப்பட்ட காலமாகும். உத்தரவிடப்பட்டதன் நதகவகய ோடியவனான 
உத்திரவிடுபவன், இவ்வாறு உத்திரவிடப்பட்டவனாகவும் ஆகிவிடுகிறான்.  

ேபிமார்கள் தமது ேபித்துவம் காரைமாகத் தாங்கள் அனுப்பப்பட்ட கூட்டத்தாரின் நதகவககள 
அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்தத் நதகவகளுக்குத் தக்க அளவு அவர்கள் அறிவும் 
அதிகமாகநவா குகறவாகநவா இருக்கும். மக்கள் கூட்டங்களின் நதகவகள் பல்நவறு 
வககயினதாக இருக்கும். அதற்நகற்ப ேபிமார்களின் படித்தரங்களும் அவர்களுகடய 
அறிவுத்தரங்களும் நவற்றுகமப்படும்.  
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ى بَْعٍض  ْلنَا بَْعَضُهْم َعل  ُسُل فَض  ًُّ  تِْلَك ال

'இந்தத் தூதர்களுள் ெிலருக்கு மற்றவர்ககள விட அதிகச் ெலுகக அளித்துள்நளாம்.' (அத் 2:253)  

ى بَْعٍض  َن َعل  ْلنَا بَْعَض الن بِي    َولَقَدْ فَض 

'ஒரு ேபிகய விட இன்யனாருவருக்கு ோம் அதிகச் ெலுகக அளித்துள்நளாம்.' (அத்17:55)  

ெிருஷ்டிக்கப்பட்டவற்றின் விெயத்தில் அல்லாஹுத்தஆலா அருளியுள்ளான், 

 ُ ْزقِ َواّٰله ِ ً ى بَْعٍض فِى ال َل بَْعَضُكْم َعل  فَض   

 'உைவு அளிக்கும் விெயத்தில் ோம் உங்களிகட ஒருவகர இன்யனாருவகரவிடச் 
ெலுககயுகடயவராக ஆக்கியுள்நளாம்.' (அத் 16:71) என்று.  

உைவு இரண்டு வககப்படும். ஒன்று அறிவு,ஞானம் நபான்ற ஆத்மீக உைவு. மற்றது 
வயிற்றுக்கான ொதம், பானம் நபான்றது.  

 ٍَ ْعلُْو  اًِل  بِقَدٍَر م 
ٰٖۤٗ لُ   َوَما نُنَز ِ

உைகவ ோம் அறியப்பட்ட ஒரு குறித்த அளவிலன்றி (அதற்கு அதிகமான) அனுப்பவில்கல' 

(அத் 15:21) என்றும்  

இகறவன் அருளியுள்ளான். இந்த 'அறியப்பட்ட குறிப்பிட்ட அளவுதான்' ெிருஷ்டிக்கப்பட்டதற்கு 
ேியாயமாகத் நதகவப்படுவதாகும். ெிருஷ்டிக்கப்பட்டதால் தனக்குத் யதரிவிக்கப்பட்டகத 
இகறவன் உத்திரவிடுகிறான். காலத்கத ேிர்ையிப்பது ெிருஷ்டிநயதான். இவ்வாறு களா, 
அறிவு, எண்ைம் யாவும் கத்கரநய ோடியகவயாய் இருக்கின்றன. இதுபற்றிய அறிவு 
பூரைமானமான யமய்ஞ்ஞானம் யபற்றவர்களுக்நக உண்டாகும்.  

இந்தச் ெம்பூரை அறிகவ அகடயப்யபற்றவர்கள் (என்ன வரப்நபாகிறது என்பகத 
அறிந்திருந்தபடியால்) பூரைமான ேிம்மதியிலும், (இன்னதான் வரப்நபாகிறது என்பகத 
அறிந்துவிட்டபடியால்) அதிகமான துயரத்திலும் மூழ்கி இருப்பார்கள். 'வஹி'யின் (யதய்வ 
அறிவிப்பின்) மூலம் ேபிமார்கள் இந்த அறிகவ எய்தியதும் அவர்களுள் இதயம் எந்த 
பகுத்தறிவுமின்றி ஒளிமயமாக ஆகிவிடும். பகுத்தறிவு இந்த அறிவு விெயத்தில் எதுவுநம 
யெய்ய இயலாது என்பகதயும், யஸளகும் (லயிப்பும்) வஜ்தும் (பரவெமும்) தாம் தங்ககள 
முன்நனறச் யெய்ய முடியும் என்பகதயும் அவர்கள் ேன்கறிந்திருந்தனர். இதனால் ெம்பூரை 
மனிதர் 'தஜல்லியாத்' என்ற யதய்வச் சுடர் ஒளி பாய்ச்சுதகலநய பூரைமாக ேம்பி இருந்தார். 
ஏயனனில், மனிதனுகடய ெடதத்துவ, மனக்கண் முன் உண்டான திகரககள இகறவன் 
அகற்றிவிடவில்கலயல்லவா! 
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உகஜர் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஞான திருஷ்டியின் (கஷ்பின்) மூலமன்றி, 
ஜடதத்துவ அறிவின் மூலம் அறிகவப் யபற முயன்ற காரைத்தால் இகறவனுகடய 
கண்டனத்துக்கு ஆளானார்கள்.  

'மரைத்துக்குப் பின் அந்த (ஊர்) ஜனங்கநள இகறவன் உயிர்ப்பித்திருப்பது எங்ைனம்?' (அத் 
2:259) என்று.  

இது இப்றாஹமீ் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம்,  

ىؕ َواِْذ قَاَل  ِ اَِرنِْى َكْيَف تُْحِى اْلَمْوت  ُم َرب  ه   ً اِْب  

'எனது இகறவா, மரைித்தவர்ககள ேீ எவ்வாறு உயிர்ப்பிக்கிறாய் என்பகத எனக்கு 
காட்டியருள்!' (அத் 2:260) என்று நகட்டது நபான்ற நகள்விநயதான்.  

இத்தககய வினாக்களுக்குச் யொற்களின் மூலமாகயன்றி, யெயல்களின் மூலநம பதில் 
அளிக்கப்படுகின்றன. இகறவன் உகஜர் ேபிகய நூறு ஆண்டுகள் மரைித்தவர்களாக 
கவத்திருந்து பின்னர் உயிர்த்யதழுப்பினான். 'பார்த்தரீா, ோம் எவ்வாறு எலும்புககள ஒன்று 
நெர்த்து, அதன் ெகதகயப் நபார்த்துகிநறாம்' என்று.  

அஃயாயன தாபிதாவின் யதார்த்தங்ககள நோட்டமிடுவது யகாண்டு கிகடக்க நவண்டிய 
பதிலுக்கான நகள்விகய உகஜர் ேபி இவ்வாறு நகட்டுவிட்டார்கள். இகறவன்தான் இவ்வாறு 
யெய்ய முடியும் அவனுகடய திருோமங்கள் அஃயான்களுக்குத துறவுநகால்களாகும்!. 
இகறவன் தன் அடியார்களுள் ஒரு ெிலரிடநம இந்தத் துறவு நகாகலக் யகாடுக்கிறான்.  

உகஜர் ேபிமீது இகறவன் நகாபமானதும், அதற்கான காரைத்கத அவர்கள் புரிந்து 
யகாண்டார்கள். அதாவது, தாங்கள் விரும்பியது ெிருஷ்டிக்கப்பட்டவற்றுக்கு ொத்தியப்படாத 
ஒன்று என்று உைர்ந்தார்கள். ஒரு ஹதீதின்படி உகஜர் ேபியிடம் இகறவன் கூறினான், 
வியப்கப விட்டும் ேீர் ஒதுங்கவில்கலயானால், ேபிமார்களின் பட்டியலிலிருந்து உமது 
யபயகரநய ோம் அகற்றிவிடுநவாம்' என்று.  

அதாவது, உமக்கு வஹி அனுப்புவகத ேிறுத்திவிட்டு, உமது ெக்திக்கு ஏற்ற அளவில் 
தஜல்லிய்யாத்துககள அனுப்புநவன், இந்தத் தஜல்லியிலாவது இவ்விெயத்கத ேீர் கண்டு 
யகாள்ளாவிடின், உமக்கு அதற்கான ெக்தியில்கல என்று ேீர் புரிந்து யகாள்ளலாம். 

விலாயத் என்பது ேபிமார்ககளயும், ஒலிமார்ககளயும் யபாதிந்ததாகும். விலாயத் என்றும் 
முடிவதில்கல. ேபித்துவம் ஷரீஅத்துடன் யதாடர்புள்ளது. ஒவ்யவாரு புதிய ேபி வந்ததுடனும் 
அது முடிவாகிவிடும். எனநவதான் ேபியபருமானார் அருளினார்கள், 'எனக்குப் பின்னர் ேபி 
கிகடயாது.ரஸூலும் (நவதம் யகாைர்பவரும்) கிகடயாது' என்று. 

'எனக்குப் பின்னர் நவறு ெம்பூரை மனிதர் இல்கல' என்பதுதான் இந்த ஹததீின் 
தாத்பரியமாகும். இது ஒலிமார்களான யதய்வநேயர்களின் உைர்கவ ேசுக்கி விட்டது. 
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அல்லாஹுதஆலாவின் அழகிய திருோமங்களுள் ஒன்று 'ஒலி' என்பது, ஆனால் ேபி என்நறா, 
ரஸூல் என்நறாஅவருக்கும் யபயர் இருக்கவில்கல. இகவ ெம்பூரை மனிதர்களுக்காக 
ஒதுக்கப்பட்டகவ என்பநத இதன் தாத்பரியமாகும்.  

ஒரு ஒலியின் விலாயத் அவருகடய நுபுவ்வத்கத விடச் ெிறந்ததாகும். ஆனால், பூரைமான 
இடத்திலிருந்து பார்த்தால், விலாயத் நுபுவ்வத்கத விட உயர்ந்ததன்று. கஷ்பு என்ற ஞான 
திருஷ்டியுடன் யதாடர்புள்ளது என்ற முகறயில் விலாயத் நுபுவ்வத்தின் ெக அம்ெமாகும். அது 
என்றும் முடிவகடயாதது. இதனால்தான் ேபி யபருமானார், 'எனது இகறவா, என் அறிகவ 
அதிகப்படுத்தியருள்!' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 

விளக்கக் குறிப்பு: உகஜர் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நூறாண்டுகள் மரைமுற்று 
இருந்தபின் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டதும், தங்களுக்கு அருளப்பட்ட ெட்டதிட்டங்ககளக் 
கைக்கர்களிடம் கூறி எழுதச் யொன்னார்கள் என்று யொல்லப்படுகிறது. அத்தியாயம் 11  ஆயத் 
30 ல் யூதர்கள் உகஜர் ேபிகய ஆண்டவனின் புதல்வன் என்று கூறிய விபரம் மட்டும்தான் 
காைக்கிடக்கிறது. திருமகற விரிவுகரயாளர்கள் கஸஸுல் அன்பியா என்ற ேபிமார் 
ெரிகதகய தழுவி அவர்கள் நூறாண்டுகளுக்குப் பின் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட விருத்தாந்தத்கதச் 
நெர்த்துள்ளனர். 

இந்த அத்தியாயத்தில் அஃயாயன தாபிதாவின் மகறவான உலகின், பகுதிகய ஊடுருவ 
முயல்வதன் பலாபலன்ககள யஷய்குல் அக்பர் அவர்கள் விவரிக்கிறார்கள். இந்த மகறவான 
உலகின் ஞானம் இகறவனுகடயதாகும். அவனால் அனுமதிக்கப்பட்ட அவன் அடியார்களில் 
குறிப்பிட்ட ெிலருக்கு மட்டும் இது அருளப்படுகிறது. இந்த ஞானம் 'ஸிர்ருப் கதீர்' (யதய்வத் 
தீர்ப்பு பற்றிய ரகெியம்) எனப்படும். 

ஒரு கிராமத்துக்குப் பக்கமாகப் நபாக நேர்ந்த உகஜர் ேபி யொன்னார்கள், 'இந்த மரைித்தபின் 
இகறவன் எப்படி இவர்ககள உயிர்ப்பித்திருக்க முடியும்?' என்று. அஃயான்ககளயும், அவற்றின் 
இயல்புககளயும் பற்றிய ஞானத்கதப் யபறுவதுதான் களாவின் அகமியம் ஆகும். 
யபாதுப்பகடயான ெித்தாந்தம் ஒன்கற குறிப்பிட்ட நேரத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு விெயத்தில் 
பிரநயாகித்துப்பார்ப்பதுதான் 'கத்ரு' ஆகும். 

அஹதிய்யத்தின் படித்தரத்தில் அறிவும் அறியப்பட்டவனும் ோஸ்தியாகிவிடுகின்றன. 
அறியப்பட்டவன் நதாற்றமானதும், அறிவும் நதாற்றப்பட்டுவிடுகிறது. இயல்புகள் யவளிப்படும் 
காகலயில் அகவ 'அஸ்மாயய இலாஹி' எனும் படிவங்களாகநவ நதாற்றமாகின்றன. இகவ 
ேம்கம 'அஸ்மாயய கியானி' எனும் படிவங்களில் காை விரும்பின. 'அஸ்மாயய இலாஹி' 
படிவங்கள் எடுக்கத் யதாடங்கிய அநத ெமயம் அஸ்மாயய கியானியும் படிவங்கள் 
எடுக்கலாயின. இவ்வாறு ெிருஷ்டிக்கும் யதாழில் ஆரம்பமாயிற்று. 

'களா' எனும் யதய்வ விதிப்கபப் பற்றிய ஞானம் அருளப்யபற்றவர் தமக்கு வரஇருப்பது 
இன்னதுதான் என்று அறிந்ததால் மனேிம்மதியும், அல்லாஹ்வின் அறிவில் ஏற்கனநவ 
திட்டமாக்கப்பட்டகத மாற்ற இயலாறு என்ற உைர்வில் அகத அறிந்தது பற்றித் துயரமும் 
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அகடகிறார். உகஜர் ேபியின் நகள்வி அவர்களுகடய வியப்கபக் காட்டுவதாயிற்று. எனநவ 
அவர்கள் நூறுஆண்டுகள் மரைித்த ேிகலயில் கவக்கப்பட்டிருந்து பிறகு உயிர் 
யபற்யறழுந்தார்கள். 

'கத்ரு' பற்றிய ஞானம் தஜல்லியாத்தின் மூலநம தான் ஏற்பட நவண்டும். ெிந்தகனயாநலா, 
பகுத்துைர்வதாநலா அது உண்டாகாது. அதனாநலNயு ேபி யபருமான் ஸல்லல்லாஹு 
அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 'இகறவா, என் அறிகவ அதிகமாக்கியருள்' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் ஹுவல் ளாஹிர், (அவன் பகிரங்கமானவன்) என்ற யபயரின் 
உள்ளகம பற்றிய அறிகவ ோம் அறிய தஜல்லியாத்துகள் மூலம்தான் இயலும். இந்தப் 
பகிரங்கமான ேிகல ெடதத்துவ உலகிலாயினும் ெரி, மிதால் உலகிலாயினும் ெரி, 
ஆத்மாக்களின் உலகிலாயினும் ெரி தஜல்லிய்யாத்துகளின் நமல் இகவ புலனாகமாட்டா.  

வாழ்க்ககயின் எந்த அம்ெத்திலுள்ள யபாருளுகடய யதார்த்தத்கதயும் ஊடுருவிக் காை 
இத்தககய ஒளிச்சுடர் வசீுதல் அவெியமானதாகும். தமது விளக்கம் பற்றிய காரைம் தாங்கள் 
யெய்த ஆராய்ச்ெிகள் தாம் என்று ெிலர் எண்ைலாம், ஆனால் இது அப்படியன்று. ேம்முகடய 
ஆராய்ச்ெிகளின் ஒரு ேிகலயில் இந்த யதார்த்தங்கள் இகறவனிடமிருந்து ேமக்கு 
ககவல்யமாகின்றன. 'ஹுவல் பாத்தின்' (அவன் அந்தரங்கமானவன்) என்ற யபயரின் உள்ளகம 
திறக்கப்படாது முத்திகரயிடப்பட்ட கிதாபாகநவ இருந்து விடுகிறது. (கஷகுல் அக்பரின் 
'புதூஹாத்துல் மக்கிய்யா) 

அத்தியாயம் 15 

ஈஸா நபியின் ஞானம் 

ஜவீன் என்னும் ரூஹின் ெக்தி எப்படிப்பட்டது என்றால், அது ஒரு யபாருகளத் யதாட்டால் 
உடநன அந்தயபாருள் புத்துயிர் யபற்று விடும். இகத அறிந்த ொமிரி, தூதர் ஜிப்ரயீலின் 
பாதங்களின் அடியிலிருந்து ஒரு பிடி மண்கை எடுத்து, கன்றுக் குட்டிச் ெிகலயின் வாயில் 
வெீினான். உடநன அது 'உம்நம' என்று ெப்தம் யகாடுத்தது. அகத அவன் நவறு எந்தப் பிராைி 
உருவின் வாயில் நபாட்டாலும், உடநன அந்தப் பிராைியின் ெப்தத்கத அது 
யவளியிட்டிருக்கும்.  

உதாரைமாக அது குதிகரயின் ெிகலயாக இருந்திருப்பின் அந்த மண் தன் வாயில் பட்டதும் 
அது ககனத்திருக்கும். அது தவகளயின் யபாம்கமயாக இருந்திருப்பின் தவகளயின் யகார் 
யகார் ெப்தத்கத யவளியிட்டிருக்கும். யபாருள்களில் யபாதிந்து ேிற்கும் இகறவனின் ஜவீனின் 
பகுதி 'ோஸூத்' எனப்படும். ோஸூத் என்பது ஜவீன் ேிகலேிற்கும் தலத்தின் யபயர். இநத 
ோஸூத் தன் ஜவீநனாடு நெர்ந்த ேிகலயில் ஜவீன் (ரூஹ்) என்றும் யொல்லப்படும்.  

ஈஸா ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் ரூஹுல்லாஹ் (அல்லாஹ்வின் ஜவீன்) என்ற 
அகழக்கப்பட்டார்கள். ரஸூயல அமீன் என்னும் ஜிப்ரயலீ் அகலஹிஸ்ஸலாம் மரியமின் முன் 
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நதாற்றமானதும் அவருக்கு எதிராக மரியம் தம் உளப்பூர்வமாகத் தங்கள் பலம் அகனத்கதயும் 
திரட்டி இகறவனிடம் பிரார்த்தித்தார்கள். இத்தகககய ேிகல ரூயஹ மஃனவ ீஎனப்படும்.  

அப்நபாநத ஜிப்ரயீல் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இகறவனுகடய வார்த்கதகய 
ஊதியிருப்பார்களாயின் ஈஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் அந்தக் கைநம அங்நக 
நதான்றியிருப்பார்கள். ஆனால், அவர்களுகடய இயல்பின் நவகம் காரைமாக உலகத்தால் 
அவர்ககளத் தாங்கிக் யகாண்டிருக்க முடியாது. அன்கனயின் ேிம்மதியற்ற தன்கம அவர்கள் 
உடல் முழுவதும் வியாபித்திருக்கும்.  

ஜிப்ரயலீ், தாம் இகறவனுகடய தூதர் என்றும், தாம் புனிதமான புதல்வகன அவர்களுக்குத் 
தரநவ வந்ததாகவும் யதரிவித்த பின்னநர மரியம் அவர்களிடம் உண்டான அகமதியின்கம 
இதயத்தின் ேிம்மதியாக மாற்றமாயிற்று. அவர்களுகடய இதயம் திறக்கப்பட்டது. ேபிமார்கள் 
யதய்வ யமாழிகயத் தமது உம்மத்துகளின் இதயங்களில் ஊதுவதுநபால, ஜிப்ரயீல் 
இகறவனுகடய வார்த்கதகய மரியத்தின் மனத்தில் ஊதினார்கள். இவ்வாறு ஈஸா 
அகலஹிஸ்ஸலாம் மரியத்தில் ஊதப்பட்ட இகறவனுகடய வார்த்கதயாகவும், அவன் ஜவீன் 
ஆகவும் இருக்கிறார்கள். (அத் 4:171)  

அவர்களுகடய ெடலம் மரியத்தின் வியர்கவயாலும், ஜிப்ரயீலின் எண்ை ஈரத்தாலும் ஆன 
கலகவயாக இருந்தது.  

இரண்டு காரைங்களுக்காக ஈஸா மனித உருவில் இருந்தார்கள். ஒன்று அவர்கள் அன்கனயார் 
பக்கமிருந்து உண்டானது. மற்றது ஜிப்ரயீல் மனித உருவில் நதான்றியதால் உண்டானது. 
அவர்கள் மரித்தவர்ககள உயிர்ப்பித்தநபாது, அவர்கள் இகறவனுகடய ஜவீன் ஆகநவ 
இருந்தார்கள். ஏயனனில், உயிர்ப்பிப்பது அல்லாஹ்வின் யதாழிநல அன்றி மனிதனுகடயது 
அன்று. ஜவீகன ஊதுவது ஈஸாவின் நவகலயாக இருந்தது.  

இவ்வாறு அவர்கள் பிறந்த விதத்கத அவர்கள் யதார்த்தமாகநவ எண்பித்துக் காட்டிக் 
யகாண்டிருந்தார்கள். அவர்களுகடய உண்கமயான மூலத்திலிருந்து அவர்கள் 'மரைித்நதாகர 
உயிர்ப்பித்தார்கள்'. அவர்களுகடய கற்பகனயான மூலத்திலிருந்து அவர்கள் '(களிமண் 
உருவில்) அவர்கள் தங்கள் மூச்கெ ஊதினார்கள். அது இகறவன் கட்டகளயில் உயிருள்ள 
பறகவயாக ஆகிவிட்டது.' (4:171) இகறவனுகடய கட்டகளயால் அவர்கள் குருடர்களுக்குப் 
பார்கவயும், குஷ்டநராகிகளுக்கு நோய் ேிவாரைமும் தந்தார்கள். 

ஈஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடம் இரண்டு அம்ெங்கள் குடி யகாண்டிருந்தன. ஒன்று 
அவர்கள் அன்கனயாரிடமிருந்து அகடயப் யபற்றது. அது பூரைமான பைிவான குைமாக 
இருந்தது. அதனாநலநய அவர்கள், 'வலக் கன்னத்தில் அடிக்கப்பட்டால் இடக் கன்னத்கதத் 
திருப்பிக் காட்டுங்கள்' என்று உபநதெித்தார்கள். மற்ற அம்ெம் ஜிப்ரயலீிடமிருந்து 
அகடயப்யபற்றது.  
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அதனால் அவர்கள் இறந்தவர்ககள உயிர்ப்பித்தார்கள். ஜிப்ரயலீ் மனித உருவில் இல்லாது 
நவறு ஏநதனும் உருவில் (மரியத்தின் முன்) நதான்றியிருப்பார்களாயின், ஈஸா 
அகலஹிஸ்ஸலாம் மரித்தவர்ககள எழுப்புமுன் அந்த உருவில் அவர்கள் ஆகிக் யகாள்ள 
நவண்டியதாக இருந்திருக்கும். ஜிப்ரயலீ் தங்களுகடய ஒளிமயமான உருவில் 
நதாற்றமாகியிருந்தால், ஈஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் இகறவனுகடய ஒளியான உருகவ 
நமற்யகாள்ள நவண்டுவதாக இருந்திருக்கும். 

ஈஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் இறந்த ஒருவகன உயிர்ப்பித்ததும், அவன் நபசுவது வழக்கம். 
ஏயனன்றால் ஜனங்கள் தங்கள் முன் கண்கட்டி வித்கத காட்டப்பட்டதாக எண்ைக் கூடாநத 
என்பதற்காக அவர்கள் தாங்கள் உயிர்ப்பித்தவகனப் நபெவும் கவத்தார்கள். ஆனால் ஜனங்கள் 
அவர்ககள இகறவனுகடய அவதாரம் என்நற கூறத் தகலப்பட்டனர்.  

இதனால் இகறவன் யொன்னான்,  

 

يَمَ  ًْ َ هَُو اْلَمِسْيُح اْبُن َم ا اِن  اّٰله ًَ ال ِذْيَن قَالُْوٰۤ  لَـقَدْ َكفَ

'மரியத்தின் புதல்வர் ஈஸாகவ அல்லாஹ் என்றவர்கள் உண்கமகய மகறத்தவர்கள் ஆவர்' 

(அத் 5:17) 

என்று. ஈஸா இகறவன் என்நறா, ஈஸா மரியத்தின் புதல்வர் என்நறா அவர்கள் 
கூறியிருப்பார்களாயின் அது உண்கமகய மகறப்பதாகாது. அதாவது, அவர்கள் யதய்வகீத் 
தன்கமகய ஈஸாவின் உருவத்தின் மீநத ொட்டியவர்கள் ஆவர். ெிலர் அவர்கள் பிறப்கப 
மரியத்நதாடு கட்டுப்படுத்தி மரியத்தின் புதல்வர் என்று அவர்ககள அகழத்தனர். ெிலர் 
அவர்கள் பறகவப் யபாம்கமகளுள் உயிர் ஊதியது கண்டு ஜிப்ரயீலுக்கு அவர்ககள 
உவகமப்படுத்தி, அவர்ககள 'அல்லாஹ்வின் வார்த்கத' என்றனர்.  

மற்றும் ெிலர் அவர்கள் மரைித்தவர்களுக்கு உயிர் யகாடுப்பது கண்டு அவர்ககள 
'ரூஹுல்லாஹ்' (அல்லாஹ்வின் ஜவீன்) என்றனர். இந்த நவற்றுகமகள் ஈஸா 
அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் விெயத்தில் மட்டும்தான் எழுந்துள்ளன. மற்றவர்கள் 
விெயத்தில் உடல் ேன்கு வளர்ச்ெி அகடந்த பின்னநர  உயிர் அதில் ஊதப்பட்டது. 

ْوِحىْ  ِٖ ِمْن رُّ ٖٗ َونَفَْخُت فِْي ْيتُ  فَِاذَا َسو 

 '(ஆதத்தின்) உடகல தகுந்த பருவமுகடயதாக ோன் ஆக்கியதும் அவரில் ோன் என் மூச்கெ 
ஊதிநனன்' (அத் 38:72) என்று இகறவன் அருளியுள்ளான்.  

ஈஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் விெயத்திநலா அவர்களில் மூச்சு ஊதப்படும்நபாநத அது 
முதிர்ச்ெி அகடந்து யகாண்டது. ெிருஷ்டிக்கப்பட்ட யாவும் அல்லாஹ்வின் வார்த்கதகள்தாம், 
அகவ என்றும் ோஸ்தியாவதில்கல. ஏயனனில், அகவயாவும் 'குன்' (ஆகுக) என்ற 
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உத்திரவின்படி நதாற்றமானகவ. இகறவன் தான் 'குன்' என்ற யொன்ன யபாருளில் தன்கன 
யவளிப்படுத்திக் காட்டுகிறான். இகறவனுகடய 'தாத்து' (உள்ளகம) மட்டும் என்றும் 
யவளிப்படுவநதா அறியப்படுவநதா இல்கல. இவ்வாறு இகறவன் 'குன்' என்ற வார்த்கதகயப் 
நபசுபவன், ெிருஷ்டிப்பவன், உயிர்ப்பிப்பவன் ஆவான். நபசுபவன் இகறவன் என்றும், அடியளநன 
ெிருஷ்டிக்கப்படுபவன், உயிர் யகாடுப்பவன் என்றும் ெிலர் கூறுகின்றனர்.  

அபூயஜதீு பிஸ்தாமி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்ககளப் நபான்ற ஆத்ம விகெிதம் 
உகடயவர்களுக்Nகு இது யதளிவாகும். அபூயஜதீு ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் யெத்த 
எறும்பில் தங்கள் மூச்கெ ஊதி அதற்கு உயிர் உண்டாக்கினார்கள். அகத உயிர் 
உண்டாக்கியது யார் என்பகதயும் அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். 

மரைித்தவர்ககள எழுப்புவதன் யலௌகீக அம்ெம் இது. யதய்வ அறிவின் உதவியால் 
மரைித்தவர்களுக்கு உயிர் ஊட்டுவது ஆத்மீக அம்ெமாகும்.  

 

ٖ  فِى الن اِس  ا ي ْمِشْى بِ ٖٗ نُْورا ُٖ َوَجعَْلنَا لَ  اََوَمْن َكاَن َمْيتاا فَاَْحيَْين 

'இந்த மனிதன் மரைித்திருந்து, அவனுக்கு ோம் மீண்டும் உயிரளித்து, மனிதர்களிகட அவன் 
ேடப்பதற்கான ஒளிகயயும் ோம் அளிக்கவில்கலயா?' (அத்6:122)  

என்று இகறவநன வினவுவகத ோம் ேிகனவில் கவப்நபாம். 

இகறவனுகடய ேப்ஸ் (தனித்தன்கம) ஆவது ேப்நஸ ரஹ்மானி (புனித மூச்சு) ஆகும். ேப்நஸ 
ரஹ்மானி ெிருஷ்டியாளனின் படிவத்தில் இவ்வுலகம் நதாற்றமாயிற்று. ெிருஷ்டிப்பதில் 
ெிருஷ்டியாளன் தன் இரண்டு ககககளயும் பயன்படுத்தினான். அத்தககய ெிருஷ்டியின் 
பலாபலகன ோம் இப்பிரபஞ்ெத்தில் காண்கிநறாம். மனிதனிடமுள்ள நவறுபட்ட 
குைங்களுக்குக் காரைம் இவ்வாறு அவன் இகறவனுகடய இரண்டு கரங்களாலும் 
ெிருஷ்டிக்கப்பட்டிருப்பதுதான்.  

இதனால் மனிதன் 'பஷர்' (யதாடப்பட்டவன், அச்ெில் வார்க்கப்பட்டவன்) என்ற யபயர் யபற்றான். 
இது இகறவன் மனிதனுக்கு அருளிய விநெெமான அருட்யகாகடயாகும். இதனால்தான் ஆதம் 
அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் முன் அடிபைிய மறுத்த ஒருவகன நோக்கி இகறவன் 
யொன்னான்,  

ـِاْبِلْيُس َما َمنَعََك اَْن تَْسُجدَ ِلَما َخلَْقُت بِيَدَى   َْ ُكْنَت ِمَن اْلعَاِلْينَ ؕ قَاَل ي ٰۤ َت اَ ًْ    اَْستَْكبَ

'என் இரண்டு கககளாலும் ோன் ெிருஷ்டித்த, ஒருவர் முன் அடிபைியாது உன்கனத் தடுத்தது 
எது? ேீ அகந்கதகயக் காட்டினாய். இல்லியூன்ககளவிட ேீ உயர்ந்தவனா?' என்று. (அத் 38:75)  

இல்லியூன்கள் என்பது ஒளியால் பகடக்கப்பட்ட அமரர்கள் ஆவர்.  
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வானின் பல்நவறு மண்டலங்களிலும் உள்ள அமரர்களும் தத்தமது மண்டலங்களுக்கு உரிய 
மூலப் யபாருள்களால் பகடக்கப்பட்டுள்ளனர். மனிதன் இகறவனுகடய ஜலால் ஜமால் 
என்னும் இரண்டு கரங்களாலும் பகடக்கப்பட்டதால் அவன், மூலப் யபாருள்களிலிருந்து 
பகடக்கப்பட்டவற்கற விட உயர்ந்தவனாய் இருக்கிறான். ஆனால், திருமகறயின்படி அவன் 
இல்லியூன்ககள விடத் தாழ்ந்தவனாக இருக்கிறான். எனநவ, இகறவனுகடய மூச்கெப் புரிந்து 
யகாள்ள விகழபவர் பிரபஞ்ெ இயக்கத்கதப் புரிந்து யகாள்ள நவண்டும்.  

'தன் ேப்கஸ அறிந்தவன் இகறவகன அறிந்தான்'. பிரபஞ்ெ இயக்கம் இகறவனுகடய மூச்ெின் 
புற இயக்கத்கதநய குறிப்பதாகும். ேிபந்தகனக்கு உரிய யதய்வ ோமங்கள் தாம் 
யவளியாக்கப்பட துடிதுடித்துக் யகாண்டு இருந்தன. அவற்றின் முயற்ெிகயப் புறத்நதாற்றம் 
உகடயகவயாக ஆக்கியதன் மூலம் இகறவன் அவற்றின் பதற்றத்கத அகற்றினான். 
அவற்றின் புறத்நதாற்றங்களுக்கு அவன் தன் மூச்ொல் உருக் யகாடுத்தான். ஆதம் உயிர் 
யபறும் வகர, அந்தத் துடிப்கபத் தீர்ப்பதற்காக இகறவன் கீநழயுள்ள தன் படித்தரங்களுக்நக 
இறங்கி வந்தான். ெகல யவளிச்ெமும் சூரிநயாதயத்துக்கு முன்பிருந்த இருகளத் யதாடர்ந்து 
வந்ததுநபால் ெகல ெிருஷ்டிகளுநம ேப்யஸ ரஹ்மானியிலிருந்து யதாடர்ந்தகவதாம். 

இந்தப் பதம் அதாவது, ஈஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் பிரபலமான ேிகலயில் கவக்கப்பட்டபின்,  

 ِ َهْيِن ِمْن دُْوِن اّٰله َى اِل  يََم َءاَْنَت قُْلَت ِللن اِس ات ِخذُْونِْى َواُم ِ ًْ ِعْيَسى اْبَن َم ُ ي   َواِذْ قَاَل اّٰله

'என்னுடன், உம்கமயும் உம் தாகயயும் இரண்டு கடவுள்களாக ஏற்றுக் யகாள்ளும்படி 
ஜனங்ககள ேீர் நகட்டீரா?' (அத் 5:116)  

என்பது நபான்ற வினாகவ இகறவன் விடுத்தான்.இதற்கு அதற்கான மரியாகதநயாடு தான் 
பதில் அளித்தாக நவண்டும்.  

காரைம் இகறவன் ஈஸா ேபிக்கு ஒளிகய அளித்த நபாது அவர்கள் ஒன்றான (ஜம்உ ஆன) 
ேிகலகய விரும்பாது, அடிகமயான (தப்ரிகாவான) ேிகலகயநய உவந்து ஏற்றுக் 
யகாண்டார்கள். அதனால், 'ேீநய சுப்ஹான் - புனிதமானவன்' அதாவது அழிகவயும் மட்கும் 
ேிகலகயயும் விட்டும் ேீநய அப்பால் ஆனவன் என்றும், 'ோன் யொல்லத்தகாத ஒன்கற ோன் 
யொல்வது ெரியன்று' என்றும், 'ோன் அவ்வாறு யொல்லியிருந்தால் ேீ அகத அறிந்திருப்பாய்'  

ஏயனனில், 'அடியான் நபசும்நபாது அவன் ோவாக ோன் ஆகிவிடுகிநறன்' என்று ேீ யொல்வதாக 
ேபி யபருமானார் அருளியுள்ளது நபால ேீநய உண்கமயில் நபசுபவன், ேீநய நபசுகின்ற ோவு 
ஆவாய் என்றும், 'எனது ோவில் நபசுபவன் ேீநய, ேீநய என் ோவு' என்றும் ஈஸா ேபி 
கூறினார்கள். அதனாநலநய,  

َ َرب ِْى َوَرب ُكمْ  ٰۤ اَِن اْعبُدُوا اّٰله  ٖ تَنِْى بِ ًْ  َما قُْلُت لَُهْم اًِل  َماٰۤ اََم

'எனது இகறவனும் உங்கள் இகறவனும் ஆன அல்லாஹ்கவநய வழிப்படுங்கள்' (அத்5:117)  
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என்றும் அவர்கள் கூறினார்கள். இங்நக அவர்கள் 'தஷ்பீஹ்' (குைமான) ேிகல மூலம் தங்கள் 
தனித்த தன்கமகய ேிகல ேிறுத்தினார்கள். 

விளக்கக் குறிப்பு: இந்த அத்தியாயத்தில் கஷகுல் அக்பர் அவர்கள் ஈஸா ேபி கன்னி 
மரியத்தின் புதல்வராகப் பிறந்தது பற்றி தத்துவத்கத விவரிக்கிறார்கள். ஈஸா ேபியிடம் 
மூன்று அம்ெங்கள் இருந்தன என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். அகவ உடல் 
ெம்பந்தமானகவயும், ஆத்மா ெம்பந்தமானகவயும் ஆகும். மரியத்தின் புதல்வராகப் பிறந்தது 
அவர்களுகடய உடல் ெம்பந்தப்பட்ட அம்ெமாகும்.  

ஆத்மீகத்தில் அவர்கள் ஜிப்ரயலீின் எண்ைப்படிவம் அகமந்திருந்ததால் அவர்கள் 
மரைித்தவர்களுக்கு உயிரூட்டினார்கள். களிமண் பறகவகளுக்கு உயிரூட்டினார்கள். தங்களில் 
இகறவனின் ஒளி பூரைமாக ஆட்யகாள்ளவிட்டிருந்தது அவர்களிடமிருந்த யதய்வகீ 
அம்ெமாகும். ஈஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் வஹ்தத்தின் ஒரு படிவமாக இருந்தார்கள். 
வஹ்தத்தின் அெல் இகறவனின் முதல் படியாகும். இதுநவ ஹகீகத்நத முஹம்மதீ 
(முஹம்மதின் யதார்த்தம்) என்றும் யொல்லப்படும்.  

மகறவான உலகமும், காட்ெியில் படும் இவ்வுலகமும் யாவுநம இகறவனுகடய 
அம்ெங்கள்தாம் என்பது ஞானோதர்களுகடய கருத்தாகும். இவ்வாறு ஈஸா 
அகலஹிஸ்ஸலாம் இகறவனுகடய அம்ெமாக விளங்கினார்கள். தர்க்கரீதியாக ஒரு முடிவு 
எடுப்பதில் உண்டான யதய்வ ேிந்தகனயான விெயம் இதுதான். ஈஸா ேபியில் யதய்வ ஒளி 
சுடர் விட்டதால் அவர்கள் யதய்வமாய் இருந்தார்கள் என்று யொல்வது தவறாகும். 

'ரூஹ்' அல்லது ஜவீனுக்கு யொல்லப்பட்ட கலிமா அல்லது வார்த்கத இகறவனுகடய 
'குன்'(ஆகுக) என்ற உத்தரவின் மூலம் வந்ததாகும். ஈஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் 'குன்' என்பதின் 
நேரடியான யவளிப்படாக வந்தவர்கள் ஆதலால் அவர்கள் கலீமுல்லாஹ் அல்லது 
ரூஹுல்லாஹ் ஆனார்கள். மற்றச் ெிருஷ்டிகள் ெம்பந்தப்பட்டவகரநயா, அஸ்மாவின் பல்நவறு 
படித்தரங்களின் மூலநம யவளிப்பாடு ேிகழ்ந்தது. 

இந்த வார்த்கத 'நுபுவ்வத்'துக்குச் ெமமானது என்றும், 'ரூஹ்' என்பதற்கு கருகை, உதிப்பு, உயிர் 
என்று யபாருள் என்றம் திருக்குர்ஆன் விரிவுகரயாளர் ஒருவர் அறிவித்துள்ளார். 'வஹ்தத்தின்' 

ேிகலயில் இந்த வார்த்கத – இல்மு, நூர், உஜூது, ஷுஹூகதப் நபான்று இகறவநனதான் 
ஆகும் (இகவயாவும் ஒன்று மற்றது நபாலநவ விளங்குபகவயாகும்). 

மற்ற ெிருஷ்டிகள் ெம்பந்தப்பட்டவகர படிப்படியான ேிகலகள் மூலம் படிவங்ள் 
தயாராக்கப்பட்டன. பின்னர் அவற்றில் உயிர் ஊதப்பட்டது. அதாவது, விளக்கக முதலிநல 
ஆயத்தப்படுத்தி, அதன் திரிகய ஒழுங்காகக் கத்தரித்தபின் அதில் விளங்கு ஏற்றப்பட்டது. 
இங்நகநயா, திரிகய ஒழுங்காக்கியதும், விளக்நகற்றப்பட்டதும் ஒநர ெமயத்தில் ஆகும்.  

இதனால்தான் ஈஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் வார்த்கத என்று 
யொல்லப்படுகிறார்கள். அப்படிப் பார்த்தால் ெிருஷ்டிகள் யாவுநம அவனுகடய வார்த்கதகளின் 
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கலகவயால் எழுந்தகவதாம். அவனுகடய வார்த்கதகள் கைக்கிட முடியாதகவ. 'இகறவன் 
ஒன்கற ஆக்க ோடினால், அகத நோக்கி அவன் 'ஆகுக' என்கிறான். உடநன, அது 
ஆகிவிடுகிறது.'(அத் 3:46)  

இகறவனுகடய முதல் கருகை அவன் தன் புனித மூச்கெ தன் யபயர்களின் படிவங்கள் மீது 
ஊதியதுதான். அகத ஏற்றதும் அந்தப் யபயர்களின் படிவங்கள் புறத்நதாற்றம் யபற்றன. 
அல்லாஹ்வின் 'தாத்து' ஒரு ெமுத்திரமாயின் - அது இல்மு எனும் அறிவின், அல்லது நூர் 
எனும் ஒளியின், அல்லது 'உஜூது' எனும் உள்ளகமயின், அல்லது ஷுஹூது எனும் 
நோட்டமிடுவதன் ெமுத்திரமாக இருப்பின் - யபாருள்களின் யதார்த்தம் என்ற அஃயான்கள் 
அவனுகடய யொந்த இயல்புகள் அந்தச் ெமுத்திரத்தில் பிரதிபலிக்கும் பிரதி பிம்பங்களாகநவ 
இருக்கின்றன. இவற்றின் படிவங்களில் ெமுத்திரம் தனக்குத்தாநன நதாற்றமாகிறது.  

அந்த நோட்டமிடுதலுக்குப்பின் புறத் நதாற்றங்கள் மகறந்து அவற்றின் அறிவு மட்டும் 
மிஞ்சுகிறது. ெமுத்திரம் நபால் ெமுத்திரமாகநவ ேிகல யபற்று ேிற்கிறது'. அவன் எவ்வாறு 
இருந்தாநனா அவ்வாநற இருக்கிறான்' என்கிறது திருக்குர்ஆன்.  

 َِ ا ًَ ْك ِل َواًْلِ ى َوْجُٖ َرب َِك ذُو اْلَجل  يَْبق  و   ۚ   ُۚكلُّ َمْن َعلَْيَها فَانٍ    

'அதன் மீதுள்ள யாவும் ோஸ்தியாக்கப்படுகின்றன. ஜலால் எனும் தீவிரமும், ஜமால் எனும் 
நபரழகும் உகடய உமது இகறவனுகடய வதனம் என்றுமிருப்பதாகும்.' (அத் 55:26-27) 

'ஈஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஜிப்ரயலீின் நேரடியான உதிப்பு ெக்தியாக இருந்தபடியால் 
அவர்கள் மரைித்தவர்களுக்கு உயிர் ஊட்டினார்கள். யஷம் என்பவகர அவர்கள் 
உயிர்ப்பித்தார்கள். யஷம் நபெினார். அவர் வாய்திறந்து நபெி இருக்காவிட்டால் ஜனங்கள் 
அகத யவறும் கண்கட்டி வித்கதயாகநவ கருதியிருப்பார்கள். மண்ைால் யெய்த பறகவககள 
அவர்கள் உயிர் யபற்யறழச் யெய்தார்கள். இது திருமகறயில் பிரஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. ஆனால் 
கபபிளில் இது பற்றிச் யொல்லப்படவில்கல. 

அடியான் தன் நமல் நோக்கிய பிரயாைத்தில் இகறவனின் திருோமங்களில் தன்கன 
ோஸ்தியாக்கிக் யகாள்ளும் 'குர்நப-ேவாபி'கல கஷகுல் அக்பர் விவரித்துள்ளார்கள். ஈஸா 
அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தங்கள் குைங்ககள ோஸ்தி (பனா) ஆக்கியவர்களாகவும், 
இகறவனின் கல்யாை குைங்களில் தரிபாடு (பகா) ஆனவர்களாகவும் விளங்கியதால், 

இகறவனின் ெக்தியின் துகையால் அற்புதங்ககள ேிகழ்த்திக் காட்டினார்கள். 

அத்தியாயம் 16 

சுலலொன் நபியின் ஞானம் 

'உண்கமயாகநவ இது (இந்தக் கடிதம்) சுகலமான் அகலஹிஸ்ஸலாம் 
அவர்களிடமிருந்துதான் வந்துள்ளது. இது அளவற்ற அருளாளனும், ேிகரற்ற 
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அன்புகடநயானுமான அல்லாஹ்வின் திருோமத்தால் ஆரம்பிக்கிநறன்' என்று யதாடங்குகிறது' 

(அத் 27:29-30) பல்கீஸுக்குத் தாங்கள் எழுதிய கடிதத்தில் சுகலமான் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் 
அவர்கள் இகறவனுகடய யபயருக்கு முன் தங்கள் யபயகர எழுதியதற்காக ெிலர் 
அவர்ககளக் குகற கூறியதுண்டு. ஆனால், இது அவ்வாறன்று. அந்தக் கடிதத்கதப் பல்கீஸ் 
அவர்கநள கண்ைியமான கடிதம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 'உண்கமயாகநவ அந்தக் 
கண்ைியமான கடிதம் என்கன நோக்கி வெீப்பட்டது' என்று யதரிவித்துள்ளார்கள். 

சுகலமான் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தங்கள் கடிதத்தில் இரண்டு வகக 
அருட்யகாகடககளக் குறிப்பிட்டார்கள். ஒன்று ரஹ்மான் என்ற யபயரால் சுட்டப்பட்ட 
வரம்பற்ற அருட்யகாகடகள் மற்றது ரஹமீ் என்ற யபயரால் சுட்டப்பட்ட வரம்புக்கு உட்பட்ட 
அருட்யகாகடகள். வரம்பற்ற அருட்யகாகடகள் பாரபட்ெமற்று (மகழகயப் நபால்) யாவர் 
மீதும் யபாழியப்படுவதாகும். வரம்புக்கு உட்பட்ட அருட்யகாகடநயா தன் அடியார்கள் யெய்யும் 
ேற்யெயல்களுக்குச் ெம்மானமாக அவர்கள் மீது மட்டும் வருஷிக்கப்படுவதாகும்.  

'அருட்யகாகடககள வருஷிப்பகத அவன் தன் மீது கடகமயாக்கிக் யகாண்டான்.' (கதபஅலா 
ேப்ஸிஹிர் ரஹ்மா) ஆத்மீகப் படித்தரங்களில் முன்நனறிய ேல்லடியான் தன் அவயங்கள் 
மூலம் ேல் அமல்ககளச் யெய்பவன் யார் என்பகத ேன்கு அறிந்திருக்கிறான். ேல் அமல்கள் 
மனித உடலில் எட்டு அவயங்களிகட பகிர்ந்து தரப்பட்டுள்ளன. ஒவ்யவாரு அவயத்தின் 'தான்' 

தன்கமயும், யதார்த்தமும் தாநனதான் என்று இகறவன் ஏற்கனநவ ேமக்கு அறிவித்துள்ளான்.  

எனநவ, அவகனயன்றி நவறு யெயல்படுபவன் யாருமில்கல. படிவம் மனிதனுக்குரியது. 'தான்' 

தன்கமயும், இகறவனின் யதார்த்தமும் அந்தப் யபாருளின் உன்னதமான ேிகலயில் அதில் 
ஊடுருவி ேிற்கின்றன. கல்கு (ெிருஷ்டி) என்று யொல்லப்பட்ட யவளிப்பகடயான யபாருளின் 
யதார்த்தம் இகறவநனதான். இந்த கல்கு காரைமாக, அவன் அள்-ளாஹிரு 
(யவளிப்பகடயானவன்) என்றும், அல்-ஆகிறு  (ககடெியானவன்) என்றும் அவன் யபயர்ககளப் 
யபறுகிறான்.  

அடியானுக்காக அகவ ேிறுத்தி கவக்கப்பட்டுள்ளன. இகறவனுகடய யவளிப்பாடு 
அடியாகனப் யபாறுத்ததாக இருப்பதால், இகறவனுகடய 'தான்' தன்கமயும் யதார்த்தமும் 
காரைமாக அவன் அல்-பாத்தினு (அகமானவன்) என்றும், அல்-அவ்வலு (முதலானவன்) என்றும் 
யபயர் யபறுகிறான். எனநவ, ேீ கல்கக (ெிருஷ்டிகய)க் காணும்நபாது ேீ யபயர்ககளக் 
காண்கிறாய். 

இந்த யமய்ஞ்ஞானத்கத விட்டு சுகலமான் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் விதி 
விலக்காக்கப்படவில்கல. ஆலநம -ஷஹாதத் என்ற காட்ெி உலகில் இந்த யமய்ஞ்ஞானம் 
சுகலமான் ேபிக்கு குறிப்பாகவும் ெிறப்பாகவும் வழங்கப்பட்ட ென்மானமாகும். முஹம்மது 
ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கும் இந்த ென்மானம் அருளப்பட்டிருந்தது.  

எனினும் இகத அவர்கள் பயன்படுத்தவில்கல. இப்பரீத்து பற்றிய ஹதீதில் இதுபற்றி இந்த 
விபரம் காைப்படுகிறது. ஒரு ோள் இரவில் ேபி யபருமானார் ஜின்னு வகககயச் நெர்ந்த 



 www.sufimanzil.org  

72 
 

இப்ரீத் ஒன்கறப் பிடித்து மக்காவின் தூண் ஒன்றில் கட்டிப் நபாட்டு விட்டார்கள். மறுோள் 
காகலயில் குழந்கதகள் அத்துடன் விகளயாடட்டும் என்று அவர்கள் ேிகனத்தார்கள்.  

ஆனால் இவ்விதமான ஜின்-இப்ரீகத வெமாக்கும் ெம்மானம் தனக்கு மட்டும் உரியதாக இருக்க 
நவண்டும் என்று சுகலமான் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தன்னிடம் துஆ 
இகறஞ்ெியுள்ளகத இகறவன் ேபி யபருமானாருக்கு ேிகனவூட்டியதும் அவர்கள் உடநன அந்த 
இப்ரீகத அவிழ்த்து விட்டு விட்டார்கள். குறிப்பிட்ட ெில விெயங்களில் இகறவன் தன் 
ெம்மானங்ககளச் ெிலருக்காக ஒதுக்கி கவத்துவிடுகிறான் என்பகதயும் இதிலிருந்து ோம் 
அறிந்து யகாள்கிநறாம்.  

வரம்புக்கு உட்பட்ட அருட்யகாகடகள் யமய்விசுவாெம் (ஈமான்) யகாண்டவர்கள் மீதுதான் 
யபாழியப்படும். வரம்பற்ற அருட்யகாகடகநளா யாவருக்கும் யபாதுவானகவ. திருமகறயில்,  

ا ِعْلما ْحَمةا و   َرب نَا َوِسْعَت ُكل  َشْىٍء ر 

'கருகையால் ேீ ெகலவற்கறயும் யபாதிந்துள்ளாய்' (அத் 40:7)  

என்று கூறப்பட்டிருப்பதுநபால், தன் யொந்த யதாடர்புகள் இயல்புகளான அஸ்மாக்கள் 
(திருோமங்கள்) உள்ளிட்ட ெகலவற்கறயும் அவன் கருகை யபாதிந்து ேிற்கிறது. உலகினரின் 
ேன்கமக்காக இகறவன் தன் அருட்யகாகடககள தன் அஸ்மாக்களிநலநய யபாழிந்துள்ளான். 
அன்னியமானது எதுவும் இல்லாதபடியால் இகறவன் தாநன தன் அருட்நபறுககள அகடந்து 
யகாள்கிறான். 

யதார்த்தம் ஒன்றாக இருப்பினும் நதாற்றங்களில் படித்தரங்கள் அவெியமாயின. இதனால்தான், 
ோம் ஒருவன் இன்யனாருவகன விட அறிவாளியாய் இருக்கிறான் என்று கூறுகிநறாம். 
இதனால், எந்த ஒரு நதாற்றத்நதாடு மட்டும் அவகன மட்டுப்படுத்தி விட நவண்டாம். ஒன்றில் 
அவகன ேீ உைருககயில், இன்யனாரு நதாற்றத்தில் அவகன புறக்கைிக்க நவண்டாம்.  

  ًُ َوهَُو الس ِمْيُع اْلبَِصْي ٖ  َشْىء     لَْيَس َكِمِثِْل

'அவனுக்கு உவகமயானது எதுவுநம இல்கல, அவன் யாகவயும் பார்ப்பவன், யாகவயும் 
நகட்பவன்' (அத் 42:11)  

என்று அவநன அருளியுள்ளதில் அவநன தன்கன ஊர்ஜிதம் யெய்தும், தன்கன ஒதுக்கியும் 
நபசுகிறான். இம்கமயிலும் மறுகமயிலும் உண்டான பார்ப்பவர்கள், நகட்பவர்கள் 
அகனவநராடும் தன்கன இகைத்துக் யகாண்டுள்ளான். இவ்வுலகிலுள்ள யபாருள்கள் 
அகனத்தும் ஜவீத்துடிப்புடன் விளங்குகின்றன.  

ஆனால், ெிலதின் உயிர்த்துடிப்பு மற்றவற்றின் பார்கவகய விட்டும் மகறவானதாக 
இருக்கிறது. மறுகமயில் அந்த உயிர்த்துடிப்பு யாவரும் உைரும்படியானதாக ஆகிவிடும். 
ஏயனனில், அது உயிர்களின் உகறவிடம் ஆகும். ொதாரைமான பார்கவ ெக்தியுகடயவகர 
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விட அகமியப் பார்கவயுகடயவர்கள் தங்கள் பார்கவ மூலம் யபாருள்ககள ஊடுருவி 
இகறவகனநய காண்கின்றனர்.  

அதாவது இகறவன் மற்றவர்ககள விட இவர்களுக்நக அதிகமும் புலப்படுபவனாய் இருப்பான். 
எனநவ, இகறவனுகடய அஸ்மாக்களில் படித்தரங்கள் உண்டு என்று ோன் யொன்னகத 
மறந்து விடாதீர்கள். அகவதாம் இகறவனின் யதார்த்தம் என்பதில் ெிறிதும் ஐயத்துக்கு இடநம 
இல்கல. ஒவ்யவான்றிலும் யபயரிடப்பட்டது இகறவநனயாகும். இதனால் 
ெிருஷ்டிக்கப்பட்டதன் 'மாஹிய்யத்' (ொரம்) இகறவனுகடய தான் தன்கமயின் ொரம்தான் 
என்று யொல்நவாகர மறுத்துப் நபெ நவண்டாம்.  

இன்நறல், சுகலமான் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இகறவன் யபயருக்கு முன் தமது 
யபயகர (பல்கீஸுக்கு எழுதிய ேிருபத்தில்) குறிப்பிட்டிருப்பது எங்ஞனம்? இகறவனுகடய 
வரம்பற்ற அருட்யகாகடகளால் உருப்யபற்றவர்களுள் அவர்கள் ஒருவர். ெம்மானம் யபறுபவர் 
அகத அளிப்பவன் முன் ேின்றுதாநன ஆக நவண்டும். 

ோம் ேமது கண்ககளத் திறந்து பார்க்கும் அந்தக் கைநம விண்மீன்களிலுள்ள ஒளி அவற்றில் 
பிரதிபலிக்கிறது. இதுநபால் ஆஸிப் பின் பர்க்கியா, பல்கீஸின் ெிம்மாெனத்தின் படத்கத 
சுகலமான் ேபியின் கண்களில் பிரதிபலிக்கச் யெய்தார். அகதப் பற்றி அவர் நபெிய அநத 
கைத்தில் அது தன் அெல் இடத்தில் உருக்குகலந்து, சுகலமான் ேபி முன் மீண்டும் 
ஒன்றாகிவிட்டது. 'தஜத்துயத-அம்தால்' (ஒன்று நபான்றகவ புத்துயிர் யபறுதல்) என்பதன் 
அகமியத்கத விளங்கியவர்கள் இகத ேன்கு புரிந்து யகாள்ள முடியும். 'புதிய ெிருஷ்டி பற்றி 
அவர்கள் ஐயத்தில் உள்ளனர். (அல்லது அவர்கள் புதிய ெிருஷ்டியால் யபாழியப்பட்டுள்ளனர்.)' 
(அத்தி50:15) என்று திருமகற கூறுகிறது.  

ஒவ்யவாரு கைமும் மாற்றத்கத உைராமநல அவர்கள் ஒரு புதிய ெிருஷ்டிகயக் 
காண்கிறார்கள். ஒன்று உருக்குகலயும் (மஅதூம் ஆன அநத கைநம அது புத்துயிர் 
(யமௌஜூத்) யபறுகிறது. 'சுகலமான் ேபிகயச் நெர்ந்த ஒருவருகடய ககயில் இந்த 
அொதாரைமான ேிகழ்ச்ெி ேடந்தது. அந்தக் கடிதத்தின் மகத்துவத்கத பல்கீஸ் 
உைர்வதற்காகநவ இவ்வாறு யெய்யப்பட்டது. 

 'இது (ெிம்மாெனம்) அது நபான்நற இருக்கிறது' என்று அவர் யதரிவித்ததும் சுகலமான் ேபி 
அவகர அரண்மகனயுள் நுகழயுமாறு கூறினார்கள். அந்த அரண்மகனயின் தகர 
பளிங்கினால் ஆனது. ஆனால் அகதத் தண்ைரீ்த் தடாகம் என்று தவறாக எண்ைிய பல்கீஸ் 
தமது உகடகய, அது ேகனயாமல் பாதுகாப்பதற்காகக் கணுக்கால் அளவு உயர்த்திக் யகாண்டு 
அதில் கால் கவத்தார். 

அரண்மகனயின் தகர தண்ைரீ் நபால் நதாற்றக் காரைம் அதன் யதளிவான ஸ்படிகத் 
தன்கமயால்தான். அவருகடய ெிம்மாெனத்கதக் கண்டதும் அவர், 'இது அது நபால்தான் 
இருக்கிறது' என்றாரல்லவா, அநத ெிம்மாெனம் தான் இங்நக வந்துள்ளது என்பகத அவர் புரிந்து 
யகாள்ளுமாறு யெய்வதற்காகநவ இந்த நதாற்ற மாறுபாடு இங்நக ேிகழ்த்தப்பட்டது.  
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இதன்பின் அவர் ெர்வநலாக ரட்ெகன் (ரப்புல் ஆலமீன்) மீது யமய்யுறுதி யகாண்டார். மூஸா 
அகலஹிஸ்ஸலாமினதும் ஹாரூனினதும் இகறவன் மீது யமய்யுறுதி யகாண்ட பிர்அவ்ன் 
இகறவனுகடய ெர்வ ரட்ெகத் தன்கமகயக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ஆக்கிவிட்டார். பல்கீஸ் 
அவ்வாறு கட்டுப்படுத்தாமல் ெர்வநலாக ரட்ெகனான இகறவனிடநம யமய்யுறுதி யகாண்டார்.  

சுகலமான் ேபிக்கு அருளப்பட்ட ராஜ்ஜியாதிபத்தியத்தில் காற்கற இகறவன் அவர்களுக்கு 
வெப்படுத்திக் யகாடுத்திருந்தான். இது நவறு எந்த ேபிக்கும் வழங்காத பாக்கியமாகும்.  

ه  ُرَخآءا َحْيُث اََصابَۙ  ًِ ْى بِاَْم ًِ ْيَح تَْج ِ ً نَا لَُٖ ال ًْ  فََسخ 

'சுகலமானுக்கு ோம் காற்கற வெமாக்கிக் யகாடுத்திருந்நதாம். அவர் உத்திரவு யகாண்டு அது 
வெீியது.' (அத் 38:36)  

ِت َوَما فِى اًْلَْرِض  و  ا فِى الس م  ًَ لَكُْم م  َ َسخ  ْوا اَن  اّٰله ًَ  اَلَْم تَ

ொதாரை மனித இனம் ெம்பந்தப்பட்டவகர வானத்திலும், பூமியிலும் உள்ள யாகவயும் 
தனக்குரிய யாகவயும் வெப்படுத்திக் யகாடுத்திருப்பதாக இகறவன் அறிவித்துள்ளான். (அத் 
31:20)  

சுகலமான் ேபி விெயத்தில் அவர்கள் மநனா ெக்திகய உபநயாகிக்காமநல இந்தக் 
கட்டுப்படுத்தும் தன்கம அவர்களுக்குச் ெித்தியாகி இருந்தது. அவர்கள் விரும்பினால் உடநன 
அது ேடந்து விடும்.  

மற்றவர்கள் விெயத்தில் மநனா ெக்திகயப் பிரநயாகிப்பது அவெியமாயிற்று. காரைம், 
ஆத்மாக்கள் ஏகச் ெித்த ேிகலகய அகடந்ததும், பிரபஞ்ெத்தின் அணுக்கள் அவற்றால் 
கவரப்பட்டு, அவற்றுக்நகற்பச் யெயல்படுகின்றன. ஞானோதர்களும் யபரியார்களும் இவ்வாறு 
தமது ஆத்ம ெக்திகயப் பிரநயாகித்து காரிய ொதகன புரிந்தனர்.  

ஆனால், சுகலமான் ேபிக்கு இது நதகவயில்லாது நபாயிற்று. அவர்கள் ஒன்கற ோடினால் 
தன் மநனா ெக்திகய அதில் ஈடுபடுத்தாமல் யவறுமநன அகதச் யொன்னால் நபாதும். உடநன 
அது ேடந்து விடும். இவ்வாறு இம்கமயில் மநனாெக்திகயப் பயன்படுத்தாததால் மறுகமயில் 
இதற்குக் கைக்கு யகாடுக்க நவண்டிய அவெியமில்கல. இங்நக மநனாெக்தி உபநயாகித்து 
காரிய ெித்தி அகடபவர்களுக்கு மறுகமயில் அந்த அளவு அங்நகயுள்ள பாக்கியங்களின் 
ெம்மானங்கள் குகறக்கப்பட்டு விடும். சுகலமான் ேபி மநனா ெக்திகயப்பிரநயாகிக்காத 
ேிகலயில் இருந்ததால்  

ذَا َعَطآُؤنَا  ه 

'இநதா ேம் ெம்மானம்!' (அத் 38:39) என்று இகறவன் அருளினான்.  

ேபியபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்கள் விெயத்திநலா,  
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'யொல்வரீாக, இகறவா, எனக்கு என் அறிகவ அதிகரித்தருள்!' என்று (குல் ரப்ப,ீ ஸித்ன ீஇல்மா 
அத் 20:114)  

என்று ெம்மானம் அருளப்பட்டிருந்தது. இதனால் இகத அவர்கள் யவகு விழிப்புடன் 
ேிகறநவற்றி வந்தார்கள். கனவில் பாகலக் கண்டநபாதுகூட அது அறிகவக் குறிக்கும் என்று 
அவர்கள் விளக்கம் தந்தார்கள்.  

மிஃராஜின் நபாது, அவர்கள் முன் இரண்டு கிண்ைங்கள் கவக்கப்பட்டன. ஒன்றில் பாலும், 
மற்றதில் மதுவும் இருந்தன. பாகலத் நதர்ந்யதடுத்து அவர்கள் பருகிக் யகாண்டார்கள். 
இவ்வுலகிலும் தங்களுக்கு யாநரனும் பருகுவதற்குப் பால் தந்தால் அது அறிகவக் குறிப்பதாக 
அவர்கள் குறிப்பிடுவதுண்டு. 'ஜனங்கள் கனவிலுள்ளார்கள். அவர்கள் மரிக்கும்நபாது அவர்கள் 
விழித்துக் யகாள்வார்கள்' என்றல்லவா அவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். இந்த ஹதீதிலிருந்து 
இவ்வுலகம் கனவு ஆனதால் இதற்கு தாத்பரிய விளக்கம் நதகவ என்றுதாநன யபாருளாகிறது. 

இவ்வுலகு யவறும் எண்ைநமதான், 

அதுநவ யதார்த்தத்தில் உண்கமயுமாகும். 

விளக்கக் குறிப்பு: இமாம் ஜலாலுத்தனீு; சுயூத்தி ரஹிமஹுல்லாஹ் திருமகறக்குத் தாங்கள் 
எழுதிய வியாக்கியான உகரயில் சுகலமான் ேபி பல்கீஸுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் 
வாெகத்கதத் தந்துள்ளார்கள். அது வருமாறு: 'அல்லாஹ்வின் அடியானும், தாவூது அவர்களின் 
புதல்வனுமான சுகலமானிடமிருந்து ஷிபாவின் அரெி பல்கீஸுக்கு அளவற்ற அருளாளனும், 
ேிகரற்ற அன்புகடநயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருோமத்தால் ஆரம்பிக்கிநறன். நேரான 
வழிகாட்டுதகலப் பின்பற்றி ேடப்நபார் மீது ொந்தி உண்டாவதாக! எனக்கு எதிராகப் நபார் 
யெய்ய எழ நவண்டாம். இங்நக வந்து உம்கம என்னிடம் ஒப்பகடத்துக் யகாள்ளும்.' 

இதில் சுகலமான் ேபியின் யபயர் அல்லாஹ்வின் யபயருக்கு முன்னால் வந்துள்ளது என்று 
ஆெிரியர்கள் ெிலர் குகற காண்பதுண்டு. 'அல்லாஹ்வின் அடியார்' என்ற பதம் பல்கீஸ் 
முன்னர் சுகலமான் ேபிக்கு எழுதிய கடிதத்திலிருந்து எடுத்தாளப்பட்டது என்பாரும் உண்டு. 
இந்தக் கடிதத்கதப் பல்கீஸ் கிழித்துப் நபாடாமல் இருப்பதற்காக அகதக் யகாண்டு சுகலமான் 
ேபி தங்கள் கடிதத்கதத் யதாடங்கியிருக்கிறார்கள் என்று இவர்கள் கருதுகின்றனர். ஆனால், 

கடிதத்தின் வாெகம் 'பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹமீ்' என்றுதான் யதாடங்கியுள்ளது. 

'ரஹ்மான்' என்ற யபயர் ெகல ெிருஷ்டிகள் மீதும் ஒருப்நபால் இகறவனால் யபாழியப்படும் 
அருட்யகாகடககளக் குறிக்கிறது. ேமது 'அஃயாயன-தாபிதா' (இகறவனின் அறிவில் உண்டான 
ேமது யதார்த்தங்கள்) மீது, இவற்றின் எந்தத் தகுதியான யெயலுமின்றி, அவற்றின் இயல்புக்கு 
ஏற்ப இந்த அருட்யகாகடகள் யபாழியப்படுகின்றன. இந்த அருட்யகாகட அவன் அஸ்மாக்கள் 
உள்ளிட்ட யாகவயும் சூழ்ந்துள்ளது.  

ا ِعْلما ْحَمةا و   َرب نَا َوِسْعَت ُكل  َشْىٍء ر 



 www.sufimanzil.org  

76 
 

'என் கருகை ெகல யபாருட்கள் மீதும் பரவியுள்ளது' (அத் 40:7)  

இந்தக் கருகைதான் 'கபயள அக்தஸ்' (மிக ெிநரஷ்டமான காருண்யம்) எனப்பட்டது. இது 
என்றும் ேிகலயானது. 'ரஹமீ்' என்பது, அவனுகடய கட்டகளககள ஏற்று ோம் ேமது 
கடகமககள யெய்வதற்கு ஏற்ப அவனால் ேம்மீது வருஷிக்கப்படும் அருட்யகாகடயாகும். 
யமய்விசுவாெிகளிடம் அவர் ேிகரற்ற அன்புகடயவர்'. (அத் 9:128) 

'பிஸ்மில்லாஹ்' என்ற அரபிப் பதத்திலுள்ள 'நப' என்னும் எழுத்து, 'தாத்யத பஹத்' என்னும் 
பரிபூரை தாத்கதக் குறிப்பதாகும். இதற்கும், ரஹ்மான்-ரஹமீ் என்ற திருோமங்களுக்கும் 
இகடயில் அல்லாஹ் எனும் யபயர் திகர (பர்ஜக்) ஆக விளங்குகிறது. 'அல்-பாத்திஹா' என்ற 
திருமகறயின் ஆரம்ப அத்தியாயத்தின் ஆரம்பமாக முதலில் இந்த பிஸ்மில்லாஹ் வருகிறது. 
இந்த அல்பாத்திஹாவின் விளக்கமாகநவ திருமகற வெனங்கள் யாவுநம அகமந்துள்ளன. ‘நப’ 
யிலுள்ள புள்ளி (நுக்தா) விருட்ெம்  முழுவதும் முகளத்து யவளிப்பட உதவிய விகதயாக 
விளங்குகிறது. ெகல கல்யாை குைங்ககளயும் தன்னகத்நத யகாண்டது 'அல்லாஹ்'; என்ற 
யபயர்.  

ெகல ெிபத்துகள் (கல்யாை குைங்கள்), அஸ்மாயய இலாஹி (யதய்வத் திருோமங்கள்) ஆகிய 
யாவுக்குமான யபாதுப்யபயராகும். 'அப்து' (அடியான்) என்பது ெகல அஸ்மாயய கியானியின் 
(ெடதத்துவப் யபயர்களின்) யவளிப்பாடாகும். (இந்த யலௌகீக அஸ்மாக்ககள ோஸ்தியாக்கும்) 
ேிகலகய அடியான் எய்தியதும் அவன் (இகறவனின் கல்யாை குைங்களில் அமரத்துவம் 
யபறும்) பகா ேிகலகய எய்தி விடுகிறான். இந்த ேிகலயில் அவன் இதயம் யதய்வ ஒளி 
யபற்று, அவன் பார்க்கும் பார்கவ இகறவனுகடய பார்கவயாகவும், அவன் நகட்பது 
இகறவனுகடய நகள்விப் புலனாகவும் ஆகிவிடுகிறது.  

இந்த ேிகலயில் அடியான் இகறவனுகடய திருோமங்களில் ஒன்றாக ஆகிவிடுகிறான். 
இதனால்தான் கஷகுல் அக்பர் அவர்கள் தங்கள் புத்தூஹாத்துல் மக்கிய்யாவில் இவ்வாறு 
பாடலாக எழுதுகிறார்கள்: 

'அல்லாஹ்நவ ெத்தியம், அப்தும் ெத்தியம் 

ஷரீஅத்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் யார் 

என்பகத ோன் விளங்க முடியவில்கல.' 

இவ்வுண்கமகய உைரும் ஞானநம சுகலமான் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு 
அறிவாக அளிக்கப்பட்டிருந்தது. 

சுகலமான் ேபியின் மந்திரியான ஆெிப் இப்னு பர்கியா என்பவர்தான் பல்கீஸ் அம்மாவின் 
ெிம்மாெனத்கதக் கண்மூடி விழிக்குமுன் ஷிபாவிலிருந்து கபத்துல் முகத்தஸுக்குக் யகாண்டு 
வந்தவராவார். இது ஒநர யோடியில் தன் இடத்தில் உருக்குகலந்து, சுகலமான் ேபி முன் 
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மீண்டும் உருப்யபற்றகத கஷகுல் அக்பர் அவர்கள் 'தஜத்துயத-அம்தால்' (ஒன்நறயான 
ேிகலயில் புதுப்பிக்கப்படுதல்) என்ற தத்துவமாக விளக்கியுள்ளார்கள். 

இவ்வுலகின் ஒவ்நவார் அணுவும், ஏன் இந்த உலகம் முழுவதுநம ஒவ்யவாரு கைமும் 
அழிக்கப்பட்டும், அநத கைத்திநலநய புதுப்பிக்கப்பட்டும் வருகிறது. 'புதிய ெிருஷ்டி பற்றி 
அவர்கள் ஐயத்தில் உள்ளனர்' (அத் 50:15) அல்-முஹ்யீ (உயிரளிப்பவன்) நபான்ற திருோமங்கள் 
பல இத்தககய புதுப்பிக்கும் யெயகல ஆற்றிக் யகாண்டிருக்கின்றன. முமீத் (மரைிக்கச் 
யெய்நவான்) நபான்ற திருோமங்கள் பல ோஸ்தியாக்கும் யெயகல யெய்து 
யகாண்டிருக்கின்றன.  

இவ்விரு வககயான ோமங்களும் ஏக காலத்தில் இயங்கிக் யகாண்டிருப்பதால் 
யவளிப்பார்கவயில் எந்த மாறுதலும் யதரியாமல் உலகம் இயங்கிக் யகாண்டிருக்கிறது. எரிகிற 
விளக்குத் திரியின் ஒவ்யவாரு கைமும் ஒரு துளி எண்யைய் எரிந்து மறுதுளி எண்யைய் 
திரியில் அந்த இடத்துக்கு வந்து யகாண்நட இருக்கிறது. ஆனால், எப்நபாதும் நபால் தீபம் 
எரிந்துக் யகாண்நட இருக்கும். அங்நக எந்த மாறுதலும் ஏற்படாதது நபான்ற ேிகலகய 
உண்டாக்கிக் யகாண்டிருப்பகத இதற்கு உதாரைமாகக் குறிப்பிடலாம். 

ேபியபருமான் ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்ககள இகறவன் அவர்களுகடய 
அறிகவ விரிவாக்கும்படி பிரார்த்திக்கக் கூறினான். இவ்வுலகிலுள்ள யாவுக்குநம அவர்கள் 
'ஆலயம-மிதால்'ன் தரத்தில் ேின்நற விளக்கம் தந்தார்கள். பாகலக் கூட அவர்கள் 'அது 
அறிகவக் குறிப்பதாக விவரித்தார்கள். 'இம்கமகய விட மறுகம உலநக விரும்பதக்கதும், 
ேிரந்தரமானதும் ஆகும்'. அது யதார்த்தமானது, இது ேிழல்தான். எனநவ, இவ்வுலகில் மனிதர்கள் 
கனவில் இருக்கிறார்கள். யதார்த்தம் உதயமானதும் கனவு ககலந்து விடுகிறது... 

ெிபத்துககள தாத்கதவிட்டுப் பிரிக்க முடியாதாதலால், இகறவனுகடய 'அவன் தன்கம' 

(ஹுவிய்யத்) ெகல யபாருள்களிலும் ஊடாகிறது. யபாருள்களில் ெிபத்துகள் அகனத்தும் 
ஊடுருவியிருப்பதால் நதர்ந்த ஞானிகள் இகத உைர முடிகிறது. 'ஒவ்யவாரு யபாருளும் ஜவீத் 
துடிப்புடன் விளங்குகிறது' என்று கஷகுல் அக்பர் குறிப்பிடுகிறார்கள்.  

ْن َشْىٍء اًِل  يَُسب ُِح بَِحْمِده    اِْن م ِ

'இகறவனுகடய புககழப் நபாற்றாத, துதியாத யபாருள் எதுவுமில்கல' (அத் 17:44)  

இதற்கு அறிவு, ஒளி, ஜவீிதம், நோட்டம், நகள்வி,பார்கவ, நபச்சு ஆகிய ஏழு ெிபத்துகள் அதில் 
இருக்க நவண்டும். 

 'ஒரு பிரயாைத்தின் நபாது ோன் ேபியபருமானாநராடு நபாயிருந்நதன். ெகல பாகறகளும், 
மரங்களும் அவர்களுக்கு ஸலாம் யொல்வகத ோன் நகட்நடன்' என்று ஹழ்ரத் அலீ 
ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் யதரிவித்துள்ளார்கள். 
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பளிங்குத் தகரயுள்ள மாளிகககய சுகலமான் ேபி அகமத்த காரைம் இதுதான். பல்கீஸ் 
அம்மா முதலில் சூரியகன வைங்குபவராய் இருந்தார். அவருக்கு அல்லாஹ் இருக்கிறான் 
என்பகத உைர்த்தி அவகர அவன் மீது யமய்விசுவாெம் யகாள்ள கவக்க நவண்டும். அந்த 
ஸ்படிகத்தகரக்கு அடியில் தண்ைரீ் ஓடிக் யகாண்டிருந்தது. அதனால் அகத பல்கீஸ் 
கண்ணுற்றதும் அது யவறும் தண்ைரீ்தான் என்று ேிகனத்து தங்கள் உகடகய ேகனத்து 
விடாமல் இருப்பதற்காக அகதச் ெிறிது தூக்கிக் யகாண்டு அவர்கள் அதன் மீது கால் 
கவத்தார்கள். 

உலகம் தாநன இயங்குவது நபாலவும், தாநன ெதாவும் சுறுசுறுப்புடன் இருப்பது நபாலவும் 
யதரிகிறது. எனினும் இயங்குவது அஸ்மாக்கள்தாம். அவற்கற விட்டு ோம் 
சுநயச்கெயானவர்கள் அன்று. அகவ விரும்பிய விதம் ேம்கம வழி ேடத்துகின்றன.  

'இப்பூமி மீது ஊர்ந்து யெல்லும் எந்தப் பிராைியினது முன் குடுமியும் அதன் ரப்பின் 
கரத்திநலநய இருக்கிறது. அந்த ரப்பு நேரான பாகதயிநலநய இருக்கிறான்.' (அத் 11:56) 

இவ்வாறு இகறவன் ஒவ்யவாருக் கைமும் ேம்நமாநடநய இருக்கிறான்.  

 َوهَُو َمعَُكْم اَْيَن َما ُكْنتُمْ 

'ேீங்கள் எங்கிருந்தாலும் அவன் உங்கநளாடு இருக்கிறான்.' (அத் 57:4) 

சுகலமான் ேபி அகலஹிஸ்ஸலாம் 'பனா'வின் ேிகலகய எய்தி இருந்ததால் அவர்களுக்குக் 
காற்று வெப்பட்டது. 'குன்' என்ற பதத்கத உச்ெரிப்பது யகாண்டு அகதக் கட்டுப்படுத்த 
அவர்களால் முடிந்தது. இதற்கான ொதாரை விளக்கம் வருமாறு: அவர்களுகடய கப்பல்கள் 
அவர்களுகடய ஹுர்ரம் பகுதி ஏவலர்கநளாடு தர்ஷிஸ் என்னும் ேகரம் யென்று அங்நகயுள்ள 
தங்கம், யவள்ளி, தந்தம், குரங்குகள், மயில்கள் முதலியவற்கற ஏற்றிக் யகாண்டு திரும்பின. 
அவர்களுக்குக் காற்கறக் கட்டுப்படுத்தும் ெக்தி இருந்ததால் ொதாரைமான ஒரு மாதப் 
பயைத்கதக் காகலயிலும், மறுமாதப் பயைத்கத மாகலயிலும் அந்தக் கப்பல்களால் யெய்ய 
முடிந்தது. 

புஸூஸுல் ஹிகம் முதல் பகுதி முடிந்தது.... 
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