
 

தனீின் ஆதார மூலம் 

The Source of Religion 

 

இறைவன் மனிதறன பறைத்து ஒழுங்கு படுத்தும் நேரத்தில் இரண்டு அம்சங்கறை  
மனிதருக்குள் பதித்தான்.  ஒன்று,  அவறன பறைத்து பாதுகாத்துக் ககாண்டிருப்பவன் 
ஒருவன் இருக்கிைான் , அவநன யாவற்ைிற்கும் அதிபதி என்று உணரும் ஆற்ைல். 
இரண்ைாவது, எந்த ஒன்ைின் தன்றம அைிந்து அதில் எறவ ேல்லது எறவ ககட்ைது என்று 
அறையாைம் காணும் தன்றமக்கான உள்ளுணர்வு.  

இறதத்தவிர மற்ை பல விநசஷ அம்சங்கறை  மனிதருக்குள் பதித்து றவத்திருக்கிைான்.. 
அறவகறை ேிறனவூட்டினால் அவன் வைர்ந்து வரும் கால கட்ைத்தின் பல்நவறு 
ேிறலகள்/நேரங்கைில் அம்மனிதனின் சிந்தறனகைிலும் கசயல்கைிலும்  கவைிப்படும். 
இவ்வாநை நமற்கூைப்பட்ை இரண்டு விஷயங்களும் அவனுள் பதிக்கப்பட்டிருக்கிைது. 

 

நமல் கூைப்பட்ை இரு விநசஷ அம்சங்கள் உண்றமயான தீனின் அடிப்பறை ஆகும். இது 
மனிதன் பிைக்கும் நபாநத அவனுக்கு அருைப்பட்ைது. பிைகு மனிதர்களுக்குள்  சிலறர 
தன்னுறைய தூதர்கைாக நதர்ந்கதடுத்தான். அவர்களுக்கு அவனுறைய கசய்திறய 
ககாடுத்தான். அவர்கறை மற்ை மனிதர்கள் பக்கம் அனுப்பி, மக்களுக்கு அச்கசய்திறய 
நசர்த்து விை வழி வறக கசய்தான். இவர்கைில் சிலறர ரசூல் என்றும் , பலறர ேபி 
என்றும் கசால்கிநைாம். இவர்கள் மனிதர்கைிைம் வந்து, இறைவனால் மனிதருக்குள் 
றவக்கப்பட்டிருக்கும் அம்சங்கைின் விைக்கங்கறை ேம்பிக்றககைாகவும், 

நகாட்பாடுகைாகவும், சட்ைங்கைாகவும் வறகப்படுத்தி விரிவாக எடுத்து கசால்லி , 

விைக்கங்கள் தந்து , அதறன அவர்கள் வாழ்க்றகயில் கறைபிடித்து, மக்களுக்கு விைக்கி 
விட்டும் கசன்ைார்கள். 

 

மக்கைிறைநய இறைவனின் தூதர்கைாக அனுப்பும் ேறைமுறை முதல் மனிதனான ஆதம் 
(அறல) அவர்கைிைமிருந்து துவங்கியது.  ேபிகள் ோயகம் (ஸல்) அவர்களுைன்  ேிறைவு 
கபற்ைது.  ேபிகள் ோயகத்திற்கு இறைவன் மூலம் வந்த கசய்தியில் ேீங்கள் தான் இந்த 
ேபித்துவ கதாைரின் கறைசி ேபர் என்று கசால்லப்பட்ைது. உங்களுக்கு பிைகு எந்த ஒரு 
ரசூநலா அல்லது ேபிநயா வர மாட்ைார்கள் என்று கதைிவு கசய்யப்பட்ைது. ஆகநவ 
உண்றமயான மார்க்கம் என்பது ேபிகள் ோயகத்திைமிருந்து மட்டுநம  கபைப்பட்ைதாகும். 
ேபிகள் ோயகத்தின் கசாற்கள் , அவருறைய கசய்றககள் மற்றும் அவர் முன்னிறலயில் 
மார்க்க சம்பந்தப்பட்ை கசயல்கள் மற்ைவர்கைால் கசய்யப்பட்டு , அறத அவர் தடுக்காத 
விஷயங்கள் ஆகியறவகள் மட்டுநம மார்க்கமாகும்.   

 

ேபிகள் ோயகம் (ஸல்) அவர்கைிைமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்  மார்க்கத்றத 
கற்றுக் ககாண்டு, ேபிகள் ோயகம் (ஸல்) வாழ்ந்த காலத்தில் பின்பற்ைினார்கள். ேபிகள் 
ோயகத்திற்கு பிைகு இலட்சக்கணக்கான மக்கள் ேபிகள் ோயகத்திைம் கற்ைவர்கள் 
மூலமாக மார்க்கத்றத கற்று ககாண்டு அவர்கள் வாழ்க்றககைில் ேறைமுறை 
படுத்தினார்கள். இதன் கதாைர்ச்சி எப்நபாதும் துண்டிக்கப்பைவில்றல. ேபிகள் ோயகத்றத 
பின்பற்றுபவர்கள் ஒவ்கவாரு தறலமுறையிலும் இந்த மார்க்கத்றத கற்றும், கற்றுக் 
ககாடுத்தும், நபச்சு மற்றும் எழுத்து வடிவின் வாயிலாக மற்ைவர்களுக்கு எடுத்து 
கசால்லியும் அதன்படி கசயல்பட்டும் அடுத்த தறலமுறைக்கு பாதுகாப்பாய் றக மாற்ைி 
விட்டும் இருக்கின்ைனர். இப்நபாது ேம் றகயில் அது பாதுகாப்பாய் இருக்கின்ைது. 



எவ்வாறு ேபிகள் ோயகம் (ஸல்)  அவர்கறை இறைவனின் தூதர் என்று முதலில் 
நேரடியாக  ஏற்ைவர்களுக்கு ககாடுக்கப்பட்ைநதா  இப்நபாது ேம்மிைம்  அநத வடிவில் 
பாதுகாப்பாய் இருக்கின்ைது என்பறத உறுதியாக கூை முடியும். 

 

ஒவ்கவாரு தறலமுறையிலும் உலகின் பல்நவறு பிரநதசங்கைில் இறத ேம்பும்  இவ்வைவு 
கபரிய மக்கைின் கூட்ைம் தங்கைின் நபச்சு , எழுத்து மற்றும் கசயல்கைால் அடுத்த 
தறலமுறைக்கு ககாடுத்தறத இவர்கள் அறனவரும் கபாய் கசால்கிைார்கள் என்று 
கசால்லி விை முடியாது. இந்த முறைக்கு இஜ்மா அல்லது தவாதுர் என்று 
கல்வியாைர்கைால் கபயரிைப்பட்டிருக்கிைது. இந்த வார்த்றதக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ை 
கருத்து ஒற்றுறம என புரிந்து ககாள்ைலாம். ேல்ல மனேிறலயில் உள்ை அைிவாைிகள் 
ஒரு தறலமுறையிலிருந்து பின்னால் வரும் தறலமுறையினருக்கு எடுத்து கசல்லும் 
இம்முறைறய  உறுதியானது என கூறுகிைார்கள். 

 

இந்த மார்க்கம் ேம்மிைம் இரு வடிவங்கைில் வந்து அறைந்திருக்கிைது  

 

1. குர் ஆன்  

 

2. சுன்னத் 

 

இங்கு குைிப்பிைப்படும் குர் ஆன் என்பது தற்நபாது முஸ்லிம்கள் எறத குர் ஆன் என்று 
கசால்கிைார்கநைா அதுநவயாகும். இறைவனின் நதவதூதர் ஜிப்ரயலீ் (அறல) அவர்கள் 
மூலமாக ேபிகள் ோயகத்திற்கு இந்த குர் ஆன் இறைவனால் அருைப்பட்ைது. இந்த 
புத்தகத்தில் எந்த வார்த்றதகள் பயன்படுத்தப்பட்ைநதா அநத வார்த்றதகளும், அது 
எவ்வாறு இைக்கப்பட்ைநதா அவ்வாநை ேபிகள் ோயகத்தினால் திரும்ப திரும்ப அவர்கைின் 
நதாழர்களுக்கு படித்து கசால்லப்பட்ைது. அறத நகட்ைவர்கள் பலர் அறத மனப்பாைம் 
கசய்தார்கள், எழுத கதரிந்தவர்கள் எழுதி றவத்துக்ககாண்ைார்கள். இவர்கள் 
ஆயிரக்கணக்கில் இருந்தார்கள். அவர்கைில் சிலர் ஒரு ஸூராறவ மனப்பாைம் 
கசய்தார்கள், சிலர் இரண்டு ஸூராக்கள் , சிலர் பத்து ஸூராக்கள் , சிலர் கமாத்த குர் 
ஆறன மனப்பாைம் கசய்து ககாண்ைார்கள்.அதற்கு அடுத்தடுத்த சந்ததியினர் அவ்வாநை 
மனப்பாைம் கசய்தார்கள். முஸ்லிம்கைின் ஒவ்கவாரு சந்ததியினரும் இவ்வாநை கசய்து 
வருகிைார்கள். தற்சமயம் முஸ்லிம்கைின்  ஒவ்கவாரு வடீ்டிலும் அச்சடிக்கப்பட்ை குர் 
ஆனின் பிரதிகள் உள்ைன.  அநத சமயம் தற்நபாது உலக அைவில் இலட்சக்கணக்கான 
முஸ்லிம்கள் குர் ஆனின் ஆரம்ப கசால் முதல் இறுதி கசால் வறர பிறழ இல்லாமல் 
மனப்பாைமாக ஓத தகுதியானவர்கைாக உள்ைனர்.இதன் காரணமாக அவ்வப்நபாது  
சிலரின் பல முயற்சிகள் கசய்தும் குர் ஆனில் எந்த வித மாற்ைமும் கசய்ய 
முடியவில்றல. ஆகநவ இன்று ேம்மிைம் இருக்கும் குர் ஆன் வார்த்றதக்கு வார்த்றத 
ேபிகள் ோயகம் (ஸல்) அவர்கைால் முதல் சந்ததியினருக்கு ககாடுக்கப்பட்ைநத என்பதில் 
எள்ைைவும் சந்நதகமில்றல. 

 

அவ்வாநை சுன்னத்தும் தறலமுறை தறலமுறையாய் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிைது. ேபிகள் 
ோயகம் (ஸல்) அவர்கள் பிைந்த ோட்டின் அறனத்து மக்களும் இப்ராஹிம் (அறல) 
அவர்கைின் சந்ததியினர் ஆவர். இப்ராஹிம் (அறல) அவர்கைின் வழி முறைகறை 
பின்பற்றும்படி ேபிகள் ோயகத்திற்கு இறைவனால் கட்ைறை இைப்பட்ைது.  



இப்ராஹமீ் (அறல) அவர்கைின் பிள்றைகளுக்கு விட்டு கசன்ை சில வழி முறைகள் 
ேபிகள் ோயகம் (ஸல்) அவர்கள் காலம் வறர அவ்வாநை பின்பற்ைப்பட்டு வந்தன. சில 
வழி முறைகள் மைக்கப்பட்டு விட்ைன. சிலவற்ைில் மாற்ைங்கள் கசய்யப்பட்டு இருந்தன. 
ேபிகள் ோயகம (ஸல்) அவர்கள் மைந்து விட்ைறத கசால்லி ககாடுத்தார். தவறுகறை சரி 
கசய்தார். இறைவனின் கட்ைறைப்படி அதில் கூடுதலாக சிலவற்றை நசர்த்தார். அவற்றை 
எல்லாம் தன்றன பின்பற்றுபவர்களுக்கு அறத கசய்ய உபநதசித்தார். இறவ அறனத்தும் 
சுன்னத் என்று அறழக்கப்படுகிைது. இவற்ைில் கபரும்பாலானறவ அப்பகுதி மக்களுக்கு 
குர் ஆன் இைக்கப்படுவதற்கு முன்னநர அைிந்துள்ைனர். ஆகநவ இவற்றைப்பற்ைி குர் ஆன் 
குைிப்பிடும் நபாது ஏற்கனநவ கதரிந்த விஷயம் நபால் குைிப்பிடுகிைது. ஆகநவ இதற்கான 
முன்னுறரநயா , விரிவான விைக்கநமா நதறவப்பைவில்றல. 

 

சுன்னத் கூை குர் ஆறனப்நபால் ேம்மிைம் வந்தறைந்தது. முஸ்லிம்கைின் ஒவ்கவாரு 
சந்ததியினரும் கசயல் படுத்தி அடுத்த தறலமுறைக்கு ககாடுத்தார்கள். ேபிகள் ோயகம் 
(ஸல்) அவர்கள் காலம் முதல் இன்று வறர கதாைர்ச்சியாக இது கதாைர்கிைது. 
ேம்பகத்தன்றமயின்  அடிப்பறையில் இன்று ேம்மிைம் இருக்கும் குர் ஆனிற்கும் 
சுன்னத்திற்கும் எந்தவித வித்தியாசமும் இல்றல. 

 

 

 


