
1மல்லிகை மலர்
April 2019

www.satamilsangam.org www.satamilsangam.org

விகாரி ஆண்டு -2050 / சித்திரை, ஏபைல் 2019

விளம்பைஙகளுக்கு, பிற விவைஙகளுக்கு 
த�ாடர்பு தகாளள வவண்டிய மின்னஞ்சல்
ஷீலா ைமணன satsemalar@gmail.com

்சா
ன
ஆ
ண்
வடா
னி
வயாமல
ர்

APRIL   -   2019      |      VOLUME : 1       ISSUE:  4  | ்சான ஆண்வடானிவயா �மிழ்ச் ்சஙகம

மல்லிகை மலகைப்  படிகை https://satamilsangam.org/newsletter



2 மல்லிகை மலர்
April 2019 www.satamilsangam.org www.satamilsangam.org2 மல்லிகை மலர்
April 2019 www.satamilsangam.org



3மல்லிகை மலர்
April 2019

www.satamilsangam.org www.satamilsangam.org

குரள்:
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
கற் செலசசெறால்லு வறார்.
ச்பறாருள் :
கற்வரின் முன் தறாம் கற்வற்் அவரு்ைய மனத்தில் ்பதியுமறாறு 
செறால்ல வல்லவர், கற்வர் எல்லறாரினும் மமலறானவரறாக மதித்துச 
செறால்லப்படுவறார்.

மரியறா்தக்குரிய தமிழ் மக்களுக்கு,

வணக்கம்.

நம் தமிழ்ச ெஙகத்தின் 'மல்லி்க மலர்', வருைத்தில் நறான்கு மறாதத்திறகு 
ஒரு மு்் சவளிவரும் ்ப்ைபபு. இபம்பறாது இரணைறாம் ஆணடினில் 
அடி எடுத்து ் வத்துள்மளறாம். மிக்க மகிழ்சசி.

2018 ஆம் ஆணடின் மூன்று ்பதிபபுகளின் முழு சவறறிக்கு, உஙகள் 
அ்னவரது ஒத்து்ைபம்ப கறாரணம். நல்ல ்பல்சு்வ ்ப்ைபபுகள் 
சவளிவநதன. இநதியறாவில் இருநதும் நி்்ய ்பறாரறாட்டுக்ளப 
ச்பறம்றாம் என மகிழ்வுைன் சதரிவித்துக் சகறாள்கிம்ன்.

2019 ன் இம்முதல் மலரும், சி்ப்பறாக சவளிவநதுள்ளது. இம்மலர் 
உஙகளுக்கறானது. உஙகள் ரெ்னக்ள சவளிப்படுத்த கி்ைக்கும் 
வறாய்பபுக்ள நன்கு ்பயன்்படுத்திக் சகறாணடு, 'மல்லி்க மலர்' மமலும் 
சி்க்க, உஙகள் உறெறாகமறான ்பஙகளிபபி்ன அளிக்குமறாறு எஙகள் 
குழு ெறார்்பறாகக் மகட்டுக் சகறாள்கிம்ன்.

-ஆசிரியர்,

ஷீலா ைமணன்.
ெறான் ஆணமைறானிமயறா தமிழ்ச ெஙகம்.
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ஒருங்கிகணப்பாளர் குழு:

  திரு. இைாஜகுரு பைமசாமி 
  திரு. ைார்த்திகையன் சுப்பா நாயுடு

ஆசிரியர் குழு :

 நற்குணன் கைசவைாம் 
 கவல்அமுதா அைவிநதன்

ஆசிரியர் உகை

3மல்லிகை மலர்
April 2019

www.satamilsangam.org



4 மல்லிகை மலர்
April 2019 www.satamilsangam.org www.satamilsangam.org

அன்்பறார்நத தமிழ் மக்களுக்கு,
வணக்கம்.
நம் ெறான் ஆணமைறானிமயறா தமிழ்ச ெஙகத்தின் ஒவசவறாரு சவறறிக்கும், 
ச்பரு்மக்கும் உஙகள் அ்னவரது மனமறார்நத அன்பும், ஆதரவும் மட்டுமம 
கறாரணம். 2018 ல் என்னு்ைய கறாலகட்ைத்தில் உஙகள் அ்னவர் 
ஒத்து்ைபபுைன், தஙகள் அ்னவரின் தி்்மக்ள சவளிக்சகறாணர 
ஆரம்பிக்கப ்பட்ைது தறான் ‘மல்லி்க மலர்’. இத்ன நறான் மிகவும் ெநமதறாஷ 
நிகழ்வறாகக் கருதுகிம்ன். சவறறிகரமறான முதல் வருைம் கைநது, 2019 ன் 
முதல் ்பதிபபு சி்ப்பறாக சவளிவநதுள்ளது. அடுத்து வரும் மலருக்கும் உஙகள் 
்பஙகளிபபு இருக்கமவணடும் என மவணடிக் மகட்டுக் சகறாள்கிம்ன்.

இத்த்ன சி்ப்பறான மலர் உருவறாக, தஙகள் உ்ைப்்பயும்,மநரத்்தயும் 
அளித்த ஆசிரியர் குழுவிறகு மிக்க நன்றிகள் ! கலநதுசகறாணை 
்ப்ைப்பறாளிகளுக்கு தமிழ்ச ெஙகத்தின் ெறார்்பறாக நன்றியி்னத் சதரிவித்துக் 
சகறாள்கிம்ன்.
இவவண,

தமிழ்ச் சங்ைத் தகலவர்

திரு. இைாஜகுரு பைமசாமி
www.satamilsangam.org
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தகலவர் உகை
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புத்தாண்டு எப்படி 
இருந்தால் 

நன்தாை இருக்கும்
-எனது ்பறார்்வயில்

நம்்ம நறாமம புதுபபித்துக் சகறாள்ள பி்க்கி்து புத்தறாணடு! 
உண்பது, உடுப்பது, உ்ஙகுவது ம்பறான்று, உைற ்பயிறசியும் 
கட்ைறாயமறாக்கிக் சகறாணடு, நம் ெமூகம் ஆமரறாக்கிய ெமூகமறாய் 
இருநதறால் நன்்றாக இருக்கும்! 

கல்வி, அரசியல்,குடும்்பம்,ச்பறாது வறாழ்க்்க என 
அ்னத்திலும் மக்களறாகிய நறாம் புத்திெறாலிகளறாக இருநதறால் 
நன்்றாக இருக்கும்! உலசகல்லறாம் சவடிச ெத்தமின்றி,ம்பறாரின்றி, 
வன்மு்்யின்றி இவவருைம் இருநதறால் நன்்றாக இருக்கும்! 
மதுவிலக்கு கட்ைறாயமறாக்கப்பட்டு, வீடு மதறாறும் அ்மதி 
நிலவினறால் நன்்றாக இருக்கும்! சின்னஙசிறு பூக்களறாகிய 
ச்பண குைந்தகள் ்பறாதுகறாப்பறாய் இருநதறால் நன்்றாக 
இருக்கும்! நண்பர்கமள! என் ஆ்ெயும் உஙகள் ஆ்ெ தறாமன? இ்வ ம்பறால நன்்மகள் நைநதறால் 
நன்்றாகத் தறாமன இருக்கும்!

கறாலத்தின் ஒவசவறாரு சநறாடியும் ஒரு வறாய்பபு! அத்ன சித்றாமல் ்பயன்்படுத்துவது நம் கை்ம. 
நம்பிக்்க ்வபம்பறாம். மெறாம்்ப்லத் தகர்த்து, உ்ைபபி்னப ச்பருக்கி, புத்திக்கூர்்மயறால், 
நம்்மயும்,நம் நறாட்்ையும் உயர்த்திை வழி வகுபம்பறாம் !வரமவறம்பறாம் புத்தறாண்ை!

  லதா சிவகுமார்.
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எனதருமம சான் ஆண்டானி்�ா்வ !
என்ன இலமல உன்னிடத்தில !

எம்மாழியும கறகலாம இமமணணில !
தமிழுக்கார் தமிழ்ப்பள்ளி !
அ்மரிககாவில அடிச்சுவடி !
அன்மன�ர்க்ே ஆசான்கோய் !

்பலசுமவ உணவு, ்பன்னாட்டு ்பலசரககு !
வடுமாஙகாய் ் வணடுமா ?
நார்த்தஙகாய் ் வணடுமா ?
மாவிமல ் வணடுமா ?
வரலட்சுமிககு கலசம ் வணடுமா ?

மசவமா, அமசவமா,,
சகலமும கிமடககும சர்வ்தச அஙகாடி !
ஒன்்றலல,இரணடலல,,
்பலவுணடு, இவ்வூரில !

'வாமமா' என வாஞமச்�ாடு
அமைகக அமபிக குருககள்
இலமல்� என ஏககமா ?
்காவிலகள் ்பல உணடு-அங்க
அன்புடன் நம குருககள்கள் !

தமிழநாட்டின் ்பரதமா ?
கர்நாடக சஙகீதமா ?
்பாலிவுட்டின் நடனமா ?
எது ் வணடு்மா கறறுக ் காள் !

தவித்து வந்தி்றஙகும புது ஊரில,
தாஙகி நிறகு்ம நம சஙகம !
அன்்்பாடு உ்றவாடி, ஆகு்ம
உன் குடும்பத்தில ஓர் அஙகம !

நி்றம மாறும இமலகளும,
கால நிமலமாறும ் நரமும,
்காட்டும ்பனியும,
நடுஙகும குளிரும தான்,
அந்நி� ் தசத்மத நமககு
உணர்த்து்ம அன்றி,
நம உ்றவுகளின் மத்தியில
வாழும உணர்வுணடு இவ்வூரில !

தமிைா,்தலுஙகா,
மராட்டி�ா,குஜராத்தி�ா,
அமனவரும உன் இனம தான் !
இஙகும இருககி்றாள்
நம ்பாரத மாதா !

என் அருகம சான் 
ஆணகடானிகயாகவ !

ஷீலா ைமணன்

7மல்லிகை மலர்
April 2019

www.satamilsangam.org



8 மல்லிகை மலர்
April 2019 www.satamilsangam.org www.satamilsangam.org

சான் ஆண்டானி்�ா தமிழ்ச் சங்கம் சார்ா்க 
இனி� தமிழ்ப் புததாணடு வாழ்ததுக்கள் !

ஒவ்வாரு நான்கு மாதங்களுககு ஒரு முறை 
பூககும் புதத்கம்,நம் ‘மல்லிற்க மலர’. ்கடநத வருடம் 
2018 ன் நி்கழ்வு்கள் அறைததும் அவவருடததின் 
மூன்று ் திப்பு்களிலும் ் திவு ் சய�ப்்ட்டுள்்ளை. 
அ்த ் ்ான்று இவவருடம் 2019 ன் ் தாடக்கததில் 
இருநது, நம் தமிழ்ச் சங்கததில் நடநதறவ்கள்,இ்தா 

நிைழ்வுைள்
உங்களுக்கா்க.

்கடநத வருடம் தமிழ்நாட்றட ்்ருநது�ருககு 
உள்்ளாககி�து ‘்கஜா’ பு�ல். நம் மக்கள் து�ர 
துறடக்க, ் லவிதங்களில் நிதிதிரட்டி தமிழ்நாட்டுககு 
அனுப்பிறவக்கப் ்ட்டது. அதில் ஒன்று-’்மாய 
விருநது’. சான் ஆண்டானி்�ாவில் அறைதது 
தமிழ் மக்களும் இறைநது,தங்கள் வீட்டில் 
சறமததும்,உைவ்கங்களில் வாஙகியும் மி்கச் 
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சிைப்்ாை ‘்மாய விருநது’ நடததி, 
அதன் மூலம் திரட்டி� நிதிற� ்கஜா 
நிவாரைததிற்கு அனுப்பிறவத்தாம்.

ஆ ங கி ல ப்  பு த த ா ண றட த 
்தாடரநது ,  தமிழர திருநாள் 
்்ாங்கல் ் ணடிற்கற� அறைவரும் 
சிைப்்ா்க ்்காணடாடி்ைாம் 
அவரவர இல்லததில். அதறை 
அறைவரும் ஒன்ைா்கக கூடி, மகிழ்நது 
்ல வித ்கறல நி்கழ்ச்சி்களுடன் 
்கணடு்களிக்க்வ, இஙகுள்்ள இநதுக 
்்காவில் வ்ளா்கததில் இருககும், 
‘மஹாலட்சுமி ‘ அரஙகில் மி்கப் 
்்ரும் நி்கழ்ச்சி�ா்க ்்ாங்கல் 
சிைப்பு நி்கழ்ச்சி்கள் நறட்்ற்ைது.

இதறைத ்தாடரநது ,அடுதது 
வரும் மல்லிற்க மலரில், அடுதத 
நி ்க ழ் வு ்க ளு ட ன்  உ ங ்க ற ்ள 
சநதிககின்்ைாம்.

-ஷீலா ைமணன்
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என்ைதான் நீங்கள் இன்டர்நட்டில் ்ாரததுப் 
்ாரததுப் ் ணணிைாலும் ஒரு அம்மா ் சால்லிததநது, 
அறத ் சயது சாப்பிடும் ் ்ாது கூடுதல் சுறவ தா்ை 
! இ்தா உங்களுக்கா்க.

கதகவயான பபாருடைள்:

்சௌ ் சௌ   - 3 அலலது 4 

சிவ்பபு மிேகாய்  - 8 -10 

இஞசி   - சிறிதேவு

மிேகு   - அமர ஸ்பூன்

உளுத்தம ்பரு்பபு  - 5 ஸ்பூன் 

கறி்வ்பபிலமல  - ஒரு மக்பபிடி 

்காத்தமலலித் தமை  - ஒரு மக்பபிடி 

எணமணய்   -4 ஸ்பூன் 

உ்பபு   - ் தமவ�ான அேவு

பசய்முகை:

்சௌ ்சௌறவ ்தால் சீவி சிறு துணடு ்க்ளா்க 
நறுககிக்்காள்்ளவும். ஒரு வாைலியில் ஒரு ஸ்பூன் 
எணறைய விட்டு, மி்ளகு,உளுததம் ்ருப்பு மற்றும் 
சிவப்பு மி்ள்காய்கற்ள வறுததுக ்்காள்்ளவும். 
் ் ா ன் னி ை ம ா ை து ம்  இ ஞ் சி ,  ்க றி ் வ ப் 
பில்றல,்்காததமல்லித தறழ்கற்ளச் ்சரதது நன்கு 
வதக்கவும். பின் அதறை ஆைறவக்கவும். அ்த 

பசௌ-பசௌ பதாகையல் 
(பபங்ைளூரு ைத்திரிகைாய்)

  ்பாமா 
சு்பரமணி�ன்

வாைலியில் 2 ஸ்பூன்்கள் எணறைய விட்டு, 
நறுககி� ் சௌ ் சௌறவ ் ்ாட்டு, அதன்்ச்றச 
வாறட ்்ாகும் வறர நன்கு வதக்கவும். பின் 
அதறையும் நன்கு ஆைவிடவும். பின்பு வதககி� 
அறைததுடனும் உப்பு ்சரதது, மிகஸியில் 
நன்ைா்க அறரததுக ் ்காள்்ளவும். 

இறுதி�ா்க,மிகஸியில் அறரதத ்கல றவற�, 
மீணடும் வாைலியில் ஒரு ஸ்பூன் எணறைய 
விட்டு நன்கு வதககி, ஒரு டப்்ாவில் றவததுக 
்்காள்ளுங்கள். பிரிட்ஜில் றவததுக ் ்காணடால் 
சில வாரங்கள் கூட றவதது ் �ன்்டுததலாம்.

நன்றி!
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்சான 
ஆண்வடானிவயா 
இநது வகாவில் 
�ல வைலாறு

ஆம் நம் சான் அன்்டானி்�ா மக்கள் 
்்காடி புணணி�ம் ் சயதவர்கள். ்கடநத 
பிப்ரவரி 27 முதல் மாரச் 3 வறர ஐநது 

நாட்்கள் சான் அன்்டானி்�ா இநது ் ்காவிலின் 
(HTSA) 30வது  ஆணடு நிறைவு விழா மற்றும் 

ஆலயம த�ாழுவது 
்சாலவும நனறு !

 வகாபுை 
�ரி்ச்னம 

வகாடி 
புண்ணியம !!
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ராஜ்்காபுரததின் குடமுழுககு விழாவும் 
்ஹலி்காப்டரில் பூமறழ தூவி மி்கக ் ்காலா்கலமா்கக  
்்காணடாடப்்ட்டது.  ் ண்டரா சாறலயில் 1604 
்நடுஞ்சாறலற� ்கடநது  ்சன்ைால் சான் 
அன்்டானி்�ாவின் எல்றலயில் உள்்ளது 
ஹி்லாடஸ் என்னும் அழ்காை மறல்களும் 
குன்று்களும் நிறைநத ஒரு சிறு ந்கரம். 1604 ்ாலம் 
வறரககும் தான் வா்கை ்நரிசல் இருககும். 
்ாலதறத தாணடி�வுடன் மறல்களில் இருநது 

வரும் ்தன்ைறல அனு்விககும் ்்ா்த ஒரு  
புணணி�ததலததிற்கு ்சல்லும் உைரவு மிகும். 
்ச்றச ் ்ச்லன்ை மறல்களுககு நடுவில் விணறை 
்நாககி வ்ளரநதிருககும் ்வள்ற்ள ்்காபுரங்கள் 
நம்றம ஆசி கூறி வர்வற்கும். ்கண்கற்ள மூடி 
்கன்ைததில் ்்ாட்டுக்்காள்ளும் ்்ாது நாம் 
அநநி� ் தசததில் இருககி்ைாம் என்கிை உைர்வ 
அற்றுப் ்்ாகும். அஙகிங்்கைாத்டி எஙகும் 
நிறைநதி ருககும் இறைவன் விரும்பி வசிககும் 

மால் வணணன் மஞசள் 
வணண மலர் அலங்ைைம்

மைாலடசுமி
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முருைன் 
ைாஜ அலங்ைாைம்

ஹனுமான் 
பவணகணகைாப்பு

இடங்கள் மறல்களும் குன்று்களு்ம  அவவற்கயில் 
திருப்்தி மறல வாழும் ் வங்க்டசனும், ற்கலா� 
மறல வாழும் ஈசனும் தங்கள் குடும்்்தாடு 
ஹி்லாடஸ் மறல்களில் ் ்காவில் ் ்காணடு முப்்து 
ஆணடு ்காலமா்க  நமககு அருள் ்ாலிததுக 
்்காணடு இருககிைார்கள். மறல அடிவாரததில் 
இருநது நடநது ்சல்வதற்கு145 ்டி்கள் ்்காணட 
சிைப்பு வழி உள்்ளது இக ்்காவிலின் மற்று்மாரு 

சிைப்பு. மறலமீது வா்கைதறத ஏற்ற்றிச்்சல்ல  
த�ஙகு்வாரும், ்்காவிலுககு நடநது வருவதா்க 
்வணடிக ்்காள்்வாரும் ்டி்களில் வழி�ா்க 
்்காவிலுககுச் ் சல்லலாம். 

ராஜ்்காபுரததின் முன் நான்கு புைம் ்்காணட 
துவஜஸ்தம்்ம்   அழ்கா்க ்சதுக்கப்்ட்டு   
இநதி�ாவின் தங்க ந்கரம் ்்காலாறில் இருநது 
வரவறழக்கப்்ட்டு  ்கம்பீரமா்க உ�ரநது நிற்கிைது. 
்்காபுரததின் முன் இருககும் விஷ்ணுவின் 
திருப்்ாதங்களில்  தறல வைஙகி, சுதரசை சக்கரம் 
்சதுக்கப்்ட்ட ்லிபீடததில் நான் என்னும் 
அ்கநறதற�  அ்கற்றி  துவஜஸ்தம்்தறத 
வைஙகிவிட்டு உள்்்ள ் சன்ைால், ் வழமு்கத்தான் 
விநா�்கன், ÿ்தவி பூ்தவி ச்மதராய தாமறரக 
்கணைன் மஹாவிஷ்ணு, மா�ப்பிைப்்றுககும் 
ம்கா்தவனின் ம்காலிங்க ரூ்ம்,அன்புவடிவாை 
அன்றை ்ாரவதி, நம் அழகு ்தயவம் தமிழக 
்கடவுள் முரு்கன்,மஹா்மரு மற்றும் அறைதது 
உற்சவ மூரததி்களின்  சரவாலங்கார தரிசைம் 
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்கண்்காள்்ளாக ்காட்சி மட்டுமல்ல ்வறு எநதக  
்்காவிலிலும் ்காைககிறடக்காத அற்புதம். 
்்காவிலின் வலப்்க்கததில் அஞ்சறை றமநதன் 
அனுமனுககும், அரதநாரீஸ்வரருககும் தனிததனி 
சநநிதி்கள் உள்்ளது. உலகில் உள்்ள  ்மற்்கததி� 
நாடு்களில் சான் அன்்டானி்�ா இநது ் ்காவிலில் 
மட்டு்ம அரதநாரீஸ்வரருககு என்று தனி  சநநிதி 
உள்்ளது என்்து கூடுதல் சிைப்பு.

 ் ்காவிலின் இடப்புைததில் உள்்ள ராம் மநதிரில் 

லிங்ைம் திருநீற்றுைாப்பு

நவைாத்திரி ÿபைளரி 
அலங்ைாைம்

நவகிைைம்
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நவகிரஹங்கள்,ராதாகிருஷ்ைர மற்றும்  சீதாராமர 
்்காவில் ்்காணடுள்்ளைர அது மட்டுமல்லாமல் 
சுவாமி த�ாைநத சரஸ்வதி அவர்க்ளால் திைநது 
றவக்கப்்ட்ட ஆயிரம் ்்ர அமரககூடி�  
மஹாலக்ஷமி ஹால் என்னும் ்கறல அரங்கம்  
்்காவில் வ்ளா்கததில் உள்்ளது. ÿனிவாச 
்கல்�ாைம், சத�நாரா�ைா பூறஜ, 
ருதராபி்ே்கம் ் ்ான்ைறவ மி்கப் ் ்ரி� 
அ்ளவிலும் மற்றும் ்கறல நி்கழ்ச்சி்களும்   
இவவரங்கததில் நறட்்றும்.ஒவ்வாரு 
ஞாயிற்று கிழறம மதி� ்வற்ளயிலும், 
வி்ேச நாட்்களிலும் தன்ைாரவலர்கள் 
மற்றும் உ்�தாரர்களின் உதவி்�ாடு  
அன்ைதாைம் வழங்கப்்டுகிைது. 

நம்றம எப்்்ாழுதும் இன்மு்கத்தாடு 
வர்வற்கும் அரச்ச்கர்கள் திரு கிஷ்ைஸ்வாமி 
்ட்டர மற்றும் திரு ராமலிங்க சாஸ்திரி 
அவர்களின் ் ங்களிப்பு ் ்காவிலின் வ்ளரச்சி 
யில் மி்கவும் முககி�மாை ஒன்ைாகும், 
வழக்கமா்க  நறட்்றும் பூறஜ்க்ளாை, 

ஞாயிறு- விநா�்கர  அபி்ே்கம், திங்கள்-சிவன் 
ருதராபி்ே்கம், ் சவவாய -அனுமன் அபி்ே்கம், 
சனி-சுப்ர்ாத ் சறவ, ் ்ௌரைமி-அம்்ாள்,முரு்கன் 
அபி்ே்கம், ஏ்காதசி, சிரவைம் ்காலங்களில் 
நறட்்றும் விஷ்ணு அபி்ே்கங்கள் மட்டுமல்லாது, 

புததாணடு ் ்ாங்கல் தீ்ாவளி ஆடி 
கிருததிற்க,றதப் பூசம்,விநா�்கர 
சதுரததி ்்காகுலாஷ்டமி ்்ான்ை 
வி்ேச நாட்்களின் பூறஜ்கற்ளயும், 
்கதர்களின் தனித்தறவ்களுக்காை 
�ா்கங்கள் மற்றும் பூறஜ்கற்ளயும் 
மி்கச் சிைப்்ாை முறையில் நடததி 
தருகிைார்கள். நவராதரி ்காலங்களில் 
10 நாட்்களும் நறட்்றும் அம்மன் 
அலங்காரம் மற்றும் வழி்ாடு, 
ÿவாரி உத்ஸவம், ருதரஅபி்ே்கம், 
முரு்கப் ்்ருமானுககு ்ால்குடம் 
,்காவடி்கள் எடுததல்  ் ்ான்ைறவ்கள்  
மி ்க வு ம்  சி ை ப் பு  வ ா ய ந த 
நி்கழ்ச்சி்க்ளாகும்.

  ் வலஅமுதா 
அரவிந்தன்  
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ஞாயிற்று கிழறம்களில் குழநறத ்களுக்கா்க ் ஜறைப்்ாடல்்கள், 
ஸ்்லா்கங்கள், நீதிக்கறத்கள் ் ்ான்ைறவ ் ாலவி்காஸ் வகுப்பு்களில் 
்சால்லிததரப் ் டுகிைது. திரு சுப்ற்�ா சாஸ்திரி அவர்களின் சீரி� 
மு�ற்சியில் நறட்்றும் ÿருதரம்  வகுப்பு்கள் அறைவரும் ் வதம் 
்கற்றுக ் ்காள்வதற்கு ஒரு சிைநத வாயப்்ாகும். ஒவ்வாரு வி்ேச  
பூறஜயின் ் ்ாதும் அப் பூறஜயின் முக�ததுவதறத எடுததுக கூறி 
டாகடர திரு ராமகிருஷ்ைா ராவ அவர்கள் ஆற்றும் உறர மி்கவும் 
சிைப்பு வாயநததாகும்.

நாம் நம் உற்ை  நண்ர்கள் வீட்டிற்கு ் சல்வதைால் கூட முன் 
அனுமதி ்்ற்றுதான் ்சல்கி்ைாம் ஆைால் ்்காவிலில் உள்்ள  
இறைவன் மட்டும்  தான் நம் வருற்கற� எதிர்ாரதது நமக்கா்க 
எந்நரமும்  ்காததுக்்காணடு இருககிைான் என்்து நிதரசைமாை 
உணறம.ஒரு அழ்காை ்்காவிறல நிரமாணிதது ்சவவ்ை 
்ச�லாற்றிவரும் ்்காவிலின்அைங்காவலர்களும்,அரச்ச்கர்களும்,
்்காவில் நிரவாகி்களும் என்று்ம நம் அன்புககும் நன்றிககும் 
்ாததிரமாைவர்கள்.  

     வாழும் ்கறல   ÿ ÿ ரவிசங்கர, மை்ச ரிலாகஸ் ப்ளீஸ் 
எழுதி� சுவாமி சு்க்்ாதாைநதா, ஆஙகி்ல�ரா்கப் பிைநது றசவ 
சிததாநததறதத தழுவி� ஹவாய சிவால�ததின் ஆதீைம் சுவாமி 

சுப்ரமுனி�ஸ்வாமி ,  மாதா 
்கருைாமயி ,்்கவதி சிததர 
,்கரநாட்க சங்்கத ்மறத  
்ாலமுரளி கிருஷ்ைா,சின்ம� 
மிேறை ்சர நத  சுவாமி 
்த்ஜாம�ாைநதா, மாணடலின் 
ÿநிவாஸ், ்ாம்்் ்ஜ�ÿ 
்்ான்ை ் மலும் ் ல பிர்லங்கள் 
்ல்்வறு ்கால்கட்டங ்களில் நம் 
்்காவிலுககு வருற்க தநது ் மலும் 
சிைப்பு ் சரததிருககிைார்கள்.

சான் ஆண்டானி்�ாறவ 
்சரநத தமிழர்கள் அறைவரும்  
வாரம் ஒரு முறை்�ா அல்லது 
இருவாரததிற்கு ஒரு முறை்�ா  
ஒரு குழுவா்க ் ்காவிலுககு வநது 
்கதிப் ்ாடல்்கள் மற்றும் 
ஆழ்வார்களின் ்ாசுரங்கள் , 
திருவாச்கம்,திருப்பு்கழ் ்்ான்ை 
்கதி நூல்்கற்ள ் டிக்க ் வணடும் 
என்்து திரு கிருஷ்ைஸ்வாமி 
்ட்டர மற்றும் இராமலிங்க 
சாஸ்திரி  அவர்களின் விருப்்மும் 
்வணடு்்காளுமாகும்.

 எல்்லாரும் அவன் தாள் 
வ ை ங ்க  அ வ ை ரு ற ்ள 
்வணடு்வாம்!!

்்காவிலின் தலவரலாற்றை 
எழுதுவதற்கு ்தறவ�ாை 
்சயதி்கள், HTSA வரலாற்று நூல்  
மற்றும் புற்கப்்டங்கள் தநது 
உதவி� தற்்்ாத� அைங்காவல 
குழுத தறலவர ரா்ஜநதிர துசு, 
உ் தறலவர மாதவராவ 
்்காவிநதராஜூ, அரச்ச்கர்கள் 
ம ற் று ம்  ் ம ல ா ்ள ர 
ச ந ்த ாஷ்அறைவரு ககு ம் 
நன்றி்கள் ் ல.

எ ண ை மு ம்  எ ழு த து ம் 
எ ல் ல ா மு ம்  இ ற ை யி ன் 
்கட்டற்ளப்்டி,-

-்வலஅமுதா அரவிந்தன்  
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சான் ஆணகடானிகயாவின் 
இளம் ஓவியர்ைள்

கதஜஸ் ைாஜன் ரித்விக சுகைஷ்

சஞசய் இைாஜகுரு

வருண ைாஜீவ்

விஷால் சாத்திக
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அத்விதா ைார்த்திகையன் ைவிதா

சாய் பைௌதம் சுகைஷ் பிரித்விக ÿைாம்



20 மல்லிகை மலர்
April 2019 www.satamilsangam.org www.satamilsangam.org

ைல் லூ ரி  ் டி ப் ற்   மு டி த து  வி ட் டு 
்வறலவாயப்புக்காை  ்நர்காைலுக்கா்க 
்்காவா ் சல்ல்வணடி�தா்க இருநதது. ் ்காவா 

்சல்லும் வறர முன்்திவு ் சயதுவிட்டு, தனி்� மதுறர 
- ் ்ங்களூரு ரயிலில் வநது இைஙகி ் ்காவா ் சல்லும்  
ரயிறல பிடிக்க ஆ�ததமா்ைன். வழக்கம் ் ்ால் ரயில் 
தாமதமா்க மாறல ்்ாழுதுதான் வநதது. ்்ட்டியில் 
ஏறி அமர்தன். நான் ஒருவர தான் ் ்ண , மற்ைவர்கள் 
எல்லாம் ்வறு ்மாழி்கள் ்்சும் ஆண்க்ளா்க 
இருநதார்கள். சிறிது அச்சமா்கவும் இருநதது இருநதாலும் 
நாம் ் சல்லும்  ்காரி�ம்  நன்ைா்க நடக்க்வணடும் என்று 
இறைவறை ்வணடிக்்காணடு ்நர்காைலுககு 
்வணடி� புதத்கங்கற்ள ்டிக்க ்தாடஙகி்ைன் . 
இரவிலும் விழிப்புடன் தூஙகி எழுநதுவிட்டு என் 
்வறலயில் ்கவைம் ்சலுததி்ைன். வழிப்்ாறதயில் 
சில குறை்ாடு்களிைால் சிறிது ் மதுவா்க தான் ் சன்ைது. 
ஒரு எல்றலற� ்கடநதபின், மது அருநதுவதற்கு அனுமதி 
உள்்ளதால், அஙகுள்்ள ் �ணி்கள் மது அருநதிைார்கள். 

எைககு ் ்காஞ்சம் ் �மா்க இருநதது ் வளிக்காட்டிக 
்்காள்்ளவில்றல. அப்்்ாழுது ் க்கததுககு ் ்ட்டியில் 

வதாழ்வில் 
‘ம்க்ை முடியதா் 

மனி்ர்

இருநது ஒரு  அலுவலர ் தாற்ைமுறட� ஒருவர என்றை 
அணுகிைார. அவறர ்ாரககும்்்ாழுது ஒரு நல்ல 
மனிதர என்று என் உள் மைம் கூறி�து. 

அவர என்றைப்்ாரதது, “நீ இங்்க தனி�ா்க 
இருககின்ைாய என்று இஙகுவந்தன், ்�ப்்டா்த. 
எைககு உன்்்ால் ஒரு ம்கள் இருககின்ைாள், நான் 
உைககு உதவுகி்ைன், இது சுற்றுலா ந்கரம் இஙகு 
�ாறரயும் நம்்முடி�ாது, எஙகு ்சல்கிைாய என்று 
கூறிைால் நான் அறழதது ்சல்கின்்ைன்“ என்று 
ஆஙகிலததில் கூறிைார. நம்  தாய தநறத ்சயத 
புணணி�ம் என்று ் ்கள்விப்்ட்டிருககி்ைன்   ஆைால் 
அன்று அநத புணணி�தறத ் நரில் ் ாரத்தன் .   அவர  
தன்றை அலுவலர என்றும் அதற்குரி� அறட�ா்ள  
அட்றடற�யும் ்காணபிததார. சிதத ் சவா, சர்வ அப் 
இநதி�ா என்று ஆஙகிலததில் இருநதது. அநத நல்ல 
இத�ம் என் ரயில் ்�ைததில்  மட்டும்மல்ல என் 
வாழ்கற்கற� அறமதது ்்காடுககும் ்ணியிலும் 
முன்னிறல வகிப்்ார என்்து எைககு அப்்்ாழுது 
்தரி�ாது . அவரிடம் நான் ்நேைல் ஓச்ைாகராபி 
இநதி�ா நிறுவைததில்  விஞ்ஞானி ் ணிககு ் நர்காைல் 
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பஜயைாணி ைாமைாஜ்
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எைககு  ஒரு தநறத, தாய, தம்பி்கள், தஙற்க எை இநத  
தனி மரம் ் தாப்்ாைது ( என் ்கண்கள் ்கசிகின்ைை ). 

நல்லவர்கள் நம்றம சுற்றி  எப்்்ாழுதும் 
இருககின்ைார்கள் நாம் தான் அறட�ா்ளம்    
்கணடு்்காள்்ள ் வணடும் .

்காலததி ைாற்்சயத நன்றி சிறி்தனினும்

ஞாலததின் மாைப் ் ்ரிது

வள்ளுவர உறரததது ்்ால், என்வாழ்கற்கயில்  
ஞாலததின் மாைப் ் ்ரி� உதவி 

திரு ் சவாறவ மீணடும் சநதிததா�ா ?

திரு ்சவா குடும்்ததிைர இன்றும் உன்னுடன் 
்தாடரபில் இருககின்ைாரா? 

என்ை ்்கள்விககு ்தில் அடுதத ்கட்டுறரயில் 
எழுதுகின்்ைன்.

 வாயப்்ளிதத தமிழ் சங்கததிற்கு என் ்நஞ்சாரநத 
நன்றி !

  ் ஜ�ராணி காமராஜ்

நிமிததமா்க  ் சல்வதா்கக கூறி்ைன் .

உடன் ் �ணிககும் ் நரததில், அவர தன் குடும்்தறதப் 
்ற்றியும், ்வறல அனு்வங்கற்ளயும் ்கிரநது 
்்காணடார, உறர�ாடலில் என் மைச்சுறம குறைநதது. 
வநத ் வறல எளிதா்க முடிநது விடும் என்ை நம்பிகற்க 
பிைநதது. ரயில் ் ்காவா ் சன்று அறடநதவுடன், எைககு  
உைவு ் ்காடுதது, என்றை ் நர்காைலுககு அறழதது 
்சன்ைார , நாங்கள் வரும் ரயில் 3 மணி ் நரம் தாமதம் 
என்்தறை முன்்் ் தரிவிதது இருநததால்  ் நர்காைல் 
குழு  எைக்கா்க ்காததிருநது,  ஒரு  மணி ்நரம் 
்நர்காைல்  இனி்த முடிநதது.  தன் ்வறல்கற்ள 
எல்லாம் எைக்கா்க  ஒதுககி விட்டு, அன்று முழுவதும்  
என்னுடன்  துறை இருநது மாறல ரயிலில் உைவு, 
்ழங்களுடன் ் ்ங்களூரு ் சல்லும்  ரயிலில் என்றை 
ஏற்றிவிட்டார.  ்சல்வதற்கு முன், ்்ங்களூரில் தன் 
வீட்டிற்கு ் சன்று தஙகிவிட்டு ் சல்லுமாறு என்னிடம் 
வீட்டின்  மு்கவரி்்காடுதது அனுப்பிைார.  நான் 
்்ங்களூரு வருவறத முககூட்டி்� தன் வீட்டிற்கு 
்தருவிததிருநததால் , எல்்லாரும் ஆவலுடன் 
எதிர்ாரதது சிைப்்ா்க ்கவனிததைர.  இநத ் �ைததால் 
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்காறல 6.00 மணி.

முதல் அலாரம் , ற்க்்சியில் ் மல்ல சிணுஙகி�து. 
அ்தன்ை்வா முதல் அலாரம் ்தாற்்தற்்கா்க்வ 
றவக்கப்்டுவது என்்து என் ்கருதது. முதல் அலாரததில் 
எழுநதுவிட்டால் , தூக்கம் முழுறம ்்றுவதில்றல, 
மைம் நிம்மதி நிறல எயதுவதில்றல.ஐநது நிமிடததில் 
அலாரம் மீணடும் அலறி�து, ் வன்ைது. சனியும் அல்ல 

ஞாயிறும் அல்ல,அன்றை� அவசர உல்கம் ஆரம்்ம் 
ஆைது. எழுநது 25 நிமிடங்களில் என் குழநறதயும் ் ரடி 
ஆ்க ் வணடும். ஆம், இநத அவசர உலகிற்கு அவளும் 
அடிறம்�.

இன்று ஒரு வழி�ா்க ்காரில் புைப்்ட்்டாம். ்காரின் 
வா்ைாலியில் இன்று மறழ, சாரல்்க்ளா்க ்்யது 
்்காண்ட இருககும் என்ை வானிறலற� அறிவிததைர.

அகசாக ஆணடப்பன்
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சில நாட்்கள் ம்களின் சிற்றுணடி கூட ்கார சவாரியில் 
தான்.என்னுறட� ்ள்ளிக ்காலங்கற்ளப் ்ாரககும் 
்்ாது இக்காலதது குழநறத்கள் ் ாககி�ம் ் சய�வில்றல 
என்று தான் ் தான்றுகிைது.்காலததின் அ்கதி்க்ளா்க நாம் 
மாறு�து மட்டுமல்லாமல் புதி�வர்கற்ள உருவாககு 
கி்ைாம். ்கார சாறல வி்ளககில் ்ச்றச நிைததிற்்கா்கக 
்காததிருநதது. “அப்்ா .......“ என்று ஆரம்பிதது ஒரு ் ்கள்வி 
்தாடுக்க அவளின் தூக்கம் இன்று இடம் ் ்காடுக்கவில்றல. 

என் ்கண்கள் சற்று ்வளியுலற்க 
வருடி�து. எததறை முறை நாம் 
ற்க்்சி தாணடி� உல்கதறத 
்காணகி்ைாம்? அவவற்கயில் சாறல 
வி்ளககிற்கு ஒரு நன்றி.

இப்்்ாறத�  ்காட்சி. ஒரு த்ளரநத 
இற்ளஞன் ற்கயில் ஒரு ் சயதியுடன் 
ற்க்�நதியிருநதிருநதார.

“ பி க  ற ே ”  ் ் ா லு ம் . . . . .
இல்லாதவனுககு  இருப்்வன் 
தருவதும், இல்லாதவன் இருப்்வனிடம் 
்்கட்்துதான் பிக றே.

அநத வ�தில் வறுறம ் ்காடி�து! 
்காரின் மு்கப்புப் ்்ட்டியில் இருநத ்ைதறத 
எடுததுக்்காடுத்தன். அவரின் ்கண்கள் கூறி�து 
அவரின் ற்கயில் இருநத “பிக றே” ்சயதி உணறம 
என்று....அவரும் நன்றி கூறி, அடுதத ்காறர ்நாககிச் 
்சன்ைார.சாறல வி்ளககு ்ச்றச நிைததிற்கு மாறி�து. 
்கார ் மல்ல ந்கரநதது. ் ள்ளியில் ம்கற்ள இைககிவிட்டு 
அலுவல்கததுககுப் ் ைந்தன்.

மாறல 4 மணி.

வானிறல அறிகற்க இன்று ் மயததது. மறழ சாரல் 
்கணடவுடன் ்கார துறடப்்ாறை உயிரப்பித்தன். 
்்ாதுவா்க சாறல வி்தது்கள் மறழ ்நரங்களில் 
அதி்கம். அதைால் சிறி� பிராரததறையுடன் ்சன்று 
்்காணடிருந்தன். அ்த சாறல வி்ளககில் நின்்ைன். 
முன்பு ்கணட அ்த இற்ளஞன். இம்முறை அவர மு்கம் 
ஆ்கா�ம் ்ாரதது இறம்கள் மூடி சாரல்்கற்ள 
வாஙகி�வாறு அநத ்காட்சி....அடுதத ் வற்ள உைவும் 
கூட நிச்சி�ம் இல்லாத நிறலயில் அவர  சாரறல 
இரசிததுக்்காணடிருநத ்காட்சி....

எததறை முறை சின்ை விச�ங்களில் நாம் மைறத 
்சலுததுகி்ைாம்? இல்றல அதற்்காை ்நரதறத தான் 
்கண்டடுககி்ைாமா?

அவசர உலகின் அ்கதி�ா்க மட்டும் அழ்காய 
வாழ்கி்ைாம்...

அநத இற்ளஞனிடம் பிக றே ் ்ற்ைவைாய சாறல 
வி்ளகற்கப் ் ாரத்தன்.

்ச்றச வி்ளககிற்கு மாறி�து.

என் பின்ைால் இருநத ்கார ஓட்டுைர ஒலி எழுப்பிைார.

அநத ்கார்காரரும் அவசர உல்கததின் அ்கதி�ாயிற்்ை!!

என் ்கார ் மல்ல ந்கரநதது.
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அ்னவருக்கும் வணக்கம்.
ெறான் ஆணமைறானிமயறா தமிழ்ச ெஙகத்தின் மிக அைகறான ‘மல்லி்க 
மலரில்’ சவளிவநது சகறாணடிருக்கும் அ்னத்து ்ப்ைபபுகளும் மிகவும் 
்பறாரறாட்டுக்குரியமத !
இதறகறாக சதறாைர்நது சி்ப்பறாக உ்ைத்து, சமருமகறறிக் சகறாணடிருக்கும் 
ஆசிரியர் குழு நண்பர்களுக்கு மனமறார்நத நன்றிகள் ்பல. இம்மலர் 
மமலும் சி்க்க,அ்னத்து தமிழ் மக்களும் இம்மல்ரப  ்படித்தும்,்பஙகு 
சகறாணடும் சி்பபிக்குமறாறு மகட்டுக் சகறாள்கிம்ன். ்ப்ைபபுக்ள 
நல்கிய அ்னவருக்கும் மிக்க நன்றிகள் !

பசயலாளர் உகை

பசயலாளர்
திரு. ைார்த்திகையன் சுப்பா நாயுடு
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