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நிர்வாகக் குழு உறுப்பினரகள்
SATS TEAM - (2021-2022)

அச�ாக ஆண்டப்பன்அச�ாக ஆண்டப்பன்

வெங்கச்டஷ் கணடியர்வெங்கச்டஷ் கணடியர்

கார்த்திசகயன் கார்த்திசகயன் 
இைாசிபாரையம் துரைைாஜ்இைாசிபாரையம் துரைைாஜ்

யுெைாஜ் முனியன்யுெைாஜ் முனியன்

திவயா ைாஜன்திவயா ைாஜன்

சமாகனசுந்தைம் சமாகனசுந்தைம் 
நாகைாஜன்நாகைாஜன்

ஷீலா ைமணன்ஷீலா ைமணன்

தீபன் �ககைெர்த்திதீபன் �ககைெர்த்தி

ஆர்த்தி �த்யமூர்த்திஆர்த்தி �த்யமூர்த்தி

வ�ல்ெகிரி அருணகிரிவ�ல்ெகிரி அருணகிரி ொசுச்தென் ந்டைாஜன்ொசுச்தென் ந்டைாஜன் விஜயபாபுவிஜயபாபு
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மேலவாண்ேக்குழு உறுப்பினரகள்
துரை ந்டைாஜன்துரை ந்டைாஜன் பாைதி ைத்னசெல்பாைதி ைத்னசெல் பிை�ன்னா இைாம�ாமிபிை�ன்னா இைாம�ாமி

இைாஜகுரு பைம�ாமிஇைாஜகுரு பைம�ாமி

ைாம் வெங்கட்ைாம் வெங்கட் சுசைஷ்சுசைஷ் அச�ாகன் னிொ�ன்அச�ாகன் னிொ�ன் சமாகன் ்தாசமா்தைன்சமாகன் ்தாசமா்தைன்

வகௌ்தமன் ைாஜன்வகௌ்தமன் ைாஜன் குமார் வீைப்பன்குமார் வீைப்பன்

ககௌர் நிர்வாக உறுப்பினரகள்
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அனைவருக்கும் வணக்்கம்!
இந்தியாவின் 76 வது சுதந்திர திை வாழ்த்து்கள்!
சமீபத்தில் நான் பாரத்த ஒரு ்காணணாளி- கிஹேய் ஹோண்ா 

மற்றும் மி்கா ஹோண்ாவின் ம்கைாை ‘ஹசாய்சிஹரா ஹோண்ா’!
நம்மில் பலரும் பயன்படுத்தும் ‘ஹோண்ா’ ்கார/னபக், நான்கு 

மற்றும் இருசக்்கர வா்கைங்கனை உருவாக்கிய மூனைக்்காரர! 
1922 ல் 15 வயது ஜபபானிய சிறுவனுக்கு ஹதான்றிய ஓர எணணம் 
படிபபடியா்க வைரந்து,ஹதால்வி்கைால் துவைாமல் நின்று ்கடிை 
உனைபபால் இன்று அனைவரின் வாழ்விலும் தவிரக்்க முடியாத 
ஓர பயனுள்ை வா்கைமா்க தி்கழ்கிறது. அவரின் கூற்றும் சிறபபா்க 
இருக்கிறது- “உங்கள் ணசாந்த மூனை மற்றும் திறன்்கனைப 
பயன்படுத்தி ஹவனலனய முடிபபதில் தான் உணனமயாை மகிழ்ச்சி 
இருக்கிறது”

இனத ஏன் கூறுகின்ஹறன் என்றால் நம் ‘மல்லின்க மலரும்’ 
அபபடிதான்! ஆரம்பித்த ்காலத்தில் சான் ஆணஹ்ானிஹயாவின் 
வட்த்தில் ஹபசபபட் இம்மலர, ஐந்தாம் வரு்த்தில் இன்று 
அணமரிக்்காவில் பல மாநிலங்களில் ஹபசபபடும் ஒரு 
பத்திரின்கயா்க,ஏன் இந்தியாவிலிருந்தும் பாராட்பபடும் ஒன்றா்க 

ணதா்ரவது நமக்குப ணபருனமஹய!
அதற்கு ்காரணம் திறனமசாலி்கைா்க பன்பபாளி்கள் 

ணதா்ரந்து அளிக்கும் பஙகு தான். ஹமலும் என்னு்ன் 
ணதா்ரந்து இனணந்து ணசயல்படும் ஆசிரியர குழுவிற்கும், 
நம் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கும் என் நன்றி்களும்,பாராடடுக்்களும்! 
உங்கள் அனைவரின் ஆதரவும் என்றும் அவசியம் எைக் 
ஹ்கடடுக்ண்காள்கிஹறன்.

ணதா்ரந்து இனணந்திருபஹபாம்,உனைபபால் 
உயரஹவாம்!

நன்றி! வணக்்கம்!

- ஆசிரியர்- ஆசிரியர்
ஷீலா ரமணன் ஷீலா ரமணன் 
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த்ல்ர உ்ர 
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வணக்்கம்! தமிழ் ஹபசும் ணநஞசங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் சான் 
ஆணஹ்ானிஹயா தமிழ் சங்கம் சாரபா்க இந்திய குடியரசின் 76 ஆவது 
சுதந்திரதிை வாழ்த்துக்்கனை ணதரிவித்துக்ண்காள்கிஹறன். ணவள்ளி விைா 
்கண் நமது தமிழ் சங்கம் அடிஹமல் அடி னவத்து பல மாற்றங்கனை 
்கணடு , ண்காணடு வந்துள்ைது. அத்தன்கய ஒரு அற்புதமாை ஒரு மாற்றம் 
தான் இந்த மல்லின்க மலர. நமது பள்ளி ்காலத்னத சற்ஹற திரும்பி 
பாரத்தால், பா்பபுத்த்கத்னத தாணடி நாம் தமிழில் எஙகு படித்ஹதாம் 
என்றால் அது பத்திரிக்ன்க்கள், நூல்்கள் மற்றும் நூல்கங்களில் தான். 
ஒவணவாரு பத்திரிக்ன்கயும் தரும் வாரமலர, மாத மலர எை பல 
புத்த்கங்கள். பா் புத்த்கங்கனை தாணடி இது ஹபான்ற மலர தைங்களில் 
தான் நம்முன்ய தமிழ் ணமல்ல ணமல்ல வைரந்தது. எத்தனை முனற 
அவவாறாை புத்த்கங்கனை ்கணடு படிக்்க ஏஙகி இருந்திருக்கிஹறாம். 
மல்லின்க மலரில் ஒவணவாரு ்கடடுனரனயயும், ஒவணவாரு பன்பபு்கனையும் 
்காணும்ணபாழுது பள்ளிக் ்கால நினைவு்கனை தூசி தடடி எழுபபி 
அைவில்லாத மகிழ்ச்சினய ண்காணடுவருகிறது. இதற்கு முழு ்காரணம் 
இந்த மலனர ந்த்திவரும் நம் மல்லின்க மலர குழுவிைர மடடுஹம! 
உன்ைதமாை இக்குழுவிற்கு உங்கள் சாரபா்க நன்றினய ணதரிவித்துக் 
ண்காணடு உங்களுக்கும் என்னுன்ய ஹவணடுஹ்கானை சமரபபிக்கிஹறன். 
நீங்கள் இந்த மலருக்கு உங்கள் அல்லது உங்கள் குைந்னத்களின் 
பன்பபு்கனை ண்காடுத்து அனைவருக்கும் அனதப படிபபதின் மகிழ்ச்சியும் 
தருமாறு தாழ்னமயு்ன் ஹ்கடடுக்ண்காள்கிஹறன்.

-அச�ா-அச�ாக் ஆக் ஆண்டப்பன் ண்டப்பன் 
தலலவர்,தலலவர்,
�ான் ஆணச்டானிசயா �ான் ஆணச்டானிசயா 
தமிழ்ச் �ங்கம்தமிழ்ச் �ங்கம் 
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யுெைாஜ் முனியன்யுெைாஜ் முனியன்

வ�ல்ெகிரி அருணகிரி வ�ல்ெகிரி அருணகிரி அச�ாக ஆண்டப்பன்அச�ாக ஆண்டப்பன்

கார்த்திசகயன் கார்த்திசகயன் 
இைாசிபாரையம் துரைைாஜ்இைாசிபாரையம் துரைைாஜ்

ஆசிரியர குழு

ஒருங்கி்ைப்்வாளரகள்
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தமிழ்ச் சங்கத்தின் தூண்
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நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் க்ரு்ேநம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் க்ரு்ே
மதசிய ஸக்ல்லிங் பீ சவாம்பியன் ஹரிணி மலவாகன்மதசிய ஸக்ல்லிங் பீ சவாம்பியன் ஹரிணி மலவாகன்

2022 ஆம் ஆணடு வ்ட அமமரிக்்காவின் சதசிய ஸம்பல்லிங பீ �ாம்பியனா்க தி்கழும் ம�ல்வி ஹரிணி 
சலா்கனுக்கு முதலில் மவற்றியு்டன் வர வாழ்த்து்கள் கூறியது நம் தமிழ்ச் �ங்கசம! திரு.சலா்கன் நம் 
�ங்கத்தின் வளர்ச்சிக்கு நிதியுதவும் மி்கச்சிறநத ம்கால்டயாளர்! திருமதி பிரியாவும் ்கல்வித்தளம் �ார்நத 
தன்னார்வலர். மற்ற குழநலத்களுக்கு முன் உதாரணமா்கத் தி்கழும் ஹரிணியின் இவமவற்றியிலன 
இவவாணடு முழுவதும் நம் தமிழ்ச் �ங்கம் ம்காண்டா்ட உள்சளாம்! வாழ்த்து்கள் ஹரிணி!
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முநலதய எணணங்கசள 
உன் இன்லறய நிலல
இன்லறய உயர்வு
உன் உணர்வால் ஆனசத!
அன்று துளிர்த்த நம்பிக்ல்க
விலதசய இலக்ல்க 
அல்டய துடித்த மனதிற்கு 
கில்டத்த துடுபபு!
மனதால் ம�துக்்கப்பட்டசத 
வார்க்்கப ்பட்டது! 
புகுத்தப்பட்டசத புகுநதது!
ம�லுத்தப்பட்டசத ம�யலானது!
அலனத்தும் மனதாலானது!
ந்டநது ம்காணடிருப்பது 
அலனத்தும் நிலனக்்கப்பட்டசத!

எதிர்மலறயாய் நிலனத்தால்
ச�ா்கத்லத ஈர்ப்பாய்! ்கவலலலய 
நிலனத்தால் இன்்பத்லத மதாலலப்பாய்!
வாழ்லவ உருவாக்கும் சிறநத ்கருவி 
எணணங்கசள!-மனலத 
ஒரு மனதா்க உருமாற்று!
உயர்நத எணணங்களால் நிரபபு!
மகிழ்ச்சி புலதநதுள்ளது உன்னுள்!
மவளியில் அல்ல!

எதலன அனுமதிக்கிசறாசமா 
அதலன பிரதி்பலிபச்பாம்!
தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!

உன் உன் 
எணைங்கமளஎணைங்கமள
உன் ் வாழ்க்்க!உன் ் வாழ்க்்க!

-சஹமலதா சிவகுமார்
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விஞ்ஞானம் வளருகிறதஞா? அல்லது 
அதத குதறகூறும் அஞ்ஞானம் வளருகிறதஞா? 

க�ஞாஞ்சம் அ்லசி பஞார்பபஞாமஞா!!

40 வருடத்திற்கு முன் 3 மணிபேர 
சினிமஞாவில 3 நிமிட அதர குதற ஆதட 
ேடனம் வரும். அநத 3 நிமிடத்திற்கு பின் 
அதத அடிக�டி �ண்டு க�ட வஞாய்்பு 
இலத்ல. 

அதன் பின் டிவி வநதது, எல்லஞாம் 
வீட்டுககுள் வநதது அளவஞா�! ! பின் 
ப�பிள்,்சஞாட்தரட், �ணனி, க்சலபபஞான், 
ஐ-பஞாட், WI-FI, என்று அதனத்தும் அறிவியல 
வளரச்சிபய!! இதனஞால ேல்லதும், அல்லத்தும் 
அளவில்லஞாமல வநது விரல நுனியில 
உட்�ஞாரநதுவிட்டது. இவவளரச்சிதய 
தடுக� முடியஞாது, தடுக�வும் கூடஞாது. 
இவற்தற ்சமுதஞாய வளரச்சிககு எ்படி 
பயன் படுத்த்லஞாம் என்று பஞார்பபஞாம். 

4 0 - 4 5  வருடத்திற்கு முன் பஞாட 

திருமதி. வாசுகி அணணாமலல

விஞ்வானமும் - 
அஞ்வானமும்
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கதரிநதவர�ள் எலப்லஞாரும் பிரபலயம் 
ஆ�விலத்ல. இன்று நித்லதமபய 
பவறு, எல்லஞா ஊட�ங�ளிலும் பஞாட்டு 
பபஞாட்டி�ள்! 2 வயது முதல 80 வயது 
வதர பபஞாட்டியளர�ள்!! ஒருேஞாள் 
இரவில பிரப்லம், ்சம்பஞாத்தியம். 
இ்படி ஆட, பஞாட, ேடிக� 
கதரிநதவர�ள், ேத�ச்சுதவ, 
பமதட பபச்்சஞாளர�ள் , 
ஓவியம், த�பவத்ல, ்சதமயல, 
ஆன்மி�ம், இன்னும் ப்ல �த்ல�ளும் கதரிநதவர�ளுககு 
பமதட�ளும் கவளிச்்சமும் கிதட்பது இநத 
அறிவியல முன்பனற்றத்தினஞாலதஞாபன! இதில 
�வனிக� பவண்டியது ,  பஙகு கபறுபவஞார , 
கதஞாகு்பஞாளர ஆகிபயஞார ேஞா�ரி� உதட,பேரமதற 
பபச்சு, கவற்றிதய தவற விட்டர�தளயும் ஊக� 
படுத்துதல. இதன் மூ்லம் உ்லகுககு ேல்ல விஷயங�தள 
எளிதஞா� க�ஞாண்டு க்சல்ல்லஞாம்!!

அன்று ப்ல திறதமயஞாளர�ள் கவளி உ்லகுககு 
கதரியஞாமப்ல வஞாழ்நதும், மதறநதும் பபஞானஞார�ள். 
இன்று அதனவருககும் வஞாய்பு�ள் உள்ளது. இது ஒரு 
ேல்ல முன்பனற்றம் அல்லவஞா!!

வி்ரல நுனி வத்ல உ்ல�த்தில, கபரும்பஞாலும் ேல்ல 
விஷயங�ள்தஞான் வருகின்றன. தீதம�ளும் ஆங�ஞாஙப� 
தத்ல �ஞாட்டதஞான் க்சய்கிறது. அதத தடுக� 
பவண்டுயது , வத்லதள கபஞாறு்பஞாளர�ள். தவிரக� 
பவண்டியது ேஞாம்!!

இல்லத்தரசி�ள் விட்டில இருநதபடி வத்லதளம் 
மூ்லம் ்சஞாததனயும், ்சம்பஞாத்தியமும் க்சய்ய முடிகிறது. 

இ்படிபட்ட விஞ்ஞான 
வளரச்சியில, எநபேரமும் டிவி, 
ஐ-பஞாட் பஞாரத்து குழநதத�ள் 
க�டுவதஞா� , பு்லம்புவதத 
விடுத்து, பயன்பஞாட்டு முதற, 
�ஞா்லஅளவு இவற்தற வகுத்து 
க�ஞாடுக�்லஞாபம!!

3 வருடமஞா� இவவிஞ்ஞான 
்சஞாதனங�ள் இலத்ல எனில உ்ல�ம் 

ஸதம்பித்து பபஞாய் இருககும்!! படி்பும், 
அலுவ்ல�மும் ஆன்த்லயின் தஞாபன! ! 

�தட�ளும் இலத்ல, இருநதஞாலும் பபஞா� முடியவிலத்ல! 
உணவு்கபஞாருட்�ள், அத்தியஞாவசிய கபருட்�ள், 
மருநது அதனத்தும் ஆன்த்லனில!!

ஆன்த்லயின் மூ்லம் சிறு, குறு வியஞாபஞாரி�ள் 
பதிக�்பட்டு இருக�்லஞாம். ஆனஞால அவர�ளும் 
மஞாற்றுவழிககு தயஞாரஞாகிவிட்டர�ள். பூ வியஞாபஞாரிகூட 
பபட்டியம், கூகுள்பபயில �ஞாசுவஞாஙகும் �ஞா்லமிது!! 

எநத ஒரு புது �ண்டு பிடி்பும் முதலில ஏற்று 
க�ஞாள்ள �டினமஞா�வும், குதற�ள் உள்ளதஞா�வும் 
பதஞான்றும். பின்ேஞாளில தவிரக� முடியஞாதஞாகிவிடும். 
�ணினி. புழக�துககு வநத பபஞாது இனி மக�ளுககு 
பவத்லயற்று பபஞாவஞார�ள் என்றஞார�ள். ேடநதது 
என்ன??  ஐடி என்ற புதிய உ்ல�ம் இதள்ர�தள 

அள்ளிகக�ஞாண்டது!!

பதழயன பபஞாற்ற தக�துதஞான். 
ஆனஞால மஞாற்றம்  ஒன்பற மஞாற்ற 
முடியஞாதது. விஞ்ஞான மஞாற்றங�ள், 
மு ன் பன ற் ற ங � ள்  இ ந த 
நூற்றஞாண்டில அசுர வளரச்சிபய!! 
இதத குதற கூறுவதத விடுத்து, 
தக�வஞாறு பயன்படுத்துவபத 
புத்தி்சஞாலிதனம்!! விஞ்ஞானம் 
வளரட்டும் , அதனுடன் ேஞாமும் 
வளரபவஞாம் !!!

 ேன்றி!!!  வணக�ம்!!!

பூ 
வியாபாரிகூட 

பபட்டியம், 
கூகுளபபயில் 
காசுவாங்கும் 

காலமிது!! 
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�துரங்க வாழ்க்ல்கயின் இருளும் ஒளியுமாய் 
்கருபபு மவள்லள ்காய்்கள் 
முன் வரில�யில் ்களப்பணியாளர்்களான சிப்பாய்்களுக்கு  
முன்னுரிலம ம்காடுப்பதும் 
தநதிர மநதிரி குறுக்கு வாக்கிலும் 
்பலம் ம்பாருநதிய யாலனசயா சநர்ப ்பாலதயிலும் 
்கடிவாளமற்றக்  குதிலர முன்னும் பின்னும் ம�ல்கிறது 
நாடல்டக்  ்காக்்க ஒரு அடி எடுத்து லவத்தாலும் ்கவனமாய் 
எடுத்து லவக்்க சவணடிய ்கட்டாயத்தில் அர�னும் 
ம்பண்களுக்்கான  முக்கியத்துவத்லத உணர்த்தும் வல்கயில் 
மன்னலர வி்ட உயரிய  அதி்காரத்தில் ராணியும் 
என  நாடல்டக் ்காக்்க உயிலரயும் தியா்கம் ம�ய்து 
மவற்றி ம்பற சவணடுமமன உணர்த்துவது 
�துரங்க ஆட்டத்தில் மடடுமல்ல 
நம் வாழ்விலும்தான்....

  சதுரங்க ் வாழ்வில்   சதுரங்க ் வாழ்வில் 
நகரதல் நகரதல் 

த.பிரபு 
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ணசன்னையின் பரபரபபாை ்கானல ஹநரம். 
்கடடி்த்தின் 5 ஆவது மாடியில் இருந்த அந்த 
ணமன்ணபாருள் அலுவல்கத்தின் இனைபபாறும் 
இ்ம், பாராடடு மனையில் தினைத்து ண்காணடிருந்தது. 
“வாழ்த்துக்்கள் ்கதிர. நீங்க உருவாக்கிை ணமானபல் 
‘ணசயலி’ பத்தி தான் பத்திரின்கயில் ஹபச்சு ஹபால” 
என்று அனைவரும் பாராடடிக்ண்காணடிருக்்க, 
ணவணபா மடடும் ஒரு ஓரமா்க நின்று சிரித்துக் 
ண்காணடிருபபனத பாரத்த ்கதிர, “என்ை ணவணபா, 
எஹதா ணசால்ல வர, ம்ம் ணசால்லு” என்றார. 
ஹவனலக்கு ஹசரந்து 2 வரு்ங்கள் தான் என்றாலும் 
அவளின் குறும்பு ஹபச்சு, 

10 வரு்ம் அந்த அலுவல்கத்தில் உள்ை ்கதிர 
வனரயில் பிரபலம். “எல்லாம் ஒஹ்க, ஆைா அந்த 
பத்திரின்கயில் உங்கை ‘இனைஞன்’-னு குறிபபிடடி 
ருபபதுதான் தான் ண்காஞசம் ணபாய்ஹயான்னு 
ஹதாணுது” என்று ணசால்லி அவர அடிக்்க வரும் முன் அஙகிருந்து 
ஓடி விட்ாள்.

 உ்ன் வந்த ஹதாழி “என்ை ணவணபா, இந்த மாசமாவது 
குட நியூஸ் ணசால்லுவியா? “. “ இந்த மாசம் ணராம்ப நம்பிக்ன்கயா 
இருக்ஹ்கன் பாரதி. ணரணடு வருஷமா எத்தனை ஹபருக்கு பதில் 
ணசால்லியிருபஹபன். “ என்று ணசால்லிக்ண்காணடிருக்கும் ஹபாஹத 
திடீணரை அடி வயிற்றில் ஒரு வலி ஹதான்றஹவ, “சரி, இஹதா வஹரன்” 
என்று ஹதாழிக்கு ணசால்லி விடடு ணரஸ்டரூம் - ஐ ஹநாக்கி 
வினரந்தாள். அஙகு ணசன்றதுஹம அவளுக்கு புரிந்து விட்து. 
உயிரில்லாத, உருவமுமில்லாத உ்ஹை ணவளிஹய வர துடிக்கும் 
ஒன்றி்ம் ண்கஞசிக் ண்காணடிருந்தாள், “பளீஸ் பாபபா, நீ இந்த 
மாசம் எபபடியும் என்னி்ம் வந்துடுஹவன்னு ணராம்ப ஆனசபபடஹ்ன், 
பளீஸ் ஹபா்காஹத”. சிறிது ஹநரம் ்கழித்து ணவளிய வந்த ணவணபானவ 
பாரத்த பாரதிக்கு புரிந்து விட்து. “அைாஹத ணவணபா. பாரத்துக்்கலாம் 

விடு” என்று ஆறுதல் கூறிைாள்.

நாட்கள் ந்கரந்தை. தமிழ்ப புத்தாணடின் 
்கானல ஹநரத்தில் பூனஜ அனறயில் 
்கவனலஹயாடு நின்றுக் ண்காணடிருந்த தன் 
்கணவன் தமினை பாரத்த ணவணபா “நம்ம 
ஹ்கக்குற வின் எபஹபாது கின்க்கும் தமிழ் “ 
என்றாள். “்கணடிபபா சீக்கிரஹம கின்க்கும். 
சரி நீ தனியா ோஸ்பி்ல் ஹபாய்டுவியா?” 
என்றான். “ஹ்ான்ட ஒரரி.  உைக்கு ஹவனல 
இருக்குல்ல. நாஹை ஹபாய்டடு வந்து்ஹறன். 
ஹம ா ரஓவர ,  இல்னலன்னு ணசால்றத 
ஹ்கக்குறதுக்கு நீ ஹவற எதுக்கு? “என்றவனை 
ஹதாளில் தடடிக் ண்காடுத்து “சரி, பத்திரம்.” 
என்றான்.

பணடின்க நாள் என்பதால் கிளினிக்-ல் 
ஒருவரும் இல்னல. சீக்கிரஹம ்ாக்்னர 

பாரத்து ரிசல்டக்்கா்க ்காத்திருந் தாள். “அக்்கா, ் ாக்்ர கூபபிடுறாங்க” 
என்றாள் உதவியாைர ணபண. ் ாக்்னர பாரத்து விடடு ணவளிஹய 
வந்த ணவணபா, சற்று இருக்ன்கயில் அமரந்து அடுத்த ணநாடி 
ணவடித்து அைத் ணதா்ஙகிைாள். சத்தம் ஹ்கடடு ணவளிஹய வந்த Dr. 
குமாரி அவர்கள் “ஏய் ணவணபா, என்ை இது? எவஹைா ோபபி 
நியூஸ் ணசால்லி இருக்ஹ்கன், இபபடி அழுகுறிஹய. ணமாதல்ல 
தமிழுக்கு ்கால் பணணி ணசால்லு.” தன் ்கணவனுக்கு ஹபான் 
ணசய்தவள் “நம்ம ஹ்கட் வின் கின்ச்சிடிச்சி தமிழ்” எை குரல் 
நடுங்க உனரத்தாள் “. இன்று தான் நம் முதல் புத்தாணடு ணவணபா 
“ என்றான் மகிழ்ச்சியு்ன் தமிழ்.

“குைந்னத” ஒவணவாரு ணபற்ஹறாரும் ஹதடும் வின் இல்னல 
“வரம்”.

வரம்வரம்

பூர்ணிமா குபபு�ாமிபூர்ணிமா குபபு�ாமி
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ஓயாமல் ஆரபபரிக்கும் ்க்லுக்கு நடுஹவ ஒரு 
குடடித்தீவு. உபபுக்்காற்று ஹசாம்பலா்க ணமல்ல 
ந்கரந்து அஙகிருந்த அந்த வீடடின் ்கதனவ 
ஹலசா்க தடடியது. அந்த வீடடின் மூனலயில் 

உள்ை ஒரு அனறயில் அனசவற்று அவர கி்ந்தார. உ்லில் 
எந்த அனசவும் இல்லாமல் ஒரு மரக்்கடன் ஹபால 
ஹ்காமாவில் கி்ந்தார. ஆைால் அவனரச் சுற்றி ந்பபனவ்கனை 
அவரால் உணரந்து ண்காள்ை முடிந்தது. இபஹபாது கூ் 
பக்்கத்தில் இருந்த வரஹவற்பனறயில் உணவிற்கு பின் 
மந்தமாய் அனர தூக்்கத்தில் இருக்கும் அவர மனைவி 
மற்றும் ம்கன்்களின் குறடன் சத்தம் அவர ்காதில் விழுந்தது. 
அந்த ஒரு மத்தியாை ஹநரத்தில் ணமலிதாய் அஙகு வீசிய 
உபபுக்்காற்றின் அந்த ணநடி அவருக்கு இன்றும் கூ் 
அந்நியமா்கஹவ பட்து. ஓஙகி எழுந்து, எனதஹயா ஹதடி 
்கனரக்குள் ஓடி வந்து, பின்ைர ஏதும் கின்க்்காமல் 
ஏமாற்றத்ஹதாடு அ்ஙகி மீணடும் பின்ைால் ணசன்று, மறுபடி 
எழுந்து அ்ஙகி எை இந்த ஹத்னல வி்ாமல் ணசய்து 
ண்காணஹ் இருக்கும் அந்த தீவின் அனல்கனைப ஹபால 
அவர மைதும் ஓயாமல் எனதஹயா ஏக்்கத்ஹதாடு ஹதடித் ஹதடி 
அனலந்து ண்காணஹ் இருந்தது. அவரின் இந்த ஹத்லின் 
ணவளிபபா்ா்க மாரபு ஏறியிறங்க அவர விடும் நீண் 
மூச்சு்கள் மடடுஹம அவர உயிஹராடு இருபபனத அன்யாைம் 
்காடடிக் ண்காணடு இருந்தை. அவவபஹபாது அவர 
்கண்களின் ஓரத்தில் ்கணணீரத் துளி்கள் எடடிப பாரக்கும்.

எத்தனை ஆணடு்கள் ்க்ந்து விட்ை என்று சரியா்க 
நினைவில்னல. அனவ எவவைவு இனினமயாை ்காலங்கள். 
நினைவில் இன்னும் பசுனமயா்க உள்ைை. சலசலணவை 
ஓடும் ்காஹவரி ஆற்றின் ஆைத்தில் மூழ்கி, அதில் 
துள்ளிஹயாடும் ண்கணன் மீன்்கஹைாடு ஒரு மீைா்க மாறி, 
அந்த ்காஹவரிப ணபணனணத் தழுவி, சற்ஹற மிதந்து, 
பின்ைர ஊ்ல் ண்காணடு சணன்யிடடு, எதிரத்து நீந்தி.. 
எை எத்தனை ந ா ட்கள் இன்பமாய் ்கழிந்தை . 
பச்னசபபஹசணலை இருக்கும் ணநல் வயல்்கள் . 
வணணமயமாை மலர்கனை ்காஹவரிபணபண ஹமஹல தூவி 

்காணாமல் ப�ான சிமசன்
(சிறு்கதத)
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அவதள அழகு க்சய்யும் �தரபயஞாரத்து மரங�ள்.  
அதனத்தும் ்சரியஞா� இருககின்றனவஞா என்று தன் 
ஆயிரம் �ரம் நீட்டி அதவ அதனத்ததயும் ஆண்டு 
க�ஞாண்டிருநத ஆதவனின் கிரணங�ள். தூரத்து 
வஞா்சத்ததயும் அபதஞாடு க்சய்திதயயும் க�ஞாண்டு வநத 
பசுதமயஞான கதன்றல. அநத க்சய்திதயக ப�ட்டு 
எஙப�ஞா வயல கவளியில ஒரு குடியஞானவன் பஞாடிய 
பள்ளு்பஞாடல: 

ஆற்று ணவள்ைம் நானை வரத்
ஹதாற்று ஹதகுறி- மனல
     யாை மின்ைல் ஈைமின்ைல்
     சூைமின்னுஹத
ஹநற்று மின்றுங ண்காம்புசுற்றிக்
்காற்ற டிக்குஹத-ஹ்கணி
     நீரபபடு ணசாறித்த வனை
     கூபபிடு குஹத
ஹசற்று நணடு ஹசற்றில்வனை
ஏற்றன்க்கு ஹத-மனை
     ஹதடிணயாரு ஹ்காடி வாைம்
     பாடி யாடுஹத
அது நி�ழ்நதது 1830-ஆம் ஆண்டு 

வஞாககில இருககும். 

அ்படி ஒரு வஞாழ்கத� சூழலில 
இருநத அவர இ்படி ஒரு குட்டித்தீவுககு 
குடி்கபயரநதது எ்படி? அ்பபஞாது 
ஈஸட் இநதிய கும்பனியரின் ஆளுதம இநதியஞாவில 
ப்ல இடங�ளிலும் பரவி இருநத �ஞா்லம். திதர �டல 
ஓடி திரவியம் பதடும் வணி� கு்லத்தில அவர 
பிறநதிருக�விலத்ல. ேஞாட்டிற்ப� படியளநதஞாலும் 
மண்பணஞாடு மண்ணஞா� மககி் பபஞாகும் விவ்சஞாயக 
குடியில பிறநதிருநதஞார அவர. எது மஞாறினஞாலும் 
எல்லஞா �ஞா்லத்திலும் விவ்சஞாயி�ள் நித்லதம மஞாறஞாமல 
தஞான் இருநதிருககிறது பபஞாலும். கும்கபனியர விதித்த 
வரி, ேடுத்தர�ர�ளின் அட்ட�ஞா்சம் என்று அ்பபஞாதும் 
க�ஞாஞ்சம் க�டுபிடியஞான �ஞா்லம் தஞான். 

அ்பபஞாது தஞான் எல்லஞா கிரஞாமங�ளிலும் 
கும்கபனியர ஒரு அறிவி்பு க்சய்தனர. ஒரு வருட 
�ஞா்லம் தஞாங�ள் அதழத்துச் க்சலலும் இடத்தில 
தங�ளுக�ஞா� பவத்ல க்சய்தஞால கூலியஞா� கவள்ளி 
வழங�்படும். ஐநது வருடங�ள் உதழத்தஞாலும் அநதக 
கூலிதய கபற முடியஞாது. இளதமயின் பவ�த்தில 
இருநத அவர ஒரு வருட �ஞா்லம் தன் வஞாழ்கத�தய 

கும்கபனியஞாருககு அடமஞானம் தவக�த் தீரமஞானித்தஞார.
தஞாய், தநதத, அண்ணன், அக�ஞாள் என அதனவரிடமும் 
விதடகபற்றுக க�ஞாண்டு, தன் தஞாய் ஆத்சபயஞாடு 
க்சய்து க�ஞாடுத்த ப்சஞாத்து மூட்தடபயஞாடு ப்சரத்து, 
ேஞாலு பவட்டி, ேஞாலு பமல துண்டு ப்சரத்துக �ட்டிக 
க�ஞாண்டு, கும்கபனியரின் ்சரககு வண்டியில 
அவதர் பபஞா்ல கிளம்பிய இன்னும் சி்லபரஞாடு ஏறிக 
க�ஞாண்டஞார. அவர ்சநதிக�க பபஞாகும் வஞாழ்கத�யின் 
ப்சதிதய முன்பப அறிநதிருநதபதஞா என்னபமஞா வஞானம் 
�ருத்து அன்று விடஞாமல ச்ப்சஞாகவன மதழ கபஞாழிநது 
அழுது தீரத்தது. அவர �ண்�ளும் தஞான். தஞாயின் 
வஞா்சமும் தஞாய் மண்ணின் வஞா்சமும் கமதுகமதுவஞா� 
மதறநதஞாலும் அவர மனம் மட்டும் அவற்தற 
அ்படிபய பிடித்து தவத்துக க�ஞாண்டன.

எஙப�ஞா தூரமஞா� ப்ல ேஞாட்�ள் கதஞாடரநது 
அவர�ள் அநத ்சரககு வண்டியிப்லபய 
மூட்தடபயஞாடு மூட்தடயஞா� பயணம் 
க்சய்தனர. அவர க�ஞாண்டு வநதிருநத 
ப்சஞாத்து மூட்தட �ஞாலியஞா� அதற்கு 
பின்னர கும்கபனியர குடுத்த �ஞசியும் 
கரஞாட்டித் துண்டும் உண்டது ்சற்றும் 
ஒ்பவிலத்ல அவருககு. எ்படிபயஞா 
பயணித்து முடிவில அஙகு வநது 
ப்சநதனர. அவர�ள் வநது ப்சரநத 
இடம் ஒரு துதறமு�ம். ஒரு பவத்ல 
துதறமு�ம் �ட்டுமஞான் பணியஞா� 
இருககுபமஞா?! எதுவஞா� இருநதஞாலும் 
்சமஞாளித்துவிட்லஞாம். ஒரு வருடம் 
தஞாபன! அவர�தள் பபஞா்ல ப்ல ்சரககு 
வண்டி�ளில ஆயிரக�ணக�ஞாபனஞார 
அஙகு வநது ப்சரநதிருநதனர. அவர�ள் 
ப்லரும் பவறு கமஞாழி�ள் பபசினஞார�ள். 
அவரஞால பபசியது வடகமஞாழிதய் 

பபஞா்ல இருநதது. சி்லர மத்லயஞாளம் பபசினஞார�ள். 
ஒன்றுபம விளங�விலத்ல. சி்லர மட்டுபம தமிழ் 
பபசினஞார�ள். அவர�பளஞாடு ப்சரநது க�ஞாண்டஞார. 
ஆனஞால அஙகிருநத அதனவரிடத்திலும் ஒன்று 
கபஞாதுவஞானதஞா� இருநதது - அவர�ள் �ண்�ளில 
இருநத குழ்பமும் மருட்சியும்.

கும்கபனியனரின் சி்பஞாயி�ள் அவர�தள ஆட்டு 
மநதத�தள் பபஞா்ல ஓட்டிச் க்சன்று அஙகு 
நிறுத்த்பட்டிருநத �்பலில ஏற்றினஞார�ள். சி்லர 
்ச்ல்ச்லத்தனர. சி்லர குரல எழு்பினர. ஆனஞால அநத 
சி்பஞாயி�ளின் அதி�ஞாரத்துககு முன்பன ஒன்றும் 
எடுபடவிலத்ல. ஒரு வருடம் இதத் கபஞாறுத்து 
தஞாபன ஆ�ஞா பவண்டும். அதமதியஞா� அதனவரும் 
அவர�ளுககு ஒதுக�்பட்ட இடங�ளில தஞ்சம் 
புகுநதனர. சி்ல மணி பேரங�ளில அநதக �்பல தன் 
பயணத்ததத் துவஙகியது. 

திருமதி. அனிதா 
ம�நதில்குமார்
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அநத �்பலில ஒவகவஞாருவருககும் பவத்ல 
ஒதுக�்பட்டது. க�ஞாடு்பதற்கு பமப்ல எ்படி 
்சகத�் பபஞா்ல பிழிநது எடுத்துக க�ஞாள்ள பவண்டும் 
என்ற �த்லயில கும்கபனியர த� பதரநதவர�ளஞா� 
இருநதனர. மண், வயல, மரங�ள், பசுதம என 
அதுவதர வஞாழ்நதிருநத அவருககு அநத �டல கபரும் 
அச்்சத்ததக க�ஞாடுத்தது. சி்ல பவதள�ளில �டும் 
அதமதி, சி்ல பவதள�ளில கபரும் ஓ்லம் என மஞாறி 
மஞாறி �டல ஒவகவஞாரு ேஞாளும் புது வடிவம் எடுத்தது. 
அது �்பத்ல தூககி் பபஞாட் பபஞாட அவருககு 
வயிற்தற குமட்டி உள்பள இருநத அதனத்ததயும் 
கவளிபய க�ஞாண்டு வநதது. இரவு பவதள�ள் 
இன்னும் க�ஞாடுதமயஞானதவ. �ண்�ள் குருடஞாகி 
விட்டது பபஞா்ல கும்மிருட்டு சூழ்நது க�ஞாள்ளும். 
ேட்்சத்திரங�ள் எட்டி் பஞாரககும் இரவு�ள் ்சற்பற 
ஆறுத்லஞானதவ. பம�ம் மூடி  மின்னல கவட்ட 
ஆரம்பித்தஞால, அபதஞாடு �ஞாற்றின் ஊதளயும் ப்சரநது 
உயிர வதர க்சன்று பித்சயும். அ்படி எத்ததன 
ேஞாட்�ள் �ழிநதன என்று அவருககுத் கதரியவிலத்ல. 
இளம் வஞாலிபனஞா� வசீ�ரமஞா� இருநத அவர மு�ம், 
ேஞாட்�ள் க்சல்ல க்சல்ல கமலிநது, பற்�ள் துருத்தியபடி, 
மு�ம் முழுக� புதர பபஞா்ல மண்டிய தஞாடியுடன் ஒரு 
முனிவதர் பபஞா்ல ஆகிவிட்டஞார. ஆம், அவர 
முற்றிலும் துறநபத விட்டஞார - தன் க்சஞாநத ேஞாட்டுககு 
மட்டுமல்ல, மறுபடி நி்லத்தத �ஞாண்பபஞாமஞா என்ற 
நிதன்தபயும் ப்சரத்து துறநதுவிட்டஞார. சுற்றி 
இருநதது சூனியமஞான �டல மட்டுபம.

எல்லஞாம் முடிநதகதன நிதனத்திருநத பபஞாது 
முடிவஞா� அவர�ளின் �்பல ஒரு �தரதயத் 
தட்டியது. ஆயிரக�ணக�ஞான பபர�பளஞாடு கதஞாடஙகிய 
அவர�ளின் பயணம் சி்லர பேஞாயஞால இறக�, சி்லர 
பயணத்தின் க�ஞாடுதமத் தஞாளஞாமல இறக�, முடிவில 
மிச்்சம் இருநதவர�பளஞாடு அநதக �தரயில முடிவு 
கபற்றது. கும்கபனியரின் சி்பஞாயி�ளும் ்சற்பற 
�தளத்து தஞான் பபஞாயிருநதனர. ேஞாட்�ள், மஞாதங�ள் 
என நீண்ட �ஞா்லம் க்சய்த பயணம்  பஞாரபட்்சம் 
பஞாரக�ஞாமல அதனவதரயும் �ஞாவு வஞாஙகியிருநதது. 
கும்பப்லஞாடு கும்ப்லஞா� அதனவரும் ததரயிறக�்பட் 
டனர. அநத மண்ணில �ஞா்லடி தவத்த அநதத் தருணம் 
அவர உதடநது அழுதுவிட்டஞார. மண்டியிட்டு அநத 
மண்தண மு�த்பதஞாடு ப்சரத்து பூசிகக�ஞாண்டு 
உதடநது சிறு குழநதததய் பபஞா்ல அழுதஞார. 
எ்பபஞாதும் மண்பணஞாடு பிதணக�்பட் டிருககும் 
ஒரு விவ்சஞாயியின் வஞாழ்வு.எத்ததன பிறவி�ள் 
எடுத்தஞாலும் மஞாறஞாத பநதம் அது. இருநதஞாலும் அநத 
மண்ணின் மணமும் �ஞாற்றின் மணமும் ்சற்பற 
வித்தியஞா்சமஞா�த் தஞான் பட்டது அவருககு.

பயணக�ள்பு ்சற்பற நீஙகி சிறிது நிதஞானத்துககு 
வநத பபஞாது தஞான் அஙகுள்ளவற்தற அவர �வனித்தஞார. 
வித்தியஞா்சமஞான ப்ல மனிதர�தள அஙகு பஞாரத்தஞார. 
அவர�தள் பபஞா்லபவ பவறு ப்ல பத்சங�ளில 
இருநதும் அவர�ள் க�ஞாண்டுவர்பட்டிருக� 
பவண்டும். அவர�ள் கமஞாழியும் உதடயும் முற்றிலும் 
பவறு மஞாதிரியஞா� இருநதன. அதனவரும் கவவபவறு 
குழுவஞா� பிரிக�்பட்டு பவறு பவறு இடத்திற்கு 
அனு்ப்பட்டனர. அவபரஞாடு இருநத தமிழ் பபசிய 
அதனவரும் கவவபவறு குழுக�ளில பபஞாட்பட்டனர. 
அவருககு இருநத ஒபர பநதமும் அபதஞாடு துண்டிக�் 
பட்டது. அதனவருககும் புது் கபயர�ள் வழங�் 
பட்டன. அவருககு வழங�்பட்ட கபயர சிம்்சன். 
புரியஞாத கமஞாழி�ள், புரியஞாத மனிதர�ள் என 
சிம்்சனின் வஞாழ்கத� புதிரஞா� ஆனது.

சிம்்சன் சிறுது �ஞா்லம் �ழித்து அவர�ள் இரு்பது 
ஒரு தீவில என்றும், ஆஙகிப்லய அரசுக�ஞா� பவத்ல 
க்சய்கிறஞார�ள் என்றும் அறிநது க�ஞாண்டஞார. 
பபசியபடி பபசிய கவள்ளிக�ஞாசு�ள் கூலியஞா� 
தர்படவிலத்ல. ப�ள்வி ப�ட்டவருககு அடி, உதத 
மட்டுபம அளவுக�திமஞா� கிதடத்தது. அதனத்ததயும் 
கபஞாறுத்துக க�ஞாண்டு ஒரு வருடம் எ்பபஞாது 
முடியுகமன்று �ஞாத்திருநதஞார. அநத ேஞாளும் வநதது. 
ஒரு வருடம் முடிநது �தடசி மஞாதம் ்சம்பளம் வஞாஙகிய 
பின்னர, க்சஞாநத ேஞாட்டுககு திரும்பி க்சல்ல விண்ண் 
பித்தனர. திரும்பிச் க்சலவதற்�ஞான பயணக�ட்டணம் 
அநத வருடம் ்சம்பஞாதித்த கமஞாத்த கவள்ளிதயக 
க�ஞாடுத்தஞாலும் ஈடுக்சய்ய முடியஞாததஞா� இருநதது. 
அவர�ள் இன்னும் இரண்டு வருடங�ள் பவத்ல 
க்சய்தஞால இ்லவ்சமஞா� க்சஞாநத ேஞாட்டுககு திரும்பி 
அனு்ப்படுவர என்று புது ஒ்பநதம் பபஞாட்பட்டது.

க்சஞாநத ேஞாட்டின் �னவு�தள மனதின் ஒரு 
ஓரத்தில பிடித்துக க�ஞாண்டு பவறு வழியில்லஞாமல 
அநத ஒ்பநதத்துககு ்சம்மதித்தஞார சிம்்சன். அவருககு 
இருநத ஒபர ேம்பிகத�கயல்லஞாம் முடிவில தன் தஞாய் 
மண்தண, ஆற்தற, ஊதர மறுபடி பஞாரத்துவிடுபவஞாம் 
என்ற ஒற்தற ேம்பிகத� தஞான். ேஞாட்�ள் க்சல்ல க்சல்ல 
அநத தீவு, அவபரஞாடு அஙகிருநத மக�ள் என அதனத் 
பதஞாடும் பரிட்்சயம் ஏற்பட்டது. உள்ளூர கமஞாழிதயக 
�ற்றுக க�ஞாண்டஞார. அவவ்பபஞாது அவர மனதில 
மட்டும் அநத் பள்ளு்பஞாடல ஒலிககும் “(add the first 
line of the song here).” அநத ஊரில வீசிய உ்புக�ஞாற்றின் 
கேடி அவருககு அநத க�ஞாடுதமயஞான பயணக 
�ஞா்லத்தத நிதனவுபடுத்தும். அநத அதிரச்சி அவர 
மனதில ஆழமஞான ஒரு பஞாதி்தப ஏற்படுத்தியிருநதது.

சிறிது மஞாதங�ள் �ழித்து அதி�ஞாரி�ள் அவர�தள 
அதழத்து புது ஒ்பநததத் பற்றிய ஒரு அறிவி்தப 
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க்சய்தனர. அதன்படி அஙகு பமலும் ஐநது ஆண்டு�ள் 
பவத்ல க்சய்தஞால உரிதமயஞா� க்சஞாநத நி்லம் மற்றும் 
வீடு வழங�்படும் என்றும், அவர�ள் க்சஞாநத 
ேஞாட்டுககு க்சன்றஞாலும் மறுபடி அநதத் தீவுககு 
பயணம் க்சய்து முன்பு பபஞா்ல பவத்ல க்சய்ய முடியும் 
என்றும் எநத ஒ்பநதத்தில இருநது. இநதக 
�ஞா்ல�ட்டத்தில தஞான் சிம்்சன் அஙகுள்ள ஒரு பவற்று 
இன் கபண்தண �ஞாதலித்து திருமணம் க்சய்து 
இருநதஞார. அவருககு இநத ஒ்பநதம் ்சற்பற ஆறுத்லஞா� 
ருநதது. குடும்பம் குழநதத�ள் என்று ஆனஞால 
நித்லயஞான ஒரு வருமஞானம் பததவ தஞாபன! தூரத்தில 
அவர மனதில ஓரத்தில ஏக�மஞா� ஒரு ஓ்லககுரல 
அவவ்பபஞாது ஒலிககும். சுற்றி இரு்பவற்தற பஞாரக� 
பஞாரக� அது கமல்ல கமல்ல மதறநது பபஞாகும்.

இ்படிபய மஞாதங�ள் வருடங�ளஞா�, பத்து இருபது 
ஆண்டு�ள் என �ஞா்லம் ஓடியது. அவருககு இரண்டு 
ம�ன்�ள், ஒரு ம�ள் என்று குழநதத�ள் பிறநதனர. 
அவர�ளும் வளரநது அஙப�பய பவத்லககு ப்சரநதனர. 
தன் ம�தள அவள் தஞாயின் வழியில ஒருவருககு மனம் 
முடித்து தவத்தஞார. அவர�ள் அருகில இருநத ஒரு 
ஊரில வசித்தனர. அவர பிள்தள�ளும் அவர�ள் 
பிள்தள�ளும் அவர மதனவின் கமஞாழிதயபய 
பபசினர. அதனஞால தஞான் அததத்  தஞாய்கமஞாழி என்று 
க்சஞாலலுகிறஞார�ள் பபஞா்ல. தமிழ் என்பது கபயரளவில 
அவர�ளின் தநதத கமஞாழி என்று அவர�ளுககுத் 
கதரியும். இத்ததன பரபர்புககு ேடுபவ க்சஞாநத 
ஊருககு க்சல்ல பவண்டும் என்ற ஆத்ச அவவ்பபஞாது 
எட்டி் பஞாரத்தஞாலும் அ்படிபய அடஙகிவிடும். “யஞார 
ஊரில ேம்தம இ்பபஞாது நிதனத்துக க�ஞாண்டிருக�் 
பபஞாகிறஞார�ள்? மதனவிதய பிள்தள�தள ஊருககு 
அதழத்து் பபஞானஞால யஞார ஏற்றுக க�ஞாள்வஞார�ள்?” 
எத்ததனபயஞா ்சஞாககு பபஞாககு!

இ்படிபய வஞாழநது வஞாழ்நது வயது முதிரநத 
கிழவரஞா� சிம்்சன் ஆகிவிட்ட பபஞாது தஞான் அநத 
விபத்து நி�ழ்நதது. பவத்ல க்சய்யும் இடத்தில கீபழ 
விழுநது ப�ஞாமஞா நித்லககு க்சன்றுவிட்டஞார சிம்்சன். 
அ்பபஞாது இருநது தஞான் க்சஞாநத ஊருககு திரும்ப 
பவண்டும் என்று அவர ஆழ் மனதில இருநத அநத 
ஏக�ம் அவதர விடஞாமல வததத்துக க�ஞாண்டிருநதது. 
அது கபருமூச்்சஞா� �ண்ணீரஞா� கவளி்பஞாட்டுக 
க�ஞாண்பட இருநதது. அவரின் மதனவிககு அநத 
ஏக�ம் புரிநதது. தன் ம�ன்�தள அதழத்து சிம்்சனின் 
க்சஞாநத ஊரக�ஞாரர யஞாரவது இருநதஞால அதழத்து 
வரும்படி அனு்பினஞார. அவர�ளும் அருகில இருநத 
ஊரிக்லல்லஞாம் பதடியத்லநது தமிழ் பபசும் ஒருவதர 
அதழத்து வநதனர.

வநதவர வி்சஞாரித்தஞார, “இவர கபயர என்ன?” 

“சிம்்சன்.” “இலத்ல, க்சஞாநத்கபயர என்ன?” 
“கதரியஞாது.” “இவர க்சஞாநத ஊரஞாவது கதரியுமஞா?” 
“கதரியஞாது. தமிழ் என்று மட்டும் கதரியும்.” ்சற்பற 
குனிநது சிம்்சனின் மு�த்தருப� க்சன்று “ஐயஞா, ேஞான் 
பபசுவது உங�ளுககு ப�ட்கிறதஞா? உங�ள் க்சஞாநத 
ஊருககு கூட்டிட்டு பபஞாபறன். ேஞான் க்சஞால்லறது 
ப�ட்கிறதஞா?” சிம்்சனின் மஞாரபு இன்னும் தீவிரமஞா� 
படபடகவன பமலும் கீழும் துடித்தது. “அவர �ஞா்லம் 
கேருஙகிவிட்டது என்று நிதனககிபறன். ேல்ல படியஞா� 
வழியனு்ப அவர வஞாயில பஞால ஊற்றுங�ள்,” என்று 
கூறினஞார அநத ேபர. மறுபடி சிம்்சன் அருப� குனிநது 
“ஐயஞா, �ண்�தள க�ஞாஞ்சம் திறநது பஞாருங�ள்.  
வஞாதய க�ஞாஞ்சம் திறநது க�ஞாள்ளுங�ள். உங�தள 
உங�ள் க்சஞாநத ஊருககு அதழத்துச் க்சலகிபறன்.” 
சிம்்சன் சிறிதஞா� �ண்�தளத் திறநதஞார. வஞாதயயும் 
திறநதஞார. எஙப� என் ஊருககு அதழத்துச் க்சலலுங�ள் 
- அவர மனம் விடஞாமல �தறியது.

மதனவியின் குரல தூரத்தில ஒலித்தது, “வஞாதய 
இ்படி கதஞாறநதுட்டு தூங�றீங�பள! தபயனுககு 
தமிழ் க்சஞாலலிக குடுக� பவணஞாமஞா?” அ்பபஞாது தஞான் 
மடஞாகரன்று மண்தட பமப்லபய அநத புத்த�ம் வநது 
விழுநதது - “” (ஜதமக�ஞாவிற்கு ஒரு இநதியனின் 
பயணம்). ேஞான் எஙப� இருககிபறன் என்று புரிநது 
க�ஞாள்ள க�ஞாஞ்ச பேரம் பிடித்தது. இ்பபஞாது �ஞா்லம்: 
2021, இடம்: அகமரிக� பத்சத்தின் கடக்சஞாஸ 
மஞா�ஞாணத்தில உள்ள டல்லஞாஸ ே�ரம். ப்ச! எல்லஞாம் 
�னவஞா?! “தமிழ் ஸகூலுககு தடம் ஆயிடுச்சு. எநதிருச்சு 
கிளம்புங�,” விரட்டினஞாள் மதனவி. இநத் புத்த�ம் 
தத்லயில  விழுநத எரிச்்சப்லஞாடு அவள் �த்தியது 
இன்னும் பமலும் எரிச்்ச்லஞாககியது. “டஞாட்! ஷஞால வி 
ட்பரஞா் தி கிளஞாஸ டுபட? இ வில கெல் யு வித் 
�ரஞாஜ் கிளீனிங,” என் அனுமநத்புத்திரன் தமிழ் 
வகு்பிற்கு பபஞா�ஞாமல இரு்பதற்கு பபரம் பபசினஞான். 
“அத கூட தமிழ்்ல ப�ட்� கதரிய்ல. நீகயல்லஞாம் என்ன 
படிச்சு என்ன பண்ண பபஞாற,” எரிச்்சல இன்னும் 
அதி�மஞாகியது.

மடியில கிடநத புத்த�த்தத மறுபடி பஞாரத்பதன். 
�ஞா்லம் என்ன தஞான் மஞாறினஞாலும் இ்படி ்சமஞாதஞானம் 
க்சஞாலலிககிட்டு வஞாழ்கத�தய �டத்தி �டத்தி 
�தடசி்ல ஏக�த்பதஞாபடபய இறநது பபஞாறவங� எல்லஞா 
தத்லமுதறயிப்லயும் இருக�ஞாங�. என்னன்னபவஞா 
்சஞாககுபபஞாககு�ள் க்சஞாலலிக க�ஞாண்டு வஞாழ்கத�யி்ல 
அத மஞாதிரி ஏக�த்பதஞாபடபய �ஞாணஞாமல பபஞான 
சிம்்சன்�ளில ேஞானும் ஒருவன். கபருமூச்ப்சஞாடு �ஞார 
்சஞாவிதய எடுத்துக க�ஞாண்டு தபயதன அதழத்துக 
க�ஞாண்டு கிளம்பிபனன் - என் கமஞாதபல பபஞான் 
ஸகிரீனில இருநத என் அழ�ஞான ஊரின் பசுதமயஞான 
வயல�ளின் படத்தத ஏக�த்பதஞாடு பஞாரத்தபடி.
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நம் அன்றா் வாழ்க்ன்கயில் ணதய்வ வழிபாடடு சின்ைமா்க விைஙகுவது ஹ்காவில்்கஹை . ஹ்காவில்்கள் 
என்றாஹல நம் அனைவர மைதிலும் நினைவு கூறுவது ஹ்காபுரங்கஹை . “ஹ்காபுர தரிசைம் ஹ்காடி 
புணணியம் “ என்பதற்ஹ்கற்ப ஹ்காபுரத்தின் சிறபபு ணபருனமக்குரியது. இபபடி ஹ்காவில்்களும் 
,ஹ்காபுரங்களும் நம்னம ஈரக்்கக்கூடிய வன்கயில் நினறய அனமந்துள்ைது .

    ஹ்காவில்்கள் இன்று ணபரும்பாலும் சமய வழிபாடடின் சின்ைங்கைா்கஹவ அறியபபடுகின்றை . 
்க்வுனை வழிபடுவதற்கு ஹ்காவில்்களில் வானுயரந்த ஹ்காபுரங்களும் அரண ஹபான்ற பாது்காபபு ஹ்காடன் 
சுவர்களும் விசாலமாை மண்பங்களும் ஹதனவயில்னல என்பனத நமது முன்ஹைார்கள் உணராமல் 

ப்காவில்்களும ப்காபுரங்களும
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இல்னல . முற்்காலத்தில் மரத்திைாலும் 
,்களிமண மற்றும் சுடுமண ்கலனவயாலும் 
ஹ்காவில்்கள் ்கட்பபட்ை . பிற்்காலத்தில் 
ஹ்காவில் ்கடடும் ்கனல வைரச்சியுற்று ்கருங 
்கல்லால் திருபபணி ணசய்யபபடடு பைனம 
மனறக்்கபபடடு புதுனமயா்க மாற்றி அனமக்்கப 
பட்து.

ஹ ்க ா வி ல் ்க ள்  மு த லி ல்  பு ர ா ண 
இதி்காசங்களின் அடிபபன்யிஹலஹய ஹதாற்றிை. 
மன்ைர்கள் பக்திப ணபருக்்கால் ்க்வுளுக்கு 
ஹ்காவில்்கள் ்கடடிைர . இராஜராஜ ஹசாைனின் 
தஞனச ணபரியஹ்காவிலும், இராஹஜந்திர 
ஹசாைனின் ்கஙன்க ண்காண் ஹசாைபுரம் 
ஹ்காவிலும் இந்த வன்கஹய .  இனவ தவிரத்து 
ஹபார்களில் அன்ந்த ணவற்றினய நினைவுகூறும் 
விதமா்க மன்ைர்கள் பல ஹ்காவில்்கனை 
்கடடிைர.

ஹ்காவில் அனமபபில் விமாைம் ஹவறு, ஹ்காபுரம் ஹவறு . 
்கருவனறயின்மீது ்கட்பணபறுவது விமாைமாகும் . விமாைத்தில் 
நாசுரம்,ஹவசுரம் ,திராவி்ம் என்று மூன்றுவன்க உணடு என்று 
சிவஞாை முனிவர ்காஞசிப புராணத்தில் பாடியுள்ைார.

விஞஞாைம் பல்ஹவறு ணதாழில்நுடபங்கனை உருவாக்கியுள்ைது. 
விஞஞாைம் வைராத ்காலத்தில் எவவித ணதாழில் நுடபக் 
்கருவி்களும் இல்லாத ஆயிரம் ஆணடு்களுக்கு முன்பு உருவாக்்கப 
பட் ம்கத்தாை ்கனலபபன்பஹப ‘தஞனச ணபரியஹ்காவில்’. 

தமிழ்நாடடில் உள்ை ணபருஙஹ்காவில்்கள் தனித்துவம் மிக்்கனவ. 
தமிைர ்கட்க்்கனல வைரச்சியின் உச்சத்னத ்காடடுகின்றை. இந்திய 
ஹ்காவில்்களில் தமிழ்நாடடு ஹ்காவில்்கனை ஹவறுபடுத்திக் 
்காடடுபனவ்களில் மி்கவும் முக்கியமாைனவ அதன் ஹ்காபுரங்கள். 

ஹ்காபுரங்கள் ணபாறுத்தவனர ஊரில் எஙகு இருந்து 
பாரத்தாலும் ணதரியஹவணடும் என்பதற்்கா்க 
உயரமா்க ்கட்பபட்ை .

மூலவர அனமந்துள்ை ்கருவனறனயக் ்கடடி 
அதற்கு ஹமல் விமாைமும் அனமக்்கப படடுவிட்ால், 
அதில் மாற்றங்கள் ஏதும் ணசய்யமுடியாது. மூலவரின் 
சன்னிதினய சுற்றி பிர்காரங்கனைக் ்கடடி அவற்றில் 
ஹ்காபுரங்கனைக் ்கட் ஆரம்பித்தார்கள்.அபபடித் 
தான் ஹ்காபுரங்கள் ணபரிதா்க ்கடடும் பைக்்கம் 
உருவாைது.

 தமிழ்நாடடில் திருவரங்கம் ,  மீைாடசி அம்மன் 
ஹ்காவில் உள்ளிட் பல ஹ்காவில்்கள் பல 
ஹ்காபுரங்கள் உணடு . இருக்கும் ஹ்காபுரத்திஹலஹய 
தமிழ்நாடடில் திருவரங்கம் ,  மீைாடசி அம்மன் 
ஹ்காவில் உள்ளிட் பல ஹ்காவில்்கள் பல ஹ்காபுரங 
்கள் உணடு . இருக்கும் ஹ்காபுரத்திஹலஹய ணபரிய 

ஹ்காபுரம் ராஜஹ்காபுரம் என்று அனைக்்கபபடுகின்றது.

   ணதன்னிந்தியாவிஹலஹய மி்கபணபரிய ஹ்காபுரமா்க 
அனமந்திருபபது திருவரங்கத்தின் ராஜஹ்காபுரம்தான் . 13 
நினல்களு்ன் அனமக்்கபபட் இந்த ஹ்காபுரம் தமிழ் ஹ்காபுரக் 
்கடடுமாைக் ்கனலயின் உச்சத்னத ்காடடுகின்றது .

தமிழ்நாடடில் ஹ்காவில்்கள் என்பனவ ணவறும் வழிபாடடுத் 
தலங்கள் மடடுமல்ல அந்தந்த பகுதி்களின் ்கனலக் கூ்ங்கள் 
பணபாடடு சின்ைங்கள் .அபபகுதி மக்்களின் மைநினலனய 
ஒருஙகினணக்கும் ணதான்மங்கள் . ‘ஆலயம் ணதாழுவது சாலவும் 
நன்று ‘ என்பதிக்ஹ்கற்ப நாமும் வாரம் ஒருமுனறயாவது ஹ்காவிலுக்கு 
ணசன்று மை அனமதி ணபறுஹவாமா்க !! ‘ஹ்காவில்்களும் ஹ்காபுரங்களும்’ 
நம் அன்றா் வாழ்வியல் முனறயில் ஒன்றா்க ்கலந்து ஆன்மி்க 
ஆற்றனல வலுக்கிறது என்பதில் ஐயமில்னல.

   

வித்யா சுபரமணியன்
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என் கபயர ரவி. அரசு வஙகியில பணி. 
க்சஞாநத ஊர கதன்�ஞாசி. கபற்பறஞார 
தம்பி அஙப� உள்ளனர. க்சன்தனயில 

இதட�ஞா்ல பணி. ஒரு வருடம் பிறகு கதன் �ஞாசி 
கிதளயில ஒரு பணியிடம் �ஞாலியஞாகும் என 
க்சஞான்னதஞால தற்�ஞாலி�   பயிற்சி இடம் இது. இஙகு 
தனியஞா� வீடு எடுத்து தஙகி உள்பளன். ஊரில 
அ்படிபய இருநது பழகி விட்டது. எனககு தனிதம 
பிடிககும். மற்றவர�ளிடம் கேருஙகி பழ� பயம். 
அடிக�டி கமரினஞா �டற்�தர க்சலபவன். இத்ச 
ப�ட்பபன். ஒபர கபஞாழுது பபஞாககு �விதத படித்தல 
ப்ல பேரம் �விதத எழுதல சி்ல பேரம்.

  மஞாத்ல பேரம். �டற்�தர ஓரம் மணல கவளியில 
�ஞாதல பஜஞாடி�ள் மனம் திறநது பபசி க�ஞாண்டு 
இருநதனர.சி்ல குழநதத�ள் பட்டம் விட்டு க�ஞாண்டு 
இருநதனர. சிறு குழநதத�ள் மண் வீடு �ட்டல. 
ரங�ரஞாட்டிணம் சுற்றல என இருநதனர. உணவு 
விரும்பி�ள் சுண்டல பஜ்ஜி ஐஸகிரீம் என் க�ஞாறித்து 
க�ஞாண்டு இருநதனர. 

  அ்பபஞாது “ஓடஞாபத பஞா்பஞா…நிலலு.” என கபண் 
ஒரு  குழநதததய துரத்தி ஓடி வநதஞாள். �டற்�ஞாற்றில 
முடி �த்லநது இருநதஞாலும் �தளயஞா� இருநதஞாள். 

மண்ணில �ஞால புததயுண்டு குழநதத “அம்மஞா…” 
என அருகில விழுநதது. எனககு பஞா்சம் பிறிட ஓடி 
க்சன்று குழநதததய தூஙகிபனன்.  அதற்குள் “கரஞாம்ப 
ேன்றி… ்சஞார”… உங�தள வஙகியில பஞாரத்து 
இருககிபறன். ேஞாதள வருகிபறன்.. என ஒரு கபண் 
க்சஞாலலி விட்டு குழநதததய கபற்று க்சன்றஞாள். 

 

ஹதவனத அருகில் அனைபபு

அவள் குரல் மி்கவும் இனிபபு

ஒருபுறம் மல்லின்க மணம் தனல’பபு (பூ)

மறுபுறம் ணதன்றல் தாலாடடி ்களிபபு

குைந்னத ஹபால் புன்சிரிபபு

 என் ்கவினத பிறந்தது

ஒரு �ஞாகிதத்தில எழுதி தவத்து க�ஞாண்படன். 
‘பதவதத' என் தத்ல்பு தவத்பதன். இரவு கவகு பேரம் 

காதல் கவிததகள 
சிறுகதை
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தூக�ம் வரவிலத்ல. வீட்டுககுள் வநததும் அநத 
கபண் குரல �ஞாதில ஒலித்தது. மலலித� மணம் 
மனதத மயககியது. �டற்�தர மணல பபஞால 
நிதனவு�ள் ஒட்டி க�ஞாண்டது. 

  �ஞாத்ல பூக�தட தஞாண்டி பபஞாத�யில 
மீண்டும் மலலித� மணம் இழநதது.

நிதனவு�ள் மனதில பதஞான்றியது. பபருநதில 
அலுவ்ல�ம் க்சல்ல ஏறிபனன்.

 “பஞா்பஞா.. பஸசில தண்ணீர க�ஞாட்ட கூடஞாது..” 
பவ�மஞா� திரும்பி பஞாரத்பதன். அபத குரல ஆனஞால 
பவறு கபண். குழநததயின் அம்மஞா.

வஙகியில கேரி்சல மிகுநத பேரம். “இநத 
அக�வுண்ட் எவவளவு பணம் இருககு பஞாத்து 
க்சஞாலலுங�.. அவ்சரம்…” கபண் குரல ப�ட்டு 
டகக�ன நிமிரநது பஞாரத்பதன்.. �ண்தன ேம்ப 
முடியவிலத்ல. 

அவபள தஞான்.. 

்கைவு இன்று நைவு

நினைபபு தந்த பிரமிபபு.
சிரிபபு பாரத்து மனலபபு
இைபபு ஆைால் தவிபபு
அன்பு ஆகுமா நீடிபபு

 _என் �விதத க�ஞாட்டியது

அவ்சரம் அவ்சரமஞா� விபரம் ப�ட்டஞால 
மு�த்தில என்ன பஞாரக�ரீங�.. பதில என புத்த�ம் 
நீட்டினஞாள். பதில க்சஞால்லஞாமல பத்தஞாயிரத்து 
எட்டு நூற்று இருபது என க்சஞாலலி புத்த�ம் திரும்ப 
தநபதன். இம்முதற அவள் பபஞாட்டு வநத ்சநதன 
க்சண்ட் மணம் மனதில புகுநதது. இரண்டு ேஞாட்�ள் 
்சநதன வஞா்சமும் து்பட்டஞா ் ஞாப�ம்.

 ்சனிககிழதம மஞாத்ல அலுவ்ல�ம் முடிநது 
�ஞாய்�றி வஞாஙகி க�ஞாண்டு இயர பபஞான் �தட�ள் 
பக�ம் பபஞாபனன். 

“கரஞாம்ப ேன்றி ்சஞார. என்ன பவணும்..”

�தட உள்ளிருநது அபத குரல..

 “எல்லஞாரும் பிசின்னு எழுதி தரத்ல. நீங� 
எழுதி தநது பிறகு எங�்பஞா கபன்்சன் பணம் 
வநதது கதரியும். அ்பஞா உயிபரஞாட இல்லஞாமல 
அம்மஞா �ஷடபடுரஞாங�. வஙகி �டன் �ட்ட �தடசி 
ேஞாள் அதஞான்..

“ ே ஞான் இநத க்சல �தடயில பவத்ல 
க்சய்யபறன்…”

“பஞாரஞாட்டுக�ள். . .இநத வயதில கரஞாம்ப 
கபஞாறு்பு. ப்சங� பபஞா்ல ததரியம்..”. என பு�ழ் 
அவள் மு�த்தில ஒளிவநதது பயம் பபஞானது. 

“கபன்்சன் பணத்தில ஐயஞாயிரம் ேத� �டன் 
�ட்டி விட்படன். மீதி இம்மஞாத க்ச்லவு. என் 
்சம்பளம் வீட்டு வஞாடத� மளித� ்சஞாமஞான் பஞால 
பஞாகக�ட் ்சரியஞா பபஞாச்சு. வித்லவஞாசி தினமும் 
ஏறுது. ்சம்பளம் ஏறுதஞா...” என் ப�லியஞா� சிரித்தஞாள். 
இயர பபஞான் வஞாஙகி க�ஞாண்டு திரும்பும் பபஞாது… 
பிலத்ல பஞாரத்பதன். க்சலவி என முத்து முத்தஞா� 
த�கயழுத்து மனதில �லகவட்டஞா� பதிநதது. 

அஙகு வநத ஒரு அம்மஞா…

இரவு எட்டு மணி ஆச்சு வீட்டுககு பபஞா�்லஞாம் 
வஞாம்மஞா.. �லயஞாணம் ஆ�ஞாத கபஞாண்ணு இரவு 
பேரம் �ழித்து அனு்ப கூடஞாது உன் முத்லஞாளிககு 
கதரியஞாது.. என அவள் அம்மஞா அதழக� வநதஞாள். 
அவதள பபஞான்ற உருவம்… குரல… 

குரலின் ரீங்காரம்
தாயின் பிரதிபிம்பம்
அன்பின் அன்யாைம்
பணபின் அஙகீ்காரம்
மைதில் நஙகூரம்
மணக்கும் சந்தைம்
இனிக்கும் திைந்ஹதாறும்
்கவனல்கள் தீரக்கும்
நம்பிக்ன்க ண்காடுக்கும்
என்ஹைாடு வாழும்
்கவினதக்கு அரத்தம்
ன்க ஹசர ஹவணடும்

   ஏன் இ்பபஞாது எல்லஞாம் �விதத மயம் 
அவதள பஞாரத்த பிறகு தஞான் இ்படி பதஞான்றுகிறது. 
நிதனத்தபடி வீடு வநது ப்சரநபதன். ஆனஞால 
கவகு பேரம் தூக�ம் வரவிலத்ல. அவள் 
நிதனவு வதளயம் சிக� தவத்தது. ேஞான் 
மஞாட்டி க�ஞாண்படன்.

ஒரு வஞாரம் பவ�மஞா� பபஞானது. ஆனஞால 
அவள் ்ஞாப�ம் .  அலுவ்ல�ம் ,  வீடு , 
கதஞாத்லக�ஞாட்சி, கபற்பறஞார கதஞாத்லபபசி 
உதரயஞாடல என �ழிநதது. இருநதும் இதுவதர 
வீட்டில க்சஞால்லவிலத்ல.அடுத்த வஞாரம் 

தீபஞாவளி. அதனவருககும் உதட வஞாஙகி க்சல்ல 
பவண்டும்.அதில அவளுககும் அவள் 
அம்மஞாவிற்ககும் ப்சதவ வஞாங� 
தீரமஞானம். ஊருககு க்சன்றவுடன் 
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அம்மஞாவிடம் பபசி விட்டு முடிவு 
எடுககும் எண்ணம்.

 இன்று ்ஞாயிற்றுககிழதம 
கபஞாழுது பபஞா�ஞாமல அருகில 
உள்ள .பூங�ஞாவில அமரநபதன். 
அ்பபஞாது குழநதத அம்மஞாவுடன் 
அ வ ள்  வ ந த ஞா ள்  . எ ன க கு 
உ ற் ்ச ஞா � த் தி ல  த த ்ல � ஞா ல 
புரியவிலத்ல…மனசு இறகத� 
�ட்டி பறநதது

பூக்்கள் வாசம் மலரும்

வணடு்கனை அருகில் இழுக்கும் 

குைந்னத ஆட்ம் பாட்ம்

மரங்கள் சுற்றி ஓட்ம்

ணபரிஹயார்கள் நிம்மதி கூட்ம்

   _என �விதத அருவியஞாய் க�ஞாட்டியது

அடுத்த முதற பஞாரககும் பபஞாது. �ஞாதத்ல க்சஞால்ல 
பவண்டும் என உறுதி எடுத்பதன். இருநதும் இரு 
வீட்டஞாரும் ஒத்து க�ஞாள்வஞார�ளஞா? என்ற பயம்.அவள்.
வறுதம கபஞாருளஞாதஞார சிக�ல. என் கபற்பறஞார 
க�டுபிடி.. என் ப்ல நிதனவு�ள் சூழ்நித்லதய 
பிரச்சிதன ஆககுமஞா?. என் மனதத வஞாட்டியது. 
இருநதும் �னவு�ள் அவதள சுற்றிபய வநதது. 
�டற்�தர வஙகி �தடவீதி பூங�ஞா என எஙகும் அவள் 
்ஞாப�ம். �விதத புத்த�ம் திறநது பஞாரக� தயஙகிய 
�ஞா்லம் உண்டு இ்பபஞாது அடிக�டி திறககிபறன். 
அதில என் �விதத�ள் இடம் பிடித்தது. தனிதமதய 
பமலும் ரசிக� ஆரம்பித்பதன். �ஞாதல பஞாடல�ள் 
ருசிக� துவஙகிபனன். உணவு குதறநது வருகிறது. 
நிதனவு அதி�மஞானது. ஊருககு பபருநது ஏறிபனன். 
பண்டித� தினம் முன்னபர பதிவு க்சய்து இருநபதன். 
அதனஞால நிம்மதி. இரவு முழுவதும் பயணத்தில 
உறக�ம். முடிநததும் �ஞாத்ல ஊதர ப்சரும் பபஞாது 
நிம்மதி. க்சஞாநத மண். ேண்பர�ள் கூட்டம். தீபஞாவளி 
க�ஞாண்டஞாட்டம். கபற்பறஞாதர பஞாரக� பவண்டும் 
என உற்்சஞா�ம்.

அனல அனலயாை எணணங்கள்

எதிர்கால வணணங்கள்

ணபற்ஹறார விருபபங்கள்

மைதுக்கு ஏற்றங்கள்

சமுதாய மாற்றங்கள்

்காதல் ்கவினத்கள்

நானை நினறஹவறும் 

நம்பிக்ன்க உற்சா்கம்

எதிரபாராத திருபபம்

புது வாழ்க்ன்க துவக்்கம்

ஊருககு க்சன்று வீட்தட அதடநபதன். 
குளித்து விட்டு அதனவருககும் இனி்பு 
மற்றும் உதட�ள் தர மகிழ்ச்சி பிறநதது 
முககியமஞா� அம்மஞா மற்றும் தம்பி மி� 
்சநபதஞாஷம்.

அ ம் ம ஞா வி ட ம்  க ம ல ்ல  ப ப ச் சு 
ஆ ர ம்பி த் பதன் .  மு தலில  எதி ர ஞா � 
க்ச ஞான்னஞாலும் ம�தன ஆத்ச�ள் 

நிதறபவற்ற தஞாபய �தி. �தடசியில ஒத்து க�ஞாண்டு 
அ்பஞாதவ ்சம்மதம் க்சஞால்ல தவககும் முயற்சியில 
அம்மஞா ஈடுபட்டஞார. அவர ப�ஞாபத்தில பதில 
பப்சவிலத்ல.. அ்பஞாதவ ்சஞாதி ஏற்ற தஞாழ்வு ஆரம்பித்து 
ப்ல விஷயங�ள் சுற்றி வநத பின்

“முதலில அவர�ள் கபண் வீடு ்சம்மதம் 
க்சஞால்லட்டும் எனககு ஒரு பிரச்சிதன இலத்ல. 
தபயன் ்சநபதஞாஷமஞா� வஞாழனும். நிம்மதியஞா� 
இருக�னும்” என்றஞார.

கபரிய பிரச்சிதன�தள அதர மணிபேரத்தில 
அம்மஞா முடித்து தவத்தஞார .   ்சநபதஞாஷமஞா� 
ேண்பர�ளுடன் பகிரநது க�ஞாள்ள விண்தண விட்டு 
கவளிபய வநபதன்.

  முதலில ப�லி கிண்டல என க்சய்தஞாலும் �ஞாதல 
திருமணம் வஞாழ்கத�யில மறக� முடியஞாத தருணங�ள். 
வஞாழ்த்துக�ள் ப்சஞாலலி அனு்பினஞார�ள் பள்ளி 
�லலூரி ேஞாட்�ளில �ஞாதலில விழவிலத்ல. இன்று 
விழுநது விட்டஞார. �ஞா்லத்தத பேரத்தத மஞாற்ற 
முடியஞாது.

�வத்ல�ள் தீரநது நிம்மதியஞா� க்சன்தன பேஞாககி 
பயணம் ஆரம்பித்பதன்.. அடுத்த முதற க்சலவியுடன் 
வநது கபற்பறஞார ்சம்மதத்துடன் திருமணம் க்சய்து 
க�ஞாள்ள பவண்டும் என்று தீரமஞானம்.

அவள் �ஞாதப்லஞாடு என்தன �வி்ன் ஆககி 
விட்டஞாள்

எஸ வீ .ரா்கவன்
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சுபரஷ ஒரு பட்டதஞாரி பவத்ல பதடும் 
இதள்ர. சுபரஷின் தநதத ப�ஞாதவயில 
உள்ள ஆட்சியர அலுவ்ல�த்தில 

கடபுடி �க்லகடர.சுபரஷ  பவத்லத்பதடிக க�ஞாண்டு 
இருநதஞான்.இது தவிர �தத ,�விதத மற்றும் �ட்டுதர 
எழுதி வநதஞான்.   சுபரஷின் தநததயும் �வி்ர. சுபரஷ 
படிக� வஞார, மஞாத இதழ் �ள் வஞாஙகி வருவஞார.                                                          
�லலூரியில படித்த ்சமயத்தில �லலூரியில  
ேதடகபறும் பபஞாட்டி�ளில �்லநது க�ஞாண்டு நிதறய  
கமடல�ள், புத்த�ங�ள் வஞாஙகி இருககிறஞான்.                                                         
சுபரஷ க்சன்தனயில    பவத்லக�ஞான பேரமு�த் 
பதரவுககு �டிதம் வர சுபரஷின் தநதத  அவரின் 
பியூனிடம் க்சஞால்ல அவரும் க்சன்தனககு டிக�ட் 
வஞாஙகி வநதஞார.

க்சன்தனககு் பபஞாகும் பபஞாது தஞான்  டிக�ட் 
சுபரஷின் தநதத க்சல்ல எடுத்தது கதரிய வர 
சுபரஷின் தநதத கடன்ஷன் ஆ� சுபரஷ  அ்பஞா 
ேஞான் பஞாரத்துகிபறன் என க்சஞால்ல  ்சரி டிக�ட்டுக�ஞான 
பணம்,டிபன் ்சஞா்பிட  ரூபஞாய்2,00/_ மற்றும  இரயிலில 
புத்த�ங�ள் வஞாங� ரூபஞாய்2,00/_ பணம் க�ஞாடுத்தஞார. 
அவன் தநதத புத்த�ங�ள்படித்தவுடன் ப�ஞாதவககு 
வரும் பபஞாது  க�ஞாண்டு வர பவண்டும் என்று நிபநத
தன.                                               

 ப�ஞாதவ எகஸபிரஸ ப�ஞாதவயில இருநது கிளம் 
பிய சி்ல நிமிடங�ளில டிடிஆர  வநது பரிப்சஞாததனயில 
தவற்தற �ண்டுபிடிக�, சுபரஷ ேடநத விவரம் 
கதரிவிக�, பரிப்சஞாத�ர பிறகு வருவதஞா� க்சஞாலலி 
விட்டு க்சன்றஞார. க�ஞாஞ்ச பேரம் �ழித்து வநதவர, 
அபரஞாதம் வசூலிக� பவண்டும் என்று கதரிவிக�, 
சுபரஷ எவவளவு என்று  ப�ட்�, உன்னிடம் இருககும் 
புத்த�த்தில இருநது சுஜஞாதஞாவின்” தே்லஞான் �யிறு 
“புத்த�ம் என்று க்சஞால்ல, சுபரஷ ்சநபதஞாஷமஞா� 
எடுத்து கக�ஞாடுத்தஞான்.

சுபரஷ பக�த்தில இருநத ஒரு கபண், ஆெஞா இது 
என்ன கரயிலபவ துதற? என்று க்சஞால்ல,சுபரஷ , 
ேஞான் பணம் �ட்ட தயஞாரஞா� இருநபதன் அவர புத்த�் 

பிரியரஞா� இரு்பஞார என்று நிதனக�விலத்ல.                                                  
அநத்கபண்  தன் கபயர பம�்லஞா என்றும் க்சன்தன 
யில ஆடிட்டர அலுவ்ல�த்தில பணி என்றும் 
கதரிவிக�, சுபரஷ தஞான் பணியில ப்சர வநத ஆரடதர 
�ஞாண்பிக� அதத வஞாஙகி பஞாரத்த பம�்லஞா �ஙகிரஞாட்ஸ 
என்று க்சஞாலலி ஆரடதர சுபரஷிடம் க�ஞாடுக� அதத 
வஞாஙகி தவத்துக க�ஞாண்டு அதற்குள் புத்த�ம். வஞாங� 
அடுத்த கரயில ஸபடஷனில இறஙகி புத்த�ம் 
வஞாஙகினஞான்.

அநத புத்த�ம் பஞா்லகுமஞாரன் எழுதிய புது ேஞாவல 
அது பம�்லஞா த�ககு மஞாறியது என்று க்சஞாலலி கதரிய 
பவண்டியதிலத்ல. ப�ஞாதவ எகஸபிரஸ கரயில 
க்சன்தன வருவதற்குள் சுபரஷ டிபன் ்சஞா்பிட 
விலத்ல, புத்த�ங�ள் மட்டுபம ரூபஞாய் 2,00/- ககு 
வஞாஙகினஞான். க்சன்டிரல  ஸபடஷனில இறஙகி சுபரஷ 
மஞாம்ப்லம் பபஞா�,பம�்லஞா தஞாம்பரம் பபஞானஞாள்.

சுபரஷ மறுேஞாள் �ஞாத்ல அலுவ்ல�ம் க்சன்று 
பணியில ப்சர ஆதணயுடன் அலுவ்ல�த்தில 
அதி�ஞாரிதய்பஞாரக� க்சன்ற சுபரஷககு ஷஞாக.ஆம் 
அநத அதி�ஞாரி பம�்லஞா தஞான் . பிறக�ன்ன இரண்டு 
பபரும் ஒருவதர ஒருவர பஞாரத்து �ண் க�ஞாள்ளஞா, 
சுபரஷ பபஞாதும் ேஞான் அதி�ஞாரி என்று க்சஞாலலி விட்டு 
ஆதணதய வஞாஙகி உங�ள் இடத்திற்கு க்சலலுங�ள் 
என்று க்சஞாலலி விட்டு பபஞாய் விட்டஞாள்.   

இரண்டு ேஞாட்�ள் �ழித்து க்சன்தனககு வநத 
சுபரஷின் தநததயிடம் சுபரஷ  ேடநததத  கதரிவிக� 
அவர அவரின் தத்லதம அலுவ்ல�ம் க்சல்ல ,சுபரஷ 
கரயிலில வஞாஙகிய புத்த�ங�ள் க�ஞாடுக� வஞாஙகிக 
க�ஞாண்டு    ப�ஞாதவ க்சன்றஞார. 

சுபரஷ தநதத யிடம் தன் �ஞாதல விவ�ஞாரம் எ்படி 
ஏற்பட்டது என்று கதரிவிக� அவரும் கபண்ணின் 
கபற்பறஞாரிடம் பபசி திருமணம் முடித்து தவத்தஞார. 
வஞாழ்� ப�ஞாதவ எகஸபிரஸ.   பஞாரதிரஞாஜன் என்கிற 
ரங�ரஞாஜன், ஜி2, மஞாருதி அடுக��ம், 19/23, �ன்தனயஞா 
க்சட்டி கதரு, கவங�டஞாபுரம், அம்பத்தூர, க்சன்தன-
600053.த�பபசி எண்:9113988739                            

கரயில் 
்யைம்

்பாரதிராஜன் என்கிற ரங்கராஜன்்பாரதிராஜன் என்கிற ரங்கராஜன்
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ரசித்து ருசித்து ்சஞா்பிட ்சத்தஞான ஓர துதவயல.

சதலவயான ம்பாருட்கள்:

�ஞாய்�றி�ள் (பீரக�ங�ஞாய்/இனி்பு பூ்சணி/க்சௌ 
க்சௌ), பதஞால உரித்து துண்டு�ளஞாக�்பட்டது - 2 �்

புளி ஹபஸ்ட   -  1/2 டீஸ்பூன்

ண்காத்தமல்லி இனல்கள்  -  ஒரு ண்காத்து 

்கறிஹவபபினல.   -  2 தளிர்கள்

உளுத்தம் பருபபு   -  1 டீஸ்பூன்

்க்னல பருபபு.   -  1 டீஸ்பூன்

சிவபபு மிை்காய்   -  5/6

ணபருங்காயம்   -  1/4 டீஸ்பூன்

எணணணய்   -  2 டீஸ்பூன்

ஹதனவக்ஹ்கற்ப உபபு.

ம�ய்முலற:

-  �ஞாய்�றிதயக �ழுவி, பதஞாத்ல உரித்து, 
துண்டு�ளஞாக�வும்.

-  வஞாணலியில 1 டீஸபூன் எண்கணய் 
ப்சரக�வும்.

-  உளுத்தம் பரு்பு,�டத்ல பரு்பு மற்றும் 
சிவ்பு மிள�ஞாய் ப்சரத்து பரு்பு�ள் 
கபஞான்னிறமஞாகும் வதர வதக�வும். 
கபருங�ஞாயம் ப்சரக�வும். க�ஞாத்தமலலி 
மற்றும் �றிபவ்பித்ல ப்சரத்து வதககிய 
பின்பு தீதயக குதறத்து விட்டு வஞாணலியில 
இருநது வதககிய  கபஞாருட்�தள அ�ற்றவும். 

- பின் அபத வஞாணலியில 1 டீஸபூன் ்சதமயல 
எண்கணய் ப்சரக�வும். துண்டு�ளஞாக�் பட்ட 
�ஞாய்�றி�தளச் ப்சரத்து மூடி, �ஞாய்�றி கமன்தமயஞா� 
மஞாறும் வதர ்சதமக�வும்.பின்பு அடு்தப 
அதணத்து விட்டு அதனத்து கபஞாருட்�தளயும் 
ஆறவிடுங�ள்.

-  ்சதமத்த �ஞாய்�றி�ள், வதககிய கபஞாருட்�ள் மற்றும் 
புளி விழுது மற்றும் உ்பு ஆகியவற்தற மிகஸி / 
கிதரண்டர ஜஞாடிககு மஞாற்றி, தண்ணீர ப்சரக�ஞாமல 
ேன்றஞா� விழுதஞா� அதரக�வும்.

-  மிகசி/கிதரண்டரில உள்ள அதரத்த துதவயத்ல 
ஒரு �ஞாற்று்பு�ஞாத ட்பஞாவில மஞாற்றவும்.

-  �ஞாய்�றி ்சட்னி/துதவயல தயஞார.

-  இது சூடஞான ்சஞாதம், ்ச்பஞாத்தி, பரஞாத்தஞா, பதஞாத்ச 
ஆகியவற்றுடன் ேன்றஞா� இருககும்.

-  இததன அ்படிபய குளிர்சஞாதன கபட்டியில 
தவத்தஞால அது ஒரு வஞாரம் 
ேன்றஞா� இருககும்.

-  சிற்புக குறி்பு: நீண்ட 
ேஞாட்�ளுககு தவத்து உண்ண 
- அபத வஞாணலியில ஒன்று 
அல்லது இரண்டு �ரண்டி 
எ ண் கண ய்  ப ்ச ர த் து , 
துதவயத்ல ஈ ர்பதம் 
�ஞாய்நது அது வஞாணலியில 
ஒட்டஞாமல இருககும் வதர 
வதக�வும். பின் அதத 
குளிரவித்து, �ஞாற்று பு�ஞாத 
ட்பஞாவில ப்சமிக�வும்.

இது ஒரு மஞாதம் பமல கூட 
ேன்றஞா� இருககும்.

்பாமா சுபரமணியன்

கவாயகறித் 
து்்யல்
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சான் ஆணபடானிபயாவின் 
இளம் ஓவியரகள

ஆதரஷ்   ஆதரஷ்   

அ க் ஷிதவாஅ க் ஷிதவா

அத்விகவா கவாரத்திமகயன்அத்விகவா கவாரத்திமகயன்

உள்ளத்லத ச்பசும் ்கதவு-ச்பசும் ்கண.உள்ளத்லத ச்பசும் ்கதவு-ச்பசும் ்கண.
மற்மறாரு ்கணலண தானம் ம�ய்தாயா?மற்மறாரு ்கணலண தானம் ம�ய்தாயா?
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பிரைதிபிரைதி சஹஸரவாத்சஹஸரவாத்

அனன்யவாஅனன்யவா
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பிரகிதவா பிரகிதவா 
விக்மனஷ்விக்மனஷ்

திஷவா மேவாகன்திஷவா மேவாகன்

ஹரிணி ஹரிணி 
மேவாகன்மேவாகன்

தனிஷ்கவா தனிஷ்கவா 
்வாசுமத்ன்்வாசுமத்ன்
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குருமூரத்திகுருமூரத்தி

சேவாரவா பிமரம்ஆனந்த்சேவாரவா பிமரம்ஆனந்த்
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நிகழ்வுகள
2022 ஏபரல் மாதம் வரு்பபிறபபிற்கு ணவளிவந்த நம் மல்லின்க மலருக்குப பிறகு நம் 

தமிழ்ச் சங்கத்தின் ்க்ந்த நான்கு மாத நி்கழ்வு்களின் பதிவு்கள் உங்களுக்்கா்க- 
ஹம மாதம் ‘அன்னையர திைத்னத’ முன்னிடடு நாம் ஏற்பாடு ணசய்திருந்த ‘அம்மா’ எனும் 

தனலபபில் ந்ந்த ணமய்நி்கர நி்கழ்வு மிகுந்த வரஹவற்னபப ணபற்றது. ஆண-ணபண 
இருபாலாரும் ்கலந்துண்காண்ைர.

எபஹபாதும் விடுமுனறக்்காலத்தில் சிறுவர்கள் மற்றும் ணபரியவர்களுக்்காை வினையாடடுப 
ஹபாடடி்கள் நன்ணபறும். இவவாணடும் அனைத்துப ஹபாடடி்களும் மி்கச் சிறபபா்க 
நன்ணபற்றை. ஹபாடடி்களில் ணவன்றவர்களுக்கு ஆ்கஸ்ட 13 அன்று ந்ந்த சுற்றுலாவில் 
பரிசு்களும் ஹ்காபனப்களும் வைங்கபபட்ை. ஹமலும் இனைஞர அணி சாரபா்க பள்ளி-
்கல்லூரி சம்பந்தபபட் ணமய்நி்கர நி்கழ்வு்கள் நன்ணபற்றை.  
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சுற்றுலவா ககவாண்வாட்ம்

ஆகஸ்ட் 13 அன்று தமிழ்ச் சஙகம் நடத்திய ககொணடொட்டச் சுற்றுலொ!
குைந்னத்களில் இருந்து ணபரியவர்கள் வனர அனைவரும் வினையா் பலவன்க வினையாடடு்கள், ணமேந்தி,மு்க 

ஓவியம் (face painting), வன்கவன்கயாை சிற்றுணடி்கள், உள்ளூர ்கனலஞர்களின் இனச விருந்து, இதுவனர 
ந்ந்த அனைத்து வினையாடடுப ஹபாடடி்களில் ணவன்றவர்களுக்கு ணவற்றி பரிசு்கள், ஹ்காபனப்கள், நி்கரற்ற 
தன்ைாரவலர்களுக்கு பரிசுக்ஹ்காபனப்கள் வைஙகுதல் எை ண்காண்ாட்ங்கஹைாடு சுனவமிக்்க இரவு விருந்தும்! 

இளம் நிருபர்கள்:இளம் நிருபர்கள்: வந்திருக்கும் விருந்திைர்கனை சங்கத்தின் இைம் நிருபர்கள் சந்தித்து அவர்களின் 
்கருத்துக்்கனை ஹ்கட்றியும் நி்கழ்வு எை அருனமயாை சுற்றுலாவா்க அனமந்தது.
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நன்றி உ்ர
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மக்்கஹை வணக்்கம்,
மலர்கள் தனித்தனிஹய இருந்தால் அைகு தான், 

ஆைால் அனதஹய மானலயா்க ஹ்காரத்து அணிந்தால் 
எத்தனை அைகு! அபபடித் தான் இம்மலரும்-நம் 
மல்லின்க மலர! மக்்களின் திறனம்கனை ்கவினத
்கைா்க,்கடடுனர்கைா்க,சிறுவர்களின் ஓவியமா்க 
ணபற்று ஹ்காரத்து நமக்கு அை்காை மானலயா்க 
வைஙகி ண்காணடிருக்கும் மல்லின்க மலரின் ஆசிரியர 
குழுவிற்கு மாணபரும் பாராடடுக்்கள்! இதில் இ்ம் 
ணபற்றிருக்கும் பன்பபு்களின் பன்பபாளி்களுக்கு 
மிக்்க நன்றி! ணதா்ரந்து உங்கள் ஆதரவும் அன்பும் 
நம் சங்கத்திற்குத் ஹதனவ எைக் ஹ்கடடுக்ண்காள்கிஹறன். 

நன்றி!
வணக்்கம்!
-்வாசுமத்ன் ந்ரவாஜன் -்வாசுமத்ன் ந்ரவாஜன் 
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