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ஓராண்டு ெிறப்பு நிகைவுக் ைட்டுகர - எஸ். எம். 
முைம்மது இத்ரிஸ் மகறந்தும் - மறக்ைப்படாதவர் 

 
ஒரு ொதாரண விவொய குடும்பத்தில் தமிழ்நாட்டின் இராமநாதபுரத்தில் 
பிறந்து, 1947ல் மலேெியாவிற்கு குடிபுகுந்தார் அந்த லெகவயாளர்.    தைது  

ஆரம்ப ைல்விகய தமிழ் பள்ளியின் பயின்று, பிறகு பல்ைகேைழைம் சென்று 
தைது தந்கதயாரின் வியாபாரத்திற்ைாை மலேெியா வந்து லெர்ந்தார் எஸ்.எம். 
முைம்மது இத்ரிஸ். 
 

லம மாதம் 17ம் லததி அவர் மகறந்து ஓராண்டு நிகறவு சபறுைிறது.  ஆைால் 
அவர் வளர்த்துவிட்ட பிைாங்கு பயைடீ்டாளர் ெங்ைமும், மலேெிய பூவுேைின் 
நண்பர்ைள் இயக்ைமும், அவரின் சைாள்கைைளுக்லைற்ப இன்றும் ெிறப்புடன் 
செயல்பட்டு வருைிறது. 
 

திரு எஸ்.எம். முைம்மது இத்ரிஸ் ஒரு இயற்கையின் ெக்தியாை திைழ்ந்து 
வந்தார்.  மலேெியாவில் அவரின் சபயகர உச்ெரிக்ைாதவர்ைள் யாருலம 
இருந்தது ைிகடயாது.  அவகரப் லபான்ற ஒரு ெைாப்தம் மீண்டும் ைிகடக்குமா 
என்பது ெந்லதைம்தான். 
 

எல்ோவிதமாை ெிக்ைல்ைகளப் பற்றிய தைவல்ைகளச் ெிே நிமிடங்ைளில் 
சதாகுத்து தருவதற்கு அவருக்கு திறகம இருந்தது.  தைது 94 வயதிலும் பே 
நாட்டு செய்தி இதழ்ைள், ெஞ்ெிகைைள், திைெர, வார மற்றும் மாத இதழ்ைகளப் 
படித்து அதிலுள்ள தைவல்ைகளத் தைக்கும் மற்றவர்ைளுக்கும் தந்து உதவுைிற 
ஒரு மைப்பான்கமகய அவரிடமிருந்துதான் நாம் ைற்றுக்சைாள்ள முடியும். 
 

மற்றவர்ைளுக்கு அனுப்பவலதாடு மட்டுமல்ோது அதகைப் படித்து என்ை 
நடவடிக்கைகயப் படித்தவர் எடுக்ைப்லபாைிறார் என்பகதயும் ைண்டறிவார்.  
 

ஒரு தைவகே, அேெி-ஆராய்ந்து, செயல் வடிவமாக்ை  முடியும் என்பகதயும், 

அது குறித்து உறுதியாை நடவடிக்கை எடுக்ை முடியும் மற்றும் லதகவ 
ஏற்பட்டால் சைாள்கைைளாைவும் மாற்ற முடியும் என்பகத செயல்படுத்தி 
ைாட்டுபவர் அவர். ெமுதாய பிரச்கைைகள அவர் கையாளுைின்ற முகற 
அவருகடய புத்திொேித்தைத்கதயும், அறிகவயும் எந்த அளவுக்கு விரிவாை 
இருக்ைிறது என்பகத பகறொற்றும்.   ெமூை - பயைடீ்டாளர் ொர்ந்த 
விஷயங்ைகள பே சமாழிைளில் சமாழியாக்ைம் செய்ய கவக்ைப்பட்டு 
அவ்விஷயங்ைகள அவர் கையாளுைின்ற விதமும், நிபுணத்துவமும் அவரது 
இளவயதிேிருந்லத அவலராடு இருக்கும் ெிறப்பாகும். 
 

தைது 94 வருட வாழ்க்கையின் ைகடெி நாள் வகர பணியாற்றி வந்துள்ளார். 
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உள்ளூர், லதெிய மற்றும் உேை அளவில் உள்ள லைாளாறுைகளச் ெரிசெய்ய 
அவர் உந்தப்பட்டார். குடும்ப உறுப்பிைர்ைள் மற்றும் நண்பர்ைள் எவ்வளவுதான் 
ெற்று சபாறுகமயாை இருங்ைள் எை எவ்வளவு எடுத்து கூறிைாலும் தைது 
முதிர்ந்த வயதிலும், உடல் தளர்ந்து விட்ட நிகேயிலும் லொர்வு, லநாய் 
லபான்றவற்கற உதறிதள்ளிவிட்டு சதாடர்ந்து தமது ெமூை லபாராட்டத்கதத் 
தைது உயிர் பிரியும் வகர சதாடர்ந்தார். 
 

மகேயாை குவியும் உணவு விரயம், குழந்கதைளும் ெிசுக்ைளும் பெிலயாடு 
வாழ்வது, வறுகமயில் வாழ்பவர்ைள் ைடன் சுகமயில் தத்தளிப்பகதப் 
பார்க்கும் லபாது அவருகடய மைம் உறங்ை மறுக்கும். 
 

நைரத்தில், மகேயில், ைாடுைளில் மரங்ைள் சவட்டப்பட்டால் இத்ரிஸ் சபாங்ைி 
எழுவார்.  பாதுைாப்பற்ற உணவு, சதாழில் ஆபத்துக்ைள், ொகே விபத்துக்ைள்,  

மது, புகையிகேயால்  ஏற்படும் மரணங்ைள், மாசுப்பட்ட ைாற்று, குகறந்து வரும் 
மீன் வளம் ஆைியவற்கற செவிசமடுக்கும் லபாது இத்ரிஸ் ைண் ைேங்குவார்.  
 

இத்ரிஸின் எதிர்பார்ப்பு,  இகவ அகைத்கதயும் தடுக்ை முடியும். தங்ைள் 
உரிகமைளுக்ைாை முன் வந்து நிற்ை லவண்டும் என்பலத. 
 

அவர் 50 ஆண்டுைளாை வழிநடத்திய பிைாங்கு பயைடீ்டாளர் ெங்ைத்தில் "புைார்" 
துகற மிை ெிறப்பாை செயல்பட்டு வந்த ஒரு பகுதியாகும். 
 

நீங்ைள் ஏமாற்றப்பட்டால், மருத்துவ லெகவயில் நீங்ைள் ஏமாறி இருந்தால், 

நீங்ைள் வாங்ைிய வடீ்டின் சுவரில் விரிெல்ைள் இருந்தால்,  உங்ைள் 
பணியிடத்தில் பிரச்கை இருந்தால், அங்லை உங்ைள் ஆலராக்ைியத்திற்கு 
சைடுதல் இருந்தால், லதாட்டத் சதாழிோளர்ைளின் உடல்நேத்தில் லைடு 
ஏற்பட்டால், உங்ைள்்  அருைில் உள்ள ைாடுைள், மரங்ைள் சவட்டப்பட்டால், 

சபாது லபாக்குவரத்து ஒழுங்ைாை செயல்படவில்கே என்றால், அகதக் ைண்டு 
முனுமுனுக்ைாமல் அதிைாரப்பூர்வமாை புைார் சதரிவிக்ை லவண்டும் எை 
பயைடீ்டாளர்ைளுக்ைாை முழக்ைம் இட்டார். 
 

திரு இத்ரிஸ், பயைடீ்டாளர் ெங்ைங்ைளின் லநாக்ைத்கத மாற்ற உதவிைார்.  
பயைடீ்டாளர் ெங்ைங்ைள் என்றால், சபாருள் வாங்குவது, உண்பது, 

ஏமாற்றப்படும் லபாது ைவைிப்பது என்ற ெிந்தகைகய மாற்றி அதற்கு அதன் 
நடவடிக்கைைகள லமலும் விரிவிக்ைி புதுவடிவம் சைாடுத்தார். 
 

எந்த பிரண்ட் லைமிரா, எந்த வகை ைார், என்ை பிராண்ட் ெட்கட, என்ை அழகு 
ொதைம் வாங்ை லவண்டும் என்பதில் ைவைம் செலுத்தாமல், அதற்குப் பதிோை 
பயைடீ்டாளர்ைளின் முக்ைிய பிரச்கைைளாை உணவு, சுைாதாரம், ைல்வி, வடீ்டு 
வெதி மற்றும் லவகே வாய்ப்பு லபான்ற அடிப்பகடத் லதகவைள் பூர்த்தி 
செய்யப்படுைிறதா என்பகத சதாட்டு நாம் ெிந்திக்ை லவண்டும் என்று 
பரிந்துகரத்தார்.  
 

பி.ப.ெங்ைத்கத இவ்வாறு வழிநடத்தியதான் ைாரணமாை, உேை முழுவதும் 
உள்ள பயைடீ்டாளர் அகமப்புக்ைள் தங்ைள் லநாக்ைத்கத மாற்றி, பி.ப.ெங்ைத்தின் 
சைாள்கையில் செயல்பட சதாடங்ைிை.  
 



இதைால் பே நாட்டு அரொங்ைங்ைளின் லைாபத்திற்கும் தள்ளப்படலநர்ந்தது. 
அரொங்ைத்கத விமர்ெிக்கும் லபாது அவர்ைளுக்க் லைாபம் வரத்தாலை செய்யும்,  

ஆைால் இத்ரிஸ் இதற்சைல்ோம் அஞ்ெவில்கே. 
 

திரு இத்ரிஸ் பி.ப.ெங்ைத்தின் மூேம் நூற்றுக்ைணக்ைாை ைருத்தரங்ைளுக்கு 
ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.  அந்த ைருத்தரங்குைள் அரொங்ைத்திற்கு லபருதவியாை 
இருந்தை. 
 

இதில் மிைப் சபரிய ொதகை, சுற்றுச்சூழல் சதாடர்பாை ஒரு ஆய்வு 
ைருத்தரங்கு நான்கு நாட்ைளுக்கு பிைாங்ைில் நகடசபற்றது. 197ல் மலேெிய 
சுற்றுச்சூழல் ஒரு சநருக்ைடி என்பதுததான் அதன் தகேப்பு. 
 

1982ல் புதிய சுற்றுச்சூழல் அகமச்ெர் டத்லதா அமர் ஸ்டீபன் லயாங், 

பி.ப.ெங்ைத்திற்கு வருகை லமற்சைாண்டு, இந்தச் சுற்றுச்சூழல் அகமச்சு 
உருவாவதற்கு ைாரணலம பி.ப.ெங்ைம் என்றும் அதற்கு அந்த ைருத்தரங்குதான் 
மூேக் ைாரணம் என்றும் இத்ரிஸ் அவர்ைளுக்கு பாராட்டு வழங்ைிைார். 
  

 

பி.பெங்ைம் எல்ோ ெமூைத்துக்கும் பணி செய்ைின்ற ஒரு சதாண்டூழிய 
அகமப்பாை இருந்தாலும், மலேெிய, இந்தியர்ைள் எதிர்லநாக்கும் பிரச்கைைளில் 
அவர் அக்ைகற ெற்று அதிைமாைலவ இருந்தது. தமிழ் பகுதி ஒன்கற 
பி.பெங்ைத்தில் சதாடங்ைி, மலேெியாவிலுள்ள இந்தியர்ைள் குறிப்பாை தமிழர்ைள் 
எதிர்லநாக்கும் பிரச்கைைகளக் ைண்டறிந்து அவற்கற நிவர்த்தி செய்வதற்ைாை 
வழிமுகறைகள கையாண்டு வந்தார். 
 

இந்தியர்ைள் அதிைம் வாழும் இடங்ைள் ைண்டறியப்பட்டை. அங்லை அவர்ைள் 
எதிர்லநாக்கும் சபாருளாதார, ெமூை பிரச்கைைள் என்ைசவன்று ஆய்வு 
நடத்தப்பட்டது. 
 

குறிப்பாை லதாட்டத்சதாழிோளர்ைள் எதிர்லநாக்ைி வந்த பிரச்கைைள் மீது அதிை 
ைவைம் செலுத்திைர். இரப்பர் மற்றும் செம்பகை லதாட்ட சதாழிோளர்ைளின் 
ெம்பளம், வடீ்டு வெதி, ஆயாக்சைாட்டகை சதாழிோளர்ைள் பயன்படுத்தும் 
பூச்ெிக்சைால்ேி, தண்ணரீ் பிரச்கை, முதோளிமார்ைள் சைாடுக்கும் பாேியல் 
சதாந்தரவுைள், லதாட்டங்ைளில் விற்ைப்படும் சபாருட்ைளின் தரம், ெம்சு 
பிரச்கை மருத்துவ பிரச்கை  எை எண்ணற்ற பிரச்கைைகள மிை கதரியமாை 
அரொங்ைத்தின் ைவைத்திற்கு சைாண்டு சென்றார் இத்ரிஸ். 
 

நைர்புறத்தில் உள்ள இந்தியர்ைள் எதிர்லநாக்கும் வடீ்டு பிரச்கை, லவகே 
பிரச்கை, ெமூை பிரச்கை, இகளஞர்ைளிடலய உள்ள வன்முகற, ெிைிமா, மது 
லபான்றவற்கற சதாட்டு லபெிய பி.ப.ெங்ைம் இந்தியர்ைளிகடலய அதிைரித்து 
வந்த ைடன், அதிை செேவு பிரச்கைைகளயும் கையாண்டது. 
 

விவொயத்துகறயில் மலேெிய இந்தியர்ைள் இயற்கை விவொயத்கதக் 
ைகடபிடிக்ை லவண்டும் என்பதற்ைாை தமிழ்நாட்டின் மிை புைழ்மிக்ை இயற்கை 
விஞ்ஞாைி நம்மாழ்வார் அவர்ைகளச் ெந்தித்து, மலேெிவிற்கு அகழத்து வந்து, 

லைமரன் மகே இந்திய விவொயிைளுடன் பயிற்ெிக்கு பாகத லபாட்டவர் 
இத்ரிஸ்.  அதன் பிறகு தமிழ்நாட்டின் பே இயற்கை விவொய துகற 
அறிஞர்ைகள அகழத்து, மலேெிய விவொயத்துகறயில் இயற்கைக்கு அச்ொரம் 
லபாட்டவர் இத்ரிஸ். 



 

இந்தியர்ைளின் அதிைம் செேவு  செய்யும் பழக்ைத்கத ைண்டறிந்து அவற்கற 
குகறப்பதற்கு பே முயற்ெிைகள அவர் கையாண்டார்.  
 

பேதரப்பட்ட விருந்துைகள குகறக்ை லவண்டும், மாகேைள் லபாடுவகத 
தவிர்க்ை லவண்டும், (தைது வாழ்நாளில் என்றுலம மாகே வாங்ைியது 
ைிகடயாது) வடீ்டில் ெகமத்து ொப்பிட லவண்டும், அதுவும் பாரம்பரிய 
உணவுைளுக்கு நாம் திரும்ப லவண்டும் எை பிரச்ொரம் செய்தார். நாட்டு  

ைாய்ைறிைள்  மீது  அவருக்கு  விருப்பம் அதிைம். 
 

நம் இந்திய மக்ைள் ெிந்திக்கும் ஒரு ெமுதாயமாை மாற லவண்டும் என்பலத 
இத்ரிஸின் விருப்பம். 
 

என்றும் சவள்கள ஜிப்பா, சவள்கள லவஷ்டி அணியும் இத்ரிஸ் சவள்கள 
மைம் பகடத்தவர். 
 

ஓய்வாை இருக்கும் லபாது பாரதியாரின் பாடல்ைகளத் தவறாமல் 
செவிசமடுப்பார்.  என்.எஸ். ைிருஷ்ணன், எம்.எஸ். சுப்புசேட்சுமி ஆைிலயாரின் 
பாடல்ைகளயும் தவறாது லைட்பார். 
 

நமது மக்ைள் அதிைம் படிக்ை லவண்டும் எை யாகர ெந்தித்தாலும் அறிவுகர 
கூறுவார். சைான்கற லவந்தன், ஆத்திச்சூடி, லபான்றகவ ஒவ்சவாரு வடீ்டிலும் 
இருக்ை லவண்டும், அதகை ஓத லவண்டும் என்று அடிக்ைடி லவண்டுலைாள் 
விடுப்பார்.  
 

தமிழ்நாட்டு வார மாத இதழ்ைகள ரெித்துப்படிப்பார். தமிழ் இதழ்ைளில் பசுகம 
விைடன் அவர் விரும்பிப் படிக்கும் வார இதழாகும். 
 

அதில் உள்ள ைட்டுகரைகள அரொங்ைம் மற்றும் தைிப்பட்டபவர்ைளுக்கு 
அனுப்பி கவக்கும்படி தமிழ் பகுதிகய லைட்டுக்சைாள்வார். பசுகம விைடன் 
ஆெிரியர், சபான். செந்தில் குமார் அவர்ைளுடன் அடிக்ைடி சதாடர்புக்சைாண்டு, 

இயற்கை விவொயம் சதாடர்பாை ைட்டுகரைகள இன்னும் அதிைமாை 
சவளியிடும்படிக் லைட்டுக்சைாள்வார். 
 
 

மலேெியா உருவாக்ைிய பே ெிறந்தவர்ைளில் திரு இத்ரிஸ் அவர்ைளும் 
ஒருவர்.  மற்றவர்ைளுக்கு ஒரு ெிறந்த நல்வழிகய உருவாக்ைிய அந்த ெமூை 
லபாராட்டவாதிகய ஓராண்டிற்கு பிறகு நிகைத்துப் பார்க்ைின்லறாம். 
மகறந்தும் மறக்ை முடியாதவர் இத்ரிஸ் ஐயா. 
 


