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ஷீலா ரமணன் / satsemalar@gmail.com

ஆசிரியர் உரை
குறள்:

“சமன்செய்து சீர்தூக்குங் க�ோல்போல் அமைந்தொருபால்
க�ோடாமை சான்றோர்க் கணி”

ப�ொருள்; ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விடாமல், நாணயமாக தராசுமுள் ப�ோல இருந்து, நியாயம்
கூறுவது தான் உண்மையான நடுவுநிலைமை என்பதற்கு அழகாகும்.
அன்புடையீர்,
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தின் மூலம், 2018 ஆம் ஆண்டு தமிழ் வருடப் பிறப்பில்
மலர்ந்த, மணம் மிக்க ‘மல்லிகை மலரின்’ இரண்டாம் பகுதி, நமது 72-வது இந்தியச் சுதந்திர
தினத்தன்று வெளிவருவதில் பெருமை க�ொள்கிற�ோம்.
நமது தமிழ்ச் சங்கம் வளர, நம் தமிழ் சமூகம் அளிக்கும் ஆதரவும், த�ோள் க�ொடுத்தலும் மிகவும்
ப�ோற்றக்கூடியதே. இந்த வருடத்தின் சிறப்பாக, ‘வடஅமெரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப் பேரவை’ ( Federation of Tamil Sangams of North America ) ஃபெட்னாவில் இங்கிருந்து பெரும் திரலாகச் சென்று
பங்கு க�ொண்டதைச் ச�ொல்லலாம். 2018 ஜூன் 29 ,30 மற்றும் ஜூலை 1 தேதிகளில் நடைபெற்ற
மாபெரும் விழாவில் நமது தமிழ்ச் சங்கம் பங்கு க�ொண்டதும், பேரவையின் விழா மலர் தயாரிப்பில்
ஆசிரியர் குழுவில் எனது பங்கும், விரிவாக இதழின் உள்ளே நிகழ்வுகளில் காண்பீர்கள் !
மேலும் இந்த மணம் மிக்க ‘மல்லிகை’ மலர் சிறப்பாக அமைய, உழைத்த எமது ஆசிரியர்
குழுவிற்கும், ஒருங்கிணைத்துக் க�ொடுத்த சங்கத் தலைவர் மற்றும் செயலாளர் அவர்களுக்கும் சிரம்
தாழ்ந்த நன்றிகளைக் கூறிக் க�ொள்கிறேன்.
இதழின் உள்ளே செதுக்கப்பட்டு வந்திருக்கும் கட்டுரைகள், கவிதைகள் மற்றும் உபய�ோகக்
குறிப்புகளின் உரிமையாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது உளமார்ந்த வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன். இது உங்கள் மலர். உங்களின் திறமைகளை வெளிக்கொணர உருவான மலர். உங்கள்
ஆதரவும்,ஒத்துழைப்பும் த�ொடர்ந்து கிடைக்க வேண்டுமென்று விரும்பிக் கேட்டுக் க�ொள்கிறேன்.
நன்றி !
இவண்

-ஷீலா ரமணன்.
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சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்

மல்லிகை மலர் குழு:
ஆசிரியர் குழு:
நற்குணன் கேசவராம்
ஷீலா ரமணன்
வேல்அமுதா அரவிந்தன்

ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

இராஜகுரு பரமசாமி
கார்த்திகேயன் சுப்பாநாயுடு
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அன்புத் தமிழ் ெநஞ்சங்களுக்கு,
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பாக அனைவருக்கும்
இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்!
இரண்டாவது மல்லிகை மலரில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில்
பெருமகிழ்ச்சி!
இது உங்களுக்கான மலர். த�ொடர்ந்து எழுதுங்கள், புகழ் பெறுங்கள்!
நம் சங்கத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் நமது தமிழ்ச்
சங்கத்தின் வெப்சைட்களில் (https://www.satamilsangam.org/
upcoming-events) கண்டு க�ொள்ளலாம். இம்மலர் சிறக்க ஒத்துழைப்பு
வழங்கிய அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி! நன்றி! வணக்கம்!
அன்புடன்,

இராஜகுரு பரமசாமி
தலைவர், சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
மல்லிகை மலரைப் படிக்க :
https://satamilsangam.org/newsletter
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தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் வாழ்த்துரை

இதழின் உள்ளே:
AUG - 2018
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சுதா சுந்தரம்

(CRY America)

C

RY அமெரிக்கா ஒரு 501(c )(3) லாபம் ஈட்டா அமைப்பு.
உலகில் உள்ள அனைத்து சிறுவர் சிறுமியர்க்கும் சமச்சீர்
கல்வி மற்றும் வாய்ப்புகள் அமைத்து, அவர்களின் திறனை
முழுமைப்படுத்தி கனவுகளை அடைய வைப்பதே எங்களது
ந�ோக்கம்.

தாழ்த்தப்பட்ட, வறுமைக்கோட்டிற்குக்கீழ் வாழும் சிறுவர்கள்; பெண்
குழந்தைகள், குழந்தைத் த�ொழிலாளர்கள், பாலியல் த�ொழிலாளர்களின்
சிசுக்கள், உடல் மற்றும் மனநலம் குன்றிய குழந்தைகள், அறக்கட்டளைகளில்
பயின்று வரும் சிறுவர்கள் ப�ோன்றவர்க்கு அடிப்படை சுகாதாரம்,
கல்வியுரிமை மற்றும் பராமரிப்பு வழங்கி, பாலியல் க�ொடுமைகளில் இருந்து
பாதுகாத்துக்கொள்ள உறுதியளிக்கிற�ோம்.
இந்தியா மற்றும் அமெரிக்காவில் இருந்து 25000- த்திற்கும் மேற்பட்ட
நன்கொடையாளர்கள் மற்றும் 2000 தன்னார்வலர்களைக்கொண்டு, 73
தன்னார்வத் திட்டங்களின் மூலம் CRY அமெரிக்கா சுமார் 3350 கிராமம்
மற்றும் குடிசைப்பகுதிகளில் வாழும் 690573 சிறுவர்களின் வாழ்க்கையில்
மாற்றங்களைக் க�ொண்டுவந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
CRY அமெரிக்காவின் த�ொலைந�ோக்கு அறிக்கை: “அனைவருக்கும்
நீதி, கண்ணியம், சமத்துவத்திற்கு மதிப்பளித்து வாழும் ஒரு சுற்றுச்சூழல்
ஆகியவற்றை அமைத்து, உரிமைகளைப் பாதுகாத்து க�ௌரவித்த வண்ணம்
அதனில் ஆர�ோக்கியமான, இன்பமான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான சிந்தனை
படைத்த குழந்தைகளை வளர்க்க உதவுவ�ோம்.”

- சுதா சுந்தரம்
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நீங்களும், அமெரிக்கா
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குழந்தைகளின் உரிமைகளும்

த

மிழ்நாடு சென்னை மாநகராட்சி (ரிப்பன் பில்டிங்)
ம ற் று ம் ர �ோட ்ட ரி கி ள ப் மெட்ரா ஸ் ஈ ஸ் ட்
முயற்சியாலும், ‘அனுஜா சான் ஆண்டோனிய�ோசென்னை சிஸ்டர் சிட்டி’ என்ற அமைப்பும் இணைந்து
ஆற்றிய ஒரு நல்ல செயல் பற்றிக் கூறுகிறேன்.
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இந்த சான் ஆண்டோனிய�ோ அமைப்பின் மூலம் பலவித
சமூக நலத் திட்டங்கள் செய்து வரும் திருமதி.க�ௌசி
சு ப ்ர ம ணி ய ம் அ வ ர்க ளி ன் உ த வி ய ா ல் , ச ெ ன ்னை
மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் படிக்கும் எட்டு மாணவ,மாணவிகள்,
மூன்று பயிற்சியாளர்களுடன் அமெரிக்கா வந்தனர்.
க டந்த ஏ ழு எ ட் டு ம ா த ங்க ள் உ ழ ை ப் பி ல் , ச ெ ன ்னை
மாநகராட்சிப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களில், எழுபது
பள்ளிகளிலிருந்து 4000 பேர்கள் பரிந்துரைக்கப் பட்டு, பின் பலவித
படிநிலைகளில் தேர்வு செய்து, இறுதியாக இந்த எட்டு குழந்தைகளுக்குப் பயிற்சி
வகுப்புகள் (Workshops ) நடத்தி, அமெரிக்கா டெக்சாஸ் மாநிலத்தின் ஹூஸ்டன்
மற்றும் சான் ஆண்டோனிய�ோவிற்கு கல்விச் சுற்றுலா வந்தனர்.
தங்கும் செலவு,சாப்பாட்டுச் செலவு மற்றும் உள்ளூர் ப�ோக்குவரத்துச் செலவு
இவைகளை, க�ௌசி சில திட்டங்கள் மூலம் இனிதே செயல்படுத்தினார். இதன்
ஆரம்ப விதை என்று பார்த்தால், திரு. நடராஜன் மூலம் (அம்பிகா நடராஜன்)
க�ௌசிக்கு ‘சென்னை ஈஸ்ட் ர�ோட்டரி கிளப்’ த�ொடர்பு ஏற்பட்டு, சில செயல்
திட்டங்கள் நடந்தன. பின் 2017 டிசம்பர் மாத இறுதியில் இம்முயற்சி ஆரம்பித்து,
நன்றாகப் படிக்கும், மிக ஏழ்மை நிலையில் உள்ள, தாய் அல்லது தந்தையை
இழந்த குழந்தைகள் என இவர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, வெளிநாடுகளுக்குக்
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க ல் வி ப் ப ய ண ம் எ ன ்ற தி ட ்ட த் தி ல்
விளைந்ததே இந்த அமெரிக்கப் பயணம்!
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இங்கு இவர்கள், ஹுஸ்டனில் ‘நாசா’
விண்வெளி நிலையம், ரைஸ் யூனிவர்சிட்டி,
பெய்லர் மருத்துவப் பள்ளி, ஜார் பிரவுன்
ஆய்வுமையம், அறிவியல் அருங்காட்சியகம்,
மீனாட்சியம்மன் க�ோவில் ப�ோன்ற முக்கிய
இடங்களும், சான் ஆண்டோனிய�ோவில்,
‘நேச்சுரல் கேவன்ஸ்’, ஸீ வேர்ல்ட்,சான்
ஆண்டோனிய�ோ ர�ோட்டரி கிளப், எஸ்
ஏ க ல் லூ ரி , ஸ்க ோ பி க�ோ ள ர ங்க ம் ,
ஸ்பானிஷ் கவர்னர் அலுவலகம், சான்
பெர்னா ண ்டோ தே வ ால ய ம் , சான்
ஆ ண ்டோ னி ய�ோ இ ந் து க் க�ோ வி ல் ,
இ ங் கு ள்ள அ றி வி ய ல் - த�ொ ழி ல் நு ட ்ப
அருங்காட்சியகம், புகழ் பெற்ற ‘ரிவேர்
வாக்’=பார்ஜ் டூர், சான் ஆண்டோனிய�ோ
சர்வதேச விவகாரங்கள் அலுவலகம்
இன்னும் பிற பகுதிகள் சென்று வந்தனர்.
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ் சங்கத்
த லை வ ர் தி ரு . ர ா ஜ கு ரு இ ல ்ல த் தி ல் ,
இவர்களை க�ௌரவப் படுத்தி விருந்தளித்து,
அனைத்துக் குழந்தை களுக்கும் ‘அறிவியல்
கணிப்பொறிக் கருவி’ பரிசளிக்கப் பட்டது.
மேலும் சென்னை சென்றதும் ‘சைக்கிள்’
வாங்கித் தரவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்
பட்டுள்ளது.
ஊர் திரும்பும் முதல் நாள், ஜூலை 14
ஆம் தேதி, இங்குள்ள ‘சேவா’ அமைப்பினர்
மூலம் இவர்களுக்கு சிறப்பு விருந்தளித்து,
அங்கும் பரிசுகள் அளிக்கப்பட்டன. தன்
குடும்பத்துடன் சேவை செய்யும் சேவாவின்
தன்னார்வலர் நற்குணனுடன் அன்று
அனைவரையும் சந்தித்தேன். ப�ொறுப்பேற்று
அழைத்து வந்த திருமதி.ர�ோஹிணி, திருமதி.
நா க ல ட் சு மி ம ற் று ம் தி ரு . ம கே ஷ்
பட்டா பி ர ா ம ன் அ னை வ ரு க் கு ம்
பாராட்டுக்கள் !
மாணவ, மாணவியர்களின் பெயர்கள்:
ராஜ்குமார் சுப்பையா, பிரேமா சேகர்,
ய�ோகேஷ் கணேஷ், ஆதவன் ஐயப்பன்,
க�ோபிநாத் ரூபன், சுபாஷ் திருநாவுக்கரசு,
ரேஷ்மாக்குமாரி, காவ்யாஞ்சலி தசரதன்.
கு ழந ்தை க ளு டன் நடந்த
கலந்துரையாடல் உங்களுக்காக :

சி று

ஷீலா: உங்களை ப�ோல ஆயிரக்கணக்கான

பிள்ளைகள் உங்கள் பள்ளிகளில் இருக்கும்போது, உங்களை
மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து, நீங்கள் அமெரிக்கா வந்தது பற்றி
என்ன நினைக்கிறீர்கள் ?
பிள்ளைகள் : நாங்கள் கனவிலும் நினைக்காத ஒன்று!
எங்களது மனதார நன்றிகளை எங்கள் பள்ளிக்கும்,
எங்களை அழைத்து வந்த இவர்களுக்கும் கூறிக்கொள்கிற�ோம்.
பல நி லை த் தே ர் வு க ளி லு ம் ஜெ யி த் து வ ந்ததைப்
பெருமையாய் நினைக்கிற�ோம்.
ஷீலா : இந்தியாவில் இருந்த ப�ோது, அமெரிக்காவில்
இருந்து வரும் இந்தியர்களைப் பற்றிய மனநிலைக்கும், இங்கு
வந்து எங்களையெல்லாம் சந்தித்த பிறகு உங்களுக்கு

பிள்ளைகள் : உண்மையிலேயே
முன்பு அவர்களைப் பார்த்தால்,
இவர்கள் பெரும் பணக்காரர்கள்,
ஸ்டைலானவர்கள், அதிகம் பழக
ம ாட்டார்க ள் ,
நம ்மை த்
த�ொட க் கூ ட ம ாட்டார்க ள்
ப�ோன்ற எண்ணங்கள் இருந்தன.
ஆனால் உங்களை யெல்லாம்
நேரில் சந்தித்ததும், நம் மக்கள்
எங்கிருந்தாலும் நம் மக்களே என
மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.
ஷீலா: அருமை! இங்கிருந்து
என்னவெல்லாம் கற்றுக் க�ொண்டு
ப�ோகிறீர்கள்? அதை எப்படி
செயல்படுத்துவீர்கள்?
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பிள்ளைகள்: முதலில் சத்தமாக,
கத்திப் பேசாமல், அருகில் சென்று
பேசுவதை விரும்புகிற�ோம். நாம்
இருக்கும் இடத்தையும், ப�ோகும்
இடத்தையும் சுத்தமாக வைத்துக்
க�ொள்ளவேண்டும், அப்புறம்

‘ஒரு பானை ச�ோற்றுக்கு
ஒரு ச�ோறு பதம்’
என்பதற்கு ஏற்ப,
வருங்கால சந்ததியினர்
இவ்வளவு தெளிவான
வர்களாக இருப்பின்,
அப்துல் கலாம் ப�ோன்ற
நல்லெண்ண
மாமனிதர்கள் வாக்கு
ப�ொய்யாகாது

க�ௌசி சுப்ரமணியம்

ஏற்பட்ட மனநிலைக்கும் என்ன
வித்தியாசம் ?

உ ணவை வீணாக்கா மல் தேவை
யானதை மட்டும் உண்ணுதல், எங்கும்
வரிசை முறையைப் பயன்படுத்த
வேண்டும், முக்கியமாக, எதிரில்
வருவ�ோரை நட்போடு பார்ப்பது,
சிரிப்பது,பேசுவது, இப்படி பல நல்ல
விஷயங்களைக் கற்றுக் க�ொண்டோம்.
நிச்சயமாக ஊருக்குச் சென்று,
எங்கள் பள்ளிகளிலும், பழகுபவர்களி
டமும் பகிர்ந்து க�ொள்வோம்.
ஷீ ல ா : மி க்க நன் றி ! உ ங்க ள்
எதிர்காலம் மிகச் சிறப்பாக அமைய
எ ங்க ள் அ னை வ ரி ன் சார்பா க
வாழ்த்துகிறேன்!
‘ஒரு பானை ச�ோற்றுக்கு ஒரு ச�ோறு
பதம்’ என்பதற்கு ஏற்ப, வருங்கால
சந்ததியினர் இவ்வளவு தெளிவான
வர்களாக இருப்பின், அப்துல் கலாம்
ப�ோன்ற நல்லெண்ண மாமனிதர்கள்
வாக்கு ப�ொய்யாகாது- மிகவிரைவில்
இந்தியா வல்லரசாகும்.
நன்றி !

- ஷீலா ரமணன்.
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என்னை அணைத்திட
பிஞ்சு கரங்கள்
என்னை அழைத்திட
பிஞ்சு ம�ொழிகள்

ஏங்கித் தவிக்கிறேன்
மழலை ம�ொழிக்காக
நித்தம் எண்ணி நிற்கிறேன்
மழலை நினைவாக

என் கன்னம்
க�ொய்ய பிஞ்சு விரல்கள்
என்னைச் சுற்ற
பிஞ்சு கால்கள்
என்று கிடைக்கும�ோ
என்று கிடைக்கும�ோ

மாதர் என்ற
பெரும் தவத்தை
முழுமை அடைய
காத்திருக்கிறேன்

ஏங்கி ஏங்கி அழுதாலும்
ஏங்கலாகும�ோ
சேலையில்
கட்டிய த�ொட்டில்

உயிர் சுமக்கும்
வரம் பெற
என் உயிரை
சுமந்து காத்திருக்கிறேன்

ஆறாகும�ோ என்
கண்ணீர்த் துளிகள்

உயிர் ப�ோகும்
வலி எனினும்
உயிர் பெறுவது
வரம் அல்லவா

என்று கிட்டும�ோ
கிடைக்காத த�ொட்டில்
என்று கிட்டும�ோ
கிடைக்காத த�ொட்டில்

ஜீவா நாராயணன்
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காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி, காணி நிலம் வேண்டும் - அங்கு
தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினவாய் - அந்தக்
காணி நிலத்திடையே ஓர் மாளிகை கட்டித் தர வேண்டும் - அங்கு
கேணி அருகினிலே தென்னைமரம் கீற்றும் இளநீரும்
பத்துப் பனிரெண்டு தென்னைமரம் பக்கத்திலே வேணும்...

இ
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து எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாரதியாரின்
பாட்டு. பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு
முன்பு அமெரிக்காவுக்கு வந்தப�ோது
மெடிக்கல் சென்டரில் உள்ள ஒர்
அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வளாகத்தில் மூன்றாவது
மாடியில் எங்கள் வீடு. காணி நிலத்திற்கு எங்கே
ப�ோவது? காணி நிலம் கூட வாங்கி விடலாம்
ஆனால் பாரதியார் ச�ொன்னது ப�ோல் கேணி
அருகினில் பத்து பதினைந்து தென்னை மரம்?
ம்ஹ்ம் , எங்களுக்கு இங்கு வாய்ப்பே கிடையாது.
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இந்தியாவில், கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு
நூ ற்பாலை யி ல் எ ன் அ ப ்பா மேலா ள ர ா க
பணியாற்றினார்கள் ஆனாலும் அடிப்படையில்
நாங்கள் ஒரு விவசாயக் குடும்பம். பரம்பரை
ப ர ம ்ப ரை ய ா க வி வ சா ய ம் த ான் எ ங்க ள்
வாழ்வாதாரம். எங்கள் பகுதியில் அமராவதி
மற்றும் குடகனாறு ஆற்றுப்பாசனம். முருங்கை,
ச�ோளம், கடலை, செங்காந்தள் செடிகள் மற்றும்
நெல் ப�ோன்றவை முக்கியமான சாகுபடி பயிர்கள்.
எங்கள் வீடு மற்றும் த�ோட்டத்தில் அன்றாடத்
தேவைக்கான க ாய்க றி வ கை க ள் எ ல்லா ம்
கிடைக்கும். எங்கள் பகுதியில் பெரும்பாலும்
எல்லா வீடுகளிலும் குறைந்த பட்சம் ஒரு எலுமிச்சை,
கறிவேப்பிலை, வாழை மற்றும் முருங்கை மரங்கள்
இருக்கும். அதுவும் எங்கள் வீட்டுத் த�ோட்டத்தின்
வேலிகளில் அவரை, க�ோவக்காய், பீர்க்கை,
புடலை, பாகற்க்காய் ப�ோன்ற க�ொடிகள் படர்ந்து

வருடம் முழுவதும் வீட்டுக்குத் தேவையான
க ாய்க ள் கி டை க் கு ம் .
கீ ரை வ கை க ளு ம்
அ ப ்ப டி த்தான் சி று கீ ரை , அ ரை க் கீ ரை ,
ப�ொ ன ்னாங்கண் ணி , க ரி சலாங்கண் னி ,
மணத்தக்காளி, புளிச்சை கீரை, தண்டு கீரை
இப்படி எத்தனைய�ோ வகைகள் வயல் வெளிகளில்
ஊ டு ப யி ர ா க வ�ோ , கி ண ற் று க் கு அ ரு கி ல�ோ
தானாகவே வளர்ந்திருக்கும். பெரியதாக பராமரிப்பு
என்பது தேவைப்படாது.
அமெரிக்காவில் கிடைக்கும் இயற்கை வகை
(organic) காய்களின் விலை சாதாரண காய்களின்
விலையை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக
இருந்தது. எங்கள் வீட்டுத் த�ோட்டத்திற்கு நாங்கள்
மருந்தெல்லாம் அடித்தது இல்லை. அம்மா
எப்போதும் சமையல் செய்த பின்பு இருக்கும்
காய்கறி கழிவுகளை ப�ோடுவார்கள், ஏதேனும்
பூ ச் சி க ள் த ா க் கி னா ல் வே ப ்பெ ண ்ணை
தெளிப்பார்கள் அவ்வளவுதான். உணவுப் ப�ொருள்
ஏதும் மீதமாகிவிட்டால் மாட்டுக்கு கழுநீர்
ஆகிவிடும். ஆகையால் உணவுக் கழிவுகள் எதுவுமே
வீணாகாது. நம்ம ஊர் கிராமங்களில் தான்

என்னவ�ொரு இயற்கைய�ோடு இயைந்த வாழ்வு.
அமெரிக்காவுக்கு வந்தது குறித்து மகிழ்ச்சியாக
இருந்தாலும் இதை எல்லாம் நினைக்கும் ப�ோது
எதைய�ோ இழந்துவிட்ட உணர்வு மேல�ோங்கி
இருந்தது. த�ொட்டியில் ஏதேனும் செடி வளர்க்கலாம்
என்று எண்ணம் வந்தது ஆனால் எப்படியும் குளிர்
காலத்தில் செடிகள் எதையும் காப்பாற்ற முடியாது
என்று ய�ோசித்த ப�ோது அந்த ஆர்வம் குறைந்தது.
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சில மாதங்களுக்குப் பிறகு ஒரு நாள் என்
மனைவி அவர்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கும்
மருதாணிச் செடியை பற்றி பேசிக்கொண்டு
இருக்கும்போது எனக்கும் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும்
வெத்தலைக்கொடி, துளசி, தக்காளி, மிளகாய்,
புதினா, ர�ோஜா, மல்லி, முல்லை ப�ோன்றவை
எல்லாம் என் நினைவில் வந்து வந்து ப�ோனது.
இப்படி அடிக்கடி த�ோட்டத்தைப் பற்றி நினைத்துக்
க�ொண்டே இருப்பதை விட இங்கு முயற்சி செய்து
பார்க்கலாம் என்ற எண்ணம் த�ோன்றியது.
வால்மார்ட்டில் இருந்து மண் (பாட்டிங் சாயில்) ,
த�ொட்டிகள், தண்ணீர் தெளிப்பான் வாங்கி
வந்தோம். சமையலுக்கு என்று வாங்கி வந்த
புதினாவை த�ொட்டியில் நட்டு வைத்தோம். பிறகு
ஒரு கறி வேப்பிலை செடி வைத்தோம். ஆசையாக
வைத்ததினால�ோ என்னவ�ோ அருமையாக
வளர்ந்தது. எங்கள் பக்கத்து வீட்டுகாரர்கள்
பிரியாணி செய்யும் ப�ோது நாங்கள் எங்கள் வீட்டு
புதினாவை க�ொடுக்க அவர்கள் பதிலுக்கு பிரியாணி
எங்களுக்கு க�ொடுக்க இந்தப் பண்டமாற்று (டீலிங்)
எங்களுக்கு மிகவும் பிடித்து ப�ோனது. இப்படியாக
அமெரிக்காவில் எங்கள் வீட்டுத் த�ோட்டம்

இனிமையாக அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் த�ொட்டிச்
செடியில் ஆரம்பித்து, இப்போது எங்கள் வீட்டின்
பின்புறத்தில் முருங்கை, வெண்டை, அவரை,
பீர்க்கங்காய், கத்தரிக்காய், தக்காளி மற்றும்
மிளகாய் ப�ோன்ற காய் வகைகளையும்
க றி வேப் பி லை , ம ணத்தக்கா ளி ,
பு தி னா , ப�ொ ன ்னாங்கண் ணி ,
பு ளி ச ்சை க் கீ ரை , த ண் டு க் கீ ரை ,
அ க த் தி க் கீ ரை ப�ோ ன ்ற கீ ரை
வ கை க ளை யு ம் வ ாழ ை , க ரு ம் பு ,
ஆ ப் பி ள் , பே ரி க்கா ய் , ம ா து ளை
ப�ோன்ற பழ வகைகளும் மல்லிகை
ம ற் று ம் ர �ோ ஜ ா ப�ோ ன ்ற பூ
வகைகளையும் வீட்டுத் தேவைக்கேற்ப
பயிர் செய்து பராமரித்து வருகிற�ோம்.
தி ன மு ம் கு றைந்த து ஒ ரு ம ணி
நேரமேனும் செடிகளுக்கு நீரூற்றி,
களைகள் அகற்றி, புல் வெளியை
ப ர ா ம ரி ப ்ப து எ ன க் கு மி க வு ம்
பிடித்தமான ஒன்று. எனக்குத் தெரிந்த
சில குறிப்புகள் உங்கள் வீட்டுத்
த�ோட ்ட த் து க்கா க ப கி ர் ந் து
க�ொள்கிறேன்.
1. பிப்ரவரி மாத இரண்டாவது
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வாரத்தில் காய்ந்த செடிகள் மற்றும்
களைகளை அகற்றி விட்டு தேவையான
உரங்களை (cow manure, peat moss,compost ) பயன்படுத்தி மண்ணை பதப்படுத்த
வேண்டும்.
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2. சிறு த�ொட்டிகளில் தேவையான
செடிகளின் விதைகளை முளைப்பதற்கு
ப�ோட்டு சூரிய ஒளி படும் இடத்தில்
வைத்து தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும்,
கு ளி ர் அ தி க ம ா க இ ரு க் கு ம்போ து
வீ ட் டி ற் கு ள்
வை த் து பா து க ாக்க
வேண்டும்.
3. மார்ச் மாதத்தில் குளிர் குறைந்த
பி ற கு மு ளை வி ட ்ட ச ெ டி க ளை
த�ொட்டியில் இருந்து நிலத்திற்கு மாற்ற
வேண்டும் அல்லது நேரடியாக
நிலத்திலேயே விதைகளை விதைக்கலாம்.
4. செடிகள் ஓரளவு வளரும் வரை
நிலம் வறண்டு ப�ோகாமல் தண்ணீர்
ஊற்ற வேண்டும். தண்ணீர் விரைவில்
ஆவி ஆகாமல் இருக்க மரச் சில்லுகளை
(mulch) பயன்படுத்தலாம்.
5. முதலில் வரும் சில காய்களை உடனே
பறிக்காமல் மரத்திலேயே முற்றும் வரை வளர
விட்டு அடுத்த வருடத்திற்கான விதைக்காக
சேமித்து வைத்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.

6. பூச்சிகள் அல்லது பூஞ்சை தாக்கம் இருந்தால்
தண்ணீரில் சிறிதளவு வேப்பெண்ணை, மஞ்சள்
மற்றும் பெருங்காயம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
7. குறிப்பிட்ட கால இடை வெளியில் செடிகளின்
வளர்ச்சிக்கேற்ப தேவையான அளவு உரம்(cow
manure) பயன்படுத்தலாம்.
8. குளிர் காலம் ஆரம்பிக்கும் தருணத்தில்
மரச் சில்லுகளை (mulch ) மரத்தை சுற்றி
நிலத்தில் தூவி வேர்களை பாதுகாக்கலாம்.
குளிர் காலத்தில் நிலவும் கடும் குளிரில்
மரங்கள் காய்ந்து ப�ோனாலும் வேர்கள்
காப்பாற்றப் படும் பட்சத்தில் வசந்த
காலத்தில் மறுபடியும் அதே வேரில் இருந்து
துளிர்க்க ஆரம்பிக்கும். உதாரணமாக
கறிவேப்பிலை, வாழை, முருங்கை மற்றும்
சி ல கீ ரை வ கை க ள் . எ ங்க ள் வீ ட் டு
த�ோட்டத்தை பற்றி உங்கள�ோடு பகிர்ந்து
க�ொண்டதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கு
தெரிந்த குறிப்புகளையும் எங்களுடன்
பகிர்ந்து க�ொள்ளுங்கள். மேலும் த�ொடர்புக்கு
: aravindansukumar@gmail.com
உ ண வூ ட் டு ம்
வி வ சா ய த் தி ற் கு
உ யி ரூ ட் டு வ�ோ ம் ! உ ங்க ள் வீ ட் டு த்
த�ோட்டத்திற்கு எங்களின் வாழ்த்துகள்!

- அரவிந்தன் சுகுமார்
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டல்லாஸ் பிரிஸ்கோவில் உள்ள டாக்டர்
பெப்பர் அரங்கில் நுழைந்தவுடன் பிரமித்துப்
ப�ோய்விட்டேன். TEF Talk அதாவது த�ொழில்
முனைவ�ோர் மாநாடு. அவ்வளவு பெரிய அரங்கில்
தமிழைக் கேட்டவுடன் சிலந�ொடிகள் மெய்சிலிர்த்து
நின்றேன். தமிழ் என்று ச�ொன்னாலே வெள்ளை
வே ஷ் டி யு ம் சட ்டை யு ம் ம ட் டு மே நா ம்
எ தி ர்பார்ப்போ ம் . ஆ னா ல் அ ன் று அ ங் கு
வந்தவர்கள், க�ோட், சூட், டை என மிடுக்கான
உடைகளில் செந்தமிழ் பேசுகையில் எனக்கு
மிகவும் பெருமையாக இருந்தது. எனக்கு ஒரு
பழக்கம் உண்டு.எங்கு நுழைந்தாலும் முதலில்
வலப்புறம் தான் பார்ப்பேன். அதே ப�ோல் பார்த்து
மகிழ்ந்தது தான் நான் ச�ொன்ன இவர்கள்.
பின் இடப்புறம் திரும்பினால், வானுயர்ந்து
நிற்கும் தஞ்சை பெரிய க�ோவிலின் நகல்! நானும்
நண்பர்களும் சுற்றி பார்த்து புகைப்படங்கள்
எடுத்துக் க�ொண்டோம்.
இருக்கையில் வந்தமர்ந்தும் என் பிரமிப்பு
அடங்கவே இல்லை.எனக்குள் பல கேள்விகள்.
பின் பேசுபவர்களின்பால் கவனம் திரும்பியது.
த�ொழில் முனைவ�ோர் பலர் இந்தியாவிலிருந்தும்,
வடஅமெரிக்காவிலிருந்தும் வந்திருந்தார்கள்.
அவர்களின் அனுபவங்களில் சில வேடிக்கையாகவும்
இருந்தது. பெரியநிறுவனங்களில் தமிழர்கள்
தலைமைப் ப�ொறுப்பில் இருப்பது எனக்குப்

இதற்கிடையில் சில தமிழ் அறிஞர்களை சந்திக்க
வாய்ப்புக் கிடைத்தது.குறிப்பாக பேராசிரியர் திரு.
ஞானசம்பந்தம் அய்யா அவர்கள். அவர் படங்களில்
பேசுவது ப�ோலவே இயல்பாக, எளிமையாகப்
பே சு கி றா ர் . பி ன ்ன ர் க வி ஞ ர் அ றி வு ம தி ,
மணிமேகலை பிரசுரத்தின் தலைமை நிர்வாக
அதிகாரி திரு.ரவி தமிழ்வாணன் மற்றும் பல
தன்னார்வலத் த�ொண்டர்களுடன் உரையாடவும்
வாய்ப்புக் கிடைத்தது.
பின் மீண்டும் தஞ்சை பெரிய க�ோவில் என்னை
ஈர்த்தது. அன்று இரவு ஸ்டார் நைட் டின்னர்அதாவது வந்திருந்த நட்சத்திரங்களுடன் விருந்து.
அன்றைய நிகழ்ச்சிகள் முடிந்தன.
சனிக்கிழமை நிகழ்ச்சிகள் என்னால் வாழ்வில்
ம றக்கவே மு டி ய ா த வை . தி ரு . ம�ோ க ன்
தாம�ோதரனின் நடனக்குழுவில், நான், என்
ம னை வி
ம ற் று ம்
ம க ன்
ச ச் சி னு ம்
இடம்பெற்றிருந்தோம்.
இதற்கு முன்னாள் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளைப்
பார்ப்போம். முதலில் திருக்குறளுக்கு அழகாகப்
பாடி, ஆடினார்கள்.புதுமையாய் இருந்தது. பின்
சில நிகழ்வுகளுக்குப் பின் ‘பேரவையின் மலர்
வெளியீட்டு விழா’. அரங்க மேடையில் மலருக்கு
உழைத்த குழுவினரை அறிமுகப்படுத்தினர். சான்
ஆண்டோனிய�ோவின் தமிழ் மங்கை திருமதி.ஷீலா
ரமணனை அறிமுகப்படுத்திய ப�ோது மிகவும்
பெருமையாக இருந்தது. ஷீலா ரமணனின் புகழ்
அமெரிக்காவெங்கும் பரவட்டும் என நானும், என்
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வாருங்கள் செல்லலாம். ஃபெட்னா முதல் நாள் நிகழ்வு:

பெருமையாக இருந்தது. பேச்சு என்னையும்
ஏதாவது த�ொழில் முனையவேண்டும் எனது
தூண்டியது.
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F

eTNA (Federation of Tamil sangams of
North America ) வைப் பற்றிக்
கேள்விப்பட்டதுண்டு.இம்முறை
டெக்சாஸ் மாநிலத்தின் டல்லாஸில்
நடைபெற்ற காரணத்தால்,அதில்
பங்கேற்க வாய்ப்புக் கிடைத்தது. இதற்கு நன்றி
ச�ொல்ல பலர் உண்டு. FeTNA வில் நான் கண்ட
சில நிகழ்வுகளை மட்டும் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன்.

மனைவியும் பேசிக் க�ொண்டோம்.
பின்பு தேநீர் அருந்திவிட்டு, எங்கள்
நடன
நி க ழ் ச் சி க ளு க் கு த்
தயாரான�ோம்.

குழந்தைகளுக்குத் ‘தமிழ் தேனீ’
ப�ோட்டி நடத்திக்கொண்டிருந்தார்.
அடுத்து ‘சங்கங்களின் சங்கமம்’,
எ ல்லா
சங்க த் தி ன ரி ன்
அ ணி வ கு ப் பி ல் ,
சான்
ஆண்டோனிய�ோ தமிழ் சங்கத்தின்
க�ொடியை திரு.நற்குணனும், திரு.
மகேஷும் பிடித்து வர, நாங்கள்
கூக்குரலிட்டுக் க�ொண்டாடின�ோம்.

எனக்கு இம்முறை ‘புலிவேடம்’.
அ த னா ல் பல ம ணி நே ர ம்
ஒப்பனைக்கே ஆயிற்று.
ம�ொத்தம் ஐம்பத்து ஆறு பேர்
பங்கு க�ொண்ட நடனம் இது. நல்ல
பயிற்சி எடுத்திருந்தாலும் மிகப்
பெ ரி ய பி ர ம ா ண ்ட அ ர ங் கு
குமார்
என்பதால் டென்ஷன் இருந்தது.
இஷ்ட தெய்வங்களை வேண்டியபடி
ஏ றி ன�ோ ம் . இ டையே கி டைத்த உ ற்சா க க்
கைத்தட ்ட ல்க ள் , எ ங்க ளு க் கு கி டைத்த
சன்மானங்கள். என் மனங்கவர்ந்த தஞ்சை
க�ோ வி லி ன் மு ன் பு கை ப ்ப ட ம் எ டு த் து க்
க�ொண்டேன். நான் புலி என்பதால், சிறுவர்கள்
(சிலர் பயத்துடன்) சேர்ந்து படம் எடுத்தனர்.
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இரவு பாடகர் கார்த்திக்கின் இன்னிசை நிகழ்ச்சி,
டிரம்ஸ் சிவமணியின் டிரம்ஸ் இசை, இப்படி
அதிரவைத்தது.
நடிகர் ஆரி தலைமையில் ஆயிரம் பேர்களுக்கு
மேல் தமிழில் கையெழுத்து என்ற கின்னஸ்
நிகழ்வில், என் கையெழுத்தும் இருக்கும் என்பது
எனக்குப் பெருமை.
மூன்றாம் நாள் சற்று ச�ோர்வுடன் ஆரம்பித்தது.
நல்ல உறக்கத்திற்குப் பிறகு தாமதமாகவே அரங்கம்
வ ந்த ோ ம் . அ ங் கு தி ரு . ஜே ம் ஸ் வ சந்தன்

வீரப்பன்

பின் எட்டு மாத உழைப்பில்
க�ோவிலை உருவாக்கியவர்களை
அறிமுகப்படுத்தினர். அனைவரும்
எழுந்த நின்று கைதட்டின�ோம்.

பின்னர் நாங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த
‘மணல் மகுடி’ குழுவினரின் ‘பூழிப் பாவை’ நாடகம்.
இடையே மின்விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டு,
ஒலிபெருக்கி கூட இன்றி, பாவனைகளிலேயே
ச�ொல்லவந்ததை ச�ொன்னார்கள். இப்படியும்
நாடகத்தில் நடிக்க முடியும் என அறிந்து
க�ொண்டேன்.
அன்றோடு அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் முடிய,
இரவு உணவில் பலருடனும் நட்புக்கு க�ொண்டு,பல
நல்ல நினைவுகளுடன் ஊர் திரும்பினேன்.
தமிழனாக என்னை உணர்த்திய நிகழ்ச்சி இது.
அடுத்த வருடம் சிகாக�ோவில் நடக்க உள்ளது,
அங்கும் செல்வேன் !
தமிழால் இணைவ�ோம் ! வாழ்க தமிழ் !

- குமார் வீரப்பன்

பசித்த
பிஞ்சு
வயிற்றின்
பிணிய�ோசை…
வெளியே வந்தது
கறிச�ோறு..
கத்தும் ப�ோட்டியில்
வெற்றி பெற்ற
குரைக்கும்

மாடி வீட்டு
நாயின்
தட்டுக்கு....
கண்ணீர் வற்றிய
அவன் கண்கள்
அழ மறுத்தன...
ஏன் இவ்வாறு?
என்ற கேள்வியுடன்
மேல் ந�ோக்கினான்...
அம்மாடி வீட்டு
ஜன்னல் கூட சட்டை
அணிந்திருந்தது...
மெல்ல நடந்தான்

வினாவிற்கான
விடை தேடியல்ல...
“நாய்கள் ஜாக்கிரதை”என்ற
விளம்பரம் இல்லா
‘மனிதர்கள் வாழும்
வீட்டைத் தேடி...
என் வீட்டு ஜன்னலிலிருந்து

அச�ோக் ஆண்டப்பன்
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மாடி வீட்டு
முற்றத்தில்
வெற்றுடம்புடன்
சிறுவன்
கத்தினான்...
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விடையற்ற வினாக்கள்

“ஆங்கிலத்தை கற்கையிலும்
அயல் ம�ொழியைக் கற்கையிலும்
எந்த நாளும்
தீங்கனியைச் செந்தமிழைத்
தென்னாட்டின் ப�ொன்னேட்டை
உயிராய்க் க�ொள்வீர்”
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காளிச்சரண்

-காளிச்சரண்

எ ன ்ற பா ர தி த ாச னி ன் வ ா க் கி ற் கு
எடுத்துக்காட்டாய், டெக்சாஸ் மாநிலத்தில்
உள்ள சான் ஆண்டோனிய�ோவில் 2005 ம்
ஆ ண் டு , சி ல பெற்றோர்க ள் த ங்க ள்
குழந்தைகளுக்குத் தமிழைப் பயிற்றுவிக்க
ஆ ர ம் பி க்க ப ்ப ட ்ட து த ான் ந ம து சான்
ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ப் பள்ளி. இப்போது
ப�ோலவே அ ப ்போ து ம் பெற்றோர்களே
ஆசிரியராகவும் இருந்து, நமது தாய் ம�ொழியாம்
தமிழைக் கற்பித்தார்கள். அப்போது அவர்கள்
ந�ோக்கம் எல்லாம், எப்படியாவது குழந்தைகள்
தமிழில் பேசுவதை நிறுத்தக்கூடாது என்பது

சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ப் பள்ளியில் நடைபெற்ற சில முன்னேற்றங்கள்:
இதன் ஒவ்வொரு விழுதும் தமிழ்ப் பள்ளி என்ற ஆலமரத்திற்கு வலு சேர்த்தன. அதில் முதல் பெரிய
விழுதாய், 2010 ம் ஆண்டு அமெரிக்கத் தமிழ் கழகத்தினால் (American Tamil Academy) அங்கீகரிக்கப்பட்டு
நிலை 3 வரை, அமெரிக்கத் தமிழ் கல்விக் கழகத்தின் பாடத்திட்டங்கள் , புத்தகங்கள்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 2015 ம் ஆண்டு சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ப் பள்ளி, லாப ந�ோக்கமற்ற
சமுதாய அமைப்பாக (Non -Profit organization) பதிவு செய்யப்பட்டது மட்டுமன்றி சான் ஆண்டோனிய�ோ
தமிழ்ப் பள்ளிக்கென்று ஒரு இணையதளம் வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்த நிறுவனத்தின் இயக்குனர்
குழுமமாக 5 தமிழ் பற்றுமிக்கவர்கள் ப�ொறுப்பேற்றனர். அவர்கள் திரு. அருள்மணி பெரியசாமி,
திரு. கண்ணன் திருமலை, திரு. இளங்கோவன் உடையார், திரு. விஜய் பார்த்தசாரதி மற்றும் திருமதி
மாலினி மாரியப்பன். அதன் அடுத்த விழுதாய், தமிழ்ப் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்கள், பின்னர்
கல்லூரிக்குச் செல்லும் ப�ோது தமிழையே விருப்பபாடமாக தேர்ந்து எடுக்க வகை செய்யும் வகையில்,
நமது தமிழ்ப் பள்ளி 2017 ம் ஆண்டு ம�ொழிக்கல்வி அங்கீகாரத்தைப் (AdvanceED accreditation) பெற்றது.
இந்த அங்கிகாரத்தைப் பெற 20 க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள், ஆசிரியர்கள்
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சுருங்கச் ச�ொன்னால், பண்டைய திண்ணைப் பள்ளி ப�ோலத்தான் தமிழ் பயிற்றுவிக்கப்பட்டது.
அன்று அவர்கள் இட்ட விதை, இன்று 13 வது ஆண்டை நிறைவு செய்யும் ஆலமரமாய், விழுதுகள்
விட்டு வளர்ந்து உள்ளது.
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தான். அமெரிக்காவில் இருப்பதால் தமிழ் ம�ொழியை மறந்துவிடக் கூடாது என்ற ந�ோக்கம் மட்டுமே
பிரதானமாக இருந்தது. ஆனால் காலப்போக்கில் தமிழை எழுத, படிக்கவும் தங்கள் குழந்தைகளுக்குத்
தெரிய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் க�ொண்டனர். ஆரம்ப நாட்களில் டெக்ஸாஸ் மருத்துவ அறிவியல்
பல்கலைக்கழக நூலகத்திலும், பின்னர் ஜான் இக�ோ நூலகத்திலும் வார இறுதி நாட்களில் நமது
பள்ளி நடை பெற்றது. எனினும் அதற்கு சரியான பாட மற்றும் பயிற்சி புத்தகங்கள் கிடைக்கவில்லை.
பெற்றோர்களே பாடத் திட்டங்களை தயார் செய்து அதை குழந்தைகளுக்குப் பயிற்றுவித்தார்கள்.

க ல் வி க் கு
ம ட் டு ம ல்லா து ,
ம ாண வ ர்க ளி ன் பி ற தி றமையை
ஊக்குவிக்கும் விதமாக திருக்குறள்
ஒப்புவித்தல் ப�ோட்டி, தமிழ் பேச்சுப்
ப�ோட்டி, தமிழ் தேனீப் ப�ோட்டி ப�ோன்ற
ப�ோ ட் டி க ள்
நடத்த ப ்ப ட் டு
வெற்றியாளர்கள் தேர்தெடுக்கப்பட்டு,
பள்ளி ஆண்டு விழாவில் பரிசுகள்
வழங்கப்பட்டன..
ஆண்டு இறுதியில் வகுப்பு வாரியாக
மாணவ, மாணவிகள் தங்கள் வகுப்பு
ஆ சி ரி ய ரு டன் பு கை ப ்ப டங்க ள்
மற்றும் பெற்றோர்கள் அன்றைய பள்ளி
முதல்வர் திருமதி . டாக்டர். மீ. மாலினி
ம ா ரி ய ப ்ப ன் , P h d , த லைமை யி ல்
ஓராண்டுக்கு மேலாக உழைத்து அந்த
அங்கிகாரத்தைப் பெற்றனர். இந்த
விழுது தான் நமது தமிழ்ப் பள்ளியாம்
ஆ ல ம ர த் தி ன் மி க ப ்பெ ரி ய வி ழு து
எனலாம்.
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சென்ற ஆண்டு பெற்ற ம�ொழிக்கல்வி
அங்கீகாரத்தின் (AdvanceED accreditation)
த�ொடர்ச்சியாக, இந்த ஆண்டு - 2018
மே மாதம் NEISD (North East Independent
School District) எனப்படும் பள்ளிக்கல்வித்
துறையின் ஆய்வு நடை பெற்றது. அந்த
ஆய்வில் அவர் தெரிவித்த ய�ோசனை/
மாற்றங்களைப் படிப்படியாக நமது
பள்ளியில் செயல்படுத்துகிற�ோம். இந்த
ஆண்டு ஆசிரியர் மற்றும் நிர்வாகக் குழு
உறுப்பினர்களுக்கு அடையாள அட்டை
வழங்கப்பட்டு பள்ளி நாட்களில் அதை
க ட்டா ய ம்
அ ணி யு ம்
ப டி
அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இந்த ஆண்டு துளிர் (Pre-kinder) என்ற
பு தி ய வ கு ப் பு ஆ ர ம் பி க்க ப ்ப ட் டு ,
அதற்குத் தேவையான பாடபுத்தகத்தை
நமது பள்ளியின் துணை முதல்வர் திரு.
ராஜகுமார் மாரியப்பன் அவர்களே
குறுகிய காலத்தில் உருவாக்கித் தந்தார்.
புதிய முயற்சியாக இந்த ஆண்டு
ம ாண வ , ம ாண வி க ளு க் கு ப ள் ளி
இலச்சினை மற்றும் “உள்ளுவ தெல்லாம்
உயர்வுள்ளல்” என்ற பள்ளிக் குறிக்கோள்
அச்சிடப்பட்ட சீருடை வழங்கப்பட்டது.

எ டு த் து க்க ொ ண ்டார்க ள் . அ ந்த பு கை ப ்ப டங்களை
பெற்றோர்கள் தரவிரக்கம் செய்ய வசதியாக. நமது பள்ளியின்
இணையதளத்தில்( http://satamilschool.org/) உடனுக்குடன்
வெளியிடப்பட்டது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதத்தில் மிகப் பெரிய அரங்கில்
நமது பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் நடனம், பாட்டு, நாடகம்
மற்றும் பல கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் பள்ளியின் ஆண்டு விழா
மற்றும் பட்டமளிப்பு விழா இனிதே நடைபெறும். இந்த
விழாவில் பெற்றோர்கள், விடுமுறைக்கு வந்திருந்த தாத்தா,
பாட்டி மற்றும் உறவினர்கள் வந்திருந்து குடும்ப விழாவாகச்
சிறப்பித்தார்கள்.
பெற்றோர்கள், மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியர்கள்,
நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள்
நமது தமிழ்ப் பள்ளி என்ற ஆலமரத்தின் இலையாய்,
கிளையாய், விழுதாய் இருந்து வருகிறார்கள். இது உங்களின்
தமிழ்ப் பள்ளி; உங்களுக்கான தமிழ்ப்பள்ளி.

-காளிச்சரண்

-

ஒரு கப்
ஒரு கப்
ஐந்து டீஸ் ஸ்பூன்
தேவையான அளவு
ஒரு கப்
சிறிதளவு ( Optional )

ஒக்காரை

செய்முறை ;
கடலைப் பருப்பை ப�ொன் நிறமாக வறுத்துக் க�ொள்ள
வேண்டும். பின்பு அதனை 2 மணிநேரம் ஊறவைக்க வேண்டும்.
பின் மிக்ஸியில் மிக மிருதுவாக அரைக்காமல், உடைத்தது
ப�ோல் அரைக்க வேண்டும். அரைத்த பருப்பை இட்லித் தட்டில்
வைத்து 10 நிமிடங்கள் வேகவைத்து, ஆரிய பின்
ப�ொடிப்பொடியாய் உதிர்த்து வைத்துக் க�ொள்ளவும்.
அரை டம்ளர் தண்ணீரை நன்கு க�ொதிக்க வைத்து, அதில்
வெல்லத்தைப் ப�ோட்டு க�ொதித்த பின் (பாகு ப�ோல் வர
வேண்டியதில்லை) வடிகட்டிக் க�ொள்ளவும். ஒரு கடாயில் 2
ஸ்பூன் நெய் விட்டு முந்திரிப் பருப்பை ப�ொன் நிறத்தில் வறுத்து
எடுத்துக் க�ொள்ளவேண்டும். அதே கடாயில், எடுத்து வைத்திருந்த
ஒரு கப் தேங்காய்த் துருவலையும் ப�ோட்டு இளம் சிவப்பில்
வறுத்துக் க�ொள்ளுங்கள். பின்பு அடுப்பைச் சின்னதாக்கிக்
க�ொண்டு,வடிகட்டிய வெல்லத்தை தேங்காயுடன் சேர்த்து
வறுக்கவும். இறுதியாக ப�ொடிசெய்து வைத்திருந்த கடலைப்
பருப்பை இத்துடன் சேர்த்து, மீதமுள்ள நெய்யை ஊற்றி உதிரி
உதிரியாக வருமாறு கிண்டவும். ஒக்காரை தயார் !
தயாரானதும் சுத்தமான பாத்திரத்திற்கு ஒக்காரையை மாற்றி
பின் மேலாக, வறுத்த முந்திரிப் பருப்பைத் தூவி விடவும்.

வித்யா சுப்ரமணியன்

நன்றி !
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கடலைப் பருப்பு
வெல்லம்
நெய்
முந்திரிப் பருப்பு
தேங்காய்த் துருவல்
ஏலக்காய் 		
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தேவையான ப�ொருள்கள் ;

உள்ளத்தை
அள்ளும்

21
21

உ

டலுக்கு வலு சேர்க்கும் சத்தானதும், எளிதில்
ஜீரணமாகக் கூடியதும், நாவிற்கு மிகுந்த சுவையும் அளிக்கும்
‘ஒக்காரை’ என்ற இனிப்பு வகை பற்றி கூறுகிறேன். இது
தீபாவளி ஸ்பெஷல் ! இனிப்பு அளவாக உள்ள இதனை மற்ற
நாட்களிலும் செய்து சாப்பிடலாம்.

ராக்கெட்பால்

வீரர்
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- திருமுருகன்

எ

ந்தவ�ொரு விளையாட்டு வீரனுக்கும்,
அ வ னு டை ய
நா ட் டி ற்கா க
வி ளை ய ா டு வ து எ ன ்ப து மி க வு ம்
பெருமையான தருணம்! இத�ோ அந்த
தருணம், நம் சான் ஆண்டோனிய�ோவில்
ராக்கெட்பால் வீரர் திருமுருகனுக்கு இரண்டாவது முறையும்
கிடைத்திருக்கிறது என்பது நமக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி!!
இந்த முறை சான் ஹ�ொசெ (San Jos) க�ோஸ்டரிக்காவில்

கலி , க�ொலம்பியாவில் நடைபெற்ற உலக
சாம்பியன்ஷிப்பில் திருமுருகன் மற்றும் அல�ோக்
மெஹதா இணைந்து ஆண்கள் இரட்டையர்
பிரிவில் முதல் தங்க பதக்கம் வென்றனர். இதன்மூலம்
இந்தியா இரட்டையர் பிரிவில் ஒட்டும�ொத்தமாக

முதல் இந்திய ராக்கெட்பால் அணி, 2010 இல்

பதின்மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்தது.
கலி , க�ொலம்பியாவில் விளையாடுவதற்கான
இந்திய அணி தகுதிச் சுற்று, ஹைதராபாத் மற்றும்
சிகாக�ோ ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்றது. முதல்
இரண்டு இடங்களுக்கு தகுதியான வீரர்கள் உலக
ராக்கெட்பால் சாம்பியன்ஷிப்பிற்கு விளையாடத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள்.
இந்தியாவின் ராக்கெட்பால் விளையாட்டை

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. இந்திய அணி 2012 இல்
இருந்து உலக ராக்கெட்பால் சாம்பியன்ஷிப்பில்
பங்கெடுத்து வருகிறது. திரு, அடிப்படையில் ஐடி
துறையில் வேலை பார்க்கும் ப�ொறியாளர்.
இவர் அனைத்து விளையாட்டுகளிலும் மிகவும்
ஆர்வமுள்ளவர். இருந்த ப�ோதிலும் கைப்பந்து ,
கால்பந்து மற்றும் கிரிக்கெட் விளையாட்டுகளில்
மிகவும் கைதேர்ந்தவர். இந்த விளையாட்டுகளில்
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2016-இல் கலி(Cali), க�ொலம்பியாவில் (Columbia)
நடைபெற்ற உலக ராக்கெட்பால் சாம்பியன்ஷிப்பில்
இந்திய அணியில் விளையாட திருமுருகன் ( திரு)
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

ஆளும் அமைப்பாக, இந்திய ராக்கெட்பால்
அஸ�ோஸியேஷன்(Racquetball Association of India)
தி க ழ் கி ற து . இ து சர்வதேச ர ாக்கெட்பா ல்
கூட்டமைப்பு மற்றும் ஆசிய ராக்கெட்பால்
கூட்டமைப்புகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு
அமைப்பாகும். மூன்று நபர்களால் த�ொடங்கப்பட்ட
இந்த அமைப்பு, எட்டு வருடங்களில் இருநூறு
வீ ர ர்கள�ோ டு வ ள ர் ந் து நி ற் கி ற து . இ ந் தி ய
ராக்கெட்பால் அஸ�ோஸியேஷனின் விதிகள்
மற்றும் வழிகாட்டுதலின் பேரில் இந்திய தேசிய
அணியில் விளையாடும் வீரர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படு
கிறார்கள்.
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நடக்கவிருக்கும் ஆகஸ்ட் 2018 உலக ராக்கெட்பால்
சா ம் பி ய ன் ஷி ப் பி ல் இ ந் தி ய ா சார்பா க
விளையாடுவதற்கு தகுதிபெற்றுள்ளார் திருமுருகன்!

சிறந்ததை (searching for excellence)
தேட ஆரம்பித்தார். ஒவ்வொரு நாளும்
ராக்கெட்பால் மைதானத்துக்குள்
இரண்டாவது வாய்ப்பு இல்லை என்று
உ ட லு ம் ம ன மு ம் ஒ ன் று சே ர
நினைக்கும் அளவிற்கு ப�ோட்டியிட்டு
விளையாடுவார்.
தன்னுடைய கடின உழைப்பு
(Hardwork) , அர்ப்பணிப்பு (Dedication)
மற்றும் உறுதியின் (Determination)
மூலம் 2010- இல் இருந்து இன்று இந்த
உயரத்தை அடைந்துள்ளார் திரு.
இ ன ்ட ர்நே ஷ ன ல் ராக்கெட்பா ல்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல ராக்கெட்பால்
ப�ோட்டிகளில் கலந்து க�ொண்டு பல
பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.
இந்த தருணத்தில் தன் விளையாட்டு
மேம ்ப டு வ த ற் கு அ ரு மை ய ான
ப யி ற் சி யை யு ம் ஊ க்கத ்தை யு ம்
தந்துக�ொண்டிருக்கும் George Bustos
க்கு தன் நன்றியை உரித்தாக்குகிறார்.
இ ந் தி ய ா
ம ற் று ம்
சான்
ஆ ண ்டோ னி ய�ோ வி ல் பல
பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.
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திருவிற்கு மிகவும் பிடித்த
மேற்கோள்கள் “ Eat Clean, Train
Dirty” and “Searching for Excellence”
இ த ற்கேற ்ற வ ா று
தி ன மு ம்
உடற்பயிற்சி மையத்தில் உடற்பயிற்சி
ச ெ ய்வ த ன்
மூ ல மு ம் ,
ஆ ர �ோ க் கி ய ம ான உ ண வு ப்
பழக்கத்தினாலும் தன் உடலை
வி ளை ய ா டு வ த ற் கு
ஏ ற ்ற வ ா று
கட்டுக்கோப்பாக வைத்துள்ளார்.
இது மட்டுமல்லாமல் Ladder training,
strength training, Agility training and
mental training ஆகியவை தன்
உடற்பயிற்சியுடன் செய்யும் கூடுதல்
பயிற்சியாகும்.
திரு ஆரம்பத்தில் ராக்கெட்பால்
விளையாட்டை ஒரு உடற்ப் பயிற்சி
வி ளை ய ாட்டா க வு ம்
மன
அழுத்தத்தை (Stress buster) ப�ோக்கும்
ஒரு விளையாட்டாகவும் தான்
விளையாட ஆரம்பித்தார். இந்த
விளையாட்டின் வேகம் (Speed) ,
அ ட ர் த் தி ( I n t e n s i t y ) ம ற் று ம்
அ ட் ரீ ன லி ன் ( A d r e n a l i n )
ஆகியவற்றால் கவரப்பட்டு அதில்

தன்னுடைய கடின
உழைப்பு
(Hardwork),

அர்ப்பணிப்பு
(Dedication)
மற்றும் உறுதியின்

(Deter mination)

மூலம் 2010-இல்
இருந்து இன்று
இந்த உயரத்தை
அடைந்துள்ளார்

தி ரு வி ன்
வி ளை ய ா ட் டு
மேம்படுவதற்கு தினமும் அவருடன்
விளையாடும் அவரின் ராக்கெட்பால்
நண்பர்கள் Ramon Florez, Jeff Bureman,
Korosh Shetabi இன்னும் பல சான்
ஆண்டோனிய�ோ நண்பர்களும் மிக
முக்கிய காரணம். அவர்களுக்கும்
இ ந்த நே ர த் தி ல் த ன் நன் றி யை
தெரிவிக்க ஆசைப்படுகிறார்.
இது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக,
தி ரு வி ன் ம னை வி ம ற் று ம் இ ரு
கு ழந ்தை க ளி ன் இ டை வி டா த
ஊக்கமும் , உற்சாகமும் ஆதரவும் பல
தி ய ா க ங்க ளு ம் அ வ ரி ன் இ ந்த
வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கிய காரணம்!!
இ வ் வி ளை ய ாட ்டை கூ டி ய
விரைவில் ஒலிம்பிக்கில் இணைப்
பதற்கான அனைத்து வேலைகளும்
மும்முரமாக நடந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
தன் தாய் நாட்டிற்க்காக ஒலிம்பிக்கில்
விளையாடுவதே திருவின் மிக பெரிய
வாழ்நாள் கனவு!!
“ Chase your Passion and go towards
it “ இது தான் திரு நம் குழந்தைகளுக்கு
தர விரும்பும் ஒரு செய்தி!!

- திருமுருகன்
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2018 ஆம் ஆண்டு நம் தமிழ்ச் சங்கத் த�ோட்டத்தில்
மலர்ந்த இம்மல்லிகை மலரின், 2 ஆம் பாகத்தில்
கடந்த மூன்று மாதங்களில் நடந்த நிகழ்வுகளை
தங்கள் பார்வைக்கு மீண்டும் வைக்கிறேன்.

தமிழ் வருடப் பிறப்பின் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்:
மே மாதம் 19 -ஆம் தேதி அன்று, சான்
ஆண்டோனிய�ோ இந்துக் க�ோவிலில் உள்ள
‘மஹாலட்சுமி ஹாலில்’ தமிழ் வருடப்பிறப்பு விழா
மி க ச் சி ற ப ்பா க நடைபெற ்ற து . பல வி த

ஆடல்,பாடல்கள், நாட்டிய நாடகங்கள், பட்டி
மன்றம் என அசத்தி விட்டனர் நம் மக்கள்! இவ்
விழாவைப் பற்றிய விரிவான, சுவையான செய்திகள்
நமது முகநூலிலும், ’வணக்கம்இந்தியா’ இணைய
தளத்திலும், ’தென்றல்’ மாத இதழிலும் படித்து
மகிழலாம். https://satamilsangam.org/newsletter

ஃபெட்னா :
வடஅமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை ( Fedaration of Tamil Sangams of North America )
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டல்லாஸில் கடந்த ஜூன் 29 ,30 மற்றும் ஜூலை
1 ஆம் தேதிகளில் நடைபெற்றது. நம் தமிழ் சங்கம்
அங்கு மேடையில் சுமார் 50 பேர்களுக்கும் மேலாக
இ ண ை ந் து , ம ர பு , ம க ளி ர் , ம ழலை எ ன ்ற
தலைப்பிற்க்கேற்ப, மயிலாட்டம்,ப�ொய்க்கால்
குதிரை, கிராமிய மற்றும் நவீன நடனங்கள் எனக்
கலந்த ஒரு ஆரவாரமிக்க, பிரமாண்டமான,
எல்லோரும் வியக்கத்தக்க ஒரு நிகழ்ச்சியைக்
க�ொடுத்து, அனைவரது கைத்தட்டல்களையும்
அள்ளிக் க�ொண்டனர்.

ம ற் று ம்
அ னை வ ரி ன்
ஏ க மி த்தப்
பாராட்டுக்களையும் பெற்ற ‘பேரவையின் 31ஆவது
ஆண்டு மலர்’ தயாரிப்பில் உழைத்த 10 பேர்கள்
க�ொ ண ்ட ஆ சி ரி ய ர்க ள் கு ழு வி ல் , சான்
ஆண்டோனிய�ோவின் சார்பாக, நானும் ஒரு
தேர்வாளராக ஏழு மாதங்கள் செயலாற்றியதை
மிகவும் பெருமையாகக் கருதுகிறேன்.

பல் மருத்துவ முகாம்:
ஜூன் மாதம் 23 ஆம் தேதி, நம் தமிழ் சங்கம்
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ஏற்பாடு செய்திருந்த இலவச பல் மருத்துவ முகாம்,
இங்கு காப்பீட்டுத் திட்டம் இல்லா நம் மக்களுக்கு
மிகவும் உதவியாக இருந்தது.
சில குடும்பங்கள் இதனால் பயனடைந்தனர்.
டாக்டர்கள் ரவி ஆண்டனி, பிஷாய் மற்றும் சனா
பாண்டே இவர்களின் ஒத்துழைப்பில் நடந்த இந்த
முகாம் வரவேற்கத்தக்க நிகழ்ச்சியாகும்.

கிராமியப் பாடல்கள் இன்னிசை நிகழ்ச்சி:
ஜூலை 7 ஆம் தேதி திரு.ஆக்காட்டி ஆறுமுகம்
மற்றும் திருமதி.சுகந்தி கருப்பையா நடத்திய
கி ர ா மி ய ப் பாடல்க ள் இ ன் னி சை நி க ழ் ச் சி
வித்தியாசமான நல்ல நிகழ்ச்சி. முக்கியமாக
அவர்களின் ‘கருப்பசாமி’ பாடல், கேட்டவர்கள்
அனைவரையும் விசிலடித்து மகிழ வைத்தது !
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கிரிக்கெட் வெற்றிக் க�ோப்பை :
2018 க்கான நமது தமிழ் சங்கத்தின் கிரிக்கெட்
ப�ோட்டிக்கான வெற்றிக் க�ோப்பையை,’ரிபெல்ஸ்
அணிக்கு எதிராக விளையாண்ட ‘ரைசேர்ஸ்’ அணி
பெற்றனர் ! சில வாரங்களாக, வார விடுமுறைகளில்
எல்லாப் படிநிலைகளிலும் விளையாடி, இறுதியில்
‘டாம்ஸிலிக்’ மைதானத்தில்,’Y & L ‘ஆதரவளிக்க
இக்கிரிக்கெட் ப�ோட்டி நடந்தது..

குழந்தைகள் விளையாட்டுப் ப�ோட்டி :
இரண்டாம் வருடமாக, ஜூலை 21 ஆம் நாள்
சி று வ ர் - சி று மி ய ரு க்கான வி ளை ய ா ட் டு ப்
ப�ோட்டிகள், ‘ப்ராண்டைஸ்’ மேல்நிலைப் பள்ளி
மைதானத்தில் நடைபெற்றன. ஓட்டப்பந்தயம்,
சாக்குப் ப�ோட்டி, நீளம் தாண்டுதல், சைக்கிள்
ப�ோட்டி என நான்கு வகையான ப�ோட்டிகளில்
குழந்தைகள் மிக உற்சாகத்துடன் கலந்துக�ொண்டனர்.
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அவர்களது உடலையும், மனதையும் உறுதிப்
படுத்தவே இத்தகைய ப�ோட்டிகள் நடத்தப்
பட்டது.

சுற்றுலா :
சுற்றுலா எனில் யாருக்குத் தான் பிடிக்காது ?
தேதி அறிவித்த நாளிலிருந்தே நம் மக்கள் குஷியாகத்

தயாராகி விட்டார்கள்.இம்முறை ‘நாக்கெர் பால்’
எ னு ம் மி க ப ்பெ ரி ய ப ந் தி ன் உ ள்ளே
அமர்ந்துக�ொண்டு, உருண்டு செல்லும் புது
வி ளை ய ா ட் டு , அ னை வ ரி ன் வி ரு ப ்ப ம ான
ஒன்றானது.பின் நம் மண்ணின் பாரம்பரிய
விளையாட்டுகள்-”அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே
வந்ததே,நண்பனே,நண்பனே” என ச�ொல்லி மகிழ
வைத்த து . நல ்ல ப�ொ ழு ப�ோ க் கி ற் கு ந டு வே
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சிற்றுண்டியும், இதுவரை நடந்த ப�ோட்டிகளான
சிறுவர்கள் விளையாட்டுப் ப�ோட்டிகள் மற்றும்
கிரிக்கெட் ப�ோட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்குப்
பரிசுக் க�ோப்பைகள் வழங்கிக் க�ௌரவித்தும்,
அதன்பின் இரவு விருந்து -இதனை ‘ஹை லைட்’
என்றே ச�ொல்ல வேண்டும்! எக் ப�ோண்டா, கூழ்,
சுண்டல், சிக்கன் ஸ்னாக்ஸ் என பலவிதமும், சுடச்
சுட த�ோசையும் பிரியாணியும் அளித்து அசத்தி
விட்ட னர். இவ்வா று இச்சுற்றுலா இ னி தே
நிறைவுற்றது.

சிறப்பு வருகை:
மணிமேகலை பிரசுரத்தின் தலைமை நிர்வாக
அதிகாரி திரு.ரவி தமிழ்வாணன் அவர்களின்
வ ர வைய�ொ ட் டி , ஜ ூ லை 4 ஆ ம் தே தி
நூற்றுக்கணக்கான சிறந்த புத்தகங்களுடன் ஒரு
புத்தகக் கண்காட்சி நமது தமிழ்ச் சங்கங்கத்தின்
சார்பாக சிறப்பாக நடைபெற்றது.

நிறைவு :
இந்த இனிய நினைவுகளுடன், மீண்டும் அடுத்த
மலரில் மிக நல்ல நிகழ்வுகளுடன் மீண்டும்
சந்திக்கின்றேன்.

- ஷீலா ரமணன்.
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அனைவருக்கும் வணக்கம்,
“விடாமுயற்சி வெற்றியைத் தேடித் தரும், மிகச்சிறந்தவை கடின
உழைப்பாலேயே வரும் “இவையெல்லாம் நம் கண் முன்னே
நடந்து க�ொண்டிருப்பதை உணர முடிகிறது! முதல் மலருக்கு
தந்த உழைப்பை இம்மலருக்கும் தந்த ஆசிரியர் குழுவிற்கும்,பங்கு
க�ொண்ட கட்டுரையாளர்களுக்கும் மிக்க நன்றி தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன். மேலும் த�ொடர்ந்து தங்கள் ஆதரவையும்
பங்களிப்பையும் வழங்குமாறு வேண்டிக் க�ொள்கிறேன்.
செயலாளர்

கார்த்திகேயன் சுப்பாநாயுடு
மல்லிகை மலரைப் படிக்க :
https://satamilsangam.org/newsletter
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