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வாசுகதவன் 
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கமாைன் 
தாகமாதைன்

ப்ரியா ைகு�நதர்

சுநதர் 
கைாதணடைாமன்
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பார்த்த�ாைதி

இைாஜகுரு 
பைம�ாமி

ஷீலா ைமைன்

சுதாÿ 
இைாஜகுரு

அறஙைவா்லர் குழு

கைௌர் நிர்்வாை உறுப்பினர்ைள்
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அனைவருக்கும் வணக்்கம்,

“பட்டினி கிடநது பசியால் சமலிநது 
பாழபட கநரிடினும் 
ைட்டி இழுத்து ைால்கை முறித்து அஙைம் 
பிளநது இழநது துடிதிடினும் சபாஙகு 
தமிகழ மறப்கபக�ா”- மைாைவி பாைதியார்.

உச்சரித்த ந�ொடியில் உணர்சசிபநபெருக்கிடும் நபெயநென்ொல் அது 
“பெொெதி”யின நபெயர்்தொன ! நூறு வருடங்களுக்கு முனைொல் கூறிச 
ந்சன் கூற்று, இந�ொளும் �ம்னமை உணர்சசிபபிழம்பெொக்கி ஒளிெச 
ந்சய்கி்த்த! 

அம்மீன்சக்்கொெரின 137 வது பி்ந்த�ொளில் �மைது ்தமிழச்சங்கததின 
சீரிய இ்தழொை ‘மைல்லின்க மைலர்’ 2019 ஆண்டின மூன்ொம் பெதிபபு 
நவளிவருவதில் �ொம் அனைவரும் நபெருனமை ந்கொளதவொம்.

�ம் ‘மைல்லின்க மைலர்’ �ொந�ொரு தமைனியும் நபெொழுந்தொரு 
வண்ணமுமைொ்க அதீ்த மைணததுடன நின்ய �ல்ல பெனடபபு்கன� 
உள�டக்கி அழ்கொய் மைலர்நது ந்கொண்டு வருகி்து. இது உங்களுக்்கொை 
மைலர். உங்கள தி்னமை்கன�, உங்கள ்தனிததுவதன்தக் ்கொடட ஓர் 
அறிய வொய்பபு ! வொய்பபு்கன� பெயனபெடுததிக் ந்கொளளுங்கள. 

இம்மைலரில் இடம் நபெற்றிருக்கும் பெனடபபெொளி்களுக்கும், இ�ம் 
ஓவியர்்களுக்கும்  எங்கள குழு ்சொர்பெொ்க மிகுந்த பெொெொடடுக்்கன� 
கூறிக்ந்கொளகித்ன.

அனைவருக்கும் வெவிருக்கும் 2020ன இனிய புத்தொண்டு 
வொழததுக்்கள!

-�னறி !
     இவவண் 

    ஷீலா ைமைன்
   www.satamilsangam.org
   மல்லிகை மலகைப் படிகை:
   https://satamilsangam.org/newsletter

ஆசிரியர் உகை
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கவல்அமுதா அைவிநதன்     சஜயைாணி ைாமைாஜ்     இைாஜகுரு பைம�ாமிைார்த்திகையன்

ஆசிரியர்ைள் ஒருஙகிகைப்பாளர்ைள்

தகலவர் உகை

தமிழ சநஞ�ஙைளுககு வைகைம்.

‘உலைம் உன்க� அறிவகத விட,
உன்க� உலகிற்கு அறிமுைம் ச�ய்து சைாள்’- 

டாகடர்.அப்துல் ைலாம்

உலகிற்கு உஙைகள அறிமுைம் ச�ய்வதற்கு உருவாககியது தான் நம் 
தமிழச �ஙைத்தின் சபருகமமிகை ‘இம்மல்லிகை மலர்’. பாைதியாரின் 
பிறநதநாளன்று சவளியிடுவதில் மகிழசசி சைாள்கிகறாம். 

சவற்றிைைமாை மலர்நது வரும் நமது இதழில் பஙகு சைாணடிருககும் 
அக�வருககும் வாழத்துகைள் ! எழுதுவது ஓர் அரிய ைகல! அத்தகைய 
திறகமமிகை உஙைகள உற்�ாைப்படுத்துவதில் சபருகம சைாள்கிகறன்.

சதாடர்நது உஙைள் பஙைளிப்பும்,ஆதைவும் மிைவும் அவசியம். 

அக�வருககும் இனிய கிறிஸதுமஸ மற்றும் புத்தாணடு நல்வாழத்துகைள் !

்தமிழச ்சங்கத ்தனலவர்

திரு.ைார்த்திகையன் சுப்பாநாயுடு
www.satamilsangam.org
மல்லிகை மலகைப் படிகை:
https://satamilsangam.org/newsletter
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அனைவருக்கும் வணக்்கம் 

்தமிழுண்டு ்தமிழ மைக்்களுண்டு -இனபெ 

்தமிழுக்கு �ொளும் ந்சய்தவொம் �ல்ல ந்தொண்டு 

என் பெொெதி்தொ்சன வரி்கன�  உண்னமையொக்கும் வி்தததில் 
அநமைரிக்்கொவின நடக்்சொஸ்  மைொ்கொணததில் உள� ்சொன 
ஆண்தடொனிதயொ-வில் �மைது ்தமிழ பெளளி மி்க சி்பபெொ்க �னடநபெற்று 
வருகி்து . �ம் ்தமிழ பெளளி 2005 - ல் ்தமிழ ஆர்வமிக்்க 
நபெற்த்ொர்்க�ொல் ்தங்களின பிளன�்களுக்்கொ்க ந்தொடங்கபபெடடு , 
இனறு சுமைொர் 150 மைொணவர்்களுடன கிதெஸ் கிறிஸ்டியன பெளளியில்  
்சனிக்கிழனமைத்தொறும்  ்கொனல 10 மைணி மு்தல் மைதியம் 12 மைணி 
வனெ �னடநபெறுகி்து.

்தமிழ பெளளியொைது  முழுவதுமைொ்க எவவி்த எதிர்பெொர்பபுமினறி 
்தனைொர்வலர்்கள ந்கொண்டு �டத்தபபெடும் ஒரு ்கல்வி நிறுவைமைொகும். 
�ம் பெளளியில், இந்த ஆண்டு ்தளிர் நினல மு்தல் நினல 8 வனெ 
மைொணவர்்கள பெயினறு வருகி்ொர்்கள. �மைது பெளளியில் மைொணவர்்களுக்கு 
அநமைரிக்்கொ ்தமிழ ்கல்விக் ்கழ்க பெொடத திடடததின வொயிலொ்க 
புத்த்கங்கள வழங்கப பெடடு பெயினறு வருகி்ொர்்கள. புத்த்கப பெடிபபு 
மைடடுமைல்லொது ்தமினழக் ்கற்்க ந்சயல்தி்ன பெயிற்சித ்தொள்களும் 
ந்கொடுக்்கபபெடுகின்ை. இது தபெொ்க, ்தமிழ ்கற்கும் வி்தமைொ்க ்தமிழ 
த்தனீபதபெொடடி, திருக்கு்ள ஒபபுவித்தல் தபெொடடி, ்தமிழ தபெசசுபதபெொடடி 
எை பெலவி்தமைொை தபெொடடி்கள �டத்தபபெடடு பெரிசு்களும் 
வழங்கபபெடுகின்ை

ஒரு பெளளி நிறுவைம் எனபெது மைொணவர்்களுக்கு ்கல்வினய 
மைடடுமைல்லொது �ல்ல ஒழுக்்கங்கன�யும்  ்கற்றுத ்தரும் புனி்தமைொை 
இடமைொகும் . �மைது ்தமிழபபெளளி ்தமிழ நமைொழி மைற்றும் ்தமிழ 
்கலொச்சொெம் ்கற்பிக்கும் லொபெ த�ொக்்கமைற்் ஒரு அனமைபபு. இந்த 
அனமைபபில் உள� ஒவநவொரு ்தனைொர்வலர்்களும் எவவி்த 

எதிர்பெொர்பபுமினறி ்தங்கள த்சனவனய ந்சவநவதை ந்சய்து 
வருகின்ைர். இசத்சனவனய தமைனனமைபபெடுததும் ஒவநவொரு 
்தனைொர்வலர்்களுக்கும் இநத�ெததிதல எைது �னறினய கூறிக் 
ந்கொளகித்ன. தமைலும் ஒவநவொரு முனதைற்்திற்கும் இனறும் , 
எனறும் பெக்்க பெலமைொ்க நிற்கும் நிர்வொ்க குழுவிைர், ஆசிரியர்்கள, 
மைொணவ மைொணவியர்்கள மைற்றும் நபெற்த்ொர்்கள அனைவருக்கும் 
என மைைமைொர்ந்த �னறி

-நாைகஜாதி அழைர்ைாஜ்

“ந்தொடடனைத தூறும் மைணற்த்கணி மைொந்தர்க்குக்

்கற்்னைத தூறும் அறிவு.”

என் திருவளளுவரின கூற்றுபபெடி, எங்கள ்சொன ஆண்தடொனிதயொ 
்தமிழப பெளளி மைொணவ மைொணவி்களுக்கு ்தமிழ நமைொழியின அறினவ 
ஊ்னவக்கும் வொர்தன்த்கள, விைொடி விைொ மைற்றும் பெழநமைொழி்கன�க்   
ந்கொடுதது, வின�யொடடு வடிவததில் “்தமிழத த்தனீ “ என் தபெொடடி 
்கடந்த அக்தடொபெர் 25 ஆம் த்ததி நவற்றி்கெமைொ்க �டநத்தறியது.

புதிய நமைொழினய ்கற்றுக்ந்கொள� வயது ஒரு ்தனடயொ? என் 
த்களவிக்கு பெதில் அளித்தைர் எங்கள பெளளிக் குழநன்தச 
ந்சல்வங்கள. 4 வயது “்தளிர்” குழநன்த்கள மு்தல் எடடொம் வகுபபு 
வனெ சுமைொர் 50 மைொணவ மைொணவி்கள “அரும்பு்கள”. “மைலெ்கள”, 
“்கனி்கள” எனறு வயதுக்கு ்தகுந்தவொறு பிரிநது தபெொடடியில் ்கலநது 
ந்கொண்டைர்.

“அரும்பு்கள” என் பிரிவில் 4 வயது மு்தல் 8 வயது வனெ 
உள� குழநன்த்களுக்கு பெடதன்தப பெொர்தது ்தமிழ நபெயனெ 
ந்சொல்வது மைற்றும் ஆஙகிலச ந்சொற்்கன� ்தமிழில் நமைொழி நபெயர்தது 
கூறுவதுமைொை சுற்று்கள �னட நபெற்்ை.

நமது சான் ஆண்ட�ானிட�ா
 தமிழ்ப் ்பளளி
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“மைலர்்கள” என் பிரிவில் 9 மு்தல் 12 வயது வனெ உள� 
மைொணவ மைொணவி்கள ந்சொல் வஙகி மைற்றும் விைொடி விைொக்்களில் 
இருநது த்கட்கபபெடட த்களவி்களுக்கு பெதில் அளித்தைர்.

“்கனி்கள” என் பிரிவில் 13 வயது மு்தல் 17 வயது வனெ 
உள� மைொணவ மைொணவி்கள விைொடி விைொ மைற்றும் பெழநமைொழி்களில் 
இருநது த்கட்கபெடட த்களவி்களுக்குப பெதில் அளித்தைர்.

“நவற்றி நபெ் தவண்டும் என் பெ்தற்்தமை இல்லொமைல் இருபபெது 
்தொன நவற்றி நபெறுவ்தற்்கொை சி்ந்த வழி “ 

என் �ம் ஐயொ அபதுல் ்கலொமின வரி்களுக்கு எங்கள ்தமிழப 

பெளளி குழநன்த்கள ஒரு எடுததுக்்கொடடு. த்தொல்வியின அச்சதமை 
இல்லொமைல் ்கலநது ந்கொண்டு மு்தல் மூனறு நவற்றியொ�ர்்களுக்கு 
வொழததுக்்கன�த  ந்தரிவிததுக் ந்கொண்டு ்தொனும் ்தமிழ 
நமைொழினயப பெற்றி புதி்தொய் ்கற்றுக் ந்கொண்தடொம் என் 
மைகிழிசசியுடன நவற்றி �னட தபெொடடுக் ந்கொண்டுச ந்சன்ைர் 
எங்கள ்சொன ஆண்தடொனிதயொ ்தமிழப பெளளிச ந்சல்வங்கள.

 அனபுடன ,      

-ஜா�கி ஆ�நத்
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பயணங்களில் தான் நாம் எததனை ஆச்சரியங்கனை, 
உணனமை ்கனை ,  அைப ப ரி ய  ஆை ந த தனத 
அனுபவங்கைா்க உள் வாஙகுகிற�ாம். பயணங்கள் 
என்றுறமை ஓர் புது ஆற�னை தன்னுள்றை னவததிருக்கும். 
அனத நாம் எநத ்கணறணாட்டதறதாடு, எநத 
மைைநினைனமையில் உள் வாஙகுகிற�ாறமைா அனத 
பபாறுதது நம்னமை பயணங்கள் ப்சதுக்கும் , 
ப்சம்னமைபபடுததும் ப்சழிபபாக்கும் .  பயண 
அனுபவங்கனை அன்ச றபாடுவது ஒரு விதமைாை 
மைகிழ்சசி என்�ால், அனத நம் ்கணறணாட்டததில் 
பி�ரு்டன் பகிர்வது என்பது றவறு விதமைாை மைகிழ்சசி. 
நணபர் ஒருவர் அனுபபிய மு்கநூல் குறும்ப்டம் 
்கைவு்களில் வநது வநது ப்சல்ை நான் பயணபபடடு 
ப்சன்� இ்டம் தான் என்ை அழகு, எததனை அழகு! 
வாழ்நாளிறை இஙகு ப்சல்றவாம் என்று ்கைவிலும் 
நினைதது பார்ததிராத இ்டம் அது!  அநத இ்டம் தான் 
உைகிறைறய மைாபபரும் ஆையம் என்று அனழக்்கபபடும் 
அஙற்கார் வாட அனமைநதுள்ை சியாம் ரீப எனும் 
்கம்றபாடியநாடடு சிறறூர். ்காைததால் நிரா்கரிபபில் 
தள்ைபபடடு இன்று பபரிய வழிபாடு்கள் ஏதுமின்றி 

தன் ்கம்பீரததால் மைடடும் பை வரைாறன� பன�்சாறறும் 
அநத புனித தைம் தரும் அனுபவறமை அைாதியாைது. 

அஙற்கார் வாட எனும் ஆையம் நமைது தமிழ் மைரபின் 
பிரதிபலிபறப என்று ப்சான்ைால் அது மின்கயா்காது. 
இஙகிருநது வணி்கம் ப்சயய ப்சன்� பல்ைவ 
பபருவணி்கர்்கள், மைாநாயக்்கர்்கள், மைா்சாததுவான்்கள் 
தங்களு்டன் ப்காணடுப்சன்� ்சமையமும், பமைாழியும், 
்கைாச்சாரமும், உணவு பழக்்கவழக்்கங்களும் இன்றும் 
அஙகு ்காண கின்டக்கின்�ை. பன்னிபரண்டாம் 
நூற�ாணடில் ்கறமைர் மைன்ைன் இரண்டாம் சூரிய 
வர்மைைால் (வர்மைன் எனும் பபயனர ்கவனிக்்கவும் - 
இது பல்ைவ மைன்ைர்்களின் பட்ட மைறறும் பதவி 
பபயர்்கறையாகும்!) றமைரு மைனைனய உருவ்கமைா்க 
ப்காணடு பரமைவிஷ்ணுறைா்கா எனும் பபயரில் தைது 
தனைந்கராம் யற்சாதரபுரததில் (இன்ன�ய சியாம் ரீப 
பகுதியில்) எடுபபிக்்கபபபற� பபரிய ்கற�ளிறய இநத 
பிரம்மைாண்டமைாை வழிபாடடு தைம். ன்சவததில் 
இருநது னவணவததுக்கு மைாறிய ்காரணததால் 
சூரியவர்மைன் தைது ற்காவினை மி்கவும் ்கனைநயதது்டன், 
அதுவனர உை்கம் ்கணடிராத ஒரு பிரம்மைாண்ட 
பன்டபபா்க விஷ்ணுவுக்கு அர்பபணிக்்க எணணிைான். 

குட்டிப்பிள்கள 16 முழம் க�கல ைட்டியிருப்பாள், உருவி 
உருவி ைகளத்கத கபாவாள்- யார் அவள்?

அங்ைவார் 
(அஙகு ஓர்) ஆச்சரியம்!

முக�வர். னிவா�ன் ைணைப்பன்
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அதற்காை முதற்காரணம் அவனின் மைதகுருமைார்்கள் 
அவனை விஷ்ணுவின் பி�வி என்று பு்கழ்நது 
தள்ளியறத! 

அஙற்கார் வாடடின் பணி்கனை முடிக்்க இயைாமைல் 
துரதிஷ்்டவ்சமைா்க சூரியவர்மைன் ்காை தினரக்கு பின் 
மைன�நதாலும், அவனுக்கு பின் வநத மைன்ைர்்கள் 
இக்ற்காயிலின் பணி்கனை முடிததுனவததார்்கள். 
ற்காவில் பணி்கள் முழுனமை பபரும் தருவாயக்கு வரும் 
பபாழுபதல்ைாம் ்சாம் எைபபடும் தறறபானதய 
வியடநாம் நாடடு பன்ட்கள் ்கறமைர் பன்ட்கனை 
றதாற்கடிதது ற்காவினை ற்சதபபடுததியும் 
சூ ன � ய ா டி யு ம்  வ ந து ள் ை ா ர் ்க ள் .  த ை து 
பப ா ற ்க ாைங்களில்  பப ா றகூனர  றவய நது 
பபாறசினை்கள் ப�ாலிப�ாலிதத வணணம் இருநத 
ஓர் ஆையம் இன்று மி்கவும் ற்சதம் அன்டநது 
்காணபபடுகின்�து. 12-ம் நூற�ாணடின் பிறபகுதியில் 
வநத ஏழாம் ப�யவர்மைன் பபௌததததுக்கு மைாறிய 
்காரணததிைால், அவன் இக்ற்காவினை பபௌதத 
விஹானரயா்க மைாறறி அனமைக்்க முறபட்டதன் 
்சான்று்கனை இன்றும் நாம் அஙகு ்காணைாம். பதா்டர் 
யுததங்கைாலும், நீர் ஆதாரங்கள் ்சரிவர சீர் ப்சயயாமைல் 
றபாைதாலும், றநாய்கள் பரவியதாலும் இநத 
அஙற்கார் ந்கரம் 15-ம் நூற�ாணடில் ன்கவி்டபபடடு 
19-ம் நூற�ாணடின் பிறபகுதியில் மீளுருவாக்்கம் 
ப்சயயபபடடுள்ைது. இநத ்காையைவில் ்காடு்கள் 

இக்ற்காவினை வீ்டாக்கி வீணாக்கியது!

நான் அஙகு ப்சன்� நவம்பர் மைாதம் பதன்றமைறகு 
பருவமைனழ  முடிவன்டநது  ்கதி ரவன்  தன் 
அன்பு க் ்க ர ங ்கை ா ல்  வ யல்பவளி்கனையும் 
ற ்க ாவில் ்கனை  ப ்க ாண்ட  ்க ா டு ்கனையு ம் 
பசுனமையாக்கியிருநதான். நீர் ஓன்ட்களும் மைன்ைர்்கள் 
பவடடிய பபருஙகுைங்களும் நிரம்பி வழிநது 
ரம்மியமைாய ்காடசியளிததை. அஙற்கார் வாட 
மைடடுமைல்ைாது அநத ஊரினிறை றமைலும் சிறிதும் 
பபரிதுமைா்க ஐம்பததிமூன்று ற்காவில்்கள் பை 
மைன்ைர்்கைாலும் அர்சனவ முக்கியஸதர்்கைாலும், 
ஒன்பதாம் நூற�ாணடு முதல் பதிமூன்�ாம் நூற�ாணடு 
வனர ்கனைநயதது்டன் ்கடடி வழிப்டபபடடு 
வநதுள்ைை .  அனைததும் பபாக்கிஷங்கள் , 
அததனையும் மைைனத ்கவரும், மைைதில் என்றும் 
நினைதது நிறகும் ்கனைபபபட்ட்கங்கள். 

எஙகு றநாக்கினும் அப்சர ்கன்னின்க்கள், யாழி்கள், 
புராண ்கனத்கனை விைக்கும் சினை ஓவியங்கள். எைது 
ஏழு நாள் சுறறுைாவில் நான் ்கணடு்களிதத ற்காயில்்கள் 
அததனையும் ரததிைங்கள். ஒரு நானைக்கு பதது 
ற்காயிைாவது பார்க்்க றவணடும் என்று முடிபவடுதது 
ஒரு டுக்-டுக் (நமைது ஊர் ஆடற்டா றபான்� வணடி) 

எத்தக� முகற திறநது மூடி�ாலும் ஓக� வைாத ைதவு. 
அது என்�?
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ஓடடுைனர அமைர்ததிறைன். அவனும் ்சனைக்்காமைல் 
இணடு இடுக்கு முக்கு மூனை என்று ஒன்று வி்டாமைல் 
ப்காணடுறபாய ்காணபிததான். 

புதர் மைணடிய, பாழன்டநத, இன� ற்சனவறயதும் 
இன்றி பாம்பு்கள் நின�நத  ற்காயில்்கனை 
்காணும்பபாழுபதல்ைாம் ்காடு ப்காண்டது பாதி, 
மைனிதன் பதானைததது மீதி என்று ஒரு வித ஏக்்கமும் 
வருததமும் மைைதினிறை நின்�ாலும், நமைக்கும் இநத 
்கனைஅழகினை எல்ைாம் ்காண இன�வன் விதி 
ப்சயதாறை என்று மைைமைகிழ்சசியும் பபாஙகி வழிநதது. 
ஒரு நாள் முழுவதும் முக்கிய ற்காவிைாை அஙற்கார் 
வாட ற்காயினை மைடடும் அஙகுைம் அஙகுைமைா்க 
ரசிதது பார்தறதன். 

ஆச்சரியமூடடும் வி்டயம் என்ைபவன்�ால் நம்மூர் 
சின்ை ்காஞ்சிபுரததினிறை எட்டாம் நூற�ாணன்ட 
ற்சர்நத அஷ்்டபு�்கரம் திருக்ற்காவிலினிறை அருள் 
பாலிக்கும் எடடு ன்க ப்காண்ட பபருமைாள் றபாைறவ 
இநத ற்காவிலின் முக்கிய ்கருவன� பிரதிஷ்ன்டயா்க 
அஷ்்டபு� பபருமைாறை இருநதிருக்கி�ார். இன்று அவர் 
ற்காயிலின் மு்கபபில் ற்கடபாரின்றி புததரா்க 
வீறறிருக்கி�ார். இநத ற்காவிைாைது ஐநது கிறைாமீட்டர் 
அ்கழிசூழ் ற்காடன்டசசுவரினுள் மூன்�னர 
கிறைாமீட்டர் சுறறுசுவர்்களுக்குள்றை மூன்று பபரிய 
தைங்களிறை அனமையபபபறறுள்ைது. றமைறகு பிர்கார 
சுவர்்களில் ராமைாயண மைறறும் மை்காபாரத றபாரினையும் 
பதறகு பிர்கார சுவர்்களில் சூரியவர்மைனின் பன்ட்கள் 
ப்காண்ட பவறறினயயும் கிழக்கு பிர்கார சுவர்்களில் 
வாசுகி எனும் ்சர்பபததால் றதவாசுரர்்கள் 
திருபபாற்க்டலில் அமுது ்கன்டவனதயும் வ்டக்கு 
பிர்கார சுவர்்களில் கிருடடிணன் பாணாசுரனை வதம் 
ப்சயவனதயும் நுணணிய சிறபபங்கைாய அழகு� 
ப்சதுக்கி னவததுள்ைார்்கள் ்கறமைர் சிறபி்கள். சிறபங்கள் 
அனைததும் றபரழகு ப்காண்ட றதவனத்கைா்கவும் , 
அப்சரசு்கைா்கவும், நா்க ்கன்னின்க்கைா்கவும் நம்னமை 
ஆடப்காள்கி�ார்்கள். அரவனணக்்க மைைம் ஏஙகும் 
அைவிறகு உயிர்பபுள்ை உருவங்கனை வடிதத சிறபி்கள் 
அஙகு வாழ்நதிருக்கி�ார்்கள் என்று நினைக்கும் 
பபாழுது அநத நா்கரீ்கம் எபறபர்பபட்ட ப்சழுனமை 
பபற� ஒன்�ா்க இருநதிருக்்கக்கூடும் என்று சிநதிதது 
பாருங்கள். நா்கங்கள் நிரம்பிய ்காடு்கள் ப்காண்ட 
நாடு என்பதாறைா என்ைறவா நா்கங்களுக்கு ற்காயில் 
்கடடி்டக்்கனை்களில் முக்கிய பஙகு உணடு. சுவர்்களிலும் 

கூனரறயாடு்களிலும் ஏழு தனை நா்கங்கள் சிறபங்கைாய 
வடி க் ்க ப பப ற றி ரு க் கின் �ை .  நூ ை ்க ங ்க ள் , 
மைதகுருமைார்்களின் தஙகுமி்டங்கள், தியாை மைண்டபங 
்கள், அைங்கார மைண்டபங்கள், மை்டபபள்ளி்கள், 
உத்சவர்்கனை, வா்கைங்கனை பாது்காக்கும் மைண்டபங 
்கள் என்று ஏராைமைாை சிறு ்கடடி்டங்கள் இநத 
ற்காவிலினுள் உணடு. அனைததுறமை நமைது பல்ைவ 
நாடடில் இருநது அஙகு ப்சன்� ற்காவில் 
்கடடி்டக்்கனை்கறையாகும்! 

அஙற்கார் வாட ப்சல்ை றவணடுமைாைால், நீங்கள் 
தனர இ�ங்க றவணடிய இ்டம் சியாம் ரீப என்னும் 
சிறறூர் தான். ஏராைமைாை விமைாைங்கள் பதன்ப்காரிய 
மைாந்கராை சிறயால் ந்கரிலிருநதும், சிங்கபபூர் மைறறும் 
மைறையா நாடடிலிருநதும், சீைதது பபருந்கரங்களில் 
இருநதும் சியாம் ரீப வநது ப்சல்கின்�ை. அஙற்கார் 
ற்காயில்்கள் அனைதனதயும் பார்க்்க ஒறர ்கட்டணம் 
நுனழவு வாயிலில் நாட்கணக்்கா்க அல்ைது 
வாரக்்கணக்்கா்க வாஙகிக்ப்காள்ைைாம். சிறிதும் 
பபரிதுமைா்க ஏராைமைாை தஙகும் விடுதி்கள், றஹாம் 
ஸற்ட எைபபடும் வீடு பகிர்தல் அன�்கள் எை எல்ைா 
வருமைாைததவருக்கும் ஏற� தஙகும் வ்சதி்கள் 
அஙகுள்ைை. உணவுக்கு என்று நாம் சிரமைபப்டறவ 
றவணடியதில்னை எை கூ�ைாம். ்கம்றபாடிய நாடடு 
உணவு்களில் மீன் மைறறும் ஊர்வை வன்க்கள் 
நின�யறவ உணடு. தணணீர் பாம்பு்கள், றதள் 
இைங்கள், வணடு்கள் எை தள்ளு வணடி்களிறை 
பபாரிதது னவததிருபபார்்கள். விருபபமுன்டயவர்்கள் 
உணடு மைகிழைாம். ன்சவ உணவ்கங்களும் நமைது ஊர் 
வ்ட மைறறும் பதன் இநதிய உணவ்கங்களும் ஏராைம். 

வாழ்நாளில் ஒரு முன�றயனும், நமைது மூதானதயர்்கள் 
வினததத ்கைாச்சார வினத இன்று எபபடி அஙகு 
றவரூன்றி தனழதறதாஙகி நிறகின்�து என்று, ப்சன்று 
பார்க்்கறவணடிய ஒரு அதி்சயமைாை தைம் தான் இநத 
அஙற்கார் வாட. பிரிய மைைமில்ைாமைல் திரும்பிய இ்டம் 
என்�ால் அது இநத ்கம்றபாடியா நாடும் அஙற்கார் 
வாட திருததைமும் தான் என்று என்ைால் அடிதது 
ப்சால்ை இயலும். பதினைநதாம் நூற�ாணடிறகு பி�கு 
அஙகு றதரவாத புதத மைதம் அர்ச மைதமைா்க மைன்ைர்்கைால் 
மைக்்களின் றமைல் திணிக்்கபபடடு ஏறறுக்ப்காள்ைப 
பபற�ாலும் இன்னும் நம் விநாய்கரும், விஷ்ணுவும், 
சிவபபருமைானும் உன்டநத சிறபங்கைாய ்கம்றபாடியார் 
்கனை ்காக்கி�ார்்கள், அவர்்களுக்கு சுறறுைா மூைம் 
வருவாய ஈடடி தருகி�ார்்கள் என்பது தான் 
நிதர்்சைமைாை உணனமை.

அடிகமல் அடி வாஙகி அக�வகையும் ச�ாகை 
கவககும். அது என்�?
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அன்பு மகளே!

தெய்வஙகள் மண் மீது பிறப்பதில்லை
என்்பபாரகள்
எனககபாக என்னுள் தெய்வமபான 
உரு்வமடி நீ!!

உன்்ன நி்னத்து
என் ்பககஙக்ேக தகபாஞ்சம்
திரும்பிப்பபாரககிளறன்

என் ் கபபிடித்து க்ெகள் ள்பசி
உன் ்பபா்வபா்ை மண் உர்ச
ஒற்ற மலலி்கச் ்சரத்்ெ
்வேரபாெ கூநெலில 
்வபால ள்பபாலை தெபாஙக விட்டு
வீதியில நீ ்வரும் ள்பபாது
ஊர கபாககும் தெய்வம் தகபாஞ்சம்
்வழி மபாறி நிறககுளம

த்சபாபபு ்பபாத்திரஙகளில 
சு்்வககபாெ உணவு ்ச்மத்து 
அப்பபா உனகதகன
அருகமரநது ஊட்டி விட்டு
தின்ன ள்சபாறு தெபாண்்ைககுழி
ெபாண்டிடும் ்வ்ர
இன்னும் ள்வண்டுமபாத்வன 
அம்மபா்வபாய ளகட்டு நிறப்பபாய 

்மத்தீட்டி முகச்்சபாயம் பூசி 
்ககபாலகளில நகச்்சபாயம் தீட்டி 
அ்்சயபாமல இருககச் த்சபாலலி
அெட்ைபாமல அெட்டி
உன் த்பபாம்்மகளேபாடு 
த்பபாம்்மயபாககு்வபாய என்்ன...

கபாயச்்சதலைன நபான் கட்டிலில
்படுககும் ள்பபாது 
மபாத்தி்ரகள் நபான் மறககககூைபாதென
என் கபால மபாட்டில கபாத்துக கிைப்பபாய

அன்பு மகளே
என் ெபாயபாகி என்்னத் ெபாஙகி நின்ற்வள்

இன்று
தெபா்லை தூரம் ெள்ளி நிறககிறபாய

உன் கனவுக்ே ளநபாககி
்பறககச் த்சபான்ன்வன் நபான்
உன் சிறகுகள் ள்சபார்வபாகும் ்வ்ர ்பறநது விடு

உன் ்பலைவீனஙக்ே நம்்பபாளெ
உன் ்பலைம் தகபாண்டு ள்பபாரபாடு
நபான் கறறு ெநெ ் ெரியஙகளில
ெ்லை நிமிரநது நில

ஆயிரம் உறவு ்வநெபாலும்
ஆண் ஒரு்வன் து்ண நின்றபாலும்
அ்்சயபாமல நின்று தகபாள்
உன் த்சபாநெககபாலைகளில

அன்்்ப இன்னும் அதிகமபாயக 
தகபாடு
அது கண்ணீ்ரளய 
்பலைனபாகத் ெநெபாலும் ்பர்வபாயில்லை
நீ அன்பில ்வேரகக்பட்ை்வதேன்்ப்ெ நிரூபி

என் மரணப்படுக்கயில நீ சிநதும்
க்ைசித்துளி கண்ணீரிலும் 
தகபாஞ்சம் கர்வம் தகபாள்
நீ அப்பபாவின் மகள் என...

அன்பு மகளே
நீ ்சபாதிககபபிறநெ்வள்
உன் முட்ப்பபா்ெக்ேத் ெபாண்டி
முன்ளனறி ந்ை ள்பபாடு

அன்புைன்
அப்பபா

அப்்பாவின் ம�ல்

மஞசித் 
ைாமதாஸ
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“பபாயனய பமையயாலும், 
வி ற ர ா த த னத 
அ ன் ப ா லு ம் , 

ஆததிரதனத ்சகிபபுத தன்னமையாலும் பவல்ைைாம்” 
- ்காநதிஜி.

“அகிம்ன்ச, மைனித குைததுக்கு கின்டததிருக்கும் 
மைாபபரும் ்சக்தி”- ்காநதிஜி பாரதத தநனத 
மைஹாதமைா ்காநதிஜியின் ஆயிரக்்கணக்்காை 
த த து வ ங ்க ன ை , ற ்க ா ட ப ா டு ்க ன ை 
ற்கடடுக்ப்காணற்ட றபா்கைாம். அபபடிக் 
ற்கடபறதாடு நிற்காமைல் அதனை நம் வாழ்வில் 
பின்பறறிைால் நம்மில் பை விஷயங்கனை 
்சரிப்சயதுப்காள்ைைாம் எைத றதான்றுகி�து.

இன்று என்ை புதிதா்க ்காநதினய பறறிப 
ப்சால்ைவருகி�ாய எை உங்களுக்குத றதான்�ைாம்! 
ஏபைனில் ்காநதிஜியின் ப்சயல்பாடு்களில், 
ப்காள்ன்க ்களில் பைருக்கும் பை முரணபாடு்கள் 
உணடு என்று நான் அறிறவன். அனைதனதயும் 
ஒருபு�ம் தள்ளினவததுப பாருங்கள்.

்க்டநத நவம்பர் மைாதம் இரண்டாம் றததி நம் 

ைவாந்தி யுடன் 
என் அனுப்ம் 

்சான் ஆணற்டானிறயா சிடடி தீபாவளி நி்கழ்சசிக்கு 
சி�பபு விருநதிைரா்க மைஹாதமைா ்காநதிஜியின் 
ஐநதாவது றபரன் திரு.அருண ்காநதி அவர்்கள் 
வநதிருநதார் .  தமிழ்நாடடின் முன்ைணி 
பததிரின்கயின் பவளிநாடடு நிருபரா்க இருபபதால் 
அவனர றநரில் ்சநதிதது ஒரு சிறு றநர்்காணல் 
நி்கழ்தத நல்ை வாயபபு கின்டததது. 

்காநதிஜியின் வம்்சாவளினய ்சநதிக்்கப 
றபாகிற�ாம்,றப்சபறபாகிற�ாம் எை ஆர்பபரிதத 
மைைனத, அவரது மி்க இைகுவாை அணுகுமுன�யும், 
அருற்க நாற்காலியில் அமைரச ப்சயத பணபும் 
என்னை இயல்பு நினைக்கு ப்காணர்நதது. 
ற்கள்விக்்கனண்கனைத பதாடுக்்காமைல், ஓர் அன்பு 
உள்ைததி்டம் எளிதா்க என்ைால் ற்கட்க முடிநதது. 

்காநதிஜியு்டன் இருநத நாட்கனைபபறறி 
விைவிறைன். அருண ்காநதி அவர்்களின் றபசசு 
முழுவதும் ்காநதிஜியி்டம் அவர் சிறுவயதில் 
்கறறுக்ப்காண்ட பா்டங்கறை இருநதை. நாம் 
புதத்கங்களில் படிதத அததனை விஷயங்களும் 
அவருக்கு றநரில் கின்டததது எததனை பாக்கியம்! 
‘றபஸிவ் வயைன்ஸ’ எைபபடும் நமைக்ற்க பதரிநதும் 

மைாத்மா ைாநதியுடன்  
Dr.அருண ைாநதி-1944

12 மல்லிகை மலர்
DECEMBER 2019 www.satamilsangam.org





12 மல்லிகை மலர்
DECEMBER 2019 13மல்லிகை மலர்

DECEMBER 2019
www.satamilsangam.org www.satamilsangam.org

பதரியாமைலும் பி�ரி்டம் ்காடடும் ற்காபம், ப்சயைற� 
வீரியம் மி்கவும் தவ�ாைது எை சிறுவயதிறைறய 
தாததா ்காநதியடி்கள் தைக்கு புரிய னவததனத 
அழ்கா்கக் கூறிைார். நாம் ்காடடும் உ்டல் வன்முன� 
எவ்வைவு ப்காடுனமையாைறதா, அவ்வைவு தவ�ாைது 
நாம் ்காடடும் ற்காபமும் ஆததிரமும்,பழிவாங்கலும். 
அதனை எபபடிக் ்கடடுபபடுததுவது எை தைக்கு 
்காநதிஜி ப்சால்லிக்ப்காடுதததா்கக் கூறிைார்.

அபமைரிக்்காவில் வசிக்கும் அருண ்காநதி 
அவர்்கள், தறறபானதய வரு்டங்களில் உை்கபமைஙகும் 
ப்சன்று பள்ளி,்கல்லூரி்களில் அகிம்ன்ச முன�யின் 
மை்கததுவதனத தன் தாததாவின் வழினயப பறறி 
றபசிவருகி�ார். உை்கபமைஙகும் உள்ை பை பதாழில் 
நிறுவைங்களிலும் மிகுநத வரறவறபு உள்ைது. 

்சான் ஆணற்டானிறயானவச ற்சர்நத ‘மைார்டி’ 
எனும் தினரபப்ட இயக்குைர் பபணமைணி அருண 
்காநதினய தினரபப்டமைா்க எடுததுள்ைார். அவனரயும் 
அன்று நான் ்சநதிதறதன். இவனரபபறறிய 
குறும்ப்டங்களும் ப்சல்லும் இ்டங்களில் எல்ைாம்  
்காட்டபபடுகின்�ை. 

எைது அடுதத ற்கள்வி- அகிம்ன்ச பறறிய 
றபசசுக்்களுக்கு பவளிநாடடு மைாணவ-மைாணவியர் 
மைறறும் இனைஞர்்கள் இன்டறய எததன்கய வரறவறபு 
உள்ைது என்பது தான். ஏபைனில் உங்கள் 
அனைவருக்கும் நன்கு பதரியும், இன்று உைகில் 
்சகிபபுத தன்னமை எததனை தூரம் குன�நதுள்ைது 
என்று. மி்கவும் உள்ைார்நத வரறவறபும், அகிம்ன்ச 
என்னும்  உன்ைத  ஆயு த ததின்  பைனை 
புரிநதுப்காள்ளும் மைைபபான்னமையும் அதி்கம் 

பார்பபதா்கக் கூறிைார். அதில் தான் மிக்்க 
மைகிழ்சசியன்டவதா்கக் கூறிைார்.  

“என் தாததா, ற்காபம் மின்்சாரம் றபான்�து 
என்�ார். இது மி்கவும் ்சக்திவாயநததா்கவும் 
பயனுள்ைதா்கவும் இருக்கி�து, ஆaைால் நாம் அனத 
புததி்சாலிததைமைா்க பயன்படுததிைால் மைடடுறமை. 
தவ�ா்கப பயன்படுததிைால் அது அழிவு்கரமைாைது 
மைறறும் தவ�ாைது. நாம் அனத ஆக்்கபூர்வமைா்க 
பயன்படுதத ்கறறுக்ப்காண்டால் அது ்சமூ்கதனத 
றமைம்படுததும்.”என்�ார்.

என் அபபாவிலிருநது பபரியவர்்கள் பைரும் 
தங்கள் சிறுவயதில் சிை கூட்டங்களில், மைாநாடு்களில் 
மை்காதமைா ்காநதிஜி அவர்்கனை பதானைவிறைா, 
அருகிறைா பார்ததனதப பறறி மி்கப பபருனமையா்கக் 
கூ�க்ற்கடடிருக்கிற�ன். அவரின் றபரனை நாறை 
றபடடி எடுபறபன் எை நினைக்்கவில்னை ! 

இநதியானவப றபாை உைகின் பை நாடு்களில் 
பதருக்்களுக்கு ‘எம் ஜி றராடு’ எை பபயர் 
சூடியுள்ைார்்கள். பமைக்ஸிக்ற்காவிலும் நான் றநரில் 
பார்ததறபாது ஆச்சரியததிலும்,பபருனமையிலும் 
மிக்்க மைகிழ்சசி அன்டநறதன். இநதியா என்�தும் 
‘்காநதி’ எை பவளிநாடடிைர் கூறுவர். 

்சததியாகிர்கததில்,அகிம்ன்சயிலும் பபயர் பபறறு 
என்றும் நினைதது நிறகும் ்காநதிஜி வம்்சததின் வழி 
திரு.அருண ்காநதியு்டைாை இநத ்சநதிபபு மி்கச 
சி�பபாைறத !

-ஷீலா ைமைன்
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பிறப்சபாககும் எல்லா உயிர்ககும் சிறப்சபாவவா

ச�ய்சதாழில் கவற்றுகம யான் - குறள் 972 

இரண்டாயிரம் ஆணடு்களுக்கு முன்றப 
திருவள்ளுவர் பி�பபு அனைதது உயிர்்களுக்கும் 
பபாது எை வலியுறுததி இருக்கி�ார். ஆைால் 
பி�பபின் அடிபபன்டயாை பி�நத றததி அறியாமைல் 
இன்னும் பை குழநனத்கள் இருக்கின்�ார்்கள் என்பது 
ஆச்சரியமூடடும் த்கவல். 

ஆம்,ஐக்கிய நாடு்களின் ‘சிறுவர் நிதியம்’ (UNICEF 
) அக்ற்டாபர் 2019 பவளியிட்ட தரவு்களின் 
அடிபபன்டயில் உைகில் ஐநது வயதிறகு உடபட்ட 
குழநனத்களில் நான்கில் ஒருவருக்குத தான் பி�பபுச 
்சான்றிதழ் ப்காடுக்்கபபடடுள்ைது. பி�நத றததி 
அறியாத குழநனத்கள்,பை ்சமூ்க அநீதி்களுக்கு 
உள்ைாக்்கபபடுகின்�ைர். 

அனதத பதா்டர்நது ஓடடுநர் உரிமைம், ்க்டவுச 
சீடடு மைறறும் அரசு ்சார்நத பை அன்டயாை 
அடன்ட்கள் பபறுவதிலும் பி�பபுச ்சான்றிதழின் 

முக்கியததுவம் நீள்கி�து. ஏன் பி�பபுச ்சான்றிதழ் 
்சரிவரக் ப்காடுக்்கபபடுவதில்னை என்பது அனைவர் 
மைைதிலும் எழும் ற்கள்வியா்கறவ இருக்கின்�து. 
இநதியா றபான்� நாடு்களில் அர்சாங்கம் அதற்காை 
றபாதிய விழிபபுணர்னவ மைக்்களி்டம் ப்காணடு 
ப்சல்வதில்னை. பபரும்பாைாை கிராமைங்களில் 
பி�நத குழநனத்கனை பதிவு ப்சயய வ்சதி இல்னை. 
பபறற�ார்்களுக்கும் அனதபபறறித பதரிவதில்னை. 
ஒரு குடும்பததில் பை குழநனத்கள் இருக்கும் 
நினையில் பி�நத றததினய ்கணக்கில் னவக்்க 
பபறற�ார் தவ�விடுகி�ார்்கள் .  அவர்்கள் 
பிள்னை்கனை பள்ளியில் ற்சர்க்கும் பபாழுது தான் 
பி�பபுச ்சான்றிதழ் பறறி பதரிய வருகி�ார்்கள்.   

சீைா றபான்� நாடு்களில் ‘ஒரு குழநனத’ ப்காள்ன்க 
பை ஆணடு்கைா்க இருநது வநதுள்ைது. இதைால் 
குடும்பததில் ஒன்றிறகு றமைறபட்ட குழநனத்கள் 
இருநதால் ,்சமூ்கததில் இருநது பதரியாமைல் 
னவக்்கபபடடிருநதைர். சிை ஆணடு்களுக்கு முன்பு 
தான் இக்ப்காள்ன்க நீக்்கபபட்டது. இதைால் 
்சமூ்கததில் பதரியாமைல் இருநத குழநனத்கள் மீணடும் 

உயிர் இல்லாத நீதிபதியிடம் ஒழுஙைா� நியாயம். 
அது என்�?

பறைள் -க்சவால்்கெல்லவாம் 
உணகம



14 மல்லிகை மலர்
DECEMBER 2019 15மல்லிகை மலர்

DECEMBER 2019
www.satamilsangam.org www.satamilsangam.org

அஙகீ்கரிக்்கபபடடுள்ைைர் . 
இவர்்களுக்கு பி�பபுச ்சான்றிதழ் 
ப ்க ா டு க் ்க ப ப ்ட  அ ர சு 
முன்வநதுள்ைது. இறத றபாை பை 
நாடு்களில் பி�பபுச ்சான்றிதழ் 
இல்ைாத பை ற்காடி குழநனத்கள் 
உள்ைைர். 

இது ஒருபக்்கம் இருக்்க, பி�பபுச 
்சான்றிதழ் இருநதும் அனத 
மைன�தது மைாறறு வயதினை 
ப ப ா ய ய ா ்க ச  ப ்ச ா ல் லு ம் 
சூழ்நினையும் இஙகுள்ைது . 
அபமைரிக்்காவில் 2019 ஆணடில் 
மைடடும் இதுவனர 7 ,80 000 மைக்்கள்  
குடியுரினமை அதி்காரி்கைால் 
த டு த து  நி று த த ப ப ட டு ள் ை ை ர் .  இ தி ல் 
பபரும்பான்னமைறயார் குழநனத்கள். இறத சூழ்நினை 
வைர்நத நாடு்கைாை இஙகிைாநது,்கை்டா,ஐறராபபிய 
ஒன்றியததிலும் ்காணபபடுகின்�ை. 

ஐக்கிய நாடு்கள் ்சனப 18 வயதுக்கு உடபடற்டானர 
குழநனத்கள் எை அஙகீ்கரிததுள்ைது. இவர்்கள் 
அ்கதி்கைா்க வரும்றபாது குழநனத்களுக்்காை 
பாது்காபனபத தரறவணடும் என்று வலியுறுததி 
உள்ைது. உணவு,தஙகுமி்டம்,படிபபுசப்சைவு என்பது 
இதில்  அ்டஙகும் .  இனத  நன்கு  அறி ந த 
பபரும்பான்னமையாை அ்கதி்கள், தங்கள் வயனத 18 

க்கும் குன�வா்க அதி்காரி்களி்டம் 
ப்சால்வது வழக்்கமைா்கறவ உள்ைது. 
இ வ ர் ்க ள்  கு ழ ந னத ்க ளு ்ட ன் 
மு்காம்்களில் தங்கனவக்்கபபடுவதால்
,குழநனத்களின் பாது்காபபு பை 
றநரங்களில் ற்கள்விக்குரியதா்கறவ 
உள்ைது.  

குடியுரினமை அதி்காரி்களுக்கு 
்சநறத்கம் வலுக்ன்கயில் அவர்்கள் பல் 
மைருததுவர்்களி்டம் அனுபபபபடுவர். 
ஆம் ,பற்கள் வைரும் றநரதனத 
மைதிபபிடடு வயனத துல்லியமைா்க 
்கணக்கி்ட முடியும். 

சுமைார் 10 ஆணடு்களுக்கு முன்பு, 
இஙகிைாநதில் ‘கிஙஸ ்கல்லூரியில்’ பல் மைருததுவ 
ஆராயசசியில் ஈடுபடடுக்ப்காணடிருநத றநரம். 
அபறபாது சிரியா மைறறும் ஆப்கானிஸதான் றபான்� 
நாடு்களில் ஏறபட்ட றபார்்கள் ்காரணமைா்க பைரும் 
அ்கதி்கைா்க இஙகிைாநதிறகு வநதைர். அவர்்களில் 
பைர் அதி்காரி ்கைால்  பல்மைருததுவர்்கைாை 
எங்களி்டம் அனுபபபபட்ட றபாது தான், இதறப்கை 
ஆராயசசி பதா்டஙகியது. 

பற்கள் மூைம் வயதினை துல்லியமைா்க ்கணடுபிடிக்்க 
பை ஆராயசசிக்  ்கடடுனர்கனை எங்கள் 
மைருததுவக்குழு மைதிபபிடடுள்ைது. இஙகிைாநது,அ
பமைரிக்்கா,இநதியா,�பபான், ஹாங்காங, சீைா 
மைறறும் கிழக்்காசிய நாடு்கள் ஒன்றினணநது இநத 
ஆராயசசினய றமைறப்காணடு உள்றைாம். இதனை 
மைக்்களுக்கு முழுவதுமைா்க ப்காணடு ப்சல்ை, “பி�நத 
றததி” எனும் பபயரில் பதாணடு நிறுவைம் (Date of 
Birth Foundation ) பதா்டங்கபபடடுள்ைது. இதன் 
மூைம் இநதியா,சீைா,்கம்றபாடியா றபான்� 
நாடு்களில் இதுவனர ஐநூறுக்கும் றமைறபட்ட பி�நத 
றததி அறியாக் குழநனத்களுக்கு இைவ்சமைா்க, பற்கள் 
மூைம் வயனத அறிநது மைதிபபீடு அளிக்்கபபடடுள்ைது. 

இ ந த  ஆ ர ா ய ச சி  ப ற றி ய  த ்க வல் ்கள் 
பதரிநதுப்காள்ைவும்,பதாணடு நிறுவைம் மூைம் 
யாருக்ற்கனும் இதுறபான்� உதவி றதனவ இருபபின் 
www.dobfoundation .org என்� இனணயதைதனத 
பதா்டர்பு ப்காள்ைவும்.   

  

படபடககும்,பளபளககும்,ம�சுககுள் இடம் 
பிடிககும். அது என்�?

சஜயககுமார் சஜயைாமன்
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இளம் ஓவியர்ைள்

ைாவயா

அத்விதா

இனியன்

�சசின்
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சியா

சூர்யா

தனுஷ்ைா
பாைத்
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பிைகிதா

லக்ஷிைா

நவீன்ைாஜ்

கைாபிைா

ஆதர்ஷ்
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ஆயிைம் கபர் அணி வகுத்தாலும் ஆைவாைம் இைாது. 
அவர்ைள் யார்? 

ைாம்குமார் பைமசிவம்
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குறுக்தகழுத்துப் ட்பாட்டி
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�மைது ்தமிழச ்சங்கததின 'மைல்லின்க மைலர்' இ்தழின 
மூலம் ஒவநவொரு மைலரிலும் அந்தந்த �ொனகு 
மைொ்தததில் �டந்த நி்கழவு்கன� அறிவீர்்கள. ்கடந்த 
�ொனகு மைொ்த நி்கழவு்களின நினைவனல்கள 
உங்களுக்்கொ்க:அக்தடொபெர் 19 ஆம் த்ததி 'அவர் தலடி 
ஆஃப தி தலக்' யூனிவர்சிடடியில் 'ந்தர்ரி' அெங்கததில் 

நிைழ்வுைள்

மி்க �வீைமைொை,பிெமைொண்டமைொை தீபெொவளி நி்கழசசி்கள 
�னடநபெற்்ை. 

அனறு ்தொன �மைது மைலரின இவவருடததின 
இெண்டொம் பெதிபபு, மு்தல் அசசு�்கல் பெதிபபு்க�ொ்க 
உறுபபிைர்்கள அனைவருக்கும் வழங்கபபெடடது.
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அ்தனைதந்தொடர்நது 'தீபெொவளி SA ' இஙகுள� 
நடௌனடவுன நெமிஸ்ஃ பெய்ர் எனும் இடததில் 40 
,000 தபெருக்கும் தமைலொ்க ்கலநது ந்கொண்ட மைொநபெரும் 
நி்கழவில் �ம் ்தமிழச்சங்கம் ்கனலநி்கழசசியில் 
பெஙகுந்கொண்டது. பெடகு ந்தபபெ ஊர்வலததில் �ம் 
்தமிழ�ொடனட பிெதிபெலிக்கும் அனடயொ�ங்களுடன 
ந்சனறு சி்பபித்தைர்.

இந்த மைலர், மை்கொ்கவி சுபெமைணிய பெொெதியொரின 
137 வது பி்ந்த�ொள அனறு (12 .11 .2019 ) 
நவளியிடுகி்ொம் எனபெதில் நபெருனமை ந்கொளகித்ொம்.

இம்மைொ்தததில் 14 ஆம் த்ததி, ்தமிழ இயல்-இன்ச-
�ொடடிய விழொ HTSA ல் உள� 'மைெொலஷ்மி ெொலில்' 
�டக்்க உள�து.
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சான் ஆண்ட�ானிட�ா தமிழ்ச் சஙகம
San Antonio Tamil Sangam

இைவு விருநது- மாகல 7 மணி அளவில்

நாள் : டி�ம்பர் 14-2019  கநைம் : மாகல 4:30 மணி
HTSA மைாலட்சுமி மஹால், �ான் ஆணகடானிகயா, சடக�ாஸ

வழஙகும்

ஷீலா ைமைன்-210 843 7620 ப்ரியா ைகு�நதர்-210-8611777
More info :satamilsangam.org 

கமலும் விவைஙைளுககு- https://satamilsangam.org

அனுமதி 
இலவசம்

இயல், இக்ச, 
நவாட்டிய விழவா 
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“மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்ாளால் 

நீராடப் ப�ாதுவீர ப�ாதுமப்ா பநரிறையீர ..”
மைார்்கழி மைாதம் பி�நது  விட்டது முழு நிைவு 

ஒளிவீசுகி�து , வைம் நின�நத ஆயர்பாடியில் வசிக்கும் 
அழகிய  மைஙன்கயர்்கறை! அழகிய   அணி்கைன்்கனை 
அணிநத  ்கன்னியறர! எழுநதிருங்கள் 
இ ன் று  அ தி ்க ா ன ை யி ல் 
நீ ர ா்ட ச ப்சல் றவ ா ம்  !  என்று 
ஆண்டாள்  ்ச்க  மைஙன்கயனர 
துனணக்்கனழதது றதாழி்களு்டன்  
நீராடிவிடடு பபருமைானை  தரிசிக்்க 
அனழபபு  விடுவிக்கும் திருநாள்.

மைார்்கழி மைாதம்  என்பது பக்தி  
மைறறும்  பபருனமை  நின�நத  மைாதம். 
அதி ்கானையில்  ஆையங்களில் 
இன�வன்  வழிபாடு்கள்  மைறறும் 
திருபபள்ளி எழுசசி  பூன� பதா்டஙகி 
விடும். இம்மைாதம் திருமைணம்  ஆ்காத 
மைஙன்கயருக்கு மி்கவும் உ்கநதது. 
இம்மைாதததில் மை்களீர்  பானவ  விரதம் 

இருநது  அநத பபருமைானை  தரிசிக்்க, நாம் நினைதத 
்காரியம்  ன்ககூடும்  என்பது ஐதீ்கம். மைார்்கழி  முபபது  
நாட்களும் பானவ  விரதம் இருநது ஆண்டாள் அநத  
பபருமைானை மைணாைைா்கக் ப்காண்டாள்  என்� 
உணனமைறய ஆதாரம்.  

மைஙன்கயறரா   ,  வணண ஆன்ட 
அணிநது  அதனை  வாரிசசுரிடடி 
இ று க் கி க் ்க ட டி ய  இ ன ்ட யி ன் 
இன்டயிறை  ப்சாருகிவிடடு ,  ்கால் 
ப்காலுசு ்சநதம் பதாடுக்்க , இ்டது 
ன்கயில்  ற்காைபபபாடியு்டன் , 
வ ை து ன ்க யி ன்  வி ர ல் ந டு ற வ 
பபாடிபயடுதது,  றநறறு பழகிய  
ற்காைததின்  வடிவததினை மைைதில் 
நி ன ை ப ப டு த தி  பு ள் ளி யி ட டு 
ன்கபயடுக்்காமைல் பதாடுக்கும் அழகு  
்காணக்கின்டக்்காதது,  தான் வனரநத 
ற்காைம் முடிவுற�   மைகிழ்சசியில் 
துள்ளிகுதிக்கும் ஆைநதம் வரியில் 
அ்டங்காதது.  ்ச்க றதாழி்கள்    ஓன்று 

சஜயைாணி 
ைாமைாஜ்

25மல்லிகை மலர்
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மவார்ைழி 
திஙைளில் மைளீர்
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ற்சர்நது , பதருநாடுறவ, தன் வீடடின் முன் வனரநத 
ற்காைங்களின்   அழகினை   ஒருவருக்ப்காருவர் 
பகிர்நது  மைகிழ்வது ்கணடு  பபற�வர் பபருனமை 
ப்காள்வர். முன் திணனணயில் அமைர்நத தாததா 
பாடடிமைார்்களி்டமும் துனணக்்கா்க வா்சறபடி 
மீதமைர்நது பார்தது வசிக்கும் தையனி்டமும் பபருனமை 
ப்காள்ளும் அழகு தனிதான்.

இைநஙன்க்களு்டன் , தாய மைறறும்  பாடடிமைார்்களும்  
அதி்கானையில்  எழுநது சூரியன் உதிபபதறகு முன்றப   
வா்சல் பதளிதது  ற்காைமிடடு , ற்காைததின் நடுறவ  
, மைாடடுச்சாணததின்  பிள்னையார் திரடடி அதன் 
நடுறவ பூ்சணி பூனவதது, தான்  றபாட்ட ற்காைததினை 
சுறறி சுறறி வநது அழகு பார்க்கும்  ஆைநதம் தனி 
தான்.  திருமைணம்  ஆ்காத மைங�்கயர் இருக்கும் வீடடின் 
வ ா யி லி ல்  மை ட டு ம் த ா ன்  ற ்க ா ை த தி ன்   
்சாணிபபிள்னையாரில்  பூ்சணிபபூ னவபபார்்கள்  
என்பது நியதி. இதனை அஙற்க  ப்சன்றுவரும்  உற�ார் 
உ�விைர்்களுக்கு  அநத வீடடில் திருமைண வயதில்  
பபண இருக்கின்�ாள் என்று  பதரிவிக்கும் வழக்்கமைாம். 

றதாழிமைார்்கள் அனைவரும் முன்பு  நினைததது 
றபால் னவ்கன�யில்  எழுநது நீராடி, ற்காைமிடடு , 
அைங்காரம் ப்சயது , பூ முடிதது , திை்கம் இடடு ,  
வீதிபயஙகும் திருபபானவ   ஒலிக்்க, வணண வணண  
ற்காைங்களும் ப�ாலிக்்க , ஆண்டாள்  பபருமைானை  
தரிசிக்்க ஒன்றுகூடி திருவீதி ந்டநது வரும்  ்காடசி  
பார்பபவர்்கனை ்கவரும் . ்கல்லூரி ்காைமைாைாலும், 
இன�வனை தரிசிதது விடடு பின்பு  ஒன்�ா்க  ்கல்லூரி 
ப்சல்வர்  .

மார்கழியின சிைப்பு: 

• தமிழ் வரு்டததின் ஒன்பதாவது  மைாதம் மைார்்கழி 
ஆகும். இம்மைாதம் தனுர் மைாதம் என்றும், பீடுன்டய 
மைாதம் என்றும் அனழக்்கபபடுகி�து. 

• இன�வனை  பதாழுவதறகு உ்கநத மைாதம் 
என்பதால்  இநத மைாதததில் மைங்கை ்காரியங்கள் 
எதுவும் நன்டபபறுவதில்னை . 

மைார்்கணற்டயர் சிவ பபருமைானை வணஙகி 
மைரணததில் இருநது தபபி, நிதய வாழ்னவ பபற�ார் 
என்பதால்  “மைரணம் பவல்லும் மைார்்கழி” என்பர் 

பாற்க்டல்  ்கன்டயபபட்டதும், ஆை்காை விஷம் 
வநது  அமுதம் பபற�தும் இநத மைார்்கழிதான் 

இநதிரைால் பபரு  பவள்ைம் உருவாகி , ற்காகுைததில் 
அனைவரும் துன்பபபட்டறபாது, ற்காவர்ததைகிரி  
மைனைனய  கிருஷ்ணர் குன்டயா ்க  பிடிதது 
அனைவனரயும்  ்காபபறறியது இநத மைார்்கழியில் 

நாம் வாழும் இ்டததிறக்ற்கறப நம் வாழும் 
முன�னய மைாறறிக்ப்காண்டாலும்  , நம்  பணபாடு 
அதன்  தனிததுவதனத றபாறறி ்காபபதில் 
தவறியதில்னை . இன்ன�ய ்காை்கட்டததில் அததுனண  
ப்சயல்பாடு்களும் அன்�ா்டம் அனைவரும் ப்சயவது 
்சாததியம் இல்னை என்�ாலும் , நம் ஓயவு நாட்களில் 
நன்டமுன� படுதத தவறியதில்னை. இஙகு ற்காைம் 
றபாடுவதில் மை்கததுவதனத சுடடிக்்காட்ட 
விரும்புகின்ற�ன், நம் வீடடு குழநனத்கள் ற்காைம் 
றபாடும் பழக்்கததினை நாம்  ஊக்குவிக்்க றவணடும்

புள்ளிக்ற்காைம் றபாடுவது மைைனத ஒருமு்கபபடுததும் 
பயிறசியா்க அனமையும்.  ்கவைம் எல்ைாம் புள்ளி்கள் 
மீறத கூர்னமையா்க பதியும் றபாது ்கண பார்னவ தி�ன் 
றமைம்படும். புள்ளி்கள் தை ற்காைததிறகு ஜீவைாகும் , 
அதனை சுறறி வனரயபபடும் ற்காடு்கனை பநறிபபடுததி 
வடிவனமைக்கும் அழ்காை ற்காைங்கைா்க மைாறுகின்�ை 
. ்கானையில் குனிநது நிமிர்நது ற்காைம் றபாடும்றபாது 
, உ்டல் இயக்்கங்கள் சீரா்க  நன்டபபறும், சிநதனை்கள் 
ஒருநினைபபடும். 

நம் வாழ்க்ன்கயும் ஒரு ற்காைம் றபான்�துதான்  
நம்னமை பன்டததவன் னவதத புள்ளியினை நாம்  
இனணபபது றபால்  ப்சயல்படும்  விதததில்  நம் 
வாழ்க்ன்க அனமைகின்�ை. எைறவ, புள்ளி பி்ச்காத 
ற்காைம் றபான்று சி�பபாை வாழ்க்ன்க வாழ வாழ்ததி  
வணஙகுகின்ற�ன் !

வாயபபளிதத தமிழ் ்சங்கததிறகும் என் இனிய 
வா்ச்கர்்களுக்கும் என் பநஞ்்சார்நத நன்றி.
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மபா்லைளய யூகித்திருநளென்
இநெ இரவு இப்படித்ெபான் இருககும் என்று...

தமபாத்ெ த்வப்பககபாற்ற அ்றககுள் அ்ைத்து
குளிரூட்டி தூஙகு்வ்ெ விை

குளிர கபாற்ற ்பர்வ விட்டு 
தூஙக விைபாெ இர்வபாய இருககுதமன்று ...

கபா்லையில ம்னவி ளகட்கககூடும் 
ம்ை ்வநெளெ அநெ துண்்ை 
உள்ளே ள்பபாட்டிருககலைபாதமன்று ... 

நரமெபா குட்டி ளகட்கககூடும் 
நபான் தூஙகிகிட்டு இருககப்ப 
ஏம்்பபா ம்ை ்வநதுச்சு என்று ...

ஜன்னல ்வழிளய தெருள்வபார விேககின் 
த்வளிச்்சத்தில குளித்துகதகபாண்டிருககும் 
இ்லைக்ேப ்பபாரக்கயில 
ஏளெனும் கவி்ெளயபா அலலை கவி்ெ்ய ள்பபான்ற 
ஒன்ளறபா ளெபான்றியிருககலைபாம்...

அ லு்வலை க த் திலிரு நது  ்வரு ம்  ்வ ழியில 
குப்்பளமட்டின் 
அருளக அமரநதிருநெ அநெ முதிய்வர 
ெஙக இைமின்றி ெவித்து தகபாண்டிருப்பபாளரபா
என்று ளெபான்றி இருககலைபாம்...

ஊரில உள்ே ஒட்டு வீட்டின் மரபாமத்து ள்வ்லைக்ே 
்பபாரகக அப்பபாவுககு ்பணம் அனுப்ப ள்வண்டுதமன்ற 
எண்ணம் எழுநதிருநதிருககலைபாம்...

எட்டு  ஆண்டுகளுககு முன்னபால 
நரமெபா, முெலைபாம் ஆண்டு இயறபியல து்றயில 
ள்சரபாமல இருநதிருநெபால ....

உன்்ன ெவிர எநெ நி்னவுகளுமறறு 
த்வறு்மயபாய ம்ையில ந்னநது தகபாண்டிருகிறது 
மனமும், இரவும்...

மபா்லைளய யூகித்திருநளென்
இநெ இரவு இப்படித்ெபான் இருககும் என்று...

த
. பி
ைபு

ைத்தி கபால இகல இருககும், ைவரிமான் பூப்பூககும், தின்� ைாய் ைாய்ககும், 
தின்�ாத பழம் பழுககும். அத்தக�யும் நலம் ைாககும். அது என்�? 
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அன்றப வடிவாை இவ்வுைகில் பப�ர்்கறிய அறபுத 
றத்கமைாை மைனித றத்கதனத நாம் பபறற�ாம் 

. . . . . எ ப படி  சி � ந த  பி �வியாயிறறு  எை 
எணணுன்கயில்......

  மைனித றத்கததிலுள்ை  நாம் மைடடுறமை நமைக்்காை 
றதனவ்கனை பூர்ததி ப்சயது ப்காள்வறதாடு நம்னமை 
அணடிவாழும்  மைற� ஜீவர்்களின் பிரசசினை்கனையும் 

்சரிப்சயயும் ஆற�லுன்டய பகுததறினவ ப்காணடு 
வாழ்கிற�ாம். 

நம்முன்றைார்்களின் சி�நத வாழ்க்ன்க முன� 

இன்ன�ய பரபரபபாை வாழ்க்ன்க நினையின் 
முற்காைததில் நம்முன்றைார்்கள்  இயறன்கயாை 
மு ன � யி ல்  ந ல் லு ண ன வ  உ ட ப்க ா ண டு , 
உ்டறைாடினணநத உயினர ்காததறதா்டல்ைாமைல், மைை 

நிைழ்ைவால 
தத்துவஙகள / உளவி�ல்
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அனமைதிக்்கா்க தம்னமைவி்ட றமைைாை 
ஒருபபாருனை ஆராயநதுணர்நது 
அதன்படி விைஙகி ஞானி்கைா்க 
றமைறைாஙகி விைஙகுகி�ார். 

யார் சமய்்ானி? 

 ்கணணால் ்காணபனதயும்,  ்காதால் 
ற ்க ட ப ன த யு ம்  ்ச ரி ப ய ை 
ஏறறுக்ப்காள்ைாமைல், அபபபாருளின் 
நினை  மை ற று ம்  ப ்ச ய ல் கு றி த த 
சிநதனைனய றமைறைாங்க ப்சயது, 
உணனமை தன்னமைனய அறிநதுணர்நது 
பதளிவுபபறறுனரபபவறர பமையஞானி 
இவறர றபரின்பததில் வாழ்வார். 

இன்கறய வாழககை சூழல்

இன்ன�ய அவ்சர ்காைநினையில் 
நாம் றதனவ்கனை பூர்ததி  ப்சயவதற்கா்க 
ஓடிக்ப்காணற்ட இருக்கிற�ாம். 

இநநினையில் உணணும் உணனவ 
துரிதபபடுததி, உ�க்்கம் து�நது, மைை 
நி ம் மை தி ய ற று  வ ா ழ் ந ா ன ை 

ைாஜீவ ைாநதி

இைாமலிஙைம்

இழக்கின்ற�ாம். 

இதனை ்கனைவதற்கா்கறவ ப்கவான் 
ஓறஷா,  தீபக்சற்சாபரா, ்சதகுரு. �க்கி 
வாசுறதவ் றபான்�வர்்கள் நி்கழ்்காை 
சூழலுக்ற்கற�வாறு தமைது அனுபவததால்  
்கறறுணர்நத அனுபவ ்கல்வினய நமைக்கு 
றபாதிக்கி�ார்்கள். 

ந ா ம்  நி ன ை ப ப � ற வ  ந மை து 
ஞானி்கைால் நமைக்கு கின்டதத  சின்மைய 
தீபின்க, ஒழிவில் ஒடுக்்கம்,  சிவஞாை 
றபாதம்,  சிவறபா்க ்சாரம், சிவஞாை 
சிநதியர், ப்காடிக்்கவி, திருவுநதியர்,  
முதலிய சிவஞாை நூல்்கனை நாம் 
்கறறுணர்நது சி�பபன்டவபதாடு, 
ஏனைய உை்கததவரும் நன்பைறியில் 
வாழ இநநூல்்கனை எளினமை படுததி 
பமைாழியாக்்கம் ப்சயது வழஙகுவறத 
்சாைசி�நதது.

மைை அனமைதி அல்ைது றபரின்பம்

சின்மய தீபிகை 

அருமைன்யின சிெபநபெொரு�ொ  யண்டபெகி
ெண்டமுமைொ யமைல தமைொைத 

ந்தொருநபெொரு�ொயப பெலவி்தமைொ யுணர்வரிய 
தபெநெொளியி  னுனனமையொகும் 
நபெருநவளி்கண்  டொைந்தம் நபெறு்தற்குக்
 குருபெ்ததன்தத நபெறு்தல் தவண்டி
யரு�்தவ மைலமைவின�க்கு ந�ஞன்ச யனழத 
்தறிவுனெத்த வியல்பு ந்சொலவொம்
 மைனிதன் தைது வாழ்நாளில் தைக்்கா ்கவும் தைது 

்சநததியிைருக்்கா்கவும் பபாருைாதாரததனத 
றமைம்படுதத பபாருட ப்சல்வதனத றதடி திரிகின்� 
தருணததில், தன் மைைதின் அறியானமையால் தன்ை்கதறத 
நின�நதிருக்கும் ஆணவம்,  ்கணமைம், மைானய எனும் 
மும்மைைங்கனையும் ஞாை அறிவால்  ஒழிததுக்ப்காணடு, 
அருனமையாை றவதங்களின் முடிநத முடிவாை ஒரு 
பபாருனை, அண்ட பிண்டங்களிபைல்ைாம் 
நின�நதிருக்கும் ஒரு பபாருனை,  றவப�னதயும் 
நா்டாத பமைௌை நினையால் கின்டக்கின்� ஒபபற� 
பபாருனை, இபறபரண்டததில் நாம் விைங்க நம்னமை 
விைக்்கம் ப்சயவிக்கின்� ஈடு, இனணயற� றபரருட 
பபருஞ்ற�ாதினய  றதடி தியாைதது பப�பபடும் 
பபாருறை யாருக்கும் கின்டக்்காத பபரிய பபாருள், 
கின்டதத இபபபாருைால் நாமைன்டயும் இன்பறமை 
றபரின்பம். என்பதனை உணர்நது வாழ்றவாம்.
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பமலிருநது கீழ்:
்கந்த்கம்
்கதிரவீச்சு
குவாணடம்
ப�ா்கரான
பவள்றள

கீழிருநது பமல் :
ஒளி
அணுஇறைவு
சதபயேநதிரப�ாஸ்
விற்

மினசாரம்

இடமிருநது 
வலம்:
்கடவுள்து்கள்
்கணணுக்கு
ஒளிமினவிறளவு

வலமிருநது 
இடம்:
சால்பவ 
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பைகமஸவரி பவுன்ைாஜ்

விடுைகெைள் விகடைள்
பவங்காயேம்
்கண இறம
மிரு்தங்கம்
மரம்
பூரி
�டடாசு
்தராசு
எறும்புக்கூடடம்
அளக்கும் �டி
பவப்�ம்�ைம்
பநல் தூர

குறுக்தகழுத்துப் 
ட்பாட்டி 
விக�கள 
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நன்றி உகை

அனபெொர்ந்த மைக்்களுக்கு வணக்்கம்,

்கடந்த இரு வருடங்க�ொ்க மி்கச சி்பபெொ்க நவளிவநது ந்கொண்டிருக்கி்து  �மைது 
்தமிழச ்சங்கததின நபெருனமைமிகு ‘மைல்லின்க மைலர்’.

இம்மைலர் சி்பபுடன அனமைய ்தங்கள த�ெதன்த ந்கொடுதது உனழததுவரும் 
ஆசிரியர் குழுவிற்கு மைைமைொர்ந்த �னறி்கள !

ந்தொடர்நது ்தங்கள தி்னமை்கன�க் ்கொடடிவரும் பெனடபபெொளி்களுக்கு மிக்்க �னறி! 
அழ்கொய் ஓவியங்கள தீடடிய குழநன்த்களுக்கு �னறி !

ந்தொடர்நது பெஙகுந்கொளளுங்கள,சி்பபெனடயுங்கள.

உங்கள அனபும் ஆ்தெவும் எனறும் ‘மைல்லின்க மைலருக்கு’ அளிக்்க தவண்டுகித்ன.

                                                                                      �னறி!
துனணத ்தனலவர் 

திரு. குமார் வீைப்பன்
www.satamilsangam.org

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