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அனைவருக்கும்
இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்...
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ஆசிரியர் உரை
அனைவருக்கும் வணக்கம்,
“ ம த ங ்க ளு க் கி ட ை ய ே ப ல வே று ப ா டு க ள்
இருந்தாலும் உண்மையைத் தவிர வேறு எதுவும்
நிலைத்திருப்பதில்லை என்பதில் அவை அனைத்தும்
ஒன்றுபட்டுள்ளன”
- மகாத்மா காந்தி.
அனைவருக்கும்
74 ஆம் இந்திய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்!
எதனையும் எப்போதும் எதிர்கொள்ள பழக்கப்
-பட்டவர்கள் நாம். இப்போது உலகத்தில் மனித
உயிரினங்கள், கண்ணுக்குப் புலப்படாத ‘க�ொர�ோனா’
வை ர ஸி ன் த ா க ்க த் தி ன் பி டி யி ல் உ ள்ளோ ம் .
இருந்தாலும் அதனை சமாளித்து சூழ்நிலைக்கேற்ப
வாழவும் பழகிக் க�ொண்டோம். விரைவில் நல்லத�ோர்
நிலைக்கு திரும்பு வ�ோம் என நம்பிக்கை க�ொள்வோம்.
நம் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தின்
சிறப்பானத�ொரு அம்சம் நம் ‘மல்லிகை மலர்’. 2018
ல் ஆரம்பித்து, இன்று மூன்றாவது வருடத்தில்
த�ொடர்ந்து க�ொண்டிருக்கிற�ோம் என்பதில் மிகவும்
பெருமிதம் க�ொள்கிறேன். அதற்கு பெரும் உழைப்பைக்
க�ொடுக்கும் ஆசிரியர் குழுவிற்கும், ஒருங்கிணைப்
பாளர்கள் குழுவிற்கும் மனதார நன்றிகள்!
இம்மலர் சிறப்பாக அமைய படைப்பாளிகளே,
நீங்கள் தான் காரணம். மிகவும் நல்ல நல்ல கதைகள்,
கவிதைகள், சிறுவர்களின் கை வண்ணத்தில்
ஓவியங்கள், புகைப்படக் கலைஞர்களின் புகைப்
படங்கள் மற்றும் நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிகழ்வுகள்
என மிளிர்வதே சிறப்பானத�ொரு காரணம்.
த�ொடர்ந்து நம் மலரில் பங்கு க�ொள்ளுங்கள்.
உங்கள் திறமைகளை உலகிற்கு காட்டுவதற்கு மிக
நல்ல வாய்ப்பு!
படியுங்கள்! பகிருங்கள்!

		 ஆசிரியர்,
ஷீலா ரமணன்

நன்றி!
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தலைவர் உரை
அன்புடையீர் வணக்கம்,
அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்!
‘நாம் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரி திறமை இல்லாமல் இருக்கலாம்.
ஆனால் அனைவருக்கும் திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள ஒரே மாதிரி வாய்ப்புகள்
உள்ளன”- திரு.அப்துல் கலாம்.
நம் தமிழ்ச் சங்கம் 2018 ல் ஆரம்பித்த ‘மல்லிகை மலர்’ இதழின் ந�ோக்கமே நம் தமிழ்
மக்கள், வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி தங்கள் திறமைகளை வெளி உலகிற்கு காண்பிப்பதற்குத்
தான். அவ்வகையில் த�ொடர்ந்து பங்கு க�ொண்டு நம் மலரை சிறப்பிக்கும் அனைத்து
படைப்பாளிகளுக்கும் மனதார எனது நன்றிகளும்,பாராட்டுக்களும்!
ஒரு மலர் வெளிவந்த பின் அடுத்த மலருக்கான வேலைகளை உடனே துவங்கி சிறப்புடன்
செயல்படும் ஆசிரியர் குழுவிற்கு மிக்க நன்றி!
உலகமே ‘க�ொர�ோனா’ த�ொற்றுந�ோய் காலத்தின் சிக்கலான பிடியில் இருக்கும் இந்நேரத்தில்,
அனைவரும் மனம் தளராது நல்லத�ோர் நிலை மிக விரைவில் வரும் எனும் நம்பிக்கையை
க�ொள்வோம்.
வாழ்க வளமுடன்!

தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர்

திரு.கார்த்திகேயன்
தி
ரு.கார்த்திகேயன் சுப்பாநாயுடு
மல்லிகை மலரைப் படிக்க:
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துணை ஆசிரியர்
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ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

கார்த்திகேயன்

இராஜகுரு பரமசாமி
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அமெரிக்க
பறை
த�ொடக்கமும் த�ொடர்ச்சியும்
திரவியம்.சி,
அமெரிக்க பறையணி, தமிழ் நிகழ்கலைக் கழகம்
அ ன் று ஆ தி ம னி த ன் ப ற ை
இ ச ை க ்க ரு வி ய ை வ ே ட ்டை ய ா ட
ச ெ ல் லு ம ்ப ோ து ப யன்ப டு த ்த
த�ொடங்கினானாம். பின்பு ப�ோர்க்களத்தில்
ப�ோர் வீ ர ர ்க ளை ஒ ரு ங் கி ண ை த் து
ஊக்கப்படுத்திய பறை இன்று ஏற்றத்
த ா ழ் வு களை வ ே ட ்டை ய ா ட வு ம் ,
சக�ோதரத்துவத்தையும், சமத்துவத்தையும்,
மனிதவுரிமைகளை நிலை நாட்டவும்,
ப�ோராட்டக்களத்தில் ப�ோராளிகளின்
பேராயுதமாகவும் இசைக்கப்படுகிறது.
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த�ொல்காப்பியம், புறநானூறு மற்றும்
சங்ககால இலக்கியங்கள் என பல்வேறு
நூல்களிலும், உரைகளிலும் பறையும்,
பறையிசைக் கலைஞர்களைப் பற்றியுமான
குறிப்புகள் ஏராளமாக உள்ளன. கி.பி 11 ம்
நூற்றாண்டில் பறையிசை வாசிப்பவர்களை
சாதிய குழுக்களாகவும் அவர்களுக்கென
சே ரி எ ன்ற த னி இ டத் தி லு ம்
குடியமர்த்தப்பட்டனர் என்பதெல்லாம்
வரலாறு.
பறை, தமிழர்களின் வாழ்வியலில் முக்கிய

www.satamilsangam.org

தருணங்களான பிறப்பு, திருமணம், க�ோயில்
திருவிழாக்கள், இறப்பு என எல்லாவற்றிலும்
இசைக்கப்படுகிறது. இன்றும் உலகத்
தமிழர்களின் உயிர�ோசையாக பறையிசை
உ ல கி ன் ஏ த�ோவ�ொ ரு மூ ல ை யி ல்
இடைவிடாது முழங்கிக் க�ொண்டேதான்
இருக்கிறது.
கருப்பின மக்கள் எவ்வாறு
ஜாஸ் மற்றும் ப்ளுஸ் இசை
வ டி வ த ்தை த ங ்க ளி ன்
அ டைய ா ள ம ா க
மீ ட ்டெ டு த ்த ன ர�ோ ,
அ தேப�ோ ன் று
ந ம்
தமிழர்களும் பறை இசையை
மீட்டெடுத்திருக்கின்றனர்
தற்போது. தமிழ் நாட்டில்
ம ட் டு ம ல்லா ம ல் உ லகம்
முழுவதும் எழுச்சி பெற்று
ப ற ை
மு ன்னை வி ட
உ ற ்சாக ம ா க வ ா சி க ்க ப்
படுகிறது.

ஆட்டத்தையும் அடுத்த தலைமுறைக்கும்
கற் று க ்கொ டு த் து , ஏ னைய ம ா க ா ண
அணிகளையும் எங்கள் பயணத்துடன்
இணைத்துக் க�ொண்டு இன்னும் சிறப்பாக
த�ொட ர ்வோம் . ந ம் த ா ய ்மண்ணா ன
தமிழகத்தின் அனைத்து குழுக்களுடனும்
த�ொடர் பி லு ம்
ஒருவருக்கொருவர் உதவிக்
க�ொ ண் டு ம் ப ய ணி ப ்ப து
கூடுதல் மகிழ்ச்சி.

இசைபட வாழும் வாழ்வு
தமிழர் வாழ்வு. மனதையும்
உ டல ை யு ம் மே ம ்ப டு த் தி
சு த ந் தி ர உ ண ர ்வைக்
க�ொடுக்கும் பறையிசையை
இடைவிடாது இசைப்போம்,
உ லகமெ ங் கு ம் ஒ லி க ்க ச்
செய்வோம். பறையிசையால்
ச ா தி , ம த பே த ங ்க ளைக்
கட ந் து த மி ழ ர ்க ள ா க
ஒன்றிணைவ�ோம். மானுட
திரவியம்.சி
விடுதலைக்கான கருவியான
குறிப்பாக வட அமெரிக்க
ப
ற
ை
ய
ை
க்
கண்டத்தில் கனடாவிலும்,
க�ொண்டா டு வ �ோம் . ந ம் ப ற ை யி ச ை
அ மெ ரி க ்கா வி ன்
ப ல்வே று
ஆ யி ர க ்க ண க ்கா ன ஆ ண் டு க ள ா க
மாகாணங்களிலும் பறையிசைக் குழுக்கள்
இசைக்கப்பட்டுக் க�ொண்டுவருகிறது,
இயங்குகின்றன. மிசெளரி மாநிலத்திலுள்ள
அதன் த�ொடர்ச்சியில் நாம்கூட சிறுகண்ணி
செயிண்ட் லூயிஸ் நகரில் இருக்கும் எங்கள்
என்பதே பெரும்பேறு இன்னும் பல்லாயிரம்
குழுவான ‘அமெரிக்கன் பறை அணி’ தான்
ஆ ண் டு க ள் ந ம் த மி ழ ர் ம ர பை
அமெரிக்காவில் பறை வாசிப்பதை கையில்
இசைத்தபடியே நீளட்டும் பறையின்
எடுத்து வெகுமக்களிடம் சென்று சேர்த்த
பயணம்.
பறையணி என்பது எங்களனைவருக்கும்
கூ டு த ல் ம கி ழ் ச் சி யு ம் பெ ரு மை யு ம் .
‘பறை நம் தமிழ்ச் சமூகத்தின் ச�ொத்து’
எங்களணி 50 க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளில்
என முனைவர் பா.வளர்மதி அவர்கள்
(சர்வதேச இசைவிழாக்கள், தமிழ்சங்க
‘பறை’ எனும் ஆய்வு நூலில் குறிப்பிட்டது
விழாக்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் ) பங்கு
ப�ோல ப ற ை யி ச ை ய ை யு ம் அ த ன்
பெற் று ப ற ை யி ச ை ய ை அ மெ ரி க ்க
கலைஞர்களையும் ப�ோற்றிப் பாதுகாக்க
ச மூ கத் தி ன ரி டையே க�ொ ண் டு
வேண்டியது தமிழர்கள் அனைவருடைய
சேர்க் கி ற�ோம் . ப ற ை யி ச ை ய ை யு ம்
கடமையும், பெருமையும்.
www.satamilsangam.org
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ஏறு மயில் ஏறி
விளையாடும் முகம் ஒன்று

ஈசனுடன் ஞான ம�ொழி
பேசும் முகம் ஒன்றே
கடவுளை நேரில் கண்டவர் யார்?
"இறைவன் தூணிலும் இருக்கிறான்
துரும்பிலும் இருக்கிறான்” என தமிழ்
பு ர ா ணங ்க ளி ல் ந ா ம் ப ா ர ்த்த து ண் டு .
ஆனால் அத்தகு வியப்பான தருணங்கள்
இ ப் பூ வு ல கி ல் அ மையப் பெ று வ து
இறையருள் கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு சிலருக்கே
என்பது சான்றோர் சிந்தனை. அத்தகு
வியத்தகு க�ோலத்தில் முருகப்பெருமானை
ஆ ட ்கொள்ள ப ்பெற் று நீ ங்கா அ ரு ள்
8
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அபிராமசுந்தரி சந்திரசேகரன்
அடைந்தவர் திருப்புகழ் என்னும் அமுதை
அள்ளித்தந்த அருணகிரிநாதர் ஆவார்.
“ அ ரு ண கி ரி தி ரு ப் பு க ழ் ப ா டு ம்
அன்பர்களுக்கு நான் ஆடும் மயிலாகக்
காட்சி தருவேன்” என்னும் அமுத வாக்கை
உண்மையாகும் விதமாக நமது டெக்சாஸ்
மாகாணத்தின் சான் ஆண்டோனிய�ோ
நகரில் நாங்கள் அனுபவப்பூர்வமாக
உணர்ந்தது இத�ோ உங்களுக்காக.
www.satamilsangam.org

மங்களம் ப�ொங்கும்
ம ஞ ்ச ள் நி ற ை ந்த
ந ண்பக ல் நே ர ம்
காய்வதற்கு வேறு இடம்
தெ ரி ய ா ம ல் க ா ய ்ந்த
சூரியனை சாடியபடி
கூ கு ள் வரை ப ட மு ம்
ப�ொ ய ்த்த ப டி ய ா ல்
செல்வதற்குரிய இடம்
தெரியாமல் திக்கற்று
நின்ற நிலையில் நாங்கள்
அ ங்கே வந்தடைந்த
இடம் எழில் ப�ொங்கும்
பே வாட்டர் டிரைவ், சான் ஆண்டோனிய�ோ
ம யி ல ா டு ம்
ச�ோல ை வ ன ம் .
இ ற ை வ ன து
இதனைப் படிக்கும் அனைவருக்கும்
ப டை ப ்பா ற ்ற லி ன் பெ ரு மைய ை
இ ற ை ய ரு ள் பெற வ ே ண் டு ம ா ய்
எடுத்தியம்பும் விதமாக தனது பச்சை
இந்நிகழ்ச்சியை பகிர்ந்தளிக்கின்றோம்.
மயிற்தோகையை விரித்து எங்கள் இச்சை
நன்றி!!!
தீர்க்க ஆடிக்கொண்டிருந்தது பேரானந்தம்!!!
முருகன்!! அழகு!! மயில்!! எதற்கு உவமை
இயற்கையின் உத்வேகத்தில் உருவான
எது என்று எடுத்துக்கூற இயலாமல் தமிழ்
மயிற்பூத்தையல். ஆனந்த தாண்டவம்
ம�ொழி தவித்த தருணம் அது.
ஆடிய மயில் அடர்ந்த மரத்தின் நிழலில்
அழகின் மிகுதியால் ஏற்பட்ட பக்திப்
பெருக்கில் எங்களது நாவில் ஒலிக்கப்பெற்றது
திருப்புகழ். "பசுந்தோகை வாகை மயிலே
ப ச்சை ப சு ந்த ோகை வ ா கை ம யி லே "
எ ன் னு ம் சந்தத் தி ற ்கே ற ்றவ ா று த ன து
மேன்மையான த�ோகையை விரித்து ஆடியது.
அ ழ கி ன் தி ளைப் பி ல் மூ ழ் கி க் கி டந்த
எங்களுக்கு மேலும் வியப்பூட்டும்படியாக
அமைந்தது த�ோகையாடிய அம்மயிலின்
பிம்பம். முருகப்பெருமான் மயில் மீதமர்ந்து
வீ தி உ ல ா வ ரு வ து ப�ோ ல் எ ங ்க ளை
திகைப்பில் ஆழ்த்திய காட்சி.

அமர்ந்து நடந்தேறிய நிகழ்வை அசை
ப�ோ ட ்டவ ா றே
ஓ ய் வு
எடுத்துக்கொண்டிருந்த காட்சியை நூல்
வடிவில் உயிர் பெற வைக்க வேண்டி ஒரு
முயற்சி. பல்வகை மலர்களும், கனிகளும்
நிறைந்த ச�ோலையில் நிகழ்ந்த மயில்
கூத்தாட்டம்.

அரை மணி நேர ஆனந்தத் தாண்டவத்தின்
அழகும் அருட்பெரும் கடவுளின் அருளும்
கிடைக்கப்பெற்றதாய் உணர்ந்த நாங்கள்
www.satamilsangam.org
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கறுப்பு
மனித சமூக வரலாற்றில் எண்ணற்ற
தனி மனிதத் துய ர ங ்கள் பற் றி நாம்
அ றி ந் தி ரு ந்தா லு ம் , கடந்த மே ம ா த
இறுதியில் மின்னச�ோட்டா மாநகரத்தில்
காவல்துறையின் அதிகார துஷ்பிரய�ோ
கத்தால் ஜார்ஜ் ஃபிளாய்ட் என்பவர்
உயிர்நீத்த சம்பவம் அமெரிக்கா
மட்டும் அல்லாது நாடு, இனம்,
மதம் என்ற எல்லைகளைக்
கடந்து உலகெங்கும் அனைத்து
தர மக்களையும் உலுக்கிப்
ப�ோட்டது.
அ மெ ரி க ்கா வி ன் ச மூ க
வரலாற்றில் திருப்பு முனைக்
கான மிகப் பெரிய, மைல்கல்
நிகழ்வாக கண்டிப்பாக இது
பதியப்படும் என்றே நம்பு
கிறேன். அமெரிக்காமற்றும்
பல நாடுகளிலும் சமூக நீதிக்
கும், அரசு மற்றும் சட்டத்தின்
10
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பல அடுக்குகளில் நிரந்தரமாய் திருத்தி
அமைக்கப்பட வேண்டிய மாற்றங்களுக்காக
உணர்ச்சிக் க�ொந்தளிப் பில் த�ொடர்
ப�ோராட்டங்கள் மாதக் கணக்கில் இன்று
வரையிலும் நடந்து க�ொண்டிருக்கிறன.
வெறும் அடையாள விண்ணப்பமாக
அல்லாமல், புதிய அணுகு
முறையில், மாற்றத்திற்கான
ந ல்ல சி ந்தனை வி த ்தாக
அ ர சு , த னி ய ா ர் , ம ற் று ம்
ப�ொது நிறுவனங்கள் என
அனைத்து நிலைதளங்களிலும்
வேர் க�ொள்ளும்;கணிசமான
உ ட ன டி ம ா ற ்றத் தி ற் கு
நிறையவே வாய்ப்பிருக்கிறது
என்றும் நம்புகிறேன்.

சந்திரகுமார்

இந்த நிகழ்வைக் குறித்து
கட்டுரைகள், கவிதைகள்,
அஞ்சலிக் குறிப்புகள் என
பலதும் படிக்கக் கிடைத்தன.
www.satamilsangam.org

அவற்றில், 2018-ல் கேரள சாகித்ய
அகாதமி விருது பெற்ற மலையாளக்
கவிஞர் சாவித்ரி ராஜீவன் ‘கறுப்பு”
என்ற தலைப்பில் எழுதிய மலையாளக்
கவிதை ( மாத்ருபூமி, இதழில் ஜுன்
29,2020 அன்று வெளி யானது) வெளிக்
க�ொணர்ந்த உட்கருத்துக்கள் வித்தியாச
மாக இரு ந்த ன; அ நீ திக் கு எ திர ா க
வழக்கமாக எழும் ஆரவாரம், கூச்சல்,
ப�ோ லி ய ா ன க�ோ ப ம் , எ ரி ப ்பே ன் ,
த ரி ப ்பே ன் எ ன் று எ ந்த சங ்க தி யு ம்
இல்லாமல் அதே சமயம் வேண்டிய
த ா க ்க த ்தை உ ண்டா க ்க க் கூ டி ய
கவிதையாக இருப்பதால், இங்கு உங்கள்
பார்வைக்கு.
சக மனிதர்களுக்கு இடையேயான
பு ரி த லி ன்மைக் கு ம் , வெ று ப் பி ற் கு ம் ,
நிராகரிப்புக்கும் நியாயப்படுத்தக் கூடிய
வேறு எந்த வலுவான காரணங்களும்
இல்லாமல் வெறும் நிறத்தில் ஒதுங்கிக்
கிடக்கும் இந்த சம்பவம், கவிஞர் இந்தக்
கவிதையில் சுட்டிக் காட்டியிருப்பது
ப�ோல் மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சி
பாதியில் எங்கோ உறைந்து ப�ோனத�ோ
என்ற சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது.
இதுப�ோல், இன்னொரு துயரம்,உலகின்
எந்த மூலையிலும் எப்போதும் நிகழக்
கூடாது என்பது நம்முடைய அனைவரது
ப�ொது விருப்பமும், வேண்டுதலுமாக
இ ரு க் கு ம் ப ட ்சத் தி ல் , ந ம ்மை ச்
சுற்றியுள்ளோர் பற்றி இது நாளும்
ந ம் மு ள் இ ரு க் கு ம் ப ா ர ்வைக ளு ம் ,
க ணி ப் பு க ளு ம் , க ண் டி ப ்பாக ஒ ரு
மறுபரிசீலனைக்கு உட்படுத்த வேண்டிய
கட்டாயத்தில் இருக்கிற�ோம்.

www.satamilsangam.org

கறுப்பு
கவிஞர் சாவித்ரி ராஜீவன்

இந்த பூமியில்
நினைத்தது ப�ோல
வாழ்க்கை அழகானதல்லவென்று
அவருக்குப் புரிந்தது,
தன்னை அடித்துத் தரைமேல் கீழடக்கிய
கால்முட்டிகளுக்கடியில் சிக்கித் தவித்தப�ோது!
அந்தக் க�ோரப் பிடிக்குள்ளிருந்து
அவர் கதறுகிறார்:
என் உடல் ந�ொறுங்குகிறது
என் கண்ணில் இருள் நிறைகிறது
என் வாயில் ரத்தம் கசிகிறது
என்னால் சுவாசிக்க முடியவில்லை
என்னால் சுவாசிக்க முடியவில்லை
என்னால்..... என்னால்.....
அவருடைய கறுத்த உடல்
கரிய இரும்பில் உருவாக்கப்பட்டதென்று
கருதும் நீங்கள்!
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அவருடைய கறுத்த உடலிலிருக்கும்
எலும்புகள், நாடி நரம்புகள்,
குடல் மாலைகள் என்பன
உடற்கூறியல் வகுப்பில�ோ
டாவின்சியின் கையெழுத்துப் புத்தகத்தில�ோ
பார்த்தும் கேட்டும் வரைந்தும் படித்திட்ட
எலும்புகள் மற்றும் இதர அவயங்கள�ோடு
ரத்தமும் சதையும் சேர்த்து
உருவாக்கப்பட்டவையல்லவென்று
கருதும் நீங்கள்!
ஒருவேளை,
உங்கள் முன்னோரை மட்டும்தான்
கடவுள் ஆதியில் படைத்தானென்று
நீங்கள் நம்பக் கூடும்!
இல்லையென்றால்,
கடவுள்கள் பிறப்பதற்கு முன்பும்,
பிறந்த பின்பும்
உங்களைப் ப�ோலில்லாது இருப்பதினால்
ஒருவனை எப்படி க�ொல்ல முடிந்தது?
காலாதிகாலமாக

க�ொன்றுக�ொண்டே இருக்க முடிகிறது?
இனி எப்போது
நீங்கள் உணரப்போகிறீர்கள்;
கறுப்பு ஒரு நிறம் மட்டுமே என்றும்
உங்கள் வெள்ளையுடல்
நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்ததல்லவென்றும்?
இனி எப்போது
நீங்கள் கண்டடைவீர்
பரிணாம வளர்ச்சியின் பாதி வழியில்
எங்கோ உறைந்து ப�ோன உங்களை?
உங்களிடம் விலகிப்போன உங்களை?
இனி எப்போது
நீங்கள் கண்டடைவீர்
எங்கள் கறுத்தத் த�ோலுக்குள்ளே
காணமல் ப�ோன உங்களை?
மலையாளத்திலிருந்து தமிழாக்கம்:
ந. சந்திரக்குமார்

யாண்டும் நலமே!
இனசாதி மதபேதத் த�ொற்று ந�ோயை
இணைந்தன்பின் அரவணைப்பாம் மருந்த ழிக்கும்;
கனவான சமதர்மச் சமத்து வத்தைக்
கரம்கோர்க்கும் கலைய�ொன்றே நனவா யாக்கும்;
மனதார நேயத்தால் ஒட்டி நின்றால்

கே. பி. பத்மநாபன்

‘மனித’மெனும் நலவாழ்வு எங்கும் பூக்கும்;
‘எனதா’ன எண்ணத்தொற் றகன்று விட்டால்
இங்கேது வன்பகைந�ோய்? நலமே யாண்டும்!
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விடுகதைகள்
த.தமிழ்ச்செல்வி
1.

உயிர�ோடிருந்தாலும் பயன் தருவான், வெட்டி வீழ்த்தினாலும் பயன் தருவான்,
எரிக்கும் ப�ோதும் பயன் தருவான் யார் அவன்?

2.	பை முழுக்க ஓட்டையிருந்தும் உள்ளே ஆயிரம் ப�ொன் வைத்திருப்பவன் யார்?
3.

ஊசிகளை உற்பத்தி செய்தாலும் கிழிந்த துணி கட்டியிருப்பான் அவன் யார்?

4.

அவன் துப்பும் ப�ோது படாவிட்டால் தப்பித்து விடலாம் , பட்டு விட்டால் மரணம்
கூட நேரிடலாம் அவன் யார்?

5.	கையிருந்தும், கழுத்திருந்தும் உயிரில்லாதவன் யார்?
6.

ஏறி மிதித்தால் உற்சாகமாய் ஓடுபவன் யார்?

7.	காலை சுற்றிக்கொண்டு கத்தியபடி இருப்பவள் யார்?
8.

தினமும் வருவான் வருவதை நிறுத்திக் க�ொண்டால் நாம் இல்லை அவன் யார்?

9.

ஒட்டியிருப்பவன் வெட்டி விடுகிறான் அவன் யார்?

10.	க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாய் க�ொல்லும், குடும்பத்தை சீரழிக்கும் அது என்ன?
11.	கண்ணுக்குத் தெரியாத கலகக்காரன், சுற்றத்தைப் பிரிப்பதில் சூழ்ச்சிக்காரன்
12. நிலையாய் நின்றவாறே ஏற்றத்தையும் இறக்கத்தையும் க�ொடுக்கிறான் யார் அவன்?

விடைகள் 17-ம் பக்கம் பார்க்க...
www.satamilsangam.org
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எல் ஆர் எஸ்

நினைவலைகள்
சில அனுபவங்கள் நம் மனதில் பாறை
யில் எழுதப்பட்டது ப�ோல ஆழமாய்ப்
பதிந்து விடுகிறது. மேலும் முதுமை எட்டும்
பிராயத்தின் நிகழ்வுகள்.
மகனுக்கு வரண் தேடிய படலத்தின்
அனுபவங்களின் எண்ண வெளிப்பாட்டை
பின்வருமாறு பகிர்ந்துள்ளேன். கற்பனை
அல்ல,
வாழ்க்கையின் நிதர்சனமான பிரதி
பலிப்பே!
என் குடும்பத்தில் ஒரு மகள்,ஒரு மகன்.
இ ரு வ ரு ம் அ மெ ரி க ்கா வி ல் எ ம் எ ஸ்
படித்துவிட்டு பணியில் உள்ளனர். என்
மகள் அவள் விருப்பத்திக்கேற்ப துணை
வனைத் தேடிக்கொண்டாள். நான் தனிப்
பட்ட சுதந்திரத்திற்கு மதிப்பு அளிப்பவன்,
மேலும் என் மகள் மேல் இருந்த ஆழ்ந்த
14

மல்லிகை மலர்
AUGUST 2020

நம்பிக்கையும் காரணமாக இருந்தது.
கிடைத்த மாப்பிள்ளையும் கடவுள்
அருளே என்றே கூறுவேன். நானே
முயன்றிருந்தாலும் இது ப�ோல குடும்பப்
பாரம்பரியம் உள்ளவர்கள் கிடைத்திருக்க
மாட்டார்கள்!
நான் ஒரு தனியார் கம்பெனியில்
பணியில் உள்ளேன். அதனால் எதிலும்
ஒரு த�ொழில் சார்ந்த `கார்ப்பரேட்'
அணுகுமுறையே சுபாவத்தில் இருந்தது.
ந ம ்பக த ்தன்மை / மி கை ப ்ப டு த ்த ல்
இல்லாத தகவலாக இருக்கவேண்டும்
என்ற கவனத்தில் சில நாட்கள் ஓடின.
வேலைக்கு பய�ோடேட்டா தயார்
செய்வதை விட கடினமாக இருந்தது.
பையனைப் ப ற் றி ய வி வ ர ங ்க ள் ,
குடும்பம்,வேலை இத்யாதி, இத்யாதி...
முதல் 20/25 நாட்களுக்கு எந்த முன்னேற்ற
மும் இல்லை. அடுத்தபடியாக பிரீமியம்
பதிவை செய்தேன். சிலரை நேரிலும்
த�ொடர்பு க�ொள்ள ஆரம்பித்தேன்.
இவ்விடத்தில் உங்களுக்கு மகனின்
விருப்பத்தை ச�ொல்லத்தான் வேண்டும்இந்தியாவில் வளர்ந்து ஐ டி துறையில்
இ ல்லா த த மி ழ்நா ட ்டை சே ர ்ந்த
கன்னிகையே அவனுடைய முன்னுரிமை!
மேலும் சுத்த சைவமாகவும் இருக்க
வேண்டும்!
ப�ொதுவாக அமெரிக்கா பெண்களின்
வரண்களை மூன்று வகைப்படுத்தலாம்.
www.satamilsangam.org

ஒன்று- இந்தியாவில் பிறந்து வளர்ந்து
ப டி த ்த அ மெ ரி க ்கா வி ல் த ங ்க ள்
வ ா ழ்க்கைய ை அ மைத் து க ்கொள்ள
விரும்பும் பெண்கள்.
இரண்டு- இந்தியாவில் பிறந்து வளர்ந்து
அ மெ ரி க ்கா வி ல் உ ய ர ்க ல் வி ப டி த் து
அ மெ ரி க ்கா வி லேயே ப ணி பு ரி யு ம்
பெண்கள்.
மூன்று- அமெரிக்காவிலேயே பிறந்து
வளர்ந்து படித்து அயல்நாட்டில் வேலை
செய்யும் பெண்கள் அமெரிக்க குடியுரிமை
பெற்ற பெண்கள்
இ ந்த தே டு த லி ல் ஆ ச்ச ரி ய ப ்ப ட ்ட
விஷயங்கள் அல்லது புரிந்து க�ொண்டவைஎக்டேரியன், கேஷுவல் ட்ரிங்கர்ஸ்!
உ ண்மை யி லேயே அ ப ்பெண ்க ளி ன்
ஒளிவுமறைவின்மையை நான் மனதாரப்
பாராட்டுகிறேன்
சில சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள்:
1 - இ ரு ஜ�ோ சி ய ர ்க ளி டம் உ று தி ப்
படுத்துதல்
2- ஜாதகம் ப�ொருந்தினாலும் குறிப்பிட்ட
ஸ்வாமிஜியின் பச்சைக்கொடி அவசியம்

குறிப்பிட்ட பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் வேறு
ஒரு பிரிவிற்கு தயக்கம் காட்டி பிறகு
ஒப்புதல் அளித்தனர்
4- அயல்நாட்டில் தனியாகப் பணிபுரியும்
பெண்ணை நினைத்து தாயின் கவலை!
வயிற்றில் நெருப்பைக் கட்டிக்கொண்டிருக்
கிற�ோமே என்று பயம்!
5- ஆன்மீகத்தில் மிகவும் ஈடுபாடுள்ளவர்
கள், வார்த்தை நம்பிக்கை அதே அளவு
வெளிப்படுத்துவதில்லை
பூர்வாங்க வேலை மிகவும் அவசியமான
ஒன்று நம்முடைய பேச்சில் நம்பகத்தன்மை/
வெளிப்படை மிகவும் முக்கியம்
க ண் டி ப ்பாக ச ம ர சம் ச ெ ய ்யக்
கூடாதவைபையன்/பெண்ணுடைய தனிப்பட்ட
கல ந் து ரைய ா ட ல் , ந ா ள் அ வக ா சம் ,
அவர்களுடைய மனதார ஒப்பந்தம்
இறுதியாக த�ொடர்ந்து ஐந்து மாத
முயற்சியில் பண்முகம் க�ொண்ட (நாட்டியக்
கலை உட்பட) சென்னையைச் சேர்ந்த/
பணியில் உள்ள ஆர்கிடெக்ட் துறை
சார்ந்த, பாரம்பரிய குடும்பத்தைச் சார்ந்த
மருமகள் கிடைத்தது முருகனின் அருளே!

3 - ஒ ரு பெ ண் வீ ட் டு க ்கா ர ர ்க ள்
www.satamilsangam.org
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பேத்திக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

அமெரிக்க வாழ் தமிழ்க் குடும்பங்களில், கணவன்
மனைவி இருவரும் வேலைக்குச் செல்ல நேர்ந்தால்,
குழந்தை வளர்ப்பின் ப�ோது அவர்கள் படும் இன்னல்கள்
ஏராளம். ஓராண்டு கைக்குழந்தை, கையில் பால்
புட்டியுடன் பாலைப்பருகத் தெரியாது, தவழ்ந்து
தவழ்ந்து செல்லும் காட்சியையும், கதறி கண்ணீர்
விட்டு முகம் வீங்கி நிற்கும் காட்சியையும், பார்க்கும்
தாத்தா பாட்டிகளுக்கு உயிரே ப�ோவது ப�ோல்
இ ரு க் கு ம் . ந ல்லெண்ணம் க�ொண்ட த மி ழ் க்
குடும்பத்தலைவிகள் மனமிரங்கி அக்குழந்தைகளை
வளர்க்கத்தலைப்பட்டால் அவர்களுக்குக் க�ோடி
புண்ணியம். “பேத்திக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்து”,
கவிதையை அமெரிக்காவில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு தமிழ்
குடும்பக் குழந்தைகளுக்கும் உரித்தாக்குகிறேன்.
பா.குமாரசாமி,.

பா.குமாரசாமி
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தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்,.
சான் ஆண்டோனிய�ோ
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“பேத்திக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்து!”
ஓரகவை நிறைவுசெய் எம்பேத்தி,
ஒப்பற்ற பெற்றோரின் உயிர்ப்புநீ!
கண்ணின் மணிப�ோல் உன்னைத்தான்,
கருத்துடன் அவரும் காத்திடுவர்!
அண்ணன், அக்கா உறுதுணையாய்,
அல்லும் பகலும் நின்றிடுவர்!
பராமரிப்புப் பள்ளியில் விட்டதனால்,
வாயும் வயிறும் காய்ந்ததுவே!
உடல்நலம் குன்றி வருந்தி நின்றாய்,
உள்ளம் ந�ொந்து கலங்கி நின்றாய்!
சீராட்ட ஓரன்னை கிடைத்திடுவார்- செல்வமே
உன்துயர் களைந்திடுவார்!
கனிவுடன் உன்னைப் பேணிடுவார்,
கண்கலங்காமல் காத்திடுவார்!
பட்ட வேதனை மாறிவிடும்,
த�ொட்ட தெல்லாம் துலங்கி விடும் !

அண்டை வீட்டார் சுற்றம் ப�ோல்,
அருகே இருந்து அரவணைப்பர்!
க�ொடுத்து வைத்தவள் நீ தாயே,
க�ோபுரக் கலசமாய்த் தாங்குகிறார்!
உடலும் உள்ளமும் உரம்பெற்று,
ஒல்காப் புகழைச் சேர்த்திடுவாய்!
நீடூழி நீயும் இப்புவியில்,
நிறைவுடன் வாழ்வாய் வாழியவே !

		
		

இப்படிக்கு
தாத்தா, பாட்டி.

விடுகதையின்

விடைகள்
1.	மரம்
2. மீன் வலை
3.	மேகம்
4. பாம்பு
5. சட்டை
6. மிதிவண்டி
www.satamilsangam.org

7.	க�ொலுசு
8. தூக்கம்
9.	கத்தரிக்கோல்
10.	மது
11. ஜாதி
12. படிக்கட்டுகள்
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நடை வண்டியாய் செய்து உன் குழந்தைகளிடம் க�ொடுத்து விடாதே
உன்னை சுற்றி சுற்றி வந்து விளையாடின�ோமே
ச�ொல்லாமல் எங்கு ப�ோனாய் எனக் கேட்டால் என்ன ச�ொல்வேன் ?
கைத்தடியாய் செய்து உன் தந்தையிடம் க�ொடுத்து விடாதே
மணிக்கணக்கில் நின்று ஓய்வூதியத் த�ொகை வாங்கி
பேரக்குழந்தைகளுக்கு தின்பண்டம் வாங்கிய கைய�ோடு
உச்சி வெய்யிலில் ஊர் செல்ல பேருந்துக்காக நிற்கையில்
நிழல் தந்து நீதானே என்னை காத்தாய்
வெய்யிலில் வாடிக்கிடக்கும்படி செய்துவிட்டு
எங்கு ப�ோனாய் எனக் கேட்டால் என்ன ச�ொல்வேன் ?
மர வேலைப்பாடு நிறைந்த அழகிய கைவினைப் ப�ொருளாய் செய்து
உன் மனைவிக்கு பரிசாய் க�ொடுத்து விடாதே
கடந்த மாதத்தின் ஓர் மங்கிய ப�ொழுதில் தயங்கி தயங்கி
சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு எனக்குப் பின்னால் மறைந்து
வயிற்றைப் பிடித்துக் க�ொண்டு சிறுநீர் கழித்து விட்டு சென்றவள்
அது ப�ோல�ொரு அவசர நேரத்தில் இனி நான்
என்ன செய்வேன் என்று கேட்டால் என்ன ச�ொல்வேன்?
பிரம்மாண்டமான மரக்கட்டில் செய்து நீ பயன் படுத்தாதே
பிணத்தின் மீது உறங்குவது ப�ோல் உனக்கு உறுத்தலாய் இருக்கலாம்
என்னை வெட்டிய இடத்தின் புது மனையில்
வீடு கட்டி கதவாய் கட்டி வைத்து விடாதே
வாழ்ந்த இடத்திலேயே வீழ்ந்து கிடப்பது பெரும் வேதனை

மரத்தைக்

க�ொன்றவனிடம்

மரத்தின்
வேண்டுக�ோள்

சரி.. என்னை என்னதான் செய்வது என கவலை க�ொள்ளாதே
நானே ச�ொல்கிறேன்...
ஏதேனும் ஒரு வீட்டில் பசியாற்ற உதவிட விறகாய் வெட்டி விடு
எரிந்து ப�ோகும் ப�ோதும் இந்த மானிடருக்கு ஒரு வேளை
உணவு க�ொடுத்துவிட்டே இறந்து ப�ோகிறேன்..
மீண்டும் ஒரு முறை...

த.பிரபு
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கல்லூரி வாழ்க்கை முடிந்து இருபது வருடங்களுக்குப்பின்
நண்பர்கள் அனைவரும் மீண்டும் சந்திக்க ஏற்பாடு.
எதிர்காலமாய் எதிர்பார்த்திருந்த நாள்
நிகழ்கால நிதர்சனமாவதை உணர்வதற்கு முன்பே
இருபத்தி நாலு மணி நேரம்
இருபது ந�ொடிகளாய் கரைந்து ப�ோனது!
கல்லூரி வாழ்க்கை ப�ோலவே
என்றும் அழகாய் நினைவில் நிற்கும்
கடந்தகால ஞாபகங்களானது
இச்சந்திப்பும் இப்போது!

சந்திப்பு

ஹாஸ்டலில் பயமுறுத்திய உப்புமா மறந்துப�ோய்
இச்சந்திப்பில் சாப்பிட்ட பிரியாணி மணத்தது
வாட்சப்பில் த�ோழிகளின் பேச்சின் நடுவே!
இன்னும�ோர் பத்து வருடம் கழித்து
நண்பர்கள் அனைவரும் மீண்டும் சந்தித்தால்
எப்படியிருக்கும் என்று ஒரு எண்ண ஓட்டம்!
காத�ோர நரை மறைத்து
ஆட்டோகிராப் சேரன்களாய் சந்தித்த த�ோழர்களை,
தலைமுடி முழுவதும் நரைத்தபின்
நரையும் அழகுதான் என்றுணர்ந்த மனப்பக்குவத்தோடு
நடைப்பயிற்சி செய்தும் குறையாத த�ொப்பையுடன்
பவர்பாண்டிகளாய் பார்ப்போம�ோ?
மீண்டும் எதிர்காலமாய் தூரத்தில் தெரியும் அடுத்த சந்திப்பு!

www.satamilsangam.org

திவ்யா ஹரி
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முதல் சிரிப்பு
ஷீலா ரமணன்

“கருமேகத்தில் ஒளிஞ்ச வெள்ளி நிலாவப் பாத்தேன்!
புல்லுல விழுந்த தண்ணித் துளிய பாத்தேன்!
நேத்துக் கிழவியின் முதல் சுருக்கத்தப் பாத்தேன்!
குட்டிப்பயலுக்கு பல்லு முளைச்சதப் பாத்தேன்!
வெள்ளி மரத்துல செஞ்ச வைர ஊஞ்சலைப் பாத்தேன்!
தெக்கு மூலையில தங்க ரதத்தப் பாத்தேன்!,,,,,,,,,,,,,,
த�ோ ட ்ட த ்தை த ்தா ண் டி பி ன் வீ ட் டி
லிருந்து வரும் பாடல்கள், ருக்மணியை
வீட்டில் உட்கார விடவில்லை. இதுவரை
பத்துமுறையாவது பின் சுவற்றில் ஏறி ஏறி
ப ா ர்த் தி ரு ப ்பா ள் . ப ல மு ற ை கத் தி க்
கூப்பிட்டும் பார்த்தாள். அவர்கள் சத்தத்தில்
20
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இவள் குரல் எடுக்கவே இல்லை. இப்போது
மீண்டும் சுவர்பக்கம் இருந்த பாறாங்கல்
மீது ஏறி எட்டிப்பார்த்தாள்,
அத�ோ பக்ரீத் நிக்கிறானே,,
“ ஏ ட ா ப க் ரீ த ்தா ” எ ன ச த ்த ம ா கக்
www.satamilsangam.org

கூப்பிட்டாள். கையில் பால்
கேனுடன் நின்றிருந்தவன்,
தி ரு ம் பி ப் ப ா ர்த் து ஓ டி
வந்தான்.
“பூடிம்மா, எத்தனை
வாட்டி ச�ொல்லிருக்கேன்,
இ ப ்ப டி ஏ றி ப் ப ா க ்கா
தேன்னு” என ஹிந்தியில்
கத்தினான்.
“அதெல்லாம் சரிடா,
என்ன காலைலேர்ந்து ஒரே
பாட்டும் கூத்துமா இருக்கு.
எந்த பாரதியும் இன்னிக்கு
வேலைக்குப் ப�ோகலையா,
ச ரி இ ந்த ப ா யச த ்தை
க�ொண்டு ப�ோய்க் குடு “ என்றாள் ருக்மணி.
“அதுசரி, என்ன ஏதுன்னு தெரியாமையே
பாயசம் பண்ணிக் காத்திருக்கியாக்கும்”
“ஆமாண்டா, தெனம் தெனம் ஒரே
அ ழு கை யு ம் க த ்த லு ம் த ா னே
கேட்டிருக்கேன். இன்னிக்கு அத்தனை
சிரிப்புச் சத்தம்! அதான்” என்றாள் ருக்மணி.
ஆறு திருநங்கைகள் வசிக்கும் வீடு தான்
‘பாரதி இல்லம்’.
எங்கெங்கோ இருந்து இங்கு மும்பையில்
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வந்து, வேலை பார்த்து
ல�ோனில் வாங்கிய வீடு
எ ல்லோ ரு ம் த ங ்க ள்
பெய ர ்க ளு க் கு ப்
பின்னால் ‘பாரதி’ என
இணைத்துக் க�ொண்ட
வர்கள்.
ப க் ரீ த் மு கத் தி ல்
அத்தனை ஆனந்தம்!
“ பூ டி ம ்மா , கங்கா
பாரதி கார்ப்பரேஷன்ல
வ ே ல ை ப ா க் கு து ல்ல ,
ப�ோ ன
ம ா சம்
கு ப ்பை த ்த ொட் டி ல
ய ா ர�ோ தூ க் கி ப்
ப�ோட்டுட்டுப் ப�ோன பாப்பாவை, அது
வீட்டுக்கு க�ொண்டு வந்துச்சுல்ல. நீ கூட
வந்து திருஷ்டி சுத்தி ப�ோட்டு, சக்கரைத்
தண்ணி கூட குடுத்தியே, பாப்பா சரியா
ஒரு மாசத்துல இவங்களைப் பாத்து முத
முத சிரிச்சுச்சாம். பிறந்து ஒரு மாசம்
ஆச்சுல்ல “ என்றபடி பாயசத் தூக்குச்
சட் டி ய ை தூ க் கி க் க�ொ ண் டு ப ா ர தி
இல்லத்தின் பின் வாசலுக்குள் சென்றான்
பக்ரீத்.
ருக்மணி மனம் குளிர அவ்வீட்டையே
பார்த்தாள்.
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சந்திரசேகரன்
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திருஆறுமுகம்
ஆறுமுகம்
திரு
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ம�ோகனசுந்தரம் நாகராஜன்

இரா. ராமன்
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தேசியக்கொடி
உருவான வரலாறு
இந்தியாவுக்கான தேசியக் க�ொடியை முதன் முதலில் வடிவமைத்தவர் ஒரு
பெண். சுவாமி விவே கானந்தரின் பெண் சீடரான நிவேதிதா என்பவர் 1904
ஆம் ஆண்டு நம் தேசியக்கொடியை வடிவமைத்தார். பின்னர் மகாத்மா
காந்தியடிகளின் விருப்பத்திற்கேற்ப திரு.பிங்கலி வெங்கையா என்பவரால்
மாற்றங்கள�ோடு புதிதாய் வடிவமைக்கப்பட்டு 1947ஆம் வருடம் ஜூலை
22ஆம் தேதி இந்திய அரசியல் சாசன நிர்ணய சபையில் ஒரு மனதாக
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. திரு. ஜவஹர்லால் நேருவின் ஆல�ோசனைப்படி
மூவர்ணக்கொடியின் வண்ணங்கள் முடிவு செய்யப்பட்டது.
க�ொடியின் மேலே உள்ள காவி நிறம் தைரியம் மற்றும் தியாகத்தை
குறிக்கிறது. நடுவே உள்ள வெள்ளை நிறம் அமைதி, உண்மை மற்றும்
தூய்மையை உணர்த்துகிறது. கீழே உள்ள பச்சை நிறம் செழுமை, நம்பிக்கை
மற்றும் வீரத்தைக் குறிக்கிறது. க�ொடியின் அளவைப் ப�ொறுத்தமட்டில் நீள
அகலம் மூன்றுக்கு இரண்டு என தீர்மானிக்கப்பட்டது. நடுவில் இருக்கும்
வெண்மை நிறப்பகுதியில் 24 ஆரங்கள் க�ொண்ட அச�ோகச்சக்கரம்
இருக்கவேண்டும் என்றும் முடிவெடுக்கப் பட்டது.
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எல்லாம்
இருக்கிறது...
ஆனால்..?
ராஜேஸ்வரி பிரவீன் குமார்
குழந்தைகள் குழந்தைகளாய்
இருக்கும் வரை நல்ல - மனிதனாய்
வளர்வார்கள்...
மனிதம் தான் முதல் அச்சாரம்
மனிதனாய் இருப்பதற்கு
பிறப்பு க�ொடுத்தவரிடமே
பிணைப்பு கைதிகளாய் வாழும்
பிஞ்சுகளின் சுதந்திரம்.. எது?
அடுக்கி வைத்தாற் ப�ோல இருக்க
நான் ஒன்றும் ப�ொம்மை இல்லை
நான் சிரிப்பதைக் கூட இரசிக்க
நேரமில்லை... அய்யோ!
தலை வலிக்கிறது... ஷ்ஷ்! என்று ச�ொல்லி
பிறவி ஊனமாய் செய்து விட்டு...
பாட்டு கற்று க�ொள்...
26
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நீ கண்ட
கனவிற்கு “என் நிஜத்தை”
நிழல் செய்தாய்...
சுவற்றுக்கு தெரிந்த இரசனையில்
துளி கூட உன்னில் இல்லை... ஆம்
சுவர் தான் எல்லாம் எனக்கு
நான் அழுதால் எதிர்க்குரல் க�ொடுக்கும்
வீடு முழுதும் உயிரில்லா ஆயிரம்
உருவ ப�ொம்மைகள்... இருந்தும்
முழுதாய் என்னை அறிந்து
எனக்கான ம�ொழிகளை மனம்
விட்டு பேச யாரும் இன்றி... தனிமையில் நான்.
எல்லாம் இருக்கிறது... ஆனால்?
“(அன்பு தான் இதயத்தின் கலசம்)”
www.satamilsangam.org

சான் ஆண்டோனியயோவின்

இளம்
ஓவியர்கள்

சாதனா .ஜி

அத்விதா கார்த்திகேயன்
www.satamilsangam.org

அர்ச்சிதா பாரதி
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சமன்விதா மாதவன்

சியா இராஜகுரு

தியா ராஜன்

மகதி ஹரி
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வெண்ணிலா

விஜேந்தன் ஷல�ோமி
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மேக்னா பிரசாத்
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சூர்யா சதீஷ்

பவன்யா பிரபு

ஸ்ருதி சதீஷ்
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க�ொர�ோனா
உலகம் இயக்கத்தை மறந்தது
உறக்கம் க�ொள்ள மறுத்தது
வணிகம் எல்லாம் மறந்தது
வலியும் வேதனை கலந்தது
ஜாதி மதங்கள் ஒழிந்தது
ஜனங்கள் மனம் கலைந்தது
வண்டி வாகனம் நின்றது
வறுமை தாண்டவம் ஆடுது
சத்தம் இன்றி ஒரு யுத்தம்
சாதனை செய்யுது அது நித்தம்
காரணம் ஒன்றும் தெரியவில்லை
கடவுளின் கணக்கு புரியவில்லை

த. தமிழ்செல்வி
www.satamilsangam.org
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நிகழ்வுகள்

நம் சங்கத்தின் கடந்த நான்கு மாத நிகழ்வுகள்
Covid 19 காரணமாக நம் சங்கத்தில் எப்போதும் மிகச் சிறப்பாக
நடக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்,ஆடல் பாடல் க�ொண்டாட்டம்
ஏதும் நடக்கவில்லை. அதேப�ோல பள்ளி விடுமுறையில் நடக்கும்
அனைத்து விளையாட்டுப் ப�ோட்டிகள் மற்றும் சுற்றுலா யாவும் இவ்வருடம்
செயல்படுத்த முடியவில்லை.
அதனால் மெய்நிகர் மூலம் குழந்தைகளுக்கு சில ப�ோட்டிகள் வைத்து
அதில் வெற்றிபெறுவ�ோருக்கு சிறந்த பரிசுகள் வழங்க முடிவாகியுள்ளது.
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மேலும் இக்காலத்தில் செய்யவேண்டிய உதவிகள் கேட்போருக்கு
செய்யப்பட்டு வருகிறது. முகக்கவசம் தேவைப்பட்டோர் விண்ணப்பித்ததின்
பேரில் நிறையபேர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.
மெய்நிகர் மூலம் ஜூலை முதல் வாரத்தில் நடந்த வடஅமெரிக்க
தமிழ்ச்சங்க சந்திப்பில் நாமும் கலந்து க�ொண்டோம். சங்கத்தில்
உறுப்பினர்கள் சேரவும்,புதுப்பிக்கவும் 1 டாலர் சலுகைத் திட்டம்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது..
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நன்றி உரை
“ந�ோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற செல்வம்”
நாம் வாழ்நாளில் கனவில் கூட கண்டிராத நிகழ்வுகளை இப்பொழுது ஒவ்வொரு தருணத்திலும் சந்தித்துக்
க�ொண்டு இருக்கிற�ோம். ஆம்!!
க�ொர�ோனா க�ோரத்தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் வேளையில், இந்த மல்லிகை மலர் கண்டிப்பாக
இறுகிய நம் மனங்களை சற்றே இளைப்பாற்றும் என்பதில் துளியும் சந்தேகமில்லை எமக்கு. சிறப்பு வாய்ந்த
இந்த பதிப்பை ஒருங்கிணைத்த நம் ஆசிரியர் குழுவிற்கும், படைப்புகளால் இம்மலரை மணம் கமழச்
செய்த அனைத்து படைப்பாளிகளுக்கும் எம் இதயம் கனிந்த நன்றிகள் க�ோடி!

“விலகி இருப்போம் நிஜமாக!
இணைந்திருப்போம் இம்மலர் வாயிலாக!”
நன்றி!

தமிழ்ச் சங்க செயலாளர்

திரு.செல்வகிரி அருணகிரி
மல்லிகை மலரைப் படிக்க:

www.satamilsangam.org/newsletterr
www.satamilsangam.org/newslette
www.satamilsangam.org
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PLATINUM SPONSORS

Dr.வெங்கட் னிொசன்
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