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குறள்:
“சமன்சய்து  சீர்தூக்குங்  க�ோலகபோல அமமந்தோருபோல 
க�ோடோமம  சோனகறோர்க்  �ணி”

ப�ொருள்; ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விடாமல், நாணயமா்க தராசுமுள் பபால இருந்து, நியாயம் 
கூறுவது தான் உண்மயான நடுவுநி்ல்ம என்பதற்கு அழ்காகும்.

அன்பு்டயீர்,

சான் ஆணபடானிபயா தமிழ்ச் சங்கத்தின் மூலம், 2018  ஆம் ஆணடு  தமிழ் வருடப் பிறப்பில் 
மலர்ந்த, மணம் மிக்க ‘மல்லி்்க மலரின்’ இரணடாம் பகுதி, நமது 72-வது இந்தியச் சுதந்திர 
தினத்தன்று வவளிவருவதில் வபரு்ம வ்காள்கிபறாம். 

நமது தமிழ்ச் சங்கம் வளர, நம் தமிழ் சமூ்கம் அளிககும் ஆதரவும், பதாள் வ்காடுத்தலும் மி்கவும் 
பபாற்றககூடியபத. இந்த வருடத்தின் சிறப்பா்க, ‘வடஅவமரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப்  பபர்வ’ ( Feder-
ation of Tamil Sangams of North America ) ஃவபடனாவில் இஙகிருந்து வபரும் திரலா்கச் வசன்று 
பஙகு வ்காணட்தச் வசால்லலாம். 2018 ஜூன் 29 ,30 மற்றும் ஜூ்ல 1 பததி்களில் ந்டவபற்ற 
மாவபரும் விழாவில் நமது தமிழ்ச் சங்கம் பஙகு வ்காணடதும், பபர்வயின் விழா மலர் தயாரிப்பில் 
ஆசிரியர் குழுவில் எனது பஙகும், விரிவா்க இதழின் உள்பள நி்கழ்வு்களில் ்காணபீர்்கள் !           

பமலும் இந்த மணம் மிக்க ‘மல்லி்்க’ மலர் சிறப்பா்க அ்மய, உ்ழத்த எமது ஆசிரியர் 
குழுவிற்கும், ஒருஙகி்ணத்துக வ்காடுத்த சங்கத் த்லவர் மற்றும் வசயலாளர் அவர்்களுககும் சிரம் 
தாழ்ந்த நன்றி்க்ளக கூறிக வ்காள்கிபறன்.

இதழின் உள்பள வசதுக்கப்படடு வந்திருககும் ்கடடு்ர்கள், ்கவி்த்கள் மற்றும் உபபயா்கக 
குறிப்பு்களின் உரி்மயாளர்்கள் அ்னவருககும் எனது உளமார்ந்த வாழ்த்துக்க்ளத் வதரிவித்துக 
வ்காள்கிபறன். இது உங்கள் மலர். உங்களின் திற்ம்க்ள வவளிகவ்காணர உருவான மலர். உங்கள் 
ஆதரவும்,ஒத்து்ழப்பும் வதாடர்ந்து கி்டக்க பவணடுவமன்று விரும்பிக ப்கடடுக வ்காள்கிபறன்.

 நன்றி !

இவண -ஷீலொ ரமணன். 
சான் ஆண்்டானி்�ா  தமிழ்ச் சஙகம்

ஆசிரி�ர் குழு:
நற்குணன் ் ்கசவராம்
ஷீலா ரமணன்
்வல்அமுதா அரவிநதன்

தமிழ்ச் சஙகத் தலைவர் வாழ்த்துலை

அனபுத் தமிழ்  ் நஞசங்�ளுக்கு,
சான் ஆணபடானிபயா தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பா்க அ்னவருககும் 
இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்!
இரணடாவது மல்லி்்க மலரில் உங்க்ள மீணடும் சந்திப்பதில் 
வபருமகிழ்ச்சி!  
இது உங்களுக்கான மலர். வதாடர்ந்து எழுதுங்கள், பு்கழ் வபறுங்கள்! 
நம் சங்கத்தில் நடககும் நி்கழ்வு்கள் அ்னத்்தயும் நமது தமிழ்ச் 
சங்கத்தின் வவப்்சட்களில் (https://www.satamilsangam.org/
upcoming-events) ்கணடு வ்காள்ளலாம். இம்மலர் சிறக்க ஒத்து்ழப்பு 
வழஙகிய அ்னவருககும் மிக்க நன்றி! நன்றி! வணக்கம்!
 அன்புடன்,
இராஜகுரு பரமசாமி
த்லவர், சான் ஆணபடானிபயா தமிழ்ச் சங்கம்
மல்லி்்க மல்ரப் படிக்க : 
https://satamilsangam.org/newsletter

ஒருஙகிணணபபாளர்்கள்:

இராஜகுரு பரமசாமி
்கார்த்தி்்க�ன் சுபபாநாயுடு

மல்லிண்க மலர் குழு:

ஆசிரி�ர் உலை
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CRY அவமரிக்கா ஒரு 501(c )(3) லாபம் ஈடடா அ்மப்பு. 
உலகில் உள்ள அ்னத்து சிறுவர் சிறுமியர்ககும் சமச்சீர் 
்கல்வி மற்றும் வாய்ப்பு்கள் அ்மத்து, அவர்்களின் திற்ன 
முழு்மப்படுத்தி ்கனவு்க்ள அ்டய ் வப்பபத எங்களது 
பநாக்கம். 

தாழ்த்தப்படட, வறு்மகப்காடடிற்குககீழ் வாழும் சிறுவர்்கள்; வபண 
குழந்்த்கள், குழந்்தத் வதாழிலாளர்்கள், பாலியல் வதாழிலாளர்்களின் 
சிசுக்கள், உடல் மற்றும் மனநலம் குன்றிய குழந்்த்கள், அறக்கடட்ள்களில் 
பயின்று வரும் சிறுவர்்கள் பபான்றவர்ககு அடிப்ப்ட சு்காதாரம், 
்கல்வியுரி்ம மற்றும் பராமரிப்பு வழஙகி, பாலியல் வ்காடு்ம்களில் இருந்து 
பாது்காத்துகவ்காள்ள உறுதியளிககிபறாம். 

இந்தியா மற்றும் அவமரிக்காவில்  இருந்து 25000- த்திற்கும் பமற்படட 
நன்வ்கா்டயாளர்்கள் மற்றும் 2000 தன்னார்வலர்்க்ளகவ்காணடு, 73 
தன்னார்வத் திடடங்களின் மூலம் CRY அவமரிக்கா சுமார் 3350 கிராமம் 
மற்றும் குடி்சப்பகுதி்களில் வாழும் 690573 சிறுவர்்களின் வாழ்க்்கயில் 
மாற்றங்க்ளக வ்காணடுவந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

CRY அவமரிக்காவின் வதா்லபநாககு அறிக்்க: “அ்னவருககும் 
நீதி, ்கணணியம், சமத்துவத்திற்கு மதிப்பளித்து வாழும் ஒரு சுற்றுச்சூழல் 
ஆகியவற்்ற அ்மத்து, உரி்ம்க்ளப் பாது்காத்து வ்கௌரவித்த வணணம் 
அதனில் ஆபராககியமான,  இன்பமான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான சிந்த்ன 
ப்டத்த குழந்்த்க்ள வளர்க்க உதவுபவாம்.”

- சுதா சுநதரம்

குழந்�்களின உரி்ம்களும 
நீங்களும, அதமரிக்்கொ 

(CRY America)சு
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கல்விப் பயணம் என்ற திட்டத்தில் 
விளைந்தத்த இந்த அமெரிககப் பயணம்!

இங்கு இவரகள், ஹுஸ்டனில் ‘நாசா’ 
விணமவளி நிளையம், ளைஸ யூனிவரசிடடி, 
மபயைர ெருத்துவப் பள்ளி, ஜார பிைவுன 
ஆயவுளெயம், அறிவியல் அருங்காடசியகம், 
மீனாடசியம்ென தகாவில் தபான்ற முககிய 
இ்டங்களும், சான ஆணத்டானிதயாவில், 
‘தநச்சுைல் தகவனஸ’, ஸீ தவரல்ட,சான 
ஆணத்டானிதயா தைாட்டரி கிைப், எஸ 
ஏ கல்லூரி, ஸதகாபி தகாைைங்கம், 
ஸபானிஷ் கவரனர அலுவைகம், சான 
மபரனாணத்டா த்தவாையம், சான 
ஆணத்டானிதயா இநதுக தகாவில், 
இங்குள்ை அறிவியல்-ம்தாழில்நுடப 
அருங்காடசியகம், புகழ் மபற்ற ‘ரிதவர 
வாக’=பாரஜ் டூர, சான ஆணத்டானிதயா 
சரவத்தச விவகாைங்கள் அலுவைகம்  
இனனும் பி்ற பகுதிகள் மசனறு வந்தனர.

சான ஆணத்டானிதயா ்தமிழ் சங்கத் 
்தளைவர திரு.ைாஜகுரு இல்ைத்தில், 
இவரகளை மகௌைவப் படுத்தி விருந்தளித்து, 
அளனத்துக குழநள்த களுககும் ‘அறிவியல் 
கணிப்மபாறிக கருவி’ பரிசளிககப் பட்டது. 
தெலும் மசனளன மசன்றதும் ‘ளசககிள்’ 
வாங்கித் ்தைவும் ஏறபாடுகள் மசயயப் 
படடுள்ைது.

ஊர திரும்பும் மு்தல் நாள், ஜூளை 14 
ஆம் த்ததி, இங்குள்ை ‘தசவா’ அளெப்பினர 
மூைம் இவரகளுககு சி்றப்பு விருந்தளித்து, 
அங்கும் பரிசுகள் அளிககப்பட்டன. ்தன 
குடும்பத்து்டன தசளவ மசயயும் தசவாவின 
்தனனாரவைர நறகுணனு்டன அனறு 
அளனவளையும் சநதித்த்தன. மபாறுப்தபறறு 
அளழத்து வந்த திருெதி.தைாஹிணி, திருெதி.
ந ா கைடசுமி ெறறும் திரு .ெதகஷ்  
பட்டாபிை ாென அளனவருககும் 
பாைாடடுககள் !

ைாணவ, ைாணவி�ர்களின் மப�ர்கள்:

ைாஜ்குொர சுப்ளபயா, பிதைொ தசகர, 
தயாதகஷ் கதணஷ், ஆ்தவன ஐயப்பன, 
தகாபிநாத் ரூபன, சுபாஷ் திருநாவுககைசு, 
தைஷ்ொககுொரி, காவயாஞசலி ்தசை்தன.

கு ழ நள்த களு்டன  ந்ட ந ்த  சி று 
கைநதுளையா்டல் உங்களுககாக :

ஷீைா: உங்களை தபாை ஆயிைககணககான 

பிள்ளைகள் உங்கள் பள்ளிகளில் இருககும்தபாது, உங்களை 
ெடடும் த்தரநம்தடுத்து, நீங்கள் அமெரிககா வந்தது பறறி 
எனன நிளனககிறீரகள் ?

பிள்ல்ளகள் : நாங்கள் கனவிலும் நிளனககா்த ஒனறு! 
எங்கைது ென்தாை நனறிகளை எங்கள் பள்ளிககும், 
எங்களை அளழத்து வந்த இவரகளுககும் கூறிகமகாள்கித்றாம். 
பை நிளைத் த்தரவுகளிலும் மஜயித்து வந்தள்தப் 
மபருளெயாய நிளனககித்றாம்.

ஷீைா : இநதியாவில் இருந்த தபாது, அமெரிககாவில் 
இருநது வரும் இநதியரகளைப் பறறிய ெனநிளைககும், இங்கு 
வநது எங்களைமயல்ைாம் சநதித்்த பி்றகு உங்களுககு 

்த மிழ்நாடு மசனளன ொநகைாடசி (ரிப்பன பில்டிங்) 
ெறறும் தைாட்டரி கிைப் மெடைாஸ ஈஸட 
முயறசியாலும், ‘அனுஜா சான ஆணத்டானிதயா- 

மசனளன சிஸ்டர சிடடி’ என்ற அளெப்பும் இளணநது 
ஆறறிய ஒரு நல்ை மசயல் பறறிக கூறுகித்றன.

இந்த சான ஆணத்டானிதயா அளெப்பின மூைம் பைவி்த 
சமூக நைத் திட்டங்கள் மசயது வரும்  திருெதி.மகௌசி 
சுப்ைெணியம் அவரகளின உ்தவியால், மசனளன 
ொநகைாடசிப் பள்ளிகளில் படிககும் எடடு  ொணவ,ொணவிகள், 
மூனறு  பயிறசியாைரகளு்டன அமெரிககா வந்தனர.

க்டந்த ஏழு எடடுொ்தங்கள் உளழப்பில்,மசனளன 
ொநகைாடசிப் பள்ளியில் படிககும் ொணவரகளில், எழுபது 
பள்ளிகளிலிருநது 4000 தபரகள் பரிநதுளைககப் படடு, பின பைவி்த 
படிநிளைகளில் த்தரவு மசயது, இறுதியாக இந்த எடடு குழநள்தகளுககுப் பயிறசி 
வகுப்புகள் (Workshops ) ந்டத்தி, அமெரிககா  ம்டகசாஸ ொநிைத்தின ஹூஸ்டன 
ெறறும் சான ஆணத்டானிதயாவிறகு கல்விச் சுறறுைா வந்தனர.

்தங்கும் மசைவு,சாப்பாடடுச் மசைவு ெறறும் உள்ளூர தபாககுவைத்துச் மசைவு 
இளவகளை, மகௌசி சிை திட்டங்கள் மூைம் இனித்த மசயல்படுத்தினார. இ்தன 
ஆைம்ப விள்த எனறு பாரத்்தால், திரு. ந்டைாஜன மூைம் (அம்பிகா ந்டைாஜன) 
மகௌசிககு ‘மசனளன ஈஸட தைாட்டரி கிைப்’ ம்தா்டரபு ஏறபடடு, சிை மசயல் 
திட்டங்கள் ந்டந்தன. பின 2017 டிசம்பர ொ்த இறுதியில் இம்முயறசி ஆைம்பித்து, 
நன்றாகப் படிககும், மிக ஏழ்ளெ நிளையில் உள்ை, ்தாய அல்ைது ்தநள்தளய 
இழந்த குழநள்தகள் என இவரகளைத் த்தரநம்தடுத்து, மவளிநாடுகளுககுக 6
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ஏறபட்ட ெனநிளைககும் எனன 
வித்தியாசம் ?

பிள்ல்ளகள் : உணளெயிதைதய 
முனபு அவரகளைப் பாரத்்தால், 
இவரகள் மபரும் பணககாைரகள், 
ஸள்டைானவரகள், அதிகம் பழக 
ெ ா ட ்ட ா ர க ள் ,  ந ம் ளெ த் 
ம்தா்டககூ்ட ொட்டாரகள் 
தபான்ற எணணங்கள் இருந்தன. 
ஆனால் உங்களை மயல்ைாம் 
தநரில் சநதித்்ததும், நம் ெககள் 
எங்கிருந்தாலும் நம் ெககதை என 
ெகிழ்ச்சியாக இருககி்றது.

ஷீைா: அருளெ! இங்கிருநது 
எனனமவல்ைாம் கறறுக மகாணடு 
தபாகிறீரகள்? அள்த எப்படி 
மசயல்படுத்துவீரகள்?

பிள்ல்ளகள்: மு்தலில் சத்்தொக, 
கத்திப் தபசாெல், அருகில் மசனறு 
தபசுவள்த விரும்புகித்றாம். நாம் 
இருககும் இ்டத்ள்தயும், தபாகும் 
இ்டத்ள்தயும் சுத்்தொக ளவத்துக 
மகாள்ைதவணடும், அப்பு்றம் 

ஏங்கித் தவிக்கிறேன் 
மழலை மமொழிக்்ொ் 
நித்தம் எண்ணி  நிற்கிறேன்   
மழலை நிலைவொ் 
 
மொதர் என்ே  
மெரும் தவத்லத 
முழுலம அலைய  
்ொத்திருக்கிறேன் 
 
உயிர் சுமக்கும் 
வரம் மெே 
என் உயிலர  
சுமந்து ் ொத்திருக்கிறேன் 
 
உயிர் றெொகும்  
வலி எனினும் 
உயிர் மெறுவது  
வரம் அலைவொ 
 

என்லை அலைத்திை  
பிஞ்சு ் ரங்்ள் 
என்லை அலழத்திை  
பிஞ்சு மமொழி்ள் 
 
என் ் ன்ைம்  
ம்ொயய பிஞ்சு விரல்ள்  
என்லைச் சுற்ே  
பிஞ்சு ் ொல்ள் 
 
என்று கிலைக்குறமொ 
என்று கிலைக்குறமொ
 
ஏங்கி ஏங்கி அழுதொலும்
ஏங்்ைொகுறமொ
றேலையில  
்ட்டிய மதொட்டில
 
ஆேொகுறமொ என் 
்ண்ணீர்த் துளி்ள் 
 
என்று  கிட்டுறமொ   
கிலைக்்ொத மதொட்டில
என்று  கிட்டுறமொ   
கிலைக்்ொத மதொட்டில

உணளவ வீணாககாெல் த்தளவ 
யானள்த ெடடும் உணணு்தல், எங்கும் 
வரிளச முள்றளயப் பயனபடுத்்த 
தவணடும், முககியொக, எதிரில் 
வருதவாளை நடதபாடு பாரப்பது, 
சிரிப்பது,தபசுவது, இப்படி பை நல்ை 
விஷயங்களைக கறறுக மகாணத்டாம்.

நிச்சயொக ஊருககுச் மசனறு, 
எங்கள் பள்ளிகளிலும், பழகுபவரகளி 
்டமும் பகிரநது மகாள்தவாம்.

ஷீைா :  மிகக நனறி! உங்கள் 
எதிரகாைம் மிகச் சி்றப்பாக அளெய 
எங்கள் அளனவரின சாரபாக 
வாழ்த்துகித்றன!

‘ஒரு பாளன தசாறறுககு ஒரு தசாறு 
ப்தம்’ எனப்தறகு ஏறப, வருங்காை 
சந்ததியினர இவவைவு ம்தளிவான 
வரகைாக இருப்பின, அப்துல் கைாம் 
தபான்ற நல்மைணண ொெனி்தரகள் 
வாககு மபாயயாகாது- மிகவிளைவில் 
இநதியா வல்ைைசாகும்.

நனறி ! 

- ஷீைா ைைணன்.

‘ஒரு ்பொ்்ன வ்சொற்றுக்கு 
ஒரு வ்சொறு ்ப�ம’ 
என்ப�ற்கு ஏற்்ப, 
வருங்கொல ்சந�தியி்னர் 
இவவளவு த�ளிவொ்ன 
வர்்களொ்க இருப்பின, 
அப்துல் ்கலொம வ்பொனற 
நல்தலண்்ண 
மொமனி�ர்்கள வொக்கு 
த்பொயயொ்கொது

ஜீவா நாைா�ணன் 
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இது எனககு  மிகவும் பிடித்்த பாைதியாரின 
பாடடு. பனிமைணடு வரு்டங்களுககு 
முனபு அமெரிககாவுககு வந்ததபாது 
மெடிககல் மசன்டரில் உள்ை ஒர 

அடுககுொடி குடியிருப்பு வைாகத்தில்  மூன்றாவது 
ொடியில் எங்கள் வீடு. காணி நிைத்திறகு எங்தக 
தபாவது? காணி நிைம் கூ்ட வாங்கி வி்டைாம் 
ஆனால் பாைதியார மசானனது தபால் தகணி 
அருகினில் பத்து பதிளனநது ம்தனளன ெைம்? 
ம்ஹ்ம் , எங்களுககு இங்கு வாயப்தப கிள்டயாது.

இநதியாவில், கரூர ொவட்டத்தில் உள்ை ஒரு 
நூறபாளையில் என அப்பா தெைாைைாக 
பணியாறறினாரகள் ஆனாலும் அடிப்பள்டயில் 
நாங்கள் ஒரு விவசாயக குடும்பம். பைம்பளை 
பைம்பளையாக விவசாயம் ்தான எங்கள் 
வாழ்வா்தாைம். எங்கள் பகுதியில் அெைாவதி 
ெறறும் கு்டகனாறு ஆறறுப்பாசனம். முருங்ளக, 
தசாைம், க்டளை, மசங்காந்தள் மசடிகள் ெறறும் 
மநல் தபான்றளவ முககியொன சாகுபடி பயிரகள். 
எங்கள் வீடு ெறறும் த்தாட்டத்தில் அன்றா்டத் 
த்தளவககான காயகறி வளககள் எல்ைாம் 
கிள்டககும். எங்கள் பகுதியில் மபரும்பாலும் 
எல்ைா வீடுகளிலும் குள்றந்த படசம் ஒரு எலுமிச்ளச, 
கறிதவப்பிளை, வாளழ ெறறும்  முருங்ளக ெைங்கள் 
இருககும். அதுவும் எங்கள் வீடடுத் த்தாட்டத்தின 
தவலிகளில் அவளை, தகாவககாய, பீரகளக, 
பு்டளை, பாகறககாய தபான்ற மகாடிகள் ப்டரநது 

காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி, காணி நிலம் வேண்டும் - அங்கு
தூணில் அழகியதாய் நன்ாடங்கள் துய்ய நிறத்தினோய் - அநதக்
காணி நிலத்திடடவய ஓர் ் ாளிடக கட்டித் தர வேண்டும் - அங்கு 
வகணி அருகினிவல ததனடன்ரம் கீற்றும் இளநீரும் 
பத்துப் பனிதரண்டு ததனடன்ரம் பக்கத்திவல வேணும்...

வரு்டம் முழுவதும் வீடடுககுத் த்தளவயான 
காயகள் கிள்டககும்.  கீளை வளககளும்  
அப்படித்்தான சிறுகீளை ,  அளைககீளை , 
மப ானனாங்கணணி,  கரி சை ாங்கணனி , 
ெணத்்தககாளி, புளிச்ளச கீளை, ்தணடு கீளை 
இப்படி எத்்தளனதயா வளககள் வயல் மவளிகளில் 
ஊடுபயிைாகதவா, கிணறறுககு அருகிதைா 
்தானாகதவ வைரநதிருககும். மபரிய்தாக பைாெரிப்பு 
எனபது த்தளவப்ப்டாது.

அமெரிககாவில் கிள்டககும் இயறளக வளக 
(organic) காயகளின விளை சா்தாைண காயகளின 
விளைளய வி்ட இைணடு  ெ்டங்கு அதிகொக 
இருந்தது. எங்கள் வீடடுத்  த்தாட்டத்திறகு நாங்கள் 
ெருநம்தல்ைாம் அடித்்தது இல்ளை. அம்ொ 
எப்தபாதும்  சளெயல் மசய்த பினபு இருககும் 
காயகறி கழிவுகளை  தபாடுவாரகள், ஏத்தனும் 
பூச்சிகள்  ்த ா ககினால்  தவப்மபணளண 
ம்தளிப்பாரகள் அவவைவு்தான. உணவுப் மபாருள் 
ஏதும் மீ்தொகிவிட்டால்  ொடடுககு கழுநீர 
ஆகிவிடும். ஆளகயால் உணவுக கழிவுகள் எதுவுதெ 
வீணாகாது. நம்ெ ஊர கிைாெங்களில் ்தான 1
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எனனமவாரு இயறளகதயாடு இளயந்த வாழ்வு. 
அமெரிககாவுககு வந்தது குறித்து ெகிழ்ச்சியாக 
இருந்தாலும் இள்த எல்ைாம் நிளனககும் தபாது 
எள்ததயா இழநதுவிட்ட உணரவு தெதைாங்கி 
இருந்தது. ம்தாடடியில் ஏத்தனும் மசடி வைரககைாம் 
எனறு எணணம் வந்தது ஆனால் எப்படியும் குளிர 
காைத்தில் மசடிகள் எள்தயும் காப்பாற்ற முடியாது 
எனறு தயாசித்்த தபாது அந்த ஆரவம் குள்றந்தது.

சிை ொ்தங்களுககுப் பி்றகு ஒரு நாள் என 
ெளனவி அவரகள் அம்ொ வீடடில் இருககும் 
ெரு்தாணிச் மசடிளய பறறி தபசிகமகாணடு 
இருககும்தபாது எனககும் எங்கள் வீடடில் இருககும் 
மவத்்தளைகமகாடி, துைசி, ்தககாளி, மிைகாய, 
புதினா, தைாஜா, ெல்லி, முல்ளை தபான்றளவ  
எல்ைாம் என நிளனவில் வநது வநது தபானது. 
இப்படி அடிககடி த்தாட்டத்ள்தப் பறறி நிளனத்துக 
மகாணத்ட இருப்பள்த  வி்ட இங்கு முயறசி மசயது 
பாரககைாம் என்ற எணணம் த்தானறியது. 
வால்ொரடடில் இருநது ெண (பாடடிங் சாயில்) , 
ம்தாடடிகள், ்தணணீர ம்தளிப்பான வாங்கி 
வநத்தாம். சளெயலுககு எனறு வாங்கி வந்த 
புதினாளவ ம்தாடடியில் நடடு ளவத்த்தாம். பி்றகு 
ஒரு கறி  தவப்பிளை மசடி ளவத்த்தாம். ஆளசயாக 
ளவத்்ததினாதைா எனனதவா அருளெயாக 
வைரந்தது. எங்கள் பககத்து வீடடுகாைரகள் 
பிரியாணி மசயயும் தபாது நாங்கள் எங்கள் வீடடு 
புதினாளவ மகாடுகக அவரகள் பதிலுககு பிரியாணி 
எங்களுககு மகாடுகக இந்தப்  பண்டொறறு (டீலிங்) 
எங்களுககு மிகவும் பிடித்து தபானது. இப்படியாக 
அமெரிககாவில் எங்கள் வீடடுத்  த்தாட்டம் 

இனிளெயாக அடுககு ொடி குடியிருப்பில் ம்தாடடிச்  
மசடியில் ஆைம்பித்து, இப்தபாது எங்கள் வீடடின 
பினபு்றத்தில் முருங்ளக, மவணள்ட, அவளை, 
பீரககங்காய,  கத்்தரிககாய, ்தககாளி ெறறும் 

மிைகாய தபான்ற காய வளககளையும்  
கறிதவப்பிளை, ெணத்்தககாளி, 
புதினா ,  மபானனாங்கணணி, 
புளிச்ளசககீளை ,  ்தணடுககீளை , 
அகத்திககீளை தபான்ற கீளை 
வளககளையும் வாளழ, கரும்பு, 
ஆப்பிள், தபரிககாய, ொதுளை 
தபான்ற பழ வளககளும் ெல்லிளக 
ெறறும் தைாஜா  தபான்ற பூ 
வளககளையும் வீடடுத் த்தளவகதகறப 
பயிர மசயது பைாெரித்து வருகித்றாம். 
தினமும் குள்றந்தது ஒரு ெணி 
தநைதெனும் மசடிகளுககு நீரூறறி, 
களைகள் அகறறி, புல் மவளிளய 
பைாெரிப்பது எனககு மிகவும் 
பிடித்்தொன ஒனறு. எனககுத் ம்தரிந்த 
சிை குறிப்புகள் உங்கள் வீடடுத் 
த ்த ா ட்ட த்து க க ா க  ப கி ர ந து 
மகாள்கித்றன.

1. பிப்ைவரி ொ்த இைண்டாவது 

வாைத்தில் காயந்த மசடிகள் ெறறும் 
களைகளை அகறறி விடடு த்தளவயான 
உைங்களை (cow manure, peat moss,com-
post ) பயனபடுத்தி ெணளண ப்தப்படுத்்த 
தவணடும்.

2. சிறு ம்தாடடிகளில் த்தளவயான 
மசடிகளின விள்தகளை முளைப்ப்தறகு 
தபாடடு சூரிய ஒளி படும் இ்டத்தில் 
ளவத்து  ்தணணீர ஊற்ற தவணடும், 
குளிர அதிகொக இருககும்தபாது 
வீடடிறகுள்  ளவத்து பாதுகாகக 
தவணடும்.

3. ொரச் ொ்தத்தில் குளிர குள்றந்த 
பி்றகு முளைவிட்ட மசடிகளை 
ம்தாடடியில் இருநது நிைத்திறகு ொற்ற 
தவணடும்  அல்ைது  தநைடியாக 
நிைத்திதைதய விள்தகளை விள்தககைாம்.

4.  மசடிகள்  ஓைைவு வைரும் வளை 
நிைம் வ்றணடு தபாகாெல் ்தணணீர 
ஊற்ற தவணடும். ்தணணீர  விளைவில் 
ஆவி ஆகாெல் இருகக ெைச் சில்லுகளை 
(mulch) பயனபடுத்்தைாம்.

5. மு்தலில் வரும் சிை காயகளை உ்டதன 
பறிககாெல் ெைத்திதைதய முறறும் வளை வைை 
விடடு அடுத்்த வரு்டத்திறகான விள்தககாக 
தசமித்து ளவத்துக மகாள்ை தவணடும்.

6. பூச்சிகள்  அல்ைது பூஞளச ்தாககம் இருந்தால் 
்தணணீரில் சிறி்தைவு தவப்மபணளண, ெஞசள் 
ெறறும் மபருங்காயம் கைநது ம்தளிககைாம்.

7. குறிப்பிட்ட காை இள்ட மவளியில் மசடிகளின 
வைரச்சிகதகறப த்தளவயான அைவு உைம்(cow 
manure) பயனபடுத்்தைாம்.

8. குளிர காைம் ஆைம்பிககும் ்தருணத்தில் 
ெைச் சில்லுகளை (mulch ) ெைத்ள்த சுறறி 
நிைத்தில் தூவி தவரகளை பாதுகாககைாம்.

குளிர காைத்தில் நிைவும் கடும் குளிரில் 
ெைங்கள் காயநது தபானாலும் தவரகள் 
காப்பாற்றப் படும் படசத்தில் வசந்த 
காைத்தில் ெறுபடியும் அத்த தவரில் இருநது 
துளிரகக ஆைம்பிககும். உ்தாைணொக 
கறிதவப்பிளை, வாளழ, முருங்ளக ெறறும் 
சிை கீளை வளககள். எங்கள் வீடடு 
த்தாட்டத்ள்த பறறி உங்கதைாடு பகிரநது 
மகாண்டதில் மிகக ெகிழ்ச்சி. உங்களுககு 
ம்தரிந்த குறிப்புகளையும் எங்களு்டன 
பகிரநது மகாள்ளுங்கள்.  தெலும் ம்தா்டரபுககு 
: aravindansukumar@gmail.com

உ ண வூ ட டு ம்  வி வ ச ா ய த் தி ற கு 
உயிரூடடுதவாம் !  உங்கள் வீடடுத் 
த்தாட்டத்திறகு எங்களின வாழ்த்துகள்!

- அரவிநதன் சுகுமார்
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மபருளெயாக இருந்தது.  தபச்சு எனளனயும் 
ஏ்தாவது ம்தாழில் முளனயதவணடும் எனது 
தூணடியது.

இ்தறகிள்டயில் சிை ்தமிழ் அறிஞரகளை சநதிகக 
வாயப்புக கிள்டத்்தது.குறிப்பாக தபைாசிரியர திரு.
ஞானசம்பந்தம் அயயா அவரகள். அவர ப்டங்களில் 
தபசுவது தபாைதவ இயல்பாக, எளிளெயாகப் 
தபசுகி்றார .  பினனர கவிஞர அறிவுெதி, 
ெணிதெகளை பிைசுைத்தின ்தளைளெ நிரவாக 
அதிகாரி திரு.ைவி ்தமிழ்வாணன ெறறும் பை 
்தனனாரவைத் ம்தாண்டரகளு்டன உளையா்டவும் 
வாயப்புக கிள்டத்்தது.

பின மீணடும் ்தஞளச மபரிய தகாவில் எனளன 
ஈரத்்தது. அனறு இைவு ஸ்டார ளநட டினனர-
அ்தாவது வநதிருந்த நடசத்திைங்களு்டன விருநது. 
அனள்றய நிகழ்ச்சிகள் முடிந்தன.

சனிககிழளெ நிகழ்ச்சிகள் எனனால் வாழ்வில் 
ெ்றககதவ  முடியா்தளவ .  திரு . தெ ா கன 
்தாதொ்தைனின ந்டனககுழுவில், நான, என 
ெ ள ன வி  ெ ற று ம்  ெ க ன  ச ச் சி னு ம் 
இ்டம்மபறறிருநத்தாம்.

இ்தறகு முனனாள் இனள்றய நிகழ்ச்சிகளைப் 
பாரப்தபாம். மு்தலில் திருககு்றளுககு அழகாகப் 
பாடி, ஆடினாரகள்.புதுளெயாய இருந்தது. பின 
சிை நிகழ்வுகளுககுப் பின ‘தபைளவயின ெைர 
மவளியீடடு விழா’. அைங்க தெள்டயில் ெைருககு 
உளழத்்த குழுவினளை அறிமுகப்படுத்தினர. சான 
ஆணத்டானிதயாவின ்தமிழ் ெங்ளக திருெதி.ஷீைா 
ைெணளன  அறிமுகப்படுத்திய தபாது மிகவும் 
மபருளெயாக இருந்தது. ஷீைா ைெணனின புகழ் 
அமெரிககாமவங்கும் பைவடடும் என நானும், என 

F eTNA (Federation of Tamil sangams of 
North America ) ளவப் பறறிக 
தகள்விப்பட்டதுணடு.இம்முள்ற 
ம்டகசாஸ ொநிைத்தின ்டல்ைாஸில் 
நள்டமபற்ற காைணத்்தால்,அதில் 

பங்தகறக வாயப்புக கிள்டத்்தது. இ்தறகு நனறி 
மசால்ை பைர உணடு. FeTNA வில் நான கண்ட 
சிை நிகழ்வுகளை ெடடும் இங்தக குறிப்பிடுகித்றன.

வாருஙகள் மசல்ைைாம். ஃமபட்னா முதல் நாள் நிகழ்வு:

்டல்ைாஸ பிரிஸதகாவில் உள்ை ்டாக்டர 
மபப்பர அைங்கில் நுளழந்தவு்டன பிைமித்துப் 
தபாயவிடத்டன. TEF Talk அ்தாவது ம்தாழில் 
முளனதவார ொநாடு. அவவைவு மபரிய அைங்கில் 
்தமிளழக தகட்டவு்டன சிைமநாடிகள் மெயசிலிரத்து 
நினத்றன. ்தமிழ் எனறு மசானனாதை மவள்ளை 
தவஷ்டியும் சடள்டயும் ெடடுதெ நாம் 
எதிரபாரப்தபாம். ஆனால் அனறு அங்கு  
வந்தவரகள், தகாட, சூட, ள்ட என மிடுககான 
உள்டகளில் மசந்தமிழ் தபசுளகயில் எனககு 
மிகவும் மபருளெயாக இருந்தது. எனககு ஒரு 
பழககம் உணடு.எங்கு நுளழந்தாலும் மு்தலில் 
வைப்பு்றம் ்தான பாரப்தபன. அத்த தபால் பாரத்து 
ெகிழ்ந்தது ்தான நான மசானன இவரகள்.

பின இ்டப்பு்றம் திரும்பினால், வானுயரநது 
நிறகும் ்தஞளச மபரிய தகாவிலின நகல்! நானும் 
நணபரகளும் சுறறி பாரத்து புளகப்ப்டங்கள் 
எடுத்துக மகாணத்டாம்.

இருகளகயில் வந்தெரநதும் என பிைமிப்பு 
அ்டங்கதவ இல்ளை.எனககுள் பை தகள்விகள். 
பின தபசுபவரகளினபால் கவனம் திரும்பியது. 
ம்தாழில் முளனதவார பைர இநதியாவிலிருநதும், 
வ்டஅமெரிககாவிலிருநதும் வநதிருந்தாரகள்.
அவரகளின அனுபவங்களில் சிை தவடிகளகயாகவும் 
இருந்தது. மபரியநிறுவனங்களில் ்தமிழரகள் 
்தளைளெப் மபாறுப்பில் இருப்பது எனககுப் 
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ெளனவியும் தபசிக மகாணத்டாம். 
பினபு த்தநீர அருநதிவிடடு, எங்கள் 
ந ்ட ன  நி க ழ் ச் சி க ளு க கு த் 
்தயாைாதனாம்.

எனககு இம்முள்ற ‘புலிதவ்டம்’. 
அ ்தன ால்  ப ைெணி த ந ை ம் 
ஒப்பளனகதக ஆயிறறு.

மொத்்தம்  ஐம்பத்து ஆறு தபர 
பங்கு மகாண்ட ந்டனம் இது. நல்ை 
பயிறசி எடுத்திருந்தாலும் மிகப் 
மபரிய பிைொண்ட அைங்கு 
எனப்தால் ம்டனஷன இருந்தது. 
இஷ்்ட ம்தயவங்களை தவணடியபடி 
ஏறிதனாம். இள்டதய கிள்டத்்த உறசாகக 
ளகத்்தட்டல்கள் ,  எங்களுககு கிள்டத்்த 
சனொனங்கள். என ெனங்கவரந்த ்தஞளச 
தகாவிலின முன புளகப்ப்டம் எடுத்துக 
மகாணத்டன. நான புலி எனப்தால், சிறுவரகள் 
(சிைர பயத்து்டன) தசரநது ப்டம் எடுத்்தனர.

இைவு பா்டகர காரத்திககின இனனிளச நிகழ்ச்சி, 
டிைம்ஸ சிவெணியின டிைம்ஸ இளச, இப்படி 
அதிைளவத்்தது.

நடிகர ஆரி ்தளைளெயில் ஆயிைம் தபரகளுககு 
தெல் ்தமிழில் ளகமயழுத்து என்ற கினனஸ 
நிகழ்வில், என ளகமயழுத்தும் இருககும் எனபது 
எனககுப் மபருளெ.

மூன்றாம் நாள் சறறு தசாரவு்டன ஆைம்பித்்தது. 
நல்ை உ்றககத்திறகுப் பி்றகு ்தாெ்தொகதவ அைங்கம் 
வநத்தாம் .  அங்கு திரு .தஜம்ஸ வசந்தன 

குழநள்தகளுககுத் ‘்தமிழ் த்தனீ’ 
தபாடடி ந்டத்திகமகாணடிருந்தார. 
அடுத்து ‘சங்கங்களின சங்கெம்’, 
எ ல் ை ா  ச ங் க த் தி ன ரி ன 
அ ணி வ கு ப் பி ல் ,  ச ா ன 
ஆணத்டானிதயா ்தமிழ் சங்கத்தின 
மகாடிளய திரு.நறகுணனும், திரு.
ெதகஷும் பிடித்து வை, நாங்கள் 
கூககுைலிடடுக மகாண்டாடிதனாம்.

பின எடடு ொ்த உளழப்பில் 
தகாவிளை உருவாககியவரகளை 
அறிமுகப்படுத்தினர. அளனவரும் 
எழுந்த நினறு ளக்தடடிதனாம்.

பினனர நாங்கள் ஆவலு்டன எதிரபாரத்்த  
‘ெணல் ெகுடி’ குழுவினரின ‘பூழிப் பாளவ’ நா்டகம். 
இள்டதய மினவிைககுகள் அளணககப்படடு, 
ஒலிமபருககி கூ்ட இனறி, பாவளனகளிதைதய 
மசால்ைவந்தள்த மசானனாரகள். இப்படியும் 
நா்டகத்தில்  நடிகக முடியும் என அறிநது 
மகாணத்டன.

அனத்றாடு அளனத்து நிகழ்ச்சிகளும் முடிய, 
இைவு உணவில் பைரு்டனும் நடபுககு மகாணடு,பை 
நல்ை நிளனவுகளு்டன ஊர திரும்பிதனன. 
்தமிழனாக எனளன உணரத்திய நிகழ்ச்சி இது.
அடுத்்த வரு்டம் சிகாதகாவில் ந்டகக உள்ைது, 
அங்கும் மசல்தவன !

்தமிழால் இளணதவாம் ! வாழ்க ்தமிழ் !

- குமார் வீரபபன்

குமார் வீரபபன்
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மாடி வீட்டு
முற்்றத்தில் 
வவற்றுடம்புடன் 
சிறுவன் 
்கத்தினான்...
 
பசித்த 
பிஞ்சு 
வயிற்றின் 
பிணி்�ாணச…
 
வவளி்� வநதது  
்கறி்சாறு..
்கத்தும் ் பாட்டியில் 
வவற்றி வபற்்ற 
குணரக்கும் 

மாடி வீட்டு 
நாயின் 
தட்டுக்கு....
 
்கணணீர் வற்றி�  
அவன் ்கண்கள்
அழ மறுத்தன... 
 
ஏன் இவவாறு?
என்்ற ் ்கள்வியுடன் 
்மல் ் நாக்கினான்... 
அம்மாடி வீட்டு 
ஜன்னல் கூட சட்ணட 
அணிநதிருநதது...
 
வமல்ல நடநதான் 

அ்சாக் ஆணடபபன்

வினாவிற்்கான 
விணட ் தடி�ல்ல...
 
“நாய்கள் ஜாக்கிரணத”என்்ற
விளம்பரம் இல்லா 
‘மனிதர்்கள் வாழும்
வீட்ணடத் ் தடி...
 
என் வீட்டு ஜன்னலிலிருநது 
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விடையற்ற வினாக்கள்
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்தான. அமெரிககாவில் இருப்ப்தால் ்தமிழ் மொழிளய ெ்றநதுவி்டக கூ்டாது என்ற தநாககம் ெடடுதெ 
பிை்தானொக இருந்தது. ஆனால் காைப்தபாககில் ்தமிளழ எழு்த, படிககவும் ்தங்கள் குழநள்தகளுககுத்  
ம்தரிய தவணடும் என்ற ஆரவம் மகாண்டனர. ஆைம்ப நாடகளில் ம்டக்ாஸ ெருத்துவ அறிவியல் 
பல்களைககழக நூைகத்திலும், பினனர ஜான இதகா நூைகத்திலும் வாை இறுதி நாடகளில் நெது 
பள்ளி நள்ட மபற்றது. எனினும் அ்தறகு சரியான பா்ட  ெறறும் பயிறசி புத்்தகங்கள் கிள்டககவில்ளை. 
மபறத்றாரகதை பா்டத்  திட்டங்களை ்தயார மசயது அள்த குழநள்தகளுககுப்  பயிறறுவித்்தாரகள்.

சுருங்கச்  மசானனால், பணள்டய திணளணப் பள்ளி தபாைத்்தான ்தமிழ் பயிறறுவிககப்பட்டது. 
அனறு அவரகள் இட்ட விள்த, இனறு 13 வது ஆணள்ட நிள்றவு மசயயும் ஆைெைொய, விழுதுகள் 
விடடு வைரநது உள்ைது.

சான் ஆண்்டானி்�ா  தமிழ்ப்  பள்ளியில்  நலடமபற்ற சிை முன்்னற்றஙகள்:

இ்தன ஒவமவாரு விழுதும் ்தமிழ்ப் பள்ளி என்ற ஆைெைத்திறகு வலு தசரத்்தன. அதில் மு்தல் மபரிய 
விழு்தாய,  2010 ம் ஆணடு அமெரிககத்  ்தமிழ் கழகத்தினால் (American Tamil Academy) அங்கீகரிககப்படடு 
நிளை 3 வளை, அமெரிககத்  ்தமிழ் கல்விக  கழகத்தின பா்டத்திட்டங்கள் , புத்்தகங்கள் 
அறிமுகப்படுத்்தப்பட்டன. 2015 ம் ஆணடு சான ஆணத்டானிதயா ்தமிழ்ப்  பள்ளி, ைாப தநாககெற்ற 
சமு்தாய அளெப்பாக (Non -Profit organization) பதிவு மசயயப்பட்டது ெடடுெனறி சான ஆணத்டானிதயா 
்தமிழ்ப் பள்ளிகமகனறு ஒரு இளணய்தைம்  வடிவளெககப்பட்டது. இந்த நிறுவனத்தின இயககுனர 
குழுெொக 5 ்தமிழ் பறறுமிககவரகள்  மபாறுப்தபற்றனர. அவரகள் திரு. அருள்ெணி மபரியசாமி, 
திரு. கணணன திருெளை, திரு. இைங்தகாவன உள்டயார, திரு. விஜய பாரத்்தசாைதி ெறறும் திருெதி 
ொலினி ொரியப்பன.  அ்தன அடுத்்த விழு்தாய, ்தமிழ்ப் பள்ளியில் பயிலும் ொணவரகள், பினனர 
கல்லூரிககுச்  மசல்லும் தபாது ்தமிளழதய விருப்பபா்டொக த்தரநது எடுகக வளக மசயயும் வளகயில், 
நெது ்தமிழ்ப் பள்ளி 2017 ம் ஆணடு மொழிககல்வி அங்கீகாைத்ள்தப்  (AdvanceED accreditation) மபற்றது. 
இந்த அங்கிகாைத்ள்தப் மப்ற 20 ககும் தெறபட்ட பள்ளி நிரவாகக  குழு உறுப்பினரகள், ஆசிரியரகள் 

“ஆங்கிலத்டத கற்டகயிலும் 
அயல் த்ாழிடயக் கற்டகயிலும்
எநத நாளும் 
தீங்கனிடயச் தசநதமிடழத் 
ததனனாட்டின தபானவனட்டட 
உயிராய்க் தகாள்வீர்” 

என்ற பாைதி ்தாசனின வாககிறகு 
எடுத்துககாட்டாய, ம்டகசாஸ ொநிைத்தில் 
உள்ை சான ஆணத்டானிதயாவில் 2005 ம் 
ஆணடு ,  சிை மபறத்றாரகள் ்தங்கள் 
குழநள்தகளுககுத்  ்தமிளழப் பயிறறுவிகக 
ஆைம்பிககப்பட்டது ்தான நெது சான 
ஆணத்டானிதயா ்தமிழ்ப் பள்ளி. இப்தபாது 
தபாைதவ அப்தபாதும் மபறத்றாரகதை 
ஆசிரியைாகவும் இருநது, நெது ்தாய மொழியாம் 
்தமிளழக கறபித்்தாரகள். அப்தபாது அவரகள் 
தநாககம் எல்ைாம், எப்படியாவது குழநள்தகள் 
்தமிழில் தபசுவள்த நிறுத்்தககூ்டாது எனபது 
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ெறறும் மபறத்றாரகள் அனள்றய பள்ளி 
மு்தல்வர திருெதி . ்டாக்டர. மீ. ொலினி 
ொரியப்பன, Phd ,  ்தளைளெயில் 
ஓைாணடுககு தெைாக உளழத்து அந்த 
அங்கிகாைத்ள்தப் மபற்றனர. இந்த 
விழுது ்தான நெது ்தமிழ்ப் பள்ளியாம் 
ஆைெைத்தின மிகப்மபரிய விழுது 
எனைாம். 

மசன்ற ஆணடு மபற்ற மொழிககல்வி 
அங்கீகாைத்தின (AdvanceED accreditation) 
ம்தா்டரச்சியாக, இந்த ஆணடு - 2018 
தெ ொ்தம் NEISD (North East Independent 
School District) எனப்படும் பள்ளிககல்வித்  
துள்றயின ஆயவு நள்ட மபற்றது. அந்த 
ஆயவில் அவர ம்தரிவித்்த தயாசளன/ 
ொற்றங்களைப்  படிப்படியாக நெது 
பள்ளியில் மசயல்படுத்துகித்றாம். இந்த 
ஆணடு ஆசிரியர ெறறும் நிரவாகக  குழு 
உறுப்பினரகளுககு அள்டயாை அடள்ட 
வழங்கப்படடு பள்ளி நாடகளில் அள்த 
க ட ்ட ா ய ம்  அ ணி யு ம்  ப டி 
அறிவுறுத்்தப்பட்டது.

இந்த ஆணடு துளிர (Pre-kinder) என்ற 
புதிய வகுப்பு ஆைம்பிககப்படடு, 
அ்தறகுத்  த்தளவயான பா்டபுத்்தகத்ள்த 
நெது பள்ளியின துளண மு்தல்வர திரு. 
ைாஜகுொர ொரியப்பன அவரகதை 
குறுகிய காைத்தில் உருவாககித்  ்தந்தார.

புதிய முயறசியாக இந்த ஆணடு 
ொணவ , ொணவிகளுககு பள்ளி 
இைச்சிளன ெறறும் “உள்ளுவ ம்தல்ைாம் 
உயரவுள்ைல்” என்ற பள்ளிக  குறிகதகாள் 
அச்சி்டப்பட்ட சீருள்ட வழங்கப்பட்டது.

க ல் வி க கு  ெ ட டு ெ ல் ை ா து , 
ொணவரகளின பி்ற தி்றளெளய 
ஊககுவிககும் வி்தொக திருககு்றள் 
ஒப்புவித்்தல் தபாடடி, ்தமிழ் தபச்சுப் 
தபாடடி, ்தமிழ் த்தனீப் தபாடடி தபான்ற 
த ப ா ட டி க ள்  ந ்ட த் ்த ப் ப ட டு 
மவறறியாைரகள் த்தரம்தடுககப்படடு, 
பள்ளி ஆணடு விழாவில் பரிசுகள் 
வழங்கப்பட்டன..

ஆணடு இறுதியில் வகுப்பு வாரியாக 
ொணவ, ொணவிகள் ்தங்கள் வகுப்பு 
ஆசிரியரு்டன புளகப்ப்டங்கள் 

எடுத்துகமகாண்டாரகள். அந்த புளகப்ப்டங்களை 
மபறத்றாரகள் ்தைவிைககம் மசயய வசதியாக. நெது பள்ளியின 
இளணய்தைத்தில்( http://satamilschool.org/) உ்டனுககு்டன 
மவளியி்டப்பட்டது.

ஒவமவாரு ஆணடும் தெ ொ்தத்தில் மிகப் மபரிய அைங்கில் 
நெது பள்ளி ொணவ, ொணவிகளின ந்டனம், பாடடு, நா்டகம் 
ெறறும் பை களை நிகழ்ச்சிகளு்டன பள்ளியின ஆணடு விழா 
ெறறும் பட்டெளிப்பு விழா இனித்த நள்டமபறும். இந்த 
விழாவில் மபறத்றாரகள், விடுமுள்றககு வநதிருந்த ்தாத்்தா, 
பாடடி ெறறும் உ்றவினரகள் வநதிருநது குடும்ப விழாவாகச்  
சி்றப்பித்்தாரகள்.

மபறத்றாரகள், ொணவ, ொணவிகள், ஆசிரியரகள், 
நிரவாகக  குழு உறுப்பினரகள் ெறறும் ்தனனாரவைரகள் 
நெது ்தமிழ்ப் பள்ளி என்ற ஆைெைத்தின இளையாய, 
கிளையாய, விழு்தாய இருநது வருகி்றாரகள். இது உங்களின 
்தமிழ்ப் பள்ளி; உங்களுககான ்தமிழ்ப்பள்ளி.

-்காளிச்சரண
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உடலுககு வலு பசர்ககும் சத்தானதும், எளிதில் 
ஜீரணமா்கக கூடியதும், நாவிற்கு மிகுந்த சு்வயும் அளிககும் 
‘ஒக்கா்ர’ என்ற இனிப்பு வ்்க பற்றி கூறுகிபறன். இது 
தீபாவளி ஸவபஷல் ! இனிப்பு அளவா்க உள்ள இத்ன மற்ற 
நாட்களிலும் வசய்து சாப்பிடலாம்.

கதமையோன ் போருள�ள ;
்கட்லப் பருப்பு  - ஒரு ்கப் 
வவல்லம்             - ஒரு ்கப்
வநய்                   - ஐந்து டீஸ ஸபூன் 
முந்திரிப் பருப்பு  - பத்வயான அளவு
பதங்காய்த் துருவல் - ஒரு ்கப்
ஏலக்காய்   - சிறிதளவு ( Optional )
்சய்முமற ;
்கட்லப் பருப்்ப வபான் நிறமா்க வறுத்துக வ்காள்ள 

பவணடும். பின்பு அத்ன 2 மணிபநரம் ஊற்வக்க பவணடும். 
பின் மிகஸியில் மி்க மிருதுவா்க அ்ரக்காமல், உ்டத்தது 
பபால் அ்ரக்க பவணடும். அ்ரத்த பருப்்ப இடலித் தடடில் 
்வத்து 10 நிமிடங்கள் பவ்க்வத்து, ஆரிய பின் 
வபாடிப்வபாடியாய் உதிர்த்து ் வத்துக வ்காள்ளவும்.

அ்ர டம்ளர் தணணீ்ர நன்கு வ்காதிக்க ் வத்து, அதில் 
வவல்லத்்தப் பபாடடு வ்காதித்த பின் (பாகு பபால் வர 
பவணடியதில்்ல) வடி்கடடிக வ்காள்ளவும். ஒரு ்கடாயில் 2 
ஸபூன் வநய் விடடு முந்திரிப் பருப்்ப வபான் நிறத்தில் வறுத்து 
எடுத்துக வ்காள்ளபவணடும். அபத ்கடாயில், எடுத்து ் வத்திருந்த 
ஒரு ்கப் பதங்காய்த் துருவ்லயும் பபாடடு இளம் சிவப்பில் 
வறுத்துக வ்காள்ளுங்கள். பின்பு அடுப்்பச் சின்னதாககிக 
வ்காணடு,வடி்கடடிய வவல்லத்்த பதங்காயுடன் பசர்த்து 
வறுக்கவும். இறுதியா்க வபாடிவசய்து ்வத்திருந்த ்கட்லப் 
பருப்்ப இத்துடன் பசர்த்து, மீதமுள்ள வநய்்ய ஊற்றி உதிரி 
உதிரியா்க வருமாறு கிணடவும். ஒக்கா்ர தயார் !

தயாரானதும் சுத்தமான பாத்திரத்திற்கு ஒக்கா்ர்ய மாற்றி 
பின் பமலா்க, வறுத்த முந்திரிப் பருப்்பத் தூவி விடவும்.

நன்றி !
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உள்ளத்தை 
அளளும் 

ஒக்கா்ை
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ந்டககவிருககும் ஆகஸட 2018 உைக ைாகமகடபால்  
ச ாம்பியனஷிப்பில் இநதியா  ச ா ரப ா க 
விளையாடுவ்தறகு ்தகுதிமபறறுள்ைார திருமுருகன!

  2016-இல் கலி(Cali), மகாைம்பியாவில் (Columbia) 
நள்டமபற்ற உைக ைாகமகடபால் சாம்பியனஷிப்பில் 
இநதிய அணியில்  விளையா்ட திருமுருகன ( திரு) 
த்தரநம்தடுககப்பட்டார. 

கலி , மகாைம்பியாவில் நள்டமபற்ற உைக 
சாம்பியனஷிப்பில்  திருமுருகன ெறறும் அதைாக 
மெஹ்தா இளணநது ஆணகள் இைடள்டயர 
பிரிவில் மு்தல் ்தங்க ப்தககம் மவன்றனர. இ்தனமூைம் 
இநதியா இைடள்டயர பிரிவில் ஒடடுமொத்்தொக 

ஆளும் அளெப்பாக, இநதிய ைாகமகடபால் 
அத்ாஸிதயஷன(Racquetball Association of India) 
திகழ்கி்றது. இது சரவத்தச ைாகமகடபால் 
கூட்டளெப்பு ெறறும் ஆசிய ைாகமகடபால் 
கூட்டளெப்புகைால் அங்கீகரிககப்பட்ட ஒரு 
அளெப்பாகும். மூனறு நபரகைால் ம்தா்டங்கப்பட்ட 
இந்த அளெப்பு, எடடு வரு்டங்களில் இருநூறு 
வீைரகதைாடு வைரநது நிறகி்றது. இநதிய 
ைாகமகடபால் அத்ாஸிதயஷனின விதிகள் 
ெறறும் வழிகாடடு்தலின தபரில் இநதிய த்தசிய  
அணியில் விளையாடும் வீைரகள் த்தரநம்தடுககப்படு 
கி்றாரகள்.

  மு்தல் இநதிய ைாகமகடபால் அணி, 2010 இல் 

பதினமூன்றாவது இ்டத்ள்தப் பிடித்்தது.

    கலி , மகாைம்பியாவில் விளையாடுவ்தறகான 
இநதிய அணி ்தகுதிச் சுறறு, ளஹ்தைாபாத் ெறறும் 
சிகாதகா ஆகிய இ்டங்களில்  நள்டமபற்றது. மு்தல் 
இைணடு இ்டங்களுககு ்தகுதியான வீைரகள் உைக 
ைாகமகடபால் சாம்பியனஷிப்பிறகு விளையா்டத் 
த்தரநம்தடுககப்பட்டாரகள்.

 இநதியாவின ைாகமகடபால் விளையாடள்ட 

த்தரநம்தடுககப்பட்டது. இநதிய அணி 2012 இல் 
இருநது உைக ைாகமகடபால்  சாம்பியனஷிப்பில் 
பங்மகடுத்து வருகி்றது.  திரு, அடிப்பள்டயில் ஐடி 
துள்றயில் தவளை பாரககும் மபாறியாைர. 

இவர  அளனத்து  விளையாடடுகளிலும்  மிகவும் 
ஆரவமுள்ைவர. இருந்த தபாதிலும் ளகப்பநது , 
கால்பநது ெறறும் கிரிகமகட விளையாடடுகளில் 
மிகவும் ளகத்தரந்தவர. இந்த விளையாடடுகளில் 

எ ந்தமவாரு விளையாடடு வீைனுககும், 
அ வ னு ள ்ட ய  ந ா ட டி ற க ா க 
விளையாடுவது எனபது மிகவும் 
மபருளெயான ்தருணம்! இத்தா அந்த 
்தருணம், நம் சான ஆணத்டானிதயாவில் 

ைாகமகடபால் வீைர  திருமுருகனுககு இைண்டாவது முள்றயும் 
கிள்டத்திருககி்றது எனபது நெககு ெகிழ்ச்சியான மசயதி!!

   இந்த முள்ற சான மஹாமச (San Jos) தகாஸ்டரிககாவில்  

ரொக்த்கட்பொல் 
வீரர்

- திருமுரு்கன்



�னனு்டய ்கடி்ன 
உ்ழப்பு  
(Hardwork), 
அர்ப்்பணிப்பு 
(Dedication)  
மற்றும உறுதியின 
(Deter mination) 
மூலம 2010-இல் 
இருநது இனறு  
இந� உயரத்� 
அ்டநதுளளொர்
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இ ந தி ய ா  ெ ற று ம்  ச ா ன  
ஆ ண த்ட ா னி த ய ா வி ல்  ப ை 
ப்தககங்களை மவனறுள்ைார.   

  திருவிறகு மிகவும் பிடித்்த 
தெறதகாள்கள் “ Eat Clean, Train 
Dirty” and “Searching for Excellence” 
இ ்த ற தக ற ்றவ ாறு   தினமும் 
உ்டறபயிறசி  ளெயத்தில் உ்டறபயிறசி 
ம ச ய வ ்த ன  மூ ை மு ம் ,  
ஆ த ை ா க கி ய ெ ான  உணவுப்   
பழககத்தினாலும் ்தன உ்டளை  
விளையாடுவ்தறகு  ஏற்றவாறு 
கடடுகதகாப்பாக ளவத்துள்ைார. 
இது ெடடுெல்ைாெல் Ladder training, 
strength training, Agility training and 
mental training ஆகியளவ ்தன 
உ்டறபயிறசியு்டன மசயயும் கூடு்தல்  
பயிறசியாகும்.

    திரு ஆைம்பத்தில் ைாகமகடபால் 
விளையாடள்ட ஒரு உ்டறப் பயிறசி 
வி ள ை ய ா ட ்ட ா க வு ம்  ெ ன 
அழுத்்தத்ள்த (Stress buster) தபாககும் 
ஒரு விளையாட்டாகவும் ்தான 
விளையா்ட ஆைம்பித்்தார. இந்த 
விளையாடடின தவகம் (Speed) , 
அ்டரத்தி ( I n t e n s i t y )  ெறறும் 
அ ட ரீ ன லி ன  ( A d r e n a l i n ) 
ஆகியவற்றால் கவைப்படடு அதில் 

சி்றந்தள்த (searching for excellence) 
த்த்ட ஆைம்பித்்தார. ஒவமவாரு நாளும் 
ைாகமகடபால் ளெ்தானத்துககுள் 
இைண்டாவது வாயப்பு இல்ளை எனறு 
உ்டலும் ெனமும் ஒனறு தசை 
நிளனககும் அைவிறகு தபாடடியிடடு 
விளையாடுவார.

  ்தனனுள்டய கடின உளழப்பு 
(Hardwork) , அரப்பணிப்பு (Dedication) 
ெறறும் உறுதியின (Determination) 
மூைம் 2010- இல் இருநது இனறு இந்த 
உயைத்ள்த அள்டநதுள்ைார திரு. 
இன்டரதநஷனல் ைாகமகடபால் 
அங்கீகரிககப்பட்ட பை ைாகமகடபால் 
தபாடடிகளில் கைநது மகாணடு பை 
ப்தககங்களை மவனறுள்ைார.

 இந்த ்தருணத்தில் ்தன விளையாடடு 
தெம்படுவ்தறகு அருளெயான 
பயிறசிளயயும் ஊககத்ள்தயும் 
்தநதுமகாணடிருககும்  George Bustos 
ககு  ்தன நனறிளய உரித்்தாககுகி்றார.

தி ரு வி ன  வி ள ை ய ா ட டு 
தெம்படுவ்தறகு தினமும் அவரு்டன  
விளையாடும் அவரின ைாகமகடபால் 
நணபரகள் Ramon Florez, Jeff Bureman, 
Korosh Shetabi இனனும் பை சான 
ஆணத்டானிதயா நணபரகளும் மிக  
முககிய காைணம். அவரகளுககும் 
இந்த தநைத்தில் ்தன நனறிளய 
ம்தரிவிகக ஆளசப்படுகி்றார.

இது எல்ைாவறறிறகும் தெைாக, 
திருவின ெளனவி ெறறும் இரு 
குழ நள்த களின இள்டவி்டா்த 
ஊககமும் , உறசாகமும் ஆ்தைவும் பை 
தியாகங்களும் அவரின இந்த 
வைரச்சிககு மிக முககிய  காைணம்!!

 இவவிளையாடள்ட கூடிய 
விளைவில் ஒலிம்பிககில் இளணப் 
ப்தறகான அளனத்து தவளைகளும் 
மும்முைொக ந்டநது மகாணடிருககி்றது. 
்தன ்தாய நாடடிறககாக ஒலிம்பிககில்  
விளையாடுவத்த திருவின மிக மபரிய 
வாழ்நாள் கனவு!!

  “ Chase your Passion and go towards 
it “ இது ்தான திரு நம்  குழநள்தகளுககு 
்தை விரும்பும் ஒரு மசயதி!!

- திருமுரு்கன்

2018 ஆம் ஆணடு நம் ்தமிழ்ச் சங்கத் த்தாட்டத்தில் 
ெைரந்த இம்ெல்லிளக ெைரின, 2 ஆம் பாகத்தில் 
க்டந்த மூனறு ொ்தங்களில் ந்டந்த நிகழ்வுகளை 
்தங்கள் பாரளவககு மீணடும் ளவககித்றன.

 தமிழ் வருடப் பி்றப்பின் சி்றப்பு நிகழ்ச்சிகள்:          
தெ ொ்தம் 19 -ஆம் த்ததி அனறு, சான 

ஆணத்டானிதயா இநதுக தகாவிலில் உள்ை 
‘ெஹாைடசுமி ஹாலில்’ ்தமிழ் வரு்டப்பி்றப்பு விழா 
மிகச் சி்றப்பாக நள்டமபற்றது .  பைவி்த 

ஆ்டல்,பா்டல்கள், நாடடிய நா்டகங்கள், படடி 
ென்றம் என அசத்தி விட்டனர நம் ெககள்! இவ 
விழாளவப் பறறிய விரிவான, சுளவயான மசயதிகள் 
நெது முகநூலிலும், ’வணககம்இநதியா’ இளணய 
்தைத்திலும், ’ம்தன்றல்’ ொ்த இ்தழிலும்  படித்து 
ெகிழைாம். https://satamilsangam.org/newsletter

  ஃமபட்னா :                         
 வ்டஅமெரிககத் ்தமிழ்ச்சங்கப் தபைளவ ( Fed-

aration of Tamil Sangams of North America ) 
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்டல்ைாஸில் க்டந்த ஜூன 29 ,30 ெறறும் ஜூளை 
1 ஆம் த்ததிகளில் நள்டமபற்றது. நம் ்தமிழ் சங்கம் 
அங்கு தெள்டயில் சுொர 50 தபரகளுககும் தெைாக 
இளணநது, ெைபு ,ெகளிர ,  ெழளை என்ற 
்தளைப்பிறகதகறப, ெயிைாட்டம்,மபாயககால் 
குதிளை, கிைாமிய ெறறும் நவீன ந்டனங்கள் எனக 
கைந்த ஒரு ஆைவாைமிகக, பிைொண்டொன, 
எல்தைாரும் வியககத்்தகக ஒரு நிகழ்ச்சிளயக 
மகாடுத்து, அளனவைது ளகத்்தட்டல்களையும் 
அள்ளிக மகாண்டனர.

ெ ற று ம்  அ ள ன வ ரி ன  ஏ க மி த் ்த ப் 
பாைாடடுககளையும் மபற்ற ‘தபைளவயின 31ஆவது 
ஆணடு ெைர’ ்தயாரிப்பில் உளழத்்த 10 தபரகள் 
மகாண்ட ஆசிரியரகள் குழுவில் ,  சான 
ஆணத்டானிதயாவின சாரபாக, நானும் ஒரு 
த்தரவாைைாக ஏழு ொ்தங்கள் மசயைாறறியள்த 
மிகவும் மபருளெயாகக கருதுகித்றன.

  பல் ைருத்துவ முகாம்:                        

ஜூன ொ்தம் 23 ஆம் த்ததி, நம் ்தமிழ் சங்கம் 

ஏறபாடு மசயதிருந்த இைவச பல் ெருத்துவ முகாம், 
இங்கு காப்பீடடுத் திட்டம் இல்ைா நம் ெககளுககு 
மிகவும் உ்தவியாக இருந்தது.

சிை குடும்பங்கள் இ்தனால் பயனள்டந்தனர. 
்டாக்டரகள் ைவி ஆண்டனி, பிஷாய ெறறும் சனா 
பாணத்ட இவரகளின ஒத்துளழப்பில் ந்டந்த இந்த 
முகாம் வைதவறகத்்தகக நிகழ்ச்சியாகும்.

கிைாமி�ப் பாடல்கள் இன்னிலச நிகழ்ச்சி:               

ஜூளை 7 ஆம் த்ததி திரு.ஆககாடடி ஆறுமுகம் 
ெறறும் திருெதி.சுகநதி கருப்ளபயா ந்டத்திய 
கிைாமியப் பா்டல்கள் இனனிளச நிகழ்ச்சி 
வித்தியாசொன நல்ை நிகழ்ச்சி. முககியொக 
அவரகளின ‘கருப்பசாமி’ பா்டல், தகட்டவரகள் 
அளனவளையும் விசிைடித்து ெகிழ ளவத்்தது !2
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 கிரிகமகட் மவறறிக ் காப்லப :                     

 2018 ககான நெது ்தமிழ் சங்கத்தின கிரிகமகட 
தபாடடிககான மவறறிக தகாப்ளபளய,’ரிமபல்ஸ 
அணிககு எதிைாக விளையாண்ட ‘ளைதசரஸ’ அணி 
மபற்றனர ! சிை வாைங்கைாக, வாை விடுமுள்றகளில் 
எல்ைாப் படிநிளைகளிலும் விளையாடி, இறுதியில் 
‘்டாம்ஸிலிக’ ளெ்தானத்தில்,’Y & L ‘ஆ்தைவளிகக 
இககிரிகமகட தபாடடி ந்டந்தது..

  குழநலதகள் வில்ள�ாட்டுப் ் பாட்டி :                   
இைண்டாம் வரு்டொக, ஜூளை 21 ஆம் நாள் 

சிறுவர -சிறுமியருககான விளையாடடுப் 
தபாடடிகள், ‘ப்ைாணள்டஸ’ தெல்நிளைப் பள்ளி 
ளெ்தானத்தில் நள்டமபற்றன.  ஓட்டப்பந்தயம், 
சாககுப் தபாடடி, நீைம் ்தாணடு்தல், ளசககிள் 
தபாடடி என நானகு வளகயான தபாடடிகளில் 
குழநள்தகள் மிக உறசாகத்து்டன கைநதுமகாண்டனர. 

அவரகைது உ்டளையும், ெனள்தயும் உறுதிப் 
படுத்்ததவ  இத்்தளகய தபாடடிகள்  ந்டத்்தப் 
பட்டது.

   சுறறுைா :                             

சுறறுைா எனில் யாருககுத் ்தான பிடிககாது ? 
த்ததி அறிவித்்த நாளிலிருநத்த நம் ெககள் குஷியாகத் 

்தயாைாகி விட்டாரகள்.இம்முள்ற ‘நாகமகர பால்’ 
எ னு ம்  மி க ப் மப ரி ய  ப ந தி ன  உ ள் தை 
அெரநதுமகாணடு, உருணடு மசல்லும் புது 
விளையாடடு, அளனவரின விருப்பொன 
ஒன்றானது.பின நம் ெணணின பாைம்பரிய 
விளையாடடுகள்-”அந்த நாள் ஞாபகம் மநஞசிதை 
வந்தத்த,நணபதன,நணபதன” என மசால்லி ெகிழ 
ளவத்்தது. நல்ை மபாழுதபாககிறகு நடுதவ 2
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அ்னவருககும் வணக்கம்,
“விடாமுயற்சி வவற்றி்யத் பதடித் தரும், மி்கச்சிறந்த்வ ்கடின 
உ்ழப்பாபலபய வரும் “இ்வவயல்லாம் நம் ்கண முன்பன 
நடந்து வ்காணடிருப்ப்த  உணர முடிகிறது! முதல் மலருககு 
தந்த உ்ழப்்ப இம்மலருககும் தந்த ஆசிரியர் குழுவிற்கும்,பஙகு 
வ்காணட ்கடடு்ரயாளர்்களுககும்  மிக்க நன்றி வதரிவித்துக 
வ்காள்கிபறன். பமலும் வதாடர்ந்து தங்கள் ஆதர்வயும் 
பங்களிப்்பயும்  வழஙகுமாறு பவணடிக வ்காள்கிபறன்.

வசயலாளர் 
்கார்த்தி்்க�ன் சுபபாநாயுடு

மல்லி்்க மல்ரப் படிக்க : 
https://satamilsangam.org/newsletter

வச�லாளர் நன்றியுணர
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சிறறுணடியும், இதுவளை ந்டந்த தபாடடிகைான 
சிறுவரகள் விளையாடடுப் தபாடடிகள் ெறறும் 
கிரிகமகட தபாடடியில் மவறறி மபற்றவரகளுககுப் 
பரிசுக தகாப்ளபகள் வழங்கிக மகௌைவித்தும், 
அ்தனபின இைவு விருநது -இ்தளன ‘ளஹ ளைட’ 
எனத்ற மசால்ை தவணடும்! எக தபாண்டா, கூழ், 
சுண்டல், சிககன ஸனாகஸ என பைவி்தமும், சு்டச் 
சு்ட த்தாளசயும் பிரியாணியும் அளித்து அசத்தி 
விட்டனர. இவவாறு இச்சுறறுைா இனித்த 
நிள்றவுற்றது.

சி்றப்பு வருலக:                                

ெணிதெகளை பிைசுைத்தின ்தளைளெ நிரவாக 
அதிகாரி திரு.ைவி ்தமிழ்வாணன அவரகளின 
வைளவமயாடடி ,  ஜூளை 4ஆம் த்ததி 
நூறறுககணககான சி்றந்த புத்்தகங்களு்டன ஒரு 
புத்்தகக கணகாடசி நெது ்தமிழ்ச் சங்கங்கத்தின 
சாரபாக சி்றப்பாக நள்டமபற்றது.

 நில்றவு :                                     

இந்த இனிய நிளனவுகளு்டன, மீணடும் அடுத்்த 
ெைரில் மிக நல்ை நிகழ்வுகளு்டன மீணடும் 
சநதிககினத்றன. 

- ஷீலா ரமணன்.
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