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ஆசிரியர் உரை
குரள்:
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
கற்ற செலச்சொல்லு வார்.
ப�ொருள் :
கற்றவரின் முன் தாம் கற்றவற்றை அவருடைய மனத்தில் பதியுமாறு
ச�ொல்ல வல்லவர், கற்றவர் எல்லாரினும் மேலானவராக மதித்துச்
ச�ொல்லப்படுவார்.
மரியாதைக்குரிய தமிழ் மக்களுக்கு,
வணக்கம்.
நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 'மல்லிகை மலர்', வருடத்தில் நான்கு மாதத்திற்கு
ஒரு முறை வெளிவரும் படைப்பு. இப்போது இரண்டாம் ஆண்டினில்
அடி எடுத்து வைத்துள்ளோம். மிக்க மகிழ்ச்சி.
2018 ஆம் ஆண்டின் மூன்று பதிப்புகளின் முழு வெற்றிக்கு, உங்கள்
அனைவரது ஒத்துழைப்பே காரணம். நல்ல பல்சுவை படைப்புகள்
வெளிவந்தன. இந்தியாவில் இருந்தும் நிறைய பாராட்டுகளைப்
பெற்றோம் என மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
2019 ன் இம்முதல் மலரும், சிறப்பாக வெளிவந்துள்ளது. இம்மலர்
உங்களுக்கானது. உங்கள் ரசனைகளை வெளிப்படுத்த கிடைக்கும்
வாய்ப்புகளை நன்கு பயன்படுத்திக் க�ொண்டு, 'மல்லிகை மலர்' மேலும்
சிறக்க, உங்கள் உற்சாகமான பங்களிப்பினை அளிக்குமாறு எங்கள்
குழு சார்பாகக் கேட்டுக் க�ொள்கிறேன்.
-ஆசிரியர்,

ஷீலா ரமணன்.
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்.
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நற்குணன் கேசவராம்
வேல்அமுதா அரவிந்தன்
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ஒருங்கிணைப்பாளர் குழு:

திரு. இராஜகுரு பரமசாமி
திரு. கார்த்திகேயன் சுப்பா நாயுடு
மல்லிகை மலர்
April 2019

3

தலைவர் உரை
அன்பார்ந்த தமிழ் மக்களுக்கு,
வணக்கம்.
நம் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஒவ்வொரு வெற்றிக்கும்,
பெருமைக்கும் உங்கள் அனைவரது மனமார்ந்த அன்பும், ஆதரவும் மட்டுமே
காரணம். 2018 ல் என்னுடைய காலகட்டத்தில் உங்கள் அனைவர்
ஒத்துழைப்புடன், தங்கள் அனைவரின் திறமைகளை வெளிக்கொணர
ஆரம்பிக்கப் பட்டது தான் ‘மல்லிகை மலர்’. இதனை நான் மிகவும் சந்தோஷ
நிகழ்வாகக் கருதுகிறேன். வெற்றிகரமான முதல் வருடம் கடந்து, 2019 ன்
முதல் பதிப்பு சிறப்பாக வெளிவந்துள்ளது. அடுத்து வரும் மலருக்கும் உங்கள்
பங்களிப்பு இருக்கவேண்டும் என வேண்டிக் கேட்டுக் க�ொள்கிறேன்.
இத்தனை சிறப்பான மலர் உருவாக, தங்கள் உழைப்பையும்,நேரத்தையும்
அளித்த ஆசிரியர் குழுவிற்கு மிக்க நன்றிகள் ! கலந்துக�ொண்ட
படைப்பாளிகளுக்கு தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பாக நன்றியினைத் தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன்.
இவ்வண்,

தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர்

திரு. இராஜகுரு பரமசாமி
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புத்தாண்டு எப்படி
இருந்தால்
நன்றாக இருக்கும்
-எனது பார்வையில்
நம்மை நாமே புதுப்பித்துக் க�ொள்ள பிறக்கிறது புத்தாண்டு!
உண்பது, உடுப்பது, உறங்குவது ப�ோன்று, உடற் பயிற்சியும்
கட்டாயமாக்கிக் க�ொண்டு, நம் சமூகம் ஆர�ோக்கிய சமூகமாய்
இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்!
கல்வி, அரசியல்,குடும்பம்,ப�ொது வாழ்க்கை என
அனைத்திலும் மக்களாகிய நாம் புத்திசாலிகளாக இருந்தால்
நன்றாக இருக்கும்! உலகெல்லாம் வெடிச் சத்தமின்றி,ப�ோரின்றி,
வன்முறையின்றி இவ்வருடம் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்!
மதுவிலக்கு கட்டாயமாக்கப்பட்டு, வீடு த�ோறும் அமைதி
நிலவினால் நன்றாக இருக்கும்! சின்னங்சிறு பூக்களாகிய
லதா சிவகுமார்.
பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பாய் இருந்தால் நன்றாக
இருக்கும்! நண்பர்களே! என் ஆசையும் உங்கள் ஆசை தானே? இவை ப�ோல நன்மைகள் நடந்தால்
நன்றாகத் தானே இருக்கும்!
காலத்தின் ஒவ்வொரு ந�ொடியும் ஒரு வாய்ப்பு! அதனை சிதறாமல் பயன்படுத்துவது நம் கடமை.
நம்பிக்கை வைப்போம். ச�ோம்பலைத் தகர்த்து, உழைப்பினைப் பெருக்கி, புத்திக்கூர்மையால்,
நம்மையும்,நம் நாட்டையும் உயர்த்திட வழி வகுப்போம் !வரவேற்போம் புத்தாண்டை!
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என் அருமை சான்
ஆண்டோனிய�ோவே !
எனதருமை சான் ஆண்டோனிய�ோவே !
என்ன இல்லை உன்னிடத்தில் !

தமிழ்நாட்டின் பரதமா ?
கர்நாடக சங்கீதமா ?
பாலிவுட்டின் நடனமா ?
எது வேண்டும�ோ கற்றுக் க�ொள் !

எம்மொழியும் கற்கலாம் இம்மண்ணில் !
தமிழுக்கோர் தமிழ்ப்பள்ளி !
அமெரிக்காவில் அடிச்சுவடி !
அன்னையர்களே ஆசான்களாய் !

தவித்து வந்திறங்கும் புது ஊரில்,
தாங்கி நிற்குமே நம் சங்கம் !
அன்போடு உறவாடி, ஆகுமே
உன் குடும்பத்தில் ஓர் அங்கம் !

பல்சுவை உணவு, பன்னாட்டு பலசரக்கு !
வடுமாங்காய் வேண்டுமா ?
நார்த்தங்காய் வேண்டுமா ?
மாவிலை வேண்டுமா ?
வரலட்சுமிக்கு கலசம் வேண்டுமா ?
சைவமா, அசைவமா,,
சகலமும் கிடைக்கும் சர்வதேச அங்காடி !
ஒன்றல்ல,இரண்டல்ல,,
பலவுண்டு, இவ்வூரில் !

நிறம் மாறும் இலைகளும்,
கால நிலைமாறும் நேரமும்,
க�ொட்டும் பனியும்,
நடுங்கும் குளிரும் தான்,
அந்நிய தேசத்தை நமக்கு
உணர்த்துமே அன்றி,
நம் உறவுகளின் மத்தியில்
வாழும் உணர்வுண்டு இவ்வூரில் !

'வாம்மா' என வாஞ்சைய�ோடு
அழைக்க அம்பிக் குருக்கள்
இல்லையே என ஏக்கமா ?
க�ோவில்கள் பல உண்டு-அங்கே
அன்புடன் நம் குருக்கள்கள் !

தமிழா,தெலுங்கா,
மராட்டியா,குஜராத்தியா,
அனைவரும் உன் இனம் தான் !
இங்கும் இருக்கிறாள்
நம் பாரத மாதா !
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நமது தமிழ்ச்சங்கத்தின் கடந்த 3 மாத

நிகழ்வுகள்

சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம் சார்பாக
இனிய தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் !
ஒவ்வொரு நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை
பூக்கும் புத்தகம்,நம் ‘மல்லிகை மலர்’. கடந்த வருடம்
2018 ன் நிகழ்வுகள் அனைத்தும் அவ்வருடத்தின்
மூன்று பதிப்புகளிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதே ப�ோன்று இவ்வருடம் 2019 ன் த�ொடக்கத்தில்
இருந்து, நம் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடந்தவைகள்,இத�ோ
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உங்களுக்காக.
கடந்த வருடம் தமிழ்நாட்டை பெருந்துயருக்கு
உள்ளாக்கியது ‘கஜா’ புயல். நம் மக்கள் துயர்
துடைக்க, பலவிதங்களில் நிதிதிரட்டி தமிழ்நாட்டுக்கு
அனுப்பிவைக்கப் பட்டது. அதில் ஒன்று-’ம�ொய்
விருந்து’. சான் ஆண்டோனிய�ோவில் அனைத்து
த மி ழ் ம க ்க ளு ம் இ ண ை ந் து , த ங ்க ள் வீ ட் டி ல்
சமைத்தும்,உணவகங்களில் வாங்கியும் மிகச்
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சிறப்பான ‘ம�ொய் விருந்து’ நடத்தி,
அதன் மூலம் திரட்டிய நிதியை கஜா
நிவாரணத்திற்கு அனுப்பிவைத்தோம்.
ஆ ங் கி ல ப் பு த ்தா ண ்டைத்
த�ொ ட ர்ந் து , த மி ழ ர் தி ரு ந ா ள்
ப�ொங்கல் பண்டிகையை அனைவரும்
சி றப ் பாக க�ொ ண ்டா டி ன�ோ ம்
அ வ ர வ ர் இ ல்லத் தி ல் . அ த ன ை
அனைவரும் ஒன்றாகக் கூடி, மகிழ்ந்து
பல வித கலை நிகழ்ச்சிகளுடன்
கண்டுகளிக்கவே, இங்குள்ள இந்துக்
க�ோவில் வளாகத்தில் இருக்கும்,
‘மஹாலட்சுமி ‘ அரங்கில் மிகப்
பெரும் நிகழ்ச்சியாக ப�ொங்கல்
சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது.
இதனைத் த�ொடர்ந்து ,அடுத்து
வரும் மல்லிகை மலரில், அடுத்த
நி க ழ் வு க ளு ட ன் உ ங ்க ளை
சந்திக்கின்றோம்.

-ஷீலா ரமணன்
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ச�ௌ-ச�ௌ த�ொகையல்

(பெங்களூரு கத்திரிக்காய்)
என்னதான் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் பார்த்துப்
பார்த்துப் பண்ணினாலும் ஒரு அம்மா ச�ொல்லித்தந்து,
அதை செய்து சாப்பிடும் ப�ோது கூடுதல் சுவை தானே
! இத�ோ உங்களுக்காக.

தேவையான ப�ொருட்கள்:
ச�ௌ ச�ௌ		

- 3 அல்லது 4

சிவப்பு மிளகாய்

- 8 -10

இஞ்சி 		

- சிறிதளவு

மிளகு 		

- அரை ஸ்பூன்

உளுத்தம் பருப்பு

- 5 ஸ்பூன்

கறிவேப்பில்லை

- ஒரு கைப்பிடி

க�ொத்தமல்லித் தழை - ஒரு கைப்பிடி
எண்ணைய் 		

-4 ஸ்பூன்

உப்பு 		

- தேவையான அளவு

செய்முறை:
ச�ௌ ச�ௌவை த�ோல் சீவி சிறு துண்டு களாக
நறுக்கிக்கொள்ளவும். ஒரு வாணலியில் ஒரு ஸ்பூன்
எண்ணைய் விட்டு, மிளகு,உளுத்தம் பருப்பு மற்றும்
சி வ ப் பு மி ளக ா ய ்க ளை வ று த் து க் க�ொள ்ள வு ம் .
ப�ொ ன் னி ற ம ா ன து ம் இ ஞ் சி , க றி வே ப்
பில்லை,க�ொத்தமல்லித் தழைகளைச் சேர்த்து நன்கு
வதக்கவும். பின் அதனை ஆறவைக்கவும். அதே

பாமா
சுப்ரமணியன்

வாணலியில் 2 ஸ்பூன்கள் எண்ணைய் விட்டு,
நறுக்கிய ச�ௌ ச�ௌவை ப�ோட்டு, அதன்பச்சை
வாடை ப�ோகும் வரை நன்கு வதக்கவும். பின்
அதனையும் நன்கு ஆறவிடவும். பின்பு வதக்கிய
அனைத்துடனும் உப்பு சேர்த்து, மிக்ஸியில்
நன்றாக அரைத்துக் க�ொள்ளவும்.
இறுதியாக,மிக்ஸியில் அரைத்த கல வையை,
மீண்டும் வாணலியில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணைய்
விட்டு நன்கு வதக்கி, ஒரு டப்பாவில் வைத்துக்
க�ொள்ளுங்கள். பிரிட்ஜில் வைத்துக் க�ொண்டால்
சில வாரங்கள் கூட வைத்து பயன்படுத்தலாம்.
நன்றி!
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ஆலயம் த�ொழுவது
சாலவும் நன்று !

க�ோபுர
தரிசனம்
க�ோடி
புண்ணியம் !!

சான்
ஆண்டோனிய�ோ
இந்து க�ோவில்
தல வரலாறு

ஆ

ம் நம் சான் அன்டோனிய�ோ மக்கள்
க�ோடி புண்ணியம் செய்தவர்கள். கடந்த
பிப்ரவரி 27 முதல் மார்ச் 3 வரை ஐந்து
நாட்கள் சான் அன்டோனிய�ோ இந்து க�ோவிலின்
(HTSA) 30வது ஆண்டு நிறைவு விழா மற்றும்
12
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மால் வண்ணன் மஞ்சள்
வண்ண மலர் அலங்கரம்

மகாலட்சுமி

ர ா ஜ க�ோ பு ர த் தி ன் கு ட மு ழு க் கு வி ழ ா வு ம்
ஹெலிகாப்டரில் பூமழை தூவி மிகக் க�ோலாகலமாகக்
க�ொண்டாடப்பட்டது. பண்டேரா சாலையில் 1604
நெடுஞ்சாலையை கடந்து சென்றால் சான்
அ ன ்ட ோ னி ய � ோ வி ன் எ ல்லை யி ல் உ ள ்ள து
ஹில�ோடஸ் என்னும் அழகான மலைகளும்
குன்றுகளும் நிறைந்த ஒரு சிறு நகரம். 1604 பாலம்
வரைக்கும் தான் வாகன நெரிசல் இருக்கும்.
பாலத்தை தாண்டியவுடன் மலைகளில் இருந்து

வரும் தென்றலை அனுபவிக்கும் ப�ோதே ஒரு
புண்ணியத்தலத்திற்கு செல்லும் உணர்வு மிகும்.
பச்சை பசேலென்ற மலைகளுக்கு நடுவில் விண்ணை
ந�ோக்கி வளர்ந்திருக்கும் வெள்ளை க�ோபுரங்கள்
நம்மை ஆசி கூறி வரவேற்கும். கண்களை மூடி
கன்னத்தில் ப�ோட்டுக்கொள்ளும் ப�ோது நாம்
அந்நிய தேசத்தில் இருக்கிற�ோம் என்கிற உணர்வே
அற்றுப் ப�ோகும். அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும்
நிறைந்தி ருக்கும் இறைவன் விரும்பி வசிக்கும்
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இடங்கள் மலைகளும் குன்றுகளுமே அவ்வகையில்
திருப்பதி மலை வாழும் வெங்கடேசனும், கைலாய
மலை வாழும் ஈசனும் தங்கள் குடும்பத�ோடு
ஹில�ோடஸ் மலைகளில் க�ோவில் க�ொண்டு முப்பது
ஆண்டு காலமாக நமக்கு அருள் பாலித்துக்
க�ொண்டு இருக்கிறார்கள். மலை அடிவாரத்தில்
இருந்து நடந்து செல்வதற்கு145 படிகள் க�ொண்ட
சிறப்பு வழி உள்ளது இக் க�ோவிலின் மற்றும�ொரு

ஹனுமான்
வெண்ணைக்காப்பு

முருகன்
ராஜ அலங்காரம்
சிறப்பு. மலைமீது வாகனத்தை ஏற்ற்றிச்செல்ல
தயங்குவ�ோரும், க�ோவிலுக்கு நடந்து வருவதாக
வேண்டிக் க�ொள்வோரும் படிகளில் வழியாக
க�ோவிலுக்குச் செல்லலாம்.
ராஜக�ோபுரத்தின் முன் நான்கு புறம் க�ொண்ட
து வ ஜ ஸ்தம்ப ம்
அ ழ க ா க செ து க ்க ப்ப ட் டு
இந்தியாவின் தங்க நகரம் க�ோலாறில் இருந்து
வரவழைக்கப்பட்டு கம்பீரமாக உயர்ந்து நிற்கிறது.
க�ோ பு ர த் தி ன் மு ன் இ ரு க் கு ம் வி ஷ் ணு வி ன்
திருப்பாதங்களில் தலை வணங்கி, சுதர்சன சக்கரம்
செதுக்கப்பட்ட பலிபீடத்தில் நான் என்னும்
அ க ந ்தையை அ க ற் றி து வ ஜ ஸ்தம்ப த ்தை
வணங்கிவிட்டு உள்ளே சென்றால், வேழமுகத்தோன்
விநாயகன், ÿதேவி பூதேவி சமேதராய் தாமரைக்
கண்ணன் மஹாவிஷ்ணு, மாயப்பிறப்பறுக்கும்
மகாதேவனின் மகாலிங்க ரூபம்,அன்புவடிவான
அன்னை பார்வதி, நம் அழகு தெய்வம் தமிழக்
கடவுள் முருகன்,மஹாமேரு மற்றும் அனைத்து
உற்சவ மூர்த்திகளின் சர்வாலங்கார தரிசனம்
14
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நவராத்திரி ÿகெளரி
அலங்காரம்

லிங்கம் திருநீற்றுகாப்பு
கண்கொள்ளாக் காட்சி மட்டுமல்ல வேறு எந்தக்
க�ோ வி லி லு ம் க ா ணக் கி டை க ்கா த அ ற் பு த ம் .
க�ோவிலின் வலப்பக்கத்தில் அஞ்சனை மைந்தன்
அனுமனுக்கும், அர்தநாரீஸ்வரருக்கும் தனித்தனி
சந்நிதிகள் உள்ளது. உலகில் உள்ள மேற்கத்திய
நாடுகளில் சான் அன்டோனிய�ோ இந்து க�ோவிலில்
மட்டுமே அர்தநாரீஸ்வரருக்கு என்று தனி சந்நிதி
உள்ளது என்பது கூடுதல் சிறப்பு.
க�ோவிலின் இடப்புறத்தில் உள்ள ராம் மந்திரில்
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நவகிரஹங்கள்,ராதாகிருஷ்ணர் மற்றும் சீதாராமர்
க�ோவில் க�ொண்டுள்ளனர் அது மட்டுமல்லாமல்
சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்களால் திறந்து
வை க ்க ப்பட்ட ஆ யி ர ம் பேர் அ ம ர க் கூ டி ய
மஹாலக்ஷ்மி ஹால் என்னும் கலை அரங்கம்
க�ோவில் வளாகத்தில் உள்ளது. ÿனிவாச
கல்யாண ம் , ச த ்ய ந ா ர ா யண ா பூ ஜை ,
ருத்ராபிஷேகம் ப�ோன்றவை மிகப் பெரிய
அளவிலும் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளும்
இவ்வரங்கத்தில் நடைபெறும்.ஒவ்வொரு
ஞாயிற்று கிழமை மதிய வேளையிலும்,
விஷேச நாட்களிலும் தன்னார்வலர்கள்
மற்றும் உபயதாரர்களின் உதவிய�ோடு
அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது.
நம்மை எப்பொழுதும் இன்முகத்தோடு
வரவேற்கும் அர்ச்சகர்கள் திரு கிஷ்ணஸ்வாமி
பட்டர் மற்றும் திரு ராமலிங்க சாஸ்திரி
அவர்களின் பங்களிப்பு க�ோவிலின் வளர்ச்சி
யில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும்,
வழக்கமாக நடைபெறும் பூஜைகளான,
16
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ஞாயிறு- விநாயகர் அபிஷேகம், திங்கள்-சிவன்
ருத்ராபிஷேகம், செவ்வாய் -அனுமன் அபிஷேகம்,
சனி-சுப்ரபாத சேவை, ப�ௌரணமி-அம்பாள்,முருகன்
அபிஷேகம், ஏகாதசி, சிரவணம் காலங்களில்
நடைபெறும் விஷ்ணு அபிஷேகங்கள் மட்டுமல்லாது,
புத்தாண்டு ப�ொங்கல் தீபாவளி ஆடி
கிருத்திகை,தைப் பூசம்,விநாயகர்
சதுர்த்தி க�ோகுலாஷ்டமி ப�ோன்ற
விஷேச நாட்களின் பூஜைகளையும்,
பக்தர்களின் தனித்தேவைகளுக்கான
யாகங்கள் மற்றும் பூஜைகளையும்
மிகச் சிறப்பான முறையில் நடத்தி
தருகிறார்கள். நவராத்ரி காலங்களில்
10 நாட்களும் நடைபெறும் அம்மன்
அ ல ங ்கா ர ம் ம ற் று ம் வ ழி ப ா டு ,
ÿவாரி உத்ஸவம், ருத்ரஅபிஷேகம்,
முருகப் பெருமானுக்கு பால்குடம்
,காவடிகள் எடுத்தல் ப�ோன்றவைகள்
வேல்அமுதா
மி க வு ம் சி ற ப் பு வ ா ய ்ந்த
அரவிந்தன்
நிகழ்ச்சிகளாகும்.
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சு ப்ர மு னி யஸ்வா மி , ம ா த ா
க ரு ண ா ம யி , பக வ தி சி த ்தர்
, க ர ்நா ட க ச ங ்கே த மேதை
பாலமுரளி கிருஷ்ணா,சின்மய
மி ஷன ை சே ர ்ந்த சு வ ா மி
தேஜ�ோமயானந்தா, மாண்டலின்
ÿ நி வ ா ஸ் , ப ா ம ்பே ஜெய ÿ
ப�ோன்ற மேலும் பல பிரபலங்கள்
பல்வேறு காலகட்டங் களில் நம்
க�ோவிலுக்கு வருகை தந்து மேலும்
சிறப்பு சேர்த்திருக்கிறார்கள்.
சான் ஆண்டோனிய�ோவை
சேர்ந்த தமிழர்கள் அனைவரும்
வாரம் ஒரு முறைய�ோ அல்லது
இருவாரத்திற்கு ஒரு முறைய�ோ
ஒரு குழுவாக க�ோவிலுக்கு வந்து
பக் தி ப் ப ா ட ல ்க ள் ம ற் று ம்
ஆழ்வார்களின் பாசுரங்கள் ,
திருவாசகம்,திருப்புகழ் ப�ோன்ற
பக்தி நூல்களை படிக்க வேண்டும்
என்பது திரு கிருஷ்ணஸ்வாமி
பட்டர் மற்றும் இராமலிங்க
சாஸ்திரி அவர்களின் விருப்பமும்
வேண்டுக�ோளுமாகும்.
ஞாயிற்று கிழமைகளில் குழந்தை களுக்காக பஜனைப்பாடல்கள்,
ஸ்லோகங்கள், நீதிக்கதைகள் ப�ோன்றவை பாலவிகாஸ் வகுப்புகளில்
ச�ொல்லித்தரப் படுகிறது. திரு சுப்பையா சாஸ்திரி அவர்களின் சீரிய
முயற்சியில் நடைபெறும் ÿருத்ரம் வகுப்புகள் அனைவரும் வேதம்
கற்றுக் க�ொள்வதற்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். ஒவ்வொரு விஷேச
பூஜையின் ப�ோதும் அப் பூஜையின் முக்யத்துவத்தை எடுத்துக் கூறி
டாக்டர் திரு ராமகிருஷ்ணா ராவ் அவர்கள் ஆற்றும் உரை மிகவும்
சிறப்பு வாய்ந்ததாகும்.
நாம் நம் உற்ற நண்பர்கள் வீட்டிற்கு செல்வதனால் கூட முன்
அனுமதி பெற்றுதான் செல்கிற�ோம் ஆனால் க�ோவிலில் உள்ள
இறைவன் மட்டும் தான் நம் வருகையை எதிர்பார்த்து நமக்காக
எந்நேரமும் காத்துக்கொண்டு இருக்கிறான் என்பது நிதர்சனமான
உண்மை.ஒரு அழகான க�ோவிலை நிர்மாணித்து செவ்வனே
செயலாற்றிவரும் க�ோவிலின்அறங்காவலர்களும்,அர்ச்சகர்களும்,
க�ோவில் நிர்வாகிகளும் என்றுமே நம் அன்புக்கும் நன்றிக்கும்
பாத்திரமானவர்கள்.
வாழும் கலை ÿ ÿ ரவிசங்கர், மனசே ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்
எழுதிய சுவாமி சுகப�ோதானந்தா, ஆங்கிலேயராகப் பிறந்து சைவ
சித்தாந்தத்தைத் தழுவிய ஹவாய் சிவாலயத்தின் ஆதீனம் சுவாமி
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எல்லோரும் அவன் தாள்
வ ண ங ்க
அ வ ன ரு ளை
வேண்டுவ�ோம்!!
க�ோவிலின் தலவரலாற்றை
எ ழு து வ த ற் கு தேவைய ா ன
செய்திகள், HTSA வரலாற்று நூல்
மற்றும் புகைப்படங்கள் தந்து
உதவிய தற்போதய அறங்காவல
குழுத் தலைவர் ராஜேந்திர துசு,
உ ப த லை வ ர் ம ா த வ ்ராவ்
க�ோவிந்தராஜூ, அர்ச்சகர்கள்
ம ற் று ம்
மே ல ா ளர்
ச ந ்த ோ ஷ் அ ன ை வ ரு க் கு ம்
நன்றிகள் பல.
எ ண ்ண மு ம் எ ழு த் து ம்
எ ல்லா மு ம் இ ற ை யி ன்
கட்டளைப்படி,-

-வேல்அமுதா அரவிந்தன்
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சான் ஆண்டோனிய�ோவின்
இளம் ஓவியர்கள்

தேஜஸ் ராஜன்

ரித்விக் சுரேஷ்

வருண் ராஜீவ்
சஞ்சய் இராஜகுரு

விஷால் சாத்திக்
18
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அத்விதா கார்த்திகேயன்

கவிதா

சாய் க�ௌதம் சுரேஷ்

பிரித்விக் ÿராம்
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வாழ்வில்
‘மறக்க முடியாத
மனிதர்
ஜெயராணி காமராஜ்

க

ல் லூ ரி ப டி ப்பை
மு டி த் து வி ட் டு
வேலைவாய்ப்புக்கான நேர்காணலுக்காக
க�ோவா செல்லவேண்டியதாக இருந்தது. க�ோவா
செல்லும் வரை முன்பதிவு செய்துவிட்டு, தனியே மதுரை
- பெங்களூரு ரயிலில் வந்து இறங்கி க�ோவா செல்லும்
ரயிலை பிடிக்க ஆயத்தமானேன். வழக்கம் ப�ோல் ரயில்
தாமதமாக மாலை ப�ொழுதுதான் வந்தது. பெட்டியில்
ஏறி அமர்தேன். நான் ஒருவர் தான் பெண் , மற்றவர்கள்
எ ல்லா ம் வே று ம�ொ ழி க ள் பே சு ம் ஆ ண ்க ள ா க
இருந்தார்கள். சிறிது அச்சமாகவும் இருந்தது இருந்தாலும்
நாம் செல்லும் காரியம் நன்றாக நடக்கவேண்டும் என்று
இறைவனை வேண்டிக்கொண்டு நேர்காணலுக்கு
வேண்டிய புத்தகங்களை படிக்க த�ொடங்கினேன் .
இரவிலும் விழிப்புடன் தூங்கி எழுந்துவிட்டு என்
வேலையில் கவனம் செலுத்தினேன். வழிப்பாதையில்
சில குறைபாடுகளினால் சிறிது மெதுவாக தான் சென்றது.
ஒரு எல்லையை கடந்தபின், மது அருந்துவதற்கு அனுமதி
உள்ளதால், அங்குள்ள பயணிகள் மது அருந்தினார்கள்.
எனக்கு க�ொஞ்சம் பயமாக இருந்தது வெளிக்காட்டிக்
க�ொள்ளவில்லை. அப்பொழுது பக்கத்துக்கு பெட்டியில்
20
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இருந்து ஒரு அலுவலர் த�ோற்றமுடைய ஒருவர் என்னை
அணுகினார். அவரை பார்க்கும்பொழுது ஒரு நல்ல
மனிதர் என்று என் உள் மனம் கூறியது.
அவர் என்னைப்பார்த்து, “நீ இங்கே தனியாக
இருக்கின்றாய் என்று இங்குவந்தேன், பயப்படாதே.
எனக்கு உன்போல் ஒரு மகள் இருக்கின்றாள், நான்
உனக்கு உதவுகிறேன், இது சுற்றுலா நகரம் இங்கு
யாரையும் நம்பமுடியாது, எங்கு செல்கிறாய் என்று
கூறினால் நான் அழைத்து செல்கின்றேன்“ என்று
ஆங்கிலத்தில் கூறினார். நம் தாய் தந்தை செய்த
புண்ணியம் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால்
அன்று அந்த புண்ணியத்தை நேரில் பார்த்தேன் . அவர்
தன்னை அலுவலர் என்றும் அதற்குரிய அடையாள
அட்டையையும் காண்பித்தார். சித்த பசவா, சர்வே அப்
இந்தியா என்று ஆங்கிலத்தில் இருந்தது. அந்த நல்ல
இதயம் என் ரயில் பயணத்தில் மட்டும்மல்ல என்
வாழ்க்கையை அமைத்து க�ொடுக்கும் பணியிலும்
முன்னிலை வகிப்பார் என்பது எனக்கு அப்பொழுது
தெரியாது . அவரிடம் நான் நேஷனல் ஓசன�ோக்ராபி
இந்தியா நிறுவனத்தில் விஞ்ஞானி பணிக்கு நேர்காணல்
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ஜெயராணி காமராஜ்

நிமித்தமாக செல்வதாகக் கூறினேன் .
உடன் பயணிக்கும் நேரத்தில், அவர் தன் குடும்பத்தைப்
ப ற் றி யு ம் , வேலை அ னு ப வ ங ்க ளை யு ம் ப கி ர்ந் து
க�ொண்டார், உரையாடலில் என் மனச்சுமை குறைந்தது.
வந்த வேலை எளிதாக முடிந்து விடும் என்ற நம்பிக்கை
பிறந்தது. ரயில் க�ோவா சென்று அடைந்தவுடன், எனக்கு
உணவு க�ொடுத்து, என்னை நேர்காணலுக்கு அழைத்து
சென்றார் , நாங்கள் வரும் ரயில் 3 மணி நேரம் தாமதம்
என்பதனை முன்பே தெரிவித்து இருந்ததால் நேர்காணல்
குழு எனக்காக காத்திருந்து, ஒரு மணி நேரம்
நேர்காணல் இனிதே முடிந்தது. தன் வேலைகளை
எல்லாம் எனக்காக ஒதுக்கி விட்டு, அன்று முழுவதும்
என்னுடன் துணை இருந்து மாலை ரயிலில் உணவு,
பழங்களுடன் பெங்களூரு செல்லும் ரயிலில் என்னை
ஏற்றிவிட்டார். செல்வதற்கு முன், பெங்களூரில் தன்
வீட்டிற்கு சென்று தங்கிவிட்டு செல்லுமாறு என்னிடம்
வீட்டின் முகவரிக�ொடுத்து அனுப்பினார். நான்
பெங்களூரு வருவதை முக்கூட்டியே தன் வீட்டிற்கு
தெ ரு வி த் தி ரு ந ்த த ா ல் , எ ல ்ல ோ ரு ம் ஆ வ லு ட ன்
எதிர்பார்த்து சிறப்பாக கவனித்தனர். இந்த பயணத்தால்

www.satamilsangam.org

எனக்கு ஒரு தந்தை, தாய், தம்பிகள், தங்கை என இந்த
தனி மரம் த�ோப்பானது ( என் கண்கள் கசிகின்றன ).
ந ல்ல வ ர ்க ள் ந ம்மை சு ற் றி எ ப ்பொ ழு து ம்
இ ரு க் கி ன்றா ர ்க ள் ந ா ம் த ா ன் அ டைய ா ள ம்
கண்டுக�ொள்ள வேண்டும் .
காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது
வள்ளுவர் உரைத்தது ப�ோல், என்வாழ்க்கையில்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிய உதவி
திரு பசவாவை மீண்டும் சந்தித்தாயா ?
திரு பசவா குடும்பத்தினர் இன்றும் உன்னுடன்
த�ொடர்பில் இருக்கின்றாரா?
என்ற கேள்விக்கு பதில் அடுத்த கட்டுரையில்
எழுதுகின்றேன்.
வாய்ப்பளித்த தமிழ் சங்கத்திற்கு என் நெஞ்சார்ந்த
நன்றி !
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பிக்ஷை
அச�ோக் ஆண்டப்பன்

காலை 6.00 மணி.
முதல் அலாரம் , கைபேசியில் மெல்ல சிணுங்கியது.
அதென்னவ�ோ முதல் அலாரம் த�ோற்பதற்காகவே
வைக்கப்படுவது என்பது என் கருத்து. முதல் அலாரத்தில்
எழுந்துவிட்டால் , தூக்கம் முழுமை பெறுவதில்லை,
மனம் நிம்மதி நிலை எய்துவதில்லை.ஐந்து நிமிடத்தில்
அலாரம் மீண்டும் அலறியது, வென்றது. சனியும் அல்ல
22
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ஞாயிறும் அல்ல,அன்றைய அவசர உலகம் ஆரம்பம்
ஆனது. எழுந்து 25 நிமிடங்களில் என் குழந்தையும் ரெடி
ஆக வேண்டும். ஆம், இந்த அவசர உலகிற்கு அவளும்
அடிமையே.
இன்று ஒரு வழியாக காரில் புறப்பட்டோம். காரின்
வான�ொலியில் இன்று மழை, சாரல்களாக பெய்து
க�ொண்டே இருக்கும் என்ற வானிலையை அறிவித்தனர்.
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அச�ோக் ஆண்டப்பன்

என் கண்கள் சற்று வெளியுலகை
வருடியது. எத்தனை முறை நாம்
கைபே சி த ா ண் டி ய உ ல க த ்தை
காண்கிற�ோம்? அவ்வகையில் சாலை
விளக்கிற்கு ஒரு நன்றி.
இப்போதைய காட்சி. ஒரு தளர்ந்த
இளைஞன் கையில் ஒரு செய்தியுடன்
கையேந்தியிருந்திருந்தார்.
“ பி க்ஷை ” ப�ோ லு ம் . . . . .
இ ல்லா த வ னு க் கு இ ரு ப்ப வ ன்
தருவதும், இல்லாதவன் இருப்பவனிடம்
கேட்பதுதான் பிக்ஷை.

அந்த வயதில் வறுமை க�ொடியது!
க ா ரி ன் மு க ப் பு ப் பெ ட் டி யி ல் இ ரு ந ்த பண த ்தை
எடுத்துக்கொடுத்தேன். அவரின் கண்கள் கூறியது
அவரின் கையில் இருந்த “பிக்ஷை” செய்தி உண்மை
என்று....அவரும் நன்றி கூறி, அடுத்த காரை ந�ோக்கிச்
சென்றார்.சாலை விளக்கு பச்சை நிறத்திற்கு மாறியது.
கார் மெல்ல நகர்ந்தது. பள்ளியில் மகளை இறக்கிவிட்டு
அலுவலகத்துக்குப் பறந்தேன்.
மாலை 4 மணி.
வானிலை அறிக்கை இன்று மெய்த்தது. மழை சாரல்
கண்டவுடன் கார் துடைப்பானை உயிர்ப்பித்தேன்.
ப�ொதுவாக சாலை விபத்துகள் மழை நேரங்களில்
அதிகம். அதனால் சிறிய பிரார்த்தனையுடன் சென்று
க�ொண்டிருந்தேன். அதே சாலை விளக்கில் நின்றேன்.
முன்பு கண்ட அதே இளைஞன். இம்முறை அவர் முகம்
ஆ க ா ய ம் ப ா ர்த் து இ மைக ள் மூ டி ச ா ர ல ்க ளை
வாங்கியவாறு அந்த காட்சி....அடுத்த வேளை உணவும்
கூட நிச்சியம் இல்லாத நிலையில் அவர் சாரலை
இரசித்துக்கொண்டிருந்த காட்சி....
எத்தனை முறை சின்ன விசயங்களில் நாம் மனதை
செலுத்துகிற�ோம்? இல்லை அதற்கான நேரத்தை தான்
கண்டெடுக்கிற�ோமா?
அவசர உலகின் அகதியாக மட்டும் அழகாய்
வாழ்கிற�ோம்...
சில நாட்கள் மகளின் சிற்றுண்டி கூட கார் சவாரியில்
தான்.என்னுடைய பள்ளிக் காலங்களைப் பார்க்கும்
ப�ோது இக்காலத்து குழந்தைகள் பாக்கியம் செய்யவில்லை
என்று தான் த�ோன்றுகிறது.காலத்தின் அகதிகளாக நாம்
மாறுயது மட்டுமல்லாமல் புதியவர்களை உருவாக்கு
கிற�ோம். கார் சாலை விளக்கில் பச்சை நிறத்திற்காகக்
காத்திருந்தது. “அப்பா .......“ என்று ஆரம்பித்து ஒரு கேள்வி
த�ொடுக்க அவளின் தூக்கம் இன்று இடம் க�ொடுக்கவில்லை.
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அந்த இளைஞனிடம் பிக்ஷை பெற்றவனாய் சாலை
விளக்கைப் பார்த்தேன்.
பச்சை விளக்கிற்கு மாறியது.
என் பின்னால் இருந்த கார் ஓட்டுனர் ஒலி எழுப்பினார்.
அந்த கார்காரரும் அவசர உலகத்தின் அகதியாயிற்றே!!
என் கார் மெல்ல நகர்ந்தது.

மல்லிகை மலர்
April 2019

23

செயலாளர் உரை
அனைவருக்கும் வணக்கம்.
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தின் மிக அழகான ‘மல்லிகை
மலரில்’ வெளிவந்து க�ொண்டிருக்கும் அனைத்து படைப்புகளும் மிகவும்
பாராட்டுக்குரியதே !
இதற்காக த�ொடர்ந்து சிறப்பாக உழைத்து, மெருகேற்றிக் க�ொண்டிருக்கும்
ஆசிரியர் குழு நண்பர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் பல. இம்மலர்
மேலும் சிறக்க,அனைத்து தமிழ் மக்களும் இம்மலரைப் படித்தும்,பங்கு
க�ொண்டும் சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக் க�ொள்கிறேன். படைப்புகளை
நல்கிய அனைவருக்கும் மிக்க நன்றிகள் !

செயலாளர்
திரு. கார்த்திகேயன் சுப்பா நாயுடு
www.satamilsangam.org
மல்லிகை மலரைப் படிக்க:
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