ெசந்த மலர்
ஜூலல 2017

அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் வெளியீடு

அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்

தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து

நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்லதக் வகழிவலாழுகும்
சீராரும் ெதனவமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
வதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிலறநுதலும் தரித்தநறும் திலகமுமம!
அத்திலக ொசலனமபால் அலனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திலசயும் புகழ்மணக்க இருந்தவபரும்
தமிழணங்மக! தமிழணங்மக!
உன் சீரிளலமத் திறம்வியந்துவசயல்மறந்து
ொழ்த்துதுமம! ொழ்த்துதுமம!! ொழ்த்துதுமம!!!
-‘மமனான்மணீயம்’ வப. சுந்தரனார்

ெசந்த மலர் ஆசிரியர் குழு

திரு. ஆதிமுத்து

திருமதி. கீதா சதீஷ்

திரு. ந. குமமரசன்

திருமதி. அபர்ணா பாஸ்கர்

திருமதி. பிரதீபா பிமரம்குமார்
வதாடர்பாளர்கள்

திரு. குமமரசன் வஜயமெல்
நிர்ொகக்குழு வதாடர்பாளர்

லெஷ்ணவி வசல்ெமுத்துக்குமரன்
இலளஞர்குழு வதாடர்பாளர்
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ெசந்த மலர் - ஜூலல 2017
ெசந்த மலர்
பதிப்புக்குழு

தலலமுலற தலழக்க
தமிழ்ப்பயிர் ெளர்ப்மபாம்

இந்த இதழில்
ஆயிரம் ரூபாய் மநாட்டு

8

ெர்த்தகத் தலலெர்கள்...(FBLA)

13

சிறு தானியங்களின் சிறப்புகள்

17

மகாலட விடுமுலற

19

காட்சிமய கவிலதயாய்

20

மலர்

20

வகால்லலப்புறப் பள்ளிக்கூடம்

21

மராமிமயா ஜூலியட்

23

வதாடர்பாளர்கள்

பூக்களிடமிருந்து...பாடங்கள்

25

குமமரசன் வஜயமெல்

கனியிருப்பக் காய் கெர்ந்தற்று

25

கன்னுக்குட்டி

26

தன்மனரில்லாத தமிழ்

28

மகளிர் தினம்

29

Cricket Championship

31
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லெஷ்ணவி வசல்ெமுத்துக்குமரன்

அட்லடப்படம் ெடிெலமப்பு:
லெஷ்ணவி வசல்ெமுத்துக்குமரன்
மலலரப்பற்றிய உங்கள் கருத்துக்கலளயும், ஆமலாசலனகலளயும்
vmgats@gmail.com என்ற முகெரிக்கு அனுப்பவும்.
இம்மலர் அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் வெளீயீடு. இம்மலரில் வெளியிடப்படும் படங்கள்,
கட்டுலரகள், ஓவியங்கள் மற்றும் இன்னபிற வபாருண்லமகளின் உரிலம பலடப்பாளலரயும்,
மலர்க்குழுலெயும் சார்ந்தது. இெற்றில் எங்மகனும், எப்மபாமதனும் எழக்கூடிய பிலழகளுக்கு மலர்க்குழுமொ,
மகட்ம ா வபாறுப்மபற்காது. மலருக்கு அனுப்பி லெக்கப்படும் வபாருண்லமகலளத் மதர்ந்வதடுக்கவும்,
திருத்தி அலமக்கவும், மமலும் அெற்றிற்கு மறுவமாழி அனுப்புதல் குறித்து முடிவெடுக்கவும், ஆசிரியர்
குழுவிற்கு முழு உரிலம உண்டு.
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தமிழ்ச் சங்கத் தலலெரிடமிருந்து...
திரு. பழனிச்சாமி வீரப்பன்

அட்லாண்டா தமிழ்ச்சங்க உறுப்பினர்களுக்கு ெணக்கம். நம் நிர்ொகக் குழு வபாறுப்மபற்றுக் வகாண்ட 2017ஆம் ஆண்டில் ஆறு மாதங்கள் மிகவும் வெற்றிகரமாகக் கடந்து விட்டன. வபாங்கல் நிகழ்ச்சி, ஜல்லிக்கட்டுக்கான
ஆதரவு நிகழ்ச்சிகள், மகளிர் தினக் வகாண்டாட்டங்கள், தமிழ்ப் பள்ளிகளின் பட்டமமற்பு விழா மற்றும்
கிரிக்வகட் விலளயாட்டுப் மபாட்டிகள் மபான்ற பல நிகழ்ச்சிகலளயும் நாம் நடத்திக் வகாடுத்துள்மளாம்.
ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியின் மபாதும், நம் தமிழ்ச்சங்க உறுப்பினராகிய உங்களின் மபராதரலெயும், அதில் கலந்து
வகாண்டு பங்களித்த விதமும் கண்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியலடகிமறன். நீங்கள் அலனெரும் நம் அட்லாண்டா
மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கம் எங்கிற ஒரு வபரும் குடும்பத்தின் அங்கமம!
நம் ஜூலல மாதத்தின் ெசந்த மலர் இதலழ நாம் வெளியிடுெற்கான வசயற்பாடுகள் நலடவபற்று ெரும் இந்த
மநரத்தில், தமிழ்ச் சங்கத்தின் முத்தமிழ் விழாலெ ெருகிற ஜூலல 29ஆம் மததி நடத்தவுள்மளாம். நம் நிர்ொகக்
குழுவின் சார்பாக உங்கள் அலனெலரயும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து வகாண்டு சிறப்பிக்குமாறு பணிென்புடன்
மகட்டுக் வகாள்கிமறன்.
இது தவிர இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகலள ெருகிற மாதங்களில் நடத்த உள்மளாம். லகப்பந்து விலளயாட்டுப்
மபாட்டி, விலளயாட்டு லமதான நாள், குடும்ப சந்திப்பு, Super Singer, Tennis மபாட்டிகள், மற்றும் தீபாெளி என்று
பல நிகழ்ச்சிகளும் காத்திருக்கின்றன. அலனத்து நிகழ்ச்சிகலளயும் வெற்றிகரமாக நடத்திக் வகாடுக்க
ஆதரெளித்து ெரும் நம் நிர்ொகக் குழு அன்பர்களுக்கு நான் மிகவும் நன்றி வசால்லக் கடலமப் பட்டிருக்கிமறன்.
தங்களின் கருத்துக்கலள president@gatamilsangam.org என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி லெக்கவும். நம் தமிழ்ச்
சமூகத்திற்குத் வதாண்டாற்றுெதில் மகிழ்ச்சியலடெது மட்டுமல்லாமல், இன்னும் என்னால் இயன்ற அளவு
இந்தப் பணிலய எப்படி மமம்படுத்தலாம் என்பது குறித்த உங்களின் கருத்துக்கலள ெரமெற்கிமறன்.
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ஆசிரியரிடமிருந்து...
திரு. ஆதிமுத்து

அட்லாண்டா தமிழ் வநஞ்சங்களுக்கு ெணக்கம். மகாலட விடுமுலறலய அலனெரும் மிகவும்
மகிழ்ச்சியுடன் களித்துக் வகாண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிமறன். சுற்றுலா, மற்றும் இந்தியப் பயணம் என்று
பல்மெறு விதமாக விடுமுலறக் காலம் களிந்து வகாண்டிருக்கும் இமத தருணத்தில், நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின்
நிர்ொகக் குழுவின் வதாடர்ந்த பணியும், மற்றும் நம் ெசந்த மலரின் அடுத்த ஜூலல இதழுக்கான பணிகளும்
வதாடர்ந்து நலட வபற்றுக் வகாண்டுதான் இருக்கின்றன.
நம் எழுத்தாளர்களின் சிந்தலனயும், அெர்களின் கலத, கவிலத, மற்றும் கட்டுலரகளின் ொயிலாக அெர்கள்
பகிர்ந்து வகாள்ளும் பற்பல விஷயங்களும் குலறந்த பாடில்லல. இலெ நம் தமிழ்ச் சமுதாயத்திற்கும், தமிழ்
வமாழியின் ெளர்ச்சிக்கும் ஆற்றி ெரும் வபரிய வதாண்டாகமெ கருதுகிமறன். குறிப்பாக இந்த இதழில் நம்
இலளஞர் அணியின் வதாடர்பாளர் லெஷ்ணவியின் பங்கும் அெரின் ஈடுபாடும் மிக்க மகிழ்ச்சிலயத்
தருகிறது. FBLA என்ற அலமப்புப் பற்றிய கட்டுலர இங்கு உயர்நிலலப் பள்ளிகளில் அடிவயடுத்து லெக்கும்
மாணெர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அலமயும் என்று நம்புகிமறன். இது மாதிரியான நம் ொழ்வியல்
சம்பந்தமான விஷயங்கள் நம் சமுதாயத்திற்கு என்லறக்கும் உதவும்.
இது மட்டுமல்லாமல், அெர் மராமிமயா-ஜூலியட் என்கிற தலலப்பில் எழுதிய தமிழ்க் கவிலதலயப் படித்த
மபாது ஆச்சரியம் மட்டுமல்லாமல், மிகுந்த மகிழ்ச்சியலடந்மதன். இது, நம் தமிழ்ப் பள்ளிகள் நம்
குழந்லதகளுக்கு ஆற்றிெரும் அரும் பணிலய மமலும் ெலியுறுத்துகிறது. அவமரிக்க மண்ணில் பிறந்து,
ெளரும் நம் குழந்லதகள், தமிழ் கற்றுக் வகாள்கிற வபாழுது, அலதத் தம் வபற்மறாரின் ெலியுறுத்தலுக்காக
மட்டுமின்றி, வமாழிலய எந்த அளவுக்கு உள் ொங்கிக் வகாள்கிறார்கள் என்பது மிகவும் முக்கியம். தமிழ்
வமாழியின் இலக்கணத்லதக் கற்று, எதுலக, மமாலன மபான்ற கவிலத நலடக்குரிய விஷயங்கலளயும் புரிந்து
வகாண்டு வமாழியின் அழலக உணர்ந்து வகாண்டு பாராட்டும் அளவுக்கு ெந்து விட்டார்கள் என்பலதத்தான்
இந்தக் கவிலத உணர்த்துகிறது. இலளஞர்களின் வதாடர்ந்த பங்களிப்பு நமக்கு இருக்கும் என்பதில்
சந்மதகமில்லல.
மற்றும், ெழக்கம்மபால் நமது ஆசிரியர் குழுவின் கலதகள், கட்டுலரகள், மற்றும் கவிலதகலள இந்த இதழில்
காணலாம். விடுமுலற சம்பந்தமான சந்தமாகட்டும், அல்லது, பசுக்கள் மற்றும் ஜல்லிக்கட்டு மபான்ற நம்
பாரம்பரியமான விஷயங்களாகட்டும், இன்னும் நம் உணவு முலறகள், மற்றும் ொழ்க்லக முலறகள் மபான்ற
பல பயனுள்ள வசய்திகலளயும் தாங்கி இந்த இதழ் வெளிெருகிறது. இந்த இதலழ நாம் தயார் வசய்யும்
சரியான தருணத்தில் தமிழறிஞ்ர் அய்யா திரு. ராஜா முகம்மது அெர்களின் பலடப்லப வெளியிட சந்தர்ப்பம்
ொய்த்ததில் ெசந்த மலர்க் குழு மிகவும் வபருலம அலடகிறது.
நம் தமிழ்ச் சங்கத் தலலெர் திரு. பழனி அெர்கள் குறிப்பிட்டிருப்பது மபால், முத்தமிழ் விழா நிகழ்ச்சிகளில்
பங்கு வகாண்டு சிறப்பித்துத் தருமாறு ெசந்த மலர்க் குழுவின் சார்பில் அன்புடன் மகட்டுக் வகாள்கிமறன்.
நிகழ்ச்சிக்கு ெருலக தந்து, இயல், இலச, நாடகம் என்ற முத்தமிழ் குறித்த கலதகள், கட்டுலரகள், மற்றும்
கற்றுக் வகாண்ட விஷயங்கலள நம் மலரின் மூலம் பகிர்ந்து வகாண்டால் இன்னும் மகிழ்மென்.
வதாடர்ந்து தாங்கள் அளித்து ெரும் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி. விலரவில், ஆண்டு மலர்ப் பதிப்பின் பணி
ஆரம்பித்து விடும். எழுது மகாலல எடுங்கள். கற்பலனக் குதிலரலயத் தட்டி விடுங்கள். உங்களின் தமிழ்ப்பணி
வதாடரட்டும்.
அன்புடன்,
ஆதிமுத்து
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தமிழால் இலணமொம், தமிழ்மபால் உயர்மொம்

ஆயிரம் ரூபாய் மநாட்டு
வஜயா மாறன்

அன்று தான் அம்மா சந்மதாஷப்படும் அளவுக்கு, வபரியம்மா, சித்தி, அத்லத, மாமா குடும்பங்கள் என
உறவினர்கள் ஒவ்வொருெராக ெந்தனர். காலல உணலெ முடித்துவிட்டு, சிறு பிள்லளகள் தாழ்ொரத்தில்
ஓடியாடி விலளயாடிக் வகாண்டிருக்க, பதின்ம ெயதினர் திண்லணயில் சீட்டுக்கட்லடப் பரப்பியிருந்தனர்.
வபரிய நாயகி அக்கா, சாமி அலறலயத் துலடத்துக் வகாண்டிருந்தது. எண்வணய்க் கத்தரிக்காய் குழம்பு,
வெண்லடக்காய் வபாறியல், முட்லடக்மகாஸ் கூட்டு, மாங்காய்ப் பச்சடி, காலிப்ளெர் சூப்பு என
ஒவ்வொன்றாய்ச் வசால்லி, வபரியம்மா முற்றத்தில்
பரப்பியிருந்த காய்கறிகலள எடுத்துக் வகாடுக்க,
அடுப்படியில் உட்கர்ந்து வெங்காயம் நறுக்கியபடி
எல்லாெற்லறயும் கெனமாகக் மகட்டுக்
வகாண்டிருந்தது தனம் அக்கா. அண்ணனும்
சித்தப்பாவும் முகூர்த்தக்கால் நடும் காரியங்களில்
அய்யருக்கு துலண வசய்து வகாண்டிருக்க,
மாமாவிடம் மகாயிலுக்குப் மபாய் மாப்பிள்லள
அலழப்பிற்கு மெண்டிய ஏற்பாடுகலளச் வசய்யச்
வசால்லிக் வகாண்டிருந்தார் அம்மா. பந்தல் மபாட
ெந்தெர்களுக்குக் கூலி வகாடுத்துக்
வகாண்டிருந்தார் என் கணெர். "ஒவ்வொருத்தலரயும் தனித்தனியா ொங்கன்னு மகட்டு, சாப்பிட்டீங்களான்னு
மகட்டு, மபாயிட்டு ெமரன்னு வசால்லும் மபாது, நல்லதுன்னு வசால்லணும் தம்பி. நீ வராம்ப நாளா
அவமரிக்காவிமலமய இருத்துட்ட. அதான் ஞபகப்படுத்துமறன் "என்று தம்பிக்கு, வபரியப்பா ெரமெற்கும்
முலற வசால்லிக் வகாடுக்க, நானும், அத்லதயும், சித்தியும் மகலி மபசிக்வகாண்டு, சாமி அலறயில் மகாலம்
மபாட, மாவு கலரத்துக் வகாண்டிருந்மதாம். ஆம்! இத்தலன ஏற்பாடுகளும் நாலள நடக்கவிருக்கும் தம்பியின்
திருமணத்திற்குத்தான். இன்று இரவு முன்மனாருக்குப் பலடப்பு.
தன் பிள்லளகளின் திருமணத்லத வசாந்த ஊரில், வசாந்த வீட்டில் சுற்றம் சூழ நடத்த மெண்டுவமன்று
அம்மாவுக்கு அவ்ெளவு ஆலச. அமத படி, என் திருமணமும், அண்ணனின் திருமணமும் நடக்க, 10 ஆண்டுகள்
கழித்து அமத வீட்டில் இன்வனாரு திருமணம். ஊரில் எல்லாமம மாறியிருந்தது.முன்பு மபால ஒரு மாதத்திற்கு
முன்மப மபாய் ஏற்பாடுகள் வசய்யவில்லல. வபரிய சலமயல் வசய்யும் வசட்டுக்காரப் பாண்டியுடன், உணவுப்
பட்டியல், காய்கறிகள், அளவு, விலல எல்லாப் பரிெர்த்தலனகலளயும்
ொட் ப்பிமலமய வசய்தாகி விட்டது. பாத்திரம் பண்டவமல்லாம் அெர்
வபாறுப்பு. அம்மாவுக்கும், எனக்கும், அண்ணனுக்கும் திருமணம் வசய்து
லெத்த அமத அய்யருக்குச் வசால்லியாகிவிட்டது. வீடு கழுவிப் பிற
மெலலகலளச் வசய்ய 4 மெலல ஆட்களுக்கும், வீட்டில் சலமக்க தனம்
அக்காவிற்கும், வபருக்கத் துலடக்கப் வபரிய நாயகி அக்காவிற்கும்
வசால்லியிருந்தது.
ஒரு ொரத்திற்கு முன்பு, நாங்கள் ஊருக்கு ெந்த அன்மற ொசலில்
எங்களுக்காகக் காத்திருந்தது வபரிய நாயகி அக்கா. எனக்கு விெரம் வதரிந்த
நாளாய், அக்கா இல்லாத விமசஷத்லதக் கண்டதில்லல நான். நாங்கள் மூெரும்
மதநீர் அருந்திக்வகாண்டு, ஊர்க் கலதகலளவயல்லாம் வபரிய நாயகி அக்கா
வசால்லக் மகட்டுக் வகாண்டிருந்மதாம். அப்மபாது அக்கா, அம்மாவிடம் ஒரு
ஆயிரம் ரூபாலயக் வகாடுத்து, “சாமி, மபான தரம் ெமரல கடனாத் தந்திய,
வபரிய உதவி, 4 ெருஷமாச்சு. அசலக் வகாண்டாந்திருக்மகன். ெட்டியப்
வபாரட்ட முடியல. அடுத்த தரம் ெமரல தாமரன்”. அம்மா அலதக் லகயில்
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ொங்காமமலமய, “அது சரி, உம்மகன் என்ன வசய்றான்?” என்று மகட்க “ொனம் வபாய்ச்சுப் மபாச்சு. ஆத்துலயும்
தண்ணி இல்ல. கடன ஒடன ொங்கி கடலல மபாட்டிருக்கான். நல்ல வெள்ளாலம ெந்தா, வபாறவு விலத வநல்லு
ொங்மகாணும் சாமி.” “ஒன்லனய நல்லா ெச்சிருக்கானா? பிள்லளகள்லாம் எப்படி இருக்குக?” என்று
மகட்டபடிமய, அம்மா லபயிலிருந்த சாமான்கலள பிரிக்க,”அவதல்லாம் ஒண்ணும் வகாலறயில்ல சாமி. நாந்மதன்
அெனுக்குப் பாரமா இருக்க மெண்டாம்னு, அங்கிட்டு இங்கிட்டு மெலல பாத்து என்னியக் காப்பாத்திக்கமறன்.
புள்லளக படிக்குதுக”என்று சாமான்கலள ொங்கி அடுக்கியபடிமய வசான்னது வபரிய நாயகி அக்கா. “நீ இந்தக்
ஆயிரம் ரூொலயயும், இங்க மெல பாத்ததுக்கு தர்ற சம்பளத்லதயும் வகாண்டு மபாய் உம்மகன்ட்ட குடு. வெத
வநல்லுக்காகும். ெட்டிவயல்லாம் மெண்டாம்” என்று வசான்னதும், வபரிய நாயகி அக்கா, “சாமி” என்று
அம்மாவின் காலில் விழுந்தது. “ஐமயா! வபரிய நாயகி எந்திரி. என்லனய விட ெயசுல வபரியெ நீ, எங்கால்ல
விழுகலாமா?” என்று வசால்லிக்வகாண்மட பதறிய படி, தூக்கி விட்டார்.
அய்யர் அலனெலரயும் முற்றத்துக்கு அலழக்க, முகூர்த்தக்கால் நடும் லெபெம் இனிமத நடந்து முடிந்தது.
மகாயிலலச்சுத்தம் வசய்து மகாலம் மபாட, மாமாவுடன் வபரிய நாயகி அக்காலெ அனுப்பி விட்டு, சலமயலல
ஒரு பார்லெ பார்த்து விட்டு, நாங்கள் மகாலம் மபாடும் சாமி அலறக்கு ெந்தார் அம்மா. அவ்ெளவு தான் பிடித்துக்
வகாண்டார் சித்தி. “அக்கா உன் பிள்லளகள்லாம் அவமரிக்கால இருக்கிறதால அப்பப்ப அங்க மபாயிடற. ெந்து
உக்காரு. மநத்து ெந்ததுல இருந்து உங்கிட்ட மபச முடியல” என்று லகயப் பிடித்து இழுக்க, “எனக்கும் ஆலச
தாண்டி. கல்யாண மெல வகடக்மக” என்றார் அம்மா மகாலத்லத ரசித்த படிமய. “அக்கா, வபாண்ணும்
அவமரிக்காவுமலமய மெலல வசய்யுதாம்ல. நம்ம ஊர்க்காரங்க தான்.
இத்தலன ெருஷமா நமக்குத் வதரியலலமயக்கா!” என்று
ஆச்சரியப்பட, “ஆமா. அதது எப்ப முடியணுமமா அப்பத்தாமன
முடியும்” என்றார் அம்மா வபருமூச்சு விட்டபடி. தன ம் அக்காவிடம்
துரிதமாகச் சலமக்கச் வசால்லி விட்டு ெந்து, இந்த அரட்லடயில்
கலந்து வகாண்ட வபரியம்மா, “ஏன்டி? முன்ன மாறி
வபாண்வணல்லாம் பாக்கலலயாம்ல. எல்லாம் இன்டர்வநட்
தானாம்ல” என்றார் கண்கள் விரிய. “ஆமாக்கா. என்னமமா மபஸ்
புக்கு, ஸ்லகப்புங்கறாங்க. நமக்கு என்ன வதரியுது. இது
வபாண்ணுன்னு அென் வசால்லிட்டான். நம்ம ஊரு. நல்ல குடும்பம்.
நல்லா இருந்தாச்சரி.” “அவதல்லாம் சரி. வதாலக எவ்ெளவு
மபசினீங்கன்னு வசால்லு” என்று ஆர்ெத்தில் வபரியம்மா மகட்க,
“இனிமம எனக்வகன்னக்கா வசலவு. கடவுள் புண்ணியத்துல,
புள்லளகள்லாம் நல்லாப் பாத்துக்கிருதுக. வதாலகவயல்லாம் முக்கியமில்லக்கா. அதுக இரண்டும் நல்லா
இருந்தாப் மபாதும்” என்று அம்மா சிரித்தபடிமய கூற, “என்னமமா மா. ஊர்ல நாட்ல நடக்குறதக் மகட்மடன்”
என்று வபரியம்மா சற்று சலித்துக் வகாண்டார். இதற்குள் ொசலில் யாமரா ெரும் சத்தம் மகட்க, அம்மாவும்,
வபரியம்மாவும் “ொங்க மாமா, ொங்க அத்லத” என்று வசால்லியபடிமய எழுந்து ஓடினார்கள்
விருந்தினர் அலனெரும் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு, மெலலக்காரர்கலளயும் அமரச் வசால்லி பரிமாறிவிட்டு,
அம்மா தனக்கும் தட்டுப் மபாட, நான் வதாடர்ந்து பரிமாறிமனன். அப்மபாது என் மகன் ஆர்ெத்துடன் லகயில்
சாப்பிட்டு முடிக்க, அெனுக்குக் லக கழுெக் கிணற்றடிக்குச் வசன்ற எனக்கு, அங்வக வபரியம்மாவின் குரலும்
சித்தியின் குரலும் சன்னமாகக் மகட்டது. “என்னடி, வநசமாத் வதாலகலயப் பத்தி எதுவும்
மபசியிருக்கமாட்டாங்களா? எப்படி மழுப்புறா பாத்தியா?” என்று வபரியம்மா மகட்க, “மபசல மபாலக்கா.
மபசியிருந்தாக் கட்டாயம் மகாமதி அக்கா (அம்மா) வசால்லியிருக்கும்” என்று அம்மாவுக்கு ெக்காளத்து
ொங்கினார் சித்தி. “அடி, மபாடி. ெரதட்சலண இல்லாம எந்தக் கல்யாணம் நடக்குது நம்ம ஊர்ல. வபாண்ணு வீடு
வபரிய பணக்காரங்க மெற”, “சரிக்கா. எப்படியும் நாலளக்குத் வதரிஞ்சிரும்ல” என்றபடி உலரயாடல்
மபாய்க்வகாண்டிருக்க, இதற்கு மமல் அங்கு நிற்க முடியாமல் திரும்பி விட்மடன். இரவு பலடப்பிற்கு ெந்த
ஒவ்வொருெலரயும் ெரமெற்று, அெர்கமளாடு 5 நிமிடங்களாெது மபசி, சாப்பிடச்வசால்லி, ஓடி ஓடிக் கெனித்தார்
அம்மா. தான் அடிக்கடி அவமரிக்கா வசன்று விடுெதாலும், பல கல்யாணங்களுக்குச் வசல்ல முடியாமல்
மபானதாலும், தன் வீட்டுக்குச் வசாந்தங்கள் ெராமதா என்று பயந்து வகாண்டிருந்த அம்மாவுக்கு, எல்லாம்
9
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எதிர்மாறாக நல்லபடியாக நடந்ததில் வபரிய மகிழ்ச்சி. அமத மபால் அடுத்த நாள் மாப்பிள்லள அலழப்பு, பிற
சடங்குகள், திருமணம், சாப்பாடு எல்லாம் வபரிய குலறகளில்லாமல் எல்லாச் வசாந்தங்களின் உதவியுடனும்,
ஆசியுடனும் அமமாகமாக நடந்து முடிந்தது.
இறுதியாக, மணப்வபண் அெள் வீட்டாரிடம் “வசால்லிக் வகாள்ளும் சடங்கு” நடந்து வகாண்டிருந்தது. அந்த
மநரத்தில் அலனெரும் கூடியிருந்த முகப்பலறயில் ஒரு வபரிய
தாம்பாளத்தில் மதங்காய், பழம், பூ மற்றும் கட்டுக்கட்டாக 1000 ரூபாய்
மநாட்டுக்கலளயும் (எண்ணாமமலமய குலறந்தது 10 கட்டுக்களாெது
இருக்கும் எனலாம்), இன்வனாரு சிறிய தட்டில் ஒரு புடலெயும்
வெற்றிலல பாக்கும் எடுத்துக் வகாண்டு வபண்ணின் தாயும் அண்ணியும்
நடுவில் ெந்து நின்று, அம்மாலெ அலழத்தார்கள். சலபக்கு ெந்த அம்மா,
வபரிய தட்டிலிருந்த பணக்கட்டுக்கலள எல்லாம் எடுத்து சிறிய தட்டில்
மசலலமயாடு லெத்து விட்டு, மதங்காய், பழத்மதாடு மட்டும்
தாம்பாளத்லத ொங்கப் மபானார். இலதச் சற்றும் எதிர்பாராத பலர்
அம்மாலெக் கடுலமயாக ெலியுறுத்திப் பணத்லதப் வபற்றுக் வகாள்ளச்
வசான்னார்கள். அம்மா பிடிொதமாக மறுத்து விட்டார். "இது ஒண்ணும்
புதுசில்ல", "நமக்குக் காலங்காலமாப் பழக்கந்தாமன", "அவுங்க
பிரியப்பட்டுக் குடுக்குறாங்க", "இவ்ெளவு பணத்லதயும்
மெண்டாங்குறிமய, ஏமாளியா இருக்கிமய!" என்பது மபான்ற எந்த
ெசனங்களாலும் சலனமம அலடயாமல்
மதங்காய் பழத்மதாடு சாமி அலறக்குள் வசன்று விட்டார் அம்மா.
ஒரு ொரம் ஆனது. வசாந்தங்கள் எல்லாம் வசன்றுவிட, நாங்களும் அவமரிக்கா கிளம்பத் தயாராயிருந்மதாம்.
அப்மபாது தான் ொட் ப்பில் அந்தச் வசய்தி ெந்தது. மெகமாக எடுத்துக்வகாண்டு அம்மாவிடம் ஓடிமனன்.
அம்மா, இன்னியிமலயிருந்து 500 ரூபாய், 1000 ரூபாய்லாம் வசல்லாதாம் என்று வசால்லிக்வகாண்மட
வதாலலக்காட்சிலயச் வசாடுக்கிமனன். “அது சரி!” என்று சலனமம இல்லாமல் வசால்லிவிட்டுச் வசன்றார் அம்மா

Photo Credit: நன்றி! www.spiderpic.com/search/indian-rupee-note ;
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அவமரிக்காவின் எதிர்கால ெர்த்தகத் தலலெர்கள் சங்கம் (FBLA)
லெஷ்ணவி வசல்ெமுத்துக்குமரன்

முதன் முதலில் உயர்நிலலப் பள்ளியில் காலடிவயடுத்து லெக்கும் மாணெர்களுக்குக் குழப்பத்லதயும், மனப்
பதட்டத்லதயும் ஏற்படுத்தக்கூடிய பல விஷயங்கள் காத்திருக்கின்றன. வபாதுொகப் பள்ளிகளில் ெழங்கப்படும்
ஏராளமான படிப்புத்துலறகளிலும், படிப்பு சாராத இதர வசயற்பாடுகளிலும் இருந்து எலதத்தான் வதரிவு
வசய்ெது? எலதத்தான் விடுெது? எது நம் குழந்லதகளுக்கு உகந்தது? ஒவ்வொரு வபற்மறாருக்கும் முன்னால்
இத்தலகய விஷயங்கள் ஒரு சொலாகமெ இருக்கின்றன.
பிற்கால ொழ்க்லகக்கும், உயர் கல்விக்கும் உகந்த எத்தலனமயா படிப்புக் குழுக்களில் எதில் நம் பிள்லளகலளச்
மசர்ப்பது? இதில் ஒரு குழுதான் FBLA என்று அலழக்கப்படும் “அவமரிக்காவின் எதிர்கால ெர்த்தகத் தலலெர்கள்
சங்கம்” அல்லது Future Business Leaders of America (FBLA). இந்த அலமப்லபப் பற்றியும், அதன் வசயல்பாடுகள்,
மற்றும் பயன்கலளப் பற்றியும் விெரிப்பமத இந்தக் கட்டுலரயின் மநாக்கம்.
ஒவ்வொரு ெருடமும் சுமார் 230,000 மாணெர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் வதாழிலதிபர்கள் வகாண்ட ஒரு சமூக
அலமப்பின் மூலம் பலரும் பயனலடயும் விதமாகவும், அெர்களுக்கு ெருங்கால அனுபெங்கலளப் பகிர்ந்து
வகாள்ள ஒரு ொய்ப்பாகவும் ஒரு இயக்கம் வசயல்பட்டு ெருகிறது. அதுதான் FBLA என்கிற அலமப்பு. இந்த
அலமப்பின் மநாக்கம் என்னவென்றால், ெர்த்தகத்தின் நலடமுலற அனுபெங்கலள மாணெர்களுக்கு
அறிமுகப்படுத்தி, அெர்களிடம் ஒரு ஆக்கப்பூர்ெமான மெலல சம்பந்தமான உறவுகலளயும் பரப்புெமத! இந்த
அலமப்புக்குள் புதுலமயான தலலலமத்துெ ெளர்ச்சி, சமூக மசலெ, கல்வித் திட்டங்கள் மற்றும் வபரும்பாலான
அலனத்துக் கல்விப் மபாட்டிகளிலும் உறுப்பினர்கள் ெளர்ச்சிலய அலடய முடியும்.
ெர்த்தக சாதலனக்கான விருதுகள் (Business Achievement Awards BAA) மற்றும் சமூக மசலெ விருதுகள் (Community Service Awards (CSAs)) மபான்ற நிகழ்ச்சிகள் மாணெர்களிடமிருந்து சலுலககலளப் வபறும் ொய்ப்புகலள
ெழங்குெதற்கும், விண்ணப்பங்கலள உருொக்குெதற்கும் அல்லது தங்கள் தன்னார்ெ மணி மநரங்கலளக்
கண்காணிப்பதற்கும் ஒரு ொய்ப்பாக அலமயும்.
மபாட்டிகளுக்கான ொய்ப்புகலளப் பார்க்கிற வபாழுது,
ஜார்ஜியா மாநில தலலலமத்துெ மாநாடு (Georgia State
Leadership Conference/SLC) மிகவும் வசல்ொக்குள்ள ஒரு
அலமப்பாகும். 2017-ஆம் ஆண்டு ஏவதன்ஸ், ஜார்ஜியாவில்
நலடவபற்ற ஜார்ஜியா மாநிலத் தலலலம மாநாடு 4,000
FBLA உறுப்பினர்களின் கெனத்லத ஈர்த்து, அெர்களின்
மநரத்லதக் லகப்பற்றி மிகவும் பிரகாசிக்க லெத்த ஒரு
தங்கமான ொய்ப்பாக இருந்தது.

2017 ஆண்டுக்குள், 391 உறுப்பினர்கலளக் வகாண்டிருந்த
South Forsyth FBLA அலமப்பு ஜார்ஜியா மாநிலத்திமலமய
இரண்டாெது மிகப்வபரிய அலமப்பாக
அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டில் நலடவபற்ற
மாநாட்டில் நமது அலமப்பு மாநில சாம்பியனாக
அறிவிக்கப்பட்டது நமது அத்தியாயத்தின் மிகப் வபரிய
சாதலனகளில் ஒன்றாகும். இது FBLA இல் ெழங்கப்பட்ட
மிக உயர்ந்த விருதாகும்.

FBLA Members Participating in March of Dimes, one of the
many community service events conducted at the South
Forsyth High School FBLA Chapter.

இது பிராந்தியம் மற்றும் மாநில அளவில் மபாட்டியில் நாம் வபற்ற வெற்றிலய ெலியுறுத்துகிறது. SLC கலந்து
வகாண்டு மபாட்டியிட்ட 391 உறுப்பினர்களில் 165 மபர் South Forsyth அலமப்லபச் மசர்ந்தெர்கள். இது
மட்டுமல்லாமல், 100 மபர் முதல் 10 இடங்கலளப் வபற்றார்கள். கூடுதலாக,42 உறுப்பினர்கள் FBLA மதசியத்
13
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தமிழால் இலணமொம், தமிழ்மபால் உயர்மொம்
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தலலலம மாநாட்டிற்கு தகுதி வபற்றுள்ளனர் என்பது மிகவும் வபருலமக்குரிய விஷயம்.
இது மட்டுமல்லாமல், சமூக மசலெயின் தனித்துெமான நலடமுலறகலள நிரூபிக்கும் ஒரு அத்தியாயத்திற்கு
இந்த விருது ெழங்கப்பட்டுள்ளது. நமது South Forsyth அலமப்பு தன் சிறந்த சமூக மசலெயின் மூலம் March of
Dimes, FBLA Foundation, மற்றும் FBLA Scholarship Fund மபான்ற அலமப்புகளுக்கு மிகவும் பயனளித்துள்ளது.
மமலும்,ஆட்மசர்ப்பு என்பது மபாட்டியில் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். SLC யில், 300 க்கும் அதிகமான
உறுப்பினர்கலளக் வகாண்ட காரணத்தால் South Forsyth’s FBLA உறுப்பினர்களுக்குத் தங்க விருது ெழங்கப்பட்டது.
இது மட்டுமல்லாமல், ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் புதிதாக 10 உறுப்பினர்கலளச் மசர்த்ததன் மூலம், Membership Mania Awards மபான்ற இதர விருதுகளும் நமது அலமப்பிற்குக் கிலடத்துள்ளது.
வமாத்தத்தில், நமது அலமப்பின் ெளர்ச்சிக்கு, உறுப்பினர் எண்ணிக்லக அதிகரிப்பும், நாம் மபாட்டிகளில்
அலடந்த வெற்றிகளும் ஒரு முக்கிய காரணம் என்பலத ெலியுறுத்துகிறது. மமலும் 391 உறுப்பினர்கள்,
அதிகாரிகள் மற்றும் ஆமலாசகர்களின் ஒற்றுலமயான உலழப்பு நமது குழுவின் மமன்லமலயச் சித்தரிக்கிறது.
இறுதியாக, FBLA வதாழில்முலற உலகிற்கு உறுப்பினர்கலளத் தயார் வசய்யும் ஒரு பிரதான மாணெர் ெர்த்தக
அலமப்பாக வசயல்படுகிறது. வதாடர்பு மற்றும் வதாழில்முலற திறன்கலளக் கற்றுக்வகாள்ெது, நண்பர்கலள
உருொக்குெது, மற்றும் ொழ்நாள் முழுெதும் நீடிக்கும் நிலனவுகலள மசகரிக்கவும், எத்தலனமயா தலலலமத்
திறன்கலள ெளர்த்துக் வகாள்ளவும் இந்த கல்வி ஆண்டில் FBLA அலமப்பில் மசர்ந்து பயன் வபறவும்! இந்தக்
கட்டுலர உங்கள் அலனெருக்கும் மிகவும் பயனளிக்கும் என்று உறுதியாக நம்புகிமறன்.

South Forsyth FBLA Members who participated in SLC. About 100 placed and 42 qualified for nationals.
The Chapter also was awarded with Chapter of the Year.
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சிறு தானியங்களின் சிறப்புகள்
பிரதீபா பிமரம்குமார்

இன்லறக்வகல்லாம் சிறு தானியங்கள் என்பது நம் அலனெரின் வசவிக்கும் பழகிய ொர்த்லத ஆகி விட்டது,
நம்மில் பலர் இதலன சிறு ெயதில் உண்டிருக்கலாம். பலருக்கு இது வெறும் வசவி ெழி உணொக
இருந்திருக்கலாம். எதுொக இருப்பினும் இந்த கட்டுலர மூலம் சிறு தானியங்களின் சிறப்புகலளயும் இதலன
எவ்ொறு நாம் அன்றாட உணவில் மசர்த்துக் வகாள்ெது என்பலதயும் நாம் பார்ப்மபாம்.
வபாதுொகக் கம்பு, திலன, ெரகு,மகழ்ெரகு, மக்காச்மசாளம்,மசாளம், குதிலர ொலி, சாலம மபான்றலெ
சிறுதானியங்கள் என அலழக்கபடுகின்றன.
கம்பு:
அடங்கியுள்ள சத்துக்கள் : புரதம், வகாழுப்புச்சத்து, தாது உப்புக்கள் நார்ச்சத்துக்கள் மற்றும்
மாவுச்சத்து.
மருத்துெ பயன்கள்: உடல் உஷ்ணத்லதக் குலறக்கிறது. மற்றும் ெயிற்றுப்புண் மலச்சிக்கலலத்
தவிர்க்க ெல்லது.
உணவுப் பதார்த்தம்: கம்புக் களி, கம்பு மசாறு, கம்பு புட்டு கம்பு நூடுல்ஸ், கம்பு பிஸ்கட்
மசாளம் :
அடங்கியுள்ள சத்துக்கள்: புரதம், வகாழுப்பு, மாவுச்சத்து, இரும்புச்சத்து, கால்சியம், தயாமின்,
நயாசின், தாது உப்புக்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து.

மருத்துெ பயன்கள்: நீரிழிவு மநாய் வசரிமான குலறகள், ரத்தமசாலக சர்க்கலர மநாய்
முதலியெற்லற குணப்படுத்துகிறது.
உணவுப் பதார்த்தம்: மசாள மசாறு, மசாள களி, மசாள அலட, மசாள ெலட, மசாள பாயசம்,
மசாள மால்ட், மசாள பிஸ்கட், வராட்டி முதலியன தயாரிக்கப்படுகிறது.
மகழ்ெரகு:
அடங்கியுள்ள சத்துக்கள்: புரதம், மாவுச்சத்து, சுண்ணாம்புச்சத்து பாஸ்பரஸ், இரும்புசத்து.
மருத்துெ பயன்கள்: சர்க்கலர மநாய் மற்றும் ரத்தமசாலக முதலியெற்லற குணப்படுத்துகிறது.
உணவுப் பதார்த்தம்: மகழ்ெரகு களி, மகழ்ெரகு மால்ட், மகழ்ெரகு புட்டு, மகழ்ெரகு வராட்டி
முதலியன தயாரிக்கப்படுகிறது.
சாலம:
அடங்கியுள்ள சத்துக்கள்: புரதம், நார்ச்சத்து, லலசின், அமிமனா அமிலம், இரும்புச்சத்து,
வகாழுப்புச்சத்து, ஈரப்பதம், வகாழுப்பு, தாது உப்புக்கள் மற்றும் மாவுச்சத்து.
மருத்துெ பயன்கள்: சர்க்கலர மநாலய குணப்படுத்துகிறது. வசரிமானத்லத எளிதாக்குகிறது.
உணவுப் பதார்த்தம்: பணியாரம், சாலம மசாறு, சாலம மால்ட், சாலம பிரியாணி, இலண
உணவு குளூக்மகாஸ் முதலியன தயாரிக்கப்படுகிறது.
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திலன:

அடங்கியுள்ள சத்துக்கள்: ஈரப்பதம், புரதம், வகாழுப்புச்சத்து, தாது உப்புக்கள், நார்ச்சத்துக்கள்,
மாவுச்சத்து மற்றும் லெட்டமின் "பி', பாஸ்பரஸ், சுண்ணாம்புச்சத்து.
மருத்துெ பயன்கள்: இதயத்லத பலப்படுத்துெதற்கு உதவுகிறது.
சிறு மற்றும் குறு தானியங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும்
உணவுப் பதார்த்தம்: முறுக்கு, சீலட, வராட்டி முதலியன தயாரிப்பதற்கு பயன்படுகிறது.
ெரகு:
அடங்கியுள்ள சத்துக்கள்: தாது உப்புக்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து.
மருத்துெ பயன்கள்:சர்க்கலர அளலெக் குலறக்கிறது. மூட்டுெலிலயக் குலறக்க உதவுகிறது.
உணவுப் பதார்த்தம்: முறுக்கு, சீலட, ெரகு மசாறு, ெரகு மால்ட் முதலியன தயாரிப்பதற்கு
பயன்படுகிறது.
பனிெரகு:
அடங்கியுள்ள சத்துக்கள்: ஈரப்பதம், புரதம், வகாழுப்பு, நார்ச்சத்து, தாது உப்புக்கள் மற்றும்
மாவுச்சத்து.
மருத்துெ பயன்கள்: சர்க்கலர அளவிலன குலறக்கிறது.
உணவுப் பதார்த்தம்: முறுக்கு, சீலட, அதிரசம் முதலியன தயாரிக்க உதவுகிறது.

குதிலரொலி:
அடங்கியுள்ள சத்துக்கள்: நார்ச்சத்து, மாவுச்சத்து, வகாழுப்புச்சத்து, சுண்ணாம்புச்சத்து,
பாஸ்பரஸ் மற்றும் இரும்புச்சத்து உள்ளது.
மருத்துெ பயன்கள்: உடலல சீராக லெக்க உதவுகிறது. சர்க்கலர அளவிலன குலறக்க ெல்லது
ஆண்டி ஆக்ஸிடன்டாக மெலல வசய்கிறது.
உணவுப் பதார்த்தம்: இட்லி, மதாலச, உப்புமா, கூழ் மற்றும் முறுக்கு, சீலட, பக்மகாடா
முதலியன தயாரிக்கப்படுகிறது.
இந்த உணவு ெலககலள எவ்ொறு வசய்ெது என்பலத அடுத்த இதழில் காணலாம்.....

வசன்ற இதழின் “காட்சிமய கவிலதயாய்...”
கவிலத: வஜயா மாறன்
குெலளக்குள் ெளங்கள்
தண்ணீர்த் தட்டுப்பாடு - உலகப் மபார் கூட ெருமாம்!
குதிலர விலலயில், குெலள நீர்!!!
ஓமசானில் ஓட்லட- மெண்டாக் கதிர்களால் மெகுது பூமி!
குறிப்பறிந்து, குெலளக்குள் கதிரென்!!!
விண்லணயாெது வெற்றிடமாக விட்டு –குெலளயிலிருந்து
பறலெகலள விடுவித்து விடுமொம்!!!
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மகாலட விடுமுலற
கீதா சதீஷ்
உங்கள் நிலனவுச் சுரங்கத்துள்மள
என்வனன்ன நிகழ்வுகள் விரியும்?
என்னவெல்லாம் விழியுள் வதரியும்?

பாட்டி வீட்டில் வசார்க மபாகம்
மாமன் ெந்தால் ராஜ மயாகம்
குளியவலன்றாமல வபரும் மசாகம்
குலறயாமத விலளயாட்டில் மமாகம்

மெப்பம்பூ மணத்திடும் வீதி
வெயிமலாடு கலந்திட்ட புழுதி
அவிழ்த்துவிட்ட ொலுடன் மந்தி
அப்படித்தான் வசால்ொர்கள் சிந்தி.

நாள் முழுெதும் புழுதிக் மகாலம்
நடுநிசியும் மகட்கும் எம் ஓலம்
பாடம் துறந்த வபாழுமத ஞாலம்
பசி, பிணி மறந்த காலம்

லெகலறயில் மராந்துகள் வதாடங்கும்
கதிமராமன மலறந்தாலா அடங்கும்?
வீதிவயங்கும் லசக்கிளில் ஓட்டம்
நாள் முழுதும் ஆட்டம் பாட்டம்

அப்பப்பா! இனித்திட்ட மகாலட – அன்று!
தப்பப்பா! இனி திட்டமெ மகாலட - இன்று!

மகாலட விடுமுலறவயன்றாமல

பாட்டிலிமல பன்னீர் மசாடா
மராஸ்மில்க் மபால் ருசி ெருமாடா?
வபப்சி-ஐஸ் அம்பது லபசாடா
குல்பி-மணி ஓலச மகட்குதாடா?

நமக்வகன்றால் இனித்திட்ட மகாலட
நம் பிள்லளக்வகன்றால் தகிப்பது ஏமனா?
மகாலட முகாம்கலளத் மதடி
வகாட்டிக் வகாட்டிக் வகாடுப்பதும் ஏமனா?

மனம் தளர ஓய்வு தராமால் - அெர்கள்
உடல் ெலதக்கும் பயிற்சிகளும் ஏமனா?
அன்று மகாலடெரக் காத்திருந்த நாமம
இன்று ெந்தவதன்று பதறுெதும் ஏமனா?
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காட்சிமய கவிலதயாய்...
ந. குமமரசன்
காட்சிகள்
இங்மக!
கவிலதகள்
எங்மக?
எழுதி
அனுப்புங்கள்!!

மலர்
வதன்காசி இராசா முகம்மது
மலமர! ஒண்மலமர!

ஆசிரியர் சிறு குறிப்பு

உலமகார் வியக்கும் தண்

கவிஞர் ராஜா முகமது (எ) தமிழ்வென்றி ராமாயணசாகிப் என்று
அலழக்கப் படுெர். 27.1.1951 இல் வநல்லல மாெட்டம் கிரிெலம் ெந்த
நல்லூரில் பிறந்தார். 65 வமாழிப்மபாரில் ஈர்க்கப்பட்டு பாொணர்,
வபருஞ்சித்திரனார் மபான்மறாருடன் வதாடர்பு ஏற்பட்டு
வபருஞ்சித்திரனாரால் ‘தமிழ்வென்றி’ என்று வபயர் சூட்டப் பட்டார்.
வசாற்வபாழிவு-கவிலத-எழுத்தாளர் எனப் பன்முகம் வகாண்ட இெர்
இரண்டு கவிலத நூல்களில் ஆசிரியர்.

மலமர! பண்மலமர! எங்கள்
பன்மலமர! பார்மபாற்றும் – நன்
மலமர! நம்மினத்தின்
கண்மலமர! இன்பக் கவி
மலமர! லெயம் ஏற்றும்
ெண்மலமர! ொள் மபாலும் ென்
மலமர! என்மலமர என்று
எதிர்ப்மபாரும் ஈர்க்கும் விண்
மலமர! விரிமலமர! ொழியமரா!

“பாரி மகளிர் கண்ணீர் மபாலமெ கவிஞர் இராசா முகம்மதுவின்
கவிலதக் கண்ணீரும் இலக்கியத்தின் கன்னத்தில் காயாமல்
இருக்கும்!” என்று ொழ்த்தியுள்ளார் கவிக்மகா அப்துல் ரகுமான்.
(அற்லறத் திங்கள் – கவிலதத் வதாகுப்பு)
‘வநல்லல கம்பன் கழக’த்தால் “ராமாயண சாகிப்” எனப் பாராட்டப்
வபற்று, தமிழகத்தின் அலனத்துக் கம்பன் கழகங்களிலும் ‘வசால் புதிது
சுலெ புதிதாய்க்’ கம்பனின் காவியத்லத இலசத்துப் பலெழிகளிலும்
மனிதமநய மத நல்லிணக்கப் பணிகளில் ஈடுபட்டு ெருகிறார்!
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வகால்லலப்புறப் பள்ளிக்கூடம்
ஆதிமுத்து

மகாலடக்காலம்!
வகாளுத்துற வெயில்!!
ெறண்டு கிடக்குது
ெட்ட ெயல்!!
*
ொங்கி ெந்து
ெச்சிருந்மதன்
நானும் ஒரு
நாலு வதாட்டி

விளக்மகத்தி
ொசலனயாப்
பூப் பறிச்சு
நாறு கட்டி
என்-

வகாட்டும் மலழ
ஏய்ச்சுப்புட்டா
மீதிக் கலத
என்ன வசால்ல?

விெரம் வதரிஞ்ச
நாள் முதலா
விட்டுப் மபான
பந்தங்கள்
ஆனாலும்
இலடயில் ெந்த

மூச்சு விட

நம்பிக்லக

பஞ்சத்தில்

இடமிருக்கு

ெச்சாமல

இறந்து மபான

பாருக்குள்ள

நாள் முழுக்க

வசாந்தங்கள்

ொசல் பக்கம்

நாக்கு ருசியா

ொங்க வகாஞ்சம்

எடுத்துத் தின்ன

ொழ்க்லகலயத்தான்

நாலு ொயி

கற்றுக்வகாள்ள

மசாறுமில்ல

பாடம் படிக்க

வசாந்தமின்னு

மெணுமின்னாப்

வசால்லிக்வகாள்ள

பள்ளிக்கூடம்

தன்லனச் சுத்தி

மதலெயில்ல

யாருமில்ல

நல்ல காலம்!!
ஆறு ெத்திப்
மபானாலும்

வகால்லலயில

திரணிருக்கு

ெச்சிருந்த

மெருக்குள்ள

குத்துக் கல்லு
துளசி மாடம்

மசறு பூத்த
சின்னச் வசடி

அது—

ெந்திருக்கு

வசால்லலயில

பாடஞ்வசால்ல

கத்துக்கிட்மடன்
நம்பிக்லகதான்

*
பட்டுப் மபான

தாறுமாறாப்

ராசி பலன்

வதாட்டிக்குள்ள...

புரணி மபச

பார்த்துக் கிடந்தா

பட்டுப் மபால

ொயிருக்கு

என்லறக்குமம

பச்சப் புள்ள

ஊருக்குள்ள…

ராகு காலம்!

நல்ல பாடம்!!

கவிலதக்குக் கற்பலன எத்தலன அெசியமமா, ஒரு கருவும் மிக்க அெசியம். அண்லமயில் என் கல்லூரி நண்பர் திருமதி. சுபாஷிணி
இந்தப் புலகப்படலத அனுப்பி ஒரு கவிலத எழுதுமாறு மகட்டுக் வகாண்டிருந்தார். அெருக்கு என் நன்றி.
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மராமிமயா ஜூலியட்
லெஷ்ணவி வசல்ெமுத்துக்குமரன்

மஷக்ஸ்பியரின் ஒப்பற்ற காதல் காவியம் மராமிமயா ஜூலியட். ஜூலியட் எனும் மபரழகுப் வபண்லணக்
கண்டதும் மராமிமயாவுக்குக் காதல் மலர்ந்தது. இெர்களது காதலல இெர்களின் வபற்மறார் ஆதரிக்காததால் ஒரு
நாள் மராமிமயா விஷம் குடித்து இறந்தான். இலதக் கண்டு ஜூலியட் தன் உயிலர மாய்த்துக் வகாண்டாள். அெள்
இறப்பதற்கு முன் அெள் மனதின் ஓலச:
ஒவ்வொரு வநாடியும் உன்னுடன் வசல்ல
மனமம ஏங்கும்
ொழ்வின் துயர் அலனத்தும் மலறந்மத மபாகும்
மபாமொம் வதாலலதூரம் மபாமொம்
மபானாய் என் ஒமர கீதம்
ெலிதாங்க என் ெலிலமயும் காமணாம்
மராமிமயா நில்...மபாகாமத!
இனி, உன் ொய் மபசாத வமாழி உன் கண்கள் மபசுமா?
உன் மனதில் நான் ெருமெனா?
என் இதயத் துடிப்பு உன் காதுக்குக் மகட்குமா?
நான், நீ, நாம் என்ற வசால்லுக்கு அர்த்தம் காண முடியுமா?
வசால்...என் ொழ்வில் மசர்
நில்...என் வநஞ்சில் உன் உயிலரக் மகார்
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பூக்களிடமிருந்து…பாடங்கள்
ந. குமமரசன்
மலழமயா வெயிமலா
இதழ்கள் உதிர்ந்தும்
மகிழ்மொ டிரு;

உதிரும் ெலர
சிரித்துக் வகாண்டிரு;
சருகிய பின்னும்
உரமாய்க் காத்திடு;

இட்ட இடத்தில்
ெளர்ந்திட முயன்றிடு;

உயிர் ெற்றும் ெலரக்கும்
மணந்து வகாண்டிரு;

நீ நீயாயிரு,
அலரிமயா மல்லிமயா;

பார்ப்பெர் இன்றியும்
பூத்துக் குலுங்கு;

பாலலமயா மசாலலமயா
குணம் மாறாமத;

உயிர்ப்பித்துக் வகாள்ள
மெர்களால் மதடு;

காய்ெதும் கனிெதும்
இறப்பன்று
இன்வனாரு பிறப்மப!

கனியிருப்பக் காய் கெர்ந்தற்று?
பிரதீபா பிமரம்குமார்

ஆண்டென் பலடத்த உலகமடா -இதில்
ஆயிரம் உயிர்களும் உலவுதடா....
உறவுகள்,நண்பர்கள்,பலட சூழ-நித்தமும்
இதில் சுழல்கிமறாம் நதி மபால!
நாட்கள் நமக்காய் ஒதுக்கப்பட்டது !
இன்று - உனக்வகன உள்ளது..
நாலள மட்டுமம வசால்லும்
நாலள உண்டா என !!!
இருக்கும் இன்றில்
இன்வசால் பழகு !!!
கயெனாய் காட்டிவிடும் கடுஞ்வசாற்கள் நம்லம !
முடிந்தெலர முயல்கிமறன் எனக் கூறு முடியாவதன்று வசால்லும் முன் !
இருப்பதில் வகாடுக்க இயலுமா? எனப் பார்.....
இயலாது எனக் கூறும் முன்!
இருக்கிமறாம் என ஈராயிரம் லககள் உனக்காய் !

இன்னல்கள் ெருலகயில்-ஏவனனில்
நாம் வகாடுப்பலதமய
உலகம் திருப்பித் தரும்!!!
உறவுகமளாடு இலணமொம்உலகத்மதாடு பிலணமொம் !
நண்பர்கலள கூட்டுமொம் நாமாய் ொழ்மொம் !இங்மக
நம்லம உற்று பார்த்து வகாண்டிருக்கும்
நமது அடுத்த தலலமுலற !
நாலள நல்லெர்கலள
இன்று உருொக்குமொம் !
பிடித்தலத வசய்மொம் இருப்பலத பகிர்மொம் !
இன்வசாற்கள் பழகுமொம்
இன்னல்கலளத் தவிர்ப்மபாம் !
இருக்கும் நாட்களில்
இனிலமயாய் பழகுமொம் !
இணக்கமான இனத்லத
பலடப்மபாம் !
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கன்னுக்குட்டி
பிரதீபா பிமரம்குமார்

ஆரொரமில்லாத ஐப்பசி மலழ ! நிற்காமல் தூவிக் வகாண்டுதான்
இருந்தது நான்கு நாட்களாக! மலழச் சாரலில், மபார்த்திய
கம்பளிக்குள் காலல மடக்கிக் வகாண்டு தூங்கும் தூக்கம் அடடா!!
அம்முக்குட்டி கனவுலகில் மிதந்து வகாண்டிருந்தாள்! தூறலின்
இலடயிலும் தனது கரத்லத நீட்டும் கதிரெலன அதட்டி விட்டு !!!
இரண்டு நாளா இந்த மாடு படர பாடு தாங்க முடியல இன்னிக்கும்
மெலலய கட்டிக்கிட்டு அழாமக் வகாஞ்சம் மாட்டு டாக்டர ெரச்
வசால்லிட்டுப் மபாங்க. அெரு வபாண்டாட்டிய மநத்துப் பாத்மதன்
வீட்டுல மாடு வராம்ப வசாணங்கி இருக்கு
அெர ெந்துட்டுப் மபாகச் வசால்லுங்கமனன். வசான்னாமளா? இல்லலமயா? மகராசி ! அம்மா தாமலரயின் சத்தம்
இது !!!!
காலலயில காபியக் வகாடு லந ..லந ..ன்னு ஆரம்பிக்காத என்று திரு சற்றுக் குரலல உயர்த்த !
காபி மட்டும் எங்கிட்டு ெரும்? மெல ஒண்ணு வசான்னாக் மகக்கிறது இல்ல !!!,தாமலர சற்று கெலல மதாய்ந்த
வதானியில் தான் கூறினாள்.
ஆரம்பிக்காத கட்டாயம் இன்னிக்கு ெர வசால்மறன் மபாதுமா ? என்று மபச்சிற்கு முற்று புள்ளி லெத்தார் திரு .

தூக்கக் கலக்கத்லத அம்மா, அப்பாக்கு வகாடுத்த அர்ச்சலனயிமல கலலத்தாள் அம்மு! மபார்லெலய உதறிவிட்டு
ஓடினாள் வகாட்டலகக்கு.. வெளியில் தூறல் நின்றபாடில்லல, மலழச் சாரல் படாமல் இருக்க அம்மா சாக்குக்
கட்டிக் வகாண்டிருந்தாள் வகாட்டலகயில், நிலறமாதமாய் நிற்கும் மாடு இனம் புரியாத ெலியில்
பாெமாய்ப் பார்த்தது!!
முகத்தின் அருமக வசன்று தடவிக் வகாடுத்மதன், மாடு ெலியில் விட்ட வபரு மூச்சால் என் லக கதகதத்தது,
இங்க என்ன அம்மு பண்ற? ஸ்கூலுக்கு கிளம்பனும் மபாயி பல்ல விலக்கு,
அம்மா எப்பம்மா கன்னுக்குட்டி பிறக்கும்?
இன்லனக்கு இல்லலனா நாலளக்குப் பிறந்துரும்,

கன்னுக்குட்டி நல்லா மராஸ் கலர்ல இருக்கனும் அப்படித்தான் கனவெல்லாம் கண்மடன் சரியா? வசால்லிக்
வகாண்மட பள்ளிக்குக் கிளம்பிமனன். ஸ்கூலுக்கு மநரம் ஆச்சு சீக்கிரம் சாப்பாடு வகாடுங்க இல்லனா மெண்டாம்
அம்மு கத்திக் வகாண்மட வகாட்டலகப் பக்கம் பார்லெலய வீசினாள்,
ெலி மிகுந்த பார்லெயுடன் பாசமாய்ப் பார்த்தது மாடு அெலள, பதிலுக்கு அெளும் சிரித்து லெத்தாள், அதற்குப்
புரியும் என்பது வதரிந்து...
பறக்காத, இட்லி எடுத்திருக்மகன், வகாஞ்சம் ஆறட்டும் அம்மா வசால்லிக் வகாண்மட ஊட்ட ெந்தாள்...
வெளியில் லசக்கில் சத்தம் அப்பாவும், டாக்டரும்...... அம்மா தட்லட லெத்துவிட்டு ொங்க,ொங்க என்று
வசால்லிக்வகாண்மட ொசலுக்குப் மபாய்விட்டாள், இட்லிலய விழுங்கித் தண்ணிலயக் குடித்தாள் அம்மு.
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டாக்டர் மாட்டின் ெயிலற அமுக்கிப் பார்த்துக் வகாண்டிருப்பது நாடு அலறயின் சன்னல் ெழிமய நன்றாய்
வதரிந்தது.
அம்மா டாட்டா, அப்பா டாட்டா வசால்லிவிட்டு மதாள்லபலய மாட்டிக்வகாண்டாள் ...
படலல மூடிட்டு மபா..... ஆடு மாடு ெந்துரும் உள்ள.... ....அம்மா கத்தினாள், வகாட்டலகயில் இருந்து.
ெழக்கம் மபால ெகுப்புகள் முடிந்தது, அதுெலர மறந்திருந்த கன்றுக்குட்டியின் நிலனவு மீண்டும் தலல
தூக்கியது.மதாழிகளுக்கு விலட வகாடுத்து விட்டு விடு விடுவென நலடயலயக் கட்டினாள் ....
இரவு அமத எதிர்பார்ப்புடன் கலரந்தது! மிகவும் சன்னமான குரல் அருமக ஒலித்துக் வகாண்மட இருந்தது !
ெயிற்றில் கன்னுகுட்டி இல்லல!!! சுற்றிப் பார்த்துட்மடன் மதாட்டத்லத ...
எங்மகயும் காமணாம் !!!ஒருமெலள நாய் கீய் .....இழுத்தது அம்மாவின் குரல் !!
படாவரன்று இயந்திரம் மபால் எழுந்து மபார்லெலயலய உதறித்தள்ளிக் கண்லண கண்லண கசக்கி வகாண்மட
ஓடினாள் ...வகாட்டலகக்கு அம்மு !
இருெரும் அெலள ஒரு நிமிடம் திரும்பிப் பார்த்து விட்டு மீண்டும் மதடத் துெங்கினார்கள் ....பாதி புரிந்தெளாய்
அம்மாவிடம் வசன்று எங்மக மபாச்சு? கன்னுக்குட்டி என்றாள் ....மதடிப் பார்றா ...இப்மபாதான் நாங்களும்
எழுந்மதாம் என்றாள் அம்மா ....
நல்ல குளிர் ,இன்னும் சூரியன் கண்லணக் கசக்கிக் வகாண்டுதான் இருந்தது முழுெதும் தூக்கம்
கலலயாமல் ....இருந்த அலர குலற வெளிச்சத்தில் மதாட்டத்தின் அருகில் இருந்த சிறு அலறயின் ஓரத்தில் வசன்று
எட்டிப் பார்த்தாள் அம்மு ...வெள்லளயாய் சுெர் ஓரப் பள்ளத்தில் எமதா வதரிய...அப்பா விளக்க இங்க வகாண்டு
ொங்க எனக் காத்திக் வகாண்மட ஆயிரம் சாமிலய மெண்டிக் வகாண்டாள் ... கட்டாயம் பிங்க் கன்னு
குட்டியாதான் இருக்கணும் !!!!
விளக்கு வெளிச்சத்தில் அது கன்றுக் குட்டிதான் என முடிவு வசய்து, வமதுொக அதற்கு அடி படாமல்
பள்ளத்திலிருந்து மீட்டார் அப்பா !!!நடக்க முடியாமத் தடுமாறி நடந்து இருட்டில் இங்க ெந்து விழுந்துருச்சு
மபால எனச் வசால்லிக் வகாண்மட கன்றுக் குட்டிலய மாட்டின் அருமக வகாண்டு ெந்து மபாட்டு அதன்
கால்களில் உள்ள குழம்லப நீக்க முற்பட்டார் .....அம்மா மாட்டின் சிலனப் லபலய ஒரு சாக்கில் கட்டி லெத்துக்
விட்டு ...வகாதித்துக் வகாண்டிருந்த வெந்நீலர வெது வெதுப்பாக்கி மாட்டின் பின் புறத்லத கழுவிக்
வகாண்டிருந்தாள் அதற்கு ெலிக்காமல் வமதுொக ....
பிள்லளலயப் பார்த்த மகிழ்ச்சியில் மாடு சுற்றிச் சுற்றி நடந்தது, பிரசவித்த ெலியலய மீறி .....அதலன விடக்
கன்றுக் குட்டியின் இளஞ்சிெப்புக் கலந்த வெள்லள நிறத்லதக் கண்டு கனவு நிலனொனலத எண்ணி அதன் மமல்
சாய்ந்து வகாண்டு வகாஞ்சிக் வகாண்டிருந்தாள் அம்மு......

அதற்குள் அம்மா கன்லற ஊட்ட விட்டு...அது குடித்தது மபாக மீதி சீம்பாலலக் காய்ச்சி விட்டுக்
கூப்பிட்டாள் ...இலதக் குடிச்சுட்டு அப்பாமொட மபாய் இந்தகச் சாக்லக ஆல மரத்தில் கட்டிட்டு ொ,
என்றாள் .மனம் முழுதும் மகிழ்ச்சிமயாடு அப்பாவின் பின்னல் அமர்ந்து சாக்லகக் லகயில் பிடித்துக் வகாண்டு
அமர்ந்தாள் அம்மு .... ஆற்றுக் கலரயின் ஆலமரம் மநாக்கி அப்பாவின் ெண்டி பயணப்பட்டது ..இளம் ொலட
காற்லற கிழித்து வகாண்டு....
கலதலய எழுதி முடித்து விட்டு ...ெலலத்தளத்தில் வசய்திலயப் படிக்கத் திறந்மதன் ..."தமிழகத்தில் பீட்டா
அலமப்பு ஜல்லிக்கட்லட தடுக்கக் மகாரி ெலியுறுத்தல் "... தலலப்புச் வசய்திலயப் பார்த்து சிரித்துக்
வகாண்மடன் ....நமது குடும்பத்தில் மாடுகளும் ஒன்று என வதரியாதெர்கள் ....நமது பாரம்பரியம்
புரியாதெர்கள் என.......
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தன்மனரில்லாத தமிழ்
வதன்காசி இராசா முகம்மது
“ஓங்கலிலட ெந்து உயர்ந்மதார் வதாழவிளங்கி
ஏங்வகாலிநீர் ஞாலத்து இருளகற்றும்…”
தன்லமயில் வெங்கதிமராடு ஒப்பிடும் தன்மனரில்லாத் தமிழின் அரும்வபரும் சிறப்புக்களில் சில காண்மபாம்.
‘அகர முதல எழுத்வதல்லாம்’ என்பார் ெள்ளுெர், அந்த அகரத்தின் நிலறவு ‘அம்’ என்றலமயும், அதலனமய ஆம்
என்று நாம் கூறுமொம். வதன்னிலங்லக நாட்டில் ‘ஆம்’ என்பலத ‘ஓம்’ என்றுலரப்பார். இன்னும் மத்திய

கிழக்கில் ‘ஆமின்’ என்றும் ‘ஆவமன்’ என்றும் ெழங்குெர். இப்படித் தமிழின் அகரம் எழுத்துக்களின் முதலாக
மட்டுமல்லாமல் சிகரமாகவும் அலமந்தது நம் சிந்லதயில் சிந்து பாடும்.
எழுத்துக்கலள உயிர் எழுத்வதன்றும் வமய் எழுத்வதன்றும் பிரித்துப் பன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துக்கலளயும்,
அலெ வமய்மயாடு இலணந்து உயிர்வமய்யாகப் பதிவனட்டு எழுத்துக்கலளயும் வகாண்டு உயிர், உயிர்வமய் என
இலணத்து அவ்வெழுத்துக்கலளயும் கூட, ெல்லினம், வமல்லினம், இலடயினம் என மூன்றாக ெகுத்து,
“கசடதபற, ஞஙனநமண, யரலெழள ‘ என வநறிப்படுத்தியுள்ள பாங்கும், ‘அம்மா’ என்று வசால்லும் தன்லமயில்
‘அ’கரம், உயிர் ‘ம்’ வமய், இலணயந்து ‘மா’ என்று உயிர்வமய் வநடிலாக ஒலிப்பதுவும், அதில் வமய்வயழுத்து
‘ம’கரம் வமல்லினமாக அலமந்திருப்பதும் சிறப்பாகும்.
அதுமபாலமெ ‘ அப்பா’ என்கிற வசால்லிலும் உயிர்-வமய்-உயிர்வமய் வநலடிலாக 3 எழுத்துக்களிலும் ெரும் ‘ப்’

எனும் வமய்வயழுத்து ெல்லினமாக அலமந்து விளங்குெதும் எண்ண இனிக்கும் கன்னல் சாறாகக் களிப்லப
அளிக்கும்.
‘தமிழ்’ என்ற நம் அன்லன வமாழியின் வபயர் கூட ‘தமிழ் தமிழ் தமிழ்’ எனச் வசால்லும் வபாழுமத ‘அமிழ்து
அமிழ்து’ என ஒலிக்கும் அருலமயுலடய வசால்லாகும். அதனால் தான் ‘தமிழுக்கும் அமுது என்று மபர்! அந்தத்
தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு மநர்!’ என்பார் பாமெந்தர்.
‘தமிழ் எங்கள் உயிர் என்பதாமலமய வெல்லும் தரமுண்டு தழர்க்கு இப்புவிமமமல!” என்று முழங்குமொம்!
இல்லத்திலும் வெளியிலும் தமிழ் மபசி இன்புறுமொம்!
முந்நீர்ப் பழந்தீவுகள் பன்னீராயிரமும் வசன்று வென்று புகழ்க்வகாடி நாட்டிய

‘லெயம் ஆண்ட ெண்டமிழ் மரமப லகயிருப்லபக் காட்ட எழுந்திரு!” என்று
ஒன்று கூடுமொம்! சிந்து பாடுமொம்!
உதவியாளர்: 2 லட்சம் ரூபா இருந்தா நீங்க வசஞ்ச
சாதலனகலளப் படமாக்கி ெரும் மதர்தலில் வெற்றி

எல்மலாருலடய ொழ்க்லகயும்
ெரலாறு ஆெதில்லல

வபற்று விடலாம்.
காமராஜர்: அமடங்கப்பா! அதுல நான் நாலு பள்ளிக்
கூடம் கட்டிருமெமன!!
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மகளிர் தினம்
மஜாதி மதெராஜ், அட்லாண்டா
அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ‘மகளிர் தினம்’ இந்த ெருடமும், மிகச் சிறப்பாக ‘மடஸ்ட் ஆஃப்
இந்தியா’ வின் அரங்கில், மம 6, 2017ஆம் நாள் மாலல வகாண்டாடப்பட்டது.
நமது சங்கத்தின் மதாழிகள் அலனெரும், கெலல மறந்து, களிப்புடன் வகாண்டாடும் திருநாள் எனமெ இலதச்
வசால்லலாம். ‘மார்பகப் புற்றுமநாய்’ குறித்த விழிப்புணர்லெ ெலியுறுத்த , நம் அட்லாண்டா மகளிர்,
இளஞ்சிெப்பு நிறத்தில் உலடயணிந்து ெந்திருந்தனர்.
இவ்ொண்டு சிறப்பு விருந்தினராக திருமதி. சுந்தரி குமார் கலந்துவகாண்டு சிறப்பித்தார். இெர் நம் மகட்ஸின் கீழ்
இயங்கிெரும் பள்ளிகளில் ஒன்றான, ஆல்ஃபவரட்டா தமிழ்ப்பள்ளியின் முதல்ெராக பல ஆண்டுகளாக
தமிழ்ப்பணி ஆற்றிெருகிறார். இெரின் கல்விச்மசலெக்காக மகட்ஸ் நன்றியுடன் பாராட்டுக்கலளத்
வதரிவித்துக்வகாண்டது.
அடுத்து, மருத்துெர் திருமதி.கார்த்தி சுப்பண்ணன் ‘மார்பகப் புற்றுமநாய்’ குறித்துப் உலரயாற்றினார். புற்றுமநாய்
குறித்த புள்ளி விெரங்கள், கண்டறிெதற்கான பரிமசாதலனகள், ெருமுன் காக்கும் ெழிகள், ெந்தபின் காக்கும்
முலறகள் என பல விெரங்கலளத் பகிர்ந்துவகாண்டார்.
இதுமட்டுமல்லாது, வபண்கள் அெசியம் வதரிந்து வகாள்ள மெண்டிய சில தற்காப்புப் முலறகள் குறித்த
பயிற்சியும், இனிய அறுசுலெ இரவு உணலெயும் நம் சங்கம் ஏற்பாடு வசய்திருந்தது.
ஆடலுடன் பாடலலக் மகட்டு ரசிப்பது தாமன சுகம்? இனிய பாடல்கலளப் பாடியும், நடனமாடியும், கூடி
மகிழ்ந்து, கலந்து மபசிக் களிப்புடன் இருந்தனர்.
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நம் அட்லாண்டா மகளிர், ஒவ்வொரு ெருடமும் இந்த நிகழ்ச்சிக்குக் வகாடுத்து ெரும் ஆதரவிற்கு, மகட்ஸ் மற்றும்
நிகழ்ச்சியின் தாளாளர்கள் (Event Sponsors) தங்களது நன்றிலயத் வதரிவிக்க, நிகழ்ச்சி இனிதாய் நிலறெலடந்தது.
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GATS Cricket Championship 2017 (ஆடெர் மற்றும் மகளிர்)
கீதா சதீஷ்
வதாடர்ந்து நான்காம் ஆண்டாக, மகளிர் மற்றும் ஆடெருக்கான கிரிக்வகட் மபாட்டிகலள நம் ‘அட்லாண்டா
மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கம்’ கடந்த ஜூலல 2017ல் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்திருக்கின்றது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் GATS கிரிக்வகட் மபாட்டி அடுத்த உயர்நிலலக்கு முன்மனரிச் வசன்று வகாண்டிருக்கின்றது
என்பது திண்ணம். இவ்ெளர்ச்சிக்கு முழுமுதற்காரணம் தன்னார்ெலத் வதாண்டர்களின் மனமார்ந்த உலழப்பும்,
ஈடுபாடும்தான். அெர்கள் அலனெருக்கும் வநஞ்சார்ந்த நன்றிகளும் பாராட்டுகளுமன்றி மெவறன்ன
தரமுடியும்?
தன்னார்ெலர்களின் ஆர்ெத்துக்கு ஈடாக, மபாட்டியில் பங்குவபறும் அணிகளின் எண்ணிக்லகயும்
உயர்ந்தெண்ணம் உள்ளன. இம்முலற ஆடெர் பிரிவில் 28அணிகளும், மகளிர் பிரிவில் 7 அணிகளும்
கலந்துவகாண்டுள்ளன. இப்மபாட்டிகள் ‘ஷாரன் ஸ்ப்ரிங்ஸ் பார்க்கில் ொர இறுதி நாட்களில் நலடவபற்றன.
வெற்றியாளர்கள் விெரம் :
-ஆடெர் வெற்றியாளர் அணி : Bazookas Hunters
- ஆடெர் இரண்டாம் இடம்: Monster Kings (சிெப்பு)
- மகளிர் வெற்றியாளர் அணி: Crickootam (மஞ்சள்)
- மகளிர் இரண்டாம் இடம்: Firebirds(நீலம்)
- சிறந்த மட்லட வீச்சாளர் (ஆடெர்) : Srikanth Papa (Bazookas Hunters)
- சிறந்த பந்து வீச்சாளர்(ஆடெர்) : Daya (Deccan Chargers)
- ஆட்ட நாயகன்: Jay (Bazookas Hunters)
- சிறந்த மட்லட வீச்சாளர் மற்றும் ஆட்ட நாயகி: Anila (Crickootam)
- சிறந்த பந்து வீச்சாளர்(மகளிர்): Savitha (Crickootam)
நன்றி -மபாட்டியின் விளம்பரதாரர்கள் :

Paramount software, S3 Systems, Bazookas, Jalak
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கிளி ெளர்த்மதன்...பறந்து விட்டது!
அணில் ெளர்த்மதன்...ஓடி விட்டது!
மரம் ெளர்த்மதன்... இரண்டும் ெந்து விட்டது!!
- அப்துல் கலாம்
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