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வெஷ்ணவி வசல்ெமுத்துக்குமரன்
இவளஞர்குழு வதாடர்ொளர்
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இம்மலர் அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் கவளீயீடு. இம்மலரில் கவளியிடப்படும் படங்கள்,
கட்டுதரகள், ஓவியங்கள் மற்றும் இன்னபிற கபாருண்தமகளின் உரிதம பதடப்பாளதரயும்,
மலர்க்குழுதவயும் சார்ந்தது. இவற்றில் எங்மகனும், எப்மபாமதனும் எழக்கூடிய பிதழகளுக்கு மலர்க்குழுமவா,
மகட்ம ா கபாறுப்மபற்காது. மலருக்கு அனுப்பி தவக்கப்படும் கபாருண்தமகதளத் மதர்ந்கதடுக்கவும்,
திருத்தி அதமக்கவும், மமலும் அவற்றிற்கு மறுகமாழி அனுப்புதல் குறித்து முடிகவடுக்கவும், ஆசிரியர்
குழுவிற்கு முழு உரிதம உண்டு.
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ஆசிரியரிடமிருந்து...
ஆதிமுத்து

அட்லாண்டா வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம்.
வசந்த மலர் வழியாக மீண்டும் உங்கதளகயல்லாம் சந்திப்பதில் கபரு மகிழ்ச்சி அதடகிமறன்.
இந்த வருடத்தின் வசந்த மலர்ப் கபாறுப்தப என்னிடம் ஒப்பதடத்த தமிழ்ச் சங்கத்தின்
நிர்வாகக் குழுவுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிதயத் கதரிவித்துக் ககாள்கிமறன்.
நான் திரும்பவும் இந்த வருடம் வசந்த மலர்ப் பதிப்பின் கபாறுப்மபற்று நடத்த மவண்டும்
என்று என்தன அணுகித் தன் முழு ஆதரதவதயயும் எனக்கு அளித்து வரும் சங்கத்தின்
நிர்வாகக் குழுவின் கதாடர்பாளர் (Executive Committee Representative) திரு. மமாகன் மகாவிந்தராஜ்
அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி. நம்மால் இந்த மலதரச் சிறப்பாகச் கசய்ய முடியும் என்று
என்தன ஊக்குவித்து, என்மனாடு துதண நின்று உறுதுதணயாக இருந்து வரும் இதண
ஆசிரியர் திரு.ந. குமமரசன் உள்ளிட்ட நம் வசந்த மலரின் ஆசிரியர் குழு அன்பர்கள்
அதனவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி.
எங்மக நாம் இடம் கபயர்ந்து வாழ்ந்தாலும், தாய் கமாழியாம் நம் தமிதழ வளர்க்கின்ற
கடதமயும், நம் அடுத்த ததலமுதறக்கு நாம் நம் கமாழிதய எடுத்துச் கசல்ல உதவ மவண்டிய
கட்டாயமும் இருக்கிறது என்பதத நாம் எல்மலாரும் அறிமவாம். இந்தக் கடதம உணர்ச்சிதய
நம் ஆசிரியர் குழுவின் பதடப்புகளின் மூலம் நீங்கள் அறியலாம். இந்த வருடம் நமது வசந்த
மலர்க்குழுவின் இதளய ததலமுதறத் கதாடர்பாளர் (Youth Committee Representative) தவஷ்ணவி
அவர்கதள வரமவற்கிமறாம். சிறுவர்களுக்காக நம் மலரில் வித்தியாசமாக என்ன கசய்யலாம்,
என்ன பதடப்புகதள கவளியிடலாம் என்று நம் ஆசிரியர் குழு கதாடர்ந்து தீவிரமாக
ஆமலாசித்து வருகிறது. இதன் விதளவாக இந்த மலரில் இடம் கபற்றிருக்கும் சிறப்புப்
பகுதிகதள நீங்கள் காணலாம்.
இது தவிர, நம் சங்கம் கதாடர்ந்து நம் தமிழ்ச் சமுதாயத்திற்குச் கசய்து வரும் அரிய பணிகதள
நான் கசால்லமவ மததவயில்தல. இதுபற்றி நம் சங்கத்தின் ததலவர் திரு. பிரகாஷ் சூதச
அவர்களின் உதரயில் விரிவாக எழுதியுள்ளார்.
நாம் முன்னமம அறிவித்து இருந்த படி, முடிந்த வதர நம் இதளய ததலமுதறயினரிடம்
இருந்து தமிழ் கமாழி, மற்றும் நம் கலாச்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட பதடப்புகதள வரமவற்கிமறாம்.
நம் அறிவிப்தபக் கருத்தில் ககாண்டு நம் தமிழ்ப்பள்ளிகளும், மற்றும் கபற்மறார்களும் தம்
குழந்ததகளிடமிருந்து வதரபடங்கள் உள்ளிட்ட பதடப்புகதள மிகவும் குறுகிய
காலத்திமலமய நமக்கு அனுப்பி ஆதரவளித்தது வரமவற்கத்தக்கது.
நம் வசந்த மலர்க்குழுவுக்கு உங்களின் இந்த ஆதரவு பற்றிய மகிழ்ச்சியும், இது இன்னும் பல
மடங்கு கதாடரும் என்ற நம்பிக்தகயும் எனக்கு இருக்கிறது.
நன்றி.
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சங்கத் தவலெரிடமிருந்து...
ப்ரகாஷ் ஞா சூவச

அட்லாண்டா வாழ் அதனத்துத் தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் என் இனிய புத்தாண்டு
நல்வாழ்த்துக்கள்!
‘தமிழ் எங்கள் கமாழி, அன்பு எங்கள் வழி’ - என்ற கருத்தத தமயமாகக் ககாண்டு, இந்த வருடம்
நாம் அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் முப்பத்ததந்தாவது ஆண்தடக் ககாண்டாடிக்
ககாண்டிருக்கும் இவ்மவதளயில் முத்தாய்ப்பு தவப்பது மபால், வசந்த மலர் மூலமாகத்
தங்கதளச் சந்திப்பதில் கபருமகிழ்ச்சி ககாள்கிமறன்.
இந்த ஆண்டின் துவக்க நிகழ்ச்சியான கபாங்கல் திருநாள் ககாண்டாட்டத்தில், முதன்முதறயாக,
கதிரவனுக்குப் கபாங்கல் தவத்து, தமிழர்ப் பாரம்பரியப் பதற அடித்து, திதரயுலக வித்தகர் திரு.
மக.பாக்யராஜ் அவர்களின் ததலதமயில் “இது உங்கள் மமதட” நிகழ்ச்சியுடன்
ககாண்டாடியிருக்கிமறாம். வருடத் துவக்கத்திமலமய, 650க்கும் மமற்பட்ட உறுப்பினர்
எண்ணிக்தகயுடன், 1700க்கும் மமற்பட்மடார் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்து கலந்து ககாண்டு ஆதரவு
தந்திருப்பது, எங்கள் கசயற்குழுவின் முயற்சிகளுக்கு, உங்கள் கதாடரும் ஆதரவின் அத்தாட்சி!
அதற்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள்!
கசன்ற ஆண்டு இறுதியில் நாம் ஆரம்பித்த கசன்தன கவள்ள நிவாரண நிதிக்காக நம்
கசயற்குழுவிலிருந்து கசயலாளர் ஜீவன், உபததலவர் பழனி இருவரும் தமிழகம் கசன்று
நிவாரணப் பணிகதள மநரடியாகக் கண்காணித்து வந்துள்ளனர். நீங்கள் அளித்த பணம், மற்றும்
கபாருள் உதவிகளுக்கு, அததப் கபற்றுப் பயனதடந்மதார் தங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகதளப் பல
முதற கதரிவித்துள்ளனர். உங்கள் உதவிக்கரங்களால் இன்று பலரின் வாழ்வில் நிரந்தர
மாற்றத்தத ஏற்படுத்திய இந்த கூட்டு முயற்சி, கபருமித கவற்றி மகிழ்ச்சிதயத் தருகிறது.
நம் கதாண்டு கசயற்குழுவின் (Charity committee) புதிய முயற்சியாக இந்த வருடம் ‘ம ாலி’
பண்டிதக ககாண்டாடப்பட்டது. வண்ணங்களின் பண்டிதகதயக் ககாண்டாடியமதாடு
மட்டுமல்லாமல், அதன் மூலமாகத் திரட்டிய நிதி, இந்தியாவில் வாழும் சில குழந்ததகளின்
வாழ்வில் வண்ணம் மசர்க்கும் வதகயில் அதமந்தது.
கசம்கமாழியாம் தமிழ் கமாழிதய, நம் அடுத்த ததலமுதறக்குக் ககாண்டு கசல்லும் சீரிய
பணியில் நமது சங்கத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் அட்லாண்டா தமிழ்ப் பள்ளிகள் சுமார் 1000
மாணவமணிகளுக்குத் தமிழ்ப்பயிற்றுவித்து வருகின்றன. தமிழ்ப்பள்ளிகளின் ஆண்டுவிழா
இவ்வருடம், இந்தியத் தூதர் திரு. நாமகஷ் சிங் அவர்கள் ததலதமயில், அரங்கம் நிதறந்த
விழாவாகக் குழந்ததகளின் கதலநிகழ்ச்சிகமளாடு சிறப்பாக நதடகபற்றது. தமிழ்ப்படிப்தப
நிதறவு கசய்த 21 மாணவ, மாணவிகளுக்குப் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.
சித்திதரதய நாம் ‘புத்தாண்டின் புதுவசந்தமாக’ வரமவற்றுக் ககாண்டாடியிருக்கிமறாம்.
இம்முதற தமிழ் அறிஞர் மபராசிரியர் திரு. கு. ஞானசம்பந்தம் அவர்கள் ததலதமயில் திதர
நடிகர் திரு. பாண்டியராஜன், திரு. மமாகனசுந்தரம் உள்ளிட்டப் பிரபல மபச்சாளர்களுடன்
பட்டிமன்றம் சிறப்பாக நதடகபற்றது. தமிழ்ச் சுதவயுடன், நதகச்சுதவயும் கலந்து மூன்றதர
மணி மநர நிகழ்ச்சி, அதனவதரயும் தங்கள் இருக்தகயிமலமய கட்டுண்டு இரசிக்க தவத்தது.
பிறகு, அட்லாண்டா சிம்ஃகபானிக் குழுவினர் ‘சூப்பர் சிங்கர்’களுடன் இதணந்து வழங்கிய
கமல்லிதச நிகழ்ச்சி மாதலயில் கமருமகற்றியது.
எதிர்வரும் மம 14ஆம் மததி, மகளிர் தின நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டு வருகிறது. பல
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விதளயாட்டுப் மபாட்டிகதளயும், முத்தமிழ்விழா நிகழ்ச்சிகதளயும் ஏற்பாடு
கசய்துவருகிமறாம். நவம்பர் 12 அன்று தீபாவளிவிழாதவ சீரும், சிறப்புமாகக் ககாண்டாட,
‘க்மரசி மமாகன்’ குழுவினரின் நாடகத்திற்கு ஏற்பாடு கசய்துவருகிமறாம்.
அட்லாண்டா தமிழ் சமுதாயம் கடந்த சில வருடங்களில் கபருகிவருகிறது. சமீப காலமாக,
நிகழ்ச்சிகதளச் கசவ்வமன கசய்வதற்குக் குதறந்தபட்சமாக 100 தன்னார்வத் கதாண்டர்களின்
மசதவ மததவப்படுகிறது. எனமவ, நிகழ்ச்சிகதளச் சிறப்பாக நிதறமவற்றுவதற்குத் தங்களின்
கதாடராதரதவ மவண்டுகிமறன். இன்று ஏடு தூக்கும் நம் பிள்தளகள், நாதள நம் சமுதாயத்
ததலவர்கள், எனமவ நம் இதளஞர், இதளஞிகதள, நிகழ்ச்சிகதளச் கசயல்படுத்துவதில்
ஊக்கப்படுத்துகிமறாம். இது நம் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு ஆமராக்கியமான அடித்தளமாக இருக்கும்
என நம்புகிமறன். கடல்கள் பல கடந்தாலும், நம் கன்னித்தமிழின் மமன்தமக்குத் கதாண்டுப்
பணிகள் கதாடர, அட்லாண்டா வாழ் அதனத்து தமிழர்களின் ஆதரதவயும் மவண்டுகிமறன்.
வணக்கம்!
ெர்ணா வீரமணி, 9 ெயது
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கல்விக் காய்ச்சல் (High School Fever)
அெர்ணா ொஸ்கர்

கசன்ற வாரம் என் மதாழிதய Market-ல் பார்த்மதன். அவளுதடய மூத்த மகன் அடுத்த வருடம்
High School கசல்கிறான் என்றாள். "High School Fever-ல இருக்மகன், எத்ததன College Level Class
எடுக்கணும் , எத்ததன Club-ல் இருக்க மவண்டும் ஒண்ணுமம புரியதலமய" என்று புலம்பித்
தள்ளிவிட்டாள். என் மதாழிதயப் மபான்ற High School கசல்லும் வயது பிள்தளகளின்
கபற்மறாராகிய உங்களிடம் சில குறிப்புகதள பகிர்ந்து ககாள்கிமறன். இதவ முற்றும்
என்னுதடய கசாந்தக் கருத்துக்கமள! கபற்மறாராகிய உங்களுக்குத் தான் உங்கள் பிள்தளகளுக்கு
எது உகந்தது என்று கதரியும்.
எட்டாம் வகுப்பு முடிந்தவுடன் மகாதட விடுமுதற நாட்கதள நன்றாகப் பயன்படுத்திக்
ககாள்ளுங்கள். உங்கள் மகமனா மகமளா அடுத்த நான்கு வருடங்களில் என்ன கசய்யலாம் என்று
நிதானமாக மயாசித்துத் திட்டமிட வாய்ப்தப ஏற்படுத்திக் ககாடுங்கள். பிடித்த பாடம் என்ன ,
கனவுகள் என்ன , என்னவாக ஆதசப் படுகிறாய் , ஏன், என்பது மபான்ற மகள்விகதளக் ககாடுத்து
மயாசித்து பதில் எழுதச் கசால்லுங்கள். Brain Storming எனப்படும் உக்தி பல வழிகளில்
அவர்களுதடய சிந்ததனதயத் தூண்டுவமதாடு எண்ணங்கதளயும் ஒருமுகப்படுத்தும்.
சவாலான பாடங்கதள எடுப்பது எவ்வளவு முக்கியமமா அதத விட எடுக்கும் பாடத்தத
விரும்பி, நன்கு புரிந்து படித்து நல்ல மதிப்கபண்கமளாடு மதர்ச்சி கபறுவது மிகவும்
முக்கியமானது. அதனால் மற்ற மாணவர்கதளமயா கபற்மறார்கதளமயா பார்த்து, உங்கள்
பிள்தளகளிடம் கடினமான பாடங்கதளத் திணிக்காதீர்கள். மாறாக, அவர்களிடம் கடினமாக
உதழப்பதால் என்ன பயன் என்று எடுத்துதரப்பது நல்லது. ஆனால் அவர்கள் கடினமான
பாடங்கதள எடுத்துக் ககாண்டு திணறாமல் பார்த்துக் ககாள்ளுங்கள்.
இந்த நான்கு வருடங்களும் தங்கள் மாணவர்கதள மவதல அல்லது கதாண்டு கசய்ய
ஊக்குவியுங்கள். கவறும் படிப்பு மட்டுமில்லாமல் பல அனுபவங்கதளயும் ககாடுக்க
விதழயுங்கள். பல சிறந்த கல்லூரிகள் மாணவர்களின் மதிப்கபண்கதள மட்டும் பார்ப்பதில்தல.
அவர்களின் அனுபவங்கள் மற்றும் வளர்ந்த சூழ்நிதலயில் உள்ள அளவான வாய்ப்புகதள
எவ்வாறு பயன்படுத்திக்ககாண்டு தனக்கான அதடயாளத்ததத் மதடிக் ககாள்கிறார்கள்
என்பததயும் கவனிக்கிறார்கள்.
அவர்களுதடய ஆர்வம் எதிலுள்ளது என்பதத அறிந்த பின் அதற்மகற்ற திட்டமிடல் மிகவும்
முக்கியமானது. (எ:க ) மருத்துவத் துதறயில் கால் பதிக்க ஆதசப்படும் மாணவர்கள் பள்ளியில்
உயிரியல் சார்ந்த பாடங்கதள அடுத்த நான்கு வருடங்களில் எப்படி படிக்கலாம் என்று எழுதிக்
ககாள்ளுங்கள். பள்ளியில் மருத்துவம் சார்ந்த குழுக்கள் என்கனன்ன உள்ளன, அவற்றில்
எப்கபாழுது, எந்தக் குழுவில், எப்படி மசரலாம் என்று திட்டமிடுங்கள்.
ஒவ்கவாரு வருடமும் மகாதட விடுமுதறதய எப்படி பயன் படுத்திக் ககாள்ளலாம் என்று முன்
கூட்டிமய மயாசியுங்கள். உள்ளகப் பயிற்சிமயா (Internship), ஆராய்ச்சி கசய்வதற்மகா பல
வாய்ப்புக்கள் உள்ளன. கபற்மறார்கள் மாணவர்களின் ஆர்வத்திற்மகற்பத் தகவல்கதளத் திரட்டித்
தரலாம்.
கல்லூரிகள் மாணவர்களின் GPA (கமாத்த மதிப்கபண்கள் ), SAT/ACT மதிப்கபண்கள், பரிந்துதரக்
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கடிதம், SOP எனப்படும் உட்கருத்து அறிக்தக மற்றும் பாடத்திட்டம் சாரா ஆர்வங்கள்
ஆகியவற்தறக் கணிப்பிட்டுத் தங்கள் கல்லூரியில் மசர்த்துக் ககாள்கிறார்கள்.
எனமவ SAT மற்றும் ACT குறித்த அதனத்து விபரங்கதளயும் அறிந்து ககாள்ளுங்கள். உங்கள்
மாணவர்களுக்கு இந்த இரண்டு மதர்வுகளில் எது உகந்தது, இரண்டு மதர்வுகளும் எடுத்துக்
ககாள்ளலாமா என்று மயாசித்து முடிகவடுக்க உதவுங்கள்.
பரிந்துதரக் கடிதத்தத எந்த ஆசிரியரிடம் வாங்கலாம் என்று திட்டமிட்டு அந்த ஆசிரியதர
முன்னதாக மகட்டு தவத்துக்ககாள்ளச் கசால்லுங்கள்.
Unweighted மற்றும் Weighted GPA எவ்வாறு கணக்கிடப் படுகிறது என்று கதரிந்து ககாள்ளுங்கள்.
ஒவ்கவாரு வருடமும் எடுத்துள்ள பாடங்களின்படி GPA எவ்வாறு பாதிக்கப்படும் என்று அறிந்து
ககாள்ளுங்கள்.
ஒவ்கவாரு வருடமும் தங்கள் மாணவர்கதள விடுமுதறயிமலா, ஒரு மபாட்டியில் கலந்து
ககாண்ட பிறமகா, ஆராய்ச்சித் திட்டத்தில் பங்குகபற்ற பிறமகா தங்கள் அனுபவங்கதள எழுதி
தவத்துக் ககாள்ள ஊக்குவியுங்கள். SOP (statement of purpose) எழுதும் மபாது மகார்தவயான ஒரு
கததயாக எழுத அதவ பயன் படலாம்.
தகுதி மற்றும் மததவ சார்ந்த படிப்புதவித் கதாதக (merit /need -based scholarship) குறித்த
தகவல்கதள மசகரியுங்கள். அவற்றில் கபாருத்தமானவற்தறத் மதர்ந்கதடுத்து விண்ணப்பிக்க
ஊக்குவியுங்கள்.
மாணவர்கள் படிக்க விரும்பும் கல்லூரிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்பு அவர்கதள
அக்கல்லூரிகளுக்கு அதழத்து கசல்வது நல்லது. அமநக கல்லூரிகள் மாணவர்களுக்காக தங்கள்
கல்லூரி குறித்த தகவல்கதள Campus tour-ல் நன்கு விளக்குகிறார்கள்.
நம் பிள்தளகள் தன்னம்பிக்தகயுடன் கல்லூரிக்குள் அடிகயடுக்கப் கபற்மறாராகிய நாம்
அவர்களுக்கு உறுதுதணயாய் இருப்மபாம்.

Shruthi Rajamanikandan,
Grade 2 Lilburn Tamil School

7

வசந்த மலர் * ஏப்ரல் 2016

“வீரமங்வகனெலுநாச்சியார்”, by Samiksha Sriram Age: 12
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காட்சியும் கவிவதயும்
ந. குமனரசன்

மனங் கவரும்
மணங்கள் வீசி
ததலநிதறயப் பூச்சூடி
பூமிக்கும் கபாட்டிட்டு
வண்ணப்கபாடி தூவி
வசந்தத்ததக் ககாண்டாடும்
இம் மரங்கள்!

இந்தப் ெகுதி உங்கள் கவிவதகளுக்காகக்
காத்திருக்கிைது.
இடது ெக்கம் உள்ள காட்சிக்குப் வொருத்தமா
கவிவதகள் ொசகர்களிடமிருநது
ெரனெற்கப்ெடுகின்ை .
கவிவதகவள vmgats@gmail.com என்ை
முகெரிக்கு அனுப்பி வெக்கவும்.

சிைந்த
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தாய்வமாழியாம் எங்கள்??
நன்றி: சாகித்ய அகாவதமி விருது வெற்ை எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன்

கதாதலக்காட்சி அறிவிப்பாளப் கபண்கள் தமிழ்த் தாதய வன்புணர்ச்சி கசய்கிறார்கள்.
சமீபத்தில், இதசயரங்கு ஒன்றில், பாடகி பாடிக்ககாண்டு இருந்தாள். ‘எத்தால் ஈச்தச ககான்றாய்
கபண்மண!’ என்று. ஈதய எதத தவத்துக் ககான்றாய் என்றால் என்ன விளங்கும்? காதல் பாட்டு,
சிருங்கார ரசம், பதம். அதிர்ச்சியாக இருந்தது. தமிழில் கமாழிமாற்றிப் புரிந்துககாள்ள சில
கநாடிகள் பிடித்தது. ‘எத்தால் இச்தச ககாண்டாய் கபண்மண!’ என்பது மூலம்.
பழுத்தாலும் பாகல் கசப்புதான். கமாழிச் சுத்தம் இல்லாவிட்டால் மதனிதசயும் கசவிக்குத்
துன்பம் தான். காரணம், பாடதலப் புரிந்துககாள்ளத் தமிழ் கதரியாது. ஆங்கில எழுத்துக்களில்
எழுதிதவத்து மனப்பாடம் கசய்து பாடுகிறார்கள். கதாதலக்காட்சி anchor கன்னிகதளயும்,
தமிழில் நடிக்க வரும் மவற்று மாநிலப் கபண்கதளயும் உச்சரிப்புக்களில் எமது இளம் கபண்கள்
நககலடுத்துக் ககாண்டு இருக்கிறார்கள். கபற்மறார் தமது பிள்தளகளின் ஆங்கில உதரயாடலில்
காமத்தின் உச்சகட்டக் கிறக்கத்தில் கசாக்கிக் கிடக்கிறார்கள்.
மகாதவயில், 80 நாடுகளுக்குத் தமது தயாரிப்புகதள ஏற்றுமதி கசய்யும் நிறுவனம் ஒன்றின்
மமலாண் இயக்குநர், பயண இலக்கியங்கள் எழுதும் இயமகாகா சுப்ரமணியம் அவர்கதளச்
சந்திக்கப் மபாயிருந்மதன். அவர் அலுவலக மமதச மீதிருந்த வாசகம்- ‘தயவு கசய்து தமிழில்
உதரயாடுங்கள்’. நீங்கள் மகட்கலாம், ‘தமிழ் கதரியாதவர் என்ன கசய்வார்?’ என்று. அந்த
அறிவிப்பின் கீமழ இருந்த ஆங்கில வாசகம்- ‘If you can speak Tamil, please converse in Tamil!’
தாய்கமாழிதயக் கற்பதும் தாய்கமாழியில் உதரயாடுவதும், கமாழிகவறி என்று கசால்வார்கள்,
தமிழ்நாட்டில் பிறந்து, தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் கதாழில் புரிந்து, தமிழ்நாட்டில்
வாழும் கனவான்கள் சிலர். அவர்கள் கசால்லும் ஒரு வாசகம், ‘After all, language is only a medium. ஆனால், கண்ணியமாக நாம் மறுக்க விரும்பும் விஷயமது. கமாழி, தாய்கமாழி, கவறும்
ஊடகம் மட்டுமல்ல. அது நமது வரலாறு, பண்பாடு, முகவரி. தாய் என்பவள் கவறும் Carrier
மாத்திரமா? தண்ணீர் என்பது கவறும் drink மாத்திரமா? திருக்குறள் கசால்வது:
‘வாள்மபால் பதகவதர அஞ்சற்க; அஞ்சுக
மகள்மபால் பதகவர் கதாடர்பு
வாள் மபான்ற ககாதலக் கருவியான பதகவர்களிடம்கூட அஞ்ச மவண்டாம். ஆனால், உறவு
மபான்ற பதகவர்களிடம் அஞ்சுங்கள். ஆம்! தாய்கமாழிதய கவறும் ஊடகம் என்பவதர நாம்
பதகவர் என்பதா… உறவினர் என்பதா?
மமதடக்கு ஒன்றும் சுயத்துக்கு ஒன்றுமாக நமக்கு நியாயமும் பண்பாடும் கமாழியும்
இருக்கலாகாது.
சமீபத்தில் ஈழத்தின் மூத்த எழுத்தாளர் அ.முத்துலிங்கம் எழுதிய கட்டுதர ஒன்றில் கசால்கிறார்.
இராக், இஸ்மரல், கலபனான், சிரியா ஆகிய நாடுகளில் 10 லட்சம் மபர் அராமிக் கமாழி
மபசுகிறார்கள். இஸ்மரலில் 50 லட்சம் மபர் ஹீப்ரு கமாழி மபசுகிறார்கள். மால்டாவில் மால்தீஷ்
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கமாழிதய 4 லட்சம் மபரும் மாலத்தீவில் திமவஹி கமாழிதய 3 1/2 லட்சம் மபரும், ஐஸ்லாண்டில்
ஐஸ்லாண்டிக் கமாழிதய 3 லட்சம் மபரும் மபசுகிறார்கள். ‘மபசுகிறார்கள்’ என்பதல்ல விஷயம்,
தாய்கமாழி எனும் கர்வத்துடன் மபசுகிறார்கள் என்பதுதான்.
ஆனால், நாமமா உலககங்கும் 8 மகாடிப் மபர் இருக்கிமறாம். கதான்தமயான, உலகத் தரத்து
இலக்கியங்கள்ககாண்ட, சீரிய பண்பாட்டுக் கூறுகள் ககாண்ட நமது கமாழி பற்றிய கர்வம்
இல்தல என்பது ஒருபுறம்… உதாசீனம் என்பது மறுபுறம். நம்மில் பாதிப் மபர் ககாச்தச
ஆங்கிலத்தில் உதரயாடி, நம்தம மமததகள் என்று நிறுவும் முயற்சியில் இருக்கிமறாம்.
ஒரு கமாழியின் அழிவு, அந்த இனத்தின், பண்பாட்டின் அழிவு என்ற அறிவு நமக்கு இல்தல.
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ெளரும் கவலஞர் - நாகசுதன்
சிெக்குமார் சிெசண்முகம்

சிகாமகாவிலிருந்து 2014ம் ஆண்டு அட்லாண்டாவிற்கு
குடிப்கபயர்ந்த நாகசுதனுக்கு தற்கபாழுது 14 வயது. வரும்
கல்வியாண்டில், உயர்நிதலப் பள்ளிக்கு அடிகயடுத்து
தவக்கவிருக்கிறார். தமிழ் மீதும், இதச மீதும் ஆர்வம் ககாண்டவர்.
அல்பாகரட்டா தமிழ்ப் பள்ளியில் இறுதியாண்டு படித்து வருகிறார்.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக, அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ் சங்கம்
நடத்திய Super Singer நிகழ்ச்சியில் கலந்துககாண்டு நம்தம
மகிழ்வித்தவர். அல்பாகரட்டா தமிழ்ப் பள்ளி நடத்திய தமிழ்ப்
மபச்சுப் மபாட்டிகளில், கதாடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகள் முதல்
பரிதச கவன்றவர். அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ் சங்கம் நடத்திய
கபாங்கல் விழாவில், கவிஞர் ந. குமமரசன் அவர்களின் ததலதமயில் நடந்த “தமிழ்ப் மபச்சு
எங்கள் மூச்சு” நிகழ்ச்சியில், இவர் மபசிய மபச்சு, அதனவதரயும் கவர்ந்தது. அந்த விழாவில்
மபசியவர்களில், வயதில் இதளயவர் இவமர.
இந்த வருடம் அட்லாண்டா மாநகர தமிழ்ச் சங்கத்தின் கபாங்கல் விழாவில், இயக்குனர் திரு.
பாக்யராஜ் அவர்கள் ததலதமயில் நடந்த "இது உங்கள் மமதட" நிகழ்ச்சியில் நாகசுதன் கலந்து
ககாண்டு நதகச்சுதவயாய்ப் மபசினார். "உறவினர்கள் கூட இருக்கும் மபாது வரும் சந்மதாஷம்,
அட்லாண்டாவுல கபயர snowமாதிரி... எப்பவாவது தான் கபய்யும்... சீக்கிரமாக் கரஞ்சிடும்...
ஆனா, நண்பர்கள் கூட இருக்குற சந்மதாஷம், Antarctica Snow மாதிரி;கதரயமவ கதரயாது"
என்று இவர் மபசியது எல்மலாதரயும் சிரிக்க தவத்தது.
அல்பாகரட்டா தமிழ் பள்ளியில் நதடகபறும் கதல நிகழ்ச்சிகளில் தவறாமல் பங்குகபறும்
நாகசுதன், இந்த வருடப் கபாங்கல் நிகழ்ச்சியில் நம் பாரம்பரிய நடனங்களில் ஒன்றான
கபாய்க்கால் குதிதரயாட்டம் ஆடி மகிழ்வித்தார். அட்லாண்டா மாநகர தமிழ் சங்க
நிகழ்ச்சிகளில் தன்னார்வ கதாண்டும் கசய்து வருகிறார். அல்பாகரட்டா தமிழ் பள்ளியில்
இறுதியாண்டு முடித்தப்பின், அடுத்த ஆண்டு முதல், துதணயாசிரியராய் பணிபுரிய
ஆவலாயிருக்கிறார்.
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வொங்கல் விைா 2016
அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் (GATS) 2016 கசயற்குழு கபாறுப்மபற்று தங்களது
முதல் நிகழ்ச்சியாக, 'கபாங்கல் திருவிழா 2016' ஐ, ஜனவரி 30ஆம் நாள் ஏற்பாடு கசய்திருந்தனர்.
ஆயிரத்து அறுநூறுக்கும் (1600) மமற்பட்ட மக்கள் கலந்து ககாண்ட இந்த விழாவில், பல
குடும்பத்தினர்கள் ஒன்றாகக் கூடிப் கபாங்கல் பாதனயில் கபாங்கலிட்டுக் ககாண்டாடியது
மக்கதள மகிழ்ச்சி கவள்ளத்தில் ஆழ்த்தியது. அடுத்து நம் தமிழர்களின் பாரம்பரிய
விதளயாட்டான 'உரியடி', கபரியவர்கள் முதல் குழந்ததகள் வதர அதனவரும் விதளயாடி
மகிழ்ந்தனர்.
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பிறகு நடத்தப்பட்ட 'மகாலப் மபாட்டியில்' கபண்கள் குழுக்கள் மசர்ந்து, பலவிதமான
மகாலங்கதள வதரந்து தத்தம் திறதமதய கவளிப்படுத்தினர்.
அகமரிக்கப் பதற இதசக் குழுவிலிருந்து வந்திருந்த கதலஞர்கள், வாசித்த பதற இதச,
நம்மவர்கதள ஆட தவத்தது.மகட்ஸின் கதாண்டுக்குழு, கசன்தனயில் ஏற்பட்ட கவள்ள
நிவாரணத்திற்காக , அவர்கள் ஆற்றிய கதாண்டுகள் குறித்துத் கதரியப்படுத்தினர். இலவச
மருத்துவ முகாமிற்காக கசன்று வந்த மருத்துவர்களுக்குப் பாராட்டு கதரிவிக்கப் பட்டது .
அடுத்து, நன்ககாதடயாகப் கபற்ற கதாதக, உதவும் கரங்கள் மற்றும் விபா அதமப்பினரிடம்
மசர்ப்பிக்கப்பட்டு பயனளித்தததயும் காகணாளி மூலம் பார்க்க முடிந்தது .
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300க்கும் மமற்பட்ட குழந்ததகள் மற்றும் கபரியவர்கள் கலந்து ககாண்ட கதலநிகழ்ச்சிகள்,
காண்பவர்களின் மனத்ததக் ககாள்தள ககாண்டன. அடுத்து இரவு உணவிற்குப் பிறகு,
அதனவரும் ஆர்வமுடன் எதிர் மநாக்கிய, "இது உங்கள் மமதட" நிகழ்ச்சி கதாடங்கியது.
கபருதமக்குரிய இயக்குனர் திரு.பாக்யராஜ் ததலதமயில் நம் உள்ளூர்ப் மபச்சாளர்கள் கலந்து
ககாண்டு சிறப்பித்தனர். அவர்கள் மபசிய ததலப்பு "யாருடன் கூடிக் குலாவினால் மிகுந்த
இன்பம் - காதலியுடனா, மதனவியுடனா, நண்பர்களுடனா, கபற்மறார்களுடனா,
குழந்ததகளுடனா". அரங்கம் நிதறந்த கூட்டம், தகத்தட்டி ரசித்தது.
கமாத்தத்தில் தித்திக்கும் கபாங்கதல, அட்லாண்டா மக்கள் நண்பர்களுடன் கூடிக் குலவிக்
ககாண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
15
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ெடவமாழி வசால்லும் ெைவமாழி என் ?
கீதா சதீஷ்

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
விவடகள்: பின் ெரும் ெக்கம் ஒன்றில்
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அறிவியல் ெக்கம்
பிரதிொ ப்னரம்குமார்
ெைவெகள்
சிறுவர்கமள உங்களுக்ககல்லாம் பறதவகள்
என்றால் மிகவும் பிடிக்கும் அல்லவா ?
வாருங்கள் அதவகதளப் பற்றி நிதறய கதரிந்து
ககாள்ளலாம். பறதவகள் என்பதவ முட்தட
இடுகின்ற விலங்குகள் பிரிதவ
மசர்ந்தது ,விலங்கா என்று ஆச்சர்யமாக
உள்ளதா ? ஆமாம் , விலங்குகளிலுள்ள பறதவ
எனும் வகுப்பில் 9672 பறதவகள் இருக்கிறது !
நம் விரல் நீளமும் 1 .8 கிராமும் உள்ள தாரிச்
சீட்டிலிருந்து ( ம்மிங் மபர்ட் )9 அடி உயரமும்
156 கிமலா எதடயும் ககாண்ட கநருப்பு மகாழி
வதர பறதவகள் உண்டு.
அதனத்து பறதவகளாலும் பறக்க முடியாது உதாரணமாக கநருப்புக் மகாழி, கபன்குவின்,கிவி
ஆகியவற்தற கசால்லலாம். பறதவகள் பாலூட்டிகள் மபான்று நான்கு அதற
இதயத்ததயும்,கவது கவதுப்பான இரத்தத்ததயும் கபற்றிருக்கும் .அமத சமயம் ஊர்வன
மபான்று முட்தடயிட்டுக் குஞ்சும் கபாறிக்கும்.நம் முடி,நகம் அதிகலல்லாம் உள்ள
ககமராட்டின் தான் பறதவயின் இறகிலும் இருக்கிறது .ஆனால் நமக்கு நகம், முடி வளர்வது
மபான்று எப்கபாழுதும் அதன் இறகு வளராமல் குறிப்பிட்ட அளமவாடு நின்று விடும் .
வருடத்திற்கு ஒரு முதற சிறதக உதிர்த்து புதிதாக இறதக வளர்த்து ககாள்ளும் .
பறதவகள் கூரிய பார்தவ திறதனக் ககாண்டிருக்கும்.கண்களில் 3 இதமகள் இருக்கும் ,மமல்
இதம நம்தம மபாலவும் ,கீழ் இதம தூங்கும் மபாது மூடவும்,மற்கறாரு இதம கண்கதள அதிக
காற்று,ஒளி மபான்றவற்றிலிருந்துக் காப்பாற்றவும் உதவும். பறதவயின் காது இறகுகளால் மூடி
உட்புறமாகமவ இருக்கும்,மகட்பதற்கு மட்டுமல்லாமல், பறக்கும் மபாது உடலின்
சமநிதலக்காகவும் உதவும்.
பறதவயின் மூதளயும் மிகவும் நன்கு வளர்ச்சியதடந்து அதில் உள்ள த பர்ஸ்ட்ரியாடம்
எனும் நமக்கில்லாத பகுதிமய பறதவகள் பாட்கடல்லாம் கற்றுக்ககாள்ள உதவுகிறதாம்.
ஆந்ததயத் தவிர கபரும்பாலான பறதவகள் இரவிமலமய தூங்குகின்றன .பறதவகள் பறக்கும்
மபாது "v "வடிவத்திமலமய பறக்கும். முன்னால் மபாகும் பறதவயின் இறக்தக உண்டாக்கும்
காற்றழுத்தத்தினால் பின்னால் மபாகும் பறதவகயல்லாம் சுலபமாக பறக்கும்.மடாமடா ,கபரிய
ஓக் ,யாதன பறதவ மபான்ற பறதவகள் அழிந்து விட்டன .
என்ன குழந்ததகமள பறதவகள் பற்றி நிதறய கதரிந்து ககாண்டீர்களா ?அடுத்த அறிவியல்
பக்கம் என்ன கசால்ல மபாகிறது என்று மயாசித்து ககாண்மட மபாய்
விதளயாடுங்கள் ,மீண்டும் அடுத்த மலரில் பார்க்கலாம்.
மூலம்:விக்கிபீடியா
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எங்கள் கல்வித்னதவெ $20 மட்டுனம
GATS தன் ார்ெத் வதாண்டுக்குழு

ஒரு குழந்ததயின் எதிர்காலத்தத மாற்றி அதமக்கத்
மததவப்படும் கல்வித்கதாதக வருடத்திற்கு $20.
கசன்தனயில் கத்திரி கவயில் சுட்கடரிக்கும் மதிய
மவதளயில், நான்கு சக்கர வாகனத்தின் உள்மள AC
காற்று முத்தமிட, AR ரஹ்மானின் இன்னிதசயில் நாம்
லயித்திருக்கும் தருவாயில், ஒவ்கவாரு சிக்னலிலும்
கவளிமய காலில் கசருப்பு கூட இல்லாமல் நம் கார்
கததவ துதடக்கும் சிறார்கதளப் பார்த்து நாம்
அதனவருமம ஒரு சில கநாடிகளாவது மனம்
பததத்துப் பதறியிருக்கிமறாம், தவித்திருக்கிமறாம்.
Restaurant இல் வதக வதகயாய் உணவுகதள ஆர்டர் கசய்து நாம் சாப்பிடும்மபாது, அந்த ஒரு
மவதள உணவு கூட இல்லாமல் தவிக்கின்ற குழந்ததகதள நிதனத்து நம் அதனவருக்கும் ஒரு
சில மணித்துளிகள் கதாண்தடக் குழியில் மசாறு இறங்க மறுத்திருக்கிறது
எப்படி உதவுவது, இதற்ககல்லாம் வழிதான் என்ன என்றறியாமல் தவித்த நமக்குக் கடந்த டிசம்பர்
மாதம் கசன்தனதயப் புரட்டி மபாட்ட இயற்தகச் சீற்றம் புகட்டியது ஒன்மற ஒன்று தான் .
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சகமனிதர்களுக்கு உதவுவதற்கு மனம் இருந்தால் மபாதும், நாம் உலகின் எந்தக் கதடமகாடியில்
இருந்தாலும் அததச் கசய்துவிட முடியும் என்ற மிகப்கபரிய வாழ்க்தகப் பாடம் தான் அது.
அன்று மனிதனாய்ப் பிறந்த நாம் ஒவ்கவாருவரும் முடிவு கசய்திருப்மபாம், ஏதாவது ஒரு
வதகயில் அடுத்தவருக்கு உதவுவது, உதவிமய தீருவது என்று.
ஒரு தக தட்டினால் ஓதச எழாது, ஆனால் பல தககள் இதணந்தால் நம்மால் எததயும் சாதிக்க
முடியும். GATS Charity 2016 மூலமாக இவ்வருடம் நாம் தகமகார்த்துச் மசகரிக்கும் சிறு சிறு
துளிகதளதயயும் எப்படி, எங்மக, யாரிடம் மசர்க்கலாம் என்று நாங்கள் அதனவரும்
மணிக்கணக்கில் மபசியமபாது நம்மில் ஒருவருக்கு உதித்தது இந்த அருதமயான சிந்ததன.
"வகாடிது வகாடிது ெறுவம வகாடிது, ஆ ால்
அதனினும் வகாடிது இளவமயில் ெறுவம"
நாம் திரட்டும் இந்நிதிகதள ஏதழக் குழந்ததகளுக்காக உதழக்கும் சில தன்னார்வலத் கதாண்டு
நிறுவனங்களுக்கு அளித்தால் என்ன? சரி ஒட்டுகமாத்தமாக சில கதாண்டு நிறுவனங்களுக்கு
என்பதத விட, அதத ஏன் ஏதழ மாணவார்களின் கல்விக்காக உபமயாகிக்க கூடாது?
னகடில் விழுச்வசல்ெம் கல்வி வயாருெற்கு
மாடல்ல மற்வை யவெ
இவ்வருடம் GATS Charity மூலமாக மசகரிக்கும் நன்ககாதட அத்ததனயும் இந்தியாவில்
தமிழ்நாட்டில் வறுதமக்மகாட்டிற்குக் கீமழ வாழும் குழந்ததகளின் எதிர்காலக் கல்விக்காகச்
கசலவிட மவண்டும் என்பது நம் இலக்கு. கல்வி ஒன்றுக்கு மட்டும்தான் சாதாரணச் சுவர்கதளக்
கூட சக்தி வாய்ந்த கதவுகளாக மாற்றும் வலிதம உள்ளது.
ஒரு ெருடத்திற்கு, ஒரு ஏவைக் குைந்வதயின் அடிப்ெவடக் கல்விக்குத் னதவெ $20 மட்டுனம.
இதன் முதற்கட்ட முயற்சியாகக், கடந்த மார்ச் மாதம் இருபதாம் மததி அன்று, ம ாலிப்
பண்டிதக Piney Groove Middle School-ல் கால்பந்து தமதானத்தில் சிறப்பாகக்
ககாண்டாடப்பட்டது.
பல நல்ல உள்ளங்களின் ஒத்துதழப்மபாடு ம ாலி விழா கவகு விமரிதசயாகக்
ககாண்டாடப்பட்டது. எங்கு மநாக்கினும் சிகப்பு, மஞ்சள், நீலம், பச்தச, மராஸ், ஆரஞ்சு, ஊதா
வண்ணங்களின் வார்த்கதடுப்பும், மக்களின் அணிவகுப்பும், குழந்ததகள் முதல் கபரியவர்கள்
வதர அதனத்து வயதினரின் ஆட்டம் பாட்டம் என்று களிப்மபாடு இனிமத நடந்மதறியது
இவ்விழா.
கண்ணுக்கும், காதுக்கும் மட்டும் களிப்பிருந்தால் மபாதுமா? வயிற்றுக்கும் மவண்டுமம! ஆம்.
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தன்னார்வலத் கதாண்டர்கள் பலரும் மபாட்டி மபாட்டுக் ககாண்டு தங்கள் நளபாகத்ததக்
காட்டியிருந்தார்கள்.
இந்த ம ாலி ககாண்டாட்டத்தின் மூலம் திரட்டிய நிதி அதனத்தும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள
வித்யாரம்பம் தன்னார்வலத் கதாண்டு நிறுவனத்திற்கு அனுப்ப உள்மளாம். கூடிய விதரவில்
இதன் விவரங்கள் அதனத்தும் Facebook, Email மூலமாக அதனவரிடத்தும் பகிர உள்மளாம்.
அருள் &கவிதா Foundation (AK Foundation)
நம் அட்லாண்டா மாநகரத்தில் வசிக்கும் அருள், கவிதா தம்பதியினர் இவ்வருடம் ஒரு
அதமப்பிதனத் கதாடங்கியுள்ளார்கள். இந்த அதமப்பின் மூலமாகத் தமிழ்நாட்டில் கல்வியில்
சிறந்து விளங்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு அவர்களின் உயர்நிதலப் பள்ளிப் படிப்பு முதல்
கல்லூரி வதர நிதி உதவி மற்றும் வழிகாட்டுதலும் வழங்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் எத்ததன
எத்ததன ஏதழக் குழந்ததகள் பயன் கபறுவார்கள் என்று நிதனத்துப் பாருங்கள். இந்த
நன்முயற்சிக்காக அவர்கள்
உறுதியளித்த கதாதக $300,000.
இதற்கான பணிகள் கசவ்வமன
நடந்துககாண்டிருக்கின்றன. இந்த
முயற்சியின் மூலம் பல
குழந்ததகளுக்கு ஒரு நல்ல
எதிர்காலத்தத உருவாக்குமவாம்.
கனவு கமய்ப்படமவண்டும்
நாம் அதனவரும் மசர்ந்து
ஒருங்கிதணந்து ஒரு குழந்ததயின்
வாழ்க்தகத் தரத்ததக் கல்வி மூலம்
உயர்த்துவது தான் நம் இன்தறய
GATS Charity 2016 இன் கனவு.
இந்தக் கனவு, கனவாக மட்டுமம இல்லாமல் கமய்பட/மமம்பட நாம் அதனவரும்
இதணமவாம். கல்வி ஒன்றுக்கு மட்டுமம நம் சமுதாயத்தில் மிகப்கபரிய மாற்றத்தத
உருவாக்கும் சக்தி உள்ளது. நம் தககள் இதணந்து, மனங்கள் திறந்து, மாற்றத்தத
உருவாக்குமவாம். மாற்றத்தத உருவாக்குமவாம்.
GATS Charity Committee 2016
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னமரியட்டா தமிழ்ப்ெள்ளி
உமா ொொ

கற்க கசடைக் கற்ெவெ கற்ைபின்
நிற்க அதற்குத் தக - திருெள்ளுெர்
மமரியட்டாதவச் சுற்றியுள்ள நம் குழந்ததகள் அதனவரும், நம் தாய் கமாழியாகியத் தமிதழத்
கதளிவாகப் மபசவும், பிதழயின்றி எழுதவும், நம் இனிய கமாழிதய அடுத்த ததலமுதறக்கு
ககாண்டு மசர்க்கும் வதகயில், நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சீரிய முயற்சியின் விதளவாக ஆகஸ்டு 2012ல் "மமரியட்டா தமிழ்ப்பள்ளி" கதாடங்கப்பட்டது.
சுமார் முப்பது குழந்ததகளுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இப்பள்ளி, டாட்ஜன் நடுநிதலப் பள்ளியில்
2012-13-ல் சிறப்பாக இயங்கி வந்தது. தமிழ்பயிலும் குழந்ததகளின் ஆர்வம் காரணமாக, பள்ளி
ஆரம்பிக்கப்பட்ட இரண்டாம் ஆண்மட (2013-14) மாணவர்களின் எண்ணிக்தக கணிசமாக
உயர்ந்தது. இவ்வளர்ச்சி தமிழ்க்கல்விக்காக உதழக்கும் தன்னார்வலர்கள் அதனவதரயும், மிகுந்த
உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது. இடவசதியின் காரணமாக கசன்ற 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் த டவர்
நடுநிதலப் பள்ளிக்கு இடமாற்றம் கசய்யப்பட்டு, தற்மபாது இங்கு இத்தமிழ்ப் பள்ளி
நதடகபற்று வருகிறது. இவ்வாண்டு மாணவர்களின் எண்ணிக்தக 117-ஆக உயர்ந்துள்ளது ஒரு
மகிழ்ச்சியான கசய்தியாகும்.
கலிமபார்னியாத் தமிழ்க் கழகத்தினால் கநறிப்படுத்தப்பட்ட பாடதிட்டதிதனப் பின்பற்றி தமிழ்
வகுப்புகள் கசயல்படுகின்றன. இங்கு தமிழ் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் அதனவரும் கலிமபார்னியா
தமிழ்க் கழகத்தின் இதணயதளம் வழியாகப் பயிற்சிப் கபற்றவர்கள். இதுமட்டுமல்லாமல்,
குழந்ததகளின் தன்னம்பிக்தகதயயும், ஆர்வத்ததயும் தூண்டும் வதகயில் ஆடல், பாடல்,
மமதடப்மபச்சு, நாட்டுப்புறக் கதலகள், திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் மபான்ற நிதறய கதல
நிகழ்ச்சிகளில் பங்குகபற ஒரு தளமாக இப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. மமலும், நிதறய
மாணவர்கள் மசர்ந்து தமிழ் பயின்று பயனுற அதனவதரயும் இப்பள்ளியின் சார்பாக அன்புடன்
அதழக்கிமறாம். தமிழ் பயிலும் ஆர்வம் மிக்க அதனவருடன் இப்பள்ளிப் பற்றிய
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இந்நற்கசய்திகதள அதனவருடனும் பகிர்ந்து ககாள்ளவும். இப்பள்ளி சிறப்பாக நதடகபற்று
வரக் காரணமாக இருக்கும் பள்ளி நிர்வாகிகள், நம் தமிழ்ச்சங்க நிர்வாகிகள், ஆசிரியர்கள்,
கபற்மறார்கள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அதனவருக்கும் இத்தருணத்தில்
எங்களது மனமார்ந்த நன்றிதயத் கதரிவித்துக் ககாள்கிமறாம். இங்கு தமிழ் பயிலும்
குழந்ததகளின் வளர்ச்சியும், மாண்புமம இவர்கள் அதனவர்களின் கடின உதழப்புக்கு மிகப்
கபரிய சான்றாகும்!
பள்ளி முதல்வர்: திரு.முரளிதரன் சுந்தமரசன், துதண முதல்வர்கள்: திரு. கண்ணன் ராஜப்பா,
திருமதி. நிர்மலா அய்யாலு.
பள்ளி மநரம்: ஒவ்கவாரு கவள்ளிக் கிழதமயும், மாதல 7:00 மணி முதல் - 8:30மணி வதர.
Hightower Trail Middle School, 3905 Post Oak Tritt Rd, Marietta, GA 30062. கதாடர்புக்கு:
mts.principal@gmail.com
முகநூல் முகவரி: Marietta TamilSchool, இதணயதள முகவரி: http://www.mariettatamilschool.org/

ெவலயில் (www) சிக்கியது
நாம் = முதல் ததலமுதற
தந்தத+தாய் =இரண்டாம் ததலமுதற

பதர
ம்
ர
ப
ப்
ழ்
தமி

பாட்டன்+பாட்டி = மூன்றாம் ததலமுதற
பூட்டன்+பூட்டி = நான்காம் ததலமுதற
ஓட்டன்+ஓட்டி = ஐந்தாம் ததலமுதற
மசமயான்+மசமயாள்=ஆறாம் ததலமுதற
பரன்+பதர(பரம்பதர) =ஏழாம் ததலமுதற

ஒரு ததலமுதற=சராசரியாக 60 வருடங்கள் என்று கருதினால், ஏழு ததலமுதற என்பது 480 வருடங்கள்.
ஈமரழு ததலமுதற என்பது 960 (ஏறக்குதறய 1000 வருடங்கள்). ஆக, பரம்பதர, பரம்பதரயாக என்பது
ஆயிரம் வருடங்கதளக் குறிக்கும்.
மவகறந்த கமாழிகளிலும் இப்படி நீண்ட கால உறவு முதறகள் இல்தல.
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ெடித்துக் களித்தல்
என். வசாக்கன்

விருட்கடன்று எழுந்து நின்மறன்.
நான் நகர்ந்த மவகத்ததப் பார்த்துப் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தவர் திதகத்துப்மபாயிருக்கமவண்டும்,
‘ஏனாயித்து குரு?’ என்றார் பதற்றமாக.
‘ஒண்ணுமில்தல’ என்றபடி கண்டக்டதர மநாக்கி நகர்ந்மதன், ‘நான் இறங்கணும்!’
‘அகதல்லாம் நீங்க நிதனச்ச இடத்துல நிறுத்தமுடியாது’ என்றார் அவர், ‘அடுத்த ஸ்டாப்ல
இறங்கிக்மகாங்க’ என்று கசால்லிவிட்டு டிக்ககட் விசாரிக்கச் கசன்றுவிட்டார்.
நான் கபாறுதமயாகக் காத்திருந்து அடுத்த நிறுத்தத்தில் இறங்கிக்ககாண்மடன். பஸ் வந்த
திதசயிமலமய பின்மனாக்கி நடக்க ஆரம்பித்மதன்.
உண்தமயில், நான் இறங்கமவண்டிய இடம் இன்னும் நான்தகந்து கிமலாமீட்டர்கள்
தள்ளியிருக்கிறது. பஸ்ஸின் ஜன்னமலார சீட்டில் ஜாலியாகக் காற்று வாங்கியபடி
வந்துககாண்டிருந்தவன், ஒரு மபார்தடப் பார்த்தவுடன் சட்கடன்று மனம் மாறி, இங்மகமய
இறங்கிவிட்மடன்.
அந்த மபார்ட், ‘Book Fair'.
இங்குமட்டுமல்ல, ’Book Fair', 'Books Sales', 'Book Exhibition' மபான்ற வார்த்ததகதள எங்மக
பார்த்தாலும் சரி, எனக்குச் சட்கடன்று புத்தி ககட்டுவிடும். உடனடியாக உள்மள
நுதழந்தாகமவண்டும், பதழய வாசதனயடிக்கும் புத்தகங்கதளப் புரட்டியாகமவண்டும்.
வாங்குவதுகூட இரண்டாம்பட்சம்தான்.
கபங்களூரில் வருடம்முழுக்க எந்மநரமும் ஏதாவது ஓர் ஏரியாவில் இதுமாதிரி புக்ஃமபர்கள்
நடந்துககாண்டிருக்கும். ஒரு கபரிய ால், அங்மக ஏகழட்டு நீள மமதஜகதளப் மபாட்டுப்
பதழயதும் புதியதுமாகப் புத்தகங்கதளக் குவித்துதவத்திருப்பார்கள். இவற்றில்
கபரும்பாலானதவ க்தரம் நாவல்கள், மில்ஸ் அண்ட் பூன் ரகப் புத்தகங்கள், தபமரட்
கசய்யப்பட்ட ‘கபஸ்ட் கசல்லர்’கள், சுற்றுலாக் தகமயடுகள், சதமயல் நூல்கள்தாம். மிக
அபூர்வமாக எப்மபாதாவது சில நல்ல புத்தகங்கள் சகாய விதலயில் சிக்கும்.
அந்த ‘அபூர்வ’மான வாய்ப்புக்காக, ஒவ்கவாரு புக்ஃமபரினுள்ளும் நுதழந்துவிடுவது. உள்மள
இருக்கும் புத்தகங்களின் எண்ணிக்தகதயப் கபாறுத்து அதர மணி மநரமமா இரண்டு மணி
மநரமமா காலாற நடந்து, குதறந்தபட்சம் இருநூறு புத்தகங்கதளயாவது புரட்டிப் மபாட்டு
ஒன்மறா, இரண்மடா புத்தகங்கதள வாங்குவதில் ஓர் அலாதியான சந்மதாஷம் இருக்கிறது.
அதற்காகதான் இப்படி ஓடும் பஸ்ஸிலிருந்து (கிட்டத்தட்ட) குதிப்பது.
அகதன்னமவா, ஏஸி மபாட்ட கவளிச்சமான புத்தகக் கதடகதளவிட, இந்தக் குடிதசத் கதாழில்
மரஞ்ச் கதடகள்தான் எனக்கு அதிகம் பிடித்திருக்கிறது. காரணம், கபரிய கதடகளில்
இதற்கப்புறம் இதுதான் வரும் என்கிற ஓர் ஒழுங்கு இருக்கும், ஒவ்கவாரு பிரிவிலும்
எல்லாருக்கும் கதரிந்த, மிகப் பிரபலமான சில புத்தகங்கள்தாம் பிரதானமாக அடுக்கப்பட்டுக்
காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும், இததகயல்லாம் பார்க்தகயில், அந்தக் கதடக்காரர்கள் என்தன
‘இதுதான் வாங்கமவண்டும்’ என்று கழுத்ததப் பிடித்து கநரிப்பதாக எனக்குத் மதான்றும்.
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மாறாக, இதுமபான்ற பதழய புத்தகக் கதடகளில் இருக்கும் Randomness, வித்தியாசமான சுகம்.
எங்மக எந்தப் கபாக்கிஷம் கிதடக்கும் என்று யாருக்கும் கதரியாது. அவற்தறப் புரட்டித்
மதடுவதில் ஒரு சந்மதாஷம் உண்டு. என்னிடம் இருக்கும் கபரும்பாலான நூல்கள் இப்படி
’எமதச்தசயாகக் கண்ணில் பட்டு’ வாங்கியதவதான். ஐந்து நிமிட நதடயில் அந்த ‘புக் ஃமபர்’
வந்துவிட்டது. கும்பலுக்கு நடுமவ சிக்கித் திணறி உள்மள நுதழந்மதன்.
புத்தகக் கதடயில் கும்பலா என்று சந்மதகப்படமவண்டாம். கபங்களூருவில் இதுமாதிரி பதழய
புத்தகக் கதடகள் அதனத்துடனும் ஒரு துணிக்கதடதய ஒட்டுப்மபாடுகிற விமநாதப் பழக்கம்
இருக்கிறது. அங்மக துணி எடுப்பதற்ககன்று மக்கள் ஏராளமாகக் குவிவார்கள், பக்கத்திமலமய
இருக்கும் புத்தகக் கதடயில் என்தனமாதிரி நான்தகந்து ஜந்துக்கள்மட்டும் கதன்படுவர்.
இந்த ‘புக் ஃமபர்’ரிலும் அமத கதததான். கும்பதலத் தாண்டி உள்மள வந்தால், எண்ணி நாமல
மபர். மூதலயில் பிளாஸ்டிக் நாற்காலியில் சரிந்து உட்கார்ந்தபடி எதிமர மினி டிவியில் சினிமா
பார்க்கிற சிப்பந்தி. அததப்பற்றி நமக்ககன்ன, புத்தகங்கதளக் கவனிப்மபாம். தகதயப் பின்னால்
கட்டிக்ககாண்டு கமதுவாக நடந்து எல்லா மமதஜகதளயும் மமமலாட்டமாக ஒரு மநாட்டம்
விட்மடன். வழக்கமான குப்தபகள்தாம், இவற்றில் எங்மக கவனத்ததக் குவிக்கலாம் என்று
தீர்மானிக்க முயன்மறன்.
கராம்ப மயாசித்தபிறகு, ’எதத எடுத்தாலும் ரூ 30’ என்று எழுதியிருந்த குழந்ததப் புத்தகங்களின்
குவியலில்மட்டும் ககாஞ்சம் சுவாரஸ்யம் கதரிந்தது. உள்மள குதித்மதன். அடுத்த அதர மணி
மநரத்தில், என் தகயில் பன்னிரண்டு உருப்படிகள், அதனத்தும் வண்ணப் புத்தகங்கள், எளிதில்
கிதடக்காத நல்ல நல்ல கததகள், முப்பது ரூபாய் என்பது மிக மலிவு!
மினி டிவியில் பரபரத்துக்ககாண்டிருந்த சண்தடக் காட்சிதயக் கதடக்காரர் கமன்னிதயப்
பிடித்து நிறுத்திவிட்டு நான் மதர்ந்கதடுத்த புத்தகங்கதளப் பார்தவயிட்டார், கபாறுதமயாக
எண்ணிப்பார்த்து, ‘முந்நூத்தறுவது ரூபா’ என்றார். வாங்கிக்ககாண்டு வந்த வழியில் நடந்மதன்.
சில மணி மநரம் கழித்து நான் வீட்டுக்குள் நுதழந்தமபாது, குழந்ததகள் இருவரும்
சாப்பிட்டுக்ககாண்டிருந்தார்கள். ரகசியமாக தபதயத் திறந்து, வாங்கிவந்த புத்தகங்கதளத் தலா
ஆறு விகிதம் இருகூறாகப் பிரித்மதன். சாப்பிட்டு முடித்து எழுந்து வந்தவர்கள்முன் அந்தப்
புத்தகங்கதள நீட்டியமபாது, அவர்கள் கண்ணில் கதரிந்த வியப்புக்கும் உற்சாகத்துக்கும்,
முந்நூற்றறுபது ரூபாய் என்பது ஒரு சாதாரண விதல.
அதுமட்டுமல்ல, இரு மகள்களும் ஆளுக்ககாரு மசாஃபாவில் அமர்ந்து அன்று இரமவ அந்த ஆறு
சிறிய புத்தகங்கதளயும் படித்துமுடித்துவிட்டுதான் தூங்கினார்கள். மறுநாள் காதல இவளுக்குத்
தந்த ஆதற அவளும், அவளுக்குத் தந்த ஆதற இவளும் பகிர்ந்துககாண்டு கமாத்தத்ததயும்
படித்துவிட்டார்கள்.
அந்தச் கசய்திதய அவர்கள் என்னிடம் கசான்னமபாது, ‘கவரி குட்!’ என்மறன் நிஜமான
மகிழ்ச்சியுடன். ‘நாதளக்கு கவளிமய மபாகும்மபாது மவற புத்தகம் வாங்கி வர்மறன், ஓமகயா?’
’சரிப்பா’ என்று அவர்கள் விதளயாடச் கசன்றுவிட்டார்கள். ககாஞ்ச மநரத்தில், கஷல்ஃபிலிருந்து
மவறு புத்தகங்கதள எடுத்துப் படிப்பார்கள், மூன்று மவதளச் சாப்பாட்டுக்கும் துதண
புத்தகங்கள்தான், எங்மகயாவது கவளியூர் கசன்றாலும் படிப்பதற்குப் புத்தகங்கதள அவர்கமள
மதர்ந்கதடுத்துக் ககாண்டுவருவார்கள்...
இகதல்லாம் நாமனா என் மதனவிமயா வலுக்கட்டாயமாகத் திணித்த பழக்கங்கள் அல்ல. நான்
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புத்தகம் படிப்பததப் பார்த்து அவர்களுக்காக ஆர்வம் வந்தது, பின் அவர்கள் வயதுக்கு ஏற்ற
புத்தகங்கதளத் மதர்ந்கதடுத்து வாங்கிக்ககாடுத்மதன், சட்கடன்று பிடித்துக்ககாண்டுவிட்டார்கள்.
ஆரம்பத்தில் மற்ற எல்லாப் கபற்மறாதரயும்மபால் நாங்களும் குழந்ததகளுக்கான புத்தகங்கதள
வாங்கி, நாங்கமள அவர்களுக்குப் படித்துக் காண்பித்துக்ககாண்டிருந்மதாம். அது மபாதாது என்று
மகள்களின் ஆசிரிதய கசான்னார், ‘அவங்கமள படிக்கறமாதிரி சின்னச் சின்ன வாக்கியங்கதளக்
ககாண்ட புக்ஸ், நிதறய படம் மபாட்ட புக்ஸ் வாங்கிக் ககாடுங்க, வாசிக்கும் மவகமும்
ஆர்வமும் பலமடங்கு அதிகரிக்கும்.’
அவர் கசான்னபடி, எளிதில் வாசிக்கக்கூடிய புத்தகங்கதள வாங்கிக்ககாடுத்மதன். ஆரம்பத்தில்
‘நீமய படிச்சுக் கதத கசால்லு’ என்று வற்புறுத்தியவர்கள், அவர்களுக்மக எழுத்துக் கூட்டத்
கதரிந்தவுடன் வார்த்தத வார்த்ததயாக, வாக்கியம் வாக்கியமாகப் படிக்க ஆரம்பித்தார்கள். கதத
புரிகிறமதா இல்தலமயா, கசாந்தமாக ஒவ்கவாரு பக்கமும் படித்து முடித்து அவர்கள் அதடயும்
திருப்தி அலாதியானது!
பின்னர், அவர்களுக்மக கததகள் புரிய ஆரம்பித்தன. Self Service Modeக்குச் கசன்றுவிட்டார்கள்.
அதன்பிறகு, புத்தகங்கதள வாங்கித்தருவதுமட்டுமம என் மவதல. மற்றதத அவர்கள்
பார்த்துக்ககாள்கிறார்கள். ஒரு புத்தகம் என்றால் ஒரு புத்தகத்ததயும் நிராகரிப்பதில்தல,
எல்லாவற்தறயும் படித்துக் களிக்கிறார்கள்.
இன்தறக்கு, என் மகள்களிடம் ஆயிரத்துக்கும் மமற்பட்ட புத்தகங்கள் இருக்கின்றன.
கதாதலக்காட்சிமயா சினிமாமவா மற்ற Passive Entertainmentகமளா அவர்களுக்குத்
மததவப்படுவமத இல்தல. நிதனத்த மநரத்தில் ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தத உருவி
எடுத்துக்ககாண்டு படிக்கத் கதாடங்கிவிடுவார்கள்.
பள்ளி நாள்களில் இருந்து புத்தகப் பிரியனாக வாழ்கிற, அததமாத்திரமம பிரதான
கபாழுதுமபாக்காகக் ககாண்ட எனக்கு, இதில் இருக்கும் சுகம் கதரியும். நான் என் இரு
மகள்களுக்கும் தந்திருக்கும் மிகப் கபரிய கசாத்தாக, இந்தப் பழக்கத்தததான் கருதுகிமறன்.
இன்னும் சில வருடங்கள் கழித்து, அவர்களும் ஏதாவது ஒரு புத்தகக் கதடப் பலதகதயப்
பார்த்துவிட்டு பஸ்ஸிலிருந்து இறங்கி ஓடுவர். நான் கபரிதுவப்மபன்!

மவை நிைல் பிரனதசம்
ந. குமனரசன்
அறியாதம, வறுதம
மூட நம்பிக்தக
அடிதமத்தனம், கவகுளித்தனம்
அவநம்பிக்தக, அச்சம்—
எத்ததன குன்றுகள்
ஏதழகள் முன்!!
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பிவையைப்னெசு, பிவையை எழுது – 1
கீதா சதீஷ்

நாம் நல்ல, கதளிவான உச்சரிப்புடன் மபசினாமல மபாதும், தமிழில் பிதழகதளத் தவிர்த்து
விடலாம். ஆங்கிலம் மபால் அல்லாமல், தமிழில் வார்த்ததகதள எழுத்துக்மகாதவ(மகார்தவ
தவறு) கசய்தல் மிகவும் எளிது. அதற்கு நாம் கசய்ய மவண்டியது ஒன்றுதான், கதளிவாக
உச்சரிப்பது. அப்படி உச்சரிக்கும் ஒவ்கவாரு எழுத்கதாலிதயயும் மசர்த்தால், அது எவ்வளவு
கடினமான வார்த்ததயாக இருந்தாலும், அதன் எழுத்து வடிவம் நமக்குக் கிதடத்துவிடும்.
உதாரணமாக:- ககாங்குநாடு – ககா-ங்-கு-நா-டு ; ஆனால் Czechoslovakia?
சரி, பிதழயற எழுதுவது எப்படி?
கடினமான இலக்கண விதிகதளமயா, இலக்கண மீறல்கதளமயா நாம் இப்கபாழுது
தகயாளப்மபாவதில்தல. மிக எளிதமயான அடிப்பதடயான விதிகதள மட்டும் பார்ப்மபாம்.
நாம் கபரும்பாலும் கசய்யும் பிதழ என்ன? ண, ன , ந மபான்ற எழுத்துகதள தவறான
இடத்திலும், தவறான இனத்துடனும் உபமயாகிப்பது. அதத எப்படிச் சரிகசய்வது?
முதலில் தமிழில் எத்ததன எழுத்துகள் உள்ளன கதரியுமா?

உயிகரழுத்துகள் – 12, கமய்கயழுத்துகள் – 18, உயிர்கமய் எழுத்துகள் -216, மற்றும் ஆய்தம் – 1, ஆக
கமாத்தம் 247 எழுத்துகள்.
‘இன எழுத்துகள்’ குறித்துப் பார்ப்மபாம்
ஓர் எழுத்து, தான் பிறக்கும் இடம், ஒலிப்பதற்கான முயற்சி, ஒலிக்கும் மநரம் இவற்றில் ஒன்றால்,
மற்மறார் எழுத்தத ஒத்திருப்பின் அதவ இன எழுத்துகள் ஆகும். கபாதுவாக இன எழுத்துகள்,
வாக்கியத்தின் ஒலி/ஓதச நயத்தத மமம்படுத்தும்.
உயிகரழுத்தில் இன எழுத்துகள்
குறில்
இ மா

வநடில்

அ

இ

உ

எ

---

ஒ

ஆ

ஈ

ஊ

ஏ

ஐ

ஓ

-----ஔ

வல்லின எழுத்து ஒவ்கவான்றிற்கும், அததனயடுத்துள்ள கமல்லின எழுத்து இனமாகும். வல்லின
இனகவழுத்து, புணர்ச்சி இலக்கணத்தில் பயன்படும்.
26

அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்

கமய்கயழுத்தில் இன எழுத்துகள்
ெல்லி ம்

வமல்லி ம்

சான்று

க்

ங்

சிங்கம்

ச்

ஞ்

நஞ்சு

ட்

ண்

நண்டு

த்

ந்

பந்து

ப்

ம்

பாம்பு

ற்

ன்

கன்று

இந்தச் கசாற்களில் ங்க, ஞ்சு, ண்டு, ந்து, ம்பு, ன்று என்று வந்துள்ளததக் கவனியுங்கள். கமல்லின
எழுத்துக்குப்பின், அந்த எழுத்தின் இனமான வல்லினம் சார்ந்த எழுத்து வந்திருக்கின்றது.
இதடயின கமய்கயழுத்துகள் ஆறும் ஒமர இனம் ககாண்டதவ. ய், ர், ல், வ், ழ், ள்.
க, ச, ட, த, ப, ற என்ற வல்லின எழுத்துகள் ஆறும் தனிமய ஒலிக்கும்மபாது வன்தமயாக ஒலிக்கும்.
மமமல காட்டியபடி கசாற்களில் கமல்லின எழுத்துகதள ஒட்டி வரும்மபாது இதவ
கமன்தமயாகமவ ஒலிக்கும். வல்லின எழுத்தத ஒட்டி வரும்மபாது வன்தமயாக ஒலிக்கும்.
பங்கு, சங்கு

பக்கம், துக்கம்

நஞ்சு, பஞ்சு

நச்சு, பச்தச

பண்டம், அண்டம்

பட்டம், சட்டம்

மந்தி, சந்தி

கத்தி, சித்திதர

பம்பரம், கசம்பு

கப்பல், கதப்பம்
மநற்று, காற்று

இன்று, கன்று

மமமல காட்டப்பட்டுள்ள கசாற்களில் இடப்பக்கம் உள்ளதவ கமன்தமயாகவும் வலப்பக்கம்
உள்ளதவ வன்தமயாகவும் ஒலிக்கும் என்பதத ஒலித்துப் பாருங்கள். சரி, கதளிவாக மவண்டிய
கசய்தி இதுதான். ‘ன்’க்கு பின் ‘ட்’ சார்ந்த எழுத்மதா (அ) ‘ண்’க்கு பின் ‘ற்’ சார்ந்த எழுத்மதா வராது.
தவறு

சரி

கசன்டு

கசண்டு

கண்று

கன்று

பண்றி

பன்றி

இரன்டு

இரண்டு

ஒண்று

ஒன்று

கன்டிப்பு

கண்டிப்பு
கசன்று

கசண்று

சரி, இனமல்லாத பிற எழுத்துகள் வந்தால் என்ன கசய்வது? உதாரணமாக
கப’ன்’களா? கப’ண்’களா? எது சரி? எந்த வார்த்தத சரி என்பதத நாம் தான் கபாருள் கற்றுத்
கதளிய மவண்டும்.
27

வசந்த மலர் * ஏப்ரல் 2016
வமய்

பின் ெரும் சார்வெழுத்து

உதாரணம்

க்

க் சார்கபழுத்து

அக்கா, ககாக்கு

ங்

க் சார்கபழுத்து

சிங்கம், ககாங்கு

ச்

ச் சார்கபழுத்து

அச்சம், பிச்தச

ஞ்

ச் சார்கபழுத்து

பிஞ்சு, கநஞ்சில்

ட்

க்,ச்,ப் சார்கபழுத்து

கட்சி, நுட்பம்

ண்

ட்,க்,ச்,ஞ்,ப்,ம்,ய்,வ் சார்கபழுத்து

விண்கல், கவண்தம

த்

த் சார்கபழுத்து

தாத்தா

ந்

ய் சார்கபழுத்து

புழக்கத்தில் இல்தல

ப்

ப் சார்கபழுத்து

கசப்பு

ம்

ப்,ய்,வ் சார்கபழுத்து

தம்பி, கசம்பு

ய்

‘க்’, ‘ச்’, ‘த்’, ‘ப்’, ’ந்’, ‘ம்’, ’ஞ்’, ‘ய்’, ‘வ்’, ‘ங்’ சார்கபழுத்து

கசய்தான்,

ர்

‘க்’, ‘ச்’, ‘த்’, ‘ப்’, ’ந்’, ‘ம்’, ’ஞ்’, ‘ய்’, ‘வ்’, ‘ங்’ சார்கபழுத்து

மசர்ந்து, துர்மரணம்

ல்

‘க்’, ‘ச்’, ‘ப்’, ‘வ்’, ‘ய்’ சார்கபழுத்து

கவல்க, மவல்விழி

வ்

ய் சார்கபழுத்து

புழக்கத்தில் இல்தல

ழ்

‘க்’, ‘ச்’, ‘த்’, ‘ப்’, ’ந்’, ‘ம்’, ’ஞ்’, ‘ய்’, ‘வ்’, ‘ங்’ சார்கபழுத்து

வாழ்க

ள்

‘க்’, ‘ச்’, ‘ப்’, ‘வ்’, ‘ய்’ சார்கபழுத்து

வாள்கடிது

ற்

‘க்’, ‘ச்’, ‘ப்’ சார்கபழுத்து

நற்கசய்தி

ன்

ற்,க்,ச்,ஞ்,ப்,ம்,ய்,வ் சார்கபழுத்து

வன்மம்

நன்றி: தமிழ் மரபு,கபான். முத்துக்குமாரன்

நன்றி/நண்றி – தவறான வார்த்தததய நீக்கவும்
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க வுகளின் கவதகள் (Elon Musk)
மங்களா ஐயர்

அயர்ன் மமன் படம் பார்த்திருக்கிறீர்களா? அயர்ன் மமன் படம், எந்த நிஜ மனிததன
முன்மாதிரியாகக் ககாண்டது கதரியுமா?
கி.பி. 2030இல் ஒரு நாள்..... எனக்குப் பிடித்த தூளி (hammock) , இட்லி சட்னியின் சுதவ ககாண்ட
உணவு-மாத்திதரகள், தமிழில் ஒரு பதாதக இவற்தற ஏந்திக் ககாண்டு, ஒரு காற்றில்லா பலூன்
எனக்குப் பிடித்த பச்தச நிறத்திலும், இன்னும் சில பலூன்கள் என் மதாழிகளுக்குப் பிடித்த
நிறங்களிலும் விண்கவளிக்குப் மபாய்க்ககாண்டிருக்கின்றன அந்தப் பலூன்களில்
காற்றடிக்கப்பட்ட பின்னர், மகாதட விடுமுதறயில் விண்கவளிக்குப் மபாய் நண்பர்கமளாடு
மபாய் பலூன்வீடுகளில் இரண்டு வாரங்கள் தங்கி
வரத் திட்டம்..... கனவு தாமன, காணக் கூடாதா
என்ன?
ஏப்ரல் 8, 2016 அன்று விண்கவளியில் புவிதயச்
சுற்றி உலாவந்து ககாண்டிருக்கும் ”அதனத்து
நாடுகளின் விண்கவளி ஆராய்ச்சி நிதலயத்துக்கு
(International Space Station)” ஓர் ஏவுகலன்,
காற்றில்லா பலூன் ஒன்தற (மமமல படம்)
எடுத்துச் கசல்லப்மபாகிறது. Bigelow Airspaceஆல்
வடிவதமக்கப்பட்ட அந்தப் பலூதன, ”ஆளில்லா
விண்சிமிழி” (unmanned capsule)யில் எடுத்துச்
கசல்லப்மபாவது ஸ்மபஸ்எக்ஸ் (SpaceX) என்னும்
நிறுவனத்தின் விண்மணவுகலன். ஸ்மபஸ்எக்ஸ்
என்ற நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஈலான் மஸ்க்.
இவதரத் தான் *அயர்ன் மமன்* படத்தின்
முன்மாதிரியான நிஜ ஹீமரா என்று
ெடம் நன்றி ட்விட்டர்/ஸ்னெஸ்எக்ஸ்
கசால்கிறார்கள்.
இந்தியப் பிரதமர் மமாடி, அண்தமயில் கலிமபார்னியாவுக்குப் மபான மபாது, இமத ஈலான்
மஸ்க் நடத்தி வரும் கடஸ்லா (Tesla) நிறுவனத்துக்கும் ஸ்மபஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்துக்கும் மபாய்
வந்தார். இதிலிருந்மத ஈலான் மஸ்க்குக்கு இருக்கும் ’கனவுலகக் கதாநாயக’ அந்தஸ்தத
நம்பலாம்.
நம்பவில்தலயா? ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இறந்தபின், இன்தறயத் மததியில் ஹீமரா மததவயாக
இருக்கும் அத்ததன மின்னணுக் கனவுகளுக்கும் ஹீமரா இந்த ஈலான் மஸ்க் தான். 'எனக்குக்
கனகவல்லாம் கிதடயாதுப்பா, அந்த ஆளுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம்’ என்கிறீர்களா?
மபபால் (PayPal) பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் தாமன? அததத் கதாடங்கியவர் யார் என்று
நிதனக்கிறீர்கள்? கதன் ஆப்பிரிக்காவில் 1971இல் பிறந்து, அகமரிக்காவுக்குப் படிக்க வந்து,
ஸ்டான்மபார்டில் படிப்தப நிறுத்தி விட்டு, இதணயத்தில் நகரக் தகமயடு ஒன்தறத் கதாடங்கி
(Zip2) அதத விற்று, இன்தறக்கு மபபால் (PayPal) என்று அதழக்கப்படும் நிறுவனத்தின்
முன்மனாடிதயத் கதாடங்கி கபரும் பணம் சம்பாதித்து அத்மதாடு நிற்காமல், ஸ்மபஸ்எக்ஸ்
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என்கிற விண்ணுக்குப் மபாகிற ஏவுகலன் தயாரிக்கும்
நிறுவனத்ததத் 2002இல் கதாடங்கினார் ஈலான் மஸ்க்.
இதற்கிதடயில், மின்சாரக் கார்கதளத் தயாரிக்கும் முயற்சியில்
ஈடுபட்டிருந்த கடஸ்லா நிறுவனம், ஈலான் மஸ்கிடம் தன்
கனவுகதளச் கசால்ல, மஸ்க் கடஸ்லா நிறுவனத்தின் ததலதம
நிர்வாகி ஆனார். கடஸ்லா கார்கள் ஒரு முதற முழுதமயாக
மின்சாரம் ஊட்டப்பட்டால், 300 தமல்களுக்கு மறு ஊட்டம்
மததவமய இல்லாமல் ஓட வல்லதவ. இதற்குக் கதிரவனின் ஒளி
மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட மின்சக்தி (Solar power)தயயும் ஈலான்
மஸ்கின் ம ாலார் சிட்டி (Solar City) நிறுவனத்திடம் இருந்து
கபறலாம்!
2010 கதாடங்கி ஸ்மபஸ்எக்ஸ் வடிவதமத்த ட்ராகன்
விண்மணாடம் மமமல. “அதனத்து நாடுகளின் விண்கவளி
ஆராய்ச்சி நிதலய”த்துக்குப் மபாய் வந்திருக்கிறது! ஒப்பந்த
முதறயில் அதனத்துநாட்டு விண்கவளி நிதலயத்துக்குச் சரக்கு ஊர்தியாகத் தன்
விண்மணாடங்கதள அனுப்ப, ஸ்மபஸ்எக்ஸ் அரசுகமளாடு ஒப்பந்தமிட்டிருக்கிறது.
ஈலான் மஸ்கின் எதிர்காலத் திட்டங்களில் ஒன்று ”கசவ்வாய் கிரகத்துக்குப் மபாய் அங்மக
குடியிருப்புகதள அதமப்பது” என்று அவமர கசால்லியிருக்கிறாராம். ”உங்க கம்ப்யூட்டர்
மகாப்புகதளமய காப்பு (back-up) கசய்றீங்க, வாழ்க்தகக்குக் காப்புத் திட்டம் மவண்டாமா” அவமர கசான்னது தான்!
அவருதடய Hyperloop என்னும் திட்டம் பலநூறுதமல்கள் கதாதலவில் இருக்கும் நகரங்கதள
இதணக்கும் ஊர்தித் திட்டம். மிக எளிதமயாகச் கசால்ல மவண்டும் என்றால்: குதறயழுத்தம்
ககாண்ட குழல்களின் வழியாக மீயழுத்தம் தரப்பட்ட சுழல்கருவிகள் (pods) மணிக்கு 760தமல்
மவகம் வதர கசல்லத் தக்க மபாக்குவரத்து ஊர்தித் திட்டம். இததக் கதிகராளியிலிருந்து
தயாரிக்கப்பட்ட மின்சக்தியினால் நகர்த்துவதால் ஒரு சிறப்பு; இன்னும் ஒரு சிறப்பு
நிலநடுக்கத்தினால் தாக்கம் ஏற்படாத வதகயிலான வடிவதமப்பு. ஆனால், இந்தத் திட்டம் மஸ்க்
கனவு கண்டதுமபால் அகமரிக்காவில் நடப்பதற்கு முன்னர், ஸ்மலாவாக்கியாவில் இன்னும்
குதறந்த கசலவில் நடத்தத் திட்டமிட்டிருக்கிறதாம் ஸ்மலாவாக்கிய அரசு.
தற்மபாததய (மார்ச் 26, 2016) கசய்தி, கநவாடா மாநிலத்து அரசு, $9மில்லியன் டாலர் அளவில்
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வரிவிலக்கு அளித்து மஸ்கின் த ப்பர்லூப் திட்டத்துக்கு ஊக்கம் அளித்திருக்கிறது.
எது எப்படிமயா! வரலாற்றுத் தருணங்கள் எனச் கசால்லப்படக்கூடிய கநாடிகளில் வாழ்ந்து
ககாண்டிருக்கிமறாம்; உலக மனித வரலாற்றில் இதுவதர இல்லாத அளவில், மகாடிக்கணக்கான
எளியமக்களும் பயன்கபறக்கூடிய அறிவியல் வளர்ச்சிதயக் கண்கூடாகப் பார்த்துக் ககாண்டும்
அவ்வறிவியல் வளர்ச்சியால் பயனதடந்து ககாண்டும், வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கிமறாம்.
கனவுகளில் வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கிமறாம்.
சுட்டுக்குறிப்பு:
http://www.popsci.com/spacex-loads-inflatable-habitat-for-launch-to-space-station
http://www.gq.com/story/elon-musk-mars-spacex-tesla-interview
https://www.teslamotors.com/sites/default/files/blog_images/hyperloop-alpha.pdfhttp://www.marketwatch.com/story/the
-hyperloop-is-about-to-be-built-but-not-in-california-2016-03-25
http://sanfrancisco.cbslocal.com/2016/03/26/nevada-oks-9-million-tax-break-for-elon-musks-hyperloop-test-track/

Art by: Priya
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தமிழ்க்கல்வி துவணக்குழு - நிவல அறிக்வக
அன்ெரசன் வின்வசன்ட்
தமிழ் எங்கள் கமாழி, அன்பு எங்கள் வழி !!!
அட்லாண்டா மாநகர தமிழ்ச்சங்கத்தின் 2016ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்க்கல்வி துதணக்குழு
உறுப்பினர்கள், கடந்த கபப்ரவரி மாதம், இனிமத கபாறுப்மபற்றுக் ககாண்டனர். இந்த
ஆண்டிற்கான குழுத் ததலவராக திருமதி. லதா கிருஷ்ணன் அவர்கள்
வெயர்
முரளிதரன் சுந்தமரசன்
பழனிசாமி வீரப்பன்
கவங்கட் குப்புசாமி
ராஜி கபருமாள்
அன்பரசன் வின்கசன்ட்

பிரதிநிதித்துெம்
இயக்குனர்க் குழு
வாக்குரிதமயற்ற நிர்வாகி
கசயற்குழு உறுப்பினர்
ஆல்பகரட்டா தமிழ்ப்பள்ளி
ஆல்பகரட்டா தமிழ்ப்பள்ளி

உறுப்பி ர் காலம்
2016
2016
2016
2016-2018
2015-2017

இளங்மகா நமசிவாயம்
லதா கிருஷ்ணன்
ரவி முத்துசாமி

லில்பர்ன் தமிழ்ப்பள்ளி
பாரதி தபந்தமிழ்ப்பள்ளி
தமிழ் அறிவுக் கதலக்கூடம்

2015-2017
2016-2018
2014-2016

ஸ்ரீவித்யா ஜானகிராமன்

மமரிமயட்டா தமிழ்ப்பள்ளி

2016

மதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த ஆண்டிற்கான குழு உறுப்பினர்கள்:
கபப்ரவரி 21ஆம் மததியில் நதடகபற்ற முதல் கூட்டத்தில், தமிழ்க்கல்வி துதணக்குழுவின்
இந்த வருடத்திற்கான முக்கிய குறிமகாள்கள் விவாதிக்கப்பட்டன. அதவ:
1. தமிழ்ப்பள்ளிகளின் ஆண்டு விழா.
2. தமிழ்த்மதனீ மபாட்டிகள்.
3. தமிழ்ப்பள்ளிகளின் வளர்ச்சி மற்றும் அங்கீகாரம்.
4. தமிழ்க்கல்வி துதணக்குழு நிகழ்ச்சிகளில் இதளய சமுதாயத்தின் பங்களிப்பு.
5. நம் அட்லாண்டா தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்கு என்கனன்ன ஆக்க கசயல்கள் கசய்யலாம்
என்பதுதான் தமய விவாதமாக இருந்தது.
தமிழ்க்கல்வி துதணக்குழுவில் இருந்து, தமிழ்ப்பள்ளிகளின் சார்பில், மம மாத கதடசியில்
கலிமபார்னியா தமிழ்க் கழகத்தில் நதடகபறும் கருத்தரங்கில் கலந்து ககாண்டு, புதிய வழி
தமிழ் கற்பிக்கும் முதற, பயிற்சி மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சி மபான்ற விவாதங்களில் கலந்து, கபற்ற
கருத்துக்கதள அட்லாண்டா தமிழ் பள்ளிகளில் நதடமுதற படுத்த உள்ளனர். மற்றும் இந்த
வருடத்தின், தமிழ்க் கல்வி துதணக்குழுவின் கூட்டம் ஒவ்கவாரு மாதமும், இரண்டாவது
ஞாயிற்றுக்கிழதமகளில் நதடகபறும்.
தமிழ்க் கல்வி துதணக்குழுவின் கசயல்பாட்தட அவ்வப்மபாது வசந்த மலரில் அறியலாம்.
இதடப்பட்ட காலத்தில் தாங்கள் அறிய விரும்பினால் தமிழ்ச்சங்க நிர்வாகிகதளமயா அல்லது
தமிழ்க்கல்வி துதணக்குழு உறுப்பினர்கதளமயா அணுகுங்கள். அல்லது கீழ்க்கண்ட
மின்னஞ்சலில் கதாடர்பு ககாள்ளவும்: vm@gatamilsangam.org
மமலும், தமிழ் வளர்ச்சியின் கபாருட்டும், கல்விதய மமம்படுத்தும் கபாருட்டும் கருத்துக்கள்
உங்களிடம் இருப்பின், அவற்தற தமிழ் சங்க நிர்வாகிகளுக்கு அனுப்புங்கள். நன்றி !!
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க ொ இல்வல நிஜமா?
வெஷ்ணவி வசல்ெமுத்துக்குமரன்

நாள் முழுதும் உதழத்துக் கதளத்து வீட்டுக்கு வந்தவுடன், மநராகப் படுக்தகக்குச்
கசல்லத்தான் மதான்றும். அயர்ந்து படுத்த அடுத்த கணமம ஆழந்த தூக்கத்தில் ஆழ்ந்து
விடுகிறீர்கள். கடிகாரத்தின் அலாரதின் சத்தத்தில் விழித்துக் ககாள்கிறீர்கள். இன்னும் ஐந்து
நிமிடங்கள் நித்திதர மபாகலாமம என்று எண்ணித் தவறாகக் கடிகாரத்தின் ததலயில் தட்டி அதத
அதணத்து விடுகிறீர்கள். முப்பது நிமிடம் கழித்துத் திடுக்கிட்டு எழுகிறீர்கள்.
ஐமயா!! இன்னும் பத்து நிமிடங்களில் interview கதாடங்குகிறது!! என்ன கசய்மவன்! என்று, துள்ளி
எழுந்து, அவசரக் மகாலத்தில் உதட அணிந்து, கததவச் சாத்திவிட்டு ஓடுகிறீர்கள். தக நடுங்கக்
காதரத் திறந்து உட்கார முயல்தகயில் உங்களது ஒரு வயதுக் குழந்தத, ஓட்டுனர் இருக்தகயில்
அமர்ந்து இருப்பததக் காண்கிறீர்கள்.
முடியாது! இது நிஜமாய் இருக்க சாத்தியமம இல்தல!!கனவுகள்!!
நாம் எல்மலாரும் ஒவ்கவாரு இரவு தூக்கத்திலும், மூன்றில் இருந்து, ஏழு கனவுகள் வதர
காண்கிமறாம். கனவுகள் நம் எல்மலாருக்கும் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவங்கமள!! அதவ நம்
அனுபவத்தின் வாயில்கதளத் திறக்கின்றன. சில சமங்களில் அதவ நிஜ வாழ்விலிருந்து தப்பிக்க
உதவுகின்றன. பல மநரங்களில், கனவுகளில் நாம் சந்திக்கும் உயிரினங்கள் நாம் விரும்பத்தகும்
விதமாக அதமவதில்தல. நாம் நிதனத்தவாறு கனவு காண முடிந்தால் எவ்வளவு நன்றாக
இருக்கும்? கவதலப்படாதீர்கள்!! அதற்கும் ஒரு வழி இருக்கிறது. அதற்குப் கபயர்தான் “Lucid
Dreaming”.
சிறிதளவு முயற்சியும், பயிற்சியும் இருந்தால், நம் கனதவக் கட்டுப்படுத்தி மவறு நிதலக்குக்
ககாண்டு கசல்ல முடியும் என்று விஞ்ஞானம் நிரூபித்திருக்கிறது. பின்வரும் எளிதமயான இந்த
வழிமுதறகதளப் பயன்படுத்தி ஆச்சரியத்தக்க பலன்கதளப் கபறலாம்.
உங்கள் கனவுகதளத் தினமும் ஒரு நாட்குறிப்பில் தவறாமல் எழுதி தவயுங்கள்.
கனவின் மபாது சில எளிதமயான நிகழ்வுகதளச் சரி பார்த்துக் ககாள்ளுங்கள். உதாரணத்திற்கு,
ஒன்று முதல் ஐந்து வதர எண்ணுதல், அல்லது மநரத்தத சரிபார்த்தல். இந்த மாதிரியான
விஷயங்கதள அடிக்கடி பகலில் கசய்து பழக்கப் படுத்திக் ககாள்ளுங்கள்.
தூங்குவதற்கு முன், பதழய கனவுகதள
நிதனவுகூர்ந்து அவற்தற மாற்றி அதமக்க
முயற்சி கசய்யுங்கள்.
நள்ளிரவில் தூக்கத்திலிருந்து விழித்து மீண்டும்
உறங்க முய்ற்சி கசய்யுங்கள். இவ்வாறு, நிஜ
வாழ்க்தகக்கு வந்து மீண்டும் கனவுலகத்திற்குச்
கசல்லப் பழகுவதன் மூலம், உங்கள்
கனவுகதளக் கட்டுப்படுத்த வாய்ப்பு ஏற்படும்.
இனி என்ன? ஒரு ததலயதணதயக்
கட்டிப்பிடித்து “Lucid Dream”-ஐ எட்டிப்
பிடியுங்கள்!!
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வசால்கினைன்….ம ம் மரம் திைந்து
ஆதிமுத்து

சாயாமல் நானிருந்மதன்
சாதலக்கு ஒருபுறத்தில்…
மனிதர்கள் மமாகத்தத-வாழ்க்தகயின் மவகத்தத
மவடிக்தக பார்த்தபடி--

நாலுகால் இல்தலகயன்று…
விடியகலல்லாம் பயந்ததுண்டு-விதியின்
ககாடுதம என்தன
விறகாக்கி விற்குகமன்று

நடுத்கதருவில் நின்றிருந்மதன்
நான்-நடமாட வழியில்தல…

குதித்கதழுந்து முன்கசல்லக்
குதிதர மபால்
இல்தலகயன்று
குதறயாகக் கண்டதுண்டு…

விதத மீது
விரல் தவத்து
யார் வந்மதா நட்ட கசடி
நாளாக நாளாக—
வளர்ந்து விட்மடன்
நல்லபடி

*

*
சிக்கித் தவித்மதன் நான்
சீறி வந்த
சூதறக்காற்றில் –
சிதற மீட்பார் எவருமில்தல

இருந்தாலும்--மனதுக்குள் மகிழ்ச்சிதான்—
மண்ணின் மீது
மரமாய் நான்
பிறவிகயடுத்ததில்!
குயிலுக்கு வீடாமனன்
கவயிலுக்குக் குதடயாமனன்
பூமிக்கு உதடயாமனன்
கவிஞர்க்கு நதடயாமனன்

தாறுமாறாய்
இடித்த மின்னல்
ததலயில் வந்து
விழுந்த மபாதும்…
தப்பிக்க முடியவில்தல

“விததயிலிருந்து விருட்சமா?”
என்ற
ஆச்சர்யக் மகள்விக்கு
விமனாத விதடயாமனன்---

கண்ணீர் விட்மடன் நான்
கவனிக்கமவா
காதுகள் இல்தல

கற்பதனப் கபாருளாமனன்
நான்—
தூரிதக தூக்கிவந்த
சித்திரக்காரனுக்கு…

ககாடுதமக்காரன்
ககாண்டு வந்த
மகாடாரி பட்ட மபாது
நகர்ந்து கசல்ல நாதியில்தல…
ஒளிந்து ககாள்ள வழியுமில்தல

அதமதிக்கு அருளாமனன்
நான் -சிந்திக்க என்
நிழல் வந்த
சித்தார்த்தனுக்கு...

*
மயங்கித் தவித்த
மடதம உண்டு-நாய்மபாமல
நடந்து கசல்ல

மனதுக்குள் மகிழ்ச்சிதான்—
மண்ணின் மீது
மரமாய் நான்
பிறவிகயடுத்ததில்!
34

அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்

முடிவு உங்கள் வகயில்
பிரதிொ ப்னரம்குமார்

குருவியும் காகமும்

ஒரு காட்டில் கபரிய ஆல மரம் ஒன்று இருந்தது.அந்த ஆல மரத்தில் அழகான குருவி ஒன்று
வாழ்ந்து வந்தது. மதழக் காலம் வருவதற்கு முன் தன் பதழய கூட்தடச் கசப்பனிட்டுப்
பாதுகாப்பாக மாற்ற எண்ணி, தினமும் நிதறய குச்சி மபான்றவற்தறக் ககாண்டு வந்து
கூட்டில் மசர்த்தது குருவி.
வழக்கம் மபால் ஒரு நாள் கூட்டிற்குத் மததவயான கபாருட்கதள எடுக்கப் பறந்து கசன்றது.
அப்மபாது பக்கத்து மரத்தில் வசிக்கும் காகம், குருவியிடம் “இந்த கவய்யிலில் எங்மக
கசல்கிறாய்?” எனக் மகட்டது. குருவி “கூட்தடக் கட்டும் பணிக்காக” எனக் கூறியதும், “நல்ல
கவய்யிலில், படுத்து உறங்காமல் அதலயாமத,மமலும் உனக்கு ஏற்கனமவ ஒரு கூடு உள்ளதால்
கவதல மவண்டாம்” எனக் கூறியது காகம்.

காகத்தின் மபச்தசப் கபாறுதமயுடன் மகட்ட குருவி, “இப்கபாழுது உதழத்தால் மதழ மற்றும்
குளிரில் நிம்மதியாய் இருக்கலாம், மமலும் நீ கூட இவ்வாறு கசய்தால் உனக்கும் நன்தம” என்று
கசால்லிவிட்டுப் பறந்து கசன்றது. காகம் குருவிதய ஏளனமாய்ப் பார்த்து விட்டுப் படுத்து
உறங்கியது. இப்படிமய மாதமும், நாட்களும் நகர்ந்து மபாயின. மதழக் காலம்
கதாடங்கியது................
கவதயின் முடிவெத் வதரிந்து ஆர்ெமாக உள்ளதா? அது உங்கள் வகயில் தான் உள்ளது. ஆம்
குைந்வதகனள இதற்கு பின் ெரும் மீதி கவதவய நீங்கள் தான் எைத னெண்டும். கவதயின் முடிவு
எவ்ொறு னெண்டுமா ாலும் இருக்கலாம்.
கவதயின் முடிவில் கவதயின் நீதிவயயும் இவணயுங்கள். சிைந்த கவதயின் முடிவு ெசந்தமலரில்
வெளியிடப்ெடும். புவகப்ெடத்வதயும் வெயவரயும் மைக்காமல் இவணயுங்கள்!
அடுத்த இதழில் சந்திக்கினைன் னெறு கவதயுடன்.
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மவைந்திருந்து ொர்க்கும் ொர்த்வதகள் என்வ ன் ?
கீதா சதீஷ்

விவடகள்: பின் ெரும் ெக்கம் ஒன்றில்
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தமிைர்களும் அறிவியலும்!
பிரதிொ ப்னரம்குமார்

நமது தமிழர்களின் கலாச்சாரமானது மிகவும் கதான்தமயானது.பழந்தமிழர்கள் அவர்கள்
வாழ்ந்த வாழ்தகயின் வாயிலாகமவ நமக்குப் பலப்பல கசய்திகதள வழங்கிச் கசன்றுள்ளனர்.
நாம் அறிந்தும் அறியாமலும் நமது அன்றாட வாழ்க்தகயில் அறிவியல் நம்மமாடு பின்னிப்
பிதணந்துள்ளது. அது மருத்துவ அறிவியலாகட்டும், விஞ்ஞான அறிவியலாகட்டும், இதவ
அதனத்திலுமம நம் முன்மனார்கள் மிகச் சிறந்து விளங்கியதுடன், நமக்கும் அவற்தற விட்டுச்
கசன்றுள்ளனர் என்பதுதான் உண்தம. இத்கதாடரின் மூலம் அறிவியமலாடு நமக்குள்ள
பிதணப்தப அறிந்து ககாள்ளலாம் வாருங்கள்.
மகாவில் என்பது நாம் அதனவரும் கடவுளிடம் கசன்று
நமது குதறகதளக் கூறுவதற்காகவும், நமக்கு
மததவயானவற்தறப் பட்டியலிடுவதற்கும் மட்டுமம
என்று நம்மில் பலரும் நிதனத்துக்
ககாண்டிருக்கிமறாம். அததனயும் தாண்டி அது ஒரு
அறிவியல் கபாக்கிஷம் என்பது நம்மில்
பலர் அறிந்திராத உண்தம ....! இந்த இதழில் நமது
மகாவில் மகாபுரத்தில் உள்ள கும்பத்தின் சிறப்தபயும்,
அதனால் நாம் அதடயும்
நன்தமகதளயும் காண்மபாம்.....

தஞ்வச வெரிய னகாவிலின்
னகாபுரக் கலசங்கள்

நாம் மகாவிலுக்குள் நுதழயும் மபாது மகாவில்
மகாபுரத்ததப் பார்த்துக் கும்பிடுமவாம். நீங்கள்
எப்மபாதாவது எண்ணியதுண்டா, அதன் மமல்
இருக்கும் கும்பம் எதற்கு? அதனால் நமக்கு என்ன பயன் என்று? கும்பமானது தங்கம், கவள்ளி,
கசம்பு, துத்தம்,ஈயம் மபான்ற ஐம்கபான்களால் கசய்யப்பட்டுள்ளது. இதவ மிகச் சிறந்த மின்
கடத்திகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு இடி, மின்னல் மபான்ற இயற்தகப் மபரிடரினால்
உண்டாகும் அபரிமிதமான மின்சாரத்தத உள்வாங்கித் தன்தனச் சுற்றியுள்ள 7400 சதுர கிமலா
மீட்டர் வதர யாருக்கும் பாதிப்பு வராமல் காக்கின்றன. ஒரு
மதுவர மீ ாட்சி அம்மன் னகாவில்
மகாவிதலச் சுற்றி 4 மகாபுரம் என தவத்துக் ககாண்டாலும்
னகாபுரக் கலசங்கள்
நாம் எந்த அளவில் பாதுகாப்பாக இரு(ந்திரு)க்கிமறாம் என்று
நம்மால் உணர முடியும்.
மமலும் இந்தக் கும்பத்தினுள் 50 கிமலா முதல் 100 கிமலா
வதரயிலான கம்பு, வரகு,மசாளம், திதண, சாதம மபான்ற
சிறுதானியங்கள் நிரப்பபட்டுள்ளன.இதில் வரகானது மிகச்
சிறந்த மின்சாரத்ததத் தக்க தவக்கும் தன்தம ககாண்ட
தானியம் என அறிவியல்பூர்வமாக
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.கவள்ளம், நில நடுக்கம்,கநருப்பு
மபான்ற இயற்தக மபரிடர்களால் மக்களின்
கபாருட்கள் முற்றிலும் அழியும் நிதல வரும் கபாழுது, இந்தக்
கும்பதிலுள்ள தானியங்கதளப் பயிரிட்டு மீண்டும் தங்களின்
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னசதமவடந்த பின் ராஜராஜன் னகாபுரம்

னசதமவடெதற்கு முன் ராஜராஜன் னகாபுரம்

வாழ்வாதாரத்ததப் கபருக்கிக் ககாள்வதற்காகமவ இதவ பாதுகாப்பாக தவக்கபட்டுள்ளன,இது
எத்ததகய மிகச் சிறந்த ஏற்பாடாகும்! இதற்காக நமது முன்மனார்கதள எப்படிப் பாராட்டினாலும்
தகுமல்லவா?
மமலும், 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முதற குடமுழுக்கு என்னும் கபயரில் மகாவிலானது பழுது
பார்க்கப்பட்டு மகாபுரத்தின் கும்பத்திலுள்ள தானியங்கள் மாற்றப்படுகின்றன. 12 ஆண்டுகளில்
இந்த தானியங்கள் தனது தனித் தன்தமதய இழந்து விடும் என்பதாமலமய இத்ததகய
குடமுழுக்கு நிகழ்வு நமது முன்மனார்களால் ஏற்படுத்த பட்டுள்ளது .இதனால் தான் "மகாவில்
இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க மவண்டாம்" என நம் முன்மனார்கள் நமக்குச் கசால்லி விட்டுப்
மபாயிருக்கிறார்கள்.
உதாரணமாக 2010 வந்த மிக சக்தி வாய்ந்த மின்னாலால் தஞ்தசப் கபரிய மகாவிலின் ராஜா ராஜன்
வாயிலில் உள்ள ஒரு கும்பமானது மின்சாரத்ததத் தன்னுள் வாங்கி மசதமதடந்து, மகாவிலும்
சுற்றியுள்ள மக்களும் பாதுகாப்பாக இருக்க உதவியுள்ளது. இந்தக் கட்டுதரயில்
மகாவில் கும்பத்தினால் நமக்கு விதளயும் நன்தமகதளயும், நமது பழந்தமிழர்களின் அறிவியல்
திறதனயும் கண்டு உங்களுடன் மசர்ந்து நானும் வியந்மதன்!
மீண்டும் அடுத்த இதழில் சந்திப்மபாம், புதிய தகவல்களுடன். நன்றி!
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தமிழும் இவசயும்
சிெக்குமார் சிெசண்முகம்
"கல் மதான்றி மண் மதான்றாக் காலத்மத முன் மதான்றிய மூத்த தமிழ்"
நம் தமிழ் கமாழி.
பல கமாழிகதளப் பயின்ற பாமவந்தன் பாரதி "யாமறிந்த
கமாழிகளிமல தமிழ் கமாழி மபால் இனிதாவது எங்கும் காமணாம்"
என்கிறான். புரட்சிக் கவி பாரதிதாசமனா "தமிழுக்கும் அமுகதன்று
மபர், அந்தத் தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு மநர்" என்கிறார்.
மூமவந்தரின் மடிவளர்ந்து புகழ்சிறந்து உயர் நிதலக்கு தமிழ்
வளர்ந்தது. புலவர் கபருமக்கள் அரசர்கதள தம்முதடய தமிழ்ப்
பாவாமலமய பாடி மகிழ்வித்தார்கள்.
தசவ சமயக் குரவர்கள் எனப் மபாற்றப்படும் நாயன்மார்களில் ததல
சிறந்தவர்களான அப்பர், சுந்தரர், திருஞான சம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர்
முதலாமனார் இதறவதன நல்ல பாக்களால் பாடி வணங்கினர். இவர்கள் பாடிய மதவாரம்
மற்றும் திருவாசகம் தமிழில் ஒரு ததல சிறந்த பதடப்புகளாக விளங்குகின்றன.
"திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் ஒருவாசகத்திட்கும் உருகார்" என்பது அறிஞ்ர் வாக்கு. தமிழ்
கமாழியின் வரலாற்றிதனப் பார்த்மதாமமயானால் கமாழியும் இதசயும் முறுக்கப்
பிதணந்திருப்பததக் காணலாம்.
20-ம் நூற்றாண்டில் மதான்றிய பாரதியார், பாரதிதாசன் மபான்ற தமிழ்க் கவிஞர்களின் பாடல்கள்
தமிழுக்கு மமலும் கபருதம மசர்த்தன. தமிழில் தாலாட்டு, பிள்தளத்தமிழ் குரதவ, கூத்து, பரணி,
ஆற்றுப்பதட மற்றும் கும்மிப்பாட்டு, வில்லுப்பாட்டு, கததப்பாட்டு, நமடாடிப்பாட்டு மபான்ற
கிராமியப் பாடல்களும் மகட்க மகட்க இனிதமயாகவும், கபாருள் கபாதிந்தனவாகவும்
இருக்கின்றன.
தற்காலக் கவிஞர்களான கண்ணதாசன், பட்டுக்மகாட்தட கல்யாணசுந்தரம், வாலி, தவரமுத்து
மபான்மறாரின் திதரயிதசப் பாடல்கள் தமிழிதசதயப்
பாமர்களிடமும் ககாண்டு மசர்த்தன. தமிழிதசயால் மயங்காமதார்
யாருமில்தல என்மற கசால்லலாம். இதறவமன பக்தனின்
இதசக்கு மயங்கி மநரில் வந்தது பற்றிய ஏராளமான கததகள்
உள்ளன. இதறவன் தன் அடியார்களுக்கு அடிகயடுத்துக்
ககாடுத்ததாக பக்தி இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன.
படிக்காத கபண்களும் குழந்தததயத் தூங்க தவக்க அழகிய
கபாருள் புததந்த தமிழ்த் தாலாட்டுப் பாடல்கதளப் பாடி
தவத்துள்ளனர். கும்மிப்பாட்டு, மகாலாட்டப்பட்டு,
திதனக்காத்தலில் பறதவ விரட்டும் பாட்டு, இயற்தகதய
வர்ணித்துப் பாடும் பாடல்கள் பல உண்டு. இவ்வாறு தமிழும்,
இதசயும் உயிரும் உடலும் மபான்று இதணந்மத வளர்ந்து நம்தம
மகிழ்வித்திருக்கின்றன.
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Kavin Jayavel Kumaresan

Triya Veeramani , Age 11yrs

Iniya Vivek
(Age: 4)
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ெடவமாழி வசால்லும் ெைவமாழி என் ? விவடகள்
கீதா சதீஷ்
1. யாதனக்கும் அடி சறுக்கும்.
2. சித்திரமும் தகப்பழக்கம், கசந்தமிழும் நாப்பழக்கம்.
3. பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து மபாகும்.
விளக்கம் : அறிவுதடதம, இன்கசால், ஈதக, தவம், காதல், தானம், கதாழில், கல்வி,
குலப்கபருதம, மானம் ஆகிய பத்து குணங்களும் பசி என்று வந்து விட்டால் பறந்து மபாகும்
என்பது உண்தம.
4. ஆறிலும் சாவு, நூறிலும் சாவு.
விளக்கம் : மகாபாரதத்தில், கர்ணன் ஐந்து பாண்டவர்கமளாடு ஆறாவதாகப் பிறந்திருந்தாலும்
அவனுக்குச் சாவுதான்; நூறு ககௌரவர்கமளாடு இருந்திருந்தாலும் கர்ணனுக்குச் சாவுதான்;
எனமவ சாவு என்பது நாம் நிச்சயிக்க முடியாத ஒன்று. விதிப்படிமய நடக்கும். இததத்தான்
ஆறிலும் சாவு, நூறிலும் சாவு என்று முன்மனார்கள் கூறுகிறார்கள்.
5. கல்தலக் கண்டால் நாதயக் காமணாம்; நாதயக் கண்டால் கல்தலக் காமணாம்.
விளக்கம் : தபரவரின் வாகனம் நாய். மகாவிலில், நாயின் வடிவத்தில் இருக்கும். கற்சிதலதயப்
பார்க்கும் மபாது, அதத நாய் என்று நிதனத்தால் நாயாகவும், கவறும் கல் என்று நிதனத்தால்
கல்லாகவும் கதரியும்.
6. அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு.
7. மபராதச கபருநஷ்டம்.
8. விதளயும் பயிர், முதளயிமலமய கதரியும்.
9. மின்னுவகதல்லாம் கபான்னல்ல.
10. ஆழம் கதரியாமல் காதல விடாமத.
மவைந்திருந்து ொர்க்கும் ொர்த்வதகள்
விவடகள்
காளான்
பூ
வாத்து
சறுக்கு
மமகம்
சூரியன்
பந்து
ஊஞ்சல்
மரம்
நாய்
குருவி

ெவலயில் (www) சிக்கியது
ொழ்வியல்
1. வணங்கத்தகுந்தவர்கள் - தாயும், தந்ததயும்
2. வந்தால் மபாகாதது - புகழ், பழி
3. மபானால் வராதது - மானம்,உயிர்
4. தானாக வருவது - இளதம, முதுதம
5. நம்முடன் வருவது - புண்ணியம், பாவம்,
6. அடக்க முடியாதது - ஆதச, துக்கம்
7. தவிர்க்க முடியாதது - பசி, தாகம்
8. நம்மால் பிரிக்க முடியாதது - பந்தம், பாசம்
9. அழிதவ தருவது - கபாறாதம, மகாபம்
10. கதடத்மதற வழி :உண்தமயும்,உதழப்பும
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திருக்குைள் ெடக்கவத
கீதா சதீஷ்
ககாக்கு ஒன்றுக்கு மிகவும் பசித்தது.
…அது இதர கிதடக்குமா என்று
….மதடியவாறு பறந்து கசன்றது..

ஒரு குளத்ததக் கண்டு, அங்கு
மீன் கிதடக்கும் என்று
காத்திருந்தது ககாக்கு.

கவகுமநரம் ஆகியும் மீன் ஏதும்
கிட்டவில்தல. பசி
வாட்டியமபாதும் ககாக்கு
முயற்சிதயக் தகவிடாமல்,
கவனமுடன் காத்திருந்தது

ககாக்கு காத்திருத்தது வீண்
மபாகவில்தல, அங்மக ஒரு
மீன், துள்ளிக் குதித்தது.

மிகுந்த
கவனத்துடன்
இருந்த ககாக்கு,
அந்த வாய்ப்தப
நழுவவிடவில்தல
சட்கடன மீதனக்
ககாத்தித் தின்று
தன் பசிதய
ஆற்றிக்ககாண்டது

கதத கசால்லும் குறள் : ககாக்ககாக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்கதாக்க சீர்த்த இடத்து
விளக்கம்: காலம் தககூடும் வதரயில் ககாக்குமபால் கபாறுதமயாகக் காத்திருக்கமவண்டும்.
காலம் வாய்ப்பாகக் கிதடத்ததும், ககாக்கு குறி தவறாமல் குத்துவது மபால் நாம் காரியத்ததச்
கசய்து முடிக்க மவண்டும்
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மனிதம்!
பிரதிொ ப்னரம்குமார்

மனிதா!
ஆதியிமல நீ இருந்த காலம் நிதனப்பாமயா ?
ஆறறிவும், ஐந்தறிவும் அங்கமாய்த் திரிந்தகதன்ன !
ஆடு, மாடு, மகாழிகளுடன் அடக்கமாய்
வாழ்ந்தகதன்ன !
பாதியிமல உனக்கு வந்த மசாததனதான் சாதி
என்மபன் !
சாதி வந்த பிறகு நீயும்
சத்தியமாய் மனிதனல்ல !
உயர் சாதி குருதி இங்கு
சிவப்பாய் இருக்குகமனில்
உன் சாதி அல்லானும்
கசங்குருதி ககாண்டவமன !-அததன
கவட்டி பார்த்மத உமக்கு ஐயம் அகற்ற மவண்டி
பார் முழுதும் கவட்டியும் ,குத்தியும்
பற்பல பாதகங்கள் நடத்துகிறாய்!
சாதி என்று வந்துவிட்டால்
பிள்தளயும் பிணக்காகிறார் !
நீதிதயயும் ககாஞ்சமும் நிதனந்தாமயா ?
கீழ்சாதியில் நீ பிறந்திருந்தால்
உன் கதியும் இதுதாமன ?
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புரிந்து நீயும் அதமதி ககாள்!
மனிதனிடத்தில் அன்பு ககாள்!
பதகவருக்கும் பரிவு காட்டு !
பணமிருந்தால் பகிர்ந்து ககாடு !
மனம் மட்டுமம இருந்தால்
மகிழ்ந்து இரு, மரிக்கும் வதர !
பதவி
பதடத்தவனும்,பணம் பதடத்தவனும் ,
ககாண்டாடும் சாதி இது !
மனம் மட்டுமம பதடத்த இல்லாதவன்
பார்ப்பதில்தல!
மனிதா!
மனிதம் மட்டுமம -உன்தன
மனிதனாய் வாழ விடும்!
மனிதனாய் நில் !
மா நிலத்தத கவல் !

வசந்த மலர் * ஏப்ரல் 2016

ெண்ணாத்திப்பூச்சி விவளவு
கீதா சதீஷ்

மண்தடதயப் பிளக்கும் கவயில்,
மூதளக்குள்ளும் இறங்கும் கவக்தக
நிறம் மறந்த மபாக்குவரத்துக் குறிதக!
நிழல் மதடும் மசார்விழியின் அழுதக!
தார் மபாட்ட சாதலயும் இதாமனா?
தகிக்கின்ற கருந்தணமல தாமனா?
நா வரண்டு, வாய் உலரும் முன்மன,
நதட மறந்து, விழி இருளும் பின்மன!
ஊர்ந்து ஊர்ந்து கசல்வகதன்ன மதரா?
இல்தல, கநரிசலிமல சிக்கிநின்ற காரா?
சுழலும் குளிர் காற்றுக்மகதுமில்தல பஞ்சம்,
சூழலின் புழுக்கந்தான் மனதிற்குள் மிஞ்சும்!
மகாப எண்ணங்கள் ததலயில் நடமாடும்,
ககாடிய வசவுகள் வாயில் குடிமயறும்!

கசல்லக் குழந்ததக்கும் சீற்றம் பதிலாகும்,
கசல்லும் பாததமயா நீண்டு கநடிதாகும்!
கணப் கபாழுதுகூடக் கதரயாமல் நீளும்
கண்கள் மணிபார்த்து மணிபார்த்மத மீளும்
வழிவிட்டால் மபாதுகமன்மற மதான்றும்
விலகி விருட்கடனமவ சீரிடமவ மதான்றும்
காலின் நரம்பின் வழி அவசரமும் ஊறும்
காலன் கணக்குகளும் ஆங்மக அரங்மகறும்!

ெடம்: கவின் வஜயனெல் குமனரசன்
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