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அன்னவருக்கும் 
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அனைவருக்கும் வணக்்கம்,
“மதங்களுக்கினையே பல யவறுபாடு்கள் 

இருநதாலும் உணனமனேத் தவிர யவறு எதுவும் 
நினலத்திருபபதிலனல எனபதில அனவ அனைத்தும் 
ஒனறுபட்டுள்்ளை”

- ம்காத்மா ்காநதி.
அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் 

74 ஆம் இநதிே சுதநதிர திை வாழ்த்துக்்கள்! 74 ஆம் இநதிே சுதநதிர திை வாழ்த்துக்்கள்! 
எதனையும் எபயபாதும் எதிர்்காள்்ள பழக்்கப 

-பட்ைவர்கள் நாம்.  இபயபாது உல்கத்தில மனித 
உயிரிைங்கள், ்கணணுக்குப புலபபைாத ‘்்காயராைா’ 
னவரஸின தாக்்கத்தின பிடியில உள்ய்ளாம். 
இருநதாலும் அதனை சமாளித்து சூழ்நினலக்ய்கறப 
வாழவும் பழகிக் ் ்காணயைாம். வினரவில நலலயதார 
நினலக்கு திரும்பு யவாம் எை நம்பிக்ன்க ் ்காள்யவாம்.

நம் சான ஆணயைானியோ தமிழ்ச் சங்கத்தின 
சிறபபாை்தாரு அம்சம் நம் ‘மலலின்க மலர’. 2018 
ல ஆரம்பித்து, இனறு மூனறாவது வருைத்தில 
்தாைரநது ்்காணடிருக்கியறாம் எனபதில மி்கவும் 
்பருமிதம் ் ்காள்கியறன. அதறகு ் பரும் உனழபனபக் 
்்காடுக்கும் ஆசிரிேர குழுவிறகும், ஒருஙகினணப  
பா்ளர்கள் குழுவிறகும் மைதார நனறி்கள்!

இம்மலர சிறபபா்க அனமே பனைபபாளி்கய்ள, 
நீங்கள் தான ்காரணம். மி்கவும் நலல நலல ்கனத்கள், 
்கவினத்கள், சிறுவர்களின ன்க வணணத்தில 
ஓவிேங்கள், புன்கபபைக் ்கனலஞர்களின புன்கப 
பைங்கள் மறறும் நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின நி்கழ்வு்கள் 
எை மிளிரவயத சிறபபாை்தாரு ்காரணம். 

்தாைரநது நம் மலரில பஙகு ்்காள்ளுங்கள். 
உங்கள் திறனம்கன்ள உலகிறகு ்காட்டுவதறகு மி்க 
நலல வாய்பபு! 

படியுங்கள்! பகிருங்கள்! 
நனறி!

    ஆசிரியர், ஆசிரியர், 
ஷீலா ைமைன்ஷீலா ைமைன்
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இைாஜகுரு பைம�ாமிஇைாஜகுரு பைம�ாமிைார்த்திகையன்ைார்த்திகையன்த.பிைபுத.பிைபு

துகை ஆசிரியர்துகை ஆசிரியர் ஒருங்கிகைப்பாளர்ைள்ஒருங்கிகைப்பாளர்ைள்

தமிழ்ச் சங்கத் தனலவர
திதிரு.ைார்த்திகையன் சுப்பாநாயுடுரு.ைார்த்திகையன் சுப்பாநாயுடு
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அனபுனையீர வணக்்கம்,
அனைவருக்கும் இனிே சுதநதிர திை வாழ்த்துக்்கள்!
‘நாம் அனைவருக்கும் ஒயர மாதிரி திறனம இலலாமல இருக்்கலாம்.
ஆைால அனைவருக்கும் திறனமனே வ்ளரத்துக்்்காள்்ள ஒயர மாதிரி வாய்பபு்கள் 

உள்்ளை”- திரு.அபதுல ்கலாம்.
நம் தமிழ்ச் சங்கம் 2018 ல ஆரம்பித்த ‘மலலின்க மலர’ இதழின யநாக்்கயம நம் தமிழ் 

மக்்கள், வாய்பபு்கன்ளப பேனபடுத்தி தங்கள் திறனம்கன்ள ் வளி உலகிறகு ்காணபிபபதறகுத் 
தான. அவவன்கயில ்தாைரநது பஙகு ்்காணடு நம் மலனர சிறபபிக்கும் அனைத்து 
பனைபபாளி்களுக்கும் மைதார எைது நனறி்களும்,பாராட்டுக்்களும்!

ஒரு மலர ் வளிவநத பின அடுத்த மலருக்்காை யவனல்கன்ள உையை துவஙகி சிறபபுைன 
்சேலபடும் ஆசிரிேர குழுவிறகு மிக்்க நனறி! 

உல்கயம ‘்்காயராைா’ ் தாறறுயநாய் ்காலத்தின சிக்்கலாை பிடியில இருக்கும் இநயநரத்தில, 
அனைவரும் மைம் த்ளராது நலலயதார நினல மி்க வினரவில வரும் எனும் நம்பிக்ன்கனே 
்்காள்யவாம். 

வாழ்்க வ்ளமுைன!

    ஆசிரியர், ஆசிரியர், 
ஷீலா ைமைன்ஷீலா ைமைன்

55மல்லிகக மலரமல்லிகக மலர
AUGUST  2020

www.satamilsangam.org

தகலவர் உகை



அ ன் று  ஆ தி  ம னி த ன்  ப ற ை 
இறை க ்க ருவிறை  வேடறடைை ாடை 
ச ை ல் லு ம வப ா து  ப ை ன் ப டு த த 
சதாடைங்கினானாம. பின்பு வபாரக்களததில் 
வபார வீரர்கறள ஒருங்கிறைதது 
ஊக்கபபடுததிை பறை இன்று ஏறைத 
த ா ழ்வு ்கறள  வேடறடைை ாடைவும ,  
ைவ்காதரததுேதறதயும, ைமததுேதறதயும, 
மனிதவுரிறம்கறள நிறை நாடடைவும, 
வபாராடடைக்களததில் வபாராளி்களின் 
வபராயுதமா்கவும இறைக்கபபடுகிைது. 

சதால்்காபபிைம, புைநானூறு மறறும 
ைங்்க்காை இைககிைங்்கள் என பல்வேறு 
நூல்்களிலும, உறர்களிலும  பறையும, 
பறையிறைக ்கறைஞர்கறளப பறறியுமான 
குறிபபு்கள் ஏராளமா்க உள்ளன. கி.பி 11 ம  
நூறைாண்டில் பறையிறை ோசிபபேர்கறள 
ைாதிை குழுக்களா்கவும அேர்களுகச்கன 
வ ை ரி  எ ன் ை  த னி  இ டை த தி லு ம 
குடிைமரததபபடடைனர என்பசதல்ைாம 
ேரைாறு. 

பறை, தமிழர்களின் ோழ்விைலில் முககிை 

அதமரிக்க ்பனற 
 ததாடக்கமும் ததாடர்ச்சியும்
திரவியம்.சி, 

அமெரிக்க பறையணி, தமிழ் நி்கழ்்கறைக ்கழ்கம்
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தருைங்்களான பிைபபு, திருமைம, வ்காயில் 
திருவிழாக்கள், இைபபு என எல்ைாேறறிலும 
இறைக்கபபடுகிைது. இன்றும உை்கத 
தமிழர்களின் உயிவராறைைா்க பறையிறை 
உைகின் ஏவதாசோரு மூறையில் 
இறடைவிடைாது முழங்கிக ச்காண்வடைதான் 
இருககிைது. 

்கருபபின மக்கள் எவோறு 
ஜாஸ் மறறும பளுஸ் இறை 
ே டி ே த றத  த ங் ்க ளி ன் 
அ ற டை ை ா ள ம ா ்க 
மீ ட சடை டு த த ன வ ர ா , 
அ வ த வ ப ா ன் று  ந ம 
தமிழர்களும பறை இறைறை 
மீடசடைடுததிருககின்ைனர 
தறவபாது. தமிழ் நாடடில் 
மடடுமல்ைாமல் உை்கம 
முழுேதும எழுச்சி சபறறு 
ப ற ை  மு ன் றன வி டை 
உறைா்கமா்க ோசிக்கப 
படுகிைது.

குறிபபா்க ேடை அசமரிக்க 
்கண்டைததில் ்கனடைாவிலும, 
அ ச ம ரி க ்க ா வி ன்  ப ல் வே று 
மா்காைங்்களிலும பறையிறைக குழுக்கள் 
இைங்குகின்ைன. மிசைளரி மாநிைததிலுள்ள 
சையிண்ட லூயிஸ் ந்கரில் இருககும எங்்கள் 
குழுோன ‘அசமரிக்கன் பறை அணி’ தான் 
அசமரிக்காவில் பறை ோசிபபறத ற்கயில் 
எடுதது சேகுமக்களிடைம சைன்று வைரதத 
பறைைணி என்பது எங்்களறனேருககும 
கூடுதல் மகிழ்ச்சியும சபருறமயும. 
எங்்களணி 50 ககும வமறபடடை நி்கழ்ச்சி்களில்  
(ைரேவதை இறைவிழாக்கள், தமிழ்ைங்்க 
விழாக்கள், பல்்கறைக்கழ்கங்்கள் ) பங்கு 
சபறறு பறையிறைறை அசமரிக்க  
ை மூ ்க த தி ன ரி ற டை வ ை  ச ்க ா ண் டு 
வைரககிவைாம .  பறையிறைறையும 

ஆடடைதறதயும அடுதத தறைமுறைககும 
்கறறுகச்காடுதது, ஏறனை மா்காை 
அணி்கறளயும எங்்கள் பைைததுடைன் 
இறைததுக ச்காண்டு இன்னும சிைபபா்க 
சதாடைரவோம. நம தாயமண்ைான 
தமிழ்கததின் அறனதது குழுக்களுடைனும 

ச த ா டை ர பி லு ம 
ஒருேருகச்காருேர உதவிக 
ச்காண்டும பைணிபபது 
கூடுதல் மகிழ்ச்சி.

இறைபடை ோழும ோழ்வு 
தமிழர ோழ்வு. மனறதயும 
உடைறையும வமமபடுததி 
சு த ந் தி ர  உ ை ர றே க 
ச்காடுககும பறையிறைறை 
இறடைவிடைாது இறைபவபாம, 
உை்கசமங்கும ஒலிக்கச் 
சையவோம. பறையிறைைால்  
ைாதி, மத வபதங்்கறளக 
்க டை ந் து  த மி ழ ர ்க ள ா ்க 
ஒன்றிறைவோம. மானுடை 
விடுதறைக்கான ்கருவிைான 
ப ற ை ற ை க 

ச்காண்டைாடுவோம. நம பறையிறை 
ஆயிரக்கைக்கான ஆண்டு்களா்க 
இறைக்கபபடடுக ச்காண்டுேருகிைது, 
அதன் சதாடைரச்சியில் நாமகூடை சிறு்கண்ணி 
என்பவத சபருமவபறு இன்னும பல்ைாயிரம 
ஆண்டு்கள்  ந ம  த மி ழ ர  ம ர ற ப 
இறைததபடிவை நீளடடும பறையின் 
பைைம.

‘பறை நம தமிழ்ச் ைமூ்கததின் சைாதது’ 
என முறனேர பா.ேளரமதி அேர்கள் 
‘பறை’ எனும ஆயவு நூலில் குறிபபிடடைது 
வபாை  பறையிறைறையும அதன் 
்கறைஞர்கறளயும வபாறறிப பாது்காக்க 
வேண்டிைது தமிழர்கள் அறனேருறடைை 
்கடைறமயும, சபருறமயும.

திரவியம்.சி
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ஏறு மயில் ஏறி ஏறு மயில் ஏறி 
வினள�ாடும் முகம் ஒன்று வினள�ாடும் முகம் ஒன்று 

ஈசனுடன் ஞா்ன தமாழி ஈசனுடன் ஞா்ன தமாழி 
்்பசும் முகம் ஒன்்ற்்பசும் முகம் ஒன்்ற

்கடைவுறள வநரில் ்கண்டைேர ைார?

"இறைேன் தூணிலும இருககிைான் 
துருமபிலும இருககிைான்” என தமிழ் 
புராைங்்களில் நாம பாரதததுண்டு. 
ஆனால் அததகு விைபபான தருைங்்கள் 
இபபூவுைகில் அறமைப சபறுேது 
இறைைருள் கிறடைக்கபசபறை ஒரு சிைருகவ்க 
என்பது ைான்வைார சிந்தறன. அததகு 
விைததகு வ்காைததில் முரு்கபசபருமாறன 
ஆடச்காள்ளபசபறறு நீங்்கா அருள் 

அறடைந்தேர திருபபு்கழ் என்னும அமுறத 
அள்ளிததந்த அருைகிரிநாதர ஆோர. 

“அருைகிரி  திருபபு்கழ்  ப ாடும 
அன்பர்களுககு நான் ஆடும மயிைா்கக 
்காடசி தருவேன்” என்னும அமுத ோகற்க 
உண்றமைாகும விதமா்க நமது சடைகைாஸ் 
மா்காைததின் ைான் ஆண்வடைானிவைா 
ந்கரில் நாங்்கள் அனுபேபபூரேமா்க 
உைரந்தது இவதா உங்்களுக்கா்க.
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மங்்களம சபாங்கும 
ம ஞ ை ள்  நி ற ை ந் த 
ந ண் ப ்க ல்  வ ந ர ம 
்காயேதறகு வேறு இடைம 
சதரிைாமல் ்காயந்த 
சூரிைறன ைாடிைபடி 
கூகுள் ேறரபடைமும 
சப ாய த தபடிை ால் 
சைல்ேதறகுரிை இடைம 
சதரிைாமல் திக்கறறு 
நின்ை நிறையில் நாங்்கள் 
அங்வ்க ேந்தறடைந்த 
இடைம எழில் சபாங்கும 
ம யி ை ா டு ம 
வ ை ா ற ை ே ன ம .  இ ற ை ே ன து 
ப ற டை ப ப ா ற ை லி ன்  ச ப ரு ற ம ற ை 
எடுததிைமபும விதமா்க தனது பச்றை 
மயிறவதாற்கறை விரிதது எங்்கள் இச்றை 
தீரக்க ஆடிகச்காண்டிருந்தது வபரானந்தம!!! 
முரு்கன்!! அழகு!! மயில்!! எதறகு உேறம 
எது என்று எடுததுககூை இைைாமல் தமிழ் 
சமாழி தவிதத தருைம அது.

அழகின் மிகுதிைால் ஏறபடடை பகதிப 
சபருககில் எங்்களது நாவில் ஒலிக்கபசபறைது 
திருபபு்கழ். "பசுந்வதாற்க ோற்க மயிவை 
பச்றை பசுந்வதாற்க ோற்க மயிவை" 
என்னும ைந்தததிறவ்கறைோறு தனது 
வமன்றமைான வதாற்கறை விரிதது ஆடிைது. 
அழகின் திறளபபில் மூழ்கிக கிடைந்த 
எங்்களுககு வமலும விைபபூடடுமபடிைா்க 
அறமந்தது வதாற்கைாடிை அமமயிலின் 
பிமபம. முரு்கபசபருமான் மயில் மீதமரந்து 
வீதி உைா ேருேது வபால் எங்்கறள 
திற்கபபில் ஆழ்ததிை ்காடசி. 

அறர மணி வநர ஆனந்தத தாண்டைேததின் 
அழகும அருடசபரும ்கடைவுளின் அருளும 
கிறடைக்கபசபறைதாய உைரந்த நாங்்கள் 
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இதறனப படிககும அறனேருககும 
இறைைருள் சபை  வேண்டுமாய 
இந்நி்கழ்ச்சிறை பகிரந்தளிககின்வைாம.  
நன்றி!!!

இைறற்கயின் உதவே்கததில் உருோன 
மயிறபூதறதைல். ஆனந்த தாண்டைேம 
ஆடிை மயில் அடைரந்த மரததின் நிழலில் 
அமரந்து நடைந்வதறிை நி்கழ்றே அறை 
வ ப ா ட டை ே ா வ ை  ஓ ய வு 
எடுததுகச்காண்டிருந்த ்காடசிறை நூல் 
ேடிவில் உயிர சபை றேக்க வேண்டி ஒரு 
முைறசி. பல்ேற்க மைர்களும, ்கனி்களும 
நிறைந்த வைாறையில் நி்கழ்ந்த மயில் 
கூததாடடைம.

பே வாட்டர்  டிரைவ், சான் ஆணப்டானிப�ா
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மனித ைமூ்க ேரைாறறில் எண்ைறை 
தனி மனிதத துைரங்்கள் பறறி நாம 
அறிந்திருந்தாலும, ்கடைந்த வம மாத 
இறுதியில் மின்னவைாடடைா மாந்கரததில் 
்காேல்துறையின் அதி்கார துஷ்பிரவைா 
்கததால் ஜாரஜ் ஃபிளாயட என்பேர 
உயிரநீதத ைமபேம அசமரிக்கா 
மடடும அல்ைாது நாடு, இனம, 
மதம என்ை எல்றை்கறளக 
்கடைந்து உைச்கங்கும அறனதது 
தர மக்கறளயும உலுககிப 
வபாடடைது. 

அசமரிக்காவின் ைமூ்க 
ேரைாறறில் திருபபு முறனக 
்கான மி்கப சபரிை,  றமல்்கல் 
நி்கழ்ோ்க ்கண்டிபபா்க இது 
பதிைபபடும என்வை நமபு 
கிவைன். அசமரிக்காமறறும 
பை நாடு்களிலும ைமூ்க நீதிக 
கும, அரசு மறறும ைடடைததின் 

பை அடுககு்களில் நிரந்தரமாய திருததி 
அறமக்கபபடை வேண்டிை மாறைங்்களுக்கா்க 
உைரச்சிக ச்காந்தளிப பில் சதாடைர 
வபாராடடைங்்கள் மாதக ்கைககில் இன்று 
ேறரயிலும நடைந்து ச்காண்டிருககிைன. 
சேறும அறடைைாள  விண்ைபபமா்க 

அல்ைாமல், புதிை அணுகு 
முறையில், மாறைததிற்கான 
நல்ை சிந்தறன விததா்க   
அரசு, தனிைார , மறறும 
சபாது நிறுேனங்்கள் என 
அறனதது நிறைதளங்்களிலும 
வேர ச்காள்ளும;்கணிைமான 
உடைனடி  ம ா ற ை த தி ற கு 
நிறைைவே ோயபபிருககிைது 
என்றும நமபுகிவைன்.   

இந்த நி்கழ்றேக குறிதது 
்கடடுறர்கள், ்கவிறத்கள், 
அஞைலிக குறிபபு்கள் என 
பைதும படிக்கக கிறடைததன. 

கறுப்பு

1010 மல்லிகக மலரமல்லிகக மலர
AUGUST  2020 www.satamilsangam.org

சந்திைகுமார்சந்திைகுமார்



1010 மல்லிகக மலரமல்லிகக மலர
AUGUST  2020 1111மல்லிகக மலரமல்லிகக மலர

AUGUST  2020
www.satamilsangam.org www.satamilsangam.org

அேறறில்,  2018-ல் வ்கரள ைாகிதை 
அ்காதமி விருது சபறை மறைைாளக 
்கவிஞர ைாவிதரி ராஜீேன் ‘்கறுபபு” 
என்ை தறைபபில் எழுதிை மறைைாளக 
்கவிறத  ( மாதருபூமி, இதழில்  ஜுன் 
29,2020 அன்று சேளி ைானது) சேளிக 
ச்காைரந்த உட்கருததுக்கள்  விததிைாை 
மா்க இருந்தன; அநீதிககு எதிரா்க 
ேழக்கமா்க எழும  ஆரோரம, கூச்ைல், 
வபாலிைான வ்காபம, எரிபவபன், 
தரிபவபன் என்று எந்த ைங்்கதியும 
இல்ைாமல் அவத ைமைம வேண்டிை 
தாக்கதறத உண்டைாக்கக  கூடிை 
்கவிறதைா்க இருபபதால், இங்கு உங்்கள் 
பாரறேககு.

ை்க மனிதர்களுககு இறடைவைைான 
புரிதலின்றமககும, சேறுபபிறகும, 
நிரா்கரிபபுககும நிைாைபபடுததக கூடிை 
வேறு எந்த ேலுோன ்காரைங்்களும 
இல்ைாமல் சேறும நிைததில் ஒதுங்கிக 
கிடைககும இந்த ைமபேம, ்கவிஞர இந்தக 
்கவிறதயில் சுடடிக ்காடடியிருபபது 
வபால் மனிதனின் பரிைாம ேளரச்சி 
பாதியில் எங்வ்கா உறைந்து வபானவதா 
என்ை ைந்வத்கதறத எழுபபுகிைது.  

இதுவபால், இன்சனாரு துைரம,உைகின் 
எந்த மூறையிலும எபவபாதும நி்கழக 
கூடைாது என்பது நமமுறடைை அறனேரது 
சபாது விருபபமும, வேண்டுதலுமா்க 
இருககும  படை ததில் ,  ந மறமச் 
சுறறியுள்வளார பறறி  இது நாளும 
நமமுள் இருககும  பாரறே்களும, 
்கணிபபு்களும ,  ்கண்டிபபா்க ஒரு 
மறுபரிசீைறனககு உடபடுதத வேண்டிை 
்கடடைாைததில் இருககிவைாம.   

கறுப்பு
கவிஞர் சாவித்ரி ைாஜீவன்

இந்்த பூமியில்
நிரைத்்தது போல 
வாழ்கரக  அழகாை்தல்லவவன்று
அவரு்ககுப் புரிந்்தது,
்தன்ரை அடித்துத் ்தரைபமல் கீழ்ட்ககி�
கால்முடடிகளு்ககடியில் சி்ககித் ்தவித்்தபோது!

அந்்த்க  பகாைப் பிடி்ககுள்ளிருந்து
அவர் க்தறுகிறார்:
என் உ்டல் வ�ாறுங்குகிறது
என் கணணில் இருள் நிரறகிறது
என் வாயில் ைத்்தம் கசிகிறது
என்ைால் சுவாசி்கக முடி�வில்ரல
என்ைால் சுவாசி்கக முடி�வில்ரல
என்ைால்..... என்ைால்.....

அவருர்ட� கறுத்்த உ்டல்
கரி� இரும்பில் உருவா்ககப்ேட்டவ்தன்று
கருதும் நீங்கள்!

கறுப்பு
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அவருர்ட� கறுத்்த உ்டலிலிரு்ககும்
எலும்புகள், �ாடி �ைம்புகள், 
கு்டல் மாரலகள் என்ேை 
உ்டற்கூறி�ல்  வகுப்பிபலா
்டாவின்சியின் ரகவ�ழுத்துப் புத்்தகத்திபலா
ோர்த்தும் பகடடும் வரைந்தும் ேடித்திட்ட
எலும்புகள் மற்றும் இ்தை அவ�ங்கப�ாடு
ைத்்தமும் சர்தயும் பசர்த்து
உருவா்ககப்ேட்டரவ�ல்லவவன்று
கருதும் நீங்கள்!
ஒருபவர�,
உங்கள் முன்பைாரை மடடும்்தான் 
க்டவுள்  ஆதியில்  ேர்டத்்தாவைன்று
நீங்கள் �ம்ே்க கூடும்!
இல்ரலவ�ன்றால்,
க்டவுள்கள் பிறப்ே்தற்கு முன்பும்,
பிறந்்த பின்பும்
உங்கர�ப் போலில்லாது இருப்ேதிைால்
ஒருவரை எப்ேடி வகால்ல முடிந்்தது?
காலாதிகாலமாக 

  இைசாதி ம்தபே்தத் வ்தாற்று ப�ார�                                  
           இரைந்்தன்பின் அைவரைப்ோம் மருந்்த ழி்ககும்;
  கைவாை சம்தர்மச் சமத்து வத்ர்த்க 
           கைம்பகார்்ககும் கரலவ�ான்பற �ைவா �ா்ககும்;
 மை்தாை ப��த்்தால் ஒடடி நின்றால்
           ‘மனி்த’வமனும் �லவாழவு எங்கும் பூ்ககும்;
 ‘எை்தா’ை எணைத்வ்தாற் றகன்று விட்டால்
           இங்பகது வன்ேரகப�ாய்? �லபம �ாணடும்! 

வகான்றுவகாணப்ட  இரு்கக முடிகிறது?

இனி எப்போது 
நீங்கள் உைைப்போகிறீர்கள்;
கறுப்பு ஒரு நிறம் மடடுபம என்றும்
உங்கள் வவள்ர�யு்டல்
நீங்கள் ப்தர்ந்வ்தடுத்்த்தல்லவவன்றும்?

இனி எப்போது 
நீங்கள் கண்டர்டவீர்
ேரிைாம வ�ர்ச்சியின் ோதி வழியில்
எங்பகா உரறந்து போை உங்கர�?
உங்களி்டம் விலகிப்போை உங்கர�?

இனி எப்போது 
நீங்கள் கண்டர்டவீர்
எங்கள் கறுத்்தத் ப்தாலு்ககுள்ப�
காைமல் போை  உங்கர�?

மரல�ா�த்திலிருந்து ்தமிழா்ககம்:
  �. சந்திை்ககுமார்

�ாண்டும் நல்ம!

விடுகனதகள
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1. உயியராடிருநதாலும் பேன தருவான, ்வட்டி வீழ்த்திைாலும் பேன தருவான, 
எரிக்கும் யபாதும் பேன தருவான ோர அவன?

2. னப  முழுக்்க ஓட்னையிருநதும் உள்ய்ள ஆயிரம் ் பான னவத்திருபபவன ோர?

3. ஊசி்கன்ள உறபத்தி ் சய்தாலும் கிழிநத துணி ்கட்டியிருபபான அவன ோர?

4. அவன துபபும் யபாது பைாவிட்ைால தபபித்து விைலாம் , பட்டு விட்ைால மரணம் 
கூை யநரிைலாம் அவன ோர?

5. ன்கயிருநதும், ்கழுத்திருநதும் உயிரிலலாதவன ோர?

6. ஏறி மிதித்தால உறசா்கமாய் ஓடுபவன ோர?

7. ்கானல சுறறிக்்்காணடு ்கத்திேபடி இருபபவள் ோர?

8. திைமும் வருவான வருவனத நிறுத்திக் ் ்காணைால நாம் இலனல அவன ோர?

9. ஒட்டியிருபபவன ் வட்டி விடுகிறான அவன ோர?

10. ்்காஞசம் ் ்காஞசமாய் ் ்காலலும், குடும்பத்னத சீரழிக்கும் அது எனை?

11. ்கணணுக்குத் ் தரிோத ்கல்கக்்காரன, சுறறத்னதப பிரிபபதில சூழ்ச்சிக்்காரன 

12. நினலோய் நினறவாயற ஏறறத்னதயும் இறக்்கத்னதயும் ் ்காடுக்கிறான ோர அவன?

விடுகனதகள
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சிை அனுபேங்்கள் நம மனதில் பாறை 
யில் எழுதபபடடைது வபாை ஆழமாயப 
பதிந்து விடுகிைது. வமலும முதுறம எடடும 
பிராைததின் நி்கழ்வு்கள்.

ம்கனுககு ேரண் வதடிை படைைததின் 
அனுபேங்்களின் எண்ை சேளிபபாடறடை  
பின்ேருமாறு பகிரந்துள்வளன். ்கறபறன 
அல்ை, 

ோழ்கற்கயின் நிதரைனமான பிரதி 
பலிபவப! 

என் குடுமபததில் ஒரு ம்கள்,ஒரு ம்கன். 
இருேரும அசமரிக்காவில் எம எஸ் 
படிததுவிடடு பணியில் உள்ளனர. என் 
ம்கள் அேள் விருபபததிகவ்கறப துறை 
ேறனத வதடிகச்காண்டைாள். நான் தனிப 
படடை சுதந்திரததிறகு மதிபபு அளிபபேன், 
வமலும என் ம்கள் வமல் இருந்த ஆழ்ந்த 

நமபிகற்கயும ்காரைமா்க இருந்தது. 
கிறடைதத மாபபிள்றளயும ்கடைவுள் 
அருவள என்வை கூறுவேன். நாவன 
முைன்றிருந்தாலும இது வபாை குடுமபப 
பாரமபரிைம உள்ளேர்கள் கிறடைததிருக்க 
மாடடைார்கள்!

நான் ஒரு தனிைார ்கமசபனியில் 
பணியில் உள்வளன். அதனால் எதிலும 
ஒரு சதாழில் ைாரந்த `்காரபபவரட' 
அணுகுமுறைவை சுபாேததில் இருந்தது. 
நமப்கததன்றம/ மிற்கபபடுததல் 
இல்ைாத த்கேைா்க இருக்கவேண்டும 
என்ை ்கேனததில் சிை நாட்கள் ஓடின. 
வேறைககு பவைாவடைடடைா தைார 
சையேறத விடை ்கடினமா்க இருந்தது. 

றபைறனப பறறிை விேரங்்கள், 
குடுமபம,வேறை இதைாதி, இதைாதி... 
முதல் 20/25 நாட்களுககு எந்த முன்வனறை 
மும இல்றை. அடுததபடிைா்க பிரீமிைம 
பதிறே சையவதன். சிைறர வநரிலும 
சதாடைரபு ச்காள்ள ஆரமபிதவதன். 
இவவிடைததில் உங்்களுககு ம்கனின் 
விருபபதறத சைால்ைததான் வேண்டும- 
இந்திைாவில் ேளரந்து ஐ டி துறையில் 
இல்ைாத தமிழ்நாடறடை வைரந்த 
்கன்னிற்கவை அேனுறடைை முன்னுரிறம! 
வமலும சுதத றைேமா்கவும இருக்க 
வேண்டும! 

சபாதுோ்க அசமரிக்கா சபண்்களின் 
ேரண்்கறள மூன்று ேற்கபபடுததைாம. 

நின்னவனலகள

எல் ஆர் எஸ்
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ஒன்று- இந்திைாவில் பிைந்து ேளரந்து 
படித த  அசமரி க ்க ாவில்  தங் ்கள் 
ோழ்கற்கறை அறமததுகச்காள்ள 
விருமபும சபண்்கள்.

இரண்டு- இந்திைாவில் பிைந்து ேளரந்து 
அசமரிக்காவில் உைர்கல்வி படிதது 
அசமரிக்காவிவைவை பணிபுரியும 
சபண்்கள்.   

மூன்று- அசமரிக்காவிவைவை பிைந்து 
ேளரந்து படிதது அைல்நாடடில் வேறை 
சையயும சபண்்கள்  அசமரிக்க குடியுரிறம 
சபறை சபண்்கள் 

இந்த வதடுதலில் ஆச்ைரிைபபடடை 
விஷைங்்கள் அல்ைது புரிந்து ச்காண்டைறே- 
எகவடைரிைன், வ்கஷுேல் டரிங்்கரஸ்! 
உண்றமயிவைவை அபசபண்்களின் 
ஒளிவுமறைவின்றமறை நான் மனதாரப 
பாராடடுகிவைன்  

சிை சுோரஸ்ைமான ைமபேங்்கள்:

1- இரு வஜாசிைர்களிடைம உறுதிப 
படுததுதல்  

2- ஜாத்கம சபாருந்தினாலும குறிபபிடடை 
ஸ்ோமிஜியின் பச்றைகச்காடி அேசிைம    

3 -  ஒரு சபண் வீடடுக்காரர்கள் 

குறிபபிடடை பிரிறே வைரந்தேர்கள் வேறு 
ஒரு பிரிவிறகு தைக்கம ்காடடி பிைகு 
ஒபபுதல் அளிததனர  

4- அைல்நாடடில் தனிைா்கப பணிபுரியும 
சபண்றை நிறனதது தாயின் ்கேறை! 
ேயிறறில் சநருபறபக ்கடடிகச்காண்டிருக 
கிவைாவம என்று பைம! 

5- ஆன்மீ்கததில் மி்கவும ஈடுபாடுள்ளேர 
்கள், ோரதறத நமபிகற்க அவத அளவு 
சேளிபபடுததுேதில்றை 

பூரோங்்க வேறை மி்கவும அேசிைமான 
ஒன்று  நமமுறடைை வபச்சில் நமப்கததன்றம/
சேளிபபறடை மி்கவும முககிைம  

்கண்டிபபா்க  ைமரைம  சையைக 
கூடைாதறே-

றபைன்/சபண்ணுறடைை தனிபபடடை 
்கைந்துறரைாடைல், நாள் அே்காைம, 
அேர்களுறடைை மனதார ஒபபந்தம      

இறுதிைா்க சதாடைரந்து ஐந்து மாத 
முைறசியில் பண்மு்கம ச்காண்டை (நாடடிைக 
்கறை உடபடை) சைன்றனறைச் வைரந்த/
பணியில் உள்ள ஆரகிசடைகட  துறை 
ைாரந்த, பாரமபரிை குடுமபதறதச் ைாரந்த 
மரும்கள் கிறடைததது முரு்கனின் அருவள!
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்்பத்திக்குப் பிறந்தநாள வாழ்த்து

அசமரிக்க ோழ் தமிழ்க குடுமபங்்களில், ்கைேன் 
மறனவி இருேரும வேறைககுச் சைல்ை வநரந்தால், 
குழந்றத ேளரபபின் வபாது அேர்கள் படும இன்னல்்கள் 
ஏராளம. ஓராண்டு ற்கககுழந்றத, ற்கயில் பால் 
புடடியுடைன் பாறைபபரு்கத சதரிைாது, தேழ்ந்து 
தேழ்ந்து சைல்லும ்காடசிறையும, ்கதறி ்கண்ணீர 
விடடு மு்கம வீங்கி நிறகும ்காடசிறையும, பாரககும 
தாததா பாடடி்களுககு உயிவர வபாேது வபால் 
இருககும .  நல்சைண்ைம ச்காண்டை தமிழ்க 
குடுமபததறைவி்கள் மனமிரங்கி அககுழந்றத்கறள 
ேளரக்கததறைபபடடைால் அேர்களுககுக வ்காடி 
புண்ணிைம. “வபததிககுப பிைந்தநாள் ோழ்தது”, 
்கவிறதறை அசமரிக்காவில் பிைககும ஒவசோரு தமிழ் 
குடுமபக குழந்றத்களுககும உரிததாககுகிவைன்.       

பா.குமாரசாமி,.  
தமிழ்பபள்ளி ஆசிரிேர,. 
சான ஆணயைானியோ
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விடுகனதயின் 
வினடகள

 ோ.குமாைசாமி ோ.குமாைசாமி
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“யபத்திக்குப பிறநதநாள் வாழ்த்து!” 
ஓர்கனவ நினறவு்சய்  எம்யபத்தி, 
ஒபபறற ் பறயறாரின உயிரபபுநீ!           
 ்கணணின மணியபால உனனைத்தான, 
்கருத்துைன அவரும் ்காத்திடுவர!       
 அணணன, அக்்கா உறுதுனணோய், 
அலலும் ப்கலும் நினறிடுவர!      
பராமரிபபுப பள்ளியில விட்ைதைால, 
வாயும் வயிறும் ்காய்நததுயவ! 
உைலநலம் குனறி வருநதி நினறாய், 
உள்்ளம் ் நாநது ்கலஙகி நினறாய்!     
சீராட்ை ஓரனனை  கினைத்திடுவார- ் சலவயம  
உனதுேர ்கன்ளநதிடுவார!  
்கனிவுைன உனனைப யபணிடுவார, 
்கண்கலங்காமல ்காத்திடுவார!
பட்ை யவதனை மாறிவிடும், 
்தாட்ை ் தலலாம் துலஙகி விடும் !    
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அணனை வீட்ைார சுறறம் யபால, 
அருய்க இருநது அரவனணபபர!    
்்காடுத்து னவத்தவள்  நீ தாயே, 
ய்காபுரக் ்கலசமாய்த் தாஙகுகிறார!   
உைலும் உள்்ளமும் உரம்்பறறு, 
ஒல்காப பு்கனழச் யசரத்திடுவாய்!    
நீடூழி நீயும் இபபுவியில, 
நினறவுைன வாழ்வாய் வாழிேயவ !

  இப்ேடி்ககு
     ்தாத்்தா, ோடடி.

1. ெரம்
2. மீன் வறை 
3. செ்கம்
4. பாம்பு
5. சடறடை
6. மிதிவண்டி 

விடுகனதயின் 
வினடகள

7. ம்காலுசு
8. தூக்கம் 
9. ்கததரிகச்கால்
10. ெது
11. ஜாதி
12. படிக்கடடு்கள்  
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நனை வணடிோய் ் சய்து உன குழநனத்களிைம் ் ்காடுத்து விைாயத 
உனனை சுறறி சுறறி வநது வின்ளோடியைாயம
்சாலலாமல எஙகு யபாைாய் எைக் ய்கட்ைால எனை ் சாலயவன ?

ன்கத்தடிோய் ் சய்து உன தநனதயிைம் ் ்காடுத்து விைாயத  
மணிக்்கணக்கில நினறு ஓய்வூதிேத் ் தான்க வாஙகி 
யபரக்குழநனத்களுக்கு தினபணைம் வாஙகிே ன்கயோடு     
உச்சி ் வய்யிலில ஊர ் சலல யபருநதுக்்கா்க நிறன்கயில 
நிழல தநது நீதாயை எனனை ்காத்தாய்
்வய்யிலில வாடிக்கிைக்கும்படி ் சய்துவிட்டு
எஙகு யபாைாய் எைக் ய்கட்ைால எனை ் சாலயவன ?

மர யவனலபபாடு நினறநத அழகிே ன்கவினைப ் பாரு்ளாய் ் சய்து 
உன மனைவிக்கு பரிசாய் ் ்காடுத்து விைாயத
்கைநத மாதத்தின ஓர மஙகிே ் பாழுதில தேஙகி தேஙகி 
சுறறும் முறறும் பாரத்துவிட்டு எைக்குப  பினைால மனறநது 
வயிறனறப பிடித்துக் ் ்காணடு சிறுநீர ்கழித்து விட்டு ் சனறவள் 
அது யபா்லாரு அவசர யநரத்தில இனி நான
எனை ் சய்யவன எனறு ய்கட்ைால எனை ் சாலயவன?

பிரம்மாணைமாை மரக்்கட்டில ் சய்து நீ பேன படுத்தாயத
பிணத்தின மீது உறஙகுவது யபால உைக்கு உறுத்தலாய் இருக்்கலாம்  
      
எனனை ் வட்டிே இைத்தின புது மனையில 
வீடு ்கட்டி ்கதவாய் ்கட்டி னவத்து விைாயத 
வாழ்நத இைத்தியலயே வீழ்நது கிைபபது ் பரும் யவதனை 

சரி.. எனனை எனைதான ் சய்வது எை ்கவனல ் ்காள்்ளாயத
நாயை ் சாலகியறன...
ஏயதனும் ஒரு வீட்டில பசிோறற உதவிை விற்காய் ் வட்டி விடு 
எரிநது யபாகும் யபாதும்  இநத மானிைருக்கு ஒரு யவன்ள 
உணவு ் ்காடுத்துவிட்யை  இறநது யபாகியறன.. 
மீணடும் ஒரு முனற...

மரத்னதக்  
தகான்றவனிடம் 
மரத்தின் 
்வண்டு்காள
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்த.பிைபு்த.பிைபு

்தமிழச்வசல்வி்தமிழச்வசல்வி
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்கலலூரி வாழ்க்ன்க முடிநது இருபது வருைங்களுக்குபபின 
நணபர்கள் அனைவரும் மீணடும் சநதிக்்க ஏறபாடு.
 
எதிர்காலமாய் எதிரபாரத்திருநத நாள் 
நி்கழ்்கால நிதரசைமாவனத உணரவதறகு முனயப 
இருபத்தி நாலு மணி யநரம் 
இருபது ் நாடி்க்ளாய் ்கனரநது யபாைது!
்கலலூரி வாழ்க்ன்க யபாலயவ 
எனறும் அழ்காய் நினைவில நிறகும் 
்கைநத்கால ஞாப்கங்க்ளாைது 
இச்சநதிபபும் இபயபாது!

ஹாஸைலில பேமுறுத்திே உபபுமா மறநதுயபாய் 
இச்சநதிபபில சாபபிட்ை பிரிோணி மணத்தது 
வாட்சபபில யதாழி்களின யபச்சின நடுயவ!

இனனுயமார பத்து வருைம் ்கழித்து 
நணபர்கள் அனைவரும் மீணடும் சநதித்தால
எபபடியிருக்கும் எனறு ஒரு எணண ஓட்ைம்!

்காயதார நனர மனறத்து 
ஆட்யைாகிராப யசரன்க்ளாய் சநதித்த யதாழர்கன்ள, 
தனலமுடி முழுவதும் நனரத்தபின
நனரயும் அழகுதான எனறுணரநத மைபபக்குவத்யதாடு 
நனைபபயிறசி ் சய்தும் குனறோத ் தாபனபயுைன 
பவரபாணடி்க்ளாய் பாரபயபாயமா?
மீணடும் எதிர்காலமாய் தூரத்தில ் தரியும் அடுத்த சநதிபபு!

சந்திப்பு

திவோ ஹரிதிவோ ஹரி
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வதாடடைதறதததாண்டி பின்வீடடி 
லிருந்து ேரும பாடைல்்கள், ருகமணிறை 
வீடடில் உட்கார விடைவில்றை. இதுேறர 
பததுமுறைைாேது பின் சுேறறில் ஏறி ஏறி 
பாரததிருபபாள். பைமுறை ்கததிக 
கூபபிடடும பாரததாள். அேர்கள் ைததததில் 

முதல் சிரிப்பு
ஷீைா ரெணன்

“்கருசெ்கததில் ஒளிஞச மவள்ளி நிைாவப் பாதசதன்! 
புல்லுை விழுநத தண்ணித துளிய பாதசதன்! 
சேததுக கிழவியின் முதல் சுருக்கததப் பாதசதன்! 
குடடிப்பயலுககு பல்லு முறைசசதப் பாதசதன்!
மவள்ளி ெரததுை மசஞச றவர ஊஞசறைப் பாதசதன்!
மதககு மூறையிை தங்க ரதததப் பாதசதன்!,,,,,,,,,,,,,,

இேள் குரல் எடுக்கவே இல்றை. இபவபாது 
மீண்டும சுேரபக்கம இருந்த பாைாங்்கல் 
மீது ஏறி எடடிபபாரததாள்,

அவதா பகரீத நிககிைாவன,,

“ஏடைா பகரீததா” என ைததமா்கக 
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கூபபிடடைாள். ற்கயில் பால் 
வ்கனுடைன் நின்றிருந்தேன், 
திருமபிப பாரதது ஓடி 
ேந்தான்.

 “பூடிமமா, எததறன 
ோடடி சைால்லிருகவ்கன், 
இபபடி ஏறிப பாக்கா 
வதன்னு” என ஹிந்தியில் 
்கததினான். 

“அசதல்ைாம ைரிடைா, 
என்ன ்காறைவைரந்து ஒவர 
பாடடும கூததுமா இருககு. 
எந்த பாரதியும இன்னிககு 
வேறைககுப வபா்கறைைா, 
ைரி இந்த  பாைைதறத 
ச்காண்டு வபாயக குடு “ என்ைாள் ருகமணி.

“அதுைரி, என்ன ஏதுன்னு சதரிைாறமவை 
பாைைம பண்ணிக ்காததிருககிைாககும” 

“ஆமாண்டைா, சதனம சதனம ஒவர 
அ ழு ற ்க யு ம  ்க த த லு ம  த ா வ ன 
வ்கடடிருகவ்கன். இன்னிககு அததறன 
சிரிபபுச் ைததம! அதான்” என்ைாள் ருகமணி. 

ஆறு திருநங்ற்க்கள் ேசிககும வீடு தான் 
‘பாரதி இல்ைம’.

எங்ச்கங்வ்கா இருந்து இங்கு முமறபயில் 

ேந்து, வேறை பாரதது 
வைானில் ோங்கிை வீடு 
எல்வைாரும தங்்கள் 
ச ப ை ர ்க ளு க கு ப 
பின்னால் ‘பாரதி’ என 
இறைததுக ச்காண்டை 
ேர்கள். 

ப க ரீ த  மு ்க த தி ல் 
அததறன ஆனந்தம! 

“பூடிமமா ,  ்கங்்கா 
பாரதி ்காரபபவரஷன்ை 
வேறை பாககுதுல்ை, 
வ ப ா ன   ம ா ை ம 
கு ப றப த சத ா ட டி ை   
ை ா வ ர ா  தூ க கி ப 

வபாடடுடடுப வபான பாபபாறே, அது 
வீடடுககு ச்காண்டு ேந்துச்சுல்ை. நீ கூடை 
ேந்து திருஷ்டி சுததி வபாடடு, ைக்கறரத  
தண்ணி கூடை குடுததிவை,  பாபபா ைரிைா 
ஒரு மாைததுை இேங்்கறளப பாதது முத 
முத சிரிச்சுச்ைாம. பிைந்து ஒரு மாைம 
ஆச்சுல்ை “ என்ைபடி பாைைத தூககுச் 
ைடடிறை தூககிக ச்காண்டு பாரதி 
இல்ைததின் பின் ோைலுககுள் சைன்ைான் 
பகரீத.

  ருகமணி மனம குளிர அவவீடறடைவை 
பாரததாள்.
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சே்திரசச்கரன்
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திரு ஆறுமு்கம்
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திரு ஆறுமு்கம்



சொ்கனசுநதரம் ோ்கராஜன்

இரா. ராென்இரா. ராென்
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இந்திைாவுக்கான வதசிைக ச்காடிறை முதன் முதலில் ேடிேறமததேர ஒரு 
சபண். சுோமி விவே ்கானந்தரின் சபண் சீடைரான நிவேதிதா என்பேர 1904 
ஆம ஆண்டு நம வதசிைகச்காடிறை ேடிேறமததார. பின்னர ம்காதமா 
்காந்திைடி்களின் விருபபததிறவ்கறப திரு.பிங்்கலி சேங்ற்கைா என்பேரால் 
மாறைங்்கவளாடு புதிதாய ேடிேறமக்கபபடடு 1947ஆம ேருடைம ஜூறை 
22ஆம வததி இந்திை அரசிைல் ைாைன நிரைை ைறபயில் ஒரு மனதா்க 
ஏறறுகச்காள்ளபபடடைது. திரு. ஜேஹரைால் வநருவின் ஆவைாைறனபபடி 
மூேரைகச்காடியின் ேண்ைங்்கள் முடிவு சையைபபடடைது.

ச்காடியின் வமவை உள்ள ்காவி நிைம றதரிைம மறறும திைா்கதறத 
குறிககிைது. நடுவே உள்ள சேள்றள நிைம அறமதி, உண்றம மறறும 
தூயறமறை உைரததுகிைது. கீவழ உள்ள பச்றை நிைம சைழுறம, நமபிகற்க 
மறறும வீரதறதக குறிககிைது. ச்காடியின் அளறேப சபாறுததமடடில் நீள 
அ்கைம மூன்றுககு இரண்டு என தீரமானிக்கபபடடைது. நடுவில் இருககும 
சேண்றம நிைபபகுதியில் 24 ஆரங்்கள் ச்காண்டை அவைா்கச்ைக்கரம 
இருக்கவேண்டும என்றும முடிசேடுக்கப படடைது.

தேசியகககவாடி
 உரு்வான ் ரலவாறு
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குழநனத்கள் குழநனத்க்ளாய்
இருக்கும் வனர நலல - மனிதைாய்
வ்ளரவார்கள்... 
மனிதம் தான முதல அச்சாரம் 
மனிதைாய் இருபபதறகு

பிறபபு ் ்காடுத்தவரிையம
பினணபபு ன்கதி்க்ளாய் வாழும்
பிஞசு்களின சுதநதிரம்.. எது? 

அடுக்கி னவத்தாற யபால இருக்்க
நான ஒனறும் ் பாம்னம இலனல

நான சிரிபபனதக் கூை இரசிக்்க
யநரமிலனல... அய்யோ!
தனல வலிக்கிறது... ஷ்ஷ்! எனறு ் சாலலி
பிறவி ஊைமாய் ் சய்து விட்டு...
பாட்டு ்கறறு ் ்காள்... 

எல்லவாம் எல்லவாம் 
இருககிறது... இருககிறது... 
ஆனவால்..?ஆனவால்..?

நீ ்கணை
்கைவிறகு “என நிஜத்னத”
நிழல ் சய்தாய்...

சுவறறுக்கு  ் தரிநத இரசனையில 
துளி கூை உனனில இலனல... ஆம்
சுவர தான எலலாம் எைக்கு 
நான அழுதால எதிரக்குரல ் ்காடுக்கும்

வீடு முழுதும் உயிரிலலா ஆயிரம்
உருவ ் பாம்னம்கள்... இருநதும் 
முழுதாய் எனனை அறிநது 
எைக்்காை ் மாழி்கன்ள மைம்
விட்டு யபச ோரும் இனறி... தனினமயில நான.

எலலாம் இருக்கிறது... ஆைால?
“(அனபு தான இதேத்தின ்கலசம்)”

ைாபேஸ்வரி பிைவீன் குமார்ைாபேஸ்வரி பிைவீன் குமார்
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இளம் இளம் 
ஓவியரகள்ஓவியரகள்

சான் ஆண்்டானி்�ாவின்

சாதனா .ஜிசாதனா .ஜி

அத்விதா கார்த்திககயன் அத்விதா கார்த்திககயன் அர்ச்சிதா பாரதிஅர்ச்சிதா பாரதி
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சமன்விதா மாதவன்சமன்விதா மாதவன்

தியா ராஜன்தியா ராஜன்

சியா இராஜகுருசியா இராஜகுரு

மகதி ஹரிமகதி ஹரி
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விகஜநதன் ஷக�ாமிவிகஜநதன் ஷக�ாமி

வவண்ணி�ா வவண்ணி�ா 

கமகனா பிரசாத் கமகனா பிரசாத் 
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ஸ்ருதி சதீஷ்ஸ்ருதி சதீஷ்

சூர்யா சதீஷ் சூர்யா சதீஷ் பவன்யா பிரபுபவன்யா பிரபு
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உலகம் இ�்ககத்ர்த மறந்்தது
உற்ககம் வகாள்� மறுத்்தது
வணிகம் எல்லாம் மறந்்தது
வலியும் பவ்தரை கலந்்தது

ோதி ம்தங்கள் ஒழிந்்தது
ேைங்கள் மைம் கரலந்்தது

வணடி வாகைம் நின்றது
வறுரம ்தாண்டவம் ஆடுது
சத்்தம் இன்றி ஒரு யுத்்தம்
சா்தரை வசய்யுது அது நித்்தம்

காைைம் ஒன்றும் வ்தரி�வில்ரல
க்டவுளின் கை்ககு புரி�வில்ரல

த. தமிழ்மசல்வித. தமிழ்மசல்வி

ககவாதரவானவாககவாதரவானவா
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நிகழ்வுகளநிகழ்வுகள

Covid 19 ்காரணமா்க நம் சங்கத்தில எபயபாதும் மி்கச் சிறபபா்க 
நைக்கும் தமிழ் புத்தாணடு சிறபபு நி்கழ்ச்சி்கள்,ஆைல பாைல ் ்காணைாட்ைம் 
ஏதும் நைக்்கவிலனல. அயதயபால பள்ளி விடுமுனறயில நைக்கும் 
அனைத்து வின்ளோட்டுப யபாட்டி்கள் மறறும் சுறறுலா ோவும் இவவருைம் 
்சேலபடுத்த முடிேவிலனல. 

அதைால ் மய்நி்கர மூலம் குழநனத்களுக்கு சில யபாட்டி்கள் னவத்து 
அதில ் வறறி்பறுயவாருக்கு சிறநத பரிசு்கள் வழங்க முடிவாகியுள்்ளது. 

ேம் சங்கததின் ்கடைநத ோன்கு ொத நி்கழ்வு்கள்ேம் சங்கததின் ்கடைநத ோன்கு ொத நி்கழ்வு்கள்
யமலும் இக்்காலத்தில ்சய்ேயவணடிே உதவி்கள் ய்கட்யபாருக்கு 
்சய்ேபபட்டு வருகிறது. மு்கக்்கவசம் யதனவபபட்யைார விணணபபித்ததின 
யபரில நினறேயபர்களுக்கு வழங்கபபட்ைை.  

்மய்நி்கர மூலம் ஜூனல முதல வாரத்தில நைநத வைஅ்மரிக்்க 
தமிழ்ச்சங்க சநதிபபில நாமும் ்கலநது ்்காணயைாம். சங்கத்தில 
உறுபபிைர்கள் யசரவும்,புதுபபிக்்கவும் 1 ைாலர சலுன்கத் திட்ைம் 
அறிவிக்்கபபட்டுள்்ளது..

்தமிழச் சங்க வச�லா�ர்
திரு.மசல்வகிரி அருணகிரி திரு.மசல்வகிரி அருணகிரி 
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நன்றி உகை

“ப�ா�ற்ற வாழபவ குரற�ற்ற வசல்வம்”

�ாம் வாழ�ாளில் கைவில் கூ்ட கணடிைா்த நிகழவுகர� இப்வோழுது ஒவ்வவாரு ்தருைத்திலும் சந்தித்து்க 
வகாணடு இரு்ககிபறாம். ஆம்!!

வகாபைாைா பகாைத்்தாண்டவம் ஆடி்கவகாணடிரு்ககும் பவர�யில், இந்்த மல்லிரக மலர் கணடிப்ோக 
இறுகி� �ம் மைங்கர� சற்பற இர�ப்ோற்றும் என்ேதில் துளியும் சந்ப்தகமில்ரல எம்ககு. சிறப்பு வாய்ந்்த 
இந்்த ேதிப்ரே ஒருங்கிரைத்்த �ம் ஆசிரி�ர் குழுவிற்கும், ேர்டப்புக�ால் இம்மலரை மைம் கமழச் 
வசய்்த அரைத்து ேர்டப்ோளிகளு்ககும் எம் இ்த�ம் கனிந்்த �ன்றிகள் பகாடி!

   “விலகி இருப்போம் நிேமாக!
   இரைந்திருப்போம் இம்மலர் வாயிலாக!”

  �ன்றி!

்தமிழச் சங்க வச�லா�ர்
திரு.மசல்வகிரி அருணகிரி திரு.மசல்வகிரி அருணகிரி 
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Dr.வெங்கட் னிொசன்
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