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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து
நீ ராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்ததக் ககழிகலாழுகும்
சீராரும் வதனகமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
கதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிதறநுதலும் தரித்தநறும் திலகமுமம!
அத்திலக வாசதனமபால் அதனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திதசயும் புகழ்மணக்க இருந்தகபரும் தமிழணங்மக!
தமிழணங்மக!
உன் சீரிளதமத் திறம்வியந்து
கசயல்மறந்து வாழ்த்துதுமம!
வாழ்த்துதுமம!!
வாழ்த்துதுமம!!!
-‘மமனான்மண ீயம்’ கப. சுந்தரனார்

வசந்தமலர்க்குழு
ஆசிரியர்க்குழு

மலர் வடிவதமப்பு

ஆதிமுத்து

சதீஷ் பாலா

சிவக்குமார்
ந.குமமரசன்
பிரதீபா
கீ தா சதீஷ்

கபாறுப்புத் துறப்பு
இம்மலர் அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் வவள ீயீடு. இம்மலரில் வவளியிடப்படும்
படங்கள், கட்டுரரகள், ஓவியங்கள் மற்றும் இன்னபிற வபாருண்ரமகளின் உரிரம
பரடப்பாளரரயும், மலர்க்குழுரவயும் சார்ந்தது. இவற்றில் எங்டகனும், எப்டபாடதனும்
எழக்கூடிய பிரழகளுக்கு மலர்க்குழுடவா, டகட்ட

ா வபாறுப்டபற்காது. மலருக்கு அனுப்பி

ரவக்கப்படும் வபாருண்ரமகரளத் டதர்ந்வதடுக்கவும், திருத்தி அரமக்கவும், டமலும்
அவற்றிற்கு மறுவமாழி அனுப்புதல் குறித்து முடிவவடுக்கவும், ஆசிரியர்க் குழுவிற்கு முழு
உரிரம உண்டு.
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அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்

தரலயங்கம்

ஆதிமுத்து

அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் வசந்த மலர்க் குழுவின்
சார்பாக வணக்கத்ரதத் வதரிவித்துக் வகாள்கிடறன். நாம் முதலில் திட்டமிட்டபடி வசப்டம்பர் மாத
இறுதியில் வவளிவர டவண்டிய இதழ் வகாஞ்சம் தாமதமாக வவளிவருவது வகாஞ்சம் வருத்தடம. சில
குடும்ப சூழ்நிரலகளின் காரணமாக நான் அவசரமாக இந்தியப் பயணம் டமற்வகாள்ளடவண்டிய நிர்பந்தம்
ஏற்பட்டது விட்டதால் என்னால் குறித்த டநரத்தில் இதழ் ஒருங்கிரணப்ரபச் வசய்ய இயலாமல் டபாய்
விட்டது.
பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்,அக்டடாபர் இரண்டாம் டததி காந்தி வெயந்தியன்று இந்தியாவில் இருந்தது
மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அந்தச் சிறப்பான நாளன்று நம் பாரதப் பிரதமர் திரு. நடரந்திர டமாடி
அவர்கள் டபசியரத மிகவும் ரசித்துக் டகட்டடன். நாட்டு முன்னற்றத்துக்கான பலவிதமான
உரரயாற்றல்கரள நான் டகட்டிருக்கிடறன். முன்டனற்றம் என்பதில் பலவிதமான பரிமாணங்கள்
உ\ள்ளன. உதாரணத்திற்கு, கல்வி, டவளாண்ரம, அரசியல், வபாருளாதாரம், வறுரம ஒழிப்பு - என்று
எத்தரனடயா. இப்பரிமாணங்களில் ஒரு நாட்டு முன்டனற்றம் இருக்க டவண்டும் என்று தரலவர்கள்
டபசுவதுண்டு.
இதில் "நாட்ரடச் சுத்தமாக ரவத்துக் வகாள்வது" என்பது வபாதுவாக எல்டலாராலும் மறக்கப் படும்
விஷயம். ஏவனன்றால், நாம் கவரலப்பட டவண்டிய விஷயங்கள் நாட்டில் எத்தரனடயா இருக்ரகயில்,
நாடு அழுக்காக இருப்பரதப் பற்றியும், கடந்து வசல்லும் வழிவயல்லாம் உள்ள குப்ரப டமடுகள் பற்றியும்
யாரும் கவரலப் படுவதில்ரல. அப்படிக் கவரலப்பட டவண்டும் என்று ஆரம்பித்துப் டபசினாலும்,
நமக்கிருக்கும் மக்கள் வதாரகரயயும், மற்றும் டவறு சில விஷயங்கரளயும் காரணம் காட்டி, நாட்டுச்
சுத்தத்ரத ஒரு வபாருட்டாக யாரும் எடுத்துக் வகாள்வதில்ரல.
டமலும், வவளி நாடுகளில் வாழ்ந்து வரும் இந்தியர்களாகிய நாம் இரதப் பற்றிப் டபச ஆரம்பித்தால்,
இது டமரல நாடுகள் மற்றும் வளர்ந்து விட்ட பணக்கார நாடுகள் சம்பத்தப் பட்ட விஷயம் என்று ஒரு
முடிவில்லாத சர்ச்ரசக்குள் நாம் சிக்கிக்வகாள்ளும் அபாயமும் இருக்கிறது.
ஆனால், திரு டமாடி ஆற்றிய உரரயில், "சுத்தமான இந்தியா" என்று ஒரு திட்டத்ரத ஆரம்பித்து, இது
அரசாங்கம் சம்பத்தப் பட்ட விஷயமல்ல. மாறாக, இது நம் எல்டலார் சம்பத்தப்பட்ட விஷயம் என்பரத
மிக அருரமயாக எடுத்துக் காட்டினார். இந்த ஒரு இயக்கம் ஒரு புரட்சிரய ஏற்படுத்தி, காந்தி அவர்கள்
கனவு கண்ட ஒரு "சுத்தமான பாரதத்ரத" வருங்காலத்தில் ஏற்படுத்தும் என்று நம்புகிடறாம்.
அவருரடய அரழப்ரப ஏற்று, அரனத்துத் தரலவர்களும், பிரபலங்களும் இந்த இயக்கத்ரத முன்
நடத்திச் வசல்வாகள் என்று நிச்சயமாக நம்புகிடறாம். இந்தியா நம் டதசம். தமிழ் நாடு நாம் பிறந்த வடு.
ீ
நாம் எந்த டதசத்தில் வாழ்ந்தாலும், பிறந்த வட்டுக்கான
ீ
எல்லா விதமான முன்டனற்றங்களுக்கும் நாம்
ஆதரவு அளிப்டபாம். சுத்தமான இந்தியா.....சுத்தமான தமிழ் நாடு உருவாகட்டும்.
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சிறுகதத

லலிதா

அபர்ணா பாஸ்கர்

இலக்கு

உண்டாகியிருக்கிறாள் என்ற நியூஸ் வந்த உடடன அம்பு பாட்டிக்கு ஏக குஷி. இருக்காதா பின்ன?

கண்ணுக்குக் கண்ணாக பார்த்து வளர்த்த டபத்தி கல்யாணமாகி மூணு வருடம் கழித்து ஒரு விடசஷம் என்று
வசால்கிறாடள! நாலாம் மாதத்திலிருந்டத ஃடபானில் டபத்திக்கு பரபரப்பாய் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வகாடுக்க ஆரம்பித்து
விட்டிருந்தாள். எத்தரன பிள்ரளப் பிறப்ரப பாத்திருப்பாள்? "மசக்ரக வாந்திரய கட்டுப்படுத்த வதனம் வரண்டு
கிராம்ரப ஒரு டம்ளர் ெலத்தில டபாட்டு காலங்காத்தால குடி. ஒரு ஸ்பூன் ெீர கத்ரத வவறும் வாணலியில வறுத்து
அரர டம்ளர் ெலம் விட்டு கால் பாகமா வத்தினவிட்டு வகாஞ்சம் பனங்கற்கண்ரடயும் எலுமிச்சங்காயளவு
வவண்ரணரயயும் டபாட்டு அது உருகின உடடன குடிச்சுடு.." இப்படி ரகவத்தியவமல்லாம் வாய் வழி ரவத்தியமாய்
அவமரிக்காவுக்கு டபாய்க் வகாண்டிருந்தன.
கடணசனும் சச்சுவும் வபண்ணுரடய பிரசவத்துக்கு ஆறாம் மாசத்துலிருந்டத வபட்டி படுக்ரகரயக் கட்டிக்
வகாண்டுதான் இருந்தார்கள். ஆனால் கடணசனுக்கு ஹார்ட்

ர்ெரி என்றவுடன் ஹாஸ்பிடலும் வடுமாய்
ீ
இருந்தது.

ஆபடரஷன் வசய்த உடம்டபாட ஃப்ரளட் ஏறக்கூடாது என்று டாக்டர் வசான்ன பிறகு பிரசவத்துக்கு யார் டபாகிறது
என்று முழித்துக் வகாண்டிருந்தார்கள். லலிதாவுக்கு புகுந்த வட்டில்
ீ
மாமியார் கிரடயாது. மாமனார் டபாய் என்ன
வசய்வார் பாவம்? லலிதாவின் கணவன் பட்டாபிக்டகா வவளியூருக்கு அடிக்கடி டூர் டபாகிற டவரல. இப்படிடய பந்ரத
பாஸ் பண்ணிக் வகாண்டட இருந்து அது பல ரகமாறி அம்பு பாட்டியின் ரகயில விழுந்தது. பாட்டிக்கு எழுபத்தி எட்டு
வயது முடிந்துவிட்டது. "கரடசி காலத்துல கிருஷ்ணா ராமா டகாவிந்தான்னு இருக்டகன் நான், என்ரன எதுக்கு
வம்புல மாட்டிவிட்டு அவமரிக்காவுக்வகல்லாம் தனியா அனுப்படறள்" என்று வசால்லணுடம.ம்ஹூம்! "ரயில் வபட்டி
மாதிரிதாடன இந்த ஆகாச விமானமும். ஏறி உட்கார்ந்தா வாஷிங்டன்ல இருக்கப்டபாடறன். தலச்சம் புள்ளபிறப்பு மறு
ென்மடமாடனா, எனக்கு டிக்வகட்ரட வாங்கிடுங்டகா" என்று மூட்ரடரயக் கட்ட ஆரம்பித்துவிட்டாள்.
"இன்னும் ஒரு மாசத்துல அம்பு பாட்டி அவமரிக்கா டபாறாளாடம, இந்த வயசுல லக்
பாத்திடயாடனா?"

என்று வபருமாள் டகாவிலில் சஹஸ்ரநாம பாராயணம் வசய்யும் பாட்டிக்வகல்லாம் ஒடர புரகயாய்

புரகந்தது. "அம்பு, திரும்பி வரும்டபாது எனக்கு நல்லதா பவள மாரல ஒண்ணு வாங்கிண்டு வாடயன், பணம்
குடுத்துடடறன்" என்று விண்ணப்பங்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தன. "அதுக்வகன்னடி லக்ஷ்மி, ஆகட்டும்" என்றபடிடய
புறப்படுவதற்குத் தாயாரானாள் பாட்டி. நாட்டு மருந்துக் கரடயில் மாசிக்காய், ொதிக்காய், வசம்பு, சுக்கு, சித்தரத்ரத
எல்லாவற்ரறயும் வாங்கிக் வகாண்டாள். தாத்தாவுரடய ஞாபகமாய் பீடராவுல இருந்த டவஷ்டியில் பஞ்சாட்டம்
வமன்ரமயாக இருந்த இரண்ரட எடுத்து கிழித்து லங்டகாடியாக ரதத்துக் வகாண்டாள். குழந்ரதக்கு வபான் காப்பு,
வவள்ளிக் காப்பு, கருப்பு வரளவயல்லாம் அடுக்கி ரவத்தாள். லலிதாவுக்கு பிடித்த மாலாடு, பட்டணம் பக்டகாடா, ரக
முறுக்வகல்லாம் தன் ரகயாடலடய மணக்க மணக்க பண்ணிக் வகாண்டாள். லலிதாவுக்குப் பட்டுப் புடரவ,
மாப்பிள்ரளக்கு டவஷ்டி,டபண்ட், சட்ரட, குழந்ரதக்கு ெபலா என்று வபட்டிவயல்லாம் நிரம்பியபடி இருந்தது.
வபரியப்பாவும், அத்ரதயும் ஏர்ப்டபார்ட்டில் வந்து ஏத்திவிட அமர்க்களமாய் கிளம்பினாள். ஒன்பது கெம்
கட்டிக்வகாண்டிருந்த அம்பு பாட்டிரய நிரறய சீட்டு காலியாய் இருந்ததால் பி

ினஸ் க்ளாசுக்கு அப்க்டரடு

பண்ணினார்கள். பாட்டிரய பார்த்ததும் பக்கத்துச் சீட்டில் இருந்த அவமரிக்கப் வபண் புன்னரகத்தாள். பாட்டியும்
வமலிதாக சிரிக்கவும் அவள் "ஓ, யூ லுக் ப்யூடிஃபுல், ஐ லவ் யுவர் சாரி" என்றாள். புரிந்தது என்பதுடபால்
தரலயாட்டினாள் அம்பு பாட்டி, "எம்.எஸ்.ப்ளூ" என்றாள். "ஓ ஒடக, வவரி ப்ரிடி கலர்" என்றாள் அந்தப் வபண். "ஏசியன்
வவெிடடரியன்?" என்றபடி முதலில் சாப்பாடு வகாண்டு வந்தார்கள். "டவண்டாம்மா. நான் கட்டிண்டு வந்துட்டடன்"
என்றபடி, அரச இரலயில் சுத்தியிருந்த மிளகாப்வபாடியில் டதாய்த்வதடுத்த இட்லிரயப் பிரித்வதடுத்துச் சாப்பிட்டாள்.
எள்ளுடன் நல்வலண்ரணயில் டதாய்த்வதடுத்த இட்லியின் மணம் தூக்கியது. இரண்டு இட்லியுடன் நிறுத்திக் வகாண்டு
வழக்கமான ஸ்டலாக வசஷரன மனடதாடு முணுமுணுக்க ஆரம்பித்தாள். ரகப்ரபயிலிருந்த வாட்சில் லண்டனில்
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அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்
என்ன ரடம் என்று டகட்டுக் வகாண்டு மாற்றிக் வகாண்டாள். லண்டனில் தமிழ் மாமா ஒருத்தரரப் பிடித்துக்
வகாண்டு ஃப்ரளட்டும் மாறி பத்திரமாய் வாஷிங்டன் வந்து டசர்ந்தாள். "லலிதா, எப்படிடா இருக்டக? பார்த்து மூணு
வருஷம் ஆச்டச!, மாப்டள, வசௌக்கியமா?" என்றபடி ஏர்ப்டபார்ட்டில் டபத்திரய உச்சி முகர்ந்தாள்.
"பாட்டி, இன்னிக்கு பால் டபாளி பண்ணித் தரயா? இன்னிக்கு டமார்க் கூழ் டவணும் பாட்டி, கருவடாம் மாவு
சாப்பிடணும் டபால இருக்டக, பச்சமிளகாய் அரரச்சு எலுமிச்சம் பழம் பிழிஞ்சு" என்று தினம் ஒரு மசக்ரகயுடன்
எழுந்திருப்பாள் லலிதா. பாட்டியும் சரளக்காமல் ஆரசயாய் ஓடி ஓடி எல்லாவற்ரறயும் பண்ணிக் வகாடுப்பாள்.
மாப்பிள்ரளக்கு எழுந்தவுடன் நுரர வபாங்க ஃபில்டர் காப்பி வகாடுத்து விடுவாள். தினமும் காரலயும் மாரலயும்
டாண் என்று ஆறு மணிக்கு வாக் டபாய்விடுவாள். வவள்ரளக்காரர்கள் ஹடலா வசான்னால் புன்னரகயுடன்
தரலயரசப்பாள். வந்த பதிரனந்து நாட்களில் வால்மார்ட், காஸ்ட்டகா, சிவா விஷ்ணு டகாயில் இந்தியன் மளிரகக்
கரடகள் எல்லாடம புரிந்துவிட்டது. "ஏண்டி லலிதா, இந்த வண்டிவயல்லாம் சர் சர்ன்னு இத்தரன டவகமாய்
டபாறடத, ஆக்சிடன்ட் ஆகாம இருக்கணுடம! " என்று ஆச்சரியமாய் வண்டிகரளப் பார்ப்பாள். வட்டிடலடய
ீ
டபத்திக்கு
சீமந்தம் வரளக்காப்பு பண்ணி வந்த ஐம்பது டபருக்கும் மணக்க மணக்க பாதுஷா என்ன, டாங்கர் பச்சிடி என்ன,
கல்யாண ரசம் என்ன, வாழப்பூ பருப்புசிலியல் என்ன என்று சரமயலில் ெமாய்த்து விட்டாள்.
வியாழனும் வவள்ளியும், பட்டாபி முகடம சரியில்ரல. ஃடபான் டமல ஃடபான் வந்துக் வகாண்டிருந்தது.
சரியாகச் சாப்பிடவுமில்ரல. லலிதாவும் கவரலயுடன் இருந்தாள். வபாறுத்து வபாறுத்து பார்த்து "லலிதா,
மாப்பிள்ரளயும் நீயும் ஏடதா சங்கடத்தில இருக்டகள் டபாலிருக்டக, என்ன விஷயம்?" என்று டபத்தியின் தரலரய
வருடியபடிடய டகட்டாள். "அவடராட கம்பனியில் ஏடதா ப்ராப்ளம். டவரல டபாயிடுடமான்னு டபசிக்கறா. அவடராட
சம்பளத்ரத நம்பிதான் இந்த
டவரல டபாயிட்டா இன்

வட்ரட
ீ
வாங்கி வச்சிருக்டகாம். பயமா இருக்கு பாட்டி. பிரசவ டநரத்துல இவருக்கு

ுரன்ஸ் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட வசலவாகுடம. என்ன பண்றதுடன வதரியரலடய" என்று

பாட்டியின் மடியில் தரலரயப் புரதத்துக் வகாண்டு அழுதாள். டபத்திரய எப்படி டதற்றுவது, என்ன வசால்வதுன்னு
வதரியாமல் தவித்தாள் அம்பு பாட்டி. "கவரலப் படாதடா கண்ணா, அப்படி ஒண்ணும் நடக்காது. நல்லரதடய நிரன.
நல்லடத நடக்கும்" என்று தட்டிக் வகாடுத்தாள்.
ஆஃபீ

திங்கள் கிழரம காரல பதிடனாரு மணிக்டக பட்டாபி

ிலிருந்து வந்துவிட்டான். டவரல டபாய் விட்டது. சின்னஞ் சிறுசுகள், அதுவும் முதல் முதலில் அப்பா அம்மா

ஆகப் டபாகிடறாம் என்ற குதூகலத்தில் இருக்கும்டபாது இப்படி ஒரு கவரலரயக் குடுத்துட்டிடய என்று சிவரனயும்
வபருமாரளயும் டகட்டுக் வகாண்டட இருந்தாள் பாட்டி. "மாப்டள, ஐஐடியில் படிச்ச படிப்பிருக்கு, சரஸ்வதிடதவி
உங்களிடம் இருக்கும்டபாது, லக்ஷ்மி தாடன டதடிண்டு வருவா, நீங்க ஒண்ணும் கவரலப் படாடதள்" என்று
டதற்றினாள்.
அடுத்த வாரடம பட்டாபிக்கு மூணு மாச கான்ட்ராக்டில் வவளியூரில் டவரலக் கிரடத்தது. "பிரசவத்துக்கு
ஒரு வாரம் இருக்கும் டபாது லலிதாடவாட இல்லாமல் எப்படி டபாறது என்று கவரலப்படாடதள். நான் லலிதாரவ
பாத்துக்கடறன்." என்று சமாதானப் படுத்தி அனுப்பி ரவத்தாள். புதன் கிழரம பிரசவ வலி வந்தவுடன்
லலிதாவுரடய ஃப்வரண்ட் கங்காவின் துரணயுடன் ஆஸ்பத்திரிக்கு டபாய் அட்மிட் ஆகி அழகான வபண்
குழந்ரதயுடன் நாலு நாட்களில் திரும்பி வந்தார்கள். வவள்ளிக்கிழரம மாரல பட்டாபி

குழந்ரதரயயும்,

லலிதாரவயும் ஓடி வந்து வாரியரணத்தான். "மாப்டள, இது டசாதரனக் காலம்தான். ஆனாலும் பகவான் ரகவிடாம்
உடடன ஒரு டவரலரயத் டதடிக் குடுத்துட்டார் பாருங்டகா, ரதரியமாய் இருங்டகா" என்று பட்டாபிரயயும்
டதற்றினாள். ஒவ்வவாரு வாரமும் வவள்ளிக்கிழரம ராத்திரி வந்து ஞாயிற்றுக் கிழரம மாரல கிளம்பிப் டபாகும்படி
இருந்தது. குழந்ரதக்குப் புண்யாெனம் பண்ணி டகாயிலுக்கும் அரழத்துக்வகாண்டு டபாய் வந்தாயிற்று. "பாட்டி, தயா
பிறந்து ஒரு மாசமாச்சு, நானும் கம்ப்யூட்ட்ர் டகார்ஸ் படிச்சு டவரலக்கு டபாகலாம்னு வநனக்கடறன். அவருக்கும்
வகாஞ்சம் வஹல்ப்பா இருக்குடம" என்றாள் லலிதா. "நாடன வநனச்டசன். நீடய வசால்லிட்டட. நீ என்ன படிக்கணுடமா
படி, டவரலக்கு டபா. எல்லாத்ரதயும் நான் பாத்துக்கடறன்." என்று உற்சாகமூட்டினாள். பாத் டப்பில் ஒரு ஸ்டூலில்
பாட்டி உட்கார்ந்து கால்களில் குழந்ரத தயாரவப் டபாட்டுக் வகாண்டு ஆலிவ் எண்ரணரய தடவி உருவிவிட்டு
கடலமாரவத் தடவி ரக வபாறுக்கும் சூட்டில் வவந்நீர் விட்டு குளிப்பாட்டிவிட்டால் குழந்ரதக்குத் தூக்கம் வசாக்கும்.
லலிதாவுக்கும் தினமும் உடம்பு சூடு தணிய டவண்டும் என்று எண்ரணத் டதய்த்துவிட்டு, பருப்புத் வதாரகயல், வநய்
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விட்டு மிளகுக் குழம்பு என்று பத்தியமாய் சரமத்துக் வகாடுத்து, குழந்ரத டயாபர் மாத்துவதிலிருந்து
எல்லாவற்ரறயும் பாட்டி பார்த்துக் வகாண்டுவிடுவாள். தயாவுக்கு மூன்று மாதம் இருக்கும் டபாது லலிதாவுக்கும்
டவரல கிரடத்தது. பட்டாபிக்கு வவளியூரிடலடய இன்வனாரு மூன்று மாத கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்வடன்ட் ஆனது.
தயாரவ ப்ராமில் டபாட்டுக் வகாண்டு வநடூக வாக் டபாய்விட்டு வருவாள் அம்பு பாட்டி. "மாமி, இந்த வயசுல
நீங்கடள ரதரியமாய் டபத்திக்கு பிள்ள பிறப்பு பாக்க வந்திருக்டகள், எங்களுக்டக இதப் பாத்து ரதரியம் வந்துட்டது."
என்று வழியில் மற்ற அம்மாக்கள் வசால்வார்கள். "பாட்டி, என் டபரனுக்கு ெலடதாஷமா இருக்கு,

இவாரளக்

டகட்டால், அது தாடன சரியாயிடும் அப்படீங்கறா, நீங்க வாக்கிங் டபாகும்டபாது ஒரு எட்டு வந்து பாக்கடறளா?"
என்று ஃடபானில் அரழப்பு வரும். "இடதா வடரடன, பதினஞ்டச நாள் குழந்ரதயாச்டச, மூச்சு வதணறப்டபாறடத" என்று
தயாரவ ப்ராமில் டபாட்டுக் வகாண்டு உடடன ஓடிப் டபாய் மஞ்சள் பத்து டபாட்டுவிட்டு வருவாள். "மாமி, வரண்டு
நாளாய் ரக வபாறுக்காமல் அழறா என் டபத்தி, எட்டு நாளாய் வவளிக்கும் டபாகரல. அவதல்லாம் பரவாயில்ரலன்னு
டாக்டர் வசால்றா. இவா குடுக்கற மருந்து ஒண்ணும் டகக்கரல" என்றால் டபாய் பார்த்துவிட்டு “வயத்து வலி
டபாலிருக்டக. வசம்ரப சுட்டு வபாடி பண்ணி டதன் விட்டு குடு” என்று ரக வத்தியம் வசால்வாள். அடுத்த அரர மணி
டநரத்தில் குழந்ரத அழுவரத நிறுத்துவதால், பாட்டி வராம்ப ஃடபமஸ் ஆகிவிட்டாள்.
"எனக்கு ஆர்த்ரரடிஸ்னால மூட்டு வலி ொஸ்தியா இருக்கும்மா. இவருக்கும்

ர்ெரி பண்ணிணதுடலர்ந்து

உடம்டப பரழயபடி இல்ரல. நீங்க லலிதாரவ பாத்துக்கடறள்னு நிம்மதியா இருக்கு" என்றாள் ஃடபானில் சச்சு. "நீ
எதுக்கும் கவலப்படாத சச்சு, வகாழந்ரத தயா அப்படிடய எங்க மாமியார், அதான் உன் மாமனாடராட அம்மா ொரடல
இருக்காள். சனி ஞாயிறில் கம்ப்யூட்டர்ல டபாட்டுக் காட்டச் வசால்டறன். டவலக்காரிரய வரச்வசால்லி நான் காச்சி
வச்சிருக்டகடன அந்த டவப்வபண்ரணரய தடவி நீவிவிடச் வசால்லு. மூட்டு வலிக்கு நன்னா டகக்கும்" என்றாள்.
"பாட்டி, உன்டனாட விசாரவ எக்ஸ்வடன்ட் பண்ணிடவா? தயாரவ அதுக்குள்ள டட டகர்ல விட மனசு வரரல" என்று
லலிதா

டகட்கவும் பாட்டி தரலயரசக்க விசா எக்ஸ்வடன்ட் ஆகிவிட்டது. பட்டாபிக்கும் உள்ளூரிடலடய டவரலக்

கிரடத்துவிட்டது. ஆறு மாதம் விறுவிறுவவன ஓடியது. தயாவும் நீஞ்சி, தவழ்ந்து, பிடித்துக் வகாண்டு நடக்க
ஆரம்பித்துவிட்டாள்.
அம்பு பாட்டி ஊருக்கு டபாகிறாள் என்று வதரிந்த உடடன ஃப்வரண்டான எல்லா
அம்மாக்களும் ஃடபர்வவல் பார்ட்டிடய ரவத்து விட்டார்கள். "லலிதா, அம்பு பாட்டி உனக்கு பாட்டின்னா
எங்களுக்வகல்லாம் அம்மா மாதிரி." என்று உருகினார்கள். "பாட்டி, வமட்ராஸ் ஃடபான் நம்பர் குடுங்டகா. அங்க வந்து
பாக்கடறன்" என்று நம்பர் வாங்கிக் வகாண்டார்கள்.

ஏர்டபார்ட்டில் கண்களில் கண்ண ீருடன் பாட்டி ரகரயப் பிடித்துக்

வகாண்டாள் லலிதா. பட்டாபியும் "கிட்டதட்ட ஒரு வருஷமா எங்களுக்கு நீங்க ஒரு பில்லர் ஆஃப் சப்டபார்ட்டா
இருந்துட்டடள். நீங்க இல்ரலன்னா இந்த டசாதரனகரள நாங்க எப்படி மீ ண்டு வந்திருப்டபாம்னு வதரியரல. எப்படி
நன்றி வசால்றதுன்டன வதரியரல" என்றான். "இடதா, பாருங்டகா!

எங்க காலத்துல வடு
ீ வநரறய மனுஷா. எந்த

கவரலயானாலும் பகிர்ந்துக்க கஷ்டத்ரத தீர்த்து ரவக்க வபரியவா இருந்தா. இப்ப நீங்கடள எல்லா கஷ்டங்கரளயும்
எதிர்டநாக்கடறள். மனசுவிட்டு டபசி ஒருத்தருக்வகாருத்தர் ஆதரவா இருக்டகள். இது எவ்வளவு வபரிய விஷயம்
வதரியுமா?

குழந்ரதகரள வளர்த்து ஆளாக்கி கல்யாணமும் பண்ணி குடுத்து அனுப்பினப்புறம் ஒரு இலக்டக

இல்லாத மாதிரி டதாணறது. இந்த ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு உதவியா குழந்ரதரய பாத்துண்டது வராம்ப வநரறவா
இருக்கு. இலக்கில்லா பயணம்தான் வராம்ப கஷ்டமான காரியம். இவதல்லாம் வராம்ப சுலபம். நீங்க வரண்டு டபரும்
இப்படிடய சந்டதாஷமா சிரிச்சுண்டட எப்டபாதும் இருக்கணும். அதுமட்டும்தான் டவணும்" என்றபடிடய கிளம்பினாள்.
இந்த ஐந்து வருடங்களில் வமட்ராஸ் வசன்ரனயானரதத் தவிர ஏக மாற்றங்கள், நிரறய முன்டனற்றங்கள்.
அம்புப் பாட்டிக்கு எண்பரத தாண்டிவிட்டது என்று வசான்னால் நம்ப முடியாது. அவ்வளவு உற்சாகமும் சந்டதாஷமும்
நிரறவும் அவளிடம் டசர்ந்திருந்தன. இந்த ஐந்து வருடங்களில் அவள் வபண் வயித்துப் டபத்திகள் சாரதா, சுகன்யா,
லதாவுக்கும் பிரசவம் பாக்க பாட்டிடய சிங்கப்பூருக்கும், ஆஸ்த்டரலியாவுக்கும் பறந்தாள். இடதா, இப்வபாழுதும்
கரடக்குட்டி டபரன் மடகஷின் மாமியார் பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்து விட்டதால் அம்பு பாட்டி நியூயார்க் கிளம்பிக்
வகாண்டிருக்கிறாள். அம்பு பாட்டியின்

அன்பும் கரிசனமும் அவளுக்கு புது இலக்குகரளக் காட்டிக் வகாண்டட

இருக்கின்றன!.
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அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்
இலக்கியம்

படித்ததில் பிடித்தது

ஆதசக்மகா ரளவில்தல அகிலகமல் லாங்கட்டி
ஆளினுங் கடல்மீ திமல

ஆதனகசல மவநிதனவர் அளமகசன் நிகராக
அம்கபான்மிக தவத்தமபரும்

மநசித்து ரசவாத வித்ததக் கதலந்திடுவர்
கநடுநா ளிருந்தமபரும்

நிதலயாக மவயினுங் காயகற் பந்மதடி
கநஞ்சுபுண் ணாவர்எல்லாம்

மயாசிக்கும் மவதளயிற் பசிதீர உண்பதும்
உறங்குவது மாகமுடியும்

உள்ளமத மபாதும்நான் நான்எனக் குளறிமய
ஒன்தறவிட் கடான்றுபற்றிப்

பாசக் கடற்க்குமள வழாமல்
ீ
மனதற்ற

பரிசுத்த நிதலதய அருள்வாய்

பார்க்குமிட கமங்குகமாரு நீ க்கமற நிதறகின்ற
பரிபூர ணானந்தமம.

கந்துக மதக்கரிதய வசமா நடத்தலாம்
கரடிகவம்புலி வாதயயும்

கட்டலாம் ஒருசிங்க முதுகின் மமற்ககாள்ளலாம்
கட்கசவி கயடுத்தாட்டலாம்

கவந்தழலின் இரதம்தவத் ததந்துமலா கத்ததயும்
மவதித்து விற்றுண்ணலாம்

மவகறாருவர் காணாமல் உலகது லாவலாம்
விண்ணவதர

மயவல்ககாளலாம்

சந்ததமும் இளதமமயா டிருக்கலாம் மற்கறாரு
சரீரத்திகதலும் புகுதலாம்

சலமமல் நடக்கலாம் கனல் மமல் இருக்கலாம்
தன்னிகரில் சித்திகபறலாம்

சிந்தததய யடக்கிமய சும்மா விருக்கிற
திறமரிது சத்தாகிகயன்

சித்தமிதச குடி ககாண்ட அறிவான கதய்வமம
மதமசா மயானந்தமம.

-- தாயுமானவர்
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கதாகுப்பு; ந.குமமரசன்

வசந்த மலர் * அக்டடாபர் 2014
கவிதத

‘ரலக்’ வகாடுங்க

அம்மாடவாட தகரப் வபட்டியில்

டதடி வங்கிய

கண்வடடுக்கப்பட்ட ஆயாடவாட

வகாண்ரட ஊசி…

கிழிஞ்ச புரகப்படம்...

வதியில்
ீ
கிடந்த

அவ்வூரின் ஒற்ரற முகவரி - அந்த

கிழிஞ்ச வசருப்பு…

இருகிரள வகாண்ட
திரும்பப் படித்தால்

மலட்டுத் வதன்ரன...

அவனுக்டக புரியாத
கருப்பனுக்குச் வசால்லிவிட்ட

இரண்டு வரிகள்…

சாமி கிடா...
குடிகார வவள்ரளச்சாமியின்

வபாருள் புரியாத

மூணாவது பாப்பா

யாடரா எழுதிய

மூக்வகாழுகிய படி...

ஆங்கிலப் பத்தி…

சற்றுமுன் வபய்த
மரழயில் முரளத்த

யாடரா வபற்ற

வதருமுரனக் குட்ரட…

அழகான வபண்

இப்டபாது விற்பரனயில் இல்லாதுடபான

அவளறியாது…

பத்து வருடத்துக்கு முன்னாடி
ஒருநாளும் இவன் பின்பற்றாத

எழுதாமற்டபான டபனா…

உலகத் தரலவர்களின்
தரலவலிக்கு ரவத்தியர்

வபான்வமாழிகள்…

வகாடுத்த ஒன்பது
மாத்திரரகள்…

தினத்திற்கு ஒன்வறன

குடிக்கத் தண்ண ீர் டதடி

அவன் புரகப்படம்…

வட்டுச்
ீ
சன்னலுக்கு வந்த
Like டவண்டி ஏங்குது

ஏடதா ஒரு குருவி…

முக நூலில்..

படம் பிடிக்க என்டற
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வர.பழனிச்சாமி
ீ

அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்
இலக்கியம்

முப்பால்

பழகுதமிழ்ச் வசால்லருரம நாலிரண்டில்
அணுரவத் துரளத்டதழ் கடரலப் புகட்டிக்
குறுகத் தறித்த குறள்.

--ஒளதவயார்

நின்றலர்ந்து டதன்பிலிற்று நீர்ரமயதாய்...
மன்புலவன் வள்ளுவன் வாய்ச்வசால்.

--இதறயனார்

நூன்முரறரய

வந்திக்க வசன்னி, வாய் வாழ்த்துக, நன்வனஞ்சம்
சிந்திக்க டகட்க வசவி.

--உக்கிரப்கபரு வழுதியார்.

குறள்வவண் பாவடியால் ரவயத்தார்
உள்ளுவவவல் லாமளந்தார் ஓர்ந்து.

--பரணர்

அறம்வபாரு ளின்பம்வ ீ வடன்னுமந் நான்கின்
திறந்வதரிந்து வசப்பிய டதரவ

--மாமூலனார்.

அப்பா வலாருபாரவ யாப்படவா வள்ளுவனார்
முப்பால் வமாழிமூழ்கு வார்

--நாகன் மதவனார்.

சுருங்கிய
வசால்லால் விரித்துப் வபாருள் விளங்கச் வசால்லுதல்
வல்லாரார் வள்ளுவரல் லால்.

--அரசில் கிழார்.

ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்ப தருங்குறளும்
பாயிரத்தி டனாடு பகர்ந்ததற்பின்--டபாவயாருத்தர்
வாய்க்டகட்க நூலுளடவா

--நத்தத்தனார்

ஓதற் வகளிதா யுணர்தற் கரிதாகி
டவதப் வபாருளாய் மிகவிளங்கி

--மாங்குடி மருதனார்

வாய்வமாழி வள்ளுவர் முப்பான் மதிப்புலடவார்க்
காய்வதாறு மூறு மறிவு.

--உருத்திர சன்ம கண்ணர்

டவத விழுப்வபாருரள வவண்குறளால் வள்ளுவனா
டராதவழுக் கற்ற துலகு.

--மதுதரப் கபருமருதனார்

வள்ளுவ ரின்குறள் வவண்பா வகிலத்டதார்
ருள்ளிரு ண ீக்கு வமாளி.

--மதுதரப் பாலாசிரியனார்

எல்லாப் வபாருளு மிதன்பா லுளவிதன்பா
லில்லாத வவப்வபாருளு மில்ரல

--மதுதரத் தமிழ் நாகனார்
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கதாகுப்பு; ந.குமமரசன்

வசந்த மலர் * அக்டடாபர் 2014
கவிதத

பிரதீபா பிமரம்

விழுதுகளில்லா ஆலமரங்கள்!
ஒளியில்லா முழுநிலவுகள் !

என்னிடம் ஒன்றும் எடுப்பதற்கில்ரல

அரமதியாய் ஆழ் மனடதாடு

என்கின்றான்

அழுது வகாண்டிருக்கும் ஆண்டவர்கள் !

வபருஞ்சுரமகள் தங்ரககள்

கருவரறயில் சுமக்ரகயிடல

விரும்பி நானும் டபசினால்

கனவும் கூட கண்டிறாள் -உன்

விரல வகாடுக்க டவண்டி வரும்

கல்யாணப் பந்தலிடல கூட

ஆடி என்பர்,சீமந்தம் என்பர்,சீர் என்பர்,முரற என்பர்

கற்பரனயும் வசய்திறாள் !

நல்லடதார் முடிவு

கட்டிக்வகாண்டவள் மாற்றிவிட்டாள்

!

உனக்கும் எனக்கும் ஒன்றுமில்ரல இனி !

என்ற

கரடநிரல கருத்துக்கு அர்த்தம் இல்ரல

அன்று கதறி அழும்

உன்ரனப் வபற்வறடுத்தவர்

கண்ணர்ீ துரடத்து ரகயிடல சுமந்த அண்ணனுக்கு

வபரியவராய்த்

உனக்கல்லடவா

தங்ரகயவள்

காலம் உருண்டு காசு ரபரய நிரறத்தவுடன்

வதரியடவண்டும் !

முத்தாய் மூன்று பிள்ரளகள்

நடிரகயாய்த் வதரிகிறாள் !

வசாத்வதல்லாம் அவர்கள்

மரியாரத தரவில்ரலயாம்

பார்ரவயில்

வசாற்பமகிப் டபாக -

அவருக்கும் அவர் மணவாட்டிக்கும்

சிற்பமாய் வசதுக்கினார்கள்

குற்றங்கள் பல நிரூபிக்க பட்டதில்

சிறுகல் அவர்கரளயும் !

குற்றவாளி தங்ரகக்கு தண்டரன

பணம் சினவமன்ற டபய்க்கு

டபச டவண்டாம் என்படத!

முன்டன

மனம் குணம் எல்லாம் ஒளிந்து வகாள்ளும்

தாயுமவள் புலம்புகின்றாள்

காலமிது

தாய்ப் பாலுக்கிங்டக

!

அப்பனிடம் ஒன்றுமில்ரல

விரலக் வகாடுத்த

ஆண்டியவன் அருகில் நின்றால்

தனயனவன் என்பிள்ரள

வபரும்வபரிய மனிதர் நம்மால்

தரணியிடல இப்படிடயார்

நிற்பதற்கும் கூசுமல்டலா?

தங்கமகன் பிறந்ததில்ரல !

இப்படியும் மகன் நிரனத்தான்

முத்தாய் மூன்ரறப் வபற்டறன்

நிர்கதியாய்

ொன் பிள்ரள இது - என்

விட்டுச் வசன்றான் !

மாமன் மாமி வபற்டறார் ஆனார்

ஆண் பிள்ரள என்டற திரளத்டதன்

வபற்டறாரிங்டக மாயமானார்.-மாதமானால்

இட்ட முட்ரடரய டகாழி பார்ப்பதற்கு முன்

வசாற்பமாய் பணங்கள் வகாஞ்சம்

டகாமகனின் தாட்டிலிட்டடன்

நிர்கதியற்ற

டகாழியின் சாபடமா இது?

நரடப்பிணங்களுக்கு !

வபற்ற தாய் வகாடுத்த தாய் பாலுக்கிங்டக

இப்படி ஓயாமல் காரணம் டதடினாள்

உற்ற விரலயும்

தங்கமகன் தரம மறந்து டபானதற்கு !

அவன் வகாடுத்டத விட்டானாம்

இனி ஒன்றும் வகாடுப்பதற்கில்ரல

மற்ற இரண்டும் ஆணாயிருக்கக் கூடாதா
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அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்
அந்திமக் காலம் அவஸ்ரத இல்ரலடய !
ஒன்ரற வபற்றதற்டக ஓலமிட்டு அழுரகயிடல
மற்றிரண்டும் உனக்வகதற்கு ஒப்பாரிரய
வபருக்கிடடவா ?
காரசக் வகாடுக்க முடியாவிட்டாலும் -அவர்கள்
பாசம் வகாடுத்தல்லவா உன்ரனத் டதற்றுகிறார்கள்?
மாதா ,பிதா ,குரு ,வதய்வம்
மறந்தனன்

மானுடன் இங்டக !

வபற்றவவனல்லாம் பித்தனடி -இங்கு சில
பிள்ரளகவளல்லாம்

எத்தனடி !

வசாத்வதல்லாம் பிள்ரள என்றாய்

-இன்று

வவற்றாய் இருக்கும் அப்பா
டவண்டாம் என்கிறது பிள்ரள !
வபாழுவதல்லாம் கடவுள் முன்டன
கரடசி காலம் கண்முன் வதரிவதற்குள்டள
டசர டவண்டும் மகன் தம்முடன்
டகாரிக்ரக மட்டும் இது ஒன்டற !
டவண்டுகிடறன் நானும் இங்டக
பிள்ரளகடள புரிந்திருங்கள்
வட்டிடல
ீ
வதய்வங்கள் இருக்க
டகாவிலுக்கு நீங்களும்

வசன்றால்

நன்றாய் உற்றுப் பாருங்கள்
கடவுள் உங்கரளப்

பார்த்து

ரக வகாட்டிச் சிரிப்பார் !-நீ
உண்ணும் டபாடதா உறங்கும் டபாடதா
எண்ணும் டபாடதா எழுதும் டபாடதா
விழும் டபாடதா எழும் டபாடதா
தப்பித் தவறி எப்டபாடதனும்
உங்கள்

உணர்வில் - உங்கரள

உலகிற்கு அளித்தவர் வந்தார் எனில்
உணர்ந்துக் வகாள்ளுங்கள் -அவர்கள் இப்டபாது
விழுதுகளில்லா ஆலமரங்கள்!!!!!!!!!
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வசந்த மலர் * அக்டடாபர் 2014
கவிதத

மானுடர் டவற்றுரம

சமத்துவம் பரடத்த நிலவமான்று.
அங்டக அத்தரன டபருடம

பால் வாங்க நின்று வகாண்டிருந்தார்கள்,
யாருக்கு என்டறன்.

'வவள்ரள நிறத்துப்பூரன ஒன்று இட்ட

டபருக்வகாரு நிறமான பூரனக்குட்டிகளில்,
எனக்குப் பிடித்த

கருஞ்சாந்துநிறப்பூரனக்குட்டிக்குத் தான் பால்'
என்றான் ஒருவன்.

மற்றவர்கள் ஆளுக்வகாரு நிறத்துப்பூரனக்குட்டிரயச்
வசான்னார்கள்.

அவர்கள் வசால்லாமல் விட்ட
பூரனக்குட்டிகரளப் பற்றித் தான்

கவரலப்பட்டுக் வகாண்டிருக்கிடறன்.

வமாழி
நிலவுக்குத் வதரியாது
அதன் தன்ரம.

கீ ற்றுக்குத் வதரியாது
அதன் பசுரம.

மலருக்குத் வதரியாது
அதன் இளரம.

வசால்லும்டபாது வதரியாது
வமாழியின் வலிரம.

குணத்டதாடு ஊற்றத்ரதக் கூட்டி
வாழ்டவாடு வவற்றிரய நாட்டவும்,
பழக்கத்தில் அச்சத்ரதக் காட்டி

வநஞ்டசாடு டதால்விரயக் கூட்டவும்,
இனிப்டபாடு காதரல ஊட்டவும்,

வவறுப்டபாடு அழிரவ மூட்டவும்,
....
அம்மா, ஆசிரியர்கள்,
ஊரார்,

வசான்ன
வமாழி.
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மங்களா ஐயர்

அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்
சிறுகதத

பிரதீபா பிமரம்

புத்தகடமந்தடவண்டிய ரககள்!

மிதந்து வகாண்டிருக்கும் டமகக் கூட்டங்கரளடய
கண்வகாட்டாமல் பார்த்துக்வகாண்டிருக்கும்
ஹன்சினியிடம்

என்னடா என்ன டயாசிக்கிற

என்று டகட்டதும் சற்டற என் பக்கம்
பார்ரவரயத்
ஊர் எப்படி

திருப்பி ஒண்ணுமில்லம்மா நம்ம

இருக்கும்? எல்லாரும் எப்படி

இருப்பாங்க? என்டனாட ஸ்கூட்டர் எல்லாம் நான்
வராம்ப மிஸ் வசய்டவன் ?அங்க கார் இருக்குமா?
அவள் ஒரு டகள்விக்கு பதில் வசால்லுவதற்கு
முன்டப அத்தரன டகள்விகளும் வந்து
விழுந்தது ,இங்க எப்படி இருக்டகா அடத
டபாலதண்டா அங்டகயும் ,சரி சீ ட் வபல்ட்ட டபாடு சிம்பல்

வருது பாரு என வசால்லிவிட்டு

அவள் ரகயில் பசுல்ஸ் அண்ட் டமசஸ் புக்ரக வகாடுத்துவிட்டு நானும் மிதக்கும்
வான்வமத்ரதயின்

டமல் கண்ரணப் பதித்டதன் ,கரடசியாக

ரககுழந்ரதயாக

ஹன்சினி

இருக்கும் வபாழுது இந்தியா வந்தது 4 வருடங்கள் உருண்டடாடிற்று நம் நாடு ,நம் வடு,
ீ
என்று
நிரனக்கும் டபாடத புல்லரிக்கிறது என நிரனத்துக்வகாண்டட எனக்கு அருகில் வந்த பணிப்
வபண்ரணயும் கவனிக்கத்

தவறவில்ரல நான்,1 நான் வவஜ் மீ ல்சும் 1 வவஜ்

மீ ல்சும் வசால்லி

வாங்கிக்வகாண்டடன். இருந்த பசியில் உள்டள டபாயிற்று டவகமாக , இங்டக வசவிக்கு
உணவிடுவதற்கு முன்டப வயிற்றுக்கு

ஈயப்பட்டாயிற்று என எண்ணிக்வகாண்டட பாரதியின்

கவிரதகள் புத்தகத்ரத ரகயிவலடுத்டதன், நீங்க தமிழா என ஒரு குரல் டகட்டது நிமிர்ந்து
பார்த்தால் 65 வயது இருக்கும். அந்த அம்மா கண்களில் நான் என்ன வசால்லப் டபாகிடறன் என்ற
ஆர்வம் மிகுந்தது ஆமாம்மா என்டறன் ,நீங்க பிரான்க்பார்ட் வழியா வசன்ரன டபாறிங்களா
என்றார் அடுத்ததாக ஆமாம்மா என்டறன் ,அப்படி ஒரு பிரகாசம் அவர் விழிகளில் நாங்களும்
தான்மா வசன்ரன டபாற வரரக்கும் வகாஞ்சம் உதவி பண்ணுங்க என்றவரிடம் கண்டிப்பா
நாடன கூட்டிப் டபாய் விடடறன் வவளில வரரக்கும் கவரலபடாதீங்க என்டறன்.சரிம்மா நான்
டபாய் இனி நிம்மதியா தூங்குடவன் என்றார். அவரரப் பார்க்கும் டபாடத மனது வலித்தது நம்
அம்மாவும் இப்படித் தாடன ஒன்றுடம வதரியாமல் நம் பிரசவத்திற்கு வந்திருப்பாள் எவ்வளவு
துன்பப்பட்டிருப்பாள் வமாழி புரியாமல், வழி புரியாமல், நிரனக்ரகயிடல கண்கள் ததும்பியது.
என்ன வசய்தாலும் வபற்றவருக்கு நாம் ஈடட வசய்ய முடியாது கரடசி காலமாவது அவர்களிடம்
டபாய் விட டவண்டும் என மனதில் நிரனத்துக்வகாண்டடன்.
ஒரு வழியாக நாங்கள் வசன்ரன ஏர்டபார்ட்டிற்கு வவளியில் வந்டதாம் ஆம் அந்த அம்மாவுடன்
தான், வடு
ீ வசல்லும் வழிவயல்லாம் மாறிப் டபாய் இருந்தது, அடுத்த நாடள ஊரில் நடக்கும்
நிகழ்ச்சிக்காக உரடகள் வாங்க வசல்லும் வரர இந்தக் கரதக்கான கரு கிரடக்கவில்ரல,
கரடக்கு வவளிடய என் மகள் வயடத ஆனக் குழந்ரத, அக்கா இத வாங்கிக்கங்க, அக்கா 1
ஸ்டிக்கர் அட்ரட வாங்கிக்கங்க இன்னும் சாப்பிடடவ இல்ரல என்று வசால்லச் வசால்ல எனக்கு
இந்த சமுதாயத்ரதயும் இந்த பிஞ்சுக் குழந்ரதரயப் வபற்றவரரயும் நிரனத்து ஆத்திரமாக
வந்தது, அம்மா பாவம் அந்த பாப்பா, நீங்க ரியல்லி டபட் ஒண்ணுடம வஹல்ப் பண்ல அவளுக்கு,
அவ ஏன் சாப்பிடல, ஏன் இந்த டிரஸ் டபாட்ருக்கா? அவங்க அம்மா எங்க? ஹன்சினி
டகட்கும்டபாடத அழ ஆரம்பித்து விட்டாள், எனக்கு என்ன
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வதரியவில்ரல, இந்த சமுதாயம் இப்படிடய ஊறிப்டபாய்க் கிடக்கிறது இதரன மாற்ற என்ன
வசய்யலாம் இந்த வரகயான வபற்டறாரர எப்படி மாற்றலாம் இப்படி நிரனத்துக் வகாண்டட
காரில் ஏறிக்

வகாண்டடன்.

அந்தக் குழந்ரதயிடம் வாங்கிய டபானி ஸ்டிக்கரர ஆரசயாக கட்டிக்வகாண்டு வந்தாள் இவள்,
எப்படிவயாரு உலகம் இது, இடத டபால் அம்மா அப்பாவுடன் விரளயாட டவண்டிய குழந்ரத
அது இப்படி வதருவில் விட்டார்கடள அரசியல், மனிதம், கல்வி எதுவுடம இரவகரள
மாற்றாதா?
இப்படி எண்ணிக் வகாண்டட வடு
ீ வந்டதன்,
மறு நாள்
குழந்ரதடயாடு
வவளிடய வரடவ
பயம்தான் ஏவனனில்
அவள் டகள்விகளுக்கு
என்னிடம் பதில்
இல்ரல, ஆனால்
அவள் விடுவதாக
இல்ரல,
அபார்ட்வமண்ரட
விட்டு வவளியிடல
வந்ததும் இரண்டு
சிறுவர்கள் ஓடி
வந்தார்கள் அக்கா,
அக்கா பாப்பாக்கு புக் வாங்கிக்கங்க 2 புக் 20 ரூபாதான் என்றான் ஒருவன், சரி வகாடு என்று 20
ரூபாரய வகாடுத்து திரும்புவதற்குள் அக்கா, அக்கா நான் 10 ரூபாய்க்கு தடரன் வங்கிக்க என்றான்
இன்வனாருவன். எனக்கு என்ன வசால்வவதன்டற வதரியவில்ரல நான் புத்தகம் வாங்கியவரன
கூப்பிட்டு, தம்பி வபாய் வசால்லாம வசால்லு புத்தகம் என்ன விரல என்டறன். அக்கா இல்லக்கா நான்
சாப்பிடடவ இல்லக்கா,ஒரு புக்கும் விக்கரலக்கா அதான் என்று தரலரய வசாறிந்தவரன
திட்டுவதற்டகா, டகாபப்படுவதற்டகா மனம் வராமல் டபாய் சாப்பிடு முதல்ல என்டறன்,
டதங்க்ஸ்க்கா என்றவாடற ஓர் அழகிய சிரிப்ரப உதிர்த்து விட்டுச் வசன்றான்,
எல்லாவற்ரறயும் பார்த்துவிட்டு பாப்பா, அம்மா ஏன்மா அந்த அண்ணா வபாய் வசான்னான், ஏன்
இவங்களுக்வகல்லாம் சாப்பாடு இல்ரல? என்றாள். வறுரம,சுயநலம் வகாண்ட சமுதாயம் நாம
இவங்களுக்கு எதாவது பண்ணனும் பாப்பா என்று கூறிவிட்டு நகர்ந்டதன்.
இடதா ஒரு வருடம் கடந்டத டபாயிற்று தவிக்கும் பிஞ்சுக் குழந்ரதகளின் தாயகத்ரத விட்டு கடல்
கடந்து வந்தாயிற்று வசால்லப் டபானால் நானும் அந்த சுயநல சமுதாயத்தில் ஒரு அங்கம் தான் என
மனது இடித்துரரக்கிறது, அப்டபாவதல்லாம் கடவுள் முன் நின்று எனக்கும் ஒரு சக்திரய வகாடு
அவர்கரள வவளிச்சத்திற்கு வகாண்டு வர என டவண்டிக் வகாண்டு மட்டுடம இருக்க முடிகிறது,
விரரவில் அந்த பிஞ்சுக்கரங்கள் பாடப்புத்தகத்ரத தாம் படிப்பதற்கு மட்டுடம ஏந்த
அரசும் ,வபற்டறாரும் உதவுவார்கள் என்ற நம்பிக்ரகயுடன் காத்திருங்கள் என்னுடன் நீங்களும்.
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அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்
கவிதத

இது என் ஆத்திச்சூடி

இது என் ஆத்தி சூடி உயிர் எழுத்து "அ, ஆ, இ ஈ"
அ லுத்து அலுவல் பணி முடித்து
ஆ றாமல் இருந்த குழம்பி (coffee) குடித்து
இ ன்முகத்டதாடு மரனவி அரழத்து
ஈ ன்ற பிள்ரள மடியில் ரவத்து
உ ச்சிமுகர்ந்து முத்தம் வகாடுத்து
ஊ ர்வசய்தியும் படித்து முடித்து
எ ட்டும் கனியான கணினிரய விட்டு "வா"
ஏ றிட்டு இன்முக மரனவி பார்த்தாள் மணி எட்டு
ஐ ம்புலனில் ஒன்றில் உணவிட்டு
ஒ ன்டற வசய், அது நன்டற வசய், அதுவும் அன்டற வசய் எண்ணிவிட்டு
ஓ ரசயின்றி இருக்கும் இரவில் தமிழ் எழுதி பழகிவிட்டு
ஒள ரவயின் ஆத்திசூடி டபால் தமிழ் என்றும் வாழ டவண்டிவிட்டு
ஃ ரவத்டதன் முற்றுபுள்ளி அதுவும் முன்று புள்ளி ஃ, ஆயுத எழுத்து !
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கட்டுதர

சிவக்குமார்

வால்பாரற

"ஏழாவது வசார்க்கம்" என்று அரழக்கப்படும் வால்பாரற தமிழ்நாட்டின் டகாரவ மாவட்டத்தில்
உள்ள ஒரு ரம்மியமான மரலவாசஸ்தலமாகும். இது கடல்
மட்டத்தில் இருந்து 3500 அடி உயரத்தில் உள்ளது. பசுரமயான

டதயிரலத்

டதாட்டங்களும், சுகாதாரமான சுற்றுப்புற சூழலும், இயற்ரக எழில் வகாஞ்சும்
அருவிகளும் வால்பாரறரயச் வசார்க்க பூமியாக அலங்கரிக்கின்றன.

வால்பாரறக்குச் சாரல வழியாக, வபாள்ளாச்சியில் இருந்து டபருந்து வசதி
உள்ளது. இது டகாரவ மாநகரில் இருந்து 104 கீ மீ வதாரலவில்உள்ளது. கார்
மூலம் வசன்றால் வழிவயங்கும் உள்ள நிரறய இயற்ரகக் காட்சிகரள
அனுபவித்துக்வகாண்டட வசல்லலாம். உடுமரலமற்றும் ஆரனமரல
வழியாகவும் வால்பாரறக்குச் வசல்லலாம். இந்த பாரதயில் தான் குரங்கு
நீர்வழ்ச்சி,
ீ
அமராவதி அரண ஆழியார் அரண, காடம்பரற நீர் மின்
நிரலயம் டபான்ற ஏராளமான சுற்றுலாத் தலங்கள் உள்ளன.

இங்கு வமாத்தம் 47 வகாண்ரட ஊசி வரளவுகள் உள்ளன. தமிழ் நாட்டில் உள்ள எந்த மரல
வாசஸ்தலமும் இவ்வளவு வகாண்ரடஊசி

வரளவுகரளக் வகாண்டதில்ரல.

வால்பாரறரயச் சுற்றிலும் நிரறய காபி மற்றும் டதயிரலத் டதாட்டங்கள் தனியார் மற்றும்
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அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்
கட்டுதர

=

வால்பாரற

அரசால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. TATA - வுக்குச் வசாந்தமான நிரறய டதயிரலத் டதாட்டங்கள்
கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சியாக இங்கு அரமந்து உள்ளன. வபரிய காரமரல டதயிரல நிறுவனம்
கட்டியுள்ள பாலாெி டகாவில், அரமதிரய டவண்டுடவார் அரனவருக்கும் வரப் பிரசாதம்
ஆகும். இங்கு திருப்பதி டதவஸ்தானம் டபாலடவ தினமும் பூரெகள் நடத்தப்படுகின்றன.

வபாள்ளாச்சியில் இருந்து மரலப் பாரத வழியாக

வால்பாரற வசல்லும்டபாது

இந்திரா காந்தி

வனவிலங்கு சரணாலயம் பார்க்க டவண்டிய ஒரு இடமாகும். இங்கு யாரன, புலி, மான்,
சிறுத்ரத

டபான்ற பல மிருகங்கரள நாம் பார்க்கலாம்.

வால்பாரற அரனவரும் பார்க்க டவண்டிய ஒரு அரமதியான, ரம்மியமான இடமாகும்.
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