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சி�க���� ஜமா� �ஹ�ம� க��� ��னா� �த�வ� 

“ெப���லவ�” சி.நய�னா� �ஹ�ம� நிைன�� ��ட� 

 

தி��சி ஜமா� �ஹ�ம� க��� ��னா� மாணவ�க� ச�க� (சி�க��� 

கிைள)ய�� ஏ�பா���, அ�க���ய�� ��னா� �த�வ�, ெப�� �லவ� 

�ைனவ� சி. நய�னா� �ஹ�ம�, கட�த 23-07-2014 அ�� அெம��காவ�� 

ெட�சா� மாகாண�தி�, தன� 85 வயதி� இைறவன� ேச��தைத ��ன���, 

அ�னா�� க�வ��பண�ைய��, தமி��பண�ைய��, ச�க�பண�ைய�� 

நிைன� ����, சி�க��� ெப��ல� ப�ள�வாச� ப�ேனா�� அர�க�தி� 

ெச�ற 03-08-2014 அ�� மாைல 4 மண�யளவ�� நிைன�� ��ட� 

நைடெப�ற�. 

ச�க�தி� தைலவ� ஆ��ட� ஹாஜி �ஹி�ய�த�� அ��� காத�, 

��ட�தி�� தைலைம வகி�தா�. ச�க�தி� ெசய��� உ��ப�ன� ஜனா� ப�� 

�ஹ�ம� கிராஅ� ஓதி ��ட�ைத �வ�கி ைவ�தா�. ெப�� �லவ� 

ம�ஹூ� சி. நய�னா� �ஹ�ம� அவ�கைள� ப�றிய ��கிய �றி��கைள, 

ச�க�தி� �ைண�தைலவ� கல�த� ெமாஹித�� எ���ைர�தா�.  

��த எ��தாள� ேஜ.எ�.சாலி, ப��� ஆசி�ய� டா�ட� ஹிமானா ைசய�, 

சி�க��� கைடயந��� ��லி� �� ச�க�தி� ெபா��ெசயலாள� ஹாஜி  

�.அ. ம��, ப�ரபல வ���ைரயாள� அ��� க��, எ��தாள� ஷாநவா� 

அ��� காத�, கண�த� ேபராசி�ய� அமா��லா� ஆகிேயா� கல��ெகா�� 

ெப���லவ� ஆ�றிய� பண�கைள நிைன����தன�. ெப��ல� 

ப�ள�வாசலி� இமா�, உ�தா� ஹாஜி அ��� ைக�� பாகவ� அவ�க� சிற�� 

�ஆ ஓதினா�க�. ச�க� ப�ர�க�க��, க���ய�� ��னா� மாணவ�க�� 

இ���ட�தி� கல�� ெகா�டன�. 

தி��சி ஜமா� �ஹ�ம� க���ய�� 32 ஆ��க� தமி���ைற� 

ேபராசி�யராக��, தமி���ைற� தைலவராக��, ப��ன� 4 ஆ��க� 

அ�க���ய�� �த�வராக�� அ��பண�யா�றியவ�. ப��ன�, த�ைச� தமி� 

ப�கைல�கழக�தி� தமி�� ேபராசி�யராக� பண����தவ�. ��ற��� அ�களா� 

இவ��� “ெப�� �லவ�” ப�ட� வழ�கி ெப�மித�ப��தினா�. 

தி����ஆ�ட� தி���ற� எ�ப� ஒ��� ேபாகிற� என ஆ��� க��ைர 

எ�தி மத�சா�ப��ைம�� வ��தி�டவ�. “�ற� ஞாய��” எ�ற வ��� ெப�ற 

ெப�மக� இவ�. 



��தமி�� காவல� கி.ஆ.ெப. வ��வநாத�ட� இைண�� “தமிழக �லவ� 

��”ைவ உ�வா�கி அத� ெசயலாளராக 28 ஆ��க� பண�யா�றியவ�. ம�ைர 

காமராஜ� ப�கைல�கழக� “தமி�� ெச�ம�” எ�ற ப�ட� வழ�கி இவைர� 

ெகௗரவ��த�.  

“இ�லாமிய இல�கிய� கழக�” எ�கிற அைம�ைப ேதா��வ���, ஐ�� 

அைன��லக இல�கிய மாநா�கைள நட�தி அத� �ல� இ�லாமிய 

இல�கிய�ைத ம�கள�ைடேய ெகா�� ேச��தவ�. தி��சி தமி��ச�க�தி� 

�ைண அைம�சராக இற���வைர இ��தவ�. உலக� தி���ற� ேபரைவ 

இவ��� “தி���ற� ெநறி ெதா�ட�” எ�ற வ��� வழ�கி ெகௗரவ��த�. பல 

அ�ய ��கைள எ�தி, தமி�ெமாழி வள��சி���, ச�க�தி��� ெப�� 

ப�கள��ைப வழ�கிய ெப�ைம���யவ�. 

அவ��� மைனவ�, மக�, நா�� மக�க� உ�ளன�. ப��ைளக� அைனவ�� 

ெபாறிய�ய� நி�ண�க�.  

அ�னா�� ம�ைம வா�� ஈேட�ற� ெபற, எ�லா� வ�ல இைறவ� 

ந�ல�� பாலி�பானாக! ஆம��.  
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