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ÿÿனிவாென்னிவாென்

துரணத் ைரலைவர்துரணத் ைரலைவர்

குமார் வீைபபன்குமார் வீைபபன்

ைாஜா பிசரெ�ாைாஜா பிசரெ�ா

யெ�லைாளர்யெ�லைாளர்

 யெலவகிரி  யெலவகிரி 
அருணகிரிஅருணகிரி
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விஸவநாைன்

நிர்வாக உறுப்பினரகள் 
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வாசு்ைவன் வாசு்ைவன் 
நடைாஜன்நடைாஜன்
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ெநதிை்ெகர் ெநதிை்ெகர் 

யவங்க்டஷ் 
ரவைக்கணணு

யகளைம் ைாஜன் விஜய 
பார்த்ைொைதி

இைாஜகுரு 
பைமொமி

ஷீலைா ைமணன்ஷீலைா ைமணன்

சுைாÿÿ 
இைாஜகுரு

மமலவாணகமக்குழு உறுப்பினரகள்

ககௌர் நிர்வாக உறுப்பினரகள்
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“புகை நடுவினில் தீயிருப்பகைப 
பூமியிற் ைண்டோ்ே-நன்னெஞ்சே! 
பூமியிற் ைண்டோ்ே. 
்பகைநடுவினில் அனபுரு வோனெநம் 
்பரேன வோழ்கின்ோன-நன்னெஞ்சே! 
்பரேன வோழ்கின்ோன.
்பகைவனுக் ைருளவோய்-நன்னெஞ்சே! 
்பகைவனுக் ைருளவோய்!”

அகனெவருக்கும் அன்போனெ வணக்ைம்.
அகனெத்து ைமிழரைளின ேனெம் ைவர்நை முணடோசுக் 

ைவிஞன சுபரேணிய ்போரதியின பி்்நை தினெம் இனறு. 
இ்நநோளில் ் வளிவரும் நம் சேோன ஆண்டோனி்யோ ைமிழ்ச் 

சேஙைத்தின ‘ேல்லிகை ேலர’ இவவருடத்தின மூன்ோம் ்பதிபபு! 
எணணி ் ்பருகே ் ைோள்வோம்! 
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உ்ஙகும் ேனெகையும் துளளி எழச் ் சேய்யும் அவர ்போடல் 
வரிைள! குக்வோனெ ைோல்ே அவர வோழ்்நதிரு்நைோலும் நம் 
ைமிழுக்கு ஒரு குக்யும் கவக்ைவில்கல! நோமும் அவர 
வழியி்ல்ய நகட ் ்போட்டு நம் ேக்ைளிகட்ய ைமிகழ வளரத்து 
வருகி்்ோம். நம் ேல்லிகை ேலரும் அைற்்ைோரு சேோட்சி! 

இனறு இம்ேலரில் இடம் ்்பற்றுளள அகனெத்து 
ைட்டுகரைளும், ைவிகைைளும், குழ்நகைைளின ஓவியஙைளும், 
ைகலஞரைளின புகைப்படஙைளும் மிை அருகே. அகனெவருக்கும் 
்போரோட்டுக்ைள! ் ைோடர்நது ்பஙைளியுஙைள. புது ்பகடப்போளிைகள 
ேல்லிகை ேலர வர்வற்கின்து. இம்ேலர உருவோை உடனிரு்நது 
உகழத்ை துகண ஆசிரியரைளுக்கும்,ஒருஙகிகணப்போளரை
ளுக்கும் ேனெேோர்நை நனறிைள ்பல!

்ைோ்ரோனெோ நம்கே அணடோேல் மிைவும் ைளளி்ய 
இருப்்போம். வரும் புத்ைோணடில் நலமுடனும்,வளமுடனும் வோழ 
வோழ்த்துக்ைள!

-நனறி!

ஆசிரி�ர் உரை

    ஆசிரி�ர், ஆசிரி�ர், ஷீலைா ைமணன்ஷீலைா ைமணன்
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இைாஜகுரு பைமொமிஇைாஜகுரு பைமொமிகார்த்தி்க�ன்கார்த்தி்க�ன்

ைமிழ்ச் சேஙைத் ைகலவர
திதிரு.கார்த்தி்க�ன் சுபபாநாயுடுரு.கார்த்தி்க�ன் சுபபாநாயுடு
மலலிரக மலைரைப படிக்க:மலலிரக மலைரைப படிக்க:
www.satamilsangam.org/newsletterwww.satamilsangam.org/newsletter

ை.பிைபுை.பிைபுமு.யுவைாஜ்மு.யுவைாஜ்

ைரலைவர் உரை

துரண ஆசிரி�ர்கள் ஒருங்கிரணபபாளர்கள்

அன்போர்நை ் நஞசேஙைளுக்கு வணக்ைம்!

2020 வருடம் முடியும் ைருவோயில் உள்ளோம். ் ைோற்று ் நோய் ைோலத்தினெோல் நம் சேஙைத்தின 
விழோக்ைள,நிைழ்வுைள அகனெத்தும் ் ேய்நிைரோை்வ நட்நது ் ைோணடிருப்பது அகனெவரும் 
அறி்நதிருபபீரைள. இ்நநிைழ்வுைளில் எல்லோம் ்பஙகு்ைோணட அகனெவருக்கும் நனறி.

்ைோடர்நது ் வற்றிைரேோை ் சேயல்்பட்டு வரும் நம் ைமிழ்ச் சேஙைத்தின “ேல்லிகை ேலர”, 
நம்கே ஒனறிகணக்கும் ்போலம்! உஙைள ்பகடப்போற்்கல பி்ர அறியச் ்சேய்யும் ஒரு 
ைளம். அைற்கு ைோரணேோய் அகே்நை ைஙைள ்நரத்கையும் உகழபக்பயும் ்ைோடுத்ை 
ஆசிரியரைளுக்கு நனறிைள ்பல. ேைோைவி ்போரதியோரின பி்்நை தினெத்தில் இனறு 
்வளிவ்நதிருக்கும் இம்ேலரின ்பகடப்போளிைளுக்கு வோழ்த்துக்ைள.்ேலும் ்பலரும் 
்பஙகு்்பறுஙைள. 

வரும் ைோலம் நலேோை அகேய எல்லோம் வல்ல இக்வகனெ ்வணடி புத்ைோணகட 
வர்வற்்்போம். ேலர சேோர்போை அகனெவருக்கும் ைமிழ்ச் சேஙைத்தின புத்ைோணடு வோழ்த்துக்ைள!

நனறி!
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என் தமிழ் ச�ொநதங்களுக்கு முதல் வணக்்கம்.

அடுதத தமிழ் தலைமுலைலை ஆறைலுள்ள 
தலைமுலைைொ்க இனி இஙகு மொறறுவதில் 
ஈடுபொடுள்ள தமிழர்களின் உணலமைொன 
தமிழ்ப் பணிைொ்க,  ஊக்்கமூட்டும் தமிழ்ப் 
பணிைொ்க இருக்்க வவணடுசமன, அதுவும் 
அநநிை மணணில் இருநதொலும் முன்சனடுததுக் 
ச்கொணடிருக்கிை �ொன் ஆணவடொனிவைொ 
தமிழ்ப்பளளி நிரவொகி்களுக்கும், அலத 
பலை�ொறை ஐம்புைனும் கூரலமைொக்கி 
ஒவசவொரு தமிழ் குழநலதக்்கொ்கவும்   
பொடுபட்டுக் ச்கொணடு இருக்கின்ை தமிழ் 
பளளி முதல்வருக்கும், மறறுமுள்ள அலனதது 
ஆசிரிைர்களுக்கும் வணக்்கம் ச�ொல்லி என் 
தமிழ்ப்பளளி ஆசிரிைர முதல் அனுபவதலத 
தங்களுடன் பகிரைொம் என்று 
விலழகிவைன்.

மலழயின் அருலம சதரிைொமல் 
மலழலை ்கணடு ஓடுபவரவபொை 
தமிலழ விடுதது மதிப்சபண என்ை 
மொலை ச்கொணடு ்கணிதம், இைல், 
வவதி அறிவிைல் என்று தமிலழ 

பளளிநொட்்களில் இரணடொம் 
நிலையில்  லவததிருநது 

விட்வடொவம என்ை உறுததல் இன்றும். 
‘மலழயின் அருலம வ்கொலடயில் சதரியும்’ 
என்பொர்கள.

தொயின்  பிரிவவ  ஒரு வலி. தொயசமொழியும்  
இல்ைொ சூழ்நிலை அதனினும் வலி. இன்று 
தமிழ் வப� வவணடும். தமிழ் மட்டும் வப� 
வ வ ண டு ம்  அ து வு ம்  ச ்க ொ ங கு 
தமிழ்(வ்கொைம்பததூர) ச்கொஞ்சி வப� 
ஆல�ைொ்க அல்ைவொ இருக்கு.  இைக்்கணம் 
படிக்்க வவணடும். இநத ஆல� எல்ைொம் 
எப்படி அசமரிக்்கொ நொட்டில் நிலைவவறறி 
ச்கொளவது. ஆம் !! இலத மன நிலைவவொடு  
நிலைவவறறிக்  ச்கொளகிவைன் ஒரு தமிழ் 
ஆசிரிைரொ்க. 

என் பளளி நொட்்களில் நீைம், 
சவளல்ள சீருலடயில் ்கொலை 
சவயிலில் வவப்பமர நிழலில் 
அணிவகுப்பொ்க நின்று தமிழ்த தொய 
வொழ்தது பொடிை நொட்்கள நிலனவுக்கு 
வநதது என் ஆசிரிைர்கள எல்ைொம் 
என் ்கண முன்னொல்!! தலைக்்கனம் 
இ ல் ை ொ ம ல்  இ ை க் ்க ண ம் 
்கறறுக்ச்கொளகிவைன். ்கறபிக்கிவைன்!! 
அதி்கொர வதொரலணவைொடு தமிழ் 

நானும் 
ஆசிரியராக - 
தமிழ்ப்பள்ளி 
அனு்பவம்
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ஆசிரிைரிடம் தமிழ் ்கறறுக்ச்கொணட எனக்கு, 
மனதொர  திருக்குைள அதி்கொரதலத ்கறறு 
்கறபிக்்க  என்ன ஒரு மகிழ்ச்சி!! 

 பழசமொழி படிக்்க படிப்பிக்்க என் 
அலமைொவின் பச்ல� குததிை உைரநத 
வதொளில் �ொயநது ச்கொஙகு தமிழில் வ்கட்ட 
பழசமொழியும் விடு்கலதயும் ்கண முன்வன 
வநது ்கண்கல்ள ஈரமொக்குகிைது.

வருடங்கள முழுவதும் வொர நொட்்களில் 
வொய வலிக்்க ஆஙகிைம் வபசும் நொன் 
இைக்்கணதவதொடு ஒன்ைலர மணிவநரம் 
அழகிை தமிழில் மழலையுடன் உலரைொட 
தொன் எததலன மகிழ்ச்சி. ஆஙகிைதலதயும்  
வபணுகிவைன் . ஆனொல் தமிழில் வொழ்கிவைன். 
வொழ ஆல�ப்படுகிவைன்.

்ேல்ல ைமிழ் இனி சேோகும்- அ்நை
்ேற்கு ் ேோழிைள புவிமிகசே ஓஙகும்!
என்்நைப ் ்பகை உகரத்ைோன! ஆ!
இ்நை வகசே்யனெக் ் ைய்திட லோ்ேோ?  
என்ைொன் பொரதி வருததததுடன். 

இன்று பொரதிக்கு �வொல் விடுகிவைன் . எம் 
தமிழ்ப்பளளியில் உள்ள அரும்பு சமொட்டு 
மைர, ்கனி்களின் ஆரவதலத பொரததிருநதொல்  
பொரதிவை தன் நிலைப்பொட்லட மொறறி 
இருப்பொன் என்பது திணணம். 

தமிழ் நொட்டில் தமிழ் பளளியில்  படிப்பது 
என்பது சுைபம் . அசமரிக்்கொவில்  ஆஙகிைததில் 
நிலனதது, நிலனதலத தமிழில் சமொழிமொறைம் 
ச�யது படிப்பது எவவ்ளவு ்கடினம். 
ஐம்புைனும் கூரலமைொக்கி ்கறகும் �ொன் 
ஆணவடொனிவைொ எம் தமிழ்ப்பளளி 
குழநலத்கள ஓர ஆச்�ரிைம்!! இலத அலடை 
ஓரலமயுடன் குழநலத்கல்ள ஊக்குவிக்கும் 
அ ன் பு  ச ப ற வை ொ ர ்க ல ்ள  ம ன த ொ ர 
பொரொட்டுகிவைன். 

தமிழ் ்கறபிததல் என்பது உைரிைது. மி்க 
உைரநத வநொக்வ்கொடு பளளிலை முன்னின்று 

ந ட த து ம்  ப ள ளி 
முதல்வருக்கும், அது சதொடரபொ்க 
சிநதிதது இைஙகுகிை  ஆசிரிைர்களுக்கும்,  
நம் மக்்கள அலனவரும் தமிழ் படிக்்க 
வவணடும்  என்ை  எணணததில் 
இைஙகுகின்ை பளளி நிரவொகி்களுக்கும் 
நன்றிலை தவிர என்ன ச�ொல்லி விட 
முடியும். தமிழொல் நொம் தமிழுக்்கொ்க நொம் 
என்று தன் வொர விடுமுலையிலும் தன் 
்கணினிவைொடு  இரவு ்கொதத கிளிைொ்க 
்கொததிருநது அலனதது சதொழிலில் நுட்ப 
வ்கொ்ளொறு்கல்ளயும் �ரிச�யயும் சதொழில் 
நுட்ப குழு என்றும் பொரொட்டப்பட வவணடிை 
்கதொநொைர்கள !! 

்சே்நைமி்ழ உயி்ர நறு்ந ் ை்னெ
்சேயலிகனெ மூச்சிகனெ உனெக்ைளித் ் ை்னெ
என முழஙகி �ொன் ஆணவடொனிவைொ வொழ் 

தமிழ் ச�ொநத்கவ்ள ! ! நீங்களும் இலத 
அனுபவிக்்க ச்கௌரவ ஆசிரிைரொ்க வருடததில் 
ஒருமுலைவைனும் வநது பொருங்கள. விழிைொய 
தமிழ் சமொழிலை ்கொப்வபொம் என்றும் 
சமன்வமலும் தமிழ் பளளிலை ஊக்குவிப்வபொம் 
என்றும் அருளகூரநது வ்கட்டுவிலழகிவைன். 

என் அருலம தமிழ் ச�ொநதங்கவ்ள!! சி்கரம் 
சதொட்ட நீங்கள ழ்கரம் ச�ொல்ை நம் தமிழ் 
பளளிக்கு வொருங்கள என வரவவறகிவைன். 
ஒரு தமிழ்ப்பளளி ஆசிரிைரொ்க!!  நொனும் 
ஆசிரிைர?  என்ை ஆச்�ரிைததில்!!

கார்த்தி்க�ன் இைாசிபாரள�ம் துரைைாஜ் 

�ொன் ஆணவடொனிவைொ  தமிழ் பளளி.
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அ.ஹ.சுரம�ா

நன்றி
தகா்ரா்னா!

 
அவசேர அவசேரேோை நைரும் வோழ்க்கையில்
்வைத்ைகடயோை வ்நைைற்கு நனறி...!
 
்நரமில்கல என் வோரத்கைக்கு
நிைோனெத்கை ைற்றுக் ் ைோடுத்ைைற்கு நனறி..!
 
்போரம்  சுே்நது  ஓடிக்்ைோணடிரு்நை  வோழ்க்கைகய 
்ைோஞசேம்  இகளப்போ்  ் சேய்ைைற்கு நனறி...!
 
ைோக்ை  கவத்ை ஆகசேை்ளல்லோம்  
நிக்்வற்்  ் சேய்ைைற்கு  நனறி!
 
ைல்்நஞசேம்  ைகரத்து  
அனபு  ைசிய  ் சேய்ைைற்கு  நனறி!
 
நோகள  ்பற்றிய  ்பயம்  நைரத்தி  
இனறின  இன்பம்  உணரச்  ் சேய்ைைற்கு  நனறி!
 
உைவியினறி  ைவிப்பவரக்கு  
உைவிட  ் சேய்ைைற்கு  நனறி..! 
 
முடி்வனறு எணணி  முற்றுபபுளளி  கவக்ைோேல் 
இனனும்  சில புளளிைள  கவத்து  ் ைோடர  ் சேய்ைைற்கு  நனறி...!
 
்நற்க்ய  எணணம்  ஏேோற்்ம்  ் ்போய், இனக்க்கு  
நம்பிக்கையில்  நகட்்போட  ் சேய்ைைற்கு  நனறி...!
 
ேோற்்ம்  ் ைடியும்  
ேகிழ்ச்சி  ் ைோகலக்ைோேல் ் சேய்ைைற்கு  நனறி...!
 நனறி ் சேோல்ல ே்்நைகை ஞோ்பைப்படுத்தியைற்கு நனறி...!
 எல்லோவற்றிற்கும் ் ேல் 
“உலைம் ேனிைனுக்கு ேட்டுேல்ல” என் ேனிைம் 
்ைோடுத்ைைற்கு நனறி...!
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ைற்்பது ைருவக்யில் ் ைோடஙகியது 
ைல்லூரி்யோடு முடிவைல்ல- 
இரு்பதுைளில் நீ ் ைர்ந்ைடுக்கும் 
துக்யில் ஆழ்்நது ைற்று
நீ எடுத்து கவக்கும் உன அடி
இட்டுச் ் சேல்லும் உனகனெ 
அடுத்ை ்படிக்கு! 

நோற்்பதுைளிலும் ைற்்ல் ் ைோடருேோயின 
உனகனெ ் நோக்கி வரும் ் நோய்ைகள 
நீ ் நோக்ைோேல் விட்டைோல்-்நோய்
ைன ் நோக்ைத்கை விட்டுவிடும்!

ைற்்்போம் ைற்்்போம்-ைற்்பது 
ைடகேயோக்ைப ்படும்்்போழுது 
ைவகலைள ைட்நது விடும்!

தினெம் ைற்்பைோல் தி்ன ் ேம்்பட்டு 
திடேோகும் ் ்போது ைஷடஙைள 
உனனிடம் வர ைஷடப்படும்! 

உன துக் சேோர்நை ஒனறில் 
்சேலுத்ைப்பட்ட ைவனெமும் 
்ைோடர ைற்்லும்-்ைோடர 
்வற்றிக்கு உனகனெ அகடயோளேோக்கும்!

முதுகேயிலும் விடோது ைற்ை 
ைட்டுக்ைடஙைோைது ் வற்றி ேட்டு்ே!
ைற்்்போம் ைற்்்போம் 
ைல்லக்யில் அடஙகும் வகர!

கற்றது ககயளவு
்ஹமலைைா 
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பொரலவக் வ்கொ்ளொைொ?  
ச ப ரி ை வ ர ்க ்ள ொ ல் 
ச � ொ ல் ை மு டி யு ம் . 

பச்ல�ப் பிளல்ளைொல் முடியுமொ? பிளல்ள 
்களுக்குப் பொரலவக் வ்கொ்ளொறு்கள இருப்பலத  
வநொய முறறிை பிைகுதொன் சபறவைொருக்வ்க 
சதரிை வருகிைது . ்கவனிக்்கப்படொமல் 
விடப்படுகின்ை இததல்கை வநொய்கள 
்கொரணமொ்க ்கணபொரலவ இழப்பு ஏறபடும்.  
மூல்ளக்வ்க மீ்ளொ பொதிப்பொ்க அலமநது விடும்.

குழநகதக் குழநகதக் 
கண்ககளப் கண்ககளப் 
்பாதுகாப்்்பாம.்பாதுகாப்்்பாம.டாக்டர் S . A. கரீம், டாக்டர் S . A. கரீம்,   

ஓயவு யபற்ற ் பைாசிரி�ர்,  ஓயவு யபற்ற ் பைாசிரி�ர்,  
கண மருத்துவம் துர்ற, கண மருத்துவம் துர்ற, 
பாலைாஜி  மருத்துவ கலலூரி, யென்ரை.பாலைாஜி  மருத்துவ கலலூரி, யென்ரை.
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்கறைல் திைன் குன்றிப் 
வபொகும் .  படிப்பிலும் 
வி ல ்ள ை ொ ட் டி லு ம் 
கு ழ ந லத ்க ள 
சுணக்்கமொ்கவவ இருப்பர. 
இதனொல் குழநலத்களின் 
எ தி ர ்க ொ ை வ ம  பு தி ர 
வ்கொைம் தொன்.

சபறவைொர  தங்கள 
பி ள ல்ள ்க ல ்ள 
உன்னிப்பொ்க ்கவனிதது, 
கு ல ை ப ொ ட் லட க் 
்கணடுபிடிக்்க வவணடும்.

டிவிலை பொரக்கும் 
சிறுவர்கள அநத டிவியின் 
மி்க அருகில் அமரநது 
ப ொ ர க் கி ை ொ ர ்க ்ள ொ , 
அடிக்்கடி ்கண சிமிட்டு 
கிைொர்க்ளொ, ஓரக்்கண ( 
squin t , crossed eyes ) , 
சவளிக் ்க்ள வில்ள 
ைொட்டில் (outdoor games) 
ஆரவம்   ்கொட்டொமல்    வீட்டுக்குளவ்ளவை 
முடஙகிக்  கிடக்கிைொர்க்ளொ, அவர்கள 
ச ம ொ ல ப ல்  வீ டி வ ை ொ  வ ்க ம் ்க ளி ல்  
(video games) தங்கல்ள நுலழததுக் ச்கொணடு  
இருக்கிைொர்க்ளொ என்பலதப் பொருங்கள. 
இலவ பிளல்ள்களின் பொரலவ குலைபொடு    
(Refractive errors)    ஆ்க இருக்்கைொம்.   

பிளல்ள்களின் சபற வைொரில்  ஒருவவரொ 
இருவருவமொ ்கணணொடி வபொடுகின்ை பழக்்கம்  
இருநதொல் அவர்கள தங்கள குழநலத ்கல்ள 
்கண பரிவ�ொதலன ச�யது ச்கொள்ள 
வவணடும்.

சரடினிடிஸ் பிக்சமன் வடொ�ொ (Retinitis 
pigmentosa) என்ை ்கணவநொய சிை குடும்பங்களில்  
இருக்்கக்கூடும். இருட்டுக் குருட்டுததன்லம, 
மொலை ்கண என்வை இதறகுப் சபைர. 
அததல்கை குடும்பததுக் குழநலத்கள ்கண 
பரிவ�ொதலன ச�யதுச்கொள்ள வவணடிைது 

அவசிைம். 

தொய ்கரப்பமொ்க இருநதவபொது சதொறறு  
( infection ) ஏதும் ஏறபட்டதொ என்று பொரக்்க 
வவணடும். செரமன் தட்டம்லம (Rubella) 
சதொறைொல் பொதிக்்கப்பட்ட ்கரப்பிணி்களுக்குப் 
பிைக்கும் குழநலத்கள பிைவிக் ்கணபுலர  
(congenital cataract ) வநொயுடன் இருக்்க 
வொயப்புணடு. இததுடன் இதை வநொய, ்கொது 
வ்க்ளொலம, பொரலவயிழப்பு என்ைவொறு அநத 
கு ழ ந லத  ஆ யு ள  மு ழு வ து வ ம  ஒ ரு 
பிரச்�லனைொ்கவவ வொழ வவணடியிருக்கும். 
ரூசபல்ைொ எனும் இநத சதொறலைத தடுக்கும் 
மருநது்கள (vaccine ) தறவபொது கிலடக்கின்ைன. 
அவறலைப் பைன்படுததினொல் ்கரப்ப 
்கொைங்களில் வநொய சதொறைொமல் தடுக்்க 
முடியும்.

 ச�ல்ைப் பிரொணி்களுடன் ்கரப்பிணி்கள 
ச்கொஞ்சுவது ஆபததில் முடிைைொம். குறிப்பொ்க 

குழநகதக் குழநகதக் 
கண்ககளப் கண்ககளப் 
்பாதுகாப்்்பாம.்பாதுகாப்்்பாம.
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பூலனயுடன் சநருஙகிப் பழகும் ்கரப்பிணிக்கு 
வடொக்வஸொ ப்ைொஸ்வமொசிஸ் (Toxoplasmosis) 
என்னும் சதொறறு உடலில் புகுநது பிைக்கும் 
குழநலதயின் விழிததிலரலை பிடிதது விடும் 
வொயப்புணடு. குழநலதயின் பொரலவ பொழொகிப் 
வபொகும். குழநலதக்கு  மூல்ள, மனநை பொதிப்பு 
கூட ஏறபட வொயப்புணடு.  ்கரப்பக் ்கொைங்களில் 
முலைைொன மருததுவப் பரிவ�ொதலன்களின் 
மூைமொ்க இததகுத சதொறலைத தடுதது 
விடமுடியும்.

சிை குழநலத்கள குலைப் பிர�வததில் 
பிைக்்கக் கூடும். (Premature baby ). அக்குழநலத 
இன்குவபட்டரில் ( incuba tor s ) லவதது 
பரொமரிக்்கப்பட்டு இருக்கும். குழநலதக்கு 
ஆக்சிென் ( o x y g e n )  ச�லுததப்பட்டு 
வநதிருக்கும். இதுவபொன்ை குழநலத்களுக்கு 
அப்வபொவத ்கண மருததுவரின் வநரடி 
்கண்கொணிப்பு அவசிைமொகும். இல்லைவைல் 
பொரலவ இழப்பு கூட �ொததிைம்தொன் (Reti-
nopathy of prematurity). 

சபரும்பொவைொருக்குக் ்கண்கள எழில்மிகு 
்கருலமவைொடுக் ்கொட்சிைளிக்கும். சிைருக்வ்கொ 
விழி்கள பழுப்பு நிைததில் இருக்கும் . 
குழநலத்களின் ்கண்களில் சவணலமப் 
ப்ளப்ளப்பு ( white glow) ்கொணப்பட்டொல் 
சபறவைொர உடவன அநத குழநலதலை 
மருததுவரிடம் ்கொட்ட வவணடும். பிைவிக் 
்கணபுலை (congenital cataract) அறிகுறிைொ்க 
அது இருக்்கக் கூடும்.

அறுலவ சிகிச்ல�யின் மூைமொ்க இததல்கை 
குலைபொட்லட ஆரம்பததிவைவை தடுததுவிட 
முடியும். சரட்டிவனொ பி்ளொஸ்வடொமொ ( Ret-
inoblastoma) எனும் ்கண புறறு வநொைொ்கவும் 
இ ரு க் ்க க் கூ டு ம் .  ஆ ர ம் ப த தி வ ை வ ை 
்கவனிக்்கவில்லை என்ைொல் அது மரணதலத 
வநொக்கி இட்டுச் ச�ன்றுவிடும்.

பிைநத குழநலத 6 முதல் 8 வொரங்களில் 
முதன் முலைைொ்க தன் தொயின் மீது 
புன்முறுவலை (social smile) வீசும். பிைநது 3 

மொதங்கள ஆன பின்னும் குழநலத தன் 
தொயிடம் மழலைச் சிரிப்லபக் ்கொட்டவில்லை 
என்ைொல் அக்குழநலதலை ்கண மருததுவரிடம் 
்கொட்ட வவணடிைது அவசிைம்.

ஓரக்்கண (squint) ச்கொணவடொர வநதொல் 
ஆரம்ப ்கொைததிவைவை வநொலைத தீரதது விட 
முடியும் .  இவவொறு உரிை ்கொைததில் 
்கவனிக்்கொமல் விட்டுவிட்டொல் அநத வநொவை 
ஆம்பிவைொபிைொ (Ambylopia)  எனும் பொரலவ 
மநத வநொயக்கு அவர்கள ஆகிவிடக்கூடும்.

 குழநலத்கள பொரலவ இழக்்கொமல் இருக்்க 
வவணடுமொனொல் சபறவைொர்களின் பஙகு 
இதில் மி்கப் சபரிைதொகும். ்கண பொரலவக் 
வ்கொ்ளொறு்கள ஏதும் குழநலதக்கு இல்லை 
என்ைொலும் கூட குழநலதயின் ஆைொவது 
மொதததில், மூன்ைொவது வைதில், பின்னர 
பளளிக்கூடததிறகு அனுப்பப் படுவதறகு 
முன்னதொ்க என -இநத மூன்று ்கட்டங்களில் 
குழநலத்கல்ளக் ்கண மருததுவரிடம் 
பரிவ�ொதலன ச�யது ச்கொள்ள வவணடிைது 
மி்கவும் அவசிைமொகும்.

்கவனததில் லவததுக் ச்கொளளுங்கள., 
இருதை வநொைொளி்களும், இ்ளம்பிளல்ள வொதம் 
வநது ்கொல்்கள சூம்பிப் வபொன நிலையில் 
இருப்பவர்களும், விபததில் ்கொல்்கல்ள 
இழநதவர்களும் �க்்கர நொற்கொலியில் அமரநது 
ச்கொணடு வொழைொம். உைச்கஙகும் சுறறி 
வரைொம். ஆனொல் பொரலவ இழநதவர்கள 
சுைமொ்க இைங்க முடிைொது. தன்லனத தொவன 
பரொமரிததுக்  ச்கொள்ள இைைொது. அததல்க 
வைொர சபறவைொருக்கும் அரசுக்கும் சுலமைொகிப் 
வபொவர.  பச்ல�க் குழநலத்களின் பொரலவலை 
மீட்சடடுப்வபொம் வொரீர! 

கண்ணாடடம் என்னும் கழியபருங் காரிரக

உணரம�ான் உணடிவ் வுலைகு. 

்கணவணொட்டம் என்று ச�ொல்ைப்படுகின்ை 
மி்கச் சிைநத பொரதது அறியும் ்கொரணததொல் 
தொன், இநத உை்கம் அழிைொமல் இருக்கின்ைது.
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இநதிைொ வல்ைர�ொகும் 
என்று  ச த ரிவித த 
மலைநத முன்னொள 

குடிைரசுத தலைவர திரு.அப்துல் 
்கைொம் அவர்கல்ள இரணடு 
முலை �நதிதது உலரைொடிைது 
இன்னும் நிலனவில் இருக்கிைது.

முதைொவது �நதிப்பு திரு.
அப்துல் ்கைொம் அவர்கல்ள 
குடிைரசுத தலைவர பதவிக்கு 
நிைமனம் ச�யத �மைததில்! 
ச � ன் லன யி ல்  அ ண ண ொ 
பல்்கலைக்்கழ்க வ்ளொ்கததில் 
உள்ள விருநதினர மொளில்கயில் தஙகி 
இருநதொர. நொனும் என்னுடன் என் அலுவை்க 
நணபர இரணடு வபருமொ்க ஐநது முலை 
ச�ன்றும் அவலரப் பொரக்்க அனுமதி இல்லை.   
ஆைொவது முலை நணபர வர மறுக்்க,  நொன் 
மட்டும் தனிைொ்கப் வபொன வபொது அவலரப் 
பொரக்்க முடிநதது. ஆம், அவரின் பொது்கொவைர 
�றறு அ�நத �மைததில் நொன் ்கதலவத தட்ட 
உடவன உளவ்ள அனுமதிக்்கப்பட்வடன். 

திரு. ்கைொம் அவர்கள ல�வ �மைம் மறறும் 
லவஷணவ �மைம் சதொடரபொன நிலைை 

விவரங்கல்ளப்பறறி வபசினொர.
எங்கள உலரைொடல் சுமொர ஒரு மணி 
வநரம் நீடிததது. உலரைொடல் நடநத 
�மைததில் பொது்கொவைர உளவ்ள 

எட்டிப் பொரக்்க உடவன ்கைொம் அவர்கள 
‘என்லனப் பொரக்்க  வநத நபர பைம் 

வவணடொம்' என்று ச�ொல்லி 
விட்டு பொது்கொவைலர அனுப்பி 
விட்டுப்  வபசினொர .  ந ொன் 
புைப்படும் �மைததில் அக்னி 
சிைகு்கள தமிழ் மறறும் ஆஙகிை 
புதத்கம் இரணடு ச்கொடுதது 
அனுப்பினொர. நொன் அவலரச் 
�நதிதது வநத பிைகு என் அலுவை்க 
நணபர சரொம்ப வருததப்பட 
அவரிடம் ்கைொம் அவர்கள 
ச்கொடுதத அக்னி சிைகு்கள புதத்கம் 
ச்கொடுதவதன்.   

இரணடொவது �நதிப்பு, திரு.
அப்துல் ்கைொம் அவர்கள குடிைரசுத 
த ல ை வ ர ொ ்க  இ ரு ந த  � ம ை த தி ல் 
குடிைரசுததலைவர மொளில்கயில் கூட்டமொ்கச் 
ச�ன்று உலரைொடிைது இன்னும் நிலனவில் 
இருக்கிைது.  இரணடு முலை �நதிதத வபொதும் 
அவரிடம் ஆட்வடொ கிரொப் வொங்கவில்லை. 
வ மலு ம்  வ ப ொ ட் வட ொ வு ம்  எ டு த து க் 
ச்கொள்ளவில்லை.  

பாைதிைாஜன் என்கி்ற ைங்கைாஜன் 

நீங்கள் ெநதித்ை

ம்றக்க 
முடி�ாை நபர்
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தனக்ச்கன வொழ்வவொர 
ஒருவல்க தரணிக்்கொ்கவும் 
வொழ்வவொர இன்சனொரு 
வல்க. இக்குணம் 

ச்கொணட ஒரு தமிழ் சபண 
அசமரிக்்கொவில் வபொட்ட ஒரு 
சிறு விலத விருட்�ம் தொன் 
இநதக் ்கட்டுலர.

சவளிநொட்டில் வொழ்கிவைொம் 
என்று ச�ொன்னதும் அலத 
விைப்பொ்க பொரக்கும் நம்மில் 
பை வபருக்கு நொம் படும் ்கஷடங 
்கள சதரிை வொயப்பில்லை. புது 
ஊரு புது இடம் புது வத�ம் 
என்று சமொததமொ்க மொறி 
இருக்கும் ஒரு இடததிறகு குடும்பமொ்க குடி 
சபைரநதொலும் தனிவை ச�ன்ைொலும் அவர்கள 
ஆரம்ப ்கொைததில் ்கடநது வநத பொலத 
முட்்கள ச்கொணட ்கரடுமுரடொன பொலதவை.
அப்படி சதொடரநது ஒவசவொரு மனிதனும் 
அநத முட்்கள நிலைநத அவதமுலைலை ஏன் 

்கடநது வரவவணடும். நொம் ்கடநது 
வநத பொலதயின் அனுபவததில் 
அவர்களுக்கு உதவைொவம என்று 
நிலனதத நிடிைொ ்கொஸ்பர என்ை 
ஒரு சபணமணியின் ஒறலை 
சிநதலனைொல் உருவொனதுதொன் 
�க்தி என்ை அலமப்பு.

�க்தி அலமப்பு அசமரிக்்கொ 
வட ்கவரொலினொ மொ்கொணததில்  �ொரைட்டில்  
2017 -இல் ஒரு �ொதொரண வொட்ஸ் ஆப் 
குழுவொ்க ஆரம்பிக்்கப்பட்டது .   ஒரு 
சபணணின் சிறுமுைறசி இன்று பை ம்களிர 
குழுக்்கள ஆகி  பின்  தமிழ் மக்்கவ்ளொடு 
நில்ைொமல் இநதிை சபண்கள குழு என்பலதயும் 

சக்திசக்தி
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தொணடி சதறகு ஆசிை 
சபண்கள குழுவொ்க வ்ளரநது 
தன்னி்கரில்ைொ வ�லவ ஆறறி 
வருகிைது. அப்படி என்ன 
தொன் ச�யகிைொர்கள என்று 
வ்கட்கிறீர்க்ளொ? அதில் தொன் 
அவர்களின் தனிததுவம் 
இருக்கிைது .  வொருங்கள 
பொரக்்கைொம்.

ச வளி ந ொட்டிலிரு நது  
ச த ொ ண டு  நி று வ ன ம் 
பணிைொறறுகிைது என்ைொல் 
பணதலத எஙவ்கொ மு்கம் 
சதரிைொத சபைர அறிைொத 
ஊர மக்்களுக்கு பணமொ்க அனுப்பி 
உதவுவொர்கள. பணம் ்கொசு மட்டும் உதவி 
இல்லை. அன்பு, அக்்கலை, அறிமு்கம், நட்பு, 
அ றி வு ல ர  இ ப் ப டி  எ த த ல ன வ ை ொ 
விஷைங்களுக்்கொவும் ஏஙகிக் கிடக்கிைது இநத 
உை்கம்.  இன்சனொரு பக்்கம் நம் வநரம், நம் 
திைலம , நம் பயிறசி இப்படி பணதலத 

தொணடி ச்கொடுப்பதறகு இன்னும் 
நிலைை இருக்கிைது என்ை நல்ை 
எணணதவதொடு இருநதொலும் 
ை ொ ரு க் கு  வ தலவ  என்று 
சதரிைொததொல் உதவ முடிைொமல் 
இருப்பவர்கள உணடு. வதலவ 
இருப்பவர்கல்ளயும் உதவ 
நி ல ன ப் ப வ ர ்க ல ்ள யு ம் 
இலணக்கும் பொைம்  தொன் இநத 
�க்தி.

அசமரிக்்கொவின் �ொரைட்ட 
ந்கருக்கு புதிதொ்க ஒரு சபண 
வ ந த ொ ல்  இ ந த  குழுவில் 
இலணநது விட்டொல் குழநலத 

்களின் பளளி வ�ரக்கும் முலை முதல், நம்ம 
ஊரு கீலர்கள எஙகு நன்ைொ்க கிலடக்கும் 
என்ை சிறு த்கவல் வலர வழங்க இஙகு 
வதொழி்கள உணடு.  அலத தொணடி அநதப் 
சபண வமல்படிப்பு படிக்்க விரும்பினொல் 
எஙகு படிக்்கைொம், வவலை வதடினொல் 
அதற்கொன அறிவுலர்கள என்று ஒரு 
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வதொழியிடம் எதிரபொரக்கும் அததலனயும் 
இநத �க்தியில் உணடு.

இது சபண்க்ளொல் சபண்களுக்்கொன 
அலமப்பு. �ரி எப்படி சதொடரபு ச்கொள்ளைொம் 
இவர்கல்ள ? உதவி எணலண( 980-228-9373) 
சதொடரபு ச்கொணடு வபசினொல் வபொதும். 
உங்கள பிரச்�லன்களுக்கு வழி்கொட்டும் ஒரு 
நபர 24 மணி வநரததில் உங்கல்ள சதொடரபு 
ச்கொளவொர்கள.  உங்கள சபைர வபொன்ை 
த்கவல்்கள எதுவும் வ்கட்்கப்படுவதில்லை 
என்பது கூடுதல் சிைப்பு. அைல்நொட்டிறகு 
வநது அடுதது என்ன ச�யவது என்று 
விழிபிதுஙகும் நிலை உள்ளவர்களுக்கு �க்தி 
அம்ம ொ  வ ப ொ ை  த ொன் .  � க் தியிடம் 
எல்ைொவறலையும் ச�ொல்ைைொம் . நிச்�ைம் 
உதவிக்்கரம் நீட்ட ்கொததிருப்பொர்கள �க்தியின் 
வதொழி்கள. அது மட்டுமில்ைொமல்  குழநலத 
வ்ளரப்பு, வ�மிப்பு, சபண்களின் ஆவரொக்கிைம், 
திடீர மொரலடப்லப �மொளிப்பது எப்படி 
வபொன்ை ்கொைததின் வதலவக்வ்கறப நம் 
மக்்களுக்கு அவவப்வபொது பயிறசி்கள 
வழங்கப்படுவது �க்தியின் கூடுதல் சிைப்பு.

ச்கொவரொனவொல்  உை்கவம முடஙகிப்வபொன 
சூழ்நிலையில் �க்தி நிறுவனம் அஙகு இருக்கும் 
மக்்களுக்கு கிட்டததட்ட ஒரு ைட்� ரூபொய 
பண உதவி ச�யதது. பண உதவி ச�யது 

உதவுவவதொடு நின்றுவிடொமல் 
அறபுதமொன ஒரு ்கொரிைதலத 
நி்கழ்ததிைது. அஙகு வசிக்கும் 
்கரப்பிணி சபண்கள பிர�வததிறகு 
இநதிைொ வர முடிைொத சூழ்நிலை. 
விமொன வபொக்குவரதது இல்ைொமல் 
சபறவைொர்கள கூட அஙகு வர 
முடிைொத சூழ்நிலை. �க்தி நிறுவனம் 
இதற்கொ்க தனி குழுலவ ஆரம்பிதது  
ச ப ண ்க ள  பி ர � வ ம ொ கி  
மருததுவமலனயில் இருநத வரும்  
முதல் இரு வொர �ொப்பொட்லட 
வீ ட் டி வ ை  ஆ ல � வ ை ொ டு ம் 
அக்்கலைவைொடும், அன்வபொடும், 100 
�தவீத ஆவரொக்ைதவதொடும் தைொரிதத 

உணவு்கல்ள வ�லவ மனப்பொன்லம  ச்கொணட 
சபண்கள மூைம் தைொரிதது ச்கொடுக்கிைொர்கள. 
இதுவலர 150க்கும் வமைொன ்கரப்பிணி 
சபண்கள இதனொல் பைன் அலடநதுள்ளொர்கள. 
பிர�வ வைகிைம் முதல் பததிை குழம்பு வலர 
அவர்கள குடும்பததிறகு �லமதது ச்கொடுக்கும் 
இநத வ�லவ வதவலத்களின் அன்லப தொைன்பு 
என்று ச�ொல்வலத விட வவறு எப்படி  
ச�ொல்ை முடியும்.

 சிைக்்கட்டும் �க்தியின் வ�லவ. �க்தி 
நிறுவனம் �ொரைட் ந்கர தொணடி நியூைொரக் 
ந்கரம் வலர அசமரிக்்கொவின் ்கலட எல்லை 
வலர வ்ளரநது இன்னும் பை வபருக்கு 
உதவிக்்கரம் நீட்ட வொழ்ததைொம். அன்பு 
வதலவப்படும்  ஆயிரம் சநஞ்�ங்கள  நம்மருகில் 
இருக்்க நம்மிலும் இன்னும் நிலைை நிடிைொக்்கள 
பிைக்்கட்டும். அருகில் இருப்பவர்கல்ள 
அன்புடன் அலணக்்கட்டும் .

பின்குறிப்பு : சதொடரபு ச்கொள்ள

http://www.womenshakthi.org/

மு்கநூல்: https://www.facebook.com/shak-
thicorp

சதொலைவபசி: 980-228-9373 
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சீரும் சி்பபும் எய்ை நோனிலத்கை உயரத்திவிட்டோள
்்பரும் புைழும் ் ்போஙை ைோணிைள ் சேழிக்ை கவத்ைோள
 
ேோைவளும் ேலர ைனிைள சுே்நது நின்ோள
ைோைலனின நிகனெவினி்ல இகட ் ேலி்நைோள
அகேதியோனெ அ்நநஙகை அழகைக் ைணடு
அகணத்திட்டோன ேோேன சேமுத்திரனும் அகலைரத்ைோல்
ஆைோரம் இவ்னென்் சேஙைமித்ைோள
சேோைரத்ைோன முத்ைம் ் ்பற்்் மு்நநீரோனெோள

ஜனனி கீர்த்திவாசன்

ைோகலயி்ல சூரியனும் வ்நது ் சேர்நைோன
ைோகளயவன ஏரிப்்பணகண அகணத்துக் ் ைோணடோன
ைனி்ேோழிைள ்பல்்பசி,
ைதி்ரோளியோல் ைணசிமிட்டி,
ைனனியுடன ைல்நதுவிட்டோன ைதி்ரோன ைோனும்
 
ஆவிகய்ய ் ைோடுத்துவிட்டோள,
அைமிை ேகிழ்்நைோள
்போவி.. அவன விட்்டோழி்நைோன, ்போதியி்ல.
்ைடியவள துயருடன ஓடியகல்நைோள
ேடி்யோ.. நிக்ேோைம்
முடிவுட்னெ, ேகலமுைடகட்நைோள! 
 
பரசேவித்ைோள ் ேைேஙகை .. 
ேகழக்குழ்நகை
ஆ்வசே அழுகுரலில் அதிர்நை்ை ைோடுவனெம்
குதூைல குழ்நகையவள
குதித்துக் கூத்ைோடி
புதுப்போகை ்பல ைட்நைோள ைோட்டோ்ோய்
 
இளஙைன்ோய் ்பயேறியோ நதிநஙகை
ேளேள்வனெ வளர்ந்ை ேகிழ்்ந்ைோடி
அதிச் ் சேோ்பனெேோய் வளர்நை அப்்பண ேருவி
அச்்சேோ்வனெ குதித்ைோள அவ்வணணருவி
 
அனனெநகட ்பயினறு வ்நைோள ஆ்ோை
மினனெலிகட ஒடிய அவளோடி வ்நைோள
ைனனெல் ் ேோழி ் ்பசி ைளித்்ைோடி வ்நைோள
 
ஊருக்்ை ் ைய்வேோை உலைம் ் ைோணடோட
ஏருக்்ை அடிகே்சேய் உழவனெங்ை அைஙகுளிர

மேக மேக 
ேஙகக ேஙகக 

ப்பற்ற நதி ப்பற்ற நதி 
நநஙகக...ஙகக...
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இளம் இளம் 
ஓவியரகள்ஓவியரகள்

சான் ஆண்்டானி்�ாவின்

T.K.T.K.காவ்�ாகாவ்�ா

ைாைணா ம்கஷ்ைாைணா ம்கஷ்

ெஞெய  இைாஜகுருெஞெய  இைாஜகுரு

திஷா ்மாகன்திஷா ்மாகன்
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தீைன் பிைணவ் ம்கஷ்தீைன் பிைணவ் ம்கஷ்

ம்�ாரிகாம்�ாரிகா

பாைத் குமார்பாைத் குமார்

முத்ைமிழ் அைசிமுத்ைமிழ் அைசி
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நிகழ்வுகளநிகழ்வுகள

ைட்நை ஆைஸ்ட் ேோை ேலருக்குப பின நம் ைமிழ்ச் சேஙைத்தில் நட்நை நிைழ்வுைள உஙைளுக்ைோை: 
துணடறிக்கைைகள ைோணும் ்்போது அறி்நதிருபபீரைள ்ைோ்ரோனெோவிலும் ்ைோணடோடிய 
்ைோணடோடஙைகளயும், நடத்திய சே்நதிபபுைகளயும்!

திருேதி.்போரதி ்போஸ்ைர உடன நட்நை ்்பச்சுக்ைளோை இருக்ைட்டும், திரு.ஞோனெசேம்்ப்நைன ஐயோ 

நிகழ்வுகள்
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நிகழ்வுகளநிகழ்வுகள

அவரைளுடன உளளூர ்்பச்சேோளரைள ைல்நது ்ைோணட ்பட்டிேன்மும் ே்க்ை முடியோை நிைழ்வுைள 
நிச்சேயேோை!

திரு.எஸ் பி ்போலசுபரேணியம் அவரைளின நிகனெவஞசேலி ் சேலுத்ை அவகரப்பற்றி ் ்பசிய சே்நதிபபு 
இணக்ைேோனெ ஒனறு. ்போடைரைள சேத்யன-வி்னெோதினி ஒரு முக்யும், மீணடும் சேத்யன-்ரோஷினி 
குழுவும் அளித்ை ் ேல்லிகசே நிைழ்வு குதூைலக் ் ைோணடோட்டம்! இைனிகடயில் சேோன ஆண்டோனி்யோ 
ைமிழ் ேக்ைள உயிலின அவசியத்கை உணர வழக்ைறிஞர சே்நதிபபு எனெ இ்நை நோனகு ேோை ைோலைட்டம் 
மிைப ்பயனுளளைோை்வ அகே்நைது.
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நன்றி உரை

தமிழ்ச் சங்க சசயலாளர்
திரு.செல்வகிரி அருணகிரி திரு.செல்வகிரி அருணகிரி 

அனனவருக்கும் வணக்்கம்,

ச்கார�ானானவ ந�்காசு�னா்க எண்ணி வதம் சசய்து செய்நி்கர் ்காசணாளி வாயிலா்க 
சிறப்ா்க ச்காண்்ாடிய தீ்ாவளி,  இநத தீ்ாவளி! இவவரு்த்தில் ் ல புது அனு்வங்கள் 
அனனவருக்கும். சற்றும் த�ம் குனறயாெல் நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ச்கௌ�வத்னத நினல 
நாட்டிக் ச்காண்டிருக்கும் நம் சங்கத்துப ச்ாறுப்ாளர்்களுக்கு மிக்்க நன்றி்கள்!

எபர்ாதும் ர்ால இபர்ாதும் இம்ெலன� ச்ருனெயா்க ெணக்்கச் சசய்து வரும் 
ஆசிரியர்்கள் ெற்றும் ஒருஙகினணப்ாளர்்களுக்கு ெனொர்நத ் ா�ாட்டுக்்கள்!

இக்ச்கார�ானா ்காலத்னத சவன்று, வரும் 2021 ஆம் வரு்ம் மி்கச் சிறப்ா்க அனெய 
அனனத்து சங்க உறுபபினர்்கள் ெற்றும் நம் ெக்்கள் அனனவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு 
நல்வாழ்த்துக்்கள்!  

நன்றி!
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Dr.வெங்கட் னிொசன்
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