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முன்னுரை 

சுமார் ஒன்பது ஆண்கெளுக்கு முன் இக்பாலைப் 

பற்றி கான் எழுதி வெளியிட்ட ₹: அல்லாமா இக்பால் ?”, 

: இக்பால் கவி அமுதம்? gGu இரு ழாற்களும் 

அறிஞர்களின் பாராட்டுதலையும், இலக்யெ ரஷஹிகர்களின் 
நல்லா: ச.ரவையும் ஒருங்கே பெற்றன. இப்போது கல 
வருஷங்களாகவே அவ்விரு தூற்களையும் மறு பதிப்புச் 
செய்யுமாறு அன்பர்கள் பலர் கேட்ட்டு வந்தனர். அதற் 
காக அவ்விரு தரத்களையும் Lah ov Sor OedisCur 51, 
அவற்றைவிடப் பன்மடங்கு சிறந்த, விரிவான 'ஒரு புதிய 

நூலையே எழுதிவிட்லாம் என்ற துணிவு பிறந்தது 5 

: மகாகவி இக்பால் ??. தயாராயிற்று.. முர்திய எனது 

இரு நாற்களிலும் இல்லாத மிகப் பல விஷயங்கள் இதில் 

இடம் பெற்றுள்ளன. இக்பாலின் கவிதைகளையும், தத்து 
வத்தையும் என் ௪க்இக்கும் வசதிக்கும் இயன்ற "அளவு 
அ.நிமுகப்படுச்தியுள்ளேன். 

இதிலுள்ள கவிதை மொழிபெயர்ப்புகள் சிறிய 
எழுத். அக்களில் . வரிசையாக அடுக்கப்பட்டுக் சரப்பட் 

, ஒ.ருப்பினும், அவை எவ்விதச் செய்யுள் ரூபத்திலோ, 
வ௪னகவிையாகவோ தர்ப்பட்டில்ல. அவை கவிதை 

களின் மொழிபெயர்ப்புகள் என்று காட்டவே இவ்விதம் 

கரப்பட்டுள்ளன. ் 

மகாகவி இக்பால்!” இன்னுங்கூடச் இறப்பாக 

எழுதப்பட்டிருக்கலாம் ழ இதிலேயே குறைகளும் இருக்க 
லாம். ஆனால், தமிழில் ஈல்ல ஒரு புதிய இலக்கயெத்தை 
அறிமுகப்படுத்த வேண்டும், ஈமஅ யுகத்தில், ஈம நாட் 

டில் வாழ்க்ச ஒரு மகாகவியின் செய்தியைத் தமிழில் 
வெளியிட்டுக் தரவேண்டும் என்ற உளப்பூர்வமான 
ஆர்வத்தால் இசை வெளியிடுகிறேன். அவ்விதமே 
இதை எஏற்றுக்கொள்ளும்படி. அன்பர்களைக் கேட்டுக் 
கொள்கிறேன், 

ர. பா. மு. கனி.



சமர்ப்பணம் 

தென் இழைக்கு ஆயொவின் மிகப் பெரும் — 
தத்துவ ஞானியும், மக்கள் சேவைக்காகளே 

தன்னை அர்ப்பணித்தவரும், அதனால் பல 

சோதனைகளுக்கு ஆளாக இன்னல்கக&ர் 
அனுபவித்தவரும், யல: நூற்களின் ஆரி. 
யரும், தமிழ், ஆங்கிலம், ஊர்தூ, மலாய் 

முதலிய: மொழிகளில்' பத்திரிகைகள்" வெளி 

WG meets தட்டி. எழுப்பிய்வருமர்ன 

அறிஞர். மு; கரீம். கனி 
அவர்களுக்கு இந்நூல் சுமரிப்பண்ம் செய் 
BGC mer. ் 

i gu முடகனிம்



  
மகாகவி இக்பால் 

 



வாழ்க்கை



மகாகவி இக்பால் 

வளரும் கவிஞர் 

தன்னை ஒரு கவிஞர் என்றே அழைக்க விரும்பா சவர் 
இக்பால். ஆனால் உலகப் பற்றில் கால் ஊன்முத ‘usr? 
ஆக வாழ்ந்து, உலின் உன்னதமான ஒரு தத்துவ 

ஞானத்தை விளக்கி வைத்து, இறவாத புகழுடைய 
. கவிதைகளை ஆக்கித் தந், மறைந்த மகாகவி அவர்: 
, அவருடைய சவிசைகள் மத்திய இழக்கலும், ஐரோப்பா 
் விலும் அறிஞர்களின் பாராட்டுதலைப் பெற்று, ஆங்காங் 
குள்ள நாட்டு மொழிகளில் மொழிபெயர்ச்சப்பட்டுப் 

போற்றப்படுன்றன: அவருடைய கவி தகளும் அவை 
வெளியிடும் தத்துவமும் உலகம் உய்ய, மக்கள் குலம் 
உன்னதம் பெற, மானிடன் எம்பூர்ணத்துவ மடைய. 
மார்க்கங் கூறுபவை. எனவே; அவரை உலக மகா 
கவிகளின் வரிசையில் நி௮தஇச் இர்தளையாளர்கள் 
'போற்றுசன்றனர். ் 

பள்ளிப் படி.ப்பின்போதே uri Opes Osram, 
Gu Osun gee, w&sofem.Cu wAcn, வள௱லாயிற்று. ' 
ஆனால், மயக்கம் தரும் பாடல்களைத் தந்து மாந்தர்களின் 
மதியை மயக்க அவர் விரும்பினாரில்லை. எனவே தமது 
வாழ்க்கையின் முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் தான் 
இனிப் பாட்டெழுதப்' பேர்வதில்ல், என்றும். முடிவு 
கட்டிவிட்டார். 

ஓர் இனத்தின் செயலாற்றும் திறமை வளரக் கவிதை 
அனை செய்யாது. என்ன அவர் கருதினார். *செயலாந் 

அம் இறமை எந்த இனத்திடம் இருக்றெதோ, அத 
வெறும்-கவிைக்கு மதிப்புக் தராது?” என்று அவர் கூறி
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னார். ஆனால் அவருடைய இம்முடிவை அவர் கண்பர்கள் 
மாற்றிவிட்டனர். மீண்டும் அவரைக் கவிதை எழுதச் 

தூண்டிவிட்டனர். “கவிஞன் பிறக்கிறான், உண்டாக்கப் 

படுவதில்லை'” என்ற உண்மையை அவரும் கிரூபித்தார். 

கவிதையை உன்னத லக்ஷியங்களை வெளியிடும் ஒர் உப 

கரணமாக அக்கி அதன் மூலம் அவர் இலக்கிய உலகில் 

கனக்கு நிலையான புகழைத் தேடிக்கொண்டார். 

கவித எழுதும் ஆற்றல் யாப்பையும், செய்யுள் 
இலக்கணங்களையும் கற்அத் தேர்ந் அவிடுபவர்களுக்கெல் 
லாம் வர்துவிடுவதில்லை. அது கருவிலேயே , ௮மைக்த 
இரு. எனவேதான் இக்பாலின் தந்ைத ஷேக் நார் முஹம் 
மது, தன் இளைய தனையன் இக்பால் பிறப்பதற்குச் 

சற்றே முன்பு இக்கனவைக் கண்டார் போலும்: ஓர் 
அழயெ வெண் புழு வானத்தில் வட்டமிடுவ தையே அவர் 

ஆவலோடு பார்த்தக் கொண்டிருக்கிறார். அது மெது 

வாகக் ழே பறந்து வந்து கன்னுடைய மடியில் அமர் 

இறு. இக்கனவைக் கண்டு விழித்த ஷேக் நார் முஹம் 
மதின் மடியிலே *குவா, சூவா” என்று கத்திய அவரது 

- ஆண் மகவைக் கொண்டுவந்து வைத்தாள் மருத்துவ 

மாத. உடனே தன் புதல்வன் சாச்தியைப் பாடிப் பெரும் 
புகழ் பெறுவான் என்னு ஈம்பினார் பக்திமானான அப்பெரி 

யார். அப்புதல்வனுக்கு ஷேக் முஹம்மது இக்பால் எனுக் 

சாமத்தை அவர் சூட்டினார். பாலன் இக்பால், இக்கம் 

பிக்கையைப் பூர்த்தி செய்வது போல இளமையிலேயே 

தன் மார்க ஞானப் பாடங்களில் தேர்ச்சி . பெற்றுவிட் 

டார். பன்னிரண்டாம் வயதில் உபகாரச் சம்பளத் 
தோடு உயர்தரப் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துச்கொண் 

டிருந்தார். அப்போது ஒரு காள் அவர் காலசாமதமாக 

வகுப்புக்கு வந்தார். “என், இக்பால் இத்தனை காலதாம 
தம்??? என்று அவரது ஆசிரியர் வினவினார். **இக்பால் கால 

தாமதமாகத்தானே வரும்” என்னார் இக்பால். இக்
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யால் என்ற வார்த்தைக்குப் புகழ் என்று பொருள். புகழ், 
காலதாமதமாகவே வரும் என்னு சந்தர்ப்பத்துக்கு எற்ற 

ug. அவரைப் பேசச் செய்த சக்தி அவரிடை வளர்ந்து, 
அவருடைய பதினேழாவது வயதில் கவி மழை பொழிய 

வைத்தது. *முஷாயிராக்கள்” என்ற கவி அரங்கங்களில் 

அந்த இளங் கவிஞனுடைய கவிதைகள் அவையினரிைட 

உள்ளக் கிளர்ச்சியை உண்டாக்கின. பல கவியரங்கு 
களைத் காண்டி அக்காலையில் மிகவும் பிரபலமாக விளக் 
கிய அஞ்சுமனே ஹிமாயத்துல் இஸ்லாம் என்ற அங்கத் 

தன் மேடையிலும் இக்பால் கால் வைச்க முடிந்தது. 

வேதனையை ஜீவத் அுடிப்புடன் வெளியிடும் அவருடைய 

அ௱ம்பகாலப் பாடல்கள் அறிஞர்களின் ஈல்லா தரவைப் 

பெற்றன. 

ஏனைய பஞ்சாபியன் சிறுவர்களைப் போல் நல்ல: 

தேகதிடன் படைத்திருந்த இக்பால், அறிவுத்திறனி 
அம் முன்னேறி வந்தார். வகுப்பில் பாடத்தில் 
கவனஞ் செலுத்தாவிடிலும், பரீகை்ஷையில் முதன்மை . 

யாக நின்.று யாவரையும் இசைக்க வைத்தார். அரசாங்க 
உபகாரச் சம்பளத்தையும் தொடர்ந்து பெற்ளுர். 
அவா மார்க்கப் பற்றுதலோ மிசவும் குறிப்பிடத் தக்க. 
காக இருந்தது. நாற்றைம்பது வருட தீதுக்கு மூநீதிய 

இக்பாலின் மூதாதை ஒரு காஷ்மீரப் பிராமண பண்டிதர். 

அவர் ஒரு முஸ்லிம் ஞானியிடம் பற்றுதல் கொண்டி 
ரூச்து, அவர் உபதேசப்படி. இஸ்லாத்தைத் தழுவினர். . 
இன்றும் அப்பெரியாசைச் சேர்ச் தவர்களின் சர்ததியின 

ரான பிராமணப் பண்டி தர்கள் காஷ்மீரில் AGS s வரு 

இன்றனர். இக்பால் விசேஷமான அறிவுக் திறன் மிக்கவ 
ராக இருக்ததத்கு அவருடைய பிராமண மரபும் ஒரு 

காரணம்தான். தல்முறை தலைமுறையாக முஸ்லிம் 
களரக இருந்து வருபவர்களும், நபி பெருமான் (ape), 

அவர்களின் பரம்பரையினர் என்னு பாத்தியம் பாராட்டு 
ட .
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பவர்களும்கூட் இஸ்லாத்தின் உண்மைக் தத்துவங்களை: 

உணராதும், உணா முயலாதும் இருக்க காலையில், நாற். 

றைம்பது அண்டுகளுக்கு முன்பே இஸ்லாத்தைத் தழு 
விய ஒரு குடும்பத்தில் உதித்த இக்பால், இஸ்லாமியத் 
தத்துவார்த்தங்களை அராயலானார்; அதன் அர் தரங்கள்: 
களை அ௮றியலாஞளூர். 

மீரும் மீர்ஸாவும் 
சம் உள்ளத்தையும் சமயத்சையும் 

அரசியலில் மூழ்கடித்து விட்டனர். 

இந்தப் பிராமணச் சிறுவன் மட்டுமே 

அச்த.ரங்சக்சளை அ௮றிச்சவனாக இருக்இறான், 

- என்று அவர் பாடினார். இஸ்லாத்தின் ௮௪ல் தத்துவங் 
-களோடு பெளலானா ரூமி, ஷம்ஸே தப்ரீஸ் போன்ற. 

பாரஹீக மகா ஞானியரின் தத் அவங்களையும் தான் அறிக் 

திருப்பதைப் பெருமையாக அவர் குறிப்பிட்டார். 

ஷியால்கோட் ஸ்காட்டிஷ் மிஷன் கல்லூரியில் 
படித்த இக்பால், அரபி பாஷையில் மிகுக்த தேர்ச்சியும்,. 
அரபி ஞானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அனுபவமும் உடைய 
அறிஞர் மீர் ஹஸனின் பாதத்தடியில் பாடங்கேட்ட 

தும், அவர் உள்ளத்தில் இஸ்லாத்தின் தத் தவங்கள் 
வேளுன்ற உதவின. அவருடைய சுவாசமே என்: 

சை மொக்கை மலாச் செய்க?” என்னு இக்பால் பின் 

னர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த அடிப்படையை, இக்பால் 
0.௪. படி.ப்புக்காகத் தமஅ பிறப்பிடமான ஷியால்கோட் 
டிலிருக்து லாகூர் சென்ற சமயம், ஆங்கிலேய அறிஞரும்,. 

இஸ்லாத்தைப்பதற்றி வாழ் நாள் முழூவதம் ஆராய்ச்சி: 
. செய்து, இஸ்லாம் உலகத்தில் பரவிய விதத்தை உன்னத: 

மாக எடுத்துக் காட்டிப் பெரிய தால் எழுதியவருமான: 

பேராசிரியர் டி.. டபிள்யூ. ஆர்னால்டின் சகவாசம் வளர்த். 
தனு. இர்து அறிஞரின் கோடியான தொடர்புடன்: 
தத்துவ சாஸ்திரப் பாடத்தை. விசேஷமாகப் பயின்று
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11899-ல் எம். ௪. பட்டம் பெற்முர் இக்பால்; தின்! திற 
மைக்காக ஒரு தங்க மெடலையும் பரிசு பெற்றுர். 

இரு. ஆர்னால்ட் இக்பாலிடம் அதிகமான பரிவு 

காட்டி வக்கார். ஒரு நாள் ஈல்ல கல்வி வன்மை படைத்த 
ஒரு மெளலவி சாஹிப், இக்பாலின் சன்மதிப்பைப் பெற்ற 
வர், ஒரு பொய்யான கூற்றை வெளியிட்டார். இது 
'இக்பாலுக்கு வெறுப்பையும்? எமாற்றச்தையும் உண் 

.பாக்கிற்று. இல காட்கள் :௮வர் இதே கவலையாக 

இருக்கார். இத்தனை பெரிய மெளலவி சாஹிப் எப்படி 
இத் சகைய அபத்தமான தவற்றைச் செய்யலாம் என்னு 

இக்பால் மனம் வருந்தினார். இரு. ஆர்னால்ட் , அவ 
ருடைய கவலை தோய்க்த வதனத்துக்குக் காரணம் 
என்ன என்னு கேட்டார். இக்பால் விஷயத்தைக் கூறி 
னார். 16 இதற்காகவா கவலைப்படுவது! உன் வாழ்க்கையில் 
இது போல் பல எமாற்றங்களை நீ அடைய நேரிடும்? 

என்அ கூறி இக்பாலை அவர் தேற்றினார். 

இத்தகைய பரிவு மிக்க ஆசிரியர் இக்தியாவை விட்டுத் 
தம் சாயகம் சென்றபோ௮, இக்பாலினால் ௮வர் பிரிவைச் 
சக்க இயலவில்லை. இக்பால் அப்போது இது குறித் 
அத் அயரத்தோடு எழுதிய ஒரு பாட்டில் சொல்இஞுர்.. 

என் இதயச் ரெணங்கள் , 

சூரியனுடன் தொடர்பு கொள்ள இருர், சன. 
உடைச்சு கண்ணாடி 

உலகைப் பிரஇபிம்பிப்பசாக ஆக இருந்தது. 

என் அசைச் செடி. 

உயிர் பெற்றெழ இருந்தது. 
அந்தோ, சரன் ௪௫ சனை பெரியவனாக அவத ்கருச்சேன் 
(என்பதை) யாரும் அறியார்! 

கருணை மேகம், சோட்டச் இலிருக்து 

தன் மேலாக்கை இழுத்துக் கொண்டு மறைக்சது. 

௮௮ என் ஆசை அரும்பில் 

சிறிதே தூற்றிவிட்டுச் சென்றது. 

f
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் மேல் நாட்டில் 

ஆனால் விரைவிலேயே இக்க ஆரியரை மீண்டும் 
காணும் சக்தாப்பம் இக்பாலுக்குக் இட்டிற்று. 1905-ல் 

இக்பால் தம் மேல் படிப்புக்காக இங்கிலார். அ சென்ஞூர். 

இதற்கு முன்பே இக்பால் ஒரு கவிஞர் எனத் தன் 
சொந்த மாகாணமான பஞ்சாப் மூழூவதும் பெயர் 

பெற்றுவிட்டார். முஷாயிராக்களில் இவளை வற்புதுத்தி' 
இழுத்து கிறுத்திக் சவிசை பாட வைத்ததும் உண்டு... 

தான் கண்ட முஷாயிசாக்கள் பற்றி ஸர் ஸூல்பிகர் அலி 

கான் என்ற நவாப் சாஹிப் எழுதியுள்ளதாவது: பிர 

மாதமாகப் பாராட்டும் பெரிய ரசிகர் கூட்ட த்தினிடையே- 
ஒரு மேடைமீது இக்பால் நிற்பார். இனிமையான சூ 
லில் அவர் இசைக்கும் கவிதைகள் அடிக்கடி கர 

- கோஷத்தை எழுப்பும். சல சமயங்களில் பாசாட்டுப் புய 
லிடையில், ஈல்ல பண்பாடு வாய்க்த, ரஷிகர்களின் கூட் 
டச்தைத் திருப்தி செய்யும் முயற்சியில் இக்பால் மயங்க 
விடுவதுகூட உண்டு.” இக்பாலின் கூரல் இனிமை காரண 

மாக, ரஷஹிகர்கள் Yor தம் கவிதைகளைப் பண்ணோடு: 

பாட வேண்டும் என்று வற்புறுச் அவார்கள். 

இக்பால் எம். ஏ. பாஸ் பண்ணியதுமே ஒரு பேரர 
சிரியராகப் பதவி ஏற்றிருக்தார். லாகூரில் ஒன்றன் பின் 
ஒன்ராய் அரசாங்கக் கல் லூரிகள் இரண்டில் அவர் பேரா 
சிரியராக விளங்கினார். அச்சமயம் அரியல் பொருளா 
தாரம் பற்றி இல்மால் இக்திஸாத்.” என்றோர் உர்தா 
நூலும் எழு தினார். ் 

QaGors gs சென்ற கவிஞர் பாரிஸ்டர் படிப்பிலும் 
தத்துவ ஞான ஆராய்ச்சியிலும் ஈடுபட்டார். அப்: 
போது இகங்கலார்தில் இஸ்லாத்தைப் பற்றிப் பெரிய 
தப்பபிப்பிராயம் நிலவி வந்தது. பான்-இஸ்லாம்”(அூலை: 
இஸ்லாம்) இயக்கம் என்று அக்காலையில் நெடுகிலும் ... 
பேசப்பட்டுவர்த௮. பல்வேறு முஸ்லிம் நாடுகளைத்:
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தன் காலின் €ழ் வைத்திருந்த பிரிட்டன், இஸ்லாத்தின் 
பெயரால் தோன்றும் எந்த இயக்கத்தையுமே கண்டு 

மிரீண்டு கொண்டிருக் ௧௮. எனவே லண்டனிலேயே 
“பான் இஸ்லாமியச்" சங்கம் ஒன்றை உண்டாக்கப் பல 

இளைஞர்கள் முயன்றனர். > 

_ ஏற்கனவே அங்இருக்த “அஞ்சுமனே இஸ்லாம்" 
எ சங்கத்தைப் பான் இஸ்லாமியச் சங்கம் ?” என்று 
மாறீறிவிட முயற்சிகள் கடந்தன. இதற்குக் காலஞ் 
சென்ற ஸர் அப்துல்லா சுஹ்ரவர்த்தி ஆதரவளித்தார். 

ஆனால், ஸர்.ஆர்னால்டும் ஜனாப் அமீர் அலியும் இப்பெயர் 
வேண்டாம், வெறும் “இஸ்லாமிய சொஸைட்டி £” என்னு 
இருர்சால் போதம் என்றனர். இங்கலாக்தில் இச்சங்ககத் 
தைப் பற்றித் தப்பபிப்பிராயம் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது 

என்றனர். இச்சங்கத்தின் காரியதரிசியான ' ஹாபிஸ் 
மஹ்மூது ஷைரானி என்பவர் இக்பாலிடம் வந்து 

யோசனை கேட்டார். இக்பால், பான் இஸ்லாமிய 
சொஸைட்டி?” என்ற பெயரையே ஆதரித்தார். கடை 
Bde பெருவாரியானவர்கள் இக்பாலைப் பின்பற்றவே 
“அந்தச் சங்கம், *பான்- இஸ்லாமிய சொஸைட்டி £” 
என்னு பெயர் மாற்றப்பட்டது. 

இக்பால் முன்ன தாகவே suri செய்யாது- சொற் 

பொழிவை எழுதிப் படிக்காமல்- ₹£ இஸ்லாத்தின் சில 
அம்சங்கள் ?? என்பது பற்றி நிகழ்த்திய முதல் பிரசம் : 
E505 *டைம்ஸ்' உள்ளிட்ட எல்லாப் பிரபல பிரிட் 

ஷ் பத்திரிகைகளும் மூழூவதம் வெளியிட்டன. அவர் 

சொற்பொழிவு கேட்டார் பிணைக்கும் தகையகாய் விளங் 
இயதால், யாவரையும் வசகரித்துவிட்டது. அதைத் 
தொடர்ந்து மேலும் ஐந்து சொற்பொழிவுகள் நிகழ்தீத 

வும் எற்பாடு செய்யப்பட்ட து. 

இக்பால் தமது ஈண்பர்களிடையில் பெரிதும் மதிக் 
கப்பட்டார். அவர் தங்கியிருந்த விடுதியில் அவரோ
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டிருக்க காற்பது ௪௧ மாணவர்களும் அவரைத் தமத 

விசேஷ ஈண்பராகக் கருதினர். சாப்பிடும் இடத்திலும் 

அவர் பிரதானமாகக் கவனிக்கப்பட்டார். தம். ஈண்பர் 

குழாத்திடை அவர் இனிய ere sg கவிைகளைப் 

படித்துக் காட்டுவார். எட்டுக் கட்டை வைத்தக் 

கொண்டு ஒவ்வொருவருடைய அதிர்ஷ்டத்தையும் : 
சொல்லுவார். இவை அவருடைய ஈண்பர்களைப் பெரிதும் 

கவர்க்துவிட்டன. 

இக்பால் கேம்ப்ரிட்ஜ் சென்று அங்குள்ள டிரினிடி. 

கல்லூரியில் மாணவசாகச் சேர்ந்தார். இரண்டு 

ஆண்டுகள் தங்கினார். பி. எச். டி. பட்டம் பெற்ளூர். 

பின்னர் அவர் ஆராயச் 6 எழுதி முடித்த ஆராய்ச்சிப் 

Low Serer,  ₹ பாரஷீகத்தில் தத்துவ சாஸ்திர 

வளர்ச்சி?” என்ற ஆங்வெ _நால் மூனிச் (ஜெர்மன்) சர்வ 

கலாசாலையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, அதை எற்ற அக் 

கல்வி நிலையம் அவருக்கு .₹டாக்டர்”' பட்டம் வழங் 

இற்று. இக்நூல் ot gna a மொழிபெயர்க்கப்பட்டு, 

₹ பல்ஸபா-யே-அ௮ஜம்”” என்ற பெயரில் வெளிவக்அள் 

௮. இதன்பின் அவர் லண்டன் வந்து பாரிஸ்டர் 

பட்டமும் பெற்றார். லண்டன் சாவகலாசாலையில் 

இரு. ஆர்னால்டின் ஸ் தானத்தில், இக்பால் மூன்று மாதங் 
கள் இருந்து, அரபிப் பேராசிரியராய்ப் பணியாற்றினார். 

இக்பால் ஏற்கனவே அரபி, பஞ்சாபி, உர்தூ,; பார 

ஹீகம் ஆயெ மொழிகளில் mover தேர்ச்சியும், சமஸ்இரு 

தத்தில் போதிய பரிச்சயமும் அடைந்திருக்கார். அவ 

ருடைய மேல்காட்டு வாசத்தால் ஜெர்மன், லத்தீன் 

பாஷைகளையும் அவர் கற்றுக் கொண்டார். 1908-ஆம் 

ஆண்டில் அவர் இந்தியா திரும்பினார். 

இதயம் விரிந்தது 
மூன்று ஆண்டுகளை மேல் நாட்டில் கழித்ததால், 

இக்பால் பலவித அனுபவங்களைப் 'பெற்றூர். இவிரச்
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-செயலாற்றலின் மூலமே ஒரு சமுதாயம் முன்னேற முடி. 

யும் என்பதை அவர் அங்குக் கண்டார். யாரும் தன் 

விதியைத் தானே மாற்றிக் கொண்டாலன் தி, இறைவன் 

அவருடைய விதியை மாற்ற்மாட்டான் என்ற : இஸ்லா 

.மியத் தத்துவம் அவருக்கு அங்குத்தான் ஈன்கு தெளிவு 

படலாயிற்று. 

வாழ்க்சை எனப்படுவது 0p, 

உறக்கம், ஆர்வமற்றிருச்சல், 
போதை, நினைவிழச்தல் ஆகும் 

என்று இதற்கு மூன்பு தான் பாடிய பாணியை நினைத்து 

அவரே வெட்கப்பட்டார். அவர் இனிக் கவிதையே 

. எழுதுவதில்லை என்று முடிவு செய்தது இச்சமயத் 

Basra. அவருடைய மதிப்புக்கு உரிய நண்பர். 

“களின் வேண்டுகோளால் மீண்டும் கவிதை எழுதத் 

தொடங்இஞர். எனினும், அவர் போக்கில் yr Gar 

மான மாறுதல் ஏற்பட்டிருந்தது. 1907-ல். அவர் 

அலிகார் , மாணவர்களுக்காக லண்டனிலிருக்து, ஒரு 

பாட்டு . எழுதி அனுப்பினார். அதில் செயலாற்றல் 

வேண்டும், மத அனுஷ்டானம் வேண்டும் என்பதை 

_ வலியுஅத்தியிருக் தார். 

₹செயலற்றிருப்பதே வாழ்க்கையின் மர்மம் £ 
என்று மலையிலிருக்து ஒரு குரல் கேட்டது. 

இத்றெறும்பு சொல்லிற்று?) y 

6 சுறு சுறுப்பின் இன்பமே தணி? என்று. 

மது இன்னும் ஈன்கு பக்குவமாகவில்லை ) 

ஆசை இன்னும் மு.இரவில்லை. 

மதுச் குடத்தை மகம் என்ற மூடியால் 

ம் இன்னும் ஈன்கு மூடி வைப்போம், ் 

என்று அந்தப் பாட்டில் குறிப்பிட்டி ருக் தார். 

ஐரோப்பாவிலிருக்து கொண்டு ஆசியாவை தோக்யெ 
“போது, அங்கே நிலவிய காரிருள் அவர் கண்களுக்கு ஈன்கு 

I
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புலப்படலாயிற்று. அங்கே ஒளியை உண்டாச்சக வேண் 

டிய அவூயத்தை அவர் உணர்ந்தார். தமது மதிப்புக்: 
கூரிய சண்பர் ஸர் அப்துல் காதிருக்கு எழுதிய ஒரு பாட , 

லில் இக்கருச்சை வெளியிட்டார் : 

எழுங்கள், செழக்கின் ௮டி.வானில் 
இருள் கப்பிக் கொண்டுள்ளது. 

௪ம் நெருப்பெழும் குரலால் 

(தூங்கும்) சபையில் விளக்கேற்றுவோம். 

சீனக் கோபு த் திலிருக்.து 

ஆச்மச் சேவைகளோடு எெம்புவோம். 
ஸெளதா, ஸுஈலைமாவின் வசனங்களைச் கண்டு 

யரவரும் பிரேமை கொள்ளச் செய்வோம். 

யத் ரபில் லைலா அமர்ச்து.செல்லும் ஒட்டகம் 

இழெடாடிவிட்டது. 

சைஸின் இதயத்தில் ஒரு புதிய ஆசையைத் 

தூண்டுவோம். 

பழங் கதைகள் பேப் பே௫த் தூங்கா தீர்கள்? காலத்திற்: 
கேற்றவாறு உங்கள் சத்தியத்தை எடுத்து இயம்புங்கள்.. 

இருளைப் போக்குங்கள் ? என்று அவர் இப்பாட்டில் 

வேண்டுதல் விடுத்தார். மேல்நாட்டு வாழ்க்கையின் பய 

ஞை அவர் பாரஹீக பாஷையில் பாட்டெழுத வேண்டும். 

என்ற அர்வமுடையவராரகவும் ஆனார். அவர் டஞ்சாப் 

இரும்பிய பிறகு ஒரு ஈண்பர் வீட்டில் ஈடந்த விருந்துக் 
குப் போயிருந்தார்” ௮ங்கே அவரைப் பாரஷஹீகக் கவிதை. 
யொன்று படிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டனர். அவரே 
பாரஷீகக் கவிதை எதாவது எழுதியுள்ளாரா என்னும். 

வினவினர். தான் அவ்விதம் எழுதவில்லை என்பதை: 
gar வெட்கத்தோடு. ஒப்புக்கொள்ள நேர்ந்தது.. 

; ஆனால் அன்று இரவிலேயே உட்கார்து அவர் இரண்டு” 
பாரஷீகக் கவிதைகளை ஆக்கி முடித்துவிட்டார்! பார 
ஹீக மொழி பல பெரிய கவிஞர்களால் வளம்படுத் தப்பட் 

டது; மெருகு ஏறிய வார்ச்தைகள் கிறைந்த பாவை,
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தத்துவார் த்துக். கருத்துக்களை அழகு ததும்பக் கூற மிக 
வும் பொருத்தமான உபகரணம். இதை அவர் உணர்ந்சு 
அம் பாரஹீகக் கவிசைகள் புனைவதில் அதிகக் கவனஞ் 
செலுத்தலானார். உலகப் புகழ் பெற்ற அவருடைய: 

* அஸ்ராரே குத்இ யும், ௮அகனுடன் கொடர்புள்ள *ரமூஸி 
பேகுத்இ யும் இச்சமயம் எழுதப்பட்ட பாரஷீகக் 
கவிதைகள் தாம். 

வழக்கறிஞர் 
மேல்காட்டுப் படிப்பை முடி ச் தூக்கொண்டு திரும்பி! 

யதும் அவர் ஒரு வழக்கறிஞராகத் தொழில் தொடங்கி 
னர். வழக்குகளின் இக்கல்களில் அவருடைய கவிதை 
யுள்ளம் அதிகம் கவர்ச்சயெடையவில்லை. ஆயினும் தம் 
தேவைக்குப் போதிய ' அளவு மட்டும் இத்தொழிலில் 
அவர் வருமானம் தேடிக்கொண்டார். தொழிலில் கவன 

மும் நேர்மையும் காட்டி. வந்தார். 

தம் சொந்தச் செல்வாக்கால் நீதிபதியை வ௪ப்படுத் தி' 
விடலாம் என்ற ஈம்பிக்கையில் கேர்மையற்ற வழக்குகளை 
அவர் ஏற்பதே இல்லை. ஏற்கும் வழக்குக்காக இடை. 
யாது பாடுபடுவார். 

ஒரு தடவை பாட்னா ஹை கோர்ட்டில் ₹ தும்சாவ்: - 

ராஜ்?” வழக்கு என்ற ஒரு பிரபலமான வியாஜ்யம் ஈடந்து 

கொண்டிருந்தது. YHA சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வார்த் 

தைக்கு விளக்கர்சருமான, அப்போது பிரஹித்இ பெத் 
நிருச்ச வழக்கறிஞரான இரு. ஷி. ஆர். சாஸ்; இக்பாலை 
அழைத்திருந்தார். இக்பாலும் பாட்னா சென்ஞாூர். 
இதற்குத் இனசரி அவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் படியுண்டு?: 

அவர் குமாஸ்தாவுக்குக் இனமும் நாறுரூபாய் படி. இக்பா 
அடைய பக்கத்தில் ௮வர் லண்டன் நண்பர் டாக்டர் அப் 
அல்லா சுஹ்சவர்த்தஇயும், வி.ஆர். தாஸும் இருந்தனர். 

எதிர்க்கட்சிக்குப் பண்டி௪ மோதிலால் நெஹ்ரூ ஆஜ
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ஏாஇயிருக்தார். இக்பால் பிரஸ் தாப வார் த்தைக்கு இன்ன 
அர்த்தம் என்பதை உடனேயே எழுதிக் கொடுக்கத் தயா 
ராக விட் டார். எனவே மறு நாளே தம் அறிக்கையைக் 

கோர்ட் முன் சமர்ப்பித்துவிட்டு லாகூர் செல்ல விரும்பு 
வதாக ஹி. ஆர். சாஷிடம் தெரிவித்தார். அந்த வியாஜ் 
யம் அரசாங்கம் சம்பந்தபட்டதென்றும், அதனால் இக் 

பால் வழக்கு முடியும்வரை பாட்னாவிலேயே தங்கலா 
மென்றும், தினமும் ஆயிரம் ரூபாய் படி. பெற்றுக்கொள்ள 
லாமென்றும் ஹி. ஆர். கரஸ் கூறினார். ஆனால் இக்பால் 
பணத்திற்காக அனாவ௫யமாக அங்கே தவ்இயிருக்க விரும்ப 

வில்லை. மறு சாளே கொடுக்க வேண்டிய விளக்கத்தைச் 

சமர்ப்பிதீதுவிட்டுத் தனக்குச் சோ வேண்டிய பணத்தை 

யும் பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டுவிட்டார். 

இக்பாலுடைய அஸ். ராரே குக்இ* பாரஷீக மொழி 
வல்லுனரும், மெளலானா ரூமியின் மத்னவி முழுவகதை 
யும் விளக்கத்துடன் ஆங்லெத்தில் மொழிபெயர் த்அப் 

_ புகழ் பெற்றவருமான டாக்டர் நிக்கல்ஸனால் ஆங்கிலத் 
தில் மொழிபெயர்ச்கப்பட்டது. அதிலுள்ள கருத்தா 

முத்தையும் சத்வ ஞர்னத்தையும் பார்த்த மேற்கு 
காட்டு அறிஞர்கள் இக்பால் கீழ்காட்டின் இணையற்ற 
தத்துவ சாஸ்இரக் கவிஞர் என்று பாராட்டினர். 

“ஸர்” பட்டமும் சட்டசபையும் 

அவருடைய இலக்கிய சேவையைக் கெளரவிக்கும் 

அறிகுறியாகப் பிரிட்டிஷ் மன்னர் சர்க்கார் அவருக்கு ₹ஸர்* 
பட்டம் வழங்யெது. ஆனால் விடுதலைப் போராட்டத்தில் 

அடுபட்டிருந்த சாதாரண மக்கள் இத்தகைய பட்டங்களை 

இஹிவானவையாகக் கருதினர். பிரிட்டிஷ் ஆட்௫க்குப் 
. பாணிபாடி, பிரிட்டிஷாரின் தாஸர்களாய்க் கைகட்டி 

கின்றவர்களே மன்னரின் கெளரவப் பட்டங்களைப் 
பெற்று வந்தார்கள். ஆதலால், சாதாரண மக்களால்
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தங்கள் கவிஞர் என்று! போற்றப்பட்ட இக்பாலுக்கே, 

₹ஸர் பட்டம் இடைத்ததம் அவர்சளால் அதைள் ௪௫க்க 

“இயலவில்லை. இணி இக்பாலும் ஆளும் வர்க்கத்துக்கு, 

அடிவருடியாடகவிடுவாரோ என்று பொது ஜனங்கள் 

ஐயுற்றனர். பல பத்திரிகைகள் இது குறித்துக் கவலை: 

தெரிவித்தன. ₹ அப்ஸோஸ்,, கே அல்லாமா ஸே ஸர் 

'ஹோகயே இக்பால் !'” என்று கைசேதமுற்ற ஓர் உர்தா 

பத்திரிகை இக்பாலின் ₹ ஸர்! பட்டம் குறித்து இவ்விதம். 

பாட்டில் எழுதிற்று : 

ஐயோ, கல்வியின் இருப்பிடம் 

சர்ச்காரின் ௮ரண்மனையா௫யெதே ! 

அந்தோ, அல்லாமாவிலிருச்,த இக்பால் 

ஒரு ஸர்” ஆக உயர்கிராசே ! 

௪ஞுகத்தின் மணிமுடி புனைந்த சிரமாய் இருந்தவர், . 

௮௪ மணிமகுடத்தின் வீரர் (ஸர்) ஆ௫ருசே:!! 

வண்டிப்பேட்டையில் நேற்று ் 

தர் அதிகப் பிரசங்கப் பயல் சொல்கிறான் : 

அரசாங்கத்தின் சந்நிதியில் 

இக்பால் மிகவும் தாழ்க்து பணிக்துவிட்டார் என்று, : 

இக்பால் வந்த கெளரவத்தை உதறித் தள்ளவில்லை : 
யாயினும், அரசினருக்கு ₹ ஆமாம் போடும் தாஸர் ஆகி 
விடவுமில்லை என்பதைப் பொதுஜனங்கள் விரைவில் கண்டு 

கொண்டனர்; உயர்ந்த லக்தியங்கள் நிறைந்தவர் அவர் 

என்பதை மீண்டும் உணர்ந்துவிட்டனர். இதே அண்டில் 

அவருடைய *: பயாமே மஷ்ரிக் '” என்ற உர்தூக் சவிதைத் 
தொகுதி வெளியாயிற்று. இதற்கு இரண்டு ஆண்டு 

களுக்குப் பின் *ஸ்பூரே அஃஜம் > என்ற : பாரஷஹமீகக் - 

கவிதைத் தொகுதி வெளியாயிற்று. ் 

1926-ஆம் ஆண்டில் இக்பால் பஞ்சாப் ௪ட்ட௪பை 

அங்கத்தினராகத் . தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். பஞ்சாப்
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விவசாயிகளின் கஷ்டங்களைப் போக்க இக்பால் அங்கே 
பெரிதும் போராடினார். நில வரியை என் குறைக்கவேண் 

“டும், நிலம் எப்படி, அரசாங்கத்தின் உடைமையன்று என் 

Lm GSS Yor தெளிவான கருத்துக்கள் தந்தார். 

மத சம்பச்தமான தீர்மானங்கள், மதுவிலக்கு, சூற்ற 
பரம்பரைச் சட்ட ஒழிப்பு, மருத்துவ வசதி 

ஆவை குறித்தும் இக்பால் செய்த பிரசங்கங்கள் பெரி 

அம் பாராட்டுக்கு உரித்தாயின. எனவே அவருடைய 

அங்கத்தினர் பதவி காலம் முடிந்த பின்னரும் மீண்டும் 

சட்டசபைக் தேர்தலுக்கு நிற்கும்படி பலர் அவரை 
வேண்டினர். ஆனால், அவர் மீண்டும் ௮ச்து அரியல் 

சூதாட்ட அரங்கத்தில் கால் வைக்க விரும்பவில்லை. சட்ட 
சயை, அரகியல் என்பன எத்தகையன என்பதை அவர் 
'தெரிச்துசொண்டுவிட்டார், ஓவ்வொருவரும் ஏதாவது 
ஓர் அந்தரங்க சுயகல கோக்குடன் சட்டசபைக்கு வரு 

ன்றனர். எனக்கு அவ்வித கோக்கு ஒன்றுமில்லை 5 
அதனால் நான் சட்டசபையில் மீண்டும் புகவும் விரும்ப 
வில்லை” என்று இக்பால் கூறிவிட்டார். 

சென்னைச் சொற்பொழிவுகள் 

1926-ஆம் வருஷம் டி.ஸம்பர் மாசக் கடையில் ௮ல் 
லாமா இக்பால் சென்னை வந்தார். தென்னாட்டு வள்ள 

"லார் ஜனாப் ம. ஐ. ஜமால் முஹம்மது சாஇப், ஆங்கலைம் 
கந்ற இளைஞர்களுக்கு இஸ்லாத்தைத் தக்க விதத்தில் 
"போதிக்க ஆண்டுதோறும் ஒர் அறிஞரைச் சென்னைக்கு 
வரவழைத்து இஸ்லாத்தைப் பற்றிச் சொற்பொழிவுகள் ' 
நிகழ்தீ தமா ஏற்பாடு செய்தார். இதற்காக அவர் பல்லா 
யிரக் சணாக்கல் பணம் செலவு செய்தார். இத்திட்டப்படி 
1927-ஆம் ஆண்டில் ஜனாப் செய்யிது சுலைமான் 5 5a, 
ஈபி பெருமான் குண ஓஒழுங்கங்கள் பற்றிச் சொற்பொழி 
வாற்றினார். அடுத்த ஆண்டில் ஆ சொற்பொழிவுகள்
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நிகழ்த் தவே இக்பால் வரவழைக்கப்பட்டார். அவரைச் 
தொடர்ச்து ஜனாப் மார்மடியூக் பிக்கால் வந்து சொற் 

'பொழிவுகள் நிகழ்த் தினார்.* 

இக்பாலின் ஆறு சொழற்பொழிவுகளுக்கும், அவர் வரு 
கைக்காகவும்கூடத் தென்னாட்டு வள்ளலார் பதினாயிரம் 
ரூபாய் வளை செலவு செய்்திருக்கருர். எனினும் இந்தப் 

பரெசங்கங்களின் காப்பிரைட் உரிமையை அவர் வற் 

புறத் தாததால், *அக்ஸ்போர்ட் யுனிவர்ஹிடி பிரஸ்” 

காரர்கள் இதை “: இஸ்லாத்தில் சமயக் கருத்தைப் புனர் 

Arorend Geis” (The Reconstruction of Religious 

‘Thought in Islam) sorp Quiles நாலுருவில் வெளி 
யிட்டுள்ளனர். இதில் இக்பாலுடைய எழாவது Oerp 

"பொழிவு ஒன்றும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இச் சொற் 
பொழிவுகளில், (ஞானமும். சமய அனுபவமும்'” என்பது 
மூதலாவதாகும். இதில் அவர் சமயத்துக்கும், தத்து 

் வத்துக்கும், உயர்தரக் கவிதைக்கும் இடையில் உள்ள 
பொதுவான கில அடிப்படை அம்சங்களைக் குறிப் 
பிட்டுப் பல்வேறு மூலங்களிலிருக்௮ு வரு பல்வகை 

ஞானங்களின் தன்மையை விளகிகயுள்ளார். இடைக் 
காலத்தில் முஸ்லிம் அறிஞர்கள் இரேக்கத் தத்துவ 
ஞானத்தில் தம்மை: மூழ்க வைத்துக் கொண்டது எப் 
படித் தவருனது என்பதையும்; இரு கூர்ஆன் தரும் 

ஞானக்தின் தன்மையையும் இச்சொற்பொழிவில் 

அவர் காட்டியுள்ளார். அடுத்த சொற்பொழிவு 

6 சமய அனுபவத்தால் உண்டாகும் வெளியீடுகளின் 
தத்துவார்த்த உரைகல்'”' என்ப. இப்பிரபஞ்சக்தைப் 
பற்றித் திரு குர்ஆன் கூறுவதென்ன என்பதையும் அது 
எப்படிச் சரி என்பதையும் இங்கு அவர் விளக்இயிருக் 
    

* ஜனாப் பிச்சாலின் சொம்பொழிவ களின் தொகுப்பு “aver 
மியச் கலைப்பண்பு”? என்ற பெயரில் தமிழில் மொழிபெயர்ச்சப் 
பட்டு, நாலுருவில் வெளி வர்துள்ளது.
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கருர். இக்பாலின் ' மூன்ருவது சொற்பொழிவான- 

கடவுள் தத்துவமும், தொழுகையின் தாத்பரியமும்'” என் 
பதில் அகம் எனத்தகும் கிரியா சக்தி, இறுதி அகத்திற்கு. 
ஈடத்தாட்டிச் செல்லக்கூடியது , இது இட வாம்பற்றது: 

மன்னு; இடக்கட்டுப்பாட்டுக் குட்பட்ட மனித அகத்தின் 

அளவில் வரம்பு உடையஅமன்ற; இறுதி அகத்தின் 
எல்லையிலா நிலை, இறைவனுடைய இரியா சக்தியின்- 
எல்லையற்ற அகச் சாத்தியப்பாடுகளை தாளவே நாம் 
புரிந்துகொள்ள வைக்கறது; இறுதியான எத்தியம் 
(இறைவன்) தர் அகமேயாகும். அதிலிருந்தே Fad 
(மானிட) அகங்களும் வெளியாகின்றன என்பது போன்ற 
தத்துவங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. நான்காவது சொற் 

பொழிவு மனித அகமும், அதன் சுதந்திரமும், அமரத்துவ: 
மும்” என்பதாகும். இதில் இரு குர்ஆன் காட்டும் மனித: 
னின் தனிப் பண்பையும், ஒப்பற்ற தன்மையையும், ஒரு. 
வரின் சுமையை இணன்ணொருவர் சுமக்க முடியாது நிலை. 
யையும் விளக்க, இரு குர்ஆனின் போ சனைப்படி. மனிசன் 
அமரத்துவம் அடைவது எப்படி. என்றும் எடுத்தியம்பு 
Gar. முஸ்லிம் கலைப்பண்பின் ஜீவ சக்தி” என்ற ஐக்கா 
வது சொற்பொழிவில் நபித் தவம் பற்றியும், முஸ்லிம்கள் 

அறிவு வளர்ச்சி செய்யப் பாடுபட்டது பற்றியும் பேசு: 

இருர். இஸ்லாத்தின் செயலாற்றல் தத்துவம்” என்ற: 
ஆமுூவஅ சொற்பொழிவில் செயலாற்ற வேண்டிய ௮௮௫: 
யத்தை இஸ்லாம் வற்புறுத்துவதை விளக்கு௫ிருர். இக் 

நாலிலுள்ள கடைசிக் கட்டுரையான மதம் சாத்தியமானது 
தானா 2” என்பதில் இன்றைய யுகத்துக்கு மகம் எவ்வளவு 

இன்றியமையாதது என்பதை விளக்கியுள்ளார். 

சென்னையில் அஞ்சுமனே தாக்க உர்தாவும், சென் 
னிந்தியப் பிராமண: அறிஞர்களும் இக்பாலுக்குக் தனித் 
சனியே வாவேற்புக்கள் அளித்தனர். பின்னர் அவர் 
பங்களூர், மைசூர், ஹைதராபாத், அலிகார் ஆயெ இடன்
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களுக்குச் சென்றார். சமது சென்னைச் சொற்பொழிவு 
களில் ஒன்றிரண்டை. இவ்விடங்களிலும் நிகழ்த் இனர். 
மைசூரிலும், ஹைகராபாத்திலும் முறையே மஹாராஜா 

வினுடையவும், கிஜாமினுடையவும் விருந்தினராகத் தங்க 
யிருந்தார். மைசூரில், பேராசிரியர் வாடியாவின் தலைமை 
யில் ஈ௨க்த கூட்டத்தில் இக்பால் பேஇனார். தத்துவ 

சாஸ்திரப் போதகாகிரியரான வாடியா, தமது முடிவுளை 

யில், இக்பாலுடைய சொற்பொழிவை முதலில் மனம் 
பாடம் பண்ணினால்தான் அதைப்பற்றி அபிப்பிராயத் 
தருவன சாத்தியம் என்றார். கடைஇயாக அவர் சொன் 
னார்: டாக்டர் இக்பாலை முஸ்லிம்கள் தங்கள் சொக்தச் 
சொத்து என்று ல௯்£க் தடவை கொண்டாடட்டும். 

ஆனால் அவர் ஈம் யாவருக்கும் சொந்தமானவர். எக்கு 
மத த்தவருக்கோ, வகுப்பினருக்கோ மட்டும் அவர் உரிய 

வரல்லர். இக்பால் தம் சமூகத்தவர் என்று முஸ்லிம்கள் 
பெருமைப்பட்டால், அவர் இத்தியர் என்று அவர்களை 
விட சாம் அதிகப் பெருமையடை இம்.” 

அரசியலில் 

அல்லாமா இக்பால் 1950-ல் ௮௫ல இச்திய முஸ் 
லிம் லின் தலைவராகவும், முஸ்லிம் மகாசாட்டுச் 

தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இவ்வாண்டு 
அல்லாஹபாத்தில் கடத்த லிக் மகாகாட்டில் அவர் 
செய்த சொற்பொழிவு சரித்திரத்தில் முக்ய இடம் 
பெற்றுவிட்டது. “பிரிட்டிஷ் காமன்வெல்த்துக்கு உட் 
பட்டோ உட்படாமலோ முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மை 

யாக உள்ள வடமேத்கு' மாகாணங்கள் ஒரு தனி 
காடாக ஆக்கப்பட வேண்டும்'” என்ற கருத்தை முதன் 
மூதலில் இக்பால்கான் வெளியிட்டார். இம்மகா 
காட்டில் வெளியிடப்பட்ட இக்கருச்அ, பின்னர் முஸ் 

லிம்களின் தலைவராக வந்த காயிதே ஆஜம் ஜின்னாஹ்வின் 

மனத்தை நிறைத்தது. 

ps2.
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1991-ஆம் வருஷம் லண்டனில் நடக்த இரண்டாவது 

வட்டமேஜை மகாகாட்டுக்கு இக்பாலும் ஒரு: பிஈதிகிதி 
யாக அழைக்கப்பட்டிருக்கார். அங்கே போகும் .வழி 

யில் ௮வர் பாலஸ்தீனத்தில் கடந்த இஸ்லாமிய மகா 
காட்டிலும் சென்று கலந்துகொண்டார். அவர் பைத் 

அல்-முகத்தஸ் முப்இியின் விருக்தாளியாய்த் சங்கியிருக் ' 
தார். அவ்இருர்து லண்டன் புறப்படுமுன், அவர், மதீனா 
சென்று ஈபி பெருமானின் சமாதியைத் தரிசித்துச் 

'இரும்ப விரும்பினார்... இரவில் எட்டு மணி சுமாருக்கு 

இதை அவர் முப்தியிடம் தெரிவித்தார். .முப்தி, இக்பால் 
புறப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகளையெல்லாம் செய்து 

கொண்டிருந்தார். இரவில் பத்து மணிக்கு இக்பால் 

. தமது முடிவை மாற்றிக் கொண்டார். தாம் மதீனா 

வுக்கு அப்போது செல்லப் போவதில்லை என்று தெரி 
வித்துவிட்டார். லண்டன் செல்லும் பாதையில் 
சான் ஈபிகள் 'சாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ₹£வுலா ஷரீபை” 
(சமாதியை)ச் தரிசிக்கப் போவது சரியன்று; இச்தியா 

வுக்குத் திரும்பிய பிறகு,௮அவர்கள் அழைத் தார்களானால், 
இன்ஷா அல்லாஹ், சான் போவேன் £? என்று அவர் 
கூறிவிட்டார். ‘ 

வட்டமேஜை மகாநாட்டில் அவர் மேன்மைதங்யெ 
ஆகாகானுடனும், ஜனாப் ஜின்னாஹ்வுடனும் Gers gs - 
கொண்டு இிட்டங்கள் தயாரித்தார். இவ்விருவரின் 
இதயமாக அவர்தான் விளங்கினார் என்று அக்காலையில் 

பே௫ிக்கொள்ளப்பட்ட து. 

1993-ல் ஆப்கானிய அரசாங்கம் தன் ௪ர்வகலாசாலை : 

யின் கல்வி முறையில் மாறுதல்கள் செய்து திருத்தி 
அமைப்பதற்காக யோசனை கூறும் பொருட்டு மூன்று 
அறிஞர்களை இந்தியாவிலிருக்து வரவழைத்தது. அவர் 
கள் அல்லாமா இக்பால், செய்யிது சுலைமான் சத்வி, 
ஸர் ராஸ் மஃசூத் ஆகியோராவர்.
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ஆப்கானிய .மன்னரான காதிர் ஷா இக்பாலின் அத் 
இயக்க ஈண்பர். அவர் மன்னராகு முன்பு இக்பாலோடு 
நெருங்கப் பழி இருக்கிருர். அச்சமயம் காழூலில் 
குழப்பமேற்பட்டு) அதை அடக்க அவர் (அப்போது 

ஜெனால் காதிர் கான் ஆக இருச்தார்) விரைகந்துகொண் 
ஒ.ருந்தார். அல்லாமா இக்பால் ௮வரளை லாகூர் ரயில் 
நிலையத்தில் சந்தித்து அளவளாவினார். ரயில் புறப்படு 
வதற்குச் சற்று முன்பு அவளை, இக்பால் சனியே 

அழைத்துச் சென்ன அவர் செல்லும் வேலைக்குத் . தம் 
மால் இயலும் பண உதவியை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டு 

.மாய்க் கேட்டுக்கொண்டார். ஜெனால் நாதிர் கான் அப் 
(போது இக்பாலை கோக்கு, நீங்கள் ஒரு பக்ர் 

ஆயிற்றே, உங்களிடம் இப்போது எவ்வளவு பணம் 
இருக்கப்போகிறது ??'என வினவினர். தம்மிடம் கில 
ஆயிரம் ரூபாய்கள் இருப்பதாகவும், ௮ைத அவர் ஏற்றுக் 
கொள்ள வேண்டும் என்னும் இக்பால் வேண்டினார். அச் 

சமயத்தில் ஜெனால் காதிர் கானிடம் சல நானு ரூபாய் 

.கள்கூட இருக்கவில்லை. இக்பாலின் மனத் தயாளம் 
அவரைப் பெரிதும் sores விட்டது. எனினும் 
அவர் இக்பாலிடம் பணம் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. 

இச்தகைய அத்தியந்த ஈண்பர்கள் மீண்டும் சந்தித்த 
(போது ஜெனால் காதிர் கான், அரசர் காதிர் ஷா ஆகியிருச் 
தார். அவர் பாசத்தோடு இக்பாலைச் தமுவி வாவேற்று 
அவரோடு அளவளாலினார். இக்பால் அவருக்கு அன். 
யளிப்பாசக அழகிய வேலைப்பாடு௨ன்கூடிய திரு கூர்ஆன் 

, பிரதியொன்றைப் பச்சை வெல்வெட் உதையிட்டுக் 
கொண்டு வந்திருந்தார். அதை அரசரிடம் கொடுத்து 

இக்பால் சொன்னார் : *இத்திருமறையை, இறைவனின் 
திருவாக்கயெங்கள் அடங்கிய இவ்வொப்பற்ற நா, 
தனது ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் பிரகிருதியின் இரகசூயல் 
களை அடக்கி வைத்அக்கொண்டிருக்கும் Dé Gi gor 

-ஷரீபை உங்களுக்கு அன்பளிப்பாகத் தருகிறேன். Qs. 
. ao
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தான் என்னிடமுள்ள பெரிய சொத்து, கான் ஒரு; 

user.” இக் கடைசி வார்த்தைகளைக் கூறியபோது: 
இக்பாலின் சூரல் கம்மிற்று; அவர் கண்களில் நீர் பெருக் 

கெடுத்தது. நாதிர் ஷாவின் சண்களிலும் நீர் கிரம்பிற்று... 

இக்பாலின் யோசனைப்படி காபூலில் முதன்மு தலாக: 
திரு குர்ஆன் அச்சிட்டு வெளியாக்கும் நிலையத்சை ௮ 
சாங்கம் எற்படுத்திற்று, காபூலின் கல்வி முறையில்: 
செய்ய வேண்டிய மாறுதல்கள் குறித்துச் சபாரிஷ். 

செய்துவிட்டு இக்பால் லாகூர் திரும்பினார். அவர் 

திரும்பிய கல சாட்களுக்கெல்லாம் சாதிர்ஷா கொலை 
செய்யப்பட்ட செய்தியைக் கேள்வியுற்ஞர். 

இதத்குப் பிறகு இக்பால் எழுதிய ஜாவீது நாமா”” 
என்ற பாரகாவியமும் பாலே ஜிப்ரீல்”, “ஸர்பே கலிம்””' 
என்ற உருதூக் கவிதைச் தொகுதிகளும், கடைசியாக 

₹:அர்முகானே ஹிஜாஸ்” என்ற உர்தூ, .பாரஹீகக் கவிதை 
கள் சேர்ர்ச தொகுதி ஒன்றும் அடுத்தடுத்து வெளி' 
யாயின, 

முஸ்லிம் அறிஞர்களையும், ஞானியர்களையும் ௮௬ 
காலையில் ஆதரித்து வந்த சமஸ்தானம் இக்தியாவில் 
போப்பால் ஆகவே இருந்தது. மெளலானா முஹம்மது: 
அலி, மெளலானா அஜாத் போன்ற பெரியார்களுக்கெல். 

லாம் போப்பால் நவாப் நல்ல சன்மானங்கள் வழங்கி வக் 
திருக்கிறார். இத்தகைய நவாப் இக்பாலிடத்திலும் பற்று 

தல் கொண்டதில் வியப்பில்லை. 1995-லிருந்து இக்: 
பாலுக்கு Hot ஆயுள் பரியந்தம் மாதக்தோறும் 
ஐர்..நாறு. ரூபாய் உபகாரச் சம்பளம் கொடுத்து வர போப் 

பால் நவாப் எற்பாடு செய்தார். மற்றும் பல மரியாதை 
களையும் அவர்-கவிஞருக்குச் செய்து வந்தார். 

சுகக்கேடு ; 

1984-லிருர்அ இக்பாலுக்கு மூத்திரக்காய்க் கோளாறு 
ஏற்படலாயிற்று. பின்னர் வாத சேஷ்டையும் - சேர்த்து
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(சொண்டு அவரைக் கஷ்டப்படுத்திற்று. - இதற்காகச் 
இச்சை பெற அவர் வீயன்னா ஈகரம் சென்று வாவேண் 
£டும் என்றும் அதற்கான செலவைக் தாம் தருவதாகவும் 
'போப்பால் ஈவாப் எழுதியிருக்கார். ஆனால் இக்பால் 
.பூனானி வைத்திய முறையைப் பெரிதும் நம்பினார். , அப் 
போதைக்கு அக்தச் கடுச்சை முறையில் பயலும் சட் 
ற்று.1938-ல் அவர் உடல் நிலை மீண்டும் Aaah Cuore 
.மாயிற்று. அவர் கண் பார்வையும் மங்கிற்று. 

அவர் மூன்று மனைவியரை மணத்திருந்தார். முதல்: 

மனைவிக்கு அப்தாப் -இக்பாலும் ஒரு பெண் மகவும் 
மறந்தனர். அவள். :இறக்தபின் மணர்ச இரண்டாம் 
மனைவிக்கு ஜாவிது இக்பாலும் மூனீரா பானுவும், 
மறந்தனர். மூன்றார்தாரமாக மணதந்திருக்க அம்மை, 

யார் குழச்தை பெழுமலே மணமான, ஐக்.தாண்டுகளில் 
காலமாகி விட்டாள். இக்பாலின் இசண்டாவது மனைவி 

தான் 1935-ம் வருஷம் வரை ஜீவித்திருக்காள். இக்த 
அம்மையார் இறந்த சமயம் ஜாவீ துக்குப் பதினோரு 

வயது? மூனீசாவுக்கு ஐந்து வயது. இவ்விரு குழந்தை 
களையும் பராமரிக்க ஒரு ஜெர்மானியத் தாதியை 
இக்பால் ஏற்பாடு செய்தார். அவருடைய மூத்த: 

மகன் அப்தாப் பிரிட்டனில் படி.தீதுக் கொண்டிருக் 
தரர். ஜாவி௮ம், முனீராவும் தமத தொழுகையைச் 

ட சரிவா கடத் அுகிருர்களா என்னு கவனித்து வரும்படி 
இக்பால் ௮ர்தத் தாதி அம்மாளுக்குக் கட்டளை இட்டி 

(ருக்சார். அச்சத் தாதிசான் சமையல் வேலைகளையும்: 
மேற்பார்வை செய்துகொண்டிருந்சாள். , இக்பால் அத் 
தாதியிடம் ஜெர்மானிய பாஷையில் பேசுவார். தன் 
Bond முனீராவும் ஜெர்மானிய பாஷை கற்றுக்கொள்ள 

“வேண்டும் என்று அவர் வற்புறுத் தவார். உலூலேயே 
னக்கு உள்ள ஒசே.ஈண்பன் தன்: முனீராதான் என்று 
அவர் அடிக்கடி கூறுவதுண்டு. அனால் அவள் இ£ட்டை 

க்
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ஜடை பின்னிக் -கொண்டிருக் சால் மட்டும் அவருக்குக் 

கோபம் வர்அவிடும். :: மூ.தச்சி மாதிரி இது என்ன் 

கோலம்!”” என்னு அளவர் மென்மையாகக் கடிந்து கொள் 

வார். . 

தமது உடல் நிலை மோசமாகக் கொண்டு வருவதை 
உணர்ந்த இக்பால் ஒரு மாண சாஸனம் தயார் கெய்து 

விட்டார். அதில் ஜாவி துக்கும், மூனீர்£வுக்கும் விடப் 

பட்ட சொத்துக்கள் பற்றியும், அவர்களுடைய பாது: 

காப்புப் , பற்றியுமே பெரிதும் கூறப்பட்டிருக் து. 

தமத உறவினர்களில் ஈல்ல நிலையிலுள்ள மூவரை 
அக்குழந்தைகளின் ஈலனைக் கவனித் அவரும் கண்காணிப்: 
பாளர்களாகவும் அவர் எற்படுச்தியிருக்கசார். அத்து. 
Lor oor சாஸனத்தில் மற்றும் பல சொத்த விஷயம்: 
களுடன், மதம் பத்திய தமது கருத்தையும் வெளியிட். 
டிருந்தார். ௮ சாவ 5 

நான் ஆரம்ப கால முஸ்லிம்கள் சென்ற வழியைப்: 
பின்பற்றுபவன்- எனக்குத் தக்லி”தில் (குருட்டுத்தனமாக: 
மூன்னோர் வழியைக் காசியெடிப்பதில்) ஈம்பிக்கை இல்லை... 
அனுஷ்டானத்தில் சான் இமாமே ௮ஃலம் ஹனபி. இமாம். 
Yk ஹனிபாவைப் பின்பற்றுபவன். over SS gar 
அழைக்து கான் ஈடத்திய ஆராய்ச்கெளின் முடிவாகவே। 
நான் இதை எற்றேன். முஸ்லிம் என்ற பெயருக்கு, 
முற்றும் தகுதியுள்ள ஒருவரை நீங்கள் காண நேர்ந்தால்: 
அவருடைய வழியைப் பின்பற்றுங்கள். ! 

“ஞானவானின் ஈட்புச் டெடவில்லையானால் ' 
சான் என் முன்னோர்சளிடமிருர்.து 
பெத்று அடைச் துள்ள ற்றை எல்லாம் 

என்னிடமிருந்து எடுத்துச் கொள்ளுங்கள்.!? 

இந்த மாண் சாளனனத்தை அவர் ரிஜிஸ்திரார் காரியால் 
பத்துக்கு உடனே அ௮னுப்பிவைச் அவிட்டார்.
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அந்திம காலம் 

ட. இக்பால் பல அண்டுகளாகவே வயிற்றைக் கட்டுப் 
படுக்கப் பழகிக் கொண்டிருந்தார். அவர் இனமும் ஒரு 
வேளை உணவு மட்டும் உட்கொண்டுவந்தார். குளிர் காலத் 
தில் மட்டும் இரவில் உப்புப் போட்ட தேயிலை அருந்து 
வார். இடீரென அவருடைய கூரல் கெட்டுப்போயிற்று. 
ஷாஹி மஸ்ஜிதில் குளிரில் நின்று ரீண்ட நோம் தொழுத 
பின் அவருக்குச் சளி பிடித்தகாகவும் அதிலிருக்து 
சாண்டை கெட்டுவிட்டசாகவும் சொன்னார்கள். 

அவரால் சரியாகப் பேசவும் இயலாதுபோய்விட்ட த. 
பின்னர் அவர் முகமும் கால்களும் வீக்கஙக்கொண்டன. 
அவருக்குச் சிசிச்சையளித்துவக்த சறச்ச யூனானி வைத் 
தியர்கள் அவருடைய இருதயமும் விரிந்து இருப்பதைக் 
கண்டனர். இக்பால் மேல்காட்டு மருக்து வகைகளை 
மனமார வெறுத்தார். வற்புறுத்தலின்மீது அதை உட் 
கொண்டாலும் அவர் வாக்தி எடுக் து விடுவ௮ண்டு. 
எனவே, இனதிவரை யூனானி வைச்தியர்களே அவரைக் 
கவனித்துக் கொண்டனர். உணர்ச்சி மிக்கவரான 
இக்பால் தமது இறுதிக் காலத்தில் சனக்கேற்பட்ட” 
வேதனையை மிகவும் சூப்புச்தன்மையுடன். பொறுத்துக் 
கொண்டார். அத்துடன்.அவர் நினைவு குன்னாமல், வெகு 
இகண்யமாக ஆூக்கொண்டுவர் கத. தம்மைப் பார்க்க 
வருபவர்களோடு அவர் ஈல்லவிதமாகப் பே௫க்கொண்டி 
ருந்தார். வர்.தவர்களில் ஒருவர், அவர் உடல் ௪க்ரெமே 
குணமடைந்து எழுந்து விடுவார் என்னு அவரிடம் 
சொன்னார். இதைக்கேட்ட: அல்லாமா புன்னகையுடன், 
நான் மாணத்துக்குப் பயப்படவில்லை சான் அதை , 
மகிழ்ச்சியோடு வாவேற்பேன்””என்று கூறிவிட்டுச் தம் 
பாட்டொன்றின் இந்த அடியையும் சொல்லிக் சாட்டினார்: 

உண்மை விஸ்வாசியின் அடையாளத்தை 
நான் சொல்கிறேன் ‘
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மரணம் வரும் காலையில் 

அவன் வதனம் மலர்ச்சியுந்திருக்கும், 

தமது மாணப் படுக்கையிலிருக் கொண்டே அவர் 
இஸ்லாமும் தேசயமும்'” என்ற ஒரு கட்டுரையையும் 

வாய்மொழியாகச் சொல்லி எழுதச் செய்தார். டார்வின், 
நீட்சே ஆயெவர்களின் தத்துவங்களை இக்காலையில் 
மிகவும் தெளிவாக ௮வர் விளக்வைத்தார். இச்சமயம் 

அவரைப் பார்க்க வச்ச ஒருவர், ௮வர் இன்னும் மக்காவுக் 
குச் சென்று வரவேண்டியது. , பாக்யுள்ளது என்ளூர். 

இதைக் கேட்டதும் இக்பால். உணர்ச்சியுடன் சொன்னார், 
“ஹிஜாஸுக்குச் செல்ல இனிச்!சந்தர்ப்பமில்லை; எல்லாம் 
அல்லாஹ்வின் திருவுளச் இத்தம்'” என்று. தமது Om Bus 

காலத்தில் அல்லாமா இக்பால் .மக்காவையும் மதீனாவை 
யும் பார்த்த வர எவ்வளவோ அவாவினார். ஆனால் அவர் 

உடல்நிலை அதற்கு இடங்கொடுக்கவேயில்லை. ் 
அவருக்கு மருந்து கொடுத்து வச்ச ஹக்கீம் சாஇப் 

ஒரு நாள் காலையில் அவர் காடியைப் பரிசோதித்துப் 

பார்த்தபோது அது மிகவும் தளர்ந்து காணப்பட்டது. 
மூதல் காள் இரவு ஈல்ல நிலையில் இருக்த நாடி. என் 

இப்படிப் பதுங்குறது என்று அவர் வினவினார். அன்னு 

இரவில் இக்பால் முஸ்லிம்களை நினைத்து நினைத்து, 
மிகவும் கசப்பாக ௮அழுதுகொண்டி.ருந்தார் என்று இரவில் 

அவருக்கருஇல் இருக்தவர்கள் தெரிவித்தார்கள். 

அவர் மரணத்துக்கு ஒரு; சில சாட்களுக்கு முன்பு 
இன்று இந்தியாவின் பிரதம மந்திரியாக இருக்கும்” 
திரு. ஜவாஹர்லால் செஹ்ரூ, அவரைக் காண வந்திருக் 
தார். அவரோடு அளவளாவிக் கொண்டிருக்கையில் 
இக்பால் அரசியல் -விஷயமாகவும் பே௫னார். அவர் 

ஜவாஹாரலால் கெஹ்ருவிடம் கேட்டார் : “Smear ois 
வகை அரசாங்கம் ஏற்படவேண்டும் என்னு விரும்புஇதீர் 
கள்?” :
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"6 என், சோஷலிஸ்டு அமசாக்கம்தான் * * “என்னார்' 

Gm sine. 
“உங்களைப் பின்பற்றுவோர் தொகை எவ்வளவு ?'' 

₹ மிகவும்'கொஞ்சம்தான். '* 

6 தெளிவற்ற அரசியல் மனப்பான்மை .கொண்ட 
இந்தச் இறு கூட்டத்தாருக்காக. எட்டுக் கோடி. முஸ்லிம் 

களின் நலனை காம் எப்படித் தத்தம் செய்ய இயலும் $? 

உண்மையாகவே நீங்கள் இர்தியா 'சு,தர்திரமடைவசை 
விரும்பினால், முஸ்லிம்களின் அனுதாபமின்றி அதை 
அடைய முடியும் என்னு நினைக்கிறீர்களா ? ஐசோப்பா 
வுக்கும் இர்தியாவுக்கும் இடையிலுள்ள பரந்த நிலப் 
பரப்பை நீங்கள் மறக்க, முடியுமா ? தன்னைச் சுற்றியுள்ள 

காடுகளைக் கவனியாது, ஒரு காடு தானாகவே முன் 
னேறிவிட முடியாது என்பது அரசியல் அரிச்சுவடி. 
wear! + புஷைர், பஸ்ராஹ், பக்தாத், அதன், 

அகாபா, முகல்லா? சூயஸ் யாவும் முஸ்லிம் ஈகரங்கள் 5 
இக்தியாவுக்கு வரும் சாஜபாட்டையில் உள்ளவை. 

இச்தியாவின் விஷயத்தில் முஸ்லிம்களின் ஒக் அழைப்பு 
மிகவும் பயன் தரத்தக்கது என்பதை நீங்கள் "மறக்க . 
மூடியுமா? மேற்கு ஆசியாவிலுள்ள முஸ்லிம் நாடு 
களோடு சனேகப்பான்மை பாராட்டி வாருங்கள், ஜவா 
ஹர்லால் !'” என்று இக்பால் கூறினார். இன்று நெஹ்ரூ: 
வின் வெளி நாட்டுக் கொள்கையில் இக்பாலின் இக்த 
யோசனை எத்தனை அதிகமாகக் கெள௱விக்கப்பட்டிருக் 
Bog என்பதைக் கவனிப்பவர்கள் வியப்படையாமல்: 

இருக்க முடியாது. 
் பாலஸ்தின மூஸ்லிம்களின் நிலைமையும் இக்பால் 

மனத்தை அதிகம் வருத்தி வர்க. இச்சமயம் பஞ்சா. 
யில் ஷாஹித் கஞ்ச் மஸ்ஜித் தகமு௮ு விஷயமாக முஸ்லிம் 
களுக்குள் ஏற்பட்ட சச்சரவுகளும், அதை அடக்க ராணு
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வம் தம் இக்பாலைப் பெரிதும் மனச் ௪ங்கடப்படும்படி. 
செய்தன. எழுந்திருக்க இயலாத நிலையில் படுத்திருந்து 
அல்லாமா, என்னை இக் கட்டிலோடு தாக்ெ கொண்டு 
போய், கல்வாங்கள் கடக்கும் இடச் தில் வையுள் 
கள். அப்பாக்கக் குண்டு முதலில் என் mero 
Oss 5 கான் rr RC wor. SUING WIT OY SI ஒற்றுமை 
உண்டாகட்டும்!”” என்று உணர்ச் ததும்பக் கூறினார். 

1879-ம் வருஷம் பெப்ரவரி மாதம் இருபத்து இரண் 
டாம் தேதி ஷஹியால்கோட்டில் பிறக்க கவிஞர், 1998-ம் 
வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்து ஒன்னும் தேதியன்று 
அதிகாலை 5-15 மணிக்குச் சமது அறுபத்தைச்தாம் 
எயதில் லாகூரில் ஜாவி-து மன்ஷிலில் இவ்வுலக வாழ்வை 
நீத்து அமர.ரானார். 

“ குல்லு-மன்-௮லைஹா-பான். வ-யப்கா-வஜ்்ஹ-உரப் 
பிக்க- அல்-ஜலாலி-வல்- இக்ராம்.”” 

போலார்கள் 3 சர்வ சக்தியும் பெருமையும் பொருந்திய 

Bobs இறைவன் திருச், சமூகமே தநிலைத்இருக்கும்-- 
BG Gi ger 65: 26,27.) ப 

இக்பால் தமது கடை காலத்தில் ₹ஜாவிதூ 
மன்ஷில்'? என்ற தமன விட்டிலேயே வ௫த்து Ne Brit. 
இச்சு வீடு அவர் புத்திரரான ஜாவிதுக்காக அவரால் 
கட்டப்பட்டது. அதனால் அவர் இவ்விட்டின் மூன்று 
அறைகளை மட்டும் தமது உபயோகத்துக்காக வைத்துக் 
கொண்டு அதற்கு வாடகையாக, மாதம் ஐம்பது ரூபாய் 
தன் புத்திரர் ஜாவிது பெயரால் பாக்கஇயில் கட்டி 

வந்தார். ஓவ்வொரு மாத வாடகையையும், அம்மாத 
ஆசம், த்திலேயே ௮வர் கொடுத அவிடுவார். ௮தாவது 
இச்பால் ' மாத வாடகை முன்னதாகக் கொடுத்து 
ats தேதி அங்லல் மாதத்தின் 91-வது சாள் 
ஆரும். இதன்படி. தமது இவ்வுலக ஜாகையின் கடைஇ 

(அதன் மீதுள்ள ஒவ்வொருவரும் ் மறைக்
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மாத வாடகையை மார்ச் இருபத்தொன்றாம் தே.தியன்று 
அவர் கட்டிவிட்டார்... இர்ச வாடகை ஏப்ரல் மாதம் 

இருபத்தொன்றாம் தேதியுடன் சரியாகிவிட்டது. அதே 
இனத்தில் அவர் காலமாகிவிட்டார் ! 

கிப்லாவின் பக்கம் முகத்தைத் திருப்பியபடி. இறை: 

வனின் சாமம் காவில் தவழ அவரது er a) bo 
அவர் முகம் சார்தமானதாகவும், அமைஇ கிறைந்த 
தீர்வும் விளங்இத்று. ன சூ 

தனக்குப். பதிமூன்று வயத நடக்கும்போது. மரண, 
மான தன் தர்தையின் அந்திய காளைப் பற்றி ௮வர் புத்தி 
சர் ஜாவீது சொல்லுவது ஈமது கவனத்துக்கு உசியது:- 
“என் தரை இறச்சு ௮க்த இரவை நான் ஒருக்காலும் 
மறக்க இயலாது. மாலையில் நான்கு மணி சுமாருக்கு கான் 

அவர் படுத்திருந்த அறையுள் அழைர்தேன். அவரைப்: 
பார்க்க வர்திருச் தவர்கள் ௮ங்கே GLEBE sari. கான் 
அவர் அருகில் போய் நின்றேன். நீ யார் என்று அவர் வின 
விஞர். * நான் தான் ஜாவித்” என்று என்னை மறந்து: 

கத்தினேன். அவர் புன்னகை சவழ, அதை நிரூபி! t 

நீ ஜாவீத் என்பதை நிரூபித் அக் காட்டு!?? என்ளார். 

£ பிறகு அவர் தம் பிரிய ஈண்பர்களில் ஒருவரான 
செளத்திரி முஹம்மது ஹஸன் பக்கம் திரும்பி, 6 ஜாவீத: 
காமாவின் கடைசியில் கான் ஜாவி௮க்கு எழுதியுள்ள 

புத்திமதகளை இவன் படித்து அதன்படி கடக்றொனு. 
என்னு கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்” என்றார். 

வைத்தியர்கள் செய்த முடிவை என் தந்தைக்குச் 
சொல்லவில்லை. வீட்டில் யாவருமே முணு .முணுத்துக்: 

கொண்டிருக் தனர். தரிதையின் இரிப்பும், கவலையற்ற: 
பேச்சும் ௮வர் ௮பரய நிலைமையில் இருக்கருர் என்றே: 

சான் உணாலிடாஅ செய்துவிட்டன. சான் என் அறை: 
யில் சுகமாகத் தூங்கெகொண்டிருந்தேன். பொழு புலர்
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ws PGE சற்று மூன்பு: அலி பக்ஷ் என்னை எழுப்பி: 
“உன் தற்தைக்கு கேர்ச்அவிட்டதைப் போய்ப் பார் !* 

என்றார். 

8 பரயசப்புடன் கானும் மூனீராவும் தந்தையின் 
அறையுள் போனோம். தூய வெள்ளைத் அணியால் மூடப் 
வட்டு என் தர௫்தை படுத அக் இடக்தார். அடக்க puns 
அழுகை வத்த௮.--என் தாய் இறந்த அன்று நானும் 

மூனீராவும் அமுது கொண்டே. அவரிடம் சென்றோம். 
அவர் என் தோட்களைத் தட்டிக் கொடுத்து, “நீ ஆண் 
பிள்ளை; ஆண் பிள்ளைகள் அழமாட்டார்கள் !” என்ஞார். 
இக்த நினைவு எனக்கு இப்போது வச்அவிட்டது--தக்ைத 
தஇிடீசென எழுந்து, *நீ ஆண்பிள்ளை; ஆண்பிள்ளைகள் ஆழ 
மாட்டார்கள்” என்னு சொல்லுவாரோ என்ற பயம் 

எனக்கு வக்க அமுகையைத் தடுத்து நிறுத்திவிட்டது.” 

இக்பாலின் ஆவி பிரியும்போது அவசோடு இருக்தவர் 
அவருடைய அன்புக்குரிய பணியாள் அலி பக்ஷ் 
மட்டுமேயாவார். அவர் பிரிவு பற்றி அலி பக்ஸ் சொல்லுவ 
தாவது; தமது பலம் சூறைந்து வருவதை உணர்க்து 
இக்பால் தன் கால்களை நீட்டி, முகத்தை மேலே உயர்த்தி 
னார். என்னை அழைத்தார். தன் கெஞ்சில் கைவைத்துக் 
"கொண்டு, *அல்லாஹ்;, இங்கே வலிக்கறெது் என்ளர். 
உடனே அவர் தலை விழமுக்அவிட்டத. நான் அவர் 

தலையை வலஅ கரத்தால் பிடித்துத் தாக்வயெபடி, இடது 
கரத்தை அவர் மார்பின்மீது வைத்துப் பார்த்தேன். 

அவர் அவி பிரிர்துவிட்டதை அறிந்தேன். அவர் முகம்' 
கிப்லாவின் பக்கம் திரும்பியிருக்தத. உடனே கூக்குர 
-லிட்டுக் கதறியபடி வெளியில் சகண்ணயர்ந்தவர்களை 
எழுப்பினேன். டாக்டர் அப்துல் கையூம் விரைந்து: 
ong பார்த்தார். டாக்டர் (இக்பால்) மெளத் 
தாகிவிட்டார், கலிமா ஷஹாதத் சொல்லுங்கள்” என்னு 

அவர் கூறினார்.
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அவர் காலமான அன்று இரவு பத்து மணிக்கு. 
லாஹுர் ஷாஹி மஸ்ஜிதில் ௮௫்த மகாகவியின் உடல் நல் 
லடக்கம் செய்யப்பட்டது. அவருடைய இறுதிச் ௪டன் 
குத் தொழுகையில் கலந்து கொண்டவர்கள் தொகை 
மட்டும் எழுபதினாயிரத்துக்கும் ௮திகமாக இருக்த.து. 
அரசாங்கப் பிரதிநி இகளும், பல்வேறு நாடுகளின் ராஜம்: 

பிரமுகர்களும் இக்பாலுக்குத் தமது கடைசி மரியாதை 
யைச் தெரிவித் அக்கொள்ள வர்து குழுமியிருக் தனர். 

உலக மகாகவி 

மகாகவி இக்பால் உலகப் பிரஜை. உலக மக்கள் 

யாவருமே: ஈலனோடு வாழவேண்டும் என்னு அவர் அவாவி” 
னார். உலகம் உய்வதற்குத் தான் கறர்த.து என்று கண்ட 
மார்க்கத்தை, தத்துவச்தை, வாழ்க்கை அனுஷ்டானத் 

தைக் தன் கவிதைகளின் மூலம் பேகினார்.இசனால் தன்: 
கவிதைகளில் பிரசார வாடை. அதிகம் மணக்கிறது என்ற? 
குற்றச்சாட்டையும் அவர் ஏற்கத் தயங்கவில்லை. 

: உலகம் முழுவதும் பிரஸித்தி பெற்ற 
குறிப்பிடத் தக்க கவிஞர் அவர்?” என்று ஓனாப் 
முகம்மதுஅலிஜின்னாஹ் பாராட்டினார். உர் தர 
பாரஸீக மொழி மேதையும், இந்தியாவின் 
மிகச் சிறந்த சட்ட நிபுணருமாக விளங்கிய 
காலஞ்சென்ற ஸர் தேஜ் பஹதூர் எப்ரூ, 

. மகாகவி இக்பாலைப் பற்றிக் கூறியுள்ளது 
நமது கவனத்துக்கு உரியது: “உலகன் இக் 
கால மகாகவிகளில் இஃபால் தலையானவர், 
உர்தூ, பாரஸீக பாஷைகளில் பாட்டுகள் 

எழுதுவதில் அவர் கைதேர்ந்த தொழிலாளி... ' 

கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாக 
காரன் அவரை ஒரு முதல்தரமான கவிஞராக
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வும், சந்தனையாளராகவும் மதித்துப் போற்றி 

வருகிறேன்.* । - 

ஸர் ஸப்ரூவின் இர்தப் பாராட்டுதல் அவரால் எழூ 

தப்பட்ட பல கட்டுரைகளில் விவரித்து விளக்கப் 

பட்டுள்ளது. பண்டித ஜவாஹர்லால் கெஹ்ளுவும் இக்பால் 

மாணமுற்ற செய்தி கேட்டதும்; அதற்குச் சில காட் 

.கஞக்கு முன்பே தாம் அவரைக் கண்டதையும், அவரீ 

அறிவுத் இறனையும், காடு சுதந்திரமடைய வேண்டும் 

என்ற Hat தாகத்தையும் குறிப்பிட்டு வருக்தியிருக்கி 

மூர். உர்தூவைச் தாய் மொழியாகக்கொண்ட செஹ்ரூஜி 

இக்பாலின் கவிதைகள் வரப்போகும் சமுதாயத்துக்குப் 

புத் துயிரூட்டிக் கொண்டிருக்கும் என்று ஈம்பிக்கை தெரி 

வித்தார். ் 

பிற சமயங்களிடத்து அன்பு 

இஸ்லாத்தின் போதனைகளை அவர் தன்னகத்தே 

மூற்றும் ஈர்த்துக்கொண்டு, அதன்படி ஒழுகி வந்தார். 

தமது கவிதைகளுக்கு அவற்றையே உணர்ச்சி யூட்டுப 

வைகளாகச் கொண்டார். வருங்கால சமுதாயம் இஸ் 

லாமிய சமாதான அடிப்படையில் அமைய வேண்டும், 

அதன்மூலம் உலகம் உய்ய வழி ஏற்படும் என்று அவர் 

பரிபூரணமாக ஈம்பினார். ஆனால், பிற சமயங்களை வெறுப் 

,பவராக அவர் விளங்கவில்லை. அவர் எதையும் துவேஷக் 

கண் கொண்டு நோக்கவில்லை. அவர் கவிைகிளில் ௮வரு 

டைய சமஸ்கிருத ஞானமும் தென்படவே செய்கிற ௮. 

on 5 SU பெரியார்களில் ஸ்ரீ இருஷ்ணரின் இதையும் 

ஸ்ரீ ராமாஅுஜரின் தத். துவங்களும், அவரைப் பெரிதும் 

கவர்ந்இருந்தன. ஹிந்து சமுதாயத்தை . மிகவும் 

மரியாதையோடு ஈடத்தவேண்டும் என்றார் அவர். தம் 

மூடைய புகழ் பெற்ற அல்லாஹபாத் லீக் மகாகாட்டுத் 

"தலைமைப் பிரசங்கத்தில் Hot கூறியகாவது?
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பிற வ௫ுப்பினரிடம் கெட்ட எண்ணங் 
கொண்ட எந்த வகுப்பும் இழ்த்தரமானது , 
வெறுக்கம் தக்கது. பிற வகுப்பினரின் பழக்க 
வழக்கங்களுக்கும் சட்ட திட்டங்களுக்கும் 
கான் மரியாதை காட்டுகிறேன். அவசயமேற் 
படின் திரு குர்ஆன் கட்டளையிடுகறபடி 
அவற்றைப் பாதுகாப்பதும் என் கடமை 
யாகும். எனினும் என் வாழ்க்கை, நடக்தை 
ஆகியவற்றின் உற்பத்தியாக விளங்கும் வகுப் 
பிடம் நான் அன்பு கொ ண்டுள்ளேன்; அவ் 
வகுப்பு தன் மதம், தன் இலக்கம், தன் 
கலாச்சாரம் ஆயெவற்றைதக் தந் து எனது 
உணர்ச்சியில் ஜீவசக்தியாக நின்று நான் இன் 
அள்ள நிலைக்கு என்னை உயர்த்தற்று.*? 

உன் விச்ரஹங்களைச் கைவிட்டு விடு என்று 

நான் சொல்லவில்லை. 

நீ நிசாகரிப்பவனா? அப்படியானால் 
உன் நிராகரிப்பு முத்திரைக்குப் 

பொருத்சமானவ்னாக ஈடச்து சொள் ! 
ஹே, பூர்வீகமான கலைப்பண்பை ஏ.த்திருப்பவனே, 
உன் முன்னோர் ஈடச்.ச பாசையை விட்டு விலகாதே! 
ஒரு மக்கள் கூட்டத் இன் ஜீவன் 

ஐக்யெத்தில்கான் இருக்றெதென்றால் 
நிசாகரிப்பதும்கட ஐக்யெத்துக்கு ஒரு பாதைதான். 
ஒரு பூரணமான கிராகரிப்பவனாகாத நீ 

சாஷ்டாங்கம் செய்ய அருகதையற்றவன். 

என்னு ஒரு பாடலிலும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

சான் கோயிலுக்கு மரியாதை செய்கேன்) 

கஃபாவின்முன் அடி.பணிஎ௰0 தன். 
என் மார்பில்?பூஹால் உண்டு; 

என் கையில் ஜெபமாலை மிளிர்ெத.
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என்றும் அவருடைய பாரஷீகக்' கவிதையொன்று பேசு 

கிறது. ் 

இக்பால் பாடிய 'புதுக்கோயில்,” “வேதனைச் இத் 

திசம்,” “குழக்தைகள் தேயே சதம்” “ஸ்வாமி ராமதர்ச் 
தர்”, “ராம்”, “ஹிமாலயம்”, பறவையின் சூரல்” 
காயத்ரி மந்திரத்தின் .மொழிபெயர்ப்பான :ஞூரியன்”” 
முதலிய பாடல்கள் ௮வர் ஹிக்து சமூகத்திடம் சாட்டிய 
மரியாதையை உணர்ச்சியோடு விளக்கக்கொண்டிருக் 
இன்றன. ' ் 

இக்பாலின் குரோதமற்ற மனப் பண்பால் எழுத்த 
மகத்தான இலக்கெத்தை முற்றும் படித்து உணர்ந்த 

உர்தூ, பாரஹீக நிபுணர், ஸர் கேஜ் பஹதூர் ஸப்சூ. 

கொல்லுவதும் இங்குக் குறிப்பிடத் தக்௧௮. அவர் ஒரு 

கடிதத்தில் எழுதியுள்ள தாவ.அ : 
இக்பால் முஸ்லிம் தத்துவத்தையும், 

முஸ்லிம் கலைப் பண்பையும், முஸ்லிம் இரச் 
செயல்களையும் பற்றி அதிகம் எழுதியுள் 
ளார் என்பது உண்மைதான். ஆனால் மில்ட 

னைக் கிறிஸ்தவக் கவிஞன் என்று கூறி ௮வர் 
கவிதைகளைக் கட்டுப்படுத்தவோ, காளி 

தாரஸனை ஹிந்து சமயக்கவி என்று கூறி அவர் 

கவிப் பெருமைக்கு வேலியிடவோ யாரும் 

முயன்றதில்லை; மற்ற மதத்தினரும் இதே 
காரணத்துக்காக இக்கவிஞர்களின் பெரு 
மையைக். குறைத்துக் கூறியதுமில்லை. இக் 

பால் முஸ்லிம் சரித்திர வெற்றிகளையும் கலாச் 

சார சாதனைகளையும் குறித்து எழுதினால், 
அதற்காக முஸ்லிமல்லாதவர் அவரைக் குறை 
யாக மதிப்பிட்டுவிட முடியாது.??
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ஆனால் இதே Fol Bo 'தத்கால 'மூஸ்லிம்களிடை 
யுள்ள குறைகளையும் அவர் கண்டி க்காமலில்லை. இஸ் 
லாத்தின் போதனைகளின்படி. , நடக்கத் , "தவ்றியதால் 
தான் முஸ்லிம்கள் இன்றுள்ள தோன நிலையை அடைந் 
தனர் எண்று அவர் கவி துகள் கெடுதலும், எடு த்னுக் 
காட்டியுள்ளார். 6 ஜவாபே-ஷிக்வா ” (புகாருக்குப் பதில்) 
என்ற பாடலில், இறைவனே இன்றைய முஸ்லிம்களின் 
முன்னேற்றமற்ற போக்கையும், செயலற்ற தன்மையை 
யும், பழைய புகழைப் பே௫க்கொண்டே காலன் SL 6B 

வதையும் இடித்துக் கூறுவசாக அவர் பாடியுள்ளார். அவ 
ருடைய கலிதைகளில் முஸ்லிம்களின் கடமை Does 
“மானது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள் அ. : முதலாவதாக 

இஸ்லாத்தின் போதனைப்படி. முஸ்லிம்கள் தங்களை த் 
திருத்திக்கொள்ள வேண்டும். அன்... பின்னரே ' அவர் 
கள் அ௮ச்திட்டச்தை மற்றவர்களுக்கும் விளக்கிச் சொல்ல 
வேண்டும். இது தான் ௮வர் மூஸ்லிம்களுக்குச் செய்யும் 
போதனை. க 

இக்பாலின் தேசப்பற்று 

மகாகவி இக்பால் தாய்காட்டுப் பற்று அற்றவராக 

ஆகிவிட்டார், “ஸாரே-ஜஹான்-ஸே-௮ச்சா-ஹிர் தஸ் 
தான்- ஹமாரா” (உலகம் முழுவதிலும் சிறக்க ' எம் 

ஹிச்துஸ்் தானம்) என்று ஆரம்ப காலத்தில் கவிதை 
எழுதிய கவிஞர், , 

மதம் ஒருவசோடொருவர் 
சண்டை போடச் சொல்லவில்லை. 

ஹிக்,ச் ஈமது ஜென்ம பூமி. 
ிச்துஸ்சான் ஈம்முடையது 

என்று போற்றிப் புகழ்ந்த கவிஞர், 

ஹே சிரதையற்றவனே, உன் சாட்டை எண்ணிப் பார்! 

மேலே (மேல்காட்டில்) உன்னை அழிச்சச் ௪ இரட்ச்ெெ து: 

இக், 8



38 
கடப்பதையும் நடக்க விருப்பசையும் ura! 

- வெறும் பழங்கதை பேசுவதில் என்ன இருச்தெத்? . 
“இசை உணசரவிட்டால் 
இச்திய மக்களாயெ நீங்கள் அழிர் அ.படுவீர் ர்கள்; 
உலச சரித் இரத்தில் உங்கள் 
அடிச்சுவடும் இல்லாது போகும் : 

என்று ஆத்திரமாகத் தாய்காட்டுக்காக வீறுகொண் 
டெழாதவர்களைச் சபித்துப் பாடிய கவிஞர், 

, 8ீங்கள் இத்தோட்டத்தின் பாதுகாவலர்கள்; 

எனவே இசன் பிளவு நீங்க வழிகாணுங்கள்! 
அப்பிளவெனும் -பேய்க்காத்று 

செடிகளைப் பாழாச்கிவிட்டதா 

என்று இந்தியாவைச் சீர்குலைத்த பிளவுப் புல்லுருவியைச் 
.௬ட்டிக் காட்டிய கவிஞர், பின்னர் வகுப்புவாதியாக மாறி 

‘Aout, காட்டுப்பற்றை மறந்து விட்டார், பிற் 
போக்குவாதியாக அ௫விட்டார் என்று அவர்பீஅ கூற்றம் 
சுமத்தப்.படுகிற ௮. 

குறயெ தேயம், சாஜி வெறியையும், பாஷிஸ் 
வெறியையும் உண்டாக்? வருவதைக் கண்ணால் கண்ட. 
கவிஞர் ௮தை வெத்துப் பாடியதிலும், ௪கலரும் ஒரே 
இறைவன் உண்டு என்ற அடிப்படையிலே சகோதரர்க 
ளாக ஒன்றுபட வேண்டும் என்று கூறியதிலும் வியப் 

பென்ன இருக்கிறது? அதற்காக அவர் தன் தாய்காட்டின் 
மீது பிற்காலத்தில் அன்பு காட்ட மறந்துவிட்டார் 
என்னு கூறினால் அதைவிடத் தவரான கருத்து வேறு எது 
வுமில்லை. அன்னியன் ஆட்சிக்கு உட்பட்டு அல்லலுற்றுக் 
இடக்த இந்தியாவைக் கண்டு அவர் கண்ணீர் வடித்திருக் 
இருர். இக்தியா விடுதலையடைய வேண்டும், சுதக்திர 
நாடாகத் தலைநிமிர்த்து' நிற்கவேண்டும் என்று அவர் 

கொண்டிருந்த சுதக்தி ஆவலை, திரு. : ஜவாஹர்லால் 
கெஹ்ருவே உணர்்திருக்கருர். இக்பால் ...சமது பிற்கா
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த்தில் எழுதிய *ஜாவி.௮. நாமா”வில் காட்டும் காட்டன் 
பைப் பாருங்கள்: 

நீ இச்தியாவைச் சண்ட இல்லையா? 

இ சயமுள்ள யாரும் போத்தும் காடல்லவா அது! 

அதன் ஒவ்வோர். அணுவும் 
உலூன்மீது ஒளி வீ௫னாலும் 

அச்சோ, ௮௮ புமு.தியிலும் குருதியிலும். 
டெர்.த தச்தளிக்கிசே! 

இச்தியாவின் கைகள் கட்டுண்டிருப்பது அவர் கண்களில் 
கண்ணீரை Ga bs si. இக்தியரின் ௮டிமை மனப்: 
பான்மை, எதையும் விதியின் செயல் என்று! ஏற்றுக் 
(கொள்ளும் போக்கு அவர் மனத்தைச் சட்ட. 

மனிசன் சாய்ப் பிதவியைவிடக் 

கடையனாடவிட் ட்டான்; 

ஒரு சாய் இன்னொரு சாய்க்கு 
அடி. பணிவசை கான் சண்ட இல்லை 

ஆனால் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு அடிபணி 
யும் கொடுமையும் எற்பட்டு விட்டதே என்று அடி 
அடித்தார். அவருடைய பிற்காலப் பாடல் ஒன்றில், 
தன் தாய்காட்டை விளித்து அவர் பேசுவதைப் பாரும் 
ள் 

ஸீஞு மலையிலே மூஸாவின் வெண்சரம் Cures’ 
அல்லது சுசச்சச் தென்றலுலாவம் ப் 

மலர்க்காவிலுள்ள முகையின் அக்கரைப் போல" 
உன் அன்பெனும் வெள்ளத்திலே 
என் இதயம் ஞூழ்கியிருச்றது. 

தாய்காட்டு அன்பையும் பாசத்தையும் அவர் டி i எங்படி 
Can apr? 

மதுச்சகடையின் இழவரே, . 

ஐசோப்பீய மதுவால் இன்பம் விளையும். ட 

ஆனால் அதில் இதயச் துயசமில்லை; 
என் தாய்நாட்டு மதுனை: எனக்கு, தாரும் !
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சன்று 'கேட்கிரூர் இக்பால். '' பல: கலைப்: பண்புகளை overt 
அத் தக்த பாரதம்; இக்பாலின் காலத்தில் கின்ற அயர” 
மான நிலை அவர் மனத்தைப் பொரிஅம் வருத்தித்று. 

Gam,’ ஹிர்துஸ்தானமே, 

உன் நிலை என்னை அழச், செய்தது: 

கதைகளிலெல்லாம் 

உன் சதையே Gage துயரமான 

என்று அயரப்பட்ட இக்பால் **ஜர்வி.து prion Be Qa 

யாவின் துயரமான நிலையைப் படம் பிடித்துக் காட்டுவா 

தைப் படிப்பவர்களுக்கு அவருடைய சாட்டுப் பற்று எத் 

தனை ஆழமானது, என்பது விளங்கியே ஆகவேண்டும்... 

இந்தியா அழூல் தன்னிகரற்ற ஓர் அஸ்வாஜாக (தெய் 
வப் பெண்ணாக)த் தோன்றுகிறது. ௮வர் அதை வருணிக் 

இருர்: 

வானம் வெடித்து « 
வனப்பு மிக்க வனிதைச்கு வழிவிட்டது. 

அவள் தன் முகத்இன்ரயைச் சற்றே விலக்இனாள்: 

். அவள் நெற்றியில் தெய்வீச ஒளி சடர்விட்டது., 

௮ள் சுண்களில் செய்வீக அன்பு 

வெறியோடு கூடித் தேங்கி நின்றது. 

அவள்; அண்ட. மேகம் போன்றிருச்ச௮; 

௮.தில் ரோஜா இதழ்களையொத்௫ 

... புள்ஷிகள் நெடுகிலும் மிளிர்ச் சன. 

எனினும் ௮வள் விலங்டெப் பட்டிருந்தாள்.. 
அவள் சண்டச் இலிருந்து ''" 

இதயம். பிளக்கும் :விம்மல்' ஒலி 
வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது... 

ரூமி சொன்னாச்: 

பார் இதுதான் இற் தியாவின் ஆச்மர. 
அவள் off tao af gir ஹேம்! ot" 

பார் மனத்தையும். இறங்கச்: செய்யும். என்று... -
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கந்தல் கோஷங்களைக். , கத்திக். கொண்டு, செயலற்று 
உழலும் இச்தியர்களின் இரத்தையற்ற. தன்மையைக் கூறி, 
, அவள் முறையிடுவதகாக இக்பால் , முதியிருப்பது அவர் 
உள்ளத்தே. உறைந்து இடத்த . காட்டன்பாலன்ஜோ! 

இக்திய மக்களைக். கூவி : அவர் விடுக்கும் வேண்டெலைப் 

பாருங்கள்: 

6 

anor gs கன் அங்கயுள்ளே 

De மறைச்திருக்ெது. 
இக்சப் பாரத பூமியின் புல்புல்களான காம் 

கவலையற்று ஈம் கூடுகளில் கதூங்கிக்சொண்டிருச்ச 

இதுவன்று சேம். : 

வரவரிடமும் அன்பு காட்டிய இப்பெரும் விஞ், அவர் 
தமன பெரிய காவியங்களுக்குக் மத சமயக் கருத்துக் 
களைப் பயன்படுத்தக் கொண்டுள்ள : காரண த்துக்காகப் 

பிற்போக்குவாதி என்று ஓதுகீகவிட இய்லுமா? இக்திய 
மக்கள் சுதந்திர வீரர்களாக ஆகவேண்டும். என்று அவர் . 

காட்டிய அவாவையும், Qs Bur Bar கஷ்டங்களைக் 
கண்டு அவர் கண்ணீர் வடி.ச்ததையும் யாரே .மறுக்க 

இயலும்! சாடு சம்பந்தப்பட்ட வளையில் அவருடைய 
இதயக் குரல் இதுதான் : 

இப்பூமியிலே ஒரு பு இய: சேவாலயத்ஸ்த்; 
ட... அன்புக் கோயிலை, * 

பரஸ்பரம் ஒருவரை யொருவர் 

சேசிக்கச் செய்யும் நிலைய ச்சை 

எழுப்புவோம். வாரீர்! 

குர்ஆன். ஹதீஸ் ஈடுபாடு * .. 
இக்பால் திரு குர்ஆனிடமும் 6 பெருமானாரிடமும் 

Was பற்றுதல் கொண்டிருக்கார். அவர். மேல்காடு 

சென்று தத்துவ-சாஸ்இரங்களை யெல்லாம் spor வத்த 
பின், இமாம் கஸ்ஸாலி, ',மொளலானா ரூமி, இப்னு அரபி,
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பக்ருத்தின் ராஸி, ஷேகு அஹ்மது ஸர்ஹிர்ச் போன்ற 
மாகான்களின் நாற்களையும், பிளேட்டோ, டேசார்ட், 
லிப்னிட்ஸ், ஸ்பினோஸா, பெர்க்ணன், நீட்சே, காண்ட், 

வார்ட். முதலிய தத் அவவாஇகளின் நூற்களையும் கற்ற. 
பின் தமக்கு ஏற்படும் தத்துவார்த்தச் சந்தேகங்களுக்கு, 
Ors ass gear உதவியையும் நாடாது இரு 

குூர்ஆனையே சாடினார். தமது எந்த ஐயமும், அங்கு, 
கிவர்.த்.தியாவகைக் கண்டார். திரு Giger * நால் 

களின் தாய்” என்பதை அ௮துபவப் பூர்வமாக 

உணர்ந்தார். தனமும் தவனாது அவர் திரு குர்ஆன் ஓதா 
வஅ வழக்கம். சில உணர்ச்கெரமான பகுதிகளை ஓஇியதும். 

அவர் தேம்பித் தேம்பி அழுவார். தன் சிறு பிராயத்தில் 
இது சம்பந்தமாக நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவத்தை ஜாவிது: 
இவ்விசம் கூறுகிருர். **ஸர்ஹிக்ச் ஷரீபில் உள்ள 
முஜத்தித்தே ௮அல்பஸானி ஷேக் அஹ்மது owt au!) & Bear 

அடக்க ஸ்தலத்திற்கு என் ௧௫௫ என்னையும் அழைத் 
துச் சென்ஞார். அங்கே அமர்ந்து; அவர் இரு குர்ஆன் 
ஆய திதக்களை ஓதிக் கொண்டிருந்தார். ௮ச்சமயம் அங்கே 
எங்களைத் தவிர வேறு யாருமில்லை. இரு கர்.ஆனை அவர் 
வாய்விட்டு இனிமையாக ஐதியபோது அவர் கன்னம்: 
கள் வழியே கண்ணீர் வழிக்தோடி.ற்று. சச்தையின் 

GIO HES மண்டபம் முழுவதும்: எதிரொலிக்க கான் 
பணிவோடு அமார்ர்திருந்தேன். “இக்நிகழ்ச்சி இன்னும். 
என் நினைவை விட்டு அகலவில்லை.!” - 

பிற்காலத்தில் அவருடைய தொண்டை. கெட்டு இனிய: 
Gre உடைத்து போனதற்காக அவர் வருத்தப்பட்ட | 
தெல்லாம், திரு குர்ஆனை முன்னைப் போல இன்பமாக: 
ஓத மூடி யவில்லையே என் தான். பிணியுற்றுக் இடந்த” 
அவர் திரு குர்ஆனை ஓதச் சொல்லிக் கேட்டே இன்ப 
மடைந்தவச்சார். அவருடைய சவிதைகளில், குறிப்பாகப் 
பா்ரவமீகக் சவி) தகளில் திரு குர்அனிலிருக்அ பதப் பிர
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யோகங்களைகத் எடுத்துத் தாராளமாகக் கையாண்டுள்ளார். 
அவருடைய சென்னைச் சொற்பொழிவுகளினும் ஏராள 
மான திரு குர்ஆன் மேற்கோள்கள் உள்ளன. அவர் கால 
மாவதற்குச் லெ மாதங்களுக்கு முன்பு, தமது திரு 
குர்ஆன் ஆராய்ச்சியெல்லாம் தொகுத்து ஒரு நால் எழு HM 
வதற்காகக்.குறிப்புக்கள் தயார் செய்தார். அதற்காக அவர் 
௮ல்-௮ஸ்ஹர் சர்வகலாசர்லையினர் ஒத். துழைப்பையும் 
கேட்டிருந்தார், Hem gees :₹இரு. குர்ஆனைக் 
கற்பதற்கு ஒரு விளச்சவுளை”” என்று பெயரிட சாடினார். 

ஆனால் இக்.நால் எழுதப்படவில்லை. இது போலவே அவர் 
உர்தூவில் எழுதச் திட்டமிட்டிருக்ச ராமாயாணமும், 
ஆங்லெத்தில் காவியமாக எழுதத் திட்டமிட்டிருக்த, 
*ஒரு மறந்துபோன ஈபியைப் பற்றிய நூலும் ” எமுதப்படா 
மலே போயின. 

சபி பெருமானிடம் அவர் கொண்டிருந்த பக்தியும் 

அபிமானமும் அவர் கவிதைகளிலெல்லாம் ஒரு தனி 
வேகத்துடன் பெருக்கெடுத்த இடுகின்றன. குழந்தையை 

கெஞ்சோடு அணைத்து, குளிரிலும், உஷ்ணத்திலு 
மிருக்து பாதுகாக்கும் தாயைப் போல, உம்மத் அகளுக்கு 

ஈபி பெருமான் (ஸல்) அவர்கள் தாயாக இருக்கிறார்கள் 
cron “Gener é-ai-Gaseré’ என்ற பாட்டில் அவர் 
SLE OPT» இஸ்லாத்தின் நடு சாயகம் நபி பெருமான் 

(ஸல்) அவர்களே; இஸ்லாத்தின் அடிப்படையே ஜக்கி 
யத்திலும், ஈபியின் செய்தியில் ஈம்பிக்கை கொள்வ 
திலுமே இருக்கறது என்கிரூர் இக்பால். 

மூஸ்விமின் இதயம் முஸ்தபா (ஸல்) வின் உதைவிடம். 

கம் பெருமை யாவும் ் 

Gav gu (ஸல்) வின் * பெருமையால் வருபவையே ! ! 

சான்இிருர். air.



க்கீ 

அவர்கள் பாதம். (உடக்கும் பாதை) . 
ஒரு சட்ட திட்டத்தை உண்டாக்கியுள்ளது 

என்றும் அவர் பாட்டெ மூதியுள்ளார். ஒரு: சமுதாயத் 

இன் ஐக்யெ பரவத்துக்குத் 'இட்டம் வேண்டுமென்றும்? 
மூஸ்லிம். சமுதீர்ய த்துக்கு , அது இரு குர்ஆன். தான் 6 என் 
௮ம். கூறும் இக்பால், 

IG குர்அன்' மானிட வர்க்கத் திற்கான. 

Qa ge செய்தியாகும்; 

அதைக் சொண்டு வந்தவர் 

“சஹ்மசத் தூன்-லில்-ஆலமீன் ன்் 
(உலகங்களுச் செல்லாம் கருணை) ஆனவசாரும்: 

° 

என்னு போற்றுகஇிஞர். 

தொழுகை விஷயத்தில் இக்பால் மிகவும் கண்டிப் 
பான அனுஷ்டான முடையவராய் இருந்தார். பிற்காலத் 
இில் பின்னிரவில் தொழும் ₹சஹஜ்ஜத் தொழுகையை 
யும் அனுஷ்டித்து வந்தார். கடை காலத்தில், தொழ 
இயலாது படுக்கையில். கடந்த சமயம் அவர் , பெரிதும் 

வருந்தினர். 

இவ்விதம் மார்க்கப் பற்றுதல் கொண்டு இறைவனுக் 

குப், பயச்து ஈடர்்துகொள்ளும் மனப்பான்மை அவரு 

டைய மனத்தில். இளமையிலேயே உண்டாக்கப்பட்டிருச் 
த. இக்பால் வாலிப வயதினராய் இருக்த சமயம் gor 
விட்டின் முன் வந்து நின்று பிடிவாதமாகப் பிச்சை 
கேட்ட பிச்சைக்காரனை அடித்துவிட்டார். - பிச்சைக் 
காரன் கிழே விமுக்து அழமுஅ திட்டினான். இதைக் கண்ட 

பக்திமானான இக்பாலின் தந்ைத மிகவும் வருந்தினார். 
அவர் கண்களில் சண்ணீர் மல்கிற்று. இளைஞர் இக்பா 
லிடம் ௮வர் சொன்னார் : ' “இறுதி காளில் ஈபி பெரு 
மான் (ஸல்) அவர்களின் கூட்டத்தார் - இறைவன்
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'பெயருக்காகப் போராடியவர்கள்; இரு குர்ஆனை. மனப் 
பாடம் செய்தவர்கள், வீர. மரண, -மெய்தியவர்கள்டு 
பக்திமான்கள், பாபாத்மரக்கள். அகிய, யாவரும் ஒரு பக் 

கத்தில் இரண்டு கிற்பார்கள். அப்போது ச்பிகள். சாயகம் 
(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் "கேட்பார்கள். 

**ஒரு முஸ்லிம் யுவனை 
இறைவன் உமது பொறுப்பில் ஒப்படைத்தான்... 

் அவன் எண்: போதனையிலிருக்து பயன்டையவில்லை 

இச்சனை இலகுவான ஒரு கட்மையை , 

கீர் செய்ய இயலவில்லை , 

அ௮ச்தச் களிமண் குவியலை 

தர் (ஆதம்? ஆக்ச உம்மால் இயலவில்லை 1?? * 

இதற்கு கான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் P 

மசனே, சற்றே யோ ! 

,ஈபியின் உம்மத்துக்கள் ஒன்று இரட்டப்படுவசை 
எண்ணிப் பார் ! 
அதன் பின் என் வெளுத்த சாடியையும் கவனி ! | 
ஈம்பிக்கையுடனும் அச்சத்துடனும் 

“நான் காட்டும் பணிவையும் பார் ! 
உன் தச்தைக்கு அத்தனை பெறிய 

கொடுமையை இழைச்துவிடாதே ! 

எஜமானரின் முன் சேவகனை இழிவுபடுச்திவிடாதே ! ))- 

இந்தப் பு.சீதிமதி இக்பாலின் ' இதயத்தில் , ஈன்கு 

“வேரூன்றிக் கொண்டது. அதைப் பின்னர் அவர் தம் 
அவிைகளுக்கு உணர்ச்சி ' பூட்டப் பயன்படுத்திக் 
கொண்டார்: ன ரோக இ ் 

(நீ. வெற்நியடைய ரேர்க்சால், உன் கல்வியை இஸ் 
லாத்துக்காகப் பயன்படுத்து” என்து இக்பாலின் தந்தை 

தம் புத்திரர் கல்லூரியில் புகுந்த - உடனேயே அவரிடம் 

கூறியிருச்தார். இகன் பின் ஒரு நாள் இக்பாலின் (FEDS 
அவரிடம் கேட்டார், அவர் கொடுத்த... , வாக்குறுதியை 

|
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hs அளவுக்கு நிறைவேற்றி வருகிறார் என்று. கான் 

இஸ்லாத்துக்காகவே சேவை செய்அ வருகிறேன்'” என்று 
புத்திரரும் பதிலளித்தார். எனினும் இக்பாலின் தந்தைக் 
'குத் தன் மகன் or Op gia Bev உண்மையாகவே இஸ்லாமி” 
யம் இருக்கிறதா என்று படித்து அறிவதில் அதிக இர்வம் 

இருந்தது. . இக்பால் “அஸ்ராரோகுத்இ. போன்ற பார 
ஷீகக் கவிதைகளை எழுதத் தொடங்வயெதும், பாரஹிக 
பரவையே ௮ வரை படித்திராத இப்பெரியார், அதற் 
காகவே பாரஷீச மொழியைச் கற்றுக்கொண்டு தண் 

புதல்வரின் கவிதைகளைப் படி.க்கலானார் ! 

தன்னைப்பற்றி 

இக்பால் காலத்அ மெளலவிகளில் இலர் மேல்காட் 
டுத் தத்துவங்களையோ, இஸ்லாம் இன்று எப்படி. 

உலகுக்கு எடுத்துக் கூறப்பட வேண்டும் என்பதையோ 

அறியாது மார்க்க ஞானம் பெற்றதுடன் மட்டும். 
அமைத்திருந்தனர். இத்தகையவர்களுக்கு இக்பாலைப் : 

புரிக்துகொள்ளவே இயலவில்லை. ஆங்கில ஞானம் 
படைத்தவராகவும் இருக்குர; மேல்நாட்டு தத்துவவாதி 
களைப் பற்றியும் பேசுகிறார் ; இஸ்லாத்தின் தச் அவதைக 

விளக்கியும் கவிகள். எழுதினார் cron epi aC an! மேல்: 
நாட்டுச் சத் அவத்தைப் படித்தவன் உண்மை முஸ்லிமாக 
இருக்க இயலுமா ? இவர் உண்மையிலேயே எத்தகைய: 
மனிதர் என்று இச்த மெளலவலிகள் சந்தே௫த் சனர். 

Qos care gadis "இக்பால் தம் அண்டை .வீட்டு 
மெளல்வி சாஹிப் ஒருவரிடம் சொல்லுவது போன்று 
தோரணையில், என்னை கானே அதிய முடியவில்லையே ! 
நீங்கள் அறியாதிருப்பின் வியப்பில்லை” என்று பாடினார். 

என் சிச்தனைச் சரமுத்இரத்தில் 
தண்ணீர் அழமாக இருக்கறது. 

எனச்கு இச்பாலைப் பார்ச்க அசையுண்டுு. 

பிரிவாற்னாமையால் கெடு நாள் :
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சான் கண்ணீர் வடி.ச்சேன்.. 

இக்பாலே, இக்பாலை ஈன்கு அறியவில்லை. 
இ௫ கேலிப் பேச்சன்று, 

இறைவன் பெயரால் இது கேவி அன்று? 

இருப்பினும் தன்னுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டது 

என்பதையும் அவர் சொல்லாமல் விடவில்லை. வேறொரு. 
பாட்டில் இக்பால் QeraGapr : 

தெய்வ வெறி கொண்ட இப்பக்கர் 

கிழக்கையோ மேற்கையோ சேர்ச் சவனல்லன்... 
சான் உண்மை யென்று பட்டசை வெளியிடுகிறேன், 

சான் டெல்லியையோ, இஸ்பஹானையோ, 
ஸமர்க்கச்தையோ சேர்ந் தவனல்லன். 

மதச் குருச்களால் ஏமாற்றப்பட்ட துயில்லை$ 
ஈவீன காகரிகத்தின் பசட்டில் மயங்யெதுமில்லை. 

சண்பர்சளும் பகைவர்களும் என்னை (விரும்பாதது Sor? 

ஈரன் விஷத்தையும் வெல்லத்தையும் அகுத்ததிலதால். 

உண்மையை உணர்ச்தவன், 
உண்மையைச் காணுபவன் 
குப்பை மேட்டைக் கற்குன்று என்று மயங்குவானா ? 

சில பண்புகள் 

இக்பால் மிகவும் எளிய வாழ்க்கையே ௩டத்தினார்.. 
ஆடம்பரங்களை வெறுத்து ஒ.அக்கினார். தன்னை ஒரு: 

பக்கீர் என்றும், கலந்தர் என்னும், தர்வேஷ் என்றும் 

அவர் ௮அழைத்துக்கொண்டார். ஆனால் கவிதை முறைக்கு. 
அப்படி அ௮ழைக்துக்கொண்டதோடு நின்றுவிடாது 
வாழ்க்கை அனுஷ்டானங்களிலும் உலகத்தில் இருப் 
பினும், ஒட்டியும் ஒட்டாத தாமரை இலைச் கண்ணீர் 
போலவே, தேவையற்றவராகவே அவர் வாழ்க் தார். அவர் 
மனச்சாட்டு. சுத்தமானதாக இருச்கது. பொய் சொல்லு 
agin, BAS gs கூறுவதும் : கொடுமையான ., பாவங்கள்
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என்னு அவர் கருதினார். அவம், பாரரையும். எச்சுமயத் 
அம் ஏமாற்றிய தில்லை. ஏகார்தத்தையும் இர்தைசெய்து 
“கொண்டு அமர்த்திருப்பதையும், : அவர் அ.இகம் விரும் 
னோர். 

ட. அவுர் . எளிய வாழ்க்கை நடத்தியது: போலவே 
அடம்பாச த்தையும், வீண் விளம்பரத்தையும் Gang 
தார். ஒரு தடவை ஒரு; கிராமபோன். கம்பெனி அவர் 
பாடல்கள் இரண்டை ஒலிப்பதிவு செய்து இசைத் 
தட்டு வெளியிட்ட. அ௮ந்.த. இசைத் தட்டின்-ஈடுவில் 

இக்பாலுடைய - படத்தைப் போட்டுக்கொள்ள . அனு 
மதிக்கும்படி, அந்தக் கம்பெனி இக்பாலிடம் கேட்ட த. 
இதற்குத் சான் அனுமதி ௪.௪ இயலா என்று இக்பால் 

மறுத்துவிட்டார். “இத்தகைய விஷயங்களை இயற்கை 
யாகவே வெறுப்பவன் ' நான். வியாபார நோக்கத் அக்கு 

என். படம் பயன்படுத் தப்ப்டுவதை தான் சகித்துக் கொண் 

டிருக்க முடியாத? என்னு கூறிவிட்டார். 

இக்பால் புகழ்பெற்ற அல்லாமர்வாய்: இருக்தபடியால் 
.இிரபுக்களின் வீடுகளில் கடக்கும் பல” AGS அகளுக்கும் 

அழைப்புகள் வருவஅண்டு. அவற்றுக்கெல்லாம் Mawr 
போவதே இல்லை. “இவ்விருந் துகளில் மது பரிமாறுஒருர் 
கள். சான் போகமாட்டேன்” என்று att குநிவிடுவார். 

“ஏன் “வீடு எனக்கு நூஹு நபியின் கப்பலைப்: போல$ 
இதைவிட்டு கான் ஏன் போகவேண்டும்?” என்று அவர் 

“கேட்பஅண்டு. ம் ன் . 

ட இக்பால் எதையும் விருப்பு, க வெவ்ப்பின்றி வெளிப் 

IL UT EB கூறிவிடுவார். ஒரு தடவை அவரைக் கர்ணா 

வர்திருக்கு 6 ஒரு தத். துவ சாஸ்திச மாணவன் காஸ்இீக 
. வாதம் பேசலானான். அவனைத் தன் விட்டை விட்டுப் 
'போகும்படி கூறிவிட்டார். .மற்ஜொரு : சந்தர்ப்பத்தில் 
அல முக்கியமான நவாப்களும் பிரமுகக்களும் அவுர் 

அ்ரிட்டில் கூடியிருந்தனர். ௮ப்போது அங்கு வரத ஒருவச்
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இக்பாலைத் சனியே eB ia பேச விரும்பினார். “ar car 
இக்கேயே பேசலாமே. .உம்...இங்கும் செய்தியை- 
வெளியில் பரப்புபவர்களும் “இருக்வ்றனர். தனியாகளே் 
பேசலாம் ”” என்னு கூறி இக்பால் எழுச்தார். வக்திருக்த 
வர்களில் ஒரு பிசமுகர், யாரைச் சொல்கிறீர்கள் ?”?? 

என்னு இக்பாலிடம் வினவினார். : அத்தகையவர்களின் 
நீங்களும் "ஒருவர்தான்" என்று கவிஞர் பதிலளிக்க 

விட்டார் ! -, 

சன் இளைய மகனான rif Be இக்பால் Garg 
பிரியமாக இருக்தார். ஒரு காள் ஜாவி௮ு தன்னை அடி த்து! 
விட்டதாக. ஒரு Boer ok ZI அவரிடம் புகார் செய்* 
தான். அவர் உடனே ஜாவீதை அழைத்துச் சொன்னார்; 

மார்க்கக் கட்ட ளை களுக்கு மூரணாக ஈடந்தால் இனி நீ 
என் மகனல்ல. உன் ஈண்பர்களிடம் கேர்மையாக ob or 
கொள்; அவர்கள் உரிமையையும் காப்பாற்து!”? 

. ஜாவீதை இக்பால் அடித்ததே இல்லை. ஆனால் ௮ வ” 
ருடைய சண்டிப்பின் முன் ஜாவீது நடு நடுங்குவார்... 
ஒரே ஒரு தடவைதான் அவர் இக்பாலிடம் அடிபட் 
டிருக்கிறார். தன் செலவுக்குச் sb AGEs பணத்தைச் 
செலவு செய் அவிட்டு, - விட்டிலிருந்த ஒரு செம்டை 
எடுத்து, பேரீச்சம் பழம் விற்றுக்கொண்டு வச் சவனிடம் 

கொடுத்து, பேரீச்சம் பழம் வாவ்இவிட்டார் gral g- 
"இதைக் கேள்விப்பட்ட இக்பால் கோபத்தில் தன் மகளை” 

அடித்தார். 
1998-ல் அவர் உடல் wove குன்றிகிருக்சபோன: 

£ இக்பால் ் தினம் ” கொண்டாட. முதன்முதலாக 

லாகூரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. கவிஞரை அவர் வாழ். 
சாளிலேயே கெளவித்துவிடத் அடித்த இலக்க அன். 
பார்சளின் முயற்சி அ. அத்துடன் அத்தச் தினத்தன்று 
சவிஞரிடம் பண முடிப்பு அளிப்பதற்காக ஒரு கணிசமான” 
தொகையை வூல் செய்யவும் ' தீர்மானித்தனர்: “இக்பால்: 

4
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தனம் கொண்டாடப்படுவதை கவிஞர். ஆக்ஷபிக்கவில்லை- 
ஆனால் தமக்கு நிதி தரட்டும் யோசனையைக் சைவிடுமாறு 
அவர் வன்மையாசனும் ' எண்டிப்பாகவும் கூறிவிட்டார். 
எனவே கொண்டாட்டம் . மட்டும் இறப்பாக கடந்த. 

முடிச்ச. 
இக்பா௮க்கு மாம்பழத்இன்மீது அதிகமான பிரியம். 

அமீர் குஸ்ளுவும், காலிபும்கூட மாம்பழம் பிரியர்களா 
கவே இருச்திருக்கன்றனர். ₹மாம்பழத்அக்கு இரண்டு 
குணங்கள் தான் இருக்க வேண்டும்; ஒன்ன Hs கல்ல 
பழமாக இருக்க வேண்டும்; மற்றது 99 கிறைய 
இடைக்க வேண்டும்” எண்ருர் கவிஞர் காலிப். இக்பால் 
மாம்பழத்தைத் தான் சாப்பிடுவதோடு நிற்பதில்லை. 
அவர் தம் சண்பர்களை வரவழைத்து மாம்பழ லிருக்து: 
சொடுத்.அ மகழ்வ அண்டு. பழங்களின் ராஜ்யத்தில் காஷ் 
மீர் தராசை உயர்ர்ச ஸ்கானம் வ௫க்கிற்தாயினும், மாம் 
பழம் அதற்கும் ஒரு படி. மேலே போய்விட்டது என்று. 
அவர் சொல்லுவஅண்டு. தமஅ ஈண்பர்களுக்கு அடிக்கடி 
.விசேஷமான விருக்துகள் கொடுத்துத் திருப்தியோடு 
அவர்கள் உண்பதைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதில் 
இக்பாலுக்குப் பெருமகிழ்ச்சி ஏற்படுவஅண்டு. 

இக்பானுடைய பேச்சுவன்மை யாரையும் இலகூ 
வில் கவரும் தன்மையது. எந்த விஷயத்தைப் பற்றி 

யாயினும் சரி, காலம்-தூரம் பற்றிய தத்துவார்த்த விசா 
ஏணையாயினும் சரி, குஸ்.இப் பர்தயத்தைப் பற்றியாயி 

னும் சரி, ௮ல் ஒரு கிபுணசாகவே அவர் பேசுவார். 
அவரோடு: உறவாடியவர்கள், ௮ந்த நினைவை “என்றும். 
அகற்ற இயலாத. அவர் பேச்சில் ஹாஸ்யமும் சலக் 

சான் இருக்கும். சல சமயம் கசப்பும் தொனிக்கும். 
Gh FF gust or இரு பிரபல அரியல் ' தலைவர்களைப். 

பத்தி அவர் அபிப்பிராயம் சொல்லிக்கொண்டிருக்தார்.. 
அப்போது சொன்னார். இவர்களில் ஒருவர் ஷைத்தான்.
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மூன் அடிபணிக்து, அவனை மூழ்விக்க எதவும் செய்பவ 
டமாக இருக்கிறார். மற்றறரோ, ஷைதக்தானே தன்னைக் 
கண்டு பயந்து நடுக்கிக் தன்னோடு Cre உறவை சாடி, 

“நாம் இருவரும் ஒன்றுதான், வாருங்கள் காம் கைகோத் 

“அக் கொள்வோம்!” என்னு வேண்டுதல் விடுக்கும் ௮ள 
வுக்கு உயர்க்து விட்டார்.” 

வைத்தான் மனிதனுக்குச் சுறுசுறுப்பூட்டுபவன் 

என்பதல்லவா இக்பாலின் ததீதுவம்! ஷைத்தான் ஒருவ 

னல்லன், பலர் என்ற சித்தாச்தத்தையும் அவருடைய 
கவிதைகள் வெளியிடுன்றன. டெல்லி ஜாமியா மில்லி 

யாவில் அவர் செய்த ஒரு தலைமைப் பிரசங்கத்திலும் 
‘erg gre sng ஒன்றைச் சொன்னார். 1914-18-ஆம் 
வருஷ மகா யுத்தத்தின்போது குட்டிச் சாத்தான்க 

ளெல்லாம் பெரிய ஷைத்தானை வந்து காணவக்தனர். 
பெரிய ௦ ஷைக்சான் சாவகாசமாகச் சுருட்டுப் புகைத்த 

வாறு சாய்வு நாற்காலியில் சாய்க்து கொண்டிருக்தான். 

உடனே அந்தச் சிஷ்யப் பிள்ளைகள் அவனிடம் கேட் 

டனர் : ஐயா, இப்போதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை 
யுமே இல்லையா 2 நிம்மதியாக இருக்கிரீர்களே !” என்று 

. ஷைத்தான் பதில் சொன்னான், '*இப்பொதெல்லாம் 

எனக்கு ஒரு வேலையும் இருப்பதில்லை. எனெனில் கான் 
செய்யவேண்டிய வேலையையெல்லாம் பிரிட்டிஷ் மக்திரி 

சபையிடமே ஒப்படைத்திருக்கிறேன்" என்று. இதைக் 
கேட்ட 'சபையோர்கள் வயிறு குலுங்கச் சிரித்தனர். 

இக்பால், இக்தியாவின் தலை இறந்த உர்தூ ஹாஸ்யக் 
கவிஞரான அக்பர் ௮ல்லாஹபாத்தியைப்போல ஹாஸ்ய 
உணர்ச்சியுடனும் கவிதைகள் எழுதலானார். ஆண்களின் 
விரமற்ற நிலையை ,விவரிக்கவக்த கவிஞர், இனி எதற் 
காகப் பெண்கள் முகத் திரையிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் ? 

ஆண்கள் கான் பெண்களாகிவிட்டார்களே !*” என்றும், 
,அ.ற்கொலை செய்துகொள்ள முயலும் ஒருவன், அதத்கும்
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Cur Bu மீனப் பலம் இல்லாது, அதைச் செய்யக் கூலி 
கொடுத்தாவது ஓர் ஆப்கானியன் உதவியை காடப் பேர்வா 
தாகவும் அவர் “எழுஇயுள்ள கவிதைகளில் சாதாரன 
சஈகைள்ச்வை மிளிர்கிறது. லேவாதேவிக்காரர்களின் கடும் 
வட்டி வாங்கும் தன்மைக்கு அவர் கொடுக்கும் ஹ்ரஸ்பு. 

மான எவுக்கடி இது: ஒரு கொசு முறையிடுஇிற்து: : 

அந்தோ, இரவு. முழுவதும் ஓடியாடிப் பாடுபட்டாலும் 
ஒரு சொட்டு. இச்.தம்சானே- இடைக்கற ௮ ! ஆனால், 
ஒரு தேயற்சியும் செய்யாமல் இருக்கது இட்த்தில் இருக். 

கொண்டே. இரந்த லேவாதேவிக்காரர்கள் கடன்காரர்கள். 
இரத்தம் முழுவதையும் உறிஞ்சி விடுகிறார்களே 1’ 
ஆனால் இவ்விதமே சாதாரணமாக அவரால் எழுத Que 

வில்லை. ஹாஸ்யத்திலும் தச் அவார்த்தம் வக்து GER 
கொள்ளலாயிற்று, - . 

இக்பாலுடைய பேச்சில் சத்தவார்த்த “மணம் எம் 
படிக் கமழ்க்தது என்று சாட்ட இச்சம்பவத்தைக் குறிப் 

Gord? ஒரு காள் இக்பாலைக் காண ஒரு தர்வேஷ். 
வந்இருக்தார். அப்போது இக்பால் அவரிடம் சொன் 
னார்; “*ஷேகு அவர்களே, எனக்காகத் “துஆ (பிரார்த் 
தனை) செய்யுங்கள் !” என்னு. 

: உங்களுக்குச் - - செல்வம் 'பெருகவென்று துஆச் 

செய்ய வேண்டுமா 2”? என. வினவினர் தாவேஷ். 

் இல்லை, எனக்கு WHS ஆசை இல்லை. சான் ஒரு 

தர்வேஷ். என் தேவைகளை அல்லாஹ் தந்து வருகின்.” 

₹ உலூல் மதிப்பும் மரியாதையும் பெருகவென் ற 
௩ 

£அு.அ.ச் செய்யட்டுமா 2”? . 

5 இல்லை, அஅவும்கூட Qasr எனக்கு, அதி. 

௮ம் “அதிக அசை இல்லை”... 

. அப்படியானால் அல்லாஹ்வைச் சந்திக்க நீங்கள் 
விரும்புகிறீர்களா-?””
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இதைக் கேட்டதும் இக்பாலின் கண்கள் பிரகாச 
மடைக்கன. அவர் சொன்னார்: அல்லாஹ்வைச் சந்திக்க 
வா? தர்வேஷ், கான் எப்படி. அவனைச் சந்தஇக்க முடி! 

யும்? கானோ பச்தத்துக்கு உட்பட்டவன்; மனிசன், 
அவனே இறைவன். அவனோடு எனக்குள்ள ஒரே 

' தொடர்பு , அவனை வணங்குவஅதான். Fa Avis 

அதற்கு அர்சதமென்ன 1: இறைவன் என்னைக் காண 
வருமுன் என்று ,கேள்விப்பட்டாலே கான் இரண்டு 
காதங்களுக்கு அப்பால் ஒடி விடுவேன். ஆறு, அளி தண் 

ணீரைச் சந்தித்தால், துளி தண்ணீர் மறைந்து 

போகாதா ? கான் ஒரு துளி தண்ணீராக என் தனிச் 
தன்மையைக் காப்பாற்ற விரும்புகிறேன். அவ்விதம் ஒரு 
அளியாக நிலைத்துக்கொண்டு, என்னுள் ஆற்றின் தன் 
மைகளையும் கிருஷ்டி.க்அக்கொள்ள” விரும்புகிறேன்”. 

இதைக் கேட்ட தர்வேஷ் மடழ்ச்சயொல் அள்ளிக் 
குதித்தார். இக்பால் பாபா, உங்களைப்பற்றி , கான் 

கேள்விப்பட்ட நிரம்ப சரி! நீங்களே அகமியத்தின் 
தத்துவத்தை அறிந்திருக்கிறிர்களே! ஒரு தர்வேஷின் 
₹துஆ'! உங்களுக்குத் தேவையில்லை''என்னறு அவர் கூறினார். 

இக்பால் பல ஞானங்களையும் கற்றவராகவும், அவற் 

றைத் தமத கவிதைகளில் வெளியிடுபவராகவும் இருந்த. 

காரணம் அவர் பல்வேறு பழைய புதிய ஆரியர்களின் 
தூற்களைக் கற்பவராகவும், ஒருதடவை படித்ததை மனச் 
தில் பதியவைத்துக் கொள்பவராகவும் இருந்ததுதான். 
அவர் வெறும் அருட் கவிஞராக மட்டும் இருக்கவில்லை. 

அவரிடம் பெரியதொரு நூல் நிலையம் இருந்தது. சாய்வு 

சாற்காலியில் சாய்ந்துகொண்டு, அல்லத படுக்கையில்: 
தலையணைமீனு கைகளை ஊன்றியபடி. படுக் அக்கொண்டு, 
அவர் வெகு வேகமாகப் : படித்துக் “கொண்டிருப்பார். 

அவர். குரல் கொடுச்ததும் ஆஜராக அலி பக்ஷ் தயாராக 
இருப்பார். 

இக், 4
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அலீ பக்ஷ் அவருடைய அன்புக்குரிய வேலையாள். 
, கூலிக்காகக் கடமை செய்யும் ஒரு வேலைக்கார.ராக அவர் 

இருக்கவில்லை. அவர் இக்பாலிடம் தனித்த ஐர் அன்பு 
"கொண்டிருந்தார். இரவில் படித்தபடியே, அல்லது கவி 
தைகள் எழுதியபடியே இக்பால் உறங்கவிவொர். உடனே 
எங்கிருக்துசான், எப்படித்தான் வருவாரோ அலீ பக்ஷ, 
மெதுவாக எஜமானனை எழுப்பி விடாதபடி போர்வையை 
எடுத்து அவர் கால்களை மூடிப் போர்த்தி விட்டுப் 
போவார். ; 

அலி பக்ஷ், இக்பால் மேல்படிப்புக்கு லண்டன் 
செல்லுமுன் அவசோடு பரிச்சயமானார். எம். எ. பட்டம் 

பெத்ற இக்பால் ஓரியண்டல் கல்லூரியில் ஆகிரியராய்ச் 
சிறிது காலம் பணியாந்திய சமயம், அவர் இருந்த 
விட்டுக்கு எதிர் விட்டில் இஸ்லாமியாக் கல்லூரியின் 
அதிபரான மெளலவி ஹகம் இன் வ௫த்து வச்தார். அப் 

போதுதான் அலி பக்ஷ் மெளலவி சாஇப் விட்டில் வக்து 
வேலைக்கு அமர்ந்தார். அப்போது அவருக்கு வயது 
பதினான்குதான். அழுக்கு உடையும் காகரிகமற்ற தோற்ற 

மூம் உள்ளவனாகத் தோன்றினான் அச்றுவன். இக்பால் 
மேல்காடு சென்று திரும்பியபின் அலி பக்ஷ் அவரிடம் ' 

, வேலைக்கு அமர்க்தார். அவர் மரணப் படுக்கைவரை ௮வ 
ரோடேயே இருந்து காலங்கழித்தார். இக்பாலும் அவரி 
டம் அபாரப் பற்றுதல் கொண்டிருந்தார். அவரை ஒரு 
ிணியானாகக் கருதாது கூடும்பதில் ஒருவராகவே ஈடத் 

. இனர். கவிஞருக்கு எது தேவை, எது தேவையல்ல 
, என்பதெல்லாம் அலி பக்ஷுக்குச் தெரியும். அவர் 
டேனாவும் தாளும் கேட்கப்போலிறுர் அல்லது புஸ்.தகக் 
தான் கேட்கப் போலருர் என்பது எப்படியும் அவருக்கு 

விளங்கிவிடும். கடைசிவரை அவர் தன் எஜமானரிடம் 

மிகு த விஸ்வாசமாக ஈடர். கொண்டார். அவர் மரணத் 
தால் மிகவும் வேதனைப்பட்டு வருக்தியவர்களில் அலி 
பகஷ் பிரதானமாய் விளங்இஞார்.
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இப்பெரும் தத்துவஞானி தமது படுக்கையில் ஒரு 
,தலையணையின்மீது சையை ஊன்றியவரறு இந்தனையில் 

ஆழ்ச்திருப்பார். தத்துவ ஞானக் கருத் துக்களும் கவிதை 
யும் அவர் சிந்தைப் பூங்காவில் குதித்து விளையாடும். 

கவிதைகள் எழுதுவதற்காக அவர் கஷ்டப்படுவதில்லை. 

விசேஷ முயற்கியின்றியே கவிதைகள் ஓடிவரும். சல 
சமயங்களில் தொடர்ச்சயோக அவரால் கவிதையே எமுத 

இயலாமலும் இருக்திருக்றெது.. அவர் ஒரு சமயம் 
சொன்னார்: 

₹ கடந்த கான்கு ஐக்து மாதங்களாக ஒரு விசேஷ 
மான. சக்தி என்னுள் புகுர்து கொண்டிருப்பதாக 

உணர்கிறேன். அதனால் நான் எந்தச் சங்கடமும் இன்றிக் 

கவிதைகள் எழுதுகிறேன். இப்படிப்பட்ட சமயங்களில் 
கான் வீட்டு வேலைகளையும் ஒழுங்காகக் கவனிக்கிறேன். 
ஆனால் பெரும்பாலும் கவிதைகளே எழுதுறேன். 

'இதற்காக இரவிலும்கூடக், கண் விழிச்தக்கொண்டே 
இருக்க வேண்டுவ தா௫றது.”? 

இக்பாலுக்கு ஈள்ளிரவிலும் இடீரெனக் கவிதை 
யுணர்ச்சி பெருக்கெடுத்து ஓடும். அப்போது வெளி 

யாகும் கவிதையின் ஒவ்வொரு அடியின் முதல் Be 
வார்த்தைகளை உடனே குறித்துக் கொள்வதற்காகத் 
Stout see GC yp esr பென்ஷஹிலும் தாளும் இருக்து 
வரும். அந்தக் குறிப்பின் உதவியால் காலையில் .முழுப் 

பாட்டையும் எழுதி மூடித்துவிடுவார். இப்படி. உடனே 
குறிப்பெடுக்காதிருந்தால் மறு காள் பாட்டு era 
வருவதில்லையாம். சமயக்களில் இரவு முழுவதும் உட் 
.கார்ர்து கவிசை எழுதி முடிக்க பின்னரே தூங்கப் 
(போவார். அப்போது தாம் ஓர் இரவில் சாதாரணமாக 

முக்நாறு செய்யுட்கள் வரை எழுத முடிவதாக அவர் 

தெரிவித்துள்ளார்.
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இக்பால் 'தம்மிடம் வருபவர்களிடமெல்லாம் செய 
லாற்றுதலின் அவசியத்தை வற்புறுத்துவார். தமது: 
கவிதைகளில் வெளியிட்ட இக் கருத்தை அவர் நேரிலும் 
eG sass வந்தார். ஒரு நாள் வாழ்க்கையில் ஏமாற்றத் 

தையே கண்டு சலிப்படைக்த ஒரு வாலிபன் இக்பாலிடம்: 
aig தன் கஷ்டங்களைச் சொல்லி முறையிட்டான்.. 
தனக்கு அதிர்ஷ்டமில்லை என்று அவன் கூறினான். yar 

னுக்கு இக்பால் இவ்விதம் போதனை புரிந்தார்: “வாழ்க். 
கையின் ஒரே கோக்கம் செயலாற்றுவஅதான். ஜின்னும்: 
மனிதனும் இறைவளை வணங்கவே படைக்கப்பட்டுள்ளார் 

eer என்று இரு குர்ஆன் கூறும் தொழுகையில் செய: 
் லாற்றுவதும் அடங்கியுள்ளது. ஓவ்வொரு மனித: 

னும் இறிய அளவில் ஒரு இிருஷ்டிக் கர்த்தனே. இச் 
சிருஷ்டி சக்தியைப் 'பாழாக்குவது பெரும் பாவமாகும்... 

சபி பெருமான் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வுலகில் தோன்றியசே 
இ௮அ ஈன்று, இத இது என்று தெரிவிப்பதற்காகத்தான். 

வெத்றி தோல்வியைப் பற்றிய எண்ணமே கொள்ளாமல் 
உன் போராட்டத்தை நீ தொடர்ந்து ஈடத்திவா!” 

செயலாற்றுவோர் முன்னேறுகன் றனர்; 

ஒருக்கணமாவது ஓய்பவர்கள் 

Fer சுழன்றுகொண்டே இருக்கும் 
காலச் சக்க£த்தில் இச ஈசுக்குண்டுவிடுஇன் றனர். 

என்றது செயலாற்றுதல் பற்றிய அவருடைய பல கவி! 

தைகளில் ஒன்று. 

இக்பால் மறைந்து இன்றைக்குப் பதினைந்து அண்டு” 

கள் ஆ௫ன்றன. அவர் புகழ் நாளுக்கு காள் வளர்ந்த 

வருகிறது. அவருடைய கவிதையும் தத் அவழும் எப்படிப்- 

பட்டவை என்பதை இரளவாவஅ நாம் அறிந்தால்,” 

இக்பாலின் சாமம் வருங்கால உல௫ல் மிகவும் முக்கியமான 

ஓர் இடத்தைப் பெறும் என்பதை உணர மூடியும். our [pe 

இக்பால் காமம்!



கவிதைகள்





பாங்கே-தரா 

மகாகவி இக்பாலின் கவிதைகள் :₹பாங்கே-தரா” 
(27 gr), £பயாமே-மஷ்ரிக்' (பா.ரஷஹீகம்) *ஸபூரே-அஃஜம்” 
(பாரஷஹீகம்), “பாலே ஜிப்ரீல்” (உர்தா), ₹ஸர்பே-கலிம்' 
(2 gir), *அர்முகானே ஹிஜாஸ்” (உர்தூ-பா.ரஷீகம்), 

முதலிய கவிசைத் தொகுஇகளிலும், *அஸ்ராரே குத்இ' 
“ரமூஸி பேகுத்இ', “பஸ்-சாய்-பாயத்-கர்த்', *ஜாவீத் நாமா” 
(இவை கான்கூம் பாரஷீகம்) ஆயை கனி ழாற்களிலும் 
அடங்கும். இவற்றிலுள்ள கவி தகளையெல்லாம் 
விவரிப்பது சாத் இியமன்ன, எனவே கூடியவரை இவற்றில் 

முக்கியமான இலை பகுதிகளையும், ஓரிரு கவிதைகளின் 
மொஜிபெயர்ப்பையும், மற்றும் இலெவற்றின் விளக் 

கங்களையும் இங்கே பார்க்கலாம். 

'“பாங்கே-தரா' (பாலைவன் மணி யோசை) perp 
பகுதிகளைக் கொண்டது. முதல் பகுதி கவிஞர் மேல்... 
காடு செல்லு முன்பும், அடுக்த பகுதி அவருடைய மேல் 
நாட்டுவா௫ காலத்திலும், கடைசிப் பகுதி அவர் இக் 

தியா திரும்பிய பின்னரும் எழுதப்பட்டவை; ஆரம்ப 
காலத்தில் எழுதப்பட்ட பாடல்கள் பிறவற்றோடு ஒப் 
பிட்டுப் பார்க்குங்கால் மிகவும் சாசாரணமானவை. இஸ் 
லாத்தையும் அதன் சரித்திரத்தையும் பற்றிக் கவிஞரிடம் 
வளர்சக்து abs அக்கரை கடைசிப் பகுஇயில் 

தெளிவுபடுற ௮. இத் தொகுதியின் முதல் பாட்டு 
“ஹிமாலா” (இமயமலை) என்பதாகும். இப் பாட்டில் 
இக்பாலின் இயற்கை வருணனைகள் மனத்தை அள்ளுவன- 
வாக இருக்கின்றன. மலையின் அமைதி நிறைக்க பள்ளத் 
தாக்குகளையும், அதனைத் தழுவிச் செல்லும் மேகக் 
கூட்டங்களின் ஒளியையும், மஸ்து ௮டைச்த முகைகளை 
யும், சலசலக்கும் நீரோடையையும் வருணிக்இருர் ௮வர். 

t
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இக்தியாவின் மாபெரும் கோட்டையான இம்மலையைக் 
கண்டு அவர் பெருமைப்படுகிறார். “நீ முதுமையின். 
அறிகுறி எதுவுமே காட்டுகிமுயில்லை. பகலும் இரவும் 
மாறி மாதி வந்தாலும் ரீ என்றும் இளமையோடு விளங்கு 

Slang its”? என்னு போற்றுஇஞர். 

(69% இளவ்காற்று பூல்சொடிகளைச் சொட்டிலாக்குறதஃ 

மூகைகளெல்லாம் 

ஜீவியமென்னும் போதையிலே BOP por. 

அவ்விதம் அவை தம் மெளனத்தைச் ; 

சம். இசதழ்சளென்னும் சாவால் பேசுன்றன. 
_ மலர் கொய்வோனின் கை அதிர்ச்சியை 

சரங்கள் அனுபவி 'த்ததே இல்லை?” என்று கூறுளெறன. 

குன்றை யொட்டிப் பாடிச்கொண்டே 

தடி. வருது தடை. 
செய்வ ஈதிகளையும் அது வெட்சச் செய்றெது. 

இயற்கையின் காதலி முன் 

YF சண்ணாடியாக அமைந்துள்ள. 

சில வேளை அன் வழிப் படும் சல்லை விட்டு 

'விலவிடுெத% அல்லது ', 
அக்கல்லில் மோதி முன்னேறுற து... . 

சச்சலான பிரச்னையின் வே சனையை 

ரீ உணரமாட்டாய்; 

ஹே வண்ணமலரே, 
ஒரு வேளை உனக்குள் இதயம் இல்லையோ! 

மற்றொரு பாட்டில் மேற்கே சென்படும் இளம் பிழையை 
இவ்விதம் வருணிக்இஞா்: 

சூரியப் படகு சவிழ்ச்து ் 

நீல ohne wih pm; 
அதன் பலகை யொன்று நீல ஈஇப் பரப்பில் மிதக்றத.
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அச்தி எனும் செங்குருஇ., . 

வானப் பீங்காணிலே சொட்டுகிறது. 

இயம்கை எனும் வாள் 
குரியனின் இசத்தச் குழாயை அறுத்துவிட்டசா? 

மாலை எனும் மணப்பெண்ணின் காசணியை — 

வானம் களவாடி.யிருக்க வேண்டும்; 

அல்லது நீல ஈஇத்சண்ணீரிலே 

F$SS தங்க மீன் உலவ வேண்டும். 

் *ஹுஹ்த் அவர் ரிஈ்தி? என்ற பாட்டில் தன் ௮ண்டை 
வீட்டு மெளலவி: சாஹிபைப் பற்றி முன்னமேயே குறிப் 
பிடப்பட்டுள்ள கதை விவரிச்கப்படுகறது. ₹ ஆற்றின் 

அலை” எனும் பாட்டில், 

ஆற்று வரம்பை விட்டே சான் தடியேன். 

கடலின் ௮சண்டச்சை விட்டுப் பிரிச் இருப்பது 

எனக்குப் பிரிவாற்றாமைச் துயரை உண்டாக்குறெது. 

என்கிஞரார். இத்தொகுதி யிலுள்ள ₹* தஸ்வீரே-தர்த்? 
(சோகச் இத்திரம்) அவர் Qs Aura கொண்கிருச்த 
"சேசபக்தியைக் காட்டுவ.௫. 

மெளனமே என் பேச்சு$ 

மூங்கையே என் சாவு. 

ஏன் சதையைப் பொறுமையுடன் 
கேட்பது கடமையன்று. 

ஹே இக்இியாவே, உன் நிலைமை 
என்னை அழச்செய்கிறெ த 

௪கல கதைகளிலும் உன் சசை 

மிகவும் சோகமான 

என்று தொடங்குகிறது இப்பாட்டு. “தசான-யே-ஹிக்தி 
இத்தொகுதியில் உள்ள பாடல்தான். இந்தியா சதக் 
,இரம் பெற்ற தினத்தன்று இப்பாடல்தான் அரியல் 
கிர்ணய சபையில் பாடப்பட்டது.
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தரான-யே-ஹிக்தி. 
ஸாரே ஜஹா(ன்) ஸே ௮ச்சா(ஹ்) 

ஹிக்தூஸ்தா(ன்) ஹமாரா 
ஹம் புல்புலே(ன்) ஹை(ன்) உஸ்£ 

ஏ குலிஸ்தா(ன்) ஹமாரா. 

- கூர்பதி மெ ஹூன் அகர் ஹம் 

Tans ஹை தில் வத்தன்மே 

ஊம்ஜோ(ஹ்) வஹீ(ன்) ஹமே(ன்) 
பீஹ்ஹோ ஐஜஹான(ன்) ஹமாரா. 

பர்பத் (ஹ்) ஸொப் ஸே ஊன்ச்சா 
ஹம்ஸாயா அஸ்மா(ன்) கா. 

(ஹ்) சுந்தரீ ஹமாரா 

(ஹ்) பாஸ்பா(ன்) ஹமாரா. 

கோதீ மெ சகேஹ்ல்தீ ஹை(ன்) . 
._ உஸ்€ ஹஜாரோ(ன்) ஈதியான் 

குல்ஷன் ஹை ஜின் £ தம்ஸே 
ரஷ்செ ஜனா(ன்) ஹமாரா... 

அய் அபெ சவக் கங்கா! ் 

ஓ(ஹ்) தன் ஹை(ன்) யாஅ அஜ்(ஹ்)கு 
உத்ரா செசே கினாே 

ஜப் கார்வா(ன்) ஹமாரா. 

மஸ்ஹப் ஈஹீ(ன்) விகா(ஹ்)த்சா . 
“ அபஸ்மெ போர் சக்ட்ஹ்னா ் 

ஹிந்தீ ஹை(ன்) ஹம் வத்தன் றை 
ஹிச்தூஸ் தா(ன்) ஹமாரா. 

பூனானோ மிஸ்ரோ ரோமா 

ஸொப் மிட்கயே ஜஹா(ன்)ஸே 
அ௮ப்தக் மகர் ஹை பாக 

நாமோ கிஷா(ன்) ஹமாரா.
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குச்(ஹ்) பாச் ஹை கெ(ஹ்) ஹஸ்தீ 
் மிட்தீதீ ஈஹீ(ன்) ஹமாரீ 
சுதியோ(ன்) ரஹா ஹை :அஷ்மன் 

தவ்செ ஜமா(ன்) ஹமாரா. 

இக்பால் ! கோயி மஹ்ரம் 

அப்னு கஹீரன்) ஐஹா(ன்)மே. 
மஃனுரம் இயொ சஹீகு 

தர்தெஙிஹா(ன்) ஹமாசா. 

உலகம் யாவினும் சிறந்தது ஈம் ஹிச்துஸ்.தரன். 

இம்மலர்வனம் எம்முடையது; 

யாம் அதன் புல்புல்கள். 

காரங்கள் (அயல் ஈரடுகளில்) பிரயாணம் செய்யினும் 

இதயம் தாயகத்திலேயே நிலைத்திருக்க; 

எம் இதயம் உள்ள இடம் எற்சோ 
அங்கேயே சாங்களும் இருப்பதாக: உண்ர்ச ! 

யாவிலும் உயர்ந்த எமது மலை 

வானைத் தழுவி நிற்ெது. 

அச்தச் சுந்தரியாள் எம்நூடையாள்; - 

எமது சாரவலரசி அவள். 

ஆயிரம் ஆயிரம் ஆறுகள் 

அவள் மடியிலே தவழ்ச்து- afar win Pair poor. 
Dis ஜீவசதஇக்ள் தரும் வளத்தால் 

பிதர்சண்டு பொறாமையுறும் 

இப்பூஞ்சோலை எம்முடையது. 

ஹே நீசோட்டமுள்ள கங்கையே, 
எமத சாரவான்கள் உன்: சசையில் பாடிவீடமைத்இருர்ச 
அச்ச காள் உனக்கு நினைவிலிருக்கெசா 2 

மதம் ஒருவசேர்டெர்ராவர் 

பகைமை பாசாட்டுமாறு போ இச்சவில்லே 

ஹிர்தீ ஈ.ம் தாயகம்; 
ிர்துஸ்சான் ஈம்முடையது.- ட 

ச்
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பூனான் (கிரேக்கம்), ders (Gis), ரோம் 
wrapper ஆட்சியும் உலூலிருச்து wen pi OL ge 

ஆனால் இன்றுவரை சமது சாமமூம் . 

சின்னமும் தரிபட்டிருச்சன்றன. 

ஈம.து காலச் சுழலிலே பல BH Cpe Gor rss 

பசைவன் இருச்சே MG SETS 

(எனினும்) ஈம் வாழ்வு சர்குலையாத.து அற்புதமே! 

இக்பாலே, உலூல் உன்னை அறிக்தவர் யாருமிலர்ர 
எமது. அர்தரங்ச, வேசனையை 

அவர்கள் உணருமாறு செய்துள்ளேன். 

அடுத்துள்ள ₹மின்மினிப் பூச்” பத்திய பாடலில் 
வர் சொல்லுவதாவது;: -: 

ஏகத்துவச்தின் இரக௫யம்: 

பல வழிகளில் மறைபட்டுள்ள ௮. 

மின்மினியில் வெளிச்சமாக இருப்பத, 
மலரில் மணமாச இருக்கறது. 

அப்படியிருக்க ஏணிர்ச வேற்றுமைச் தகராமை 

உண்டாக்க வேண்டும்? 

௪சல வஸ்துக்களிலும் சான் 

இக்ச நிரக்தர நிசப்தம் மறைச்து சிடச்ெதே! 

*விடிவெள்ளி' என்ற பாட்டில் இக்பால் சொல்இழூர்: ' 

என்னிடம் மட்டும் ௮௫௪ சக்தி இருர் இருப்பின் 
சான் ஒரு சாரகையாக இருக்க மாட்டேன்) 

ஆழக் கடலின் அடியிலே 

ஒரு ஈன் மூச்தாகச் சுடர் விடுவேன். 

,_. ஆனால் இவ்வுலகில் ! அழகுள்ள 
ஏதாவது ஒரு பொருளாய் இருப்பதால் 

இதுவே முடி வெனின், 
சரன் ஏன் ஒரு மலரில் 

பனித்துளியாக விழக்கூடாது ?
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அல்லது ஒரு சிப்பாயின் மனைவி . 

தின் கணவனை வழியனுப்புகையில் 

வெளியாகும் ஒரு அளிச் கண்ணீராக 

(சான் என் ஆகக்கூடாது ?) 
புழுதியில் சலந்து crear gor வாழ்வடைவேன்; 
அ௮,சன்னூலம் உலஇற்குச் 

காசல் நெருப்பின் தன்மையை எண்பிப்பேன். 

£மஹப்பத்' என்ற பாட்டில் காதல் உண்டாக்கப்பட் 
டதைக் கவிஞர் வருணிக்இஞுர் : a 

இ.சவு மணப் பெண்ணின் சைகளுக்குச் 

தம் உருவம் இன்னும் விளங்கவில்லை 5 

வாணிலேயுள்ள சாரசைகளுக்கு ் 

அசையும் ஆசை இன்னும் பரிச்சயமாகவில்லை. 

சச்திரனும் தன் புதிய உடையில் அன்னியமாகவே 
விளங்றைறு. அப்போதுதான் உலகமே ஆரம்பமாஇ: 

இருச்,2.௮. மேல் உலஇ௰ல் ஒரு சஸவாதி இருச்தான். 
அர்ஷ்” என்ற மாளிகையின் ஒரு தூணிலே எழுதப்பட் 

் ஒருத்த பக்குவப்படி அவன் ஓர் அழமுகம் சமைத்தான். 
தாரகையிலிருந்து பிரகாசத்தையும், சர் திரனிடமிருச் அ- 
கருப்பு மச்சத்தையும், இரவின்: இருளிலிருக்து கேசு 
நிறத்தையும், இடியிலிருக்து சளர்ச்சியையும், ஹூரியிட 

மிருந்து பரிசுத்தத்தையும், மஹீஹின் மூச்சிலிருக்து 

உஷ்ண த்தையும், இறைவனிடமிருக்து ஒரு சிறித சுதக்தி ' 

சத்தையும், ஒரு தேவதாதனிடமிருர்அ புனிதத் : தன்மை 
யையும், பனியிலிருஈ து தண்மையையும் எடுத்து வாழ்க் 
கையெனும் சனைநீரில் கலத்து அதற்கு HAAG ES 

வச்ச ₹காசல் என்று பெயர் சூட்டினான். 

உடனே அசைவு தோன்றிற்று; 

அகள்களும் தம் இனிய துயிலிவிருச்து IPs sor. 

அவை எழுந்து தம் தோழர்களைச் சமுவின. ் 
குரிய, சச்இரரச்சள் சமது
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அழயெ சாம்பீர்யத்தை அடைச்சன. 

மூகைகள் அவிழ்ச், சன? 
பூவரசமலர்கள் சூடண்டன. 

“ஹகேத்தேஃஹஸ்ன்' (௮ழகன் உண்மை) என்ற பாட் 

இல் கவிஞர் சொல்ூளர்: 

உலகம் ஒரு சித்இரச் சாலை; 
வாழ்ச்கை எனும் Bort. Qader சதையே உலகம். 

அதன் தோற்றம் மாறுதல் எனும் வர்ணத்தால் வச்,த.து. 

என்வே எதன் அழகு அழிகறெதோ, 
௮ அழகானதாக இருக்கறது. 
:அலிகார் மாணவர்களுக்கு” எழுதிய பாடலில் சந் 

தரன், தா.ரகைகளை விளித்து அவர் கூறுகிஞுர்: 

சாளெல்லாம் அசைச்து கொண்டிருப்பதே ஈம் வேலை; 

அசைவு, அசைவு, ஓயாத அசைவு. 
இவ்வுலகில் யாவுமே அமைதியற்றவைதரம். 
அமைதி என்ூறார்களே அப்படி எதுவுமில்லை. 

தோழர்களே, இசவெனும் சுஇர்களை அறுக்கும் 

அறுவடைக்காரர்களே, 

இவ்வுலகில் வாழ்ச்கை என்பதே 

அசைவால் உண்டாவது. 

இவ்விடச்.இன் ஒரு பழைய பழக்கம் ௮2. 

வாழ்க்கை ரககயத்தைப்பற்றி மேலும் அவர் கூறுவ 

தாவது: 
ஸெரிடம் வாழ்க்கை இரகஏயத்தைச் கேளுங்கள்! 
(ரவுமே பூர்ணமடையாத முயற்சியால் 

ஜீவித் இருக்கன் றன. 

பாங்கே தரா'வின் மூன்றாம் பகுதியில் மு.தல் பாட்டு 
*பிலாதே-இஸ்லாம்” (இஸ்லாமிய ஈகரங்கள்) என்ப. 
இதில் முஸ்லிம் உலகன் ஜாஜ்வல்யமிக்க இஸ்லாகிய 

கரங்களை வருணிக்கிறார். இஸ்லாமியப் புகழின் இருப்
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பிடமான டெல்லி, பாலைப் பயிர் விளையும் பக்தாத், புதிய . 
உலகில் காகரிகமெனும் விளக்கை ஏற்றிவைத்த குர்துபா 

(கார்தோவா), நபிபெருமான் (ஸல்) அவர்களின் ௮௨க்க 

ஸ்.தலமுள்ள மதீன-இவற்றை அவர் போற்றிப் பாடு. 
கருர். மதீனாவைப்பற்றி அவர் எழுஅுவதாவ த : 

ஆஹ் யத் ரபே, 
மூஸ்லிமின் சொச்ச பூமி 8! 

அவன் தங்குமிடம் நீ, 

கருச்சை யிழுக்கும், வெளியிடும் பீடம் 41: 
& உள்ளவசை, 

- சாங்களும் இவ்வுலஇல் இருப்போம். 
காலை உண்டெனில், 

பூங்காவிலே பனித்துளி முத்துச்களும் உண்டு. 

:பல்ஸபாயே கம்' (துயரத்தின் SS gab) என்ற 
யாட்டில் கவிஞர் சொல்ூிருர் : 

அயம் வாலிபனைச் 

கனவின்பத்இிலிருர்து விழித்தெழச் செய்கெெது, 

காசலியின் மரணத்தோடு காதலும் மாண்டுவிடுவஇல்லைஃ 
அதயசச்தைப் போல அதுவும் இதயத்துள்ளே இருக்கறது; 
'போய்விடுவ இல்லை. 

அசைச் செல்லும் வாழ்க்கை ஈதியின் சாரம் ஒன்றே 

உயரத்திலிருக்து விமுச்துவிட்ட அது 

மானிடர் கூட்டமாக அூயுள்ளது. 
காம் பிரிேறோம், 

உலகன் தாழ்ந்த பகுஇிகளில் சர்இப்பதற்காக. 

ஆனால் தற்காலீகப் பிரிவைச் சதம் என்றெண்ணி. 
காம் அமுகறோம். 

சனா - அரப்-ஹமாரா ’? என்ற “தசான- -யே - மில்லி? 
(சமூகக் தேம்) இத் தொகுதியில் சான் உள்ளது. :௮௪ன் 
மூக்யெத் அவம் கருதி அதையும் முற்றும் இங்கே தரலாம்,
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தரான- -யே-மில்லீ 

PC ew - அரப் ஹமாரா 

இரிரந்தூஸ் தான் ஹமாரா 
முஸ்லிம் ஹைன்) ஹம் வர்தன் ஹை 

ஸாரா ஜஹா(ன்) ஹமாரா. 

தவ்ஹீது 2 அமானத் 

ஷஹீனேமெ ஹை ஹமாசே 
அஸான் ஈஹீ(ன்).மிட்டானா 

காமோ நிஷான்(ன்) ஹமாரா. 

அன்யாகெ புத்கதோ(ன்) மே 
பஹ்லா ஒ கஹ்ர் குதாகா 

ஹம் உஸ்கே பாஸ்பா(ன்) ஹைன்) 

ஓஒ பாஸ்பா(ன்) ஹமாரா. 

தேகோ(ன்)கெ ஸாயே மே 

ஹம் பல் கர் ஜவான் ஹுயே ஹை(வ்) 
கன்ஜர் ஹிலால் கசா ஹை 

கவ்மீ நிஷா(ன்) ஹமாரா. 

மக்ரிப்டு வாதியோ(ன்)மே 

கூன்ஜீ ௮ஸான் ஹமாரீ 
தஹ்ம்ச்தா ஈத்தா(ஹ்) ஹே ஷே.......... 

ஸணைலே ரவா(ன்) ஹமாரா. 
் 

பாத்தில் ஸே தப்னேவாலே 

. அய் ஆஸ்மான் கஹீ(ன்) ஹம். 
ஸவ் பார் கர்ச்சுகசா ஹை 

தூ இம்த்திஹா(ன்) ஹமாரா. 

அய் குலிஸ் கானெ உர் அலிஸ், 

._ இதின்றஹை(ன்) யாத அஜ்(ஹ்)4. . 
கா(ஹ்) தேரீ டாலியோ(ன்)மே. 

ஜப் ஆஷ்யா(ன்) ஹமாரா.
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ட அய் மோஜெ தஜ்லா, 

தா பீ(ஹ்) பஹ்ச்சான்.த்த ஹை ஹம்கு 
அப்சக் ஹை தேரா தர்யா 

அப்ஸானெ கா(ன்) ஹமாரா, 

அய் அர்ஸெ பாக், தெரீ 
ஹார்மத் பகட் மரே ஹம் 

ஹை கூன் தெரீ ரகோ(ன்)மே 

அப்தக் ரவா(ன்) ஹமாரா. 

ஸாலாரெ கார்வா(ன்) ஹை 
மீரெ ஹிஜாஸ் அப்னா 

இஸ் நாம் ஸே ஹை பா 

ஆராமெ ஜா(ன்) ஹமாரா, 

இக்பால் கா srr ee 

பங்கேதரா ஹை கோயா 

ஹோக்சா ஹை ஜாசெ பைமா 

பிஹ்ர் கார்வா(ன்) ஹமாரா, 

அசபு சாடும் €னமும் எம்முடைய 3 

இச்தியாவும் எமதே; நரங்கள் முஸ்லிம்கள். 

உலகம் முழுவதும் எம்முடையது. 

ஏசத்துவச்தின் அமானிதம் 

எமது இசயங்சளில் குடிகொண்டுள்ளது 5 

எமத பெயரையோ சின்னச்தையோ 

அழிப்பது இலகுவன்று. 

இணைவைச்து வணங்கப்படும் இப்புவியில் 

இறைவனின் தலையாய வீடு சஃபா (ஆகும்)? 
அதன் பாதுகாவலர் சாம்; எமத காப்பாளன் அவன். 

வாளாயுதங்களின் நிழலிலே 
. வளர்ச்து யாம் வாலிப்மடைச்தோம். 

இரு முனைகளும் கூர்மையான 
இளம்பிறையே எம் சமூகச் சின்னம், 

இக், 5



70 

மேற்கின் பள்ளத் சாக்குகளிலே 
எமது ₹அசான்” ஓவியே எதிரொலிக்கிறது; 

எமது முன்னேற்ற வெள்ளத்தைத் 

தடை செய்வார் யாருமிலர். 

, வானவர்களே, அசத்தியத்தால் 

அடச்சப்படச்கூடியவர்கள் யாங்களல்ல $ 

எம்மைப் பன்முறை பரீட்சை பார்த்சாகிவிட்டது. : 

ஹே அக்தலூஸ் (ஸ்பெயின்) பூர்தோட்டமே, - 
உன் இளைகளில் சாங்கள் கூடு கட்டியிருக்சோமே 

. அத்த சாள் உன் நினைவிலிருக்கறதா? 

ஹே தஜ்லா (இ.ூரிஸ்),ஈ தியின் அலையே, 

எம்மை நீயும் அறிவாய்; 

உன் ஆறு எம் கதைகளைக் கழறுமன்றோ! 

ஹே பரிசுத்த பூமியே, 

உன் தன்மானம் காக்கவே யாம் உயிரிழச்சோம். 

இன்றளவும் உன்னசச்சே எமது இரச்சமன்றோ 

தடிச் கொண்டிருக்கெது! ் 

ஹிஜாஹின் அ.இபர் (முஹம்மது [ஸல்]) அவர்களே 
எமது சாசவானின் தலைவர்; 

அவர்களது திருகாமங்கொண்டே 
எமது ஞுச்ன் ஆஸ்வாசம் தரிபட்டுள்ளஅ. 

இக்பாலின் இக்தத் தரானா (முழக்கம்), 
காரவானின் மணியோசை யாகும். ் 

புறப்பட்டு விட்ட படையே எமது படை. 

ஹிர்துஸ்சான் குழச்தைகளுக்கான ௪ழூகக் தம் 

ஒன்றையும் இக்பால் எழுதியுள்ளார். ௮கன் எளிமையும், 
இனிமையும் ஈம்மைக் கவரத்தக்கன. எனவே அதையும் 
முழுவதும் இங்கே தரலாம்:
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ஹிந்துஸ்தானீ - பச்சோ (ன்)- கா-கவ்மீ -க; 
க்ஷிஸ்தீனே ஜிஸ் ஸமீ (ன், மே 

பைகாமெ ஹக் ஸுனாயா, 
கானக்னே ஜிஸ் (ச்)சமன் மே 

வஹதக் கா தீத் - காயா, 

சாத்தாரியோ (ன்) னே ஜிஸ் க. 
அப்னா வ(த்)தன் பனாயாஈ, , 

அிஸ்னே ஹிஜாஷியோ (ன்) ஸே 

தஷ்தெ அரப் (ஹ்) டாயா, 
‘Gurr a(S) சன் ஒஓஹீ ஹை, 

Gurr a (த்) தன் gal mam. 

பூனானியோ (ன்) கு ஜிஸ்னே 

ஹைரான் கர் தியா (த்) ran, 

ஸாரே ஜஹான்) கு ஜிஸ்னே 
இல்மோ ஹுனர் தியா (த்) தாஹ் 

இட்ட கு ஜிஸ்£ ஹகனே 

ஸர் கா அஸர் தியா (த்) தாஹ், 
sr Gar (ன்) கு ஜிஸ்னே 

சாமன் திசோரன்) வே ய(ஸ்) Bue) ero 
மேரா வ (த்) தன் ஒஹீ ஹை, 

மேரா வ (த்) தன் ஒஹீ ஹை. 

(ட்)டீட்டேதே (ஹ்) ஜோஹித்) சாசே 
பாரிஸ் கே ஆஸ்மா (ன்) ஸே; 

பி (ஹ்)ர் தாப் தேகே ஜிஸ்னே 

(ச்) சம்காயே கஹ்கஷா (ன்) ஸே, 

உஹ்தத் லே ஸுனீ(த்)தி (ஸ்) 
அன்யா னே ஜிஸ் மகா(ன்) ஸே, 

மீசே அரப் கூ. ஆயி 

(ட் )டண்டீ ஹவா ஜஹா (ன்) ஸே. 

மேரா வ (த்) தன் ஒஹீ ஹை, 
மேரா வ (த்) தன் ஒஹீ ஹை;



1. 

பர்தெ «Pin Sew Ca 
பர்பத் ஜஹா(ன்) கே ஷீனா; 

_ gr am நபீ கா ஆகர் ் 

(ட்) டேரா ஐஹா (ன்) ஸபினூ, 
ரிப்௮ச் ஹை ஜிஸ் ஸமீ (ன்) தீ 

பாமெ பலக் கா ஜீனா, 
ஜன்னத் இ ஷிக்த€ ஹை 

ஜிஸ் £ பஸா மே ஜீனா, 

மேரா வ (த்) wom. pa malo, 
மேரா வ(த்)தன் ஓஹீ ஹை. 

° 

(காஜா மொயினுத்தின்) கஷிஸ் இ 

சத்தியத்தின் செய்தியை எகச்தப் பூமியில் uri ear, 

(குரு) கானச் எச்,சப் பூங்கரவில் ் 

ஏகத்்தூவக் உசச்தைப் பொழிர்சாரோ, 

தரத்தாரிய (முகலாயர்கள்) எதைச் 

தமது சுய சாடாச ஆச்சக்கொண்டனசோ, 

எது ஹிஜாஸ் வாசிகளை அரபுப் பாலையைவிட்டு வர். 

(சன்னகத்சே) குடியேறச் செய்ததோ 

அதுவே. என் தாய்த் இரு சாடு, 

அதுவே என் தாய்த்திரு சாடு. 

எரேக்கர்களைப் பிரமிக்ச வைத்தது எதுவோ, 

உலூத்சே அறிவையும் தொழிலையும் sisg agCar, 

இறைவனால்$பொன்னாக (செழிப்பாக) 
அச்சப்பட்ட மண்ணை, யுடையது எதுவோ, 

துருக்யெரின் மூர் சானையை 

சத்னங்களால் நிறைத்தது எதுவோ, 

அதுவே என் சாய்ச்திருசாடு, 
அதுவே என் தாய்ச்இரு காடு. -
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ஙாசஸீக வானிலே உடைந்து டெந்த 

(ஞாணியர், சவிஞர்சகளாய) விண்மீன்கள், 
மீண்டும் ஒளி ச௫்.து ஜொலிக்சச் செய்த 

வானம் caer gir, 

ஏகத்துவத்தின் நாதத்தை : ' 
'உலகம் எத்தலச்இிலிருக து கேட்டதோ, 

அரபு சாட்டின் அதிபர் (மூகம்மது [ஸல்]) அவர்களுக்கு 
தண்ணென்ற பூங்காற்று எங்கிருந்து வீசியசோ, 

அதுவே என் தாய்த்திரு காடு, 

அதுவே என் தாய்த் இரு சாடு. 

ஞூஸா (அலை) இறைவனுடன் பேசிய 
ஸீனா மலை உலூன் இதயமாகும். , 
ran (அலை) அவர்களின் சப்பல் (கடைசியில் வக) 

மூகாமிட்டுச் தங்யெ.ஜு5தி மலையும் சறப்புடையசே! 

(இது போலவே) வானமளாவ ௮ளர்ச்.து மாளிகைபோல் 

அழகு தந்த நிற்கும் (இம௰) மலை எங்குளதோ, 

_ எதன் சாரலில் வாழ்வது சொர்க்க வாழ்வோ 

அதுவே என் தாய்த்திரு சாடு, 

அதுவே என் தாய்த்திரு சாடு. 

கவிஞரின் * ஷிக்வா £ (முறையிடு) வும், *$ஜவாபே- 
அதிக்வா” (முறையிீட்டுக்குப் பதில்)வும் 'இச்தொகுதியில் 
தான் உள்ளன. தமிழில் இவற்றின் மொழிபெயர்ப்புக் 
கள் ல வெளிவச்அள்ளன. உர்து சவிதைகள் படிப்ப 

வர்களிடையே இவை பெரிதும் விரும்பிப் போற்றப்படு 

இன்றன. ஒரு முஸ்லிம், Sor Sig காலப் பெருமைகளை 
யெல்லாம் விவரித்து, இப்படி. யெல்லாமிருக்கச் தன் 

நிலைமை, தன் சமூகத்தின் தற்கால நிலைமை, ஏன் இத்தனை 
விழ்ச்சியுற்றகாக இருக்கவேண்டும் என்னு இறைவ 
னிடமே கேட்டுரான். சதா உன்னைப் புகழ்ந்த நான் 
இதோ மூறையிடுகிறேன்; கேள்!” என்னு தொடங்கு 

இரான். இதற்கு இறைவன் பதில் சொல்லுவகாக அமைச் 

அள்ள *ஜூவா பே-ஷிக்வா”வில்,:*உன் முன்னோர்கள்.செய்த



ர்க் 

பெருமையான காரியங்களைக் கூறிப் பெருமைப்படும். 

நீ சுயமாகச் செய்தது என்ன ? உன்னுடைய இன்றைய 

சமுதாயம் செய்த சேவை, தீரமிக்க செயல் ஒன்று 
மில்லையே ! உன்னிடையில் வகுப்பு வேற்றுமைகளும், 
பிளவுகளும் எற்பட்டிருப்பதுசானே சண்ட பயனாக 

இருக்றெ௮௫! ஈபிபெருமானிடம் தளராத கம்பிக்கை 

கொண்டு அவர்களைப் பின்பற்றினால், இல்வுலகில் மட்டு' 
மின்றி இவ்வுலகுக்கு அப்பாலும் நீ பெருமையுடைய 

வனாக இருப்பாய் ” என்னு கவிஞர் சுட்டிக் காட்டுரூர். 

இத்தொகுதியில் உள்ள  ஷாம்-வ-ஷாயிர் ” 
(மெழுகுதிரியும் கவிஞனும்) ஒரு நிறந்த: பாடல். இதில் 

கவிஞனுடன் மெழுசூதிரி சம்பாஷிக்கறது, இக்காலச் 

கவிஞர் பலரின் உண்மையற்ற வாழ்க்கையையும், க்ஷ்ண 

மான நிலையையும், சமூகம் உயர அவர்கள் சற்றேனும் 

பாபெடாததையும் இப்பாடலில் இக்பால் சுட்டிக் காட்டு” 
இருர். மெழுகுதிரி எரிறது$ சுற்றியுள்ள பொருள் 
களின்மீது- வெளிச்சக்சை விசுறெது. , விட்டில்கள் 
அதைச்சுற்றி வ, தம் உயிரைத் தத்சம் செய்கின்றன. 

கவிஞனோ பாலைவனத்தில் 'பற்றவைக்த மெழுகுதிரி 
போல் பயனற்றுப் போய்விட்டான். எனெனில் மெழுகு 

திரியில் உள்ள கெருப்பைப் போல, உருகுதலைப் போலக் 
கவிஞனின் இதய நெருப்பு உருகுதலும் இயற்கையான 

தாக இல்லை. அதனால் அவன் கவிதைகள் மக்களைத் தம்: 

வசப்படுத்தித் தியாகத் துக்குத் தயார் செய்ய முடிய 

வில்லை. மெழுகுதிரி சொல்கிறது * 

நான் எறிகஏேன் ; 
ஏனெனில், எரிவது என் இயல்பு. 

சீயோ மின்மினி வெளிச்சம் தருஇரய் ; 

விட்டில்கள் உன்னைச் சண்டு சாதலிப்பசெங்கனம் ?
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கஃபா உன் இதயத்திலே இருக்றெத; . 
(எனினும்) டீ விக்ரஹ விடுதியை Car Gar. 

உன். பொறுப்பற்ற வேட்கை இறுக்குச்சனமானது. 

உன் சபையிலிருந்து ஒரு கைஸ் எழுவது சாத்தியமன்று. 

உன் பாலைவனம் குறுயெது ; 

உன் தொட்டிலில் லைலா இல்லை. 

ஆனால் இரவின் இருளிலே ஈம்பிக்கை உதயமாகிற. 

அசை மீண்டும் பெற்றுக்கொள்! 
அஃதொரு பெருஞ் செல்வம். 

உன் இதயம் உனக்சே அன்னியமாக இருப்பின், 

இல்சென்ன வாழ்க்கை 8 

ஹா, 'பாரைத்கேடி நீ அலைஒருய் 2 

நீதான் பாதை, நீ தான் வழிப்போச்கன், நீயே வழிகாட்டி 3 

நீயேதான் லக்ஷியமுமாவாய். 

தன் தாய் இறச்தபோது கவிஞர் எழுதிய இரங்கற் 

பாடலும் இத் தொகுதியில் உள்ள. 

அம்மா, நீ தச பயிற்யல்லவா 

இன்று ரான் புகழ்பெற உசவிழ்று | 

என் முன்னோர் குடும்பம் யாவரும் அறிவதாயிற்று. 

என் வாழ்க்கை : எனும்: ஏட்டிலே 

நீ ஒரு பொன் ஓலையாக மினிர்இருய். 

அச்ச தலை நெடுகிலும் எனக்கு 

மதத்தையும் உலக வாழ்ச்சையையும் போதித்தது. 

இப்பாடலில் மரணத்தின் பல்வேறு அம்சங்களை 

் விளக்கக் கவிஞர் கூறுஇிஞுர் : ் 

மணம் என்பது 

வாழ்ச்சை அசையைப் புஅப்பிப்பசற்கு 

மறு பெயர்தான் 3 

தூக்கம் எனும் இரைக்குள், 
௮ஃத எழுச்சியின் செய்தியாகும்.
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₹து-யே - இஸ்லாம்' (இஸ்லாத்தின் எழுச்௪) 
। இக்பாலின் உணர்ச்சி மிக்க பாடலிகளில் ஓன்று, 1914-ம் 
ஆண்டு. தொடங்கிய யுத்தத்தின் பயங்காங்களைக் சண்டு 

விட்ட கவிஞர் வருங்காலம் உணர்ந்தவராகப் பாடியது 
இப்பாடல். 

விண்மீன்கள் மங்குவது 

பிரகாசமான காலை வரப்போவசதன் அறிகுறியாகும். 

அடிவானத்துக்குமேலே சூரியன் எழுர்துவிட்டான் ; 
ஆழ்ச்ச தச்ச யுகம் சடச்அவிட்டது. 

சோம்பிக் டெர்த சழச்ன் இரத்தக் குழாயிலே 

ஜீவ வோட்டம் தொடங்ூிவிட்டது. 

இஃது ஒரு ரகூயம்-- 

இப்னு எனாவும், இப்னு அபியும் அதிய முடியாதது. 

நீலவானுக்கு அப்பால் உள்ளது 

"முஸ்லிமின் லக்ஷியம். 
நீ எழுப்பும் தூ ஈக்ஷ்த்தரமாச வேண்டிய 

காவான் நீ விளங்குளம்... 

இஸ்லாமிய மச்சளின் சரித்திரத்தின் மூலம் 
உண்மை வெளிச்சமாஇவிட்டது...- , 

அதாவது ஆரிய காடுகளின் 
பாதுகாவலர் நீங்கள். 

் இத் தொகுதியின் இறுதியில் உள்ள ஒரு பெரிய 
பாடல் * இஸரே - ராஹ் ”. அதில் வாழ்க்கை பற்றியும் 
அரசாங்கம் பற்றியும் இக்பால். தரும் கருத்துக்கள் காம் 
இச்இிக்க வேண்டியவை.அப்பாடலின் முக்கியப் பகுதிகள் 
வருமாறு : 

கிஸரே-ராஹ் 

‘Bow heir af?’ Bren pu sy r Aue, சமுதாயப் பிர 
களைகளை விமர்சனம் செய்யும் ஒரு கவித. மகான்களுக்
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கும் ஞானியாருக்கும் வழி காட்டிய ளெர்' (இலுரு 

அலைஹி) அவர்கள், இக்பால் மனம் தளர்ந்து அசந்து 
இருச்த சமயம் அவர் முன் வர்து விளக்கந்தரும் முறை 

யில் பாட்டு அமைச்துள்ள து. 

ஒரு காள் இரவிலே 

ஆத்றங்கரையிலே அமர்ச்து 

சான் சாட்செள் சண்டுகொண்டி ௫ந்சேன். 

எனது இதயத்தின் ஒரு மூலையில் 
: சொல்லைகளின் சடல்'?? செனிச்அுசெண்டிருக்தது. 

௮து மெளனமான இரவு 
ஆறும் அமைதியாக ஊர்ச்துகொண்டிருக்தது. 

நிம்மதியற்ற அலைகள், 

தூளியில் தூங்கும் சுவைப் பேரல, 

ஆற்றின் ஆழத்துள்ளே உறங்சச்சொண்டிருச் சன. 

இ.ரவின் மாயா ௪க்இி பறவைகளையும் 

அவற்றின் கூண்டோடு கட்டிப் போட்டிருக்தது. 

மங்க தாரசைகள் சந்திரனின் சாயத்திலே 

அசப்பட்டுக்கொண்டி ரும், சன. 

இடீரென அர்த உலகை அளக்கும் அாதசான 

இறரைச் சண்டேன். 

முூதுமையிடையிலும் சாலையைப் போன்று 

யெளவன வண்ணமுடையார் அவர். 

அவர் குரல் கொடுத்தார் : : 

₹ ஹே நிரக்தர இரகசயங்களைத் சேடுபவனே, 

அசக்கண் இறக்துவிட்டால் " 
உலூன் விதியை மதைத்துள்ள 

இரை அகன்றுவிடும் என்பதை அறி !?? 

இரவு பகலின்றிச் ௪தா இஸ்ர் அலைந்து திரிவது ஏன் 
என்னும், வாழ்கையின் இரகசியம் எது, அரசாங்கம் எ. 
'தொழிலாளி-முதலர்ளி போராட்டம் எது என்றும் கவி 

ஞர் வினவுஒஞர். வாழ்க்கை என்பது ஓயாத .அசைவும் 

மாறுதலுமே என்னு கூறும் கஸர் மேலும் கூறுஇருர்;
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குடும்ப வாழ்க்கையின் கோட்டையனள் - 

, பாதுகாப்பான இல்லச்திலே, 
அதுவே பத்திமானது என்று 

எண்ணிக்கொண்டு வாழும் & 

௪தா அலைந்து இிறிவதிலுள்ள இன்பத்தை 

அறிவது எங்கனம் ? 

பிரயாணிகள் கூட்டம் 

் தய்வெடுத்த மீண்டும் பு ஐப்படுகையிலெல்லாம் 

பாலை மணியோசை 

நெடுகிலும் எதிசொலிப்பதைக் கேட்டு 

உண்டாகும் உள்ளச் குதுகுதுப்பை 

அனுபவியாதவன் 8. 

பாதுகாப்பான ஓறிடத் திலே 

அடைபட்டுக் கெச்சாமலும், 

பளுவான பாரத்தைச் சுமக்காமலும் 

சுத் இரமான கால்களுடன் மானானது ' 

காட்டிலே, இங்குமங்கும் அலைவதை நீ காணவில்லை. 

உதய சாரகை வெள்ளிப் பிழம்பாக, 

ஜிப்சயீலவின் இ௰ச்கைகளைப் போலச் 
தன் ச.இர்களைப் பரப்பிக் கொண்டிருப்பதையும் 

நீ பார்தித இல்லை. 

சதமென நீ கற்பித்துச் கொண்டுள்ள 

கட்டுண்ட வாழ்வில் உழலும் கீ, 

பாலையின் ஆழ்ச்ச மெளனத்தியடையே 

இப்சாஹீம் ஈபியைச் சத்தியக்சை உண_ வைத்த 

குரியாஸ் சமனச் காட்சியையும், 

௮.து தாண்டும் உணர்ச்டப் பெருக்கையும் , 

எப்படி. உணர முடியும்? 

வெப்ப மிச்ச பாலையில் நடந்து 

களைத்த வழிப்போக்கனுச்குச் 

சுவர்க்க நீரூ.ற்மையும்விட 

இன்பகர்தரும் இனிய நீர்த் தண்சுனேயை 

(நீ அறியாய்),
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காதலில் பட்டவர்கள் 

ஏகரச்தத்தின் இனிமையை சாடுவது ஏன்? 

குடியிராச்கும் இடங்களிலே 

விசைப்பது-அறுப்பது எனும் பர் தமின்றி 

(வேறு) என்ன இருக்கிற? 

(சிருஷ்டிச்) குயவனின் பானை வனையும் சக்கரம்: 

௪தா சுழல்வதால், 

ஓயாது மாறுவதால் அல்லவா 

வாழ்க்கை எனும் பானை உருப் பெறுகிறது! 

௪தமான வாழ்ச்கையின் மர்மம் 

முடிவற்ற, மாற்றங்கள் சொண்ட அ௮கித்யமேயாம். 

வாழ்க்கை எது? 

வாழ்க்கை என்பது என்ன என்று 

௪என்னிடமிருக்து 8 அறிய gare Gopi, 

௮து லாப ஈஷ்டச் சணகச்குகளுக்கு 

அப்பாற் பட்டதாக இரு,ததல்.,வேண்டும். 

சில சமயம் உயிர் தரித்திருப்பது வாழ்க்கை; 
மற்றும் இல சமயம் 

உ௰ிர் கொடுப்பது வாழ்க்கையாகும். 

இன்று, சாளையெனும் ௮அளவுகோலால் 

வாழ்க்கையை அளகச்காதே! 
வாழ்க்கை அ௮ச்.சமானது; 

தொடர்படியான சுழற்சி ௮ 

அமரத்துவமுள்ள யெளவனம் ௮௮. 

ஜீவனுள்ளவளுக நீ இருக்க விரும்பினால் 
அதற்சாக உன் உலகை 
நீயே சருஷ்டித்துச் கொள். 

மணிசனின் இரகசியம் இசனுள் இருப்பதால் 

அவன் ஆகுக என்றதும் (எதுவும்) ஆ௫விடுகறது. 

வாழ்ச்சை விடுகதையை 

நீ வெளிப் படையாச்க விரும்பினால் 
பர்ஹத்தின் இதயத்தில் போய்ப் பார்!
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ger காதலியைத் திருப்தி செய்ய 

அல்லும் பகலும் பாறைகளைப் பிளந்து 

.ஒரு பாலாறு ஓடச் செய்யும் யாச வேலையே 

அவனுக்கு வாழ்ச்கையாய் இருந்தத: ் 

உன் நோக்கைச் குறுகயெதாக்கி 

உன்னைச் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளாக்சச் கொண்டால் 

வரழ்க்சை நஇயின் ஊற்று வற்றிவிடுகறெது. 

ஆனால் உன் போக்கு சட்டுப்படாததாயின் 

வாழ்க்கையும் எல்லையற்ற QugasorAdo@ ps. 

,வரழ்க்கை ஒரு பானை மண்ணுக்குள்ளே 

மழைச் திருப்பதாகவே தோன்றும். 

ஆனால் அது தன் ஆக்கும், நிர்ணயிக்கும் சச்.இயால், 

தான் அடைய வேண்டிய நிலையை அடைறது. 

ஜீவிச்திருப்பது என்ற eps Hrs HH 
நீ ஒர் அலையே யன்றி வேறன்று, 

உன் மதிப்பின் சோதனை வாழ்க்கை யாயெ 

இக்த ஈஷ்ட வீட்டிலே இருச்சறது. 

.ஒரு மண் குவியலாக இருக்கும்வரை 

நீ வளர்ச்சி பெறாதவன், பக்குவமாகாதவன். 

உன் அகத்தை நீ வளர்த்தால் 

எதையும் சாடும் வாளாச நீ ஆ விடுவாய். 

சத்தியத்துச்காச மரணிக்கும் சாபம் உனக்குண்டா 2 . 

அப்படி. யெனின், உன் மண்ணுடலுள்ளே 

உயிரைச் சிருஷ்டி த்துக்கொள்! 

கொடுப்பதற்கு உயிர் இல்லாவிடின் 

நீ எப்படி மரணிக்க முடியும் 2 

வானங்களையும், 

குடி கூலிக்கு இருப்பது போல 

நீ தங்கியிருக்கும் இப்பூமியையும் 
சாம்பலாச ஊதித் கள்ளு! 
அர்த்தமற்ற உன் வாழ்ச்கையிவிருக்து 
அனக்கேயுரிய ஒரு புதிய உலகை க்கு! 

. அம்சே உண்மையான வாழ்க்கை வாழ்.
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உன்னுள் மறைந்து டக்கும் 

வாழ்கை சச்தியை வெளிப்படுத்து! — 
௮.சன் மூலம் உன்னகத்சேயுள்ள பொறி 
மங்காச ஒளி வீசட்டும். 

உன் முன்னேயுள்ள இருளை யகற்றிக் கொண்டு 

இழெக்சேயிருக்து தேன்றும் சூரியன் போல் எழு!: 

உன் ெணங்கள் 

இழெக்சென் சாசா. சண மண்ணிலே 

விலையிலா மாணிக்கங்களை உண்டாக்கட்டும் ! 
இ.சவிலே உன் அழுகையொவி A 

வானிலே ௪ திசெரலி எழுப்பட்டும் ! , 
சாரசணங்கள் உன் இரசூயச்மைச் 

சேட்பவைகளாகட்டும். 

இக்த நேரம் 
இறுதி சாளின் நேரம் என்பதை உணர் 1! 
நீதிச் தீர்ப்பு மைதானச் திலே 

தெய்வத்தின் சக்நிதானச்திலே 

நீ கின்று கொண்டிருக்கிறாய். 

உன்னைச் சிருஷ்டி தீதவன் முன்: 

அது ௪றிதான் என்று இப்போசே கிரூபி ! | 

அரசாங்கத்தின் அந்தரங்கம் 

அரசாங்கம் (ஸல். சனத்) பத்றியும் 

விளக்குமாறு சேட்இருய், 
ஆட்சியாளர்களின் வழி (இன்னமல் wes) மை 
கரன் விவறிச்றேன் கேள். 

அசசாங்கம் ஒரு சூன்யச் கலை) 

ஆளும் வர்ச்கத்தா. ரால் 9) 5 பயிலப்படுஜெது. 

ஆளப்படுபவர்களும் தூங்கக் டெப்பவர்களும் 

விழிச்தெழும்போது 

ஆளும் குன்யச்காரர்கள் மிண்டும் அவர்களை 
அ.தியாமை எனும் உறக்கத்தில் B84 SOBs peri 
ஆனால் ஈசுக்கப்படுபவர்கள் ட் 

என்றுமே தாங்கிக் கெரண்டி.ருப்ப இல்லை.
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பனி இஸ்ராயீல்களின் இரத்தம் 

கொதிக்கும் கேரமும் வரவே செய்ெத, 
அப்போது ஒரு மூசா தோன்றி 

.ஸமீரி (போன்ற சூன்யக்காரர்கள்) உண்டாக்யெ 

பிரமையை உடைத்தெதி௫ருர். 

உண்மையசன ஆட்சியும் ராஜ்யமும் 

சருஷ்டியாளனான இறைவனுச்கே உரியவை. 

அவன் ஒருவனே ஆளுபவன் ; 

மத்த யாவும் மக்கள்தம் அறியாமையால் 

முழர் சாளிடுபவை. 

உனக்கு அளிச்சப்பட்டுள்ள சு,சச்.திரமான இயல்பை 

அடிமைத்தனம் மாசுபடுச்ச son Burg! 

பொய்யான விச்சஹக்களையும், 

உன்னையே பிணை த்துப்போட்டுவிடும் ௮தன் குருமார்களையும் 

சிருஷ்டியாதே ! 

மேல்காட்டின் ஜனராயசம் என்பது புதயதொன்தன்று. 

பிசமைகளையும் அடிமைத்தனத்தையும் உண்டாக்கிய 

சூன்யக்காரியின் பாடல்போல ௮2வும் பழமையானதே$ 

ஜனநாயகம் என்பது இசைக்குப் பின்னே; 

oS ov Hear பழைய அடக்குமுறையேதான். 

அது சுதந்திர தேவதை என நீ நினைக்ஒழுய். 

ஆனால் இல்லை) 
மக்கள் விருப்பம் என்ற இரைமழைவிலே உள்ள 
எதேச்சாதிசார பூகம்சான் ௮.து. 
சட்டசபைகள், ர் இருத்தங்கள், 

சலுகைகள், உரிமைகள்- 
இவை யாவும் மேல்காட்டின் மருத்துவ நாலில் சண்ட 

அயர்ச்சியில் ஆழ்த்தும் தூக்க மருக்துகள்தாம். 

சட்டசபைகளில் நெருப்பெழப் பேசுவர்-- 
'இவர்களிடமிருர்.து யாவரையும் 
இறைவன்தான் காப்பாற்ற வேண்டும் 1
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செல்வர்கள் மேலும் மேலும் பணம் பெருச்சப் 

பயன்படுத்தும் ஆயுதமே இது: 

வர்ணமும் வாசனையும் இருப்பதாகத் தோன்றும் 

வெளித் தோற்றமே இது. 

எனினும் அது நிஜமான சோஜாவனம் என்று 

& கினைக்கறொய். 

AS ஒரு சிறைக்கூண்டு தான் 5 

எனினும் ௮௮ மரத்திலுள்ள கூடு என்று 

நீ எண்ணுஇருய் ! 

பின்னர் ஸெர் முதலாளி - தொழிலாளி பிரச்னை 

களைப்பற்றிப் பேசுஇரர். பாட்டாளிகள் உழைப்புக்கு ஊதி 

யர் தருவதைக்கூடத் தருமங்கொடுப்பது போல்தான் 

மூதலாளிமார்கள் கொடுக்கிழுர்கள் என்று கூறும் கஸர் 

முடிவில் பேசுஇஞார் : 

துருக்கனுடைய, அரபியுடைய கதையை 

நீ ஏன் சொல்கிறாய்? 

இஸ்லாமிய மக்களின் சோகக் கதை 

எனக்கொன்றும் பு.தியசல்லலே ! , 

௪௧௫௬௪ ௨௫௫௨௪௪௪௫௪௪௪. 

இரித்துவத்தின் புத்திரர்கள் 
இப்ராஹீமின் பிதுச்ராஜ்ஜிதததை 

அடித்துச் சென்றுவிட்டனர். 

ஹிஜாஸின் புழுதி 
இறிஸ்தவத்தின் ௮ஸ்.இிவாசச்கல் ஆூவிட்டது. 

நாடுசான் இனத்தின் சையை விட்டுப் போய்விட்ட. 

அதன் கண்கள் விழித்தபடியே இருந்தன. 

ஹே அ௮கச்சசையற்றவனே, 
இறைவன் உனக்குக் சண்ணைத் சந்திருக்கறானே, 

பார். இதை!
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அஸ்ராரும் ரமூஸும் 

இக்பாலுடைய "தத்துவ ஞானத்தின் அடிப் 

. படையை விளக்குபவை *₹அஸ்.ராசே குத்இ*: (அகத்தின் 
இ.ரககயம்) “rapa . பேகுத்இ*”: (அகத்துக்கு அம் 
பாலுள்ள தத் அவம்) ஆய இண்டு பாரஷீக மத்னவிக் 
கவி) தகளுமாகும். மேல்காடுகளிலும் கவிஞருக்குப் 

, புகழைக் சொண்டு வர்த முதல் கவிதை *:அஸ்ராரே 
குச்இ* தான்: இவ்விரு நூற்களிலும் பல.சிறு கை தகளும் 
உபமானங்களும் இடையிடையே தரப்பட்டு அவர் கூற 

ats தத்துவார்த்த விளக்கங்கள் சலிப்புத் தராதபடி 

- விளக்கப்பட்டிருக்்றன. அகத்தை வளர்ப்பது எப் 
படி. என்பதையும், சமுதாய வளர்ச்சிக்காக ௮கத்தை 

விட்டுக் கொடுப்பது எப்படி என்பதையும் இவ்விரு. 

கவிதைகளும் காட்டுகின்றன. 

அஸ்ராரே குத்: ஆசையே வாழ்க்கைக்கு ஜீவ 
ஊற்றாகும். இது மானிடரின் செயலாற்றலாக வெளிப் 
படுறது. யாிப்பது அகத்தைப் பலஹீனமாக்குகறது. 
அன்பு அச்மாவைப் பலமுள்ள தாக்குகிறது; அதன் 
மூலம் உலக சக்தஇகள்மீது அகம் அதிகாரம் செலுத்து 

முடியும். , ப 

அகம் வாழ்ச்கைக்குப் பலமளிக்குமாயின் 

வாழ்க்கை எனும் ஈதி கடலாக விரியும், 

உன்னிடம் சவிதை எனும் பொன் இருக்தால் 

வாழ்க்கை உசைசல்லில் அதைச் தேய்த்துப் பார்! 
நெடுகாள் பஞ்சணையில் புஈண்டாய்; 
இப்போது காட்டுச் சரையில் படுத்துப் பார்! 
கொக்கும் மணலில் உருளவும் 

குளிர்ச்த நீரில் மூழ்சவும் கற்றுக் கொள்! 
எத்தனை நாட்கள் தான் புல்புலைப் போல கூவி அலைவாய்? 
எத்தனை சாட்கள் குளிர் சோலையில் வாழ்வாய்?
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மலையின் உச்சியிலே ஒரு கூடு சட்டு; 

வாழ்ச்சைப் போராட்டத்துக்கு உன்னைப் பழக்கு. 

வாழ்ச்சைச் சணலில் உடலையும் உள்ள த்தையும் 

போட்டெடுக்சப் பழிச் சொள்!' 

ஜீவனின் உருவம் அகத்தால் வருவதே, 
நீ காண்பனவெல்லாம் 

அசத்தின் இரகசியங்களிவிருச்து, வச் சலையே, 

அகத்தின் இயல்பு தன்னை வெளிப்படுத்தலே, 

ஒவ்வொரு சிறு துகளிலும் அகத்தின் பலம் தூங்குகிறது. 

சோச்சமூள்ளவரை வாழ்க்கையும் 64.48 og. 

அதன் சாரவானின் மணியோசையே 

சோசக்சத்சால் ஜீவித்திருக்ெ.து. 

வாழ்க்கை, தேடுவதில் மறைச் துள்ள து. . 
அதன் மூலஸ்சானம் ஆசையுள் புசையுண்டுள்ளது. 

அறிவு வாழ்ச்கையின் பாதுகாப்புக்கான ஆயுதம். 

அகத்தை வளர்ச்ச உதவும் ஒரு கருவி அறிவு. 

அகமெனப்படும் ஒஸி மூனையே 

ஈம் புழுதியின் அடியிலுள்ள ஜீவச் சுடராகும். 
அன்பால் ௮து ௮.இிகம் (ஒளிவிட்டு) எரியும். 

அதிகம் வாழ்க்சால், 

அ.இகப் பிரசாசத் துடன், இன்னும் ௮.இசமாக எறியும். 

ஒரு பிடி மண்ணைத் தங்கமாக்கு;. 
சம்பூர்ண மனிதரின் முன்றிலை முத்தமிடு... 

அத்தச் சம்பூர்ண மனிதர் கபிபெருமான் (ஸல்) 

என்்இருர் இக்பால். ஒரு முஸ்லிமின் உள்ளம்;;முஸ்தபா 
இக். 6.
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eve) 2a விடம்: ப்பெயராலேயே காம் பெருமை” (ஸல்) உறை ௮ ரு 
யடைகறோம் என்இஞர். 

* வெயிவில் சாகத்தடனிருப்பினும் 

இஸரிடம் ஒரு சோப்பை சண்ணீரை இசவரதவன். .. 

ம௫ூழ்ச்சியுடையவனாவான். 

௮கம் அன்பினால் பலப்படுத்சப்படும்போது 

அசன் சச்இி உலகையே ஆட்கொண்டுவிடும். ....... 

மரணத்துக்கு இடக்கொடுச்கும் சமுதாயம், 

தன் சவிஞனை வாழ்க்கையை விட்டுப் * 

பு.ஐம்பே செல்லவிடும் சமுதாயம் 

சைசேதமடையும் 

௬௮௨௨௮௧௪௭௫௪ ௨௮௨௨௮௮ 

உ தன்னைத்தான் ஆட்ி செலுத்தாதவனைப் 

பிறர் ஆட்டி செய்வார்கள். 

இறைவனின் பிரதஇரிஇயாக இருப்பது சன்று ; 

புலன்களை அடக்யொள்வ.து சன்று. 

இறைவனுக்காக வன்றித் 

தன் வாளை எவன் உருவுறானோ 

அவன் வாள், ௮வன் இதயத்திலேயே பாயும். 

ரமூஸி பேகுத்இ : சமூகத்திலே ஒவ்வொரு மனிதனும் 
ஓர் அ௮ங்கமாவான். தன் அகத்தை வளர்ப்பது அவன் 
கடமையாகும். அதைப்பற்றி ‘youre Gr 659’ பேசு 
இறது, அத்த ௮௧ வட்டத்திற்கு அப்பால் சமூகம் 
என்ற பெரிய வட்டம் இருக்கிறது. ,௮அதனுள் தனி 
மனிதன் பாந்த அகம் பெற்று, சமூகத்தின் பகுதியாக 

ஆூவிடுகிரான், *கழுதாய :. வாழ்வுக்கு” அவன் உது,
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. துணையாக உதவுஇறான். *ரமூஹி பேகுத்இ” இத்சகைய 

. ஒரு சமுதாய வாழ்வைப் பற்றிப் பேசுறது. ' இதில் ' 

விளக்கப்பட்டுள்ள : விஷயங்களின் சுருக்கமாவது::' சமூ. 

கம் என்பது தனி ஈபர்கள் பரஸ்பரம் தொடர்பு கொள்வ 

தால் உருவாகிறது. அது சம்பூர்ணமடைவது கமித்தூ 

வத்தை (இறைவனின் செய்தி தரும் தூதரை) அடைவ 

தைக் கொண்டாகும். இஸ்லாமிய சமூகத்தின் அடிப் 

படைத் தூண்களில், ஏகத்துவமே முதலாவதாகும். 

ஈம்பிக்கை யிழத்தல், அயரம் பயம்-இவை,தாம் தீமையின் ' 

ஆதி காரணங்கள். இவை வாழ்க்கையையே நாசம் செய் 

(பவை. எகத்துவம், இக்தொல்லைகளைக் களையும். இரண் 

டாவதுதான் ஈபித்துவமாகும். முஹம்மது நபி (ஸல்) 

அவர்களின் ஈபித்துவத்தின் தலையாய கோக்கம் மானிட 

வர்க்கத்தின் சுதர்இரம், சமத்துவம், சகோதரதீ தவல் 

களை உண்டாக்குதலாகும். இத்தகைய ஒரு சமூகம் 

ஒரு காட்டு வரம்புக்கு உட்பட்டசன்ற. சுய பூமி” இஸ் 

லாமிய சமூகத்துக்கு அடி.ப்படையன்று. இந்தச் சமூ 

கத்துக்குக் கால வரம்பும் இல்லை. எனெனில் இதன் 

நித்தியக் அவம் வாக்களிக்கப்பட்ட. இச் சமுதாயத் 

அக்கு ஒரு சட்டம் வேண்டும். முஸ்லிம் சமூகத்துக்குத் 

இரு குர்ஆன் சட்டமாக விளங்குகறது. கூவு காலத்தில் 

இஜ்திஹத் (புதியன புகுதல்) ஐவிடத் 'தக்லித்' (முன் 
ஜோர் பாதையில் நடத்தல்) ஈல்லது. சமூகத்தின் ஸ்திர 

மான தன்மை தெய்வீகச் சட்டத்தைப் பின்பற்றுவ 

தைப் பொறுத்தது. சமூகத்தின் ஆழகு ஈபி பெருமான் 
(ஸல்) அவர்களின் ஒழுக்கத்தைப் ''பின்ப்ற்றுவைதப் 

பொறுத்தது. இத்தகைய. ௪மூக வாழ்வுக்கு.ஒரு மத்திய 
பிடம் வேண்டும்; முஸ்லிம் மக்களுக்கு அது கஃபாவாக 

இருக்கிற ௮. . 
உண்மை ஒற்றுமைக்கு ஒரு சமுதாய ..லகதியம் 

வேண்டும். ஏகத்துவத்தை (க்தெளஹிதை)ப் பாதுகாத் 

தலும் பரப்பலும் முஸ்லிம்களின் லகதியமாகும்.. சமா
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தாய வாழ்க்கை சம்பூர்ணம்டைய, தனி மனிதனைப்” 
போலச் சமூகத் துக்கும் ௮௧ உணர்வு வேண்டும். scp" 

தாயப் பெருமைகளைப் பாதுகாப்பசன் மூலம். அத்த. 
௮க உணர்வை வளர்க்க இயலும். மானிட வர்க்கத்தைப்। 
பாதுகாப்பது தாய்மையைப் பொறுத்தது. தாய்மை. 
யைப் பாதுகாத்தலே இஸ்லாத்தின் உண்மையான. | 
குறிக்கோள்.ஈபி பெருமான் (ஸல்) அவர்களின் புத்திரி 
nas Dior Gon மூஸ்லிம் பெண்களுக்குச் சரியான முன்” 
மாதிரி யாவார். 

‘rapa பேசுத்இ* யின் பொருளைக் @ péaair 
பகுதிகள் விளக்குன்றன். 

தனிஈபர் ஜமாஅத் (௪மூசம்) துடன் 

தொடர்பு கொள்வது ஒரு வசப்பிரஸாதமாகும். 

௮.சன் உண்மை நிலை மில்லச் (சுகம்) மூலம் 

சமால் (சம்பூர்ணம்) அடைூறது. 

ஒரு தனி ஈபர் சன் சணிச்சன்மையைச 

சலுகத்தினுள் மூழ்க்கும்போது, 

அகண்டச்தைச் தேடும் துளி 

செங்கடலாக விரிகிறது. 

தனிஈப்ரின் இயல்பு ஒற்றுமையில் சாட்டமாவதாகும்... 
சஞூகத்தில் அவன் சேர்ச் சாலே , 

அவன் பாதுகாவலுடனிருச்கலரம். 

6 எவ்வளவு, எப்படி. ? என்ற உலூல் - 

தேடியலைர்தது அறிவு; ் 
cod pod Rerepee அன லக்ஷியச்தை அடைகச்தற்... 

ஆசையற்றிருக்சல் என்பது மர்ணமேயாகும்... 

: நிராசையடையர்தே !?? என்பதன் 'மூலமே
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OT PECDE ov Arid பெறுகிற. 

௪௨௨௪௪௨௨௪௪௪ ௮ ௨௨4 ௪௪௪௪ 

FIG வல்லமையாளனான இறைவன் 

கம் உடலைப் படைத்தான் ; 

சபித்துவச்தின்மூலம் ஈமக்கு உயிரளி் சான். 

சபையின் விளச்காகத் 4 தாய்நாடு ?? வந்ததும், 

wens இனமே 

we கூட்டங்களாசப் பிரிச்சப்பட்டுவிட்ட ௮. 

OG சமூகம் தன் ௪ட்டச்சை இழச்தால், 

அதன் அங்கங்கள் புழுதி போல் கலைந்துபோடின்்றன. 

உன் மூதாதையர் பரதையைப் பின்பற்று ! 

எனெனில் அதுவே ஐக்யெவ]ழி. 

*தக்லீதின் சாத்பரியம் சமூகத்தைப் பாதுகாச்தலாகும். 

தீர்க்க இருஷ்டியற்ற “உலமா?வின் இஜ்கிஹச்தைவிட . 
seg மூன்னிருச்சோச் மூன்மா இரியைப் 

பின்பற்றுவது பாதுகாப்பானதாகும். 

முஸ்லிமின் புனித இயல்பு 
ஒரு ஈன்முச்சைப் போன்றது? 

அதன் பிரகாசமெல்லாம் 

சபிபெருமான் (ஸல்) எனும், சமுச்இரத்தால் வருவது. 

௪௫௫௨௨ ௨௨௮௫ ௧௫% ௨௨௪ ௨௫௪௨௫ 

ஆண்களின் நிர்வாணத்துச்குப் 

பெண் அடையாவாள் $ 

அவளுடைய கொள்ளை அழகு 

அன்பின் அ௮ணிகலனாகும்.
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பயாமே-மஷ்ரிக் 
காஜா ஹாபிஸ் எழுதிய இிவானின்: ஜெர்மன்: மொழி” 

பெயர்ப்பைப் படித்துவிட்டு உணர்ச்சபெற்ற ஜெர்மானி' 
யத் தத்துவ ஞானி கெத்தெ தானும் மேற்கு காட்டுத் 

் * திவான்! ஓன்றை எழுதினார். அசுத்குப் பதில் தரும் 
முறையில் இக்பால் இந்த * பயாமே முஷ்ரிக்: (£ம்ரரட்டுச் 

செய்தி) என்ற தொகுதியை வெளியாக்கினார். இச் 

தொகுதியிலுள்ள பாடல்களின் கோக்கம் தனிஈபர்க 
ஞடையவும், சமூகங்களுடையவும். 2S வளர்ச்சிக்கும். 

நீதி; சமய, தேய உண்மைகளுக்கும். உள்ள சம்பந் 
தத்தை உணர்த்துவதாகும். திரு குர்ஆனில், 2 இன் 
னல்லாஹ-லா-யுகைய்யிரு-மா-பிகெளமி-ஹத்தா-யுகைய் 
பிரு-மா-பிஅன்பூஹிஹிம் (ஒரு மக்கள் கூட்டம் தம் 
அகத்திலுள்ளதை (மூ.தலில்) மாற்றிக் கொண்டாலன்றி,. 

இறைவன் நிச்சயமாக அவர்கள் நிலைமையை மாற்றுவ 

இல்லை 13: 11-) என்றுள்ள உண்மைதான் $பயாமே மஷ்றி” 

இன் அடிப்படையாகும். இச்தொகுதியில் பல ப்குதி 

கள் உண்டு. முதல் பகுதிதான் ₹ லால-யே-தூர் * (தூர் 

ஷீனாவின் பூவாசம் பூ) என்பது. இதில் மொத்தம் 
DPD! அறுபத்து மூன்று ரூபைகள் உள்ளன. அவை: 

யாவும் மொஜழிபெயர்க்கப்பட்டி ரச் தும்கூட, இச்சிறு 

நூலில் போதிய, இடமின்மையால் அவற்றில் gr por 

நாற்பத்து ஏழு ரூபைகள் மட்டும் ழே தரப்பட்டுள் 

'ளன. அவற்றுக்குத் தேவையான விளக்கத்தையும் இத் 

அடனேயே சேர்க்க இயலாது போயினும், இக்த மொழி 

பெயர்ப்பைப் பல முறை மீண்டும் மீண்டும் படித்தால் 

இவற்றின் கருத்தழகை cmt Hi மகிழலாம். அடுத்த 

பகுதியிலுள்ள "6 தஷ்டேோ - பித்ரத் ” (இயற்கையின் 

வெற்றி) என்ற கவிதையும் விளக்கங்களுடன் அடுத்துச் 

தாப்பட்டுள்ள௮. இத்தொகுதியில் மற்றும் களல்களும்,. 

ஐசோப்பியப் பிரச்னைகளைப்பற்றிய , பாடல்களும். 

உள்ளன.



9 

லால்-யே-தூர் 

௪கல ஜீவராசிகளும் 

அவன் சாட்டத்துக்குப் பலியாகின்றன. 

எல்லா உயிர்களும் 

அவன் தேவையால் நிரம்பியுள்ளன. 

அ.இகாலையின் வான வளையத்திலே 

வானில் தகதகக்கும் செம்பரிதி 

தன் கெற்றிச் தழும்பை விட்டுச் செல்கிறது. 

(கெற்றித் தழும்பு - தொழுகையால் நெற்றியில் ஏற் 

படும் தழும்பு. இது AHS Go) Gus கருக்கோட்டோடு 

உவமையாயிற்று. ) 

உள்ளே எரியும் செர்தணலால் 

என் இதயம் வெளிச்சமாக இருச்றெது, 

உன் கண்களில் இரத்தம் சசூறது 

எனினும், அவை உலகம் முழுவதையும் கோச்குன்தன. 

் காதல் என்பது இத்தப்பிரமை என்போன் 

வாழ்வின் மர்மங்களை ௮.றியாதவனாவான்- 

பூங்காவுக்கு வசந்த காற்றைச் தருவது காதல் 5 

மூகட்டிலே தாரகை முகைகளுச்கு 

ஒளி தருவது காதல் ; 

உணர்ச்சி எனும் ஒளிப் பிழம்பு 

கடலினாடே ஊடுருவுறெது. 

(அதனால்) காதல், 
மீன்களுக்கு வழியுணரறும் சண்களைச் தருறது. 

கழுகுகள் விலையை . 
இலகுவில் மதிப்பிடுவது காதல் ; 

ஊர்க்குருவிசளை 
சாஜாளிகளின் , பிடி.யிலகப்படுத்துவதும் அதுவே. 

shi suas தமது பாதுகாவலில் கவனமாயுள்ளன $ 

எனினும், இடீரெனக் காதல் வெளியில் குதிக்கிறது.
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சிவப்பு மலர்களுக்கு 

வர்ணச் தீட்டுவது காதல் ; 

உணர்ச்சி எனும் சசப்புச் செடிக்கு 

ருயூட்டுவது காதல் ; 
இந்த (ச் களி) மண் “சடலத்தைப் பிளந்தால் 

அதிவிருர் சு காதலின் குருதி கொட்டுவதை 

நீ காண்பாய். 

ட் ப் da ர 

காதல் இதயத்துக்கு நிகரே துமில்லை; 

சகல உணர்ச்சிகளும் 

காதலின் கு.ரலுக்குப் பணிகின் மன. 
் பூவரசம்பூ(காதல் நெருப்பால்) . 

குடுபட்ட இதயத்தோடு மலர் 2 . 
மாணிக்கக் கல்லின் இதயத்திலோ 

எச்ச நெருப்புச் துளியுமில்லை. 

பூங்காவிலே மணம் குன்றிய சுசச்சமாக 

சரன் உழல்ேன் ; 

சான் என்ன சேடு௫சேன், 

என் சேவை என்ன என்று அறியேன். 

என் அசை பூர்த்தியாகுமோ அல்லவோ, 
ஆசைசக்குத் சாரையாக இங்கு நான் எரிகிறேன். 

உலகம் வெறும் மண்; 

ஈம் இசயம் அதன் மாசூலாகட்டும் | 

எணினும் இச்தக் குருதிச் தளி அதன் மர்மமா ? 

நிச்சயமாக ஈம் பார்வை .இரண்டுபட்டத ; 
இல்லையேல், ் 

ஒவ்வொருவரும் sgl இதயத்தி னகத்தேயே 

உலகைக் காணலாமே | 

விடியும் வேளையில் 

புல்புல் றவை சோட்டச்சாரனிடம் 'கறிற்து : 

*: இந்தச் களிமண்ணுள்ளே 

துயரத்தின் ஆணிவேர் புதைச்துள்ளது 5 

இது முதுமை யெய்தும் வரை 

பரலைவன மூட்செடி. இதில் தளைக்கும்.
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. வாலிபச்திலே Crrgr waiG og, , 

gag psrs.” 

cog இக்கில வலூலே.' 
ஈஷ்டம் லாபத்தோடு “பிறக்ெெது ) 

அழிவு ஜீவனோடு பின்னிக்டெக்றத. 
“நெடுகாள் pod san 

௮.இல் தரிக்க. இயலாது. 

(விசைவிலோ, சற்றுச் சாமதித்தோ) 

பு. தியசைப் பழையதாக, ் 

மீண்டும் ௮து இருஷ்டிக்கும். 

சாதல் வீணையிலே மானிடன். om £683 

மர்மமும், அதைச் தெளிவிப்பவனும் மானிடனே. 

இறைவன் உலகைப் படைத்தான்) 

. மனிசன் அதை. ௮இ௧ வனப்பினதாக்கினொான். 

அப்படியானால் மானிடன் இறைவனோடு 

போட்டியிடப் போ௫றவனா 2 

என் காட்டத்துச்கு ஆரம்பமுமில்லை, மூடிவுமில்லை; 

மர்ம உலகை சான் தேடுவதே மர்மமானது. ் 

அங்கே சகல உண்மைகளும் 

,திரையகற்றப்பட்டு நிற்கும். 

. எனவே சான் தேடினால் 

ஒரு வேளை ௮௮ அகப்படலாம். 

இதயமே, 
எத்தனை சாட்சளுக்கு இர்ச ஈசல் அடிப்பு! 

என்றைக்குச்சான் ் 

உன் அண்மையை வெளிப்படுத் துவாய் ! 

அன்னியர் கெருப்பின்மேல் 

நீ,ஏன் aii Mae? 
போ, உன் சொர்த நெருப்பிலே 

“உன்னைத் தூத்துச்கொள் 1 
ho
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கற்கோட்டையைவிட உறுதியான உடலும் 

ஒரு பிடி. மண்ணாவிடுகிறது. 

எனினும் துயர -உணர்வுள்ள இதயம், 

மலையருசே தடும் ஆற்றைப் போல 

அதனுள் அடித்துக் கொள்றெது. 

நீராலும் மண்ணாலும் 
தர் ௮ழமெ உருவை இறைவன் சமைத்தான்.. 

சொர்க்கப் பூங்சாவைவிட 

அருமையான உலகை ஆக்்இனான். 

இருப்பினும், 
சாகஇ அசன் நெருப்பால் 
என் (உடல் மக்கிய) புமுதியிலிருக்து 

ஒரு புதிய உலகைத் சோற்றுவித்துள்ளாள், 

இயொம நாளிலே 

பிராமணன் இறைவனிடம் சொன்னான்: 

வாழ்க்கையின் பிரகாசம் 

(சட்டெனச் தோன்றி மறையும்) ஒரு பொறி 

ஆனால் சான் கோபமுட்டாது பேசுவேனாயின்: 

ஆசமின் சனிமண்ணைவிட 

விக்ரஹம் நீடித்திருக்ச.து என்பேன்,” 

விடி வெள்ளியே, 
சட்டென நீ மறைநர்துவிட்டாய். 

எங்கள் தூக்கத்தைக் கண்டு 

மனம் கச௪ந்துசானோ (அப்படி. மறைக்தாய்)2' 

அறியாமையால் கான் பாதையிழச்சேன்-- 

வர்தவர்களே, விழியுங்கள் ! 

விழித்சவாறு மறையுங்கள் ! 

மதுக் கடையில் சந்தடியில்லை; 

நமது மண்ணின் அலக்ஷியத்தால் § 
எந்தக் கதிரும் ஒளித.ரவில்லை. 

காதலுமில்லை; 

"காதலின் எச்சரிக்கையுமில்லை.
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இ,சயம் உள்ளத்தின் .இசசசியச்சை 

உணர்ச் இருச்குமானால்,..... - 

எச்சளிப்போடு 

உ௰சே வட்டமிடும் புத உணர்ச்சியே, 
நீ இறக்கையடித் தப் பறக்து இன்பம்பெற 

இறைவன் உன்னை ஆக்இனான். 

ஈரம் வேசமாய்ப் பறப்பதைத் 

தேக இச்சை தடுக்கிறது. 

நீயோ பரமானஈதத்இல் 

வானை நோச்டச் ளெம்பிவிட்டாய்! | 

அருமை இறைவனே, . 

வாழ்வது, இருப்பது எத்தனை இனிய இன்பம்! 
ஒவ்வோர் அணுவின் இதயமும் 
பிரகாசமான மூழ்ச்சியோடு தடிச்ற.து. 

சோஜாச் செடியிலே அரும்பு விடும் மொட்டு. 

'வாரழ்ச்கையின் பேரின்பத்தால் 

புன்னகையோடு மலர்கிறது. 

அ௮ழிர்து சொண்டிருக்ச ஈசல் கேட்டது: 

ஓரே ஒரு சணம் எனக்கு 

வாழ்க்கையின் சணட்பையும் ஜுரச்தையும் தார் 
விடிகையிலே என் அஸ்.இ 

கரற்றில் பறக்குமெனினும், 

ஒர் இரவு மூழுவதும் 
எறியவும் போராடவும் எனக்கு வலிமை தர!?? 

முஸ்லிம்களே, 

எனது இதயத்துள்ளே ஒரு வார்த்தை யுண்டு; 
அது ஜிப் ரயீவின் ஆச்மாவைவிட வெளிச்சமான து... 

நெருப்பின் -மக்சளிடமிருக் து ் 

அதை சான் மறைத்து வைச்திருக்கறேன். 

௮௮ இப்ராஹீம் ஈபி ஈன்சுறிர்ச இரக$ியம், 

இதயமே, எனது இதயமே, 

நீ என்னைச் சனியே விட்டுப் போய்விட்டாய்,
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-கணத்துக்குச் சணம் : 

கீ.பு.து ஆசைகளை உண்டாக்கு,கிறுல், 

இதயமே, உனக்கு வேறு வேலை யில்லையா? 

ச் ஒரு தாசகையின் 

அகதச்சை அடைச்சுவிட்டாய்) ர 

ஆயினும் உன்னைப் பொறுத்தவரை, 

மீ அதை அறியாய், டட 

தாணியச் சதிர் தலை நீட்டுதல் போல்” 

உன்மீது ஒரு கண் இறக்கிறது. — 

கீ பூமியிலிருச்து ( 

ஓர் இளஞ் செடிபோல் 'ளெம்புவரய். 

அதிகாலையிலே, இலையடர்ச் ௪ தோட்டத்திலே 

ஒரு பறவையின் பாடல் காற்றில் மிதக்த.த.. 

௮௮ எத்தனை இனிமையாக இருந்தது! 
உன் உள்ளத்தில் எது இருப்பினும் வெளியிட- 

பாடு, அல்லது துயரப்படு, ் 
அல்லது பெரு ஞச்சுவிடு அல்லது அழு!” 
(என்றது அப்பாடல்.) 

வாழ்க்கைப் போதனையை 

ரீ என்னிடமிருச்து பெற முன்வக்தால், 

மிசவ.ம் சசசியமான மர்மமொன்ை 

சான் உனக்குச் சொல்வேன்: 

உன்னசகதச்சே ஆத்மா இல்லாததால் 

.8ீ சாகவேண்டி யதே; 

உன்னிடம் ஆச்மா இருப்பின் 

நீ சாக மாட்டாய். 

மெழுகுதிரி எரியும் 
உன் சதையை நிறுத்சப்பா 1 

அசைச் கேட்டுச் சேட்டுச் 

காது புளித்துப் போய்விட்டது. 

இவிரமாகப் போராடி. 

இன்ப.மாய் எரிக்து மடியும் ஈசலைத்சான் 

கான் மதித்துப் போத்றுேன்.
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உன்னை உனச்சே அன்னிய௰னாக்கும் 
அ௮க்த.இணிமையான பானத்தை 

கரன் அ௮ருச்சவில்லை. 

எனவே, என் சடைவீ இயில் 

வேறு சாமான்கள் தேடாதே ! 

என் இதயமும், ரோஜாவைப் போல், 

Orgs Figo pg. 
எனது பூங்காவில் உலவினால் 

உனக்கு ஈஷ்டமேயன்றி வேறில்லை; 

தேட்டத்தாலேயே உன் ஆச்மா பலியாூவிடும்.. 

போஜா மலரின் ஈரம்புசளில் என்ன 20808 

என்று கான் காட்டுகிறேன். 

(௮) ஜாலமான மணமுமன் று, 

என் வசந்தத்தின் வரணமுமன்று. 

எப்படி, எம்இருர்.து 

என்ற இவ்வுலகிவிருச்து ஐடு-- 

இருப்பதா, இல்லாது போவதா. 

என்ற புயவிலிருச்.து (ஓடு)! 
*தரன்?? தன்மை 

உன் குருதியில் குடி. கொள்ளட்டும்; 

இப்சாஹீம் (அலைஹி) போல 

ஒரு புனித ஸ். தலத்தைக் கட்டிக்கொள். 

அச்த மேட்டில் உலவும் பறவைகள் 

சான் அறியாதவை; 

இங்கே என் கூட்டினருகில் இருச்து,. 

கான் ஏகாக்தச்தில் பாடுகிமேன். 

உன் மனம் மிசவும் இளயெதாக இருப்பின் 

என்னைவிட்டு அகன்று போ! 

, என் சேதத்தில் a 9 

என் ஜீவனே வெளியாகெ சொ்ண்டிருச்ெது. 

எனது இறைவனே, ர 

உலகை நிறைக்கும் இனி௰' உணர்வுதான் என்னே ் 

. ஓசே கோப்பையால்
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நீ உலகையே மஸ்.து மயமாச்இவிட்டாய் 1 - 

,பரர்வை பார்வையோடு கலச்சச் செய்துவிட்டாய் , 

ஆனால், இதயம் இதயத்திலிருச்அ, 
ஆத்மா ஆச்மாவிலிரும்.து 

, பிரியும்படி செய்து விட்டாயே ! 

சந்தர் தன் வழிக்காட்டியிடம் 

சாதுர்யமாகப் பேசினார்: . 

₹இலத்இலும் நீரிலும் அலைந்து இரியும் 

.இக்சடின முயற்சியில் பங்குகொள்; 

களத்தைவிட்டு வில? நின்று" 

போராட்டத்தை வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டிராசே 1! 

.போசாட்டத்இில் இறங் மடி. 

- அது வாழ்வதைவிடச் இறக்ததாகும்.!! 

கை அரசன் அரியணையும், 

ஜாம் சக்ரவர்த்தியின் சரீடமும் மண்ணே: 

கோயிலும், தேவாலயமும், [ 

இப்ராஹீமின் கபுரும் மண்ணே? 

என்னகத்தே என்ன இி.றம் உண்டு 

என்று நான் அறியேன்-- 

சான் வானங்களுக்கு அப்பால் Gers @@C par! 

ered apith, er epiib waterGevr 3 

உன்னுடைய ஒரு பிடி மண்ணினுள்ளே 

ஓர் இசயமும், சூடான குருதியும் இருப்பின், 

வசந்தகால மேகங்களிடமிருக்து 

நீ அழக் கற்றுக் சொண்டிருப்பின், 

உன்னுடைய துயரச் சண்ணீரிலிருக்து 

செப்பு மலர்கள் முகை அவிழும். 

ஒவ்வொரு, மூச்சிலும் 

புதிய உருவங்கள் வார்க்கப்படுன் ௦ன. 

எந்த தர் உருவிலும் 

வாழ்வு நிலைத்து, நிற்பதில்லை, 

உன்னுடைய இன்று, ‘ 

உனது நேற்றை மாறியே இருச்தால்
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உன் மண்ணிலே 
எச்தத் தீப்பொறியும் இல்லை யென்றுணர் 

உன் இதயம் என்பது என்ன என்று 

நீ விசாரணை செய்௫ருயா? 
"நெருப்பு அறிவை விழுங்வயெதும் 
இதயம் ஜனனமாயித்று., 

“பேராட்ட இன்பம் இதயத்துக்கு உசச்தது. 
அது நின்றதும் ் 

இச்ச இதயம் மீண்டும் மண்ணாூவிட்டது. 

மனம் சொல்விற்று, : 

கண் ௮வனை எய்த மூடியாதென்று, 

'எணினும், சாட்டச்இன் பார்வை 

ஈம்பிச்கையோடும் பயத்தோடும் ஈடுங்குறது. 

தூர் ஷீனாவின் கதை 
பழமையடைவ் தில்லை; 

எனினும் ஒவ்வோரிதயமும் 

மூஸாவின் பிரார்த்தனையைச் 

சானும் முணுமுணுச்சவே செய்கிற. 

சேவாலயம், கோயில், 

மடாலயம், மஸ்ஜித--யாவும் 
இம்மண்ணாலான கையாலானவை, 

அன்னிய ஆ இக்கச்இவிருக்து 
இதயமே (யாரையும்) காப்பாற்ற முடியும். 

ஆனால் அந்தோ மூடனே. 

நீயோ இதய்த்மைச் சண்டுசொள்ளவில்லையே! 

இக்த: ஈர்தவனத் திலே 

என் இதயப் புண்ணைப் 

பிணை த்துக் கொள்ளவில்லை. 

ஆனால் இச்தச் சிறையிவிருச்.து 

மேல் கோக முன்னேறுகேன். 

கரலையின் ஒரு மூச்சைப் பேரல 

(இங்கு)ச் "௪. சாமதித்தேன்.' -
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சரன் போகிம போக்கில் 

மலர்களுக்கு மணம் ஈல்்னேன். 

இச்சு இளமை ததும்பும் மதுவைச் 

கோப்பையில் ஊற்றினேன். 

அது மரண நிலையிலுள்ள மூதிய குடி.காரனையும் 

பிழைச்தெழ்ச் செய்றெது)  ' 

பழைய கஇழெவர்களைப் போல 

கானும் இச்ச மதுவைச் 

சாகியின் மருளும் விழிசளிவிருச். த 

கடன் வாங்கனேன். 

ஓவ்வொரு மனிதனின் சிரத்திலும் 

அதிவம் அடக்கமாகியுள்ள ௮. 
எனது சசையும், பிமருடையசைப் போல 

மண்ணாலும் குருதியாலும் ஆனதே; 
அனால் இக்சச சதசையிலே 

இர் எல்லையத்ற சிந்தனை வாழ்ெது, 

இக்ச மர்மத்தை கான் புரிர்தகொண்டேன். 

(தூர்) ஸீனாவின்மீது யாசகனாய் கித்இருய் ; 

ஏனெனில், உன் ஆத்மா தானாகவே தன்னை அறியவில்லை... 
guna முன்னேறு ; : 

ஒரு (௪ரியான) மனிதனைச் தேடி அடை. 

அச்த விசாரணையில் 

இஹறைவனே உதவி புரிகறொன். 

எனது இச்தச் செய்தியை ஜிப்சயீலிடம் ஓதவும் : 
எனது உடல் 

ஒளிவிடும் வெஸிச்௪த்சால் ஆனதன்று , 

எணினும் இப்பூமியின் புச.தொர்சளின் 

மனோ வேகத்தைப் பாரும் ! 

இந்தச் துயா இன்பத்தை 
வெளிச்சத்தின் மக்கள் யாரும் அறிய முடியாது.!*
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அறிவு, (ஆச்மப்) பறவையை 
வலைப்படுச்திவிட்டசா 2 

அதக உறுதி கொள்ளாதே! 
ஐயம் உன்னைச் சிழைப்படுச்சட்டும் ! 

செயலாற்றுவாயா 2? 

அப்படியானால் உன் தெய்வ நம்பிக்கை 

இன்னும் சன்கு பச்குவமாகட்டும். 

& சாடுவது ஒன்றாகவே இருக்கட்டும். 

'ஒன்றையே பார்; ஏகமாக (ஒன்றாக)வே இரு. 

மனம் ஒரு திசையைப் பின்னு) 
அச்தச் திரை உன் பார்வையை மறைக்ஜெது. 
அச்சோ, எனறு சண்கள் 

உன் வதனம் காணச் அடிச்ச்றன ! 

சிர்சனை ஆசையோடு சதா போராடுறெ.து. 

என் ஏழை கெஞ்சிலே 
நீ எவ்வளவு கொந்தளிப்பை எழுப்பிவிட்டாய் ! 

மசண அ்சைப்பம்றி எண்ணியதுமே 
உனது உள்ளம் பதுறுறெது; 

சுண்ணாம்பைப் போல் வெளுச் துவிடுஇழுய். 

அஞ்சாதே ! 1 
இன்னும் அதிகப் பருவமான ₹தான்? சன்மையடை! 
அதன் பிடிப்பிலே 
மரணச்தின் பின்னும் நீ சாசமாட்டாய் ! 

எனது உடலையும் ஆச்மாவையும் 

எது சேர்கிறது என்று என் வினவுஇழுய் 2 
“எப்படி”, “எத்தனை காலம்” என்ற சண்ணிசளில் 
நான் அகப்படுவதில்லை. 

ஒரு கணம் என் மூச்சு தடைப்படுறெத 
ஆனால் ஞூவ்இவின் (புல்லாங்குழலின்) தழுவலிலிருர்ு 
தெளிவாய் சான் வெளிப்படுகையில் 

நான் ஒரு €ேேமாச இருச்ேேன். 
இக். 7
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ஞானவானான ஷேகு சொன்னார் : 
உன் ஒவ்வொரு சாளும் காளையின் செய்தியாகும். 
ல௯தியமற்த (சண்டே சாட்சி என்ற) கூட்டத்திடமிருக்து 
உன் இதயத்தைச் சாப்பாத்று 1 
அவனுடையதன்றி வேறு எப்பாதமும். 

அப்புதிய பூமியில் படாமவிருக்கட்டும் 1 

இதாப் (குர்ஆன்) எதைச் காட்டுறது என்று 

சாஸியிடம் (தத்துவ வாதியிடம்) ஏன் கேட்ச வேண்டும் 2 

பார், அதன் றந்த விறிவுரையாளன் சான் : 

மனம் ஒரு நெருப்பைப் பற்றவைக்கெறது 5 

இசயம் எறிகிறது. 

இப்படி. சம்ளுச்-இப்்சாஹிம் சசையை 
(சச்துவார்த்தமாக) உய்த்துணர் ! 

சான் இருப்பினும், இல்லை எனினும் சரி, 
சான் மெளனமாயிருக்ேன். ' 

‘srar இருக்கிறேன்” என்பது 
தன்னையே ஆராசனை செய்வது. 

அப்படியானால் இச்்சப் பாடுபவன் யார்? 

எனது இசயத்துள்ளே “சரன் இருச்சறேன்”? என்று 

சப்தமிடும் பாட்டு யாருடையது ? 

கடுமையாக நடக்கும் மச்இிரியே, 

ஒரு வேளை bt அறியீசோ, 

மரணத்துக்குப் பிறகுடி 
அன்புக்கும் கீ.தித தீர்ப்பு உண்டு என்பதை 2 

ஆனால் ௮ச்,௪ மண்டபத்திலே 
இதொபுமில்லை, கராசுமில்லை, பாவருமில்லை. 

(தானாக) ஒளிபெறும் நீர்த்தூளி... 
நரறு முதீதுக்களிடையிலே 

,சானும் ஒரு முத்சாகத் தோன்றும், 
எனவே, இக்கோஷ்டி, கானம் பாடுவோரிடை
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அவ்விதமே வாழ்) 

அவர்கள் தோட்டச்தையே 

“உன் தொழுகையிடமாச்சக்சொள். 

கரையிலே விருக்தயராதே ! 
, வாழ்க்கைக் சடவின் அலைகள் 

அங்கு மிக மெதுவாகவே ஒதுங்குஇன் per. 

கடலுள் மூழ்கு; அலைசகளோடு.போராடு! — 
போராட்டச்தின் மூலம்சான் 

அமரத்துவம் அடைய முடியும். 

நரன் மறைவரயுள்ள ஐதர் எண்ணம்: 

வார்த்தை வலை பின்னுவோரின் 

அருஅருத்த பார்வை 

எனக்கு வெறுப்பூட்டுறெது. . 

சுத் இரமான எண்ணம் 
அல்லது விதி என்று பேச வேண்டாம் ! 
காரணம் சான் உயிருள்ளவன், 

பு. உட்ச ஊடாடும் மண், 4 

இவ் வாழ்க்கையின் லக்ஷியம்பத்றி 
,கீயொன்றும் பேச வேண்டாம் ! 

அதன் இனிய மொழியைக் காண 
உனக்குச் கண்ணில்லை. ' 

இச்,சப் பாதையில் ஈடப்ப்இில் 

எனக்கு: மகழ்ச்சி ௮ திகம், 
-கல் நிறைச்ச பாதையன்றி சான் 

வேறு எசையும் உணர்வதில்லை. 

“உன்*பார்வையை ஒரு பாறைமீது ஊன் இனால் 
உன் பேராசையால் 
அதுவும் பொன்னாகத் செரித்து; உட்டு 
'பொன்னின் அடிமையே, 
உன்னையும் பொன்னால் நிறுக்காசே 1! 

அக்த இழிந்த கல்லுக்கு ட்ட 
" “குறலர்ம் பூசிவிட்டு உன்: பரிர்வை சான். 

re
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காதலைப் பற்றியும் 

அதன் மாயாவித்தன,த்தைப் பத்தியும் பேசாதே... 

& எச்த உருக் சொண்டாலும் 
௮௮ உன்னுள் புகு. துசொள்கிறது. 

கெஞ்சசத்சே ௮ஃது ஒரு பொறிதரன்; 
சரவிலோ ௮ஃது எல்லையிலாப் பெருங்கதை. 

இன்று கிளர்சச.இணிய முகசையே, 
ஏன் மீ தனிமையில் சவிக்ொய் 2 

இச்சதத் சோட்டச் சக்தையிலே: : 

நீ என்ன தேடுஇருய் 2 

இங்கே பணியும், ஆறும், 

காலைச் சேதமும், புல்புல் பறவைகளும், 

சிவர்.த நறுமலர்களும், வேனில் கா.ற்றுமுண்டு. 

வாடிய ரோஜா மலரொன்று ஒரு காள் 

என்னிடம் சொல்லிற்று: 
மின்னலைப் போல் 

ஒருசண ஜ்வாலை என வெளியானேன்.. 

_ சைத்ரீசணின் சஷ்டச்சால் 

என் இதயமும் வேதனையு ற்ற; 
அவன் தூசரியின் வர்ணர் திட்டல் 

இத்தனை விசைவில் மங்கவிட்டது!?? 

மது இவ்வுலசை சோசக்கு! . 
சாட்சகளாலான வாரிதியில் மூழ்கெ மீனைப்் போல 
அ.த.ற்கு ஓர் எல்லை இல்லை. 

காட்களின் கடல் ் 5 

ஒரு கண்ணத்தில் அமிழ்க்துவிட்டது |. 

(ஆனால்) 8 கண்கொண்டு கரணமட்டும் வேண்டும் 1 

உனது இதயத்தின்மீது 
உன் பார்வையைப் பீஇித்துச்சொள் 1! 

இச்ச ரோஜாப் பள்ளத்தாக்கு, 
உண்மையிலேயே 

இன் தோற்றத்தைப் பேரல்சானா (இஃ G48 pg) அ
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,பூவசசம் பூவின் நெருப்பு இசயச்தை ' 
.ஒளிவிடச் செய்வது எது.? 

ரம் பார்க்கும் மேட்டு dow 

ஓசே வர்ணக் கடலாய்ச் தோன்றுறெது ; 

ஃபூத்கள் ௮தை எப்படி. சோச்கு்ெறனவோ, 

மாருக்கு தெரியும் 2 

கரனோர் வலம் வரும் செணம் 5. 
JE என் சூரியன். 

உன் பார்வையால் என்னைச் குளிப்பாட்டும் 

வெளிச்சம் இசோ வீசுறெது ! 

“உன் சர்கிதானச் இவிருந்து விலஇனால் 
சான் சம்பூர்ணமற்றிருக்கறேன். 
தீயே சொய், 

சான் ௮.இல் ஒரேயொரு ஜுஸ்வு (அத்தியாயம்). 

என் பரர்வையில் தங்கும் 

- அவன் நிழல் இனிமையுடையது. 

எனது உயிரைக் கொள்ளை சொள்ளும் 

அவன் அன்பு ௮சனினும் இணியது. 

. தீர்க்கமான அறிவு படைத்த ஓர் ஆசான் 

. எனக்கு இதைப் போதித்தான் 2 ச 

.தரிடத்தில் சங்யிருப்பைவிடச் 

சுற்றி வளைந்து செல்லும் பாதை (பயணம்) சன்று. 

னது அறிவு 
கச்சையை வரிந்து சட்டி. கிற்கும் ஒரு soit; 

. தனது மனதுச் சக்த உருவங்களை 
அது வழிபடுகிறது. 

“உணர்ச்சியின் துயாத்துச்சாக அழும் 

எனது இதயத்தைப் பார் 1 

அனத வழி (பற்றி), எனது பவ்ய சம்பிச்கை(பத்தி) 
உனக்கென்ன (சவலை) 2
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தொலைவிலுள்ள நட்சுத்திசச்சை 

ஒரு நூலு உலகங்கள் தொடும்படி. செய்தன. 

மனம் உந்தப் பறக்த இடங்களிலெல்லாம் 

அவன் முகமும் இருந்தத : 
ஆனால் சான் என்னுள்ளே 

அகச்தை சோக்கியபோது 

வெகு தொலைவில் ஒரு விளிம்பை மட்டும் கண்டேன்... 

விகி எனும் விலங்சை 

உன் கால்களில் மாட்டிக் கொள்ளாதே ! 
இக்தச் சுழலும் உலகுக்கு அப்பால் ஒரு வழியுண்டு. 

நீ ஈம்பாவிட்டால் எழுக்.இரு ; . 

(உடனே) உன் சால்கள் 

வான் ரோச்? எழும்புவதைச் காண்பாய் ! 

எனது இதயம் சன 
“மக்இர ௪க்இயால் கட்டுண்டு டெசக்றது. 

உலசம் ௮தன் ஒளிமிகு அழகால் பிரகாசமாகறெது.. . 
எனது உதயத்தைத் சேட வேண்டாம் 5 
பல்லாண்டுகளாக சான் உதிக்கு முன்னமேயே 

கதிர்விடும் பகலவனிலும் 

(அதைச் தேட வேண்டாம்). 

எனது விரல்சளால் மீட்டப்பட்ட 

ஆச்மா சாதம் எழுப்புது. 

நீ எப்படி. ௮,௪சன் உள்ளிரும் தும். 

வெளியேயும் இருச்இருய் ? 

உன்னாலேயே எனது கெருப்பை எரிச்சறேன் ;. 
நீ இன்ழேல் சான் மாண்டு போறேன். 
.மூழூமையானவனே, ் 

நாரணின்றி, உன் நிலைமை என்ன 2 

பெருமூச்சு அவன் சடவில், அலை எழுப்புகிறது. 

சம குழலை அவன் வாயில் வைத்து, 
நமது இசையை எழுப்புஇறான் 9 

என்றுமுள சுனையின் கரையிலே
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காம் Ypserrs aarti GG api 3 ; 

அவன் பணித்துளி ஈம ஈரம்புகளிலும் 

இசச்தச் குழாய்களிலும் ஓடுிற.த. 

உன் இசயத்சை வசைச்கும் ஒரு வேதனையுண்டு 3 

வர்ணங்களும், வாசனைகளும் நிறைக்த 

இவ்வுலகை நீ ஆச்இஞாய், 

எனது பலமற்ற காதலில்லாவிட்டால் 

(Cam எதனால்) ஏன் நீ வேதனைப்பட வேண்டும் 2 

இச்ச மாபெரும் கொர். சளிப்பைச் ருஷ்டித்தது யார் 2 

நீ யாரைத் தேடுஇருய் ? 

உன் ௮கச்சை கிறைத்இருப்பது எது 2 

அவன் வெளிப்படையானவன் 3 

மீ சான் திரையாக இருச்இருய். 

அவனைச் தேடு, உன்னை அறிவாய் : 

“சன்னை”ச் தேடு, அவனைச் சரண்பரய்., 

ve 

சிறு பிள்ளைத்தனத்சை விட்டொழி 5 

(இசைவிட) ஈல்ல கதையைச் கற்றுச்சொள் 5 

நீ மூஸ்லிம் எனப் பெயர் தரிக்க விரும்பினால் 

வர்க்கப் பெருமை பேசுவசை விட்டொழி ; 

சன் வீசத்சால், குலப் பெறாமையால், 

அரபி, (சான் உயர்ச/ சவன் என) 
உரிமை சொண்டாடினால், 

அ.ரபி (வர்க்கமே) இல்லாதொழியட்டும் 1 

ஆப்காணியரல்லோம், துருக்கரல்லோம், 

தார்த்தாரிய மக்சளுமல்லோம் 2 

நரம் யாவரும் 

ஒசே அடிமாரச்சைச் சேர்ச்தவர்கள் ! 

வர்ண, வாசனைப் பெருமையை வெறுச்தொதுக்கு--- 
காம் யாவருமே 

ஒரே வர்க்கச் தின் சசுக்களாக இருப்போம்.
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எனது இதயத்துள்ளே 
ஓர் உலகமே புதைசர்து எட்ச்ெெது. 

எனது இதயமோ மண்ணில் புதைந்து, - 
உணர்ச்சியின் துயரவ௪ப்பட்டுச் டெச்ிதது. 

ஆத்மாவை ஒளியுள்ளசாக்ெ மதுவின் 

ஒரு அளி இன்னும் என் ஜாடியில் 
மீ சமிருக்கவே செய்தெது- 

எனது இதயமே, 

உன் பெயரை கான் மும்முறை கூறுகதேன்; 

கீயே எனது மாக்கலம், நீயே எனது கடல், 

நீயே என (கடத்) சசை 

எனது (உடல் மகயெ) துகள்களின்மீது 

ஓமுகய பனித்துளி நீயா? ’ 

அல்லது எனத (அப்) புழுதியைத் தாங்கெ 
செர்கிற ரோஜா மூகை நீயா 7 

சன்மை தீமையை ஆக்குவது எது என்று 

கான் எப்படிச் சொல்லேன் ! 

அத்தகைய விடுசசையை வெளியிட சாவு டிங்கு 5 3 

கிளையில்லாதபடி. சரோஜாவையும் ' 

அதன் முள்ளையும் நீ பார்க்இய் ; 

உள்ளே ரோஜாவோ முள்ளோ. தெரியவில்லை. 

உண்மையில் துயசமற்ற மணிதன் எவனோ 

அவனுக்கு உடலுண்டு, ஆத்மா இல்லை. 
நீ உணர்ச்சியை வேட்டருயா ? 

எனின் ௪,தர கனல்வீசும் நெருப்பையும் 

ஜ்வாத்தையும் காடு! 

சான்: யார், எம்இருந்து வர்தேன் 

என்று கேட்காதேவேன் ! ! 

என்னை சான் 

சிக்கலுட் படுத்திக்கொண்டு வாழ்ேன். 

இர்தக் கடலிலே சான் தர் அமைதியற்ற அலை, 

சிக்கல்களில்லாவிட்ட்ால். கான் மடிர்து போவேன்,
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உன் பிரபல்யச்திடையிலும் 
கி மூகச்திரை அணிக் திருச்இருய். - : 
.ஏமது பார்வையின் வெறியை 

ம தாங்க இயலாது. : 

"மதுவின் மஸ்தைப் போல் 
நீ எமது குருதியிடை ஓடுகிருய். 

ஆனால் அந்தோ, எத்தனை அபூர்வமாய், 

எப்போதாவது சானே நீ வருகிறும் ] 

விதியைப் பற்றிப் மிடித்துக்கொள்ளாதே | 
பாதையிலே ஓட ! 

உண் பார்வை சூரிய, சர்தான் போல் 

வெளிச்ச முள்ளதாகட்டும் ! 
ஆனால் உன். இதயம் வென்றுவிட்ட 

.சாதலின் தய ரச்சைப் போற்றிப் பேணி வா! 

அன்பே, வர். 
இசயத்தின் பரம ரசசயமான ஓஒவியே (an)! 
எங்கள். விதைப்பே, அறுவடையே வா! 

இக்தப் பூமியின் உணர்ச்சிகள் 

மிகவம் அதிகமாய் முதமையடைச்துவிட்டன. 

நமது மண்ணிவிருக்து 

-பு.இியசொரு ஆதத்தைச் சொண்டு வா! 

பேச்சு எத்தனை சறக்சதாயினும் 

(வேதனையையும் துயரத்தையும் சேர்க்தெல. 

Dis நீண்ட துயரப் புலம்பல் 

எனது இதயம் உகந்ததாகும். 
சான் காணும் இன்பம் 
சிக்கர்தர் அறியாதது. - 

ஓூாம்ஷிதின் அட்சியைவிடவும் 

இது தவமும் இணிய காற்றுப் போன்றது. 

சவாரி செய்ய 

“வேகமாகப் ? போகும் குதிரை என்னிடமில்லை...
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சான் எச்ச அரசனுக்கும் அஸ்தானச் கா.சனல்லன் 5. 

சேசனே, இதுவே எனக்குத் இருப்தி, | 

எனது இதயத்தின் ஆழத்திலே 
மாணிக்கம் ஒளி யிடுறெ.த ! 

நீ சம்பூர்ண வாழ்க்கை எய்த இயலுமா 2 
எனின் இதனைச் சத்றுச்சொள் : 

-அகத்தின்மீது மட்டுதான் [ 
உன் சண்களின் சுவனம் ப.இந்திருக்க வேண்டும். : 
உலகை ஒசே வாயில் விழுங்கவிட, 

அதைச் சூழ்ச்துள்ள மந்திர சச்தியை உடைச்செறிய 

அதன்மீது மட்டுமே கண்காணிப்பு வேண்டும், 

& சொல்இருய், ஆதம் மண்ணின் மசன் ; 

ஜனன மசணமெனும் உலகுக்குக் 
கட்டுப்பட்டவன்?” என்று. 

எனினும், இயத்கை ஓர் .அற்புசம் விளைத்தது - 
கடவின் மூல ஸ்தானமும் 

அவனுடைய சுனையினுள்சான் இருச்றெது. 

அஞ்சா செஞ்சுச்சு 

அரிமாவம் ஆடாகவே தோன்றும். 

வெற்று வீரப் பிரதாபங்களைப் 

புல்வாயிடங் காண்கிறது அரிமா. 

8 அச்சமற்றவளுயின் 

(உனச்குச்) கடலே ஒரு திறந்த சமவெளிதான். 

கீ அஞ்சினாலோ 

ஒவ்வோர் அலையிலும் ஒரு சுருமீனுண்டு. 

சரன் மதுவா, ௮ஃது இருக்கும் இண்ணமா ? 

மூத்சா, ௮ஃது இருக்கும் சப்பியா? 

எனது உள்ளச்சைச் சொட்டுப் பார்ச்றேன் ; 3 

சான் காண்பது இதுதரன் : 

எனது ஆச்மா ஒன்று $ கான் வேறொன்று.
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நீ சொல்கிறாய், **அர்தோ, நம் பறவை 
கண்ணியில் மாட்டிக் சொண்டதே ! 

இனி அது தன் சிறகை விரிக்கவும் 

வானில் பறக்கவும் முடியாதே?” என்று. 
எனினும், ௪தையினிடையில் 

ஆச்மா ஈன்கு வளர்ெது. 
அங்கேயுள்ள தீட்டும் தோலில் 

ஈம் கத்தி கூராச்கப்படுகிதது ! 

சொல்லு : 
இதயத்திலே ஆசை எப்படிப் பிறச்த.து 2 

வீட்டிலே விளச்சன் தீபம் எரிவதெப்படி. ?' 

ஈம்.து பார்வையால் பார்ப்பவன் எவன் 2 

அவன்: பார்ப்பது என்ன 2 

நமது ஊத்சைச் உடலத்துள் 

ஆச்மா வைக்கப்பட்டது எப்படி? 

சான் இற், சுவர்க்கத்தில் ஈஉடர்தபோது, 

இக்த வானச்தையும் பூமியையும் 

தெளிவாகக் காண முடிந்தது... 

எனது சலங்யெ உள்ளத்திலே 

ஒரேயோர் ஐயம் ஊடாடிற்று - 

அ௮.துசானா உவமை யுலகம் (என்ற ஐயம்). 

சமது உலகு சைத்ரீகனின் சோல் எழுதிய 

படமன்றி வேறன்று. , 

இ.சவு, பசல் என்று மாறி மாறிப் 
பாசாச் கொடுக்கும் காவலாட்சளின் கைதி ௮௮. 

விதி அதை வழவழப்பாக்குறது... 
இக்தப் புழுதியடைக்த உருவம் 

இன்னும் பூரணமாசச் இிட்டப்படவில்லை. 

வானை வளையவரும் பகலவனே, 

அத்தனை தா.ரத்தில் இருக்தும் 
நீ எப்படி என் பார்வையில் படுஇருய்:2
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ஆமிக்கு அத்தனை தொலைவிலிருச் தம்" 

பூமிக்கு அருகலுள்ளாய் 1 

Tor பார்வையைத் தடுமாறச் செய்பவனே, 

டீ எங்கு வளைய: "வருகிறாய் ? 

கீ. உன் மண்வெட்டியால் 

“உன் பாதையைத் தோண்டிக் கொண்டாவ். 

ம.த்ரொருவர் பாதையில் “செல்லுவது 

"கொடுமையும் கஷ்டமும் ஆனதாகும். 

உன் செொமசாச்தியத்சால் 

ஏதாவது அபூர்வமனது கட்டுமானால் 

அது பாவமாயினும் அதற்குப் பயனுண்டு, 

வளையவரும் மனம் ( 

,இரிடத்தில் நிலைச்சு விரும்பவில்லை; , 

,_ நீரோடும், நெருப்போடும், 

மண்ணோடும் தங்கியிருக்க விரும்பவில்லை. 

“உடவிலே ஒய்வு இருப்பதாக எண்ணாதே ! 
இக்த அலை புசளும் கடல் 

-விளையாடச் சசை வருவ.இல்லை. 

நீ ஏன் தனித்திருக்க விழைஎரய் ? 

இயற்கையின் வனப்புடன் சாசமாடு | 

தன் பிரசாசத்திலிருர் த. சோச்கை உண்டு பண்ண, 

, இறைவன் செளிவான சண்களை உனச்குச் தர். அள்ளரன். 

களி மண்ணுச்கும் தண்ணீருக்குமிடையே 
சான் தனித் இிருக்சேன்; 

அப்லாதூனி*லிருர் து ௮ல்-பா ரபி வசை 

கரன் பேசய்விட்டேன். 

எந்த மனிதனின் சண்களையும் 

கான் யாூிக்கவில்லை. 

எனது கண்களைக் கொண்டன்றி 

சான் உலசை நோக்கவில்லை. 
  

[*பிளேட்டோ
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“சான்? சன்மையில் மூல ஸ்தானத்தை 
எச்ச மனிதனும் அறியான். 

காலையிடதும் மாலையிடத்தும் 

அதற்கு ஈட்பில்லை. a 

வானலோச வழிகாட்டி யிடமிருக்து 
இதைக் கேட்டேன் : 

சமுச்இரம் சனது அலைகளை விட 

மூதுமையத்ததாய்க் டெக்கறது..? 

இதயமே, சோஜா மூகையிலே 

வாழ்ச்சை மர்மங்களை நோரச்கு 2 

மறைக் இருக்கும் உண்மைகள் 

௮ம்கு வெளிப்படையாகச் தெரின்றன. 
நிழல் படர்ர்த பூமியிலே 

அது முளைத்தாலும், 
அதன் பார்வை ஒளி மிகுக் ச பகலவனை 

சேச்சயெதாச வல்லலா இருச்சிறெது 1 

தோட்டமும் மேட்டு நிலமும் தம்மை . 

அவன் ஜோ தியால் somes துக்கொள்டன் மன... 
சோஜா தன் பளபளப்புக்கு அவன் மதுவைப் 
பயன் படுச்திச்கொோள்றெ௮. 

இவ்வுலகில் அவன் யாரையும் 
இருளில் விடவில்லை. 
அவன் அருள் 
ஒவ்வோறிதயச்திலும் வெளிச்சத்தைச் 

அண்டிவிட்டிருக்கெது. 

மூல்லை வனத்திலே ஒரு முசை எழுச்சது. 
காலைப் பனி அசன் 
கண்களிவிருக்க துயிலைச் கமுவித்று 3 

சான்” Doors Ages ‘ster o Asses 
எனவே அது தேடியதை, 

உலகம் உணர்சர்சது.
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தன்னகத்தே நிலையான சன்மையைக் 

காணாத இவ்வுலகம், 
stub ae வீதியிலே வழி தேடிற்று, | 

இல்லாமையின் தழுவலிலிருச் து விலயயோடி 

சுடைசியில் ஆதத்தின் இசயத்திலே 

புகலிடம் பெற்றது. . 

"உடலையும் உயிரையும் பற்றிய மர்மத்தை 

எனது உள்ளம் அறியும்; 

மரணமே எனக்குத் துயர் தருவசென்று 

(8) எண்ணவேண்டாம்! 

கான் காண முடிகிற உலகங்களில் 
ஒன்று குறைந்து போனதற்காக 

ஏன் துயரப் படுகிறேன் ? 

எனது சிச்தையுள்ளே 

நூறு உலகங்கள் உறல் இக் இடக் றன. 

“ரோஜாவும் நானும் 

ஒசே பிரசனையைச் சொல்ல வேண்டியவர்கள்; 
சாங்களிருவரும் சபையின் மக்திர ௪ச்இயால் 

கட்டுண்டு சடக்கரறோம். 

சோஜா இதழின் சாவு பேசும் வன்மையற்றஅ? 

ஆனால், அசன் புண்பட்ட கெஞ்சகத்தே 

ஓர் இதயமே குடிகொண்டுள்ளது. 

.தானளுகவே விதை தூவிக்கொள்ளும் 
பூவாசம் பூவின் இயல்பை கான் ஈன்கறிவேன். 

(சோஜாச் செடியின்) சணுவினுள்ளே 

மலரின் மணச்சை சான் முகர் றேன். 

மேட்டு மிலச்தின் பாட்டுக்காரன் 

என்னைச் தன் நேசனாய்ப் பாராட்டுகிறான். 

அவன் இசைச்கும் பாட்டின் தொனியிலிருக்து 

அசை கான் சொல்லவும் முடியும்.
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ஆஒே சாப தேம் 

உலகம் முழுவதையுமே நிழைச்சறது; 

அது சர்வலோக வீணையிலே மீட்டப்படுகிறது. 

௪௮ இருப்பினும், இருர்திருப்பிலும், 
இருக்கப் போயினும், . 

காலத்தின் ஆசையிலே 

சான் ஒரு கணத்தைக் சாண்்இழேன். 

தய்ரத தாபம் எனது உள்ளத்திலே உழல்றெ.து. 

கொந்தளிப்பும் ளசெர்ச்சியம் 

என் இதயத்தை நிறைக்கன்றன. 

“தோழனே, என்னிடமிருக்து 

நீ என்ன புத இிமதியை ௪ இர்பார்களய் ? 

சான் சொல்லகச்கூடியவையெல்லாம், 

என்னை கோச்ச் சொல்லச் கூடியவையே. 

உயிர் தரித்திருப்பது என்பது 

மூடிவற்று எரிர்து கொண்டி ருப்பதாகும். 

மீன்களைப் போல் வளையவும் செனியவுமன் நி 
சாம் வேறென்ன செய்ய மூடியும் ? 

சரையைச் தேடாதே! 

சரையின் தமுவலால் 

உண்டாகும் ஒரு சண செளிவு 

கிரர்தாமான சாவைத் தர். துவிடுறது. 

பிரசாரசனே, பிராமணன் 

விச்ரஹங்களின் முன் பணியும்படி 

கம்மிடம் கூறினால் நெத்தி சுழிச்சகாதே 1! 

நமது இறைவனே 
அழகூயதாக ஓர் உருவினை உண்டாக்கச் 
சேவதாதர்களை அதன் முன் 

அடிபணியும்படி. சொல்வியிருக்கிறுன் ! 

தத்துவவா இகள் 

தூறு விக்ரஹங்களை உடைச்கின் தனர். 
எனினும், உயிரின் ஸோமகாதபு த்தை



116. 

அவர்கள் உதறித் தள்ளிவிடுவஇல்லை. - ; 

ஆததச்தை இன்னும் சேணசத்தோடு பிணையாமல் ' 

புறப்பட்டுவிட மூடியும் ! 

என்றா எண்ணுஇருர்கள் ! 

மண்ணாலான என கரத்தாலே, ' 
விதை மூளைப்பதைப் போல் 

உலகம் செர்ந்தெழுறெது. 

வா, என் அறுடையிலிருச் 

முதலைப் பெற்றுக்சொள் 1 

அர்தோ, சேசனிடம் போகும் பாதையை 

_ நீ இழர்து விட்டாயே! 

அப்படியானதால், என் மன மைதானத்தில் 

ஒரு கணம் உன்னையும் மறந்து இரு, 

ஆயிரம் ஆண்டுகள் ் 
இயற்கையோடு (சேர்ர்து) தோழமை பூண்டேன். 

என் ௮கச்சை உதறினேன். ் 

என் சரிதையின் சுருக்கம் இதுதான் : 
நரன் உருப்படுச்தஇினேன் ; 

வணங்களேன் ; உடைத்தேன். 

சாஸ்வசமென்னும் சமவெளியிலே பறச்சேன். 

மண், தண்ணீர் ஆ௫ய பர்சங்களிவிருக்து 

விடுபட்டேன். ் 

உன் நோக்கல் எனது மதிப்பு cuties gs. 

ஏனெனில் காதல் சந்தையில் 

நீ என்னை விலை கூறினாய். 

பு ஐச்தேயுள்ளவையே 

இசசசியத்தில் மறைந் திருக்கும்போது . 

எனத கெஞ்சுகத்துள் பளிச்சிடும் 

இச்சிக்தனைகள் யாவை 2 - 

எனது அறிஞனான ஞானியே, 
இதை எனக்கு விளக்கும் 

என் ஆத்மா ஒரு பிரயாணி, 
எனது உடல் ஓய்விலே ட்கதெது.
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சான் தேவையற்ற யாசசன்- 

இது என் பெருமை. ் 
ஈசன் அதிர்ச்சியுறுேன், 

AAC por, -GEEC per, Spar sGC par 5 
எனது Egin 2 corteoriy i 

முற்றும் நெருப்புப் பிடித். துச்சொண்டவளாய் 

ஆக்கிவிட்டது. ட்ட 

ஈன் சிக்கர்தறின் இனச்தைச் சேர் தவன் ஆனதால், 
கிலக்சண்ணாடிகள் செய்கிறேன். 

உன் குணங்களையெல்லாம் 

நீ ஈன்குணர்ர் இருப்பின் ' 
உன் பனித்துளிசளை உஇரச் செய்து 

அசைச் கொண்டு ஒரு கடலை உண்டரக்கு. 

இதயமே, எத்தனை சாட்கள்சான் 

௪ந்இரணிடம் பிச்சை கேட்பது ! 

உன் சொச்த வெளிச்சத்சால் 

இருளை ஒளியுள்ளதாக்கு ! 

இ௫சயமே, நீ எனதகசத்தே இருக்கும்வசை 

௮.ச௪ன் உடையையும்விட ் 

மூசட்டுக் சம்பளியே போதுமான ! 

மாண த்துக்கு அப்பால் 8ீ என்னுள் இருப்ப... ... 

அச்தோ, எனது ஈம்பிக்கைகளெல்லாம், 

பயமெல்லாம் உன்மீசே ஊன்றி கிற்னெ.றன. 

சேற்றிலே, செர்ச்தெழும் ஆம்பலைப் போல, ' 
சோஜா மூகைகள் வெளியிடும் மணத்தைப் போலத் 

,இடீரசென எழூச்அவிடாசே ! ட் 
எனக்கு ௮.இக ஒளியுள்ள கண்களை 
இறைவன் தச் திருக்கிறான். 

அறிவு விழித்திருக்கும், : 
இதயம் தூங்கவுமாச இருர்துவிடாசே | 

இக், 8 .
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என்னைப் போன்றதோர் உருவத்தை அமைச்தேன். 

சான் உடுத்தியிருர் ச பாணியில் 
கடவுளுக்கும் உடுச்இனேன். 

ஏன் என் ௮கச்சைவிட்டு சரன் வில்க முடியாது ? 

என் வேஷம் எஅவாயினும், 

அகத்தை உள்ளே அறிச்தேயிருக்ேன். 

வலமாய் மலர்ச்ச வண்ணமலர் 

பனித்துளியிடம் பேற்று : 

மேட்டு கிலச் குழந்தைகளான எங்களுக்கு 

ஊடுருவிப் பார்க்கும் கண்களில்லை; 

தூறு சூரியன்களைச் சாங்கும் இச்சமவெளியிலே 

உயர்ச்சவருக்கும் சரழ்ச் சவருக்குஇ மிடையே 

என்ன வேற்றுமையிருக்றெது ? 

சிருஷ்டியாளனின் (குன்) * ஆகுக! ?? என்ற நிலையிலேசான் 
நீ இருக்கும்: 

ஒருவரும் காண முடியாத ௮இசயமாகத்தான் 

நீ இருக்கிறாய். 

அப்படியிருக்க வாழ்ச்கைப் பாதையில் 
ற்றும் நிர்ப்பயமாக உலவு ! , 

வாழ்வெனும் பரச், மைதானச் திலே 

நீ மட்டுமே இருக்இருய். 

சிக்கந்தர் தன் வாளுடனும் 

அரியணையுடனும் மறைச்அவிட்டார். 
அவர் பரிவாரங்களும், 

செல்வங்களும் போய்விட்டன 1 
எனவே ஆட்சிக்குப் பின்னும் ஆளப்படுபனச்சள் 

நீடி.த்திருக்கின் மனர் என்பதை அறி. 

ஜாம் மன்னன் மறைந்து போயினும். 

ஷாம் (பாசஸீசம்) உயிசோடேயே இருக்க.
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என் கெஞ்சம் இழிச்சப்பட்டிருக்ற த 

நீ என் இதயத்மைச் சைப்பற்றிச் சொண்டாய், 

ஹா, எனது உயிருக்குயிரான பரிசோடு புறப்படுகழுய். 

என் வெற்றியின் மதிப்பிலாப் பொக்கிவெத்சை 
“உனக்குத் தரதவர் யார்? 

வர்ண உலகம், சுகந்த உலகம், 

பூமி, வானம், பரிமாணம். 

பாவம் என்னைவிட்டசன்று போயின. 

எனது இதயமே, 

அவன் சொக்தளிப்பை நீ கைவிட்டாயா ? 

அல்லது அவன்தான் உன்னைச் 

,சனியிடத்சே விட்டசன்றானா 2 

இசைச் கருவியையும், 

அசை மூடுக்கா.ம் சாவியையும் பற்றி 

. எனக்கு எதுவும் தெரியாது. 

எனினும், வாழ்க்கையின் சாதத்தை 

. கான் அடையாளம் கண்டுபிடி.த். விடுவேன். 

.மூட்செடியிலிருக்து சான் இசைச்த.£தம் 
-6: அந்தச் குரலினியான் யார் 2? என்று 
.சோஜா மலரையே புதரறிடம் கேட்க* செய்துவிட்டது. : 

“பேரவையிலே பரவசமூட்டும்படி. பாடினேன். 

அவர்கள் மண்ணிலே 
வாழ்க்சை ஜ்வாலைகளை எழுப்பினேன். 

அகத்தின் ஒளியால் 

இதயத்தில் விளச்சகேற்றினேன். 

(இதயத்தின் சோதனைக்கு எதிசே 

. மனத்தைச் துழாவினேன். 

னது பாடல் 

ஷாம் காட்டு இளமையை . , . 

மீட்டுக் கொண்டு வச் தவிட்டு.
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எனது இதய இேதத்தால்,' 

அசன் பெருமை அரிதமாகப் பிரபலமப்பட்ட த. 

எனது மணியோசை 

மைதானத்திலே பாதையிழர்த கூட்டத்தினசை 

வழிக்குத் திருப்பிக்கொண்டு வச்துவிட்டது. , 

" எனது பாட்டால் . 

ஷாம் சாட்டின் ஜீவன் (விளக்கே) தாண்டிவிடப்படுறெது... 
காபிலா (பிரயாணச் கூட்டம்) 
மேல் நேரக்செ செல்றெத ! 
எனு குரல் வலிமையுடையது. 

சவிஞர் உர்ஃபியைப் போல 

கானும் சவின்மிச்ச பாட்டொன்றை எழுப்புவேன்... 

ஏனெனில் சுமையோ பளுவான $ 

பாதையோ தூங்கா செடுவழியாச இருச்கிற து. 

எனது நிம்மதியற்ற உணர்ச்சியிலிருக்.து 

ஜ்வாலை புறப்படுகிற. 

இழச்சின் ௮கத்துள்ளே 

சான் ஒர் இதயத்தைச் செறிவிட்டுள்ளேன். 

எனத பிரலாபத்தால் 

அதன் மண் நெருப்பு மூட்டப்பட்டுள்ளத. 

அசன் ஆச்மாவின் பரம அக்தசங்கத்துள்ளும் 

மின்னலைப் போல் சான் பாய்ந்து செல்கிறேன்... 

காலையிளம் சாற்றைப் போல. 

சான் ஒரு வழிப்போச்சன்.. 
ரோஜாவைப் போல எனது இதயமும் 

ுகள்களாசப் பிய்ந்துவிட்டது. ் 

எ.தார்த்தமானதைக் காண முடியாத என் நோக்கு 

காட்ச இன்பத்துக்குப் பவியாஇவிட்டது. 

, பஞ்சு உடை சொட்டுத் தங்கப் பீதாம்பரம் வச 

(எதையும்) மனம் உண்டாக்க முடியும். 

௮து கொடுக்கும் மிருதுவால்
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கற்களும் சண்ணாடிகளாகன்றன. 
கவிஞன் தன் மோகனச் சதத்தால் 

வாழ்ச்சையின் விஷச்தையும் 

“சேன் நிறைந்த அமுதாச்இவிடுகிறான். 

- வெறி எனும் தருவின் சணிதனை 
rer YRS gel Cor. 
.வாழ்க்சையின் அச்.த.ரங்க மர்மங்களையும் 

. புரிர்து சொண்டு விட்டேன். 

ஹா, வசக்தத்தின் செய்தியை 

கான் சொணர்ர் திருக்கிறேன். , 

வில் எய்வஇல் வல்லானைக் கூறித்து,ச் 

-தோட்டச்சாரனே, எச்சரிச்சை(யாக இரு)! 

ஃபூதிய அபூர்வமான கற்பனைகளுக்கு 

உருச் கொடுப்பதற்காக 

“geo (சுவர்க்க) தோட்ட மலர்களை 

என் இதயம் கொய்கிறது. 

உனத கெஞ்சினுள்ளே ஒர் இலையை, 
கோடைப் பனியிலே ஈடும்கும் ஒர் இதழை 

aor இதயம் உதிர்ச்செறது. 

. ஷாம் சாடு கரை காணாத ஒரு கடல்); 

அசன்சண் வர்ண ஜாலங்கள் வீசம் 

, முத்துக்கள் பலவுண்டு. 

எனினும், சுரூமீன் அபாயமில்லாத ஒரு கடலிலே 

சான் எனது படகை ஒட்டிச் செல்லமாட்டேன். 

் -உலக விவகாரங்கள் 

நிலையந்றிருக்கட்டும் என்று சொல்லாதே! 
சமது ஒவ்வொரு கணமும் 

சாஸ்வச யுகச்தைச் திரையிடுகறெது. | 
இன்றைய இனச்சைப் பற்றிப் பிடி.ச்தூச்கொள் 1 

ஏனெனில், சாளை என்பது  . 
இன்னும் விதியின் மனச்சகச் அள்ளேதான் இருக்ற. 

ச்
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மேத்கின் மர்மத்திலிருர்து தப்பிவிட்டாய் !: 

*ஆயினும் கபுரையும் கோறிகளையும் 
நீ இன்னும் சொழுகிருயே | : 
அடிமை மனப்பான்மையால் 

உனக்குச் சொரணையற்றுப் போய்விட்டது. 

கல்(லுருல)மோஸ் சரிலே 

நீ ஓர் எஜமானைச் செதுக்இக் Garde | ! 

எத்தனை காலம்தான் 

வாழ்ச்சை உடையைக் 

சிழிசலும் சந்தலுமாய் வைச் திருப்பது 2 
எத்தனை காலம்தான் 

எறும்புகளைப் போல் பூமியில் வளைய வருவது. 2 

எழுந்திரு ! உன் இறக்கைகளை விரி! 

சாஜாளியின் வழியைக் கற்றுக்கொள் ! 
வைச்கோவில் உணவைத் சேடும் பழக்கத்தை 

ஒசேயடியாய் விட்டொழி ! 

சோஜா சாமக்இச் செடிசளினாடே ஒரு கூடு கட்டு 1: 
சிட்டுச் குருவியிடமிருக்து 

குரலினிமையைச் கற்றுக்கொள். 

ஆண்மையின்மை ் 

உன்னை ஈரையும் முப்பு முள்ளவனாச்இயிருர்சால், 

உலூன் யெளவன ச் திவிருச்.து 

ஒரு பகுதியைச் கைப்பற்றிச்கொள்! 

. உடலின் ஜீவனைப் பிளச்சது ஆத்மாவாகும். 

சரோஜா இண்டாச மலர்ர்தது ! 

இறந்து சாட்டும் சாபத்தால்; 

நிம்மதியில்லாச ஆச்மாவுக்கு 

ஆயிரம் பழக்கங்கள். 

ஒன்றோடு பழயெதும் ௮து ௪தையிடம் இரும்புறது. 

கபுரிலிருக்து பிரகடனம் செய்த ஒரு குசலைச் கேட்டேன்:- 

“புழுதிக்குக் ழே மீண்டும் வாழ முடியும்; ்்



193. 

பிறரின் வீணாசைகளைத் இருப்தி செய்ய 
வாழ்பவனுக்கு உயிருண்டு, ஆச்மாவில்லை?? 

வாணிலே தாவும் புழுதியாலான இச் கை சடித்திறாக்கா௮. 

எனினும்,"மனம் மாழ்காதே! 
இயற்கை ஒரு ஜீவனுள்ள உருவை உண்டாரச்இனால், 
அதைச் சம்பூர்ணமாக்ச ஒரு யுகமே செல்லலாம். 

சுகக் சமம் பிரகாசமும் உள்ள 
இவ்வுலகு அதியப்படவேண்டும் ; 

பூங்காவிலுள்ள மலர்கள் பறிச்சப்பட வேண்டும். 

எனினும், ௮கத்தைப் பாராது சண்சளை மூடிச்சொள்ளாசே ! 1 
உன் ஆச்மாவினுள்ளே 

ஒரு வஸ்துவைச் சாண வேண்டியதிருக்றெது. 

மண்ணிலும் சண்ணீரிலுமிருக்து 

இன்னும் நீ விடுபடவில்லை. 

நீ ஆப்காணியன் அல்லது துருச்சன் என்இராய் ; 

. முதலில் சான் மனிசன், 

எனக்கு வேறெர்த வர்ணமுமில்லை $ 

அதன்பின் சான் இச்.தியன், துரானியன். 

பேச்சின் காதல் முசலில் என் இசயச்சை 

இத்தச்சால் நிரப்பிற்று. 

பிறகு வீதியிலுள்ள புழுதியில் நெருப்பு எழச் செய்தது; 3 

ஆனுல், சாதலைப் பற்றிப் பேச சான் உதட்டை அ௮சைத்ததும் 

இச்ச இரசசியத்சை 

வார்திதைகள் முரட்டுச். இசையால் மூட.விட்டன. 

சடையில்: ் 

துட்பமான பகுத்தறிவை விட்டும் அவன் ஐடி.விட்டான்' ; 

அவனுடைய சுயதிடமுள்ள இதயம் வெதியை அறியும் 5 

அஃது இரத்தம் ரச்.இற்று. 

மேகங்களஞடே 
இச்பாவிடம் நீ என்ன கேட்்இறாய் 2 
ஈம புத்திசாலி தத் துவவா இ” 
தன் புத்தியைப் பறிகொடுத்துவிட்டான்.
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இயற்கையின் வெற்றி 

இறைவன் மனிதனைப் படைத்தான். அவனுக்கு 
வேண்டும் இன்பங்களை அளித்தான். அவன் சுகமாக 
வாழ்வதற்கான வசதிகளைத் தந்தான். இரவி, இங்கள், 
மலை, கடல், ஈதி, பாதாளம், வானவர் முதலாய எல்லா 
வற்றையும் மனிதனுக்காகவே ஆக்கினான். இன்பப் பூம். 
காவில் மனிதன் இலங்கும்படி. செய்தான். 

ஆனால் ஒசே இன்பம் மனிதனுக்கு வெறுப்பையளித் 
௧௮. இன்பத்தோடு அன்பமும் கலக் தால்தான் வாழ்க்கை 

. இனிமையுறும் என்று அவன் எண்ணினான். வெறும் 
இன்ப வாழ்த்கை, கவலை துக்கம் அற்ற வாழ்க்கை, 
சாரமற்றசாக அவனுக்குப்பட்டது. அதை மாற்றிக் 
கொள்ள மனிதன் உள்ளம் அடித்தது. காரணம் மனி 
கனிடம் பண்பாடு வளர்வது கஷ்டத்தின் மூலக்தான். 

இத்தகைய எண்ணங்களால் தடுமாறிக் கொண் 
டிருந்த மனிதனுக்கு உகவி புரிய ஷைத்தான் தோன்றி 
னான். ஷைத்தான் மிகுக்த சுறுசறுப்புள்ளவன் ; காரிய 
வாதி; தூங்கக் பெச்சவரளைத் தட்டி எழுப்பிப் போராட் 
டக் குழியில் தள்ளினான் ; வாழ்க்கையில் ஓயாப் 
போராட்டத்தைப் புகுத் தினான். 

இறைவனின் . அன்புக்கு உரிய ் சேவ தூதனாக 
இருர்து, இறைவனுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்ததால் ஷைன் 
தான் ஆனவன்; இறைவன் இருஷ்டிகளுக்கெதிராகப் 
போர் தொடுக்கப் புறப்பட்டான். ௮வன் முதல் மனி 

். தரை வென்ற கதையை அல்லாமா இக்பால் ₹ இயற்கை 
யின் வெற்றி” (தஷ்டேோ பித்ரத்) என்று குறிப்பிடுஜொர். 
பிரகிருதி மனிசளை வெற்றி கொண்டு விட்டதாம். பருவள் 
களில் மானுதல் உண்டாவது போல மனிதன் நிலையிலும்
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் மாறுதல் உண்டாகத் தொடங்இற்றாம். இன்பமும் துன் 
பமூம்-- அமைதியும் போரும்--பூசலும் அன்பும்-- 
யாவும் கலக்து வச்சனவாம். 

நூதல் மனிதரான ஆதம் (அலை) ஷைத்தானின் 
தரண்டுகலுக்கு உள்ளானார். ௮தை இக்பால் 4 இஸ்லாத் 
தில் மதக் கருத்தைப் புனர் நிர்மாணஞ் செய்தல் ”” என்ற 
மாலில் இவ்விதம் குறிப்பிடுகொர்: : தான்னோன்றி 
உணர்ச்சியுள்ள ஆரம்ப நிலையிலிருக்து சுயமான இர்தை 
யும் ஐயமும் சீழ்ப்படிய மறுக்கும் சுபாவமும் உள்ளவனாக 
மனிதனை உயர்த்துவதுசான் அதன் நோக்கம்.” லக்திய 

. மற்ற வாழ்க்கையை லக்ஷியமுள்ள, உழைப்புள்ள வாழ்க் 
கையாக்கற்று mars sr ofa தூண்டுதல். இறைவன் 
(முதல் மனிசராயெ ஆதத்மைப் படைச்சான். உயிரற்ற 
களி மண்ணிலிருந்து செயலாற்றும், சகா போராடும் 
சக்தியையும் அறிவையும், அன்பையும் தன்னகத்சே 
'கொண்டவசாக அவர். இருக்தார். அவருடைய பிறப்பு 
உண்டாக்கிய எதிரொலியை ₹4 இயற்கையின் வெற்தி” 
என்ற பாட்டின் ஆரம்பத்தில் 5மீலாதே- ஆதம்” (ஆதமின் : 
பிறப்பு) என்ற் தலைப்பில் இக்பால் இவ்விதம் வருணிக் 
Gapt: 

4 

இரத்தம் கசியும் இசயத்சான் 
பிதர்துவிட்டான் என்று அன்பு மலர்ந்தது 5 
திருஷ்டியுடையவன் பிறக் துவிட்டான் என்று 

அழகு சிலிர்த்தது. 
உயிரற்ற மண்ணிவிருக்து, 
சுய ருஷ்டி. சக்தியும், 

தானே அழிக்கும், சானே மதிப்பிடும் இறனும் 
கொண்ட. ஒரு ஜீவன் உதித்துவிட்டான் என்று 
இயற்கை சவலையுள் ஆழ்ந்தது. ' 

வானங்களிலிருந்து நித்தியத்துவச்இன் ஏகாந்த தக்குச் 
செய்தி சென்றது:
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*இிரையிட்டுள்ளானே, எச்சரிக்கை ! ட 

ஒரு$மட்டும் இிரைகளைச் இழிப்போன் சோன்றிவிட்டான்!” 

தன்னுணர்வத்று, அச்சத்தில் அழ்ச்இரறுச்ச அசை 
வாழ்க்கையின் மடியிலே சண் விழித்தது. 

சகல பொருள்களும் இக்க மூதல் மனிதனுக்கு அடி. 
பணிய வேண்டுமென்௮ இறைவன் உச்தாவிட்டான்.. 
யாவும் அதத்துக்கு அடிபணிக்தன. அனால், ஷைத்தான் 
அதற்கு இணங்கவில்லை. இறைவன் கட்டளையை எதிர்த் 
தான். தன்னைக் இ&ழ்ப்படியும்படி, உத்தரவிட்ட இறை- 

வனை கோக்கி ௮ச்த இப்லீஸ் என்ற ஷைத்தான் கூறி 
னான் : ₹: என்னையா அடிபணியச் சொன்னாய் ? நெருப் 

பிலிருந்து உதித்த வானவனளை, அழியா நிலை பெற்றவளை,. 
அமசனை, கேவலம் மண்ணால் இருஷ்டிக்கப்பட்ட மனித 

னுக்கு, பூலோகத்்தவனுக்கு, நிலையற்ற ' வாழ்க்கையுடைய 

வனுக்கு அடிபணியச் சொன்ன காரணமென்ன ? உன் 

forts போல் கானும் மனிதர்கள் எனக்குப் பணிவதையே 

விரும்புகிறேன். வாழ்க்கைக்கு உயிரளிப்பவன் நான்... 
அழியும் மனிதனுக்கு என்னை அடிபணியச் சொன்னது: 
என்2:” இவ்விதமாகப் பேசும் ஷைத்தான் மொழிகளை- 
இக்பால் கூறும் முசக்கான் காணாலாம் : a 

கான் ஒளியிலிருச்து உம்பவிச்சவன் ; 

ஆதத்தின் முன் ௮றிவற்று ௮டி.பணியேன். 
அவன் மண்ணால் அனவன் $ 

கரனோ கெருப்பிலிருக்து உதித்தவன். 
என் உணர்ச்சியால் சிருஷ்டிகள் என்ற ஜீவராடிசளில் 
ஒட்ட (parr mg. 

காற்றின் சடுவேகமும், இடியின் முழக்கும் 

என்னசச்சே உண்டு. 

நீ அண்டத்தை ஆக்இஞாய், 
நான் அதைச் சுழலச் செய்சேன். 

சான் உலூலுள்ளோரின் உயிர் ; 
ரான் பலஹீனமானோரைப் பணியச் செய்வ இல்லை.
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சான் ௩ரக மின்றியே பயங்கரம் விளைவிப்பவன்; 
தீர்ப்பஸிக்கும் ௮வூயம.்ஐ சீ இிப.இ. 

இ உடலுக்கு உயிரளிக்இருய் ; 

சான் உயிருக்கு உணர்ச்சி saa par. 

நீ அமைதிக்கு வழி சாட்டுஇருய் ) 

நான் போராட்டத்துக்கு வழி சொல்கேன்... 

அதிவழ்ற தீர்க்கதிருஷ்டியற்ற புழுதியில் புரளும் மனிதன் 
உன் மடியில் பிறச்ொன் ; என்னிடம் அறிவு பெறுகிறான். 

* இந்த அகந்தையால் இறைவன் அன்னிசானம் விட்டு: 
விரட்டப்பட்ட 6 ஷைத்தான் ௮௧) அஆசையென்னும் 
வலையில் சிக்க வைக்கத் இட்டமிடுரன். QEEDE 
அணுகி, அவர் உள்ளத்தில் ஆசைக் கனலை மூட்ட முயல் 
கருன். சுவர்க்கப் பூங்காவில் உண்டு களித்து உறங்கும் 
வாழ்க்கையை அவன் எள்ளி Bomar OR ep ar. உணர்ச்இ 
யற்று உலவுவதில் உண்மையான இன்பம் இல்லை என்று- 

- கூறுகிறான். *அசமே, நீர் உண்மையிலேயே வாழ்க்கையை: 
அனுபவிக்க விரும்பினால் உம் உள்ளத்தில் உணர்ச்சியை 
எழுப்பும்” என்று ஷைத்தான் தூண்டுகரன். 

கிசர்ர அமைஇியைவிட ஓயாப் போராட்டம் சிறந்த. 

நீர் அடிபணிவகைக்தான் அறிவீர் ! 
கோமை மனம் படைத்த மணிதரே, நியிர்ச்து நில்லும் 1 

ஐக்கியம் என்பது ஆசையின் மூடிவென அறியீரா நீர் 1 
நிரர்..ர வாழ்க்கையின் மர்மம் பூர்த்தி பெருச அசைதான். 

இவவிதமாகப் புத்திமதி கூறும் ஷைக் கானின் ஆசை- 
வார்த்தைக்கு அடிமையாகிறார் ஆதம். சுவனச் காவை: 

விட்டு வெளியே வருஒஞாரர். வாழ்க்கையின் உணர்ச்சிகள் 

அவர் உள்ளத்தைப், பிணைக்கன்றன. அவர் உள்ளத்” 
தந்திகள் புதிய இசைகளைப் பொழிகஇன்றன. ஆசைகளை: 
தளிர்க்கச் செய்கின்றன. பொருள்களின் மதிப்பு மாறு: 
கிறது. மனத்தில் ஐயங்கள் எழுஇன்றன. எதையும். சந்: 
தேக்கும் இயல்பு உண்டாகிறது.
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வாழ்க்கையைப் போசாட்டமுள்ள தாக்குவது 
எவ்வளவு அற்புதமாக இருக்ெது ! 
மலையையும், வனத்தையும், பாலையையும் ஒசே மூச்சில் 
உயிர்ப்பித்தல், ஆஹா, ஆனர்தம் ! ் 

என் மனம் தஇிருப்தியத்றுச் ௪,ச்சளிக்க 2௮- 

சான் ௪தா தேடி.யலைபவனாக, 

ஐயம் சொண்டவனாக ஆூவிட்டேன். 

. இவ்விதம் ஷைத்தானின் சூட்சியில் விழுச்த. முதில் 
மனிதர் இன்ப வாரியில் Recast. திருப்தியற்ற 
வேதளையுற்ற மனத்தினராக ஆதம் எல்லாப் பொருள்களி 
௮ம் புத் அணர்ச்சியைப் பார்க்இளர். 

இறுதியில் ஆதம் இறைவன் மூன் வந்து தன் 

பாவத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார். தான் வழி தவறியதை 
உணாரர்வதாகவும், அனால் ஷைத்தான் ஊட்டிய ஆசை 
“யென்னும் தூபமின்றித் தான் முக்யெத்துவமடைக் 
இருக்க முடியாதென்றும் கூறுஇஞர் : . 

ஷைச்சானின் அசை வார்த்தை 
ஒழுல்கான பாதையை விட்டு என்னை இழுத்துச் சென்றது. 

என் பிழையைப் பொறுத்துப் பாவ மன்னிப்பு அருள்; 

உணர்ச்யெற்ற இம்மரச் சட்டையில் அசைக் சனல் மூட்ட 
கான் ஷைத்தானின் €டனாயும் இருக்க கேர்ச்தது. 

மனிதனைச் சிறைப்படுச்ச அவன் அறிவை ஏவினான். 

எனினும், நெருப்பில் பிறக்ச ஷைத்தான் 

மண்ணால் ஆய மனிதனுச்கு மஇப்புச் சச்துவிட்டான் 

என்னு ஆதம் ஷைத்தானுக்குப் பெருமை தரும் முறை 
மில் தன் பாவத்தை ஓப்புக்கொள்இிறார். ஆனால், 
வாழ்க்கை ரசமுள்ளதாக இருக்க ஷைதக்தானோடு போரா 

“டுவது அவகியம் என்பதையும் வெளியிடுஇஞர்.
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_இயற்கையைக் கண்டு மழ, அன்பைக் mass 
கொள்ள; ௮ஜகை ரசிக்க ஆதம் ஆரம்பித்தது, ஷைத் 
தானின் சேஸ்டைக்குப் பின்னர்தான். எனவே, இதை 

இயற்கையின் வெற்றி என்ஞூர் இக்பரல். உலூல் மனி” 
தனுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள உன்னத நிலை என்ன என் 

பதை இக்பால் விளக்குகிருர். அன்பின் தூணை 
கொண்டு மனிதன் தன்னை வளர்க்க முடியும் என்றும் 

லெள கே எண்ணத்தைக் கட்டுப்படுத் தினால், மனிதனிடம் 
மறைச்து கடக்கும் சக்திகளை வளர்க்க இயலும் என் 
அம், இக்பால் இக்கவிதையிலே தெளிவாக்குகஞுர். இவ்: 
விதம் தன் அகத்தின் சக்தியைப் பெருக்க முயலும்போது: 
மனிதனுக்கு அடிபணிய மறுத்த ஷைத்தானும் £ம்ப்: 
படிவான் என்பதே இதன் தாத்பரியமாகும். 

இப்பாட்டில் ஷைத்தான் என்பது புலன், உணர்ச்சி,. 
அறிவு ஆ௫யெவற்றைக் குறிக்கறத. உணர்ச்சியைக் கட்டுப்: 
படுத்தினால்கான் மனிதன் தன் லக்ஷியத்தை அடைய 
முடியும். உணர்ச்சி வசப்படுவோன் கருதிய காரியத்தை: 

முடிக்க முடியாது தத்தளிப்பது இயற்கை. மேலும் 
_ ஷைத்தான் என்பத ஓயாப் போராட்டத்தையும் குறிப்ப 
தாகக் கொள்ளலாம். ஓயாது போராடுவதால் மறைக் 
கடக்கும் பல மர்மங்களை வெளிப்படுத்த மடியும். 

வாழ்க்கை என்பது வெறும் களியாட்டமாக, உண்டு” 
களித்து உறங்கும் சாரமற்ற வாழ்க்கையாக இருத்தல்: 
கூடாது. வாழ்க்கை நிரர்தாப் போராட்டமே. இதை: 
உணரா போகத்தில் மூழ்கு உலகை மறச்அு அயர்ச் 

திருப்பவர்களை இயற்கை பழிவாங்கவிடும். முகல் மனி : 

தர் இன்பம் நிறைந்த உலகிலே உலவினார். அன்பம். 
யாது என்று அறியாதவராய் இருந்தார். உண்பதும்: 
உறங்குவதும் வாழ்க்கையின் நியதி என்று எண்ணினார். 
இயற்கை ஷைத்தானைச் அணை கொண்டது. வாழ்ச்சை: 
களியாட்டமன்று, போராட்டமே என்பதைக் காட்டி ற்றுடி. 

. வெற்றியுற்றது.
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் ஸபூரே-அஜம்' (பர.ரஹீகப் பாடல்கள்) என்ற 
தொகுதியில் கஸல்களும், ஒ(குல்வனே-ராஸே - ஜதீத்” 
( அந்தரங்கங்கள் பற்றிய புதிய தோட்டம்) என்ற 

பாடம், * பந்தகி சாமா £ (அடிமை நூல்) என்பதும் 

எழுச்சி பெற்று வரும் இளைஞர்களிடை ஒரு புதிய 

உணர்ச்சியை , உண்டாக்குவதே, இத்தொகுதியின் 

கோக்கமாகும். ஸபூர்” என்ற பதம், தாவத் ஈபியின் 
வேதமான ₹ ஸபூர் ? என்பதிலிருந்து இக்பால் எடுத் 
தாளுவதாகும். அஜம் என்பது அரபி அல்லாத காடு, 

களைத்தான் குறிக்கும். (அஜமி-அ௮பி ௮அல்லாதவன்.) எனி 
னும், இது பாரஹீகத்தின் றெப்புப் பெயராய் ஆகி 

விட்டது. 

: குல்ஷனே-ராஸே ஜதீத் : முஹம்மது ஷூபிஸ்திரி 

, என்ற சூபி ஞானி எழுதிய புகழ்பெற்ற ₹குல்ஷனே 
.ா£ஸுக்குப் பதிலாகவும், ஒரு சூஃபி விடுத்த ஒன்பது 
வினாக்களுக்கு விடையாசவும், இன்றைய இருபதாம் நூற் 

மூண்டின் நிலைமைகளுக்கு ஏற்பப் பதில் தரும் முறையில் 
எழுதப்பட்டுள்ளது. ₹பர்தக சாமா அடிமைத் pub 
தன் இமைகளை விவரிக்க ௮. 

 ஸபூரேோ அஜூத்தின் மிக முக்யெமான அடிகளின் 
“பொருள் வருமா : 

இறைவனே, என் மார்பினுள் 

சகலமும் ௮.திச்த இதயத்தைக் சர்தருள் ! ! 
மதுவில் போதையைக் காணும் பார்வையை 

எனக்குக் கொடுத்தருள் ! 
ச: ௪௧௦௨௨௭௪2௭2 ௨௨௨2௦௪ ௪௨
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,தாஞ்தின் பாட்டின் ஒளியால் 
-என் புழுதியில் விஎக்கேற்று ; 

மதுவின் ஒவ்வோர் அணுவுக்கும் 
.தீப்பொறியின் இறச்கைகளைச் தர 1 

Pear eater ear sateesen 

. அஜம் சாட்டின் மூங்கில்களில்: (குழல்களில்) 

காலைச் காற்று வேசமாச வீசுகிறது. ் 

வாத்தியச்தின் வழியாகச் சொட்டும் (இம்) பொறியை 

"வெளியாக்கு ! 

இராக்கின் மனால் வெளி காத திருக்ெறது ; 

.ஹிஜாஹின் பயிர்கள் தா௫ச் துள்ளன. 

மீண்டும் உன் கஃபாவுக்கும் ஷாருக்கும் 
ஹுஸைனின் செகல்குருதியைச் கொடு. 

“தேரியஸ் மன்னனின் புகழையும் 

.பரீ தூணின் ஜாஜ்வல்யச்தையும்விட 

வாளின் துணையின்றி நாறு காடுகளை வெல்லும் 

இருப்தி மிச மிகச் ஏிறச்தது, ve 

தன் ஆச்மாலைச் தன் உள்ளங்கையில் 

வைத்துக் காட்டும்படியோ, 

தன் புசாசன உடலில் 

ஒரு புதிய அச்மாவை உண்டாக்கும்படியோ 

.மூஸ்லிமிடம் உத்சரவிடாதே | ் 

இவ்வழியில் அல்லது அவ்வழியில் அசைச் செய் 1 “ 
ப 

என் இருப்பிடம் எனக்குப் புறம்பாகவில்லை$ ........ 
கான் ௮ இிர்ஷ்டமற்றவன் 5 
என்னால் af am coor இயலவில்லை.
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Currie sa Gig MQOup வேண்டாம் ! 

Gésa AS eps gorer கைகளுடன் 
இன்னும் ஒரிரு சிக்கல்களைச் சேர் 1 ' 

நீ விழிச் தெழுவதற்காக, 

சான் இஸ்ரச்.ச அழுதேன். 

அன்பென்பது பெருஞுச்சோ, கூச்சலோ இன்திச் 
செய்யும் ஒரு அாரியமாகும், 

சஃபாவிலும் Séran HO BS 5b 

நீண்ட சாலமாக வாழ்ச்சை அழுதுகொண்டிருக்தெது — 

gear@uco Fens 5 eg 

ஓர் அறிஞன் தோன்றும் வளை 

(௫. அழுஅகொண்டே யிருக்கும்). 

யூரி மிஹிஸ் தானையும், ஆல்வக்தையும் 

தன் முதுகில் சுமக்து கொண்டிருக்கிறது ; ; 

நம் ep flere அசன் தோளில் பாரமாக இருக்கறது. 

என் இதயத்தில் awa BS Ges 

ஒரு தீப்பொறி எடு ! 

சான் பூமியைப் போல் கொதிக்கும் குருதியுடையவன். 
அல்லத புதிய சாகரிகத்.இலிருச்து நெருப்பை அகற்றுடி 

உன் வெளிரங்கத்தை வெளிச்சமாக்கச் கொண்டு, 
அகத்தே மசணமடை 1 

௪௫-௫௪ ௨,௪௫௪ ௪௨. ஒ௧௪௧௧௪ ௧௪௨௮௨ 

அமைத்தன ப மாயா ஜாலம் பவ இயலாத. 
௪௬௨௨௧௦ 6௪ ௪௨௪௪ ௨௮௦௪ ௧௧௪ 

அடிமை தன் சய ்தையும் அறிவையும்' 

மிச மலிலாசச் கொடுச் விடுகிறான்; ' 

உடலைஉயிரோடு வைத்திருப்பதற்காக 

உள்ளத்தை விற்றுவிடுசறான். 

4
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.ஐர்வீது நாமா 

ஜரவீது ஈரமா : அமரகாவியம்; ஒரு பாரகாவியம். 

உலகிலுள்ள பாரகாவியங்கள் எவை என்பதை இலகுவாக 
எண்ணிவிடலாம். பாரகாவியம் 'என்பது ஒரு யுகத்தின் 
இந்தனைகளை வெளியிடுவகாகவோ ஒரு மக்கள் கூட்டத் 
இன் ௮பிலாஷைகள் முழுவதையும் பிரதிபலிப்பதாகவோ 
இருக்க வேண்டும். இம் முறையில் தமிழில் கம்ப இராமா 

யணமும், வடமொழியில் வான்மீகமும், வியாஸ பாரத 
மும், அங்கலெத்தில் மில்டனின் சுவர்க்க நீக்கமும், கிரேக்க 
மொழியில் ஹோமரின் இல்லியாதும் வர்$லின் அயினா. 

அம், இத்தாலிய பாஷையில் தார்தேயின் டூ.வைனா' 
காமெடியாவும் பாரகாவியங்களாகக் கொண்டாடப் 
படுகின்றன. 

இத்தகைய பாரகாவியங்களோடு சேர்க்கப்படக் 
கூடியது ஜாவீது நாமா. இது ஒரு மகா காவியமும் 
ஆகும். ஒரு பேரறிஞர் சூறிப்பிடுவது போல ஜாவிது 
சாமா பிர்தெளசியின் ஷாஹ் நாமாவோடும், ரூமியின் 
மஸ்னவியோடும், சா௮ தியின் குலிஸ் தானோடும், ஹாபீ 
ஷின் திவானோடும் ஒன்னுாகக் கருதப்படக்கூடிய நூல். 

ஜாவி௮ காமா இளைஞருலகைத் தட்டி. எழுப்புவதந் 
காக எழுதப்பட்டது. வாழ்க்கையில் இன்றள்ள பிரச் 
கணைகள், உலக நிலை ஆயெவை பற்றி இக்பால் பல வழி 
களில் விவரிக்னார். உயரிய அரியல் எது என்பை தீயும் 
தெளிவாக்குகிரார். ழ்காட்டுக்கும் மேல் காட்டுக்கு 
முன்ள வேற்றுமைகளை எடுத்துக் காட்டி அவை பரிபூரண 
மடையும் மார்க்கத்தை விளக்குகிறார். 

. இந்.நாலில் ஜாவீ.து என்னு குறிப்பிடுவஅ சன் புத்திரர் 
ஜாவிதைப் போன்ற இளைஞர் உலகம் முழுவதையும் 
ஆரும்; இக்தால் பாரஷீச பாஷையில் மஸ்னவியாக 
எழுதப்பட்டிருக்கற:த. 

இக், 9
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இத இக்பால் பல உலகங்களைச் சுற்றுவதாகவும் 

பலரை ஆங்காங்கே சந்இப்பதாகவும், அவர்களோடு உசை 
யாடுவ தாகவும், பின்னர் இளைஞருலகை கோக்க ௮ திவுசை 
சொல்லுவதாகவும் வரையப்பட்டிருக்கற.து, 

முதலில் இக்பால், ஈபி பெருமான்(ஸல்) வானுலகஞ் 
சென்ன இறைவனோடு சம்பாஷிச்சது சம்பவத்தை 
இன்றையக் கருத்துக்குப் பொருத்தமான முறையில் 

பொருத்திக் காட்டி “மிஃராஜ் காமா” என ஒரு நால் எழுத 

எண்ணினார். ஆனால், இத்தாலிய மகாகவி தாக்தே எழுதிய 

₹டிவைனா காமெடியா” நபி பெருமானின் மிஃராஜ்பற்றிய 
ஹதீஸ்களை ஆதாரமாகக்கொண்டே எழுதப்பட்டிருக் 
கிறது என்பதையும், 46s விபரங்கள் தாச்தேக்கு 
இப்னு அரபி எழுதிய * புதாஹாத் துல்-மக்யொ ?? என்ற 

நூலின்மூலம் இட்டியதையும் அறிர்சார். உடனே அவர் 
சாச்தே£ம், மேல் உலகங்களைச் சுற்றவைதாக வருணிக்கும் 

பரணியில் தாமும் *தம் ஏற்றம்” பற்றி ஒரு ரால் எழுக 
முடிவு செய்தார். தாந்தே தம் வானுலகப் பிரயாணத் 
அக்குக் கிரேக்க மகாகவியான வர்்இலைத் துணையாகக் 

கொண்டு செல்லுவதைப் பார்த்த இக்பால்,- தன் பிர 

_ யாணத்துக்கு ஜலாலுத்தீன் ரூமியைக் துணை கொள் 
இருர். அவரை பீரே-ரூமி (குருவாய் ரூமி) என்னு அவர் 
அழைக்கிறார். பல உலகங்களிலுமுள்ளவர்களுக்கு ரூமி, 
இக்பாலை அறிமுகம் செய்து வைக்களூர். 

... பிரயாணம் ஆரம்பமாகிறது. காலம் தூரம் என்ற 

இரண்டையும் உருவஇத்து நிற்கும் ஸார்வான் அவரைக் 
காண்இருன். காலம் தூரம் என்ற கட்டுப்பாடுகளிலிருக் தம் 
விடுதலை பெற்றவசாகும்படி. அவரைக் கேட்டுக்கொள் 

இரான். அவ்விதம் இக்பால் எண்ணியதும், ௮வர் உயமசே 
செல்ல ஆரம்பித் அவிடுகிளுர். கூச் இரங்கள் அவரை 

வரவேற்றுப் பாடுவதுகூடக் காதில். விழுகிறது.



முதலில் இக்பால் சக்திரலோகத்தில் அழைஇஞர். 

அங்கே ஓரு விருக்ஷ£த்தினடி.யில் ஜடாமுடி தரித்அ, இகம் 
யரதாரியாய், ஸர்ப்பம் ஒன்று அருகே கெளிய அமர்க் 
இருக்கிறார் ஒரு முனிவர். இக்பாலோடேயே செல்லும் 
மெளலானா ரூமி இக்பாலை. அம் மூனிவருக்கு அறிமுகப் 

ய்டுத்தி வைச்ருர். ௮ம் முனிவரின் பெயர் “ஜஹான் 
தோஸ்த்” (விஸ்வாமித்ரர்) என்பதாகும். அவர் தம் 
மோன நிலையிலிருர்.து விழிச், வந்தவர்களோடு உரை 
யாடுஇருர். அப்போது மெளலானா ரூமி சொல்இஞர்: 
மனிதன் முன்னேற்றமுற வேண்டுமானால் இழ்காட்டுக் 
கலாச்சாரமும் மேல்காட்டுக் கலாச்சாரமும் ஒன்னு சேர 
வேண்டும்; கீழ்காடுகள் லோகாயதத்தை ஒதுக்க விட்டு 

ஆத்மீகத்தை மட்டுமே மதிக்கன்றன ; மேல்காடுகளோ 

அதைப் புறக்கணித் அவிட்டு லோகாயதத்தை மட்டுமே 
பெரிதாகக் கருதிப் போற்றுன்்றன. 

இீழ்சாடுகள் இறைவனைக் கண்டன. 

ஆனால் இகலோக சன்மைகளைக் 

காணச் தவறிவிட்டன. 

'மேல்சாடுகள் இவ்வுலக சன்மைகளில் மூழ்கி 
இறைவனையே ம.றர்.துவிட்டன, 

ரூமி சொன்னதை ஒப்புக்கொள்ளும் விஸ்வாமித்ரர் 
இவ்விதம் கூறுகிறார் : இதுவரை &ழ்காடுகள் தூக்கத்தில் 

_ ஆழ்க்திருந்தன; ஆனால், அவை விரைவில் விழிப்புறப் 
“போன்றன ; எழுச்சியுறப் போடுன்றன. நான் ஒரு 
தேவதாதனைக் கண்டேன். அவன் இ€ழ்காட்டையே 
ஒயாது உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கான். அவன் 

._ ஏன் அப்படிப் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டேன். 

அவன் சொன்னான் ் 

இழ்சாடுகள் எழுச்சி பெற வேண்டிய காலம். வந்துவிட்டது... 

௮வத்தின் மடியில் புதிய சுறியன் தோன்றிவிட்டான்.
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speed Gig ஈத் இனங்கள் வெளிப்படுசன் றன. 
அதன் பூசுப்$கள் சாங்கள் தள்ளப்பட்டி ரர், 

இணெறுகளிவிருர்த வெளிவர த கொண்டிருக்கன் றனர்... 

எழுச்சியின் அறிகுதியை 

அதன் சேசமெங்கணும் சண்டேன்:; 

௮.தன் பர்வதங்கள் உடல் சிலிர்ப்பதிலும் பார்.ச்சேன். 

ஆத்மா ஒளிவிடுசன்ற ௮ம் நாடுகளை கான் வாழ்்ச்துறேன்... 
அவை தம் மண்ணைக்சொண்டே புது உருப்பெறுன்றன. 

ஒரு சாடு சண்திறச்து விழிப்புறும் சாள் 

தேவலோகத்தவர்க்குத் திருவிழா சாளாகும். 

[யூசுப் ஈபி தன் சகோதரர்களால் வெத்றில் கள்ளப்பட்.. 

டதை உவமையாகச் கூறுஇருர்.] 

இவ்விதம் தேவ தாதனின் செய்தியைத் தெரிவிக்கும் 
௮ம் முனிவர் வாழ்க்கையின் மர்மத்தைப் பற்றிச் சிறிது 

கோம் பேசிக்கொண்டிருச் அவிட்டு மறைஇஞரர். 

அப்போது வருங்கால நம்பிக்கையின் உருவகமான: 

ஸரூஷ் என்ற அழயெ தேவலோக மங்கையைக் கவிஞர் 
காண்டுமுர். அவள் அமுததாரளை பொழியும் : தேம் 
இசைக்கறாள். மனிதனுக்கு வரவிருக்கற நஈற்காலத்தைப்- 
பற்றி ௮வள் பாடியது இக்பாலுக்கே புஅ உணர்ச்சி தந்து 

ஊக்குவதாக இருக்த௮. வாழ்க்கையின் அந்தரங்க: 

உண்மையை உணரும்படி. அவள் கூறுருள். 

அவளிடமிருக்து பிரிர்து இக்பால் யர்கமீது என்ற- 

கணவாய்க்கு nag. அங்கே புத்தர், ஸொராஸ்தர்,. 

இறிஸ்து, முகம்மது ஈபி (ஸல்): ஆயெ மகான்களின் 
போதனைகள் பொறிக்கப்பட்ட நான்கு பலகைகளைக்: 

 காண்டுமார். அவர்களை கேரில் காணா இயலவில்லை. அப்: 
போதனைகளை கான்கு வெவ்வேறு விதமான மனிதர்கள் 

விளக்குஇறார்கள். ஈடன சாணியாய் விளங்கப் புத்தர் 

போதனைகளால் ஆத்மாவின் கித்தியத்துவத்தை. 
உணர்ந்த ஒரு பெண் மணி புத்தரின் ஞான மார்க்கத்சை
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விளக்குகறாள். ஸொராஸ்திரீய மதம்.பாரஹீ£கத்தில் பரவி ' 
யிருக்சது. இன்று பார்ஷிகள் எனப்படுவோரால் பின் 

பற்றப்படுவது. அவர்கள் கெருப்பை வணங்குபவர்கள்.- 
அவர்களுடைய வேதபுத்தசம் ஸெண்ட் எவஸ்தா எனப் 
வீடும். இர்ச மதத்தைக் தோற்றுவித்தவர் பெயர்தான் 
'ஸொரசாஸ்தர் என்பதாகும். இவருடைய கொள்கைகளை 

விளக்கி வைக்க அஹர்மான் என்பவன் வருகிழான். அஹ் 
மான், ஸொராஸ்திரியர்களால் தீய தெய்வமாகக் கருதப் 
படுபவன். பின்னர் ௪௬ இறிஸ்அுவின் கொள்கையை 

விளக்கி வைக்க ருஷ்ய ஞானி டால்ஸ்டாய் வருஇஞர். 

பின்னர் நபி பெருமான் (ஸல்) அவர்களின் பாம 

வைரி அபூ ஜஹல் வருஒஞுன்--அவர்களைப்பற்றிக் கூற. 

௮ ஜஹல் பெருமானாரின் போதனைகளை எதிர்த்து கின் 
ஐவன். அவர்கள் உயிரை வாங்கவும் பல சூட்சகள் 

"செய்தவன். ஈபி பெருமானுக்கெதிராக நடந்த சண்டை 
“யொன்றில் ௮வன் கொல்லப்பட்டான். அவன் சொல் 
அருன் : 

இச்ச மூஹம்மதால் 

எங்கள் மனமும் விண்டுபோயித்று. 

அவர் போதனைகள் 

கஃபாவின் ஒளியை மங்கச் செய்துவிட்டன. 

கைஸரும் குஸ்ரூவும்ர 

வேண்டாமென்ூரர் அவர். 

எங்சளிடமிருச்து 

இளைஞர்களையும் தம் பக்கம் இழுத்துக்கொண்டார். 
அவர் தாக்குதலால் 

லாத்தும் மனாத்தும் * தாள் தூாளாவிட்டன. 

எ உலகமே, நீ அவர் பேரில் வஞ்சம் நீர்ச் சச்கொள்! 
  

7 கைஸர், குஸ்ரூ - ஈபிபெருமான் காலத்திலிருக்த 

மூடி, மன்னர்கள். ் 

*லாத், மனாத்--சஃபாவிலிருர் ச பெரிய விக்ரகங்கள்.
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அவர் மதத்தில் வர்ச்ச, ஜாதி பேதம்களைச் கரணோம், 
அவர் குறைஷிக் கூட்டத்தவ ராயினும் 
அ௮சாபியர்கள் உயர்ச் சவர்களல்லர் என்இருர். 
அவர் மதத்தில் உயர்ச்தோரறாம் தாழ்ந்தோரும் ஒன்றாம் ! 
சன் அடிமை உண்ணும் தட்டில் 

தானும் உடனிருந்து உண்ணுஇருர் 1 , 

இவ்வாறு உலஇல் வாழ்ச்த சான்கு மாகான்களின் 

கொள்கையை ஒருவிகத் துவேஷமுமின்றி இக்பால் 

விளக்க வைக்இஞுர். ' 

இதன் பின்னர் இக்பால் புசன் சரஹம் செல்கிளுர்... 
௮ங்கே பத்தொன்பதாம் நாற்றாண்டைச் சார்த்த 
இரு பெரும் அறிஞர்களான ஜமாலுத்தின் ஆப்கானி' 
யையும் செய்யிது ஹாலிம் பாஷாவையும் காண்இிஞர்- 
அவர்களுக்கு மெளலானா ரூமி இக்பாலை “Ss sr ரூத்” 

(ஜீவஈதி) என்னு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கரூர். இக்பால் 
அவர்களிடம் - இன்றைய முஸ்லிம்களின் நிலையை விவரிக். 
இருர். மூஸ்லிம் சாடுகள் மதம் வேண்டுமா, காடு வேண் 
டுமா என்ற போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளன. DRE 

யரும், பாரஹீகத்தவரும், அராபியரும் ஐரோப்பாவின் 
மேல் மோகங்கொண்டு விட்டனர். ஆனால், மேல்காட்டு' 
ஏகாதிபத்தியமோ 8ழ்காட்டின் உயிரையே உறிஞ்சு வரு 
கிறத. கம்யூனிஸம் மதத்தை நாசஞ் செய்கிறது என்று 
இக்பால் சொல்கிறார். ஜாமலுத்தின் ஆய்கானி கம்யூனி 

ஸம், எகாஇபத்தியம் ஆலய இரண்டையும் பத்திய தற் 
கால கோக்கங்களின் தீமைகளை எடுத்துக் கூறுஇஞர்... 

செய்யிது ஹாலிம் பாஷா மேல்காட்டையும் சழ்காட் 
“டையும் ஒப்பிட்டு அவை இரண்டிலுமுள்ள கல்ல ௮ம்௪் 

கள்' ஒன்று சேர்க்கப்பட்டாலொழிய உலகுக்கு :விமே௱ 

- சனமில்லை என்பதை 'இவ்வாறு குறிப்பிடுகளுர் :
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மேற்கே அறிவுதீ திறனே 
வாழ்க்கை ஊத்றாக விளங்குகிறது. 
இழெச்லே அன்பே 
வாழ்க்கையின் அடிப்படையாக உள்ளது. 

அன்பின் மூலம் தான் அறிவு உண்மையை உணரும். 

ஆகவே விழியுங்கள் ! புத; தூலகு காண விழையுங்கள் ! 
அன்போடு அறிவு கலக்இிட ஆக்கந்தேடுங்கள் ! 

கடையில், 

ஒறாவகை உலகு பழையசானதும் 

இரு குர்ஆன் இன்னொருவசை உலகைச் தருது 

என்று குறிப்பிட்டுக் தன் பேச்சை முடிக்இஞூர். 

செய்யிது ஹாலிம் பாஷா குறிப்பிடுகிற திரு 
குர்ஆனைப் பற்றிய இக்கூற்றுக்கு விளக்கம் அறிய இக்பால் 
ஆசை கொள்கிறூர். ஜமாலுத்தீன் அப்கானி அதை 

விரித்துக் கூறி ௮வர் ஆவலைக் இர்க்இரார். இரு குர்ஆன் 
தீரும் ராஜ்யம் ஜாதி மத பேதமற்றதாகவும், காட்டாசை 
யற்றதாகவும், ஒருவனை ஒருவன் அடக்கியொள வேண்டும் 

என்ற வெறியற்றதாகவும் இருக்கும். அங்குக் கலாச்சார 
மென்பது மனிதனுக்கு மதிப்பளிப்பசாகவும் அறிவை 
விருத்தி செய்வசாகவும் விளங்கும். பெண்கள் தற்காலக் 
கோலாகலங்களின்றி எளிய வாழ்க்கை வாழ்பவர்களாக 

இருப்பர். பொருள்களின் ஆத்மீக மதிப்பே அங்குப் 

பெரிதாகக் கருதப்படும் என்று ப்கானி வருணிக்கஞார். 
செய்யிது ஹாலீம் பாஷா, குறுயெ மனம் படைத்து 
முல்லாக்களால்தான் இஸ்லாம் மாசுண்ட தென்றும், 
முல்லா, மதம் என்று கினைப்பதே அல்லாஹ்வின் பெய 

-சால் * சங்கடங்களை உண்டாக்குவதுதான் என்றும் 

கூறுகிரர். * : 

பின்னர் ஜமாலுத்தின் ஆப்கானி ரஷ்யாவைப்பற்றிப் 
பேசத் தொடங்குகிறார். ரஷ்யாவிலுள்ள போல்ஷவிஷன்
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அக்கும் . இஸ்லாச்அக்குமுள்ள ஓற்றுமை. வேற்றுமை 

களை எடுத்துக்காட்டி இரு குர்ஆனை ஒப்புக்கொண்டால் 

தான் ரஷ்யாவின் கிலைமை உண்மையிலேயே இர்ப்பட்ட 
சாகும் என்று சொல்இஜர். சாஷ்யாவிடம் சொல்லும் 
படியாக சஷ்யாவை விளிக்கும் முறையில் அவர் பேசு 
இருர் 5... 

இறைவனில்லை? என்த படி.யிலிருர் ஏ 
“அல்லாஹ்வைச் தவிர? என்ற படியை சோச்ச முன்னேது ! 
உலக அமைதியில் உனக்கு ஆசையுண்டென்றால், 

அதற்கான பலம், பொருச் இய அடிப்படை 

எது என்று உணச முயன்றாயா 2 
பழைய சரித்திரச்சை நீ கொளுச்இவிட்டாய், 

உன் அறிவை *தால்களின் சாயால்! * நிறப்பு ! 

கருப்பர்களையும் ஒளி பெறச் செய்தவர் யார் 2 
கைஸருக்கும் கஸெராவுக்கும் இங்கு இடமில்லை, 

எனக் கூறியவர் யார் 2 

ஐரோப்பியக் கலாச்சாரத்துக்கு அப்பால் பார் ! 
மேல்சாட்டின் குழ்ச்செளை நீ உணர்ச் திருந்தால், 

சரியின் தந் இச்சைக் கைவிட்டுப் 

புவியின் சன்மையைச் கைக்கொள். 

கரி இருட்டு வழிகளைச் இர்்திக்கும்; 
புவியோ சுத் இ ரச்தைச் தேடும்; 
சாவு வரினும் ஏத்கும். 

திரு குர்ஆன் இன்றேல், 
ங்ச உள்ளமும் குள்ளஈரிச்சன்மை யடைச் தவிடும். 

திரு குர்ஆனின் எளிமையே அ௮ரசுமுறையின் சாரம். 

ஆச்மீக அன்பையும் அறிவையும் 
ஒன்று கூட்டுவதே இரு குர்ஆனின் தர்வேஷ் சன்மையாகும். 
தெய்வீச அன்பற்ற அறிவு பரிபூரணமத்தத. 

[*அல்களின் சாய் -- இரு குர்ஆன்] 
ஆகவே ருஷ்ய மக்கள் திரு குர்ஆனைப் பின்பற்றி அறி 

வையும் அன்பையும் கலக்கச் செய்து முஸ்லிம்களின்
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அகடமையைக் கைக்கொள்ளவேண்டும் என்று செய்யிது 

பஹாலிம் பாஷாவும் அப்சானியின் கூற்றைச் தொடர்க்து 
பேசுர : ட்டு 

திருகுர்ஆன் என்பது என்ன 2 

மூதலாளி வர்ச்சச்துக்குச் சாவுமணி ; 

பாட்டாவிக்கு உற்ற துணைவன். 

இவ்விதம் திரு குர்ஆனின் பெருமையையும் உலகம் 
“உய்ய அதைக் கைக்கொள்ளல் ஒன்றே சரியான வழி 

.. என்பதையும் ஹாலீம் பாஷாவும் ஜமாலுதீன் ஆப்கானி 
யும் விளக்கு்றனர். 

அவங்கிறாக்து இக்பால் சுக்ரன் என்ற சரஹத்துக்குப் 
போரூர். 'அங்கே புசாகன செய்வங்களெல்லாம் தத் 
கால உலகம் லோகாயதத்தில் மூழ்டு மதத்தை மறந்து 
விட்டனவே என்று புலம்பக் காண்கினார். மெளலானா 
ரூமி சன் இனிய இசையால் அத் தெய்வங்களெல்லாம் 
முழநீகாளிடும்படி. செய்அவிட்டு, ஒர் ஆற்றுக்கு அடியி 
அள்ள பாதை வழியாக இக்பாலை அழைத அச் செல் 
அரூர். அங்கே பிர்௮அவன் அரசனும் இச்சனர் பிரபுவும் 
வதிகன்றனர். பிர்அவ்ன் மூஸா ஈபி காலத்திலிருந்த 
கொடுங்கோலன். தானே இறைவன் என்று சொன்ன 
மூர்க்கன். இச்சனர் கப்பல் படைச் தலைமையிலிருச் தவர். 
எ௫ப்திலுள்ள புராதனப் புதைகுழிகளைத் சோண்டி 
அவற்றிலிருர்ச பொன்னையும் மணியையும் வெளியே 
எடுத்தவர். அவர் தோண்டிய குழிகளில் ஒன்றில் 
மெஹ்தி சூடானி அடக்கப்பட்டிருக் சார். 

பிர்அவ்ன் தான் மூஸா ஈபியின் போதனைக்குச் செவி 
சாயான போனது குறித்து வருந்தி, இன்று தன்னைப் 

 "போனுள்ள சர்வா திகாரிகளுக்கு அது ஒரு பாடமாக * 
இருக்க வேண்டும் என்கருன். ரூமி தன்னாட்டியையும் 
ஏகாதிபத்தியத்தையும் கொள்ளையடி த் தலுக்கு ஓப்பிடு
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இருர். இதைக் இச்சனரின் குற்றமுள்ள கெஞ்சம் ஏற்க. 
மறுக்கிற ௮. அவர் ஐசோப்பிய நகாடுகளுக்காகப் wills gr 
பேசுகருர். ஐே௱ப்பாவின் லக்ஷியங்கள் மிகவும் உயர்ந். 
தவையென்றும் எடப்து தேசத்திலுள்ள புராதனப் பு). 

குழிகளை ஐசோப்பியர் தோண்டியது எூப்தின் சரித் 
தரத்தை அறிவதற்காகத்தான் என்றும் சொல்இஜர். 

பிர்௮அவன் மெஹ்தி சூடானியின் அடக்க ஸ்தலத்தைத் 
தோண்டியதைக் குறிப்பிடுகிரான். அப்போது மஹ்தி 

சூடானியே 'அ௮ங்கே வருகிறார். தனது புதைகுழியைத். 
தோண்டிய பாவத்தால்கான் இச்சனருக்குப் பூமியில்: 
கூடப் புதைகுழிக்கு இடம் இடைக்கவில்லை அவர் 
கடலுள் மூழ்க வேண்டியதாயிற்று என்று இச்சனர் 

சென்ற கப்பல் நீர்மூழ்யொல் மூழ்கடிக்கப்பட்ட: 
மெஹ்தி நினைவூட்டுகறுர். மெஹ்தி சூடானி அராபி” 

டயருக்கு ஒரு வேண்டுகோளும் விடுக்கிறார்; அவர்கள் 

விழிப்படைந்து புத் அலகை ஆக்க வேண்டுமென்றும் 

காலித்களையும் உமர்களையும் உற்பத்தி செய்ய வேண்டு” 
மென்னும் கூறு அரூர். 

பின்னர் இக்பால் செவ்வாய்க் ரஹ ததுக்குச் செல் 
கருர். அங்கே ஒரு வானசாஸ் இிரியைக் காண்கிஞர். ௮வ் 
குள்ள மக்கள் விஞ்ஞானத்திலும் மேல்காட்டினரை 
விட அதிக முன்னேற்றமடைந்தவர்களாகக் காணப்படு” 
-இன்றனர். ஆனால், அவர்கள் மேனாட்டினரின் லோகாயத 
வெறியற்றவர்களாய் விளங்குசன்றனர். ௮வ் வான 

சாஸ்திரி தங்கள் வரலாற்றைச் சுருக்கமாகச் சொல்்இஞுர் 2 
தங்களுடைய ஆதம் (முதல் மனிதன்) ஒரு பர்கியா 
வென்றும், அதைத் தங்கள் ஷைத்தானாகய பாஸ்மாஸ் 
தவருன வழியில் திருப்பப் பார்த்சதென்றும், ஆனால் பா் 

Bur அவ்விதம் வழி தவறவில்லையென்னும், அதற்கு, 
வெகுமதியாக இறைவன் அச் செவ்வாய்ச் சொெஹத்தைத் 
தங்களுக்குக் தர். தான் என்றும் தெரிவிக்கருர். அர்தக்,
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Grangier sionsrren wrangle cron sé sleyit 
வருணிக்கிறருர். அங்கே இந்த உலகைப் போன்று 
காசுகள் இல்ஃை போர்க் கருவிகளில்லை; பிச்சைக்காரர் 
களில்லை; வேலையில்லாத் திண்டாட்டமில்லை ; ஒழுக்க 
மற்ற நிலையில்லை ; சைன்யமில்லை; குசோதமும் பொய்ப் 

பிரசாரமும் இல்லை. செவ்வாயிலுள்ள தொழிலாளிகள் 
தீம் உழைப்பின் முழுப் பயனையும் அனுபவித்தனர். 

அக்கு அவர்களுடைய இரத்தத்தை உறிஞ்சும் முத 
லாளிகள் இல்லை. இவ்விசம் வருணளை . செல்கிற... 
Se மனிதன் தோன்றியதிலிருக்து உலகத்தோர் 

ஷைத்தானின் தூண்டுதலுக்கு இணக்காமல் கேர்மை 

யாக நடந்திருந்தால் உலகம் எப்படி, இருக்கும் என் 
பதைத்தான் இக்பால் இவ்விதம் வருணிக்கரூர் 
எனலாம். 

பின்னர் ௮ந்த வானழூல் வல்லார் விதியைப் பற்றிப் 
-பேசுகிருர். ஒருவன் தன் விதியை மாற்றிக்கொள்வது 
இயலுமென்௮ம், மனிதன் தன் விதியை ஆடக்கியொளப் 
பயில வேண்டுமென்றும் அந்த வல்லுகர் கூறுஇருர். 

உன் விதி உனக்குச் சரிப்படாவிட்டால், ஆண்டவனிட 

மிருந்து இன்னொருவகை விதியைப் பெற்றுக்கொள் ! புது 
விதி பெறுவ இயலும் ; எனெனில், இறைவன் .. பல 
விதிகளை அருளமுடியும். அதன் இரகசியம் இதுதான் > 
நீ மாறினால் உன் விதியும் மாறும் ? என்றும் அவர் 
சொல்இஞர். 

செவ்வாயை விட்டுக் கவிஞர் புறப்படுமுன், அவ் 
வுலக ஷைத்தானான பர்ஸ்மாஸால் அங்குச் சங்கடங்களை 
உண்டுபண்ணுவதற்காக ஐரோப்பாவிலிருக்து கொண்டு 
வரப்பட்ட சன்னியையும் காண்கிரர். அக்தச் சன்னி 
யின் வசனத்தில் அருளில்லை $ கண்களில் கருணையில்லை 5 
வார். ச்தைகளில் உரமில்லை ழ ௮வள் அன்பினால் ஊறும் 
.இன்பத்ைக அறியாதவள். அவள் ஸ். தனங்கள் வளர்ச்இ



பெற்று வாடிக் Qué won. அவள் காணம் சிறிஅமின்றிக் 
கூச்சமற்று உடலின் இரகூயங்கள் வெளிப்படையாகப் 
"பேசுகிருள். அவள் தான் ஜரோப்பிய ma Bree 
கங்கையின் உருவகம். 

தாய்மையை மறக்அு குழந்தைகளையும் தாம் பராமரி 
யானு தாதி கையில் விட்டு வருங்கால மக்களை காசமாக் 
கும் பெண்களை இக்பால் கடிந்து பேசுமர். கண்ணாடி 
உடையணிந்து, உதட்டுச் சாயம் பூத) முகத்தில் 
பவுடரை அப்பி குடும்ப வாழ்க்கையை காசமாக்குகின் 
றனர் இலர்; இஷ்டப்பட்டால் கணவனை ஏற்கவோ 
ஒதுக்கவோ செய்யலாம் என்று எண்ணுசின் றனர். 
ஆதீமா என்ற கண்ணாடியை மங்யெதாக ஆகச் சமுதா 
யத்தின் உயிரே வற்றும்படி. செய்துவிடுன்றனர். 
இங்கே இச்சகைய அநாகரிகப் பெண்களையே இக்பால் 
வருணிக்கிருர். ‘ 

இக்க ஐரோப்பியக் கன்னி இதோ பேசுகிறாள் : 
“or மனைவியர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரியசே, 
எத்தனை காட்கள் கான் மனிதனின் அன்புக்கு உட்பட்டு 
நீங்கள் அடங்கிக் கடக்கப் போர்கள்] ஆண்களால் 
கேசிக்கப்படுவ gs உங்களுக்குச் அன்பதச்தைச் சேர்க்கிறது. 
அது உங்கள் உரிமையைப் பறித் அவிடுறது. உங்கள் 
கேச அலங்காரித்தில் மனிதன் மயக்க அடிமையாஇ 
விட்டான் என்றெண்ணாகிதீர்கள். மனிதனோ பணிவு 
என்ற ஆயுசத்தோடு உங்களை வளைய வருகிழுன். அது 
உங்களை அடிமைப்படுத்தவே. அவனுடைய அன்பு ஒரே 
பாசாங்குகான் ; அவன் நடிப்பெல்லாம் போலி ; அந்தக் 
காபிர் உங்களைச் தன் கஃபாவினுள் பிரதிஷ்டை செய்து 
விடுவதாகக் கூறினாலும், உங்களுக்குச் அன்பத்தையும் 
அயர திதையுமே தருறுன். அவன் உறவு உங்கள் 
வாழ்வைக் கூலைக்கிறது. அவனோடு ஒன்றுவதே விஷக் 
தான். அவனை விட்டகன்றிருப்பது அமிர்தம். ௮வன்
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உங்கள் உடலைச் சுற்றும் ஸர்ப்பம் ந அவளைவிட்டு வில௪” 
நில் லுக்கள். அவனுடைய ஈச்சுப் பல் உங்கள் குருதியில்- 
விஷத்தைக் கலர் அவி.க் கூடாது. குழர்ஸ் சகள் பெறு” 
னது உங்களை இசத்தமற்றவர்களாக்குகறது $; நீங்கள் 
கணவரி.௨.மிருக்அ விடுதலை பெறுங்கள். கலையின் மூலம் 
கர்ப்பம் உண்டாக்கும் ௮இசயம் கடக்கும் காலம் வசு: 
விட்டது. குழர்தைகள் நமக்கு இஷ்டமில்லாசவையாக 

இருக் சால், உடனே அவற்றைக் கொன்றுவிடுதல் ஈம். 
கொள்கையாதல் வேண்டும். விரைவில் yg ரகூயங்கள் 
வெளியாகலாம் ) கருக்குழியின்றியே கருவை உண்டாசக்- 
குதல் சாத்தியமாகலாம். வாழ்க்கை என்ற வாத்தியம் 
விரலின் மீட்டுதலின்றியே நாதம் எழுப்பும். எழுங்கள், 
இயற்கையின் நியதியோடு போராடுங்கள் ! அடிமைப் - 
பெண்கள் சுதக்திரர்களாகட்டும். மணம் என்னும் கடை 
GAGE 5 விடுதலை பென தலே பெண்கள் ஐக்கிய த் அக்கு.. 
அடிகோலும். உங்களைப் பாதுகா திஅுக்கொள்ளுங்கள் ! 
ஆண்களை அண்ட விடாதீர்கள் ! ?? 

இங்கே இக்பால் வாம்பு மீறிய வருணனையில் இறக் 
கியதாசத் தோன்றினாலும், மேல்காட்டுப் பெண்கள் 
மனப்பான்மையையே இவ்விதம் கசப்புடன் விவரிக்கிளுர், 

பின்னர் இக்பால் அதைவிட்டு நீங்கி வியாழ சரஹம். 
செல்வனார்... அங்கே கவிஞர் காலிபையும், பெண் புலவர் 

். தாஹிராவையும், மெய்ப்பொ ருள் அறிவு ஞானி மன்சூர் 
ஹல்லாஜையும் சந்திக்கிறார். இவர்களோடு வாழ்வு,சரவு 
ஆ௫யெவற்றின் சச்அவங்களைப்பற்றிப் பேசுகிறார். மனத் 
தைப் பழக்கப் பலவர்தம் அவயம், ஈபி பெருமாளைப் - 
பார்ப்பகென்பது உடலை அவர்கள் கட்டளைக்கு உட் 
படுதீஅுவ தாகும். ஆண்டவனைக் காண்பதென்பது அவ 
னோடு சாம் சம்பந்தப்படுத்தும் கருணை முதலிய குணங் 
களை ஈம் மனத்துள் வளர்த்து உலகிலும் அவை நிலவும் 
படி. செய்.தல்.தான். இம்முறையில் உசையாடல் செல்க:
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ps. அப்போது ஷைத்தான் அங்கே வருகிறான். இக். 
யால் தனது மற்றையக்,கவி சகளில் ஷைத்தானுடைய 
தன்மையைச் 'கூறுவது போலவே இக்கும் அவளை வரு 

ணிக்கிறார். அவனைக் “காரியவாதி 'என்இஞர். அவன் 
29ரிவை விரும்புரொன். தனக்கும் மனிதர்களைப் போன்ற 
உள்ளத்தாபம் இருப்பதாகவும், பூர்த்தி பெருத லக்ஷியன் 

களைத் தானும் விரும்புவதாகவும் சொல்ஒழுன். அத்து 
டன் ஷைத்தான் தற்பெருமையும் பாராட்டுகிறான். அடி. 
.மைத்தனத்தில் ஆழ்ர்திருக்க மனிதனின் நிலையை ' 
உயர்த்தி, மனிதத்தன்மையை வளர்ப்பதற்கு அவசிய 

மான சுதக்தரத்தை வழங்யெவன் சானே என்று 

'பெருமையடி.த்அக் கொள்கிறான். அவன் இறைவனிடம் 

-மனிதனின் பலஹீனமான கிலையைச் சொல்லி முறையிடு 
கருன். மனிதன் வெகு இலகுவாக அவன் சூட்சகெளுக்குப் 

் பலியாஇவிடுகறானாம். அவன் பலத்தை மனிதர்களிடங் 
காட்ட முடியவில்லையாம். ஆகவே, தன் இறமை முழு 
வதையும் பிரயோ௫க்கக்கூடிய வகையில் சனக்கு எதிரி 

் யான மானிடனை ஆண்டவன் படைக்க வேண்டுமாம். மனி ,. 

தனிடம் வெரு இலகுவாக வெற்றி பெற்று அவனைக். ' 
கஷ்டமின்றித் தன் வழிக்குச் திருப்ப முடிவதால், ஷைத் 
கானின் வாழ்க்கையே சாரமற்றதாஇவிட்டதாம். ஆகவே, 

அவன் தன் தீயவழிகளையும் ஏற்பாட்டையும் இலகுவில் 
ஏற்றுக்கொள்ளாத மனிதனைக் காண வேண்டுமாம்: 

எல்லோர்க்குமில றவனே, 

மாணிடசோடு பழக கான் மஇப்பற்றவனாஇவிட்டேன். 
சான் விரும்புவதை. . 

மணிதன் நிறைவேற்றச் சவறுவ இல்லை. 

அவன் சன் கண்களை மூடிச்சொள்இறான். 

தன் மனத்தைப்:பார்ச்க மூயலவே இல்லை. 

அவன் தன்மை முதிர்ச்சியற்ற, 

முடிவு பலமற்று விளங்குது. 
இச்த ௪.திரி எனது கை விச்சுச்குக்கூடச் சாளமாட்டான்.



நகம் 

நீராலும் மண்ணாலுமான 

இச்தப் பொம்மையை உன்னிடம் அழைத்துச்சொள். 

குழச்தையில்லா வீட்டில் இழவனா கு.இத்தாடுவத 1 

மனிசன் இல்லாத உல௫ல் இந்சப் பொம்மையையர 
் மனிசன் என்று அழைப்பது ! . 

"இவ்விதம் கோழை மனிதனைப் படைத்த Gen pater Gus : 
வைத்தான் இடித்துக் காட்டுகிமுன். 

பின்னர் இஃபால் சனிக் இரஹம் போடஞர். அங்கே 
தம் காடுகளுக்கும் எஜமானர்களுக்கும் துரோகம் கெய்து 

அசாத்மாக்களைக் காண்டமூர். இர்தியா இத்தகைய பாவி 
களாலல்லவா இக்கிலைக்கு வந்தது என்னு கெஞ்சு குழுறு 

அஇஞுர்; இக்தியாவில் அடிமைத்தனத்தின் விதைகளை 
ஊன்றிய இப்பாவாத்மாக்களைக் கண்டு oui Bat. 

இத் gsCriGser கூட்டத்தில் வங்கச் g@rrQ 

மீர் ஜாபரும் தகதிணத் துரோ௫ மீர் சாதிகும் குறிப்பிடத் 
தக்கவர்கள். இவர்கள் இருவரும் இரத்தத்தாலாய கட 
லில் மிதக்கும் ஒரு தோணியில் அமாந்திருக்கின்றனர். 

. அப்போது இர்தியா அழகு மிக்க ஓர் ௮ஸ்வாஜாக அங்கே 
"தோன்றுது. அதன் காலும் கையும் அடிமைத்தனம் 

என்ற விலங்கால் பிணைப்புண்டிருக்கன்றன. அதன் 
'கொண்டையிலிருக்து இதயம் பிளக்கும் விம்மல் ஒலி 
எழுூஒறது. \ 

அர்த்தமற்ற பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி கந்தல் 

'கோஷங்களைக் கத்தித் திரியும் இக்தியர்களின் சரத்தை 
"யற்ற தன்மையையும், தங்கள் மனத்தையே அவர்கள் 

, அதிய முடியாதிருப்பதையும் கூறி ௮௫௫ அஸ்வாஜ் முறை 
ப யிடுறெது$; மீர் ஜாபர் தன்மை இன்னும் இந்தியாவில் 

“.இருக்றெதென்கிற. 
் அப்போது மீர் ஜாபரும் சாதிகும் தங்கள் இறங்கத் 
திக்க நிலையை விவரிக்கின்றனர். அவர்களுக்கு எங்குமே 
ப இருக்க இடம் கிடைக்கவில்லையாம். , கரகம்கூட அவர்
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கள் உடல் தன் நெருப்பில் விழக்கூடாது ச்ன்ற் சொல்லி 

விட்டதாம். ' இசக்நிலையைக் கூறி' அவர்கள் இருவரும்: 
கண்ணீர் விட்டுக் ag niger peri. 

பின்னர் ' இக்பால் சுவர்க்கத் துக்கு அருகேயுள்ள 

இடத்தை அடைஇஞுர். அங்கே நீட்சே என்ற காஸ் 

BS தத்துவ ஞானியைக் காண்இரர் ! மெளலானா ரூமி: 

இருக்கன்” நிட்சேயின் இயல்பை விளக்குலுஞுர்.. 

“ஆண்ட வனில்லை" என்று சொன்ன நீட்சே, *அல்லாஹ்: 
வைத் தவிர” என்று அத்துடன் சேர்க்கத் தவறிவிட்டா 

ராம். அவர் கடவுள் தன்மையை உணச முயன்றும். 

ஆனால், முடியவில்லையாம். காரணம் அவர் அதிவை 

மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு அதுபற்றி ஆராய்ச் 

ததுதானாம். இதற்குப் பிறகு கவிஞர் இன்னும் சற்று 
அப்பால் செல்கள். காஷ்மீளைச் சேர்ந்த செய்யிது அலி 
ஹம்தானியையும் கனி என்ற சூஃபி கவிஞரையும் சந்தக் 

கருர். உடனே கவிஞருக்குக் காஷ்மீர நிலை நினைவுக்கு. 
வருகிறது. அர்காட்டின் உழவர்களையும், உணவுப் : 
பொருள்களையும், ஆற்றையும், தோட்டத்தையும், ஏன் 

அரத்காட்டு மக்களையே சர்வதேச சங்கம் மிக மலிவாக 

விற்றுவிட்டதாம். ஆனால், கனி என்ற கவிஞர் சொல்றார்,. 
இக்திய சுதந்தி எழுச்சியை உண்டாக்கிய தலைவர்க 
ளெல்லாம் காஷ்மீரத்தைச் சார்ந்தவர்களே என்௮. 
அவர்கள் விட்டுச் சென்ற உணர்ச்சியைப் புகூத்திப் 
பாடல்கள் இயத்றி அப் பூலோக சொர்க்க மக்களைத் 

துயில் எழுப்ப வேண்டுமென அவர் இக்பாலிடம் கூறு 

apr. 

இங்கே செய்யிது அலி ஹம்தானியிடம் இக்பால் 

கேட்கும் ஒரு கேள்வியும் ௮தற்கு அவர் தரும் பதிலும். 
குறிப்பிடத். தக்கன. அன்பத்தின் இடையே மனிதன் 
விரைவில் முன்னேற முடியும் . என்ற கொள்கையை 

இக்பால் இங்கு விளக்குஇமுர், அவர் செய்யி 1 அலி 
ஹம்தானியை கோரக்இிக் கேட்டினார் :
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இ.த்தேவ சகசியத்தைச் சொல்லுங்கள்-: 
ஈம்மிடமிருர்து பணிவை விரும்பும் இறைவன் 

ஷைத்தானை ஏன் படைத்தான்.? . - 

ஒரு பக்கம் சமக்கெஇசாகச் தீமையின் சக் இகளை 

இறைவன் ருஷ்டி ச்திருக்ிறான் 7 
இன்னொரு பக்சம் ் 

கம்மை ஈன்மைகள் செய்யும்படி உத்தரவிடுஏருன். 
இ.து ஏன் ? 

வைத்தானில்லாவிட்டால் நாம் 8ழ்ப்படி சலுள்ளவர் 
களாக இருப்போம். கம்மைப் , பணிவுள்ளவர்களாக 
இருக்கும்படி. உத்தரவிடும் இறைவன், ஈம்மை (இறை 
வனுக்குப்) பணியவிடாது செய்யும் ஷைத்தாளை என் 
படைக்க வேண்டும் ?--இக்பாலின் இக்தக் கேள்விக்கு 
ஞானி செய்யிது அலி ஹம்தரணி பதில் சருனொர். சஷ் 
டம் என்பது வெற்றிக்குக் குறுக்கு வழி என்னு பொருள் 
பட. அவர் சொல்லுவதாவ து; ் 

தீன் அச்சை முற்றும் அறிபவன் 
தீமையானதையும் பயனுள்ளதாக்கவிடுவான். 
ஷைத்தானோடு ௩ட்புக் சொள்வது 

வாழ்ச்கையைச் சுமையுள்ளசாச்விடுறது. 

ஆனால், அவனோடு போராடுவதால் 

வாழ்க்கை இனிமை பெறுறெது. 

கீ ஷைச்சானுச்கெ.இிரரச கில் ! 

டீ வாள், ஷைத்தான் வாளைச் தீட்டுகின்்ற சல். 

அக்கல்லில் தீட்டத் இட்ட வாள் கூர்மை பெறும் 
என்று ஹம்தானி விளக்கிவைக்இஞர். 

௪ 

இதன் பின்னர் இக்பரல் ௪மஸ்கரு ச் சவி. ராஜயோ௫இ 
பர்தீருஹரியையும், காதிர் ஷாவையும், அஹ்மத் ஷா 
அப். தாலியையும், இப்பு சல் காளையும் சந்திக்கிறார். இவர் 
கள் யாவரும் துருக்கியும் பாரஹீகமும் அரேபியாவும். 
மேல்காடுகளைப் பின்பற்ற முயலுவதை இகழ்க்து அது 
தவறு என்று சொல்கின்றனர். உணவிலும் உடையிலுல் 

இச், 10
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கூடக் இ€ம்ராட்டினர் மேல்காட்டினரைப் பின்பற்று 
வதில் பயனில்லை என்னு சொல்லும் அஹ்மத் ஷா அப். 

தாலி மேலுங்கூறுஇஞர் : : 

மேல்சாட்டுப் பல.ச்.இின் இ.ரச௫யம் ' 

அதன் வாச்இயங்களில் இல்லை 3 

அதன் பெண்மணிகளின் 

மாய மினுக்குகளால் வக்த.து மன்று. 

அவர்கள் முக அழூன் சவர்ச்சியாலோ 

சுத்தரித் தவிடும் கசையாலோ வர்தஅமன்று. 

ம,சம.ற்று இருப்பதும், 

லத்தீன் விபியைப் பயன்படுத்சலும் 

அதன் பலத்துக்குக் காரண மல்ல. 

மேல் சாட்டின் பலம். 

அதிவாலும் விஞ்ஞானச்சாலும் உண்டாயித்று, 

அதன் விளக்கு 

இச்கெருப்பால் சான் எத்றப்பட்டது. 

அறிவு நீ அணியும் ஆடையைப் பொறுத்ததன்று. 

உன் தலைப்பாகை அறிவபெறச் தடங்கலானதன்று. 

பின்னர் திப்பு சுல்தான் காவிரி ஈதிக்குக் கவிஞர் மூலம் 
ஒரு செய்தி அனுப்புகிறார். அதில், 

வாழ்க்கை ஊற்றில் நீயும் சானும் அலைகள்தாம். 

ஒவ்வொரு கணமும் இவ்வண்டம் 
சுழன்று: கொண்டே QEsepg- 

காசணம் அது புத்துலகம் காணும் ௮வாவில் முழ்பெள்ள ௮. 

எருஷ்டிகளின் சாரமெல்லாம் அசைவில்கான் இருச்சறெது. 
வளர்ச்சியுற வேணுமென்ற ஆச்.திரமும் 

௮சைவிவிருக்்.து உண்டானஅதான். 

... எங்குப் பார்க்கிலும் மறைவாகவோ, வெளிப்படையாகவோ 
அசைவு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. 

காரவானும் ஓட்டகையும், பரலையும் ௮சன்' சுனையும், 

சாம் பார்ப்பவை யாவும் 
அசைவின் வருத்தத்தால் அமை இயத்றுத் காணப்படுகின். மன 

என்று குறிப்பிடுகிறார். ,



வாழ்க்கை, வீர மரணம், சுயகலத் இயாகம் ஆக 
யவை பற்றி மேலும் ௮ச௪் செய்தியில் இப்பு பேசுஜொர். 
இந்தியர்களுக்காக விடுக்கும் அச்செய்இயில் ஆட்டைப் 
போல் ாருண்டு வாழ்வதைவிடப் புலியாக ஒரு கணம் 
வாழ்ர்தாலும் போதும்” என்ற போதனையும் ௮டங்இ 

இருக்கது. ப 
.. இக்பால் அப்பிரதேசத்தைவிட்டுக் செம்ப உத்தே 

அிக்கும் சமயம் ஒரு தெய்விகக் சூரல் எழூகிறஅ. தனி 
மனிதன் எப்படி, முன்னேறுவது, ஒரு சமுதாயம் எவ் 
விதம் முன்னேறுவது என்ற இரககியங்களை அவ்வொலி 
யில் கேட்டுரூர். இங்கே இக்பாலின் பிரயாணம் முற்றப் 
(பெறுகிறது. 

இுதியில் இக்பால் தன் மகனான ஜாவிதை Garé 
இப் பேசுகஞர். இக்சே ஜாவிது என்பது இளைஞர் உலகு 
முழுமையையும் குறிக்கும். ஆகவே, ௮௮ இன்றைய 
இளைஞர்களை நோக்கக் கூறுவது என்று சொல்லலாம். 
இளைஞர்கள் தங்கள் கருதி அக்களை ஒஅக்கி அறிவையும் 
அன்பையும் ஒன்ற கூட்டிப் புலன்களை ஆத்மீக வழியில். 
பழக்கி, இறைவனின் வார்த்தையைக் கண்ணியப்படுத் ௪ 
வேண்டுமாம். இன்றைய லோகாயதப் போக்கில் ‘REQ 
விடக் கூடாதாம். தற்காலக் கல்வியோ :ராஜாளியின் 
குஞ்சுகளையும் வாத்தின் முறைகளைப் பயிலும்படி. செய் 
யக் கூடிய” தாம். ஆகவே, அக்குறையை உணரவேண்டு 
மாம். கெட்ட சகவாசம் நீக்இ மக்களிடத்தே அன்புடை 
யேர் ராக வாழ வேண்டுமாம். அவர் மேலும் சொல்லு 

யாரையும் இழிவாகப் பேசாதே ! 
கரபிரும் மூமினும் இறைவனின் சிருஷ்டி கள்தாம். 
பரிசமாக உண், சுருச்சமாசப் பேசு, . ் 
குறைவரிகச் தூங்கு, சன்னை” அறிய 'மூயல் ! 
மூல்லாச்சள் நிரர்கரிப்போன்ரக்..சஈ்பிர் என்பத 2
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் சான் 6 தன்னை* அறியாதவன் பெறிய காபிர் என்பேன்: 
உன் செயல்களில் உண்மையுள்ளவஞச இரு ! 
அசசர்களையும் பிரபுக்களையும் சண்டஞ்சாசே'! 
ஒருக்சாலும் நியாயத்தைக் கைவிடாதே ! 

வாழ்க்கை என்பது போராட்டமே. 

வீடு அதற்கு ஏற்ற இடமன்று. 

கவிஞர் சொல்லும் சூப்புத்தன்மையும் பாஸ்பர 
தல்லெண்ணமும் மக்களிடையே வளருமானால், அத் 
அடன் ஒரு புதிய உலகம் உதிக்கும் என்பது திண்ணம்... 

gra? a சாமா முழுவதையும் மதிப்பிடுவது கடினம்... 

௮ம் மகாகாவியத்தில் என்ன இருக்கறது என்று காட்ட 
் மூயன்ற ஒரு முயற்கியே இ. இக் காவியம் மஸ்னவி” 
யரகவே எழுகப்பட்டிருர்காலும் நடை எந்தர்ப்பத் 

இற்கேற்ற பாணியில் அமைந்திருக்கெறது. ஆகவே 

இதைப் படிப்பவர்களுக்குச் சலிப்புத் தட்டுவ தில்லை. 

இடை யிடையே மற்றப் பாரஷீகக் கவிஞர்களின் கவிகளி' 

அள்ள அடிகளும் அழைக்கப்பட்டுள்ளன. ஓர் இடத்தில் 

சமஸ்ருதக் கவியொன்று மொழிபெயர்த்துச் சேர்க்கப்: 

"பட்டுள்ளது. இவை யாவும்'இதன் கடையை அதிகக் கம் 

பீரமுள்ளதாக ஆக்குகின்றன. ரிதும்”' என்று ஆங்கிலத் 

தில் சொல்லப்படும் ஒசை சயம் அற்புதமாக இருக்கெெ.௮. 

எனினும் எவ்விதத் தடங்கலுமின்றிப் பாட்டு செல்கிறது... 

பெரிய உண்மைகளை இத்தகைய முறையில் இலகுவாக 

எப்படிச் சொல்ல முடிகிறது என்று படிப்போர் ஆச் 

சரிய முனுவர். இதில் வரும் பாத்திரங்கள் ஒவ்வொண் 

_ ம் ஒரு லக்ஷிய த்தைக் குறிப்பனவாக அமைக்துள்ளன. 

சந்தக் கட்டுபாடுகளுக்கிடையேயும் இவ்விதம் aap 

யப் பாத்திரங்களைப் புகுத்தி, அவர்களுடைய பேச்சில் 

முரண்பாடு இல்லா தபடி. காவிய முறையில் அமைக்க 

வேண்டுமானால், அதன் இிருஷ்டிக்கர்த்சா ஓர் உயர்க்கு 

மேதாவியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். மேலும் ஒன்
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(வொரு பாத்திரமும் சன் தன்மைக்கு ஏற்பப் பேசு 
வ.தரகக் காட்டுவது அற்புசம். ஷைக்சான் எப்போதும் 
'செய்லாற்றலில் ஆத்திரம் காட்டுபவனாகவே இருக் 
Bow. இச்சனர் தான் ஒரு போர் விரன் என்ற 
முறையில் மூரட்டுத்சனமாக -- வெளிப்படையாகப் 
'பேசுபவராகக் காட்டப்படுவிறார். பெண் கவி தாஹிரா 

Mer orig seer ஒவ்வொன்றிலும் ௮வள் லக்ஷியங்கள் 
அடிக்க றன. 

இன்னொரு பெரிய விஷயம், கவிஞர் செவ்வாய்க் 

கரஹம் சென்றபோது அங்கே .ரான்கு மகான்களையும் 

காணவில்லை யென்றும் அவர்களுடைய போதனைகள் 

பொறிக்கப்பட்ட பலகைகளை மட்டுமே கண்டதாகவும் 
குறிப்பிடுவகாகும். மேலும் கவிஞர் தாம் காணும் 
ஒவ்வொருவரையும் மிகுந்த அனுதாபத்கோடேயே 
வருணிக்கிறார். அவர்கள் எம்மதத்தவராயினும் மதிப் 
யபுடனேயே அவர்களைப்பற்றிப் பேசுறார். நாட்டுக்குச் 
அசோகம் செய்தவர்களை மட்டும் சற்றுச் கசப்போடு பேட 

னாலும், அவர்களைப்பற்றிய வருணனையிலும் ஈமக்கு அனு 

சகாபம் உண்டாகும்படிசான் ௮தன் போக்கு அமைநீ 

அள்ளு. 

ஜாவிது சாமாவின் கருத்தை அறிச்துகொண்டவர் 

கள் இக்பால் இதை எந்கோக்கோடு எழுதினார் என்பதை 
ஒருவா௮ உணரலாம். இன்றைய மேல்காடும் £ழ்காடும் 

எர்த நிலையில் உள்ளன, அவை விமோசன மடைய 
வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும், அன்பும் அறி 

வும் ஒன்னு கூடினால் உலகம் எப்படி மாறும் என்பதைக் 

கவிஞர் மீண்டும் மீண்டும் விவரிக்கரர். தியவற்றை 

Boome என்று கொண்டு அ௮காகரிசத்தை நாகரிகம் 

என்று மயங்கும் மக்களுக்கு அவர் எச்சரிக்கை விடுக ளர். 

'மேல்காட்டுப் பெண்டிர்களின் போக்கைப் பின்பற்றுவது 

பதக்க கக்க கைக்!



விடும் என்பதை வெரு ௮ருமையாக விளக்குஇறார். கடை 
யில் இளைஞர்களுக்கு அவர் சொல்லும் புத்திமதி ஜாதிமத 
பேதமின்றி உலக இளைஞர்கள் யாவரும் பின்பற்றக்கூடி 
யது. இன்றைய நிலையில் ௮ரசியல் கட்சிகளின் பெயரால்! 

இளைஞர்கள் தங்கள் உள்ளத்தில் ஜாதிபேத வீஷத்தை: 
ஏற்றிக்கொண்டு விடுகின்றனர். ஒருவரை யொருவர் 

விரோதிக்கசக் தொடங்கவிடுன்றனர். வருங்கால உலகை: 

கடத்த வேண்டிய அவர்களுக்கு அல்லாமா ! இக்பாலின் 

புத்திமதி அருமருந்தாகும். இசன்படி. இளைஞர்கள் 
சஈடப்பார்களானால் புதிய உலகம் உடனே உதய: 

மாரும்; உலகமே சுவர்க்கமாகும். 

பாலே-ஜிப்ரீல் 

:பாலே-ஜிப்ரீல்' (ஜிப்ரயிலின் இறக்கை) என்பது பிற். 

காலத்தில் அவர் எழுத ஆரம்பித்த உர்தூ கவிதைகளின் 

தொகுப்பு ஆகும். இதன் முதல் பகுதியில் அறுபத் 
தொரு சஸல்களும் சில ரூபாயியாத்துகளும் 

. உள்ளன. இரண்டாம் பகுதியில் கூர்்துபாப் பள்ளி 

வாசலில் செய்த பிரார்த்தனை, லெனின், gr? 
அக்கு, மூல்லாவும் சுவர்க்கமும், அரசியலும் மதமும். 
ஒரு யுவனுக்கு, மதமும் தத் தவமும், முஸோலினி, பஞ் 

சாப் விவசாயிக்கு, தார்த்.சாரியனின் கனவு முதலிய 

பாடல்கள் உள்ளன. இத்தொகுதியிலுள்ள பாடல் 

களின் ஈடையும் போக்கும் உர்தூ இலக்யெத் திலேயே: 

மிகவும் உயர்ந்த ஸ்தானம் வ௫ப்பவை. இதிலுள்ள 

கஸல் ஒன்றில் கவிஞர் சொல்இஞரர்: 

சோயிலிலும் மஸ்ஜிதிலும் 

வர்ணம் பூசுவது என் சேட்டமே எனிலும், 

என் மூறையிட்டால் - 

கஃபாவிலும் ஸோம்சாச்திலும் 

பூத்துயிர் சேன்றியுள்ள௮.. 
+ we eeect oases eoenee
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உன் தயாளச்தரல் 
சான் கீரு.தியில்லாசவனாச இல்லை; 
ஒரு அுக்£லுச்கோ, எந்த: ஸஞ்சருச்குமோ. 
தான் அடிமையன்று. ர ட; ட வப 

உலகை நேரச்குவது ஏன் கடமை... 

ஆனால், சான் எக்த ஜாம் ஷிதுக்கும் 

மதச் ண்ெணமாக இல்லை, 

குர்தஅபா (கார்தோவா) பள்ளிவாசலில் அவர் செய்ச 

பிரார்த்தனையாகிய கவிதையில் சொல்இனார்: 

இது என் பிரார்த்தனை 

இது என் *ஒலு” (கை, கால், மூகம் சுத்.இகறித்சல்). 

என் பாடல்களில் என் இதய இரத்தம் நிறைர்துள்ள து: 

காதல் பாதையில் ஒருவனுச்குச் தோழன் யார் ? 

என்னோடிருப்பது என் ஆசை மட்டுமே. 

என் ஜாசை எச்சப் பிரபுவுடையவோ, 
வஸீருடையவோ மரனிசையன்று, */ ~~ >" 
நீதான் என் இருப்பிடம்; ' 
கீ. சான் என் இருச்கை (கூடு) உள்ள (மரக்) இளை. 
நீ என்னோடில்லையெனில் 

ஈகரமே பாழ்பட்டு விடுறது, 

கீ இருச்.தூவிட்டால் . கவ்வ eee 
பாழ்பட்ட அரண்மனைகளும் சத் துகளும்கூடச் 

கும்பல் நிறைந் சவையாூவிடுசன் றன. 

* பாலே-ஜிப்ரீ 'லிலுள்ள வேது பாடல்களின் லை அடிக 
ளா வன: 

_ சம்பவங்களைச் சிருஷ்டிப்பது 

் இரவும் பசலும் சொடர்வசே யாகும். 

இவ பசலின் FON 5 Osrn_Gr 

ஜீல, ம். ரண,ச்தின் ஆணிவேராகும்..
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கான் விட்டிலாய் இல்லாததற்காக 

இழைவனுக்கு ஆயிரம் ஈன்றிகள் ! 
அன்னியனின் செருப்பை யாசிப்பவன் சானல்லன் 

உயசே பறப்பதற்குச் காச்சைச்கு,ச் செரியா. 

ஆனால், காக்கையின் சகவாசம் டட 

சாஜாளிக் குஞ்சையும் செடுச்துவிட்டது. 

யுவர்களகத்சே கமுகு dare 

விழிச்தெழுச்ததும் சமது லகழியச்தை 
வானங்களிலே அவர்கள் காண்டுன் pen t. 

ஆச்மாவற்ற உடலைக் சண்டு 

ஆண்டவனுக்கு அதிருப்தி உண்டாகிற. 
உயிருள்ள இறைவன், 

உயிருள்ளோரின் இறைவனாவான். 

அன்புக்காக உயிர் கொடுச்தோன் 

கி.ராசரிப்பவனோ, காஸஷியோ*அல்லன்; 

அன்பின் பழக்கங்கள் 

அருச்சியையோ அசேபியாவையோ சேர்ச் சவையல்ல. 

இப்போராட்ட உலூன் வி.இ ஒரு சசசியம்; 

செயலாற்றும் உணர்சி பெறுசல் 

விதியின் இரகசியங்களை வெளியாக்குற௮. 

இத்கொகுதியிலுள்ள *இறைவன் சந்நிதானத்தில் 
லெனின்” (லெனின் - ஹுதர-கே - ஹுஸூரர் - மே(ன்)) 
மலக்குகளின் தேம்' (பரிஷ்தோ(ன்)-கா-£த்), இறைவன் 
கட்டளை” (பிர்மானே ஹுதா) என்ற. மூன்று இறு தலைப்பு 
களைக் கொண்ட ஒரு பாட்டு மிகப் பலரைக் கவர்ந்த 
காகும். எனவே, அதன் முக்கியப் பகுதிகள் விளக்கத்து 
டன் ழே தரப்பட்டுள்ளன : டு டு) -
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யாருடைய கடவுள் என்பதையாவது தெரிவிப்பாயா 7 
பணக்காரர் கொடுமையைக் கண்டும் நீ வாளாவிருத்தல்: ' 
ஏனோ? தொழிலாளர் அயர் சண்டும் உன் மனம் இள௯ 
வில்லையா 2? அவர்களுக்கு விமோசனம் என்னு டைக் 

கும் ?”” என்னு லெனின் இறைவளை கோக்கிக் கேள்விகளை 

அடுக்குகிருன். அவன் சொல்இனொன்: 

உயிர்கஷிடையே உன் ௪ச தியை உணர்ந்தோம். 

நீ எங்குமிருப்பவன், என்றுமிருப்பவன். 

எணினும், அதை கான் எங்கனம் அறிவேன் 2 

இன்று சண்ணால் சண்டபின் உணர்ூறேன்..., 

நீ யாருக்குக் கடவுள் 2? 

வனச் இனடியிலுள்ள வையகத்தோருச்சா ? 

சீழ்சாட்டினர்க்கு மேல்சாட்டு வெள்ளையனே தெய்வம் 

மேல்சாட்டினர்க்கு மின்னும் பொன்னே கடவுள், 

நீ யாருடைய இறைவன் ? 

இவ்வறிவும், கல்வியும், ஞானமும், தர் இரழும் 

உயிரை உறிஞ்சியபடியே சமத்துவம் பேசுன்றன. 

நீ சர்வ வல்லமையாளன், நீ திவான், 

ஆனால், உன் உலகிலோ 

தொழிலாளியின் துயருக்கு எல்லையில்லை. 

முதலாளித்துவக் சப்பல் அழிவசென்று 2? 
உன் உலகம் விடுதலை சாளை வேண்டிச் சவிக்றெது. 

இவ்விதம் தொழிலாளிகளின் கஷ்டங்களை லெனின் 
விவரிக்கிறான். அவனுடைய இம்முறையீடு தேவ தூதர் 
களின் மன த்தையும் உருக்கவிடுகற ௮. ஆமாம், இன்றைய 
உலூன் நிலை ௮வன் வருணித்தது போலவே இருக்றெ. 
தென்று அவையும் இறைவனிடம் முறையிடுனெறன. 

அறிவு இன்னும் கட்டுப்பாடம் சாகவில்லை? 

'அன்பு ஒரு லின்: உரிமையாசவில்லை?



159 

எனினும், தெய்வீகச் சைத்ரீசனே, 

உன் சத் இரச்தில் சோபையில்லை; 
காலாடியும், மத,ச் தலைவனும், மீரும், பீரும் 
மானிடர்ப் பாதையில் வலை விரிச்.துள்ளனர்9 

உல$ூல் பழைய் முறை இன்னும் மாறவில்லை. 

இவ்விதம் தேவ தூதர்கள் கூறிய உடனே, சர்௨ 

வல்லமையுடைய இறைவன் மனமிறங்குகறான். ஏழை 

கள் இன்னலைக் களையவேண்டும், ஒருவன் உழைப்பில் 

மற்றவன் உண்டு கொழுக்கும் கொடுமை ஒழிய வேண்டும் 

என்று ௮வன் எண்ணுஒறான். அவ்வளவு தான், தன் 

தூதர்களுக்கு உச்சா£விடுகிருன். பயங்கரமான உத்தரவு: 

தான். உரிமையிழந்தோருக்கு உணர்ச்சி மூட்டி. 

போகத்தில் மயக்குவோருக்குப் புத்தி புகட்டும்படி. 

அவன் சொல்ூனான்: 

_ எழுங்கள். 

உ௱ிமையிழக்து உணர்ச்சியற்று உறங்கும் 

ஏழை மக்களைச் தட்டி யெழுப்பும்கள் ! 

பணச்சாசர் சோட்டைசள் 

அடியோடு அதிர்சக்து சாயட்டும். 

அ௮ரமைகளின் குருதியை 

உணர்சி உயிர் கொண்டு ஓடச் செய்யுங்கள் ? 

எளிய ஊர்க்குறாவி 

சாஜாளியை ௪ தஇிர்ச்கப் பலமளியுங்கள். . 

மகீசளாட்டிக்கான மாட்டி மிச்ச சாள் நெரும்இவிட்டது.... - 

பழைய சின்னங்களை ் ் ன 

எங்குச் காணினும் துவம்சம் செய்யுங்கள்? 

உழவன் உணவுக்கு உதவாத கழனி எங்காவது இருச்தால்:
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அதில் ஒரு தானிய மணிகூட மிஞ்சாதபடி.. 

“தெருப்பிட்டுச் கொளுச்துங்கள். , 

கோயில்கள், மஸ்ஜித்களின் விளச்குகளை 

அணைத்துவிடுவதுகூட ஈன்று. 

சலவைக் கற்களாலாய இப்பிரார்த்சனை ஸ்.தல்ங்களை 

கான் வெறுக்கிறேன், 

என்னை வணங்க மண்ணாலான குடிசைகள் எழட்டும் ! 

சவீன காகரிகமென்பது கண்ணாடிச் தொழிற்சாலை 9 

இழ்சாட்டுக் கவிஞனுக்கு வெறியை ஊட்டுங்கள்) 

அவன் ௮தை கொறுக்க எறிவான். 

இவ்விதமாக இறைவன் கட்டளையிடுகிழுன். **இறச் 
தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பரக்து கெடுக உலஇயற்றி 
பான்”? என்று இருவள்ளுவர் இறைவன் இருஷ்டித்த மக் 
கள் தம் உழைப்பால் உயிர் வாழ வகையற்றுப் போனால் 

அச்டருஷ்டிக்கர்த்தாவே நாசமாகட்டும் என்னு சாபமிட் 
டார். அனால், இக்பால் இறைவனைக் கொண்டே உத்தர 
விட வைக்கிறார். ஒவ்வொருவவம் அவனவன் உழைப் 
பின் பயனை அவனவனே அடைய வேண்டும், உணர்க 
செத்து ஒடுக்இக் கிடக்கும் பஞ்சை விழிப்புற வேண்டும், 

தின் இரத்தத்தை உறிஞ்சி உயிர் வாழும் வர்க்கச்தின 
சோடு போராடவேண்டும் என்ற தம் உள்ளக் இடக் 

கையை இக்பால் இவவிதம் வெளியிட்டுள்ளார். அத் 
அடன் நில்லாது, உழைப்பாளிக்கு ௮௫௪ உணவின் பயன் 

கிட்டாதெனின், அதற்கு நகெருப்பிட்டுக் கொளுத்த 
வேண்டும் என்னு தன் கெஞ்சு குமுறக் கூறினார். கடவுளை 

மறந்து உழைப்பாளிக்கு நியாயம் வழங்காவிட்டால் ஏற் 
படப்போகும் பலாபலன்களை இப்பாட்டில் ஓர் .எச்௪ 
MECN BU TEE கவிஞர் இவ்விதம் வெளியிட்டுள்ளார்.



161 

eurGu sodlip 

‘ow FGu-aeP ie’ (perder (#19) 29.) corp Oi gr 
கவிதைத் தொகுதி இன்றைய யுகத்திற்கு எதிராகப் 
போராட்டம் தொடுப்பது என்று கவிஞரே கூறியுள்ளார். 
for’ craig: வேகமாக அறைதல், அடித்தல் என்று: 
பொருள்படும். கலீம் என்பது இறைவனோடு வசனித்த 

மூஸாவின் பெயராகும். இத்தொகுதியின் முதல் பகுதி: 
இஸ்லாத்தையும் முஸ்லிம்களையும் பற்றியும், இரண்டாம் 
பகுதி போதணையையும் கல்வியையும் பற்றியும், மூன்றாம் 
பருதி பெண்களைப் பற்றியும், சான்காம் பகுதி இலக்யெத் 
தையும், கவின்கலைகளையும் பத்தியும், ஐக்தாம் பகுதி இழக். 

இன், மேற்கின் அரசியலைப் பற்றியும், கடைப் பகுதி 
மிஹ்ராப் குல் ஆப்கனைப் பற்றியும் பாடுச்றன. இதி 
அள்ள விஷயங்கள் பல ; ஆனால் பாடல்கள் சிறியவையே. 
அவற்றினுள் முக்கியமான சில அடிகளின் பொருளாவ த: 

அகக்தஇஇன் விழிப்பு 

கோயிவிலோ, மஸ்ஜிதிலோ நிகழ்வ இல்லை. 

(காரணம்) இழெச்கு காடுகளின் ஆச்மா 

அபிணியோடு பழக்கப்பட்டுவிட்ட த. 
௭௬4௨௪௧௨௧௨௪ 

*ரல்லது அல்லா,க.து,? ‘nang ஆ௫விட்ட த. 

காரணம் அடிமைத்தனத்தில் 
சாடுகளின் மனச்சாட்டியே மாறிவிடு. 
௪௪௦௫௧௨௪௬௨௪ ௨௦௨௧௨௪ 

தியான நிலை என்பது 

காலத்தையும் தூரத்தையும் அளப்பதாகும்; 

நினைவுகூர்சவின்  (இக்ர்) கிலை என்பது 
எனது உன்னதமான இறைவனுக்கே ௪சல you?” 
(சுப்ஹான ரப்பில் ௮ஃலா) என்பதாகும். 
௨௪௪௪௫,௪௪௪௦ ௪௪௪௫௪௪௫௪௮௭
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காலமும் ஒன்ே; வாழ்க்கையும் ஒன்றே, 

அண்டமும் ஒன்றே. 

“பழமை, புதுமை” என்ற சசை 

அாரதிருஷ்டியற் ற சன்மையின் விவகாசமாகும். 

", அகத்தின் ஒளியும் நெருப்பும் 

இஸ்லாச்இன் ஜீவ௪ச்இயாகும். 

அகத்தின் நெருப்பு, வாழ்க்கைக்கு 

'வெளிச்சமாகவும் சச்நிசகானமாகவும் உள்ளது. 

காரபிரின் அடையாளம் 

அவன் இவ்வுலக வாழ்வில் மூழ்ியிருப்பதாகும்; 
முமினின் அடையாளம் 

இவ்வுலகே அவனில் ஞூழ்சயிருப்பதாகும். 

செடிகளும், சனிப்பொருள்களும் விதிக்கு அ௮டங்பயெவை. 
மூமினே இறைவனின் உத்தரவுகளுச்சே அடல் யெவன். 
௧௪௧9௫௮௭௪௦௪ ௨.ஓ௪௨௪ ௬4௨௧௪ 

எச்ச இனத்தில் இளைஞர்கள் அகம் 

-எஃகைப் போல இருக்ெறதோ, ' 

அச்ச இனச்துச்கு வாள் தேவை இல்லை, ' 

அகம் செத்துவிட்ட காரணச்சால் 

| இறகொடிர்ச இச்இயர்களுக்குக் 

கூண்டு கூடுமான (ஹலால்) ௪, 

ஒய்விடம் கூடாததாகவிட்ட த. 
த்த கத ப திட
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அடிமைகள் சாம் அவகாசம் விரும்புவர் 

சுதந் திரவானுக்கு உல௫ல் செயலென்பதே இல்லை! 

இயற்கை சனி ஈபரை விட்டுவிடுறது; 

ஆனால், ஓர் இனத்தின் பரவங்களை 

அஃது ஒருக்காலும் மன்னிச்சா.த. 

இதுவா சமுதாயம் சம்பூர்ணமடைதல்- 

ஆண்கள் வேலையின்றியும், 

பெண்கள் மார்பகங்களின்றியும் (இருப்பதா) 2 

விக்ரஹ விடுதியின் வாசலிலே 

பிராமணன் துயில்கிறான்; , 

(பள்ளிவாசல்) சமாணின் அடியிலே இருச். கொண்டு 

மூஸ்லிம் விதியை கொக்து கொள்ளான். 

'கழக்கைக் கண்டு மனங் கலங்காதே; 

'மேற்கையும் ஒதுச்விடாதே! 

இயற்கை சட்டுகிற து- 

ஒவ்வோர் இரவையும் ஒரு பகலாக்கு ! 

தன் விதியின் இன்று” இல்லாத இனம் 

காளையின் கொச்சளிப்புக்குச் சகுதியற்றத. 

கல்லூரியில் இளைஞன் 

உயிருடன் இருப்பது போல் தோன்றினும் 

அவன் செத்தவனே? ; 

அவன் விடும் மூச்சு ஐசோப்பியணிடமிருச்.து 

கடன் பெற்றதுதான்.
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பாஸ்-சிஹ்-பயாத்-கர்த் 

£பாஸ்-சிஹ்-பயா த்-கர்த்” (ஹே, இழெக்கன் காடுகளே. 

இனி என்ன செய்வது?) என்ற பாரஷீகப் பாடல் 
இத்சாலி ௮பீஷீனியாவின்மீது படையெடுத்த சமயம் 
எழுதப்பட்டது. இச்ச மஸ்னவியுடன் மூஸாவின் 

ஞானம், பிர்அவ்னின் ஞானம், ரகூயம் முூசலிய பாடல் 
கஞம் சேர்க்கப்பட்டுன்ளன. மற்றும் * மூஸாபிர் £ 
(பிரயாணி) என்ற ஒரு பகுதியில் பல சிறு கவிதைகளும். 
காணப்படுகின்றன. இத்தொகுதியிலுள்ள கல அடிகளின் 
பொருள் வருமாறு : 

மூமின் தன் உறுதியாலும், 

தவக்குல் (இறைவன் த்தத்தில் ஈம்பிக்கை வைப்பது) 

ஞூலமும் 
ஆ.திசகமுள்ளவனாக இருக்இருன். 

அவ்விரண்டு குணங்களும் அவனிடம் இல்லையெனின், 

அவன் நிராகரிப்பவனே (கரபிழே). 

சாம் வாழும் சாலம் 

ஈம்மையே ஈமக்கு அன்னியர்களாகச்குிறது. 

மூஸ்தபா (ஸல்) அவர்சளின் பெருமையிவிருர்து 

ஈம்மை அப்புறப்படுத்துகிறது. . 

இனத்தின் இதயத்திலே ௮சம் மாண்டசால் 

"மலை அரும்பாடு, காற்றில் அசப்பட்டுக்கொண்டது. , 

என் சயனங்களிலே, 

இரச்ச நிறமுள்ள ஒரு சண்ணீர்ச துளியை 

சரன் பரதுகாச்ிேன். 

கரசணம் நான் ஒரு பக்கர்; 

இச் (கண்ணீர்) செல்வம் இறைவன் சர்ச.த.
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அர்முகானே - ஹிஜாஸ் 

கவிஞரின் உர்தூ, பாரஷீகக் சவிதைகளில் வேறு 

எந்தச். தொகுதியிலும் சேசாதவை கடையாகத் 

தொகுக்கப்பட்டு இப்பெயரில் வெளியாயின. இறைவன் 

சந்நிதியில்”, ஈபியெருமான் சக்கிதியில்””, இஸ்லாமிய 

மக்கள் முன்னிலையில்,” “மனிதவர்க்கத்இன் முன்னிலை 

யில்” ஆய பர்ரஹீகக் கவிதைகள் இதில் உள்ளன. 

ஞு.த் இ”, அனல் ஹக்” போன்ற பாடல்களும் இதில். 

சேரும். உர்தூ கவிதைகளில் வைதக் சகரனின் மக்இரி 

சபை” மிகவும் கையாண்டி. நிறைந்தது. *:நரஇலுள்ள 

ஒரு மனிதனின் பிரார்த் தனை!” :மஃளூச் . மர்ஹும் 7? 

(போன்றவை குறிப்பிடத் தக்கவை. இச்தொகுதியிலுள்ள 

அருமையான கருத்துக்கள் ல வருமா : 

மேல்காட்டு மதுச்சடையின் மதுவை 

சரன் ௬௫ பார்த்தேன் ! 

என் ஆச்மா சாட்சியாக, 

நான் தலைவலியை விலைக்கு வால்கிவிட்டேன். 

ஐசோப்பாவின் ஈல்லவர்சளோடு சான் சேர்ச் திருந்தேன்; 

அச்சாளைப் போல் வீணானது வேறு எதுவுமில்லை என்று 

கண்டுகொண்டேன். ் 

உர 
ர் 

இவ்வுலூல் ஐறிடச்சை கீ விரும்பினால் 

உன் இதயத்சை இறைவனிடம் பற்றச் செய் 

ஒஞ்தபா ல்) அவர்களின் பாதையைப் பின்பற்று 

இக், iL
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குஃபியுடையவும், முல்லாவுடையவும் 

பிடிகளில் அ௮சப்பட்ட € 

இரு குர்ஆனின் போ, சனையை அறியவில்லை. 

அதன் வாக்கயல்களரல் உனக்கு 

வேறொரு பயனும் விளையவில்லை-- 

"அதன் யாஸீனின் உசவியால், 

நீ அமைதியாக இதப்பது தவிர. 

ஒட கக உக்க ௪.௨௪ உ௨௬ 

பிராமணன் சன் மாடக்கு தியை “ 

.விக்ரஹங்களால் அழகு செய்வறொன் 5 

ரீ உன் மாடச்குழியைச் இரு குச்ஆனால் 

அழகுபடுத்துகிருய். 

ஹரம் ஷரீபிலுள்ள 

பக்திமான்களுக்கு ஒரு சுவர்க்கமுண்டு; 

ரச் செயல் புரியும் 

வீரர்களுக்கும் ஒரு சுவர்க்கமுண்டு, 

இந்திய முஸ்லிமிடம் செல்லுங்கள்: 

"6 மஇழ்ச்சியோடிரு, 

இறைவன் பெயரால் (இளுமாகவும் உனக்கு) 

ஒரு சுவர்க்கம் கடைக்கும்?” என்று, 
௫௫ ஏ௫ ௨௧௪௪௨௪ ௪ ௨௪.௩.௫௨௨௮
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இக்ராலின் ஆத்மீகத் தத் துவம் 
இக்பால், போதித்த தத்துவம் எத என்று ye gr 

கொள்ளாதவரை இக்பாலின் சவிசைகளையும் சரியாக! 
மதிப்பிட்டுவிட 'இயலாஅதான். எனவே, இக்பாலின் 

. அகமியம் பற்றிய தத்துவ விளக்கத்தையும் மற்றும் கல 
peau விளக்கங்களையும் இங்கே பார்க்கலாம். 

Ban tp சாடுகளின் அடிமைத்தன மோஹத்தை . 

இக்பால் கண்டார். இருக்கி தொட்டு, பா.ரஷீகம், ஷை 
வளை ஆகிய நாடுகள் யாவும் செயலற்றுக், இடப்பதை 
அவர் பார்த்தார். சழ்சாட்டு ஆத்மீகப் போக்கில் உலகை 

விட்டு ஒங்கி (செயலற்று), ஆத்ம ஞானம் தேடும் 

கருத்து (சகல சமயங்களிலுமே) புகுக்துகொண்டு எல் 

லாச் சமுதாயங்களையும் செல்லரித்து வந்தது வாழ்க்கை 
என்பதே மாய்கை, 6வாழ்வாவது மாயம், மண்ணாவது 

இண்ணம்' என்ற தத்துவம் தலைதூக்க நின்றது. இதை 

இக்பால் தன் முழுப் பலமும் கொண்டு எதிர்க்க முன் 
வந்தார். வாழ்க்கை உண்மையானது; தனி ஈபர் தன். 

அகத்தை வளர்ப்பதன் மூலம் வாழ்க்கையை வளப் 

படுச்த வேண்டும். அப்போதுசான் உலகம் உண்மை 

யிலேயே முன்னேற முடியும் என்ளர். , 

உலகிலுள்ள ௪கல வஸ்.க்களுக்கும் அவ்வவற்றின் 
தனித் தன்மைகள் உண்டு. சன்னுடைய இந்தத் தனிக் 
தன்மையை எக்த அளவுக்கு ஒரு வஸ்து வளர்க்தறைதோ 
அர்த அளவுக்கே அது மதிப்புடையதாகிறது. அதன் 
மூலம் ௮ தன் சூழ்நிலையின்மீதே ஆதிக்கம் பெறா 
றது. மனிதனிடம்தான் இந்தத் தனித் தன்மை மிக 
வும் உன்னதமாக வளர்ச் துள்ளது. இங்கே அதற்குக் 
குணாதிசயம் என்று பெயர் உண்டாகிவிடுகிறது. ' 

உடலளவிலும், ஆத்மாவளவிலும் மனிதன் தனக் 

Gr யாவும் உடையவஞக இருக்கிறான். ஆயினும்; .
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அவன் எம்பூர்ணமான தனித்தன்மையாளனாக lye 
வில்லை... அவன் இறைவனைவிட்டு எந்த. அளவுக்கு அம் 

பால் விலகியிறாக்கமுனோ ௮௭.௧. அளவுக்கு அவன் தனித், 
தன்மையும் குறைவானதாக இருக்கிறது. இறைவனுக்கு. 

மிகச் சமீபத்தில் வருபவன் சம்பூர்ணமான :மானிடனஞ௫ி" 
விடுறான். ஆனால்; அவன் : இறைவனோடு ஐக்கியமாகி 
விடுவ இல்லை 5 இறைவனின்-அ௮தாவது அவனோடு சம்பந் 
தப் படுத் தம்-தன்மைகளை த் தன்னோடு, ஐக்கியப் படுத் 

இக் கொள்கிழுன். 

66 வாழ்க்கை என்பது ஐக்யெப்படுத் திக் கொண்டே 

முன்னேறும் சக்தியாகும். தன் பாதையிலுள்ள இடை ஞ்: 

சல்களையெல்லாம் அது தன்னுள் இழுத்துக் கொண்டு 

மூன்னேறும். அதன் சாராம்சம், ஆசைகளையும் Oe" 

யங்களையும் ஓயாது கிருஷ்டி.த்௮க் கொண்டிருப்பதாகும்.. 
தன் பாதுகாப்புக்காகவும், வளர்ச்சிக்காகவும் தன்னில்: 

நின்றே ௮து புலன்கள், அறிவு போன்ற கல கருவிகளைக்: 
கண்டுபிடித்த, அல்லது வளர்த்துத் தந்துள்ளது. இக் 

கருவிகள் சான் தடைகளை இழுத்துக் கொள்கின்றன. 
வாழ்க்கை வழியில் பெருகந்தடையாய் உள்ளது இயற்கை: 

தான், எனினும் இயற்கை தீமையான தன்று. ஏனெனில்: 
வாழ்க்கையின் அகச் சக்இகள் சாமாக வெளிப்பட இது 
உதவுகிறது. தன் பாதையிலுள்ள ௪சல தடைகளும். 
அகற்றப்படுவதால் அகம் சுதந்திரமடைகறஅ. அகம் 
இரளவு சுதந்திரமாகவும், ஓாளவு உறுதியுடனும் சர்வ 
சுதந் தானான சனி ஈபரை-இறைவனை-கெருங்கியஅம் பரி. 
பூசண சுதந்திரம் ௮அடைக்துவிடுறது. (டாக்டர் நிக்கல். 

ஸனுக்கு இக்பால் எழுதிய கடிதத்தின் ஒரு ௮ . பகுதி 
இத-) இயற்கையோடு போராடி, வெற்றிகொள்ளும். 
அகம் சுத.க்திரமடைஇறது. ௮ தனால் இறைவனை கெருங். 
குகிறது. மேஜும் , ௮௮ ஓயாது உழைத்து - சோம்பிக். 
.இடக்கா௮ சதா பாடுப்ட்டு - சாகா அமா நிலையை எய்து
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இறு. இதன் மூலம் ௮து காலத்தையும் தரத்தை 
யும் செல்கிறது. போராட்டத்தின் மூலம் சுதந்திரம். 
சுதந்திரத்தின் மூலம் இறைவனை நெருங்குதல். சதா. 
உழைப்பது -.சாம்பாத நிலை; அதன் மூலம் அமரத்து 
வம். அதனால் காலத்தையும் தூரத்தையும் வெல்வது. 

இச்சத இரண்டு பெருமைகளோடு, அகம் செய்ய வேண் 
டிய மூன்றுவன கடமை சம்பூர்ரை மானிடனை - FEO 
உயிர்களும் அடைவதற்கு முன்மாதிரியாகக் கொள்ளத் 
தக்கமனிதனை உண்டாக்குவதாகும். இதுவே இக்பாலின் 

ஆத்மீகச் தத்துவத்தின் சாசாம்சம். 

தனி ஈபர் சுதந்திரம், தனி, ஈபர் 'அமாரத்் அவம், 
லக்ஷிய மனிதனை உண்டாக்குதல் ஆ௫ய மூன்று நிலைகளை 
யும் எய்துவது எப்படி? தனிக் குணத்தைப் பாதுகாத்து 

வளர்ப்பதன் மூலமல்லவா 7 இதற்காகத் தனித் தன். 
மையைப் பலப்படுத்த உதவும் சகலவற்றையும் மனிதன் 
பின்பற்ற வேண்டும்; அதைப் பலதறீனமாக்கக்கூடிய, 

சகலவற்றையும் தவிர்க்க வேண்டும். : 

மனிதனின் அகமிய வளர்ச்சியால், அகத்தைப் பலப் 
படுத்த உதவும் ௪க்இிகளாக இக்பால் கருதுபவை ஆறு. 

அவை (1) மூஹப்பத் என்னும் அன்பு, (2) உலக ஆசை 

களைப்பற்றிய அக்கரையே முற்றுமற்ற திருப்தி, (5) தீரம், 
(4) சகிப்புத்தன்மை; (5) ஆகுமான (ஹலால்) உணவு 
தேடல், (6) திறனை வளர்த்தல் ஆவை. ப. 

1. இக்பால் முஹப்பத் (அன்பு, காதல்) என்ற வார்த் 
தையை மிகவும் பார்த பொருளில் உபயோிக்கிழூர். 
இதன் பொருள் தனக்குள் ஈர்க்கும், உறிஞ்சும் அசை. 

என்கிஞுர் இக்பால். *: லக்தியங்களையும் மதிப்புகளையும் 
உண்டாக்கு, அவற்றை எய்* முயற்சிப்பதே. அன்பின் 
உன்னதனமான படித்தரமாகும்”” என்கிருர் அவர். 
அன்புக்கும் ௮கத்துக்கும் உள்ள தொடர்பாவது ₹ '
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அகம் என்னும் ஒளிவிடும் முனை - 
ஈம் மண்ணுள் உள்ள ஜீவச் சுடர் ஆகும். 

அன்பால் அஃது As உறுதியானதாகற.து 

௮.இக வாழ்ச்கை, ௮இக வேகுதல், ௮.இ௧ ஒளிவிடல். 

உன் ஒரு பிடி' மண்ணைத் தங்கசமாக்கு; 

சம்பூர்ண மணிதறின் மூன்றிலை முத்தமிடு | 

அன்பு மதுவால் பல ஆத்ம ௪.ற்குணங்கள் எழுகின்றன. 

அன்பின் அடைமொழிகளுள் குருட்டு பச்இயும் ஒன்று. 

சாசலியிடம் குன்றா? பச்திகொண்ட அன்பாய் இரு ! 

அசன் மூலமே & உன் வலையை வீட 

இறைவனைப் பிடிக்ச முடியும். 

- பல்வேறு உலக மொழிகளில் கவிஞர்களும், ஞானி 
களும், தத்துவவாதிகளும் மானிட ஈடத்தையின் வளர்ச் 
அக்கு அன்பு இன்றியமையாதது என்பதை அழகொழு 
கும் பாணியில் வருணித்அுள்ளனர். ஆனால், இக்பாலைப் 

போல் இத்தனை பரந்த பொருளில் இதை உபயேரஇத் 
தவர்கள் லெர்தாம். : மனிதனின் தனித்தன்மையை 
வளர்ப்பதற்கு அன்பு மிகவும் அவசியமான அ என்பதை 

“மெளலானா ரூமிக்குப் பிறகு இஸ்பால்தான் பெரிதும் 
வலியு த் இயிருக்கிளுர். 

2. “பக்ர்” (திருப்தி) என்று இஃபால் குறிப்பிடுவது 
மானிடரில் மிகப் பலர் வேட்பதான இவ்வுலக, மறு உலக 

வெகுமதிகளைக் கொஞ்சமும் பொருட்படுத்தாத இருப் 
தியான நிலைமையையாகும். ₹பகர்” என்பது குறிப்பிட்ட. : 
லக்ஷியர் தவிர ௪கல இன்பங்களையும் வெகுமதிகளையும் 

. பொருட்டாக மதியாது ஒதுக்கும் மன நிலையைக் சூறிக் 

கிறது. சாதாரணமாகப் பிச்சைப் எடுத் துக்கும். பக்ர் 
. என்ற பதம் உபயோூக்கப்படுறெது, பூர்” தான தருமங் 

களில் வாழும் யா௫ிப்பவன் ஆூவிட்டான் ! எனவே
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இ.ப்பதத்தின் இரண்டு "தரத் தங்களையும் இக்பால் தமது 
, வரடலில் விளக்கியுள்ள தாவது: | 

ஒரு பகர்? வேடனுக்கு 

வேட்டையாடும் கலையைக் 8 p88 ps3 

ஒரு “பகீர்” உலசை வெல்லும் 

அச்தரங்கங்களைப் போதிக்கிறது; 
ஒரு 'பகீர்? சலுசங்களுச்குச் 

3s Bs gangs ஈம்பிக்கையின்மையையும் தருகிறது, 

ஒரு *பகீர்” சளிமண்ணில் 
அமிர்சத்தின் குணங்களை உண்டாக்குகிறது. 

sorer ‘u@r கொஞ்சங்கூடச் சுயநலமோ CD ட 

பற்றுதலோ அற்றவனாக இருப்பான். தனக்கு இம்மை 
மறுமையில் வரக்கூடிய லாபங்களையெல்லாம் எண்ணிப் 
பாராது உல௫இன் ஈன்மைக்காக அவன் பாடுபடுவான். 

. உன்னதமான தீர்க்கதிருஷ்டி. வாய்க் சுவர்களால் மட் 

௩ 

டுமே வெகுமதிகளைப்பற்றி இத்தகைய அலகூதியங் காட்ட . 

மூடியும். இத்தகையவர்களே உலஇல் நிரந்தரமான 
.நினைவையும் விட்டுச் செல்வார்கள். 

* ஒரு ஞமூமிணின் பச்” என்ன ? 

கரலச்தையும் தூரத்தையும் வெல்வதாம். 

இஃது அடிமையிடம் 

எஜமானரின் குணங்களை உண்டாக்குற2. 

8. தீரம் என்பது உடல் பலத்தையும் மனோபலத்தை 
யும் குறிப்பிடுறெது. இவை யிரண்டுமின்றி யாரும் உல௫இல் 
உண்மையிலேயே முக்கியமான எதையும் எய்திவிட 
இயலாது. முன்னேற்றம் என்றாலே மூட்டுக்கட்டைகளும் 

உண்டு. ஆனால்( தடைகள், தயங்குபவர்களையே விழ்தீதும். 

இரமிக்கவர்களுக்கோ, அவர்கள் இயல்பும், அவர்களிடை 
மறைந்து கடக்கும் சக்திகளும் வளர அவை உதவுகன் 

ட றன.உடல் தளர்வதின்நி, தீய சக்திகளுக்கு மனம் இடம்
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தரலின்றி, இடையில் கைவிடும் ௪பலமின்றிதீ இரமிக்கிவர் 
களே முன்னேறி வெத்திகொள்வார்கள். இவர்கள் இறை: 

வனின் உத்த £வுகள் அன்றி எவத்றுக்கும் -எச்தப் பலாத் 
காரப் பிரயோ: கத்துக்கு இடையிலும் - இணங்கமாட் 
டார்கள். 

உன் அன்பு சகல ஐயங்களையும் எரிக்கட்டும் ! 
உன்னைச் சிங்கமாக்கும் 

சத்தியத்துக்கு மட்டும் €ழ்ப்படிர் தட ! 

அபாய வாழ்க்கை போராட்ட வாழ்க்கைதான் 

வெற்றிக்கு மார்க்கம் என்பதை இக்பால் பல இடங் 

களிலும் வற்புஅத்தியுள்ளார். 

இசமிச்சவர்களுக்குச் 

சத்தியமும் ௮ச்சமின்மையுமே வரம்புகள் ஆகும். 

இறைவனின் சிங்கங்களுக்கு 

ஈரியின் தந்இரம் பரிச்சயமற்ற. 

ஈம் லக்ஷியங்களைப் பிறர் இகமும்போஜறும், சந்தர்ப் 
பங்கள் சரிவராதிருக்கையிலும் ஈம்பிக்கையிழக்காமல் 
இருத்தலும் தீரமாகும். சேசர்களும், எதிரிகளும் 

. தம்மைப் பற்றித் தூற்றுகையிலும் ௮தை அமைதியாக 
ஏற்கும் தரம் வேண்டும். 

4, தரத்துக்கு அடுச்தசாகச் சகிப்புத்தன்மை வேண் 
டும். மற்றவர்களின் அபிப்பிர்யங்களுக்கும், பழக்கங் 

களுக்கும் மதிப்புத் தருவது ௪௫ப்புத் தன்மையாகும். 
இத்தகைய சூப்புத்கன்மை அகத்தை ஊட்டி. வளர்த்து. 

் பலப்படுத்துதறது, உண்மையில் சடப்புத்தன்மை என்: 
பது பலத்தால் வருவதுதான்; பலஹீனத்தால் அன்று. 1 
இசை இக்பால் அதிகம் வலியுறுத் துஇஞார்: 

ஒரு தீய வார்த்தை சொல்லுவதும் சரியன்று ) . 

காபிரும், 'மூமினும் இறைவனின் சருஷ்டிகளே.' 

மணிதத்தன்மை, மணிசனை மஇப்பதில்கான் Desens
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எனலே, மனிசன் உயர்வை உணர்ர்துசொள். 

அன்புள்ள மனிதன் இறைவனிடமிருந்து 

ஞாட்கஞூட்டுதல் பெறுகிறான் ; 

சாபிரிடமும், மூமினிடமும் அன்பாக இருச்இருவ . 

5. ஆகுமான உணவு தேடல் (கஸ்பே - ஹலால்): 
என்பது சாதாரணமாக முஸ்லிம் பிக்ஹு ௪ட்ட அதிஞர் 
களாலும் பெரியார்களாலும் திருட்டாலோ, ஏமாற் 

மூலோ, பித்தலாட்டத்தாலோ அல்லது இவை போன்ற 
வேறு தீய வழியிலோ வராத கியாயமான, சட்டப்பூர்வ 
மான செல்வத்தைக் குறிப்பசாகவே விளக்கப்பட் 

டுள்ள து. ஆனால்; இக்பால் இதற்கு ஒரு பாத்த, புதிய 

விளக்கம் தந்துள்ளார். . தன்னுடைய eres pups 

யால் ஒருவர் அடையும் பொருட்களையோ, கருத்தூக்” 
களையோசான் *சஸ்பே-ஹலால்” என்இஞர் இவர். தான் 
பாடுபடாத ஓன்றை அனுபவிப்பதே அகத்துக்கு நல்ல: 
தன்று, உறவினரிடமிருக் அ எதையும் வாரிசாக அடைவது 

கூடக் 6கஸ்பே-ஹலால்” Yor Lo என்்இிருர் இக்பால்,. 

உன் ஞூ.சாதையறிடமிருந்து 

ஒரு வைச்சை 8 வாசிசாச அடைய விரும்பினா, லும் 

(அத குறித்த) வெட்கப்பட! 

நீயாகவே வைரத்தை அடையும் இன்பத்தை : 

இது தர். துவிடாது. 

Qs போல் கருக் அக்களைக் கடன் ௨ வாங்குவதையும் ஒ௮க்க 
வேண்டும் eran Sap 

சண்ணுக்குப் புலப்படாதிருக்கும் நெருப்பை 

உன் புழுஇயிலிருச்து பெற்அுச்சொள்! 

பிறரின் வெளிச்சம் நீ வைத் திருக்கச் ககுதியற்றது. 

6. கடைசியாக, அசலான செயலாற்றும் திறனை 
வளர்த்தல் அகத்சை வளர்த்அப் பலப்படுத்தும் ores Bap it 
இக்பால். பிறரைப் பார்த்துக் *கரப்பியடி. த் தல்” , போலி.
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யாக் ஈடச்துகொள்ளல் ஆயெவற்றை ஒதுக்க வேண் 

“டும். சிருஷ்டி சக்தியுள்ளவனே மூமின் அஃதற்றவன் 

காபிர் என்ற முடிவுக்கே அவர் வக்துவிடுஇஞர். யாவருக் 

கும் ஒரே 'அளவினதான அசல்தன்மையும், ருஷ்டி 
சக்தியும் இல்லைதான். எனினும், ஒவ்வோர் அகத்திலும் 

இருஷ்டி. வெறி இருக்கவே செய்கிறது: ஆனால், காம் 

பெற்ற தவறான் கல்வி காரறாமாகாவோ; தவறிய 

போதனை காரணமாகவோ அது உருப்பெற இடமில்லா 

B@EG OS. இக்த இடைஞ்சலை அகம் அகற்றி, ௮௪. 
.லான, இருஷ்டி, வேலைகளில் முனைந்து நிற்கவேண்டும். 

மனிதனுடைய இரியா சக்தி அவன் தெய்விகத் 

சன்மையடைய உதவி புரிகிறது. இச்சக்தி உருவாகாமல் 
ஈந்து போவதால் மனிதனின் இயல்பே குன்றிப் போய் 

விடுகிற gi. 

அகத்தைப் பலப்படுத்த உதவும் இந்த ஆறு 
சக்திகளை ௮றிக்து கொண்டது போல, அகத்தைப் பல 

.ஹீனமாக்கும் கான்கு. விஷயங்களையும் நாம் அறிந்து 
கொள்ளவேண்டியது அவ௫ியமாகும். அவை மூதையே 

(1) அச்சம் (2) யாசகம் (சுவால்) (3) அடிமைத்தனம் 
(4) வம்சப் பெருமை பேசுதல் ஆகியவையாம். 

1. அச்சம்: கவலை, ஆத்திரம், ஆவல், கோபம், 
'பொருமை, தயக்கம் யாவும் அச்சத்தைச் சேர்ந் 

தவைதாம். இதுவே மனிதவர்க்கத்தின் பெரிய எதிரி 

யாகும். மற்ற எந்தச் சக்தியையும்விட இதுவே மணித 

னைக் கோழையாக்க அவன் முன்னேற்றத்தைக் தடுத்து, 
அவன்  இறமையையும் மஒழ்ச்சியையும் கொள்ளை 
'கொண்டு போடறது. பயம் மனிதனிடம் வேண்டாத 
உணர்ச்சிகளை வளர்க்கறது. மனிதன் கோழையாசவும், 

ஏமாற்றுபவனாசவும், கொடுங்கோலஞாசவும், சர்வாதிகாரி 

யாகவும் இருப்பதற்கெல்லாம் காரணம் உள்ளத்துக்குள் 
முல்க் கடக்கும் அச்சம்தான் என்று பிராய்ட்
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போன்ற "மனேதத்துவ நிபுணர்கள் கூறுஇன் றனர்... 
எனவே; பயத்தின் இத்திய குணங்கள்) வளர்வதற்கு. 
முன்பே, முளையிலேயே அதைக் இள்ளிவிடவேண்டும்... 

கவலைச் சிறையிலே கைதியாய் இருப்பவனே, 

்.. சபி மெருமானிடமிருந்து ் 
“லா சஹ்ஸனூ? (துயரப் படாதீர்கள்) என்ற பாடத்தைக் 
கத்றுக்சொள்! 
உனக்கொரு தெய்வ மிருச்சால், கவலையை ஒழி, 
லாப ஈஷ்ட எண்ணச்தையே ஒழித்அவிடு. 

எ *குவ்வத்தே ஈமான்? (சம்பிச்சை பலம்) 
, வாழ்க்கையை உற இப்படுச்துறது. ; 

- சொடர்ச்து, லா கெளஃபுன் அலைஹிம்”(அஞ்ச வேண்டாம்!) 
் என்று உச்சரித்து வாவேண்டும். ் 
பிர்அவ்னிடம் முஸா செல்கையில் 

*லா சஹஃப்” (பயப்படாதே) . 
என்ற வார்த்தைகளால் அவர் மனம் பலமடைூறது. 
இறைவனையன்றி வேறு யாருக்கும் பயப்படுவது 
செய்லாற்றலுக்குச் சடையாகும். 
வாழ்க்கைக் சாரவானை ௮. கொள்ளையடிக்கறெது. 
மூஸ்சபா (ஸல்) அவர்களின் இரகூயத்தைப் 
பத்திப் பிடி.ப்பவன், ௮ச்சத்திலே “ 
காபிர் தன்மை மறைச் திருப்பசைப் பார்ப்பான். 

அச்சத்தை ஒழிக்க இக்பால் கூறும் இம்மார்க்கம்- 

அனுஷ்டானத்தில் நஈல்ல'பயன் ததி தக்கதாகும். 

2, யாசகம் : தன் சொந்த முயற்சியால் அடையாத 
எதுவுமே யாசகம் பெற்றதுதான் என்ற பரத்த பொரு: 
ஸில், இக்பால் சுவால் என்ற வார்த்தையை உபயோூத் 
அள்ளார். இதன்படி. தன் சர்தை சொத்தை வாரிசா 
கப் பெற௮ுபவலும், பிறரிடமிருக்து கருச்துக்களைக் கடன் 
வாங்குபவனும் யா௫ப்பவர்களே, இத அகத்தின் வளர்ச்: 
இக்குப் பெரிதும் தீங்கு பயப்பதாகும்.
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யா௫ிப்பதால் தரித்இ.ரம் இன்னும் கடுமையா. 
யாசிப்பதால் யாசகன் இன்னும் ௮.திசம் ஏழையாஇரான். 
யாசகம் அக. த்தைப் பலஹினமாச்குறது. 
ஸீனா மலைப்பு தறின்£ஓஷியை 
இதயம் அடையாதபடி அது திடுச்துவிடுற௮. 

கிறு உதவி பெறுவதுகூட யாடஇப்பதுதான். கலிபா 
ஹறஸரத் உமர் (ரலி) ஓட்டகைமீது சவாரி செய்த' ஒரு 
கடவை அவர்கள் கையிலிருக்த சாட்டை ழே விழுந்து 
விட்ட. அதை எடுப்பதற்காக அவர்கள் ஒட்டகையி 
லிருக் து சழே இறங்கி வர்தார்கள். வேறு யாரும் அத 
எடுத்துத் தர, தான் அதற்காகக் கடமைப்படுவதை 
அவர்கள் விரும்பவில்லை. இதைக் குறிப்பிட்டு இக்பால் 

 சொல்இிஞுர் : ் ் 
உமசைப் போல, உன் ஓட்டகையிலிருக்து இறங்கலொ ! 
எச்சரிக்கை, கடமைப் படுவ இலிருந்து எச்சரிக்கை [. 

எத்தனைதான் செல்வத்தில் புரண்டு கொண்டிருக் 
காலம் பிறரைச் சாரண்டும் யாவருமே பிச்சைக்காரர்கள் 
சாம். அவர்கள் அகத்தில் சொக்த முயற்சியின் ஊட்ட 
மில்லாது. போறத. , சொக்த முயற்கியின்றிச் சன் 
4ரெஜையின் உழைப்பில் வாமும் அரசனும், பல பெரிய 
பேர்களில் சமூகத்தை உறிஞ்சி வாழ்பவர்களும் பிச்சைக் 
காரர்களே' என்இஞர் இக்பால். ட்ட 

3. அடிமைத்தனம் : அடிமைக்சனத்தைப் போல் 
இழிவானதசெதையும் மானிடன் இதுவரை சண்டுபிடிக்க 
வில்லை: ௮அடிமைத்சனம் மனிதன் அகத்தை அழித்த. 
அவனை மிருகமாக ஆக்கிவிடுறெ.த. சுத திரமில்லாவிடின் 
உண்மையான மனிதர்களை: உண்டாக்க இயலாது. 

அடிமைத்தனத்தில் 
உடலுள் இதயம் கொல்லப்பட்டுவிடுறது; 

அடிமைத்தனத்தில் , ரர 
ஆச்மா உடலுக்குப். பாரமாவிடுறெது. '
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அடிமைத்தனத்தில் சமூகம். பிளவுபடுகறது; : . 

அனால் ௮வரோடு இவரும்,. இலா அவரும் 
-சச்சாவிடுசன்றனர். . , ் 

உலகன் பெரும் பகுதியில் ' அசல் அடிமைத்தனம் 
என்பது இன்னு இல்லாத போயினும், அரசியல், பொரு 
ளாதாரச் சகரண்டல்களாக ௮ நெடுகிலும் நிலலியே 
வருகிற. இதனாலும் அகத்தி தின் வளர்ச்? குன்றிப் போகு 
PS. எனவே, ௪கல அரியல் ஆதிக்கங்களும் பொருளா. 
தாரச் சாண்டல்களும் ஒலிர்சால்கான் மானிடர்கள் 
eB, ஆத்மீக வளர்ச்சியடைய முடியும். 

4. வம்சப் பெருமை (seve பரஸ்தீ) : தனது வம்௪தீ 
தைப் பற்றியும் ஜாதியைப் பற்றியும், warns 
கொள்வதும் மனிதனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் 
யல. தடைகளை உண்டாக்கிவிடுகிற ௮. வர்க்கங்களும், 
இனங்களும், கூட்டங்களும், வகுப்புகளும், ஜாதி 
களும், குடும்பங்களும் தமக்கேயுரித்சான பெருமைகளை 
யும், உயர்ந்த Ys Sone Syd பற்றிப் பேசுன்றன. முடி. 
மன்னர்கள் மதிப்புடன் ஆட்சி செய்த காலையில் அவர்கள் 
அம் குலம் பற்றிப் பெருமைப்பட்டனர். அவர்களோடு 
ஒட்டியவர்களும் - அவ்விசமே . செய்தனர். அதன்பின் 
இனப் .பெருமை: மக்கள் தருவில் புல்லுருவியாக 
இடி.ற்று. காஜிகளின் அகங்காசதஅக்கு அதுவே காரண 
மாகும். எனவே, இவை யாவும் தவிர்க்கப்பட "வேண்டும். 

குலத்தைப் பற்றிப் பெருமைப்படுவது sag; 
அது உடலோடுள்ள உறவு; ' 

, உடலோ அழியக் கூடியது. 
“கம் சமூகம் வேறோர் அடி.ப்படையில் அமைக்தது. . 

அதன் இசகசியம் ஈமது இதயங்களில் Doshps, ; 

மேலே "சொல்லப்பட்ட வளர்க்கும். சக்திகளும், 
தடுக்கும் சக்திகளும் ஒன்னக்கொள்று Be paises
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சம்பர்தமுள்ளவை.. குறிப்பாகத் இரும் அச்சமும், ஆது: 
மான உணவு தேடலும், யாசகமும் ஒரு காணயத்தின் 
வும் தலையும் போலத் தொடர்புள்ளவையாய் இருக் 
கின்றன. இவை ஓவ்வொன்றும் தனித்தனியேதான் 
இயங்கும் என்றில்லை ; பெரிதும் சேர்த்தே தொழில்படு: 
கின்றன. இலகுவில் விளங்கிக் கொள்வதற்காக்வே- 
"மேலேயுள்ள முறையில் இவை சனித்தனியே பிரித் 
அப் பேசப்பட்டன. 

அகத்தை வளர்க்கும் சக்திகளைத் தூண்டிவிட்டு. 
அதைப் பலஹீனமாக்கும் சக்திகளைத் தவிர்த்து UE BTN, 
அகம் இனே இனே புதுப் பலம் பெற்று வளரும். அவ் 

விசம் பலம் பெற்று வளரும்போது அது மூன்று, நிலை: 
களுக்கு உட்பட்டாக வேண்டும். அவை, (1) சட்டத் 
அக்குக் £ழ்ப்படி தல், (2) தன்னைச் கட்டுப்படுச் சல், 

(8) இறைவனின் GRABS wise a TUBES 
ஆகியவையாகும், 

மேலே கோக, சம்பூர்ண மனித நில்யை அடையச் 
செல்லும் பாதையில் இம்மூன்று படிகளையும் கடக்க 
வேண்டும். நன்கு பயிற்சி பெற்று, சரியான முறையில்: 

பாதுகாக்கப்பட்ட அகம், இயல்பாகவே தன்னுணர் 
வின்றியே; சட்டத்துக்குக் இழ்ப்படிவதாஇவிடுறெது... ' 

- சட்டம் சம்பத்தப்பட்ட வரை, ௮, எந்தப் போராட் 
படத்தையும் எதிர்கோக்கத் தேவையில்லை. 905 By 
சட்டத்துக்குக் Siping hg ஈடப்பதுடன், மற்றும் 

உள்ள ஈல்ல சக்திகளும் Ceri gy தன்னைக் கட்டுப்படுத் 

தும் சக்தியை அகத்இிடம் உண்டாக்கிவிடுன்றன... ் 

தன்னைக் கட்டுப்படுத்தும் FES) ரணமாக வளர்ந்ததும் ‘ 

௮௮ தெய்விகப் D7 BOB & G01 தக்கு அகத்தைச் 
தயாராக்கிவிடுகிறது.. 'இச்ச மூன்றாவது நிலையைப் பற்றி. 
இக்பால் சொல்லுதாவது ₹
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* பிரதிநிதி (காயிப்) பூமியில் இறைவனின் பிரதிநிதி 
யாவர். அவசே பரிபூரணமான அகம் ஆவர். இதுவே 
மானிடரின் லகதியம்; உள்ளத்திலும் உடலிலும் வாழ்க்கை 
யின் உச்சமும் அதுவேயாகும். நம் மனவாழ்வில் உண் 
டாகும் போராட்டங்களெல்லாம் அவருள் இணைந்து 
போகின் றவையா விடும். அவருள் உன்னதமான சக்தி; 
உன்னதமான ஞானத்தோடு இணைந்துபோற.து. 'அவர் 
வாழ்க்கையில், சிச்சையும், செயலும், உள்ளுணாவும், 
பகுத்தறிவும் ஒன்ராடுவிடுசன்றன. அவர் மானிட 
விருஉச்தின் கடைசிக் கனியாவார்; வேதளை நிரம்பிய 
வளர்ச்சிகள் யாவும், சோதனைகள் யாவும் அவர் கடைஇ 
யில் வரும் காரணத்தால் நியாயமானவைகளாகிவிடுகின் 
றன. அவரே மனித வர்க்கத்தின் உண்மையான ஆட்சி 
யாளர்; அவர் ராஜ்யமே பூமியில் இறைவனின் ராஜ்யம்.'? 

விதியின்மீது சவாரி செய்பவனே, வெளிப்படு ! 
மாற்றம் என்.ற இருண்ட பூமியின் விளகச்சே, வெளிப்படு ! 
இனங்களின் இரைச்சலை அடச்கு | 

உன் இசையால் எம்காதுகளில் சுவர்க்கச்சைப் புகுத. 

எழுச்து, சகோதரத்துவம் ஏன்ற வீணையை மீட்டு 1: 
அன்பு மதுக் கோப்பையை மீண்டும் 

கரங்கள் அருச்தச் செய் 1 
உலூழ்கு மீண்டும் ௮மைஇயான சாட்களைச் கொண்டுவா ! 
போரை விரும்புபவர்களுக்குச் 

சமாதானத்தின் செய்தியைக் கொடு ! 

மானிட வர்க்சம் நெல் வயல் ; 

நீயோ அசன் அறுவடையாவரய். 

வாழ்ச்கையின் காரவானுக்கு நீயே லக்ஷியமாவாய். 

இதவாற்றுனும் சொல்லிய விஷயங்களெல்லாம் தனி 
ஈபரின் அகத்தை வளர்க்கவே உதவுவன. ஆயினும், இர் 
அகம் அகங்களோடு தொடர்புள்ள தாகவன்றித் தனித்த 
முறையில் வளர்வன கடினமாகும். பூமியிலே இறைவன் 

இக், 12
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சாஜ்யம்.. தோன்ற, வேண்டுமானால், சம்பூர்ண:மனிகர் 
மற்றோரோடு சேர்ச்தே வேலை . செய்யவேண்டும். தாம் 
எந்தக் கூட்டத்தில் இருக்கிறாரோ, அதிலிருக் அம் தனித், 
தவராக அவர் இருக்க இயலாது. சமூக ஈலனுக்காகத் தன் 
செயல்முறை பயன்படும் விதத்தில் நடக் கொள்வது . 

ட அந்தச் சம்பூர்ண. மனிதருக்கும் உன்மை பயப்பதாகும். 
, ஏனெனில்; சமுதாய கோக்கத்தோடு இணைர்தவராக 
ஆனாலன்றி, அவர்: தாம் எய்சு வேண்டிய உன்ன ௪ நிலையை 
எய் தவே இயலாத. அதாவது அகம் ஒரு சமுசாயத்தில் 

் வாழ வேண்டும்; அங்கேயே ௮து தொழிலாற்ற வேண்டும். . 
ஆனால், அகம் சுயேச்சையாக வளர்வதற்கு எந்தவிதமான 
சமூதாயம் வேண்டும், வளரும் அகத்துக்கு அதிகமான 
முன்னேற்றப் : பாதையை எவ்வகைச் அழுதரயம் 
காட்டும் என்பதை: தாம். தீர்மானித் அக்கொள்ள: - 
“வேண்டும். ் 

: இத்தகைய லக்ஷிய . சமுதாயம் . எது என்று 
.தீர்மானிக்குமூன், சருூக்கத்துக்கும் சனி ஈபருக்கும் இருக்க 
வேண்டிய உறவுமுறை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க 
வேண்டும். என்பதையும் . சவனிக்கலாம். தனி சபரின் 
வளர்ச்சியே வாழ்க்கையின் உன்னதமான லக்ஷியம், 
சமூகம் அதற்குக் அணை செய்யும் வெறும் கருவிதான் 
என்று கூறும் அறிஞர்கள் ஒரு பக்கம்; சமூகமே ௪கல 
சக்தியும் வாய்ச் சதாக இருக்கவேண்டும், அதன் நலனைப் 

- பாதுகாப்பதில் சனி ஈபர் உரிமைகளை மதிக்கவே கூடாது 
என்று கூறும் அறிஞர்கள் கூட்டம் மறு பக்கம். இவ் 
விரண்டு அபிப்பிராயங்களுக்கும் , இடையில் அல்லாமா 
“இக்பால் ஒரு ஈடுவுகிலையான அபிப்பிராயத்தை . [வெளி 
"பிடுகிறார். தான்.எந்தச் சமூகத்தைச் சேர்ர்தவனோ ௮த 
ணுடைய பண்பாட்டிலிருந்து ஆத்மீக ஊட்டம் பெற்மு 
ன்றி ஒரு தனிநபர் பூரணாமாசவும், | சுத்தமாகவும் 
வளர்ச்சியடைய: முடியா; ஆனால், சமகம் தன் .ஈலஆ
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யும் உத்தேடுத்து அவனுடைய் வளர்ச்சியில் கூடியவரை, 
பொத ஈலளைப் பொறுத்தன்றிக் குறுக்டொமல் Hors 
வவேண்டும். அதாவது ஒரு சமூகத்தின் தன்மையும், 

வாழ்க்கையும், அகன் தனி ஈபரின் சன்மையும் வாழ்க்கை 
பும் விரிவாக்கப்பட்டவையே. அதனால் தனி ஈபரின் 

*ன்மை இறந்ததாகவும், சர்பட்டதாகவும் இருந்தா 

லன்றிச் சமூகத்தில் குழப்பமேற்பட்டு விடுவ கிச்சயம். 
Qs sro இக்பால் சொல்லும் அபிப்பிராயம். அவர் 

சொல்இஞர்: 

தனி ஈபருக்கு : 

ஒரு கூட்டத்தோடு சேர்ச் திருப்பது வசப்பிசஸாசமாகும்; 

அவனுடைய மறைவான தஇறம் 

அச் கூட்டத்தால் சம்பூர்ணமடைஇறது. 

ஒரு தனி ஈபர் தன்னைச் 

சமூகத்தோடு சேர்க்தவனாசச் சாணும்போது, 

விரிவை சாடியலையும் நீர்திதுஸி கடலாடவிடுறெ.து. 

எகார்.தத் சனி ஈபர் நோக்கங்களை உணராதவர். : 

அவர் பலம் க்ஷீணித்துவிட ஹே தவுண்டு, 

இத்தகைய லக்ஷிய சமுதாயம் உண்டாக இக்பால் 

எட்டு முக்கியமான தேவைகளைக் குறிப்பிடுகருர். அவை 

யாவன > 

1. சகம் ஆத்மீக அடிப்படையில் ஒரே இறை 

altars கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். 

2. og இறையுணர்ச்சி பெற்ற தலைமையை, 
அல்லது ஈபித்அவத்தைப். பின்பற்றுவதாக : 
இருக்க வேண்டும். 

3. அதன் வழிகாட்டுகலுக்கு ஒரு சட்ட புஸ்தகம். 

ன் இருக்க வேண்டும். ர ரர. 

4. அஃது ஒரு பீடத்தை ஈலிடமாகக் கொண்ட 
தாக இருக்க வேண்டும். ர ரர.
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5. அஃது ஒரு தெளிவான லக்ஷிய த்தை முன்னிறு த்: 
தஇியதாக இருக்க வேண்டும்; goose கோக்க 
முன்னேற முழுச் சமூகமுமே பாடுபட. 

வேண்டும். ் 

6.- இயற்கைச் சக்திகளை ௮ தன் ஆஇக்கத்துக்கு. 

உட்படுத்த வேண்டும். 

?. தனி ஈபரின் அகத்தைப் போலவே, சமூகத் இன்: 
கூட்டு அகழும் வளர்க்கப்பட வேண்டும். 

8. தாய்மையை அது பாதகாக்க வேண்டும். 

இவற்றைச் சற்று விரிவாகப் பார்க்கலாம். : 

1. . ரே இறைவன் : உலக மானிட சகோதரன்: 

அவத்தை ஒப்புக்கொள்ளாத எந்தச் சமூகமும்; 

நந்து போகும். எனவேதான் எல்லாப் பெரிய சமயவ்- 

களும் இக்தப் பெரிய உண்மையை ஒப்புக்கொண்டிருக் 

இன்றன. இறைவன் ஒருவனே; ஒரே இறைவனை த் தவிர" 

வேறு இல்லை; எல்லா மக்களும் அவன் மக்களே, எனவே. 

அவர்கள் யாவரும் சகோதார்களாவர் என்று உலக. 
சகோதரத்அவத்துக்கும் அடிப்படையாக ஓரே இறை: 
வன் கொள்கையை வெளியிடுகிறது இஸ்லாம்.” தனக்கு, 
இணை வைப்பவர்களை இறைவன் ஒருக்காலும் மன்னிக்க: 

மாட்டான் என்றது திரு குர்ஆன். இர்த ஓரே இமை 
வன் அடிப்படைபற்றி இக்பால் எழுதுவதாவது : 

ஈதெளஹீத் தத துவத்திலே உலக ஐக்கிய அடிப்படை 
அமைக்்திருப்பதைப் புதிய பண்பாடு காண்டிறது. 
இஸ்லாம் ஒரு சமுசாய அமைப்பு என்ற முறையில் இத் 
தத்துவத்தை மனித வர்க்கத்தின் அறிவியல், உணர்ச் 

யியல் வாழ்க்கையில் ஒரு ஜீவ௪க்தியாக ஆக்கும் ௮னுஷ் 

டானப் பூர்வமான மார்க்கமேயாகும். அது எந்த ஆட்சிப்: 

பிடத்திடமுமன்றி, இறைவனிடம் விசுவாசத்தோடு 

 தநடச்துகொள்ள வேண்டும் என்று வற்பு௮த்துகிறதஅ.- 

சகல உயிர்களுக்கும் இறைவனே: கடையில்: ஆத்மீக.
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அடிப்படையாக இருப்பதால், இறைவனிடம் விசுவாச 
மாக இருப்பதென்பது, மனிதன் சன்னுடைய லக்ஷிய 

“ இயல்புச்கே விசுவாசமாக இருப்பதாஇவிடுற.து.”” 
(இக்பாலின் ₹௪மயக் கருத்தைப் புனர் நிர்மாணம் செய் 

sa சொற்பொழிவுகளில் உள்ள பகுதி.) 

துவேஷத்தையும் பகைமை யுணர்ச்ையும் உண் 
பாக்கும் சகல பிற்போக்குச் சக்திகளுக்கும் சரியான 
மாற்று, ஒரே இறைவனிடம் நம்பிக்கை வைப்பதுதான். 

இதன் மூலம் மானிடருக்குள் உள்ள வேற்றுமைகளைக் 
களைந்து ஒற்றுமையை உண்டாக்க முடியும். 

ஆயிரம் இசயங்களில் 

ஓரே பான்மையை உண்டாக்குவது 

*“தெளஹீதின் ரசசயங்களில் rewire. 

சமயம், அறிவு, சட்டம் யாவும் அதனின்று எழுபவையே. 

சக்தி, வீரியம், உயர்வு யாவும் ௮அதனின்றே வருகின்றன. 

அசன் செல்வாச்கு அடிமைகளை உயர்த் இ, அவர்களிலிருச்து 

மற்றும் புரிய வர்ச்கச்தையே உண்டாக்குகிறது. 

அதனுள்ளே ஐயமும் அச்சமும் ௮அகல்சன்றன? 

செயலாற்றும் சக்தி மீள்ெ.த; 
பிரபஞ்சச்தின் ௮ர்சரங்கச்சையே 
கண்கள் காண்டுன் றன, 

2. நபித்துவம்: உல௫ூன் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பல் 
"வேறு காலங்களிலும் தோன்றிய தீர்க்கதரிசிகள் மானிட 

-வர்க்கச்தின் முன்னேற்றத்துக்காக எத்தனைதாரம் பாடு 
பட்டுள்ளார்கள் என்பதையும், அவர்களுக்கு மானிட 

வாக்கம் எத்தனைதாரம் கடன்பட்டுள்ளஅ என்பதையும் 
ரம் இர்இக்காமலிருக்க முடியுமா ? முஸ்லிம்களுக்கோ 

தம் நபி பெருமான் (ஸல்) அவர்களின் மகத்தான முன் 
மாதிரியை மறக்கவே முடியா. அங்குத்தான் சகல 
விசுவாச சக்திகளும் ஒன்று சேர்கின்றன. அம்குத்தான் 

சகல பிளவு சக்திகளும் மறைகின்றன.
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இம்மண்ணுலகில் காம் ஜீவித்திருப்பசே 

சபித்துவ அடி.ப்படையில்தான். 

சமித்துலச்தின் மூலம் (வச.சவையே) 

ஈம் சமயமும், சட்டமும். 

லக்ஷ்க்சணக்சானவர்களை 

கம் பெருமான் (ஸல்) ஓரே அங்கமாக ஆச்இஞர்சள்$ 

பல்வேறு பகுஇகளும் பிரிச்ச முடியாதபடி 

ஒன்றுடன் ஒன்று பொருத்தப்பட்ட அங்கம் அது. 

கபித்துவச்தின் மூலமே 

சாம் ஓரே குரலுடையவர்கள னோம், 

அஃது ஐக்யெமான ஞுாச்சையும், 

ஐக்கயெமான லகதியத்சையும் ஈமச்களித்சது. 

இவ்விதம் ஒரே இறைவனையும், அவன் தூதரையும் 
அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு சமுதாயம், காலத்தை 

யும் தூரத்தையும் (இடத்தையும்) வென்றுவிடுறது... 
அது அழியாததாக, நிரச்தரமானதாக ஆவிடுெ௮. 

3. சட்டம்: தன் நிச்சயமற்ற நிலைமையிலும் 

இடைஞ்சல்கள் நிறைந்த சமயங்களிலும் தனக்கு வழி' 
காட்ட ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு சட்ட திட்டம். 

இருக்க ,வேண்டுவது இன்றியமையாதது. FEL 

இட்டம் காலத்தின் மாற்றங்களாலும், பொருள்களின் 
மதிப்புகள் கூடுவ, குறைவதாலும் கொஞ்சமும் பாதிக் 
-கப்படாததாக . இருக்க வேண்டும். . இத்தகைய ௪ட்ட 
இட்டம் மக்கள் வாழ்வுக்கு ஸ்திரம் அளிக்கும். சமூகம் 
தன்னிடமே சம்பிச்கையிழச்து குழப்பங்களில் இக்க நிற். 
கையில் wee இட்டம் வெளிச்சச் தந் ஐ சமூகச் 

அக்கு. கேர் வழிகாட்டிக் காப்பாற்றும். சரியான சட்ட 
தட்டம் :.இல்லாவிடில் சமுதாய வாழ்வே. குழப்பமான 
தாகிவிடும். முஸ்லிம்களுக்குரிய சட்ட திட்டம் 5௫ 

, கூர்ஆனில் சரப்பட்டுள்ளது. ் 

. 4 மத்தியப் பீடம் : ஒவ்வொரு சமுதாயத்அக்கும். 

க தன் கலாச்சார , அழுதாய் , நடவடிக்கைகள். ஒளிவிட
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வேண்டிய ஒரு ஈடுகாயகமான இடம் இருக்க வேண்டியது 
அவூயமாகும். இந்நடவடிக்கைகள் உடலில் இரத்தம் 

என்றால், இர்த ஈடுகாயகமான மத்தியப் பீடம், உடலின் 
சகல பகுதிகளுக்கும் உணர்ச்சி நிறைர்த இரத்தத்தை 
அனுப்பும் ஹிருதயமாகும். இவவிதம் ஜீவ ஊட்டமான 
ஈடுப்பீடம் இருக்கும்வடை உடல் ஒழுங்காக இயங்கும்; 

கோளாஅகள் ஏற்படா. முஸ்லிம்களுக்கு இத்தகைய “ 
மத்தியப் பீடம் மக்காவாகும். ் 

5. லக்ஷியம்: உண்மையான ஓக்கிய பாவத்தை எய்த 

எந்தக் கூட்டமும், சமூகமும் தெளிவான குறிப்பிடத் 
தக்க ஒரு லக்ஷிய த்தை முன்னிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். 
அதற்காகவே கன் செயலாற்றும் திறன் முழுவதையும் 
பயன்படுத்த வேண்டும். முஸ்லிம்களுக்கு இத்தகைய 

லக்ஷியம் எகத்துவக்தை (இறைவன் ஒருவனே என்ற 
செய்தியை)ப் பரப்புவதாகும். 

6. இயற்கையின் சக்திகளை வெற்றிகொள்ளல்: தன் 
அகத்தைப் பலப்படுத்துவதற்குக் தனி ஈபர் தன் சூழ் 

நிலையை வெற்றிகொள்ள வேண்டும். அதாவது விஞ் 

ஞானத்தைக் கற்று முன்னேறி இயற்கையின் சக்திகளின் 
மீது ஆதக்கங்கொள்ள வேண்டும். விஞ்ஞான மனப் 

பான்மையும் ஆத்மீக முன்னேற்றத் துக்கு மிகவும் 
அவ௫ியமாகறது. ஒரு சமூகத்தினுடைய முன்னேற்றத் 

அக்கோ இந்த ஞானம் மிக மிக இன்றியமையா ததாகும். 
இழ்காடுகளின் க்ஷண நிலைக்கே விஞ்ஞான அறிவு புறக் 
கணிக்கப்பட்ட அதான் முக்கியமான காரணமாகும். 

அரபிகளுடைய சரித்திரம் இக்த உண்மையை இன்னும் 
அதிகம் தெளிவுபடுத் தூறது. அவர்கள் உன்னதம் 

பெற்றிருந்த காலத்தில் விஞ்ஞான அறிவில் அவர்களே 
உலகஇலேயே முன்னணியில் கின்றனர். :ஐசோப்பா மிகப் 
பல விஷயங்களை அவர்களிடமிருக்து கற்றே நாகரிக 

மடைந்து முன்னேறிற்று. ஆனால், பிற்கால அரைகுறை
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ஞானங்களின் : ஆதஇிக்கத்சால் விஞ்ஞான அறிவை அவர் 
கள் கைவிட்டனர்; உலடல் அவர்கள் பெற்திருச்ச தனி 
யிடமும் ௮த் துடன் பறிபோய்விட்ட ௫. எனவே, இன்று 

மீண்டும் விஞ்ஞான அறிவின் மூக்யெத் அவம் உணரப் 
பட்டு, அதில் ஆராய்ச்சிகள் ஈடத்தப்படவேண்டும். 

7. சமூசுத்தின் அகவளர்ச்சி : சமுதாயம் ஸ் இரும் 
வளமும் அடைய ௮கன் நிகர ௮கம் (௪கல அகங்களும் 
சேர்வதால் வரும் கூட்டு அகம்) சனி ஈபருடைய அகத் 

தைப் போலவே வளர்க்கப்பட வேண்டும். ஒரு சமூகம் 

தனது கடந்த காலப் பண்புகளை வளர்ப்பதன் மூலம் 
இஅ௫ சாத்தியமாகும். கடக்த காலப் பண்புகள் ஒரு 
சமூகத்தின் வெற்றிக்கு: எத்தணை இன்றியமையா 
தவை என்பதைக் காட்ட யூதர்களின் - கதையை ஒரு 
சிறிது பார்த்தால் போதும். ஒவ்வொரு நாட்டிலம் இட 

மின்றி விரட்டப்பட்ட இர்த ஜாதியினர், இன்று ஒரு 
சனி ராஜ்யக்தையே ஸ்தாபித்துக் கொண்டுள்ளார்கள் 
என்னால், அதற்குக் காரணம் அவர்கள் சமது முூர்தை 

யோர் சரித்திரத்தில் கொண்டிருந்த பெறாமையும், அது 
மீண்டும் தமக்கு வழிகாட்டும் என்ற உறுதியுமாகும், 

ஒரு சமூதாயம் தன் கடக்த காலம் என்ற கண்ணாடியுள் 
கோக்க, வருங்காலத்அக்கு வழி வகுத்துக் கொள்ள 
வேண்டும் என்இரர் இக்பால். 

8. தாய்மை: தாய்மையின் பெராமை உலகம் முழு 
வதம் ஓப்புக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம். ஒரு சமூகத்தின் 
உண்மையான செல்வம் அதன் பொன்னும் பொருளு 
மல்ல; ஆண்மையும் தரமும் மிக்க மக்களே என்ூஞுர் இக் 
பால். தாய்மை போற்றப்பட்டாலே ஒரு சமுதாயம் சரி 
யான அஆரோக்கியமுள்ளதாக வளச முடியும். பெண் 
களைப் பற்றிய இக்பாலின் கருக்அக்கள் ஒரு தனித் தலைப் 
பில் தாப்பட்டிருப்பதால் இங்கு ௮ விவரிக்கப்பட 

வில்லை. , ;
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@) Sour pap spb சொன்னல்வகளிலிருக் அ இக்பால் 
2A suber ஆத்மீக வளர்ச்சிக்கு மட்டும் வழி சொன்ன 
தோடு அமையாது ஒரு லக்ஷிய சமுதாயத்தின் தன்மை 
யையும் விளக்கியிருக்கறார் என்பதை உணரலாம். ஒரு 
சமூகம் தன் அலக்ஷியக்சாலும், சவரான வழிகளாலும் 
வீழ்ச்சியடைர் அ இடந்தால், : தன் க்்ண்மான நாட் 

- களுக்கு ஈடுகட்ட எந்த ஈடை முறைகளைக் கைக்கொள்ள 
வேண்டும் என்பதையும் அவர் விளக்கியுள்ளார். 

கடைசியாக, படைத்தவனுக்கும் அவன்  இருஷ்டி 
யான மானிடனுக்கும் உள்ள தொடர்பைப் பற்றி அவர் 
என்ன சொல்கிறார். என்பதையும் சாம் அறிந்து 
'கொள்ள வேண்டும். எனெனில், இக்தச் சம்பத்தம் எது 
என்பதுசான் பல்வேறு காலங்களில் தோன்றிய பல்வேறு 
மகான்களையும் ஞானிகளையும் இகைக்க வைத்து விஷய 
மாகும். நாம் ஈம் இறைவனாகிய சிருஷ்டியாளனிடம் 
கொள்ளும் காதலே உண்மையான காதல் என்று 
மகான்கள் கூறுகின்றனர். முஸ்லிம் ஞானிகள் இக் காதலை, 
“6இஷ்கே-ஹூ€” (௪த்தியச் காதல்) என்இன்றனர். இம் 
மகான்களில் பெரும்பாலார் பக்தன் இறைவனிடம் 
கொள்ளும் காதலில் 'மூன்று நிலைகள் உண்டு என்ன் 
னர். அவை தாபம், தரிசனம், கலந்து ஐக்கியமாதல் 
ஆடியவை என்னு கூறுஇன்றனர். 

இர்த ஞானிகள் கூறும் மூன்று நிலைகளில் ஒன்றை அல் 
லாமா இக்பால் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை: தெய்வச் காதலில் 

தாபம், தரிசனம் அகிய இரு நிலைகள் மட்டுமே 
உண்டு என்று அவர் கூறஇிருர். மானிட அகம் 

இறைவனின் அகத்தோடு கலந்து ஒன்னாஇிவிடுிற து 

என்ற கருத்தையே அவர் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறார். 
அவர் தன் சொற்பொழிவு ஒன்றில் சொல்லுவதாவ.த , 

“*6தள்ளிவைக்க முடியாத தான் என்ற தனித்தன்மை 
.யுடனேயே, தன் கடந்த காலச் செயல்களின் பலாபலன்
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களை கேரில் காண ஒவ்வோர் அகமும் எல்லையற்ற பரம். 
பொருளின் முன் வரும்.” திரு குர்ஆனில், உன் (குறிப்புப்). 

புஸ்தகத்தைப் படி; இத்தினம் உன் கணக்கைப் பார்க்க. 

உன் ஈப்ஸே (அகமே) போஅமானது? (17: 14) @ oor wer or 
வாக்கியத்தை இக்பால் கனக்கு ஆதாரமாகக் கொண் 
டி.ருக்கலாம். அளி நீர் கடலில் கலப்பது போல, மானி. 
ஆத்மா இறைவனோடு, (ஜீவாத்மா ப. ரமாத்மாவோடு): 

கலக் அவிடும்என்ற அத்வைதக் கொள்கையை கிராகரிக்கும் 

இக்பால் :லிகா' என்ற இறைவன் சர்நிதானத்தை அகம் 
அடைவதோடு நின்றுவிடுறெது என்னு அபிப்பிராயம் 
தெரிவிக்கிருர். அவ்வித நிலையை அடைவதற்காக: 
ஆத்மாவிலெழும் தாபத்தையும், அந்நிலையை அடைக் 
தனம், அது பெறும் ‘Bsr என்ற தரிசனத்தையும் 

அற்புசமான வார்த்சைகளால் அவர் வர்ணிக்அள்ளார்.. 

ஆத்மா அடையும் தாபத்தை அவர் இவ்விதம் குறிப்பிடு” , 
எகர: 

எறிவதும், சாபமடைவதும் ஒரு நிலையைக் குறிப்பவை; 
இர்சிலையின் பேரானச்ச.ச்தை நரன் விளச்குவதெனின், 

என்னிடம் சிறிது மதுச் கேட்டு இரப்பாய். 

தாபமடையும், எரியும் உலலலே 
௪,ச தியடைவதைவிடப் பிரிவே விரும்பச் சக்க. 

Ag Duc aig என்பது ஆசையின் மரணம் ; 

பிரிவிலோ கேடுவசன் இன்பம் நிறைக்துள்ள த. 

தாபமடையும் நிலையில் ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் இறை: 
வனின் சந்நிதானம் என்ற லக்ஷியச்தை அடையவே. 
முயல்கிறது. ஆனால், சரியான ௮ண் வகுச்அக்கொண்ட;' 
பயிற்சி முற்றிய ஆத்மாவுக்கு மட்டுமே இது சாத்தியமா 

Bog. “Sens eG அப்பாலுள்ள உன்ன கமான ஒளியைக் 
கண்டுபிடிக்கும் மார்க்கம் கடின த்திலும் கடினமானது?” 
என்கிருர் இமாம் கஸ்ஸாலி, இளை அகன்றதும் ஹக்குத 
ஆலாவின் பெருமையையும் சார்நித்தியத் தின் மளமையை:
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யும் ஆத்மா பார்க்க முடிகிறது. ஆனால், போதிய பயிற்சியும்: 
வளர்ச்சியும் அடையாக நிலையில் தரிசனம் கட்டினாலும், 
அசன் பயன்கள் ௮அபாயகரமானவையாக ஆூவிடலாம். 

இக்பால் (தம் சொற்பொழிவு ஒன்றில்) சொல்ஞுூர் *: 
சகலவற்றையும் , தழுவி. நிற்கும் . அந்த மாபெரும் 

அ௮கத்கோடு நேரடியான தொடர்பு கொண்டுவிட்டாலுங் 
கூட, ஆத்மா தன்னிலையைக் கொஞ்சமும் மறவாதிருக்கும் 

திறனுடையதாக இருந்தால்தான் அந்து முன்னேற்றம். 

உச்சமெய்த முடியும்.' 

- சத்தியத்தின் வெறும் மேல்பரப்பான 

ஒளியைக் கண்டதுமே மூஸா மூர்ச்சித்துவிட்டார். 

(ஆனால்) நீயோ சத்தியத்தின் முழு உருவையே 

.... புன்னகையரும்பத் தரிசிச்கிளுய். 

Diss தரிசனத்தைப் பற்றி இக்பால் மேலும் கூ௮வு 

grag: 

fia sésonor shirarti Qugse 

வாழ்க்கையின் சிகரமான லகதியமாகும், 

கால, தாங்களை வெல்வசே இதற்கு வழியாகும். 

அவன் உன்னைக் காண்பதும், 

நீ அவனைச் காண்பது.மான நிலையில் 
உன்னை இறைவனோடு சம்பக்தப்படுக்து. 

அவன் சம்நிசானத்தில் 

உன்னை நிலைகிறுச்து. 

அவன் ஒளி வெள்ளத்தில் முற்றும் முழுசவிடாதே ! 

உன் காதலியின் விருக்து மாளிகையில் ் 

நீ எரிஏின் ற முறையினால், 

உனக்கு வெளிரங்கமான வெளிச்சமும், 

அவனுக்கு உண்மையான வெளிச்சமும் 

உண்டாக வேண்டும், 

இத்தகைய தரிசனம் ஒரு கணமே இருக்கும் ௮னுப: 

.வச்தான்.' ஆனால், இதற்காக எத்தனையோ சோதனைகளே 
யும்.பயிந்சகளையும் கடச்சாக வேண்டும்.
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.கரதலியின் சரிசன,ச்சைப் 

பிறர்க்கு சான் விவரிப்பதெப்படி. 2 

ஒரு நெருப்புப் பொ.றியைப் போலக் 

சண் வுடிச் இறக்கும் சோமே ௮ நீடித்தது. 

இக்பாலின் ஆத்மீகத்। தச்துவச்ை ஓரளவு மேலே 

விளக்யேள்ளேன். இன்று உளம் நைந்த, ஈம்பிக்கை 

யிழுந்து இடக்கும் மனித வர்க்கம், கூாண்டல் 

பேய்களுக்கும், லஞ்ச மனப்பான்மைக்கும், புதமொன்று 

Cu அக்மொன்று நினைக்கும் கும்பலுக்கும் மத்தியிலே 

:இக்கி.் தவிக்கும் மனிதகோடிகள் இந்தத் தத்து 

வத்தைப் பின்பற்றினால் பொன்யுகம் பூத் அவிடுமன்றோ | 

இவ்விதம் இக்பால் ஓர் ஆத்மீகத் சத்அவத்தைச் 
தந்திருப்பது சரி; ஆனால், ௮தை என் இஸ்லாத்தின் 

போதனைகளை அடிப்படையாகக்கொண்டு தரவேண்டும், 

சுயமே ஒரு தத்துவத்தை ஏன் உண்டாக்கத் தந்திருக்கக் 

கூடாது என்ற கேள்வி எழவே செய்யும். இக்பால், 

மானிடனின் இனசரி வாழ்க்கை கியதியை, மனிதன் 

சன் கூட்டத்தாரோடு சேர்ந்து வாழும் வழிவகை 

யைக் கூற வச்தார். இதற்கு ஒரு கற்பனைத் தத்துவத் 

தைத் தந். துவிடுவஅ கடினமன்று. ஆனால், காரிய சாத்திய 

மான லக்ஷியங்களைச் கொண்டதாசவும் அந்தத் சத்துவம் 

விளங்க வேண்டுமன்றோ ! இவ்விதம் செயல் முறைக்கு 

ஏற்று வரத ஒரு சமயத்தின் மூன்மாதிரிகளை அவர் 

மேற்கோள்களாகக் காட்ட நேர்ந்தது அவசியத்தைக் 

கருதிச் செய்யப்பட்டதே ; இஸ்லாத்தைப் பிரசாசம் 

செய்யும் கோக்குடனன்று. ௮௮ தரும் செய்தியும், அதன் 

தத்துவமும் ஒரு லக்ஷிய சமுதாயத்அக்கு ஏற்றலையாக 

இருப்பதால் அவற்றை அவர் நெடுகிலும் மேற்கோள்கள் 

காட்டப் பயன்படுத்திக்கொண்டார். இலை தப்பற்றி 

டாக்டர் நிக்கல்ஸனுக்கு அல்லாமா இக்பால் எழுதிய 

கடிதத்தில் பின்வருமாறு கூறுகிறூர் *
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6 என் பாரஷீகதச் சச அவார்த்தக் கவிதைகளின்” 
கோக்கம் இஸ்லாகத்தைச் சபொரிஷ் செய்வதன்று; இப்: 
பொழுதுள்ளதைவிடச் இறந்த ஒரு சமுதாய 
அமைப்பை விவரிக்க காடினேன் ; வாழ்க்கையிலும் செயல்- 
முறையிலும் யாவருக்கும் பொருத்தமான : ஒரு லகூஷி 

யத்தை உல௫இன்முன் சமர்ப்பிக்க ஆவல் கொண்டேன். 

இச்த லக்ஷியத்தைச் சமர்ப்பிக்கும் எனது முயற்சியில் 
இஸ்லாம் தரும் மதிப்புகளையும் சமூக முறையை 
யும் கான் புறக்கணிப்பது என்னால் முற்றும் இய 

லாததாகி விட்டது. எனெனில், இஸ்லாத்தின் 
முக்கெயக் குறிக்கோள் செயற்கையானவையும், விபரீ” 
தத்த உண்டாக்குபவையுமான வர்க்க, நிற, ஜாதி, 
பொருளாதார வேற்றுமைகளை யெல்லாம் ஒஓழிப்ப 

தாகவே இருக்கிறது. 'சர்வதே௪ ஓ.ற்றுமைக்கும் 

ஒத்துழைப்புக்கும் பெருத்த இடையூறு விளைவித்த 

வரும் இன வெறியை-இஸ்லாம் சன் முழுப் பலத்தோடும் 
எதிர்த்துள்ளு. இந்சு அடிப்படை லக்ஷியம் மனித 
சமூகத்தின் மாபெரும் எதிரியாகும். மானிடவர்க்கத் 

இன் கலனை விரும்பும் சகலருமே இதைத் துடைத் 
தெறியும் முயற்சியில் இறங்க வேண்டியது அவர்கள் 
கடமையாகும். இனத்தையும், காட்டையும் அடிப்படை 

யாககீகொண்ட தேசியக் கருத்து இஸ்லாமிய உலகையும் , 

ஆட்கொண்டு வருவதைக் கண்ட கான், ஒரு மூஸ்லிம். 

என்ற முறையிலும், மானிட வர்க்கத்தின் ஈன்மையைக் 
கருதுபவன் என்ற முறையிலும், மானிட வளர்ச்சியில் 

அவர்களுடைய மகத்சான பங்கை மீண்டும் உணர்க: 

செயலாற்றும்படி. அவர்களை அழைப்பது என் கடமை 

என்னு உணர்ந்தேன். நான் இஸ்லாத்திடம் அதிகமான” 
பற்றுதல் கொண்டுள்ளேன் எஃ பதில் ஐயமில்லை... 

ஆயினும், இஸ்லாமிய சமூகத்தை எனது தத்துவ 

விளக்கச் தக்கு ஆரம்ப உறு துணையாகக் கொண்டுள்ள 
காரணம் எந்தத் தேசீய, மத விருப்பு வெனுப்புகளுமல்ல..
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'இப்பிரச்னையைச் செயல் முறையில் கொண்டுவர அது 
மிகவும் பொருத்தமானதாய் இருப்பகாலேயே ௮தை- 
அடிப்படையாகக்கொண்டு என௮ தத அவார்த்த்திதைசக் 
£6 gior Corer.” 

மானிட வர்க்கம் உன்னத நிலையை அடைய வேண்டும் 
என்ற ' லக்ஷிய்த்தை முன்னிறுத்திக், கவிதை பாடிய 
கவிஞர், சுதந்திரம், சமுகாயச் சமத்துவம், மானிட 
சகோதரத்துவம் யெ செய்திகளைத் தந்த; கசுக்கப் 

பட்டவர்களுக்காகவே போராடி, மனிதனுக்கும் மனித 
னுக்கும் இடையிலிருக்ச சகல செயற்கைத் தடைகளையும் 
அகற்றப் பாடுபட்ட ஒரு சமுதாயத் திட்டத்ைத அலகூதி 
யம் செய்வது சாத்தியமேயன்னறு. ௮து அவர் தம் சுய 

மான ஆராய்ச்சியால் வர்தடைச்த முடிபுதானே ! 
'இக்பால்' மானிட வர்க்கம் முழுமையின்மீஅம், மக்கள் 
அனைவர்மீதம் சாட்டுசன்ற அன்பைப் பாருங்கள் :' 

மணிதப் பண்பு (ஆச்மீயத) என்பது என்ன 2 

மணிதனை மதிப்பது சான். 

அப்படியெனில், இனியாவது மணிசணனின் மதிப்பை உணர் 
ஒரு சுடுசொல் சொல்வதும் பெரும் பாவம். 

காரணம் மூமினும் காபிரும் இறைவனின் மச்சளே ! 

இறைவனின் மணிதன் தன் வழிகளை 

இறைவனிடமிருச்சே சற்றுக்கொள்கிருன். 

ூமிணிடமும் காபிரிடமும் ௮வன் 

,சண்ணியமாகவே ஈடர் துசொள்இருன். 
கேர்வழி (தின்) யையும், அசை நிராகரிப்பை (குஃப்ர்)யும் 

உன் இதயத்துள் அளர்அ பார் ! ் 

இதயம் இதயத்தை விட்டு ஐடினால் 
இதயம் கைசேச மடையும். 

" இதயம் மண்ணாலான (உடல்) சிறையில் அடைபட்டுள்ள 3 
ஆனால், இப்பிரபஞ்சம் முழுவதுமன்றோ 

இதமயச்தின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டுள்ளது 1 '
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சம்பூர்ண மனிதன் 

இக்பாலின் ஆத்மீகத் தத்துவ விளக்கத் இிலிருந்.து 
அவர் சம்பூர்ண மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று 
'கூறியுள்ளதையும் ஓரளவு புரிர்அுகொள்ளலாம். ௪ம் 
ஆர்ண மனிதனைக் குறிக்க அவர் உபயோ?௫க்கும் பதம் 

தான் ₹*மூமின்” என்பது. சாதாரணப் பொருளில் 
₹ ஈமான்” (கம்பிக்கை) கொண்ட ஒவ்வொருவரும் மூமின் 
தான். ஆனால், இக்பால் இர்தப்பதத்தை உபயோடப்பது 

சம்பூர்ணமடைச்த மனிதனுக்கேயாகும். இதற்கு முன் 

மாதிரியாக ஈபி பெருமான் (ஸல்) அவர்களை இக்பால் 
சுட்டிக் காட்டும். இக்பாலின் ஆத்மீகத் தத்துவத்தை 

விவரிச்கபோது ஒரு மூமினின் குணாதிசயங்களைப் பற்றி 

௮வர் சொன்னவற்றை மீண்டும் இங்குச் சுருக்கமாக 
நினைவுபடுத்திக்கொள்ளலாம். மூமின் yor) Hoops sar 
னணாகவும், உலக இச்சைகளில் பற்றுதலே அற்ற மனத் 
.இருப்தி உள்ளவனாகவும், தீரமுடையவனாகவும், ஆகு 

மான உணவையே உண்பவஞாசவும், ச௫ிப்பு.த்ீ தன்மை 
யுடையவனாகவும், அசலான செயலாற்றும் தன்மையை 

வளர் தீ. தவனாகவும் விளங்குவான். அவன் அச்சத்தை 
யும், யாடித்தலையும் அடிமைத்தனத்தையும், வம்சப் 

'பெருமை பேசுதல் முதலியவற்றையும் பூற்றும் அகற்றி 
,யவனாக இருப்பான். மேலும் அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட 
சட்டத்துக்குக் கட்டுப்பட்டவனாகவும், தன்னைச் சுயக் 

கட்டுப்பாடு செய்துகொள்பவனாகவும், இறைவனின் 

பிரதிநிதித்துவத்தை எற்றவனாகவும் இருப்பான். இத்த 

கைய ல-௯்திய மனிதனை இக்பால் வருணிக்கிறுர் : 

ஒரு மூமினின் கரம் 

உண்மையில் அல்லாஹ்வின் கரமேயாகும். 

ஆதிக்க சக்தியும், சிருஷ்டி. சக்தியும், தகுதியும், 
எதையும் சமாளிக்கும் இறனும் உடையவன் அவன். 

'மானிடன்சான் ;_ ஆயினும், :
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தன்மையில் தேவதாசன் போன்றவன். 

அடிமைதான், எனினும் 

் எஜமானனின் குணங்களை (பெத்துகளை)க் கொண்டவன். 

அவன் சுதர்இர இதயம் 

எவ்வுலகைப் பற்றியும் கவலைப்படுவதில்லை. 

அவன் ஈ.ம்பிச்சைகள் சிறியவை, 

அவன் லகதியங்கள் மகத்சானவை. 

அவன் ஒழுக்கம் யாரையும் கவர்வது, 

அவன் சண்கள் அற்புதமானவை. 

மென்மையான இன்மொழியும், 

தீவிரமான செயல் மழையும் உடையான் அவன். 

போரிலும் சரி, 

உண்பர் குழாத்திடையிலும் சரி, 

அவன் இதயம் பரிஈுச்தமானதாகவும் 

அவன் போக்கு கண்ணியமான தாகவும் இருக்கும். 

இத்தகைய சம்பூர்ண மனிதனைப் பற்றிய இக்பாலின் 
கருத்சை மற்றும் ஞானியர் சிலர் * சம்பூர்ண மனித னைப் 
பற்றிச் சொல்லியுள்ள கருத் ஐக்களோடு ஒப்பிட்டு இக் 
பாலின் தத்துவத்தின் தன்மையை ஓரளவு உணச முயல்: 
‘Carriore | 

இக்பால் மிகவும் பற்றுதல் கொண்டிருச்த சூஃபி 
ஞானி மெளலானா ஜலாலுத்தீன் ரூமிசான். இறுதியில் 
மானிட ஆத்மா இறைவனோடு ஓஐக்கயெமாகிவிடுகிறது 

என்ன எழுதப்பட்ட சூஃபி இலக்யெத்ையே வெறுத்த 
இக்பால், மெளலானா ரூமியைக் சன் ஆத்மீக வழிகாட்டி 
யாகவும் ஏற்றுக்கொண்டார். ரூமியின் தத்துவார்க்தத் 

இல் உணர்ச்சியும், ஈம்பிக்கையும், சொர்க உணர்வால்: 
ஆன அனுபவமும் உள்ளன என்றம், அவருடைய முடிவு 
கள் மேல்போக்காகப் பார்ப்பவர்களுக்கு ஐயமெழுப்பி'
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னும், (குறிப்பாக அவருடைய :திவானே - ஷம்ஸே - தப் 

“ரீஸ்” தொகுதியிலுள்ள கில பாடல்களில் காம் இறைவ 

னோடு ஒன்றியிருப்பதாக எழுதியுள்ளது ஐயமெழுப்பி 

ணும்), சற்று ஆழ்ந்து இர்தித்தால் ௮ஃது அங்நுனமன்று 

என்பது விளங்கும் என்னும் கூறுகிறார் இக்பால். 

மெளலானா ரூமியைச் சரியாக மதிப்பிடுவதில் இன்று 

வரை அறிஞர்களிடையில் அபிப்பிராயபேதங்களும், 
குழப்பங்களுங்கூட இருந் துதான் வருகின்றன. ஆனால், 
இக்பால் மெளலானா ரூமியிடம் அதிகமான ஈடுபாடு 
கொண்டிருர்சது உண்மை. அவருடைய *அஸ்ராரே 

குத்இ:யும் *ஈமூஷி பேகுத்இ'யும் மெளலானா ரூமியின் 
.மஸ்னவி£யின் சந்தத்தையும் மாதிரியையுமே பெரிதும் 
பின்பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளன. “அ௮ஸ்ராரே குத்இ'யின் 
மூன்னுளையில், ரூமி வச்து தன்னைத் தட்டி எழுப்பிப் 
பாடச் சொன்னதாக இக்பால் எழுதியுள்ளார். மேலும், 
அவருடைய : ₹ரமூஹி பேகுத்இ£யின் முன்னுரையில் 

ரூமியின் இவானே-ஷம்ஸே- தப்ரீ£ஷிலிருந்து மூன்று 
அடிகளை எடுத்துப் பயன்படுத்தியுள்ளார். ₹ பயாமே 
மஷ்ரிஇ£ல் உள்ள ஒரு பாடலில் அவர் ஜெர்மன் தத்துவ 
ஞானி கெத்தேயுடன் ரூமியைப் பேசவைத்துள்ளார். 
‘ora erin Aor தன்னை ₹முரீதே-ஹிக்தீ” 
(ait Bor, ஆத்ம ஞானம் தேடும் இஷ்யன்) ஆக்கக் 
கொண்டு, ரூமியைப் *பிரே-ரூமி' (ஆத்ம ஞானக் குரு) 

ஆக எற்இஞார். இக்பாலின் மதிப்புக்கு இவ்வகைகளி 
லெல்லாம் உரியவசான மெளலானா ரூமி தன் *மஸ்னவி” 

யிலே ₹சம்பூர்ண மனிதனைப் பற்றித் தரும் கருத்தைப் 

பார்க்கலாம். அவர் சம்பூர்ண மனிதனை, லக்ஷிய மனிதன் 
என்ற பெயரால் குறிப்பிட்டு எழு அஞர் ; 

படைச்சப்படாததும், தெய்வீகமானதுமான 

சன் அமசத்துவ ஆச்மாலை அ௮றிர்துள்ளவனே 

லக்ஷிய மனிதனாவான். 

இக். 18
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2 *வ்வொருவரும் இர்நிலையை எய்தலாம் ; 

இதுவே வாழ்ச்கையின் நோக்கமும், 

குறிக்கோளுமாகும். 

*லக்ஷிய மணிதன் இறைவனுடன் 

மிசவும் ரெருக்கமானவனாச இருக்கிறான் 5 

ஈபிமார்களோ, மலக்குகளோ 

அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் குறுக்டுவதில்லை. 

*: லகதிய மணிதன் அற்புசங்களைச் செய்ய முடியும் 3 

அவை இயற்கை நிகழ்ச்சிகளை அழிக்சாது, — 

சாதாரண அனுபவங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட 

சாரணங்களைச் செயல்பட வைக்சன்றன. 

மலக்குகள் அடிபணிச் சவரும், 

திரு குர்ஆனில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளவருமான ஆசம் 

லக்ஷிய மணிதராவார். 

லக்ஷிய மனிதனாவது சாத்தியம் என்பது மட்டுமன்று ; 

ஒவ்வொரு யுகத்திலும் இக்கிலையை எய் இயவர்கள் 

Doss ag Ber port.” 

பூமியில் மானிடஞகப் பிறந்த எவனும், சம்பூர்ண 
மனிதனாக ஆக முடியும் என்ற கொள்கையை ரூமியைம். 

, போல இக்பாலும் ஒக்அக்கொள் அனார். அவன் அற்புதங் 

் தள் நிகழ்த்த முடியும் என்றும் இருவரும் ஒப்புக்கொள் 

ன்றனர்; ஆனால், ௮. தகைய சம்பூர்ண மனிதன் கானே 
ஓர் அற்புதமாகவும் இருப்பான் சான்று இக்பால் கூறு 

. இளுர். ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒரு லக்ஷிய மனிதன், 

இருப்பான் என்ற கருத்தை இக்பால் பிரஸ்.தாபிக்க 

வில்லை. மெளலானா ரூமி தன் காலத்துக்கேற்ற ஆத்மீகப் 

பாஷையில் தனது *லக்ஷிய மனிதனை விளக்குகிஞுர். 

இக்பால் இப்பூவுலகின் இன்றைய, ஞானத்துக்கு ஏற்ற
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முறையில் அவளை விளக்கியுள்ளார். இவ்விரு பெரியார்: 
களும் வாழ்ச்சது வெவ்வே வகையான ௪ர்தர்ப்பங்களில் ' 
என்பதை உணர்ந்தால் இது இயற்கையே என்பதையும் 

காம் ஒப்புக்கொள்ளவே வேண்டும். 

முஸ்லிம் தத்துவ ஞானத்தைப் பற்றிப் பல நூற்கள் 
எழுதிய பெரியார் ஷேகு முஹிய்யித்தீன் இப்னுல் அரபி 
யும் ஒரு சம்பூர்ண மனிதனைப் பற்றிப் பேசுகிழுர். இவன் 

” இண்டவனின்  பெத்அகள் £ என்ற குணங்கள் யாவை 

யும், அவனுடைய சம்பூர்ணத்துவச்கையும் சன்னில் 
நின்றும் வெளியாக்குபவன் என்றும், இறைவனோடு, 

இவன் சம்பூர்ணமாகக் கலக்கும் சத்தியை அடைந்தா 

லன்றி, இவ்விதம் வெளியாக்குவது சாத்தியமில்லை 
என்றும் இப்னுல் அரபி எழுதுகிமுர். சம்பூர்ண மனி 

தன் * ஹக்? (சத்தியம்) இன் ஒரு சிறிய பதிப்பு என்இஞர். 
ஆனால், இந்தச் ௪ம்பூர்ரை மனிகனுடைய எம்பூர்ணத்து 
வம் எதிலிருந்து வருகிறது? இவன் ஞானத்தில்” 
௪சம்பூர்ணமானவனா, அல்லஅ ஜீவனில் ௪ம்பூர்ணமானவனா,. 
அல்லத இரண்டிலும் ௪சம்பூர்ரமானவனா ? இறைவனின் 

₹ பெத்துகளை ” வெளியாக்குபவனாக இருப்பதால் இவன் 
சம்பூர்ணமானவனா அல்ல; இறைவனோடு கன் ஆத்மீக 
அனுபவத்தில் ஐக்கயப்பட்டு இருப்பதால் இவன் சம்பூர் 
ணமானவனா£ இசை இப்னுல் அரபி சரிவா விளக்கவில்லை 
என்றும், இவை இரண்டிலுமே இவன் சம்பூர்ணமான | 

் வன் என்னு கூறிக் குழப்பமடைவதாகவும் அவருடைய, 

நாற்களைக் கற்றறிக்த அறிஞர் சிலர் அபிப்பிராயப்படுகன்' 

னம். 

: இதற்குப் பின்னர் சம்பூர்ண மனிதனைப். பற்றிய: 

விரிவான ரால் ஒன்றையே தந்தார் ஷேகு அப்துல் கரீம் 
இப்னு இப்ராஹீம் ௮ல்-ஜீலி என்ற பெரியார். இவர் 
தன்னுடைய ₹ இன்ஸானுல்-காமீல் '* (சம்பூர்ண மனி 
தன்; கமால் - சம்பூர்ணம், கமாலிலிருக்து காமீல் என்ற



200 

ப்சம் வந்துள்ள.) என்ற நாலில் சம்பூர்ண மனிதனைம் 

பற்றிய தன்னுடைய கருத் துக்களை த் தந் அள்ளார். * இண் 

ஸானுல் காமீல் '? பல விஷயங்களைப்பற்றி ஆங்காங்கே 

விவரித்துக்கொண்டு செல்லுவதால் ஒரு சம்பூர்ண 

மனிசனின் அடிப்படையான அம்சங்களாக எவை 

, எவையை இவர் குறிப்பிடுகிறார் என்னு காட்டுவது கடி 

ன்ம். இக்பால் சான் டாக்டர் பட்டம் பெற எழுதியர் 

 பரரஷிகத்தில் சத்துவ சாஸ்திர வளர்ச்சி”? என்ற: 

லில் இ குறித்து நல்ல விவரங்கள் தர் அள்ளார். 

ஜீலியின் சம்பூர்ண மனிதனைப் பற்றிய விபரங்களை இக் 

பால் தருவதிலிருற்து இவ்விதம் காம் சுருக்கமாகக் 

கூறலாம்: சம்பூர்ண மனிதன் உண்மையில் இறைவனின் 

நிழலே. அவன் இறைவனின் நாமங்களையும் சுரைக். 

களையும் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாவான். சம்பூர்ண 

மானது பல்வேறு பகுதிகளிலும், தன்னை உணரும்: 

ஓர். உறுவாக அவன் ஆடவிடுஒறான். இந்தச் 

சம்பூர்ண த்துவத்தை மனிதன் அடைவதெப்படி ற 

ஆத்மீகப் பயிற்சி மூலமும், அகமிய ஏற்றம் பெறுவதன் 

மூலமுமாம். சம்பூர்ணமானது பல படி.துீ.தரங்களாக, 

மனிதனுள் இறங்குவது போல, மனிதனும் தன் ஏற்றத் 

தால் தெய்விகத்துள் புகுஒறான். இவ்விதம் மனிதன் 

எழுவதில் மூன்று நிலைகள் (மகாம்கள்) உண்டு. முதல்: 

நிலையில் மனிதன் இறைவன் காமத்தைத் தியானிக்கிறான். 

இரண்டாம். நிலையில், குணங்கள் (விபத்துகள்) வட்டா 

ரத்தில் புகுகிறுன். இங்கே ௮வன் இறைவனோடு ஐக்கியப் 

படுத்தும் குணங்களில் பங்கு பெறுகிறான்; அந்புசமர்ன 

௪க்இகள் வாய்க்கன்றன. ஒன்னும் நிலையில் பெயர்களும். 

குணங்களுமாகிய வட்டாசத்தை விட்டு முன்னேறிச் ௪ம் 

பூர்ண-சாசம் என்ற வட்டத்தை எய்தி, இன்ஸாணே. 

் தாமீல் என்ற இறைவன் மனிதன் ஆகிழுன். அவன் 

கண்கள் இறைவன் கண்களாஇன்றன ; அவன் வார்த்தை 

கள் இறைவனின் வார்த்தைகளாகின்றன $ அவன் ஜீவன்
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இறைவனின் ஜீவனா£றது. இது ஜீலியின் ₹* சம்பூர்ண 
மனிதன்” பற்றிய தத்துவமாகும். 

்.... இக்பால் தமக்கு முத்திய பல முஸ்லிம் ஞானிகளு 
டைய சம்பூர்ண மனிதன்” பற்றிய கருத்துக்களையெல் 

லாம் மிகவும் ஆரம்ப காலத்திலேயே கற்றிருக்இறுர்- 
ஆனால், அவர்கள் தமது ஞான நிலைக்கேற்ப, ஆத்மீக 
"வழியிலேயே சம்பூர்ண மனிதனை” “விளக்கியுள்ளது 
உணர்ந்தார். ஆயினும், தன் சம்பூர்ரை மனிதனை, 
லெளகேம், ஆத்மீகம் ஆயெ இரண்டையும் மனத்தில் 
"கொண்டு, அதாவது ஈபி பெருமான் (ஸல்) அவர்களை 
முன்னிறுத்தி உருவாக்கயெள்ளார். 

இரேக்கத் தத்துவங்கள் முஸ்லிம் ஞானியர் பலரால் 
அரபியில் கொண்டுவரப்பட்டு, உண்மையான மார்ச்சு 
ஞானச்துக்கு இடைஞ்சலை உண்டாக் வெிட்டன என்று 
அபிப்பிராயப்படுபவர் இக்பால். இரேக்கத் தச் அவ ஞானி 
யரிடையில் அவர் பற்றுதல் கொண்ட ஒருவரும் 
இருக்தார். அவர்தான் அரிஸ்டாட்டில். அவரும் ஒரு 
ல௯திய மணிதகனைப் பற்றிப் பேசுஇஞர். அரிஸ்டாட்டி 
அடைய லக்திய மனிதன் வருணனையாவது? “அவண் 
மானிடர்க்குச் சேவை செய்யும் இயல்பினன். பிறா தனக் 
குச் சேவை organ செய் அவிட்டால் வெட்டுக் தலை 
குனிவான். அன்பு செய்வது உயர்க்த YK SMM FS 
குறிக்கும்; அன்பு பெ௮வது தாழ்ச்த நிலையையே காட்டும். 
ஒருக்காலும் ௮வன் அவேஷமே கொள்ளான். தனக்குச் 
செய்யப்படும் தீங்குகளை உடனுக்குடன் மறச் அவிடுவான்.. 
அவன் தீரம் அமைதியான; அவன் குரல் ஆழமான; 
அவன் பேச்சு மிகவும் சுருக்கமான. அவன் படபடப் 
படைவதில்லை. ஏனெனில், அவன் ஒரு சில விஷயங்களைப் 
பற்றியே கவலைப்படுவான். அவன் ஆத்திரத்தோடு பேசு ' 
வதில்லை. எனெனில், எதையும் மிகவும் முக்யெமானஅ 
ஒன்று பேசுவதில்லை. வாழ்க்கையின் விபச்அக்களை அவன்
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கண்ணியமாகவும், காம்பீர்யமாகவும் ஏற்றுக்கொள்வாண்.- 

சந்தர்ப்பத்தை ஈன்கு பயன்படுத்திக் கொள்வான். ”: 

இந்த லக்ஷிய மனிதன் இக்பாலின் சம்பூர்ண 
மனிதனிலிருர்து பல முக்க (அம்சங்களில் வேறுபட்ட 
ருப்பது தெளிவு. எனினும், அவன் மானிடர்க்குச் 
சேவை செய்யும் இயல்பினன்; ஆனால், பிதர் தனக்குச் 

சேவை எதுவும் செய்துவிட்டால் வெட்டுத் தலைகுனி' 
வான்”? என்றுள்ள வருணனை, எச்சரிக்கை, கடமைம் 
படுவதினின்று எச்சரிக்கை!” என்ற இக்பாலின் வார்த்தை, 
களை நினை ஷட்டுகிற து. அமைதியாகப் பே௫த் தீவிரமாகச் 

செயலாற்ற வேண்டும் என்பதையும் இருவரும் ஒரே 
விசமாகக் கூறியுள்ளனர். 

ஐரோப்பியத் சத் தவஞானிகளில் இக்பாலின் மனத் 
தைப் பெரிதும் கவர்ந்தவர் இர் நாற்முண்டின் ஆரம்ப 
காலத்தில் வாழ்த ஜெர்மானிய அறிஞர் நீட்சே ஆவார். 
இவரும் ஒரு சம்பூர்ண மனிதனைப் பற்றிப் பேசுலஞர். 
இக்பால் தமது கவிதைகளிலும், கட்டுரையின் பல இடங் 
களிலும் 'நீட்சேயைப்பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார். நீட்சே 

கடவுளே இல்லை என்று நிராகரித்சவர்; இறிஸ்தவ 

மதத்தின் பரம வைரியாக இருந்தவர். அனால், ஈவீன 

ஐசோப்பாவில் ஆயிரக்கணக்கான இிந்தளையாளர்கள்,. 
பல்வேறு கோணங்களிலிருக்து. கடவுள் மறுப்பும்,. 

கிறிஸ்சவ மதத் தாக்குதலும் புரிந்தே வருகின்றனர். 
கிறிஸ்சவத்தின் கொடுமையைச் இலர் தாக்னெர்; அது 

கூறும் அற்புதங்கள் பற்றிய கதைகளைச் இலர் தாக்கினர். 

௪௬ இறிஸ் அவின் பிறப்பையும் மாணத்தையும் பற்றிய 
கதைகளைச் லெர் தாக்னெர். ஆனால், நீட்சே @ Dow s 
வத்தை மானிட வர்க்கத்தின் முன்னேற்றத்தின் எதிரி: 
என்று தாக்கினார். இறிஸ் தவம் அடிமைகளின் கலகத்தால் 

ஏற்பட்டது என்றும், எஜமான விசுவாசத்தை ௮து தலை புளச் செய்அவிட்டது என்னும், கிரேக்க ரோமானிய
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காகரிகங்களின் ஈல்லம்சங்களை அழித்தொழித்அ விட்ட 
தென்றும், வாழ்க்கை வளர்ச்சியடையும் பாதையில் அது 
பெரிய தடைக்கல்லாக வர்அவிட்டசென்றும் நீட்சே 

எழுதினார். ₹₹சகலரும் சமமே; சகலரும் பாவழுள்ளவர் 
களாகவே பிறக்கின்றனர்; பகுத்தறிவையும் ஞானத்தை 
யும்விட அறியாமையும், மூடத்தனமும், கடவுளுக்கு. 
மிகவும் பிரியமானவை; அடிமை எஜமானனைவிடச் இறந் 

தவன்; அவர்க்கும் எழைகளுக்கும் வறியோருக்கும் பல. 
ஹீனர்களுக்குமேயாகும்; பலம் பாவசாமானத, நிர்க்கதி 
யான நிலையே மாபெரும் சக்தி, இவ்வுடம்பும், இவ்வுல 
கும் இகழத் தக்கவை, மரணத்துக்கு அப்பாலுள்ளதே 
ஒசே ஓர் உண்மையான உலகம்'”-இத்தகைய பேச்சுக்கள் 
அடிமைகளிடையில்கான் - பேசப்படும். இவ்விதம் 

“போதனையை வோறுத்தாலன்றி மனிதன் முன்னேறவே 
முடியாது என்ளூர் நீட்சே, 

இவர் அறிவை அடிப்படையாகக் கொண்டு கடவுள் 

உண்டா என்று ஆசாய்ந்து இல்லை என்று மூடிர்து தவறி 
விட்டார். என்பகல்லவா இக்பால் அபிப்பிரரயம். 
இவரை இக்பால் ஆத்ம ஞான வளர்ச்சியில் சல படி. 
களை அடைந்து, பின்னர் வழிதவறிவிட்ட வெறியர் (மஸ் 
தான்; மஸ்து-வெறி, மஸ்தான்-வெறியர்; இதனையே 

ஞான பரிபாஷையில் மஜ்தூப் என்பர்) என்னு அழைக் 

இருர். கடவுள் செத்துப் போனார்; அவர் பிரேதத்துக்கு 

அடிபணிர் அகொண்டிருக்கும்வளை மானிடன் தன் 
அகத்தை உணர்ந்து முன்னேற முடியாது” என்ன கூறிய 

நீட்சேயின் தத்துவத்தில் வெறிபிடித்த ஞானக் கூற்றுக் 

களும் உள்ளன. ₹பயாமே-மஷ்ரி'கலுள்ள பாட்டொன் 
அக்கு இக்பால் எழுதியுள்ள குறிப்பில் நீட்சேயைப் 
பற்றிச் சொல்லுவகாவது: *₹இவர் அறிவு ஒரு சாயிர் 

(சிராகரிப்பவன்); ஏனெனில், இவர் கடவுளை மறனுக்இஞர்$ 
எனினும், இவருடைய போதனைகளிலுள்ள லை நீதி
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போதனை அம்சங்கள் இஸ்லாத்தின் ௮த்தகைய நீதி 
அம்சங்களைப் போலவே சோன்றுஇன்றன. இவர் இதயம் 
மூமின்தான்; அனால், இவர் அறிவு காபிராய் இருக்கிறது.” 
சபி பெருமான் (ஸல்) அவர்கள் தம் காலத்தில் வாழ்க்த 
அரபிக் கவிஞர் உமய்யா-இப்னுஸ்-ஸலாச் என்பவரைப் 

பற்றிப் பேசுகையில், *₹அவர் நாவு ஈம்பிற்று; எனினும், 
அவர் இசயம் கிராகரித்தது”” என்று கூறியுள்ளதை இத 
நின ஓட்டுற. 

₹அஸ்ராரே குத்இ''யைப் படித்த மேல்நாட்டு 
அறிஞர்களில் மூக்யெமானவர்கள் கூட இக்பால் நீட்சே 
யின் கருத் அக்களை ௮திகழரும் கடன் வாங்கியிருக்கிருர் 

என்னு கருதினார்கள்: ஆனால், அஅசரியன்று. இக்பால் 
சம்பூர்ணமாக இஸ்லாமிய அடிப்படையின்மீதுதான் 
தமது தத்துவஞானத்தை எழுப்பினார். லை சில்லரை 
விஷயங்களில் இவ் விருவருக்கும் கருத்து ஒற்றுமை 
இருக்கலாம்: முக்கியமான விஷயங்களில் இக்பாலின். 

கருத்து, நீட்சேயுடையகிலிருக்தும் வேறுபட்டுத்தான் 
இருர்சது. இதற்கு நல்ல உதாரணம் லகூஷிய மனித 
னைப் பற்றி இருவரும் தரும் மா௮அபட்ட கருத்துக்க 
ளாகும். நீட்சே தமது லக்ஷிய மனிதனைச் சர்வ 
eéser (Ubermensch) என்றே அழைக்இமூர். இவ 
றுடைய தன்மைகள் வருமாறு: **மாபெரும் லக்ஷியங் 
களுக்காக நீதிநெறிகளால் வரும் கட்டுப்பாடுகளை விட் 

டும் சுதர்திரமடைர்தவன் ு; செயலாற்றுவதில் சுறு 
சுறுப்புடன் கிருஷ்டித்தன்மையில் நிகாற்று விளங்கு 
பவன் $ கட்டுப்பாடுகள் அகற்றப்பட்டுப் பிறர் ௮திகாரங் 
களை மறுப்பவன் $) இவ்வுலக வாழ்க்கை பயங்கரமாக 

இருப்பினும் - ஈல்லகாக இருப்பினும் - இது ஒன்றே 
உண்டு, வேறு வாழ்க்கையே கிடையாது என்று சம்பு 

இன்றவன் $; உயரிய நிலையையும் அதிகாரத்தையும்,
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அழகையும் அடையத் தடையாக உள்ள யாவையும் 

அழித்அவிபெவன். பரவம், உரகம், மரணம், மனச்சாட்ட 
முதலியவை பற்றிய அச்சங்களையே அப்புறப்படுத்தி 
யவன் ; உடலின்றி ஆத்மா இல்லாததால், உடல் கோயுந்' 

ல் ஆத்ம மகத்துவமில்லை. எனவே, தேகாரோக்கி 
யத்தை மிக மிகப் போற்றிக் காப்பவன் $; இரரக்கப்படுவது 
ஒரு பாவம், அல்லது சுயகலம் என்று கருதுபவன் $ 

இரக்கம் செயல்முறைக்குத் தடையாகிவிடுகிறது $ 

இரக்கப்படுபவனுக்கு ௮து மோசமான இன்பத்தைக் 
தர்துவிடுகிறது என உணர்சக்து மிசவும் கடினமான 

இதயம் படைத்தவனாக இருப்பவன்- இவனே சர்வ 
சக்கனான மனிதனாக இருக்க முடியும்.”? 

நீட்சேயின் சம்பூர்ரை மனிதன் தாக்ஷண்யமற்ற 
வனாயும், பலாத்காரவாதியாயும், * சக்தியின் உருவா 
யும் இருப்பதை மேலே காண்கிரோம். யாவையும் 
அழிப்பதே இவனுடைய ஒரே லக்ஷியமாகத் தோன்று 
கிறது. அழிய உணர்ச்சிகள் எசையுமே இவனிடம் 
காணோம். இக்பாலின் சம்பூர்ண மனிதனோ, இறைவன் 
சாஜ்யத்தைப் பூமியில் நிலை நாட்டுவது ஒன்றையே கூறிக் 

கோளாகக் கொண்டவனுசவும், பிதரிடம் ச௫ப்புத்சன்மை 
காட்டுவதில் தலைஏறர் தவஞுகவும் இருக்கரொன்- இறைவன் 

ராஜ்யகச்தைப் பூமியில் நிலைபெறச் செய்வதற்காகவே 
இவன் மாபெரும் பலம் ௮டைஇருன். அதற்கு இடை 
பூறூக வருபவைகளையெல்லாம் களைக்தெறிய அப்பலத் 
தைப் பயன்படுத்துரான். நீட்சேயின் சம்பூர்ண மனித 
னைப் போல் — இவன் வெறும் லோகாயதவாதியாக, 

இவ்வுலகோடு எல்லாம் முடிந்துவிட்டது என்று 
எண்ணுபவனாக இல்லை. இவன் அழிப்பதோ, 
நீட்சேயின் சம்பூர்ரை மனிதனைப் போல் யாவற்றை 

‘oon; தான் இர்திருத்த முடியாசதை மட்டும்
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தான். அன்பே உருவான இக்பாலின் சம்பூர்ண, மனி* 
அம், வெறும் உடல் சக்தியுள்ள நீட்சேயின் சம்பூர்ண 

மனிதனும் எப்படி. Eggs குணத்தினராக இருக்க மூடி. 
யும்? இக்பாலின் ல௬திய மனிதன் சத்தியத்தை முன், 
'னிறுச்தியவனாகவும் பலஹீனர்களுக்காகப் போராடு 
பவனாகவுமன்றோ விளங்குகிறான் ! இது போலவே சகல 

அடிப்படை விஷயங்களிலும் நீட்சேயிடமிருந்து இக்பால் 
கருத்து வேற்றுமையுடையவராய்த்தான் விளங்குஒனார். 

ஈம் ௮ருசாமையில் புதுவையில் இருக்சக யோகியான 

அரவிந்த கோஷும் ஒரு சம்பூர்ண மனிதனைப்பற்றிப் 
பேசுகமுர். இக்பால் சம்பூர்ண மனிதனைப்பற்றிய தம் 
கருத்துக்களை வழக்யெ அதே சமயத்தில் யோக 
அரவிந்தர் இதுபற்றித் தன்னுடைய ₹பூர்ண மனிதன்” 
என்ற நூலில் இவ்விதம் எழுதியுள்ளார்? உன்னத 
மனிதத்துவம் என்பது மனிதனிடம் அவயம் இருக்க 
வேண்டிய ௪கலமும் நிறைந்த தெய்விகத்தன்மைதான், 
அவன் கடவுளின் உருவிலிருஈ்து படைக்கப்பட்டவன். 

ஆனும், தெய்விக சத்தியத்துக்கும், அதன் மானிடம் 
திகிதிக்கும் இஈ்ச வித்தியாசமுண்டு; ௮ தாவது, எவை 

எவை ஒன்றில் எல்லையத்ததாய், இயல்பாய் எழுவதாம்டி 

சம்பூர்ணமானதாய், கன்னுள் அடகங்கயெதரய் உள் 
எனவோ, அவை யாவும் மற்றதில் வரம்புக்குட்பட்ட 

தாய், கஷ்டத்தின் பேரில் உண்டாவதாய், பூரண்மற்ற 
தாய், போ.சாட்டத்தின்லேயே எய்தப்படுவதாய், 

தவறான உடைமை காரணமாக நிரந்தாமற்றதாய் ஆகி 
யுள்ளன, ஆனால், இச்சு ஓயாக பூரணாத்துவமற்ற 

நிலையிலே, சம்பூர்ண மடையவேண்டும் என்ற அசையும், 
வெறியும் சதா இருந்தேவரும்.”” 

யோகி அரவிந்தரின் தத். துவார்த் தங்கள் ஈம் காட்டி. 
௮ம், வெளியிலும் பலருடைய கருத்தைக் கவர்ந் இருக் 

இன்றன. இந்தியத் தர்மச்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு
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இர்தனை செய்து உன்னத மனிதனைப்பற்றி இவர் வழங்: 

இய கருத் அக்கள், இக்பால் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களுடன் 

சில 'முக்யெ விஷயங்களில் ஒற்றுமைப்பட்டுள்ளன. 

உன்னத மனிதத்துவம் எக்த ஒரு வகுப்புக்கும் மட்டும் 

விசேஷமாக உள்ள உடைமையன்று, இலறுக்கு மட்டுமே: 
விசேஷமாக உரியது என்றில்லை, யாவருக்குமே . சான் 
திய்மானஅதான் என்இன்றனர் இருவரும். இறைவனிட 

மிருர். ச ௮வை சக்திபெறுபவை என்பதையும் இருவரும் 

காட்டுகின்றனர். ஆனால், இருவருடைய ERS BES 

அம் ஒரு முக்கிய வேற்றுமை காணப்படுகிறது. ars 

Sher பூர்ணா மனிதன் ஆத்மீக சக்திகளின் உற்பத்தியை 

மட்டுமே லக்ஷியமாகக் கொண்டவனாக விளங்குகிருன். 

ஆனால், இக்பாலின் லக்ஷிய மனிதனோ, ஆத்மீகச் ௪க்திக 
ஞடன் உடல் வளர்ச்சியையும் மறக்கவில்லை. லக்ஷிய 

மனிதனுக்குச் ௪மூ தாய நோக்கம் வேண்டும் என்று இரு. 
பெரியார்களும் ஒப்புக்கொள்இன்றனர். ஆனால், அரவிக் தர் 
அதைக் குறிப்பிடுவதுடன் மட்டும் நிறுத்திக்கொள்அஞார். 

- இக்பாலுக்கோ சமுதாயமே முக்கிய லக்தியமாக இருக்: 

இறத. அதில் லக்ஷிய மனிதன் கொள்ளவேண்டிய உயர் 

வைப்பற்றிய எந்தச் இறு தகவலையும் விடாது அவர் தரு. 

Goi. யோக அரவிந்த கோஷ் தனது கட்டுரை யொன் 

றில் தனி மனிதன் சமுதாயத்தோடு கொண்டிருக்க 

வேண்டிய தொடர்பைப்பற்றி எழுதியுள்ள தாவது ₹: 
சனி ஈபர் தன் சமூகத்துடன் கொள்ளவேண்டிய சரி 

யான உறவுமுறையில், தன் சலுகத்திலுள்ளவர்களின் 
ஈலன்களைப் புறக்கணித்துத் தனது லெளகீக, அறிவு,. 

ஆத்மீக வளர்ச்சியில் மட்டும் சுயகலத்தோடு ஈடுபடுபவ: 

ஞகைவோ, சமூகத்துக்காகத் தன்னுடைய வளர்ச்சியை 
ஹீனப்படுத்திக் கொள்பவனாகவோ இருக்கச் கூடாது. 
அனால், தன் சமூகத்தின் இறக்க ௪ம்பூர்ரமான சாத்தியம் 
பாடுகளைத் தன்னுள் அபிவிருத்தி செய்து, சிந்தனை 

யாலும் செயலாலும் மற்றும் தன் சூழ்நிலையிலுள்ள
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சகல வசைகளாலும் ௮தை வெளியே பொழித் அ, அதன் 

உன்னதமான இயல்புகளைக் தன் சமூகம் பூராவுமே 

நெருங்க வகை செய்பவனாக இருக்க வேண்டும்.” 

“யோக அரவித்தர் குறிப்பிடும் இந்த லக்ஷியம் மிகவும் 

பாராட்டுதற்குரியஅ. ஆனால், இச்த லக்தியத்ைச எய்தும் 

மார்க்கத்தை ௮வர் கூறவில்லை. எந்தவிதமான சமுதா 

பத்தில் உன்னத மனிதன் உண்டாகி வளச முடியும் 

என்று அவர் சரியான விபரம் தரவில்லை. 

இன்றுள்ள லோகாயதக் கட்சிகளோ தனிமனித 
னின் முன்னேற்றத்துக்கான சமுதாய அமைப்பைத் 
தாங்கள் தாம் உண்டாக்க முடியும் என்று சப்தமிட்டுக் 

கத்தி வருகின்றன. . இக்கூச்சலின் இடையே இக்பால் 
காட்டும் சமுதாயம் உண்டாவதும், தனி ஈபர் வளர்சி 
யடைதலும் எத்தனை அவூயமானவை என்பதை 
உலூன் வருங்கால ஈலனில் ஆர்வமுள்ள ஒவ்வொரு 
வரும் சந்திக்க வேண்டும். இக்பால் மனிதன் சம்பூர்ணம் 

பெறும் மார்க்கத்தையும், சமுதாயம் முன்னேற்ற 
மடைந்து லக்ஷிய வாழ்க்கை நடத்தத் தேவையான வழி 
வகைகளையும் காரியசாத்தியமான முறையில் எடுத்து 
இயம்பியுள்ளதை :இன்று உலகச் BE gw Son win ort Bor 

பலர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். எனவே, ஆத்மீகம், Fp 

தாயம் பற்றிய இக்பாலின் கருதீ்அக்களுக்கு வருங்காலச் 

தத்துவ ஞானச் இந்தனைகளில் முக்கிய இடம் உண்டு 

ன்பது நிச்சயம்.



அன்பும் அறிவும் . 
*சசன் இருக்கதேனா இல்லையா? என்று ஐயு.த்றது அறிவு 5 
நீ இருக்இருய்!? என்றது அன்பு. 

இன்பம் வேண்டமா ? அதற்கு அன்பு நீர் பாய்ச்சி 

அறிவெனும் ஏர் கொண்டு உழவேண்டும், இன்பப் பயிர் 
விளையும் என்றார் பாரதியார். அன்பை நீராகவும் அறிவை 

ஏராகவும் அவர் பாவித்தார். இன்றைய உலகம் அறி 
வுக்கே முதல் இடம் தருறஅ; அறிவையே பெரிதாகக் 
கருஅூறது. பகுத்தறிவை முதல் படியாகச் கொண்டே 
எதையும் ஆராய வேண்டும் என்ன விவா திக்றெது, 

மதம் என்பது அன்பை அடிப்படையாகக் கொண் 

Lg அன்புக்குப் பின்பே அறிவு என்கின்றன சமயங் 

கள். இறைவன் அன்புருவானவன் என்௮ சமயப் பெரி 

யார்கள் பேசுகின்றனர். ஆனால், அறிவை முதற் படியாகக் 

கொண்டு ஆசரய்ச்சி நடத்த வேண்டும் என்று கூறும் 

பகுத்தறிவுவாதிகள் எனப்படுவோர் அன்பை மூடத் 

தனம் என்கின் றனர். அறிவுக்கு மேலான அடிப்படை, 

அறிவுக்கு முந்திய படி அன்பு என்பதை இவர்கள் 
ஒப்புக்கொள்ள மறுக்கின்றனர். 

இஸ்லாம் அறிவுக்குப் பெரும் மதிப்புத் தரு; 
அறிவு தேடுவதைக் கடமையாக வலியுஅத் துறெது. 

எனினும், இஸ்லாம் அன்பை அடிப்படையாகக் 

கொண்ட சமயம்; மனிதனுக்கு மனிதன் அன்பு காட்ட 

வேண்டும் என்று போதிப்பது. ஒருவன் துன்பத்தால் 

துயரு௮ும்போது மற்றவன் அவனுக்கு ஆனுதல் கூற 

வேண்டும் என்று கூறுகிறது இஸ்லாம்- 

அன்பையும் அறிவையும் சேர்த்தும் பேசும் கவிஞர் 

களில் இக்பாலுக்கும் முக்கியமான இடமுண்டு. வாழ்க்கை 

யில் உயார்ச்த சக்தியாக விளங்குவது அன்பு என்பது அவர்
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கம்பிக்கை. இக்பால் குறிப்பிடும் அன்பு மிகப் பாத்தது. 

இறைவனோடு காம் சம்பக் தப்படுத். தும் கருணை முதலிய 

குணங்களை ஈம்முள் வளர்த்தலே அன்பை வளர்ப்ப 

. தாகும் என்இமூர் இக்பால். வாழ்க்கைக்கு உண்மை உயிர் 

வேண்மொனால், அதை அன்பின் அருங்கரம் தொட 

வேண்டும்; அன்பு ஆத்மாவைப் பரிசுத் தமாக்கும் என் 

Spr Marr. 

. மனிதனுக்கு அறிவு அவசியமானது. ஆனால், அஃ 

அவன் எவியதைச் செய்வதாக இருக்க வேண்டும். தன் 

ளைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளவும், பேய் மனத்தின் 

சபலத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் அறிவு வேண்டும். 

அன்பு தன் பாதையில் முன்னேற்றதமுற அறிவின் துணை 

வேண்டியத கான். ஆனால், அன்பற்ற அறிவு அபாயகர 

மானதாக ஆடூவிடுறது. ௮.து சில சமயங்களில் மோடி 

செய்துவிடுகிறது. அதன் போராட்டம் தவரான 

வழியில் கொண்டு செல்கிறது. மனிதனுக்கு வழிகாட்ட 

வேண்டிய அதுவே மனிதனை மயக்கிகிடுறெது. இதற்கு. 

அறிஞர்களின் சரித்திரங்கள் பல சான்றுகளர்க்' 

உள்ளன. ட 

மேல்காட்டுத் தத். துவஞானி நீட்சே அறிவை மட்டும் 

அடிப்படையாகக் கொண்டு, $இறைவன் இருக்கிறானா 1. ் 

என்று அழாவியசாலேயே அவருடைய ₹கித்றறிவு' இறை 

வன் இல்லை என்ற முடிவுக்கு வர்ததாம். பாரஹீகத் 

தத்துவஞானியான இமாம் கஸ்ஸாலி ஐரிடத்தில் இது 

பற்றி எழுதியிருப்பதாவ.த : அறிவின் அடிப்படையில் 

உலகப் பொருள்களை ஆதாரமாகக்கொண்டு இறைவன் 

ஒருவன் உண்டா என்று ஆராய்ந்தேன். இல்லை என்ற 

பதில் தந்தது அறிவு. பின் ௮ன்பை அடிப்படையாகக் 

கொண்டு இறைவன் ஒருவன் உண்டா என்னு ஆராய்க 

தேன்.- அன்பு ஆம் என்னு பதிலிறுத்தது. எப்படி. 

என்று வினவினேன். *₹சூல் ஹுவல்லாஹு அஹ”?
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(சொல்லும், அவன் அல்லாஹ் ஏகன் - ஒருவன்.) என்ற 

அத்தியாயத்தை அன்பு ஓதிக் காட்டிற்று. 
இவ்விதம் வேலி பயிரை மேய்வதைப் போல, 

அறிவே லை ' சந்தர்ப்பங்களில் மனிதனை வழிதவறச் 
'செய்வதனால் தான் இக்பால் சொன்னார், 

போராடும் அறிவின் ஏமாற்றை இலகுவாய் உணசலாம். 
அத பிரயாணிகளின் சலைவன் ; 

எனினும், பிரயாணிகளை வழிப்பறி செய் துவிடுறது 

என்று. உண்மையான அன்பை உள்ளத்திலே கொண்ட 

வனின் தன்மை எது என்பதற்கு இக்பால் ஓர் அதி: 

அற்புதமான உதாரணதந்தருகிஞுர். கர்பலாக் களத்தில் 

Gre சமர் புரிந்து வீரமாணாமெய்திய இமாம் 

BIDS GW BT (ரலி) அன்பைக் கடைப்பிடித்து உயிர்விட்ட 

லக்ஷிய புருஷர் என்பது இக்பாலின் ஈம்பிக்கை. அதிகா 

ரத்தை அபகரித்த மூர்க்கன் எஹீ.து திரு குர்ஆன் கட்ட 
ளசைக்கு முரணாக கடந்தான். இஸ்லாத்தின் அடிப் 
ப்டையையே அசைத்தான். அதர்மவானான அவனிடம் 
படைபலம் YEE. Lie நாடுகள் அவனுக்கு உதவி 

புரிந்தன. எனினும், அக்கொடியோனை இறைவன் திரு 

மொழியைப் போற்றும் ஹஸ்ரத் அவர்கள் எதிர்த்துப் 
போராடத் அணிந்தார்கள். அனால், அவர்களிடம் 

இருந்ததோ எழுபத்திரண்டு தொண்டர்களே. எஷஹீதின் 
(வெள்ளம் போன்ற படையின் முன் இவவெழுபத்தி 

சண்டுபேர் எம்மட்டு ? எனினும், அவர்கள் போராடினார் 
கள். கொன்றுயிர் மாய்க்தார்கள் ழ அவர்கள் புகழை 
உலகம் பாடுறது. என் ? தாங்கள் அழிச் தபடுவோமே 
என்ற அறிவு அவர்களுக்கு இல்லா* போய்விட்டதா ? 

எண்ணற்ற படையினரை எழுபத்திரண்டு பேர்களைக் 
சொண்டு எதிர்ப்பது மதியினம் என்பான் அறிவுவா.இ. 
ஆனால், அத்தகைய முறையில் பெருமானார் Curr 

விலையை ஆராய்க தார்களில்லை. கியாயம் என்ற கொடியை
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கிலைசாட்டினார்கள். அப்போரில் அவர்கள் மாண்டு 
போனாலும் தான்தோன்றி ஆட்டுக்கு இஸ்லாத்தில் 
இடமில்லை என்றாக்கினொர்கள். லக்ஷியத் தக்காகப் போராடு 
கையில் அறிவின் சக்தியை அடக்க வேண்டும் என்பைத 

யும் இ௫ காட்டுகிறது. 

அன்பு ஈம்ரூதின் நெருப்பில் தயங்காது குதித்தது? 
௮றிவோ உச்சிச் சொம்பிவிருக்,து 
தயக்கத்தோடு அதைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்தது. 

இவ்வாலாற்றினை விவரிக்கும் இக்பால் அன்பு, அறிவு: 

என்ற இரு சக்இகளையும் ஒப்பிட்டுக் காட்டுவிருர் : 

ஓரே இறைவனுக்கு அடி பணிவோர் 

பிரவற்றைச் தொழமுவதஇினின்றும் விடுதலை யுறுகன்றனர்.. 
ஈமானும் அன்பும் ஒன்றுச்சொன்று இன்றியமையா தவை... 

நாம் *இய்லாது? என்பதைச் சாதிப்பது அன்பு ; 

அறிவு கடரமானது forsee 

அன்போ புனிசமானதும் பயமழ்ததுமாகும். 

அறிவு வீண் வம்பில் மாட்டிச்கொள்கெது ; 

செயல்முறையில் தலை தூக்கி கிற்றது. 

அன்பு ஆயுகங்கொண்டு சன் இரையைச் சேடினால் 

அறிவு தச்.இரமாக அதற்கு வலை விரிச்ச. 

அறிவின் சாரம் ஐயரும் அச்சமுமே$ 

அன்பின் சாரம் உறுதியும் சம்பிக்கையுமாம, 

அதிவு அழிப்பதற்காக வளர்க்கிறது 5 
அன்பு வளர்ப்பதற்காக அழிச்றது. 

அறிவு மலிவானது, 

காற்றைப் போல் பொதுவானது. 

ஆனால், அன்பு அருமையானது, விலைமஇப்பற்றது.. 

அறிவு, aor? “எப்படி 1? என்று துழாவுறெ.து. 

அன்போ அவ்விதம் மயங்குவ இல்லை. 

அறிவு சொல்கிறது, “சுயமாச முன்னேற? என்று ;. 

“நீயே மூயத்சி செய்!” என்ற அன்பு. 
*உண்டு, களி!” என்றது அறிவு;
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₹அடி.மையானால் நீ விடுதலை யுறுவாய்? என்றது அன்பு, 

சுதர்திரமே அன்பின் இன்பம்; 

அஸ்து அன்புக்கு ஒட்டகைப் பாகன். 

இவ்விதமாக அன்பின் பெருமையை அழகாக வெளி 
யிடுகிருர் இக்பால். அவர் பாடல்களெக்கும் இக்கருத் 
அக்கள் மிளிர்கன் றன. 

பிளேட்டோ என்ற தத்துவஞானி *சூடியரசு” என் 

ஜொரு அால் எழுதினார். அதில் ஒரு காட்டிற்கு அரசன் 
ஒருவன் இருக்க வேண்டுமென்றும், அவன் சர்வ வல்லமை. 
யும் திதமையும்படை த் வனாக இருக்க வேண்டுமென்றும், 

அவனுக்கு உதவி செய்யும் ஒருவனும் அவன் ௮௬௬௫ல் 
இருக்க வேண்டும் என்றும் எழுதினார். இக்பால் விவரிக் 
கும் அன்பையும் அறிவையும் பற்றிக் குறிப்பிட வரத அறி 
ஞர் ஒருவர் பிளேட்டோவின் குடியரசை நினைவில் 
கொண்டு இவ்விதம் எழுதினார் : ₹: இக்பாலின் அன்பு 
என்பது பிளேட்டோ குறிப்பிடும் ௮ரசன் $ழ அவனே 
சர்வமும். அறிவு என்பது பிளேட்டோ குறிப்பிட்ட 
அரசனின் உசவியாளனாகும். அவன் வேலை அரசனுக்குக் 
கீம்ப்படிர்து அவன் சொன்னபடி. கேட்பதே.?? 

அன்பையும் அறிவையும் பற்றிய இக்பாலின் கருத் 
தைக் காட்டும் சிறிய கவிதை ஒன்றுண்டு. அன்பின் 

இருப்பிடம் உள்ளம்; அறிவின் உறைவிடம். சர்தை. 

உள்ளமும் சிர்கையும் ஒரு தடவை உரையாடல் 

ஈடத்தின. Gims அறிவின் திறத்தை வானளாவ 
உயர்த்திப் பேகிற்று. உள்ளம் அதற்கு அமைஇயாகப் 
பதில் தந்தது : 

சிரசை சொல்லித்து': 

வழி சவறியோர்க்குச் கலங்களை சான், 

ஐகத்திலே உழன்றாலும் விண்ணுலகும் ஏகுவேன். 

பார், என் பெருமையை ! 
சான் முடவன், எனினும்; ஸெரைப் போன்றவன். 

இச் 14,
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மக்கள் மயங்குகையிலே, எது ஈன்று என்று அறியாது 
தயங்குகசையிலே சான் ஈல்வழி காட்டுவேன். 

உலகம் என்ற உயரிய நாலை 

விளக்கிச் தநத, வேற்றுமை யுணர்த்தி 
இறைவன் பெருமை இலக்சச் செய்வேன். 

நீயோ ர் அளி குருதி ) ன ட 
சான் மதிப்பிலா மாணிக்கம் ! 

உள்ளம் விளம்பித்று : 

உண்மை சொன்னாய் ஈண்ப, 

உல௫ூன் உள்ளம் நீ உணர்வாய், 
சானோ அதனைக் சண்களாலேயே காண்டஇழேன். 
உல்ளன் அளவை உனக்குச் தெரியும்) 
ஆச்மீசச்தின் ௮அளவையோ என் கையிலே. 

சரன் தெய்வ ஞானம் அருள்வேன். 
இறைவன் உறைவிடம் சாடுவாய் நீ ) 

சானோ அவன் குடிகொண்ட பீடம், 
கல்வியில் நீ அதிருப் தியளிப்பாய் ; 

சானோ அதில் இருப் தியுண்டாக்குவேன். 
உண்மையென்ற ஸதஹிலே 
விளச்கொளியாய் விளங்குவாய் நீ 9 

கவினுரு உலகுக்கு ஒளி நான். 

கால எல்லையும் இட வரம்பும் உனக்கே 5 
எனக்கு அவை இல்லை. 
சான் உலகப் பறவை. 
சொல், யார் உயர்ச்சவன்.? 

இவ்விசமாக அன்பையும் அறிவையும் ஒப்புகோக்கி 
அன்புக்கு அரியாசனம் அளிக்கிறார் மகாகவி இக்பால். 
மக்கள் வாஜ்வைக் குலைக்க உதவும் பைசாச அறிவு, மக்கள் 
வாஜ்வை உயர்த்தவரும் தெய்விக ஞானமாகவேண்டு 
மானால், அன்போடு அறிவு இழைர்துதானே போக 

வேண்டும்! ் 
அன்பினால் ஆச்மா பலப்படுச்சப்பட்டதும், 
௮து உலசை அளுவதா விடுறது.
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ஆத்ம வளர்ச்சிக்கு அன்பும் அறிவும் இணைய 
“வேண்டுவது மிகவும் அவ௫யம் என்பதை இக்பால் பன் 

முறை வலியுஅத்தியுள்ளார். 

அறிவினால் ௮கம் பலப்படுச்சப்பட்டதம் 

அத ஜிப்ரயீவின் பொராமையையே சண்டி SOS ps 5 3 

அன்பினால் AA பலப்படுச்சப்பட்ட தம் 

அஃது இஸ்ராமீவின் சூர்” (கொம்பு) ஊதலாக ஆ௫ூவிடுறது. 

இன்றைய ஈவீன காகரிக மனிதன் அறிவில் விருத்தி 
'யா௫க்கொண்டு வரினும், அவன் இதயத்தில் அன்பு 
உலர்ந்து வருவதைக் கண்ட இக்பால் இவ்விதம் மனம் 

'கொக்து பாடினார் : 

அன்பு வரண்டுவிட்டது ; 

அறிவு காகம் போல் அவனைச் கொத்துறெது, 

அறிவை அன்பின் ஆட்சியில் கொண்டு வர 

அவன் தவறிவிட்டான். 

ஈக்ஷத்இிரங்கள் இயங்கும் பாதையை அவன் கண்டான்; 
ஆனால், தன் சர் தனையின் ஆதஇச்சத்தால் 

சன் பாதையை இழச்துவிட்டான் 1 
லாபத்தையும், ஈஷ்டச்தையும் ௮றிய இயலா வண்ணம் 
அவன் தன் அறிவுச் திறன் எனும் வலையிலே 

அசப்பட்டுக்கொண்டுள்ளான். 

சூரியனின் கதிர்களையும் சிறைப்படுத்திய மனிசன் 

தன் வாழ்க்கை எனும் இருண்டு டெக்கும் இரவுக்கு 
வெளிச்௪முண்டாச்ச இயலா திருச்இறான் | 

i 

எனவே, இவ்விதமான அயர நிலை இக்பால் மனதைப் 
“பெரிதும் வருத்திற்று. அவர் இறுதியாக எழுதிய, 
*இழக்கு நாடுகள் என்ன செய்ய வேண்டும் ?? என்ற 

மஸ்னவியின் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டுள்ள Frau ga i : 

அன்பின் ராஜ்யத் இிலிருக்து 

சான் ஒரு புதிய சைன்யத்தை எழுப்புசேேன். 
ஏனெனில், புனித ஹரமில் 
மனம் செர்ச் செய்யும் என்ற
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ஆபத்து உண்டாடயுள்ள௮. 
சான் உயரத்திலே ஏறி அறிவை அடச்சனேன் 3 
இப்போது என்னை அது வலம் ag @ pg. 
அதிவைக் கண்காணிக்க எதுவுமில்லையோ 
என்ெண்ண வேண்டரம் | 
மூமினின் பார்வை ௪தா அதை நோக்கத் 
தீர்ப்பு வழங்க ஆயச்சமாய் உள்ள து. 

அன்பின் மூலம் கடைக்கும் அறிவுக்கும் அறிவின் 
மூலம் கிடைக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள சம்பக்தம் என்ன 
என்பதை ,விளக்கும்படி. ஓர் அறிஞர் கேட்டபோது 

- இக்பால் அவருக்கு எழுதியுள்ள பதில் அன்புக்: 
கும் அறிவுக்கும் உள்ள தொடர்பை Bore தெளிவு, 
படுத்தும். அதில் இக்பால் எழுதுஅஞுர் : 

“புலன்களால் உண்டாகும் அறிவு மணி 
. தீனுக்குச் சக்தியைத் தருகிறது. அது Fw 
யத்துக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். 
இவ்விதம் அந்தச் சக்கி சமயத்துக்குக் கட்டுப். 
பட்டதாக இல்லாவிட்டால், அது FT SST 
னிய சக்தியாகிவிடும். உண்மை ஞானத் 
துக்கு இந்த அறிவு முன்னுரை போன்றது.. 
சத்தியத்தின் ஞானம் முதலில் புலன்களின்- 
மூலமும், பின்னார் நேரடியான உணர்வின் 
மூலமும் அடையப் பெறுகிறது. அதன் இறு 
தியான நிலைகளை உணர்வினுள் அடக்க முடி 
யாது. தன்னுணர்வினுள் அடக்க முடியர 
ததும், உண்மை ஞானத்தின் இறுதியான” 
நிலையுமானதே அன்பு எனப்படுவது, அன்பி 
லிருந்து அப்பாலாகிய: அறிவு (ஷைத்தா 
னைப் போல) கலகம் விளைப்பது, அன்போடு: 
இணைந்த அறிவு தெய்வீகக் குணங்களைப்.



217 

பெறுகிறது. ஒரு முஸ்லிம் புலன்களை அடிப் 
படையாகக் கொண்டதும், எல்லையிலா ௮இ 
காரத்தின் மூலஸ்தானமான துமாகிய இத் 

திகைய அறிவை இஸ்லாத்தைத் தழுவுமாறு 
செய்ய முயல வேண்டும். அதாவது இந்த 
(காபிர் ஆன)அபூ-லஹபை, (சம்பூர்ண மனித 
ரான) அ௮லீயாக மாற்ற வேண்டும். சுருங்கச் 
சொல்வதெனின், இந்தச் சக்திக்குச் சமயம் 
உணர்ச்சி பயூட்டுமானால், மானிட வர்க்கத் 
துக்கு அது மகத்தான வரப்பிரஸாதமாக 
விடும், ?? 

(பெண்களைப் பற்றி 
இக்பால் மேல்காடு சென்றிருந்த சமயம் ஓர் ஆங்லெ. 

மாதுஅவரிடம் வந், அவர் கையொப்பத்தைப் பிரபலஸ் 

தீர்களின் கையெழுகத்துக்களைச் சேகரிக்கும் தன் குறிப்புப் 

புஸ்தகத்தில் போடும்படி. கேட்டாள். உடனே இக்பால், 
6 மலர்களும், பெண்களும், தொழுகைக்காக அழைக்கும் 

“அதான்”? எனும் குரல் ஒலியும் சான் மிகவும் கேசிப்பவை”? 
என்ற ஈபி பெருமான் (ஸல்) அவர்களின் திருமொழியை 
எழுதிச் தமதூகையெழுத்தையிட்டார். இதைப் படித்த 
அகர்தப் பெண் பெரிதும் வியப்படைச்தவளாய், பெண் 
களுக்கு ஆக்மா உண்டு என்று இஸ்லாம் ஈம்புகறதசா என 

வினவினாள். ₹: பெண்களுக்கு ஆத்மா உண்டென்று 

கம்புவ தடன் கில்லா, பெண்மையைப் பேணிப் பா : 

காக்கும் மகத்தான மதமாகவும் இஸ்லாம் விளக்குகிற து?? 

என்னு இக்பால் பதிலளித்தார். 

இஸ்லாம் பெண்களுக்குச் தரந்த.ஸ்கானத்தை இக் 
பால் மிகவும் அருமையாக விளக்கியுள்ளார். பெண்ணின் 
'பெருமையை அவர் பேசத் தவறியதில்லை. கவி மசபுக்காக 
மட்டும் பெண்மையின் பெருமையைப் பாடியவரல்லர்
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அவர்: பெண்கள் ஒரு சமுதாயத்தில் மிக முக்கெத்அவம். 
வாய்ச்தவர்கள்; சமுதாயத்தின் உயர்வோ விழ்ச்சியோ 
அவர்களைப் பொறுத்தது என்பதை அவர் நன்கு உணர்க 

திருந்தார். ஆகவே, பெண்கள் தங்கள் உரிமைகளோடு: 
கேரிய பாதையில் ஈடக்க வேண்டும் என்னு எண்ணி: 
அவர்களைப் போற்றுஇரர்,. 

பெண்கள் எந்தத் அறையிலும் முன்னேற௮ுவை த. 
இஸ்லாம் தடுக்கவில்லை. ஈபி பெருமானாரின் மனைவியர் 
கஞள் ஒருவராகிய ஹஸ்ரத் ஆயிஷா நாயஇயவர்களே 

சிறர்தஅறிஞராய் விளங்கி இருக்கருர்கள். ஒரு போர்க்: 
களத்தில் சேனைத் தலைவராகவும் கின்று போர் செய் 
திருக்இறுர்கள். ரொத்துல் அயின் போன்ற பாட்இப்: 
பெண்களும், சுல்சானா ரஷியா போன்ற அரசிகளும். 

ஷாுஹக்தா போன்ற பேசாசிரியைகளும், பாத்திமா அல்பு 
காலியா போன்ற ௪ட்ட நிபுணர்களும் இருக்திருக்கிறார் 
கள். அனால், உலகப் பெண்கள் யாவரும் பின்பற்றக். 
கூடிய முன்மாதிரியாக இவர்களில் யாருமில்லை. பெண்கள்,. 

சமுதாயத்தில் தங்களுக்கென உள்ள பங்கை நிறைவேற்ற 
வேண்டுவது அவ௫யமன்னோ ? மெல்லியலார் என்ற தம் 

பெயருக்கேற்ப அவர்கள், சமுதாயம் உயர்வதற்கான தம் 
கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டாவா ? இயற்கைக் 
கொப்பவும், இயற்கை தமக்குத் தந்துள்ள உடலமைப் 

புக்கு ஏற்பவும் அவர்களுக்கென அளிக்கப்பட்டுள்ள : 
தொழில்களை ௮வர்கள்,செய்வதே முறையாகும். இதே 
அபிப்பிராயமுடையவர் இக்பால், 

பெண்மையைப் புறக்கணித்து ஆண்மை மேலோங்க: 

காரியர், சிலர் கற்றோம் என்னு கூறி மார்தட்டி அலைவதை 
இக்பால் வெறுத்தார். கண்ணாடி உடையும், முகப்பவுட 
ரும், உதட்டுச் சாயமும் உயரிய பெண்ணை ' ஆக்விட 
முடியாது. கணவனைக் தான் இஷ்டப்பட்டால் 
ஒதுக்கவோ ஏற்கவோ செய்யலாம் என்று எண்ணுபவள்
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பெண்ணால்லள் என்று இக்பால் கூறுஇரர். © rel ay 

காமா”வில் ஓர் ௮அமிதநாகரிக மங்கையை அவர் வருணிப்ப 
தன் கோக்கமே இததான். பெண்ணானவள் தன் கட 
மையை உணர்ந்து நடந்தால் சிறந்த சமுதாயம் பிறந்து 
விடும் என்ற தன் ஆழ்ச்த ஈம்பிக்கையை அவர் அடிக்கடி 

தெரிவிக்கிரர். 

தாய்மை என்ற சுவர்ச்சகச்திலே 

உற்பத்திகள் என்ற பூக்கள் மலர்கன் றன. 

திக்ூண்யமான பார்வையுள்ளவளே, 

ஒரு சமுதாயத்தின் செல்வம் 

பணமோ, பொன் வெள்ளியோ அல்ல; 

அதன் சொத்து 
தேக இடமும் மனபலமுங்கொண்ட மச்களே. 

தாய்மார்கள் தாம் 

சமூதாய வளர்ச்சியை அக்குபவர்கள் 3 

திரு குர்ஆனுக்கும் சம, சாய துக்கும் 
தூண் போன்றவர்கள் 

என்று தாய்மையைப் போற்றுகரொர் இக்பால். பெண் 

கள் இறந்த புதல்வரை வளர்க்காத, அநாகறிகங்களில் 
மூற்டுச் தம் மக்கள் தாய்ப்பால் ,௮றியாஅ, சாதியின் 
மடியில் கெளியும்படி. விட்டுவிட்டால், பிற்காலச் 
சந்ததி 6 ஹோட்டல்களில் வாழ்க்து, ஆஸ்பத்திரிகளில் 
சாகும் ? நிலைமைதான் ஏற்படுமென்று அவர் எச்சரிக்கை 
செய்கிருர். ஆகவே, ₹* தாய்மை வாழ்க !”, ₹ ஆண்மை 

சேர்ப்பது தாய் முலைப் பாலடா !' என்னு இக்பாலும் 
போற்றுஇருர். ஈன்று புறந்தருதலோடு அமையாது 
மக்களைச் சான்றோராக்கவும் வழிகோலுதல் தாய்மார் 
கடன் என்னு அவர் கருதுகிருர். மாதர்க்கு ௮வர் தரும் 
மதிப்பை இக்கவிையிலே காணலாம் : 

பெண்மையின் ஸ்பர்ஸச்சால் 

ஆண்மைச் சச்தி ராசமெழுப்புறெது. 

அவள் அடி.பணிதல்
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௮வனை அ௮.திசப் பவவானாக்குகிறது, 

ஆணின் மானம்சாக்கும் ஆடை அவள். 

இறை அன்பு அவள் மடியிலே வளர்ச்சப்படுிறற.. 

உலகம் பெறுமை கொள்ளும் ஒருவர் 

அவளை மரியாதையோடு குறிப்பிடுகிறார். 

அவளை அடிமையாய் எண்ணும் முஸல்மான் 

இரு குர்ஆனால் பயனடையாதவனாவான். 

சரியான சாய்மையைச் காண்பதும் ஈன்றே. 

தாய்மை ஈபித்துவச்துக்கு அடுச்சசெனலாம். 

தர்யின் ௮ன்பு மொழிகள் 
ஈபியின் இசமொழிகள் போன் றவை. 

அவள் ஈம் இனத்தின் மதிப்பை உயர்த்துபவள். 

ஈபி பெருமான் (ஸல்) சொன்னார்கள்: 
“சுவர்க்கம் மாதாவின் பாசச்சடியிலே? என்று. 

பெண்மைக்கு அளிக்கும் பெருமையே 
சம் சமு,சாய வளர்ச்சியை' ஆக்குவிக்கும். 

வாழ்க்கையின் மர்மங்கள் வெளியாவது அவளால். 

மெல்லியலார் மூலமே நாம் உணர்ச்சியும், 
செயலாத்றும் இறமையும் பெறும். 

அவள் ஈம் உள்ளமெனும் வாவியில் 

அலையும், குமிழியும், 
தெளியும் கீர்ப்பாப்பும் எழுப்ப வல்லவள். 

இக்பால் பெண்களைப்பற்றிப் பொதுவாக இவ்வளவு 

பெருமையாகப் பே௫னாலும், ஒரே ஒரு பெண்மணியைத் 
கான் லக்ஷியப் பெண்மணியாய்க் கொண்டுள்ளார். இக் 

பால் பல சரிதைகளையும் ஈன்கு கற்றவர் என்ற முறையில், 
இடுக்கண் இடையிலும் கடமையைக் தட்டிக் கழிக்காது 

கஷ்டப்படும் பெண்மையை வரவேற்பவர் ழ கடமைக்கு 
முதலிடர் த்த, அன்பு பூண்டொழுகும் அரிவையரைப் 
போற்றுபவர். ' அவருடைய லக்ஷியப் பெண்மணி யார் [தி 

அவருடைய ல௯்ஷியப் பெண்மணி பெண்களுள் 
சதீதினமாகும். இல்லற வாழ்க்கையில் எதிர்ப்பட்ட
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எண்ணற்ற இடர்களையும் தம் பொறுமையால் வென்றவர். 
விருக்தினரைக் கண்டபோது வறுமையையும் மறச்து 

விருக்கிட விரைந்தவர். வீட்டில் குறைகள் பல 
வெளிலும், கணவனைச் சற்றுங்கடியாத் காரிகையர், வீர் 
மக்களைப் பெற்றெடுக்க வனிதாமணி. தச்தையார் 

எண்ணினால் பொன்னையும் பொருளையும் புத்திரி முன் 

குவித்அவிடலாம். காரணம் தர்தையின் கையசைப்பிற் 
காகக் காத்திருந்தனர் ஆயிரக்கணக்கானோர். ஆயினும், 
நியாயம் என்பதன் பக்கம் இருவரும்' நின்றதன் பயனாய் 

இனமும் கை கொப்பளிக்கக் கோதுமை அதைத்த 
பெண்கள் தாயகம்; ஆமாம், பெருமானார் (ஸல்) அவர்கள் 

திருப் புதல்வியார் பாத்திமுத்து ஸொஹராா என்ற பாத் 
திமா நாயகியே அந்த லக்ஷியப் பெண்மணி? வீரர் 

அலியின் அருமை மனைவியார்; இமாம் ஹஸன் 

ஹுஸைனின் ஆருயிர் அன்னையார் ழ உலகப் பெண் 
களுக்கே முன்மாதிரியான பெண்மையின் சிகரம். அத் 
கைய அன்னையைப்பற்றிப் பேசும் கவிஞர் காட்டுகிற 
மதிப்பையும் மரியாதையையும் யாருங்கள். 

பதால் (பாத்திமா) பணிவஷவென்2 வயலின் பொஜ்க திர், 

சாய்மார்கள் பின்பற்றுவதற்கு உரிய லக்ஷியப் பெண்மணி. 

தர் ஏழையின் சேவைச் இரய்கித் 

சன் கம்பளியை பூசனுக்கு விற்ற மாதுசிரோமணி. 

நெருப்பும், ஒளியும் அவர்கள் உத்தரவுக்குப் பணிச் ன. 

அவர்கள் சணவரின் இஷ்டமே, அவர்கள் இஷ்டமும். 

அவர்கள் வளர்ச்சசே பொறுமையோடும் பணிவோடுந்தான். 

“கோதுமை அரைத்தபோது குர்ஆன் இரு மொழிகள் 

அவர்கள் நாவில் நிலவின. 

அவர்கள் கண்ணீர் தலையணையில் விழுச்.த இல்லை; 

அவர்சள் தொழுகை மூஸல்லாவிலேயே 
௮ச் சண்ணீர் முத்துக்கள் உ.திர்ர் சன. 

'இக்கருத்துக்கொண்ட அசல் கவிசையிலே இக்பாலின் 
இதய வேகம் முழுவதுந் அடிக்கிறது.
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அன்று பெருமானார் திருமகள் பாத்திமா (சலி) 

அவர்களின் அன்பும் தாய்மையும், நீதியை உலகிலே நிலை 
சாட்டிய ஒரு ஹுஸளைனைத் தந்தன. இன்று தாய்மார்க 
ளெல்லாம் அக்தப் பெருமாட்டியின் முன்மாதிரியைம் 
பின்பற்றத் தொடங்கினால், எத்தனையோ ஹ-ுஈ-ஸைன்கள் 
தோன்ற முடியும் ற உலகமும் உன்னத நிலையடையும். 
இதைச்தான் மகாகவி இக்பாலும் எண்ணிப் பார்த்து, 
இன்றைய மாதருலகை விளித் துக் கூறுஇனூர்: 

தெய்வீச கியதியைச் தன்னகத்தே கொண்டவளே, 

உன் பசாமரிப்பு எங்கள் ஈடத்தையைச் சமைக்கறெது. 

அது எங்கள் சக்தனையை, பேச்சை, செயல்களை 

உருவாக்குகிறது. 

உன் உயிர்ப்பிலே தெய்வீகம் வீசுறது. 

நீயே சமுசாயச் செல்வத்தைப் பாதுகாப்பவள். 

உன்னகத்தே உயரிய, சிறச்ச இர்தனையுண்டு. 

பாத்திமு சது ஸொஹரா என்ற 

லக்ஷியப் பெண்கள் ஈரயகத்சை மறந்துவிடாதே ! 

உன் இளையிலிருக்தும் 

ஒரு ஹுனைன் குதித்தெழட்டும் 5 
அவன் பூங்காவின் வஸச்தத்சை மீட்டு வாட்டும். 

இவ்விதமாக இக்பால் பெண்களைப்பற்றி மிக மதிப்பு 

arias முறையில் பேசுஇஞூர். சமூகத்தில் இஸ்லாமியச் 
சட்ட திட்டங்கள் தரும் சுசர்திரங்களோடு, பெண்கள் 
இருக்க வேண்டிய இடம் ௪௮௫ என்பதையும் அவர் காட்டு 

இழுர். பெண்கள் தம் இனக்தை உயர்த்த என்ன செய்ய 
வேண்டும் என்பதற்கு வழி கூறுகிறார். இன்றைய மாத 

ருலகம் கவிஞரின் இச்சிறந்த கருத்துக்களை உற்று 
கோக்கட்டும் 1! இந்இித்துச் 2ர் பெற்றுச் சிறக்க சுறு 

தாயத்தை உண்டாக்கட்டும் !
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மலர்களைப்பற்றி 

கவிஞன் ஹிருதயம் மிருதவான; மனிதனது தயா 
சத்சை மட்டுமன்று, ஜடப்பொருள்களின் அயசையும். 

சன் அயராகக் கருதுவது. மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கும் 
செடிகளைக் கண்டால் கவிஞனது மனமும் அள்ளும் 7 

காற்றிலசையும் களைகளும், இன்னிசை எழுப்பி ஓடும் 

நீரோடையும் கலகலவென மழலை மொழி பேித்திரியும் 
மைனாவும் கவிஞனது உணர்ச்சியைத் தாண்டிவிடு' 

இன்றன. 

இவ்விதம் இயற்கையோடு ஒன்றி ஈடுபடுஇின்ற சக்தி 
படைத்த கவிஞர்களுள் இக்பாலும் ஒருவராகவே விளங்கி 

யிருக்களார். அவரும் இயற்கையைப் புதிய கண்கொண்டே 
நோக்குகிறார். இயற்கையில் காணும் அழகுப் பொருள் 
களை இன்னும் அதிகமான அழகு இந்துபவையாக வரு. 

ணிக்கும் திறம் அவரிடமும் இருந்தது. 

சவிஞனின் இதயத்தில் அழகு சிறை விரிக்ெது. 

அவன் உள்ளச் சகரத்திவிருக்து 

௮ழசாகயெ பசலவன் ரணங்கள் சர் துகருன் ; 
அவன் பார்வை, எழிலுக்கு 

௮இ௧ எழிலைக் கொணர்றது. 
அவன் மச்இிர ௪க்தியால் 

இயற்கை அதிகம் விரும்பத்தச்சகசாகிறது 

என்ன இக்பாலே கூறியுள்ளார். இக்த மந்திர சக்தி, 

சஸவாதம், அவரிடமும் சிறப்புப் பெற்று மிளிர்ந்தது. 
இயற்கைக் காட்சிகளில் மலர்களுக்கு இக்பால் முதல் 
இடம் தருகிழுர். மலர்களை அவர் தன் சேசர்களாகவே: 
கருதுகருர். சன் பெரிய காவியங்களிலெல்லாம் பூவரசம் 
பூப்போன்ற மலர்களைக் கொண்டு மகத்தான சத்துவ: 

களை விளக்வைக்இளுர். எனவே, அம்மலர்களை வைத்து: 
அவர் தரும் ல இயற்கை வருணனைகளை மட்டும் இங்கே 

, பார்க்கலாம். ஃ
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வசந்தம் வர்துவிட்டது என்பதைக் காட்டுவன 
மலர்கள் சாம் என்கிறார் இக்பால். அவை மலர்வதனா 
-லேயே குயில்களும், புரூவும் குதூகலித் அப் பாடுகின்றன 
வாம். ஏராளமாகக் குன்றுதோறும், சுனைக் கரை நெடு 

கிலும் வண்ண மலர்கள் பூச். துக் குலுங்குவது கண்களுக்கு 
இன்பம் தருவதோடு, மணம் தந்து காக்கும் கல் 

விருச்சளிக்ச்றன. மலர்கள் பூக்துக் குலுங்குவதால், 
வசந்தத்தின் வருகையை உணர்க்துவிட்ட கவிஞர் 
.மஇழ்ச்சயொல் அள்ளிக் குதிக்கிறார். 

எழுங்கள் 1 
அதோ குன்றுகளின்மீது வச௪க்தம் மலர்ெது | 
குயில்களும் புறாக்களும் பிற புள்ளினங்களும் 

வெறியோடு ேே.மிசைச்இன்றன. 

“சோஜாவும் காட்டு மலர்களும் 
ஓடையின் ஜாத்திலே குலுங்கச் சரிச்சின்றன. 

எழுங்கள், வாருங்கள், 

அசோ அசச்தம் வர்துவிட்டஅ ! 

வ௫௪ச்சு காலத் இல் மலர்மந்களில் பூக்கள் வண்ண 
.நிறக்தர்து கிற்ெறன. மரங்களின் அடியிலே பளிங்கு 
போன்ற நீர் ஓடும் உடை. மலர்மாத்தைக் கவிஞர் பார்க் 

Ber. ழே ஸ்படிக நீரில் அம்மாங்களின் களைகள்- 
ஓடையின் மேலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற கிளைகள் 
டிரதிபலிப்பதையும் பார்க்றொர். இக்பாலின் கற்பனை 
புணர்ச்சியை, மலர்மாமும், நீரோடையில் தெரியும் 
அதன் பிரதிபிம்பமும் தூண்டிவிடுகன்றன. வண்ணப் 
புடைவையுடுத்திய ௮அழயெ வனிதையோருத்தி கண்ணா 

- .உயினுள்ளே தன் கவின் உருவை உற்று கோக்கு 
இருள். அதுபோலல்லவா இருக்கறது வண்ண மலர்கள் 
“தொங்கும் மரக்கிளைகள் நீரோடையில் பிரதிபலிப்பது! 

அழகி கண்ணாடியில் தன்னைப் பார்ப்பது போல, 

மலர்கள் குலுங்கும் மரச்ளைகள் 
ஓடையின் மேலே சொங்கிச்சொண்டிருர், சன,
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அதுமட்டுமன்று. ௮ம்மாக்ளேைகளிலிருகஅ வண்ண : 
மலர்கள் உதிர்ர்துகொண்டும் இருந்தன. குழச்தை 
யொன்அ௮ தான் அன்பாகப் போற்றி ௮ணைத்துக் கொள் 
ளும் பொம்மையை ,விடாப்பிடியாகத் தன் கெஞ்சோடு 
Geis su Gu தூங்குறெ௮. அது அயர்ந்து நித்திரை 
செய்யச் தொடங்கியதும் அந்தப் பொம்மை தழுவிக்- 
கீழே விழுஈ் அவிடுற ௮. மலர்கள் மரத்திலிருந்து உஇர் 
வது இக்பாலுக்கு இக்காட்சியை நினைவூட்டுறது. அவர்: 
சொல்இஞர்: 

அகும் குழர்சையின் சசத்இிலிருக்து 

கழுவி விமும் பொம்மைகளைப் போல 

வண்ண மலர்கள் 2 Sits scr. 

இவ்விதமான கற்பனைகளை எழுப்பும் மலர் வனப்- 
களைக் சண்டால் இக்பா௮க்கு ஒரே சொண்டாட்டச் 
தான். தானும் மலர் வனச்திலுள்ள மலர்களுள் ஒருவன் 
என்ற உணர்ச்சி உண்டாக வேண்டுமாம். அப்போதுதான் 
மலர்களில் உவஈவமான காட்சிகள் தகோன்றமாம். இக்பால் 
சொல்கிஞர் : 

. அன்னியனுடைய கண்களோடு 

நந தவனச்சை கோக்காதே ! 

அது பார்ச்சத் தகுந்தது. 
மீண்டும் மீண்டும் அதைப் பார் 1 

£ நச்தவனத்திலுள்ள மலர்களைப் பார் ; அம்மலர் * 
களைக் கண்டு உளங் குளிர்ந்து பாடும் பறவைகளையும் 

பார்! பறவை தானும் அத்தந்தவனத்தின் ஓர் அம்சம்-- 

மலர்களைப் போல் என்று எண்ணிக்கொள்கிற ௮. அதைப் 

பின்பற்றி நீயும் அந்த நந்தவனக்தின் pir அம்சமா௫இவிடு. 
அங்குள்ள மலர்களோடும் “பறவைகளோடும் ஒன்றிய: 
வனாக வாழப் பழடூக்கொள் 1:
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மலர்சகளுச்சடையே வாழ் 1 
இதமிசைக்கும் புட்களிடமிருச்.து 

... சோசச் குரலைக் கற்றுக்கொள் 

என்னு உபதேசமும் செய்றார். 

உனக்கு ஆண்டவன் கண்களை அருளி இருப்பது 

எதற்காக? அவன் படைப்பின் பெருமையைக் கண்டு அவ 

ஊப் போற்றுவதற்காகத் தானே! வா, இயற்கையோடு 

கூடி மகிழலாம். அடைந்து கிடக்கும் அறையைவிட்டு 

(வெளியே வா! உன் கண்ணொளியைகொண்டு புதிய 

'தொரு காட்சியை நீ சிருஷ்டி செய். சும்மா சோம்பிக் 
இடக்க வேண்டாம். இயற்கையின் இனிய காட்டுகளைக் 
கண்டு அவற்றில் உன் உள்ளத்தை ஈடுபடுத்து!”? என்று 
(வேண்டும் இக்பால் இதோ பேசுஇஞர் : 

வா, இயற்கையெனுவம் காதலியின் 

கண்ணோடு சண்ணினை நோக்ச வா ! 
என் தனிமை எனும் மூலையிலே சாம்பிக்டெக்இருய் 2 

இறைவன் உனக்குப் பரிசுத்த ஈயனங்களை 

அருளியுள்ளான். 

அசன் ஒளியைக் கொண்டு 

புதியதொரு காட்சியைச் சிருஷ்டி செய்ய வா 1 

இத்தனை உருக்கமாகப் பிறரை அவர் அழைப்ப 

அதற்குச் காணம் இயற்கையிடம் அவருக்குள்ள பற்று 
சல்கான். இயற்கையில் தானும் ஓர் அம்சமாக ஒன்றி 
விட்டதாக உணரும் இக்பால், பூங்காவிலுள்ளபறவைகள் 
கூடத் தன்னிடம் ஈட்புரிமை பாராட்டித் தன் மடியில் 
வக்திருக்து விளையாடுகின்றன என்று கூறுஇஞர். 

பறவைகள் குதூகலிப்பதற்குக் காரணம் மலர்கள் 
விரிந்து தம் உள்ளத்தைக் காட்டுவதுதானாம். அப்பற 

வைகள் வாயற்ற மலர்களின் மூழ்ச்சியைத்தான் தம் 
கீதத்தின் முலம் வெளியிடுசனெறனவாம். இதே வேலை 
யையே கவிஞரும் செய்இழுர்ரம். sat சொல்இளுர் 5.
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காரனும் மலர்வனப் பறவையும் 

ஒரே கதையைத்தான் கூறுரறோம். 

கானும் வாயற்ற மலர்களின் 

கு.சலாக சான் விளங்குகறேன். 

கான் மரித்த, என் உடல் மண்ணானதும் 

Hos மண்ணை மர்தமாருசச்தோடு கலக்துவிடுங்கள் ! 

மலர்களைச் சுற்றிவருவதைச் தவிர 

வேறு எனக்கு வேலை ஏதுமில்லை. 

கான் உயிசோடிறுக்கும்போ௮ மலர்களைச் சுற்றி 
வருவதைப் போல, இறக்த பின்னரும், தன் உடல் மண் 
(ணைன பின்னரும், அவற்றைச் சுற்றி வர வேண்டுமாம். 

மலர்களைக் குழக்தையின் கழுத்தைத் இருகுவது 
போல் திருப் பிடுங்காது, செடிகளோடேயே விட்டு 
வைத்துப் பார்த்துப் பார்த்து மழ வேண்டும் என்ற 
கொள்கையுடையவர் அவர். மலர்களைத் தான் பார்த்து 
மகிமும்போதே, தன்னை அவை தமது கண்பனாகவும் . 
எற்றுக்கொள்ளும்படி செய்ய வேண்டுமாம். யாரோ 
தம்மைத் இருடி எடுப்பவன்சான் சோட்டத்துள் வச்து 
விட்டானோ என்று மலர்கள் அடி அடிக்கக் கூடாதாம். 

ஆஹா, மலர்களின் பாஷை மட்டும் தெரிந்திருந்தால் 
அசை அவற்றிடம் கூறி அச்சமகற்றி இருக்கலாமே 
என்னு :எண்ணுகருர் அவர். எனினும், தன் பாஷையி 
லேயே அதை அவர் மலர்களிடம் சொல்லத்தான் செய் 
Bayt: 

அந்தோ சான் மலர் பறிப்பவனல்லன் என்பதை 

எங்கனம் நீங்கள் அறியும்படி செய்வேன் 1 

ஹே மலர்களே, இக்கரம் 

அத்துணைச் கொடியதன்று 5 
புல்புலின் கண்கொண்டு 

கான் உங்களை Cars @GGC par.
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கவி ஹிருதயம் எத்தகைய வைரம் படைத்ததெனி 

னும், உறுதிவாய்ர்சதெனினும் ௮தில் அளவிட முடியாத 

மென்மைக்கும் இடமுண்டு என்பதை இதில் காண்கி௫ோே 

மல்லவா? அ துமட்டுமன்று, மலர்களைக் காற்று ௮சைப்- 

பதுகூட அவருக்கு வருத்தத்தைக் தருகிறது. அவர் 

சொல்அஞர் : 

ஒரு மலர் இசழையாவது தென்றல் HOES ST 

அதற்கு ஏற்படும் 9 Hare 
என் உள்ளத்திலே எதிரொலித்துச் 

கண்ணீர்த் துளியாக வெளிப்படுகிறது, 

இவ்விதம் மலர்களிடம் அனுதாபங்காட்டுவதோடு” 
மட்டும் இக்பால் அமைச்தாரில்லை. இவ்வுலகிலே துன்ப- 
மும் துயரமும் எத்தனையோ அவருக்குண்டு. அவற்றை 
யெல்லாம் வாய்விட்டு வெளியே சொல்ல அவரால் இயல 
வில்லை. தன்னைப் போல் ௪௧ அுக்கங்களைப் பாவிக்கின்றன 

, என்று அவர் கருதும் மலர்களிடையேயும் இது-தன் 

வாழ்க்கை நிலைபிரதிபலிப்பதாக Yor காண்இிஞர். 

தன் கஷ்டங்களைப் போல் மலர்களுக்கும் துயரங்கள் பல 

என்ஒிருர் அவர். மலர்களின் காவாகிய இதழ்களுக்கு. 

இறைவன் பேசும் சக்தியை மட்டும் தற்திருச் சால், அவை 
தம் சோகக் கதைகளைச் சொல்லி இருக்குமாம். தனது 

உள்ளத்தை ஒத்தவை மலர்கள் என்னு எண்ணும் இக். ' 
பால் கூறுஇருா : ் 

இவ்வழ௫ூய மலர் 

என்னைப் போலவே சஷ்டப்படுறது. 

சமுதாயத்தின் இச்.ரரஜாலத்தில் 
அதுவும் றைப்பட்டே டெக். 

அதன் இதழ்களின் சாவுக்கு 
இறைவன் பேசும் சக்தியைத் தந் தானில்லை. 

அவ்விதம் தந்திருந்தால், 
அதன் உடைந்த இதயத்தின் “குரலை எழுப்பியிருக்கும்..
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இதைப் பார்க்கும்போது அவர் இங்கே வருணிப் 

பது சாதாரண மலரின் அன்பத்தையா, அல்லது இவவுல 

இன் பேரக்கோடு ஒத்துச் செல்ல இயலாது அன்புறும் 

௮வர் இதய மலரின் அன்பத்தையா என்பது இந்திக்க 

வேண்டுவதாகிறைது. 

வாழ்க்கையில் அன்பமின்றி இன்பமில்லை என்பதை: 

விளக்கவும் அவர் மலரைப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக் 

இஜர். மலசோடு முள்ளும் சேர்க்துதான் இருக்கிறது. 

மலரும் முள்ளும் கூட்டாளிகள். இது போலவேதான் 

வாழ்க்கையிலுள்ள சுகத்துடன் அன்பமும் sobs 
இருக்கிறது. அவர் சொல்இஞர் : 

இனிய மலரின் ஆடையிலே 
வேதனை தரும் முள்ளும் இருச்கிெ.து. 

அத மூள்ளானாலும் மலரின் கூட்டாளி, 

௮சன் வெறிபிடிச்,ச காதலன். 

காதவியோடு ஒன்றி நிற்கும் அதன் 

உற்பத்இக்கு வசந்தமே காரணம். 

சாதாரண மலரையும் அதன் முள்ளையுங் காட்டி 

மானிடரின் இதய மலரையும் அதனுடன் ஒன்றிய அன் 

பத்ையுமல்லவா கவிஞர் சுட்டிக் காட்டுகள்! 

இக்பால் இயற்கையை வெறும் வருணனை த் திறனைக் 

காட்டுவதற்கு எற்ற அணைக் கருவியாக மட்டுமோ வெறும் 

இன்ப உணர்ச்சியைத் தூண்டிவிடுவகாக மட்டுமோ கரத 

வில்லை என்பதை அவர் மலர்களிடங்காட்டுசின்ற அன்பி 

லிருந்து உளவு அறியலாம். மனிதனுடைய இன்பமும் 
அன்பமும் இயற்கையில் பிரதிபலிக்கக் காண்கிமுர் அவர். 

மக்களிடம் எத்துணை அன்பு கொள்ளவேண்டும் என் 

பதை அவர் மலர்களிடம் அன்பு கொள்கின்ற முறையில் 

பாடுஒறார். ஆகவே, அவருக்கு இயற்கையிடம் உள்ள 

இச் 15,
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ஈடுபாடு தன் துக்கங்களை மறக்க முயல்கின்ற ஒரு 

கவிஞனுடைய ஈடுபாடன்று; உலகை உணர்ர்த ஒரு 

கவிஞனுடைய பற்றுதலாகும். 

கலையைப் பற்றி 

காம் இயற்கைக் காட்சிகளில் காணும் அழகு 

என்பது நிரந்தரமானதன்று, அதில் சென்படுஇன் mw 
அழகான பொருள்களெல்லாம் அழியுக் தன்மை 

யுடையன. இன்று அரித்து உள்ளங் காட்டி கிற்கும் 
மூல்லை மலர் காளை வாடி.விடுகற.து. அந்தி மாலையில் 

அற்புதக் காட்டு தந்து நிற்கும் மேகம் சற்று நேரத்தில் 
மறைந்துவிடுகிறது. முல்லை ஈகை பயிற்றி உள்ளம் 

பறித்து நிற்கும் அழக பல்லற்று, தோல் ௬ருக்கு விழுக் த 
இழவியாகி மறைஒறாள். முல்லையிலும், மாலை மேகத்தி 

௮ம், அழகூயிலும் காம் காண்பது அழகு. அனால், அது 

கிரர்சரமற்ற - அழியுக்கன்மையுள்ள அழகு. இந்த 

அழகை நிரக்தரமாக்க முடியாதா ? முடியும். இதை 
நிரக்தரமாக்குவதுதான் கலை. மலர்க் கொத்துக் குலுங்க 
நிற்கும் செடியைச் இித்திரமாகத் திட்டிவிடலாம்; 
௮தைப்பற்றிக் கவிதை புனைந்துவிடலாம். அச்சித்திரத் 

._ திலோ கவிதையிலோ அம்மலர்ச் செடி அமரச்துவம் 
பெற்றுவிடுகிறது. மாலை மேகமும் அழதிய இத்திரத் 

இிலோ, சிற்பத்திலோ கவிசதையிலோ உருப் பெற்அவிட் 
டால் அமரத்துவமடைச் அவிடுகிற து. இவ்வாறு அழியும் 

அழகை அழியாததாக்குவதுதான் கலை. 

ஆனால், அழகை அழியாத தன்மையுள்ளதாக்கும் 
போது அங்கே ஒரு லக்ஷியம் ஒளிர வேண்டும். கலையின் 
ஆத்மாவில் லக்ஷிய உயிர் அடிக்க வேண்டும். அந்த ஆத்மா 
வெளிப்படையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. 

கலையின் உயிர்காடியை ரசிகன் கண்டுபிடி த் துவிடுவான்.



அம் 

கலையின் உண்மைச் குறிக்கோள், வாழ்க்கையை வள 

முள்ள சாகவும் அழகானதாகவும் ஆக்குவதாக இருக்க 
வேண்டும். இததான், உண்மைக் கலைஞன் லக்ஷியமாகக் 

கொள்ள வேண்டியது erent இக்பால். “avr pe 

கையை அமாத்துவமுள்ள தாக்குவதே கலையின் நோக்கம். 
பொருள்களின் உண்மையை உணர்த்தத் தவறவது கலை : 

யன்ற. மூஸா ஈபியின் தடியைப் போல் சக்தியுள்ள தாகக் 

கலை விளங்க வேண்டும்''-இஃது இக்பாலின் அபிப்பிராயம். 

வாழ்க்கை வளம் பெறுவதற்காகவே, மக்கள் சமுதா 

யம் புத். தயிர் பெறுவதற்காகவே கலை பயன்படுத்தப்பட 

வேண்டும் என்ற கருத்தை இக்பால் இவ்விதம் கூ.றுஇரர்: 

இர்ச்க திருஷ்டி.யுள்ளவர்களே, 

கலா ரஸனை மதிப்புமிக்கசே 5 

ஆனால், சத்தியத்தை (ஹூசதி)க் காணாச திருஷ்டி: 
பயனத்தது. 
கலையின் லகதியம் 
அம த்துவ வாழ்க்கையின் நெருப்பாக விளங்குவதுதான்; 

ஒரு பொறியைப் போலெழுச்து சட்டென மறையும் ் 
இக்த நிலையற்ற மூச்சன்று (௮,௪ன் லக்ஷியம்). 

ஹே வஸர்தச் தூற்றலே,  ' 
அவர்கள் ஆற்றின் இசயச்சைக் 
கொர்தளிப்புக்குள் அசப்படுத் தவில்லையானால், 

"இப்பியும் முத்தும்- இரண்டுமே பயனற்றவையே. 

அற்புதங்கள் நிகழ்த சப்படாமல் 

சலுகங்கள் புத்துயிர் பெறுவ இல்லை; 

மூஸாவின் அத்புதமின்றி, 
கலையும் செத்சதுதான். 

உண்மைக் கலைஞன் தன் சூழ்றிலையோடு ஓயாது 

போசாடுறொன். வெற்றிபெற, Purse ar இதன் 

பயனாக அவனுடைய அந்தரங்க. சக்தி பலம் "பெறுகிறது. 

ன்னர் அவன் வெறும் இன்பம்: மட்டும் பயக்கும். ஜா 

திருஷ்டியை ஆத்குபவனாக 'இருக்கமாட்டான்5.
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இறைவன் இயற்கையைப் படைத்தான். மனிதன்- 
கலையைச் இருஷ்டிக்கரான். இறைவன் உலகை உண்” 
டாக்கனொான்; மனிதன் அதை அழகுபடுத் Bear. மனித 
னின் தஇிறனிலுள்ள தெய்விசச்தைப் பாருங்கள் !” 
மனிதன் இறைவனை நோக்கெ கூற்வது , போல்: 

இக்பால் சொல்றார் * 

நீ இசனைப் படைத்தாய், 

சரன் விள்ச்சைச்'சமைச்சேன். 

நீ மண்ணைச் ருஷ்டி ததாய், 

சர்ன் பாத்.தர.த்ை அக்னேன். 
நீ பரலையை, மலையை, 

காட்டை உண்டுபண்ணினரய்., 
நான் தோட்டத்தை, சோப்பை, சேர்லையை 

- அமைத்தேன். 

சல்லிலிருச்து கண்ணாடி. செய்தவன் சான். 

சானே விஷச்சை மூலிகையாச்யெவன். 

இறைவன் தந்ததை மனித உபயோகத்துக்கு. 

மாற்றியவனே கலைஞன். இறைவன் வசதிகள் தருகழுன்டி 
கலைஞன் வழிகாட்டுகறான். 

கலை, வாழ்க்கை உண்மைகளை வெளியிட முயல்வ 
தாக இருக்க வேண்டும். இறந்த கலைஞர்கள் அறிவுக்கு. 

விருந்து தரும் கலை போதும் என்று திருப்தி அடைக் 

தார்களில்லை. தங்கள் கலா சிருஷ்டிகள், தூங்கக் டெக்கும் 
மானிடர்க்கு உணர்ச்சி தந்து மக்கள் விதியை மாற்றி 
யமைக்க வேண்டுமென்ற எண்ணம் அவர்கள் மனத்தில் 
உறைந்து கடந்த. இதக்ககைய உயரிய கொள்ளை 
நிறைவேற அவர்கள் Bo முறைகளைக் கையாண்டனர். 
தமது முறையைப்பற்றி இக்பால் கூறுவதாவஅ : 

குரு தியிலே சசைர்ச செருப்பைப் போலக் 
காதல் தாரகம் கவிசையை நகிஷற்க்க வேண்டும், 

லகஷியமத்ற சவிஷை உயிரற்று. 
அதன் வேசம் அணையும் செருப்பைலொத்தலு...
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சிறந்த கலைஞன் இயற்கையைப் பயன்படுச்இ் 
gor லகதியத்தை Gach WOE war; 
அவன் பு. உலகைச் சிருஷ்டிச் ரான்; 
ஈமக்குப் புத்துணர்ச்சி பட்டுகறொன். 

ads gti பண்பாட்டில் கலையை ஒரு தெய்வ 
பமாக்கியுள்ளனர். அதற்குக் கலைமகள் என்று பெயரிட்ட 
னர். அழகுள்ள இடத்திலெல்லாம், பொருள்கள் 
எல்லாவற்றிலும் அவளைக் கண்டனர். அழகுதானே 
கலையின் அடிப்படை! அவற்றில் அழகு இருக்கது 

என்று சொல்லாது, கலைமகள் இருக்கிறாள் என்த 
னர். அழகிலும் இனிமையிலும் அவள் இருக்கிறாள் 
என்று பாரதியைப் போலப் பாடினர். மாதர் தீங்குரல் 
பாட்டிலும், மக்கள் பேசும் மழலையிலும், தேம் பாடும் 

குயிலின் குரலிலும், கிளியின் காவிலும், குலவு சத்திரம், 
கோபுரம், கோயில் ஈதனைத்திலும் அவள் இருக்கிறாள் 
என்றனர்.  இக்பாலும் பனித்துளியிலும், மலையின் 

மெளனத்திலும், பகலவன் க௫ர்களிலும், அருணனின் 
.மங்யெ ஒளியிலும், அழிக்த கன்னங்களிலும் அழகைக் 

கண்டார். அனால், இக்பாலுக்கும் ஹிர்தப் பண்பாட் 

டில் ஊறிய கவிஞர்களுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாச 
மூண்டு. அவர்கள் கலையைத் தெய்வமாக்கனர்; வாணி 
என்றனர்; வழிபாடு செய்தனர். அனால், இக்பாலோ 

.அவ்விசம் எண்ணவில்லை. அவர் கலையை மதித்தார். 
உண்மைக் கலையின் உயர்வை உணர்க்திருக் கார். அனால், 

அவர் ** தலையென்பது வாழ்க்கையின் பணியாள் '* 
என்றே ஈம்பினார். மனித வாழ்க்கையை உயர்த்த உதவும் 
சரதனமாகவே அதை அவர் கருதிஞர். வாழ்க்கைக்குப் 
பயன்படாத எதையும் நல்ல கலையென்று அவர் ஒப்புக் 

கொள்ள இணக்கவில்லை. 

ஆகவே, கலைஞனுக்கு மனத்தினில் உண்மை ஒளி 
உண்டாகவேண்டும். ௮து உண்டாஇவிட்டால் அவன் 
இறந்த கலைஞனாஇவிடுவான். ௮ச்த ஒளி வளர வள.
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வாழ்க்கையின் இ.சகூயங்களெல்லாம்' அவனுக்குப் La @ SF 
வரும். அந்த இர க்யெங்களுக்குக் கலையுருக் கொடுக் 

கும்போது ௮௮ கருதிய பயனைத் தருவதாக. அமையும்... 

இதைப்பற்றி இக்பாலே த.ம: கருத்தைத் தெரிவித்துள் 
ளார் :, தங்கள் கால அரபிக் கவிைகளைப்பற்றி ஈம 
கபி. பெருமான்'? என்ற தலைப்பில் இக்பால் எழுஇயுள்ள 
கட்டுரையில் கூறுவதாவது ₹ ; . *மானிடரின் செயல்முறை: 

கள் அனைத்தும் வாழ்க்கையை உயர்த் த.வேண்டும் என்.ற 
இதி நோக்கங்கொண்டனவே. , . இதே நோக்கத்திற்கு. 
உட்பட்ட தாகத்தான் எல்லாக் கலைகளும் விளங்க 

வேண்டும்... ஒரு பொருள், வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு. 
“GUT Lb 'பயன்படுமோ அவ்வளவே அதன் மதிப்பும். 

"நமக்கு நம்பிக்கையைத் தந்து , வாழ்க்கையின் சேத. 
னையை ஆண்மையோடு சூக்கச் செய்யும் கலை எதுவோ 
அதுவே மிகச்: சிறந்த கலையாகும். : 

mine as ' கோழமைத்தனத்தைத் _ தரும், உண் 
“மையை மறைக்கும் கலை, BOE BOD & விளைவிப்பதாகும், 
“கலையில் ௮பினிகலத்தல் கூடாது. கலைக்காகவே சலை என்று: 
சொல்லுவது வெகு தக்திரமான ஏமாற்று வித்தை; ௮ 

Bi சக்தியையும் வாழ்க்கையையும் விரயமாக்குவது. 72. 

; இதிலிருந்து இக்பால் கலையைப்பழ்றிக் கொண்டுள்ள 
கருத்தின். சிறப்பை உணரலாம். இக்பாலுடைய சவி 
களையேயாயினும் சரி, தமிழ்,இலக்கெய தீ திலுள்ள கவிதை. 
களையாயினும் சரி--கவிதை தான் - கலைகளுள் இறந்தது... 
வேறு. கலர் இருஷ்டிகளையாயினும் சரி, இக்பால் தச் 
அள்ள ,இச்சோதளையைக் கையாண்டு அளச்து. பார்க்க 
லாம்: இக் நூலிலுள்ள அவர் கவிைகளும், வத்தில் 
சிலவற்றுக்குத் தரப்பட்டுள்ள விளக்கங்களும் gar Oss 

லக்ஷிய்த்தை' மனத்தகத்தே கொண்டவராகத்தான் 

'அவற்றை எழுதினார் என்பதை . அருமையாகச் தெளிவு 
படுத் அன்றன்.



மகாகவி இக்பால் 

- அல்லாமா இக்பாலின் வாழ்க்கை, கவிதை, தத்த 
வம் முதலியன பற்றிய பல முக்யெமான விவரங்களைப் 

பார்த்ச பின்புகடைசியாக, அவருடைய மகாகவி ௮ச்சஸ் 
தைப்பற்றியும் சிறிது பார்க்கலாம். ஒரு மகாகவியிடம் 
இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் எவை என்பதல் அறிஞர்களி 
டையில் அபிப்பிராய பேதமுண்டு. ஒரு கவிஞன் யார் என் 
பதை நிர்ணயிப்பதிலேயே அபிப்பிராயபேதங்கள் எழு 
கையில் .இதில் ஒன்றும் வியப்பில்லை. கவிதை படித்துப் 

படித்து அனுபவிப்பதற்கு மட்டுமேயுரியது, ௮து வெறும் 

பொழுதுபோக்குத்தான், ௮து இன்பம் பயக்க வேண்டும், 

அது எக்த லக்ஷியதக்தையும் சட்டிக் காட்டத் தேவை 

யில்லை என்று இக்கால இலக்கயெ விமர்சகர்கள் பலர் 

கூறுன்றனர். அத்துடன் நிற்காது, கவிஞன் எதாவது 
ஒரு கருத் தக்குள்ளோ கொள்கைக்குள்ளோ தன்னைக் 

கட்டுப்படுத்திக் கொண்டவனாக ஆகக்கூடாது. அவ்விதக் 

கட்டுப்பாட்டுச் அறைக்குள் அவன் தன்னை அடைத்துக் 

கொண்டால், அவன் கற்பனையோட்டம் வானில்,வட்ட 

மிடும் பருந்சைப்போல உயரே செல்ல முடியாது, கூண் 

டுப் பறவையின் சுதக்தஇரம் போல்தான் ஆ௫இவிடும் என்றும் 

இவர்கள் கருதுகின்றனர். கவிஞன்: ஏதாவது ஒரு 

கருத்தை மட்டுமே பிரசாரம் செய்தால், அவன் 
கவிஞனாக: இருக்கமாட்டான், வெறும் பிரசாசகனாக ஆகி 

விடுவான் என்னு இவர்கள் கூற௮ுஇன்றனர். இக்காரணத் 

தால் ஒரு. கவிஞ னுடைய கவிதா இருஷ்டி.களில் ஒரு 

வாழ்க்கைத் தத்துவத்தையோ, போதனையையோ தேடு 

வது பொதுவாக நியாயமன்று என்பது: இவர்கள் கூற்று, 

இத்தகைய விமர்சனங்களைக் கேட்ட இக்பால், 

தன்னால் லக்தியமற்ற இன்பத்தையும், இளுஒளுட்பையும் 

மட்டும் உண்டாக்க முடியாது என்றும், படிப்பவர்களை
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வெறுமனே பரவசப்படுத்தும்படியான கவிதைகளைத் 
தான் எழுதவில்லை என்றும், எனவே, தன்னை இக்த 
லக்ஷண தசை முன்னிறுத்தி மதிப்பிட வேண்டாம் என் 
அம் கூறியுள்ளார். 

இஸ்லாத்தில் சகலவிதக் சவிஞர்களுக்குமே இட 
மில்லை என்னு ஒரு பக்கம் இலர் நினை த்துக்கொண்டுள்ள 
னர். கவிஞர்கள் வழிகெடுப்பவர்கள் என்ற இரு குர்ஆன் 
வாக்கியத்தை இதற்கு இவர்கள் ஆதாரம் சாட்டு 
வண்டு. ஆகவே, இக்பாலின்* மகாகவி'த் தன்மையைப் 
பற்றிப் பேசமுன், இஸ்லாம் கவிதையைப் பற்றி என்ன 
சொல்றது என்பதை அறிக்துகொள்வதும் அவசிய 
மாகும். ஈபி பெருமான் (ஸல்) அவர்களை ௮வர்களுடைய 
எதிரிகள் ல ௪மயங்களில் *கறுக்சன்” என்றனர் ;) வேறு 
சில வேளைகளில் அவர்கள்மூலம் வெளிப்படும் வேச வாக்கி 

யங்களின் வேகத்தைக் கண்டு அவர்களை ஒரு * கவிஞன் £ 
என்றனர். இவ்விரு சூற்றச்சாட்டுகளையும் இரு சூர்ஆன் 
மறுத்தது. ஒரு கறுக்கனுடைய சொல்லும் செய 

௮ம் பொருத்தமற்றும், முன்னுக்குப்பின் முரணானதாக 

வும் இருக்கும். ஆனால், ஈபி பெருமான் (ஸல்) அவம் 
சளோ தம் சொல்லிலும், செயலிலும், அகத்தும் புறத் 

சேயும் இணைந்த ஒற்றுமை காட்டி, வருங்காலம் உணர்த்தி 
வச்ச தீர்க்ககரிசியாய் இருந்தார்கள். அவர்களைக் *இறுக் 

கன்' என்பது தவறு என்றது இரு குர்ஆன். ஒரு கவி 
Ce சான் சொன்னபடி. கடப்பது. அபூர்வம்; அவன் 
இதயத்தே உதித்தெழும் அபிப்பிராயங்களோ சந்தர்ப் 
பத்தையும் சூழ்கிலையையும் ஓட்டிய அவன் மனநிலைக் 
கேற்ப வெளிவருபவையாகும். உசாசணமாக -வசத்த 
காலத்தின் மஇழ்ச்சியில் ௮வன் கவிதை எழு தகையில் 
வாழ்க்கையே ஒரு முடிவற்ற வசர்தம்தான் போலும் 
என்றெல்லாம் கூறிவிடுகறான். யாவுமே மஇழ்ச்சிக் 

கடலில் நீர்தித் திளைப்பதாகத் தெரிவிக்கிறான். குளிர்
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காலத்தை அவன் வருணிக்கப் புகும்போதோ, யாவுமே 
மரணரப்பிடியில் அகப்பட்டிருப்பது போல் உணர்இரன். 

அவ்வித வருணனையையே தருஇனான். ஆனால், நபி 

பெருமான் (ஸல்) அவர்களோ தமது சூழ்நிலை 
களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாகவோ, மன நிலைக் 

ஏற்பக் கருக்துக்களை வெளியிட்டவர்களாகவோ விளங்க 
வில்லை. மக்களுக்குத் தீமையை விலக்கி ஈன்மையைக் 
காட்டிக் தாமே அதன்படி ஒழுகயெவர்கள் அவர்கள். 

இத்சகையவர்களைக் கவிஞன் என்பதும் தவறு என்ற 

திரு wi ger. ப 
வாழ்க்கையின் வழிவகைகள் எண்ணற்றவை. ஆனால், 

கவிஞனே அவற்றில் எதிலும் கிலையாது சுற்றியலை 

வான். இதனால்தான், *: அவர்கள் (கவிஞர்கள்) ஓவ 
'வொரு பள்ளத்தாக்லெம் கோக்கமின்றி அலைந்து இரி 

ன்றனர் ”? என்கிறது திரு குர்ஆன் (26:225). இதனால், 
ஒருவன் வெறும் கவிஞன் என்ற முறையில் மட்டும் மக் 

கள் கூட்டத்துக்கு வழிகாட்டியாக இருக்க இயலாது 

என்னாயிற்று. அனால், சகல கவிஞர்களும் வழிகேடர்கள் 
தாம் என்று திரு குர்௮ன் கூறியதாக காம் அர்த்தப் 
படுத்த இடமில்லை. கவிஞர்களிலும் பரிசுத்தமான ஒழுக் 
கழும், ஈமான் சான்ற அசைக்க முடியாக கடவுள் ஈம்பிக் 

கையும் உள்ளவர்கள் மக்களுக்கு வழிகாட்ட முடியும் 

என்றே இஸ்லாம் கூறுகிறது. ஏனெனில், இவர்கள் தாம் 
ஒரு நல்ல மார்க்கத்தைப் பற்றிப் பேச இயலும். 

இதே கருத்தை ஈம் காலப் பெரிய அறிஞர்களில் 
சிலர் ஒப்புக்கொண்டுள்ள ௮ குறிப்பிடத் தக்கதாகும். ஆங் 

கலக் கவிஞரான கோலரிட்ஜ்; * ஆழ்ந்த தத்துவ ஞானி 
யாக இல்லாத எவனும் இதுவரை ஒரு மகாகவியாய் 
இருச்ததில்லை'” என்றார். தத்துவ ஞானச் தராத 
கவிதையை எழுதிய எவரையும் அவர் மகாகவியாக 

ஏற்கச் தயாராய் இல்லை, இதன்படி இக்பாலின் தத்துவ 
சீ
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ஞான, விளக்கங்கள், அவளை ஒரு இறந்த. மகாகவியாக 
மிகவும் தெளிவாக கிரூபிக்் றன வல்லவா ! சிறத்த 
இலக்யெ விமர்சகரான மேத்தியூ ஆர்னால்ட் சொல்கிளுர்5 
வாழ்வன எப்படி. என்ற கேள்விக்குப் பதில் தரும் 

முறையில்; தன் கருத்துக்களை வாற்வை வளம்படுத் துவ 
தற்காகக் தீவிரமாகவும் அழகாகவும் கூறுவதில்தான் 
கவிஞனின் பெருமை இருக்கிறஅ *” என்று. தீவிரமாக: 

வும் அழகாகவும். வாழ்க்கை வழியைக் கவிதையில் கூறுவ 

தற்கு அறிவுச் இறனும் கவித் அவ ௪க்தியும் மிகவும் ௮இக 
மான அளவில் 'சேவைப்படுசன்றன. வெறும் கவித் அவ 
சக்தி மட்டுமோ, அறிவுத்திறன் மட்டுமோ எத்தனையோ 
கவிஞா்களிடம் 'காணக்கூடியதாக இருக்கது: ஆனால், 
'இசண்டும் இழைச்த கவிதைகள் இயற்றியவர்கள் உல 
கத்திலேயே ஒரு Bo மகாகவிகள் தாம். இவர்களுள் 
இக்பால் ஒருவர்'என்பது அறிஞர் பலரின் அமிப்பிசாயம். 

ஒரு குறிப்பிட்ட லக்ஷியத்சை மன த்தகத்தில் நிஅத். 
திக்கொண்டு தமது சவிதா சக்தியையும், ௮ றிவுவன்மை. 
யையும் காட்டிக் காவியம் எழுதிய மகாசவிகள் தாம் 
ம மதிப்புக்கு உரியவர்களாய் இருக்கின்றனர். அறம் 
வெல்லும் பாவக்தோற்கும் ? என்ற லக்ஷியத்தை முன்னி 
அத்திக் கவிசை எழுதிய கம்பரளையும், இறைவனின் வழி 
கள் சேர்மையான்வை 5; அவற்றின் நேர்மையை மனித 
னுக்கு கியாயமென உணர்த்துவேன்? என்னு காவியம்: 
புனைந்த மில்டளையும் மகாகவிகள் என்று இலக்கயெ 
உலகம் போற்றுகிறது. இஅபோல் தனக்கே உரிய 
புதிய பாதையில்,. உலகம் உய்ய, தனி மனிதன் நிலை £ர் 
படவும், அவனைத் தன்னகத்தே கொண்ட சமுதாயம் BF 
படவும், அவற்றின் மூலம் உலகிலேயே பொன்யுகம் மலர 
வும் மார்க்கஞ்சொன்ன இக்பால் இறந்த கவி வளனும் அதி 
வுச் திறனும் உடைய கவிதைகளை தல்ஞர். அவற் 
ஒரு பேர சனையாளரரகவோ, இரந்தனையாளராகவோ மட்
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Baa! இருர் அவிடவில்லை 5 3 அவர் மானிட வர்க்கத் துக்கே- 
'ேரர்வழியைக்' காட்டி ஒரு தீர்க்கதரிசியின் வேலையையும் . 

செய்தார். 

மானிடனுக்கு வரம்பிலா வளர்ச்செடையும் வாய்ப் 
புண்டு என்றும், இவ்வகலெத்தில் அவன் நிலை Ber 
னை, என்றும் அவர் , கம்பினார். - எனவே, அருடைய 
போதனைகள் யாவருக்கும் ,பொ௮னப்படையானவையாக.- 
விள்ங்குன் றன. மேலும் ௮வர் எழுதிய நூற்றுக்கணக்- 
கான கவிதைகளில் எத்தனை எத்தனையோ விஷயங்கள் - 
குர்அபாவின் பாழடைந்த: கட்டடங்கள் தொட்டு கெப் 
'போலியனின் ச௪மாதிவளை,, ஷேக்ஸ்பியர் முதல் நீட்சே,.. 

காலிப், கெச்சே, லெனின்வரை எத்தனையோ,.விஷயங்கள் 
பேசப்படுகின்றன. , .. இவ்வகிலத்திலுள்ள . விஷயங்கள் 
போதாததற்குத் தனது tore? a காமா”வில் வா.னுலகங்- 
களையும் அவர் கொண்டு வருலஞார். நாடக வகைக் கவிசை 

கள் தவிர ம்ற்றச் ௪சல வகைக் கவிதைகளையும் அவர் ஆக்க. 
யுள்ளார். உணர்ச்ெயக் கொட்டும் பாடல்கள், தத்து: 

ant owe கவிதைகள், எளனப் பாடல்கள், இறங்கற்பாக். 
கள், பள்ளுகள், , ருபாயியாத்துகள் ' ஆகிய பலவகைப் - 

ஙாடல்களை அவர் ,எழமுஇயுள்ளார். இவை: ஒஓவ்வொன்றி 
அம் அவர் உலூன் மாபெரும் கவிஞர்களோடு ஒப்புகோக். 
கத் தக்கவர். ! அவருடைய தத்துவார்த்தக் கவிதைகள் 
மெளலானா ரூமியையும், பாரகாவியம் கம்பனையும், . 
மில்டளையும், அவர் உணர்ச்இுவெறிப் . பாடல்கள் "ஹாபி 
ஸையும், . ஷெல்லியையும், பாரதியையும், அவர் கையறு 

நிலைக். கவிதைகள் 'டென்னிஸனையும், முதந்நபியையும்,. 
அவருடைய இயற்கை வருணனைகள். காளிதாஸ்கையும் 

மக்கு சினை ஷட்வென. 

இவ்விதம் அவர் தன் மகத்தான திறமையைக். காட்டி. 
உலகம்: ஈல்வழி பெற் வழிகாட்ட . முன்வந்த தாலேயே. 
அவா்: "ஒரு தீர்க்கதரிசியின் வேலையைச் செய்தசர் எண்
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அஇறோம். இக்பால் தன் மஷேகு ஆகப் பாவித்த மெளலானா 
ரூமியும் இக்பாலைப் போல ஒரு குறிக்கோளை ச்.சமத முன் 
நிறுத்திக் சொண்டு கவிதை எழுதினார்.  இக்பாலைப் 

' போலவே அவரும் எத் தனையோ வகை வகையான விஷயங் 

களைப் பற்றியெல்லாம் எழுதினாலும், தமத லகதியக் 
கருச்சை வெளியிட: மட்டும் மறப்பதில்லை. எனவே, 
அவருடைய கவிதைகளைத் தீர்க்ககரிசனத்துக்கு அடுத்த 
படியில் வைத்து மதிப்பிடும் முஸ்லிம்களும் உண்டு. அவர் 
ஒரு தீர்க்கதரியல்லர், எனினும், “அவரிடம் வேசநால் 
இருர்சஅ !? என்று: அவளை அவர் ஏஹிகர்கள் புகழ்ச் 
தினார். இதுபோலவே இக்பாலையும், ₹* அவளை ஒரு 
தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்க முடியாதாயினும் அவர் ஒரு 
தீர்க்ககரிசியின் வேலையைச் செய்திருக்கிறார் ?? என்று 
அவருடைய ஈண்பரும் கவிஞருமான குலாம் காதிர் 
பில்கரமி பாராட்டியுள்ளார். 

இக்பாலின் கவிதைகள் செய்த அற்புதங்களில் 
ஒன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட இலை வார்த்ைதகளுக்கு ஏற்பட் 
CES தவமுன கருத்துக்களை: மாற்நியஅமாகும். 
உதாசணமாக GSO)’ (eb) என்ற பதம் இடைக் 
கால இஸ்லாமிய இலக்கியத்தில் ஒரு அர்கா த்தமடிக்கும் 
வார்தி்தையாகிவிட்டிருந்கது. பிற்கால சூஃபியாக்கள் 
இவவார்த்தைக்கு மோசமான அர்த்தத்தைக் கற்பித் 
இருக் தனர். அதனால் anf ௮ த்தின்படி (மார்க்க நியதியின் 
Lig.) popu ் பெரியார்கள் அவற்றை வெறுத்து ஓதக் 
இனர்: செயலற்று மூலையில் குக்இக்டக்கும் நிலைமையில் 
ஆத்மீக எழுச்இ பெறமுடியும் என்று பாரஹீகக் கவிஞர் 
களில் பலர் கருதினர். இசை விளக்க :கூத்இ£? பயன் 
பட்டது. ஆனால், இக்பால் இவ்வார்த்ையின் பொரு 
ளையே மாற்றி, இதை மிகவும் கண்ணியமானதாக ஆக்கி 
யிருப்பதத அவருடைய YSSES SS HOTS S S05 
uppu விளக்கத்தில் கண்டோம். ' இவ்விதமே ₹தக்தர்?
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(விதிவசம்) என்ற பதத்தின் அர்த்தமும் கெட்டுக் உடஈ- 
௮. கீழ்சாட்டு மக்களின் விழ்ச்சக்கே இக்த விதிவ௪ ஈம்: 
பிக்கைசான் காரணம் எனலாம். யாவும் இறைவனால் 
முன்னமேயே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன, அதன்படிதான் 
ஒவ்வொன்றும் நடத்து வருகிறது 3 எனவே, காம்: 
என்ன செய்தாலென்ன, செய்யாவிட்டால்தான் என்ன 

என்னு *தக்தீ'ருக்கு விளக்கம் கொடுக்தனர். மனிதனின் 
செயலாற்றும் திறத்தைச் சாம்பி மட்இப்போகச் செய் 
னர். இக்பாலோ, திரு குர்ஆனைப் பின்பற்றி, விதிவசம் . 

என்பது தானாகவே ஏற்படுவது அன்னு, ஒருவனுடைய 

சாதனைகளுக்கேற்பப் பலன் தருவது ௮து என்றும், . 

எனவே, ஒவ்வொரு சனி ஈபருக்கும் ௮௮ வருங்கால 
சாத்தியப்பாடுகளை நினைவூட்டுவது தானேயன்றி, ap 
கனவே ஸ்இரமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுவிட்ட. சம்பவங்க* 
ளல்ல என்று விளக்கவைகத்தார். இத போலவே மூமின், 

இஸ்லாம், மனிகன் முதலிய பதங்களின் அர்ச் சங்களி: 
அம் புதிய மதிப்பை அவர் உண்டாக்இஞார். 

இதனால்தான்; இக்பாலைப் போன்று ரக ரகமான 
கற்பனையோட்டத்தையும், விசவிகமான கருத்துக்களை 
யுங் காட்டி, இக்காலத்திற்கேற்பக் கவிதை எழுதிய 
மூஸ்லிம் கவிஞர் வேறு யாருமே இல்லை என்இஞூர் 
பேசாஇிரியா் ஆர்பரி.௮ரபி இலச்கியத்தில்கூட ஓர்: 
இக்பால் இனித்தான் தோன்ற வேண்டும் என்னு இத்த 
மகா அறிஞர் கூறுவதில் வியப்பொன்றுமில்லை. 

: இந்த.யுகத்தின் மகாகவிகள் வரிசையில் இக்பால்: 
முதன்மையானவர்?” என்னார் ௪ட்ட மேதையும், உர்தர,. 
பார்ஷி; அரபு இலக்யெ அறிஞருமான ஸர் தேஜ் 
பஹதூர் ஸப்ரூ. கற்பனை யோட்டத்திலும், கருச் 
காழத்திலும், சொல்லழூலும், அப்பழுக்கற்ற கருத் 
அக்கள் ஈல்குவதிலும், இக்பாலைவிடச் இறந்த (வேறு 
உர்தூ; பாரஹீகக்) கவிஞர்கள் யாருமில்லை ; Dy bse
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அவரோடு . ',, அமமாகக்: கருதப்படக்கூடியவர்களுங்கூட 
இல்லை எனலாம்.”? : என்று. ஒரு கட்டுசையில் , மிகாகஹி 
இக்பாலைப் பாராட்ட வந்த ஸர். ஸப்ரூ அக்கட்டுரையின் 
முடிவில், , தந்துள்ள. இம்க்காணும் , கடைஇ வாக்தியத் 

அடன் இதை. முடிக்றேன், : 

42 கிழக்கு மேற்கு நாடுகளின் உன்னத. 
மான பண்பாடுகளில் பலவற்றைத் தன்ன 
கத்தே கொண்டிருந்த ஒருவருக்கு, பாரஸளீக 

மொழியிலும், உர் தூவிலும் எழுதப்பட்ட 
கவிகைகளான பெறற்கரிய பிதுர்ராஜ்ஜிதச் 

'சொ.த்தை நமக்கு விட்டுச் சென் ற ஒருவருக்கு; 
பல: துறைகளிலும் நமது தேயே வாழ்க் 

கையை வளப்படுத்திய ஒருவருக்கு, ஈவ இந்தி 
யாவின் மகத்தான ஓர். இலக்கியக் கர்த்தா 

வாகவும், தெளிந்த க்ருத்துக்கள்' உள்ள 
சிந்தனையாளராகவும் வருங்காலத்தில் மதிக் 

கப்பட விருக்கும் ஒருவருக்கு என் மரியாதை 
யைத் தெரிவிப்பதற்காகவே இச்சில வார்த் 
தைகளை நான் எழுதத் துணிக்தேன்.'? 

ஒரு கல்ந்தரின்' (பற்றற்றவரின்)) தத் துவத்தை 
நான் வெளியிட்டுள்ளேன் ; 
அதன் மூலம் மதரஸாக்களிலும் 
காங்காஹ் எனும் தியான மடங்களிலும் 
சிந்தனை தன் விலங்்குகளிலிருந்து 
விடுபடுமாக ! : இக்பால்; 

  

சாஜன் எலக்டிறிச்: பிரஸ், சென்னை-1.] 
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