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முன்னுறை

இறைவறை நாடுபவர்கள்,பபரும்பாலும் தைது
ஆரம்ப

நாட்களில்

ஆளாகின்ைைர்.
பசய்ய

பல

தூசி

படிந்த

முற்படும்பபாது

குழப்பங்களுக்கு
அறைறய

பபரும்

புழுதி

சுத்தம்
கிளம்பி

முன்பிருந்த பவளிச்சத்றதயும் மறைப்பது பபால
சாதகனுக்கு

,ஆத்ம

மயக்கமும்

தற்காலிக

ஏற்படுகிைது.

அவனுக்கு

துறண,

இருளும்,

அப்பபாபதல்லாம்

குருவின்

அரவறணப்பு

மட்டுபம. குருவருளும், இறையருளும் யாருக்கு
கிறைக்கின்ைபதா..

அவர்

பபறு

பபற்ைவர்.

அவ்வாறு அருள் கிறைக்க ஒரு சாதகன் தன்றை
தயார்

படுத்திக்பகாள்வது

இறைவபை
தபமா

எல்லாம்
குண

பசய்வான்

பபாவான்.

சரணாகதியின்

அவசியம்.

எைக்கு,

தாக்கத்தில்

உைங்கிபகாண்டிருந்தால்,
ஆழ்ந்து

மிகவும்

பமலும்

எைபவ

ஒருவன்
மயக்கத்தில்

பதைலின்

அவசியம்,இறைவன்

ஆட்பகாள்ளும்

விதம்,குருவின்

குருவின் மகிறம, குருவின் அருள்,
பற்ைி

நன்ைாக

உணர்ந்து

எை

தீவிரம்,
நம்றம

அவசியம்,
இவற்றை
பதளிந்த
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மஹாத்மாக்களின்

அனுபவங்கறளயும்,

இந்த

இதழில் இருந்து இந்திய இறையாண்றம பற்ைிய
முக்கிய

பசய்திகறளயும்

தருகிபைாம்.இறவ

ஆத்ம

இறைஞாை

என்ை

தரிசைம்

இங்கு

சாதகர்களுக்கு,
பயணத்தில்

கலங்கறர விளக்கமாக இருக்கும்
பதசத்தின்
விையத்தின்
புரிந்துபகாள்ள
என்பதில்

இன்றைய

பமலும்

சமூக,

நிறலறமயும்
இறவ

உதவியாக

ஐயம்

- இறணய நிர்வாகிகள்

நாம்
ஒரு
நம்

ஆன்மீ க
ஓரளவு
இருக்கும்
இல்றல.
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உள்டள

பற ப்புக்கள்

பக்கம் எண்

சித்தர்கள் டவத மறுப்போளர்களோ:

05-17

கோஷ்மீ ர், 370 வது சட் ப்பிரிவு:

18-40
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சித்தர்கள் டவத மறுப்போளர்களோ:
( சுகிசிவம் கருத்துக்கு எதிர்விறை )
- அைவிந்தன் நீ லகண் ன்
( நன்றி- தமிழ் இந்து )

பபராசிரியர்

டி.என்.கணபதி

எழுதிய

‘தமிழ்

சித்தர் மரபு’ என்கிை நூறல துறணக் பகாண்டு
பபசுகிைார் ஐயா பபச்சு வியாபாரி அவர்கள்.
அந்த

நூல்

முதலில்

ஆங்கிலத்தில்

பவளிவந்தது. 2004 இல் தமிழில் வந்தது. 2004
நூலுக்கு

ஒருவர்

அணிந்துறர

எழுதியிருக்கிைார். அதில் அவர் பசால்கிைார்:
“பபாதுவாகச் சித்தர்கறளப் பற்ைி உயர்வாக ஒரு
கருத்து

இருந்தாலும்

எதிர்கருத்தும்

மிக

வலுவாகபவ சமூகத்தில் நிலவுகிைது. அவர்கள்
நாத்திகர்கள், பிராமண எதிர்ப்பாளர்கள், பவத
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பநைியின்

விபராதிகள்

முறை

,

பகைாை

இரகசிய வழிபாடுகள் உறையவர்கள், சிற்ைின்ப
உலகியல்

பதறவக்கு

வணடிப்பவர்கள்,
ீ

பபராற்ைறல

பயமுறுத்தும்

பாங்கிைர்

என்று பலப்பல குற்ைச்சாட்டுகள் அவர்கள் மீ து
உண்டு.

இவற்றைத்

தக்க

ஆதாரங்களுைன்

உறைத்பதைிகிைார் பபராசிரியர். சித்தர்கள் மரபு
பவத பநைிக்கு எதிராைதல்ல, சைங்கு பநைிக்கு
எதிராைது என்பறத நிறுவுகிைார்.”
இன்பைாருவர் 2019 இல் ஒரு காபணாளியில்
பபசுகிைார்:

“நான்

பசான்ைதுக்கு

பகட்குைாங்க,

நான்

பசால்பைன்.

ஹ்ம்ம்ம்

பார்க்கிை

ஒரு

பாவறை,

சின்ை

ஆதாரம்
விஷயம்

(பமாட்டுவறளறய
பயாசிக்கிைாராமாம்)

சித்தர்கள் யாரு? அவர்கள் பவதத்றத ஒப்புக்
பகாண்ைவர்களா?

பவத

மறுப்பாளர்களா?
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ஸ்ட்றரட்ைா நீங்க நல்லா பயாசிச்சு பாருங்க.
சித்தர்கள் பவதத்றத ஒத்துக் பகாண்டிருந்தா
அவங்க பாடும் பபாது இப்படி பாடுவாங்களா?
’சாத்திரங்கள்

ஓதுகின்ை

பவர்த்துஇறரப்பு

சட்ைநாத

வந்தபபாது

பட்ைபர!

பவதம்வந்து

உதவுபமா?’ இன்னும் சில பாைல்கள் என்ைால
பசால்லபவ முடியாது அந்த அளவுக்கு சில
பாைல்கள் சித்தர்கள் பவத மரறப பகலி பசய்து
பபசியிருக்காங்க. இன்னும் ஒரு படி பமல பபாய்
‘பகாவிலாவது ஏதைா குளங்களாவது ஏதைா?’
நான்
நல்லா

அந்த

பலவலுக்கு

நியாயப்படுத்தறல.

கவைிக்கணும்.

நிறைக்கிைாங்க

ஒரு

அவங்க

மைிதன்

என்ைா

தைக்குள்ள

இறைவறை உணரணுபம ஒழிய ஒரு பகாயில்
ஒரு

பிம்பம்

அப்படீன்னு

பபாய்

அதுக்கு

முக்கியத்துவம் பகாடுக்காதீங்கங்கிை கருத்றத
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பபசுைாங்க. யாரு ? சித்தர்கள். ‘சித்தர்களுக்கு
வந்து சரியாை பபரு என்ை பதரியுமா? ‘தமிழ்
சித்தர்

மரபு’

பபராசிரியர்

புத்தகத்துல

டி.என்.கணபதி

எழுதுைாரு

மரபு’

‘கலகக்கார
ரிபபல்ஸ்

அப்படீங்கிை

அப்படீங்கிைாரு.

ரிபவல்யூஷைரீஸ்

சித்தர்கறள

இப்ப

பத்தி

அவுங்க
எதுக்கு

பபசுபைன்னு

பயாசிக்கிைீங்களா (எள்ளல்)…அந்த சித்தர்களின்
தறலவன் முருகப் பபருமான் சித்தநாதன். இப்ப
பவதத்றத

ஆதரிக்கிை

ஒருவன்

பவதத்றத

எதிர்க்கிை மரபுக்கு தறலறம தாங்க முடியுமா?
தமிழ்நாட்டு வழிபாடு சித்தர் வழிபாடு. அந்த
சித்தர்களின்

பபருந்தறலவைாகக்

கருதப்படுகிைவன் முருகக் கைவுள்.’
காபணாளியில்
என்று

சித்தர்

‘பவதத்றத
மரறப

எதிர்க்கிை

மரபு’

அறையாளப்படுத்தி
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அதுதான் தமிழ் மரபு என்று பசால்லுகிை ஆசாமி
யார் என்பறத சட்பைன்று பசால்லிவிடுவர்கள்.
ீ
பவறு

யாருமில்றல.

சுகி.சிவபமதான்.

பபச்சு

வியாபாரி

ஆைால்

இல்

2004

பபரா.டி.என்.கணபதியின்

‘தமிழ்ச்சித்தர்

அணிந்துறரயில்

மரபு

எதிராைதல்ல

சித்தர்

என்பறத

ஆதாரங்களுைன்

நூல்’

பவதபநைிக்கு

பபராசிரியர்

உறைத்பதைிகிைார்

தக்க
எை

சிலாகித்தவர் யார் என்கிைீர்கள்? அபத அபத
அபத சுகி.சிவபமதான்.
நாக்கு என்று மட்டுமில்றல, எழுதும் றகயிலும்
சிலருக்கு

நரம்பிருப்பதில்றல.

பகாட்டுகிைதா
சான்ஸ்

இல்றலயா?

கிறைக்கும்

கிறைக்குபமன்ைால்
பபசலாம்

அது

பசல்வம்
பபாதுபம.

என்ைால்
எப்படி

எழுதலாம்.

புகழ்

என்ைாலும்
யாருக்கும்

P a g e | 10

பவட்கமில்றல.
சரி.

உங்களுக்குத்

பதரியுமா?

ஆதி

சங்கர

பகவத்பாதர் சமஸ்கிருத இலக்கண மறுப்பாளர்.
ஆமாம்!

நம்

பபச்பசழுத்து

தர்க்கத்றத
அப்படித்தான்

வியாபாரியின்

அனுசரித்து

பசான்ைால்

பசால்ல

பவண்டும்.

பவண்டுபமன்ைால் பாருங்கபளன். ஆதி சங்கரர்
‘பஜ

பகாவிந்தத்தில்’

என்ை

பசால்கிைார்?

‘ஸம்ப்ராப்பத ஸந்நிஹிபத காபல நஹி நஹி
ரக்ஷதி

டுக்ருஞ்கரபண’

என்கிைார்.

அதாவது

இறுதி காலத்தில் பவர்த்துஇறரப்பு வந்தபபாது
வியாகரணம் வந்து உதவுபமா எை பகட்கிைார்.
அப்பபாது

அவர்

மறுப்பாளராகத்தாபை
‘சாத்திரங்கள்

ஓதுகின்ை

பவர்த்துஇறரப்பு

இலக்கண

இருக்க

பவண்டும்?

சட்ைநாத

வந்தபபாது

பட்ைபர!

பவதம்வந்து
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உதவுபமா?’ என்று சிவவாக்கியர் பகட்பதால்
அவர் பவத மறுப்பாளர் ஆகிவிடுவார் என்ைால்
வியாகரணம் உதவுமா என்று பகட்கிை ஆதி
சங்கரர் இலக்கண மறுப்பாளர் தாபை? என்ை
பகாடுறம இது சரவணா? (ஒரிஜிைல் சரவண
பபாய்றக சரவணறை பசான்பைன்).
சிவவாக்கியறர பகாஞ்சம் ஆழ்ந்து படித்தாலும்
பதரியும். அவர் பவதத்றத ’மறுக்க’வில்றல.
பவத

பநைிறய

எதிர்க்கவும்

இல்றல.

உள்ளர்த்தம் புரியாமல் அதறை உள்பநாக்கிய
ஆத்மானுபவத்துக்காை

கருவியாக்காமல்

பசய்யாபத என்கிைார். ‘ஓதுகின்ை பவதம்எச்சில்’
என்கிைார். பார்த்தாயா பவதத்றத எச்சில் என்று
பசால்லிவிட்ைார்

எப்படிப்பட்ை

பவத

மறுப்பாளர்! அடுத்த இரண்ைாம் வரியில் மதியும்
எச்சில் ஒளியும் எச்சில் என்கிைார். எைபவ அவர்
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பவத

மறுப்பாளர்

மறுப்பாளரும்

மட்டுமல்ல.

கூை

என்று

ஒளி

பசான்ைால்

எவ்வளவு அபத்தபமா என்று எழுதும் பபாபத,
’ஒளி என்ைால் பநருப்பு. எச்சில் என்ைால் நீர்.
எைபவ ஆரிய ஒளிபய திராவிை நீர்தான் என்று
சிவவாக்கியர் பசால்லுகிைார்’ என்று அடுத்து
எழுத்து

வியாபாரி

காபணாளி

பறைப்பாபரா

என்று மைம் திடுக்கிைாமல் இல்றல.
இன்னும் இரு வரிகறள எடுப்பபாம்:
‘விண்ைபவதப்

பபாருறளஅன்ைி

பவறு

வறகயிலாக் கண்ைபகாயில் பதய்வம்

கூை
என்று

றகபயடுப்ப தில்றலபய.’
சிவவாக்கியர் பவத மறுப்பாளபரன்ைால் இந்த
வரிறய எப்படி பபாருள் பகாள்ளலாம்? பவதம்
என்பபத கூை திரண்டு வந்த தூறமபய எை
பசால்லும்

அபத

சிவவாக்கியர்

‘விண்பரந்த
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மந்திரம்

பவதம்நான்கும்

ஒன்ைபலா’

எை

கூறுவறதயும்,
‘சிந்துநீ பதளிவும்நீ சித்திமுத்தி தானும்நீ
விந்துநீ விறளவுநீ பமலதாய் பவதம்நீ
எந்றதநீ இறைவன்நீ என்றை ஆண்ை ஈசபை’
என்று

பவதமாக

கூறுவறதயும்

ஈசபை

நாம்

இருப்பறத

கணக்கில்

எடுக்க

பவண்டும்.
ஒரு

விஷயத்றத

வியாபாரிகள்
பவதபம

புரிந்து

தன்றை

றதரியம்

சாந்பதாக்கிய
காணலாம்.

பபச்பசழுத்து

பகாள்ள

தாபை

பகாண்ை

பதய்வங்கறள
றதரியம்

நம்

தாபை

பவண்டும்.

பகடி

நூல்தான்.

பசய்யும்
தன்

பகள்வி

பகட்கும்

ரிஷிகளுக்கு

உண்டு.

உபநிைதத்திலும்

அறத

பவத

எைபவ

பவதத்றத

கிண்ைல்
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பசய்வதும்

சரி,

காண்ைத்றத

பவதத்றத
ஒரு

குைிப்பாக

அக

கர்ம

பயிற்சியாகக்

பகாள்ளாதிருப்பறதயும்

கண்ைைம்

பசய்வறதயும் சரி, பவத மறுப்பு எை பகாள்வது
மரபிறை

அறரகுறையாக

பகாள்வபதா,

அல்லது

ஆதாயங்களுக்காகபவா

அல்லது

பதரிந்து
அரசியல்
மதமாற்ை

சக்திகளுக்கு துறண பபாக பவண்டுபமன்பை
திருட்டுத்தைம்

பசய்வபதாதாபை

தவிர,

உண்றம அல்ல. ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியும் அல்ல.
பவறும்

சீமான்

தைமாை

பமறை

ஆபாசம்

மட்டும்தான் அது.
சரி

இைி

முருகருக்பக

வருபவாம்.

என்ை

பசான்ைார்? முருகன் சித்தர்களின் தறலவர்
சார். எப்படி சார் அவர் பவத மறுப்பாளர்களுக்கு
தறலவராக இருக்க முடியும்?
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மகாபாரதத்தில் பீஷ்ம பர்வத்தில் ஒரு அழகாை
துதி

உள்ளது.

அர்ஜுைர்,

வழிகாட்டுதலிைால்,

கிருஷ்ணரின்

பதவிறய

துதிக்கிைார்.

அருறமயாை அந்த துதி ஒவ்பவாரு இந்துவும்
கட்ைாயம்

மைைம்

பசய்ய

பவண்டிய

துதி.

அதன் பதாைக்கம்:
’நமஸ்பத

சித்த

பசைாைி

ஆர்பய

மந்தார

வாசிைி
குமாரி காளி காபாலி கபிபல கிருஷ்ண பிங்கபல
…’
அன்றையின் பபயர் என்ை? சித்த பசைாைி.
அவள் சித்தர்கறள பசறையாக பகாண்ைவள்.
அவள் ஆர்றய .. அந்த துதி பாைலில் அர்ஜுைன்
பசால்கிைார். அவளது த்வஜம் என்ை பதரியுமா?
அது மயில் பதாறக பீலிகளால் ஆைது. அவள்
யார்? அவள் ஸ்கந்த மாதா. கந்தைின் அன்றை.
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மட்டுமல்ல அவள் சாவித்ரி, சரஸ்வதி, பவத
மாதா,

பவதங்களின்

அந்தராத்மாவாகவும்

இருப்பவள் அவபள.
முருகைின் அன்றை சித்த பசைாைியாகவும்
பவதமாதாவாகவும் பவதத்தின் ஆத்மாகாவும்
இருப்பாள்

என்ைால்

முருகன்

சித்த

பசைைாகவும் சுப்ரமணியைாகவும் ஏன் இருக்க
முடியாது?

அதற்கு

எதற்கு

ஆரிய

திராவிை

இைவாதமும் அதன் ஒருங்கிறணப்பு என்கிை
கறதயும் வர பவண்டும்?
தான்

தப்ப

பவண்டும்

என்கிை

ஒபர

காரணத்துக்காக தான் எழுதியதற்கு, அதுவும்
அவர் தன்றை எவருறைய ‘வகுத்த மாணவன்’
என்று
எழுதிய

பசான்ைாபரா

அவருறைய

அணிந்துறரயில்

தாம்

நூலுக்கு
எழுதிய

கருத்துக்களுக்கு பநர் மாைாக கருத்துகறள ஏன்
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தன்

ரசிகர்களிைம்

பபச

பவண்டும்?

ஒபர

துணிச்சல்தாபை? தன்னுறைய ரசிகர் எவரும்
தாம் குைிப்பிட்டு பசல்கிை புத்தகத்றத வாங்கி
படிக்கமாட்ைார்கள்

என்கிை

ஆணவ

திண்ணக்கம்தாபை? அதாவது தன் ரசிகர்களின்
அைியாறமறய

முதலீைாக்கி

அைிவுஜீவியாக்கும்

இந்த

பபச்சு

வியாபாரிக்கு

ஒரு

தம்றம
நிறல

பதறவயா

இந்த

என்பறத

அவர்தான் பயாசிக்க பவண்டும். அது தன் சந்றத
மதிப்றப குறைக்காது என்கிை துணிச்சலால்
அறத

குைித்து

பநர்றமயின்

பயாசிக்க

அவசியம்

என்பது பவறு விசயம்.

அவருக்கு

பவண்டிய
இல்றல
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கோஷ்மீ ர், 370 வது சட் ப்பிரிவு நீக்கம்: ஒரு
போர்றவ
- பி.எஸ். நடைந்திைன்
( நன்ைி - தமிழ் இந்து )

காஷ்மீ ர் குைித்தாை இந்தியர்களின் அைியாறம
குைிப்பாகத்

தமிழர்களின்

மூைத்தைம்

பவதறைக்குரியது. வாழ்க்றகயில் ஒபர ஒரு
புத்தகத்றதக் கூை படித்தைியாத இரண்ைாம்தர,
மூை, சிைிமா நடிகன் பபாடுகிை பகவலமாை
ட்வட்டுகறளப்
ீ
தமிழ்நாட்றைச்
பசால்லக்கூை
இருக்கிைது.
அவர்கறள

படிக்றகயில்
பசர்ந்தவன்

எை

உண்றமயில்
தமிழர்களின்

நான்
பவளியில்
பவட்கமாக

அைியாறமபய

அழித்தது.

பகாண்டிருக்கிைது. இைியும் அழியும்.

அழித்துக்
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இந்தியா

இன்றைக்கல்ல,

என்றைக்குபம

காஷ்மீ றர விட்டுக் பகாடுக்காது. பகாடுக்கவும்
முடியாது என்பது நிதர்சைம். அவ்வாறு விட்டுக்
பகாடுக்கும்

நாளில்

கணக்கற்ை

நூற்ைாண்டுகளாகத் பதாைர்ந்து ஜைித்திருக்கும்
பாரதவர்ஷம்

மரணித்திருக்கும்.

முடியாத

படுகுழியில்

வழ்ந்திருப்பார்கள்.
ீ

காஷ்யப

மறைந்திருப்பார்கள்.

பல

கருதப்படுகிை,

இந்தியர்கள்

ஹிந்துக்கள்

மண்ணிலிருந்து
பவதத்தின்

மீ ளபவ

பகுதிகறள

சப்த

முைிவர்

ரிக்

எழுதியவராகக்

ரிஷிகளின்
வாழ்ந்த

இந்த

ஒருவராை

பகுதியாைதால்

‘காஷ்மிர்’ எை அறழக்கப்படுவதறை உங்களில்
பலர் அைிந்திருக்கலாம் அல்லது அைியாமலும்
இருக்கலாம். ஆதிகாலம் பதாட்பை காஷ்மிரிகள்
சிவறை

வணங்கும்

தீவிர

றசவர்கள்.
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இஸ்லாமியப்

பறைபயடுப்பாளர்களால்

கட்ைாயமாக மதம் மாற்ைப்பட்ை நிறலயிலும்
அவர்கள்

சிவறை

நிறுத்தவில்றல.

ஆைால்

இருநூைாண்டுகளில்
சூழ்நிறலகளின்

வழிபடுவதறை
பசன்ை

நிலவிய

அரசியல்

காரணமாக

நிறலறம

தறலகீ ழாக மாைிவிட்ைது.
கட்ைாயமாக மதம் மாற்ைப்பட்ை நிறலயிலும்
காஷ்மீ ரத்து

பிராமணர்கள்

தங்களின்

குலப்

பபயர்கறள (பட், வாணி, தர், கவுல், முன்ஷி,
பரய்ைா, கன்ைா, ரிஷி….) பதாைர்ந்து றவத்துக்
பகாண்டிருந்தார்கள். என்றைக்பகனும் ஒருநாள்
தங்கள்

சந்ததிகள்

தாய்மதமாை

ஹிந்து

மீ ண்டும்

தாங்களின்

மதத்திற்குத்

வருவார்கள்

என்கிை

ஆறசயில்

வழக்கத்றதக்

பகாண்டிருந்தார்கள்.

திரும்பி
அந்த
ஆைால்
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இன்றைக்கு அது மைக்கப்பட்டுவிட்ைது. கைந்த
ஐநூைாண்டுகால

பதாைர்ச்சியாை

கட்ைாய

மதமாற்ைங்கள் காஷ்மிரிகளின் கலாச்சாரத்றத
பவரறுறுத்துவிட்ைது.
ஹர்ஷவர்த்தைைின்
மந்திரியாக

இருந்த

வரலாற்றை

அரசில்

அவருக்கு

கல்ஹாைா

காஷ்மீ ரின்

எழுதியிருக்கிைார்.

“ஆற்ைின்

அரசர்கள்” எைப் பபாருள்படும் “ராஜதரங்கிணி”
காஷ்மீ றர ஆண்ை அரசர்களின் வரலாற்றைக்
குைித்துப் பபசுகிைது. இந்தியாவில் பவபைந்தப்
பகுதியிலும்
அரசகுலங்கறளக்
முழுறமயாை

இதுபபான்ை
குைித்து
வரலாறு

ஹிந்து
எழுதப்பட்ை
எதுவுமில்றல.

பபாதுயுகம் 653-இலிருந்து கல்ஹாைா வாழ்ந்து
மறைந்த 1266-ஆம் வருைம் வறர காஷ்மீ றர
ஆண்ை அரசர்களின் வரலாற்றை விளக்குகிைது
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அறதபயல்லாம்

“ராஜதரங்கிணி”.
தூக்கிபயைிந்துவிட்டுக்

காஷ்மீ றர

அடுத்தவனுக்குத் தூக்கிக் பகாடுப்பது பபான்ை
பகாறழத்தைம் பவபைான்றுமில்றல.
காஷ்மீ ரின்

மீ தாை

இஸ்லாமியப்பறைபயடுப்புகள் பபாதுயுகம் 750ஆம்

வருைத்திலிருந்பத

துவங்கிவிட்ைை.

இஸ்லாமிய காலிஃப்பாை அல்-மன்சூர், ஹசம்பின்-அம்ரூ

என்பவறை

காஷ்மீ ரின்

மீ து

பறைபயடுக்க அனுப்பிைான். அதுபவ காஷ்மீ ர்
மீ தாை

முதல்

இஸ்லாமியப்

பறைபயடுப்பு.

அந்த முதல் பறைபயடுப்பில் “காஷ்மீ ர் ஹிந்து
அரசறை

அைக்கி,

ஆயிரக்கணக்காைவர்கறள
றகதிகளாகவும்,அடிறமகளாகவும்”
பசன்ைதாகக் குைிப்பிடுகிைான் அம்ரூ.

பல
சிறைக்
பிடித்துச்
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அதறைத்

பதாைர்ந்து

இஸ்லாமிய

அரசர்கள்

ஹிந்துக்கறள

காஷ்மீ றர
கூட்ைம்

மதமாற்ைம்

ஆண்ை

கூட்ைமாக
பசய்தார்கள்.

அதறை எல்லாம் இங்கு எழுத இைமில்றல
குைித்து

(இதறைக்
கட்டுறரகறள

ஏற்கைபவ

பல

எழுதியிருக்கிபைன்,

தமிழ்ஹிந்து.காமில்).
முகலாய அரசர்களின் காலத்தில் காஷ்மீ ரத்தில்
கட்ைாய மதமாற்ைங்கள் துரிதப்படுத்தப்பட்ைை.
அதிலும்

அவரங்ஸிப்பின்

காலத்தில்

மதமாற்ைம் உச்சத்திற்குச் பசன்ைது. காஷ்மீ ர்
முழுறமயாை
மாைியதும்

இஸ்லாமியப்

அப்பபாதுதான்.

இந்தத்

பகுதியாக
துயறரத்

தாங்க இயலாத காஷ்மீ ரி பண்டிட்டுகள் சீக்கிய
குருவாை

பதஜ்பகதூரிைம்

முறையிட்ைார்கள்.

ஹிந்துக்களின்

பசன்று
மீ தாை

P a g e | 24

இந்தக்

பகாடுறமகறள

பகாபமறைந்த

எதிர்த்தால்

அவ்ரங்ஸிப்

சீக்கிய

மதகுருவாை குரு பதஜ்பகதூறரயும் அவரது
பாதுகாவலர்கள்
சித்திரவறத

இருவறரயும்
பசய்து

பிடித்துச்

பகான்ை

வரலாறு

இருக்கிைது.
காஷ்மீ ரத்திற்கும்
பதாைர்பு

மிக

காலடிபட்ை

பதன்ைிந்தியாவிற்குமாை
ஆழமாைது.

மண்

சவுந்தர்யலஹரிறய
காஷ்மீ ரம்தான்.
பசன்ைதற்கு
ஆலயம்

அது.

ஆதிசங்கரரின்
சங்கரர்

இயற்ைிய

ஸ்ரீநகருக்கு

அறையாளமாகக்

இருக்கும்

இைம்

தைது
இைமும்

அவர்

வந்து

கட்ைப்பட்ை
இன்றைக்கும்

சங்கராச்சார்யா மறல (சங்கராச்சார்யா ஹில்)
என்பை
துரதிருஷ்ைவசமாக

அறழக்கப்படுகிைது.
அவரது

காலடிபட்ை
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இன்பைாரு

இைமாை

பாகிஸ்தான்

சாரதா

ஆக்கிரமிப்பு

வித்யாபீைம்
காஷ்மீ ரில்

இருக்கிைது.
இந்திய விடுதறலக்குப் பிைகு 1947-ஆம் வருைம்
காஷ்மீ றரத்
அங்கிருந்து

தாக்கிய
பல

பாகிஸ்தாைிகள்

ஆயிரக்கணக்காை

ஹிந்து

மற்றும் சீக்கியப் பபண்கறளத் தூக்கிக் பகாண்டு
பசன்ைார்கள்.

அந்தப்

முஸ்லிம்களுக்கு

பபண்களில்
மணம்

பலர்
பசய்து

றவக்கப்பட்ைைர்.
இன்னும் பல்லாயிரக்கணக்காைவர்கள் ஜீலம்
சந்றதயில்

ஏலம்

விைப்பட்டு

விற்பறை

பசய்யப்பட்ைார்கள். தங்களின் மதத்றதச் சாராத
காஃபிர்களின் மீ து ஜிகாத் பசய்து அவர்கறளக்
பகான்றுவிட்டுப்

பின்ைர்

அவர்களின்

பபண்கறளயும், பசாத்துக்கறளயும் அபகரிப்பது
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அல்லாவின்

கட்ைறள

நம்புகிை

முஸ்லிம்கள்

இந்தியாவுக்கும்,

எை

இந்திய

முழுறமயாக
இருக்கும்வர

ஹிந்துக்களுக்கும்

எந்தப் பாதுகாப்பும் இல்றல.
பாகிஸ்தாைின்

பநாக்கம்

இந்தியாறவப்

பிடிப்பது

பவறுமபை
மட்டுமில்றல

என்பதிறை

நீங்கள்

உணரபவண்டும்.

அவர்களின்

பநாக்கம்

“கஸ்வா-எ-ஹிந்த்”

என்பதிறை

உணராத

இந்தியன்,

தமிழன்

சில்லறை சிைிமா நடிகனுக்குச் சமமாைவன்.
“காஃபிர்களின்

மீ தாை

ஹிந்துஸ்தாைத்தில்

இறுதிப்
நைக்கும்.

பவல்லப்பபாகிை
வாைத்திலிருந்து

பபார்
அதில்

முஸ்லிம்கறள
அல்லா

இைங்கி

வந்து

வரபவற்று ஜன்ைத்திற்கு அறழத்துப் பபாவார்”
என்கிை மாதிரியாைபதாரு ஹதீறச முகமது
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நபி பசால்லியிருப்பதாகத் பதரிகிைது. அதுபவ
கஸ்வா-எ-ஹிந்த்!

காஃபிர்

ஹிந்துக்களுக்கு

எதிராை புைிதப்பபார்!

இறத எத்தறை முஸ்லிம்கள் நம்புகிைார்கள்
என்று பதரியவில்றல. ஆைால் பாகிஸ்தாைின்
ஒவ்பவாரு

முஸ்லிமும்

பாகிஸ்தாைிய

நம்புகிைான்.

அரசியல்வாதிகளும்,

பஜைரல்களும்

பூரணமாக

அதறை

நம்புகிைார்கள். அந்த ஒரு காரணத்திற்காகபவ
அவர்கள்

பாகிஸ்தாறை

எந்தவிதமாை

முயற்சியும்

முன்பைற்ை
பசய்வதில்றல.

ஏபைன்ைால் இந்தியாறவ பவன்ைால் எல்லா
ஹிந்து காஃபிறரயும் அடிறமயாக றவத்துக்
பகாள்ளலாம். அவன் பசாத்துக்கறள அபகரித்து
சுகவாழ்வு

வாழலாம்.

கணக்கற்ை

காஃபிரி
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ஹிந்துப் பபண்களுைன் காம சுகம் பகாள்ளலாம்
என்கிை

கைவுைன்

பகாண்டிருக்கிைார்கள்.

வாழ்ந்து

நான்

பசால்வறத

நம்புவதற்கு உங்களுக்குச் சிரமாக இருக்கலாம்.
என்ை

பசய்ய?

பசய்வதுதான்

உண்றமறய

இந்தக்

காலத்தில்

நம்பச்
கடிைமாக

இருக்கிைது.
இப்படி அல்லாவின் ஆறணப்படி காஷ்மிறரப்
பிடித்து, அதன்பிைகு கஸ்வா-எ-ஹிந்த் புைிதப்
பபார் பசய்து இந்தியாறவக் பகாள்றளயடித்து
சுகவாழ்வு

என்கிை

கைவுைன்

பகாண்டிருக்கும்
கைறவ

வாழ்ந்து

பாகிஸ்தாைியர்களின்

பமாடியும்,

அமித்ஷாவும்

தகர்த்து

எைிந்தால் பாகிஸ்தாைியன் என்ை பசய்வான்?
அல்லா

தங்கறள

றகவிடுவான்

இப்படி

என்று

அம்பபாபவைக்

எதிர்பார்க்காததால்
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புழுவாய்த் துடித்துக் பகாண்டிருக்கிைார்கள்.
அைியாறமயில் உழலுகிை சில்லறை சிைிமா
நடிகனுக்காக

இதறை

சூழ்ந்திருக்கும்

“உன்றைச்
உணர்ந்து

நான்

பகாள்”

எை

எழுதவில்றல.
ஆபத்றத

எச்சரிக்கபவ

நீ
இது

எழுதப்பட்டிருக்கிைது.
புலிவால்

பிடித்த

பிரச்சிறைறயப்

நாயரும்,
பிடித்த

காஷ்மிர்

பாகிஸ்தானும்

ஒன்றுதான். விைபவ முடியாத சிக்கல் அது.
பகாஞ்சபமனும் மூறள இருக்கிை நாடு இந்தப்
பிரச்சிறைறயத்
தன்னுறைய
பபாயிருக்கும்.

தூக்கிக்

கைாசிவிட்டு

முன்பைற்ைத்றதப்
ஆைால்

பார்க்கப்

பாகிஸ்தான்

விசித்திரமாை

நாடு.

தன்னுறைய

உறைந்தாலும்

பரவாயில்றல

மூக்கிலிருந்து

ரத்தம்

ஒரு

மண்றை

அடுத்தவைின்

வரபவண்டும்

என்கிை
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எண்ணமுறையவர்கபள

அங்கு

ஆட்சியிலும்,

அதிகாரத்திலும் இருக்கிைார்கள்.
இரண்டு நாடுகளும் பிரிந்து ஏைக்குறைய 72
ஆண்டுகள்

தீராமல்

பிரச்சிறைறய

இருந்த

இந்தியா

ஒரு

காஷ்மிர்
முடிவுக்குக்

பகாண்டுவந்திருக்கிைது. ஏைக்குறைய “நீ பிடித்த
ஏரியாறவ நீபய றவத்துக்பகாள்; எங்களிைம்
இருப்பறத நாங்கள் பார்த்துக் பகாள்கிபைாம்”
என்கிை முடிவுக்கு வந்த இந்தியா தீர்க்கமாை,
தீர்மாைமாைபதாரு
எடுத்திருக்கிைது.
காரணமாக
வணடித்த
ீ

முடிவிறை
காஷ்மீ ர்

இந்தியாவும்,
பணம்

கணக்கில்

பிரச்சிறை
பாகிஸ்தானும்
இல்லாதது.

இரண்டுபம ஏறழ நாடுகள் என்ைாலும் இந்தியா
பதாழில்வளம்

பகாண்ை

பபரியபதாரு

நாடு.

எவ்வளவு பசலவு வந்தாலும் தாக்குப் பிடிக்கும்
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தன்றம இந்தியாவிைம் இருக்கிைது.
மறுபக்கம்

பாகிஸ்தான்

பரிதாபமாைபதாரு

நிறலயில்

இருக்கிைது.

இன்றுவறர

ஒரு

சாதாரண குண்டூசிறயக் கூைச் பசாந்தமாகத்
தயாரிக்க

வக்கில்லாத,

இைக்குமதிறய

மட்டுபம நம்பிருக்கிை, சீைா, அபமரிக்கா, சவூதி
அபரபியா பபான்ை நாடுகள் பபாடும் பிச்றசயில்
பிறழத்துக் கிைக்கிை நாடு அது. விவசாயத்றத
விட்ைால் அந்த நாடு உருப்படியாகத் தயாரிப்பது
எதுவுமில்றல.

அரசு

எதுவுமில்றல.

பத்திரிறகச்

அல்லது

நீதித்துறை

இல்றல.

நிர்வாகம்

சுதந்திரபமா

சுதந்திரபமா

எல்லாபம

என்று

அங்கு

பாகிஸ்தாைிய

ராணுவத்தின் றகயில் இருக்கிைது. ராணுவம்
பசால்வதுதான்
அரசாங்கத்றதக்

அங்கு

எழுதப்பைாத

பகள்வி

பகட்கும்

சட்ைம்.
எந்தப்
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பத்திரிறகயாளனும் அதிக நாட்கள் உயிருைன்
வாழ்வது சந்பதகம்தான்.
சிறுபான்றமயிைருக்கு
உரிறமயுமில்றல.
அஹமதியாக்கறள

அங்கு
சக

எந்த

முஸ்லிம்களாை

‘காஃபிர்கள்” எைத் தைது

நாட்டு

கான்ஸ்ட்டிடியூஷைில்

(அரசியலறமப்புச் சட்ைம்) எழுதி அவர்கறள
விரட்டியடித்த

நாடு.

இன்றைக்கும்

அஹமதியாக்களுக்கும்,
பாகிஸ்தாைில்
ஹிந்துக்களின்

ஷியாக்களும்
பாதுகாப்பில்றல.

நிறலபயா

இன்னும்

பகவலமாைது.
பாகிஸ்தாைிய ஹிந்துக்கள் நாய்கறள விைவும்
பகவலமாக நைத்தப்படுகிைார்கள். ஒவ்பவாரு
வருைமும்
பபண்கள்

பல

நூற்றுக்கணக்காை
தூக்கிச்

ஹிந்துப்

பசல்லப்பட்டு,
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முஸ்லிம்களாக

மதம்

முஸ்லிம்களுக்கு

மாற்ைப்பட்ை
நிக்காஹ்

றவக்கப்படுகிைார்கள்.

பின்ைர்
பசய்து

பபண்கறள

இழந்த

ஹிந்துப் பபற்பைார்களின் கதைல்கறள எந்த
இம்ரான்கானும்

பகள்வி

பகட்பதில்றல.

கிைிஸ்தவர்களின்

நிறலபயா

ஹிந்துக்களின்

நிறலக்கு

எந்தவிதத்திலும்

பகால்லப்படும்

குறைவில்றல.

கிைிஸ்தவர்கறளயும்,

எரிக்கப்படும்

சர்ச்சுகறளயும்

குைித்துக்

பகள்விபகட்க எவனுமில்றல.
பலூச்சிஸ்தாைில்

நைக்கும்

பகாடுறமகறள

எழுதபவ றக கூசுகிைது. அப்பாவி பலூச்சிகள்
நித்தமும்

பகால்லப்பட்டுக்

இருக்கிைார்கள்.

சிந்திக்களின்

பகாண்பை
நிறலயும்

அதுபவதான். பாகிஸ்தான் என்ைால் பஞ்சாபிகள்
மட்டும்தான். பஞ்சாபிகள் தவிர பவபைாருவர்
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எவருக்கும்

எந்த

உரிறமயும்

இல்றல

எைபதுபவ இன்றைய நிறலறம. பாகிஸ்தான்
பிடித்துறவத்திருக்கும் காஷ்மீ ரில் நிறலறம
என்ை? பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீ ரிகள்
பாகிஸ்தாைிகறள

பவறுக்கவல்லவா

பசய்கிைார்கள்?
நிறலறம இப்படி இருக்க, பாகிஸ்தான் பிரதம
மந்திரியாை(!)

இம்ரான்கான்

அந்த

நாட்டுப்

பாராளுமன்ைத்தில் “இந்தியா ஒரு இைபவைி
பிடித்த

நாடு.

அங்கு

சமூகங்களுக்குப்
முஸ்லிம்கறள
என்று

பாதுகாப்பில்றல.
அடித்துக்

புளுகுகிைான்.

சாகும்வறர
மிரட்டுகிைான்.

சிறுபான்றம

பபார்

பகால்கிைார்கள்”

“திப்புசுல்தான்
புரியப்

“புல்வமாக்கள்

நைக்கும்” எைப் புலம்புகிைான்.

மாதிரி

பபாவதாக”
மீ ண்டும்
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இந்தியாவில்

அப்படியா

பபரும்பான்றம

ஹிந்துக்கறள

இந்திய

நாட்டுச்

நைக்கிைது?

சட்ைங்கள்

ஆள்கின்ைை?

அைக்கி

தங்களுக்கும்

சிறுபான்றமயிைறரப்
பவண்டும்

அல்லவா

பபால

என்ைல்லவா

சம

உரிறம

இந்த

நாட்டு

ஹிந்துக்கள் பபாராடிக் பகாண்டிருக்கிைார்கள்?
இம்-த-டிம்

மீ ண்டும்,

மீ ண்டும்

தைது

அைியாறமறய, மதபவைிறய பவளிப்படுத்திக்
பகாண்பை இருக்கிைான்.
ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த இந்தியா இன்று
இல்றல.

தன்றை

பலப்படுத்திக்

எல்லா

பகாண்ை,

விதத்திலும்
பலப்படுத்திக்

பகாண்டுருக்கும் இந்தியா இது. பாகிஸ்தாைின்
எல்றலகறளத்

பதாைந்து

சாட்டிறலட்டுகளும்,

உளவு

கண்காணிக்கும்
விமாைங்களும்
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பதாைர்ந்து

பைந்து

பகாண்டிருக்கின்ைை.

அறதயும் மீ ைி உள்பள நுறழபவைின் கதி என்ை
என்பதறை பாக்கிஸ்தாைி பயங்கரவாதிகளும்,
ராணுவமும் நன்கு அைிவார்கள்.
முன்பபல்லாம்

பிடிபடுகிை

பாகிஸ்தாைி

பயங்கரவாதிகறளக் றகது பசய்து சிறையில்
அறைத்த

இந்தியா

இன்றைக்கு

அங்பக

அவர்கறளக் பகால்கிைது. பயங்கரவாதிகளின்
மீ து

பமன்றமயாை

காங்கிரஸ்

நைவடிக்றக

அரசாங்கமல்ல

எடுத்த

இன்றைக்கு

இருப்பது. இன்பைாரு புல்வாமா நிகழ்ந்தால்
என்ை

நைக்கும்

என்பது

பாகிஸ்தாைிய

ராணுவத்திற்கு நன்ைாகபவ பதரியும். ஆைாலும்
அப்படியாைபதாரு
நிகழ்த்திக்காட்ை
முயல்வார்கள்

நிகழ்விறை
அவர்கள்

என்பதிலும்

பதாைர்ந்து

சந்பதகமில்றல.
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முன்றபப் பபாலல்லாமல் இன்றைக்கு இந்திய
ராணுவமும்,

அரசாங்கமும்

அதற்குத்

தயாராகபவ இருக்கிைது.
ஐ.நா.

சறபயில்

முறையிடுபவாம்,

பிரச்சிறைறயக் கிளப்புபவாம் என்பைல்லாம்
பூச்சாண்டி

காட்டிக்

பகாண்டிருக்கிைது

பாகிஸ்தான். இன்றைக்கு எந்த உலக நாடும்
வளர்ந்துவரும்

பபாருளாதார

சக்தியாை

இந்தியாறவ எதிர்த்துக் பகாண்டு திவாலாை
பாகிஸ்தானுக்கு

உதவ

முன்வரபவ

மாட்ைார்கள். அங்கு பபாய் கத்திவிட்டு வரலாம்.
அவ்வளவுதான்.
பிரபயாஜைமும்

அதற்குபமல்
இல்றல.

அந்தர்

பல்டியடித்துவிட்ைது.

நாடுகள்

எப்பபாதும்

பின்பற்றும்.

எந்தப்

அபமரிக்காபவ
ஐபராப்பிய

அபமரிக்காறவத்தான்

கருத்துச்

பசால்லும்.
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அபமரிக்காபவ “அது இந்தியாவின் உள் நாட்டுப்
பிரச்சிறை”

என்று

றக

கழுவிய

பின்ைர்

பவபைந்த ஐபராப்பிய நாடும் அதறை மாற்ைிச்
பசால்ல முன்வராது.
என்றைக்

பகட்ைால்

இதுபவாரு

அருறமயாைவாய்ப்பு.

கத்திைாலும்,
இந்தியா
தராது.

பாகிஸ்தானுக்கு

புல்வாமாக்கள்

காஷ்மிறர
பதிலுக்கு

மிச்சமாகும்.

பபாருளாதாரத்திற்காக,

பசய்தாலும்

ஒருபபாதும்

மூக்கு

எைபவ

எத்தறை

விட்டுத்

உறைபடுவதுதான்

பாகிஸ்தான்
இத்தறை

தைது
நாட்கள்

நிறைத்துப்பார்த்திருக்காத தைது மக்களின் நல
வாழ்விற்காகத்
பவண்டும்.

தைது

சக்திறயச்

இல்லாவிட்ைால்

பசலவிை
இன்னும்

பத்தாண்டுகளில் பாகிஸ்தான் என்கிை நாபை
உலக வறரபைத்தில் இல்லாமல் பபாகக்கூடிய
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சாத்தியங்கள் இருக்கின்ைை.
பாகிஸ்தாைிய ராணுவத்தின் அதிகாரங்கறளப்
பிடுங்கி அவர்கறள அைக்கிறவத்தால் மட்டுபம
அது சாத்தியம். ஆைால் அதற்குத் துணிச்சலாை
தறலறம

பவண்டும்.

இன்றைக்குப்
எதிர்வரும்

அந்தத்

பாகிஸ்தாைில்
காலத்திலும்

தறலறம
இல்றல.

அதுபபான்ைபதாரு

தறலறம

வருவதற்காை

சாத்தியங்கள்

கண்ணில்

பதன்பைவில்றல.

படித்தவர்கள்,

பநர்றமயாை

சிந்தறையுறையவர்கள்

பாகிஸ்தாைில்

அருகி

உண்றமயாை

விட்ைார்கள்.
அைிவாளிகள்,

சிந்தறையாளர்களில்

பபரும்பாபலார்

பாகிஸ்தாறை விட்டுச் பசன்றுவிட்ைார்கள்.
இன்றைய

பாகிஸ்தான்

சிந்தறையற்ை

சுயநலமிகளால்,
மூைர்களால்,
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கண்மூடித்தைமாை
இயக்கப்படுகிை
பதசத்தில்

மதவாதிகளால்

ஒன்று.

வாழ்கிை

பரிதாபத்திற்குரியவர்கள்.

கெய் ஹிந்த்.

அதுபபான்ைபதாரு
மக்கள்
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*இதழ் முற்றும்*

