
குர் ஆன் மூலமாக நினைவூட்டல் 

 

பேராசிரியர் ஜனாப் ஜாவித் அஹ்மத் ஙாமிதி அவர்களின் பகள்வி ேதில் நிகழ்ச்சியினன 
ோர்த்து ககாண்டு இருந்பதன். உங்கள் எழுத்தில் மற்றும் பேச்சுகளில் நினனவூட்டல்  
அல்லது ஆன்மிக ேயன்கள் கினடப்ேதில்னலபய என்று பகள்வி பகட்கப்ேட்டது. (ஆன்மிகம் 
என்ற கசால் குர் ஆன் அல்லது சுன்னத் ஆகியவற்றிற்கு அந்நியமானது என்ேது 
குறிப்ேிடத்தக்கது).      

 

அதற்கு அவர் ேதில் அளிக்க கதாடங்கினார்.  ஒரு விசுவாசியின்  நினனவூட்டலுக்கு மிகப் 
கேரிய மூலம் / பவர்/ ஊற்றுக்கண் குர் ஆன் ஆகும். குர் ஆனன ஓரளவு கதரிந்தவர்கள் 
என்ற முனறயில் நாம் மக்கனள குர் ஆனின் ேக்கம் தினச திருப்ேி அதபனாடு கதாடர்பு 
ஏற்ேடுத்துவபத ஆகும்.  " ஆன்மிகம்" என்ற ஒன்னற ஒருவருக்குள் ஏற்ேடுத்துவது 
நிச்சயமாக நமது ேணி கினடயாது. இனறவன் மட்டுபம தன்னுனடய புத்தகத்தின் 
வாயிலாக ஒருவருக்கு இனற நம்ேிக்னகனய கமருகுட்டி , ஞான ஒளி அளிக்க கசய்கிறான்.  

 

அல்லாஹ் இனதக் (குர் ஆன்) ககாண்டு அவனது திருப்கோருத்தத்னதப் ேின்ேற்றக் கூடிய 
அனனவனரயும் ோதுகாப்புள்ள பநர் வழிகளில் கசலுத்துகிறான்; இன்னும் அவர்கனள 
இருள்களிலிருந்து கவளிபயற்றி, தன் நாட்டப்ேடி ஒளியின் ேக்கம் கசலுத்துகிறான்; பமலும் 
அவர்கனள பநரான வழியில் கசலுத்துகிறான். (5: 16). 

 

குர் ஆன் ஒரு உண்னமயான விசுவாசிக்கு இந்த உலகில்  உணவுகளால் அலங்கரிக்கப்ேட்ட 
கதய்வகீ உணவு அருந்தும் பமனச போன்றது. ( அல் மஜ்ம அல் கேரீ் , தப்ரானி , ஹதீஸ் 
எண் 8646).  இந்த நினலயில் , குர் ஆனன தவிர பவறு ஏதாவது ஒன்னற "ஆன்மிகத்தின் " 
ஊற்றுக் கண்ணாக ோவிப்ேது, குர் ஆனனப் ேற்றி நமக்கு சரியான புரிதல் இல்னல என 
கதரிகிறது. இது எவ்வாறு உள்ளது என்றால் நீர் நிரம்ேிய நீர் நினலனய புறக்கணித்து , 

கானல் நீரில் நீர் அருந்த முயற்சிப்ேது போல் கதரிகிறது.  

 

(இதற்கு மாறாக) எவர்கள் இனறவனன நிராகரித்தார்கபளா அவர்களின் கசயல்களுக்கு 
உவனம (நீரில்லாப்) ோனலவனத்தின் கானலாகும். தாகித்தவன் அதனன நீர் என்று 
கருதுகின்றான். இறுதியில் அவன் அந்த இடத்திற்கு வந்தபோது, அங்கு எனதயும் 
காணவில்னல. ஆனால், அவன் அங்கு கண்டுககாண்டது அல்லாஹ்னவ! அல்லாஹ்பவா 
அவனுக்குரிய கணக்னக முழுனமயாகத் தீர்த்துவிடுகின்றான். அல்லாஹ் கணக்கு 
வாங்குவதில் வினரவானவனாக இருக்கின்றான். (24:39) 

 

 

இம்மாதிரி பகள்வி பகட்ேவர்கள் தங்களுனடய வாழ்க்னகயில் ஒரு முனறயாவது  "வழி 
காட்டி" அல்லது "அறிந்து ககாள்ளுதல்" என்ற பநாக்கத்பதாடு குர் ஆனன ேடிக்கவில்னல  
என்ேது  ேல சந்தர்ப்ேங்களில் கதரிகிறது. ஆனால் எந்த ஒரு புனித ஆத்மா இந்த ஒரு 
உயரிய பநாக்கத்பதாடு குர் ஆனன அணுகியபதா , அனத  இருளிலிருந்து கவளிச்சத்திற்கு 
ககாண்டு வராமல் இனறவன் னக விட்டதில்னல. இதற்கு மாறாக குர் ஆனனத் தவிர 
மற்றனவகளிலிருந்து பநர் வழினய பதடுேவர்களுக்கு குர் ஆனினால் அளிக்கப்ேடும் ஒரு 
கேரும் கசல்வங்களான ஸிராபத முஸ்தகீம் என்னும் உண்னமயான பநர் வழி மற்றும் 
மஅரிஃேத் என்னும் உயரிய உண்னமகனள அறிதல் ஆகியன  கினடப்ேதில்னல. 

 குர் ஆனனத்தவிர மற்றனவகளிலிருந்து பநர் வழி கேற விரும்ேினால், இனறவன் அவனன 
வழி தவற விட்டு விடுகிறான் (தீர்மதி : ஹதீஸ் எண் :2906) 



 

நினனவூட்டுதல் மற்றும் அறிதலுக்கான மிகப்கேரிய மூலம் குர் ஆன் மட்டுபம. 
ஸில்ஸிலதுஸ் ஸஹிஹா அல்ோனியில் உள்ள ஒரு ஹதிஸின் ேடி இனறவனால் 
இறக்கினவக்கப்ேட்ட குர் ஆனனத் தவிர மற்ற எதன்  மூலமாகவும்  இனறவன் ேக்கம் 
திரும்ேபவா அல்லது கநருங்கபவா  முடியாது.  அனழப்பு ேணிக்கும், மாரிஃேத் என்னும் 
அறிந்து ககாள்ளுதலுக்கும் மூலம் மற்றும் ஆதாரப்பூர்வமானது குர் ஆன் மட்டுபம.  
கீழ்க்கண்ட குர் ஆனின் வசனங்கள் இனத கதளிவாக கூறுகின்றன  

மனிதர்களுக்கு (முழுனமயான வழிகாட்டியாகவும், கதளிவான சான்றுகனளக் 
ககாண்டதாகவும்; (நன்னம - தீனமகனளப்) ேிரித்தறிவிப்ேதுமான அல் குர்ஆன் (2: 185),   

(நேிபய!) நிராகரிப்ோளர்களின் பேச்னச ஒருபோதும் ஏற்றுக் ககாள்ளாதீர்! பமலும், இந்தக் 
குர்ஆனனக் ககாண்டு அவர்களுடன் கேரும் ஜிஹாதில் கடுனமயான போராட்டத்தில் 
ஈடுேடுங்கள். (25: 52) ;  

உலகத்தார் யாவனரயும் அச்சமூட்டி எச்சரிக்னக கசய்வதற்காக (சத்தியத்னதயும், 

அசத்தியத்னதயும் கதளிவாகப்) ேிரித்தறிவிக்கும் இவ்பவதத்னதத் தன் அடியார் மீது 
இறக்கியவன் மிக்க ோக்கியமுனடயவன்.(25:1) 

 

நேிகள் நாயகத்னத (ஸல்) பநாக்கி கசால்லப்ேடுகிறது : "என் எச்சரிக்னகக்கு அஞ்சுகின்ற 
ஒவ்கவாருவருக்கும் நீர் இந்தக் குர்ஆனனக் ககாண்டு அறிவுனர கூறுவரீாக!" (50:45). நேிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் குர் ஆனன ககாண்டு அனழப்பு ேணியினன பமற்ககாண்டார்கள். 
நேினய ேின்ேற்றுேவர்களும் கியாமத் நாள் வனர அனழப்பு ேணியினன குர் ஆனின் 
மூலமாகபவ கசய்ய பவண்டும். பமலும் ோர்க்க (குர் ஆன் 6:19) 

 

குர் ஆன் இஸ்லாமிய வாழ்க்னக முனறக்கு ஒரு வழி காட்டியாகும். இஸ்லாமிய 
ோர்னவயில் நம்ேிக்னக சம்ேந்தவற்னற கற்ற ேிறகு கற்க பவண்டிய மிகப் கேரியது 
இனறவனின் புத்தகமான குர் ஆன் ஆகும். இது தான் ஸஹாோக்களின் வழி முனற ஆகும். 
ஜுன்துப் ேின் அப்துல்லாஹ் என்ற ஸஹாேி கூறுகிறார்கள் : நாம் நேிகள் நாயகத்பதாடு 
(ஸல்) இருந்பதாம். எங்களுனடய வாலிே வயது அந்த பநரம். நாம் அந்த பநரத்தில் ஈமான் 
என்னும் நம்ேிக்னக சம்ேந்தப்ேற்றவற்னற முதலில் கற்றுக்  ககாண்படாம். ேிறகு நாம் குர் 
ஆன் கற்றுக் ககாண்ட போது , எங்களுனடய நம்ேிக்னக பமலும் உயர்வதற்கான காரணமாக 
அது அனமந்தது. (அல் மஜ்மஅ  அல்கேரீ் தப்ரானி எண் 1678). 

 

இந்த ஹதீனஸ அதன் சரியான சூழ்நினலயில் கோருத்தி ோர்த்தால் அதனிலிருந்து கற்க 
பவண்டிய ோடத்திற்கு மிகப் கேரிய பயாசனன/விவாதங்கள் பதனவப்ேடுவதில்னல. 
ஸஹாோக்களுக்கு அனழப்பு ேணி கசய்தவர் ஒரு சாதாரணமான அனழப்ோளர் அல்ல, 

இனறவனின் தூதர் ஆவார். அத்தனகய சூழலில் , பதனவயான நம்ேிக்னக , நேிகள் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்கள் இனறவனின் தூதர் என்ேபத ஆகும். இந்த இனறத்தூதர் மீதான நம்ேிக்னக 
இல்லாமல் இருந்தால் குர் ஆனன கற்ேதும் அதன் உண்னமத்தன்னமனய நம்புவதும் 
அர்த்தமற்றதாகி விடுகிறது. எனபவ, ஸஹாோக்கள் நேிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கனள  
இனறவனின் தூதர் தான் என்ற நம்ேிக்னகயினன முதலில் நிரூேித்தனர். இந்த நம்ேிக்னக 
மற்றும் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்திற்கு ேிறகு நேிகள் நாயகம்(ஸல்) அவர்கள் 
ஸஹாோக்களுக்கு குர் ஆனன கற்றுக் ககாடுத்தார். குர் ஆனின் இந்த ோடம் அவர்களின்  
நம்ேிக்னகயின் வளர்ச்சிக்கு நினலயான மற்றும் நிரந்தர ஆதாரமாக மாறியது. நேிகள் 
நாயகத்தின் பதாழர்கள் போலபவ , ேின்னால் வரும் விசுவாசிகளுக்கும் இபத மாதிரியான 
அணுகுமுனற மிகவும் அவசியமாகிறது.  

 



(நம்ேிக்னகயாளர்கபள!) நீங்கள் நம்ேிக்னக ககாண்டவாபற அவர்களும் நம்ேிக்னக 
ககாண்டால் நிச்சயமாக அவர்கள் பநரான வழினய அனடந்து விடுவார்கள். அவர்கள் 
புறக்கணித்துவிட்டால் நிச்சயமாக வணீ் ேிடிவாதத்தில்தான் அவர்கள் இருக்கின்றனர். 
அவர்கனளப் ேற்றி உங்களுக்கு(ப் ேயம் பவண்டாம்) அல்லாஹ் போதுமானவன். பமலும், 

அவன் (அனனத்னதயும்) கசவியுறுேவனும் அறிேவனாகவும் இருக்கின்றான். (2: 137) 

 

குர் ஆன் மக்கள் மீது  இனறவனின் அளவிலா கருனணயின் கவளிப்ோடாகும். (55:1,2). 

இனறவனின் இந்த கருனணயின் விரிவாக்கமாக குர் ஆனில் கசால்லப்ேட்டிருப்ேனத 
பயாசிப்ேதற்கும் , நனடமுனற ேடுத்துவதற்கும் மிகவும் இபலசாக ஆக்கினான்.  

நாம் இந்தக் குர்ஆனன, அறிவுனர கேறுவதற்கான எளிய வழியாக அனமத்திருக்கின்பறாம். 
ேின்னர், அறிவுனரனய ஏற்றுக்ககாள்ள எவபரனும் இருக்கின்றாரா? (54:17) 

 

இங்கு   ’یَسَّْرنَا ‘   என்ற வார்த்னத உேபயாகப் ேடுத்தப்ேட்டிருக்கிறது. இதன் கோருள் கவறும் 
எளினமப்ேடுத்துதல் மட்டுமல்ல அல்ல.  ஒரு கோருளின் பநாக்கத்னத சார்ந்த அனனத்து 
விஷயங்கனளயும், அனனத்து பகாணங்கனளயும்  விரிவான முனறயில் விவரித்து எந்த 
விஷயத்னத ேற்றி பேசப்ேட்டபதா அனத முழு அளவில் புரிந்து ககாள்ளச் கசய்வது. 

 

 

அபத போல்    ’ِذْکر ‘          என்ற வார்த்னதயும் ஒரு ேரந்த கோருள் ககாடுக்கக்கூடிய 
வார்த்னதயாக ேயன்ேடுத்தப்ேட்டு இருக்கிறது. கல்வி ேடித்து கேரும் அறிவு , நயமான 
கண்டிப்பு , முன்னறிவிப்பு எச்சரிக்னக ,நினனவூட்டுதல் , ோடம் ஆகிய கசாற்களின் 
கோருட்கள் இதில் அடங்கியுள்ளது. இந்த நினலயில் குர் ஆன் நினனவூட்டல் மற்றும் 
அறிதலுக்கான மிகப் கேரிய மூல ஆதாரம் என நிரூேணம் ஆகிறது. குர் ஆனனத் தவிர 
மற்றனவகள் மூலம் கேறப்ேடும் அறிவு தீனிற்கு பதனவப்ேடும் சரியான அறிதல் தராது 
மட்டுமின்றி அது ஒரு சில சமயம் அந்த அறிதலின் ேயணம்  தனடப்ேடவும் வாய்ப்பு 
இருக்கிறது.  

 

ஒரு ஹதீஸின் ேடி (அத் தாரிமி : 3331) இனறவனின் இந்த உலகில் குர் ஆனிற்கு மட்டும் 
ஒரு தனித்துவம் உண்டு. அது என்னகவனில் , என்றும் முடிவு கேறாத அற்புதங்கள் குர் 
ஆனின் மாணவனுக்கு மட்டும் குர் ஆன் மூலம் கினடத்து ககாண்பட இருக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 


