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ப. ேகால�ப�

“கதிக�ட� எ��� ெவ�றி  க!�பறைவ மீேதறி” ெப�மா� ஊ
வல� ேபா�� கா$சி&ட�
ெதாட��கிற இ�லாமிய
கைள� ப(றிய ஆவண�பட�. ஊ
வல� ெச�ற ச() ேநர� ��
பி�ன
, ம-தியி. இ�/ பா�� ஒலி கிற.

மத�தா. இ�லாமிய
க�. ெமாழியா. தமிழ
க�. ஆயிர� ஆ2! க3 � 4�ேப தமிழக�தி�
கலாசார  5)கைள ஏ()  ெகா2! இ/த ம2ணி. ெச�7ல�ெபய
 நீ
ேபா. கல/ ேபான
த�ைமைய இ கா$சி உண
�வதாக எ!�  ெகா�ளலா�.

“யா�” எ�ற ெபய:. அ�வ
 உ�வா கியி� �� இ�பட� வ�� 13-� ேததி ெவளியிட�பட
இ� கிற. “த��ைடய ேவ
கைள� ேத!� ஒ� தமி= இ�லாமிய:� பயண� இ�பட�”

எ�கிறா
 அவ
.

ப>ைசவ2ண� ேபா
�தியி� �� ேம(�� ெதாட
>சி மைலய?வார�தி. அம
/தி� ��
ேகா�ைப கிராம�தி. தா� இ கா$சி படமாகியி� கிற. அ அ�வ:� ெசா/த ஊ
.

ேகா�ைப எ�றாேல கிலிைய ஏ(ப!�� நா@க� க24�ேன ேதா�)கி�றன. ேகா�ைப
நா@கைள� பா
� விய/ ேபான தி�7�.தா�, த��ைடய பைட � ேவ2?ய நா@கைள
ெப() ெச�றி� கிறா
. அத(�  ைகமாறாக ஒ கலிக
 ச4தாய ம களி� ஊ
 ேகாயிA �
அர�கநாத
 சிைல ெச@ த/தி� கிறா
. 1980-களி. அ தி�$!� ேபான.

பட�ைத �றி� விள க� ெகா!�  ெகா2?� �� ேபா, உ�ேள Bைழ/, நா(காலியி.
ஏ) வ�, �தி�பமாக இ� �� சி�னCசி) மகைள� பா
� “அமிரா நா>சியா
 ேபசாம இ�”

எ�) அ�வ
 ெசா�ன� ச() விய�7.

“தமி= இ�லாமிய� ெப2க� நா>சியா
 எ�) ெபய:$!  ெகா�வ 7தித.லேவ. எ��ைடய
தாயா:� ெபய
 5ட ெச.ல�மா�, எ�) விள க� த�கிறா
 அ�வ
. அவ�ைடய

கீழ கைரயி. க. சி(ப�க3ட� 5?ய ப�ளிவாச.. 9�
E(றா2ைட> ேச
/த இ சமீப�தி. 7னரைம க�ப$ட.
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உறவின
களி். ைநனா
க3�, 4� கனிக3�, இர�தின 4கமக3� உ2!.

நா�� ஆ2!க3 � 4�ன
 ெதாட�கிய இ�பட�, இ�ேபாதா� 4?வைட/தி� கிற.

தCைச� ெப� Gைடயா
 ேகாயிலி� ஆயிரமாவ ஆ2!  ெகா2டா$ட� நைடெப(ற ேபா,

ெதா.லிய.ைற காக அ ேகாயிைல� ப(றிய ஆவண�பட� தயா: க� பணி க�ப$டதா.,

இ/த கால அவகாச� ேதைவ�ப$ட எ�கிறா
 அ�வ
.

ஐ�ப நிமிட�க� ஓ!� யா�, தமி= ம2ணி. இ�லா� ேவ
 வி$ட வரலா(ைற&�,

இ�லாமிய
களி� Jதாைதய
கைள&�, அவ
கேளா! வள
/த, வள
 க�ப$ட வணிக�, க.வி,
இல கிய� என எ.லா 5) கைள&� ஆவண�ப!�தி&�ள.

அ�) தமிழக�தி. விைள/த �)மிள� என�ப!� ந.லமிள�, ஏல கா@ ஆகியவ() �
சீன�திA�, ஐேரா�பா க2ட�திA� ஆ�பி: கா விA� ெப�� வரேவ(7 இ�/த. வணிக�
Jல� ெப�� ெபா�ள$ீ?, உலக�திேலேய ெச.வ>ெசழி�7 மி க தாக தமி=ம2 விள�கிய
எ�றா., ேம(� ஆசியாGட��, பி�ன
 �றி� பாக இ�லாமிய
க3ட� ெச@த வணிக 4�
காரண�. அதனா.தா� 11-� E(றா2?ேலேய தமிழக�தி. அவ
க3 � வரேவ(7�
ெச.வா �� இ�/தன எ�கிறா
 அ�வ
.

இ/த ந)மண� ெபா�� வணிக� தா� 7-� E(றா2?. அேரபியா வி. பரவிய இ�லாைம
தமிழக� �� ெகா2! வ/ ேச
�த. இ�பட�தி. ேதா�)� வரலா() ஆ@வாள
க3�
அ க��ைத வலி&)�கிறா
க�.

தCைச� ெப:யேகாவிலி� க. ெவ$?. காண�ப!� ேசாணக� எ�ற வா
�ைத இ�லாமிய
வியாபா:கைள  �றி�தேத. இராஜராஜனி� மக� இராேஜ/திர ேசாழனி� அரசாைண யாக
ெவளியிட�ப$ட ஆைனம�கல� ெச�ேப$?. அ�தா$சியாக � க� அகம ெபய

ெபாறி க�ப$!�ள.

ந�மா=வா
 அவத:�த ஆ=வா
 தி�நக: ேகாயி. ம2டப�தி. காண� ப!� க�பலி. நி(��
�திைர சி(ப�, தமிழக கட(கைர � வ/திற�கிய அராபிய  �திைரகைள சி�த: கிற. இேத
ேபா�றெதா� சி(ப� தி� �)��? ேகாயிலிA� உ2!. தி�7ைடம�L
 ேகாயிலி. ஓ

ஓவிய� உ2! எ�கிறா
 அ�வ
.

அராபிய  �திைரகைள வா�க� ேபான மாணி கவாசக� காக�தாேன இைறவ� ந:கைள�
ப:யா கி தி� விைளயாட. 7:/தா� எ�கிற 7ராண�.

தமிழக�தி� கட(கைர நகர�களி. பயண� ெச@, த��ைடய தமி= ேவ
கைள� ேத!�
அ�வ
, பழேவ(கா$?A�, காய.ப$?ன� திA�, கீழ கைரயிA�, நா5:A� அவ(ைற 
க2ெட! கிறா
.

தமிழக  ேகாயி.க� ஒ� க$ட�தி. க(றளிகளாக மா(ற� க2டன. அேத ேபா. ம-திக3�
க.A�ப�ளிகளாக மாறின. தமிழக� 4Mவ� E()  கண கான அ�ப�ளிக� உ2!.

ஆ=வா
�தி�க:யி. ெபாலி/ நி�ற பிரா� ேகாயிA � அ�கி. உ�ள ப�ளிேய இத(�
சா$சி.

மிக அ(7தமான க.A�ப�ளிக� காய.ப$?ன�திA� கீழ கைரயிA� இ� கி�றன.

ேகாயி.களி். காண� ப!� க.L2க3 �� ப�ளிகளி. காண�ப!� க.L2க3 �� உ�ள
ேவ)பா! எ�னெவ�றா., ப�ளி வாச.களி. உ�ள L2களி. மனித உ�வ�க3 �
4(றிA� இடமி.ைல. ம(றப? க.L2களி� அல�க:�7�, L2களி� 4ைனயி.
காண�ப!� வாைழ�N வ?வ4� திராவிட  க$?ட கைலயி� சிற�ைப பைறசா(றி நி(கி�றன.

தமி= மாத�க� ெபாறி க�ப$!, தமிழிேலேய ெதாMைக கான ேநர�ைத  �றி �� எ2க�
ெபாறி க�ப$ட க.L2க� ெத� மாவ$ட�களி. பல ப�ளிவாச.களி. உ2!.

இ�லாமிய
க� �றி�த ஆவண� பட� - தி இ/ http://tamil.thehindu.com/general/art/இ�லாமிய
க�-�றி�த...

2 of 3 11/11/2013 8:39 PM



அ�வ
 கா$சி�ப!�தியி��பதி. 4 கியமான மைர 7$! ேகாயிA � ஓ
 இ�லாமிய
�!�ப� ஆ2! ேதா)� ெச@ வ�� ைக�க
ய�.

ஆ2!ேதா)� பி$! � சிவ ெப�மா� ம2 �ம/த கைத இ ேகாயி லி. நிக=�த�ப!ைகயி.,

யாக  �2ட�ைத> �(றி ேவலி அைம�� த�� பணிைய இ/த இ�லாமிய  �!�ப�
தைல4ைற தைல4ைறயாக ெச@ வ�கிற. விழா 4?/த� அற�காவல
க�
இ �!�ப�தின � � ம:யாைத ெச@கி�றன
.

இ�லாமிய
 தமிழறிஞ
களி� ப�களி�7 �றி� ேப�� கவிஞ
 அ�.ர�மா� 4 கியமான ஒ�
க��ைத� பதிG ெச@தி� கிறா
. தமிழி. ஏ(ெகனேவ வழ க�தி. உ�ள வ?வ�களி. பல
பைட�7கைள உ�வா கிய இ�லாமிய அறிஞ
க�, தா�க� பயி�ற பாரசீக, அேரபிய
இல கிய�களி� தா க�தா. 7திய வ?வ�களான பைட�ேபா
, 4னஜா�, நாமா ேபா�றவ(ைற
தமிழி. அறி4க� ெச@தன
.

இைச வ?வ�களிA� தமிேழ பரவி நி(கிற. ஆழி�7லவ
 எMதிய மிகராP மாைலயி. இ�/
உ�விலியா@ உண
விலியா@ எ�ற வ:கைள காபி ராக�தி. உ� �கிறா
 �ம: ஆNப க
.
அதி. ந�மா=வா:� பா�ர� இைச&�வா@ எM� உண
G ெவளி�ப!கிற. வி��த�
4?/த� “எ�ன தவ� ெச@தைன” எ�) யேசாதாைவ அைழ�பாேரா எ�) பீறி!�
எ2ண�ைத� தவி
 க இயலவி.ைல.

பட�தி. எM�தாள
 ேஜா ? �RS எ!�ைர �� நிக=G� 4 கியமான.

கட(கைர கிராம�களி. மSேகா� அ.வா வி(�� இ�லாமிய தா�தா, யா�ைடய
அ�மதிைய&� எதி
பா
  காம. ேநர?யாக அ! கைள �> ெச�), த$ைட எ!� ேசா(ைற�
ேபா$! சா�பிட 4?கிறெத�றா., கட(கைர மீனவ ம க3 �� இ�லாமிய
க3 ��
இைடேயயான உறG 7ல�ப!�.

நா� ஒ� தமிழ�. நா� ஒ� இ�லாமிய� எ�) பல அைடயாள� கைள உ�ளட கியவ�. யா�
ஊேர யாவ�� ேகளி
 எ�ற வாசக�க3ட� இ�பயண�தி� 4த. அ�தியாய� 4?கிற.
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