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அனைவருக்கும் வணக்்கத்துடன் கூடிய சுதந்திர திை 
வாழ்த்துக்்கள்!

“இந்த உலகில் பிறந்த அனைவருக்கும் 
வரலாற்றின் பக்்கங்களில் ஒரு பக்்கம்
ஒதுக்்கபபட்டுள்்ளது. ஆைால் அந்தப 
பக்்கத்னத இந்த உலன்கயய 
படிக்்க னவபபது உங்கள் 
ன்க்களில் தான் உள்்ளது”- திரு. அபதுல் ்கலாம்.
என்ை ஒரு அழ்காை கூற்று ! 

 நம் தமிழ்ச் சங்கத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டில் 
ஆரம்பிக்்கபபட்ட  ‘மல்லின்க மலர்’ சான் ஆண்யடானியயா 
தமிழ் மக்்கன்ள ஊக்குவிபபதற்கும், அவர்்களின் 
திறனம்கன்ள வவளிக்வ்காணருவதற்கும் ஒரு உந்துய்காலா்க 
உள்்ளது. 2019 ஆம் வருடத்தில் மணக்கும் இரண்டாம் மலர் 
இது.

இன்று தமிழ்ச் சங்கங்கள் உல்கவமஙகும் பலவித 
பரிமாணங்களில் முன்யைறிவருகின்றை. தன் மண்னண 
விட்டு யவறிடம் புகுந்த தமிழருக்கு தாயாய் த்கபபைாய் 
இருபபயத தமிழ்ச் சங்கங்கள் தான். 

அந்தவன்கயில் நம் சான் ஆண்யடானியயா தமிழ்ச் 
சங்கம் ,்கனல இலக்கியத்துனறயிலும் மக்்கன்ள 
உற்சா்கபபடுத்தயவ இம்மலர் உருவாக்்கபபட்டது.

இவ்விதழில் மி்கச் சிறந்த பனடபபு்கள் உள்்ளை. நீங்கள் 
ரசிக்்கவும்,பாராட்டவும் ்காத்துக்வ்காண்டிருக்கின்றை. சிறந்த 
பனடபபு்கன்ள அளித்த அனைத்து பனடபபாளி்களுக்கும் 
வாழ்த்துக்்கள். மி்கச் சிறந்த முனறயில் இம்மலர் வவளிவர, 
உனழத்த ஆசிரியர் குழுவிற்கும், ஒருஙகினணபபா்ளர் 
குழுவிற்கும் நன்றி்கள் !

ஆசிரியர் உகை

தன் வசயல்்க்ளால் வாழ்ந்து ்காட்டி,வரலாற்றில் இடம் வபற்ற 
்கலாம் அவர்்களின் கூற்றுபபடியய நம் வசயல்்கள் அனமயட்டும். 
நாமும் நமக்கு ஒதுக்்கபபட்ட பக்்கங்களில் இடம் வபறுயவாம்.

நன்றி !
இவ்வண் ஆசிரியர்,

ஷீலா ைமைன் 
சான் ஆண்யடானியயா தமிழ்ச் சங்கம்.

www.satamilsangam.org
மல்லிகை மலகைப் படிகை:
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தகலவர் உகை

கவல்அமுதா அைவிநதன்     சஜயைாணி ைாமைாஜ்     இைாஜகுரு பைம�ாமிைார்த்திகையன்
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ஆசிரியர்ைள் ஒருஙகிகைப்பாளர்ைள்

அனைவருக்கும் வணக்்கம்.

இனிய சுதந்திர திை வாழ்த்துக்்கள் !

நம் தமிழ்ச் சங்கத்தில் பூத்திருக்கும் புது சு்கந்தம் இந்த- ‘மல்லின்க மலர்’. 
நான்கு மாதத்திற்கு ஒரு முனற வவளிவரும் இம்மலர் ஆரம்பித்த யநாக்்கயம, உங்கள் 
்கற்பனைத்திறனுடன் நீங்கள் எழுதும் பனடபபுக்்கன்ள பிறரும் அறிவதற்்காை ஒரு 
மி்கச் சிறந்த வாய்பபு. 

2019 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பனடபபாை இந்த மலரில் பஙகு வ்காண்ட அத்தனை 
பனடபபாளி்களுக்கும் வாழ்த்து்கன்ளத் வதரிவித்துக் வ்காள்கியறன். சிறந்த ஆசிரியர் 
குழுவின் உனழபபிற்கு சிரம் தாழ்ந்த பாராட்டுக்்கள்.

மல்லின்க மலரின் பு்கழ் யமன்யமலும் பரவ உரிய ஆவண வசய்யவாம்.

யமலும் வதாடர்ந்து உங்கள் ஆதரனவ நல்குமாறும் ய்கட்டுக் வ்காள்கியறன்.

இவ்வண் 
தமிழ்ச் சங்கத் தனலவர்

திரு.ைார்த்திகையன் சுப்பாநாயுடு
www.satamilsangam.org
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‘திரைகடல் ஓடியும் திைவியம் தேடு’ என்ற நமது 
முனதனோரகள் ச�ோல்்படி நோசமல்்ோம் நோம் பி்றநே 
மணரணை விட்டு தமர் நோடுகளுக்கு வநதேோம். எல்த்ோரும் 
அவைவைது சேோழிலில் முனதனற்றம் ச்பறறு ஓைளவுக்கு 
்பணைவ�தியும் ச்பறத்றோம்.

நோன, என குடும்்பம், என வ�தி எனறு ்பணைம் த�ர்தே 
பி்றகு, நமது �முேோயம் என்ற உணைரவு உள்ள்ததில் 
தமத்ோங்கியது. தகோவில் கட்டிதனோம், �முேோய ச்போது 
இடம் கட்டிதனோம். பி்றநே நோள், கல்யோணைம் எனும் குடும்்ப 
நனனோட்களும் சகோணடோடிதனோம். இது எல்்ோம் �ரிேோன.

ஆனோல் நமது சமோழி, நமது க்ோச�ோைம் இரவகரள 
நமது குழநரேகளுக்கு எப்படிப புகட்டுவது என்பது ச்பரிய 
தகள்விக்குறியோக இனறும் என மனரே வோட்டுகி்றது. ஒரு 

சிறிது த்சவிக்கும உணவு
 டாகடர். திருமதி.மாலதி கைாலி
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ேம்்பதியர வீட்டில், கணைவன-மரனவி இருவரும் 
ஒதை சமோழிரய த்ப�ோவிட்டோல் குழநரேகளுக்கு 
ேோயசமோழிரய ச�ோல்லிக்சகோடுக்கும் வழி எனன?

சமோழிரயக் கற்பேறகு, அன்றோடம் பி்றர 
த்பசுவரே தகட்்பேறகு வோயபபு இருநேோல் மிக 
எளிேோக இருக்கும். தமலும் அயல்நோடுகளில் 
வளரும் நம் குழநரேகள் ்பள்ளிக்குச ச�ன்றோல் 
ஆங்கி் சமோழிதய முேனரமயோனேோயக் கறபிக்கப 
்படுகி்றது. ஒரு குழநரே எவவளவு சமோழிரய ஒதை 
தநை்ததில் கறக முடியும்? 

அம்மோ சமோழி, அப்போ சமோழி, ஆங்கி் சமோழி 
இரவ மூனர்றயும் த�ரநேல்்வோ கறகதவணடும் 
! இநே்த ேடுமோற்ற்ததில் அரன்ததுக் குடும்்ப 
ந்பரகளும் ஆங்கி்ம் த்பசினோல் த்போதுதம எனறு 
ஆகிவிடுகி்றது. 

இனர்றய ேமிழ்ச �ங்கங்கள் ேனி முயறசி எடு்தது 
நம் சிறுவர-சிறுமியரகளுக்கு ேமிழ்ப ்பள்ளிகள் 
அரம்ததும், ேமிழில் நிகழ்சசிகள் நட்ததியும் ேமிழ் 
கறபிப்பரே நோன மிகவும் ்போைோட்டுகித்றன. 

கல்தேோனறி மண தேோன்றோ கோ்்ததே முன 
தேோனறிய மூ்தே சமோழி. சேோல்கோபபிய்ததில் 
குறிப்போக ேமிரழ ‘உயர ேனி ச�ம்சமோழி’ எனறு 
வரணி்ததிருக்கி்றோரகள். ேமிழ் பி்றசமோழிகளில் 
இருநது கடன வோங்கோமல் ேனிதய இயங்கும் சமோழி 
என்ற ச்போருள்.

மூனறு �ங்ககோ்ப ்பரடபபுகள் வற்றோே கடல் 
த்போ் நமக்கு வழிகோட்டியோக திகழ்கின்றன. நமது 
ேமிழ் சமோழி ்ப் சவளிநோடுகளில் தே� சமோழியோகக் 
சகோணடோடப ்படுகி்றது. 

அ்தேரகய ச்பருரம வோயநே அருரம ேமிழ் 
சமோழிரய ரகவிடோதீரகள். வீட்டில் அன்றோடம் 
ேமிழில் உரையோடுங்கள். ேமிழ் பு்தேகங்கள் 
வைவரழ்தது குழநரேகளுக்கு ்படியுங்கள். உங்கள் 
குழநரேகளுக்கு அமுது ஊட்டும் ச்போழுது ேமிழ் 
என்ற அமுரேயும் ச�விக்கு ஊட்டுங்கள். 

வோழ்க ேமிழகம் ! வளரக ேமிழ் ! வோழ்க உ்க்த 
ேமிழ் �முேோயம் ! வணைக்கம்.
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சு�ந்திரம?!!!  
குட்டிகளின  
வகளவி!

 கை.பி. பத்மநாபன்

சிறுபிள்ளைப்  பருவத்தில் சிரித்துவி்ளை  யாடச் 
      சீரான  சுதந்திரமதான்  இங்குண்டா  ச�ால்வீர்?
அறுபட்வ  ச�ல்கின்்ற  ஆட்டி்னப்்பால்  ‘பளளி’
      அ(சி)்்றதனி்ே  அ்டபடுதல்  சுதந்திர்�ா  ச�ால்வீர்?
இறுக்கமுடன்  தாயி்ன்ய  இ்ைத்து்றங்கிடா�ல் 
       ‘ஏபிசிடி’  உளைறுவதும  சுதந்திர்�ா  ச�ால்வீர்?
�றுத்து்ரத்தால்  �ண்டயி்ே  �ாறி�ாறிக  ச்காட்டும 
        �ாதாவின்  ச�யலுமதான்  சுதந்திர்�ா  ச�ால்வீர்?

சதருவினி்ே  ் த்ராட்டி  ஆடககூடாது;
         தினமநூறு  மு்்ற்்க்யக  ்கழுவிட்வ  ் வணடும;
ஒருநூறு  மு்்ற்யனும  படித்த்த்ய  படித்தல்;
         உணணு்்கயில்  ஒருதுளியும  சிந்தககூடாது;
விருப்பமுடன்  எளளுருண்ட  தின்னககூடாது;
         சவளியினி்ே  ் வடிக்்கப்  பார்க்கககூடாது;
துருதுருசவன்  றிருககின்்ற  ‘சதால்்ே’கூடாது;
         குட்டி்களுக  கிங்்்கது  சுதந்திரமதான்,  ச�ால்வீர்!
       
பால்�ை்�  �ா்றாத  எங்்களுககும,  சவளியில் 
      ‘பாலியலின்  ச்காடு்�’சயன  ஏ்த்தா  ச�ால்லிக 
 ்காேநிமிடம  கூடசய்�த்  தனியாய்வி  டா�ல் 
      ் ்கதிசயன  வீட்டுககுள   அ்டத்திங்்்க  ் வத்தால் 
 வால்தனத்்தக  ்காட்டுதற்கு   வழி்யது  ச�ால்வீர்?
      ‘வால்தனத்்த’  வயதா்னார்  ச�ய்தல்தான்  �ரி்யா?
 ் ்கால்ச்காண்ட  ‘சுதந்திர’�ாய்  அடககுவ்த  விட்டுக
      குட்டி்களின்  ‘சுதந்திரத்்தப்’  புரிந்துச்காளவ  சதந்்ாள?
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�ணவாழ் உயிர்கச்கல்ோம
அன்்ன நீ என்கில்
உன்�டி தவழும 
அன்பு�்கள ் ானன்்்றா! 

விணை்கம ் தான்றி
ஒரு துளி, இருதுளி என சபருகி
ஒரு �ா�்ையாய்,.. அமிர்ததா்ரயாய்...
நீ சபய்திட 
என்ன்கம �யங்கும ்களிப்பில்!

நிேசவளி, நீர்நி்ே, ் �்கம, �்ே
்கதிசராளி, ்காடு, ்காற்ச்றன
இயற்்்கச் �்்காதரி்கள பேருடன் 
நீ ஆடியும பாடியும ்களைமி்றங்்க,
உன்னில் ் ்னந்து 
சிலிர்த்திடும என்்�னி
தன்னி்ே �்றந்்த 
ஆனந்தக கூத்தாடும!

இன்னசதன்று ஒரு நி்றம 
உனககு இல்ோ�ல் ் பானாலும 
நிே�்கள மீது, ் ்கட்ட வரச�ன

ஆ்�யுடன் நீ ச்காட்டும்பாது
மின்னும வணைங்்கள ஆயிரம!

சபாங்கும அன்பின் பிரவா்க�ாய்
ஆ்றா்க,  அருவியா்க உரு�ாறி
ஊசரங்கும ஓடி, புதுவீடு ் தடி
ஏரி, குளைச�ன்று நிரமபி வழிவாய்!
பின் சபான்்கைனி புகுந்து, 
பயிர்�ணி்கள ்காத்து
உயிர்ப்புட்ன பூரிப்பாய்!

்ான் வியககி்்றன்,
எங்்்க வந்தாலும, எப்்பாது தந்தாலும
நி்ற்�ா குை்�ா ஏதும �ா்றா�ல்
ஒ்ர �ாதிரி இருக்க 
எப்படி உன்னால் முடிகி்றது?

ஆக்கவும, அழிக்கவும
�கதி ச்காணடவள நீ!
உேச்கங்கும �ரித்திரம பே
திருத்தி எழுதியவள நீ!
்ாங்்கள வாழ்வதும வீழ்வதும
உன் ் ்கயில்,

இருந்தும ்கர்வம படியா 
்கரு்ையுளளைம  உனககு!

உன் வரவு 
்காேம  சிறிது பி்றழ்ந்தாலும
எங்்கள வயலும, வாழ்வும
்கனசேன எரிந்து �ாமபோகும!
உன்்னப் ் பாற்றி ் வணடுகி்்றன்
என்றும ்கனிவுடன் வந்து 
எங்்க்ளைக ்காத்தருளவாய் தா்ய!

ஷீலா ைமைன் 

மகை, 
என் 

அன்கன!
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நீலவாைப பின்ைணியில்
வபாதி வபாதியாய்த் திரண்டு
உருமாறும் வவண்யம்கங்கன்ள
நீர்பிம்பமாய்ச் சுமந்த நதி
சலசலபயப இல்லாமல் 
அனமதியாய்ப
யபாய்க்வ்காண்டிருக்கிறது.

நதிவழினய 
இரண்டா்கக் கூர் பிரித்த
இந்த மணற்பரபபின் 
இடதிலும் வலதிலும் 
அடர்ந்த பச்னசயில்
வைமாய் விரிந்யதாஙகிய 
்கனரயயாரங்கள்.

இது மாதிரி
நான் பார்த்திராத வசார்க்்கபீடங்கள்
இன்னும் எத்துனை இருக்கின்றை
இந்த பூமிப பரபபில்!

என்னை மட்டும் 
இஙய்க கீழிறக்கிச் வசன்ற நண்பர்்கள்
என் நினல உணர்ந்திருக்்கக் கூடும்;
உள்ளுணரும் வன்கயில்
நான் தனித்திருந்து நாட்்கள் பல
ஆகிவிட்டை.
படகில் வசன்ற அவர்்கள்
இனி திரும்பும் வனர 
இஙய்க நான் மட்டும்தான்.

யாரும் வந்து ்கலந்திடாத
இந்த ஏ்காந்தத்தில் 

ந. �நதிைககுமார்
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வமௌைம் ்கவிழ்ந்த இறுக்்கத்தில்
யவண்டிய நினலயாய் என்னிருபபு.

சதா சூழ்ந்திருந்த இனரச்சலில்
இதுநாளும் வழங்க மறுத்த மைசு
இபயபாது அழ ஆரம்பித்தது,
உணர்வின் உடன்பிரதிபலிபபாய்
்கண்யதஙகிய நீருமாய்.

்கனடசியா்க
பார்த்த அபபாவின் மு்கம்
ஞாப்கத்தில் வந்தது -
எபபடித் தாஙகிக்வ்காள்்ள முடிந்தது
அம்மாவால்?
என்ை வசால்லித் யதற்ற முடியும்
தஙன்க்கன்ள?

நினைவின் யபாக்ன்க
தினசமாற்ற முனைந்தவைாய்
எழுந்து நடக்்க ஆரம்பித்யதன்
நிலம் பார்த்துக் வ்காண்யட...
பின் 
நதிக் குளினர ஆராய
நீரின் ஆழங்களில் ்கால்விட்டு
அலச ஆயத்தபபட
யாயரா ன்கபிடித்துத் தடுபபது யபால்.....

எைக்கு நனட வசால்லித் தந்த 
அபபாவின் ன்க்கள்தாம்!
தூரங்கள் எஙகும் 
கூடயவ கூட்டிப யபா்க

இருந்த அந்த ன்கத்துனணதான்
இன்று நழுவிப யபாைது.

மீதம் இருந்த நினைபவபல்லாம் உதறி
சலிபபில் அயர்ந்தவைாய்
்கண்்கள் மூடி
மணற்பரபபின் மத்யத்தில் படுக்்க,
ஏ்கமாய் ஓர் உள்்ளனடபபு.

மீண்டும் விழித்தயபாது
வவயில் சுட்வடரிக்்கவில்னல;
சிறிது ்கனிந்தது யபால் பட்டது.
யநரம் 
நினறயத்தான் யபாயிருக்்க யவண்டும்.

அருய்க நீர்ச்சுனைத் யதடி
நதிக்்கனர வந்த இரண்டு மான்்கள்
என்மீது நினலகுத்திய பார்னவயில்
அனசயாது நின்றிருக்்க
எைக்குள்ளும் ஒரு தா்கம் யமயலழுந்தது.

தூரத்தில்
ஓர் இடம் வபயர்விற்்காை முனைபபில்
நீ்ள நீ்ளமாய் பறந்து வ்காண்டிருந்த 
வபயர் வதரியாத பறனவ்கன்ளப
பார்த்துக்வ்காண்யட எழுந்து நின்று
வதன்தினச யநாக்கி
ஆவலுடன் பார்ரக்கியறன்-
அவர்்கள் எபயபாது வருவார்்கள் ?

நதி்ழி
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உடல் ந்ம் என்பது உட்ோலும் 
மனேோலும் �மூக ந்ம் �ோரநது 
திருபதியோய வோழ்வதே எனறு உ்க 
சுகோேோை நிறுவனம் [வ ம ஓ ] 
வலியுறு்ததுகி்றது . 

ஆனோல் ,  இனர்றய சூழலில் 
வ ள ர ந து  வ ரு ம்  ம ற று ம் 
வளரசசியரடயோே நோடுகளிலுள்ள 
ச்பரும்்போனரமயோன மக்கள் , 
வறுரமயோலும், த்போதிய கல்வியறிவு 
இனரமயினோலும், சுறறுபபு்றம் 
சுகோேோைம் ்பறறிய சேளிவோன அறிவும் 
விழிபபுணைரவும் அற்றவரகளோக 
உள்ளோரகள் .

இேன விரளவோக கோ�தநோய (டீ.

நலம காபவ்பாம
 மருத்துவர் எல். நீதிஅழைன் எம் பி பி எஸ ., எம் எச எஸ சி [Diabetologist] 

பி), கோ்ைோ , அம்ரமதநோய , செச ஐ 
வி , செப்போடிட்டீஸ்-பி த்போன்ற 
சேோறறுதநோயகளோல் ச்பரிதும் 
்போதிக்கப்பட்டுள்ளனர. இது ஒரு பு்றம் 
என்றோல் மறச்றோருபு்றம் நோன-
கம்யூனி�பதள டிசீ�ஸ்(என.சி,டி) 
எனப்படும் சேோறறுதநோயகள் வளரநே 
நோடுகரளயும் த�ர்தது ்போதி்ததுள்ளன.

என.சி,டி தநோயகளோல் சுமோர 40 
மில்லியன இ்றபபுக்கள் ஓர ஆணடில் 
நிகழ்கின்றன. இரவகளில் ஏரழ 
நோடுகளில் மட்டும் 75 �ேவீேம் த்பர 
இ்றக்கின்றனர.

கீழ்க்கணட முக்கியமோன என.சி,டி 
தநோயகரள ்போரபத்போம் :
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உயர் இரத்த அழுத்தம [்ைப்பர்சடன்்ஷன் ] :

இரே இேயம் சுருங்கும் த்போது (sys-
talic Pressure) 120 mmhg எனறும் இேயம் 
விரிவரடயும் த்போது ( Diastolic pressure 
) 80 mmhg  எனறும் வரையறுக்கப்படுகி்றது. 
120 /80 mmhg என்பது  �ரியோன அளவு. 
இரே 130/90 mmhg  அதிகமோகோமல் 
்போர்ததுக்சகோள்வது அவசியம்.

�ார்டப்பு ( Myocardial infarction , Heart  Attack )

உடல் உறுபபுகளுக்கு இை்தேம் 
அனுபபும் இேயம் நல்் முர்றயில் 
ச�யல்்பட இேய ேர�களுக்கு Coronary  
Artery மூ்ம் இை்தேம் ச�ல்கி்றது இநே 
ை்தேக்குழோயில் சகோழுபபு ்படிமங்க்ோல் 
அரடபபு ஏற்பட்டு த்போதிய Oxygen  
கிரடக்கோமல் த்போனோல் இேய்ததின 
அநேப்பகுதி ச�ய்றறுபத்போகும் (cell 
d e a t h  ) .  இரேதய மோைரடபபு 
எனகினத்றோம்.

பக்கவாதம (ஸட்்ராக ) :

உயர இை்தே அழு்தேம் ,அதிக இை்தே 
சகோழுபபு மறறும் இை்தே்ததில்  அதிக 
�ரக்கரை த்போன்ற கோைணைங்களோல் 
மூரள இை்தேக்குழோயில் அரடபபு 
ஏற்படும். இேனோல் இை்தே ஓட்டம் 
குர்றநது அப்பகுதி ச�யல் இழக்கும். 
இரே இசத�மிக் ஸ்ட்தைோக் எனத்போம். 
மூரள இை்தேக்குழோயில் சவடி்தது 
இை்தேக்கசிவு ஏற்பட்டு ச�யல் இழநேோல் 

அரே செதமோைோஜிக்  ஸ்ட்தைோக் எனத்போம். 
இரவகளோல் உடலின எதிர்போக்ததில் ஒரு ரக, ஒரு 
கோல், முக்ததில் ஒரு ்பக்கம்  ச�யல்்போடு குர்றயும். த்பசசு 
வைோது.

த�ணி தடிப்பு (அர்்டரி்யா  ஸச�சே்ராசிஸ )

உடலில் செச டி எல்  எனனும் நல்் 
சகோழுபபு 40 முேல் 60 மில்லி கிைோம் / 
டி எல் [ 40  - 60  எம் சி/டி எல் ] என்ற 
அளவிலும், சகட்ட  சகோழுபபுக்களோன 
எல்டிஎல் 130  எம் சி க்கு மிகோமலும், 
விடிஎல் -30  எம் சி க்கு மிகோமலும் 
இருப்பது நல்்து. சகட்ட சகோழுபபுக்கள் 
சிறு வயது முேல் சிறிது சிறிேோக 
அதிகரி்தது பினனோளில் இை்தேக்குழோயகளில் 
்படிமங்களோக ்படிநது உடலுக்கு தீங்கு விரளவிக்கும். 

இேனோல் மோைரடபபு (ெோரட் அட்டோக் ) மறறும் 
்பக்கவோேம்(ஸ்ட்தைோக்) ஏற்பட்ோம்.

உடல் பரு�ன் (ஒபிசிட்டி )

நமது உடல் எரட , உயைம் இரவகரள 
கணைக்கிட்டு ்போடி மோஸ் இணசடக்ஸ்  
(்போ மோ ஐ ) கணைக்கிடப்படுகி்றது

 இநதியருக்கு வயிறு சுற்றளவு 
ச்பணகளுக்கு 80சிஎம் ஆணகளுக்கு  
90சிஎம் எனறு அறிவுறு்தேப்படுகின்றது.

�ர்க்க்ர்்ாய் (டயாபடீஸ ச�ல்லிட்ஸ )

உடலில் இனசுலின குர்ற்போட்டினோல் 
மோவுபச்போருட்கள் (கோரத்போரெட் 
சைட்ஸ் )  சகோழுபபு (த்பட்)  புைேம் 
(புசைோட்டீனஸ் ) ஆகிய உணைவுகளோல் 
ஏற்படும் வளரசசிரேமோற்ற தகோளோத்ற 
�ரக்கரைதநோய எனகினத்றோம் . 
இனசுலின கரணைய்ததில் (த்பனக்ரியோஸ் 
) உள்ள த்பட்டோ ச�ல்களோல்-(Beta cell 
) சுைப்பேோகும். சி் மை்பணு தகோளோறுகளோலும் சி் 
சேோறறுதநோய கோைணைமோகவும் த்பட்டோ ச�ல் 
்போதிக்கப்பட்டு இனசுலின சுைபபில் ்போதிபபுக்குள்ளோகும்.

�ர்க்க்ர ் ்ாய் வ்்க்கள :

A. ரடப-I  டயோ்படீஸ் மில்லிடஸ்- சமோ்தேமுள்ள 
�ரக்கரைதநோயகளில் 5% த்பர.  இனசுலின சு்தேமோக 
சுைக்கோது , இனசுலின ச�லு்ததுவதுேோன தேரவு . 
இனசுலின உேவிதயோடு கிரிக்சகட்டில் �ோேரன 
புரிநேோர ்போகிஸ்ேோன வீைர வோசிம் அக்ைம்.

B. ்டப்-II  டயாபடீஸ மில்லிடஸ �ர்க்க்ர ்்ாய்்களில் 90% 
்�ோனவர்்கள

  ஜி டி சம  -  சகஸ்டோஷனல்  டயோ்படீஸ்  
சமல்லிட்ஸ்   - 24  வோை கரப்பகோ்்ததில் தேோனறி 
குழநரே பி்றக்கவும் மர்றநது விடும் கரப்பகோ் 
�ரக்கரைதநோய. ஒருசி்ருக்கு மட்டும் குழநரே பி்றநே 
பி்றகும் �ரக்கரைதநோய சேோடரும்

என்.சி.டி ் ்ாய்்களுக்கான ்காரைங்்கள :

நோம் உணணும் ேவ்றோன உணைவு முர்றகளோகும் . 
அதிகமோன உபபு , ்பேப்படு்தேப்பட்ட மறறும் 
இனிபபூட்டிகள் நிர்றநே உணைவுகள் அதிக அளவில் 
உண்பது 

1.  நிர்றவுள்ள சகோழுபபு (�ோட்சுதைட்   புட் )  
ேோவிை எணசணைய (மோரகரின)  மறறும் 
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ட்ைோன்ஸ்போட் நிர்றநே உணைவுகரள தேரவக்கு 
அதிக அளவில் உண்பது.

2.  ச்போட்டோசியம் கனிமம் மறறும் விட்டமினகள் 
நிர்றநே ்பழங்கள் கோயகறிகள் த்போதிய அளவு 
உணணைோரம.

3..  மதுப்பழக்கம் - மறறும் அேனுடன உணணும்  
எணசணைய சகோழுபபு நிர்றநே  உணைவுகள் 
(ஜனக் புட்) 

4..  புரகப்பழக்கம் - மோைரடபபு மறறும் தகன�ர 
வைவோயபபுகள் அதிகம் 

5.  உடல் உரழபபு - மறறும் த்போதிய உடற்பயிறசி 
இல்்ோரம 

என்.சி.டி தடுப்பு மு்்ற்கள 

1.  உடல் எரடரய �ரியோன முர்றயில் ்பைோமரிக்க 
தவணடும் 

2. உணைவு  முர்ற  -  ம ோ வுச்ப ோருட் கரள 
(கோரத்போரெட்சைட்ஸ் ) அளவோகவும், சகோழுபபு 
�்ததில் �ோட்சுதைட்  குர்றவோகவும்  �ோட்சுதைட் 
புட் இல்்ோ  உணைவுகரள நிர்றவோகவும் 
தேரவக்தகற்பவும் உணணைதவணடும் 

3.  சைட் மீட்  குர்றவோகவும்  தேோல்நீக்கிய  ரவட் 

மீட்  மோமி� உணைவுகரள தேரவக்தகற்ப 
உணணைதவணடும் 

4.  தமோதனோஷோக்ச�ரிதட எனப்படும் �ோேோைணை 
�க்கரை, கோரன சிைப க்நே குளிர ்போனங்கள் 
மறறும் ஐஸ்கிரீம் த்போன்றவறர்ற  ேவிர்தேல் 

5.  உபபு அளவு, ஒரு நோளிறகு   5  லிருநது 7 .5  
ஜி.எம்.எஸ்

6.  எணசணைய ஒரு நோளிறகு   15 -20  மில்லி லிட்டர 

7.  உடற்பயிறசி - 30  முேல்  40  நிமிடங்கள் 
வோை்ததிறகு  5   நோட்கள் குர்றயோமல் 
ச�யயதவணடும் 

8.  புரகப்பழக்கம் - புரகயிர் எநேவரகயிலும் 
நோம் உ்பதயோகிக்க கூடோது 

9.  மன அழு்தேம் , �ரக்கரைதநோய ,இை்தே சகோதிபபு 
சி்வரக தகன�ருக்கும் ேறத்போது கோைணைமோக 
ச�ோல்்ப்படுகி்றது .  எனதவ தியோனம் 
( ச ம டி த ட � ன )  ம ற று ம்  த ய ோ க ோ 
த்போன்றரவகரளயும் பின்பற்ற்ோம் 

எனதவ நோம் முனதனோரகள் கூறியது த்போல் தநோய 
வநே பி்றகு நிவோைணைம் தேடோமல் ‘ வரும்முன கோபத்போம்’
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சேோர்த்பசி என்பது ஒரு ்பணைக்கோை்தேனம்  
சகோணடது. அ்ங்கோைபச்போருளோக ்பணைக்கோைரகள் 
வீட்டில் இருநேது. சேோர்த்பசி வநே புதிதில் 
சேோர்த்பசி ரவ்தது இருப்பவர தநைடியோக 
தவறுந்பருடன த்ப�, சேோர்த்பசி அலுவ்க 
ஆ்பதைட்டர மூ்ம் மட்டுதம த்ப� இயலும். தமலும் 3 
நிமிடங்கள் வரை த்ப�்ோம் தமலும் த்ப� அனுமதி 
அளிக்க தவணடும், இல்ர் என்றோல் கட் ஆகி விடும்.

பினனர சேோழில்நுட்்ப வளரசசி கோைணைமோக 
சேோர்த்பசி �நேோேோைர டயல் ச�யயுமோறு 
மோற்றம் ச�யயப்பட்டடது. வியோ்போை 
நிறுவனங்கள், சேோர்த்பசி உ்பகைணைங்கள் 
வை ஆைம்பி்தேது. ச்போது மக்கள் எல்த்ோரும் 
வோங்க வ�தி இல்்ோே நிர்யில் மளிரகக் 
கரடயில் த்ப� ஆைம்பி்தேோரகள். இநே 
நிர் 1998 வரை இருநேது. மர்றநே 
முனனோள் பிைேமர ைோஜீவ கோநதி அவரகள் 
நண்பர �ோம்பிட்தைோடோ அவரகள் மூ்ம் 
பிசிஒக்கள் நிர்றய வநேது. அேன மூ்ம் 
மோறறு்த தி்றனோளிகள் �ம்்போதிக்க வழி 
ச�யேது.

அதநகமோக எல்்ோ பு்றநகர சையில் 
நிர்ய்ததில் மறறும் த்பருநது நிர்யங்களில் 
பிசிஒக்கள் இருநேது. பினனர1998ல் 

தமோட்தடோதைோ்ோ கம்ச்பனி சமோர்பல் த்போன வநேது. 
அபத்போது த்பசு்பவர மறறும் தகட்்பவரும் ்பணைம் 
ச�லு்தே தவணடும். தமலும் த்பசு்பவர கட் ச�யேோல் 
மட்டுதம கட் ஆகும். பினனர வநேது “டிைோய”. அேன 
மூ்ம் அைசு சமோர்பல் த்போனில் நிர்றய �ட்ட 
திட்டங்கள் சகோணடு வைப்பட்டது. சமோர்பல் 
த்போனிலும் தைட் கட்டர, குறுநேகவல் அனுப்ப , தநைம் 
்போரக்க மறறும் அ்ோைம் ஆகிய அட்வோனஸ் வளரசசிகள் 
வநேது.

சமோர்பல் தமலும் சேோழில் நுட்்ப வளரசசி 
கோைணைமோக  2014 முேல் வோட்ஸ் அப , முகநூல், 
டுவிட்டர த்போன்ற வ�திகள் வநேது. வோட்ஸ் அப மூ்ம் 

த்ப�, விடிதயோ கோல் த்போன்ற வ�திகள், 
வங்கி ்பரிமோற்றம் த்போன்ற விரிவோக்க 
வ�திகள் வநேது. ஏன ச்பரியவரகள் 
வரை மட்டுதம ்பயன்படு்ததி வநே 
சமோர்பல் த்போன சிறுகுழநரேகளும் 
்பயன்படு்தே  ஆைம்பி்தே ோ ர கள் . 
குழநரேகளின அ்ங்கோைபச்போருளோக 
மோறியது.

சமோர்பல் த்போன த்ப� மட்டுதம 
்பயன்படு்தே தவணடும் எனறு மக்கள் 
எணணை தவணடும். தமலும் வோட்ஸ் அப, 
முகநூல், சமயில் த்போன்றரவகளின 
்பரிணைோம வளரசசி வியக்க ரவக்கி்றது. 
தமலும் இநதியரகள் அதிகம் ்பயன 
்படு்ததும் சமோர்பல் த்போன ் ோ்பதம !பாைதிைாஜன் 

தமாப்பல் வ்பான 
வரவு லா்பமா அல்லது 

நட்டமா?
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சபான்னு சவ்ளையி்ற பூமியடா…

விவா�ாயத்த சபாறுப்பா ்கவனிச்சி

ச�ய்்தா�டா…

உண்�யா உ்ைககி்ற ் �ககு…

எல்ோ ் ன்்�்களும ் ாடிவந்து கூடுதடா…

மருேகோசியின ்போடல் வரிகள் பூமியில் 
ச்போனனு விரளவி்தேல் என்பது 
விவ � ோ ய ்ததின ோல் ே ோன  முடியும் 
எ ன ்ப ே ர ன யு ம்  உ ர ழ ப பி ன 
உனனே்தரேயும் கூறுகின்றன. “ஏர 
முரனக்கு தநர இங்க எதுவும் இல்ர்” 

விடுமுபறயில் விவ்சாயத்திற்கு 
குழந்ப�களின ்பஙகு 

என்ற கூறறும் , “உழவுக்கும் சேோழிலுக்கும் 
வநேரன ச�யதவோம்” என்ற திருவள்ளுவரின 
கு்றளிரனயும் ம்றக்க இய்ோது .

நம் குழநரேகளுக்கோக அவரகளின 
தமம்்போட்டிரன உயர்தேக்கூடிய வோயபபுகள் 
ம ற று ம்  ச � ய ல்  ்ப ோ டு க ள்  எ ங் கு 
நிர்றநதிருக்கின்றனதவோ , அங்தக அரழ்தது 
ச�னறு அவரகளுக்கு வோயப்பளிக்கும் நோம், 
நம் பி்றநே ஊரித் , நம் வீட்டுக்கு அருகில் 
இருக்கும் கழனியித், ச்போனவிரளயும் 
பூமியித் ஒரு வோயப்பளிக்க ேவறுகித்றோம் 
என்பது உணரம. இநே சேோகுபபில் குழநரே 
என்பது சிறுவரகரள மட்டும் குறிபபிட 
வில்ர் , நோம் அரனவரும் குழநரேகள்ேோன.சஜயைாணி  

ைாமைாஜ்

16 மல்லிகை மலர்
AUGUST 2019 www.satamilsangam.org



17மல்லிகை மலர்
AUGUST 2019

www.satamilsangam.org www.satamilsangam.org

கிைோம்ததில் ்படி்தே நோட்களில் , விடுமுர்ற என்பது 
விவ�ோய குடும்்ப்ததில் பி்றநே அரனவருக்கும் , ேோய 
ேநரேயுடன வயக்கோட்டில், தேோட்ட்ததில் உேவி 
ச�யவது ேோன. ஏற்றம் எடு்தது ்போயநது வரும் நீர , 
வைபர்ப கடநது ச�ல்்ோமல் ஓடிவநது ேடுப்பதுவும், 
மணைலில் க்நே நீரில் கோல் ்பதி்தது வைபபு நீரின 
த்போக்கித் ேடம் ்பதி்தது ச�ல்லும் அனு்பவம் மீணடும் 
பி்றக்குமோ. நீரினோல் குளிரநே ச�ம்மணரணை உழுது 
முர்றப்படு்ததும் த்போது , நம் மனமும் , குணைமும் 
்பண்படோேோ ? ்பள்ளிக்கோ்ங்களில், தேரவிறக்கோன 
விடுமுர்ற ந ோட்களில் ,  ்படி்ததுக்சகோணதட 
கரளசயடு்தது, ்ப்தேோம் வகுபபு தேரவில் சவறறியும் 
ச்பற்றோள் என �தகோேரி. இனறும் அநே ்பள்ளி ஆசிரியர 
ச்பருரமயோக எங்களிடம் ்பகிரநது சகோள்வோரகள்.

தேோட்ட தவர் ச�யயும் சேோழி்ோளரகளுக்கு உேவ, 
அவரகளுடன கடர் எடுக்கும் தவர்க்கு ச�ன்ற 
அனு்பவம் அ்ோதிேோன. கடர்ச ச�டிரய பிடுங்கி 
குவி்தது விட்டு , அதிலிருக்கும் கடர்ரய ேனிதய 
பிரி்தது குவி்தது விடுதவோம். குவிநது கிரடக்கும் 
கடர்ரய மைக்கோல் என்ற அளவுதகோல் ரவ்தது 
அளநது அேறதகற்றோற த்போல் வருமோனம் சகோடுப்பது 
வழக்கம். கிரட்தே வருமோன்தரே எனரன அரழ்தது 
ச�ன்றவரகளுக்தக திருபபி சகோடு்தே அனு்பவம் 
எனறும் ம்றக்க இய்ோது

நோம் அரனவரும் அக்கரைக்கு இக்கரை ்பசர� எனறு 
இங்தக வநதுவிட்தடோம் , இபச்போழுது அக்கரையும் 
்பசர�ேோன எனறு நம் நோட்டு ்பக்கமும் ்போரபத்போம். 
விடுமுர்ற கோ்ங்களில் எங்சகல்்ோம் குழநரேரய 
அனுபபி , குழநரேகள் அனு்பவ்தரே ச்பறுவேறகோன 
முயறசிகரள தேடிபபிடி்தது த�ர்தது விடுகினத்றோம் 
ஆனோல் மனரேயும் குணை்தரேயும் ்பண்படு்ததும் நம் 
மணணின வோ�ரன அவரகளின உடலில் உள்ள்ததில் 
்படிவேறகு வோயபபிரன தேடுவதில்ர் . விவ�ோயம் 
ச�யயும் குடும்்ப்ததில் பி்றநேவரகளுக்கு இது புதிதில்ர் 
ஆனோல் நகை்ததில் பி்றநேவரகளுக்கு இநே வோயபபு 
அரிது.

்பள்ளி விடுமுர்ற கோ்ங்களில் ஒரு விவ�ோயிக்கு 
உறுதுரணையோக , அவரின அன்றோட தேரவரய 
கவனிப்பது என்பது �ோ்ததியம் ேோன.

தினமும் அன்றோட தவர் ச�யயும் சிறு விவ�ோயின 
தேோட்ட்ததில் கூலி இல்்ோ தவர் ச�யது ்பணைம் 
ஈட்டி்த ேருவதும்,

வயலுக்கு ேணணீர ்போயசசுவதும் , வைபபுக்கட்டுவதும் 
, நோ்தது நட்டு கரள எடுப்பதும் ஒரு நல்் விடுமுர்றரய 
கழிப்பேறகு உகநே தவர்கள் ேோன.

இரளஞரகள் விவ�ோயிகளுடன உழுதுணடு 

வோழ்வேறகு இருக்கும் ச்பருரமரய ேக்க ரவக்க ஒரு 
நல்் வோயபபுேோன.

ஒரு குழநரேகளின ்பள்ளி ்பருவ்ததில் , விடுமுர்ற 
நோட்களில் , மரு்ததுவரின உேவியோளைோகதவோ, 
ச்போறியோளருக்கு உேவியோளைோகதவோ ஒரு அலுவ்்ததில் 
தவர்க்கோகதவோ  வோயபபு தேடி அனுபபி 
ரவக்கினத்றோம் ஆனோல் நம் கண முனதன நம் 
உேவிக்கோக கோ்தது கிடக்கும் விவ�ோயிகளின ஏக்க்தரே 
ேவிர்தது விட்தடோம்.

பஞசாய் படர்ந்திருக்கும் தனல முடியும்

அதில் பட்டா யபாட்டது யபால் மடித்து ்கட்டிய துண்டும்

சூரிய ்கதிர்்க்ளால் புடம் யபாட்ட உடல்்களும்

ஒட்டிய வயிறும் உலர்ந்த உதடு்களும்

ஏர் தாஙகி சாய்ந்த யதாள்்களும்

அசராது உனழத்து அள்ளிக் வ்காடுத்து ஓய்ந்த ன்க்களும்

தனசயறியா உடலினுள் முழ அ்ளவு துணி ஒழிந்த இடுபபும்

மாட்டுடன் யபாட்டியபாட்டு வலம்வந்த வலுவாை வதானட்களும்

அறுந்து னதக்்க மறுயிடமில்லா வசருபபினை 

அணிந்த ்கால்்களும்

நீரின்றி ்காய்ந்த நிலம் யபால் பி்ளந்து வவடித்த பாதங்களுமாய்

நம் பசினய யபாக்்க தன் பசி மறந்து

அயராது உனழக்கும் ்கரங்களின் மண்வவட்டினய ன்கமாற்றுங்கள்

மிஞசிய ்கஞசியில் எஞசிய நீனர குடிக்கும் அவன் சற்யற

இன்ளபபாரட்டும்

நம் விடுமுர்றரய ஒரு உழவருக்கோக கழி்ததிடுதவோம்

்பரடப்போளிதய ்போட்டோளிதய உன ்போேம் 
�மரபபிக்கினத்றன 
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�ான் ஆணகடானிகயாவின் 
இளம் ஓவியர்ைள்

ஷாய்வி அக�ாைன் ஹர்ஷிதா சுநதர்

ஷான்கறா  
சஷயின் விக�ா

சியா  இைாஜகுரு

ஸருதி �தீஷ்
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அத்விைா ஷஙைர் அத்விதா ைார்த்திகையன்  

ஹாசினி பைத் ஷம்ருதி சுப்ைமணியன்
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என அனபு �ந்ப�
தந்தயின் தாய்மை்ை மைகளகளால் மைட்டுமமை 
உணரமுடியும்!

தாயின் உறவு ததாப்புள தகாடி்ை அகற்றும் வ்ர

தந்தயின்  உறவு  நான்  இநத உலகத்த விட்டு 
தெல்லும் வ்ர

 முகததில் மகாபத்தயும், இதைததில்  பாெத்தயும் 
்வதத தந்தமை!

பதது மைாதம் வயிற்றின் கருவில் என்்னைச் சுமைநதவள 
தாய என்றால்

இதைததின் கருவில் என்்னைக் காலம் முழுவதும் 
சுமைப்பவர் என் தந்த ! 

உதட்டில் தபான் சிரிப்பும், மைனைதில் அழகானை 
குடும்பத்தயும் சுமைக்கும் என் தந்தமை!!

வார்த்தகள இல்்ல உஙகள திைாகத்தப் பாராட்்ட! 

உஙகள கரம் பிடிதது ந்்டபழகிை மைழ்லப் 
பருவகாலஙகள நி்னைவில் நீஙகா இ்டம் தபற்று 
நிற்கின்றனை!!

நல்லறம், தன்னைம்பிக்்க மைனிதமநைம் தகாண்டு 

என்்னை மநர்வழிபடுததிை தந்தமை!!

என் உயி்ர ெமைர்ப்பிக்கிமறன். உஙகள பாெததிறகு!

ஒரு தந்தைாக நீஙகள காட்டிை அன்்னை 

தாைாக திருப்பி தருகிமறன் மைறு தென்மைததில்!!

மைகளக்ள தபற்ற அ்னைதது தந்தகளுக்கும் 
ெமைர்ப்பணம்!!

ைம்ஜியா ைஷீத் அஹமது
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நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ்கடநத நான்கு மாத 
நி்கழ்வு்களின் சிறப்பம்சங்கள் உங்களுக்கா்க :

ஏப்ரல்; பியஸடா விழா. மமகசி்கர்கள், 
அமமரிக்கர்கள�ாடு இநதியாவின் ்பல மாநில 
மக்கள் ்பஙகும்காள்ளும் பி்ரமாணடமான விழா. 
நம் தமிழ்ச்சங்கமும் ஒரு ்பா்ரம்்பரிய நி்கழ்ச்சியய 
அளித்தது.

ஏப்ரல் 2 7  :  ள்காலா்கலமான தமிழ் 
வருடபபிறபபு-சித்திய்ரத் திருவிழா.

நிைழ்வுைள்
அன்று புதிய உறுபபினர்களின் அறிவிபபும், 

முன்னாள் தயலவருககு நன்றி ்பா்ராட்டுதலும் 
நடநதது.

ளம 11 : தமிழ்ப்பள்ளியின் ஆணடுவிழாவும், 
்பட்டமளிபபு விழாவும் நடநதது.

ஜூன் 2 : ஆம்்பலாப்பட்டு -குறிச்சி ஏரியய 
புன்ரயமக்க ‘மமாய் விருநது நடத்தப்பட்டது.

ஜூன் 15 ,16 மற்றும் 22: தமிழ்ச் சங்கம் 
ம்பண்களுககும்,குழநயத்களுககும் விய�யாட்டுப 
ள்பாட்டி்கள் நடத்தியது.
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ளமலும் ்பல மாதங்க�ா்க ஆண்களுக்கான 
கிரிகம்கட் ள்பாட்டி்கள் வா்ரவிடுமுயற்களில் 
நடநதன. SATS இன் ‘அமவன்ஜ்ரஸ’ அணி 
மவற்றிகள்காபய்பயய மவன்றது.

ஆ்கஸட் 10 : தமிழ்ச் சங்கத்தின் சுற்றுலா தினம். 

மி்க ம்பரிய அ�வில் விமரியசயா்க நடநதது. 
அன்று இதுவய்ர  நடத்திய  அயனத்து 
விய�யாட்டுப ள்பாட்டி்களிலும் மவற்றி 
ம ்ப ற் ளற ா ரு க கு  ்ப ரி சு க  ள ்க ா ப ய்ப ்க ள் 
வழங்கப்பட்டன.
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இயற்்்க மி்கவும அ்�தியானது. உங்்க்ளை �கிழ்விக்க இது நி்்றய 
வி்ஷயங்்க்ளைக ச்காணடுளளைது. உங்்களுககுத் ்த்வப்படும்பாது அது 
அ்�திக்கான இட�ா்கவும ச�யல்படும. நீங்்கள எப்்பாது ் வணடு�ானாலும 
அ்�திக்கா்க சவளி்ய ச�ல்ேோம, அது �்ேயா்கவும இருக்கோம அல்ேது 
உங்்கள ச்கால்்ேப்பு்ற�ா்கவும இருக்கோம. 
புத்த்கத்்தத் தவிர ் வச்றான்றுமில்ோ�ல் நீங்்கள பே �ணி ் ்ரம சவளி்ய 

உட்்காரோம. சவயில் அடித்தாலும �்ை சபய்தாலும சிே நிமிடங்்களில் நீங்்கள 
எளிதா்க சவளி்ய தூங்்கோம
சவளி்ய ்்கட்கும �்ையின் ஒலி நீங்்கள உள்ளை ச�ய்யும ்வ்ேககு 

பின்னணி இ்�்ய வைங்்க முடியும. இரவில், �்ை எளிதில் தூங்்க உதவும. 
நீணட ப்கலுககு பி்ற்கான �்ை சு்கம.  இரவு ்்ரம, ச�ௌன�ான ்்ரம. 
�்ே ஏறும ் பாதும, ்காட்டில் நிதான�ா்க ் டககும ் பாதும எல்்ோரிடமிருந்தும 
சவகு சதா்ேவில் இருப்பதால், அந்த பகுதி்யச் ் �ர்ந்த விேங்கு்கள அல்ேது 
அருகிலுளளை ஓடும ஏரி ்பான்்ற இயற்்்கயின் ஒலி்க்ளை �ட்டு்� நீங்்கள 
்்கட்்க முடியும. இது �னச்்�ார்்வ நீககுவ்தாடு �ட்டு�ல்ோ�ல் உடற்பயிற்சியா 
்கவும இருககும.
அதனால் எப்்பாதும இயற்்்க்ய ரசிப்்பாம !

இயற்பக

கைஷ்வி அக�ாைன்
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நன்றி உகை
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ைாலத்தி �ாறச�ய்த நன்றி சிறிசதனினும்
ஞாலத்தின் மாைப் சபரிது.
அனைவருக்கும் நன்றியுடன் கூடிய வணக்்கம்,

வாழ னவக்கும் தமிழுக்கு நன்றி. 

்கடல் ்கடந்தும் நம் தாய்வமாழி மறவாமல் இருக்்க ஆவண வசய்ய யவண்டியது 
நம் ்கடனம. அவ்வன்கயில் தமிழில் எழுதவும்,படிக்்கவும் அருனமயாை வாய்பபு 
தான் நம் ‘மல்லின்க மலர்’. 

இம்மலரில் இடம் வபற்ற நல்ல பனடபபாளி்களுக்கும், அதனை ஆய்வு வசய்து 
யதர்ந்வதடுத்து நமக்கு அளித்த நமது சிறந்த ஆசிரியர் குழுவிற்கும் மைமார்ந்த 
நன்றி்கள். உங்கள் பணி யமலும் சிறக்்கட்டும்.

 

நன்றி!

துனணத் தனலவர் 

திரு. குமார் வீைப்பன்
www.satamilsangam.org

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