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ஆசிரியர் உரை
உறங்கும் மனதையும் துள்ளி எழச் செய்யும் அவர் பாடல்
வரிகள்! குறைவான காலமே அவர் வாழ்ந்திருந்தாலும் நம்
தமிழுக்கு ஒரு குறையும் வைக்கவில்லை! நாமும் அவர்
வழியிலேயே நடை ப�ோட்டு நம் மக்களிடையே தமிழை வளர்த்து
வருகிற�ோம். நம் மல்லிகை மலரும் அதற்கொரு சாட்சி!
இ ன் று இ ம்ம ல ரி ல் இ ட ம் பெ ற் று ள ்ள அ னை த் து
கட்டுரைகளும், கவிதைகளும், குழந்தைகளின் ஓவியங்களும்,
கலைஞர்களின் புகைப்படங்களும் மிக அருமை. அனைவருக்கும்
பாராட்டுக்கள்! த�ொடர்ந்து பங்களியுங்கள். புது படைப்பாளிகளை
மல்லிகை மலர் வரவேற்கின்றது. இம்மலர் உருவாக உடனிருந்து
உழைத்த துணை ஆசிரியர்களுக்கும்,ஒருங்கிணைப்பாளர்க
ளுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் பல!
க�ொர�ோனா நம்மை அண்டாமல் மிகவும் தள்ளியே
இருப்போம். வரும் புத்தாண்டில் நலமுடனும்,வளமுடனும் வாழ
வாழ்த்துக்கள்!
-நன்றி!
“புகை நடுவினில் தீயிருப்பதைப்
பூமியிற் கண்டோமே-நன்னெஞ்சே!
பூமியிற் கண்டோமே.
பகைநடுவினில் அன்புரு வானநம்
பரமன் வாழ்கின்றான்-நன்னெஞ்சே!
பரமன் வாழ்கின்றான்.
பகைவனுக் கருள்வாய்-நன்னெஞ்சே!
பகைவனுக் கருள்வாய்!”
அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம்.
அனைத்து தமிழர்களின் மனம் கவர்ந்த முண்டாசுக்
கவிஞன் சுப்ரமணிய பாரதியின் பிறந்த தினம் இன்று.
இந்நாளில் வெளிவரும் நம் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
சங்கத்தின் ‘மல்லிகை மலர்’ இவ்வருடத்தின் மூன்றாம் பதிப்பு!
எண்ணி பெருமை க�ொள்வோம்!

		

ஆசிரியர், ஷீலா ரமணன்
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தலைவர் உரை
அன்பார்ந்த நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்!
2020 வருடம் முடியும் தருவாயில் உள்ளோம். த�ொற்று ந�ோய் காலத்தினால் நம் சங்கத்தின்
விழாக்கள்,நிகழ்வுகள் அனைத்தும் மெய்நிகராகவே நடந்து க�ொண்டிருப்பது அனைவரும்
அறிந்திருப்பீர்கள். இந்நிகழ்வுகளில் எல்லாம் பங்குக�ொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி.
த�ொடர்ந்து வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வரும் நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் “மல்லிகை மலர்”,
நம்மை ஒன்றிணைக்கும் பாலம்! உங்கள் படைப்பாற்றலை பிறர் அறியச் செய்யும் ஒரு
களம். அதற்கு காரணமாய் அமைந்த தங்கள் நேரத்தையும் உழைப்பையும் க�ொடுத்த
ஆசிரியர்களுக்கு நன்றிகள் பல. மகாகவி பாரதியாரின் பிறந்த தினத்தில் இன்று
வெளிவந்திருக்கும் இம்மலரின் படைப்பாளிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள்.மேலும் பலரும்
பங்குபெறுங்கள்.
வரும் காலம் நலமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி புத்தாண்டை
வரவேற்போம். மலர் சார்பாக அனைவருக்கும் தமிழ்ச் சங்கத்தின் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!
நன்றி!

தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர்

திரு.கார்த்திகேயன்
தி
ரு.கார்த்திகேயன் சுப்பாநாயுடு
மல்லிகை மலரைப் படிக்க:
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துணை ஆசிரியர்கள்

மு.யுவராஜ்
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த.பிரபு

ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

கார்த்திகேயன்

இராஜகுரு பரமசாமி
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நானும்
ஆசிரியராக தமிழ்ப்பள்ளி
அனுபவம்
என் தமிழ் ச�ொந்தங்களுக்கு முதல் வணக்கம்.
அடுத்த தமிழ் தலைமுறையை ஆற்றலுள்ள
தலைமுறையாக இனி இங்கு மாற்றுவதில்
ஈடுபாடுள்ள தமிழர்களின் உண்மையான
தமிழ்ப் பணியாக, ஊக்கமூட்டும் தமிழ்ப்
பணியாக இருக்க வேண்டுமென, அதுவும்
அந்நிய மண்ணில் இருந்தாலும் முன்னெடுத்துக்
க�ொண்டிருக்கிற சான் ஆண்டோனிய�ோ
த மி ழ்ப்பள் ளி நி ர ்வா கி க ளு க் கு ம் , அ தை
ப ற ை சா ற ்ற ஐ ம் பு ல னு ம் கூ ர ்மையா க் கி
ஒ வ ்வ ொ ரு த மி ழ் கு ழ ந ்தைக்காக வு ம்
பாடுபட்டுக் க�ொண்டு இருக்கின்ற தமிழ்
பள்ளி முதல்வருக்கும், மற்றுமுள்ள அனைத்து
ஆசிரியர்களுக்கும் வணக்கம் ச�ொல்லி என்
தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர் முதல் அனுபவத்தை
தங்களுடன் பகிரலாம் என்று
விழைகிறேன்.
மழையின் அருமை தெரியாமல்
மழையை கண்டு ஓடுபவர்போல
தமிழை விடுத்து மதிப்பெண் என்ற
மாயை க�ொண்டு கணிதம், இயல்,
வேதி அறிவியல் என்று தமிழை
பள்ளிநாட்களில் இரண்டாம்
நிலையில் வைத்திருந்து
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வி ட்ட ோமே எ ன்ற உ று த ்த ல் இ ன் று ம் .
‘மழையின் அருமை க�ோடையில் தெரியும்’
என்பார்கள்.
தாயின் பிரிவே ஒரு வலி. தாய்மொழியும்
இல்லா சூழ்நிலை அதனினும் வலி. இன்று
தமிழ் பேச வேண்டும். தமிழ் மட்டும் பேச
வ ேண் டு ம்
அ து வு ம்
க� ொ ங் கு
த மி ழ் ( க�ோயம்பத் தூ ர் ) க� ொ ஞ் சி பேச
ஆசையாக அல்லவா இருக்கு. இலக்கணம்
படிக்க வேண்டும். இந்த ஆசை எல்லாம்
எப்படி அமெரிக்கா நாட்டில் நிறைவேற்றி
க�ொள்வது. ஆம் !! இதை மன நிறைவ�ோடு
நிறைவேற்றிக் க�ொள்கிறேன் ஒரு தமிழ்
ஆசிரியராக.
என் பள்ளி நாட்களில் நீலம்,
வெ ள ்ளை சீ ரு டை யி ல் கா ல ை
வெ யி லி ல் வ ேப்ப ம ர நி ழ லி ல்
அணிவகுப்பாக நின்று தமிழ்த் தாய்
வாழ்த்து பாடிய நாட்கள் நினைவுக்கு
வந்தது என் ஆசிரியர்கள் எல்லாம்
என் கண் முன்னால்!! தலைக்கனம்
இ ல்லா ம ல் இ லக ்க ண ம்
கற்றுக்கொள்கிறேன். கற்பிக்கிறேன்!!
அதிகார த�ோரணைய�ோடு தமிழ்
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ஆசிரியரிடம் தமிழ் கற்றுக்கொண்ட எனக்கு,
மனதார திருக்குறள் அதிகாரத்தை கற்று
கற்பிக்க என்ன ஒரு மகிழ்ச்சி!!
ப ழ ம� ொ ழி ப டி க ்க ப டி ப் பி க ்க எ ன்
அ மையா வி ன் ப ச்சை கு த் தி ய உ ல ர ்ந்த
த�ோளில் சாய்ந்து க�ொங்கு தமிழில் கேட்ட
பழம�ொழியும் விடுகதையும் கண் முன்னே
வந்து கண்களை ஈரமாக்குகிறது.
வருடங்கள் முழுவதும் வார நாட்களில்
வ ாய் வ லி க ்க ஆ ங் கி ல ம் பே சு ம் ந ா ன்
இலக்கணத்தோடு ஒன்றரை மணிநேரம்
அழகிய தமிழில் மழலையுடன் உரையாட
தான் எத்தனை மகிழ்ச்சி. ஆங்கிலத்தையும்
பேணுகிறேன் . ஆனால் தமிழில் வாழ்கிறேன்.
வாழ ஆசைப்படுகிறேன்.
மெல்ல தமிழ் இனி சாகும்- அந்த
மேற்கு ம�ொழிகள் புவிமிசை ஓங்கும்!
என்றந்தப் பேதை உரைத்தான்! ஆ!
இந்த வசையெனக் கெய்திட லாம�ோ?
என்றான் பாரதி வருத்தத்துடன்.
இன்று பாரதிக்கு சவால் விடுகிறேன் . எம்
தமிழ்ப்பள்ளியில் உள்ள அரும்பு ம�ொட்டு
மலர், கனிகளின் ஆர்வத்தை பார்த்திருந்தால்
பாரதியே தன் நிலைப்பாட்டை மாற்றி
இருப்பான் என்பது திண்ணம்.
தமிழ் நாட்டில் தமிழ் பள்ளியில் படிப்பது
என்பது சுலபம் . அமெரிக்காவில் ஆங்கிலத்தில்
நினைத்து, நினைத்தை தமிழில் ம�ொழிமாற்றம்
ச ெய் து ப டி ப்ப து எ வ ்வள வு க டி ன ம் .
ஐம்புலனும் கூர்மையாக்கி கற்கும் சான்
ஆ ண ்ட ோ னி ய�ோ எ ம் த மி ழ்ப்பள் ளி
குழந்தைகள் ஓர் ஆச்சரியம்!! இதை அடைய
ஓர்மையுடன் குழந்தைகளை ஊக்குவிக்கும்
அ ன் பு பெ ற ்றோ ர ்க ளை ம ன த ா ர
பாராட்டுகிறேன்.
தமிழ் கற்பித்தல் என்பது உயரியது. மிக
உயர்ந்த ந�ோக்கோடு பள்ளியை முன்னின்று
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ந ட த் து ம்
ப ள் ளி
மு த ல்வ ரு க் கு ம் , அ து த� ொ ட ர ்பாக
சிந்தித்து இயங்குகிற ஆசிரியர்களுக்கும்,
நம் மக்கள் அனைவரும் தமிழ் படிக்க
வ ேண் டு ம் எ ன்ற எ ண ்ணத் தி ல்
இயங்குகின்ற பள்ளி நிர்வாகிகளுக்கும்
நன்றியை தவிர என்ன ச�ொல்லி விட
முடியும். தமிழால் நாம் தமிழுக்காக நாம்
எ ன் று த ன் வ ா ர வி டு மு ற ை யி லு ம் த ன்
க ணி னி ய�ோ டு இ ர வு கா த ்த கி ளி யாக
காத்திருந்து அனைத்து த�ொழிலில் நுட்ப
க�ோளாறுகளையும் சரிசெய்யும் த�ொழில்
நுட்ப குழு என்றும் பாராட்டப்பட வேண்டிய
கதாநாயர்கள் !!
செந்தமிழே உயிரே நறுந் தேனே
செயலினை மூச்சினை உனக்களித் தேனே
என முழங்கி சான் ஆண்டோனிய�ோ வாழ்
த மி ழ் ச � ொ ந ்தகளே ! ! நீ ங ்க ளு ம் இ தை
அனுபவிக்க க�ௌரவ ஆசிரியராக வருடத்தில்
ஒருமுறையேனும் வந்து பாருங்கள். விழியாய்
த மி ழ் ம� ொ ழி ய ை காப்ப ோ ம் எ ன் று ம்
மென்மேலும் தமிழ் பள்ளியை ஊக்குவிப்போம்
என்றும் அருள்கூர்ந்து கேட்டுவிழைகிறேன்.
என் அருமை தமிழ் ச�ொந்தங்களே!! சிகரம்
த�ொட்ட நீங்கள் ழகரம் ச�ொல்ல நம் தமிழ்
பள்ளிக்கு வாருங்கள் என வரவேற்கிறேன்.
ஒரு தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியராக!! நானும்
ஆசிரியர்? என்ற ஆச்சரியத்தில்!!

கார்த்திகேயன் இராசிபாளையம் துரைராஜ்
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ் பள்ளி.
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அவசர அவசரமாக நகரும் வாழ்க்கையில்
வேகத்தடையாக வந்ததற்கு நன்றி...!

நன்றி
க�ொர�ோனா!

நேரமில்லை என்ற வார்த்தைக்கு
நிதானத்தை கற்றுக் க�ொடுத்ததற்கு நன்றி..!
பாரம் சுமந்து ஓடிக்கொண்டிருந்த வாழ்க்கையை
க�ொஞ்சம் இளைப்பாற செய்ததற்கு நன்றி...!
காக்க வைத்த ஆசைகளெல்லாம்
நிறைவேற்ற செய்ததற்கு நன்றி!
கல்நெஞ்சம் கரைத்து
அன்பு கசிய செய்ததற்கு நன்றி!
நாளை பற்றிய பயம் நகர்த்தி
இன்றின் இன்பம் உணரச் செய்ததற்கு நன்றி!
உதவியின்றி தவிப்பவர்க்கு
உதவிட செய்ததற்கு நன்றி..!
முடிவென்று எண்ணி முற்றுப்புள்ளி வைக்காமல்
இன்னும் சில புள்ளிகள் வைத்து த�ொடர செய்ததற்கு நன்றி...!
நேற்றைய எண்ணம் ஏமாற்றம் ப�ோய், இன்றைக்கு
நம்பிக்கையில் நடைப�ோட செய்ததற்கு நன்றி...!

அ.ஹ.சுமையா

மாற்றம் தேடியும்
மகிழ்ச்சி த�ொலைக்காமல் செய்ததற்கு நன்றி...!
நன்றி ச�ொல்ல மறந்ததை ஞாபகப்படுத்தியதற்கு நன்றி...!
எல்லாவற்றிற்கும் மேல்
“உலகம் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல” என்ற மனிதம்
க�ொடுத்ததற்கு நன்றி...!
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கற்றது கையளவு
ஹேமலதா

கற்பது கருவறையில் த�ொடங்கியது
கல்லூரிய�ோடு முடிவதல்லஇருபதுகளில் நீ தேர்ந்தெடுக்கும்
துறையில் ஆழ்ந்து கற்று
நீ எடுத்து வைக்கும் உன் அடி
இட்டுச் செல்லும் உன்னை
அடுத்த படிக்கு!
நாற்பதுகளிலும் கற்றல் த�ொடருமாயின்
உன்னை ந�ோக்கி வரும் ந�ோய்களை
நீ ந�ோக்காமல் விட்டதால்-ந�ோய்
தன் ந�ோக்கத்தை விட்டுவிடும்!
கற்போம் கற்போம்-கற்பது
கடமையாக்கப் படும்பொழுது
கவலைகள் கடந்து விடும்!
தினம் கற்பதால் திறன் மேம்பட்டு
திடமாகும் ப�ோது கஷ்டங்கள்
உன்னிடம் வர கஷ்டப்படும்!
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உன் துறை சார்ந்த ஒன்றில்
செலுத்தப்பட்ட கவனமும்
த�ொடர் கற்றலும்-த�ொடர்
வெற்றிக்கு உன்னை அடையாளமாக்கும்!
முதுமையிலும் விடாது கற்க
கட்டுக்கடங்காதது வெற்றி மட்டுமே!
கற்போம் கற்போம்
கல்லறையில் அடங்கும் வரை!
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டாக்டர் S . A. கரீம்,
ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர்,
கண் மருத்துவம் துறை,
பாலாஜி மருத்துவ கல்லூரி, சென்னை.

குழந்தைக்
கண்களைப்
பாதுகாப்போம்.

பா

ர ்வை க் க�ோளாறா ?
பெ ரி ய வ ர ்க ளா ல்
ச � ொ ல்ல மு டி யு ம் .
பச்சைப் பிள்ளையால் முடியுமா? பிள்ளை
களுக்குப் பார்வைக் க�ோளாறுகள் இருப்பதை
ந�ோய் முற்றிய பிறகுதான் பெற்றோருக்கே
தெ ரி ய வ ரு கி ற து . க வ னி க ்க ப்ப ட ா ம ல்
வி ட ப்ப டு கி ன்ற இ த ்தகைய ந�ோ ய ்க ள்
காரணமாக கண்பார்வை இழப்பு ஏற்படும்.
மூளைக்கே மீளா பாதிப்பாக அமைந்து விடும்.
10
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கற்றல் திறன் குன்றிப்
ப�ோ கு ம் . ப டி ப் பி லு ம்
வி ளையா ட் டி லு ம்
கு ழ ந ்தைகள்
சுணக்கமாகவே இருப்பர்.
இதனால் குழந்தைகளின்
எ தி ர ்காலமே பு தி ர்
க�ோலம் தான்.
பெ ற ்றோர் த ங ்க ள்
பி ள ்ளைகளை
உன்னிப்பாக கவனித்து,
கு ற ை ப ாட்டை க்
கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.
டி வி ய ை ப ார் க் கு ம்
சிறுவர்கள் அந்த டிவியின்
மிக அருகில் அமர்ந்து
ப ார் க் கி றா ர ்க ளா ,
அடிக்கடி கண் சிமிட்டு
கிறார்களா, ஓரக்கண் (
squint, crossed eyes),
வெ ளி க் கள வி ளை
யாட்டில் (outdoor games)
ஆர்வம் காட்டாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே
முடங்கிக் கிடக்கிறார்களா, அவர்கள்
ம� ொ பை ல் வீ டி ய�ோ கேம ்க ளி ல்
(video games) தங்களை நுழைத்துக் க�ொண்டு
இருக்கிறார்களா என்பதைப் பாருங்கள்.
இவை பிள்ளைகளின் பார்வை குறைபாடு
(Refractive errors) ஆக இருக்கலாம்.
பிள்ளைகளின் பெற் ற�ோரில் ஒருவர�ோ
இருவரும�ோ கண்ணாடி ப�ோடுகின்ற பழக்கம்
இருந்தால் அவர்கள் தங்கள் குழந்தை களை
கண் ப ரி ச � ோ த னை ச ெய் து க� ொ ள ்ள
வேண்டும்.
ரெடினிடிஸ் பிக்மென் ட�ோசா (Retinitis
pigmentosa) என்ற கண்நோய் சில குடும்பங்களில்
இருக்கக்கூடும். இருட்டுக் குருட்டுத்தன்மை,
மாலை கண் என்றே இதற்குப் பெயர்.
அத்தகைய குடும்பத்துக் குழந்தைகள் கண்
பரிச�ோதனை செய்துக�ொள்ள வேண்டியது
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அவசியம்.
தாய் கர்ப்பமாக இருந்தப�ோது த�ொற்று
( infection ) ஏதும் ஏற்பட்டதா என்று பார்க்க
வேண்டும். ஜெர்மன் தட்டம்மை (Rubella)
த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட கர்ப்பிணிகளுக்குப்
பிறக்கும் குழந்தைகள் பிறவிக் கண்புரை
(congenital cataract) ந�ோயுடன் இருக்க
வாய்ப்புண்டு. இத்துடன் இதய ந�ோய், காது
கேளாமை, பார்வையிழப்பு என்றவாறு அந்த
கு ழ ந ்தை ஆ யு ள் மு ழு வ து மே ஒ ரு
பிரச்சனையாகவே வாழ வேண்டியிருக்கும்.
ரூபெல்லா எனும் இந்த த�ொற்றைத் தடுக்கும்
மருந்துகள் (vaccine ) தற்போது கிடைக்கின்றன.
அ வ ற ்றை ப் ப யன்ப டு த் தி ன ா ல் க ர ்ப்ப
காலங்களில் ந�ோய் த�ொற்றாமல் தடுக்க
முடியும்.
செல்லப் பிராணிகளுடன் கர்ப்பிணிகள்
க�ொஞ்சுவது ஆபத்தில் முடியலாம். குறிப்பாக
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பூனையுடன் நெருங்கிப் பழகும் கர்ப்பிணிக்கு
ட�ோக்ஸோ ப்லாஸ்மோசிஸ் (Toxoplasmosis)
என்னும் த�ொற்று உடலில் புகுந்து பிறக்கும்
குழந்தையின் விழித்திரையை பிடித்து விடும்
வாய்ப்புண்டு. குழந்தையின் பார்வை பாழாகிப்
ப�ோகும். குழந்தைக்கு மூளை, மனநல பாதிப்பு
கூட ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. கர்ப்பக் காலங்களில்
முறையான மருத்துவப் பரிச�ோதனைகளின்
மூ ல ம ாக இ த ்த கு த் த� ொ ற ்றைத் த டு த் து
விடமுடியும்.
சில குழந்தைகள் குறைப் பிரசவத்தில்
பிறக்கக் கூடும். (Premature baby ). அக்குழந்தை
இ ன் கு பேட்ட ரி ல் ( i n c u b a t o r s ) வைத் து
பராமரிக்கப்பட்டு இருக்கும். குழந்தைக்கு
ஆ க் சி ஜ ன் ( o x y g e n ) ச ெ லு த ்தப்ப ட் டு
வந்திருக்கும். இதுப�ோன்ற குழந்தைகளுக்கு
அ ப்ப ோதே கண் ம ரு த் து வ ரி ன் நே ர டி
கண்காணிப்பு அவசியமாகும். இல்லையேல்
பார்வை இழப்பு கூட சாத்தியம்தான் (Retinopathy of prematurity).
பெரும்பால�ோருக்குக் கண்கள் எழில்மிகு
கருமைய�ோடுக் காட்சியளிக்கும். சிலருக்கோ
வி ழி கள் ப ழு ப் பு நி றத் தி ல் இ ரு க் கு ம் .
கு ழ ந ்தைக ளி ன் க ண ்க ளி ல் வெ ண ்மை ப்
பளபளப்பு ( white glow) காணப்பட்டால்
பெ ற ்றோர் உ ட னே அ ந ்த கு ழ ந ்தைய ை
மருத்துவரிடம் காட்ட வேண்டும். பிறவிக்
கண்புறை (congenital cataract) அறிகுறியாக
அது இருக்கக் கூடும்.
அறுவை சிகிச்சையின் மூலமாக இத்தகைய
குறைபாட்டை ஆரம்பத்திலேயே தடுத்துவிட
முடியும். ரெட்டின�ோ பிளாஸ்டோமா ( Retinoblastoma) எனும் கண் புற்று ந�ோயாகவும்
இ ரு க ்க க் கூ டு ம் . ஆ ர ம்பத் தி லேயே
கவனிக்கவில்லை என்றால் அது மரணத்தை
ந�ோக்கி இட்டுச் சென்றுவிடும்.
பிறந்த குழந்தை 6 முதல் 8 வாரங்களில்
மு த ன் மு ற ை யாக த ன் த ா யி ன் மீ து
புன்முறுவலை (social smile) வீசும். பிறந்து 3
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மாதங்கள் ஆன பின்னும் குழந்தை தன்
தாயிடம் மழலைச் சிரிப்பைக் காட்டவில்லை
என்றால் அக்குழந்தையை கண் மருத்துவரிடம்
காட்ட வேண்டியது அவசியம்.
ஓரக்கண் (squint) க�ொண்டோர் வந்தால்
ஆரம்ப காலத்திலேயே ந�ோயைத் தீர்த்து விட
மு டி யு ம் . இ வ ்வா று உ ரி ய காலத் தி ல்
கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டால் அந்த ந�ோயே
ஆம்பில�ோபியா (Ambylopia) எனும் பார்வை
மந்த ந�ோய்க்கு அவர்கள் ஆகிவிடக்கூடும்.
குழந்தைகள் பார்வை இழக்காமல் இருக்க
வேண்டுமானால் பெற்றோர்களின் பங்கு
இதில் மிகப் பெரியதாகும். கண் பார்வைக்
க�ோளாறுகள் ஏதும் குழந்தைக்கு இல்லை
என்றாலும் கூட குழந்தையின் ஆறாவது
மாதத்தில், மூன்றாவது வயதில், பின்னர்
பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பப் படுவதற்கு
முன்னதாக என -இந்த மூன்று கட்டங்களில்
கு ழ ந ்தைகளை க் கண் ம ரு த் து வ ரி ட ம்
பரிச�ோதனை செய்து க�ொள்ள வேண்டியது
மிகவும் அவசியமாகும்.
கவனத்தில் வைத்துக் க�ொள்ளுங்கள்.,
இருதய ந�ோயாளிகளும், இளம்பிள்ளை வாதம்
வந்து கால்கள் சூம்பிப் ப�ோன நிலையில்
இ ரு ப்ப வ ர ்க ளு ம் , வி ப த் தி ல் கால ்க ளை
இழந்தவர்களும் சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்து
க�ொண்டு வாழலாம். உலகெங்கும் சுற்றி
வரலாம். ஆனால் பார்வை இழந்தவர்கள்
சுயமாக இயங்க முடியாது. தன்னைத் தானே
பராமரித்துக் க�ொள்ள இயலாது. அத்தகை
ய�ோர் பெற்றோருக்கும் அரசுக்கும் சுமையாகிப்
ப�ோவர். பச்சைக் குழந்தைகளின் பார்வையை
மீட்டெடுப்போம் வாரீர்!

கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை
உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு.
கண்ணோட்டம் என்று ச�ொல்லப்படுகின்ற
மிகச் சிறந்த பார்த்து அறியும் காரணத்தால்
தான், இந்த உலகம் அழியாமல் இருக்கின்றது.
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நீங்கள் சந்தித்த

மறக்க
முடியாத நபர்
இ

ந்தியா வல்லரசாகும்
எ ன் று தெ ரி வி த ்த
ம ற ை ந ்த மு ன்னாள்
குடியரசுத் தலைவர் திரு.அப்துல்
கலாம் அ வர ்களை இ ரண் டு
முறை சந்தித்து உரையாடியது
இன்னும் நினைவில் இருக்கிறது.
மு த லா வ து சந் தி ப் பு தி ரு .
அ ப் து ல் கலா ம் அ வ ர ்க ளை
குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கு
நியமனம் செய்த சமயத்தில்!
ச ென்னை யி ல் அ ண ்ணா
ப ல ்க ல ை க ்க ழ க வ ளாகத் தி ல்
உ ள ்ள வி ரு ந் தி ன ர் ம ா ளி கை யி ல் த ங் கி
இருந்தார். நானும் என்னுடன் என் அலுவலக
நண்பர் இரண்டு பேருமாக ஐந்து முறை
சென்றும் அவரைப் பார்க்க அனுமதி இல்லை.
ஆறாவது முறை நண்பர் வர மறுக்க, நான்
மட்டும் தனியாகப் ப�ோன ப�ோது அவரைப்
பார்க்க முடிந்தது. ஆம், அவரின் பாதுகாவலர்
சற்று அசந்த சமயத்தில் நான் கதவைத் தட்ட
உடனே உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டேன்.
திரு. கலாம் அவர்கள் சைவ சமயம் மற்றும்
வைஷ்ணவ சமயம் த�ொடர்பான நிறைய
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வி வ ர ங ்க ளைப்பற் றி பே சி ன ார் .
எங்கள் உரையாடல் சுமார் ஒரு மணி
நேரம் நீடித்தது. உரையாடல் நடந்த
சமயத்தில் பாதுகாவலர் உள்ளே
எட்டிப் பார்க்க உடனே கலாம் அவர்கள்
‘ எ ன்னை ப் ப ா ர ்க ்க வ ந ்த ந ப ர் ப ய ம்
வ ே ண ்டா ம் ' எ ன் று ச � ொ ல் லி
விட்டு பாதுகாவலரை அனுப்பி
வி ட் டு ப் பே சி ன ார் . ந ா ன்
பு றப்ப டு ம் ச ம யத் தில் அ க் னி
சிறகுகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில
பு த ்தக ம் இ ர ண் டு க� ொ டு த் து
அனுப்பினார். நான் அவரைச்
சந்தித்து வந்த பிறகு என் அலுவலக
நண்பர் ர�ொம்ப வருத்தப்பட
அ வ ரி ட ம் கலா ம் அ வ ர ்க ள்
க�ொடுத்த அக்னி சிறகுகள் புத்தகம்
க�ொடுத்தேன்.
இரண்டாவது சந்திப்பு, திரு.
அ ப் து ல் கலா ம் அ வ ர ்க ள் கு டி ய ர சு த்
த ல ை வ ர ாக இ ரு ந ்த ச ம யத் தி ல்
குடியரசுத்தலைவர் மாளிகையில் கூட்டமாகச்
சென்று உரையாடியது இன்னும் நினைவில்
இருக்கிறது. இரண்டு முறை சந்தித்த ப�ோதும்
அவரிடம் ஆட்டோ கிராப் வாங்கவில்லை.
மே லு ம் ப�ோட்ட ோ வு ம் எ டு த் து க்
க�ொள்ளவில்லை.

பாரதிராஜன் என்கிற ரங்கராஜன்
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த

ன க்கெ ன வ ாழ்வ ோர்
ஒருவகை தரணிக்காகவும்
வாழ்வோர் இன்னொரு
வகை. இக்குணம்
க�ொண்ட ஒரு தமிழ் பெண்
அமெரிக்காவில் ப�ோட்ட ஒரு
சிறு விதை விருட்சம் தான்
இந்தக் கட்டுரை.

சக்தி

வெளிநாட்டில் வாழ்கிற�ோம்
என்று ச�ொன்னதும் அதை
வியப்பாக பார்க்கும் நம்மில்
பல பேருக்கு நாம் படும் கஷ்டங்
கள் தெரிய வாய்ப்பில்லை. புது
ஊரு புது இடம் புது தேசம்
எ ன் று ம� ொ த ்த ம ாக ம ா றி
இருக்கும் ஒரு இடத்திற்கு குடும்பமாக குடி
பெயர்ந்தாலும் தனியே சென்றாலும் அவர்கள்
ஆரம்ப காலத்தில் கடந்து வந்த பாதை
முட்கள் க�ொண்ட கரடுமுரடான பாதையே.
அப்படி த�ொடர்ந்து ஒவ்வொரு மனிதனும்
அந்த முட்கள் நிறைந்த அதேமுறையை ஏன்
14
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கடந்து வரவேண்டும். நாம் கடந்து
வந்த பாதையின் அனுபவத்தில்
அவர்களுக்கு உதவலாமே என்று
நினைத்த நிடியா காஸ்பர் என்ற
ஒ ரு பெ ண ்ம ணி யி ன் ஒ ற ்றை
சிந்தனையால் உருவானதுதான்
சக்தி என்ற அமைப்பு.

சக்தி அமைப்பு அமெரிக்கா
வட கர�ோலினா மாகாணத்தில் சார்லட்டில்
2017 -இல் ஒரு சாதாரண வாட்ஸ் ஆப்
கு ழு வ ாக ஆ ர ம் பி க ்க ப்பட்ட து .
ஒ ரு
பெண்ணின் சிறுமுயற்சி இன்று பல மகளிர்
குழுக்கள் ஆகி பின் தமிழ் மக்கள�ோடு
நில்லாமல் இந்திய பெண்கள் குழு என்பதையும்
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த ாண் டி தெற் கு ஆ சி ய
பெண்கள் குழுவாக வளர்ந்து
தன்னிகரில்லா சேவை ஆற்றி
வருகிறது. அப்படி என்ன
தான் செய்கிறார்கள் என்று
கேட்கிறீர்களா? அதில் தான்
அ வ ர ்க ளி ன் த னி த் து வ ம்
இ ரு க் கி ற து . வ ா ரு ங ்க ள்
பார்க்கலாம்.

தாண்டி க�ொடுப்பதற்கு இன்னும்
நிறைய இருக்கிறது என்ற நல்ல
எண்ணத்தோடு இருந்தாலும்
யா ரு க் கு தேவை எ ன் று
தெரியாததால் உதவ முடியாமல்
இருப்பவர்கள் உண்டு. தேவை
இ ரு ப்ப வ ர ்க ளை யு ம் உ த வ
நி னைப்ப வ ர ்க ளை யு ம்
இணைக்கும் பாலம் தான் இந்த
சக்தி.

வெ ளி ந ா ட் டி லி ரு ந் து
த� ொ ண் டு நி று வ ன ம்
அமெரிக்காவின் சார்லட்ட
பணியாற்றுகிறது என்றால்
நகருக்கு புதிதாக ஒரு பெண்
நிடியா
பணத்தை எங்கோ முகம்
வ ந ்தா ல் இ ந ்த கு ழு வி ல்
தெரியாத பெயர் அறியாத
இணைந்து விட்டால் குழந்தை
ஊ ர் ம க ்க ளு க் கு ப ண ம ாக அ னு ப் பி
களின் பள்ளி சேர்க்கும் முறை முதல், நம்ம
உதவுவார்கள். பணம் காசு மட்டும் உதவி
ஊரு கீரைகள் எங்கு நன்றாக கிடைக்கும்
இல்லை. அன்பு, அக்கறை, அறிமுகம், நட்பு,
என்ற சிறு தகவல் வரை வழங்க இங்கு
அ றி வு ரை இ ப்ப டி எ த ்தனைய�ோ
த�ோழிகள் உண்டு. அதை தாண்டி அந்தப்
விஷயங்களுக்காவும் ஏங்கிக் கிடக்கிறது இந்த
பெண் மேல்படிப்பு படிக்க விரும்பினால்
உலகம். இன்னொரு பக்கம் நம் நேரம், நம்
எ ங் கு ப டி க ்க லா ம் , வ ே ல ை தே டி ன ா ல்
திறமை , நம் பயிற்சி இப்படி பணத்தை
அ த ற ்கா ன அ றி வு ரைகள் எ ன் று ஒ ரு
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த�ோழியிடம் எதிர்பார்க்கும் அத்தனையும்
இந்த சக்தியில் உண்டு.
இ து பெ ண ்க ளா ல் பெ ண ்க ளு க்கா ன
அமைப்பு. சரி எப்படி த�ொடர்பு க�ொள்ளலாம்
இவர்களை ? உதவி எண்ணை( 980-228-9373)
த�ொடர்பு க�ொண்டு பேசினால் ப�ோதும்.
உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு வழிகாட்டும் ஒரு
நபர் 24 மணி நேரத்தில் உங்களை த�ொடர்பு
க�ொள்வார்கள். உங்கள் பெயர் ப�ோன்ற
தகவல்கள் எதுவும் கேட்கப்படுவதில்லை
என்பது கூடுதல் சிறப்பு. அயல்நாட்டிற்கு
வ ந் து அ டு த் து எ ன்ன ச ெ ய ்வ து எ ன் று
விழிபிதுங்கும் நிலை உள்ளவர்களுக்கு சக்தி
அ ம்மா ப�ோல த ா ன் . ச க் தி யி ட ம்
எல்லாவற்றையும் ச�ொல்லலாம் . நிச்சயம்
உதவிக்கரம் நீட்ட காத்திருப்பார்கள் சக்தியின்
த�ோழிகள். அது மட்டுமில்லாமல் குழந்தை
வளர்ப்பு, சேமிப்பு, பெண்களின் ஆர�ோக்கியம்,
திடீர் மாரடைப்பை சமாளிப்பது எப்படி
ப�ோன்ற காலத்தின் தேவைக்கேற்ப நம்
ம க ்க ளு க் கு அ வ ்வப்ப ோ து ப யி ற் சி கள்
வழங்கப்படுவது சக்தியின் கூடுதல் சிறப்பு.
க�ொர�ோனவால் உலகமே முடங்கிப்போன
சூழ்நிலையில் சக்தி நிறுவனம் அங்கு இருக்கும்
மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய்
பண உதவி செய்தது. பண உதவி செய்து
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உ த வு வ த�ோ டு நி ன் று வி ட ா ம ல்
அ ற் பு த ம ா ன ஒ ரு கா ரி ய த ்தை
நி க ழ் த் தி ய து . அ ங் கு வ சி க் கு ம்
கர்ப்பிணி பெண்கள் பிரசவத்திற்கு
இந்தியா வர முடியாத சூழ்நிலை.
விமான ப�ோக்குவரத்து இல்லாமல்
பெற்றோர்கள் கூட அங்கு வர
முடியாத சூழ்நிலை. சக்தி நிறுவனம்
இதற்காக தனி குழுவை ஆரம்பித்து
பெ ண ்க ள்
பி ர ச வ ம ா கி
மருத்துவமனையில் இருந்த வரும்
முதல் இரு வார சாப்பாட்டை
வீ ட் டி லே ஆ சைய�ோ டு ம்
அக்கறைய�ோடும், அன்போடும், 100
சதவீத ஆர�ோக்யத்தோடும் தயாரித்த
உணவுகளை சேவை மனப்பான்மை க�ொண்ட
பெண்கள் மூலம் தயாரித்து க�ொடுக்கிறார்கள்.
இதுவரை 150க்கும் மேலான கர்ப்பிணி
பெண்கள் இதனால் பயன் அடைந்துள்ளார்கள்.
பிரசவ லேகியம் முதல் பத்திய குழம்பு வரை
அவர்கள் குடும்பத்திற்கு சமைத்து க�ொடுக்கும்
இந்த சேவை தேவதைகளின் அன்பை தாயன்பு
என்று ச�ொல்வதை விட வேறு எப்படி
ச�ொல்ல முடியும்.
சிறக்கட்டும் சக்தியின் சேவை. சக்தி
நிறுவனம் சார்லட் நகர் தாண்டி நியூயார்க்
நகரம் வரை அமெரிக்காவின் கடை எல்லை
வரை வளர்ந்து இன்னும் பல பேருக்கு
உதவிக்கரம் நீட்ட வாழ்த்தலாம். அன்பு
தேவைப்படும் ஆயிரம் நெஞ்சங்கள் நம்மருகில்
இருக்க நம்மிலும் இன்னும் நிறைய நிடியாக்கள்
பி றக ்க ட் டு ம் . அ ரு கி ல் இ ரு ப்ப வ ர ்க ளை
அன்புடன் அணைக்கட்டும் .
பின்குறிப்பு : த�ொடர்பு க�ொள்ள
http://www.womenshakthi.org/
முகநூல்: https://www.facebook.com/shakthicorp
த�ொலைபேசி: 980-228-9373
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மேக
மங்கை
பெற்ற நதி

நங்கை...
காலையிலே சூரியனும் வந்து சேர்ந்தான்
காளையவன் ஏரிப்பெண்ணை அணைத்துக் க�ொண்டான்
கனிம�ொழிகள் பலபேசி,
கதிர�ொளியால் கண்சிமிட்டி,
கன்னியுடன் கலந்துவிட்டான் கதிர�ோன் தானும்
ஆவியையே க�ொடுத்துவிட்டாள்,
அகமிக மகிழ்ந்தாள்
பாவி.. அவன் விட்டொழிந்தான், பாதியிலே.
தேடியவள் துயருடன் ஓடியலைந்தாள்
மடிய�ோ.. நிறைமாதம்
முடிவுடனே, மலைமுகடடைந்தாள்!
ப்ரசவித்தாள் மேகமங்கை ..
மழைக்குழந்தை
ஆவேச அழுகுரலில் அதிர்ந்ததே காடுவனம்
குதூகல குழந்தையவள்
குதித்துக் கூத்தாடி
புதுப்பாதை பல கடந்தாள் காட்டாறாய்
இளங்கன்றாய் பயமறியா நதிநங்கை
மளமளவென வளர்ந்தே மகிழ்ந்தோடி
அதிச் ச�ோபனமாய் வளர்ந்த அப்பெண் மருவி
அச்சோவென குதித்தாள் அவ்வெண்ணருவி
அன்னநடை பயின்று வந்தாள் ஆறாக
மின்னலிடை ஒடிய அவளாடி வந்தாள்
கன்னல் ம�ொழி பேசி களித்தோடி வந்தாள்
ஊருக்கே தெய்வமாக உலகம் க�ொண்டாட
ஏருக்கே அடிமைசெய் உழவனங்கே அகங்குளிர

www.satamilsangam.org

சீரும் சிறப்பும் எய்த நானிலத்தை உயர்த்திவிட்டாள்
பேரும் புகழும் ப�ொங்க காணிகள் செழிக்க வைத்தாள்
மாதவளும் மலர் கனிகள் சுமந்து நின்றாள்
காதலனின் நினைவினிலே இடை மெலிந்தாள்
அமைதியான அந்நங்கை அழகைக் கண்டு
அணைத்திட்டான் மாமன் சமுத்திரனும் அலைகரத்தால்
ஆதாரம் இவனென்றே சங்கமித்தாள்
சாகரத்தான் முத்தம் பெற்றே முந்நீரானாள்

ஜனனி கீர்த்திவாசன்
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இளம்
ஓவியர்கள்

T.K.காவ்யா

தாரணா மகேஷ்
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சஞ்சய் இராஜகுரு

திஷா ம�ோகன்
www.satamilsangam.org

தீரன் பிரணவ் மகேஷ்

மய�ோரிகா
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பாரத் குமார்

முத்தமிழ் அரசி
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மேக்னா

லலிதா காமாட்சி
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ர�ோஹித்

ஷ்ருதி சதிஷ்
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விவான் விஜய்

ஹரிணி ம�ோகன்

தனிஷா யுவராஜ்
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நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள்
கடந்த ஆகஸ்ட் மாத மலருக்குப் பின் நம் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடந்த நிகழ்வுகள் உங்களுக்காக:
துண்டறிக்கைகளை காணும் ப�ோது அறிந்திருப்பீர்கள் க�ொர�ோனாவிலும் க�ொண்டாடிய
க�ொண்டாடங்களையும், நடத்திய சந்திப்புகளையும்!
திருமதி.பாரதி பாஸ்கர் உடன் நடந்த பேச்சுக்களாக இருக்கட்டும், திரு.ஞானசம்பந்தன் ஐயா
22
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நிகழ்வுகள்

அவர்களுடன் உள்ளூர் பேச்சாளர்கள் கலந்து க�ொண்ட பட்டிமன்றமும் மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள்
நிச்சயமாக!
திரு.எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களின் நினைவஞ்சலி செலுத்த அவரைப்பற்றி பேசிய சந்திப்பு
இணக்கமான ஒன்று. பாடகர்கள் சத்யன்-வின�ோதினி ஒரு முறையும், மீண்டும் சத்யன்-ர�ோஷினி
குழுவும் அளித்த மெல்லிசை நிகழ்வு குதூகலக் க�ொண்டாட்டம்! இதனிடையில் சான் ஆண்டோனிய�ோ
தமிழ் மக்கள் உயிலின் அவசியத்தை உணர வழக்கறிஞர் சந்திப்பு என இந்த நான்கு மாத காலகட்டம்
மிகப் பயனுள்ளதாகவே அமைந்தது.
www.satamilsangam.org
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ஆர்.ராமன்
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சந்திரசேகரன் தூ.அ
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திரு ஆறுமுகம்
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பிரபு தமிழ்ச்செல்வன்
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நன்றி உரை
அனைவருக்கும் வணக்கம்,
க�ொர�ோனாவை நரகாசுரனாக எண்ணி வதம் செய்து மெய்நிகர் காண�ொளி வாயிலாக
சிறப்பாக க�ொண்டாடிய தீபாவளி, இந்த தீபாவளி! இவ்வருடத்தில் பல புது அனுபவங்கள்
அனைவருக்கும். சற்றும் தரம் குறையாமல் நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் க�ௌரவத்தை நிலை
நாட்டிக் க�ொண்டிருக்கும் நம் சங்கத்துப் ப�ொறுப்பாளர்களுக்கு மிக்க நன்றிகள்!
எப்போதும் ப�ோல இப்போதும் இம்மலரை பெருமையாக மணக்கச் செய்து வரும்
ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள்!
இக்கொர�ோனா காலத்தை வென்று, வரும் 2021 ஆம் வருடம் மிகச் சிறப்பாக அமைய
அனைத்து சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் நம் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு
நல்வாழ்த்துக்கள்!
நன்றி!

தமிழ்ச் சங்க செயலாளர்

திரு.செல்வகிரி அருணகிரி
மல்லிகை மலரைப் படிக்க:

www.satamilsangam.org/newsletterr
www.satamilsangam.org/newslette
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Dr.வெங்கட் னிொசன்
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