கேள்வி:
மிேவும் சுவாரஸ்யமாே உள்ளது
குறைந்த

பட்சம்

சசால்லப்கபானால்

சுவாரஸ்யமாே உள்ளது.

எறும்புேறளப்பற்ைிய

உன்

சதாகுப்பு

மிேவும்

முடியுமானால், கேரம் எடுத்து பின் வரும் ேருத்துக்ேறள

எனக்கு தயவு சசய்து விளக்கு:
(1) பூமியின் மீ து மிேவும் நுண்ணைிவுள்ள பறைப்பு எறும்பு தான் என்பது உண்றமயா
(மனிதறனத்தவிர, ேிச்சயமாே.
ேீ

ேம்புவதாே

ோன்

அவர்ேள் எறும்புேறளவிை நுண்ணைிவு உள்ளவர் என

எடுத்துக்சோள்ேிகைன்)?

பிரோரம், எறும்புேள்

மக்ேளிறைகய

குர்'ஆனின்

கவறுபாடு

ோணுவது

எங்ேறள சபயர் சசால்லி அறைக்ேவும் இயலும்.
(Aps) வம்சத்தினருக்கும்
(2)

ஒரு

வாக்ேிய

பகுதியின்

மட்டுமின்ைி, அறவேள்,

மிேவும் உருமாைிய மனித குரங்கு

எங்ேறள சபயர் சசால்லி அறைக்கும் திைறம ேிறையாது.

உன் கூற்றுப்படி, எறும்புேள் மனிதறனப்கபாலகவ நுண்ணைிவு உறையவராயின்,

அறவேளுக்கு உயிர் ஆத்மா உள்ளதுைன், அறவேளுக்கு சரி என்ை அைிவும், தவறு
என்ை அைிவும் உள்ளதா? இஸ்லாமிய சட்ைப்படி, "ேல்ல" எறும்புேள் சசார்க்ேத்திற்கும்,
"சேட்ை" எறும்புேள்

ேரேத்திற்கும் சசன்ைறையுமா?

_____________________________________________________________________________________

பதில்:
பிராணிேளுக்கு ேீதி

ம

னிதறன ஒத்திருக்கும் ஒரு பிராணிகயா அல்லது ஒரு புழுப்பூச்சிகயா,
எறும்பு தான் என இன்று ோம் அைியப்பட்டிருக்ேின்கைாம்.

எறும்புேள்,

மனிதறனப்கபாலகவ தன் இைந்த எறும்புேறள புறதக்ேின்ைன.

அறவேளிைம்

மதிநுட்பமான,

அதிேவன
ீ

கவறலப்பிரிவுேளுண்டு.

அவர்ேளிைம்,

கமலாளர் (Manager), கமற்பார்றவயாளர் (Supervisor), பணியாளர் (Worker) என பிரிவுேள்
உண்டு.

அறவ

சில

கேரம்

குழுவாே

கசர்ந்து

உறரயாடும்.

அறவேளிைம்

வியக்ேத்தக்ே, நுட்பமான சசய்தித்சதாைர்பு முறை உண்டு. பண்ைம் மாற்ைிக்சோள்ள
அவர்ேளுக்கு

வர்த்தே

சந்றதயும்

உண்டு.

பனிக்ோலத்தில்

அறவ

கசேரிக்கும்

தானியங்ேள் முறளக்ே ஆரம்பித்தால், தானியங்ேள் அழுேிவிைக்கூடும் என அைிந்து
முறளக்கும்

அம்சமாட்டுக்ேறள

எறும்புேள்

சவட்டிவிடும்.

மறைக்ோலத்தில்

தானியங்ேள்

ேறனந்து

சபாந்துேளிலிருந்து

விட்ைால்,

சவயிலில்

சவளிக்சோணறும்.

ஏகதா

ோயப்கபாை
ஈரம்

அறவ

தானியங்ேள்

தம்

கவர்விட்டு

வளர்வறதயும் அதனால் தானியங்ேள் அழுேிப்கபாவறதயும் அறவ அைிந்திருப்பது
கபால்,

எறும்புேள்

அவ்வாறு

தானியங்ேறள

றவப்பறத ேிச்சயமாே பார்த்திருப்பாய்.

சவளிகய

சோண்டு

வந்து

ோய

ஆே, 1400 வருைங்ேள் முன்கப எறும்புேளின்

நுட்பமான அைிறவப்பற்ைி அல்-குர்'ஆன் கூைியிருக்ேிைது.
இவ்வுலேில் வாழும் ஒவ்சவான்றுக்கும் "உயிர்" உள்ளது.

அல்-குர்'ஆன் பிரோரம்

இவ்வுலேில் ோணப்படும் ஒவ்சவான்றும் இறைவனின் துதிப்பாடுேிைது, இறைவறன
பிரார்த்திக்ேிைது.
பறைப்புக்கும்

ஓவ்சவான்றும்.
ேல்லறதயும்

மனிதறனயும்
சேட்ைறதயும்

ஜின்றனயும்

தவிர

கவறுபடுத்தக்கூடிய

கவறு

எந்த

நுண்ணைிவு

அல்லாஹ்வினால் சோடுக்ேப்பைவில்றல.
பிடித்து வளர்த்து பைக்ேப்பட்ை

ோல்ேறைேளும், மிருேங்ேளும், பிராணிேளும், தன்

எஜமானறரயும்

ேன்கு

மற்ைவறரயும்

அைியும்.

சதரு

ோய்ேள்

கூை

யார்

அறவேறள விரட்டியடிக்ேின்ைான், யார் அறவேறள ஊட்டிவிடுேின்ைான் என்பறத
ேன்கு அைியும்.

பண்றணயிலும் வடுேளிலும்
ீ
வளர்க்ேப்படும் இறைச்சிப்பைறவேள்

கூை தன் மாஸ்ைறர அைிவதுைன், தத்தம் இருப்பிைத்றதயும் அைியும். கதன ீக்ேள்,
அறவ கூடு ேட்டிய இைத்றதயும், அறவேறள வளர்ப்பவர்ேறளயும் அைியும்.
அல்-குர்'ஆன் அத்தியாயம் 24, வசனம் 41 - ல்
"(ேபிகய!)
பைறவேள்

ேீர்

பார்க்ேவில்றலயா?

(விண்ணில்

தங்ேள்)

அல்லாஹ் கூைியிருப்பதாவது :

வானங்ேளிலும்

இைக்றேேறள

பூமியிலும்

விரித்(துப்

உள்ளறவயும்,

பைந்)த

வண்ணமாே

ேிச்சயமாே அல்லாஹ்றவத் தஸ்பீஹு சசய்(து துதிக்)ேின்ைன; ஒவ்சவான்றும் தன்
சதாழுறேறயயும்,

தஸ்பீஹு

(அல்லாஹ்றவ)

சசய்யும்

வைிறயயும்

திட்ைமாே

அைிந்கத இருக்ேிைது - அல்லாஹ்வும் அறவ சசய்பவற்றை ேன்ேைிந்திருக்ேிைான்."
கமற் குைிப்பிட்ை வசனத்திலிருந்து உலேில் இருக்கும் அறனத்தும் அல்லாஹ்றவ
பிரார்த்திக்ேிைது என்பது சதளிவாேிைது.

சாலமன் (சுறலமான் அறலஹிஸ்ஸலாம்)

அவர்ேள் தூதராக்ேப்பட்டு, அக்ோலத்தில் வாழ்ந்த அறனவருக்கும், ஜின், பிராணிேள்,
பைறவேள்,

புழுப்பூச்சிேள்

ஆேியறவேறள

கசர்த்து,

அறனவரின்

அரசராே

ேியமிக்ேப்பட்ைதால், அறவேளின் சமாைிறயயும் சுறலமான் சதரிந்தவராே இருந்தார்.
ஆே, அறனத்து

ஜின்ேளும், பிராணிேளும், பைறவேளும்

புழுப்பூச்சிேளும்

தமக்கு

ேபியாேவும், அரசனாேவும் சுறலமான் இருப்பறத அைிந்து, அவருக்கு அடிபணிந்தனர்.
ஆேகவ,

எறும்புேள்

அறையாளங்ேண்டு
ஆச்சரியமானதல்ல.

சாலமன்
அவர்

(சுறலமான்

சபயறர
இவ்வுலேில்

அறலஹிஸ்ஸலாம்)

உச்சரிப்பது,
வாழும்

ஒரு

அவர்ேறள

முஸ்லிமுக்கு

ஒவ்சவாரு

உயிரினமும்

ஒன்றும்
தன்

பிரார்த்தறனயில் அல்லாஹ்வின் சபயறர தன் சமாைியில் உச்சரிக்கும் சபாழுது,
எறும்புேளால், சாலமன்

(சுறலமான்

அறலஹிஸ்ஸலாம்)

உறைய

சமாைியில் உச்சரிக்ே ஏன் முடியாது என ேீ ேிறனக்ேிைாய்?

சபயறர

தன்

ஆங்ேிலத்தில் ோம்

சாலமன் என உச்சரிப்பறத, அரபிக் சமாைியில் சுறலமான், என்றும், ஈவ் என்பறத
ஹவ்வா

என்றும், கஜேப்

என்பறத

யாகூப்

என்றும், கைவிட்

என்பறத

தாவூத்,

கஜானாஹ் என்பறத யூனுஸ் என்றும் கூறும் சபாழுது, பைறவேளின் சமாைியில்,
அறவேள் புரிந்து சோள்ளும் வறேயில், சாலமன் அறைக்ேப்பட்டும், எறும்புேள் புரிந்து
சோள்ளும் விதத்தில் சாலமன் என்பதற்கு ஏதாவது ஒரு ஒலி அல்லது வாசறன
இருந்திருக்கும்.

எறும்புேள் சாலாமனுைன் அவர் சபயறரச்சசால்லி உறரயாைாமல்

தனக்குள்களகய உறரயாடியறத ேீ ேவனத்தில் சோள்ளகவண்டும்.
பிராணிேளுக்கும்,

புழுப்பூச்சிேளுக்கும்

தமக்கே

உரிய

ஒரு

கபாக்கு

உள்ளது.

அறவேளுக்குள் "ேல்லது", "சேட்ைது" என்று ஒன்றும் ேிறையாது. அதன்படி, தன் இன
விருத்திக்கு

அறவ

தன்றன

சபற்ைவருைனும், உைன்

பிராணி, புழுப்பூச்சிேளுைனும்

புணரும்.

சபற்சைடுத்த

சோன்று

வம்சத்தினறரகய

சில

பிைந்த சகோதர, சகோதரி

பூச்சிேளும்

தின்றுவிடும்.

பிராணிேளும், தான்

ஒரு

இனத்றத

கசர்ந்த

சபரிய மீ ன், சிைிய மீ றன, ேடித்து குதைி அல்லது, முழுசாே விழுங்ேிவிடுேிைது.

ஒரு

பூறன, தான் சபற்ை குட்டிேளில் ஒன்றை தின்றுவிடுேிைது.
இருப்பினும், மறுறம ோளன்று, அல்லாஹ் அறனத்து பறைப்புேறளயும் அவர்ேளுக்கு
அவர்ேளின்

பலன்

சோடுக்ே

மீ ண்டும்

பறைப்பான்.

அந்த

சபரிய

ோளின்

ேீதி

கேர்றமயான, ேியாயமான அரசனாே இருக்ேப்கபாவதால், ஒரு பிராணியால் அடுத்த
பிராணிக்கு ேீதிக்கு புைம்பாே

இறைக்ேப்பட்ை சிைிய இம்றசக்கும் அேியாயத்திற்கும்,

அல்லாஹ்வினால் சரியான ேீதி வைங்ேப்படும்.

அவ்வரிறசயில், சோம்புள்ள ஒரு

ஆடு, சோம்பு இல்லாத மற்சைாரு ஆட்றை முட்டியிருந்தால், பாதிக்ேப்பட்ை ஆட்டிற்கு
சோம்பு

சோடுக்ேப்பட்டு,

சசய்யப்படும்.

தனக்கு

பிைகு

இறைக்ேப்பட்ை

அறவ

அேீதிக்கு

அறனத்திற்கும்

பைி

வாங்கும்படி

மண்ணாேிவிடும்படி

ேட்ைறளயிைப்படும்.
இந்த

ோட்சிறயக்ோணும்

றேகசதகம!
கூறுவான்.
மற்ை

ோன்

மண்ணாேிப்

(அல் குர்'ஆன்

அறனத்து

மனிதனும், ஜின்

கபாயிருக்ே

".......கமலும்

ோஃபிர்

கவண்டுகம!” என்று

“அந்கதா

(பிரலாபித்துக்)

அத்தியாயம் 78, வசனம் 40)

சபாருள்ேளும்
வம்சமும்

சபாறுப்பாளியாேி, அதற்கு
பரிதவிப்பர்

ேம்பிக்றேயற்கைார்,

உயிரினங்ேளும்

கேள்விக்கு
ஏற்ைார்

மண்ணாேப்கபாகும்

ஆளாக்ேபட்டு, அவரவர்

கபால், ேிரந்தரமாே

ேரேத்தின்

அல்லது சசார்க்ேத்தின் வாழ்க்றேறய அனுபவிப்பர்.

உனக்கு இப்சபாழுது சதளிவாேியிருக்கும் என ோன் ேம்புேிகைன்.

சபாழுது,

சசய்றேேளுக்கு
கவதறனயில்

சசார்க்ேம், ேரேத்றதப்பற்ைி இன்னும் அைிந்துசோள்ள கவண்டுமாயின், இந்த இறணய
தளத்தின் (இஸ்லாம் ஆன்றலன்) "Let Us Make A Start" என்ை தறலப்பில், "Life Of Hereafter”
என்ை என் ேட்டுறரறய படித்துப்பார்.
சாந்தியும், அறையாளம் சோள்ளும் புன்னறேயுைன்
__________________________________

