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தததத����ைசைசைசைச����  ெபெபெபெப����யயயய  ேகாயேகாயேகாயேகாயிிிிலிலிலிலி����  ஆயஆயஆயஆயிிிிரமாவரமாவரமாவரமாவ����  ஆஆஆஆ����ைடைடைடைட  ஒஒஒஒ    , மமமம����தியதியதியதிய  ெதாெதாெதாெதா!!!!ெபாெபாெபாெபா�"�"�"�"
ஆஆஆஆ#$�#$�#$�#$�  ����ைறைறைறைற,  எஎஎஎ''''.  அஅஅஅ����வைரவைரவைரவைர  ஓஓஓஓ����  ஆவணஆவணஆவணஆவண����  படபடபடபட����  எஎஎஎ*���*���*���*���  தததத����மாமாமாமா++++  ேகேகேகேக *, *, *, *,
ெகாெகாெகாெகா����டடடட����.

த�ைச�  ெப�ய  ேகாயிலி�  ஆயிரமாவ�  ஆ�ைட  ஒ ,  ம�திய  ெதா!ெபா�"  ஆ#$�  �ைற,

எ'.  அ�வைர  ஓ�  ஆவண�  பட�  எ*���  த�மா+  ேக *,  ெகா�ட�.  தன,.  அளி,க�ப ட
சிற0த  வா#�பாக,  க�தி,  தா�  ேம1ெகா��0த  ஆவண�  பணிைய  ஒ�2ற�  ஒ�,கி
ைவ��வி *,  ராஜராஜனி�  பிர�மா�டமான  ஆலய�ைத    க *மான�,  4வ�  ஓவிய5க",

சி1ப5க" எ�+ ஒ� மாெப�� கைல� ெபா,கிஷமாக� திைர,. வழ5கியி�,கிறா� அவ�. ஒ�,கி
ைவ�த ஆவண� பட� எ�னவாயி1+?

 அ�தா�  "யா��'  .+�பட�  எ�+  2�னைக  ெச#கிறா�  2ைக�பட  நி2ண��,  எ9�தாள��,

டா.ெம�ட�  தயா��பாள�மான  அ�வ�.  இ�டா,  அைம�2,காக  இவ�  ெச�ற  வார�  "யா��'

.+�பட�ைத� திைரயி ட ேபா� பட�ைத� பா��ேதா�.

 

க�ட வாகன�தி! ெப�மா" எ*��; ெச!ல�ப*� கா சி<ட� �வ5கியி�,கிறா� அ�வ�. ேமள�
=ழ5க ஊ�வல� அ5."ள ம?திைய� தா�; ெச!கிற�. பி�ன� அ5கி�0� பா5. ஒலி,கிற�.

இைடேய எ0த; சி,க@� இ!ைல.

தமிழக  இ'லாமிய�களி�  வாA,ைகைய<�  வழிபா ைட<�  சி�தி�,.�  இ0த,  .+�பட�,  பல
B+  ஆ�*கC,.  =�  .+மிள.,  ஏல,கா#  வ��தக�தி�  Eல�  இ0தியாவி�  ெத�ப.தியி!
இ�0த இ'லாமிய� சீனா$டG�, ஐேரா�பா$டG�, ேம1. ஆசியா$டG� ெகா��0த வணிக
உறைவ�  ெதளிவாக;  ெசா!கிற�.  தமிழக�தி!  ம *ம!லாம!,  ேகரள�தி@�  இ'லா�  ேவ�
வி டைத<�  அ0த0த�  ப.தியி�  கலாசார�ைத  ஒ ,  க ட�ப ட  ம?தி  அ!ல�
ப"ளிவாச!கைள� ப1றி, அ�ய தகவ!கைள� த�கிறா� அ�வ�.

ஆேற9  வ�ட5கைள ஆரா#;சி,காகேவ அ�வ� ெசலவி �,கிறா�. பிற.  ெச#திகைள எ!லா�
=ைற�ப*�தி, .+�பட� தயா�,க இர�*  ஆ�*க"  ஆகியி�,கி�றன.   அதனா!  எ0தெவா�
தகவைல<�  ஆதாரJ�வமாகேவ  த0தி��பைத�  பாரா ட  ேவ�*�.  இ'லாமிய�  தமிழ�களி�
இல,கிய�  ப5களி�2  ப1றி<�,  அவ�க"  பிற  சEக�தினேரா*  ஒ   வாA0த  வாA,ைகைய<�
அ9�தமாகேவ பதி$ ெச#தி�,கிறா� அ�வ�.

""எ5க"  ப.தி  நா<*  இன  ம,க",  இ'லாமிய�கCட�  ெகா��0த�  மாம�-ம;சா�  உற$.

வ ீ*; சட5.களி� ேபா�, மாம� ெச#ய ேவ�ய கடைமைய அவ�க" த5கCைடயதாக, க�தி
எ5க"  வ ீ*  நிகA;சிகளி!  கல0�  ெகா"வா�க"''  எ�கிறா�  எ9�தாள��  2ைக�பட,கார�மான
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ெபா�ஸீ.  தமிA நாவலாசிய� ேஜா  ,N', ""த� கடேலார கிராம�தி! ம'ேகா� அ!வா வி1.�
='லி� கிழவ�, ேநராக மீனவ� .*�ப அ*,கைள,.; ெச�+ த ைட எ*�� ைவ��, ெகா�*
உ�ைமேயா* உ�P� ெச#தி<� அ�தைகய உறைவ,  .றி�பி*கிற�'' எ�கிறா�.

இ0த  ஆவண�பட�தி!  ந�ைம  அசர  ைவ�ப�  பிர�மா�டமான  ப"ளிவாச!க".  அதி@�,  உ"ேள
சிவ�2  ம1+�  ப;ைச,  க�பள5கC�,  ஒளி  விள,.கC�  பளபளெவ�+  ெஜாலி,க�
படமா,க�ப �,கி�றன.

ேகரள  ப"ளிவாச!க" அ0த� ப.தி ச�பிரதாய�ப மர5களா! இைழ��, க ட�ப ��ப��, ந�
தமிழக  ஊ�களி!  திராவிட-இ'லாமிய   கலாசார�  ெபாலி$ட�  க ட�ப ��ப��  அ�வ�� ைக
வ�ண�தி! பள�ீ*கி�றன. 

இ0�,  ேகாயி!க"  க1றளிக"  என�ப*�  க!லா!  ஆன  பைட�2க"  எ�றா!,  இ'லாமிய�
ப"ளிவாச!கC�  அQவாேற  அ0த,  காலக ட5களி!  க1களா!  க ட�ப �,கி�றன.

ஆAவா�தி�நக�யி@"ள இ�வைக, ேகாயி!கைள<� அ�வ�� பட� கா�பி,கி�ற�.

இ0�,  ேகாயி!களி�  R�களி!  மனித  உ�வ5க"  இட�  ெப1றி�,க,  இ'லாமிய�களி�
ப"ளிவாச!  R�களி!  அ0த  அ�ச�  இ��பதி!ைல.  காய!ப ன�,  கீழ,கைர  ஆகிய  ஊ�களி!
உ"ள ப"ளி வாச!கைள, அ12தமான க!@�ப"ளிக" எ�+ ெசா!லலா�.

தமிA  மாத5களி�  ெபய�க"  எ9த�ப *,  ெதா9ைக  ேநர�ைத,Sட�  தமிA  எ�களிேலேய  ஒ�
ப"ளிவாச!  பலைகயி!  .றி�தி��ப�  விய�ைப�  த�கிற�.  தி�விழாவி!  கிளா�ென *�
ேமள=� ஒலி,க நாS�, பழேவ1கா*, எ�+ அ�வ�� ேகமரா பயண� ெச#கிற�.

ஆனா! இர�* கா சிகைள ம *� இ5ேக அவசிய� .றி�பி டாக ேவ�*�.

பி *,.  ம�  4ம0த  தி�விைளயாட!  2ராண,  கைதைய  ம�ைரயி!  விழாவி!  நட���  =�2,

யாக .�ட�ைத; 41றி ஒ�  வைக ேவலி அைம�ப� ஒ�  ='லி� .*�ப பர�பைர =ைறயா�.

இைறவனாக  வ�பவ�  அசதி<ட�  ப*���  R5.வ��,  ம�ன�  அ5ேக  வ�வ��  எ!லா�
கைத�ப =0த பிற., அ0த ='லி� இைளஞ�,., ேகாயி! ம�யாைத ெச#ய�ப*கிற�.  இைத
எ�  அ�பாவி�  தா�தா  ெச#�  ெகா��0தா�.  எ�  தா�தா  ெச#தா�.  பிற.  எ�  த0ைத  ெச#�
வ0தா�. இ�ேபா� நா� ெச#கிேற�.

இனி அ*�ததாக எ� பி"ைளக" ெச#வா�க" எ�+ Sடேவ நி1.� த� மகைன, க ,ெகா�* 

ெசா!கிறா� அ0த இ'லாமிய இைளஞ�.

இ�ெனா�+,  .ம�ைய;  ேச�0த  அ2ப,க�  பா*�  4�தமான  க�நாடக  இைச  உ�விலியா#,

உண�விலியா#  எ�+  இவ�  பா*�  காபி  ராக�  பாட@�,  ெதாட�0�  பாேக'  ராக�  பாட@�
=ைறயாக, க�நாடக இைச பயி�ற ='லி�கC� உ�* எ�ற ெச#திைய� ெத�வி,கி�றன.

ேகா�ைப எ'. அ�வ� த� ேவ�� ேதடைல� பட� பி��, கா *�  "யா��' இ� விஷய5கைள�
ெதளிவாக;  ெசா!கிற�:  அ�ைற,.  மத5கC,.  இைடேயயான  பிைண�ைப<�,  ம,கC,.
இைடேயயான  பிைண�ைப<�  சட5.கC�,  தி�விழா,கC�  கா�பா1றி  வ0தி�,கி�றன
எ�பேதா*, மனித உற$கC,." மத5க" Uைழயவி!ைல.

யா��  ஊேர,  யாவ��  ேகளி�  எ�ற  நிைறவான  வாசக�  அ�வ��  "யா��'  தைல�ைப
நியாய�ப*��கிற�.
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