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��ஆ�� த���� ேகா�பா�  

ேமேல��ள வ�வ��� ����ட�ப�ட இர�� வைக த���� ��ஆ�� 

காண�ப���றன.  ��வ�� ��ஆ�� ஆய��க� அைத ������றன: 

ஆய�� எ� 1: 

ந���ைக ெகா�டவ�கேள! அ�லா���� ��ப���க�; இ��� 

(அ�லா���) �த����, உ�க�� அ�கார� (அம�) வ��பவ�க���� 

��ப���க�; [ஸூர����ஸா, 59] 

இ�த அ�கார� (அ��) வ��பவ�கைள� ப�� அவ�க� ���� 

ஆ��யாள�க� என �லரா� �ள�க�ப������ ேபா�, ம�றவ�க� 

அவ�கைள ச�ட ��ண�களாக க���றா�க�. இர�டாவ� க��� 

அ���லா� இ�� அ�பா� [1], �ஜா��, அதா இ�� அ� ரபா, அதா 

இ�� ைச�, பஸரா�� ஹச�, அ� ஆ�யா ம��� இ��� பேலா��  

க��தா��.  

இர�டாவ� க���� சா��கைள உ���ெச�த� ��ன�, இமா� ராஃஜி 

அவ�க� அத�� ����ைம� ெகா��� எ���றா�:  

                                            

1. �க வ�வான அ���� வ�ைசயாக க�த�ப�� அ���லா� இ�� அ�பா� அவ�க�� இ�த �ள�க� 

�ஆ�ய இ�� சலா� அவ�களா� அ� இ�� த�ஹா அவ�க�ட���� அ���க�ப��ற� (இ�� ஜ��, 

ெதா��� 5, ப�க� 88, c.f. அ�-இ�கா�: எ�: 80)  
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“அ�� வ��பவ�கைள மா��க அ�ஞ�களாக ெபா�� ெகா���ளதாக 

எ���� ெகா�வ� �க�� ெபா��தமான�.” [2] 

இர�� க���க���ைட�� எ�த �ர�பா���ைல எ�ப� இமா� அ� 

ப�� ஜ�ஸா�� �ைலயா��.  உ�ைம�� இர��� ����ட�ப��ற�. 

அர�ய� ��யான �வகார�க�� ஆ��யாள�கைள ��ப�ற ேவ��� 

ம��� ச�ட��யான �ஷய�க�� ச�ட ��ண�கைள ��ப�ற ேவ���.[3]  

இமா� இ�� க���  ���றா� ஆ��யாள�கைள ��ப��வ� எ�ப� 

உ�ைம�� அ�ஞ�கைள ��ப��வதா�� ஏென�� ஆ��யாள�க�� 

ச�ட ��யான �ஷய�க�� மா��க அ�ஞ�கைள ��ப�ற ேவ��ய� 

அவ�யமா��. எனேவ “.....ஆ��யாள�கைள ��ப��வ� மா��க 

அ�ஞ�கைள ��ப��வத��� உ�ப�டதா��.”[4] 

����மாக, ����கைள அ�லா�ைவ��, அவன� �தைர��, 

�த�ைமயான ஆதார�கைள �ள�க���ய மா��க அ�ஞ�கைள�� ச�ட 

��ண�கைள�� ��ப�ற இ�த ஆய�� ேகா��ற�. இ�த ��ப��த� 

ச�ட��யாக த��� எ�றைழ�க�ப��ற�. இ�ேபா� பா����ள ஆய�ைத� 

ப��ய ேக�� ����ற�.  

உ�க�� ஏதாவ� ஒ� �ஷய��� �ண�� ஏ�ப�மானா� - ெம�யாகேவ 

��க� அ�லா�ைவ��, இ�� நாைள�� ந��பவ�களாக இ���� - அைத 

                                            

2. தஃ��� க��, ெதா��� 3, ப�க� 334  

3. அ�கா�� ��ஆ�, ஜ�ஸா�, ெதா��� 2, ப�க� 256  

4. இலா�� ��ஈ�, இ�� க���, ெதா��� 1, ப�க� 7  
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அ�லா��ட��, (அவ�) �த�ட�� ஒ�பைட�����க�. [ஸூர��� 

�ஸா, 59] 

அ�� வ��பவ�கைள� ப�� (அவ�க� ச�ட ��ண�க� எ��� மா��க 

அ�ஞ�க� எ���) க��ைத� ெகா�டவ�க�� இர�டாவ� க���� 

அ��பைட��, இ�த ஆய����ள ���� ��த��க��கான (ச�ட 

��ண�க��கான) ஒ� த��ப�ட க�டைளயாக இ��க� ���. அ�� 

வ��பவ�க� ச�ட  ��ண�க� எ�ற �ள�க�ைத �யாய�ப���, இமா� 

அ� ப�� ஜ�ஸா� ���றா�: “ “உ�க�� ஏதாவ� ஒ� �ஷய��� �ண�� 

ஏ�ப�மானா�....” எ�ற அ�லா��� ��வ�� ��� அ�� 

ச�ப�தமானவ�க� ��சயமாக ச�ட ��ண�கேள எ�� �����ற�  

ஏென�� ம�ற அைனவைர�� அவ�கைள ��ப�ற அவ� هلالج لج 

க�டைள��ட��, “உ�க�� ஏதாவ� ஒ� �ஷய��� �ண�� 

ஏ�ப�மானா�....”  எ�� ெதாட��� ���றா�. எனேவ அ�லா� அ�� 

வ��பவ�கைள �ண�� ஏ�ப�ட �ஷய�கைள அ�லா��� ேவத����, 

அவன� �த�� நைட�ைற��� ச�பா��க க�டைள����ளா�.  

சாதாரண நப� மா��க ஞான�ைடயவற�ல, இ�த த���� அவ� 

உ�ப�டவ�ம�ல. �ண�� ஏ�ப�ட �ஷய�கைள அ�லா��� 

ேவத����, ��ன���� எ�வா� ச�பா��ப� எ�பைத ஒ� சாதாரண 

நப� அ�ய மா�டா�, அவ��� சா��க� ���ைலக����, 

�க��க���� எ�வா� ெபா���� எ�பைத�� அவ� அ�ய மா�டா�. 
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எனேவ, இர�டாவ� க�டைள மா��க அ�ஞ�க����ய� எ�� 

��வ�ப��ற�.[5] 

அ�ேல ஹ��� �ரபல அ�ஞரான ைஷ� ந�வா� ���� ஹச� ஃகா� 

ஸா�� அவ�க�� இ�த ���� உ�ள ���� (“உ�க�� ஏதாவ� ஒ� 

�ஷய��� �ண�� ஏ�ப�மானா�....”) ��த��க����ய� எ�பைத 

ஒ���ெகா�����றா�. தன� தஃ���� அவ� எ���றா�: “இ� 

��த��கைள ம��ேம ேநா�� �ற�ப�ட ஒ� த�யான ம��� ��தான  

க�டைள எ�� ெத�வாக ெத��ற�.” [6] 

இ��ஹா�� �றைமய�றவ�க�, �ண�� ஏ�ப�ட �ஷய�கைள ேநர�யாக 

��ஆ��� ��ன���� பா��க ேவ��� எ�� ����� வ�வ� 

தவறா��. உ�ைம��, இ�த ஆய��� �த� ப�����ள க�டைள (அ�� 

வ��பவ�கைள ��ப��த�) எ�த ம�களா� ��ஆ� ம��� 

��ன������ ேநர�யாக ��கைள வ��க ��யாேதா அவ�க��கா��. 

அவ�க� அ�� வ��பவ�க�ட� (அதாவ� ச�ட ��ண�க�ட�) ேக�� 

��ஆ� ம��� ��ன�ைத ��ப��வ��, அவ�க�� வ�கா��தைல 

��ப��வ�� அவ�யமா��. இர�டாவ� ��� �ர��ேயகமாக 

��த��க����ய�, அதாவ� அவ�க� �ண�� ஏ�ப�ட �ஷய�கைள 

��ஆ� ம��� ஹ��� ச�பா��க ேவ���. ��த��க� த�கள� ச�ட 

���� ச�ப�தமான �றைமகைள அம�ப��த ேவ��� ேம�� ��கைள 

                                            

5. அ�கா�� ��ஆ�, ெதா��� 2 , ப�க� 257 

6.ஃப�� பயா�� தஃ���- ெதா��� 2 , ப�க� 308, அ��: அ�-ஆ�மா�, க�ேரா.   
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���ெத��க ேவ���. எனேவ உ�ைம�� இர�� க�டைளக� உ�ளன, 

�தலாவ� த��ைத ஏ�றவ�க��� �ற�ப�டதா��, இர�டாவ� 

��த��கைள ேநா�� இ��ஹாைத ப���ெச�ய� ேகா�� 

க�டைளயா��.  

ஆய�� எ� 2: 

ேம�� ��ேயா, பா�கா�ைப� ப��ய ெச��ேயா அவ�க��� 

எ��மானா�, உடேன அவ�க� அைத பர�� ���றா�க�; அவ�க� அைத 

(அ�லா���) �த�டேமா, அ�ல� அவ�க�� �����ள 

அ�கா�க�டேமா ெத���தா�, அவ�க����� அைத ஊ��� 

அ�ய���யவ�க�, அைத ந�� �சா��த��� (த�க ஏ�பா�கைள� ெச��) 

ெகா�வா�க�.... (ஸூர����ஸா:83) 

இ�த ஆய��ைடய ��ன� எ�னெவ�� ம�னா�� நயவ�சக�க� ேபா� 

ம��� அைம�ைய� ப�� வத��கைள பர��வா�க�. சாதாரண 

மன�ைலைய� ெகா�ட ����க� இ�த வத��கைள ந��, பா�கா�ப�ற 

���ைலைய��, நக�� ��ைய�� உ�டா��,   �ைலைமைய ேம�� 

ேமாச� ெச����வா�க�. ேமேல ����ட�ப�ட ஆய�� ����கைள 

இ�த அ���ைறைய ேம�ெகா�வ����� த��த� ேம�� ேபா� ம��� 

அைம� ச�ப�தமான ெச��கைள அ�� வ��பவ�க�ட� 

ெகா��ெச��மா��, வத��கைள பர�பாம� இ���மா�� அவ�கைள 

அ�����ய�. இதனா� வத��கைள �சாரைண ெச��� �ற��ள 

த�நப�களா� உ�ைமைய அைடய ����,  ேம��  
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ச�ப�த�ப�டவ�க��� ெத���க�� ����. சாதாரண ம�த�� ப��, 

அ�� ேபா�ற வத��க�� ���, தகவ�க�� ��� நடவ��ைக எ��ப� 

அ�ல மாறாக அைத அ�� வ��பவ�க��� ெத���பேதயா��.  

ஒ� �����ட காரண���காக இ�த ஆய�� அ�ள�ப�டா��, தஃ��� 

ம��� மா��க ச�ட அைம���, மா��க ��க� ம��� ச�ட�கைள 

�����ட ���ைலக�� அ�ள�ப�ட ஆய��க�� இ��� ���ெத���� 

ேபா�, அ�த �����ட �வர�க�, அ�த உைரைய ெபா�வாக 

ெபா��ெகா�வத��� வ�வ���ற� எ�ப� ந�றாகேவ 

��வ�ப���ள�- இ� ேபா�ற ஒ� ெபா�வான �� ேமேல 

����ட�ப���ள ஆய��� அட����ள�. அ�த ��யான�: யா� 

�சாரைண�� ேதைவயான ஆய�த�கைள ெப����க��ைலேயா அவ�க� 

யாரா� ���ேமா அவ�க�� �� சா�����க ேவ���. இ�ேவ 

���யமாக த��� என�ப�வதா��.  

இமா� ராஃஜி இ�த ஆய�ைத� ப�� எ���றா�: “எனேவ இ���பா� 

(��ஆ� ம��� ��ன������ மா��க ச�ட�கைள ���ெத���� ச�ட 

ெசய��ைற) ஒ� ஆதாரமாக ��வ�ப���ள�. ஒ��ைம (�யா�) எ�ப� 

இ���பா�தாகேவ இ���ற� அ�ல� அ�� உ�ளட����ள�. எனேவ 

ஒ��ைம�� சா�றாகேவ இ��க ேவ���. இ�த ஆய�� பல ��கைள� 

����ற�. �தலாவ� எ�னெவ�� (��த) உைர��, �ல ச�பவ�க� 

ம��� �ஷய�க� ெத�வாக இ�ைல. இர�டாவ�, இ���பா� ஒ� 
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ஆதாரமா��. ��றவா�, �க��க�� ��க�� ம��� �ர�சைனக�� ஒ� 

சாதாரண நப� மா��க அ�ஞ�கைள ��ப�ற ேவ���.”[7] 

இ�த ஆய�� த��ப�ட �ைற�� ேபா� �ைலைய சா��த� எ���, 

அைம� �ைல�� இைத ஒ�ப� �டா� எ��� �� �ல ம�க� இ�த �த 

த��க�ைத எ�����றன�.[8] 

இ�த ஆய��� �����ட ���ைலக� அ�த ஆய��� ெபா� �ய�களாக 

����� என இ�த ேக���� ஏ�கனேவ ப�� வழ�க�ப�� ��ட�. இமா� 

ராஃஜி எ���றா�: “அ�லா��� ���: “ேம�� ��ேயா, பா�கா�ைப� 

ப��ய ெச��ேயா அவ�க��� எ��மானா�,.....” ேபா� ச�ப�தமான 

அைன�� �வர�கைள��, இ�லா��� ச�ட����� ச�ப�தமான ம�ற 

எ�த ச�பவ�ைத�� உ�ளட���. இ� ஏென�� ேபா� ம��� அைம� 

�ைலக� �க�� ச�ட��வமான க�டைளைய உ�ளட���. எனேவ 

ேபா����ய க�டைள��  ம��ேம வைரயைற�க�பட இ�த ஆய��� எ��� 

இ�ைல.”[9] 

இமா� அ� ப�� ஜ�ஸாஸு� இ�த ேக���� இ��ேபா�ேற ��வான 

ப�ைல அ����ளா�, இ�த� ேக���� ெதாட��ைடய பல 

ச�ேதக�கைள�� இவ� ம��� வா����ளா�.[10] 

                                            

7 . தஃ��� க��, ெதா��� 3, ப�க� 272 

8. ெமௗலானா �ஹ�ம� இ�மாஈ� ஸ�ஃ� எ��ய த��ேக ஆஃஜா� ஃ���, ப�க� 31 

9. தஃ��� க��, ெதா��� 3, ப�க� 273  

10 . ஜ�ஸா� எ��ய அ�க�� ��ஆ�, ெதா��� 2, ப�க� 63  



 

8 

 

இத� காரண��னாேலேய அ�ேல ஹ��� �ரபல அ�ஞ� ந�வா� ���� 

இ�த ஆய�ைத ைமய�ப���, “இ�த ஆய��� �யாைச அ�ம���� ஒ� 

அ��� உ�ள� ேம�� அ�வா��த அ�மான�தா� உணர���ய �ல 

அ��� சா��த �ஷய�க� இ�� உ�ளன” என  தன� வாத�ைத ைவ�� 

�யாைச (ஒ��ைம) அ�ம����ளா�.[11] 

இ�த ஆய��� அைம� �ைல� ப�� வ�கா��த� இ�ைலெய��, இ�த 

ஆய������ �யாைச ெம��ப��த எ�ப� அ�ம��க�ப��? 

ஆய�� எ� 3: 

......ஆனா� அவ�க�� ஒ�ெவா� வ��க�தா������ ஒ� ��ய ��ட�தா� 

ச�மா��க (ஞான�ைத�) க�� ெகா�வத�காக��, (ெவ�ேய� ெச�ற 

அவ�க� ��ேன த��யவ�க�ட�) ���� வ�தா� அவ�க��� அ�ச��� 

எ�ச��பத�காக�� �ற�பட ேவ�டாமா? இைத� ெகா�ேட அவ�க� 

த�கைள(� �ைம�����) பா�கா��� ெகா�வா�க�. (ஸூர��� த�பா: 

122) 

இ�த ஆய�� அைன�� ����க�� ேபா��� ெச�ல� �டாெத���, 

ஜிஹா�� ��வ�மாக ஈ�ப�� �ட��டாெத��� ஆத���ற�.  

மா��க�ைத க�க த�கைள அ��ப��க ��யாதவ�க��� இ�லா��� 

���ைறகைள க���ெகா��பத�காக �ர�ேயகமாக மா��க�ைத� க�க 

ம��� �����ெகா�ள த�கைள அ��ப���� ஒ� �� ேவ���.  இ�த 

                                            

11.ந�வா� ���� எ��ய தஃ��� ஃப�� பயா�, ெதா��� 2, ப�க� 33  
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ஆய�� மா��க�ைத� க�� ���� ெகா�டவ�கைள இ�லா�ய ச�ட��� 

ஞான�ைத �ற��� ���ட க�டைள����ள� ேம�� ம�றவ�கைள இ�த 

அ��ைரக�� �� ெசய�ப�� அ�லா���� ���ப�யாம� இ��பைத 

த���க அ������� உ�ள�. இமா� அ� ப�� ஜ�ஸா� இ�த ஆய�ைத� 

ப�� க���ைர��றா�: “எனேவ அ�லா� ம�கைள (மா��க�ைத 

க�லாதவ�கைள) மா��க அ�ஞ�க�� எ�ச��ைகக�� �� கவன� 

ெச���மா��, அவ�க�� ஆேலாசைன�ப� நட��மா�� 

க�டைள����ளா�.”[12] 

ஆய�� எ� 4:  

“��க� (இதைன) அ��� ெகா�ளாம���தா�. (���ய) ேவத ஞான� 

ெப�ேறா�ட� ேக�ட��� ெகா���க�” (ஸூர��� ந��:43) 

ஒ� �ைற�� ��ண�களாக இ�லாதவ�க� அ�த �ைற�� ��ண�களாக 

இ��பவ�க�� அ��ைரைய நா�, அத�ப� ெசய�பட ேவ��� எ���ற 

ஒ� க���ய� ேகா�பா� இ�த ஆய����ள�. ைஷ� அ�� இ�த 

ஆய��� க���ைரயாக எ���றா�:  

“இ�த ஆய�� ேக�����ய எ�த �ஷய��� ஒ�வ��� அ���ைலேயா 

அ�த மா��யான ச�த��ப�க�� மா��க அ�ஞ�கைள சா�வ� அவ�ய� 

எ�பைத ����க பய�ப��த�ப�� வ��ற�.” இ�லா�ய ச�ட��� 

�வர�க�� ஒ� சாதாரண நப� இ�ெனா� இமாைம ��ப�றலா� (த��� 

                                            

12.ஜ�ஸா� எ��ய அ�க�� ��ஆ�, ெதா��� 2, ப�க� 262 
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ெச�வத��) எ�பைத ����க இ�த ஆய�� பய�ப��த�ப�� வ��ற�  

என இமா� ஸு�� தன� ‘இ����’ எ���றா�.“[13] 

இ�த ஆ��ைத� ப�� அ��க� எ��ப�� ேக�� இ� ஒ� �����ட 

ச�பவ���� ெதாட��ைடய� எ�பதா��: �����க� �ஹ�ம� ந� ملسو هيلع هللا ىلص 

அவ�க�� ந���வ�ைத ம��தன� ேம�� ஒ� வானவ� ஏ� �தராக 

அ��ப�பட��ைல என ேக�யாக ேகா��ைக���தன�. அத�� ப�லாக, 

��வ�� ஆய�� அ�ள�ப�ட�: 

(ந�ேய!) இ��� உம�� ��ன� வ� ெகா��� நா� அவ�க�ட� அ��� 

ைவ�த �த�க� எ�ேலா�� ஆடவேர த�ர ேவற�ல�; ஆகேவ (அவ�கைள 

ேநா��) “��க� (இதைன) அ��� ெகா�ளாம���தா�. ேவத ஞான� 

ெப�ேறா�ட� ேக�ட��� ெகா���க�” (எ�� ���ராக). (ஸூர��� 

ந��:43) 

�ல க���ைரயாள�க�, “......ேவத ஞான� ெப�ேறா�ட�”  எ�பவ�கைள 

ேவத�ைடயவ�க�� அ�ஞ�களாக அ��த� ெகா���ளன�. ம�றவ�க� 

இ� ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�� சகா�த��� வா��த ேவத�ைடயவ�கைள 

���பதாக ����றன�. ேவ� �ல அ�ஞ�க� இ� ‘அ�ேல ��ஆ�’ 

(��ஆ� உைடயவ�கைள), அதாவ� ����கைள ப�� ���பதாக 

ந����றன�.  இ�த ஆய��� அ��த� எ�னவாக இ��தா��, ந�மா�க� 

ம�த�க� எ���, வானவ�க� இ�ைல எ���ற உ�ைமைய ம�க� 

                                            

13.�ஹு� மா�, ெதா��� 14, ப�க� 148  
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அ�����தன�.  இ�த ஆய��� ��ன�ைய� ெகா��, இ�த ஆய���� 

த���டேனா இ��ஹா�டேனா எ�த ெதாட��� இ�ைல என 

�ற�ப��ற�. இ�����, த��� இ�த ஆய��� உண��த�ப���ள�. 

“ேவத ஞான� ெப�ேறா�ட� ேக�ட��� ெகா���க�”  எ���ற க�டைள 

“க�லாத ஒ�ெவா� நப�� (அ�ல� ��ண� அ�லாதவ�) ெத��த ஒ�வைர 

நாட ேவ���” எ���ற ேகா�பா�ைட உண����ற�. இ�த ஆய�� 

த��� �லைமைய ��ப�ற வ�கா���ற�, ேம�� த��� எ���ற 

�ஷய� இ�த ஆய������ ெத�வாக ��வ�ப���ள�. ��ேன 

�����டப� ��ஆ� ம��� ��ன�ைத �ள��� ேபா�, ��கயமான 

ேகா�பா� எ�னெவ�றா�, ‘உைர����� எ��க�ப�� ெபா�வான 

அ��த��� ஆரா�� அத� �����ட ��ன��� ச�பவ���� 

வைரயைர�க� பட��ைல.” இ�த �����ட ��ன��� ச�பவ� 

ம�கா�� �����க�ட� ெதாட��ைடயதாக இ��தா��, 

வைரயைர�கபடாத இ�த ஆய��� ெசா�ெறாட� இ��� 

பய�ப��த�த�கதாக��, க�த�பட���யதாக�� இ���ற�.  

ஃக�� அ�-ப�தா� எ���றா�: 

“யா� ��ப�ற (ம��� த��� ெச�ய) அ�ம��க�ப���ளா� எ���ற 

ேக��ைய� ெபா��தவைர��, இ�லா��� ச�ட�கைள ���� ெகா�ள� 

ஆய�த��லாத சாதாரண நபேர அவராவா�. சாதாரண நப� ஒ� மா��க 

அ�ஞைர ��ப�ற��, அவ�� அ��ைர��ப� நட�க�� 

அ�ம��க�ப���ளா�. அ�லா� ���றா�: “ேவத ஞான� ெப�ேறா�ட� 
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ேக�ட��� ெகா���க�”.  இ�த ஆய�ைத ேம�ேகா��� ஃக�� இ�த 

ஆய��� “.....ேவத ஞான� ெப�ேறா�” அவ�க� மா��க ஞான�ைடயவ�க� 

ஆவா�க� எ�� அ�� �� ைக� அவ�க�ட���� தன� 

அ���பாள�க�� வ�ைச����� வ�ததாக அ����றா�.[14] 

 

 

                                            

14. ப�தா�� ஃக�� எ��ய அ�-ஃப�� வ� �தஃப���, ெதா��� 2, ப�க� 68, அ��: தா�� இஃ�தா, 

ச�� அேர�யா, ��� 1389 

 


