குர்-ஆன் பைபிபைவிட அைவில் சிறியதா? (அ) பைரியதா?
நான் என் சக கிறிஸ்தவர்களிடம் இஸ்லாம் பற்றி பபசும் பபாதும், திருச்சபபகளில் மற்றும் இதர கிறிஸ்தவ
கூட்டங்களில் பபசும் பபாதும், ஒரு பகயில் பபபிபையும், இன்ன ாரு பகயில் குர்-ஆன் தமிழாக்கத்பதயும்
எடுத்துக்காட்டி பபசுவதுண்டு. பமலும், குர்ஆப படித்து புரிந்துக் னகாள்ளுங்கள் என்று கிறிஸ்தவர்களுக்கு
னசால்வதுண்டு.
1) ஒரே அைவுள்ை பைபிள் மற்றும் குர்-ஆன்
குர்-ஆப யும், பபபிபையும் நான் உயர்த்தி பிடித்துக் காட்டி பபசுவபதக் காணும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு
பகள்வி எழுவதுண்டு. அதாவது, பபபிபைப் பபால குர்ஆனும் அைவில் னபரியதா? என்பதாகும். குர்-ஆனில்
னமாத்தம் 6236 வச ங்கள் மட்டுபம உள்ை என்று நான் னசால்லிவிட்ட பிறகும், குர்-ஆன் மற்றும் பபபிபைக்
காணும் அவர்களின் கண்கள் அவர்கபை ஏமாற்றுகிறது. என்னிடமுள்ை இவ்விரண்டு புத்தகங்களும் ஒபர
அைவுள்ைதாக காணப்படுவது தான் காரணம்.
குர்-ஆனும் பபபிபைப் பபால ஒரு னபரிய புத்தகம் தான், இதப படிக்க அதிக பநரம் பதபவ என்ற
சந்பதகத்தில் கிறிஸ்தவர்களில் சிலர் இருக்கிறார்கள். குர்-ஆன் என்பது பபபிபை விட அைவில் சிறியது
என்பபத பவறு ஒரு வபகயில்(Method) அவர்களுக்கு விைக்கி, அவர்களின் சந்பதகங்கபை நான் தீர்த்து
பவக்கிபறன். இதன் மூலமாக, குர்-ஆனின் அைவு பற்றிய தவறா எண்ணம் மாற்றப்பட்டு, கிறிஸ்தவர்கள் குர்ஆப
படிக்க உற்சாகம் னகாள்கிறார்கள். அந்த னமதபடத்(Method) தான் இந்த கட்டுபரயில் நான்
விைக்கப்பபாகிபறன். இது படிக்க சுவாரசியமாக இருக்கும் என்று நம்புகிபறன்.
2) பைபிள் மற்றும் குர்-ஆனின் பமாத்த வசனங்கள்
முதலாவதாக, நாம் பபபிள் மற்றும் குர்-ஆனின் னமாத்த வச ங்களின் எண்ணிக்பகபய னதரிந்துக்
னகாள்ைபவண்டும்.
குர்-ஆன்:
குர்-ஆன்
ஒபர
புத்தகமாக
கருதப்படுகின்றது,
வச ங்கைாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.

அது
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அத்தியாயங்கைாகவும்,

6236

அத்தியாயங்கள் (ஸூோ) வசனங்கள் (ஆயத்)
114
6236

பைபிள்:
பபபிள், பபழய, மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகள் என்ற இரு னபரிய பிரிவுகைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. பபழய ஏற்பாட்டில் 39
புத்தகங்கள் உள்ை , புதிய ஏற்பாட்டில் 27 புத்தகங்கள் உள்ை . னமாத்த வச ங்கள்: 31,102 ஆகும் [1].
பிரிவு
புத்தகம் அத்தியாயங்கள் வசனங்கள்
பபழய ஏற்பாடு
39
929
23,144
பதிய ஏற்பாடு
27
260
79,58
னமாத்தம்
1189
31,102

சுருக்கம்:

•
•
•
•
•

பைபிள்: னமாத்தம் 31,102 வச ங்கள்
குர்-ஆன்: னமாத்தம் 6236 வச ங்கள்
குர்-ஆன் பபபிபை விட 80% சிறியது.
குர்-ஆன் பபபிளின் அைவில் 20% வச ங்கபை னகாண்டுள்ைது.
குர்-ஆன் பபபிளில் ஐந்தில் ஒரு பாகம் னகாண்டது (1/5)

(ஒபர விவரத்பத பல வபககளில் பமபல கூறியுள்பைன் அவ்வைவு தான்).
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இனியாவது கிறிஸ்தவர்கள் குர்-ஆப

படிப்பார்கைா?

ஒரு வருடத்தில் முழு பபபிபையும் படிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள், குர்-ஆப னவறும் 75 நாட்களில் (2.5 மாதத்தில்) படித்து
முடித்துவிடலாம். உங்கபை உற்சாகப்படுத்த இன்னும் சில சுவாரசியமா
விவரங்கபை அடுத்தடுத்த பாயிண்டுகளில்
விைக்கியுள்பைன்.
கவனிக்கவும்: நம்முபடய ஒப்பிடுதலுக்கு நாம் தமிழாக்க குர்-ஆன் மற்றும் பபபிபை எடுத்துக் னகாண்டுள்பைாம். இபவகளின்
மூல னமாழிகைாகிய அரபிபயபயா, அல்லது எபிபரய, கிபரக்க னமாழிகபைபயா நாம் எடுத்துக் னகாள்ைவில்பல. பமலும், அரபி
குர்-ஆனில் எத்தப எழுத்துக்கள் உள்ை , எபிபரய/கிபரக்க பபபிளில் எத்தப எழுத்துக்கள் உள்ை என்ற ஒப்பிடுதபல
இங்கு நாம் னசய்யவில்பல. நமக்கு இது பதபவயும் இல்பல. நம்முபடய ஒப்பிடுதல், னவறும் வச ங்களின் எண்ணிக்பகபய
மட்டுபம கருத்தில் னகாள்கிறது. குர்-ஆனிலும் சரி, பபபிளிலும் சரி, சில வச ங்கள் 2-5 வார்த்பதகபை னகாண்ட சிறிய
வச ங்கைாக இருக்கும். சில வச ங்கள் பல வரிகபை உள்ைடக்கிய ஒரு னபரிய வச மாக, பத்தியாக இருக்கும். இருந்த
பபாதிலும், நாம் வச எண்ணிக்பகபய மட்டுபம இங்கு கருத்தில் னகாள்கிபறாம்.
3) குர்-ஆபன ைபைய ஏற்ைாட்ரடாடு ஒப்பிட்டால்!
முழு பபபிபைாடு ஒப்பிட்டால், குர்-ஆனின் அைவு 20% என்பபத புரிந்துக் னகாண்படாம். ஆ ால், பபழய ஏற்பாட்படாடு
மட்டுபம குர்-ஆப ஒப்பிட்டால், அதன் அைவு எவ்வைவு? அதாவது குர்-ஆன் பபழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கபைாடு ஒப்பிட்டால்,
எத்தப புத்தகங்களுக்கு குர்-ஆன் சமமா தாக இருக்கும்?
குர்-ஆன் பமாத்த வசனங்கள்: 6236

குர்-ஆன் பபழய ஏற்பாட்டின் 27% வச ங்கபை னகாண்டுள்ைது எ லாம்.
சுருக்கம்: நமக்கு பபழய ஏற்பாட்டில், பமற்கண்ட ஐந்து புத்தகங்கபை படிக்க எவ்வைவு பநரம் பிடிக்குபமா, அவ்வைவு பநரம்
தான் குர்-ஆப படிக்க பிடிக்கும். பமற்கண்ட ஐந்து புத்தகங்களின் னமாத்த வச ங்களும், முழு குர்-ஆனின் னமாத்த
வச ங்களும் சமம்.
4) குர்-ஆபன புதிய ஏற்ைாட்ரடாடு ஒப்பிட்டால்!
சரி, புதிய ஏற்பாட்பட விட குர்-ஆன் அைவில் னபரியதா? சிறியதா? இபதயும் பார்த்துவிடலாபம!
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குர்-ஆன் புதிய ஏற்பாட்டின் 78.3% ஆகும்.
குர்-ஆன் புதிய ஏற்பாட்டின் ¾ (முக்கால்) பாகம் உள்ைது.
குர்-ஆன் புதிய ஏற்பாட்படவிட 22% சிறியது.
நாம் (கிறிஸ்தவர்கள்) புதிய ஏற்பாட்பட படிக்க னசலவிடும் பநரத்தில் முக்கால் பாகம் னசலவிட்டாபல பபாதும், குர்-ஆப
படித்து முடித்துவிடலாம்.
5) ைபைய/புதிய ஏற்ைாட்டு புத்தகங்கரைாடு குர்-ஆபன ஒப்பிட்டால்?
பபபிளின் 20% தான் குர்-ஆன் என்பபத நாம் அறிந்துக் னகாண்படாம். பபபிளின் ஒவ்னவாரு பிரிவின் புத்தகங்கபைாடும்
ஒப்பிட்படாம். கபடசியாக, பபழய புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கபைாடு ஒப்பிட்டால், முழு குர்-ஆன் எத்தப புத்தகங்களின்
வச ங்களுக்கு சமமாகும்?
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பபழய ஏற்பாட்டின் சங்கீதமும், புதிய ஏற்பாட்டின் நான்கு சுவிபசஷங்கபையும் நாம் பசர்த்தால், வரும் வச ங்களின் கூட்டு
தான் முழு குர்-ஆனின் வச ங்கள். இந்த ஐந்து புத்தகங்கபை படிக்க நமக்கு பதபவப்படும் பநரத்திற்குள் குர்-ஆப
படித்துவிடலாம்.

இதுவபர பார்த்த விவரங்கபை சுருக்கமாக, கீழ்கண்ட படத்தில் காணலாம்.

ைட்பட வபேப்ைடம் (ைார் சார்ட் - Bar Chart):
ஆயிரம் வார்த்பதகளுக்கு ஒரு படம் சமம் என்றுச் னசால்வார்கள். பல வரிகள் எழுதி ஒரு விவரத்பத
புரியபவப்பது ஒரு வபகனயன்றால், ஒபர ஒரு படத்தின் மூலமாக சுலபமாக புரியபவத்துவிடுவது,
இன்ன ாரு வபகயாகும். இதுவபர நாம் பார்த்த விவரங்கபை இன்னும் சுலபமாக புரிந்துக்னகாள்ை, கீழ்கண்ட
வபரபடம் (Bar Chart) நமக்கு உதவும்.
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குர்-ஆனில் 6000+ வச ங்கள் உள்ை , பபபிளில் 31000+ வச ங்கள் உள்ை என்றுச் னசால்லும் பபாது,
ம தில் உண்டாகும் “புரிதபலக் காட்டிலும்”, பமற்கண்ட ”பார் கிராஃப்”ஐ பார்க்கும் பபாது, குர்-ஆன், மற்றும்
பபபிள் பற்றிய வித்தியாசம் னதளிவாக புரிந்துவிடும்.
முடிவுபே:
பமற்கண்ட பட்டியலும் படமும் நமக்கு எப்படி உதவும்? இக்கட்டுபரயில் னசால்லப்பட்ட விவரங்கள்
அப த்தும், நாம் குர்-ஆப படிக்க நம்பம உற்சாகப்படுத்தும், அவ்வைவு தான். அதாவது, பபபிபை
படிக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு, குர்-ஆப படிப்பது பாரமாக னதரியக்கூடாது என்பதற்காக இந்த பட்டியபல
நான் தயாரித்பதன். முக்கியமாக, குர்-ஆப நாம் வாங்கிப் பார்த்தால், அதில் அரபியிலும், தமிழிலும்
வச ங்கள் னகாடுக்கப்பட்டு இருப்பதி ாலும், தமிழாக்கத்பதச் னசய்தவர், பல விைக்கவுபரகபை எழுதி,
அபத குர்-ஆனில் ‘பமலதிக விைக்கமாக’ னகாடுத்து இருப்பதி ாலும் தான் ”குர்-ஆன் ஒரு னபரிய புத்தகமாக
நம் கண்களுக்குத் னதரிகிறது”. உண்பமயில், அது பபபிபைாடு ஒப்பிடும் பபாது வச எண்ணிக்பகயில் 20%
தான்.
கிறிஸ்தவர்கள் கவனத்திற்கு:
இவ்வைவு விவரங்கபைச் னசான்

நான், கீழ்கண்ட விவரங்கபையும் னசால்லியாக பவண்டும்:

அ) பபபிளின் படி, குர்-ஆன் ஒரு இபறபவதமல்ல என்பபத கிறிஸ்தவர்கள் கவ த்தில் னகாள்ைபவண்டும்.
ஆ) குர்-ஆன் பபபிளின் அடிப்பபட பகாட்பாடுகள் அப த்பதயும் எதிர்க்கிறது என்பபத கிறிஸ்தவர்கள்
மறக்கக்கூடாது. பபபிளுக்கு விபராதமாக எழுதப்பட்ட புத்தகம் குர்-ஆன் ஆகும்.
இ) முஸ்லிம்களுக்கு சுவிபசஷம் னசால்பவர்கள், கட்டாயம் குர்-ஆப படித்து, முடிந்த அைவிற்கு குர்-ஆனின்
பபாதப பய புரிந்துக் னகாள்ைபவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் இந்த பட்டியபல நான் தயாரித்து
னகாடுத்துள்பைப
தவிர, ‘குர்-ஆன் ஒரு இபறபவதனமன்பறா, அதப
கிறிஸ்தவர்கள் கட்டாயம்
படிக்கபவண்டுனமன்பறா அல்ல’.
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ஈ) குர்-ஆன், பபபிபைப் பபால பகார்பவயாக எழுதப்பட்ட புத்தகம் அல்ல. ஒபர அத்தியாயத்தில் பல
விவரங்கள் சம்மந்தமில்லாமல் வரும், அடிக்கடி தபலப்புக்கள் மாறும். குருடப னகாண்டுச் னசன்று அபரபிய
பாபலவ த்தில் விட்ட கபத தான். உதாரணத்திற்கு, ஆதியாகமம் னதாடங்கி, னவளிப்படுத்தி விபசஷம்
வபரக்கும், ஆங்காங்பக சில வச ங்கபை எடுத்து, தபலப்பு இல்லாமல், ஒரு புத்தகமாக னதாகுத்தால் எப்படி
இருக்கும்? அப்படித் தான் இருக்கும் குர்-ஆன். அது னசால்லும் நிகழ்ச்சிகளின் பின் ணிபய குறிப்பிடாமல்
வச ங்கள் வருவதி ால், குர்-ஆப படிப்பவர்கள் னதளிவாக குழம்புவார்கள்.
உ)
இத்தப
பிரச்சப கள்
உள்ை
குர்-ஆப
ஏன்
கிறிஸ்தவர்கள்
படிக்கபவண்டும்? முஸ்லிம்களுக்கு நற்னசய்திபய னசால்லபவண்டிய கடபம நமக்கு உள்ைது, பமலும்
அவர்கபையும் பரபலாக பிரபைகைாக மாற்றபவண்டும் என்று இபயசு விரும்புகிறார் என்பதால் தான், நாம்
இஸ்லாபம கற்றுக்னகாள்ைபவண்டும்.
குர்-ஆப யும், இஸ்லாபமயும் இன்னும் சுலபமாக புரிந்துக்னகாள்ை, நம் தைங்களில் உள்ை கட்டுபரகபை
படிக்கவும். இன்னும் சில நுணுக்கங்கபை, தகவல்கபை அடுத்தடுத்த கட்டுபரகளில் கர்த்தருக்கு சித்தமா ால்
பதிக்கிபறன்.
அடிக்குறிப்புக்கள்
[1] பபபிளின் னமாத்த வச ங்களின் எண்ணிக்பகபய நான் ‘தானிபயல் னரஃபரன்ஸ் பவதாகமம்’
விைக்கவுபரயிலிருந்து எடுத்பதன். இவ்விைக்கவுபரயில், ஒவ்னவாரு புத்தகத்தின் முன்னுபரயில் ‘சில
புள்ளிவிவரங்கள்’ என்ற தபலப்பின் கீழ், அப்புத்தகத்தின் னமாத்த வச ங்களின் எண்ணிக்பக
னகாடுக்கப்பட்டுள்ைது, அபவகபை நான் இந்த கட்டுபரக்கு பயன்படுத்திக்னகாண்படன். நான் 66
புத்தகங்களின் ஒவ்னவாரு அத்தியாயத்திற்கும் னசன்று, தனித்தனியாக வச ங்கபை எண்ணவில்பல.
இபணயத்தில் பதடும் பபாது, ஆங்கிலத்தில் புத்தகவாரியாக வச எண்ணிக்பக னகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.
இபணயத்தில் தமிழில் இப்படி புத்தகவாரியாக வச எண்ணிக்பக னகாடுக்கப்படவில்பல என்பதால், நான்
தானிபயல் னரஃபரன்ஸ் பவதாகமத்திலிருந்து எண்ணிக்பகபய எடுத்பதன்.
நன்றி. மூலம்: https://www.answering-islam.org/tamil
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