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ஆசிரியர் உரை
அனைவருக்கும் வணக்கம்,

“பட்டினி கிடந்து பசியால் மெலிந்து
பாழ்பட நேரிடினும்
கட்டி இழுத்து கால்கை முறித்து அங்கம்
பிளந்து இழந்து துடிதிடினும் ப�ொங்கு
தமிழை மறப்பேன�ோ”- மகாகவி பாரதியார்.
உச்சரித்த ந�ொடியில் உணர்ச்சிப்பெருக்கிடும் பெயரென்றால் அது
“பாரதி”யின் பெயர்தான் ! நூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் கூறிச்
சென்ற கூற்று, இந்நாளும் நம்மை உணர்ச்சிப்பிழம்பாக்கி ஒளிரச்
செய்கிறதே!
அம்மீசைக்காரரின் 137 வது பிறந்தநாளில் நமது தமிழ்ச்சங்கத்தின்
சீரிய இதழான ‘மல்லிகை மலர்’ 2019 ஆண்டின் மூன்றாம் பதிப்பு
வெளிவருவதில் நாம் அனைவரும் பெருமை க�ொள்வோம்.
நம் ‘மல்லிகை மலர்’ நாள�ொரு மேனியும் ப�ொழுத�ொரு
வண்ணமுமாக அதீத மணத்துடன் நிறைய நல்ல படைப்புகளை
உள்ளடக்கி அழகாய் மலர்ந்து க�ொண்டு வருகிறது. இது உங்களுக்கான
மலர். உங்கள் திறமைகளை, உங்கள் தனித்துவத்தைக் காட்ட ஓர்
அறிய வாய்ப்பு ! வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.
இம்மலரில் இடம் பெற்றிருக்கும் படைப்பாளிகளுக்கும், இளம்
ஓவியர்களுக்கும் எங்கள் குழு சார்பாக மிகுந்த பாராட்டுக்களை
கூறிக்கொள்கிறேன்.
அனைவருக்கும் வரவிருக்கும் 2020ன் இனிய புத்தாண்டு
வாழ்த்துக்கள்!
-நன்றி !
					

இவ்வண்

				 ஷீலா ரமணன்
			www.satamilsangam.org
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தலைவர் உரை
தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்.
‘உலகம் உன்னை அறிவதை விட,
உன்னை உலகிற்கு அறிமுகம் செய்து க�ொள்’டாக்டர்.அப்துல் கலாம்
உலகிற்கு உங்களை அறிமுகம் செய்வதற்கு உருவாக்கியது தான் நம்
தமிழ்ச் சங்கத்தின் பெருமைமிக்க ‘இம்மல்லிகை மலர்’. பாரதியாரின்
பிறந்தநாளன்று வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சி க�ொள்கிற�ோம்.
வெற்றிகரமாக மலர்ந்து வரும் நமது இதழில் பங்கு க�ொண்டிருக்கும்
அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ! எழுதுவது ஓர் அரிய கலை! அத்தகைய
திறமைமிக்க உங்களை உற்சாகப்படுத்துவதில் பெருமை க�ொள்கிறேன்.
த�ொடர்ந்து உங்கள் பங்களிப்பும்,ஆதரவும் மிகவும் அவசியம்.
அனைவருக்கும் இனிய கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் !

தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர்

திரு.கார்த்திகேயன் சுப்பாநாயுடு
www.satamilsangam.org
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ஆசிரியர்கள்

வேல்அமுதா அரவிந்தன்
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ஜெயராணி காமராஜ்

ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

கார்த்திகேயன்

இராஜகுரு பரமசாமி
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நமது சான் ஆண்டோனிய�ோ
தமிழ்ப் பள்ளி

அனைவருக்கும் வணக்கம்
தமிழுண்டு தமிழ் மக்களுண்டு -இன்ப
தமிழுக்கு நாளும் செய்வோம் நல்ல த�ொண்டு
என்ற பாரதிதாசன் வரிகளை உண்மையாக்கும் விதத்தில்
அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள சான்
ஆண்டோனிய�ோ-வில் நமது தமிழ் பள்ளி மிக சிறப்பாக நடைபெற்று
வருகிறது . நம் தமிழ் பள்ளி 2005 - ல் தமிழ் ஆர்வமிக்க
பெற்றோர்களால் தங்களின் பிள்ளைகளுக்காக த�ொடங்கப்பட்டு ,
இன்று சுமார் 150 மாணவர்களுடன் கிரேஸ் கிறிஸ்டியன் பள்ளியில்
சனிக்கிழமைத�ோறும் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 12 மணி
வரை நடைபெறுகிறது.
தமிழ் பள்ளியானது முழுவதுமாக எவ்வித எதிர்பார்ப்புமின்றி
தன்னார்வலர்கள் க�ொண்டு நடத்தப்படும் ஒரு கல்வி நிறுவனமாகும்.
நம் பள்ளியில், இந்த ஆண்டு தளிர் நிலை முதல் நிலை 8 வரை
மாணவர்கள் பயின்று வருகிறார்கள். நமது பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு
அமெரிக்கா தமிழ் கல்விக் கழக பாடத் திட்டத்தின் வாயிலாக
புத்தகங்கள் வழங்கப் பட்டு பயின்று வருகிறார்கள். புத்தகப் படிப்பு
மட்டுமல்லாது தமிழைக் கற்க செயல்திறன் பயிற்சித் தாள்களும்
க�ொடுக்கப்படுகின்றன. இது ப�ோக, தமிழ் கற்கும் விதமாக தமிழ்
தேனீப்போட்டி, திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் ப�ோட்டி, தமிழ் பேச்சுப்போட்டி
எ ன ப ல வி தமான ப�ோட் டி கள் ந ட த ்த ப ்பட் டு ப ரி சு க ளு ம்
வழங்கப்படுகின்றன
ஒரு பள்ளி நிறுவனம் என்பது மாணவர்களுக்கு கல்வியை
மட்டுமல்லாது நல்ல ஒழுக்கங்களையும் கற்றுத் தரும் புனிதமான
இடமாகும் . நமது தமிழ்ப்பள்ளி தமிழ் ம�ொழி மற்றும் தமிழ்
கலாச்சாரம் கற்பிக்கும் லாப ந�ோக்கமற்ற ஒரு அமைப்பு. இந்த
அமைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு தன்னார்வலர்களும் எவ்வித
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எதிர்பார்ப்புமின்றி தங்கள் சேவையை செவ்வெனே செய்து
வருகின்றனர். இச்சேவையை மேன்மைப்படுத்தும் ஒவ்வொரு
தன்னார்வலர்களுக்கும் இந்நேரத்திலே எனது நன்றியை கூறிக்
க�ொள்கிறேன். மேலும் ஒவ்வொரு முன்னேற்றதிற்கும் இன்றும் ,
என்றும் பக்க பலமாக நிற்கும் நிர்வாக குழுவினர், ஆசிரியர்கள்,
மாணவ மாணவியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும்
என் மனமார்ந்த நன்றி

-நாகஜ�ோதி அழகர்ராஜ்
“த�ொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத் தூறும் அறிவு.”
என்ற திருவள்ளுவரின் கூற்றுப்படி, எங்கள் சான் ஆண்டோனிய�ோ
தமிழ்ப் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு தமிழ் ம�ொழியின் அறிவை
ஊறவைக்கும் வார்த்தைகள், வினாடி வினா மற்றும் பழம�ொழிகளைக்
க�ொடுத்து, விளையாட்டு வடிவத்தில் “தமிழ்த் தேனீ “ என்ற ப�ோட்டி
கடந்த அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி வெற்றிகரமாக நடந்தேறியது.
புதிய ம�ொழியை கற்றுக்கொள்ள வயது ஒரு தடையா? என்ற
கேள்விக்கு பதில் அளித்தனர் எங்கள் பள்ளிக் குழந்தைச்
செல்வங்கள். 4 வயது “தளிர்” குழந்தைகள் முதல் எட்டாம் வகுப்பு
வரை சுமார் 50 மாணவ மாணவிகள் “அரும்புகள்”. “மலரகள்”,
“கனிகள்” என்று வயதுக்கு தகுந்தவாறு பிரிந்து ப�ோட்டியில் கலந்து
க�ொண்டனர்.
“அரும்புகள்” என்ற பிரிவில் 4 வயது முதல் 8 வயது வரை
உள்ள குழந்தைகளுக்கு படத்தைப் பார்த்து தமிழ் பெயரை
ச�ொல்வது மற்றும் ஆங்கிலச் ச�ொற்களை தமிழில் ம�ொழி பெயர்த்து
கூறுவதுமான சுற்றுகள் நடை பெற்றன.
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“மலர்கள்” என்ற பிரிவில் 9 முதல் 12 வயது வரை உள்ள
மாணவ மாணவிகள் ச�ொல் வங்கி மற்றும் வினாடி வினாக்களில்
இருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தனர்.
“கனிகள்” என்ற பிரிவில் 13 வயது முதல் 17 வயது வரை
உள்ள மாணவ மாணவிகள் வினாடி வினா மற்றும் பழம�ொழிகளில்
இருந்து கேட்கபட்ட கேள்விகளுக்குப் பதில் அளித்தனர்.
“வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற பதற்றமே இல்லாமல் இருப்பது
தான் வெற்றி பெறுவதற்கான சிறந்த வழி “
என்ற நம் ஐயா அப்துல் கலாமின் வரிகளுக்கு எங்கள் தமிழ்ப்
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பள்ளி குழந்தைகள் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. த�ோல்வியின் அச்சமே
இல்லாமல் கலந்து க�ொண்டு முதல் மூன்று வெற்றியாளர்களுக்கு
வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் க�ொண்டு தானும் தமிழ்
ம�ொழியைப் பற்றி புதிதாய் கற்றுக் க�ொண்டோம் என்ற
மகிழிச்சியுடன் வெற்றி நடை ப�ோட்டுக் க�ொண்டுச் சென்றனர்
எங்கள் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ப் பள்ளிச் செல்வங்கள்.
அன்புடன் ,

-ஜானகி ஆனந்த்
மல்லிகை மலர்
DECEMBER 2019

7

அங்கோர்
(அங்கு ஓர்) ஆச்சரியம்!
முனைவர். னிவாசன் கண்ணப்பன்
பயணங்களில் தான் நாம் எத்தனை ஆச்சரியங்களை,
உ ண ்மை கள ை , அ ள ப ்ப ரி ய ஆ ன ந ்த த ்தை
அனுபவங்களாக உள் வாங்குகிற�ோம். பயணங்கள்
என்றுமே ஓர் புது ஆற்றலை தன்னுள்ளே வைத்திருக்கும்.
அதை நாம் எந்த கண்ணோட்டத்தோடு, எந்த
மனநிலைமையில் உள் வாங்குகிற�ோம�ோ அதை
ப �ொ று த் து ந ம்மை ப ய ண ங ்க ள் செ து க் கு ம் ,
செம்மை ப ்ப டு த் து ம் செ ழி ப ்பா க் கு ம் . ப ய ண
அனுபவங்களை அசை ப�ோடுவது ஒரு விதமான
மகிழ்ச்சி என்றால், அதை நம் கண்ணோட்டத்தில்
பிறருடன் பகிர்வது என்பது வேறு விதமான மகிழ்ச்சி.
நண்பர் ஒருவர் அனுப்பிய முகநூல் குறும்படம்
கனவுகளில் வந்து வந்து செல்ல நான் பயணப்பட்டு
சென்ற இடம் தான் என்ன அழகு, எத்தனை அழகு!
வாழ்நாளிலே இங்கு செல்வோம் என்று கனவிலும்
நினைத்து பார்த்திராத இடம் அது! அந்த இடம் தான்
உலகிலேயே மாபெரும் ஆலயம் என்று அழைக்கப்படும்
அங்கோர் வாட் அமைந்துள்ள சியாம் ரீப் எனும்
கம்போடியநாட்டு சிற்றூர். காலத்தால் நிராகரிப்பில்
தள்ளப்பட்டு இன்று பெரிய வழிபாடுகள் ஏதுமின்றி

தன் கம்பீரத்தால் மட்டும் பல வரலாற்றை பறைசாற்றும்
அந்த புனித தலம் தரும் அனுபவமே அலாதியானது.
அங்கோர் வாட் எனும் ஆலயம் நமது தமிழ் மரபின்
பிரதிபலிப்பே என்று ச�ொன்னால் அது மிகையாகாது.
இ ங் கி ரு ந் து வ ணி க ம் செ ய ்ய சென்ற ப ல்ல வ
பெருவணிகர்கள், மாநாயக்கர்கள், மாசாத்துவான்கள்
தங்களுடன் க�ொண்டுசென்ற சமயமும், ம�ொழியும்,
கலாச்சாரமும், உணவு பழக்கவழக்கங்களும் இன்றும்
அங்கு காண கிடைக்கின்றன. பன்னிரெண்டாம்
நூற்றாண்டில் கமேர் மன்னன் இரண்டாம் சூரிய
வர்மனால் (வர்மன் எனும் பெயரை கவனிக்கவும் இது பல்லவ மன்னர்களின் பட்ட மற்றும் பதவி
பெயர்களேயாகும்!) மேரு மலையை உருவகமாக
க�ொண்டு பரமவிஷ்ணுல�ோகா எனும் பெயரில் தனது
தலைநகராம் யச�ோதரபுரத்தில் (இன்றைய சியாம் ரீப்
பகுதியில்) எடுப்பிக்கப்பெற்ற பெரிய கற்றளியே இந்த
பிரம்மாண்டமான வழிபாட்டு தலம். சைவத்தில்
இருந்து வைணவத்துக்கு மாறிய காரணத்தால்
சூரியவர்மன் தனது க�ோவிலை மிகவும் கலைநயத்துடன்,
அதுவரை உலகம் கண்டிராத ஒரு பிரம்மாண்ட
படைப்பாக விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்க எண்ணினான்.

குட்டிப்பிள்ளை 16 முழம் சேலை கட்டியிருப்பாள், உருவி
உருவி களைத்தே ப�ோவாள்- யார் அவள்?
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அதற்கான முதற்காரணம் அவனின் மதகுருமார்கள்
அ வ ன ை வி ஷ் ணு வி ன் பி ற வி எ ன் று பு க ழ் ந் து
தள்ளியதே!
அங்கோர் வாட்டின் பணிகளை முடிக்க இயலாமல்
துரதிஷ்டவசமாக சூரியவர்மன் கால திரைக்கு பின்
மறைந்தாலும், அவனுக்கு பின் வந்த மன்னர்கள்
இக்கோயிலின் பணிகளை முடித்துவைத்தார்கள்.
க�ோவில் பணிகள் முழுமை பெரும் தருவாய்க்கு வரும்
ப�ொழுதெல்லாம் சாம் எனப்படும் தற்போதைய
வியட்நாம் நாட்டு படைகள் கமேர் படைகளை
த�ோ ற ்க டி த் து க�ோ வி ல ை சே த ப ்ப டு த் தி யு ம்
சூ றை ய ா டி யு ம் வ ந் து ள்ளார ்க ள் . த ன து
ப �ொ ற ்கால ங ்க ளி ல் ப �ொற் கூ ரை வேய்ந் து
ப�ொற்சிலைகள் ஜ�ொலிஜ�ொலித்த வண்ணம் இருந்த
ஓர் ஆலயம் இன்று மிகவும் சேதம் அடைந்து
காணப்படுகின்றது. 12-ம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில்
வந்த ஏழாம் ஜெயவர்மன் ப�ௌத்தத்துக்கு மாறிய
காரணத்தினால், அவன் இக்கோவிலை ப�ௌத்த
விஹாரையாக மாற்றி அமைக்க முற்பட்டதன்
சான்றுகளை இன்றும் நாம் அங்கு காணலாம். த�ொடர்
யுத்தங்களாலும், நீர் ஆதாரங்கள் சரிவர சீர் செய்யாமல்
ப�ோன த ா லு ம் , ந�ோ ய ்க ள் ப ர வி ய த ா லு ம் இ ந ்த
அங்கோர் நகரம் 15-ம் நூற்றாண்டில் கைவிடப்பட்டு
19-ம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் மீளுருவாக்கம்
செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த காலயளவில் காடுகள்

இக்கோவிலை வீடாக்கி வீணாக்கியது!
நான் அங்கு சென்ற நவம்பர் மாதம் தென்மேற்கு
ப ரு வ மழை மு டி வ டைந் து க தி ர வ ன் த ன்
அ ன் பு க ்க ர ங ்க ள ா ல் வ ய ல்வெ ளி கள ை யு ம்
க�ோ வி ல ்க ள ை க�ொ ண ்ட க ா டு கள ை யு ம்
பசுமையாக்கியிருந்தான். நீர் ஓடைகளும் மன்னர்கள்
வெட் டி ய ப ெ ரு ங் கு ள ங ்க ளு ம் நி ர ம் பி வ ழி ந் து
ரம்மியமாய் காட்சியளித்தன. அங்கோர் வாட்
மட்டுமல்லாது அந்த ஊரினிலே மேலும் சிறிதும்
ப ெ ரி து ம ா க ஐ ம்பத் தி மூ ன் று க�ோ வி ல ்க ள் ப ல
மன்னர்களாலும் அரசவை முக்கியஸ்தர்களாலும்,
ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு முதல் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு
வ ரை கல ை ந ய த் து ட ன் கட் டி வ ழி ப ட ப ்பட் டு
வ ந் து ள்ளன . அ ன ை த் து ம் ப �ொ க் கி ஷ ங ்க ள் ,
அத்தனையும் மனதை கவரும், மனதில் என்றும்
நிலைத்து நிற்கும் கலைப்பெட்டகங்கள்.
எங்கு ந�ோக்கினும் அப்சர கன்னிகைகள், யாழிகள்,
புராண கதைகளை விளக்கும் சிலை ஓவியங்கள். எனது
ஏழு நாள் சுற்றுலாவில் நான் கண்டுகளித்த க�ோயில்கள்
அத்தனையும் ரத்தினங்கள். ஒரு நாளைக்கு பத்து
க�ோயிலாவது பார்க்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து
ஒரு டுக்-டுக் (நமது ஊர் ஆட்டோ ப�ோன்ற வண்டி)

எத்தனை முறை திறந்து மூடினாலும் ஓசை வராத கதவு.
அது என்ன?
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ஓட்டுனரை அமர்த்தினேன். அவனும் சளைக்காமல்
இண்டு இடுக்கு முக்கு மூலை என்று ஒன்று விடாமல்
க�ொண்டுப�ோய் காண்பித்தான்.
புதர் மண்டிய, பாழடைந்த, இறை சேவையேதும்
இ ன் றி ப ா ம் பு க ள் நி றை ந ்த
க�ோ யி ல ்க ள ை
காணும்பொழுதெல்லாம் காடு க�ொண்டது பாதி,
மனிதன் த�ொலைத்தது மீதி என்று ஒரு வித ஏக்கமும்
வருத்தமும் மனதினிலே நின்றாலும், நமக்கும் இந்த
கலைஅழகினை எல்லாம் காண இறைவன் விதி
செய்தானே என்று மனமகிழ்ச்சியும் ப�ொங்கி வழிந்தது.
ஒரு நாள் முழுவதும் முக்கிய க�ோவிலான அங்கோர்
வாட் க�ோயிலை மட்டும் அங்குலம் அங்குலமாக
ரசித்து பார்த்தேன்.
ஆச்சரியமூட்டும் விடயம் என்னவென்றால் நம்மூர்
சின்ன காஞ்சிபுரத்தினிலே எட்டாம் நூற்றாண்டை
சேர்ந்த அஷ்டபுஜகரம் திருக்கோவிலினிலே அருள்
பாலிக்கும் எட்டு கை க�ொண்ட பெருமாள் ப�ோலவே
இந்த க�ோவிலின் முக்கிய கருவறை பிரதிஷ்டையாக
அஷ்டபுஜ பெருமாளே இருந்திருக்கிறார். இன்று அவர்
க�ோ யி லி ன் மு கப் பி ல் கே ட ்பா ரி ன் றி பு த ்த ர ா க
வீற்றிருக்கிறார். இந்த க�ோவிலானது ஐந்து கில�ோமீட்டர்
அ க ழி சூ ழ் க�ோ ட ்டைச் சு வ ரி னு ள் மூ ன்றரை
கில�ோமீட்டர் சுற்றுசுவர்களுக்குள்ளே மூன்று பெரிய
தளங்களிலே அமையப்பெற்றுள்ளது. மேற்கு பிரகார
சுவர்களில் ராமாயண மற்றும் மகாபாரத ப�ோரினையும்
தெற்கு பிரகார சுவர்களில் சூரியவர்மனின் படைகள்
க�ொண்ட வெற்றியையும் கிழக்கு பிரகார சுவர்களில்
வ ா சு கி எ னு ம் சர்ப்ப த ்தா ல் தே வ ா சு ர ர ்க ள்
திருப்பாற்கடலில் அமுது கடைவதையும் வடக்கு
பிரகார சுவர்களில் கிருட்டிணன் பாணாசுரனை வதம்
செய்வதையும் நுண்ணிய சிற்ப்பங்களாய் அழகுற
செதுக்கி வைத்துள்ளார்கள் கமேர் சிற்பிகள். சிற்பங்கள்
அனைத்தும் பேரழகு க�ொண்ட தேவதைகளாகவும் ,
அப்சரசுகளாகவும், நாக கன்னிகைகளாகவும் நம்மை
ஆட்கொள்கிறார்கள். அரவணைக்க மனம் ஏங்கும்
அளவிற்கு உயிர்ப்புள்ள உருவங்களை வடித்த சிற்பிகள்
அங்கு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கும்
ப�ொழுது அந்த நாகரீகம் எப்பேர்ப்பட்ட செழுமை
பெற்ற ஒன்றாக இருந்திருக்கக்கூடும் என்று சிந்தித்து
பாருங்கள். நாகங்கள் நிரம்பிய காடுகள் க�ொண்ட
நாடு என்பதால�ோ என்னவ�ோ நாகங்களுக்கு க�ோயில்
கட்டிடக்கலைகளில் முக்கிய பங்கு உண்டு. சுவர்களிலும்

கூரைய�ோடுகளிலும் ஏழு தலை நாகங்கள் சிற்பங்களாய்
வ டி க ்க ப ்பெற் றி ரு க் கி ன்றன . நூ லக ங ்க ள் ,
மதகுருமார்களின் தங்குமிடங்கள், தியான மண்டபங்
கள், அலங்கார மண்டபங்கள், மடப்பள்ளிகள்,
உத்சவர்களை, வாகனங்களை பாதுகாக்கும் மண்டபங்
கள் என்று ஏராளமான சிறு கட்டிடங்கள் இந்த
க�ோவிலினுள் உண்டு. அனைத்துமே நமது பல்லவ
ந ா ட் டி ல் இ ரு ந் து அ ங் கு சென்ற க�ோ வி ல்
கட்டிடக்கலைகளேயாகும்!
அங்கோர் வாட் செல்ல வேண்டுமானால், நீங்கள்
தரை இறங்க வேண்டிய இடம் சியாம் ரீப் என்னும்
சிற்றூர் தான். ஏராளமான விமானங்கள் தென்கொரிய
மாநகரான சிய�ோல் நகரிலிருந்தும், சிங்கப்பூர் மற்றும்
மலேயா நாட்டிலிருந்தும், சீனத்து பெருநகரங்களில்
இருந்தும் சியாம் ரீப் வந்து செல்கின்றன. அங்கோர்
க�ோயில்கள் அனைத்தையும் பார்க்க ஒரே கட்டணம்
நு ழை வு வ ா யி லி ல் ந ா ட ்க ண க்காக அ ல்ல து
வாரக்கணக்காக வாங்கிக்கொள்ளலாம். சிறிதும்
பெரிதுமாக ஏராளமான தங்கும் விடுதிகள், ஹ�ோம்
ஸ்டே எனப்படும் வீடு பகிர்தல் அறைகள் என எல்லா
வ ரு ம ா ன த ்த வ ரு க் கு ம் ஏ ற ்ற த ங் கு ம் வ ச தி க ள்
அங்குள்ளன. உணவுக்கு என்று நாம் சிரமப்படவே
வேண்டியதில்லை என கூறலாம். கம்போடிய நாட்டு
உ ண வு க ளி ல் மீ ன் மற் று ம் ஊ ர்வன வ கைக ள்
நிறையவே உண்டு. தண்ணீர் பாம்புகள், தேள்
இனங்கள், வண்டுகள் என தள்ளு வண்டிகளிலே
ப�ொரித்து வைத்திருப்பார்கள். விருப்பமுடையவர்கள்
உண்டு மகிழலாம். சைவ உணவகங்களும் நமது ஊர்
வட மற்றும் தென் இந்திய உணவகங்களும் ஏராளம்.
வாழ்நாளில் ஒரு முறையேனும், நமது மூதாதையர்கள்
விதைத்த கலாச்சார விதை இன்று எப்படி அங்கு
வேரூன்றி தழைத்தோங்கி நிற்கின்றது என்று, சென்று
பார்க்கவேண்டிய ஒரு அதிசயமான தலம் தான் இந்த
அங்கோர் வாட். பிரிய மனமில்லாமல் திரும்பிய இடம்
என்றால் அது இந்த கம்போடியா நாடும் அங்கோர்
வாட் திருத்தலமும் தான் என்று என்னால் அடித்து
ச�ொல்ல இயலும். பதினைந்தாம் நூற்றாண்டிற்கு பிறகு
அங்கு தேரவாத புத்த மதம் அரச மதமாக மன்னர்களால்
மக்களின் மேல் திணிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்
பெற்றாலும் இன்னும் நம் விநாயகரும், விஷ்ணுவும்,
சிவபெருமானும் உடைந்த சிற்பங்களாய் கம்போடியார்
களை காக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு சுற்றுலா மூலம்
வ ரு வ ா ய் ஈ ட் டி த ரு கி ற ா ர ்க ள் எ ன்ப து த ா ன்
நிதர்சனமான உண்மை.

அடிமேல் அடி வாங்கி அனைவரையும் ச�ொக்க
வைக்கும். அது என்ன?
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அப்பாவின்மடல்

உன் கனவுகளை ந�ோக்கி
பறக்கச் ச�ொன்னவன் நான்
உன் சிறகுகள் ச�ோர்வாகும் வரை பறந்து விடு

அன்பு மகளே!

உன் பலவீனங்களை நம்பாதே
உன் பலம் க�ொண்டு ப�ோராடு
நான் கற்று தந்த தைரியங்களில்
தலை நிமிர்ந்து நில்

தெய்வங்கள் மண் மீது பிறப்பதில்லை
என்பார்கள்
எனக்காக என்னுள் தெய்வமான
உருவமடி நீ!!

ஆயிரம் உறவு வந்தாலும்
ஆண் ஒருவன் துணை நின்றாலும்
அசையாமல் நின்று க�ொள்
உன் ச�ொந்தக்காலகளில்

உன்னை நினைத்து
என் பக்கங்களைக் க�ொஞ்சம்
திரும்பிப்பார்க்கிறேன்

அன்பை இன்னும் அதிகமாய்க்
க�ொடு
அது கண்ணீரையே
பலனாகத் தந்தாலும் பரவாயில்லை
நீ அன்பில் வளர்க்கபட்டவளென்பதை நிரூபி

என் கைப்பிடித்து கதைகள் பேசி
உன் பாவாடை மண் உரச
ஒற்றை மல்லிகைச் சரத்தை
வளராத கூந்தலில்
வால் ப�ோல த�ொங்க விட்டு
வீதியில் நீ வரும் ப�ோது
ஊர் காக்கும் தெய்வம் க�ொஞ்சம்
வழி மாறி நிற்க்குமே

என் மரணப்படுக்கையில் நீ சிந்தும்
கடைசித்துளி கண்ணீரிலும்
க�ொஞ்சம் கர்வம் க�ொள்
நீ அப்பாவின் மகள் என...

ச�ொப்பு பாத்திரங்களில்
சுவைக்காத உணவு சமைத்து
அப்பா உனக்கென
அருகமர்ந்து ஊட்டி விட்டு
தின்ன ச�ோறு த�ொண்டைக்குழி
தாண்டிடும் வரை
இன்னும் வேண்டுமாவென
அம்மாவாய் கேட்டு நிற்ப்பாய்

அன்பு மகளே
நீ சாதிக்கப்பிறந்தவள்
உன் முட்ப்பாதைகளைத் தாண்டி
முன்னேறி நடை ப�ோடு
அன்புடன்
அப்பா

மைத்தீட்டி முகச்சாயம் பூசி
கைகால்களில் நகச்சாயம் தீட்டி
அசையாமல் இருக்கச் ச�ொல்லி
அதட்டாமல் அதட்டி
உன் ப�ொம்மைகள�ோடு
ப�ொம்மையாக்குவாய் என்னை...
காய்ச்சலென நான் கட்டிலில்
படுக்கும் ப�ோது
மாத்திரைகள் நான் மறக்கக்கூடாதென
என் கால் மாட்டில் காத்துக் கிடப்பாய்
அன்பு மகளே
என் தாயாகி என்னைத் தாங்கி நின்றவள்

மஞ்சித்
ராமதாஸ்

இன்று
த�ொலை தூரம் தள்ளி நிற்க்கிறாய்
www.satamilsangam.org
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மகாத்மா காந்தியுடன்
Dr.அருண் காந்தி-1944


காந்தி
யுடன்
என் அனுபவம்

“ப�ொ

ய்யை மெய்யாலும்,
வி ர�ோ த த ்தை
அ ன்பா லு ம் ,
ஆத்திரத்தை சகிப்புத் தன்மையாலும் வெல்லலாம்”
- காந்திஜி.
“அகிம்சை, மனித குலத்துக்கு கிடைத்திருக்கும்
மாபெரும் சக்தி”- காந்திஜி பாரதத் தந்தை
மஹாத்மா காந்திஜியின் ஆயிரக்கணக்கான
த த் து வ ங ்க ள ை , க�ோ ட ்பா டு கள ை
கேட் டு க்கொ ண ்டே ப�ோகல ா ம் . அ ப ்ப டி க்
கேட்பத�ோடு நிற்காமல் அதனை நம் வாழ்வில்
பி ன்பற் றி ன ா ல் ந ம் மி ல் ப ல வி ஷ ய ங ்க ள ை
சரிசெய்துக�ொள்ளலாம் எனத் த�ோன்றுகிறது.
இன்று என்ன புதிதாக காந்தியை பற்றிப்
ச�ொல்லவருகிறாய் என உங்களுக்குத் த�ோன்றலாம்!
ஏ னெ னி ல் க ா ந் தி ஜி யி ன் செ ய ல்பா டு க ளி ல் ,
க�ொள்கை களில் பலருக்கும் பல முரண்பாடுகள்
உண்டு என்று நான் அறிவேன். அனைத்தையும்
ஒருபுறம் தள்ளிவைத்துப் பாருங்கள்.
கடந்த நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி நம்
12

மல்லிகை மலர்
DECEMBER 2019

சான் ஆண்டோனிய�ோ சிட்டி தீபாவளி நிகழ்ச்சிக்கு
சிறப்பு விருந்தினராக மஹாத்மா காந்திஜியின்
ஐந்தாவது பேரன் திரு.அருண் காந்தி அவர்கள்
வ ந் தி ரு ந ்தா ர் . த மி ழ்நாட் டி ன் மு ன்ன ணி
பத்திரிகையின் வெளிநாட்டு நிருபராக இருப்பதால்
அவரை நேரில் சந்தித்து ஒரு சிறு நேர்காணல்
நிகழ்த்த நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தது.
க ா ந் தி ஜி யி ன் வ ம்சா வ ளி யை சந் தி க ்க ப்
ப�ோகிற�ோம்,பேசப்போகிற�ோம் என ஆர்ப்பரித்த
மனதை, அவரது மிக இலகுவான அணுகுமுறையும்,
அருகே நாற்காலியில் அமரச் செய்த பண்பும்
எ ன்னை இ ய ல் பு நி ல ை க் கு க�ொ ண ர்ந்த து .
கேள்விக்கணைகளைத் த�ொடுக்காமல், ஓர் அன்பு
உள்ளத்திடம் எளிதாக என்னால் கேட்க முடிந்தது.
க ா ந் தி ஜி யு ட ன் இ ரு ந ்த ந ா ட ்க ள ை ப ்பற் றி
வினவினேன். அருண் காந்தி அவர்களின் பேச்சு
முழுவதும் காந்திஜியிடம் அவர் சிறுவயதில்
கற்றுக்கொண்ட பாடங்களே இருந்தன. நாம்
புத்தகங்களில் படித்த அத்தனை விஷயங்களும்
அவருக்கு நேரில் கிடைத்தது எத்தனை பாக்கியம்!
‘பேஸிவ் வயலன்ஸ்’ எனப்படும் நமக்கே தெரிந்தும்
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தெரியாமலும் பிறரிடம் காட்டும் க�ோபம், செயலற்ற
வீரியம் மிகவும் தவறானது என சிறுவயதிலேயே
தாத்தா காந்தியடிகள் தனக்கு புரிய வைத்ததை
அழகாகக் கூறினார். நாம் காட்டும் உடல் வன்முறை
எவ்வளவு க�ொடுமையானத�ோ, அவ்வளவு தவறானது
நாம் காட்டும் க�ோபமும் ஆத்திரமும்,பழிவாங்கலும்.
அதனை எப்படிக் கட்டுப்படுத்துவது என தனக்கு
காந்திஜி ச�ொல்லிக்கொடுத்ததாகக் கூறினார்.
அ மெ ரி க்கா வி ல் வ சி க் கு ம் அ ரு ண் க ா ந் தி
அவர்கள், தற்போதைய வருடங்களில் உலகமெங்கும்
சென்று பள்ளி,கல்லூரிகளில் அகிம்சை முறையின்
மகத்துவத்தை தன் தாத்தாவின் வழியைப் பற்றி
பேசிவருகிறார். உலகமெங்கும் உள்ள பல த�ொழில்
நிறுவனங்களிலும் மிகுந்த வரவேற்பு உள்ளது.
சான் ஆண்டோனிய�ோவைச் சேர்ந்த ‘மார்டி’
எனும் திரைப்பட இயக்குனர் பெண்மணி அருண்
காந்தியை திரைப்படமாக எடுத்துள்ளார். அவரையும்
அ ன் று ந ா ன் சந் தி த ்தே ன் . இ வ ரை ப ்பற் றி ய
குறும்படங்களும் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம்
காட்டப்படுகின்றன.
எனது அடுத்த கேள்வி- அகிம்சை பற்றிய
பேச்சுக்களுக்கு வெளிநாட்டு மாணவ-மாணவியர்
மற்றும் இளைஞர்கள் இடையே எத்தகைய வரவேற்பு
உ ள்ள து எ ன்ப து த ா ன் . ஏ னெ னி ல் உ ங ்க ள்
அனைவருக்கும் நன்கு தெரியும், இன்று உலகில்
சகிப்புத் தன்மை எத்தனை தூரம் குறைந்துள்ளது
என்று. மிகவும் உள்ளார்ந்த வரவேற்பும், அகிம்சை
எ ன் னு ம் உ ன்ன த ஆ யு த த் தி ன் ப ல ன ை
புரிந்துக�ொள்ளும் மனப்பான்மையும் அதிகம்
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ப ா ர்ப்ப த ா க க் கூ றி ன ா ர் . அ தி ல் த ா ன் மி க ்க
மகிழ்ச்சியடைவதாகக் கூறினார்.
“என் தாத்தா, க�ோபம் மின்சாரம் ப�ோன்றது
எ ன்றா ர் . இ து மி க வு ம் ச க் தி வ ா ய ்ந்த த ா க வு ம்
பயனுள்ளதாகவும் இருக்கிறது, ஆaனால் நாம் அதை
புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்தினால் மட்டுமே.
தவறாகப் பயன்படுத்தினால் அது அழிவுகரமானது
மற்றும் தவறானது. நாம் அதை ஆக்கபூர்வமாக
பயன்படுத்த கற்றுக்கொண்டால் அது சமூகத்தை
மேம்படுத்தும்.”என்றார்.
என் அப்பாவிலிருந்து பெரியவர்கள் பலரும்
தங்கள் சிறுவயதில் சில கூட்டங்களில், மாநாடுகளில்
மகாத்மா காந்திஜி அவர்களை த�ொலைவில�ோ,
அருகில�ோ பார்த்ததைப் பற்றி மிகப் பெருமையாகக்
கூறக்கேட்டிருக்கிறேன். அவரின் பேரனை நானே
பேட்டி எடுப்பேன் என நினைக்கவில்லை !
இந்தியாவைப் ப�ோல உலகின் பல நாடுகளில்
தெ ரு க ்க ளு க் கு ‘ எ ம் ஜி ர�ோ டு ’ எ ன ப ெ ய ர்
சூடியுள்ளார்கள். மெக்ஸிக்கோவிலும் நான் நேரில்
பார்த்தப�ோது ஆச்சரியத்திலும்,பெருமையிலும்
மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். இந்தியா என்றதும்
‘காந்தி’ என வெளிநாட்டினர் கூறுவர்.
சத்தியாகிரகத்தில்,அகிம்சையிலும் பெயர் பெற்று
என்றும் நிலைத்து நிற்கும் காந்திஜி வம்சத்தின் வழி
திரு.அருண் காந்தியுடனான இந்த சந்திப்பு மிகச்
சிறப்பானதே !

-ஷீலா ரமணன்
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பற்கள் -ச�ொல்வதெல்லாம்
உண்மை
பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான் - குறள் 972
இ ர ண ்டா யி ர ம் ஆ ண் டு க ளு க் கு மு ன்பே
திருவள்ளுவர் பிறப்பு அனைத்து உயிர்களுக்கும்
ப�ொது என வலியுறுத்தி இருக்கிறார். ஆனால்
பிறப்பின் அடிப்படையான பிறந்த தேதி அறியாமல்
இன்னும் பல குழந்தைகள் இருக்கின்றார்கள் என்பது
ஆச்சரியமூட்டும் தகவல்.
ஆம்,ஐக்கிய நாடுகளின் ‘சிறுவர் நிதியம்’ (UNICEF
) அ க்டோ ப ர் 2 0 1 9 வெ ளி யி ட ்ட த ர வு க ளி ன்
அடிப்படையில் உலகில் ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட
குழந்தைகளில் நான்கில் ஒருவருக்குத் தான் பிறப்புச்
சான்றிதழ் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பிறந்த தேதி
அறியாத குழந்தைகள்,பல சமூக அநீதிகளுக்கு
உள்ளாக்கப்படுகின்றனர்.
அதைத் த�ொடர்ந்து ஓட்டுநர் உரிமம், கடவுச்
சீட்டு மற்றும் அரசு சார்ந்த பல அடையாள
அட்டைகள் பெறுவதிலும் பிறப்புச் சான்றிதழின்

முக்கியத்துவம் நீள்கிறது. ஏன் பிறப்புச் சான்றிதழ்
சரிவரக் க�ொடுக்கப்படுவதில்லை என்பது அனைவர்
மனதிலும் எழும் கேள்வியாகவே இருக்கின்றது.
இந்தியா ப�ோன்ற நாடுகளில் அரசாங்கம் அதற்கான
ப�ோதிய விழிப்புணர்வை மக்களிடம் க�ொண்டு
செல்வதில்லை. பெரும்பாலான கிராமங்களில்
பிறந்த குழந்தைகளை பதிவு செய்ய வசதி இல்லை.
பெற்றோர்களுக்கும் அதைப்பற்றித் தெரிவதில்லை.
ஒரு குடும்பத்தில் பல குழந்தைகள் இருக்கும்
நிலையில் பிறந்த தேதியை கணக்கில் வைக்க
ப ெ ற ்றோ ர் த வ ற வி டு கி ற ா ர ்க ள் . அ வ ர ்க ள்
பிள்ளைகளை பள்ளியில் சேர்க்கும் ப�ொழுது தான்
பிறப்புச் சான்றிதழ் பற்றி தெரிய வருகிறார்கள்.
சீனா ப�ோன்ற நாடுகளில் ‘ஒரு குழந்தை’ க�ொள்கை
பல ஆண்டுகளாக இருந்து வந்துள்ளது. இதனால்
குடும்பத்தில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள்
இ ரு ந ்தா ல் , ச மூ கத் தி ல் இ ரு ந் து தெ ரி ய ா ம ல்
வைக்கப்பட்டிருந்தனர். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
தான் இக்கொள்கை நீக்கப்பட்டது. இதனால்
சமூகத்தில் தெரியாமல் இருந்த குழந்தைகள் மீண்டும்

உயிர் இல்லாத நீதிபதியிடம் ஒழுங்கான நியாயம்.
அது என்ன?
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அ ங் கீ க ரி க ்க ப ்பட் டு ள்ளன ர் .
இவர்களுக்கு பிறப்புச் சான்றிதழ்
க�ொ டு க ்க ப ்பட
அ ர சு
முன்வந்துள்ளது. இதே ப�ோல பல
நாடுகளில் பிறப்புச் சான்றிதழ்
இல்லாத பல க�ோடி குழந்தைகள்
உள்ளனர்.

க்கும் குறைவாக அதிகாரிகளிடம்
ச�ொல்வது வழக்கமாகவே உள்ளது.
இ வ ர ்க ள் கு ழ ந ்தைக ளு ட ன்
முகாம்களில் தங்கவைக்கப்படுவதால்
, கு ழ ந ்தைக ளி ன் ப ா து க ா ப் பு ப ல
நேரங்களில் கேள்விக்குரியதாகவே
உள்ளது.

இது ஒருபக்கம் இருக்க, பிறப்புச்
ச ா ன் றி த ழ் இ ரு ந் து ம் அ தை
மறைத் து ம ா ற் று வ ய தி ன ை
ப �ொ ய ்யாகச் ச�ொ ல் லு ம்
சூ ழ் நி ல ை யு ம் இ ங் கு ள்ள து .
அமெரிக்காவில் 2019 ஆண்டில்
ஜெயக்குமார்
மட்டும் இதுவரை 7 ,80 000 மக்கள்
கு டி யு ரி மை அ தி க ா ரி கள ா ல்
த டு த் து நி று த ்த ப ்பட் டு ள்ளன ர் . இ தி ல்
பெரும்பான்மைய�ோர் குழந்தைகள். இதே சூழ்நிலை
வளர்ந்த நாடுகளான இங்கிலாந்து,கனடா,ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியத்திலும் காணப்படுகின்றன.

கு டி யு ரி மை அ தி க ா ரி க ளு க் கு
சந்தேகம் வலுக்கையில் அவர்கள் பல்
மருத்துவர்களிடம் அனுப்பப்படுவர்.
ஆ ம் , ப ற ்க ள் வ ள ரு ம் நே ர த ்தை
மதிப்பிட்டு வயதை துல்லியமாக
கணக்கிட முடியும்.

ஐக்கிய நாடுகள் சபை 18 வயதுக்கு உட்பட்டோரை
குழந்தைகள் என அங்கீகரித்துள்ளது. இவர்கள்
அகதிகளாக வரும்போது குழந்தைகளுக்கான
பாதுகாப்பைத் தரவேண்டும் என்று வலியுறுத்தி
உள்ளது. உணவு,தங்குமிடம்,படிப்புச்செலவு என்பது
இ தி ல் அ டங் கு ம் . இ தை ந ன் கு அ றி ந ்த
பெரும்பான்மையான அகதிகள், தங்கள் வயதை 18

ஜெயராமன்

சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு,
இங்கிலாந்தில் ‘கிங்ஸ் கல்லூரியில்’ பல் மருத்துவ
ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்த நேரம்.
அப்போது சிரியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ப�ோன்ற
நாடுகளில் ஏற்பட்ட ப�ோர்கள் காரணமாக பலரும்
அகதிகளாக இங்கிலாந்திற்கு வந்தனர். அவர்களில்
பலர் அதிகாரி களால் பல்மருத்துவர்களான
எங்களிடம் அனுப்பப்பட்ட ப�ோது தான், இதற்கென
ஆராய்ச்சி த�ொடங்கியது.
பற்கள் மூலம் வயதினை துல்லியமாக கண்டுபிடிக்க
ப ல ஆ ர ா ய்ச் சி க் கட் டு ரைகள ை எ ங ்க ள்
மருத்துவக்குழு மதிப்பிட்டுள்ளது. இங்கிலாந்து,அ
மெரிக்கா,இந்தியா,ஜப்பான், ஹாங்காங், சீனா
மற்றும் கிழக்காசிய நாடுகள் ஒன்றிணைந்து இந்த
ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டு உள்ளோம். இதனை
மக்களுக்கு முழுவதுமாக க�ொண்டு செல்ல, “பிறந்த
தேதி” எனும் பெயரில் த�ொண்டு நிறுவனம் (Date of
Birth Foundation ) த�ொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்
மூ ல ம் இ ந் தி ய ா , சீ ன ா , கம்ப ோ டி ய ா ப�ோன்ற
நாடுகளில் இதுவரை ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பிறந்த
தேதி அறியாக் குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக, பற்கள்
மூலம் வயதை அறிந்து மதிப்பீடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இ ந ்த ஆ ர ா ய்ச் சி ப ற் றி ய த க வ ல ்க ள்
தெரிந்துக�ொள்ளவும்,த�ொண்டு நிறுவனம் மூலம்
யாருக்கேனும் இதுப�ோன்ற உதவி தேவை இருப்பின்
www.dobfoundation .org என்ற இணையதளத்தை
த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்.

படபடக்கும்,பளபளக்கும்,மனசுக்குள் இடம்
பிடிக்கும். அது என்ன?
www.satamilsangam.org
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இளம் ஓவியர்கள்
அத்விதா

இனியன்

சச்சின்

காவ்யா
16
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சியா

சூர்யா

தனுஷ்கா

www.satamilsangam.org

பாரத்
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நவீன்ராஜ்

பிரகிதா

லக்க்ஷிகா
க�ோபிகா

ஆதர்ஷ்
18
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விடை 30 பக்கம் பார்க்க...

குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி

ராம்குமார் பரமசிவம்

ஆயிரம் பேர் அணி வகுத்தாலும் ஆரவாரம் இராது.
அவர்கள் யார்?
www.satamilsangam.org
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நிகழ்வுகள்

நமது தமிழ்ச் சங்கத்தின் 'மல்லிகை மலர்' இதழின்
மூலம் ஒவ்வொரு மலரிலும் அந்தந்த நான்கு
மாதத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை அறிவீர்கள். கடந்த
நான்கு மாத நிகழ்வுகளின் நினைவலைகள்
உங்களுக்காக:அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி 'அவர் லேடி
ஆஃப் தி லேக்' யூனிவர்சிட்டியில் 'தெர்ரி' அரங்கத்தில்
20
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மிக நவீனமான,பிரமாண்டமான தீபாவளி நிகழ்ச்சிகள்
நடைபெற்றன.
அன்று தான் நமது மலரின் இவ்வருடத்தின்
இரண்டாம் பதிப்பு, முதல் அச்சுநகல் பதிப்புகளாக
உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டது.
www.satamilsangam.org

www.satamilsangam.org
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அதனைத்தொடர்ந்து 'தீபாவளி SA ' இங்குள்ள
ட�ௌன்டவுன் ஹெமிஸ்ஃ பய்ர் எனும் இடத்தில் 40
,000 பேருக்கும் மேலாக கலந்து க�ொண்ட மாபெரும்
நிகழ்வில் நம் தமிழ்ச்சங்கம் கலைநிகழ்ச்சியில்
பங்குக�ொண்டது. படகு தெப்ப ஊர்வலத்தில் நம்
தமிழ்நாட்டை பிரதிபலிக்கும் அடையாளங்களுடன்
சென்று சிறப்பித்தனர்.
22
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இந்த மலர், மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியாரின்
137 வது பிறந்தநாள் அன்று (12 .11 .2019 )
வெளியிடுகிறாம் என்பதில் பெருமை க�ொள்கிற�ோம்.
இம்மாதத்தில் 14 ஆம் தேதி, தமிழ் இயல்-இசைநாட்டிய விழா HTSA ல் உள்ள 'மஹாலஷ்மி ஹாலில்'
நடக்க உள்ளது.
www.satamilsangam.org

www.satamilsangam.org
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San Antonio Tamil Sangam

சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
வழங்கும்

இயல், இசை,
நாட்டிய விழா

அனுமதி
இலவசம்

நாள் : டிசம்பர் 14-2019 நேரம் : மாலை 4:30 மணி

HTSA மகாலட்சுமி மஹால், சான் ஆண்டோனிய�ோ, டெக்சாஸ்

இரவு விருந்து- மாலை 7 மணி அளவில்
ஷீலா ரமணன்-210 843 7620 ப்ரியா ரகுசந்தர்-210-8611777
More info :satamilsangam.org
மேலும் விவரங்களுக்கு- https://satamilsangam.org
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மார்கழி
திங்களில் மகளீர்
“மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்
நீராடப் ப�ோதுவீர் ப�ோதுமன�ோ நேரிழையீர் ..”
மார்கழி மாதம் பிறந்து விட்டது முழு நிலவு
ஒளிவீசுகிறது , வளம் நிறைந்த ஆயர்பாடியில் வசிக்கும்
அழகிய மங்கையர்களே! அழகிய அணிகலன்களை
அணிந்த கன்னியரே! எழுந்திருங்கள்
இ ன் று
அ தி க ா ல ை யி ல்
நீ ர ா ட ச ்செல்வ ோ ம் ! எ ன் று
ஆ ண ்டா ள்
சக ம ங ்கை ய ரை
துணைக்கழைத்து த�ோழிகளுடன்
நீராடிவிட்டு பெருமானை தரிசிக்க
அழைப்பு விடுவிக்கும் திருநாள்.
மார்கழி மாதம் என்பது பக்தி
மற்றும் பெருமை நிறைந்த மாதம்.
அ தி க ா ல ை யி ல் ஆ ல ய ங ்க ளி ல்
இறைவன் வழிபாடுகள் மற்றும்
திருப்பள்ளி எழுச்சி பூஜை த�ொடங்கி
விடும். இம்மாதம் திருமணம் ஆகாத
ம ங ்கை ய ரு க் கு மி க வு ம் உ க ந ்த து .
இம்மாதத்தில் மகளீர் பாவை விரதம்

www.satamilsangam.org

இருந்து அந்த பெருமானை தரிசிக்க, நாம் நினைத்த
காரியம் கைகூடும் என்பது ஐதீகம். மார்கழி முப்பது
நாட்களும் பாவை விரதம் இருந்து ஆண்டாள் அந்த
பெருமானை மணாளனாகக் க�ொண்டாள் என்ற
உண்மையே ஆதாரம்.

ஜெயராணி
காமராஜ்

மங்கையர�ோ , வண்ண ஆடை
அணிந்து அதனை வாரிச்சுரிட்டி
இ று க் கி க ்க ட் டி ய இ டை யி ன்
இடையிலே சொருகிவிட்டு , கால்
க�ொலுசு சந்தம் த�ொடுக்க , இடது
கை யி ல் க�ோல ப ்ப ொ டி யு ட ன் ,
வ ல து கை யி ன் வி ர ல்ந டு வே
ப �ொ டி யெ டு த் து , நேற் று ப ழ கி ய
க�ோலத்தின் வடிவத்தினை மனதில்
நி ல ை ப ்ப டு த் தி பு ள் ளி யி ட் டு
கையெடுக்காமல் த�ொடுக்கும் அழகு
காணக்கிடைக்காதது, தான் வரைந்த
க�ோலம் முடிவுற்ற
மகிழ்ச்சியில்
துள்ளிகுதிக்கும் ஆனந்தம் வரியில்
அடங்காதது. சக த�ோழிகள் ஓன்று
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மார்கழியின் சிறப்பு:
• தமிழ் வருடத்தின் ஒன்பதாவது மாதம் மார்கழி
ஆகும். இம்மாதம் தனுர் மாதம் என்றும், பீடுடைய
மாதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
• இறைவனை த�ொழுவதற்கு உகந்த மாதம்
என்பதால் இந்த மாதத்தில் மங்கள காரியங்கள்
எதுவும் நடைபெறுவதில்லை .
மார்கண்டேயர் சிவ பெருமானை வணங்கி
மரணத்தில் இருந்து தப்பி, நித்ய வாழ்வை பெற்றார்
என்பதால் “மரணம் வெல்லும் மார்கழி” என்பர்
பாற்கடல் கடையப்பட்டதும், ஆலகால விஷம்
வந்து அமுதம் பெற்றதும் இந்த மார்கழிதான்
இந்திரனால் பெரு வெள்ளம் உருவாகி , க�ோகுலத்தில்
அனைவரும் துன்பப்பட்டப�ோது, க�ோவர்த்தனகிரி
மல ை யை கி ரு ஷ்ண ர் கு டை ய ா க பி டி த் து
அனைவரையும் காப்பற்றியது இந்த மார்கழியில்
சேர்ந்து , தெருநாடுவே, தன் வீட்டின் முன் வரைந்த
க�ோலங்களின்
அழகினை
ஒருவருக்கொருவர்
பகிர்ந்து மகிழ்வது கண்டு பெற்றவர் பெருமை
க�ொள்வர். முன் திண்ணையில் அமர்ந்த தாத்தா
பாட்டிமார்களிடமும் துணைக்காக வாசற்படி
மீதமர்ந்து பார்த்து வசிக்கும் தனயனிடமும் பெருமை
க�ொள்ளும் அழகு தனிதான்.
இளநங்கைகளுடன் , தாய் மற்றும் பாட்டிமார்களும்
அதிகாலையில் எழுந்து சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பே
வாசல் தெளித்து க�ோலமிட்டு , க�ோலத்தின் நடுவே
, மாட்டுச்சாணத்தின் பிள்ளையார் திரட்டி அதன்
நடுவே பூசணி பூவைத்து, தான் ப�ோட்ட க�ோலத்தினை
சுற்றி சுற்றி வந்து அழகு பார்க்கும் ஆனந்தம் தனி
தான். திருமணம் ஆகாத மங்றகயர் இருக்கும் வீட்டின்
வ ா யி லி ல் மட் டு ம்தா ன் க�ோலத் தி ன்
சாணிப்பிள்ளையாரில் பூசணிப்பூ வைப்பார்கள்
என்பது நியதி. இதனை அங்கே சென்றுவரும் உற்றார்
உறவினர்களுக்கு அந்த வீட்டில் திருமண வயதில்
பெண் இருக்கின்றாள் என்று தெரிவிக்கும் வழக்கமாம்.
த�ோழிமார்கள் அனைவரும் முன்பு நினைத்தது
ப�ோல் வைகறையில் எழுந்து நீராடி, க�ோலமிட்டு ,
அலங்காரம் செய்து , பூ முடித்து , திலகம் இட்டு ,
வீதியெங்கும் திருப்பாவை ஒலிக்க, வண்ண வண்ண
க�ோலங்களும் ஜ�ொலிக்க , ஆண்டாள் பெருமானை
தரிசிக்க ஒன்றுகூடி திருவீதி நடந்து வரும் காட்சி
பார்ப்பவர்களை கவரும் . கல்லூரி காலமானாலும்,
இறைவனை தரிசித்து விட்டு பின்பு ஒன்றாக கல்லூரி
செல்வர் .
26
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ந ா ம் வ ா ழு ம் இ டத் தி ற ்க்கே ற ்ப ந ம் வ ா ழு ம்
முறையை மாற்றிக்கொண்டாலும் , நம் பண்பாடு
அ த ன்
த னி த் து வ த ்தை ப�ோற் றி க ா ப ்ப தி ல்
தவறியதில்லை . இன்றைய காலகட்டத்தில் அத்துணை
செயல்பாடுகளும் அன்றாடம் அனைவரும் செய்வது
சாத்தியம் இல்லை என்றாலும் , நம் ஓய்வு நாட்களில்
நடைமுறை படுத்த தவறியதில்லை. இங்கு க�ோலம்
ப�ோ டு வ தி ல் மகத் து வ த ்தை சு ட் டி க்கா ட ்ட
விரும்புகின்றேன், நம் வீட்டு குழந்தைகள் க�ோலம்
ப�ோடும் பழக்கத்தினை நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டும்
புள்ளிக்கோலம் ப�ோடுவது மனதை ஒருமுகப்படுத்தும்
பயிற்சியாக அமையும். கவனம் எல்லாம் புள்ளிகள்
மீதே கூர்மையாக பதியும் ப�ோது கண் பார்வை திறன்
மேம்படும். புள்ளிகள் தன க�ோலத்திற்கு ஜீவனாகும் ,
அதனை சுற்றி வரையப்படும் க�ோடுகளை நெறிப்படுத்தி
வடிவமைக்கும் அழகான க�ோலங்களாக மாறுகின்றன
. காலையில் குனிந்து நிமிர்ந்து க�ோலம் ப�ோடும்போது
, உடல் இயக்கங்கள் சீராக நடைபெறும், சிந்தனைகள்
ஒருநிலைப்படும்.
நம் வாழ்க்கையும் ஒரு க�ோலம் ப�ோன்றதுதான்
நம்மை படைத்தவன் வைத்த புள்ளியினை நாம்
இணைப்பது ப�ோல் செயல்படும் விதத்தில் நம்
வாழ்க்கை அமைகின்றன. எனவே, புள்ளி பிசகாத
க�ோலம் ப�ோன்று சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்தி
வணங்குகின்றேன் !
வாய்ப்பளித்த தமிழ் சங்கத்திற்கும் என் இனிய
வாசகர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றி.
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மாலையே யூகித்திருந்தேன்
இந்த இரவு இப்படித்தான் இருக்கும் என்று...
ம�ொத்த வெப்பக்காற்றை அறைக்குள் அடைத்து
குளிரூட்டி தூங்குவதை விட
குளிர் காற்றை பரவ விட்டு
தூங்க விடாத இரவாய் இருக்குமென்று ...
காலையில் மனைவி கேட்கக்கூடும்
மழை வந்ததே அந்த துண்டை
உள்ளே ப�ோட்டிருக்கலாமென்று ...
நர்மதா குட்டி கேட்கக்கூடும்
நான் தூங்கிகிட்டு இருக்கப்ப
ஏம்பா மழை வந்துச்சு என்று ...

ஊரில் உள்ள ஒட்டு வீட்டின் மராமத்து வேலைகளை
பார்க்க அப்பாவுக்கு பணம் அனுப்ப வேண்டுமென்ற
எண்ணம் எழுந்திருந்திருக்கலாம்...
எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்
நர்மதா, முதலாம் ஆண்டு இயற்பியல் துறையில்
சேராமல் இருந்திருந்தால் ....
உன்னை தவிர எந்த நினைவுகளுமற்று
வெறுமையாய் மழையில் நனைந்து க�ொண்டிருகிறது
மனமும், இரவும்...
மாலையே யூகித்திருந்தேன்
இந்த இரவு இப்படித்தான் இருக்கும் என்று...

த. பிரபு

ஜ ன்னல் வ ழி யே த ெ ரு வ�ோ ர வி ளக் கி ன்
வெ ளி ச ்ச த் தி ல் கு ளி த் து க ்க ொ ண் டி ரு க் கு ம்
இலைகளைப் பார்க்கையில்
ஏதேனும் கவிதைய�ோ அல்ல கவிதையை ப�ோன்ற
ஒன்றோ த�ோன்றியிருக்கலாம்...
அ லு வல க த் தி லி ரு ந் து வ ரு ம் வ ழி யி ல்
குப்பைமேட்டின்
அருகே அமர்ந்திருந்த அந்த முதியவர்
தங்க இடமின்றி தவித்து க�ொண்டிருப்பார�ோ
என்று த�ோன்றி இருக்கலாம்...

கத்தி ப�ோல இலை இருக்கும், கவரிமான் பூப்பூக்கும், தின்ன காய் காய்க்கும்,
தின்னாத பழம் பழுக்கும். அத்தனையும் நலம் காக்கும். அது என்ன?
www.satamilsangam.org
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நிகழ்கால

தத்துவங்கள் / உளவியல்
அன்பே வடிவான இவ்வுலகில் பெறர்கறிய அற்புத
தேகமான மனித தேகத்தை நாம் பெற்றோம்
. . . . . எ ப ்ப டி சி ற ந ்த பி ற வி ய ா யி ற் று எ ன
எண்ணுகையில்......
மனித தேகத்திலுள்ள நாம் மட்டுமே நமக்கான
தேவைகளை பூர்த்தி செய்து க�ொள்வத�ோடு நம்மை
அண்டிவாழும் மற்ற ஜீவர்களின் பிரச்சினைகளையும்
28
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சரிசெய்யும் ஆற்றலுடைய பகுத்தறிவை க�ொண்டு
வாழ்கிற�ோம்.
நம்முன்னோர்களின் சிறந்த வாழ்க்கை முறை
இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கை நிலையின்
முற்காலத்தில் நம்முன்னோர்கள் இயற்கையான
மு றை யி ல் ந ல் லு ண வை உ ட ்கொண் டு ,
உடல�ோடிணைந்த உயிரை காத்தத�ோடல்லாமல், மன
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அமைதிக்காக தம்மைவிட மேலான
ஒ ரு ப �ொ ரு ள ை ஆ ர ா ய்ந் து ண ர் ந் து
அ த ன்ப டி வி ளங் கி ஞ ா னி கள ா க
மேல�ோங்கி விளங்குகிறார்.

இழக்கின்றோம்.
இதனை களைவதற்காகவே பகவான்
ஓஷ�ோ, தீபக்ச்சோப்ரா, சத்குரு. ஜக்கி
வாசுதேவ் ப�ோன்றவர்கள் நிகழ்கால
சூழலுக்கேற்றவாறு தமது அனுபவத்தால்
கற்றுணர்ந்த அனுபவ கல்வியை நமக்கு
ப�ோதிக்கிறார்கள்.

யார் மெய்ஞானி?
கண்ணால் காண்பதையும், காதால்
கே ட ்பதை யு ம்
ச ரி யென
ஏற்றுக்கொள்ளாமல், அப்பொருளின்
நி ல ை மற் று ம் செ ய ல் கு றி த ்த
சிந்தனையை மேல�ோங்க செய்து,
உண்மை தன்மையை அறிந்துணர்ந்து
தெளிவுபெற்றுரைப்பவரே மெய்ஞானி
இவரே பேரின்பத்தில் வாழ்வார்.

ராஜீவ் காந்தி

இன்றைய வாழ்க்கை சூழல்
இன்றைய அவசர காலநிலையில்
நாம் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக
ஓடிக்கொண்டே இருக்கிற�ோம்.
இந்நிலையில் உண்ணும் உணவை
துரிதப்படுத்தி, உறக்கம் துறந்து, மன
நி ம்ம தி ய ற் று
வ ா ழ்நாள ை
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ந ா ம் நி ல ை ப ெறவே ந ம து
ஞானிகளால் நமக்கு கிடைத்த சின்மய
தீபிகை, ஒழிவில் ஒடுக்கம், சிவஞான
ப�ோதம், சிவப�ோக சாரம், சிவஞான
சிந்தியர், க�ொடிக்கவி, திருவுந்தியர்,
முதலிய சிவஞான நூல்களை நாம்
கற் று ண ர் ந் து சி ற ப ்படை வ த�ொ டு ,
ஏனைய உலகத்தவரும் நன்னெறியில்
வாழ இந்நூல்களை எளிமை படுத்தி
ம�ொழியாக்கம் செய்து வழங்குவதே
சாலசிறந்தது.
மன அமைதி அல்லது பேரின்பம்

இராமலிங்கம்

சின்மய தீபிகை

அருமறையின் சிரப்பொருளா யண்டபகி
ரண்டமுமா யமல ம�ோனத்
த�ொருப�ொருளாயப் பலவிதமா யுணர்வரிய
பேர�ொளியி னுன்மையாகும்
பெருவெளிகண் டானந்தம் பெறுதற்குக்
குருபதத்தைத் பெறுதல் வேண்டி
யருளறவே மலமவிளைக்கு நெஞ்சை யழைத்
தறிவுரைத்த வியல்பு ச�ொலவாம்
மனிதன் தனது வாழ்நாளில் தனக்கா கவும் தனது
ச ந ்த தி யி ன ரு க்காக வு ம் ப �ொ ரு ள ா த ா ர த ்த்தை
மேம்படுத்த ப�ொருட் செல்வத்தை தேடி திரிகின்ற
தருணத்தில், தன் மனதின் அறியாமையால் தன்னகத்தே
நிறைந்திருக்கும் ஆணவம், கண்மம், மாயை எனும்
மும்மலங்களையும் ஞான அறிவால் ஒழித்துக்கொண்டு,
அருமையான வேதங்களின் முடிந்த முடிவான ஒரு
ப �ொ ரு ள ை , அ ண ்ட பி ண ்ட ங ்க ளி லெல்லா ம்
நிறைந்திருக்கும் ஒரு ப�ொருளை, வேறெதையும்
நாடாத ம�ௌன நிலையால் கிடைக்கின்ற ஒப்பற்ற
ப�ொருளை, இப்பேரண்டத்தில் நாம் விளங்க நம்மை
விளக்கம் செய்விக்கின்ற ஈடு, இணையற்ற பேரருட்
பெருஞ்ஜோதியை தேடி தியானத்து பெறப்படும்
ப�ொருளே யாருக்கும் கிடைக்காத பெரிய ப�ொருள்,
கிடைத்த இப்பொருளால் நாமடையும் இன்பமே
பேரின்பம். என்பதனை உணர்ந்து வாழ்வோம்.
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குறுக்கெழுத்துப்

ப�ோட்டி
விடைகள்

மேலிருந்து கீழ்:
கந்தகம்
கதிர்வீச்சு
குவாண்டம்
ப�ொகரான்
வெள்ளை
கீழிருந்து மேல் :
ஒளி
அணுஇணைவு
சத்யேந்திரப�ோஸ்
வினை

மின்சாரம்
இடமிருந்து
வலம்:
கடவுள்துகள்
கண்ணுக்கு
ஒளிமின்விளைவு
வலமிருந்து
இடம்:
சால்வே

விடுகதைகள் விடைகள்

பரமேஸ்வரி பவுன்ராஜ்
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வெங்காயம்
கண் இமை
மிருதங்கம்
மரம்
பூரி
பட்டாசு
தராசு
எறும்புக்கூட்டம்
அளக்கும் படி
வேப்பம்பழம்
நெல் தூர்
www.satamilsangam.org

நன்றி உரை
அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம்,
கடந்த இரு வருடங்களாக மிகச் சிறப்பாக வெளிவந்து க�ொண்டிருக்கிறது நமது
தமிழ்ச் சங்கத்தின் பெருமைமிகு ‘மல்லிகை மலர்’.
இம்மலர் சிறப்புடன் அமைய தங்கள் நேரத்தை க�ொடுத்து உழைத்துவரும்
ஆசிரியர் குழுவிற்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் !
த�ொடர்ந்து தங்கள் திறமைகளைக் காட்டிவரும் படைப்பாளிகளுக்கு மிக்க நன்றி!
அழகாய் ஓவியங்கள் தீட்டிய குழந்தைகளுக்கு நன்றி !
த�ொடர்ந்து பங்குக�ொள்ளுங்கள்,சிறப்படையுங்கள்.
உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் என்றும் ‘மல்லிகை மலருக்கு’ அளிக்க வேண்டுகிறேன்.
நன்றி!

துணைத் தலைவர்

திரு. குமார் வீரப்பன்
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