Question by non-Muslims
Para-wise translation by : http://Translation.Shaadmaani.Net
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. WATER IS CALLED BY DIFFERENT NAMES IN DIFFERENT LANGUAGES - GOD
IS CALLED BY DIFFERENT NAMES AS ALLAH, RAM OR JESUS
ீர்  நமகில் யிதநக குக்க்கப்டுகது

– இயனும்

அல்ஹ், பம் அல்து ஜீஸஸ் ன் னர் கல்
அமக்கப்டுகன்ன்.
Question:
Water is called by different names in different languages: in English as water, in Hindi
as paani, in Tamil as tanni. Similarly if God is called either Allah, Ram or Jesus, is it not
one and the same?
கள்யி :
ீர்  நமகில் யிதநக குக்க்கப்டுகது.

அது

ஆங்தத்தல் யடர் எவும், ஹந்தனில் ி, தநமல் தண்ண ீர்
என்றும் கூப்டுகது.
என்,

அத ல் இயனும் அல்ஹ்

பம் அல்து ஜீஸஸ் என் அமக்கப்டுயனல்,

எல்ம் ன்று த ?
Answer:

To Allah belongs the Most Beautiful Names
The Glorious Qur‟an says in Surah Isra chapter 17 verse 110
"Say: „Call upon Allah, or call upon Rahman: by whatever name ye call upon Him, (it is
well): for to Him belong the Most Beautiful Names.„"

[Al-Qur‟an 17:110]

தல் :
அமக னர்கல்ம் அல்ஹ்வுக்க உரித்தயனகும்.
தருக் குர்ஆன் சூப இஸ்ப

(அத்தனனம்)
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யியரிக்கது : “சல் : அல்ஹ் என்று அமமங்கள், அர்பஹ்நன்

என்று அமமங்கள்.

எந்தப் னர் கண்டு அமத்தலும்

(ன்று

தன்). அத்து ற் னர்களும் அல்ஹ்யச் சர்ந்தயன. ....”
(அல் குர்ஆன் – 17:110)

You can call Allah by any name, but it should be a beautiful name, should not conjure
up a mental picture, and should have qualities that only Allah possesses.

ீங்கள் அல்ஹ்ய எந்த னர் கண்டும் அமக்கம். ஆல்
அப்னர் அமகதகவும், கற் யித்தகள் புரினததகவும்,
அல்ஹ்வுக்க உரித்த னக்கனத க கண்டதகவும்
இருக்கயண்டும்.
Water can be called by different names in different languages but something else
besides

water

cannot

be

called

water

in

another

language.

You can call water by various names in different languages, like water in English, paani
in Hindi, tanni in Tamil, mai in Arabic, apah in Sanskrit, jal in Shudh Hindi, jal or paani in
Gujrati, pandi in Marathi, neer in Kannad, neeru in Telugu, vellam in Malayalam, etc. If a
person tells me that his friend has advised that every day early in the morning he should
have one glass of paani, but he is unable to drink it because when he drinks it, he feels
like vomiting. On enquiry he says that the paani stinks and it is yellowish in colour. Later
I realise that what he is referring to as paani is not water but urine. Thus you can call
water by different names having the same meaning but you cannot call other things as
water or paani.

ீர் ி நமகில்  னர்கல் அமக்கப்டம், ஆல்
தண்ணபத்
ீ
தயிப நற் எதுவும் தண்ண ீபன்று அமக்கக்கூடது.

ீப  னர் கண்டு  நமகில் ீங்கள் அமக்கம்.
உதபணநக, ஆங்கத்தல் யடர், ஹந்தனில் ி, தநமல்
தண்ணர்,
ீ அபின நமனில் நனி, சநஸ்கருதத்தல் அஹ், சுத்த
ஹந்தனில் ஜல், குஜபத்தனில் ஜல், ி, நபட்டினில் ந்த,
கன்டத்தல் ீர் , தலுகல் ீரு, நனத்தல் யள்ம் ...
முதன. ருயர் என்ிடம் தன் ண்ர் அதக ரு டம்ர்
ி குடிக்க அவு அித்ததகவும், ஆல் குடிக்கும் து
யந்த யருயதல் தன்ல் குடிக்க இனததகவும் கூர்.
யிசரிக்கனில், ி துற் ற்த்துடன் இ நஞ்சள் த்தல்
இருப்தகவும் கூர்.

ினன்ல் தண்ண ீரில், சறு ீப

குக்கர் என்த ின்பு ன் அந்து கண்டன்.

ஆகய,

ீங்கள் ீப ப அர்த்தத்துடன்  னர் கண்டு அமக்கம்,
ஆல் ீபத் தயிப யறு எதமம் யடர் என், ி
னன் அமக்ககது.
People may think that the example is not realistic and I agree with them because even
an ignorant person knows the difference between water and urine. He will have to be a
fool to call urine „water‟. Similarly when any person who knows the correct concept of
God, sees people worshipping false gods, he naturally wonders how a person cannot
differentiate between a true God and false gods.

நற் கூப்ட்ட உதபணம் ட முக்கு த்து யபயில் எ
நக்கள் த்தல் அத னும் ப்புக்கள்கன், ஏில்
ன்றும் அனதயபனிருந்தலும் அயருக்கு ீருக்கும் சறு ீருக்கும்

யித்தனசம் தரிமம்.

அயர் ரு முட்டக இருந்தல் தன் சறு

ீப தண்ணர்ீ எ அமப்ர்.

இதல், இயப்ற்

சரின அவுள் ர் நிதர், நற்யர் உண்ந இயனுக்கும்
ய்னயற்றுக்கும் யித்தனசம் கண இனநல்
ய்னயற் இயக யணங்கும் ழுது,
ஆச்சரினப்டுயது இனற்கன.
Purity of Gold is not verified by calling it by different names in different languages but
rubbing it against a Touchstone.

தங்கத்தன் தபம் அகற்க சத சதுபக் கல்ல் தய்த்து தன்
ற்ணனிக்கப்டுகது, நக அத  நமகில் யவ்யறு
னர் சல்னமப்தல் இல்.
In the same way, gold can be called sona in Hindi, gold in English, dhahaba in Arabic.
In spite of knowing all these different names for gold, if a person wants to sell you his
gold jewellery and says this is 24 carat pure sona, you will not blindly believe, without
verifying it with a goldsmith. The goldsmith confirms whether it is gold or not with the
help of a touchstone. The yellow glittering jewellery may not be gold, because all that
glitters is not gold.

இத னில், தங்கம் ஹந்தனில் ஸ, ஆங்கத்தல் கல்ட்,
அபின நமனில் தஹப் எ அமக்கப்கடுகது.

இய

அத்து இருந்ததலும், ரு ர் இய 24 கபட் சுத்த தங்கம்
எ கூ தன் ஆபணங்க யிற்க உங்க அணுகல் ீங்கள்

அயக ற்கல்ரிடம் சதக்கநல் கண்மூடித்தநக ம்
நட்டீர்கள். ற்கல்ர் சத சதுபக் கல்ல் தய்த்து அந்த
ககள் ன் இல்ன என்த உறுதப்டுத்துயர்.

அந்த

நஞ்சள்  ககள் ன்க இல்நலும் கம்.
ஏில், “நன்னுயதல்ம் ன்ல்”.

Surah

Ikhlas

is

the

Touchstone

of

Theology.

Similarly, any person or candidate who is called God cannot be accepted as the true
God without verifying him with the touchstone. The touchstone of theology, that is study
of God, is Surah Ikhlas chapter 112 of the Holy Qur‟an which says:

ஸூப இஃக்ஸ்

(ஏகத்துயம்) தன் இனினல், யதந்த

சஸ்தபத்தன் சதக்கல். இத ல், இயன் எ
அமக்கப்டும் ர் அல்து யட்ப இந்த சதக்கு
உட்டுத்தநல் உண்ந ன இயக ஏற்றுக்கள் இனது.
இனினல், யதந்த
இக்ஸ்

சஸ்தபத்தன் சதக்கல் ஸூப

புித அல்-குர்ஆன், அத்தனனம் 112 :

"Say, „He is Allah, The One and Only; Allah, The Eternal, Absolute; He begetteth not
Nor

is

He

begotten;

and

there

is

none

like

[Al-Qur‟an 112:1-4]
கூறுவீரக.அல்லஹ் அவன் ஒயவனே :
அல்லஹ் .னேவவயற்றவன் )எவடத்தும்(
அவன் பெறவுமல்வல )எவவரயும்(; (எவரலும்.பெறப்ெடவுமல்வல )

unto

Him.‟‟‟

அன்றயும், அவனுக்கு நகரக எவயம் இல்வல.
(அல்-குர்ஆன், 112 : 1-4)
Any

candidate

who

passes

the

Acid

test

can

be

called

God.

Any candidate who claims to be God and fits in this four line definition, passes the Acid
test, is entitled to be called God and worshipped as God.

இந்த அந ரிசத னில் தறும் னபனினும் இயக
அமக்கப்டம். அவ்யறு தறுயப இயக
ஏற்றுக்கண்டு யணங்கம்.

Suppose a lunatic says that Muhammad (pbuh) is God, (God forbid). Let‟s put him to
the

test

of

Surah

Ikhlas.

"Kul hu allah hu ahad" – Say He is Allah, The One and Only;
உதபணத்தற்கு ரு த்தனம் னபனும் முஹம்நது

(ஸல்)

அயர்க இயன் எ கூல், அயப இந்த ரிசதக்கு
உட்டுத்த ர்க்கம் :
குல்ஹு அல்லஹு அஹத் - கூறுவீரக.அல்லஹ் அவன் ஒயவனே :
Is Muhammad (pbuh) one and only? No! he was not the only messenger. There were
many other messengers.

முஹம்நது (ஸல்) ருயப ? இல் ! அயர் நட்டும் இ தூதபக
இருந்ததல்.

ஏபநர் இ தூதபக இருந்தர்.

"Allah

hus

Samad"

–

Allah,

The

Eternal,

Absolute;

We know that Muhammad (pbuh) had to undergo many hardships. Though he was the
mightiest messenger of God, he died at the age of 63 and was buried in Madeenah.
அல்லஹுஸ் ஸமத் - அல்லஹ் னேவவயற்றவன் )எவடத்தும்(
முஹம்நது

(ஸல்)  கஷ்டங்களுக்குட் டுத்தப்ட்டர் எ ம்

அயம். அயர் சக்த யய்ந்த தூதபக இருந்த தலும், தன் 63யது யனதல் கநக நதீ யில் அடக்கம் சய்னப்ட்டர்.

"Lam

ya

lid

wa

lam

yulad"

–

He

begetteth

not

Nor

is

He

begotten;

We know that he was born in Makkah and his parents were Abdullah and Aaminah. He
even had several children e.g. Fatimah, Ibrahim (may Allah be pleased with them), etc.
லம் யலித் வலம் யூலத் -

அவன்

)எவவரயும்(பெறவுமல்வல; (எவரலும் )

.பெறப்ெடவுமல்வல
அயர் நக்கஹ் யில் ிந்தர் என்றும், அப்துல்ஹ் வும் ஆந
வும் அயருடன ற்ர் என்றும் ம் அயம்.
"Wa lam ya kullahu kufuwan ahad" – And there is none like unto Him.
Though all the Muslims love and revere the Prophet (pbuh) and are supposed to follow
each and every of his commandments, yet you will not find a single Muslim in the whole
world, who in his senses will ever say that Muhammad (pbuh) is God. The Islamic
Creed is, "La illaha illallah Muhammadur Rasoolullah", which means that there is no god
but Allah, and Muhammad (pbuh) is the messenger of Allah. This is repeated five times
a day during the call for prayer, so that the Muslims are reminded daily that although

they respect and obey him, he is only a Messenger and servant of God, and not God
Himself.

யம் னகுல்ஹு கு Fயன் அஹத் -

அன்றயும், அவனுக்கு நகரக எவயம்

இல்வல
அத்து முஸ்ம் களும்

இ தூதர் முஹம்நது

(ஸல்)

அயர்க நகவும் நதப்யபகவும், சப்யபகவும், அயர்
கட்டக ின்ற்றுயபக இருந்த தலும், தன் சுத்த
புத்தனல் முஹம்நது
ஏற்றுக்கள்ளும்
இனது.

(ஸல்) அயர்க இயக

ப ரு முஸ்நமம் ீங்கள் கண

இஸ்நன கள்க, தத்துயம் என்யன்ல்,

இஹ இல்ல்ஹ்

”

,

அல்ஹ்யத் தயிப

யணக்கத்தற்குரினயர் யறு னரும் இல், முஹம்நது
அல்ஹ்யின் தூதர் ஆயர்.

“

(ஸல்)

இது தமும் ஐது மு

தழுகக்க அமப்ின் து சல்ப்ட்டு முஸ்ம்களுக்கு
முஹம்நது (ஸல்) ஒர் இ தூதர் தன் தயிப இபயன் இல்
எ வுப்டுத்தப்டுகது.

Verify

the

Gods

you

worship.

Now that we have explained to you how to use the touchstone of theology it is the duty
of everyone to verify with this touchstone, whether the gods that they worship are true
or

தன் யணங்கும் இயின் உண்நன உறுத சய்னவும்.

false.

இனினல் சதக்கல் அணுகு முன ம் யியரித்தின்,
தன் யணங்கும் இயன் உண்நனில் இய இல்
யறும் ய்ன கற்ன எ அந்து கள்யது
வ்யருடன கடநனகும்.
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