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இம்மலர் அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் வ ளீயீடு. இம்மலரில் வ ளியிடப் டும் டங்கள், கட்டுணரகள்,
ஓவியங்கள் மற்றும் இன்னபிற வ ாருண்ணமகளின் உரிணம ணடப் ாளணரயும், மலர்க்குழுண யும் சார்ந்தது. இ ற்றில்
எங்வகனும், எப்வ ாவதனும் எழக்கூடிய பிணழகளுக்கு மலர்க்குழுவ ா, அட்லாண்டாத் தமிழ்ச்சங்கவமா
வ ாறுப்வ ற்காது. மலருக்கு அனுப்பி ண க்கப் டும் வ ாருண்ணமகணளத் வதர்ந்வதடுக்கவும், திருத்தி அணமக்கவும்,
வமலும் அ ற்றிற்கு மறுவமாழி அனுப்புதல் குறித்து முடிவ டுக்கவும், ஆசிரியர்க் குழுவிற்கு முழு உரிணம உண்டு.
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தமிழ்த்தாய்

ாழ்த்து

நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்ணதக் வகழிவலாழுகும்
சீராரும்

தனவமனத் திகழ் ரதக் கண்டமிதில்

வதக்கைமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிணறநுதலும் தரித்தநறும் திலகமுவம!
அத்திலக

ாசணனவ ால் அணனத்துலகும் இன் முற

எத்திணசயும் புகழ்மைக்க இருந்தவ ரும்
தமிழைங்வக! தமிழைங்வக!
உன் சீரிளணமத் திறம்வியந்துவசயல்மறந்து
ாழ்த்துதுவம!

ாழ்த்துதுவம!!

ாழ்த்துதுவம!!!

-‘மவனான்மணீயம்’ வ . சுந்தரனார்

சந்த மலர் ஆசிரியர் குழு

திரு. ஆதிமுத்து

திருமதி. கீதா சதீஷ்

திரு. ந. குமவரசன்

திருமதி. அ ர்ைா ாஸ்கர்

திருமதி. பிரதீ ா பிவரம்குமார்
வதாடர் ாளர்கள்

திரு. குமவரசன் வெயவ ல்
நிர் ாகக்குழு வதாடர் ாளர்

வசல்வி ண ஷ்ைவி வசல் முத்துக்குமரன்
இணளஞர்குழு வதாடர் ாளர்
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அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்

தமிழ்ச் சங்கத் தணல ரிடமிருந்து...
திரு.

ழனிசாமி வீரப் ன்

அட்லாண்டாத் தமிழ் வநஞ்சங்களுக்கு என் இனிய

ைக்கம்.

தமிழால் இணைவ ாம், தமிழ் வ ால் உயர்வ ாம் என்ற கருத்ணத மூலமாகக் வகாண்டு,
அட்லாண்டாவில் ாழும் தமிழ் மக்களுக்காக நம் கலாச்சாரம் மற்றும் அணடயாளத்ணத
நிணல நிறுத்த 35 ஆண்டுகளாகச் வசயல் ட்டு ரும் அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்
சங்கத்ணத, இந்த ஆண்டு ழி நடத்தும் வ ாறுப்ண எனக்கு ழங்கிய அணன ருக்கும்
மனமார்ந்த நன்றி !
நம் வமாழியின் ல ரிமாைங்கணளப் ணற சாற்றும் விதமாக இந்த ருடம் ல
நிகழ்ச்சிகணள நம் அட்லாண்டாத் தமிழ்ச் சங்கம் முன்வனடுத்து நடத்தியது.
வ ாங்கல் விழா - 1500 வ ர் கலந்து வகாண்ட வ ாங்கல் விழா உறியடி, வ ாங்கல் ாணன,
ணறயாட்டம், வகாலப் வ ாட்டி என நம் தமிழ் அணடயாளங்கணளக் வகாண்டு
வதாடங்கிப் பின்னர் கணல நிகழ்ச்சி மற்றும் விெய்வதாணலக்காட்சிப் புகழ் வகாபிநாத்தின்
கலந்துணரயாடல், விருந்து எனக்கணள கட்டியது. ெல்லிக்கட்டுப் வ ாராட்டம் நடந்த
வநரத்ணத ஒட்டி அணமந்த இந்த விழாவில், அதற்கான சிறப்பு வமணடயும் நிறு ப் ட்டது.
50 ஆண்டு காலம் திணர இணசயில் நிணறவு வசய்தணதக் வகாண்டாட உலகக்
கணலப் யைம் வசய்த திரு. SP ாலசுப்ரமணியம் அ ர்கணள 8K மீடியா நிறு னத்துடன்
இணைத்து நம் அட்லாண்டாவிலும் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்க ஏற் ாடு வசய்யப் ட்டது.
அட்லாண்டா தமிழ் மக்கள் திரண்டு ந்து ல காலம் தன் ாடல்களால் நம்ணம
மகிழ்வித்த ஒரு இணச வமணதக்கு உரிய மரியாணதயும் ாராட்ணடயும் அளித்தனர்.
இயல், இணச, நாடகம் எனும் முவ் டி ம் வகாண்ட நம் தமிழ் வமாழியின் சிறப்ண க்
வகாண்டாடும் முத்தமிழ் விழா, இந்த ருடம் ஹார் ர்ட் தமிழ் இருக்ணகக்கான சிறப்பு
விழா ாகக் வகாண்டப் ட்டது. திரு ராொ முஹம்மது அ ர்களின் தமிழ்ப் வ ச்சும்,
திருமதி. மது ந்தி அருண் அ ர்களின் நாடகமும் இந்த விழாவில் இடம் வ ற்றன.
தமிழ்ப் ள்ளிகள் ட்டமளிப்பு விழா - அட்லாண்டா த் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார் ாக
நணடவ றும் ல்வ று தமிழ்ப் ள்ளிகளின் மாை ர்களின் ட்டமளிப்பு விழாசிறப் ாக நடந்வதறியது.
மகளிர் தினக் வகாண்டாட்டம், தற்காப்புக் கணலப் யிற்சி, புற்றுவநாய் விழிப்புைர்வு,
கணல நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விருந்து எனப் வ ண்கள் மட்டும் ங்கு வ ற்ற லதரப் ட்ட
நிகழ்ச்சியாக நடத்தப் ட்டது.
இந்த ருடம் கிரிக்வகட், ாலி ால், வடன்னிஸ், ாட்மிண்டன் மற்றும் வசஸ்
விணளயாட்டுகளுக்கான சிறப்புக் குழுக்கள் அணமக்கப் ட்டு வமற்கண்ட விணளயாட்டு
ஒவ்வ ான்றுக்கும் வ ாட்டிகள் நடத்தப் ட்டன. தமிழ்மட்டுமின்றி மற்ற வமாழி வ சும்
மக்களும் வ ரும் திரளாகப் ங்கு வ ற்றுச் சிறப்பித்த இந்த நிகழ்ச்சிகள் நம் சமூகத்ணத
5

ஆண்டு மலர் * 2017

தமிழால் இணைவ ாம், தமிழ்வ ால் உயர்வ ாம்!

மற்ற ர்கவளாடு இணைக்கும் ாலமாக அணமந்தன என்றால் மிணகயாகாது. தமிழ்ச் சங்க
உறுப்பினர்களுக்கான விணளயாட்டு தினம், ாரம் ரிய உைவு மற்றும் விணளயாட்டுகவளாடு
கூடிய ஒரு இனிய நிகழ் ாக அணமந்தது.
இந்த ஆண்டு குழந்ணதகளுக்கானத் தமிழ்ப் வ ாட்டிகள், ஓவியம், வ ச்சு, கட்டுணர, ாசித்தல்,
திருக்குறள், ஆத்திச்சூடி மற்றும் மாறுவ டம் எனப் ல வ ாட்டிகள் வகாண்டதாக அணமந்தன.
நூற்றுக்கும் வமலான குழந்ணதகள் ங்குவ ற்ற இந்த வ ாட்டிகளில் ரும் தணலமுணறயின்
தமிழ்க் ணகயாடல் மற்றும் ஆளுணம வியக்க ண த்ததாக இருந்தது. ல தன்னார் லர்கள்
உதவியுடன் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் திருமதி சுந்தரி அ ர்கள் தணலணமவிருந்தினராய்க்
கலந்துக் வகாண்டார்.
நம் அறக்வகாணட நிகழ் ாக இந்த ருடம் “அகரம்” மற்றும் “ஹார் ர்ட் தமிழ் இருக்ணக”
ஆகிய இரண்டு அணமப்புகளுக்கும் நிதி திரட்டப் ட்டது. நுணழவுக்கட்டைத்தின் ாயிலாகப்
வ றப் ட்ட வதாணக வசலவுகள் வ ாக இருஅணமப்புகளுக்கும் சரி ாதியாக அளிக்கப் ட்டது.
அகரம் நிறு னத்தின் கல்வி உதவி முயற்சிகளுக்கு அட்லாண்டா தமிழ் வநஞ்சங்கள் 170000
அவமரிக்க டாலர் அளவில் உறுதித்வதாணக அளித்தது, நம் அட்லாண்டா தமிழ்சங்கம் இது ணர
தளம் அணமத்து வகாடுத்த நிகழ்ச்சிகள் ரலாற்றில் நடந்திராத ஒரு நல்விணள ாக அணமந்தது.
இந்த ருடத்ணத நிணறவு வசய்யும் விதமாக அணமய இருக்கும் தீ ா ளி விழா கணல,
வமல்லிணச மற்றும் விருந்து என ஒரு இனிய கலண யாக நடக்க இருக்கிறது.
வமற்கண்ட நிகழ்வு ஒவ்வ ான்றும் சிறப் ாக நல்ல முணறயில் நடக்க முழு உதவியாக இருந்தது
துணைத் தணல ர் கவைஷ் ராொராம், வசயலாளர் மாதவி குைவசகரன், வ ாருளாளர் குமவரஷ்,
வதாடர்பு இயக்குனர் வசல் ச ா தி மற்றும் வசயற்குழு உறுப்பினர்கள் ாலா, ாஸ்கர்,
ஷியாம், ஸ் ாமிநாதன், குமவரசன், வித்ரா, அருண்குமார், சுகன்யா, ரகு, த்மா மற்றும் தன்.
தன்னலமின்றித் தங்கள் வசாந்த வநரத்ணத தன்னார் வதாண்டுக்கு அளித்து ஒவ்வ ாரு விழாவும்
சிறப் ாக நடக்க உதவிய இ ர்களின் ங்களிப்பு மற்றும் உணழப்பின்றி இத்தணன
நிகழ்ச்சிகணள வ ற்றிகரமாக நடத்தியிருக்க முடியாது.
எனக்கு வதண யான அணைத்து உதவிகளும் ஒத்துணழப்பும் ழங்கிய நிர் ாக குழு
உறுப்பினர்களுக்கு எனது நன்றி. எனக்குப் ல்வ று தருைத்தில் ஆவலாசணன ழங்கிய மூத்த
உறுப்பினர்கள், கல்வி, விணளயாட்டு, சந்தமலர், இணளய உறுப்பினர் குழுக்கள்
அணன ருக்கும் என் நன்றிணயத் வதரிவித்துக் வகாள்கிவறன்.
கடந்த சில ருடங்களாக எனது சங்கப் ணிகளின் வ ாருட்டு வீட்டில் அதிக க னம் வசலுத்த
முடியாத வ ாது, எங்கள் இல்லத்ணத ழிநடத்தி மற்றும் என் பிள்ணளகள் நித்திலன், வ ற்றி
இரு ணரயும் ளர்த்த என் மணனவி கார்த்திகாவுக்கு ஒரு சிறப்பு நன்றி!
ஒவ்வ ாரு ருடமும் ளர்ந்து ரும் நம் அட்லாண்டாத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் யைத்தில் கடந்த
சில ருடங்களாக ஒரு சிறு ங்கு கித்தணதப் வ ருணமயாக எண்ணுகிவறன். இனி ரும் சங்க
அலு லர்களுக்கு என் ஆதரவும் ஒத்துணழப்பும் என்றும் இருக்கும் என்று கூறி
விணடவ றுகிவறன்.
நன்றி… ைக்கம் !!
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இயக்குனர் குழுவின் தணல ரிடமிருந்து...
திரு. முரளிதரன் சுந்தவரசன்
அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்களுக்கும், நண்

ர்களுக்கும் என் அன்பு

இந்த மிகச் சிறந்த தமிழ் அணமப்பின் 2017-ன் இயக்குனர் குழுத் தணல ராகச் வசயல் ட

ைக்கம்!
ாய்ப் ளித்த அணனத்து

நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. 2015ம் ஆண்டு உங்களால் இயக்குனர் குழு உறுப்பினராகத் வதர்ந்வதடுக்கப் ட்ட
நான், 2015-17ம் ஆண்டுகளில் என்னால் முடிந்த சங்கப் ணிணயச் வசவ் வன வசய்திருக்கிவறன் என
நம்புகிவறன்.

ாய்ப் ளித்த உங்கள் அணன ருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி.

நிதி மற்றும் தணிக்ணக குழு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக மிகவும் சிறப் ாக இயங்கி
அணனத்து

ருகின்றது. தற்வ ாது

ரவு வசலவுக் கைக்குகணளயும் கணினியில் உடனுக்குடன் ார்க்க முடியும். 2013ம் ஆண்டு

சங்கத்தின் வ ாருளாளராக எடுத்த என் சிறிய முயற்சி இது. இந்த குழுக்களில் ங்காற்றிய அணன ருக்கும் மிக்க
நன்றி.
இந்த ஆண்டு ஹா ார்ட்

ல்கணலக் கழகத்தில் தமிழுக்காக ஒரு இருக்ணக வ ண்டுவமன்ற வ ரு முயற்சியில்

நமது சங்கம் ங்வகடுத்தது மிகவும் சிறப்பு. இந்த முயற்சியில் நம் அணன ருணடய ங்களிப்பு மிகவும்
அ சியம். சிறு துளி வ ரு வ ள்ளம் என தாங்கள் அணன ரும் நன் வகாணட வகாடுத்து தமிழும், தமிழால் நம்
பிற்காலச் சந்ததிகளும் நன்கு

ாழ வித்திடுங்கள் என அன்புடன் வகட்டுக்வகாள்கிவறன்.

தமிழகத்தில் மாை ர்கள் கல்வி கற்க நிதி வகாடுத்துச் வசண

கரம் நீட்டிய அணன ருக்கும் மிக்க நன்றி. நம்

சங்கத்தின் கல்விச் வசண ப் ணிணய ஆற்றிட இந்நிகழ்வு அணமந்தது மற்றுவமாரு சிறப்பு.
தமிழ்ப் ள்ளிகளின் ஒருங்கிணைந்த ட்டமளிப்பு விழா மற்றும் தமிழ்ப் வ ாட்டி விழா மிகவும் நன்றாக
நடந்வதறியது, அதில் ங்கு வ ற்ற மாை ர்களின் ங்களிப்பு கணிசமான எண்ணிக்ணகயில் உயர்ந்திருப் து
கண்டு வ ரு மகிழ்ச்சி அணடகிவறன்.
இந்த ஆண்டு சிறப் ாகச் வசயல் ட்ட இயக்குனர்க் குழு, நிர் ாகக் குழு மற்றும் அணனத்து உ குழுக்களுக்கும்,
சங்கத்தின் சார்பில் நன்றிணயத் வதரிவித்துக்வகாள்கிவறன். இந்த

ருட விழாக்கள் அணனத்தும் சீரும் சிறப்புமாக

நணட வ ற உதவிய சங்க உறுப்பினர்களுக்கும், அ ர்களுணடய குடும் த்தினருக்கும், சங்க நிகழ்வுகளில்
ங்வகடுத்துச் சிறப்பித்த சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும், நிகழ்வுகளில் உதவிய தன்னார் த் வதாண்டர்கள்
அணன ருக்கும் எனது ாராட்டுகளுடன் என் நன்றிணயயும் வதரிவித்துக் வகாள்கிவறன்.
ாழ்க தமிழ்!!

ளர்க இவ்ண யகம்!!!

அன்புடன்,
முரளிதரன் சுந்தவரசன்
இயக்குனர்க் குழுத் தணல ர் (2017)
அட்லாண்டாத் தமிழ்ச் சங்கம்
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தமிழால் இணைவ ாம், தமிழ்வ ால் உயர்வ ாம்!

ஆசிரியரிடமிருந்து...
திரு. ஆதிமுத்து

அட்லாண்டாவின்அன்புத் தமிழ் வநஞ்சங்கள் அணன ருக்கும் என் அன்பு ைக்கம். இந்த ஆண்டின் சந்த
மலரின் வ ாறுப்ண மீண்டும் எனக்களித்த நிர் ாகக் குழுவிற்கு என் நன்றிணயத் வதரிவித்துக் வகாள்கிவறன்.
கடந்த ஆண்டுகளில் வகாண்டிருந்த அவத கடணம உைர்ச்சியுடன் எனக்கு முழு ஒத்துணழப்புக் வகாடுத்த
இணை ஆசிரியர் ந. குமவரசன் அ ர்களுக்கும் மற்றும் மலர்க்குழு நண் ர்கள் அ ர்ைா, கீதா, ப்ரதீ ா என்
மனமார்ந்த நன்றிகள். நமது நிர் ாகக் குழு, இணளஞர்கள் குழுக்களின் வதாடர் ாளர்கள் குமவரசன் மற்றும்
ண ஷ்ைவி இரு ருக்கும் நான் நன்றி வசால்லக் கடணமப் ட்டிருக்கிவறன்.

நமது தணல ர் ழனி வீரப் ன் அ ர்களின் தணலணமயில் இந்த ஆண்டும் நமது தமிழ்ச் சங்கம் கணல,
விணளயாட்டு, தன்னார் த்வதாண்டு வ ான்ற ல்வ று அங்கங்களிலும் நிகழ்ச்சிகணள நடத்திக்
வகாடுத்திருக்கிறது. இந்த 2017-ஆம் ஆண்டின் து க்கத்தில் இந்தியாவில் நணடவ ற்ற ெல்லிக்கட்டு வ ான்ற
கலாச்சாரம் தழுவிய ல்வ று இயக்கங்களுக்கும் ஆதரவு தரும் ணகயில் நிகழ்ச்சிகள் நடந்துள்ளன. வமலும்,
இந்த சந்ததியினர் மட்டுமின்றிப் பின் ரும் சந்ததியினருக்கும் யன் தரும் ணகயில் தற்வ ாது நணடவ ற்று
ரும் ஹார் ர்டு ல்கணலக்கழகத்தில் ஒரு தமிழ் இருக்ணகணய அணமப் தற்கான நிதி திரட்டல்களிலும்
நமது தமிழ்ச் சங்கம் மிகுந்த ஈடு ாடு காட்டியுள்ளது.
கடல் கடந்து இங்கு ந்து ாழும் நம்ணமச் சுற்றித் தினந்வதாறும் ல்வ று சம் ங்களும் நணடவ ற்ற
ண்ைம் இருக்கின்றன. அ ற்றில் நல்ல விஷயங்களும் இருக்கலாம். அவத சணமயம் சில அதிர்ச்சி தரக்கூடிய
சம் ங்களும் இருக்கலாம். எத்தணனவயா கலாச்சாரம், ண் ாடுகள், மற்றும் அரசியல் அணமப்பு, மனித
உரிணம சம் ந்தமான வித்தியாசங்கள் இந்த மண்ணில் இருக்கின்றன. ல வநரங்களில் அரசியல் சாசனங்களில்
இருக்கின்ற வசய்திகளுக்கும், ாழ்க்ணக நணடமுணறக்களுக்கும் மிகுந்த வித்தியாசத்ணத நம்மால் காை
முடியும். உைர முடியும். “ஏட்டுக் கல்வி சுணரக்காய்க்கு ஆகாது” என்ற ழவமாழிணயப் வ ால, என்னதான்
காகிதத்தில் எழுதியிருந்தாலும், நணடமுணறயில் நாம் அன்றாடம் அனு ப் டுகின்ற விஷயங்கள்தாவன
ாழ்க்ணக? இந்த ணகயில் மனித வநயம் சம் ந்தப் ட்ட ஒரு வ ருகிய தணலப்பில் நான் கிர்ந்து வகாள்ள
நிணனத்த ஒரு வசய்திணயத்தான் உள்ளிருக்கும் ஒரு கவிணதயில் பிரதி லித்துள்வளன். இதுவ ான்று,
நணடமுணறயில் தாங்கள் கண்ட, வகட்ட, அனு வித்த விஷயங்கணளத்தான் உள்ளிருக்கும் கணதகளிலும்,
கட்டுணரகளிலும், கவிணதகளிலும் நம் எழுத்தாளர்கள் பிரதி லித்துள்ளார்கள். டித்துத் தங்கள்
கருத்துக்கணளப் கிருங்கள்.
நாம் முதலில் திட்டமிட்ட டி நான்கு இதழ்கள் வ ளியிட இயலாமல் வ ானதற்கு மன ருத்தவம. மூன்வற
இதழ்கள் என்ற வ ாதிலும் அணத நம்மால் இயன்ற அளவு சிறப் ாகச் வசய்து வகாடுத்த திருப்தி இருக்கிறது.
எத்தணனவயா வசய்திகணள எழுத வ ண்டும் என்று இருக்கிறது. முக்கியமாக, நம் த்திரிணகணய இன்னும்
அடுத்த டிக்கு எடுத்துச் வசல்ல வ ண்டும். இதற்கு எல்வலார்ணடய ஒத்துணழப்பும் மிகவும் வதண .

தமிழ்ச் சங்கத்தின் கீழ், மற்றும் தனிப் ட்ட குழுக்களின் முயற்சியில் இயங்கி ரும் ல்வ று தமிழ்ப்
ள்ளிகளின் மூலம் நூற்றுக்கைக்கான குழந்ணதகள் யனணடந்து ருகிறார்கள். இந்தப் ள்ளிகள் தமிழ்
எழுத்தாற்றணல ஊக்குவிக்கும் ஒரு அங்கமாகத் திகழ வ ண்டும். ணடப்புக்கள் நமது புதிய
தணலமுணறயினரிடமிருந்து ர ஆரம்பிக்கும் வ ாதுதான் நாம் முழுணமயான வ ற்றி வ ற்றதாகக் கருத
முடியும்.
நன்றி.
அன்புடன்,
ஆதிமுத்து
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ரகு வெயச்சந்திரன், தனவசகரன் ஞானவசகரன், ஷ்யாம் கிருஷ்ை மூர்த்தி, கவைஷ் சர ைன் இராொராம்,
ாஸ்கர் இன்னாசி ஆவராக்கியசாமி, ழனிசாமி வீரப் ன், குமவரசன் வெயவ ல், அருண்குமார் ஆகாசம்
சந்திரகுமார்,சு ாமிநாதன் அண்ைாமணல, வசல் ச ா தி, குமவரஷ் நடராஜ், ாலா ராமசாமி, த்மா
வெயச்சந்திரன், வித்ரா நடராென், சுகன்யா சம் த், மாதவி குைவசகரன்

தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர் ாகக்குழு
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தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர் ாகக்குழு
ழனிசாமி வீரப் ன், தமிழ்ச் சங்கத் தணல ர்
நாமக்கல் நகர் கீழ்சாத்தம்பூர் கிராமத்ததில் பிறந்த நான் கந்தசாமி கண்டர் கல்லூரியில் இளங்கணல
கணிதம் மற்றும் அண்ைா ல்கணலக் கழகத்தில் முதுகணல ட்டம் வ ற்று கணினி துணறயிி்ல்
ணியாற்றி ருகிவறன். கார்த்திகாண
ாழ்க்ணக துணையாக கரம் பிடித்த நான் நித்திலன் மற்றும்
வ ற்றி என்ற இரு மகன்களுடன் அட்லாண்டா நகரத்தில் 17 ஆண்டுகளாக சித்து ருகிவறன்.
தமிழ் மீதும் தமிழ் மக்கள் மீதும் வகாண்ட ற்று காரைமாக அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்
சங்கத்தில் இணைந்து என்னால் இயன்ற வதாண்டாற்றி ருகிவறன்.கடந்த 5 ஆண்டுகளில்
வசயற்குழு உறுப்பினர், வ ாருளாளர் மற்றும் இணை தணல ர் ஆகிய வ ாறுப்புகணள ஏற்று
உங்களுடன் ஒரு னாக நம் தமிழ் சமூகத்திற்கு ணி புரிந்தது மிகவும் இனிய அனு
மாக
அணமந்தது. தவிர ஆல்ஃ வரட்டா தமிழ் ள்ளியிலும் என்னால் இயன்ற உதவிகணள புரிந்து
ருகிவறன்.
தமிழால் இணைவ ாம். தமிழ் வ ால் உயர்வ ாம்!

திரு. கவைஷ் சர ைன் இராொராம், துணைத் தணல ர்
வசலம் - வமட்டூர் அணை என் பிறப்பிடம், அட்லாண்டா – கம்மிங் இன்று என் இருப்பிடம். வசலம்
அரசு வ ாறியியல் கல்லூரியில் இளங்கணல வ ாறியியல் ட்டம் வ ற்ற நான் கடந்த 9
ருடங்களாக அட்லாண்டாவில் என் மணனவி சுதா, மகள் விவ தினியுடன் சித்து ருகின்வறன்.
தன்னார் ப் ணியில் ஆர் ம் வகாண்டு ஆல்ஃ ரட்டா தமிழ் ள்ளியில் இணைந்த நான், தமிழ்
நண் ர்களால் கிணடத்த ஊக்கத்தில் தமிழ் சங்கத்திலும் என்ணன இணைத்துக் வகாண்வடன். ஐந்து
ருடங்களாக என்னால் இயன்ற தன்னார் த் வதாண்டிணன ஓவ்வ ாரு நிமிடமும் அனு வித்து
அற் ணித்து ருகின்வறன். 2015-ம் ஆண்டு வசயற்குழுவில் உறுப்பினராக, 2016-ம்
ருட வசயற்குழுவில் கருவூல அலு ல் ணி மற்றும் 2016-ம் ஆண்டு இயக்குனர்
குழு உறுப்பினராக, 2017-ல் வசயற்குழு துணைத் தணல ர் என எனது தன்னார் ப் ணிணய
வதாடர் தில் வ ருமகிழ்ச்சி அணடகின்வறன்.

திரு. குமவரஷ் நடராஜ், வ ாருளாளர்
வமற்குtத் வதாடர்ச்சி மணல, சிறு ாணி மற்றும் மருதமணல முருகன் வகாவில் ஆகிய ற்றால்
வ ருணமக்குரிய வகாண மாநகரில் தந்ணத நடராஜ்க்கும், தாயார் சவராஜினிக்கும் நான் பிறந்வதன்.
ஹிந்துஸ்தான் வ ாறியியல் கல்லூரியில் ட்ட டிப்ண யும், பின்னர் பிட்ஸ் பிலாணியில
முதுகணலப் டிப்ண யும் முடித்வதன். ஐபீவயம்யில் கணினிப்வ ாறியாளனாய்ச் சில காலம்
ணியாற்றிய நான், கடந்த ஒன் து ருடங்களாகக் கணினி ல்லுநராக இங்கு அவமரிக்காவில்
வசயலாற்றுகின்வறன். இரண்டாயிரத்துப் தினான்கில் மை ாழ்வில் இணைந்த காயத்ரியும்
நானும், இந்த ருடம் என் மகன் ஆதிணய ஈன்வறாம். அட்லாண்டா தமிழ் ாழ் மக்களின்
அன்ண க் கண்டு வியந்த நான் முழுவிருப் த்துடன், அட்லாண்டாப் வ ருநகரத் தமிழ்ச் சங்கச்
வசயல் உறுப்பினராக 2016 ருடத்திலும் , வ ாருளாளர் மற்றும் நிர் ாகக் குழு உறுப்பினராக 2017
ருடத்திலும் வசயலாற்றி ருகின்வறன். ஆண்டுவதாறும் வ ாங்கல், தீ ா ளி வ ான்ற வ ரும்
ண்டிணக நாட்களில் கலாச்சார கணல நிகழ்ச்சிகளுடன் தமிழர்களின் அணடயாளங்கணள
விரி ாக்கிய வ ருணம அட்லாண்டாத் தமிழ்ச் சங்கத்திற்வக உரியது. இதில் எனது ங்களிப்பும்
ஒரு அங்கமாய் இருப் து எனக்குப் வ ரு மகிழ்ச்சிணயயும் வ ருணமணயயும் அளிக்கின்றது.

ாழ்க தமிழ்...அவமரிக்காவிலும் !!

திருமதி. மாதவி குைவசகரன், வசயளாளர்
மாதவி, மயிலடுதுணறயில் பிறந்து, வசன்ணனயில் ளர்ந்து, எத்திராஜ் கல்லூரியில் இளங்கணல
ணிக வமலாண்ணம யின்று, 2001-ம் ஆண்டு முதல் அட்லாண்டா மாநகரில் சிக்கின்றார்.
கை ர் குமரகுரு, மகன் பிரைவ், மகள் பிரதிகா என அழகிய குடும் த்துடன் தமிழ்ச் சங்கத்தின்
ஆயுட்கால உறுப்பினர். 2013 மற்றும் 2014-ம் ஆண்டு வசயற்க்குழுவில் உறுப்பினாராகக் கணல/
கலாச்சார நிகழ்வுகளிலும், வதாடர்ந்து வகாணட மற்றும் வசண க்குழு உறுப்பினராக
வ ாதுச்வசண களிலும் தன் தன்னார் ப் ணிணய ஆற்றிய ர். 2017-ம் ஆண்டு வசயற்குழுவின்
வசயலாளராகச் சங்க நிகழ்வுகள் இனிவத நணடவ றப் ங்காற்றிய ர்.
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தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர் ாகக்குழு
திரு. வசல்

ச ா தி, தக ல் வதாடர்பு இயக்குனர்

நாகப் ட்டினத்தில் பிறந்து, திருச்சியில் ளர்ந்த நான் அவமரிக்காவிற்கு ந்தது டிப் தற்கும்,
வ ணலக்காகவும். ொர்ஜியாவின் விருந்வதாம் ல் ண்பும், அட்லாண்டாவின் அருணமயான தட்
வ ட் மும் என்ணன இங்குக் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாய் இருக்க ண த்திருக்கிறது. மணனவி சாந்தி,
மகன்கள் இரு ர்,ஹரிஷ் மற்றும் நித்திஷ். ஆல்ஃ வரட்டா தமிழ்ப் ள்ளியின் தமிழ்க்
கல்வியாலும், வகட்ஸ் வசய்து ரும் கணல, ண் ாடு, விணளயாட்டு மற்றும் சமூக நலச்
வசண களாலும் ஈர்க்கப் ட்டதால் வதாண்டாற்ற இணைந்துள்வளன். அச்வசண கணள என்றும்
வதாடர விணழகிவறன்.

திரு. அருண்குமார் ஆகாசம் சந்திரகுமார்
தமிழுண்டு தமிழ் மக்களுண்டு - இன் த்
தமிழுக்கு நாளும் வசய்வ ாம் நல்ல வதாண்டு
ணசலமஂசூழ்ந்த வசலம் மாநகரத்தில் பிறந்து, கணினி வமன்வ ா௫ள் துணறயில் முதுகணலப்
ட்டம் வ ற்று, அட்லாண்டா கம்மிங் நகரத்தில் கடந்த 13 ருடங்களாக மணனவி நர்மதா, மகள்
அக்க்ஷயா மற்றும் மகன் பிரைவ் ஆதர்ஷ் குமாருடன் சித்து ருகிவறன். கடந்த 22 ருட
கணினி நிபுைத்து முடன் ஒரு ன்னாட்டு நிறு னத்தில் இயக்குநராகப் ணிபுரிகிவறன்.
கடந்த 2007 முதல் அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ் சங்கத்தில் ஆயுள் உறுப்பினராக இணைந்து
தன்னார் த் வதாண்டாற்றி ருகிவறன். வமலும் ஆல்ஃ வரட்டா தமிழ் ள்ளியில் மணனவி
நர்மதாவுடன் இணைந்து கடந்த 6 ருடமாக தமிழுக்குத் வதாண்டாற்றி ருகிவறன். என் மகன்
பிரைவ் அவத ள்ளியின் மாை ன், மகள் அக்க்ஷயா தமிழில் ட்டயம் வ ற்று உதவி
ஆசிரியராகவும் மற்றும் தமிழ்ச் சங்கத்தில் இணளஞர் குழுவிலும் கடந்த 2 ருடமாகத்
தன்னார் த் வதாண்டாற்றி ருகிறார்.

திரு. ாலா ராமசாமி
வகாங்கு மாநகரமாம் வகாண யில் பிறந்து, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ைா வ ாறியியல் கல்லூரியில்,
இயந்திரவியல் துணறயில் இளங்கணலப் ட்டம் வ ற்ற நான், கடந்த 11 ருடங்களாகக் கணினித்
துணறயில் அட்லாண்டா மாநகரத்தில் ணியாற்றி ருகிவறன். கடந்த 6 ஆண்டுகளாக
ஆல்ப்வரட்டா தமிழ்ப் ள்ளியில் தன்னார் லராகப் ணி வசய்கிவறன். எனக்கு என்றும்
உறுதுணையாக இருக்கும் என் ாசமிகு மணனவி ரம்யா மற்றும் குழந்ணதகள் அகிவலஷ், ஆகாஷ்
அ ர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள்!. 2016 மற்றும் 2017 ஆண்டுகளில் அட்லாண்டாத் தமிழ்ச்
சங்கத்தின் நிர் ாகக் குழு உறுப்பினராகப் ணி வசய்தது மிக்க மகிழ்ச்சி.
தமிணழ

ளர்க்க அணன ரும் ஒருங்கிணைந்துப் ாடு டுவ ாம்!.

திரு. ாஸ்கர் இன்னாசி ஆவராக்கியசாமி
நான் பிறந்த ஊர் திண்டுக்கல் .மணனவி வ யர் அனுொ வடலசல் ப்ரதிமா .என் மகள்
தான்யா வடார்க்காஸ் .தமிழன் தணல நிமிர்ந்து நடக்க வ ண்டுவமன்றால் ,அ ன் வ சும் தமிழ்
நிணலத்திருக்கவ ண்டும். .தமிழுக்குத் வதாண்டு வசய் தற்காக வகட்ஸில் இணைந்வதன் .
ாருங்கள் நாம் அணன ரும் ஒன்று வசர்வ ாம், நம் அணடயாளத்ணதக் காப்வ ாம்.
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தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர் ாகக்குழு
திரு. ரகு வெயச்சந்திரன்
நான் தமிழ் நாட்டின் வதான்ணம ாய்ந்த தணலநகராம் சீர்மிகு சிங்காரச் வசன்ணன மாநகரில்
பிறந்வதன், ளர்ந்வதன், டித்வதன், முதல் வ ணலணய ஆரம்பித்வதன். 2008ல் நான் அட்லாண்டா
ந்வதன். 2017 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் GATS ECல் வசர ாய்ப்பு எனக்குக் கிணடத்தது.
அட்லாண்டாவில் உள்ள தமிழ் மக்களுக்குச் வசண வசய் தற்கான ாய்ப்ண
ழங்கிய GATS
உறுப்பினர்கள், EC குழு மற்றும் இயக்குனர்கள் குழு உறுப்பினர்களுக்கு நான் நன்றிணயத்
வதரிவித்துக்வகாள்கிவறன். தமிழ் வமாழிணய ஊக்குவித்து, தமிழ் மக்கணள அ ர்களது கருத்து
வ று ாடுகணளப் வ ாருட் டுத்தாமல் ஒன்று டுத்து தில் எனக்கு நம்பிக்ணக
உண்டு. தமிழ்க்கலாச்சாரம், உைவு, இலக்கியம் ஆகிய ற்றின் சாரத்ணத அட்லாண்டாவில் உள்ள
குழந்ணதகளுக்கு அறிமுகப் டுத்த எனக்கு விருப் ம்! ஏவனன்றால், அ ர்கள்தான் அடுத்த
தணலமுணறக்குத் தமிழ் வமாழியின் வ ருணமணயப் பிரகடனம் வசய் ார்கள் என் து என் கருத்து.
சகல GATS உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மற்றும் உதவியுடன் என் தமிழ்த்வதாண்ணடச் வசய்ய என்ணன
ஆசீர் தியுங்கள். நன்றி
திருமதி. வித்ரா நடராென்
.நான் ாண்டிச்வசரியில் பிறந்து, வசன்ணனயில் ளர்ந்வதன். எத்திராஜ் கல்லூரியில் ர்த்தகத்தில்
இளநிணல (பி.காம்) யின்று பின்னர் நிறு ன ஆய்வில் முதுகணல (சி. ஏ) ட்டமும் வ ற்வறன்.
தற்வ ாது கம்மிங் நகரில் என் கை ர் பிரகாஷ் மற்றும் மகள் ஷ்ராவ்யாவுடன் ாழ்ந்து ருகிவறன்.
ரதநாட்டியக் கணலயில் வதர்ச்சி வ ற்ற நான், தற்வ ாது நடன குப்பு நடத்துகிவறன் மற்றும் நடன
அணமப்பும் வசய்கிவறன். தமிழ் ஆர் ம் மற்றும் தன்னார் த் வதாண்டு வமல் உள்ள ஈர்ப் ால் நான்
அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்க வசயற்குழு உறுப்பினராய் இந்த ருடம் இணைந்துள்வளன்.
என் சக உறுப்பினர்கவளாடு இணைந்து தமிழ்ச் சமூகத்திற்குப் ணியாற்று தில் மிகவும் மகிழ்ச்சி
அணடகிவறன்.

திரு. குமவரசன் வெயவ ல்
தமிழ் நாட்டின் ஈவராடு மா ட்டத்தில், அந்தியூர் என்னும் இயற்ணக ளம் நிணறந்த அழகிய
கிராமத்தில் பிறந்த ன் நான். கணினிப் வ ாறியியல் ல்லுனராகத் வதர்ச்சிப் வ ற்று, இந்த
அவமரிக்க மண்ணிற்கு ணிபுரிய ந்து ன்னிரண்டு ஆண்டுகளாககின்றன. அன் ான மணனவி
கவிதா, மற்றும் அறி ார்ந்த மகன் கவின் ஆகிவயாருடன் அட்லாண்டாவில் சித்து ருகிவறன்.
கடந்த ல ருடங்களாக லில் ர்ன் தமிழ்ப் ள்ளியில் மிகுந்த ஈடு ாட்டுடன்
தமிழ்த்வதாண்டாற்றி ருகிவறன். இந்த ருடம் GATS ாயிலாக அட்லாண்டா
தமிழ்ச்சமூகத்திற்கு என்னால் இயன்ற ணரயில் முயன்று வதாண்டாற்றி ருகிவறன்.
அணன ருக்கும் இனிய தீ ா ளி மற்றும் புத்தாண்டு நல் ாழ்த்துகள். நன்றி.

திருமதி. த்மா வெயச்சந்திரன்
பிறந்து ளர்ந்தது ஹ்ணரனில். வசன்ணனயில் கல்லூரியில் இளங்கணல முடித்து கவெந்திர ாபு
என்
ணரத் திருமைம் வசய்து வகாண்வடன். தாரிகா என்ற உயிருக்குயிரான மகள் இருக்கிறாள்.
ஆல்ஃ வரட்டா தமிழ்ப் ள்ளியில் ஆறு ஆண்டுகளாகத் தன்னார் ச் வசண யாற்றி ருகிவறன்.
தற்வ ாது அடலாண்டா தமிழ் சங்கத்திலும் தன்னார் லராக இருக்கிவறன். நமது கலாச்சாரத்ணத
ஒருங்கிணைக்கும் மக்கணள ஒன்றிைக்கும் ணிணயச் வசய்து ரும் தமிழ்சங்கத்தில் ணியாற்று து
மகிழ்ச்சிணயத் தருகிறது. நமது சந்ததிக்குக் கலாச்சாரத்ணதக் கற்றுத்தரு தில் வ ரும் ங்காற்றும்
தமிழ்ச்சங்கத்தில் தன்னார் லராகப் ணியாற்று தில் மிக்க மகிழ்ச்சி

நல்ல தமிழ் ஏன்?
முன்னாள் அணமச்சர் தமிழ்க்குடிமகன் அ ர்கள் அந்தக்காலத்திய 'உ வதசரத்நமாணல'யிலிருந்து எடுத்துக்காட்டிய
மணிப்பிர ாள நணட: "மை ாளமாமுனிகள் தமக்காசார்யரான பிள்ணளயுணடய ப்ரசாதத்தாவல, க்ரமாசுதமாய்
ந்த அர்த்த விவசஷங்கணளப் பின் ற்றாருமறிந்து உஜ்ஜீலிக்கும் டி, ப்ர ந்தரூவ ன உ வதசித்து
ப்ரகாசிப்பிக்கிவறாவமன்று ச்வராத்ரு புத்தி ஸமாதாநார்த்தமாக ப்ரதிஞ்ணஞ ண்ணி யருளுகிறார்."
(அடுத்த க்கம் ார்க்க......)
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தமிழால் இணைவ ாம், தமிழ்வ ால் உயர்வ ாம்!

தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர் ாகக்குழு
திரு. ஷ்யாம் கிருஷ்ை மூர்த்தி
அட்லாண்டா வ ருநகரத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் அடிப் ணட உறுப்பினராகப் ல ருடங்கள் இருந்த
நான், இந்த ருடம் நிர் ாகக் குழு உறுப்பினராகச் வசர்ந்து ணியாற்றுகிவறன். இந்த ஒரு
ருடத்தில் நான் இதற்கு முன்பு அறியாகத அல்ல ஈடு டாத ல சமூக நிகழ்வுகள் ற்றி ஒரு
ஆழமான புரிதலும் அனு
மும் வ ற்வறன் என்றால் அது மிணகயாகாது. சமூகத்தின் ல
தரப் ட்ட அங்கத்தினர்களான குழந்ணதகள், வ ரிய ர்கள், தமிழ் ல்லுநர்கள், விணளயாட்டு
விரும்பிகள், வ ாதுச் வசண ஆர் லர்கள் என்று எல்வலாரும் அ ர்களுக்கு விருப் ம் உள்ள
நட டிக்ணககளில் ங்வகற்கும் விதத்தில் தமிழ்சா சங்கம் சார் ாகப் பிற உறுப்பினர்களுடன்
வசர்ந்து ணியாற்றயதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அணடகிவறன். நமது வமாழி மட்டும் இன்றி,
தன்னுள்வள கணல, கலாச்சாரம் என அணனத்ணதயும் வகாண்டுள்ள தமிழுக்குச் வசண வசய்ய
ாய்ப் ளித்த அட்லாண்டாத் தமிழ்ச் சங்கத்துக்கு நன்றி

திருமதி. சுகன்யா சம் த்
அன் ான ஸ்ரீனி ாசன் -லக்ஷ்மி தம் தியருக்கு மகளாய்ப் பிறந்து, சிங்காரச் வசன்ணனயில் ளர்ந்து,
ஆங்கில இலக்கியத்தில் முதுகணலப் ட்டம் வ ற்று , கணிதத்தில் முணன ர் ட்டம் (Ph.d)
வ ற்ற சம் த்குமாருக்கு மணனவியாய் , பிரியா, பிரஷாந்த் , என்ற அன் ான பிள்ணளகளுக்கு
அன்ணனயாய், அட்லாண்டாவில் தினாறு ருடங்களாக ாழ்ந்து ருகிவறன். மாண்டிவசாரி
ள்ளியில் ஆசிரியராக எட்டு ருடங்கள் கடந்துவிட்ட நிணலயில் , தமிழ் ால் உள்ள ஈர்ப் ால்
தமிழ்ச் சங்கத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நானும் என் குடும் த்தாரும் எங்களால் இயன்ற
உதவிகணளச் வசய்து ருகிவறாம். இந்தச் வசண வசய்ய ாய்ப் ளித்த அட்லாண்டாத் தமிழ்
வநஞ்சங்களுக்கும், GATS க்கும் மனமார்ந்த நன்றி.

திரு.

தனவசகரன் ஞானவசகரன்

வசன்ணனக்குத் வதற்வக 140 கி.மி. வதாணலவில் அணமந்துள்ள ஒரு அழகிய பிவரஞ்சு பிராந்தியம்,
புதுச்வசரி. அதுவ என்ணன ஈன்வறடுத்தத் தாய்ப் பூமி. தற்வ ாது அட்லாண்டா என் ாழ்விடம்.
காணரக்காலில் அணமந்துள்ள ாரதியார் கல்லூரியில் இளங்கணல வ ாறியியல் ட்டம் யின்வறன்.
என் துணைவியார் கற் ககாந்தி. என் த ப்புதல் ன் தருண்.
தமிழ் நண் ர்கள் என்ணன அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் இணைந்து தமிழுக்கும்
தமிழனுக்கும் வதாண்டாற்ற ஊக்குவித்தார்கள். அதன் டி 2017ஆம் ஆண்டு வசயற்குழுவில்
உறுப்பினராகச் வசர்ந்து என்னால் இயன்ற ணர மன நிணறவ ாடு வசயல் ட்டு ருகிவறன்

திரு. சு ாமிநாதன் அண்ைாமணல
என் வ யர் சு ாமிநாதன் பிறந்த ஊர் வசாளிங்கர் .மணனவி வ யர் வ ான்னி .இரு மகள்கள்
அக்ஷிதா, ஆராத்யா .தமிழன் தணல நிமிர்ந்து நடக்க வ ண்டுவமன்றால் ,அ ன் வ சும் தமிழ்
நிணலத்திருக்க வ ண்டும் .தமிழுக்குத் வதாண்டு வசய் தற்காகக் வகட்ஸில்
இணைந்வதன்.அட்லாண்டா ாழ் தமிழ் மக்களுக்கு அணடயாளமாக விளங்கப்வ ாகும் தமிழ்
ணமயத்ணத ஒவ்வ ாரு வசங்கல்லாகக் கட்டி எழுப்பும் ணியில் ஈடு ட்டுவளன் . ாருங்கள் நாம்
அணன ரும் ஒன்று வசர்வ ாம்,அணடயாளத்ணதக் காப்வ ாம்.

இந்த நணட ற்றி மணறமணலயடிகள் வசான்னது:
"மக்கணள விட்டு வமாழியும், வமாழிணய விட்டு மக்களும் உயிர் ாழ்தல் சிறிதும் இயலாது. " எனது விருப் ப் டிதான்
யான் வ சும் வமாழிணயத் திரித்தும் அயல்வமாழிச் வசாற்கவளாடு கலந்து மாசு டுத்தியும் ழங்குவ ன்,
அம்வமாழியின் அணமப்பின் டி யான் நடக்கக் கடவ னல்லன்" என்று ஒவ்வ ாரு னும் தனது வமாழிணயத் தன்
விருப் ப் டி வயல்லாந் திரித்துக் வகாண்டு வ ா ானாயின், சிறிது காலத்தில் ஒரு மக்கள் கூட்டத்தாரிவலவய
ஒரு ணரவயாரு ர் அறிந்துவகாள்ள முடியாத ணகயாய் ஒவ்வ ாரு சிறு கூட்டத்திற்கும் ஒவ்வ ாரு புதுவமாழி
காலந்வதாறும் உண்டாகி அம்மக்கணள ஒன்று வசரவிடாமல் அ ர்கணளப் ல சிறு கூட்டங்களாகப் பிரித்துவிடும்."
(முன் க்கத் வதாடர்ச்சி)
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தமிழ்ச்சங்கத்தின் இயக்குனர் குழு 2017
திரு. முரளிதரன் சுந்தவரசன், தணல ர்
பிறக்க ரம் வ ற்றது "மறக்காத" மாய ரம்
மைக்க கரம் பிடித்தது "பிரியா"த வசலம்
இனிக்க வ ற்றவதா "ஸ்ரீ" அழகிய வகாலம்
டித்து முடித்தவதா பிட்ஸ் பிலானி கல்வி கூடம்
இளணமயில் டித்தவதா முதுகணல ட்டம்
இதயத்தில் இருக்கும் தமிழில் நாட்டம்
தணலணம வ ாறுப்வ ா தமிழ்ப் ள்ளிக்கூடம்
தணல ர் ணிவயா தமிழ்ச் சங்கத்திடம்
இருக்க நிணனப் து அணன ரிடம் நட்புடன்
இப் டிக்கு முரளி உங்கள் அன்புடன் !!

திருமதி. ஆர்த்தி ராம்குமார்
வசன்ணனயில் பிறந்வதன், வகாண யில் ளர்ந்வதன். ாசமிகு துணை ர் ாலிணய
மைந்வதன். வதடல்கள் வதாடர அட்லாண்டா ந்வதன். வதாடருதம் ாழ்க்ணக இங்கு
தித்திக்கும் இன் த்வதன். இன் த்ணத இரட்டிப் ாக்க வ ற்ற பிள்ணளவயா இரண்டு. ரித்விக்,
சஞ்சனா இரு ரும், எங்கள் இரண்டு கண்கள். நடனம், சணமயல் இரண்டிலும் எனக்கு
நாட்டம் உண்டு. தமிழ் சங்கத்தில் ணி உண்டு. ாலவிகாரில் ஆசிரியர் ணியும்
வசய் துண்டு. ணியில் ஓய்ந்தால் புனித வகாவில்கள் வசல்ல ஆணச உண்டு. உங்கள் நட்ண
நாடும் ஒருத்தி, இந்த ஆர்த்தி.

திருமதி. அனிதா ாலு
வநல்ணலயிவல பிறந்து, வசன்ணனயிவல ளர்ந்து, தில்ணலயிவல மைம்வகாண்டு
இப்வ ாழுது அல்ணல(அட்லாண்டா) ாழும் திருமதி அனிதா, ல
நகரங்களில் ாழ்ந்திருந்தாலும், அட்லாண்டா மாநகரமும் நம் மக்களும் மிகவும் பிடித்து
இருப் தால், இங்வக 'நம்மூணர' வ ால் உைர்கிரார். அ ர் Montessori ஆசிரியணயயாக
கடந்த ஆண்டு ணர ணிபுரிந்து ந்தார். ஒரு சிறந்த குடும் த்தணலவியாக, தனது
கை ர் அருண்வமாழி மற்றும் மணியான குழந்ணதகள் அதிதி, அமிதியுடன் வநரம்
வசல ழிப் ணதவய முக்கியமாகக் கருதுகிறார். இப்வ ாழுது, தனது குழந்ணதகளின்
டிப்பிலும், தமிழ்ச் சங்கம் மற்றும் தமிழ்ப் ள்ளி சார்ந்த தன்னார் ப் ணிகளிலும்
ஈடு ட்டுள்ளார். அனிதா ஓவியக்கணல, புத்தகம் மற்றும் ஆன்மிகத்தில்
ஈடு ாடுணடய ர்.
திருமதி. கீதா ாஸ்கர்
நான் என் கை ர் ாஸ்கர் மற்றும் மகள்கள் வராஹிதா & நிகிதா ஆகிவயாருடன் ொன்ஸ்
கிரீக் நகரில் சிக்கிவறன் . H & R Block நிறு னத்தில் த்து ருடங்களாக மூத்த Tax Advisor தவியில் ணி புரிந்து ருகிவறன். 2012 ஆம் ருடம் GATS வசயற்குழு
உறுப்பினராக மற்றும் Youth Committee Organizer - ஆகவும் வதாண்டாற்றி
உள்வளன் . 2013 ஆம் ருடத்தில் இருந்து GATS Board of Director -ஆல் அணமக்கப் ட்ட
நிதி தணிக்ணகக் குழு உறுப்பினராக GATS மற்றும் தமிழ்ப் ள்ளிகளின் ரவு வசலவு
கைக்குகணள Online Quickbooks Software இல் மாற்றி உள்வளன். தமிழ் மற்றும் தமிழ்
இனத்தின் ளர்ச்சிக்காக 2015 ஆம் ஆண்டு முதல், BOD உறுப்பினராகப் ணி புரிந்து
ருகிவறன்.
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திரு. ெகஜீ ன் ராவெந்திரன்
தாமிர ரணியின் ற்றாத ஜீ நதி அருந்தி, வ ாதிணக மணலயின் அழணக ருடி, ாழ்ந்து ,
ளர்ந்து, ருத்தப் டாத ஜீ ன். மாநில , மத்திய, மற்றும் குண த் அரசாங்கத்தில் ணியாற்றிய
எனக்கு, ாழ்க்ணகயில் எந்த அரசியலும் சாதிக்கமுடியும் என்று மிகுந்த தன்னம்பிக்ணக உண்டு.
இயல் ாக ாழனும் என் து எனது இயல்பு. தமிழால் ாழ்ந்வதாம், தமிழால் இணைகிவறாம் ,
தமிழில் மட்டும் குழந்ணதகளுடன் உணரயாடுவ ாம். இந்தத் தமிணழக் கரம் பிடித்து உலா ரும்
கனவு எனக்குத் வதாடரவ ண்டும் என் மற்ற மூன்று ஜீ ன்கவளாடு. ‘வ ற்றி வ று து மிகவும்
எளிதானவத. என்ன வசய்கிறாய் என் ணத அறிந்து வசய்.வசய் ணத விரும்பிச் வசய். வசய் ணத
நம்பிக்ணகவயாடு வசய்’

திரு. வ ங்கட் குப்புசாமி
ான் வ ாய்ப்பினும் தான் வ ாய்யாக் காவிரி சூழ் மயிலாடுதுணற அருவக, கம் ன் வீட்டுக்
கட்டுத்தறிக்குக் காத தூரத்திலுள்ள வகாமல் என்னும் ஊரில் பிறந்த ர் இ ர். முதுகணல
கணிப்வ ாறியியல் டித்துப் பிறகு ொர்ஜியா வடக் ல்கணல கழகத்தில் முதுகணல வதாழில் நிர் ாகப்
ட்டமும் வ ற்றுள்ளார். கடந்த த்வதான் து ருடங்களாக அட்லாண்டாவில் சித்து ருகிறார்.
அன் ான மணனவி மீனா, அழகான வசல் ம் அனன்யா. வதாணலவதாடர்பு நிறு னமாம் ஏ.டி&டியில்
வதாழில். அளவில்லாதப் ற்றுடன் தமிணழயும், அயராத உணழப்புடன் வதாண்ணடயும், இரு கண்களாக
ாவிக்கும் இ ர், லில் ர்ன் தமிழ்ப் ள்ளியில் இணை முதல் ராகவும் வசண வசய்து
ருகிறார். ாரம் ரிய இணச மற்றும் கணலகளில் ஈடு ாடு வகாண்டுள்ளார்.
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மூன்றா து கண்
பிரதீ ா பிவரம்குமார்

ராஜி அதிர்ந்து வ

ாய் உட்கார்ந்தாள் !நாற்காலியின் வமவல
ஓடிக் வகாண்டிருந்த மின்விசிறிணயவய வ றித்து ார்த்துக்
வகாண்டிருந்தாள். வமது ாய் மின்விசிறி தன்ணன வமவல
இழுப் து வ ாலவும் அதன் நான்கு
இறக்ணககளும் வீட்ணட துணளத்து ஆகாயத்ணத
வநாக்கி அ ணள வமவல தூக்கி எறிந்து விட்டது வ ாலவும்
எண்ணி ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்தாள் , தன்ணன ஒரு ழியாக
சுயநிணனவுக்கு வகாண்டு ந்தாள்,இன்னும் ணககள்
நடுங்கி வகாண்வடதான் இருந்தது .
ஒரு முடிவுக்கு ந்த ளாய், அப் டி இருக்க கூடாது!! என
எண்ணிக் வகாண்வட மீண்டும் எதிவர இருந்த மடி கணிப்வ ாறிணய தன அருகில் எடுத்து ண த்தாள் .அதணன
திறக்கலாம் என எண்ணும் வ ாவதல்லாம் எவதா மிகப் வ ரிய வ ய் ,பிசாசு அ ள் முன் நின்று வகாண்டு ா
என்னிடம் ..ந்து விடு...என்று கூறு து வ ாலவ வதான்றியது .
உடல் முழு தும் வியர்த்து விட்டிருந்தது! ணககள் நடுங்க அந்த கணிப்வ ாறிணய திறந்து திருமை ரன்கள்
வதடும் இணையத்ணத திறந்தாள் .ஏற்கனவ சற்று முன்பு திறந்து,கைக்கு வ ளிவயறாமல் இருந்ததால்
அ ணள வநவர அந்தப் க்கத்திற்வக வகாண்டு வசன்றது,வ யர் -ராவெஷ் , யது-30 ,எல்லாம் சரியாக
இருந்தது ,திருமைத்திற்குப் வ ண் வ ண்டும் என வநற்று வததியில் மாற்றியிருப் ணத மீண்டும் சரி ார்த்துக்
வகாண்டாள்.
நான் ராஜி . யது 29 ஆகிவிட்டது என வீட்டில் அரக்க, றக்க மாப்பிணள வதடும் டலம் வசன்றுக்
வகாண்டிருந்தது , ழக்கம் வ ால ாரம் ஐந்து வ ரா து வதாணல வ சியில் அணழப் ார்கள் ,வ ண் வ ரிய
கணிப்வ ாறி அலு லகத்தில் வ ணலயில் இருக்கிறாள் ,மாதம் 85,000 ஊதியம் என்றால் அதிகம் தாவன?
அன்றும் , அம்மா தான் கத்திக் வகாண்டிருந்த வதாணல வ சிணய எடுத்தாள் ,மறுமுணனயில் கனி ான ஆணின்
குரல் வகட்டது ,அம்மா எல்லா ற்றிற்கும் ஆமாம் வ ாட்டு வகாண்டிருந்தாள் !!
ம் .மிகவும் நல்லது . இந்த வ ள்ளிக்கு கிழணமயா? ாப் ாவிடம் ஒரு ார்த்ணதக் வகட்டு வசால்கிவறன்...
என்ற ள் என்னிடம் திரும்பி இந்த வ ள்ளி கிழணம அஞ்சு மணிக்குள்ள வ ணல முடிஞ்சுரும்ல ? ஆறு
மணிக்கு ந்திருவியா ? எனக் வகட்க ஆமாம் என நான் தணல அணசப் து வதரிந்தவுடன் ,வ று எந்த
வகள்விணயயும் என்னிடம் எதிர் ார்க்க விரும் ாத ளாய் ,நீங்க கட்டாயம் ாங்க.. மிகவும் மகிழ்ச்சி.
ார்க்கலாம் அப்வ ா! என்ற ாவற வதாணலவ சிணய ண த்தாள் .
நானும் தணலணய சீவி பின்னல் வ ாட்டுக் வகாண்வட யாராம்?எனக் வகட்வடன்,ஆர் த்ணத வ ளியில்
காட்டாமல் .வ சுறான்...வ ரிய அலு லகத்தில் தான் வ ணலயாம்! நல்ல சம் ளமும் கூட.,உன்ணன விட ஒரு
யது மூத்த ன்;அம்மா,அப் ா இல்ணலயாம் ;உன் வ ாட்வடாண த் திருமை இணையதளத்தில்
ார்த்துட்டு பிடிச்சுருச்சு வ ால, அதான் ார்க்க ரட்டுமா வ ள்ளி கிழணமனு வகட்கிறான். நாமளும் எதணன
ருசமா மாப்பிணள ார்க்கிவறாம் ,
அது இல்ணல, இது இல்ணல ,அப் ா இல்லாத குடும் ம் என எல்லாரும் தட்டி கழிக்கிறாங்க ,இது தானா
ருது ,அடக்கமாய் வ சுது அந்த பிள்ணளயும் . ார்ப்வ ாவம?அதுக்கு வமல ஆண்ட ன் விட்ட ழி...என
மூச்சு விடாமல் என் பின்னவலவய ந்து எல்லா ற்ணறயும் வசால்லிவிட்டு கணடசி ாய் வதாணசணய நான்
விழுங்குணகயில் என் முகத்ணத தூக்கி ார்த்தாள் !!!!
சரிம்மா .நீ வசான்ன நான் என்ன வ ைம்னா வசால்ல வ ாவறன் ? ார்ப்வ ாம் என்ற ாவற ண ணய எடுத்துக்
வகாண்டு கிளம்பிவனன் ! வ ள்ளிக்கிழணமயும் ந்தது.அலு லகம் முடிந்து ந்து குளித்து விட்டு
நல்ல காட்டன் புடண யாக கட்டி வகாண்டு தயாராக இருந்வதன். மணி ஆணற வதாட்டதும் , ாசலில்
இருசக்கர ண்டி ரவும் சரியாக இருந்தது. ாங்க ாங்க ! என்று அம்மாதான் முன்வன வசன்று ரவ ற்றாள்.
வ றுங்ணகயுடன் ந்த மாப்பிணள வீட்டாணர ார்ப் தும் ,கூட்டவம இல்லாமல் தனி மரமாய்
மாப்பிள்ணள வ ண் ார்ப் தும் அம்மாவிற்கும் சரி, எனக்கும் சரி புது அனு ம் தான் .
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காபி வகாடுத்ததும் வ ச ஆரம்பித்தான் ராவெஷ். உங்கணளப் ற்றி தக ல்கவளல்லாம் இணைய தளத்தில்
ார்த்வதன் .நீங்க எனக்கு சரியா இருப்பிங்கனு வதாணிச்சு அதான் ந்திட்வடன் என வநராக காரியத்திற்கு ந்த
ராவெணஷ ார்த்து அம்மா ாணய பிளந்த ாவற, நாகரிகமாக ,நீங்க வ சிக்கிட்டு இருங்க இவதா சிற்றூண்டி
ண்ணிட்டு ர்வறன் என அடுப் டிக்குள் நுணழந்தாள் ....
அ னுக்கு எதிவர உள்ள நாற்காலியில் நான் அமர்ந்திருந்வதன் .வ சுங்க ராஜி என்ற னிடம்....நீங்க எங்க
டிச்சீங்க ?எந்த ருடம் கல்லூரி முடிச்சிங்க? எப்வ ா வ ணலக்கு வசர்ந்தீங்க ? என ரிணசயாக நான்
வகள்விகணள அடுக்க அ ன் என்ணன ார்த்து சிரித்துக் வகாண்வட ...நீங்க நிணறய வநர்க்காைல்
வசய்வீங்க வ ால அலு லகத்தில்? என வகட்டது அப்வ ாது எனக்கு அருணமயான நணகச்
சுண யாய் வதான்றியது ...என்ணனக் வகள்வி வகட் தில் இருந்து தடுமாறச் வசய்ய ..அ ன் வசய்யும் விடயமாக
வதான்றாமல் வ ாயிருந்தது.....
அ வன வசான்னான்...அம்மா,அப் ா இல்ணல ,மாமா வீட்ல தான் ன்னிவரண்டாம் குப்பு ணரக்கும்
ளர்ந்வதன் ...அ ரும் த றி வ ானார் . நல்ல மார்க் இருந்ததால் வசன்ணனயில் டிக்க இடம்
கிணடத்தது ...இங்வக வஹாட்டலில் வ ணல ார்த்துக் வகாண்வட டித்து முடித்து வ ணலக்கும் வ ாய்
விட்வடன் ...என்று வசான்ன னின் எந்த ஒரு ார்த்ணதயிலும் வ ாய்யின் ாசணனணயத் துளி கூட என்னால்
கண்டுபிடிக்க இயலவில்ணல ...அப் டி ஒரு முட்டாளா நான் ? இல்ணல யார் எனத்வதரியாத யாணரவயா, நம்பி
வ ச விட்டுச்வசன்ற அம்மா முட்டாளா? இல்ணல என்னுணடய ாழ்க்ணக எனும் புத்தகத்தில் நான்
கிழிக்க வ ண்டிய க்கங்கணள எழுதிவய தீர வ ண்டும் என எண்ணி , என் முன்னாள் ந்து அமர்ந்திருந்த அ ன்
புத்திசாலியா? வ தணனயில் கண்ணீணரத் தவிர வ று திலுமில்ணல , எ ரும் துணையுமில்ணல இப்வ ாது ....
அ ன் என்னிடம் வ சிவிட்டுச் வசன்ற இரண்டு நாட்கள் அம்மாவும் நானும் ,அணமதியாகவ இருந்வதாம் !!!!
ஊர் வ ர் வதரியாத ஆளுக்கு எப் டி திருமைம் வசய்து தரு து என அம்மாவும் ...உறவுகவள இல்லாமல்
அ ணன மட்டும் நம்பி எப் டிச் வசல் து என நானும் குழம்பிப் வ ாயிருந்வதாம் . அன்று காணல நான்
அலு லகம் கிளம்பும் முன் அம்மா நான் ாத்துக்கிவறன் !!!நான் அ ங்க அலு லகத்தில விசாரிக்கிவறன் அ ன்
எப் டின்னு .... நீ க ணலய விடு ...என அ ளுக்கு கூறி விட்டு ,வ ருந்திற்கு நடக்கும் ழியில் என்னுடன்
டித்த ராணம வதாணலவ சியில் அணழத்வதன் ....
வஹ ...ராம் எப் டி இருக்க ? என ஐந்து நிமிடம் வ ாது ாக வ சி ண த்வதன். இல்லப் ா ...வீட்ல மாப்பிணள
ார்த்திருக்காங்க ,அ ர் உங்க பிரிவுலதான் வ ணல ார்க்கிறதா வசால்றார் .....வ ர் ராவெஷ் ....எல்லா ற்ணறயும்
வகட்டு வகாண்டு அ ன் நான் விசாரிச்சு ச்வசால்வறன் என இணைப்ண த் துண்டித்து விட்டான் ....
அடுத்த நாள் காணல ராவெஷ் கூப்பிட்டான் ...என் ணக வ சியில் கூப்பிட்ட அ ன்
வீட்டிற்குக் கூப்பிட்டதாகவும் ,அம்மா என் எண்ணை வகாடுத்ததாகவும் கூறினான் .வ சிய வ ச்சு அணர
மணியணய தாண்டியது .எனக்கும் ரிதா ம் ர வதாடங்கியது .யாருவம இல்ணல நாம் மணனவியாகச் வசன்றால்
நன்றாக ார்த்துக் வகாள்ளலாம் என (வி ரீதமாக ) முடிவு வசய்வதன் . அப் ாண
ாழ்க்ணகயில் அதிகம்
ார்க்காததால் யாரா து வ ற்வறார் இல்ணல எனச் வசான்னால் ... என்னால் தாங்கக் வகாள்ள
முடியாததாயிருந்தது .
இரண்டு ாரம் இப் டிவய வ ாயிருந்தது . அதற்குள் அம்மா எங்கள் உறவினர்கவளாடு வசன்று அ ன்
தங்கியிருந்த வீட்ணடப் ார்த்து விட்டு ந்தார்கள். அம்மாவும் அ னின் வ ச்சில் மயங்கினாள் . இரு து வுன்
நணக வசய்து ண த்திருப் தாகவும் , எல்லாவம எனக்கு என்றும் அம்மாவிடம் கூறினான் . எல்வலாரின் மனமும்
ஆமாம் எனக் கூறிற்று .
நான் அம்மாவிடம் நாணளக்கு வசால்லிக்கலாம் எனக் கூறி விட்டு ராமிற்கு அணழத்வதன் ..அ னுணடய வதாணல
வ சி, கூடுமான ணர அ ணன அணழத்து விட்டு என்னிடம் தற்வ ாது நீங்கள் அணழக்கும் ந ரால் தில் கூற
இயலவில்ணல என என்னிடம் மன்னிப்பு வகட்டது.....நானும் ஒருவித குழப் த்துடன் ணகவ சிணய
அணைத்துப்ண யில் வ ாட்டுக் வகாண்டு வ ருந்ணதப் பிடிக்க ஓடிவனன்...
சிலு சிலுவ னக் குளிர்க் காற்று தணலக்கு வமவல டு தும்.... யிற்றில் அம்மா வகாடுத்த தக்காளிச்
சாதமும் .....தூக்கத்ணத வ ற்றிணல ாக்கு ண த்து என்ன ருகில் அணழத்து ந்து விட்டுச் வசன்றது ...தூங்கி ஒரு
நிமிடம் விழுந்து ஐவயா அலு லகம்... என சுதாரித்து உட்காரு தற்குள் என் அணறயின் அணனத்து கண்களும்
என்ணனவய ார்ப் தாய் எண்ணிக் வகாண்வடன்....ணகவ சி என் ண யிலிருந்து வ ளிவய ர முடியாமல்
முனகியது ....ராவெஷ் தான் கூப்பிட்டான் ...என்ன ண்றீங்க என ழக்கம் வ ால வகட்க ...அ ன் கூறும்
கணதகளுக்குள் நான் சிக்கிக் வகாண்டு எழ முடியாமல் அல்லது முயலாமல் இருந்வதன்.
மாணல கூப்பிடுகிவறன் என அ னுக்கு விணட கூறி விட்டு ,ராமிடம் இருந்து ஏதும் அணழப்பு இல்ணல என் ணத
உறுதி வசய்து விட்டு அம்மாண க் கூப்பிட்வடன். அம்மா சரினு வசால்லுடி என்றாள்..தன் மகள் தணலயில் இடி
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தமிழால் இணைவ ாம், தமிழ்வ ால் உயர்வ ாம்!

விழப் வ ாகிறது என அறியாமல் அப் ாவியாக !!!
நான் சரி எனச் வசால்லி அடுத்த,அடுத்த நாட்கள் நன்றாகவ நடந்தது. ஒரு ாரம் கழித்து
வீட்டிற்க்கு ராம் கூப்பிட்டான் . என் வதாணலவ சி எண்ணை மாற்றி விட்வடன் உன்னிடம் வ ச முயற்சி
வசய்வதன் வ ான ரம். நீ எடுக்கவ இல்ணல எனக் கூறினான் . அப்வ ாதுதான் உைர்ந்வதன் வதரியாத எண் என
நான் எடுக்காமல் விட்ட அணழப்புகள் அ னுணடயது என ..விதி லியது ...அடுத்த நாள் அ ணன சந்திப் தாகக்
கூறிவிட்டு இணைப்ண த் துண்டித்வதன்.
அன்று மாணலவய எளிணமயாகத் தட்ணட மாற்றி நிச்சயம் வசய்து .திருமை நாளும் குறிக்க ட்டது.அடுத்த நாள்
ட்டு புடண எடுக்கலாம், அடுத்த ஒரு ாரம் எனக்குப் ம் ாயில் யிற்சி முகாம் என ராவெஷ் வசால்லி
இருந்தான்.இந்த அணலச்சலில் ராணமப் ார்ப் ணதவய நான் மறந்திருந்வதன் .இரவு தூங்கும் முன் வதாணல வ சி
அணழப்ண ப் ார்த்து என்ணனவய வநாந்து வகாண்வடன்.
காணல 7 மணிக்வக வீட்டின் முன்பு இரு சக்கர ாகனம் ந்தது .ராம் தான் ந்திருந்தான்.எங்க வ ான? ர
வசால்லிட்டு எனக் காட்டமாய்க் வகட்ட ன்...அம்மாண ப் ார்த்ததும் அணமதியாய்ப் வ சினான் .
விசாரிச்வசன் . ராவெஷ் இங்க மாற்றலாகி ந்து நான்கு மதம் தான் ஆகுது. அ ன் யார் கூடவும் வ ருசா வ சுறது
இல்ல .தனியாகவ லஞ்ச் வ ாய்டு ானு எல்லாம் வசால்றனுங்க.இதுக்கு முன்னாடி 'பூவன ' ல
இருந்தானாம் .எதுக்கும் அங்க வகட்கலாமா? எனக் வகட்டான்.அதற்குள் அம்மா, அந்த பிள்ணள தங்கம்
ா...நாங்க நிச்சயம் ண்ணிட்வடாம் ...அடுத்த மாசம் கல்யாைம் ..இணதக் வகட்டதும் ராமிற்குப் தில்
ஏதுமில்ணல. சரி எனக் கூறி விட்டுச் வசன்று விட்டான் .
திருமைம் முடிந்தது.இரண்டு ாரம் விடுப்பு எடுத்துக் வகாண்டு இரு ரும் மணலப் பிரவதசவமல்லாம் வசன்று
ந்தாகி விட்டது. ராவெஷ் வீட்டிற்கு ந்த எனக்கு முதல் இடி அ ன் இன்னும் நண் ர்கணளக்
காலி வசய்யாமல் அவத வீட்டில் ண த்திருந்தது .உனக்குக் கஷ்டமா இருந்த வகாஞ்ச நாள் உங்க வீட்ல இரு,
நான் வீடு ார்த்ததும் வ ாய்டலாம் என அ ன் கூறியணதக் வகட்டு அ வனாடு என் வீட்டிற்க்கு ந்வதன் .ஒரு
மதம் கழித்து என் வ ணல ம் ாய்க்கு மாற்றலாகப் வ ாகிறது என்றான். .ஒன்றுவம புரியாமல் விழித்த
என்னிடம் நீயும் மாற்றல் வகட்டு என்னுடவன ந்திடு என்றான்.
அலு லகத்தில் இணதப் ற்றி நான் வ சியவுடன் மூன்று மாதத்தில் மாற்றலாகி விடலாம் என வமலதிகாரி
எனக்குச் சாதகமான திணலக் வகாடுத்தார்.இதணன ராவெஷ் எதிர் ார்க்கவில்ணல வ ாலும் அ ன் இதணனக்
வகட்டு நடந்துக்க வகாண்ட விதவம வசால்லிற்று.இந்த இரண்டு மாதத்தில் என் ைத்தில் வதாண்ணூறு
சதவிகிதத்ணத அ ன் வசலவு வசய்து விட்டான், அ ன் ைம் முழு து வசமிப்பு எனக் கூறி!
மும்ண க்கு அ ன் வ ானதிலிருந்து வ சு தில்ணல ாரத்திற்கு 7 முணற நாவன கூப்பிட்டு அலுத்து வ ாய் ,நாலு
முணற,இரண்டு என எண்ணிக்ணகணய குணறத்துக் வகாண்வடன். புது வ ணல கடினம் என அ ன்
வசால்லியதற்காக மூன்று மதத்திற்குப் பிறகு இன்ணறக்குத் தான் மும்ண
ந்வதன் என்ணன வீட்டில் இறக்கி
விட்டு உைவு ாங்க வசன்றிருந்தான்.
அந்த இணடவ ளியில் தான் அ ன் கட்டிலின் அடியில் என்ணன எடு என மினுக்கிக் வகாண்டிருந்த மடிக்
கணிப்வ ாறிணய எடுத்துத் திறந்வதன்.பிறகுதான் உங்கள் எல்வலாருக்கும் வதரியும் கிைறு வ ட்ட பூதம்
ந்தக் கணத. என்ணனவய நாவன சமாளித்துக் வகாண்டு எழுந்வதன் .வீட்ணடச் சுற்றிப் ார்த்வதன்.ஒரு குடும் ம்
நடத்தத் வதண யான எதுவும் அங்வக ாங்கி ண க்கப் டவில்ணல.வ ளியில் யாவரா அணழப்பு மணிணய
அழுத்த அ சரமாய் கணிப் வ ாறிணய மூடி அதன் இடத்திவலவய ண த்து விட்டு,கதண த் திறந்வதன் .வதாணச
வ ாட்டலத்துடன் என் முன்னாள் நின்றுக் வகாண்டிருந்தான்.
கடிகார முள்ளின் சத்தமும் அ ன் வதாணசணய இங்கிதவம இல்லாமல் சவுக்கு.சவுக்கு என சாப்பிடு தும்
மட்டுவம அணறயில் வகட்டது. என்னால் இரண்டு ாய் கூடச் சாப்பிட முடியவில்ணல.அ ன்தான்
ஆரம்பித்தான்.எப்வ ா வசர வ ாற ? எங்வக? என்வறன் .புது அலு லகத்தில் என்றான் .
இல்ணல நான் வ ணலய விட்டுட்வடன் என்று வ ாய் வசால்லி அ ன் முகத்ணத ார்த்வதன்.
அ ன் முகத்தில் உள்ள அதணன ரத்த நாளங்களும் வ கமாய் இரத்தத்ணத ாய்ச்சு து வ ால முகம் சி ந்து
வகா மாய் என்ணன ார்த்தான். ஏன் ? என்றான்.பிடிக்கணல .என்வறன் சத்தமாக. அ ன் சாப்பிடு ணத நிறுத்தி
விட்டு எழுந்து வ ாய் விட்டான்.
மூன்று மதத்திற்குப் பிறகு ார்த்த கை னிடம் எதிர் ார்க்காதவதல்லாம் கிணடத்த துக்கத்தில் எனது வ ச்வச
எனக்கு மறந்து வ ானது வ ாலாகி விட்டது.இரவு வீட்டில் பின் ாசணலத் திறந்து நின்று வகாண்டிருந்தான் .
வமது ாய் வ ச ஆரம்பித்வதன்...
ஏன் வ சணல இத்தணன மாதத்தில் சரியாவ ?இது நான் .வநரம் இல்ணல .அ ன்
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பிவரௌஸ் ண்ைலாம் வநரம் இருந்துச்சி? என்ற என்ணன முணறத்து ார்த்தான்.ஏன் திருமை இணையதளத்தில்
மீண்டும் திவு என வ ாட்டிருக்கு .த றுதலா தாவன என்வறன் கணடசியாய் ஒரு நம்பிக்ணகயணய ர ணழத்துக்
வகாண்டு.இல்ணல?....என்றான் வ றுணமயாக..இல்ணலனா? என்வறன்..இல்ணலனா இல்ணல.ஏன் என்வறன்?
உன்ணன பிடிக்கணல,வசால்லிச் வசன்று விட்டான் .கடலின் அத்தணன அணலகளும் கடல் மைணல என்
காலடியிலிருந்து பிடுங்கி வகாண்டு நன்றாய் விழு என என என்ணனக் கீவழ தள்ளி சிரித்துக் வகாண்வட திரும்
வ ா து வ ால் உைர்ந்வதன் .
ஒரு ன் என்ணனயும் என் குடும் த்ணதயும் ஏமாற்றி விட்டான் .நான் ஏமாந்து விட்வடன்.என் ாழ்க்ணகயில் ந்த
சூரியன் அஸ்தமனமாகி விட்டது.இது என்ன? என்ன ?.உலகவம என்ணன சுற்றி சுழல் து வ ால இருந்தது .
என்ணனவய சுருட்டி வகாண்டு அணனத்து குப்ண களும் இணரந்து கிடக்கும் நடு அணறயின் ஓரமாய் டுத்து
உறங்கி வ ாவனன்.
காணலயில் கண் விழித்த வ ாது யாருவம இல்ணல வீட்டில்.. அழுணக முட்டிக் வகாண்டு ந்தது .
நாள் முழு தும் அ ன் ரவில்ணல.அடுத்த நாளும் ரவில்ணல .எவதா ஒரு சகதியில் விழுந்து விட்வடாம் என
புரிந்த ளாய் ஊருக்கு கிளம்பிவனன்.எங்வக வசன்று யாரிடம் அ ணனப் ற்றி வகட் து எனப் புரியாத ளாய்.

உயிணர மட்டுவம ணகயில் பிடித்துக்வகாண்டு வீட்டிற்கு ந்த என்ணனக் கண்டு அம்மா அரண்டு
வ ாய் விட்டாள் .எல்லாம் முடிந்து விட்டது அ ன் வதாணலவ சி எண்ணை மாற்றி
விட்டான் .மின்னஞ்சல்களுக்கு தில் இல்ணல.
ஒரு ர காலம் கழிந்தது , ாசலில் ராமின் ண்டி ந்து நின்றது .உயிவராட்டம் இல்லாத என்ணன ார்த்து அ ன்
புரிந்து வகாண்டுவிட்டான் ,அ ன் புவன நண் ன் மூலம் வசகரித்த உண்ணம எல்லாம் எனக்கு வதரிந்து விட்டது
என.நான் எத்தணனயா து வ ண் என வகட்டுக் வகாள்ள விரும் வில்ணல அ னிடம் .
அ ன் எங்க இருக்கானு எனக்கு வதரியும் என்றான்?
எழவ பிடிக்காத எனக்கு. புது வதம்பு ந்தது .விருட்வடன்று எழுந்வதன் ..எங்க ???என்வறன் .
அ ன் மும்ண க்கு ப்ராவெக்ட் வ ணலயா வ ாயிருக்கான் .முடிஞ்சதும் இங்க ந்திட்டான் .மும்ண க்வக
மாற்றம் வ ணும்னு வகட்டிருக்கான் . வமலதிகாரி முடியாதுனு வசால்லிட்டார் .
சரி கிளம்பு என்வறன்.
எங்வக என்றான்.
வ ாலீஸ் ஸ்வடஷனுக்கு .
திவல வசால்லாமல் அம்மாவும்,அ னும் என்னுடன் ந்தார்கள் .புகார் வகாடுத்து ஒரு மணி வநரத்தில் என் முன்
அ ணன வ ாலீசார் வகாண்டு ந்து நிறுத்தினர் .
ஆறு மதத்திற்கு முன்பு 'புவன' யில் இ ன் வமல் ஒரு ழக்கு இருக்கும்மா .
டிச்ச ங்களா இருக்கீங்க இப் டி ஏமாறலாமா ?என்றார் இன்ஸ்வ க்டர் .
அ ன் திமிராய் வ சினான்.மாப்பிணள கிணடக்காமத்தாவன கட்டிக்கிட்டா? இப்வ ா
வசால்ற என்றான்.

ந்து ஐவயா அம்மானு

என் இரு கண் வ ாதவில்ணல அந்த மிருகத்ணத ார்க்க என் மூன்றா து கண் சுட்வடரிப் து வ ாறுக்காமல்
தணலணய வ று க்கம் திருப்பி வகாண்டது அந்த மிருகம்.என்வனன்னமா ஏமாத்தினான்? என்றார் அதிகாரி.
நணக, ைம் என வசால்ல ந்த அம்மாண நிறுத்திவனன் .அ ன் முகத்தில் தூக்கி எறிந்வதன் அ ன் அர்த்தவம
இல்லாமல் கட்டிய தாலிணய. திரும்பிப் ார்க்காமல் நடந்வதன் . என் முதுணக அந்த மிருகத்தின்
ார்ண சுட்வடரித்தது.
அதிகாரி அ ணன அடித்து வநாறுக்கி விட்டார் . அ ன் அலு லகத்தில் வசால்லி வ ணல வ ாய் விட்டது
என் வதல்லாம் வசவி ழியாக வகட்டது.
இப்வ ாது என் ாழ்ணக புத்தகத்தின் அந்த கருப்பு அத்தியாயத்ணத கிழித்து விட்வடன். உறங்க வ ாகிவறன்.
நாணள காணல எனக்கானது. எனக்கு மட்டுவம. அதில் யாருக்கும் இடமில்ணல. என் நிழணல தவிர!
(இந்தக் கணதயின் கரு எனக்கு வசவி ழி ந்த வசய்தி.அதனுடன் என் கற் ணனயும் வசர்த்து எழுதி
உள்வளன் ! இதணன எழுது து மூலம் ல வ ர் விழிப்புைர் ணடய வ ண்டும் என் வத என் வநாக்கம் .)
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“அகரம் வதாண்டு அறக்கட்டணள” மற்றும்
“ஹார் ர்டு தமிழ் இருக்ணகக்கான” நிதி திரட்டும் விழா
“அகரம் வதாண்டு அறக்கட்டணள” மற்றும் “ஹார் ர்டு தமிழ் இருக்ணகக்கான” இந்நிகழ்ச்சி வ ற்றி வ ற
உதவிய அணன ருக்கும் GATS குழுமத்தின் சார் ாக முதற்கண் எங்கள் நன்றிணயத் வதரிவிக்கக்
கடணமப் ட்டுள்வளாம்.
இந்த நிகழ்ச்சி ாயிலாக $23,026.65 நிதி திரட்டப் ட்டுள்ளது. அண குறிப்பிட்ட டி அகரம் ஃ வுண்வடஷன்
மற்றும் ஹார் ர்டு தமிழ் இருக்ணக இரண்டுக்கும் சரிசமமாகப் கிர்ந்து அளிக்கப் டும்.
தகுதியுள்ள ஆனால் உயர்கல்வி டிக்க இயலாத சிறந்த மாைக்கர்கள், தங்கள் கல்லூரிக் கனவிணன
எட்டிப்பிடித்திட உதவும் ‘அகரம் ஃ வுண்வடஷ’னுக்கான நிதி திரட்டும் யைத்ணத, அட்லாண்டாவிலிருந்து
வதாடங்கிய திரு. சூர்யா சி க்குமார்
அ ர்களுக்கும். ஹார் ார்ட்
ல்கணலக் கழகத்தில் தமிழுக்கான
ஒரு நிணலயான இடம் கிணடத்திட
அயராது உணழக்கும் உயர்திரு.
டாக்டர். விெய் ொனகிராமன்
அ ர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த
நன்றிகள்.
GATS ரலாற்றிவலவய மிக அதிக
அளவிளான உறுதிவமாழிகள்
எடுக்கப் ட்டது இந்த நிகழ்ச்சி
வமணடயில்தான் என்று அணன ரும்
வ ருமிதப் ட்டுக்வகாள்ளலாம்.
இக்கனண நன ாக்கிய
அணன ருக்கும் எங்கள் நன்றிகள்.
உறுதிவமாழிகள்

ருமாறு :

24 மாைாக்கர்களுக்கான கல்லூரி உயர்கல்விக்கு உத நம் அட்லாண்டா தமிழ்ச்சமூகம் வ ாறுப்வ ற்றுள்ளது.
$7100 வதாணகணய வதாடர்ந்து 4 ஆண்டுகளுக்கு இந்த மாைாக்கர்கள் சலுணகயாகப் வ று ர்.
திரு. சூர்யா சி க்குமார் அ ர்கள் ரூ ாய். 10 லட்சம் ஹார் ர்ட் தமிழ்இருக்ணகக்குத் தர உறுதியளித்துள்ளார்.
GATS விளம் ரதாரர்கள் ஒவ்வ ாரு ரும் ஒரு கிராமப்புற மாைா ருக்கான உயர்கல்விக்கு
வமணடயிவலவய உறுதியளித்துள்ளனர்.

ழிவசய்ய நிகழ்ச்சி

இந்த முயற்சிணய 2017ன் மிகச் சிறந்த, வ ற்றிகரமான நிகழ்ச்சியாகச் வசய்து காட்டிய அணன ருக்கும் நன்றிகள்
ல. GATS சார் ாக ஒவ்வ ாரு நிமிடமும் அயராது உணழத்த ஒவ்வ ாரு ருக்கும் எங்கள் வநஞ்சார்ந்த நன்றிகள்!
Charity Committee திருமதி. அமுதா மகாராென், திரு. ாலாஜி ராம், திருமதி. தீ ா அன்பு, திருமதி. சரண்யா
வசங்குட்டு ன், திரு. சு ாமிநாதன் அண்ைாமணல, திருமதி. ஸ்ரீவித்யா ொனகிராமன், திரு. தன் ஞானவசகரன்,
திரு. கவைஷ் ராொராம், திருமதி. அனிதா ாலு.
GATS வசயற்குழு
GATS நிர் ாகக்குழு
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Where Your Child’s Health Is Our Priority

Sridevi Muthukumar, MD
Board Certified Pediatrician
Providing Health Care for Infants to Teens
Free Prenatal Consultations
Same Day Sick Appointments
10710 Medlock Bridge Rd, Ste 250
Johns Creek, GA 30097

Call 770-870-1085
Accepting New Patients NOW
உங்கள் குழந்ணதயின் நலன், எங்கள் குறிக்வகாள்

www.meadowpediatrics.com
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ஸ்ம்யூல்…
கீதா சதீஷ்

ஸ்ம்யூல்…
சமீ காலத்திய சங்கதி!
ாய்ஸ் மறுக்கப் ட்வடாருக்கு
ாய்த்த ஓர் வ குமதி!
புணதந்து வ ான கனவுகட்கு
புத்துயிரூட்டும் ஜீ நதி
சந்ததியின் தாகம் தீர

சகித்தாகவ ண்டியது நம்விதி!

கற்றுக்குட்டிப் ாடகனும்
கற்றுப் ாடல் புணனயக்கூடும்
ஃவ ஸ்புக்கில் திவ ற்றி
ணலக்கு நூறு

ாங்கக்கூடும்

ஸ்ம்யூல்…
டிவயறிய காலம் வ ாய்
திவ ற்றிப் பிர லமாகின்றார் - சிலர்

ஸ்ம்யூல்….
கணல நாடி

ராக்-கும் வசரும் ள்ளிக்கூடம்

ரு

ர்க்கு

களிப்பூட்டும் சிறந்த களம்!
சில(ர்) ஞானச்சறுக்கு கண்டு
சிரிப் தற்கும் ஏற்ற தளம்.
அக்கணரச் சீணமயுடன்

அடுக்கணளயும் ாடும் காலம்
அண்ணட வீட்டு அக்கா கூட
ஆகிடலாம் அடுத்த பிர லம்.
ஸ்ம்யூல்…
ராக் எ ண வ பியுடன்
ராக்கம்மாவும் ாடும் கூடம்.
ராகங்கள் தினாறும்

பிர லத்தின் நிழல் வதாற்றிப்
புகழ் வதடப் ார்க்கின்றார்.
ஸ்ம்யூல்…
இங்கு ஆணசகள் ஈவடறும்
அதிர்ச்சிகளும் அரங்வகறும்
கணலச் வசண

ஏதுமில்ணல

காவமடிக்கும் ஞ்சமில்ணல
இங்கு…
ஸ்ம்யூல் மனங்கள் இணைந்திடலாம்
ஸ்ம்யூல் மைமும் நிகழ்ந்திடலாம்
காலப் வ ாக்கில் வதாணலயும் முன்னர்
கலந்து நாமும் மகிழ்ந்திடலாம்.
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சிறப்புப் பிள்ணளகள்
கீதா சதீஷ்
எது சிறப்பு?

வ ற்றுக் கிரக

ாசியாக்கும்

இயல்பிலிருந்து பிரித்வதடுப் தா?

வ டிக்ணகப் ார்ண களும்

இயலாணமணயப் ணறசாற்று தா?

கூடும் வ ாதுவிடத்தில் எல்லாம்
குறுக ண க்கும் வகள்விகளும்

பூவுலகில் உயிர்கவளல்லாம்

அனுதினமும் கண்டு வநாந்து

தனித்து ம்

அழுதிடும் வ ற்ற மனம்…

ாய்ந்ததுதான்

தனிச் சிறப்புப் வ ற்றதுதான்

அறிவீவரா அரும் மனிதார்?

தனித் திறணம வகாண்டதுதான்
தன் இயல்பு சார்ந்ததுதான்

இ ர்களுக்கு…

தனிவய என்ன கண்டீர்?

கண்வகாத்தும் ார்ண
வ ண்டாம்

தனியவனனத் தள்ளி ண க்க?

கரிசனம் வகாஞ்சமும் வ ண்டாம்
உலகில்…

கடந்து வ ாக வநரும் வ ாதும்

இதுதான் இயல்வ ன்றும்

தனிக்க னம் வசலுத்த வ ண்டாம்

இதுதான்

ழிவயன்றும்

இயற்றியது யார் குற்றம்?

இறுதியாய்…

தன்னியல்பில் ஒழுகுணகயில்

பூவுலகின் உயிர்கவளல்லாம்

த வறன் து யார் குற்றம்?

தனித்து ம்

ாய்ந்ததுதான்

தனிச் சிறப்பு வ ற்றதுதான்
பூக்கும் பூவுக்வகல்லாம்

தனித் திறணம வகாண்டதுதான்

தனி மைம் தனி குைம்

தன் இயல்பு சார்ந்ததுதான்

பூவுலகின் மக்களுக்கு

தனிவய பிரிக்க வ ண்டாம்

கூடாவதா அந்த

தனியன் என ஆக்க வ ண்டாம்.

ளம்?

டிக்க ண க்கப் டுத்திவயடுக்கும்
ள்ளி கல்விக் வகாள்ணககளும்
‘இயல்’ ான மனிதர்களின்

இயல்வ னவ

ஏற்கும் ண்வ

இனி-இயல் ாய் இருந்தால் வ ாதும்!

இரக்கமற்ற வசய்ணககளும்
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கனவு
வதன்காசி இராசா முகம்மது
‘கனவு வமய்ப் ட வ ண்டும்’ என் ான் நீடுதுயில் நீக்கப் ாடி ந்த ா லன் ாரதி. கனவுகள் ற்றித்
வதால்காப்பியர் வ ாருள் அதிகாரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கும் வசய்திகள் சிக்மண்ட் ப்ராய்டின் சிந்தணனகவளாடு
ஒப்பு வநாக்கிடின் பிரம்மிப்ண ஏற் டுத்தும் ான்ணமயன!
‘கனவு’ என்னும் வசால் கூட, ல்லின உயிர்வமய் எழுத்துதான ‘க’, இணடயின உயிர்வமய் எழுத்தான ‘ன’, மற்றும்
வமல்லின உயிர்வமய் எழுத்துதான ‘வு’ என மூ ணக எழுத்துகளின் கூட்டாக அணமந்து ஒலித்து அது வமய்யாக
வ ண்டிய கன ாக அணமயவ ண்டும் என லியுறுத்தும் ணகயில் அணமந்துள்ளது. அந்தக் கனவுகளில் கூட
அதிகாணலக்கனவு லிக்கும் என்ற நம்பிக்ணக உள்ளது. கற்கனவு லிக்காது என் தும் ழவமாழியாக ழங்கி
ருகின்றது.
கனவு என்கிற வசால்ணல ள்ளு ர் வ ாருட் ாலில் இரண்டு இடங்களில் யன் டுத்துகின்றார்!

“கனவினும் இன்னாது மன்வனா விணனவ று
வசால்வ று ட்டார் வதாடர்பு.”
என்ற குறள் ாழ்வில் நம் ற்குரிய ர் ற்றி அருணமயாகக் கூறுகின்றது. அது வ ாலவ
“இரத்தலும் ஈதவல வ ாலும் கரத்தல்

குறள் எண் 1054இல்

கனவிலும் வதற்றாதார் மாட்டு”
கனவுநிணல உணரத்தல் என்று 122ம் அதிகாரத்ணதவய ணடத்து அதில் கனவு என்னும் வசால்ணல 8 இடங்களில்
கூறி அண எட்டும் கன ாக அணமயட்டும் என்று நம் வநஞ்ணசத் வதாட்டு உணரக்கின்றார்!
எனவ கனவுகள் நம்ணமத் தூங்கவிடாமல் வதாடர்ந்து முணனந்து வ ற்றிணயப் டர்ந்து ற்றிச் வசல்லும் என்று
வசால்லும் ணகயில் ஒல்லும் ணகவயல்லாம் உணழத்தால், “கனவு காணுங்கள்” என்று நம் அப்துல்கலாம்
வசான்ன டி நாமும் ஆகலாம் அப்துல்கலாம்.

காட்சியும், கவிணதயும்
வெயா மாறன்
புனிதமான கங்ணகவய - இப் டி
வநரடியாகவ
ந்து கடலில் கலந்து விடு!
காசி ழி ந்து மாசு ட்ட உன்ணன - மீண்டும்
புனிதமாக்கக் வகாடிகள் கிணடயாது எங்களிடம்!

உதித்துக் கணளக்காத உதய சூரியவன!
உன் சுடரல்லால் உயிரில்ணல இப்புவியில்!
அஸ்தமனத்திலும் அழகழகாய் ண்ைங்கள் தரும் ஆத வன!
கடலும் அணலயாய் எழும்பி அணைக்கத் துடிக்கும் கதிர வன!
ரும் கிரகைத்தில் சந்திரன் மணறத்தால் - நானும்
வதன்ணனயும், பிள்ணளயும் உன்ணனக் காைாமல் என் வசய்வ ாம்?
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முத்தமிழ் விழா 2017
அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம் சார் ாக முத்தமிழ் விழா ெூணல 29 ம் வததி, mountain view உயர்நிணலப்
ள்ளியின் மன்றத்தில் மிகச்சிறப் ாகக் வகாண்டாடப் ட்டது. இவ்விழாவில் “இயல், இணச, நாடகம்” ஆகிய
முத்தமிணழயும் வகாண்டாடும் ண்ைம் ல நிகழ்ச்சிகள் டி ணமக்கப் ட்டு இருந்தன.தமிழ்ச் சங்கத்தின்
சார் ாகத் திரு. ழனி அ ர்கள் ரவ ற்புணர ழங்கினார்.
முதலா தாகத் தமிழிணசணயக் வகாண்டாடும் ணகயில் கணல நிகிழ்ச்சிணய ஏற் ாடு வசய்து இருந்தார்கள்.
அணதத்வதாடர்ந்து வ ச்சாளர் திரு .ராொ முகமது “கனவு” என்ற தணலப்பில் உணரயாற்றினார். அதற்குப் பிறகு
அவமரிக்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர் திரு. ராொ கிருஷ்ைமூர்த்தி அ ர்களும், டாக்டர் திரு.விெய்
ொனகிராமன் ,ஹார் ர்டு தமிழ் ஆசிரியர் திரு. ொனதன் ரிப்ளி அ ர்களும் ஹார் ார்டு தமிழ் இருக்ணகக்கு நிதி
திரட்டு தற்காகக் கலந்துவகாண்டார்கள்.
அடுத்து ஆ லுடன் எதிர் ார்துக் வகாண்டு காத்திருந்த “தில்லாலங்கடி வமாகனாம் ாள்” நணகச்சுண நாடகம்
இனிவத து ங்கியது .திருமதி.மது ந்தி நடித்து ழங்கிய இந்த நாடத்தில் தங்களது இயல் ான நணகசுண யான
நடிப் ால் நடிகர்கள் அணன ரும் மக்களின் உள்ளம் க ர்ந்தனர்.முத்தமிணழயும் அள்ளிப் ருகிய மக்கள்
வ ள்ளம் இரவு ஒன் து மணி ணர இருந்து ,விழா முழுணமணயயும்கண்டு களித்தனர்.தமிழ்த் தாய் ாழ்த்துடன்
வதாடங்கிய இவ்விழா வதசிய கீதத்துடன் இனிவத நிணற ணடந்தது .

நாய்க்காற் சிறுவிரல்வ ால் நன்கணிய ராயினும்
ஈய்க்கால் துணையும் உத ாதார் நட்வ ன்னாம்?
வசய்த்தானுஞ் வசன்று வகாளல்வ ண்டும்,
வசய்விணளக்கும்
ாய்க்கா லணனயார் வதாடர்பு.

(நாலடியார் 218)
வ ாருளுணர: நாய்க்காலின் சிறிய விரல்கள் வநருக்கமாயிருப் து
வ ால் மிகவநருக்கமுணடயாராயினும் ஓர் ஈக்காலினளவும் உதவி
வசய்யாத ரது நட்பு என்ன யனுணடயதாகும்? கழனி, முழுணமயும்
விணளக்கும் நீர்க்காணல ஒத்த இயல்பினரது வதாடர்பு வதாணலவில்
உள்ளதாயினும் அதணனத் வதடிச் வசன்று அணடதல் வ ண்டும்.
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முன்வனறிப் வ ாச்சு நாடு
ஆதிமுத்து
முன்வனறிப்
வ ாச்சு நாடு
மூச்சுவிட வநரமில்ணல...

மருந்து கூட வியா ாரம்
இல்லாத வ தணனணய
இதயத்தில் சுமக்கின்வறாம்.

விண்வ ளிணயத்
தூசு தட்டி—
ஆகாயத்ணத
அலசி விட்வடாம்
கிரகங்களும் தூரமில்ணல

தூளிக்குள் சுகமிருந்தும்
தூக்கமின்றித் தவிக்கின்வறாம்.
வீட்டில் இருக்கும்
மனிதருக்குள்
விண்வ ளித் தூரம்.

பூவகாளம் தாண்டி
ஊர்வகாலம் வ ாகுது...
எந்திரத்தில் வசய்து. ண த்த
எங்கள் நாட்டுச் சப் ரங்கள்…

வீண் சுணமணய
அளந்து ார்த்தால்
இல ம் ஞ்சும் ஓர் ாரம்…

இருந்தாலும்—

புன்சிரிப்பில் ஒளிந்திருக்கும்
வ ாலி முகங்கள்.

க்கத்து வீட்டுக்காரன்
ரிச்சயமில்ணல…
வீதி ழி நடந்த ன்
நின்று சிரிப் ாவனா
நிச்சயமில்ணல

புள்ளிப் புள்ளி
எழுத்துக்களில்…
புரியாத ஒப் ந்தங்கள்…

ஈரக்கண்ைால்
ார்த்துச் சிரித்த
இந்த ஊர்க் குழந்ணதணய

ழுப்புக் காகிதங்களில்…
கணடசியில் ஓர்
ணகவயழுத்தில்…
ஊசலாடும் நம்பிக்ணக.

இச்வசன்று முத்தமிட்டு
இடுப்பில் தூக்க
இயலவில்ணல

“வசால் ாக்கு,
மனிதனுக்கு வசல் ாக்கு”
என்றிருந்த காலவமல்லாம்
மணலவயறிப் வ ாயாச்சு!!

தட்டுத் தடுமாறித்
தடுக்கி விழுந்த
ாப் ாண

அன்றுதான் வசான்னார்கள்…
அப் ாவும், தாத்தாவும்…

“ ாைாம் என் கண்வை” என்று
ாரிவயடுக்க முடியவில்ணல

“அநியாயம் வசய்தாவல
வதடி ரும் சாமி குத்தம்”

எங்வகதான் ஓடிப்வ ாச்சு
மண்டிக் கிடந்த
மனித வநயம்?

குருடான சமுதாயத்தில்
எந்தக் கண்ணை
சாமி குத்தும்?

வீட்டுத் திண்ணை
குடியிருந்த
விருந்வதாம் ல்
கலாச்சாரம்?
மாறிப் வ ாச்சு
இந்த ஊரில்,
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சங்க இலக்கியம்
முணன ர் R. பிர ாகரன்,

ாஷிங்டன்

தமிழ் வமாழியின் வதான்ணம
இன்று ழக்கில் இருக்கும் வமாழிகளுள் மிகப் ழணமயான வமாழிகளில் தமிழ் வமாழியும் ஒன்று
என் து வமாழியியல் அறிஞர்களின் கருத்து. தமிழில் நமக்குக் கிணடத்துள்ள நூல்களில் மிகப் ணழணமயானது
வதால்காப்பியம். வதால்காப்பியம் கி. மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வதால்காப்பியரால் எழுதப் ட்ட நூல். அந்த
நூலில், இருநூறுக்கும் வமலான இடங்களில், வதால்காப்பியர், “என் ”, “வமாழி ”, ”கூறு ”, “என்மனார்
புல ர்” என்று மற்ற இலக்கை நூல்கணளச் சுட்டிக் காட்டுகிறார். இதிலிருந்து, வதால்காப்பியத்துக்கு முன்னவர
ல இலக்கை நூல்கள் இருந்திருக்க வ ண்டும் என்று வதரிகிறது. எள்ளிலிருந்து எடுக்கப் டு துதான்
எண்வைய். அதுவ ால், இலக்கியம் இருந்தால்தான் இலக்கைம் இருக்க முடியும். ஆகவ , கி. மு. மூன்றாம்
நூற்றண்டுக்குமுன் தமிழில் இலக்கியம் இருந்திருக்க வ ண்டும். அந்தக் காலத்தில் தமிழில் உணரநணட நூல்கள்
இல்ணல. தமிழில் இருந்த இலக்கியம் எல்லாம் வசய்யுள் டி த்தில்தான் இருந்தன.

அகத்திணையும் புறத்திணையும்
ாடல்கணள அகத்திணைப் ாடல்கள் புறத்திணைப் ாடல்கள் என்று இரு ணகயாகத் வதால்காப்பியம்
பிரிக்கிறது. திணை என்ற வசால் ‘நிலம்’, ‘இடம்’, ’குடி’, ‘ஒழுக்கம்’, ‘வ ாருள்’ என்ற ல வ ாருட்கணளயுணடய
ஒருவசால். தமிழ் இலக்கியத்தில் திணை என்ற வசால் ‘வ ாருள்’ என் ணதக் குறிக்கும் வசால்லாகப்
யன் டுத்தப் டுகிறது. மனித ாழ்க்ணகயில் நணடவ றும் நிகழ்வுகணள அகம், புறம் என்று பிரிப் து தமிழ்
இலக்கை மரபு. ஒருஆணும் வ ண்ணும் ஒரு ணர ஒரு ர் காதலிக்கும் வ ாழுதும், அ ர்களின்
திருமைத்திற்குப் பிறகும் தங்கள் ாழ்க்ணகயில் அ ர்கள் அனு விக்கும் இன் மும் துன் மும் ற்றிய
வசய்திகள் வ ளிப் ணடயாகப் பிறரிடம் கிர்ந்து வகாள்ள முடியாதண யாணகயால், அண அகப்வ ாருள்
எனப் டும். அகப்வ ாருணளப் ற்றிப் ாடும் ாடல்கள் அகத்திணையில் அடங்கும். காதணலத் தவிர
ாழ்க்ணகயின் மற்ற கூறு ாடுகள் புறப்வ ாருள் எனப் டும். வ ார், வீரம், வ ற்றி, புகழ், வகாணட, நிணலயாணம
முதலிய வ ாருட்கணள ணமயமாகக்வகாண்ட ாடல்கள் புறத்திணையில் அடங்கும்.
சங்க இலக்கியம்
சங்க காலம் என் து கி.மு. 500 முதல் கி.பி. 200 ணர என் ணதப் வ ாது ாகப் வ ரும் ாவலார்
ஏற்றுக்வகாள்கின்றனர். சங்க காலத்தில் இருந்த இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் என்று அணழக்கப் டுகிறது. சங்க
காலத்தில் இயற்றப் ட்ட ாடல்கணள நூல்களாகத் வதாகுக்குமாறு பிற்கால மன்னர்கள் புல ர்களுக்கு
ஆணையிட்டனர். அதற்வகற் , சங்க காலத்தில் இருந்த ாடல்களில் நீண்ட ாடல்களில் த்துப் ாடல்கணளத்
வதர்ந்வதடுத்து, புல ர்கள் த்துப் ாட்டு என்று அணழக்கப் டும் த்து நூல்களாக்கினார்கள். மூன்று முதல் 140
அடிகளுணடய ாடல்களில் சிறந்த ற்ணற எட்டு நூல்களாகத் வதாகுத்தார்கள். எட்டுத்வதாணக என்ற வசால்
இந்த எட்டு நூல்கணளயும் குறிக்கிறது. த்துப் ாட்டில் அடங்கிய த்து நூல்களும் எட்டுத்வகாணகயில் அடங்கிய
எட்டு நூல்களும் சங்க இலக்கியம் என்று அணழக்கப் டுகின்றன. சங்க இலக்கியத்தில் உள்ள ாடல்கள்
வதாகுக்கப் ட்ட காலம் கி.பி முதல் நூற்றாண்டு அல்லது இரண்டாம் நூற்றாண்டாக இருக்கலாம் என்று
கருதப் டுகிறது.
த்துப் ாட்டு
கீழ் ரும் ாடலில் த்துப் ாட்டு நூல்களின் வ யர்கள் குறிப்பிடப் ட்டிருக்கின்றன.

முருகு வ ாருநாறு ாணிரண்டு முல்ணல
வ ருகு ள மதுணரக் காஞ்சி - மருவினிய
வகாலவநடு நல் ாணட வகால்குறிஞ்சிப் ட்டினப்
ாணல கடாத்வதாடும் த்து.
த்துப் ாட்டு நூல்கள்: திருமுருகாற்றுப் ணட, வ ாருநராற்றுப் ணட, சிறு ாைாற்றுப் ணட,
வ ரும் ாைாற்றுப் ணட, முல்ணலப் ாட்டு, மதுணரக் காஞ்சி, வநடுவநல் ாணட, குறிங்சிப் ாட்டு,
ட்டினப் ாணல, மணல டுகடாம். இ ற்றுள் திருமுருகாற்றுப் ணட, வ ாருநராற்றுப் ணட,
சிறு ாைாற்றுப் ணட, வ ரும் ாைாற்றுப் ணட, மணல டுகடாம் ஆகிய ஐந்து நூல்களும் ஆற்றுப் ணட
என்னும் ணகணயச் சார்ந்தண . இந்த ஐந்து ஆற்றுப் ணட நூல்களும் மதுணரக் காஞ்சியும் புறத்திணைணயச்
சார்ந்தண . முல்ணலப் ாட்டு, குறிஞ்சிப் ாட்டு மற்றும் ட்டினப் ாணல ஆகியண அகத்திணைணயச்
சார்ந்தண . வநடுநல் ாணட அகத்திணைணயச் சார்ந்ததா அல்லது புறத்திணைணயச் சார்ந்ததா என் து
ஆய்வுக்குரியது. த்துப் ாட்டில் உள்ள ாடல்களுள் முல்ணலப் ாட்டு 103 அடிகணள உணடய மிகச் சிறிய
ாடலாகும்; மதுணரக் காஞ்சி 782 அடிகணள உணடய மிகப் வ ரிய ாடலாகும்.
எட்டுத்வதாணக நூல்கள்
நற்றிணை, குறுந்வதாணக, ஐங்குறுநூறு, திற்றுப் த்து, ரி ாடல், கலித்வதாணக, அகநானூறு,
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புறநானூறு ஆகிய எட்டு நூல்களும் எட்டுத்வதாணக என்று அணழக்கப் டுகின்றன. கீழ் ரும் ாடலில்
எட்டுத்வதாணக நூல்களின் வ யர்கள் குறிப்பிடப் ட்டிருக்கின்றன.

நற்றிணை நல்ல குறுந்வதாணக ஐங்குறுநூறு
ஒத்த திற்றுப் த்து ஓங்கு ரி ாடல்
கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலிவயாடு அகம்புறம் என்று
இத்திறத்த எட்டுத் வதாணக.
எட்டுத்வதாணக நுல்களில், நற்றிணை, குறுந்வதாணக, ஐங்குறுநூறு, கலித்வதாணக, அகநானூறு ஆகிய ஐந்து
நூல்களும் அகத்திணைணயச் சார்ந்தண . புறநானூறு மற்றும் திற்றுப் த்து ஆகிய இரண்டும் புறத்திணைணயச்
சார்ந்தண . அகமும் புறமும் கலந்தது ரி ாடல்.
எட்டுத்வதாணகயில் அடங்கிய ஒவ்வ ாரு நூலும் லரால் ல காலகட்டங்களில் எழுதப் ட்ட வசய்யுள்களின்
வதாகுப்பு. இத்வதாணகயுள் ஏறத்தாழ 2436 ாடல்கணள ஏறத்தாழ 473 புல ர்கள் ாடியுள்ளனர். இ ர்களில் 25
அரசர்களும், 30 வ ண் ாற் புல ர்களும் உள்ளனர். ஆசிரியர் வ யர் வதரியாத ாடல்களின் எண்ணிக்ணக 102.
சங்க காலத்துக் காதல் ாழ்க்ணக
சங்க காலத்துக் காதல் ாழ்க்ணகணயத் வதால்காப்பியம் களவு கற்பு என்று இரண்டாகப் பிரிக்கிறது.
திருமைத்திற்குமுன் ஆணும் வ ண்ணும் சந்தித்துப் ழகி, காதலித்து, உள்ளம் ஒருமித்துத் தங்கள் காதல்
ாழ்க்ணகணயத் வதாடர் து களவ ாழுக்கம் என்றும் திருமைத்திற்குப் பிறகு கை னும் மணனவியும்
ஒரு ணரக் காதலித்து இல்லறம் நடத்து து கற்வ ாழுக்கம் என்று வதால்காப்பியம் கூறுகிறது.
களவ ாழுக்கம்: அகத்திணை இலக்கியங்களில் காதலர்களின் காதல் ாழ்க்ணகணயப் ற்றிப் ாடும் வ ாழுது
அ ர்களின் வ யர் குறிப்பிடப் டு தில்ணல. அ ர்கள் தணல ன் தணலவி என்வற அணழக்கப் டுகிறார்கள்.
தணல னும் தணலவியும் சந்திப் துதான் அ ர்களின் களவ ாழுக்கத்தின் ஆரம் ம். அ ர்கள் சந்திப்பு
ஊழ்விணனப் யனால் நணடவ று தாகக் கருதப் ட்டது. முதன்முதலாகத் தணலவிணயக் கண்டவுடன்
தணல ன் அ ள் அழகில் மயங்கி, அ ள் மானுடப் வ ண்ைா அல்லது வதய் வலாகத்துப் வ ண்ைா என்று
ஐயுறு ான். பின்னர், அ ள் தன் கண்கணள இணமப் து, அ ளுணடய கால்கள் தணரயில் டிந்திருப் து, அ ள்
சூடிய மாணலயில் உள்ள மலர்களில் ண்டு வமாய்ப் து, அ ள் கண்கள் மருட்சியால் சுழல் து, அ ள்
முகத்தில் அச்சம் வதான்று து வ ான்ற நிகழ்ச்சிகணள ண த்து அ ள் மானுடப் வ ண்தான் என்று தன் ஐயம்
வதளி ான். அடுத்து, தணல னும் தணலவியும் தங்கள் ார்ண ணயப் றிமாறிக்வகாள் ர். அ ர்களின்
கண்களிரண்டும் அ ர்களது உள்ளன்ண வ ளிப் டுத்தும். “கண்வைாடு கண்ணிணை வநாக்வகாக்கின்
ாய்ச்வசாற்கள் என்ன யனும் இல (குறள் – 1100).“ என்று ள்ளு ர் கூறு து வ ால், அ ர்கள் தங்கள்
கண் ார்ண யினால் ஒரு ர் குறிப்ண மற்ற ர்அறிந்துவகாள் ார்கள். தணல ன் மனத்தால் குறிந்த குறிப்ண ,
தணலவியின் கண்களும் கருத்தும் ஏற்றுக்வகாள்ளுமாயின், அந்நிணல வதாடங்கி அ ர்களின் களவ ாழுக்கம்
வதாடரும். தணலவி தன்ணன விரும்புகிறாள் என்ற குறிப்ண அறிந்தவுடன் தணல ன் அ ணள அணுகி,
அ வளாடு வ சிப் ழக விரும்பு ான். இந்த முதல் சந்திப்பும் அதில் நணடவ றுகின்ற நிகழ்வுகளும் இயற்ணகப்
புைர்ச்சி என்று அணழக்கப் டுகிறது.
இயற்ணகப் புைர்ச்சியின்பின் தணல ன் முன்னர்த் தான் தணலவிணயக் கண்ட இடத்திற்குச் வசன்று அ வளாடு
வ சிப் ழகு து இடந்தணலப் ாடு என்னும் வ யர் வ றும். தணலவிணய மீண்டும் சந்தித்ததால் தணல ன்
மிகுந்த மகிழ்ச்சி அணட ான். அ ள் திணனப்புனத்ணதக் காக்கும் வ ாழுது அ ளுடன் இருந்து கிளிகணள
வ ருட்டு ான்; அ ளுக்கு ாண வசய்து வகாடுப் ான்; அ ளுக்கு மலர் சூட்டியும், வதாய்யில் எழுதியும்
அ வளாடு வநருங்கிப் ழகு ான்.
தணல னும் தணலவியும் தங்கள் காதணலத் வதாடர் தற்குத் தணலவியின் வதாழி ல ழிகளிலும் உதவி
வசய் ாள். அ ர்கள் கலில் சந்திப் தற்குப் ாதுகா லான இடம் ஒன்ணறத் வதாழி தணல னுக்கு
அறிவிப் ாள். அ ர்கள் கலில் சந்திக்கும் இடத்திற்குப் கற்குறி என்று வ யர். அ ர்கள் கலில் சந்திக்கும்
இடம் ாதுகா லானாதாக இல்லாமல் இருந்தால், வதாழி வ வறாரு இடத்ணத அறிவிப் ாள். இது
கற்குறியிணடயீடு எனப் டும்.
களவ ாழுக்கம் நணடவ றும் காலத்தில், தணல ன் இரவில் கழியும் காடும் கடந்து தணலவியின் வீடு வசன்று
தான் ந்தணதச் சில குறிப்பினால் புலப் டுத்து ான். தணல னும் தணலவியும் இரவில் சந்திக்கும் இடத்திற்கு
இரவுக்குறி என்று வ யர். இந்த இடம் தணலவியின் வீட்டுககு அருகில், வ லிக்கு வ ளிவய இருக்கும்.
வீட்டிலிருந்து தணலவி அல்லது வதாழி வ சினால் அ ர்கள் வ ச்சு தணல னின் காதுகளில் வகட்கும் அளவுக்கு
அந்த இடம் அருகில் இருக்கும். சில சமயங்களில் தணல ன் தணலவியினது வீட்டுக்கு ந்து அ ள் வீட்டில்
உைவின் வ ாருட்டுத் தங்கியிருக்கும் விருந்தினர்களுள் ஒரு னாகப் புகுந்து உை ருந்தித் தணலவிணயயும்
கண்டு வசல் ான். தணல ன் இரவில் ரும்வ ாழுது வதரில் ரு தும் உண்டு. அ ன் தன் மார்பில் சந்தனம்
பூசியும், முத்துமாணல ஆகிய ற்ணற அணிந்துவகாண்டும் ரு ான். தணலவியின்மீதுள்ள அன் ால்,
அ ணளக்காண் தற்கு, மிகுந்த ஆர் த்துடன், காட்டில் உள்ள புலி, கரடி முதலிய வகாடிய விலங்கினங்களுக்கும்,
இருளுக்கும், இணடவிடாது வ ய்யும் இடியுடன் கூடிய வ ருமணழக்கும் அஞ்சாமல் தணல ன் இரவில்
ரு ான். தணல ன் இவ் ாறு இரவில் ரும்வ ாழுது, சில சமயங்களில் தணலவிணயக் காை இயலாமலும்
இருக்கும். அ ன் ருத்தத்வதாடு திரும்பிவசல் ான். இரவுக்குறியில் தணலவிணயக் காை முடியாமல்
தணடப் டு து இரவுக் குறியிணடயீடு என்று அணழக்கப் டுகிறது.
களவ ாழுக்கம் கற்வ ாழுக்கத்தில் நிணறவு வ ற வ ண்டும் என் துதான் சங்க காலத்தில் தமிழர்களின்
குறிக்வகாளாக இருந்தது. அதனால்தான், களவ ாழுக்கம் இரண்டு மாதங்கள் மட்டுவம நீடிக்க வ ண்டும் என்ற
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தமிழால் இணைவ ாம், தமிழ்வ ால் உயர்வ ாம்!

ஒருமரபு இருந்ததாகத் வதரிகிறது. கலவ ாழுக்கத்தில் இருக்கும் ஆண்மகன், தன் சுற்றத்தாருடன் அ னுணடய
காதலியின் வீட்டுக்குச் வசன்று தணலவியின் வ ற்வறார்களிடம் தணலவிணயத் தனக்குத் திருமைம் வசய்விக்க
வ ண்டுவமன்று வகட் தும், அ னுணடய வ ண்டுவகாளுக்கு இைங்கித் தணலவியின் வ ற்வறார்கள்
அ ணள அ னுக்குத் திருமைம் வசய்விப் தும் ழக்கிலிருந்ததாகத் வதரிகிறது.
களவ ாழுக்கத்தில் தணல னும் தணலவியும் அள ளாவி ரும் காலத்தில், சில சமயங்களில் தணலவிணயச்
சந்திக்க இயலவில்ணல என்றால், தணல ன் மனம் ருந்தி, உடல் லிணம குன்றிச் வசார் ணட ான். அ ன்
மனம் வநாந்து உடல் வசார்வ ாடு இருப் ணத அறிந்த அ ன் வதாழன் ( ாங்கன்) அ னுணடய நிணலக்குக்
காரைம் என்னவ ன்று வினவு ான். தணல ன் தான் ஒரு வ ண்ணைக் கண்டு அ ள் அழகில் மயங்கி,
அ வளாடு ழகியணதயும், அ ணளச் சில நாட்களாகக் காை இயலாதணதயும் ாங்கனிடம் கூறு ான்.
ாங்கன் தணல னின் நிணலணயக் கண்டு ருந்து ான். அ னுக்கு அறிவுணர கூறு ான். ”நகுதற்
வ ாருட்டன்று நட்டல்; மிகுதிக்கண் வமற்வசன்று இடித்தற் வ ாருட்டு (குறள் – 784)” என்ற குறளுக்வகற் ,
தணல ணன இடித்துணரக்கவும் ாங்கன் தயங்க மாட்டான். தணல ன் மீண்டும் தணலவிணயச் சந்திப் தற்குப்
ாங்கன் தன்னால் இயன்ற உதவிணயச் வசய் ான். இவ் ாறு ாங்கன் உதவியால் தணல ன் தணலவிணயச்
சந்திப் து ாங்கற்கூட்டம் எனப் டும். ாங்கரில் சிலர் ார்ப் ானராக இருந்த்தாகதக் கூறப் டுகிறது.
இயற்ணகப் புைர்ச்சியில் தணலவிணயக் கண்டு அ ள்மீது காதலுற்ற தணல ன், தணலவிணயச் சந்த்தித்து
அ வளாடு அள ளாவு தற்குத் தணலவியின் வதாழியின் உதவிணய நாடு ான். வதாழியின் உதவிவயாடு
தணல ன் தணலவிணயச் சந்திப் து ாங்கியிற்கூட்டம் எனப் டும்.
களவ ாழுக்கத்தின் வ ாழுது, சில சமயங்களில், தணலவியின் அருணமணயத் தணல ன் உைர வ ண்டும்
என் தற்காகவும், தணல னின் மனவுறுதிணயத் தான் அறிந்துவகாள்ள வ ண்டும் என் தற்காகவும், தணல ன்
தணலவிணயச் சந்திப் தற்குத் வதாழி இணடயூறாக இருப் ாள். அ ன் தணலவிணயக் காைவ ண்டும் என்று
வ ண்டினால் அ ன் வ ண்டுவகாணள வதாழி மறுப் ாள். அ ன் ஆர் த்வதாடு வகாண்டு ரும் மலர்கணளத்
வதாழி ஏற்க மறுப் ாள். இதுவ ான்ற சந்தர்ப் ங்களில், தணல ன், தான் மடவலறப்வ ா தாகத் வதாழியிடம்
கூறு ான். காதலன் தன் உடம்பில் சாம் ணலப் பூசிக்வகாண்டு, தணலயில் எருக்கம் பூ ாலான மாணலணய
அணிந்துவகாண்டு, காதலியின் உரு ம் ணரந்த டத்தில் அ ள் வ யணர எழுதிக்வகாண்டு, அப் டத்ணதக்
ணகயிவலந்தி, னங்கருக்கால் வசய்யப் ட்ட குதிணர வ ான்ற உரு த்தின்மீது ஏறி அமர்ந்துவகாண்டு, அ ணன
ஊர்ச்சிறு ர்கள் ஊர் லமாகத் வதருத்வதரு ாக இழுத்துச் வசல்லும் நிகழ்வு மடவலறுதல் என்று
அணழக்கப் ட்டது. மணறமுகமாக இருந்த காதலர்களின் காதல், காதலன் மடவலறு தால் ஊரில் உள்ள
அணன ருக்கும் வதரிய ரும். அதனால், அ ன் காதலி அ ணன மீண்டும் சந்திக்கும் ாய்ப்வ ாஅல்லது
அ ள் வ ற்வறார்கள் அ ர்களுணடய திருமைத்திற்குச் சம்மதிக்கும் ாய்ப்வ ா கிணடக்கும். மடவலறுதல்
என் து ஒரு நாைத் தகுந்த இழிந்த வசயலாகக் கருதப் ட்டது. தணல ன் ”மடவலறுவ ன்” என்று வசால்லும்
ாடல்கள் மட்டுவம சங்க இலக்கியத்தில் அதிகமாகக் காைப் டுன்றனவ தவிர, ஒருசில ாடல்களில்
மட்டுவம, தணல ன் மடவலறியதாகக் கூறப் ட்டுள்ளது.
களவ ாழுக்கத்தின் வ ாழுது, தணல ணன சந்திக்க ாய்ப்பில்லாமல் இருந்தால், தணலவி மனம் ருந்தி
உடல் வமலி ாள், தணலவியின் வதாற்றத்தில் வ று ாடுகணளக் கண்ட தணலவியின் தாய், அ ற்றிற்கு என்ன
காரைம் என் ணதத் வதரிந்துவகாள் தற்காக குறிவசால்லும் வ ண்டிணர அணழத்துத் தன் மகளின் வநாய்க்கு
என்ன காரைம் என்று வகட் ாள். குறிவசால்லும் வ ண்டிர் கட்டுவிச்சி அல்லது அக ன் மகளிர் என்று
அணழக்கப் ட்டனர். கட்டுவிச்சி, தணலவியின் உடலில் வதான்றிய வ று ாடுகளுக்குக் காரைம் முருகக்
கடவுள் என்றும் முருகனுக்கு ழி ாடு நடத்தினால், தணலவி நலமணட ாள் என்றும் கூறு ாள். முருகணன
ழி டும் பூசாரிணய அணழத்து முருகனுக்கு ழி ாடு (பூணச) நடத்து தற்குத் தணலவியின் தாய் ஏற் ாடு
வசய் ாள். பூசாரி வ லன் எனப் டு ான். அந்தப் பூணசயின் வ ாழுது, ழி ாட்டுக்காக ஒருகளம் அணமத்துத்
தணலவியின் கழுத்தில் வ ள்வளருக்கு மாணலயும், கடம்பு மாணலயும் அணிவிப் து ழக்கம். வ லன், ஒரு
ஆட்ணட முருகனுக்குப் லிவகாடுத்து, அந்த ஆட்டின் குருதிணயத் தணலவியின் வநற்றியில் தடவியும்,
குருதியில் கலந்த திணனணய வீடு முழுதும் தூவியும் முருகணனக் கூவி அணழத்து ஆவ சக் கூத்து நடத்து ான்.
இந்த ழி ாடு வ றியாட்டு அல்லது முருகாற்றுப் டுத்தல் என்று அணழக்கப் டும்.
களவ ாழுக்கம் கற்வ ாழுக்கத்தில் நிணறவு வ று துதான் சங்ககாலத்துத் தமிழர்களின் மரபு. தணலவியின்
களவ ாழுக்கத்ணதத் வதாழி தக்க சமயத்தில், தன் தாய்க்குத் வதரிவிப் ாள். வதாழியின் தாய் அந்தச்
வசய்திணயத் தணலவியின் தாய்க்குத் வதரிவிப் ாள். பின்னர் வ ற்வறார்களின் ஒப்புதலுடன் தணலவிக்கும்
தணல னுக்கும் திருமைம் நணடவ றும். களவ ாழுக்கத்ணத தக்க சமயத்தில் வ ளிப் டுத்தித்
திருமைத்திற்கு ழி குப் து அறத்வதாடு நிற்றல் எனப் டும். வதாழி அறத்வதாடு நின்று தணலவியின்
காதணல வ ளிப் டுத்தாமல் இருக்கும் வ ாழுது, தாய் வ றியாட்டு நடத்தும் முயற்சிகணள
வமற்வகாள் ாள். அப்வ ாழுது, தாய் வ றியாட்டு நடத்து தால் யனில்ணல என் ணத உைர்ந்த வதாழி,
அறத்வதாடு நிற்க முன் ரு ாள்.
களவ ாழுக்கத்தின் வ ாழுது, இயற்ணகப் புைர்ச்சி, இடந்தணலப்ப் ாடு, கற்குறி, இரவுக்குறி, ாங்கன்
கூட்டம், ாங்கியற் கூட்டம் ஆகிய நிகழ்வுகள் நணடவ ற்றுத் தணல னும் தணலவியும் வதாடர்ந்து ரும்
காதல் ாழ்க்ணகக்கு ஒரு முடிவு வ ண்டும். அ ர்கள் ாழ்க்ணக முழு ணதயும் களவ ாழுக்கத்திவலவய
கடத்த முடியாது. ஊரார் கூறும் ழிச்வசாற்கள், தணல ன் இரவில் ரு தால் அ னுக்கு வநரக்கூடிய
துன் ங்கள், தணலவியின் காதணலப் ற்றித் வதரிந்தால் அ ளுணடய தாய் அ ணள வீட்டில் கா லில்
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ண த்தல் (இற்வசறிதல்) வ ான்ற ல இன்னல்களாலும் இணடயூறுகளாலும் தணலவியும் வதாழியும்
ருத்தமணட ர்கள். இந்தச் சூழ்நிணலயில், வதாழி, தணல ணனச் சந்தித்துத் தணலவிணய விணரவில் திருமைம்
வசய்துவகாள்ளுமாறு குறிப் ாக உைர்த்து ாள். இங்ஙனம், வதாழி, தணலவிணயத் திருமைம்
வசய்துவகாள்ளுமாறு தணல ணன வ ண்டு து ணரவு கடாவுதல் எனப் டும். தணல ன் சம்மதித்தால்
திருமைம் நணடவ றும். வதாழி அறத்வதாடு நிற் தால், தணலவியின் காதணலப் ற்றித் வதரிந்துவகாண்ட
வ ற்வறார்கள் அ ளுணடய திருமைத்திற்கு ஏற் ாடு வசய் ார்கள். வதாழி அறத்வதாடு நின்ற பிறகு, தணலவியின்
திருமைத்திற்குப் வ ற்வறார்கள் சம்மதிக்காவிட்டால், அது தணலவியின் கற்புக்கு இழுக்கு என்ற காரைத்தால்,
அ ர்கள் திருமைத்திற்குச் சம்மதிப் து ழக்கம்.
சில சந்தர்ப் ங்களில், தணலவியின் வ ற்வறார்களுக்கு அஞ்சி, வதாழி அறத்வதாடு நிற்கத் தயங்கு ாள். அதனால்,
தணலவியின் காதல் அ ர்களுக்குத் வதரியாமல் இருக்கும். தணலவிணய வ வறாரு னுக்குத் திருமைம்
வசய்விக்கும் முயற்சிகளில் தணலவியின் வ ற்வறார்கள் ஈடு டு ார்கள். இதுவ ான்ற சூழ்நிணலகளில்,
தணல னும் தணலவியும், எ ருக்கும் வதரியாமல், இரவிவல தணல னின் ஊருக்குச் வசன்று திருமைம்
வசய்துவகாண்டு இல்லற ாழ்க்ணகணயத் வதாடங்கு ார்கள். தணலவுனும் தணலவியும் வ ற்வறாணரப் பிரிந்து,
அ ர்களுக்குத் வதரியாமல், தணல னின் ஊருக்குச் வசல் து உடன்வ ாக்கு எனப் டும். உடன்வ ாக்கிலும்
திருமைம் நணடவ றும் என்று வதால்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது.
வகாடுப்வ ார் இன்றியும் கரைம் உண்வட
புைர்ந்து உடன்வ ாகிய காணலயான. (வதால்காப்பியம், 1089)
தணல வனாடு வசன்று திருமைம் வசய்துவகாண்டு ாழ் ணதத் தணலவி விரும்பினாலும், அ ளுக்கு
இயற்ணகயாக உள்ள நாைத்தாலும் அச்சத்தாலும் தணல வனாடு உடன்வ ா தற்குத் தயங்கு ாள். அதுவ ான்ற
சூழ்நிணலயில், வதாழி தணலவிக்கு ஆதர ாக இருந்து அ ணள உடன் வ ா தற்கு ஊக்குவிப் ாள்.
களவ ாழுக்கத்தின் முடிவில் நணடவ றும் திருமைமும் வ ற்வறார்களால் முடிவு வசய்யப் ட்ட திருமைமும்
சங்க காலத்தில் ழக்கிலிருந்ததாகத் வதரிகிறது. சங்ககாலத்திற்கு முன்பு – வதால்காப்பியரின் காலத்திற்கும்
முன்பு – தமிழ்ச் சமுதாயத்தில், ஆண்வ ண் உறவில் ஒழுக்கக்வகடான வசயல்கணளச் சிலர் வமற்வகாண்டதால்,
சமுதாயத்தில் தணல ர்களாக இருந்த ர்கள், திருமைம் என்ற ஒரு சடங்ணக நிணலநாட்டினார்கள் என் து
வதால்காப்பியத்திலிருந்து வதரிகிறது.
வ ாய்யும் ழுவும் வதான்றிய பின்னர்
ஐயர் யாத்தனர் கரைம் என் .
(வதால்காப்பியம் 1391)
ஒருவ ண்வைாடு களவ ாழுக்கத்தில் ஈடு ட்டிருந்த பிறகு, “இ ணள நான் அறிவயன்” என்று அ வளாடு
வதாடர்பு வகாண்டிருந்த ஆண் கூறு து வ ாய் எனப் டும். ஒருத்திணய மைமுடித்த பிறகு, வ று ஒருத்திணயத்
திருமைம் வசய்துவகாள் து, காதலிணயவயா அல்லது தன் மணனவிணயவயா ணகவிடுதல், துன்புறுத்தல் வ ான்ற
வசயல்கள் ழு எனப் டும். ஐயர் என் து சமுதாயத்தணல ர் ஊர்ப்வ ரிவயார் வ ான்ற ர்கணளக் குறிக்கும்.
கரைம் என் து லருக்கு முன்னிணலயில் ஒருவ ண்ணை, அ ள் வ ற்வறார் ஒரு ஆணுக்குத் திருமைம்
வசய்துண க்கும் சடங்ணகக் குறிக்கிறது. சங்க காலத்தில் திருமைங்கள் ண திக முணறப் டி இல்லாமல்
வ ற்வறார்களாலும் மற்ற வ ரிவயார்களாலும் நடத்தப் ட்டன என் து அகநானூற்றுப் ாடல்களிலிருந்து
( ாடல்கள் 86, 136) வதரிய ருகிறது.
கற்வ ாழுக்கம்: திருமைத்திற்குப் பிறகு தணல னும் தணலவியும் அன்வ ாடும் அறத்வதாடும் நடத்தும் இல்லற
ாழ்க்ணகமுணற கற்வ ாழுக்கம் என்று அணழக்கப் டுகிறது. சங்க இலக்கியத்தில் அகத்திணைணயச் சார்ந்த
ாடல்களின் எண்ணிக்ணக 1862, இதில் களவ ாழுக்கத்ணதச் சார்ந்த ாடல்களின் எண்ணிக்ணக 882;
கற்வ ாழுக்கத்ணதப் ற்ற்றிய ாடல்களின் எண்ணிக்ணக 980.
இல்லற ாழ்க்ணகக்கு இன்றிஅணமயாதது வ ாருள். வ ாருள் ஈட்டு தற்காகத் தணல ன் தணலவிணயவிட்டுப்
பிரிந்து வசல் து ழக்கம். அரசன் ஏவிய ணிகணளச் வசய் தற்காகவும், வ ாருக்காகவும், கல்விக்காகவும்
தணல ன் தணலவிணய விட்டுப் பிரிந்து வசல் தும் உண்டு. தணல ன் பிரிந்து வசல்லும்வ ாழுது, தணலவிக்குத்
தன் அன்ண வ ளிப் டுத்தி, ஆறுதல் கூறு தற்காகத் தணல ன் தான் பிரிந்து வசல் தற்குக் காலம்
தாழ்த்து ணதத் வதால்காப்பியம் வசல ழுங்குதல் என்று குறிப்பிடுகிறது.
கை ணன மட்டுவம காதலித்து மற்வறாரு ஆண்மகணன மனதாலும் நிணனக்காத மாண்புடன் கூடிய கற்புவநறி
வ ண்களிடத்தில் இருந்தாலும், சில ஆண்கள், ரத்ணதயவராடு வதாடர்புவகாண்டு, சிலகாலம் தன் மணனவிணயப்
பிரி தும் சங்க காலத்தில் ழக்கிலிருந்ததாகத் வதரிகிறது. ஆண்கள் கற்புவநறியிலிருந்து த றிப் ரத்ணதயவராடு
வதாடர்புவகாள் ணதச் சங்க காலத் தமிழ்ச் சமுதாயம் கண்டித்ததாகத் வதரியவில்ணல. ரத்ணதயர் வதாடர்ண
முதன்முதலாக ன்ணமயாகக் கண்டித்த ர் திரு ள்ளு ர் என் து குறிப்பிடத் தக்கது. இவ் ாறு, பிரிந்து வசன்ற
தணல ன் திரும்பி ரும் ணர தணலவி தணல னின் பிரிண ப் வ ாறுத்துக்வகாண்டு இருப் தும், தணல ன்
திரும்பி ரு தாக வசால்லிச் வசன்ற காலத்தில் ரத் த றினால், தணலவி மனம் ருந்தி, உடல் வமலிந்து,
சணலயுற்றுத் துன்புறு தும், தணல ன் ந்த பிறகு அ வனாடு ஊடு தும் (விணளயாட்டுக்காகக்
வகாபித்துக்வகாள் தும்) கற்வ ாழுக்கத்ணதப் ற்றிப் ாடப் டும் ாடல்களின் ணமயக்கருத்தாக
அணமந்திருக்கும்.
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தமிழால் இணைவ ாம், தமிழ்வ ால் உயர்வ ாம்!

அகத்திணைணயப் ற்றித் வதால்காப்பியத்திலிருந்து சில கருத்துகள்
ஏழு திணைகள்
ணகக்கிணள முதலாப் வ ருந்திணை இறு ாய்
முற் டக் கிளந்த எழுதிணை என் .
(வதால்காப்பியம் 947)
அகத்திணைணயச் சார்ந்த திணைகணள ணகக்கிணள, முல்ணல, குறிஞ்சி, ாணல, மருதம், வநய்தல், வ ருந்திணை
என்று ஏழுதிணைகளாகத் வதால்காப்பியம் பிரிக்கிறது. முதலா தாகக் கூறப் ட்ட ணகக்கிணள என் து
ஒருதணலக் காதணலயும், இறுதியில் கூறப் ட்ட வ ருந்திணை என் து வ ாருந்தாக் காதணலயும் குறிக்கிறது.
இணடயில் உள்ள ஐந்து திணைகள் - முல்ணல, குறிஞ்சி, ாணல, மருதம், வநய்தல் ஆகிய ஐந்து திணைகள் –
அன்புடன் கூடிய காதல் ாழ்க்ணகணயப் ற்றிப் ாடு தற்கு ஏற்ற திணைகளாகவும் கருதப் ட்டன.
மூன்று
காதல்
ற்றிப்
உரிப்வ

ணகப் வ ாருள்கள்
ாழ்க்ணகணயப் ற்றிப் ாடப் டும் அகத்திணைப் ாடல்களில் மூன்று ணகயான வ ாருள்கணளப்
ாடலாம் என்று வதால்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது. அண முதற்வ ாருள், கருப்வ ாருள் மற்றும்
ாருள் என்று அணழக்கப் டுகின்றன.
முதல்கரு உரிப்வ ாருள் என்ற மூன்வற
நு லுங் காணல முணறசிறந் தனவ
ாடலுள் யின்றண நாடுங் காணல
(வதால்காப்பியம் 949)
அகத்திணைப் ாடல்களில் ரும் வ ாருள்கணள ஆராயுமிடத்து முதற்வ ாருள், கருப்வ ாருள் உரிப்வ ாருள்
என்ற மூன்று வ ாருள்கள் ரும். இண ஒன்வறாடு ஒன்று சிறந்தண யாக அணமயும். முதணலவிடக் கரு சிறந்தது;
கருண விட உரி சிறந்தது.
மாற்றிப் ாதுகா லான வ று இடத்தில் அ ர்கள் சந்திப் தற்கு ழி குப் ாள். தணலவி தணல ணனப் பிரிந்து
ருந்தும் வ ாழுது அ ளுக்கு ஆறுதல் கூறு ாள். தணல ன் திருமைத்திற்காகப் வ ாருள் வதடச் வசன்றிருக்கும்
வ ாழுது தணலவியின் ருத்தம் அளவுக்கு மீறியதாக இருந்தால் தணலவிணயக் கடிந்துணரப் ாள். தணலவிணயத்
திருமைம் வசய்துவகாள்ளுமாறு தணல னிடம் மணறமுகமாகவும் வநரிணடயாகவும் கூறு ாள். தணலவியின்
காதணலத் தக்க சமயத்தில் தன் தாயிடம் வ ளிப் டுத்தித் தணலவியின் திருமனத்திற்குத் தன்னால் இயன்ற
முயற்சிகணளச் வசய் ாள். தணல னும் தணலவியும் உடன்வ ா துதான் சரியான வசயல் என்று எண்ணினால்,
வதாழி, தணலவிணயத் தணல வனாடு உடன்வ ா தற்கு ஊக்குவிப் ாள். இ ள் தன்னலம் சிறிதுமின்றித்
தணல ன் தணலவி ஆகிய இரு ரின் நலத்ணத மட்டும் கருதிப் ல ணக இடுக்கண்களுக்கிணடயும் திறணமயுடன்
வசயல் புரிந்து ாழ் ள். வதால்காப்பியர் வதாழிணய, “ஒன்றித் வதான்றும் வதாழி” என்கின்றார்.
ரத்ணத: ஆடலிலும் ாடலிலும் ல்லணம வ ற்று , தம் அழகாலும் இளணமயாலும் ஆட ர்கணளக் க ர்ந்து,
அ ரால் வ றும் இன் த்ணதயும் வ ாருணளயும் விரும்பி ஆட ர் லவராடும் வதாடர்புவகாள்ளும் மகளிர்
ரத்ணதயர் என்று சங்க காலத்தில் அணழக்கப் ட்டனர்.
ாங்கன்: ாங்கன் என் ன் தணல னுக்குத் வதாழனாக இருப் ன். தணல ன் தணலவிவயாடு
களவ ாழுக்கத்தில் காதலிக்கும் வ ாழுது, இ ன் தணல னுக்கு உற்ற துணையாக இருந்து அ ன் வசயல்களில்
உதவி புரி ன், தணல ன் தணலவிணயச் சந்த்திக்க முடியாத சூழ்நிணலயில் இருக்கும் வ ாழுது, இ ன்
தணல ணன கடிந்துணரக்கவும் தயங்க மாட்டான்.
உள்ளுணற உ மம், இணறச்சி
சங்க இலக்கியத்தில் உள்ள ாடல்களில் அகத்திணைப் ாடல்கணளவிடப் புறத்திணைப் ாடல்கள்
புரிந்துவகாள் தற்கு எளியண . ாடலில் உள்ள அருஞ்வசாற்களுக்குப் வ ாருள் வதரிந்துவகாண்டு,
வ ாருள்வகாள்ளும் முணறணயயும் புரிந்துவகாண்டால், புறத்திணைப் ாடல்கணள ஓரளவுக்கு எளிதாகப்
புரிந்துவகாள்ள முடியும். ஆனால், ல அகத்திணைப் ாடல்களில், வ ளிப் ணடயாகத் வதான்றும்
வ ாருளுக்கும் அப் ால் ஒருவ ாருள் அணமந்திருக்கும். இவ் ாறு, ாடலில் மணறமுகமாகப் புல ர் குறிப் ாக
உைர்த்தும் வ ாருணளப் புரிந்துவகாண்டால்தான், அப் ாடலில் உள்ள கவிணத நயமும், புல ரின் கற் ணனத்
திறனும் அறிந்து அப் ாடலின் முழுணமயான சுண ணய உைர்ந்து மகிழ முடியும். ாடலில் கூற ந்த கருத்ணத
மணறமுகமாக கூறு தற்குப் புல ர்கள் ணகயாளும் உத்தி உள்ளுணற உ மம், இணறச்சி என்று இரு ணகப் டும்.
உள்ளுணற உ மம்: ஒரு ாடலில், புல ர் விளக்கிக் கூறக் கருதும் வ ாருள், 'வ ாருள்'அல்லது 'உ வமயம்'
எனப் டும். அப்வ ாருணள விளக்கவ ா, அழகு டுத்தவ ா அ ர் இணயத்துக் கூறும் மற்வறாரு
வ ாருள்'உ ணம' அல்லது 'உ மானம்' எனப் டும். “தாமணர வ ான்ற முகம்” என்று புல ர் கூறினால், புல ர்
விளக்கக் கருதிய வ ாருள் முகம். ஆகவ , “முகம்” உ வமயம். முகத்ணத விளக்கு தற்கு, புல ர் முகத்திற்குத்
தாமணரணய ஒப்பிடுகிறார். இங்கு, தாமணர உ ணம. புல ர் உ ணமணய மட்டும் கூறி அ ர் விளக்க விரும்பிய
வ ாருணள மணறமுகமாக நமது கற் ணனக்கு விட்டுவிட்டால் அது உள்ளுணற உ மம்.
குறிஞ்சி, முல்ணல, ாணல, வநய்தல், மருதம் ஆகிய ஐந்திணைப் ாடல்களில் வதய் ம் ஒழிந்த ஏணனய
கருப்வ ாருள்கள் மூலம் உள்ளுணற உ மத்ணதப் புல ர்கள் யன் டுத்து ார்கள். உள்ளுணற உ மத்தில்,
உ ணம மட்டும் வ ளிப் ணடயாகக் கூறப் ட்டு, புல ர் கூறக் கருதிய வ ாருள் குறிப்புப் வ ாருளாக
அணமந்திருக்கும். கீழ் ரும் குறுந்வதாணகப் ாடலில் புல ர் உள்ளுணற உ மத்ணதப் யன் டுத்தி இருப் ணதக்
காைலாம்.

லவும் கூறுஅஃது அறியா வதாவர
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அருவி தந்த நாட்குரல் எருண
கயம்நாடு யாணன க ள மாந்தும்
மணலவகழு நாடன் வகண்ணம
தணலவ ா காணமநற்கு அறிந்தவனன் யாவன. (குறுந்வதாணக – 170)
அருஞ்வசாற்வ ாருள்: நாள் குரல் = புதிய வகாத்து; எருண = வகாறுக்காந்தட்ணட (நாைல்); கயம் = குளம்; நாடும்
= ஆராயும்; க ளம் = ாயளவு வகாண்ட உைவு; மாந்துதல் = உண்ணூதல்; வகழு = வ ாருந்திய; வகண்ணம =
நட்பு; தணலவ ாகாணம = வகடாணம; நற்கு = நன்கு.
உணர: வதாழி! அருவியால் விணளந்த, புதிய வகாத்தாக இருக்கும் வகாறுக்காந்தட்ணடணய, ஆழமான நீர்நிணலணய
ஆராய்கின்ற யாணன, க ளமாக உண்ணும். அத்தணகய, மணலகள் வ ாருந்திய நாட்ணடயுணடய தணல னது நட்பு,
வகடாணமணய நான் நன்றாக அறிவ ன். அதணன, அறியாத ர்கள்தான் லவிதமாகப் வ சு ார்கள்.
விளக்கம்: தணல ன் வ ாருள் வதடு தற்காகத் தணலவிணயப் பிரிந்து வசன்றிருக்கிறான். தணலவி தனிணமயில்
ருந்து ாள் என்று எண்ணித் வதாழி அ ணளக் காை ந்தாள். ”தணல ர் உன்ணனவிட்டுப் பிரிந்திருப் தால்
லரும் லவிதமாகப் வ சுகிறார்கள். அணதப் ற்றி நீ க ணலப் டாவத.” என்று வதாழி தணலவிக்கு ஆறுதல்
கூறுகிறாள். தணலவி, “எங்கள் காதல் விதி சத்தால் வதான்றியது. அதற்கு என்றும் அழிவில்ணல. யார் எணத
வ ண்டுமானலும் வ சட்டும். அணதப் ற்றி எனக்குக் க ணல இல்ணல” என்று வதாழியிடம் கூறுகிறாள்.
குளத்ணத நாடிச் வசல்லும் யாணன, எவ்வித முயற்சியும் இல்லாமல், அருவியின் நீரால் விணளந்த
வகாறுக்கந்தட்ணடணய உண்டணதப் வ ால, விதி சத்தால் தணல னும் தணலவியும் காதலித்தார்கள் என் து
இப் ாடலில் உள்ள உள்ளுணற உ மம். இங்கு, அருவி ஊழ்விணனக்கும், அருவியின் நீரால் விணளந்த
வகாறுக்காந்தட்ணட ஊழ்விணனயால் வதான்றிய காதலுக்கும், யாணன வகாறுக்காந்த்தட்ணடணய உண்டது
தணல னும் தணலவியும் அந்தக் காதலில் இன்புற்றதற்கும் உ ணமகள். ஆனால், இப் ாடலில் இவ்வு ணமகள்
வ ளிப் ணடயாகக் கூறப் டவில்ணல. அதனால், இது உள்ளுணற உ மம் ஆயிற்று.
இணறச்சி: ”இறு” என்னும் குதியின் அடியாகப் பிறந்து, இணறச்சி என்னும் வசால் ’தங்குதல்’ என்னும்
வ ாருளுணடயது. உள்ளுணறயில் உ ணம மட்டும் கூறப் ட்டிருக்கும். அதிலிருந்து உ வமயப் வ ாருணள
குறிப் ால் அறிந்துவகாள்ள வ ண்டும். சில இடங்களில், உள்ளுணற உ மத்துக்கு அப் ாலும் அவதாடு
வதாடர்புணடய ஒருவ ாருள் தங்கி இருக்கும், அது இணறச்சி என்று அணழக்கப் டுகிறது.
இணறச்சியும் உள்ளுணற உ மத்ணதப் வ ாலவ ,அகப்வ ாருள் ாடல்களில் வதய் ம் ஒழிந்த ஏணனய
கருப்வ ாருள்கள் மூலம் பிறக்கும். உரிப்வ ாருளுக்குப் புறத்ததாகிய றண , விலங்குகள்வ ான்ற உயிரினங்களின்
வசயல்கள் மூலம் உரிப்வ ாருளுக்குத் வதாடர்புணடய ஒரு குறிப்ண இணறச்சி உைர்த்தும். தணலவியும் வதாழியும்
தணல னின் வகாடுணமணயப் ற்றிக் கூறும் இடங்களிலும், தம் காதல் உைர்ண இயற்ணக உயிர்களில்
காணும்வ ாதும் இணறச்சி யன் டுத்தப் டுகிறது. கீழ் ரும் ாடலில் இணறச்சிப் வ ாருள் இருப் ணதக்
காைலாம்.
நணசவ ரி துணடயர் நல்கலும் நல்கு ர்
பிடி சி கணளஇய வ ருங்ணக வ ழம்
வமன்சிணன யாஅம் வ ாளிக்கும்
அன்பின வதாழிய ர் வசன்ற ாவற.
(குறுந்வதாணக – 37)
(அருஞ்வசாற்வ ாருள்: நணச = விருப் ம், அன்பு; நல்கல் = அன்வ ாடு அளித்தல்; பிடி = வ ண்யாணன; கணளஇய
= நீக்கு தற்காக; வ ருங்ணக = வ ரிய துதிக்ணக; வ ழம் = யாணன (இங்கு ஆண்யாணனணயக் குறிக்கிறது); வமன்
= வமல்லிய; சிணன = கிணள; யாஅம் = யா = ஒரு ணக மரம்; வ ாளித்தல் = கிழித்தல், உரித்தல்.)
உணர: வதாழி, தணல ர் நின் ால் மிகவும் அன்புணடய ர், நீ விரும்பு ணத அ ர் வசய் ார். அ ர் வசன்ற ழி,
வ ரிய துதிக்ணகணயயுணடய ஆண்யாணன, வமல்லிய கிணளகணள உணடய யாமரத்ணதப் பிளந்து
வ ண்யாணனயின் சிணய அன்வ ாடு கணளயும் இடமாக உள்ளது.
விளக்கம்: தணல ன் தணலவிணயவிட்டுப் பிரிந்திருக்கிறான். பிரிவினால் தணலவி ருந்துகிறாள். அணதக் கண்ட
வதாழி, “தணல ன் உன்மீது மிகவும் அன்புணடய ன். தணல ன் வசன்ற ழியில் ஆண்யாணனகள்
வ ண்யாணனகளின் சிணயப் வ ாக்கி அ ற்ணற அன்வ ாடு ாதுகாப் ணதக் கண்ட தணல ன் தன் கடணமணய
உைர்ந்து உன்னிடம் விணரவில் ரு ான்” என்று தணலவிக்கு ஆறுதல் கூறுகிறாள். ஆண்யாணன அன்வ ாடு தன்
வ ண்யாணனயின் சிணயப் வ ாக்கு து வ ால் தணல னும் தணலவியின் விருப் த்திற்கு இைங்கி விணரவில்
ரு ான் என்று யாணனயின் வசயணல உ ணமயாகக் கூறாமல் குறிப் ாகக் கூறியதனால் இது இணறச்சி ஆயிற்று.
உள்ளுணற உ மத்தில் உ வமயப் வ ாருளுக்கு ஏற்ற உ ணம குணறவின்றி முழுணமயாக அணமந்திருக்கும்.
இணறச்சியில் அவ் ாறு அணமந்திருக்காது. சில சமயங்களில், உள்ளுணற உ மத்திற்கும் இணறச்சிக்கும் இணடவய
உள்ள வ று ாடு ாடலின் வ ாருணள நுனுக்கமாக ஆராய்ந்து அறி ர்களுக்கு மட்டுவம நன்கு விளங்கும்.
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தமிழால் இணைவ ாம், தமிழ்வ ால் உயர்வ ாம்!
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கருப்பு நிலா
ந. குமவரசன்

(August 21, 2017 அன்று நடந்த முழுச்சூரிய மணறப்பு நிணன

ாக)

உலகமும் சிரிக்கும்!

கடலினில் முகந்து
வமகத்தில் த ழ்ந்து
மணலயிணனத் தழுவி

ஆனால் இன்று…

அருவியாய் நழுவி

மணறக்கும்

நதிவயன நடந்து

நிலவுக்கும் ஒளி ட்டம்

புவியிணன மலர்த்தும்

சூட்டினாய் நீ!

மணழயின்
வநாடிகவள ஆயினும்

மாயக்கரம் நீ!

உலகம் உணறந்தது!
தா ரங்கவளலாம் உணனவய

கணல இர ாய்ப்

உை ாய் மாற்றும்,

ார்த்து நடுங்கியது!

அதணனவய உயிர்களும்

வ யிவல குளிரும்

மகிழ் ாய் ஏற்கும்!

விந்ணத நிகழ்ந்தது!

உலகம் உணறயாமல்
வநருப்புச் சூரியவன,

காக்கும் தழல் நீ!

கருப்பு நில ாய்
இரவும் கலும்

அருளினாய்

எந்வநரமும்

ஆன்ம தரிசனம்!

உன் ஒளியில்தாவன

அளவிலாப் ர சம்!!
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ஹார் ர்டு ல்கணலயில் தமிழ் இருக்ணக
ந. குமவரசன்
உலகின் ணழணமயான சிறந்தப் ல்கணலக்கழகங்களில் ஒன்றான
ஹார் ார்டில் புகழ் வ ற்ற அரசியல் ாதிகளும், வநா ல் ரிசு
வ ற்ற ர்களும், மருத்து ர்களும், அறிவியலாளர்களும்
யின்றிருக்கிறார்கள். தணலசிறந்த நூலகங்களும் அங்கு உள்ளன.
அங்கு, தமிணழத் தவிர மற்ற ஆறு வசம்வமாழிகளுக்கும்
இருக்ணககள் உள்ளன. ஒப் ற்ற வமாழியான நம் தமிழுக்கும்
அங்கு ஓர் இருக்ணக அணம து அ சியமல்ல ா?
இதற்கான முயற்சிணய அவமரிக்காவில் ாழும் திருமதி ண வதகி
வஹர்வ ர்ட் , மருத்து ர் விெய் ொனகிராமன், மருத்து ர்
ஞானசம் ந்தம் மூ ரும் முன்வனடுத்திருக்கின்றனர்.
இதற்கு 6,000,000 டாலர் வதண ப் டுகின்றது. இந்நிதி திரட்டணல
மருத்து ர்கள் இரு ரும் 1000,000 டாலர் வகாடுத்துத் து ங்கி
ண த்துள்ளனர். தமிழக அரசும் மற்றும் உலவகங்கும் உள்ள
தமிழர்களும் தங்களின் நன்வகாணடகணள அனுப்பிய ண்ைம்
உள்ளனர்.
ந ம் ர் 2017 கைக்கீட்டின் டி வமற்வகாண்டு 1,500,000 டாலர்
வதண ப் டுகின்றது. உங்களால் இயன்ற அளவு(எவ் ளவுக்
குணற ாக இருந்தாலும் ர ாயில்ணல) உடவன அனுப்பிண த்து
உங்களின் கணடணமணய நிணறவ ற்றலாவம! தமிழும் தமிழால்
உலகும் ளம் வ றட்டும்.
வகாணட

ழங்க வ ண்டிய இணையதளச் சுட்டி:

http://harvardtamilchair.org/donate மற்றும் tinyurl.com/gats17chair
அட்லாண்டா தமிழ்ச் சங்கத்தின் முத்தமிழ் விழாவில் அவமரிக்கக்
காங்கிரஸ் உறுப்பினர் திரு. ராொ கிருஷ்ைமூர்த்தி அ ர்களும்,
டாக்டர் திரு.விெய் ொனகிராமன் அ ர்களும்,ஹார் ர்டு தமிழ்
ஆசிரியர் திரு. ொனதன் ரிப்ளி அ ர்களும் ஹார் ார்டில் தமிழ்
இருக்ணக நிறு வ ண்டியதன் அ சியத்ணதத்
வதளிவு டுத்தினார்கள். வமலும் தங்களின் அனு ங்கணளப்
கிர்ந்துவகாண்டு வமாழியும் இனமும் ண் ாடும் எப் டிப்
பின்னிப் பிணைந்துள்ளன என் ணதச் சுட்டிக் காட்டினார்கள்.
தமிழ்ச்சங்கம் திணரப் ட நடிகர் சூர்யா அ ர்களுடன் இைந்தும்
நிதி வசர்ப்பு நிகழ்வ ான்ணற நடத்தியது.

ொனதன் ரிப்ளி
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எஸ். பி. ாலசுப்ரமணியம் இணச விழா
அட்லாண்டாண க் கலக்கியது எஸ். பி. பி யின் இணச விருந்து.
பிர லப் பின்னனிப் ாடகர் எஸ். பி. ாலசுப்ரமணியம், தன்னுணடய 50 ருட கால இணசப் யைத்ணத நிணறவு
வசய்துள்ளணதக் வகாண்டாடும் ணகயில், “எஸ் பி பியின் ஐம் து ஆண்டு இணசப் யைம்” என்கிற
தணலப்பில் இணச நிகழ்ச்சிகள் உலகம் முழுதும் நடந்தன.
இந்தக் வகாண்டாட்டத்தில் ஒன்றான நிகழ்ச்சியாக, அட்லாண்டாவில் ஏப்ரல் 2 ஆம் வததி அன்று, ATLANTA
SYMPHONY அரங்கத்தில் மிகப் பிரம்மாண்டமான நிகழ்ச்சியாக நணடவ ற்றது. ஏறக்குணறய 1000க்கும்
வமற் ட்வடார் கலந்து வகாண்டு இணச மணழயில் நணனந்தனர்.
அ ருடன், சித்ரா, எஸ். பி. ணஷலொ, எஸ். பி. பி. சரண், ஹரீஷ்ராகவ ந்திரா, எஸ். பி. அபிவஷக் மற்றும்
சூப் ர்சிங்கர் புகழ் லதா கிருஷ்ைா ஆகிவயாரும் இணைந்து ாடி ரசிகர்களின் அன்ண ப் வ ற்றனர்.
அட்லாண்டாவில் மட்டுமல்ல, அவமரிக்கா முழு தும் இப் டிப் ட்ட பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சிகணள ஏற் ாடு
வசய்து ரும் 8வக ணமல்ஸ் நிறு னத்துடன் GATS இணைந்துவசயல் ட உறுதுணையாக இருக்கும் அதன்
தணலணம நிர் ாகி திரு. சுவரஷ் வ ங்கடாச்சாரி அ ர்களுக்கு அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம் சார் ாக
நன்றிகணளத் வதரிவித்துக்வகாள்கிவறாம்.
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மகளிர் தினம் - அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்
வொதி வத ராஜ், அட்லாண்டா.
அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கத்தின்
‘மகளிர் தினம்’ இந்த ருடமும், மிகச்
சிறப் ாக ‘வடஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா’ வின்
அரங்கில், வம 6, 2017ஆம் நாள் மாணல
வகாண்டாடப் ட்டது.
நமது சங்கத்தின் வதாழிகள் அணன ரும்,
க ணல மறந்து, களிப்புடன் வகாண்டாடும்
திருநாள் எனவ இணதச் வசால்லலாம்.
‘மார் கப் புற்றுவநாய்’ குறித்த
விழிப்புைர்ண
லியுறுத்த , நம்
அட்லாண்டா மகளிர், இளஞ்சி ப்பு
நிறத்தில் உணடயணிந்து ந்திருந்தனர்.
இவ் ாண்டு சிறப்பு விருந்தினராகத் திருமதி.
சுந்தரி குமார் கலந்துவகாண்டு சிறப்பித்தார்.
இ ர் நம் வகட்ஸின் கீழ் இயங்கி ரும்
ள்ளிகளில் ஒன்றான, ஆல்ஃ வரட்டா
தமிழ்ப் ள்ளியின் முதல் ராக ல ஆண்டுகளாக தமிழ்ப் ணி ஆற்றி ருகிறார். இ ரின் கல்விச்வசண க்காக
வகட்ஸ் நன்றியுடன் ாராட்டுக்கணளத் வதரிவித்துக்வகாண்டது.
அடுத்து, மருத்து ர் திருமதி.கார்த்தி சுப் ண்ைன் ‘மார் கப் புற்றுவநாய்’ குறித்துப் உணரயாற்றினார்.
புற்றுவநாய் குறித்த புள்ளி வி ரங்கள், கண்டறி தற்கான ரிவசாதணனகள், ருமுன் காக்கும் ழிகள்,
ந்தபின் காக்கும் முணறகள் என ல வி ரங்கணளப் கிர்ந்துவகாண்டார்.
இதுமட்டுமல்லாது, வ ண்கள் அ சியம் வதரிந்து வகாள்ள வ ண்டிய சில தற்காப்புப் முணறகள் குறித்த
யிற்சியும், இனிய அறுசுண இரவு உைண யும் நம் சங்கம் ஏற் ாடு வசய்திருந்தது.
ஆடலுடன் ாடணலக் வகட்டு ரசிப் து தாவன சுகம்? இனிய ாடல்கணளப் ாடியும், நடனமாடியும், கூடி
மகிழ்ந்து, கலந்து வ சிக் களிப்புடனும் அணன ரும் இருந்தனர்.
நம் அட்லாண்டா மகளிர், ஒவ்வ ாரு ருடமும் இந்த நிகழ்ச்சிக்குக்
வகாடுத்து ரும் ஆதரவிற்கு, வகட்ஸ் மற்றும் நிகழ்ச்சியின்
தாளாளர்கள் (Event Sponsors) தங்களது நன்றிணயத் வதரிவிக்க, நிகழ்ச்சி
இனிதாய் நிணற ணடந்தது.
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(மாப்)பிள்ணள
அ ர்ைா ாஸ்கர்
தீ

ா ளிக்கு நான்கு நாட்கள் முன்வ
ழக்கம்வ ால் ஸ் ரா கை ன் குழந்ணதகளுடன் அம்மா வீட்டில் ஆெர்
ஆனாள். " ாங்க மாப்பிணள, ாம்மா ஸ் ரா, வடய் ருண், தாத்தா கிட்ட ாடா, ரு குட்டி, தூங்கிட்டயா "
என்று முகம் மலர்ந்து உற்சாகமாய் ரவ ற்றார் அப் ா. அம்மாவும் ழக்கம்வ ால் குதூகலமாய் ஏகப் ட்ட
ட்ஷைங்கணள தயாரித்து ண த்திருந்தாள். "மாமா, அத்ணத, வசௌக்கியமா? வஹல்த் வசக்கப் எல்லாம்
ண்ணியாச்சா? வ ான தடண வ ான் வ சும்வ ாவத வசான்வனவன " என்று கரிசனமாய் சுவரஷ் மாமனார்
மாமியாணர விசாரித்தார். அப் ா வீட்டுக்கு ந்தாவல எத்தணன சுகம், அணமதி, இது என் வீடு என்ற உைர்வு.
வ ப் மரத்தின் காத்துடனும் வதன்ணன கீத்துடனும் வென்ம ந்தம்.

ருணை குளிப் ாட்டு தும், கர்ச்சிப்பில் எலி வசய்து விணளயாடு தும், வ ண்ணைவயாடு தயிர் வ ாட்டு சாதம்
ஊட்டு தும் அப் ாவின் வ ாறுப் ாகிவிட்டது. ரு அம்மாவின் இடுப்பில் ஏறின ள்தான், இறங்கவ யில்ணல.
ஸ் ரா காணல எட்டு மணிக்கு எழு தும், ள்ளித் வதாழிகளிடன் அரட்ணட அடிப் தும் சாப்பிட்டுவிட்டு
அ ர்களுடன் ஷாப்பிங் வ ா தும் ந்து குட்டி தூக்கம் வ ாடு தும், எழுந்து சீரியல் ார்ப் துமாய் இருந்தாள்.
தீ ா ளிக்கு முன்தினம் தங்ணக சாஹித்யா தணல தீ ா ளி வகாண்டாட கை ன் சதீஷுடன் ந்திறங்கினாள்.
" ாங்க மாப்பிணள ாங்க. நீங்க ந்தத்தில் வராம் சந்வதாஷம். வகௌரி, மாப்பிள்ணளக்கு காப்பி வகாண்டாம்மா"
என்ற டி வ ட்டிணய ாங்கி அ ருணடய வ ட்ரூமில் வகாண்டு வ ாய் ண த்தார். "இங்கதான் ஏசி நல்லா
வ ார்க் ஆகுது. அதனால இங்க தங்கிக்வகாங்க." என்றார். ஸ் ராவும் சாஹித்தியாவும் ஒரு ருடக் கணதணய ஒவர
நாளில் வ சித் தீர்க்கும் முடிவில் வமாட்ணட மாடிக்கு ஓடினார்கள். "மாமா, சாயங்காலம் என் பிவரண்ட்ணஸ
ாக்கப் வ ாவறன். ஒரு டாக்ஸி அவரஞ் ண்ணிடுங்க. இந்த நாலு நாளுவம டாக்ஸிணய வதனமும் ரச்
வசால்லிடுங்க " என்றான் சதீஷ். "ஆகட்டும் மாப்பிள்ள. சீதா டிராவ ல்ஸுக்கு உடவன வ ான்
ண்ணிடவறன்.முதல்ல காப்பிய குடிங்க." என்று கப்ண நீட்டினார் ரங்கன்.
"மாமா , வஷவிங் பிவளடு மறந்துட்வடன். வ ற எதுவும் யூஸ் ண்ை மாட்வடன். ஜில்வலட் வ ணும்" என்று
சதீஷ் வகட்டதும் " சுவரஷ் , வகாஞ்சம் இந்த வதரு முணனயிவல இருக்கிற கணடயில வ ாய் அவதன்ன, ஜில்வலட்
ப்வளடு அணத ாங்கிட்டு ந்துடறீங்களா? நான் தண்ணி வடங்க் ந்தா புடிக்கணும்" என்று வகட்டார். "ஆகட்டும்
மாமா, இவதா ாங்கிட்டு வரன். அத்ணத, உங்களுக்கு அப் டிவய ஏதானும் வ ணும்னா வசால்லுங்க" என்றான்.
"ஒவர ஒரு வதங்காய் வ ணும். சட்னிக்கு வதங்காய் இருக்குன்னு வநனச்வசன். ஆயிடுச்சு வ ாலிருக்கு" என்றாள்
வகௌரி.
சுவரஷ் சினிமா ார்க்க டிக்வகட்டு ாங்கிக் வகாண்டு ரு தும், சதீஷுணடய சட்ணடணய இஸ்திரிக்கு
வகாடுப் தும், வஹாட்டலுக்கு வ ானால் எப்வ ாதும் எல்லா பில்ணலயும் தாவித் தாவி கட்டு தும் ஸ் ராவுக்கு
வகா மாய் ந்தது. "என்னங்க, இப் டி மாஞ்சு மாஞ்சு வ ணல வசய்யறீங்க. சதீணஷ ாருங்க. ஏவதா ராொ மாதிரி
ட்ரீட்மன்ட். அப் ாவும் "மாப்பிள்ணள , இது வ ணுமா, மாப்பிள்ணள அது வ ணுமான்னு" ராெ உ ச்சாரம்
ண்றார். உங்கணள எடுபிடி மாதிரி நடத்தறார். நாம கிளம் லாம்" என்று வ டித்தாள்.
"ஸ் ரா, மாமாவும் அத்ணதயும் உங்க வரண்டு வ ணரயும் கல்யாைம் ண்ணிக் குடுத்துட்டு தனிணமயில
இருக்காங்க. நாம ந்ததுல அ ங்க முகத்துல எத்தணன சந்வதாஷம் ார்த்தியா? அ ங்களுக்கு சின்னச் சின்ன
வஹல்ப் ண்ைறது ஒண்ணும் வ ரிய விஷயவம இல்ணல. சதீஷ் புது மாப்பிள்ணள இல்ணலயா இன்னும்
ழகணல ,அதான். நீ வ ாய் உன் தங்ணக சாஹித்யாவ ாட ொலியா இரு. மனசக் குழப்பிக்காத" என்றான்.
தீ ா ளி வகாண்டாட்டம் லமாய் இருந்தது. சதீஷ் மட்டும் ஏவதா குணற வசால் தும், அப் ாவும் சுவரஷும்
அணத சரிக்கட்டு துமாய் இருந்தது. என்னதான் ஆனாலும் அப் ாண ப் ார்த்தால் வகா மாய் ந்தது
ஸ் ராவுக்கு. ஒரு கண்ணுல வ ண்ணையும் மறு கண்ணுல சுண்ைாம்புமா ாக்கறாவர என்று உறுத்திக்
வகாண்டிருந்தது. சுவரஷ் மூத்த மருமகன், வ ரிய நிறு னத்தின் உயர் அதிகாரி என்ற ந்தா இல்லாமல்
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இருப் தால் வராம் இளசாப் வ ாச்வச என்று எண்ணினாள் ஸ் ரா. தீ ா ளி முடிந்து அடுத்த நாள்
சாஹித்தியாவும் சதீஷும் கிளம்பினார்கள். அ ர்களுக்கு புதுத்துணி எடுத்துக் வகாடுத்து ட்ஷைங்கணள
வ ாட்டலம் ண்ணிக் வகாடுத்து அனுப்பி ண த்தார்கள். சாப்பிட்டவுடன் எல்வலாரும் வகாஞ்சம் கணளப் ாற
டுத்துக்வகாண்டார்கள். சுவரஷ் ாடணக டாக்சிணய ரிட்டர்ன் ண்ைச் வசன்றுவிட்டார். ஸ் ராவும்,
குழந்ணதகளுணடய துணிணய மடித்து ண த்து வ ட்டியில் வ க் ண்ை ஆரம்பித்தாள். "என்னதான் ஆனாலும்
அப் ாவும் அம்மாவும் சதீஷுக்கு வகாடுத்த மரியாணதணய சுவரஷுக்கும் வகாடுத்திருக்க வ ண்டும். வ ாய்
வகட்டுவிட வ ண்டியதுதான் " என்று வ ாறுக்க மாட்டாமல் எழுந்து ந்தாள். "சுவரஷ் மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ணள
வகடச்சதுக்கு கடவுளுக்கு எப் டி நன்றி வசால்றதுன்னு வதரியல வகௌரி. சதீஷ் சாஹித்தியாண நல்லாதான்
ாத்துக்கிறார். ஆனால் சதீஷ் வ றதான். " அப் ா வ சு து வகட்டு அப் டிவய உணறந்து நின்றாள் ஸ் ரா.
"ஆமாங்க, சுவரஷ் நமக்கு புள்ணள மாதிரி. எத்தணன அன்வ ாடு ழகறார்.ஸ் ரா அதிருஷ்டசாலிதான்"
அம்மாவுணடய ார்த்ணதகள் வகட்டு ஸ் ராவின் கண்களில் நீர்த்துளி சத்தம் வ ாடாமல் ந்தது.
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வ ாங்கல் திருவிழா
தமிழர் திருநாளாம் வ

ாங்கல் திருநாள் அட்லாண்டா மாநகர தமிழ் சங்கம் சார் ாக வ கு
சிறப் ாக 2017 ென ரி 28ம் நாள் வகாண்டாடப் ட்டது.
இதில், மங்களமாய்த் வதாங்கிய வதாரைம், மங்ணகயர் இட்ட அழகிய வகாலம், ஆதியில் தமிழ்த்தாய் ாழ்த்து
கீதம், ாணனயில் வ ாங்கிய வ ல்ல வசாறும் பூண யர் சூட்டிய மல்லிப்பூவும் ெல்லிக்கட்டு “எம்உரிணம” என்ற
வசால்லும், இப் ணட வதாற்கின் எப் ணட வ ல்லும் எனச் வசய்து காட்டிய GATS 2017 குழுவும், ல
நண் ர்களின் தன்னார் த் வதாண்டும், கண்க ர் குழந்ணதகள் ஆட்டமும், காணளயர் சுழற்றிய சிலம்பும்,
சமுக ணலதளம் குறித்த வி ாதவமணடயும், ாதிட்ட ர்கணள ழிநடத்திய வகாபிநாத்தின் வ ச்சும்,
கண்ட ர்கள் மனணத எல்லாம் அள்ளின தமிழர்கள் மனதில் இன் ங்களும் துள்ளின!".
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வ ண்ணம என் து.........
வெயா மாறன்
அச்சம், மடம், நாைம், யிர்ப்வ ன்றாள் ாட்டி!
வ ாறுணம, அடக்கம், க்கு வமன்றாள் அம்மா!
அறிவு, திறணம, விடாமுயற்சி என்வறன் நான்!
ஆணுக்கிங்வக சமம் - என்றாள் மகள்…..
சாதணனப் வ ண் அ ள் சணமயல் சூத்திரங்கள் வதரியாது!

தணலணமப் தவி

கிப்

ள் அ ள் -

தாய்ணமக்கான வ ாறுணம கிணடயாது!
தங்கப் தக்கம் வ ன்ற ள் அ ள் –
தாம் த்ய சூட்சமம் வதரியாது!
அளவிலாச் சுதந்திரவம ஆ த்தானது அ ளுக்குஅதிலிருந்து காக்கும் சூதானவமா வதரியாது!
ாட்டியும் அம்மாவும் ந்து, ந்து வ ானார்கள் - கண் முன்!
அணனத்ணதயும் ணடத்து, ஆதாணமப் ணடத்த ன்,
ஏற்றமிகு ணடப்வ ன ஏ ாணளவய ணடத்தான்!
இ வள ஆக்கும் சக்திவயன்றான்!

இனி உலகம் வசழிக்குவமன்றான்!
இயல்பு மறந்த ஏ ாவளா - வ றும் ஆதாமாகத் துடிக்கிறாவள!!!
உரிணமக்காகத்தாவன வ ாராடிவனாம்!
உருமாறிப் ண்பிழக்க ா வ ாராடிவனாம்!
ஆண் வ ால் மாறினால் ஆணை வ ல்லலாமாம்!
அ ணன வ ன்று விட்டு, யாவராடு ாழ???
அ ணன வ ல் து மட்டுவம குறிக்வகாளானது எப்வ ாது?
வ ண்ணம வதாணலக்காத முழுப் வ ண்ைாயிருப்வ ாம்!
வ ற்ற உரிணம வகாண்டு வ ண்ணினம் உயர்த்துவ ாம்!
ஒதுக்கீவட வதண யில்ணல, ஒய்யார இருக்ணக நம் ணகயில்!!!
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குழந்ணதகளுக்கான வ ாட்டிகள்
அக்வடா

ர் 14 2017 அன்று அட்லாண்டா தமிழ்ச் சங்கம் சார் ாக வமரிவயட்டா ணஹட ர் நடுநிணலப்
ள்ளியில் தமிழ்ப் வ ாட்டிகள் நணட வ ற்றது. இந்த வ ாட்டிகள் அட்லாண்டா தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்களின்
குழந்ணதகள் மற்றும் ல்வ று தமிழ்ப் ள்ளிகளில் யிலும் மாை ர்கள் இந்த வ ாட்டிகளில் ங்வகற்க ஒரு
சிறந்த ாய்ப் ாக அணமந்தது .
நூற்றுக்கும் வமற் ட்ட சிறு ர் சிறுமியர் திருக்குறள், ாரதியின் ஆத்திச்சூடி, கட்டுணரப் வ ாட்டி, ஓவியப்
வ ாட்டி, ாசித்தல் வ ாட்டி, வ ச்சுப் வ ாட்டி, தமிழ்த் வதனீ, மாறுவ டப் வ ாட்டி மற்றும் ஒரு ார்த்ணத ஒரு
லட்சம் ஆகிய வ ாட்டிகளில் கலந்து வகாண்டு அ ர்கணள கல்வியில் ஈடு டுத்திய வ ற்வறார்கள் மற்றும்
தமிழ்ப் ள்ளி ஆசிரியர்கள் வ ருணம வகாள்ளும் விதத்தில் தங்கள் திறணமணய வ ளிக்காட்டினர்.
நம் வ ண்டுவகாளுக்கு இைங்கி ஆல் ாவரட்டா தமிழ்ப் ள்ளி தணலணம ஆசிரிணய திருமதி.சுந்தரி அ ர்கள்
இந்த வ ாட்டிகளுக்கு தணலணம தாங்கி வ ற்றி வ ற்ற குழந்ணதகளுக்கு ரிசு ழங்கினார். ல்வ று
குழுக்களில் ணிபுரியும் தன்னார் வதாண்டர்கள் தங்கள் வநரத்ணத ஒதுக்கி இந்த வ ாட்டிகள் சிறப் ாக
நணடவ ற வ ரிதும் உதவினார்கள். ருங்காலத்தில் நம் தமிழ் தணழத்வதாங்கி நன்கு ளரும் என்ற
நம்பிக்ணகணய இந்த வ ாட்டிகள் மூலம் நம் இணளய தணலமுணற நன்கு விணதத்துள்ளது.

வ ச்சுப் வ ாட்டி
Age Group

Winner

First Runner Up

Second Runner Up

Age 3-5

பிரதான் பிரவீன்

வசஷவ் கிருஷ்ைன்

புகழ் கவின்ராஜ்

Age 6-9

காவ்யா ாரதி

ந நீத அருண்

மிருதுலா ரவிக்குமார்

Age 10-13

யவசாதரா வ லாயுதம்

சாதனா கங்காராஜ்
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ள்ளி மாை ர்களுக்கான
தமிழ்ப்வ ாட்டி முடிவுகள்
மாறுவ டப் வ ாட்டி
Age Group

Winner

First Runner Up

Second Runner Up

Age 3-5

வெனினா வசவியர்

கவின் ாலகிருஷ்ைன்

அனாமிய விவனாத்

Age 6-9

மிருதுலா ரவிக்குமார்

மீனாட்சி கிருஷ்ைப் ன்

ஆர்யா அமிர்தராஜ்

நல்ல வநாக்கம், நல்ல ஊக்கம், நல்ல ஒழுக்கம் இண
எந்தச் வசயணலயும் எளிதாகச் வசய்திடலாம்

52

மூன்றுமிருந்தால்

அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்

ஓவியப் வ ாட்டி
Age Group

Winner

First Runner Up

Second Runner Up

Age 3-5

அனன்யா விவனாத்

கவின் ாலகிருஷ்ைன்

புகழ் கவின்ராஜ்

Age 6-9

மிருதுலா விெய்

ஓவியா சுவரஷ்குமார்

மாத

Age 10-13

அஸ் தி கமல்

வெசிகா சுதாகர்

சாதனா கங்காராஜ்

Age 14+

ஸ்ரீொ வ ணுவகா ால்

அனன்யா வதனடி

கிருஷ்ைன் வசந்தில்

திருக்குறள்
Age Group

Winner

First Runner Up

Age 3-5

சிவ்ர்ஷினி
வகா ாலகிருஷ்ைன்

ப்ரணீதா கிருஷ்ைஸ் ாமி

Age 6-9

காவ்யா ாரதி

ரக்ஷித் வ ங்கட்ராமன்

Age 10-13

கவின் ாரதி

தான்யா வடார்க்கஸ்

Age14+

சஞ்சனா ஐயப் ன்

Second Runner Up

விதுரன் சி சக்திவ ல்

ாசித்தல்
Age Group

Winner

First Runner Up

Second Runner Up

Age 6-9

வ ற்றிசாமி

ஆதவ் தங்கய்யா

நிகில் அவசாக்குமார்

Age 10-13

அச்சந்தியா முருகராஜ்

முத்துலட்சுமி
கிருஷ்ைப் ன்

அணனத் சி குமார்

Age 14+

நாகசுதன் அய்யாசாமி

சஞ்சனா அயப் ன்

ஸ்ரீொ வ ணுவகா ால்
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தமிழ்த் வதனீ
Age Group

Winner

First Runner Up

Second Runner Up

Age 6-9

நிகில் அவசாக் குமார்

பிரைவ் வசந்தில்குமார்

இனிகா ாலகிருஷ்ைன்

Age 10-13

கவின் ாரதி

அச்சந்தியா

நிதிலன் சாமி

Age 14+

நாகசுதன் அய்யாசாமி

ஸ்ரீொ வ ணுவகா ால்

அனன்யா வதனடி

ஒரு

ார்த்ணத ஒரு வசால்

Age Group

Winner

Age 10-13

நாகசுதன் அய்யாசாமி
சஞ்சனா அயப் ன் & சிந்து நாகயு ன் அய்யாசாமி
&அய்யாசாமி நாணகயசாமி அய்யப் ன்
& சந்தராணி வ ான்ராஜ் -

First Runner Up

Second Runner Up

ஆத்திச்சூடி
Age Group

Winner

First Runner Up

Age 3-5

ஹரிணி சுந்தரம்

தீக்ஷிதா வமாகன்குமார்

சஹானா சி மாறன் ராவெஷ்

Age 6-9

ஆதவ் தங்கய்யா

அத்யா சர ைன்

நிகில் அவசாக் குமார்

Age 10-13

முத்துலட்சுமி
கிருஷ்ைப் ன்

ம்ரித்யுன் வத ராஜ்

ஆனந்த் சி குமார்
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Second Runner Up

அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்

ஆல்ஃ ரட்டா தமிழ்ப் ள்ளி
திருமதி. சுந்தரி குமார், முதல் ர்
www.alpharettatamilschool.org
"நாநலம் என்னும் நலனுணடணம அந்நலம்

யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று"
-வசால்

ன்ணம (641)

வசால் ன்ணம என் து ஒரு தனிச்வசல் மாகும். அத்தணகய தனிச்சிறப்புணடய வசல் ம் மற்ற எந்த
நலன்களிலும் அடங்காது. - மு.

அணன

ருக்கும் ஆல்ஃ ரட்டா தமிழ்ப் ள்ளியின் சார் ாக எனது மனமார்ந்த

ருடமும் இந்த ஆண்டு மலர் மூலம் எங்கள் ள்ளியின்

ைக்கம்! ஒவ்வ ாரு

ளர்ச்சியிணன உங்களுடன் கிர்ந்து வகாள் தில்

வ ருமிதம் வகாள்கிவறன்.
இந்தப் ள்ளியின் ஆரம் க் காலம் முதல் கடந்த 15

ருடங்களாக இந்தப் ள்ளியுடன் வதாடர்ந்து யணித்து

ந்து தமிழ் வமாழிக்குத் வதாண்டு புரி தில் மிக்க மகிழ்ச்சி! ஒரு சிறு புள்ளியாக 5 மாைாக்கர்களுடன்(200203) து ங்கிய இப் ள்ளி, நடப்பு (2017-2018) கல்வி ஆண்டில் சுமார் 820 மாைாக்கர்கள் யிலும் வசாணல
னமாக

ளர்ச்சி அணடந்திருக்கிறது.

ட அவமரிக்காவின் வ ரிய தமிழ்ப் ள்ளிகளில் எங்களது

ஆல்ஃ ரட்டா தமிழ்ப் ள்ளி முத்தான மூன்றா து ள்ளியாகத் திகழ்கிறது. இந்த

ளர்ச்சியிணன எண்ணும்

வ ாழுது பிரமிப் ாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது.
இந்தச் சிறப்பு - எங்கள் ள்ளியில் ஈடு ாட்டுடன் தன்னலமற்ற வதாண்டு புரியும் 170-கும் வமற் ட்ட
தன்னார் த் வதாண்டர்கள், சிறந்த வசால் ளம் மிக்க ஆசிரியர்கள், மாைாக்கர்கள் மற்றும் வ ற்வறார்களின்
கூட்டு முயற்சியால் கிட்டியது என் ணத மறுக்க முடியாது. இதில் குறிப் ாக 25 க்கும் வமற் ட்ட உதவி
ஆசிரியர்கள் எங்கள் ள்ளியில் கல்வி யின்று, "உலகத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம் (ITA)”-த்தில் ட்டம் வ ற்ற
மாைாக்கர்கள் என் ணதப் வ ருமிதத்துடன் உங்களுடன் கிர்ந்து வகாள்கிவறன்.
”வதமதுரத் தமிழ் ஓணச உலகவமலாம்

ரவும்

ணக வசய்தல் வ ண்டும்” என்ற ாரதியின் கனவிணன

நன ாக்கும் அணனத்துத் தமிழ் ஆர் லர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி.

கடந்த

ருடம் (2016-17) எங்கள் ள்ளியில் இருந்து 10 மாைாக்கர்கள் ட்டயம் வ ற்றார்கள். இந்தக் கல்வி

ஆண்டில் 54

குப்புகள் உள்ளன. ஒவ்வ ாரு

குப்பிற்கும் ஒரு ஆசிரியரும் ஒரு துணை ஆசிரியரும்

உள்ளனர். எங்கள் ள்ளியில் ல நிர் ாகக் குழுக்கள் உள்ளன, அண

சிறப் ான முணறயில் இயங்கிப்

ள்ளியின் மற்றப் ணிகணளக் க னித்துக் வகாள்கின்றன. இப் ள்ளி மாைாக்கர் ாதுகாப்பு கருதி இரு
கா ல் துணற அதிகாரிகணளப் ணிக்கு ண த்துள்வளாம்.
இது தவிர இந்த

ருடம் புதியதாக 15

எழுத்து மற்றும்

ாசிப்பு யிற்சி

யதிற்கு வமற் ட்ட மாைாக்கர்கள் மற்றும் வ ரிய ர்களுக்கான

குப்பு ஒன்று வதாடங்கப் ட்டுள்ளது. தமிழில் வ சத் வதரிந்த ஆனால்

எழுதப் டிக்கத் வதரியாத கல்லூரி மற்றும் வ ரிய ர்கள் தமிழிணனக் கற்றுக் வகாள்ள இது மிகச் சிறந்த
ாய்ப்பு.
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எங்கள் ள்ளியில் தமிழ்க் கல்வியுடன் நமது கணல மற்றும் ண் ாடும் யிற்றுவிக்கப் டுகிறது. அது

மட்டுமல்லாது, தமிழர் கலாச்சாரத்வதாடு இங்குள்ள சில ண்டிணககளும் அனுசரிக்கப் டு தால், மாைாக்கர்கள்
அ ற்றின் தனிச் சிறப்புகணள மிக எளிதாக அறிந்து வகாள்கிறார்கள்.
இப் ள்ளியின் இணையத் தளம் http://alpharettatamilschool.org மூலம் ள்ளி கால அட்ட ணை,

ாரந்திரப் ள்ளி

நிகழ்வுகள், விழாக்கள் ற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் அன்றாட ள்ளி நிகழ்வுகணள அணன ருக்கும்
அறிவிக்கின்வறாம்.
இணதத் தவிர, லவிதமான தமிழ்ப் வ ாட்டிகளில் எங்கள் ள்ளியிலிருந்து மாைாக்கர்கள் ங்வகற்று வ ற்றி
வ றுகிறார்கள். இந்தப் ள்ளியின் அடித்தளமான ாடத்திட்டம்,
எல்லா

ணககளிலும் உறுதுணையாக இருந்து

குப்பு முணற, வதர்வு, வீட்டுப் ாடம் என

ழி நடத்தும் உலகத் தமிழ்க் கல்விக் கழகத்திற்கும் மற்றும்

இப் ள்ளி அக்ரிடிட்வடஸன் ள்ளியாக நடத்து தற்கு உதவியாக இருக்கும் அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்

சங்கத்திற்கும் எங்கள் ள்ளியின் சார் ாக மனமார்ந்த நன்றியிணனத் வதரிவித்துக் வகாள்கிவறன்.
இந்தப் ள்ளியின் முன்வனற்றத்திற்காக அயராது ாடு டும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தன்னார் த் வதாண்டர்கள்
அணன ருக்கும் எனது நன்றி! அவத வ ால் இந்தப் ள்ளியின் சிறந்த வசயல் ாட்டிற்கு ஆதரவு தரும்
வ ற்வறார்களுக்கும், மாை
நான் இப் ள்ளியின்

மாைவியருக்கும் எனது நன்றிகள்.

ளர்ச்சியினால் வ ருமிதம் அணட வதாடு மட்டுமில்லாமல் நமது சந்ததியர்களுக்கு

தமிழ்க் கல்வி யிற்றுவிப் தில் மிக்க மன நிணறவு அணடகிவறன். இந்தப் ணி வமன்வமலும் வதாடர, தமிழ்க்
கடவுணளக் கரம் கூப்பித் வதாழுகிவறன் .
அன்புடன்,
திருமதி. சுந்தரி குமார்
முதல் ர், ஆல்ஃ ரட்டா தமிழ்ப் ள்ளி
http://alpharettatamilschool.org/
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Executive Subcommittees
Charity

Mrs. Madhavi Gunasekaran [2017] (EC Officer - Liaison)

Mrs. Amutha Maharajan [2016 - 2018]

Mr. Palani Veerappan [2017] (EC Officer - Non-voting)

Mr. Balaji Ram [2016 - 2017]

Mr. Jegajeevan Rajendran [2017] (BOD Director)
Technology

Mrs. Deepa Anbu [2017]
Mrs. Saranya Senguttuvan [2016 - 2018] (Coordinator)

Mr. Mohan Ramaswamy [2015 - 2017] (Coordinator)

Mrs. Srividya Janakiraman [2016 - 2017]

Mr. Sadish Balasubramanian [2017 - 2019]

Mr. Vathan Gnanasekaran [2017] (EC Member - Liaison)

Mr. Shan Arthanari [2017 - 2019]

Mr. Ganesh Rajaram [2017] (EC Officer - Non-voting)

Mr. Selva Sabapathy [2017] (EC Officer - Liaison)

Mrs. Anitha Balu [2017] (BOD Director)

Mr. Palani Veerappan [2017] (EC Officer - Non-voting)
Youth

Education
Mr. Anbarasan Vincent [2015 - 2017]

Mr. Nagasudhan Ayyachamy [2017]

(Alpharetta Tamil School)

Ms. Akshaya Arun [2017]

Mr. Ilango Namasivayam [2015 - 2017]

Ms. Nikitha Bose [2017]

(Lilburn Tamil School)

Ms. Vipisha Pazhanivel [2017]

Mrs. Raji Manivannan [2017 - 2018]

Ms. Ananya Muru [2017]

(Bharathi Tamil Palli)

Ms. Karunashree Muralidaran [2017]

Mrs. Raji Perumal [2016 - 2018]

Mr. Roshen Jegajeevan [2017]

(Alpharetta Tamil School)

Mrs. Padma Jayachandran [2017] (EC Member - Liaison)

Mr. Ravi Muthusamy [2017]

Mrs. Geetha Baskar [2017] (BOD Director)

(Columbus Tamil School)
Adhoc Committees (EC appointed)

Mrs. Srividya Janakiraman [2017]

Sports

(Marietta Tamil School, Coordinator)
Mr. Shyam Krishnamurthy [2017] (EC Member - Liaison)

Mr. Arvind Jasti [2017]

Mr. Ganesh Rajaram [2017] (EC Officer - Non-voting)

Mrs. Bharathi Asokumar [2017]

Mr. Venkat Kuppusamy [2017]

Mr. Jayasarathy Munusamy [2017] (Coordinator)

(Lilburn Tamil School - BOD Director)

Mrs. Jothi Devaraj [2017]

Magazine

Mr. Ramesh Kannan [2017]

Mr. Athimuthu [2015 - 2017] (Coordinator)

Mr. Baskar Innaci Arockiasamy [2017] (EC Member - Liaison)

Mrs. Aparna Baskar [2017]

Mr. Kumaresh Nataraj [2017] (EC Officer - Non-voting)

Mrs. Geetha Dheenathayalan [2017]
Mr. Natarajan Kumaresan [2015 - 2017]
Mrs. Pratheebha Premkumar [2017]
Ms. Vaishnavi Selvamuththukkumaran [2017]
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வமரியட்டா தமிழ்ப் ள்ளி
திரு.முரளிதரன் சுந்தவரசன்
வசால்லிலினிது தமிழ்ச் வசால்வல - அணதத்
வதாழுது டித்திடடி ாப் ா!
இற ாத புகழுணடய புது நூல்கள்
தமிழ் வமாழியில் இயற்றல் வ ண்டும்!
.…..மகா கவி ாரதியார்

வமரியட்டாண ச் சுற்றியுள்ள நம் குழந்ணதகள் அணன ரும், நம் தாய் வமாழியாகிய தமிணழத்
வதளி ாகப் வ சவும், பிணழயின்றி எழுதவும், நம் இனிய வமாழிணய அடுத்த தணலமுணறக்குக் வகாண்டு
வசர்க்கும் ணகயில், நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சீரிய முயற்சியின் விணள ாக ஆகஸ்டு 2012-ல் "வமரியட்டா
தமிழ்ப் ள்ளி" வதாடங்கப் ட்டது. சுமார் முப் து குழந்ணதகளுடன் வதாடங்கப் ட்ட இப் ள்ளியில் இன்று 200
மாை ர்கள் தாய் வமாழிணயப் யின்று ருகிறார்கள் என் து குறிப்பிடத்தக்கது. இங்வக மழணலயர் (3 யது)
குப்பு முதல் வ ரிய ர்களுக்கான உணரயாடல் குப்பு ணர ல நிணலகளில் குப்புகள் நணடவ றுகின்றன.
கலிவ ார்னியாத் தமிழ்க் கழகத்தினால் வநறிப் டுத்தப் ட்ட ாடத்திட்டதிணனப் பின் ற்றி தமிழ்
குப்புகள் வசயல் டுகின்றன. இங்கு தமிணழக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் அணன ரும் கலிவ ார்னியா தமிழ்க்
கழகத்தின் இணையதளத்தின் ழியாகப் யிற்சி வ ற்ற ர்கள். வமலும் Georgia Accreditation Commission மூலம்
அவமரிக்காவில் தமிழ் வமாழிக்கான அங்கீகாரத்ணதப் வ ரும் முயற்சியில் முதல் டிணய வ ற்றிகரமாகக்
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கடந்துள்ளது. இது மட்டுமல்லாமல், குழந்ணதகளின் தன்னம்பிக்ணகணயயும், ஆர் த்ணதயும் தூண்டும் ணகயில்
ஆடல், ாடல், வமணடப்வ ச்சு, நாட்டுப்புறக் கணலகள், திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் வ ான்ற நிணறய கணல
நிகழ்ச்சிகளில் ங்குவ ற ஒரு தளமாக இப் ள்ளி இயங்கி ருகிறது. ஒவ்வ ாரு ாரமும் குப்பு வதாடங்கும்
முன் நணடவ றும் " ாரம் ஒரு திருக்குறள்" (ஏவதனும் ஒரு குறணளவயா, வ ாருணளவயா சுருக்கமாகச் வசால் து)
குதியில் 4 யது குழந்ணதகள் கூட ஆர் த்துடன் ங்வகற் தில் வ ருணம வகாள்கிறது இப் ள்ளி.
இந்த ஆண்டு ஹார் ர்டு தமிழ் இருக்ணகக்கு நிதி திரட்டும் முயற்சியில், நமது தமிழ்ச் சங்கத்வதாடு
வமரியட்டா தமிழ்ப் ள்ளியும் ணக வகார்த்திருக்கிறது. வ ற்வறாருக்கு இணதப் ற்றிய விழிப்புைர்ண
ஏற் டுத்தி, ள்ளிப் திவு நாளன்வற நன்வகாணட சூலித்துக் வகாடுத்தவதாடு, ஒவ்வ ாரு ாரமும் ஆர் முள்ள
மாை ர்கள், தமிழின் முக்கியத்து த்ணதப் ற்றி 1-2 நிமிடங்கள் உணர நிகழ்த்தி, நிதி திரட்டி ருகிறார்கள்.

இப் ள்ளி சிறப் ாக நணடவ ற்று ரக் காரைமாக இருக்கும் ள்ளி நிர் ாகிகள், நம் தமிழ்ச்சங்க
நிர் ாகிகள், ஆசிரியர்கள், வ ற்வறார்கள், தன்னார் லர்கள் மற்றும் மாை ர்கள் அணன ருக்கும் இத்தருைத்தில்
எங்களது மனமார்ந்த நன்றிணயத் வதரிவித்துக் வகாள்கிவறாம். இங்கு தமிணழப் யிலும் குழந்ணதகளின்
ளர்ச்சியும், மாண்புவம இ ர்கள் அணன ரின் கடின உணழப்புக்கு மிகப் வ ரிய சான்றாகும். வமலும், நிணறய
மாை ர்கள் வசர்ந்து தமிணழப் யின்று, யனுற அணன ணரயும் இப் ள்ளியின் சார் ாக அன்புடன்
அணழக்கிவறாம்!!!
அன்புடன்,
முரளிதரன் சுந்தவரசன்
வமரியட்டா தமிழ்ப் ள்ளி முதல் ர்.
www.mariettatamilschool.org
https:///www.facebook.com/mts.principal
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லில் ர்ன் தமிழ்ப் ள்ளி
திரு. இரவி ழனியப் ன்
“தமிழுக்கும் அமுவதன்று வ ர்
இன் த் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு வநர்.”
இணறப் ணியினும் வமலானது வமாழிப் ணி .வமாழி இருந்தால் இனம் இருக்கும் .இனம் இருந்தால்
கலாச்சாரம் இருக்கும் .ஆதலால் வசய்வ ாம் தமிழ்ப் ணி .
அட்லாண்டாவில் ாழும் தமிழ் வமாழி சார்ந்த குடும் ங்களுக்கு அன் ான ைக்கங்கள் ! எங்கள் தமிழ்ப்
ள்ளி ஆரம்பிக்கப் ட்டுக் கிட்டத்தட்ட த்வதான் து ஆண்டுகளுக்கு வமல் கடந்துவிட்டன.
உைவு, உணட, சிக்கும் இடம் என மாற்றங்கள் ந்தாலும், நமது கலாச்சாரத்ணத நாம் ாதுகாத்துக்வகாள்ள,
நாம் தமிழர்கள் என் ணத என்றுவம நிணனவில் வகாள்ளவ ண்டும். தமிழன் என்றுவம சாதிக்கத் த றியவத
இல்ணல. தமிழர் என்று வ ருணம வகாள் வதாடு மட்டும் நமது தமிழ்க்கடணம முடிந்தவதன்று நிணனத்துக்
வகாள்கிவறாம்.
இல்ணல,
யாமறிந்த வமாழிகளிவல தமிழ் வமாழிவ ால்
இனிதா து எங்கும் காவைாம்;
ாமரராய், விலங்குகளாய், உலகணனத்தும்
இகழ்ச்சி வசாலப் ான்ணம வகட்டு,
நாமமது தமிழவரனக் வகாண்டு இங்கு
ாழ்ந்திடுதல் நன்வறா? வசால்லீர்!
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வதமதுரத் தமிவழாணச உலகவமலாம்
ரவும் ணக வசய்தல் வ ண்டும்.
- என்ற ாரதியின் கனவு வமய்ப் ட வ ண்டும்.
தமிழ் என் து வமாழி மட்டுமல்ல அது நம் இனத்தின் அணடயாளம். அணத அழிய விட்வடாவமயானால் நம்
அணடயாளத்ணதச் சிறுகச் சிறுக இழக்கிவறாம் என் ணத நாம் ஒவ்வ ாரு ரும் உைரவ ண்டும்.
“தமிணழப் வ ாற்றாத தமிழன் தரணிவயங்கும் சுற்றி ந்தாலும் அணடயாளமற்ற அனாணதவய”!
எங்கள் ள்ளியின் ளர்ச்சிக்குக் காரைம் தூண்களாக இருக்கும் ஆசிரியர்கள், தன்னார் த்
வதாண்டர்கள், ள்ளியின் ளர்ச்சிக்கு ஆதரவு தரும் வ ற்வறார்கள் மற்றும் தமிழ் வமாழியிணனக் கற்க
இளம் குழந்ணதகளும் ஆ ார்கள்.

ரும்

எங்கள் ள்ளியில் மூன்று முதல் திவனட்டு யது ணர மாை மாைவிகள் தமிழ்க் கல்வி
கற்கிறார்கள்.இணதத் தவிர கணலக்குழு,மாை ர் ாதுக்காப்புக் குழு, ருணகப் திவ டு குழு,புத்தகக் குழு
வ ான்ற ல குழுக்கள் சிறப் ாக இயங்கி ருகிநன்றன.வமலும் ருடந்வதாறும் மாை மாைவியர்கணளக்
வகாண்டு தீ ா ளி, வ ாங்கல் வ ான்ற ண்டிணககணளக் வகாண்டாடி ருகிவறாம். எங்கள் ள்ளியில்
மாை ர்கள் தமிழ் ழியாகச் சில சிறுகணதப் புத்தகங்கணளயும் எழுதி உள்ளார்கள் .
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எங்கள் ள்ளி ொர்ஜியா அக்ரிடிட்வடசன் கமிசனின் மதிப்பீடு சான்றிதழ் வ ற்ற ள்ளி என் ணத வதரிவித்து
வகாள் தில் வ ரும் மகிழ்ச்சி அணடகிவறன்.
உலக மக்கள் ஒவ்வ ாரு ரும் தங்கள் வமாழிணயப் ல்வ று வ யர்களில் சிறப்புப் டுத்தினாலும் தமிழ்
மட்டுவம “கருணையின் வமாழி”,“அன்பின் வமாழி “என்ற சிறப்புகணளப் வ ற்றுள்ளது.இத்தணகய தமிழ்
வமாழிணய அடுத்த தணலமுணறக்குக் வகாண்டுவசர்க்கும் சீரிய முயற்சியின் விணள ாகத் வதாடங்கப் ட்டதுதான்
லில் ர்ன் தமிழ்ப் ள்ளி. இத்தணகய ாய்ப்பிணன ஒவ்வ ாரு ரும் யன் டுத்திவகாள்ளவ ண்டும்.
ஒவ்வ ாரு ரும் தங்கள் குழந்ணதகளுக்குத் தமிணழப் யிற்றுவிக்க முன் ரவ ண்டும்..
ாழ்க தமிழ்!

ளர்க அதன் புகழ்!

அன்புடன்,
இரவி ழனியப் ன்.

புத்தகங்கள் வமளனமாகச் வசால் ணத
மனிதர்கள் கண்களால் வகட்கும் அதிசய இடம்
நூல்நிணலயம்!
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ாரதி ண ந்தமிழ்ப் ள்ளி
இந்துக் வகாயில் - கல்விக் கட்டிடம், ரிவ ர்வடல், ொர்ஜியா

முதல் ர்: மருத்து ர். கணல ார்த்தி ன்

நீ

" ங்கள் ஒரு ருக்குத் வதரிந்த ஒரு வமாழியில் ஒரு ரிடம் வ சினால், அது அ ருணடய மூணளக்கு வசல்கிறது.
ஆனால் அ ருணடய தாய் வமாழியில் நீங்கள் அ ரிடம் வ சினால், அது அ ருணடய இதயத்திற்கு வசல்கிறது
"என்கிறார் வநல்சன் மண்வடலா.
ஒரு குழந்ணதயின் உளவியல் மற்றும் ஆளுணம ளர்ச்சி தாய் வமாழி மூலம் வ ாதிக்கப் டு ணதப் வ ாறுத்தது
மட்டுவம. தாய் வமாழியானது ஒரு தனிந ரின் உரு ாக்கத்தில் மிகவும் சக்தி ாய்ந்த தாக்கத்ணத ஏற் டுத்தும்.
ருங்கால இணளய தணல முணறயினர்களுக்கு, இத்தணகய தாய் வமாழியாம் தமிழ் கல்விணயப் புகட்டு து நம்
தணலயாய கடணமயாகும். தணலமுணற இணடவ ளிணய அணடக்கும் ாலமாக அணம து தாய் வமாழிதான்.
1999ல் காலஞ்வசன்ற திரு. கல்யாை சுந்தரம், திருமதி. ள்ளி சுந்தரம் (நிறு னர் முணன ர்), ஸ்ரீ த்சன்
ஆகிவயாரால் ரிவ ர்வடல் இந்து ஆலய கல்விக் கட்டிடத்தில் து ங்கப் ட்ட ாரதி ண ந்தமிழ் ள்ளியில்,
தமிழ் நாட்டுப் ாடநூல் நிறு னத்தின் ாடத்திட்டம், ஸ்டான்வ ார்ட் ல்கணலகழகம் இணையதளக் கருவிகள்
ஆகிய ற்ணறக் வகாண்டு தமிழ்க் கல்வி ழங்கப் ட்டது.
2001ல், திரு. கண்ைப் ன், திரு. ராொ, முணன ர். உதயகுமார், முணன ர்.ஸ்ரீதரன் ஆகிவயார் ள்ளியின் சிறப்பு
ஆசிரியர்களாய் வசயல் புரிந்தனர். 2004ல் திருமதி. ராதா ஆனந்தம், மருத்து ர். கணல வசல்லம் (முதல் ர்),
திருமதி. ராஜி மணி ண்ைன் (துணை முதல் ர்) இணைந்தனர்.
ொர்ஜியாவில் உள்ள மற்ற தமிழ்ப் ள்ளிகளுடன் இணைந்து, 2009ல் அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ் சங்கக்
குணடயின் கீழ், கலிவ ார்னியா தமிழ்க் கழக ாடத் திட்டத்ணதத் தழுவி, சமச்சீர் தமிழ்க் கல்வி யிற்சி தர
ஆரம்பித்வதாம். தன்னார் த் வதாண்டர்கள் லரின் அயராத உணழப் ால், நாவளாரு வமனியும் வ ாழுவதாரு
ண்ைமுமாக ளர்ந்த இப் ள்ளி, 2011-ஆம் ஆண்டு
வசப்டம் ர் மாதம் 14-ஆம் நாள், "ொர்ஜியா கல்வி
அங்கீகார முக ாையம்" ாயிலாக, அயல் வமாழி
கற்பிப் தற்கான அங்கீகாரத்ணதப் வ ற்றது.
இப் ள்ளியில் சிறு ர் சிறுமியர் மட்டுமன்றி,
முதிவயாரும், தமிணழத் தாய்வமாழியாகக்
வகாண்ட ர்கள் மட்டுமல்லாமல், தமிழ் ஆர் ம்
வகாண்ட ஆங்கிவலயர், மணலயாளம், வதலுங்கு
வ ான்ற பிற வமாழி இனத்தாரும் தமிழ்
யிலுகின்றனர். இப் ள்ளியில் ள்ளியிறுதி குப்பு
முடித்துப் ட்டதாரி ட்டம் வ ற்ற லர், தமிழ் ற்று
வகாண்ட அன்புத் வதாண்டர்கள் இப் ள்ளியில்
ஆசிரியராகச் வசண வசய்து ருகிறார்கள்.

ள்ளி ஒவ்வ ாரு ஞாயிற்றுக் கிழணமயும், காணல
ஒன் து மணிக்குத் தமிழ்த் தாய் ாழ்த்து, இணற
ழி ாட்டுத் தமிழ்ப் ாடலுடன், து ங்கி த்தணர
மணி ணர, இயங்கும். வமாழி கல்வி மட்டுமன்றி,
தமிழர் கலாசாரம், ண் ாடு, ண்டிணககள் ,
ஆகிய ற்ணறப் ற்றி, விழாக்கள், காணல நிகழ்ச்சிகள்
மூலமாக அறிமுகப் டுத்துகிவறாம். அது மட்டுமன்றி
மாதம் வதாறும், வதர்வுகள் மூலமாகவும்,
அவ்
ப்வ ாது வ ாட்டிகள் மூலமாகவும் தமிழர்
வமன்ண ப் ற்றியும், மகத்து த்ணத ற்றியும்,
தற்வ ாணதய தணலமுணறயினருக்கு வதரியப்
டுத்துகிவறாம். இண யணனத்தும் ஒழுங்கு ட நடத்த

தாயிற் சிறந்த வகாவிலும் இல்ணல!
தாய் வமாழி மிக்க மந்திரம் இல்ணல!
ாழ்க தமிழ்! ளர்க தமிழ்க் கல்வி!!
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தன்னிகரில்லாத் தமிழ் ஆர் லர்கள் தங்கள் வ ான்னான வநரத்ணதயும், உணழப்ண யும் அன்வ ாடு
ருகிறார்கள்.

ழங்கி

ாரதி ண ந்தமிழ்ப் ள்ளி வசவ் வன வசயல் ட ஒத்துணழப்பு நல்கும் மாை மாைவியருக்கும்,
வ ற்வறார்களுக்கும், ஆசிரியப் வ ருந்தணககளுக்கும், சுயநலமற்ற வதாண்டு வநஞ்சங்களுக்கும், மற்ற அணனத்து
தமிழ் ள்ளி முதல் ர்களுக்கும், அட்லாண்டா மாநகர தமிழ்ச் சங்க கல்விப் யிற்சி துணைச் வசயற்குழு
உறுப்பினர்களுக்கும், அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கத் தணல ர்களுக்கும், உறுப்பினர்களுக்கும் என்
மனமார்ந்த நன்றிணயத் வதரிவித்துக் வகாள்கிவறன்.
Kalai Parthiban MD
Internal Medicine and Geriatrics
Principal- Bharathi Tamil School
Hindu Temple of Atlanta
Riverdale, GA
Email: btsprincipal1@gmail.com

நூல் நிணலயம்...
இங்கு மட்டும்தான்
நூல்கள் மனிதணன வநய்கின்றன !
ம அருள்ராஜ்

கடவுள் உண்வடன்று நம்பு, கடவுள்
ஒன்வறன்று நம்பு. உன்னுள் இருப் னும் அ வன, என்னுள்
இருப் னும் அ வன. உன்னுள் விழித்திருக்கும் உண்ணமயும்
வநர்ணமயும் கடவுவள.
-- கண்ைதாசன்
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தமிழ் அறிவுக் கணலக்கூடம்
வகாலம் ஸ், ொர்ஜியா
தமிழ் அறிவு கணல கூடம் ஏழாம் ஆண்டு து ங்கி வ ள்ளிக்கிழணம மாணல ஏழு மணியளவில் வ ற்றிகரமாக
நடந்து வகாண்டு ருகின்றது. இந்த ருடம் 7591 River Road ,Columbus ,GA 31904 என்கிற இடத்திற்கு இடம்
வ யர்ந்துள்ளது. வமலும் ரவி முத்துசாமி முதல் ர் வ ாறுப்வ ற்று உள்ளார். எங்களது தமிழ் குழந்ணதகள் தமிழ்
ாடதிட்டத்துடன் தமிழ் கணல மற்றும் ானவியல் ற்றி கற்க து ங்கி உள்ளார்கள். அட்லாண்டா தமிழ் சங்கம்
எங்கள் ள்ளிக்கு மிகவும் உறுதுணையாக உள்ளது. தமிழ் ள்ளி மாை ர்கவளாடு தமிழ் குடும் ங்கள் மாதம்
ஒருமுணற ஆவராக்கியம், இல்லறம் மற்றும் வ ாருளாதாரத்ணத ற்றி கூட்டு உணரயாடல் நடத்த திட்டம்
உள்ளார்கள்.
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சதுரங்கப் வ ாட்டி
அட்லாண்டா மாநகர த் தமிழ்ச் சங்கம் சார் ாக சதுரங்கப் வ ாட்டி அக்வடா ர் 21 ம்வததி,ஓல்ட் அட்லாண்டா வரக்க்ரியசன் வசன்டரில்
மிகச் சிறப் ாக நணட வ ற்றது. அன்று என் துக்கும் வமற்ப் ட்ட குழந்ணதகள் மற்றும் வ ரிய ர்கள் கலந்துவகாண்டார்கள்.
சதுரங்கப் வ ாட்டி காணல த்து மணி முதல் மாணல ஐந்து மணி ணர நணடப்வ ற்றது .இதில் மாை ர்கள் மற்றும் வ ரிய ர்கள்
ல்வ று பிரிவுகளில் (U500,U900,open,Unrated) கலந்து வகாண்டார்கள் . ஒவ்வ ாரு பிரிவிலும் வ ற்றி வ ற்ற மாை ர்கள்
மற்றும் வ ரிய ர்களுக்கு அட்லாண்டா தமிழ்ச் சங்கம் சார் ாகப் ரிசுகள் மற்றும் வகடயங்கள் ழங்கப் ட்டன.
இதில் கலந்து வகாண்ட அணன ருக்கும் மற்றும் வ ாட்டிணயச் சிறப் ாக நடத்திக்வகாடுத்த திரு.சூரியா வகாபுலா மற்றும் திரு.வ ன்
ொன்சன் அ ர்களுக்கும் அட்லாண்டா தமிழ்ச் சங்கம் சார் ாக நன்றிணயத் வதரிவித்துக் வகாள்கிவறாம்.
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வ ற்றியாளர்கள் வி ரம்
Open Section Winners List

U900 Section Winners List:

U500 section Winners List :

(Overall Top 3)

1. Srinivas, Ramapriya (3.0)

1. Manvith Kolla (4.0)

1. Srihan Avirneni (4.0)

2. Anoop, Nikhil (2.5)

2. Kushi Sanikommu (3.5)

2. Nikita Kopula (3.0)

3. Dipti Ramnath (2.5)

3. Shivam Chintan Patel (3.5)

3. Aashrit Podutiri (3.0)

4. Aneesh Rudraraju (2.5)

4. Arjun Suresh (3.0)

5. Amudan, Ezhilan (2.0)

5. SivaSubramaniam K (3.0)

Unrated Winners List - Scholastic

Unrated Winners List - Adults

1. Aaryan, Satish (4.0)

1. Mahesh, Wali (3.5)

2. Nilan, Pandian (3.5)

2. Kamaleswaran, Guruswamy (3.0)

3. Pranav, Selvam (3.5)

3. Krishnappan, Narayanan (3.0)

4. Thiru, Chinna (3.0)

4. Bhuvana, Namasivayam (2.5)

5. Mihir, Pai (3.0)

5. Balakumar, Ramani (2.0)

தமிழ் வமாழியின்
ஆதி அயல்நாட்டு
அறிஞர் , வெர்மன்
தமிழறிஞர்
சீகன் ால்கு
(Bartholomaus
Ziegenbalg)
அ ர்களின் கூற்று.
(1682)
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தமிழ்ப் ள்ளிகளின் ட்டமளிப்பு விழா
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புலம் நாள் ( Field Day )
அட்லாண்டா தமிழ்ச் சங்கம் சார் ாக, புலம் நாள் ஆகஸ்ட் 26 சனிக்கிழணம மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாணல
எட்டு மணி ணர Fowler Park ல் வ ரிய விணளயாட்டுத் திடலில் மிகவும் சிறப் ாக நணட வ ற்றது.
அங்கு நம் ாரம் ரிய விணளயாட்டுகளான க டி , ல்லாங்குழி வகாலிகுண்டு, வநாண்டி, ஓட்டப் ந்தயம்,
வதாடர் ஓட்டம், சாக்கு ஓட்டம், குண்டு எறிதல் வ ான்ற வ ாட்டிகள் ல பிரிவுகளாக நணட வ ற்றது. இதில்
சிறிய ர்கள் முதல் வ ரிய ர்கள் ணர கலந்து வகாண்டார்கள்.இதில் வ ண்களும் ஆர் மாகக் கலந்து
வகாண்டார்கள். இந்த விணளயாட்டில் ங்கு வ ற்று வ ற்றி வ ற்ற அணன ருக்கும் தமிழ்ச் சங்கம் சார் ாகப்
ரிசுகள் ழங்கப் ட்டன.
விணளயாட்டு இணடவ ளியின் வ ாது தன்னார் த் வதாண்டர்கள், தயார் வசய்து வகாண்டு ந்த ாரம் ரிய
உை ான அதிரசம், நீர் வமார், ானகம், வதநீர், கம்பு கூழ்,ராகி கூழ், இனிப்பு குழிப் னியாரம், காரம்
குழிப் னியாரம், வதாணச, ருப்பு ணட, அரிசி இட்லி, வகாதுணம சப் ாத்தி, வராஸ் ால், மற்றும் மாம் ழ
லஸ்ஸி வ ான்ற ற்ணற மிகவும் குணறந்த விணலயில் வகாடுத்தார்கள்.இதில் கிணடத்த வதாணகணய ஹ ார்ட்
தமிழ் இருக்ணகக்கு நன்வகாணடயாக ழங்கினார்கள் .வதாண்டர்களுக்குத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார் ாக நன்றி!
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மவலசியாவில் நணடவ ற்ற தனித் தமிழியக்க மாநாட்டில்
வ ளியிடப் ட்ட நுட் வியல் கணலச் வசாற்கள் சில:
scanner
ருடி ;
smart phone - திறன்வ சி
Charger - மின்னூக்கி ;
Digital
- எண்மின்
Meme
- வ ான்மி ;
Laser
சீவராளி
OCR
எழுத்துைரி ;
Router திணசவி
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ஆல்ஃ வரட்டா தமிழ்ப் ள்ளி விழா நிகழ்வுகள்
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ணகப் ந்துப் வ ாட்டிகள்
கீதா தீனதயாளன்
இந்த ருடம் ஆட ர் மற்றும் மகளிருக்கான GATS ணகப் ந்துத் வதாடர் வ ாட்டிகள் மிகச் சிறப் ாக
நணடவ ற்றன. இதில் வமாத்தம் 18 அணிகள் கலந்து வகாண்டு ஆட்டத்ணதச் சிறப்பித்தன. மிகச்சிறந்த
திட்டமிடுதலுடன், வ ாட்டியாளர்களுக்கு உரிய உைவு, ஊக்கம் ஆகிய ற்ணறக் வகாடுத்து, GATS, இந்தத் வதாடர்
வ ாட்டிகணள மிகவும் வ ற்றிகரமாக நடத்தி முடித்துள்ளது. இந்த வ ற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த
தன்னார் லர்கள் மற்றும் வ ாட்டியாளர்கள் அணன ருக்கும் எங்கள் நன்றிணய உரியதாக்குகிவறாம்.
இத்தணகய வ ாட்டிகணள நடத்து தற்கு மிகவும் உற்சாகத்துடன் ஊக்கமளித்த நமது விளம் ரதார்களுக்கு எங்கள்
நன்றி கலந்த ைக்கத்ணதத் வதரிவித்துக் வகாள்கிவறாம்.
விளம் ரதாரர்கள் : OFS, Bazooka, Jhalak

வ ற்றியாளர்கள் வி ரம்
Men’s Star League

Men’s Premier League

Women’s League

Winners: Smyrna Spikers

Winners: Alpharetta One

Winners: OFS Volley Girz

Runners: Atlanta Sultans

Runners: Punjab

Runners: Gilli Girls

உலகின் நாகரிகம் முற்றும் அழிந்துவிட்டாலும்
திருக்குறள் இருந்தால் வ ாதும்; மீண்டும்
அதணனப் புதுப்பித்துவிடலாம்.
—இராவ ர்ட் கால்டுவ ல்
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ணகப் ந்துப் வ ாட்டிகள்

பிறப்வ ன்னும் வ ணதணம நீங்கச் சிறப்வ ன்னும்
வசம்வ ாருள் காண் து அறிவு. (குறள் 358 துற றம்,வமய்யுைர்வு)
பிறவித்துன் த்திற்கு காரைமான அறியாணம நீங்குமாறு முக்தி எனும் சிறந்த
நிணலக்குக் காரைமான வசம் வ ாருணளக் காண் வத வமய்யுைர்வு.
Wisdom is the realization of the truth in order to escape the folly of rebirth.
அறிவு ற்றி அகராதி கூறு து:
n. < அறி-. 1. Knowledge, wisdom; ஞானம். 2. Intelligence; புத்தி. (குறள், 429.) 3. Perception by the senses; வ ாறியு ைர்வு. 4.
Soul; ஆன்மா. அறிவுரு தவனா டநித்த மன்ணமயின் (ஞானா. 44, 5). 5. Learning, erudition; கல்வி. (தி ா.) 6. Things which it is
necessary to know; அறியவ ண்டியண . (குறள், 61.)
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GATS Cricket Championship 2017 (ஆட

ர் மற்றும் மகளிர்)

கீதா சதீஷ்

வதாடர்ந்து நான்காம் ஆண்டாக, மகளிர் மற்றும் ஆட

ருக்கான கிரிக்வகட் வ ாட்டிகணள நம் ‘அட்லாண்டா
மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கம்’ கடந்த ெூணல 2017ல் வ ற்றிகரமாக நடத்தி முடித்திருக்கின்றது.
ஒவ்வ ாரு ஆண்டும் GATS கிரிக்வகட் வ ாட்டி அடுத்த உயர்நிணலக்கு முன்வனரிச் வசன்று வகாண்டிருக்கின்றது
என் து திண்ைம். இவ் ளர்ச்சிக்கு முழுமுதற்காரைம் தன்னார் த் வதாண்டர்களின் மனமார்ந்த உணழப்பும்,
ஈடு ாடும்தான். அ ர்கள் அணன ருக்கும் வநஞ்சார்ந்த நன்றிகளும் ாராட்டுகளுமன்றி வ வறன்ன தரமுடியும்?
தன்னார் லர்களின் ஆர் த்துக்கு ஈடாக, வ ாட்டியில் ங்குவ றும் அணிகளின் எண்ணிக்ணகயும்
உயர்ந்த ண்ைம் உள்ளன. இம்முணற ஆட ர் பிரிவில் 28அணிகளும், மகளிர் பிரிவில் 7 அணிகளும்
கலந்துவகாண்டுள்ளன. இப்வ ாட்டிகள் ‘ஷாரன் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ார்க்’கில் ார இறுதி நாட்களில் நணடவ ற்றன.
வ ற்றியாளர்கள் வி ரம் :
-ஆட ர் வ ற்றியாளர் அணி :

Bazookas Hunters

- ஆட ர் இரண்டாம் இடம்:

Monster Kings (சி ப்பு)

- மகளிர் வ ற்றியாளர் அணி:

Crickootam (மஞ்சள்)

- மகளிர் இரண்டாம் இடம்:

Firebirds(நீலம்)

- சிறந்த மட்ணட வீச்சாளர் (ஆட ர்) :

Srikanth Papa (Bazookas Hunters)

- சிறந்த ந்து வீச்சாளர்(ஆட ர்) :

Daya (Deccan Chargers)

- ஆட்ட நாயகன்:

Jay (Bazookas Hunters)

- சிறந்த மட்ணட வீச்சாளர் மற்றும் ஆட்ட நாயகி: Anila (Crickootam)
- சிறந்த ந்து வீச்சாளர்(மகளிர்):

Savitha (Crickootam)
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