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ஆசிரியர் உகை

குறள்:

அன்பறிவு தேறறம் அவாவின்மை இந்ானகும் 

்னகு்ையான கடதை தேளிவு 

த்பாருள்:

நிரவாகத்தின தமைல் அனபு, நிரவாகத்திறகு ் ன்மை ேருவ்ே அறியும் அறிவு, அேறகான 
தெயல்க்ைச் தெய்யும் த்பாது உறுதி, ்பணியில் த்பாருள் வநோல் அேன மீது ஆ்ெ 
இன்மை, இநே ் ான்கயும் உ்ையவரிைத்தில் ்பேவி ேருவது ோன தேளிவு.

அனபு்ையீர,

‘முணைாசு கவிஞனின’ பிறநே்ாளில் ்ம் மைல்லி்க மைலரின மூனறாவது ்பதிப்பில் 
உஙகள் அ்னவ்ையும் ெநதிப்்பதில் த்பரும் மைகிழ்ச்சி தகாள்கிதறன.

தவறறிகைமைாக மூனறாவது காலாணடு மைலர, உஙகள் ்ப்ைப்புகதைாடும் உஙகள் 
ஆேைவுகதைாடும் ் ம் ொன ஆணதைானிதயா ேமிழ்ச் ெஙகத் தோடைத்தில் மைலரநதுள்ைது 
மிகவும் த்பரு்மையான விஷயம்! 

ஓைாண்ைத் தோடடுவிடைது இநே வாைாமைலர ! இச்சிறப்்பான மைல்ை உருவாக்கிய 
ஆசிரியர குழுவிறகும், ஒருஙகி்ைப்புக் குழுவிறகும் எணணிலைஙகா ்னறிக்ைத் 
தேரிவித்துக் தகாள்கிதறன. 

்ல்ல சு்வயான ்ப்ைப்புக்ைக் தகாடுத்ே ்ப்ைப்்பாளிகள் அ்னவருக்கும் மிக்க 
்னறிகள் ! அடுத்து வரும் 2019 ஆம் ஆணடிலும் இதே த்பானறு, உறொகத்தோடு 
்பஙகுதகாணடு, ் ம் மைல்லி்க மைல்ை உலகம் முழுதும் மைைம் ்பைப்்பச் தெய்யுஙகள்.

அனபுைன

-ஷீலா ைமைைன.
ொன ஆணதைானிதயா ேமிழ்ச் ெஙகம்.
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குறள்:
“சமன்சய்து  சீர்தூக்குங்  க�ோலகபோல அமமந்தோருபோல 
க�ோடோமம  சோனகறோர்க்  �ணி”

ப�ொருள்; ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விடாமல், நாணயமா்க தராசுமுள் பபால இருந்து, நியாயம் 
கூறுவது தான் உண்மயான நடுவுநி்ல்ம என்பதற்கு அழ்காகும்.

அன்பு்டயீர்,

சான் ஆணபடானிபயா தமிழ்ச் சங்கத்தின் மூலம், 2018  ஆம் ஆணடு  தமிழ் வருடப் பிறப்பில் 
மலர்ந்த, மணம் மிக்க ‘மல்லி்்க மலரின்’ இரணடாம் பகுதி, நமது 72-வது இந்தியச் சுதந்திர 
தினத்தன்று வவளிவருவதில் வபரு்ம வ்காள்கிபறாம். 

நமது தமிழ்ச் சங்கம் வளர, நம் தமிழ் சமூ்கம் அளிககும் ஆதரவும், பதாள் வ்காடுத்தலும் மி்கவும் 
பபாற்றககூடியபத. இந்த வருடத்தின் சிறப்பா்க, ‘வடஅவமரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப்  பபர்வ’ ( Feder-
ation of Tamil Sangams of North America ) ஃவபடனாவில் இஙகிருந்து வபரும் திரலா்கச் வசன்று 
பஙகு வ்காணட்தச் வசால்லலாம். 2018 ஜூன் 29 ,30 மற்றும் ஜூ்ல 1 பததி்களில் ந்டவபற்ற 
மாவபரும் விழாவில் நமது தமிழ்ச் சங்கம் பஙகு வ்காணடதும், பபர்வயின் விழா மலர் தயாரிப்பில் 
ஆசிரியர் குழுவில் எனது பஙகும், விரிவா்க இதழின் உள்பள நி்கழ்வு்களில் ்காணபீர்்கள் !           

பமலும் இந்த மணம் மிக்க ‘மல்லி்்க’ மலர் சிறப்பா்க அ்மய, உ்ழத்த எமது ஆசிரியர் 
குழுவிற்கும், ஒருஙகி்ணத்துக வ்காடுத்த சங்கத் த்லவர் மற்றும் வசயலாளர் அவர்்களுககும் சிரம் 
தாழ்ந்த நன்றி்க்ளக கூறிக வ்காள்கிபறன்.

இதழின் உள்பள வசதுக்கப்படடு வந்திருககும் ்கடடு்ர்கள், ்கவி்த்கள் மற்றும் உபபயா்கக 
குறிப்பு்களின் உரி்மயாளர்்கள் அ்னவருககும் எனது உளமார்ந்த வாழ்த்துக்க்ளத் வதரிவித்துக 
வ்காள்கிபறன். இது உங்கள் மலர். உங்களின் திற்ம்க்ள வவளிகவ்காணர உருவான மலர். உங்கள் 
ஆதரவும்,ஒத்து்ழப்பும் வதாடர்ந்து கி்டக்க பவணடுவமன்று விரும்பிக ப்கடடுக வ்காள்கிபறன்.

 நன்றி !

இவண -ஷீலொ ரமணன். 
சான் ஆண்்டானி்�ா  தமிழ்ச் சஙகம்

ஆசிரி�ர் குழு:
நற்குணன் ் ்கசவராம்
ஷீலா ரமணன்
்வல்அமுதா அரவிநதன்

ஒருஙகிணணப்ாளர்்கள்:

இராஜகுரு ் ரமசாமி
்கார்த்தி்்க�ன் சுப்ாநாயுடு

மல்லிண்க மலர் குழு:

ஆசிரி�ர் உரை
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ப�ொருள்; ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விடாமல், நாணயமா்க தராசுமுள் பபால இருந்து, நியாயம் 
கூறுவது தான் உண்மயான நடுவுநி்ல்ம என்பதற்கு அழ்காகும்.

அன்பு்டயீர்,

சான் ஆணபடானிபயா தமிழ்ச் சங்கத்தின் மூலம், 2018  ஆம் ஆணடு  தமிழ் வருடப் பிறப்பில் 
மலர்ந்த, மணம் மிக்க ‘மல்லி்்க மலரின்’ இரணடாம் பகுதி, நமது 72-வது இந்தியச் சுதந்திர 
தினத்தன்று வவளிவருவதில் வபரு்ம வ்காள்கிபறாம். 

நமது தமிழ்ச் சங்கம் வளர, நம் தமிழ் சமூ்கம் அளிககும் ஆதரவும், பதாள் வ்காடுத்தலும் மி்கவும் 
பபாற்றககூடியபத. இந்த வருடத்தின் சிறப்பா்க, ‘வடஅவமரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப்  பபர்வ’ ( Feder-
ation of Tamil Sangams of North America ) ஃவபடனாவில் இஙகிருந்து வபரும் திரலா்கச் வசன்று 
பஙகு வ்காணட்தச் வசால்லலாம். 2018 ஜூன் 29 ,30 மற்றும் ஜூ்ல 1 பததி்களில் ந்டவபற்ற 
மாவபரும் விழாவில் நமது தமிழ்ச் சங்கம் பஙகு வ்காணடதும், பபர்வயின் விழா மலர் தயாரிப்பில் 
ஆசிரியர் குழுவில் எனது பஙகும், விரிவா்க இதழின் உள்பள நி்கழ்வு்களில் ்காணபீர்்கள் !           

பமலும் இந்த மணம் மிக்க ‘மல்லி்்க’ மலர் சிறப்பா்க அ்மய, உ்ழத்த எமது ஆசிரியர் 
குழுவிற்கும், ஒருஙகி்ணத்துக வ்காடுத்த சங்கத் த்லவர் மற்றும் வசயலாளர் அவர்்களுககும் சிரம் 
தாழ்ந்த நன்றி்க்ளக கூறிக வ்காள்கிபறன்.

இதழின் உள்பள வசதுக்கப்படடு வந்திருககும் ்கடடு்ர்கள், ்கவி்த்கள் மற்றும் உபபயா்கக 
குறிப்பு்களின் உரி்மயாளர்்கள் அ்னவருககும் எனது உளமார்ந்த வாழ்த்துக்க்ளத் வதரிவித்துக 
வ்காள்கிபறன். இது உங்கள் மலர். உங்களின் திற்ம்க்ள வவளிகவ்காணர உருவான மலர். உங்கள் 
ஆதரவும்,ஒத்து்ழப்பும் வதாடர்ந்து கி்டக்க பவணடுவமன்று விரும்பிக ப்கடடுக வ்காள்கிபறன்.
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அனபுத் ேமிழ் த்ஞெஙகளுக்கு,
வைக்கம். ொன ஆணதைானிதயாவில் ்ம் ேமிழ் 
மைக்களின  திற்மைக்ை தவளிக்தகாைரும் 
த்ாக்கத்துைன ஆைம்பித்ே ் மைது ேமிழ்ச் ெஙகத்தின 
மைல்லி்க மைலருக்கு, ேஙகள் ்ப்ைப்புக்ை 
அனுப்பி நீஙகள் ேநதுதகாணடிருக்கும் ஆேைவு 
வைதவறகத் ேக்கது. சிறநே ்ப்ைப்புக்ைத் 
தேரநதேடுத்து, ெரி்பாரத்து, திறம்்பை உ்ைத்ே 
ஆசிரியர குழுவிறகு ெஙகத்தின ொர்பாகப் 
்பாைாடடுக்கள் !  வரும் வருைஙகளிலும் தோைரநது 
உஙகள் ஆேை்வத் ோருஙகள், தமைன்மைய்ையுஙகள் 
! 
்னறி ! வைக்கம் !
-இைாஜகுரு ்பைாமைொமி 
ே்லவர,ொன ஆணதைானிதயா ேமிழ்ச் ெஙகம்
மல்லிகை மலகைப் படிகை:
https://satamilsangam.org/newsletter
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ஜ�ோதி அழைர்

வெ
ள்ளிக்கிழமை ைாமை கமைக்குப் 
ப�ாய் பேமெயான  சாைானகமை 
ொங்குெது ெழக்கம் .  அனறும் 

அப்�டிதோன. ொலைார்ட் ப�ாயிட்டு ெர ைணி 8  
ஆனது. பைசாக அப்வ�ாழுதுோன  இருட்ை 
ஆரம்பிதேது. வீட்டுக்கு ெந்து சாைான எலைாதமேயும் 
அடுக்கி மெதது விட்டு அப்�ாைானனு ஐந்து 
நிமிைம் உட்காரைாம் எனறு நடுப்�மைக்கு ெந்பேன.

இந்தியாவுை இருந்து அப்�ாபொை ப�ான கால 
ெந்ேது. எனனனனு வேரியமைபயனு கால எடுதபேன. 
"எனன அப்�ா?" எனபைன. "�ாட்டி சீரியஸா  
இருக்காங்க". வசானன நிமிைததில கண்ணீர் 
முட்டிக் வகாண்டு ெந்ேது.அழுமகமய வெளிக் 
காட்ைாைல அப்�ாவிைம் ப�சி விட்டு  �ாட்டிமயப் 
�ற்றி நிமனததுக் வகாண்பை உட்கார்ந்பேன. 
�ாட்டி, எண்�து ெயது அழகி.அெளின கூந்ேல 
வெள்மைப் �னிக் கூட்ைம். கனனங்களின 
சுருக்கங்கள் கைற்கமர ைணமை ேைவிய 
அ னு � ெ ங் க ள் . வ க ா டி   இ ம ை ய ா ள் 
என�ார்கபை,அதுவும் அெளுக்கு அட்ைகாசைாகப்  
வ�ாருந்தும். மகயில குததிய �சமச,அழியாே 
பகாைம்.இதேமன ெயதிலும் ேன பெமைகமை 
ோபன வசய்ொள்.ேனது வேருவில ேன வீட்மைத 
ோண்டிச வசலலும் அமனெரின �பயா பைட்ைாவும் 
அெள் மகயிபை.

அந்ே காைததில கலயாணம் எப்�டி நைக்கும் 
என�மே �ாட்டி விெரிக்கும் ப�ாது எனக்கு மிகவும் 
விததியாசைாக இருக்கும். �லைாங்குழி ைற்றும் 

ோயம் விமையாட்டில அெமை வெயிக்க 
யாருமிலமை.�லைாங்குழியில அடுதே சுற்றில எந்ேக் 
குழியில இருந்து பசாழிகமை அள்ைைாம் என�மே 
அற்புேைாகக் கணிப்�ாள், ோயதமே எடுப்�ாக 
உருட்டி காய்கமை நகட்டுொள். ேமை குளிதேதும் 
நான தூங்கினால பகா�ப்�டுொள். "ேமைய காயப் 
ப�ாைாை தூங்காே "எனறு வசாலொள். என �ாட்டி 
எனக்கு ஒரு போழி.

இப்� இருக்குை �சங்க வீடிபயா பகம்ஸ், எக்ஸ் 
�ாக்ஸ்னு உயிபர இலைாே வ�ாருள்கபைாடு 
விமையாடுைாங்க. எனனுமைய வ�ாழுதுப�ாக்கும் 
என �ாட்டி ோன.

ந ான ப�ான முமை ஊருக்குப் ப�ாய் 
அவைரிக்காவிற்கு திரும்பும்ப�ாது,"நீ ொங்கி ெந்ே 
புரூட் ஸ்னாக் வராம்� நலைா இருக்கு. அடுதே 
ேைமெ ெரும்ப�ாது ொங்கிட்டுொ" எனைாள். நான 
மீண்டும் ஊருக்குப் ப�ாைதுக்குள் அெள் உைம்பு 
சரியாகி விை பெண்டும் எனறு கைவுள்கிட்ை 
பெண்டிட்டு இருக்பகன...நீங்களும் பெண்டிக்பகாங்க. 

அக்காை ெரைாறுகள் வசாலை எலபைாருக்கும் 
ஒரு �ாட்டி பெண்டும்.அெர்கள் வசாலலும் 
ெரைாறுகள் நைக்கு வெறும் கமே ைட்டும் அலை. 
நைது கைாசசாரததின அமையாைங்கள். இமெ எந்ே 
எழுதோணிகைாலும் எழுதி நம் ைனதிற்குள் ப�ாெது 
அலை. �ாட்டிகளின ஒவவொரு ொர்தமேகளும் 
நம் கண் முனபன காட்சிகைாகக் காட்ைப் �டு�மெ.
அடுதே ேமைமுமை, �ாட்டிகளுைன பநரம் 
வ ச ை ெ ழி க் க  மு டி ய ா ே  சூ ழ் நி ம ை க் கு த 
ேள்ைப்�ட்ைாலும்,நைக்கு நம் �ாட்டி வசானன 
அமனதது நலை விஷயங்கமையும் ,வகாண்டு ப�ாய் 
பசர்ப்ப�ாம். நனறி!!!

பாட்டி		
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(31.3.2017) காமை 9.00, ஆவியாங்கா ொனூர்தியில 
புைப்�ட்டு, பூைததிய பரமகமய பநாக்கிப் 
�யணிதபோம். ைதியம் 12.30 ைணியைவில bogota- 
ப�ாபகாைா & �பகாைா& ப�ாகட்ைா நகரம் 
அமைந்போம் (ப�ாகட்ைா, ப�ாகபெண்ைாைா, 
ெரட்ைா ைாதிரி& ப�ாகட்ைா என�து நகரின 
உசசரிப்�ான வ�யர்)

இந்ே குழம்�ாே �யணததில �ங்கு வகாண்ைெர்கள், 
நைது ெகுப்புதபோழர் கிருஷணப்�ன, அெரது 
ைமனவியும், துமணவியுைான லீைா, அடிபயன e.a. 
�ழனியப்�ன, எனது ைமனவி வெயைட்சுமி 
�ழனியப்�ன, துமணவி வெயா �ழனியப்�ன என 
ஆக வைாதேம் நம்மில 4 ப�ர் குழப்�ைாக இருக்கிைோ? 
குழப்புெது என பெமை, நான வெற்றியமைந்ேோக 
அர்தேம்.

எனமனப் �ற்றி ெமைேைததில எந்ே ைாகானு�ெர் 

மகங்கரியபைா யார் கண்ைார்?  E.a. palaniappan is 
known to have two relationships (1) Jayalakshmi 
pa l a n i a p p an .  ( 2 )  j a y a pa l a n i a p p an எனப் 
ப�ாட்டுள்ைார்கள். 1 ம், 2ம் ஒனபை எனை விதயாசம் 
வேரியாே அந்ே ைகானு�ெர்கள் திருப்தி அமைய 
எனது உ�யம்.

வகாைம்பியநாடு பூைததிய பரமகக்கு 100- 200 
மைல, சமீ�ததில ெைபுரம் அமைந்ே நாடு, 
வெனிசுவெைா, வ�ரு, �னைா, ஈக்ெபைார் 
நாடுகளுக்கு இமைபய அமைந்ே நாடு. இந்ே 5 
நாடுகளும் 18 10 ொக்கில சுேந்திரம் வ�ற்ை 
வகாைம்பியா நாைாக இருந்ேது ெரைாறு. இப்ப�ாது 
ேனிதேனி. நம் நாட்டுக்கு 1520&30 களில �ா�ர் ெந்ே 
சையம், இந்ே நாடுகள் பநாக்கி ஸ்வ�யின நாட்டுக்காரர் 
ெந்து சிற்ைரசர்களிைமிருந்து க�ளீகரம் வசய்ேதும் 
நைது ெரைாறு ப�ானறுோன. கததி, க�ைா, அம்புகள் 
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பீ ரங்கிகளிைம்  � ாட்ச ா 
�லிக்கவிலமை

ப�ாகட்ைா நகர் 8000 அடி 
உயரததில அமைந்ே நகர். 
ைமழ ெைமும், �ரிதி ஒளி 
ெைமும் ஒருங்பக வ�ற்று 
ைரஞவசடி வகாடிகள், குைம், 
குட்மைகள், வசடி, வசதமேகள் 
என இயற்மகயனமன ஆட்சி 
ந ை த து ம்  வ � ரு ந க ர் . 
ெனதவோமக 9 மிலலியன. 
அமனெர்க்கும் வீட்பைாடு 
ொழ ெழிெகுததுத வகாடுதே 
அ ர சி ன ர்  ச ா ே ம ன 
ப�ாற்ைதேக்கது.

வெஜிபைரியன சாப்�ாடு மிக மிகக் வகாடுமை 
யானது. �ததுப் �திமனந்து ெமககளில பிரட். 
ெட்ைைாக, சதுரைாக,நீைைாக என. சுமெ எனனபொ 
ஒபர ைாதிரிதோன. எப்�டித ோன சுமெயினறி 
சாப்பிடுகிைார்கபைா! உப்புமிலமை, உரப்புமிலமை.
இப்�டிபய உண்ைால உண்மையிபைபய நாக்கு 
வசததுவிடும். இரண்டு நாள்  பிட்சா சாப்பிட்டு 
சைாளிதபோம்

நைது நண்�ர் கிருஷணப்�னும், லீைாவும் கைல 
உணமெ நனகு ரசிதது உண்ைனர். squid  எனன 
bass எனன shriump எனன kinds of fish எனன எனன 
என அைர்க்கைப்�டுததிவிட்ைார்கள், மூனறு 
நாட்களுக்கு இருெரது உணவுச வசைமெ ஒப்பிட்டுப் 
�ார்தோல,எனக்கும் என ைமனவிக்கும் 30 ைாைர்கள் 
ோன, அெர்களுக்பகா 150 -200 ைாைர்கள் ! ஆனால 
அங்கும் காரசாரமிலைா உணவுகள் ோன என 
சைாோனப் �டுததிக்வகாண்பைாம்.

முேல நாள் வரஸ்ட்ைாவரண்ட் சூழ்ந்ே �ார்க்  
வசனபைாம். நாங்கள் சிை �ழங்கள் ொங்கி ெந்போம்.

இரண்ைாம் நாள் ேனி �ஸ்ஸில �யணிதது 
(அவைரிக்காவிலிருந்து ைட்டும் 25 ப�ர்கள் எங்கள் 
குரூப்பில) நாட்டின ேமைமைச வசயைகம் 
வசனபைாம்.  அேன  சட்ைைனை,   நிர்ொகக்கிமைகமைப் 
�ார்தபோம். நீதிைனைக்கிமைக்கும் சர்சசுக்கும் 
இமைப்�ட்ை வ�ரிய சதுக்கததில வ�ரிய விழாக்கள் 
நைதே, புரட்சி கூட்ைங்கள் நைதே என மிக 
விைாசைான �குதி அது. 

உயர்ேர கட்டிைக்கமை பராைன கட்டிைக்கமைமய 
நிமனவுறுததுெோக இருந்ேது.

கைலைட்ைததிலிருந்து 10 ஆயிரம் அடிஉயரததில 
உள்ை ைமை பைல ‘வினச’ல வசனபைாம். ைமைபைல 
ஒரு சர்க் கட்டி உள்ைார்கள். அங்கு வகாஞசம் குளிர். 

அந்ே உயரததிலிருந்து நகர் 
அழமக கண்குளிர sorry கண் 
கேகேக்க, கண்டு களிதபோம்.

ேனிய ா ர்  ஒ ருெ ரின 
மியூஸியம்- ைனிே ைற்றும் 
விைங்குகளின உைல கூறுகள் 
�ற்றிய  Museum -everything 
not proportionate. அோெது, 
ைனிே ைற்றும் விைங்குமை 
விததியாசைாக உருெங்களில 
வ � ா ம் மை க ை ா க , 
ெமர�ைங்கைாக உருைாற்றி 
யிருக்கிைார். 

Aborginals gold museum 
�ார்தபோம் .  ஸ்வ�யின 

காரர்களுக்கு ேங்கம் வகாடுதது ெம்ம� ொங்கி, 
நாட்மைபய பகாட்மை விட்ை கமே வகட்பைாம்.  
Aboriginals are like புதேர் ப�ானைெர்கள், ேங்கள் 
பேமெக்கு பைல இயற்மகயனமனயிைமிருந்து 
எதுவும் எடுக்கைாட்ைார்கள். திருப்தியான ொழ்வு 
ொழ்ந்ோர்கள் .  அெர்கள் ேங்கதமே கூை 
விரும்�விலமை அலைது அதிகைாக விரும்�விலமை.

இரண்ைாம் நாள் இறுதியாக வெடியாட்ைம்ப�ாை 
‘வெடியாட்ைம் அரங்கு’  வசனபைாம். வெடியாட்ை 
அரங்கில 4 இருக்மகயிமைப் �ாமேகள் உள்ைன. 
ஒரு  ஒரு   A y l e  விமையாை பெண்டும் . 
ஒவவொருெருக்கும் கல&வேல வகாடுப்�ார்கள் 
(�னங்வகாட்மை விமையாடியெர்களுக்கு வேல 
என�ேன அர்தேம் விைங்கும் )  வேலமை 
குறிப்�ார்தபோ & குறி�ார்க்காைபைா எறிந்ோல 
நைது வேலலின ெழியில இருந்ோல வெடி வெடிக்கும். 
இரண்டு முமை வெடி வெடிதது லீைா அெர்கள் 
வெற்றி வ�ற்ைார். சாேமனோன. வெகு சிைரால 
ைட்டுபை வெடி வெடிக்க முடிந்ேது. நானும் 
வெயாவும் அந்ே விமையாட்டில கைந்து 
வகாள்ைவிலமை. நம் விமையாட்டு ைற்ைெர்களுக்கு 
விமனயாகிவிை கூைாபே எனை நலவைண்ணம்ோன 
காரணம். நாம் எறியும் வேல அடுதே  Ayleக்கு 
வசனறு விட்ைால நம் group ஐபய கூண்பைாடு 
அலைது கூண்டு இலைாைபை வெளிபயற்றி 
விடுொர்கள்.

வகாைம்பிய நாட்டு ைக்கள் நம்மைப்ப�ால 
எலைாவிே அரசியல ஊழலகமையும் ோங்கும் 
இேயம் வகாண்ைெர்கள் அலை. அரசியல ஊழல 
கண்ைதும் ைக்கள் புரட்சி, ராணுெப்புரட்சி, 
வகாரிலைா புரட்சிகள் ைற்றும் பொட்டு முமைமய 
மகயில எடுததுவிடுொர்கள். அேனால அரசியல 
நிமையற்ைதேனமை drug cartles என நாட்டுக்கு 
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உட்னடி 
வமார் 
குழமபு

வகட்ைவ�யர். இப்ப�ாது �ரொயிலமை. 1970 முேல 
2000ல நிமையற்ைதேனமை ோன.

இரண்ைாம் நாள் கார்ட்ை பேனாவில நண்�ர் 
கிருஷணப்�னும் லீைாவும் சதுப்புநிைம் காண 
கனுவிலவசனைார்கள். வெயாவிற்கு நீசசல 
வேரியாே�டியால அதில நாங்கள் கைந்து 
வகாள்ைவிலமை.

மூனைாம் நாள் cartagena  கார்ட்ைபேனா எனை 
கைற்கமர நகர் ஒரு ைணி பநர ொனூர்ததி 
�யணததிற்கு பிைகு வசனைமைந்போம். முேல நாள் 
ொயிலநுமழயாே வ�யர் வகாண்ை பகாட்மைமய 
�ார்தபோம். திருடிய நாட்மை அடுதே திருைனிைம் 
பகாட்மை விைாைல இருக்க நாட்ைெர் கட்டிய 

பகாட்மை, பகாட்மையில பீரங்கிகள், பீரங்கி 
குண்டுகள் பகாட்மையின ரகசிய ெழி ஆகியெற்மை 
�ார்தபோம்.

நகரின walled city (old) வசனறு �ார்தபோம். walled  
cityயில அரசியல அலுெைகங்கள், நீதிைனைங்கள், 
சர்சகள், உணெகங்கள்  ெணிகஸ்ேைங்கள், தூக்கு 
பைமைகள், கமை ஏைம்விை ைனைங்கள், சதுக்கங்கள், 
�ாசமைகள், பீரங்கிகள் �ார்தபோம்.

ைக்களில 6 ெமகப்�ட்ைெர்கள் உள்ைனர். 
வ�ாருைாோரம் ைற்றும் கருப்பு-வெள்மை 
நிைப்�ாகு�ாட்டில பிரிக்கப்�ட்டுள்ை னர். 

அெர்களின வீடுகளும் ெமகப்�டுதேப் 
�ட்டுள்ைன. கைப்புத திருைணங்கைால கருப்பு-
வெள்மை கைந்திருப்�து வேரிகிைது.

ைதியம் நாங்கள் Avaiary tour ப�ாய் ெந்போம் 
நாட்டு �ைமெயினங்கமை ஒரு வ�ரிய ஏரியாவில 
�ாதுகாதது மெததுள்ைார்கள். �ைமெகள் கூண்டு 
என வசாலைமுடியாே வ�ரிய வ�ரிய �குதிகளில 
ஏைாற்றி அமைதது மெதோர்கள். சரணாையம் 
எனை வ�தேப் வ�யர். Rain forest, பெறு சூழல எனை 
பீதேல பெறு.  2 மைலகள் நைந்து ேனிப்�ட்ை 
�குதிகமை �ார்மெயிட்பைாம். ஈமு எனை பகாழிகள் 
�ை நிைங்களில, ொததுக்கள், �ை நிை குருவிகள், 
Flamingo, வசந்ேமிழ் ஓணானகள் (நம்ை ஊர் 
ஓைக்காய்கள்) �ார்தபோம். போமகவிரிதே 
கண்ணுக்கு �ரெசைான ையிலகள் கண்பைாம்.

ஏப்ரல 4 பேதி காமை 9.30 ைணிக்கு புைப்�ட்டு 
ைதியம் 1.30 நலை�டியாக ெந்து பசர்ந்போம். 

கிருஷணப்�ன, �ழனியப்�ன ேம்�திகள் ( நாங்கள் 
ோன !) கள்ைம் க�ைைறியா ஆண்ைெனால 
விரும்�ப்�டும் அப்�ாவிகள் !

 ேமிமழ வகாசமச ேமிழ் எனக் பகெைப்�டுதேக் 
கூைாது. இந்ே ைக்களின ேமிமழ முடிந்ேெமர 
உ�பயாகப்�டுதே பெண்டும் எனை ஆெல.

சினிைாவில வசந்ேமிழன உ�பயாகதமே 
கட்டுப்�டுததி (?) பகாமெதேமிமழப் புகுததிய 
வ�ருமை திருொைர்கள் �ாக்கியராஜ், சததியராஜ், 
சுந்ேரராென, பகாமெசரைா ஆகிபயாமரயும் 
ஏமனபயாமரயும் சாரும். நான வசந்ேமிழுக்கு 
எதிரானென அலை, அறிஞர் சம�யில, கற்பைார் 
சம�யில, அரசமெயில வசந்ேமிழ் அனமன 
பகாைாசசுொள்.

www.satamilsangam.org
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தே்வயானப் த்பாருடகள்;

கை்ல மைாவு -2 தமை்ெக் கைணடி

அரிசி மைாவு     -1 தமை்ெக் கைணடி 

ொம்்பார த்பாடி-1 தேக்கைணடி 

மைஞெள் தூள்    - சிறிேைவு

த்பருஙகாயத்தூள்- சிறிேைவு 

ேயிர - ஒரு கப் (சிறிது புளித்திருநோல் ் ல்லது)

உப்பு - தே்வக்தகற்ப.

ோளிக்க -கடுகு,தவநேயம், மிைகாய்வறறல், கறிதவப்பில்்ல 

தெய்மு்ற; ஒரு ்பாத்திைத்தில் தமைதல குறிப்பிடை 
தே்வயான த்பாருடகளில் (ேயி்ைத் ேவிை ) அ்னத்்ேயும் 
த்பாடடு,ஒரு ைம்ைர ேணணீர விடடு கலக்கவும். அடுப்்்ப 
சிம்மில் ்வத்து,இைணடு நிமிைம் தகாதிக்க விைவும்.பின 
ோளித்து விைவும். ஆறியபின ேயி்ைக் க்ைநது அதில் 
கலக்கவும்.தவண்ைக்காய் இருநோல் சிறு துணடுகைாக 
்றுக்கி,வேக்கி இதில் தெரக்கலாம்.இநே தமைார குைம்பு, கலநே 
ொேம் மைறறும் து்வயல் தெய்யும் த்பாது தோடடு ொப்பிடைால் 
சு்வயாக இருக்கும் !

கூடடுப் த்பாடி: 
உளுத்ேம்்பருப்பு -2 கைணடி  மிைகாய் வறறல்- 10,  மிைகு 

-2 தேக்கைணடி, த்பருஙகாயம்- சிறிேைவு 

தெய்மு்ற; முேலில் உளுத்ேம்்பருப்்்பயும்,மிைகாய்வறற
்லயும் வாைலியில் சிவக்க வறுத்துக்தகாள்ை தவணடும். 

அ்வ வறு்படும் த்ைத்தில் மிை்கயும் த்பருஙகாயப் 
த்பாடி்யயும் தெரத்து வறுக்கவும். ஆறியபின மிக்ஸியில் 
த்பாடிதெய்து ் வத்துக்க்தகாள்ை தவணடும். காய்கறி 
கூடடு தெய்யும் த்பாது 2 தேக்கைணடி இப்த்பாடி்ய 
தெரத்ோல் சு்வ கூடும்.

ேனியா த்பாடி; கை்ல ்பருப்பு -1 கப்

ேனியா -ஒனற்ைக் கப், மிைகாய்வறறல் -10 

மிைகு-1 தமை்ெக் கைணடி, எள் -2 தமை்ெக் கைணடி

தெய்மு்ற; முேலில் கை்ல்பருப்பு,மிைகாய் 
வறற்ல வறுத்துக் தகாள்ைதவணடும்.முக்கால் 
வறு்படும் த்பாதே ேனியா,மிைகு, மைறறும் எள் தெரத்து 
வறுக்க தவணடும்.ஆறியபின த்பாடி தெய்து 
்வத்துக்தகாள்ைவும்.

த்பாரியல் தெய்யும் த்பாது; கத்திரிக்காய்,தகாவக்
காய்,வா்ைக்காய் த்பாரியல் தெய்்கயில், க்ைசியாக 
இப்த்பாடி்ய த்பாடடு சிறிது எணதைய் விடடு 
வேக்கினால் சு்வயாக இருக்கும்.

ொம்்பார தெய்யும் த்பாது; ொம்்பார தகாதித்து 
இறக்கும்த்பாது, ஒரு ஸ்பூன இப்த்பாடி த்பாடடு 
இறக்கினால் சு்வ கூடும்.

சுணைல் தெய்யும் த்பாது; எல்லாவ்க சுணைலுக்கும் 
இைணடு ஸ்பூன த்பாடி்யப் த்பாடடு வேக்கினால் 
்ல்ல மைைம் மைறறும் சு்வயுைன இருக்கும்.

புளிதயாே்ை ொேம் கலக்கும்த்பாது இப்த்பாடி்யப் 
த்பாடடுக் கலக்கினால் ் ல்ல சு்வ கிடடும்!

உட்னடி 
வமார் 
குழமபு

சோவித்ரி 
முைளிதைன்
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்டபு,
கைவுள் ேரும் ஒரு வைம் !

ே்லகீைாய்  நினறு ேவமிருப்த்பா,
்பசிமைறுத்து ்பல்ாள் ்படடினிதயா
புறறில் பு்ேநது தமைய்யுருகிதயா
தேடிை தவணைாம்!
 
்ட்ப்ே தவணடி 
்ாதைஙகும் வீதை
அ்லநதிை தவணைாம்!
 
அன்பாய் ஒரு தொல் எடுத்து
அே்ன அள்ளிக்தகாடு!
அது த்பாதும் ் டபுக்கு!
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்டபு,
கைவுள் ேரும் ஒரு வைம் !

ே்லகீைாய்  நினறு ேவமிருப்த்பா,
்பசிமைறுத்து ்பல்ாள் ்படடினிதயா
புறறில் பு்ேநது தமைய்யுருகிதயா
தேடிை தவணைாம்!
 
்ட்ப்ே தவணடி 
்ாதைஙகும் வீதை
அ்லநதிை தவணைாம்!
 
அன்பாய் ஒரு தொல் எடுத்து
அே்ன அள்ளிக்தகாடு!
அது த்பாதும் ் டபுக்கு!
 

உருவம் ்பாரக்காது 
உள்ைம் உைரவதே ் டபு!
வயது ்பாரக்காது 
வநதுவிடுவதே ் டபு!
ஆதைனறும் த்பணதைனறும் 
்பால்த்பேம் அறியாேது ் டபு!
 
அருகிதலயும்  தவணைாம் 
அனுதினமும் தவணைாம் 
அணைத்தில் 
எஙதகனும் ஒரு மூ்லயில் 
இருநோல் த்பாதும் 
எனறிருப்்பது ் டத்ப!
 
ஓஙகிய ்பலம் உைலில்
தவணைாேது ் டபு!
்பஞசுப்த்பாதிதயன நீ பு்ேநது
அ்மைதி தகாள்ை
்பாெம் சுமைநது வருவது ் டபு!
 
நீ  ேடுமைாறு்கயில் 
நீ  ேவறுதெய்்கயில் 
நீ  ேவிக்்கயில் 
நீ  துடிக்்கயில்
ேன ் ககள் நீடடி 
உன்னக் காக்க  வருவதே ் டபு.!

இத்ே்னயும் தெரநே 
்டத்பனும் உறவு 
உனக்கு வாய்க்கப் த்பறுதமைனில்
ஆனநேத்தில் தி்ைத்திடு,
உனனிலும் தெல்வம் 
தகாணதைார யாரும் இல்்ல!
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மறக்்க 
முடியா� 
தீ்பாவளி!

எனனு்ைய குைந்ேகள் 3 ,4 வயதிலிருக்கும் த்பாது, அவரகளின முேல் இநதியா 
்பயைம் ! ஐத்பட,தெல்த்பான,தைலிவிஷன த்பானற எவ்விே எதலக்டைானிக்ஸ் 
த்பாருடகள் இல்லாே ்ாடகள். நி்றய கலரிங புக்ஸ், ்பரிசுகள் என ெநதோஷப் 

்பயைம். சிகதைட பு்கப்்பவரகளுக்குத் ேனிப் ்பகுதி, இேனால் உைன இருப்்பவரகளுக்கும் 
அநேப் பு்கயினால் எநே ்பாதிப்பும் இல்லாே காலம் அது.

மும்்்பயில் இறஙகி,பின த்பஙகளூரு ்பயைம். அம்மைா குைந்ேகளுக்குப்  ்படடு  ்பாவா்ை, 
சினன தவஷ்டி ேயாைாக  ் வத்திருநோர.பிைமைாேமைான  விருநது, அம்மைாவின ் கயால் ேயாைான 
அதிைெம்,எல்லாம் முடித்து குைந்ேகளும் த்பரிதயாரும் தவளிதய ்படைாசு தவடிக்க தெனதறாம்.

12 மல்லிகை மலர்
December 2018 www.satamilsangam.org



13மல்லிகை மலர்
December 2018

www.satamilsangam.org www.satamilsangam.org

தீ�ாெளி அனறு ைாைா 
� ட் ை ா சு க ள்  வ ெ டி க் க க் 
கற்றுக்வகாடுக்க, குழந்மேகள் 
�யம் கைந்ே ைகிழ்சசியில கம்பி 
ைதோப்பு ப�ானைெற்மை 
�ாதியிபைபய தூக்கிப்ப�ாை, 
அந்ேப் �ட்ைாசுகளுகளுக்காக 
வேரு ஓரங்களில காததிருந்ே 
ஏமழக்  குழ ந்மேகள்  ஓடி 
ெந்ேனர் விைா எழும்புகள் 
வேரிய,ஒட்டிய ெயிறுகளுைன! 
அெர் களுக்கும்  தீ � ாெளி 
ே ான ,ஆனால  புது  துணி 
இலமை ,இனிப்பு  இலமை , 
அனு�விக்க  �ட்ைாசுகள் 
இலமை,,ஆனால முகங்களில 
ைட்டும் அதேமன சந்போஷம்! 
என குடும்�ம் கைகைப்ப�ாடு 
வீ ட் டு க் கு ள்  வ ச ன ை ன ர் 
மீண்டுவைாரு விருந்து !

என ைனம் கைங்கத வோைங்கியது. வெளியிபைபய 
ேங்கிவிட்ை என ைனம் அதவேருக் குழந்மேகமைத 
பேடியது. எங்கள் பிள்மைகள் விட்டுச வசனை  
மிசசம் மீதி �ட்ைாசுகமை ஆமசயாமசயாய் 
வ�ாறுக்கிக் வகாண்டிருந்ேனர்.என சபகாேரர் புது 
�ட்ைாசுகமை மக நிமைய அள்ளிக் வகாடுதோர்.
இனிப்புகளும் ோன.

அவைரிக்கா ெந்போம்.உைகில ஏன இந்ேப் 
� ாகு�ாடு ?  ஏமழகள் ஏன ெழிெழியாக 
ஏமழகைாகவும் ,  �ணக்காரர்கள் பைலும் 
�ணக்காரர்கைாகவும் இருக்கிைார்கள்? இமேப் 
புரிந்துவகாள்ை பெண்டும் எனை எண்ணம் 
மிகுதியானது,அதில உருொனது ோன-சீரான சமூக 
முேலீடு. ( Building Social Capital ).

உைகின ெைர்சசியமைந்ே 16 நாடுகளில, 
அவைரிக்காவில ைட்டுபை ெறுமைக்பகாட்டிற்கு கீழ் 
21 .9 % குழந்மேகள் �ாதிக்கப்�டுகினைனர்,இதேமன
க்கும் அரசாங்க சலுமககள் கிமைததும். அப்�டி 
வயனில உைகைவில �ாருங்கள். இங்கு புைப்வ�யர்ந்ே 
இந்தியர்கள் ேங்கள் ெருை ெருைானததில 1 .5 % 
ைட்டுபை நிதிஉேவி வசய்கினைனர்,ஆனால 
அவைரிக்கர்கள் 4 % அளிக்கினைனர்.

ஆனால  � ா ர ாட்ைப்�ை  பெண்டியது 
எனனவெனைால ,  இங்குள்ை இந்தியர்கள் , 
ெருைாெருைம் இந்தியாவிலும் சரி, அவைரிக்காவிலும் 
ஏற்�டும் இயற்மக அழிவுகளுக்கு நிரந்ேர நிதிஉேவி 
வசய்கினைனர். ஆனாலும் �ணம் ைட்டுபை ஒரு 
நாட்மை முனபனற்றி விைாது என�மே ைனதில 
வகாண்டு நாம் வசயல�ைபெண்டும்.

நலை நிமையில ொழ்ந்துவகாண்டிருக்கும் நாம் 

ஒனைாக இமணந்து,இந்ே 
ஏற்ைதோழ்வு சமுோயதமே 
ைாற்றும் முயற்சிபய அது. 
நம்மைப் ப�ானை நலை 
நிமையில ொழ்�ெர்கள் 
முழுைனம் மெதது சமூக 
ஒருங்கிமணப்பு குழுக்கள் 
உண்டு�ண்ணி, நம்ைால 
முடிந்ேைவு விழிப்புணர்வுகள் 
ஏற்�டுததியும், வ�ாருைாகவும், 
�ணைாகவும் பெமைொய்ப்�ா 
கவும் உேவிகள் வசய்ோல நம் 
ை க் க ளி ன  நி ம ை க ம ை 
ைாற்ைைாம்.

சமூக முேலீமை ெைர்க்க, 
ந ம்பி க்மக ,  ச ை ததுெம் , 
இ ம ண ப் பு க ள்  ை ற் று ம் 
வ ந ட் வெ ா ர் க் கி ங்  மி க 
அெசியம் .இந்தியாவில 

இருந்து வீடு ெந்போம் . பிள்மைகள் 
விேவிேைான சாப்�ாமை, ேட்டில  
அப்�டிபய  விடும்ப�ாது 

நான அந்ே  ஏமழ  குழந்மேகமை 
நிமனவூட்டியப�ாது, ‘இந்ே சாப்�ாமை 
அெர்களுக்பக அனுப்பிவிடு அம்ைா’ 
எனைனர்.

குழந்மேகள் சமூக அக்கமையுைன 
இரு க் க  வ � ரி ய ெ ர் க ள்  அவவி ே 
வ�ாறுப்புமிக்க வசயலகமைச வசய்து 
காட்டி ெைர்க்க பெண்டும், நாம் ஒரு 
முனைாதிரிய ா க  இரு ந்து  வ சயல 
�ைபெண்டும். அைவுக்கு மீறி வ�ாருள்கள் 
பெண்ைாம், கட்டுப்�ாடு மிகவும்  அெசியம், 
சுயைாக சிந்திதது வசயல�ை சையம் 
வகாடுதது ,மிகவும் �ாராட்டி ெைரும் 
குழந்மேகள் மிகுந்ே சமூக முேலீடு  
உமையெராய் ெைர்ொர்கள். நலை சமூகம் 
உருொகும். நம் நாடும் நனகு ெைர்சசி 
அமையும். 

அமனெருக்கும் நலொழ்ததுக்கள் .

ராஜம்
இராமமூர்த்தி
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அறிமுகம்: 2013 இல 
அ வ ை ரி க் க ா 
ெருெேற்கு முனபு 

நான ஒரு ேனனார்ெ வோண்டு 
நிறுெனததுைன எனமன 
இ ம ண த து க்  வ க ா ண் டு 
இருந்பேன. அேன வ�யர் 
“ொமழ”. எனபனாை கலலூரி 
ப�ராசிரியர் ஒருெர் இதில 
�ங்கு வகாண்டு இருந்ோர். 
வ�ங்களூருவில ஒரு முமை 
அெமர �ார்தே வ�ாழுது அெர் 
எனமன அந்ே ேனனார்ெத 
வ ே ா ண் டு  நி று ெ ன த தி ல 
இமணயும் �டிக் பகட்ைார். 
எனக்கு  அதுெமர  எ ந் ே 
அனு�ெமும் இலமை. நான 
வைனவ�ாருள் நிறுெனததில 
�ணிபுரியும் ஒருென, எனக்கு 
பெமைமயத ேவிர எதுவும் 
வசய்து �ழக்கமும் இலமை. 
அெர் வசானனார்  இந்ே 
இயக்கம் எனமனப் ப�ானை 
இமைஞர்கைால நைதேப் 
�டுகிைது எனறு. நான ஒருவிே 
ேயக்கததுைன பசர்ெேற்கு 
சம்ைேம் வசானபனன. 

ஒரு ொரக் கமைசியில 
உறுப்பினர் சந்திப்புக்கு எனமன 
அமழதோர்கள். எப்வ�ாழுதும் 
ஞாயிறு அனறு நண்�ர்களுைன 
கிரிக்வகட் விமையாை வசலலும் 
எனக்கு, எனனைா இப்�டி 
ைாட்டி வகாண்பைாபை எனறு 
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போனறியது. அப்ப�ாது எனக்கு 
வேரியாது இது ஒரு சிைந்ே முடிவு. 

வா்ை நிறுவனம்:

‘அனன ெத்திைம் ஆயிைம் ் வத்ேல்,

ஆலயம் ்பதினாயிைம் ் ாடைல்,

பினனருள்ை ேருமைஙகள் யாவும்,

த்பயர விைஙகி ஒளிை நிறுத்ேல்,

அனனயாவினும் புணணியம் தகாடி

ஆஙதகார ஏ்ைக்கு எழுத்ேறிவித்ேல்’

எனை �ாரதியின ொர்தமே 
க ளு க் கு  உ யி ர்  ஊ ட் டு ம் 
பெமைமய கண்முனபு காணும் 
ொய்ப்பு கிமைதேது அந்ே 
சந்திப்பில. வ�ரிய வ�ரிய 
வைனவ�ாருள் நிறுெனததில 
பெமை வசய்யும் நிமைய 
இமைஞர்கள் ஞாயிறு அனறு ஒனறு கூடி கிராைததில 
ொழும் ஏமழ ைக்களின ொழ்ொரதமே முனபனற்றும் 
விஷயதமே ப�சுெது என�து 21 ஆம் நூற்ைாண்டில 
அதுவும் வ�ங்களூரு ப�ானை நகரததில காண்�து 
ஒரு கனவு ப�ால ோன போனறியது. 

ேருைபுரி ைற்றும் விலலுபுரம் ைாெட்ைங்களில 
உள்ை 100 + கிராைப்புை ைாணெர்களுக்கு கலவி 
வகாடுதது வகாண்டு இருக்கிைார்கள். 2005  ஆம் 
ஆண்டில வோைங்கப்�ட்ை இந்ே நிறுெனம் 
முழுெதும் இமைஞர்களின உததுமழப்�ால 
இயங்குகிைது. இதில வ�ரும்�ாைான ைாணெர்கள் 
அெர்கள் குடும்�ததில முேலமுமை �ள்ளிக்குச 
வசல�ெர்கள். எனக்கு போனறிய பகள்வி , நகரதமே 
விட்டு கிராைம்? அெர்கள் வசானனார்கள், இெர்கள் 
எடுதது வகாண்ை கிராைங்களில வ�ண் குழந்மேகமை 
பூப்வ�ய்ேதும் திருைணம் வசய்து வகாடுப்�ார்கள் 
எனறும் ,  ஆண் குழந்மேகமை பெமைக்கு 
அனுப்புொர்கள் எனறும், எனக்கு ப�ரதிர்சசிமய 
ேந்ேது. கம்ப்யூட்ைர், பராப�ாடிக்ஸ் எனறு உைகம் 
ராக்வகட் பெகததில வசனறு வகாண்டு இருக்கும் 
ப�ாது இப்�டியும் ைனிேர்கள் வெளியுைகம் 
வேரியாைல இருப்�ார்கைா?. 

ஒரு குழந்மேக்கு கலவி வகாடுப்�து ஒரு 
குடும்�தமேபய காப்�ாற்றும் என�து அப்வ�ாழுது 
புரிந்ேது. இெர்கள் வெறும் புதேகம் ொங்கி 
வகாடுப்�து, �ள்ளி கட்ைணம் வசலுததும் ைற்ை 
வோண்டு நிறுெனம் ப�ால இலைாைல , குழந்மேகள் 
எக்காரணம் வகாண்டும் �ள்ளிப் �டிப்ம� 
விட்டுவிைாைல இருக்க, ஒவவொரு உறுப்பினரும் 

ஒரு குழந்மே உைன இமணக்கப் 
�ட்டு,வ�ாறுப்பு வகாடுக்கப் 
�ட்ைது எனக்கு அெர்கள் மீது 
நம்பிக்மக உண்டு �ண்ணியது. 
எனக்குள் ஒரு உற்சாகம் 
ஏற்�ட்ைது. முழு ைனதுைன 
இமணந்பேன.  ஒவவொரு 
குழந்மேக்கும் ஒரு வசல ப�ான 
வ க ாடு தது  [  ச ா ே ா ரண 
வசலப�ான ] அெர்கைது 
வைனவைர் உைன தினமும் 
வோைர்பு வகாள்ை மெப்�து, 
அெர்கள் வ�ாறுப்புைன 
வசயல�டுகிைார்கள் எனப் 
புரிந்ேது. பெமை �ளுவுக்கு 
இமையில குழந்மேகளுைன 
ப�சும் அெர்கள் ஒரு ோய் 
ப�ாைத போனறினார்கள் 

எனக்கு.   

்பயைம் மைறறும் அனு்பவம்:

ஒரு ைாேததிற்குப் பிைகு 3  நாட்கள் 
கிராைததில ேங்கி இருந்து குழந்மேகளுைன 
�ழக நலை ொய்ப்பு கிமைதேது. இரவு 
�யணததுக்கு ஒரு வ�ரிய பென ஏற்�ாடு 
வசய்து இருந்ோர்கள். அங்கு ப�ானவுைன 
எனது நண்�ன சிொ ைற்றும் �ைமர 
கண்ைவுைன ஒரு உற்சாகம் வோற்றி 
வகாண்ைது. ெழி முழுதும் ஆைல �ாைல 
உைன ைகிழ்சசியாய் �யண�ட்பைாம்.

காமையில ஒரு கலயாணைண்ை�ததில 
எங்களின ொகனம் நிறுதேப்�ட்ைது அதுபெ 
எங்களின ேங்குமிைம் மூனறு நாட்களுக்கு. 
குழந்மேகள் அமனெரும் சந்போசததுைன 
எங்கமை ெரபெற்ைனர். முேல நாள் 
வ�ற்பைார் உைன குழந்மேகள் ெந்து 
இருந்ேனர். முேலில ஆைல �ாைல மெதது  
கு ழ ந்மே களுைன  இமணயும்  �டி 
நிகழ்சசிகைாய் ெடிெமைதது இருந்ேனர்.  
முேல நாள் முழுதும் குழந்மேகளின 
விருப்�ப்�டி நமைவ�ற்ைது.

இ ர ண் ை ா ம்  ந ா ள்  கு ழு ெ ா க ப் 
பிரிக்கப்�ட்ைார்கள். இனறு குழந்மேகளின 
கலவி கற்கும் திைன ஆய்வு வசய்யும் முயற்சி. 
ஒவவொருெரும் ஒரு விேைாக கற்கிபைாம் 
�ள்ளியில. அேன அடிப்�மையில மூனறு 
விேைா க  அெர்கமை கண்ைறியும் 
பசாேமனமய வசய்ய இருந்போம். 

ைோம்குமோர் 
பைமசிவம்
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முேல் வ்க - தகடடு அறிேல்

இைணைாம் வ்க - ்பாரத்து அறிேல் 

மூனறாம் வ்க - வாசித்து அறிேல் 

சிை பகள்விகள் ேயார்�டுததி மெதது இருந்போம் 
அேமன குழந்மேகளிைம் வகாடுதது �தில ேர 
வசானபனாம். அேன அடிப்�மையில அெர்கமை 
பைற்கண்ை மூனறு விேங்களில ஒனைாக அமையாைப் 
�டுததிபனாம்.  பகட்டு அறியும் குழந்மே ொசிக்கும் 
குழந்மே உைனும் , �ார்தது அறியும் குழந்மேமய 
�ைம் ெமரயத வேரியும் குழந்மே உைனும், ொசிதது 
அறியும் குழந்மேமய புதேகததுைனும் இமணதது 
பசாேமன வசய்போம். ஆடிட்பைாரி , விசுெல 
ைற்றும் ரீடிங் என அெர்களின திைனுக்கு ஏற்� 
அமே அெர்கள் �டிக்கும் இந்ே முமை நலை ஒரு 
ைாற்ைதமே அெர்களுைன ஏற்�டுததியது. 

நாம் அமனெரும் மூமையுைன ோன பிைந்போம் 
ஆனால  அேன உள்கட்ைமைப்பு  ஒவவொருெருக்கும் 
ஒருவிேைாக இருக்கும். அமே நாம் புரிந்து 
வகாண்ைால  பினபு கற்�து என�து எளிோகும். 
இந்ே குழந்மேகள் ஆறிலிருந்து  ஒன�ோெது ெகுப்பு 

�டிக்கும் ைாணெர்கள்.  இந்ே 
காைம் ோன அடிப்�மை 
கலவி கற்பிக்கப்�டுகிைது, 
இதில உற்சாகம் இலைாைல 
ப�ானால �தோெது ைற்றும் 
�னிவரண்ைாெது ெமர கூை 
ப�ாகாைல �டிப்ம� நிறுததி 
விடுொர்கள். அமனெரும்  
இேமன கெனிக்க பெண்டும்.  

மூ ன ை ா ம்  ந ா ள் 
வசயற்�டிப்பு வோைர்�ான 
நிகழ்சசிகள். ஒவவொரு 
குழுவுக்கும் நானகு குழந்மே 
கள் என பிரிக்கப்�ட்டு 
அெர்களின கற்�மனக்கு 
சொல விடும் ப�ாட்டிகள். 
நானும் எனது குழுவும் ைனிே 
இயந்திரம் வசய்போம் , 
ைற்வைாரு குழு எகிப்து ைம்மி 
வசய்ோர்கள். இது அந்ே 
குழந்மேகளின கற்�மன 
உைகில நாங்களும் பசர்ந்து 
வகாண்ைாடிய ஒரு திருநாள் 
வகாண்ைாட்ைம்.

ந ான என சார்�ாக 
மூ ன று  ந ா ள் க ளு ம் 

குழந்மேகளுக்கும் ைற்றும் என நண்�ர்களுக்கும் 
கணிே ைாய ைந்திரங்கமை வசய்து காண்பிதது 
வகாண்டு இருந்பேன. 

மூனறு நாட்களும் அந்ே கிராைததில மசக்கிள் 
ஓட்டி, ைரம் ஏறி, ஓடிப் பிடிதது ஒரு குழந்மேயாக 
ொழ்ந்ே அந்ே நிமனவுகள் ொழ்வில ைைக்க 
முடியாது. அவைரிக்கா ெந்ே பிைகு ொமழயில 
அறிவியல ஆபைசகராக இருந்து இருக்கிபைன 
எனக்கு பநரம் கிமைக்கும் ப�ாவேலைாம். அந்ே 
குழந்மேகள் நிமைய பேசிய ைற்றும் ைாநிை அைவில 
அறிவியல ப�ாட்டியில �ரிசு ொங்கி இருக்கிைார்கள். 
நடிகர் சூர்யா, அெரது அகரம் வோண்டு நிறுெனததில 
இருந்து கணிசைாக உேவி வசய்து ெருகிைார் 
ொமழக்கு ஒவவொரு ெருைமும். 

நாம் ைட்டும் ொழ்ெது ொழ்க்மகயலை, நம்ைால 
பிைர்க்கு உேெ முடிந்ோல அேனால அெர் 
�யன�ட்ைால அதுோன நம் ொழ்வுக்கு அர்தேம் 
ேருெோகும். வகாடுப்�துோன நிமைமெத ேரும். 
வகாஞசம் வகாடுததுப் �ாருங்கள்.
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்பாைதியின வாரத்்ேகளுக்கு உயிர ஊடடும் 
தவ்ல்ய கணமுனபு காணும் வாய்ப்பு கி்ைத்ேது 
அநே ெநதிப்பில். த்பரிய த்பரிய தமைனத்பாருள் 
நிறுவனத்தில் தவ்ல தெய்யும் நி்றய இ்ைஞரகள் 
ஞாயிறு அனறு ஒனறு கூடி கிைாமைத்தில் வாழும் ஏ்ை 
மைக்களின வாழ்வாைத்்ே முனதனறறும் விஷயத்்ே 
த்பசுவது என்பது 21 ஆம் நூறறாணடில் அதுவும் 
த்பஙகளூரு த்பானற ் கைத்தில் காண்பது ஒரு கனவு 
த்பால் ோன தோனறியது. 
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த்பண் பிள்்ள
ேந்ேக்கு மைகைான த்பாதும்

கைவனுக்கு மை்னவியான த்பாதும்

இைாணியாக வாழ்நேவள்...

ோயாக வாழும் த்பாதும் மைடடும்(தமை)

முதிதயார இல்லத்தில்..........

"மஞசப்்ப மாணிக்்கம" 
கைன வாஙகிய ் கயும் தேரியாது...

வடடி கடடி மூடடு தேய்நே, 

க்ேயும் தேரியாது.....

வா்ையாய் ் ான வாை  

நீ தகாடுத்ே வடடி மைடடும் 

இனனுமும் தீரநே ்பாடில்்ல .......

மைஞெப்்்பதயாடு யாருமில்லாமைல்...

்ான!

"பிள்்ைக்ை கஷ்ைம்  

தேரிநது வைரக்க தவணடும்"

ைோஜ�ஸவரி  
பிைவிண்குமோர்
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சான ஆண்வடானிவயாவின 
�மிழ் ஆர்வலர் 

மு்்னவர் ÿனிவாசன ்கண்ணப்பன.

திருக்குறளில் மைடடும் ஐம்்பதிற கும்  தமைற்படை புத்ேகஙகள் 
,வி்ாயகர புைாைம், திருவாெகம், திருப்புகழ், திருமைநதிைம், 
தேவாைம், த்பரிய புைாைம் , இவறறுக்கான விைக்க உ்ைகள், 

்படடினத்ோர தெய்யுள்கள் ,கணைோென கவி்ேகள், தஜயகாநேன 
்ாவல்கள், ்பாலகுமைாைன புத்ேகஙகள், அக்ானுறு, புற்ானுறு, 
மூது்ை  என இனனும் ்பல புத்ேகஙகள்! அைசு த்பாது நூலகங 
களிதலா அல்லது ஏதேனும் கல்விக் கூைஙகளில் உள்ை நூலகத்திதலா 
அல்லது இநதியாவில் யாதைனும் ஒரு ேமிழ் ஆரவலர வீடடிதலா 
இருநோல் ஆச்ெரியப்்படு வேறகு ஒனறும் இல்்ல, ஆனால் இநே 
புத்ேஙகளுக்கு தொநேக்காைர ொன ஆணதைானிதயாவில் வசிக்கும் 
ஒருவர, ேமிழ் மீதும், புத்ேகஙகளின மீது ேணியாே ஆரவம் தகாணடு, 

சான ஆண்வடானிவயாவின 
�மிழ் ஆர்வலர் 

மு்்னவர் ÿனிவாசன ்கண்ணப்பன.
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ேனனுமைய வீட்டில  நூைகததில மெதது 
இருக்கிைார் எனைால ஆசசர்யைாகத ோபன 
இருக்கிைது? இதில வியப்பு எனனவெனைால அெர் 
ேமிமழ ோய்வைாழியாக வகாண்ைெராக இருந்ோலும் 
ப க ரை ாவில  ெை ர் ந் ே  க ா ரணததின ால 
�ள்ளிக்கூைததில ேமிழ் �டிக்க ொய்ப்பு இலைாைல, 
ேன வசாந்ே முயற்சியினால ேமிழ் கற்ைெர், �தது 
ெருைங் களுக்கும் பைைாக சான ஆண்பைானிபயாவில 
ெசிதது ெரும் அெர், நம் ேமிழ் ைக்களுக்கு �ைருக்கு 
நனகு அறிமுகைான முமனெர்  திரு ÿநிொசன 
கண்ணப்�ன அெர்கள். அண்ணாைமை �லகமை 
கழகததில M.E,அழகப்�ா �லகமைக்கழகததில 
முமனெர்(Ph.D) �ட்ைம், ேுஸ்ைன �லகமை 
கழகததில MBA �ட்ைமும் வ�ற்ைெர். சிறிதுகாைம் 
பகாமெயில உள்ை அமிர்ே விஸ்ெ விதயா பீைததில 
விரிவுமரயாைராக �ணியாற்றிவிட்டு அவைரிக்கா 
விற்கு ெந்ோர், ேற்ப�ாது சான ஆண்பைானிபயாவில  
கிமை வகாண்டுள்ை அக்சனசசர் ேகெல வோழில 
நுட்� ஆபைாசமன நிறுெனததில வைனவ�ருள் 
பைைாைராகவும் ைற்றும் வசயினட் பைரீஸ் 
�லகமைக்கழகததில �குதிபநர ப�ராசிரியராகவும் 
�ணியாற்றிக் வகாண்டு இருக்கிைார்.

1. வணக்கம்,  நீங்கள் க்கரளாவில் வளர்ந்த 
்தால்  ச�ா்ந்த முயற்சியில் ்தமிழ் ்கற்்ற்தா்கக கூறினீர்கள் 
அது பற்றி கூறுங்கள்.உங்களுககுத்  ்தமிழ் மீ்தான பற்று, 
்தமிழ் இலககியத்தின் மீ்தான ஆரவம் எபபடி வ்ந்தது?

ஆைாம், நான பிைந்ேது ேமிழ் நாட்டில எனைாலும் 
என ேந்மேயின பெமையின காரணைாக எனக்கு 
இரண்டு ெயது இருக்கும் ப�ாது பகரைாவிற்கு 
வசனறு விட்பைாம், �ள்ளிப்�டிப்பு முழுெதும் 
பகரைாவில ோன. எனக்கு ேமிழ் மீது �ற்று 
ெருெேற்கு காரணம்  எங்கள் குடும்�ம் எனறுோன 
கூை பெண்டும். எனனுமைய ோய் ெழி  ோதோ  
திரு ÿனிொசன அெர்கள் நிமைய புதேகங்கள் 
�டிக்கும் ெழக்கம் வகாண்ைெர். அது ப�ாைபெ 
என ோயாரும். எங்கள் குடும்�ததில உள்ைெர்கள் 
திருொசகம் முற்பைாேல, ராைாயணம் �ாராயணம் 
ப�ானைெற்மை முமையாக வசய்�ெர்கள். எனக்கு 
ேமிழ் கற்றுக்  வகாடுதேது என ோபய ஆொர்கள். 
எனது ோய் தினமும் காமை ைற்றும் ைாமை 
பெமைகளில அமர ைணி பநரம் விநாயகர் அகெல, 
அபிராமி அந்ோதி ப�ானை �க்திப் �ாைலகமை 
எங்கள் வீட்டு பூமெ அமையில �ாடுொர்கள். 
ேமிழகததில இருந்து ைங்மகயர் ைைர், ராணி, 
விகைன பிரசுரங்கள் ைற்றும் சிை ைாோந்திர 
�ததிரிக்மககள் �ைெற்மை ெரெமழதது எங்களுக்கு 
ொசிப்பின மீோன ஆர்ெதமே உண்ைாக்கினார்கள். 
வீட்டில ோய் வைாழியில ோன உமரயாைல 
பெண்டும், ைமையாைததில ப�சக்கூைாது எனறு 
வோைர்ந்து ெலியுறுததுொர்கள். மகயைக்க 
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திருக்குைள் புதேகம் எப்ப�ாதும் எனனுைன 
இருக்கும் . எங்கள் வீட்டிற்கு உைவினர்கள் யாபரனும் 
ெந்ோல நாங்கள்  கற்ை �க்தி �ாைலகமைபயா 
அலைது திருக்குைமைபயா ஒப்புவிக்க வசாலொர்கள். 
இப்�டியாக ேமிழ் வீட்டிலிபய கற்பிக்கப்�ட்பைாம் 
கலலூரி �டிப்பிற்க்காக ைபனானைணீயம் சுந்ேரனார் 
�லகமைக்கழக்ததில பசர்ந்ேப�ாது, ைபனானைணீயம் 
சுந்ேரனார் �ற்றி வேரிந்து வகாள்ைபெண்டும் எனை 
ஆர்ெம் ெந்ேது. பிைகு �ை பகாவிலகளில நைக்கும் 
வசாற்வ�ாழிவுகமை பகட்�ேற்கான ொய்ப்பு 
பைலும் ேமிழ் ஆர்ெதமே உண்ைாக்கியது. 
அண்ணாைமை �லகமைக்கழகததில ேமிழ் துமையில 
உள்ை என நண்�ர்கள் மூைைாக ேழிழ்ததுமை 
நூைகததிற்குச வசனறு நிமைய புதேகங்கமை 
�டிக்கும் ொய்ப்பும், ேமிழ் இைக்கியதமேப் �ற்றி 
பைலும் அறிந்து வகாள்ை ெசதியாக இருந்ேது.

அருமை, எல்கலாரும் இ்நதியாவிற்குச் ச�ன்று 
திரும்பும் கபாது சபட்டி்களின் எண்ணிகம்ககக்கற்ப 
எமை கபாட்டு சபாருட்்கமள ச்காண்டுவரகவண்டிய 
்கட்ைாயத்தில் இருககின்க்றாம். நீங்கள் எபபடி 
இவவளவு  புத்்த்கங்கமள ச்காண்டு வ்நதீர்கள்? 
உங்களிைம் இருககும் புத்்த்கங்கமளப பற்றி கூறுங்கள்?

எனனிைம் கிட்ைதேட்ை ஆயிரததுஐநூறு ேமிழ் 
புதேகங்கள் இருக்கிைது.ேமிழின முேல நாெைான 
பிரோ� முேலியார் சரிததிரம்,நலை ேமிமழ 
கற்றுக்வகாள்ைத  பேமெயான மசெ மெணெ 
இைக்கியங்கள், கண்ணோசன �திப்�கததின 
அமனதது புதேகங்கள்,கவிஞர்கள் �ாரதியார் 
,�ாரதிோசன,ொலி ப�ானபைாரின கவிமேகள், 
கமைஞரின �மைப்புகள், யாழ்ப்�ாணததிலிருந்து 
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வெளியான ேமிழ் நூலகள் நிமைய உள்ைது. 
மினனூல ெடிவில நூற்றுக்கணக்கான நூலகமை 
பசமிதது மெததிருக்கிபைன.காமரக்குடியில 
இருக்கும் பகாவிலூர் ைைாையம் மிகவும் சிைப்பு 
ொய்ந்ேது. அங்கு ேமிழ் ொததிய கருவிகள் ொசிக்க 
கற்றுதேருகிைார்கள், சங்க இைக்கிய  ெகுப்புகளும் 
நைதேப்�டுகினைன, இந்ே ைைாையம் வெளியிட்டுள்ை 
அமனதது சங்க இைக்கிய நூலகளும் எனனிைம் 
உள்ைது. பசாழர் காை ைற்றும் �ாண்டியர் காை 
ெரைாற்று நூலகள் ைட்டுைலைாது ேந்மே வ�ரியார் 
�ற்றிய நூலகள், விவிலிய நூலகளும் உள்ைது. நிமைய 
புதேகங்கமை ெமைேைங்கள் மூைைாக ொங்கி 
ெரெமழதது இருக்கிபைன. எங்கு வசனைாலும் 
புதேகங்கள் ொங்குெமே ஒரு ொடிக்மகயாக 
மெததுள்பைன. இேற்க்கு என ைமனவி ைற்றும் 
ைக்களும் வ�ரும் துமணயாக இருக்கிைார்கள்.

3. அடுத்்தது மி்க முககியைான க்கள்வி,நாம் 
எல்கலாரும் புலம் சபயர்நது அசைரிக்காவிற்கு 
வ்நதுவிட்கைாம் ைற்றும் ்தமிழ், அறிவியல் �ார்ந்த 
அல்லது சபாருளீட்டுவ்தற்குத் க்தமவயான ஒரு 
சைாழியா்ககவா இல்லா்த இ்ந்த சூழ்நிமலயில், இனி 
வரும் ்தமலமும்ற ்தமிழ் படிக்க கவண்டிய்தற்்கான 
அவசியம் என்னவா்க இருககும்? ்தமிழ் கப�வும் 
எழு்தவும் ச்தரிவக்த சபரிய்தா்க  இருககின்்ற இ்ந்தக 
்கால ்கட்ைத்தில் ்தமிமை ஆழ்்நது படிக்ககவண்டியதின் 
அவசியம் என்ன? இது பற்றி உங்கள் ்கருத்து.

 யாராக இருந்ோலும், புைம் வ�யர்ந்ேெர்கைாகபொ 
அலைது அெரெர் வசாந்ே நாட்டில ெசிப்�ெர் 
கைாகபொ இருந்ோலும்  சரி, ஒவவொருெரும் 
ேனனுமைய ோய் ேந்மேமயப் �ற்றி அறிந்து 
வகாள்ளுேல எவெைவு முக்கியபைா அவெைவு 

முக்கியம் ோய் வைாழிமய அறிந்து வகாள்ெது. 
அதுவும் ேமிமழ ோய் வைாழி யாகக்  வகாண்ை 
நாம் நிசசயம் ேமிமழ ஆய்ந்து ஆழ்ந்து �டிக்க 
பெண்டும். ஏவனனைால ேமிழின சிைப்புகள் மிகவும் 
பைனமை ொய்ந்ேது. அைவநறி நூலகள் ேமிழில 
எண்ணிைைங்காே ெண்ணம் உள்ைது. வசம்மையான 
�ண்மைய ேமிழின ொழ்வியல ைற்றும் சமூகவியல 
�ற்றி அறிந்துவகாள்ை ஆயிரைாயிரம் நூலகள் 
ேமிழில உள்ைன. ேமிழ் ஒரு அறிவியல வைாழி 
இலமை எனறு வசாலைமுடியாது ,  நவீன 
கண்டுபிடிப்புகளின வைாழியாக இலமை எனறு 
பெண்டுைானால கூைைாம் , அதுவும் கூை நம்முமைய 
ேெறுோன ஏவனனைால ைருததுெம், ொனவியல, 
கட்டிைக் கமை,சிற்�க்கமை, விமையாட்டு, 
ொழ்வியல, இைக்கியம் இமச, கணிேம்  என 
எலைாெற்றுக்குபை ேமிழில ஆதிகாைததிபைபய 
நூலகள் உண்டு. அமனெரும் ஆங்கிைததிற்கு அதிக 
முக்கியததுெம் வகாடுதேோல அெற்மை முமையாக 
�யிைாைல விட்டு அறிவியல ேமிமழ வெளிக் 
வகாணராைல விட்டுவிட்பைாம் எனறுோன கூை 
பெண்டும். உோரணதததிற்கு நம் ேமிழ் ைருததுெததில 
அனறு நாம் வசானனமே ோன இனறு ஆய்வுகள் 
�ை வசய்து உறுதிப்�டுததுகிைார்கள். உைகததில 
எட்டு நாடுகளில ேமிழ் நனைாகப் ப�சப்�டுகிைது. 
ஐந்துநாடுகளில ஆட்சி வைாழியாக உள்ைது.�ை 
நாடுகளில உள்ை �லகமைக்கழகங்களில ேமிழுக்கு 
இருக்மக உள்ைது.சீனா ,ெப்�ானில அரசாங்கபை 
ேமிழ் ொவனாலி நிமையங் கமை  ஏற்�டுததி 
இருக்கிைது .  வோலலியல ஆராய்சசிக்காக 
ேமிழகததிற்கு ெரு�ெர்கள் அதிகம். பிைவைாழி 
கைப்பு இலைாே, மிகுந்ே வசாலெைம் மிக்க வைாழி 
ேமிழ்ோன.

நாங்கள் சிறு ெயதிபைபய ேமிழகததிலிருந்து 
பகரைாவிற்கு குடிவ�யர்ந்போம். பகரை ைக்கள் 
ேமிழர்கமை �ாண்டி எனறு அமழப்�து ெழக்கம், 
ஏன நம்மை �ாண்டி எனறு அமழக்கிைார்கள் எனறு 
வேரிந்து வகாள்ை பெண்டி நம் ெரைாற்மை �டிக்கும் 
ப�ாது �ை ஆசசர்யைான ேகெலகமை வேரிந்து 
வகாள்ை முடிந்ேது. நம் பசாழ ைனனர்கள் அந்ே 
காைததில பகரைாவின பசர ைனனர்கமையும் 
�ாண்டிய ைனனர்கமையும் வெனறு அங்கு ஆட்சி 
புரிந்திருக்கிைார்கள். பசாழர்கள் ைற்றும் முகம்ைதீய 
�மைவயடுப்புகளின காரணைாக �ை �ாண்டிய 
ைனனர்கள் �ை காைகட்ைங்களில ைமைநாட்டில 
ேஞசம் புகுந்திருக்கிைார்கள். வேன �ாண்டி சீமையில 
இருந்து ெந்ேெர்கமை அனறு முேல இனறு ெமர 
�ாண்டி எனபை அமழக்கிைார்கள். ச�ரி ைமை 
இருக்க கூடிய �ந்ேை பேசததின ைனனர் 
�ரம்�மரமயச பசர்ந்ேெர்கள் ைற்றும் பகாட்ையம் 
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அருகிலுள்ை பூஞசார் நகரததின 
ைனனர்  � ர ம் �ம ரமய ச 
பசர்ந்ேெர்கள் அமனெருபை நம் 
�ாண்டிய ெம்சாெழியினபர! 
ொணி�ததிற் காக உைகததில 
�ை நாடுகளுக்கு �ை நூறு 
ஆ ண் டு க ளு க் கு  மு ன ப� 
ேமிழர்கள் வசனைெர்கள். அேன 
ோக்கைாக வகாரிய வைாழியில 
அம்ைா,அப்�ா ப�ானை நிமைய 
ேமிழ் ொர்தமேகள் உள்ைது. 
ஆப்ரிக்காவின ஆதி �ழங்குடிகள் 
இனனும் தூய ேமிழ் ொர்தமே 
கமைப் ப�சுகிைார்கள். ஆமக 
யால மிகவும் வோனமை யான 
ேமிழ் வைாழி நாம் வ�ருமை 
வகாள்ைபெண்டிய வ�ருஞ 
வசலெம் என�தில எள்ைைவும் ஐயம் பெண்ைாம்!

4. ்தமிழ் இலககியம் ைட்டுைல்லாது உங்களுககு 
பிடித்்த ைற்்ற  விஷயங்கள் ? உங்களுமைய வருங்கால 
இலட்சியங்கள் பற்றி எங்களுைன் பகிர்நது ச்காள்ளுங்கள்.

  நான ேற்ப�ாது திருக்குைமைப்  �ற்றிய ஒரு 
ஆய்வில ஈடு�ட்டு இருக்கிபைன. திருக்குைமை 
நிமைய ப�ர் ஒவவொரு பகாணததில ஆராய்ந்து 
எழுதி இருக்கிைார்கள். திருக்குைள் உைகப் வ�ாதுைமை 
எனறு அமழக்கப்�டுகிைது, அோெது உைகததிலுள்ை 
எலபைாருக்கும் எலைாக்காைகட்ைததிற்கும் 
பேமெயான கருததுகள் வசாலைப்�ட்டு இருக்கிைது. 
உோரணைாக திருக்குைள் வ�ரியாரும் திராவிைப் 
வ�ரியாரும் எனகிை  புதேகததில திராவிை 
வகாள்மகககளின �ார்மெயில திருக்குைளில எனன 
வசாலைப்�ட்டு இருக்கிைது எனறு ஆய்வு வசய்து 
எழுதி இருக்கிைார்கள். அது ப�ாை ேற்ப�ாது 
அவைரிக்காவில நாம் ொழும் நிமைக்கு திருக்குைளில 
இருந்து எனன அறிவுமரகமை எடுததுக்வகாள்ைைாம் 
என�து �ற்றிய ஆய்வு வசய்து புதேகம் வெளியிை 
பெண்டும் எனறு இருக்கிபைன. என அலுெைகப் 
�ணியில கூை அவைரிக்க நண்�ர்களிைம் 
ஆங்கிைததில திருக்குைமை 
பைற்பகாள் காட்டி உமர 
ய ா ற் று ெ து  ெ ழ க் க ம் . 
ஆயிரதது முந்நூற்றி முப்�து 
குைள்கமையும் ைனனம் 
வ ச ய் யு ம்  மு ய ற் சி 
யிலும்  உள்பைன. பைலும் 
ேமிமழப் ப�ாைபெ எனக்கு 
ைமையாைமும் மிகவும் 
பிடிதே வைாழி ,ைமையாை 
வைாழி இைக்கியங்கள் , 

 ஜவல்அமுதோ 
அைவிநதன்
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நாெலகள் நிமைய பசமிதது மெததிருக் 
கிபைன .  கமேகள் ,  கவிமேகள் 
ைமையாைததில எழுதி இருக்கிபைன. 
ெரைாற்றுச சிைப்பு மிக்க இைங்களுக்பகா 
அலைது திருதேைங்களுக்பகா �யணம் 
வசய்ெது மிகவும் பிடிதே ஒனறு. எங்கு 
வசலெோக இருந்ோலும் அவவிைதமேப் 
�ற்றிய ெரைாற்மை நனகு வேரிந்து 
வகாண்டு வசலெது என ெழக்கம். 
இதுெமரயில �ைநாடுகளுக்கு, திவய 
பேசங்களுக்கு, �ாைல வ�ற்ை திருத 
ேைங்களுக்குச வசனறு இருக்கிபைன. 
அங்பகார்ொட் �யணம் என ொழ் 
நாளில ைைக்க முடியாே ஒரு இனிமை 
யான �யணம்.

5 .  உ ங ்க ளு க கு ப   பி டி த் ்த 
எழுத்்தாளர  யார ? எல்கலாரும் ்கண்டிப 

ப ா ்க  ப டி க ்க  க வண் டி ய  பு த் ்த ்க ங ்க ள ா ்க 
நீங்கள்  பரி்நதுமரபபது எது ?

நிமைய எழுதோைர்கள் இருக்கிைார்கள் ,நிமைய 
புதேகங்களும் உள்ைது.எமே எடுப்�து, எமே 
விடுெது? எனக்கு பிடிதேெர்களின ஒருெர் 
வெயகாந்ேன; இனவனாருெர் நாஞசில நாைன. 
திருக்குைமை அமனெரும் ஆழ்ந்து கற்க பெண்டும். 
அந்ே ெமகயிபை கமைஞரின குைபைாவியம் ஒரு 
மிகசசிைந்ே �மைப்பு! பைலும் கண்ணோசனின 
அர்தேமுள்ை இந்துைேம், நாஞசில நாைனின தீதும் 
நனறும், ைற்றும் வெயகாந்ேனின �மைப்புகமையும் 
�ரிந்துமரக்கிபைன.

ஒருமைக்கண் ்தான்்கற்்ற ்கல்வி ஒருவற்கு

எழுமையும் ஏைாப புமைத்து. 

்கற்்க ்க�ை்றக ்கற்பமவ ்கற்்றபின் 

நிற்்க அ்தற்குத் ்த்க.

எனை குைள்களுக்கு ஏற்� ஏழுபிைவிக்கும் நைக்கு 
துமணயாக ெருெது நாம் கற்ை கலவிபய,ஆேைால 
கற்�ெற்மை பிமழ இலைாைல கற்று அேற்பகற்ைொறு 

நம் ொழ்மெ உயர்நே வநறியுமையோக 
அமைததுக் வகாள்ை பெண்டும். ைலலிமக 
ைைர் ொசகர்கள் அமனெரும் ேமிழின 
�ால உணர்வும் ஆர்ெமும் ெைர்தது இந்ே 
நாட்டிபை ேமழதபோங்க நான ைனைார 
ொழ்ததுகிபைன.  

பநர்காணல நிமைவுற்ைது .நனறி 
ெணக்கம் !!

கநர்காணல் நைத்தியவர:

 திருைதி கவல்அமு்தா அரவி்ந்தன் 
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சான அனபைானியாவில  ெழக்கைான 
உற்சாகததுைனும், வகாண்ைாட்ைங் 
களுைனும் தீ�ாெளி  ைோைஷமி 
அரங்கில சிைப்�ாக வகாண்ைாைப் 
�ட்ைது. 

இேனுைன பைலும் இரு முக்கிய 
நிகழ்வுகள் நைந்பேறியது.  முேைாெோக 
,கமைைாைணி சுகி சிெம் அெர்களின 
ேமைமையில நமைவ�ற்ை  ெழக்காடு 
ைனைம். குடும்� முனபனற்ைததிற்கு 
வ�ரிதும் காரணம் வ�ண்கபை என�து 
குற்ைம் எனறு நமகசசுமெ நயாகரா  திரு 
பைாேன சுந்ேரம் அெர்கள் ெழக்கு 
வோடுதது ஆண்களின ஏபகாபிதே 
ஆேரமெப் வ�ற்ைார். 

குடும்� முனபனற்ைததிற்கு வ�ரிதும் 
காரணம் வ�ண்கள்ோன  எனறு திருைதி 
கவிோ ெெேர் நமகசசுமெகவும் 
உ ண ர் ச சி  பூ ர் ெ ை ா க வு ம்  ப � சி 
வ�ண்ககளின ஆேரமெப் வ�ற்ைார். 
எதிர்�ாராேவிேைாக பெமை நாளில 
அமைந்து விட்ை  ப�ாதிலும் , அரங்கு 

நிைழ்வுைள்

நிரம்பி ெழிந்ேது .ெழக்காடு ைனைததிற்கு 
ெருமக ேந்ே அமனெரும்  ைனைதமே 
மிகவும் ரசிதது ொய்விட்டுச சிரிதது,சுகி 
சிெம் அய்யாவுைனும் பிர�ைங்களு 
ைனும் புமகப்�ைங்கள் எடுததுக் 
வகாண்டு ைகிழ்வுைன வீடு திரும்பினார்.

அடுதேோக நமகசசுமெ இரட்மை 
யர் கள் திரு அசார் ைற்றும் திருசசி 
ச ரெணா குைா ர்  அெர்களின 
நமகசசுமெ நிகழ்சசி. ஒனைமர ைணி 
பநரததிற்கும் பைைாக நைந்ே இந்ே 
நிகழ்சசி ஒரு நமகசசுமெ சரவெடி 
எனபை கூை பெண்டும். 

இெர்களின மிமிக்கிரி மிகவும் 
ரசிக்கும் �டியாக இருந்ேது. ரசிகர்கள் 
பெண்டுபகாளுக் கிணங்க ஒவவொரு 
குரலிலும் மிமிக்கிரி வசய்து அசததினர். 

சான அனபைானிபயா ேமிழ் சங்கம் 
கணிச ைான வோமகமய நன 
வகாமையாக ெழங்கி ெைரும் கமைஞர் 
கமை ொழ்ததி வகௌரெப் �டுததியது.
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தீ�ாெளி நிகழ்சசி மிகசசிைப்�ாக 
நைந்ேது.ைகாைஷமி அரங்கில நமைவ�ற்ை 
விழாவில நிமைய குழந்மேகளின நைனமும், 
வ�ரியெர்களின ஆைல  � ாைல 
நிகழ்சசிகளும் கண்கெரும் ெண்ணம் 
இருந்ேது. 

விழாவின முடிவில சுமெமிக்க விருந்து 
அமனெருக்கும் �ரிைாைப்�ட்ைது.விழாவில 

25மல்லிகை மலர்
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ேமிழ்ச சங்கம் சார்�ாக புமகப்�ைங்கள் ைற்றும் 
வீடிபயாக்கள் எடுக்கப்�ட்டு �திபெற்ைப் 
�ட்டுள்ைது.

அமனெரும் ேங்கைது கமைததிைமைமய 
வெளிப்�டுதே ேமிழ் சங்கம் ஒரு சிைந்ே ொய்ப்ம� 
இது ப�ானை விழாக்கமை நைததுெதில மூைம் 
ேருெது அமனெருக்கும் மிகவும் ைகிழ்சசி 
அளிக்கிைது.



26 மல்லிகை மலர்
December 2018 www.satamilsangam.org www.satamilsangam.org

ெமீ்பத்தில் காஜா புயலின 
க டு ம்  ே ா க் க த் தி ல் 
அ்னத்்ேயும் இைநே, 
ே மி ழ் ் ா ட டி ன  ்ப ல 
கிைாமைஙகளில் ஒனறான 
ஓைத்ே்ாடு ோலுகாவின 
‘ஆம்்பலாப்்படடு’ கிைாமைத் 
திறகு,்ம் ேமிழ்ச் ெஙகம் 
த்பரும் தோ்க்ய 
நிதிதிைடடி உேவி அளித் 
துள்ைது குறிப்பிைத் 
ேக்கது.

26 மல்லிகை மலர்
December 2018 www.satamilsangam.org

்கஜா புயல் அழிவுக்கு
 �மிழ்ச்சங்கத்தின நிவாரண நிதி உ�வி
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அ்னவருக்கும் வைக்கம்,

2018 ன மூனறாவது காலாணடு மைலைான ‘மைல்லி்க மைலர’ மிகச் சிறப்்பாக 
வநே்மைக்கு, ேஙகள் த்ைத்்ே ஒதுக்கி,சிறப்்பாக உ்ைத்ே ஆசிரியர குழுவிறகு 
என த்ஞொரநே ்னறிகள் ! மிக ்ல்ல ்ப்ைப்புக்ை அனுப்பிய 
்ப்ைப்்பாளிகளுக்கு மிக்க ் னறிகள் ! ் ல்லமு்றயில் பிரிணட தெய்து உேவிய 
திரு.சுை்லக்கு ் னறிகள் ! அடுத்து வரும் வருைஙகளிலும் இம்மைலர தமைலும் 
சிறக்க ேஙகள் அ்னவைது ஆேைவும் ் ல்க தவணடும் என தவணடி விரும்பிக் 
தகடடுக் தகாள்கிதறன.

்னறி ! வைக்கம் !

-காரத்திதகயன சுப்்பா ் ாயுடு.
தெயலாைர, ொன ஆணதைானிதயா ேமிழ்ச் ெஙகம்.

சசயலோளர் நன்றி உகை
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