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அன்பு நண்பர்களே,

 வாசிங்டன் வட்டாரத்தில் வசிக்கும் அனனத்து தழிழ் சசாநதங்களுக்கும், 
தமிழ் உணரவாேர்களுக்கும் எனது அன்்பான வணக்்கம் மற்றும் னதத் திருநாள் 
வாழ்த்து்கள். வாசிங்டன்  வட்டாரத்  தமிழ்ச் சங்கத்தின் தனைனமப்  
்பணியாேனா்க  ளதரநசதடுத்து தமிழ் சமுதாயப் ்பணியாற்்ற  எனக்கு  
வாயப்்பளித்த உங்கள் அனனவருக்கும் எனது ்பணிவான நன்றி்கள்!

 அசமரிக்்க மணணில் முதன்முதைா்க வரஜீனியா மாநிைம்  தமிழ் னதப்  
ச்பாங்கல் விழானவ அரசு அஙகீ்காரம் அளித்து அசமரிக்்க வாழ்  தமிழர்கனேச்  
சி்றப்பித்துள்ேனர. வள்ளுவன் தமிழ் னமயம் இதற்்கான பின்புைமா்க 
சசயல்்பட்டது ்பாராட்டத்தக்்கது. ளமரிைாநது   மா்காணத்திலும் னதப்  ச்பாங்கனை 
அரசு அஙகீ்கரிக்்க முயற்சி்கள் ந்டநதுக்  ச்காணடுள்ேது.

 வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச் சங்கம் இநத வரைாற்றுச்  சி்றப்பு மிக்்க தருணத்னத சவகு 
விமரினசயா்க  நம் ்பகுதியில் இருக்கும் அனனத்துத்  தமிழ் அனமப்புக்்களு்டன் ஒன்றுகூடி  

“ஒருஙகினணநத னதப் ச்பாங்கல் திருவிழா “நி்கழ்ச்சினய முன்னின்று  ஏற்்பாடு சசயது 
சி்றப்்பா்க ந்டத்திக்  ச்காணடுள்ேது. 

2017ஆம் ஆணடின்  சசயற்குழு  சசவவளன சசயல்்படடு இன்று வாசிங்டன் வட்டாரத்தில் 
ஒரு மி்கப்ச்பரும் தன்னாரவ தமிழ்னமயமா்க தமிழ்ச் சங்கத்னத  ளமம்்படுத்திக் ்காடடிய தன்னைமற்்ற  
தன்னாரவைர்கோன சசயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கு உங்கள் அனனவரின் சார்பா்க 
்பாராடடுக்்கனேயும் வாழ்த்துக்்கனேயும் சதரியப்்படுத்திக் ச்காள்கிள்றன்.

 அசமரிக்்க மணணில் வேரநது வரும் நம் தமிழ் சமுதாயத்திற்கு,வாசிங்டன் வட்டாரத்  தமிழ்ச் 
சங்கம் என்றும் ஒரு முன்ளனாடியா்க இருநதுக் ச்காணடு இருப்்பதில்   நாம் அனனவரும் 
ச்பருனம ச்காள்ளவாமா்க!

நம் ்பகுதியில்  உள்ே அனனத்து தமிழர்களின்  எணணங்கனேப்  பிரதி்பலிக்கும்  வன்கயிலும், 
நம் தமிழினத்தின் ஒற்றுனமனயப்  ள்பணி்காக்கும் வன்கயிலும்  உங்களின் சங்கமா்க நம் 
வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச் சங்கம் சதா்டரநது ்பணியாற்றிக் ச்காணடுள்ேது. 

நம் ்பகுதியில் வாழும் தமிழ் உ்றவு்களுக்்கான ்பாைமா்க நம் தமிழ்ச்சங்கத்தின்  சசயல்்பாடு்கள் 
உள்ேது. நம்  தமிழ் மரபு, ்பண்பாடு மற்றும் உணரவு்களுக்கு ஊன்றுள்காைா்க நம் சங்கத்தின் 
நி்கழ்ச்சி்கள் ்க்டநத ஆணடில் இருநததன. இது ளமலும் சதா்டரும்.

 சசன்்ற வரு்டம் முழுவதும் நம் தமிழ் உணரவும், எழுச்சியும் நம் ்பகுதியில் சி்றநளத 
்காணப்்பட்டன. ்பல்ளவறு வன்கயான ள்பாராட்டக்  ்கேமா்க  நம் தமிழ் உணரனவ தாய்கத் 
தமிழர்களோடு நாம் ்பகிரநதுக் ச்காணள்டாம். 

2. சல்லிக்்கடடு ள்பாராட்டம்; விவசாயி்கள் ள்பாராட்டம்; நீட ளதரவுக்்கான ஒழிப்புக்்கான 
ள்பாராட்டம், என ்பல்ளவறு நி்கழ்வு்களில் நாம் ன்கள்காரத்து உரினம்களுக்்கா்கப்  ள்பாராடியுள்ளோம். 
இநத தமிழுணரவு மற்றும் எழுச்சி நம் அனனவனரயும் ளமலும் ஒற்றுனமப்்படுத்த தமிழர்களின்   
்பாரம்்பரிய ஆன்டத்திருவிழாவும் நம் தமிழ்ச் சங்க அரஙகில் நன்டச்பற்்றது.

3.நம் ்கனை்கனேப்  ள்பாற்றும் விதமா்க ்பன்றஇனசக் குழு மற்றும் ஒயிைாட்டக்  குழுவின் 
சி்றப்பு நி்கழ்ச்சியும்,முத்தமினழ ள்பாற்றிடும் விதமா்க, இயல், இனச மற்றும்  நா்ட்க நி்கழ்ச்சி்கள் 
சி்றப்்பா்க அரஙள்கறியுள்ேது. 

4.தமிழ்ச் சங்க வரைாற்றில் முதல் முன்றயா்க barcode வசதியு்டன் தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்கள் 
்பதிவு ஏற்்பாடு சசயயப்்படடுள்ேது. இது நம் சங்கத்னத அடுத்த ்கட்டமா்க எடுத்துச்சசல்லும் ஒரு 

தமிழ்ச் சங்கம் குழு 2017
தலைவர்

இராசாராம் சீனிவாசன் 
துலைத் தலைவர்

முலைவர்.ஜெயந்தி சங்கர்    
ஜசயைாளர்

நித்திைசஜசலவன் முத்துசாமி 
இலைச ஜசயைாளர்

ஜ்காழந்தவவல இராமசாமி
ஜ�ாருளாளர்

இந்திராணி இராதாகிருஷைன்
இயக்குநர்்கள்

வேமப்பிரியா ஜ�ான்னுவவல 
விெயன் ஞாைசுந்தரம்
அறிவுமணி இராமலிங்கம் 
மவ்கஷ பிசலசபிள்லள

சாமிநாதன் நித்யாைந்தம்
�ார்த்தசாரதி சம்�ந்தம் 

ததன்றல் முல்்லைக் குழு 

முதன்லம ஆசிரியர் 
ஜெ�ரத்திைம் அஜைக்சாண்டர் 

இலை ஆசிரியர்்கள் 
இராதாகிருஷைன்
மீைா சந்திரவச்கர்

துலை ஆசிரியர்்கள் 
சுமித்ரா �ாபு்கவைஷ

சுொதா குருவாயூரப்�ன்
சுவரஷ ராமமூர்த்தி
ஆைந்தி சந்தாைம்

மவ்கந்திரன் ஜ�ரியசாமி
ச.அரங்கநாதன்

சந்வதாஷ ஜசலவராஜ்
ஜ்கௌரவ ஆசிரியர்்கள் 
நாஞ்சில இ பீற்றர்
ொன் ஜ�ைடிக்ட்

�ார்த்தசாரதி சம்�ந்தம் 
தமிழப்�ள்ளி ஒருஙகிலைப்பு

ஜெராலடு வொசப் 
(வர்ஜினியா தமிழ அ்கா்டமி) 

வாஞ்சி நாதன் 
(வள்ளுவன் தமிழ லமயம்) 
பிரியா ஜெராலடு 

(�ாரதியார் தமிழப் �ள்ளி) 

வமா்கன்ராஜ் சணமு்கம் 
 (சங்கமம் தமிழப்�ள்ளி) 

சீனுவாசன் சணமு்கம் 
(வமரிைாந்து தமிழக் ்கலவிக்்கழ்கம்)

ஜசயறகுழு ஜதா்டர்�ாளர்்கள்
திரு. இராசாராம் சீனிவாசன்
திரு. �ார்த்தசாரதி சம்�ந்தம்

திருமதி.வேமப்பிரியா ஜ�ான்னுவவல
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உங்கள் நண்பன், 

இராசாராம் சீனிவாசன்

சதாழில் நுட்ப வேரச்சி. 

 5.சசன்்ற வரு்டம் நம் தமிழ்ச் சங்கம் ஏற்்பாடு சசயதிருநத 
இனேஞர்களின் ்கல்லூரி ்படிப்புக்்கா்க சி்றப்பு வழி்காடடுதல் நி்கழ்ச்சி 
மி்க சி்றப்்பா்க நன்டச்பற்்றது. ச்பற்ள்றார்களும் குழநனத்களும் 
ஆரவத்து்டன் ்கைநதுக் ச்காணடு ்பயன்ச்பற்்றனர. இதுள்பான்று 
்பயனுள்ே ளமலும் ்பை நி்கழ்ச்சி்கனே தமிழ்ச் சங்கம் உங்களுக்்கா்க 
வரும் ்காைங்களில்  வடிவனமத்து வழங்க  உள்ேது. 

 6. சசன்்ற வரு்டம் ள்கான்ட விடுமுன்றனய வாசிங்டன் வட்டாரத் 
தமிழ்ச் சங்கத்தின் “ள்கான்டக்  ச்காண்டாட்டம்” நி்கழ்ச்சி்களில் 
்கைநதுக் ச்காணடு சி்றப்பித்த அனனவருக்கும் நன்றி! நம் தமிழ் 
சமுதாயத்து்டன் ஒன்று்கைநது, உள்ேம் மகிழ்நது, புது உ்றவு்கனேக்  
்கண்டறிய இது ஒரு அரிய சநதரப்்பமா்க அனமநதிருக்கும் என 
நம்புகிள்றாம். இநத ்பசுனம நின்றநத நினனவு்களோடு உங்கள் 
அனனவனரயும் ஆவலு்டன் அடுத்த வரு்ட தமிழ்ச் சங்க ள்கான்டக்  
ச்காண்டாட்டம்    நி்கழ்ச்சி்களில் சநதிக்்க ்காத்துக் ச்காணடுள்ளோம்.

 7.தமிழினசப்  ்பயிற்சி ்பட்டன்ற தமிழினசப்  ்பா்ட்கர திருபுவனம் 
திரு. ஆத்மநாதன் அவர்களின் நி்கழ்ச்சியா்க  ளமரிைாநது  மற்றும் 
சவரஜீனியா மா்காணங்களில் மி்கச் சி்றப்்பா்க மற்றும் ்பயனுள்ேதா்க 
அனமநதது.

 8.  வாசிங்டன் வட்டார இைக்கிய வட்டம் மற்றும் வாசிங்டன் 
வட்டாரத் தமிழ்ச் சங்கமும் இனணநது ந்டத்திய  “்பன்னாடடு 
குறுநசதான்க மாநாடு” முனனவர. திரு. இரா. பிர்பா்கரன் அவர்களின் 
ஏற்்பாடடில் ஆ்கஸ்ட 26ம் ளததி ராக்வில்,   ளமரிைாநதில்    மி்கச் 
சி்றப்்பா்க நன்டச்பற்்றது. நி்கழ்ச்சியில் ்கைநதுக் ச்காணடு தமிழ் 
சமாழியின் மீதும், இைக்கியத்தின் மீதும் தீராக் ்காதல்வயப்்பட்ட 
அனனவருக்கும் ்பாராடடு்கள் உரித்தா்கடடும்.

 9. “தமிழ்க்  குடில்”, தமிழ் ள்பாற்றிய அறிஞர்கனேயும் 
்கவிஞர்கனேயும் நம் குழநனத்களுக்கு நினனவூடடும்  விதமா்க 
வடிவனமக்்கப்்படடு அவர்கள் நம் தமிழுக்கு ஆற்றிய ்பணினய 
பு்கழ்்பாடும் விதமா்க அவர்களின் ்கவினத, ்கனத, ்பா்டல்்கனே 
குழநனத்களு்டன் ்பகிரநதுக் ச்காணடு ஆரவாரப்்படுத்திய நி்கழ்வு, 
உங்களுக்கும்  உங்கள் குழநனத்களுக்கும் மி்க ்பயனுள்ேதா்க 
இருநதிருக்கும் என நம்புகிள்றன் . 

10. நம் குழநனத்களின் தி்றனம்கனே சவளிக்ச்காணரும் 
விதமா்க, மாறுளவ்டப் ள்பாடடி்கள் தமிழர்களின் ்பாரம்்பரியம் ள்பாற்றும் 
விதமா்க சி்றப்்பான ளவ்டங்களில் நம் குழநனத்கள் தமிழ்ச் சங்க 
அரஙகில் வைம்  வநதது நம் அனனவனரயும் மனம்குளிரச் சசயதது.

11.ஆண்டாணடு்கோ்க குழநனத்கள் தினவிழாவில் தமிழ்ப் 
்பள்ளி்களின் ்பங்களிப்பு மி்கவும் சி்றப்பு வாயநததாகும். நம் வாசிங்டன் 
்பகுதியில் இருக்கும் அனனத்து தமிழ்ப் ்பள்ளி்களும்  ஒருஙகினணநத 

நி்கழ்ச்சியா்க “்பள்ளி்களின் சங்கமம்” நி்கழ்ச்சியில் ்கைநதுக் ச்காணடு 
சி்றப்பித்தது  நம் அனனவரின் தமிழாரவம் மற்றும் எதிர்காை தமிழ் 
சமுதாயத்தின் மீது நாம் னவத்திருக்கும் உணரவுபூரவமான 
அக்்கன்றயின் சவளிப்்பா்டா்க இருநதது. அனனத்துத்  தமிழ்ப் ்பள்ளி 
நிரவாகி்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும், தன்னாரவைர்களுக்கும், 
மாணவர்களுக்கும் மற்றும் ச்பற்ள்றார்களுக்கும் வாசிங்டன் வட்டாரத் 
தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பா்க மனமாரநத வாழ்த்து்களும், ்பாராடடு்களும்!

12.இநத வரு்ட குழநனத்கள் தினவிழா நி்கழ்ச்சினய ஹாரவரட 
தமிழ் இருக்ன்க அனமவதற்்கான நிதி திரடடும் நி்கழ்ச்சியா்க 
சசயல்்படுத்தியதில் தமிழ்ச் சங்கம் மி்கவும் ச்பருனமயன்டகி்றது. தமிழ் 
சமாழிக்்கா்க உை்கத்தரம்   வாயநத ்பல்்கனைக்்கழ்கத்தில் இருக்ன்க 
அனமவது நம் தமிழ் சமாழிக்்கான  மற்றும் சமாழி வேரச்சிக்்கான 
சி்றநத அஙகீ்காரமா்க இருக்கும் என்்பதில் ஐயமில்னை. நம்

்பகுதியில் உள்ே அனனத்து தமிழ்ப் ்பள்ளி்களும் இதற்்கான நிதி 
திரடடும் ்பணியில் அயராது ்பாடு்பட்டது மி்கவும் ்பாராடடுக்குரியது. 2018 
ஆம் ஆணடுக்குள்  தமிழ் இருக்ன்க சவற்றி்கரமா்க  அனமய வாசிங்டன் 
வட்டாரத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பா்க வாழ்த்துகிள்றாம்.

 13. வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச்  சங்கத்தின் 8 ஆம் ஆணடு 
தமிழினசத் திருவிழாவில் ்கைநதுக் ச்காணடுச்  சி்றப்பித்த அனனத்து 
தமிழினச ஆரவைர்களுக்கும் ்பாராடடு்கள்.  புைம்ச்பயரநத நாடடில் நம் 
தமிழினசனய  குழநனத்களுக்குக்  ்கற்றுக் ச்காடுத்து அவர்கனே  
ஆரவாரப்்படுத்துகின்்ற இநத நி்கழ்வு, உங்களுக்கும் உங்கள் 
குழநனத்களுக்கும் மி்க ்பயனுள்ேதா்க இருநதிருக்கும்.

14. தமிழ்ச்  சங்க சசயற்குழுவு்டன் ்பல்வழிஅனழப்பின் வாயிைா்க 
மாதத்தின்  மூன்்றாவது சசவவாயக்கிழனம்களில்  சதானைள்பசியில் 
ளநரடியா்கத்  சதா்டரபு ச்காணடு உங்கள் ்கருத்துக்்கனே ்பகிரநதுக்  
ச்காண்டது ள்பாற்்றத்தக்்கது. இது நம் தமிழ்  சமுதாயத்ளதாடு இனணநது  
உங்களின் எணணம்ள்பாை  சசயல்்ப்ட எடுக்்கப்்பட்ட புதிய முயற்சி.

2018 ஆம்  ஆணடின் புதிய சசயற்குழு சி்றப்்பா்கச்  சசயல்்ப்ட 
உங்களின் சார்பா்க வாழ்த்து்கனேத் சதரியப்்படுத்திக் ச்காள்கிள்றன். 

்பல்ளவறு சி்றப்பு அம்சங்கனேயும் குறிப்்பா்க இயல், இனச மற்றும் 
நா்ட்க மன்்றங்கனே ஊக்குவித்தல்,  தமிழ்ச் சங்க ்கட்டனமப்பு்கனே 
ளமலும் ளமம்்படுத்தும் முயற்சியில் இநத வரு்ட சசயற்குழு சசயல்்படும். 

நீங்கள் அனனவரும் தன்னாரவைர்கோ்க ்பல்ளவறு குழுக்்களில் 
்பணிபுரிய அன்பு்டன் அனழக்கிள்றன். 

இது உங்களின் தமிழ்ச்  சங்கம்! நாம் அனனவரும் அதன் அங்கம்!

 வாழ்்க தமிழ்! வேர்க நம் ஒற்றுனம!!

 நன்றி. வணக்்கம்
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அன்பு வாச்கர்களுக்கு,

குளிர்காை வணக்்கம்!

வழனமள்பாை, இநத ச்பாங்கல் சி்றப்பிதழிலும், உங்கள் ள்பராதரவால் சி்றப்்பான 
்பன்டப்பு்கள் சவளிவநதுள்ேன; உங்கள் ்பங்களிப்பிற்கு அளந்க நன்றி்கள்.

சதன்்றல் முல்னைக்குத் தமிழ்ச் சங்கத்தினர அளித்துவரும் ள்பராதரவிற்குப் 
ச்பருநன்றி்கள். அவர்கள் ்பணி இன்றுள்பால் என்றும் தனழக்்க வாழ்த்துகிள்றாம்.

்க்டநத ஆணடில் சதன்்றல் முல்னை மூைம் உங்களு்டன் உ்றவாடியது மகிழ்ச்சி. 
ஒரு வரு்ட சுழற்சிக்குப் பி்றகு, வரும் ச்பாங்கலு்டன் இநத ஆசிரியர குழுவினரின் 
்பணி நின்றவன்டநது, புதிய குழு ச்பாறுப்ச்படுத்துக் ச்காள்ே இருக்கி்றது. 
இம்மடடும் கூ்டப் ்பயணம் சசயது, உ்டன் ்பணிபுரிநத ஆசிரியர குழுவினருக்கு 
மிக்்க நன்றி!

இநத சி்றப்பிதழ்்கனே மி்கவும் சி்றப்்பா்க வடிவனமத்து வழஙகியுள்ே 
திரு. சு.சு்டனை அவர்களுக்கு சி்றப்்பான நன்றி்கள்.

சரித்திரத்தின் சுவடு்களில்
்பதியாத நினனவு்கனே
உன் மனளவடடிைல்ைவா
ச்பாதிநது னவத்திருக்கி்றாய!
அஙச்கான்றும் இஙச்கான்றுமா்க
நீ தூவிவரும்
மளனாரஞ்சிதங்களின் வாசம்,
வாழ்வின் வழிசயஙகும்
மணநது கி்டக்கி்றளத,
ள்பாதும் விடடுவிடு!!

என்று ்பதியாதசதாரு நினனனவ இஙள்க முத்தாயப்்பாய னவத்து, நன்றி 
சசால்லி, வின்ட ச்பறுகிள்றன்! 

ச்பாங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்்களு்டன்,

ஆசிரியரிடமிருந்து…

தென்றல்முல்்லை வடிவ்ைப்பு : 

esakki2006@gmail.com / esakki2006@valaitamil.com +91-9710755689

இலட்சியங்கள் வவல்லு! 11

தாததாவுடன்  ஒரு பயணம் 12
எழுததாளர் சுஜாதா க்கள்வி 
பதில்்கள் 16
சிறுவர் பக்கம் வார்த்த கதடல் 17

வபாங்கல் விழா க்காலங்கள்  18
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இடுவது எதற்கா்க? 21

சர்க்க்ரப் வபாங்கல் 22
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நம் பணபாட்டுக கூறு்களில் சில.. 26
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்கட்டு்ரப் கபாட்டி 28
ம்லகக்காட்்ட 30

வபாங்கல் திருநாள் வர்ஜீனியா
மாநில சட்டச்பயில் அஙகீ்காரம் 34

கமரிலாணட் இருவமாழி முததி்ர 37

ஹார்வர்டு தமிழ் இருக்்கககு 
வள்ளுவன் தமிழ்ப் பள்ளி  நிதி
திரட்டும் விருந்து 40
பிரியாணி 42

அன்பு்டன்,
வஜபா அவலகசாணடர்
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வ்ட அசமரிக்்காவில் முதன்முதைா்க சவரஜீனியா மா்காண அரசு, தமிழர்களின் திருநாோன 
னதத்திங்களின் முதல் நாள் ஜனவரி 14ஆம் ளததினயத் “னதப்ச்பாங்கல் திருநாோ்க” இநத 
ஆணடு 14-ஜனவரி 2018 முதல் இனி வரும் ஒவளவார ஆணடும் எழுச்சியு்டன் அனனவரும் 
ச்காண்டாடும் வன்கயில், சவரஜீனியா சட்டசன்பயில் ஒருமனதா்கத் தீரமானம் நின்றளவற்றி அதி்காரப் 
பூரவமா்க அறிவித்துள்ே சசயதி, அசமரிக்்கத் தமிழர்கள் மடடுமல்ைாது, உை்கத்தமிழர்கள் 
அனனவருளம ச்பருமிதம் ச்காள்ே ளவணடிய மாச்பரும் வரைாற்று நி்கழ்வு.

635க்கும் ளமைான மாணவ மாணவியர்களு்டன் நூற்றுக்்கணக்்கான தன்னாரவைர்கனேக் 
ச்காணடு இயஙகும் நமது “வள்ளுவன் தமிழ் னமய”நிரவாகி்கள், சிரிஸ் சட்ட னமயத்து்டன் 
இனணநது, சவரஜீனியா மாநிை 37வது மா்காண பிரதிநிதி ள்டவிட புளைாவா அவரின் தனைனமயில், 
சசன்்ற ஆணடு இநத முக்கியமான சட்டவனரவுத் தீரமானத்னத உருவாக்கியிருநளதாம். 

ளமலும், இன்டவி்டாத சதா்டர உனழப்பினால், ரிச்மணட ந்கரில் இயஙகும் சட்டசன்பக்கு ளநரில் 
சசன்று அரசு அஙகீ்காரம் வாஙகிய சவற்றித் தருணங்கனேயும் தன்ன்டக்்கத்து்டன் நினனவு கூரநது 
இநதப் ச்பருமிதத்தில் ்பஙகு ச்காள்வதில் மகிழ்ச்சி அன்டகிள்றாம். சவரஜீனியானவத் சதா்டரநது, 
அசமரிக்்காவின் அனனத்து மா்காணங்களும் இதுள்பான்்ற அஙகீ்காரம் ச்பற்று நமது ்பல்ளவறு 
்கனை வடிவங்கள்,  மரபு விழுமியங்கனேயும், நமது சீரிய ்பண்பாடன்டயும் நமது அடுத்தடுத்த 
தனைமுன்ற்களு்டன் ்பன்றசாற்றிக் ச்காண்டா்ட நமது ்பள்ளியின் மூைமா்க வாழ்த்து்கனேயும் 
சதரிவித்துக்ச்காள்கிள்றாம்.  

இநத வரைாற்று நி்கழ்வுக்கு ளமலும் வலுளசரக்கும் விதமா்க, நமது வாசிங்டன் வட்டாரத் 
தமிழ்ச்சங்கம், வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ப்்பள்ளி்கள் மற்றும் தமிழனமப்பு்கனேயும் ஒன்றினணத்து, 
“ஒருஙகினணநத மாச்பரும் ச்பாங்கல் விழாவா்க”, நாள் முழுவதும்  ச்காண்டா்ட ஏற்்பாடு 
சசயதிருக்கும் தமிழ்ச்சங்கத்துக்கு எங்கேது உேமாரநத நல்வாழ்த்து்கனே உரித்தாக்குகிள்றாம். 
இநத முத்தாயப்்பான திருவிழாவில் அனனவரும் திரோ்க ்பஙள்கற்்க நமது வள்ளுவன் 
தமிழ்னமயத்தின் மூைமா்க அனனவருக்கும் அனழப்பு விடுக்கிள்றாம்.

இயற்ன்கக்கும், உழவர்களுக்கும் நன்றி நவிலும் திருநாோன னதத்திருநானே அசமரிக்்கா 
மடடுமன்றி தமிழிருக்கும் தினசசயஙகும் நமது தரணி முழுதும் ள்காைா்கைமா்கக்  ச்காண்டா்டடடும்! 

 நன்றி

வள்ளுவன் தமிழ் மைய இயக்குநர்கள், 

உறுப்பினர்கள் ைற்றும் எம் ைாணாக்்கர்கள்  

வள்ளுவன் தமிழ் மையம்,  
Valluvan Tamil Academy
Non-profit 501-C(3) Tamil school in Virginia, USA
3001 Emerald Chase Dr, Herndon VA 20171
Web: http://www.valluvantamil.org 
Email: info@valluvantamil.org

www.washingtontamilsangam.org

8

ஜனவரி 2018
தென்றல் 
முல்்லை



www.washingtontamilsangam.org www.washingtontamilsangam.org

8

ஜனவரி 2018
தென்றல் 
முல்்லை

9

ஜனவரி 2018
தென்றல் 
முல்்லை

அன்புன்டயீர,

அனனவருக்கும் புத்தாணடு மற்றும் ச்பாங்கல் நல்வாழ்த்து்கள். இநதியாவில் அரசு அஙகீ்கரித்த 
சமாழி்கள் சமாத்தம் 23. இதில் உைகில் மூத்தசமாழி்களுள் தமிழ்சமாழியும் ஒன்று. சுமார 
 70 மில்லியன் மக்்கள் ள்பசும் சமாழி, ்பை நாடு்களிலும் அஙகீ்கரிக்்கப்்படடிருக்கி்றது (Canada, 
Singapore, Malaysia). இநதியாவில் இருநது ்பணி நிமித்தம் ்காரணமா்கச் சசன்று அசமரிக்்காவில் 
வசிக்கும் தமிழர்கள் ்பைர இனதளய நம்நாடு என்று ்பாவித்து வாழ்கின்்றனர. தமிழ் மக்்கள் தமினழ 
ம்றக்்காமல் இருக்்க இஙகு தமிழ் சங்கம், ்பள்ளி்கள் அனமத்துப் பிள்னே்களுக்குத் தமினழயும் 
தமிழ்க்்கைாச்சாரத்னதயும் ்கற்பிக்கி்றார்கள். 

இனத ளமலும் ஊக்குவிக்்க, அணனமயில் வரஜினியா மா்காணம் தமிழர திருநாோகிய ச்பாங்கல் 
திருநானே வரஜினியா அரசு அஙகீ்கரித்து இருக்கி்றது. இஃது ஒவசவாரு தமிழனும் ச்பருனம 
ச்காள்ே ளவணடிய சமயம். தமிழன் தனை நிமிரநது ந்டக்கும் சமயம். இநத அஙகீ்காரத்னதப் 
ச்பறுவதற்்கான அனனத்து முயற்சி்கனேயும் சசயத எல்ளைாருக்கும், ்பாரதியார தமிழ்ப் ்பள்ளி 
்பாராடன்டத் சதரிவித்துக் ச்காள்கி்றது. 

இதுள்பால் அசமரிக்்காவில் உள்ே மற்்ற மாநிைங்களும் நம்தமிழர திருநானே அஙகீ்கரிக்்க 
எங்கள் வாழ்த்துக்்கள். புைம் ச்பயரநதாலும் தமிழன் தன் மனிதாபிமானத்னதயும் மரன்பயும் 
்கைாச்சாரத்னதயும் ம்றப்்பதில்னை அவன் சமுதாயத்துக்கு சசயய ளவணடிய ்க்டனம்களில் இருநதும் 
தவறுவதில்னை. 

தமிழினத்தால் இநதியாவிற்ள்க ச்பருனம !

வாருங்கள் ச்காண்டாடுளவாம். வரஜினியாவில் ந்டக்்க இருக்கும் ‘ஒருஙகினணநத ச்பாங்கல் 
திருநாள்’ ச்காண்டாட்டத்தில் ்கைநது ச்காள்ளும் அனனத்து மக்்களுக்கும் எங்கள் வாழ்த்துக்்கனேயும் 
நன்றினயயும் சதரிவித்துக்ச்காள்கிள்றாம்.

நன்றி!

பாரதியார தமிழ்ப்பள்ளி பபாறுப்பாளர்கள்
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சங்கமம் தமிழ் பள்ள� 
Sangamam Tamil School 

[Volunteer based non-profit 501(c)  school for  Tamil Language] 

email: reachus@sangamamtamilschool.org  web: www.sangamamtamilschool.org   
 
அைனவருக்கும் எங்கள் இனிய ெபாங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!  
இந்த ேஹவிளம்பி வருடம்  அெமரிக்க தமிழர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வருடமாக 
அைமந்துள்ளது. இவ்வருடம் முதன்முைறயாக அெமரிக்காவில் வர்ஜீனியா மாகாணம் 
ெபாங்கலுக்கான அரசு அங்கீகாரம் ெபற்றுள்ளது. இது அெமரிக்காவில் வாழும் 
அைனத்து தமிழர்களுக்கும் ெபருைம ேசர்க்கும் நிகழ்வு. இைத சாத்தியமாக்கிய 
வள்ளுவன் தமிழ் ைமயம் மற்றும் ெவர்ஜீனியா மாநில மக்கள் பிரதிநிதி ேடவிட் 
புேலாவா அவர்களுக்கும் எங்களுைடய மனமார்ந்த நன்றி.   
 
வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இவ்வருட ெபாங்கல் விழாவிைன வாசிங்டன் வட்டாரத் 
தமிழ்ச்சங்கம் அைனத்து வட்டாரத் தமிழ் பள்ளிகளுடன் இைனந்து மிகச்சிறப்பாக 
ெகாண்டாட உள்ளது. இது ஜனவரி மாதம் 20ம் நாள், காைல 10:00 மணி முதல் இரவு 9:00 
மணி வைர, ெவர்ஜீனியா உட்சண் உயர்நிைல பள்ளியில் நைடெபற உள்ளது. இதற்கு 
சிறப்பு பங்ேகற்பாளர்கள் தமிழ் நாட்டில் இருந்தும், கனடா நாடு மற்றும் உள்நாட்டில் 
இருந்தும் பங்குெபற இருக்கிறார்கள். அைனவரும் இவ்விழாவினில் கலந்து ெகாண்டு 
சிறப்பிக்குமாறு ெவர்ஜீனியாவில் இயங்கிவரும் சங்கமம் தமிழ் பள்ளியின்  சார்பில் 
அைழக்கிேறாம். 
 
இத்தைகய பிரமாண்டமான நிகழ்வுக்கு வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச்சங்கத்திற்கும், 
அைனத்து வட்டாரத் தமிழ் பள்ளிகளுக்கும் சங்கமம் தமிழ் பள்ளியின் வாழ்த்துக்களும் 
ஆதரவும். 

 

 

 

சங்கமம் தமிழ்ப்பள்ளி இயக்குனர்கள் 
இந்திரா மாருசாமி 
மஞ்சு சண்முகம் 
மேனாஜ்குமார் சுப்ரமணியன் 
சாந்தகுமார் 
சரவணபவன் 
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சசல்ள்பானில் வினேயாடும் சசல்ைத்தம்பி - நான்
சசால்லுகின்்ற ளசதினயக்ள்கள் நல்ைத்தம்பி
்காைம் ்கனரநதுப் ள்பாகி்றது சமல்ைத் தம்பி - அனத
்கவனமா்கப் ்பயன்்படுத்து வாழ்வில் சவல்ைத் தம்பி!

Facebookக்கில் உன் Faceனசத் சதானைத்துவி்டாளத
Whatsaapப்பில் வழுக்கி நீயும் விழுநதுவி்டாளத
YouTubeல் உ்றக்்கத்னத இழநது வி்டாளத - 
ஓயசவடுக்்க 
முடியாமல் ளநாயுற்று ்கைஙகி வி்டாளத!

அவசர சசயதி சுமநது வநதது அன்று Telegram
அவசியமானனதயும் 
ம்றக்்கச் சசயயுது இன்று இநத Instagram
Snapchat ளநரத்னத Kidnap சசயயும்
Twitterரில் type அடித்து வலிக்கும் ன்கயும்!

Appleளும் Androidடும் அவசியம் தான் இன்று
அதிளைளய மூழ்கிவிட்டால் ஆ்பத்தும் உணடு
அைடசியம் நீ சசயயாளத என் அறிவுனரனய இன்று 
- உன்
இைடசியத்னத அன்டநதிடு நீ அறிவியனைக் ச்காணடு!

Computer துனணக்ச்காணடு ்கற்றுக்ச்காள் ஆயிரம்
்கணிப்ச்பாறிளய நானேய உை்கத்தின் ஆயுதம்
இயற்ன்களயாடு உ்றவா்ட ம்றநதி்டாளத ஆயினும்
இயநதிரத் தனமா்க வாழ்க்ன்க; மாறிவிட்ட ள்பாதிலும்!

இழநதுவிட்ட ்காைம் என்றும் திரும்பி வராது
உணரநது ச்காண்டால் இனதநீ ளதால்வி வராது 

ன்கயில் இருக்குள்பாது அனத நழுவ வி்டாளத - 
ன்கவிடடுப்
ள்பானபின் அனத நினனத்து வருத்தப் ்ப்டாளத!

சுறுசுறுப்பு அவசியம்; சசால்ைாளத நீ மறுப்பு
விறுவிறுப்பு இல்ைாத; வாழ்வில் இல்னை சி்றப்பு
அருவருப்பு இல்ைாமல்; வாழ்வது உன் ச்பாறுப்பு
சிறுசவறுப்பும் கூ்டாது; அது சுடச்டரிக்கும் சநருப்பு!

்கணணால் ்காண்பதும் ்காதால் ள்கட்பதும்
எல்ைாம் சமயசயன எணணாளத
உணனம எதுசவன உணரநது முடிசவடு
ஆராயாமல் எனதயும் சசயயாளத!

ளதால்வினயத் சதா்டரநது சவற்றியும் வரைாம்
நம்பிக்ன்க என்றும் இழக்்காளத
வாழ்வினில் சவன்றி்ட ச்பாறுனம அவசியம்
உன்னால் முடியும் மனம் தேராளத!

தாயசமாழியில் உனரயா்ட தயக்்கம் ஏன் சசால்லு
தமிழர உன்முன்ளனார அனத நினனவில் ச்காள்ளு
தமிழ் ள்பசும் தயக்்கத்னத தயங்காமல் ச்கால்லு
தமிழன் என்்ற ச்பருனமளயாடு; இைடசியங்கள் 
சவல்லு!

அன்பு்டன்
இராம்ஸ் முத்துக்குமரன்!

இலட்சியங்கள் வெல்லு!

www.washingtontamilsangam.org
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சிகாககாவில் அவரகக�ாடு இருகக முதல்தடவவயாக 
வந்துள�ார. இங்கிருந்த நான்கு மாதங்களுககுள 
குமார அவருடன் நன்்ாகப் பழகி ஒட்டிவிட்டான். 
எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அவதத்  தன்வமயாக,  
ஆழமாக, பபாறுவமயாக எடுத்துச்  ப�ால்பவர 
தாத்தா.

இப்பபாழுது விடுமுவ்வய  ஒட்டி தாத்தாவுடன் 
குமார இந்தியாவுககுச்  ப�ன்று மூன்று வாரங்களில் 
திரும்பப் கபாகி்ான்.  

மறுநாளும் வந்தது. ஆனந்தமாக தாத்தாவுடன் 
பு்ப்பட்ட குமார விமான நிவையத்தில் அம்மாவுககு  
டாடா காண்பித்து விட்டு, ஆரவத்துடன் சுற்றும் 
முற்றும் பாரவவவயச்  சுழை விட்டான்.

தாத்தா, “ஏரகபாரட் பராம்ப பபரி�ா இருககக. 
இங்க யாரும் பதாவைஞ்சு கபாக மாட்டாங்க�ா?” 
என்று குமார ககட்டான் . தாத்தா பமல்லிய 
சிரிப்புடன் “குமார! விமான நிவையங்களில் எப்பவுகம 
மககள நடமாட்டம் இருககும். அது தவிர எல்ைா 
இடங்களிகையும் அவடயா�ப்  பைவககளும் (Signs), 
வழிப்பைவககளும் (Directions)இருககு பாரு. கமலும் 
அங்கங்கக பபாதுமககளுககு உதவியாக,  Help Desk  
இல் ஆள இருப்பாரகள. இன்னும் ப�ால்ைப் கபானா 
ஆங்கிைம் கப� பதரியாதவங்க கூட இங்கக வரைாம்.  
முடிந்தால்  அவங்க எந்த பமாழி கப�்ாங்கக�ா 
அந்த பமாழி கப�், புரிய் ஒருத்தர ஏற்பாடு ப�ய்து 

தாததாவுடன்  
ஒரு 

பயணம்
“அம்மா நாவ� இந்த கநரம் தாத்தாகவாட 

ஏரகபாரட்கை  இருப்கபன். இந்தியா கபாகப் 
கபாக்கன” என மகிழ்ச்சியாகக  கூறினான் குமார.   
“நீ தாத்தாகவாட  பயணம் ப�ய்ய்து எங்களுககும் 
மகிழ்ச்சியாதான் இருககு, ஆனா அவருககுத் பதாந்தரவு 
பகாடுககாம இருககணும், �ரியா ” என்று அவன் 
அம்மா வளளி கூறினாள. 

ஆம்! மாமனார நடராஜன் அபமரிககாவிற்கு , 
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உதவி ப�ய்வாரகள. அதனாை யாகரனும் விமான 
நிவையத்தில் பதாவைந்து கபாவது கடினம் .”

வியந்து கபான குமார “ஏன் தாத்தா! எப்பவுகம 
ஏரகபாரட்  பிஸியா  நிவ்ய ஜனங்கக�ாட இருககுமா? 
தினமுகம நிவ்ய மககள பயணம் ப�ய்கி்ாரக�ா 
என்ன?”  என்று ககட்டான்.

 கற்காைம் முதல் இப்கபாது வவர மனிதன் 
கற்றுகபகாண்டது, தன்வன கமம்படுத்திகபகாண்டது, 
புதிய கருவிகள கண்டுபிடித்தது - இவவ அவனத்துகம 
மனிதன் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்ப்ாரு இடத்திற்கு 
வணிகம் காரணமாககவா பிவழப்பு கதடிகயா பயணம் 
கமற்பகாள�த்தான். பயணம் ப�ய்வதால் பை 
நன்வமகள உண்டு. அவற்றில் சிை:

புதிய இடம், சூழல் மற்றும் மககவ� �ந்திப்பதால் 
நம் மனமும், புத்தியும் விரிவவடயும். கவற்றுவமயில் 
ஒற்றுவம பாராட்டும் மனப்பான்வம வ�ரும். 
மாற்்ான் கதாட்டத்து மல்லிவகககும் மணம் இருககும் 
என்பவத உணரகவாம். இப்படி 
பயணம் மனிதனுவடய உடல், 
மன வ�ரச்சிககு பபரும�வில் 
உதவுகி்து.  

இந்தக காைத்துை மககள 
ஆபீஸ் கவவை , விவ�யாட்டு , 
பிசினஸ், படிப்பு -  இப்படி பை 
காரணங்களுககாகப் பயணம் 
ப�ய்கி்ாரகள. 

அபமரிகக நாடு இந்தியாவவ 
விட மூன்று மடங்குப் பபரியதாக 
இ ரு ப் ப த ா ல்  உ ள ளூ ர ப்  
பயணங்கள கூட மககள பபரும் 
பாலும்   விமானம் மூைமாககவ 
ப�ய்கி்ாரகள.

“�ரி தாத்தா. இப்கபா புரிஞ்சுது. 
அம்மா நாம 4 பபரிய பபட்டிகள, 
ஒவபவாண்ணும் 23  கிகைா 
எவட பகாண்டு  கபாைாம்னு 
ப�ான்னாங்கை. நீ ஏன் ஒகர ஒரு பபட்டி மட்டும் 
பகாண்டு வந்த? வகயிகை சின்ன வபதாகன  இருககு. 
அம்மா ப�ான்ன மாதிரி �ாககைட் எல்ைாம் கூட 
வாங்கிட்டு வரவைகய. ஏன் தாத்தா?” என்று ககட்டான் 
குமார.

“பயணம் ப�ய்யும் பபாழுது முடிந்தவவர கை�ாக, 
கனமில்ைாமல் ப�ல்வது நைம். கமலும் பயணத்வத 
முழுவதும் அனுபவிககைாம். எவவ�வு கநரம் சுற்றிப்  
பாரகக கநரந்தாலும் நடகக கவண்டி இருந்தாலும் 
வகயில் அதிகம் பளு இல்ைாவிட்டால் சுைபமாக 
இருககும், இல்வையா?” என்்ார தாத்தா.

 “பதாழில்நுட்ப வ�ரச்சியினால், வணிக 
வ�ரச்சியினால் எல்ைாப்பபாருட்களும் அகநகமாக 
அவனத்து ஊரகளிலும் கிவடககி்து. கமலும் 
நம் நாட்டிகைகய சிைர ‘நாங்கள �ரககவரவய 
மிகவும் குவ்த்து விட்கடாம், எனகவ �ாககைட் 

உட்பட எவதயுகம �ாப்பிடுவதும் இல்வை’ என்று 
கூறுகி்ாரகள. எனகவ தான் ஊருககு �ாககைட் 
எவதயுகம வாங்கவில்வை” என்்ார 

தாத்தா, ப�க- இன் ப�ய்யைாம் கபாை இருககக. வா 
கபாகைாம், என்்ான் குமார. “ஓ கபாகைாகம தம்பி!” 
என்்ார தாத்தா.   மூன்று நிமிடங்களுககுள ப�க- இன் 
முடிந்தது; இன்னும் விமானத்தில் ஏறுவதற்கு  மூன்று 
மணி கநரங்கள இருந்ததால் சிறிது கநரம் கவடிகவக 
பாரத்துகபகாண்டு கபசிகபகாண்டு இருககைாம் என்று 
முடிவு ப�ய்தனர தாத்தாவும், குமாரும்.

அதிகபட்�மாக பதிவனந்து நிமிடங்களதான் 
ப�க- இன் கவுண்டரகவ�யும் அங்கு நடககும் 
உவரயாடல்கவ�யும் கூரந்து கவனத்திருப்பான் 
குமார. தாத்தாவிடம் �ரமாரியாக ககளவிகவ�த்  
பதாடுத்தான் குமார.

உங்களுககாக அந்த சுவவயான உவரயாடல் இகதா:

 சிை கபவர மட்டுககும் தனி வைன்ை அனுப்ப்ாங்க. 
இவங்ககிட்ட இரண்டு பபட்டிககு 
கமகை,அதில் பளுவும் கூட இருககும் 
கபாை இருககக? ஏன் இப்படி?

அ து வ ா  த னி  வ ை ன் ை 
அனுப்ப்வங்க எல்ைாரும் அதிக 
விவை பகாடுத்து பிசினஸ் கி�ாஸ்- ை 
பயணம் ப�ய்ய்வங்க. தவிர இவரகள 
எல்ைாருககும் ஓய்வவ் -Lounge 
வ�தியும் தரப்படுகி்து.  ப�ன்று 
உணவருந்தைாம்,  கநரம் இருந்தால் 
�ற்று இவ�ப்பா்ைாம்.

 தாத்தா! சிை பயணிகள கிட்ட 
அவங்க குடுககு் பபட்டிகவ�கயா 
வபகவ�கயா எவட �ரிபாரத்துட்டு 
எடுத்துகக்ாங்க. சிை பயணிகள கிட்ட 
எடுத்துகக மாட்கடங்க்ாக� ஏன்?

கண்ணா !  எகானமி கி�ாஸ் 
(E c onomy கி�ாஸ்)ை ஒவபவாரு 
பயணியும் அதிக பட்�ம் 23  கிகைா 

எவடககு  உட்பட்ட இரண்டு பபட்டிகக�ா/ 
வபகக�ா பகாண்டு வரைாம். இதற்கு உட்பட்ட 
பபட்டிகவ� உள�வாக் ஏற்றுகபகாளவாரகள. 
இருபத்து மூன்று கிகைாவவ விட அதிக எவட 
உள� வபகளின் எவடவயக  குவ்கக கவண்டும் 
அல்ைது தனியாக கூடுதல் எவடககான பணத்வதச்  
ப�லுத்த கவண்டும். இவதத்தான் கவுண்டரகளில் 
உள�வரகள பயணிகளுககு வி�ககுகி்ாரகள. சிை 
பயணிகள எவடவயக  குவ்கககவா அல்ைது கூடுதல் 
பதாவகவய ப�லுத்தகவா முடிவு ப�ய்வர.

இந்த இரண்வடயுகம ப�ய்ய விருப்பமில்ைாத 
பயணிகள மீண்டும் மீண்டும் கபசிப் பாரப்பாரகள. 
உண்வமயில் பாரத்தால் இவரகள அவனவருவடய 
கநரத்வதயும் வீணாககுகி்ாரகள. எவடயில்  
முதலிகைகய கவனமாக இருப்பதால்   படபடப்கபாடும், 
படன்ஷகனாடும் ஊருககுப் பயணம் கமற்பகாள� 

 
மாலினி 

கல்ாணபசுபதி 
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கவண்டாம், �ந்கதாஷமாகச்  ப�ல்ைைாகம 
என்பதுதான் என் கருத்து.

ஆனா தாத்தா! ஒரு கிகைா தாகன அதிகமா இருககு. 
எடுத்துககைாகம! எதுககு எவடவய குவ்கககவா 
இல்ை பணகமா கட்டச்  ப�ால்ைணும்?

�பாஷ் குமார! நீ நல்ை ககளவி ககட்ருகக. ஒன்று 
அல்ைது இரண்டு வபகள மட்டும் ஒரு கிகைா வவர 
கூட இருந்தால்  பரவாயில்வை.  அபமரிககாவிலிருந்து 
இந்தியா ப�ல்லும் பபரும்பாைான விமானங்கள 
எல்ைாகம ைாங் ஹால் பிவைட்ஸ் (Longhaul flights), 
அதாவது பதின்மூன்று முதல் பதிகனழு மணி கநர 
விமானப்பயணம் பகாண்டவவ. விமானத்தில் 
முந்நூற்றுககும் கமற்பட்ட பயணிகள பிரயாணம் 
ப�ய்யைாம். குமார, ஒரு சின்ன கணககு கபாட்டு 
பாரப்கபாம் �ரியா?

முந்நூறு பயணிகளும் ஒவபவாருவரும் தைா இரண்டு 
பபட்டிகள இருபத்து நான்கு கிகைா எவடகயாடு 
பகாண்டு வந்தால் எவவ�வு கிகைா எவட அதிகமாக  
விமானத்தில் க�ரககப்படுகி்து?  அதாவது முந்நூறு 
கபர இரண்டு கிகைா அதிகமாக வவத்திருககி்ாரகள. 
ப�ால்லு பாரககைாம்.

தாத்தா! ஒரு வபககு ஒரு கிகைா மட்டுகம அறுநூறு 
கிகைாககவ� விமானத்தின் பமாத்த எவடவயக  
கூட்டி விடுகி்கத.  நான் நிவனச்சுக  கூடபாககை.

ஆமாம் குமார.  விமானங்கவ�ப் பபாறுத்தவவர 
பாதுகாப்புதான் முதன்வமயானது. “கைாட் அண்ட் 
பாைன்ஸ்” (Load  & Balance)  என்று ப�ால்வாரகள. 
பபரிய வபகவ�யும் பபட்டிகவ�யும் அடுககும் விதம் 
கூட விமானத்தின் �ரியாக ப்ககும் விதத்வதயும் 
பாதுகாப்வபயும் பபரும�வில் நிரணயம் ப�ய்கின்்ன.

எப்பவுகம அனுமதிககப்பட்ட எவட வரம்புகவ� 
மதிச்சுப்  பிரயாணம் ப�ய்கதாமானால் எல்கைாருககுகம 
நல்ைது இல்வையா குமார?

நீ ப�ால்்து பராம்ப �ரி தாத்தா. அங்க பாகரன். 
ஏன் ஒருத்தரு சிை வபகள, டி.வி, விவ�யாட்டு கிட் 
கபான்்வற்வ்த்  தனியாக தளளுவண்டிை பவச்சு 
எடுத்துட்டுப்  கபா்ாரு?

குமார, நான் உன்வன பவகுவாகப்  பாராட்டுகிக்ன். 
எல்ைாவற்வ்யும் கூரந்து கவனித்து நல்ை ககளவிகவ�க  
ககட்கி்ாய்.

பயணிகக�ாட வபகவ� ,  பபட்டிகவ� 
தானியங்கி பபல்ட்ை கபாட்ாங்க பாரத்தியா. இந்த 
பபல்ட் �ரா�ரியான அ�வில் உள� வபகவ�யும் 
பபட்டிகவ�யும் மட்டுகம ஏற்கும். டி.விகயா அல்ைது 
கவறு அ�வில் உள� எந்த வபவயகயா  தம்புரா, 
வீவண கபாை வாத்தியங்கக�ா தனியாககவ எடுத்துச் 
ப�ல்ைப்படுகின்்ன.

இந்தப் பபட்டிகள  எப்படி நம்ம விமானத்துககு 

வரும் தாத்தா?

ஒவபவாரு பபட்டிககும் ஒரு அவடயா�ச் 
சீட்டு அச்சிடப்படுகி்து; இந்த அவடயா�க 
குறியீடு கணினியில் அந்தந்தப்  பயணிகயாடு 
இவணககப்படுகி்து.  அவனத்துப்  வபகளுகம 
டி. எஸ். ஏ, T S A  என்று ப�ால்ைககூடிய டிரான்ஸ்கபாரட் 
ப�கயூரிட்டி அட்மினிஸ்டகரஷன் மூைமாக ஸ்ககன் 
ப�ய்து ப�க ப�ய்யப்படுகி்து. பி்கு அவனத்துப் 
வபகளும் பின் அவ்ககு அனுப்பப்படுகின்்ன. 
அங்கிருந்து பவவகவறு வண்டிகளில் விமானம் நிற்கும் 
இடத்திற்கு அருகக வந்து விமானத்தினுள �ரியாக 
ஏற்்ப்படுகின்்ன.

தாத்தா தாத்தா! இந்தக  கவடசியிை நிவ்ய 
பயணிகள எதற்காக நிற்கி்ாரகள? இவரகளிடம் 
கபாரடிங் காரடு, பாஸ்கபாரட் இருககி்து. கனமான 
வபகள இல்வை. பின் எதற்காக நிற்கி்ாரகள?

குமார பயணிகளில் சிைருககு ஏகதனும் இயைாவம 
இருகக வாய்ப்பு உள�து. நகர முடியாமகைா, 
நடகக இயைாமகைா அல்ைது கவறு ஏகதனும் கூட 
இருககைாம்.

இவரகளுககாக அவனத்து விமான நிறுவனங்களும் 
�ககர வண்டி (“வீல் க�ர”) க�வவவய இைவ�மாகத்  
தருகின்்ன.  �ககரவண்டி க�வவ கதவவப்படும் 
பயணிகளதான் அங்கக வரிவ�யில் நிற்கி்ாரகள.

தாத்தா அங்கக நிகக் சிைவரப் பாரத்தா நடகக 
முடியாம இருகக்தா பதரியை பாரு. அம்மா 
வயசுககாரங்களும், உன்வன விட சின்னவங்க�ா 
இருகக்வங்களும் சின்னக குழந்வதகயாட வபவயயும் 
பிடிச்சுககிட்டு   வீல் க�ரககா நின்னுருககாங்க பாரு.

�ரியா ப�ால்் குமார. ஆனா இது பராம்ப 
துரதிஷ்டவ�மானது. இயைாவம உள�வங்களுககாக 
ஏற்படுத்தியிருகக் க�வவவய �ரியாய் பயன்படுத்தப்பட 
அவனவரும் ஒத்துவழப்பு அளிககணும். இல்ைாட்டா  
இப்படிப்பட்ட க�வவ ப�ய்து குடுத்தாலும் 
உபகயாகப்படாது.

அடகட குமார உன் கூட கபசிககிட்டு இருந்ததுை 
கநரம் கபானகத பதரியை. 

நாம இப்கபா டி. எஸ்.ஏ  ப�கயூரிட்டி ப�க 
கபாகணும். அவத முடிச்சுட்டு நாம கநரா ககட்டுககுப் 
கபாயி கபாரடிங்ககு காத்திருககணும்.

இப்கபா  முதல்ை நீ பகாண்டு வந்த பாவைக  
குடிச்சிட்டு காலி டப்பாவவ குப்வபயில் கபாட்டுட்டு, 
காலியான  தண்ணி பாட்டிவை வவத்துக பகாள�ைாம். 
வகப்வபை கவ் ஏதாவது தின்பண்டம் இருந்தா அவத 
எடுத்து பவளிை தனியாக வச்சுடனும். 

என்ன குமார? இந்தியா கபாைாமா? ஓககயா?

டபுள ஓகக தாத்தா! வாங்க  கபாகைாம்!  
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மீண்டும் எல்லாரும் கூட்டுக் குடும்பமுறைற் 
விரும்புவது ் பால ் �ான்றுகிை்�?

யார ப�ான்னது? பமகா பதாடரகவ� 
நம்பாதீரகள. எல்ைாகம பபாய். கூட்டுக குடும்ப 
அவமப்வப ப்�ாட்டுககள வந்தகபாகத தாவர 
வாரத்து விட்கடாம்.

உலகில நீஙகள் அதிகம் கவறலபபடும் விஷ்ம் 
எது? சந்�ாஷபபடும் விஷ்ம் எது?

நம் குழந்வதகள சீககிரமாக இழககும் 
அறியாவம, நம் குழந்வதகள சீககிரமாகப் 
பபறும்  தி்வம.

கனக�ாரா ஸ்�ாத்திரத்ற� பக்தியுடன் சசான்னால 
இப்பாது �ஙக மறை சபாழியுமா?

ம்ஹஹூம். பராம்ப கிட்டத்தில் நின்று 
ககட்டால், எச்சில் மவழத்துளி பபாழியும்.

உலகில மிகவும் அத்தி்ாவசி்மான சமாழி 
ஆஙகிலம் என்கி்ைன். நீஙகள் என்ன சசாலகிறீரகள்?

அந்தப் பட்டியலில் பம�னம், பாரவவ, 
கணினி பம ாழிகவ�யும்  க � ர த்துக 
பகாளளுங்கள.

வாய்பபுகறைப ப்ன்படுத்திக் சகாள்ை ் வண்டும் 
என்று எல்லாரும் சசாலகிைாரக்ை, வாய்பபுகள் நலல 
வாய்பபுகள் என்று எபபடித் ச�ரியும்?

நழுவிப் கபானதும் பதரிந்து விடும்.

எந� சமாழியிலும் இலலா� சில சசாறகள் 
�மிழில புகுநது வருவது �மிழுக்கு பின்னாளில 
பிரசசறன்ாகா�ா? (உ�ாரணம்: அசாலட்)

உட ான்ஸ்  க வ த க வ� ப ய ல் ை ா ம் 
நம்பாதீரகள. இவவிஷயத்தில் அ�ால்டா 
இருந்தா தப்பில்வை. மனதில் உள�வதத்  
பதளிவாக கடத்தினால் கபாதும்.

எந� நம்பிக்றகயில நாம் இன்னும் ஓட்டுப 
்பாட்டுக் சகாண்டிருக்கி்ைாம்?

கவதா�த்வத மரமி்ககிய விகரமாதித்தன் 
கவதவயப் படித்த நம்பிகவகயில்தான்.

லஞசம் வாஙகா� அரசு ஊழி்ரகறைப பறறி 
என்ன நிறனக்கிறீரகள்?

வழக பகாழியும் அபாயத்தில் உள�, 
பாதுகாகக கவண்டிய உயிரினம்.

வாழக்றகயில நீஙகள் கறைதி்ல்் முக்கி்மான 
விஷ்ம் என்று எற�க் கருதுவீரகள்?

கற்்து கபாதாது என்பவத.

கடவுள் சகாள்றகயில உஙகள் ச�ளிவான முடிவு 
என்ன?

எழுதததாளர்சுஜதாததா 
க்கள்வி 
பதில்்கள்:
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கடவுள இருககி்ார. கடவுளகள இல்வை.

�மிைன் என நிறனத்து நீஙகள் கரவபபட்டது எப்பாது?

�ங்க இைககியங்கவ�ப் படிககும் கபாது.

நிறை் எழுதுவது – அதிகமாகப படிபபது இதில 
�ஙகளுக்கு எதில ஈடுபாடு அதிகம் ?

நிவ்ய எழுத அதிகமாகப் படிகக கவண்டும்.

ஆஙகிலப புத்�கஙகள் வாஙக ஆவலாய் இருக்கி்ைன். 
எதில துவஙகலாம் ? உஙகள் அறிவுறர ் வண்டும்.

முதலில் ஒரு டிகக்ஷனரி வாங்கவும்.

ஓர எழுத்�ாைன் எப்பாது உ்ரவான் ?

தன் எழுத்தின் குவ்கவ� அறியும்கபாது.

சாபபிடும்்பாது புத்�கம் படிக்கும் பைக்கம் உண்டா ?

இல்வை. மற்் எல்ைா �மயங்களிலும் படிப்கபன்.

எபபடி உஙகைால ் நரம் காண முடிகிைது ? 

கநரம் காண்பது அனாவசியங்கவ�த் 
தவிரப்பதால். 

மூற ை யின்  ச ச ் ல ப ா ட் றட  அ தி க ரி க் க 
்்ாகாறவத் �விரவும் ்வறு வழிகள் உள்ைன என்று 
பதிலளித்திருக்கிறீரகள். அறவகறைச சசாலலி எனக்கு 
உ�வ இ்லுமா?

ஒரு வழி – நல்ை புத்தகங்கள படிப்பது. பால் 
கடவிஸின் Superforce படித்துப் பாருங்க

எழுத்�ாறைறல வைரத்துக் சகாள்ை எ�ாவது எளி் 
முறைகள் ?

எழுத்தாற்்வை ஓர�வுககுப் பயிற்சியால் 
வ�ரத்துக பகாள� முடியும். பமாழி நன்்ாகத் 
பதரிய கவண்டும். நிவ்யப் படிகக கவண்டும். 
அதிகம் கப�ாமல் நிவ்யக கவனிகக கவண்டும். 
எழுத்து என்பது ‘Memory shaped by art‘ என்று 
ப�ால்வாரகள. உண்வம எத்தவன? கற்பவன 
எத்தவன? அவற்வ் எந்த அ�வில் கைப்பது? 
நடந்தவதச் ப�ால்வதா? நடந்திருகக கவண்டியவதச் 
ப�ால்வதா? – இந்த ர�ாயனம் புரிந்து பகாள�க 
பகாஞ்�ம் நா�ாகும். இதற்குக குறுககு வழிகய 
இல்வை. நிவ்ய எழுதிப் பாரகக கவண்டும்.

றைக்கூ மு�ல ‘்ாபபு’ வறர ச�ரிந� நீஙகள் ஏன் 
கவிற� எழுதுவதிலறல?

ரசிப்பது, பவடப்பது - இரண்டும் பவவகவறு 
விஷயங்கள. நல்ை �வமயவை எல்கைாரும் 
ரசிககைாம்!

  ஆனந்த விகடனில் பதிவானது- நன்றி. 
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 ச்பாங்கல் ்பணடின்க  சதா்டர்பான வாரத்னத்கனே  
நினனவுகூ்ற  முடிகி்றதா ?   (ச்காடுத்த குறிப்பு்கள் 
மூைம் விடு்பட்ட எழுத்துக்்கனே அடிக்ள்காடடில் நிரப்பிப் 
்பாருங்கள், )          – ளராஷ்ணி & ஷாரிணி

Kids Corner – Word Finder (Fill in the blanks 
below to form the words related to Pongal festival 
in Tamil, with the clue in the bracket). For answers, 
please turn to  page . 
- Roshni & Sharini
1. ச_க்்க_ ப் _ங்க_    (Sweet Pongal)
2. ்க _ ம் _ (Sugar Cane)
3. உ_வர திரு_ _ (Farmers festival)
4. _ கி ப் _ ங_ ல்  (1st day of Pongal)
5. ்க _  _வ ன் (Sun)
6. அ _ _(Rice)
7. மா_ _ ப் ச்பா _ _ல் (3rd day of Pongal)
8. ்கா_ _ ச்பாங்கல்  
 (4th day of the Pongal celebration)
9. ம _ _ னன (Mud Pot)
10. ்ப_ _ ன்க (festival)
11. அ _ வ _ (Harvest)
12. _ல் (Milk)
13. ம _ ச _ ச்கா _ து  
 (Turmeric plant )
14. _ய (Ghee)
15. வா_  இ_ (Banana leaf)
16. அ _ ப் _ (Stove)
17. கி _ _ம் (Village)
18.  _ங_ய (Coconut)
19.  அ _ ங்கா _ ம் (Decoration)
20.  ச ல் _ க் _ ட _  (Bull Fight)

பதிலுக்குப்  பக்்கம் 36 க்குச் பெல்க.

சிறுவர பக்்கம் 

வதார்த்த
கதடல்
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அக்ரிலிக் தூரிம்க

அரிசி ைற்றும் உதிரி பூக்்கள் அரிசி ைற்றும் உதிரி பூக்்கள் 

 
சுமித்ரா பாபு

தபதாங்கல்
விழதா
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க�ாலங�ள் பலவிதம்
ஒவ்வான்றும்  ஒருவிதம்
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்கல உப்பு ைற்றும் டீ தூள்

அரிசி ைாவு ைற்றும் பாசி ைணி்கள்

அரிசி ைாவு ைற்றும் பாசி ைணி்கள்
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ஒரு  பண்வணயார  தன்  மூன்று 
மகன்களுககாகப்  பபாற்காசுகவ�ச்  
க�ரகக ஆவ�ப்பட்டார. அதற்காக 
அவர முப்பது பபாற்குடங்கவ� 
வாங்கி அதில் பபாற்காசுகவ�ச்  
க�ரகக ஆரம்பித்தார. அவர வயதாகி 
இ்ககும் நிவையில் பத்து குடங்கள  
நிவ்ந்தும், பத்து குடங்கள பாதி  
நிவ்ந்தும், மீதி பத்து குடங்கள 
காலியாகவும் இருந்தன. 

இ்ககும்கபாது அது குறித்து 
உயில்  ஒன்வ்  எழுதிவிட்டு 
இ்ந்து விடுகி்ார .  அதன்படி 
மூவரும் பபாற்காசுகவ�யும் , 
பபாற்குடங்கவ�யும்  �ரி�மமாக 
பிரித்துக  பகாள� கவண்டும் 
ஆனால்  ஒரு  குடத்திலிருந்து 
மற்ப்ாரு குடத்திற்கு பபாற்காசு 
கவ� மாற்்ககூடாது .  இதில் 
மூ வ ரு ம்  கு ழ ப் ப ம வ ட ய 
அன்னாட்டு மன்னரிடம் ப�ன்று 
முவ்யிடுகி்ாரகள.

 அவர அவனத்து விவரங்கவ�யும் 
ககட்டுவிட்டு குழப்பமில்ைாமல் 
�ரி�மமாக பபாற்காசுகவ�யும், 
பபாற்குடங்கவ�யும் பிரித்துக 
பகாடுககி்ார. அவர எவவாறு 
�ரி�மமாக  பிரித்துக  பகாடுத்தார?

விடை : 39-ம் பக்கம் பாரக்க...

விக்ரம்-வெதா
 புதிர்

மு்ைவர் ச. அரங்கநாதன்
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ளவனை ளதடி, ளவனைனயத்தான் நாலு வாரமா  ளதடித் ளதடி 
ஊர ஊராய அைஞ்ளசன்  சதருத் சதருவாய திரிஞ்ளசன் 
திக்்கற்று, அன்னா்டம் ்பசியா்ற  ைாட்டரிச் சீடடும் வித்ளதன், இப்்ப
அதுவும் ள்பாச்சு  அநளதா! ்படடினியில் ைாட்டரியடிக்்க வச்சு

சதருத்  சதருவாய  திரிஞ்சப்ள்பா, அன்னா்டம் ்பாரத்துப் ்பாரத்து 
ஒரு சதருளவார கிளி ளசாசியன் ந்டப்்பானான், ஆறுதைா அவன் 
சசான்னான், ள்பான வருசம் என் நினையும் உம்  ள்பாை இருநதுச்சி 
நல்ை ளவனே ச்பா்றநதுச்சி, அமஞ்சிச்சு இப்ச்பாழப்பு சு்கமாத்தான்! 

இப்்ப முத்தரசி (கிளி ) சசால்்றா, ்பத்து நாளுை ஒனக்கும் 
நல்ை ்காைம் ச்பா்றக்குமுன்னு. அதுக்கு ்பத்து நாள் வி்டாம 
அன்னா்டம் பூனச ள்பாடு சதருளவார ளவைனுக்குன்னு. அப்்படிளய 
தப்்பாம பூனச ள்பாடடு  ஒம்்பது நாோயிடுச்சு இன்னனக்கு.
ள்பராவளைாடு ்பத்தாம் நாள் ள்பாயப் ்பாரத்தா, அயயள்கா! 
ளவைனனளய ்காணளை ள்காயிலிளை!  அதிரச்சியிளை 
என்னவாச்சி
என ள்கட்க ,ச்பாைம்பி ச்பாைம்பிச்  சசான்னாரு பூசாரி 
“ளவைளன கிேம்பிட்டான் ளவனைத் ளதடிக்கிடடு!
நானேக்கும் வநது ்பார, திரும்பி வநதாலும் வருவான் 
ளவைன், 
உன் நல்ை ளநரம்!

நல்கவனக குறிப்பு : இககவிவதயிவன ஓரிரு 
முவ் வாசித்து உட்பபாருள உணரந்து அனுபவிகக 
என் பணிவான கவண்டுககாள. இககவிவதயில், 
“கவவை” என்் ப�ால்  சிகைவடயாக பணம் 
ஈட்டும் பணியிவனயும், முருகன் தன் வகயிகைந்தும் 
கவவையும் குறித்தது.

கருத்து : 

பூவ� மட்டும் கபாட்டால் கபாதாது , தனககக 
(கவைனுககக) கவவை கவண்டுமாயினும் 
விடாமுயற்சி அவசியபமன மககளுககு 
உணரத்தகவ , கவைகன தன் தடம் பபயரந்து , 

திருட்டுப் கபான கவவை மீட்க 
முயற்சி கமற்பகாளவவதயும் 
சித்தரிககும் கவிவத. 

குறிப்பாக ஏன் பத்தாம் நாள 
கவைன் காணாமல் கபானான்? 
காரணம், க�ாசியன் ப�ான்னபடி 
பத்து  நாளும் பூவ� கபாட்டும் 
கவவை கிவடககாது கபாயின், 
அவன் கடவுள நம்பிகவக இழந்து 
விடுவாகனபயன அஞ்சித் தான்! 
கவைனுககுத்தான் மனிதன் மீது  
எத்துவண நம்பிகவக, அககவ், 
கரி�னம்!

 
்பராசிரி்ர முறனவர

 மயிறல சசலவ 
கிருஷணமூரத்தி

கவலல கதடி, 
கவலலத கதடி, 
கவலலைத  கதடி …
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வாசலில்  க�ாலம் 
இடுவது எதற�ா�?
நம் நாட்டில் குறிப்பாக பதன்னிந்தியாவில் 

பண்வடககாைம் வீட்டிற்கு முன்னால் ககாைம் இடுவது 
பழககத்தில் உள�து.

பபாதுவாக கிராமப்பு்ங்களில் பபண்கள 
அதிகாவையில் எழுந்து, பசுவின்  �ாணத்வதத்  
தண்ணீரில்  கவரத்து  வா�லில் பதளித்து பமழுகு 
கி்ாரகள. அதன் பின்னகர ககாைம் இடுகி்ாரகள.  

பசுங்�ாணம் இயற்வகயிகைகய ஒரு கிருமி நாசினி; 
இதனால் வீடும் அதன் சூழலும் சுத்தமாகவும் 
சுகாதாரமாகவும் ஆகராககியமானதாகவும் இருககி்து.

பபண்கள அதிகாவையிகை எழுந்துவிடுவதால் 
அவரகள  உடல்வ�மும் மனவ�மும் குன்்ாமல் 
சுறுசுறுப்பாகவும் இருகக வழிவகுககி்து.

கமலும் பபண்கள குனிந்தும்,  நிமிரந்தும்,  
நின்றும் நடந்தும், உட்காரந்தும் ககாைம் இடுவதால், 
இயற்வகயாககவ  உடற்பயிற்சியும் கிவடககி்து /
பபறுகி்ாரகள.

அரிசி மாவில் ககாைம் இடுவதால் எறும்பு, 
சிட்டுககுருவி கபான்் உயிரினங்கள ககாைத்வதக பகாத்தி 

அரிசி மாவவ  உண்கின்்ன. 
ஆக மற்் உயிரினங்கக�ாடும் 
இயற்வககயாடும் இவயந்து 
அ ன் பு ட ன்  வ ா ழ் வ து ம்  
�ாத்தியம் ஆகி்து.

வா�லில் ககாைம் இடுவதன் 
அவசியமும் முககியத்துவமும் 
ந ம்  இ தி க ா � ங் க ளி லு ம் 
இைககியங்களிலும் இடம்பபற்றி 
ருககின்்ன. திவவியப்பிரபந்தம், 

பபரியபுராணம் மற்றும் வராகபுராணத்திலும் 
ககாைம் பற்றிய குறிப்புகள காணப்படுகின்்ன. 
ககாைம் இடுவதால் நம் வீடும் அதன்சூழலும் 
அழகாகவும் அைங்காரமாகவும் வரகவற்றுமுகமாவும் 
இருககி்து. கமலும் வீட்டில் வசிப்பவரககும் மற்றும் 
பதருவழிகய ப�ல்கவாரககும்கூட ககாைத்தினால் 
நல்ை அதிரவுகளும் அவமதியான மனநிவையும்  
இருப்பவதக  காண்கிக்ாம்.  நாமும் வா�லில் 
ககாைம் இடும் பண்பாட்வட புரிந்துக  பகாண்டு 
கவடபிடிப்கபாகம!

 
மாலினி K. பசுபதி
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மதியம் மூன்று மணி. ஆபிசில் உட்காரந்து  
பகாண்டு உைக விஷயங்கவ�த்  பதரிந்து 
பகாளவதற்காக கபஸ்புகவக (Facebook) மும்முரமாகப்  
பாரத்துக பகாண்டிருந்த கநரத்தில் “கிரகிர” என்று என் 
கபான் �த்தமில்ைாமல் �த்தமிட்டது.   �த்தமில்ைாத 
�த்தம் என் மவனவியிடம் இருந்துதான். ஏகதா 
பமக�ஜ் அனுப்பியிருககி்ாள.   மவனவி முககியமா, 
கபஸ்புக முககியமா என்் பட்டிமன்்த்தில் பவன்்து 
“மவனவிகய”.  கபஸ்புககிலிருந்து கண்வண எடுத்துப்  
கபானில் வவத்கதன்.   “�ரககவரப் பபாங்கல் 
பண்ணவா?”  என்று ககட்டிருந்தாள மவனவி.

பரவாயில்வை.  இன்று “ஏகதா ப�ய்யட்டுமா” 
என்று ககட்டிருககி்ாள. வழககமாக, �வமயல் 
�ந்கதகங்களதான் ககட்பாள. உடகன நான் ந�ன் 
மகாராஜா என்றும், �வமயல் எனககு வக வந்த 
கவை என்றும் நிவனத்து விடாதீரகள.  என் மவனவி 
�ந்கதகம் ககட்பது எல்ைாம் “அ�வு” பற்றி.  ஒரு கப் 
கடவை மாவிற்கு இரண்டு கப் �ரககவர என்்ால், 
முககால் கப் கடவை மாவிற்கு எவவ�வு �ரககவர 
கபாட கவண்டும் என்பது கபான்் நாட்டிற்குத்  
கதவவயான �ந்கதகங்கவ�க ககட்பாள. 

ப�ால்ைப் கபானால் என் மவனவி ஒரு பதாடககப் 
பளளி ஆசிரிவய. ஆனாலும்  இந்த மாதிரி கணககு 
களுககு அவள கநரம் ப�ைவழிகக மாட்டாள. 
ககட்டால் “ஆபிஸ்ை நீங்க சும்மாதாகன இருககீங்க.  
இந்த மாதிரி ககல்குகைஷன்ஸ் கபாட்டாதான் 
ப்பரயின் நல்ைா ட்பரயின் ஆகும்,” என்பாள.  என் 
மூவ� கவவை ப�ய்வதில் அவளுககுப்  பபரும்பங்கு 
உண்டு.

என் மூவ� கவவை ப�ய்கி்தா இல்வையா 
என்் ஆராய்ச்சிவய �ற்று ஒத்திப் கபாட்டு விட்டு, 
“�ரககவரப் பபாங்கல்” வடிவத்தில் வந்திருககும் அணு 
குண்வடப் பாரப்கபாம்.   இதற்காக என் மவனவி 
ப�ய்யும் �ரககவரப் பபாங்கவைப் பற்றி தவ்ாக 
நிவனத்து விடாதீரகள.  மிக அருவமயாக ப�ய்வாள.  
என் அம்மா ப�ய்யும் �ரககவரப் பபாங்கல் கபால் 
அ�த்தைாய் இருககும்.  இப்பபாழுது கூட பபாங்கல் 

அன்று   �ரககவரப் பபாங்கல் ப�ய்திருந்தாள.  
பநய்யும். முந்திரியும், திராட்வ�யும்….அடடா.....  பின் 
ஏன் அணுகுண்டு என ககட்கிறீரக�ா? ப�ால்கிக்ன்.  
எங்கள குழந்வதககு இப்பபாழுதுதான் ஆறு மாதம் 
ஆகி்து.  என் மவனவி லீவில் இருககி்ாள.  நான் 
ஏதாவது அவவ� ப�ய்து தரச் ப�ான்னால், “வக 
குழந்வதய வவச்சுகிட்டு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது,” 
என்பாள. இல்வை “நாகன பமட்டரனிட்டி லீவுை 
இருகககன்,” என்பாள.  ஆனால் இப்பபாழுது 
அவக� �ரககவரப் பபாங்கல் பண்ணட்டுமா என்று 
ககட்கி்ாள என்்ால்,இதில் ஏகதா உள குத்து இருககி்து, 
என்னன்னு  பதரியல்கை. “?????”  மவனவியிடமிருந்து 
பமக�ஜ்.  நான் பதில் அனுப்பாததால் ககளவிககுறி.

“ இ ப் ப  எ து க கு  இ ப த ல் ை ா ம் .  க ட க 
பரஸ்ட்,”பமக�ஜிகனன்.

“ஒண்ணும் இல்ை. சும்மாதான்.  பகாஞ்�ம்தான் 
பண்க்ன்.”

மீட்டிங்கான அவழப்பு வந்து விட்டது. 

“ஓ.கக” என்று தட்டிவிட்டு �ரககவரப் பபாங்கவை 
ம்ந்து மீட்டிங்கில் ஐககியமாகனன்.

மீண்டும் மாவை வீட்டிற்குச்  ப�ல்ை வண்டிவய 
உவதககும் கநரத்தில்தான் �ரககவரப் பபாங்கல் 
நிவனவில் வந்தது.  பநய்யும், முந்திரியும், திராட்வ�யும்  
இவணந்த �ரககவரப் பபாங்கவை நிவனத்துக 
பகாண்கட வண்டிவய ப�லுத்திகனன்.  என் வீடு 
இருககும் பதருவில் நுவழயும் கபாது, வீட்டு வா�லில் 
என் மவனவி வகயில் குழந்வதயுடன் நின்றிருந்தாள.  
கூடகவ அவளுடன் பளளியில் கவவை ப�ய்யும் �க 
ஆசிரிவயகள.  உங்களுககுப்  புரிந்ததா �ரககவரப் 
பபாங்கலின் காரணம்? எனககுப்  புரிந்து விட்டது.  
என் மவனவியின் பளளியில் பணிபுரிபவரகள 
எங்கள குழந்வதவயப் பாரகக வந்திருககி்ாரகள.  
அவரகளுககு தன் வகவண்ணத்வதப் பவ்�ாற்் 
�ரககவரப் பபாங்கல் ப�ய்திருககி்ாள என் மவனவி.  
எது எப்படிகயா இன்று நமககு இன்று �ரககவரப் 
பபாங்கல் என்று நிவனத்தபடிகய வண்டிவய என் 
வீட்டு வா�லில் நிறுத்திகனன். என்வனப் பாரத்ததும் 
அவரகள புன்னவக உதித்தாரகள.  தவையவ�த்து 
அந்த புன்னவககவ� ஏற்றுக பகாண்கடன்.  என் 

சர்க�லைப்
்பாங�ல்
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 சுஜா�ா 
குருவாயூரபபன் 

மவனவியின் வகயில் இருந்த  குழந்வத என்னிடம் 
தாவியது.  ஒரு வகயில் வாங்கிக பகாண்டு  உளக� 
ப�ன்க்ன்.

“ஏண்டா, உங்கம்மா �ரககவரப் பபாங்கல்  
பண்ணிருக க ா � ா க ம ? ”  பஹல்பமட்வட க 
கழட்டியபடிகய ககட்கடன்.

என் முகத்வதப் பாரத்ததும் பபாகவக வாவயக 
காட்டி அழகாய் சிரித்தது.  அதன் சிரிப்பின் அரத்தம் 
அப்பபாழுது புரியவில்வை எனககு.  “பச்�க” என்று 
ஒரு  முத்தம் பகாடுத்து, க�ாபாவில் உட்காரத்தி 
வவத்துவிட்டு வக அைம்பி  வந்கதன். என் மவனவி 
இன்னும் உளக� வரவில்வை. குழந்வதவய தூககிக 
பகாண்டு வடனிங் கடபிளுககுச் ப�ன்க்ன்.

வடனிங் கடபிள கமல் நான்கு டப்பாககள.  மூன்று 
�துர வடிவ  ப்�ாஸ்டிக டப்பாககள , ஒன்று வட்ட 
வடிவ ஸ்படயின்பைஸ் ஸ்டீல் டப்பா.

“ உங்கம்மா  எதுை �ககவரப் பபாங்கல்  
வவச்சிருககானு பதரியவைகய?” ஒரு ப்�ாஸ்டிக 
டப்பாவவத்  தி்ந்கதன்.  அது முழுவதும் �கை 
ப��பாககியங்கவ�த் தரும் “தீபம்” மஞ்�ள குங்கும 
பாகபகட்டுகள.   அடுத்த டப்பாவவத்  தி்ந்கதன்.  
உணவுககுப்  பின் உற்�ாகம் தரும் “பமஜந்தா 
“ சுபாரி பாககு பாகபகட்டுகள. மூன்்ாவது 
ப்�ாஸ்டிக டப்பாவில்  பச்வ� பக�கைன 
கும்பககாணம் பவற்றிவைகள.  நான் 
குழந்வதவயப் பாரகக, அது என் தவைவயக 
கவைத்து அடுத்த டப்பாவிற்கு ஆசிரவாதம் 
ப�ய்தது.  அந்த ஸ்படயின்பைஸ் ஸ்டீல் 
டப்பாவிற்குளதான் �ரககவரப் பபாங்கல்  
இருகக கவண்டும், என் மனதில் பட்சி 
ப�ால்லிற்று. அந்த வட்ட வடிவ  டப்பாவவ 
வகயில் எடுத்கதன். அந்த டப்பாவின் 
உளக�, இரண்டு பபரிய கருப்பு காதுகள, 
கருப்பு உடல். அதில் பவளவ� புட்டா கபாட்ட 
சிகப்பு �ட்வட, பவளவ� க�வுஸ் கபாட்ட வககள, 
மஞ்�ள நி்த்தில் காைணிகளுடன் கூடிய குட்டி 
மிககிமவுஸ் பபாம்வம.  நான் அதிரச்சியில் உவ்ய, என் 
குழந்வத அந்த மிககிமவுவைப் பாரத்து �ந்கதாஷத்தில் 
வகபகாட்டிச்  சிரித்தது.  அந்த டப்பாவிலிருந்து மிககி 
மவுவ� எடுகக, அட...அந்த டப்பாவில் கீகழ ஏகதா 
ஒட்டியிருந்தது.  அது.....அது.......�ரககவரப் பபாங்கலின் 
ஒரு பருகவக.  ஆக �ரககவரப் பபாங்கல் இதில்தான் 
இருந்திருகக கவண்டும்.  இப்கபாது இல்வை..

“இவங்களுககு எல்ைாம் டீைன்ஸிகய இல்ை.
ஏதுடா, அவ ஹஸ்பண்ட் ஆபிஸ்கைந்து வந்துட்டாகர, 
நம்ம கி�ம்புகவாம்னு.. ஒண்ணும் கிவடயாது,” 
ப�ால்லியபடிகய உளக� வந்தாள என் மவனவி.  
என் வகயில் இருந்த மிககி மவுவைப் பாரத்ததும் 
ஆச்�ரியப்பட்டாள.

“இது எங்க இருந்தது? வீடு பூரா  கதடிகனன்,” 
என்று என் வகயில் இருந்த மவுவை வாங்கியபடிகய 
கபசினாள.  “காபி கைககட்டுமா?”

அவ�ாககவ �ரககவரப் பபாங்கவைப்  பற்றி 

ஆரம்பிப்பாள என்று நிவனத்கதன்.  நடககவில்வை. 
குழந்வதவயக  கீகழ விட்கடன்.  பமல்ை அவள 
அருகில், மிக அருகில் ப�ன்க்ன். 

“ஆமா. �ரககவரப் பபாங்கல் எங்க?”

“அத ஏன் ககககறீங்க? எல்ைாம் காலி.”

மின்�ாரம் என் கமல் பாய்ந்தது.

“பகாஞ்�ம்  கூட இல்ை?”

“எல்ைாம் இந்த....”

“நீ �ாப்ட்டயா?”

“நான் பகாஞ்�ம் �ாப்.....”

“நீ பகாஞ்�ம் �ாப்பிட்ட, எனககுக  பகாஞ்�ம் கூட 
வவககையா?”

“உங்களுககு வவச்சிருந்கதன்.....”

“எங்க  இ்கவக முவ�ச்சு ப்ந்து கபாயிடுத்தா?”

“இல்லீங்க.  விமைா மிஸ்ைஹூம்,  அகல்யா மிஸ்ைஹூம் 
தான் வந்தாங்க.  ஆளுககு பகாஞ்�ம் பகாடுத்துட்டு, 
நானும் எடுத்துகிட்டு உங்களுககாக பகாஞ்�ம்  
வவச்க�ன்....”

“அந்த பகாஞ்�ம் எங்க?” மிக அல்பமான 
ககளவி.

“ப�ால்லி முடிகக்துககுள� அவ�ரம்.  
நாங்க �ாப்பிடும்கபாது   திடீரனு பஜயÿ 
மிஸ் வந்துட்டாங்க.  அவங்களுககும் 
குடுகக கவண்டியதா கபாச்சு. 

“அவங்களுககு குடுககாட்டி என்ன?” 
�ரககவரப் பபாங்கல் என்வன ஆட்டிப்  
பவடத்துக பகாண்டிருககி்து.

“அபதப்படி.  நாங்கைாம் �ாப்டும் 
கபாது அவங்களுககு மட்டும் குடுகககைனா 
நல்ைா இருககுமா? அதான் உங்களுககாக 

வச்சிருந்தத அவங்களுககு பகாடுத்துட்கடன்.”

இல்வை. இல்வை. இன்று  �ரககவரப் பபாங்கல் 
எனககு இல்வை. ஆக என் கனவில் மண் ைாரிகய 
விழுந்துவிட்டது.

“ காபியாது கிவடககுமா?”

“ஹாங்....ம்ந்கத கபாயிட்கடன் .  எகஸ்ட்ரா பால் 
ப�ால்லி இருந்கதன். நம்ம பால்காரன் பகாண்டு 
வரவை. பகாஞ்�ம் கபாய் பால் வாங்கிட்டு வரீங்க�ா?”

பால் வாங்கி வந்தால்தான் காபிகயவா?  அருவம. 
மிக அருவம.

அவவ� முவ்த்தபடிகய வபவயத் தூககிக பகாண்டு 
பால் வாங்கச் ப�ன்க்ன்.  பால் பாகபகட்வட வபயில் 
கபாடும் கநரத்தில், கபானில் பமக�ஜ் �த்தம்.  என் 
மவனவிதான்.

“பனீர பட்டர ம�ாைா பண்ணட்டுமா டின்னரககு?”

இவள �ாதாரணமாக பனீர பட்டர ம�ாைா ப�ய்ய 
மாட்டாக�......
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தற்கபாவதய மனிதனின் ஆயுட்காைம் (Life 
Expectancy)- உைகம் முழுவதும் வாழும் மககளின் 
ஆயுட்காைம் �ரா�ரியாக, 71.5 ஆண்டுகள ஆகும். 
இது, பண்வடய காைத்தில் வாழ்ந்தவரகளின் 
ஆயுட்காைமாகக கருதப்படும் 33 ஆண்டுகவ� 
விட பவகுவாக அதிகரித்திருந்தாலும், நூறு வயது 
வாழ்வபதன்பது, ‘நீங்க நூறு வயது நல்ைா இருககணும்’ 
என்று வாழ்த்துதலில் மட்டுகம �ாத்தியம் என்று 
கதான்றுகி்து ! பவகு சிைகர இந்த இைகவக அவடய 
முடிகி்து.  ஆனால், பி்வியிகைகய குவ்பாடு 
இல்ைாமல் பி்ககும் அவனவரும் நூறு வயது 
வாழும் தி்ன் பவடத்தவரகள என்பது ஒரு மருத்துவ 
அறிவியல் ககாட்பாடு.  அவவாறு இல்ைாமல், இ்ப்பு 
முன்கப ஏற்படுவதற்கான காரணிகள – பி்ந்த 
நாடு/இடம், தட்பபவப்பம், பபாரு�ாதார வ�தி, 
விபத்து, கநாய்கள, என்று - பைப்பை.  அவவாறு 
இருகக, இவவருடத் பதாடககத்தில் பிரபை மருத்துவ 
இதழான, JAMA – Journal of American Medical Associ-
ation இதழில் பவளியான ஒரு ஆராய்ச்சிக கட்டுவர 
மிகவும் பரபரப்பாகப் கப�ப்பட்டது.  ஏபனனில், 
இ்ப்பிற்கான காரணிகளில் பாதிககு கமல், குறிப்பிட்ட 
சிை வவக உணவுப் பபாருட்கக� என்று கண்டறிந்தது, 
இககட்டுவரயின் சி்ப்பம்�ம்.  சுமார ஏழு ைட்�ம் 

இ்ந்தவரகளின் உணவுப் பழககங்கவ� ஆராய்ந்து 
பாரத்ததில், 7 வவக உணவுப் பபாருட்கள மற்றும் 
உணவுப் பழககங்கள கிட்டத் தட்ட 60% இ்ப்புகளுககுக 
காரணங்க�ாகின்்ன என்று கண்டறியப்பட்டது. 

ஆககவ, அவவகள என்னபவன்று கவனித்து, 
அவற்றின் கமல் கவனம் ப�லுத்தினாகை, நூறு 
வயது வாழ 50% -ககு கமல் வாய்ப்பு கிவடககுகம!  
அப்படிபயன்்ால் மீதி 50% வாய்ப்பு எப்படி என்று 
ககட்கிறீரக�ா? - இககட்டுவர முழுவதும் படித்து 
முடித்தவுடன் கிவடத்து விடும்!

  உணவில் உள்ள அதி்க உப்பு  
தினமும் 2000 மில்லி கிராமுககும் அதிகப்படியான 

க�ாடியம் உட்பகாளவது, 9.5% இ்ப்புகளுககான 
காரணமாகி்து.  வீட்டில் �ாப்பிடும் உணவவ விட 
பவளியில் �ாப்பிடும் துரித உணவு, மற்றும் ககன்கள, 
அட்வடப் பபட்டிகளில் அவடத்து விற்கப்படும் 
உணவு, கபான்் உணவுவவககளில் உள� க�ாடியம் 
மிக அதிகம். 

 வ்காட்்ட்கள் மறறும் வி்த (Seeds) வ்்க 
உணவு்க்ள உணணாதது

நிைககடவை, பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, வால்நட் 
கபான்் ‘நட்ஸ்” வவககவ�யும் மற்றும் ஆளி (Flax), 
பூ�ணி, சூரியகாந்தி கபான்் விவத வவககவ�யும் 
ஒரு நாவ�ககு ஒரு வகப்பிடி (20 கிராம்) �ாப்பிட 
கவண்டும். இவற்வ் உண்ணாமல் தவிரப்பதால், 8.5 
% இ்ப்புகள ஏற்படுகின்்ன.

 பதப்படுததப்பட்ட இ்்றச்சி
Deli meats எனப்படும் பல்கவறு வவகயான இவ்ச்சி 

வவககள அவனத்தும் பதப்படுத்தப்பட்ட வவகவயச் 
க�ரந்தவவ. அவற்றில் இருககும் வநட்வரட் உப்பு புற்று 
கநாவய உண்டாககும் என்பது பல்கவறு ஆராய்ச்சி 
முடிவுகள பதரிவிககும் உண்வம.  8.2% இ்ப்புகள 
இவவவக இவ்ச்சிவய உண்பதால் ஏற்படுகின்்ன.

 ஒகம்கா-3 வ்காழுப்பு அமிலம் கு்்றபாடு
கதவவயான அ�வு ஒகமகா -3 பகாழுப்பு 

அமிைங்கள உணவில் க�ரத்துக பகாள�ாததால், 7.8% 

100
100
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இ்ப்புகள ஏற்படுகின்்ன.  இவவ, ஒரு நாவ�ககு 
ஆண்களுககு 1.6 கிராமும், பபண்களுககு, 1.1 கிராமும் 
கதவவப்படுகின்்ன.  ஆனால், 250 மில்லி கிராமுககுக 
குவ்வாக எடுத்துக பகாளவதால் ஆயுட்காைம் 
குவ்கி்து.

  ்காய்கறி்கள் உணவில் அதி்கம் கசர்க்காதது
க ா ய் கறி கள  உடல்  ஆக ர ா க கிய த்தி ற்கு 

இன்றியவமயாதது என்பது அவனவரும் அறிந்தகத.  
ஆககவ, பதரிந்கத ப�ய்யும் தவறுகளில் ஒன்்ாகத்தான் 
இது இருகக முடியும்!  தினமும் 400 கிராமுககுக 
குவ்வாகக காய்கறிகள உண்பதால் 7.6% இ்ப்புகள 
ஏற்படுகின்்ன.

  பழங்கள் உணவில் அதி்கம் கசர்க்காதது
தினமும் 300 கிராமுககும் குவ்வாக பழங்கள 

�ாப்பிடுவதால் 7.5% இ்ப்புகள ஏற்படுவதாக இந்த 
ஆராய்ச்சி முடிவுகள பதரிவிககின்்ன.

  சர்க்க்ர கசர்க்கப்பட்ட பாைங்கள்
பல்கவறு வண்ணங்களில் கிவடககும் �ரககவர 

க�ரககப்பட்ட க�ாடாககள , 
குளிரபானங்கள 7.4% இ்ப்புகளுககுக 
காரணமாகின்்ன. எந்த வண்ணமும் 
இல்ை ா த  தண்ணீக ர  உடல் 
ஆகராககியத்திற்கு நல்ைது. �ரககவர 
க�ரககாத பழர�ங்கள உடலுககு 
நல்ைவவகய.

உணவில் க�ரகக கவண்டியவவ 
களின் குவ்பாட்டினாலும், மற்றும் 
க�ரககக கூடாதவவ உணவில் 
அதிகமாவதினாலும் உயர இரத்த 
அழுத்தம், நீரிழிவு கநாய், இதய 
கநாய், புற்று கநாய், எதிரப்புச் 
�கதி குவ்வதினால், பதாற்று 
கநாய்கள, இன்ன பி் கநாய்கள 
கபான்்வவக�ால் எந்த அ�விற்கு 
இ்ப்பு உண்டாகி்து என்பவதக 
கண்கடாம்.

இனி, நூறு வயது வாழ முன்பு 
குறிப்பிட்டது கபால், மற்் 50% வாய்ப்பு என்ன 
என்பவத இப்கபாது பாரககைாம்.  ஒரு பிரபை 
காப்பீட்டு (Health Insurance) நிறுவனம் ஆண்டுகதாறும், 
100 வயது கடந்த 100 கபவர கநரகாணல் ப�ய்து 
அவரகளின் நீண்ட ஆயுளின் ரகசியம் என்ன என்று 
கண்டறிகி்ாரகள.  (தவைப்பு 100/100 என்பதின் 
காரணம் இதுவா என்று ககட்டால், இல்வை. கமகை 
படிககவும்!)

அவவாறு அவரகள நூறு வயது வாழக காரணமான 
பபாதுவான சி்ப்பம்�ங்கள இகதா:

  கநர்ம்்றயாை எணணம்
“உங்களின் 1 0 0 -வது பி்ந்தநாள எப்படி 

பகாண்டாடப்பட கவண்டும் என்று நிவனககிறீரகள?” 
என்று யாவரயாவது ககட்டு, அதற்கு அவர, ‘அட, 
நீங்க கவ், நாமாவது நூறு வயது வாழ்வதாவது…” 
என்்ாகை ‘பூட்ட ககஸ்’ என்று அரத்தம்!  கயல் (Yale) 
பல்கவைககழக ஆராய்ச்சி, நூறு வயது வாழ முடியும் 
எனும் கநரமவ்யான எண்ணம் முதலில் கவண்டும் 
என்பவத வலியுறுத்துகி்து.  

தவிர இவரகள தினமும் தியானப் பயிற்சி 
கமற்பகாளகி்ாரகள என்பது குறிப்பிடத்தககது.  
உடலின் ப�ல்கள மூப்பவடவவத தியானம் 30% 
குவ்ப்பதாகக கண்டறிந்துள�னர.

  சுற்றமும் நட்பும்
இந்த நூறு வயதுககாரரகள தம் பிளவ�களுடனும் 

நண்பரகளுடனும் அதிக கநரம் ப�ைவழிககி்ாரகள.  
நம் ஊரில், கூட்டுக குடும்பத்துடன் வாழ்பவரகள நீண்ட 
ஆயுளுடன் வாழ்வவத நிவ்ய பாரத்திருககிக்ாம்.  
இப்படி சுற்்மும் நட்பும் சூழ வாழ்வதினால் 
கிவடககும் மகிழ்ச்சிகய அவரகளின் ஆயுவ� 
நீட்டிககச் ப�ய்கி்து.

  உடறபயிறசி
முதுவமயில் தள�ாட்டம் , 

அதனால் விழுந்து எலும்பு முறிவு, 
படுத்த படுகவகயாகி விடுவது 
கபான்்வவ இ்ப்பு முன்னதாக 
ஏற்படக காரண்ங்க�ாகி விடுகின்்ன.  
உடற்பயிற்சி இவற்வ் பவகுவாகக 
குவ்ககி்து.  நூறு வயதுககாரரகள, 
நடப்பது, வ�ககிளில் ப�ல்வது 
கபான்் உடற்பயிற்சிகவ�த் 
தவ்ாமல் ப�ய்கி்ாரகள.

பதாடரச்சியாக ஒகர இடத்தில் 
மணிக கணககாக உட்காரும் பழககம் 
இவரகளிடத்தில்  இல்வை.  “Sitting is 
the new Smoking” என்் கூற்றுகககற்ப, 
ஒகர இடத்தில் ஒரு மணி கநரத்திற்கு 
கமல் உட்காருவதினால் ஆயுளில் 22 
நிமிடம் குவ்கி்து.  

  எணணததில் என்றும் இள்ம
தம் உண்வமயான வயவத இவரகள நிவனப்பகத 

இல்வை.  எண்ணத்திலும், ப�யலிலும், 20 வயது வவர 
குவ்ந்தவரக�ாககவ காட்டிக பகாளகி்ாரகள.  

ஆககவ, உணவில் கவனம் ப�லுத்துவதும், 
உடற்பயிற்சி, கயாகா�னம் ஆகியவவ ப�ய்வதும் 
உடல் ஆகராககியத்திவன உறுதி ப�ய்யும்.  தியானம்,  
கநரமவ் எண்ணம் ஆகியவற்றினால் மனதில் 
மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் ததும்பும்.  இதனால் 
உடல் நைத்திற்கும் குவ் வராமல் ப�ய்யைாம்.  
இவவாறு உடவையும் மனவதயும் ஆகராககியமாக 
வவத்து, 100 �தவீத மககள 100 வயது வாழ - 
வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்குகிற�ாம்!!

 
டாக்டர  

ப. ரா�ாகிருஷணன்
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தமிழரின் வாழ்வு, தமிழர கபசிய பமாழி, தமிழர 
வாழ்ந்த நிைம் ஆகிய இம்மூன்றுககும் இயல்பான, 
பநருங்கிய பதாடரபு உண்டு என்் உண்வமவய 
வி�ககுவது �ங்க இைககியங்கள.  இதுதான் தமிழர 
நாகரிகத்தின் அடிப்பவட உறுப்பாக அவமந்துள�து.   
இைககியங்களின் துவணயின்றித் தமிழரின் பண்வடய 
வரைாற்வ்யும் பண்பாட்வடயும் முழுவமயாக 
அறிந்துக பகாள� இயைாது. �ங்க இைககியங்களில் 
ஒன்்ாகிய நற்றிவணயில், 

நயனும் நண்பும் நாணும் நன்குவடவமயும் 

பயனும் பண்பும் பாடற்ந் பதாழுகலும் 

நும்மினும் உவடகயன் மன்கனா 

என வரும் பகுதி, பண்பாட்டிற்கு வி�ககம் தருவதாக  
உள�து. யாவரககும் இனிவம தரும் விதத்தில் நடத்தல் 
நயன்(ம்) எனப்பட்டது. கவறுபாடு கருதாது யாவரிடமும் 
அன்பு பாராட்டி பதாடரகபாடு வாழ்தல் நண்பு 
(நட்பு) ஆகும். பழிவயக கண்டும் தீவமவயக கண்டும் 
மனங்கூசுதல், நாணம் எனப்படும் உயர பண்பாகும். 
�முதாயத்திற்குப் பயன்பட வாழ்தலும், நற்பண்புகள 
நிரம்பப் பபறுதலும், உைகத்கதாடு ஒட்ட ஒழுகலும் 
இந்தப்  பாடலில் சி்ப்பாகக கூ்ப்பட்டுள�து.

வரலாறும் இலக்கி்மும்

ம னி த னு க கு  வ ர ை ா று  எ ன் று  ஒ ன் று 
கதவவப்படுவதனால்தான், நாம் வரைாற்றுச் 
�ான்றுக�ான  பதால்பபாருட்கள, அகழ்வாய்வுச் 
�ான்றுகள, வரைாற்று நூல்கள, கல்பவட்டுககள, 
பட்டயங்கள, மற்றும் எழுத்துச்  �ான்றுகள 
ஆகியவவகவ�ப் பயன்படுத்தி வருகிக்ாம் . 
ப த ா ல்பப ாருட்� ான்றுகவ�யும்  அகழ்வுச் 
�ான்றுகவ�யும் மட்டும் வவத்துக பகாண்டு 
வரைாற்வ் முழுவமயாக எழுதிவிட முடியாது. 
நல்ைவவகளும் அல்ைவவகளும் இைககியங்களின்  
எல்ைாப் பககங்களிலும்  நம்மால் காண இயலும்.  

பபான்னியின் ப�ல்வன் மற்றும் பாரத்திபன் கனவு  
கபான்்வவகவ�க கூ்ைாம்.

இலக்கி்ம் பண்பாட்டு விழுமி்மா? 

பமாழியில்ைாமல் ஒர இனம் தனித்தன்வம 
வாய்ந்த அவடயா�த்துடன் நாகரீகமாக வாழவும் 
முடியாது; வாழ்ந்திருககவும் முடியாது. ஒவபவாரு 
இனமும் அதன் பமாழியுடன் இயற்வகயாககவ 
பின்னிப்  பிவணந்துள�து.  இைககியம் இவவகளின் 
பவளிகய நின்று, பண்பாட்டின் நிவைப்பாடுகவ� 
தமது பவடப்புகளில் உள�டககித் தருகி்து. 
எடுத்துககாட்டாக வாககுறுதி காத்தல் என்பது 
உயரபண்புகளில் ஒன்று என்றும்; ப�ால் மா்ாவம 
என்பது கபணத்தகக கநான்பாகும் என்னும் கருத்து 
பு்நானூறு பாடல் மூன்றில் “நிைம் பபயரினும், 
நின்ப�ாற் பபயரல்” என்று வருகி்து. 

கமலும் பு்நானூறு பாடல் பத்தாவதில் அர�னிடம் 
புைவர கூறுவதிலிருந்து பை நல்ை கருத்துகள 
பவளிப்படுகி்து. குறிப்பாக, பி்ர   மீது வீண்குற்்ம் 
கூறுகவார ப�ால்வை நீ ஏற்றுகபகாள� மாட்டாய்; 
உண்வமயிகை ஒருவன் ப�ய்தது தவறு (தீவம) என்று நீ 
கண்டால் நீதிநூலுககு ஏற்ப ஆராய்ந்து தகுந்த முவ்யில் 
அவவனத் தண்டிப்பாய்; தவறு ப�ய்தவரகள, உன் 
முன்னர வந்து அடிபணிந்து நின்்ால் நீ முன்பு அளித்த 
தண்டவனவயப் பபரிதும் குவ்ப்பாய்; முன்னிலும் 
பபரிதாக அவரபால்  அன்பும் பாராட்டுவாய் என 
நற்பண்புகவ� இயம்புகி்து.

பண்பாட்டுச சிற�வுகள்

ஓர இனத்தின் பண்பாடுகளுககுப் பை காரணங்க�ால் 
சிவதவுகள ஏற்படைாம். இது வரைாறு கண்ட 
உண்வம. அந்நியரகளின் பவடபயடுப்புக�ாலும், 
ஆககிரமிப்புக�ாலும் பண்பாடுகளில் காைப்கபாககில் 
மாறுபாடுகள ஏற்படைாம். பைம் பபாருந்திய நடுவண் 
அரசுகள சிறு இனமககவ�, அரசியல் �ட்டங்கவ� 

(நாஞ்சில் இ. பீற்்ர, கமரிைாந்து)

இைககியம் ஒரு இனத்தின் 
ப ழ க க வ ழ க க ங் க வ � 
உள�டககி,  பண்பாட்டு 
நவடமுவ்கவ�த் தனது 
பம ாழியின் வ�த் த ால் 
பவளிப்படுத்துகி்து; கநரடி 
யாககவா மவ்முகமாககவா 
ஆவணப்படுத்தி வவககி 
் து .  இ ை க கி ய த் தி ன் 
பவளித்கத ா ற் ் ம்  ம ாறு 
படைாம்; ப�ய்யுளக�காகவா, 
கவதக�ாககவா அல்ைது 
பு ர ா ண ங் க � ா க க வ ா 
இருககைாம். உண்வமகளுடன் 
கற்பவன கைந்த சுவவயான 
தகவல்க�ாகவும் இருககைாம். 
எடுத்துககாட்டாக அமரர 
கல்கியின் புதினங்க�ான 
சி வ க ா மி யி ன்  � ப த ம் , 

இைக்கியங்களிலிருந்து 
ஜதா்டரும் 

நம் �ண�ாட்டுக் 
கூறு்களில சிை..
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ஏற்படுத்தி பமல்ை  பமல்ை அடககி ஒடுககி, தங்கள 
பமாழிவயத் தவிரத்து, கவற்று பமாழிவயத் திணித்து 
அவடயா�மற்்வரகா�ாக ஆககுவவத நாம் 
கண்கூடாகக காண்கிக்ாம். 

மனிதரகள தாம் வாழும் முவ்வமகககற்ப  
பண்பாடுகளில் ஏற்்த்தாழ்வு உண்டாகைாம்.  ஓர 
இனத்தின் பைவிதமான  பண்பாட்டுக குணங்கவ�, 
இைககியங்கள பை ககாணங்களில் வித்தியா�மான 
பரிமாணங்களில் வவகப்படுத்துகி்து. எல்ைா 
பண்பாட்டுச்  ப�யல்பாடுகளும் நிரந்தரமாக 
நவடமுவ்யில் இருப்பதில்வை; காைத்திற்ககற்ப 
மாறுபடும்; சிை மவ்ந்துவிடும். ஆனால் தாய்பமாழி 
பயன்பாட்டில் இருந்தால், அடிப்பவட பண்பாட்டுக 
குணங்கள �முதாயத்தில் அங்கமாகச் ப�யல்படும்.  
பண்பாடு என்் ப�ால் நமது பழந்தமிழ் இைககியங்களில் 
காணப்படுவதில்வை. மககளின் வாழ்கவக முவ்கக�, 
பண்பாட்டு பவளிப்பாடாக இருந்திருககி்து எனைாம். 
கைாச்�ாரம் என்பது தமிழ்ச்ப�ால் அல்ை. கடந்த 
அறுபது ஆண்டுகளுககு  முன்னர “பண்பாடு” 
என்் ப�ால் தமிழ் இைககியப் பயன்பாட்டில் 
இல்வைபயனத் பதரிகி்து.  திருககு்ளில் வரும் 
‘�ால்பு’ என்் ப�ால், நல்ை பண்பாட்டுச் 
ப�யல்களுககுப் பபாருந்தும் என தமிழ் 
அறிஞரகள கூறுகி்ாரகள. 

வறுவமயால்  வருந்துகவாருககு 
ஈதல், வறுவமயுற்் பபாழுதும் தன் 
குடிப்பி்ப்புககுத் தகாதவற்வ் ப�ய்யாவம, 
அன்பினால் நண்பரகவ�ப் பபருகச் 
ப�ய்தல் கபான்் நல்ை்ங்கள  திரிகடுகம் 
பாடலில் குறிப்பிடப்பட்டிருககி்து. 
பாலுண்ணாத குழந்வதவய வருத்தித் 
தாய் பாலூட்டுதல் கபாை, அ்பநறியில் 
நடவாதவவர வற்புறுத்தி, நல்கைார 
அ்பநறியில் நடககும்படி ப�ய்வர என்று 
கூறுகி்து பழபமாழி பாடல்.

இன்னிவை பாடலில் ”நல் அ்வன நாள அணி 
பகாளவார” அதாவது,  எப்கபாதும் அ்ச் ப�யவைகய 
கமற்பகாளபவர எனப்படுபவரகள: 

- கழிவிரககம் பகாள�ார  (ஆகாத காரியங்களுககு 
இரககம் பகாள�ார); 

- கதழ்வு ஆ�ார (பவகவமவய கமற்பகாள�ார); 

- கவரத்துப் பழிமுறுகக ககாடார (பவகுண்டு பழி 
மிகுமாறு ப�யல்கவ� ப�ய்யார); 

- யன்கபரத்து அழிமுதவை இல்ைம் பகாண்டு 
ஆககார. (அ்ப்பயவன நீககிக பகடுககும் பபாருவ� 
மவனயிற் பகாண்டுகபாய் க�ரககார).

அ்வழியிற் பபாருவ�ச் ப�ைவு ப�ய்யாதவர, 
பாடுபட்டு க�ரத்து வவத்த கதவன இழககும் 
கதனீவயப்கபாை, க�ரத்து வவத்தச் ப�ல்வங்கவ� 
இழந்துவிடுவர என்று கூறுகி்து நாைடியார. கமலும் 
பசுககள ஒவபவான்றும் ஒவபவாரு நி்த்தில் 
இருந்தாலும், அப்பசுககள பகாடுககும் பால் பவண்வம 

தன்வம உவடயதாககவ உள�து.  அதுகபாை பை 
வழிகளில் ப�ய்யப்படும் அ்ங்களும் ஒகர தன்வம 
உவடயவன ஆகும் என்கி்து நாைடியார.  பவற்றி 
குறித்து, “பவல்வது கவண்டின் பவகுளிவிடல்” 
என்கி்து நான்மணிக கடிவக.

புலம்  சப்ரந்�ாரின் �விபபு

புைம் பபயரந்த தமிழரகள ஒரு கைவவயான 
பண்பாட்டின் உர�ல்களில்  ஒரு விதமான 
மனஅழுத்தத்தில் வாழ்ந்து வருகி்ாரகள. அககவரககு 
இககவர பச்வ� என்் நிவைவமதான்!  என்ன ப�ய்வது? 
தமது இனத்தில் உள� சி்ப்பு மிகுந்த அடிப்பவடப் 
பண்பாடுகளுடன், வாழும் நாட்டிலுள� நல்ை 
பண்புகவ�யும் கவடப்பிடிப்பகத �ாைச்  சி்ந்ததாகும். 
தமிழரகளின் நல்ை பண்பாடுகவ�  நமது எதிரவரும் 
தவைமுவ்ககு எடுத்துச் ப�ல்ை கவண்டுபமனில், 
அவரகள ப�ம்பமாழியாம் தமிழ்பமாழிவயக கற்று, 
நமது அ்ம்�ாரந்த இைககியங்கவ�ப் படித்து, 
அதில் வரும் நற்பண்புகவ�த் தங்கள பயன்பாட்டில் 
வவத்திருகக கவண்டும். இவத வழிப்படுத்துவதற்கு 
இரண்டு வழிகள உண்டு. நாம் அவரகளுடன் தமிழில் 
முடிந்தவவர உவரயாடகவண்டும்; வாரககவடசியில் 

நடககும் தமிழ்ப் பளளிகளுககு அனுப்ப 
கவண்டும். தமிழ்ப்பளளிகள இல்ைாத 
இடத்தில் வாழ்ந்துவரும் குடும்பங்கள 
தங்களுககுள இவணந்து, குழந்வதகளுககுத் 
தமிழ் கற்றுகபகாடுககைாம். தரமான 
தமிழ்த் திவரப்படங்கள, பாடல்கள கூட 
உதவி புரியைாம்.  தமிழ்ப் பளளிகள 
நடத்துவவத தமிழ்ச் �ங்கங்களும் அதன் 
உறுப்பினரகளும் கடவமயாகக பகாள� 
கவண்டும். தமிழ்ச் �ங்கப் கபரவவ இந்த 
மாபபரும் க�வவககு உறுதுவணயாக 
இருத்தல் கவண்டும்.

கபசும்  பமாழிவய அழித்துவிட்டால், படிப்படியாக 
அந்த இனம் தனித்தன்வம இழந்து, முடிவில் 
அவடயா�ம் இல்ைாமல், காணாமல் கபாய்விடும் 
என்பது இயல்பு நிவை. இப்படி அழிந்து கபான 
இனங்கள பை உண்டு. தமிழ்பமாழிதான் நமது 
இனத்வதக காகக முடியும். பஜரமனி, இத்தாலி, 
பிரஞ்சு, சீனம், ஜப்பான், அரபு, மற்றும்  கிகரககம் 
கபான்் பமாழி கபசுகவாருகபகன  ப�ாந்த  நாடுகள 
உள�ன. எனகவ அந்த அந்த நாடுகள தமது பமாழிவய 
அழிந்து கபாகாமல் பாரத்து, தங்கள இனத்துககு 
அரணாக இருப்பாரகள. தமிழரகளுகபகன உைகத்தில் 
ப�ாந்தமாக  எந்த நாடும் கிவடயாது. வாழும் அவனத்து 
நாடுகளிலும், நாம் சிறுபான்வமயினராகத்தான் 
வாழ்ந்து வருகிக்ாம். நாம்தாம் நமது பமாழிவயயும் 
இனத்வதயும் காகக கவண்டும்.

தமிழா ஒன்றுபடு! தமிழால் ஒன்றுபடு! தமிழுககாக 
ஒன்றுபடு! தமிகழாடு வாழ்கவாம்!  உயரந்திடுகவாம்!

 
நாஞசில 
இ. பீறைர
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முதல் பரிசு
Years 11    
Name தாரிணி குழலி பெந்திலகுைார    
Unique No 10009

இவவாறு வினேயாடும் ச்பாழுது  மாணவர்களுக்கு அநதப்  ்பா்டம் ்பற்றி ஒரு 
மன அழுத்தம் வராது. குழநனத்களுக்கு வினேயாடுவது மி்கவும் பிடிக்கும் 
மற்றும்  அவர்களுக்கு அது ளவடிக்ன்கயா்கவும் இருக்கும். இதன் மூைம் 
மாணவர்களுக்கு ்பா்டம்  நினனவில் நிற்கும்,  மற்றும் வீடடுப்  ்பா்டத்னதச் 
சசயய நன்்றா்க உதவும்.

 வினாடி  வினா: என் இரண்டாவது ்காரியம், நான் நின்றய வினாடி 
வினாக்்கள்  சசயளவன். ஏன் என்்றால் வினாக்்கள் மாணவர்களுக்கு அநத 
தனைப்ன்பப்  ்பற்றி ளமலும் அறிய உதவும். இது மாணவர்களுக்கு ச்காஞ்சம் 
ச்காஞ்சமா்கக்    ்கற்்றனத  மனதில்  ்பதிய  உதவும்.   வினாக்்கனே 
எழுப்புவுதன் வழியா்க   மாணவர்கள் எநத அேவு  அறிநதிருக்கி்றார்கள் என்று  
அறிய முடியும்.   வினாடி வினாவில் மாணவர்களுக்கு குழப்்பம் இருநதால்,  
நான் அநத  குழப்்பத்னத நிவரத்தி சசயளவன். ளமலும்  மாணவர்களுக்கு 
எப்்படி வினாக்்கனே எழுப்புவது என்றும்  ்கற்பிக்்க முடியும். 

தமிழ்ப்  பபாட்டி்கள்: என் மூன்்றாவது ்காரியம், மாணவர்கள் 
ள்பாடடி்களில் ்பஙகு ச்ப்ற அறிவுறுத்துளவன். இதன் மூைம் மாணவர்கனே 
எநத விதப்  ள்பாடடி்கள் மற்றும் ளதரவு்கனே எதிர ச்காள்ளுமாறு தயார 
சசயய முடியும். இப்்படி மாணவர்கனே ஊக்குவிப்்பதால் அவர்களுக்கு 
தன்னம்பிக்ன்கயம், னதரியமும் உருவாகும். ள்பாடடி்கனே எதிர ச்காள்வதன் 
மூைம் மாணவர்களுக்கு சவற்றி ளதால்வினய சமமா்க எணணுவதுற்கு இயலும்.  
மாணவர்களுக்கு சி்றப்பு ்பயிற்சி வகுப்பு்கள் அளித்து அவர்களின் அறினவ 
ச்பருக்்க உதவுளவன்.   

முடிவுமர: எனக்கு ஒரு தமிழ்ப்  ்பள்ளி ஆசிரினயயா்க இருக்்க பிடிக்கும். 
ஏன் என்்றால்  மாணவர்கள் தங்கள் தாயசமாழினயப்   ்பற்றி ்கற்றுக்  ச்காள்ே  
ளவணடும் என்று நான் விரும்புகிள்றன்.  எனக்கு  என் தாயசமாழி தமிழ் மி்கவும் 
பிடிக்கும். நான் என் தாயசமாழினய ளநசிக்கிள்றன் .

முன்னுமர

நான் ஒரு தமிழ்ப் ்பள்ளி ஆசிரினய ஆனால்,  
மூன்று ்காரியம் சசயளவன். என் முதல் ்காரியம், 

நான்  தமினழ  வினேயாடடு்கள் மூைம் ்கற்்கச்  சசயளவன்.  
என்  இரண்டாவது  ்காரியம், நான்  நின்றய வினாடி வினாக்்கள்  
சசயது அதன் வாயிைா்க தமினழப்  ்பயிற்றுவிப்ள்பன்.  என் 
மூன்்றாவது ்காரியம்,  நின்றய தமிழ்ப்  ள்பாடடி்களில்  ்கைநதுக்  
ச்காள்ே  உதவுளவன்.  இதுதான் என் மூன்று ்காரியங்கள்.

 விளக்்கம்

தமிழ் விமளயாட்டு்கள்: என் முதல் ்காரியம் நான் 
நின்றய தமிழ் வினேயாடடு்கனே உருவாக்குளவன் . ஏன் 
என்்றால்  நான்  ்பா்டம் ்கற்பித்த  பி்றகு, ஒரு ஆயவுக்்கா்க 
நான் அநதப்  ்பா்டம் ்பற்றி சிை வினேயாடடு்கனேச் சசயளவன். 
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Years 12    
Grade 7    
பபயர: ொய் அஸ்வின் ராஜா.  

நதான தமிழதாசிரியர் ஆனதால் ...

அனனத்துப் ்பணி்களிலும் சி்றநதது ஆசிரியப்்பணி 
என்்பார்கள். அதிலும், என் தாயசமாழியான தமிழ் சமாழி ்கற்பிக்கும் 
ஆசிரியப்்பணி என்்றால், ்கரும்பு தின்்பதற்குக் கூலி ச்காடுத்தது ள்பால் 
அல்ைவா? என் பி்றவிப் ச்பரும்்பயனா்க ஏற்்றன்ள்றா நான், அப்்பணி 
சசயளவன்! ஒரு தமிழாசிரியரா்க என் ்பணித்திட்டம் இவவாறிருக்கும்.

முதலில், என் வகுப்பு ந்டக்கும் ச்பாழுது்களில் மடடுமாவது, 
என் மாணவர்கள், முடிநதவனர பி்றசமாழிச் சசாற்்கள் ்கைவாது, 
தமிழிளைளய உனரயா்ட ளவணடுசமன அன்புக்்கட்டனே இடுளவன். 
அதற்கு என் மாணவர்கனேப் ்பயிற்றுவிக்்கவும் சசயளவன். 
மீறும் மாணவர்களுக்கு அ்பராதசமல்ைாம் ஒன்றும் கின்டயாது. 
ஆனால், தண்டனன உணடு. என்ன தண்டனன சதரியுமா? 
திருக்கு்றளிலிருநளதா, ்கம்்ப ராமாயணத்திலிருநளதா ஒரு சசயயுனே 
மனப்்பா்டம் சசயதுவநது, மறுநாள் வகுப்பில் ச்பாருளு்டன் ஒப்பிக்்க 
ளவணடும். அப்்படிச் சசயதால் சிறு ்பரிசும் அளிப்ள்பன்.

பி்றகு, சமல்ை சமல்ை என் மாணவச் சசல்வங்களுக்கு, ஈராயிரம் 
ஆணடு்களுக்கு ளமல் ்பழனம வாயநத எம் அன்னனத் தமிழின் 
அருனம, ச்பருனம்கனே எடுத்துனரத்து, அவர்களுக்குத் தமிழ்ச்சுனவ 
ஊட்ட ஆரம்பிப்ள்பன். எழுத்தில் ஆரம்பித்து, உயிசரழுத்து, 
சமயசயழுத்து, உயிரசமயசயழுத்து, ஆயத எழுத்து என்ச்றல்ைாம் 
அறிமு்கம் சசயத பி்றகு, வல்லினம், சமல்லினம், இன்டயினம் 
இவற்ன்ற, இவற்றின் ஒலி, உச்சரிப்பு ளவற்றுனம்கனேச் சசால்லிக் 
ச்காடுப்ள்பன். மி்க முக்கியமா்க, ங, ஞ, ண, ந, ன, ர, ்ற, ை, ே, 
ழ- இவற்றுக்கின்டளயயான உச்சரிப்பு ளவற்றுனம்கனே விேக்கி, 

ததன்றல் முல்்லை ்கட்டு்ைப் கபதாட்டி

முன்றதாம் பரிசு

நதான தமிழதாசிரியர் ஆனதால் ...
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முன்னுமர:

உை்கத்தில் மி்கப்்பழனமயான சமாழி நம் தமிழ்சமாழி .”தமிழசனன்று 
சசால்ை்டா தனைநிமிரநது நில்ை்டா “ என்்ற வாச்கம் எனக்கு எப்ள்பாதுளம 
ஞா்ப்கம் வரும். இதுளவ என் தாய சமாழியின் ளமல் ஆரவத்னத எனக்குத்  
தூணடியது . எனக்கு தமிழாசிரியரா்க ஒரு வாயப்பு கின்டத்தால் , என் 
தாயசமாழியின் அழன்கயும் ,அதில் ச்பாதிநது இருக்கும் ச்பாக்கிஷங்கனேயும் 
என் மாணவர்களுக்கு புரிய னவப்ள்பன் .

பபாருளுமர: 

தமிழ் சமாழி என்று சசான்னவு்டளன அனனவருக்கும் உ்டளன ளதான்றுவது 
“திருக்கு்றளே “. நாம் வாழ்க்ன்கயில் எப்்படி வாழ ளவணடும் என வள்ளுவர 
அழ்கா்க சசால்லியிருக்கி்றார .அதுளவ எல்ளைாரும் தமினழ ளதடித் ளதடி 
்படிக்்க ஒரு ்காரணமா்க இருக்கி்றது. என் மாணவர்களுக்கு இநத அற்புதமான 
திருக்கு்றனே ்பாட்டா்க சசால்லிக்ச்காடுப்ள்பன் .அதன் ச்பாருள்்படி 
ந்டக்்கச்சசயளவன். ஒேனவயின் ஆத்திச்சூடினய அறிய னவப்ள்பன் 
. ்கம்்பனின் , ்பாரதியின் ்கவினத்களின் ளமல் ஆரவத்னதத்  தூணடி 
னவப்ள்பன் , மற்றும் சிைப்்பதி்காரம்,மணிளம்கனை ள்பான்்ற ்காப்பியங்கனே 
அவர்களு்டன்(மாணவர்களு்டன்) ளசரநது நா்ட்கமா்க ந்டத்திப்  புரிய னவப்ள்பன். 

தமிழ்கத்தின் ள்காவில்்களில் உள்ே சிற்்பக்்கனை்கனே என் மாணவர்களுக்கு 
அறிமு்கப்்படுத்துளவன். உதாரணமா்க மாமல்ைபுரம், தஞ்னச ச்பரிய ள்காவில் , 
மதுனர மீனாடசி அம்மன் ள்காவில்்கனேப்  ்பற்றி ள்பசுளவன்.அளத மதுனரயில் 
்பாணடிய  மன்னர்கள் தமிழுக்்கா்க தனி சங்களம னவத்து தமினழ வேரத்த 
உணனமனய ்ப்டங்கள் ்காடடி விேக்குளவன்.

என் தாயசமாழியில் உள்ே ்பக்தி இைக்கியங்கோன ச்பரிய புராணம், 
ளதவாரம், திருவாச்கம், திருவாயசமாழி ள்பான்்ற ்பை இைக்கியங்கள் சவறும் 
்பக்தினய மடடும் வேரக்்கவில்னை. என் தாயசமாழியான தமிழ்சமாழினய 
அழ்கா்க வேரத்து வநதுக் ச்காணடு இருக்கி்றது என்்பனத ஆழமா்க நான் 
என் மாணவர்களுக்கு ்பயிற்றுவிப்ள்பன் .

இைணடதாம்  பரிசு
Years 13    
பபயர: ொ.அநன்யாÿ     
பள்ளி: வள்ளுவன் தமிழ் பள்ளி , விரஜினியா     

முடிவுமர: 

“்கல் ளதான்றி மண ளதான்்றா ்காைத்ளத முன் ளதான்றிய 
மூத்த சமாழி என் தமிழ் சமாழி .” ளதாற்்றளம இன்னும் 
்கணடுபிடிக்்க முடியாத என் தமிழ் சமாழிக்கு உை்கத்தின் எநத 
சமாழியாலும் ஒரு ச்பாழுதும் அழிவில்னை என்று சசால்லியா 
புரிய னவக்்க ளவணடும்? ... 

என் அழகு தமிழிலுள்ே அனனத்னதயும் ளதடித் ளதடிக் 
்கற்றுக்ச்காள்ளவன் , ்கற்்றவற்ன்ற ஓடி ஓடிச் சசன்று 
்கற்றுத்தருளவன். என்னுயிர தமிளழ நீ என்றுளம வாழ்்க ! வேர்க!
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மீணடும், மீணடும் இவற்ன்ற உச்சரிக்்கச் சசயது, சரியா்க உச்சரிக்்கப் ்பழக்கி விடுளவன்.

அதன் பி்றகு, சசால், வாக்கியம், ்பத்தி, ்கடடுனர என்று இயற்்றமிழ் ்பயிறுவிப்ள்பன். 
இதில், முக்கியமானதா்க, சசாற்பினழ, ச்பாருடபினழ, ஒற்றுப் பினழ, சநதிப் பினழ, 
ஒற்றுக் குறியீடடுப் பினழ்கள் இனவ ஏற்்படுவதற்்கான சாத்தியக்கூறு்கனே விேக்கி, 
இனவ வராமல் தடுப்்பது எப்்படி என்று ்பயிற்றுவிப்ள்பன். மறு்படி, மறு்படி எழுதிப் ்பழ்கச் 
சசால்ளவன். பு்கழ் ச்பற்்ற தமிழ்க் ்கடடுனரயாேர்களின் ்கடடுனர்கனே, அவர்களுக்கு 
வாசிக்்கக் ச்காடுத்து, அவற்றினின்றும், ஒரு ்கடடுனர எழுதுவது எப்்படி என்்பனத 
சசால்லிக் ச்காடுப்ள்பன். அவர்கனேளய சசாநதமா்க, தங்கள் வீடடில், குடும்்பத்தில், 
சதருவில், ஊரில் ந்டநத சிறு விஷயங்கனே சுனவ ச்பாதிநத ்கடடுனர்கனே ஆக்கி 
வரும்்படி சசால்ளவன்.

தவிர, தமிழ் இைக்கிய உைகின் பு்கழ் ச்பற்்ற ்கதாசிரியர்களின் ்கனத்கனே 
அவர்களுக்கு அறிமு்கப்்படுத்தி, அவற்ன்ற வாசிக்்க னவத்துப் ்பயிற்றுவிப்ள்பன். சிறு, சிறு 
்கனத்கள் எழுதி வர ஊக்குவிப்ள்பன். உனரநன்டத் தமிழ் எனும் இயற்்றமிழ் ்பழக்கிய 
பி்றகு, இனசத் தமிழ் என்னும் யாப்பிைக்்கணத்தின் ்பக்்கம் அவர்கனே ஈரப்ள்பன். 
தமிழ் யாப்பிைக்்கணத்தின் இன்றியனமயாத உறுப்பு்கோன எழுத்து, அனச, சீர, 
தனே, அடி, சதான்ட, எதுன்க, ளமானன, ்பா வன்க்கள், என்று சசால்லிக் ச்காடுத்து, 
திருக்கு்றளில் சதா்டஙகி, சிைப்்பதி்காரம், சீவ்க சிநதாமணி, வனேயா்பதி, குண்டை ள்கசி 
ள்பான்்ற ஐம்ச்பருங்காப்பியங்கனே அவர்களுக்கு அறிமு்கப்்படுத்தி, அநத அமிழ்தினன 
அவர்களும் சுனவக்்கச் சசயளவன். பி்றகுள்ே, ்பத்துப்்பாடடு, எடடுத்சதான்க, அ்க 
நானூறு, பு்ற நானூறு மற்றுமுள்ே இன்ன பி்ற பு்கழ் ச்பற்்ற தமிழ் இைக்கியங்கனே 
அவர்களுக்கு அறிமு்கம் சசயது னவப்ள்பன். மரபுக்்கவினத மடடுமன்றி, புரடசி ஏற்்படுத்திய 
புதுக்்கவினதனயயும் ்பழக்கி னவத்து, சம ்காை புதுக் ்கவிஞர்களின் ்கவினத்கனே 

அவர்கள் ்படிக்குமாறு சசயளவன்.

எனது எல்ைா மாணவர்கனேயும், மரபுக்்கவினதளயா, 
புதுக்்கவினதளயா, அவர்கோல் முடிநத அேவில் சிறு, சிறு 
்கவினத்கள் இயற்்றப் ்பயிற்சி்கள் தருளவன். நல்ை ்கவினத்களுக்குப் 
்பரிசு்கள் அளித்து ஊக்குவிப்ள்பன்.

இயலும், இனசயும் ்பயின்்ற பின், நா்ட்கத் தமிழில் அவர 
நாட்டம் சசலுத்தி, நாடடில் மாற்்றளமற்்படுத்திய ்பற்்பை தமிழ் 
நா்ட்கங்கனேயும், அவற்றினன எழுதிய நா்ட்காசிரியர்கனேயும் 
்பற்றிச் சசால்லிச்காடுப்்பது்டன் நில்ைாமல், என் வகுப்பு 
மாணவர்கனே, அநத நா்ட்கங்களிலிருநது சிறு, சிறு ்காடசி்கனே 
நடிக்்கவும் னவப்ள்பன். முடிநதால், அவர்கனேளய சிறு, சிறு 
நா்ட்கங்கள் எழுதி வரப் ்பழக்கிடுளவன்.

இப்்படியா்க என் மாணவர்கனே தமிழ் சமாழியின் அத்தனன 
பிரிவு்களிலும் நன்்றா்கப் ்பயிற்றுவித்து, அவர்கனே தமிழ் சமாழி 
வல்லுனர்கோக்்க முயற்சி்கள் சசயளவன்.

ஒன்று மடடும் உறுதியாயச் சசால்ளவன். என்னி்டம் தமிழ் 
்படிக்கும் மாணவர்கள், மி்க நிச்சயமா்க, ள்பசும் தமிழிளைா, எழுத்துத் 
தமிழிளைா, எவவிதப் பினழயும் சசயய மாட்டார்கள்.

என் தமிழ் ஆசிரியப் ்பணி, அநத அேவிளை இருக்கும் என்று 
உறுதி கூறுகிள்றன்.

நன்றி! வணக்்கம்! 

ததன்றல் முல்்லை ்கட்டு்ைப் கபதாட்டி

நதான தமிழதாசிரியர் ஆனதால் ...
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மலல்கக�ாடலட

தமிழ்நாட்டின் திருச்சிராப்பளளி மாவட்டத்தில் உள� மவைகககாட்வடயானது மிகப்பழவமயான பாவ்யில் 
ககாட்வடயும் ககாவிலும் உள�டங்கிய ஒரு வ�ாகம். இகககாட்வடயானது பை நூறு ககாடி ஆண்டுகளுககு 
முன்பு உருவான பாவ்யின் மீது 273 அடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டதாகும். இந்த வ�ாகத்தில் பவவகவறு உயர 
நிவைகளில் கட்டப்பட்டுள� மூன்று ககாயில்கள அவமந்துள�ன. அவவ அவனத்தும் திராவிட கட்டிடககவை 
முவ்யில்  கட்டப்பட்டுள�ன. இகககாட்வட நவாப்கள, நாயககரகள, அடில் ஷாஹி  கபான்் அர�ரகள 
பதாடுத்த கபாரகளுககுப் பின்பும் நிவைத்து நிற்கி்து. கரநாடகப் கபாரின் கபாது இகககாட்வட முககிய இடம் 
வகித்து ஆங்கிை அரசு இந்தியாவில் காலூன்் அடிப்பவடயாக அவமந்தது. இம்மவைகககாட்வட திருச்சிராப்பளளி 
நகரத்தின் அவடயா�மாக மட்டுமன்றி தமிழ்நாட்டின் பிரசித்தி பபற்் அவடயா�மாகவும் வி�ங்குகி்து.

கட்டிடக்கறல வரலாறு :

பண்வடய தமிழகத்தில் திருச்சிராப்பளளி,  உவ்யூவரத் தவை நகரமாகக பகாண்ட க�ாழப் கபரரசுககுட்பட்டு 
இருந்தாலும், பின்னாட்களில் வந்த க�ாழர, பாண்டியர, பல்ைவர, இராயர, நாயககர, சுல்தான், முகைாயர, நவாப், 
ஆங்கிகையர ஆகிகயாரகள ஆண்ட நீண்ட காைங்கவ�யும் கடந்து நிவைத்து நிற்கி்து. பவறுமகன பபரும் 
பாவ்யாக, குன்்ாக இருந்த இடம் முதலில் விஜய நகரப் கபரரசின் கபாதும், பின்பு கரநாடகப்  கபாரகளின் கபாதும், 
அதன் பின் ஆங்கிகையரகள காைத்திலும், ககாட்வடக�ாக மாறியது. மவைகககாட்வட, க�ாழப்கபரர�ரகளின் 
ஆட்சி எல்வைககுள அவமந்திருந்தாலும் க�ாழர காை கட்டிடக கவைநுணுககங்கவ� எங்கும் காண முடியவில்வை 
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. ஏபனனில் ஆரம்பக காை, இவடககாை க�ாழப்கபரர�ரகளின் ஆட்சிகளுககிவடயில் பல்ைவப்கபரர�ரகள 
ப�ழித்திருந்தனர. இககாைகட்டத்தில்தான் மவைகககாட்வட திருச்சிராப்பளளியின் தவை சி்ந்த சின்னமாக 
மாறியது.

விந்திய மற்றும் இமயமவைப்பாவ்களின் வயது 170 ககாடி ஆண்டுகள, கிரீன்ைாந்தில் உள� இசுவா 
கரீன்ஸ்கடான் படுவகயின் (Isua Greenstone Belt) பாவ்களின் வயது ஏ்ககுவ்ய 350 ககாடி ஆண்டுகள, 
கனடாவில் உள� அகஸ்டா வநஸ் (Acasta Gneiss, Canada) இல் உள� பாவ்களின் வயது 358 ககாடி ஆண்டுகள 
என்் நிவையில் மவைகககாட்வட பாவ்களின் அவமப்பு 370 ககாடி ஆண்டுகளுககும் அதிகமாக இருககும் 
என நம்பப்படுகி்து. பாவ்கள உருவாகக  காரணமான கனிமங்க�ான படககடாசிலிககட், பபல்ட்ஸ்பார 
, குவாரட்ஸ் (Tectosilicate, Feldspar and Quartz)ஆகியன மவைகககாட்வடயின் பாவ்களில் அபரிமிதமாகக  
காணப்படுவதாக ஆய்வுகள நிரூபிககின்்ன.

மவைகககாட்வட வ�ாகத்தில் மூன்று ககாயில்கள மூன்று உயர நிவை மட்டங்களில் அவமந்துள�ன . மவை 
அடிவாரத்துககு அருகில் ஒரு பதப்பககு�ம் உள�து. மவையடிவாரத்தில் உள� மாணிகக விநாயகர ககாயில் 
குறித்த வரைாற்றுச்  �ான்றுகள கிவடககப் பப்வில்வை.

உசசிபபிள்றை்ார ் காயில (்மல �ைம்):

ஏழாம் நூற்்ாண்டு பல்ைவரக�ால் மவையுச்சியில் பாவ்கள பவட்டப்பட்டு ககாவிவைக  கட்ட 

கிருத்தி்கா ொமிநாதன்
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ஆரம்பித்த கபாதிலும், ககாவில் கட்டுமானப்பணி 
நிவ்வவடயவில்வை. அதன் பின் 16-ம் நூற்்ாண்டில் 
விஜயநகரப்  கபரரசுகளின் பிரதிநிதிக�ான 
மதுவர நாயககரக�ால் கட்டி முடிககப்பட்டது. 
417 படிகவ�யுவடய 273 அடி உயரத்தில் உள� 
ககாயிலிலிருந்து பாரத்தால் திருச்சிராப்பளளி நகரம், 
சீரங்கம், மற்றும் காவிரி, பகாளளிடம் ஆறுகளின் 
அழகிய கதாற்்ங்கவ�க காணைாம்.

�ாயுமானவர ் காயில (நடுத்�ைம் ):

இகககாயில் உச்சிப்பிளவ�யார ககாயிலுககும் 
மாணிகக விநாயகர ககாயிலுககும் இவடப்பட்ட 
உயரத்தில் அவமந்துள�து. ஏழாம் நூற்்ாண்டில் 
பல்ைவ மன்னன் மககந்திர வரமனால் கட்டப்பட்ட 
இந்த சிவன் ககாயில் நாட்டின் மிகச்சி்ந்த குவக 
கட்டிடககவைகளில் ஒன்்ாக கருதப்படுகி்து. இரண்டு 
அடுககுகளில் அவமந்துள� இகககாயிலின் சுவரகளில் 
மககந்திர பல்ைவவனப்பற்றிய குறிப்புகளும், அபிராமி 
அந்தாதியும் ப�துககப்பட்டுள�ன. மூைவரான 
சிவலிங்கம் பாவ் கமற்பரப்பில் ப�துககப்பட்ட 
பவடப்பாக உருவாககப்பட்டுள�து. கருவவ்யில் 
க�ாழர காை கட்டிடககவையின் அவடயா�மான 
ஒற்வ்ககல் நந்தி காணப்படவில்வை. முன்கப  
குறிப்பிட்டுள� பை மன்னரகளின் ஆட்சியில் 
மவைகககாட்வட இருந்த கபாதிலும் பல்ைவ,  நாயகக 
மன்னரகளின் கட்டிடககவையின் �ான்றுகளதான் 
காணப்படுகின்்ன.  இகககாவில் கதவாரப் பாடல் 
பபற்் தைங்களில் காவிரி பதன்கவரத் தைங்களில் 
அவமந்துள� ஆ்ாவது சிவத்தைமாகும். மதுவர 
நாயககரகள �மய ஈடுபாடு உவடயவரக�ாக 
இருந்ததால் அவனத்துப்   பண்டிவககவ�யும் 
சி்ப்பாகக   பகாண்டாடினர.  நாயககரக�ால் 
மவை அடிவாரத்தில் கட்டப்பட்ட பதப்பககு�த்தில் 
எண்பணய் தீபங்கள ஏற்றி பதப்பத்  திருவிழாவவயும் 
பகாண்டாடினர. நாயககரகள திருச்சிராப்பளளியின் 
உளகட்டவமப்வபயும் , பபாரு�ாதாரத்வதயும் 
வ�ரத்து,  பின்பு தங்க�து தவைநகரமாகவும் 
ஆககிகபகாண்டனர. 

இககு�த்துககு அருகில் புனித லூரது மாதா 
கதவாையம் 18-ஆம் நூற்்ாண்டில் படன்மாரக 
நாட்வடச்க�ரந்த புனித ஷ்வாரட்ஸ் என்பவரால் 
கட்டப்பட்டது. . இந்த கதவாையம் கல்கைா-
கத்கதாலிக (Gale -Catholic)கட்டிட அவமப்பில் 1766-ல் 
கட்டப்பட்டது. இது திருச்சிராப்பளளியின் முதைாவது 
பபரிய ஆங்கிலிகன் கதவாையமாகும். அத்துடன் 
தமிழ்நாட்டில், ப�ன்வன புனித ஜாரஜ் ககாட்வடயில் 
உள� புனித கமரி கதவாையத்துககு அடுத்ததாகும். 
கரநாடகப்  கபாரின் கபாது கமஜர பஜனரல் ராபரட் 
கிவ�வ தன் வீரரகளுடன் தங்கியிருந்த அப்கபாவதய 
ஆங்கிை குடியிருப்பு இப்பபாழுது கிவ�வ விடுதி 
எனறு அவழககப்படுகி்து. இந்த விடுதிககு எதிரில் 
அவமந்துள� மசூதி கரநாடக நவாப்பினால் 18-ம் 
நூற்்ாண்டில் நவடபபற்் கரநாடகப்  கபாரகளின் 
கபாது கட்டப்பட்டது. மவைகககாட்வடவயச்  
சுற்றி நிவ்ய �மணர ககாயில்கள உள�ன. 

மவைகககாட்வடககுச்  ப�ல்வதற்கான மிகப் 
பழவமயான முககிய பாதுகாப்பு நுவழவாயில்(Main 
guard gate) திருச்சிராப்பளளி மாவட்ட மககளுககு 
மிக பிரபைமான ஒன்று. திருச்சி-ப�ன்வன விவரவு 
ரயில் வண்டிககு, மவைகககாட்வட விவரவு வண்டி 
(Rockfort Express) என்று பபயர சூட்டப்பட்டுள�து. 

ம வ ை க கக ா ட் வட  ப வ று ம்  க க ா யி ல் 
வ�ாககமா, ககாட்வடகயா மட்டும் அல்ை. இது 
பன்முகத்தன்வமயும், வரைாற்றுப் பின்னணியும் 
பகாண்ட கட்டிடககவையின் உன்னதமான  �ான்்ாக 
உள�து. அத்துடன் நகரின் வமயத்தில் அவமந்துள� 
கட்டிடககவை அவமப்பு அவனத்து மதம், பமாழி, 
கைாச்�ாரப்  பின்னணிவய உள�டககி இருககி்து. 
அழகிய சூழலில் அவமந்துள� இகககாட்வடயின் 
மீதிருந்து, திருச்சி நகரம், சீரங்கம், திருபவறும்பூர 
எறும்பீஸ்வரர ககாவில்(க�ாழர கட்டிடககவை) மற்றும் 
காவிரி, பகாளளிடம் ஆறுகவ� ஒருக�ரக   காண 
இயலும். இவற்றில் முககிய பாதுகாப்பு நுவழவாயில், 
மவைகககாட்வட மற்றும் எறும்பீஸ்வரர ககாயில், 
இந்த மூன்று கட்டடவமப்புகளுககும்  இந்தியாவின் 
பதால்பபாருள ஆய்வு நிறுவனம் பபாறுப்பாகும்.

இந்த எழில் மிகு ககாட்வடயின்  சி்ந்த 
க ட் டி ட க க வ ை யி வ ன  ந க ர ம ய ம ா த லு ம் , 
பதாழில்மயமாதலும் பாதிககாத வண்ணம் பாதுகாகக 
கவண்டியது தமிழ் மககளின் மற்றும் அர�ாங்கத்தின் 
பபாறுப்பாகும்.

பலலவர கால குறக மண்டபம்
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ஒரு இருபத்வதந்து  
ஆண்டுகளுககு முன்பு  
வவர, நாம்  பளளியில்  
இ ரு ந் து   தி ரு ம் பி ய 
பின்னர  தின்பண்டம் 
க வ ண் டு ப ம ன் ் ா ல் , 
ந ம்  அம்ம ா   ந ம ககு 
பகாடுத்தகதா கடவை   
மிட்டாய், எளளுருண்வட, 
க�ா�முறுககு  கபான்்வவ . 
இன்க்ா  நம் பிளவ�களுககு 
ப ப ரு ம் ப ா லு ம் 
பகாடுககப்படும் தின்பண்டங்கள  குககீஸ் , சிப்ஸ் 
, சீஸ்  பால்ஸ்  கபான்்வவ.

நாம் உண்ட சிறுதானிய தின்பண்டங்கவ�  நம் 
பிளவ�களுககு  தயார  ப�ய்வதும் எளிவமயானகத. 
எளிவம  என எனககு கதான்றியவற்றில் ஒன்று 
இகதா உங்களுககாக.

ப்கழ்வரகு  லட்டு
்�றவ்ான சபாருட்கள்:  

்கழவரகு மாவு - 1 கப 

சவலலம் (அ ) நாட்டு சரக்கறர   - 3/4 கப 

சநய்   -1/2 கப 

முநதிரி , திராட்றச  

பெய்முமை :   
வாணலியில் இரண்டு கமவ�ககரண்டி பநய் 

க�ரத்து  ககழ்வரகு மாவவ இட்டு, நன்கு வா�வன 
வரும்வவர  வறுத்த பின் அதில்  பவல்ைம்( அ ) 
நாட்டு �ரககவரவய க�ரத்து நன்கு கைந்து  உடகன 
அடுப்வப  அவணத்து  விடவும் , பின்னர மீதமுள� 
பநய்யில் முந்திரி திராட்வ�வய   பபான்னி்மாக  
வறுத்து , வறுத்து  வவத்துள� ககழ்வரகு மாவில்  
க�ரத்து மிதமான  சூட்டில் சிறு உருண்வடக�ாகப்  
பிடித்து வவககவும் .

க்கழ்வைகு லைட்டு

 
அன்னபூரணி  ரமா அரவிநத்

ளதனவயான ச்பாருட்கள்:
னமதா மாவு -1  1/4 ்கப் 
ள்பக்கிங தூள்- 1 ளதக்்கரணடி 
(Baking powder) 
ஆப்்ப ளசா்டா-1 ளதக்்கரணடி   
(Baking Soda)
மாம்்பழ விழுது – 1 ்கப் 
ஏைக்்காய தூள்- சிறிதேவு  
உப்பு ளசரக்்காத சவணசணய ( 
உருக்கி ஆ்றனவத்தது )  - 1/3 ்கப் 
்கன்ச்டன்ஸ்டு ்பால் அல்ைது milkmaid –  1 -14 oz can 

வட்ட வடிவிைான அல்ைது �துர வடிவிைான ககக 
ப�ய்யும் பாத்திரத்தில் பநய் அல்ைது பவண்பணய்  
தடவி தயாராக வவத்துகபகாள�வும். அடுப்வப 
(Oven) 350o F சூடு ஏற்றித்  தயாராக வவககவும். 

பெய்முமை:

1. ஒரு பாத்திரத்தில் வமதா மாவு, கபககிங் தூள , 
ஆப்ப க�ாடா மற்றும் ஏைககாய் தூவ�ச் க�ரத்துக  
கட்டி தட்டாமல் கைந்துவவககவும் 

2. இன்பனாரு பபரிய பாத்திரத்தில் உருககிய 
பவண்பணய் மற்றும் மாம்பழ விழுவதக  கைந்து 
வவககவும். முடிந்தால் whiskஐ  உபகயாகித்து 
கைந்துக  பகாள�வும்.

 3. இந்தக  கைவவயுடன் கன்படன்ஸ்டு  பால்( 
condensed milk) க�ரககவும். கவடசியாக ஏற்கனகவ 
கைந்து வவத்த வமதா மாவு கைவவவயச் க�ரககவும்

 4. கைவவவய ககக பாத்திரத்தில் ஊற்றி 
ஏற்கனகவ 350o F சூகடற்றிய அடுப்பில்  (oven) 
30-40 நிமிடம் வவத்து கவகவவககவும். மாம்பழ 
கககவக 10 நிமிடம் ஆ்வவத்து, ஆறிய கககவக 
தவைகீழாக ஒரு தட்டில் இட்டுத்  துண்டுக�ாககி 
�ாப்பிடவும். மாவை கவவ�யில் கதநீருடன் உண்டு 
மகிழ சுவவயான மாம்பழ ககக தயார!  

மதாம்பழ க்கக்
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  ்பாங�ல் திருநாள் 
  வரஜீனியா மாநில
  சடடசலபயில் அஙகீ�ாைம்

அபமரிககாவில் தமிழர திருநாள 
பபாங்கலுககு வரஜீனியா முதல் மாநிைமாக  
அரசு அங்கீகாரம் வழங்கியுள�து. இந்த 
அங்கீகாரம் கிவடத்தது முதல் பபாங்கல் 
விழாவவ வாசிங்டன் பகுதி தமிழரகள 
மிகப்பபரிய விழாவாக முழு நாள 
விழாவாகக பகாண்டாட சி்ப்பு ஏற்பாடு 
ப�ய்துள�ாரகள .. வாசிங்டன் வட்டாரத் 
தமிழ்ச்�ங்கம், இந்த பகுதியில் இருககும் 
ஆறு தமிழ்ப்பளளிகவ�யும், பதாண்டு 
அவமப்புகவ�யும்  ஒருங்கிவணத்து இந்த 
விழாவவ வரும் �னவரி 20, 2018 –ல் நடத்த 
திட்டமிட்டு வருகி்து. 

இ ந் த  முழு ந ாள  நி க ழ் ச் சியில் 
தமிழகத்திலிருந்து சினிமாத் துவ்யிலிருந்து 
இயககுநர திரு.பாகயராஜ் மற்றும் திருமதி. 
பூரணிமா பாககியராஜ் ஆகிகயார கைந்துக 
பகாளகி்ாரகள. சீரிய தமிழ்ப் கபச்�ா�ர முவனவர. 
பரவீன் சுல்தானா அவரகள கைந்துக பகாளகி்ார. 
நியூபஜரஸிவயச் க�ரந்த வ�ந்த் வசீகரனின் இரண்டு 
மணி கநர இன்னிவ� நிகழ்ச்சி தமிழ் மரபு மற்றும் 
உற்�ாகத்வத ஊட்டும் வவகயில் நவடபபறுகி்து. 
இதில் விஜய் டிவி சூப்பர சிங்கர பட்டம் 
பவன்் ப�ல்வி.பஜசிககா ஜுட் கனடாவிலிருந்து 
கைந்துபகாளகி்ார. தமிழகத்திலிருந்து இந்திய 
ஆட்சிப்பணியில் உள� இருவர உளளிட்ட பைருககு 
அவழப்பு விடுககப்பட்டுள�து.  

வரஜீனியா, கமரிைாந்து மாகாணங்களின் 
கல்வி அதிகாரிகள, ப�னட்டரகள உளளிட்ட பை 
சி்ப்பு விருந்தினரகள கைந்துக பகாளகி்ாரகள.  
தமிழ்ச்�ங்கத்தின் பதன்்ல்முல்வை இதழ் பபாங்கல் 
சி்ப்பு  இதழாக பவளிவர இருககி்து. 

உைகின் பை தமிழ்ச்�ங்கங்கள, தமிழ் அறிஞரகள 
இந்த விழாவிற்கு வாழ்த்துச் ப�ய்தி அனுப்பி 
வருகி்ாரகள. இது அபமரிககத் தமிழரகளுககு ஒரு 
வரைாற்றுச் சி்ப்பு வாய்ந்த பபருவமபகாளளும் 
நிகழ்வு. கனடாவிற்கு அடுத்து அபமரிககாவில் முதன் 
முவ்யாக அங்கீகாரம் பபற்றுள� முதல் விழாவவ 
தமிழர பபருவம கபாற்றிடும் வவகயில் பகாண்டாட 

ஒட்டுபமாத்த தமிழரகளும் தன்னாரவைரக�ாக 14 
ப�யல்பாட்டு குழுககவ� ஏற்படுத்தி  இரவு பகைாக 
உவழத்து வருகி்ாரகள. 

வாசிங்டன் தமிழ்  மககள 250-ககும் கமற்பட்கடார 
இவணந்து  தமிழ் மரபு, தமிழர திருவிழா கருப்பபாருளில் 
நாடகங்கள, பட்டிமன்்ம் உட்பட பல்கவறு தரமான 
நிகழ்ச்சிகவ� வழங்க இருககி்ாரகள. வரஜீனியா 
கபான்று அபமரிககாவின் மற்் மாநிைங்களில் 
பபாங்கலுககு அரசு அங்கீகாரம் வாங்க ஒரு அனுபவப் 
பகிரவும் ஏற்பாடு ப�ய்யப்பட்டுள�து. அதில் பி் 
தமிழ்ச்�ங்கச் ப�யற்குழு உறுப்பினரகள கைந்துக 
பகாண்டு ககளவிகள ககட்டு புரிந்து நவடமுவ்ப்படுத்த 
ஏற்பாடுகள ப�ய்யப்படுகி்து.

�மிைர திருநாள் அசமரிக்காவின் வரஜினி்ா அரசு 
அஙகீகாரம்:

ஏப்ரல் 8, 2017,  வரஜீனியா, அபமரிககா, மற்றும் 
உைபகங்கிலும் வாழும் தமிழரகள அவனவவரயும் 
பபருமிதத்தில் ஆழ்த்திடும் வவகயில், தமிழர 
திருநா�ான பபாங்கல் திருநாள வரஜீனியாவில் 
அதிகாரபூரவமாக அங்கீகரிககப்பட்டுள�து என்் 
ப�ய்திவய வரஜீனியா பபாதுச் �வப தற்கபாது 
அறிவித்துள�து. உைகத்தின் மிகப்பழவமயான 
ஜனநாயக பூரவமாகத் கதரந்பதடுககப்பட்டு, இன்றும் 
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பதாடரந்து இயங்கி வரும் �ட்ட�வப என்் 
பபருவம உவடய வரஜீனியா பபாதுச்�வபயில், 
பிரதிநிதி கடவிட் புகைாவா (ஜனநாயகககட்சி - 
கபரபாகசு) அவரகள பகாண்டு வந்த தீரமானம் 
பிப்ரவரி 17 20 1 7 அன்று நிவ்கவறியது. 
இத்தீரமானத்தின்படி, 2018 ஜனவரி 14 2018 
முதல் பதாடரந்து வரும் ஆண்டுகளில் ஜனவரி 
14ம் கததி பபாங்கல் திருநா�ாக வரஜீனியா 
காமன்பவல்த்தால் அங்கீககரிககப்பட்டுள�து.

வ ர ஜீ னி ய ா  ப ப ா து ச் � வ ப யி ல் 
இத்தீரமானத்திவன முன்பமாழிந்த பிரதிநிதி 
புகைாவா, பபாங்கல் திருநாளுககும் நன்றிநவிைல் 
திருந ாளுககும்  உள� ஒற்றுவமகவ�க 
குறிப்பிட்டுப் கபசினார. ககாடிககணககான 
தமிழரகள பபாங்கவைச் சி்ப்பாகக பகாண்டாடி 
வருவவதச் சுட்டிககாட்டிய அவர, தமிழ் 

மககளுககு இத்திருநாள எத்துவண சி்ப்பானது என்பவத 
எடுத்துவரத்தார. ப�னட் மற்றும் �வபயின் பணிககுழு 
உறுப்பினரகள புகைாவா அவரகள வி�ககிய பழம்பபரும் 
தமிழ்ப் பண்பாட்டு மரவபப் பபரிதும் வியந்து, தீரமானத்வத 
ஒருமனதாக நிவ்கவற்றினர.

இத்தீரமானம் நிவ்கவறிட உவழத்த வளளுவன் தமிழ் 
வமய உறுப்பினரகள மற்றும் �ட்ட ஆகைா�கர திரு. 
சிரீஸ் கந்தராஜா,  இந்தத் தீரமானத்துககுப் பபரிதும் 
ஆதரவு அளித்து வரஜீனியா �வபககுக பகாண்டு ப�ல்ை 
உதவிய, கபரபாகசு நகர மற்றும் கபரபாகசு கவுண்டி 
மககள பிரதிநிதி திரு. புகைாவா அவரகளின் க�வவவய 
வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச்�ங்கம் பாராட்டி மனமாரந்த 
நன்றிவய பதரிவித்துக பகாண்டனர.

ஜனவரி 14ம் நாவ�ப் பபாங்கல் திருநா�ாக 
அதிகாரபூரவமாக அறிவித்திருப்பவத, தமிழ்-அபமரிகக 
மககள வரஜீனியாவுககும், அபமரிககத் திருநாட்டுககும் 
அளித்து வரும் �முதாய, பபாரு�ாதார, அரசியல் 
பங்களிப்புகவ�, வரஜீனியா அர�ாங்கம் அங்கீகரித்திருககும் 
ஒரு சி்ப்பான தருணமாகக கருதைாம். அகத கநரத்தில், 
நீண்ட பநடிய தமிழ் மரவப நிவனவு கூரந்து, தமிழ் 
பமாழிவயயும், பண்பாட்வடயும் அபமரிககாவில் 
பகாண்டாடி, எதிரவரும் தவைமுவ்களுககு அவற்வ் 
முன்பனடுத்துச் ப�ல்ைக கிவடத்த ஒரு நல்ை வாய்ப்வபயும் 
இச்ப�ய்தி வரஜீனியா/அபமரிககத் தமிழரகளுககுக 
பகாடுத்துள�து.

 Commonwealth of Virginia is the first state to recognize Pongal 
Day on every Jan 14th in the entire United States based on Valluvan 
Tamil Academy’s research studies. This is a historical moment for all 
Tamils not just in the United States but also across the world. Now 
Pongal day is one of the official designated days that was enacted 
by the Virginia General Assembly on April 4th 2017. We posted the 
official copy of the resolution here.

Valluvan Tamil Academy likes to thank The Honorable Delegate 
David Bulova (37th District) for introducing and sponsoring the bill. 
Also we like to thank the following:

. The Honorable VA Governor Terry McAuliffe

. The Honorable VA Delegate Tim Hugo Timothy D. Hugo - House 
District 40

 . The Honorable VA Delegate Vivian E. Watts - House #39

. VA House of Delegates

• VA Senators

• SRIS Law Group

• Valluvan Tamil Academy members

HJ 573 Pongal Day was agreed to by the House of Delegates, 
January 24, 2017 and agreed to by the Senate, February 14, 2017.

http://virginiageneralassembly.gov/…/schedule/ddCalendar.php

https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?171+ful+HJ573ER 

https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?171+sum+HJ573 

https://www.richmondsunlight.com/bill/2017/hj573/
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Tamils across Virginia and all around the world - Our beloved Pongal Tamil 
festival is now officially recognized as “Pongal Day” by the Virginia General As-
sembly. The Virginia General Assembly is the oldest continuous legislative body 
in the New World. A resolution introduced by Delegate David Bulova (D-Fairfax) 
was approved by the General Assembly on February 14, 2017. With the passage 
of the resolution, the Commonwealth of Virginia has designated January 14 in 
2018 and in each succeeding year as Pongal Day in Virginia.

In his testimony to the General Assembly, Delegate Bulova explained to his 
fellow members that Pongal Day is similar to Thanksgiving Day. He then described 
the importance of the celebration to millions of Tamils. Committee members in both 
the House and Senate were deeply moved and inspired by our Tamil Heritage and 

the resolution was approved unanimously.

We thank and congratulate Delegate 
Bulova, who represents the City of Fairfax 
and parts of Fairfax County in the House of 
Delegates, for his continued and unwaver-
ing support and promoting this auspicious 
festival before is fellow members to pass this 
resolution. This will provide Tamils across the 
Commonwealth of Virginia an opportunity to 
celebrate and share our rich Tamil heritage, 
culture, language, and history.

By proclaiming January 14th as Pongal 
Day, both Virginia and our great nation will 
have the opportunity to recognize the myriad 
contributions that Tamil Americans provide to 
this great nation's social, economic, political 
and cultural fabric. Pongal Day will be an op-
portunity to remember, celebrate and educate 
future generations about the inspirational role 
that Tamil Americans have played and con-
tinue to play in communities across America.

The Valluvan Tamil Academy and its 
legal advisor Mr. Sriskandarajah has worked 
tirelessly to make this happen.

Congratulations to VA Tamils, Valluvan 
Tamil Academy and Thanks to Delegate 
Bulova!

பதாகுப்பு: பைட்சுமிபிரியா 
பாரத்த�ாரதி 

 வவைத்தமிழ்.காம்
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்பக்்கம் 19 ல் உள்ே வாரத்னத ளத்டலுக்கு  ்பதில்்கள் -

(Answers for the word finder)

1. சரக்்கனரப்   ச்பாங்கல்    (Sweet Pongal)

2. ்கரும்பு  (Sugar Cane)

3. உழவர திருநாள் (Farmers festival)

4. ள்பாகிப்  ச்பாங்கல்  (1st  day of the Pongal celebration)

5. ்கதிரவன் (Sun)

6. அரிசி (Rice)

சிறுவர பக்்கம் 

வதார்த்த கதடல்
பதில்கள்

7. மாடடுப்  ச்பாங்கல் (3rd day of Pongal celebration)

8. ்காணும் ச்பாங்கல்  (4th day of the Pongal celebration)

9.    மண ்பானன (Mud Pot)

10. ்பணடின்க (festival)

11. அறுவன்ட (Harvest)

12. ்பால் (Milk)

13. மஞ்சள் ச்காத்து (Turmeric plant)

14. சநய (Ghee)

15. வானழ இனை (Banana leaf)

16. அடுப்பு (Stove)

17. கிராமம் (Village)

18.   ளதங்காய (Coconut)

19. அைங்காரம் (Decoration)

20.  சல்லிக் ்கடடு ( Bull Fight)
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வமரிைாணட் இருஜமாழி 
முத்திலர தமிழுக்கு...

வேரிலாண்ட் தமிழ்க ்கல்விக்கழ்கம் முதலாெது வதர்வு மேயம்
கமரிைாண்ட் மாநிைக கல்வித் துவ் (Mary-

land State Department of Education), கமரிைாண்ட் 
இருபமாழி முத்திவர பப் தமிழ் பமாழிவயயும் கதரவு 
ப�ய்துள�து. கமரிைாண்ட் இருபமாழி முத்திவர 
�ட்டம் கடந்த வருடம் 2016ல் இயற்்ப்பட்டது.   
அதவனப் பற்றிய ப�ய்தியிவன விரிவாக 2016 
ஜஹூவையில் பவளியான பதன்்ல் முல்வையில் (26-27ம் 
பககங்கள) எழுதியிருந்கதன். இந்தக கல்வியாண்டில் 
(2017-18) கமரிைாண்ட் மாநிைத்தில் உள� பத்து பளளி 
மாவட்ட (County) நிரவாகங்கள நமது கமாண்ட்ககாமரி 
மாவட்ட பபாதுப்பளளி (Montgomery County Public 
School) நிரவாகம் உட்பட இருபமாழி முத்திவரத் 
திட்டத்தில் இவணந்துள�ன. அவவயானவவ 
பால்டிகமார (Baltimore), கரகரால் (Carroll), ப�சில் 
(Cecil), பகண்ட் (Kent), கமாண்ட்ககாமரி (Montgomery), 
பிரின்ஸ் ஜாரஜ் (Prince George), ப�யின்ட்கமரிஸ் 
(St. Mary’s), டால்கபாட் (Talbot), வாஷிங்டன் (Wash-
ington) மற்றும் ஒரப�ஸ்டர (Worcester) கவுண்டிகள 
(வவரபடத்வத பாரககவும்). 

 

 இருபமாழி முத்திவர பபறுவதற்கு முதலில் 
கமரிைாண்ட் உயரநிவைப் பளளியில் ஆங்கிை பமாழி 
கவை இைககிய மதிப்பீட்டில்   கதரவு பப் கவண்டும். 
இரண்டாவதாக, அபமரிகக அயல் பமாழி கற்பிககும் 
�வப (ACTFL - The American Council on the Teaching of 
Foreign Languages) நடத்துகின்் உயர-இவடநிவையில் 
(Intermediate High proficiency) ககட்கும் (listening), கபசும் 
(speaking), வாசிககும் (reading), எழுதும் (writing) எனும் 
நான்கு தி்வமகளுககான மதிப்பீட்டில் கதரவவடய 
கவண்டும். அல்ைது அயல் பமாழி �ாரந்த மற்் கல்வி 
நிறுவனங்களில் அபமரிகக அயல் பமாழி கற்பிககும் 
�வபககு இவணயான மதிப்பீட்டில் கதரவவடய 
கவண்டும். அபமரிகக அயல் பமாழி கற்பிககும் �வப 
நடத்தும் மதிப்பீடு இரண்டு பகுதிக�ாகும். ஒன்று, 
இவணயவழி வாய்பமாழி கநரகாணல் (OPIc-Oral 
Proficiency Interview-Computer based), இரண்டு, எழுதும் 
தி்வமத் கதரவு (WPT-Writing ProficiencyTest). இருபமாழி 
முத்திவர பப் கமற்கூறிய இரண்டிலும் பவற்றி பப் 
கவண்டும்.  
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 ப�ன்் 2016ஆம் ஆண்டு கமரிைாண்ட் மாநிைக கல்வித் 
துவ்யில் பணி புரியும் சூ�ன் ஸ்பீன்னகடா (Ms.  Susan C Spin-
nato, Director of Instructional Programs) அவரகவ� நமது தமிழ் 
பளளி ஆண்டு விழாவிற்கு நான் அவழத்த கபாது மாநிை ஆளுநர 
கமரிைாண்ட் இருபமாழி முத்திவர �ட்டத்தில் வகபயப்பம் 
இட்ட ப�ய்தியிவன பதரிவித்து, ஏற்கனகவ  நமது பளளியில் 
தமிழ் பயிலும் கமாண்ட்ககாமரிமாவட்ட உயரநிவைப் பளளி 
மாணவரகள,  கமரிைாண்ட் தமிழ்க கல்விக கழகம் நடத்தும் தமிழ் 
பமாழி கதரவில் பவற்றி பபற்று, கமாண்ட்ககாமரி மாவட்ட பளளி 
நிரவாகத்திடமிருந்து கநரடியாக உயரநிவைப்பளளி விருப்பப் 
பாடத்தில் தமிழ் பமாழி மற்றும் காைாச்�ாரத்தில்  உயரநிவைப் பளளி 
இறுதி தீரவில் பவற்றி பபறுவதற்கான கட்டாய மதிப்பபண்கவ� (Es-
sential Credits) பபற்று வருவதால் கமரிைாண்ட் தமிழ்க கல்விககழகம் 
மாணவரகள  இருபமாழி முத்திவர பபறுவதற்கான தகுதி பப் எளிது 
என்று 2016 கம மாதம் 23ம் கததி மடல் அனுப்பியிருந்தார. எனகவ 
அதற்கான முயற்சியிவனத் பதாடங்க, தற்கபாவதய தமிழ்ச் �ங்கத் 
தவைவர திரு இராஜாராம் அவரகளிடம் ககட்டிருந்கதன். அவரது 

முயற்சியால் மாநிைக கல்வி அயல் 
பமாழி அலுவைரகள சூ�ன் மற்றும் 
கபான்னி கபச்சுலிஸ் (Ms. Bonnie Pechu-
lis, Specialist, World Languages and ESOL) 
ஆகிய இருவருடன் கநரடி �ந்திப்புககு 
ஏற்பாடு ப�ய்திருந்தார.  முதல் �ந்திப்பு 
கடந்த வருடம் (2017) ஜஹூன் மாதம் 12ம் 
கததி பால்டிகமாரில் நவடபபற்்து. 
அந்த கூட்டத்தில் திரு. இராஜாராம், 
கமரிைாண்ட் தமிழ்க கல்விககழக 
நிரவாகிகள திருவா�ரகள ஜான்�ன், 
சீனிவா�ன் மற்றும் பாபுககணஷ் கைந்துக 
பகாண்டாரகள. 

அந்த கூட்டத்தில் நமது பளளியின் 
வரைாறு ,  தமிழ் பமாழி மற்றும் 
கைாச்�ாரம் கற்றுக பகாடுககும் 
முவ்கள பற்றி எடுத்துவரககப்பட்டது. 
மீண்டும் ஆகஸ்ட் மாதம் 29ம் கததி 
நவடபபற்் கூட்டத்தில் நானும், திரு 
ஜான்�ன் கநரிலும், திரு இராஜாராம் 
அவைகபசி வாயிைாகவும், முவனவர 
வாசு ரங்க நாதன், பபன்சில்கவனியா 
பல்கவைகழகம் காபணாளி வாயிைாகவும் 
கைந்துக பகாண்கடாம். அன்று நவட 
பபற்் கூட்டத்தில் அபமரிகக அயல் 
பமாழி கற்பிககும் �வப நடத்தும் 
தமிழுககான வாய்பமாழி கநரகாணல் 
மதிப்பீடு பற்றியும், தமிழில் எழுதும் 
தி்வமத் கதரவு அபமரிகக அயல் 
பமாழி கற்பிககும் �வபயில் இதுவவர 
இல்ைாததால் அதற்கான மாற்று ஏற்பாடு 
பற்றியும் விவாதிககப்பட்டது. அன்வ்ய 
கூட்ட முடிவில், தற்கபாது கமரிைாண்ட் 
தமிழ்க கல்விககழகத்தில் நவடமுவ்யில் 
உள� தமிழ் இவணயக கல்விககழகத்தின் 
கமற்�ான்று முதல் நிவை கதரவவ 
பற்றி கூறி அதவன அபமரிகக அயல் 
பமாழி கற்பிககும் �வப நடத்தும் 
உயர-இவடநிவையின் எழுத்து தி்வம 
மதிப்பீட்டுத் கதரவுககு ஈடானது என்று 
எடுத்துவரத்கதாம். 

சூ�னும் கபான்னியும் அப்படி என்்ால் 
தமிழ் இவணயக கல்விககழகத்தின் 
கமற்�ான்று முதல் நிவை (Higher Certifi-
cate, HG 10) கதரவிவன அபமரிகக அயல் 
பமாழி கற்பிககும் �வப உயர-இவடநிவை 
மதிப்பீட்டுத் கதரகவாடு ஒப்பீடு ப�ய்து 
ஆவணம் அனுப்புமாறும், அதவன 
மாநிை கல்வித் துவ்யில் நவடபபறும் 
அயல் பமாழி ப�யற்குழு கூட்டத்தில் 
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ஒப்புதல் பப் அனுப்புவதாகவும் 
பதரிவித்தனர. எனகவ அவவாக் ஒப்பீடு 
ப�ய்த ஆவணத்வத விவரவாக அனுப்பி 
வவத்கதாம். நவம்பர மாதம் இரண்டாம் 
வாரத்தில் நவடபபற்் கமரிைாண்ட் 
மாநிை கல்வித் துவ் அயல்பமாழி 
ப�யற்குழுக \கூட்டத்தில் தமிழ் இவணயக 
கல்விககழகத்தின் கமற்�ான்று முதல் 
நிவை கதரவிவன அபமரிகக   கதரவுககு 
இவணயாக ஏற்றுகபகாண்டு ஒப்புதல் 
அளித்தது. கமலும், மாண்ட்ககாமரி 
மாவட்ட பபாதுப்பளளிகளின் உைக 
பமாழிகளின் கமற்பாரவவயா�ர 
பிரான்காய்ஸ் வாண்டன்ப்�ஸ் (Ms. Franoise Van-
denplas, Supervisor of World Languages) இருபமாழி 
முத்திவர பணிகவ� கவனித்துக பகாளவார எனவும் 
கபான்னி பதரிவித்தார.  எனகவ, நமது கமரிைாண்ட் 
தமிழ்க கல்விககழகப் பளளியில் தமிழ் கற்கும் 
மாணவரகள 2016-2017 கல்வியாண்டிலிருந்து இருபமாழி 
முத்திவர பப் தகுதியுவடவரக�ாகின்்னர.  நமது 
பளளியின் பயிலும் மாணவர திரு ஹரிஷ் குமார, 
அபமரிகக அயல் பமாழி கற்பிககும் �வப நடத்தும் 
உயர-இவடநிவையில் தமிழுககான வாய்பமாழி 
கநரகாணல் மதிப்பீட்டு கதரவிலும், தமிழ் இவணயக 
கல்விககழகத்தின் கமற்�ான்று முதல் நிவை கதரவிலும் 
பவற்றி பபற்றுள�ார. எனகவ அவர கமரிைாண்ட் 
மாநிைத்தில் தமிழுககான முதல் இருபமாழி 
முத்திவர பபறும் மாணவராக கதரவாகி உள�ார.  
அவருககு மாண்ட்ககாகமரி மாவட்ட பபாதுப்பளளி 
நிரவாகத்தால் விவரவில் இருபமாழி முத்திவர 
�ான்றிதழ் வழங்கப்பட உள�து.  

கமரிைாண்ட் தமிழ்க கல்விக கழகம் அபமரிகக 
மண்ணில் முதன் முதைாக ஒரு மாவட்ட பளளி 
நிரவாகத்திடமிருந்து 2015ல் தமிழுககு கநரடி அங்கீகாரம் 
பபற்்து மட்டுமின்றி,  தமிழ் இவணயக கல்விக 
கழகத்தின் கமரிைாண்ட்டின் முதல் கதரவு வமயமாகவும், 
கமரிைாண்ட் இருபமாழி முத்திவர பபறுவதற்கு 
கதவவயான அபமரிகக அயல் பமாழி கற்பிககும் 

�வபயின் தமிழுககான உயரஇவடநிவை 
இவணயவழி வாய்பமாழி கநரகாணல் மற்றும் 
எழுத்து தி்வமத் கதரவுகளுககு முதல் கதரவு 
வமயமாகவும் தற்கபாது உருபவடுத்துள�து.  
இத்தவகய �ாதவனகவ� பபற்றுத் தந்த 
பபருவம என்னுடன் க�ரந்து ஒத்துவழத்த 
கமரிைாண்ட் தமிழ்க கல்விககழகத்தின் 
தன்னாரவைரக�ான முன்னாள, இந்நாள, 
ப�யற்குழு உறுப்பினரகள, ஆசிரியரகள, 
பபற்க்ாரகள, மாணாககரகவ�கய �ாரும்.

கமலும் விபரங்களுககு, கமரிைாண்ட் 
இருபமாழி முத்திவர,  அபமரிகக அயல் பமாழி 
கற்பிககும் �வப, தமிழ் இவணயக கல்விககழகம் 
ஆகியவற்றின் இவணயத�ப் பககங்கவ�ப் பாரககவும்.    
அவவயாவும் கீகழ தரப்பட்டுள�து.  

http://www.washingtontamilsangam.org/ThenralMullai/
ThenralMullaiOnline/TMIssues/2016_2.aspx

http://marylandpublicschools.org/about/Pages/DCAA/
World-Languages/Biliteracy/index.aspx

http://marylandpublicschools.org/about/Documents/DCAA/
World-Languages/biliteracy/ MSDEACTFLAlignedAssessments.
pdf

https://www.actfl.org/professional-development/assess-
ments-the-actfl-testing-office/oral-proficiency-assess-
ments-including-opi-opic

https://www.actfl.org/professional-development/assess-
ments-the-actfl-testing-office/actfl-writing-proficiency-as-
sessments

https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manu-
als/actfl-proficiency-guidelines-2012/english/writing

http://www.tamilvu.org/en/lessons-higher-certificate

http://www.tamilvu.org/courses/exam/download/HG10_off.
pdf

http://www.marylandtamilacademy.org/

 
முறனவர 

பா. நாகராச ் சதுராமன்

உயில்படி மூவருககும் தைா பத்து பபாற்குடங்களும், ஐந்து குடங்கள அ�வுள� 
பபாற்காசுகளும் கிவடகககவண்டும்.

அதன்படி மன்னன் முதல் மகனுககு  பாதிநிரம்பிய பத்து பபாற்குடங்கவ� 
பகாடுககி்ான். இரண்டாம் மற்றூம் மூன்்ாம் மகன்களுககு ஐந்து நிரம்பிய குடங்கவ�யும், 
ஐந்து காலி குடங்கவ�யும் பகாடுத்து பிரச்�வனவய தீரத்துவவககி்ான்.

விக்ரம்-பவதா புதிர விமை
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விரஜினியாவில் உள� வளளுவன் தமிழ் 
பளளியில் 637 மாணவரகள தமிழ்பமாழிவயக 
கற்று வருகி்ாரகள. நூற்றுககும் கமற்பட்ட 
தன்னாரவைரகளின் அரப்பணிப்பால் இப்பளளி 
இயங்கி வருகி்து. நவம்பர 04, 2017 அன்று 
வளளுவன் தமிழ்ப் பளளியில்  ஹாரவரட் 
தமிழ் இருகவக அவமகக நடந்த நிதி திரட்டும் 
விருந்தில் 800ககும் கமற்பட்கடார கைந்து 
பகாண்டு சி்ப்பித்தாரகள .

  தன்னாரவைரகள அவனவரும் தமது குடும்ப 
நிகழ்வாக எண்ணி ஒன்று கூடி மிகச் சி்ப்பாக 
பணியாற்றினாரகள. அவனவரும் மைரந்த 
முகத்கதாடு விருந்தினரகவ� உப�ரித்தாரகள. 
வாகன நிறுத்தம் மற்றும்  உணவு வரிவ�யில் கூடிய 
கூட்டம்  முவ்யாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. 
நிதி    வசூலிககும் அணியினர காக�ாவைகவ� 
பபற்றுகபகாண்டனர.

 பமட்ராஸ் �ாப்ஸ்டிகஸ் உணவகத்தின் 
உரிவமயா�ரகள குரு மற்றும் கஜாகன் 
வந்திருந்த அவனவருககும் சி்ப்பான 
உணவுவவககவ� இைவ�மாக வழங்கினாரகள. 
திரு குரு, நூற்றுககணககான தன்னாரவைரகள 

தமிழ்ப் பளளிககு இைவ�மாக பதாண்டு புரியும் கநரத்வத 
விவையிட்டால் வரும் பதாவகயில் இது சிறுதுளிகய என்று 
கூறி கமலும் சி்ப்பித்தாரகள. தமிழ் பமாழிககாக நாம் ஆற்் 
கவண்டிய கடவமயும் நமது பபாறுப்பும் என்ன என்று 
உணரககூடிய உண்வமயான பநஞ்�த்தின் காட்சியிது.

 அபமரிகக தமிழ்ப் பளளிகளில் இவணந்திருககும் 
தமிழரகளிடம் இந்த ப�ய்தி ப�ன்று க�ரந்துள�து. 
பளளிவய �ாரந்த தமிழ் ஆரவைரகள பை குடும்பங்களுககு 
பதாவைகபசியில் பதாடரபு பகாண்டு ஹாரவரட் தமிழ் 
இருகவகவயப் பற்றி விழிப்புணரவு ஏற்படுத்தியுள�ாரகள. 
500 குடும்பங்களுககு கமல் தமிழ் பமாழியின் சி்ப்வப 
நண்பரகளுககு  நிவனவூட்டி இந்த ப�ய்தி ப�ன்று 
க�ரந்துள�து. இந்த பவற்றி அவனத்து தமிழ் பநஞ்�ங்களில் 
கனிந்த தூய தமிழ் உணரவால் கிட்டியது.

நமது குழந்வதகளும் தமிவழத் தாய்பமாழி என்றும் 
தமது உரிவம என்றும் உணரவுபூரவமாக ஏற்கத் பதாடங்கி 
விட்டாரகள. அன்வ்ய தமிழ் வகுப்பில் பங்கு பபற்் 
அவனத்து மாணவ மாணவியரின் முகத்தில் கதான்றிய 
உவவகயும், உற்�ாகமும் மிகுந்த நிவ்வவ அளித்தது. இது 
நம் அடுத்த தவைமுவ்ககு தமிவழ எடுத்துச்ப�ல்லும் 
முயற்சிககுக கிவடத்த மாபபரும் பவற்றி. 

  ஹாரவரட் தமிழ் இருகவக வி�ம்பர காபணாளிககாக 
வவைத்தமிழ் இவணய த�த்திலிருந்து திரு �. பாரத்த�ாரதி 
விருந்தினரகளிடம் ககளவி ககட்டு ஒளிப்பதிவு ப�ய்தார. 
டாகடர ப�ாரணம் �ங்கர தன்னாரவைரகளின் பணிவய 
பாராட்டி மிக குறுகிய காைத்தில், மூன்று வாரத்திற்குள 
ப�யற்கரிய ப�யவை திட்டமிட்டு பவற்றிபப் ப�ய்ததற்கு 
நன்றி பதரிவித்தார. விருந்துககு அடுத்த வாரம் நவம்பர 11, 
2017 அன்று தமிழ் இருகவக ப�யற்குழுவிலிருந்து டாகடர 
ஜானகிராமன் மற்றும்  டாகடர ப�ாரணம் �ங்கர 
ஹாரவரட் பல்கவைககழகத்திலிருந்து தமிழ் ஆசிரியர 
திரு பஜானாதன் ரிப்ளி அவரகவ� சி்ப்பு விருந்தினராக 
அவழத்துவந்தாரகள.  அவரகவ� வளளுவன் தமிழ் பளளி 
இயககுனர திரு பாஸ்கர குமகர�ன் மற்றும் உறுப்பினரகள 
வரகவற்்ாரகள.. 

ோர்வர்டு தமிழ 
இருக்ல்கக்கு 

வள்ளுவன் தமிழப் 
�ள்ளி  நிதி திரட்டிய 

விருந்து
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  வாஷிங்டன் டி.சி தமிழ்ச் �ங்கத்திலிருந்து  
திரு. அகத்தியன் பபனடிகட்  தன்னாரவைரகவ� 
பாராட்டி அவரகவ� கமவடககு அவழத்தார. 
திரு. பஜானாதன் ரிப்ளி அவரகளுககு பரிசுகவ� 
வழங்கினார.  

வாஷிங்டன் டி.சி தமிழ்ச் �ங்கத்திலிருந்து  
திரு. சிவகுமார பரமசிவம்,  டாகடர ப�ாரணம் 
�ங்கர அவரகவ� அறிமுகப்படுத்தி கமவடககு 
அவழத்தார. தமிழ் இருகவக ப�யற்குழு ஆற்றும் 
பணிவய டாகடர ப�ாரணம் �ங்கர விவரித்தார. 
தமிழ் இருகவக நிதி திரட்டுவதற்கு பை நாடுகளுககு 
உடனடி பயணம் கமற்பகாளளும்கபாது பைரும் 
தங்கள ப�ைவில் ப�ன்்தும் தமிழுககாக 
அவரகளுவடய அரப்பணிப்வபயும் அவர 
பதரிவித்தகபாது கூடியிருந்த அவனவரும் 
பபருமிதம் பகாண்டு கரபவாலி எழுப்பினர. 
வளளுவன் தமிழ்ப் பளளியின் க�வவவய பாராட்டி 
தவைவர  திரு பாஸ்கர குமகர�னுககு, டாகடர 
கடவிட் ஷுல்மன் எழுதிய ‘தமிழ்: எ பகயாகிராபி‘ 
என்் நூவை பரி�ளித்தார. முந்வதயதினம் அவர 
கைந்துபகாண்ட டாகடர கடவிட் ஷுல்மனின் 
“பு் அழகும் அக பவறுவமயும் - கம்பராமாயணம்”  
ஹாரவரட் ப�ாற்பபாழிவவ இனிவமயாக 
நிவனவு கூரந்தார.

  வளளுவன் தமிழ்ப் பளளியின் ஆசிரியர திரு 
�தீஷ் கிருஷ்ணமூரத்தி டாகடர ஜானகிராமன் 
அவரகவ� அறிமுகப்படுத்தி, டாகடர ஜானகி 
ராமன் மற்றும் டாகடர �ம்பந்தம் இவணந்து  ஒரு 
மில்லியன் டாைரகள ஹாரவரட் தமிழ் இருகவக 
விவதப்பு நிதியாக அளித்தவத நிவனவூட்டினார.        

 “இ்த்ை இ்தைால இவன்முடிக்கும்
 என்�ாய்ந்து  

 அ்த்ை அவன்்கண் விடல” என்் கு்வ� 
அவருககு �ான்்ாககினார. 

டாகடர ஜானகிராமன்  உைக தமிழரகவ� 
இவணககும் பணியில் கிவடககும் மன நிவ்வும்,  
தமிழரகள ஒன்றுகூடி உவழப்பவதயும் தாம் 
பபருவமயாக கருதுவதாக கூறினார. உைக அரங்கில் 
தமிழ் இைககியத்தின் சி்ப்வப எடுத்துச்ப�ல்லும் 
கநாககத்திற்கு முன் தன் நன்பகாவட ஒரு சிறிய 
ப�யல் என்று ககட்கபார மனவத உருககும் வவகயில் 
உவரயாற்றினார. ஐயன் வளளுவன் “�ான்க்ான்” 
என குறிப்பிடும்  கமன்வமயானவருககு �ான்்ாக 
அவர வி�ங்கினார. அத்தவகய �ான்க்ாரின் 
அ்ச்ப�யைால்  இவவுைகம் கமம்படுகி்து. 

ஹாரவரட் தமிழ் இருகவக அவமககும் இமாைய 
பணிககு தமிழ் அன்வன இத்தவகய சி்ந்த 
மனிதரகவ� ஆசிரவதித்து நம் அவனவவரயும் 
ஒன்றிவணத்திருப்பதாககவ கதான்றுகி்து.

  வளளுவன் தமிழ்ப் பளளியின் ஆசிரியர 
திரு. விஜய் �த்தியா, திரு பஜானாதன் ரிப்ளி 
அவரகவ� அறிமுகப்படுத்தி, மகாகவி பாரதியின்  

“கதமதுர தமிகழாவ� உைகபமைாம் பரவும் வவக ப�ய்தல் 
கவண்டும்”  என்் நூ்ாண்டுக கனவு ஹாரவரட் தமிழ் 
இருகவகயின் மூைம் விவரவில் நிவ்கவ் கபாகி்து 
என்று பபருவமயாக கூறினார. கமலும் தமிழ் இருகவக 
பற்றி நம் �முதாயத்தில் விழிப்புணரவவ ஏற்படுத்தி நிதி 
திரட்டும் முயற்சியில் தம்கமாடு இவணந்த அவனத்து 
நல்லுள�ங்களுககும் நன்றி பதரிவித்தார. திரு ரிப்ளி 
மதுவரயில் இரண்டவர ஆண்டு காைம் தங்கி இருந்து 
ஆரவத்கதாடு தமிழ் கற்்வதயும், அப்கபாது மல்லிவக 
பூ இட்லியும் தககாளி �ட்டினியும் அவர விரும்பி 
சுவவத்ததாகவும் கூறி கந�த்கதாடு கமவடயில் பகிரந்தார.

திரு பஜானாதன் ரிப்ளி அற்புதமாக தமிழில் கபசி 
அவனவவரயும் வியப்பில் ஆழ்த்தினார. தனது இ�வயதில் 
அபமரிககாவில் குடிகயறிய குஜராத்தி நண்பரகளுடன் 
ஏற்பட்ட நட்பின் மூைம் இந்திய கைாச்�ாரத்தில் 
ஈடுபாடு பகாண்டதாக கூறினார. பின்னாளில் 
அவர தமிழ்நாட்டில் பயணம் ப�ய்யும்கபாது தமிழ் 
கைாச்�ாரத்வத வியந்து தமிழ் பமாழியின் இனிவமயால் 
ஈரககப்பட்டு தமிழ் பயணத்வத பதாடங்கியதாக 
கூறினார. இங்குள�வரகளின் தமிழ் ஆரவம் கண்டு 
தம்கமாடு ஹாரவரடில் பணியாற்றும் குழுகவாடு வந்து 
தமிழ் ஆசிரியர பயிற்சி அளிகக விருப்பமுள�தாகவும் 
பதரிவித்தார.

முடிவில் வளளுவன் தமிழ் பளளியின் ப�யற் குழுவினர 
ஹாரவரட் தமிழ் இருகவக நிதியாக காக�ாவை  $40,000 
வழங்கினாரகள.

 வளளுவன் தமிழ்ப் பளளியின் ஆசிரியர திரு 
மககந்திரன் பபரிய�ாமி, அரிய திருககு்ள நூல் ஒன்வ் 
நிதிககாக ஏைம் விட்டாரகள. $25 இல் ஆரம்பித்த 
ஏைம் $150 வவர ப�ன்று நிவ்வுபபற்்து. ஏைத்வத 
பவன்் திருமதி தனா அவரகள தமிழுணரவுடன் 
$350-ஐ நன்பகாவடயாகத் தந்து அந்த நூவைப்பபற்றுக 
பகாண்டது  குறிப்பிடத்தககது.

  பளளியின் மாணவ மாணவியர திரு. ரிப்ளிககு 
புகழ் பபற்் தமிழ் புைவரகளின் படங்கள உள�டககிய 
அழகிய �ட்டகத்வத அன்புப் பரி�ாக பகாடுத்தாரகள. 
அவதகண்டு பநகிழ்ந்த அவர தன்னுவடய அலுவைகத்தில் 
கண்டிப்பாக மாட்டுவதாக உறுதியளித்தார. 
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சுட்படரிககும் பவயிலில் ஆட்கடாவுககாக 
காத்துக பகாண்டிருந்கதன் .

“ எ ன் ன  � ா ர  இ ன் னி க கு  சீ க கி ர க ம 
ஆபீஸ் முடிஞ்சிருச்�ா?

குந்து �ார நான் இட்டுன்னு கபாக்ன், வூட்டுககுதான 
கபா்”? என்்படிகய ஆட்கடாககாரன் ராஜு 
என்னருகில் வந்தான்.

“ஆமாம்பா வீட்டுககுதான்”

ஆட்கடாவில் இன்று வழககத்திற்கு மா்ாக பாட்டு 
பகாஞ்�ம் �த்தமாக இருந்தது .

“என்னப்பா புது பாட்டா”?

“ஆமா �ார பமர�ல் நீ பாககலியா”?

“இல்ைப்பா”

“ஆமா �ார உன்னமாரி  பபரிய ஆபீஸ்ை வக 
பநவ்ய �ம்பாரிககி்வங்களுககு சினிமால்ைாம் பாகக 
ஏது �ார வடம்?”

பாட்டின் �த்தம் கூடிகபகாண்கட இருந்தது

 கூ ட க வ   ர ா ஜ ு வு ம்  ப ா ட் வட 
முணுமுணுத்துகபகாண்கட இருந்தான்

“என்னப்பா இன்னிககு ஒகர குஷியா இருகக”?

“ஆமா �ார இன்னிககு பபாஞ்�ாதிககு �ம்ப� 

பிரியதாணி
 

ஆனநதி சந�ானம் 

நாள அதான் அவகூட,சினிமாககு கபாக்ன். 
அப்பாை சினிமா முச்சிட்டு தைப்பாககட்டுை கபாயி 
பிரியாணி துன்ன கபாக்ன்” .

“ஏன் �ார உனககும் இன்னிககு �ம்ப� 
நாளதான.. அப்பு்ம் ஏன் மூஞ்சிய  உம்முனு 
வச்சின்னுருகக? உடம்பு எதும் கநாவுதா �ார “?

“இல்ை ராஜு” என்று வகயில் இருந்த வபவை 
உற்றுப்பாரத்கதன்.

“இன்னிககு தான் ஆபீஸ் கபாகைகய, நான் 
மத்தியானம் அவியல் ,  �ாம்பார ,  பமாறு 
பமாறுன்னு  உருவ�ககிழங்கு கராஸ்ட்  எல்ைாம் 
பண்ணி  பவககக்ன். நீங்க அப்பாயின்பமண்ட்
வட   முடிச்சிட்டு ஆத்துககு வந்திருங்ககா “ என்று 
ஜனனி காவையில் கூறியது ஞாபகம் வர கிளளிக  
கிளளி பசி எடுத்தது.

ஆட்கடா வீட்வட பநருங்கியவுடன் வகயிலிருந்த 
ரூபாவய ராஜுவிடம் நீட்டிகனன் . “மிச்�த்வத நீகய 
வச்சுகககா, சினிமா பாககும் கபாது பாப்காரன் 
வாங்கிச்  �ாப்பிடு” என்க்ன்.

“பராம்ப தாங்கஸ் �ார “என்று சிட்டாய் 
ஆட்கடாவில் ப்ந்தான்.

“வக கால் அைம்பிண்டு வாங்ககா �ாப்பாடு 
பரடி” ஜனனியின் குரல் ககட்டது.

ஃகபன் ஸ்விட்வ�த்  தட்டிவிட்டு வடனிங் 
கடபிளில் அமரந்கதன்

“டாகடர சுந்தரம் கபான் பண்ணிருந்தார, 
BP யும், பகாைஸ்ட்ராலும் பகாஞ்�ம் அதிகமா 
இருககாகம,  பகாஞ்�ம் பாத்துகககான்னு 
ப�ான்னார” 

“அதான் �ாம்பார, அவியல், உருவ�க  கிழங்கு 
கறிககு நறுககி வச்சிருந்த  காய அப்படிகய 
பககத்தாத்து  மாமிககு குடுத்துட்டு , உங்களுககாக 
ர�மும் , முட்வடககாஸ் கறியும் பண்ணிருகககன்” .

என் முகவாட்டத்வதப் பாரத்தாக�ா 
என்னகவா, துளியூண்டு பநய்  கவணும்னா 
கபாடட்டுமா ? என்று கரி�னத்துடன் ககட்டாள.

ஜனனியின் அன்பும், ர�த்தின் சுவவயும் 
�ந்கதாஷமாக இருந்தாலும் மனம் ஏகனா ராஜு 
பிரியாணிவய ரசித்து �ாப்பிடப்  கபாவவத 
நிவனத்து �ற்க் பபா்ாவம பகாண்டது.



Samatva Wealth Management LLC
Registered Financial Adviser

“Provide investment consulting services and portfolio management services to individuals, Family and Businesses”

 Do you have enough savings to meet your retirement goals (401K, IRA, SEPIRA)?
	 What	about	your	children’s	college	financial	support?	Do	you	have	529	plan?
 Did you establish enough life insurance (Term/Whole) to cover your dependents needs?
 Do you need our help manage your retirement 401/529/IRA/SEPIRA portfolio funds to 

enhance portfolio returns?
 Free one-time consulting on Retirement, life insurance, college savings !!!!!!!!
	 We	will	manage	your	portfolio	and	help	you	to	meet	your	financial	retirement	goals!

Please contact  Jeyamariappan Ganapathy 

 Ph: 301-758-4052 
Email: mari@samatva.us
Website: www.samatva.us

Office: 13027 Saint Clair Road, Clarksburg MD 20871

www.mmtravelsusa.com

Helping you travel worry free..  Begin 
Your Trip With Us!!

“At MM Travels, we work hard to make your travel 
experience to be fun and enjoyable right from the start”
Book your plane tickets as well as vacation packages 

without hassel!

Call or Visit us online to book your vacation 
today!

Contact Information:             Mohamed Ghousemian
Office: 2036830089                      Cell: 2032434147
gmn1976@gmail.com
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BALAGAN BUSINESS & TAX SERVICES (USA)
BALAGAN TECHNOLOGIES  (P) LTD (CHENNAI)

SERVING ALL STATES FROM OUR NATIONS CAPITAL
http://www.balaganfinancials.com

BBT

  ACCOUNTING AND 
 BOOKKEEPING SERVICE
 AUDIT, REVIEW, COMPILATION AND 
 ATTESTATION SERVICE  (Peer Reviewed)
 TAX SERVICE
 IRS SOLUTIONS 
 BUSINESS CONSULTANCY 
 DEDICATED SERVICE WITH SMILING FACES
 EXPERIENCED AND RELIABLE STAFF YEAR ROUND
 RELY ON 24 YEARS OF EXPERIENCE

BPO
BALAGAN TECHNOLOGIES (P) LTD
ITES, ITPARK, SIPCOT, SIRUSERI,
CHENNAI - 603 103.

BALAGAN ARUMUGASAMY, CPA

balagan@balaganfinancials.com
MAIN OFFICE:   12100, FRANLIN ST, BELTSVILLE.MD - 20705. 

(301) 931-1040 (301) 931-1042, (301) 595-4331  FAX: (301) 595 4332

BRANCH OFFICE  44335, PREMIER PLAZA, ASHBURN, VA - 20147. 

(703) 723 9171, (703) 723 9471  FAX: (703) 723 1140


