‘காஜி நினான்’ –புத்தகங்களுக்கு வயினில் யாழும் யபாறு

சஃி

கஜிி பகம்நது சசாநாதா ஆனத்தின் நீ து ிகழ்த்தின டைவனடுப்டப் ற்ிபம்

,

அங்கிருந்த வசல்யங்கள் சூடனாைப் ட்ைது குித்தும் யபாற்றுப் புத்தகங்கில்

டித்திருக்கிசாம். 1026 ஆம் ஆண்டு ிகழ்ந்த அந்தப் டைவனடுப்ாது தற்ாண்டுகள்
கைந்தும்,

நதச்சார்பு வகாண்டு ழுதப்ட்ை யபாறுகிலும்

,

அபசினல் சச்சுக்கிலும்

துண்ைாகத் சதர்ந்வதடுக்கப்ட்டு நீ ண்டும் நீ ண்டும் ிடவு கூபப்டுகிது
கஜிி பகம்நது  டைவனடுப்புகட ிகழ்த்தினிருந்தாலும்
டைவனடுப்புதான் இந்துக்கட தட குின டயத்த
அடிடநனாக்கின,

,

,

.

அயரின் சசாநாா தா

இந்தினாடய அந்ினர்கிைம்

இந்தினர்களுக்கு கங்கத்டத ற்டுத்தின பக்கினநா எரு

டைவனடுப்பு ன்று அழுத்தம் வகாடுத்து நது சநகாத்தின யபாற்ில் சசப்ட்டுக்
வகாண்சை யருகிது .கஜிி பகம்நதின் அந்தப்

டைவனடுப்டப் ற்ின ிடவுகள்

சதாவயாரு யடகனில் உனிர்ப்ிக்கப்ட்டுக் வகாண்சை இருக்கிது
ிடவுகளுக்கு உருக்வகாடுக்கும் யிதநாக

1990

.

அந்த யபாற்று

ல் அத்யாினின் பத னாத்திடப

குஜபாத்திிருக்கும் சசாம்ாத் ஆனத்திிருந்துதான் வதாைங்கப்ட்ைது

.

அதன் வதாைர்

யிடயாக 1992ல் ார் நசூதி இடிக்கப்ட்ைது சநீ த்தின யபாற்ில் டிந்து யிட்ை
வரின கடனாகும்

.

எரு க்கம் இந்து நதயாதிகால் உருயாக்கப்டும் யபாறுகில் கஜிி பகம்நது
திர்நடனாக சித்தரிக்கப்ட்ைால் ,
சம்ந்தப்ட்டு பாநா து

இன்வாரு க்கத்தில் சசாநாாதா டைவனடுப்பு

ருக்கின ாபசீக ஆயணங்கள் தாண்டுகள் கைந்தும்

வதாைர்ச்சினாக ழுதப்ட்டு யந்திருக்கின்

.

அடயகில் கஜிி பகம்நது அயர்

இந்தினாயில் இஸ்ாநின ஆட்சிடன ஸ்தாித்த ஏர் ஆதர்சநா இட்சின இஸ்ாநின

அபசர் ன்றும், இஸ்ாநின நார்க்கத்துக்கு பும்ாக கருதப்டும் யிக்கிபக ஆபாதடடன
சசாநாதா ஆனப் டைவனடுப்ில் பினடித்தயர் ன்று புகழ்ந்சதாதப்டுகிார்

.

குிப்ிடும் யபாற்று தற்கள் கஜிி பகம்நசதாடு வருக்கநா வதாைர்புடைன

,

கஜிி பகம்நடதப் டைவனடுப்ட இஸ்ாநின டைவனடுப்ின் வதாைக்கப்புள்ினாக
அயசபாடு சம்ந்தப்ட்ை இன்வாரு யபாற்று

க் கதாாத்திபத்டதப் ற்ி குிப்ிைாது

யிட்டு யிடுகின். கஜிி பகம்நது எரு பதன்டநனா ிபதிிதினாக பஸ்ிம்கின்
டைவனடுப்பு குித்த திர்நடச் சித்திபத்துக்கு யபாறுகில் னன்டுத்தப்ட்ைால்
அதற்கு நாாக அயசபாடு சம்ந்தப்ட்ை அந்த ர் ிடநனா யடகாட்

டுக்குள்

அைங்காதயபாகஇருக்கிார். யபாறுகில் யிடுட்டு அந்தக் கதாாத்திபம்
கஜிிபகம்நதின் சசகாதரி நகா காஜி நினான்

(Ghazi Miyan

,

ன்யபாயார்).

காஜி

நினாடப் ற்ின தகயல்கள் யபாற்றுப் புத்தகங்களுக்குள் ாதடய. ஆால் அயடபப்
ற்ின குிப்புகள் வயகு ஜங்கின்
யருகிது.

நங்கில் யாழும் கடதப்ாைாக இருந்து

அடித்தட்டு நக்கின் காச்சாப யமக்கு ன்று ஏபங்கட்டுப் ட்டு யந்த

காஜிநினான் சம்ந்தப்ட்ை ாைல்கட குித்து ய
ீ யபாற்ாசிரினர்கள் கயம்
குயித்து சநீ த்தில் ஆய்வு வசய்திருக்கிார்கள் .

காஜிநினாின் கடதப்ாைல்

வயகுஜ நக்கள் குிப்ாக பஸ்லீம் அல்ாத அடித்தட்டு நக்கள் அயடப ஏர்

யமினாக,

இஸ்ாநின நகாாக ,

தங்கட காக்கக்கூடின ானகபாக ண்ணி ாயிப்டதக் அந்த

ஆய்வுகின் யமினாக ாம் காணபடிகிது
டைவனடுத்தார்கள்.

இந்துக்கட வயற்ி கண்ைார்

சாதிக்கப்ட்டிருக்கிது.
சரிடதபம்,

.யைக்கிந்தினாயின் நீ து பஸ்லீம்கள்

ரிச்சனநானிருக்கிது.

கள் ன்றுதான் யபாறு நக்கு

ஆால் காஜிநினாடப் ற்ின

கடதப்ாைல்களும் இந்து பஸ்ிம் ன்று இரு தபப்ிடபபம் திவபதிர்

அணிகில் ிறுத்தி , யபாற்ட எரு சநாதல் தன்டநபைன் சித்தரிக்காநல் பற்ிலும்

இன்வாரு சாத்தினத்டத வசால்லுயதாக இருக்கின். காஜிநினான் சார் வசய்து வயற்ி
வற்ிருந்தாலும்,

அயடப திரினாகக் கருதாநல் அயபது இஸ்ாநின யித்தினாசத்டத

அங்கீ கரித்து ற்றுக் வகாண்ைடத

காட்டுயதாகத்தான்அந்தவயகுஜகடதப்ாைல்கள்இருக்கின்.காஜி நினான் குித்து
ாபசீக வநாமினில் ழுதப்ட்ை சரிடத ’நிபாத் - இ- நசூதி’ (Mirat-i-Masaudi ,1611) ன்தாகும்.

திசமாம் தற்ாண்டின் ஆபம்த்தில் அப்துல் பஹ்நான் சிஷ்டி ன்யபால் சூஃி நபில்
ழுதப்ட்ைது அச்சரிடதனாகும் . அது நக்கால் காஜி நினான் ன்டமக்கப்ட்ை சார்

நசூத் (Salar Masud) ன்யரின் பாக்கிபநங்கட புகழ்ந்து கூறும் சரிடதனாகும். சார் நசூத்
கஜிி பகநதுடைன சசகாதரினின் நகாயார் . அயர் 1014 ஆம் ஆண்டு அஜ்நீ ர் கரில்

ிந்தயர். சிஷ்டி ன் சூஃி ிரிடயச் சார்ந்த ஞா குருக்கின் யம்சாயினில் யந்தயர்
ன்று அச்சரிடத வசால்கிது . அயர் தது

தின் ருய வதாைக்கத்திசசன சநற்குக்

கங்டகசனாப சநவயிப் குதிகின் நீ து டைவனடுத்து வயன்யர் ன்றும் , கடைசினாக
ஹ்வபய்ச் கரில் இபாஜபுத்ப அபசர்கசாடு ைந்த சாரில் வகால்ப்ட்டு அயர் தது
த்வதான்தாம் யனதில் யபநபணம்
ீ
ய்திார் ன்றும் நிபாத்

-இ-நசூதி வசால்லுகிது .

கஜிி பகநதின் ல்சயறு வசனல்ாடுகட குித்து இனற்ப்ட்ை  தல்கடத்
தழுயி ழுதப்ட்ைதாக அந்தச் சரிடத கூிக் வகாண்ைாலும்

,

கஜிி பகம்நதின்

அபசடயனிிருந்த பல்ா பஹம்நத் கஜயி ன்யபால் ழுதப்ட்ை
பகநதி‘(Tawarikh-i-Mahmudi)

ன் தட அடிப்

‘தயாரிக் - இ-

டைனாகக் வகாண்ைது ன்று அப்துல்

பஹ்நான் சிஷ்டி வசால்கிார். சநலும் தான் ழுதின சரிடதக்கு உதயினாக ஹ்வபய்ச்சில்
யாழ்ந்த ண்டிதபா ிபாநணர் எருயரிைநிருந்த சம்ஸ்கிருத ஆயணங்கள் இருந்த

ன்று வசால்ி தது தலுக்கு அதிகப்டினா ினானத்டதபம் சதடினிருக்கிார் அப்துல்
பஹ்நான் சிஷ்டி

கஜிி பகநதின் சசாநாதா டைவனடுப்ின் சாது அயருைன் சார் நசூத்தும்

.

சாதாகவும், கஜிி பகம்நது ஆனத்திிருந்த சிடனிட தகர்த்த சாது கிடைத்த
சிதிங்கட ிபாநணர்களுக்கு உண்ணக் வகாடுத்த பனற்சினில் சார் நசூத் பன்
யரிடசனில் ின்று வசனல்ட்ைதா

கவும் நசூதின்சரிடத வசால்லுகிது

அது தயிப நற் இஸ்ாம் சம்ந்தப்ட்ை கடதகில் ீங்காநல் யபக்கூடின அம்சநா
நதநாற்ம் சம்ந்தப்ட்ை குிப்பும் அச்சரிடதனில் இைம் வறுகிது

சார் நசூத் தக்கு பன்ால் ின் இஸ்ாநின நதத்டதச் சாபாத அந்த

அயிசுயாசிகிைம் ‘நதம் நாறுகிீர்கா அல்து நபணத்டதத் தழுவுகிீர்கா ?‘
சகட்கிார்.

ஆால் அந்த திரிகில் யவபயர் தங்கள் பன்ாிருந்த இரு

நசூதி வசால்லும் யபாற்றுக் காகட்ைத்டதபம்

,

.

ன்று

சாத்தினங்கில் டதத் சதர்வதடுத்தார்கள் ன்டதப்ற்ி அந்தில் குிப்புகில்ட
நிபாத்-இ-

.

.

அதன் உள்ைக்கத்டதபம்

குித்து சி யபாற்ிஞர்கள் சந்சதகத்டத ழுப்ிபள்ர் . நிபாத்-இ- நசூதி உருயா
காகட்ைத்டதச் சசர்ந்த சயறு சி தற்கள் அது யபாற்று ஆயணநல்
இட்டுக்கட்ைப்ட்ை கற்டனா யபாறுதான் ன்று குிப்ிடுகின்
யபாற்ாசிரினர்கள்

.

,

எரு

சயறுசி

சார் நசூத் அஜ்நீ ரில் அைங்கினிருக்கும் காஜா சிஷ்டிபைன்

இந்தினாயிற்கு யந்தயபானிருக்காம்  அிப்ிபானப்டுகின்ர். சயறு சிர் நசூத்தின்
காம் ன்று வசால்ப்டும் திசாாம் தற்ாண்டில் பஸ்லீம்கள் உத்திபப் ிபசதசம்

யடப டைவனடுத்து அப்குதிடன டகப்ற்ினிரு க்க படினாது  நசூதின் யபாற்ட

நறுக்கின்ர். இப்டினாக சார் நசூதின் யபாற்ின் ம்கத் தன்டந குித்தும் , அடத

யபாற்று உண்டந குித்தும் கல்யித் துடக்குள் யியாதங்கள் இருந்தாலும் நத்தின கா
யபாற்ில் ிகழ்ந்த சம்யத்டத நந்துயிைாநல் வயகுநக்கள் இன்று யடப உனிர்ப்புைன்
நதில்டயத்திருக்கின்ர்.சார் நசூடதப் ற்ின யாய்வநாமிப் ாைல்கள்
சார் நசூடதப் ற்ி ழுதப்ட்ை நிபாத்

-இ-நசூதி சான் புகழ் சரிடத சாசய

,

அயடபப்ற்ி யாய்வநாமினாக யமங்கப்டும் கடதப்ாைல்களும் அடித்தட்டு நக்கிைம்
புமங்கி யருகின் .

அந்தப் ாைல் கள் ைஃாி (Dafali)

ன்டமக்கப்டுகின் ாசைாடிப்

ாைகர்கால் பயாகப் ாைப்டுகின் . த்வதான்தாம் தற்ாண்டின் இறுதினிசசன
ிரிட்டிஷ் ஆய்யார்கால் காஜிநினாடப் ற்ின  ாைல்கள் சசகரிப்ட்டுள்
நிபாத் இ நசூதி வசால்லுகிடி இந்தினாடய வயற்ி கண்ை ஏர் இஸ்
ன்தாக இல்ாநல் ,
புிதபாக,

.

ாநின நன்ன்

அந்த யாய்வநாமிப் ாைல்கில் காஜிநினான் எரு நார்க்கப்

எருதயவினாபாகசித்தரிக்கப்டுகின்ார். அம்நாதிரினா எரு ாைாது

,

தது நாநாயா கஜிி பகம்நது சசாநாதா டைவனடுப்ில் குடிநக்கின் உைடநகள்,
வாருட்கட நிதத்தன்டநனற் படனில் சூடனாடினடதக் கண்ணுற் காஜிநினான்,
அந்தப் சாரின் யிடவுகடக் கண்டு வயறுத்து நித குத்துக்குச் சசடய வசய்ன
தீர்நாித்துயிடுயதாய்அயடபச்சித்தரிக்கிது.அயர் நதாலும் உைாலும்
தூய்டநனாயபாக,

நிக சர்டநனாயபாக ைந்து வகாள்ளுகிார்

.

உனர்சாதினிரின்

உணவுப் மக்கங்கட கடைிடிக்கிார் . அப்டி அயர் எழுங்காக யாழ்ந்து யருயதற்குக்
நாாக,

அயடபச் சுற்ிபள் இந்து பாஜாக்கள் வகாடுங்சகான்டநபைன் ஆட்சி புரிந்து

யருகின்ர். அந்த நக்கள் யிசபாத ஆட்சிக்கு திபாக டமகள், சாநாினர்கின் சார்ாக
அந்த பாஜாக்கட திர்த்து , ீதிக்காகச் சார் புரியபாக கடதப்ாைல்கில் யருகிார்
காஜிநினான்.

இந்து பாஜாக்களுக்கு திபா சாபாட்ைத்தின் சாது காஜி நினான் வகால்ப்டுகிார்

.

அதுவும் பாஜாவுைா சாபாது காஜிநினானுக்கு திருநணம் ிகமப் சாகும் சநனம்
ார்த்து வதாைங்குகிது .

காஜிநினானும் திருநணத்டத

படித்து யிட்டு சாருக்குக்

கிம்ாம் ன்று தது கைடநடன எத்தி சாைாநல்

,

திருநண ிகழ்ச்சிடன

ாதினிசசன ிறுத்தியிட்டுப் சார் வசய்னக் கிம்ிப்சாகிார். கடுடநனாக ைந்த அந்தப்
சாரில் காஜிநினான் வகால்ப்ட்டு யிடுகிார் .

சார்கத்தின் வதாவயாரு குதினில்

அயர் வகால் ப்ட்ைதாக கடதப்ாைல்கள் வசால்லுயதில்ட .

அயருக்குப் ிடித்தநாக

இருந்து யந்த சூரினக் கைவுின் ஆனத்தில் இருக்கும் தண்ணர்ீ வதாட்டினின் அருகில்தான்
அயர் நாண்டுசாய்யிடுகிார் .யைக்கிந்தினாயில் காஜி நினாடப்ற்ி சசப்டும் 

யாய்வநாமிக்கடதகில் காஜி நினாின் திருநண சம்யந்தான் அடிக்கடி யருகிது. காஜி
நினானுக்கு திருநணம் ைக்கப் சாகும் சநனத்தில் , ஆனர்குத் தடயா ந்தின்

நடயினசசாடதஅயடபப்ார்க்கயருகிாள். அயரிைம் பாஜா சசாகல் டிசனா , சஹர் சதவ்
ன் பாஜாக்கள் தது சுக்கடபம் , தது இ ந்துக்கின் சுக்கடபம் வகான்று
குயிப்தாக னசசாடத புகார் வசய்கிார்

.

அக் வகாடுடநடனக் சகட்டுச் சிந்து

காஜிநினானும் தது திருநணச் சைங்குகட வதாைபாநல் ாதினிசசன ிறுத்தியிட்டு
சுக்கடக் காப்தற்காக சாரிைச் வசல்கிார்

.

சாரில் நடிந்து யிடுகிார்

,
.

இந்தின அபசினில் நதஅடைனாத்டத யடபனறுப்தில் சுவுக்கு பக்கினநா ங்குண்டு.

சு புிதநா ிபாணி ன்றும், அடதக் காக்க சயண்டினது எவ்வயாரு இந்துயின் கைடந
ன்றும் இந்து அடைனாம் யடபனறுக்கப்டுகிது . அப்டினா இந்து அடைனாத்துக்கு
திர் படனில் நாட்டிடச்சி உண்ணும் தூய்டநனற்யர்காக பஸ்ிம்கள்
ிறுத்தப்டுகிார்கள்.

இந்தின அபசினல் யாில் சுடய டநனநாக டயத்து

யைக்கிந்தினாயில் இந்துக்களுக்கும் ,

பஸ்ிம்களுக்கும் இடைசன பாநா நதக்

கயபங்கள் ிகழ்ந்ததற்கு ம்நிடைசன சான்றுகள் உண்டு
நாட்டிடச்சி உண்டத தடுக்கசயண்டிபம்

,

அதற்காக பஸ்ிம்களுக்கு திபாக

.

யபதீ
ீ பத்துைன் சாரிை சயண்டினது ஏர் இந்துயின் கைடநனாகும் ன்று வசால்ப்டும்
சூமில்,

இந்துக்கால் புிதநாக பூஜிக்கப்டும் சுக்கள் இந்து பாஜாக்காச

வகால்ப்டுயடத திர்த்து நடிந்த பஸ்ிம் கதாானகபாக காஜிநினான் இந்தக்
கடதப்ாைல்கில் குிப்ிைப்டுயது கயங் வகாள்த்த

க்கது.

காஜிநினானும் ிடன சுக்கட அயசப வசாந்தநாக யர்த்து யந்ததாகவும், வகட்டிக்காப
சநய்ச்சல்காபர் வும் அந்தப் ாைல்கில் சாற்ப்டுகிார்

இடைனர்கள் நத்தினிிருந்து கிடத்திருக்க யாய்ப்ிருந்திருக்கிது
காஜிநினாட க்திபைன் யணங்

.

.

இந்தப்ாைல்கள்
இடைனர்கள்

குயடத ினானப் டுத்திக்வகாள்ளுயதற்கா எரு

காபணினாக இந்தப்ாைல் அடநந்திருக்கக்கூடும் ன்கிார் வபாநிா தாப்ர் ன்
யபாற்ாசிரினர்.

உத்திபப் ிபசதச அவுத் குதினிிருக்கும் ரினா பஸ்ிம்கின் வசல்யாக்கால்
யபநபணம்
ீ
ய்துதல் ன் அம்சபம்

,

டயஷ்ணய கடத நபிிரு

க்கும் கால்டை

யர்த்தல், ஆிடப கயர்தல் சான் அம்சங்கள் காஜிநினான் கடதக்குள் சானிருக்கச்
சாத்தினபண்டு  சி ஆய்யார்கள்கருதுகின்ர்
நினான் சநாதிக்கு ,

.ஹ்வபய்ச்சில் இருக்கும் காஜி

இந்து-பஸ்ிம் ன் ாகுாடு இல்ாநலும்

,

ிபாநணர்கள்

பதற்வகாண்டு சாதி யித் தினாசம் ாபாநல் ல்ா தபப்ிரும் யருகின்ர்

.

நற்றும் அடித்தட்டு நக்கள் நினாின் சநாதிக்குஅதிகயில்யருகின்ர்

தித்

. டில்ி

சுல்தான்கா துக்க்குகள் காஜி நினாின் சநாதிக்கு யருடக புரிந்ததாக குிப்புகள்
இருக்கின். உகப் னணினா இப்னு தூதா

1341 ம் ஆண்டு

நினாின் சநாதிக்கு

யிஜனம் வசய்த சாது அங்கு பாநாகக் குயிந்த க்தர்கின் கூட்ைத்டதப் ற்ி தது
னணக் குிப்புகில் ழுதினிருக்கிார்

சாடி யநிசத்டதச் சார்ந்த சிக்கந்தர் சாடி ன்யர் நினாின் சநாதிக்குச் வசல்யது

.

இஸ்ாநின நார்க்கத்துக்கு பும்ாது ன்று வசால்ி அதற்குத் தடை சாட்டிருக்கிார்.
அந்தத் தடைனாது வரிதாக நக்கள் நத்தினில் வசல்லுடினாகயில்ட . நக்கள் யிஜனம்

வசய்துவகாண்டுதான்இருந்தர். திாாம் தற்ாண்டில் காஜி நினாின் புகழ் பயி அயர்
சநாதிக்கு யிஜனம் வசய்யவதன்து எரு ஸ்தாிக்கப்ட்ை நபாகியிட்ைது. இது சாக காஜி

நினாடப் ற்ின வசய்திகள் தாந்ரீக நபிலும் ஊடுருயி யிட்ை. காஜிநினான் சநாதிக்கு
சாகும் க்தர்கள் அயரின் ின்று சா திருநணத்டதப்ற்ி நக்காநல் ிடவு

வகாள்கிார்கள். அதன் ிடயாக அயரின் திருநணத்துக்கு சதடயப்டும் வாருட்கட
அன்ிப்ாக டுத்து
இருக்கிார்கள்.

க்வகாண்டுதான் அயர் சநாதிக்கு வசன்று வகாண்டுதான்

ரகீ த் அநீ ன் ன் யபாற்ாய்யரும் காஜி நினாடப் ற்ி யிரியாக
கப்ணி புரிந்து ஆய்வுகள் ண்ணினிருக்கிார்

.

1990கில்

யபாற்ில் இஸ்ாத்டதப்ற்ி

வாதுயாக இருயிதப் ார்டயகள் ிவுகின். நதத்டதப் பப்புயதற்காக யாசாடு யந்த

நதம் இஸ்ாம் ன்து எரு யபாற்றுப் ார்டய. அதற்கு இடணனாக சூஃி நகான்கின்
ிடநனா தூய்டநனா ,

அடித்தட்டு நக்கசாடு க்கினநாக யாழ்ந்த யாழ்யிால்

இஸ்ாம் பயினது ன்து இன்வாரு ார்டய
ார்டயகளுக்குள்ளும் அைங்காநல்

.

இந்த இரு யபாற்றுப்

பன்ாயது சாத்தினத்டத ாம் கணக்கில் டுத்துக்

வகாள் டயக்கும் ிடனில் காஜிநினான் ற்ின யபாற்றுக் கடத இருக்கிது

ன்கிார் அயர் . பதல் ார்டயக்கு ிபதிிதினாக கஜிி பகநது இருக்கிார் . யாசாடு

யந்த இஸ்ாம் ன் சித்திபத்துக்கு வாருந்தும் யடகனில் டைவனடுத் து, வாருட்கட
சூடனாடி யைக்கிந்தினாடய வயற்ிவகாள்கிார் கஜிி பகம்நது

.

ரகீ த் அநீ டப் வாறுத்தயடப காஜி நினான் கடத எர் இஸ்ாநினக்கடத. காஃிர்கா
பஸ்ிம் அல்ாதயர்களுக்கு ,

இந்தின அம்சங்கட கந்து வசால்ப்ட்ை எரு

ாட்டுப்பு யபாற்றுக் கடதனாகும். காஜி நினான் கடத எரு யபப்புிதரின்
ீ
(Warrior saint )
கடதனாகும்.

கடத இரு தத்தில் இனங்குகிது

.

இஸ்ாத்துக்காக டைவனடுப்தும் ,

இஸ்ாநின நபபுப்டி ரகீ த் ன் வசால்ப்டுகின் யபநபணத்டத
ீ
ய்துதலும்
எருதத்தில் ைக்கிது .

இன்வாரு தத்தில் அதன் உள்டுக்காக இந்து பாஜாடய

திர்த்து இடைனர்களுக்காக சுக்கடக் காப்ாற் சயண்டி ீதிடன ிடாட்ை

காஜிநினான் உனிர்யிடுயதும்கடதக்குள்சாடுகிது . காஜிநினான் கடதடன இஸ்ாத்தின்
ிபத்சனகநா யித்தினாசத்டத அங்கீ கரித்து அதன் அடமப்புக் குபலுக்கு வசயிசாய்த்து

,

இஸ்ாநல்ாதயர்கள் இஸ்ாத்திைசந அனக்கு பல் வகாடுத்து , அதிைம் அடைக்கம்
புகுந்தயபாாகவும்ார்க்கிார்ரகீ த்அநீ ன்.நாசவுத் காஜி ,

காஜி நினான் ,

சல் நினான் ,

ன்று  வனர்களுைன் நக்கள் நதில் இருக்கிார் கஜிி பகநதின் சசகாதரி நகன்
வசல்நாக காஜி நாப்ிள்ட
அடமக்கப்டுகிார்.

-காஜி துல்கா -

ன்றும் அயர் ிரினத்துைன் நக்க

.

ால்

காஜிநினாடப் ற்ின நிபாத் -இ-நாசவுதி ன் திிருந்து ரகீ த் அநீ ன் டுத்துக்

காட்டின சிகுதிகள்காஜி நினான் புித கபா அஜ்நீ ரில் ிக்கிார் . அயரின் பகசநா
இசனசு ிபாின் பகயிாசத்திடப் சாிருக்கிது . ‘இதுயடப ந்த பசல்நான்கின்
டககளுக்கும் யிமாத எரு சதசத்திட டகனகப்டுத்துயதுதான் தது யிதி
டயபாக்கினத்துைன் யர்கிார் காஜிநினான்

.

’ன்

அயருக்கு இடநனிசசன ல்ா

யித்டதகளும் அத்துடினாகி யிடுகின் . சதா உைடக் கழுயி சுத்தப்டுத்தி
சணிக்வகாண்டிருக்கிார்.

உைலும் நபம் அயருக்கு

‘எலுடய‘

ப்சாதும் ரிசுத்தநாக

இருப்தால் அயர் குிக்காநல் வதாழுதாலும் அயபது ிபார்த்தடனாது தயாகியிைாது.
தூய்டநனா ஆடைகள் அணியதிலும் ,

யாசடத் திபயினங்கட பூசிக்வகாள்யதிலும் ,

சாநான்னர்கிைம் இருப்டதப் சாசய வயற்ிட ாக்கு சாடும் மக்கத்திலும்
யிருப்படைனயபாக இரு

க்கிார் காஜிநினான்

.

காஜி நினான் அப்டி க்திநாாக , ல்வாழுக்கபடைனயபாக இருக்கும் சாது அயர்
யசித்த குதிடன ஆளும் இந்து பாசஜாசயா சூழ்ச்சிபம் னயஞ்சகபம் நிக்கயபாக
இருக்கிார்.

பாயல் ன்னும் ாட்டை ஆண்ை அந்த இந்து பாஜா எரு தைடய

காஜிநினானுக்கு யிருந்துச்சாபம்

ண்ணும் சநனத்தில்

‘உங்களுக்காகவயன்ச

தனாரிக்கப்ட்ை உணவு’ ன்று வசால்ி உணயில் ஞ்சு கந்து காஜி நினாட வகால்ப்
ார்க்கிார்.

அதற்கு,‘ தீர்க்கதரிசிகள் எர் இந்துயின் யட்டில்
ீ
தனாரிக்கப்ட்ை உணடய உண்தில்ட .
அதுசாசய ானும் உங்கது உணடய உண்ணப் சாயதில்ட
பாஜாயின் உணடய ிபாகரித்து யிடுகிார் காஜி நினான்
அடதக் சகட்டு பாஜா காஜிநினாிைம்

,

’ன்று வசால்ி

‘சர்க்கடப,அரிசி நற்றும் சதடயப்டும்

.

வாருட்கட டுத்துக் வகாண்டு அயரின் சடநனற்காபர்கடக் வகாண்சை சடநத்துக்
வகாள்ளுநாறு’

நறுவநாமி கூறுகிார் .

தது வசய்டகனின் பம் காஜி

நினாின்

இஸ்ாநினத் தூய்டநடன காப்ாற்ிக் வகாள்ளும்டி யாய்ப்பு வகாடுத்த அசதசநனத்தில் ,
தது இந்து ஆசாபத்துக்கும் ங்கம் யபாநல் ைந்து வகாள் பனற்சிக்கிார் பாஜா

.

அடுத்து,

.

ஆால் பாஜாயின் அந்த சயண்டுசகாளும் காஜிநினாால் ிபாகரிக்கப்டுகிது

காஜிநினானுக்கு ிட ன இிப்பு தார்த்தங்கட வகாடுக்கிார் அந்த பாஜா

.

பாஜாயின் வசனில் தாயது சூட்சுநம் இருக்கக்கூடும் ன்டத இடனருால் உணர்ந்த
காஜிநினான் அந்த இிப்புகட யாங்கி ாய்களுக்குப் சாடுகிார்
சாப்ிட்ை ாய்கள் இந்து சாகின்

பாஜாயின் துர்குணத்டதக் கண்டு சகாநடைந்த நாசவுத்
வதாைங்குகிார்.
இடஞர்கள் ‘

,

.

இிப்புகடச்

பாயல் கடபத் தாக்க

.

ன்ிபண்சை யனதான் நாசவுத்தின் தடடநனின் கீ ழ் திபண்ை யபீ

இட ம்ிக்டகனற்யர்கின் டைகட பினடித்தார்கள் .

சதால்யி

கண்ையர்கின் தடகட இஸ்ாநின யபர்கள்
ீ
ல்ா வதருக்கிலும் சிதினடித்தார்கள்’
ன்று நிபாத்

-இ-நா சவுதி தல் கூறுகிது

அதன் ிகு நாசவுத் சா ல்டடனவனாட்டி இருந்த நட அடியாபத்துக்கு

.

சயட்டைக்கு சாகிார் .

அங்சக ஹ்வபய்ச் ன் இைத்தில் எரு சூரினக் சகானிலும்

புிதநா ீர்த்வதாட்டிபம் இருப்டதக் கண்ைார் . அங்கிருந்த ாருக் ன் கல்ா

யிக்கிபத்தின் சநல் தடடன பட்டி சநாதி யணங்குயதற்கு ஹ்வபய்ச்டச சுற்ிலுபள்
ஊர்கிிருந்து ஆண்களும்,வண்களும் எவ்வயாரு ஞானிற்றுக் கிமடநபம் திபளுயடதக்
காண்கிார் நாசவுத்

.

அப்டி சிட யணக்கத்டத கண்ணுற் நாசவுத்

,

இட

ம்ிக்டகனற்யர்கள் யணங்கும் அந்த யிக்கிபகத்டத தகர்த்துயிட்டு அவ்யிைத்தில் இந்த
ிபஞ்சத்டத டைத்து ரிாிக்கும் இடயனுக்காக எரு நசூதிடனக் கட்ை
படிவயடுக்கிார்.

நசூதி கட்டும் பனற்சினில் இங்கின நாசவுத்டதக் கண்ை அவ்வூர் வரினயர்கள்

.‘இப்

குதினில் சநன்டநனாயர்கள் யாழ்கிார்கள். ீசனா சநல்ாட்டிிருந்து யந்திருக்கிாய்.

அப்டி சநல்ாட்டிிருந்து யந்தயர்கள் இங்கு ிடத்துத் தங்க படினாது. யிசயகத்துைன்
சனாசித்து வசனில் இங்கு

’

 ச்சரிக்கின்ர்

.

காஜி நாசவுத் தது டை யபர்களுைன்
ீ
கந்தாசாசித்தார் . திரிகின் டை த்டத
டை சாட்டுயிட்டு,

ின்பு தனங்காநல் சாருக்குத் தனாபாகியிட்ைார் .  தைடயகள்

அங்கிருக்கும் திரிகளுைன் சார் புரிந்தார்
யபர்கின்
ீ
உைல்கட

,

. சாரில் யபீ நபணம் ய்தின இஸ்ாநின

சூர்னக் கைவுளுக்காக எதுக்கப்ட்டிருக்கும் புிதநா

ீர்த்வதாட்டிக்குள் சாட்டு அயர் ிபப்பு

கிார். இடயனுக்கா ாடதனில் உனிர் ீத்த

அந்த தினாகிகின் நபணம் அவ்யிைத்தில் சூழ்ந்திருக்கும் அஞ்ஞா இருட அகற்றும்
 ம்ி அயர் அக்காரினத்டதச் வசய்ததாக நிபாத்

-இ-நாசவுதி தல் குிப்ிடுகிது .

நாசவுத்துக்கு சாரில் இந்து யிடுசயாம் ன்று உள்ளுணர்யில் சதான்ியி ட்ைது. கடைசி
பத்தத்துக்கு பன்ாக நற்யர்கட அடமத்தார் . அயர்கிைம் ‘ தன்ிைம் நீ தநிருக்கும்
கம்ித் வதாப்ிபம் ,

ஊசிபம் ந்தவயாரு ிபசனாஜத்டதபம் தந்துயிைாது 

இசனசுாதர் கண்டுவகாண்ைார் .
வற்றுயிைப் சாகிசன்

‘

ன்ிைநிருக்கும் வசாத்திால் ான் ன் சறு

ன்று வசால்ி தன்ிைநிருந்த ணம் நற்றும் ி

உைடநகடவனல்ாம் நிஞ்சினிருப்யர்கிைம் வகாடுத்து யிட்டு அடயகட சீக்கிபம்
வசயமித்து யிடுநாறு கூறுகிார் நாசவுத்

அதன் ின் யபர்கட
ீ
கடந்து சாகச் வசால்ியிட்டு தித்திருந்து இடயணக்கத்தில்

.

ஈடுைாார் உணடயபம் ீடபப ம் நற்யர்கிைநிருந்து இபந்து வற்றுக் வகாண்ைார் .
அதிகவு வயற்ிட ாக்டகபம் சாட்டுக் வகாண்ைார்
ிடன பூசிக் வகாண்ைார் அயர்

.

யாசட திபயினங்கடபம்

சூன் 15,1033ஆம் ஆண்டு ஞானிற்றுக் கிமடநனன்று சகர் டிசனா
Deo) ன் இரு பாஜாக்கள் நற்
வருந்தாக்குதல் வதாடுத்தர்
சின்ாின்நாகியிட்ைது.

.

.

(Sahar Deo ), கர் டிசனா (Har

ாட்டுத் தடயர்களுைன் சசர்ந்து நாசவுத்தின் நீ து
இஸ்ாநினப் டைனாது அத்தாக்குதில்

நாட வதாழுடகக்கா சபத்தின் சாது அம்வான்று

நாசவுத்தின் கபத்டத துடத்துச் வசன்றுயிட்ைது . அந்தக் கானத்திால் அயரின் சூரின
யதநாது சந்திபன் சா வயிியிட்ைது

உனிர்த் தினாகம் ண்ணும் சநனத்தில் வசால்லும் இஸ்ாநின இடயசங்கடச்
வசால்ி நண்ணில் சாய்ந்தார் நாசவுத்

.

.

சிக்கந்தர் தியாா ன்யரும் நற்யர்களும்

நாசவுத்டத தூக்கிக் வகாண்டு சூரினக் கைவுின் புிதத்வதாட்டிக்கு அருசக இருக்கும்

நகுயா நப ிமலுக்கு வகாண்டு வசன்ர். நாசவுத்தின் உைட அங்கிருந்த திண்டணனின்
நீ து டயத்தர் . தியாா நாசவுத்தின் தடடன தன் நடி நீ து டயத்துக்வகாண்ைர்
நக்கா கபம் இருந்த சநற்கு திடசடன சாக்கி திரும்ிக் வகாண்ைார் தியாா
உனிர் தினாகம் ண்ணினயர்கின் இயபசபாக யிங்

கின நாசவுத் கடைசினாக

.

.

கண்யிமித்து வருபச்சு யாங்கி தது ஆன்நாடய இடயனுக்கு அர்ப்ணித்துயிட்ைார் .
அடதக் கண்டு நிச்சநிருந்த யபர்கள்
ீ
அழுது பும்ிர்

.

யாட சுமற்ிக் வகாண்டு

திரிகின் டைக்குள் புகுந்தர் . வாடினில் தங்கது யாழ்டய இமந்து யிடுகின்ர் .

நாடத்

வதாழுடக சபம் யந்த சாது இஸ்ாநின யபர்கள்
ீ
எருயரும் உனிசபாடு

இருக்கயில்ட.

இந்த யபாறு நக்கு ன்கு ரிச்சனப்ட்ை

‘யாசாடு யந்த இஸ்ாம் ‘ ன் கருத்தின்

தைத்திசசன ழுதப்ட்ைதாகும். அந்தக் கருத்துக்கு ஊைாக நாசவுத் உணவு சம்ந்தப்ட்ை
யிரனத்தில் உனர்சாதினிருக்கு

ிகபாக தூய்டநடனப் சணுயதும்

வயற்ிட ாக்கு சாடும் ாட்டுப்புப் மக்கத்டத டயத்திருப்தும்

,அசத சநனத்தில்

, உைடநகிால்

னில்ட ன்று வசான் இசனசுாதர் ற்ி நாசவுத் சசுயது சான் கடயனா
அம்சங்களும் அயரின் கடதக்குள் ஏடிக் வகாண்டிருக்கின்

.

ரகீ த் அநீ னும் ைஃாிக்கள் ன்டமக்கப்டும் பஸ்ிம் ாணர்கள் ாடும் காஜி நினான்
ற்ின ாட்டுப்பு ாைல்கட சசகரித்து ஆய்வு ண்ணினிருக்கிார்

.

இந்த ாட்டுப்

புப்ாைல்கள் ப்சாது புமக்கத்துக்கு யந்த ன்டத ிர்ணனம் வசய்யதில்
சிபநநிருக்கிது.

ஆால் டில்ி ஆக்பாயிிருந்து , உத்திபிபசதசத்திிருக்கும் ாபஸ்

யடப சசகரிக்கப்ட்ை  ாட்டுப் பு ாைல்கள் காஜிநினாடப் ற்ி எரு யிரனத்தில்

என்று டுகின் . அது காஜிநினாின் திருநண ிகழ்ச்சிடன ற்ினதாகும் . திருநணம்
சம்ந்தப்ட்ை ாட்டுப்புப்ாைல்கில் காஜிநினான்

‘இம் நாப்ிள்ட

’

ன்

அர்த்தத்தில் ‘காஜிதுல்கா‘ (Ghazi Dulha ) ன்ச வசல்நாகக் குிப்ிைப்டுகிார் . சநலும்
ின ாட்டுப்பு நக்கின் ிடவுகில் சுயித்டதபம்
ாதுகாப்யபாகசய காஜிநினான் கருதப்டுகிார்

காஜிநினான் திருநணத்துக்கா சிப்பு பஸ்தீபுகளு

,

இடைனர் குத்டதபம்

.

ைன் குித்து படித்து தனாபாகிக்

வகாண்டிருக்கிார். அந்சபம் ார்த்து னசசா பாணி – கிருஷ்ணகயாின் வசயிித்தானா
பாணி னசசாடதனின் அசத வனர் - அங்கு யருகிார் . பாணினின் டககில் யமக்கநா

ரிசாகக் காஜிநினானுக்கு வகாண்டு யபக்கூடின ால் இல்ட. ாலுக்குப் திாக, வகாடின
இந்து பாஜாயிால் வகாட வசய்னப்ட்ை அயது கணயபா ந்து நற்றும் இதப
இடைனர்கின் குருதினிால் ிபப்ப்ட்ை யாினாது அயள் டகனில் இருந்தது

தான் வயன் ிபசதசத்தில் யசித்துக் வகாண்டிருந்த ஆகிர் ன் இடைனர் குத்திடப
காஜிநினான் அயர்கள் இஷ்ைம் சாசய ைந்து வகாள்

அனுநதித்துயிட்ைார்.

குடிநக்கா அந்த இடைனர்கிைநிருந்து அயர் திர்ார்த்தவதல்ாம் எவ்வயாரு

.

தகு

ட்ைாயது ாள் அன்று தக்கு காணிக்டகனாக ால் நட்டும் யந்து சசப சயண்டும்
ன்துதான் ிந்தடனா இருந்தது

.

இடைனர்கிைநிருந்த அந்த யமக்கத்டதக் கண்டு பாஜா சசாகல் டிசனா ‘எரு துருக்கனுக்கு
ால் காணிக்டகனாக கிடைக்கிது
டுத்தப்டுகிசன்’

.

சத்ரினா ாசா உங்கால் அட்சினப்
ன்று ஆத்திபப்டுகிார்

.

சசாகல் டிசனா, காஜிக்கு ால் வகாடுக்கக்கூைாது ன்று தடை சாடுகிார் . இடைனர் கு
நகிர்கள் பாஜா வசான்டத காதில்சாட்டுக் வகாள்யதில்ட

. ‘காஜி நாப்ிள்ட ’னின்

திருநண ான்று பாஜாயின் தடைடனப் வாருட்டுத்தாநல் அந்த நகிர்கள் ால்
டுத்துச் வசல்கின்ர் .

அப்சாதுதான் னசசா பாணினின் கணயர் ந்துவும்

சார்ந்தயர்களும் பாஜா சசாகல் டிசனாயால் தாக்கப்டுகிார்கள்
னசசா பாணி சுநந்து

,

அயடபச்

. அயர்கின் குருதிதான்

சா யாிடன ிபப்ினது

.

இன்வாரு ாட்டுப்புப்ாைில் காஜிநினான் புித கபா ாபடச வயற்ி
வகாள்கிார்.

காஜிநினான் அந்கருக்குள் தடமபம் சாது பத்தப்ி சகட்கும் அவ்வூர்

வதய்யநாது அயபால் இஸ்ாத்டத ற்றுக் வகாண்ைதன் அடைனாநாக
இடயசத்டத

–

கிநாடய-

வசால்லுகிது.

அதன்ிகு பத்தத்திற்கு திாக

அத்வதய்யத்டத ாடக் குடிக்குநாறு வசய்கிார் காஜிநினான்

காஜிநினாின் ிபாதங்கடக் சகள்யிப்ட்ை ாபடச ஆண்ை பாஜா ார்
சசாதிைர்கட அடமத்து காஜிநினாின் தடமடய ப்டித் தடுப்து ன்று
கந்தாசாசிக்கிார்.

,

.

தது

அதற்கு,

‘

காஜி

நினான் வதய்யத்திாசசன ாதுகாக்கப்டுகிார்

’

சசாதிைர்கள் தில் வசால்லுகிார்கள்
அடதக் சகட்டு அந்த பாஜா

,

ன்று அந்த

.

காஜிநினாட நனக்கி தது சூழ்ச்சி யடனில்

யிமடயப்தற்காக காந இச்டசடன தூண்ைக்கூடின அமகா பயதிகட, காஜிக்கும் அயர்
டை யபர்களுக்கும்
ீ
பன்ாக ை

க்கச் வசால்கிார் .

ாட்டுப்புப்ாைிலுள் சி யரிகள்
பாஜாடயத் திட்டுகின்

அந்த சதிச் வசனலுக்காக அந்த

‘வயட்கங்வகட்ை காிர் ’ ன்ச அந்த சநாசநா

ஆால் தது புன்கட அைக்கப் மகின கன்ித்துயினா காஜிநினாசா

,

.

அந்த

அமகு நங்டகனர்கட வடுத்தும் ார்ப்தில்ட . அது நட்டுநல் தது தடடன

வயட்டி டனில் சாட்டுக்வகாண்சை ிடனிசசன அந்த பாஜாவுைன் சாரிடுகிார். சார்
படிந்த ின்பு நீ ண்டும் தது தடடன நீ ண்டும் அயர் வாருத்திக் வகாள்கிார்
காஜிநினான்.

ஆைம்பங்கிலும் உைல் இச்டசகிலும் ஊித் திடத்த யமடநனா துருக்கின
ஆட்சினார்கள் சால்ாநல்
இஸ்ாநின அபசபாக ,

,

யைக்கிந்தினாடய வயற்ி கண்ை பக்கினநா

யபப்புிதபாக
ீ
காஜிநினான் தது கன்ித்தன்டந கமினாத

ிபம்நச்சாரினாக திருநணம் ஆகாநச ‘சுக்கடக் காக்க சயண்டி ’ புிதப் சார் வசய்து
உனிர் ீத்து யிடுகிார்

சநாசநா சாக்கத்துைன் வண்கட அனு

ப்ிடயத்ததன் பநாக இந்து பாஜாவும்

.

’வயட்கங்வகட்ை காிர் ’ ன்று இந்த ாட்டுப்புப்ாைில் தபந் தாழ்த்தப்ட்டுயிடுகிார்
இடயனுக்கா சன்நார்க்கப் ாடதனில் சநன்டநனா காபணத்துக்காக
ஈடுட்டு உனிர்துப்து ன்து இஸ்ாத்தில் யிரும்த்தகுந்த கரு

.

‘புிதப்சாரில்’

த்தாகும்.

இஸ்ாநின இட்சினக் கருத்தாது இங்கு சுக்கட காக்கசயண்டும் ன் சத்தின

அந்த

ஆசயசநாக உருநாினிருக்கிது. இந்துக்களுக்காக உனிர்ீத்த காஜிநினாின் யபநபணம்
ீ
அயரின் ாட்டுப்புப் ாைல்கட ாடும் தறு ாவுகிலும்

,

அடதக்சகட்டு

ிடவுவகாள்ளும் நங்கிலும் அயர் நதரீதினாக ஏர் இஸ்ாநினர்  உறுத்தாநல்
இகுயாக ினிருப்து கயங் வகாள் சயண்டின யிரனநாகும்
இஸ்ாம் டைவனடுத்து வயற்ிவகாண்ை ின்பு

,

வயற்ிவகாண்ை ித்தில் யசிக்கும்

இஸ்ாநல்ாதயர்கிைம் இஸ்ாத்டத தழுவுகிீர்கா

?

.

அல்து நபணத்டத

ற்றுக்வகாள்கிீர்ா? ன் ிர்ந்தத்டதக் இஸ்ாம் நதம் வகாடுக்கக்கூடினது ன்து

இஸ்ாத்டதப் ற்ி தபப்டும் எரு டித்தா நாாத சித்திபநாகும். அந்த வருக்கடினின்
சுயசை இந்த ாட்டுப்புாைில் இல்ாநல் இருக்கிது

.

இஸ்ாத்திற்கு நதம் நாியிையில்ட அல்து இஸ்ாநி

ஆிடப சநய்ப்யர்கள்

ன அபசின் குடிநக்காக

அயர்கள் ஆகியிையில்ட. ஆத்ாந்தயபாக கருதப்டும் காஜிநினாின் அபயடணப்ில்
அயர்கள் அயரின் க்தர்காகியிடுகின்ர்

‘வயினிிருந்து யந்த பஸ்ிம் ஆக்பநிப்ார்கச ீங்கள் இந்து தர்நத்டதபம்
வண்கடபம்,

வசல்யங்கடபம் சூடனாடியர்கள் ன்

டயக்கப்ட்ை குற்ச்சாட்டிற்கும்
வாருட்களுக்கும்,

,

று பஸ்ிம்கின்சநல்

.

,

இகசாகத்தில் வகாள்டனில் கிடைக்கப்சாகும்

நறுடநனில் வசார்க்கத்தில் அடைனப் சாகும் வசௌகரினங்களுக்கும்

வண்களுக்கும் ஆடசப்ட்டு சார்கத்தில் உனிர்துக்க ஆடசப்டுயர்கள் ன்று
பஸ்ிம்கள் ற்ி

காஜிநினாின் யபாறு

கட்ைடநக்கப்ட்ை ிம்த்துக்கும்

,

சவபதிபாக இருக்கிது

இருதாம் தற்ாண்டின் ஆபம்த்தில் ஆர்ன சநாஜிகள் காஜிநினாட யமிடும்
இடைசாதி நற்றும் தாழ்த்தப்ட்ையர்கின்

‘அினாடநடன’ சாக்குயதற்கு காஜிநினான்

ஏர் வகாடுங்சகான்டநனா பஸ்ிம் அபசர் ன்

டத ழுத்துப் பூர்யநாக துண்டுப்

ிபசுபங்கள் யமினாக வயினிட்டு அயர் சநாதிக்குச் க்தர்கள் வசல்சயண்ைாம் ன்று
தடுத்துப் ார்த்தர் .

.

அவ்யிதநா பனற்சிகிால் க்தர்கின் சாக்டகத் தடுக்க

இனயில்ட.

க்தர்கள் என்றும் அினாதயர்கள் ன்து வசல்லுடினாகாத யாதம்

.

க்தர்களுக்கு ‘காஜி’ ன்தன் அர்த்தம் வதரினாயிட்ைாலும் அயர் எரு பசல்நான் ன்து

வதரிபம். ைஃாி இடசப்ாணர்கள் இந்துக்கள் அல் ன்தும் வதரிபம் . ஹ்வபய்ச்சில்
இருப்து சகானில்

,

அது தர்ஹா ன்தும் வதரிபம்

காஜிநினாின் யபாறு நக்குப் ரிச்சனநா

‘யாசாடு

ன்யபாற்ட தடகீ மாக நாற்ிப் சாடுயதாய் இருக்கிது

.

யந்தது இஸ்ாம்

புதின ார்டயடன

.

‘

உருயாக்குயதாக இருக்கிது . காஜிநினாின் தர்ஹா வதாழுசாடன குணப்டுத்துயதில்

புகழ்வற்து. ிள்டப் சில்ாதயர்களும், சய் ீடித்தயர்களும் அயரின் தர்ஹாவுக்குச்
வசல்கிார்கள்.

சக்கபயர்த்தினா அக்ர்

(1542)

தது காத்தில் காஜி நினானுடைன

தர்ஹாயின் புகழ் டில்ியடப ட்டினிருந்தடத குிப்ிட்டுள்ார்

.

அப்டி

நதல்ிணக்கத்டத சாத்தினப்டுத்தக் கூடின இைநாக நட்டும் காஜிநினாின் தர்ஹா
இருந்துயிையில்ட.

அடதபம் தாண்டின ிடனில் , துருக்கின டைவனடுப்ார்கள் யைக்கிந்தினாயின் நீ து
டைவனடுத்து யந்து வயன்டத அயடபப்ற்ின புித யபாறுகள் சயவாரு நாற்றுப்

ார்டயபைன் வசால்கின் . யபாறு ழுதுயர்கள் நக்கிைம் உனிர்ப்புைன் இருக்கும்
இம்நாதிரினா ாட்ைார் யபாறுகடபம் யிட்டுயிைாநல் கணக்கில் வகாண்டு 
சாதுதான் ஆசபாக்கினநா சபகப் ார்டய உருயாகும் ன்கின்ர் ய
ீ

ழுதும்

யபாற்ாய்யார்கள்.

உதயின தல்கள்

Romila Thapar, Somanatha, Viking Penguin books 2004
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