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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

ஒருஙகிணணப்ாளர்்கள்:

இராஜகுரு ் ரமசாமி
்கார்த்தி்்க�ன் சுப்ாநாயுடு

மல்லிண்க மலர் குழு:

ஆசிரி�ர் உரை
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தமிழ்ச் சஙகத் தரைவர் வாழ்த்துரை

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 ் ரமசாமி
த்லவர், சான் ஆணபடானிபயா தமிழ்ச் சங்கம்
மல்லி்்க மல்ரப் படிக்க : 
https://satamilsangam.org/newsletter

3
AU

G
 - 2018  



1   குழநரதகளின் உரிரைகளும், நீஙகளும் 05
2   நிஜைான கனவுகள் 06 
3  தாயின் ஏககம்  09
4   அமைரிககாவில் எஙகள் வீட்டுத் ் தாட்டம் 10 
5  என் முதல் FeTNA அனுபவஙகள்  14
6  விரட�ற்ற வினாககள்  17
7  சான் ஆண்்டானி்�ா தமிழ்ப் பள்ளி  18
8  உள்்ளத்ரத அள்ளும் ஒககாரை (இனிப்பு) 21
9  ைாகமகட்பால் வீைர்  22
10  நிகழ்வுகள்-நடநதரவ  26
11  நன்றியுரை - மச�ைா்ளர் 31

இ�
ழின
 உ
ளவ
ள:

4
AU

G
 -
 2
01
8  



5
AU

G
 - 2018  

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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தமிழ்நாடு சென்னை மநா்கரநாட்சி (ரிப்பன பில்டிங்) 
மற்றும் ரரநாட்்டரி கிளப சமட்ரநாஸ் ஈஸ்ட் 
முயற்சியநாலும், ‘அனுஜநா ெநான ஆணர்டநானிரயநா- 

சென்னை சிஸ்்டர் சிட்டி’ என்ற அ்மபபும் இ்ைந்து 
ஆற்றிய ஒரு ் ல்்ல செயல் ்பற்றிக் கூறுகிர்றன.

இந்த ெநான ஆணர்டநானிரயநா அ்மபபின மூ்லம் ்ப்லவித 
ெமூக ்்லத் திட்்டங்கள் செய்து வரும்  திருமதி.சகௌசி 
சுபரமணியம் அவர்களின உதவியநால், சென்னை 
மநா்கரநாட்சிப ்பள்ளிகளில் ்படிக்கும் எட்டு  மநாைவ,மநாைவிகள், 
மூனறு  ்பயிற்சியநாளர்களு்டன அசமரிக்கநா வந்தனைர்.

க்டந்த ஏழு எட்டுமநாதங்கள் உ்ைபபில்,சென்னை 
மநா்கரநாட்சிப ்பள்ளியில் ்படிக்கும் மநாைவர்களில், எழு்பது 
்பள்ளிகளிலிருந்து 4000 ர்பர்கள் ்பரிந்து்ரக்கப ்பட்டு, பின ்ப்லவித 
்படிநி்்லகளில் ரதர்வு செய்து, இறுதியநாக இந்த எட்டு குைந்்தகளுக்குப ்பயிற்சி 
வகுபபுகள் (Workshops ) ் ்டத்தி, அசமரிக்கநா  ச்டக்ெநாஸ் மநாநி்லத்தின ஹூஸ்்டன 
மற்றும் ெநான ஆணர்டநானிரயநாவிற்கு கல்விச் சுற்று்லநா வந்தனைர்.

தங்கும் செ்லவு,ெநாப்பநாட்டுச் செ்லவு மற்றும் உள்ளூர் ர்பநாக்குவரத்துச் செ்லவு 
இ்வக்ள, சகௌசி சி்ல திட்்டங்கள் மூ்லம் இனிரத செயல்்படுத்தினைநார். இதன 
ஆரம்்ப வி்த எனறு ்பநார்த்தநால், திரு. ் ்டரநாஜன மூ்லம் (அம்பிகநா ் ்டரநாஜன) 
சகௌசிக்கு ‘சென்னை ஈஸ்ட் ரரநாட்்டரி கிளப’ சதநா்டர்பு ஏற்்பட்டு, சி்ல செயல் 
திட்்டங்கள் ் ்டந்தனை. பின 2017 டிெம்்பர் மநாத இறுதியில் இம்முயற்சி ஆரம்பித்து, 
்ன்றநாகப ்படிக்கும், மிக ஏழ்ம நி்்லயில் உள்ள, தநாய் அல்்லது தந்்த்ய 
இைந்த குைந்்தகள் எனை இவர்க்ளத் ரதர்ந்சதடுத்து, சவளி்நாடுகளுக்குக் 6
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கல்விப ்பயைம் என்ற திட்்டத்தில் 
வி்ளந்தரத இந்த அசமரிக்கப ்பயைம்!

இங்கு இவர்கள், ஹுஸ்்டனில் ‘்நாெநா’ 
விணசவளி நி்்லயம், ் ரஸ் யூனிவர்சிட்டி, 
ச்பய்்லர் மருத்துவப ்பள்ளி, ஜநார் பிரவுன 
ஆய்வு்மயம், அறிவியல் அருங்கநாட்சியகம், 
மீனைநாட்சியம்மன ரகநாவில் ர்பநான்ற முக்கிய 
இ்டங்களும், ெநான ஆணர்டநானிரயநாவில், 
‘ர்ச்சுரல் ரகவனஸ்’, ஸீ ரவர்ல்ட்,ெநான 
ஆணர்டநானிரயநா ரரநாட்்டரி கிளப, எஸ் 
ஏ கல்லூரி, ஸ்ரகநாபி ரகநாளரங்கம், 
ஸ்்பநானிஷ் கவர்னைர் அலுவ்லகம், ெநான 
ச்பர்னைநாணர்டநா ரதவநா்லயம், ெநான 
ஆணர்டநானிரயநா இந்துக் ரகநாவில், 
இங்குள்ள அறிவியல்-சதநாழில்நுட்்ப 
அருங்கநாட்சியகம், புகழ ச்பற்்ற ‘ரிரவர் 
வநாக்’=்பநார்ஜ் டூர், ெநான ஆணர்டநானிரயநா 
ெர்வரதெ விவகநாரங்கள் அலுவ்லகம்  
இனனும் பி்ற ்பகுதிகள் செனறு வந்தனைர்.

ெநான ஆணர்டநானிரயநா தமிழ ெங்கத் 
த்்லவர் திரு.ரநாஜகுரு இல்்லத்தில், 
இவர்க்ள சகௌரவப ்படுத்தி விருந்தளித்து, 
அ்னைத்துக் குைந்்த களுக்கும் ‘அறிவியல் 
கணிபச்பநாறிக் கருவி’ ்பரிெளிக்கப ்பட்்டது. 
ரமலும் சென்னை சென்றதும் ‘்ெக்கிள்’ 
வநாங்கித் தரவும் ஏற்்பநாடுகள் செய்யப 
்பட்டுள்ளது.

ஊர் திரும்பும் முதல் ்நாள், ஜூ்்ல 14 
ஆம் ரததி, இங்குள்ள ‘ரெவநா’ அ்மபபினைர் 
மூ்லம் இவர்களுக்கு சி்றபபு விருந்தளித்து, 
அங்கும் ்பரிசுகள் அளிக்கப்பட்்டனை. தன 
குடும்்பத்து்டன ரெ்வ செய்யும் ரெவநாவின 
தனனைநார்வ்லர் ்ற்குைனு்டன அனறு 
அ்னைவ்ரயும் ெந்தித்ரதன. ச்பநாறுபர்பற்று 
அ்ைத்து வந்த திருமதி.ரரநாஹிணி, திருமதி.
் நா க்லட்சுமி மற்றும் திரு .மரகஷ்  
்பட்்டநாபிர நாமன அ்னைவருக்கும் 
்பநாரநாட்டுக்கள் !

ைாணவ, ைாணவி�ர்களின் மப�ர்கள்:

ரநாஜ்குமநார் சுப்்பயநா, பிரரமநா ரெகர், 
ரயநாரகஷ் கரைஷ், ஆதவன ஐயப்பன, 
ரகநாபி்நாத் ரூ்பன, சு்பநாஷ் திரு்நாவுக்கரசு, 
ரரஷ்மநாக்குமநாரி, கநாவயநாஞெலி தெரதன.

கு ை ந்்த களு்டன  ்்ட ந் த  சி று 
க்லந்து்ரயநா்டல் உங்களுக்கநாக :

ஷீைா: உங்க்ள ர்பநா்ல ஆயிரக்கைக்கநானை 

பிள்்ளகள் உங்கள் ்பள்ளிகளில் இருக்கும்ர்பநாது, உங்க்ள 
மட்டும் ரதர்ந்சதடுத்து, நீங்கள் அசமரிக்கநா வந்தது ்பற்றி 
எனனை நி்னைக்கிறீர்கள் ?

பிள்ர்ளகள் : ்நாங்கள் கனைவிலும் நி்னைக்கநாத ஒனறு! 
எங்களது மனைதநார ்னறிக்ள எங்கள் ்பள்ளிக்கும், 
எங்க்ள அ்ைத்து வந்த இவர்களுக்கும் கூறிக்சகநாள்கிர்றநாம். 
்ப்ல நி்்லத் ரதர்வுகளிலும் சஜயித்து வந்த்தப 
ச்பரு்மயநாய் நி்னைக்கிர்றநாம்.

ஷீைா : இந்தியநாவில் இருந்த ர்பநாது, அசமரிக்கநாவில் 
இருந்து வரும் இந்தியர்க்ளப ்பற்றிய மனைநி்்லக்கும், இங்கு 
வந்து எங்க்ளசயல்்லநாம் ெந்தித்த பி்றகு உங்களுக்கு 
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ஏற்்பட்்ட மனைநி்்லக்கும் எனனை 
வித்தியநாெம் ?

பிள்ர்ளகள் : உண்மயிர்லரய 
முனபு அவர்க்ளப ்பநார்த்தநால், 
இவர்கள் ச்பரும் ்பைக்கநாரர்கள், 
ஸ்்்ட்லநானைவர்கள், அதிகம் ்பைக 
ம நா ட் ்ட நா ர் க ள் ,  ் ம் ்ம த் 
சதநா்டக்கூ்ட மநாட்்டநார்கள் 
ர்பநான்ற எணைங்கள் இருந்தனை. 
ஆனைநால் உங்க்ள சயல்்லநாம் 
ர்ரில் ெந்தித்ததும், ்ம் மக்கள் 
எங்கிருந்தநாலும் ் ம் மக்கரள எனை 
மகிழச்சியநாக இருக்கி்றது.

ஷீைா: அரு்ம! இங்கிருந்து 
எனனைசவல்்லநாம் கற்றுக் சகநாணடு 
ர்பநாகிறீர்கள்? அ்த எப்படி 
செயல்்படுத்துவீர்கள்?

பிள்ர்ளகள்: முதலில் ெத்தமநாக, 
கத்திப ர்பெநாமல், அருகில் செனறு 
ர்பசுவ்த விரும்புகிர்றநாம். ்நாம் 
இருக்கும் இ்டத்்தயும், ர்பநாகும் 
இ்டத்்தயும் சுத்தமநாக ்வத்துக் 
சகநாள்ளரவணடும், அபபு்றம் 

உை்வ வீைநாக்கநாமல் ரத்வ 
யநானை்த மட்டும் உணணுதல், எங்கும் 
வரி்ெ மு்்ற்யப ்பயன்படுத்த 
ரவணடும், முக்கியமநாக, எதிரில் 
வருரவநா்ர ்ட்ர்பநாடு ்பநார்ப்பது, 
சிரிப்பது,ர்பசுவது, இப்படி ்ப்ல ் ல்்ல 
விஷயங்க்ளக் கற்றுக் சகநாணர்டநாம்.

நிச்ெயமநாக ஊருக்குச் செனறு, 
எங்கள் ்பள்ளிகளிலும், ்பைகு்பவர்களி 
்டமும் ்பகிர்ந்து சகநாள்ரவநாம்.

ஷீைா :  மிக்க ்னறி! உங்கள் 
எதிர்கநா்லம் மிகச் சி்றப்பநாக அ்மய 
எங்கள் அ்னைவரின ெநார்்பநாக 
வநாழத்துகிர்றன!

‘ஒரு ்பநா்னை ரெநாற்றுக்கு ஒரு ரெநாறு 
்பதம்’ என்பதற்கு ஏற்்ப, வருங்கநா்ல 
ெந்ததியினைர் இவவளவு சதளிவநானை 
வர்களநாக இருபபின, அபதுல் க்லநாம் 
ர்பநான்ற ் ல்ச்லணை மநாமனிதர்கள் 
வநாக்கு ச்பநாய்யநாகநாது- மிகவி்ரவில் 
இந்தியநா வல்்லரெநாகும்.

்னறி ! 

- 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
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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

ஜீவா நாைா�ணன் 
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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...
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இது எனைக்கு  மிகவும் பிடித்த ்பநாரதியநாரின 
்பநாட்டு. ்பனிசரணடு வரு்டங்களுக்கு 
முனபு அசமரிக்கநாவுக்கு வந்தர்பநாது 
சமடிக்கல் சென்டரில் உள்ள ஒர் 

அடுக்குமநாடி குடியிருபபு வளநாகத்தில்  மூன்றநாவது 
மநாடியில் எங்கள் வீடு. கநாணி நி்லத்திற்கு எங்ரக 
ர்பநாவது? கநாணி நி்லம் கூ்ட வநாங்கி வி்ட்லநாம் 
ஆனைநால் ்பநாரதியநார் செநானனைது ர்பநால் ரகணி 
அருகினில் ்பத்து ்பதி்னைந்து சதன்னை மரம்? 
ம்ஹ்ம் , எங்களுக்கு இங்கு வநாய்பர்ப கி்்டயநாது.

இந்தியநாவில், கரூர் மநாவட்்டத்தில் உள்ள ஒரு 
நூற்்பநா்்லயில் என அப்பநா ரம்லநாளரநாக 
்பணியநாற்றினைநார்கள் ஆனைநாலும் அடிப்ப்்டயில் 
்நாங்கள் ஒரு விவெநாயக் குடும்்பம். ்பரம்்ப்ர 
்பரம்்ப்ரயநாக விவெநாயம் தநான எங்கள் 
வநாழவநாதநாரம். எங்கள் ்பகுதியில் அமரநாவதி 
மற்றும் கு்டகனைநாறு ஆற்றுப்பநாெனைம். முருங்்க, 
ரெநாளம், க்ட்்ல, செங்கநாந்தள் செடிகள் மற்றும் 
ச்ல் ர்பநான்ற்வ முக்கியமநானை ெநாகு்படி ்பயிர்கள். 
எங்கள் வீடு மற்றும் ரதநாட்்டத்தில் அன்றநா்டத் 
ரத்வக்கநானை கநாய்கறி வ்ககள் எல்்லநாம் 
கி்்டக்கும். எங்கள் ்பகுதியில் ச்பரும்்பநாலும் 
எல்்லநா வீடுகளிலும் கு்்றந்த ்பட்ெம் ஒரு எலுமிச்்ெ, 
கறிரவபபி்்ல, வநா்ை மற்றும்  முருங்்க மரங்கள் 
இருக்கும். அதுவும் எங்கள் வீட்டுத் ரதநாட்்டத்தின 
ரவலிகளில் அவ்ர, ரகநாவக்கநாய், பீர்க்்க, 
பு்ட்்ல, ்பநாகற்க்கநாய் ர்பநான்ற சகநாடிகள் ்ப்டர்ந்து 

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 வீட்டுக்குத் ரத்வயநானை 
கநாய்கள் கி்்டக்கும்.  கீ்ர வ்ககளும்  
அப்படித்தநான சிறுகீ்ர ,  அ்ரக்கீ்ர , 
ச்ப நானனைநாங்கணணி,  கரி ெ்ல நாங்கணனி , 
மைத்தக்கநாளி, புளிச்்ெ கீ்ர, தணடு கீ்ர 
இப்படி எத்த்னைரயநா வ்ககள் வயல் சவளிகளில் 
ஊடு்பயிரநாகரவநா, கிைற்றுக்கு அருகிர்லநா 
தநானைநாகரவ வளர்ந்திருக்கும். ச்பரியதநாக ்பரநாமரிபபு 
என்பது ரத்வப்ப்டநாது.

அசமரிக்கநாவில் கி்்டக்கும் இயற்்க வ்க 
(organic) கநாய்களின வி்்ல ெநாதநாரை கநாய்களின 
வி்்ல்ய வி்ட இரணடு  ம்டங்கு அதிகமநாக 
இருந்தது. எங்கள் வீட்டுத்  ரதநாட்்டத்திற்கு ் நாங்கள் 
மருந்சதல்்லநாம் அடித்தது இல்்்ல. அம்மநா 
எபர்பநாதும்  ெ்மயல் செய்த பினபு இருக்கும் 
கநாய்கறி கழிவுக்ள  ர்பநாடுவநார்கள், ஏரதனும் 
பூச்சிகள்  த நா க்கினைநால்  ரவபச்பண்ை 
சதளிப்பநார்கள் அவவளவுதநான. உைவுப ச்பநாருள் 
ஏதும் மீதமநாகிவிட்்டநால்  மநாட்டுக்கு கழுநீர் 
ஆகிவிடும். ஆ்கயநால் உைவுக் கழிவுகள் எதுவுரம 
வீைநாகநாது. ்ம்ம ஊர் கிரநாமங்களில் தநான 
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எனனைசவநாரு இயற்்கரயநாடு இ்யந்த வநாழவு. 
அசமரிக்கநாவுக்கு வந்தது குறித்து மகிழச்சியநாக 
இருந்தநாலும் இ்த எல்்லநாம் நி்னைக்கும் ர்பநாது 
எ்தரயநா இைந்துவிட்்ட உைர்வு ரமர்லநாங்கி 
இருந்தது. சதநாட்டியில் ஏரதனும் செடி வளர்க்க்லநாம் 
எனறு எணைம் வந்தது ஆனைநால் எப்படியும் குளிர் 
கநா்லத்தில் செடிகள் எ்தயும் கநாப்பநாற்்ற முடியநாது 
எனறு ரயநாசித்த ர்பநாது அந்த ஆர்வம் கு்்றந்தது.

சி்ல மநாதங்களுக்குப பி்றகு ஒரு ்நாள் என 
ம்னைவி அவர்கள் அம்மநா வீட்டில் இருக்கும் 
மருதநாணிச் செடி்ய ்பற்றி ர்பசிக்சகநாணடு 
இருக்கும்ர்பநாது எனைக்கும் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் 
சவத்த்்லக்சகநாடி, துளசி, தக்கநாளி, மிளகநாய், 
புதினைநா, ரரநாஜநா, மல்லி, முல்்்ல ர்பநான்ற்வ  
எல்்லநாம் என நி்னைவில் வந்து வந்து ர்பநானைது. 
இப்படி அடிக்கடி ரதநாட்்டத்்தப ்பற்றி நி்னைத்துக் 
சகநாணர்ட இருப்ப்த  வி்ட இங்கு முயற்சி செய்து 
்பநார்க்க்லநாம் என்ற எணைம் ரதநானறியது. 
வநால்மநார்ட்டில் இருந்து மண (்பநாட்டிங் ெநாயில்) , 
சதநாட்டிகள், தணணீர் சதளிப்பநான வநாங்கி 
வந்ரதநாம். ெ்மயலுக்கு எனறு வநாங்கி வந்த 
புதினைநா்வ சதநாட்டியில் ் ட்டு ் வத்ரதநாம். பி்றகு 
ஒரு கறி  ரவபபி்்ல செடி ் வத்ரதநாம். ஆ்ெயநாக 
்வத்ததினைநார்லநா எனனைரவநா அரு்மயநாக 
வளர்ந்தது. எங்கள் ்பக்கத்து வீட்டுகநாரர்கள் 
பிரியநாணி செய்யும் ர்பநாது ் நாங்கள் எங்கள் வீட்டு 
புதினைநா்வ சகநாடுக்க அவர்கள் ்பதிலுக்கு பிரியநாணி 
எங்களுக்கு சகநாடுக்க இந்தப  ்பண்டமநாற்று (டீலிங்) 
எங்களுக்கு மிகவும் பிடித்து ர்பநானைது. இப்படியநாக 
அசமரிக்கநாவில் எங்கள் வீட்டுத்  ரதநாட்்டம் 

இனி்மயநாக அடுக்கு மநாடி குடியிருபபில் சதநாட்டிச்  
செடியில் ஆரம்பித்து, இபர்பநாது எங்கள் வீட்டின 
பினபு்றத்தில் முருங்்க, சவண்்ட, அவ்ர, 
பீர்க்கங்கநாய்,  கத்தரிக்கநாய், தக்கநாளி மற்றும் 

மிளகநாய் ர்பநான்ற கநாய் வ்கக்ளயும்  
கறிரவபபி்்ல, மைத்தக்கநாளி, 
புதினைநா ,  ச்பநானனைநாங்கணணி, 
புளிச்்ெக்கீ்ர ,  தணடுக்கீ்ர , 
அகத்திக்கீ்ர ர்பநான்ற கீ்ர 
வ்கக்ளயும் வநா்ை, கரும்பு, 
ஆபபிள், ர்பரிக்கநாய், மநாது்ள 
ர்பநான்ற ்பை வ்ககளும் மல்லி்க 
மற்றும் ரரநாஜநா  ர்பநான்ற பூ 
வ்கக்ளயும் வீட்டுத் ரத்வக்ரகற்்ப 
்பயிர் செய்து ்பரநாமரித்து வருகிர்றநாம். 
தினைமும் கு்்றந்தது ஒரு மணி 
ர்ரரமனும் செடிகளுக்கு நீரூற்றி, 
க்ளகள் அகற்றி, புல் சவளி்ய 
்பரநாமரிப்பது எனைக்கு மிகவும் 
பிடித்தமநானை ஒனறு. எனைக்குத் சதரிந்த 
சி்ல குறிபபுகள் உங்கள் வீட்டுத் 
ர த நா ட்்ட த்து க் க நா க  ்ப கி ர் ந் து 
சகநாள்கிர்றன.
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வநாரத்தில் கநாய்ந்த செடிகள் மற்றும் 
க்ளக்ள அகற்றி விட்டு ரத்வயநானை 
உரங்க்ள (cow manure, peat moss,com-
post ) ்பயன்படுத்தி மண்ை ்பதப்படுத்த 
ரவணடும்.

2. சிறு சதநாட்டிகளில் ரத்வயநானை 
செடிகளின வி்தக்ள மு்ளப்பதற்கு 
ர்பநாட்டு சூரிய ஒளி ்படும் இ்டத்தில் 
்வத்து  தணணீர் ஊற்்ற ரவணடும், 
குளிர் அதிகமநாக இருக்கும்ர்பநாது 
வீட்டிற்குள்  ்வத்து ்பநாதுகநாக்க 
ரவணடும்.

3. மநார்ச் மநாதத்தில் குளிர் கு்்றந்த 
பி்றகு மு்ளவிட்்ட செடிக்ள 
சதநாட்டியில் இருந்து நி்லத்திற்கு மநாற்்ற 
ரவணடும்  அல்்லது  ர்ரடியநாக 
நி்லத்திர்லரய வி்தக்ள வி்தக்க்லநாம்.

4.  செடிகள்  ஓரளவு வளரும் வ்ர 
நி்லம் வ்றணடு ர்பநாகநாமல் தணணீர் 
ஊற்்ற ரவணடும். தணணீர்  வி்ரவில் 
ஆவி ஆகநாமல் இருக்க மரச் சில்லுக்ள 
(mulch) ்பயன்படுத்த்லநாம்.

5. முதலில் வரும் சி்ல கநாய்க்ள உ்டரனை 
்பறிக்கநாமல் மரத்திர்லரய முற்றும் வ்ர வளர 
விட்டு அடுத்த வரு்டத்திற்கநானை வி்தக்கநாக 
ரெமித்து ் வத்துக் சகநாள்ள ரவணடும்.

6. பூச்சிகள்  அல்்லது பூஞ்ெ தநாக்கம் இருந்தநால் 
தணணீரில் சிறிதளவு ரவபச்பண்ை, மஞெள் 
மற்றும் ச்பருங்கநாயம் க்லந்து சதளிக்க்லநாம்.

7. குறிபபிட்்ட கநா்ல இ்்ட சவளியில் செடிகளின 
வளர்ச்சிக்ரகற்்ப ரத்வயநானை அளவு உரம்(cow 
manure) ்பயன்படுத்த்லநாம்.

8. குளிர் கநா்லம் ஆரம்பிக்கும் தருைத்தில் 
மரச் சில்லுக்ள (mulch ) மரத்்த சுற்றி 
நி்லத்தில் தூவி ரவர்க்ள ்பநாதுகநாக்க்லநாம்.

குளிர் கநா்லத்தில் நி்லவும் கடும் குளிரில் 
மரங்கள் கநாய்ந்து ர்பநானைநாலும் ரவர்கள் 
கநாப்பநாற்்றப ்படும் ்பட்ெத்தில் வெந்த 
கநா்லத்தில் மறு்படியும் அரத ரவரில் இருந்து 
துளிர்க்க ஆரம்பிக்கும். உதநாரைமநாக 
கறிரவபபி்்ல, வநா்ை, முருங்்க மற்றும் 
சி்ல கீ்ர வ்ககள். எங்கள் வீட்டு 
ரதநாட்்டத்்த ்பற்றி உங்கரளநாடு ்பகிர்ந்து 
சகநாண்டதில் மிக்க மகிழச்சி. உங்களுக்கு 
சதரிந்த குறிபபுக்ளயும் எங்களு்டன 
்பகிர்ந்து சகநாள்ளுங்கள்.  ரமலும் சதநா்டர்புக்கு 
: aravindansukumar@gmail.com

உ ை வூ ட் டு ம்  வி வ ெ நா ய த் தி ற் கு 
உயிரூட்டுரவநாம் !  உங்கள் வீட்டுத் 
ரதநாட்்டத்திற்கு எங்களின வநாழத்துகள்!

- அரவிநதன் சுகுமார்
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ச்பரு்மயநாக இருந்தது.  ர்பச்சு என்னையும் 
ஏதநாவது சதநாழில் மு்னையரவணடும் எனைது 
தூணடியது.

இதற்கி்்டயில் சி்ல தமிழ அறிஞர்க்ள ெந்திக்க 
வநாய்பபுக் கி்்டத்தது.குறிப்பநாக ர்பரநாசிரியர் திரு.
ஞநானைெம்்பந்தம் அய்யநா அவர்கள். அவர் ்ப்டங்களில் 
ர்பசுவது ர்பநா்லரவ இயல்்பநாக, எளி்மயநாகப 
ர்பசுகி்றநார் .  பினனைர் கவிஞர் அறிவுமதி, 
மணிரமக்்ல பிரசுரத்தின த்்ல்ம நிர்வநாக 
அதிகநாரி திரு.ரவி தமிழவநாைன மற்றும் ்ப்ல 
தனனைநார்வ்லத் சதநாண்டர்களு்டன உ்ரயநா்டவும் 
வநாய்பபுக் கி்்டத்தது.

பின மீணடும் தஞ்ெ ச்பரிய ரகநாவில் என்னை 
ஈர்த்தது. அனறு இரவு ஸ்்டநார் ்்ட் டினனைர்-
அதநாவது வந்திருந்த ் ட்ெத்திரங்களு்டன விருந்து. 
அன்்றய நிகழச்சிகள் முடிந்தனை.

ெனிக்கிை்ம நிகழச்சிகள் எனனைநால் வநாழவில் 
ம்றக்கரவ  முடியநாத்வ .  திரு . ரம நா கன 
தநாரமநாதரனின ்்டனைக்குழுவில், ்நான, என 
ம ் னை வி  ம ற் று ம்  ம க ன  ெ ச் சி னு ம் 
இ்டம்ச்பற்றிருந்ரதநாம்.

இதற்கு முனனைநாள் இன்்றய நிகழச்சிக்ளப 
்பநார்பர்பநாம். முதலில் திருக்கு்றளுக்கு அைகநாகப 
்பநாடி, ஆடினைநார்கள்.புது்மயநாய் இருந்தது. பின 
சி்ல நிகழவுகளுக்குப பின ‘ர்பர்வயின ம்லர் 
சவளியீட்டு விைநா’. அரங்க ரம்்டயில் ம்லருக்கு 
உ்ைத்த குழுவினை்ர அறிமுகப்படுத்தினைர். ெநான 
ஆணர்டநானிரயநாவின தமிழ மங்்க திருமதி.ஷீ்லநா 
ரமை்னை  அறிமுகப்படுத்திய ர்பநாது மிகவும் 
ச்பரு்மயநாக இருந்தது. ஷீ்லநா ரமைனின புகழ 
அசமரிக்கநாசவங்கும் ்பரவட்டும் எனை ் நானும், என 

F eTNA (Federation of Tamil sangams of 
North America ) ்வப ்பற்றிக் 
ரகள்விப்பட்்டதுணடு.இம்மு்்ற 
ச்டக்ெநாஸ் மநாநி்லத்தின ்டல்்லநாஸில் 
்்்டச்பற்்ற கநாரைத்தநால்,அதில் 

்பங்ரகற்க வநாய்பபுக் கி்்டத்தது. இதற்கு ்னறி 
செநால்்ல ்ப்லர் உணடு. FeTNA வில் ்நான கண்ட 
சி்ல நிகழவுக்ள மட்டும் இங்ரக குறிபபிடுகிர்றன.

வாருஙகள் மசல்ைைாம். ஃமபட்னா முதல் நாள் நிகழ்வு:

்டல்்லநாஸ் பிரிஸ்ரகநாவில் உள்ள ்டநாக்்டர் 
ச்பப்பர் அரங்கில் நு்ைந்தவு்டன பிரமித்துப 
ர்பநாய்விட்ர்டன. TEF Talk அதநாவது சதநாழில் 
மு்னைரவநார் மநா்நாடு. அவவளவு ச்பரிய அரங்கில் 
தமி்ைக் ரகட்்டவு்டன சி்லச்நாடிகள் சமய்சிலிர்த்து 
நினர்றன. தமிழ எனறு செநானனைநார்ல சவள்்ள 
ரவஷ்டியும் ெட்்்டயும் மட்டுரம ்நாம் 
எதிர்்பநார்பர்பநாம். ஆனைநால் அனறு அங்கு  
வந்தவர்கள், ரகநாட், சூட், ்்ட எனை மிடுக்கநானை 
உ்்டகளில் செந்தமிழ ர்பசு்கயில் எனைக்கு 
மிகவும் ச்பரு்மயநாக இருந்தது. எனைக்கு ஒரு 
்பைக்கம் உணடு.எங்கு நு்ைந்தநாலும் முதலில் 
வ்லபபு்றம் தநான ்பநார்பர்பன. அரத ர்பநால் ்பநார்த்து 
மகிழந்தது தநான ் நான செநானனை இவர்கள்.

பின இ்டபபு்றம் திரும்பினைநால், வநானுயர்ந்து 
நிற்கும் தஞ்ெ ச்பரிய ரகநாவிலின ்கல்! ்நானும் 
்ண்பர்களும் சுற்றி ்பநார்த்து பு்கப்ப்டங்கள் 
எடுத்துக் சகநாணர்டநாம்.

இருக்்கயில் வந்தமர்ந்தும் என பிரமிபபு 
அ்டங்கரவ இல்்்ல.எனைக்குள் ்ப்ல ரகள்விகள். 
பின ர்பசு்பவர்களின்பநால் கவனைம் திரும்பியது. 
சதநாழில் மு்னைரவநார் ்ப்லர் இந்தியநாவிலிருந்தும், 
வ்டஅசமரிக்கநாவிலிருந்தும் வந்திருந்தநார்கள்.
அவர்களின அனு்பவங்களில் சி்ல ரவடிக்்கயநாகவும் 
இருந்தது. ச்பரியநிறுவனைங்களில் தமிைர்கள் 
த்்ல்மப ச்பநாறுபபில் இருப்பது எனைக்குப 
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ம்னைவியும் ர்பசிக் சகநாணர்டநாம். 
பினபு ரதநீர் அருந்திவிட்டு, எங்கள் 
் ்ட னை  நி க ழ ச் சி க ளு க் கு த் 
தயநாரநாரனைநாம்.

எனைக்கு இம்மு்்ற ‘புலிரவ்டம்’. 
அ தனை நால்  ்ப ்லமணி ர ் ர ம் 
ஒப்ப்னைக்ரக ஆயிற்று.

சமநாத்தம்  ஐம்்பத்து ஆறு ர்பர் 
்பங்கு சகநாண்ட ் ்டனைம் இது. ் ல்்ல 
்பயிற்சி எடுத்திருந்தநாலும் மிகப 
ச்பரிய பிரமநாண்ட அரங்கு 
என்பதநால் ச்டனஷன இருந்தது. 
இஷ்்ட சதய்வங்க்ள ரவணடிய்படி 
ஏறிரனைநாம். இ்்டரய கி்்டத்த உற்ெநாகக் 
்கத்தட்்டல்கள் ,  எங்களுக்கு கி்்டத்த 
ெனமநானைங்கள். என மனைங்கவர்ந்த தஞ்ெ 
ரகநாவிலின முன பு்கப்ப்டம் எடுத்துக் 
சகநாணர்டன. ்நான புலி என்பதநால், சிறுவர்கள் 
(சி்லர் ்பயத்து்டன) ரெர்ந்து ்ப்டம் எடுத்தனைர்.

இரவு ்பநா்டகர் கநார்த்திக்கின இனனி்ெ நிகழச்சி, 
டிரம்ஸ் சிவமணியின டிரம்ஸ் இ்ெ, இப்படி 
அதிர்வத்தது.

்டிகர் ஆரி த்்ல்மயில் ஆயிரம் ர்பர்களுக்கு 
ரமல் தமிழில் ்கசயழுத்து என்ற கினனைஸ் 
நிகழவில், என ்கசயழுத்தும் இருக்கும் என்பது 
எனைக்குப ச்பரு்ம.

மூன்றநாம் ் நாள் ெற்று ரெநார்வு்டன ஆரம்பித்தது. 
்ல்்ல உ்றக்கத்திற்குப பி்றகு தநாமதமநாகரவ அரங்கம் 
வந்ரதநாம் .  அங்கு திரு .ரஜம்ஸ் வெந்தன 

குைந்்தகளுக்குத் ‘தமிழ ரதனீ’ 
ர்பநாட்டி ் ்டத்திக்சகநாணடிருந்தநார். 
அடுத்து ‘ெங்கங்களின ெங்கமம்’, 
எ ல் ்ல நா  ெ ங் க த் தி னை ரி ன 
அ ணி வ கு ப பி ல் ,  ெ நா ன 
ஆணர்டநானிரயநா தமிழ ெங்கத்தின 
சகநாடி்ய திரு.்ற்குைனும், திரு.
மரகஷும் பிடித்து வர, ்நாங்கள் 
கூக்குரலிட்டுக் சகநாண்டநாடிரனைநாம்.

பின எட்டு மநாத உ்ைபபில் 
ரகநாவி்்ல உருவநாக்கியவர்க்ள 
அறிமுகப்படுத்தினைர். அ்னைவரும் 
எழுந்த நினறு ் கதட்டிரனைநாம்.

பினனைர் ்நாங்கள் ஆவலு்டன எதிர்்பநார்த்த  
‘மைல் மகுடி’ குழுவினைரின ‘பூழிப ்பநா்வ’ ் நா்டகம். 
இ்்டரய மினவிளக்குகள் அ்ைக்கப்பட்டு, 
ஒலிச்பருக்கி கூ்ட இனறி, ்பநாவ்னைகளிர்லரய 
செநால்்லவந்த்த செநானனைநார்கள். இப்படியும் 
்நா்டகத்தில்  ்டிக்க முடியும் எனை அறிந்து 
சகநாணர்டன.

அனர்றநாடு அ்னைத்து நிகழச்சிகளும் முடிய, 
இரவு உைவில் ்ப்லரு்டனும் ் ட்புக்கு சகநாணடு,்ப்ல 
்ல்்ல நி்னைவுகளு்டன ஊர் திரும்பிரனைன. 
தமிைனைநாக என்னை உைர்த்திய நிகழச்சி இது.
அடுத்த வரு்டம் சிகநாரகநாவில் ்்டக்க உள்ளது, 
அங்கும் செல்ரவன !

தமிைநால் இ்ைரவநாம் ! வநாழக தமிழ !

- குமார் வீரப்ன்

குமார் வீரப்ன்
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மாடி வீட்டு
முற்்றத்தில் 
வவற்றுடம்புடன் 
சிறுவன் 
்கத்தினான்...
 
்சித்த 
பிஞ்சு 
வயிற்றின் 
பிணி்�ாணச…
 
வவளி்� வநதது  
்கறி்சாறு..
்கத்தும் ் ்ாட்டியில் 
வவற்றி வ்ற்்ற 
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 ஆணடப்ன்

வினாவிற்்கான 
விணட ் தடி�ல்ல...
 
“நாய்கள் ஜாக்கிரணத”என்்ற
விளம்்ரம் இல்லா 
‘மனிதர்்கள் வாழும்
வீட்ணடத் ் தடி...
 
என் வீட்டு ஜன்னலிலிருநது 
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விடையற்ற வினாக்கள்
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“ஆங்கிலத்டத கற்டகயிலும் 
அயல் த்ாழிடயக் கற்டகயிலும்
எநத நாளும் 
தீங்கனிடயச் தசநதமிடழத் 
ததனனாட்டின தபானவனட்டட 
உயிராய்க் தகாள்வீர்” 

என்ற ்பநாரதி தநாெனின வநாக்கிற்கு 
எடுத்துக்கநாட்்டநாய், ச்டக்ெநாஸ் மநாநி்லத்தில் 
உள்ள ெநான ஆணர்டநானிரயநாவில் 2005 ம் 
ஆணடு ,  சி்ல ச்பற்ர்றநார்கள் தங்கள் 
குைந்்தகளுக்குத்  தமி்ைப ்பயிற்றுவிக்க 
ஆரம்பிக்கப்பட்்டது தநான ்மது ெநான 
ஆணர்டநானிரயநா தமிழப ்பள்ளி. இபர்பநாது 
ர்பநா்லரவ அபர்பநாதும் ச்பற்ர்றநார்கரள 
ஆசிரியரநாகவும் இருந்து, ் மது தநாய் சமநாழியநாம் 
தமி்ைக் கற்பித்தநார்கள். அபர்பநாது அவர்கள் 
ர்நாக்கம் எல்்லநாம், எப்படியநாவது குைந்்தகள் 
தமிழில் ர்பசுவ்த நிறுத்தக்கூ்டநாது என்பது 
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தநான. அசமரிக்கநாவில் இருப்பதநால் தமிழ சமநாழி்ய ம்றந்துவி்டக் கூ்டநாது என்ற ர்நாக்கம் மட்டுரம 
பிரதநானைமநாக இருந்தது. ஆனைநால் கநா்லபர்பநாக்கில் தமி்ை எழுத, ்படிக்கவும் தங்கள் குைந்்தகளுக்குத்  
சதரிய ரவணடும் என்ற ஆர்வம் சகநாண்டனைர். ஆரம்்ப ் நாட்களில் ச்டக்்நாஸ் மருத்துவ அறிவியல் 
்பல்க்்லக்கைக நூ்லகத்திலும், பினனைர் ஜநான இரகநா நூ்லகத்திலும் வநார இறுதி ்நாட்களில் ்மது 
்பள்ளி ் ்்ட ச்பற்்றது. எனினும் அதற்கு ெரியநானை ்பநா்ட  மற்றும் ்பயிற்சி புத்தகங்கள் கி்்டக்கவில்்்ல. 
ச்பற்ர்றநார்கரள ்பநா்டத்  திட்்டங்க்ள தயநார் செய்து அ்த குைந்்தகளுக்குப  ்பயிற்றுவித்தநார்கள்.

சுருங்கச்  செநானனைநால், ்பண்்டய திண்ைப ்பள்ளி ர்பநா்லத்தநான தமிழ ்பயிற்றுவிக்கப்பட்்டது. 
அனறு அவர்கள் இட்்ட வி்த, இனறு 13 வது ஆண்்ட நி்்றவு செய்யும் ஆ்லமரமநாய், விழுதுகள் 
விட்டு வளர்ந்து உள்ளது.

சான் ஆண்்டானி்�ா  தமிழ்ப்  பள்ளியில்  நரடமபற்ற சிை முன்்னற்றஙகள்:

இதன ஒவசவநாரு விழுதும் தமிழப ்பள்ளி என்ற ஆ்லமரத்திற்கு வலு ரெர்த்தனை. அதில் முதல் ச்பரிய 
விழுதநாய்,  2010 ம் ஆணடு அசமரிக்கத்  தமிழ கைகத்தினைநால் (American Tamil Academy) அங்கீகரிக்கப்பட்டு 
நி்்ல 3 வ்ர, அசமரிக்கத்  தமிழ கல்விக்  கைகத்தின ்பநா்டத்திட்்டங்கள் , புத்தகங்கள் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டனை. 2015 ம் ஆணடு ெநான ஆணர்டநானிரயநா தமிழப  ்பள்ளி, ்லநா்ப ர்நாக்கமற்்ற 
ெமுதநாய அ்மப்பநாக (Non -Profit organization) ்பதிவு செய்யப்பட்்டது மட்டுமனறி ெநான ஆணர்டநானிரயநா 
தமிழப ்பள்ளிக்சகனறு ஒரு இ்ையதளம்  வடிவ்மக்கப்பட்்டது. இந்த நிறுவனைத்தின இயக்குனைர் 
குழுமமநாக 5 தமிழ ்பற்றுமிக்கவர்கள்  ச்பநாறுபர்பற்்றனைர். அவர்கள் திரு. அருள்மணி ச்பரியெநாமி, 
திரு. கணைன திரும்்ல, திரு. இளங்ரகநாவன உ்்டயநார், திரு. விஜய் ்பநார்த்தெநாரதி மற்றும் திருமதி 
மநாலினி மநாரியப்பன.  அதன அடுத்த விழுதநாய், தமிழப ்பள்ளியில் ்பயிலும் மநாைவர்கள், பினனைர் 
கல்லூரிக்குச்  செல்லும் ர்பநாது தமி்ைரய விருப்ப்பநா்டமநாக ரதர்ந்து எடுக்க வ்க செய்யும் வ்கயில், 
்மது தமிழப ்பள்ளி 2017 ம் ஆணடு சமநாழிக்கல்வி அங்கீகநாரத்்தப  (AdvanceED accreditation) ச்பற்்றது. 
இந்த அங்கிகநாரத்்தப ச்ப்ற 20 க்கும் ரமற்்பட்்ட ்பள்ளி நிர்வநாகக்  குழு உறுபபினைர்கள், ஆசிரியர்கள் 
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மற்றும் ச்பற்ர்றநார்கள் அன்்றய ்பள்ளி 
முதல்வர் திருமதி . ்டநாக்்டர். மீ. மநாலினி 
மநாரியப்பன, Phd ,  த்்ல்மயில் 
ஓரநாணடுக்கு ரம்லநாக உ்ைத்து அந்த 
அங்கிகநாரத்்தப ச்பற்்றனைர். இந்த 
விழுது தநான ்மது தமிழப ்பள்ளியநாம் 
ஆ்லமரத்தின மிகபச்பரிய விழுது 
எனை்லநாம். 

சென்ற ஆணடு ச்பற்்ற சமநாழிக்கல்வி 
அங்கீகநாரத்தின (AdvanceED accreditation) 
சதநா்டர்ச்சியநாக, இந்த ஆணடு - 2018 
ரம மநாதம் NEISD (North East Independent 
School District) எனைப்படும் ்பள்ளிக்கல்வித்  
து்்றயின ஆய்வு ் ்்ட ச்பற்்றது. அந்த 
ஆய்வில் அவர் சதரிவித்த ரயநாெ்னை/ 
மநாற்்றங்க்ளப  ்படிப்படியநாக ்மது 
்பள்ளியில் செயல்்படுத்துகிர்றநாம். இந்த 
ஆணடு ஆசிரியர் மற்றும் நிர்வநாகக்  குழு 
உறுபபினைர்களுக்கு அ்்டயநாள அட்்்ட 
வைங்கப்பட்டு ்பள்ளி ் நாட்களில் அ்த 
க ட் ்ட நா ய ம்  அ ணி யு ம்  ்ப டி 
அறிவுறுத்தப்பட்்டது.

இந்த ஆணடு துளிர் (Pre-kinder) என்ற 
புதிய வகுபபு ஆரம்பிக்கப்பட்டு, 
அதற்குத்  ரத்வயநானை ்பநா்டபுத்தகத்்த 
்மது ்பள்ளியின து்ை முதல்வர் திரு. 
ரநாஜகுமநார் மநாரியப்பன அவர்கரள 
குறுகிய கநா்லத்தில் உருவநாக்கித்  தந்தநார்.

புதிய முயற்சியநாக இந்த ஆணடு 
மநாைவ , மநாைவிகளுக்கு ்பள்ளி 
இ்லச்சி்னை மற்றும் “உள்ளுவ சதல்்லநாம் 
உயர்வுள்ளல்” என்ற ்பள்ளிக்  குறிக்ரகநாள் 
அச்சி்டப்பட்்ட சீரு்்ட வைங்கப்பட்்டது.

க ல் வி க் கு  ம ட் டு ம ல் ்ல நா து , 
மநாைவர்களின பி்ற தி்ற்ம்ய 
ஊக்குவிக்கும் விதமநாக திருக்கு்றள் 
ஒபபுவித்தல் ர்பநாட்டி, தமிழ ர்பச்சுப 
ர்பநாட்டி, தமிழ ரதனீப ர்பநாட்டி ர்பநான்ற 
ர ்ப நா ட் டி க ள்  ் ்ட த் த ப ்ப ட் டு 
சவற்றியநாளர்கள் ரதர்சதடுக்கப்பட்டு, 
்பள்ளி ஆணடு விைநாவில் ்பரிசுகள் 
வைங்கப்பட்்டனை..

ஆணடு இறுதியில் வகுபபு வநாரியநாக 
மநாைவ, மநாைவிகள் தங்கள் வகுபபு 
ஆசிரியரு்டன பு்கப்ப்டங்கள் 

எடுத்துக்சகநாண்டநார்கள். அந்த பு்கப்ப்டங்க்ள 
ச்பற்ர்றநார்கள் தரவிரக்கம் செய்ய வெதியநாக. ் மது ்பள்ளியின 
இ்ையதளத்தில்( http://satamilschool.org/) உ்டனுக்கு்டன 
சவளியி்டப்பட்்டது.

ஒவசவநாரு ஆணடும் ரம மநாதத்தில் மிகப ச்பரிய அரங்கில் 
்மது ்பள்ளி மநாைவ, மநாைவிகளின ் ்டனைம், ்பநாட்டு, ் நா்டகம் 
மற்றும் ்ப்ல க்்ல நிகழச்சிகளு்டன ்பள்ளியின ஆணடு விைநா 
மற்றும் ்பட்்டமளிபபு விைநா இனிரத ்்்டச்பறும். இந்த 
விைநாவில் ச்பற்ர்றநார்கள், விடுமு்்றக்கு வந்திருந்த தநாத்தநா, 
்பநாட்டி மற்றும் உ்றவினைர்கள் வந்திருந்து குடும்்ப விைநாவநாகச்  
சி்றபபித்தநார்கள்.

ச்பற்ர்றநார்கள், மநாைவ, மநாைவிகள், ஆசிரியர்கள், 
நிர்வநாகக்  குழு உறுபபினைர்கள் மற்றும் தனனைநார்வ்லர்கள் 
்மது தமிழப ்பள்ளி என்ற ஆ்லமரத்தின இ்்லயநாய், 
கி்ளயநாய், விழுதநாய் இருந்து வருகி்றநார்கள். இது உங்களின 
தமிழப ்பள்ளி; உங்களுக்கநானை தமிழப்பள்ளி.

-்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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அ வ னு ் ்ட ய  ் நா ட் டி ற் க நா க 
வி்ளயநாடுவது என்பது மிகவும் 
ச்பரு்மயநானை தருைம்! இரதநா அந்த 
தருைம், ் ம் ெநான ஆணர்டநானிரயநாவில் 

ரநாக்சகட்்பநால் வீரர்  திருமுருகனுக்கு இரண்டநாவது மு்்றயும் 
கி்்டத்திருக்கி்றது என்பது ் மக்கு மகிழச்சியநானை செய்தி!!

   இந்த மு்்ற ெநான சஹநாசெ (San Jos) ரகநாஸ்்டரிக்கநாவில்  

ரொக்த்கட்பொல் 
வீரர்

- திருமுரு்கன்
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்்டக்கவிருக்கும் ஆகஸ்ட் 2018 உ்லக ரநாக்சகட்்பநால்  
ெ நாம்பியனஷிபபில் இந்தியநா  ெ நா ர்்ப நா க 
வி்ளயநாடுவதற்கு தகுதிச்பற்றுள்ளநார் திருமுருகன!

  2016-இல் கலி(Cali), சகநா்லம்பியநாவில் (Columbia) 
்்்டச்பற்்ற உ்லக ரநாக்சகட்்பநால் ெநாம்பியனஷிபபில் 
இந்திய அணியில்  வி்ளயநா்ட திருமுருகன ( திரு) 
ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்்டநார். 

கலி , சகநா்லம்பியநாவில் ்்்டச்பற்்ற உ்லக 
ெநாம்பியனஷிபபில்  திருமுருகன மற்றும் அர்லநாக் 
சமஹதநா இ்ைந்து ஆணகள் இரட்்்டயர் 
பிரிவில் முதல் தங்க ்பதக்கம் சவன்றனைர். இதனமூ்லம் 
இந்தியநா இரட்்்டயர் பிரிவில் ஒட்டுசமநாத்தமநாக 

ஆளும் அ்மப்பநாக, இந்திய ரநாக்சகட்்பநால் 
அர்நாஸிரயஷன(Racquetball Association of India) 
திகழகி்றது. இது ெர்வரதெ ரநாக்சகட்்பநால் 
கூட்்ட்மபபு மற்றும் ஆசிய ரநாக்சகட்்பநால் 
கூட்்ட்மபபுகளநால் அங்கீகரிக்கப்பட்்ட ஒரு 
அ்மப்பநாகும். மூனறு ் ்பர்களநால் சதநா்டங்கப்பட்்ட 
இந்த அ்மபபு, எட்டு வரு்டங்களில் இருநூறு 
வீரர்கரளநாடு வளர்ந்து நிற்கி்றது. இந்திய 
ரநாக்சகட்்பநால் அர்நாஸிரயஷனின விதிகள் 
மற்றும் வழிகநாட்டுதலின ர்பரில் இந்திய ரதசிய  
அணியில் வி்ளயநாடும் வீரர்கள் ரதர்ந்சதடுக்கப்படு 
கி்றநார்கள்.

  முதல் இந்திய ரநாக்சகட்்பநால் அணி, 2010 இல் 

்பதினமூன்றநாவது இ்டத்்தப பிடித்தது.

    கலி , சகநா்லம்பியநாவில் வி்ளயநாடுவதற்கநானை 
இந்திய அணி தகுதிச் சுற்று, ் ஹதரநா்பநாத் மற்றும் 
சிகநாரகநா ஆகிய இ்டங்களில்  ் ்்டச்பற்்றது. முதல் 
இரணடு இ்டங்களுக்கு தகுதியநானை வீரர்கள் உ்லக 
ரநாக்சகட்்பநால் ெநாம்பியனஷிபபிற்கு வி்ளயநா்டத் 
ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்்டநார்கள்.

 இந்தியநாவின ரநாக்சகட்்பநால் வி்ளயநாட்்்ட 

ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்்டது. இந்திய அணி 2012 இல் 
இருந்து உ்லக ரநாக்சகட்்பநால்  ெநாம்பியனஷிபபில் 
்பங்சகடுத்து வருகி்றது.  திரு, அடிப்ப்்டயில் ஐடி 
து்்றயில் ரவ்்ல ்பநார்க்கும் ச்பநாறியநாளர். 

இவர்  அ்னைத்து  வி்ளயநாட்டுகளிலும்  மிகவும் 
ஆர்வமுள்ளவர். இருந்த ர்பநாதிலும் ்கப்பந்து , 
கநால்்பந்து மற்றும் கிரிக்சகட் வி்ளயநாட்டுகளில் 
மிகவும் ்கரதர்ந்தவர். இந்த வி்ளயநாட்டுகளில் 



�னனு்டய ்கடி்ன 
உ்ழப்பு  
(Hardwork), 
அர்ப்்பணிப்பு 
(Dedication)  
மற்றும உறுதியின 
(Deter mination) 
மூலம 2010-இல் 
இருநது இனறு  
இந� உயரத்� 
அ்டநதுளளொர்
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இ ந் தி ய நா  ம ற் று ம்  ெ நா ன  
ஆ ண ர்ட நா னி ர ய நா வி ல்  ்ப ்ல 
்பதக்கங்க்ள சவனறுள்ளநார்.   

  திருவிற்கு மிகவும் பிடித்த 
ரமற்ரகநாள்கள் “ Eat Clean, Train 
Dirty” and “Searching for Excellence” 
இ த ற் ரக ற் ்றவ நாறு   தினைமும் 
உ்டற்்பயிற்சி  ் மயத்தில் உ்டற்்பயிற்சி 
ச ெ ய் வ த ன  மூ ்ல மு ம் ,  
ஆ ர ர நா க் கி ய ம நானை  உைவுப   
்பைக்கத்தினைநாலும் தன உ்ட்்ல  
வி்ளயநாடுவதற்கு  ஏற்்றவநாறு 
கட்டுக்ரகநாப்பநாக ்வத்துள்ளநார். 
இது மட்டுமல்்லநாமல் Ladder training, 
strength training, Agility training and 
mental training ஆகிய்வ தன 
உ்டற்்பயிற்சியு்டன செய்யும் கூடுதல்  
்பயிற்சியநாகும்.

    திரு ஆரம்்பத்தில் ரநாக்சகட்்பநால் 
வி்ளயநாட்்்ட ஒரு உ்டற்ப ்பயிற்சி 
வி ் ள ய நா ட் ்ட நா க வு ம்  ம னை 
அழுத்தத்்த (Stress buster) ர்பநாக்கும் 
ஒரு வி்ளயநாட்்டநாகவும் தநான 
வி்ளயநா்ட ஆரம்பித்தநார். இந்த 
வி்ளயநாட்டின ரவகம் (Speed) , 
அ்டர்த்தி ( I n t e n s i t y )  மற்றும் 
அ ட் ரீ னை லி ன  ( A d r e n a l i n ) 
ஆகியவற்்றநால் கவரப்பட்டு அதில் 

சி்றந்த்த (searching for excellence) 
ரத்ட ஆரம்பித்தநார். ஒவசவநாரு ் நாளும் 
ரநாக்சகட்்பநால் ்மதநானைத்துக்குள் 
இரண்டநாவது வநாய்பபு இல்்்ல எனறு 
உ்டலும் மனைமும் ஒனறு ரெர 
நி்னைக்கும் அளவிற்கு ர்பநாட்டியிட்டு 
வி்ளயநாடுவநார்.

  தனனு்்டய கடினை உ்ைபபு 
(Hardwork) , அர்ப்பணிபபு (Dedication) 
மற்றும் உறுதியின (Determination) 
மூ்லம் 2010- இல் இருந்து இனறு இந்த 
உயரத்்த அ்்டந்துள்ளநார் திரு. 
இன்டர்ர்ஷனைல் ரநாக்சகட்்பநால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்்ட ்ப்ல ரநாக்சகட்்பநால் 
ர்பநாட்டிகளில் க்லந்து சகநாணடு ்ப்ல 
்பதக்கங்க்ள சவனறுள்ளநார்.

 இந்த தருைத்தில் தன வி்ளயநாட்டு 
ரமம்்படுவதற்கு அரு்மயநானை 
்பயிற்சி்யயும் ஊக்கத்்தயும் 
தந்துசகநாணடிருக்கும்  George Bustos 
க்கு  தன ் னறி்ய உரித்தநாக்குகி்றநார்.

தி ரு வி ன  வி ் ள ய நா ட் டு 
ரமம்்படுவதற்கு தினைமும் அவரு்டன  
வி்ளயநாடும் அவரின ரநாக்சகட்்பநால் 
்ண்பர்கள் Ramon Florez, Jeff Bureman, 
Korosh Shetabi இனனும் ்ப்ல ெநான 
ஆணர்டநானிரயநா ்ண்பர்களும் மிக  
முக்கிய கநாரைம். அவர்களுக்கும் 
இந்த ர்ரத்தில் தன ்னறி்ய 
சதரிவிக்க ஆ்ெப்படுகி்றநார்.

இது எல்்லநாவற்றிற்கும் ரம்லநாக, 
திருவின ம்னைவி மற்றும் இரு 
குை ந்்த களின இ்்டவி்டநாத 
ஊக்கமும் , உற்ெநாகமும் ஆதரவும் ்ப்ல 
தியநாகங்களும் அவரின இந்த 
வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கிய  கநாரைம்!!

 இவவி்ளயநாட்்்ட கூடிய 
வி்ரவில் ஒலிம்பிக்கில் இ்ைப 
்பதற்கநானை அ்னைத்து ரவ்்லகளும் 
மும்முரமநாக ்்டந்து சகநாணடிருக்கி்றது. 
தன தநாய் ் நாட்டிற்க்கநாக ஒலிம்பிக்கில்  
வி்ளயநாடுவரத திருவின மிக ச்பரிய 
வநாழ்நாள் கனைவு!!

  “ Chase your Passion and go towards 
it “ இது தநான திரு ் ம்  குைந்்தகளுக்கு 
தர விரும்பும் ஒரு செய்தி!!

- திருமுரு்கன்



2018 ஆம் ஆணடு ் ம் தமிழச் ெங்கத் ரதநாட்்டத்தில் 
ம்லர்ந்த இம்மல்லி்க ம்லரின, 2 ஆம் ்பநாகத்தில் 
க்டந்த மூனறு மநாதங்களில் ்்டந்த நிகழவுக்ள 
தங்கள் ்பநார்்வக்கு மீணடும் ் வக்கிர்றன.

 தமிழ் வருடப் பி்றப்பின் சி்றப்பு நிகழ்ச்சிகள்:          
ரம மநாதம் 19 -ஆம் ரததி அனறு, ெநான 

ஆணர்டநானிரயநா இந்துக் ரகநாவிலில் உள்ள 
‘மஹநா்லட்சுமி ஹநாலில்’ தமிழ வரு்டபபி்றபபு விைநா 
மிகச் சி்றப்பநாக ்்்டச்பற்்றது .  ்ப்லவித 

ஆ்டல்,்பநா்டல்கள், ்நாட்டிய ்நா்டகங்கள், ்பட்டி 
மன்றம் எனை அெத்தி விட்்டனைர் ்ம் மக்கள்! இவ 
விைநா்வப ்பற்றிய விரிவநானை, சு்வயநானை செய்திகள் 
்மது முகநூலிலும், ’வைக்கம்இந்தியநா’ இ்ைய 
தளத்திலும், ’சதன்றல்’ மநாத இதழிலும்  ்படித்து 
மகிை்லநாம். https://satamilsangam.org/newsletter

  ஃமபட்னா :                         
 வ்டஅசமரிக்கத் தமிழச்ெங்கப ர்பர்வ ( Fed-

aration of Tamil Sangams of North America ) 

நி்கழ்வு்கள-
நடந�்வ
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்டல்்லநாஸில் க்டந்த ஜூன 29 ,30 மற்றும் ஜூ்்ல 
1 ஆம் ரததிகளில் ் ்்டச்பற்்றது. ் ம் தமிழ ெங்கம் 
அங்கு ரம்்டயில் சுமநார் 50 ர்பர்களுக்கும் ரம்லநாக 
இ்ைந்து, மரபு ,மகளிர் ,  மை்்ல என்ற 
த்்லபபிற்க்ரகற்்ப, மயி்லநாட்்டம்,ச்பநாய்க்கநால் 
குதி்ர, கிரநாமிய மற்றும் ் வீனை ் ்டனைங்கள் எனைக் 
க்லந்த ஒரு ஆரவநாரமிக்க, பிரமநாண்டமநானை, 
எல்ர்லநாரும் வியக்கத்தக்க ஒரு நிகழச்சி்யக் 
சகநாடுத்து, அ்னைவரது ்கத்தட்்டல்க்ளயும் 
அள்ளிக் சகநாண்டனைர்.

ம ற் று ம்  அ ் னை வ ரி ன  ஏ க மி த் த ப 
்பநாரநாட்டுக்க்ளயும் ச்பற்்ற ‘ர்பர்வயின 31ஆவது 
ஆணடு ம்லர்’ தயநாரிபபில் உ்ைத்த 10 ர்பர்கள் 
சகநாண்ட ஆசிரியர்கள் குழுவில் ,  ெநான 
ஆணர்டநானிரயநாவின ெநார்்பநாக, ்நானும் ஒரு 
ரதர்வநாளரநாக ஏழு மநாதங்கள் செய்லநாற்றிய்த 
மிகவும் ச்பரு்மயநாகக் கருதுகிர்றன.

  பல் ைருத்துவ முகாம்:                        

ஜூன மநாதம் 23 ஆம் ரததி, ்ம் தமிழ ெங்கம் 2
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ஏற்்பநாடு செய்திருந்த இ்லவெ ்பல் மருத்துவ முகநாம், 
இங்கு கநாபபீட்டுத் திட்்டம் இல்்லநா ் ம் மக்களுக்கு 
மிகவும் உதவியநாக இருந்தது.

சி்ல குடும்்பங்கள் இதனைநால் ்பயனை்்டந்தனைர். 
்டநாக்்டர்கள் ரவி ஆண்டனி, பிஷநாய் மற்றும் ெனைநா 
்பநாணர்ட இவர்களின ஒத்து்ைபபில் ் ்டந்த இந்த 
முகநாம் வரரவற்கத்தக்க நிகழச்சியநாகும்.

கிைாமி�ப் பாடல்கள் இன்னிரச நிகழ்ச்சி:               

ஜூ்்ல 7 ஆம் ரததி திரு.ஆக்கநாட்டி ஆறுமுகம் 
மற்றும் திருமதி.சுகந்தி கருப்்பயநா ்்டத்திய 
கிரநாமியப ்பநா்டல்கள் இனனி்ெ நிகழச்சி 
வித்தியநாெமநானை ்ல்்ல நிகழச்சி. முக்கியமநாக 
அவர்களின ‘கருப்பெநாமி’ ்பநா்டல், ரகட்்டவர்கள் 
அ்னைவ்ரயும் விசி்லடித்து மகிை ் வத்தது !
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 2018 க்கநானை ் மது தமிழ ெங்கத்தின கிரிக்சகட் 
ர்பநாட்டிக்கநானை சவற்றிக் ரகநாப்்ப்ய,’ரிச்பல்ஸ் 
அணிக்கு எதிரநாக வி்ளயநாண்ட ‘்ரரெர்ஸ்’ அணி 
ச்பற்்றனைர் ! சி்ல வநாரங்களநாக, வநார விடுமு்்றகளில் 
எல்்லநாப ்படிநி்்லகளிலும் வி்ளயநாடி, இறுதியில் 
‘்டநாம்ஸிலிக்’ ்மதநானைத்தில்,’Y & L ‘ஆதரவளிக்க 
இக்கிரிக்சகட் ர்பநாட்டி ் ்டந்தது..

  குழநரதகள் விர்ள�ாட்டுப் ் பாட்டி :                   
இரண்டநாம் வரு்டமநாக, ஜூ்்ல 21 ஆம் ்நாள் 

சிறுவர் -சிறுமியருக்கநானை வி்ளயநாட்டுப 
ர்பநாட்டிகள், ‘பரநாண்்டஸ்’ ரமல்நி்்லப ்பள்ளி 
்மதநானைத்தில் ்்்டச்பற்்றனை.  ஓட்்டப்பந்தயம், 
ெநாக்குப ர்பநாட்டி, நீளம் தநாணடுதல், ்ெக்கிள் 
ர்பநாட்டி எனை ்நானகு வ்கயநானை ர்பநாட்டிகளில் 
குைந்்தகள் மிக உற்ெநாகத்து்டன க்லந்துசகநாண்டனைர். 2
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அவர்களது உ்ட்்லயும், மனை்தயும் உறுதிப 
்படுத்தரவ  இத்த்கய ர்பநாட்டிகள்  ்்டத்தப 
்பட்்டது.

   சுறறுைா :                             

சுற்று்லநா எனில் யநாருக்குத் தநான பிடிக்கநாது ? 
ரததி அறிவித்த ் நாளிலிருந்ரத ் ம் மக்கள் குஷியநாகத் 

தயநாரநாகி விட்்டநார்கள்.இம்மு்்ற ‘்நாக்சகர் ்பநால்’ 
எ னு ம்  மி க ப ச்ப ரி ய  ்ப ந் தி ன  உ ள் ரள 
அமர்ந்துசகநாணடு, உருணடு செல்லும் புது 
வி்ளயநாட்டு, அ்னைவரின விருப்பமநானை 
ஒன்றநானைது.பின ்ம் மணணின ்பநாரம்்பரிய 
வி்ளயநாட்டுகள்-”அந்த ் நாள் ஞநா்பகம் ச்ஞசிர்ல 
வந்தரத,்ண்பரனை,்ண்பரனை” எனை செநால்லி மகிை 
்வத்தது. ்ல்்ல ச்பநாழுர்பநாக்கிற்கு ்டுரவ 
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சிற்றுணடியும், இதுவ்ர ்்டந்த ர்பநாட்டிகளநானை 
சிறுவர்கள் வி்ளயநாட்டுப ர்பநாட்டிகள் மற்றும் 
கிரிக்சகட் ர்பநாட்டியில் சவற்றி ச்பற்்றவர்களுக்குப 
்பரிசுக் ரகநாப்்பகள் வைங்கிக் சகௌரவித்தும், 
அதனபின இரவு விருந்து -இத்னை ‘்ஹ ்்லட்’ 
எனர்ற செநால்்ல ரவணடும்! எக் ர்பநாண்டநா, கூழ, 
சுண்டல், சிக்கன ஸ்னைநாக்ஸ் எனை ்ப்லவிதமும், சு்டச் 
சு்ட ரதநா்ெயும் பிரியநாணியும் அளித்து அெத்தி 
விட்்டனைர். இவவநாறு இச்சுற்று்லநா இனிரத 
நி்்றவுற்்றது.

சி்றப்பு வருரக:                                

மணிரமக்்ல பிரசுரத்தின த்்ல்ம நிர்வநாக 
அதிகநாரி திரு.ரவி தமிழவநாைன அவர்களின 
வர்வசயநாட்டி ,  ஜூ்்ல 4ஆம் ரததி 
நூற்றுக்கைக்கநானை சி்றந்த புத்தகங்களு்டன ஒரு 
புத்தகக் கணகநாட்சி ்மது தமிழச் ெங்கங்கத்தின 
ெநார்்பநாக சி்றப்பநாக ் ்்டச்பற்்றது.

 நிர்றவு :                                     

இந்த இனிய நி்னைவுகளு்டன, மீணடும் அடுத்த 
ம்லரில் மிக ்ல்்ல நிகழவுகளு்டன மீணடும் 
ெந்திக்கினர்றன. 

- ஷீலா ரமணன்.
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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 சுப்ாநாயுடு

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

வச�லாளர் நன்றியுணர
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