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ஆசிரியர் உரை
அன்பார்ந்த தமிழ் உறவுகளுக்கு
உணர்வோடும் உரிமையுடன் வணக்கம்,
“ப�ொய் அகல
அகல,, நாளும் புகழ்விளைத்தல் என் வியப்பாம்?
வையகம் ப�ோர்த்த, வயங்கு ஒலி நீர் – கையகலக்
கல் த�ோன்றி மண் த�ோன்றாக் காலத்தே, வாள�ோடு
முன் த�ோன்றி மூத்த குடி!”
-புறப்பொருள் வெண்பா மாலை- ஒரு இலக்கண நூல்.
இதன் கடைசி இரு வரிகள் யாவரும் அறிந்ததே. அனைவரும் ச�ொல்வதே.
ஆனால் முழுவதும் தேடித் படியுங்கள், வியந்து ப�ோவீர்கள்!. நீங்கள் படிக்க
வேண்டும் என உங்களிடமே ப�ொருளை விட்டுவிடுகிறேன்.
உலகில் வேறெந்த ம�ொழியிலும் இல்லாத இலக்கண, இலக்கிய வளமையும்,
வலிமையையும், செழிமையும், நாகரிகமும் மிக்க செம்மொழியாம் செந்தமிழ் ம�ொழியுடன்
பிறந்த நாம், அந்நிய நாட்டில் வாழும்போது நம் மண்மணம் மாறாது வாழ்ந்து, நம்
தலைமுறையை அழகாய் நடத்திச் செல்ல வேண்டும். இங்கு தான் கருவில் உயிரைச்
சுமக்கும் தாயாக தமிழைக் காக்கும் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சீரிய பணியினை ப�ோற்றிட
வேண்டும்.
நாள�ொரு மேனியும் ப�ொழுத�ொரு வண்ணமுமாய் செதுக்கிய சிற்பமாய் 25 அகவை அழகி நம் தமிழ்ச் சங்கம்!
செதுக்கிய சிற்பிகளான அத்தனை தலைவர்களுக்கும் பெரும் நன்றி! இன்று சுற்றுவட்டாரத்தில் ‘பேசப்படும்’ சங்கமாக
மிளிர்ந்து நிற்கிறது நம் சங்கம்! அதன் வழியே கடந்த நான்கு வருடங்களாக மணம் கமழ்ந்து க�ொண்டிருக்கும் நம்
‘மல்லிகை மலர்’ நம் சங்கத்தின் பெருமை! அதன் ஆசிரியையாக அகமகிழ்கின்றேன்.
நண்பர்களே, இப்போது நீங்கள் ரசித்துக்கொண்டிருக்கும் இம்மலர், இத்தனை அற்புதமாய் வெளிவந்துள்ளதென்றால்
சக ஆசிரியர்களின் மிகச் சிறந்த உழைப்பும்,பண்பான கருத்து பரிமாற்றங்களும்,அதனை செயல்படுத்திய விதமும் தான்
இவ்வெற்றிக்குக் காரணம். என் சக ஆசிரியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியினைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன். அதே
ப�ோன்று ஒத்த கருத்துடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அமைந்ததும்,அவர்களின் ஒத்துழைப்பும் பாராட்டத்தக்கது.
இம்மலருக்கு தங்கள் படைப்புகளை க�ொடுத்து சிறப்பித்த அனைத்து மேன்மக்களுக்கும் மிக்க நன்றி!
நம் மல்லிகை மலர், வெள்ளிவிழாவைத் த�ொடர்ந்து தங்க விழா, நூற்றாண்டு விழா என வெற்றிநடை ப�ோட்டு வலம்
வரவேண்டும் என வாழ்த்துக்களைக் கூறிக்கொள்கிறேன்.
நன்றி! வணக்கம்.

-ஷீலா ரமணன்
மல்லிகை மலரைப் படிக்க: www.satamilsangam.org/newsletter
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தலைவர் உரை

சங்கத்தலைவனின்
மட்டற்ற மகிழ்ச்சி
விண்பற்றியும், மண்பற்றியும் விஞ்ஞானம் ச�ொன்ன
ம�ொழி விரிவடைந்து உலகெங்கும் வியாபித்து நிற்க சான்
ஆன்டோனிய�ோவில் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு
முன்னால் விதைத்த ஒரு விதை தன் த�ோலுரித்து,
காரிருள் மை பிழிந்து, சிறிய விதையானது அழகிய
கவிதையாய் இன்று உருவெடுத்திருக்கிறது!! ஆம் வெள்ளி
விழா!! கவிதையாய் காட்சியளிக்கும் நம் தமிழ்ச்
சங்கத்தின் தற்போதைய தலைவராக இருப்பதை விட
வேறென்ன பெருமை இருந்திட முடியும்.
சான் ஆன்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தையும்,
உலகெங்கும் பரவி வாழும் நம் தமிழ் ச�ொந்தங்களையும்
இணைக்க ஆரம்பிக்கப்பட்ட மல்லிகை மலர் தன்
நான்காவது பிறந்தநாளில் சங்கத்தின் வெள்ளி விழா
மலரை அழகான முறையில் வடிவமைத்து வெளியிட்டுள்ளது.
இதற்காக உழைத்த ஆசிரியர் குழுவினரை எண்ணி மனம் மகிழ்ச்சியும், நெகிழ்ச்சியும்
அடைகிறது.
மண் மணம் மாறா தமிழ் கலைகள், இசைக்கருவிகளின் சங்கமம், இயலும்-இசையும்
(பேச்சும், பாட்டும்), ஆட்டம் பாட்டம் க�ொண்டாட்டம் என்று மட்டுமல்லாமல் உழவனுக்கு
த�ோள் க�ொடுக்க, எம் தமிழ் பிள்ளைகளின் பள்ளியை மேம்படுத்த, புயல் வெள்ளம்
என்றாயின் ஓடிச்சென்று உதவ, எம் தமிழ் ச�ொந்தங்களுக்கு நம் சங்கம் செய்ததை எல்லாம்
எண்ணிப் பார்க்கையில் பெருமையும், பெரு மகிழ்வும் அடைகிறேன். இந்த பெருமைமிகு
சங்கத்தின் வெள்ளி விழா க�ொண்டாடும் இத்தருணத்தில் சங்கத்தலைவனாக இருப்பதில்
மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

திரு.குமார் வீரப்பன்
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‘தமிழன் என்று ச�ொல்லடா,
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா’

தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
ஆணிவேர்கள்

1996 -1998

முனைவர் துரைராஜ் -(முதல் தலைவர்)
ஆயி ர ம் மைல்க ள் த� ொ லை வு ள்ள பயணம் மு த ல்
அடியிலிருந்தே த�ொடங்குகிறது என்ற சீன பழம�ொழிக்கேற்ப
இன்று இருபத்தைந்தாவது ஆண்டில் சிறப்பாய் அடியெடுத்து
வைக்கும் நம் தமிழ் சங்கத்தின் முதல் அடியை எடுத்து வைத்து
துவக்கிய சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தின் முதல்
தலைவர் திரு. துரைராஜ் ஐயா அவர்களுடைய கட்டுரை கீழே :

பேணுவது, நம் உணவு வகைகளை
ம றவா ம ல் பி ன்ப ற் று வ து , ப கி ர்ந் து
உண்பது ப�ோன்ற அனைத்து அம்சங்களும்
வேண்டும் என ஆரம்பித்தோம் அன்று.
அன்றிலிருந்து இத்தனை ஆண்டுகள்
மிக பிரமாண்டமாய் தமிழ்ச் சங்கத்தை
வளர்த்தது மட்டுமல்லாமல் எக்குறையும்
இல்லாமல் பலவித உதவிகள் புரியும்
இயக்கமாகவும் மாறியுள்ளதை கண்டு
வி ய க் கி றே ன் ந ா ன் ! மி க ச் சி ற ந ்த
திறமையாளர்கள் கூடியுள்ளனர். பல்வேறு
கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்து வருகின்றது.
இ ந் தி ய ா வி லி ரு ந் து ம் ப ல பி ரப ல க்
கலைஞர்களின் வருகை அதிகரித்துள்ளது.
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
உலகளாவிய புகழ் பரப்பி வருகின்றது.

“தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்
அந்தத் தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்
உயிருக்கு நேர்”-பாரதிதாசன்
அனைவருக்கும் வணக்கம்.
முதலில் 'வெள்ளி விழா' காணும் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
சங்கத்திற்கு வாழ்த்துக்கள்! 25 ஆண்டு என்பது எனக்கு அதிசயமே
இல்லை, ஏனெனில் அதற்கு சில வருடங்களுக்கு முன்பே அதன்
வெற்றிக்கு விதை ப�ோட்டவன் நான்!
தமிழ் இல்லாத ஒரு ஊர், தமிழன் ஒன்று கூடாத ஒரு ஊர், ஒரு
ஊராகவே இருக்க முடியாது.

தனக்கென்று ஓர் முத்திரையைப் பதித்து உள்ளது என்றே ச�ொல்ல
வேண்டும், அதற்கு மிகச் சிறந்த உதாரணம் -'மல்லிகை மலர்'

'தமிழன் என்று ச�ொல்லடா,தலை நிமிர்ந்து நில்லடா' என பாரதி
கூறியதை செய்து காட்டிட வேண்டாமா? -அன்று மனதில் த�ோன்றியது
தான் சான் ஆண்டோனிய�ோவில் ஓர் 'தமிழ்ச் சங்கம்'.

நான்காம் ஆண்டில் வலம் வந்து க�ொண்டிருக்கிறது.இதனை
சிறப்பாக செய்து க�ொண்டிருக்கும் மலர்க் குழுவிற்கு எனது மனமார்ந்த
வாழ்த்துக்கள்! எனது பதிவை இம்மலரில் பதிவு செய்தமைக்கு நன்றிகள்!

அக்காலத்தில் எனது அருமை தமிழ் நண்பர்கள் ஒன்று கூடி
ஆல�ோசித்து சிறு அளவில் ஆரம்பித்தோம். முக்கியமான தமிழ்
விழாக்களை இங்கே நடத்துவது, நமது கலாச்சாரத்தை நம் சந்ததியருக்கு
வழி நடத்திக் காட்டுவது, தமிழ் ம�ொழியின் பெருமையை விடாமல் காப்பது,
பிற ம�ொழிக்காரர்களுக்கு அதனை உணர்த்துவது, நமது விருந்தோம்பலை

'பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு வாழ்க, வளர்க நம்
தமிழ்ச் சங்கமும்,அதன் செயல்பாடுகளும்' என வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன்.
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நன்றி!

வெள்ளி விழா

9

தமிழ்ச் சங்க கலாச்சாரத்தை
த�ொடங்கினேன்
முனைவர் ல.கேசவலு

பேராசிரியர் ஃப்ளோரிடா பல்கலைக்கழகம்

	வணக்கம்,
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தின்
( S A T S ) 2 5 ஆ வ து வ ரு ட வி ழ ாவ ை க்
க� ொ ண்டா டு வ தி ல் மி க்க ம கி ழ் ச் சி
அடைகின்றேன்.1989-மே மாதத்தில் நானும்
என் குடும்பத்தினரும் டென்வர் (Denver)
மாநகரிலிருந்து சான் ஆண்டோனிய�ோவிற்கு
சென்ற ப�ொழுது பேசுவதற்கு எனக்குத் தெரிந்த
முகம் எவருமில்லை. எனவே ஒன்றுகூடுவதற்காக
நான் தமிழ் சமூகத்தை அணுக விரும்பினேன்.
ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சங்க உறுப்பினர்களை
அழைத்து சில குடும்பங்களுடன் த�ொடர்புகளை
வளர்த் து க்க ொ ண்டே ன் .
சா ன்
ஆண்டோனிய�ோவில் தமிழர்கள் ஒன்றுகூடல் 20
-25 குடும்பங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டது.
த மி ழ் க் கு டு ம்பங்க ளி ல் த மி ழ்
கலாச்சாரம்,ம�ொழி மற்றும் சமூக நடவடிக்கை
களை ஊக்குவிப்பதே எம் முக்கிய ந�ோக்கமாக இருந்தது. நான்
தமிழ் குடும்பங்களைத் த�ொடர்பு க�ொண்டு தமிழர்கள் ஒன்றுகூடல்
மற்றும் கலாச்சாரக் கேளிக்கைகளின் அவசியத்தை வலியுறுத்தினேன்.
1990 ஜனவரியில் நடந்த முதல் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்
பண்பாட்டு நிகழ்வான ப�ொங்கல் தினத்திற்கு அனைத்து தமிழ்
குடும்பங்களும் கலந்து க�ொண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
அதை த�ொடர்ந்து குழந்தைகள் உட்பட அனைத்து தமிழ்
குடும்பங்களும் 1991 -1992 ஆம் ஆண்டுகளில் தமிழ் நிகழ்வுகளில்
ஆர்வத்துடன் பங்கு க�ொண்டனர்.
தற்பொழுதில் இருக்கின்ற உறுப்பினர்களின் சந்தா முறையைப்
ப�ோல் மதிய உணவு மற்றும் சிற்றுண்டிகளை தாய்மார்களே தங்கள்
வீடுகளில் சமைத்து அனைவருக்கும் பரிமாறினர். தமிழ் பண்பாட்டு
நிகழ்வுகளுக்கு அனைத்து இந்திய சமூகங்களும் வருகை தந்தனர்.
தமிழ் ப�ொங்கல் மற்றும் திருவள்ளுவர் தின நாளில் செந்தமிழ்
பற்றிய தமிழ் முன்னோக்கு, ப�ொங்கலின் முக்கியத்துவம்,
திருவள்ளுவர்-திருக்குறள் பற்றிய ச�ொற்பொழிவுகள், குழந்தைகளின்
திருக்குறள் வாசிப்பு, தமிழ் நடனம், தமிழ் பாடல்கள் உள்ளிட்ட
நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
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தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
ஆணிவேர்கள்

1998-2000

1 9 9 5 - 1 9 9 6 ல் த மி ழ்
நிகழ்வுகள் த�ொடர்ந்தன. அந்த
நேரத் தி ல் ந ா ன்
அ மெ ரி க்க த மி ழ் ச்
சங்கத்துடன் முறையான தமிழ்ச் சங்க கலாச்சார
நடவடிக்கை களைத் த�ொடங் கினேன். 1996 ஆம்
ஆண்டு அதிகாரப்பூர்வ சான் ஆண்டோனிய�ோ
தமிழ்ச் சங்கம் பிறந்தது. என் நண்பர் Dr.கண்ணன்
தி ண் டு க்க ல் லி ல் இ ரு ந் து S A T S எ ழு த் து
ப�ொறிக்கப்பட்ட ஓர் அழகான வெல்வெட்
பதாகையை அன்பளிப்பாய் க�ொடுத்து 1997 ஆம்
ஆண்டு முதல் அனைத்து தமிழ் நிகழ்வுகளையும்
மகிழ்ச்சியுடன் அலங்கரித்தார்.
SATS தமிழ் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து
நடத்துவதை இந்தியக் கலாச்சார சங்கத்தின்
உறுப்பினர்கள் சந்தேகப் பார்வைய�ோடு கூர்ந்து
கவனித்தனர். அதன் பிறகு 1999 ஆம் ஆண்டு
எனது பெயர்,வீட்டு முகவரி,டெக்சாஸ் ஓட்டுநர் உரிமம் ஆகியவற்றைக்
க�ொண்டு பெக்சார் (Bexar) மாவட்டத்தில் SATS ஐ பதிவு செய்யத்
துவங்கினேன். அதே நேரத்தில் வரிவிலக்கு மற்றும் இலாப
ந�ோக்கமற்ற அந்தஸ்திற்கும் விண்ணப்பித்தேன். அதன்பின் SATS
சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
SATS த�ொடங்கப்பட்ட ப�ொழுது தற்போதைய SATS
உறுப்பினர்கள் அமெரிக்காவிற்குக் கூட வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.
31 வருடங்களுக்கு முன் 20 -25 நண்பர்களுடன் எளிமையாக
ஆரம்பித்த ஓர் அமைப்பான SATS இன் தற்போதைய
வளர்ச்சியை,முன்னேற்றத்தை நம்மால் கற்பனை கூட செய்து
பார்க்க முடியவில்லை. நம் சமூகத்தின் பல சிறப்பான செயல்பாடுகள்
எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமை அளித்துள்ளது. சான் ஆண்டோனிய�ோ
தமிழ்ச் சங்கத்தின் 25 ஆவது ஆண்டு விழா க�ொண்டாடுவதில்
நானும் என் துணைவியாரும் பெரும் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம்.
மேலும் பல விழாக்கள் க�ொண்டாட வேண்டும் என்று மனதார
வாழ்த்துகின்றேன்!
தமிழ் வாழ்க! தமிழ் வளர்க!

www.satamilsangam.org

தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
ஆணிவேர்கள்

2000 -2005

முயற்சிகள் வீண் ப�ோகாமல் வெற்றி
அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களே! அனைவருக்கும் வணக்கம். சான்
ஆன்டோனிய�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தின் அகவை இருபத்தைந்து
ஆண்டுகள் என்று எண்ணும்பொழுது ஏற்படும் உவகை
அளப்பரியது. சங்கத்தின் உதயம் த�ொட்டு இன்றுவரை சங்கத்தின்
வளர்ச்சியை, பரிணாமத்தை மிகவும் உன்னிப்பாக அதே நேரத்தில்
ஆச்சரியத்தோடு கவனித்து, ரசித்து வருபவர்களில் நானும்
ஒருவன். இந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் நமது சங்கம் பல
நூறு உறுப்பினர்களைக்கொண்ட மிக பலம் ப�ொருந்திய சங்கமாக
உ ரு ப ்பெற்றதல்லா ம ல் அ த ன் செ ய ல்பா டு க ள் மி க வு ம்
நேர்த்தியாகவும் ப�ோற்றுதல்களுக்குரியதாகவும் இருக்கிறது என்று
ச�ொன்னால் அது மிகையாகாது. நமது சங்கம் வேரூன்றி தழைக்க
அதனுடைய ஆரம்ப காலத்தில் நான் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் வீண் ப�ோகாமல் வெற்றி
பெற்றிருப்பது பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது. இந்த இனிமையான தருணத்தில்
நமது சங்கத்தின் வளர்ச்சிக்காக அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு பாடுபட்ட அத்துணை நல்
உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை காணிக்கை ஆக்குகிறேன். வாழ்க தமிழ்!!!
வளர்க சான் ஆன்டோனிய�ோ தமிழ்ச்சங்கம்!!!

- சுப்ரமணியன் தண்டாயுதபாணி
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தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
ஆணிவேர்கள்

2005-2007
சான் ஆண்டோனிய�ோ நகரிலே முதன்மையாக த�ோன்றி, மற்ற
இந்திய ம�ொழி சார்ந்த அமைப்புகள் உருவாக இந்நகரிலேயே ஒரு
முன்னோடியாக விளங்கிக் க�ொண்டிருக்கும் நம் தமிழ்ச் சங்கம்,
கடந்த கால் நூற்றாண்டாக கண்டுள்ள அளப்பெரும் வளர்ச்சியை
எண்ணி பேருவுவகை க�ொள்கிறேன்.

முனைவர் உ.இளங்கோவன்

நம் சங்கம் கடந்து வந்துள்ள மாபெரும் வளர்ச்சிப் பாதையை
மலர் வடிவில் பதிவு செய்திட “மல்லிகை மலர்” ஆசிரியர்
குழுவினரும், தமிழ்ச் சங்க செயற்குழுவினரும்
மேற்கொண்டுள்ள இம்முயற்சிக்கு மனமார்ந்த
வாழ்த்துகள் பல!!!
இந்நிலையில், 2005-2007க்கு இடைப்பட்ட
காலகட்டத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்ச் சங்க நிகழ்வுகள்
சிலவற்றை இம்மலர் மூலம் பகிர்வதில் மிக்க
மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ப�ொதுவாக 100-120
பார்வையாளர்கள் மட்டுமே கலந்து க�ொள்ள
இயலும் IASA அரங்குகளில் நடந்து வந்த சங்க
நிகழ்ச்சிகள் முதன் முறையாக 500-க்கும் மேற்பட்ட
பார்வையாளர்கள் கண்டு மகிழ்ந்த நிகழ்வாக
திரைப்பட நடிகர் திரு. வினீத் பங்கு பெற்ற “தமிழ்
2005” என்ற நாட்டிய நாடக நிகழ்ச்சி HTSA
அரங்கில் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றதை இங்கு
நினைவு கூற விழைகின்றேன்.
இன்றைய த�ொலைக்காட்சி பட்டிமன்றங்களை தவறாமல் தன்
பேச்சாற்றலால் அலங்கரித்து வரும் திரு. இராசா அவர்களின்
சிறப்பு நிகழ்ச்சியும் எமது சங்க செயற்குழுவின் பெருமுயற்சியே
என்றால் அது மிகையாகாது! இதனை த�ொடர்ந்து திரு. திண்டுக்கல்
லிய�ோனியின் “பாட்டு மன்றங்களில்” தவறாமல் பங்கு பெற்று வந்த
முல்லை நடவரசு அவர்களின் நிகழ்ச்சியும் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒன்று.
“மல்லிகை மலரின்” முன்னோடியாக “இளவேனில்” என்ற சங்க
மலரும் வெளியிடப்பட்ட நிகழ்வும் இன்னொரு மைல்கல் எனலாம்.
இந்த அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் சிகரமாக, இன்று ஆல்
ப�ோல் தழைத்தோங்கி நிற்கும் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ப்பள்ளியும்
அந்த கால கட்டத்திலே நான்கைந்து மாணவர்களுடன் துவக்கப்
பட்டது என்பதிலும் பெருமிதம் அடைகிறேன்.
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தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
ஆணிவேர்கள்

2007-2009

சிறு குழந்தையாய் தவழ்ந்த
சான் ஆண்டோனிய�ோ
இருபத்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிறு குழந்தையாய்
தவழ்ந்த சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்சங்கம் இன்று 25 வயது
இளங்குமரனாய் வளர்ந்துள்ளதைக் கண்டு மிக்க மகிழ்வு
க�ொள்கிறேன். ஏறத்தாழ 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை 50 க்கும்
குறைவான அவைய�ோர்கள் கூடிக் க�ொண்டாடிய நிகழ்ச்சிகளை,
300 க்கும் மேற்பட்ட அவைய�ோர்களாக மாற்றின�ோம். இவ்வளர்ச்சி
படிப்படியாக வளர்ந்து, இன்று 500 க்கும் மேற்பட்ட அவைய�ோர்கள்
கலந்து க�ொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளாக வளர்ந்துள்ளது. இதற்கு முக்கிய
காரணம் நமது இளைய சமுதாயத்தின் ஈடுபாடுதான் என்பதில்
எள்ளளவும் ஐயமில்லை. 2008 ம் ஆண்டு தமிழ்ப் பள்ளியையும்
தமிழ்ச் சங்கத்தில் இணைத்து, சிறார்களையும் சங்கத்தில் பங்குபெறச்
செய்து மகிழ்ந்தோம்.
இளைய சமுதாயத்தினரின் ஈடுபாட்டுடனும், ஆதரவுடனும் நமது
தமிழ்ச் சங்கம் ஆலமரமென தழைத்தோங்கி மேன்மேலும் வளர்ந்திட
எனது நல்லாசிகளையும், நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்கொள்ள
விழைகிறேன்.

அருள்மணி பெரியசாமி
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நானும் ஓர் படிக்கல்
தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
ஆணிவேர்கள்

2009-2011
25 ஆம் ஆண்டின் வெற்றிப் படிக்கட்டில் ஏறிக்கொண்டிருக்கும் சான்
ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தில் நானும் ஓர் படிக்கல்லாக ஓர் தலைவராக
இருந்ததில் பெருமை க�ொள்கிறேன். வியப்பாகவும் பார்க்கிறேன் இதன் வளர்ச்சியை!
எனது காலகட்டத்தில் நம் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு வருகை தந்த இருவர் பற்றிக் கூற
விரும்புகிறேன். ஒருவர் சென்னை மேயராக அப்போது இருந்த திரு.சைதை துரைசாமி
அவர்கள். அனுஜா எஸ் ஏ,சிஸ்டர் சிட்டி த�ொடர்பின் மூலம் இங்கு வந்த மேயரையும்,
அவருடன் வந்திருந்த சென்னை கார்ப்பரேஷன் கமிஷனர் திரு.விக்ரம் கபூர்
அவர்களையும் நாம் நம் மக்கள் அனைவர�ோடும் ஓர் உணவகத்தில் சந்திக்க
வைத்து,அவர்களுடன் உரையாடி மகிழ்ந்தது மறக்க முடியாத ஒன்று.
மற்றொருவர் டி ஜி பி திரு.சைலேந்திர பாபு. இவருடைய சந்திப்பு வித்தியாசமான
ஒன்று. இப்போது த�ொலைக்காட்சிகளில் அவரிடம் காணும் இதே துடிப்பு நேரிலும்
அன்று அவரிடம் கண்டோம். அவருடனும் ஓர் உணவகத்தில் தாம் சந்திப்பு ஏற்பாடு
செய்திருந்தோம். முக்கியமாக அவர் பேச ஆசைப்பட்டது குழந்தைகளிடம் தான்.
நான் அடுத்த தலைமுறையுடன் பேச விரும்புகிறேன் என உரையாடியதும் ஓர் நல்ல
அனுபவம்.
நிறைய நிகழ்வுகள்,நிறைய அனுபவங்களைத் தந்த நம் தமிழ்ச் சங்கம் மேலும்
மேலும் வளர்ந்து உச்சத்தை அடைய வேண்டும் என பாராட்டி வாழ்த்துகிறேன்.

க�ௌதமன் ராஜன்
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தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
ஆணிவேர்கள்

2011-2013

தமிழர் பண்பிற்கு உயிர்
க�ொடுக்கும் தமிழ்ச் சங்கம்
என் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள். 25 வயதை
கடந்து பருவ மங்கையாக மலர்ந்திருக்கும் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
சங்கத்திற்கு என் இனிய வாழ்த்துக்கள். இயல், இசை, நாட்டியம்,
இலக்கியம், கிராமிய கலை , தமிழ் மரபு, பறை என்று அனைத்து தமிழர்
பண்பிற்க்கும் உயிர்

க�ொடுக்கும் தமிழ்ச் சங்கம் இன்னும் பல

நூற்றாண்டு காண என் வாழ்த்துக்கள். கடல் கடந்து வந்தாலும் தாய்
நாட்டிற்கு ஒன்றென்றால் தயங்காமல் கை க�ொடுக்கும் தமிழ்ச் சங்கம்
தழைக்க வேண்டி வாழ்த்துகிறேன். தமிழ்ச் சங்கம் வளர்ந்து வர அயராது
பாடுபடும் தமிழ்ச் சங்க நிர்வாகிகளுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள்.

நற்குணன் கேசவராம்
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தமிழ்ச்சங்கத்தின்
குடும்பத்தினராக மாறிவிட்டோம்
வித்யா ஃபரூக்
தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
ஆணிவேர்கள்

2013-2015

சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம் வாழ்க! நாங்கள் அரிச�ோனா மாநிலத்தில் இருந்து
சான் ஆண்டோனிய�ோ நகரம், டெக்சாஸ் மாநிலத்திற்கு இரண்டாயிரத்து நான்கின் இறுதியில்
வந்தோம். அப்பொழுது ஓர் இருவரை தவிர யாரையும் தெரியாது. இரண்டாயிரத்து ஐந்தில்
இரட்டை ஆண் குழந்தைகள�ோடும் ஒரு பெண் குழந்தைய�ோடும் யாரையும் தெரியாமல்
உதவிக்கு தடுமாறின�ோம்.
அப்பொழுது தான் தெரிந்த ஒரு சில நண்பர்கள் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
சங்கத்தின் தலைமை ப�ொறுப்பாளர்களாக இருப்பதாகக் கூறி எங்களையும் நிகழ்வுகளுக்கு
அழைத்தார்கள். அப்பொழுதிலிருந்தே நாங்கள் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்க
குடும்பத்தினராக மாறிவிட்டோம். அதன் உறுப்பினர்களாகவும் நிர்வாகிகளாகவும் ப�ொறுப்பேற்று
பணியாற்றின�ோம். பிறகு இரண்டாயிரத்து பதின்மூன்றிலிருந்து இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம்
வருடம் வரை தலைவராகப் பணியாற்றி அடுத்து சில வருடங்கள் மேலாண்மைக்குழு
உறுப்பினராகவும் பணியாற்றினேன். அப்பொழுதிலிருந்தே இன்று வரை தமிழ்ச் சங்கம்
பிரமாண்டமாய் வளர்ந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
ஒவ்வொருவரும் தங்கள் குழுவினர�ோடு தங்கள் காலத்தில் நிறைய மாற்றங்களை
க�ொண்டுவந்தனர். என்னுடைய ப�ொறுப்பு காலத்தில் எங்கள் குழுவினர�ோடு நிறைய
மாற்றங்களை க�ொண்டுவந்தோம். குறிப்பாக நிதி வசூலிப்பிலும், சுகாதார மாநாடு, பல
இந்திய மாநிலத்தின் சங்கம் சார்ந்தவர்களையும் இணைத்து பல கலாச்சார நிகழ்வுகளை
நடத்தின�ோம். அப்பொழுதிலிருந்தே பல நல்ல மாற்றங்கள் நடந்து க�ொண்டே வருகின்றது.
அனைவரது புகழையும் ச�ொல்லிக்கொண்டே ப�ோகலாம். பாரதியார் கவிதைக்கேற்ப சான்
ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்க வளர்ச்சியை வியந்து பார்க்கிறேன் -”தமிழன் என்று ச�ொல்லடா
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா” .
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வியக்க வைத்த இணைய
வழியில் க�ொண்டாட்டங்கள்
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்சங்கம் கடந்த இருபத்தைந்து
வருடங்களில் ஆல் ப�ோல் தழைத்து வளர்ந்திருப்பது கண்டு
பெரு மகிழ்வடைகிறேன். இந்த க�ொர�ோனா காலக்கட்டத்திலும்
முடங்கிப் ப�ோகாமல் இணைய வழியில் க�ொண்டாட்டங்களை
தரமான முறையில் நடத்தியது வெகுவாய் பாராட்டத்தக்கது.
ஒவ்வொரு வருடமும் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தின்
செயல்பாடுகள் மேன்மையடைந்து க�ொண்டே இருக்கிறது.
இனி வரும் காலங்களிலும் இது த�ொடரும் என்பதில் சிறிதும்
ஐயமின்றி அதன் செயல்பாடுகளைக் காண ஆர்வமாய்
காத்திருக்கிறேன்.

தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
ஆணிவேர்கள்

- விஜய் பார்த்தசாரதி
பார்த்தசாரதி

2015-2017
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தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
ஆணிவேர்கள்

முத்தாய்ப்பான
சில செயல்பாடுகள்

2017-2019

திரு. இராஜகுரு பரமசாமி
			
			

இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு

ப � ொ ரு ள் : எ து எ ப ்ப டி அ ம ை ய
வ ே ண் டு ம் எ ன் று இ ய ற் று வ து ம்
அதற்க்கான ப�ொருளை ஈட்டுவதும்
அ தை கா ப ்ப து ம் மே லு ம் அ த ன்
செயல்களை ஒழுங்குபட வகுப்பதும்
சிறப்பாக செய்வது அரசு. பெருமிதம்
க�ொள்கிறேன்.
ஆம், ம�ொழிகளிலே மூத்த ம�ொழியாம்
ந ம் த மி ழ ்ம ொ ழி வா னு ய ர ந ா ம்
உயர்வோம்! க�ோல் ஓங்கி நிற்கும் அதனை
நாம் அனைவரும் பேணி பாதுகாத்தால்
ப�ோதும். அவ்வழியில் பயணித்து வரும்
ந ம் த மி ழ் ச் சங்கத் தி ல் ந ா னு ம் ஓ ர்
அங்கத்தினராகவும், இரு வருடங்கள் (ஏப்ரல் 2017 ஏப்ரல் 2019) தலைவராகவும் இருந்ததில் நிறைய
பாடங்கள் கற்றுக் க�ொண்டேன்.
தமிழ்ச்சங்க செயல் திட்டங்களில் முத்தாய்ப்பான
சில செயல்பாடுகளை இங்கு பதிவிட விரும்புகிறேன்..
நிறைய புதுமுயற்சிகளை எடுத்து அவைகள்

திறம்பட செயல்பட்டுக் க�ொண்டிருப்பது
கண்டு பெருமிதம் க�ொள்கிறேன். அதில்
முக்கியமானதும் முதன்மையானதும்
மல்லிகை மலர். நான்காம் ஆண்டில்
மலர்ந்துள்ள இம்மலர் நம் தமிழ்ச்
சங்கத் தி ன் ப ெ ரு ம ை ! அ தி ல்
ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் என் பதிவும்
அமர்ந்திருப்பது மிகப் பெருமை!
அதனை திறம்பட நடத்திக்கொண்டு
வரும் மலரின் தலைமைப்பொறுப்பில்
இருக்கும் திருமதி ஷீலா ரமணன் மற்றும்
இ து வரை ப ணி பு ரி ந் து வ ரு ம்
ஆசிரியர்களான அமுதா நற்குணம்,
ஜெயராணி காமராஜ், பிரபு, யுவராஜ், ெவள்ளி
மலருக்காக இணைந்த வெங்கடேஷ், ல�ோகேஷ்,
கார்த்திகேயன் அனைவருக்கும் மிகுந்த பாராட்டுக்
களைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன் மிகச் சிறப்பாக
வெள்ளிமலர் வெளிவர வேண்டும் என ஆர்வத்துடன்
செயல்படும் முன்னாள் தலைவர் மற்றும் இம்மலரின்
ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு.கார்த்திகேயன் சுப்பா
நாயுடுக்கும் மிக்க நன்றி!
ஜூலை 16, 2016 ஆம் ஆண்டில் 501(C)(3)EIN#810915793 நம் சங்கம் வரிவிலக்குப் பெற்ற த�ொண்டு
நிறுவனமாக அங்கீகரிக்கப்பட நானும் ஒரு காரணமாக
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உ பய�ோ கி க் கு ம் வகை யி ல் மா ற் றி
அமைக்கப்பட்டது.
தமிழகத்தில் கஜாபுயல் பாதிப்பு செய்தி
அறிந்து அதனால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு
சான் ஆண்டோனியா தமிழ்ச் சங்கம் தனது ஆழ்ந்த
இரங்களை தெரிவித்துக் க�ொண்டத�ோடு மட்டும்
அல்லாமல் வாழ்வாதாரம் பாதிப்புக்கு உள்ளான
விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில் ம�ொய்விருந்து
விழா நிகழ்ச்சி நிதி திரட்டும் முயற்சியாக தமிழ்ச்சங்கம்
உங்களின் ஆதரவை நாடியது.
உலகப் புகழ் பெற்ற ஹார்வர்ட் பல்கலை
கழகத்தில் தமிழ் ம�ொழிக்கான நிரந்தர
இருக்கை அமைக்க நிதி திரட்டு விழா
தமிழ்ச் சங்கம் ப�ொறுப்பேற்றது.

இ ரு ந ்த தி ல் ப ெ ரு ம்
மகிழ்ச்சி.
அடுத்த வட அமெரிக்க தமிழ்ச்
சங்கப்பேரவையில் 2017 ஆண்டு இறுதியில்
முழுமூச்சாய் இறங்கி 2018பேரவை மலரில் நம்
சங்கத்திலிருந்து ஷீலா ஆசிரியராக அவர்கள�ோடு
பணியாற்றியதும், டல்லாஸில் நடந்த பேரவை
விழாவில் நம் உள்ளுர் கலைஞர்கள் தனி இடம்
பதித்ததும் நமது வெற்றியே!
அ தேப � ோல் தி ண்ணை பு த ்தகக் கு ழு மூ ல ம்
எட்மண்ட் க�ோடி நூலகத்தில் தமிழ்ப்புத்தகங்கள்
வைக்க நம் சங்கம் மூலம் மக்கள் நிறைய நூல்கள்
வழங்கியதும் அதற்கு பெரும் த�ொடக்கப்புள்ளியாக
இருந்த திருமதி. தன்யா மாதவனுக்கு மிக்க நன்றிகளைக்
கூறிக் க�ொள்கிறேன்.
த மி ழ ்ச்சங்க வ ர லா ற் றி ல் மு த ல் மு றை ய ாக
பா ர ்கோ டு கு றி யீ டு வச தி யு ட ன் த மி ழ ்ச்சங்க
உறுப்பினர்கள் பதிவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் நம் இணையதளத்தை அனைவரும் எளிதில்

முதல் முறையாக குழந்தைகள்
(ஓட்டம் சேக் ரேஸ், சைக்கிள்
ஓட்டுதல் மற்றும் நீளம் தாண்டுதல்)
மற்றும் மகளிர் (கைப்பந்து மற்றும்
பூப்பந்து) விளையாட்டு நிகழ்வுகளை
நடத்தின�ோம். எல்லா வயதினருக்கும் ய�ோகா
பட்டறை மூலம் பயிற்சி வழங்கப்பட்டது.
அடுத்து தமிழ்நாட்டின் வெள்ள நிவாரண நிதி
(2015 சென்னை பேரழிவு என்பது, 100 ஆண்டுகளில்
இல்லாத அளவு ஏற்ப்பட்ட மிகப்பெரிய இயற்கை
பேரழிவு ஆகும்) கார்ப்பரேஷன் பள்ளிக் குழந்தைகள்
வருகை என பல நல்ல அனுபவங்களை எனக்குத் தந்த
ந ம் த மி ழ் ச் சங்கத் தி ற் கு வணக்கள ை க் கூ றி க்
க�ொள்கிறேன்.
என் எண்ணங்களை எல்லாம் எடுத்துரைக்க
எழுத்துக்கள் ப�ோதவில்லை.... எனவே
ஏங்கும் மனத�ோடு
எழுந்து நின்று வணங்குகிறேன்.
இன்று
வெள்ளி விழா காணும் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
ப�ொன்விழா தாண்டி,
வைர விழாவில் வரவேற்க,
என்றும் காத்திருக்கும் என் தலைமுறை.
வாழ்க வளமுடன்.
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தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
ஆணிவேர்கள்

2019-2021

25 ஆண்டுகால வரலாற்றை
திரும்பிப்
தி
ரும்பிப் பார்க்க வைத்த

ப�ொக்கி
ப�ொ
க்கிஷம்
ஷம்

திங்கள�ோடும் செழும் பருதி தன்னோடும்
விண்ணோடும் உடுக்கள�ோடும்
மங்கு கடல் இவற்றோடும்
பிறந்த தமிழுடன் பிறந்தோம் நாங்கள்
தமிழுடன் பிறந்தோம் நாங்கள்! - பாரதிதாசன்

எங்கோ பிறந்து,எங்கோ வளர்ந்து இங்கு ஒன்று
சேர்ந்த நம்மை, கூடிக்குலாவ வைத்தது நமது தமிழ்ச்
சங்கம்! அதனை சிறுக சிறுக பெரியதாக்கிய முன்னாள்
தலைவ ர ்க ளி ன் ப ங் கி ன ை க ண் டு தலை
வணங்குகின்றேன். அவ்வரிசையில் நானும் தலைவர்
ப�ொறுப்பை ஏற்று பிறர் பிரமித்த நம் சங்கத்தை
இன்னும் பிரமாண்டமாய் பார்க்க ஆசைப்பட்டு,
அனைவரின் ஒத்துழைப்புடன் செய்த பல நிகழ்வுகள்
இன்று நினைத்தால் மனம் ஆனந்த வயப் படுகிறது!
அத்தனையையும் இப்பதிவுரையில் பகிர்ந்து க�ொள்ளவும்
ஆசைப்படுகிறேன்.
உள்ளூர் கலைஞர்களுடன் வெளியூர், வெளி மாநிலக்
கலைஞர்களையும் வரவழைத்து ‘பறையும்-பரதமும்’
நடத்தியது மறக்க முடியாத ஒன்று. தமிழ் பாரம்பரியத்தை
முன்னிறுத்தும் ந�ோக்குடன் சிலம்பம், கை சிலம்பம், சுருள்
வாள், பறையிசை, கரகம் என இன்னும் பல கலாச்சார
நிகழ்வுகள் நடந்தேறியது எனக்கு மட்டுமல்ல இங்குள்ள
அனைவருக்கும் மிகவும் புது அனுபவம். நீண்ட நாள்

விருப்பமான நம் மக்களுக்கு
க ல்யா ண வி ரு ந ்த ளி க்க
ஆசையுடன் ‘தலைவாழை’
வி ரு ந ்த ளி த ்த து எ ன க் கு
திருப்திகரமான ஒன்று!

L E D ஒ லி யு ட ன் ஒ ளி
உமிழும் திரை முதன்முறையாக
2 0 1 9 தீ பாவ ளி நி க ழ் வி ல்
க� ொ ண் டு
வ ந ்த து ,
பறையிசையின் பால் ஈர்ப்பு
க� ொ ண்ட
உ ள் ளூ ர்
கலைஞர்களுக்கு ‘SA பறை’
த�ொடங்கப்பட்டது, இந்தியாவின்
இயற்கை அழிவுகளின் ப�ோது
நம் சங்கத்தின் களப்பணிகளில்
பங்கு, இங்குள்ள பிற அமைப்புகளின் தலைவர்கள் மற்றும்
FeTna தலைவர்களுடனான நல்லுறவின் நன்மைகள்,இன்றும்
த�ொடரும் அவர்களின் நட்பு என ஏராள இனிமையான
நிகழ்வுகள்! மேலும் ‘க�ொர�ோனா’ த�ொற்றுக்காலத்தில்
மெய்நிகர்வுகள் மூலம் HTSA நிதி திரட்டும் நிகழ்வு,
மெய்நிகர்வில் மருத்துவ மற்றும் (உயில் எழுதுவது ப�ோன்ற)
சட்ட ஆல�ோசனை கூட்டம், திரு.ஞான சம்பந்தம், திரு.ராஜா,
திருமதி.பாரதி பாஸ்கர் ப�ோன்ற பெருமக்களை சந்தித்ததும்

வித்தியாசமான அனுபவம். அதில் ஒன்று பிரபலப் பாடகர்
சத்யனின் இசை நிகழ்ச்சி நடத்தி அதன் மூலம் நலிவடைந்த
இ சை க் க லைஞ ர ்க ளு க் கு உ த வி செய ்த து எ ன
மனத்திருப்தியுடன் அனைத்தையும் என் உரையில் பதிவு
செய்கிறேன்.
இத்தகைய திருப்திகரமான நல்ல செயல்களை செய்ய
என்னுடன் துணை நின்ற அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கும்
மாபெரும் நன்றிகள்! நண்பர்களாய் வந்தவர்கள் இன்று
உறவுகளாய் மாற்றித் தந்த தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு நன்றிகள்
பல!
இந்த 25 ஆண்டு கால வரலாற்றை திரும்பிப் பார்க்க,
அருமையான நினைவு ப�ொக்கிஷமாக ‘சிறப்பு வெள்ளிவிழா’
மலராக க�ொண்டு வர பாடுபட்ட இம்மலரின் அனைத்து
ஆசிரியர்களுக்கும் நெஞ்சம் மிகுந்த நன்றிகள்! ‘மல்லிகை
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மலர்’ நம் சங்கத்தின் பெருமை கூறக்கூடியது என்றால்
மிகையாகாது.
ந ம் த மி ழ் ச் சங்க ம் இ தே ப � ோ ல் எ ன் று ம்
முன்னேற்றமும்,சிறப்பும் ப�ொங்கிப் பெருக எப்போதும் துணை
நிற்பேன்!
நன்றியுடன்

திரு. கார்த்திகேயன் சுப்பாநாயுடு

www.satamilsangam.org

தமிழ்ச்சங்கத்தின் வெள்ளி
விழாவிற்கு எங்களது வாழ்த்துக்கள்

பழனியப்பன்
ஜெயா பழனியப்பன்
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தமிழ் பேசும்
குடும்பங்களுக்கு நன்றி
செலுத்துகிற�ோம்

இ

ந்த 25 வது ஆண்டு விழாவில், தனிப்பட்ட முறையிலும்
மற்றும் ஆரத்தி ஸ்கூல் ஆஃப் இந்தியன் டான்ஸ்
சார்பாகவும் நான் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
சங்கத்தை வாழ்த்துகிறேன். சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
தென்னிந்திய கலைகளுக்கான ஒரு தளத்தையும், தமிழ் மக்களின்
கலைகளை ஊக்குவிக்கும் ஒரு சிறந்த அமைப்பையும் வழங்கியுள்ளது.
1977 ஆம் ஆண்டில் எனது குடும்பம் சான் ஆண்டோனிய�ோவுக்குச்
சென்றப�ோது பதினைந்து இந்திய குடும்பங்கள் மட்டுமே இருந்தன.
அதில் ஐந்து பேர் தமிழ் பேசுபவர்கள். தகவல் த�ொழில்நுட்பப் பயிற்சி
பெற்ற தனிநபர்களின் வருகையால் சமூகம் வேகமாக வளர்ந்தது.
அதிக எண்ணிக்கையில் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ம�ொழி பேசும்
மக்கள் பெருகத் த�ொடங்கினர்.
ஆரம்ப நாளில் கர்நாடக இசையும், பரதநாட்டியமும் இந்த
நகரத்தில் செழித்து வளர்ந்தன. பெரும்பாலும் தமிழ் பேசும்
குடும்பங்களின் ஆதரவும் அதற்கு காரணம். நாங்கள் அவர்களுக்கு
இத்தருணத்தில் நன்றி செலுத்துகிற�ோம். மேன்மேலும் த�ொடர்ச்சியான
வெற்றிகள் பெற சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு
வாழ்த்துக்கள்.

ராஜம்
ரா
ஜம் ராமமூர்த்தி. எம்.டி.
Professor Emeritus. UT Health. San Antonio

தமிழ்ச்
சங்கத்தின்
வெள்ளி
விழாவிற்கு
எங்களது
வாழ்த்துக்கள்

Dr. விஜய் க�ோலி, Dr. மாலதி க�ோலி
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“ஒரு குழந்தையை வளர்க்க ஒரு கிராமம்“

எ

க�ௌசி சுப்ரமணியம்

ன் பதின்பருவ மலரும் நினைவுகளை தூண்டிவிடுகிறது நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 25 ஆம்
ஆண்டு வெள்ளிவிழா! சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ் சங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக 25
ஆண்டுகளைக் க�ொண்டாடுகிறது என்றாலும், மேலும் சில வருடங்களுக்கு முன்பே ஆரம்பித்த
ஒன்று. நான் பதின்வயதினராக இருந்தப�ோது எங்கள் பண்டிகைகளை க�ொண்டாட மற்ற தமிழ் சமூக
உறுப்பினர்களுடன் ஒன்றுகூடி மகிழ்ந்தேன்.
அப்போதெல்லாம் எனக்கு நன்கு நினைவிருக்கிறது இந்தியா அச�ோசியேஷன் சமூக மையத்தில்
பல நடனங்களுக்கு பயிற்சி செய்ததும் ஆடியதும்,பின்பு அப்படியே தமிழ்ச் சங்க நிகழ்ச்சிகளுக்கும்
ஆடியதும் மறக்கவே முடியாது! ப�ொங்கல் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு நிகழ்வுகளில் நாங்கள் முன்வைக்கும்
நடன நிகழ்ச்சிகளுக்காக பயிற்சி பெறுவதற்கு ஒன்றுபட்டது எனக்கு மிகவும் பிடித்த நினைவுகள். SATS
ப�ோன்ற நிறுவனங்கள் ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.அதன் உழைப்பும்
வெற்றியும் அவற்றின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களுக்கு ச�ொந்தமானவை.
ஒரு பழைய ஆப்பிரிக்க பழம�ொழி உள்ளது,
"ஒரு குழந்தையை வளர்க்க ஒரு கிராமம் தேவை" இதன் அர்த்தங்கள் பல.இந்த பிராந்திய
அமைப்புகளும், க�ோயில்களும், பிற மத நிறுவனங்களும், இந்திய நடன மற்றும் இசைப் பள்ளிகளும், இந்தியா அச�ோசியேஷனும் இளம்
குடும்பங்களுக்கு தங்கள் குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கு நல்ல பாதுகாப்பான மற்றும் வளமான நம் மண்ணோடு இயைந்த சூழ்நிலையை
வழங்குகின்றன. எனக்கும் எனது குழந்தைகளுக்கும் குழந்தைப் பருவ நினைவுகளை வளமாக அளித்தமைக்கு SATS க்கு எனது மனமார்ந்த
நன்றியைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன். வரவிருக்கும் இன்னும் பல தலைமுறையினருடனான நல்ல உறவுகள் சார்ந்த பயனுள்ள செயல்கள்
செய்யப்போகும் SATS க்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.

நம் மல்லிகை மலர்
இதழுக்கு வாழ்த்துக்கள்
எனக்கும் தமிழ்ச்சங்கத்திறகும் 16 வருடகால நீண்ட த�ொடர்பு உண்டு. பல தலைவர்களை
கண்டிருக்கிறேன். அவர்களின் முயற்சிகளை, சிறப்புகளை பாராட்டியுள்ளேன். காரியங்களை இழுத்துப்
ப�ோட்டுக் க�ொண்டு செய்ததை நேரில் பார்த்தவள் நான். எனக்கு ப�ொருளாளர் பதவி க�ொடுத்து அதனை
ப�ொறுப்புடன் செய்ததற்கு எப்போதும் பாராட்டி வருவார்கள். விழாக்கள் என்றால் 100, 200 நபர்களாய்
சிறு கூட்டமாக இருந்த இச்சங்கம் தற்போது ஆயிரத்தைத் த�ொட்டு வருகின்றனர். உரிமையுடன் நம்
உறுப்பினர்கள் இந்த உணவு அல்லது இந்த காய்கறி செய்து தரமுடியுமா என்றால் மனதார செய்து
தந்த சந்தர்ப்பங்கள் என்றும் மறக்க இயலாது. அதே சமயத்தில் என் வேலைகளுக்கு மரியாதை
க�ொடுத்தார்கள் அனைத்தும் தலைவர்களும் சங்க உறுப்பினர்களும்!
இன்று வெள்ளி விழா க�ொண்டாடும் இச்சங்கத்தில் நானும் மிக முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளேன்.
வகித்து வருகிறேன் என்பதில் பெருமை க�ொள்கிறேன். மேலும் பல பெருமைகளைப் பெற்று நம்
சங்கம் சிறப்புடன் செயல்பட அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நம் செயல்களை பதிவு செய்ய கிடைத்த
நம் மல்லிகை மலர் எனும் மிகச் சிறப்பான இதழுக்கு வாழ்த்துக்கள்.
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தமிழ் பேசும்
மக்கள்

வ

ணக்கம், 1980 களின் பிற்பகுதியில், சான் ஆண்டோனிய�ோவில்
இரண்டு இந்திய சங்கங்கள் இருந்தன. இந்தியா சங்கம் மற்றும்
இந்து க�ோயில் குழு. அக்காலத்தில் இதுவே அதிகமெனக்
கருதப்பட்டது. அச்சமயத்தில் ஒரு சில தமிழ் பேசும் மக்கள் இருவரிடமிருந்து
தமிழர்களுக்கான ஒரு சங்கத்தைத் த�ொடங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக வதந்திகள்
வந்தன.
தமிழ் குழுவில் உள்ள ஒருவருடன் பேசுவதற்காக நான் ஒரு தூதராக
அனுப்பப்பட்டேன். அந்த நேரத்தில் தமிழ் சமூகத்தின் முன்னோடியாக இருந்த
டாக்டர் கேசவலுவைச் சந்திக்கவும், இங்கே பல சமூகங்களைக் க�ொண்டிருப்பதன்
மூலம் ஒரு துண்டு துண்டான சமூகத்தின் நன்மை தீமைகளை வெளிப்படுத்தவும்
முடிவு செய்தேன்- குறிப்பாக சமூகம் மிகச் சிறியதாக இருந்தப�ோது. அவரிடமிருந்து
எனக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமான பதில் கிடைத்தது. அவர் என்னுடன் தமிழில்
த�ொடர்பு க�ொண்டிருந்தார். ம�ொழியைப் புரிந்துக�ொண்டு சுதந்திரமாகப்
பேசக்கூடிய ஒருவருடன் உட்கார்ந்து கலந்துரையாடுவது எவ்வளவு இனிமையானது
என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்! இந்திய சங்கத்தின் பெரிய கூட்டத்தில் அதே
உணர்வை வெளிப்படுத்தாது, அது நிச்சயமாக பல்வேறு ம�ொழியியல்
பின்னணியைச் சேர்ந்தவர்களைக் க�ொண்டிருக்கும். பதிலைக் கண்டு
தி கைத் து ப ்போன ந ா ன் , அ வ ரி ன் மு ய ற் சி யி ல் அ வ ரு க் கு எ ல்லா
நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தேன்.

VISH VISWANATHAN,
M.D., DABS
Stone Oak Breast Surgery
19260 Stone Oak Parkway, suite 102
San Antonio, TX 78258
210-545-5455 office
210-710-0765 mobile
dr.viswanathan@gmail.com

www.satamilsangam.org

நான் இந்திய சங்கத்தின் உறுப்பினர்களிடம் திரும்பி வந்து அவர்களுக்கு
பின்வருவனவற்றை விளக்கினேன்:
"பல்வேறு பறவைகள் பரந்த வானத்தில் ஒரே இடத்தைப் பகிர்ந்து
க�ொள்ளலாம், ஆனால் ஒரே இறகுப் பறவைகள் மட்டுமே ஒன்றாகச் செல்கின்றன!
பன்முகத்தன்மையில் ஒற்றுமை இருப்பதாகவும், வெவ்வேறு குழுக்கள்
அனைத்தையும் தங்கள் ச�ொந்த சங்கங்களை உருவாக்க ஊக்குவிக்க வேண்டும்”
என்றும் நான் அவர்களுக்கு பரிந்துரைத்திருந்தேன், ஆனால் ஒன்றாகச் செயல்பட
வேண்டிய நேரம் வரும்போது இந்தியா சங்கத்தின் கீழ் ஒன்றாக சேரவும் அவர்கள்
முன்வருவார்கள்.
அவ்வாறே இப்போது தமிழ்ச் சங்கம் நடந்துக�ொண்டிருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி!
வாழ்த்துக்கள்!
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அன்பான உறவுகளையும் எனக்கும்
என் குடும்பத்திற்கும் அளித்த தமிழ் சங்கம்

சா

ன் அந்தோனிய�ோ தமிழ் சங்கத்திற்கும் எனக்கும் பதினான்கு வருட
பந்தம் உள்ளது. சமீப காலங்களில் ஒரு அபரிவிதமான வளர்ச்சியைக்
கண்டு வெள்ளி விழா காணும் சான் அந்தோனிய�ோ தமிழ் சங்கத்திற்கும் அதன்
உறுப்பினர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நூற்றுக்கணக்கான நண்பர்களை
மட்டும் இல்லாமல் பல அன்பான உறவுகளையும் எனக்கும் என் குடும்பத்திற்கும்
அளித்த தமிழ் சங்கத்தின் ஒரு பங்காக இருப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. பல அன்பு
உள்ளங்களை எங்கள் வாழ்வோடு இணைத்து நம் பாரம்பரிய பண்டிகைகளைக்
க�ொண்டாட வழிவகுத்து எங்களுக்கு அளவில்லா இன்பங்களைத் தரும் சான்
அந்தோனிய�ோ தமிழ் சங்கம் மேன்மேலும் வளர்ந்து உலகப்புகழ் பெற என்
வாழ்த்துக்கள் !!

-ம�ோகன் தாம�ோதரன்

மனதில் நீங்கா
சான் ஆண்டோனிய�ோ வாழ்
தமிழ் மக்கள்

வெ

ள்ளி விழா க�ொண்டாடும் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்
சங்கத்திற்கு எனது வாழ்த்துகள். சிறு துளி பெரு வெள்ளமாக
மாறுவதை ப�ோல் சிறிதாக துவங்கிய சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ் சங்கம்
இன்று பல வடிவங்களில் வளர்ந்து சான் ஆண்டோனிய�ோ வாழ் தமிழ் மக்கள்
மனதில் நீங்கா இடம் பெற்றிருக்கிறது. இன்று வெளி விழா காணும் சங்கம்
மென்மேலும் வளர்ந்து தங்கம் மற்றும் வைர விழா காண எனது மனமார்ந்த
வாழ்த்துகள்.

-திரு.ரகு ராமன்
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நான் கண்ட
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்

எ

ன் பெயர் ரூபன். எனக்கும் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கும் 15 வருடத் த�ொடர்பு உள்ளது.
தன்னார்வலராகவும் பின்னர் நிர்வாக குழு உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியதில் பெருமை
க�ொள்கிறேன். ஒவ்வொரு வருடமும் படிப்படியாக அதன் வளர்ச்சியையும் சாதனைகளையும்
சேவைகளையும் நிகழ்ச்சிகளையும் பார்த்து வியந்தவர்களில் நானும் ஒருவன். தமிழ்ச் சங்கம்
துவங்கிய ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர்களும் தங்கள் முத்திரையை பதிக்குமாறு
பல முயற்சிகளையும் பல புதிய நிகழ்வுகளையும் அறிமுகப்படுத்தி தவறாமல் நடத்தியும் வருகிறார்கள்.
இவை மட்டும் அல்லாது சென்னை வெள்ள நிவாரணம் மற்றும் கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
உதவிக் கரம் நீட்டியதும் விவசாயிகள் நலன் மற்றும் ஜல்லிக்கட்டு ப�ோராட்டத்திற்கு தங்கள் ஆதரவை
நல்கியதும் மிகவும் ப�ோற்றத்தக்கது. மேலும் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ் மக்களுக்கு ப�ோட்டிகள்
நடத்தியும் அவர்களின் பல படைப்புத் திறமைகளை வெளிக்காட்டும் மல்லிகை மலரை வெளியிட்டும்
சுகாதார முகாம் நடத்தியும் மக்கள் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அது மட்டுமன்றி தன்னார்வலர்களால்
நடத்தப்படும் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ப் பள்ளிக்குத் தேவையான உதவிகளையும் ஆதரவையும்
தவறாமல் அளிப்பதில் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு இணையில்லை. எப்போதும் ப�ோல இனியும் எனது
ஆதரவும் பங்களிப்பும் த�ொடரும். இந்த வெற்றிகரமான வெள்ளி விழா க�ொண்டாட்டத்திற்கு மனமார்ந்த
வாழ்த்துக்கள்!

ரூபன்

“த�ொண்டு செய்வாய் தமிழுக்குத்
துறைத�ோறும் துடித்தெழுந்தே!”
என்ற புரட்சிக் கவி பாரதிதாசனின் கூற்றுக்கேற்ப, தமிழுக்காய், கடல் கடந்து வாழும்
நம் சாண்அன்டோணிய�ோ தமிழர்களுக்காய், பல அரும்பணிகளை இந்த 25 ஆண்டுகள்
செவ்வனே செம்மையாய் செயல்படுத்தி க�ொண்டிருக்கும் நம் சான் அன்டோணிய�ோ தமிழ்
சங்கத்தின் பெருமைகளும், வளர்ச்சிகளும் எண்ணிலடங்காய்!
சான் அன்டோணிய�ோ தமிழ் சங்கம் மேலும் மேலும் வளர்ந்து நூறாண்டுகள் சேவை
புரிய எனது மற்றும் எனது குடும்பத்தின் அன்பும் வாழ்த்துகளும் என்றும் உரித்தாகும்!

- திருமுருகன்
www.satamilsangam.org
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தீபாவளிக்கு இனிப்பு வகைகள்,
ப�ொங்கலுக்கு செங்கரும்பு, வருட பிறப்பிற்கு
நாட்காட்டி வழங்கி மகிழ்விற்க்கும் தமிழ்ச்சங்கம்
ஆண்டு காலமாக ஒரு ம�ொழி பல தேசங்கள் பரவி இலக்கியங்கள் பல படைத்து
இரண்டாயிரம்
தழைத்தோங்கி இருக்கிறதென்றால் அது தமிழுக்கும் அதை தலைமுறைகள் தாண்டி எடுத்து சென்ற மற்றும்

செல்லுகின்ற தமிழனுக்கும் வந்து சேருகின்ற பெருமை. அந்த வகையிலே, அமெரிக்க நாட்டினிலே சான் அன்டோனிய�ோ
நகரினிலே வெள்ளி விழா காணும் தமிழ் சங்கம் தமிழ் பரப்பும் ஒரு வலராற்று அடையாளம் என்றால் அது மிகையாகாது.
நகரங்களிலே சிறிது என்றாலும், தமிழ் பேசும் மக்கள் குறைவென்றாலும், சான் அன்டோனிய�ோ தமிழ் சங்கம் முன்னெடுத்து
செல்லும் முயற்சிகளுக்கு நிறைகளே ஒழிய குறைகள் ஏதுமில்லை. மூத்தோர்கள் முன்னோடிகளாக செயல்பட்டதன்
விளைவு தான் இன்று நாம் காணும் சங்கத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் முதிர்ச்சி.
சங்கத்தின் தலைவர்கள் ஒவ்வோர் காலகட்டத்திலும் புதுமைகள் பல புகுத்தி, நிகழ்ச்சிகள் பல த�ொகுத்து, தர்மங்கள்
பல க�ொடுத்து, திறமைகள் பல புரிந்து, ம�ொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் வளர்த்துள்ளார்கள். சங்கத்தின் நிகழ்ச்சிகள்
மனதுக்கும், வயிற்றிற்கும் என்றுமே நிறைவை அளிப்பவையாக பார்த்துக்கொள்ளும் நிர்வாகத்தினர் பாராட்டுக்குரியவர்கள்.
பணமிருப்பு குறைவாக இருந்த காலத்திலும் தன் கைக்காசை இட்டு செலவை சமன் செய்த தலைவர்கள் ஏராளம்.
அவர்கள் ப�ோற்றுதலுக்குரியவர்கள். தீபாவளிக்கு இனிப்பு வகைகள், ப�ொங்கலுக்கு செங்கரும்பு, வருட பிறப்பிற்கு
நாட்காட்டி என்று உறுப்பினர்களை தேடி சென்று க�ொடுத்த நிர்வாகத்தினரை வேறெங்கும் காண
இயலாது என்றே ச�ொல்லலாம்.
பெரு நகரங்களின் முயற்சிகளுக்கு சற்றும் சளைக்காத தரமான நிகழ்ச்சிகள் சமீப காலமாக சான்
அன்டோனிய�ோ வாழ் தமிழர்களுக்கு வாய்த்திருப்பது என்றும் நிலைக்க வாழ்த்துக்களை உரிதாக்குவ�ோம்.
வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப் பேரவையின் நிகழ்ச்சிகளுக்கு சான் அன்டோனிய�ோவின்
கலைக்குழுவினரை விரும்பி அழைப்பது, பல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தமிழ் இருக்கைகள் அமைப்பது
ப�ோன்ற ப�ொது காரியங்களுக்கு வேண்டி விரும்பி அழைப்பது, நகர தீபாவளி நிகழ்வுகளுக்கு
பிரதிநிதித்துவம் அளிப்பது ப�ோன்ற பெருமைகள் தமிழ் சங்கத்தின் முயற்சிகளுக்கு கிடைத்திருக்கும்
வெற்றியாகும். ப�ொன்விழா, வைரவிழா, பவளவிழா என பிறைகள் பல கண்டு தமிழ் த�ொண்டு பல
ஆற்றி தமிழுக்கு இலக்கணமாக இந்த தமிழ் சங்கம் என்றும் வாழியவே!
என்றும் தமிழ்ப்பணியில்,

முனைவர் னிவாசன் கண்ணப்பன்
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இயல், இசை,
நாடகம்...
வெங்கட் ஸ்ரீனிவாசன்

ள்ளி விழா காணும் சான் அன்டோனிய�ோ தமிழ் சங்கத்திற்கு
வெ
வாழ்த்துக்கள். நம் தமிழ் சங்கம் நமது அடுத்த தலைமுறையும்
தாய்மொழியை மறவாது அதனை ப�ோற்ற தமிழ்ப்பள்ளியை நிறுவி

த�ொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றது. இயல், இசை, நாடகம் என பல்வேறு
நிகழ்ச்சிகளை நாம் கண்டு களிக்க வாய்ப்பை நமக்கு நல்கியுள்ளது.
முக்கியமாக, இடுக்கண் வரும் நேரத்தில், தமிழ் சங்கம் நமக்கு
உறுதுணையாக இருந்து த�ொண்டாற்றி வருகின்றது. சான் அன்டோனிய�ோ
தமிழ் சங்கம் மேன்மேலும் வெற்றியும், வளர்ச்சியும் காண வாழ்த்துகிறேன்.
தமிழ் சங்கத்தில் த�ொண்டாற்றிய தன்னலமற்ற உறுப்பினர்களுக்கும்,
தலைவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
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தமிழை 2000 ஆண்டுகளாகக் காப்பாற்றிய

பனை ஓலைச் சுவடிகள்
முனைவர் நா. கணேசன்,
1. முதலில் சித்திர எழுத்துக்கள்:
இந்தியாவில் த�ொடக்க காலத்தில் சித்திர
எழுத்துகள் தாம் உருவாகின. ஏறத்தாழ
4700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சிந்துவெளி
ந ாக ரி கத் தி ல் சி த் தி ர எ ழு த் து க ள்
த�ொடங்கின. அவற்றின் உச்சம் சுமார்
ஒரு மில்லியன் சதுர மைல்களில் சிந்து
நாகரிகத்தில் கி.மு. 2300 – 1900 ஒரே
மாதிரியான ஒழுங்குடன் (Uniformity)
விளங்குகின்றன. மிகப் பரந்து விளங்கிய
சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் சுமார் 400
ஓவங்கள் (symbols) கிடைக்கின்றன.
அ வ ற் றி ல்
சி ல எ ன்ன எ ன் று
ஆராய்ச்சியால் உய்த்து உணர முடிகிறது.
ஸ்பெயின் நாட்டைச் சார்ந்த ஹென்றி ஹிராஸ்
பாதிரியார், தமிழில் மீன் என்றால் தண்ணீரில் உள்ள
மீனும், வானத்தில் உள்ள மீனும் என இரு ப�ொருள்
இ ரு ப ்ப த ால் , சி ந் து எ ழு த் து க ளி ல் உ ள்ள மீ ன்
வானவரைக் குறிக்கும் என்றார். பின்னர் அஸ்கோ
பார்ப்போலா, ஐராவதம் மகாதேவன் ப�ோன்றோர்

ஹூஸ்டன், அமெரிக்கா
அவ்வாராய்ச்சியைத் த�ொடர்ந்தனர்.
சிந்து எழுத்துக்களின் சின்னங்களில்
மீனுக்கு முக்கிய இடம் என்றால்,
மு த லைக் கு ம் மு க் கி ய இ ட ம்
இ ரு ந் தி ரு க்க வ ே ண் டு ம் எ ன் று
நி னைத் து சி ந் து எ ழு த் து க்க ளி ன்
அர்த்தத்தை ஆராய முற்பட்டேன்.
அவ்வகையில் ஒரு முக்கியமான சிந்து
எழுத்து மகரம் (முதலை) ஆகும் எனக்
கண்டேன்.

த மி ழி ல ே வி ட ங்கர் / இ ட ங்கர்
என்றால் ஒருவகை முதலை. இது சிந்து,
கங்கை, கிருஷ்ணா நதிகளில் வாழும்
முதலை. இதன் நீண்ட வாயில் இருந்து இலிங்க வடிவம்
இந்தியச் சமயங்களில் த�ோன்றியுள்ளது [i]. க�ொல்லி
எனப்படும் க�ொற்றவைக்குச் சின்னமாகக் கலைமான்
ர�ோஹிணி நட்சத்திரத்தையும், அவள் கணவனாக
மகர விடங்கர் (துருவ நட்சத்திரம்) காட்டும் மிகப்
பழை ய இ ந் தி ய வா னி ய ல் த ா ய த் து களாகக்
கிடைக்கின்றன [ii]. ஒருவகையில் பார்த்தால்,

சிந்துவெளியில் சித்திர எழுத்து ~ மகரம்
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இன்றைய திறன்பேசிகளில் நாம் பயன்படுத்தும்
’இம�ோஜி’ (Emoji) சின்னங்கள் குகைகளில் வாழ்ந்த
மனிதனின் பழைய த�ொடர்பாடல் முயற்சிகளின்
த�ொடர்ச்சி எனலாம்.
2.	பள்ளிக் கல்வியும், பனை ஓலையும்: சித்திர
எழுத்துக்களை முதலில் செம்பஞ்சுக் குழம்பு, மை
முதலியன க�ொண்டு தூரிகையால் வரைந்து பனை
ஓலைகளில் தமிழர் எழுதத் த�ொடங்கினர். பனைக்
குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாழை மடலிலும் எழுதுவதாய்ச்
சிலப்பதிகாரத்தில் செய்தி உண்டு. வரைதல் என்றால்
எழுதுதல் என்று ஒரு ப�ொருள். ‘கடிதம் விரைவில்
வரைக’ என்கிற�ோம். கன்னடத்தில் இன்றும் ‘வரக’
(baraha) என்றால் எழுதுதல். ஓவியமாக ஓர் உருவம்
எழுவதைத்தான் எழுத்து என முதலில் பெயர் தந்தனர்.
இவ்வாறு சில சின்னங்களை எழுதத் த�ொடங்கி சில
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் நெடுங்கணக்கு
என்னும் அட்சரத்தை எழுதும் முறை ஏற்பட்டது.
வாய்மொழி இலக்கியமாகவே வேதங்கள் தலைமுறை
தலைமுறைக்கு வட இந்தியாவில் சென்றது. எனவே,
அதனைப் பிழையின்றி வைத்திருக்கும் தேவைக்காக
ம�ொழியியல் விஞ்ஞானம் உருவானது. பாணினி
என்னும் இலக்கண ஆசிரியருக்கு முன்னரே சிவ
சூத்திரங்கள் த�ோன்றின. பாணினி வடம�ொழிக்கு
நெடுங்கணக்கை வகுத்தார். அந்த சமயத்தில் வணிகம்
பெருகிவந்ததால் எழுதுவதும், கணக்கு வைப்பதற்குமான
தேவைகள் அதிகரித்தன. நெடுங்கணக்கைக் க�ொண்டு
உருவானது தான் பிராமி எழுத்து. இன்றைக்கும்
அமெரிக்காவில் ‘ஸ்பெல்லிங்’ தேனீ ப�ோட்டிகளில்
இந்திய மாணவர்கள் வெற்றிபெறும் இரகசியம் இந்திய
ம� ொ ழி க ளு க் கு ம� ொ ழி யி ய ல் அ டி ப ்படை யி ல்
நெடுங்கணக்கு/அட்சரமாலை அமைந்துள்ளது தான்.
அ ச�ோக சக்க ர வர்த் தி காலத் தி ல் இ ந் தி ய ா
முழுமைக்கும் பிராமி எழுத்துமுறையைப் பரப்பினார்.
அதன் தாக்கம் தமிழ்நாட்டிலும் பிராமி வந்து
சேர்ந்தது. த�ொல்காப்பியர் முதலான�ோர் பிராமியில்
வடக்கே இல்லாத எழுத்துக்களான எ, ஒ, ழ, ற, ன
ஐந்தையும் சேர்த்து தமிழுக்கு உரிய இலக்கணம்
உருவாக்கினர். மேலும் வடக்கே இல்லாத புள்ளியை
வைத் து மெ ய ்யெ ழு த ்தை யு ம் த� ொ ல ் காப் பி ய ர்
உ ரு வாக் கி ன ார் . இ த ன ால் ப ள் ளி க ளி ல் கல் வி
கற்பிப்பது எளிதானது. பலரும் ஓலைச் சுவடிகளில்
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ஓலைச் சுவடியில் எழுத்தாணியால் எழுதுதல்
எழுதலாயினர்.
தமிழகத்தில் பள்ளிக் கல்வி த�ோன்றிய காலத்தில்
“ஆத்திசூடி” என்ற ஆழம் ப�ொதிந்த பாலபாடத்தை
இயற்றியவர் ஔவையார். திருக்குறள், சிலப்பதிகாரம்,
மணிமேகலை ப�ோன்ற அழியாப் புகழ்கொண்ட
படைப்புகள் த�ோன்றிய காலத்தில் வாழ்ந்த ஔவைக்
குரத்தியார் பள்ளிக் குழந்தைகள் தமிழ் கற்கத்
த�ொடங்குவதற்காக இரத்தினச் சுருக்கமாக ஆத்திசூடி
என்ற புதுவகை இலக்கியம் படைத்தார். ஆத்திசூடி
ஔவை சங்ககாலத்தில் அதியமான் நெடுமான்
அஞ்சியுடன் வாழ்ந்த ஔவையார்க்கு மூன்று அல்லது
நான்கு நூற்றாண்டுகள் பிற்பட்டவர். ஆத்தி சூடி
என்பது பார்சுவநாதர் என்னும் தீர்த்தங்கரரை
வாழ்த்துவதாகும். அக் கடவுள் ஆத்தி மரத்தின்
அடியில் தவம் செய்தப�ோது ஞானம் பெற்றார்.
சங்கம் மருவிய காலத்தில் தமிழில் சமணர்கள்
தங்கிய ”பள்ளி” என்ற ச�ொல் கல்வி புகட்டும்
இடங்களுக்குப் ப�ொதுவான பெயர் ஆகிவிட்டது,
பரவலாகக் கல்வியறிவைச் சமணரும், ப�ௌத்தரும்
தான் முதலில் வழங்க முற்பட்டனர். சங்க காலக்
கல்வெட்டுகளைப் பார்த்தால் அவை அனேகமாக
எல்லாமும் இந்த சமண சமயத்தவர்கள் க�ொடுத்த
க� ொ டைகளாகத் த ா ன் உ ள்ள ன . அ ரி ச் சு வ டி ,
நெல்லிலக்கம், எண்ணிலக்கம், கணக்கதிகாரம்,
ஆத்திசூடி, கல்விய�ொழுக்கம், ... என ஆரம்ப கால
நூல்களும், சற்று மேல்வகுப்பு பயிலச் செல்பவர்களுக்கு
கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் சிறந்த நாலும், இரண்டும்
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எ ன் று ந ால டி ய ாரை யு ம் , தி ரு க் கு ற ள ை யு ம்
தமிழ்க்கல்விக்கு அடித்தளமாக அமைத்துள்ளனர்.
3.	பனை ஓலையில் எழுதும் முறை:
1500 பானை ஓடுகளில் பிராமி க�ொடுமணல்,
ப � ொ ரு ந ்தல் , கீ ழ டி ப � ோன்ற அ க ழ ாய் வு க ளி ல்
கிடைக்கின்றன. பானைகளில் இப்படிப் பரவலாகத்
தமிழ் பரவக் காரணம் வேளார்கள் என்பர். கம்பர்
ப �ோன்ற கா ளி , ஐயன ார் க�ோ யி ல் பூ சா ரி க ள்.
வேளாருக்கும், கணக்கருக்கும் இருந்த பூச்சலுக்கு
அடையாளமாக ஒரு பழங்கதையை இலக்கண
நூல்களில் காண்கிற�ோம்.
ச�ோ ழ ர் , பா ண் டி ய ர் க ல ்வெ ட் டு க்க ள்
மிகப்பலவற்றில் ’மூவேந்த வேளான் எழுத்து’ என
எ ழு த ்தாள ன் ப ெ ய ரு ட ன் மு டி வு இ ரு க் கு ம் .
த�ொல்காப்பிய உரைகாரர் சேனாவரையர் ப�ோன்றோர்
உரைகளில் உள்ள கதை. அதற்கான பழைய வெண்பா.
பன்னு-/பனுவு- என்னும் வினைச்சொல் வனை- என்ற
வினச்சொல்லின் மூலம் ஆகும். உமி அடுப்பில்
புகைமூட்டி பச்சோலையைப் பழைய ஓலை ஆக்கிக்
கணக்கர் காட்டிய செய்யுள் இது.
காட்டெருவை மூட்டிக் கலஞ்சுட்ட நீள்புகையால்
வாட்டும் மழைபெய்ய வந்தபல ம�ோட்டெருமை
உன்னும் படிஆய்ந்தால் ஊரில் உறைகின்ற
பன்னும் குயவன் பணி.
ஜ ன ந ா ய க மு றையை க ம் யூ னி ச ம் , மன்னர்
ப ர ம்பரை , ர ா ணு வ ச ர ்வா தி கா ர ம் ப � ோன்ற
முறைகளைக் காட்டிலும் சிறந்தது என்பது அனைவரும்
ஒப்புக்கொள்வர். அத்தகைய ஜனநாயக முறைக்கு
அடிப்படை தேர்தல்கள். இவை கிரேக்கத் தீவுகளில்
நடந்ததாகப் பல ஆய்வு நூல்கள் எழுதுகின்றனர்.
ஆனால், பள்ளிக் கல்விமுறை பரவலான தமிழகத்திலும்,
பனைய�ோலைகளில் வேட்பாளர் பெயரை எழுதி
வாக்க ளி க் கு ம் ‘ கு ட வ �ோலை ’ மு றை இ ரு ந ்த து
என்பதற்குச் சங்க நூல்கள் சான்று.
கயிறுபிணிக் குழிசி ஓலை க�ொண்மார்
ப�ொறிகண் டழிக்கும் ஆவண மாக்கள் – அகநானூறு.
ஓலைச் சுவடிகளிலுள்ள எழுத்துக்கள் செவ்வனே
பச்சிலைச் சாறுகளைக் கூட்டிச் செய்த மையை அதில்
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பனை ஓலையில் இருந்து சங்க நூல்கள் (உவேசா)
தடவுவார்கள். மை தடவிப் புத்தகத்தை வாசிக்கத்
த�ொடங்குவதனால் அக்ஷராப்பியாசத்தை 'மையாடல்
விழா' என்று ச�ொல்லுவார்கள்.
தமிழைக் குழந்தையாக உருவகம் செய்த ஒரு
புலவர் தமிழ்விடுதூதென்னும் பிரபந்தத்தில் சுவடிக்கு
மஞ்சட் பூசுதல், மையிடுதல் முதலியவற்றை,
"மஞ்சட் குளிப்பாட்டி மையிட்டு முப்பாலும்
மிஞ்சப் புகட்ட மிகவளர்த்தாய்"
இங்கே, முப்பால் என்பது திருக்குறள். சங்க
நூல்களையும், குறளையும் இன்றும் வாசிக்கும் பேறு
வாய்த்துள்ளது என்றால் 2000 ஆண்டுகளாய்ப் பனை
ஓலைகள் அரிய தமிழைக் காத்து நமக்கு அளித்தது
காரணமாகும்.
உசாத்துணை: (i) Indus Crocodile Religion as seen
in the Iron Age Tamil Nadu, 16th World Sanskrit Conference
Proceedings, Bangkok, Thailand, 2016.
https://archive.org/stream/IVCReligionInIronAgeTamilNaduByNGanesan-2016-16thWSC/IVC_Religion_in_IronAge_TamilNadu_by_NGanesan_2016_16th_WSC#page/n0/
mode/2up
(ii) Divine Couple in Ancient Indian Astronomy from
Binjor to Adichanallur: Makara Viakar & Kolli/Koavai http://
nganesan.blogspot.com/2021/02/divine-couple-binjor-amulet-to.html
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அயலக வாசம்
பேராசிரியர், முனைவர் நா. கண்ணன்
விவேகப் பசுமை முனையம், க�ோலாலம்பூர் மலேசியா
தாயைப் பிரிந்த சேய்க்கும், சேயைப்
பிரிந்த தாய்க்கும் இருக்கும் உறவு
ப � ோன்ற து த ா ன் த மி ழ க ம் பி ரி ந் து
அயலகம் வாழும் தமிழர்களுடையது.
இங்கு தமிழகம் என்பதை நாம் இந்தியா,
இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர் எனக்
க�ொள்ள வேண்டும். அவை எல்லாமே
த மி ழ கம்தா ன் . இ ந் தி ய ா வி ன்
வெளிநாட்டுக் குடியேற்றம் என்பது
சங்க காலம் த�ொட்டு நடந்து வருவது.
ப ல ்வே று அ லைக ளி ல் , ப ல ்வே று
நூற்றாண்டுகளில் இந்தியாவை விட்டுத்
தமிழர்கள் பர்மா, மலேசியா, சிங்கப்பூர்,
தெ ன் கி ழ க் கு , தூ ர க் கி ழ க ் கா சி ய
நாடுகளுக்குச் சென்று குடியேறியுள்ளனர். ஆனால்
இலங்கை என்பது இந்தியா ப�ோல் தமிழர்களின்
பூ ர் வீ க ந ா டு எ ன லா ம் . எ ன வ ே எ ங் கி ரு ந் து
சென்றிருந்தாலும், தாயைப் பிரிந்த சேயின் நிலைதான்
அயலகம் வாழ் தமிழர்களின் நிலமை. இங்கு அயலகம்
எனக் க�ொள்ளத்தக்கது, அமெரிக்கா, கனடா,
ஆஸ்திரேலியா, ஐர�ோப்பா ப�ோன்ற நாடுகள் என்று
ச�ொல்லலாம். வேலை நிமித்தம் சமீப காலங்களில்
சென்ற இடப்பெயர்வு இது. இதில் அமீரகம், க�ொரியா
ப�ோன்ற நாடுகளையும் இணைத்துக் க�ொள்ளலாம்.
இந்த அயலகம் வாழ் தமிழர்கள் செய்யும் முதல்
காரியம் ஒரு தமிழ்க் க�ோயில் கட்டுவது. அதற்காக ஒரு
தமிழ்ச் சங்கம் அமைப்பது என இருக்கும்.
இவையிரண்டுமே அயலகத்தில் தாய் மண்ணின்
வாசனை இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில்
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விளைவதுதான். ஏனெனில் தமிழனின்
வாழ்வியல் திணை சார்ந்தது. அத்திணைத்
தெ ய ்வங்க ளி ன் ஆ ளு ம ை அ ய லக ம்
சென்றாலும் விடுவதில்லை. எனவேதான்
முல்லைத் தெய்வமான கண்ணனின்
க�ோயில்கள் அமெரிக்கா முழுவதும்
நி ர ம் பி க் கி ட க் கி ன்ற ன . கு றி ஞ் சி த்
தலைவனான முருகனுடன் இருப்பதைக்
காண்கிற�ோம். ஆச்சர்யமாக மலேசியாவில்
பாலைத் தெ ய ்வமா ன க� ொ ற்றவை ,
மாரியம்மன், காளி க�ோயில்கள் அதிகம்.
மல ே சி ய ா வி ற் கு த் த�ோட்டத்
த� ொ ழி லாள ர ்களாக ச் ச ெ ன்ற
த மி ழ ர ்க ளு க் கு த ாய் தெ ய ்வமாக
க�ொற்றவையே இருக்கிறாள்.
தமிழ்ச் சங்கம் அமைப்பது தமிழ் மண்ணின்
ம�ொழியையும், அதன் கலைகளையும் விடாமல் தக்க
வைத்துக் க�ொள்வதற்கு என்று க�ொள்ளலாம். நான்
1985 ல் இந்தியாவை விட்டு அயலகம் சென்று 2020
வரை ஜப்பான், ஜெர்மனி, க�ொரியா, மலேசியா
ப�ோன்ற நாடுகளில் பல ஆண்டுகள் வேலை நிமித்தம்
வாழ்ந் தி ரு க் கி றே ன் . தூ ர க் கி ழ க் கி ன் த மி ழ்த்
த� ொ ட ர் பு க ள் எ ன் ச மீ பத் தி ய ஆ ய் வு . எ ன்
குறுநாவல்களும், சிறுகதைகளும், கவிதைகளும் தமிழ்
ம ண் ணி ன் வாசனையைத் த ா ங் கி ய அ ய லகப்
படைப்புகளே. எனவே தமிழ் ம�ொழி என்பது எவ்வாறு
நம் அடையாளமாக, நம் உள நலனைப் பேணும்
ஊ ட கமாக இ ரு க் கி ற து எ ன்பதை ந ா ன் ந ன் கு
அறிவேன். தாய் ம�ொழிக் கல்வியின் சிறப்பை நான்
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ஜ ப ்பா ன் , க� ொ ரி ய ா ,
ஜ ெ ர ்ம னி யி ல் வா ழ ்ந்த
ப � ோ து த ா ன் உ ண ர ்ந்தே ன் .
நமக்கு ஆங்கிலம் அந்நியம்
இ ல ்லை த ா ன் எ ன்றா லு ம்
உணர்வின் வெளிப்பாடாக
அ ரு கி ல் இ ரு ப ்ப து த ாய்
ம� ொ ழி த ா ன் .
ந ம்
கு ழ ந ்தைக ளு க் கு இ து
ப � ொ ரு ந ்தா து எ னி னு ம் ,
அவர்களுக்கு தமிழ்க் கல்வி
என்பது உறவைத் தக்க வைக்க
உ த வு ம் . மே லு ம் பல் லி ன
வாழ்வில் ம�ொழி ஒரு இன
அடையாளமாகவும் அமையும்.
அதற்கு மேலும் தமிழ் ம�ொழிக்
கல்வி வளரும் ப�ொருளாதார
இ ண ை ப் பி ற் கு ம் உ த வு ம் .
எவ்வாறெனினும் ஒரு ம�ொழி
கற்றல் என்பது உலகிற்கான
பல வாசல்களில் ஒன்று எனக்
க�ொள்ளலாம். எனவேதான் தமிழ்ச் சங்கங்களின்
முதல் முயற்சியாக தமிழ்ப் பள்ளிகளை அமைப்பது
த� ொ ட ங் கு கி ற து . இ தை ஐ ர�ோ ப ்பா , க ன ட ா ,
ஆஸ்திரேலியாவில் வாழும் ஈழத் தமிழ் குடியேற்றங்களில்
காண முடிகிறது. ஆங்கிலம் பேசுகின்ற நாடுகளில்
இதன் தேவை குறைவாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
ஏனெனில் இந்தியா, மலேசியா, சிங்கப்பூரிலேயே தாய்
ம�ொழிக்கு ஈடாக அல்லது அதற்கும் மேலான
முக்கியத்துவம் ஆங்கிலத்திற்குப் ப�ோய்விடுவதைக்
காண்கிற�ோம். இவர்களுக்கு ஆங்கிலம் ஒரு அந்நிய
ம�ொழியல்ல. தாய் ம�ொழி ப�ோலத்தான்.
அயலக வாழ்வை பாலைத் திணையுடன் ஒப்பிட்டு
ஈழக்கவிகள் பேசுவர். காரணம் தாய் மண்ணின் ஈரம்
காய்ந்து ப�ோன ஒரு வாழ்வாக அது இருப்பதே.
எ வ ்வாறெ னி னு ம் த மி ழ் ம� ொ ழி யை இ ர ண் டு
தலைமுறைகளுக்கு தக்க வைப்பதே பெரும் பாடு
எ ன் று த ா ன் ச� ொ ல ்ல வ ே ண் டு ம் . உ ண்மை யி ல்
அமெரிக்காவில் தமிழ்ப்பீடங்களை ஒரு உற்சாகத்தில்
அ ம ை த் து வி ட்டா லு ம் அ தி ல் ப டி க்க ப ்போ கு ம்
மாணவர்கள் பெரும்பாலும் வெள்ளை/கருப்பு
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அமெரிக்கர்களாகவே இருக்கப் ப�ோவது நிச்சயம்.
எத்தனை விழுக்காடு தமிழ் வழி வரும் மாணவர்கள்
அங்கு சேருவார்கள் என்பது கேள்விக்குறியே,
இ ந் நி லை யி ல்
மு த ல்
த லை மு றை
இடப்பெயர்வாளர்களுக்கு தம் ம�ொழி, ஆடல், பாடல்
இந்தியாவிலிருந்து தேவைப்படுகிறது. அது செவ்வியல்
கலைகளான பரத நாட்டியம், கர்நாடக சங்கீதமாக
இருக்கலாம், இல்லை நாட்டுப்புறக் கலைகளாக
இருக்கலாம். நம் பாரம்பரியக் கலைகளையெல்லாம்
ஓரங்கட்டிவிட்டு தமிழ்ச் சினிமா, தமிழ் கூறும்
நல்லுலகில் க�ொடி கட்டிப் பறக்கிறது. சினிமாப்
பாடல்கள் இல்லாத எந்தவ�ொரு நிகழ்ச்சியும் எங்கும்
ந ட ப ்ப தி ல ்லை . இ தையெ ல ்லா ம் மீ றி த மி ழ்
அடையாளத்தைத் தக்க வைப்பது என்பது பெரு
முயற்சி என்றே காண வேண்டும்.
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம் இவை
எல்லாவற்றையும் உள் வாங்கி நிலைத்து நிற்பது
மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இந்த வாழ்த்துச் செய்தியில்
இவையெல்லாம் குறிப்பிடக் காரணம் இதன் மீது நம்
கவனம் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான்.
வாழ்த்துகள்.
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வரலாற்றுக்
களங்கள்
ச. கமலக்கண்ணன்

(ஆசிரியர், www.varalaaru.com)
தனிமைச் சுவையுள்ள ச�ொல்லை - எங்கள்
தமிழினும் வேறெங்கும் யாங்கண்டதில்லை!
நனியுண்டு நனியுண்டு காதல் - தமிழ்
நாட்டினர் யாவர்க்குமே தமிழ்மீதில்
த மி ழ் வள ர வு ம் த மி ழ ர் ஏ ற்ற ம்
பெறவும் தமிழ்நாடு தழைக்கவும் 25
ஆ ண் டு க ள் அ ய ர ாமல் அ ய லகத்
த மி ழ ்ப்ப ணி ஆ ற் றி வ ரு ம் சா ன்
ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்சங்கத்துக்கு
வரலாறு டாட் காம் சார்பில் மனமார்ந்த
வாழ்த்துகள்!
யாதும் ஊரே; யாவரும் கேளிர்
எ ன்ற க ணி ய ன் பூ ங் கு ன்ற ன ா ரி ன்
வாக்குப்படி இன்று தமிழர்கள் வசிக்காத
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இடம் என்ற ஒன்று இவ்வையத்தில் எங்குமே இல்லை
எனுமளவுக்கு எங்கெங்கு காணினும் தமிழர் நாம்
பல்துறைகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிற�ோம்.
தமிழர்கள் எண்ணிக்கைக்கேற்ப அயலகங்களில்
சங்கங்க ளி ன் எ ண் ணி க்கை யு ம்
அதிகரித்து வருவது கண்கூடு. பல்வேறு
காரணங்களுக்காக ஒரே பகுதியில்
ஒ ன் று க் கு மேற்பட்ட சங்கங்க ள்
இருப்பது இன்றைய இந்தியச் சூழலில்
த வி ர ்க ்க வி ய லா த ாக இ ரு க் கி ற து .
எனினும் எல்லா நதிகளும் கடலை
ந�ோக்கியே என்பதுப�ோல எல்லாச்
சங்கங்களின் குறிக்கோளும் தமிழ்,
தமிழர் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் உயர்வை
ந�ோக்கியே இருப்பின் சிறப்பே.
சிறார் திறமை வளர்த்தல், மகளிர்
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உரிமை பேணுதல், வறுமைத்தளை
அறுத்தல், சமத்துவம் பாராட்டுதல்
எனத் தமிழர் நம் முன் இருக்கும்
பணிகள் ஏராளம். இளமைப் பருவம்
முதலே இவற்றை விழுமியங்களாகக்
க�ொண்டு காலந்தோறும் வாழ்ந்து
வ ந ்த எ ண்ணற்ற மன்ன ர ்க ளி ன் ,
த லைவர் க ளி ன் வ ழி காட்ட லி ல்
இன்று தமிழ்நாடு உயரிய நிலையை
அடைந்திருக்கிறது. கலைகளுடன்
இ யை ந ்த வாழ் வு வா ழு ம்
தமிழர்களுடன் இவ்விழுமியங்கள்
பி ண ை ந் து வந் தி ரு ப ்ப த ற் கு ச்
சங்ககால ம் த� ொ ட்டே பல
இலக்கியங்கள் சான்று காட்டுகின்றன.
நம் மரபின் சிந்தனைத் த�ொடர்ச்சியை
அடுத்த தலைமுறைக்குக் க�ொண்டு
ச ெ ல ்ல
இ ச்சங்கங்க ள்
ப ய ன்ப ட வ ே ண் டு ம் . ம ர பு ம்
சிந்தனையும் மட்டுமின்றி இயற்கை
வளங்கள ை யு ம் பண்பா ட் டு ச்
செல்வங்களையும் சேதமின்றி அடுத்த
தலைமுறையிடம் ஒப்படைக்கவேண்டும் என்பதிலும்
உலகத் தமிழர்க்கு மாற்றுக்கருத்து ஏதும் இருக்காது.
இந்தச் சூழலில்தான் இலக்கியங்களிலிருந்தும்,
வ ர லா ற் றி லி ரு ந் து ம் பா ட ங்கற்றல் எ ன்ப து
இ ன் றி ய ம ை ய ா த த ா கி ற து . க ட ந் து வ ந ்த பாதை
தெரிந்தால்தான் செல்லவிருக்கும் பாதை தெளிவாகும்.
நல்ல இலக்கியங்கள் எல்லாமே வாழ்வைப் பற்றிய
கேள்விகளை எழுப்பும். பழந்தமிழ் இலக்கியங்களைச்
சங்ககாலம், சங்கம் மருவிய காலம், பக்தி இயக்கக்
காலம், பிற்காலம் எனக் காலவரிசைப்படுத்தலாம்.
சங்க இலக்கியங்கள் கி.மு 3 முதல் கி.பி 3ம் நூற்றாண்டு
வரை இயற்றப்பட்டவை என்பது பெரும்பாலான
தமிழறிஞர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முடிவு. பல
நூல்கள் காலவெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டி
ருந்தாலும் திருக்குறள், த�ொல்காப்பியம், எட்டுத்தொகை,
பத்துப்பாட்டு, பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்
நமக்குக் கிடைத்திருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டைக்
களப்பிரர்கள் ஆண்ட சங்கம் மருவிய காலத்தை
இருண்டகாலம் எனச் ச�ொல்பவர்கள் இருக்கிறார்கள்.
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ஆ ன ால் அ ண்மை யி ல் பல
ஆய்வறிஞர்கள் களப்பிரர் காலம்
இ ரு ண்ட கால ம்
அ ல ்ல எ ன
நிரூபித்திருக் கிறார்கள்.
89தமிழ்பிராமிகல்வெட்டுகளையும்
2 1 மு ற ் கால வட்டெ ழு த் து க்
கல்வெட்டுகளையும் கி.மு. இரண்டாம்
நூ ற்றா ண் டி லி ரு ந் து கி . பி . ஆ ற ா ம்
நூ ற்றா ண் டு வரை யி லா ன
காலகட்டத்தைச் சேர்ந்தவை எனத்
தி ரு . ஐ ர ாவ த ம் மகாதேவ ன்
த�ொகுத்திருக்கிறார். பதினைந்திற்கும்
மேற்பட்ட செப்பேடுகள் கி.பி. 250ல்
இ ரு ந் து கி . பி 6 0 0 வரை யி லா ன
காலகட்டத் தி ல் வெ ளி யி ட ப்
பட்டதாகக் கல்வெட்டறிஞர்களால்
அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்
ற ன . சி ல ப ்ப தி கா ர ம் உ ள் ளி ட்ட
ஐம்பெருங்காப்பியங்களும் நீலகேசி
முதலான ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களும்
பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில்
சி ல வு ம்
இ க ் காலத் தி ல்
இயற்றப்பட்டதாகத் தமிழறிஞர்கள் ஒப்புக்கொள்வர்.
எனவே, களப்பிரர் காலத்தை இருண்டகாலம் என
இனியும் கூறுவது ப�ொருத்தமற்றது.
பக்தி இயக்கக் காலத்தில் உருவான திருமுறைகளும்
பி ற ் காலத் தி ல் இ ய ற்ற ப ்பட்ட தி ரு வாசக ம் ,
கம்பராமாயணம், பெரியபுராணம் ப�ோன்றவையும்
அன்றைய காலகட்டத்தின் அரசு முறை, மக்கள்
வாழ்க்கை முறை, ப�ொருளாதாரம் ப�ோன்றவற்றைப்
ப தி வு ச ெ ய் து வ ர லா ற் று ப் பு தை ய ல ்களாகக்
க ண் சி மி ட் டு கி ன்ற ன . இ வ ற் றி ற் கு இ ண ை ய ா ன
வரலாற்றுக் களங்களாகத் திகழ்பவை தமிழ்நாட்டுக்
கலைக்கோ யி ல ்க ள் எ ன்றால் மி கை ய ாகா து .
கல்வெட்டுகளில் வெளிப்படுவது மட்டுமின்றிக்
கட்டட அமைப்புகளிலும் சிற்பங்களிலும் எண்ணற்ற
வரலாற்றுத் தகவல்களைக் க�ொண்டு தட்டுவார்
திறனுக்கேற்பத் திறக்கும் கதவுகள் அவை. சங்ககாலத்தில்
செங்கல், சுதை, மரம், உல�ோகம் ஆகியன க�ொண்டு
கட்டப்பட்டு வந்த இறையகங்கள் கி.பி ஆறாம்
நூற்றாண்டில் பல்லவப் பேரரசர் மகேந்திரவர்மர்
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காலத்தில் மாற்றம் பெறுகிறது. அதுவரை கருங்கல்
என்பது அமங்கலமாகக் கருதப்பட்டு வந்ததா எனத்
தெரியவில்லை. ஆனால் விழுப்புரம் அருகிலுள்ள
மண்டகப்பட்டு என்ற இடத்தில் முதன்முதலில்
மலைப்பாறையைக் குடைந்து மும்மூர்த்திகளுக்கும்
க�ோயில் எடுப்பித்த மகேந்திரவர்மர் கல்வெட்டில்
வெளிப்படையாக “என்றும் அழியாத இறைவனுக்கு
எ ன் று ம் அ ழி ய ா த க ரு ங்க ல ்லால் இ த ்த ளி யை

எடுப்பிக்கிறேன்” என வெட்டி வைத்துள்ளார்.
அ தி லி ரு ந் து க�ோ யி ல ்க ளு ம் சி ற்பங்க ளு ம்
கல்லெழுத்துக்களும் அழியாவரம் பெறத்தொடங்கின.
கட்டடக்கலைக் கூறுகளை வைத்து அக்கட்டு
மானத்தின் காலத்தை எவ்வாறு கண்டறிவது என
வரலாறு.காம் மின்னிதழில் த�ொடர் கட்டுரைகள்
எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. க�ோயிற்கலை ஆய்வுகள்
மூலமாக வரலாற்றை வளப்படுத்தும் பணியைத்
திருச்சிராப்பள்ளி டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார்
வரலாற்றாய்வு மையத்தினர் கடந்த அரை நூற்றாண்டுக்
காலமாக மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். காலந்தோறும்
வரலாற்றாய்வுகள் புதிய தரவுகளுடன் மீளாய்வு
செய்து புதுப்பிக்கப்படக் க�ோயில்களே நமக்குப்
பெருந்துணையாக இருந்திருக்கின்றன. கல்கியின்
மாபெரும் வரலாற்றுப் புதினமான ப�ொன்னியின்
ச ெ ல ்வ னு க் கு க் கதைக்க ரு வைத் த ந ்த து
கா ட் டு மன்னா ர ்கோ யி லி ல் இ ரு க் கு ம் ஒ ரு
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கல்வெட்டுதான் என்றால் உங்களால் நம்பமுடிகிறதா?
வரலாற்றில் உடையார்குடி என்றழைக்கப்படும்
இன்றைய காட்டுமன்னார்கோயில் அனந்தீசுவரர்
க�ோயிலில் உள்ள ஒரு கல்வெட்டில்தான் ச�ோழ
இ ளவ ர ச ன் ஆ தி த ்தக ரி கால ன் க� ொ லை
செய்யப்பட்டதும் அவரைக்கொன்ற ரவிதாசன்,
ச�ோம ன் சாம்பவ ன் , ப ர மே சு வ ர ன்
முதலானவர்களை அரும�ொழி என்கிற
இ ர ாஜ ர ாஜச�ோ ழ ன் த ண் டி த ்த து ம்
பதிவாகியுள்ளன. இந்த ஒரு வரியை
வைத்துத்தான் கல்கி அவ்வளவு பெரிய
புதினத்தைப் புனைந்திருக்கிறார்.
ப ல ்லவ வம்சத் தி ல் மு த லா ம்
ந ர சி ம்மவ ர ்மர் எ ன்ற ொ ரு மன்னர்
வாழ்ந்ததற்கான சான்று திருக்கழுக்குன்றம்
குடைவரைக்கோயிலில் இருக்கும் ஒரு
கல்வெட்டுதான் என்பது நம்மில் எத்தனை
பேருக்குத் தெரியும்? உலகப் புராதனச்
சின்னமாக விளங்கும் கங்கைக�ொண்ட
ச�ோழபுரத்தை எழுப்பியவர் முதலாம்
இராஜேந்திரர் என்று நமக்கு எப்படித்
தெரிகிறது? ச�ோழ தேசத்தில் எங்குமே
இத்தகவல் பதியப்படவில்லை. பாண்டிய நாட்டின்
தெற்கெ ல ்லை யி ல் இ ரு க் கு ம் க ன் னி ய ா கு ம ரி க்
க�ோ யி லி ல் இ ர ாஜேந் தி ர ச�ோ ழ ரி ன் மக ன்
வீரராஜேந்திரர் கல்வெட்டு இல்லாவிடில் இன்றும்
கட்டியவரைத் தேடிக்கொண்டே இருந்திருப்போம்.
பல்வேறு மன்னர்களின் பள்ளிப்படைக்கோயில்கள்
(இறந்தவரின் நினைவாக எழுப்பப்படும் க�ோயில்)
க�ொண்டிருக்கும் கல்வெட்டுகளின் வழியாக அவற்றை
எடுப்பித்தவர்கள் மற்றும் ஆட்சியாண்டுகளைக்
க�ொண்டு ச�ோழர் பரம்பரையின் ஒவ்வொரு மன்னரும்
எந்த ஆண்டு முதல் எந்த ஆண்டு வரை ஆட்சி
செலுத்தினார்கள், எப்போது மறைந்தார்கள் என
நம்மால் வரையறுக்க முடிகிறது.
இந்தப் பள்ளிப்படைகளில் குறிப்பிடத்தகுந்தது
குடந்தை நகருக்கு வெளியில் இருக்கும் பஞ்சவன்மாதேவி
பள்ளிப்படை. பஞ்சவன்மாதேவி இராஜராஜச�ோழரின்
மனைவியருள் ஒருவர். இவர் இறந்தப�ோது நினைவாக

வெள்ளி விழா

37

இக்கோயிலை எழுப்பியவர் இராஜேந்திரச�ோழர்.
தனது தந்தையின் ஐந்தாவது மனைவிக்கு மகன்
க�ோயில் எடுப்பித்தது உலக வரலாற்றிலேயே எங்கும்
காணவியலாத அதிசயம். பஞ்சவன்மாதேவியின் மீது
எ த ்தகை ய த� ொ ரு ம தி ப் பு ம் ம ரி ய ாதை யு ம்
இருந்தால�ொழிய இது சாத்தியம்? அவ்வாறு மரியாதை
ஏற்படப் பஞ்சவன்மாதேவி எத்தகைய குணநலன்களைக்
க�ொண்டிருக்கவேண்டும்? இதுப�ோல் தமிழ்நாட்டுக்
க�ோயில்கள் நமக்கு அள்ளித்தரும் வரலாற்றுப்
புதையல்கள் ஏராளம்.
மேலே குறிப்பிட்டதுப�ோல் திருச்சிராப்பள்ளி
டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார் வரலாற்றாய்வு
மையம் அரை நூற்றாண்டுகளாக வரலாற்றுப்பணி
செய்துவர வித்திட்டதும் ஒரு க�ோயில்தான். உறையூர்
பஞ்சவர்ணசாமி க�ோயிலுக்கு முனைவர் இரா.
கலைக்கோவன் அவர்கள் தற்செயலாக வழிபாட்டுக்காக
ச ெ ன் றி ரு ந ்தப � ோ து அ ங் கு ஒ ரு தூ ணி லி ரு ந ்த
மிதிவண்டிச் சிற்பம் கண்ணில் பட்டது. மிதிவண்டி
முதன்முதலாக ஐர�ோப்பாவில் 19ம் நூற்றாண்டின்
த�ொடக்கத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தற்போதைய
வ டி வ த ்தை அ டை ய ச் சி லகால ம் பி டி த ்த து .
இந்தியாவுக்கு, தமிழ்நாட்டுக்கு, திருச்சிராப்பள்ளிக்கு
20ம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் வந்திருக்கவேண்டும்.
அப்போது உறையூரில் திருப்பணியில் ஈடுபட்டிருந்த
ஒரு சிற்பி தெருவில் யார�ோ மிதிவண்டி ஓட்டுவதைப்
பார்த்து அதைச் சிற்பமாக வடித்திருக்கவேண்டும்.
இப்படித்தான் வரலாற்றுத் தகவல்கள் க�ோயில்களில்
பதியப்படுகின்றன என்ற புரிதலும் அது ஏற்படுத்திய
ஆர்வமும்தான் வரலாற்றாய்வு மையம் உருவாகக்
காரணமாக அமைந்தது.
எனவே, மரபின் சிந்தனைத் த�ொடர்ச்சியைக்
கடத்துதலின் ஒரு பகுதியாகக் க�ோயில்களையும்
சி ற்பங்கள ை யு ம் க ல ்வெ ட் டு கள ை யு ம்
பா து காக்க வ ே ண் டி ய து ந ம் ஒ வ ்வ ொ ரு வ ரி ன்
கடமையாகிறது. இன்றைய சூழலில் க�ோயில்கள்
அழியவும் ப�ொலிவிழக்கவும் காரணமாக அமைவது
பக்தர்களின் அறியாமையால்தான். நாத்திகர்கள்
அ வ ர ள வி ல் க�ோ யி ல ்க ளு க் கு வ ரு வதை
விரும்புவதில்லையே தவிர இடிப்பத�ோ சிதைப்பத�ோ
இல்லை. பெரும்பாலும் திருப்பணிகளின்போதுதான்
கட்டடக்கலைக் கூறுகள் இடம்பெயர்ந்து காலக்
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குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதும் கல்வெட்டுகளின்மீது
சிமெண்ட் பூசப்பட்டு வரலாறு மறைக்கப்படுவதும்
சிற்பங்கள் வண்ணங்களால் உருமாற்றப்படுவதும்
இயல்பாக நடக்கிறது. உதாரணமாக, வைகுந்தரென்றும்
வைகுந்த நாராயணரென்றும் காஷ்மீரில் க�ொண்டாடி
வணங்கப்படும் இறைத்திருமேனி அமைதி நிறைந்த
மனித முகம், பன்றி முகம், நரசிங்க முகம், குதிரை
முகம் ஆகியன க�ொண்ட அரிய விஷ்ணுவடிவம்.
அவரது தேவிதான் லட்சுமி, கீர்த்தி, ஜெயா, மாயா
எனும் நான்கு பெண் தெய்வங்களின் ஒருங்கிணைந்த
வ டி வமா ன சக் தி ச து ஷ ் கா . இ ந் தி ய ா வி ல ே யே
இராஜஸ்தானில் ஒரு சிற்பமும் திருச்சிராப்பள்ளி
அருகிலுள்ள திருச்செந்துறை பெருமாள் க�ோயிலில்
ஒரு சிற்பமும்தான் உள்ளன. இத்தகைய பின்புலத்தை
அறிந்த வைணவர்கள் இன்று திருச்செந்துறைக்குச்
சென்று சக்திசதுஷ்காவைத் தேடினால் கிடைப்பது
நவநாகரிக வண்ணப்பூச்சால் அலங்கோலமாக்கப்பட்ட
ஒரு க�ோட்டச்சிற்பம் மட்டுமே.
த�ொல்லியல்துறையிடம் கட்டுமானங்களையும்
சிற்பங்களையும் எழில் குன்றாமல் பாதுகாக்கும்
த�ொழில்நுட்பம் இருக்கிறது. அறநிலையத்துறையிடம்
க�ோயிலைத் திறம்பட நிர்வகிக்கும் கட்டமைப்பு
இருக்கிறது. இவ்விரு துறைகளின் இணைவால் கடந்த
பல பத்தாண்டுகளில் எண்ணற்ற திருக்கோயில்கள்
அவற்றின் பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கப்பட்டுக்
குடமுழுக்குக் கண்டிருக்கின்றன. எனவே தனியாரும்
முடிந்தவரை வரலாற்றுக் கண்ணோட்டம் க�ொண்டு
பழமையைப் பாதுகாக்க உளம் க�ொண்டால் நம்
முன்னோர் நமக்களித்த வரலாற்றுக்களங்கள் கம்பீரம்
குறையாமல் நிமிர்ந்து நின்று நமக்கு வழிகாட்டும்.
பக்திதான் க�ோயில்களின் முதன்மையான ந�ோக்கம்
என்றாலும் க�ோயில்களை இழந்துவிட்டால் வரலாற்றை
இழக்கவேண்டி வரும் என்பதையும் வரலாற்றை
இழந்த இனம் இவ்வுலகில் எத்தகைய நிலையை
அ டை யு ம் எ ன்பதை யு ம் த மி ழ ்ச்சங்க த ்தார்
அறிந்திருப்பார்கள் என்பது திண்ணம். எனவே, தமிழ்ப்
பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் இலக்கியத்தையும்
அமெரிக்க மண்ணில் செழிக்கவைக்கும் ந�ோக்கம்
க� ொ ண் டு ள்ள சா ன் ஆ ண்ட ோ னி ய�ோ
த மி ழ ்ச்சங்கத் து க் கு மீ ண் டு ம் வாழ்த் து க ளு ம்
பாராட்டுகளும்!!
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தமிழரின்
தாய் தெய்வங்கள்
நா.மம்மது,

தமிழிசை ஆய்வாளர், எழுத்தாளர்.

தெய்வம் என்ற ச�ொல் ஆண்/பெண் தெய்வம்
என்ற இரண்டையும் குறிக்கும் ச�ொல். நமது ஆதிச்
சமூகம் தாய்வழிச் சமூகம். எனவே தெய்வம்
என்ற ச�ொல் முதலில் பெண் தெய்வங்களையே
குறித்தது என்றே ச�ொல்லலாம்.
ஆதி கால வேட்டைச் சமூகத்திற்கு தலைமை
தாங்கி வழி நடத்திய வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த அந்த
பெண் சமூகத் தலைவிகளே நமது த�ொடக்க கால
பெண் தெய்வங்களாகின்றனர்.
க�ொற்றம்=அரசு
க�ொற்றவை=அரசி
க�ொற்றவன்=அரசன்
மேற்கண்ட ச�ொற்களே,இக்கூற்றை விளக்கும்.
த� ொ ல ் காப் பி ய ர் கூ று ம் வெ ட் சி த் தி ண ை
து றைக ளு க ் கா ன உ ரை யி ல் இ ள ம் பூ ர ணர்
க�ொற்றவை நிலை பற்றி விளக்குகின்றார். எனவே
க�ொற்றவை குறிஞ்சித் தெய்வமாய் இருந்தாள்.
கானமர் செல்வியாக
க� ொ ற்றவையை
அ க ந ா னூ று ( பா ட ல்
89,345) கூறும். எனவே
க� ொ ற்றவை மு ல ்லை
தெ ய ்வமாக
வழிபடப்பட்டிருக்கிறாள்.
பாலைத் தி ண ை
தெய்வமாக அகநானூறு
(பாடல் 63,337) கூறுவதால்
அவள் பாலை கிழத்தி
எ ன்ற
பாலைத்
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தெ ய ்வமா கி ற ா ள் . கா ட் டு க்க ொ ற் றி ,
காடுகிழாள்,காடு கிழத்தி, பழைய�ோள், ஐயை,பா
வை,க�ொல்லி,க�ொல்லிப்பாவை,கானமர் செல்வி
எ ன பற்பல ப ெ ய ர ்க ளி ல் க� ொ ற்றவை
வணங்கப்பட்டிருக்கிறாள்.
சிலப்பதிகார வேட்டுவ வரிகளில் க�ொற்றவை
க�ொள்ளும் க�ோலங்களில் சிறப்பான தாய்த்
தெய்வ மரபுகளைப் பதிவு செய்த இளங்கோவடிகள்,
க�ொற்றவையின் பல்வேறு பெயர்களை பதிவு
செய்துள்ளார்.

நிலமகள்(ஆதி), வான்மகள்(நீலி), இயக்கி, மாசாணி,
பிடாரி, முப்பிடாதி, மாரி என்றும், இன்றும்
எத்தனைய�ோ பெண் தெய்வங்கள் நமக்கு.

அமரி, குமரி, கவுரி, சமரி, சூலி, நீலி, மாலவற்கு
இளங்கிளை, ஐயை, செய்யவள், பாய்கலைப்
பாவை என்றவாறு. தாய்வழிச் சமூகத்தின்
அரசி,பின் அவளே தெய்வம்! அவளே பின்வரும்
காலங்களில் காளியாகிறாள். துர்க்கை, பார்வதி,
காமி, சிவகாமி, காமாட்சி என்றவாறு இன்று வரை
வழிபடும் தெய்வமாக விளங்குகிறாள்.

ஒ வ ்வ ொ ரு ஊ ரு க் கு ம் ஒ ரு சி வ ன்
க�ோவில்,பெருமாள் க�ோவில் இருக்கிறத�ோ
இல்லைய�ோ, நான்கு அம்மன் க�ோவில்கள்
இருக்கும் உறுதியாக. வடக்கே அஸ்ஸாமின்
'காமாக்கியா' முதல், தெற்கில் 'குமரி' வரை நாடு
முழுவதும் பெண் தெய்வங்களே அதிகம் மிக
அதிகம்!

செய்யோள் (திரு,திருமதி, சீதேவி, ஸ்ரீதேவி,
லக்குமி) காமாக்கியா, காமேசுவரி, அங்காள
பரமேசுவரி, மாயி(மகமாயி), மலைமகள், தாரை
(தாரா,பிஞ்ஞாதாரா) ஏழு கன்னியர், ஒவ்வை,

இதுவே பண்டைத் தாய்வழிச் சமூகம் முதல்
இன்றுவரை தமிழர் கட்டிக்காக்கும் தமிழ்த்தொல்
மரபு!
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உடன்பிறவா
உன்னத உறவே!!
தன்னம்பிக்கை தந்திடுவாள்
தங்கமான தமக்கை அவள்
என் மூத்தவளுக்கு முதல் வாழ்த்து!!
மூத்தவளே வாழ்த்துகிறேன் வெள்ளிவிழாவில்
வழி வழியாய் வாழ்ந்திடுவாய் தலைமுறையும் தாண்டி
விழியாய் காத்திடுவாய் அன்னை தமிழை!!
இப்படிக்கு
நான் உன் தங்கை சான் ஆண்டோனிய�ோ
தமிழ் பள்ளி.
ஆம்!! எனக்கும், சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்
சங்கத்திற்குமான உறவு தங்கைக்கு தமக்கைகுமான
உ ற வு . எ ன் மூ த ்தவ ளு க் கு வ ய து 2 5 எ ன்றால்
இளையவளான எனக்கு வயது 16.
ஒப்புயவர் வானசெம் ம�ொழிக்கு நற்பணிதான்
ஆற்றிட வேண்டுமென ஒன்றாய் ஓர் எண்ணம்
க�ொண்டு, அன்னை நாட்டினை விட்டு அயலகத்தில்
இருந்தாலும் அடிப்படையில் தமிழ் குழந்தைகளாய்
இருக்க வேண்டி நம் தமிழ் பிள்ளைகளுக்காக சில
பெற்றோர்களால் நான் 2005 த�ொடங்கப்பட்டேன்
என்பதை விட நான் விதைக்கப்பட்டேன் என்பதே
சரியான ச�ொல்லாய் இருக்கும்.
விதைத்த சில பெற்றோர்கள் சிலர் தமிழ் சங்கத்தின்
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த லைவ ர ்களாக இ ரு ந ்தவ ர ்களே . அ தி ல்
குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் திரு. அருள்மணி பெரியசாமி
மற்றும் திரு. இளங்கோவன் உடையார். இவர்களுடன்
இணைந்து தமிழ் பள்ளியை நிறுவி வழி நடத்தியதில்
சம பங்கு உள்ளவர்கள் திரு. கண்ணன் திருமலை
மற்றும் திருமதி மாலினி மாரியப்பன் அவர்களாகும்.
விதைத்தவர்கள் உறங்கலாம் விதைகள் தான்
உறங்கவதுண்டோ? இன்று அந்த விதையின் வளர்ச்சி
அசாத்தியமானது. தலைமுறை தாண்டி தரணியில்
விருச்சமாய் வீறுக�ொண்டு நான் இன்று இருந்தாலும்
சிறு விதையை வீசிய அந்த பெற்றோர்களுக்கும்
முன்னாள் தமிழ் சங்க தலைவர்களுக்கும் என்றும்
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ் ச�ொந்தங்கள் காத்திருக்க
வேண்டிய கடன் நன்றிகடன் மட்டுமே.
தூரம் ஒரு பாரமில்லை!
என் தமக்கைய�ோடு நான் அடைந்த தூரங்கள்தான் எத்துனை!!
நான் அடைந்த தூரங்கள் என் காலடித்தடம்
அ னைத் து ம் த மக்கைய�ோ டு த ங்கைக ் கா ன
ஒற்றுமையாய் உழைப்பின் அடையாளம். என்
காலடித்தடங்களில் சில
2010 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்கா தமிழ் கழகத்தினால்
(American Tamil Academy) அங்கீகரிக்கப்பட்டு நிலை 3
வரை அமெரிக்கா தமிழ் கல்வி கழகத்தின் பாடத்
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திட்டமும் புத்தகங்களும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
2014 ஆம் ஆண்டு சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்
பள்ளி இலாப ந�ோக்க மற்ற சமுதாய அமைப்பாக
(non-Profit organization) பதிவு செய்யப்பட்டது.
2017 ஆம் ஆண்டு ம�ொழிக்கல்வி அங்கீகாரத்தை
(Advanced accreditation) பெற்றது.
அமெரிக்கா தமிழ் கழகத்தினால் அளிக்க பட்ட
பல நல்லாசிரியர் விருதுகள்.
ம�ொத்தம் 12 பிள்ளைகளுடன் 2005 ஆம் ஆண்டு
துவங்கிய தமிழ்ப் பள்ளி இன்று 180 பிள்ளைகள் வரை
தமிழ் கற்கும் அளவிற்கு வளர்ந்துள்ளது.
நான் கடந்த தூரங்கள் ஆயிரம் இருக்கலாம். நாலே
ந�ொடிகள் என் இதயத்திலிருந்து என் தமக்கையின்
இதயத்திற்கு! தூரம் ஒரு பாரமில்லை!! என் தமக்கையே
என் முதல் வாழ்த்து!!
வெற்றிக்கான வித்து
சாதனைக்கான உரம்
எல்லோருக்குமான வரம்
ஒத்துழைப்பு ஒருங்கிணைப்பு!
ஆம். தன்னிச்சையாக செயல் படும் தங்கை சான்
ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ப் பள்ளியின் இந்த அசுர
வளர்ச்சியில் தமக்கை சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்
சங்கத்தின் பங்கு என்பது ஆதரவு ஒத்துழைப்பு மற்றும்
ஒருங்கிணைப்பு என்றும் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்
ச�ொந்தங்களுக்கு ஓர் வரம்.
த ங்கை யி ன் வளர் ச் சி யி ல் அ வ ்வ ப ்போ து
தேவைப்படும் சில பல த�ொலை ந�ோக்கு திட்டங்களை
செயல் படுத்துவதிலும் அதற்காக தேவைப்படும் சில
உள்கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துவதிலும் என்
தமக்கை எனக்கு மிகுந்த உதவியாக இருந்துள்ளாள்.
இருக்கிறாள். இருப்பாள்.
த�ொடக்கத்தில் காட்டும் உதவி , த�ொடர்ந்து
காட்டுவதென்பது அல்லவே உண்மையான உதவி .
இன்றும் தன்னிச்சையாக நான் தலை நிமிர்ந்து
இயங்கினாலும், எந்த துன்பம் வந்தாலும் எளிதாக
தகர்த்திட எப்போது என்ன தேவைப்பட்டாலும்,
என் தமக்கையான சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
சங்கம் என்றும் எனக்கு ஆதரவாகவும் அனுசரணை
யாகவும் இருக்குகிறாள் . எண்ணற்ற தூரமிருந்தும்
அன்பு பாலத்தால் அருகில்வந்து வாழ்த்துகிறேன்
வெளிவிழாவில் வாழ்வாங்கு வாழ்வாய் என்று !!
மேடை!! முதல் மேடை நடுக்கம் தரும். இரண்டாம்
மேடை நம்பிக்கை தரும். மூன்றாம் மேடை புகழ் தரும்.
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நடுக்கம் ப�ோக, நம்பிக்கை தர, புகழ் பெற எங்கள்
பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்கள் தங்கள் பேச்சுத்
திறமைகளையும் கலை பண் பாட்டுத் திறமைகளையும்
மக்களுடன் பகிர்ந்து மகிழ ஏற்ற மேடை அமைத்துத்
தருவதில் என் தமக்கை தமிழ் சங்கத்திற்கு இணை
இல்லை என்றே ச�ொல்ல வேண்டும்.
நெற்றியில் கருஞ்சாந்து ப�ொட்டு
கன்னத்தில் திருஷ்டி இட்டு
கால்களில் சலங்கை பூட்டி
எனக்கொன்று நேருகையில்
என் கண்களின் கண்ணீரை
முன் கூட்டியே அறிந்து என் கவனத்தை
திசைதிருப்பும் உன் அன்பை நானென்று உரைப்பேன�ோ? தமக்கையே
என் எண்ணங்களை எல்லாம் எடுத்துரைக்க
எழுத்துக்கள் ப�ோதவில்லை... எனவே
ஏங்கும் மனத�ோடு
எழுந்து நின்று வணங்குகிறேன்.
இன்று
வெள்ளி விழா காணும் என் தமக்கையே
ப�ொன் விழா தாண்டி,
வைர விழாவில் வரவேற்க!!
என் தமிழ் ச�ொந்தங்களே ஓர் வேண்டுக�ோள்!!
நினைவுகள் உணர்வுகளாகட்டும்.
உணர்வுகள் முடிவிலா தமிழ் உணர்ச்சியாகட்டும்!!
நான் தலைமுறை தாண்டி இந்த தரணியில் வாழ
எத்தனை ச�ோதனைகள் வந்தாலும் முடிந்த வரை
முயற்சிக்காமல் முடியும்வரை என் தமக்கை சான்
ஆண்டோனிய�ோ தமிழ் சங்கத்தின் ஆதரவ�ோடும்
என் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ் ச�ொந்தங்கள�ோடு
ஒத்துழைப்போடும் அனைவரும் வீறுநடை க�ொண்டு
வி ழி ய ாய் ம� ொ ழி யை கா ப ்போ ம் எ ன
கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில்,
கண்ணை விளக்காக்கி
கையை த�ொட்டிலாக்கி
இரத்தத்தை பாலாக்கி
நம்மை வளர்த்தவள�ோடு உணர்வோடு உறவாடிய
முதல்மொழி அல்லவா!!
உடன்பிறவா உன்னத உறவே!! வாழ்த்துகிறேன்
மனதிலிருந்து.
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்பள்ளி
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SATS இளைஞர்
அணிப்பிரிவு
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம், அதன்
வெ ள் ளி வி ழ ா ஆ ண் டி ல் இ ள ை ஞ ர்
அணிப்பிரிவைத் த�ொடங்குகிறது. SATS இளைஞர்
அணிப்பிரிவின் ந�ோக்கம் “நமது இளைஞர்களை
அவர்களின் சக்தியையும் திறனையும் உணர
வைத்தல், ஆதரித்தல் மற்றும் வழிகாட்டுதல்”
ஆகும். SATS இளைஞர்களின் ந�ோக்கம் சமூக
தன்னார்வத் த�ொண்டுட�ோடு, வலிமையான
உறவுகளில் கவனம் செலுத்தச் செய்தல். இது
கு ழ ந ்தைக ளி ன் ம ன தி ட த் தி னை பல மு ட ன்
வைத்துக்கொள்ள உறுதுணையாய் இருக்கும்.
SATS குழு அடுத்த சில மாதங்களுக்கு இளைஞர்
அ ணி ப் பி ரி வு த் தி ட்டங்கள ை வ ரி சைப்
படுத்தியுள்ளது. இளைஞர் தன்னார்வலர்களை
ஒருங்கிணைத்து, எதிர்கால நிகழ்ச்சிகளை நடத்த
திட்டமிட்டுள்ளது. குறைந்தபட்சம், SATS ஒரு
மாதத்திற்கு குறைந்தது 1 நிகழ்ச்சியை நடத்த
திட்டமிட்டுள்ளது. அடுத்த சில மாதங்களுக்கு
இ ள ை ஞ ர் அ ணி ப் பி ரி வு க் கு ந ம து சங்க
உ று ப் பி ன ர ா ன தி ரு . வி ஜய் பா பு த லை ம ை
தாங்குவார், விரைவில் இளைஞர் அணிப்பிரிவை
உருவாக்கி அதை உயர்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள
குழந்தைகளிடம் ஒப்படைக்கப்படும். அவர்களின்
தன்னார்வ நேரங்கள் அனைத்தும் கண்காணிக்கப்
படும் மற்றும் அடுத்த ஆண்டின் தலைவர் குழு
வால் அவ்வாண்டின் இறுதியில், இளைஞர்
அணிப்பிரிவு குழந்தைகள் அவர்களின் பங்கு
க�ொண்ட மணிநேரத்துடன் அங்கீகரிக்கப்படு
வார்கள். இந்த முயற்சிகள் மூலம், நம் குழந்தைகள்
கீழ்க்கண்டவற்றில் சாதிப்பார்கள் என்று நாங்கள்
நம்புகிற�ோம்.
மா று பட்ட கண்ணோட்ட ம் , வளர் ச் சி
மனப்பான்மை, தலைமைத்துவ குணங்கள் மற்றும்
அ ர ்ப்ப ணி ப் பு . அ வ ர ்கள ை ச் சு ற் றி யு ள்ள
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உலகத்தைப் புரிந்துக�ொள்ள உதவுவதற்கும்,
அவர்களின் சக/நண்பர்களை அவர்களின்
எ தி ர ் காலத் து ட ன் ஊ க் கு வி க்க வு ம் , பல
நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கவும், திறமைகளை உணர்ந்து
ஜெயிக்கவும் இவை உதவும்.
இளைஞர் அணிப்பிரிவின் பணி
1.

இந்தியாவில் உள்ள ஒத்த வயதுள்ள
குழந ்தைக ளு க் கு கல் வி சம்ப ந ்தமாக
உதவுதல்

2.

தமிழ் பள்ளிக்கு ஆதரவு

3.

நடுநிலை,உயர்நிலைப்பள்ளி குழந்தைகள்
மற்றும் பெற்றோருக்கு வழிகாட்டுதல்

4.

உ ண வு வ ங் கி ப � ோன்ற உ ள் ளூ ர்
தன்னார்வத் த�ொண்டு

5.	வருடாந்திர குழந்தைகள் விளையாட்டு
நிகழ்வு
6.	ஹைக்கிங் மற்றும் முகாம்
7.	கலாச்சார விழா நிகழ்ச்சிகளின் ப�ோது
உதவுதல்
8.

விளையாட்டுப்பயிற்சி அளித்தல்
இளைஞர் கழகத்தில் சேருவது எப்படி:

1.

குழந்தைகள் நடுநிலைப் பள்ளி முதல்
உ ய ர் நி லைப் ப ள் ளி வரை இ ரு க்க
வேண்டும்

2.

பெற்றோர்கள் SATS உறுப்பினர்களாக
இருக்க வேண்டும்

3.

கூகிள் படிவம் எங்கள் இணையதளத்தில்
வழங்கப்படும், ஆர்வமுள்ள குழந்தைகள்/
பெற்றோர் படிவத்தை பூர்த்தி செய்ய
வேண்டும்.
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வாழ்நாள்
உறுப்பினர்கள்

Mr. Ashok & Family

Mr. Asokan Srinivasan & Family

Mr. Chandrasekaran & Family

Mr. Dharani Akila & Family
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Mr.Durai & Family

Mr.V
Mr.
Venkatesh Kandiyar & Family

Mr. Karthikeyan & Family

Mr. Kumar Raman & Family
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உறுப்பினர்கள்

Mr. KumarVeerappan & Family

Mr. Mahesh & Family

உறுப்பினர்கள்
Mr. Mohan & Family
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Mr. Rajaguru & Family
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Mr. Ram Venkat & Family

Mr.Ramani & Family

Mr. Selvagiri & Family

Mr. ShankarNarayanan & Family
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உறுப்பினர்கள்

Mr. Subramaniam & Family

Mr. Umashankar & Family

உறுப்பினர்கள்
வாழ்நாள்
Mr. Vasudevan & Family
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Mr. Venkatramanan & Family
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Mr. VidyaFarook & Family

Mr. Vijay Parthasarathy & Family

உறுப்பினர்கள்
Dr. Vish Viswanathan & Family
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உறுப்பினர்கள்

Dr .Veena Mohan & Family

Dr. Venkat Srinivasan & Family

உறுப்பினர்கள்
Dr. Udayar Illangovan & Family
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Mr. Arulmani Periyaswamy & Family
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Dr. Kaesavalu & Family

Mr. Logan Anjaneyulu & Family

Mr. Narkunan & Family

Mr. Sathish & Family
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உறுப்பினர்கள்

Mr. Srinivasan kannappan & Family

Mr. Thirumurugan & Family

உறுப்பினர்கள்
Mrs. Jeyarani Kamaraj & Family
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Mr. VijayBabu & Family
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நிகழ்வுகள்
நான் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம் பேசுகிறேன்.
எனக்கு 25 வயது ஆகிறது இன்று! சிறு விதையாய்
ஊன்றி, தமிழை நன்னீராக ஊற்றி ஊற்றி இப்போது
அசைக்க முடியாத விருட்சமாக உருவாக்கியுள்ளீர்கள்!
இத்தனை வருடங்களில் எத்தனை வகையான பெரும்
ம கி ழ் வு க ள் கி ட ை த் தி ரு க் கி ன்றன தெ ரி யு ம ா ?
பிறம�ொழிகளுக்கில்லாத சிறப்பம்சமான ‘இயல்-இசைநாடகம்’ எனும் முத்தமிழையும் எழுத்துடனும், இசையுடனும்,
நாட்டிய நாடகத்துடனும் இணைத்துப் பார்க்கும்
பாக்கியத்தை சிறப்பாக அளித்திருக்கிறீர்கள் எனக்கு!
இதுநாள் வரை நான் கண்டு ரசித்த ருசித்த
அனைத்தையும் சிறு த�ொகுப்பாக புகைப்படங்களாகவும்,
நான் இங்கிருந்தாலும் உலகமெல்லாம் தெரிய வைத்த
பத்திரிகைப் பதிவுகளையும் உங்களுக்கு வழங்குகிறேன்.
வாருங்கள் ரசிக்கலாம்!
நன்றி!
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நம் சங்கம் ஆற்றிய
களப்பணிகள்
காலத்தினால்செய்தநன்றிசிறிதுஎனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது
குறள் 102
சென்னையிலிருந்து சான் ஆண்டோனிய�ோ 9,493
ம ை ல ்க ள் த� ொ லை வி ல் உ ள்ள து . இ ரு ப் பி னு ம்
எப்பொழுதெல்லாம் தமிழகம் பேரிடர் சந்தித்தத�ோ
அப்பொழுதெல்லாம் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
சங்கம் தன்னால் முடிந்த உதவிகளை த�ொடர்ந்து
செய்து வந்திருக்கிறது. அவற்றில் சிலவற்றை இங்கே
காண்போம்.
க�ொர�ோனா பெருந்தொற்று:
2020 மார்ச் மாதம் முதல் க�ொர�ோனா பெருந்தொற்று
உலகெங்கும் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கையை புரட்டிப்
ப�ோட்டது. இதற்கு தமிழகம் ஓர் விதி விலக்கல்ல.
குறிப்பாக 2021 மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில்
இரண்டாவது அலையால் தமிழக மக்கள் பெரிதும்
பாதிக்கப்பட்டனர். தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை
ஆடும் என்பது பழம�ொழி. தமிழகத்தில் வாழும்
மக்களுக்கு ஏற்பட்ட பெரும் துன்பத்தை உணர்ந்து
உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்கள் தங்களால் முடிந்த
உதவிகளை தமிழகத்திற்கு செய்தனர். தமிழ் மண்ணின்
மீதும் மக்கள் மீதும் அளவிலா காதல் க�ொண்டிருக்கும்
சா ன் ஆ ண்ட ோ னி ய�ோ மக்க ள் சு ம்மாவா
இருப்பார்கள்? சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
சங்கத்தின் முன்னெடுப்பில் கலந்து க�ொண்டு 6,000
அ மெ ரி க்க ட ால ர ்கள ை த மி ழ கத் தி ல் உ ள்ள
மருத்துவமனைகளுக்கு உயிர் காக்கும் கருவிகள்
வாங்குவதற்கு க�ொடுத்து உதவினர். இம்முயற்சியில்
54

வெள்ளி விழா

ர�ோட்டரி கிளப் ஆப் மெட்ராஸ் ஈஸ்ட்டும் இணைந்து
த ாம்ப ர த் தி ல் உ ள்ள அ ர சு மார் பு சி கி ச்சை
ம ரு த் து வமனைக் கு ப ன் னி ர ண் டு பல் ஸ்
ஆக்ஸிமீட்டர்களை வழங்கினர்.
தமிழகத்தில் நீர் மேலாண்மை:
தென்னகத் தி ன் நெற்கள ஞ் சி ய ம் எ ன் று
அழைக்கப்படும் தஞ்சை மாவட்டத்தில் கடந்த 50
ஆண்டுகளில் நிலத்தடி நீர் கணிசமாக குறைந்துள்ளது
நம்மில் பலரும் அறிந்ததே. இதனால் உழவர்கள் பலர்
உழவு த�ொழில் விட்டு பிற த�ொழில்களுக்கு சென்று
க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
இதை மடை மாற்றும் விதமாக 2019ல் தஞ்சை
மாவட்டத்தில் உள்ள ஆம்பலாப்பட்டு கிராமத்தில்
14.6 ஏக்கர் பரப்பளவு க�ொண்ட குறிச்சி ஏரியை
புனரமைக்க இந்திய அஸ�ோஸியேஷன் ஆப் சான்
அ ண்ட ோ னி ய�ோ வு ட ன் கை க�ோர்த் து சா ன்
ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம் இந்திய ரூபாய் ஐந்து
லட்சம் க�ொடுத்து இந்த திட்டத்தை த�ொடங்கி
வைத்தது. இதன் த�ொடர்ச்சியாக அந்த கிராம
மக்களும் இயற்கை ஆர்வலர்களும் கை க�ோர்த்து
மேலும் பதினாலு லட்ச ரூபாய் திரட்டி இத்திட்டத்தை
சிறப்புடன் நிறைவேற்றினர். இதனால் அப்பகுதியில்
நிலத்தடி நீர் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
இம் முன்னெடுப்பை அங்கீகரிக்கும் விதத்தில்
தமிழக அரசு 2020ம் ஆண்டில் ப�ொதுப்பணித்துறையின்
குடிமராமத்து பணியின் கீழ் ஒரு க�ோடியே 60 லட்சம்
செலவில் இக்கிராமத்தில் உள்ள ஆண்டாள், குரும்பை
மற்றும் குறிச்சி ஏரிகளுக்கான உள்கட்டமைப்பை
மேன்மை படுத்த நிதி ஒதுக்கி வேலைகள் செவ்வனே
நடந்தேறியது.
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கஜா பேரிடர்:
2018 நவம்பர் மாதம் கஜா புயலால் நாகப்பட்டினம்,
தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, காரைக்கால்,
திருச்சி மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்கள் பெரிதும்
பாதிக்கப்பட்டன. இப்பகுதிகளில் ஒரே இரவில் பல
கி ர ாமங்க ள் பா தி க் கு ம் மேற்பட்ட ம ர ங்கள ை
இழந்தன. மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. சாலை
ப�ோக்குவரத்து பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது. இவை
அனைத்திற்கும் மேல் தென்னை விவசாயத்தில்
ஈடுபட்டிருந்த விவசாயிகள் ஒரே இரவில் தங்கள்
வாழ்வாதாரத்தை இழந்த தவித்தனர். இந்த பேரிடரில்
இருந்து மீண்டு எழ சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
சங்க ம் 2 , 8 7 5 அ மெ ரி க்க ட ால ர ்கள ை த ஞ்சை
மாவட்டத்தில் உள்ள ஆம்பலாப்பட்டு கிராம
நிவாரண பணிக்கு வழங்கியது.
10 லட்சம் மரங்கள்:
கஜா பு ய லால் பா தி க்க ப ்பட்ட த ஞ்சா வூ ர் ,
திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் பகுதிகளில் மீண்டும்
பசுமை படர சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
ஓர் ம�ொய் விருந்து ஏற்பாடு செய்து 8,000 அமெரிக்க
டாலர்களை சேர்த்து தனது பங்காக அளித்தது. இது
பல உழவர்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தை
உண்டு செய்ததுடன் இப்பகுதிகளில் கணிசமாக
பசுமையை கூட்டியது.
தாய்மடி:
தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆம்பலாப்பட்டு
மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் பசுமையை
கணிசமாக கூட்டும் விதமாக ர�ோட்டரி கிளப் ஆப்
மெட்ராஸ் ஈஸ்ட்டுடன் சேர்ந்து சீதனம் தன்னார்வ
குழுவின் முன்னெடுப்பான தாய்மடி திட்டத்தில் 2020
பிப்ரவரி மாதத்தில் இணைந்தது. இந்த முன் எடுப்பின்
மூலம் அடுத்த ஐந்து வருடங்களில் ஆம்பலாப்பட்டு
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மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் ஒரு லட்சம்
ம ர ங்கள ை ந ட் டு வள ர ்க ்க
ஏ ற்பா டு
செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் நீர்
நிலைகள், நீர் வழி பாதைகள், சாலை ஓரங்கள், அரசு
பள்ளிகள், ப�ொது இடங்கள், மற்றும் உழவர்களின்
மனை மற்றும் க�ொள்ளைகளில் மரம் நட்டு வளர்க்க
முயற்சிகள் நடந்து க�ொண்டிருக்கிறது. இம்முயற்சின்
மூலம் மழை ஈர்க்கும் மரங்கள், நிழல் க�ொடுக்கும்
மரங்கள், சுவாச காற்றை சுத்திகரிக்கும் மரங்கள்,
மனிதனும் விலங்குகளும் உன்ன பழம் க�ொடுக்கும்
மரங்கள் என்று அனைத்து வகை மரங்களும் வளர்த்து
பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சென்னை வெள்ளம்:
2015ல் நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில்
பெய்த த�ொடர் மழையால் சென்னையில் பெரும்
வெள்ளம் ஏற்பட்டு உயிர் மற்றும் ப�ொருள் சேதங்கள்
ஏற்படுத்தியது. இந்த பேரிடரில் இருந்து சென்னை
மக்கள் மீண்டு வர சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
சங்கம் 12,500 அமெரிக்க டாலர்களை பங்களித்து.
இதில் 7,500 அமெரிக்க டாலர்கள் நேரிடையாகவும்
5,000 அமெரிக்க டாலர்கள் கேப்பிடல் குரூப்
நிறுவனத்தின் மூலமாகவும் க�ொடுக்கப்பட்டது.
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நன்றியுரை
நற்றமிழ் நா கமழ சங்கம் அமைத்து,வளர்த்தோர்க்கு வணக்கம்,

"வீறுடைய செம்மொழி-தமிழ்மொழி!
உலகம் வேரூன்றிய நாள்முதல் உயிர் ம�ொழி!"
பேரன்பும்,பெருமதிப்பும் மிக்க பெருமக்களால் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்
மக்களின் நலன் கருதி அன்றே த�ொடங்கி இன்று தலை நிமிர்ந்து நிற்கச் செய்த
முதல் தலைவர் முதல் இந்நாள் தலைவர் வரை அனைவருக்கும் மாபெரும்
நன்றி!
நம் சங்கத்தின் பெருமையினை உள்ளமெல்லாம் பறைசாற்றிக் க�ொண்டிருக்கும்
இதழ் நம் "மல்லிகை மலர்". இந்த 25 ஆண்டு சரித்திரத்தை சாட்சியாய்
நிலைநிறுத்தி ஓர் அற்புதமான நினைவுப் பரிசாக நமக்கு அளிக்க அரும்பாடுபட்ட
மலர் குழுவிற்கு மனம் குளிர்ந்த நன்றி!
சிரத்தையுடன் மலருக்கு தமிழ் சார்ந்த கட்டுரைகள் அளித்து தரம்
உயர்த்தியவர்களுக்கு சிரம் தாழ்ந்த நன்றி!
தன்னார்வலர்களாய் நம் சங்கத்தோடு ஒட்டி உறவாடி உடன் வந்து த�ோள்
க�ொடுத்த த�ோழர்களுக்கு நன்றி!
சங்கம் எனும் ஓர் குடையின் கீழ் நிற்கச் செய்து எங்கள் அனைவரையும்
பேருவகை அடையச் செய்துதவிய அனைத்து க�ொடைவள்ளல்களுக்கும்
உளமார நன்றி!
மணம் வீசும் 'மல்லிகை மலர்' நம் சங்கத்தின் சாட்சியாக ப�ொன்விழா,நூற்றாண்டு
விழா என இனி வரும் அத்தனை வெற்றிகளையும் பதிவிடும் என்று வாழ்த்துகள்
கூறி எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை மனதார தெரிவிக்கின்றோம்.
ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

இராஜகுரு பரமசாமி
கார்த்திகேயன் சுப்பாநாயுடு
www.satamilsangam.org
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