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 A Message from the CSMA President… 

t gives me great pleasure to once again re launch our 

regular CSMA newsletter “ Al Seylan”. This newsletter 

was the voice of the Canada Sri Lanka Muslim 

Association (CSMA) and was introduced way back in the 

nineties to keep our community informed of our activities 

and share articles that are of interest to all of us. 

The current board of directors of the CSMA decided to 

relaunch the newsletter and in it, contains all the planned 

activities for this year commencing with the Ifthar night that 

is scheduled for the 02 June 2018. In Sha ALLAH, in the 

consecutive issues there will be many interesting articles to 

be published which will be of an interesting read. 

My sincere thanks are due to our General Secretary Fareez 

Farook who has shouldered the task to publish this 

newsletter which is a phenomenal achievement. We at the 

Canada Sri Lanka Muslim Association will continue to work 

hard to live up to our slogan of ‘seizing the opportunity to 

serve the community’. 

Azmi Sheriff, FCMA, CGA, CPA 
 

 

Y the grace of Almighty ALLAH, all four of our 2017  

flagship events met with a profound success beyond our 

expectations. We are indebted to the core members of 

CSMA and the Sri Lankan Muslim community at large for 

their whole hearted support. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDOM RUMINATIONS...... (EDITOR’S CORNER) 
 

LHAMDULILLAH! By the grace of 

Almighty ALLAH, I am delighted to 

present to you the inaugural issue of 

“Al – Seylan” in a new format. 
 

This newsletter has been nearly 6 weeks in the making. It 

was felt by the CSMA Board that a dedicated journal would 

be the ideal vehicle to build on the success of CSMA as well 

as to capture the interests of our evermore vibrant 

community. 
 

 

I recognize that this newsletter might not be perfect nor 

professional, but as this is a maiden venture, I sincerely 

request your help to make it better. Please email us your 

feedback, innovative thoughts, community news, articles 

and criticisms and In Sha ALLAH, together we can make 

this perfect. 
 

Al-Seylan is a first step towards awakening our true identity 

and enlivening our souls in the process. It is an awakening 

to Islamic values, objectives and destiny while taking a 

glimpse at what others have to offer and learning from them.  

The advent of this newsletter was quite an ecstatic journey 

for me; poignant with emotions, passion and gratification. 

Wishing you too a lovely maiden voyage of the Al-Seylan! 
 

“Ya ALLAH! In YOU we have placed our trust, and to YOU do we 

turn in repentance, for unto YOU is the end of all journeys.” (60:4)        
 

Fi Amanillah! 

                                      Fareez Farook, CSC, CPH, IFIC

 

WinterFest – 12th March, 2017 held at IIT 
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Summer Picnic at Morningside Park on 23rd July, 2017 

2017 

 

 
 

 

After successfully hosting the WinterFest, CSMA hosted an Ifthar event at the Commando Blvd. It was projected to cater for 

200 guests due to the limited capacity of the venue but the word of mouth spread wider than a wild fire and the final tally of 

the guests for the evening stood at 275. Alhamdulillah, thanks are due to those CSMA members who contributed the food 

items and to the youth volunteers who dedicated their time and effort. 

 

      Ifthar Event at Commando Blvd on 10th June, 2017 

 
 

 
 

 

   

fthar event was followed by the immensely popular Summer Picnic of CSMA which again attracted a record number of Sri 

Lankan Muslims to enjoy the fun filled hours of a Sunday evening at the Morningside Park. The visitors were treated to a 

sumptuous lunch, snacks and tea for a minimum price. Lots of fun activities were organized and once again with the help of 

our youth volunteers, all the activities were executed to the satisfaction of everyone. 
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Gala Dinner on 25th November, 2017 at Estate Banquet Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
   

  

The Gala Dinner is the most awaited CSMA event of the 

year and this event held at the tail end of the year proved 

once again why CSMA still continue to shine as an unique 

and primary organization of the Canadian Muslims of Sri 

Lankan origin for the last 24 years. Initially we targeted for 

only 250 guests but due to the popular demand for the 

tickets, we had to make arrangements to serve for a final 

tally of 375 guests.  

 
It was really overwhelming to witness such a warm 
response from our community. Our sincere thanks are due 
to all the sponsors who made it possible for us to provide 
an opulent dinner for a minimal price and a spectacular  
entertainment for the night. 
 

 

 

In addition to the other attractions, CSMA also brought in a 
Nasheed artist and Chinese Dragon dancers to perform. 
 
The dragon dance was a big hit with the kids and adults 

alike. This event was kept as a surprise and it was fun to 

watch the happy faces of the guests when the dancing 

troupe entered the banquet hall with the loud banging of 

their drums. 

 
The CSMA board unanimously selected Mr. Mohamed 
Haniffa as the recipient of CSMA’s Community Service 
award for the year 2017 and it was presented to him by the  
CSMA president, Azmi Sheriff on this night. 
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BULLETIN BOARD 
 

Upcoming CSMA Events – 2018 

 Ifthar Event  - 2nd June, 2018 

(Commando Blvd.) 
 

 CSMA ExCo Gathering- Tentatively end of  

      June  

 

 Summer Picnic  - 29th July, 2018 

(Morningside Park) 

 

 CSMA Ladies’ Night - Tentatively in Sept. 

 

 Gala Dinner  - Yet to be confirmed 

CSMA Board of Directors – 2018 
 

 Azmi Sheriff  - President 
 

 Fareez Farook   - Secretary / Editor 

  (Al-Seylan) 
 

 Rushdi Barakatullah - Treasurer 
 

 Sameem Mohamed - Vice President 
 

 Azeem Sulaiman - Assistant Secretary 
 

 Sarah Jaleel  - Assistant Treasurer 
 

 Sulaiman Naufer - Auditor 
 

 

 Fiaz Sulaiman  - Dir. of Youth Affairs & 

     Web Maint. 
 

 Shazna Imtiaz  - Dir. of Women Affairs 
 

 Imthiaz Jaleel  - Event Coordinator 
 

 Mohammed Zawahid - Event Coordinator 
 

 Abdul Imthiyaz  - Committee Member 
 

 Amira Barakathulla - Committee Member 
 

 Aslam Jalaldeen - Committee Member 
 

 Firoza Cassim  - Committee Member 
 

 Mohamed Shahabdeen- Committee Member 
 

 Mohammed Haniffa - Committee Member 
 

 Rifdi Hadhi  - Committee Member 
 

 Riyaz Rauf  - Committee Member 
 

 Shamil Aziz  - Committee Member 
 

 Shukri Fahmy  - Committee Member 

 Zafran Hilur  - Committee Member 

 

 

 

                               

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

  
                                            

  

 

                                                                                                                       
     

                                                                                                     

                                                                                                                           

                                       

                                                                                                                                                    

                                                                                                              
 

                                                                                                                    

 

                                                                                                               

 

 

                                                                                                                               

 

 

 
 

 

 

 

                              

What’s 

Team 

Work? 

 

 

 

Oh, No.! 
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Asifa, a 8 old girl from Kashmere 

went missing on 10th January, 2018. 

She went to the forest to bring home 

their horses. The horses returned but 

Asifa did not. 

On the morning of 17 January, 

Muhammad Yusuf Pujwala was 

sitting outside his home in Kathua 

when one of his neighbours came 

running towards him and broke the 

news: they had found his eight-year-

old daughter, Asifa Bano. Her body 

lay in bushes in the forest, a few 

hundred metres away. 

Asifa was confined in a local Hindu 

temple for several days, given 

sedatives that kept her unconscious 

and was raped for days, tortured and 

then finally murdered. She was 

strangled to death and then hit on 

the head twice with a stone.  

8 men were arrested including 4 

police officers and a 60 year old 

retired government officer. The 

irony is the racist Hindus did not 

allow the parents to even bury their 

daughter’s body in their own land 

and they had to walk 7 miles to bury 

her in another village. 

 

I feel like a bird migrating early in Autumn, 

Waiting for trees to bud in sunny Spring. 

The waves wash-up the Ocean’s dead, 

I too must return from dust to dust, 

And give account of my Earthly life. 

I don’t look for fame, or an honorable name, 

Just simply concerned for the lost and dying. 
 

Yesterday 

Inside the subway 

A fellow passenger cracked a rape joke 

And his friends laughed.  

I stood there and thought about it for a moment 

And then I asked, 

"What is funny about that?" 

The laughter stopped 

and they stood there in silence.  

The momentary silence of shattered illusions, 

There was no answer 

Because it wasn't funny 

So why laugh? 
 

Will you laugh if the victim is your own sister? 

Will you laugh if the victim is your own daughter? 

Will you laugh if the victim is your own wife? 

 

  

I dedicate this poem to the memory 

of Asifa. Innah Lillahi Wa Innah 

Ilaihi Rajiyoon. We belong to 

ALLAH and to HIM we shall 

return.  
 

A gang of Hindu chauvinists  

Attacked the eight year old Asifa 

Like rabid dogs 

Eager to taste flesh 
 

Bit into her like 

Raw meat, 

Tore her open like 

Wrapping paper on a gift 

You weren’t supposed to see. 
 

During my commute to downtown 

I look at little girls holding their moms’ hands 

And, all I can see is little Asifa staring at me. 
 

“Please, please let me go….”  

She begged the beasts of Hindu ghetto   

Do you now hear her feeble voice? 

You see, she never had a choice. 
 

With time her memory may start to fade 

Can mad Modi undo the wounds he has made? 

It is written Asifa means pure 

For the beasts who raped her, is there a cure?  

“Sleep Well…. Sweet Flower!” – Fareez Farook 
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She was thrown at the hard ground 

Encircled by furious and sinister faces 

One thug kicked 

Another punched 

Others followed the same 

And Asifa rolled all around in pain 

Like a miniature ball. 
 

As a dish of sweet or a rare treat 

The eight year old was passed among all the eight beasts. 

She cried and screamed 

But the beasts were already teamed 

To crush Kashmere’s tiny dream  
 

Innocent eyes and sweet laughter  

Now vacant and empty 

Staring into a dark void 

Scared to fight  

Too young to understand 

Cold hands everywhere –  

Holding, touching, hurting 
 

Rape and perversion 

Blood - sweat - on her clothes 

Hatred - confusion - disgust 

Night after night, day after day  

No longer a child - only an object 

Silence - no dreams - no sleep 

So many missing days 

So many forgotten memories 
 

All virtue - goodness - happiness gone 

Childhood stolen - innocence murdered 

Only pain and sadness remained 

Asifa is gone – her childhood murdered before she was 

snuffed 

She is dead by a stone aimed at her head. 
 

Fanatics chose their holy shrine  

To taint the rose of Kashmere with their stain  

Should we let little Asifa’s life go in vain? 

No my friends, let’s end this vicious chain 

By having these animals slain.  

 

 

 

 

ADEL AFZAL 

(Barrister – Solicitor – Notary Public) 

416-930-2826 

 

 

 

 

Cinnamon is known and loved around the world, from cinnamon 

buns to curries and Indian food.  
 

Cinnamon is actually from Sri Lanka and was discovered by the 

Egyptians as early as 2000BC, who used it for many things, 

including as a spice, but also as perfuming in the embalming 

process. Most of the world’s cinnamon still comes from Sri Lanka 

(80-90%),  so the world should thank our Mother Lanka for 

sharing this with the world! 
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In Sha ALLAH, we’ll be having our Ifthar event on 2
nd 

June, 2018 at the Commander Blvd. Please note the venue 

can engage only 200 to 215 guests and due to this the acceptance will be on a first come first served basis.  
 

We strongly advise you to confirm your attendance as early as possible to avoid any disappointments. Ifthar event 

is completely free and is being hosted only with the contributions of CSMA members. Any donations received will 

be committed to the Sri Lankan Relief Fund.                        

 

 

Despite the beauty of pre-summer, a deep imprint of sorrow and shock follows the members of CSMA (Canada Sri Lanka 

Muslim Association), as no doubt it does countless others as we go about our daily rituals.  
 

The people who were killed and wounded when a van plowed into them on 23rd April, 2018 in Toronto were ordinary working 

people. Family people. Innocent people. The viciousness of the act speaks for itself. Words tend to fail one at a time like this. 

But let me say, the dignity with which people of Toronto are endeavoring  to assimilate this horrible event, will always be 

remembered and respected. In this moment of hurt and pain, irrespective of our religion or race, we are all Torontonians.  
 

The courage, resolve, and leadership displayed by our Prime Minister Justin Trudeau and the government present shining 

examples for all of us of human nobility. We grieve for the families who lost their loved ones and CSMA earnestly hopes that 

may time provide comfort to those whose grief is more immediate and personal than it is for most of us. 

As Ernest Hemmingway wrote, “ All of us break, and then we are strong in the broken places.” 
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  (Recorded Tamil literature has been documented for over 2000 years. When all the important and rare literature of Sri Lankan 

Muslims written in the Arwi language (a written register of the Tamil language that uses an Arabic alphabet) were destroyed by 

Portuguese, it was Tamil and its literature brought from southern India which revived our Islamic heritage in Sri Lanka. 

There’s a general opinion among the Tamil speaking society that Muslims have not contributed much to the Tamil language. My 

main aim in writing this series is to highlight the significant contributions of Muslims towards the Tamil language.  

I am not a historian nor a language scholar. Whatever I record here has been collected by reading countless books, journals, 

articles, and other research material by persons better qualified than me. My role here is to extract the essence of their writing 

and provide it to you, the reader, in a modern format. Even though it would have been easier for me to write this series in English, 

I felt it’ll be a betrayal from my part to the Tamil language which has been a constant companion to me for more than three 

decades.  –  Fareez Farook) 

“முஸ்லிம்களும் தமிழும்”  (Contributions of Muslims to the Tamil Language) - (ஃபாரீஸ் ஃபாரூக்) 

கி.பி. 8வது நூற்றாண்டில் இலங்கையில் இருந்து சில அரபி 
வர்த்தைர்ைள் ஒரு கூட்டமாை சில ைப்பல்ைளில் ஹஜ்ஜு 

யாத்திகரக்ைாை சென்றனர். அரபி மன்னர் வலீதுக்கு மதிப்பு 
மிக்ை பல அன்பளிப்புைகை இவர்ைள் மூலம் அனுப்பி 

கவத்தான் இலங்கை மன்னன். அரரபிய ைடலில் ஏற்பட்ட புயல் 
ைாரணமாை ைப்பல்ைள் சிந்து ைகரக்கு ஒதுங்ை 

ரவண்டியதாயிற்று. சிந்துவிலுள்ை ைடல் சைாள்கை 
கூட்டத்தினர் ைப்பல்ைகை மறித்து தாக்கி எல்லா 

சபாருள்ைகையும் சைாள்கையிட்டனர். அரரபியர்ைளின் 

அரசியல் ஆதிக்ைம் ரபார்த்துக்ைலிலிருந்து (Portugal) கிழக்ரை 

இமயம் (Everest) வகர இருந்த ைாலம் அது. கிழக்கு பகுதிக்கு 

ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப் (Hajjaj Bin Yoosuf) governer ஆை 

இருந்தார். இவருக்கு இந்த தைவல் எட்டரவ சிந்து மன்னருக்கு 

பரிைாரம் ரதடி ரவண்டுரைாள் விடுத்தார். சவந்த புண்ணில் 

ரவல் பாய்ச்சும் தன்கமயில் நடந்து சைாண்டார் சிந்து மன்னர். 

இது ஹஜ்ஜாஜூக்கு ரவதகனயளித்தது. 17 வயது கூட நிரம்பாத 

தம் மருமைன் முஹம்மத் பின் ைாசிமின் (Mohammed Bin 

Casim) தகலகமயில் ஒரு பகடகய சிந்துக்கு அனுப்பி சவற்றி 

சைாண்டார். அரபியர்ைள் சதற்ரை ரைரைத்திலும் தமிழைத்திலும் 
தங்ைள் குடிரயற்றப் பகுதிைகை அகமத்த விபரங்ைகை 

ரபராசிரியர் ஹுமாயுன் ைபீர் (Humayun Kabeer) தமது Indian 

Heritage எனும் நூலில் விரிவான முகறயில் சைாடுக்கிறார்: 
 

யவனர்கள் 

இலங்கையிலும் தமிழைத்திலும் குடி புகுந்த அரரபியர்ைகை 

தமிழர்ைள் "யவனர்ைள்" என்றனர். சிங்ைைவர்ைள் "ரயான்" 

என்றனர். இன்றும் கூட சைாழும்பு பகழய ரொனைர் சதருகவ 

"பரண ரயான் வீதிய" என்றும் புதிய ரொனைர் சதருகவ "அலுத் 

ரயான் வீதிய" என்றும் "ரயான்" என்ற சபயராரலரய 

அகழக்கின்றனர். 

"சீனம் மிசிரம் யவனரைம்..." என்று ைவி பாரதியார் பாடுவதும் 

எகிப்து முதலிய மற்றும் அரபி நாடுைகைக் குறித்துத்தான். 

"யவன ரியற்றிய விகனமாண் பாகவ  

கைரயந் தய்யை னிகறய சநய்சொரிந்து"     

என "சநடுசநல் வாகட" எனும் நூலில் நக்கீரர் கூறுகிறார். 

'யவனர்' என்ற வார்த்கதக்கு 'ரொனைர்' என்று 

நச்சினார்க்கினியார் எழுதியுள்ைார். அரபிைள் ஆரம்பத்தில் குடி 

புகுந்த 'ைாயல்பட்டணம்' ரொனைர் பட்டணம் என்ற சபயரால் 
அகழக்ைப்பட்டதாைவும் ரொனைர்ைளின் தந்கத நாடாை இது 

மதிக்ைப்படுவதாைவும் டாக்டர் ரைால்டுசவல், ைர்னல்யூல், ெர் 

ைாசிசெட்டி, ெர் சடன்னண்ட் முதலிய வரலாற்று ஆசிரியர்ைள் 

கூறுகின்றனர். 
 

இயல் இகெ நாடைம் ஆகிய முத்தமிழிலும் இஸ்லாமிய 

புலவர்ைள் பல நவீனங்ைகைப் பகடத்துள்ைனர். தமிகழ அரபி 

எழுத்தில் எழுதக்கூடிய ஒரு வழிகயக் ைண்டுபிடித்து அதற்கு 

அரபு தமிழ் என்று சபயர் கவத்து பல பகடப்புைகை வென 

நகடயிலும் ைவிகத நகடயிலும் செய்துள்ைனர். குர்ஆகன 

தமிழ் விரிவுகரயுடன் முதல் அரபு தமிழ் தப்ஸீகர கி. பி. 1884-ல் 

ைாயல்பட்டணம் ஹாபிஸ் முஹமது ைாஹிரீ என்பவர் 

சவளியிட்டார். இரண்டாவது அரபு தமிழ் தப்ஸீர் 1911-ல் 

சவளிவந்தது. இகத சவளியிட்டவர் ைாயல்பட்டணம் நூஹ் 

ஆலிம். அரபு தமிழில் பல பாமாகலைகை ஆக்கித் தந்துள்ைார் 

ொமு வலி நாயைம். 'ஹத்யா மாகல', 'பத்ஹுத்கதயான்', 

'தகலபாத்திஹா' ரபான்ற அறிய ைகலச்செல்வங்ைகை 

மாப்பிள்கை ஆலிம் அரபு தமிழிரல இயற்றி உதவியுள்ைார். 
 

தமிழ் வளர்த்த இஸ்லாமிய ஞானிகள்   
தமிழ் வைர்த்தவர்ைளில் இஸ்லாமிய ஞானிைள் முக்கிய 

பங்சைடுத்துள்ைனர். தற்ைகல பீர்முஹம்மது வலி நாயைம், 

ைாயல்பட்டணம் நூஹ் வலி நாயைம், குணங்குடி மஸ்தான் 

ொஹிபு, ரபருவிகை செய்கு முஸ்தபா வலி நாயைம், 

ைாயல்பட்டணம் உமறு வலி நாயைம் ரபான்ரறார் இவர்ைளில் 

முக்கியமானவர்ைள்.   

 



 
                        

 

“AND WHO DESPAIRS OF HIS LORD’S MERCY BUT THE LOST?” (QURAN (15:56)) 
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ஆலிப் புலவர் 

நமக்கு முதன் முதல் அறிமுைமான இஸ்லாமிய புலவர் ஹிஜ்ரி 

998-ல் 'மிஃஹ்ராஜ்' மாகல பாடிய செவ்வல் மாநைர் ஆலிப் 

புலவர். அடுத்தவர் ஹிஜ்ரி 1058-ல் 'ைனைாபிரேை 

மாகல'கயப் பாடிய ைனை ைவிராயர். இவர் குணங்குடி 

மஸ்தான் ொஹிபுவின் முன்ரனார்ைளில் ஒருவர். ரதவி 
பட்டினத்தில் அடங்கி இருக்கும் அறிஞர் முல்லாஹுகென் வழி 

வந்தவர். மூன்றாவதாை தமிழ் கூறும் முஸ்லீம் நல்லுலைம் - 
இல்கல தமிழ் உலைம் எங்கும் சபரும்புைழ் சைாண்ட உமறுப் 

புலவராவார். 
 

உமறுப் புலவர் 

உமறுப் புலவரும் அரபி வழி வந்தவரர. அவரின் தந்கத ஒரு 

அத்தர் வர்த்தைர். உமறுப் புலவர் ைடிகைமுத்துப் புலவரிடம் 

ைல்வி ைற்றவர். ஹிஜ்ரி 1052-ல் பிறந்தார். மிை 

இைகமயிரலரய எட்கடயாபுரம் அகவக்ைைப் புலவரானார். 
அரத ைாலத்தில் கீழக்ைகரயில் முஸ்லீம் புரவலர் சீதக்ைாதி 

வாழ்ந்து வந்தார். உமறுப் புலவகரக் சைாண்டு சபருமானார் 

(ஸல்) அவர்ைளின் வாழ்க்கை வரலாற்கற எழுதி பாடகி செய்ய 

ஆகெப்பட்டார்.  'சீறாப்  புராணம்' என்ற சபயரில் 5027 
பாக்ைகைக் சைாண்ட ஒரு சபருங் ைாப்பியத்கத உமறுப் புலவர் 

பகடத்து சவளியிட்டார். 'சீறா' என்பதற்கு வரலாறு என்பது 

சபாருள். சொல் நயம், சபாருள் நயம், ைருத்து ஆழம் எல்லாம் 

ஒருங்ரை சைாண்டது ' சீறாப் புராணம்'. வள்ளுவகனயும் 
ைம்பகனயும் மிகைக்கும் தன்கமயில் புலவர் உமரின் 

ைவிகதைள் தமிழ் அமுகத அள்ளி நமக்கு ஊட்டுகின்றன. 
ரதனினுமினிய தீந்தமிழ் ைவிகதைளிலிருந்து ஒரு அடிகய 

மட்டும் பார்ப்ரபாம்: 
 

கடவுள் வாழ்த்து  

“திருவினுந்திருவாய் சபாருளினும் சபாருைாய்த்  

      சதளிவினுந் சதளிவதாய்ச்சிறந்த  

மருவினு மருவா யணுவினுக்ைணுவாய்     

      மதித்திடாப் ரபசராளியகனத்தும்  

சபாருவினும் சபாருவா வடிவினும் வடிவாய்ப்  

      பூதலத்துகறந்த பல்லுயிரின்  

ைருவினுங்ைருவாய்ப் சபருந்தலம் புரந்த 

      ைருத்தகனப் சபாருத்துதல் ைருத்ரத"     
 

 

 வள்ளல் சீதக்காதி  

வள்ைல் சீதக்ைாதி புலவர்ைளுக்சைல்லாம் வாரி வாரிக் 

சைாடுத்தார். "ஈந்து சிவந்தது சீதக்ைாதி இரு ைரரம" என்று 

பாடினார் படிக்ைாசு புலவர். 

 

 
 

"சீதக்ைாதி இறந்தரபாரத புலகமயும் செத்ததுரவ" என 

நமச்சிவாயப் புலவர் பாடினார். "தினங்சைாடுக்கும் 

சைாகடயாரன! சதன்ைாயற் பதியாரன!" எனப் பாடி 
சபான்னும் மணியும் சபற்றாள் புலகமயிற் சிறந்த 

பூங்ரைாகத. வள்ைல் சீதக்ைாதி மீது உமறுப் புலவர் 'திருமண 

வாழ்த்து' பாடி இருக்கிறார். அக்ைாலத்தில் முஸ்லிம்ைள் 
மத்தியில் ைாணப்பட்ட ைகல அம்ெங்ைகை எல்லாம் இதில் 

புகுத்தி பாடி இருக்கிறார். மணப்பந்தல் அலங்ைாரம், மணப் 

சபண் அலங்ைாரம், மணமைன் அலங்ைாரம், வாண 

ரவடிக்கை, ஊர்வலம், கும்மி, ரைாலாட்டம், மணச்ெடங்கு 
இப்படியான எல்லா அம்ெங்ைகையும் ைகலக் ைண்ணால் 

பார்த்து வடிவம் சைாடுத்து பாடி இருக்கிறார்.   
 

சின்ன சீறா 

உமறுப் புலவர் சீறாப் புராணத்தில் சபருமானார் (ஸல்) 
அவர்ைளின் இறுதிக் ைால வரலாறுைகைக் கூறாது விட்டு 

விட்டார். இக்குகறகய நிவர்த்தி செய்தார் ைாயல் பட்டணம் 

பனீ அஹமது மகரக்ைாயர் புலவர். 'சின்ன சீறா' என்ற 

சபயரால் 1369 விருத்தப்பாக்ைகைக் சைாண்ட ஒரு 
ைாப்பியத்கத பகடத்து சீறாகவ முழுகமயாக்கிய சபருகம 

இவகரரய ரெரும். ஹிஜ்ரி 1115-ல் உமறுப் புலவர் 

ைாலமானார். ஹிஜ்ரி 1155-ல் சின்ன சீறாகவ பனீ அஹமது 

புலவர் சவளியிட்டார்.   
 

(இன் ஷா அல்லாஹ் மறுபடியும் சந்திப்பபாம்…...) 

 

 
 “உறவில் புரிதலலன்பது ... 

மற்றவருக்கு பிடித்தவவகவள ஏற்றுக் லகாள்ளவும் 
நமக்கு பிடித்தவவகவள புறக்கணிக்கவும் 

பழகிக் லகாள்வது!” 




