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இதழ் 1                                 சித்திரை 2013 

ப ொறுப்பு துறப்பு: வசந்த மலரில் பவளியிடப் டும் கததகள், கட்டுதைகள், கவிததகள், ஓவியங்கள் மற்றும் இன்னபிற 
ப ொருண்தமகள் யொவற்றிற்குமொன உரிதம  தடப் ொளதைச் சசர்ந்தது. இவற்தறப்  குதியொகசவொ, முழுதமயொகசவொ 
அல்லது சவறு எந்த வடிவத்திசலொ பவளியிடுவது முதறதமயொகொது. இவற்றில் எங்சகனும், எப்ச ொசதனும் எழக்கூடிய 
பிதழகளுக்கு வசந்த மலர்க்குழுசவொ, சங்க நிர்வொகசமொ ப ொறுப்ச ற்கொது. உங்கள் கருத்துக்கதள வசந்த மலர் 
ஆசிரியரின் மின்னஞ்சலுக்கு (vmgats@gmail.com) அனுப்பி தவக்கவும். வசந்த மலருக்கு அனுப்பி தவக்கப் டும் 
ப ொருண்தமகதளத்  சதர்ந்பதடுக்கவும், திருத்தி அதமக்கவும், சமலும் அவற்றிக்கு மறுபமொழி அனுப்புதல் குறித்து 
முடிபவடுக்கவும், வசந்த மலர் ஆசிரியர் குழுவிற்கு முழு உரிதம உண்டு.  

முதன்ரை ஆசிரியர் 
திரு. ஆதிமுத்து 

இரை ஆசிரியர்கள் 

திரு. ந. குமரரசன் 
திருமதி. அபர்ணா பாஸ்கர் 

ததொழில் நுட்ப உதவி 
திரு. ரவி பாலசுப்ரமணியன் 
 

ைலர்க்குழு 

திருமதி. கலல பார்த்திபன் 
திரு. சிவக்குமார் சிவசண்முகம் 
திரு. இராஜா ரவணுரகாபால் 
திருமதி. மங்களா ஐயர் 
திருமதி. ஜஜயா மாறன் 
திருமதி. கீதா சதீஷ் 
 

ததொடர்புக்கு 
vmgats@gmail.com 

ததலவர் உதை 
(அட்லொண்டொ மொநகைத் தமிழ்ச் சங்கம்) 

 

அட்லொண்டொ மொநகைத் தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்களுக்கும், 
குடும் த்தினருக்கும், வசந்த மலர் வொசகர்களுக்கும் என் அன்பு 
வணக்கம்! 

வசந்த கொல ‘வசந்த மலரின்’ வழியொக உங்கள் 
அதனவதையும் சந்திப் தில் மிக்க மகிழ்ச்சியதடகின்சறன்.  
சங்கத்தின் 2013 ஆண்டிற்கொன ததலதமப் ப ொறுப்த  ஏற்று 
நொனும், எங்கள் பசயற்குழு அணியும் நம் அட்லொண்டொ வொழ் 
தமிழ்ச் சமுதொயத்திற்கு எங்களொல் இயன்ற தன்னொர்வத் 
பதொண்டிதனச் பசய்ய முன் வந்துள்சளொம். நம் தமிழ்ச் சமுதொயம், 
அடுத்த நிதலதயத் பதொட, சிறப்பு ப ற நீங்களும் எங்கசளொடு 
இதணந்து பசயல் ட உதவுமொறு சகட்டுக் பகொள்கின்சறன்.  

நம் சங்கத்திதன சதொற்றுவித்தவர்கள் மற்றும் முன்சனொடி 
நிர்வொகிகள் சமற்பகொண்ட கலொச்சொைம், கல்வி மற்றும் ஈதக 
பசயல் ொட்டிதன நொமும் பதொடர்ந்து பசய்சவொம். புலம் ப யர்ந்து 
வொழ்ந்தொலும் தமிழர் என்ற புத்துணர்சவொடு வொழ்சவொம். 
ஒன்றொய்ச் பசொல்லுசவொம், உைக்கச் பசொல்லுசவொம் – அதற்கு 
முதலில் உறுப்பினர் அல்லொத நம் நண் ர்கதள சங்கத்தின் 
உறுப்பினைொக்குங்கள் என்று  ணிவுடன் சவண்டிக்பகொள்கின்சறன்.  

ஒற்றுதமசய வலிதம, ஒன்று  ட்டொல் உண்டு வொழ்வு! 

வளதமயுடன் வொழ்சவொம் வொருங்கள்!!! 

அன்புடன், 
திரு. இைொஜொ சவணுசகொ ொல். 
(ததலவர் – சகட்ஸ் 2013) 

mailto:vmgats@gmail.com


திரு. ஆதிமுத்து 
 தலையங்கம் 

வசந்த மலரின் 2013 ஆண்டுக்கொன முதல் இததழ பவளியிடுவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அதடகிசறன். குளிரும், 
பவயிலும் மொறி மொறி அடித்து, இந்த ஆண்டின் தட்  பவட்  நிதலயில் தொவைங்களும், மைங்களும் பகொஞ்சம் 
தடுமொறித்தொன் ச ொயிருக்கின்றன. ச ொன வருடத்து இறுதியில் துவங்கிய  னி நம்தம விட்டு விட்டுப் 
ச ொவதொயில்தல. மலர்கபளல்லொம் பூப் தொ இல்தல ப ொறுப் தொ என்று குழம்பிப் ச ொயிருந்தொலும் 
உள்ளுக்குள் ப ொத்தி தவத்த வொசம் மட்டும் குதறயொமல் அப் டிசயதொன் இருக்கின்றது. 

அது மொதிரிதொன் நம் வசந்த மலரும். பகொஞ்சம் தொமதமொய்ப் பூத்தொலும், உள்ளுக்குள் மிகவும் தைமொன 
தமிழ்ப்  தடப்புகள் தொங்கி இப்ச ொது பவளி வந்திருக்கிறது. கதத, கவிதத, கலொச்சொைம், மருத்துவம், 
சதமயல் என்று  லவிதமொன  தடப்புகதள நீங்கள் உள்சள கொணலொம். மிகவும் மகிழ்ச்சியொன பசய்தி 
என்னபவன்றொல், நொம் உள்ளூர்த் தமிழ்ப்  ள்ளிகதள அணுகியச ொது, மிகக் குறுகிய கொலத்தில் அவர்கள் 
நமக்குச் சிறுவர்களின்  தடப்புகதள அனுப்பி இந்த இதழுக்கு சமலும் பமருகூட்டியிருக்கிறொர்கள். இன்னும் 
நிதறயப்  தடப்புகள் நம் இதளய ததலமுதறயினரிடமிருந்து வரும் என்கிற நம்பிக்தக இருக்கிறது. 

தமிழ் சொர்ந்த இதணயத் பதொகுப்புகள்  குதி மிகவும் உ சயொகமொக இருக்கும் என்று நம்புகிசறன். 
தமிதழயும், நம் கலொச்சொைத்ததயும் தக்க தவத்துக் பகொள்வதும், மற்றும் நம் இதளய ததலமுதறயினருக்கு 
அவர்களின் தமிழ்ப்  ண் ொட்தடப்  ற்றி எடுத்துதைத்து அதத சமன்சமலும் அறிந்து பகொள்வதற்கொன 
வொய்ப்த  ஏற் டுத்திக் பகொடுப் தும் நம் ஒவ்பவொருவரின் கடதமயொகும். 

நம் தொய் மண்தண விட்டு விட்டு பவகு தூைத்தில் வந்து குடிசயறி விட்சடொம். ஒரு  ம் ைம் ச ொல 
வொழ்க்தக ஓடிக்பகொண்டிருக்கிறது. எத்ததனசயொ ஆடம் ைங்கள் இந்த மண்ணில் இருந்தொலும், சில 
நதடமுதற உண்தமகதள நொம் இப்ச ொது பகொஞ்சம் அழுத்தமொக சயொசிக்க சவண்டிய கட்டொயம் வந்து 
விட்டது. இதில் முக்கியமொனது நம் இதளய ததலமுதறயினர் எந்த அளவுக்கு நம் தமிதழயும், 
 ண் ொட்தடயும் பிற்கொலத்தில் அறிந்து பகொண்டு அதத சமலும் சமம் டுத்தி எடுத்துச் பசல்லப் 
ச ொகிறொர்கள், அதற்கு நொம் இன்னும் என்ன வழிவதக பசய்ய சவண்டும் என் து. இது சம் ந்தமொக 
அண்தமயில் பவளிவந்து  ல்லொயிைக்கணக்கொன தமிழர்களின் வைசவற்த ப் ப ற்ற "தமிழ் இனி" என்கிற 
குறும் டத்தின் இயக்குனர் திரு. மணிைொம் அவர்கதள நொம் சநரில் சந்தித்து உதையொடும் வொய்ப்புக் 
கிதடத்தது. அவரின் கருத்துப்  ரிமொற்றங்கதள உள்சள கொணலொம். தமிழர்களுக்குள் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி 
வந்து பகொண்டிருக்கிறது என் தற்கு இந்தக் குறும் டத்திற்குக் கிதடத்த வைசவற்பு ஓர் எடுத்துக்கொட்டு. 

அசத மொதிரித் தன் எளிய நதடயொல்  ல்லொயிைக்கணக்கொன வொசகர்களின் உள்ளங்கதளக் கவர்ந்த 
எழுத்தொளர் சுஜொதொ அவர்கள்  ற்றிய கட்டுதைதய இந்த மலரில் கொணலொம். இந்த "எழுத்தொளர்  குதி"யில் 
சமன்சமலும் சுதவயொன கட்டுதைகள் வை இருக்கின்றன. அசதமொதிரி இந்த ஆண்டு, சுவொமி 
விசவகொனந்தரின் 150வது வருடக் பகொண்டொட்டங்கள் நதட ப ற்றுக்பகொண்டிருக்கின்றன. பசொல்லின் பசல்வி 
திருமதி உதமயொள் முத்து அவர்கள் தனக்சக உரிய நதடயில் சில பசய்திகதள நம்சமொடு  கிர்ந்து 
பகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

இப் டியொக, நொம் முன்னசம பசொன்னது ச ொலத் தமிதழயும், அதன் கலொச்சொைத்ததயும் வளர்க்க நம்மொல் 
இயன்ற வழிவதக பசய்சவொம்.  ல மொநிலத் தமிழ்ச் சங்கங்களும், வொபனொலிகளும், தமிழ்ப்  ள்ளிகளும், 
இலக்கிய வட்டங்களும், குறும்  டங்களும், மற்றும் எத்ததனசயொ சமதடப்  தடப்புகளும் தமிதழ 
வளர்ப் தற்கும், கட்டிப்  ொதுகொப் தற்கும் தம்மொல் இயன்ற  ணிதயச் பசய்து வருகின்றன. இந்த ஒரு 
ச ொக்கு வைசவற்கத்தக்கது. இதளய ததலமுதறகள் சொர்ந்த தமிழ்ப் ணிதய நம்மொல் இயன்ற வதை 
பசய்சவொம். 

எழுதுசகொதல எடுங்கள். எங்களுக்கு எழுதுங்கள். குதறசயொ நிதறசயொ எது இருந்தொலும் எழுதுங்கள். 
இன்னும் தமிழுக்கு என்ன பசய்யலொம் என்ற உங்கள் கருத்துக்கதள வைசவற்கிசறொம். உங்கள்  தடப்புகதள 
அனுப்பி தவயுங்கள். வீடுகளில் முடிந்தவதை குழந்ததகளிடம் தமிழில் ச ச முயற்சி பசய்யுங்கள். அவர்கள் 
கொதுகளில் நம் தமிழ்ப் ச ச்சு மற்றும்  ொடல்கள் ஒலித்துக் பகொண்சட இருக்கட்டும். அவர்கள்  யின்றவதை, 
தம்மொல் இயன்றவதை தமிழில் எழுதினொல் வசந்த மலருக்கு அனுப்பி தவயுங்கள். நொம் அததப் பிைதி 
எடுத்தொவது சிறுவர்கள்  குதியில் பிைசுரித்து அவர்கதள ஊக்குவிக்கலொம். 

இது ததலமுதற தொண்டிய ஒரு முடிவில்லொ முயற்சி. இந்த முயற்சி ஒரு கடல் ச ொன்றது. வசந்த மலர் 
இந்தப்  ணியில் ஒரு துளியொக இருக்கும் என்று நம்புகிசறொம். 
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து  

நீைொரும் கடலுடுத்த நிலைடந்ரதக் தகழிதலொழுகும் 
சைீொரும் வதனதைனத் திகழ்பைதக் கண்டைிதில் 
ததக்கைமும் அதிற்சிறந்த திைொவிடநல் திருநொடும் 
தக்கசிறு பிரறநுதலும் தரித்தநறும் திலகமுவை! 
அத்திலக வொசரனவபொல் அரனத்துலகும் இன்பமுற எத்திரசயும் 
புகழ்ைைக்க இருந்ததபரும் தைிழைங்வக!  தைிழைங்வக!                          
 
உன் சரீிளரைத் திறம்வியந்து தசயல்ைறந்து வொழ்த்துதுவை! 
வொழ்த்துதுவை! வொழ்த்துதுவை! 
 

- ைவனொன்ைைியம் தப. சுந்தைம் பிள்ரள 

தசயற்கரிய தசய்வொர் தபரியர் சிறியர் 
தசயற்கரிய தசய்கலொ தொர். 
தபருரை தரும் தசயல்கரளப் புரிவவொரைப் தபரிவயொர் என்றும், சிறுரையொன 
தசயல்கரளயன்றி தபருரைக்குரிய தசயல்கரளச் தசய்யொதவர்கரளச் சிறிவயொர் 
என்றும் வரையறுத்துவிட முடியும். 

 
வறியொர்க்தகொன்று ஈவவத ஈரகைற் தறல்லொம் 
குறிதயதிர்ப்ரப நீை துரடத்து. 
இல்லொதவர்க்கு வழங்குவவத ஈரகப் பண்பொகும். ைற்றவர்களுக்கு வழங்குவது 
என்பது ஏவதொ ஒர் ஆதொயத்ரத எதிர்பொர்த்து வழங்கப்படுவதொகும். 

 

ஆற்றுவொ ைொற்றல் பசியொற்றல் அப்பசிரய 
ைொற்றுவொ ைொற்றலிற் பின். 
பசிரயப் தபொறுத்துக் தகொள்ளும் வநொன்ரபக் கரடப்பிடிப்பரதவிடப் பசித்திருக்கும் 
ஒருவருக்கு உைவு அளிப்பவத சிறந்தொகும். 

திருவள்ளுவர் சிந்தலை 
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 நம்மவர் திறதம - ‘பசஸ்’ கவின் 
திரு. சதீஷ் பாைசுப்ரமணியன் 

‘பசஸ்’ கவின் (எ) கவின் குமசைசன் பஜயசவல் 

எட்டு வயதொகும் கவின் குமசைசன் அட்லொண்டொ 

மொநகரில் ‘பமட்லொக் ப்ரிட்ஜ்’ (Medlock Bridge) பதொடக்கப் 

 ள்ளியில் இைண்டொம் வகுப்பு  யில்கிறொர். சிறுவயது முதசல 

சதுைங்க விதளயொட்டில் மிகுந்த ஆர்வம் கொட்டியதொல், இவைது 

ப ற்சறொர் (குமசைசன் பஜயசவல் மற்றும் கவிதொ), தகுந்த 

 யிற்சியொளர்களிடம் இவதைச் சசர்த்து, இவரின் விதளயொட்டுத் 

திறதன வளர்ப் தில் தூண்டுசகொலொய் இருக்கின்றனர். 

 ள்ளியின் பசஸ் குழுவில் (k-3) இடம்ப ற்றிருக்கும் 

கவின்,  ள்ளியளவில் மட்டுமல்லொது, மொநில மற்றும் சதசிய 

(USCF) அளவிலொன  ல்சவறு சதுைங்கப் ச ொட்டிகளில் கலந்து 

பகொண்டு  ல  ரிசுகதளயும் சகடயங்கதளயும் பவன்று 

வந்துள்ளொர்.  டிப்பிலும் முதல் மொணவனொகத் திகழும் கவின், 

அட்லொண்டொ மொநகைத் தமிழ் சங்கம் நடத்திய திருக்குறள், 

ச ச்சுச ொட்டி, ஓவியப் ச ொட்டிகளிலும் கலந்து பகொண்டு 

 ரிசுகதள பவன்றுள்ளொர்.  

‘விஸ்வநொதன் ஆனந்த்’ ச ொல ஒரு கிைொண்ட் 

மொஸ்டைொவது தொன் தன் கனபவனக் கூறும் இவர், தன் வீட்டுக்கு 

மட்டுமல்லொமல்,  ள்ளிக்கும் ப ருதம சசர்த்து வருகிறொர். அவர் 

கனதவ நனவொக்குவதற்கு ப ற்சறொர் இருவரும் மிகுந்த 

ஆர்வத்துடன் உறுதுதணயொய் இருக்கின்றனர். அவர்கள் கனவு 

நிஜமொக, நம் வசந்தமலரின் வொழ்த்துகள்.  

  

கவினின் தைவரிதச, அவர் விதளயொட்டு  ற்றின சமலதிக 

தகவல்களுக்கு 

 

ht tp : / /www.p ly coun t . com/p lay ers /USCF/14584826 

http://www.georgiachess .org/Top_Scholastic_Players 

http://www.uschess.org/msa/MbrDtlMain.php?14584826 

http://www.plycount.com/players/USCF/14584826
http://www.georgiachess.org/Top_Scholastic_Players
http://www.uschess.org/msa/MbrDtlMain.php?14584826
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 நேர் காணல் - திரு. மணி ராம் 

அபமரிக்கொவின்  ட்டி பதொட்டி எங்கும் "தமிழ் இனி" குறும் டத்தின் மூலமொக அபமரிக்கத் தமிழர்களின் 
பநஞ்சங்களில் நீங்கொ இடம் பிடித்தவர் திரு. மணி ைொம் அவர்கள். அவரின் அட்லொண்டொ வருதகயின் ச ொது 
வசந்த மலர் சொர் ொக அவருடன் கலந்துதையொடிசனொம்.  

அதிலிருந்து சில சுவொைசியமொன தகவல்கள் உங்கள்  ொர்தவக்கு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

சிவொ: திதைப் டத் தொக்கம் உங்களுக்கு எப் டி வந்தது?  

திரு.மணி ைொம்: சிறு வயதில் இருந்சத நிதறயத் திதைப் டங்கள்  ொர்ப்ச ன். அதில் இருக்கும் நிதற 
குதறகதள அப்ப ொழுசத என்னொல் பசொல்ல முடிந்தது. திதைப் டத்ததப்  ற்றி நிதறயப் ச சப் பிடிக்கும். 
இைண்டு மணி சநை திதைப் டத்தின் கதததய என்னொல் மூன்று மணி சநைம் பசொல்ல முடியும். அப்ப ொழுசத 
அந்த நிழல் உலகம் என்தனக் கவர்ந்து விட்டது. 

சிவொ: "தமிழ் இனி"  பவற்றிப்  தடப்புக்கு வந்த  ொைொட்டிசலசய  உங்களின் மனதுக்குப் பிடித்தது எது? 

திரு.மணி ைொம்: தமிழ் நொட்டில் இருந்து ஒருவர், ஆறு  க்கத்திற்கு "தமிழ் இனி" குறும் டத்ததப்  ொைொட்டி 
எழுதி இருந்தது மிகவும் உணர்ச்சிகைமொக இருந்தது. அவருக்கு அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லொத ச ொதும் 
நிதறய சிைமப் ட்டு இதத எழுதி அனுப்பி இருக்கிறொர் என்று அறிந்த ப ொழுது மிகவும் பநகிழ்ந்து 
ச ொசனன். 

சமலும் இங்சக அபமரிக்கொவில் ஒருவர் பதொதலச சியில் அதழத்து தன்னுதடய ப ண் குழந்தத இதுவதை 
தன்தன "டொடி" என்று கூப்பிட்டுக் பகொண்டு இருந்தவள், "தமிழ் இனி"  ொர்த்து விட்டு "அப் ொ" என்று 
அன்ச ொடு அதழக்கிறொள் என்று பசொல்லி மகிழ்ச்சியில் அழுசத விட்டொர். 

படக்சொஸில் இருக்கும் சொஸ்தொ தமிழ் ஃப் வுண்சடஷன் ( STF ), "தமிழ் இனி"  டத்திற்குப் ப ருதம சசர்க்கும்  

திரு. சிவக்குமார் சிவசண்முகம்  
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வதகயில் ஒரு கொபணொலி பசய்திருக்கிறொர்கள். அதனுதடய சுட்டி இசதொ... 

http://www.youtube.com/watch?v=dXQBXPJwUaY 

 
சிவொ: உங்களின் "Avatar Productions" நொடகக் குழுவின் பின்னணி என்ன?  

திரு.மணி ைொம்: நொன் முதலில் பசொன்னது ச ொலசவ, சிறு வயதில் இருந்சத எனக்குக் கதத பசொல்லப் 
பிடிக்கும். அதுதொன் பின்னொளில் என்தன  நொடகம் எழுத தவத்தது என்று நிதனக்கிசறன். கலிச ொர்னியொவில் 

“NATAK ” என்ற ஹிந்தி நொடகக்குழுவில் "கலவைம்"  என்ற நொடகத்ததத் தமிழில் எடுத்தொர்கள். அதில் என் 
நண் ர் மூலமொக எனக்கு நடிக்க வொய்ப்புக் கிதடத்தது. அங்சகதொன் எனக்கு நிதறய  நொடகம் சம் ந்தமொன 
குழுவின்  ரிச்சியமும், நொடகம்  ற்றிய  லஅத்தியொவசியத் தகவல்களும் பதரிய வந்தது.  

பின்னர் 2002-ல் அசத நொடகக் குழு மூலமொக என்னுதடய முழு நீள நொடகமொன "கொசு சமல கொசு" மற்றும் 
2004-ல் "ைகசிய சிசநகிதிசய " ஆகியதவ பவளி வந்தன. அதன் பிறகு நண் ர்கள் துதணயுடன் "Avatar 
Productions " ஆைம்பித்சதொம், அதில் இதுவதை இைண்டு முழு நீள நொடகங்களொன "முடிவல்ல ஆைம் ம்" 
மற்றும் "நிதனத்தொசல இனிக்கும்" ஆகியவற்தற அபமரிக்கொவில் நிதறய இடங்களில் அைங்சகற்றி 
இருக்கிசறொம். 

விதைவில் அட்லொண்டொவிலும் நொடகம் ச ொடுசவொம் என்ற நம்பிக்தக இருக்கிறது. 

சிவொ: உங்கள் "தமிழ் இனி" குறும் டத்திற்கு இந்த அளவுக்கு வைசவற்பு இருக்கும் என்று நீங்கள் முன்னசை 
நிதனத்தீர்களொ? 

திரு.மணி ைொம்: எந்த ஒரு  தடப் ொளியும் தன்னுதடய  டம் பவற்றி ப ற சவண்டும் என்றுதொன் 
நிதனப் ொன். என்தனப் ப ொறுத்த வதை எததயுசம வித்தியொசமொகச் பசொல்ல சவண்டும் என்று நிதனப்ச ன். 
இந்தப்  தடப்த யும் அப் டித்தொன் பசய்சதன். அதற்கு இவ்வளவு வைசவற்பு இருக்கும் என்று 
நிதனக்கவில்தல. 

சிவொ: திதைப் டங்களின் மீது உங்களின் ைசதன நன்றொகத் பதரிகிறது. அப் டி இருக்க குறும் டங்களின் மீது 
உங்கள் கவனம் எப் டி மொறியது? 

திரு.மணி ைொம்: நொன் நிதறய நொடகங்கதளப்  தடத்துக் பகொண்டு இருந்த சமயம், வித்தியொசமொக எதொவது 
மக்களுக்குச் பசொல்ல சவண்டும் என்ற உணர்வு எப்ச ொதும் மனதில் சதொன்றிக் பகொண்சட இருக்கும். நொன் 
நொடகத்துக்கொன கதததய சயொசிப் தற்கு முன்சன அதற்கொன கருத்துரு(concept)  குறித்துச் சிந்திக்க 
ஆைம்பித்து விடுசவன். பசொல்ல சவண்டிய விஷயத்தத சுருக்கமொகவும், மக்களுக்கு எளிதில் 
புரியும் டியொகவும், எப் டிச் பசொல்வது என்று சயொசித்த ப ொழுது "குறும் டம்" மூலமொகச் பசொல்லலொம் என்று 
அதில் ஈடு ட்சடன். 

சிவொ: உங்கள் குறும் டங்கள் பதொழில்நுட்  ரீதியொக சமசலொங்கி இருகிறசத? நீங்கள் திதை டத் துதற 
பதொழில் நுட் ங்கதள அபமரிக்கொவில் தனியொகக் கற்றுக் பகொண்டீர்களொ? 

திரு.மணி ைொம்: நொன் "தமிழ் இனி" எடுக்கும் ப ொழுது எததயுசம கற்றுக் பகொண்டு பசய்யவில்தல. ஆனொல் 

அதற்குப் பிறகு எததயும் முதறயொகச் பசய்ய சவண்டும் என்ற சநொக்கத்சதொடு, கலிச ொர்னியொ-வில் 

திதைத்துதறப்  ள்ளி(film school) ஒன்றில் ஒன்றதை வருடம் 101 Basic Film Production , திதைக்கதத, 
வசனம், பதொகுப் ொக்கம்(editing), நடிப்பு, இயக்கம், ஒலி(sound) என்று திதைப் டம் சம் ந்தப் ட்ட எல்லொத் 

துதறகதளயும் கற்றுக் பகொண்சடன். ஒரு இயக்குனருக்கு, பதொழில் நுட்  அறிவு இருந்தொல் மட்டுசம அது 

சம் ந்தமொக பதொழில் வல்லுனர்களிடம்(technician) ச ச முடியும். எனக்கு பதொகுப் ொக்கம்( editing) மிகவும் 

பிடிக்கும். என்னுதடய திதைப் டங்கதள நொன் தொன் எடிட் பசய்சவன். எடிட்டிங் மூலம் ஒரு திதைப் டத்தின் 

ச ொக்தகசய மொற்றி விட முடியும்.  

http://www.youtube.com/watch?v=dXQBXPJwUaY


 

 

GATS வசந்த ைலர் - April 2013 4 

சிவொ: கதலஞர் பதொதலக்கொட்சியின் "நொதளய இயக்குனர்" நிகழ்ச்சியில் உங்களின்  ங்களிப்பு  ற்றி 
பசொல்லுங்கசளன்? 

திரு.மணி ைொம்: குறும் டங்கள் எடுக்க ஆைம்பித்ததில் இருந்சத, நொதளய இயக்குனர்  ொர்த்துக் பகொண்டு 
இருப்ச ன். எனக்கு சீசன் - I முதசல  அபமரிக்கொவில் இருந்து அதில் கலந்து பகொள்ளலொமொ என்ற சந்சதகம் 
இருந்து வந்தது. சீசன் - III -ல் நியூபஜர்சி-யில் இருந்து திரு.மித்ைன் அவர்கள் கலந்து பகொண்டொர். 
"அச்சமுண்டு அச்சமுண்டு" திதைப் ட இயக்குனர் திரு. அருண் தவத்யநொதன் மூலமொக மித்ைன் அவர்களின் 
நட்பு கிதடத்தது. சீசன்- IV -ல் எப் டியொவது கலந்துபகொள்ள சவண்டும் என்று முடிபவடுத்து நொதளய 
இயக்குனர் நிகழ்ச்சியின் இயக்குனதைத் பதொடர்பு பகொண்சடன்.  ‘தமிழ் இனி’ மூலமொக பவற்றி கண்சடன். 
 

சிவொ: உங்கள் தமிழ் இனி குறும் டம் "நொதளய இயக்குனர்" -ல் சிறந்த  டம், சிறந்த இயக்குனர், சிறந்த 
நடிகர் ஆகிய  ரிசுகதள பவன்றது அதனவரும் அறிந்தசத. அதற்குப் பிறகு அந்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் 
 யணம்  ற்றி பசொல்லுங்கசளன்?  

திரு.மணி ைொம்: நொதளய இயக்குனர் நிகழ்ச்சியில் பமொத்தம் ஏழு சுற்றுக்கள். முதல் சுற்றில் தமிழ் இனி 
 டத்திற்குப் பிறகு அடுத்த சுற்றில் "கொதல்"  ற்றி நொங்கள் எடுத்த "ைகசிய சிசநகிதிசய" மிகவும் 
ச சப் ட்டது. அதுவும் நிதறய  ரிசுகதள பவன்றது. அது எங்களுக்கு சமலும் ஊக்கம் அளித்தது. 
மூன்றொவது சுற்றில் "Horror " என்ற ததலப்பு பகொடுக்கப்  ட்டது. நொங்கள் "விதளயொடு சவட்தடயொடு" 
என்ற  டத்தத அனுப்பிசனொம். அடுத்து "Action " -ல் "நிதனவதல" என்ற  டத்தத சமர்ப்பித்துள்சளொம். 
இன்னும் முடிவு பதரியவில்தல. "Fantasy " என்று அடுத்த சுற்றுக்கொன ததலப்பும் பகொடுத்து விட்டொர்கள். 
அதற்கு நொன் ஏற்கனசவ ஸ்கிரிப்ட் தயொர் பசய்து விட்சடன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சிவொ: உங்களுக்கு உங்கள் குடும் ம் எந்த வதகயில் ஆதைவொக இருக்கிறது? 

திரு.மணி ைொம்: என்னுதடய குடும் ம் மிகவும் சிறியது. என் மதனவி பஜயஸ்ரீ, மற்றும் என் மகன் விஷ்வொஸ் 
எனக்கு எல்லொ வதகயிலும் ஊக்கமளிப் ொர்கள். என் மதனவி என்னுதடய நொடகம் மற்றும்  டங்களுக்கு 
விளம் ைம் பசய்யும் சவதலதய எடுத்து இருக்கிறொர். என்னுதடய மகன் தமிழ் இனியில் நடித்து இருக்கிறொர். 
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சிவொ: நீங்கள் இதுவதை என்பனன்ன விருதுகள் வொங்கி இருக்கிறீர்கள்?  

திரு.மணி ைொம்: என்னுதடய முதல் குறும் டமொன "First Of Many "  டத்திற்கு நிதறய விருதுகள் 

கிதடத்தன. 2013-லில் Osloவில் நதடப ற்ற  “NTFF - Norway Tamizh Film Festival”லில்  

“தமிழ் இனி“  டத்திற்கொக சிறந்த குறும் ட இயக்குனருக்கொன விருது ப ற்சறன்  
( http://www.ntff.no/News/79). “தமிழ் இனி” குறும் டம் இதுவதை 225,000 youtube hits ப ற்றசத 
எனக்குப் ப ரிய விருது. 

 

சிவொ: உலக நொயகன் கமலொஹொசன் அவர்கதள சந்தித்த அனு வம்  ற்றி.... 

திரு.மணி ைொம்: என்னுதடய விதளயொடு சவட்தடயொடு  டத்திற்கு திரு. குணொல் ைொஜ் ஒலியதமப்பு பசய்தொர். 
இவர் தொன் விஸ்வரூ ம் மற்றும் யந்திைன் ஆகிய பிைம்மொண்ட திதைப் டங்களுக்கு ஒலியதமப்பு பசய்தவர். 
அவர் மூலமொகத் திரு.கமல்ஹொசன் அவர்கதள சந்திக்கும்  ொக்கியம் கிதடத்தது. அவரின் தன்னம்பிக்தக 
என்தன மதலக்க தவத்தது. என் வொழ்வின் மறக்க முடியொத சந்திப்பு அது. 

 
சிவொ: நீங்கள் நிதறய சிறந்த குறும் டங்கள் எடுத்திருக்கிறீர்கள். உங்கதள மிகவும் கவர்ந்த குறும் டம் எது? 

திரு.மணி ைொம்: "தர்மம்" என்ற குறும் டம் நொதளய இயக்குனர் நிகழ்ச்சியில் அதை இறுதிச் சுற்றில் 
ஒளி ைப் ப் ட்டது. லஞ்சம் சம் தமொக எடுக்கப் ட்ட இந்தப்  டம் என்தன மிகவும் கவர்ந்தது. அடுத்து 
"பநஞ்சுக்கு நீதி", திரு. நலன் அவர்களின் குறும் டம் என்தனப்  ொதித்த  டம். 

 
சிவொ: குறும் டங்கள் எடுக்க நிதனப் வர்களுக்கு உங்களின் அறிவுதை என்ன? 

திரு.மணி ைொம்: முதலில் நல்ல அணி அதமய சவண்டும். DP (Director Of Photography) நல்ல ஒருவைொக 
இருந்தொல் நீங்கள் என்ன நிதனக்கிறீர்கசளொ அவர் அதத உங்கள் கண்முன்சன கொண்பிக்க முடியும். எனசவ 
முதலில் திறதமயொன ஆட்கதளத் சதட சவண்டும். பின்னர்  டம் எடுக்க முதனயலொம். அதை மணி சநைக் 
குறும் டம் எடுக்க நொன்கு நொட்கள் பிடிக்கும். ததரியம் மிகவும் அவசியம். நீங்கள் என்ன நிதனக்கிறீர்கசளொ 
அததக் கததயொக எழுதும் திறதம மிகவும் அவசியம். 

அவரின் அதனத்து முயற்சிகளும் பவற்றி ப ற வசந்த மலர் சொர் ொக வொழ்த்திவிட்டு விதட ப ற்சறொம். 

திரு. மணி ைொம் அவர்களின் குறும் டங்களின் youtube சுட்டிகள்: 

தமிழ் இனி - http://www.youtube.com/watch?v=ufvA_VNj--M 
First of many - http://www.youtube.com/watch?v=sEwdxPSOQJY 
ைகசிய சிசநகிதிசய - http://www.youtube.com/watch?v=mB917eLjERQ 
விதளயொடு சவட்தடயொடு - http://www.youtube.com/watch?v=mB917eLjERQ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ச ட்டி : திரு. சிவக்குமொர் சிவசண்முகம் (சிவொ) 

உதவி : திரு. சதீஷ்  ொலசுப்ைமணியன் 

http://www.ntff.no/News/79
http://www.youtube.com/watch?v=ufvA_VNj--M
http://www.youtube.com/watch?v=sEwdxPSOQJY
http://www.youtube.com/watch?v=mB917eLjERQ
http://www.youtube.com/watch?v=mB917eLjERQ
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 ேளபாகம் 
திருமதி. கீதா சதீஷ் 

புதினொ சொதம்  

சததவயொன ப ொருட்கள் 

அதைக்க 

புதினொ ததழ   –  1 கப் 

இஞ்சி, பூண்டு விழுது   –  3 சத. கைண்டி 

சதங்கொய் துருவல்   –   3 சத. கைண்டி 

 ச்தச மிளகொய்  –  5 

சமசல குறிப்பிட்டுள்ள ப ொருட்கதள விழுதொக 
அதைக்கவும். 

தொளிக்க 

ஏலக்கொய்,லவங்கம்,நட்சத்திை சசொம்பு   –  3 

முந்திரி வறுத்தது   –  10 

பவங்கொயம்  – 1 (நீள வொக்கில் நறுக்கியது) 

எண்பணய் சததவயொன அளவு 

 

  ொசுமதி அரிசி – 2 கப்    சவகதவத்து ஆறதவக்கவும். 

பசய்முதற 

அடி கனமொன  ொத்திைத்தத அடுப்பிசலற்றி, அதில் சிறிதளவு எண்பணய் ஊற்றி, கொய்ந்ததும் ஏலம், 
லவங்கம், நட்சத்திை சசொம்பு ச ொட்டுத் தொளிக்கவும். 

அதில் நறுக்கிய பவங்கொயம் சசர்த்து நன்கு வதக்கவும். 

பவங்கொயம் வதங்கியதும் அதைத்த புதினொ விழுததச் சசர்த்து வதக்கவும். 

எண்பணய் பிரிந்து வரும் சமயம் முந்திரி சசர்த்து அடுப்த  அதணக்கவும். 

சவகதவத்த  ொசுமதி அரிசியில் இந்தக் கலதவதயக் பகொட்டிக் கலக்கவும். 

அப் ளம், தயிர்-பவங்கொயம்-தக்கொளி  ச்சடியுடன்  ரிமொறவும்  

‘லஞ்ச் ரபக்ல் லஞ்ச் ஜகாண்டு ரபாக முடியும்.... ஆைா ஸ்கூல் ரபக்ல ஸ்கூல் ஜகாண்டு ரபாக முடியுமா? ’ 
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 எழுத்தாளர் பக்கம் - சுஜாதா 
திருமதி. அபர்ணா பாஸ்கர் 

பசன்தன நொைத கொன ச ொவில்  எழுத்தொளர் திரு.சுஜொதொ அவர்களின் இைங்கல் கூட்டத்தில் நடிகர் 

கமலஹொசன் ச சும்ச ொது "எத்ததனசயொ கடினமொன விஷயங்கதளபயல்லொம் சுல மொக பசய்து 
முடித்துவிடுவொர் சுஜொதொ. நொம ஏதொவது புரியதல, கஷ்டமொ 
இருக்குன்னு அவர்கிட்ட ச ொனொ அது ஒண்ணும் கம்  
சூத்திைமில்தல என் ொர். கம்  சூத்திைத்ததசய அவர் அப் டித்தொன் 
பசொல்வொர்" என்றொர். இப் டி எளிய நதடயில் எழுதுவதும் 
ஆழமொன அறிதவ ஐந்சத நிமிடங்களில்  ொமைனும் புரிந்துக் 
பகொள்ளும் டி பசொல்லுவசத சுஜொதொ அவர்களின் ஸ்தடல்.  
 
   நூற்றுக்கும் சமற் ட்ட நொவல்கள், இருநூற்றி ஐம் து 
சிறுகததகள்,  த்து அறிவியல் புத்தகங்கள்,  த்து சமதட 
நொடகங்கள், கவிததகள் என்று அவர் தன் எழுத்துக்களொல் தமிழ் 
இலக்கியத்திலும், மக்களின் மனதிலும் நீங்கொத இடத்தத பிடித்து விட்டொர். கதணயொழி முதல் விகடன், 
குமுதம், கல்கி ச ொன்ற  ல  த்திரிக்தககளில் அவைது எழுத்துக்கள்  ைசிகர்கதள உற்சொகமூட்டின.  
 
சுஜொதொவின் எழுத்துக்களில் இருக்கும் யொதையும் புண் டுத்தொத  சலசொன கிண்டலும் நதகச்சுதவயும் நம்தம 
 லமுதற புன்னதகக்கசவொ, வொய்விட்டுச் சிரிக்கசவொ தவத்து சங்கடத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கலொம்.  ஒருமுதற 
ஸர்தொர்ஜியுடன் விமொனத்தில்  றந்த அனு வத்ததக் கதணயொழியில் பசொல்லும்ச ொது "கிட்டதட்ட 
ஒரு ஃபுட் ொல் தமதொன அளவுக்கு இருக்கும் ச ொயிங் 747ல் என் அருகில் பிையொணம் பசய்த ஸர்தொர்ஜிக்கு 
74 வயது.  ஞ்சொபி நதனந்த ஹிந்தியில் ஸர்தொருடன் ச சியச ொது அவருக்கு குருதொஸ்பூர் அருகில் நிலம் 
இருக்கிறது. இைண்டு எருதம மொடுகள் இருக்கின்றன. இந்தியொவுக்கு ஒரு நஷ்டஈடு சகஸுக்கொக ச ொயிங்கில் 
வந்து ச ொகும் அளவுக்கு பசல்வொக்கு இருக்கிறது. ச சொமல் குருதொஸ்பூரிசலசய ஆள் உயை டம்ளரில்  ொல் 
குடித்துக் பகொண்டு சுகமொக இருக்கலொம். ஏன் இங்கிலொந்து குளிதை சநொக்கி ஓடுகிறொர்...புரியவில்தல" என்று 
எழுதியிருந்தொர்.  

 
சுஜொதொவின் ஸ்தல புைொணங்கள் எத்ததன சுவொைஸ்யமொனதவ 
அல்லவொ? அவர் நயொகைொ பசன்ற அனு வத்ததக் பகொஞ்சம் 
 ொருங்கள், "எனக்கும் நீர்வீழ்ச்சிகளுக்கும் அவ்வளவொக ஒத்துப் 
ச ொவதில்தல.  ொண தீர்த்தத்தில் ஒரு முதற தடுக்கி விழுந்து, 
தொமிை ைணியில் சசர்ந்து பகொள்ள இருந்சதன். அசத ச ொல 
ஒக்சகனக்கலில்  ொசி வழுக்கிக் கொவிரியில் கலக்க இருந்சதன். 
அப்புறம் அகஸ்தியர் ஃ ொல்ஸில்...எதற்கு விவைம்? நீ.வீக்கும் 
எனக்கும் சரிப் ட்டு வைொது என்கிற சிசனரிசயொ புரிந்தொல் சரி. 

இருந்தொலும் அபமரிக்கொவுக்குப் ச ொய் நயொகைொதவப்  ொர்க்கொமல் வந்தொல், ஜன்மம் சொ ல்யம் அதடயொது. 
திரும்பி வந்ததும் ஜனங்கள் பவறுப்ச ற்றும். ("என்ன சொர் அவ்வளவு தூைம் ச ொயிட்டு நயொகைொ 
 ொர்க்கதல...உச்...உச்...உச் எக்பஸட்ைொ). எனசவ, நயொகைொ  ொர்க்கச் பசன்சறொம்" என்று ஆைம்பித்த ஊசி பவடி 
சைபவடியொய் நதகச்சுதவதய அள்ளும்.அவருதடய நயொகைொ அனு வத்ததப்  டிக்கொதவர்கள் சீக்கிைசம 
 டித்து சிரித்து வயிற்று வலிக்கக் கடவ என்று பசொல்லலொம் ச ொலிருக்கும். 
 
பசப்டம் ர் 1975ல்  "ஆைம்  கொலத்தில் சில  டங்களும் வதைந்துபசொண்டிருந்சதன். சிங்கம் ஞொ கம் 
இருக்கலொம். இந்த இதழுக்கொகத் தனிப் ட்ட முதறயில் ஒரு லிசனொகட் பசய்சதன். இதத என் நண் ரும் 
ஆர்ட் க்ரிடிக்குமொன  ொஸ்கை சத்யொவிடம் கொட்டியச ொது ஒரு  திதனந்து நிமிஷம் அததசய உற்றுப் 
 ொர்த்துவிட்டு " ொத்ரூம் எங்சக இருக்கிறது ?" என்று சகட்டொர். " என்று  ஹொஸ்யமொக எழுதியிருப் ொர். 
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ப ொறியொளைொய்த் பதொழில் புரிந்ததொசலொ என்னசவொ அறிவியல் கததகளும் கட்டுதைகளும் எழுதுவது 
அவருக்கு அல்வொ சொப்பிடுவது ச ொன்றதொக இருந்தது.  என் இனிய இயந்திைொவின் ஜீசனொதவயும், மீண்டும் 
ஜீசனொதவயும் நம்மொல் மறக்க முடியுமொ? 
 
விஞ்ஞொனத்தத ஓைளவுக்கு சமல் எளிதமப்  டுத்த முடியொது என்று 
பசொன்னொலும் கூட "ஒரு விஞ்ஞொனப்  ொர்தவயிலிருந்து" என்னும் 
கட்டுதையில் ஐன்ஸ்தடன் தியரிதயப்  ற்றிச் பசொல்லும்ச ொது, "நீங்கள் 
பசன்தனயில் இருக்கிறீர்கள். நொன் ப ங்களூரில் இருக்கிசறன். உமக்கும் 
எமக்கும் இதடயில் இருப் து தூைம் மட்டுமொ? கொலமும்தொன். பிருந்தொவன் 
எக்ஸ்பிைஸில் வந்தொல் ஐந்து மணி சநைம். ச ொயிங்கில் வந்தொல் அதைமணி. 
ைொக்பகட்டில் வை முடிந்தொல் சில பசகண்டுகள். ஏன், இருப் திசலசய 
துரிதமொன ஒளியின் சவகத்தில் வந்தொல் கூட சில தமக்சைொ பசகண்டுகள் 
ஆகும். எனசவ உமக்கும் எமக்கும் இதடயில் தூைம் மட்டுமில்தல. 
கொலமும்தொன் இருக்கிறது. இைண்டும் எப்ச ொதும் இதணந்ததவ. அவற்தற 
தனிப் டுத்த முடியொது என்றொர் ஐன்ஸ்தடன்." என்று எழுதியுள்ளொர். இப் டி 
ஒரு விளக்கத்ததச் பசொல்லக் கூடிய ஆசிரியர் நமக்கு இல்லொமல் 
ச ொய்விட்டசத என்ற ப ருமூச்சு வைொமலில்தல.  
 
கதணயொழியின் கதடசிப்  க்கங்களில் இலக்கியம், சினிமொ, அறிவியல் என்று எந்த ஒரு வட்டத்திலும் 
தன்தன அடக்கிக் பகொள்ளொமல் வொனத்ததப் ச ொல  ை ந்து விரிந்திருக்கும் தன் அறிதவ 1965 முதல் 1998 
வதை  கிர்ந்துக் பகொண்சட வந்தொர். நவம் ர் 1982-ல் அவர் அபமரிக்கத் தமிழர்கதளப்  ற்றி "தமிழர்கள் 
நிதறயப் ச ர் டொக்டர்களொக, இஞ்சினியர்களொக இருக்கிறொர்கள். இைண்டு கொர், சூடொன வீடு, வீடிசயொ என் து 
எல்லொருக்கும் ப ொதுவொன மூச்சு.  லர் திரும்பி வரும் சயொசதனதய இன்னும் தகவிடவில்தல. "எப் டீங்க 

இருக்கு இந்தியொ? திரும்பி வைலொமொ? கொஸ் கிதடக்கறதுக்சக ஆறு வருஷம் 
ஆகும்னு பசொல்றொங்கசள. அப்புறம் படலிஃச ொனுக்கு மூணு  வருஷம் 
ஆகுமொம். இங்பகல்லொம் அதை மணியில் பகொண்டு பவச்சுருவொன். அப்புறம் 
எல்லொத்துக்கும் லஞ்சம் பகொடுக்கணுமொசம!உங்க இண்டியன் ஏர்தலன்ஸ் ! 
ஹொரிபிள்ங்க! என்னங்க திரும்பி வைலொங்களொ இப் டி இருக்கறப் " என்று 
திரும்  வைொமல் இருக்கக் கொைணங்கதள ஏற் டுத்திக் பகொள்கிறொர்கள். ஆனொல் 
இத்தொலியர்க தளப் ச ொலசவொ பஜர்மனியர்கதளப் ச ொலசவொ அங்கு ப்ைஜொ 
உரிதம வொங்கியவர்கள் தம்தம அபமரிக்கர்களொக உணர்வதில்தல" என்று 
எழுதியுள்ளொர்.  ஏறக்குதறய முப் து ஆண்டுகளுக்குப் பின் இன்றும் இதிலுள்ள 
உண்தமதய  எண்ணிப்  ொர்க்கத் சதொன்றுகிறது.  
 
 

 
"இன்ஃப ொர்சமஷன் இஸ் பவல்த்" என்று நடிகர் பசந்தில் ஒரு திதைப் டத்தில் பசொல்வொசை அது ச ொல 
நிதறயத் தகவல் பசொத்தத சசகரித்து அதனவருக்கும் மொனொவொரியொகப்  கிர்ந்துக் பகொள்வது அவைது 
வழக்கம். "வயது, விதம், நுயதி, தருணம், சுகம், ஞொ கம், சகலி, அற்புதம், அவசைம், அவதூறு, சதுைம், 
சித்திைம்,  ொத்திைம்,  யம், த த்தியம், வொசதன, சவகம். இச்பசொற்களில் வடபமொழியிலிருந்து வந்த பசொற்கள் 
எதவ என கூற முடியுமொ" என்று சகட்டுவிட்டு மறு க்கத்தில் "அதனத்தும் வடபசொற்கசள" என்றும் 
கூறுகிறொர். இததப்  டிக்கும் முன்பு இவற்றில்  ொதியொவது வடபமொழியிலிருந்து வைவில்தல என்று 
விவொதித்திருப்ச ொம் இல்லியொ? 
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வீைமொமுனிவதைப்  ற்றிக் குறிப்பிடுதகயில் "வீைமொமுனிவர் கொலம் வதை தமிழில் எகை ஒகை உயிர் 
எழுத்துக்களின் சமலும் உயிர்பமய் எழுத்துக்களின் சமலும் குறில் ஓதசக்குப் புள்ளியும் பநடிலுக்குப் புள்ளி 
தவக்கொமலும் விட்டொர்கள். உதொைணம்:பக, ப , பச. இதவகள் புள்ளி தவத்தொல் குற்பறழுத்துக்கள். புள்ளி 
தவக்கொமல் எழுதப் ட்டொல் பநட்படழுத்துக்கள். சக, ச , சச என்று உச்சரிக்கப் ட்டன. 18ம் நூற்றொண்டின் 
பதொடக்கத்தில் வீைமொமுனிவர் மொற்றி பநட்படழுத்துக் பகொம்த  சமசல சுழித்பதழுதும் வழக்கத்தத 
உண்டொக்கினொர். " என்று நமக்கு பநட்படழுத்து பிறந்த கதத பசொல்கிறொர். ச ொகிற ச ொக்கில் "talk, Dog 
இைண்டிற்கும் டொக் என்று எழுத சவண்டிய கட்டொயத்திலிருந்து விடுததல பகொடுங்கசளன்" என்றும் சகட்டு 
தவக்கிறொர்.  
 
ப ரும் ொலும் நமக்கு என்ன பசய்ய சவண்டும் என் தற்கு முழ நீள  தில் இருக்கும். ஏன் பசய்யசவண்டும் 
என் துதொன் குழப் மொக இருக்கும். உதொ. சசமிக்க சவண்டும். ஏன்? சொதலயில் துப்  சவண்டொம். ஏன்? 
சவொட்டுப் ச ொட சவண்டும். ஏன்? பிள்தளகள் எல்லொவற்றிலும் முதலொக  வைசவண்டும். (நொம் 
வைொவிட்டொலும்) ஏன்? எததச் பசய்வதொக இருந்தொலும் அந்த ஏன் என்ற சகள்விக்கு  தில் கிதடத்து 
விட்டொல் மனதிலுள்ள ஓட்தட அதட ட்டுவிடும்.  இதத இன்ஸ்பிசைஷன் அல்லது அகத் தூண்டுதல் என்று 
பசொல்லலொம். சுஜொதொவுதடய எழுத்துக்கள் அதனத்து துதறயிலும்  ஆர்வத்ததத் தூண்டும். கல்லொததத 
சநொக்கி பிையொணம் பசய்யச் பசொல்லித்தரும். ஆம், எதுவும் கம்  சூத்திைமில்தல என்று ததரியம் 
பகொடுக்கும்! 

குறுங்கவிதத 
 

தூக்கம்    

தூக்கம் ச ொனது   
Skype-க்குத்தொன்!                      
இரு த்தி நொன்கு மணி சநைமும்   
ப ொதுச் சசதவயில்!  

 

ப ண் 

இன்பனொரு முதற 
இதமக்க சவண்டொம் ப ண்சண ! 
மீண்டும் பதொதலந்து ச ொக 
நொன் தயொைொக இல்தல ! 

சதொல்வி  

இதலயுதிர் கொலம் 
நிைந்தைமில்தல ! 
விழுவது 
எழுவதற்குத்தொன் ! 

குழந்தத 

 

அவளின் சிரிப்த க் கண்டு  
கண்மூட மறந்சதன்! 
அவளின் ச ச்தசக் கண்டு  
நொன் ச ச மறந்சதன் ! 
அவள் முத்தம் தருதகயில் 
நொன் என்தன மறந்சதன் ! 

- திருமதி. கவிதொ குமசைசன் 
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 என் விருப்புவவறுப்புக்கு என்ன விலை? 
  திருமதி. மங்களா ஐயர் 

இரைய விளம்பைங்களின் ததொழில்நுட்பம்  

'அம்மொ, தமிழ்ப் ொடத்தில வருசத இந்த பகௌதொரி,  ொர்க்க எப்பிடி இருக்கும்?' 

' ள்ளியில பமக்ஸிகன் உணவு எடுத்துட்டு வைச் பசொல்லியிருக்கொங்க. உருதளக்கிழங்கில் கொைசொைமொ ஒரு 
பமக்ஸிகன் உணவு பசய்து தொங்க'. 

எல்லொம் வல்ல கூகிளொண்டவரின் அருள் தொன் நம் ததலமுதறயினரின் மொனத்தத ஓைளவுக்குக் கொக்கிறது. 
கூகிளில் பகௌதொரி  டத்ததயும் அதன் ஆங்கிலப் ச தையும் சதடி எடுத்து, யூட்யூபில் பசய்முதற கொபணொலி 
சதடி  உருதளயும் ப ொப்லொசனொ மிளகொயும் சசர்த்த உணதவச் பசய்து பகொடுத்தும் ஓைளவு 'எல்லொம் 
பதரிந்தவர்' என்ற ச தை நம் குழந்ததகளிடம் வொங்கிதவக்க முடிகிறது.   திதனந்து வருடங்களுக்குள் நமக்கு 
நதைமுடிகசளொடு அறிவும் விருத்தியொன ைகசியம் நீண்டநொள் நீடிக்கப் ச ொவதில்தல. 

ஆனொல், கூகிளில் உங்களுக்கு ஜிபமயில் கணக்கு இருந்தொல், நீங்கள் உள்நுதழகிறீர்கள். ஆற அமைத் 
சதடுகிறீர்கள். மகனின் கொலணிகதள நல்ல விதலக்குக் கூகிளில் சதடி, சகொதட விடுமுதறக்கு வட 
கசைொலினொவில் எங்சக ச ொகலொம் என்று சதடி தவக்கிறீர்கள். யூட்யூபில் நடிகர் விஜய்  டத்தின் புதிய 
கொபணொலித்துண்டு வந்திருக்கிறது, அததப்  ொர்க்கும் ச ொசத இன்னும் சில விஜய் கொபணொலித்துண்டுகள் 
யூட்யூபில்  ரிந்துதையொக வந்திருக்குசம? ஜிபமயில் கணக்கில் நுதழந்திருந்தொல், உங்கள் நட்பு 
வட்டங்களிலிருந்து உங்கள் சதடல்களுக்கொன முடிவுகள் வந்திருக்குசம? உங்கள் மடிக்கணினிதய மூடி 
தவப் தற்குள், உங்கள் கூகிள் சதடல்களில் விளம் ைங்கதளக் கொலணிகளும், கசைொலினொவின் மொண்புமிகு 
கட்டிடங்களும் நிதறத்திருக்குசம?  

மொட்டினீர்களொ? 
 
சநற்தறய இதணயத்தின் கூச்சம் ச ொய் சநற்றிைவு புதிய உலகம் பிறந்தொயிற்று.  ப ரிய வதல நம்தமச் சுற்றிப் 
பின்னப் ட்டிருக்கிறது. இன்று மொதல நீங்கள் சதடியவனவற்தற தவத்சத, உங்கள் ப யர், ஊர், விருப்பு 
பவறுப்புகள்...........மனததத் ததரியப் டுத்திக் பகொள்ளுங்கள்: உங்கள் தமிழ் / இந்திய ஆண்/ப ண் வயது 
(வயது சதொைொயமொகத் தொன்!) ச ொன்ற தனி விவைங்கள், சகொ தொ ங்கள் அத்ததனயும் கணிக்கப் ட்டு 
அதற்சகற்றொற்ச ொல விளம் ைம் தரும் சொத்தியம் இன்று உள்ளது!  

சநற்று வதை, ஏன் சநற்றின் மிச்சமொன இன்றும் கூடக் கொகிதங்களில் அச்சொகும்  த்திரிதககளில் விளம் ைங்கள் 
வந்து பகொண்டு தொனிருக்கின்றன. ஆனொல், அபமரிக்கொவின் பதன்கிழக்கு மொநிலங்களில் விற்கிற சவக தவத்த 
நிலக்கடதலயும் சிக்கரிக் கொப்பியும்  வடசமற்கு மொநிலங்களில் விளம் ைம் பசய்தொல் அத்ததன வைசவற்பு 
இருக்குமொ என்ன? இன்னும் எடுத்துக்கொட்டொக, ைொஸ்பவல்லில் இருக்கும் ஃப்பைஞ்சு அடுமதனயகத்தில் 
(Bakery) - இன்னும் நொன்கு நொட்களில் பகட்டுப் ச ொகக்கூடிய - விற்கொமல் சசர்ந்திருக்கும் 'அத்ததன 
இனிப்புப்  ண்டங்களுக்கும் மூன்சற நொள்களுக்குத் தள்ளு டி விற் தன' என்று அட்லொண்டொ நகைப் 
 குதிகளில் தொசன விளம் ைப் டுத்துவொர்கள்? இததசய இதணயத்தில் ஃச ஸ்புக்கில் அட்லொண்டொவில் 
இருப் வரிதடசய மட்டும் விளம் ைம் பசய்தொல்? ஃப்பைஞ்சு தின் ண்டங்கள் விரும்பு வர்கள் யொபைன்று 
அறிந்து விளம் ைம் பசய்தொல்? 
 
சரி இந்த தருமி விதளயொட்தட விட்டு விட்டு, முழுதமயொன விதடகதளத் சதடுசவொம்! விளம் ை உலகம் ஒரு 
மொய உலகம்! 2012இல் மட்டும் ஐக்கிய அபமரிக்கொவில் $34.5பில்லியன் டொலர் அளவுக்கு இதணய 
விளம் ைங்கள் பசய்யப் ட்டிருக்கின்றன. இதணய விளம் ைங்கள்  ல வதகப் டும்: 
 

 கொட்சி விளம் ைம்: இதணயத் தளத்துக்குச் பசொந்தக்கொைரின் அனுமதிசயொடு, அவருக்கு வருமொனம் 
வரும் வதகயிலும் அதமக்கப் ட்டதவ; விளம் ைத்தின் அளதவப் ப ொறுத்தும், விளம் ை வதகதயப் 
ப ொறுத்தும் வருமொனம் சவறு டும்; இதவ இதணயத் தளங்களில் 'விளம் ைப்  லதக' /  தொதகயில் 
வரும் விளம் ைங்கள்.  

 சதடுப ொறிச் சந்தத: கூகிள், பிங் (Bing) ச ொன்ற சதடுப ொறிகள், குறிப்பிட்ட துதற/ப ொருதளப்  ற்றிப் 
ப ொதுமக்கள் சதடும்ச ொது, பதொடர்புதடய ப ொருள்கதளப்  ற்றித், சதடல்முடிவுகளுக்கும் சமசல வரும் 
விளம் ைங்கள்.  
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 சமூகப்பிதணயச் சந்தத: ஃச ஸ்புக், ட்விட்டர், லின்க்ட்இன் ச ொன்ற சமூகப் பிதணயத் தளங்களின் 
மூலம் வியொ ொரிகளின் தளத்துக்குச் பசல்லும் வதகயில் வரும் விளம் ைங்கள். 

 இபமயில் விளம் ைம்: கவர்ச்சியொன பசொற்கள், கண்கவர்  டங்கள் மூலம் இபமயிலில் வரும் 
விளம் ைங்கள். 

 கூட்டுச் சந்தத: ஒரு நிறுவனம் தன் வணிகக் கூட்டொளியின் ப ொருளுக்குத் தனது இதணயத் தளத்தில் 
விளம் ைம் தருதல். 

 உள்ளடக்கச் சந்தத: பதொழில்நுட் ம், சதமயல், வித்தியொசமொன கருத்துகள் என்று கருத்ததக் கவரும் 
உள்ளடக்கம் உள்ள வதலப் திவுகதள எழுதித், தம் இதணய தளங்களுக்கு வைத்து அதிகரித்து, 
விளம் ைங்கள் மூலம் சம் ொதித்தல். 

 
இன்னும் வொய்வழி விளம் ைம், கொபணொலி விளம் ைம் என்று வதககள் இன்னும் ஏைொளம்.  

இப் டி விளம் ைத்ததப்  ொர்த்து வந்தவர்கள், ப ொருதள வொங்கினொல்தொசன வியொ ொரிக்கு ஆதொயம்? இங்சக 
தொன், விளம் ைவதககள் மொறுகின்றன. விளம் ைத்ததச் பசொடுக்கினொல் (click) ஒரு கழிவுக்கூலி, கொண் வர் 
விளம் ைத்ததச் பசொடுக்கி முழுதமயொக விளம் ைக் கொபணொலிதயக் கண்டு ப ொருதளயும் இதணயதளத்தில் 
வொங்க ஏற் ொடு பசய்துவிட்டொல், இன்னும் அதிக கழிவுக்கூலி என்று விகிதங்கள் மொறும்.  

 

 
 

 ண வங்கிகள், தமக்குள்சள  ணப்  ரிமொற்றத்துக்குப்,  ரிமொற்றகங்கதளப் (clearing houses) 
 யன் டுத்துகின்றன அல்லவொ? அசதச ொல், விளம் ை ஊடகங்கள் (கூகிள் சதடுப ொறி, யூட்யூப், ச ொன்றதவ), 
கொபணொலிச் சிறப்பு முகதமயகங்கள் (video specific agencies), நில அதடயொள (geo targeting) 
முகதமயகங்கள், மனித இனப்பிரிவு ச ொன்ற சிறப்பு விளம் ை நிறுவனங்கள் (niche targeting) ச ொன்ற  ல 
நிறுவனங்களிடமிருந்து, விளம் ைங்கள் எத்ததன முதற கொட்டப்ப ற்றன (impressions), எத்ததன முதற 
பசொடுக்கப்ப ற்றன (clicks), இதற்கொன  டிச்பசலவு எவ்வளவு, இவற்றில் தவறொகக் கூடிய கணக்குகளுக்கொன 
திருத்தங்கள் என் வற்தற விளம் ை முகதமயகங்கள் ப ற்று விளம் ைதொைர்களிடம் நொள்சதொறும் 
அளிக்கின்றன.  
 
இன்னும் குறிப் ொக, விளம் ைம் முதல் நிதலயிலிருந்து கதடசி நிதல வதை - அதொவது ப ொருள் வொங்குவது 
வதை எத்ததன ச ர் பசொடுக்கினொர்கள், 'உங்க ப ொருள்  த்தி எனக்கு இன்னும் பதரியணும், என்தனத் 
பதொதலச சியில் அதழத்துப் ச சுங்க' என்று விருப் ம் பதரிவித்தவர்கள் எத்ததன ச ர், ப ொருதள 
முழுதமயொக வொங்கியவர்கள் எத்ததன ச ர், விளம் ைத்ததச் பசொடுக்கி அதில் விருப் ம் கொட்டிப் பின்னர் 
வொங்கொதவர்கள் எத்ததன ச ர் என்று அத்ததனயும் கணக்கில் ஏற்றப் டுமொம்! 'ரிவர்சடலி'ல் குறிப்பிட்ட 
விளம் ைங்கதளப்  ொர்ப் வர்கள், விற்கப் டும் ப ொருள் அல்லது  ணிதய வொங்கக்கூடியவர்கள் தொமொ? - 
என் ன ச ொன்ற குறிப் ொன புள்ளிவிவைங்கதள அறிய, நில அதடயொள முகதமயகங்கள், சிறப்பு விளம் ை 
நிறுவனங்கள் ஆகியதவ  யன் டுத்தப் டுகின்றன.   
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இதணய விளம் ைங்களில் வைக்கூடிய வருவொய் அதமப்த  (revenue model) அதிகமொக இந்தப் 
 டிவங்களில் வதகப் டுத்துகிறொர்கள்: 
 

 CPM: ஆயிைம்கொட்சிகளுக்கொன விதல - கொட்சிக்கு மட்டுசம, பசொடுக்கு இல்தல 
 CPV: ஒவ்பவொரு கொட்சிக்கும் விதல - இது சமல்விரி (pop-up) விளம் ைங்களுக்கு மட்டும் 

பசல்லு டியொகும் 
 CPC:  யனர் பசொடுக்கும் ஒவ்பவொரு பசொடுக்குக்கும் விதல 
 CPV: இதணய தளத்துக்குள் பகொண்டு விடப் டும் ஒவ்பவொரு  யனருக்கொன  (அதொவது 'தினச்பசய்தி' 

தளத்தின் வலது ஓை 'மணமொதல' விளம் ைத்தில் இருந்து 'மணமொதல' தளத்துக்கு வரும் 
ஒவ்பவொருவரும்) கழிவுக்கூலி 

 CPA:  யனர்களின் முழுதம ப ற்ற பசொடுக்குகளுக்கு மட்டுசம விதல. இது அதிகமொக இருக்கலொம் 
 நிதலயொனவிதல: விளம் ை கொலத்திற்குள், சட்டகத்தத (f r a m e )  ப ொறுத்த விதல. 

 
உங்கள் இதணயப்  யன் ொட்டின் ச ொது, உங்கள் விதிமுதற முகவரி (IP address) பகொண்டு உங்கள் நொடு, 
நகைம், நிலசநர்க்சகொடு/நிலநிதைக்சகொடு, நீங்கள்  ணிபுரியும் அலுவலகத்திலிருந்து இதணயத்ததப் 
 யன் டுத்தியிருந்தொல் அலுவலகப் ப யர்/முகவரி, என்று அதனத்ததயும் அறியும் ஆற்றல் இருக்கிறது 
என்றொலும், இந்த விதிமுதற முகவரிப்  யன் ொட்டில் நதடமுதறப் பிைச்தனகளும் இருக்கின்றன. 
 
அத்சதொடு, நீங்கள் விதலதயப்  ொர்த்து விட்டு சவறு எங்கொவது சதடக் கூடியவர் என்றொல், அதற்சகற்றொற் 
ச ொல விளம் ைத்தத மொற்றுவது (behaviroral retargeting), சமூகம்/ஊர்/நிலம் சொர்ந்து விளம் ைம் பசய்வது 
(demographic targeting, geographic targeting) என்பறல்லொம் விளம் ைங்கள் இனமொறும் கொலமிது! 
 
CNN ச ொன்ற பசய்தி நிறுவனத்தின் இதணய தளபமன்றொலும், CBS ச ொன்ற பதொதலக்கொட்சி நிறுவனத்தின் 
தளபமன்றொலும், யூட்யூச  என்றொலும், இவற்றின் கொபணொலிகளில் (video), இன்று புதிய முதற விளம் ைங்கள் 
வந்து விட்டன. பதொடக்க, நடு, இறுதிப்  குதிகளில் விளம் ைங்கள் வந்து விட்டன. ஒருசில விநொடிகளுக்குப் 
பின் விளம் ைக் கொபணொலிதயத் தவிர்க்கும் (Skip Ad) சதர்வுமுதற என்பறல்லொம் இருக்கிறது. உங்களுக்குத் 
பதரியுமொ - நீங்கள் யூட்யூப் கொபணொலிதய மறு ொர்தவ பசய்தொசலொ, ஒலிதயக் குதறத்தொசலொ, சவறு 
சொளைத்துக்கு (window) பசன்றொசலொ, இறுதிப்  குதிக்குத் தொவினொசலொ - அதனத்ததயும் யூட்யூப், 
கொபணொலிதயத் தந்த உறுப்பினருக்குச் பசொல்லும் வலிதம ப ற்றது!! 
 
ஃச ஸ்புக்கில் உங்கள் பசயல் ொடுகள், பகொள்விதன (purchase) இவற்தறக் பகொண்டு உங்கதள 500 
விதங்களில் ஒரு விதமொனவர்(!) என்று வதகப் டுத்தியிருக்கிறது ஃச ஸ்புக். நீங்கள் 'விரும்பிய' வொல்மொர்ட் / 
டொர்பகட் ச ொன்ற ச ைங்கொடிகள்  ற்றி உங்கள் நட்பு / உறவு வட்டத்தில் விளம் ைப்  டுத்தி, அதிலிருந்தும் 
இன்னும் புதிய விவைங்கள் ப றுகிறது ஃச ஸ்புக்! எடுத்துக்கொட்டொக, 'எனக்குத் திருமண நிச்சயம் 
ஆகியிருக்கிறது' என்று ஒரு சதொழி நிதலச்பசய்தி (status) எழுதுகிறொர். அவர் லில் ர்ன்-இல் பமர்சிபடஸ் 
ப ன்ஸ் ஓட்டு வர், நதககள் பிடிக்கும் என்பறல்லொம் ஃச ஸ்புக்கில் ஏற்கனசவ இருந்தொல், உடசன ப ன்ஸ் / 
நதக விளம் ைதொைருக்கு மகிழ்ச்சி தொசன? 
 
இறுதியொக, இது ஒரு வளரும் தளம், துதற. ஒவ்பவொரு நொளும் சகொடொனு சகொடிகளில் இதணய தளப் 
 யன் ொடுகள் கணக்கிலிடப் டுகின்றன.  ல நிறுவனங்கள் இந்தப்  யன் ொடுகதளக் கணக்கிடவும், அதற்குத் 
திருத்தம் மற்றும் தணிக்தக எண்கதளத் தைவும் என விதவிதமொகப் புதிய நிைலிகதளச் (computer programs) 
பசய்கிறொர்கள்; இந்தப் ப ரும்தைவுகளின் (Big-data) சசமிப்பு இன்று அசமசொன், தமக்சைொசொஃப்ட் என்ற 
சமகக்கணினியப்  ணிசொர் ப ரும் நிறுவனங்களிலும்,  ல சிறுநிறுவனங்களிலும் நிைம்பிக்பகொண்டிருக்கிறது; 
சசமிக்கப் ட்ட தைவு, முதலொளிகளுக்கும் சமலொளர்களுக்கும்  பசலவு/ஆதொயம் கொட்டும் விளக்கப்  டங்களொக 
மொற்றப் டுகிறது. நம் விருப்பு பவறுப்பு சொர்ந்த சதர்வுகள் "புள்ளி' விவைங்கள் ஆகின்றன.  
 
கதைசயொைம் கொய்ந்திருக்கும் மணல் துளிகள் அறியுமொ மணல்வியொ ொரிகளின் கவதலகதள? 
 
சமசல கொணப் டும் விவைங்கள் அதனத்ததயுசம கூகிள், விக்கிப்பீடியொ, தமக்சைொசொஃப்ட், அசமசொன் ச ொன்ற 
ப ொதுத் தளங்களில் தைப் டும் விவைங்களில் இருந்து அறியலொம். சமலதிக விவைங்கள் அறிய 
இபமயிலிடுங்கள். 
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  சிறுகலத 

  திருமதி. வஜயா மாறன் 

சொமர்த்தியம் 

வந்தனொ,  நொதளக்கு officeக்கு லீவு பசொல்லீட்டீயொ?, வீட்டீற்குள் நுதழந்ததும் அப் ொ சகட்டொர். 

"பசொல்லீட்சடன் ொ" என்ற டிசய அடுப் டிக்குள் நுதழந்தொள். அங்கு லட்டு, முறுக்கு, தட்தட, அதிைசம் 
எனப்  லகொைங்கள் வரிதசயொகத் தட்டுக்களில் அடுக்கப் ட்டிருந்தன. எதுக்குமொ இவ்வளவு  லகொைம்? 
என்றொள். ‘அடி ச ொடி. சும்மொவொ? எவ்வளவு ப ரிய இடம்? அது மட்டுமொ? அந்தப் த யன் பசழியன் 
அபமரிக்கொவில்  டிச்சு சவதல  ொக்குறொன். நல்ல த யன்னு பசொல்றொங்க. உங்கப் ொசவொட பசல்வொக்தகப் 
 த்திக் சகள்விப் ட்டு, நம்ம வீட்ல ப ொண்ணு எடுக்கணும்னு விரும்பி வர்றொங்க. எப் டி கவனிக்கனும்? 
அதனொலதொன், அவங்க நொதளக்கு சொயந்தைம் 5 மணிக்குத்தொன் வர்றொங்கன்னொலும், அப் ொ உன்தன லீசவ 
ச ொடச் பசொல்லிட்டொர்.’ ‘அம்மொ, இப்  Officeல பைொம்  இக்கட்டொன சூழ் நிதல. Project live ச ொறதொல், 
எல்லொரும் ைொப்  கலொ சவதல பசய்றொங்க. நொன் ஒரு அதை நொளொவது ச ொசறசன.  Managerகிட்ட ச சி 
அனுமதி வொங்கறதுக்குள்ள ச ொதும் ச ொதும்னு ஆயிடுச்சு.’ என்று வந்தனொ பசொல்லி முடிக்கும் முன் அப் ொ 
ஆைம்பித்தொர். "யொைந்த manager? Phoneஐப் ச ொடு. நொன் ச சுசறன். நொன் யொருன்னு பதரிஞ்சொ உடசன 
சரின்னிருவொர்." "ஐய்யய்சயொ இல்லப் ொ, சவண்டொம். நொசன சமொளிச்சுக்கிசறன்." என்று பசொல்லி விட்டுத் 
தன் அதறக்குச் பசன்று விட்டொள். 

 

இது ச ொன்ற அப் ொவின் உதையொடல்கதளச் சிறு வயதிலிருந்சத சகட்டிருக்கிறொள் வந்தனொ. அப் ொ 
Secretariate-ல் ப ரிய  தவியில் இருப் து, cable connectionல் இருந்து நதக வொங்குவது வதை, சிறியது 
ப ரியது என்ற வதையதறயில்லொமல்  ல கொரியங்களுக்குப்  யன் டுத்தப்  ட்டிருக்கிறது. பிறகு, தொன் மிகச் 
சொமர்த்தியமொகக் கொரியத்ததச் சொதித்து விட்டதொக அதனவரிடமும் ப ருதம ச சிக்பகொள்வதும் அப் ொவின் 
வழக்கம். வளை வளை வந்தனொவுக்கு இது குறித்து ஒரு சிறு பநருடல் இருந்த ச ொதும், Passport 
அலுவலகத்தில் கொல வதையதறயில்லொமல் கொத்துக்பகொண்டிருக்கும் மக்கள் கூட்டத்திற்கு நடுவில்  தொங்கள் 
மட்டும் உள்சள அனுமதிக்கப் ட்ட ச ொதும், சம் ளத்திற்கு சவதல பசய்வதத விட லஞ்சத்திற்சக சவதல 
பசய்யும் குறிக்சகொளுடன் இயங்கி வரும் அலுவலகங்களில் கூடத் தங்கள் சவதல ஒரிரு நொட்களில் முடியும் 
ச ொதும், எல்லொவற்றிற்கும் சமல், தனக்குப் பிடித்த Computer Engineering  டிப்த ப்  டிக்கும் வொய்ப்பு 
அப் ொவின்  தவியொல் மட்டுசம கிதடத்ததொல், அந்த பநருடதலச் சற்சற புறந்தள்ளி தவத்தொள். அதற்கு 
இன்னும்  லம் சசர்க்கும் வதகயில் இருந்தன, ‘அப் ொவின் பசல்வொக்தகப்  ற்றிக் சகள்விப் ட்டு நம்ம 
வீட்டில் விரும்பிப் ப ண் எடுக்க வர்றொங்க’  என்று அம்மொ பசொன்ன வொர்த்ததகள்.  

 

அடுத்த 2 மொதங்களில் வந்தனொவுக்கும் பசழியனுக்கும் இனிசத திருமணம் நடந்து முடிந்தது.  த்சத 
நொட்களில் ப ற்சறொதையும்,  வளர்ந்த வீட்தடயும், அது வதை அவள்  ொர்த்துப்  ழகிய அதனத்ததயும் 
விட்டுப்  பிரிய சவண்டிய கட்டொயம். பசன்தனயிலிருந்து மும்த  வந்ததடந்த பின், அபமரிக்கொ பசல்லும் 
விமொனம் நின்றிருந்த gateல் வந்தமர்ந்த ச ொது பசழியசனொடு  டித்த ைொகுதலச் சந்தித்துப் ச சிக் 
பகொண்டிருந்தனர். ச சிக்பகொண்சட ஒரு சிகபைட்தட எடுத்துப்  ற்ற தவக்கப் ச ொன ைொகுலிடம், ஒரு 
 லதகதயக் கொட்டினொன் பசழியன். அதில்,"ப ொது இடங்களில் புதக பிடிக்கக் கூடொது" என்று ஹிந்தியிலும் 
ஆங்கிலத்திலும் எழுதியிருந்தது. ைொகுல் அததச் சற்றும் சட்தட பசய்யொமல்,"This is India, yaar" 
என்ற டிசய புதக பிடிக்கத் பதொடங்கினொன். எரிச்சலதடந்த பசழியன் முகத்தத சவறு  க்கம் திருப்பிக் 
பகொண்டு, "ச்சச ஏன் தொன் இப் டிபயல்லொம் இருக்கொங்கசளொ?" என்றொன் பவறுப்புடன். ‘இதுக்குப் ச ொய் 
இவர் ஏன் இவ்வளவு tensionஆகிறொர்?’ என்று மனதில் நிதனத்துக் பகொண்டொள் வந்தனொ.  
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அடுத்தடுத்து நடந்த இது ச ொன்ற  ல நிகழ்ச்சிகள், பசழியதனப்  ற்றி அறியும் வொய்ப்த  
வந்தனொவுக்குத் தந்தன. எந்த அர்த்த இைொத்திரியிலும், எந்த அவசைத்திலும் ஒரு stop sign கூட விடொமல் 
கொதை நிறுத்திச் பசல்வது, speed limitக்கு சமல் 5, 10 தமல்கள் கூடப் ச ொகொதது, ச ொன்ற சமயங்களில் 
வந்தனொசவ சற்று எரிச்சலுடன், "ஏங்க இந்த நடு ைொத்திரியில நீங்க stop signல் நிறுத்தினீங்களொ? 
இல்தலயொ?ன்னு யொரு  ொக்கப் ச ொறொங்க?" என்று சகட் துண்டு. ஆனொல் பசழியனிடமிருந்து எந்த  திலும் 
வைொது. அதற்கொக அவன் விதிமுதறகதளப் பின் ற்றுவதத நிறுத்துவதும் இல்தல. 

 

ஒரு நொள் பசழியனின் பநருங்கிய நண் ர் அகிலன் வீட்டுக்கு வந்திருந்தொர். இருவரும் வருமொன 
வரிதயப்  ற்றிப் ச சிக் பகொண்டிருந்தது வந்தனொவின் கொதில் விழுந்தது. தொன் எசதொ திருத்தங்கதளச் 
பசய்ததொல், சில வரிச்சலுதககள் ப ற்று, பசன்ற ஆண்தட விட $1000 குதறவொக வருமொன வரி கட்டியதொக 
அகிலன் கூறியததப்  ற்றிச் பசழியனிடம் விசொரித்தொள் வந்தனொ. பசழியன் இப்ச ொது பதளிவொகப் ச சினொன். 
"சவண்டொம் வந்தனொ. அவன்  பசய்றது சரியில்ல. நிச்சயம்  query வை வொய்ப்புண்டு. ஆனொல் மிகக் 
குதறவொன வொய்ப்பு தொன். இருந்தொலும் எதுக்கு அததச் பசய்யனும்? இங்சக நொம ச ொக வை நல்ல 
சொதலகள் இருக்கு. பிள்தளகள்  டிக்க நல்ல  ள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கு. எந்த அைசு அலுவலகத்துக்குப் 
ச ொனொலும் உடசன சவதல முடியுது. சைொசரி மனுஷசனொட வொழ்க்தகல ப ருசொ எந்தப் பிைச்சதனயும் 
இல்தல. அப் றம் எதுக்கு அைசொங்கத்தத ஏமொத்தனும்? இப்  எமொத்திட்டு, அப் றம் இது சரியில்ல, அது 
சரியில்லன்னு ஏன்  பகொதற பசொல்லனும்?" 

 

கடகடவபனப் ச சிக்பகொண்சட ச ொன பசழியதனக் கண்ணிதமக்கொமல்  ொர்த்துக் பகொண்டிருந்தொள் 
வந்தனொ. சொமர்த்தியத்தின் உண்தமயொன அர்த்தம் விளங்கியது அவளுக்கு  

பூக்களில் உறங்கும் பமௌனங்கள்  

 பநரிசலொன மனங்களுக்குள் 
 நுதழய முடியொமல் 
 பநடுஞ்சொதல ஓைத்தில் 
  ொர்தவயின் தூைத்தில் 
 பூக்களில் உறங்கும்    

 பமௌனங்கள் 

- திருமதி. கீதா சதீஷ் 
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 மனிதருள் பதய்வம் - சுவொமி விசவகொனந்தர் 
‘வசால்லின் வசல்வி’ திருமதி. உலமயாள் முத்து 

உலகபமங்கும் விசவகொனந்தரின் 150வது பிறந்த நொள் விழொ மிகச் சிறப் ொகக் 
பகொண்டொடப் ட்டு வருகிறது. இந்த சநைத்தில் விசவகொனந்ததைப்  ற்றிச் பசொல்லப் ட்டு 
வருகின்ற   ல பசய்திகள் என் நிதனவுக்கு வருகின்றன. 

 உலகில் மூன்று வதக மனிதர்கள் இருக்கிறொர்கள். ஒரு நீரிசல கல்தலப் ச ொட்டொல் அந்தக் கல்லினொல் 
நீர்  ொதிக்கப் டுவது இல்தல, நீரிசல களிமண்தணப் ச ொட்டொல் அது நீதைக் குழப்பி அததக் பகடுத்து 
விடும். நீரிசல சர்க்கதைதயப் ச ொட்டொல், அது நீதை இனிதமயொக்கி, மக்களுக்கு உ சயொகப் டுகிறதொய்  
இருக்கும். அததப்ச ொல, மக்களின் வொழ்க்தகயில் அவர்களின் நலத்திற்கொகத் தன்தனக் கதைத்துக்பகொண்டு 
அவர்கதள வொழதவத்த பதய்வங்கள்  லர் உண்டு. அவர்களில் ஒருவர்தொன் சுவொமி விசவகொனந்தர். 

 அவதைப் ற்றி சுதவயொன  ல பசய்திகள் பசொல்லப் டுவது உண்டு. அவற்றில் என்தனக் கவர்ந்த சில 
நிகழ்ச்சிகதள நொன் இங்கு உங்கசளொடு  கிர்ந்து பகொள்ள விரும்புகிசறன். 

 

விசவகொனந்தரின் துறவறம்:- 

துறவறம் பசல்ல சவண்டும் என்று விசவகொனந்தர் நிதனக்கிறொர், தன் தொயின் ஒப்புதசலொடுதொன் அது நிகழ 
சவண்டும் என்று விருப் ப் டுகிறொர். தன் தொயிடம் ச ொய் "நொன் துறவு பகொள்ளப் ச ொகிசறன்" என்று அவர் 
பசொல்லுகிற ச ொபதல்லொம், அவருதடய தொய் அவைது தகயிசல ஒரு கத்திதயக் பகொடுத்து "இந்தக் 
கத்திதய நீ பிடி" என்று பசொல்லுவொர். விசவகொனந்தரும் அவர் பசொல்லுகிற டி பசய்வொர். அததப்  ொர்த்த 
அவைது தொய் "இப்ச ொது துறவறம் சவண்டொம்" என்று பசொல்லுவொர். இசத சம் வம்  லமுதற நடந்தது.  ல 
நொட்கள் கழித்து ஒருமுதற அவர் தன் தொயிடம் இசத சகள்விதயக் சகட்க, அவைது தொய் கத்திதயப் 
பிடிக்கச் பசொல்ல, அவரும் கத்திதயப் பிடிக்க, அவைது தொய் "இனிசமல் நீ துறவறம் பசல்லலொம்" என்று 
கூறுகிறொர். 

 அதற்குக் கொைணம் சகட்கிற ப ொழுது, அவைது தொய் இப் டியொக விளக்கம் தருகிறொர்,  "நீ ஒவ்பவொரு 
முதறயும் கத்திதய நொன் கொட்டுகிற ப ொழுது,  ொதுகொப் ொன  குதிதய உன்  க்கமொகவும், கூர்தமயொன 
 குதிதய எதிசை நிற்கின்ற என்  க்கமொகவும் தவத்த டி நீ கத்திதயப் பிடித்தொய். ஆனொல் இன்று 
கூர்தமயொன  குதிதய உன்  க்கமொகவும், கத்தியின் தகப்பிடிதய என் க்கமொகவும் தவத்து அததப் 
பிடித்தொய். எப்ச ொது நொம் மக்களுதடய துன் ங்கதள எல்லொம் நொம் ஏற்றுக்பகொண்டு, அவர்களுக்கு 
மகிழ்ச்சிதயத் தை விரும்புகிசறொசமொ, அப்ச ொதுதொன் நொம் பகொள்ளுகிற துறவு சரியொனதொக இருக்கமுடியும் 
என்று நொன் கருதியதனொசலதொன் இப் டி ஒரு சசொததனதய தவத்சதன்" என்று அந்தத் தொய் விளக்கம் 
அளிக்கிறொர். 

 அப் டிப் ட்ட ஒரு தொய்க்குக் குழந்தததயப் பிறந்த கொைணத்தினொசலொ என்னசவொ, விசவகொனந்தர் 
பசய்த  ல பசயல்கள் நம்தம வியக்க தவக்கக் கூடிய பசயல்களொக இருக்கின்றன. 

 

விசவகொனந்தரின் அன்பும், மரியொததயும்:- 

 விசவகொனந்தர் மக்கதள எப் டிபயல்லொம் மதித்தொர் என் தற்கு 

ஒரு பசய்தி பசொல்லுவொர்கள். கல்கத்தொ பதருவில் அவர் நடந்து வந்து 

பகொண்டு இருக்கிறொர், அவதைச் சுற்றி எல்சலொரும் ப ரிசயொர்கள், மற்றும் 

ஞொனிகள். அப்ச ொது எதிசை நடந்து வந்த ஒரு ப ண்மணி கொலில் அவர் 
விழுந்து எழுகிறொர். அதற்கு அவர்கள் கொைணம் சகட்கிற ப ொழுது அவர் 
இவ்வொறு விளக்கம் அளிக்கிறொர்.  

 அந்தக் கொலத்தில், வீடு வீடொகச் பசன்று மலத்தத அள்ளித் தன் 
ததலயில் சுமந்து பகொண்டு ஒதுக்குப்புறமொகப் ச ொய்க் பகொட்டுகிற ஒரு 
வழக்கம் இருந்தது. அப் டிப் ட்ட ஒரு சவதலயச் பசய்து 
பகொண்டிருந்தவள்தொன் அந்தப் ப ண்மணி. அவதளத்தொன் ‘நீதொன் 
என்னுதடய தொய், என்னுதடய கொளி, நீதொன் என்னுதடய பதய்வம், 
என்னுதடய  வதொரிணி’ என்று அவர் பசொல்கிறொர். 
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அவளுதடய பதொழில் எவ்வளவு உயர்ந்தது? எப் டி ஒரு தொய் தன் 
பிள்தளயினுதடய மலத்தத அள்ளிச் சுத்தம் பசய்கிற ப ொழுது முகம் சுளிக்கொமல் 
அந்த ஒரு சவதலதயச் பசய்கிறொசளொ, அசதச ொல மற்றவர்களுதடய மலத்தத 
எல்லொம் அள்ளித் தன் ததலயில் சுமந்து பசல்கிற இந்தப் ப ண் ஒரு தொதயப் 
ச ொன்றவள். அந்தத் தன்தமயும், கனிவும் தன்தனக் கவர்ந்து விட்டது என்று 
விளக்கம் அளிக்கிறொர். இப் டி எல்லொ மனிதர்களிடமும் விசவகொனந்தர் கொட்டிய 
அன்பும், மரியொததயும் எவ்வளவு உயர்ந்தது என் தத நொம் கொண்கிசறொம். 

 

‘நிசவதிதொ’தவ இந்தியொவுக்கு பகொடுத்த விசவகொனந்தர்:- 

 இந்திய மண்ணிசல ப ண்களின் முன்சனற்றத்திற்கொக  ொடு ட்டவர்கள்  லர் 
உண்டு. என்றொலும் கூட, விசவகொனந்தர்  ற்றி இன்பனொரு பசய்திதய நொம் 
 ொர்க்கலொம். விசவகொனந்தர் அயர்லொந்து நொட்டிசல பசொற்ப ொழிவு ஆற்றுவதற்கொகச் 
பசல்கிறொர். அங்சக, தன் சதொழி வீட்டிசல நடந்த விசவகொனந்தருதடய 
பசொற்ப ொழிதவக் சகட்கச் பசன்ற மொர்கபைட் என்கிற ப ண்மணி, அந்தப் ச ச்தச 
சகட்டவுடசன, தொனும் இந்தியொதவக் கொண ஆதசப் டுவதொகச் பசொல்கிறொர். 
அப்ச ொது விசவகொனந்தர் அவரிடம் ‘இந்தியொவிசல ப ண் அடிதமத்தனம் இருக்கிறது, ப ண்களினுதடய 
மூடத்தனம் இருக்கிறது, அவர்கள் கல்வியில் பின்தங்கி இருக்கிறொர்கள், இருளிசல மூழ்கிக்கிடக்கிறொர்கள். 
அந்தப் ப ண்கள் சமுதொயத்தத உயர்விப் தற்கொக, அவர்களுக்குக் கல்விதயத் தருவதற்கொக நீங்கள் இந்தியொ 
வந்தொல் நொன் மகிழ்சவன்’ என்று பசொல்கிறொர். 

 அவைது சவண்டுசகொளுக்கு இணங்க, "மொர்கபைட்" என்கிற அந்தப் ப ண்மணி இந்தியொ வருகிறொர். 
அவதை "நிசவதிதொ"வொக மொற்றி விசவகொனந்தர் இந்தியொவுக்கு அதழத்துச் பசல்கிறொர். நிசவதிதொ, இந்தியப் 

ப ண்மணிகளின் முன்சனற்றத்துக்குத் தன்தன அர்ப் ணித்துக் பகொள்கிறொர். இந்த மனநிதலதய  ொைதிக்குக் 

பகொடுத்த குருவொகக் கூட நிசவதிதொ திகழ்கிறொர் என்று நொம்  ொர்க்கிசறொம். இப் டிப் ட்ட நிசவதிதொதவ 

இந்தியொவுக்குக் பகொடுத்த ப ருதம விசவகொனந்தருக்சக சசரும்.  

 

மன ஒருதமப் ொடு குறித்து விசவகொனந்தர்:- 

 

 "நவ இந்தியொவின் ஞொன ஆசிரியன் விசவகொனந்தர்" என்று ைொஜொஜி 
அவர்கள் குறிப்பிடுகிறொர். இதளஞர்களின் தகயில்தொன் ஒரு சமுதொயமும், 
நொட்டு முன்சனற்றமும் இருக்கிறது என்று விசவகொனந்தர் நம்பினொர். 

 ஒருமுதற கல்கத்தொ நகைத்திசல கொல் ந்தொட்டப் ச ொட்டி நதட 
ப ற்றுக் பகொண்டிருக்கிறது. "இந்தக் கொல் ந்தொட்டம் ஒரு கீதததயப் 
ச ொன்றது" என்று விசவகொனந்தர் பசொல்கிறொர். இந்து மக்கள் அதற்கு 
விளக்கம் சகட்கிறொர்கள். அவர் விளக்கம் பசொல்கிற ப ொழுது, "மன 
ஒருதமப் ொடுதொன் கீதததயப்  டிக்கிறவர்களுக்கு சவண்டும். அசத 
ஒருதமப் ொடுதொன் இந்தக் கொல் ந்தொட்டப் ச ொட்டிக்கும் சததவப் டுகிறது. 
கண்கள்  ந்ததப்  ொர்க்க சவண்டும், கொல்கள் அதத உததக்க சவண்டும், 
மனம் விதளயொட்டில் ஈடு ட சவண்டும். மன ஒருதமப் ொடுதொன் 
பவற்றிக்குக் கொைணம்" என்று விளக்கம் அளிக்கிறொர். 1913வது ஆண்டு 

இங்கிலொந்ததக் கல்கத்தொ மொநகைம் பவற்றி பகொண்டதற்குக் கொைணம் விசவகொனந்தரின் இந்த விளக்கமொகக் 
கூட இருக்குசமொ என்று எண்ணப் டுவது உண்டு. 
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விசவகொனந்தரின் சிகொசகொ ச ச்சு:- 

 விசவகொனந்தரின் சிகொசகொ மொநகைப் ச ச்சு, அபமரிக்கர்கள் மத்தியில் இந்தியர்களின் ப ருதமதய 
உயைச் பசய்தது. "Ladies and Gentlemen" என்று பசொல்லிப் ச ச்தசத் துவங்குகிற கொலத்திசல, "சசகொதை 
சசகொதரிகசள" (My dear brothers and sisters) என்று ச ச்தச ஆைம்பித்து, அயல் நொட்டவர் மத்தியில் 
இந்தியக் கலொச்சொைத்தத உயைச் பசய்கிறொர். இதவயல்லொம் வைலொற்றுச் சிறப்பு மிக்க பசொற்ப ொழிவுகளொக 
இருப் தத நொம்  ொர்க்கிசறொம். மக்கசளொடு மக்களொக வொழ்வதுதொன் இந்து மதத்ததப்  ைப் க்கூடிய, மற்றும் 
மக்களுக்குச் பசய்யக் கூடிய சசதவ என்று எடுத்துக் கொட்டி, ஒரு ப ரிய ஆன்மீகத் ததலவைொக 
விசவகொனந்தர் திகழ்கிறொர். 

 

‘விசவகொனந்தர்  ொதற’ ப யர்க் கொைணம்:- 

 ஆன்மீக  லம் மட்டுமல்லொது அவைது சதக  லம் கூடப்  ல இடங்களிசல ச சப் ட்டிருக்கிறது. 
கன்னியொகுமரியிசல இருக்கிற அந்த பமொட்தடப்  ொதற இன்தறக்கு "விசவகொனந்தர்  ொதற" என்று 
ச ொற்றப் டுவதற்குக் கொைணம் இருக்கிறது. கடதலக் கடந்து அந்த பமொட்தடப் ொதறதய அதடவதற்குக் 
கொலணொ சவண்டும் என்று  டசகொட்டி சகட்கிறொன், தொன் துறவியொன கொைணத்தொல் ஒரு கொலணொ கூட தகயில் 
இல்லொமல் விசவகொனந்தர் நின்று பகொண்டிருக்கிறொர். நீச்சல் அடித்துக் பகொண்டு பின் அவர் அந்த பமொட்தடப் 
 ொதறதய அதடந்தொர் என்கிற பசய்தி மூலம் அவைது சதக  லத்தத நொம்  ொர்த்து வியப் தடகிசறொம். தனது 
கண்களொல் அவர் மொட்தடசய அடக்கிய வைலொற்தறயும் நொம்  ொர்க்கிசறொம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

விசவகொனந்தரின் குரு:- 

 பசய்கிற எல்லொச் பசயல்களிலும் மன ஒருதமப் ொடு இருக்க சவண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்துகிறொர். 
ைொமகிருஷ்ண  ைமஹம்சதைத் தன் குருவொக அவர் ஏற்றுக்பகொண்ட கொைணத்தினொசலசய, இன்தறக்கும் 
ைொமகிருஷ்ணர் ப யைொல் இயங்குகிற  ல நிறுவனங்கள் பதொண்டு நிறுவனங்களொக இருப் தத நொம் கொணலொம். 
உலகில் எங்பகல்லொம் துன் ம் சநர்கிறசதொ, அங்பகல்லொம் இந்த ைொமகிருஷ்ணருதடய ப யைொசல,  இந்த 
நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. 

 

மனிதருள் பதய்வம் விசவகொனந்தர்:- 

 விசவகொனந்தர் இன்றும் நம்மிதடசய வொழ்ந்து பகொண்டுதொன் இருக்கிறொர். மனிதருள் பதய்வம் 
விசவகொனந்தர். "மனிதன் என் வன் பதய்வமொகலொம்” என்று கண்ணதொசன் பசொன்னது நமக்கு ஞொ கத்துக்கு 
வருகிறது. இததத் தன் வொழ்க்தகயில் நிரூபித்தவருதடய 150வது பிறந்த நொளிசல அவதை நிதனவுகூர்வதில் 
நொன் ப ருதம அதடகிசறன். நொம் எல்சலொரும் ப ருதம அதடசவொம். 
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 கவிலதகள் 

 அதடமதழ ப ொழிந்ததன் சுவடு 

 அழகொய்த் பதரிந்தது இங்கு 

 ஆங்கொங்சக திட்டுத் திட்டொய் 

 அதிசயத் தடொகம்  ட்டொய் 

 குருகுகளின் குளியல் அதறசயொ 

 அதவபயந்தன் விழிகட்கு இதைசயொ 

 பசொட்டிய துளிகளின் சப்தம் 

 பசவிகதளத் தீண்டிடும் பசொர்க்கம் 

 விழித்தது பசங்கதிசைொசனொ 

 விடியலின் அழகிதுதொசனொ 

 தங்கமுலொம் பூசிய இதலகள் 

 பவள்ளிமணி பசொட்டிடும் கிதளகள் 

 சகொர்த்திடும் எண்ணம் கண்டு 

 தீண்டிசனன் விைல்கள் பகொண்டு 

 உருகின விைல்களின் வழிசய 

 சிதறின மணிகளும் தனிசய 

 விழிகளின் பசொந்தம் அழசகொ? 

 விைல் ட அழிந்சத விடுசமொ? 

- திருமதி. கீதா சதீஷ் 

அதிகொதல அதிசயம்  

அம்மொ, நொங்க புதுசொ ஒரு முதிசயொர் இல்லம் ஆைம்பிக்கப் ச ொசறொம். உங்களொல் ஏதொவது தை முடியுமொ? 

தொைொளமொ, என்சனொட மொமியொதையும் மொமொனொதையும் தர்சறன். 

எங்கள் தமிழ்  
 

தமிசழ வொழ்க தொசய வொழ்க ! 
அமிழ்சத வொழ்க அன்ச  வொழ்க ! 
கமழக் கமழக் கனிந்த கனிசய  
அதமந்த வொழ்வின் அழசக வொழ்க ! 
 
தமிசழ ஆதித் தொசய வொழ்க 
தமிழர்க்பகல்லொம் உயிசை வொழ்க 
தமிழ்நொட்டுக்கும் பிற நொட்டுக்கும்  
அமிழ்தொய் அதமந்த அம்மொ வொழ்க ! 
 
எண்பணன்றும்  எழுத்பதன்றும் இனிய இலக்கணத்தில்  
ப ொன்பனன்றும் ப ொருள் நிதறந்த  ண் என்றும்  
புலவர்களொல் ச ொற்றி வளர்த்த இலக்கியத் தமிழ் 
வறிசயொரும்  ொடிப்ப ொருள் ப ற்ற தமிழ்  
 
ஒருவரியில் ஆத்திச்சூடி இருவரியில் திருக்குறள் 
கொதலும் வீைமும் கொப்பியத்தில் உயிர்நிதல 
பதன்றலும் திங்களும் தமிதழக் கற்றொல்  
மின்னலொய் மதறந்து வொடி நிற்கும்  
 
எந்த பமொழியிலும் இல்தல இந்தச் சுதவ  
சங்கத் தமிழில் சங்கமம் நொம் ஆசவொம் 
கன்னல் சுதவசயொ கடித்தொல்தொன் இனிக்கும் 
கன்னித் தமிதழப்  டித்தொசல இனிக்கும் 
 
உயிபைன்றும் பமய்பயன்றும் சீபைன்றும் சிதனபயன்றும் 
உயர்வொக பவகுகொலம் வொழ்கின்ற தமிசழ 
உயிசைொடு யொம் இருக்கும் கொலம்வதை 
உலகின் முதன்பமொழியொய் நீ இருப் ததக்கொண 
சவண்டும் 
 
வொழ்க தமிழ்பமொழி வொழ்க தமிழ்பமொழி 
வொழ்க தமிழ்பமொழிசய... 
எங்கள் தமிழ்பமொழி எங்கள் தமிழ்பமொழி 
என்பறன்றும் வொழியசவ...  

 

- திரு. சிவக்குமொர் சிவசண்முகம் 
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  யாதும் ஊநர 
திரு. சிவக்குமார் சிவசண்முகம் 

திருமூர்த்தி மதல 

தமிழ் நொட்டில் திருப்பூர் மொவட்டத்தில் அதமந்துள்ள சுற்றுலொத் தலம் 

திருமூர்த்தி மதல. சமற்குத் பதொடர்ச்சி மதலயில் ஆதனமதலத் 
பதொடரில் அதமந்த இந்த மதல இயற்தகக் கொட்சிகள் நிதறந்த 
உன்னதமொன உல்லொசப்  யணத்தலம் ஆகும். 

இங்சக இருக்கும்  ஞ்சலிங்க நீர்விழ்ச்சி வருசவொதை நீைொடொமல் 
விட்டு தவப் தில்தல. அடிவொைத்தில் இருந்து நீர்விழ்ச்சிக்குச் 
பசல்லும்  ொதத மிகவும் எழிலொனது. வழிபயங்கும் மூலிதக மைங்கள் 
நிதறந்து கண்ணுக்கும் உடலுக்கும் மனதுக்கும் மகிழ்ச்சி உண்டொக்கும்.  

 
சுற்றுலொ  யணிகதளக் கவரும் வதகயில் இங்சக 
 டகுத்துதற, சிறுவர் பூங்கொ முதலியதவ 
உருவொக்கப் ட்டுள்ளன. இம்மதலயில் இருந்து அமைொவதி 
அதணக்குக் குதறவொன தூைம்தொன். அமைொவதி அதண 
மற்றும் முததலப்  ண்தண மிகவும்  ொர்க்க சவண்டிய 
இடங்கள் ஆகும். 

திருமூர்த்தி மதல ஒரு சுற்றுலொத்  தலம் மட்டும் அல்லொது 
ஒரு ஆன்மீகத் தலமொகவும் உள்ளது. ஆயிைக்கணக்கொன 
ஆண்டுகளுக்கு முன் இங்கு  ல சித்தர்கள், மகிரிஷிகள் 
(ஆதிதை - அனுசுயொசதவி) வொழ்ந்ததொக வைலொறு 

கூறுகின்றது. இக்சகொயிலில் பிைம்மொ - விஷ்ணு - சிவன் என மும்மூர்த்திகளும் உற்சவமூர்த்திகளொக இருப் து  
மிகவும் விசசஷம்.  ைஞ்சசொதியொர் ஆசிைமம் இங்கு உள்ளது.  

 

இம்மதலதயச் சுற்றி ஏைொளமொன  ொர்க்க சவண்டிய 
சுற்றுலொத் தலங்கள் உள்ளன. அவற்றில் மூணொறு, 
ஆழியொறு, சவதொத்ரி மகிரிஷி ஆசிைமம் (சொந்தி 
நிதலயம்), சின்னொறு, வொல் ொதற ஆகியதவ 
குறிப்பிடத்தக்கதவ.  

இங்சக நிதறய திதைப் டக் கொட்சிகள் 
 டமொக்கப் டுகிநன்றன. தமிழ், மதலயொளம், கன்னடம், 
பதலுங்கு மற்றும் பிைொந்திய பமொழி  டங்கள் நிதறய 
இம்மதலயில் எடுக்கப் ட்டதவ. 

இம்மதலக்குக் சகொதவ மற்றும் திருப்பூரில் இருந்து சநைடியொக ச ருந்துகள் உள்ளன. சகொதவயில் இருந்து 
 ழனி பசல்லும் வழியில் உடுமதலப்ச ட்தட உள்ளது. அங்கிருந்து இரு து கீ.மீ பதொதலவில் 
அதமந்துள்ளது இந்த இயற்தக எழில் பகொஞ்சும் சுற்றுலொத் தலம். 

- சவ. கலொவதி (தமிழ்நொடு அைசு நல்லொசிரியர் விருது ப ற்றவர்) அட்லொண்டொ, USA  
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 அபமரிக்கொவில் வசந்தம் 

மருத்துவர். கலை வசல்ைம், மருத்துவ இயக்குனர், டிநகப் வமடிக்கல் நிலையம் 
அபமரிக்கொவில்,  னிக்கொலம் முடிந்து, இளசவனிற்  ருவம் வந்தவுடன், வண்ண 

வண்ண மலர்கள் நிதறந்த வசந்த நிதனவுகள், திருவிழொக்கள்,  ருவ கொல விடுமுதறகள் 
நம் மனதில் துளிர் விட ஆைம்பித்துவிடுகிறது. அசத சநைத்தில், "நீங்க 'கொலனுக்கு' 
சவணும்னொ  யப் டொம இருக்கலொம். ஆனொ, Pollen-க்கு  யந்சத ஆகணும்" 

என்று முகநூலில் சதொழி ஒருவர் குறிப்பிட்டிருந்ததும் நிதனவிற்கு வருகிறது.  ஆண்டு முழுவதும் ப ொதுவொகப் 
 ல்சவறு கொைணிகளொல் ஒவ்வொதம ஏற் ட்டொலும், வசந்தகொலத்தில், மக்கள் பவகுவொகப்  ொதிக்கப் டுவது 
மகைந்த ஒவ்வொதமயினொல்தொன். இந்த வதக ஒவ்வொதம, பூப் பூக்கும் தொவைங்கள், மைங்கள், கதளகள், மற்றும் 
புற்கள் ஆகியவற்றொல் உருவொகிறது. வசந்தகொலத்தில் பூக்கள் பூத்துக் குலுங்கும் மைங்களொன கருவொலி-oak, 
தசதூண்-olive, இதல உதிர்க்கும் மைம்-elm, பூர்ச்சமைம்-birch, அசசொக மைம்-ash, பநட்டிலிங்க மைவதக-
poplar, அத்தியின மைவதக-sycamore,  தன, ஊசி இதல மைம்-cypress, மற்றும் வொதுதம பகொட்தட-walnut 
ஆகியதவ வசந்த கொல ஒவ்வொதம ஏற் டுத்தும் மைவதககள். 

மகைந்தம் ஒவ்வொதம : 

நொளுக்கு நொள் சவறு டும் கொற்று நிதலகதளப் ப ொறுத்து, மகைந்தங்கள்  நீண்ட தூைம் 
 யணிக்க முடியும். இதன் கொைணமொகசவ, பவவ்சவறு  குதிகளில், பவவ்சவறு 
சநைங்களில், மகைந்த நிதல மிகவும் சவறு ட்டு  இருக்கிறது. விடியற்கொதல, மற்றும் முற் கல் சவதளகளில் 
மகைந்த அளவு அதிகமொக இருக்கும். சிறிய முட்தட வடிவ நுண்துகள் மகைந்தங்கள், கொற்று அல்லது சதனீ 
க்கள் மூலம் சுற்றுப்புறத்தில்  ைவி, ஒவ்வொதம எதிர்விதளவு உருவொக்குகிறது. மகைந்த ஒவ்வொதமயொல், 
கண்கள், மூக்கு, நுதையீைல், சதொல் ஆகியதவ  ொதிக்கப் ட்டு, ஒவ்வொதம நொசியழற்சி (சளிக்கொய்ச்சல்), 
ஒவ்வொதம விழி பவண் டல அழற்சி (கண் ஒவ்வொதம), ஒவ்வொதம ஆஸ்துமொ ச ொன்றதவயொல் 
அவதிப் டுவர். நொசி பநரிசல், சிவப்பு, வீங்கிய, அரிக்கும் கண்கள், குமட்டல், மட்டுமீறிய தும்மல், மற்றும் 
பதொண்தட வலி ச ொன்றதவ ஒவ்வொதமக்கொன  குறிப்பிடத்தக்க அறிகுறிகள். புல்பவளி சமச்சீைொக்குதல் 
 ொதிப்பு கொைணமொக, புல் அரிப்பு, புல் மற்றும் கதள மகைந்தம் ஒவ்வொதம, சதொல் தடிப்புகள் பகொண்ட  தட 
சநொய் ச ொன்ற வியொதிகள் உருவொகிறது.  

ஒவ்வொதம ஒழித்தல் : 

மகைந்தம் பவளிப் ொட்தட, முழுதமயொகத் தவிர்க்க முடியொவிட்டொலும், ஓைளவு குதறத்துக் பகொள்ளலொம். 
முன்ச  கூறியவொறு, வழக்கமொக மகைந்தம் அதிகமொக உமிழப் டும் அதிகொதல, அந்திப்ப ொழுது ஆகிய 
சவதளகளில்  முடிந்தவதைக்கும் பவளிசய பசல்லொமல் இருப் து, பவளிசய பசல்ல சவண்டிய சூழ்நிதலயில் 
ஊர்தியின் சன்னல் கண்ணொடிகதள அதடத்துக் பகொள்வது, மகைந்த  ொதிப்த  கட்டுப் டுத்த ஏதுவொக 
இருக்கும். கண் சதய்த்தல் தவிர்த்தல், அடிக்கடி முகம், கண்கள், மற்றும் தககதளச் சுத்தமொன நீைொல் 
கழுவுதல், விழி பதொடுவில்தல-contact lens நீக்கி மூக்குக் கண்ணொடிகள் அணிதல், கண் ஒப் தன விடுத்தல், 
கண்களில் ஈைத்துணி இடுதல், பவளிசய பசல்லும் ச ொது சூரியக் கண்ணொடிகள்  யன் டுத்துதல், வீட்டிற்கு 
வந்த உடன் உதடகதள மொற்றுதல், ச ொன்ற வொழ்க்தக முதற மொற்றுப்  ழக்க வழக்கங்கள் ஒவ்வொதம 
வியொதிக்கூறுகதளக் குதறக்கும். இஞ்சி, பூண்டு, திப்பிலி, புதினொ ச ொன்றதவ கலந்த மூலிதகத் திைவங்கள், 
மற்றும் ஊட்டச்சத்து தவட்டமின் சி நிதறந்த  ழவதகச் சொறு முதலியவற்தற உட்பகொள்ளுவது நல்லது. 
மருத்துவர் ஆசலொசதனயுடன், ஹிசுட்டமின் எதிர்ப்பிகள்- anti histamines, மூக்கு, கண் பசொட்டு மருந்துகள்  

உ சயொகிக்கலொம்.  சதொல் சசொததன அல்லது இைத்த சசொததன (RAST) உள்ளடக்கிய ஒவ்வொதம சசொததன 
மூலம், ஒவ்வொதமயியல் மருத்துவைொல், ஒருவரின்  ருவகொல ஒவ்வொதமதய உறுதி பசய்ய முடியும். எந்த வித 
ஒவ்வொனுக்கு, ஒவ்வொதம ஏற் டுகிறசதொ, அதத நிர்ணயித்து, அதற்கு முழுதமயொன சிகிச்தச அளிக்க 
முடியும்.  

வசந்தம் அனு விக்க ஒவ்வொதம அகற்றுசவொம் ! 
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 சிறுவர் பக்கம்  
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தமிழ் அறிவுக் கலைக்கூடம் 

- சஞ்சசய் 

மூன்றொம் வகுப்பு மொணவி சக்தி வதைந்த ஓவியம், அச்சு சகொர்த்தது ச ொன்ற அழகிய அவர் 
தகபயழுத்தில் மலர்ந்த கவிதத. 
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நம்பிக்தக நட்சத்திைம் - எம். எஸ். சதொனி 
எம். எஸ். சதொனி என்று அதனவைொலும் அன்புடன் அதழக்கப் டும் மசகந்திை சிங் சதொனி தொன் 

எனக்கு மிகவும் பிடித்த முன்மொதிரி. அவர் 1981 ஆம் ஆண்டு ஜூதல 7ஆம் சததி ைொஞ்சி, பிஹொரில்,  ொன் 
சிங்கிற்கும் சதவகி சதவிக்கும் பிறந்தொர். சதொனிக்கு பஜயந்தி என்ற சசகொதரியும் நசைந்திைொ என்ற சசகொதரும் 
உள்ளனர். சதொனி ஜொர்கண்ட், ைொஞ்சியில் உள்ள ஷியொமளி டி.ஏ.வி ஜவஹர் வித்யொலயொ மந்திரில்  டித்தொர். 
அங்கு அவர் இறகுப்  ந்தொட்டம் மற்றும் கொல் ந்தொட்டப் ச ொட்டிகளில் கலந்து பகொண்டு அதிக அளவு 
பவற்றிகதளப் ப ற்றொர். 
 

சதொனியின்  யிற்சியொளர் அவருதடய திறதமகதளப்  ொர்த்து உள்ளுர் கிரிக்பகட் குழுவில் விதளயொட 
ஊக்குவித்தொர். சதொனி தன்னுதடய விக்பகட் கீப்பிங் திறதமயொல்,  லைொல்  ொைொட்டப் ப ற்று கமொண்சடொ 
கிரிக்பகட் கிளப்பில் பதொடர்ந்து விக்பகட் கீப் ைொக 1998 வதை இருந்தொர். பிறகு  தினொறு வயதுக்கு 
உட் ட்சடொருக்கொன கிரிக்பகட் ச ொட்டிகளில்  ங்கு ப ற்று சொததன  தடத்தொர். அதன் பின் இந்திய 
கிரிக்பகட் அணிக்கு 2004ல் சதர்வு ப ற்றொர். அங்கு ஒரு நொள் ச ொட்டிகளில் சதங்கதள அடித்து புகழ் 
ப ற்றொர். பின்னர் 2007ல் இந்திய அணிக்கு ததலவர் ஆனொர். அவரின் சிறந்த ததலதமப்  ண்பினொல் 
இந்தியொவிற்கு 2007ல் 20-20  ந்தயத்தில் உலகக் சகொப்த ,   2010ல் ஆசியக் சகொப்த  ப ற்றுத் தந்தொர். 
2011ல் சதொனியின் ததலதமயிலொன இந்திய அணி மிகவும் புகழ்ப ற்ற கிரிக்பகட் ‘உலகக் சகொப்த தய’ 
பவன்றது. அவர் பசன்தன சூப் ர் கிங்ஸ் அணியின் ததலவைொக இருந்து "ஐ.பி.எல்" இருமுதற பவன்றொர். 
 

இன்றுவதை சதொனி தொன் அதிக ஒருதொள் கிரிக்பகட் ச ொட்டிகளில் பவற்றி ப ற்ற அணியின் ததலவர். 
அவர் சொதொைண குடும் த்தில் பிறந்து இந்தியொவின் உயரிய விருதொன " த்மஸ்ரீ" ப றும் அளவிற்கு 
உயர்ந்தொர். ைொஜீவ் கொந்தி சகல் ைத்னொ விருதும் ப ற்றொர். தடம்  த்திரிக்தகயின் புகழ் ப ற்ற 100 
மனிதர்களில் ஒருவைொக 2011இல் சதர்வு ப ற்றொர். 

அபிநயொ உதயகுமொர் 
ஏழொம் வகுப்பு 

அல்ஃ பைட்டொ தமிழ்ப்  ள்ளி  
 

சுற்றுச் சூழதலக் கொப் ொற்று! 
 சிங்கம் இப்ப ொழுது ஆப்பிரிக்கொவிலும், இந்தியொவில் குசைொத்துக் கீர்க்கொடுகளிலும் மட்டும்தொன் 

இருக்கிறது. ஏன்? மனிதர்கள்தொன். நொம் வண்டிகள் ஓட்டுகிசறொம், வண்டிகளிலிருந்து நச்சுவொயு பவளிவருகிறது. 
அதனொல் மனிதர்களும், மிருகங்களும் மூச்சுச் சரியொக உட்பகொள்ள முடியவில்தல. 

  நொம் இதத எப் டி நிறுத்தமுடியும்? நொம் ப ொதுப் ச ொக்குவைத்தில்  யணம் பசய்தொல், வண்டிகள் 
குதறவொகச் சொதலகளில் இருக்கும். அபதப் டி உதவிபசய்யும்? ச ருந்து வண்டிதயவிடப் ப ரிசத! 
அதிலிருந்து நிதறய நச்சுவொயு வருசம? அது உண்தம. எப் டி இருந்தொலும் தனிப் யண வண்டிகளிலிருந்து 
வரும் நச்சுவொயுதவக் கூட்டினொல், உலகினிலிருக்கும் ச ருந்துகள் பசய்யும் மொசு மிகக்குதறந்தது. 

 மிகுந்த துர்நொற்றம், குப்த , அசிங்கம் மிக நன்றொகத் பதரியும். அபதன்ன குப்த நிைப்பு(landfill)? 
இந்தக் குப்த நிைப்த  உலபகங்கும் கொணலொம். அதத உலபகங்கும் கொணமுடிவதனொல், மற்ற பசடிகதளயும், 
மிருகங்கதளயும்  கொண முடியவில்தல. நொம் எப் டி இதத நிறுத்தமுடியும்? நொம் நம் வீட்டில் சசரும் 
குப்த தய மறுசுழங்கலில் (recycle) தவக்கலொம். 

 நமக்கு இருக்கும் உயர்வொன பசல்வமொன உலகம் மொசு டுகிறது. மொசற்ற பசல்வமொக இவ்வுலதக மொற்றுவது 

நம்தகயில்தொன் இருக்கிறது!  

அவ்வை சந்திரசசகரன் 

நொலொம் நிதல 

இலில்பரன் தமிழ்ப்பள்ளி  

 சிறுவர் பக்கம்  
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ஒ ொமொ தமிழ்நொட்டுக்கு வந்தொல் ..... 

  

 

 

 

ஆதர்ஷ் சுவைஷ், 
லட்சுைி தைிழ் பயிலும் பள்ளி 

பசன்ற சகொதட விடுமுதறயின் ச ொது வொஷிங்டன் பவள்தள மொளிதகயிலிருந்து எனக்குத் 

பதொதலச சி மூலம் அதழப்பு வந்தது. எனக்கு ஒசை வியப்பு. சம மொத இறுதியில் நமது அபமரிக்க 
ஜனொதி தி ஒ ொமொ பதன்னிந்தியொவிற்குச் சுற்றுப் யணம் பசல்கிறொர், நீங்களும் அந்தô  யணத்தில் கலந்து 
பகொள்ள முடியுமொ என்று சகட்டொர்கள். பதன்னிந்தியொ என் ப ற்சறொர் பிறந்த இடம். நொன் பசன்தன, 
மதுதை, திருப் தி என்று  ல முதற ச ொய் வந்து இருக்கிசறன். உடசன என் சம்மதத்ததத் பதரிவித்சதன். 

ஜூன் முதல் வொைம் எங்கள் சிறப்பு விமொனம் பசன்தன விமொன நிதலயத்தில் இறங்கியது. எங்கதள 
அதழத்துச் பசல்ல மத்திய அதமச்சர் மற்றும் அதிகொரிகள் வந்திருந்தொர்கள்.  

அன்று மொதலசய பசன்தன அருசக உள்ள மொமல்லபுைம் பசன்சறொம். சுமொர் ஆயிைம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு  ல்லவர் ஆண்ட பூமி இது.  

ஒசை கல்லில் பசதுக்கிய சதர்கள், யொதன முதலிய சிற் ங்கள், கடற்கதை அருசக கல்லினொல் 
கட்டப் ட்ட ப ரிய சகொவில் ச ொன்றதவ இருந்தன. சிவகொமி நடனம் ஆட அவர் தந்தத ஆயன சிற்பி 
தொன் இங்கு  ல கற்சிதலகதள வடித்திருக்கிறொர். உலகச் சுற்றுலொப்  யணிகள் ஏைொளமொன ச ர் இததனக் 
கண்டு களிக்கிறொர்கள். ஒ ொமொவுக்கு ஒசை வியப்பு. இவ்வளவு சிறப் ொகப்  தடத்திருக்கிறொர்கசள என்றொர். 

அன்று இைவு மொமல்லபுைத்தில் இருந்த பசொகுசு ஓட்டலில் தங்கிசனொம். சில் என்ற கடற்கொற்று, 
வொனில் வட்ட நிலொ எங்கதள மயக்கின. அன்று இைவு கடல் மீனுடன் சொப் ொடு. ஒ ொமொவும் அவர் 
மதனவி, பிள்தளகளும் உணதவச் சுதவத்துச் சொப்பிட்டொர்கள்.  

 ல்லவர்கள் ஆறொம் நூற்றொண்டு மன்னர்கள். அவர்கள் பவறும் குதிதை, யொதனப்  தடகளுடன் 
வொதொபி வதை பசன்று சொளுக்கிய மன்னதனத் சதொற்கடித்தொர்கள், வொதொபி நகதையும் சுட்படரித்தொர்கள் 
என்ற வைலொற்தறக் கூறிசனன். 

 மறுநொள் கொதலயில் அபமரிக்க பஹலிகொப்டர்கள் மூலம் தஞ்சொவூர் பசன்சறொம். ைொஜைொஜசசொழன் 
கட்டிய ப ரிய சகொவிதலப்  ொர்த்சதொம். இந்தக் சகொவில் சகொபுைத்தின் உச்சியில் உள்ள கலசம் 30 டன் 
எதடயுள்ள ஒசை கல்லினொல் ஆனது. தஞ்தச மொவட்டம் முழுவதும் கல்சல கிதடயொது. 30 டன் எதடயுள்ள 
கல்தல எப் டிக் சகொபுை உச்சியில் ஏற்றினொர்கள் என்ற வைலொற்தறக் கூறிசனன்.  ல தமல்கள் தூைத்திற்கு 
மண்ணினொல் சொைம் அதமத்து, யொதனகள் மூலம் அந்த  ொதறதயக் சகொபுை உச்சி வதை இழுத்துச் 
பசன்றொர்கள், சொைத்திற்கு மண் எடுத்த இடத்தில் இன்றும் சொைப் ள்ளம் என்ற ஊர் இருக்கிறது என்சறன்.  

மீண்டும் பஹலிகொப்டர்கள் மூலம் மதுதை பசன்சறொம். வழியிசல உள்ள கல்லதணதயக் கொட்டிசனன். 
2 ஆயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொவிரி ஆற்றின் குறுக்சக கரிகொலன் என்ற ஒரு சசொழ மன்னன் 
இததனக் கட்டினொன். இந்த அதணயில் சிபமண்ட் கிதடயொது. இது கல் சுண்ணொம் ொல் கட்டப் ட்டது. 
இன்றும்  லமொக வொழ்கிறது. கொவிரி ஆற்றில் பவள்ளம் வந்தொல் தஞ்தச வயல்கள், ஊர்கள் நீரில் 
மூழ்கிவிடும். அடிக்கடி ஏற் டும் இந்த ஆ த்தத தடுக்கக் கல்லதணயில் கொவிரித் தண்ணீதை இைண்டொகப் 
பிரித்து, கொவிரியில் வரும் அதிக பவள்ளத்ததக் பகொள்ளிடம் என்ற ஆற்றிற்குத் திருப்பி விட்டொர்கள். 
பகொள்ளிடம் ஆறு  ள்ளத்தில் ஓடுகிறது. இதில் பசல்லும் பவள்ளம் வயல்கதள அழிக்கொமல் சநசை 
கடலுக்குப் ச ொய் விடும். இைண்டொயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ச  தமிழ் அைசர்களுக்கு இருந்த ப ொறியியல் 
அறிதவ ஒ ொமொ  ொைொட்டினொர். 

மதுதை விமொன நிதலயத்தில் எங்கள் பஹலிகொப்டர்கள் இறங்கின. மதுதை மீனொட்சி சகொவிதலக் 
கொண் து எங்கள் திட்டம். 

அந்த சநைத்தில் பவள்தள மொளிதகயிலிருந்து ஒ ொமொவுக்கு அவசை அதழப்பு வந்ததொல், ஒ ொமொ 
தன் இந்தியப்  யணத்தத முடித்துக் பகொண்டு அபமரிக்கொ திரும்பி விட்டொர். 

 சிறுவர் பக்கம்  
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 ைட்சுமி தமிழ் பயிலும் பள்ளி - வவள்ளி விழா 

திருமதி. வஜயா மாறன் 
மொர்ச் 30, 2013 அன்று அட்லொண்டொவில் லட்சுமி தமிழ்  யிலும் தமயத்தின் பவள்ளி விழொ 

சிறப் ொகக் பகொண்டொடப் ட்டது. ஸ்ரீநிதியின் இதற வணக்கத்துடனும், திருமதி. கீதொ தவத்தீஸ்வைனின் 
வைசவற்புதையுடனும் பதொடங்கிய விழொவில் 25 வருடங்களுக்கு முன் இந்தப்  ள்ளிதய நிறுவிய திருமதி. 
லக்ஷ்மி சங்கர் அவர்கதளக் பகௌைவிப் தற்கொக இைகசிய ஏற் ொடுகதளச் பசய்திருந்தொர்கள்,  ள்ளியின்  
துதணத் ததலவர் திருமதி. ைொஜி ைொமச்சந்திைனும், பிற ஆசிரியர்களும். யொரும் எதிர் ொைொத வதகயில் 
அங்கு வருதக தந்த திருமதி. லக்ஷ்மியின் கணவர் திரு. சங்கர்,  ள்ளியின் பதொடக்கக் கொல நிகழ்வுகதள 
அதனவருடனும்  கிர்ந்து பகொண்டொர். இந்த ஆச்சரியங்களொல் திக்குமுக்கொடிப் ச ொன திருமதி. லக்ஷ்மி 
சங்கர் அவர்கள், வீட்டில் ச சப் டும் தமிழ் பமொழி தொன், தமிழ்க் கல்விக்கும் தமிழ் வளர்ச்சிக்கும் 
அஸ்திவொைம் என் தத அறிவுறுத்திப் ச சினொர். 

அடுத்ததொகக் கதள கட்டத் பதொடங்கிய குழந்ததகளின் கதல நிகழ்ச்சியில், கொட்சிக்கினிய  ைத 
நொட்டியமும், பசவிக்கினிய சதவொைம், திருக்குற்றொலக் குறவஞ்சி, மற்றும்  ொைதியொர்  ொடல்களும், சிரிக்க 
தவக்கும் நதகச்சுதவத் துணுக்குகளும் இடம் ப ற்றசதொடு மட்டுமல்லொமல், ‘கல்விச் பசல்வம்’, ‘இன்று ஒரு 
தகவல்’ மற்றும் ‘ஒ ொமொ தமிழ் நொட்டுக்கு வந்தொல்’ ச ொன்ற ததலப்புகளில் அருதமயொன சமதடப் 
ச ச்சுக்கதளயும் சகட்க முடிந்தது. திருமதி. சுஜொதொ நொதனின் முதலொம் வகுப்பு மொணவர்கள், 
‘சதொப்புக்கைணம்’, ‘மைம் என்ற நண் ன்’ ச ொன்ற நொடகங்கதளத் தம் மழதல பமொழியில் நடித்துக் 
கொட்டியது ைசிக்கும்  டி இருந்தது. இறுதியொகப் ப ற்சறொர்கள்  ங்சகற்ற வொர்த்தத விதளயொட்டுப் (Vijay 
TV - ஒரு வொர்த்தத ஒரு லட்சம்) ச ொட்டிதயச் சுவொைஸ்யமொக நடத்தினர், திருமதி. சஹமொ சமொகனும், 
திருமதி. சித்ைொ சந்திைசசகரும்.  

 பிறகு, மொர்ச் 16ம் சததி நடந்த ச ச்சுப்ச ொட்டி, வொசிப்பு மற்றும் உச்சரிப்புப் ச ொட்டிகளில் பவற்றி 
ப ற்றவர்களுக்கு பவற்றியுருக்களும், சதர்ச்சி ப ற்ற மொணவர்களுக்குச் சொன்றிதழ்களும் வழங்கப் ட்டன. 
கிருஷ்ணொவும், விஷொலும் நிகழ்ச்சிதயத் பதொகுத்து வழங்க, திவ்யொவின் நன்றியுதையுடன்  விழொ நிதறவு 
ப ற்றது. 

குறுக்கொக: 
3.ஊன்றுசகொல் முதன உதடய புலி தின்னொததில் அமிழ்வது உடல் 
நலனுக்குக் சகடு (5) 
6.ஆரியத் தொமதை முழுதம பகட ஊறு (4) 
7.தகடு வடொம் வடு மொயமொகிக் குழம்பிய குளம் (4) 
8.நியதிகளுக்குட் ட்டு சட்டியுள் ஆயுதமில்லொ விடப் ல் (6) 
13. ொதறக் கதிைவர் எழுத்தறியொர் (6) 
14.ைத்தம் சிந்தொமசல இப்பூமிதயப் ப றலொம்! (4) 
15.இருப்பிடத்ததக் கூறும் முதுதமயின் அதடயொளம்? (4) 
16.முத்துப் ல்லொக விதைவில் உருபவடுக்கும், மல்லிதகயல்ல (5) 
 
பநடுக்கொக: 
1.நல்வழி கொட்டும் உதைக்குத் துதண நொடு (5) 
2.குழப் த்தில் நொடகம் பதொடங்கொமல் மிருகம் சைணதடயுமிடம் (5) 
4.முதியவரும் கொவற்கொைனும்  தகத்த டில்லிவொசியிடம் 
தவத்திருப் து (4) 
5.இருக்க சதர் திருப்பித் தை மறுத்த ப ொன் (4) 
9.மொறிமொறி  யிைதில் வந்த சிறுகல் (3) 
10.சமதடப்ச ச்சில் பதொடக்கத்தில் முந்தி வந்த ப ொறி (5) 
11.ப ண்தணப்ப ற்றவர் சீரிய தசவர் அசநகமொக எல்லொம் 
பசய்வர் (5) 
12.தொய் துதித்ததல  ொர்க்கும் அந்தப் ப ண் (4) 
13. ொர்த்த கதடசி தினம் உயிருக்கு ஆ த்து (4) 

புதிைொக்கம்:  வொஞ்சிநொதனின் குறிப்புகள்  

அதமத்தவர்:  ொர்த்தசொைதி (http://www.sparthasarathy.com/) 

குறுக்தகழுத்துப் புதிர் 

http://www.sparthasarathy.com/
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 புத்தகம் வாசித்நதன் 
திருமதி. கீதா சதீஷ் 

புத்தம் புதிய சிறப்புச் சிறுகததகள், விகடன் பிைசுைம்,  வதக - சிறுகததகள்  

 சமீ த்தில்  டித்த புத்தகங்களுள் குறிப்பிடத்தக்கது இந்தச் சிறுகததத் பதொகுப்பு.  பிை லமொன 
 திதனந்து எழுத்தொளர்கள் எழுதிய புதிய சிறுகததகள் மற்றும் அவற்றிற்குப்  திதனந்து ஓவியர்கள் 
தீட்டிய அழகொன ஓவியம். 

இைொ. முருகன் எழுதிய ‘24 x 7’, ஓவியம் : மணியம் பசல்வன் 

கணினித் துதறயில் சவதல  ொர்ப் வர்கள் சந்திக்கும் இக்கட்டு, மன உதளச்சல், ஓய்வின்தம,                                 
சமசனஜர்கள் பகொடுக்கும் அழுத்தம் ச ொன்றவற்தற மிகவும் அழகொகப் 
புரியதவக்கிறொர்.  

‘ச ப் ர் நொப்கின் சதடிசனன். அங்சக பவகு கரிசனமொக யொசைொ டொய்பலட் 
ச ப் ர் சுருதள தவத்திருந்தொர்கள்.’ 

‘பைட்டி ட்யூப் தலட்தட எல்லொம் துணி ச ொட்டு மூடச் பசொல்றொனொம். 
அதிசலருந்து யொசைொ இறங்கி வந்து அவன் தூக்கத்ததக் பகடுக்கைொங்களொம்.’ 

‘கததவப் பூட்டி தவ. யொரும் பவளிசய ச ொகக் கூடொது, 24X7 சவதல’ 

எஸ்.இைொமகிருஷ்ணன் எழுதிய உதிரிப் ப ொய்கள், ஓவியம்: ப ொன்வண்ணன் 

மகனுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுவதற்கொக வீட்டுசவதல  ொர்க்குமிடங்களில் 
பவவ்சவறு ப ொய் பசொல்லிக் கடன் சகட்கும் அம்மொ   ற்றின கதத 

 ட்டுக்சகொட்தட பிை ொகர் எழுதின நல்லசதொர் வீதண, ஒவியம் : கண்ணொ 

  திருமண வொழ்க்தகதயப்  றிபகொடுத்துவிட்டு நிற்கும்  ள்ளி வொத்தியொரின் மகளிடம் இைொஜசசகைன் 
தன் கொததலச்  பசொல்லி இருக்க சவண்டுசமொ என்று ஏங்கும் நண் னுடன் நொமும் ஏங்குசவொம்  

ஐ ைொ சுந்தசைசன் எழுதின  ொலத்துக்கு அடியில்  கவத் கீதத ஓவியம்: சகொபுலு 

  எந்தக் கொரியத்ததயும் இதறவன் பதொண்டொக அர்ப் ணமொகச் பசய்யலொம். துப்புைவுத் பதொழிலும் 
சசர்த்துத்தொன். 

ஐஸ்வர்யன் எழுதின வலி சூழ் வொழ்வு, ஓவியம்: அைஸ் 

 திருநங்தகயொக மொற விதழந்த ஒரு மொணவன் தன் ஆசிரியரின் முயற்சியொல், 
மனவலிதமயொல் மீண்டு வருவது 

வண்ணதொசன் – ஒரு ஞொனி ஒரு முட்டொள், ஓவியம்  ொண்டியன் 

வொஸந்தி – இரு த்தி ஒன் து கட்டதளகள், ஓவியம் மொருதி 

ைொசஜஷ்குமொர் – தப்பு + தப்பு = சரி, ஓவியம் ஸ்யொம் 

அனுைொதொ ைமணன் – அகிலம்,ஓவியம் சசகர் 

நொஞ்சில் நொடன் – பின் னிக்கொலம், ஓவியம் மருது 

 ொஸ்கர் சக்தி – வள்ளுவர் சகொட்டம், ஓவியம் மசனொகர் 

க. சீ. சிவகுமொர் – குறுஞ்பசய்திகதளக் கடத்தும் சகொபுைம், ஓவியம் கண்ணொ 

சு ொ- சுவாமிநாதனின் உயில், ஓவியம் சைவணன் 

தமயந்தி – உதறந்த பநொடியின் கத்தி முதன, ஓவியம் முத்து 

புஷ் ொ தங்கதுதை – ஒரு கடத்தல் கொர், ஓவியம் பஜயைொஜ் 

ஒரு கதத ச ொல் இன்பனொரு கதத இல்லொமல், இந்தத் பதொகுப்பில் இடம் ப ற்றிருக்கும் 
ஒவ்பவொரு கததயும் வித்தியொசமொனது;  டிக்க சுவொைஸ்யமொனது. 

இந்தப் புத்தகம் வொங்குவதற்கொன சுட்டி : http://www.noolulagam.com/books/?authorid=438 

http://www.noolulagam.com/books/?authorid=438
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 மைர்க்குழு  

திரு. ஆதிமுத்து திரு. ந. குமரரசன் திருமதி. அபர்ணா பாஸ்கர் 

திரு. ரவி பாலசுப்ரமணியன் திருமதி. கலல பார்த்திபன் திரு. சிவக்குமார் சிவசண்முகம் 

திருமதி. ஜஜயா மாறன் திருமதி. கீதா சதீஷ் திரு. இராஜா ரவணுரகாபால் 

திருமதி. மங்களா ஐயர் 
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 இலணயப் பக்கங்கள் 
திருமதி. அபர்ணா பாஸ்கர் & திருமதி. மங்களா ஐயர் 

தமிழ் ஆர்வலர்கள், தமிழ்ப்  யிலும் மொணவர்கள், தமிழில் எழுது வர்கள்,  டிப் வர்களுக்கொக  யனுள்ள 
இதணயதள முகவரிகதளத் பதொகுத்து வழங்குகின்சறொம்.  
 
ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழ் , தமிழிலிருந்து ஆங்கிலம் ப ொருளறிய  அகைொதி:  
 http://tamilcube.com/ 
 
தமிழ்ப்  யில ஆர்வமுள்சளொர்களுக்கும் அதனவருக்கும் அருதமயொன இதணயப்  ல்கதலக்கழகம்: 
http://www.tamilvu.org/coresite/html/cwhomepg.htm 
http://www.catamilacademy.org/ 
 
ஆன்தலன் தமிழ் நூல் நிதலயம்(தலப்ைரி): 
http://www.chennailibrary.com/                http://www.noolagam.com/ 
 
அமுதசுைபி.  ழந்தமிழ் இலக்கிய வதகயிலிருந்து இன்தறய இலக்கியம் வதை. திருவொசகமும், திவ்வியப் 
பிை ந்தத்ததயும்  டிக்கலொம். 
http://www.projectmadurai.org/  
 
ஏறக்குதறய ஆயிைம் தமிழ்ப் புத்தங்கதள இலவசமொக படௌன்சலொட் பசய்துப்  டிக்க: 
http://www.openreadingroom.com/ 
 
எழுத்தொளர்கள் வதலத்தளம்: 
http://www.sramakrishnan.com/               http://jeyamohan.in/ 
http://pamaran.wordpress.com/                http://azhiyasudargal.blogspot.com/ 
 
இதணய  த்திரிக்தககள்: (இவற்றுள் சில  த்திரிக்தககளுக்கு மொத/வருட சந்தொ/கட்டணம் பசலுத்த 
சவண்டும்) 

http://puthu.thinnai.com/ http://www.vadakkuvaasal.com/ 

http://www.kalachuvadu.com/ http://www.keetru.com/index.php 

http://www.uyirmmai.com/ http://www.dinamalar.com/ 

http://dinamani.com/ http://www.vikatan.com/ 

http://www.kumudam.com/ http://www.nakkheeran.in/ 

http://www.kalkionline.com/kalki/2013/apr/21042013/kalki_home.php 

Disclaimer: GATS Vasantha Malar is published by the Greater Atlanta Tamil Sangam (GATS), a registered, cul-

tural, secular and non-profit organization. The views expressed in this publication are solely those of authors or of 

the sources quoted therein and not necessarily that of the Vasantha Malar editorial board or the Greater Atlanta 

Tamil Sangam. Vasantha Malar accepts no liability for any claims or errors in advertisement or pictures or any of 

the reports or articles. However, we welcome your comments. Please address them to the editor of the malar 

at vmgats@gmail.com . The Vasantha Malar editorial board reserves the right to edit, not publish or acknowledge 

letters and articles sent to the publication. 
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