இவரைத் தெரிந்துதகரள்ளுங்கள்
த ரழிதெயர்ப்பு:
ரழிதெயர்ப்பு: நயீம் ரையத்

ெி

ைைித்ெிதெற்ற முஸ்லிம் அல்லரெ
ரற்று ெத்ெினர் ெலர் அலைிப்ெரர்த்து, ஆைரய்ந்து ென்
நூல்களில் நெி தெரு ரனரர் (ஸல்லல்லரஹு அரலஹி வஸல்லம்) ெற்றி எழுெிய குறிப்புகளின்
தெரகுப்பு இது. வி ர்ைகர்கள் ெனக்குத்தெரியரெ ஒருத்ெரைப்ெற்றி ெவறரக வி ர்ைிக்கும் முன்
தெரதுவரக அவரைப்ெற்றி தெரிந்துதகரள்ளும் இயல்ெறிவரவது வவண்டும்.

ெம் வரய்கரளக் தகரண்வே அல்லரஹ்வின் ஒளிரய (ஊெி) அரைத்துவிே அவர்கள்
விரும்புகின்றரர்கள் - ஆனரல் கரஃெிர்கள் தவறுத்ெ வெரெிலும் அல்லரஹ் ென் ஒளிரய
பூர்த்ெியரக்கி ரவக்கர ல் இருக்க ரட்ேரன். (அத்ெியரயம் 9, ஸூைர ெவ்ெர, வைனம் 32)
நெி தெரு ரனரர் (ஸல்லல்லரஹு அரலஹி வஸல்லம்) உரேய வரழ்க்ரக எந்ெ அளவிற்கு உன்னிப்ெரக
அவெரனிக்கப்ெட்டும் கண்கரைிக்கப்ெட்டும் இருக்கிறதென்றரல், அவருக்கு (ஸல்) எெிைரக யரரும் எந்ெ
கரெயும் எப்தெரழுதும் புரனத்துக்கூற இயலரது. கடுர யரன நிந்ெரனகளுேன், அவதூறுகள்தகரண்ே
வி ர்ைனங்கரள ெைப்ெி வருவவரர், ஆெரை ின்றி புரனத்தும் ெிரைத்தும் ைரற்றப்ெட்ே தெரய் புகடுகள்
ெரவ ென் தகட்ே உள்வநரக்கங்கரள தவளிப்ெடுத்துவரெ ஒரு கைம் ைிந்ெிக்கவவண்டும்.

இரறத்தூெரின் வரழ்க்ரக :
என்ரைக்வலரதெடியர ெிரிட்ேரனிகர (Encyclopedia Brittanica) உறுெிெடுத்துவெரவது:
“முந்ெிய மூலங்களின் ெிைளரன விவைங்கள் கரட்டுவது என்னதவன்றரல், அவர் ஒரு வநர்ர யரனவரும்
உத்ெ ைரனவரு ரக இருந்து, அவெ வெரல்

ற்ற வநர்ர யரனவரும் உத்ெ ைரனவருரேய

ெிப்ரெயும்

விசுவரைத்ரெயும் தெற்றிருந்ெரர்.” (தெரகுப்பு – Volume - 12)

ஜரர்ஜ் தெர்னரர்ட் ஷர (George Bernard Shaw) அவரைப்ெற்றி கூறுகிறரர் :
அவர்

னிெ குலத்ெின் இைட்ைகனரக அரழக்கப்ெேவவண்டும்.

ைர்வரெிகரரியரக
அர ெிரயயும்,

தெரறுப்வெற்றுக்தகரண்ேரல்,

அென்

அவரைப்வெரன்றவர் நவீன உலகத்ெின்

ெிைச்ைிரனகரள

ிகவும்

வெரவப்ெடும்

கிழ்ச்ைிரயயும் தகரண்டுவரும் முரறயில் ெீர்த்துரவப்ெெில் தவற்றி தெறுவரர், என நரன்

நம்புகிவறன். (ெி தஜனுயின் இஸ்லரம், ைிங்கபூர் தெரகுெி - 1, நம்ெர் 8, 1936)
அவர், இது வரை பூ ியில் கரலடி ரவத்ெவர்களில்

ிகவும் ெிைைித்ெிதெற்றவர். அவர் ஒரு

ெத்ரெ

வெரெித்ெரர், ஒரு அைரை ஸ்ெரெித்ெரர், ஒரு வெைத்ரெ நிறுவினரர், அறதநறிரய வகுத்ெரர், எண்ைற்ற
ைமூக

ற்றும் அைைியல் ைீர்ெிருத்ெங்கரள அறிமுகப்ெடுத்ெினரர், ஒரு ைக்ெிவரய்ந்ெ, ஆற்றலுேன் கூடிய

ைமுெரயத்ரெ நிரல நரட்டி, அவர்கள் ெயின்று, அவருரேய வெரெரனகரள எடுத்துக்கூறவும், அரனத்து
வருங்கரலங்களுக்கும்
ரற்றியர த்ெரர்.

னிெகுலத்ெிற்கும் வெரவயரன நற்ைிந்ெரன, நன்னேத்ரெகரள புைட்ைிகை ரக
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அவருரேய தெயர் ெரன் “முஹம் த்” (ஸல்லல்லரஹு அரலஹி வஸல்லம்)
அவர் அவைெியரவில் 570 வது ஆண்டு ெிறந்ெரர். அவருரேய 40 வது வயெில் இஸ்லரம் (ஒரு இரறவனுக்கு
ை ர்ப்ெிப்பு) என்ற ைத்ெிய

ரர்க்கத்ரெ வெரெித்து ெனது 63 வது வயெில் இவ்வுலகத்ரெவிட்டு ெிரிந்ெரர்.

இரற தூெைரக இருந்ெ இந்ெ தைரற்ெ ரன 23 வருேங்களில் அவர் முழு அவைெிய ெீெகற்ெத்ரெவய
அஞ்ஞரனம், ெல தெய்வ வழிெடு

ற்றும் விக்ைக வழிெரட்டிலிருந்து ஒரு இரறவ வழிெரட்டிற்கும், ெழங்குடி

ைண்ரே, வெரர்களிலிருந்து வெைிய ஒற்றுர
ெீதயரழுக்கத்ெிலிருந்து

நிெரன ரன

ற்றும் ஒன்றிரைந்ெிருக்கும் ெிறனுக்கும், குடிதவறி

அர ெி

நிரல

ற்றும்

ெக்ெிக்கும்,

ற்றும்

ைட்ேத்ென்ர யற்ற

அைரஜகத்ெிலிருந்து ஒழுக்க ரன வரழ்க்ரக முரறக்கும், அப்ெட்ே ரன தநரடிப்ெிலுருந்து உயர்ெை ெரர் ீக
ைிறப்ெிற்கும் ரற்றினரர். னிெகுல ைரித்ெிைம் அெற்கு முன் இந்ெ ரெிரியரன க்கள் அல்லது இேத்ெின்
பூைை

ரற்றத்ரெ என்றும் வகள்விப்ெட்ேவெயில்ரல. அவ்வரறரன அெிையங்கரள, நிரனத்துப்ெரருங்கள்,

அரவ தவறும் இைண்வே ெைரப்ெங்களில், நேந்ெிருக்கின்றன.

லர ரர்டீன் என்ற ஒரு புகழ்தெற்ற ைரித்ெிை ஆைிரியர்

னிெ தெருந்ென்ர யின்

அத்ெியரவைியத்ரெப்ெற்றி வெசும் தெரழுது, வியப்புேன் கூறுகிறரர் :
ஒரு உயர்ந்ெ வநரக்கம், ைிறியதெரரு வழிமுரற

ற்றும் வியப்பு ெரும் விரளவுகள் ஆகியரவ ெரன்

வ ரெயின் அளவுவகரலரக இருக்கு ரனரல், எந்ெ புகழ்தெற்ற
யரருக்கு ரெரியம் உண்டு?

னிெ

னிெரனயும் "முஹம் த்" உேன் ஒப்ெிே

ிகவும் ெிைெல ரனவர்கள் ஆயுெங்கரளயும், ைட்ேெிட்ேங்கரளயும்,

வெைைசுகரளயும் ெரன் உண்ேரக்கினர். அவர்கள் எெரவது நிறுவினைர என்றரல், அது அவர் கண்களின்
முன்னிரலயிவலவய ைரிந்துவிட்ே தெரருள் ைரர்ந்ெ ைக்ெிகளரகத்ெரன் இருந்ென.
இந்ெ னிெவைர
ெரேகள், ைட்ேங்கள், வெைைசுகள்,
மூன்றில் ஒரு ெங்கு
கற்ெக்கிைஹங்கள்,

க்கள்,

ன்னர்குல வம்ைங்கள்

ட்டு ல்லர ல், அன்று உலகத்ெிலிருந்ெ

க்கள் தெரரகரயவய அரைத்ெவெரடு, அரெவிே அெிக ரக, அவர் ெலிபீேங்கள்,
தெய்வங்கள்,

ெங்கள்,

கருத்துக்கள்,

நம்ெிக்ரககள்

வ லும்

ஆத் ரக்கரளயும்

அரைத்துவிட்ேரர்... தவற்றிக்குப்ெின் அவருரேய தெரறுர , ஒவை குறிக்வகரளுக்கரக அர்ெைிக்கப்ெட்டு,
எம்முரறயிலும்

ஒரு

ெிைரர்த்ெரனகள்,

வெைைசுக்கரக

இரறவனுேன்

ஏங்கரெ

அவருரேய

அவருரேய

ஆன் ீக

இலட்ைியம்,
உரையரேல்,

முடிவற்ற

அவருரேய

அவருரேய

ைைத்ெிற்குப்ெிறகும் அவருரேய தவற்றி, ஆகிய அரனத்தும் ஒரு வஞ்ைகத்ெிற்கு அல்லர ல்,
அது ஒரு ை ய வகரட்ெரட்ரே ீட்கும் ஒரு ெிே நம்ெிக்ரகயின் ைக்ெிக்கு ைரன்றளிக்கின்றன.
இரு முரன தகரண்ே இந்ெ ை ய வகரட்ெரடு, ஒன்று இரறவனின் ஒருர

ைைம்,
ரறரக

ற்தறரன்று தெரருள் ைரைர

இரறவன், முந்ெியது இரறவன் என்றரல் என்ன என்ெதும், ெிந்ெியது எது இரறவனில்ரல என்ெதும்,
ஒன்று

வெரலி தெய்வங்கரள வரளினரல் தூக்கிதயறிவதும்,

இருக்கிறது.

ற்தறரன்று வரளினரல் கருத்ெரக்குவது ரக

ெத்துவஞரனி, தைரற்தெரழிவரளர், உெவெைகர், ைட்ேவல்லுநர், வெரர் வீைர், கருத்துக்கரள

தவற்றி தகரள்ெவர், ெகுத்ெறிவு வகரட்ெரடுகரள

ீட்ெவர், உருவ ற்ற வழிெரட்டினர், பூ ியின்

ீது 20

வெைைசுகளின் நிறுவினர், வ லும் ஒரு ஆன் ிக வெைைசு தகரண்ேவர், அது ெரன் "முஹம் த்". எந்ெ உயர்
நிரலரயக்தகரண்டு

னிெ

கத்துவத்ரெ அளந்ெரலும், நரம் அழகரக வகட்கலரம் -- இவரைவிே தெரியவர்

யரவைனும் உண்ேர?" (Lamartine, Historire de la urquie, Paris, 1854, Vol. II pp. 276-277)
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உலகம் ென் ெங்கில் ெல ெிைைித்ெிதெற்ற ெிைமுகர்கரள தகரண்டிருந்ெது, ஆனரல் இவர்கள் ஒருமுக ரக
ென்ரன ஓரிைண்டு துரறகளரன ை ய ைிந்ெரன அல்லது இைரணுவ ெரலர யில் ட்டும் புகழ்தெற்றவைரக
அறிமுகப்ெடுத்ெிக்தகரள்ள

முடிந்ெது.

இப்ெிைமுகர்களின்

வரழ்க்ரக

வைலரறும்,

வெரெரனகளும்

கரலப்வெரக்கில் வநைத்ெின் மூடுெனியரல் வெரர்ெப்ெட்டுவிட்ேன. அத்துேன், அவர்களின் ெிறந்ெ இேம்,
வநைம்,வரழ்க்ரக முரற, ெரைி, அவர்களுரேய வெரெரனகளின் ென்ர , விவைங்கள் அவர்களுரேய
தவற்றி அல்லது வெரல்வியின் அளவு ஆகியரவ அரனத்தும் ஒரு ஊகத்ெிற்கு உட்ெட்டுள்ளன. வ லும்
அவர்களின் வரழ்க்ரகரயயும் வெரெரனகரளயும்,
முடியு ரனெரக இல்ரல.

ீண்டும் துல்லிய ரக நிர் ரைிக்க

னிெகுலத்ெரல்

ஆனரல் இந்ெ னிெர் அப்ெடியில்ரல. முழு தவளிச்ைத்துேன்
னிெ வைலரற்றின் ரறுெட்ே ெல்வவறு
னிெ ைிந்ெரன ற்றும் நேத்ரெயின் துரறகளிலும் "முஹம் த்" (ஸல்லல்லரஹு அரலஹி வஸல்லம்)
நிரறவரன ைரெரன புரிந்துள்ளரர். அவர் (ஸல்) உரேய ெனிப்ெட்ே வரழ்க்ரக விவைங்கள் முெற்தகரண்டு
தெரது ெகிைங்க கூற்றுகள் அரனத்தும்,

ிக துல்லிய ரக ெெிவு தைய்யப்ெட்டு, இன்ரறய ெினம்வரற

விசுவரைத்துேன் ெரதுகரக்கப்ெட்டு வருகின்றன. அப்ெெிவுகளின் நம்ெகத்ென்ர ரய, அவரை(ஸல்)
விசுவரைத்துேன் ெின்ெற்றுெவர்
ட்டு ல்லர ல்,
ெிறனரய்வரளர்களும் உறுெியளிக்கின்றனர்.

அவருரேய(ஸல்)

ெரைெட்ை ரன

வி ர்ைிகர்களும்

"முஹம் த்" (ஸல்லல்லரஹு அரலஹி வஸல்லம்) ஒரு ை ய வெரெகர், ைமூக ைீர்ெிருத்ெவரெி, ெரர் ீக
வழிகரட்டி, நிர்வரகத்ெின்

ரதெறும் உருவம், ஒரு உண்ர யரன நண்ெர், ஒரு அெிைய வெரழர், ஒரு

அர்ெைித்ெ கைவர், வநைிக்கும் ெந்ரெ - அவர்(ஸல்) அரனத்தும் ெனக்குள் இருந்ெரர். ைரித்ெிை வைலரற்றில்,
அவருக்கு (ஸல்) ஈேரக யரரும் இருந்ெது ில்ரல, அத்ெரன துரறகளில் எெிலும் ைிறந்து விளங்கவு ில்ரல
- ஆனரல் ென்னல ற்ற சுெரவம் தகரண்ே "முஹம் த்" (ஸல்லல்லரஹு அரலஹி வஸல்லம்) அவர்கள்
ட்டும் ெரன் இரவ அரனத்ரெயும் நம்ெமுடியரெ ெரிபூைைத்ெில் தெற்றிருந்ெரர்.

யங் இந்ெியர (Young India) என்ற ஏட்டில்

ஹரத் ர கரந்ெி, "முஹம் த்" (ஸல்லல்லரஹு

அரலஹி வஸல்லம்) உரேய ைிறப்ெியல்ரெ ெற்றி வெசும் தெரழுது, கூறுகிறரர்:
"இலட்வைரெ இலட்ை

னிெர்களின்

னங்களின்

ீது

றுக்கமுடியரெ ஆட்ைி அெிகரைம் தகரண்ே

ஒருவருரேய ைிறப்ரெப்ெற்றி அறிந்து தகரள்ள நரன் விரும்ெிவனன்.... வரழ்க்ரகயின் ெிட்ேத்ெில்,
இஸ்லரமுக்கு ஒரு இேத்ரெ தவன்றது ஒரு வரளில்ரல, அது ெிே ரன எளிர , தூெரின் அப்ெட்ே ரன
சுய ெைிவு, அவருரேய ெவறரெ உறுெித ரழிகள், நண்ெர்கள்

ற்றும் ெின்ெற்றுெவருேன் அவருக்கிருந்ெ

ஆழ்ந்ெ ஈடுெரடு, அவருரேய ெய ற்ற உறுெியரன ரெரியம், ென் இரறவருட் கட்ேரளப்ெைியின் ீதும்,
இரறவனின் ீதும் அவருரேய முழு நம்ெிக்ரக ஆகியரவ ெரன் என்ெரெ வெரவக்கு அெிக ரக நரன்
நம்ெரவக்கப்ெட்டு த ய்ப்ெிக்கப்ெட்வேன். அரனத்து ெரேத்ெேங்கல்கரள தவன்றது அவர்கள் தகரண்டு
தைன்ற இந்ெ குைங்கள் ெரவன ெவிை வரளில்ரல. நரன் (தூெரின் வரழ்க்ரக வைலரற்றின்) இைண்ேரம்
ெகுெிரய மூடியெின், அப்தெரும் வரழ்க்ரகரயப்ெற்றி
இல்ரலவய என வருத்ெப்ெட்வேன்."

வ ற்தகரண்டு ெடிக்க என்னிேம் ஒன்றும்
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"ஹீவைரஸ் அண்ட் ஹீவைர ஒர்ஷிப்" (Heroes And Hero-worship) என்ற புத்ெகத்ெில்
"ெர ஸ் கரர்ரலல்" (Thomas Carlyle) வியந்து கூறியிருப்ெெரவது :
"ென்னந்ெனியரக ஒவை

னிெர் எப்ெடி வெரரிட்டுக்தகரள்ளும் ெழங்குடியின குலங்கரளயும் , நரவேரடியரக

அரலயும் ெதூயின்கரளயும்
ஒருங்கிரைத்ெரர்!"

(Bedouins),

ைக்ெிவரய்ந்ெ

ற்றும்

நரகரீக ரன

ஒரு

ைமுெரய ரக

முஹம் த் (ஸல்) அவருரேய ெத்ரெ வரளினரல் ெைப்ெியெரக நிரறய தைரல்லப்ெட்டுள்ளது. கிறிஸ்துவ
ெம் வெரெரனயிலும் நம்ெிக்ரகயிலும் ெரனரகவவ ெைவியது என்று கூறிக்தகரள்வது ிக ைிறப்ெரக
இருப்ெெில் ைந்வெக ில்ரல.

இருப்ெினும்,

அது

ட்டு ல்லர ல், இது ஒரு

ெத்ெின் ைத்ெியம் அல்லது

அைத்ெிய ரக ஒரு வரெத்ெிற்கு எடுத்துக்தகரண்ேரல், இெில் ஒரு அடிப்ெரேத்ெவறு உண்டு.
வரள்
உண்ர யிவலவய: ஆனரல் உன் வரரள நீ எங்கிருந்து தெறுவரய்! ஒவ்தவரரு புதுக்கருத்தும் ஆைம்ெத்ெில்
துல்லிய ரக ைிறுெரன்ர

ிக்கெரய் இருக்கும். ஓருவருரேய ெரலயில்

முழு உலகத்ெின் ஒவை ஒரு

னிென்

ட்டும், அது குடிதகரண்டிருக்கும்.

ட்டும் அரெ நம்புவரன்; அெரவது ஒரு

னிென் அரனவருக்கும்

எெிைரக என்று. அெரவது, அவன் வரரள ஏந்ெி அெனரல் ெைப்ெ எண்ைினரல், அது அவனுக்கு ஒன்றும்
ெயன் ெைரது.

ெிவரன் ைன்த் ஷர் ர எழுெியெரவது :
"முஹம் த்"

(ஸல்லல்லரஹு

அரலஹி

வஸல்லம்)

சுற்றியிருந்ெவர்களரல் அவருரேய வைீகை ைக்ெி

இைக்கமுள்ள

உயிைரக

இருந்ெரர்.

அவரை

றக்கப்ெேர ல், உைைப்ெட்டுக்தகரண்டிருந்ெது." (D.C.

Sharma, “The Prophets of the East “, Calcutta, 1935, pp. 12)

எட்வரர்ட் கிப்ென் ற்றும் ரை ன் ஆக்வல (Edward Gibbon and Simon Ockley)
இஸ்லர ிய ை ய நம்ெிக்ரகரயப்ெற்றி கூறியிருப்ெெரவது :
"’நரன் ஒரு இரறவரனயும் முஹம் த், இரறவனின் தூெர் என்றும் நம்புகிவறன்’ என்ெது ெரன் இஸ்லரம்
உரேய ஒரு எளிய, ரற்ற ில்லரெ உெவெைம் ஆகும். நுண்ைறிவுரேய தெய்வ உருவம் புலப்ெடும் எந்ெ
விக்ைகத்ெரலும் ெரழ்த்ெப்ெேவில்ரல. தூெரின் தகௌைவம் னிெ நற்ெண்புகளின் அளரவ ஒருவெரதும்
ீறியெில்ரல. ைீேர்களின் நன்றியுைர்வு அவருரேய வரழ்க்ரகக்கட்ேரளகளரல் கரைை ற்றும் ெ
எல்ரலக்குள் கட்டுப்ெடுத்ெப்ெட்ேன.“ (History of the Saracen Empires, London, 1870, p.54)
"முஹம் த்" (ஸல்லல்லரஹு அரலஹி வஸல்லம்) ஒரு
னிெ இனத்ரெ விே உயர்ந்ெவைரகவவர
ெரழ்ந்ெவைரகவவர இருந்ெெில்ரல. ஆனரல் அவர் னிெகுலத்ரெ ஒவை ஒரு இரறவனின் ெிைரர்த்ெரனயில்
ஒருங்கிரைத்து இரறவனின் கட்ேரளகளின் அடிப்ெரேயில்
ெண்பும் வநர்ர யுமுள்ள வரழ்க்ரக
முரறரய வெரெிக்கும் ஒரு புனிெ இரறவருட் கட்ேரளப்ெைிரயக்தகரண்ே ஒரு னிெைரக இருந்ெரர்.
அவர் எப்தெரழுதும் ென்ரன "ஒரு தூெனரகவும் இரறவனின் அடிவயனரகவும்" வர்ைித்து வந்ெரர். வ லும்
அவருரேய ஒவ்தவரரு தையலும் அரெத்ெரன் ெிைகேனப்ெடுத்ெின.
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இரறவனின் முன் இருக்கும் ை த்துவ நிரலயரன இஸ்லர ிய அம்ைத்ெின்

ீது

வெசுரகயில், புகழ்தெற்ற இந்ெிய தெண் கவிஞர் "ைவைரஜினி நரயுடு" கூறியிருப்ெெரவது:
இது ெரன் வெரெித்து ெரனும் நரேமுரறயில் ஜனநரயகத்ரெ ெயின்று வரும் முெலரவது

ெம், ஏதனனில்,

தெரழுரகக்கு அரழப்பு ஒலித்ெவுேன், ென்னகத்வெ தகரண்டுள்ள இஸ்லர ிய ஜனநரயகம் நரளுக்கு ஐந்து
முரற ெக்ெர்கள் அரனவரையும் ஒன்றுகூே ரவத்து, அப்தெரழுது, உழவனும் அைைனும் அருகருவக
ண்டியிட்டு ெிைகேனப்ெடுத்துவெரவது :
"இரறவன் ஒருவவன உயர்ந்ெவன்" .... ஒரு
னிெரன
உள்ளுைர்வரல், ைவகரெைனரக்கும் ெிரிக்க முடியரெ இந்ெ இஸ்லர ிய ஒற்றுர யரல் நரன்

ீண்டும்

ீண்டும் ெிை ித்துப்வெரயிருக்கிவறன்.” (S. Naidu, Ideals of Islam, vide Speeches & Writings, Madras,
1918, p. 169)

வெைரைிரியர் ஹர்க்வைரந்வஜ உரேய வரர்த்ரெகளில்:
இஸ்லர ிய தூெைரல் நிறுவப்ெட்ே நரடுகளின் ைங்கம், ைர்வவெை ஐக்கியம் (ஒற்றுர )
ைவகரெைத்துவ தகரள்ரககரள ைர்வவலரக அஸ்ெிவரைத்ெில் இேப்ெட்டு,
விளக்கரக உள்ளது." அவர் தெரேர்கிறரர், "...உண்ர
கருத்ரெ அரேய இஸ்லரம் தைய்ெ வழிவரகக்கு ஈேரக
இயலரது.

ற்றும்

னிெ

ற்ற நரடுகளுக்கு அது ஒரு ஒளி

என்னதவன்றரல்,, நரடுகளின் ைங்கம் என்ற
உலகத்ெின் எந்ெ நரடும் ஒரு இரை கரட்ே

உலகம் தெய்வீகத்ென்ர க்கு உயை ெயங்கவில்ரல, ெனிப்ெட்ேவரின் வரழ்க்ரககளும், இரறப்ெைிகளும்
புைரைத்ெில்

ரறந்து விட்ேன. ைரித்ெிைப்ெடி கூறுவவர ரயின், "முஹம் த்" நிரறவவற்றியெில் ஒரு ைிறு

ெின்னப்ெகுெிரயயும் இெில் எந்ெ புைரைமும் அரேயவில்ரல.
வ லும், அவர் ெரடுெட்ேதெல்லரம்
னிெகுலத்ரெச் ைிறப்ெரன அறதநறியின் வகரட்ெரடுகளின் ீது ஓர் இரறவனின் ெிைரர்த்ெரனக்கு
ஒருங்கிரைக்கும் ஒவை வநரக்கத்ெிற்கரகத்ெரன்.
"முஹம் த்" (ஸல்லல்லரஹு அரலஹி வஸல்லம்)
அல்லது அவரை ெின் ெற்றுெவர் யரரும், எந்வநைமும் அவர் ஒரு இரறவனின் கன் என்வறர, இரறவனின்
அவெரைம் எனவவர அல்லது தெய்வீகத்ென்ர வரய்ந்ெ னிென் என்வறர உரிர க்வகரைவில்ரல -ஆனரல் அவர் எப்தெரழுதும், இன்ரறய ெினமும், இரறவனரல் வெர்ந்தெடுக்கப்ெட்ே தூெைரகத்ெரன்
கருெப்ெடுகிறரர்.

ர வகல்

H

வ ம்ெரட்டிற்கும்
எழுதுகிறரர்:
"உலகத்ெின்

ஹரர்ட் (Michael H Hart) என்றவர்,
ென்

ெங்களித்ெவர்களின்

ிகவும் தைல்வரக்கு தெற்ற

னிெ குலத்ெின் ெலனுக்கும்,

ெிப்பீட்ரே

புத்ெக ரக

ெிைசுரித்து,

னிெர்களின் ெட்டியலில் முன்னைி வகிக்கும் "முஹம் த்

(ஸல்லல்லரஹு அரலஹி வஸல்லம்)" உரேய என் விருப்ெத்வெர்வு ெல வரைகர்களுக்கு வியப்ெரகவும்,
ற்றவர்களரல், வகள்விக்குறியரகவும் இருக்கலரம். ஆனரல், அவர்
ற்றும்

ட்டும்ெரன்

ெச்ைரற்ெற்ற இைண்டு நிரலகளிலும் வ லரன தவற்றிதெற்றவர்."

னிெ ைரித்ெிைத்ெில், ை ய
(M.H. Hart, “The 100: A

Ranking of the Most Influential Persons in History”, New York, 1978, p. 33)
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வக எஸ் ைர கிரிஷ்ை ைரவ், இந்ெியரவின் ெத்துவ வெைரைிரியர், "முஹம் த், இஸ்லர ிய
தூெர்" என்ற ென் புத்ெக ரகவயட்டில், தூெர் (ஸல்) அவர்கரள " னிெ வரழ்க்ரகக்கு ஒரு
பூைை ரெிரி" என குறிப்ெிட்டுள்ளரர்.
வெைரைிரியர் ைர கிரிஷ்ை ைரவ் ென் கருத்ரெ விளக்கிக் கூறியிருப்ெெரவது, "முஹம் த் அவர்களின்
சுெரவம், அென் முழு உண்ர ரய கண்ேறிவது

ிகவும் கடின ரகும். தவறும் ைிறு துணுக்ரக

ட்டும் நரன்

கவை முடிந்ெது. என்ன வியக்கத்ெக்க அடுத்ெடுத்து வரும் அழகிய கரட்ைிகள். அங்வக முஹம் த் ஒரு தூெர்,
முஹம் த் ஒரு வெரர் வீைர், முஹம் த் ஒரு தெரழிலெிெர், முஹம் த் ஒரு இைரஜ ெந்ெிரி, முஹம் த் ஒரு
தைரற்தெரழிவரளர், முஹம் த் ஒரு ைீர்ெிருத்ெவரெி, முஹம் த் ஒரு அனரரெகளின் அரேக்கலம், முஹம் த்
ஒரு அடிர களின் ெரதுகரப்ெரளர், முஹம் த் தெண்கரள விடுவிக்கும் இைட்ைகர், முஹம் த் ஒரு நீெிெெி,
முஹம் த் ஒரு ைரது. அரனத்து ெரத்ெிைங்களும் அற்புெ ரனரவ, அத்ெரன துரறகளிலும் அவவை ஒரு
கெரநரயகன்."
ெெினரன்கு நூற்றரண்டுகள் கழிந்துவிட்ே ெின்னர், இன்ரறய ெினமும், முஹம் த் (ஸல்லல்லரஹு
அரலஹி வஸல்லம்) உரேய வரழ்க்ரக வைலரறும், அவருரேய வெரெரனகளும் ைிறிெளவும் இழப்வெர,
ஒரு ரற்றரவ ர அல்லது ஒரு இரேச்தைருகவலர இல்லர ல் அப்ெடிவய ெரதுகக்கப்ெடுகின்றன. அரவகள்
னிெகுலத்ெின் ெல வநரய்கரள குைப்ெடுத்தும் அழியர நம்ெிக்ரகரய, அவர் வரழ்ந்ெ கரலத்ெில்
இருந்ெரெப்வெரலவவ இன்றும் தகரடுக்கின்றன. இது முஹம் த் (ஸல்) அவர்கரள ெின்ெற்றுவவரருரேய
கூற்று அல்ல, ஆனரல், வி ர்ைிக்கும் நுட்ெவுரை
ெவிர்க்க முடியரெ முடிவுரையரகும்.

ற்றும் நடு நிரலயரன வைலரற்றினரல் ெிைிக்கப்ெட்ே

வெரற்றத்ெக்க
R. வெரஸ்தவரர்த்
ஸ் ித் என்ற அறிஞர் 1874 வது வருேம்
ெிைசுரிக்கப்ெட்ே "முஹம் த் அன்ட் முஹம் ெனிஸம் என்ற
ென் புத்ெகத்ெில்
அெிையத்ெக்க விெத்ெில் குறிப்ெிட்டிருப்ெெரவது:
“ஒரு அைசு

ற்றும் ைர்ச்ைின் ெரலவைரக, அெரவது அவர் ைீஸைரகவும், வெரப்ெரகவும் ஒன்றரக இருந்ெரர்,

ஆனரல் அவர்

ஒரு நிரலயரன இைரணுவ அர ப்பு இல்லர ல், தைரந்ெ ெரதுகரவலர் இல்லர ல்,

அைண் ரனயற்றவைரக, நிரலயரன வரு ரனம் இல்லர ல்,

வெரப் உரேய எந்ெ உரிர யு ின்றி

வெரப்ெரகவும் ெரேகளற்ற ைீஸைரகவும்,இருந்ெரர்.
னிெர்களில் யரவைனும் ெரன் தெய்வீக ைக்ெியரல்
ஆட்ைி புரிந்ெெரக தைரல்லும் உரிர
தகரண்ேவைரக இருந்ெிருந்ெரல் அது முஹம் த் ஒருவர்ெரன்.
ஏதனனில், அவரிேம் கருவிகளின் ெக்கெலவ ர,
அெிகரைத்ெிற்கரக உரேகள் அைியவில்ரல.

ஆெைவவர, உெவிவயர இருந்ெெில்ரல.
அவருரேய ெனிப்ெட்ே வரழ்க்ரகயும்

அவர்
தெரது

வரழ்க்ரகயரகவவ இருந்ெது.”
க்கரஹ் நகைத்ரெ தவன்றெின், ெத்து இலட்ை ைதுை ர ல்களுக்கு வ லரன நிலப்ெைப்பு அவர் கரலடியில்
கிேந்ெது.

அவைெியரவின்

அெிெெியரன

அவர்,

ென்

கரலைிகரளயும்

கைடுமுைேரன

கம்ெளி

வஸ்ெிைங்கரளயும் ெரவன தைப்ெனிட்டு அைிந்து வந்ெரர். ஆட்டுப்ெரல் கறந்ெரர். அடுப்ெடிரய தெறுக்கி,
ெீரய மூட்டி,
ற்ற அடிர ப்ெரங்கரன வீட்டு வவரலகரள அவவை கவனித்ெரர். அவருரேய
இறுெிக்கரலத்ெில் முழு ெீனர நகைமும் தைல்வத்துேன் தைழித்து வளர்ந்ெது. எங்தகங்கும் தெரன்னும்
தவள்ளியும் புழக்கத்ெில் தெருகியிருந்ெது. இருப்ெினும் தைழிப்ெரன அக்கரல கட்ேத்ெில் கூே அவைெிய
ன்னர் வீட்டில் வரைக்கைக்கரக, அடுப்பு எரியர லிருந்ெது.

வெரீச்ைப்ெழங்களும், ெண்ைீரும் ெரன்
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அவருரேய உைவரக இருந்தும், இைவில் உண்ெெற்கு ஒன்றுவ

கிரேக்கரெெரல், அவருரேய குடும்ெம்

ெட்டினியரக தெரேர்ந்து ெல இைவுகரள கழித்ெது. மும்முை ரன நீண்ே நரளுக்குப்ெின், இைவின் தெரும்
ெகுெிரய ெிைரர்த்ெரனகளிவலவய கழித்து, அப்தெரழுது ெல ெேரவ ென் கேர ரயச் தைய்ய ைக்ெி
அளிக்கும்ெடி ென்ரன ெரேத்ெவனிேம் கண்ைீர் விட்டு கெறி, அவர் த த்ரெயின் ீது அல்லர ல், ை
ஓரலகளரல் ெின்னப்ெட்ே ெரய் ீவெ துயில் தகரள்வரர். அவ்வரறு ெிைரத்ெிக்கும் தெரழுது அடுப்ெின் ீது
ரவக்கப்ெட்ே ெரரனயில் வைரறு தகரெிப்ெரெப்வெரன்று அருரேய அழுரக ஒலிக்கும் என
அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.

அவர் இறந்ெ நரளன்று ைில நரையங்கவள அவருரேய தைரத்ெரக இருந்ெது,

அெிலும் ைில வரங்கிய கேரன ெிருப்ெியளிக்கவும், ீெியிருந்ெரவ அவரை வீடு வெடி ெர் த்ெிற்கரக
வந்ெவருக்கும் அளிக்கப்ெட்டுவிட்ேன. அவர் உயிர் ெிரியும் தெரழுது அைிந்ெிருந்ெ ஆரேயில் ெல
ஒட்டுகள் இருந்ென. உலகம் முழுவதும் ஒளி ெைப்ெிய அவர் வீடு இருட்ேரக இருந்ெது, ஏதனனில்,
விளக்தகரிய அெில் எண்தைவய இல்லர லிருந்ெது.
சூழ்நிரலகள்

ரறின, ஆனரல், இரற தூெர்

ரறவில்ரல. தவற்றியிலும் வெரல்வியிலும், அெிகரைத்ெிலும்,

இக்கட்ேரன நிரலயிலும், தைழிப்ெிலும், வறுர யிலும், அவர் ஒவை

ரெிரியரன, ஒவை ெண்ரெ

தவளிப்ெடுத்ெி வந்ெரர். இரறவனின் அரனத்து வழிகரளயும், அவனுரேய கட்ேரளகரளயும் வெரல்
இரற தூெர்களும் ரற்ற முடியரெவவை.
நீங்கள் ஒரு ைிந்ெிக்கும் அக்கரறயுள்ளவைரயின்,

குரறந்ெ ெட்ைம் நீங்கள் தைய்ய வவண்டியதெல்லரம்

யரதெனில், ஒரு கைம் ைிந்ெித்து, உங்கரளவய வகளுங்கள்:
ைிறப்பு ிக்க,
அரவ

ற்றும் புைட்ைிகை ரன அறிக்ரககள்

உண்ர யரக

இருந்து,

முஹம் த்

இப்ெடி அைரெரைை ரன, அத்ெரன

உண்ர யரனரவகளரக இருக்கு ர?

(ஸல்லல்லரஹு

அரலஹி

வஸல்லம்)

ஒரு வவரள,
என்ற

அந்ெ

னிெரைப்ெற்றி நீங்கள் அறி ரலிருந்ெரல், இந்ெ ெிை ரண்ே ரன அரறகூவலுக்கு ெெிலளித்து, ைிறிது
முயற்ைித்து அவரை அறிந்து தகரள்ள இது வநை ில்ரலயர?
இெனரல் உங்களுக்கு ஒரு தைலவும் இருக்கரது, ஆனரல், இது உங்கள் வரழ்க்ரகயில் புது ைகரப்ெத்ெின்
தெரேக்க ரக இருக்கும் என்ெரெ நிரூெிக்கும். பூ ியின் ீது முஹம் த் (ஸல்லல்லரஹு அரலஹி
வஸல்லம்) வெரல் வவறு யரரும் என்ரறக்கும் நேந்ெிைரெ இந்ெ ஒரு அபூர்வ னிெரைப்ெற்றி கண்டுெிடிக்க
உங்கரள நரன் அரழக்கின்வறன்.
ைரந்ெிப்புன்னரகயுேன்

___________________________________________________
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