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சந்திரசேகர்
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அறங்காவலர் குழு
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க�ௌரவ நிர்வாக உறுப்பினர்கள்

ம�ோகன்
தாம�ோதரன்

www.satamilsangam.org

சுந்தர்
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ஆசிரியர் உரை
அனைவருக்கும் வணக்கத்துடன் கூடிய சுதந்திர தின
வாழ்த்துக்கள்!
“இந்த உலகில் பிறந்த அனைவருக்கும்
வரலாற்றின் பக்கங்களில் ஒரு பக்கம்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்தப்
பக்கத்தை இந்த உலகையே
படிக்க வைப்பது உங்கள்
கைகளில் தான் உள்ளது”- திரு. அப்துல் கலாம்.
என்ன ஒரு அழகான கூற்று !
நம் தமிழ்ச் சங்கத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டில்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ‘மல்லிகை மலர்’ சான் ஆண்டோனிய�ோ
த மி ழ் ம க ்க ளை ஊ க் கு வி ப ்ப த ற் கு ம் , அ வ ர ்க ளி ன்
திறமைகளை வெளிக்கொணருவதற்கும் ஒரு உந்துக�ோலாக
உள்ளது. 2019 ஆம் வருடத்தில் மணக்கும் இரண்டாம் மலர்
இது.
இன்று தமிழ்ச் சங்கங்கள் உலகமெங்கும் பலவித
பரிமாணங்களில் முன்னேறிவருகின்றன. தன் மண்ணை
விட்டு வேறிடம் புகுந்த தமிழருக்கு தாயாய் தகப்பனாய்
இருப்பதே தமிழ்ச் சங்கங்கள் தான்.
அந்தவகையில் நம் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
ச ங ்க ம் , கலை இ ல க் கி ய த் து றை யி லு ம் ம க ்க ளை
உற்சாகப்படுத்தவே இம்மலர் உருவாக்கப்பட்டது.
இவ்விதழில் மிகச் சிறந்த படைப்புகள் உள்ளன. நீங்கள்
ரசிக்கவும்,பாராட்டவும் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. சிறந்த
படைப்புகளை அளித்த அனைத்து படைப்பாளிகளுக்கும்
வாழ்த்துக்கள். மிகச் சிறந்த முறையில் இம்மலர் வெளிவர,
உழைத்த ஆசிரியர் குழுவிற்கும், ஒருங்கிணைப்பாளர்
குழுவிற்கும் நன்றிகள் !
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தன் செயல்களால் வாழ்ந்து காட்டி,வரலாற்றில் இடம் பெற்ற
கலாம் அவர்களின் கூற்றுப்படியே நம் செயல்கள் அமையட்டும்.
நாமும் நமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பக்கங்களில் இடம் பெறுவ�ோம்.
நன்றி !
இவ்வண் ஆசிரியர்,

ஷீலா ரமணன்
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்.
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தலைவர் உரை
அனைவருக்கும் வணக்கம்.
இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் !
நம் தமிழ்ச் சங்கத்தில் பூத்திருக்கும் புது சுகந்தம் இந்த- ‘மல்லிகை மலர்’.
நான்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வெளிவரும் இம்மலர் ஆரம்பித்த ந�ோக்கமே, உங்கள்
கற்பனைத்திறனுடன் நீங்கள் எழுதும் படைப்புக்களை பிறரும் அறிவதற்கான ஒரு
மிகச் சிறந்த வாய்ப்பு.
2019 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் படைப்பான இந்த மலரில் பங்கு க�ொண்ட அத்தனை
படைப்பாளிகளுக்கும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன். சிறந்த ஆசிரியர்
குழுவின் உழைப்பிற்கு சிரம் தாழ்ந்த பாராட்டுக்கள்.
மல்லிகை மலரின் புகழ் மேன்மேலும் பரவ உரிய ஆவண செய்வோம்.
மேலும் த�ொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை நல்குமாறும் கேட்டுக் க�ொள்கிறேன்.
இவ்வண்

தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர்

திரு.கார்த்திகேயன் சுப்பாநாயுடு
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ஆசிரியர்கள்

வேல்அமுதா அரவிந்தன்
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ஜெயராணி காமராஜ்

ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

கார்த்திகேயன்

இராஜகுரு பரமசாமி
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சிறிது செவிக்கும் உணவு
டாக்டர். திருமதி.மாலதி க�ோலி

‘திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு’ என்ற நமது
முன்னோர்கள் ச�ொல்படி நாமெல்லாம் நாம் பிறந்த
மண்ணை விட்டு மேலை நாடுகளுக்கு வந்தோம். எல்லோரும்
அவரவரது த�ொழிலில் முன்னேற்றம் பெற்று ஓரளவுக்கு
பணவசதியும் பெற்றோம்.
நான், என் குடும்பம், என் வசதி என்று பணம் சேர்த்த
பிறகு, நமது சமுதாயம் என்ற உணர்வு உள்ளத்தில்
மேல�ோங்கியது. க�ோவில் கட்டின�ோம், சமுதாய ப�ொது
இடம் கட்டின�ோம். பிறந்த நாள், கல்யாணம் எனும் குடும்ப
நன்னாட்களும் க�ொண்டாடின�ோம். இது எல்லாம் சரிதான்.
ஆனால் நமது ம�ொழி, நமது கலாச்சாரம் இவைகளை
நமது குழந்தைகளுக்கு எப்படிப் புகட்டுவது என்பது பெரிய
கேள்விக்குறியாக இன்றும் என் மனதை வாட்டுகிறது. ஒரு
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தம்பதியர் வீட்டில், கணவன்-மனைவி இருவரும்
ஒரே ம�ொழியை பேசாவிட்டால் குழந்தைகளுக்கு
தாய்மொழியை ச�ொல்லிக்கொடுக்கும் வழி என்ன?
ம�ொழியைக் கற்பதற்கு, அன்றாடம் பிறர்
பேசுவதை கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருந்தால் மிக
எளிதாக இருக்கும். மேலும் அயல்நாடுகளில்
வளரும் நம் குழந்தைகள் பள்ளிக்குச் சென்றால்
ஆங்கில ம�ொழியே முதன்மையானதாய்க் கற்பிக்கப்
படுகிறது. ஒரு குழந்தை எவ்வளவு ம�ொழியை ஒரே
நேரத்தில் கற்க முடியும்?
அம்மா ம�ொழி, அப்பா ம�ொழி, ஆங்கில ம�ொழி
இவை மூன்றையும் சேர்ந்தல்லவா கற்கவேண்டும்
! இந்தத் தடுமாற்றத்தில் அனைத்துக் குடும்ப
நபர்களும் ஆங்கிலம் பேசினால் ப�ோதுமே என்று
ஆகிவிடுகிறது.
இன்றைய தமிழ்ச் சங்கங்கள் தனி முயற்சி எடுத்து
நம் சிறுவர்-சிறுமியர்களுக்கு தமிழ்ப் பள்ளிகள்
அமைத்தும், தமிழில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தியும் தமிழ்
கற்பிப்பதை நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன்.
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கல்தோன்றி மண் த�ோன்றா காலத்தே முன்
த�ோன்றிய மூத்த ம�ொழி. த�ொல்காப்பியத்தில்
குறிப்பாக தமிழை ‘உயர் தனி செம்மொழி’ என்று
வர்ணித்திருக்கிறார்கள். தமிழ் பிறம�ொழிகளில்
இருந்து கடன் வாங்காமல் தனியே இயங்கும் ம�ொழி
என்ற ப�ொருள்.
மூன்று சங்ககாலப் படைப்புகள் வற்றாத கடல்
ப�ோல நமக்கு வழிகாட்டியாக திகழ்கின்றன. நமது
தமிழ் ம�ொழி பல வெளிநாடுகளில் தேச ம�ொழியாகக்
க�ொண்டாடப் படுகிறது.
அத்தகைய பெருமை வாய்ந்த அருமை தமிழ்
ம�ொழியை கைவிடாதீர்கள். வீட்டில் அன்றாடம்
த மி ழி ல் உ ர ை ய ா டு ங்க ள் . த மி ழ் பு த்த க ங்க ள்
வரவழைத்து குழந்தைகளுக்கு படியுங்கள். உங்கள்
குழந்தைகளுக்கு அமுது ஊட்டும் ப�ொழுது தமிழ்
என்ற அமுதையும் செவிக்கு ஊட்டுங்கள்.
வாழ்க தமிழகம் ! வளர்க தமிழ் ! வாழ்க உலகத்
தமிழ் சமுதாயம் ! வணக்கம்.
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சிறுபிள்ளைப் பருவத்தில் சிரித்துவிளை யாடச்
சீரான சுதந்திரம்தான் இங்குண்டோ ச�ொல்வீர்?
அறுபடவே செல்கின்ற ஆட்டினைப்போல் ‘பள்ளி’
அ(சி)றைதனிலே அடைபடுதல் சுதந்திரம�ோ ச�ொல்வீர்?
இறுக்கமுடன் தாயினையே இணைத்துறங்கிடாமல்
‘ஏபிசிடி’ உளறுவதும் சுதந்திரம�ோ ச�ொல்வீர்?
மறுத்துரைத்தால் மண்டையிலே மாறிமாறிக் க�ொட்டும்
மாதாவின் செயலும்தான் சுதந்திரம�ோ ச�ொல்வீர்?
தெருவினிலே தேர�ோட்டி ஆடக்கூடாது;
தினம்நூறு முறைகையைக் கழுவிடவே வேண்டும்;
ஒருநூறு முறையேனும் படித்ததையே படித்தல்;
உண்ணுகையில் ஒருதுளியும் சிந்தக்கூடாது;
விருப்பமுடன் எள்ளுருண்டை தின்னக்கூடாது;
வெளியினிலே வேடிக்கைப் பார்க்கக்கூடாது;
துருதுருவென் றிருக்கின்ற ‘த�ொல்லை’கூடாது;
குட்டிகளுக் கிங்கேது சுதந்திரம்தான், ச�ொல்வீர்!
பால்மணமே மாறாத எங்களுக்கும், வெளியில்
‘பாலியலின் க�ொடுமை’யென ஏதேத�ோ ச�ொல்லிக்
காலநிமிடம் கூடயெமைத் தனியாய்வி டாமல்
கைதியென வீட்டுக்குள் அடைத்திங்கே வைத்தால்
வால்தனத்தைக் காட்டுதற்கு வழியேது ச�ொல்வீர்?
‘வால்தனத்தை’ வயதான�ோர் செய்தல்தான் சரிய�ோ?
க�ோல்கொண்டே ‘சுதந்திர’மாய் அடக்குவதை விட்டுக்
குட்டிகளின் ‘சுதந்திரத்தைப்’ புரிந்துக�ொள்வ தெந்நாள்?
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சுதந்திரம்?!!!
குட்டிகளின்
கேள்வி!

கே.பி. பத்மநாபன்

www.satamilsangam.org

மழை,
என்
அன்னை!
ஷீலா ரமணன்
மண்வாழ் உயிர்க்கெல்லாம்
அன்னை நீ என்கில்
உன்மடி தவழும்
அன்புமகள் நானன்றோ!
விண்ணகம் த�ோன்றி
ஒரு துளி, இருதுளி என பெருகி
ஒரு மாமழையாய்,.. அமிர்ததாரையாய்...
நீ பெய்திட
என்னகம் மயங்கும் களிப்பில்!
நிலவெளி, நீர்நிலை, மேகம், மலை
கதிர�ொளி, காடு, காற்றென
இயற்கைச் சக�ோதரிகள் பலருடன்
நீ ஆடியும் பாடியும் களமிறங்க,
உன்னில் நனைந்து
சிலிர்த்திடும் என்மேனி
தன்னிலை மறந்தே
ஆனந்தக் கூத்தாடும்!
இன்னதென்று ஒரு நிறம்
உனக்கு இல்லாமல் ப�ோனாலும்
நிலமகள் மீது, கேட்ட வரமென

www.satamilsangam.org

ஆசையுடன் நீ க�ொட்டும்போது
மின்னும் வண்ணங்கள் ஆயிரம்!

இருந்தும் கர்வம் படியா
கருணையுள்ளம் உனக்கு!

ப�ொங்கும் அன்பின் பிரவாகமாய்
ஆறாக, அருவியாக உருமாறி
ஊரெங்கும் ஓடி, புதுவீடு தேடி
ஏரி, குளமென்று நிரம்பி வழிவாய்!
பின் ப�ொன்கழனி புகுந்து,
பயிர்மணிகள் காத்து
உயிர்ப்புடனே பூரிப்பாய்!

உன் வரவு
காலம் சிறிது பிறழ்ந்தாலும்
எங்கள் வயலும், வாழ்வும்
கனலென எரிந்து சாம்பலாகும்!
உன்னைப் ப�ோற்றி வேண்டுகிறேன்
என்றும் கனிவுடன் வந்து
எங்களைக் காத்தருள்வாய் தாயே!

நான் வியக்கிறேன்,
எங்கே வந்தாலும், எப்போது தந்தாலும்
நிறம�ோ குணம�ோ ஏதும் மாறாமல்
ஒரே மாதிரி இருக்க
எப்படி உன்னால் முடிகிறது?
ஆக்கவும், அழிக்கவும்
சக்தி க�ொண்டவள் நீ!
உலகெங்கும் சரித்திரம் பல
திருத்தி எழுதியவள் நீ!
நாங்கள் வாழ்வதும் வீழ்வதும்
உன் கையில்,
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நீலவானப் பின்னணியில்
ப�ொதி ப�ொதியாய்த் திரண்டு
உருமாறும் வெண்மேகங்களை
நீர்பிம்பமாய்ச் சுமந்த நதி
சலசலப்பே இல்லாமல்
அமைதியாய்ப்
ப�ோய்க்கொண்டிருக்கிறது.
நதிவழியை
இரண்டாகக் கூர் பிரித்த
இந்த மணற்பரப்பின்
இடதிலும் வலதிலும்
அடர்ந்த பச்சையில்
வனமாய் விரிந்தோங்கிய
கரைய�ோரங்கள்.
இது மாதிரி
நான் பார்த்திராத ச�ொர்க்கபீடங்கள்
இன்னும் எத்துனை இருக்கின்றன
இந்த பூமிப் பரப்பில்!
என்னை மட்டும்
இங்கே கீழிறக்கிச் சென்ற நண்பர்கள்
என் நிலை உணர்ந்திருக்கக் கூடும்;
உள்ளுணரும் வகையில்
நான் தனித்திருந்து நாட்கள் பல
ஆகிவிட்டன.
படகில் சென்ற அவர்கள்
இனி திரும்பும் வரை
இங்கே நான் மட்டும்தான்.

ந. சந்திரக்குமார்
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யாரும் வந்து கலந்திடாத
இந்த ஏகாந்தத்தில்
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நதிவழி
ம�ௌனம் கவிழ்ந்த இறுக்கத்தில்
வேண்டிய நிலையாய் என்னிருப்பு.

இருந்த அந்த கைத்துணைதான்
இன்று நழுவிப் ப�ோனது.

சதா சூழ்ந்திருந்த இரைச்சலில்
இதுநாளும் வழங்க மறுத்த மனசு
இப்போது அழ ஆரம்பித்தது,
உணர்வின் உடன்பிரதிபலிப்பாய்
கண்தேங்கிய நீருமாய்.

மீதம் இருந்த நினைப்பெல்லாம் உதறி
சலிப்பில் அயர்ந்தவனாய்
கண்கள் மூடி
மணற்பரப்பின் மத்யத்தில் படுக்க,
ஏகமாய் ஓர் உள்ளடைப்பு.

கடைசியாக
பார்த்த அப்பாவின் முகம்
ஞாபகத்தில் வந்தது எப்படித் தாங்கிக்கொள்ள முடிந்தது
அம்மாவால்?
என்ன ச�ொல்லித் தேற்ற முடியும்
தங்கைகளை?

மீண்டும் விழித்தப�ோது
வெயில் சுட்டெரிக்கவில்லை;
சிறிது கனிந்தது ப�ோல் பட்டது.
நேரம்
நிறையத்தான் ப�ோயிருக்க வேண்டும்.

நினைவின் ப�ோக்கை
திசைமாற்ற முனைந்தவனாய்
எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தேன்
நிலம் பார்த்துக் க�ொண்டே...
பின்
நதிக் குளிரை ஆராய
நீரின் ஆழங்களில் கால்விட்டு
அலச ஆயத்தப்பட
யார�ோ கைபிடித்துத் தடுப்பது ப�ோல்.....
எனக்கு நடை ச�ொல்லித் தந்த
அப்பாவின் கைகள்தாம்!
தூரங்கள் எங்கும்
கூடவே கூட்டிப் ப�ோக
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அருகே நீர்ச்சுனைத் தேடி
நதிக்கரை வந்த இரண்டு மான்கள்
என்மீது நிலைகுத்திய பார்வையில்
அசையாது நின்றிருக்க
எனக்குள்ளும் ஒரு தாகம் மேலேழுந்தது.
தூரத்தில்
ஓர் இடம் பெயர்விற்கான முனைப்பில்
நீள நீளமாய் பறந்து க�ொண்டிருந்த
பெயர் தெரியாத பறவைகளைப்
பார்த்துக்கொண்டே எழுந்து நின்று
தென்திசை ந�ோக்கி
ஆவலுடன் பார்ரக்கிறேன்அவர்கள் எப்போது வருவார்கள் ?
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நலம் காப்போம்

மருத்துவர் எல். நீதிஅழகன்
உடல் நலம் என்பது உடலாலும்
ம ன தா லு ம் ச மூ க ந ல ம் சார்ந் து
திருப்தியாய் வாழ்வதே என்று உலக
சு க ாதார நி று வ ன ம் [ வ ம ஓ ]
வலியுறுத்துகிறது .
ஆ ன ா ல் , இ ன ்றை ய சூ ழ லி ல்
வ ள ர்ந் து
வ ரு ம்
ம ற் று ம்
வளர்ச்சியடையாத நாடுகளிலுள்ள
பெ ரு ம்பா ன ்மை ய ா ன ம க்க ள் ,
வறுமையாலும், ப�ோதிய கல்வியறிவு
இ ன ்மை யி ன ா லு ம் , சு ற் று ப் பு ற ம்
சுகாதாரம் பற்றிய தெளிவான அறிவும்
வி ழி ப் பு ணர் வு ம் அ ற ்ற வ ர ்க ள ா க
உள்ளார்கள் .
இதன் விளைவாக காசந�ோய் (டீ.
12
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எம் பி பி எஸ் ., எம் எச் எஸ் சி [Diabetologist]
பி), காலரா , அம்மைந�ோய் , ஹெச் ஐ
வி , ஹெப்பாடிட்டீஸ்-பி ப�ோன்ற
த�ொற் று ந� ோ ய ்க ள ா ல் பெ ரி து ம்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது ஒரு புறம்
எ ன ்றா ல் ம ற ்றொ ரு பு ற ம் ந ான் கம்யூனிசப்ளே டிசீசஸ்(என்.சி,டி)
எனப்படும் த�ொற்றுந�ோய்கள் வளர்ந்த
நாடுகளையும் சேர்த்து பாதித்துள்ளன.
என்.சி,டி ந�ோய்களால் சுமார் 40
மில்லியன் இறப்புக்கள் ஓர் ஆண்டில்
நிகழ்கின்றன. இவைகளில் ஏழை
நாடுகளில் மட்டும் 75 சதவீதம் பேர்
இறக்கின்றனர்.
கீழ்க்கண்ட முக்கியமான என்.சி,டி
ந�ோய்களை பார்ப்போம் :
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உயர் இரத்த அழுத்தம் [ஹைப்பர்டென்ஷன் ] :
இதை இதயம் சுருங்கும் ப�ோது (systalic Pressure) 120 mmhg என்றும் இதயம்
விரிவடையும் ப�ோது ( Diastolic pressure
) 80 mmhg என்றும் வரையறுக்கப்படுகிறது.
120 /80 mmhg என்பது சரியான அளவு.
இதை 130/90 mmhg அதிகமாகாமல்
பார்த்துக்கொள்வது அவசியம்.

இதனால் மாரடைப்பு (ஹார்ட் அட்டாக் ) மற்றும்
பக்கவாதம்(ஸ்ட்ரோக்) ஏற்படலாம்.
உடல் பருமன் (ஒபிசிட்டி )
நமது உடல் எடை , உயரம் இவைகளை
கணக்கிட்டு பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ்
(பா மா ஐ ) கணக்கிடப்படுகிறது
இ ந் தி ய ரு க் கு வ யி று சு ற ்ற ள வு
பெண்களுக்கு 80சிஎம் ஆண்களுக்கு
90சிஎம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.

மாரடைப்பு ( Myocardial infarction , Heart Attack )
உ ட ல் உ று ப் பு க ளு க் கு இ ரத்த ம்
அனுப்பும் இதயம் நல்ல முறையில்
செயல்பட இதய தசைகளுக்கு Coronary
Artery மூலம் இரத்தம் செல்கிறது இந்த
ரத்தக்குழாயில் க�ொழுப்பு படிமங்கலால்
அடைப்பு ஏற்பட்டு ப�ோதிய Oxygen
கிடைக்காமல் ப�ோனால் இதயத்தின்
அந்தப்பகுதி செயலற்றுப்போகும் (cell
d e a t h ) . இ தையே ம ாரடைப் பு
என்கின்றோம்.
பக்கவாதம் (ஸ்ட்ரோக் ) :
உயர் இரத்த அழுத்தம் ,அதிக இரத்த
க�ொழுப்பு மற்றும் இரத்தத்தில் அதிக
சர்க்கரை ப�ோன்ற காரணங்களால்
மூளை இரத்தக்குழாயில் அடைப்பு
ஏற்படும். இதனால் இரத்த ஓட்டம்
குறைந்து அப்பகுதி செயல் இழக்கும்.
இதை இச்சேமிக் ஸ்ட்ரோக் என்போம்.
மூளை இரத்தக்குழாயில் வெடித்து
இரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டு செயல் இழந்தால்
அ தை ஹ ெ ம� ோ ரா ஜி க் ஸ்ட்ரோ க் எ ன ்ப ோ ம் .
இவைகளால் உடலின் எதிர்பாகத்தில் ஒரு கை, ஒரு
கால், முகத்தில் ஒரு பக்கம் செயல்பாடு குறையும். பேச்சு
வராது.
தமணி தடிப்பு (அர்டேரிய�ோ ஸ்செலெர�ோசிஸ் )
உடலில் ஹெச் டி எல் என்னும் நல்ல
க�ொழுப்பு 40 முதல் 60 மில்லி கிராம் /
டி எல் [ 40 - 60 எம் சி/டி எல் ] என்ற
அளவிலும், கெட்ட க�ொழுப்புக்களான
எல்டிஎல் 130 எம் சி க்கு மிகாமலும்,
விடிஎல் -30 எம் சி க்கு மிகாமலும்
இருப்பது நல்லது. கெட்ட க�ொழுப்புக்கள்
சி று வ ய து மு த ல் சி றி து சி றி தா க
அ தி க ரி த் து பி ன ்னா ளி ல் இ ரத்த க் கு ழ ா ய ்க ளி ல்
படிமங்களாக படிந்து உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.
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சர்க்கரைந�ோய் (டயாபடீஸ் மெல்லிட்ஸ் )
உடலில் இன்சுலின் குறைபாட்டினால்
மாவுப்பொருட்கள் (கார்போஹைட்
ரெட்ஸ் ) க�ொழுப்பு (பேட்) புரதம்
(புர�ொட்டீன்ஸ் ) ஆகிய உணவுகளால்
ஏற்படும் வளர்ச்சிதைமாற்ற க�ோளாறே
ச ர ்க்க ர ை ந� ோ ய் எ ன் கி ன ்ற ோ ம் .
இன்சுலின் கணையத்தில் (பேன்க்ரியாஸ்
) உள்ள பேட்டா செல்களால்-(Beta cell
) சுரப்பதாகும். சில மரபணு க�ோளாறுகளாலும் சில
த�ொற் று ந� ோ ய் க ாரண ம ா க வு ம் பேட்டா ச ெ ல்
பாதிக்கப்பட்டு இன்சுலின் சுரப்பில் பாதிப்புக்குள்ளாகும்.
சர்க்கரை ந�ோய் வகைகள் :
A. டைப்-I டயாபடீஸ் மில்லிடஸ்- ம�ொத்தமுள்ள
சர்க்கரைந�ோய்களில் 5% பேர். இன்சுலின் சுத்தமாக
சுரக்காது , இன்சுலின் செலுத்துவதுதான் தேர்வு .
இன்சுலின் உதவிய�ோடு கிரிக்கெட்டில் சாதனை
புரிந்தார் பாகிஸ்தான் வீரர் வாசிம் அக்ரம்.
B. டைப்-II டயாபடீஸ் மில்லிடஸ் சர்க்கரை ந�ோய்களில் 90%
மேலானவர்கள்
ஜி டி மெ - கெஸ்டாஷனல் டயாபடீஸ்
மெல்லிட்ஸ்
- 24 வார கர்ப்பகாலத்தில் த�ோன்றி
குழந்தை பிறக்கவும் மறைந்து விடும் கர்ப்பகால
சர்க்கரைந�ோய். ஒருசிலருக்கு மட்டும் குழந்தை பிறந்த
பிறகும் சர்க்கரைந�ோய் த�ொடரும்
என்.சி.டி ந�ோய்களுக்கான காரணங்கள் :
நாம் உண்ணும் தவறான உணவு முறைகளாகும் .
அ தி க ம ா ன உ ப் பு , பத ப ்ப டு த்த ப ்ப ட்ட ம ற் று ம்
இனிப்பூட்டிகள் நிறைந்த உணவுகள் அதிக அளவில்
உண்பது
1.

நிறைவுள்ள க�ொழுப்பு (சாட்சுரேட்
புட் )
தா வி ர எ ண ்ணெய் ( ம ா ர ்க ரி ன் ) ம ற் று ம்
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ட்ரான்ஸபாட் நிறைந்த உணவுகளை தேவைக்கு
அதிக அளவில் உண்பது.

மீட் மாமிச உணவுகளை தேவைக்கேற்ப
உண்ணவேண்டும்

2. 	ப�ொட்டாசியம் கனிமம் மற்றும் விட்டமின்கள்
நிறைந்த பழங்கள் காய்கறிகள் ப�ோதிய அளவு
உண்ணாமை.

4. 	ம�ோன�ோஷாக்ச்சரிடே எனப்படும் சாதாரண
சக்கரை, கார்ன் சிரப் கலந்த குளிர் பானங்கள்
மற்றும் ஐஸ்கிரீம் ப�ோன்றவற்றை தவிர்த்தல்

3..

மதுப்பழக்கம் - மற்றும் அதனுடன் உண்ணும்
எண்ணெய் க�ொழுப்பு நிறைந்த உணவுகள்
(ஜன்க் புட்)

5.

உப்பு அளவு, ஒரு நாளிற்கு
ஜி.எம்.எஸ்

6.

எண்ணெய் ஒரு நாளிற்கு 15 -20 மில்லி லிட்டர்

4..

புகைப்பழக்கம் - மாரடைப்பு மற்றும் கேன்சர்
வரவாய்ப்புகள் அதிகம்

7.

5.

உடல் உழைப்பு - மற்றும் ப�ோதிய உடற்பயிற்சி
இல்லாமை

உடற்பயிற்சி - 30
வ ாரத் தி ற் கு
5
செய்யவேண்டும்

8.

புகைப்பழக்கம் - புகையிலை எந்தவகையிலும்
நாம் உபய�ோகிக்க கூடாது

9.

மன அழுத்தம் , சர்க்கரைந�ோய் ,இரத்த க�ொதிப்பு
சிலவகை கேன்சருக்கும் தற்போது காரணமாக
ச � ொல்ல ப ்ப டு கி ற து . எ ன வே தி ய ா ன ம்
( மெ டி டேசன் ) ம ற் று ம் ய� ோ க ா
ப�ோன்றவைகளையும் பின்பற்றலாம்

என்.சி.டி தடுப்பு முறைகள்
1.

உடல் எடையை சரியான முறையில் பராமரிக்க
வேண்டும்

2.

உ ண வு மு றை - ம ா வு ப�ொ ரு ட்களை
(கார்போஹைட்ரெட்ஸ் ) அளவாகவும், க�ொழுப்பு
சத்தில் சாட்சுரேட் குறைவாகவும் சாட்சுரேட்
பு ட் இ ல ் லா உ ண வு க ளை நி றை வ ா க வு ம்
தேவைக்கேற்பவும் உண்ணவேண்டும்

5

லிருந்து 7 .5

முதல் 40 நிமிடங்கள்
ந ாட்க ள் கு றை ய ா ம ல்

எனவே நாம் முன்னோர்கள் கூறியது ப�ோல் ந�ோய்
வந்த பிறகு நிவாரணம் தேடாமல் ‘ வரும்முன் காப்போம்’

3. 	ரெட் மீட் குறைவாகவும் த�ோல்நீக்கிய வைட்
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ம�ொபைல் ப�ோன்
வரவு லாபமா அல்லது
நட்டமா?

த�ொலைபே சி எ ன ்ப து ஒ ரு பணக்காரத்தன ம்
க�ொண்டது. அலங்காரப்பொருளாக பணக்காரர்கள்
வீ ட் டி ல் இ ரு ந ்த து . த�ொலைபே சி வ ந ்த பு தி தி ல்
த�ொலைபே சி வைத் து இ ரு ப ்ப வ ர் நேர டி ய ா க
வே று ந ப ரு ட ன் பேச , த�ொலைபே சி அ லு வ ல க
ஆபரேட்டர் மூலம் மட்டுமே பேச இயலும். மேலும் 3
நிமிடங்கள் வரை பேசலாம் மேலும் பேச அனுமதி
அளிக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் கட் ஆகி விடும்.
பின்னர் த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காரணமாக
த�ொலைபேசி சந்தாதாரர் டயல் செய்யுமாறு
மாற்றம் செய்யப்பட்டடது. வியாபார
நிறுவனங்கள், த�ொலைபேசி உபகரணங்கள்
வர ஆரம்பித்தது. ப�ொது மக்கள் எல்லோரும்
வாங்க வசதி இல்லாத நிலையில் மளிகைக்
கடையில் பேச ஆரம்பித்தார்கள். இந்த
நிலை 1998 வரை இருந்தது. மறைந்த
முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள்
நண்பர் சாம்பிட்ரோடா அவர்கள் மூலம்
பிசிஒக்கள் நிறைய வந்தது. அதன் மூலம்
மாற்றுத் திறனாளிகள் சம்பாதிக்க வழி
செய்தது.
அநேகமாக எல்லா புறநகர் ரெயில்
நிலையத்தில் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களில்
பி சி ஒ க்க ள் இ ரு ந ்த து . பி ன ்னர் 1 9 9 8 ல்
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ம�ோட்டோர�ோலா கம்பெனி ம�ொபைல் ப�ோன் வந்தது.
அப்போது பேசுபவர் மற்றும் கேட்பவரும் பணம்
செலுத்த வேண்டும். மேலும் பேசுபவர் கட் செய்தால்
மட்டுமே கட் ஆகும். பின்னர் வந்தது “டிராய்”. அதன்
மூலம் அரசு ம�ொபைல் ப�ோனில் நிறைய சட்ட
திட்டங்க ள் க�ொண் டு வர ப ்ப ட்ட து . ம�ொபை ல்
ப�ோனிலும் ரேட் கட்டர், குறுந்தகவல் அனுப்ப , நேரம்
பார்க்க மற்றும் அலாரம் ஆகிய அட்வான்ஸ் வளர்ச்சிகள்
வந்தது.
ம�ொபை ல் மே லு ம் த�ொ ழி ல் நு ட ்ப வ ள ர்ச் சி
காரணமாக 2014 முதல் வாட்ஸ் அப் , முகநூல்,
டுவிட்டர் ப�ோன்ற வசதிகள் வந்தது. வாட்ஸ் அப் மூலம்
பேச, விடிய�ோ கால் ப�ோன்ற வசதிகள்,
வங்கி பரிமாற்றம் ப�ோன்ற விரிவாக்க
வசதிகள் வந்தது. ஏன் பெரியவர்கள்
வரை மட்டுமே பயன்படுத்தி வந்த
ம�ொபைல் ப�ோன் சிறுகுழந்தைகளும்
ப ய ன ்ப டு த்த ஆ ர ம் பி த்தா ர ்க ள் .
குழந்தைகளின் அலங்காரப்பொருளாக
மாறியது.

பாரதிராஜன்

ம�ொபைல் ப�ோன் பேச மட்டுமே
பயன்படுத்த வேண்டும் என்று மக்கள்
எண்ண வேண்டும். மேலும் வாட்ஸ் அப்,
முகநூல், மெயில் ப�ோன்றவைகளின்
பரிணாம வளர்ச்சி வியக்க வைக்கிறது.
மேலும் இந்தியர்கள் அதிகம் பயன்
படுத்தும் ம�ொபைல் ப�ோன் லாபமே !
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விடுமுறையில் விவசாயத்திற்கு
குழந்தைகளின் பங்கு
ப�ொன்னு வெளையிற பூமியடா…

என்ற கூற்றும் , “உழவுக்கும் த�ொழிலுக்கும்
வந்தனை செய்வோம்” என்ற திருவள்ளுவரின்
குறளினையும் மறக்க இயலாது .

விவாசாயத்த ப�ொறுப்பா கவனிச்சி
செய்தோமடா…
உண்மையா உழைக்கிற நமக்கு…
எல்லா நன்மைகளும் நாடிவந்து கூடுதடா…
மருதகாசியின் பாடல் வரிகள் பூமியில்
ப�ொன் னு வி ளை வி த்த ல் எ ன ்ப து
வி வ சா ய த் தி ன ால்தான் மு டி யு ம்
எ ன ்ப தனை யு ம்
உ ழைப் பி ன்
உ ன ்னதத்தை யு ம் கூ று கி ன ்ற ன . “ ஏ ர்
முனைக்கு நேர் இங்க எதுவும் இல்லை”
16
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ஜெயராணி
காமராஜ்

ந ம் கு ழ ந ்தை க ளு க்கா க அ வ ர ்க ளி ன்
மேம்பாட்டினை உயர்த்தக்கூடிய வாய்ப்புகள்
ம ற் று ம் ச ெ ய ல் பா டு க ள் எ ங் கு
நிறைந்திருக்கின்றனவ�ோ , அங்கே அழைத்து
சென்று அவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் நாம்,
நம் பிறந்த ஊரிலே , நம் வீட்டுக்கு அருகில்
இருக்கும் கழனியிலே, ப�ொன்விளையும்
பூமியிலே ஒரு வாய்ப்பளிக்க தவறுகிற�ோம்
என்பது உண்மை. இந்த த�ொகுப்பில் குழந்தை
என்பது சிறுவர்களை மட்டும் குறிப்பிட
வில்லை , நாம் அனைவரும் குழந்தைகள்தான்.
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கிராமத்தில் படித்த நாட்களில் , விடுமுறை என்பது
விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த அனைவருக்கும் , தாய்
தந்தையுடன் வயக்காட்டில், த�ோட்டத்தில் உதவி
செய்வது தான். ஏற்றம் எடுத்து பாய்ந்து வரும் நீர் ,
வரப்பை கடந்து செல்லாமல் ஓடிவந்து தடுப்பதுவும்,
மணலில் கலந்த நீரில் கால் பதித்து வரப்பு நீரின்
ப�ோக்கிலே தடம் பதித்து செல்லும் அனுபவம் மீண்டும்
பிறக்குமா. நீரினால் குளிர்ந்த செம்மண்ணை உழுது
முறைப்படுத்தும் ப�ோது , நம் மனமும் , குணமும்
பண்படாதா ? பள்ளிக்காலங்களில், தேர்விற்க்கான
வி டு மு றை ந ாட்க ளி ல் , ப டி த் து க்க ொ ண ்டே
களையெடுத்து, பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் வெற்றியும்
பெற்றாள் என் சக�ோதரி. இன்றும் அந்த பள்ளி ஆசிரியர்
பெருமையாக எங்களிடம் பகிர்ந்து க�ொள்வார்கள்.
த�ோட்ட வேலை செய்யும் த�ொழிலாளர்களுக்கு உதவ,
அவர்களுடன் கடலை எடுக்கும் வேலைக்கு சென்ற
அனுபவம் அலாதிதான். கடலைச் செடியை பிடுங்கி
குவித்து விட்டு , அதிலிருக்கும் கடலையை தனியே
பிரித்து குவித்து விடுவ�ோம். குவிந்து கிடைக்கும்
கடலையை மரக்கால் என்ற அளவுக�ோல் வைத்து
அளந்து அதற்கேற்றாற் ப�ோல் வருமானம் க�ொடுப்பது
வழக்கம். கிடைத்த வருமானத்தை என்னை அழைத்து
சென்றவர்களுக்கே திருப்பி க�ொடுத்த அனுபவம்
என்றும் மறக்க இயலாது
நாம் அனைவரும் அக்கரைக்கு இக்கரை பச்சை என்று
இங்கே வந்துவிட்டோம் , இப்பொழுது அக்கரையும்
பச்சைதான் என்று நம் நாட்டு பக்கமும் பார்ப்போம்.
விடுமுறை காலங்களில் எங்கெல்லாம் குழந்தையை
அனுப்பி , குழந்தைகள் அனுபவத்தை பெறுவதற்கான
முயற்சிகளை தேடிப்பிடித்து சேர்த்து விடுகின்றோம்
ஆனால் மனதையும் குணத்தையும் பண்படுத்தும் நம்
மண்ணின் வாசனை அவர்களின் உடலில் உள்ளத்தில்
படிவதற்கு வாய்ப்பினை தேடுவதில்லை . விவசாயம்
செய்யும் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இது புதிதில்லை
ஆனால் நகரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு
அரிது.

வாழ்வதற்கு இருக்கும் பெருமையை தக்க வைக்க ஒரு
நல்ல வாய்ப்புதான்.
ஒரு குழந்தைகளின் பள்ளி பருவத்தில் , விடுமுறை
ந ாட்க ளி ல் , ம ரு த் து வ ரி ன் உ த வி ய ா ள ரா க வ�ோ ,
ப�ொறியாளருக்கு உதவியாளராகவ�ோ ஒரு அலுவலத்தில்
வேலைக்கா க வ� ோ வ ாய்ப் பு த ே டி அ னு ப் பி
வைக்கின்றோம் ஆனால் நம் கண் முன்னே நம்
உதவிக்காக காத்து கிடக்கும் விவசாயிகளின் ஏக்கத்தை
தவிர்த்து விட்டோம்.
பஞ்சாய் படர்ந்திருக்கும் தலை முடியும்
அதில் பட்டா ப�ோட்டது ப�ோல் மடித்து கட்டிய துண்டும்
சூரிய கதிர்களால் புடம் ப�ோட்ட உடல்களும்
ஒட்டிய வயிறும் உலர்ந்த உதடுகளும்
ஏர் தாங்கி சாய்ந்த த�ோள்களும்
அசராது உழைத்து அள்ளிக் க�ொடுத்து ஓய்ந்த கைகளும்
தசையறியா உடலினுள் முழ அளவு துணி ஒழிந்த இடுப்பும்
மாட்டுடன் ப�ோட்டிப�ோட்டு வலம்வந்த வலுவான த�ொடைகளும்
அறுந்து தைக்க மறுயிடமில்லா செருப்பினை
அணிந்த கால்களும்
நீரின்றி காய்ந்த நிலம் ப�ோல் பிளந்து வெடித்த பாதங்களுமாய்
நம் பசியை ப�ோக்க தன் பசி மறந்து
அயராது உழைக்கும் கரங்களின் மண்வெட்டியை கைமாற்றுங்கள்
மிஞ்சிய கஞ்சியில் எஞ்சிய நீரை குடிக்கும் அவன் சற்றே
இளைப்பாரட்டும்
நம் விடுமுறையை ஒரு உழவருக்காக கழித்திடுவ�ோம்
படை ப ்பா ளி யே பாட்டா ளி யே உ ன் பாத ம்
சமர்ப்பிக்கின்றேன்

பள்ளி விடுமுறை காலங்களில் ஒரு விவசாயிக்கு
உறுதுணையாக , அவரின் அன்றாட தேவையை
கவனிப்பது என்பது சாத்தியம் தான்.
தினமும் அன்றாட வேலை செய்யும் சிறு விவசாயின்
த�ோட்டத்தில் கூலி இல்லா வேலை செய்து பணம்
ஈட்டித் தருவதும்,
வயலுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதும் , வரப்புக்கட்டுவதும்
, நாத்து நட்டு களை எடுப்பதும் ஒரு நல்ல விடுமுறையை
கழிப்பதற்கு உகந்த வேலைகள் தான்.
இ ளை ஞ ர ்க ள் வி வ சா யி க ளு ட ன் உ ழு து ண் டு
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சான் ஆண்டோனிய�ோவின்
இளம் ஓவியர்கள்

ஷாய்வி அச�ோகன்

ஹர்ஷிதா சுந்தர்

சியா இராஜகுரு
ஷான்றோ
ஷெயின் வின�ோ

ஸ்ருதி சதீஷ்
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என் அன்பு தந்தை
தந்தையின் தாய்மையை மகள்களால் மட்டுமே
உணரமுடியும்!

ரம்ஜியா ரஷீத் அஹமது

தாயின் உறவு த�ொப்புள் க�ொடியை அகற்றும் வரை
தந்தையின் உறவு நான் இந்த உலகத்தை விட்டு
செல்லும் வரை
முகத்தில் க�ோபத்தையும், இதயத்தில் பாசத்தையும்
வைத்த தந்தையே!
பத்து மாதம் வயிற்றின் கருவில் என்னைச் சுமந்தவள்
தாய் என்றால்
இதயத்தின் கருவில் என்னைக் காலம் முழுவதும்
சுமப்பவர் என் தந்தை !
உதட்டில் ப�ொன் சிரிப்பும், மனதில் அழகான
குடும்பத்தையும் சுமக்கும் என் தந்தையே!!
வார்த்தைகள் இல்லை உங்கள் தியாகத்தைப் பாராட்ட!
உங்கள் கரம் பிடித்து நடைபழகிய மழலைப்
பருவகாலங்கள் நினைவில் நீங்கா இடம் பெற்று
நிற்கின்றன!!
நல்லறம், தன்னம்பிக்கை மனிதநேயம் க�ொண்டு
என்னை நேர்வழிபடுத்திய தந்தையே!!
என் உயிரை சமர்ப்பிக்கிறேன். உங்கள் பாசத்திறகு!
ஒரு தந்தையாக நீங்கள் காட்டிய அன்னை
தாயாக திருப்பி தருகிறேன் மறு ஜென்மத்தில்!!
மகள்களை பெற்ற அனைத்து தந்தைகளுக்கும்
சமர்ப்பணம்!!
20
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நிகழ்வுகள்
நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் கடந்த நான்கு மாத
நிகழ்வுகளின் சிறப்பம்சங்கள் உங்களுக்காக :

அன்று புதிய உறுப்பினர்களின் அறிவிப்பும்,
முன்னாள் தலைவருக்கு நன்றி பாராட்டுதலும்
நடந்தது.

ஏ ப ்ர ல் ; பி ய ஸ்டா வி ழ ா . ம ெக் சி கர ்க ள் ,
அமெரிக்கர்கள�ோடு இந்தியாவின் பல மாநில
மக்கள் பங்குக�ொள்ளும் பிரமாண்டமான விழா.
நம் தமிழ்ச்சங்கமும் ஒரு பாரம்பரிய நிகழ்ச்சியை
அளித்தது.

மே 11 : தமிழ்ப்பள்ளியின் ஆண்டுவிழாவும்,
பட்டமளிப்பு விழாவும் நடந்தது.

ஏ ப ்ர ல் 2 7 : க�ோ ல ா க ல ம ா ன த மி ழ்
வருடப்பிறப்பு-சித்திரைத் திருவிழா.

ஜூன் 15 ,16 மற்றும் 22: தமிழ்ச் சங்கம்
பெண்களுக்கும்,குழந்தைகளுக்கும் விளையாட்டுப்
ப�ோட்டிகள் நடத்தியது.

22
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மேலும் பல மாதங்களாக ஆண்களுக்கான
கிரிக்கெட் ப�ோட்டிகள் வாரவிடுமுறைகளில்
நடந்தன. SATS இன் ‘அவென்ஜ்ர்ஸ்’ அணி
வெற்றிக்கோப்பையை வென்றது.
ஆகஸ்ட் 10 : தமிழ்ச் சங்கத்தின் சுற்றுலா தினம்.
28
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மிக பெரிய அளவில் விமரிசையாக நடந்தது.
அ ன் று இ து வ ரை ந ட த் தி ய அ னை த் து
வி ளை ய ா ட் டு ப் ப�ோ ட் டி க ளி லு ம் வெ ற் றி
பெற்ற ோ ரு க் கு ப ரி சு க் க�ோ ப ்பைக ள்
வழங்கப்பட்டன.
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இயற்கை
இயற்கை மிகவும் அமைதியானது. உங்களை மகிழ்விக்க இது நிறைய
விஷயங்களைக் க�ொண்டுள்ளது. உங்களுக்குத் தேவைப்படும்போது அது
அமைதிக்கான இடமாகவும் செயல்படும். நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும்
அமைதிக்காக வெளியே செல்லலாம், அது மலையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது
உங்கள் க�ொல்லைப்புறமாகவும் இருக்கலாம்.
புத்தகத்தைத் தவிர வேற�ொன்றுமில்லாமல் நீங்கள் பல மணி நேரம் வெளியே
உட்காரலாம். வெயில் அடித்தாலும் மழை பெய்தாலும் சில நிமிடங்களில் நீங்கள்
எளிதாக வெளியே தூங்கலாம்
வெளியே கேட்கும் மழையின் ஒலி நீங்கள் உள்ளே செய்யும் வேலைக்கு
பின்னணி இசையை வழங்க முடியும். இரவில், மழை எளிதில் தூங்க உதவும்.
நீண்ட பகலுக்கு பிறகான மழை சுகம். இரவு நேரம், ம�ௌனமான நேரம்.
மலை ஏறும் ப�ோதும், காட்டில் நிதானமாக நடக்கும் ப�ோதும் எல்லோரிடமிருந்தும்
வெகு த�ொலைவில் இருப்பதால், அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த விலங்குகள் அல்லது
அருகிலுள்ள ஓடும் ஏரி ப�ோன்ற இயற்கையின் ஒலிகளை மட்டுமே நீங்கள்
கேட்க முடியும். இது மனச்சோர்வை நீக்குவத�ோடு மட்டுமல்லாமல் உடற்பயிற்சியா
கவும் இருக்கும்.

கேஷ்வி அச�ோகன்

அதனால் எப்போதும் இயற்கையை ரசிப்போம் !
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நன்றி உரை
காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.
அனைவருக்கும் நன்றியுடன் கூடிய வணக்கம்,
வாழ வைக்கும் தமிழுக்கு நன்றி.
கடல் கடந்தும் நம் தாய்மொழி மறவாமல் இருக்க ஆவண செய்ய வேண்டியது
நம் கடமை. அவ்வகையில் தமிழில் எழுதவும்,படிக்கவும் அருமையான வாய்ப்பு
தான் நம் ‘மல்லிகை மலர்’.
இம்மலரில் இடம் பெற்ற நல்ல படைப்பாளிகளுக்கும், அதனை ஆய்வு செய்து
தேர்ந்தெடுத்து நமக்கு அளித்த நமது சிறந்த ஆசிரியர் குழுவிற்கும் மனமார்ந்த
நன்றிகள். உங்கள் பணி மேலும் சிறக்கட்டும்.
நன்றி!

துணைத் தலைவர்

திரு. குமார் வீரப்பன்
www.satamilsangam.org
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