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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து 
நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்ததக் ககழிகலாழுகும் 

சீராரும் வதனகமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில் 

கதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும் 

தக்கசிறு பிதறநுதலும் தரித்தநறும் திலகமுமம! 

அத்திலக வாசதனமபால் அதனத்துலகும் இன்பமுற 

எத்திதசயும் புகழ்மணக்க இருந்தகபரும் 

தமிழணங்மக! தமிழணங்மக! 

உன் சீரிளதமத் திறம்வியந்துகசயல்மறந்து 

வாழ்த்துதுமம! வாழ்த்துதுமம!! வாழ்த்துதுமம!!! 

-‘மன ான்மணீயம்’ பெ. சுந்தர ார் 

திருமதி. கீதா சதீஷ் 

வசந்த மைர் ஆசிரியர் குழு 

திருமதி.  அெர்ணா ொஸ்கர் திருமதி.  பிரதிொ ப்னரம்குமார் 

திரு. ந. குமனரசன் திரு. ஆதிமுத்து திரு. சிவக்குமார் சிவசண்முகம் 

பதாடர்ொளர்கள் 

திரு. னமாகன் னகாவிந்தராஜ் 

நிர்வாகக்குழு பதாடர்ொளர் 

லவஷ்ணவி பசல்வமுத்துக்குமரன் 

இலளஞர்குழு பதாடர்ொளர் 

திருமதி. அனிதா ொலு 

இயக்கு ர்குழு பதாடர்ொளர் 
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வசந்த மைர் - ஜூலை 2016 
தலைமுலை தலைக்க  

தமிழ்ப்ெயிர் வளர்ப்னொம்  

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. 

வசந்த மைர் 

ெதிப்புக்குழு 

 

ஆசிரியர்: ஆதிமுத்து 

இதண ஆசிரியர்: ந.குமனரசன் 

 

ஆசிரியர் குழு 

பிரதிபா ப்மரம்குமார் 

கீதா சதீஷ் 

அபர்ணா பாஸ்கர் 

சிவக்குமார் சிவசண்முகம் 

 

பதாடர்ொளர்கள் 

மமாகன் மகாவிந்தராஜ் 

அனிதா பாலு 

தவஷ்ணவி கசல்வமுத்துக்குமரன் 

 

இந்த இதழில் 

கனவுகளின் கததகள் 4 

தவஷ்ணவிக்குப் புரிந்தது 7 

சிறியமதார் முறுவல் 10 

காட்சியும் கவிததயும் 11 

அறிவியல் பக்கம் 12 

விடுகதத 13 

லில்கபர்ன் தமிழ்ப்பள்ளி 14 

காலத்தத கவன்ற கவிஞன் 16 

“அதல”மகள் 17 

கடலூருக்கு ஒரு கதாண்டுப் பயணம் 18 

லட்சுமி தமிழ்ப்பள்ளி 21 

அப்பாவிற்காக 22 

மதறந்திருந்து பார்க்கும் வார்த்ததகள் 23 

பிதழயறப் மபசு, பிதழயற எழுது-2 23 

கு. ஞானசம்பந்தம் - மநர்காணல் 26 

ஆல்பகரட்டா தமிழ்ப்பள்ளி 31 

புத்தாண்டின் புதுவசந்தம் 2016 33 

மமரியட்டா தமிழ்ப்பள்ளி 35 

திருக்குறள் படக்கதத 37 

அட்தடப்படத்தில்: வாலக மைர் 

வடிவதமப்பு: லவஷ்ணவி பசல்வமுத்துக்குமரன் 

மைலரப்ெற்றிய உங்கள் கருத்துக்கலளயும், ஆனைாசல கலளயும் 

vmgats@gmail.com என்ை முகவரிக்கு அனுப்ெவும். 
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வணக்கம். 

மகாதட விடுமுதறதய அதனவரும் மிக நன்றாக அனுபவித்துக் ககாண்டு இருப்பீர்கள் என்று 

நம்புகிமறன். ஜூன்மாத இதழ் என்று அறிவித்து விட்டு, இந்த வசந்த மலர் ஜூதல வதர 

தாமதமானது ககாஞ்சம் வருத்தமம. மகாதடக்கால விடுமுதறதய முன்னிட்டு நம்மில் பலரும் 

இந்தியா கசல்வதும், அல்லது மவறு இடங்களுக்கு சுற்றுப் பயணம் மமற்ககாள்வதும் 

இயல்பாக நடக்கும் காரணத்தால் இந்த இதழ் தாமதமாகி விட்டது. இருந்தாலும், நம் 

எழுத்தளர்கள் தங்கள் பதடப்புகதள நமக்கு அனுப்பி, இதழின் தரத்தத எப்மபாதும் மபால ஒரு 

உயர்ந்த இடத்தில் தக்க தவத்துக் ககாள்ள உதவி கசய்தது பாராட்டத்தக்கது. 

அட்லாண்டா வட்டாரத்தில் இயங்கி வரும் அதனத்துத் தமிழ்ப் பள்ளிகளும் தங்கள் 

ஆண்டுவிழாக்கதளச் சிறப்புடன் ககாண்டாடி மகிழ்ந்தார்கள். நூற்றுக்கணக்கான நம் 

குழந்ததகள் அதில் கலந்து ககாண்டு நம் தமிழ் கமாழி, கலாச்சாரம், மற்றும் இலக்கியம் சார்ந்த 

கபருதமகதள மமதட நிகழ்ச்சிகள் மூலம் எடுத்துக் காட்டினார்கள். வருடத்திற்கு வருடம் 

தமிழ் கற்கும் குழந்ததகளின் எண்ணிக்தக அதிகமாகிக் ககாண்டு வருவது நம் தமிழ் 

கமாழியின் வளர்ச்சிதய மமலும் உயர்த்தி நமக்கு நம்பிக்தக அளிக்கிறது. 

கசன்ற இதழ் கவளிவந்து இந்த இரண்டு மாதங்களுக்குள், ஏராளமான நிகழ்ச்சிகதள நமது 

அட்லாண்டா தமிழ்ச் சங்கம் நடத்தியுள்ளது. குறிப்பாக நமது சங்கம் நடத்திய தமிழ்ப்புத்தண்டு 

விழாவிற்கு வருதக தந்த முதனவர். கு. ஞானசம்பந்தம் அவர்கதள சந்தித்து உதரயாடவும், 

மநர்காணவும் ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம் கிதடத்தது. அவர் நம்முடன் பகிர்ந்து ககாண்ட கசய்திகள் 

ஏராளம். அதில் ஒரு பகுதிதய இந்த இதழில் காணலாம். 

கசன்ற இதழில் விட்டுப்மபான திரு. ஜீவன் அவர்களின் கடலூர்த் கதாண்டுப் பயணத்தத இந்த 

இதழில் பிரசுரித்துள்மளாம். சரியான மநரத்தில் கவளிவந்திருக்க மவண்டிய அந்தப் பகுதி 

விடுபட்டுப் மபானதற்கு நம் குழுவின் சார்பாக ஆழ்ந்த வருத்தத்ததத் கதரிவித்துக் 

ககாள்கிமறன். அந்தப் பகுதியில் பிரசுரமாகி இருக்கும் ஏதழ மக்களின் மனுக்கதளப் படித்து, 

நம்மால் இயன்ற உதவிதய கசய்ய மவண்டும் என்று அன்மபாடு மகட்டுக்ககாள்கிமறன். 

வழக்கம் மபால் கமாழி, கல்வி, கதல, அறிவியல், கவிதத, கதத, கபாதுத்கதாண்டு, சிறுவர் 

பகுதி என்று பலவிதமான துதறகதளச் சார்ந்த பதடப்புகள் இந்த மலரில் கவளியாகி உள்ளன. 

பல்மவறு பதடப்பாளர்களின் எழுத்தற்றதல இதவ உணர்த்துவமதாடு மட்டுமல்லாமல், 

இன்னும் பல தமிழ் எழுத்தளர்கதள உருவாக்கவும், இதளய ததலமுதறதயத் தமிழில் எழுத 

ஊக்குவிக்கவும் இந்த முயற்சி உதவும் என்று நம்புகிமறன். நன்றி. 

ஆசிரியரிடமிருந்து... 

ஆதிமுத்து 
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க வுகளின் கலதகள் (படஸ்ைா) 

மங்களா ஐயர் 

கசன்ற இதழில் ‘அயர்ன் மமன்’ படத்தின் கதாநாயகன், 
’கனவுலகக் கதாநாயக அந்தஸ்து’ கபற்ற மஸ்தான் ”ஈலான் மஸ்கு” 

பற்றிப் பார்த்மதாம். அவர் நடத்துகிற சிற்றுந்து (car) நிறுவனம் 

கடஸ்லா பற்றியும் பார்த்மதாம். இகதன்ன கடஸ்லா, யாரிந்த 

கடஸ்லா? 

 

நதிமூைமும் ரிஷிமூைமும் 

உண்தமயான கனவுகளின் நாயகன் தான் கடஸ்லா! ‘மர்டாக் 

மிஸ்டரிஸ்’ என்று கனடாவிலிருந்து துப்பறியும் கதாடர் ஒன்று 

2008இல் கதாடங்கின் 2016இலும் வருகிறது; ‘யூட்யூப்’ / ‘அமமசான்’ 

மபான்ற காகணாலித்கதாடர்களில் (கட்டணம்கட்டினால்!) 

காணக்கிதடக்கிறது. இந்த கதாடரின் முதல் நிகழ்வு, கடஸ்லா 

பற்றித் தான்! ‘ஒருதிதசமின்மனாட்டம்’ (direct current) கண்டுபிடித்த எடிசனின் ”ஆதரவாளர்” 

ஒருவர், ‘மாறுதிதசமின்மனாட்டம்’ (alternating current) கண்டுபிடித்த கடஸ்லாதவக் 

குற்றத்துக்குள் மாட்டதவக்க முயற்சி கசய்யும் ஒரு கததமயாடு இந்தத் கதாடர் கதாடங்குகிறது.  

அகமரிக்காவில் எடிசனின் உதவியாளராக வந்த கசர்பிய இனத்தவரான கடஸ்லாவிடம், 

எடிசனுக்கு கபாறாதம இருந்ததாம். ஆமாம், கபரிய கண்டுபிடிப்பாளர் என்று 

ககாண்டாடப்படும் தாமஸ் அல்வா எடிசனின் இன்கனாரு பக்கம் மின்மனாட்டமில்லா 

இருள்பக்கம் என்று கசால்கிறார்கள்!  

இததப் படித்துக் ககாண்டிருக்கிற உங்களில் பலர் மபால, இதத எழுதிய என்தனப் மபால, ஒரு 

வந்மதறியாக அகமரிக்க மண்ணில் குடிமயறிய ஈலான் மஸ்க்-இன் சிற்றுந்து (car) 

நிறுவனத்துக்குப் கபயர், இன்கனாரு அகமரிக்கக் குடிமயறி (immigrant) நிமகாலா கடஸ்லா 

(Nikola Tesla)யின் கபயர் தான் என்பதில் வியப்கபான்றுமில்தல!  

1856இல் ஒரு கசர்பிய, கிறித்தவ மதகுருவிற்கு மகனாகப் பிறந்தார் கடஸ்லா. அவர் தாயின் 

நிதனவாற்றல் சுற்றுவட்டாரத்தில் கபயர்மபான ஒன்று! மட்டுமல்லாமல், தாய்க்குக் 

தகமவதலக் கருவிகள், இயந்திரப்கபாறிகள் இவற்தறச் சரிகசய்யவும், கசர்பியப் 

பழம்கபரும்பாடல்கதள மனனமாக ஒப்பிக்கவும் கதரியும். இததத் தான் கடஸ்லா தன் 

நிதனவாற்றலுக்குக் காரணமாகவும் கூறுவார்! ஒமர அண்ணன், ஒரு குதிதரமயாட்டச் 

சம்பவத்தில் உயிரிழந்தமபாது, நிமகாலாவுக்கு ஐந்மத வயது. மற்ற மூன்று சமகாதரியமராடு 

வளர்ந்த நிமகாலா, சிறு வயதிலிருந்மத படிப்பில் சூட்டிதக தான்! 

மின்சாரக் கண்ணா! 

சிறுவயதிமலமய காலரா வந்து உயிர்தப்பிய நிமகாலா, உயர்படிப்பில் ஓராண்டு நன்றாகப் படித்து 

விட்டு, சூதாட்டத்துக்கு அடிதமயாகிப் படிப்பில் மகாட்தடவிடுகிறார்; வீட்தட விட்டு ஓடி 

வந்து நரம்புமுறிவுக்கு உள்ளாகிறார். தந்ததயின் மதறவுக்குப்பின், உறவினர் பண உதவிகசய்ய, 

[ெடம் நன்றி: விக்கிபீடியா] 
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ஏமதா படித்துமுடிக்கிறார். 1881-இல் பூடாகபஸ்ட் கதாதலமபசி இதணப்பகத்தில் முதன்தம 

மின்கபாறியாளர் ஆகிறார். இங்மக தான் கண்டுபிடித்த கதாதலமபசி கபருக்கி (amplifier) பற்றியும் 

பின்னாளில் கசால்லியிருக்கிறார். அடுத்த ஆண்மட ஃப்ரான்ஸில் ‘காண்டிகனண்டல் எடிசன்’ 

நிறுவனத்தில் மவதல பார்த்த கடஸ்லா, 1884இல் அகமரிக்கா வந்து, எடிசனிடம் பணிகசய்யத் 

கதாடங்கினார். எடிசன் நிறுவனத்தில் ஒருதிதசமின்னியக்கிகதளச் சரி கசய்தவர், எடிசன் தன்தன 

நடத்தும் முதற பிடிக்காமல் விலகினார்.  

முதலில் இருவமராடு தனி நிறுவனம் கதாடங்கி அது சரியாக நடவாமல் மபானதும், மவறு 

இருவமராடு மசர்ந்து, மாறுதிதச மின்மனாட்டத்துக்குத் மததவயான தூண்டு-மின்னியக்கி 

(induction motor)தயயும், மின்மாற்றிதயயும் வடிவதமத்தார். கதாதலதூர மின்கசலுத்தலுக்கு இது 

உதவியது. கவஸ்டிங்ஹவுஸ் நிறுவனத்துக்காக கடஸ்லா அதமத்துக் ககாடுத்த மின்னியக்கிகள், 

புகழ்கபற்ற மின்சாரங்களின் சண்தடக்கு (war of currents) வழிவகுத்தன. எடிசன் ஏற்படுத்திய 

‘கஜனரல் எலக்ட்ரிக்’தக விட கவஸ்டிங்ஹவுஸ் நிறுவனத்துக்குப் கபயர் மசர்ந்தது. பணமும் 

தான்.   

நயாகரா அருவியிலிருந்து மின்சாரம் உருவாகக் காரணமானவர். கம்பியற்ற மின்விளக்கு என்று 

பல கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் கசாந்தக்காரர்; எக்ஸ்மர கண்டுபிடிப்பதற்கு முன் தன் தகதய இவர் 

தவறுதலாக எக்ஸ்மர எடுத்திருக்கிறார் என்கிறார்கள்; மரடிமயா அதலகளால் கதாதலயியக்கிதய 

உருவாக்கியிருக்கிறார்; மார்மகானிக்கும் முன்னதாக, மரடிமயா அதலத்கதாதலத்கதாடர்புக்கான 

கருவிகதள உருவாக்கியிருக்கிறார்; உயரழுத்த மின்சாரப் பரிமசாததனகதளயும், கம்பியில்லாத் 

கதாதலத்கதாடர்புப் பரிமசாததனகதளயும் கசய்திருக்கிறார்.  கசங்குத்தாக உயமர பறக்கும் 

கருவிதயக் கண்டுபிடித்தார். அலகற்றமின்சுழலி (bladeless turbine), அதசவி (oscillator) என்று 

பலப்பல கண்டுபிடிப்புகள், ஆராய்ச்சிகள். இன்தறய ‘ஆளில்லாத் தாக்குங்கருவி’ (drone)

கதளப்மபால், 200தமல்களுக்கு அப்பாலிருந்து தாக்கும் கருவிகதளப் பற்றி அவர் சிந்தித்தார்.   

”நீங்க நல்ைவரா, பகட்டவரா?” 

இறுதிக்காலம் வதர, தனக்கு வந்த பணத்ததகயல்லாம் தனக்குத் மதான்றிய வதகயில் ஆராய்ச்சி 

கசய்து கசலவழித்தவர் கடஸ்லா. அவர் உண்தமயாயிருந்தது, தன் ஆராய்ச்சி மநாக்கத்திற்கு 

மட்டும் தான். இறுதிவதர, எடிசன் மீதான தன் மகாபதாபத்தத அவர் துறக்கவில்தல. கம்பிகளற்ற 

மின்பரப்பல், புதுவதக மின்கருவியாக்கம் என்பன அவர் கனவுகளாயிருந்தன. 

படகமடுத்தாற்மபான்ற நிதனவாற்றல் ககாண்டவர். 2-3மணிமநரமம தூங்குவார். கபண்கதள 

வழிபட்டும், புரிந்துககாள்ளாமலும் இருந்திருக்கிறார். ஐன்ஸ்தடனின் ’theory of relativity’ 

கசல்லாது என்றிருக்கிறார். 

இவர் கண்டுபிடித்த அதசவி, ‘பூமிதயப் பிளக்குமாக்கும்!’ என்கறல்லாம் ‘பில்டப்’ ககாடுத்து 

மகிழ்ந்தன பத்திரிதககள். அந்தக்காலத்தில் இவதர சிலர் மமதத என்றார்கள்; சிலர் தபத்தியம் 

என்றார்கள். இப்மபாதும் இவர் தாமன தன்தனப் பற்றிச் கசான்ன சிலவற்தற, ‘ஓவர் ரீலு’ என்று 

சிலர் கசால்கிறார்கள்! மின்பரப்பல் பற்றி அவர் இறுதிக்காலத்தில் எழுதிய பல 

கண்டுபிடிப்புகதளப் பற்றிய கட்டுதரகளும் ஒரு கற்பதனயாளனின் பதடப்புகள் என்கிறார்கள்.  

எப்படிமயா, தம் வாழ்நாளில் 26 நாடுகளிலிருந்து சுமார் 300 உரிதமக்காப்பு (patent)கள் 

வாங்கியிருக்கிறார். அவர் இறந்தமபாது ஓட்டாண்டியாக இறந்தார். இறுதிக்காலத்தில், அவர் 

ஏழ்தமதயக் கண்டு தம் நிறுவனத்தத யாரும் குதறகசால்லிவிடப் மபாகிறார்கமளா என்று 

அஞ்சி, கவஸ்டிங்ஹவுஸ் ஓய்வூதியமும், உதறவிடநிதியும் ககாடுத்திருக்கிறார். இறுதிக்காலத்தில் 
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தசவ உணதவமய உண்டிருக்கிறார் கடஸ்லா. அவதரப் பற்றி அகமரிக்காவில் பல கததகள் 

உலவின. அவதரப் மபட்டி எடுக்க வந்தவர், ‘உங்களுக்கு கடலிபதில நம்பிக்தக இருக்கா?’ எனக் 

மகட்கப் மபாக, கடஸ்லாமவா தடாலடியாக ‘இப்மபா நாமன உங்கதளக் ககாதல கசய்யத் 

தீர்மானிச்சா, உங்களுக்கு உடமன கதரிஞ்சிடாதா? இது சூப்பரா இல்தல?’ என்று எதிர்க்மகள்வி 

மகட்டிருக்கிறார். 

கசன்ற இதழில் மகாடிக்கணக்கான எளியமக்களும் பயன்கபறக்கூடிய அறிவியல் வளர்ச்சிதயக் 

கண்கூடாகப் பார்த்துக் ககாண்டும் அவ்வறிவியல் வளர்ச்சியால் பயனதடந்து ககாண்டும், 

வாழ்ந்து ககாண்டிருப்பததப் பார்த்மதாம். நாம் இன்தறக்கு வாழும் 

கனவுவாழ்க்தகக்குத்கதாடக்கமான ஓர் அப்பழுக்கில்லாக் கனவு, கடஸ்லா!  

காற்றில்ைா ெலூன் வீடு – என்  ஆயிற்று?  

கசன்ற இதழில், ஏப்ரல் 8, 2016 அன்று 

ஸ்மபஸ்எக்ஸ் (SpaceX) என்னும் 

நிறுவனத்தின் விண்மணவுகலன், ஒரு 

காற்றில்லா பலூதன எடுத்துச் கசல்லப் 

மபாகிறது என்று பார்த்மதாமம 

நிதனவிருக்கிறதா?  விண்கவளியில் 

புவிதயச் சுற்றி உலாவந்து ககாண்டிருக்கும் 

”அதனத்து நாடுகளின் விண்கவளி 

ஆராய்ச்சி நிதலயத்தில் 

ஒப்பதடக்கப்பட்ட (International Space Sta-

tion)” காற்றில்லா பலூன் முயற்சிகள் 

கசய்தும் திறக்காமல் மபானதுL உராய்வு 

காரணமாகத் தான் என்று கசால்கிறார்கள். 

முழு ஆய்வுக்கட்டுதர இங்மக:  

 http://www.nasa.gov/mission_pages/station/

research/experiments/1804.html  

லைெர்லூபில் னவறு எந்பதந்த நாடுகள்? 

கசன்ற இதழில் பார்த்த ஸ்மலாவாகியா 

தவிர்த்து, ஃபின்லாந்து, சுவீடன், சுவிட்சர்லாந்து, 

கநதர்லாந்து, துபாய், இங்கிலாந்து என்று நிதறய 

நாடுகள் தஹபர்லூபில் ஆர்வம் 

காட்டியிருக்கின்றன. ரஷ்யாவும் தஹபர்லூப் 

மஹாதாவில் ரஷ்யகச்சம் கட்டி 

இறங்கியிருக்கிறது. அதுவும், சீனாமவாடு 

சரக்குப் பட்டுவாடா கசய்யும் திட்டத்தில், 

தஹபர்லூப் ஆய்வில் ரஷ்யா முழுதமயாக 

இறங்கியிருக்கிறது. முதலாளித்துவம் 

மதாற்கப்மபாகிறதா இந்தப் மபாட்டியில்? சுட்டி:  

http://www.fool.com/investing/2016/06/25/russia-could-

leapfrog-us-with-this-elon-musk-idea.aspx 

 

மஸ்கின் லைெர்லூப் என்  ஆயிற்று?  

கசன்ற இதழில் மஸ்கின் தஹபர்லூப் திட்டம் பற்றிப் பார்த்மதாம். இவ்வாண்டு இறுதியில் 

உலகத்தின் 29 கல்லூரிகளிலிருந்து, மஸ்கின் தஹபர்லூப் திட்டத்துக்கான ‘முழு மாதிரிகமளாடு’  

மபாட்டியிட வரப்மபாகிறார்களாம். தஹபர்லூப் மபாட்டிக்காக, தடம் தயாரானதும், மபாட்டி 

விவரங்கள் கவளிவருமாம். இததப்பற்றி இன்னும் இங்மக: 

http://www.theverge.com/2016/6/18/11965354/hyperloop-pod-competition-elon-musk-spacex-team-design 

நம் பண்பாட்டுக்கும் ஆதமகளுக்கும் கநருங்கிய கதாடர்பு உண்டு.ஆம் 

தமிழ் கபண்கள் மகப்மபறுக்காக தாய் வீடு கசல்வர் . விலங்குகளில் 

ஆதமக்கு மட்டுமம இந்த பழக்கம் உண்டு .தன் பிறந்த இடத்துக்கு 

இனப்கபருக்கத்திற்கு ஆதமகள் கசல்லும்.தமிழ்நாட்டில் மட்டுமம இந்த 

பண்பாடு உண்டு.  

இன்று ஒரு 

தகவல் 

கவிதா குமமரசன் 

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/1804.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/1804.html
http://www.fool.com/investing/2016/06/25/russia-could-leapfrog-us-with-this-elon-musk-idea.aspx
http://www.fool.com/investing/2016/06/25/russia-could-leapfrog-us-with-this-elon-musk-idea.aspx
http://www.theverge.com/2016/6/18/11965354/hyperloop-pod-competition-elon-musk-spacex-team-design
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"தவஷ்ணவி ! என்ன பழக்கம் இது? பல்லவி 
தகயிமல இருக்கிற பூதவ இப்படிப் பிடுங்கித் 

தூக்கிப்மபாடமர? என்ன ஆச்சு உனக்கு? " 

அம்மாவிற்கு அடித்து விடலாம் என்றுதான் 

மதான்றியது... ஆனால், கபாறுதமயாய் இருக்க 

மவண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறாள். 

ஆம்! தவஷ்ணவி, பல்லவி இரண்டு கபண்கள் 

இவளுக்கு... இருவருக்கும் வயது வித்யாசம் 7 ... 

ஆரம்பத்தில் இருந்மத தவஷ்ணவிக்கு பல்லவி மீது 

ககாஞ்சம் கபாறாதமயும், கவறுப்பும் இருந்தது. 

தவஷ்ணவி மிகவும் சுட்டி... அவதள பார்த்து பார்த்து 

வளர்த்தாள் அம்மா, பாட்டி எல்மலாரும். 

அவள் வீட்டிற்கு ஒமர கபண் குழந்தத ... மற்றவர்க்கு எல்லாம் ஆண் குழந்ததகள் ஆனதால் இரு 

பக்க பாட்டிகளும் இவதள மபாற்றி வளர்த்தனர்....  

பல்லவி பிறந்தவுடமன. இயற்தகயாக எல்மலாரது கவனமும் குட்டிக் குழந்தத மீது சாய்ந்தது...  

தவஷ்ணவி சற்று கலங்கிமய இருந்தாள்... எதற்ககடுத்தாலும் மகாபம், ஒரு பிடிவாத அழுதக 

என்று அவள் குணம் கமல்ல மாறத் துவங்கியது.... ஆரம்பத்தில் இததச் சாதாரணமாக 

எடுத்துக்ககாண்ட அம்மாவால் , நாள் கசல்லச் கசல்ல இதத அப்படிமய விட்டு விட 

முடியவில்தல. 

பல்லவி தகயில் எதாவது இருந்தால் அததப் பிடுங்கிக் கீமழ மபாட்டு உதடப்பது, அவதளக் 

கிள்ளி விட்டு அழுவதத ரசிப்பது, , ககாஞ்சம் மிளகாய்த் தூதள எடுத்து பல்லவி உள்ளங்தகயில் 

தடவுவது என்று எத்ததனமயா மசட்தடகள் கசய்ய ஆரம்பித்தாள் தவஷ்ணவி...  

பல்லவி பிறந்து 5 ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டன... 

"எனக்கு பயமா இருக்கு... ஏன் இந்த தவஷ்ணவி இப்படி நடந்துக்கறா.. டாக்டர் கிட்ட கூட்டி 

மபாகலாமா? " கமல்ல தன கணவரிடம் மகட்டாள் அம்மா. 

"ஒன்னும் இல்தல... எல்லாம் சரியாகிவிடும்..." சாதாரணமாய் கசான்னார் அப்பா.. இவள் 

சமாதானப் படவில்தல. 

பள்ளியில் இருந்தும் புகார்கள் வர ஆரம்பித்தன.... மற்ற பசங்கதள மிரட்டுவது... அடிப்பது 

என்று... மவறு பள்ளியில் மசர்க்கப்பட்டாள்... ககாஞ்ச நாட்கள் பாட்டி வீட்டில் விட்டு 

தவத்தனர்..... அங்கு பிடிவாதம் கசய்ததால் மாமா இங்கு திருப்பி அனுப்பி விட்டார். 

இனித் தாமதித்தால் நல்லதில்தல என மதான்றியது.மமனாதத்துவ நிபுணரிடம் அதழத்து 

கசன்றனர். 

"உங்களின் கவனம் முழுவதும் உங்கள் இரண்டாம் குழந்ததயிடம் கசன்றதால் ஏற்பட்ட மன 

லவஷ்ணவிக்குப் புரிந்தது 
லமதிலி ராம்ஜி, பசன்ல  
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அழுத்தம்... ககாஞ்ச காலம் ஆகும் இது சரியாக .... மவறு நல்ல சூழ்நிதல ஏற்படுத்தணும்.... 

இரண்டு மாதங்களுக்கு வாரம் ஒரு நாள் இங்மக அவதள அதழத்து வாருங்கள்... பார்க்கலாம்..." 

டாக்டர் கசான்னதில் ஒன்றும் கபரிய மாற்றம் தரப்மபாவதில்தல என்று அம்மாவிற்கு 

மதான்றியது. 

டாக்டர் கூறியபடி தவஷ்ணவி வாரம் ஒரு நாள் அங்கு அதழத்து கசல்லப்பட்டாள். இரண்டு 

மாதம் ஆனது. 

"தவஷ்ணவிதய நன்கு கதளிவாய்ப் புரிந்து ககாண்மடன். ஒன்று கசய்யுங்கள்... பல்லவிதய 

ஹாஸ்டல் அல்லது உங்கள் அம்மா வீட்டில் ஒரு ஆறு மாதங்கள் அல்லது முடிந்தால் ஒரு வருஷம் 

விடுங்கள்... 15 நாட்களுக்கு ஒரு முதற உங்கள் வீட்டிற்கு அதழத்து வாருங்கள் ... ககாஞ்சம் நாள் 

கசல்லட்டும் பாப்மபாம்..." கூறி முடித்தவுடன் அம்மாவின் முகம் சற்று வாட்டம் அதடந்தததக் 

கவனித்த டாக்டர்" ஒன்னும் கவதலப்படாதீர்கள். ககாஞ்சம் காலம்தாமன நான் கசான்ன மாதிரி 

கசய்யுங்கள்.... உங்கள் முழு கவனம் தவஷ்ணவிமமல் தான் இருக்கணும்..." கட்டதள 

இட்டாற்மபால் ஆனால் கதளிவாய் கூறினார். 

"சரி ..." என்று அதர மனதாய் கூறி விட்டு வந்தனர்.. 

பல்லவி மாமா வீட்டில் விடப்பட்டாள். 

இங்கு தவஷ்ணவி அவள் 7 வயது வதர எப்படி இருந்தாமளா அந்த மாதிரியான சூழ்நிதல 

வந்தது... அவதள சுற்றிமய எல்மலாரும் இருந்தனர்... தவஷ்ணவி முகத்தில் சந்மதாஷம் 

கதரிந்தது... இழந்ததத திரும்பி கபற்ற இன்பம் அவள் பார்தவயில் இருந்ததத நன்கு உணர்ந்தாள் 

அம்மா..  

10 நாட்கள் கசன்றன.... தவஷ்ணவி சற்று தனிதமயில் இருந்தாற்மபால் உணர்ந்தாள் .... தன்னிடம் 

எல்மலாரும் இருந்தாலும் யாதரமயா இழந்தாற்மபால் மதான்றியது அவள் மனதில். 

அன்று பல்லவி வந்தாள்.. எல்மலாரும் மிகவும் கவனமாக தங்கள் பாசத்தத அவளிடம் 

கவளிப்படுத்தவில்தல.... சாதரணமாக இருந்து விட்டு திரும்பினாள் பல்லவி..  

3 மாதங்கள் கடந்தன...  

ஒரு நாள்... தவஷ்ணவி அம்மாவிடம்...  

"அம்மா..! பல்லவி எப்ப வருவா? என்கூட விதளயாட யாருமம இல்தல... அவ நல்ல பாடுவா... 

ஆடுவா... நான் அடித்தால் கூட அழமாட்டா.. சிரிப்பா... அவதள பார்க்கணும் மபால இருக்கு...." 

அம்மா கண் கலங்கி விட்டாள்..  

என்ன கசால்ல மவண்டும் என்று கதரியவில்தல. இரண்டு நாட்கள் மபாகட்டும் என்று அம்மா 

விட்டு விட்டாள்..  

"அம்மா...! பல்லவி கிட்ட கூட்டிண்டு மபா... அவதள பார்க்கணும்." திரும்ப மகட்டாள் 

தவஷ்ணவி...  

அன்று மாதல டாக்டரிடம் மபசினர் கபற்மறார்.... " ககாஞ்சம் மாற்றம் இருக்கு தவஷ்ணவி 

கிட்ட...ஒன்று கசய்யுங்க... தவஷ்ணவிதய பல்லவி இருக்கும் இடத்திற்கு அதழத்து 

கசல்லுங்கள்... பார்மபாம்.." என்றார் டாக்டர்...  

மறுநாள் , மாமா வீட்டிற்கு இவர்கள் கசன்றனர்... பல்லவிக்கு நிதறய சாப்பிட வாங்கி 

ககாண்டாள் தவஷ்ணவி கூடமவ அவளுக்கு பிடித்த குரங்கு கபாம்தம..  
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பல்லவிதயப் பார்த்த உடமனமய அவதள கட்டி அதணத்துக் ககாண்டாள் தவஷ்ணவி. டாக்டர் 

கசான்ன மாதிரி ககாஞ்சம் மநரம் இருந்து விட்டுத் திரும்பினர். பல்லவி தன்னுதடய உடன் 

பிறப்பு என்ற எண்ணம் ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாய் தவஷ்ணவி மனதில் மதான்ற ஆரம்பித்தது.  

8 மாதங்கள் முழுதமயாக பால்லவி இல்லாத வீட்டில் தவஷ்ணவி.... அம்மா, அப்பா, பாட்டி, 

அத்தத எல்மலாரும் " தவஷ்ணவி..! தவஷ்ணவி...! " என்று தன்தன பார்த்து பார்த்து கவனித்தது 

இவளுக்கு சந்மதாஷத்தத ககாடுத்தாலும், பல்லவி கூட இல்தல என்கிற ஏக்கம் வர 

ஆரம்பித்தது....இப்கபாழுது அந்தப் கபாறாதம இல்தல ..... கவறுப்பு இல்தல...  

டாக்டர்..." நீங்க கமல்ல மபசுங்க தவஷ்ணவியிடம்... பல்லவிதய இங்கு கூட்டி வரலாமா என்று 

மகளுங்கள்.... அவளின் பதில் என்ன என்பதத தவத்து அவளது பக்குவ நிதல புரியும்.. அப்புறம் 

முடிவு கசய்மவாம்..."  

அன்று இரவு கமதுவாக அம்மா....  

" தவஷ்ணவி..! பல்லவி இங்கிருந்து மபாய் கராம்ப நாள் அச்சு... அவதள ககாஞ்ச நாள் இங்மக 

கூட்டி வரலாமா? " பயந்துதான் மகட்டாள்..  

தவஷ்ணவியின் முகத்தில் சந்மதாஷம்... அவள் கண்களில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு.... " அம்மா.... 

நாதளக்மக கூட்டி வாமா... நானும் வமரன் உன்கூட..." இந்த பதிதல சற்றும் எதிர் பார்கவில்தல 

கபற்மறார்....  

இமதா பல்லவி வந்துவிட்டாள்... இன்று, தவஷ்ணவி அவளின் எதிரி அல்ல... அக்காவாக.....  

மீண்டும் வருமவன்...  
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‘நான்’ ஐக் பகான்னைன் 

ஞா ம் பிைந்தது. 

இைக்லக எட்டியபின் 

பதளிந்னதன் 

ெயணந்தான் 

இைக்பகன்ெலத.  

கூட்டல் 

கழித்தல் 

பெருக்கல் 

வகுத்தல் 

முடிந்ததா? 

னகட்கிைது வாழ்க்லக.  

உங்களின் 

னநாயும் 

மருந்தும் 

உங்களிடமிருந்னத 

திரும்பிப் ொருங்கள், 

கடந்த காைத்தின் 

பின் லடவுகபளல்ைாம் 

முன்ன ற்ொடுகனள! 

விழுந்தனொது  

எைலவத்தது, 

அழுதனொது 

அரவலணத்தது, 

தயங்கியனொது  

னதாள் பகாடுத்தது. 

அவ்வப்னொது 

ஏனதாபவாரு புத்தகம். 

உணவு கிலடக்கும்; 

உணர்லவ 

நாம்தான் 

சலமக்க னவண்டும். 

சிறியனதார் முறுவல் 

ந. குமனரசன் 
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மனதுக்குப் பிடித்தவள் 

மற்கறாரு 

மரக் கிதளயில்— 

 

குருவிக்குத் தூதுகசல்ல 

வருவாமனா 

ஒரு மனிதன்? 

 

ஆதிமுத்து  

இந்தப் ெகுதி உங்கள் கவிலதகளுக்காகக் 

காத்திருக்கிைது. 

இடது ெக்கம் உள்ள காட்சிக்குப் பொருத்தமா  

கவிலதகள் வாசகர்களிடமிருநது 

வரனவற்கப்ெடுகின்ை . 

கவிலதகலள  vmgats@gmail.com என்ை 

முகவரிக்கு அனுப்பி லவக்கவும். 

 

சிைந்த  ஆண்டு மைரிலும் அச்னசறும். 

காட்சியும் கவிலதயும் 

ந. குமனரசன் 

குலட நிைல் தந்து 

மலைத் தவம் இருக்கும்  

மரம் 

மல க் னகார் வரம்!  
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வணக்கம் குழந்ததகமள ! 

  

இந்த மலரில் எந்த உயிரினத்தின் வாழ்க்தகதயப் பற்றிப் 

பார்க்கப் மபாகிமறாம் என்பததப் படத்ததப் பார்த்மத கதரிந்து 

ககாண்டிருப்பீர்கள் அல்லவா? வாருங்கள் அழகான 

பட்டாம்பூச்சி பற்றிப் படிக்கலாம் ! 

 

ஒரு அழகான பட்டாம்பூச்சி முட்தடயிலிருந்து மநரடியாக 

வருவதில்தல. முட்தடமயாடு மசர்த்து நான்கு நிதலகதளக் 

கடந்மத பாட்டாம்பூச்சியாய்ப் பறக்கிறது. 

 

முதல் நிலை -முட்லட 

 

முதல் நிதலயில் கபண் பட்டாம்பூச்சியானது மிக கநருக்கமாக 

இதலயின் மமல் அல்லது மரப்பட்தடயின் மமல் முட்தடயிடும். 

இந்த முட்தடயானது ஐந்து நாட்களுக்குப் பிறகு கபாரிந்து லார்வா 

அல்லது கம்பளிப் பூச்சி என அதழக்கப்படும் புழுவாக பூமியில் 

பிறக்கும். 

 

இரண்டாவது நிலை -ைார்வா 

 

கம்பளிப் பூச்சி /லார்வா என அதழக்கப்படும் இந்த நிதலயில் 

இதவ அதிகமாக இதலகள்,பூ  மபான்றவற்தற சாப்பிட்டுக் 

ககாண்மட இருக்கும். இதன் முதல் உணவு அது பிறந்த 

இதலயாகத்தான் இருக்கும். அதிகப் பசியுதடயதாக இருக்கும் 

லார்வா நிதறய சாப்பிட்டு  மிக மவகமாகப் கபரியதாகிவிடும். 

லார்வா ஆனது இரண்டு /மூன்று முதற மதாதல உரித்துவிடும். 

இறுதியாக இந்தத் மதாதலக் ககாண்டு கூடு மபால ஒன்தற 

உருவாக்கி அதனுள் கசன்று விடும் ,இந்த அதமப்பானது பூபா 

அல்லது கிர்சாலிஸ் என அதழக்கப்படும். 

 

மூன்ைாம் நிலை-பூொ 

 

இந்த நிதல முழுதமயான ஓய்வு நிதலயாகும், இந்தத் தருணத்தில் கம்பளிப் புழு  தன்தனப் 

பட்டாம்பூச்சியாக  உருமாற்றிக் ககாள்ளும். இந்தக் கூடானது தன்தன மற்ற 

விலங்குகளிடமிருந்து காப்பாற்றிக் 

ககாள்ளப் கபரும்பாலும் அது இருக்கின்ற 

இடத்திற்குத் தகுந்தாற் மபால நிறத்தில் இருக்கும், 

பட்டாம்பூச்சியாகத் தன்தன மாற்றி ககாண்டு 

கவளிவரும்மபாது முழுதமயாக மவறு மாதிரி 

இருக்கும். 

அறிவியல் ெக்கம் 

பிரதிொ ப்னரம்குமார் 
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நான்காம் நிலை-ெட்டாம்பூச்சி 

 

கூட்டிலிருந்து கவளிமய வரும் பட்டாம்பூச்சியால் உடமன பறக்க முடியாது,அதற்கு ஓய்வும், 

ஆற்றலும்  மததவப்படும். சிறிது நாள் கவளிமய ஓய்வு எடுத்த நிதலயில் அதன் இறகுகள் நன்கு 

வளர்ந்து இரத்த ஓட்டம்  பாய ஆரம்பித்த  பிறகு பறக்க முயன்று பறக்கும், இதற்கு கவகு நாட்கள் 

எடுத்துக் ககாள்ளாது. பலவிதமான பட்டாம்பூச்சிகள் உலகில் உள்ளன அதவயாவன, 

 

 

பட்டாம்பூச்சிகளுக்குக் குளிர்  பிடிக்காது. குளிரில் அதவகளால் பறக்க முடியாதல்லவா ?மமலும் 

தனது உடலில் ஈரத்தன்தமதயதயத் தக்க தவத்துக் ககாள்ளும்,இதவகள் தனது கால்கள் வழிமய 

சுதவதய உணரும் தன்தம ககாண்டதவ. ஏறத்தாழ 15000-20000 வதகயான பட்டாம்பூச்சிகள் 

உலகில் உள்ளன. நான்கு  சிறகுகள் ககாண்ட இதவ பல வண்ணக் கலதவயான சிறகுகதளக் 

ககாண்டதவ.மபர்ட்விங்வண்ணத்துப்பூச்சிகள்  பிகப்கபரியசிறகுகதளக் ககாண்டு பறதவகள் 

மபான்று பறக்கும்.பிள்தளகமள அடுத்த இதழில் மவறு ஒரு உயிரினத்ததப் பற்றிப் 

பார்க்கலாம்.நன்றி. 

மமானார்க்  கபயிண்ட்டட் 

மலடி  
கரட் ஸ்பாட்டட் 

பர்ப்பில்  
பாக்மகமய  ஸீப்ரா லாங்விங் 

1. இரு ககாம்புகள் உண்டு மாடு அல்ல, மவகமாய் ஓடும் மான் அல்ல, கால்கள் உண்டு 

மனிதனல்ல. - அது என்ன? 

2. இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மதழ கபய்யாது- அது என்ன? 

3. உயிர் இல்லாத நீதிபதியிடம் ஒழுங்கான நியாயம்- அது என்ன? 

4. ஆயிரம் மபர் அணி வகுத்தாலும் ஆரவாரம் இராது- அவர்கள் யார்? 

5. உடல் சிவப்பு, வாய் அகலம், உணவு காகிதம்- நான் யார்? 

6. சின்னத் தம்பிக்கு கதாப்பிமய விதன? அது என்ன? 

7.ததல மட்டும் ககாண் ட சிறகில்லாத பறதவ மதசகமல்லாம் சுத்தும்? 

8. உலககமங்கும் படுக்தக விரித்தும் உறங்காமல் அதலகிறான். அவன் யார்? 

9. காற்று வீசும் அழகான மரம் அது என்ன?  

10. கட்டிய மசதலதய அவிழ்க்க நிதனத்தால் கண்ணீரும் கம்பதலயும்தான்  

விடுகலத 

கவிதா குமனரசன் 

விலடகள்: பின் வரும் ெக்கங்களில் 
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நிகழ்வுகளின் கதாகுப்பு - ஏப்ரல், மம மாதங்கள். 
ஆண்டு விதளயாட்டு விழா மற்றும் சுற்றுலா நாள் – ஏப்ரல் 16 2015 – 2016 பள்ளி ஆண்டு 

விதளயாட்டு நாள் மற்றும் சுற்றுலா நாள் ‘மலனியர் ப்கராகஜக்ட் மமமனஜ்கமன்ட்’ 

தமதானத்தில் சீரும் சிறப்புமாகக் ககாண்டாடப்பட்டது.  விருந்மதாம்பலுக்கு இலக்கணமாக, 

பள்ளிக் குழந்ததகளின் கபற்மறார்கள் தத்தம் இல்லங்களிலிருந்து சுடச்சுட சதமத்துக் 

ககாண்டுவந்த அறுசுதவ உண்டியுடன் சுற்றுலா இனிமத துவங்கியது. 

பிறகு, மதியம் கதாடங்கி மாதல வதர மாணவமணிகள் உற்சாகத்துடன் பங்மகற்ற பல்மவறு 

விதளயாட்டுப் மபாட்டிகள் நதடகபற்றன.  குழந்ததகள் மட்டுமல்லாமல் கபற்மறார்களுக்கும் 

பல்மவறு சுதவயானப் மபாட்டிகதள விதளயாட்டுக்குழு சிறப்பாக ஏற்பாடு கசய்திருந்தது.  

விதளயாடிக் கதளத்த அதனவருக்கும் சிற்றுண்டியும், மதநீரும் வழங்கப்பட்டது.  

விதளயாட்டுப் மபாட்டிகளில் கவற்றி கபற்ற வீர, வீராங்கதனகளுக்கு, பதக்கங்களும், 

மகாப்தபகளும் வழங்கப்பட்டது.  பங்மகற்ற அதனத்து குழந்ததகளுக்கும் பரிசுகள் 

வழங்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

ெட்டமளிப்பு விைா: 

அட்லாண்டா, மம 14’ஆம் நாள், லில்பார்ன் தமீழ் பள்ளீதய சார்ந்த மாணவர்களுக்கு 2015 – 2016 

பட்டமளீப்பு விழா மற்றும் ஆண்டு விழா “இந்து கடம்ப்ல் ஆப் அட்லான்டா”வில் சிறப்பாக 

நதடப்கபற்றது . இதில் பள்ளிதயச் மசர்ந்த மழதல1 முதல் வகுப்பு-7 வதரயுள்ள மாணவர்கள் 

அதனவரும் பங்மகற்றனர் . 

இவ்விழாக்கு சிறப்பு விருந்தினராக 

டாக்டர் கதல பார்த்திபன் அவர்கள் 

பங்மகற்று மாணவர்களுக்கு 

பட்டமளித்து ககௌரவித்தார். 

 

லில்பெர்ன் தமிழ்ப்ெள்ளி 

இரவி ெைனியப்ென் 
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மாணவர்கள் தங்களது 

திறதமகதள கவளிகாட்டும் 

வதகயில் கதல நிகழ்ச்சிகள் 

நதடகபற்றது . கழக 

நிர்வாகிகள் மற்றும் 

தன்னார்வளர்களுக்கும் 

பரிசுகள் வழங்கி 

ககௌரவிக்கபட்டனர் . 

 

இந்தப் பள்ளியின் முன்மனற்றத்திற்காக அயாரது பாடுபடும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தன்னார்வத் 

கதாண்டர்கள் அதனவருக்கும் இதன் மூலம் எங்கள்  நன்றிதய கதரிவித்துக்ககாள்கிமறன். 

                  

      வாழ்க தமிழ் ! 

                    வளர்க அதன் புகழ் ! 

வலையில் சிக்கியது... 

நிதனவுகள், நிகழ்வுகள், கனவுகள் இதவயதனத்தும் 

இனியதவயாக அதமயட்டும். 

இழப்பதற்கு பயப்படும் எல்லாவற்தறயும் துறந்துவிடுங்கள். 

மபசும் மபாது மகிழ்கிமறாம் மகட்கும் மபாது கற்கிமறாம் 

கமௌனத்தின் மபாது உணர்கிமறாம் 

அறிவு தரும் கசருக்கு, பதவி தரும் மபாதத, பணம் தரும் மிதப்பு, புகழ் தரும் மயக்கம் என்பதவ 

தாக்காதவன் ஞானி. 

சிறந்ததத எதிர்பாருங்கள். மமாசமானவற்தற எதிர்ககாள்ள தயாராயிருங்கள். 

கவனமாய் இருங்கள். நீங்கள் கதளகதளமய எண்ணிக் ககாண்டு உட்கார்ந்திருந்தால் காலம் 

கதிர்கதள அறுவதட கசய்து ககாண்டு மபாய்விடும் 

நீங்கள் மன்னிக்கும்மபாது,நடந்தவற்தற மாற்றுவதில்தல, இனி நடக்கப்மபாவதத 

நல்லதாக்குகிறீர்கள் 

நடந்து ககாண்ட விதம் தான் நடக்கப் மபாவதத தீர்மானிக்கிறது. 

1.மகாபம் தவிர் 

2. அகந்தத நீக்கு 

3. மபச்தசக் குதற 

 

4. உடற்பயிற்சி கசய் 

5. மனசு ககால்லாமத 

6. வாதம் தவிர்  

 

7.அளமவாடு உண்  

8.மநரத்தில் விழி 

வாழ்வியல் 

நி
ல
 
வி
ல்
 

ப
க
ா
ள்
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காைத்லத பவன்ை கவிஞன் 

பதாகுப்பு: ந. குமனரசன் 

அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் 

உறவுக்கு ஒன்மற ஒன்று 

தகயளவு இதயம் தவத்து 

கடலளவு ஆதச தவத்து 

விதளயாடச் கசான்னானடி- அவமன 

விதளயாடிவிட்டானடி 

பாததகயல்லாம் மாறிவரும் 

பயணம் முடிந்துவிடும் 

மாறுவததத் கதரிந்து ககாண்டால் 

மயக்கம் கதளிந்துவிடும் 

பாசமுள்ள  கநஞ்சினிமல  

கடவுள் வாழ்க்கிறான்-அவன் 

கருதணயுள்ள கநஞ்சினிமல 

மகாயில் ககாள்கிறான் 

கதளிவாகத் கதரிந்தாமல 

சித்தாந்தம், அது 

கதரியாமல் மபானாமலா மவதாந்தம் 

மநற்று வதர  

நீ யாமரா நான் யாமரா 

இன்று முதல் 

நீ மவமறா நான் மவமறா 

உனக்கும் கீமழ 

உள்ளவர் மகாடி 

நிதனத்துப் பார்த்து 

நிம்மதி நாடு 

கண்ணதாசன் பிைந்தநாள்: ஜூன் 23  

கடலளவு கிதடத்தாலும்  

மயங்க மாட்மடன் 

அது தகயளமவ ஆனாலும்  

கலங்க மாட்மடன் 

உள்ளத்திமல உள்ளதுதான்  

உலகம் கண்ணா 

இதத உணர்ந்து ககாண்டால்  

துன்பகமல்லாம் விலகும் கண்ணா 

 

இன்பமும் காதலும்  

இயற்தகயின் நீதி 

ஏற்றத் தாழ்வுகள்  

மனிதனின் சாதி 

பாரில் இயற்தக  

பதடத்தததகயல்லாம் 

பாவி மனிதன் 

பிரித்துதவத்தாமன 

 

 நிதல மாறினால்  

குணம் மாறுவான் 

கபாய் நீதியும்  

மநர்தமயும் மபசுவான் 

தினம் சாதியும்  

மபதமும் கூறுவான் 

அது மவதன் விதி  

என்மறாதுவான்  

ஏற்றாத தீபத்தில் 

எரிகின்ற சுடர் நீ 
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ஆலய மணிககாண்டு 

அதழக்கின்றாள் பாதவ 

ககாஞ்சும் குரலில்… 

 

அழுத்தித் மதய்த்து 

அழுத்தித் மதய்த்து 

 

அழிந்து மபானது 

ஆள்காட்டி மரதக-- 

ககாஞ்சம் விரலில்… 

 

ஒட்டிப்பிறக்காத 

கவச குண்டலம்… 

தினமும் நான்-- 

கட்டிப் பிடிக்கும் 

காற்று மண்டலம்… 

 

தபக்குள்மள இருப்பவள் என் 

தகக்குட்தடக் காதலி! 

கன்னி இவள் கன்னத்தத 

வருடம் மதாறும் 

வருடத் மதான்றும்,,, 

 

கரம்பற்றி நடக்கின்மறன் 

சிரம் தாழ்ந்து சிரிக்கின்மறன் 

நாகளல்லாம் ககாஞ்சுகிமறன் 

நகம் கவட்ட அஞ்சுகிமறன்-- 

 

கதலமகள், காமாட்சி 

மதலமகள் அதுமபாமல... 

அருள்தினமும் கபாழிகின்றாள் 

"அதல"மகளும் என்மமமல! 

 

* 

ஆண்டுக்ககாரு iPhone 

அருகிகலாரு Nokia 

மது மயக்கம் இருக்கிறமத 

அதுமபாமல சாம்சங்கு— 

 

“மவண்டாம் மவண்டாம்” 

என்றாமலா 

ஊதிடுவார் கவண்சங்கு!! 

 

கூட்டிப்கபருக்க மநரமில்தல 

வீதிகயல்லாம் குப்தப-- 

ஆனாலும்- 

விட்டுவிட விருப்பமில்தல 

“வாட்டிஸ் அப்”தப 

 

என்மூஞ்சி ஒளிந்துககாள்ள 

Emoji - எம்மாடி!! 

இதுமபாமல முகக்கவசம் 

உலகத்தில் உண்மடாடி? 

 

ஊருக்ககன்ன கதரியும்? 

நான் 

உள்மனதில் கறுவியது! 

 

கபாய்மயா, கபாறாதமமயா 

அழுதகமயா ஆத்திரமமா 

மகாபமமா, ககாந்தளிப்மபா-- 

 

கண்கணதிமர இருந்தால்தாமன 

காட்டிக் ககாடுக்கும் நம்தம? 

 

இட்டுவிட்மடன் ததரியமாய்— 

இட்டுவிட்மடன் ததரியமாய்— 

 

இடப்பக்கம் சாய்ந்தபடி 

இளித்த ஒரு கபாம்தம ;)  

“அலை”மகள் 

ஆதிமுத்து 
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கடலூருக்கு ஒரு பதாண்டுப் ெயணம் 

ஜீவன், GATS தன் ார்வத் பதாண்டுக்குழு 

கவள்ள நிவாரணப் பாணிக்காக நான் மமற்ககாண்ட கடலூர்ப் பயணத்தத என்னால் மறக்கமவ 
முடியாது.  

அரசுசாரா நிறுவனத்ததச் மசர்ந்த திரு. குழந்ததமவலு அவர்களும், மற்றும் குறிஞ்சிப்பாடியதயச் 

மசர்ந்த திரு. நவமஜாதி அவரகளும் கவள்ளத்தால் மசதமதடந்த கிராமங்கதளக் (குறிஞ்சிப்பாடி, 

கல்குணம், தஞ்சம நாதன் மபட்தட, ஓணாங்குப்பம், பூத்தம்பாடி) கண்டறியவும், பாதிக்கப்பட்ட 

மக்கதள சந்திக்கவும் கபரிதும் உதவி கசய்தார்கள். 

கவள்ளத்தின் நீர்ப்கபருக்கால் துண்டிக்கப்பட்ட நிதலயில் இருந்த நிதலயில், உணவு மற்றும் 

துணிவதககதளக் ககாண்டு மசர்க்கவும் அதடபுகதள நீக்கவும் அட்லாண்டா தமிழ்ச் சங்கமும், 

விபா நிறுவனமும் ஒரு கபரும் கதாண்டர் பதடதயமய அதழத்து வந்து உதவியது. 

அவர்களின் மவண்டுமகாளில் சில: 

கவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கடலூர்ப் பகுதி மக்களுக்குத் தங்கள் கசாந்தக்காலில் நிற்க 

வழிவதக கசய்தல். 

சுமார் 250 குடும்பங்கள் ஓணாங்குப்பத்தில் வாழ்கின்றன. கவள்ளப்கபருக்கால் பாதிக்கப்பட்ட 

இந்த நிதலயில், பள்ளிக்கூடம் மற்றும் அத்தியாவசியத் மததவகளுக்குக்கூட சுமார் 12 

கிமலாமீட்டர் தூரம் வதர நடக்க மவண்டிய சூழ்நிதல இங்கு நிலவுகிறது. இதற்கான வாகன 

ஏற்பாடு மததவப்படுகிறது. 

குறிஞ்சிப்பாடி மமல்நிதலப்பள்ளியின் ததலதம ஆசிரியர் பள்ளிதய சீர்கசய்வதற்கு 10,000 

ரூபாய் மததவப்படுவதாக மனு அளித்துள்ளார். 

குறிஞ்சிப்பாடிதயச் சுற்றியுள்ள சுமார் 40 கிராமங்களின் மக்கள் தங்கள் குழந்ததகளுடன் 

நடுகதருவில் வாழ்கின்ற சூழ்நிதல ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் படிப்பதற்குக்கூட விளக்குகள் 

இல்லாத நிதலயில் பள்ளிதய விட்மட நின்று விடுகின்றனர். 

கபற்மறாதர இழந்த இரண்டு குழந்ததகதள நமது சங்க உறுப்பினர் ஒருவர் தத்து எடுத்துக் 

ககாண்டுள்ளார். கீழுள்ள இதணப்தபச் சுடுக்கி இதுபற்றிய புதகப்படங்கதளயும், 

காகணாலிகதளயும் பார்க்கலாம். 

 

 https://goo.gl/photos/Hpxcd6CvtMPtxh 

 

அடுத்த இரண்டு பக்கங்களில், பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நம் சங்கத்துக்கு அளித்த மனுவின் 

பிரதிகதளக் காணலாம். உங்களால் இயன்ற உதவிகதளச் கசய்ய மவண்டுகிமறன். 
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ஏப்ரல் 2, 2016 அன்று மார்ககரட் வின்மஹால்ட் கதாடக்கப் பள்ளி வளாகத்தில், 
அட்லாண்டாவில் உள்ள லட்சுமி தமிழ்ப் பயிலும் தமயத்தின் ஆண்டு விழா கவற்றிகரமாக 

நடந்து முடிந்தது.  திரு. சிவகுமார் சிவசண்முகம் அவர்கள் விழாத் ததலவராகப் 

கபாறுப்மபற்றுத் தமிழும், இதசயும் என்ற ததலப்பில், நல்ல தகவல்கதளத் தந்து 

சிறப்புதரயாற்றினார். மாணவிகள் சந்தியா ராமச்சந்திரனும், கசௌமியா கிருத்திவாசனும் 

நிகழ்ச்சிகதளத் கதாகுத்து வழங்கினர்.   

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்மதாடு கதாடங்கி, திருக்குறள் ஒப்புவித்தல், மழதலப் பாட்டு, பாரதியார் 

பாட்டு, பாரதிதாசன் பாட்டு, மதவாரப் பாடல், நாடகங்கள் (பயந்த முயல், சிரிப்பு Sunday), 

நடனம், நதகச்சுதவ எனப் பல கதல நிகழ்ச்சிகள் கண்ணுக்கும், காதுக்கும் விருந்தாய் இருந்தன.  

கசல்வி. அம்பிகா சங்கர் நடனம் அதமத்திருந்த குழந்ததகளுக்கான மகாலாட்டமும், 

கபரியவர்களுக்கான கும்மியும் நிகழ்ச்சியில் முத்தாய்ப்பாக அதமந்தன. இறுதியாக நதடகபற்ற 

வார்த்தத விதளயாட்டு நிகழ்ச்சியில் பள்ளியின் அதனத்துக் குழந்ததகளும் மிகுந்த 

ஆர்வத்துடன் பங்மகற்றனர்.  

தமிழக ஆதட, அணிகலன்கள், பாரம்பரிய உணவுகள், வாத்தியங்கள் மற்றும் வானியல் மபான்ற 

ததலப்புகளில் காட்டியங்கதளச் கசய்து காட்சிக்கு தவத்திருந்தனர் மாணவர்கள். அவற்றில் 3 

சிறந்த காட்டியங்கள் மதர்வு கசய்யப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.  கதாடர்ந்து, 2015-2016 

கல்வி ஆண்டில் நதடகபற்ற வாசிப்புப் மபாட்டி, திருக்குறள், ஆத்திச்சூடி ஒப்புவித்தல், மபச்சுப் 

மபாட்டி ஆகியவற்றில் கவற்றி கபற்ற மாணவர்களுக்கு கவற்றியுறருக்களும், அந்தந்த 

ைட்சுமி தமிழ் ெயிலும் லமய ஆண்டு விைா – 2016  

பஜயா மாைன் 
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வகுப்புகளில் மதர்ச்சி கபற்ற மாணவர்களுக்குச் சான்றிதழ்களும் வழங்கப் பட்டன. 

ஸ்ரீநிதி தவத்திஸ்வரன் நன்றியுதர வழங்க, வாழிய கசந்தமிழ் மற்றும் அகமரிக்க, இந்திய மதசிய 

கீதங்கமளாடு நிதறவதடந்த விழாவில், அருதமயான உணவு விருந்தும் வழங்கப்பட்டது. 

அப்பா, 

மதாளில் தாங்கி,மடியில் ஏந்தி  

கநஞ்சில் உறங்க தவத்து  

தகப் பிடித்து, உங்களுடன்  

மண் பார்த்த நியாபகம் எல்லாம்  

மாறாத வடுவாய்  எம்  மனதுக்குள்மள ! 

இத்ததன  ஆண்டுகள்  கபாத்தி வளர்த்து  

கபால்லாங்கு நீக்கிப்,கபாறுப்தப உணர்த்தி  

இல்லாதம காட்டாமல், 

இருப்பததகயல்லாம்  ககாடுத்து  

எள்ளளவும் தன்னலம் காட்டா  

உயர்ந்த உயிமர !-அளவுக்கதிகமாய்  

உங்களால் மட்டுமம   முடியும்  

ஆத்திரம் காட்டவும்,அன்பு காட்டவும்! 

ஆறில் அன்பு காட்டி, 

பதினாறில் பண்பு கசால்லி, 

இருபதில் வாழ்க்தக ககாடுத்து, 

முப்பதில் வாழ்வுக்கு வழி அதமத்து  

எனக்கு  நாற்பதாகும் மபாது  

உன்தனப் பாரமாய் நிதனக்கும் என்  

இரக்கமற்ற மனதிற்கு முன் நின்று  

என்  பிள்தளகதளக் ககாஞ்சத்துடிக்கும்  

மிக உயர்ந்த உறமவ ! - அப்பா, 

ஆண்டவன் அதனவருக்கும் அருகில் 

இருப்பதில்தல -ஆனால்  

இருக்கிறான்! 

அப்பா உருவில் அதனவமராடும் ! 

அப்ொவிற்காக! 

பிரதிொ ப்னரம்குமார் 
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Alpharetta Tamil School 

Open House 
Saturday, August 06, 2016 

Time: 2PM-6PM  

Location: 

Piney Grove Middle School 
CAFETERIA  (Main Entrance) 

8135 Majors Rd, Cumming, GA 30041 

http://alpharettatamilschool.org/ 

மலைந்திருந்து ொர்க்கும் வார்த்லதகள் என்ப ன் ? 

கீதா சதீஷ் 

விலடகள்: பின் வரும் ெக்கங்களில் 
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பிலையைப்னெசு, பிலையை எழுது – 2 

கீதா சதீஷ் 

வழிப்மபாக்கன் ஒருவன் கநடுந்தூரப் பயணத்திற்குப்பின் ஒரு கிராமத்தத வந்ததடந்தான். 
இதளப்பாற இடம் கிதடக்குமா என்று இங்குமங்கும் மதடியபடி கசன்றான். ஓர் இடத்தில், சில 

குடிதசகள் வாடதகக்குக் கிதடக்குகமன அறிந்து, 

அங்மக கசன்று அந்த மமலாளரிடம் “இங்மக தங்கக் 

குடிதச கிதடக்குமா?“ என்று வினவினான்.  

மமலாளர் சிரித்தபடி “தங்கக் குடிதசக்கு நான் 

எங்மக மபாமவன்? “ என்றார். 

 

அவர் ஏன் சிரித்தார் என்று கதரிந்தால் உங்களுக்குச் 

சந்தி இலக்கணத்ததப் பற்றியும், ஒரு எழுத்தால் 

அர்த்தம் எவ்வாறு மாறிப்மபாகும் என்பததப் 

பற்றியும் புரியும். 

 

சந்தி —இரு வார்த்ததகள் இதணந்து ஒலிக்கும் மபாது நிதலகமாழியின் ( முதல் கசால்லின் ) 

இறுதி எழுத்தும், வருகமாழியின் ( இரண்டாவது கசால்லின் ) முதல் எழுத்தும் இதணயும். 

அப்மபாது அவற்றிற்கிதடமய ஏற்படும் மாற்றமம சந்தி.  

பசவி + பசல்வம் = பசவி’ச்’பசல்வம் 

 

இவ்வாறு வார்த்ததகள் இதணயும் மபாது வருகமாழி முதலில் வல்லின சார்கபழுத்து 

வருமாயின், வல்லின ஒற்று க், ச், த், ப் சில விதிகளில் 

கபாருந்தி மிகுந்தும், மிகாமலும் ஒலிக்கும். அவற்றில் 

சில விதிகதள இப்மபாது பார்ப்மபாம். 

அப்படி, இப்படி, எப்படி, என, ஆக – ஆகிய 

வார்த்ததகளுக்குப் பின் வல்லினம் மிகும். 

(உ.ம்.)அப்படிச்கசய், இப்படிச்கசய், எப்படிச்கசய்வது, 

எனச்கசால், கசல்வதாகச்கசால். 

சுட்கடழுத்துக்கள் 

அ, இ , எ ( சுட்கடழுத்து, வினா எழுத்து) பின்னும் 

மற்றும் அந்த, இந்த , எந்த (சுட்டுப் கபயரதட, வினாப்கபயரதட) பின்னும், வல்லினம் (ஒற்று) 

மிகும். 

 

கபயகரச்சம் — ஒரு கசால்லுக்குப் பின்னால் கபயர்ச்கசால்(Noun) வரும்படி எஞ்சி நிற்பது 

கபயகரச்சம். மநர், எதிர்மதற கபயகரச்சத்திற்குப் பின்னால் வல்லினம் மிகாது. ஈறுககட்ட 

எதிர்மதறப் கபயகரச்சத்திற்குப் பின்னால் வல்லினம் மிகும். 

 

விதனகயச்சம் — ஒரு கசால்லுக்குப் பின்னால் விதனமுற்று(Finite verb) வரும்படி எஞ்சி நிற்பது 

விதனகயச்சம். விதனகயச்சத்தின் பின் எப்மபாதும் வல்லினம் மிகும். 

நிலைபமாழி வருபமாழி ஒற்றுமிகல் 

அ காடு அக்காடு 

இ கவி இக்கவி 

எ திதச எத்திதச 

அந்த கதர அந்தக்கதர 

இந்த திதச இந்தத்திதச 

எந்த பணம் எந்தப்பணம் 
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மவற்றுதம உருபுகள் — கபயர், ஐ, 

ஆல், கு, இன், அது, கண், விளி 

ஆகியன முதறமய எட்டு 

மவற்றுதம உருபுகள் ஆகும். இதில் 

இரண்டாம் மவற்றுதம உருபு (ஐ) 

மற்றும் நான்காம் மவற்றுதம உருபு 

(கு) பின்னால் மட்டும் வல்லின 

ஒற்று மிகும். மற்றதவ பின் மிகாது. 

 

மவற்றுதம உருபுகள் மதறந்து 

வந்தால் மவற்றுதமத் கதாதக 

எனப்படும்.இததப் பற்றி அடுத்த 

இதழில் பார்ப்மபாம். 

இன்னும் சில சுதவயான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விதடகபறுகிமறன். 

னநர் பெயபரச்சம் பெயர்ச்பசால் ஒற்று மிகாது 

எழுதிய கவிதத எழுதிய கவிதத 

ெைகிய பாடம் பழகிய பாடம் 

எதிர்மலை பெயர்ச்பசால் ஒற்று மிகாது 

எழுதாத கவிதத எழுதாத கவிதத 

ஈறுபகட்ட எதிர்மலை பெயர்ச்பசால் ஒற்று மிகும் 

எழுதா கவிதத எழுதாக்கவிதத 

வில பயச்சம் வில முற்று வல்லி ம் மிகும் 

ொடி களித்தான் பாடிக்களித்தான் 

னதடி கசன்றாள் மதடிச்கசன்றாள் 

ஓடி தாவினான் ஓடித்தாவினான் 

னவற்றுலம  

உருபு 

நிலைபமாழி வருபமாழி வல்லி ஒற்று மிகுதல் 

பெயர் கண்ணன் கண்டான் கண்ணன் கண்டான் 

ஐ மகிழ்ச்சிதய காட்டினாள் மகிழ்ச்சிதயக் காட்டினாள் 

ஆல் தகயால் கதாட்டாள் தகயால் கதாட்டாள் 

கு காலுக்கு கசருப்பு காலுக்குச் கசருப்பு 

இன் கற்றவனின் காதல் கற்றவனின் காதல் 

அது கபரிமயாரது கருதண கபரிமயாரது கருதண 

கண் கதவின்கண் கசன்மறன் கதவின்கண் கசன்மறன் 

விளி மாலா பாடு மாலா பாடு 

கூதடப்பந்து  கூதட பந்து  மணிக்கட்டு  மணி கட்டு  குதடக்கம்பி  குதட கம்பி  
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அண்தமயில் அட்லாண்டா தமிழ்ச்சங்கம் நடத்திய தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழாவிற்கு வருதக 
தந்திருந்த முதனவர் கு. ஞானசம்பந்தம் அவர்கதள நம் வசந்த மலர்க்குழு சந்தித்து உதரயாட 

சந்தர்ப்பம் கிதடத்தது. அகமரிக்காவில் ஏற்ககனமவ சுற்றுப்பயணம் மமற்ககாண்டிருந்த மபாது, 

தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் ஒரு 

கதாதலக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்காக இந்தியா வதர 

கசன்று அன்று காதலதான் மீண்டும் 

வந்திருந்தார். வந்த அமத நாள் மதியம் 

சங்கத்தின் விழாவில் கலந்து ககாண்டு 

உதரயாற்றினார். இத்ததன கதளப்தபயும் 

தாண்டி நம் மலர்குழுவுக்கு முழு மனமதாடு 

மபட்டியளித்துப் மபசிய அவரது 

கபருந்தன்தம நம்தம வியக்க தவத்தது. 

தமிழின்மமல் அவருக்கு இருக்கும் பற்தறயும் 

கவளிப்படுத்தியது. 

இந்தப் மபட்டியின் முதல் பாகம் இமதா... 

 

னகள்வி: தங்களின் குடும்பம், இளதமப்பருவம் பற்றிக் கூறுங்கள்? 

என் தாயாரின் கபயர் விசாலாட்சி அம்மாள். அவர்களுக்கு 14ம் வயதில் திருமணம் நதடகபற்றது. 

அவர் தன் 47வது வயதில் காலமானார். அவர் அதிகம் படிக்கவில்தல என்றாலும் தன் 

பிள்தளகதளப் படிக்க தவப்பதில் மிகவும் ஆர்வம் காட்டினார். வீட்டில் 5 குழந்ததகள். என் 

அப்பா தமிழ்ப்புலதம மிக்கவர், சதமயல் கதலயில் வல்லவர். விருந்துபசாரத்தில் 

ஆர்வமுள்ளவர். 

 

என் 21வது வயதில் அம்மா காலமானார். நான் இரண்டு முதற பல்கதலக்கழக புகுமுகத் மதர்வில் 

மதால்வியதடந்துவிட்மடன், மூன்றாவது முதறயாகப் படித்துத் மதர்வு எழுத மவண்டிய நாளுக்கு 

முதல் நாள் அம்மா காலமாகி விட்டார். அதனால் அதற்கு அடுத்த நாள் அம்மாவின் இறுதிச் 

சடங்குகதள முடித்து விட்டு மீண்டும் மதர்வு எழுதச் கசன்மறன். சுற்றத்தாரின் எதிர்ப்தபயும் மீறி, 

தந்ததயாரின் ஊக்குவித்ததலின் மபரில் மீண்டும் படிப்தபத் கதாடர்ந்து படித்து இந்த அளவுக்கு 

வளர்ந்திருக்கிமறன். 

 

என் தாயாரின் காலடிப் படிமம் என் வீட்டில் இன்னும் இருக்கிறது. என் வீடு புதுப்பிக்கும் மவதல 

நதடகபற்றுக் ககாண்டிருக்கும் தருணம், என் அம்மாவின் காலடி சிகமண்ட் ததரயின் பட்டு 

ஈரப்பதத்தினால் பதிந்து உலர்ந்து விட்டது. அவரின் காலடி பதிந்த அந்தப் பலதகதய அப்படிமய 

எடுத்து என் வீட்டு பூதஜ அதறயில் இன்னும் தவத்திருக்கிமறன். 

னநர்காணல் - முல வர் கு. ஞா சம்ெந்தம் (ொகம்-1) 

வசந்த மைர்க்குழு 
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னகள்வி: உங்களுக்குத் தமிழ் படிக்கும் ஆர்வம் எப்படி ஏற்பட்டது? 

என் தந்ததயார் என்தன மருத்துவராக்க மவண்டும் என்று மிகவும் ஆதசப்பட்டார். ஆனால் என் 

விருப்பப்படி தமிதழப் படித்மதன். இன்றுவதர, என் தந்ததயின் எல்லாக் கனவுகதளயும் நான் 

நிதறமவற்றியிருக்கிமறன். 

என்னுதடய அப்பா எனக்கு ஆசிரியரரும் கூட. அவரிடம்தான் நான் வில்லிபாரதம் பயின்மறன். 

எழுத்தாளர் திரு. சுஜாதா அவர்கள் அடிக்கடி கசால்வார், நம் மக்கள் என் தந்ததயாரின் 

வில்லிபாரதச் கசாற்கபாழிதவ அதன் தமிழுக்காகக் மகட்கமவண்டும் ;ஆனால் கபரும்பாலும் 

மக்கள் நதகச்சுதவப் மபச்தசத்தான் மகட்டுக் ககாண்டிருக்கிறார்கள் என்று  

நான் எங்கு மபசச் கசன்றாலும், என் தந்ததயாரிடம் ஆமலாசதன கபற்றுக்ககாண்டுதான் 

புறப்படுமவன். அவரும் நல்ல குறிப்புகள் தருவார். என் தந்ததயார் இறந்து நான் 

அவரின்சிததக்குத் தீ தவக்கும் மபாது, ஒரு நூலகத்திற்மக தீ தவத்துவிட்மடாமமா என்ற அதிர்ச்சி 

எனக்கு ஏற்பட்டது. 

னகள்வி: தங்களின் தமிழ்ப் படிப்பு பற்றிக் 

கூற முடியுமா? தமிழகத்தில் தமிழின் 

நிதல அப்மபாது எப்படி இருந்தது? 

இப்மபாது எப்படி இருக்கின்றது? 

நான் படிக்கும் மபாது என் தந்ததயாரிடம் 

படித்தது மபாக, மதுதர தியாகராஜர் 

கல்லூரியில்தான் இளங்கதல, மற்றும் 

முதுகதலப் பட்டம் கபற்மறன். 

பல்கதலக் கழகத்தில் எம்பில், மற்றும் 

முதனவர் பட்டம் கபற்மறன். நான் 

இலக்கணத்தில் ஆராய்ச்சி 

கசய்திருக்கிமறன் என்பது பலமபருக்குத் 

கதரியாது. என்னுதடய மபச்கசல்லாம் 

நதகச்சுதவதயத் தழுவிமய உள்ள காரணத்தால், பல மபரும் என்தன ஒரு நதகச்சுதவப் 

மபச்சாளனாகமவ கருதுகிறார்கள்.  

என்னுதடய எம்.பில். பட்டத்தின் ஆய்வு மசாழவந்தான் ஊரில் இருக்கும் மாரியம்மன் மகாயில் 

பற்றியது. அங்கு வாழ்ந்த அறிஞர் பற்றிய ஆய்வு என்னுதடய ஆய்வு. அவர்தான் வ.உ.சி.க்கு 

இலக்கணம் கற்பித்தவர். மற்றும் பண்டிதமணி கதிமரசன் கசட்டியாருக்கும் தமிழ் கற்பித்தவர். 

அவருதடய தமிழ்ப் பணிதயத்தான் நான் ஆராய்ச்சி கசய்திருக்கிமறன். 

னகள்வி: மசாழவந்தான் மாரியம்மன் மகாயிலின் சிறப்பு என்ன? 

இந்தக் மகாவில் 11ம் நூற்றாண்தடச் மசர்ந்த கிராம மதவததயின் மகாவில். மசாழவந்தானூர் என்ற 

அந்த ஊரின் கபயர் அங்கிருக்கும் கல்கவட்டில்தான் இருக்கிறது. மசாழவந்தான் என்ற கபயர் 

“பாகனூர் குற்றத்து மசாழாந்தக சதுர்மவதி மங்கலம்” என்று வருகிறது. நான்கு மவதங்கள் 

ஓதுகின்ற அந்தணர்களுக்குத் தானமாகக் ககாடுக்கப்பட்டது அந்த ஊர். "மசாழாந்தகன்" என்றால், 

பாண்டியதன கவற்றி ககாண்ட மசாழன் என்பது கபாருள். அமத மபால், மசாழதன கவற்றி 
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ககாண்ட பாண்டியன், "மதுராந்தகம்" என்று அந்த ஊருக்குப் கபயர்தவத்துக் ககாண்டான். 

இததப் பற்றித்தான் நான் ஆராய்ச்சி கசய்திருக்கிமறன். 

 

னகள்வி: ஆசிரியர் பணி தவிர்த்து, மவறு தமிழ்ப் பணிகள் கசய்திருக்கிறீர்களா? 

ஊடகம் மூலமாகத்தான் நான் தமிழ்ப் பணி கசய்கிமறன். ஒமர மநரத்தில் நான் 5 ஊடங்களில் 

கதாடர்பில் இருக்கிமறன். நிதறயத் கதாடகள் எழுதுகிமறன். மஞ்சரி இதழில் "மகள்வி, பதில்" 7 

வருடங்களாக எழுதி வருகிமறன். கஜயா கதாதலக்காட்சியில் 14 வருடங்களாக நிகழ்ச்சிகள் 

வழங்கி வருகிமறன். மற்றும் திதரப்படத் துதறயிலும் பங்காற்றி வருகிமறன். நடிகர். திரு. 

கமலஹாசன் அவர்களின் "விருமாண்டி" திதரப்படத்தில் பங்மகற்று நடித்மதன். மின்னியல் 

ஊடகங்கள் எல்லாவற்றிலுமம என்னால் இயன்ற அளவு எழுதிக்ககாண்டுதான் இருக்கிமறன். 

 

னகள்வி: கல்லூரியில் தமிழாசிரியராய் இருந்தமபாது தங்களின் முதல் அனுபவம் பற்றி? 

 

முதல்நாள் அனுபவம் என்பது மட்டுமம அனுபவமல்ல. என்னுதடய இந்த முப்பதாண்டு 

அனுபவம் பற்றிக் ககாஞ்சம் கசால்ல ஆதசப்படுகிமறன். என்னிடம் ஒரு 65 மபர்வதர பி.எச்.டி 

பட்டம் கபற்றிருக்கிறார்கள். ஒரு 12 மபர் முதனவர் பட்டம் கபற்றிருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் 

மகட்டீர்கமளயானால் அவர்கள் கசால்வார்கள். மபராசிரியரிடம் கசன்று பி.எச்.டி 

கசய்கதாமமயானால் உடனடியாக அதத முடிக்கவும், மவதல வாங்கவும் நமக்கு வழிவதக 

கசய்து ககாடுத்து விடுவார் என்று கசால்வார்கள். திருமணம் நடந்தால் ததலதம ஏற்று நடத்திக் 

ககாடுப்பது மட்டுமல்லாமல், நமக்கு குழந்தத பிறந்தால் தமிழ்ப் கபயர் தவத்துக் ககாடுத்து 

விடுவார் என்று கருத்துத் கதரிவிப்பார்கள். இது மிதகப்படுத்திச் கசால்லப்படவில்தல. இது 

உறுதியானதும் கூட. எப்மபாதும் யாதரயாவது படிக்க தவத்துக் ககாண்டிருப்மபன், 

யாருக்காவது மவதல வாங்க ஏற்பாடு கசய்து ககாண்டிருப்மபன், பத்திரிக்தக நடத்திக் 

ககாண்டிருப்மபன், நாடகங்கள் எழுதிக் ககாண்டிருப்மபன். கதாடர்ந்து என்னுதடய தமிழ்ப் 

பணிகள் நடந்த வண்ணம் இருக்கும். 

 

னகள்வி: நாங்கள் இங்குள்ள தமிழ்ப்பள்ளிக் குழந்ததகதள தவத்து நாடகங்கள் நடத்துவதற்கு 

ஏதாவது ஆமலாசதன கசால்வீர்களா? 

 

தமிழில் சங்க இலக்கியத்தத தவத்துக் ககாண்டு ஏராளமான நாடகங்கள் நடத்தலாம். 

அவ்தவயும் அதியமானும், கதணக்கால் இறும்கபாதற, கண்ணனும், கர்ணனும் என்பன சில 

உதாரணங்கள். இவர்களின் வரலாறுகதளச் சின்னச்சின்ன ஓரங்க நாடகங்களாக நடத்தலாம். 

தமிழுக்குத் ததல ககாடுத்த குமணனுதடய கததயும் சிறந்தது, இவற்தறயும் மற்ற புராணக் 

கததகதளயும் எடுத்துக் ககாண்மடாமமயானால், வரலாறு கசால்லிக்ககாடுத்த மாதிரியும் 

இருக்கும். பிள்தளகள் தமிழ் கற்றுக் ககாண்டது மபாலவும் இருக்கும். 

 

னகள்வி: தற்மபாது தமிழகத்தில் ஆங்கில மமாகம் அதிகமாகி வருகிறது. நம் தமிழ் நாட்டிமலமய 

தமிழ்ப் மபசுமவார்கதளத் மதட மவண்டியதாய் இருக்கிறது. அகமரிக்காவில் குடிமயறிய நாம் 

அங்மக கசன்று தமிழில் மபசினாலும், என்ன இது இன்னும் நீங்கள் தமிழிமலமய மபசிக் 

ககாண்டிருக்கிறீர்கள் என்று மகட்கிறார்கள். தமிழின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்? 
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தமிழின் எதிர்காலம் ஊடகக்காரர்கள் தகயில்தான் இருக்கிறது. ஊடகங்கள்தான் இந்த நிதலக்கு 

முழு முதற்காரணம். கதாதலக்காடசிகளில் பார்த்மதாமமயானால், அவர்கள் திட்டமிட்டுத் 

தமிதழத் தவிர்த்துக் ககாண்டிருக்கிறார்கள். "என்ன சாங் தலக் பண்றீங்க" என்று மபசுவது 

மபான்ற கதாகுப்பாளினிகதள தவத்துக் ககாண்டு இருக்கிறார்கள். வழக்குத் தமிழ் மவறு. 

கசய்யுள் தமிழ் மவறு. நான் உங்களிடம் இப்மபாது மபசிக்ககாண்டு இருக்கும்மபாது 

உபமயாகிக்கும் தமிழுக்கும், உங்களுக்கு கடிதம் எழுதும்மபாது இருக்கும் தமிழுக்கும் மவறுபாடு 

உண்டு. 

"அய்யா, நலமாக இருக்கிறீர்களா? எப்மபாது வருகிறீர்கள்' என்பது இலக்கியத் தமிழ். "எப்படி 

இருக்கிறீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா" என்று மபசுவது வழக்குத் தமிழ். நாம் கசால்கிற கருத்ததத் 

தவறாகப் புரிந்து ககாண்டு, தூய தமிழில் நாம் எல்மலாதரயும் மபசச் கசால்வதாக எல்மலாரும் 

நிதனக்கிறார்கள். தூய தமிழில் எல்லாம் நாம் எல்மலாதரயும் மபசச் கசால்லி 

வற்புறுத்தவில்தல. மாறாக, அவர்கதளக் கலப்பில்லாத தமிழில் மபசச் கசால்கிமறாம். 

"Colloquial" என்பது வட்டார வழக்கு. நாம் கசால்வகதல்லாம், ஆங்கிலம் கலக்காமல் மபசச் 

கசால்கிமறாம். அவ்வளவுதான். கபருதம கருதி கமாழிதய மாற்றிப் மபசுவததத்தான் நாம் 

தவிர்க்கச் கசால்கிமறாம். ஊடகங்கள் இந்த நிதலதய மாற்ற உதவ முடியும். 

 

னகள்வி: இப்மபாகதல்லாம் மபசுவது மபாலமவ கமாழிதய எழுத முற்படுகிறார்கள். 

இததப்பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? 

 

இப்மபாகதல்லாம் ஒரு சாகித்ய அகாடமி விருது வாஙகிய ஒரு நாவலாசிரியரின் 

பதடப்தபக்கூடச் சிலமநரம் நம்மால் படித்துப் புரிந்து ககாள்ள முடிவதில்தல ஒரு 

தமிழாசிரியமர இந்தப்பாடு பட்மடன் என்றால், ஒரு கபாதுமனிதன் என்ன கசய்ய முடியும்? 

வட்டார வழக்கு என்பது கபாதுவாக உண்டு. ஆனால் அததயும் தாண்டி ஒரு கபாது கமாழி 

இருக்க மவண்டும். ஒரு கததயின் கதாநாயகன் மவண்டுமானால் அவனின் கதாபாத்திரத்திற்கு 

ஏற்றாற்மபாலப் மபசலாம். ஆனால் அததமய ஒரு நதடமுதறத் கதாழிலாளி மபசமவண்டும் 

என்று எதிர்பார்க்கக் கூடாது. அமதமபால், ஒரு ஆசிரியரின் கமாழிநதட மாறக்கூடாது. 

 

னகள்வி: முத்தமிழில் உங்கதள மிகவும் ஈர்த்த தமிழ் என்று எததச் கசால்வீர்கள்? 

 

இயற்றமிழ்தான். ஆனால் இதசத்தமிழ்த்தான் எல்மலாதரயும் எளிதில் கசன்றதடயும் என்று 

கபாதுவாக ஏற்றுக் ககாண்ட கருத்து. நாடகத்தமிழ் கல்வி கல்லாமதாதரயும் ஈர்க்கும். 

 

னகள்வி: தமிழறிஞர் கதா. பரமசிவம் ஒரு மிகப்கபரிய கல்கவட்டு அறிஞர். அவர்கதளப் பற்றி? 

தமிழ்நாடு ஏன் அவதரச் சரியாக அதடயாளம் கண்டு ககாள்ளவில்தல? 

அவருடன் நான் 10 வருடங்கள் பணியாற்றி இருக்கிமறன். அவதர நான் ஊடகத்திற்குக் ககாண்டு 

வருவதற்கு எவ்வளமவா முயற்சி கசய்திருக்கிமறன். அவர்தான் வரமறுக்கிறார். நடிகர் 

கமல்ஹாசன் அவர்கள் மூலமாகக்கூட முயற்சி கசய்மதன். என்னுதடய பதடப்புகளில் 

அவதரப்பற்றிக் குறிப்பிட்டு இருக்கிமறன். 

 

னகள்வி: அப்படிகயன்றால், அவருதடய அறிகவல்லாம் அவமராடு மபாய்விடுமா? 
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கூடமவ கூடாது.அவருதடய கமாழி நம்மமாடு இருக்கிறது. அவருதடயஅழகர் மகாயில் 

ஆய்வும், "பண்பாட்டு அதசவுகள்" என்ற பதடப்பும் எப்மபாதும் நிரந்தரமானதவ. இப்மபாது 

அவருதடய ஒரு கால் மநாய் காரணமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிதறய சிரமத்தில் இருக்கிறார். 

 

னகள்வி: மதறந்த எழுத்தாளர் திரு. சுஜாதா அவர்களுடன் தங்களின் அனுபவம் பற்றி 

 

நிதறயக் கூறலாம். எனக்கு அவர் குடும்ப நண்பர். அவதர சந்தித்து உதரயாடிய பல 

விஷயங்கதள நான் நிதனவு கூற முடியும். கஜயா கதாதலக்காட்சிக்காக அவதர ஒருமுதற 

சுமார் மூன்று மணிமநரம் மநர்காணல் கசய்மதன். அப்மபாது அவர் கூறுவார். என் கததகதள 

படித்துவிட்டுப் மபசக் கூடிய ஒமர ஆள் நீங்கள்தான் என்று.என்னுதடய பல நூல்களுக்கு அவர் 

முன்னுதர ககாடுத்தது மட்டுமல்லாமல், பல முதற என் நூல் கவளியீட்டு விழாக்களுக்கு 

வருதக தந்திருக்கிறார். 

 

னகள்வி: உலகத்தமிழரிடம் நீங்கள் காணக்கூடிய ஒற்றுதம மற்றும் மவற்றுதம என்கனன்ன? 

 

இலங்தகத் தமிழர்கள் பிடிவாதமாகத் தமிதழ நல்லமுதறயில் இன்றும் தவத்திருக்கிறார்கள். 

அவர்கள் தூயதமிழில்தான் மபசமவண்டும் என்ற குறிக்மகாமளாடு இருக்கிறார்கள். 

என்னுதடய கருத்துப்படி, அயலகத் தமிழர்கள் தமிதழ நல்ல முதறயில் மபணிக் 

காக்கிறார்கள் ,தமிழில் ஈடுபாட்மடாடு இருக்கின்றார்கள் என்று நாம் கபருதமயாகமவ 

கசால்லலாம். தமிழ்ப் பத்திரிக்தககள் நடத்துவது, மற்றும் தமிழ் விழாக்கதள நடத்துவது என்று 

பலவிதமாக அவர்கள் தமிதழ வாழதவத்துக் ககாண்டுதான் இருக்கிறார்கள். மற்றும் Internet, 

Email மபான்ற கதாடர்புகளினால், நம் அடுத்த ததலமுதறக்கு நாம் தமிதழ எடுத்துச் கசல்ல 

வழிவதக கசய்திருக்கிமறாம் என்று ததரியமாகச் கசால்லலாம். இதுமபான்ற முயற்சிகள் 

தமிதழப் பாதுகாக்க மவண்டும் என்ற நம்முதடய எண்ணத்ததத்தான் பிரதிபலிக்கின்றன. 

 

னகள்வி: அப்படி இருக்கும் மபாது, தமிழ் நாட்டில் தமிதழப்மபசுவதற்கு ஏன் மக்கள் 

கூச்சப்படுகிறார்கள்? 

 

ஆங்கிலம் என்பது அறிவு என்று கபாய்யாக நம்தம நம்ப தவத்து .விட்டார்கள். ஆங்கிலம் 

என்பது கவறும் கமாழிதான். இரண்டும் இரண்டும் நான்கு என்று நீங்கள் கசாலிக்கிறீர்கள்."Two 

plus two is equal to four" என்று நான் ஆங்கிலத்தில் கசால்கிமறன் என்றால் மட்டும் நான் ஒரு கபரிய 

அறிவாளி என்று அர்த்தமா? தாய்கமாழிக்கு கல்வி மிகவும் அவசியம். தாய் கமாழிக்கல்வி 

இல்தலகயன்றால் நாம் சிந்திக்க முடியாது. அப்துல் கலாமும் சரி, சுஜாதாவும் சரி, காந்தியும் சரி 

இததத்தான் கசால்கிறார்கள். இப்மபாது பள்ளிகளில் எந்திரத்தனமான மராமபாக்கதளத்தான் 

உருவாக்குகிறார்கள். 

 

 

(பதாடரும்...) 
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ஆல்பகரட்டா தமிழ்ப் பள்ளியின் 2015-2016 கல்வி ஆண்டு மிகச் சிறப்பாக முடிவதடந்தது. 

இதன் நிதறவாக பள்ளியில் விதளயாட்டுத் திருவிழா மற்றும் ஆண்டுவிழா 

ககாண்டாடப்பட்டது. 600+ மாணாக்கர்கள் படிக்கும் இந்தப் பள்ளியின் ஆண்டு இறுதி பரீட்தச 

கடந்த மம மாதம் 8-ஆம் மததி நதடகபற்றது. கடந்த ஒரு வருடமாக அயராது ஆர்வமுடன் 

தமிழ் பயின்ற மாணாக்கர்களின் ஈடுபாட்தட 

பாராட்டும் விதமாக , மாணாக்கர்கள் மற்றும் 

தன்னார்வத் கதாண்டர்களுக்கும் அன்று 

விதளயாட்டுத் திருவிழாதவ  மிகச் 

சிறப்பாக இப்பள்ளி ஏற்பாடு கசய்திருந்தது.  

பீட்சா, பாப்கார்ன் , எலுமிச்தச பழச்சாறு  

மற்றும் ஐஸ்க்ரீம் வழங்கியது மட்டுமல்லாம் 

குதிதர சவாரி, முகப்பூச்சு மற்றும் பல 

வதகயான விதளயாட்டு நிகழ்ச்சிகளும் 

நதடகபற்றது.  அன்று அன்தனயர் 

தினமல்லவா? ஆதலால் 

அன்தனயர்களுக்கான பரிசுப் மபாட்டிகளும் 

நதடகபற்றது. 

இதன் கதாடர்ச்சியாக மம 15-ஆம் மததியன்று பள்ளியின் ஆண்டு விழா ககாண்டாடப் பட்டது.  

இததன தபனி  குமராவ் நடுநிதலப் பள்ளியின் துதண முதல்வர் திரு. டாட் கமக்லிலன்ட் 

ததலதம வகித்தார்.  அதனத்து மாணாக்கர்களுக்கும் பள்ளியின் கல்வி ஆண்டிற்கான சான்றிதழ் 

மற்றும் நிதனவுக்   மகாப்தப வழங்கப்பட்டது.  

ஆல்ெபரட்டா தமிழ்ப் ெள்ளி 

திருமதி. ராஜி முத்து  

http://alpharettatamilschool.org/
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மமலும், இந்தக் கல்வி ஆண்டில் பட்டம் கபற்ற 7-ஆம் வகுப்பு மாணவர்கதள ,  பள்ளியின் 

முதல்வர் திருமதி. சுந்தரி குமார் மமதடயில் ககௌரவித்தார்.  

இந்த இரு நிகழ்ச்சிகளும் குறித்த மநரத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு மிகச் சரியான திட்டமிடுதலால் , 

இனிதாக நிதறவதடந்தது. இதற்காக பல நாட்கள் அயராது , இன்முகத்துடன் பணியாற்றிய 

அதனத்து தன்னார்வத் கதாண்டர்களுக்கும் பள்ளியின் சார்பாக நன்றிதயத் கதரிவித்துக் 

ககாள்கிமறாம். 
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தமிழ்ப் புத்தாண்தட முன்னிட்டு, அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கம் 'புத்தாண்டின்
புதுவசந்தம்' நிகழ்ச்சிதய நடத்தியது. 

சுதவயான பட்டிமன்றம் மற்றும் இனிதமயான இன்னிதசக் கச்மசரி என இரண்தடயும் ஒமர 

நிகழ்ச்சியில் கண்டு, மகட்டு ரசிக்க, ஐந்நூறுக்கும் மமற்பட்ட அட்லாண்டா வாழ் தமிழ் மக்கள் 

குழுமி இருந்தனர். 

மதியம் மூன்று மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வதர நடந்த இந்த நிகழ்வு, மக்களின் ரசதனக்கு 

விருந்தாய் அதமந்தது. 

முதலில், 'மக்கள் கபரிதும் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பது, வீட்டிலா, கவளியிலா?' என்கிற ததலப்பில் 

பட்டிமன்றத்தத, நடுவர், முதனவர் திரு.கு.ஞான சம்பந்தம் அவர்கள், தனது நதகச்சுதவயான 

உதரயுடன் துவங்கி தவத்துப் மபசினார்.  

இந்தப் பட்டிமன்றத்திற்காகமவ, இந்தியாவில் இருந்து வந்திருந்த மபச்சாளர்கள், 

திரு.மமாகனசுந்தரம், திருமதி.எழிலரசி, திருமதி.புவனா கவங்கட் மற்றும் நடிகர் இயக்குனர் 

திரு.பாண்டியராஜன் ஆகிமயாருடன், உள்ளூர்ப் மபச்சாளர்கள் திரு.அன்பரசன் வின்கசன்ட் 

மற்றும் திருமதி.கஜயா மாறன் ஆகிமயாரும் தங்களது விவாதத்தத எடுத்துதரத்தனர். 

நதகச்சுதவ கவள்ளகமன ஓடிய இந்த பட்டிமன்றப் மபச்சில், மக்கள் தங்கள் கசாந்தக் 

கவதலகதள மறந்து சிரித்து மகிழ்ந்தனர். 

இந்த பட்டிமன்றம், நம் தமிழ் மக்களுக்மக உரிய பண்பாடு, குணங்கள்,  மமன்தம இவற்தறயும் 

ஆங்காங்மக கதாட்டு, மக்களின் சிந்ததனதயத் தூண்டும் விதமாகவும் அதமந்து இருந்தது. 

இறுதியாக, தனது தீர்ப்புதர வழங்கிய நடுவர் அவர்கள், தனது சுதவயான மபச்சால், மக்களின் 

சிந்ததனக்கு விருந்தளித்தார். 

இததன அடுத்து, விஜய் டிவி-யின் சூப்பர் சிங்கர் புகழ், திரு.கிருஷ்ணா ஸ்ரீதரன், பின்னணிப் 

பாடகி திருமதி.மராஷிணி இருவரும் , 'அட்லாண்டா சிம்மபானியா' இதசக்குழுவுடன் 

இதணந்து மிக இனிதமயான ஓர் இன்னிதச நிகழ்ச்சிதய வழங்கினர். அந்தக் காலத்து 

புத்தாண்டின் புதுவசந்தம் 2016 

சதீஷ் 
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திதரயிதசப் பாடல்கள் முதல், சமீபத்தில் கவளிவந்த திதரப்பாடல்கள் வதர அதனத்து 

வதகயான பாடல்கதளயும் மிக அருதமயாகக் கலந்து பதடத்தனர். 

சிறியவர் முதல் கபரியவர் வதர, அதனவரும் இந்த பாடல்கதளக் மகட்டு, ஆடிப் பாடிக் 

ககாண்டாடினர். 

குறிப்பாக நிகழ்ச்சியின் இறுதிப் பகுதியில் வந்த துள்ளலிதசப் பாடல்கள் காண்மபாதரப் 

பரவசமாக்கி, ஆட தவத்தது. 

மகட்ஸின் சங்க உறுப்பினர்கள், பட்டிமன்றம் மற்றும் இன்னிதச நிகழ்ச்சிதய அளித்த 

அதனவதரயும் மமதடயில் ககௌரவப் படுத்தினர். பிறகு ஆதரவளித்த சான்மறார்களுக்கும், 

மக்களுக்கும் நன்றி கசலுத்தினர். இத்துடன் விழா இனிமத நிதறவதடந்தது. 

 
Marietta Tamil School 

Open House 
Tamil School Registration for 2016-2017 

Aug 6th, 2016 at 2PM-5PM 
 

Location: 

Hightower Trail Middle School,   
3905 Post Oak Tritt Rd,  

Marietta, GA 30062 
http://www.mariettatamilschool.org 
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மம 20, 2016 அன்று மமரியட்டா  தமிழ்ப் பள்ளியின் நான்காவது ஆண்டு விழா தஹ டவர் 
ட்தரல் நடுநிதலப்பள்ளி வளாகத்தில் கவகு விமரிதசயாக  நடந்து முடிந்தது. பள்ளியின் 

முதல்வர் திரு முரளிதரன் சுந்தமரசன் அவர்கள் அதனவதரயும் வரமவற்று, விழாவிதன துடங்கி 

தவத்தார்.  GATSன் வசந்த மலர் ஆசிரியர்களான திரு. குமமரசன் அவர்கள் ததலதம 

விருந்தினராகவும், திரு. 

ஆதிமுத்து அவர்கள் சிறப்பு 

விருந்தினராகவும் கலந்து 

ககாண்டு விழாதவச் 

சிறப்பித்தனர். தமிழ் 

இலக்கியத்ததயும், 

வரலாற்தறயும் ஆழமாகப் 

படித்த திரு. குமமரசன் அவர்கள், 

ஆழ்ந்த கருத்துக்கதள ஒரு சிறிய 

நீதிக்கததயின் மூலமும், 

திருக்குறளின் மூலமாகவும் 

பிள்தளகளுக்குப் புரியும் வதகயில் அருதமயாக எடுத்துக் கூறினார். திரு. ஆதிமுத்து அவர்கள், 

அகமரிக்க வாழ் தமிழ்க் குழந்ததகளின் தமிழ் ஆர்வத்ததயும், திறதமதயயும் பாராட்டிப் மபசி, 

வசந்த மலர் பற்றிய பல நல்ல கசய்திகதளயும் பகிர்ந்து ககாண்டார். 

தமிழ் மண்ணுக்மக உரிய கதலசார்ந்த பதடப்புகளும், தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்த இதச, நடனம், 

மமதடப்மபச்சு, மற்றும் நாடகம் என்று முத்தமிதழயும் பிரதிபலிக்கும் நிகழ்ச்சிகளும் 

பார்தவயாளர்கதளப் பரவசப்படுத்தின.  கிராமியம், மற்றும் நீதிக் கததகள் சார்ந்த பகுதிகளில் 

குழந்ததகள் அதனவரும் மிகவும் உற்சாகத்துடனும் ரசதனமயாடும், ஈடுபாட்மடாடும் கலந்து 

ககாண்டார்கள். 

னமரியட்டா தமிழ்ப்ெள்ளி ஆண்டு விைா 

பஜயா மாைன் 
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மதர்ச்சி கபற்ற குழந்ததகளுக்கு கவற்றிக் 

மகாப்தபகளும், சான்றிதழ்களும் 

வழங்கப்பட்டன. ஒரு நாள் கூட  விடுப்பு 

எடுக்காமல் பள்ளிக்கு வந்த 

குழந்ததகளுக்கும், பள்ளிக்கான 

தகப்மபசிப் பயன்பாட்தட(Cellphone App) 

உருவாக்கித் தந்த மாணவன் மராஹித் 

கண்ணாவுக்கும் சிறப்பு விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டன. 

குழந்ததகள் பாடிய தமிழ்த்தாய் 

வாழ்த்துடன் கதாடங்கிய நிகழ்ச்சி, 

அகமரிக்க மற்றும் இந்திய மதசிய 

கீதங்களுடன் இனிமத நிதறவதடந்தது. 

இறுதியாக அதனத்து ஆசிரியர்களும், 

தன்னார்வத் கதாண்டர்களும் 

ககௌரவிக்கப்பட்டார்கள்.  திருமதி. தீபா 

ஸ்ரீராம் மற்றும், திருமதி. ஸ்ரீமதவி 

கண்ணன் ஆகிமயார் கதல நிகழ்ச்சிகதள 

சிறப்பாக கதாகுத்து வழங்கினார்கள்.  

பள்ளி முதல்வர் திரு. முரளிதரன் மற்றும், துதண முதல்வர்வர்கள் திருமதி. நிர்மலா அய்யலு, திரு 

கண்ணன் ராஜப்பா அவர்களும் கமாத்த ஏற்பாட்தடயும் கமச்சத்தக்க வதகயில் கசய்திருந்தனர். 

மலைந்திருந்து ொர்க்கும் வார்த்லதகள்  

விலடகள் 

சுவர் 

புதகப்படம் 

ததலயதண 

இருக்தக 

மமதஜ 

புத்தகம் 

குளிர்சாதனப்கபட்டி 

உலக உருண்தட 

வாகனாலி 

நாற்காலி 

குருவி 
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திருக்குைள் ெடக்கலத  

கீதா சதீஷ் 
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1. தசக்கிள், 2. பட்டாசு, 3. தராசு, 4. எறும்புக் கூட்டம், 5. அஞ்சல் கபட்டி, 

6.தீக்குச்சி 7.தபால் ததல 8.கடல் அதல 9.சாமரம் 10.. கவங்காயம்  
விடுகலத 

விலடகள் 
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Alpharetta Tamil School 

Piney Grove Middle School 

8135 Majors Road 

Cumming, GA 30041 

http://alpharettatamilschool.org 

Every Sunday - 9:30 AM to 10:45 AM 

Marietta Tamil School (MTS) 

Hightower Trail Middle School 

3905 Post Oak Tritt Rd 

Marietta, GA 30062 

http://www.mariettatamilschool.org 

Every Friday 7pm - 8:30pm 

Lilburn Tamil School 

3737 Brock Rd NW 

Duluth, GA, 30096 

Every Friday, 7:25 PM to 8:45 PM 

http://lilburntamilschool.org 

Bharathi Tamil School 

Hindu Temple of Atlanta 

5851 Highway 85 

Riverdale GA-30274 

Every Sunday from 9:00 a.m. to 10:15 a.m 

அட்ைாண்டா தமிழ்ப் ெள்ளிகள் 

Tamil Arivu Kalai Koodam 

Columbus Hindu Temple 

2601 Double Churches Road 

Columbus, GA 31909  

Every Friday from 7:00 p.m. to 08:30 p.m. 

Lakshmi Tamil Learning Center 

The Atlanta Tamil Church 

6111 Oakbrook Parkway 

Norcross, GA 30093 

August to May 

Saturdays 11 AM to 12:15 PM, 12:45 PM to 2 PM 






