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  யார் கஜனி மகம்மத?

       இந்தப்பபயர் இந்தய அரசயலல் இன்றவரர ஒர வரகயானஅரவரப்ப
  அரசயரலஅரங்ககற்றப் பயன்படத்தப்படகறத.  யார் இவர?்  என்ன பசய்தார?் 

      மன்னரக்ள் என்றாகல மக்கரள அடக்கயவரக்ள் என்ற உண்ரமரய
மறந்தவடலாகாத.      அதல் கஜனி மட்டம் ஏன் பகாடரமனிதராக

    சத்தரிக்கப்படகறார் என்ற அரசயல் பரிதலக்காககவ இந்தப்பதவ.

       அந்தக்கால அரசரக்ள் எந்தப் பகதயன் மத பரடபயடத்தால் பபரத்த பசல்வத்ரத
     அள்ளிக்பகாண்ட வரலாம் என்ற கணக்கப்கபாடவதல் மட்டகம கறயாய்



இரப்பாரக்ள்.       பரடபயடத்த அகப்பட்டரத சரடட்க் பகாண்ட கபாவத ஒர
வரக.        ரகப்பற்றய பகதரய பதாடரந்்த தன்னரடயஆட்சயன் கழ் ரவத்தக்
பகாண்ட

    கமலம் கமலம் பகாள்ரளயடப்பத இன்பனார வரக.

     இரவரகயனரின் கநாக்கம் ஒகர வரகயானத தான் என்றாலம்,  அகப்பட்டரத
     சரட்டக்பகாண்ட ஓடபவரக்ள் தங்கள் வரலாரற எழதரவப்பதல்ரல.  பதாடரந்்த

   ஆட்ச பசய்பவரக்ள் தங்களின் வர,    தர பராக்கரமங்கரள எவ்வளவ
 ககவலாமானவனாய் இரந்தாலம்,  சறப்பாக எழதவடவாரக்ள்.   அவரனப் பகழந்த

 பாட பபாரி,     அவல் வாங்கத்தண்ணம் பலவர் படலங்காய்களம்
பறப்பட்டவடவாரக்ள்.    அதபறக வரலாறஆகவடகறத.

(         ஆயரக்கணக்கான மக்கரள பகான்ற நபரர கயாக்கயர் என்ற கபச பரதமர்
ஆக்கயரதப்கபால).

      இத்தரகய இர வரகயனரில் மதல் வரகயனர் பகாள்ரளக்காரரக்ள்
என்றம்,   இரண்டாவத வரகயனர் பபாய்,    பரட்டமலம் கயாக்கயவான்கள்
ஆகவடவாரக்ள்.

     இரததான் இன்ற வரலாற என்ற பசால்லக் பகாடக்கறாரக்ள்.   இங்கககய இரந்த
   கஜனி தன் வரலாரற எழதயரந்தால்,   அத எப்பட இரந்தரக்கம்.?   அந்த வாய்ப்ப

  கஜனிக்க கரடக்காமல் கபாயரக்கலாம்,    இல்ரலகயல் அரதப்பற்ற அவன்
 கவரலப்படாமல் கபாயரக்கலாம்.

 ஆனால் 17   மரற பரடபயடத்த 18      வதமரற பகாள்ரளயடத்த பசன்றத எப்பட
  என்பரதத் தான் கயாசக்ககவண்டம்.

 பபயர்மகமததான்.      கஜனி என்ற பகதரயஆண்டதால் கஜனி
மகம்மத.     இந்தப்பதவல் பசால்லப்கபாகம் கரத்தகள் எனத கரத்தல்ல.  யார்

    இரதச் பசான்னாரக்ள் என்ற இறதயாகச் பசால்ககறன்.   அப்பபாழதமகவம்
 வயப்பல் ஆழ்ந்தவடவரக்ள்.

"       இன்ரறய கஜராத் அந்தக்காலத்தல் ஆறஅரசரக்ளால் ஆளப்பட்ட பகத.  இங்கள்ள
   கசாமநாதர்ஆலயம் மகவம் பரசத்தபபற்றத.   அதற்கக் காரணம் இந்தக்ககாவலன்

    லங்கம் எந்தப்படமானமம் இல்லாமல் அந்தரத்தல் பதாங்கயததான்.(  எப்பட என்ற
  பசால்லாமல் பதவமடயாத).

      இதன் சறப்பக்காரணமாக ஏராளமான பக்தரக்ரள அந்தக்ககாவல் ஈரத்்ததல்
 ஆசச்ரியம் இல்ரல.      எனகவ பசால்லமடயாத அளவ பசல்வம் ககாவலல்

 பக்தரக்ளால் கவந்தத.     கஜராத்தன் ஆறஅரசரக்ளம் அந்தக்ககாவலன்
 கபாஷகரக்ளாக இரந்தனர.்ககாவலன்

  அரச்ச்கரக்ள் எத்தரனகபர் பதரியமா?11,000 கபர.்

      எந்கநரமம் பரபரப்பாக இரந்த இந்தக்ககாவலல் ககாடக்கணக்கான பசாத்தம்
 கசரந்்த பகாண்டரந்தத.     அரத எப்படகயனம் பகாள்ரளயடக்ககவண்டம் என்ற

  தட்டமம் பலரக்கம் இரந்தத.(      அரசயல் கட்சகள் எப்பட மக்கள் பசாத்ரத
   பகாள்ரளயடக்கலாம் என்ற தடட்ம் தட்டவரதப்கபால).

      கஜனி பரடபயடத்த வந்தகபாபதல்லாம் கஜராத்தன்ஆறஅரசரக்ளம்
    ஒன்றகசரந்்த அவரனத் தடத்த கதாற்ற ஓடசப்சய்தனர.்க.  ப 997  மதல் 1030  வரர 33

    ஆண்டகாலம் கஜனி தன் மயற்சரயரகவடவல்ரல.

      பரீடர்சயல் கதாற்கம் மாணவரக்ளக்க கஜனிகய இன்றம் உந்தசக்தயாக
இரக்கறார.்



  பதபனட்டாவதமரறயாக 25,000    கபாரவ்ரரக்ளடன் கசாமநாதபரத்தலரந்த எட்ட
  ரமல்தரம் மகாம்கபாட்ட

 காத்தரந்தான் கஜனி...
        கஜனி பரடபயடத்த வந்தரத ஒற்றரக்ள் மலம் அறந்த அரசரக்ள் ஆறகபரம்

   ககாவலன் தரலரமஅரச்ச்கரிடம்
  கபாய் ஒர ககாரிக்ரகரவத்தனர.்     நம்மடம் நாலரர லடச்ம் வரரக்ள்

உள்ளனர.்  கஜனியடம் 25,000   கபர் மட்டகம உள்ளனர.்    எளிதல் வரட்டவடலாம் என்ற
 அனமத ககட்டனர.்     ஆனால் தரலரமஅரச்ச்கர் அதற்க உடன்படவல்ரல.

  அரச்ச்கர் என்றால் சம்மாவா?   அரசனக்கம் கமகல உள்ளவன்.   அரச்ச்கர் பசால்கறார்
ககளங்கள்.    மகலசச்ன் பரடபயடத்த வரவரத ககணசனம்,   காளியம் கனவல் வந்த

 தன்னிடம் பசான்னதாகவம்,   ஆனால் வகசஷமாய்
கஹாமங்களம்,அன்னதானம்,சவரண்தானம்,கன்னிகாதானம்,   ஆகயரவ நடத்த

  கவண்டபமனகறயதாகவம் பசால்ல,    அரசரக்ளிடம் அரதசப்சய்யங்கள் என்ற
கறயள்ளார.்   ஏன் இப்படச் பசய்தார?்

   இந்த அரசரக்ளக்க வரவர பராணங்களிலம்,  பராமனங் களிலம்,  நம்பக்ரக
       கரறந்த வரவதால்தான் இப்படப் படட் இரடயறகள் பதாடரந்்த வரவதாக
  அரச்ச்கர் அரசரக்ரளக் கடந்தபகாண்டார.்   இனிகமலாவத பராமணரக்ளின்
  அறவரர ககட்ட நடக்கம்படயம்,     யத்தத்தற்கஆகம் பசலரவ பராமணரக்ளக்க

 தானம் பகாடத்தவடமாறகட்டரளயட்ட,    யாகசாரல நிறவம் பணியல்
ஈடபடட்ார.்

    தனத ஒற்றரக்ள் பசய்தக்காக கஜனி காத்தரக்க,  கசாமநாதபரத்தகலா 1008 

 யாகசாரலகள் நிறவ,   கழகளில் பநரப்ப வளரத்்த,பநய்,ககாதரம,  சந்தனம்
 மதலானரவ எரிக்கப்பட்டக்பகாண்டரந்தன.     பலநறகபர் மகலசச்னிடம் இரந்த

     காப்பாற்றகவண்ட கழத்தளவ தண்ணீரில் நின்ற தவம் பசய்தாரக்ள்.   கபார் வரரக்ள்
   நமக்க என்ன என்றதங்கக்பகாண்டரந்தாரக்ள்.

    கஜனிக்க இந்தத் தகவல் கபாய் கசரந்்தத.

  யாகசாரலகளில் பநரப்ப எரிவரதயம்,   ஆயரக்கணக்கான கழகளில்
பரகவரவரதயம்,     நற்றக்கணக்கான தரலகள் தண்ணீரில் மதந்த

     பகாண்டரப்பரதயம் பாரத்்த கஜனியன் ஒற்றரக்ள் பயந்த
கபானாரக்ள்.     அவரக்ளக்க இத ஏன் என்ற பரியவல்ரல.   இரத கஜனியடம்
பசான்னாரக்ள்.

    கஜனி தனத மதகரவான மவல்லயடம் ஆகலாசத்தான்.

     மவல்ல உடகன இத காபரினரடயஜன்னகளின் (சாத்தான்கள்)   கவரல என்ற
பசால்ல,        நான் கரான் வாசத்தால் ஜன்னகள் ஓடவடம் நீங்கள் பரடரய

  நகரத்்தங்கள் என்ற கட்டரளயட்டார.்

   கஜனியன் பரடகள் வரம்கசத பதரிந்ததம்,11000   பகராகதரக்ளில் தரலரம
      அரச்ச்கர் உட்பட எண்ணறபகராகதரக்ள் தவர மற்ற பகராகதரக்ளம்,  கமலம்

பலரம்
   அகப்பட்டரத அள்ளிக்பகாண்ட ஓட்டம் படத்தனர.்

      தரலரமஅரச்ச்கர் தமதமத்தப்பல்லக்ரக நன்றாகச் சங்காரித்த
சடரக்ரளயம்,      ககாவல் தாசகரளயம் கஜனிரய எதரப்காண்ட வரகவற்ற

 அரழத்தவர அனப்பரவத்தார.்



    மத்தப்பல்லக்ரக தனத ஒட்டகத்தன் மத கபாடரவத்த,     அதன் மத ஏறஅமரந்்த
     கஜனி கம்பரமாக கசாமநாதர்ஆலயத்தற்க வந்த கசரந்்தான்.   ககாவலன் உள்கள
   கஜனி அமர சங்காதனம் கபாடப்படட்ரந்தத.    அந்த சங்காதனத்தன் பபயர்

 வயாசபடம் என்பதாகம்.     இந்த சங்காதனத்தன் அன்ரறய மதப்ப 50   லடச்ம் ரபாய்
ஆகம்.

     கஜனி ககாவலல் கபாடப்பட்ட வயாசபடத்தல் கம்பரமாய் அமர,  தரலரம
  அரச்ச்கர் கஜனியடம் "      இங்க கபால ராஜாக்கள் தங்கரளப்பற்ற என்பனன்னகவா

பசான்னாரக்ள்.      ஆனால் நான் அவரக்ரள எல்லாம் அடக்க ரவத்கதன்"  என்ற
கறவட்ட,    வஷ்ணஅல்லாதவன் அரசனாய் இரக்கமடயாத.(    நா வஷ்ண ப்ரத்வ
பத)   என்ற கவதங்கள் பசால்கறத.

       எனகவவஷ்ணவன் அவதாரமான தங்களின் கநரர்மயானஆட்ச எங்கரள
   ரட்சக்ககவண்டம் என்ற கவண்டககாள் வடத்தவட்ட,   எங்களக்க எந்த இரடயறம்

    பசய்ய கவண்டாம் என்றகற 3     ககாட ரபாய் காணிக்ரக தரவதாகக் கறனார.்

   யாரரயம் ரடச்க்க நான் வரவல்ரல.     பசாத்தக்கள் எங்கக இரக்கறத காட்டங்கள்
  என்ற கஜனி கற,    அரச்ச்கர் பகாண்ட வந்த பகாடக்க,   அரத கணக்கட்டப்

 பாரத்்தால் ககள்வபடட்தற்க்கம்,    கரடத்த பசாத்தற்கம் சம்பந்தகம இல்ரல.

       அரச்ச்ககர என்னிடம் இந்த கவரலஆகாத என்ற கஜனி கறவட்ட,  அரச்ச்கரின் இர
      ரககளிலம் எண்பணய்யால் கதாய்க்கப்படட் தணிகரளச் சற்ற பகாளத்தமாற

கட்டரளயட்டான்.        மரண்ட கபான பாரப்்பான் பசாத்த இரந்த எல்லா இடத்ரதயம்
காட்டக்பகாடக்கறார.்

    தரலரமகரவன் தரலரமயல் ககாவல் இடக்கப் படகறத.   இடக்க இடக்க
  பசல்வங்கள் பகாட்டக்பகாண்கட இரக்கறத.  ககாவல் சாயத்தவங்க,  அதவரர

      காந்தக்கற்களின் உதவகயாட அந்தரத்தல் நின்ற லங்கமம் வழந்த
பநாறங்ககறத.

       பநாறங்கவழந்த லங்கத்தன் உள்ளிரந்தம் நவரத்தனங்கள் பகாட்ட வாரிவாரி
  அள்ளிப்கபாட்டக் பகாண்ட 800 பகராகதரக்ள்,5000 ஆண்கள்,6000  பபண்கரள

   ரகதகளாகப் படத்தக்பகாண்ட கஜனி பசன்றான்.

 இன்னம் இரக்க....

     இவ்வளவ சவாரஸ்யமாக நடந்த சம்பவங்கரள பசால்லயத யார?்  என்னஆதாரம்?

 அப்படன்ன ககப்பங்க.

    இந்த வபரங்கள் சரவயான கரதகபால கதான்றலாம்.   அததமான கற்பரன என்றம்
நிரனக்கலாம்.

கஜராத்த,     உரத பமாழயலள்ளநல்களில் கதட எடத்த
   நலாக எழதயவர் கவற யாரமல்ல.     கவதங்கரள கநாக்க தரம்பமாற இந்தய

  மக்கரள அரறகவஅரழத்த,      ஆரிய சமாஜத்ரத நிறவய சவாம தயானந்த
சரஸ்வததான்.

        சவாம தயானந்த சரஸ்வத கஜராத் மாநிலம் டன்காரா எனமடத்தல் பாரப்்பன
 கடம்பத்தல் பறந்தவர.்1875    ல் ஆரிய சமாஜத்ரத கதாற்றவத்தவர.்1883  அக்கடாபர்

30 இறந்தார்
      அவர் இந்தயா மழரமயம் சற்ற மதராபரியல் எழத பவளியட்ட

"  சத்தயாரத்்தப் பரகாசம்"   என்றநலல் 11    வதஅத்தயாயத்தல் கஜனி
   பரடபயடப்ப கறத்தவலாவாரியாக எழதயள்ளார.்   இதவரர பதரிவத்தக்



   கரத்தகள் அவர்நலன் வளக்கம்தான்.    இப்கபாத இதலரந்த எளிதாக
 பரிந்தபகாள்வத இததான்.

1.        ஆறஅரசரக்ளிடமம் இரந்த பாரப்்பனரக்ள் ககாவரலக் ரகப்பற்ற சத
பசய்தள்ளனர.்

2.     கஜனிரய உள்கள பகாண்டவந்த அரசரக்ரளவரட்டவட்ட,   கஜனிக்க பதாரக
      பகாடத்த ஒதக்கவடலாம் என்ற அவாள் பரப்ப அங்க கவகவல்ரல.

3.    ககாவரலஇஸ்லாமயரான கஜனி இடக்கவல்ரல.   பாரப்்பனரக்கள இடத்தத
பதளிவாகறத.

4.    வஞ்ஞானம் சாரந்்த நட்பத்ரதப் பயன்படத்த,   லங்கம் அந்தரங்கத்தல்
  பதாங்கவதாய் மக்கரள ஏமாற்றயள்ளனர.்

5.       இந்தக்கரள பாரப்்பனரக்ள் ஏமாற்றப் பரழப்பநடத்தகறாரக்ள் என்ற நிகழ்வ
 பவளிசச்த்தற்க வரகறத.

  கமலம் நீங்கள் நிரப்பக்பகாள்ளலாம்.

         பசான்னத சவாம தயானந்த சரஸ்வத என்பதால் அரர டவசரக்ள் அங்க கபாய்
 தாக்கதல் நடத்தலாம்.      இஸ்லாமயரக்ள் கமல் பல கபாடவத நியாயம் அல்ல.

       கஜனி மற்றம் மகலாய மன்னரக்ள் எல்லாம் ஆக்கரமப்பாளரக்ள் என்றம்
     இந்தக்கரள வரதப்பகத அவரக்ள் கவரல என்றம் RSS  பரசச்ாரம் பசய்கறத.  ஏன்

 இந்தப் பரசச்ாரம்?  உண்ரம என்ன?

      மகலாயசச்க்கரவரத்்தகளக்க மன்னால் பலமஸ்லம் ஆடச்யாளரக்ள் இங்க
ஆண்டள்ளனர.்க.ப.1192   ல் மகமத ககாரியம்,க.  ப 1206  ல் கதப்-உத்-தனம்,க.ப.1296 

  ல் அலாவதன் கல்ஜயம்,க.ப.1325   ல் மகமத -பன்-தக்ளக்கம்,க.ப.1414  மதல்
க.ப.1450    வரர படல்லயல் ரசயதகளின் ஆட்சயம்,க.  ப 1451   ல் ஆப்கானிஸ்தான்

  வம்சத்தன் பஹ்லல் கலாடயம்,       அரதத் பதாடரந்்த கலாட வம்ச ஆட்சரய பானிபட்
  கபாரில் வழ்த்த க.  ப 1526     ல் பாபர் மகலாய சாம்ராஜ்யத்ரத நிறவனார,்

       இவ்வளவ காலப்பகதயல்ஆடச் பரிந்த மஸ்லம் மன்னரக்ள் இஸ்லாத்ரத
      பரப்பவதற்கான கவரலரய கடரமயாகச் பசய்தரந்தால் இங்க இஸ்லாமயரக்ள்

  சறபான்ரமயனராக இரந்தரக்க மாட்டாரக்ள்.     மஸ்லம் மன்னரக்ள் அதக காலம்
ஆண்டாலம்,       பபரம்பாலான மக்கள் இந்தக்களாக இரந்தாரக்ள் என்பரத மரறக்க
மடயமா?

   அவரக்ளின் கநாக்கம் மதம் பரப்பவதல்ல.

 சாதரய ஒழப்பதல்ல
     அரதரவத்த அதகாரம் பசலத்த கவண்டம் என்பகத
  ஆளம் வரக்்க அரசயகல.

    மன்னரக்ளக்க அதகாரத்ரத நிரலநிறத்த அரனவரம் கதரவப்படட்ாரக்ள்.RSS 

     சம் இந்த மதத்ரத வளரப்்பரதயா கநாக்கமாகக் பகாண்டள்ளத.  இஸ்லாமயரரப்
      பரகவராகக் காடட் பாரப்்பனியத்தன் பசல்வாக்ரக தக்கரவப்பகத கநாக்கம்

    என்பரத அப்பாவ இந்த மக்கள் பரியகவண்டம்.

       இரப்பனம் இஸ்லாமய மன்னரக்ள் இந்தக்களின் பால் எத்தரகய அணகமரற
      பகாண்டரந்தாரக்ள் என்பதற்க பாபர் தன் மகன்ஹுமாயனக்க 11.1.1529  ல்

   எழதரவத்த உயல்மலம் அறகவாம்.

         இந்தக்கள் கறத்த அணகமரற எப்பட இரக்ககவண்டம் என பாபர் தனத மகன்
 ஹமாயனக்க 11--1--1529    ல் எழதரவத்த உயல் இததான்.



 அரரம மககன!        பல வரகயான மதங்கரளப் பன்பற்றம் மக்கள் இங்க வாழ்ந்த
வரகன்றனர.்       இத்தரகய நாட்டன் அரசாட்சரய மன்னாத மன்னராம் அல்லா

    உன்னிடம் ஒப்பரடத்ததற்க நீ நன்ற பசால்லகவண்டம்.ஆககவ.

       உன் கடமக்களின் மத சம்பந்தமான பமன்ரமயானஉணரவ்களக்க எப்கபாதம்
 மதப்பளித்த வரகவண்டம்.

      மற்ற சமகத்தன் வழபாட்டத்தளங்கரள ஒர கபாதம் இடத்த கசதப்படத்தலாகாத.

        அடக்கமரற எனம் வாரளவட இந்தக்களின் அன்ப மற்றம் நன்றக்கடன் என்ற
   தண்மலம் இஸ்லாரமப் பரப்ப.

       ஷயா மற்றம் சன்னிப் பரிவனரிரடகய நிலவம் உட்பசரலஅலட்சயம் பசய்.

      கடமக்களிடம் காணப்படம் கவறபாடகரள பரவ காலங்களக்க இரடகயயான
   வத்தயாசம் கபால் கரத ஒதக்கவட.

        இப்படப்படட் அறவரரகரளக் கறய பாபரின் கபரன் அக்பர் இன்னம் ஒரபட
     கமகலகபாய் மதகவறபாடகளற்ற ஒர பதய மாரக்்கத்ரதகய "  தன் இலாஹ"  என்ற

  பபயரில் மன் ரவத்தார.்

      இப்படப்படட் மகலாய அரசரக்ள் மத அவதறப் பரசச்ாரத்ரத RSS-BJP  பசய்வதன்
   கநாக்கம் அவதறகளின் பால் உண்ரமயா,    பபாய்யா என்ற மடவக்க

வரவதல்ல.மாறாக..

    இப்கபாத வாழ்ந்தவரம் இஸ்லாமயரக்ள்மத பரகரயவளரத்்த,   அரதரவத்த
      அரசயல் ஆதாயம் கதடம் அரவரப்பான சந்தரன தவர கவபறான்றமல்ரல.

      பாரப்்பனியமம் மனவம் உரவாக்கய ககடபகட்ட பகாள்ரககளக்க எதராக
       இந்தய மண்ணில் ஏராளமான இந்த சமய சரத்ரத்த வாதகள் உரவானாரக்ள்
  சவாம தயானந்த சரஸ்வத
 சவாமவகவகானந்தர்

 இராஜாராம் கமாகன்ராய்
 கதகவந்தரநாத் தாகர்

  ககசப் சந்தர பசன்
  லாலாஹன்ஸ் ராஜ்

 நாராயணகர
 அய்யன் காளி

கரபரசாத்
கரநானக்
கரசாய

 ஐயாரவகண்டர்
ராமானஜர்

   இன்னம் இன்னமாய் பட்டயல் நீளம்.

  ஒகர ககள்வ தான்
    இத்தரனஇந்த சமய சரத்ரத்த வாதகள்

 கபாராடனாரக்கள எதற்க?

    பாரப்்பனியம் உரவாக்கய சரழவகளக்க எதராகத் தாகன?

1925          ல் சத்பவன பாரப்்பனரக்ளால் நாக்பரில் பதாடங்கப்பட்ட ஆர் எஸ் எஸ் இந்த
      சமகத்தல் பசய்த சரத்ரத்தம் என்ன என்ற பசால்லங்கள் பாரப்்கபாம்.

   கலவரம் பசய்தரதத் தவர கவபறன்ன?
Surya Xavier

https://www.facebook.com/xavier.suji?__cft__[0]=AZWoA_me-qs4AhtKR3KJLbIC7Dpx1EMwwoxwpzYIUenXJkFzIEXwrwaqaFMmWPFHzJfeE6J2BM80FxtVMCMWoo31gNB-Nedcr8l9mLtK-zV-14fRa0B2NWb1r_CIRvhlLnOJ2PCJrn6Uy2VpJaYyPG3MGc6Aixatk-PgSNwlUFMQHg&__tn__=-]K-y-R



	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10158278352863773&id=595298772

