
നബി  തങോളോടുളള  സോനഹെത  കുറിച്    
 

 കോനപുരം  എ .പി . അബൂബകര  മുസിയോര 

 സോനഹതിനെറ ഉദോതവും ഉലകൃഷവുമോയ 
ജീവിതപോഠങളോണ സവജീവിതതിലൂെട തിരുനബി 
ോലോകതിന പകരനത. സോംസകോരികവും 
ധോര മികവുമോയി മനുഷയസമൂഹം ധരമചയുതിയില  

അഭിരമിച ഒരു കോലത് നിയതവും നീതിനിഷഠവുമോര ന 
ഒരു ദരശനതിലൂെട പരവോചകന ോലോകെത 
ധോര മികമോയി സംസകരിെചടുതു. മനുഷയഹൃദയതില 

സോനഹതിനെറ ൈകതിരി െകോളുതിയോണ തിരുനബി 
ജനതെയ ോനര വഴിയിോലക് നയിചത.

നനെയ സോനഹികുകയും തിനെയ െവറുകുകയും 
െചയുക എന ഇസോമികദരശനതിനെറ 
സമൂര ണപോഠങെള െനഞിോലറിയോപോള  തിനയുെട 
വോഹകരോയിരുന ഒരു സമൂഹം നനയുെടയും 
സതയതിനെറയും വകോകളോയി മോറി. മനുഷയനെറ 

മോനോഭോവതില  െമൌലികമോറം വരുതിയോണ റസൂല (സ) 

ഈ സോനഹവിപവം സൃഷിചത. ോഗോതരങെളയും 
കുലങെളയും സമൂഹകൂടോയമകെളയും അതിനെറ 
പോോഥയങളില  നിലനിറുതുകയും മനസിെന 
വിമലീകരികുകയുമോണ മുഹമദ നബി െചയതത. 

ഇോതോെട ഇസോമികദരശനതിോലക് ജനങള  ഒെനോനോയി 
ഒഴുകിെയതി. സതയവിശവോസികള ക് അഭയവും 

ആശവോസോകനരവുമോയി പരവോചകന . എലലോറിെനയും 
എലലോവെരയും അവിടുന് സോനഹിചു. 
സഹവര തിതവോതോെട െപരുമോറുകയും 
സോനവനതിനെറയും കോരുണയതിനെറയും 
കരസപരശംെകോണ് അവെര അനുഗരഹികുകയും 
െചയതു. തങള  ഉനതമോയ സവഭോവതിനെറ ഉടമയോെണന 
ഖുര ആനികവചനം സവജീവിതതിലൂെട അനവരഥമോകി. 
സോനഹം നലകിയവര ക് സോനഹം തിരിചുകിടുെമന് 
അരുള  െചയതു. ഈ സോനഹപോഠങളോണ എനും 
മോനവരോശിയുെട വിോമോചനമനരവും 



വിജയനിദോനവും.ഒരോള , മെറോരോെള സോനഹികുനതിന 
കോരണമോയി മൂന് കോരയങളോണ 
ചൂണികോണിചിരികുനത. െസൌനരയം തുടങിയ 

ബോഹയഗുണങള , വിജോനം തുടങിയ 

ആനരികഗുണങള , അയോളില നിന് ലഭികുന നനകളും 
ഉപകോരങളും. ഒരു വയകിയില  ഒതുോചരുന 
ഗുണങളുെട എണതിനെറയും വണതിനെറയും 
അനുപോതമനുസരിചോയിരികും സോനഹതിനെറ 

ഏറകുറചില . സുനരോനോടും അതിസുനരോനോടുമുളള 
സോനഹം തുലയമലല. പണിതോനോടും, 

മഹോപണിതോനോടുമുളള സോനഹങള  തമിലുമുണ് 
അനരം. അപരകോരം തെന െചറിയ ഗുണം 
െചയതവോരോടുളള സോനഹമോവിലല വലിയ ഗുണം 
െചയതവോരോട.

എനോല , സോനഹതിനുളള എലലോ നിമിതങളും 
സമഗരമോയി ഒരു വയകിയില  ഒതുോചരനോോലോ? ആ 
വയകി ോലോകത്, എലലോവരോലും, എോപോഴും, ഏറവും 
സോനഹികെപടോന  അരഹനോയിരികുെമന കോരയതില  

തര കമിലല. അങെന ഒരു വയകി പോക ഉണോകുോമോ? 

അതു സംഭവയമോോണോ? അോത, സംഭവയമോണ. ോലോകം ആ 
വയകിെയ ോനര കണില  കണു. ആ അതുലയമോയ 
വയകിപരഭോവെത ശതരുമിതര ോഭദെമോനയ ോരഖെപടുതി. 
ബുദി, െസൌനരയം, പരസനത, പരതിഭോശകി, സദോചോരം, 

സദസവഭോവം, സഹനം, സഹിഷണുത, വിശോലമനസകത, 

വിശോലവീകണം, ദീരഘദരശനം, കോരുണയം, 

മഹോമനസകത, ൈധരയം, ൈസരയം, സോഹസികത, ഭരണം, 

ോനതൃതവം, സവോധീനം, നയതനരം, നീതിനയോയം, 

യുദപോടവം, ൈസനയോധിപതയം, അധയോപനം, 

സംസകരണം, സമുദോരണം, പരസംഗം, ഉപോദശം, 

ശികണം, സിോരോതോഹം, ആതോര ഥത, പരവരതനം, 

ോസവനം, സംഘോടനം, എലലോ മഹദ ഗുണങളിലും 
അകരോര ഥതില  അതുലയമോയ ഒരു മഹോവയകിതവെത 
നോം ചരിതരതില  കോണുനു. അതോണ ോലോക 



പരവോചകനോയ മുഹമദനബി (സ).

മനുഷയസമൂഹതിനെറ ോമോകതിനും 
സമുദോരണതിനും നബി െചയത ഏറവും വലിയ 
ോസവനമോണ ഏറം ശരോദയം. ഏെതോരു 
പരിഷകര തോവിനും അസോധയമോയ വിപവമോണ 
തിരുനബി സോധിചത. പരവോചകരുെട 
പരഥമസംോബോധിതരോയ അറബികളുെട ദുരവസോയകോള  

ദയനീയമോയിരുനു ോറോമോ ോപര ഷയന  

സോമരോജയങളുെടയും യൂോറോപിനെറയും സിതി. 

എച്.ജി.െവലസിനെറ വരികളില : 'ൈബസോനറിയന  

സോമരോജയവും ോപരഷയനസോമരോജയവും 
നശീകരണോപോരോടങളിലോയിരുനു. ഇനയയോകെട 
തദവസരം ഛിദരതയിലും ദുഃസിതിയിലുമോയിരുനു' (A 

Short History of the World p. 244). അഞോം നൂറോണുമുതല  

പതോം നൂറോണുവെര യൂോറോപിലുടനീളം തോമോരോതരി 
വയോപിചിരുനുെവന് ോറോബര ട് ബരിോഫോള ട്. നോഗരിക 
ോലോകം മുഴുവന  അകോലത് 
നോശവകരതിെലതിയിരുനുെവനോണ െജ. എച്. 
െഡനിസന  പറയുനത.ഈ തലതിരിഞ ോലോകതിനെറ 
ഗതികു മോറം വരുതി ഒരു വിോശവോതര സമുദോയെത 
വോര െതടുകുക കിപരസോധയമലല. പരസിദ 
ഫരഞ്സോഹിതയകോരനോയ ലോമോര ടിന  നബിയുെട 
നിരുപമവിജയതിനു മുമില  തലകുനികുനു: 'ഇതരയും 
മോഹോനതമോയ ഒരു ലകയതിനോയി ഒരു മനുഷയനും 
ഇറങിതിരിച ചരിതരമിലല. കോരണം ഈ ലകയം മനുഷയ 
കഴിവിന അതീതമോയിരുനു. മനുഷയനെറയും 
സരഷോവിനെറയും ഇടയകു സൃഷികെപട മിഥയോഭിതികള  

തകര കുകയും മനുഷയെന ൈകപിടിച് നോഥനെറ 
പടിവോതില കോലക് ആനയികുകയും ഉജവലവും 
സംശുദവുമോയ ഏകൈദവസിദോനം, 

സര വവയോപകമോയ വിഗരഹോരോധനയുെടയും 

െഭൌതികൈദവങളുെടയും കോര ോമഘോനരീകതില , 
യോഥോര ഥയമോകുകയുമോയിരുനു ആ പരോമോനത ലകയം. 

െചറുതും നിസോരവുമോയ ഉപോധികളുമോയി ഇവിധം 

ദുര വഹവും എനോല , അതിപരധോനവും 



അതയുദോതവുമോയ ഉതരവോദിതം മെറോരു മനുഷയനും 
ഏെറടുത സംഭവമുണോയിടിലല'.

ഇകോരണം െകോണു തെനയോണ ഇരുനൂറ വരഷംമുമ് 
ോതോമസ കോരൈലല സകല പരവോചകനോരുെടയും 
കൂടതില  നിന് മുഹമദ നബിെയ ഏറവും വലിയ 
ചരിതരപുരുഷനോയി തിരെഞടുതത. 

ഇരുപതോംനൂറോണിനെറ അനയതില  ൈമകല  എച്. 
ഹോര ട് ചരിതരതില  ഏറം സവോധീനം െചലുതിയ നൂറ 
മഹോനോരുെട ചരിതര പടികയുള െകോളളിചു 
ഗരനെമഴുതിയോപോള  നബിക് പരഥമസോനം 
നലകിയതിനെറ കോരണവും മെറോനലല.
വിശവവിോമോചകനോയ മുഹമദനബിെയ സോനഹികോന  

ോലോകം മുഴുവന  കടെപടിരികുനു. 'സകലോലോകതിനും 
അനുഗരഹമോയിടു മോതരമോണ തോങെള നിോയോഗിചിടുളളത' 

എനോണ ഖുരആനെറ പരസതോവന. മനുഷയനെറ 
പരഥമമോയ പരമസോനഹം സരഷോവോയ 
അലലോഹുോവോടോയിരികണം. അടുത പടി 
അലലോഹുവിനെറ പരവോചകരോയ തിരുനബിോയോട. 

അഥവോ സൃഷികളില  ഏറം വലിയ സോനഹം 
പരവോചകോരോട. ഈ സോനഹം സതയവിശവോസതിനെറ 
െമൌലികഘടകമോണ. 'പറയുക, നിങളുെട പിതോകളും 
പുതരനോരും സോഹോദരങളും ഇണകളും കുടുംബങളും 
സമോദിച സവതുകളും മോനയം ഭയെപടുന 
കചവടചരകുകളും ഇഷെപട മണിമോളികകളുമോണ, 

അലലോഹുോവകോളും പരവോചകോനകോളും അവനെറ 
മോര ഗതിെല ധര മസമരോതകോളും നിങള ക് 
പരിയങരെമങില  അലലോഹു അവനെറ കലപന നടപില  

വരുതുനതുവെര നിങള  കോതിരികുക. 

അതികരമികളോയ ജനതെയ അലലോഹു 
സനോര ഗതിലോകുകയിലല' (ഖുര ആന 9:24).

തനെറ സനോനങള , മോതോപിതോകള , മറു ജനങള  

ഇവെരലലോവോരകോളും എെന സോനഹികുനതുവെര 
ഒരോളും സതയവിശവോസിയോവുകയിെലലന തിരുനബിയുെട 
പരസതോവന സുപരസിദമോണ. ഉമര ഫോറൂഖ ഒരികല 

നബിോയോട പറഞു: 'അലലോഹുവോണ, ഞോന അങെയ, 



എനെറ ശരീരതിെല ആതോെവോഴിചുളള മെറലലോ 
വസതുകെളകോളും പരിയങരമോയി കോണുനു.' അോപോള  

നബി പറഞു: സവനം ആതോവിോനകോളും ഞോന 

ഒരോള ക് പരിയങരനോകുനതുവെര ഒരോളും 
സതയവിശവോസിയോവുകയിലല. ഉടെന ഉമര ഇങെന 
പരതികരിചു: അോങക് വിശുദഗരനം അവതരിപിചവന  

തെന സതയം, എനെറ ശരീരതിെല ആതോവിോനകോളും 
അങ് എനിക് പരിയങരനോണ.'

എനോണ സോനഹതിനെറ ലകണം? 

പരവോചകസോനഹതിനെറ പരഥമ ലകണം 
അനുസരണവും അനുകരണവുമോണ. വിശുദ ഖുരആന 

പറയുനു: 'നബീ, പറയുക, നിങള  അലലോഹുെവ 
സോനഹികുനുെവങില  എെന അനുഗമികുക. എങില 

അലലോഹു നിങെള സോനഹികും.'

അോപോള , നബിചരയ ജീവിതതില  

പകര തണം. മോനോധര മങളില  നബിെയ 
അനുകരികണം. അതോണ സോനഹതിനെറ 
പരഥമവും പരധോനവുമോയ ലകണം. 

തിരുനബി അനസുബനു മോലിക എന 
ശിഷയനു നല കിയ ഉപോദശം കോണുക: 

'കുഞുമകോന, നിനെറ മനസില  ഒരോോളോടും 
അസൂയയും പകയുമിലലോെത, 

പരഭോതെതയും പരോദോഷെതയും 
അഭിമുഖീകരികോന  ശരമികുക. അെതനെറ 
ചരയയില െപടതോണ. എനെറ ചരയ 
വലലവനും ജീവിപിചോല  അവന  എെന 
സോനഹിചു. എെന ആെരങിലും 
സോനഹിചോല  അവന  എോനോെടോപം 
സവര ഗതിലോയി'.



കോനപുരം എ.പി. അബൂബകര  മുസിയോര 


