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சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்

தன்னம்பிக்கை என்ற
ஒன்றை உன்னிடத்தில்
இருந்து சீர்குலைக்கும்
உயிர்க�ொல்லி
ந�ோய்தான் அச்சம்,
அதைப�ோக்கும் மருந்தே
தைரியம்!

விளம்பரங்களுக்கு,பிறவிவரங்களுக்கு த�ொடர்புக�ொள்ளவேண்டியமின்னஞ்சல்

ஷீலா ரமணன்

satsemalar@gmail.com
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ஆசிரியர் உரை

அனைவருக்கும் வணக்கம்,
அண்டம் அதிரும் அணுகுண்டும் இல்லை,
திட்டமிட்டுக் க�ொல்லும் தீவிரவாதியும் இல்லை,
ப�ொசுக்கித் தீய்க்கும் அணுக்கதிரும் இல்லை-எவனவன்?
இன்று உலகையே ஆட்டி வைத்திருக்கும்
கண்ணுக்குத் தெரியா நுண்கிருமியாம்
‘க�ொர�ோனா’ எனும் அந்தக் க�ொலைகாரன்!
‘அச்சம் தவிர்’ என தைரியம் ஊட்டி வளர்க்கப்பட்டவர்கள் நாம்!
இளம் பிள்ளைகளுக்கும் வாழ்க்கையின் உன்னதத்தை எடுத்துக் கூறி,பயம்
ப�ோக்கி தன்னம்பிக்கையை க�ொடுப்போம். இந்த உலகளாவிய
பிரச்சனையை,ஒற்றுமையுடன் எதிர்கொள்வோம்.
2018 ல் ஆரம்பித்து வெற்றிகரமாய் மூன்றாம் ஆண்டில் நடைப�ோடும் நம்
தமிழ்ச் சங்கத்தின் ‘மல்லிகை மலர்’,என்றும் மணம் கமழ
த�ொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை அளியுங்கள். இம்மலரில் பங்குக�ொண்ட
அத்தனை படைப்பாளிகளுக்கும் எங்கள் குழு சார்பாக மிகுந்த
பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்!
2020 ன் இத்தமிழ் புத்தாண்டு, உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும்
நிம்மதியைக் க�ொடுக்கட்டும்.
நன்றி!

		

ஆசிரியர்,

ஷீலா ரமணன்
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தலைவர் உரை
அன்புடையீர் வணக்கம்,
‘தனித்திரு,விழித்திரு’-க�ொர�ோனா வைரஸ் எனும் க�ொள்ளை
ந�ோயால் நம் நலன் கருதிய அரசின் கட்டுப்பாட்டை நாம் இன்றும்
கடைபிடிக்கின்றோம். தனித்து வாழ்ந்து பழகிராத நாம்,ஓர் கூட்டுக்குள்
அடைந்திருப்பதாய் இருந்தாலும் நம் குடும்பத்தாருடன் நேரம்
செலவழிக்கும் ஓர் வாய்ப்பாகவும் அமைந்தது என்னவ�ோ உண்மைதான்!
தனித்து வாழவேண்டிய இக்காலகட்டத்தில் கடல் கடந்து வாழும் நம்
உறவுகளுடனும்,நண்பர்களிடமும் த�ொலைபேசியில் உரையாடி மனதால்
இணைந்திருப்போம். விரைவில் இத்தொற்று முழுவதுமாக ஒழிந்து
உலகமே நல்ல நிலைமைக்குத் திரும்ப பிரார்த்திப்போம்!
இக்காலகட்டத்திலும் நம் மலர் வெளிவர உழைத்த ஆசிரியர்
குழுவினருக்கும், உங்கள் பங்களிப்பை அளித்த படைப்பாளிகளுக்கும்
மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்! த�ொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை அளியுங்கள்!
-நன்றி

தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர்

திரு.கார்த்திகேயன்
தி
ரு.கார்த்திகேயன் சுப்பாநாயுடு
www.satamilsangam.org
www.
satamilsangam.org
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துணை ஆசிரியர்

த.பிரபு
www.satamilsangam.org

ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

கார்த்திகேயன்

இராஜகுரு பரமசாமி
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NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

க�ொர�ோனா வைரஸ்

குறித்த தகவல்கள்
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
(COVID-19)

1918

-1920 களில் ஏற்பட்ட
உ ல க ம க ா அ ழி
வான ‘ஸ்பானிஷ்
ஃ ப் ளு ’ பற் றி க்
க ே ள் வி ப ்ப ட் டி ரு ப் பீ ர ்க ள் . உ ல க ம க்க ள்
த�ொகையில் கால் பகுதியை அழித்து விட்டுச்
சென்றது. அத்தகைய ஆபத்தான நிலையை
இப்போது உலகம் சந்தித்துக் க�ொண்டுள்ளது
தான் இந்த 2019 -2020 ன் ‘க�ொர�ோனா வைரஸ்’
. இச்சமயத்தில் 2020 ஏப்ரல் மாதத்தில் வெளிவரும்
நமது ‘மல்லிகை மலரில்’ நம் தமிழ்ச் சங்கம்
அதனைப் பதிவு பண்ணுகிறது.

சந்தை யி ல் இ ரு க் கு ம் ப ா தி க்கப ்ப ட ்ட
விலங்குகளிடம் இருந்து பரவி இருப்பதாக சீன
அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள். விலங்கில் இருந்து
இந்த வைரஸ் மனிதர்களுக்கு பரவும் என்பதை
அந்நாட்டு தேசிய சுகாதார மையம் உறுதி
செய்துள்ளது.

2019-nCoV என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள நாவல்
க�ொர � ோ ன ா வைரஸ் சீனாவின் ஊஹ ான்
மாகாணத்தில் கடந்தாண்டு டிசம்பர் மாதத்தில்
கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

நாவல் க�ொர�ோனா என்று அழைக்கப்பட்டதை
த�ொடர்ந்து பின்னர் கடந்த மாதம் 12ம் தேதி இந்த
வைரஸ் தாக்குதலுக்கு க�ோவிட்-19 என்று பெயர்
சூட்டப்பட்டது.

விலங்குகளுடன் சீனவர்கள் நெருக்கமானவர்கள்
என்பதால், ஊஹானில் இந்த வைரஸ் விரைவாக
பரவத் த�ொடங்கியுள்ளது. ஊஹான் மாகாணத்தில்
இருந்து நாட்டின் பிற பகுதிக்கு சென்றவர்கள்
மூலமாகவும் இந்த வைரஸ் மற்றவர்களுக்கு பரவத்
த�ொடங்கியுள்ளது

ஊஹானில் உள்ள அசைவ உணவுகளின்
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அதாவது க�ொர�ோனா வைரஸ் மற்றும் ந�ோய்
என்ற வார்த்தைகள் மற்றும் 2019ம் ஆண்டைச்
சேர் த் து க �ோ வி ட் - 1 9 எ ன ்ற பெயர்
உருவாக்கப்பட்டது.

இருமும்போதும் தும்மும்போதும்
வெளியேறும் சிறுதுளிகள் மேசை
அல்லது கதவு கைபிடிகள் ப�ோன்ற
மேற்பரப்புக்களில் படிந்திருக்கும்.
நீங்கள் அவற்றைத் த�ொட்டுவிட்டு
பி ன்
உ ங ்கள து வ ா ய ை ய�ோ
முகத்தைய�ோ த�ொடுதல்.

COVID-19 த�ொற்று எவ்வாறு பரவுகிறது?
COVID-19 ஒரு நபரிலிருந்து மற்றொரு நபருக்கு
கீழ்க்காணும் செயற்பாடுகளினூடாக பரவுகின்றது.
இந்நோய்த்தொற்று ஏற்பட்ட ஒருவருடன்
அ ல்ல து அ ந்த ந ப ரு க் கு த � ொற் று
ஏற்பட்டதற்கான அறிகுறிகள் த�ோன்றுவதற்கு
24 மணிநேரங்களுக்கு முன்பு அவருடன்
நெருக்கமான த�ொடர்பில் இருத்தல்.



	ந�ோய்த்தொற் று உ று தி ப ்ப டு த்தப ்ப ட ்ட
நிலையில் இருமிக்கொண்டும்

COVID-19 ஏற்பட்டதற்கான அறிகுறிகள்
எவை?
	க�ொர � ோ ன ா வைரஸ் த � ொற் று
ஏற்பட்டால் மி கவும் இலேச ான
அறிகுறிகள் முதல் நிம�ோனியா வரை
ச ெ ல்ல க் கூ டு ம் எ ன அ ர 
இணையத்தளம் கூறுகின்றது.





தும்மிக்கொண்டும் இருக்கும் நபருடன்
நெருங்கிய த�ொடர்பில் இருத்தல்.



	ச ளி ( c o l d ) ம ற் று ம் க ா ய்ச்ச ல் ( f l u )
ஏற்படுவதுப�ோன்ற அறிகுறிகளை
ய�ொத்த கீழ்க்காணும் அறிகுறிகள்
காணப்படும்.



	ந�ோய்த்தொற் று ஏ ற ்ப ட ்ட ஒ ரு வ ர்





காய்ச்சல்



த�ொண்டை ந�ோவு



இருமல்



உடற்சோர்வு



சுவாசிப்பதில் சிரமம்



COVID-19 பாதுகாப்பு மற்றும் தடுப்பு
உதவிக்குறிப்புகள்:
COVD-19 குறிப்புகள் / சான்றாதாரம்:
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https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019
https://www.google.com/covid19-map/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2020/03/03.16.20_coronavirus-guidance_8.5x11_315PM.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0896841120300469?via%3Dihub
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மருத்துவரின்
விளக்கம்
க�ொ

ர�ோனா வைரஸ் என்றால்
எ ன ்ன ?
அ து ஓ ர்
உயிர்க்கொல்லி வைரஸ். ப�ொதுவாக
விலங்குகளைப் பாதிக்கும், ஆனால்
திடீரென மனிதர்களையும் தாக்கும்.
இ து ப�ோ ல் த ா ன் சை ன ா வி ல்
‘யுஹான்’ மாகாணத்தில் முதன்
முதலாக இந்த வைரஸ் மனிதனைப்
பாதித்தது (டிசம்பர் 2019 )
1 -அது ஏன் அத்தனை வேகமாகப்
பரவியது?

2 -க�ொர�ோனா வைரஸ் பரவும் வழிகள் என்ன?
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் த�ொடுதல், தும்மல்,
இருமல் துளிகள் மற்றவர்கள் மீது பட்டால்
உடனே பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அதனால் தான்
6 அ டி க ள் த ள் ளி இ ரு க்க வே ண் டு ம் , க ை
த�ொடல்,கட்டி அணைத்தல் கூடாது.
3 -க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதித்தால் அறிகுறிகள் என்ன?
காய்ச்சல் 100 டிகிரிக்கும் மேலே இருக்கும்.
தும்மல், இருமல், அசதி ப�ோன்றவை இருந்தால்
உடனே மருத்துவரிடம் செல்லுங்கள். கண், வாய்,
மூக்கு வழியாகப் பரவும். வீட்டிலேயே தனி
அறைக்குச் சென்று தனிமைப் படுத்திக்கொள்ளுங்
கள். 85 விழுக்காட்டினருக்கு 5 முதல் 14 நாட்களில்
குணமாக வாய்ப்புள்ளது. சிலருக்கு மிகப்பெரிய
ஆ பத்தா ன வி ய ா தி ஆ க ல ா ம் . அ வ ர ்க ள்
மருத்துவசாலையில் தனிப்பிரிவில் (ICU ) வைத்து
சிறப்புச் சிகிச்சை பெறவேண்டும்.

மல்லிகை மலர்
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A -நன்றாக ச�ோப்பினால் கை கழுவ
வேண்டும்.20 வினாடிகள் விரல்கள்,கை
இடுக்குகள்,நகங்கள்,முன்புறம்,பின்புறம்
எ ன க ை க ளை ஆ ழ் ந் து சு த்த ம்
ச ெ ய்யவே ண் டு ம் . க ை க ழு வு ம் மு ன்
முகத்தைத் த�ொடக்கூடாது.

Dr .விஜய் க�ோலி

மனிதர்களிடம் இந்த வைரஸை
எதிர்கொள்ள சக்திகள் இல்லை.
அதனால் தான் தீவிரமாகப் பரவுகிறது.
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4 -என்ன பாதுகாப்புகள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்?

B -நாம் புழங்கும் அத்தனை இடங்கள்
ம ற் று ம் ப�ொ ரு ட ்களை அ டி க்க டி
து டை த் து க்க ொண்டே இ ரு த்த ல்
அவசியம்.

C -சுத்திகரிப்பு துடைப்பான்கள்சானிடைசர்ஸ்,சானிடைசர் வைப்ஸ்
எல்லாம் எளிதாக எடுக்கும் இடத்தில் வைக்க
வே ண் டு ம் . த � ொலைபே சி , க ைப்பே சி க ளை
அடிக்கடி சானிடைசர் டிஷ்ஷு க�ொண்டு
துடையுங்கள்.
D -வெளியே பலர் கூடும் இடங்களுக்குச்
செல்லக்கூடாது. நண்பர்களின் வீடுகளுக்குக் கூட
செல்வதைத் தவிருங்கள்.ப�ொருட்கள் வாங்க
வீட்டில் ஒருவர் சென்று வந்து தன்னை தூய்மைப்
படுத்திக்கொண்டால் ப�ோதுமானது.
E -குழந்தைகளுக்கு ந�ோயின் தீவிரத்தை
விளக்குதல் நல்லது. படிப்பில்,விளையாட்டில்
உதவுங்கள். த�ொலைபேசி மூலம் நண்பர்கள்,
உறவுகள�ோடு அடிக்கடி உரையாடுங்கள்.
நீ ங ்க ளு ம் , கு ழந்தை க ளு ம் அ ச்ச மி ன் றி
சு க ா த ா ரத்தை யு ம் , த னி மைய ை யு ம்
கடைப்பிடித்தால் ப�ோதும் நாம் இந்த க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொற்று வியாதியை வெல்லலாம்.

www.satamilsangam.org

ஊர் பெயர்கள்
இரா.தமிழ்ச்செல்வன்

கீழே உள்ள கட்டத்தில் சில பிரபலங்களின் ஊர்
பெயர்கள் ஒளிந்துள்ளது. அதைக் கண்டுபிடியுங்கள். ஊர்
பெயர�ோடு சேர்த்து ச�ொன்னால்தான் அந்த பிரபலங்களின்
பெயர்கள் தெரியும்.

ஷ்

விடை 27 ஆம் பக்கம் பார்க்க...
www.satamilsangam.org
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திருக்குறள் ப�ோட்டி

சான் ஆண்டோனிய�ோ
தமிழ்ப் பள்ளியின்

ல் த�ோன்றி மண் த�ோன்றாக் காலத்தே,
வாள�ோடு முன்தோன்றிய மூத்தக்குடி
த மி ழ் ” .
த மி ழி ல் எ ழு த் து க்க ளு ம் ,
உச்சரிப்பும் இணைந்து ப�ொருள் கூறும். உதாரணம் பறவை
என்பதை தனித்தனி எழுத்தாக ப, ற, வை என்று உச்சரித்தாலே பறவை
என்றாகி விடும். ஆனால் ஆங்கிலத்தில் பி, ஐ, ஆர், டி என்றால் “ பேர்ட்”

“க

தேவி சுப்ரமணியம்

www.satamilsangam.org

என்று ச�ொல்ல முடியாது.

“குழலினிது யாழினிது என்பர் தம்மக்கள்
மழலைச் ச�ொல் கேளாதவர்”.
(அதிகாரம் : புதல்வரைப் பெறுதல் . குறள்
எண் : 0066)
தமிழில் உள்ள நூல்களிலேயே சிறப்பிடம்
பெற்ற நூல் திருக்குறள். இதனை குழந்தைகளுக்கு
உணர்த்துவதற்காக, எங்கள் சான் ஆண்டோனிய�ோ
தமிழ்ப் பள்ளியில், கடந்த டிசம்பர் மாதம், 20ம்
தே தி , 2 0 1 9 அ ன் று தி ரு க் கு ற ள் ப�ோட் டி
நடைப்பெற்றது.

www.satamilsangam.org

இதில் திருக்குறளை பிழையின்றி ஒப்புவித்தல்,
அதன் ப�ொருள் கூறுதல், என்ற விதிமுறைகளுக்கு
இணங்க ப�ோட்டி நடந்தேறியது. நான்கு வயது
தளிர் நிலை முதல், எட்டாம் வகுப்பு வரை சுமார்
34 குழந்தை செல்வங்கள் வயதுக்கு தகுந்தவாறு
பிரிந்து, ப�ோட்டியில் பங்கேற்றனர்.
ப�ோட்டியில் கலந்து க�ொண்ட அனைத்து
குழந்தைகளும் அவர்களுடைய தமிழ் ம�ொழித்
திறனை வெளிப்படுத்தி, சுமார் 14 குழந்தைகள்
வெற்றி வாகை சூட்டினார்கள். “வெற்றி, த�ோல்வி
புதிதல்ல”, “தமிழ் என்றால் இனிமை” என்று
மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கின்றனர் எங்கள் சான்
ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ப் பள்ளிச் செல்வங்கள்.
.
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நிகழ்வுகள்
கடந்த 2019 டிசம்பர் 11 வெளியிட்ட நமது மலருக்குப் பின் நம் தமிழ்ச் சங்கத்தில்
நடந்த நிகழ்வுகள் உங்களுக்காக.
டிசம்பர் 14, 2019 அன்று ‘இயல்-இசை-நாட்டிய விழா’ மிகச் சிறப்பாக நடந்தது.
பாரதியார், முத்துத்தாண்டவர், ஊத்துக்காடு வேங்கட சுப்பையர், ஆண்டவன் பிச்சை,
பெரியசாமி தூரன் ப�ோன்ற மாபெரும் தமிழ் கவிஞர்கள் இயற்றிய ஒப்பற்ற பாடல்கள்
மற்றும் அவர்களின் இசையமைப்பில் உருவான பாடல்கள் எனத் தேர்ந்தெடுத்து
அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யும் விதத்தில் அமைந்தது இவ்விழா.
2020 ஆம் வருடத்தின் முதல் விழா ‘ப�ொங்கல் கலை நிகழ்ச்சிகள்’-லூயிஸ் ப்ராண்டிஸ்
12
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உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஜனவரி 25
க �ோ ல ா க ல ம ா க க்
க�ொண்டாடப்பட்டது. உள்ளூர்
கலைஞர்களின் அதிரடி திறமையான
நி க ழ் ச் சி க ளு டன் ச ெ யி ன்ட்
லூ யி ஸ் , அ ட ்லாண்டா ம ற் று ம்
டாலஸிலிருந்தும் பறை,நையாண்டி
மேள ம் , சி ல ம ்ப ம் , க ை ச் சி ல ம ்ப ம்
ப�ோ ன ்ற ப ல வ க ை சி ற ப் பு க்
க லை ஞ ர ்க ளு ம் வ ர வ ழ ை க்க ப்
பட்டனர்.
‘ க ல ா ல ய ா ந ட ன ப ்ப ள் ளி ’
ம ா ண வி க ளு ம் பறை க் கு ழு வு ம்
இணைந்து அமர்க்களமாய் ‘பறையும்
பரதமும்’ வழங்கினர்.
www.satamilsangam.org
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த ஞ ்சை ம ா வ ட ்ட
ஆ ம ்ப ல ா ப ்ப ட் டு
கிராமத்திற்கு நம் சங்கம்,
கு றி ச் சி
ஏ ரி
புனரமைப்பிற்கும்,புயல்
க ா ல த் தி ல் அ ளி த்த
நிவாரண நிதியையும்
க�ொண்டு,பிப்ரவரி 17
அ ன் று அ ம்மக்க ள்
‘தாய்மடி’ எனும் நர்சரி
பண்ணை அ மைத்த
விழா நடைபெற்றது.
தற்போது உள்ள மிக
ம�ோசமான க�ொர�ோனா
வைரஸ் த � ொற் று
ந�ோ யி ன் தீ வி ர ம்
www.satamilsangam.org
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உணர்ந்து, நமக்கு
ஏ ற ்ப டு ம்
சந்தே க ங ்களை
கேட்டு தெரிந்து
க�ொள ்ள ந ம்
த மி ழ் ச் ச ங ்க ம்
மார்ச் 19 ஆம் தேதி
அன்று, டாக்டர்
தி ரு . வெ ங ்கட்
னிவாசனுடன்
ஓர் நேர்காணல்
நி க ழ் த் தி ய து .
மு க நூ ல் மூ ல ம்
நேரடி ஒளிபரப்பு
செய்யப்பட்டது.

www.satamilsangam.org
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வறு
த
முந்தி ்த
ரி
“தா

த்தா,ஹாஸ்டல்
க ே ண் டீ ன ்ல
க ா த் தி ரு ங ்க ,
ஒரு மணிநேரத்துல வந்துடுறேன்”
எ ன பேர னி ட மி ரு ந் து
குறுஞ்செய்தி.
உ ள ்ள ஒ ரே ந ச ந ச ப் பு ,
வ ர ்ற வ ங ்க ப�ோற வ ங ்க னு .
அ தத்த வி ர க ன ்னா பி ன ்னா
வாசனைங்க வேற. க�ொஞ்சம்
தள்ளி நடந்து காத்தாட மரத்தடி
பெஞ்சுல வந்து உக்காந்தேன்.
அமைதியா இருந்ததால லேசா
கண்ணை ச�ொருகிச்சு. அப்ப,
‘ஆஹா’ முந்திரி வாசன! வறுத்த
முந்திரி வாசன! என்னைய
எங்கய�ோ க�ொண்டு ப�ோச்சு.

மு ன ்னா ல , இ து ல ா ம்
ஒண்ணுமே இல்ல. கேளுங்க
ச�ொல்றேன்.
எங்க க�ொள்ளுத்தாத்தா,
எங்க தாத்தா, அப்பாருனு
எல்லாம் இடுக்கி-தேவிகுளம்
பக்கத்துக்கு மலையடிவாரக்
கிராமத்துல தான் வாழ்ந்தாங்க.
இப்ப நினச்சா அந்தக் காத்தும்,
மழையும், அடடா,,

எஸ்டேட்டுகள்ல இருந்து
ஏலக்காயும், மிளகும் மூட்டை
மூட்டையா வரும்,அத தரம்
பிரிக்கிற வேலை எங்களை
மாதிரி பலருக்கு. ஒரு பெரிய
சத்திரம் இருக்கும் எல்லாரும்
வேலை செய்ய. எங்கப்பா
ஷீலா ரமணன்
எழுதப் படிக்க தெரிஞ்சதால
பேரன்
அ டி க்க டி
ச�ொல்லுவாப்ல, ‘தாத்தா, எங்க
க ண க் கு எ ழு து ற வேலை
பாத்தாரு. கணக்கு வழக்கை முதலாளிட்ட
ஹாஸ்டலுக்கு அப்பப்ப வறுத்த முந்திரி
காட்ட அவரு மட்டும் அடிக்கடி ‘கிளாரா
வித்துவருவாக. நீ மட்டுந்தே சாப்பிட்டதா
பெருமை பீத்திக்காதனு’. ஆனாலும் நான்
பங்களா’வுக்கு ப�ோயிட்டு ப�ோயிட்டு வருவாரு.
ச�ொல்லப்போற மு ந் தி ரி வ ா சனை க் கு
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இந்த கேரளா முதலாளி,
இ ங் கி லீ ஸ ்காரம்மா வ
கட்டிக்கிட்டு வந்தாராம்.
அ வ ரு ம் அ ம்ச ம ா
இருப்பாரு. அவங்களுக்கு
‘கிளாரா’னு ப�ொம்மை
மாதிரி ஒரு பாப்பா.
ப�ொம்மை ன ா அ ச ல்
ப�ொம்மை ப�ோ ல வே
இருக்கும்ங்க. நீலக் கலரு
கண்ணு, ர�ோஸ் கலரு முகம்,
தங்க கலரு முடி. க�ொள்ளை
அழகுங்க!
நானும் அதும் அப்ப கிட்டத்தட்ட
ஒரே வயசுல இருந்தோம். எங்கப்பா ‘கிளாரா
பங்களா’வுக்கு ப�ோறப்பவெல்லாம் நானும்
ப�ோவேன், அந்தப் பாப்பாவப் பாக்க. அப்பாரு
வெளிலயே உக்கார ச�ொல்லுவாரு. அப்ப
உள்ள இருந்து நெய்யி வாசன மூக்குல ஏறி
மனசுல தாக்கும் பாருங்க,,அடடா,,
ஆனா சாப்பிடணும்னு ஏக்கம்லாம் வராது,
அந்த ப�ொம்மைப் பாப்பாவை பாத்தா
ப�ோ து ம் னு இ ரு க் கு ம் . ச ரி ய ா நி ன ச்சா
மாதிரியே, லேசான கலருல அழகா க�ௌனு
ப�ோட்டுக்கிட்டு ஒரு சில்வர் தட்டை மெல்ல
தூக்கிகிட்டு நடந்து வரும் வாசல் வரை. நேரா
என்கிட்டே வந்து இங்கிலீஸ் மாதிரி ஏத�ோ
பேசி எங்கிட்ட தட்டை நீட்டும். பாத்தா
செவசெவன்னு வறுத்த முந்திரி!
ந ா ன் வே ண ா ம் னு த ா ன் தலைய ை
ஆட்டுவேன், அதுக்கு தெரியும் ப�ோல எனக்கு
அது பேசுறது புரியாதுனு. என் கையை
பிடிச்சு எடுன்னு ச�ொல்லும். நான் மந்திரம்
ப�ோ ட ்ட ஆ டு ம ா தி ரி ச�ொ ன ்னதை ப்
பண்ணுவேன். அது லேசா சிரிக்கும்,ர�ோசு
கன்னம் சிவப்பா மாறும். க�ொள்ளை அழகு!
நான் சாப்பிட சாப்பிட குடுத்துக்கிட்டே
இருக்கும். நடுவுல அவங்கம்மா எட்டிப்
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பாப்பாங்க. ஆனா
ஒ
ண்
ணு
ம்
ச�ொல்லா ம
சி ரி ச் சு க் கி ட ்டே
உ
ள
்ள
ப�ோ யி ரு வ ா ங ்க .
அதுவும் சாப்பிடும்,
எனக்கும் குடுக்கும்.
ஆனா எங்க அப்பாரு
வ ந் து ப ா த்த து ம்
ப�ொம்மை பாப்பாட்ட
சி ரி ச் சு
எ த � ோ
ச�ொல்லிட்டு, என்னை
முறைச்சுட்டு கையை பிடிச்சு
இழுத்துட்டு ப�ோவாரு. பாப்பா பாத்துக்கிட்டே
உள்ளே ப�ோகும். அது குடுத்த வறுத்த முந்திரி,
இன்னிக்கும் கைல நெய்யி பிசுபிசுக்கிற மாதிரி
இருக்கு.
எங்க வீடுகள்ல, ஏன் ஊர்லயே வறுத்த
முந்திரி, அதும் நல்லா வீட்டுல காய்ச்சின
நெ ய் யி ல வ று த்த மு ந் தி ரி ய ா ரு ம்
சாப்பிட்டதில்லை. அப்ப நான் மட்டும் தான்
ச ா ப் பி ட் டி ரு க்கேன் னு பெ ரு மைய ா
எல்லார்கிட்டயும் ச�ொல்லிக்குவேன்.
அப்புறம் என்னிய படிக்க தமிழ்நாட்டுல
பாட்டி ஊருக்கு அனுப்பிட்டாங்க. லீவுக்கு
வந்து பாத்தா, கிளாரா பாப்பா அவங்க
நாட்டுக்கு படிக்க ப�ோய்ட்டதா அப்பாரு
ச�ொன்னாரு. நான் பெரியவன் ஆய்டதுனால
தனியா ‘கிளாரா பங்களாவுக்கு’ ப�ோய்
வாசல்ல நிப்பேன். ப�ொம்மைப் பாப்பாவும்
இ ல்லை , நெ ய் யி ல வ று த்த மு ந் தி ரி யு ம்
அத்தோட ப�ோச்சு!
இப்பல்லாம் என் மகன் காலத்துலயும்,
பேரன் காலத்துலயும் பாக்கட்டுல முந்திரி
வாங்கி சாப்பிடுறாங்க, எத்தனை கெஞ்சியும்
இ ன் னி க் கு வ ரை ந ா ன் மு ந் தி ரி
சாப்பிட்டதில்லை.
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முயற்சியும் பயிற்சியுமான
வெற்றியின் சாராம்சத்தை
சுவைத்து விடு -நேற்று
செயல்படுத்த தவறியதை
தவிர்த்து விடு-இன்று இந்த நாளை
செயல்களால் நிரப்பி விடு!
இனிய இசையால் இளைப்பாறு!
உன் பலம் உணர்!
உன் பலவீனங்களை
படியாக்கி ஏறிக் க�ொள்!

நேர்மறைச்

நினைத்ததை இன்றே
செயல்படுத்து -இன்று
இத்தருணத்தில் தன்னிறைவு உணர்!

சிந்தனை

மறக்காமல் மகிழ்ந்திரு!

‘நேர்மறைச் சிந்தனை’ என்ற
வழக்கத்தைப் பழக்க மாக்கி விடு!
நாளைய நாளும்,நாளைய மறுநாளும்
நன்றாகவே நடக்கும் என்ற
நேர்மறைச் சிந்தனைய�ோடு -இன்று
இந்த இனிய நாளில்
இனிமையாய் செயலாற்று!
நேற்றைய உன் வலிகளே
இன்றைய உன் -வழிகள்!
முயன்று விடு! முயற்சி எடு!

த�ோல்விகள் த�ோள்

தைரியம் எனும் உடை உடுத்தி
புன்னகை எனும் நகை அணிந்து
நதி ப�ோல ஓடிக் க�ொண்டிரு!
க�ொடுக்கட்டும்-வெற்றிமாலை சூட!
நேர்மறைச் சிந்தனை
சிற்பியாய் மிளிர்ந்து
சிகரம் த�ொடு!
வானமும் வசப்படும்
நம் எண்ணம் ப�ோல!

ஹேமா சிவகுமார்
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நானும் எனது
தமிழ்பள்ளியும்
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கலைஞர்களின்
கதை கூறும் புகைப்படங்கள்
பிரேம்குமார்

ம�ோகன்
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சுந்தர்
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வில்லியம்
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அ . சையத் பர்வீஸ் ராஜா

ஷண்முகானந்த்
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ஊர் பெயர்கள்
விடைகள்

குமரன்
	ல�ோகநாதன்
	கண்ணன்
 இராமலிங்கம் பிள்ளை
	தமிழன்பன்
	கல்யாணசுந்தரம்


பிரபலங்களின்

பெயர்கள்
www.satamilsangam.org

முனியம்மா
	க�ோவிந்தராஜன்
	ச�ோமு
 ஹனீஃபா
 குப்புசாமி
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சான் ஆண்டோனியயோவின்

இளம்
ஓவியர்கள்

ரித்விக் சுரேஷ்

காவ்யா தேன்மொழி குமரன்
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வேணிஷா ல�ோகேஷ்குமார்

அர்ஜுன் கண்டியர்
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இனியா பிரபு

சூரியவேல் திவாகர்
www.satamilsangam.org

கெவின் ஜ�ோன்ஸ்

தியா
தியா
 திருமுருகன்
மல்லிகை மலர்
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ரியா
ரியா
 திருமுருகன்

திவ்யா
திவ்யா
 தணிகாசலம்
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www.satamilsangam.org

அபி பிரேம்

அத்விதா கார்த்திகேயன்
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பிரணதா மீனாட்சி

சியா இராஜகுரு
மல்லிகை மலர்
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ஏன் இந்த

தயக்கம்?

ம

னி த ப் பி ற வி ப் பெ ற ்றா ல்
பல
நன்மைகள் உண்டு என்பர் சான்றோர்.
தீயவை தள்ளி நல்லதைக் கண்டறிந்து,
தன்னை மனதாலும், உடலாலும் மென் மேலும்
வளர்த்துக்கொள்ளும் பகுத்தறிவு பெற்றவர்கள்
மனிதர்கள். ஆனாலும் பல இடர்பாடுகள் இந்த
வளர்ச்சிக்குத் தடையாக வருகின்றன. அவற்றில்
உடல், மன வியாதிகள், ஆபத்துகள், இயற்கை
சீற்றங்கள் என வாழ்க்கையில் பல துன்பங்களை
சந்திக்க வேண்டி வருகிறது.

ந�ோரேபைனேஃப்ரைன் (norepinephrine) எனும்
ரசாயனங்கள் மிகவும் குறைந்து விடும். ஆன்டி
டிப்பிரெஸ்ஸன்ட்ஸ் (Antidepressants) மற்றும் ஆன்டி
ஆன்க்ஸியட்டி ஏஜென்ட் (Anti anxiety agents)
ப�ோன்ற மருந்துகள் இரசாயனங்களின் அளவைக்
கட்டுக்குள் வைப்பதால், மன அழுத்தம் மற்றும்
கவலைகள் விலகி விடும் என ஆராய்ச்சி மூலம்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத்தவிர நாமும்
நமக்கு ஏற்படும் கஷ்டங்களை நிவர்த்தி செய்ய
முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

இந்நிலையில் நமது உடலையும்,
சி று வ ய தி லேயே து ன ்ப ங ்களை
மனதையும் சீராக வைத்துக் க�ொள்வது
எதிர்கொண்டவர்கள் கலந்தாய்வு மற்றும்
நம் கடமையாகும். உடல் உபாதை,
முறையான சிகிச்சை செய்து க�ொள்வது
வியாதி என்று வந்தால் அனைவரும்
நல்லது. சில மன வியாதிகள் பாரம்பரியமாக
வைத்தியரை பார்க்கத் தயங்குவதில்லை.
குடும்பத்தினருக்கு வரக்கூடும். அவர்கள்
ஆனால் மன வியாதி வந்தால் பெரும்
நீண்ட கால வைத்தியம் செய்து க�ொள்வது
பான்மையான�ோர் தயங்குகிறார்கள்.
நல்லது. உதாரணமாக பை ப�ோலார்
வை த் தி யரை யு ம் ப ா ர ்ப ்ப தி ல்லை ,
டிசார்டர், டெவெலப்மென்டல் டிசார்டர்,
யாருடனும் பகிர்ந்து க�ொள்வதுமில்லை.
சிச�ோஃப்ரேனியா. சரியான நேரத்தில்
ம ற ்ற உ ட லு று ப் பு க ளை ப் ப�ோ ல
சிகிச்சை பெற்றால் மன வியாதியை
மூ ளை யு ம் ஒ ரு உ று ப் பு . அ தி லு ம்
முழுமையாய் கட்டுப்படுத்தி, சுகமான
வியாதிகள் ஏற்படலாம் அல்லவா?
மருத்துவர்
இதை மனதில் க�ொண்டு நாம் செயல்பட
வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளலாம்.
மாலதி
க�ோலி
வேண்டும். மன வியாதிக்குத் தகுந்த
ஒவ்வொருவரும் தன் உடலையும்,
சிகிச்சைகள் உண்டு. முழுமையாய்
மனத்தையும் நல்ல முறையில் ப�ோற்றிக்
குணமாகி நல்ல முறையில் வாழ முடியும். மன
க
ா
க்க
வே
ண் டு ம் . ம ன வி ய ா தி க் கு சி கி ச்சை
வியாதிகளுள் அதிகமாய் காணப்படுவது மன
பெறுவதில் வெட்கப்படவ�ோ, தன்னம்பிக்கையை
அழுத்தம். கவலைகள், வாழ்க்கையில் துன்பங்கள்
இழக்கவ�ோ தேவையில்லை. சிகிச்சை பெறத்
வ ரு ம்போ து சி ல ரு க் கு இ ரத்த க் க�ொ தி ப் பு
தயங்காதீர்கள். எப்படி உடல் நலத்திற்கு சத்தான
அ தி க ரி க் கு ம் . சி ல ர் வ யி ற் றி ல் பு ண் எ ன் று
ஆ க ா ர ம் , உ ட ற ்ப யி ற் சி எ ன் று ப ல வ ழி க ள்
ச�ொல்வா ர ்க ள் . இ ந்த வி ய ா தி க ள் அ வ ர வ ர்
பின்பற்றப்படுகின்றத�ோ அதே ப�ோல் நல்ல
மரபணுக்கள் படி அமையும்.
மனநிலைக்காக நல்ல ஆகாரமும், உடற்பயிற்சியும்,
மன அழுத்தம் ஏற்படும்போது மூளையில் சில
சரியான தூக்க அளவும் (6 - 8 மணி நேரங்கள்)
நரம்பு சம்பந்தமான இரசாயனங்கள் (Neuro Chemமற்றும் நல்ல சமூக ஈடுபாடுகளும் தேவையாகும்.
icals) சரியாக உற்பத்தி ஆவதில்லை. குறிப்பாக
ச ெ ர � ோட�ோ னி ன் ( s e r o t o n i n ) ம ற் று ம்
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தமிழில் பேசுங்கள்...
தமிழில் பேசுங்கள்...

தமிழில் பேசுங்கள்...

த�ொ

ழில்நுட்பம் அபரிமிதமாய் வளர்ந்து
வரும் இந்த காலக்கட்டத்தில் ஆங்கில
ம�ொ ழி யி ன் க ல ப் பு க �ொ ஞ ்ச ம்
க�ொஞ்சமாய் நம் தமிழ் ம�ொழிக்குள் ஊருடுவுவதற்கு
ச ாட் சி ய ா ய் ந ம் த லை மு றை அ மை ந் து வி ட ்ட து
நம க ்கெல்லா ம் சாபமே , இ ரு ப் பி னும் நம்மா ல்
இயன்றவரை நம் வழக்கு ம�ொழியிலேயே அன்றாடம்
பயன்படுத்தும் ஒரு சில வார்த்தைகளில் கவனம்
செலுத்தி தமிழில் பேசி வர பெரும் பலனைக் காண
முடியும். கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளைத்

த. பிரபு

தமிழிலேயே பேச சுய உறுதி
ம�ொழி எடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள். இப்பக்கத்தைக்
கத்தரித்து வீட்டில் கண்ணில் படுமாறு வைத்துக்கொண்டு
அடிக்கடி பார்த்து வாருங்கள். இவற்றுள் மிகப் பெரும்
பான்மையான வார்த்தைகளை ஆங்கிலத்திலேயே
பேசி வருகிற�ோம், இவற்றைத் தமிழில் பேசினால்
தனித்து வித்தியாசமாகத் தெரியாது, ஆனால் சில
வருடங்களுக்குப் பிறகு வித்தியாசமாய் தெரிந்தால்
ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. தமிழில் பேசி தமிழ�ோடு
சேர்ந்து நாமும் சிறப்பாய் வாழ்வோம், வளர்வோம்.

தமிழில் பேசுங்கள்... தமிழில் பேசுங்கள்... தமிழில் பேசுங்கள்...
OK

சரி

PEN

பேனா

SO

எனவே / அதனால்

CHAIR

நாற்காலி

FIRST

முதலில் / முதல்ல

TIME

மணி

USE

பயன்படுத்துதல்

TABLE

மேஜை

MOSTLY

பெரும்பாலும்

DOOR

கதவு

DAILY

தினமும்

TRASH

குப்பை

NIGHT

இரவு / ராத்திரி

OR

அல்லது / இல்லைனா

EVENING

சாயந்திரம்

OIL

எண்ணெய்

SCHOOL

பள்ளிக்கூடம்

SHIRT

சட்டை

BALCK – WHITE

கருப்பு - வெள்ளை

PAPER

காகிதம்

COLOR

நிறம்

TOYS

ப�ொம்மைகள்

YELLOW

மஞ்சள்

BED

மெத்தை

MORNING

காலை

BALL

பந்து

CUT

வெட்டுதல் / நறுக்குதல்

SURE

கண்டிப்பா

WINDOW

ஜன்னல்

THANKS

நன்றி
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நன்றி உரை
அனைவருக்கும் வணக்கம்,

"சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் ப�ோது
கூடவே சில திறமைகளும் வெளிப்படும்"
-திரு.அப்துல் கலாம்
உலகம் முழுதும் சிக்கலான நேரம் இது. எண்ணிலடங்கா இழப்புகளை
கண்டுவிட்டோம். இனி வரும் காலங்களில் ந�ோய்நொடி அற்ற நிம்மதி வாழ்வை
உலகமக்கள் அனைவரும் பெற்று மகிழ்வோடு வாழ பிரார்த்திப்போம்.
மேலே கலாம் அவர்கள் கூறிய கூற்றின்படி, இச்சிக்கலான சமயத்தில் கூட
தங்கள் உழைப்பையும் நேரத்தையும் க�ொடுத்து அழகாய் இம்மலரை உருவாக்கிய
ஆசிரியர் குழுவிற்கும், தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி,படைப்புகளை
அனுப்பிய அத்தனை படைப்பாளிகளுக்கும் உளம்கனிந்த நன்றிகள் பல!
த�ொடர்ந்து இணைந்திருப்போம்!

நன்றி!

துணைத் தலைவர்

திரு. குமார் வீரப்பன்
www.satamilsangam.org
www.
satamilsangam.org

மல்லிகை மலரைப் படிக்க:

https://satamilsangam.org/newsletter
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Dr.வெங்கட் னிவாசன்
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