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இடைக்காய இந்திாவில் பக்தி இக்கம் 

               ழு ற்றும் ட்டாம் நூற்நாண்டுகபில் ிழ்ாட்டில் தான்நி 
தக்ி ிதாடு தற்நி ற்கணத அநிந்துககாண்தடாம். சை ை ான்ார்களும், 
ச ஆழ்ார்களும் தல்ன, தாண்டி, தைார் ஆட்ைிக் கானங்கபில் தக்ி 
உர்சப் தப்திணார்கள். ஆணால், இசடக்கான இந்ி தக்ி இக்கத்ின் ன்ச 
தறுதட்டாகும். இந்ிாில் இஸ்னாி ைம் திால் ற்தட்ட 
ிசபவுகபின் தணாக ழுந்த இசடக்கான தக்ி இக்கம். ஒரு 
கடவுட்ககாள்சக, ைத்தும், ைதகாத்தும், ைடங்குகசப புநக்கித்ல் 
ததான்நச இஸ்னாத்ின் ன்சகபாகும். இத்சக இஸ்னாி கருத்துக்கள் 
அக்கான ைத் சனர்கபிசடத ஆழ்ந் ாக்கத்ச ற்தடுத்ிண. தலும், 
சூஃதித்துநிகளும் தக்ி இக்க ைீர்த்ிருத்ாிகபாண ாாணந்ர், கதரீ், ாணக் 
ததான்நர்கபின் ைிந்சணகசப ட்டிகழுப்திணர். 

சூஃபி இக்கம்: 

 இசடக்கானத்ில் ாழ்ந் ற்கநாரு ைத்சனர் குருாணக் 
இஸ்னாி ைத்ிற்குள் தான்நி ாாப ைீர்ிருத் இக்கத சூஃதி 
இக்காகும். தாைீகத்ில் தான்நி சூஃதி இக்கம் திகணான்நாம் 

நூற்நாண்டில் இந்ிாில் திது.  

 னாகூசச் தைர்ந் தக் இஸ்ாில் ன்ந பல் சூஃதித் துநி ணது 

கருத்துக்கசப தப்தத் காடங்கிணார். இந்ிாின் சூஃதித்துநிகபிதனத புகழ் 

ிக்கர் குாஜா காய்னுீன் ைிஸ்ி. அர் ஆஜ்ீரில் ங்கி ணது கருத்துக்கசப 

தப்திந்ார். அது ைீடர்கள் ைிஸ்ி அசப்திணர் ன்று அசக்கப்தட்டணர். 

 ற்கநாரு சூஃதித்துநிாண ிகாபூீன் சுஹ்ர்ி ன்தது கருத்துக்கபால் 

ஈர்க்கப்தட்டர் தகாவுீனு; ைக்காரிா. அது ைீடர்கள் சுஹ்ர்ி அசப்திசண 

ற்தடுத்ிணர்.  

 ைிஸ்ி அசப்தசதச் தைர்ந்  ற்கநாரு சூஃதித்துநி ிைாபீன் அவுனிா. அர் 

க்கபிசடத ைிநந் ஆன்ீகக் கருத்துக்கசப தப்தி ந்ார். இத்சக 

சூஃதித்துநிகசப, இன்றும் கூட பஸ்னிம்கள் ட்டுல்னாது ாபாண 

இந்துக்களும் ிதட்டு ருகின்நணர். அர்கபது கல்னசநகள் இவ்ிரு 

குப்திணரும் புணிப் தம் தற்ககாள்ளும் இடங்கபாகத் ிகழ்கின்நண. 
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 இசநசண உர்ற்கு அன்பும் தக்ிபத ைிநந் ிகள் ன்று 

சூஃதிக்கருத்துகள் னிபறுத்துகின்நண. ணி குனத்ின் ீது அன்பு காட்டுன் 

பனத கடவுள்ீது அன்பு கைலுத் படிபம். ணதää ணி குனத்ிற்கு தைச 

கைய்ன்பனத கடவுளுக்கு தைசாற்;ந படிபம் ண சூஃதிகள் ம்திணர்.  

 கடவுள் தற்நி அநிந்து ககாள்ப சு ஒழுக்கம் ிகவும் னிபறுத்ப்தட்டது. சீகு 

பஸ்லீம்கள் புந ஒழுக்கத்ச னிபறுத்ி தசபில், சூஃதிகள் அக 

ஒழுக்கத்ின் தசண டுத்துசத்ணர். 

 ைடங்குகசப ம்திிருந் சீக பஸ்லீம்களுக்கு தினாக சூஃதிகள் அன்பும் 

தக்ிபத பக்ிக்கு ிகள் ண உசத்ணர். ஆன்ீக பர்ச்ைிக்கு குருின் 

ிகாட்டுல் பக்கிம் ண சூஃதிக்கள் கூநிணர். ைகிப்புத்ன்சபம் அர்கபால் 

னிபறுத்ப்தட்டது.  

 ிாணம், ற்கைல்கள், தாங்களுக்கு ருந்துல், ிதாடு டத்துல், புணிப் 

தங்கசப தற்ககாள்ளுல், ாணங்கசப கைய்ல், துநிகபின் 

சடபசநகசபப் தின்தற்நி ஆசைகசபத் துநத்ல் ததான்ந கருத்துக்களும் 

சூஃதித் துநிகபால் டுத்துசக்கப்தட்டண. 

 இத்சக சீகத்ன்சற்ந ாாபக் கருத்துக்கள் அடங்கி சூஃதித்தும் 

தக்ி இக்கப் கதரிார்கபிசடத ஆழ்ந் ாக்கத்ச ற்தடுத்ிண.  

 திற்கானத்ில், பகனாப் ததைர் அக்தர் சூஃதிக் தகாட்தாடுகசபப் தாாட்டிணார். 

அது ை தாக்கு ற்றும் ைக் ககாள்சககசபபம் அச உருாக்கிண.  

 சூஃதி இக்கம் இந்ிாில் திக் ககாண்டிருந் அத தசபில் 

இந்துக்கபிசடத தக்ி இக்கம் தகாகப் திக் ககாண்டிருந்து.  

 அன்பு ற்றும் சுனம் கனா தக்ி ஆகிற்சந அடிப்தசடாகக் ககாண்ட 

இவ்ிரு இக்கங்களும் இண்டு குப்திணரின் ஒற்றுசக்கும் ிகுத்ண. 

பக்தி இக்கம் 

 ஓன்தாம் நூற்நாடில் ைங்கர் இந்து ை றுனர்ச்ைிக்கு ித்ிட்டு இந்து 

ைத்ிற்கு ஒரு புி ார்க்கத்ச காட்டிணார் தகபாிலுள்ப கானடிில் 

திநந்ர் ைங்கர். அது தகாட்தாடாண அத்சம் ைாாணி ணிணின் 

அநிவுக்கு ட்டக்கூடிாக இல்சன.  
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 தலும், அத்ச தகாட்தாடாண ிர்கு தித்ிற்கு ிாக ைர்குதிம் ன்ந 

கருத்தும் தான்நிது. (ிர்கு திம்ம் - கடவுள் குாிைங்கபற்நன். 

ைர்கு திம்ம் - கடவுள் குாிங்கசப உசடன்) 

 தன்ணிண்டாம் நூற்நாண்டில், கைன்சணக்கு அருகில் ஸ்ரீகதரும் புதூரில் திநந் 

இாானுஜர், ணது ‘ிைிஷ்டாம் சம்’ ன்ந தகாட்தாட்சடப்தப்திணார். 

அது கருத்துப்தடி கடவுள் ைர்குதின் அல்னது குாி 
ைங்கசபபசடன்.  

 தசடப்பு, தசடக்கப்தட்ட கதாருட்களும் உண்சாணச, ைங்கர் கூநிசப் 

ததான ாச அல்ன ன்தது அர் ாம். ணத, கடவுள்,  ஆன்ா, கதாருள் 

அசணத்தும் உண்சகதப. ஆணால் கடவுள் ணத்துக்கண் உள்பது.  

 ற்நச அசணத்தும் அது குாிைங்கள். ாானுஜர் திதத்ி ார்க்கத்ச 

அல்னது கடவுள் பன்பு ைண் அசடச ததாித்ார். ாழ்த்ப்தட்ட க்கசப 

ச ைத்ச தின்தற்றும்தடி ாானுஜர் அசப்பு ிடுத்ார். 

 தின்பன்நாம் நூற்நாண்டில் கர்ாடகசச் தைர்ந் த்துர் ஜீாத்ா, 

தாத்ாச உள்படக்கி த்ச த்துத்ச தப்திணர். அன்தடி உனகம் 

ாச அல்ன, உண்ச. கடவுள், ஆன்ா, கதாருள் ஒவ்கான்றும் ைிநப்தாணது 

கலுங்காணா தகுிில் ிம்தார்க்கர், ல்னதாச்ைாரிர் ச தக்ிசப் 

தப்திணர்.  

 ல்னதாச்ைாரிார் ட இந்ிா கைன்று அங்கு கிருஷ்தக்ிசப் தப்திணார். 

அர் சூத்ிர்கசபபம் து ைீடர்கபாகக் ககாண்டிருந்ார்.  

 ீாதாய் ைிநந் கிருஷ் தக்சாகத்ிகழ்ந்ார். அது ீாதஜன்கள் 

ாஜஸ்ாணில் திைித்ி கதற்நச. துபைிார் ாதக்ாக ிபங்கிணார்.  

 ாாத்ின் இந்ி காி டிாண ‘ாம் ைரித்ணஸ்’ ன்ந புகழ்கதற்ந 

நூசன துபைிாைர் தசடத்ார். 

 திணான்கு ற்றும் திசணந்ாம் நூற்நாண்டுகபில் ாாணந்ர், கதரீ், ாணக் 

ஆகி பரும் தக்ி இக்கத்ின் தூண்கபாக ிபங்கிணார். க்கு பந்ச 

கதரிதார்கபிடிருந்து அர்கள் தக்ிபர்சப் கதற்நணர். ஆணால்,  

க்களுக்கு புி ிகசபக் காட்டிணர்.  

 கானங்கானாக தின்தற்நப்தட்டுந் படம்திக்சககசப ிட்கடாித்து தக்ி 
கநிசக் கசடப்திடித்து பக்ி கதறுாறு அர்கள் ைாாணி க்கசபக் 
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தகட்டுக் ககாண்டணர். பந்ச கான ைீர்ிருத்ாிகசபப் ததான, ஒரு 

குநிப்திட்ட ைத்ச அர்கள்; ைார்ந்ிருக்கில்சன.  

 ைடங்குகபிலும் ைம்திாங்கபிலும் ம்திக்சக ககாண்டிருக்கில்சன. தன 

கடவுட் ககாள்சகசச் ைாடி அர்கள், ஒரு கடவுள் தகாட்தாட்சட 

னிபறுத்ிணர். ைிசன அல்னது உரு ிதாட்சடபம் அர்கள் இகழ்ந்ணர்.  

தக்ி கநிபனாக ட்டுத பக்ி கிட்டும் ன்று அசைக்கபடிா 

ம்திக்சகச அர்கள் ககாண்டிருந்ணர். அசணத்து ைங்கபின் அடிப்தசட 

ஒற்றுசச அர்கள் னிபறுத்ிணர். 

ாானந்தர்: 

 ாணந்ர் அனகாதாத்ில் திநந்ர். காடக்கத்ில் அர் ாானுஜரின் ைீடாகத் 

ிகழ்ந்ார். தின்ணர், அது ணிப்திரிச ிறுி தணாஸ், ஆக்ா ததான்ந 

இடங்கபில் து கருத்துக்கசப தப்திணார். அர் ாச ிப்தட்டார். 

 பன்பனில் திாந்ி காிில் கருத்துக்கசப தப்திர் அத. 

பிசாண ிதாட்சட அர் அநிபகப்தடுத்ிணார். தண்சட ைாிச் 

ைட்டங்கசப கர்ந்கநிந்ார்.  

 இவ்ிண்டும் தக்ி இக்கத்ிற்கு அர் அபித் ககாசடகபாகும். ைாி 
பசநசச் ைாடி ாணந்ர் து ைீடர்கசப அசணத்து திரிவுகபிலுிருந்தும் 

தர்ந்கடுத்ார் 

 அவது முக்கி சைீர்கள் வருாறு: 

1. கதரீ் – ஒரு பஸ்னிம் கைாபி 
2. ாய்ாைர்– கைருப்புத்சக்கும் காினாபி 
3. தைணா – படி ிருத்துதர் 

4. ைாணா – ாிைம் கட்டுதர் 

5. ன்ணா – ஜாத்இண குடிாணர் 

6. ஹரி – கதாற்ககால்னர் 

7. திதர் – ாஜபுத்ி இபைர் 
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கபீர் 

 ாணந்ரின் ைீடர்கபிதனத புகழ்ிக்கர் கதரீ். தணாஸ் கரில் ஒரு திா 

ிசக்கு கணாகப் திநந்ார். ஆணால் ஒரு பஸ்னிம் ம்திிணால் 

பர்க்கப்தட்டார்.  

 அர்கள் கைவுத்காிசன கைய்து ந்ணர். தகுத்நிவும் ஆற்நல் ிக்க அர்ää 

இந்து ைம் ற்றும் இஸ்னாி ைம் குநித்து ன்கு அநிந்து ககாண்டார். 

இந்து, பஸ்னிம் த்துங்கசப அருக்கு டுத்துசத்ர் ாாணந்ர்.  

 இந்து பஸ்னிம்கபிசடத ஒற்றுசச ற்தடுத்துத கதரீின் அடிப்தசட 

தாக்காக இருந்து.  

 ைிசன ிப்தாட்சட கண்டித் அர், கடவுள் பன்பு ணிர் அசணரும் ைம் 

ன்றுசத்ார். அசணத்து ைங்களும் ஒன்தந ன்றும் இந்துக்களும் 

பஸ்னிம்களும் ஒத கபிண்ால் டிக்கப்தட்ட தாத்ிங்கதப ன்று டுத்துக் 

கூநிணார்.  

 ான், அல்னா இருரும் ஒன்தந! தகாிலும் சூிபம் ஒன்தந! ண 

னிபறுத்ிணார். கடவுள்ீது தக்ி கைலுத்துத பக்ிக்கு ைிநந் ி ன்று 

கூநிணார்.  

 இற்கு தூ இத்சப் கதற்நிருப்ததுடன் ககாடுங்தகான்ச, ாின்ச, 

ததானிதடம், கடச றுல் ததான்நற்சந ினக்கவும் தண்டும் ன்று 

கூநிணார். அது ைீடர்கள் கதரீ்தந்ிகள் ன்று அசக்கப்தட்டணர். 

குருநானக்: 

 அர் ைீக்கி ைத்ச ிறுிணார். காடக்கத்ில் கதரீின் ைீடாகவும் 

ிபங்கிணார். னாகூருக்கு அருகிலுள்ப ால்ாண்டி ன்ந இடத்ில் குருாணக் 

திநந்ார்.  

 ஜாி தற்றுசகசபச் ைாடி அர், புணி ிகபில் ீாடுது ததான்ந 

ைடங்குகசப இகழ்ந்ார். அது ைக் கருத்துக்கள் ஒழுக்கத்ச 

னிபறுத்துாகும், அத ைம் சடபசநக்கு உகந்ாகவும் இருந்ண. 

 சுனம், கதாய்ச, ததானி தடம் ததான்நற்சந ிட்கடாிக்குாறு அர் 

க்கசப தகட்டுக் ககாண்டார். உண்ச, தர்ச, அன்பு ஆகிற்சநக் ககாண்டு 

ாழ்க்சகச கசடப்திடிக்குாறு னிபறுத்ிணார்.  



  

இடைக்காய இந்திாவில் பக்தி 
இக்கம் 

 

6 

பாைக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                                                       FB – ExamsdailyTamil 
 

  ‘அசுத்ங்கள் ிசநந் இவ்வுனகில் சுத்ாக இருங்கள்’ ன்தது அது 

புகழ்ிக்க ாைகங்கபில் ஒன்நாகும்.  

 இந்து பஸ்லீம் ஒற்றுசக்காகத அர் ணது ாழ்ாசப அர்ப்தித்ார். 

அது ைீடர்கள் ைீக்கிர்கள் ன்று அசக்கப்தட்டணர். 

 ங்காபத்ில் கிருஷ் தக்ிசப் தப்தி சைன்ர் ற்கநாரு தக்;ி கநி 
தப்தி ைீர்ிருத்ாி. துநநம் பூண்ட அர் ாகடங்கும் சுற்நி து 

கருத்துக்கசபப் தப்திணர். ணி ைதகாத்துத்ச அர் டுத்துசத்ார்.  

 ைம், ைாி அடிப்தசடினாண தறுதாடுகசப அர் ைாடிணார். அன்சதபம் 

அசிசபம் னிபறுத்ி சைன்ர், துன்தப்தடும் க்கபிடம் தரிவு 

காட்டிணார். குநிப்தாக சகபிடபம் னிச குன்நிதாரிடபம் கருச 

காட்டிணார்.  

 அன்பு, தக்ி, ஆடல், தாடல் பனம் கடவுசபக் கானாம் ண அர் ம்திணார். 

அசணத்து குப்திணசபம் து ைீடர்கபாக்கிக் ககாண்டார். இன்றும்கூட 

ங்காபத்ில் சைன்ரின் ததாசணகசப க்கள் தின்தற்நி ருகின்நணர். 

 திபன்நாம் நூற்நாண்டில் காாஷ்டித்ில் தக்ி இக்கத்ச தப்திர் 

ாதர். அது கருத்துக்கள் காாஷ்டி ர்ம் ணப்தட்டது. தகத் கீசக்கு 

ிபக்கம் கூறும் ஞாதணஷ்ரி ன்ந நூசன அர் ழுிணார். தறு தன 

கான்களும் இசடக்கானத்ில் தக்ிகநிசப் தப்தி ந்ணர்.  

 ஞாணதர் அன்பு கநிசப் ததாித்ார். ைிசனிதாட்சடபம் புதாகிர் 

பசநசபம் அர் கண்டித்ார். ைாி பசநசபம் ைாடிணார்.  

 திணாநாம் நூற்நாண்டில் ாழ்ந் கார் ைாி தறுதாட்சட ைாடிதாடு, 

ாழ்த்ப்தட்ட ைாிிணருக்கு கருச காட்டிணார். ாபாண இசைப்தாடல்கசப 

ழுிபள்பார். அது தஜன்களும் கீத்சணகளும் புகழ்கதற்நச.  

 ாட்டி ைிாஜிின் ை கானத்ாண துக்காாம் காாஷ்டித்ச தைர்ந் 

ற்கநாரு தக்ி கநிாபர். ாட்டி தைிம் தான்றுற்குநி தின்புனம் 

அால் ற்தடுத்ப்தட்டது. ைபக தறுதாடுகசப அர் ிர்த்ார். 

பக்தி இக்கத்தின் சிமப்பு 

 தக்ி இக்கத்ின் ைிநப்பு குநிப்திடத்க்காகும். தல்தறு ததாசணாபர்களும் 

த்ம் திாந்ி காிகபிதனத ழுிபம் ததைிபம் ந்ணர்.  
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 ணத, இந்ி, ாத்ி, ங்காபம், கன்ணடம் ததான்ந காிகள் 

பர்ச்ைிசடற்கு தக்ி இக்கம் ஊக்கபித்து.  

 இம்காிகள் ாினாக, அர்கள் ங்கபது கருத்துக்கசப தடிாகத 

க்களுக்கு டுத்துக் கூநிணர். ைாி பசநச தக்ி இக்கத் சனர்கள் 

ஒருித் குனில் ைாடிால், ாழ்த்ப்தட்ட க்கள் ிசன உர்ற்கு தக்ி 
இக்கம் ிகுத்து. 

 தக்ி இக்கம் கதண்களுக்கு ை பக்கித்தும் அபித்சால் ைபாத்ில் 

அர்கபது ிசன உலும் அது ிகுத்து. தலும், ைிக்கனற்ந பி ை 

ிச தக்ி இக்கம் க்களுக்கு டுத்துக்கூநிது. கடவுள்ீது ீி தக்ி 
கைலுத்துாறு க்கள் அநிவுறுத்ப்தட்டணர்.  

 ககாசடிகுந் ாழ்க்சக,  ணி குனத்ிற்கு தைச ததான்ந புி கருத்துக்கள் 

தான்நி பர்ந்ண. 
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