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சித்திரை திருநாள் 
வாழ்த்துகள்
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SATS TEAM - (2021-2022)
நிரவாகக் குழு உறுப்பினரகள்

குமார் வீைப்பன்குமார் வீைப்பன்
தரலவர்தரலவர்

அச�ாகன் னிவா�ன்அச�ாகன் னிவா�ன்

ச�ல்வகிரி அருணகிரிச�ல்வகிரி அருணகிரி
ச�யலாளர்ச�யலாளர்  

துரை நடைாஜன்துரை நடைாஜன்

விஜய் பாபுவிஜய் பாபு
சபாருளாளர்சபாருளாளர்

மசகஷ் விஸவநாதன்மசகஷ் விஸவநாதன்

அச�ாக ஆணடப்பன்அச�ாக ஆணடப்பன்
துரணத்தரலவர்துரணத்தரலவர்

பிை�ன்்ா இைாம�ாமிபிை�ன்்ா இைாம�ாமி
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வாசுசதவன் நடைாஜன்வாசுசதவன் நடைாஜன்

சகௌதமன் ைாஜன் சகௌதமன் ைாஜன் 

சமாகன் தாசமாதைன்சமாகன் தாசமாதைன் ைாம் சவங்கட்ைாம் சவங்கட் �ங்கர் ச�ௌகரை�ங்கர் ச�ௌகரை ைமணி ைகுநாத்ைமணி ைகுநாத்

சவங்கசடஷ் கணடியர்சவங்கசடஷ் கணடியர்

கார்த்திசகயன் கார்த்திசகயன் 
சுப்பாநாயுடுசுப்பாநாயுடு

யுவைாஜ் முனியன்யுவைாஜ் முனியன்

இைாஜகுரு பைம�ாமிஇைாஜகுரு பைம�ாமி

ஷீலா ைமணன்ஷீலா ைமணன் 

மேலாணரேக்குழு உறுப்பினரகள்

ககௌைவ நிரவாக உறுப்பினரகள்ககௌைவ நிரவாக உறுப்பினரகள்
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ஆசிரியர உரை

 மல்லிரக மலரைப் படிகக: www.satamilsangam.org/newsletter

அனைவருக்கும் வணக்்கம்,
ந�ோய்க்கும் ந�ோருக்கும் அஞ்ோ ந�ஞந்ோடு எதனையும் எதிரந்கோள்ளும் 

எம்தமிழ் மக்்களுக்கு இனிய தமிழ் புததோண்டு �லவோழ்ததுக்்கள்!
னவர னவடூரிய முதது மர்கத மோணிக்்க �வள புட�ரோ்க ந்கோநமத்க 

நீல இரததிைமோய் �வரததிைமோய் ந�ோற்றும் எம் தமிழ், எம்னம மடடுமலல 
எம் தனலமுனை தோண்டியும் �ம் இைதனத வோழனவக்கும் எைக்ந்கோள்நவோம்!

இனிய �ற்ந்ய்தி! �ம் மலலின்க மலர ஐநதோம் வருடதனத எடடியுள்ளது 
என�னத உள மலரநது நதரிவிக்கினநைன.

உங்களுக்்கோ்க, உங்கள் திைனம்கனள நவளிக்்கோடட நவள்ளி விழோ 
்கண்ட �ம் தமிழ்ச் ் ங்கம் அனமதத நமனட தோன �ம் மலலின்க இதழ்! 
இம்மலரில �ஙகு ந்கோண்டு சிைநத �னடப்புக்்கனள அனுப்பிய 
�னடப்�ோளி்களுக்கும், வண்ண ஓவியங்கனள தநது மலனர அழகூடடிய 
இளம் ஓவியர்களுக்கும் ஆசிரியர குழுவின ் ோர�ோ்க மிக்்க �னறி்கனளத 
நதரிவிததுக் ந்கோள்கிநைன. இம்மலர இததனை சிைப்புை மலர உனழதத 
்்க ஆசிரியர்களுக்கு மைமோரநத �னறி! 

இலக்கியம் உயிர, இலக்்கணம் உடல. உல்கததில உள்ள எநத 
நமோழியும் இலக்்கண உடலில இலக்கிய உயினர இயற்ன்கயோ்கநவ 
ந�ற்றுவிடுகிைது. நமலும் இலக்்கணமும் இலக்கியமும் தமிழ்த தோயின 
இரு ்கண்்கள்! தமிழ் நமோழினய அழகுை அனமப்�தற்கும், அழகுை 
நமோழிவதற்கும் இலக்்கணம் நதனவப்�டடது. ஆதலோல இலக்கிய 
ர்னையின இலக்்கணமோய் தி்கழுங்கள்!

பூததிருக்கும் இப்புததோண்டில ந�ோய் ந�ோடி்களினறி பிர�ஞ்ததில 
ந�ரனபு ந�ரு்கடடும்!

-ஆசிரியர 

ஷீலா ரமணன் 
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தரலவர உரை 
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என இனிய தமிழ் ந்ோநதங்களுக்கு வணக்்கம்,
அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புததோண்டு �லவோழ்ததுக்்கள்!
 யோதும் ஊநர,யோவரும் ந்களீர! எனும் கூற்றிக்ந்கற்� ்கடல 

்கடநது வநத �ோம் அனைவரும் தமிழ் ் ங்கம் எனும் குனடக்குள் 
ஒனறு கூடி மகிழ்கிநைோம். புதிய சிநதனை்களுடன புதிய முயற்சி்கள் 
�ல ந்ய்து �ம் தமிழ்ச் ்ங்கதனத அடுததடுதத நினல்களுக்கு 
ந்கோண்டு ந்லகிநைோம்.

எனநைோடு ன்கந்கோரதது துனணநினறு நதோள் ந்கோடுதத என 
்்க ்ங்க உறுப்பிைர்களுக்கும்,தனைோரவலர்களுக்கும் எனறும் 
்கடனமப்�டடுள்நளன. அற்புதமோய் வநது ந்கோண்டிருக்கும் 
மலலின்க மலர குழுவிைரின உனழப்பிற்கு மிக்்க �னறி! 

புததோண்டில புதுனம்கள் நதோடரடடும் 
மோற்ைங்கள் மலரடடும்
இனனின் முழங்கடடும்
இனையருள் கிடடடடும் 
எைக்கூறி அனைவர வோழ்விலும் வ்நதங்கள் ந�ரு்கடடும் எை 

வோழ்ததுகிநைன!
�மது ் ங்கததினை நமனநமலும் அடுதத நினலக்கு ந்கோண்டு 

ந்லலவிருக்கும் அடுதத தனலனமக்கு எைது வோழ்ததுக்்களும்,ஆதரவும் 
எனறும் இருக்கும்.

�னறி! வணக்்கம்!
தனலவர 

-குமார் வீரப்பன் -குமார் வீரப்பன் 

55சித்திரை மலர் 2022சித்திரை மலர் 2022www.satamilsangam.org



66 சித்திரை மலர் 2022சித்திரை மலர் 2022 www.satamilsangam.org

யுவைாஜ் முனியன்யுவைாஜ் முனியன்

திரு.ச�ல்வகிரி திரு.ச�ல்வகிரி 
அருணகிரி அருணகிரி 

அச�ாக ஆணடப்பன்அச�ாக ஆணடப்பன்

கார்த்திசகயன் கார்த்திசகயன் 
இைாசிபாரளயம் துரைைாஜ்இைாசிபாரளயம் துரைைாஜ்

ஆசிரியர குழு

 மல்லிரக மலரைப் படிகக: www.satamilsangam.org/newsletter
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ஒருங்கிரைப்்ாளரகள்
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சான் ஆண்டானி்�ா தமிழ்ச் 
சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள், 
புரவலர்கள், மல்லிக்க மலர 

குழுவினர மற்றும் ம்களிரக்கு எனது இனி� புத்தாணடு 
மற்றும் ததால்்காப்பி�ர நாள் நல்வாழ்த்து்கள்.

தாய்க்கும் தாய் நிகலயிலிருக்கும் உறவு்களுக்கும் 
அன்கன�ர நாள் நல்வாழ்த்து.

்கதிரவன் உமிழ்்நத தவம்கம வீச்கச தணிக்்க வ்நத 
தணணிலவு என் தாய். உள்்ளதமலாம் ்கள்்ளமிலா 
அன்கபை மட்டு்ம நிகறத்து 

இருந்தோம்பி இல்ோழ் ததல்ோம் விருந்தோம்பி

்்ளோண்மை தெயதற் த�ோருட்டு.(81)’ 

என்று வாழ்்நது த்காணடிருப்பைதன் மூலம் 

வாழ்க்க்கப்பைாடம் ்கற்றுத் 
தருபைவர என் தாய். 

சின்ன உயிரின உடல ் ளர மைடி 
தநது,

கணணின மைணி்�ோல கோகக 
த்்ன தநது,

அனபின உரு்ோய மைணணில 
இருப�து யோர்?

அம்மைோ!…..அம்மைோ!…

தசால்ல மற்நத ்ககத 
என்னும் திகரப்பைடத்தில் 

இகசஞானி அவர்க்்ள எழுதி இகச�கமத்த பைாடல் 
வரி்கள் அன்கன�ருக்கு மட்டுமின்றி அகனத்து 
தபைண்களின் அன்பிகனயும் எடுத்துகரக்கிறது.

தெோநதம்  நூறு  தெோநதம்  இருககுது

த�தத  தோயி  ் �ோ்  ஒணணு  தெ்்ககுதோ?

ெோமி  நூறு  ெோமி  இருககுது அட

தோயி  தரணடு  தோய  இருககுதோ?

என்ற கவரமுத்துவின் வரி்கள், ்நரில் நின்று 
்பைசும் ததய்வம் அம்மா என்று பைகற சாற்றுகிறது. 
வாலி அவர்களும் இகத்� , "ஆகசப்பைட்ட 
எல்லாத்கதயும் ்காசிரு்நதா வாங்கலாம் அம்மாவ 
வாங்க முடியுமா" என்று வி�ாபைாரி பைடத்தில் 
கூறியிருக்கிறார. 

திகரப்பைட பைாடல்்கக்ள அன்றாட வாழ்வில் 
்்கட்டு ரசிக்கும் நாம் அன்கனக�,தபைண்கக்ளப் 
்பைாற்றி வரும் பைாடல்்கள் நம்கம தமய்சிலிரக்்கச் 
தசய்வததன்பை்தா உணகம தா்ன! நமக்கு 
நிகனவூட்டுவதும் அகவ்கள் தான்!

ஈன்ற நாள் முதல் இ்நத நாள் வகர அம்மா, 
எழுப்புவது முதல் உறஙகும் வகர மகனவி, அன்பும் 
சினமும் தபைாழி்நது அறிவூட்டும் ச்்காதரி என 
அகனத்து தபைண்களும் என்கன, எனது வாழ்கவ, 
உ�ரத்திப் பிடித்தவர்கள் தான். இன்று்பைால் 
என்தறன்றும் அன்்பைாடும் தநருக்்கத்்தாடும் இருப் 
பைது்வ என்னால் அவர்களுக்கு நான் இ்நத வாழ்வில் 
தசய்யும் சரி�ான க்கம்மாறா்க இருக்்க முடியும். 
உலகின் அன்கன�ர அகனவருக்கும், இம்மல்லிக்க 
மலருக்கும் வாழ்த்துக்்கள்!

நன்றி!

டாகடர் பாலா சுவாமிநாதன்டாகடர் பாலா சுவாமிநாதன்

வாழ்த்து    
 ேடல்
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பிரச்சிகன்கக்ள ்தாற்றுவிக்கும் இட்ம, 
பிரச்சிகன்களின் தீரவா்கவும் அகமகிறது. அது 
எது? நம் மன்மதான்.  “எச் தச�லும் 

மூலதமனும் எண்ணத்தாலாகும், இன்பை துன்பை ்கார்ணமும் 
அது்வ�ாகும்”.

என்பைது, நமது தசன்ற நூற்றாணடின் ம்கான், ் வதாத்திரி 
ம்கரிஷி அவர்களின் ்கருத்தாகும். எண்ணத்தின் மூலம் மன்ம. 
மனதின் ஆற்றல் எல்கல�ற்றது.

இ்த விளககும் ஒரு க்த:

30 வ�து இக்ள�ன், வாழ்க்க்கயில் விரக்தி�கட்நத 
நிகலயில் ்கால் ் பைான ் பைாக்கில் ் பைாய்க் த்காணடிருக்கிறான்.  
அவன் மனதில் எண்ணம் ஓடிக்த்காணடிருக்கிறது. என்ன 
வாழ்க்க்க! நிகனத்தது ஒன்றுகூட நடக்்கவில்கல. நன்றா்க 
பைடிக்்க நிகனத்்தன். முடி� வில்கல. நல்ல ்வகல பைாரக்்க 
நிகனத்்தன், கிகடக்்கவில்கல.  இது இரணடும் இல்லாத 
நிகலயில், அழ்கான தபைணக்ண திரும்ணம் தசய்� 
நிகனத்தாலும், �ார எனக்கு தபைண த்காடுப்பைார்கள்? நான் 
நிகனத்தது எதுவும் நகடதபைறவில்கல. பின் ஏன் நான் உயிர 
வாழ ் வணடும், என நிகனத்தவன் எதிரில் ஒரு மகல.  மகல 
உச்சிக்குச் தசன்று, அஙகிரு்நது விழு்நது உயிகர விட்டுவிட 
்வணடி�துதான் என எணணி, மகல உச்சிக்கு தசன்று 
விடுகிறான்.

அஙகு ஒரு துறவியும், அவன் முன்னால் தன்கனப்்பைால் 
ஒரு நடுவ�து அன்பைரும் இருப்பைகதக் ்காணகிறான். அப்்பைாது, 
இவன் வருவகதக் பைாரத்து அ்நதத் துறவி, வாப்பைா நீயும் மகல 
உச்சியிலிரு்நது கீ்ழ விழு்நது தற்த்காகல தசய்து த்காள்்ளத்தான் 
வ்நதா�ா? எனக் ் ்கட்கிறார.

ஆம், உங்களுக்கு எப்பைடித் ததரியும்? என்கனத் தவிர, இஙகு 
வருபைவர்கள் அகனவரும் அதற்குத்தான் வருகிறார்கள். 
இவரகூட அதற்குத்தான் வ்நதார. ஆனால், இப்்பைாது என் 
்கருத்கதக் ்்கட்டு, மனம் மாறி விட்டார. சரி, நீ எதற்்கா்க 
உயிகரவிடத் துணி்நதாய்! எனக் ்்கட்டதற்கு, அவன் 
்கார்ணத்கதத் கூறினான்.

அவன் தசான்ன விபைரத்கதக் ் ்கட்ட துறவி, உன் ்ககதயும், 
இவன் ்ககதயும் ஒ்ர விதம்தான்.  ஆனால் ஒ்ர ஒருவித்தி�ாசம். 
இவனுக்கு நல்ல எண்ணம் ் தான்றுவ்த இல்கல.  இவனது 
்தால்வி மனப்பைான்கம�ால் த்கட்டகத்� எணணுகிறான்.  
அடிக்்கடி, மற்றவர்கள் இவனிடம் சணகட ்பைாடுவது 
்பைாலவும், இவகன ் ்கலி�ா்க ் பைசுவது ் பைாலவும், அடிக்்கடி 
தபைாருட்்கக்ள இழப்பைது ்பைாலவும் இவன் எணணுகிறான்.  
அதுவும் அப்பைடி்� நட்நது விடுகிறதாம்.  வாழ்்நது என்ன 
பை�ன் என நிகனத்து, உயிகர விட்டுவிட இஙகு வ்நதான்.

இவன் ்தால்வி மனப்பைான்கமக�யும், தாழ்வு 
மனப்பைான்கமக�யும் விட்டுவிட ்வணடும். 

்நரமகற எண்ணங்கக்ள நிகனப்பைதுடன், 

நம் அரனத்துப் 
பிைச்சிரனகளுக்கும் 
தீரவு உணடா? 
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அகத தச�லாக்்க மு�ற்சியும் தசய்தால் பைலன் 
கிகடக்கும்.  நான் தசான்னகத இவன் ஏற்றுக் 
த்காணடான்.

நீ ் நரமகற எண்ணங்கக்ள எணணினாலும், அதில் 
உனக்கு நம்பிக்க்க இரு்நதிருக்்க ்வணடும்.  தவற்றி 
மனப்பைான்கமயும் ் வணடும். தவற்றி மனப்பைான்கமயும், 
நம்பிக்க்கயும் தான், உன்கன அதற்்கான தச�கல 
தசய்�த் தூணடும்.  நல்ல தச�ல்்க்்ள, நல்ல விக்ளவு்கக்ள 
தரக்கூடி�கவ. துறவியின் கூற்கற உ்ணர்நத இருவரும் 
மனத்ததளிவு தபைற்று மனம்மாறி திரும்பினர. 

மை்னம் என்ோல என்ன?

மனதின் மூலம் உயிர.உ�ரிலிரு்நது ததாடர்நது 
வ்நதுத்காண்ட யிருக்கும் அகல்� மனம். உயிரின் 
பைடரக்க்க நிகல ஆற்ற்ல ஆன்மாவா்கவும், அறிவா்கவும், 
மனமா்கவும் தச�ல்புரிகிறது.  மனதின் ஆற்றல் அ்ளவிட 
முடி�ாதது.  மனதின் ஒரு முகன குரஙக்கப் 
்பைால் எப்்பைாதும் அகலயும் தன்கமயிலும், 
மனதின் மறுமுகன்� எப்்பைாதும் 
நி க ல த பை று ம் இ க ற நி க ல � ா ்க வு ம் 
இருக்கிறது. 

மை்ன்தப �ற்றிய ் ள்ளு்ரின கருதது:

“மை்னததுககண மைோசி்ன ஆதல அ்்னதது 
அ்ன ஆகு் நீர பி்”.

குற்றமற்ற, ்க்ளங்கமற்ற, தூய்கம�ான 
மன்ம, அறமாகும், தரமமாகும், நீதி 
தநறியுமாகும். 

மை்னதின மூனறு நி்்கள் :

1)  புற மனம் எனும் புத்தி - Conscious 
Mind  - மன அகலச்சுழல் விகரவு அதி்கம்.

2)  நடு மனம் எனும் உயிர - Sub-conscious Mind - மன 
அகலச்சுழல் விகரவு மீடி�ம்.

3)  அடி மனம் எனும் இகறநிகல - Super-conscious 
Mind - மன அகலச்சுழல் விகரவு மி்க, மி்க குகறவு.

மன அகலச் சுழல் விகரவு எவவ்ளவு குகறவா்க 
இருக்கிற்தா, அ்நத அ்ளவிற்கு நாம் இகறநிகலயுடன் 
தநருஙகியிருக்கி்றாம். நம் மனதின் அகலச்சுழல் 
விகரவுக்்்கற்பை நம் தச�ல்பைாடு்கள் அகமகின்றன. 
தி�ானம் தசய்வதால், நம் அகலச்சுழல் விகரகவக் 
குகறவா்க அகமத்துக் த்காணடு, அகமதி�ா்கவும், 
நிதானமா்கவும், ததளிவா்கவும் நமது தச�ல்்கக்ள 
தசய்து, நல்ல பைலன்்கக்ள தபைற முடியும்.

நம் பிறப்பின் பை�னாகி� அறிவில் முழுகமப்தபைற, 

தி�ானத்தில், நாம் அடி மனம் வகர தசல்ல்வணடும்.  
ஆனால், நடு மனகத அகட� தி�ானம் அவசி�மல்ல.  
நமக்கு ் வணடி�கதப் தபைற, திரும்பைத்திரும்பை, அடிக்்கடி 
எது ் வணடு்மா, அகதத் திரும்பைத் திரும்பை நிகனத்துக் 
த்காணடிரு்நதா்ல ் பைாதுமானது.  அதாவது, தீவிரமான 
சி்நதகன மட்டு்ம ்பைாதுமானது ஆகும். நமது நடு 
மனதிற்கும், பிரபைஞசத்திற்கும் ததாடரபு இருப்பைதா்க 
்கருதப்பைடுகிறது. இகத்� பிரபைஞசத்தின் ஈரப்பு விதி 
என்றும் கூறுகிறார்கள்.

மனதின் மூன்று நிகல்களில், நடு மனம் வகர 
தசன்றவர்களுக்்்க, நிகனத்தது த�ல்லாம் நகடதபைறும் 
என்றால், அடி மனம் எனும் இகறநிகல வகர, மன 
அகலச் சுழல் விகரகவ குகறத்து தச�ல்பைடுபைவர்களுக்கு 
எத்தக்க� பைலன் கிகடக்கும் என யூகித்துக் த்காள்ளுங்கள்.  
இ்நத நிகலயில்நிகனக்்காம்ல்�, ்வணடாம்ல்�, 

்வணடி�து அகனத்தும் கிகடக்்கப் 
தபைறலாம். மனகத பைணபைடுத்த, தூய்கம 
தசய்� பைதஞசலி முனிவர நமக்கு அளிக்கும் 
நான்கு வழி்கள்:

1)  பிரத்தி�்காரா: தவளியில் தசன்று 
த்காணடிருக்கும் மனகத உட்புறமா்க, 
அதன் ் பைாக்க்க மாற்றி விடுவதாகும்.

2)  தார்ணா:  மனகத ஒருநிகலப் பைடுத்துதல் 
(Concentration)

3)  தி�ானம்: எண்ணமற்ற நிகல.

4)  ச ம ாதி :  எண்ணமற்ற  நிகலயில் 
குகற்நதபைட்சம் 30 நிமிடம் நீடித்தல்.

“எப் தபைாருக்ள, எச் தச�கல, எக் 
கு்ணத்கத, எவ வுயிகர ஒருவர அடிக்்கடி  

நிகனக்கிறா்ரா, அப் தபைாருளின் தன்கம�ா்க்வ அவர 
மாறி விடுகிறார” என்பைது ் வதாத்திரி ம்கரிஷி அவர்களின் 
வாக்கு. மனம், இகறநிகலயுடன் ததாடர்நது இருக்கும் 
்பைாது,  மனம் இகறநிகலயின் தன்கம்கக்ளப் 
தபைறுகிறது. அழுக்குத் தணணீர த்காஞசம் ்கடல் நீருடன் 
்கலப்பைதால், ்கடல்நீர அழுக்கு அகடவது இல்கல.  
மாறா்க, அழுக்குத் தணணீர ்கடல் நீரின் தன்கம�ா்க 
மாற்றம் தபைறுகிறது.  இகதப் ் பைாலத்தான், நமது மனமும் 
இகறநிகலக� நிகனக்்க ,  நிகனக்்க ,  அதன் 
தன்கம்கக்ளதனதாக்கிக் த்காள்கிறது. 

உஙகளின சிநத்்னககோக:

1. எ்நத தச�கலயும் தசய்� முடி�ாகமக்கு 100 
்கார்ணங்கக்ள கூற முடியும்.  ஆனால், தசய்து முடிப்பைதற்கு 
ஒ்ரஒரு ்கார்ணம்தான் இருக்்க முடியும்.  அதுதான் நம் 
மனம். நாம் மனம் கவத்தால் மட்டு்ம, நம்மால் எ்நத 

மா. ச�ாககலிங்கம் M.A.
 (Yoga for Human Excellence)

Madras University.
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்காரி�த்கதயும் முழுகம�ா்க நிகற்வற்ற முடியும். 
வாழ்க்க்கக� மகிழ்ச்சி மிக்்கதா்க ஆக்கிக் த்காள்்ள 
சுலபைமான வழி:  இப்்பைாதிருக்கும்   நிகல எதுவாயினும், 
அதில் மகிழ்ச்சி�ா்க இரு்நது விடுவதுதான்.  ஒருவருக்கு 
100 ரூ. இலாபைம் வ்நது மகிழ்ச்சி அகட�லாம்.  
மற்தறாருவருக்கு 10 லட்சம் இலாபைம் வ்நதும், இது 
குகறவு, இன்னும் எதிரபைாரத்்தன், என வரு்நதலாம்.  
இது அவரவர்களின் மன நிகல. எது கிகடத்தாலும், 
அதில் நிகறவு ்காணும் மனம், மகிழ்ச்சியின் அட்ச� 
பை ா த் தி ர ம் .  எ திலும்  குக றக� ் �  ்க ா்ணப் 
பைழகிவிட்டவர்களுக்கு மனம், ஒரு ஏழ்கமயின் பு்கலிடம்.

2. உங்கள் மனகத நீங்க்ளா உருவாக்கினீர்கள்? நம் 
மனகத நாமா அகமத்துக் த்காண்டாம்?  இல்கல.  நம் 
மனதில் மற்றவர்கள் தசான்னது, ்்கட்டது, நல்லது, 
த ்கட்டது ,  என  எல்லாவற்கறயும்  ் பை ாட்டு 
கவத்திருக்கி்றாம். அதாவது, நம் மனம் பிறரால் 
உருவாக்்கப்பைட்டதா்க இருக்கிறது. அதில் உள்்ள 
த்கட்டகவ்கக்ள நாம் தவளியில் தூக்கி எறி்நதுவிட 
்வணடும்.   த்கட்டகவ்கள் அகனத்கதயும் நீக்கி, 
நல்லகவ்கக்ளமட்டும் ்பைாட்டு, நம் விருப்பைப்பைடி, 
மனகத புதி�தா்க உருவாக்கிக் த்காள்்ள ் வணடும்.  

3. குற்ற உ்ணரவு ் தகவ�ற்றது. நாம் ஒவதவாருவரும், 
சிறி� வ�தில் ் தகவ, சூழ்நிகல, அல்லது அறி�ாகமயின் 
்கார்ணமா்க, ஒரு தவறு தசய்திருக்்கலாம்.  ஆனால், 
இப்்பைாது எனக்கு அறிவு ததளிவா்க உள்்ளது.  அப்்பைாது 
நான் தசய்த எ்நத தவகறயும் இப்்பைாதும், இனி 
எப்்பைாதும் தசய்� மாட்்டன்.  ஏன், ்நற்றுகூட 
தவறிகழத்த நான், இன்று தவகற உ்ணர்நது திரு்நதக் 
கூடாதா? எதிரமகற�ான எண்ணங்கள் எதுவும் என் 
மனதில் இருக்்க இடம் தர மாட்்டன் என உறுதி தசய்து 
த்காள்ளுங்கள். ்நரமகற எண்ணங்க்ளால் மனகத 
நிகறவு தசய்து, எதிரி என்று �ாகரயும் ்கருதாமல், 
எல்்லாரும் இன்புற்றிருக்்க விகழயும் மனதுடன், 
எப்்பைாதும், எ்நத நிகலயிலும், மகிழ்ச்சியில், மன 
நிகறவுடன் இருப்்பைன் என சங்கல்பைம் தசய்து 
த்காள்வது, நலம் ் சரப்பைதா்க அகமயும்.

4. நீங்கள் ஆற்றும் பைணியில் ஒரு மணிக்கு ஒரு முகற 
5 நிமிடம் ஓய்வு தபைறுங்கள். ஒவதவாரு ஒரு மணி ் நரப் 
பைணி முடி்நதவுடன், 5 நிமிடம் ஒதுக்கி,அதில் 2 நிமிடம் 
நீணட முழு சுவாசம் தசய்யுங்கள்.  ்கக்ளப்பைகட்நத 
மூக்ளக்கு 2 நிமிட சுவாசம் புத்து்ணரச்சிக�த் தர 
வல்லது.  மீதமுள்்ள 3 நிமிடத்தில், ்தகவ�ான சக்தி 
ஊக்்கமளிக்கும், ் நரமகற வாரத்கத்கக்ள Auto suggestion 
ஆ்க தசால்லிக் த்காள்்ளவும்.

5. மனதிற்கு ்கற்பைகனத் திறன் உணடு. ்கற்பைகனத் 
திறகன ் நரமகற எண்ணங்களுக்கு பை�ன்பைடுத்தி, நமது 
்கற்பைகனயில்   நன்கம்கக்ள்� ்காண்பைாம்.  நமது 
்கற்பைகன்களும், ்கனவு்களும் நனவாகும். இன்பைமும், 
துன்பைமும் மனத்தா்ல, உ�ரவும், தாழ்வும் மனத்தா்ல, 
சிறி�தும், தபைரி�தும் மனத்தா்ல.

மனதால் ஒன்று பைடு்வாம், மனதின் சிறப்பு 
இ�க்்கமான எண்ணம் மற்றும் தச�ல்்க்ளால், உலக்க 
உய்விப்்பைாம், உ�ர்வாம் எனக் கூறி, வாழ்த்தி, 
வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி, எனது ்கட்டுகரக� நிகறவு 
தசய்கி்றன்.

மீணடும் ஒரு கட்டுரையில் �ந்திப்சபாம்.

 மநரேரை 
எணைங்களால் 
ேனரத நிரைவு 
கெய்து, எதிரி என்று 
யாரையும் கருதாேல், 
எல்மலாரும் 
இன்புற்றிருக்க 
விரையும் ேனதுடன், 
எப்ம்ாதும், எநத 
நிரலயிலும், 
ேகிழ்ச்சியில், ேன 
நிரைவுடன்  
இருப்ம்ன்
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மைரணத்தோடு ் �ோரிட்டு என்்ன ஈனத்டுததோய !
உயி்ரோடு உயி்ர கருவில அ்ணததோய !
ெம் அழகு �நதத்த ததோபபுள் தகோடி்யோடு இ்ணததோய !
ஆயிரமைோயிரம்  �கல-இரவுகள் 
ஆயிரம் கணகள் தகோணடு என்்ன மைடியில கோததோய !
உன மைோர்�ோடு என்்ன அ்ணதது 
ெோன தூஙக தோ்ோட்்ட இ்ெததோய !
ெோன தூககததில விழிதத�ோ்து 
்த்்தயோக கணமுன ் தோனறி்னோய !
என அனபு தோ்ய! ஆ்ெ ் த்்த்ய!!
்ெரில ் தோனறும் ததய்ம் நீ!!
ெோன கணடதும் கோதல தகோணட முதல உள்ளம் நீ!!
இனி ெோன கல்்ரயில உ்ஙகி்னோலும் 
உன கரு்்்யி்ல உ்ஙகியது ் �ோல ் ருமைோ!!
ெோன உ்கின எப�ோட்்க ் கட்டோலும்,
உன தமைய சிலிர்ககும் தோ்ோட்்ட ் �ோல ் ருமைோ !
ெோன �ஞ்சு தமைத்தயில உ்ஙகி்னோலும்
உன மைடியி்ல உ்ஙகியது ் �ோல ் ருமைோ !
எ்னது தெோர்ககம் எனறும் உஙகள் கோ்டியில !
என அனபு தோயககு என அ்்னததும் ெமைர்ப�ணம் !

மதவரத 

தாய்க்கு 
ெேரப்்ைம்!!

ைம்ஜியா
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இ்நதி�ா என்பைது மாநிலங்களின் ஒன்றி�ம், 
மதச்சாரபைற்ற மற்றும் ஜனநா�்க குடி�ரசு 
நாடு, இதில் 28 மாநிலங்கள் மற்றும் 8 

யூனி�ன் பிர்தசங்கள் உள்்ளன. இ்நதி�ா பைல்்வறு 
மதங்கள், நம்பிக்க்க்கள், இனங்கள், சாதி்கள், தமாழி்கள் 
த்காணட மக்்களுடன் ் வற்றுகமயில் ஒற்றுகமயுடன் 
ஒற்றுகம�ா்க வாழும் நாடு இது. உலகில் இருக்கும் 
மி்கப் பைழகம�ான ்கலாச்சாரங்களில் ஒன்று இ்நதி� 
்கலாச்சாரம். பைல்்வறு ்கலாச்சாரங்களின் ஒன்றி�ம் 
இ்நதி� துக்ணக் ்கணடம் முழுவதும் பைரவியுள்்ளது, 
இது பைல ஆயிரம் ஆணடு்கள் பைழகம�ான ஆழமான 
்வரூன்றி� வரலாற்றால் வடிவகமக்்கப்பைட்டு 
தாக்்கத்கத ஏற்பைடுத்தி�து. இ்நதி� ்கலாச்சாரம் 
்கட்டிடக்்ககல, உகட, உ்ணவு, திருவிழாக்்கள், இகச 
மற்றும் இலக்கி�ம், பைாரம்பைரி� த்ளங்கள் ்பைான்ற 
நிகனவுச்சின்னங்களுடன் நம்பைமுடி�ாத அ்ளவிற்கு 
்வறுபைட்டது. ் மலும், ஒரு மாநிலத்தின் இ்நதி� ் பைசும் 
தமாழி மற்தறாரு மாநிலத்திலிரு்நது முற்றிலும் 
்வறுபைட்டது மற்றும் மாநிலத்திற்குள், அவர்கள் 
தவவ்வறு வக்க�ான ஆகட்கக்ள அணி்நது, 
தவவ்வறு பைணடிக்க்கக்ளக் த்காணடாடுகிறார்கள் 
மற்றும் பைல்்வறு மத சடஙகு்கக்ளச் தசய்கிறார்கள். 
இ்நத ்வறுபைாடு்கள் இரு்நத்பைாதிலும், இ்நதி�ர்கள் 
தங்களுக்குள் ஒற்றுகமக�யும் உ்ணரகிறார்கள்.

உலகி்ல்� மத ரீதி�ா்கவும் இன ரீதி�ா்கவும் 
்வறுபைட்ட நாடு்களில் இ்நதி�ாவும் ஒன்று. இ்நதி�ாவில், 
தபைங்காலி, குஜராத்தி, மகல�ாளி, பைஞசாபி மற்றும் 
தமிழர ் பைான்ற பைல்்வறு முக்கி� சமூ்கங்கள் உள்்ளன 
மற்றும் சமூ்கத்திற்குள் அவர்கள் இ்நது, இஸலாம் 
மற்றும் கிறிஸதவம், சீக்கி�ம் மற்றும் தபைௌத்தம் 
்பைான்ற தங்கள் தசா்நத மத நம்பிக்க்கக�ப் 
பின்பைற்றுகிறார்கள். இ்நது, முஸலீம் ்பைான்ற 
சமூ்கத்தினரிகட்� அவர்க்ளது ்கலாச்சாரம் மற்றும் 

சடஙகு்கள் ததாடரபைா்க ் வறுபைாடு்கள் இரு்நதாலும், 
அவர்கள் ஆயிரக்்க்ணக்்கான ஆணடு்க்ளா்க 
ஒருவருக்த்காருவர அன்கபைப் பைகிர்நது த்காள்வதிலும், 
மரி�ாகத தசய்வதிலும் ஒன்றா்க வாழ்கின்றனர. 
உதார்ணமா்க, ஈத் ் பைான்ற இஸலாமி� பைணடிக்க்களின் 
்பைாது இ்நதுக்்கள் தங்கள் இஸலாமி� நணபைர்களுக்கு 
வாழ்த்துக்்கக்ள அனுப்புகிறார்கள், அ்த்பைால், 
தீபைாவளி ்பைான்ற இ்நது பைணடிக்க்களின் ்பைாது 
இஸலாமி�ர்களும் தங்கள் இ்நது நணபைர்களுக்கு 
வாழ்த்துக்்கக்ள அனுப்புகிறார்கள்.

பைல்்வறு மத நம்பிக்க்க்கள் ,  தமாழி்கள் , 
்கலாச்சாரங்கள் மற்றும் மரபு்களின் ்கலகவ�ானது 
இ்நதி�ர்களுக்குள் இரு்நதாலும், இத்தக்க� பைர்நத 
்வறுபைாடு்களுக்கு மத்தியில் வாழும் ஒற்றுகமக�ப் 
பைாது்காப்பைது இ்நதி�ாகவ உலகில் தனித்துவமான 
நாடா்க மாற்றுகிறது. இ்நதி�ாவின் ்வற்றுகமத் 
தன்கமயில் உள்்ள இ்நத ஒற்றுகம, நாட்டின் அகமதி 
மற்றும் தசழுகமக�ப் ்பைணுவதில் முக்கி�ப் பைஙகு 
வகிக்கிறது. பின்னணி்கள், ்கலாச்சாரங்கள் மற்றும் 
நம்பிக்க்கயில் ்வறுபைாடு்கள் இரு்நத்பைாதிலும் 
ஒருவகரத�ாருவர மதிக்கும் குடிமக்்களின் மதிப்பு்கள் 
மற்றும் ஒழுக்்கங்கக்ள முன்னிகலப்பைடுத்துவதன் 
மூலம் இ்நதி�ா அகனத்து நாடு்களுக்கும் ஒரு முன் 
மாதிரி�ா்க அகமகிறது.

இ்நதி�ாவின் ்வற்றுகமயில் ஒற்றுகமயின் 
தன்கம பைல பைழம்தபைரும் ்கவிஞர்க்ளால் நன்கு 
தவளிப்பைடுத்தப்பைட்டு உலகிற்கு உ்ணரத்தப்பைட்டது. 
குறிப்பிடத்தக்்க வக்கயில், அல்லாமா இக்பைால் என்று 
பைரவலா்க அறி�ப்பைடும் முஹம்மது இக்பைால், 1904 இல் 
எழுதப்பைட்ட ்தசபைக்திப் பைாடல்்களில் ஒன்றான 
‘ஸா்ர ஜஹான் ் ச அச்சா ஹி்ந்தாஸதான் ஹமாரா’ 
என்ற பைாடகல எழுதி�வர என்று இ்நதி�ாவில் 

மவற்றுரேயில் ஒற்றுரேக்கு மவற்றுரேயில் ஒற்றுரேக்கு 
இநதியா சிைநத நாடுஇநதியா சிைநத நாடு
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சிறப்பைா்க நிகனவு கூறப்பைடுகிறார. அவர தசால்கிறார 
“உல்கம் முழுவகதயும் விட நமது இ்நதி�ா சிற்நதது. 
இது எங்கள் ் தாட்டம், நாங்கள் அதன் கநட்டிங்்கல் 
பைறகவ்கள். நாம் எஙகு அன்னி� இடத்தில் இரு்நதாலும், 
நம் இத�ம் தா�்கத்தில் இருக்கும். நமக்குள் பைக்ககம 
த்காள்்ள மதம் ் பைாதிக்்கவில்கல. நாங்கள் அகனவரும் 
இ்நதி�ர்கள், எங்கள் தா�்கம் இ்நதுஸதான்”, என்று 
இ்நதி� நாட்டின் ஒற்றுகமக� அழ்கா்க தசால்கிறார 
்தசி� ்கவிஞர இக்பைால்.

திரு ரா்்கஷ் சரமா, 1984 ஆம் ஆணடில் 
விணதவளிக்குச் தசன்ற முதல் இ்நதி�ர என்ற 
வரலாற்கறப் பைகடத்தார. சுயுஸ விண்கலத்தில் 
இரு்நது இ்நதி� பிரதமர மகற்நத இ்நதிரா ்கா்நதியுடன் 
விணதவளி வீரர ்பைசினார. உகர�ாடலின் ்பைாது, 
சரமாவிடம், விணதவளியில் இரு்நது நீங்கள் 
இ்நதி�ாகவ எப்பைடி பைாரக்கிறீர்கள் என்று 
இ்நதிரா ்கா்நதி ் ்கட்டார. “சா்ர ஜஹான் 
்ச அச்சா ஹி்ந்தாஸதான் ஹமாரா” என்ற 
்கவிஞர இக்பைாலின் பைாடகல விண்கலத்தில் 
இரு்நது ் மற்்்காள் ்காட்டி நம் அகனவரின் 
இத�ங்கக்ளயும் தவன்றார ரா்்கஷ். இது 
அகனத்து இ்நதி�ர்களுக்கும் தபைருகம�ான 
மற்றும் ்வறுபைாடு்கள் இரு்நத ்பைாதிலும் 
தங்களுக்குள் ஒற்றுகமக�யும் உ்ணரகிற 
தரு்ணம்.

இ்நதி�ாவின் முதல் ் நாபைல் பைரிசு தபைற்ற 
ரவீ்நதிரநாத் தாகூரால் 1911 ஆம் ஆணடில் 
வங்கால தமாழியில் ‘ஜன ்க்ண மன' பைாடல் 
முதலில் எழுதப்பைட்டது. அதில் அவர 
இ்நதி� மாநில ஒற்றுகமக� அழ்கா்கக் 
கூறுகிறார. இ்நதி�ாவின் பைஞசாப், சி்நது, குஜராத், 
மராட்டி�ம், திராவிடம், ஒரிசா மற்றும் வங்கா்ள 
மாநில ஒற்றுகம, வி்நதி� மற்றும் இம�மகல 
மகல்களில் எதிதராலிக்கிறது, ் மலும் அது ஜமுனா 
மற்றும் ்கஙக்கயின் இகசயில் ்கல்நது அகனத்து 
மாநில மக்்கள் மனதில் பைாய்கிறது என்று கூறுகிறார. 
தாகூரின் ஜன ்க்ண மன பைாடல் ஹி்நதி தமாழியில் 
தமாழி தபை�ரக்்கப்பைட்டு, 1950 ஆம் ஆணடில் இ்நதி�க் 
குடி�ரசின் ் தசி� கீதமா்க மாறி�து.

இ்நதி� தமிழ் ்தசி�க் ்கவிஞர்களில், சுப்கபை�ா 
என்று அகழக்்கப்பைடும் ம்கா்கவி சுப்ரமணி� பைாரதி, 
இ்நதி� மாநில மற்றும் மக்்களின் ஒற்றுகமக� ஒன்றா்க 
இக்ணக்்க ்தசபைக்தி, மற்றும் ஆன்மீ்க பைாடல்்கள் 
எழுதினார. அவர எழுதி� ்தசி� ஒருகமப்பைாட்டு 
்கவிகத்களில், குறிப்பைா்க பின்வரும், இ்நத பைாடல் 
தசால்ல ் வணடும். “்கஙக்க பைள்்ளத்தாக்கின் ் ்காதுகம, 

்கா்வரி நிலத்தின் தவற்றிகல இகல்களுக்கு 
பைரிமாறிக்த்காள்்வாம் .  ம்காராஷ்டிராவின் 
துணிச்சலான ் தசபைக்தி பைாடல்்களுக்கு, ் ்கர்ள த்நதம் 
த்காடுத்து பைரிமாறு்வாம் .  ர ாஜஸதானின் 
மாவீரர்கக்ள, ்கரநாட்காவின் அழகி� தங்கத்துடன் 
த்கௌரவிப்்பைாம். ்காசியில் தத்துவஞானி்களின் 
விவாதத்கதக் ் ்கட்்க, ்காஞசியில் ்கருவி்கள் தசய்்வாம்” 
என்று இ்நதி� நாட்டின் ஒற்றுகமக� தபைருகமயுடன் 
தசால்கிறார. ்மலும், தாரா்ளமான ்கஙக்க நதி 
எங்களுகட�து, அவளுகட� ்கருக்ணக்கு இக்ண�ா்க 
்வறு எ்நத நதி இருக்்க முடியும்?. இம�மகல 
எங்களுகட�து, பூமியில் ்வறு எ்நத இடத்திலும் 
அதற்கு சமமானது இல்கல. தமாத்தத்தில், இ்நதி� 
நிலம் நம்முகட�து, அவள் ஒப்பைற்றவள், அவக்ளப் 
பு்கழ்்வாம் என்று தபைருகமயுடன் கூறுகிறார.

அணகமயில் பைல்லடம், திருப்பூர 
அரசு ் மல்நிகலப் பைள்ளிக�ச் ் சர்நத 
ஆஙகில ஆசிரிக� எவாஞசலின் 
பிதரஸல்லா என்பைவரால் இ்நதி� 
் த சி �  கீ த ம்  த மிழில்  த ம ாழி 
தபை�ரக்்கப்பைட்டது. இது அப்பைடி்� நம் 
்தசி� கீதத்துக்குத் தமிழ் மாற்று எனச் 
தசால்லிவிட முடி�ாது. எனினும், 
அரத்தங்களின் அடிப்பைகடயில் 
தமாழிதபை�ரத்து இருக்கி்றன்'' என்று 
தசால்லும் இவான்ஜிலின் தமாழி 
தபை�ரப்பு்கள் இ்நதி� மாநில மற்றும் 
மக்்களின் ஒற்றுகமக� தபைருகமயுடன் 
பின்வருமாறு தசால்கிறது. “இனங்களும், 
தமாழி்களும் ஆயிரம் இரு்நதும் , 
மனங்களில் பைாரத தா்�.., வடக்்்க 

விரி்நத ் தசாபிமானம் ததற்கில் குமரியில் ஒலிக்கும்.., 
இனமத ்வற்றுகம உகடயில் இரு்நதும், இத�த்தில் 
ஒற்றுகம தா்ன.., உலகினில் எத்திகச அகல்நதும், 
இறுதியில் இ்நதி�ன் ஆ்வன்.., உறுதியில் மூவர்ணம் 
தா்ன.., இன்மா தமாழி்�ா ஏதுவாய் இரு்நதும் 
நிர்நதரம் பைாரத தா்�.., வாழ்்க, வாழ்்க, இ்நதி�ா நீ 
என்தறன்றும் வாழ்்க." 

பைல்்வறு சாதி்கள், மதங்கள், இனங்கள், சமூ்கங்கள், 
தமாழி்கள், பைழக்்கவழக்்கங்கள் மற்றும் மரபு்கள் ஒ்ர 
்கப்பைலில் பை�ணிக்கும் அற்புதமான ்கலாச்சாரத்திற்கு 
இ்நதி�ா உல்க அ்ளவில் சிற்நத எடுத்துக்்காட்டா்க 
உள்்ளது எனச் தசால்லி, நான் என் ்கட்டுகரக� 
முடிக்கி்றன்.

இவவண இ்நதி�ா மீது மிகு்நத ஆரவம், அன்பு, 
வ்ணக்்கம் மற்றும் மரி�ாகத த்காணடவன்.

பாரூக, த.
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அன்புள்்ள ம்கனுக்கு ஓர ்கடிதம்!! அன்பு 
ம ்க ் ன  வ ா ழ் க்க்க  எ ன் னு ம் 
்மகடயி்ல அழ்கழ்காய் ஆட்டம் 

அ்நத அழகி� ஆட்டத்தில் உத்தி்�ா்கப் பைடிக்்கல்லில் 
அதமரிக்்காவின் பைணிக�  எட்டி நான்  பிடித்த்வக்ள 
ஆன்நதக் ்கணணீரில் சுற்றமும் சுழலும் மகிழ்ச்சித்காள்்ள 
உன்கன அகழத்து த்காணடு முதல் விமான பை�்ணம்.  
வ்நது  இறஙகி�து ்கனவு ்தசம் (சில ்பைருக்கு )
அன்்றா!! முதல் இரணடு ஆணடு்களில் பைாரத்து வ்நத 
இடங்கக்ள பைட்டி�ல் ்பைாட்டு அகச ்பைாட்டுக் 
த்காண்ட அடுத்தடுத்த நீணட விடுமுகற 
தினங்கதலல்லாம் இழுதபைட்டி நாற்்காலியில் உன்கன 
தள்ளி  த்காணடு ்பைாக்கயில் நீ மழகல த்காஙகு 
தமிழில் பைதில் அளிப்பைாய். தமிழும் அழகு!! மழகல 
தமாழியும் அழகு த்காஙகு தமிழும் அழகு .  அத்தகனயும் 
கூட  ் தனமுதாய் மனதும் மகிழும். ஆனால் இன்று 
பைள்ளிக்கு தசல்ல ஆரம்பித்து விட்டாய். 

உனக்கு பைள்ளியில் ஆஙகிலம் பையிற்றுவிக்்கப்பைடுகிறது. 
்கடி்கார வட்டத்தில் பைாதி வட்ட  ்கால அ்ளவிற்கு 
பைள்ளியில் இருக்கும் நீ இன்று தமல்ல தமல்ல 
ஆஙகிலத்தில் ்பைச ததாடஙகிவிட்டாய். நீ ்்கட்கும் 
ஒவதவாரு ்்கள்விக்கு பைதில் தசால்லுவதற்கு முன் 
"தமிழில் ்பைசு" என ்கடிவா்ளம் ்பைாட ்வணடி 
இருக்கிறது. 

   அன்பு ம்க்ன,  அன்கனயின் அகரவ்ணப்பில் 

அன்பு ேகமன 

தமிழ் 
கற்றுக்ககாள் !!

இரு்நது இறகு்கள் துளிரவிடும் இ்ள்நதளிர்க்ளாய் 
பைள்ளிக்கு அடித�டுத்து  கவக்கும் நீ  புரி்நதுத்காள் 
தாய்தமாழி�ாததன. பையிற்று தமாழி �ாததன. நீ  
தமிகழ ்கற்்க சிரமம் த்காள்கிறாய்.  எனக்கும் புரிகிறது. 
தமிழ் நான் ஏன் ்கற்்க ் வணடும் என்று கூட உனக்கு 
எண்ணங்கள் ் தான்றலாம். அறி்நது த்காள். பையிற்று 

தமாழி அறிவால் ்கற்பைது. தாய்தமாழி 

கார்த்திசகயன் 
இைாசிபாரளயம் துரைைாஜ்
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வ்ளரும் நீ வ்ளர வ்ளர பைணபைட்டு இருப்பைதா்க உன்கன 
்கட்டிக்த்காணடு உன் அகட�ா்ளத்கதப்பைற்றி குழம்பி 
நிற்பைாய். த்காஞசம் த்காஞசமா்க உன்கன தமல்ல 
தமல்ல உன் பூரவீ்கத்கத  இழ்நது விடுவாய் ம்க்ன. 
உன் உணகம�ான அகட�ா்ளம் ததரி�ாமால் 
்பைானால் உல்கம் உன் ்தாலின் நிறத்கத அல்லவா 
அகட�ா்ளத்தின் அ்ளவீடா்க எடுத்துக்த்காள்ளும்.  
அ்நத அ்ளவீடுகூட உன்கன தமிழனா்க ்காட்ட்த. 
அன்பு ம்க்ன தமிழ் ்கற்றுக்த்காள்.

தபைற்்றார்கள் முதல் ஆசிரி�ர்கள் என்பைார்கள், 
ஆசிரி�ர்கள் இரணடாம் தபைற்்றார்கள் என்பைார்கள். 
அப்பைடி பைாரக்க்கயில் தமிழ் பைள்ளி ஆசிரி�ரா்க  என் 
ம்கனுக்குமான மடல் மட்டுமல்ல என் தமிழ் குழ்நகத 
்களுக்குமான மடல். 

மாற்றங்கள் பைல நட்நது ஏற்றங்கள் சில நி்கழும் 
என்ற தநகிழ்ச்சி�ான எதிரபைாரப்்பைாடு!!

உ்ணரவால் ்கற்பைது. ஆஙகிலத்கத ் நசி.. தாய்தமிகழ 
சுவாசி!! அன்பு ம்க்ன தமிழ் ்கற்றுக்த்காள். 

உல்கத்கத முன்தள்ளும் உழவனா்கப் ் பைாகிறா�ா? 
அ்நத உழவனுக்கு விஞஞானம் தரப்்பைாகிறா�ா? 
மருத்துவம் பைடித்து மருத்துவத்தின் ம்கத்துவத்தால் 
மானிடம் ்காக்்க ்பைாகிறா்�ா? அன்பு ம்க்ன நீ 
எதுவாயினும் எனக்கு மகிழ்ச்சி . “மரகபைக் ்கற்றுக்த்காள், 
பின் மீறு”.  நம் மரகபையும் ்கலாசாரத்கதயும் வரலாற்கற 
யும் குறித்த புரிதலும் தபைருமிதமும் இல்லாத �ாரும் 
நம் ்காலம் தாணடி வாழும் புதி� விஷ�ங்கக்ளப் 
பைகடத்திட முடி�ாது. விணபைற்றி மணபைற்றி 
விஞஞானம் தசான்ன தமாழி விரி வகட்நது 
உலத்கஙகும் வி�ாபித்த தமாழி தமிழ்தமாழி.
ஆக்க�ால் நீ எ்நத துகறயில் இரு்நதாலும்  அன்பு 
ம்க்ன தமிழ் ்கற்றுக்த்காள். 

வரலாறு, ஆன்மீ்கம், பைணபைாடு ஆகி� வற்கற 
வடி்கட்டி விட்டுக் த்காடுக்்கப்பைடும் நீ பைடிக்கும் 
தமிழறிவு உயிரப்பைற்ற �்நதிர அறிவா்க, பைாகறயில் 
விழு்நத விகத�ா்கப் பை�னற்றுத்தான்்பைாகும் என்பைகத 
மனதில் த்காள். என்வ ்கம்பைனது  ்காவி�த்கத 
ததரி்நதுத்காள். எம்மனமும் உரு்க கவக்கும் வாச்கத் 
தால்  உருகிடு. நித்தமும் தநறிபிறழா வள்ளுவத்தால் 
வாழ்்நதிடு. அப்புறம் உனக்்்க பைதில் கிகடக்கும் “ஏன் 
தமிழ் பைடிக்்க ்வணடும்? என்ற ்்கள்விக்கு. அன்பு 
ம்க்ன தமிழ் ்கற்றுக்த்காள்.

சரி, "நான் தமிழ் ்கற்்காமல் ் பைானால் என்னாகும்?" 
என்று உனக்கு ்தான்றலாம். மணக்ணப் பிரி்நது 
்வற்றிடம் வ்ளரும் தசடி�ாய் அதமரிக்்காவில் 
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தசன்கனயில் இரு்நது தடல்லி 
தசல்லும் ரயில் வணடி 
பை�்ணம் அது. ” இ்நத மாசமும் 

ஃபிக்தசட் தடப்பைாசிட் ்கம்மி�ா வ்நது இருக்கு, 
்லான் ்கலக்சன் 60% தான் வ்நதிருக்கு. இப்பைடி்� 
்பைானால் இ்நத வருசம் நமக்கு த்காடுத்த 
இலக்கில் பைாதிக�க் கூட அகட� முடி�ாது 
்பைால இருக்்்க” என க்க ்கழுவும் இடத்திற்கு 
அருகில் நின்று த்காணடு பைஞசாபை்்கசன் 
�ாரிட்மா சத்தமா்க ்பைசிக் த்காணடு 
இரு்நதார. அவர ்பைசும் வாரத்கத்களி்ல்� 
அவர வஙகி சார்நத பைணியில் இருக்கிறார 
என்பைது அருகில் இருப்பைவர்களுக்கு புரி்நதுவிடும்.

்பைசி முடித்துவிட்டு அருகில் இரு்நத மு்கம் 
்கழுவும் குழாயில் தணணீகர எடுத்து மு்கத்தில் 
தணணீகர பைல முகற அடித்து ்கழுவிக் 
த்காணடார. பைடபைடப்பைா்க இருக்கும் ்பைாது 
சிலர இப்பைடி தசய்வதுணடு.

அவர அஙகிரு்நது ந்கரும் ்பைாது அருகில் 
உள்்ள குப்கபைத் ததாட்டியில் ஒருவர எகத்�ா 
்தடிக் த்காணடு இருப்பைகத பைாரத்தார. அ்நத 
நபைர சற்று ்கசஙகி� சட்கட, ்்காணிப்கபை 
சகிதமா்க இரு்நதார. வழக்்கமா்க ரயிலில் வரும் 
பிச்கசக்்காரர்கள் என நிகனத்துவிட்டு 
பைஞசாபை்்கசன் அஙகிரு்நது தன் இருக்க்கக்கு 
ந்கர்நது விட்டார.

நீரிழிவு ்நா�ாளி�ான அவர அடிக்்கடி 
சிறுநீர ்கழிக்்க ்கழிப்பைகறக்கு தசல்வார. 
அவருக்கு கிகடத்த்தா அப்பைர தபைரத் என 
தசால்லப்பைடும் ்மல் பைடுக்க்க. ஒவதவாரு 
முகறயும் ்மலிரு்நது கீ்ழ இறஙகி தசல்வது 
சிரமம் . சிறிது ் நரத்திற்கு பின் தனக்கு கிகடத்த 
்மல் இருக்க்கக� மாற்றி கீ்ழ இருக்கும் 
இ ரு க் க்க யி ல்  இ ட ம் 
கி க ட க் கு ம ா  எ ன 
்்கட்பைதற்்கா்க மற்்றாரு ரயில் 
த பை ட் டி யி ல்  இ ரு க் கு ம் 
பை�்ணச்சீட்டு பைரி்சாத்ககர 
பைாரக்்க பைஞசபை்்கசன் ் பைாய்க் 
த்காணடு இரு்நதார.

் பை ா கு ம்  வ ழி யி ல் 
அ ங கி ரு ்ந த  கு ப் கபை த் 
ததாட்டியில் முன்பு பைாரத்த 
அ்த நபைர எகத்�ா எடுத்து 
்்காணிப்கபையில் திணித்துக் 
த்காணடு இரு்நதார. ச்.. ்ச! 

பிச்ர்சக்்கொரர்்கள கூட 
இன்கமடொக்ஸ் 

்கடட 
ஆர்சப்படுகிறொர்்களொ?

காளிச�ைண
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இ்நத பிச்கசக்்காரர்கள் ததால்கல எங்்க ் பைானாலும் 
விடுவதா்க இல்கல என முணுமுணுத்துக் த்காண்ட 
ந்கர்நதார.

அவர ்தடிப்்பைான இடத்தில் பை�்ணச்சீட்டு 
பைரி்சாத்கர இல்லாத ்கார்ணத்தால் பைரி்சாத்கர 
இருக்க்கயில் அமர்நத பைஞசாபை்்கசனில் ்காலில் ஏ்தா 
இடருவது ் பைான்று இரு்நதது.

கீ்ழ குனி்நது பைாரத்த ்பைாது முன்பு குப்கபைத் 
ததாட்டில் எகத்�ா ் தடி� அ்த நபைர கீ்ழ கிட்நத 
அலுமினி� ஃபைாயில் எனப்பைடும் ரயில் உ்ணவுப் 
தபைாருட்்கக்ள சுற்றித்தரும் அலுமினி� ்காகிதத்கத 
எடுத்துக் த்காணடு இரு்நதார.

இப்தபைாழுது அ்நத நபைர எழு்நது, ‘சார உங்க கிட்ட 
ஒணணு ் ்கட்்கனும்,்்கட்்க முடியுமா? “.

பைஞசாபை்்கசனுக்கு எரிச்சலா்க இரு்நதது. 
இரு்நதாலும் தபைாறுத்துக் த்காணடு, சரி ்்களுங்கள் 
என்றார. நீங்கள் ் பைசி�கத ் ்கட்்டன். நீங்க வஙகியில் 
தபைரி� உத்தி்�ா்கத்தில் இருக்்க ் வணடும். உங்கக்ளப் 
பைாரத்தால் தபைரி� பைடிப்பு பைடிச்ச மாதிரி இருக்கு. 
இப்்பைாது பைஞசாபை்்கசனுக்கு த்காஞசம் ச்ந்தாசமா்க 
இரு்நதது.

�ாராவது நம்முகட� பைதவி, பைடிப்பு, சமூ்க 
அ்நதஸது பைற்றிச் தசான்னால் நம் மனம் மகிழ்வது 
இ�ற்க்க தான். அ்த ் பைால் நாம் �ாரிடமாவது உதவி 
்்கட்்க ் பைானால் எடுத்தவுடன் எனக்கு உங்க கபைக்க்க 
இரணடு நாள் த்காடுக்்க முடியுமா? உங்க பிரிணடரில் 

10 பைக்்கம் பிரிணட் அவுட் எடுக்்க முடியுமா? என 
ஆரம்பித்தால் “இல்கல எனக்கு ்வகல இருக்கு“, “ 
இப்்பைாது முடி�ாது“ என்ற பைதில் வருவதற்கு 
வாய்ப்பு்கள் அதி்கம் . முடி்நதால் அவர்கள் பைற்றி 
இரணடு வாரத்கத தபைருகம்களுடன் ்பைச்கச 
ஆரம்பியுங்கள்.

”ஷாம் சார, நீங்க பைல்லாவரத்தில் ஒரு வீடு 
்கட்டுனீங்க்்ள.  சூப்பைர சார !  ்கவரதமணட் 
தசால்லுவதற்கு முன்்பை மகழ நீர ்ச்கரிப்பு 
தசய்தீர்க்்ள! நீங்க தசஞசதுக்கு அப்புறம் தான் சார 
அரசாங்க்ம தசய்தது ” எனக் கூறி ்பைச்கச 
ஆரம்பித்து பைாருங்கள் .  அப்புறம் ததரியும் 
எதிராளியிடமிரு்நது வருகின்ற ஆரவமும் புன்னக்கயும். 
முதலில் அவர்கள் உங்கள் ்பைச்கச ்கவனிக்்க 
்வணடும். அப்்பைாது தான் உங்கள் உதவி அவர 

்காதில் விழும்.

அ்நத ்கசஙகி� உகட அணி்நத 
ம னி த ர  ் ்க ட் ட  ் ்க ள் வி க் கு 
பைஞசாபை்்கசன் பைதில் அளிக்்காமல் 
பை�்ணச்சீட்டு பைரி்சாத்கர வருகின்ற 
வழிக� பைாரத்துக் த்காணடு இரு்நதார.

அப்பைடி அவர என்ன ்்கட்டு 
விட்டார. “ சார ் பைன் ்காரடு (வருமான 
வரி ்க்ணக்கு எண அட்கட) வஙகியில் 
வாங்க முடியுமா?“.

இ்நத ்்கள்விக்கு தான் அவர 
மு்கத்கத திருப்பிக் த்காணடார . 
“பிச்கசக்்காரர்கள் கூட இன்்கம்டாக்ஸ 
்கட்ட ஆகசப்பைடுகிறார்க்ளா? “ என்ற 
அவருகட� எண்ணம் தான் அதற்கு 
்கார்ணம்.

அ்நத ்கசஙகி� உகட மனிதர, 
அ ங ்்க ் �  எ க த ் � ா  ் த ட 

ததாடஙகிவிட்டார.

அப் ்பை ாது  அஙகு  வ ்ந த  பை �்ணச்சீட்டு 
பைரி்சாத்கரிடம் தனது இடம் மாற்றும் ் ்காரிக்க்கக� 
தசான்னார பைஞசாபை்்கசன். எப்்பைாதும் ்பைால் 
“இடம் கிகடத்தால் தசால்கி்றன் ” என்று தசான்ன 
பை�்ணச்சீட்டு பைரி்சாத்கரிடம் ” ஏன் சார இ்நத மாதிரி 
பிச்கசக் ்காரர்கக்ள எல்லாம் ்கணடிக்்க மாட்டீர்க்ளா? 
முன் பைதிவு தசய்த குளிரசாதன தபைட்டியில் கூட 
இவர்கள் வருகிறார்கள் ” என ்கசஙகி� உகடயுடன் 
இரு்நத நபைகரக் சுட்டிக்்காட்டிச் தசான்னார.

அதற்கு பை�்ணச்சீட்டு பைரி்சாத்கர சிரித்துக் 
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த்காண்ட, ‘்மா்கன்தாஸ, இங்க வாங்க’ என அ்நத 
்கசஙகி� உகட அணி்நத நபைகர அகழத்து அவருக்கு 
அருகில் அமரகவத்து. ‘உங்க பை�்ணச்சீட்கட 
இவரிடம் ்காணபியுங்கள்’ என்றார.

வாஙகி பைாரத்த பைஞசாபை்்கசனுக்கு ஆச்சிரி�ம் 
தாங்கவில்கல. இரணடாம் வகுப்பு குளிரசாதன 
தபைட்டியின் பை�்ணச்சீட்டு அது.

இப்்பைாது தமதுவா்க பைஞசாபை்்கசன், ‘எதுக்்கா்க 
பைான் ்காரட் ( வருமான வரி எண அட்கட) பைற்றி 
்்கட்டீர்கள்?’ என ் மா்கன்தாஸிடம் ் ்கட்டார.

‘வருமான வரி ்கட்ட தான் சார. எல்லாரும் 
வருமான வரி ்கட்டிட்டா அரசாங்கம் நிகற� 
வசதி்கள் தசய்து த்காடுக்கும்னு ஒரு புத்த்கத்தில் 
பைடிச்்சன் சார’.

“என்ன ் வகல பைாக்குறீங்க ? ” – பைஞசாபை்்கசன்.

இதற்கு பை�்ணச்சீட்டு பைரி்சாத்கர பைதில் தசால்லத் 
ததாடஙகினார. ‘அவர முதலாளி சார. அவரிடம் 
பைத்திற்கும் ் மல் ஆட்்கள் ் வகல தசய்கிறார்கள்’.

பைஞச ா பை ் ்க சனுக்கு  ஆச்சரி�ம்  த ாங ்க 
முடி�வில்கல. சற்று முன் பிச்கசக்்காரர என 
நிகனத்த ஒரு நபைர முதலாளி என்றால் �ாருக்குதான் 
ஆச்சரி�ம் வராது.

பை�்ணச்சீட்டு பைரி்சாத்க்ர ததாடர்நதார. ‘ரயில் 
உ்ணவு்கள் த்காடுக்கின்ற அலுமினி� தபைட்டி்கள், 
அலுமினி� குளிரபைான பைாட்டில்்கள் மற்றும் ரயில் 
பை�ணி்கள் த்காணடு வருகின்ற உ்ணவுப் தபைாருட்்களில் 
சுற்றித்தருகின்ற அலுமினி� ்காகிதத்கத ்ச்கரித்து, 
தமாத்தமா்க பைகழ� விற்பைகன தசய்கின்றார’.

“அதில் எவவ்ளவு சார கிகடத்துவிடப் ் பைாகிறது 

?“– பைஞசாபை்்கசன்.

இதற்கு ்மா்கன்தாஸ பைதில் தசால்ல 
ததாடஙகினார. 

‘எப்பைடியும் ஒரு ரயில் பை�்ணத்தில் ரூ 1500ல் 
இரு்நது ரூ 2000 வகரக்கும் கிகடக்கும். ஐ�ப்பைன் 
பைக்தர்கள் அதி்கம்  தசல்கின்ற வி்சச ்காலத்தில் 
ஒரு தடகவ ் பைாய்ட்டு வ்நதா, எப்பைடியும் ் பைாகும் 
்பைாது ரூ 3000, வரும் ் பைாது ரூ.3000,ஆ்க தமாத்தம் 
ரூ 6000 வகரக்கும் கிகடக்கும்.

நம்மகிட்ட பைத்து பைசங்க இருக்்காங்க . ஆளுக்கு 
ரூ.2000 சம்பைாதிச்சாலும் ஒரு நாளுக்கு எப்பைடியும் 
20,000 ரூ கிகடக்கும் சார.

பைஞசாபை்்கசனுக்கு தகல சுற்ற ததாடஙகி�து.

20,000 X 30 நாட்்கள் = 6 லட்சம் ரூபைாய்.

்மா்கன்தா்ஸ ததாடர்நதார. “நான் எப்்பைாதும் 
மூன்றாம் வகுப்பில் தான் சார வரு்வன். இடம் 
இல்லாதனால் இன்கனக்கு இரணடாம் வகுப்பு 
குளிரசாதன தபைட்டியில் வ்ந்தன் சார.

முக்கி�மான ரயில் நிகல�த்தில் அ்நத ஊரில் 
இருக்கிற ்ககடக்்காரர வ்நது என்னிடம் இருக்கிற 
அலுமினி� ்காகிதம் ் ச்கரித்த கபைக� வாஙகிருவாங்க 
சார. சில சம�ம் அவுங்க்்ள சாப்பைாடு த்காணடு வ்நது 
த்காடுப்பைாங்க சார . அதுனால இ்நத அலுமினி� 
்காகித கபைக� சும்நது ்பைாகிற பிரச்சகன இல்கல 
சார.

எல்லா தசலவும் ் பைா்க எப்பைடியும் மாசம் 2 லட்சம் 
நிக்கும் சார.

நீங்க உங்க இடத்கத மாத்தனும் தசான்னீங்க 
எனக்கு கீழ் இருக்க்க தான் கிகடச்சிருக்கும் . நான் 
தூங்க ராத்திரி 12 மணி�ாகும். எனக்கு எங்க பைடுத்தாலும் 
தூக்்கம் வரும் நீங்க ் வணடுமானால் என் இருக்க்கக� 
எடுத்துக் ் ்காங்க” என்றார.

சற்று முன் குப்கபை�ா்க ததரி்நத நபைர இப்்பைாது 
்்காபுரத்தில் இருக்கின்ற ்கலசமா்க ததரி்நதார.

” சார தசன்கன வ்நததும் எங்க வஙகிக்கு வாங்க 
நா்ன உங்களுக்கு வஙகி்க்ணக்கு, வருமான வரி எண 
அட்கட எல்லாம் வாஙகித்த்ரன். இதான் சார 
என்்னாட விசிட்டிங ்காரட் ”

அவகர அறி�ாம்ல்� முதல் முகற�ா்க 
பைஞசாபை்்கசன் ் மா்கன்தாகஸ சார என்றார.
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புதி�்தார உலக்க பைகடப்்பைாம், 
எதிர்கால ச்நததியினகர நல்வழிப்பைடுத்து 

்வாம் எனும் ் நாக்்கத்துடன் ஆரம்பிக்்கப்பைட்டது 
தான் நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் இக்ளஞர அணி.

 இஙகு உள்்ள உ�ரநிகல மாற்று ் மல்நிகலப் 
பைள்ளி மா்ணவ, மா்ணவி்களின் சு� முன்்னற்றத்திற்க் 
்கா்கவும், தன்னம்பிக்க்கக� ்மம்பைடுத்தவும், 
சுமூ்கமான சமூ்க சூழ்நிகலயிகன உருவாக்்கவும் 
அதமரிக்்காவின் பைல பைகுதி்களில் இருக்கும் 
்பைச்சா்ளர்கள், ்கல்வி�ா்ளர்கள், மருத்துவர்கள், 
அறிவி�ல் துகறக�ச் சார்நதவர்கள் என 
பைலதரப்பைானவர்கக்ள வரவகழத்து தமய்நி்கரில் 
ச்நதிக்்கச் தசய்கின்்றாம்.

அவவாறு இதுவகர திரு.ஃபிடில் தபைம், 
டாக்டர.சுரதா இ்ளங்்கா,ஆஸ்கார விருது தவன்ற 
திரு.்்காட்டாலாங்்கா லி்�ான், திரு.ரகுராம் 
சுகுமார ஆகி்�ார சிறப்பு விரு்நதினரா்கப் 
பைஙகுத்காணடுள்்ளனர. தபைற்்றாரும் பிள்க்ள்களும் 
நல்ல ஆரவமும், ஆதரவும் ்காட்டுகின்றனர.

்மலும் இ்நத இக்ளஞர பிரிவு உள்ளூர 
சமூ்கத்தின் வ்ளரச்சிக்கு உதவுவதில் ்கவனம் 
தசலுத்தி வருகின்றனர. இதன் மற்று்மார முக்கி� 
பைணி-சமூ்க்சகவ. வீடற்றவர்களுக்கு உதவுதல், 
முதி்�ார இல்லங்கள், அனாகத இல்லங்கள் 
மற்றும் விலஙகு்கள் ்காப்பை்கங்களில் தன்னாரவத் 
ததாணடு தசய்�வும் உள்்ளது.

எதிர்காலத்தில் ்தசி�/சரவ்தச அ்ளவில் 
தன்னாரவத் ததாணடு தசய்�வும் திட்ட 
மிட்டுள்்ளது.

சான் ஆண்டானி்�ா தமிழ்ச் சங்கத்தின் 
அடுத்த தகலமுகறயினகர நல்வழிப்பைடுத்த 
உருவாக்கி� இக்ளஞர அணியில் நீங்களும் 
இக்ணயுங்கள். அதன் விவரங்கள் தமிழ்ச்சங்கத்தின் 
வகலத்த்ளத்தில் ்கா்ணலாம்.

நம் தமிழ்ச் ெங்கத்தின் 
இரளஞர அணி
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்ருடததின க்டசிெோள்?!!! இல்்
க்டசி என�து, மைற்்்ோனறின து்கக்மை!!
ெர்்ோரி ஆணடு பி்ககும் ் �ோதும்
ெம்பிக்க, எதிர்�ோர்பபு, உறுதிதமைோழி
எனறு ஆயிரம் க்னவுகள்-ஆ்ெகள்!
ஆ்ெகள் க்ன்ோகி ் �ோ்ன ஆணடோ,
துன�த துயர தகோ்ரோ்னோ ஆணடோ,
எது்ோக்்ோ இருகக்ோம். 
க்ன்ோகி ் �ோகுமுன,
பு்தயலக்ள ் தோணடிய ஆணடு!
நூற்்ோணடு முன ் ெோய நி்்்ய,
இழநத,இ்நத உ்வுக்ள!
்�ோரோட்ட ் ோழக்க்ய!
த�ோருள் ெரி்், மீணடு ் நத மைனிதத்த!
மைகக்ள தகோனறு குவிதத கோ்ரோ!
மைழ்்கள் மைரணிதத ஈரலகட்டி!
கோ்்்ன அ்ழதத அம்்மை ் ெோய!
கோலகள் சுருஙகிட தெயத ் �ோலி்யோ!
இன்்ய இ்த ் ெோத்்ன அனறும்!
மைனிதன து்ளவில்் எனறும்!
அனறு கிளம்பிய விஞ்்ோ்ன த்ற்றி்ய 
இனறும் அநத த்ற்றி என் ் ெோககத்த!
அ்டநது கிடககும் அ்ஸ்த்ய!
அ்ஸ்த்ய ஆககமைோககும் வித்த்ய!
இனனும்,இனனும் கற்்து ஏரோளம்!

எநத ஆணடு துன�்மை இல்ோத ஆணடு!
ெர்்ோரி… ம்ம், ெற்்் அதிகம்தோன!
பி்்,்�ோககு கோட்டிய தகோ்ரோ்னோ!
அ்தயும்தோன தோணடி விட்்டோ்மை!
ெம்பிக்க்ய ெம்மில வி்ததத ஆணடு!
்க தோஙகிய கடவுளுககு ெனறி!
வி்ட தகோடுப்�ோம் பி்்-ககு!
்ோெல தி்ப்�ோம் சு�கிருது- ககு!
ெம்பிக்கயுடன அடி எடுப்�ோம்!

சு�கிருது-ெல் எணணம் தெயல வி்ததது 
ெல் �்்்ன அறு்்ட தெய்்ோம்!
ெம்பிக்கயுடன அடி எடுதது ் ்தது, 
சு�்மை ் ருகத்னறு ் ர்்ற்்�ோம்!!
அன�ோ்ன அ்்ன்ருககும் இனிய 
சு�கிருது புததோணடு ் ோழததுகள்!

திருமதி.வாசுகி 
அணணாமரல.

மவப்்ம்பூ 
்ச்ெடி
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ெோட்டின ் ெற்்்ய பூந்தோட்டம்
்தோட்டோககளோல �றிககப�ட்ட்த!
த�ரிய ் ணிக ் ளோகஙகள்
வி்ோெமினறி வீழததப�ட்ட்த!

அடுககுமைோடிக கட்டிடஙகள்
அணுகுணடுகளோல அழிககப�ட்டும்
சி்தககப�ட்டும் சி்தககுள்
உயிர்கள் ஊெ்ோடிய்த!

மினெோரமில்ோ இருளில
உணவும் நீரும் மைறுககப�ட்டு
ெகரம் ெரகமைோகி
ெோயும் பூ்்னயும் உண்ோ்ன்த!

எதிரி ெோட்டிலும் ் சிப�்ர்கள்
மைனிதர்க்ள என் மைனித்ெயம்
மைட்டுமினறி சுற்றுச்சூழலும்
தீகக்்யோ்ன்த!

எல்் என்ோ்் ததோல்் தோ்னோ?
எல்் மீ்்ோமைோ!

ஒரு மு்்்யனும் ் �ோர்
புரிய்்ணடுதமை்ன மு்்னபத�தற்கு?

்ோழவும் ஒரு மு்் தோ்்ன!
மு்் த்்்ோமைோ?

பீரஙகி ெததம் இனறி
உ்கம் ெோநதமைோகட்டும்!
உக்ர்்ன ் ெோககிய உககிரம்
தனியட்டும்-உ்கில
அ்மைதி நி்்ட்டும்!

சேமலதா 
சிவகுமார்.

ம்ாரம்ார
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்பைரு்நது புழுதி பைறக்்க அ்நத கிராமத்து எல்கலக்குள் நுகழ்நத ்பைாது 
்கண்ணம்மாவிற்கு அ்நத மணணின் வாசத்தில் பைகழ� நிகனவு்கள் அகச 
்பைாட்டது.  இருபைத்தி ஐ்நது வருடங்கள் ்கழித்து தான் பிற்நத கிராமத்கத 

பைாரக்்க  அதமரிக்்காவில் இரு்நது தனி்� வ்நதிரு்நதாள்.  

அவளின் ்க்ணவரும் பிள்க்ள்களும் அவளின் இ்நத ஆகசக்கு குறுக்்்க நிற்்கவில்கல. “நீ 
்பைாம்மா நான் பைாரத்துகி்றன்” என்று அன்புக் ்க்ணவரும்  “அப்பைாவ நாங்க பைாரத்துகி்றாம், 
நீங்க ் பைாயிட்டு வாங்கம்மா” என்று தசான்ன அவளின் இரணடு ்கண்க்ளான இருபைது வ�து 
ம்கனும் பைதிதனட்டு வ�து ம்களும். 

்வகலக்கு ஒரு மாதம் விடுப்பு எடுத்து, தன் தாய்நாட்டிற்கு வருவதற்்கான எல்லா 
ஏற்பைாடு்கக்ளயும் துரிதமா்க ்க்ணவனின் உதவியுடன் தசய்து, இருபைத்தி ஐ்நது வருடங்கள் 
்கழித்து தாய்மணக்ண மிதிக்க்கயில் அவளின் உடல் சற்்ற சிலீரத்தது.  

எத்தகன ஆணடு்கால ஆகச, இன்று தான் நிகற்வறி�து.  ஆ்கா� ஊரதியிலிரு்நது  
இறஙகி� அக்்க்ண்ம அவள் தீரமானித்தது, அடுத்து அத்தகன சாமான்்க்்ளாடு ஊர ் பைாய் 
்சரும் வகர ்பைரூ்நது பை�்ணம் மட்டும் தான் என்று.  இரணடு ஊரதி்கள் மாறி அவள் 
கிராமமான தபைாள்்ளாச்சியில் உள்்ள  கு்ளத்தூர கிராமத்கத ் பைரூ்நது ததாடுக்கயில் சா்ளரத்தின் 
வழி்� வ்நத அ்நத மணவாசகனயும் புழுதியும் அவளின் நிகனவு்கக்ள பின்்னாக்கி�து.  

வருடம் ஒருமுகற அம்மா அப்பைாவாடு  ஒரு மாதம் முழுவதும் விடுமுகறக� ்கழிக்்க 
கிராமத்தில் இருக்கும் பைாட்டி தாத்தாகவ பைாரக்்க வ்நதுவிடுவாள் ்கண்ணம்மா. பைாட்டி 
தாத்தாவுடனும் கிராமத்து ்தாழி்களுடனும் எத்தகனமுகற ச்ந்தாஷமா்க ஓடி ஆடி 
விக்ள�ாணடிருப்பைாள். தன் குழ்நகத்களுக்கு அது கிகடக்்கவில்கல்� என்ற ஏக்்கம் 
எப்தபைாழுது்ம அவளுக்கு உணடு.  

பை்ணம் சம்பைாதிக்்க்வ ஒடின நாட்்கள் ்கட்நதவ்நத ்காலங்கள்.  வாழ்வாதரம் உ�ர, சமூ்கத்தில் 
சில ் தகவ்கக்ள ஏற்பைடுத்திக்த்காள்்ள நாம் பூசிக்த்காள்ளும் சில சா�ங்கள் பைல ் நரங்களில் 
அழிக்்க்வ முடி�ாதபைடி ஆகிவிடுகிறததன்ன்வா உணகம்� என்று நிகனத்தவள் 
தபைருமூச்தசறி்நதாள். 

நடத்துனர வீசில் ஊதி “கு்ளத்தூதரல்லாம் இறஙகுங்க..”என்றார.  ்கண்ணம்மாகவப் பைாரத்து 
“நீங்க இறஙகுங்க நா தபைாட்டி� எறக்கித்தா்ரன்..”என்றவர இரணடு தபைரி� தபைட்டி்கக்ளயும் 
லாவ்கமா்க இறக்கி த்காடுத்தார. 

ஆகாய வானிலைஆகாய வானிலை
சிறுகதைசிறுகதை
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 “இங்கன்� நில்லுங்கம்மா. ் ஷரஆட்்டாதான் 
வரும்.அதுல ஏறிப்்பைாய்்கலாம் நீங்க”.என்றவர 
“ம்ம்ம்..கரட் கரட் ் பைாலாம் ் பைாலாம்” என்றபைடி 
மறுபைடியும் விசிகல ஊதினார.  இ்நத விசில் சப்தம் 
்்கட்டு அவளுக்கு மறுபைடியும் பைகழ� நிகனவு்கள் 
மனதில் அகச்நதது.  

கிராமத்து ்தாழி்களுடன் பைக்்கத்து ஊருக்கு 
த்காட்டக்கயில் பைடம் பைாரக்்க ்பைரூ்நதில் 
தசல்க்கயில் நடத்துனருக்கு ததரி�ாமல் அவர 
விரலில் மாட்டியிரு்நத விசிகல ஊதின ் வ்கத்தில் 
ஓட்டுனர திடீதரன ் பைாட்ட பி்ரக்கில் மங்காத்தா 
கிழவிக்கு தநற்றியில் அடிபைட்டு புகடக்்க, அகத 
வருடம் தவறாமல் வரும் ்கண்ணாம்மாகவ 
நிகனத்து நிகனத்து திட்டிக் த்காணடிருப்பைாள்.  

்ஷர ஆட்்டா பைக்்கத்தில் வ்நது நின்ற சத்தத்தில் 
சற்்ற நிகனவு்கக்ள ்கக்ளத்தாள் ்கண்ணம்மா.  
்பைாய் பைாரக்்க ்வணடும் கிழவிக�, ஆனா 
அப்பை்வ அதுக்கு அறுபைது வ�சுக்கு ்மல 
இரு்நதுச்சு. இப்்பைா எணபைதஞசு வ�சுக்கு ்மல 
இருக்கும்.உசு்ராட இருக்்கான்னு ததரி�ல என்று 
நிகனத்தவள் ஆட்்டாவில் ஏறி அமர்நதாள்.  

ஆட்்டாக்்காரர “அம்மா உங்கக்ளயும் உங்க 
தபைாட்டிக�யும்  மட்டும் ஏத்துனா மத்த சவாரி 
முடி�ாது அதனால த்காஞசம் பைாரத்து த்காடுங்க” 
என்றார. “ சரி த்ரன்,பைால்்காரர ஏழுமகல வீடு 
ததரியும்ல,அ்நத வீட்டுக்கு ் பைாங்க” என்றாள்.

“நல்லா ததரியும்மா. நீங்க ஒறவுக்்காரங்க்ளா 
அவு்களுக்கு”்்கட்டார.  “ஆமா என்்னாட பைாட்டி 
தாத்தா அவுங்க. தராம்பை வருஷம் ்கழிச்சு என்்னாட 
கிராமத்துக்கு வ்நது இருக்்்கன்” என்றவள் 
க்கப்்பைசிக� எடுத்து ்க்ணவனுக்கு ட�ல் 
தசய்தாள்.  ததாகலத்ததாடரபு முற்றிலுமா்க 
அவளுக்கு கிகடக்்கவில்கல.  

இகத ்கவனித்த ஆட்்டா்காரர 
“அம்மா இங்கன இ்நத ஃ்பைாதனல்லாம் 
்வகலக்கு ஆ்காது. இருங்க நா 
தபைாலாபீசல நிப்பைாட்டு்றன் அங்கன  
இருக்குற ஃ்பைானுதான் சரி�ா 
கிகடக்கும், இ்நத மாதிரி கிராமத்துல 
இரு்நது” என்றவர தபைாலாபிசில் 
நிறுத்தினார.  நன்றி தசால்லிவிட்டு 
உள்்்ள தசன்றவள் அ்நத ்காகிதங்களின் 
ஓகச தபைால் ்காரடு்களின் வாசகனயில் 
ஒரு நிமிடம் தன்கன்� மற்நதாள்.  
எ த் த க ன  ந ா ட் ்க ்ள ா யி ற் று 
இதகனப்பைாரத்து, ஒவதவான்றும் 
அவளுக்கு பைகழ� நிகனவு்கக்ள்� 
த்நதது.  

ஃ்பைான் தசய்து ்க்ணவன் குழ்நகத்களிடம் 
்பைசிவிட்டு மறுபைடியும் ஆட்்டாவில் ஏறி�வள் 
“்பைாலாம்ப்பைா” என்றாள்.  வழி தநடு்க இருபுறமும் 
பைச்கச பை்சதலன்ற வ�ல்வரப்பும் அ்நத பையிர்களின் 
வாசமும் அவக்ள என்ன்வா தசய்தது.  ஓடித்திரி்நது 
மகிழ்்நத நாட்்களுக்கு இத்தகன  வ�தாகிவிட்டதா. 
அகனத்தும் அறிவி�ல் சார்நத விஷ�ங்க்ளாகிப் 
்பைான்த இப்தபைாழுது.   பைசுகம மாறா இ�ற்க்க 
த்நத பூங்காவனம் இ்நத கிராமங்கள்.  இருக்கும் ஒரு 
சதுரஅடியில் சிறு ்தாட்டம் தச�ற்க்க�ா்க 
அகமத்தாலும் இ்நத மணணின் மனதிற்கு ஈடாகுமா 
என்று நிகனத்துக்த்காணடாள். 

“அம்மா..நீங்க தசான்ன வீடு வ்நதுடுச்சு” என்றபைடி 
ஆட்்டா்காரர தபைட்டி்கக்ள இறக்கி கவக்்க 
ஆரம்பித்தார. வணடி சத்தம் ்்கட்டதா்லா 
என்ன்மா,அவளின் எணபைது்களில் வலம் வரும் 
வ�த ான  பை ாட்டியும்  த ா த் த ாவும்  “ஆரது 
வரறது..”என்றபைடி வ்நதவர்கள் ் பைத்தி ்கண்ணம்மாகவ 
்கணடவுடன்..”அடி த�ன் ராசாத்தி..இப்பை்தன் 
்கணணு ததரிஞசுச்சா..எம்பூட்டு வருசமாச்சு உன்கன� 
பைாரத்து..புள்்ளகுட்டி்க்ள கூட்டிகிட்டு வரகல�ா 
தாயீ...நல்லாயிருக்கி�ா....தராம்பை ததாகலவுல இரு்நது 
வ்நதுருக்்க தாயீ...வா வ்நது இ்நத தசாம்பு தணணீ�  
குடி..”என்று அவக்ளப் ் பைச விடாமல் மாற்றி மாற்றி 
்பைசினார்கள் தாத்தாவும் பைாட்டியும்.  

அவர்களின் அன்கபைப் பைாரத்து தநகிழ்்நது 
்பைானாள்.  இருபைத்தி ஐ்நது வருடங்க்ளாய் 
இ�ற்க்க்�ாடு ஒன்றாமல் தச�ற்க்க�ான வாழ்வு 
வாழ்்நத அவள்,இன்று இ�ல்பைான மனங்கக்ளச் 
ச்நதிக்க்கயில் அவளின் சிறுவ�து நிகனவு்கள் 
அகச்நதன.  

“அட..ஆத்தா..இது நம்ம ்கண்ணம்மாவா...எம்பூட்டு 
நா்ளாச்சு ஒன்னப்பைாத்து ,நல்லாயிருக்கி�ாத்தா” என்று 

குரல் நடுங்க வ்நத திகசக� பைாரத்தவள் 
அஙகு மங்காத்தா கிழவி எலும்பும் 
்தாலுமா்க ்கம்கபை கவத்துக்த்காணடு 
தள்்ள ாடி� பைடி ் �  வ ்ந த வக்ளத் 
ஓடிச்தசன்று ்கட்டி�க்ணத்த ாள் 
அழுக்க்�ாடு. 

 எ க த ் � ா  ் த ட ச் தச ன் று , 
எ க த த �க த ் � ா  ் த டி ,  பு தி � 
்கணடுபிடிப்பு்கள் என நிகனத்து 
ஐ க்கி�ம ாகி  பைகழ�கதப்  பை ற்றி 
்�ாசிக்்காமல் எவவ்ளவு இழ்நதிருக்கி்றாம் 
இத்தகன வருடங்க்ளா்க என்று எணணி 
்கலஙகி நின்றவக்ள ஆ்கா�ம் வானிகலக� 
மாற்றி தபைாழி� ஆரம்பித்தது, மணணின் 
ம்ணத்கத ் மலும் மனதமஙகும் நிரப்பை.

சஜஆர்
(ஜா்கி இைாம்ாதன்)
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தமிழ்ப் ் ள்ளி 
ோைவரகள் ் திவு
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அவயக்தா காநமதஷ், நிரல 8அவயக்தா காநமதஷ், நிரல 8
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தமிழ்ப் ் ள்ளி 
ோைவரகள் ் திவு
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அவயக்தா காநமதஷ், நிரல 8அவயக்தா காநமதஷ், நிரல 8

ெஞ்ஜித் சுநதர காளிச்ெைண, நிரல 8ெஞ்ஜித் சுநதர காளிச்ெைண, நிரல 8
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தமிழ்ப் ் ள்ளி 
ோைவரகள் ் திவு
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ஷ்ருதி ெதீஷ்,ஷ்ருதி ெதீஷ்,
நிரல 8நிரல 8
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அதமரிக்்காவின் தடக்சாஸ 
மா்கா்ணம், ஆ்கஸட் 
மாதம் மாகல 7 மணிக்கு 

சூ ரி �  ஒ ளி க �  அ ள் ளி 
த த ளி த் து க் த்க ா ண டி ரு ்ந த து . 
இ்நதி�ாவிலிரு்நது புதிதா்க வ்நதிரு்நத 
்காவ�ாவிற்கு அது தான் முதல் மாகல 
்நரம். பை�்ண ்கக்ளப்பில் உறஙகி எழு்நத 
அவள் ்கடி்காரம் பைாரத்து குழம்பிப் 
்பைாயிரு்நதாள். தன் ்கண்கள் தபைாய் 
தசால்கின்றனவா அல்லது ்கடி்காரமா 
என்று புரி�வில்கல. 

தசன்கனயில் ்கணினி தபைாறி�ா்ளரா்க 
பைரபைரப்பைா்க ் வகல முடித்து இரவு வீடு 
திரும்பும் அவளுக்கு இ்நத அகமதி�ான மாகல ் நரம் 
பிடித்திரு்நதது. ்க்ணவனின் அலுவல்கத்தில் ஆன்கசட் 

வாய்ப்புக் கிகடக்்க, தானும் ்வகலக� விட்டு 
குழ்நகதக� பைாரத்துக் த்காள்ளும் ச்ந்தாஷத்தில் 
இஙகு வ்நதாள்.

்க்ணவன் ் வகலக்கு தசன்றதும் வீட்டுப் பைணி்கக்ள 
முடித்து கிகடக்கும் ் நரத்தில் எல்லாம் பைால்்கனியில் 
நின்று ்வடிக்க்க பைாரப்பைகத வாடிக்க்க�ா்க 
த்காணடிரு்நதாள். ் பைரப்பிள்க்ளக� இழுப்தபைட்டியில் 
கவத்து, வாக்கிங தசல்லும் தபைரி�வர்கள், டாக்டர 

தசான்னதற்்கா்க, தணணீர பைாட்டிலுடன் 
நடக்கும் ்கரப்பிணிப் தபைண, 

்தாழி்களுடன் தனக் 
்கான சிறிது ் நரத்கத 
த ச ல வ ழி க் கு ம் 
இல்லத்தரசி்கள் 
என இவர்கக்ள 
த வ ற ா ம ல் 
தி ன மு ம் 
பை ா ர த் து க் 

த ்க ா ண டி ரு ்ந 

தாலும் ஏ்னா ்காவ�ாவிற்கு நாட்்கள் 
தசல்ல தசல்ல எகத்�ா இழ்நதது 
்பைான்ற உ்ணரவு.

்்காவிலுக்்்கா, ்ககட்களுக்்்கா எஙகு 
தசன்று திரும்பினாலும், எகத்�ா 
்தடுவது ்பைான்ற உ்ணரவு. அலுவல்கம் 
தசன்று திரும்பும் ்க்ணவகன ததா்நதரவு 
தசய்� மனம் இல்லாமல் தனக்குள்்்ள 
குழம்பிப் ் பைாய் இரு்நதாள்.

தினமும் இரவு ் பைான் தசய்யும் அம்மா, 
அன்று ்பைான் தசய்�ாமல் ்பைா்க்வ 
அப்பைாவின் க்க்பைசிக்கு அகழத்தாள்.  
அகழப்பு ஒலி நீணட ்நரம் ்்கட்்க்வ 
அம்மா ் வகல�ா்க இருப்பைா்்ளா என்று 

இக்ணப்கபை துணடிக்்க ்பைாகும் ்பைாது, அம்மா 
்பைாகன எடுத்தாள். "்காவ�ா, நானும் அப்பைாவும் 
்்காயிலுக்கு ் ஷர ஆட்்டாவில் ் பைாய்ட்டுருக்்்காம். 
நான் அப்புறமா ் பைசவா?" என்றாள். 

சரி என்று இக்ணப்கபை துணடிக்்க ்பைான 
அவளுக்கு ஆட்்டாவின் சத்தம் ் ்கட்டுக்த்காண்ட 
இரு்நதது. அப்பைா ்பைாகன அப்பைடி்� சட்கட 
பைாக்த்கட்டில் கவத்துவிட்டது புரி்நதது. 

 ்காவ�ாவும் ்காதிலிரு்நது ்பைாகன எடுக்்காமல் 
்்கட்்கத் ததாடஙகினாள். 'ஏம்மா, 10 ரூபைாய்க்கு 500 
ரூபைா குடுக்்கறீங்க்்ள,

'ஏம்பைா, இ்நத பைழக்கூகடக� ஒரு க்கப்புடி;

'பைாட்டி, தபைருமாள் ்்காயில் பைஸஸடாப் இது 
தான், என பைலவித குரல்்கள்.

்்காயில் மணி்�ாகச, பூக்்காரக்்ககட அக்்காவின் 
கூவல், ் பைரு்நது மற்றும் வா்கனங்கள் தசல்லும் சத்தம் 
என ் ்கட்டுக் 

த்காண்ட உறஙகிப் ் பைானாள். பைல நாட்்களுக்கு 
பிறகு நன்றா்க உறஙகினாள் ்காவ�ா.

"இகறச்சல்" நம் ் தசத்தின் ஒலி.

இரைச்ெல்

பூர்ணிமா
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சான் ஆண்டானி்யாவின் 
இளம் ஓவியரகள்
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அபி பிமைம்அபி பிமைம்

அக்ஷிதா   பிைாங்க்ளின்அக்ஷிதா   பிைாங்க்ளின்

அத்விதா காரத்திமகயன்அத்விதா காரத்திமகயன்

அனன்யா ெநமதாஷ்அனன்யா ெநமதாஷ்
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ெோைா ெோைா 
பிமைோனநத்பிமைோனநத்

தனிஷா யுவைாஜ்தனிஷா யுவைாஜ்

மவனிஷா மவனிஷா 
மலாமகஷ்குோரமலாமகஷ்குோர

நிக்ஷிதா நிக்ஷிதா 
பிைாங்க்ளின்பிைாங்க்ளின்
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Dr. Vijay Koli  - Dr.Malathi KoliDr. Vijay Koli  - Dr.Malathi Koli
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பிைைதி ொய்பிைைதி ொய்

மைரின் புரவைரகள்!!
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2021 ெ்ம்�ர் ெம் ெஙகததின மைோத�ரும் த்ள்ளிவிழோ நிகழவுககுப பின ெடநத முதல 
நிகழவு டிெம்�ர் மைகோகவி �ோரதியோர் பி்நதெோள் விழோ-நூற்்ோணடு விழோ சி்பபு நிகழவு! 
இதன முககியதது்ம் என்னத்ன்ோல �ோரதியும் �ோரதிதோெனும் இப்�ோது ெநதிததோல 
எப�டி இருககும் எனும் எஙகள் ஆ்ெயின�டி �ோரதியோரின எள்ளுப்�ரன திரு.நிரஞ்ென 
�ோரதியும், �ோரதிதோெனின ் �ததி திருமைதி. தமிழதெல்ம் முத்தயன மைற்றும் ் �ரன திரு.
்ெரன �ோரதிதோென ஆகி்யோர் க்நது தகோணடு சி்பபிததது தோன!

2022 ஜ்ன்ரியில த�ோஙகல விழோவி்்ன தமையநிகரில தகோணடோடி்்னோம். இநநிகழவு 
இ்ெககச்்ெரியோக அ்மைநதது. தமிழர் �ண�ோட்டுகக்், �்் நிகழவு, பின விஜய 
டிவியின சூப�ர் சிஙகர் �ோடகர்களின இனனி்ெ விருநது எ்ன அெததியதுடன ெஙகம் 
ெோர்�ோக �ஙகு தகோணட அ்்ன்ருககும் ் ெரடியோக நி்்னவுப �ரிசுகள் ் ழஙகப�ட்ட்ன.

த்ள்ளிவிழோ ெமையததில ததோடஙகப�ட்ட ெம் ெஙகததின 'இ்ள்ர் அணி' இஙகுள்ள 
�ள்ளி மைோண்ர்களுககு மிகவும் �யனுறும் ்்கயில கலவி,அறிவியல,ததோழிலநுட்� 
ெோத்்னயோளர்க்ள தமையநிகரில ெநதிதது உ்ரயோடுதல, விடுமு்் ெோட்களில த்ளி 
களப�ணிகள் எ்ன �் ெல் தெயலகள் தெயது ் ருகி்து. 

 SATS கிரிகதகட் -ெோன ஆண்டோனி்யோ ்ோழ தெோநதஙகளுககு வி்ளயோட்டில 
தி்்மை்ய கோட்ட �ல்்று வி்ளயோட்டு ்�ோட்டிக்ள ெடததி ஒவத்ோரு ்ருடமும் �் 
்ோயபபுக்ள ஏற்�டுததி ் ரு்து யோ்ரும் அறிநத்த . அநத ் ்கயில ெோன ஆண்டோனி்யோ 
கிரிகதகட் ெஙகம்  (SAN ANTONIO CRICKET ASSOCIATION ) ெோர்�ோக  �ல்்று 
அணிகள் உள்ளடககிய �் சுற்றுகள் தகோணட குளிர்கோ் கிரிகதகட் ்�ோட்டி கடநத 40 
ெோட்கள் ெ்டத�ற்று மைோர்விகஸ (Mavericks) மைற்றும் எபசிசி (FCC) அணிகள் 
இறுதிப்�ோட்டி்ய அ்டநது எபசிசி(FCC)  ்கோப்�்ய ்கப�ற்றியது . இது ெம் 
தெோநதஙகளுககு ஒரு கிரிகதகட் விழோ்ோக்் அ்மைநதது . இநத ் �ோட்டியின �ரிெளிபபு 
விழோவில அ்்னதது ஆதர்ோளர்களும் (sponsors ) தகளர் �டுததப�ட்டோர்கள். அநத 
்்கயில  ்�ோட்டி ஏற்�ோட்டோளர்களோல ஆதர்ோளர்களில (sponsors) ஒ்ர ஒரு இ்ோ� 
்ெோககற்் அ்மைபபு ெம் ெோன ஆண்டோனி்யோ தமிழ ெஙகம் என�்த சுட்டிககோட்டி 
ெனறி்யோடு த�ரு்மை �டுததப�ட்டது! எட்டு ஆணடுகளோக தகோடுககப�டும் இநத ஆதரவு 
ததோடர்நது தகோடுககப�டும் எனறும் உறுதி அளிககப�ட்டது .

மைோர்ச் 8 ஆம் ்ததி மைகளிர் தி்னத்த முனனிட்டு முதன மு்்யோக ெம் ெஙகம் 
சிஙகபத�ணகள் க்நது தகோணட ஓர் க்நது்ரயோடல ெடததியது, த�ணகள் ஆர்்மைோகவும் 
சுதநதிரமைோகவும் தஙகள் கருததுகக்ள �கிர்நது சி்பபிதத்னர்.

நிகழ்வுகள்
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நிகழ்வுகள்
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மோகனசுநதைம்
நாகைாஜன்

யுவைாஜ் முனியன்
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்�ாட்டாகிராபி

மோகனசுநதைம்
நாகைாஜன்

யுவைாஜ் முனியன்
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அடிமய என் அைகு கெவவானம்!அடிமய என் அைகு கெவவானம்!

மவல்விழி ககாணட மவல்விழி ககாணட 
மேயாத ோன்மேயாத ோன்



3838 சித்திரை மலர் 2022சித்திரை மலர் 2022 www.satamilsangam.org3838 சித்திரை மலர் 2022சித்திரை மலர் 2022 www.satamilsangam.org

்�ாட்டாகிராபி

ஷம்ருதி சுப்ைேணியன்

கிருஷ்ைன் 
இைாேனாதன்

என் எழில் கல் மதவரதமய!என் எழில் கல் மதவரதமய!

கவணபுரக கவணபுரக 
அதிெய அைகி!அதிெய அைகி!
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நன்றி உரை

அ்்ன்ருககும் சிததி்ரத   
திஙகள் ் ோழததுககளும்,்ணககஙகளும்!
'்கோவிட்' எனும் அசுரனின தோணட்ம் கு்்நது ெோம் அ்்ன்ரும் ஒனறு கூடும் 

தருணஙகள் ததோடஙகி விட்ட்ன. இச்சிததி்ரயில ஒனறு கூடி ் ெர்முகமைோய ெநதிதது 
'சிததி்ரத திருவிழோ்்' மைஙகளமைோய தகோணடோடு்தில த�ரும் மைகிழச்சி்ய!

"கூடி ்ோழதல ்கோடி ென்மை" எனும் கூற்றுககு ெோன்ோக கடநத ்ருடததில 
ஆரம்பிதத த்்்ர் குமைோரின அணி இனறு ் ்ர தெவ்்ன்் ெமூகப �ணியோற்றி 
ெம் தமிழர்கள் அ்்ன்்ரயும் ெோன ஆண்டோனி்யோவில த�ரு்மைய்டயச் 
தெயதுள்ள்னர் என்ோல மி்கயோகோது! அதற்கு த்்்ர் குமைோர் மைற்றும் ெஙகததின 
குழுவி்னர் அ்்ன்ருககும் ெனறி!

சிரிதத முகததுடன சீரிய �ணியோற்றி த்்்மைப த�ோறுபபிலிருநது வி்டத�றும் 
குமைோருககு மை்னமைோர்நத ் ோழததுககள்! 

கடநத ெோனகு ்ருடஙகளோய சிறிதும் ததோயவில்ோமைல ஒவத்ோரு மு்்யும் 
தோஙகள் ஏற்் �ணியோ்ன மை்ர் த்ளியீட்்ட உறுதியுடன தெயது ்ரும் ஷீ்ோ 
ரமைணன த்்்மையி்ோ்ன குழு-யு்ரோஜ் மைற்றும் கோர்ததி்கயன ஆகி்யோருககு 
மை்னமைோர்நத ெனறிகளும் ் ோழததுககளும் உரிததோககுகின்்ன! 

ததோடர்நது உஙகள் அ்்ன்ரின ஆதரவும்,ஒதது்ழபபும் ெம் ெஙகததிற்கு 
்்ணடும் எ்னக ் கட்டுகதகோள்கி்்ன.

ெனறி!

தெய்ோளர்
கெல்வகெல்வகிரி அருைகிரிகிரி அருைகிரி

 மல்லிரக மலரைப் படிகக: www.satamilsangam.org/newsletter
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