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ஆசிரி�ர்
ஆசிரியர்
ஆசிரி�ர்உரை
உரை உரை
குறள்:

குறள்:

“சமன்சய்து சீர்தூக்குங் க�ோலகபோல அமமந்தோருபோல

“சமன்சய்து சீர்தூக்குங்
க�ோலகபோல
அமமந்தோருபோல
குறள்:
க�ோடோமம
சோனகறோர்க்
�ணி”
க�ோடோமம சோனகறோர்க் �ணி”

அன்பறிவு தேற்றம்ப�ொருள்;
அவாவின்மை
ஒரு இந்நான்கும்
பக்கம் சாய்ந்து விடாமல், நாணயமா்க தராசுமுள் பபால இருந்து, நியாயம்

ப�ொருள்; ஒரு
பக்கம்தான்
சாய்ந்து
விடாமல், நாணயமா்க
தராசுமுள்
பபால
இருந்து, நியாயம்
கூறுவது
உண்மயான
நடுவுநி்ல்ம
என்பதற்கு
அழ்காகும்.
நன்குடையான்
கட்டே தெளிவு
கூறுவது
தான் உண்மயான
நடுவுநி்ல்ம என்பதற்கு அழ்காகும்.
அன்பு்டயீர்,
ப�ொருள்:
அன்பு்டயீர்,
சான் ஆணபடானிபயா தமிழ்ச் சங்கத்தின் மூலம், 2018 ஆம் ஆணடு தமிழ் வருடப் பிறப்பில்
சான் ஆணபடானிபயா
தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
மூலம்,
2018
ஆம் இரணடாம்
ஆணடுஅறியும்
தமிழ்
வருடப்
நிர்வாகத்தின்
மேல்
அன்பு,
நிர்வாகத்திற்கு
நன்மை
தருவதை
அறிவு,
அதற்கான
மலர்ந்த,
மணம்
மிக்க ‘மல்லி்்க
மலரின்’
பகுதி,
நமதுபிறப்பில்
72-வது இந்தியச் சுதந்திர
மலர்ந்த, மணம் மிக்க
‘மல்லி்்க
மலரின்’
இரணடாம்
பகுதி,
நமது
72-வது
இந்தியச்
சுதந்திர
தினத்தன்று
வவளிவருவதில்
வபரு்ம
வ்காள்கிபறாம்.
செயல்களைச் செய்யும் ப�ோது உறுதி, பணியில் ப�ொருள் வந்தால் அதன் மீது ஆசை
தினத்தன்று வவளிவருவதில் வபரு்ம வ்காள்கிபறாம்.
இன்மை, இந்த நான்கையும்
பதவி
தருவது
தான்ஆதரவும்,
தெளிவு.
நமது தமிழ்ச் உடையவரிடத்தில்
சங்கம் வளர, நம் தமிழ்
சமூ்கம்
அளிககும்
பதாள் வ்காடுத்தலும் மி்கவும்
நமது தமிழ்ச் சங்கம்
வளர, நம் தமிழ்
சமூ்கம்
அளிககும்
ஆதரவும்,
பதாள் வ்காடுத்தலும்
பபாற்றககூடியபத.
இந்த
வருடத்தின்
சிறப்பா்க,
‘வடஅவமரிக்கத்
தமிழ்ச் மி்கவும்
சங்கப் பபர்வ’ ( Federஅன்புடையீர், இந்த
பபாற்றககூடியபத.
வருடத்தின்
சிறப்பா்க,of‘வடஅவமரிக்கத்
சங்கப் பபர்வ’
( Federation of
Tamil Sangams
North Americaதமிழ்ச்
) ஃவபடனாவில்
இஙகிருந்து
வபரும் திரலா்கச் வசன்று
ation of Tamil Sangams
of
North
America
)
ஃவபடனாவில்
இஙகிருந்து
வபரும்
திரலா்கச்
வசன்று
பஙகு வ்காணட்தச்
வசால்லலாம்.
2018 ஜூன்மலரின்
29 ,30 மற்றும்
ஜூ்லபதிப்பில்
1 பததி்களில் ந்டவபற்ற
‘முண்டாசு
கவிஞனின்’
பிறந்தநாளில்
நம்
மல்லிகை
மூன்றாவது
பஙகு
வ்காணட்தச்
வசால்லலாம்.
2018நமது
ஜூன்
29 ,30
மற்றும்
ஜூ்ல
1 பததி்களில்
ந்டவபற்ற
மாவபரும்
விழாவில்
தமிழ்ச்
சங்கம்
பஙகு
வ்காணடதும்,
பபர்வயின்
விழா மலர் தயாரிப்பில்
உங்கள் விழாவில்
அனைவரையும்
சந்திப்பதில்
பெரும்
மகிழ்ச்சி
க�ொள்கிறேன்.
மாவபரும்
நமது தமிழ்ச்
சங்கம்
பஙகு
வ்காணடதும்,
பபர்வயின்
விழா மலர்
தயாரிப்பில்
ஆசிரியர்
குழுவில்
எனது
பஙகும்,
விரிவா்க
இதழின்
உள்பள
நி்கழ்வு்களில்
்காணபீர்்கள் !
ஆசிரியர் குழுவில் எனது பஙகும், விரிவா்க இதழின் உள்பள நி்கழ்வு்களில் ்காணபீர்்கள் !
வெற்றிகரமாக மூன்றாவது
உங்கள்
உங்கள் எமது ஆசிரியர்
பமலும் இந்தகாலாண்டு
மணம் மிக்கமலர்,
‘மல்லி்்க’
மலர்படைப்புகள�ோடும்
சிறப்பா்க அ்மய, உ்ழத்த
பமலும் இந்த மணம்
மிக்க
‘மல்லி்்க’
மலர்
சிறப்பா்க
அ்மய,
உ்ழத்த
எமது
ஆசிரியர்
ஒருஙகி்ணத்துக
வ்காடுத்த
சங்கத் த்லவர்
மற்றும்மலர்ந்துள்ளது
வசயலாளர் அவர்்களுககும் சிரம்
ஆதரவுகள�ோடும்குழுவிற்கும்,
நம் சான் வ்காடுத்த
ஆண்டோனிய�ோ
தமிழ்ச் சங்கத்
த�ோட்டத்தில்
குழுவிற்கும், ஒருஙகி்ணத்துக
சங்கத் வ்காள்கிபறன்.
த்லவர் மற்றும் வசயலாளர் அவர்்களுககும் சிரம்
தாழ்ந்த
நன்றி்க்ளக
கூறிக
மிகவும்நன்றி்க்ளக
பெருமையான
தாழ்ந்த
கூறிகவிஷயம்!
வ்காள்கிபறன்.
இதழின் உள்பள வசதுக்கப்படடு வந்திருககும் ்கடடு்ர்கள், ்கவி்த்கள் மற்றும் உபபயா்கக
இதழின் உள்பள
வசதுக்கப்படடுஇந்த
வந்திருககும்
்கடடு்ர்கள்,
்கவி்த்கள் மலரை
மற்றும் உபபயா்கக
ஓராண்டைத்
த�ொட்டுவிட்டது
வாடாமலர்
! இச்சிறப்பான
குறிப்பு்களின் உரி்மயாளர்்கள்
அ்னவருககும்
எனது உளமார்ந்த உருவாக்கிய
வாழ்த்துக்க்ளத் வதரிவித்துக
குறிப்பு்களின்
உரி்மயாளர்்கள்
அ்னவருககும்
எனது
உளமார்ந்த
வாழ்த்துக்க்ளத்
வதரிவித்துக
ஆசிரியர் குழுவிற்கும்,
ஒருங்கிணைப்புக்
எண்ணிலடங்கா
நன்றிகளைத்
வ்காள்கிபறன்.
இது உங்கள் மலர்.குழுவிற்கும்
உங்களின் திற்ம்க்ள
வவளிகவ்காணர
உருவான மலர். உங்கள்
வ்காள்கிபறன். இது உங்கள் மலர். உங்களின் திற்ம்க்ள வவளிகவ்காணர உருவான மலர். உங்கள்
ஆதரவும்,ஒத்து்ழப்பும்
வதாடர்ந்து
கி்டக்க
பவணடுவமன்று
விரும்பிக
ப்கடடுக
வ்காள்கிபறன்.
தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
ஆதரவும்,ஒத்து்ழப்பும்
வதாடர்ந்து கி்டக்க பவணடுவமன்று விரும்பிக ப்கடடுக வ்காள்கிபறன்.
நன்றி !
நல்ல சுவையான படைப்புகளைக் க�ொடுத்த
நன்றி ! படைப்பாளிகள் அனைவருக்கும் மிக்க

-ஷீலொ ரமணன்.
-ஷீலொ ரமணன்.

நன்றிகள் ! அடுத்து வரும் 2019 ஆம் ஆண்டிலும் இதே ப�ோன்று,
இவண உற்சாகத்தோடு
இவண
பங்குக�ொண்டு, நம் மல்லிகை மலரை உலகம் முழுதும் மணம்
செய்யுங்கள்.
சான்பரப்பச்
ஆண்்டானி்�ா
சான் ஆண்்டானி்�ா
தமிழ்ச் சஙகம் தமிழ்ச் சஙகம்
அன்புடன்

-ஷீலா ரமணன்.

சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்.
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மலர் குழு:
மல்லிண்கமல்லிண்க
மலர் குழு:
ஒருஙகிணணப்ாளர்்கள்:
ஆசிரி�ர் குழு: ஒருஙகிணணப்ாளர்்கள்:
ஆசிரி�ர் குழு:
நற்குணன் ்்கசவராம்
நற்குணன் ்்கசவராம்
இராஜகுரு இராஜகுரு
்ரமசாமி ்ரமசாமி
ஷீலா ரமணன் ்கார்த்தி்்க�ன்
்கார்த்தி்்க�ன்
ஷீலா ரமணன்
சுப்ாநாயுடுசுப்ாநாயுடு
்வல்அமுதா்வல்அமுதா
அரவிநதன் அரவிநதன்
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தலைவர் உரை

அன்புத் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு,
வணக்கம். சான் ஆண்டோனிய�ோவில் நம் தமிழ்
மக்களின் திறமைகளை வெளிக்கொணரும்
ந�ோக்கத்துடன் ஆரம்பித்த நமது தமிழ்ச் சங்கத்தின்
மல்லிகை மலருக்கு, தங்கள் படைப்புகளை
அனுப்பி நீங்கள் தந்துக�ொண்டிருக்கும் ஆதரவு
வரவேற்கத் தக்கது. சிறந்த படைப்புகளைத்
தேர்ந்தெடுத்து, சரிபார்த்து, திறம்பட உழைத்த
ஆசிரியர் குழுவிற்கு சங்கத்தின் சார்பாகப்
பாராட்டுக்கள் ! வரும் வருடங்களிலும் த�ொடர்ந்து
உங்கள் ஆதரவைத் தாருங்கள், மேன்மையடையுங்கள்
!
நன்றி ! வணக்கம் !

-இராஜகுரு பராமசாமி
தலைவர்,சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
மல்லிகை மலரைப் படிக்க:
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பாட்டி
ஜ�ோதி அழகர்
ள்ளிக்கிழமை மாலை கடைக்குப்
ப�ோய் தேவையான சாமான்களை
வ ா ங் கு வ து வ ழ க்க ம் . அ ன் று ம்
அப்படித்தான். வால்மார்ட் ப�ோயிட்டு வர மணி 8
ஆனது. லேசாக அப்பொழுதுதான் இருட்ட
ஆரம்பித்தது. வீட்டுக்கு வந்து சாமான் எல்லாத்தையும்
அடுக்கி வைத்து விட்டு அப்பாடான்னு ஐந்து
நிமிடம் உட்காரலாம் என்று நடுப்பறைக்கு வந்தேன்.

வெ

இந்தியாவுல இருந்து அப்பாவ�ோட ப�ோன் கால்
வந்தது. என்னன்னு தெரியலையேனு கால் எடுத்தேன்.
"என்ன அப்பா?" என்றேன். "பாட்டி சீரியஸா
இருக்காங்க". ச�ொன்ன நிமிடத்தில் கண்ணீர்
முட்டிக் க�ொண்டு வந்தது.அழுகையை வெளிக்
காட்டாமல் அப்பாவிடம் பேசி விட்டு பாட்டியைப்
பற்றி நினைத்துக் க�ொண்டே உட்கார்ந்தேன்.
பாட்டி, எண்பது வயது அழகி.அவளின் கூந்தல்
வ ெ ள்ளை ப் ப னி க் கூ ட்ட ம் . க ன ்னங்க ளி ன்
சு ரு க்கங்க ள் க டற்கரை ம ண ல ை தட வி ய
அ னு பவங்க ள் . க�ொ டி
இ ட ை ய ா ள்
என்பார்களே,அதுவும் அவளுக்கு அட்டகாசமாகப்
ப�ொருந்தும். கையில் குத்திய பச்சை,அழியாத
க�ோலம்.இத்தனை வயதிலும் தன் வேலைகளை
தானே செய்வாள்.தனது தெருவில் தன் வீட்டைத்
தாண்டிச் செல்லும் அனைவரின் பய�ோ டேட்டாவும்
அவள் கையிலே.
அந்த காலத்தில் கல்யாணம் எப்படி நடக்கும்
என்பதை பாட்டி விவரிக்கும் ப�ோது எனக்கு மிகவும்
வித்தியாசமாக இருக்கும். பல்லாங்குழி மற்றும்
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த ா ய ம் வி ள ை ய ா ட் டி ல் அ வள ை ஜ ெ யி க்க
யாருமில்லை.பல்லாங்குழியில் அடுத்த சுற்றில் எந்தக்
குழியில் இருந்து ச�ோழிகளை அள்ளலாம் என்பதை
அற்புதமாகக் கணிப்பாள், தாயத்தை எடுப்பாக
உருட்டி காய்களை நகட்டுவாள். தலை குளித்ததும்
நான் தூங்கினால் க�ோபப்படுவாள். "தலைய காயப்
ப�ோடாம தூங்காத "என்று ச�ொல்வாள். என் பாட்டி
எனக்கு ஒரு த�ோழி.
இப்ப இருக்குற பசங்க வீடிய�ோ கேம்ஸ், எக்ஸ்
பாக்ஸ்னு உயிரே இல்லாத ப�ொருள்கள�ோடு
விளையாடுறாங்க. என்னுடைய ப�ொழுதுப�ோக்கும்
என் பாட்டி தான்.
ந ா ன் ப � ோ ன மு ற ை ஊ ரு க் கு ப் ப � ோ ய்
அமெரிக்காவிற்கு திரும்பும்போது,"நீ வாங்கி வந்த
புரூட் ஸ்னாக் ர�ொம்ப நல்லா இருக்கு. அடுத்த
தடவை வரும்போது வாங்கிட்டுவா" என்றாள். நான்
மீண்டும் ஊருக்குப் ப�ோறதுக்குள் அவள் உடம்பு
சரியாகி விட வேண்டும் என்று கடவுள்கிட்ட
வேண்டிட்டு இருக்கேன்...நீங்களும் வேண்டிக்கோங்க.
அக்கால வரலாறுகள் ச�ொல்ல எல்லோருக்கும்
ஒ ரு ப ா ட் டி வே ண் டு ம் . அ வர்க ள் ச�ொல் லு ம்
வரலாறுகள் நமக்கு வெறும் கதை மட்டும் அல்ல.
நமது கலாச்சாரத்தின் அடையாளங்கள். இவை எந்த
எழுத்தாணிகளாலும் எழுதி நம் மனதிற்குள் ப�ோவது
அல்ல. பாட்டிகளின் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும்
நம் கண் முன்னே காட்சிகளாகக் காட்டப் படுபவை.
அ டு த ்த தல ை மு ற ை , ப ா ட் டி க ளு டன் நே ர ம்
செலவ ழி க்க மு டி ய ா த சூ ழ் நி ல ை க் கு த்
தள்ளப்பட்டாலும்,நமக்கு நம் பாட்டி ச�ொன்ன
அனைத்து நல்ல விஷயங்களையும் ,க�ொண்டு ப�ோய்
சேர்ப்போம். நன்றி!!!
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(31.3.2017) காலை 9.00, ஆவியாங்கா வானூர்தியில்
பு றப்ப ட் டு , பூ மத் தி ய ரேகையை ந�ோ க் கி ப்
பயணித்தோம். மதியம் 12.30 மணியளவில் bogotaப�ோக�ோடா & பக�ோடா& ப�ோகட்டா நகரம்
அடைந்தோம் (ப�ோகட்டா, ப�ோகவேண்டாமா,
வரட்டா மாதிரி& ப�ோகட்டா என்பது நகரின்
உச்சரிப்பான பெயர்)
இந்த குழம்பாத பயணத்தில் பங்கு க�ொண்டவர்கள்,
நமது வகுப்புத்தோழர் கிருஷ்ணப்பன், அவரது
மனைவியும், துணைவியுமான லீலா, அடியேன் e.a.
ப ழ னி ய ப்பன் , எ ன து மனை வி ஜ ெ ய ல ட் சு மி
பழனியப்பன், துணைவி ஜெயா பழனியப்பன் என
ஆக ம�ொத்தம் நம்மில் 4 பேர் குழப்பமாக இருக்கிறதா?
குழப்புவது என் வேலை, நான் வெற்றியடைந்ததாக
அர்த்தம்.
என்னைப் பற்றி வலைதளத்தில் எந்த மாகானுபவர்
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கைங்கரியம�ோ யார் கண்டார்? E.a. palaniappan is
known to have two relationships (1) Jayalakshmi
p a l a n i a p p a n . ( 2 ) j a y a p a l a n i a p p a n எ ன ப்
ப�ோட்டுள்ளார்கள். 1 ம், 2ம் ஒன்றே என்ற வித்யாசம்
தெரியாத அந்த மகானுபவர்கள் திருப்தி அடைய
எனது உபயம்.
க�ொலம்பியநாடு பூமத்திய ரேகைக்கு 100- 200
ம ை ல் , ச மீ பத் தி ல் வட பு ர ம் அ ம ை ந்த ந ா டு ,
வ ெ னி சு வ ெ ல ா , பெ ரு , ப ன ம ா , ஈ க்வட�ோ ர்
நாடுகளுக்கு இடையே அமைந்த நாடு. இந்த 5
ந ா டு க ளு ம் 1 8 1 0 வ ா க் கி ல் சு த ந் தி ர ம் பெற்ற
க�ொலம்பியா நாடாக இருந்தது வரலாறு. இப்போது
தனித்தனி. நம் நாட்டுக்கு 1520&30 களில் பாபர் வந்த
சமயம், இந்த நாடுகள் ந�ோக்கி ஸ்பெயின் நாட்டுக்காரர்
வந்து சிற்றரசர்களிடமிருந்து கபளீகரம் செய்ததும்
நமது வரலாறு ப�ோன்றுதான். கத்தி, கபடா, அம்புகள்
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பீ ர ங் கி க ளி ட ம் ப ா ட்சா
பலிக்கவில்லை
ப�ோகட்டா நகர் 8000 அடி
உயரத்தில் அமைந்த நகர்.
மழை வளமும், பரிதி ஒளி
வள மு ம் ஒ ரு ங்கே பெ ற் று
மரஞ்செடி க�ொடிகள், குளம்,
குட்டைகள், செடி, செத்தைகள்
என இயற்கையன்னை ஆட்சி
ந டத் து ம் பெ ரு ந க ர் .
ஜனத்தொகை 9 மில்லியன்.
அனைவர்க்கும் வீட்டோடு
வாழ வழிவகுத்துத் க�ொடுத்த
அ ர சி ன ர்
ச ா தனை
ப�ோற்றத்தக்கது.

அந்த உயரத்திலிருந்து நகர்
அழகை கண்குளிர sorry கண்
கதகதக்க, கண்டு களித்தோம்.

பழனியப்பன்

வெஜிடேரியன் சாப்பாடு மிக மிகக் க�ொடுமை
யானது. பத்துப் பதினைந்து வகைகளில் பிரட்.
வட்டமாக, சதுரமாக,நீளமாக என. சுவை என்னவ�ோ
ஒரே மாதிரித்தான். எப்படித் தான் சுவையின்றி
சாப்பிடுகிறார்கள�ோ! உப்புமில்லை, உரப்புமில்லை.
இப்படியே உண்டால் உண்மையிலேயே நாக்கு
செத்துவிடும். இரண்டு நாள் பிட்சா சாப்பிட்டு
சமாளித்தோம்
நமது நண்பர் கிருஷ்ணப்பனும், லீலாவும் கடல்
உணவை நன்கு ரசித்து உண்டனர். squid என்ன
bass என்ன shriump என்ன kinds of fish என்ன என்ன
என அமர்க்கலப்படுத்திவிட்டார்கள், மூன்று
நாட்களுக்கு இருவரது உணவுச் செலவை ஒப்பிட்டுப்
பார்த்தால்,எனக்கும் என் மனைவிக்கும் 30 டாலர்கள்
தான், அவர்களுக்கோ 150 -200 டாலர்கள் ! ஆனால்
அங்கும் காரசாரமில்லா உணவுகள் தான் என
சமாதானப் படுத்திக்கொண்டோம்.
முதல் நாள் ரெஸ்ட்டாரெண்ட் சூழ்ந்த பார்க்
சென்றோம். நாங்கள் சில பழங்கள் வாங்கி வந்தோம்.
இரண்டாம் நாள் தனி பஸ்ஸில் பயணித்து
(அமெரிக்காவிலிருந்து மட்டும் 25 பேர்கள் எங்கள்
கு ரூ ப் பி ல் ) ந ா ட் டி ன் தல ை ம ை ச் செ ய ல க ம்
சென்றோம். அதன் சட்டமன்ற, நிர்வாகக்கிளைகளைப்
பார்த்தோம். நீதிமன்றக்கிளைக்கும் சர்ச்சுக்கும்
இடைப்பட்ட பெரிய சதுக்கத்தில் பெரிய விழாக்கள்
நடத்த, புரட்சி கூட்டங்கள் நடத்த என மிக
விலாசமான பகுதி அது.
உயர்தர கட்டிடக்கலை ர�ோமன் கட்டிடக்கலையை
நினைவுறுத்துவதாக இருந்தது.
கடல்மட்டத்திலிருந்து 10 ஆயிரம் அடிஉயரத்தில்
உள்ள மலை மேல் ‘வின்ச்’ல் சென்றோம். மலைமேல்
ஒரு சர்க் கட்டி உள்ளார்கள். அங்கு க�ொஞ்சம் குளிர்.
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த னி ய ா ர் ஒ ரு வ ரி ன்
மியூஸியம்- மனித மற்றும்
விலங்குகளின் உடல் கூறுகள்
பற்றிய Museum -everything
not proportionate. அதாவது,
மனித மற்றும் விலங்குளை
வித்தியாசமாக உருவங்களில்
ப � ொம்மை க ள ா க ,
வரைபடங்களாக உருமாற்றி
யிருக்கிறார்.

Aborginals gold museum
ப ா ர்த்தோ ம் . ஸ்பெ யி ன்
காரர்களுக்கு தங்கம் க�ொடுத்து வம்பை வாங்கி,
நாட்டையே க�ோட்டை விட்ட கதை கெட்டோம்.
Aboriginals are like புத்தர் ப�ோன்றவர்கள், தங்கள்
தேவைக்கு மேல் இயற்கையன்னையிடமிருந்து
எதுவும் எடுக்கமாட்டார்கள். திருப்தியான வாழ்வு
வ ா ழ்ந்தார்க ள் . அ வர்க ள் தங்க த ்தை கூ ட
விரும்பவில்லை அல்லது அதிகமாக விரும்பவில்லை.
இரண்டாம் நாள் இறுதியாக வெடியாட்டம்போட
‘வெடியாட்டம் அரங்கு’ சென்றோம். வெடியாட்ட
அரங்கில் 4 இருக்கையிடைப் பாதைகள் உள்ளன.
ஒ ரு ஒ ரு
A y l e வி ள ை ய ா ட வே ண் டு ம் .
ஒவ்வொருவருக்கும் கல்&தெல் க�ொடுப்பார்கள்
(பனங்கொட்டை விளையாடியவர்களுக்கு தெல்
எ ன ்பதன் அ ர்த்த ம் வி ள ங் கு ம் ) தெ ல ்லை
குறிப்பார்த்தோ & குறிபார்க்காமல�ோ எறிந்தால்
நமது தெல்லின் வழியில் இருந்தால் வெடி வெடிக்கும்.
இரண்டு முறை வெடி வெடித்து லீலா அவர்கள்
வெற்றி பெற்றார். சாதனைதான். வெகு சிலரால்
மட்டுமே வெடி வெடிக்க முடிந்தது. நானும்
ஜ ெ ய ா வு ம் அ ந்த வி ள ை ய ா ட் டி ல் க ல ந் து
க�ொள்ளவில்லை. நம் விளையாட்டு மற்றவர்களுக்கு
வினையாகிவிட கூடாதே என்ற நல்லெண்ணம்தான்
காரணம். நாம் எறியும் தெல் அடுத்த Ayleக்கு
சென்று விட்டால் நம் group ஐயே கூண்டோடு
அ ல ்ல து கூ ண் டு இ ல ்லாமலே வ ெ ளி யே ற் றி
விடுவார்கள்.
க�ொலம்பிய நாட்டு மக்கள் நம்மைப்போல்
எல்லாவித அரசியல் ஊழல்களையும் தாங்கும்
இதயம் க�ொண்டவர்கள் அல்ல. அரசியல் ஊழல்
கண்டதும் மக்கள் புரட்சி, ராணுவப்புரட்சி,
க�ொரில்லா புரட்சிகள் மற்றும் வ�ோட்டு முறையை
கையில் எடுத்துவிடுவார்கள். அதனால் அரசியல்
நிலையற்றத்தன்மை drug cartles என நாட்டுக்கு
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கெட்டபெயர். இப்போது பரவாயில்லை. 1970 முதல்
2000ல் நிலையற்றத்தன்மை தான்.
இரண்டாம் நாள் கார்ட்ட ஹேனாவில் நண்பர்
கிருஷ்ணப்பனும் லீலாவும் சதுப்புநிலம் காண
க னு வி ல ்செ ன ்றார்க ள் . ஜ ெ ய ா வி ற் கு நீ ச ்சல்
தெ ரி ய ா தப டி ய ா ல் அ தி ல் ந ா ங்க ள் க ல ந் து
க�ொள்ளவில்லை.
மூன்றாம் நாள் cartagena கார்ட்டஹேனா என்ற
க டற்கரை ந க ர் ஒ ரு ம ணி நே ர வ ா னூ ர் த் தி
பயணத்திற்கு பிறகு சென்றடைந்தோம். முதல் நாள்
வாயில்நுழையாத பெயர் க�ொண்ட க�ோட்டையை
பார்த்தோம். திருடிய நாட்டை அடுத்த திருடனிடம்
க�ோட்டை விடாமல் இருக்க நாட்டவர் கட்டிய

ஏப்ரல் 4 தேதி காலை 9.30 மணிக்கு புறப்பட்டு
மதியம் 1.30 நல்லபடியாக வந்து சேர்ந்தோம்.

க�ோட்டை, க�ோட்டையில் பீரங்கிகள், பீரங்கி
குண்டுகள் க�ோட்டையின் ரகசிய வழி ஆகியவற்றை
பார்த்தோம்.

கிருஷ்ணப்பன், பழனியப்பன் தம்பதிகள் ( நாங்கள்
தான் !) கள்ளம் கபடமறியா ஆண்டவனால்
விரும்பப்படும் அப்பாவிகள் !

நகரின் walled city (old) சென்று பார்த்தோம். walled
cityயில் அரசியல் அலுவலகங்கள், நீதிமன்றங்கள்,
சர்ச்கள், உணவகங்கள் வணிகஸ்தலங்கள், தூக்கு
மேடைகள், களை ஏலம்விட மன்றங்கள், சதுக்கங்கள்,
பாசறைகள், பீரங்கிகள் பார்த்தோம்.

தமிழை க�ொச்சை தமிழ் எனக் கேவலப்படுத்தக்
கூடாது. இந்த மக்களின் தமிழை முடிந்தவரை
உபய�ோகப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆவல்.

மக்களில் 6 வகைப்பட்டவர்கள் உள்ளனர்.
ப � ொ ரு ள ா த ா ர ம் ம ற் று ம் க ரு ப் பு - வ ெ ள்ளை
நிறப்பாகுபாட்டில் பிரிக்கப்பட்டுள்ள னர்.
அ வர்க ளி ன் வீ டு க ளு ம் வகைப்ப டு த ்த ப்
பட்டுள்ளன. கலப்புத் திருமணங்களால் கருப்புவெள்ளை கலந்திருப்பது தெரிகிறது.
8

மதியம் நாங்கள் Avaiary tour ப�ோய் வந்தோம்
நாட்டு பறவையினங்களை ஒரு பெரிய ஏரியாவில்
பாதுகாத்து வைத்துள்ளார்கள். பறவைகள் கூண்டு
என ச�ொல்லமுடியாத பெரிய பெரிய பகுதிகளில்
ஏமாற்றி அடைத்து வைத்தார்கள். சரணாலயம்
என்ற பெத்தப் பெயர். Rain forest, வேறு சூழல் என்ற
பீத்தல் வேறு. 2 மைல்கள் நடந்து தனிப்பட்ட
பகுதிகளை பார்வையிட்டோம். ஈமு என்ற க�ோழிகள்
பல நிறங்களில், வாத்துக்கள், பல நிற குருவிகள்,
Flamingo, செந்தமிழ் ஓணான்கள் (நம்ம ஊர்
ஓ டக்காய்க ள் ) ப ா ர்த்தோ ம் . த�ோகை வி ரி த ்த
கண்ணுக்கு பரவசமான மயில்கள் கண்டோம்.
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சி னி ம ா வி ல் செந்த மி ழ ன் உ பய�ோ க த ்தை
கட்டுப்படுத்தி (?) க�ோவைத்தமிழைப் புகுத்திய
பெருமை திருவாளர்கள் பாக்கியராஜ், சத்தியராஜ்,
சுந்தரராஜன், க�ோவைசரளா ஆகிய�ோரையும்
ஏனைய�ோரையும் சாரும். நான் செந்தமிழுக்கு
எதிரானவன் அல்ல, அறிஞர் சபையில், கற்றோர்
சபையில், அரசவையில் செந்தமிழ் அன்னை
க�ோலாச்சுவாள்.
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உடனடி
ம�ோர்
குழம்பு
தேவையானப் ப�ொருட்கள்;
கடலை மாவு -2 மேசைக் கரண்டி
அரிசி மாவு

-1 மேசைக் கரண்டி

சாம்பார் ப�ொடி-1 தேக்கரண்டி
மஞ்சள் தூள்

- சிறிதளவு

பெருங்காயத்தூள்- சிறிதளவு

சாவித்ரி
முரளிதரன்

தயிர் - ஒரு கப் (சிறிது புளித்திருந்தால் நல்லது)
உப்பு - தேவைக்கேற்ப.
தாளிக்க -கடுகு,வெந்தயம், மிளகாய்வற்றல், கறிவேப்பில்லை
செய்முறை; ஒரு பாத்திரத்தில் மேலே குறிப்பிட்ட
தேவையான ப�ொருட்களில் (தயிரைத் தவிர ) அனைத்தையும்
ப�ோட்டு,ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் விட்டு கலக்கவும். அடுப்பை
சிம்மில் வைத்து,இரண்டு நிமிடம் க�ொதிக்க விடவும்.பின்
தாளித்து விடவும். ஆறியபின் தயிரைக் கடைந்து அதில்
கலக்கவும்.வெண்டைக்காய் இருந்தால் சிறு துண்டுகளாக
நறுக்கி,வதக்கி இதில் சேர்க்கலாம்.இந்த ம�ோர் குழம்பு, கலந்த
சாதம் மற்றும் துவையல் செய்யும் ப�ொது த�ொட்டு சாப்பிட்டால்
சுவையாக இருக்கும் !

கூட்டுப் ப�ொடி:

அவை வறுபடும் நேரத்தில் மிளகையும் பெருங்காயப்
ப�ொடியையும் சேர்த்து வறுக்கவும். ஆறியபின் மிக்ஸியில்
ப�ொடிசெய்து வைத்துக்க்கொள்ள வேண்டும். காய்கறி
கூட்டு செய்யும் ப�ோது 2 தேக்கரண்டி இப்பொடியை
சேர்த்தால் சுவை கூடும்.
தனியா ப�ொடி; கடலை பருப்பு -1 கப்
தனியா -ஒன்றரைக் கப், மிளகாய்வற்றல் -10
மிளகு-1 மேசைக் கரண்டி, எள் -2 மேசைக் கரண்டி
செய்முறை; முதலில் கடலைபருப்பு,மிளகாய்
வற்றலை வறுத்துக் க�ொள்ளவேண்டும்.முக்கால்
வறுபடும் ப�ோதே தனியா,மிளகு, மற்றும் எள் சேர்த்து
வ று க்க வேண் டு ம் . ஆ றி ய பி ன் ப�ொ டி ச ெ ய் து
வைத்துக்கொள்ளவும்.
ப�ொரியல் செய்யும் ப�ோது; கத்திரிக்காய்,க�ோவக்
காய்,வாழைக்காய் ப�ொரியல் செய்கையில், கடைசியாக
இப்பொடியை ப�ோட்டு சிறிது எண்ணெய் விட்டு
வதக்கினால் சுவையாக இருக்கும்.
சாம்பார் செய்யும் ப�ோது; சாம்பார் க�ொதித்து
இறக்கும்போது, ஒரு ஸ்பூன் இப்பொடி ப�ோட்டு
இறக்கினால் சுவை கூடும்.

உளுத்தம்பருப்பு -2 கரண்டி மிளகாய் வற்றல்- 10, மிளகு
-2 தேக்கரண்டி, பெருங்காயம்- சிறிதளவு

சுண்டல் செய்யும் ப�ோது; எல்லாவகை சுண்டலுக்கும்
இரண்டு ஸ்பூன் ப�ொடியைப் ப�ோட்டு வதக்கினால்
நல்ல மணம் மற்றும் சுவையுடன் இருக்கும்.

செய்முறை; முதலில் உளுத்தம்பருப்பையும்,மிளகாய்வற்ற
லையும் வாணலியில் சிவக்க வறுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

புளிய�ோதரை சாதம் கலக்கும்போது இப்பொடியைப்
ப�ோட்டுக் கலக்கினால் நல்ல சுவை கிட்டும்!
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நட்பு,
கடவுள் தரும் ஒரு வரம் !
தலைகீழாய் நின்று தவமிருப்போ,
பசிமறுத்து பலநாள் பட்டினிய�ோ
புற்றில் புதைந்து மெய்யுருகிய�ோ
தேடிட வேண்டாம்!
நட்பதை வேண்டி
நாடெங்கும் வீணே
அலைந்திட வேண்டாம்!
அன்பாய் ஒரு ச�ொல் எடுத்து
அதனை அள்ளிக்கொடு!
அது ப�ோதும் நட்புக்கு!
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உருவம் பார்க்காது
உள்ளம் உணர்வதே நட்பு!
வயது பார்க்காது
வந்துவிடுவதே நட்பு!
ஆணென்றும் பெண்ணென்றும்
பால்பேதம் அறியாதது நட்பு!
அருகிலேயும் வேண்டாம்
அனுதினமும் வேண்டாம்
அண்டத்தில்
எங்கேனும் ஒரு மூலையில்
இருந்தால் ப�ோதும்
என்றிருப்பது நட்பே!
ஓங்கிய பலம் உடலில்
வேண்டாதது நட்பு!
பஞ்சுப்பொதியென நீ புதைந்து
அமைதி க�ொள்ள
பாசம் சுமந்து வருவது நட்பு!
நீ தடுமாறுகையில்
நீ தவறுசெய்கையில்
நீ தவிக்கையில்
நீ துடிக்கையில்
தன் கைகள் நீட்டி
உன்னைக் காக்க வருவதே நட்பு.!
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இத்தனையும் சேர்ந்த
நட்பெனும் உறவு
உனக்கு வாய்க்கப் பெறுமெனில்
ஆனந்தத்தில் திளைத்திடு,
உன்னிலும் செல்வம்
க�ொண்டோர் யாரும் இல்லை!
- ஷீலா ரமணன்.
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மறக்க
முடியாத
தீபாவளி!

எ

ன்னுடைய குழந்தைகள் 3 ,4 வயதிலிருக்கும் ப�ோது, அவர்களின் முதல் இந்தியா
பயணம் ! ஐபேட்,செல்போன்,டெலிவிஷன் ப�ோன்ற எவ்வித எலெக்ட்ரானிக்ஸ்
ப�ொருட்கள் இல்லாத நாட்கள். நிறைய கலரிங் புக்ஸ், பரிசுகள் என சந்தோஷப்
பயணம். சிகரெட் புகைப்பவர்களுக்குத் தனிப் பகுதி, இதனால் உடன் இருப்பவர்களுக்கும்
அந்தப் புகையினால் எந்த பாதிப்பும் இல்லாத காலம் அது.
மும்பையில் இறங்கி,பின் பெங்களூரு பயணம். அம்மா குழந்தைகளுக்குப் பட்டு பாவாடை,
சின்ன வேஷ்டி தயாராக வைத்திருந்தார்.பிரமாதமான விருந்து, அம்மாவின் கையால் தயாரான
அதிரசம்,எல்லாம் முடித்து குழந்தைகளும் பெரிய�ோரும் வெளியே பட்டாசு வெடிக்க சென்றோம்.
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தீ ப ா வ ளி அ ன் று ம ா ம ா
பட்டா சு க ள் வ ெ டி க்க க்
கற்றுக்கொடுக்க, குழந்தைகள்
பயம் கலந்த மகிழ்ச்சியில் கம்பி
ம த ்தா ப் பு ப � ோ ன ்றவற்றை
பாதியிலேயே தூக்கிப்போட,
அந்தப் பட்டாசுகளுகளுக்காக
தெரு ஓரங்களில் காத்திருந்த
ஏ ழை க் கு ழ ந்தை க ள் ஓ டி
வந்த ன ர் வி ல ா எ ழு ம் பு க ள்
தெரிய,ஒட்டிய வயிறுகளுடன்!
அ வர்க ளு க் கு ம் தீ ப ா வ ளி
த ா ன் , ஆ ன ா ல் பு து து ணி
இ ல ்லை , இ னி ப் பு இ ல ்லை ,
அ னு ப வி க்க பட்டா சு க ள்
இல்லை,,ஆனால் முகங்களில்
மட்டும் அத்தனை சந்தோஷம்!
என் குடும்பம் கலகலப்போடு
வீ ட் டு க் கு ள் செ ன ்ற ன ர்
மீண்டும�ொரு விருந்து !

ராஜம்
இராமமூர்த்தி

என் மனம் கலங்கத் த�ொடங்கியது. வெளியிலேயே
தங்கிவிட்ட என் மனம் அத்தெருக் குழந்தைகளைத்
தேடியது. எங்கள் பிள்ளைகள் விட்டுச் சென்ற
மிச்சம் மீதி பட்டாசுகளை ஆசையாசையாய்
ப�ொறுக்கிக் க�ொண்டிருந்தனர்.என் சக�ோதரர் புது
பட்டாசுகளை கை நிறைய அள்ளிக் க�ொடுத்தார்.
இனிப்புகளும் தான்.
அமெரிக்கா வந்தோம்.உலகில் ஏன் இந்தப்
ப ா கு ப ா டு ? ஏ ழை க ள் ஏ ன் வ ழி வ ழி ய ா க
ஏ ழை க ள ா க வு ம் , ப ண க்கா ர ர்க ள் மே லு ம்
பணக்காரர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்? இதைப்
பு ரி ந் து க�ொள்ள வே ண் டு ம் எ ன ்ற எ ண்ண ம்
மிகுதியானது,அதில் உருவானது தான்-சீரான சமூக
முதலீடு. ( Building Social Capital ).
உ ல கி ன் வள ர் ச் சி ய ட ை ந்த 1 6 ந ா டு க ளி ல் ,
அமெரிக்காவில் மட்டுமே வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ்
21 .9 % குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்,இத்தனை
க்கும் அரசாங்க சலுகைகள் கிடைத்தும். அப்படி
யெனில் உலகளவில் பாருங்கள். இங்கு புலப்பெயர்ந்த
இந்தியர்கள் தங்கள் வருட வருமானத்தில் 1 .5 %
ம ட் டு மே நி தி உ த வி செ ய் கி ன ்ற ன ர் , ஆ ன ா ல்
அமெரிக்கர்கள் 4 % அளிக்கின்றனர்.

ஒ ன ்றா க இ ணை ந் து , இ ந்த
ஏற்றத்தாழ்வு சமுதாயத்தை
மாற்றும் முயற்சியே அது.
ந ம்மை ப் ப � ோ ன ்ற ந ல ்ல
நி ல ை யி ல் வ ா ழ்பவர்க ள்
மு ழு ம ன ம் வைத் து ச மூ க
ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கள்
உ ண் டு ப ண் ணி , ந ம்மால்
முடிந்தளவு விழிப்புணர்வுகள்
ஏற்படுத்தியும், ப�ொருளாகவும்,
பணமாகவும் வேலைவாய்ப்பா
கவும் உதவிகள் செய்தால் நம்
மக்க ளி ன் நி ல ை க ள ை
மாற்றலாம்.

சமூக முதலீடை வளர்க்க,
ந ம் பி க்கை , ச மத் து வ ம் ,
இ ணை ப் பு க ள் ம ற் று ம்
நெட்வொ ர் க் கி ங் மி க
அ வ சி ய ம் . இ ந் தி ய ா வி ல்
இருந்து வீடு வந்தோம் . பிள்ளைகள்
வி த வி தம ா ன ச ா ப்பாட ை , த ட் டி ல்
அப்படியே விடும்போது
நான் அந்த ஏழை குழந்தைகளை
நினைவூட்டியப�ோது, ‘இந்த சாப்பாடை
அவர்களுக்கே அனுப்பிவிடு அம்மா’
என்றனர்.
குழந்தைகள் சமூக அக்கறையுடன்
இ ரு க்க பெ ரி ய வர்க ள் அ வ் வி த
ப�ொறுப்புமிக்க செயல்களைச் செய்து
காட்டி வளர்க்க வேண்டும், நாம் ஒரு
மு ன ்மா தி ரி ய ா க இ ரு ந் து செ ய ல்
படவேண்டும். அளவுக்கு மீறி ப�ொருள்கள்
வேண்டாம், கட்டுப்பாடு மிகவும் அவசியம்,
சுயமாக சிந்தித்து செயல்பட சமயம்
க�ொடுத்து ,மிகவும் பாராட்டி வளரும்
கு ழ ந்தை க ள் மி கு ந்த ச மூ க மு த லீ டு
உடையவராய் வளர்வார்கள். நல்ல சமூகம்
உருவாகும். நம் நாடும் நன்கு வளர்ச்சி
அடையும்.
அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் .

ஆ ன ா ல் ப ா ர ா ட்டப்பட வே ண் டி ய து
எ ன ்ன வ ெ ன ்றால் , இ ங் கு ள்ள இ ந் தி ய ர்க ள் ,
வருடாவருடம் இந்தியாவிலும் சரி, அமெரிக்காவிலும்
ஏற்படும் இயற்கை அழிவுகளுக்கு நிரந்தர நிதிஉதவி
செய்கின்றனர். ஆனாலும் பணம் மட்டுமே ஒரு
நாட்டை முன்னேற்றி விடாது என்பதை மனதில்
க�ொண்டு நாம் செயல்படவேண்டும்.
நல்ல நிலையில் வாழ்ந்துக�ொண்டிருக்கும் நாம்
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றிமுகம்: 2013 இல்
அ மெ ரி க்கா
வருவதற்கு முன்பு
நான் ஒரு தன்னார்வ த�ொண்டு
நி று வ ன த் து டன் எ ன ்னை
இ ணைத் து க் க�ொ ண் டு
இ ரு ந்தேன் . அ தன் பெ ய ர்
“வாழை”. என்னோட கல்லூரி
பேராசிரியர் ஒருவர் இதில்
ப ங் கு க�ொ ண் டு இ ரு ந்தா ர் .
பெங்க ளூ ரு வி ல் ஒ ரு மு ற ை
அவரை பார்த்த ப�ொழுது அவர்
என்னை அந்த தன்னார்வத்
த�ொ ண் டு நி று வ ன த் தி ல்
இணையும் படிக் கேட்டார்.
எ ன க் கு அ து வரை எ ந்த
அனுபவமும் இல்லை. நான்
மென்பொருள் நிறுவனத்தில்
பணிபுரியும் ஒருவன், எனக்கு
வேலையைத் த வி ர எ து வு ம்
செய்து பழக்கமும் இல்லை.
அ வ ர் ச�ொ ன ்னா ர் இ ந்த
இயக்கம் என்னைப் ப�ோன்ற
இ ள ை ஞ ர்கள ா ல் ந ட த ்த ப்
படுகிறது என்று. நான் ஒருவித
த ய க்கத் து டன் சேர்வத ற் கு
சம்மதம் ச�ொன்னேன்.
ஒ ரு வ ா ர க் க ட ை சி யி ல்
உறுப்பினர் சந்திப்புக்கு என்னை
அழைத்தார்கள். எப்பொழுதும்
ஞாயிறு அன்று நண்பர்களுடன்
கிரிக்கெட் விளையாட செல்லும்
எ ன க் கு , எ ன ்னட ா இ ப்ப டி
மாட்டி க�ொண்டோமே என்று
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த�ோன்றியது. அப்போது எனக்கு
தெரியாது இது ஒரு சிறந்த முடிவு.
வாழை நிறுவனம்:
‘அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்,
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்,
பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும்,
பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல்,
அன்னயாவினும் புண்ணியம் க�ோடி
ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்’

ராம்குமார்
பரமசிவம்

என்ற பாரதியின் வார்த்தை
க ளு க் கு உ யி ர் ஊ ட் டு ம்
வேலையை கண்முன்பு காணும்
வ ா ய் ப் பு கி ட ை த ்த து அ ந்த
ச ந் தி ப் பி ல் . பெ ரி ய பெ ரி ய
மென்பொருள் நிறுவனத்தில்
வேல ை செ ய் யு ம் நி ற ை ய
இளைஞர்கள் ஞாயிறு அன்று ஒன்று கூடி கிராமத்தில்
வாழும் ஏழை மக்களின் வாழ்வாரத்தை முன்னேற்றும்
விஷயத்தை பேசுவது என்பது 21 ஆம் நூற்றாண்டில்
அதுவும் பெங்களூரு ப�ோன்ற நகரத்தில் காண்பது
ஒரு கனவு ப�ோல் தான் த�ோன்றியது.

தருமபுரி மற்றும் வில்லுபுரம் மாவட்டங்களில்
உள்ள 100 + கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு கல்வி
க�ொடுத்து க�ொண்டு இருக்கிறார்கள். 2005 ஆம்
ஆண்டில் த�ொடங்கப்பட்ட இந்த நிறுவனம்
மு ழு வ து ம் இ ள ை ஞ ர்க ளி ன் உ த் து ழைப்பால்
இயங்குகிறது. இதில் பெரும்பாலான மாணவர்கள்
அவர்கள் குடும்பத்தில் முதல்முறை பள்ளிக்குச்
செல்பவர்கள். எனக்கு த�ோன்றிய கேள்வி , நகரத்தை
விட்டு கிராமம்? அவர்கள் ச�ொன்னார்கள், இவர்கள்
எடுத்து க�ொண்ட கிராமங்களில் பெண் குழந்தைகளை
பூப்பெய்ததும் திருமணம் செய்து க�ொடுப்பார்கள்
எ ன் று ம் , ஆ ண் கு ழ ந்தை க ள ை வேல ை க் கு
அனுப்புவார்கள் என்றும், எனக்கு பேரதிர்ச்சியை
தந்தது. கம்ப்யூட்டர், ர�ோப�ோடிக்ஸ் என்று உலகம்
ராக்கெட் வேகத்தில் சென்று க�ொண்டு இருக்கும்
ப � ோ து இ ப்ப டி யு ம் ம னி தர்க ள் வ ெ ளி யு ல க ம்
தெரியாமல் இருப்பார்களா?.
ஒ ரு கு ழ ந்தை க் கு க ல் வி க�ொ டு ப்ப து ஒ ரு
குடும்பத்தையே காப்பாற்றும் என்பது அப்பொழுது
பு ரி ந்த து . இ வர்க ள் வ ெ று ம் பு த ்த க ம் வ ா ங் கி
க�ொடுப்பது, பள்ளி கட்டணம் செலுத்தும் மற்ற
த�ொண்டு நிறுவனம் ப�ோல் இல்லாமல் , குழந்தைகள்
எ க்கா ர ண ம் க�ொ ண் டு ம் ப ள் ளி ப் ப டி ப்பை
விட்டுவிடாமல் இருக்க, ஒவ்வொரு உறுப்பினரும்
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ஒரு குழந்தை உடன் இணைக்கப்
பட்டு,ப�ொறுப்பு க�ொடுக்கப்
பட்டது எனக்கு அவர்கள் மீது
நம்பிக்கை உண்டு பண்ணியது.
எ ன க் கு ள் ஒ ரு உ ற்சா க ம்
ஏற்பட்டது. முழு மனதுடன்
இணைந்தேன். ஒவ்வொரு
குழந்தைக்கும் ஒரு செல் ப�ோன்
க�ொ டு த் து [ ச ா த ா ர ண
செ ல ்போன் ] அ வர்கள து
மென்டெர் உடன் தினமும்
த�ொடர்பு க�ொள்ள வைப்பது,
அ வர்க ள் ப � ொ று ப் பு டன்
செயல்படுகிறார்கள் எனப்
புரிந்தது. வேலை பளுவுக்கு
இடையில் குழந்தைகளுடன்
பேசும் அவர்கள் ஒரு தாய்
ப � ோலத் த�ோன் றி ன ா ர்க ள்

எனக்கு.
பயணம் மற்றும் அனுபவம்:
ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு 3 நாட்கள்
கிராமத்தில் தங்கி இருந்து குழந்தைகளுடன்
பழக நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தது. இரவு
பயணத்துக்கு ஒரு பெரிய வேன் ஏற்பாடு
செய்து இருந்தார்கள். அங்கு ப�ோனவுடன்
எனது நண்பன் சிவா மற்றும் பலரை
க ண்ட வு டன் ஒ ரு உ ற்சா க ம் த�ொ ற் றி
க�ொண்டது. வழி முழுதும் ஆடல் பாடல்
உடன் மகிழ்ச்சியாய் பயணபட்டோம்.
காலையில் ஒரு கல்யாணமண்டபத்தில்
எங்களின் வாகனம் நிறுத்தப்பட்டது அதுவே
எங்களின் தங்குமிடம் மூன்று நாட்களுக்கு.
குழந்தைகள் அனைவரும் சந்தோசத்துடன்
எ ங்கள ை வ ர வேற்ற ன ர் . மு தல் ந ா ள்
பெற்றோ ர் உ டன் கு ழ ந்தை க ள் வ ந் து
இருந்தனர். முதலில் ஆடல் பாடல் வைத்து
கு ழ ந்தை க ளு டன் இ ணை யு ம் ப டி
நிகழ்ச்சிகளாய் வடிவமைத்து இருந்தனர்.
மு தல் ந ா ள் மு ழு து ம் கு ழ ந்தை க ளி ன்
விருப்பப்படி நடைபெற்றது.
இ ர ண்டா ம் ந ா ள் கு ழு வ ா க ப்
பிரிக்கப்பட்டார்கள். இன்று குழந்தைகளின்
கல்வி கற்கும் திறன் ஆய்வு செய்யும் முயற்சி.
ஒவ்வொருவரும் ஒரு விதமாக கற்கிற�ோம்
பள்ளியில். அதன் அடிப்படையில் மூன்று
வி தம ா க அ வர்கள ை க ண்ட றி யு ம்
ச�ோதனையை செய்ய இருந்தோம்.
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பாரதியின் வார்த்தைகளுக்கு உயிர் ஊட்டும்
வேலையை கண்முன்பு காணும் வாய்ப்பு கிடைத்தது
அந்த சந்திப்பில். பெரிய பெரிய மென்பொருள்
நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் நிறைய இளைஞர்கள்
ஞாயிறு அன்று ஒன்று கூடி கிராமத்தில் வாழும் ஏழை
மக்களின் வாழ்வாரத்தை முன்னேற்றும் விஷயத்தை
பேசுவது என்பது 21 ஆம் நூற்றாண்டில் அதுவும்
பெங்களூரு ப�ோன்ற நகரத்தில் காண்பது ஒரு கனவு
ப�ோல் தான் த�ோன்றியது.

முதல் வகை - கேட்டு அறிதல்
இரண்டாம் வகை - பார்த்து அறிதல்
மூன்றாம் வகை - வாசித்து அறிதல்
சில கேள்விகள் தயார்படுத்தி வைத்து இருந்தோம்
அதனை குழந்தைகளிடம் க�ொடுத்து பதில் தர
ச�ொன்னோம். அதன் அடிப்படையில் அவர்களை
மேற்கண்ட மூன்று விதங்களில் ஒன்றாக அடையாளப்
படுத்தின�ோம். கேட்டு அறியும் குழந்தை வாசிக்கும்
குழந்தை உடனும் , பார்த்து அறியும் குழந்தையை
படம் வரையத் தெரியும் குழந்தை உடனும், வாசித்து
அறியும் குழந்தையை புத்தகத்துடனும் இணைத்து
ச�ோதனை செய்தோம். ஆடிட்டோரி , விசுவல்
மற்றும் ரீடிங் என அவர்களின் திறனுக்கு ஏற்ப
அதை அவர்கள் படிக்கும் இந்த முறை நல்ல ஒரு
மாற்றத்தை அவர்களுடன் ஏற்படுத்தியது.
நாம் அனைவரும் மூளையுடன் தான் பிறந்தோம்
ஆனால் அதன் உள்கட்டமைப்பு ஒவ்வொருவருக்கும்
ஒ ரு வி தம ா க இ ரு க் கு ம் . அ தை ந ா ம் பு ரி ந் து
க�ொண்டால் பின்பு கற்பது என்பது எளிதாகும்.
இந்த குழந்தைகள் ஆறிலிருந்து ஒன்பதாவது வகுப்பு
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படிக்கும் மாணவர்கள். இந்த
காலம் தான் அடிப்படை
கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறது,
இதில் உற்சாகம் இல்லாமல்
ப�ோனால் பத்தாவது மற்றும்
பனிரெண்டாவது வரை கூட
ப�ோகாமல் படிப்பை நிறுத்தி
விடுவார்கள். அனைவரும்
இதனை கவனிக்க வேண்டும்.
மூ ன ்றா ம்
ந ா ள்
செயற்படிப்பு த�ொடர்பான
நி க ழ் ச் சி க ள் . ஒ வ ்வொ ரு
குழுவுக்கும் நான்கு குழந்தை
க ள் எ ன பி ரி க்கப்ப ட் டு
அவர்களின் கற்பனைக்கு
சவால் விடும் ப�ோட்டிகள்.
நானும் எனது குழுவும் மனித
இ ய ந் தி ர ம் செய்தோ ம் ,
மற்றொரு குழு எகிப்து மம்மி
செய்தார்கள். இது அந்த
கு ழ ந்தை க ளி ன் க ற்பனை
உலகில் நாங்களும் சேர்ந்து
க�ொண்டாடிய ஒரு திருநாள்
க�ொண்டாட்டம்.

ந ா ன் எ ன் ச ா ர்பா க
மூ ன் று
ந ா ள்க ளு ம்
குழந்தைகளுக்கும் மற்றும் என் நண்பர்களுக்கும்
கணித மாய மந்திரங்களை செய்து காண்பித்து
க�ொண்டு இருந்தேன்.
மூன்று நாட்களும் அந்த கிராமத்தில் சைக்கிள்
ஓட்டி, மரம் ஏறி, ஓடிப் பிடித்து ஒரு குழந்தையாக
வ ா ழ்ந்த அ ந்த நி னை வு க ள் வ ா ழ் வி ல் மறக்க
முடியாது. அமெரிக்கா வந்த பிறகு வாழையில்
அறிவியல் ஆலேசகராக இருந்து இருக்கிறேன்
எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் ப�ோதெல்லாம். அந்த
குழந்தைகள் நிறைய தேசிய மற்றும் மாநில அளவில்
அறிவியல் ப�ோட்டியில் பரிசு வாங்கி இருக்கிறார்கள்.
நடிகர் சூர்யா, அவரது அகரம் த�ொண்டு நிறுவனத்தில்
இருந்து கணிசமாக உதவி செய்து வருகிறார்
வாழைக்கு ஒவ்வொரு வருடமும்.
நாம் மட்டும் வாழ்வது வாழ்க்கையல்ல, நம்மால்
பி ற ர் க் கு உ தவ மு டி ந்தால் அ த ன ா ல் அ வ ர்
பயன்பட்டால் அதுதான் நம் வாழ்வுக்கு அர்த்தம்
தருவதாகும். க�ொடுப்பதுதான் நிறைவைத் தரும்.
க�ொஞ்சம் க�ொடுத்துப் பாருங்கள்.
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பெண் பிள்ளை

தந்தைக்கு மகளான ேபாதும்
கணவனுக்கு மனைவியான ேபாதும்
இராணியாக வாழ்ந்தவள்...
தாயாக வாழும் ேபாதும் மட்டும்(மே)
முதிேயார் இல்லத்தில்..........

"மஞ்சப்பை மாணிக்கம்"
கடன் வாங்கிய கையும் தெரியாது...
வட்டி கட்டி மூட்டு தேய்ந்த,
கதையும் தெரியாது.....
வாழையாய் நான் வாழ
நீ ெகாடுத்த வட்டி மட்டும்
இன்னுமும் தீர்ந்த பாடில்லை .......
மஞ்சப்பைேயாடு யாருமில்லாமல்...
நான்!
"பிள்ளைகளை கஷ்டம்
தெரிந்து வளர்க்க வேண்டும்"

ராஜேஸ்வரி
பிரவிண்குமார்
www.satamilsangam.org
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தி

ருக்குறளில் மட்டும் ஐம்பதிற் கும்  மேற்பட்ட புத்தகங்கள்
,விநாயகர் புராணம், திருவாசகம், திருப்புகழ், திருமந்திரம்,
தேவாரம், பெரிய புராணம் , இவற்றுக்கான விளக்க உரைகள்,
பட்டினத்தார் செய்யுள்கள் ,கண்ணதாசன் கவிதைகள், ஜெயகாந்தன்
நாவல்கள், பாலகுமாரன் புத்தகங்கள், அகநானுறு, புறநானுறு,
மூதுரை என இன்னும் பல புத்தகங்கள்! அரசு ப�ொது நூலகங்
களில�ோ அல்லது ஏதேனும் கல்விக் கூடங்களில் உள்ள நூலகத்தில�ோ
அல்லது இந்தியாவில் யாரேனும் ஒரு தமிழ் ஆர்வலர் வீட்டில�ோ
இருந்தால் ஆச்சரியப்படு வதற்கு ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் இந்த
புத்தங்களுக்கு ச�ொந்தக்காரர் சான் ஆண்டோனிய�ோவில் வசிக்கும்
ஒருவர், தமிழ் மீதும், புத்தகங்களின் மீது தணியாத ஆர்வம் க�ொண்டு,

சான் ஆண்டோனிய�ோவின்
தமிழ் ஆர்வலர்
முனைவர் ÿனிவாசன் கண்ணப்பன்.
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தன் னு ட ை ய வீ ட் டி ல் நூ ல க த் தி ல் வைத் து
இருக்கிறார் என்றால் ஆச்சர்யமாகத் தானே
இருக்கிறது? இதில் வியப்பு என்னவென்றால் அவர்
தமிழை தாய்மொழியாக க�ொண்டவராக இருந்தாலும்
கே ர ள ா வி ல் வளர்ந்த க ா ர ண த் தி ன ா ல்
பள்ளிக்கூடத்தில் தமிழ் படிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல்,
தன் ச�ொந்த முயற்சியினால் தமிழ் கற்றவர், பத்து
வருடங் களுக்கும் மேலாக சான் ஆண்டோனிய�ோவில்
வசித்து வரும் அவர், நம் தமிழ் மக்களுக்கு பலருக்கு
நன்கு அறிமுகமான முனைவர் திரு ÿநிவாசன்
கண்ணப்பன் அவர்கள். அண்ணாமலை பல்கலை
கழகத்தில் M.E,அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில்
முனைவர்(Ph.D) பட்டம், ஹுஸ்டன் பல்கலை
கழகத்தில் MBA பட்டமும் பெற்றவர். சிறிதுகாலம்
க�ோவையில் உள்ள அமிர்த விஸ்வ வித்யா பீடத்தில்
விரிவுரையாளராக பணியாற்றிவிட்டு அமெரிக்கா
விற்கு வந்தார், தற்போது சான் ஆண்டோனிய�ோவில்
கிளை க�ொண்டுள்ள அக்சன்ச்சர் தகவல் த�ொழில்
நுட்ப ஆல�ோசனை நிறுவனத்தில் மென்பெருள்
மேல ா ள ர ா க வு ம் ம ற் று ம் செ யி ன் ட் மே ரீ ஸ்
பல்கலைக்கழகத்தில் பகுதிநேர பேராசிரியராகவும்
பணியாற்றிக் க�ொண்டு இருக்கிறார்.

1. வணக்கம், நீங்கள் கேரளாவில் வளர்ந்த
தால் ச�ொந்த முயற்சியில் தமிழ் கற்றதாகக் கூறினீர்கள்
அது பற்றி கூறுங்கள்.உங்களுக்குத்  தமிழ் மீதான பற்று,
தமிழ் இலக்கியத்தின் மீதான ஆர்வம் எப்படி வந்தது?
ஆமாம், நான் பிறந்தது தமிழ் நாட்டில் என்றாலும்
என் தந்தையின் வேலையின் காரணமாக எனக்கு
இரண்டு வயது இருக்கும் ப�ோது கேரளாவிற்கு
சென்று விட்டோம், பள்ளிப்படிப்பு முழுவதும்
கேரளாவில் தான். எனக்கு தமிழ் மீது பற்று
வருவதற்கு காரணம் எங்கள் குடும்பம் என்றுதான்
கூற வேண்டும். என்னுடைய தாய் வழி தாத்தா
திரு ÿனிவாசன் அவர்கள் நிறைய புத்தகங்கள்
படிக்கும் வழக்கம் க�ொண்டவர். அது ப�ோலவே
என் தாயாரும். எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள்
திருவாசகம் முற்றோதல், ராமாயணம் பாராயணம்
ப�ோன்றவற்றை முறையாக செய்பவர்கள். எனக்கு
தமிழ் கற்றுக்  க�ொடுத்தது என் தாயே ஆவார்கள்.
எனது தாய் தினமும் காலை மற்றும் மாலை
வேளைகளில் அரை மணி நேரம் விநாயகர் அகவல்,
அபிராமி அந்தாதி ப�ோன்ற பக்திப் பாடல்களை
எங்கள் வீட்டு பூஜை அறையில் பாடுவார்கள்.
தமிழகத்தில் இருந்து மங்கையர் மலர், ராணி,
விகடன் பிரசுரங்கள் மற்றும் சில மாதாந்திர
பத்திரிக்கைகள் பலவற்றை வரவழைத்து எங்களுக்கு
வாசிப்பின் மீதான ஆர்வத்தை உண்டாக்கினார்கள்.
வீட்டில் தாய் ம�ொழியில் தான் உரையாடல்
வேண்டும், மலையாளத்தில் பேசக்கூடாது என்று
த�ொட ர் ந் து வ லி யு று த் து வ ா ர்க ள் . கை ய டக்க
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தி ரு க் கு ற ள் பு த ்த க ம் எ ப்போ து ம் எ ன் னு டன்
இருக்கும் . எங்கள் வீட்டிற்கு உறவினர்கள் யாரேனும்
வந்தால் நாங்கள் கற்ற பக்தி பாடல்களைய�ோ
அல்லது திருக்குறளைய�ோ ஒப்புவிக்க ச�ொல்வார்கள்.
இப்படியாக தமிழ் வீட்டிலியே கற்பிக்கப்பட்டோம்
கல்லூரி படிப்பிற்க்காக மன�ோன்மணீயம் சுந்தரனார்
பல்கலைக்கழக்த்தில் சேர்ந்தப�ோது, மன�ோன்மணீயம்
சுந்தரனார் பற்றி தெரிந்து க�ொள்ளவேண்டும் என்ற
ஆர்வம் வந்தது. பிறகு பல க�ோவில்களில் நடக்கும்
ச�ொற்பொழிவுகளை கேட்பதற்கான வாய்ப்பு
மே லு ம் த மி ழ் ஆ ர்வ த ்தை உ ண்டா க் கி ய து .
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் துறையில்
உள்ள என் நண்பர்கள் மூலமாக தழிழ்த்துறை
நூலகத்திற்குச் சென்று நிறைய புத்தகங்களை
படிக்கும் வாய்ப்பும், தமிழ் இலக்கியத்தைப் பற்றி
மேலும் அறிந்து க�ொள்ள வசதியாக இருந்தது.

அருமை, எல்லோரும் இந்தியாவிற்குச் சென்று
திரும்பும் ப�ோது பெட்டிகளின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப
எடை ப�ோட்டு ப�ொருட்களை க�ொண்டுவரவேண்டிய
கட்டா ய த் தி ல் இ ரு க் கி ன்றோ ம் . நீ ங ்க ள் எ ப ்ப டி
இவ்வளவு புத்தகங்களை க�ொண்டு வந்தீர்கள்?
உங்களிடம் இருக்கும் புத்தகங்களைப் பற்றி கூறுங்கள்?
என்னிடம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துஐநூறு தமிழ்
புத்தகங்கள் இருக்கிறது.தமிழின் முதல் நாவலான
பி ர த ா ப மு த லி ய ா ர் ச ரி த் தி ர ம் , ந ல ்ல த மி ழை
கற்றுக்கொள்ளத்  தேவையான சைவ வைணவ
இலக்கியங்கள், கண்ணதாசன் பதிப்பகத்தின்
அனைத்து புத்தகங்கள்,கவிஞர்கள் பாரதியார்
,பாரதிதாசன்,வாலி ப�ோன்றோரின் கவிதைகள்,
கலைஞரின் படைப்புகள், யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து
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வ ெ ளி ய ா ன த மி ழ் நூ ல ்க ள் நி ற ை ய உ ள்ள து .
மின்னூல் வடிவில் நூற்றுக்கணக்கான நூல்களை
சே மி த் து வைத் தி ரு க் கி றேன் . க ா ரை க் கு டி யி ல்
இருக்கும் க�ோவிலூர் மடாலயம் மிகவும் சிறப்பு
வாய்ந்தது. அங்கு தமிழ் வாத்திய கருவிகள் வாசிக்க
கற்றுத்தருகிறார்கள், சங்க இலக்கிய  வகுப்புகளும்
நடத்தப்படுகின்றன, இந்த மடாலயம் வெளியிட்டுள்ள
அனைத்து சங்க இலக்கிய நூல்களும் என்னிடம்
உள்ளது. ச�ோழர் கால மற்றும் பாண்டியர் கால
வரலாற்று நூல்கள் மட்டுமல்லாது தந்தை பெரியார்
பற்றிய நூல்கள், விவிலிய நூல்களும் உள்ளது. நிறைய
புத்தகங்களை வலைதளங்கள் மூலமாக வாங்கி
வரவழைத்து இருக்கிறேன். எங்கு சென்றாலும்
புத்தகங்கள் வாங்குவதை ஒரு வாடிக்கையாக
வைத்துள்ளேன். இதற்க்கு என் மனைவி மற்றும்
மக்களும் பெரும் துணையாக இருக்கிறார்கள்.

3. அடுத்தது மிக முக்கியமான கேள்வி,நாம்
எல்லோரும் புலம் பெயர்ந்து அமெரிக்காவிற்கு
வந்துவிட்டோம் மற்றும் தமிழ், அறிவியல் சார்ந்த
அல்லது ப�ொருளீட்டுவதற்குத் தேவையான ஒரு
ம�ொழியாகவ�ோ இல்லாத இந்த சூழ்நிலையில், இனி
வரும் தலைமுறை தமிழ் படிக்க வேண்டியதற்கான
அவசியம் என்னவாக இருக்கும்? தமிழ் பேசவும்
எழுதவும் தெரிவதே பெரியதாக இருக்கின்ற இந்தக்
கால கட்டத்தில் தமிழை ஆழ்ந்து படிக்கவேண்டியதின்
அவசியம் என்ன? இது பற்றி உங்கள் கருத்து.
யாராக இருந்தாலும், புலம் பெயர்ந்தவர்களாகவ�ோ
அல்லது அவரவர் ச�ொந்த நாட்டில் வசிப்பவர்
களாகவ�ோ இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொருவரும்
தன்னுடைய தாய் தந்தையைப் பற்றி அறிந்து
க�ொள்ளுதல் எவ்வளவு முக்கியம�ோ அவ்வளவு
20
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முக்கியம் தாய் ம�ொழியை அறிந்து க�ொள்வது.
அதுவும் தமிழை தாய் ம�ொழி யாகக்  க�ொண்ட
நாம் நிச்சயம் தமிழை ஆய்ந்து ஆழ்ந்து படிக்க
வேண்டும். ஏனென்றால் தமிழின் சிறப்புகள் மிகவும்
மேன்மை வாய்ந்தது. அறநெறி நூல்கள் தமிழில்
எண்ணிலடங்காத வண்ணம் உள்ளது. செம்மையான
பண்டைய தமிழின வாழ்வியல் மற்றும் சமூகவியல்
பற்றி அறிந்துக�ொள்ள ஆயிரமாயிரம் நூல்கள்
தமிழில் உள்ளன. தமிழ் ஒரு அறிவியல் ம�ொழி
இ ல ்லை எ ன் று ச�ொ ல ்ல மு டி ய ா து , ந வீ ன
கண்டுபிடிப்புகளின் ம�ொழியாக இல்லை என்று
வேண்டுமானால் கூறலாம் , அதுவும் கூட நம்முடைய
தவறுதான் ஏனென்றால் மருத்துவம், வானவியல்,
க ட் டி ட க் க ல ை , சி ற்பக்கல ை , வி ள ை ய ா ட் டு ,
வாழ்வியல், இலக்கியம் இசை, கணிதம் என
எல்லாவற்றுக்குமே தமிழில் ஆதிகாலத்திலேயே
நூல்கள் உண்டு. அனைவரும் ஆங்கிலத்திற்கு அதிக
முக்கியத்துவம் க�ொடுத்ததால் அவற்றை முறையாக
பயிலாமல் விட்டு அறிவியல் தமிழை வெளிக்
க�ொணராமல் விட்டுவிட்டோம் என்றுதான் கூற
வேண்டும். உதாரணத்த்திற்கு நம் தமிழ் மருத்துவத்தில்
அன்று நாம் ச�ொன்னதை தான் இன்று ஆய்வுகள்
பல செய்து உறுதிப்படுத்துகிறார்கள். உலகத்தில்
எட்டு நாடுகளில் தமிழ் நன்றாகப் பேசப்படுகிறது.
ஐந்துநாடுகளில் ஆட்சி ம�ொழியாக உள்ளது.பல
நாடுகளில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழுக்கு
இருக்கை உள்ளது.சீனா ,ஜப்பானில் அரசாங்கமே
தமிழ் வான�ொலி நிலையங் களை ஏற்படுத்தி
இ ரு க் கி ற து . த�ொல் லி ய ல் ஆ ர ா ய் ச் சி க்கா க
தமிழகத்திற்கு வருபவர்கள் அதிகம். பிறம�ொழி
கலப்பு இல்லாத, மிகுந்த ச�ொல்வளம் மிக்க ம�ொழி
தமிழ்தான்.
நாங்கள் சிறு வயதிலேயே தமிழகத்திலிருந்து
கேரளாவிற்கு குடிபெயர்ந்தோம். கேரள மக்கள்
தமிழர்களை பாண்டி என்று அழைப்பது வழக்கம்,
ஏன் நம்மை பாண்டி என்று அழைக்கிறார்கள் எனறு
தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டி நம் வரலாற்றை படிக்கும்
ப�ோது பல ஆச்சர்யமான தகவல்களை தெரிந்து
க�ொள்ள முடிந்தது. நம் ச�ோழ மன்னர்கள் அந்த
காலத்தில் கேரளாவின் சேர மன்னர்களையும்
பாண்டிய மன்னர்களையும் வென்று அங்கு ஆட்சி
புரிந்திருக்கிறார்கள். ச�ோழர்கள் மற்றும் முகம்மதீய
படையெடுப்புகளின் காரணமாக பல பாண்டிய
மன்னர்கள் பல காலகட்டங்களில் மலைநாட்டில்
தஞ்சம் புகுந்திருக்கிறார்கள். தென் பாண்டி சீமையில்
இருந்து வந்தவர்களை அன்று முதல் இன்று வரை
பாண்டி என்றே அழைக்கிறார்கள். சபரி மலை
இ ரு க்க கூ டி ய பந்தள த ே ச த் தி ன் ம ன ்ன ர்
பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் க�ோட்டயம்
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அருகிலுள்ள பூஞ்சார் நகரத்தின்
ம ன ்ன ர் ப ர ம்பரையைச்
சேர்ந்தவர்கள் அனைவருமே நம்
பாண்டிய வம்சாவழியினரே!
வாணிபத்திற் காக உலகத்தில்
பல ந ா டு க ளு க் கு பல நூ று
ஆ ண் டு க ளு க் கு மு ன ்பே
தமிழர்கள் சென்றவர்கள். அதன்
தாக்கமாக க�ொரிய ம�ொழியில்
அம்மா,அப்பா ப�ோன்ற நிறைய
தமிழ் வார்த்தைகள் உள்ளது.
ஆப்ரிக்காவின் ஆதி பழங்குடிகள்
இன்னும் தூய தமிழ் வார்த்தை
களைப் பேசுகிறார்கள். ஆகை
யால் மிகவும் த�ொன்மை யான
தமிழ் ம�ொழி நாம் பெருமை
க�ொள்ளவே ண் டி ய பெ ரு ஞ்
செல்வம் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயம் வேண்டாம்!

வேல்அமுதா
அரவிந்தன்

4. தமிழ் இலக்கியம் மட்டுமல்லாது உங்களுக்கு
பிடித்த மற்ற விஷயங்கள் ? உங்களுடைய வருங்கால
இலட்சியங்கள் பற்றி எங்களுடன் பகிர்ந்து க�ொள்ளுங்கள்.
  நான் தற்போது திருக்குறளைப்  பற்றிய ஒரு
ஆய்வில் ஈடுபட்டு இருக்கிறேன். திருக்குறளை
நிறைய பேர் ஒவ்வொரு க�ோணத்தில் ஆராய்ந்து
எழுதி இருக்கிறார்கள். திருக்குறள் உலகப் ப�ொதுமறை
என்று அழைக்கப்படுகிறது, அதாவது உலகத்திலுள்ள
எ ல ்லோ ரு க் கு ம் எ ல ்லாக்கால க ட்டத் தி ற் கு ம்
தேவையான கருத்துகள் ச�ொல்லப்பட்டு இருக்கிறது.
உதாரணமாக திருக்குறள் பெரியாரும் திராவிடப்
பெ ரி ய ா ரு ம் எ ன் கி ற பு த ்த க த் தி ல் தி ர ா வி ட
க�ொள்கைககளின் பார்வையில் திருக்குறளில் என்ன
ச�ொல்லப்பட்டு இருக்கிறது என்று ஆய்வு செய்து
எழுதி இருக்கிறார்கள். அது ப�ோல தற்போது
அமெரிக்காவில் நாம் வாழும் நிலைக்கு திருக்குறளில்
இருந்து என்ன அறிவுரைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம்
என்பது பற்றிய ஆய்வு செய்து புத்தகம் வெளியிட
வேண்டும் என்று இருக்கிறேன். என் அலுவலகப்
ப ணி யி ல் கூ ட அ மெ ரி க்க ந ண்பர்க ளி ட ம்
ஆங்கிலத்தில் திருக்குறளை
மேற்கோள் காட்டி உரை
ய ா ற் று வ து வ ழ க்க ம் .
ஆயிரத்து முந்நூற்றி முப்பது
கு றள்கள ை யு ம் ம ன ன ம்
செ ய் யு ம்
மு ய ற் சி
யிலும் உள்ளேன். மேலும்
தமிழைப் ப�ோலவே எனக்கு
மல ை ய ா ள மு ம் மி க வு ம்
பிடித்த ம�ொழி ,மலையாள
ம�ொ ழி இ ல க் கி ய ங்க ள் ,
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நாவல்கள் நிறைய சேமித்து வைத்திருக்
கி றேன் . க தை க ள் , க வி தை க ள்
மலையாளத்தில் எழுதி இருக்கிறேன்.
வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க இடங்களுக்கோ
அல்லது திருத்தலங்களுக்கோ பயணம்
செய்வது மிகவும் பிடித்த ஒன்று. எங்கு
செல்வதாக இருந்தாலும் அவ்விடத்தைப்
பற்றிய வரலாற்றை நன்கு தெரிந்து
க�ொண்டு செல்வது என் வழக்கம்.
இதுவரையில் பலநாடுகளுக்கு, திவ்ய
தேசங்களுக்கு, பாடல் பெற்ற திருத்
தலங்களுக்குச் சென்று இருக்கிறேன்.
அங்கோர்வாட் பயணம் என் வாழ்
நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு இனிமை
யான பயணம்.

5 . உ ங ்க ளு க் கு ப்
பி டி த ்த
எழுத்தாளர் யார் ? எல்லோரும் கண்டிப்
ப ா க ப டி க ்க வே ண் டி ய பு த ்த க ங ்க ள ா க
நீங்கள் பரிந்துரைப்பது எது ?
நிறைய எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் ,நிறைய
புத்தகங்களும் உள்ளது.எதை எடுப்பது, எதை
வி டு வ து ? எ ன க் கு பி டி த ்தவர்க ளி ன் ஒ ரு வ ர்
ஜெயகாந்தன்; இன்னொருவர் நாஞ்சில் நாடன்.
திருக்குறளை அனைவரும் ஆழ்ந்து கற்க வேண்டும்.
அந்த வகையிலே கலைஞரின் குறள�ோவியம் ஒரு
மிகச்சிறந்த படைப்பு! மேலும் கண்ணதாசனின்
அர்த்தமுள்ள இந்துமதம், நாஞ்சில் நாடனின் தீதும்
நன்றும், மற்றும் ஜெயகாந்தனின் படைப்புகளையும்
பரிந்துரைக்கிறேன்.

ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.
கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.
என்ற குறள்களுக்கு ஏற்ப ஏழுபிறவிக்கும் நமக்கு
துணையாக வருவது நாம் கற்ற கல்வியே,ஆதலால்
கற்பவற்றை பிழை இல்லாமல் கற்று அதற்கேற்றவாறு
நம் வாழ்வை உயர்நத நெறியுடையதாக
அமைத்துக் க�ொள்ள வேண்டும். மல்லிகை
மலர் வாசகர்கள் அனைவரும் தமிழின்
பால் உணர்வும் ஆர்வமும் வளர்த்து இந்த
நாட்டிலே தழைத்தோங்க நான் மனமார
வாழ்த்துகிறேன்.
நேர்கா ண ல் நி ற ை வு ற்ற து . ந ன் றி
வணக்கம் !!

நேர்காணல் நடத்தியவர்:
திருமதி வேல்அமுதா அரவிந்தன்

மல்லிகை மலர்
December 2018

21

நிகழ்வுகள்

சான் அன்டோனியாவில் வழக்கமான
உற்சாகத்துடனும், க�ொண்டாட்டங்
க ளு ட னு ம் தீ ப ா வ ளி மஹ ா லஷ் மி
அ ர ங் கி ல் சி றப்பா க க�ொண்டாட ப்
பட்டது.
இ த னு டன் மே லு ம் இ ரு மு க் கி ய
நிகழ்வுகள் நடந்தேறியது. முதலாவதாக
,கலைமாமணி சுகி சிவம் அவர்களின்
தலைமையில் நடைபெற்ற வழக்காடு
ம ன ்ற ம் . கு டு ம்ப மு ன ்னேற்றத் தி ற் கு
பெரிதும் காரணம் பெண்களே என்பது
குற்றம் என்று நகைச்சுவை நயாகரா திரு
ம�ோஹன சுந்தரம் அவர்கள் வழக்கு
த�ொ டு த் து ஆ ண்க ளி ன் ஏ க�ோ பி த ்த
ஆதரவைப் பெற்றார்.
குடும்ப முன்னேற்றத்திற்கு பெரிதும்
காரணம் பெண்கள்தான் என்று திருமதி
க வி த ா ஜவஹ ர் ந கைச் சு வை க வு ம்
உ ண ர் ச் சி பூ ர்வம ா க வு ம் ப ே சி
பெண்ககளின் ஆதரவைப் பெற்றார்.
எதிர்பாராதவிதமாக வேலை நாளில்
அமைந்து விட்ட ப�ோதிலும் , அரங்கு
2222
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நிரம்பி வழிந்தது .வழக்காடு மன்றத்திற்கு
வருகை தந்த அனைவரும் மன்றத்தை
மிகவும் ரசித்து வாய்விட்டுச் சிரித்து,சுகி
சிவம் அய்யாவுடனும் பிரபலங்களு
டனும் புகைப்படங்கள் எடுத்துக்
க�ொண்டு மகிழ்வுடன் வீடு திரும்பினார்.
அடுத்ததாக நகைச்சுவை இரட்டை
யர் கள் திரு அசார் மற்றும் திருச்சி
ச ர வ ண ா கு ம ா ர் அ வர்க ளி ன்
நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி. ஒன்றரை மணி
நேரத்திற்கும் மேலாக நடந்த இந்த
நிகழ்ச்சி ஒரு நகைச்சுவை சரவெடி
என்றே கூற வேண்டும்.
இ வர்க ளி ன் மி மி க் கி ரி மி க வு ம்
ரசிக்கும் படியாக இருந்தது. ரசிகர்கள்
வேண்டுக�ோளுக் கிணங்க ஒவ்வொரு
குரலிலும் மிமிக்கிரி செய்து அசத்தினர்.
சான் அன்டோனிய�ோ தமிழ் சங்கம்
க ணி ச ம ா ன த�ொகையை ந ன்
க�ொடையாக வழங்கி வளரும் கலைஞர்
களை வாழ்த்தி க�ௌரவப் படுத்தியது.
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தீ ப ா வ ளி நி க ழ் ச் சி மி க ச் சி றப்பா க
நடந்தது.மகாலஷ்மி அரங்கில் நடைபெற்ற
விழாவில் நிறைய குழந்தைகளின் நடனமும்,
பெ ரி ய வர்க ளி ன் ஆ டல்
ப ா டல்
நி க ழ் ச் சி க ளு ம் க ண்கவ ரு ம் வண்ண ம்
இருந்தது.
விழாவின் முடிவில் சுவைமிக்க விருந்து
அனைவருக்கும் பரிமாறப்பட்டது.விழாவில்
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தமிழ்ச் சங்கம் சார்பாக புகைப்படங்கள் மற்றும்
வீடிய�ோக்கள் எடுக்கப்பட்டு பதிவேற்றப்
பட்டுள்ளது.
அனைவரும் தங்களது கலைத்திறமையை
வெளிப்படுத்த தமிழ் சங்கம் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை
இது ப�ோன்ற விழாக்களை நடத்துவதில் மூலம்
தருவது அனைவருக்கும் மிகவும் மகிழ்ச்சி
அளிக்கிறது.
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சமீபத்தில் காஜா புயலின்
க டு ம் த ா க்க த் தி ல்
அனைத்தையும் இழந்த,
த மி ழ ் நாட் டி ன் ப ல
கிராமங்களில் ஒன்றான
ஓரத்தநாடு தாலுகாவின்
‘ஆம்பலாப்பட்டு’ கிராமத்
திற்கு,நம் தமிழ்ச் சங்கம்
பெ ரு ம் த �ொகையை
நிதிதிரட்டி உதவி அளித்
து ள்ள து கு றி ப் பி ட த்
தக்கது.
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செயலாளர் நன்றி உரை
அனைவருக்கும் வணக்கம்,
2018 ன் மூன்றாவது காலாண்டு மலரான ‘மல்லிகை மலர்’ மிகச் சிறப்பாக
வந்தமைக்கு, தங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி,சிறப்பாக உழைத்த ஆசிரியர் குழுவிற்கு
என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் ! மிக நல்ல படைப்புகளை அனுப்பிய
படைப்பாளிகளுக்கு மிக்க நன்றிகள் ! நல்லமுறையில் பிரிண்ட் செய்து உதவிய
திரு.சுடலைக்கு நன்றிகள் ! அடுத்து வரும் வருடங்களிலும் இம்மலர் மேலும்
சிறக்க தங்கள் அனைவரது ஆதரவும் நல்க வேண்டும் என வேண்டி விரும்பிக்
கேட்டுக் க�ொள்கிறேன்.
நன்றி ! வணக்கம் !

-கார்த்திகேயன் சுப்பா நாயுடு.
செயலாளர், சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்.
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